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مقدمة ال�سل�سلة

ِطلق عليه »اإع�دة اإ�شدار خمت�رات من الرتاث  اإن فكرة هذا امل�شروع الذي اأُ
/ الت��شع ع�شر  ِ الإ�شالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�شر والرابع ع�شر الهجريَّنينْ
«، قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة الإ�شكندرية ب�ش�أن  والع�شرين امليالِديَّنينْ
املعرفة،  جم�لت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �شرورة 
بني  الت�ا�شل  لأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ش�همة 
اأجي�ل الأمة عرب ت�ريخه� احل�ش�ري؛ اإذ اإن الإنت�ج الثق�يف - ل �شكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�س اخل�شبة بعط�ء ال�ش�بقني، واإن التجديد الفع�ل ل 
يتم اإل مع الت�أ�شيل. و�شم�ن هذا الت�ا�شل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�شطلعت به�، منذ ن�ش�أته� الأوىل وعرب مراحل تط�ره� املختلفة.

غري  �ش�ئد  انطب�ع  وج�د  ه�  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�شي  وال�شبب 
�شحيح؛ وه� اأن الإ�شه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�شلم�ن قد 
ت�قفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق امل�ثقة ت�شري اإىل 
غري ذلك، وت�ؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�شلمني يف الفكر النه�ش�ي التن�يري - واإن 



اإ�صماعيل �صراج الدين
1414

مر مبدٍّ وجزر - اإمن� ه� ت�ا�شل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��شرة التي ت�شمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�شروع - فيم� يهدف - اإىل تك�ين مكتبة متك�ملة ومتن�عة، 
ت�شم خمت�رات من اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�شالح والتجديد الإ�شالمي 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�شعى  اإذ  واملكتبة  املذك�َرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�شع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�شداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�شر 
الإلكرتوين اأي�ًش� على �شبكة املعل�م�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�شتهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�شب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�شفة خ��شة. 

وي�شبق كلَّ كت�ب تقدميٌ اأعده اأحد الب�حثني املتميزين، وفق منهجية من�شبطة، 
ب�ل�شي�ق  والتعريف  جهة،  من  واجته�داتهم  الرواد  ب�أولئك  التعريف  بني  جمعت 
الت�ريخي/ الجتم�عي الذي ظهرت فيه تلك الجته�دات من جهة اأخرى؛ مب� ك�ن 
فيه من حتدي�ت وق�ش�ي� نه�ش�ية كربى، مع الت�أكيد اأ�ش��ًش� على اآراء امل�ؤلف واجته�داته 
والأ�شداء التي تركه� الكت�ب. وللت�أكد من ت�افر اأعلى مع�يري الدقة، ف�إن التقدمي�ت التي 
كتبه� الب�حث�ن قد راجعته� واعتمدته� جلنة من كب�ر الأ�ش�تذة املتخ�ش�شني، وذلك بعد 
من�ق�ش�ت م�شتفي�شة، وح�ارات علمية ر�شينة، ا�شتغرقت جل�ش�ت متت�لية لكل تقدمي، 
امل�شروع  الذين �ش�رك�ا يف هذا  الب�حثني  فريق  التقدمي ونظراوؤه من  فيه� ك�تب  �ش�رك 
الكبري. كم� ق�مت جمم�عة من املتخ�ش�شني على تدقيق ن�ش��س الكتب ومراجعته� مب� 

ي�افق الطبعة الأ�شلية للكت�ب.
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هذا، وتق�م املكتبة اأي�ًش� - يف اإط�ر هذا امل�شروع - برتجمة تلك املخت�رات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�شية؛ م�شتهدفة اأبن�ء امل�شلمني الن�طقني بغري العربية، كم� 
اأنح�ء  الراأي يف خمتلف  البحث واجل�مع�ت وم�ؤ�ش�ش�ت �شن�عة  �شتتيحه� ملراكز 
الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�ش�عد ذلك على تنقية �ش�رة الإ�شالم من الت�ش�يه�ت 
التي يل�شقه� البع�س به زوًرا وبهت�نً�، وبي�ن زيف كثري من الته�م�ت الب�طلة التي 

هم به� امل�شلم�ن يف جملتهم، خ��شة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب. ُيتَّ

الإ�شالمي  الفكر  والإ�شالح يف  التن�ير  رواد  كت�ب�ت  كبرًيا من  ق�شًم�  اإن 
ً يزال بعيدا عن الأ�ش�اء،  خالل القرنني الث�لث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني، ل
ومن ثم ل يزال حمدود الت�أثري يف م�اجهة امل�شكالت التي ت�اجهه� جمتمع�تن�. 
اأ�شب�ب  النه�ش�ي الإ�شالمي �شبًب� من  الق�شم من الرتاث  ورمب� ك�ن غي�ب هذا 
تكرار الأ�شئلة نف�شه� التي �شبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �شي�ق واقعهم 
الأزم�ت  تف�قم  اأ�شب�ب  من  �شبًب�  اأي�ًش�  الغي�ب  هذا  ك�ن  ورمب�  ع��شروه.  الذي 
الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�س له� اأبن�وؤن� من الأجي�ل اجلديدة داخل جمتمع�تن� 
العربية والإ�شالمية وخ�رجه�. ويكفي اأن ن�شري اإىل اأن اأعم�ل اأمث�ل: حممد عبده، 
والأفغ�ين، والك�اكبي، وحممد اإقب�ل، وخري الدين الت�ن�شي، و�شعيد الن�ر�شي، 
ل الف��شي، والط�هر ابن ع��ش�ر، وم�شطفى املراغي، وحمم�د  وم�لك بن نبي، وعالَّ
 �شلت�ت، وعلي �شريعتي، وعلي عزت بيج�فت�س، واأحمد ج�دت ب��ش� - وغريهم - 
أغلبية البلدان العربية  اب يف  ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل اجلديدة من ال�شب�
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اأو  اأوروبية  جمتمع�ت  يف  يعي�س  الذي  امل�شلم  ال�شب�ب  عن  ف�شاًل  والإ�شالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ش�عًف�  عبًئ�  املكتبة  على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛ 
 � )ورقيًّ عليه�  احل�ش�ل  وتي�شري  ب�لعربية  ن�شره�  اإع�دة  فقط  ولي�س  الأعم�ل، 

.)� واإلكرتونيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحي�ء،  بني  للجمع  ي�شعى  امل�شروع  هذا  اإن 
والت�ا�شل مع الآخر. ولي�س اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�ش�رة اإىل رف�س اجلديد ال�افد 
علين�، بل علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��شبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، 
وال�افد،  امل�روث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن�  وتتجدد 
امل�شرتك،  الإن�ش�ين  الرتاث  اإ�شه�ًم� يف  اجلديد،  اجلديدة عط�ءه�  الأجي�ل  فتنتج 

بكل م� فيه من تن�ع اله�ي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�شيلة  معرفية  م�ش�در  اإت�حة  يف  ن�شهم  اأن  ه�  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�شتنه�س هذه الإ�شه�م�ت همم الأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف م�اجهة التحدي�ت التي تعي�شه� الأمة؛ م�شتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �ش�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��ش�ا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتف�عل�ا مع ق�ش�ي� اأمتهم، وبذل�ا ق�ش�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�شرهم من اأجل نه�شته� وتقدمه�. 
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مكتبة  يف  م�شئ�لي�تن�  اأوىل  ومن  مهم�تن�  اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�شر،  ال�شب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  ت�عية  يف  ن�شهم  اأن  الإ�شكندرية، 
غريه� من البلدان العربية والإ�شالمية، وغريهم من ال�شب�ب امل�شلم يف البالد غري 
الإ�شالمية  ب�لعط�ء احل�ش�ري للعلم�ء امل�شلمني يف الع�شر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�ش�ئد اخل�طئ، الذي  امل�ش�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�شَّ
�شبق اأن اأ�شرن� اإليه؛ فلي�س �شحيًح� اأن جه�د العط�ء احل�ش�ري والإبداع الفكري 
للم�شلمني قد ت�قفت عند فرتات زمنية م�شت عليه� عدة قرون، وال�شحيح ه� 
اأنهم اأ�ش�ف�ا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�ش�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�شعي لتح�شني ن�عية احلي�ة لبني الب�شر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�ش�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة ت�ارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��س عرب الأجي�ل وفيم� بني 

الأمم.

إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة الإ�شكندرية
وامل�شرف الع�م على امل�شروع



االآراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة االإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.
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مفتتح( 1)

ينتمي ال�شيخ حممد مهدي �شم�س الدين )1354 - 1421هـ/ 1936 - 
2001م( اإىل جيل امل�شلحني، الذين ك�نت لهم عط�ءات واإ�شه�م�ت ب�رزة ولمعة 
يف �ش�حة الفكر الإ�شالمي املع��شر خالل الن�شف الث�ين من القرن الع�شرين، 
الع�شر  الإ�شالمي يف  الإ�شالح  � حلركة  وفكريًّ  � روحيًّ امتداًدا  مثل  الذي  اجليل 

احلديث.

ومن هذه اجلهة، يعترب ال�شيخ �شم�س الدين اأحد رواد النه�شة والإ�شالح 
والتن�ير،  التجديد  نح�  خط�ات  الإ�شالمي  الفكر  دفع�ا  الذين  ومن  الأمة،  يف 
وخط�ات نح� النفت�ح والتقريب بني املذاهب الإ�شالمية، وخط�ات نح� احل�ار 
والت�ا�شل بني امل�شلمني وامل�شيحيني، وت�شهد له بذلك كت�ب�ته وم�اقفه ومب�دراته، 
كم� ي�شهد له الذين ك�ن�ا على معرفة به، وعلى ت�ا�شل معه، و�ش�ف ي�شهد له 
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والتجديد يف  الإ�شالح  واجت�ه�ت  بنزع�ت  واملهتم�ن  وامل�ؤرخ�ن  الب�حث�ن  اأي�ًش� 
املج�ل الإ�شالمي احلديث واملع��شر. 

ويف العق�د الثالثة الأخرية، وب�لذات يف العقد الأخري من القرن امل��شي، 
وكت�ب�ته  اأفك�ره  وبداأت  ًعدا،  مت�ش�  � فكريًّ ح�ش�ًرا  الدين  �شم�س  ال�شيخ  �شجل 
وم�اقفه تلفت انتب�ه النخب الفكرية والدينية وحتى ال�شي��شية يف املج�لني العربي 
م�شروع  �ش�حب  ب��شفه  نف�شه  يقدم  الدين  �شم�س  ال�شيخ  واأخذ  والإ�شالمي، 
فكري اجته�دي، ي�شتقل ويتميز به عن الآخرين، وك�ن �شديد الثقة بهذا امل�شروع 

الذي ي�شتند فيه على ت�أ�شيالت فقهية ا�شتدللية، هي م��شع اطمئن�ن له.

وعند النظر يف التجربة الفكرية لل�شيخ �شم�س الدين، وكيف تط�ر خط�به 
عالقة  لهم�  اأ�ش��شيتني،  حمطتني  اأم�م  الت�قف  ميكن  والإ�شالحي،  الفكري 
مبدينتني �شهريتني يف امل�شرق العربي، هم�: النجف وبريوت، ويف ه�تني املدينتني 
ت�شكلت الذاكرة الت�ريخية والثق�فية لل�شيخ �شم�س الدين، الذاكرة التي بقيت 

معه على ط�ل اخلط، وظلت ع�شية على الن�شي�ن.

يف النجف.. الن�صاأة والتكوين( 2)

الفكرية،  وجتربته  الدين  �شم�س  لل�شيخ  الأوىل  املحطة  ك�نت  النجف 
مق�م  لك�نه� حتت�شن  وا�شعة  �شهرة  اكت�شبت  التي  العراقية  املدينة  والنجف هي 
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الإم�م علي  ، وتعترب من اأعرق احل�ا�شر العلمية املتخ�ش�شة يف الدرا�ش�ت 
الإ�شالمية على مذهب اأهل البيت عليهم ال�شالم.

1936م(،  )1354هـ/  �شنة  الدين  �شم�س  ال�شيخ  ولد  املدينة  هذه  يف   ُ
َّ ن�ش�أ وتعلم وعلم، اإذ ك�ن والده ال�شيخ عبد الكرمي �شم�س الدين مقيًم� فيه�  وفيه�
اآنذاك للدرا�شة الدينية يف ح�زته� العلمية، وظل فيه� ال�شيخ �شم�س الدين يدر�س 
وك�ن يف  �شنة 1948م،  لبن�ن  م�طنه  اإىل  والده  مغ�درة  بعد  العلم حتى  ويطلب 

الث�نية ع�شرة من عمره.

بقي ال�شيخ يف النجف للدرا�شة ب�لرغم من احلي�ة ال�شعبة والق��شية التي 
عن  والبحث  الب�ؤ�س،  وحي�ة  والربد  واجل�ع  الفقر  طعم  فيه�  تذوق  عليه،  مرت 
الطع�م، وحني يتذكر تلك الفرتة يق�ل عنه�: »وكنت اإذ ذاك يف بداية ال�شب�ب، 
الفقر  حيث  العلمية؛  وحلق�ته�  الأ�شرف  النجف  يف  الدرا�شية  احلي�ة  ذروة  ويف 
يتي�شر  والأي�م بال طع�م، وحني  اللي�يل  اإىل حد اجل�ع، وطي  حينذاك، واحل�جة 
الطع�م فه� غ�لًب� طع�م ب�شيط، فقد ك�ن ال�شبع من الطع�م اجليد ترًف� ن�دًرا، وحيث 
يف  الطلبة  غرف  �شرف�ت  يف  اخلبز  نف�ي�ت  عن  الظلم�ء  اجل�ع  لي�يل  يف  البحث 
املدر�شة، وهي نف�ي�ت قليلة - ف�أغلبهم اأي�ًش� فقراء، واإن مل يبلغ�ا يف فقرهم حد 
اجل�ع - وقلم� ك�نت تت�ح الفر�شة للح�ش�ل عليه�، لغلبة احلي�ء، وخ�ف انك�ش�ف 
احل�ل، فتغ�شل مم� علق به� من تراب، وتنقع يف امل�ء لتلني، وحيث الن�م بال وط�ء 
ال�شيف  يف  ال�شيف  ثي�ب  ولب�س  املرقعة،  املمزقة  الثي�ب  وحيث  غط�ء،  بال  اأو 
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�شنني  يف  وال�شيف  ال�شت�ء  يف  ال�شت�ء  ثي�ب  ولب�س  ال�شنني،  بع�س  يف  وال�شت�ء 
اأخرى، وحيث احلف�ء يف �شكل الحتذاء، اأو الحتذاء ال�شبيه ب�حلف�ء«.

ال�شعبة والق��شية بعد �شبعة وثالثني ع�ًم�،  وحني يعقب على هذه احلي�ة 
مب�ركة،  اأي�ًم�  ك�نت  فقد  ت�فيقه،  وح�شن  وف�شله،  نعمته  على  »احلمد هلل  يق�ل: 
ًإعدادا مل� اأراده اهلل اللطيف  رزقن� اهلل فيه� ال�شرب، وك�نت ق�ش�ته� تربية وتروي�ًش�، وا

بعب�ده«)1(.

وعن درا�شته واأ�ش�تذته، فقد ك�ن من اأبرز اأ�ش�تذته يف مرحلة ال�شط�ح، وهي 
مرحلة م� قبل الدرا�ش�ت العلي�:

يف ( 1) الأ�ش�ل«  »كف�ية  كت�ب  عنده  در�س  الأيرواين،  تقي  حممد  ال�شيخ 
اأ�ش�ل الفقه لل�شيخ حممد ك�ظم اخلرا�ش�ين )1255 - 1329هـ/ 1839 - 

1911م(.
الدم�شقية« يف ( 2) »اللمعة  كت�ب  عنده  در�س  اجل�اهري،  تقي  ال�شيخ حممد 

الفقه لل�شيخ حممد بن مكي الع�ملي )734 - 786هـ(.
ال�شيخ ( 3) الفقه، تقريرات  اأ�ش�ل  الفقيه، در�س عنده يف  ال�شيخ حممد تقي 

حممد ح�شني الن�ئيني )1274 - 1355هـ(.

)1( حممد مهدي �شم�س الدين، نظ�م احلكم والإدارة يف الإ�شالم، بريوت، امل�ؤ�ش�شة الدولية للدرا�ش�ت والن�شر، 
ط2، 1991م، �س11.
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ال�شيد عبد الروؤوف ف�شل اهلل )والد ال�شيد حممد ح�شني ف�شل اهلل(، در�س ( 4)
عنده كت�ب »فرائد الأ�ش�ل« يف اأ�ش�ل الفقه، لل�شيخ مرت�شى الأن�ش�ري 

)1214 - 1281هـ(.
ال�شيد علي الف�ين، در�س عنده كت�ب »املك��شب« يف الفقه، لل�شيخ مرت�شى ( 5)

الأن�ش�ري.
اأبرز  من  ك�ن  العلي�،  الدرا�ش�ت  مرحلة  وهي  اخل�رج،  بحث  مرحلة  ويف 

اأ�ش�تذته:

املرجع الديني ال�شيد حم�شن احلكيم )1306 - 1390هـ(، ح�شر عنده ( 1)
بحث اخل�رج يف الفقه.

اأب� الق��شم اخل�ئي )1317 - 1413هـ/ 1899 - ( 2) املرجع الديني ال�شيد 
1992م(، ح�شر عنده بحث اخل�رج يف الفقه واأ�ش�ل الفقه.

ويف النجف ك�ن ال�شيخ �شم�س الدين قريًب� ومندجًم� يف التي�ر الذي عرف 
بتي�ر الإ�شالح والتجديد يف داخل احل�زة العلمية، وه� التي�ر الذي ح�ول النه��س 
بهذه احل�زات، وتط�ير وحتديث براجمه� ومن�هجه� الدرا�شية والثق�فية، ومن اأبرز 
رم�ز هذا التي�ر الذين ك�ن ال�شيخ �شم�س الدين على عالقة بهم، وت�ا�شل معهم:

ال�شيخ حممد ر�ش� املظفر)1322 - 1383هـ/ 1904 - 1964م(، الذي ( 1)
منتدى  جمعية  وم�ؤ�ش�س  املجدد،  ب�ملجتهد  الدين  �شم�س  ال�شيخ  و�شفه 
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الن�شر �شنة )1354هـ/ 1935م(، لتك�ن كم� يق�ل ال�شيخ �شم�س الدين 
الدرا�ش�ت  التحديث يف  فكرة  للتعبري عن  وامل�ؤ�ش�شي  التنظيمي  )الإط�ر 

الدينية م�شم�نً� ومنهًج�، وكتًب� درا�شية()1(. 
2002م(، ( 2)  -  1921 1423هـ/   -  1340( احلكيم  تقي  حممد  ال�شيد 

الذي احتفظ ال�شيخ �شم�س الدين بعالقة وثيقة معه، وك�نت مالزمته له 
م�شتمرة، ويعد يف نظر الدكت�ر عبد اله�دي الف�شلي من اأبرز رواد التجديد 

يف ال��شط الثق�يف النجفي يف املنهج والأ�شل�ب)2(. 
ال�شيد حممد ب�قر ال�شدر )1350 - 1400هـ/ 1931 - 1980م(، الفقيه ( 3)

واملفكر وامل�شلح الالمع، �ش�حب امل�ؤلف�ت املميزة وال�شهرية.
ال�شيد حممد ب�قر احلكيم )1358 - 1424هـ/ 1939 - 2003م(، جنل ( 4)

املرجع الديني ال�شيد حم�شن احلكيم، ورئي�س املجل�س الإ�شالمي الأعلى 
يف العراق، وقد اغتيل بعد احتالل العراق و�شق�ط نظ�م �شدام ح�شني.

ال�شيد م��شى ال�شدر، رئي�س املجل�س ال�شيعي الأعلى يف لبن�ن.( 5)
ال�شيد حممد ح�شني ف�شل اهلل )1354 - 1431هـ/ 1935 - 2010م(، ( 6)

الفقيه واملفكر وامل�شلح اللبن�ين املعروف.

للدرا�ش�ت  الدولية  امل�ؤ�ش�شة  الإ�شالمي، بريوت،  الفقه  والتجديد يف  الدين، الجته�د  �شم�س  )1( حممد مهدي 
والن�شر، 1999م، �س36.

النجف  بح�زة  والأ�شل�ب  املنهج  تط�ير  الدين يف  �شم�س  ال�شيخ حممد مهدي  ري�دة  الف�شلي،  اله�دي  عبد   )2(
العلمية، جملة الكلمة، بريوت، ال�شنة الث�منة، العدد 30، �شت�ء )2001م/ 1421هـ(، �س7.
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 ول �شك اأن اقرتاب واندم�ج ال�شيخ �شم�س الدين من هذا التي�ر، اأ�شهم 
يف ت�شكيل املنحى الإ�شالحي والتجديدي يف �شخ�شيته، وتعزيز النزعة النقدية 

والتن�يرية يف خط�به الفكري.

والدينية  الثق�فية  احلي�ة  يف  انخراطه  الدين  �شم�س  ال�شيخ  عن  وعرف 
والجتم�عية اآنذاك، ون�شر كت�ب�ته ومق�لته الأوىل يف املجالت الفكرية والدينية 
و»النجف«  »الأ�ش�اء«،  كمجلتي  ال�قت،  ذلك  يف  ب�لنجف  ت�شدر  ك�نت  التي 
احلكم  »نظ�م  كت�ب  مقدمته�  ويف  الأوىل،  م�ؤلف�ته  اأ�شدر  النجف  ويف  وغريهم�، 
�شنة  البالغة«  نهج  يف  »درا�ش�ت  وكت�ب  1955م،  �شنة  الإ�شالم«  يف  والإدارة 

1956م، و»حم��شرات يف الت�ريخ الإ�شالمي« �شنة 1965م.

العربي  الأدب  مع  الدين  �شم�س  ال�شيخ  ت�ا�شل  كذلك،  النجف  ويف 
املع��شرة، من جمالت وم�ؤلف�ت نرثية و�شعرية،  العربية  الكت�ب�ت  احلديث، ومع 
ك�ن  بل  متقباًل،  اأو  م�أل�ًف�  الأمر  هذا  يكن  ومل  الق�هرة،  من  ال�ش�درة  وب�لذات 

مذم�ًم� وممق�ًت� يف بع�س الأو�ش�ط التقليدية ال�شيعية.

وعن هذه الأج�اء، وم�اكبة الأدب احلديث، يق�ل ال�شيخ �شم�س الدين: 
»وك�ن من جملة م� نل�ذ به، اإذا مللن� الدر�س، دي�ان �شعر، اأو كت�ب ت�ريخ، اأو ق�شة 
م��ش�عة اأو معربة، اأو جريدة وقلم� كن� نح�شل عليه�؛ لأنن� ل نقدر على ثمنه�، اأو 
ل جنروؤ على التظ�هر ب�قتن�ئه�، فك�نت من قراءات ال�شر؛ لأن اجلريدة واملجلة ك�نت� 



زكي امليالد
2626

يف عرف النجف ال�ش�رم احل��شم، من الأم�ر الع�شرية التي حتمل يف ثن�ي�ه� الكفر 
وال�شالل، واأفك�ر الأج�نب، من دول الغرب الك�فر الذي غزان� وا�شتعمرن�، واأط�ح 
ك�نت  التي  الع�شرية  مدار�شه  وفتح  لل�شريعة،  املخ�لفة  بق�انينه  وج�ء  ب�لإ�شالم، 
النجف الأ�شيلة تنظر اإليه� بحذر واته�م مل� حتمله من فكر غريب، وعلم غريب، 

واأ�شل�ب حي�ة غريبة، ومن هن� ك�ن القلق على عقيدة وَتَديُّن تالميذه�«)1(.

وهذا يعني اأن النجف مل تكن ب�لن�شبة لل�شيخ �شم�س الدين، متثل ت�قًف� 
إىل الكثريين هن�ك، الذين  ابة  اأو انقط�ًع� عن الع�مل والع�شر، كم� ه� احل�ل ب�لن�ش

ت بهم اإىل امل��شي، واإىل نظ�م التفكري القدمي.  هيمنت عليهم ذهنية ارتدَّ

وبرهن ال�شيخ �شم�س الدين على ذلك، حينم� اأ�شدر كت�به الأول »نظ�م 
على  ومنفتحة  مثقفة  ذهنية  عن  ك�شف  الذي  الإ�شالم«،  يف  والإدارة  احلكم 
الأفك�ر والثق�ف�ت، وك�أن ال�شيخ �شم�س الدين اأراد اأن يقدم نف�شه من خالل هذا 
 � الكت�ب، ويعّرف عن اأفك�ره وثق�فته ال�ا�شعة واملنفتحة، فقد بذل فيه جهًدا بحثيًّ

وا�شًح�، ليك�ن اأ�شبه ب�أطروحة مميزة يف م��ش�عه، ويف جم�له، ويف زمنه.

من هن� ندرك اأن حمطة النجف، قد تبل�رت فيه� طبيعة التك�ين�ت الثق�فية 
والدينية لل�شيخ �شم�س الدين، وحتددت فيه� م�ش�لكه الفكرية والإ�شالحية.

)1( حممد مهدي �شم�س الدين، نظ�م احلكم والإدارة يف الإ�شالم، مرجع �ش�بق، �س12.
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والعراق  النجف  يف  اأم�شى  الدين  �شم�س  ال�شيخ  اأن  ب�لإ�ش�رة  واجلدير 
التك�ين  عم�ًم� نح� ثالث وثالثني �شنة، وب�ش�رة مت�ا�شلة، ك�نت هي �شن�ات 

العلمي واملعريف الذي ر�شم اأهم مع�مل حي�ته فيم� بعد.

يف بريوت.. العمل واالنطالق( ))

ع�د ال�شيخ �شم�س الدين اإىل بريوت �شنة 1969م، وه� يحمل معه جت�ربه 
وم�ش�هداته ومن�ذجه التي ع��شره� يف النجف، وحمل معه  اأي�ًش� طم�ح�ته وت�ش�راته 
وا�شت�شراف�ته، اإىل ج�نب حت�شيالته وتك�ين�ته وتراكم�ته العلمية والفكرية والثق�فية. 

وال�شي��شية  الفكرية  وجتربته  الدين  �شم�س  ال�شيخ  مر  املحطة،  هذه  يف 
بفرتتني:

 الفرتة الأوىل: فرتة مرافقة ال�شيد م��شى ال�شدر وحركته وم�شروعه الديني 
والثق�يف والجتم�عي وال�شي��شي، من �شنة 1969م اإىل �شنة 1978م.  

�شنة  ال�شدر  م��شى  ال�شيد  تغييب  اأو  غي�ب  بعد  م�  فرتة  الث�نية:  الفرتة 
1978م، وحل�له مك�نه يف زع�مة املجل�س الإ�شالمي ال�شيعي الأعلى يف لبن�ن.

وك�ن اأول عمل ثق�يف ارتبط به ال�شيخ �شم�س الدين عند ع�دته اإىل لبن�ن، 
ه� تروؤ�شه اجلمعية اخلريية الثق�فية، التي ت�أ�ش�شت �شنة 1966م، وم� زالت هذه 
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الدين  �شم�س  ال�شيخ  جنل   � ح�ليًّ ويراأ�شه�  الي�م،  اإىل  وم�شتمرة  ق�ئمة  اجلمعية 
الأ�شت�ذ اإبراهيم �شم�س الدين.

التي  ال�شنة  هي  لبن�ن،  اإىل  الدين  �شم�س  ال�شيخ  فيه�  ع�د  التي  وال�شنة 
�ش�ؤون  لتنظيم  اإط�ًرا  ليك�ن  الأعلى،  ال�شيعي  الإ�شالمي  املجل�س  فيه�  ت�أ�ش�س 
ب�أو�ش�عه�  والرتق�ء  اأح�اله�،  وحت�شني  م�ش�حله�،  ورع�ية  هن�ك،  ال�شيعية  الط�ئفة 

الع�مة، ح�له� كح�ل غريه� من الط�ائف الأخرى يف لبن�ن. 

ويف ذلك ال�قت، ك�نت لل�شيخ �شم�س الدين وجهة نظر ب�ش�أن م�ش�ألة ارتب�طه 
بع�ش�ية املجل�س، لعله مل يك��شف به�، اأو مل تكن وا�شحة عند الكثريين، اإذ ك�ن 
لتغيري  عديدة  ُبذلت حم�ولت  وقد  الرتب�ط،  هذا  بعيًدا عن  يك�ن  اأن  يف�شل 
ً وت�أكيدا ومت�بعة لن�شم�م  هذا امل�قف، وك�ن ال�شيد م��شى ال�شدر الأكرث حر�ًش�
ط لهذه الغ�ية بع�س ال�شخ�شي�ت الدينية  ال�شيخ �شم�س الدين اإىل املجل�س، وو�شَّ

والني�بية. 

وهذا امل�قف من ال�شيخ �شم�س الدين، مل ينطلق من مع�ر�شة اأو رف�س اأو 
حتفظ على فكرة املجل�س وم�شروعه، واإمن� ك�نت لديه وجهة نظر يف األ ي�ؤطر نف�شه 
يف هيئة اأو م�ؤ�ش�شة تقيد من حركته ون�ش�طه، وت�ؤثر على �شبكة عالق�ته وت�ا�شالته 
اأول�ية لالأبع�د الفكرية والثق�فية،  اأراد اأن يعطي  يف داخل لبن�ن وخ�رجه؛ ولأنه 

ويتفرغ له� ب�ش�رة اأ�ش��شية، ويظل ي�ؤازر املجل�س وي�ش�نده من خ�رجه. 
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اأو�ش�ع الط�ئفة ال�شيعية،  اإ�شالح  اأن  اأم� ال�شيد م��شى ال�شدر فك�ن يرى 
منظمة  وب�ش�رة  الط�ئفة،  وط�ق�ت  قدرات  وجتميع  ت�ش�فر  يتطلب  به�،  والنه��س 
ومت�ش�منة، واملجل�س ه� الإط�ر املنظم لتفعيل هذه الط�ق�ت والقدرات، من خالل 

�شي��ش�ت واإ�شرتاتيجي�ت ومنهجي�ت مدرو�شة ومربجمة ومتك�ملة. 

ولهذا وجد ال�شيد ال�شدر اأن املجل�س بح�جة اإىل القدرات الفكرية التي 
ك�ن يتميز به� ال�شيخ �شم�س الدين - خ�ش��ًش� اأن بينهم� م�ش�ورات ومداولت 
�ش�بقة - ح�ل فكرة املجل�س وم�شروعه واحل�جة اإليه، منذ اأن ك�ن ال�شيخ �شم�س 

الدين يف النجف. 

بقي ال�شيد ال�شدر على م�قفه واإ�شراره، وعدم اقتن�عه ب�جهة نظر ال�شيخ 
انتخب  ُإرادته  وا رغبته  وبخالف  املجل�س،  اإىل  الن�شم�م  عدم  يف  الدين  �شم�س 
لبن�ن  �شنة 1975م، حني ك�ن خ�رج  املجل�س  لرئي�س  اأول  ن�ئًب�  ثم  ع�شً�ا، ومن 
ب�لأمر  قبل  العالج  من  ع�دته  وبعد  لندن،  م�شت�شفي�ت  اأحد  العالج يف  يتلقى 

ال�اقع، وتكيف معه، وانخرط يف م�ش�ؤولي�ته. 

�شم�س  ال�شيخ  �شنة 1978م، حتمل  ال�شدر  ال�شيد  تغييب  اأو  غي�ب  ومع 
الدين م�ش�ؤولية زع�مة املجل�س، ويف �شنة 1994م انتخب رئي�ًش� للمجل�س من قبل 

الهيئتني ال�شرعية والتنفيذية، وا�شتمر يف هذا امل�قع اإىل وف�ته �شنة 2001م. 
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ح�فظ  قد  الدين  �شم�س  ال�شيخ  اأن  ال�ش�أن،  هذا  يف  املراقب�ن  يذكره  وم� 
على اخلط ال�شي��شي الع�م الذي انتهجه ال�شيد م��شى ال�شدر يف زع�مة املجل�س، 
والذي يتخذ من النفت�ح والعتدال والندم�ج ق�عدة وم�شلًك� يف العمل، ويف 

ال�شل�ك ال�شي��شي وال�طني.

الت�أ�شيل  يف  يتحدد  املج�ل،  هذا  يف  الدين  �شم�س  ال�شيخ  اأ�ش�فه  وم�   
التي  املهمة  وهي  الع�م،  وال�طني  ال�شي��شي  العمل  يف  امل�شلك  لهذا  الفقهي 
نه�س به� ال�شيخ �شم�س الدين بكف�ءة ع�لية، وعرب عنه� يف كت�ب�ته وم�ؤلف�ته التي 
الفقهي  الت�أ�شيل  ب�أن مهمة  علًم�  الإ�شالمية،  ال�شي��شية  امل�ش�ألة  ب�هتم�م  تن�ولت 
الإ�شالميني  وعند  ب�لذات،  ال�شي��شية  امل�ش�ألة  حقل  يف  الأهمية  �شديدة  ك�نت 

ب�جه خ��س، اإذ ك�نت تعرت�شهم العديد من الإ�شك�لي�ت الفقهية والت�ريخية.

لهذا  ال�شي��شي  التجديد  يف  اأ�شهم  قد  ال�شدر  م��شى  ال�شيد  ك�ن  ف�إذا 
لبن�ن،  يف  ال�شيعية  للجم�عة  وال�طني  ال�شي��شي  اخلط�ب  �شي�غة  ويف  امل�شلك، 
ف�إن ال�شيخ �شم�س الدين قد اأ�شهم يف التجديد الفكري والت�أ�شيل الفقهي لهذا 

امل�شلك، ولهذا اخلط�ب ال�شي��شي وال�طني.

وهذا الدور الفكري والفقهي ه� اأكرث م� متيز به ال�شيخ �شم�س الدين يف 
م�شريته وجتربته، كم� اأنه الدور الذي مل يت�قف اأو يتخلى عنه ل يف ظروف الفقر 
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التي ع��شه� يف  النجف، ول يف ظروف احلرب واخل�ف  به� يف  مر  التي  واجل�ع 
َّأملت به اأواخر حي�ته. بريوت، ول حتى يف ظروف املر�س والأمل التي ا

ورع�ية  ب�إق�مة  الدين  �شم�س  ال�شيخ  تعهد  فقد  امل�ؤ�ش�ش�ت،  �شعيد  وعلى 
الفني  املعهد  منه�  والجتم�عية؛  والرتب�ية  الثق�فية  امل�ؤ�ش�ش�ت  من  العديد 
للدرا�ش�ت  الأول  ال�شهيد  ومعهد  لبريوت،  اجلن�بية  ال�ش�حية  يف  الإ�شالمي 
زينب  ال�شيدة  ومربة  البق�ع،  يف  الرتب�ي  الغدير  وجممع  بريوت،  يف  الإ�شالمية 

لالأيت�م يف بلدة جب�شيت اجلن�بية.

اجل�معة  ت�أ�شي�س  ه�  الدين  �شم�س  ال�شيخ  به  ق�م  عمل  واأكرب  اأهم  لكن 
الإ�شالمية �شنة 1994م، كم�ؤ�ش�شة ت�بعة للمجل�س الإ�شالمي ال�شيعي الأعلى، 
وقد اأوله� عن�ية واهتم�ًم� كبريين، واأراد منه� ح�شب ق�له اأن تك�ن ج�معة تندمج 
الع�م،  الإ�شالمي  البن�ء  بدوره� يف  وتق�م  الع�م،  اللبن�ين  الجتم�ع  تك�ين  »يف 
املجتمع،  تغيري يف  ق�ة  تك�ن  اأن  الع�م، و�شممت على  اللبن�ين  ال�طني  ودوره� 
لبن�نية  ج�معة  تك�ن  اأن  ويجب  ال�شه�دات،  حملة  لتخريج  معهد  جمرد  ولي�س 
ويف  والتنظيمية،  والعلمية  الإدارية  قي�داته�  م�شت�ى  يف  ع�مة،  اإ�شالمية  وطنية 

م�شت�ى ج�شمه� الط�لبي«)1(.

)1( حممد مهدي �شم�س الدين، ال��ش�ي�، بريوت، دار النه�ر، 2002م، �س74.
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موؤلفاته( ))

هي:  اأ�ش��شية،  جم�لت  ثالثة  يف  الدين  �شم�س  ال�شيخ  م�ؤلف�ت  حتددت 
الفقه، والثق�فة، والت�ريخ. ومن جهة املك�ن والزم�ن ف�إنه� تت�زع على ثالثة اأق�ش�م: 
امل�ؤلف�ت التي  الث�ين  امل�ؤلف�ت التي �شدرت يف النجف، والق�شم  الق�شم الأول 

�شدرت يف بريوت، والق�شم الث�لث امل�ؤلف�ت التي �شدرت بعد وف�ته.

وهذه امل�ؤلف�ت بح�شب ت�ريخه� يف ال�شدور هي على النح� الآتي:

من�ش�رات ( 1) بريوت  وطبع يف  النجف،  الإ�شالم. كتب يف  والإدارة يف  احلكم  نظ�م 
اإليه  واأ�ش�ف  امل�ؤلف،  نقحه  الث�نية  الطبعة  يف  1955م(،  )1374هـ/  �شنة  حمد، 
�شنة  والن�شر،  للدرا�ش�ت  الدولية  امل�ؤ�ش�شة  عن  بريوت  يف  �شدر  الف�ش�ل،  بع�س 

)1412هـ/ 1991م(.
درا�ش�ت يف نهج البالغة. �شدر يف النجف �شنة )1375هـ/ 1956م(، من دون ذكر ( 2)

الن��شر، و�شدرت الطبعة الث�نية يف بريوت، من�ش�رات دار الزهراء، �شنة )1392هـ/ 
1972م(.

ألندل�س، ( 3) ث�رة احل�شني.. ظروفه� الجتم�عية واآث�ره� الإن�ش�نية. �شدر يف بريوت، دار ا
من  الرتبية،  مكتبة  بغداد  يف  الث�نية  الطبعة  و�شدرت  الن�شر،  �شنة  ذكر  دون  من 
دون ذكر �شنة الن�شر اأي�ًش�، و�شدرت الطبعة الث�لثة عن دار الرتاث الإ�شالمي يف 

بريوت، �شنة )1395هـ/ 1975م(.
�شنة 1965م، من دون ذكر ( 4) النجف  الإ�شالمي، �شدر يف  الت�ريخ  حم��شرات يف 

الن��شر.
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الغدير، درا�شة حتليلية اجتم�عية �شي��شية مل�ش�ألة احلكم الإ�شالمي بعد وف�ة الر�ش�ل. ( 5)
بريوت، اجلمعية اخلريية الثق�فية، 1386هـ. 

تف�شري اآي�ت ال�ش�م.  بريوت، اجلمعية اخلريية الثق�فية، 1386هـ.( 6)
عهد الأ�شرت. بريوت، اجلمعية اخلريية الثق�فية، 1386هـ.( 7)
مع الإم�م الر�ش� يف ذكرى وف�ته. بريوت، اجلمعية اخلريية الثق�فية، 1386هـ.( 8)

الثق�فية، ( 9) اخلريية  اجلمعية  بريوت،  الع�بدين.  زين  لالإم�م  احلق�ق  ر�ش�لة 
1386هـ.

اأن�ش�ر احل�شني.. درا�شة عن �شهداء ث�رة احل�شني الرج�ل والدللت. بريوت، دار ( 10)
الفكر، )1395هـ/ 1975م(.

ث�رة احل�شني يف ال�جدان ال�شعبي. بريوت، اجلمعية اخلريية الثق�فية، الطبعة الث�لثة ( 11)
)1416هـ/  �شنة  والن�شر،  للدرا�ش�ت  الدولية  امل�ؤ�ش�شة  عن  بريوت،  يف  �شدرت 

1996م(، بعن�ان: واقعة كربالء يف ال�جدان ال�شعبي.
امل�شري، ( 12) الكت�ب  دار  اللبن�ين.  الكت�ب  دار  بريوت،  والإ�شالم.  اجل�هلية  بني 

)1395هـ/ 1975م(.
)1398هـ/ ( 13) التع�رف،  دار  بريوت،  الديني.  والفكر  امل�دي  الفكر  يف  مط�رح�ت 

1978م(.
حركة الت�ريخ عند الإم�م علي. بريوت، �شنة 1978م.( 14)
ال�شلم وق�ش�ي� احلرب عند الإم�م علي. بريوت، الدار الإ�شالمية، 1980م.( 15)
العلم�نية.. هل ت�شلح حالًّ مل�ش�كل لبن�ن؟ بريوت، دار التع�رف،1980م.( 16)
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الدولية ( 17) امل�ؤ�ش�شة  ال�شريعة الإ�شالمية.. بحث فقهي مق�رن. بريوت،  الحتك�ر يف 
للدرا�ش�ت والن�شر، )1410هـ/ 1990م(.

امل�ؤ�ش�شة ( 18) بريوت،  اأجزاء،  ثالثة  واملجتمع.  وال�شي��شة  الفكر  يف  وم�اقف  درا�ش�ت 
الدولية للدرا�ش�ت والن�شر، )1410هـ/ 1990م(.

خالل ( 19) ع��ش�راء  م�ا�شم  يف  األقيت  حم��شرات  جمم�عة  الأول،  اجلزء  ع��ش�راء. 
للدرا�ش�ت والن�شر،  الدولية  امل�ؤ�ش�شة  الفرتة م� بني )1980 - 1988م(، بريوت، 

)1412هـ/ 1991م(.
اجلزء الث�ين، جمم�عة حم��شرات )1992 - 1999م(، بريوت، امل�ؤ�ش�شة الدولية 

للدرا�ش�ت والن�شر، )1420هـ/ 2000م(.
بريوت، ( 20) وت�ريخي،  فقهي  ت�أ�شيل  حم�ولة  الإ�شالمي..  ال�شي��شي  الجتم�ع  يف 

امل�ؤ�ش�شة الدولية للدرا�ش�ت والن�شر، )1412هـ/ 1992م(.
لبن�ن الكي�ن والدور. بريوت، كت�ب الغدير)3(، �شل�شلة كتب �شدرت عن جملة ( 21)

الغدير ال�ش�درة عن املجل�س الإ�شالمي ال�شيعي الأعلى، )1414هـ/ 1994م(.
الأمة والدولة واحلركة الإ�شالمية. بريوت، كت�ب الغدير)3(، �شل�شلة كتب �شدرت ( 22)

الأعلى، )1414هـ/  ال�شيعي  الإ�شالمي  املجل�س  ال�ش�درة عن  الغدير  عن جملة 
1994م(.

التطبيع.. بني �شرورات الأنظمة وخي�رات ال�شع�ب. بريوت، مركز اأفق لل�شح�فة ( 23)
والعالق�ت الع�مة، بدون ذكر الت�ريخ.

امل�ؤ�ش�شة ( 24) بريوت،  املراأة،  فقه  م�ش�ئل حرجة يف  من  الأول  الكت�ب  والنظر.  ال�شرت 
الدولية للدرا�ش�ت والن�شر، )1414هـ/ 1994م(.
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اأهلية املراأة لت�يل ال�شلطة، الكت�ب الث�ين من م�ش�ئل حرجة يف فقه املراأة، بريوت، ( 25)
امل�ؤ�ش�شة الدولية للدرا�ش�ت والن�شر، )1415هـ/ 1995م(.

فقه ( 26) م�ش�ئل حرجة يف  من  الث�لث  الكت�ب  للمراأة،  العمل  وحق  الزوجية  حق�ق 
املراأة، بريوت، امل�ؤ�ش�شة الدولية للدرا�ش�ت والن�شر، )1416هـ/ 1996م(.

التجديد يف الفكر الإ�شالمي، بريوت، دار املنهل اللبن�ين، )1418هـ/ 1997م(. ( 27)
جه�د الأمة، بحث فقهي ا�شتدليل يتن�ول م�شروعية واأحك�م اجله�د يف الإ�شالم، ( 28)

قدمه امل�ؤلف على �ش�رة درو�س وحم��شرات، ق�م بتدوينه� وحتريره� ال�شيخ ح�شن 
مكي ب�إج�زة من امل�ؤلف، بريوت بدون ذكر الن��شر، )1419هـ/ 1997م(.

الدولية ( 29) امل�ؤ�ش�شة  بريوت،  مق�رن،  ا�شتدليل  فقهي  بحث  والتقليد..  الجته�د 
للدرا�ش�ت والن�شر، )1419هـ/ 1998م(.

املق�ومة يف اخلط�ب الفقهي ال�شي��شي، بريوت، امل�ؤ�ش�شة الدولية للدرا�ش�ت والن�شر، ( 30)
1998م.

للدرا�ش�ت ( 31) الدولية  امل�ؤ�ش�شة  بريوت،  الإ�شالمي.  الفقه  يف  والتجديد  الجته�د 
والن�شر، )1419هـ/ 1999م(.

املوؤلفات التي �صدرت بعد رحيل املوؤلف:

فقه العنف امل�شلح يف الإ�شالم. هذا الكت�ب اأجنزه امل�ؤلف يف �شيغته الأوىل �شنة ( 32)
1990م، ويف �شيغته النه�ئية �شنة 1991م، وف�شل عدم ن�شره يف وقته، و�شدر بعد 

وف�ته. بريوت، امل�ؤ�ش�شة الدولية للدرا�ش�ت والن�شر، )1422هـ/ 2001م(.
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ال��ش�ي�. عب�رة عن ال��ش�ي� الأخرية للم�ؤلف �شجله� ب�ش�ته وه� على فرا�س املر�س ( 33)
وقدم  الدين،  �شم�س  اإبراهيم  جنله  بتحريره�  ق�م  ب�أ�شب�عني،  وف�ته  قبل  ب�ري�س  يف 

للكت�ب غ�ش�ن ت�يني. بريوت، دار النه�ر، 2002م.
الإ�شالم والغرب. ي�شم الكت�ب جمم�عة ن�ش��س بني بحث ومداخلة وح�ار، يع�د ( 34)

�شم�س  الإم�م  م�ؤ�ش�شة  بريوت،  1999م(.   -  1992( بني  م�  الفرتة  اإىل  ت�ريخه� 
الثق�فية  معريف  ح�شني  رفيع  حممد  املرح�م  م�ؤ�ش�شة  مع  ب�لتع�ون  للح�ار،  الدين 

اخلريية، )1424هـ/ 2004م(.
للن�ش�ل امل�شرتك. ي�شم الكت�ب بح�ًث� ( 35) امل�شيحي.. نح� م�شروع  احل�ار الإ�شالمي 

وحم��شرات وح�ارات، ن�شرت ح�شب ت�شل�شله� الزمني املمتد خالل الفرتة م� بني 
ب�لتع�ون مع  للح�ار،  الدين  الإم�م �شم�س  )1976 - 2000م(. بريوت، م�ؤ�ش�شة 
م�ؤ�ش�شة املرح�م حممد رفيع ح�شني معريف الثق�فية اخلريية، )1424هـ/ 2004م(.

يف الجتم�ع املدين الإ�شالمي.. اأحك�م اجل�ار يف ال�شريعة الإ�شالمية اأمت امل�ؤلف ( 36)
حترير هذا الكت�ب وتنقيحه وه� على فرا�س املر�س يف ب�ري�س، قدم له ال�شيخ زهري 
م�ؤ�ش�شة  مع  ب�لتع�ون  للح�ار،  الدين  �شم�س  الإم�م  م�ؤ�ش�شة  بريوت،  ال�ش�وي�س. 

املرح�م حممد رفيع ح�شني معريف الثق�فية اخلريية، )1424هـ/ 2004م(.
امل�ؤ�ش�شة ( 37) بريوت،  الطالق.  على  ال�شرعي  احل�كم  ولية  الزوجية..  العالقة  ف�ش�د 

الدولية للدرا�ش�ت والن�شر، 2005م.
اللغة  اإىل  ترجم  منه�  والكثري  عدة،  طبع�ت  طبعت  امل�ؤلف�ت  هذه  جميع 

الف�ر�شية.
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من املطارحات اإىل التاأ�صي�صات( ))

م� بني النجف وبريوت تغريت واختلفت م�ش�رات التجربة الفكرية لل�شيخ 
من  بينهم�  وم�  والزم�ن،  املك�ن  وطب�ئع  �شرائط  عك�شت  بطريقة  الدين،  �شم�س 
الفكرية  لتجربته  فك�ن  وامل��ش�عية،  الذاتية  واملقت�شي�ت  املتطلب�ت  اختالف يف 
يف بريوت م�ش�رات وم�ش�لك غري تلك التي ك�ن عليه� يف النجف، وذلك نتيجة 
وتن�ع  والأفك�ر،  املع�رف  وجتدد  البيئ�ت،  ومت�يز  املعرفية،  الرتاكم�ت  لطبيعة 

التج�رب واخلربات، وتعدد �شبكة الت�ا�شالت والنفت�ح�ت. 

بريوت  ب�شخ�شية  تق�رن  ول   � كليًّ تختلف  �شخ�شية  له�  كمدينة  ف�لنجف 
كمدينة، فمن جهة تعترب النجف مدينة دينية وعلمية يغلب عليه� الط�بع املح�فظ، 
ل تتعدد فيه� املذاهب والأدي�ن، ول تتن�ع فيه� الثق�ف�ت والأفك�ر ذات امل�ش�رب 

والجت�ه�ت املتغ�يرة. 

من  وا�شعة  ب�شبكة  الع�مل  مع  ترتبط  ل  النجف  ف�إن  اأخرى  جهة  ومن 
اأو  والقت�ش�دية،  ال�شي��شية  اأو  والعلمية،  الثق�فية  والت�ا�شالت  الت�ش�لت 

الإعالمية وال�شي�حية. 

وهذا بخالف بريوت مت�ًم�، التي تعترب مدينة غري حم�فظة على الإطالق، 
وتتعدد فيه� املذاهب والأدي�ن، وتتن�ع فيه� الثق�ف�ت والأفك�ر وتت�ش�دم اأحي�نً�، 
وعلى  والت�ا�شالت،  الت�ش�لت  من  وا�شعة  �شبكة  خالل  من  ب�لع�مل  وترتبط 
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الغربي  وب�لع�مل  ب�لع�مل  العربية  املنطقة  يربط  ج�شر  مبث�بة  فهي  ك�فة،  الأ�شعدة 
خ��شة، ويكفي معرفة اأن لبن�ن ه� البلد العربي ال�حيد، الذي ي�شرتط يف د�شت�ره 
� ومن الط�ئفة امل�رونية، اإىل غري ذلك من مالمح  اأن يك�ن رئي�س اجلمه�رية م�شيحيًّ

ينفرد به� لبن�ن وبريوت حتديًدا.

كم� اأن التجربة الفكرية لل�شيخ �شم�س الدين يف لبن�ن مل يكن له� م�ش�ر 
واحد، فقد �شهدت حت�لت وتط�رات، تتحدد تقريًب� يف فرتتني مت�شلتني من جهة 

زمنية، ومتغريتني من جهة معرفية. 

يف  الفكرية  بتجربته  واندم�ًج�  ات�ش�ًل  اأكرث  ك�نت  ولعله�  الأوىل  الفرتة 
النجف، فقد غلب على كت�ب�ته يف هذه الفرتة ط�بع املط�رح�ت واملن�ظرات الفكرية 

والنقدية مع الطرف الآخر املختلف يف مرجعيته الفكرية والفل�شفية. 

وهذا م� متيزت به معظم كت�ب�ته ذات املنحى الفكري يف حقبة �شبعيني�ت 
القرن الع�شرين، وهي احلقبة التي ت�ش�عدت فيه� وترية ال�شج�لت والحتج�ج�ت 
الثق�فية والنقدية بني الجت�ه�ت واملنظ�م�ت الفكرية وال�شي��شية يف املنطقة العربية، 
العربية  الأدبي�ت  والتي عرفت يف  ي�نية 1967م،  بهزمية حرب حزيران/  مت�أثرة 
ب�لنك�شة، فبعد هذه احلرب بداأ م� اأطلق عليه يف وقته مبعركة تف�شري الهزمية، املعركة 
التي فتحت على املنطقة العربية اأو�شع ال�شج�لت الثق�فية ال�ش�خنة، واأ�شبحت 
املجم�ع�ت الفكرية يف ح�لة خ�ش�م وقطيعة وت�ش�دم، تكر�شت معه� النق�ش�م�ت 

والفروق�ت احل�دة والعنيفة بني هذه املجم�ع�ت.
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ل   فقد ح�ولت كل واحدة من هذه املجم�ع�ت الفكرية املتغ�يرة، اأن حُتَمِّ
الطرف الآخر املختلف ق�شًط� كبرًيا من م�ش�ؤولية الهزمية، التي و�شفت ب�أنه� هزمية 
ل�ا الفكر الديني م�ش�ؤولية  فكرية ب�لدرجة الأوىل، ف�مل�رك�شي�ن اأو بع�س منهم حمَّ
الهزمية، ويف هذا النط�ق ج�ء كت�ب �ش�دق جالل العظم )نقد الفكر الديني(، 
م�ش�ؤولية  وال�شرتاكية  العلم�نية  الأفك�ر  ل�ا  َحمَّ منهم  بع�س  اأو  والإ�شالمي�ن 
احلل  )حتمية  القر�ش�وي  ي��شف  ال�شيخ  كت�ب  ج�ء  النط�ق  هذا  ويف  الهزمية، 

الإ�شالمي( الذي �شدر يف اأربعة اأجزاء.

وهن�ك من حمل م�ش�ؤولية هذه الهزمية، اإىل م� اأطلق عليه الأيدي�ل�جي�ت 
والأيدي�ل�جي�ت  )الهزمية  احل�فظ  ي��شني  كت�ب  ج�ء  النط�ق  هذا  ويف  املهزومة، 
املهزومة(، وهن�ك من حمل هذه امل�ش�ؤولية اإىل م� عرف عندهم ب�لأخط�ء الفكرية 
والعق�ئدية، ويف هذا النط�ق ج�ء كت�ب اأديب من�ش�ر )النك�شة واخلط�أ: الأخط�ء 

الفكرية والعق�ئدية التي اأدت اإىل الك�رثة(، اإىل غري ذلك من م�اقف واأحك�م.

ويف �شي�ق هذه ال�شج�لت التي مرت على امل�شرق العربي، ج�ءت ثالثة 
م�ؤلف�ت لل�شيخ �شم�س الدين، ك�نت يف وقته� من م�ؤلف�ته الب�رزة، وهي: كت�ب 
الفكر  يف  »مط�رح�ت  وكت�ب  1975م،  �شنة  ال�ش�در  والإ�شالم«  اجل�هلية  »بني 
»العلم�نية: هل ت�شلح  ال�ش�در يف ع�م 1978م، وكت�ب  الديني«  امل�دي والفكر 

حالًّ مل�ش�كل لبن�ن؟« ال�ش�در يف ع�م 1980م. 
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والط�بع ال�شج�يل يظهر وا�شًح� على هذه امل�ؤلف�ت، ويتجلى من عن�وينه� 
ال�شج�يل  الط�بع  هذا  ت�أكيد  �شلًف�  ويقرر  ي�شرح  اأن  اأراد  امل�ؤلف  وك�أن  اأي�ًش�، 

والحتج�جي لهذه امل�ؤلف�ت، من دون اأن يرى يف هذا املنحى اأي ترثيب. 

ف�لكت�ب الأول )بني اجل�هلية والإ�شالم(، ينتمي اإىل اخلط�ب الثق�يف الذي 
والثق�فة  والأخالق  والقيم  الدين  على  �ش�مل  ح�ش�ري  كتهديد  الغرب  ي�ش�ر 
اإىل احل�ش�رة الغربية ب��شفه�  الإ�شالمية، وعلى ال�ج�د الإ�شالمي برمته، وينظر 
ونه�ئي  ت�م  كنقي�س  احل�ش�رة  هذه  ي�شع  الذي  ال��شف  احلديثة،  اجل�هلية  متثل 

لالإ�شالم واحل�ش�رة الإ�شالمية، كم� ك�نت اجل�هلية عند العرب قبل الإ�شالم. 

التي ظهرت  الإ�شالمية،  الكت�ب�ت  من  العديد  ينتمي  اخلط�ب  هذا  واإىل 
يف �شتيني�ت و�شبعيني�ت القرن امل��شي، وم� زالت له بق�ي� اإىل هذا ال�قت، لكن 
اأ�شّد عنًف� من  ولكنه�  قبل،  مم� ك�نت عليه من  بكثري  اأقل  ب�تت  الراهنة  ت�أثرياته 

ال�ش�بق يف الكت�ب�ت الإ�شالمية ذات املنحى ال�شلفي. 

ولعل معظم الإ�شالميني يف ب�اكري جت�ربهم الفكرية، ك�ن�ا قد انخرط�ا يف 
منظ�مة هذا اخلط�ب، الذي يتع�مل مع الغرب واحل�ش�رة الغربية كم�هية ث�بتة اأو 
مركب كلي، ومع جتدد املعرفة وتراكم اخلربة تغري امل�قف عند البع�س، وحت�ل من 

النقد الكلي اإىل النقد الن�شبي.

اجل�هلية  »بني  لكت�ب  الع�مة  الفكرة  الدين  �شم�س  ال�شيخ  ي�شرح  وحني 
الع�مل  يف  الع�شر  هذا  يف  الإ�شالم  »يتعر�س  مقدمته:  يف  يق�ل  والإ�شالم«، 
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الإ�شالمي لعملية ت�ش�يه وتزوير رهيبة، يق�م به� دع�ة الإحل�د وال�شالل يف البالد 
الإ�شالمية، ومن ورائهم ق�ة الغرب وق�ة ال�شرق بكل م� حتمالنه من اأحق�د على 
الإ�شالم، وخ�ف من انبع�ثه ق�ة ف�علة يف الع�مل احلديث. وذلك مل� ثبت له�تني 
نف�ذهم�  ا�شتقرار  دون  الأق�ى  احل�جز  يزال  ول  ك�ن  الإ�شالم  اأن  من  الق�تني 

الثق�يف وال�شتعم�ري يف الع�مل الإ�شالمي«)1(. 

وقد و�شف ال�شيخ �شم�س الدين الغرب واحل�ش�رة الغربية يف هذا الكت�ب، 
ب�جل�هلية احلديثة، التي من �شم�ته� امل�دية واحلي�انية والالاأخالقية وروح العدوان، 
واعترب اأن اخلالف بني الإ�شالم واحل�ش�رة الغربية لي�س خالًف� يف حدود ال�شطح 

واملظ�هر والأ�شك�ل، واإمن� ه� خالف يف الروح والنظرة والجت�ه.

اأم� الكت�ب الث�ين )مط�رح�ت يف الفكر امل�دي والفكر الديني(، فه� اأكرث 
ال�شج�لية، فه� ينطلق من  الغ�ية  اأ�ش��ًش� لهذه  ال�شج�لية، وج�ء  بنيته  و�ش�ًح� يف 
م�قف نقدي واحتج�جي على كت�ب �ش�دق جالل العظم )نقد الفكر الديني(، 
واأراد  الدينية،  الأو�ش�ط  مع  �ش�خنة  فكرية  معركة  وقته  يف  فتح  الذي  الكت�ب 
حم�كمة الفكر الديني، وحتميله م�ش�ؤولية الهزمية والنك�شة، وك�ن ينطلق من الفكر 

امل�رك�شي كمنهج يف التحليل والنقد. 

)1( حممد مهدي �شم�س الدين، بني اجل�هلية والإ�شالم، بريوت، امل�ؤ�ش�شة اجل�معية للدرا�ش�ت والن�شر، 1984م، 
�س5.
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والذين اطلع�ا على هذا الكت�ب، وجدوا اأن من ال�شعب ال�شك�ت عليه 
اأو عدم الكرتاث به، وذلك لطبيعة حمت�ي�ته املع�دية للدين والفكر  اأو مه�دنته 
الديني، ولأفك�ره املثرية للجدل، ولعدم علميته وم��ش�عيته يف النقد والتحليل، 
مق�لت  �شل�شلة  الدين  �شم�س  ال�شيخ  ن�شر  اخللفي�ت  وبهذه  النط�ق،  هذا  ويف 
اأ�شب�عية يف ملحق جريدة النه�ر البريوتية، خالل الفرتة م� بني 22 فرباير و17 

م�ي� �شنة 1970م. 

وبعد ن�شر هذه املق�لت، اأعلن الك�تب اللبن�ين ن�شيب منر يف جملة الأحد، 
لي�شت  العظم  اأفك�ر �ش�دق جالل  اأن  العدد 972،  بت�ريخ 29 م�ر�س 1970م، 
مل�  واإل  �شحيًح�،   � علميًّ تن�وًل  م��ش�عه  يتن�ول  واأنه مل  ك�فية،  بدرجة  م�رك�شية 

تغلب عليه ن�قده حممد مهدي �شم�س الدين)1(. 

جالل  �ش�دق  الدكت�ر  اأهلية  عدم  راأى  فقد  الدين  �شم�س  ال�شيخ  اأم� 
العظم يف نقد الفكر الديني، وح�شب راأيه »لقد ظهر يل من قراءة كت�به اأن معرفته 
الدينية ب�لإ�شالم �ش�ذجة و�شطحية اإىل اأبعد احلدود، اإنه� الت�ش�رات التي امت�شه� 
خي�له وعقله من جمتمعه، ومن اأهله، ولي�شت معرفة مبنية على املع�ن�ة والدرا�شة 

والبحث«)2(.

)1( حممد مهدي �شم�س الدين، مط�رح�ت يف الفكر امل�دي والفكر الديني، بريوت، امل�ؤ�ش�شة الدولية للدرا�ش�ت 
والن�شر، 1997م، �س51.

)2( املرجع ال�ش�بق، �س 55.
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وقد تعجب ال�شيخ �شم�س الدين من تغري امل�قف عند امل�رك�شيني، بعد ن�شر 
مق�لته التي اأظهر فيه� تف�ًق� وا�شًح�، واأ�ش�ر اإىل هذا التعجب بق�له: »ل اأدري مل�ذا 
طبَّل امل�رك�شي�ن هن� )لبن�ن( ويف كل مك�ن للدكت�ر )العظم( وزمروا، واعتربوا 
انت�ش�ًرا  فيه  وراأوا  الديني،  الفكر  مق�بل  يف  امل�رك�شي  للفكر  رائًع�  من�ذًج�  كت�به 
اأن نذيع �شل�شلة مق�لتن�  ك��شًح� للم�رك�شية على الدين. ك�ن هذا م�قفهم قبل 
الب�ؤ�س  املق�لت  هذه  خالل  من  تبني  فلم�  البحث،  م��ش�ع  الكت�ب  نقد  يف 
واإفال�شه�،  امل�رك�شية  املذك�ر، وتبني عجز  الكت�ب  � يف  الذي يظهر جليًّ الفكري 
ترباأ امل�رك�شي�ن من الدكت�ر ومن كت�به، واأعلن�ا بل�ش�ن الأ�شت�ذ ن�شيب منر اأنه ل 

ميثلهم، ول ميثل فكرهم.. مل�ذا؟«)1(. 

اأخرى  مرة  نك�شة حرب 1967م، جتدد  اأعقب  الذي  الفكري  وال�شج�ل 
ويف نط�ق معني، مع احلرب الأهلية يف لبن�ن �شنة 1975م، ومن املق�لت التي 
جتدد ال�شج�ل ح�له�، مق�لة العلم�نية. ويف هذا ال�ش�أن يرى ال�شيخ �شم�س الدين 
العربي،  الع�مل  يف  العلم�نية  اإىل  الدع�ة  ن�شطت  حزيران 1967م  هزمية  بعد  اأنه 
وم� اإن ا�شتنفدت هذه الدع�ة اأغرا�شه�، وخفت �ش�ته�، ج�ءت احلرب يف لبن�ن 
فن�شطت الدع�ة اإليه� من جديد، وت�ش�عدت الدع�ة اإىل تطبيقه� يف لبن�ن ب�جه 
خ��س، وت�شديره� اإىل الع�مل العربي ب�عتب�ره� احلل الأمثل والأف�شل مل�شكالت 

لبن�ن، ولتخلف الع�مل العربي كله)2(. 
)1( املرجع ال�ش�بق، �س 51.

)2( حممد مهدي �شم�س الدين، العلم�نية هل ت�شلح حالًّ مل�ش�كل لبن�ن؟ بريوت، امل�ؤ�ش�شة اجل�معية للدرا�ش�ت 
والن�شر، 1983م، �س8.
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�شم�س  ال�شيخ  اأ�شدر  فيه�،  والت�شكيك  ونقده�  الدع�ة  هذه  ومل�اجهة 
الدين كت�بً� بعن�ان: »العلم�نية هل ت�شلح حالًّ مل�ش�كل لبن�ن؟«، وقد ن�شرت هذه 
�شنة  حلق�ت  ثم�ين  يف  اللبن�نية،  ال�شفري  �شحيفة  يف  الأولية  بن�شخته�  الدرا�شة 
1977م، ويف وقت لحق اأ�ش�ف اإليه� امل�ؤلف بع�س الأق�ش�م الأخرى، و�شدرت 

يف الكت�ب املذك�ر. 

يف  الدين  �شم�س  ال�شيخ  حدده�  الكت�ب،  هذا  ن�ق�شه�  التي  والق�شية 
اأ�ش��س  ال�ش�ؤال الت�يل: »هل يع�د بن�ء الدولة اللبن�نية التي هدمته� الفتنة، على 
يت�شع لبن�ء الع�ئلة على اأ�ش�س الت�شريع الديني للط�ائف اللبن�نية، ويبقى الدين 
� ف�عاًل يف املجتمع اللبن�ين، اأو تبنى الدولة على اأ�ش��س علم�ين �ش�مل  ع�ماًل ثق�فيًّ
ل يرتك جم�ًل للدين يف حقل الت�شريع، كم� ل يرتك له جم�ًل يف حقل الت�جيه 

الع�م؟«)1(. 

البحث  هذا  »يف  اتبعه  الذي  املنهج  اأن  الدين  �شم�س  ال�شيخ  تقدير  ويف 
ن من بل�رة م�قف فكري و�شي��شي  كفيل ب�لإج�بة على هذا ال�ش�ؤال، بنح� ميكِّ
املجتمع ول  الدولة ول  ا ل يخدم  �شرًّ العلم�نية  يرون يف  الذين  ال�طنيني،  لكل 
تداعب  التي  واملط�مع  البع�س،  لدى  ال�شيئة  الن�اي�  بع�س  يخدم  واإمن�  الإن�ش�ن، 

اأخيلة البع�س الآخر من دع�ته�«)2(.

)1( املرجع ال�ش�بق، �س112.
)2( املرجع ال�ش�بق، �س112 ـ 113.
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مع  ي�شرتك  الذي  الكت�ب،  لهذا  ال�شج�يل  الط�بع  يتجلى  الراأي  هذا  ويف 
الكت�بني ال�ش�بقني يف الن�شق الفكري النقدي والحتج�جي مع الأفك�ر امل�رك�شية 

والعلم�نية، التي فتحت مع�رك فكرية عنيفة مع الفكر الديني الإ�شالمي.

عن  ك�شفت  قد  الدين  �شم�س  لل�شيخ  الثالثة  امل�ؤلف�ت  هذه  ك�نت  واإذا 
الع�شر،  بق�ش�ي�  ودراية  والثق�فية،  الفكرية  ب�لجت�ه�ت  معرفة  له�  مثقفة  ذهنية 
لي�شت  امل�ؤلف�ت  هذه  ف�إن  والثق�يف،  الفكري  اجلدل  يف  �ش�حبه�  انخراط  وعن 
ف به وبخط�به الفكري  اأو التي تعرِّ هي امل�ؤلف�ت الالمعة لل�شيخ �شم�س الدين، 
والإ�شالحي، فهي تنتمي اأ�ش��ًش� اإىل حقبته� الفكرية والت�ريخية، وم� �ش�د فيه� من 

جدل و�شج�ل فكري و�شي��شي ك�ن �ش�خًب� و�ش�خًن�، وعنيًف� اأي�ًش�.

جهة  من  وحي�ية  اأهمية  اأكرث  ك�نت  بعده�،  ج�ءت  التي  وامل�ؤلف�ت 
اأفقه�  جهة  من  وهكذا  ومع�جل�ته�،  منهجي�ته�  جهة  ومن  وق�ش�ي�ه�،  م��ش�ع�ته� 

الفكري والفقهي.

 وتنتمي هذه امل�ؤلف�ت اإىل حقبتي ثم�نيني�ت وت�شعيني�ت القرن امل��شي، 
الفكري  بح�ش�ره  الدين  �شم�س  ال�شيخ  فيهم�  ت�هج  اللت�ن  احلقبت�ن  وهم� 
وال�شي��شي، وجت�وز به حدود لبن�ن اإىل املج�لني العربي والإ�شالمي، كم� تن�مت 
يف ه�تني احلقبتني �شبكة عالق�ته، وات�شعت مع النخب الفكرية وال�شي��شية التي 
ت�ا�شلت وتف�علت مع كت�ب�ته واأفك�ره وم�اقفه، وتط�رت وات�شعت اأي�ًش� م�ش�رك�ته 
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ومب�دراته ال�شي��شية على امل�شت�يني الأهلي واحلك�مي، اللبن�ين والعربي وحتى 
الإ�شالمي. 

متالحقة،  م��ش�عية  وتغريات  تط�رات  احلقبتني  ه�تني  يف  وح�شلت 
املع��شر،  الإ�شالمي  الفكر  م�ش�رات  على  والفكرية  الثق�فية  ت�أثرياته�  له�  ك�نت 
واملعروفة  والب�رزة،  املفكرة  ال�شخ�شي�ت  بع�س  التغريات غي�ب  ويف مقدمة هذه 
بت�أثرياته� وعط�ءاته� الثق�فية والفكرية، ك�ل�شيد اأبي الأعلى امل�دودي يف ب�ك�شت�ن 
اإيران �شنة 1979م، وال�شيد حممد  �شنة 1979م، وال�شيخ مرت�شى املطهري يف 
ب�قر ال�شدر يف العراق �شنة 1980م، ب�لإ�ش�فة اإىل تغييب ال�شيد م��شى ال�شدر 

�شنة 1978م. 

املجل�س  لرئ��شة  الدين  �شم�س  ال�شيخ  ت�شدي  اأي�ًش�،  التغريات  ومن هذه 
النفت�ح  م�قع  يف  جعله  الذي  املن�شب  لبن�ن،  يف  الأعلى  ال�شيعي  الإ�شالمي 
اللبن�نية والعربية والإ�شالمية، وعلى  والت�ا�شل الفكري وال�شي��شي مع ال�ش�حة 

ال�شعيدين الأهلي واحلك�مي. 

اإىل ج�نب حدوث التح�ل الإ�شالمي يف اإيران، وانبع�ث احل�لة الإ�شالمية 
املتع�ظمة يف الع�ملني العربي والإ�شالمي، ي�ش�ف اإىل هذه التغريات انته�ء احلرب 
الأهلية يف لبن�ن، وع�دة احلي�ة الثق�فية وال�شي��شية والإعالمية التي يتميز وينفرد 
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به� لبن�ن عن الع�مل العربي، ال��شع الذي �شجع على جتدد ت�ا�شل �شريحة كبرية 
من النخب الفكرية وال�شي��شية مع لبن�ن.

هذه التط�رات والتغريات ك�نت مبث�بة الأر�شي�ت وال�شي�ق�ت التي تف�علت 
مالمح  عليه�  ظهرت  اإذ  الدين،  �شم�س  ال�شيخ  وم�ؤلف�ت  كت�ب�ت  به�  وت�أثرت 
وق�شم�ت جديدة وخمتلفة ميزته� عن كت�ب�ته وم�ؤلف�ته ال�ش�بقة، من هذه املالمح 
الت�أ�شي�ش�ت، ومن  اإىل  املط�رح�ت  الذات، ومن  نقد  اإىل  الآخر  نقد  التح�ل من 

الفكر اإىل الفقه، ومن فكرة الدولة اإىل فكرة الأمة. 

عن  الدين  �شم�س  ال�شيخ  اأعلن  كذلك،  وامل�ؤلف�ت  الكت�ب�ت  هذه  ويف 
احل�ش�رة  من  م�قفه  امل�اقف،  هذه  ومن  ال�ش�بقة،  م�اقفه  لبع�س  مغ�يرة  م�اقف 
والإ�شالم«،  اجل�هلية  »بني  كت�به  يف  احلديثة  ب�جل�هلية  و�شفه�  اأن  فبعد  الغربية، 
ع�د وانتقد اإطالق هذا الن�ع من الأو�ش�ف والأحك�م التي ي�شفه� ب�لإطالقية، 
وح�شب ق�له: »اأم� النع�ت التي يطلقه� بع�س الإ�شالميني جت�ه الدميقراطية وجت�ه 
نع�ت  هي   - اإلخ  و�شر...  �شليبية   - النع�ت  هذه  مثل  ف�إن  الغربية،  احل�ش�رة 
احل�ش�رة  اأن  كم�  وفيه� خري،  �شر  فيه�  ا،  �شرًّ لي�شت  الغربية  احل�ش�رة  دقيقة.  غري 
الإ�شالمية ودولته� لي�شت خرًيا مطلًق�، ل ن�شتطيع اأن ننظر اإىل نظ�م الرق اأو نظ�م 
لنظ�م  ب�لن�شبة  الأمر  كذلك  احل�ش�رة،  هذه  مف�خر  من  مفخرة  اأنه  على  ال�شبي 
اأن  يجب  الإ�شالمية...  احل�ش�رة  يف  �شلبية  اأخرى  ومظ�هر  والت�شري  اجل�اري 
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اأية ح�ش�رة اأخرى. امل�قف  اأو على  اأو عليهم  نتجنب الأحك�م الإطالقية، علين� 
اإدانة،  �، امل�قف القراآين م�قف نقدي، ولي�س م�قف  الإطالقي لي�س م�قًف� قراآنيًّ

وامل�قف النقدي م�قف انتق�ئي«)1(. 

ومن م�اقفه املتغرية، م�قفه من العلم�نية التي رف�شه� ال�شيخ �شم�س الدين، 
وم�ر�س عليه� نقًدا �شديد اجلذرية وال�شرامة يف كت�به »العلم�نية.. هل ت�شلح حالًّ 
مل�ش�كل لبن�ن؟« واعترب اأنه� تقف يف م�اجهة الإ�شالم، ع�د بعد ذلك واأظهر قدًرا 
من املرونة، تقل�شت منه� تلك اجلذرية وال�شرامة يف النقد، وقد ظهر له بح�شب 
املب�دئ الع�مة لل�شريعة، »اأن احل�ش�رة الإ�شالمية ميكن اأن تن�شئ جمتمع�ت مدنية، 
وبتعديل ب�شيط ميكن اأن ن�شميه� علم�نية، ويف نف�س ال�قت تك�ن دينية اأو مبنية 
على ال�شريعة. ف�إذا ك�ن مفه�م املجتمع املدين يعني اأن املجتمع يك�ن ق�دًرا على 
وفًق�  الع�م  ال�ش�أن  اإدارة  ويف  وتداوله�،  ال�شلطة  تنظيم  يف  ومق�لت  مف�هيم  بن�ء 
 � علم�نيًّ يك�ن  اأن  ميكن  الإ�شالم  املجتمع يف  ف�إن  البحتة،  امل��ش�عية  للمعطي�ت 
�، ويف ال�قت نف�شه م�شتنًدا اإىل ال�شريعة... من هن� اأعترب اأن املعركة ح�ل  اأو مدنيًّ
اأن  ميكن  اأ�شب�ح.  معركة  هي  الإ�شالمية  الدولة  ودينية  الإ�شالمية  الدولة  مدنية 
نت�ش�ر ونر�شم خمطًط� لدولة اإ�شالمية ل تفرتق اإطالًق� عن اأي دولة مدنية حديثة، 
اأن  ميكن  للت�شريع.  الفل�شفية  اخللفية  على  التحفظ  مع  اإذن،  علم�نية  فلن�شمه� 

وال�شريعة،  املدين  املجتمع  الدميقراطية،  ال�ش�رى،  العلم�نية،  الدين، ح�ار فكري ح�ل  )1( حممد مهدي �شم�س 
جملة منرب احل�ار، بريوت، ال�شنة الت��شعة، العدد 34، خريف 1994م، �س21 ـ 22.



تقدمي
4949

نبني م�ؤ�ش�ش�ت املجتمع احلديث انطالًق� من ح�ج�ته مع احلف�ظ على ال�شم�ت 
الع�مة التي متيز امل�شلم عن غريه، وخ�ش��شية ال�شم�ت الثق�فية م�ج�دة يف كل 
ح�ش�رة، ولدى كل جم�عة، ف�شاًل عن املجتمع�ت املختلفة. اإن التجربة الت�ريخية 
الإ�شالمية تقف �ش�هًدا على م� ا�شتنتجن�ه يف كالمن� من زاوية املنهج الأ�ش�يل 

الفقهي«)1(.

وم� ه� جدير ب�لإ�ش�رة، اأن هذا امل�قف جت�ه العلم�نية له عالقة بخ�ش��شية 
�، واملحك�م بهذه املع�دلة اخل��شة  � ومذهبيًّ املجتمع اللبن�ين املتعدد واملتن�ع دينيًّ
به، والعلم�نية التي وردت يف الن�س هي مبعنى اجل�نب املدين، ويراد منه� الدف�ع 
 � � وفل�شفيًّ عن فكرة مدنية الدولة الإ�شالمية، ولي�س مبعنى العلم�نية كم� ت�ش�ر فكريًّ

يف اأدبي�ت العلم�نيني املع��شرين. 

التي  لبن�ن،  ال�شي��شية يف  الط�ئفية  من  م�قفه  امل�اقف كذلك،  هذه  ومن 
له� م�ش�ؤولية م� ح�شل  ط�لب ال�شيخ �شم�س الدين ب�إلغ�ئه�، وب�لغ يف نقده�، وحمَّ
اأن  واعترب  »العلم�نية«،  كت�به  يف  ذلك  �شرح  كم�  واأ�شرار،  خم�طر  من  لبن�ن  يف 
ا�شتمرارية هذا النمط من الط�ئفية، جرمية يف حق ال�طن وامل�اطن؛ لأنه� تكر�س 
اأن  وبعد  وم�ش�د،  من�ق�س  وب�شكل  لل�طن،  ال�لء  ح�ش�ب  على  للط�ئفة  ال�لء 
اإىل  »تق�دن�  راأيه  واأنه� ح�شب  الط�ئفية،  واأ�شرار هذه  ف�شل احلديث عن خم�طر 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س11 ـ 15.
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م�  اإىل ج�نب  مت�قعة،  اأخط�ر م�شتقبلية  ال�شي��شية من  الط�ئفية  م� يف  روؤية مدى 
اإلغ�ئه� على كل  اإىل العمل يف �شبيل  اأخط�ر فعلية؛ لذا فهي تدفعن�  �شببته من 

�شعيد يف الدولة ف�ًرا، اأو وفًق� جلدول زمني ق�شري متق�رب املراحل«)1(.

اإليه� ال�شيخ �شم�س الدين واأو�شى  هذه الط�ئفية بهذا النقد الغليظ، ع�د 
ببق�ئه�، فقد تبني له، كم� ج�ء يف كت�به »ال��ش�ي�« »اأن اإلغ�ء الط�ئفية ال�شي��شية يف 
لبن�ن يحمل مغ�مرة كربى، قد تهدد م�شري لبن�ن،  اأو على الأقل �شتهدد ا�شتقرار 
لبن�ن، وقد تخلق ظروًف� لال�شتق�اء ب�خل�رج من هن� ومن هن�ك، ولتدخل الق�ى 
الأجنبية من هن� ومن هن�ك. واأو�شى ب�لثب�ت واللتزام بنظ�م الط�ئفية ال�شي��شية، 

مع اإ�شالحه، واأعتقد اأن �شيغة الط�ئف هي �شيغة من�ذجية يف هذا ال�ش�أن«)2(.

من  هي  والأفك�ر،  امل�اقف  يف  والتجددات  املراجع�ت  هذه  اأن  �شك  ل 
ويف  والأفك�ر،  املع�رف  يف  والرتاكم  التط�ر  مالمح  ومن  والن�شج،  النم�  مظ�هر 

التج�رب واخلربات. 

واإذا اأردن� اأن ن�ش�ر هذه احلقب الزمنية التي ع��شره� ال�شيخ �شم�س الدين، 
يف اأط�ار من التق�شيم�ت الفكرية واملعرفية، ميكن الق�ل ب�ش�رة اختزالية: اإن ال�شيخ 
�شم�س الدين ك�ن ع�ملً� ومثقًف� يف ال�شبعيني�ت، وع�ملً� ومفكًرا يف الثم�نيني�ت، ويف 

)1( حممد مهدي �شم�س الدين، العلم�نية هل ت�شلح حالًّ مل�ش�كل لبن�ن؟ مرجع �ش�بق، �س198.
)2( حممد مهدي �شم�س الدين، ال��ش�ي�، بريوت، دار النه�ر، 2002م، �س52 ـ 53.
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الت�شعيني�ت ك�ن ع�ملً� وفقيًه� اإىل ج�نب ك�نه مفكًرا؛ لأنه اأراد اأن يظهر نف�شه يف 
جم�ل الفقه اأكرث من جم�ل الفكر.

من جتديد الفكر اإىل جتديد الفقه( ))

يف  »التجديد  بعن�ان  كت�بً�  الدين  �شم�س  ال�شيخ  اأ�شدر  1997م  �شنة  يف 
الفكر الإ�شالمي«، ويف �شنة 1999م، اأع�د اإ�شدار هذا الكت�ب بعن�ان خمتلف 
الفقه  يف  والتجديد  »الجته�د  عن�انه  واأ�شبح  والتغريات،  الإ�ش�ف�ت  بع�س  مع 

الإ�شالمي«. 

هذا التغري يعك�س طبيعة التح�ل يف جم�ل الهتم�م عند ال�شيخ �شم�س 
عنده  الفكر  يبقى جم�ل  ولكن  الفكر،  على جم�ل  الفقه  م جم�ل  وَتَقدُّ الدين، 

م�شدر التن�ير والتجديد لنظراته وت�ش�راته يف جم�ل الفقه.

ويف جم�ل الفقه، ط�لب ال�شيخ �شم�س الدين ب�شرورة التجديد واملراجعة 
والنقد واإع�دة النظر يف ق�ش�ي� وم��ش�ع�ت ومنهجي�ت الفقه والجته�د واأ�ش�ل 
الفقه، فقد دع� اإىل ث�رة منهجية يف عملية الجته�د، بدًءا من من�هج الأ�ش�ل اإىل 
عملية ال�شتنب�ط، فمن�هج الجته�د ح�شب راأيه حتت�ج اإىل اإع�دة نظر؛ لأن هن�ك 
اأو م�ش�ريع احلل�ل  اإىل تعميق وت��شيع لكت�ش�ف احلل�ل،  �، وحتت�ج  نق�ًش� منهجيًّ

للق�ش�ي� الفكرية والتنظيمية التي حتيط ب�لإن�ش�ن املع��شر وامل�شلم املع��شر)1(. 

)1( حممد مهدي �شم�س الدين، الجته�د والتجديد يف الفقه الإ�شالمي، مرجع �ش�بق، �س206 ـ 282.
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ومن جهة اأخرى، يرى ال�شيخ �شم�س الدين اأن هن�ك اختاللت يف منهج 
ال�شتنب�ط، وتتحدد هذه الختاللت ح�شب نظره، يف النق�ط الت�لية:

اأوًل: النظرة الفردية والتجزيئية، واعتب�ر اأن اخلط�ب�ت ال�شرعية هي لالأفراد 
واآح�د املكلفني، والغفلة عن خط�ب�ت الأمة واجلم�عة، علًم� ب�أن اخلط�ب�ت امل�جهة 
ا، وهي خط�ب�ت عينية تعيينية لالأمة واجلم�عة امل�شلمة  لالأمة واجلم�عة كثرية جدًّ
يف الجتم�ع ال�شي��شي، �شمن �شيغة الدولة و�شيغة املجتمع، والختالل الذي 
ح�شل اأن البحث عن اأحك�م الأفراد قد عطل الجت�ه نح� القدرة على مالحظة 

ح�ج�ت الأمة واجلم�عة.

ب�شبب  ال�شريعة  حت�لت  فقد  فقط،   � اأخرويًّ م�شروًع�  ال�شريعة  اعتب�ر  ث�نًي�: 
اأخروي،  م�شروع  اإىل  ال�شي��شي  الجتم�ع  وف�ش�د  ال�شي��شي،  احلكم  انحراف 
ي�شعى امل�شلم عن طريقه اإىل اخلال�س والنج�ة يف الآخرة، من دون اأن يك�ن له اأثر 

يذكر يف حي�ته الدني�.

التف�عل مع الطبيعة،  ال�اقع امل��ش�عي املتغري، وعدم  ث�لًث�: النقط�ع عن 
ال�اقع  اإىل روؤية ال�اقع امل��ش�عي،  ف�لفقه قد بني على التجريد النظري، وافتقد 
الرا�شخ املتف�عل اأو الث�بت، اأي الطبيعة يف ث�ابته� ومتغرياته�، والجتم�ع الإن�ش�ين 

يف ث�ابته ومتغرياته، التي هي م��ش�ع دائم للمعرفة الن�مية واملتجددة.
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رابًع�: عدم مالحظة مق��شد ال�شريعة يف كثري من جم�لت الفقه، يف حني 
ك�ن ل بد من النظر اإىل ال�شريعة بح�شب مق��شده�، وهذا يقت�شي البحث فيه� 

خ�رج دائرة العب�دات، وعلى اأ�ش��س املق��شد)1(.

اأم� ال�شبيل ل�شي�غة من�هج مالئمة لجته�د مع��شر ي�شتجيب لق�ش�ي� التنظيم 
املجتمعي يف خمتلف احلق�ل، فهذا الأمر يف تقدير ال�شيخ �شم�س الدين اأ�شبح 
»مي�ش�ًرا لن� اأكرث مم� ك�ن مي�ش�ًرا لالأجي�ل ال�ش�بقة، نحن منتلك الآن روؤية �ش�ملة 
اأو التي ن�شت�شرفه�،  للمجتمع ولق�ش�ي�ه، �ش�اء يف ذلك الق�ش�ي� الراهنة الق�ئمة، 
والتي نت�قع اأن حتدث يف امل�شتقبل. ونحن منتلك الآن وعًي� نرى فيه الفقه على اأنه 
كل متك�مل مرتابط، اأو هذا م� يجب اأن نراه، ونحن ندرك الآن يف �ش�رة اأف�شل 
التف�عل بني احلي�ة املع��شة، وبني الن�س الق�ن�ين اأو احلكم ال�شرعي، وكيف ميكن 
التقنني يف  ي�ؤثر  اأن  بخي�راته، وكيف ميكن  اأو  ال�اقع  ب�شرورات  التقنني  يت�أثر  اأن 
تغيري هذه ال�شرورات، ويف تغيري هذا اخلي�رات«)2(. ومن زاوية اأخرى، يرى ال�شيخ 
�شم�س الدين اأنن� نحت�ج اإىل ت�أ�شيل اأ�ش�ل جديدة، والأ�ش�ل امل�ج�دة حتت�ج اإىل 
حتديث، ونحت�ج اإىل و�شع ق�اعد اأ�ش�لية جديدة تكمل هذا املنهج، ول بد من 
فتح اأب�اب ل تزال مغلقة على م� ن�شميه الفقه الع�م، فيك�ن ثمة فقه بيئي، وفقه 
والعالق�ت  الداخلي  املجتمع  الطبيعة وجم�ل  وفقه عالئقي يف جم�ل  تنظيمي، 

اخل�رجية)3(. 
)1( عبد اجلب�ر الرف�عي، مق��شد ال�شريعة، مرجع �ش�بق، �س24-18.

)2( عبد اجلب�ر الرف�عي، من�هج التجديد، دم�شق، دار الفكر، 2000م، �س16.
)3( حممد مهدي �شم�س الدين، الجته�د والتجديد يف الفقه الإ�شالمي، مرجع �ش�بق، �س 82 - 88 - 91.
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ومن الق�ش�ي� التي يجب اإيالوؤه� اأهمية كبرية، يف نظر ال�شيخ �شم�س الدين 
ين�شرف  التخ�ش�شي يف جم�ل فقهي حمدد،  اأم�م الجته�د  املج�ل  فتح  »ق�شية 
والجته�د  الفقه.  اأب�اب  الع�م يف جميع  الجته�د  مرتبة  بل�غه  بعد  الفقيه  اإليه 
التخ�ش�شي يك�ن يف غري اأب�اب العب�دات، واإمن� يف اأب�اب الفقه احلي�تي العملي 

يف جم�ل عالقة الإن�ش�ن ب�ملجتمع والطبيعة«)1(.

»تط�ر  اأن  خلفية  على  الدين  �شم�س  ال�شيخ  نظر  يف  مبني  الت�ش�ر  وهذا 
احلي�ة الإن�ش�نية وتعقيده�، وتن�ع و�شخ�مة �شبكة العالق�ت التي تربط الإن�ش�ن 
الفرد واجلم�عة واملجتمع ب�لطبيعة واملجتمع والع�مل، تثري م�ش�ئل كثرية ومتن�عة 
تفرغ  يقت�شي  وهذا  ع�لية.  بكف�ءة  يع�جله� جميًع�  اأن  ال�احد  الفقيه  ي�شتطيع  ل 
جم�ع�ت من الفقه�ء بعد بل�غهم مرتبة الجته�د الع�م، للتخ�ش�س يف جم�لت 
ال�لي�ت  الأ�شرة،  الزراعة،  ال�شن�عة،  البيئة،  اأحد حق�له،  اأو  ـ القت�ش�د  خ��شة 

ال�شي��شية واملجتمعية، التج�رة املحلية والدولية، اجله�د وغري ذلك«)2(. 

اإليه،  ويفرق ال�شيخ �شم�س الدين بني الجته�د التخ�ش�شي الذي يدع� 
والجته�د اجلم�عي الذي ل مييل اإليه، وح�شب ق�له »نحن ل منيل اإىل م� ي�شمى 
نرجح  ولذلك  �؛  جم�عيًّ يك�ن  اأن  ميكن  ل  الجته�د  لأن  اجلم�عي؛  الجته�د 

�شيغة التخ�ش�شية«)3(.
)1( املرجع ال�ش�بق، �س34.
)2( املرجع ال�ش�بق، �س34.

)3( املرجع ال�ش�بق، �س159.
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ويف �شي�ق ت�أكيد املنحى الفقهي، اأ�شدر ال�شيخ �شم�س الدين �شنة 1994م، 
� ح�ل املراأة يتك�ن من اأربعة اأجزاء، حمل عن�ان »م�ش�ئل حرجة  � ه�مًّ كت�بً� فقهيًّ
يف فقه املراأة«، ن�ق�س فيه اأربع ق�ش�ي�، هي: ق�ش�ي� ال�شرت والنظر، واحلق�ق الزوجية، 

وحق املراأة يف العمل، واأهلية املراأة لت�يل ال�شلطة.

فح�شب،  عليه  والت�أكيد  الفقهي  املنحى  عن  الكت�ب  هذا  يك�شف  ومل 
مبعنى  املنحى،  هذا  الدين يف  �شم�س  ال�شيخ  عند  التجديدي  امل�شلك  عن  واإمن� 
واإمن�  � ج�مًدا،  تقليديًّ منحى  لي�س  الدين  �شم�س  ال�شيخ  عند  الفقهي  املنحى  اأن 
ه� منحى جتديدي يتالزم مع املنحى الفكري التن�يري، ويتخذ من الفكر منبًع� 

للتن�ير.

املراأة  ق�ش�ي�  يع�لج  اأن  الدين  �شم�س  ال�شيخ  ح�ول  الكت�ب  هذا  ففي   
مبنطق فقهي جتديدي، وك�أنه اأراد اأن يقدم نف�شه يف هذا احلقل، ونعني به حقل 
ق�ش�ي� املراأة، من مدخل التجديد والتحديث، والدع�ة اإىل املراجعة الفقهية لهذه 
الق�ش�ي�، واإع�دة النظر يف بع�س امل�شلم�ت والبديهي�ت الرا�شخة يف الفقه، وعند 

الفقه�ء. 

والق�شية التي انفرد به� ال�شيخ �شم�س الدين عن الإجم�ع الع�م، ودع� من 
خالله� اإىل اإع�دة النظر يف بع�س امل�شلم�ت الفقهية، هي ق�شية اأهلية املراأة لت�يل 
ال�شلطة العلي� يف الدولة احلديثة، الق�شية التي خ�ش�س له� اجلزء الث�ين من هذا 

الكت�ب. 
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م�  »اأن  يق�ل:  كم�  الأدلة  يف  النظر  من  الدين  �شم�س  لل�شيخ  تبني  فقد 
لي�س  دع�ى  لل�شلطة  وت�ليته�  ت�شديه�  م�شروعية  عدم  من  الفقه�ء  عليه  ت�ش�مل 
اأن يك�ن »ح�فًزا للفقه�ء  عليه� دليل معترب«، وي�أمل ح�شب ق�له يف هذا الطرح 
على اإع�دة النظر والبحث يف بع�س امل�شلم�ت الفقهية، ب�إع�دة النظر والبحث يف 
فقه�ئن�  فهم  التك�ل على  اأدلته�، ويف طرائق ال�شتدلل وعدم ال�شرت�ش�ل يف 
اأنه  نرى  حيث  الإجم�ع؛  دع�وى  اإىل  يع�د  فيم�  وخ��شة  الأدلة،  لهذه  القدم�ء 

ينبغي تق�شيه� ملعرفة حقيقته�«)1(.

ويف هذا النط�ق ح�ول ال�شيخ �شم�س الدين اأن يقدم نقًدا �ش�رًم� ملفه�م 
فيه بطريقة كلية وت�مة، وب�شراحة يق�ل  النظر  ب�إع�دة  الإجم�ع وحجيته، وط�لب 
اأبح�ثن� الفقهية اإجم�ع�ت و�شهرات مل تثبت  عن نف�شه: »وقد خ�لفن� يف بع�س 
عندن� حجيته�... وغ�ية م� ميكن اإثب�ت حكمه ب�لإجم�ع يف جميع فروع الفقه، ه� 

عدد قليل من امل�ش�ئل، ونحن ن�شك يف اإمك�ن ذلك«)2(. 

�شي��شية  »اأداة  اإىل  حت�ل  قد  اأنه  يرى  لالإجم�ع،  ال�ش�رم  نقده  وعن 
ال�شلطة،  ال�شي��شي، وال�شراع على  الراأي املخ�لف يف ال�شج�ل  و�شعت مل�اجهة 
وا�شتخدمته الق�ة احل�كمة دائًم� يف هذا املج�ل، ثم ا�شتخدم يف التنظري الديني 

)1( حممد مهدي �شم�س الدين، اأهلية املراأة لت�يل ال�شلطة، بريوت، امل�ؤ�ش�شة الدولية للدرا�ش�ت والن�شر، 1994م، 
�س6.

)2( عبد اجلب�ر الرف�عي، مق��شد ال�شريعة، مرجع �ش�بق، �س28.
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ال�شلط�نية،  ال�شي��شي، فقه الأحك�م  الفقه  اأنتج  الق�ئم، وه� م�  ال�شي��شي  لل��شع 
الع�م ليك�ن �ش�بًط� ل�شل�ك الأمة  اإىل ف�ش�ء البحث الفقهي  وت�شرب بعد ذلك 
يف املج�ل ال�شي��شي واحل�ش�ري واحلي�تي الع�م... اإن اعتب�ر اإجم�ع الفقه�ء دلياًل 
� م�ازًي� للكت�ب وال�شنة يف جم�ل البحث الفقهي الجته�دي، قد اأدى اإىل  �شرعيًّ

نتيجتني:

اإحداهم�: اإع�قة من� الفقه؛ لأنه يح�ل بني الفقيه وبني البحث عن اأج�بة 
الط�رئة، لأنه يقدم للفقيه ج�ابً� ج�هًزا يعفيه من عبء  غري ج�هزة عن امل�ش�ئل 
عن  جديدة  اأج�بة  عن  البحث  من�  فيعطل  الفقهي،  القرار  وم�ش�ؤولية  البحث 
ال�اقع؛  مل�شتجدات  ال�شريعة  ا�شتج�بة  دون  اأي�ًش�  يح�ل  وبذلك  الط�رئة،  الأم�ر 
لأنه يح�شر ال�شريعة يف �شيغ ج�مدة وحمددة، هي �شيغ الإجم�ع على ق�ل م�، 

اأو ال�شهرة على ق�ل م�. 

اأي  �شد  ال�شي��شي  املج�ل  يف  ا�شتخدم  قد  الفقه�ء  اإجم�ع  اإن  ث�نيتهم�: 
تربيًرا  دائًم�  فقدم  احلكم،  و�شي��ش�ت  وملم�ر�ش�ت  احل�كم،  ل�شلطة  نقدي  م�قف 
اإرادة  �شل  كم�  الإ�شالمي،  الجتم�ع  يف  ال�شي��شي  القمع  لعملية   � �شرعيًّ  � فقهيًّ
الأمة وعطله� عن الت�شدي للنقد، لعتق�ده� ب�أن ذلك عمل حمرم، وبذلك ف�إن 
حجية اإجم�ع الفقه�ء اأدى اإىل تعطيل النم� احل�ش�ري يف املج�ل احلي�تي الع�م، 

واإىل �شل م�ش�ركة الأمة يف قي�دة نف�شه� يف املج�ل التنظيمي ال�شي��شي«)1(.

)1( املرجع ال�ش�بق، �س29 ـ 30.
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هذا النقد بهذه الطريقة ال�ش�رمة لالإجم�ع لي�س م�أل�ًف� اأو متع�رًف� عليه ع�دة 
يف الأو�ش�ط الدينية الع�مة، والتقليدية منه� ب�لذات، ومن ال�شعب على الكثريين 
يف هذه الأو�ش�ط، امل�ش�رحة بهذا امل�شت�ى من النقد، يف مثل هذه الق�ش�ي� التي 

اكت�شبت ثب�ًت� را�شًخ�، وتراكًم� متجذًرا. 

وعن روؤيته ملنهج ال�شتنب�ط الفقهي يف جم�ل اأحك�م املراأة والأ�شرة، وه� 
كم�  الفقيه  على  يقت�شي  ف�إنه  الكت�ب،  هذا  يف  به  اللتزام  ح�ول  الذي  املنهج 
يق�ل ال�شيخ �شم�س الدين »اأن يالحظ الن�ش��س ال�اردة يف ال�شنة يف �ش�أن املراأة 
متك�ملة من  متالزمة  وب�عتب�ره�  القراآين من جهة،  الت�جيه  �ش�ء  والأ�شرة على 

جهة اأخرى«)1(.

الدين  �شم�س  ال�شيخ  يق�شمه�  املراأة،  ال�شنة ح�ل  يف  املروية  والن�ش��س   
ت�شلح  ل  مرف�عة،  اأو  مر�شلة  اأو  ال�شند  �شعيفة  ن�ش��س  »اأحدهم�  ق�شمني:  اإىل 
لأن تك�ن اأدلة على احلكم ال�شرعي. ث�نيهم� ن�ش��س معتربة �شرًع� بني �شح�ح 
وم�ثق�ت وح�ش�ن، فهي من حيث ال�شند �ش�حلة للدللة على احلكم ال�شرعي، 
اإذا ثبت اأنه� واردة لبي�ن احلكم ال�شرعي الإلهي، ومل تكن تدبرًيا مل�اجهة ح�لة 
هذه  وتت�قف �شالحية  معينة.  ب�شخ�س معني يف ح�لة   � ت�جيًه� خ��شًّ اأو  ط�رئة، 
الن�ش��س لال�شتدلل به�، على اأن ل تك�ن خم�لفة لكت�ب اهلل الذي ه� املعي�ر 
يف �شالحية م� روي يف ال�شنة للدللة على احلكم ال�شرعي. وقد جرى كثري من 

)1( حممد مهدي �شم�س الدين، ال�شرت والنظر، مرجع �ش�بق، �س23.
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عن  احرتاز  دون  من  الن�ش��س  من  روي  مب�  العمل  على  املراأة،  فقه  يف  الفقه�ء 
الأح�ديث ال�شعيفة، ومن دون حم�كمة ملت�ن الأح�ديث املعتربة«)1(.

لتمحي�س  حتت�ج  الن�ش��س  هذه  اأن  الدين  �شم�س  ال�شيخ  يرى  حني  يف 
»للك�شف عن مراد ال�ش�رع املقد�س ب�لرج�ع اإىل الكت�ب وال�شنة املعتربة، ملعرفة 
فهم  الإ�شالميني، وحم�ولة  وال�اجب�ت  احلق�ق  ونظ�م  القيم  نظ�م  املراأة يف  م�قع 
الن�ش��س ال�اردة يف بي�ن اأحك�م املراأة يف الأ�شرة الأب�ية والزوجية، ويف املجتمع 
احلق�ق  ونظ�م  القيم  نظ�م  يف  املراأة  م�قع  عن  البحث  اإليه  ي�ؤدي  م�  �ش�ء  على 
وال�اجب�ت، م�ش�ًف� اإىل العرف الث�بت �شالحيته للمرجعية يف فهم الن�ش��س عند 

التب��س دللته� اللفظية«)2(.

وعند النظر يف هذا الكت�ب وتقييمه من الن�حيتني املعرفية واملنهجية، ميكن 
الق�ل اإنه اأحد اأهم امل�ؤلف�ت الفقهية والفكرية التي �شدرت خالل الن�شف الث�ين 
خط�ات  الديني  الفكر  يدفع  اأن  وب�إمك�نه  املراأة،  جم�ل  يف  الع�شرين  القرن  من 
لق�ش�ي�ه�،  النظر  يف  التفكري  �شقف  ويرفع  املراأة،  جم�ل  يف  التجديد  نح�  كبرية 
ويفتح اآف�ًق� ومداخل جديدة خ�ش��ًش� يف جم�ل الدرا�ش�ت الفقهية التي ينتمي 

اإليه� هذا الكت�ب. 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س24.

)2( املرجع ال�ش�بق، �س25.
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ومن  الفقه،  يف  كت�بً�  جهٍة  من  يعد  الكت�ب  هذا  ف�إن  اأخرى،  ن�حية  ومن 
جهة اأخرى كت�بً� يف الثق�فة، كت�ب يف الفقه لكن لي�س على النمط التقليدي، اأو 
النمط اجل�مد اأو الب�رد، وكت�ب يف الثق�فة لكن لي�س على النمط البعيد عن منهج 
اأنه كت�ب يف النقد، وكت�ب يف  ال�شتدلل والربه�ن الفقهي والجته�دي. كم� 

الت�أ�شي�س اأي�ًش�؛ لك�نه ي�شتند يف اأبح�ثه على الفقه ال�شتدليل.

ــادرات يف الوحدة والتقريب ( )) ــي.. مواقف ومب ــروع االإ�صالح امل�ص
وامل�صاحلة

ال�شيخ �شم�س الدين �ش�حب م�شروع اإ�شالحي، وقد جتلى هذا امل�شروع 
وعرب عن نف�شه يف العديد من امل�اقف واملب�درات على م�شت�ى الأمة، وحتديًدا يف 
جم�لت ال�حدة بني امل�شلمني، والتقريب بني املذاهب الإ�شالمية، وامل�ش�حلة بني 

اجلم�ع�ت الفكرية.

يف جم�ل ال�حدة بني امل�شلمني، لعل اأقدم ن�س حتدث فيه ال�شيخ �شم�س 
النجفية  )الأ�ش�اء(  جملة  يف  ن�شره  الذي  الن�س  ه�  امل�ش�ألة،  هذه  عن  الدين 
هذا  ويك�شف  لل�حدة«،  ق�عدة  تك�ن  اأن  يجب  »ر�ش�لتن�  بعن�ان  �شنة1960م، 
الهم  الدين،  �شم�س  ال�شيخ  عند  ال�حدوي  الهم  بهذا  مبكر  اإدراك  عن  الن�س 
الذي بقي معه ومل يف�رقه، وظل يتن�مى ويتجدد ويرتاكم مع مرور ال�قت، حتى 
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والهتم�م يف  املت�بعة  من  ع�لية  درجة  اأوله�  التي  الكربى،  اأحد هم�مه  اأ�شبح 
خط�به الفكري والإ�شالحي.

التقريب  رج�لت  اأبرز  اأحد  الدين  �شم�س  ال�شيخ  يعد  اجلهة  هذه  ومن 
وال�حدة، واأحد اأكرث املفكرين جراأة وو�ش�ًح� يف التعبري عن م�اقفه واأفك�ره يف 
هذا ال�ش�أن، واأحد اأهم امل�شلحني نقًدا وت�بيًخ� لظ�اهر و�شل�كي�ت الفرقة والنق�ش�م 
والقطيعة والنغالق بني امل�شلمني �شنة و�شيعة، وهذا م� ميكن اأن يدركه كل من 

يقرتب ويتعرف على جتربته وخط�به الفكري والإ�شالحي.

 وقد ظل ال�شيخ �شم�س الدين على هذا النهج، ومل ينقطع اأو يت�قف عنه، 
� له، وجمتهًدا فيه، ون�ب�ًش� ومتجلًي� يف  ا عليه، واثًق� به، ومطمئنًّ وبقي ث�بًت� وم�شتمرًّ
جتربته العملية، ويف خط�به النظري، وهذا م� يعرفه كل من ك�ن على ت�ا�شل معه 

�شنة و�شيعة.

ومن جتلي�ت هذا النهج، م� ظهر يف كت�ب�ته وم�ؤلف�ته التي ا�شتند فيه� على 
احلكم  »نظ�م  الأول  كت�به  منذ  اخلم�شة،  الإ�شالمية  املذاهب  واجته�دات  اآراء 
والإدارة يف الإ�شالم« ال�ش�در �شنة 1955م، مروًرا بكت�به »الحتك�ر يف ال�شريعة 
الإ�شالمية« ال�ش�در �شنة1990م، ولي�س انته�ء بكت�به »الجته�د والتقليد« ال�ش�در 

�شنة 1998م. 
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لي�س هذا فح�شب، بل ك�ن ي��شي الُكت�ب وامل�ؤلفني ب�عتم�د هذا النهج يف 
الكت�بة والت�أليف، واإذا حتدث معه بع�س الكت�ب عن م�ؤلف�تهم، ك�ن ي�ش�ألهم دائًم� 

عن رج�عهم وا�شتف�دتهم من املذاهب الإ�شالمية الأخرى. 

ويف هذا النهج، ينطلق ال�شيخ �شم�س الدين من م�قف فقهي ث�بت، يرى 
اأنه�  اأي  اأن ق�شية وحدة الأمة هي من املقد�ش�ت، ولي�شت من ال�شي��ش�ت،  فيه 
مبنزلة التك�ليف ال�شرعية مثل ال�شالة وال�ش�م والزك�ة، وعلى هذا الأ�ش��س فنحن 

مكلف�ن ح�شب راأيه ب�حدة الأمة)1(.

 ويت�شل بهذا امل�قف الفقهي نقده مل� اأ�شم�ه ب�ل�شي��ش�ت التي دمرت �شع�ر 
امل�شلم الع�دي ب�أنه جزء من اأمة، ور�شخت فيه ال�شع�ر الذي ي�ش�ر له ب�أنه جزء من 
ط�ئفة، اأو جزء من مذهب، وهذا خالف امل�شلم�ت الفقهية ال�شي��شية - ح�شب 

ق�له - يف وحدة دار الإ�شالم، ووحدة اأمة الإ�شالم)2(. 

ولت�شحيح هذا ال�شع�ر عند الإن�ش�ن امل�شلم الع�دي، اقرتح ال�شيخ �شم�س 
التعليم  مراحل  جميع  يف  اأ�ش��شية  كم�دة  الإ�شالمية  الأمة  م�دة  اإدراج  الدين 
من البتدائية اإىل اجل�معة، لتك�ين ذهنية امل�شلم بطريقة واعية يف ارتب�طه ب�لأمة 

الإ�شالمية)3(. 
خريف  اخل�م�س،  العدد  الأوىل،  ال�شنة  بريوت،  الكلمة،  جملة  فكري،  ح�ار  الدين،  �شم�س  مهدي  حممد   )1(

)1994م/ 1415هـ(، �س124.
�ش�بق، ج3، 1993م،  واملجتمع، مرجع  وال�شي��شة  الدين  الدين، درا�ش�ت وم�اقف يف  )2( حممد مهدي �شم�س 

�س255.
)3( املرجع ال�ش�بق، �س265.
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�شنة  اقرتح  الق�شية،  بهذه  حتيط  التي  التعقيدات  لطبيعة  منه  واإدراًك� 
ق�ش�ي�   درا�شة  يف  يتخ�ش�س  الإ�شالمية،  لل�حدة  درا�ش�ت  مركز  اإن�ش�ء  1987م 
ال�حدة الإ�شالمية بعمق وم�ش�ؤولية وواقعية، وبعيًدا عن م� اأ�شم�ه روح املح�ب�ة، اأو 

اخل�ف، اأو النخداع ب�حللم ال�شحري)1(.

وحينم� ت�جه يف درا�ش�ته واأبح�ثه نح� الفقه، مل يهمل هذه الق�شية، فقد 
دع� �شنة1990م ل��شع ب�ب فقهي خ��س ب�حدة الأمة، يبحث عن حدود وحدة 
الأمة واإط�ره�، والعالقة بني وحدة الأمة والتن�ع الق�مي واللغ�ي يف املجتمع�ت 
والق�ن�ين  احلق�قي  امل�شت�ى  على  ال�حدة  هذه  اإلزامية  مدى  وم�  الإ�شالمية، 

الإ�شالمي الع�م)2(. 

ة  الأُُخ�َّ مبداأ  على  الدين  �شم�س  ال�شيخ  اأكد  كذلك،  النط�ق  هذا  ويف 
العالق�ت  اأحك�م  وا�شتنب�ط  بحث  عند  للفقيه  دلياًل  يك�ن  اأن  يف  الإ�شالمية 
بني امل�شلمني جم�ع�ت واأفراًدا، فهذا املبداأ ح�شب تقديره ث�بت ب�لن�شبة جلميع 
امل�شلمني على اختالف مذاهبهم، وانتقد من جهة اأخرى الفت�وى التي ل تالحظ 
مبداأ عالقة الأمة التف�علية، وعالقة املجتمع التف�علية بني اأفراده، فتعطي حق�ًق�، 
وت�شرع اأو�ش�ًع� لالأفراد، مبعزل عن مدى ت�أثري ذلك يف وحدة وم�ش�لح الأمة)3(. 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س268.
)2( حممد مهدي �شم�س الدين، ح�ار فكري، جملة الكلمة، مرجع �ش�بق، �س125.
)3( عبد اجلب�ر الرف�عي، مق��شد ال�شريعة، دم�شق، دار الفكر، 2002م، �س26 ـ 27.
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احل��شلة  القطيعة  الدين  �شم�س  ال�شيخ  انتقد  احلديث،  رواية  جم�ل  ويف 
بني ال�شنة وال�شيعة يف هذا ال�ش�أن، وت�جه يف نقده اإىل م�اقف الفريقني، مبتدئً� 
احلديث عن م�قف امل�شلمني ال�شيعة بق�له: »مل�ذا ل يعمل ال�شيعة يف الأخب�ر 
التي جتمع �شرائط احلجية عند اأهل ال�شنة؟ مل�ذا ل يحرتم ال�شيعي ال�شنة ال�شنية، 
ال�شنة يف كت�ب البخ�ري وم�شلم وم� ُي�شمى ال�شح�ح، ونحن بطبيعة احل�ل ل نراه� 
�شح�ًح� مل�ذا؟ هل هذه الأح�ديث كله� ل يتمتع حديث واحد منه� ب�أي اعتب�ر 
على الإطالق؟ هل بذلت حم�ولة يف درا�شة هذه ال�شنة، واكت�شف اأنه� كله� من 
اأن  اأو  األ�ف الأح�ديث،  اأو مئ�ت  اأك�ذيب؟ ع�شرات  الر�شمية جمم�عة  الن�حية 
� �ش�رًم� ب�أن كل م� لي�س عندن� فه� ب�طل«)1(. امل�قف ال�شيعي اأ�شدر حكًم� مبدئيًّ

وعن نقده مل�قف امل�شلمني ال�شنة يق�ل: »عند ال�شنة ي�جد م�قف �ش�رم 
ب�أن كل م� رواه ال�شيعة اإم� م��ش�ع اأو م�شك�ك على الأقل يف �شدقه بدرجة جتعله 
غري جدير ب�لقب�ل، واأن� اأ�ش�أل: هل بذلت حم�ولة �شنية من علم�ء حديث ومن 
ثني ومن فقه�ء، يف فح�س هذه ال�شنة املروية عن طريق ال�شيعة، للت�أكد من اأن  دِّ حُمَ
كل م� يف الكتب الأربعة عند ال�شيعة جمم�عة اأك�ذيب؟... وهل بذلت حم�ولة 
من املحدثني وعلم�ء احلديث والفقه�ء ال�شنة، لفح�س هذه الكتب الأربعة، وفهم 

قيمته� ب�ش�رة جمردة؟«)2(. 

)1( حممد مهدي �شم�س الدين، الجته�د والتجديد يف الفقه الإ�شالمي، مرجع �ش�بق، �س138.
)2( املرجع ال�ش�بق، �س138.



تقدمي
6565

ال�شي��شي،  ال�شق�ق  م�روث�ت  من  اأنه�  يرى  القطيعة  لهذه  تف�شريه  ويف 
ول ت�شتند على ق�عدة علمية وم��ش�عية، واإمن� تت�أثر بدرجة �شعة و�شيق، انفت�ح 
وانغالق ذهنية الفقيه ال�شيعي اأو الفقيه ال�شني، وخلل روؤيته ل�ظيفة ال�شريعة يف 

الأمة، وملق�لة الأمة)1(.

ال�شيخ  اأراد  �شنة 1994م،  لبن�ن  الإ�شالمية يف  اجل�معة  ت�أ�ش�شت  وعندم� 
�شم�س الدين من كلية الجته�د والعل�م الإ�شالمية، اأن تك�ن معنية ب�لفقه املق�رن 
وق�ش�ي� ال�حدة الإ�شالمية، و�شرح ذلك ب��ش�ح كبري، وقدم روؤية يف هذا ال�شدد، 
ه�  ال�شيعي،  وخ��شة  الديني،  امل�شلم  الَع�مِلَ  اأن  »لحظن�  اإنن�  بق�له  اإليه�  اأ�ش�ر 
� مبذاهب الإ�شالم غري مذهبه اخل��س، وه� ل يعقل �شيًئ� يذكر  ج�هل جهاًل ت�مًّ
فيم� يتعلق ب�لأ�ش�ل الع�مة واخل��شة للفقه املق�رن. فقررن� اأن يك�ن جم�ل الدرا�شة 
ه� جم�ل الفقه املق�رن بني املذاهب، لتخريج علم�ء اإىل ج�نب تخ�ش�شهم الع�يل 
يف مذاهبهم اخل��شة، يك�ن لهم تخ�ش�س ع�ٍل اأي�ًش� يف جم�ل الفقه املق�رن، متهيًدا 
لن�ش�ء جيل من املجتهدين الع�ملني يف احلقل الإ�شالمي الع�م، ل على ال�شعيد 
املذهبي، واإمن� على �شعيد ال�شريعة الإ�شالمية الع�مة، مق�رنة ب�لق�انني ال��شعية، 
وجلعل ال�شريعة جزًءا من الهيكلية الق�ن�نية احلق�قية يف الفكر الق�ن�ين الع�ملي. 
امل�شروع  ق�عدة  على  الإ�شالمية  ال�حدة  بق�ش�ي�  الكلية  تهتم  ذلك،  ج�نب  اإىل 
الذي ذكرن�ه يف عدة من اأبح�ثن�، وه� اإع�دة ال�شنة النب�ية م� ورد منه� من طريق 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س138.
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ال�شح�بة. وهذه  م� ورد منه� من طريق  اأو  ال�شالم -  البيت - عليهم  اأهل  اأئمة 
اأهل  �شنة  وه�  منه�  بج�نب  ال�شيعة  ي�أخذ  ق�شمني،  اإىل  الآن  تنق�شم  التي  ال�شنة 
البيت، وي�أخذ ال�شنة بج�نب منه� وه� �شنة ال�شح�بة، وقلم� يلتقي�ن، وقد و�شعن� 

الأ�ش��س النظري ال�شحيح اإن �ش�ء اهلل لت�فري هذه ال�شنة«)1(.

ويف جم�ل التقريب بني املذاهب الإ�شالمية، عمل ال�شيخ �شم�س الدين 
على �شي�غة ميث�ق اإ�شالمي لق�ش�ي� ال�حدة والتقريب، واأراد من هذا امليث�ق اأن 
هذا  وحمل  الق�ش�ي�،  بهذه  تعنى  اإ�شالمية  هيئة  به�  تنه�س  روؤية  م�شروع  يك�ن 
والتقريب«،  ال�حدة  ق�ش�ي�  لهيئة  ت�أ�شي�شي  مليث�ق  اأولية  »�شي�غة  عن�ان  امليث�ق 

و�شرورة اأن يرتكز هذا امليث�ق يف نظره على الأ�ش�س الت�لية: 

دائرة  يف  ي�حدهم  ج�مع  اأمر  على  اتفق�ا  امل�شلمني  اإن  الأول:  الأ�ش��س 
الإ�شالم، وعلى هذا الأ�ش��س يت�شكل منهم جميًع� كي�ن الأمة، وينتزع من هذا 
ال�اقع مفه�م الأمة الإ�شالمية، الذي ثبت له يف ال�شرع اأحك�م �شرعية و�شعية 
وتكليفية. اإن الث�ابت الكربى يف الإ�شالم التي اأجمع امل�شلم�ن على الإمي�ن به�، 
واللتزام به� هي اأ�ش��س الإ�شالم، اإذ اإن امل�شلم ه� من اآمن والتزم به�، واأن من 
اأنكره� اأو اأنكر بع�شه� لي�س م�شلًم�، وهذه م�ا�شع وف�ق بني امل�شلمني، وبهذا يتبني 

اأن ال�اقع التنظيمي لالأمة ه� ال�حدة.

)1( حممد مهدي �شم�س الدين، ال��ش�ي�، مرجع �ش�بق، �س76 ـ 77.
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الأ�ش��س الث�ين: اإن التمذهب ظ�هرة طبيعية يف كل ع�مل ثق�يف وح�ش�ري، 
وه� م� يتفق مع الفطرة، اإنن� ل نعترب التمذهب ب�ملعنى الفقهي متزًق� يف الإ�شالم، 
بل ه� من�شجم مع طبيعة اختالف الأفه�م واملدارك والروؤى �شمن الإط�ر ال�احد 
اجل�مع، والختالف�ت املذهبية اأمر طبيعي، وهي ن��شئة من الختالف الجته�دي 
يف فهم ظ�اهر الكت�ب، ويف تقييم ال�شنة، اإم� من حيث ال�شدور واإم� من حيث 
املذاهب  جت�ه  مذهب  من كل  الك�ملة  ب�ل�شرعية  تتمتع  املذاهب  هذه  الظه�ر... 
الأخرى، من دون اعتب�ر لك�نهم اأقلية اأو اأكرثية، بل ل يج�ز اعتب�ر التن�ع املذهبي 
اأ�ش��ًش� للت�شنيف اإىل اأقلية واأكرثية، ف�أتب�ع كل مذهب يجب اأن يك�ن�ا معرتًف� بهم 
ب�عتب�رهم م�شلمني ك�ملي حق�ق النتم�ء اإىل الإ�شالم على م�شت�ى الأمة، وعلى 
م�شت�ى جمتمعهم ال�طني اخل��س، ويتمتع�ن بكل م� تتمتع به املذاهب الأخرى، 
اإذا  املذهبي  تن�عهم  ينعك�س  واأل  اخل��شة،  واأفه�مهم  عق�ئدهم  اأن حترتم  ويجب 
ع�ش�ية  بحق�ق  متتعهم  وعلى  املجتمع،  يف  اندم�جهم  اإمك�ن�ت  على  اأقلية  ك�ن�ا 

املجتمع، وع�ش�ية الأمة يف املج�ل الجتم�عي والقت�ش�دي وال�شي��شي.

العق�ئدية  وروؤيته  مذهب  كل  منهج  فهم  يف  املرجع  اإن  الث�لث:  الأ�ش��س 
ومنهجه الفقهي ه� اأئمة وعلم�ء املذهب نف�شه، والكتب املعتمدة فيه على نط�ق 
اأو م� نقله عنه يف  وا�شع ور�شمي، ولي�س الآراء ال�ش�ذة منه، ولي�س م� يق�له عنه 
املذهب  على  احلكم  يج�ز  ول  الأخرى،  املذاهب  ومن�وئ�ه يف  امل��شي خ�ش�مه 
ا�شتن�ًدا اإىل التف��شيل ال�ش�ذة والغ�م�شة، بل يجب اأن يرجع يف در�شه� لإثب�ته� اأو 
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نفيه� اأو ت�أويله� اإىل املرجعية العق�ئدية والفكرية والفقهية لأتب�ع املذهب نف�شه، ول 
يج�ز اأن تك�ن م��ش�ع اجته�دات اأو اأحك�م من قبل م�ش�در اأخرى يف مذاهب 

اأخرى.

اأن  لل�شيعة  يج�ز  فال  الإ�شالم،  داخل  التب�شري يف  حترمي  الرابع:  الأ�ش��س 
من  ي�شح  ول  ذاك،  اأو  الإ�شالمي  املذهب  هذا  داخل  تب�شريي  بن�ش�ط  يق�م�ا 
املذاهب  داخل  ع�م  م�شت�ى  على  تب�شريي  بن�ش�ط  يق�م  اأن  منفرد  مذهب  اأي 
عق�ئدية  كتلة  ب�عتب�رهم  ال�شنة  اأهل  يق�م  اأن  ي�شح  ول  يج�ز  ل  كم�  الأخرى، 
اإىل  مذهب  من  النتق�ل  واأم�  ال�شيعة.  داخل  وممنهجة  تب�شريية مربجمة  ب�أن�شطة 
مذهب على �شعيد فردي فهذا �ش�أن من �ش�ؤون كل �شخ�س، بح�شب قن�ع�ته التي 
يك�نه� نتيجة لقراءته وتفكريه اخل��س، واإذا قرر م�شلم من امل�شلمني من مذهب 
معني النتق�ل اإىل مذهب اآخر، ف�إن اإرادته ورغبته يجب اأن حترتم�، وتطبق عليه 

ب�حرتام اأحك�م املذهب الذي اخت�ره بحرية �شمريه.

الأ�ش��س اخل�م�س: ل يج�ز اأن ت�ؤدي الختالف�ت املذهبية داخل املجتمع 
اأو على م�ش�حة الع�مل الإ�شالمي كله،  اإ�شالمية  اأية دولة  الإ�شالمي ال�طني يف 
اإىل اعتب�ر اأي فريق من امل�شلمني اأقلية ل تتمتع بحق�ق الأكرثية املذهبية يف ذلك 
املجتمع، اأو على م�شت�ى الع�مل الإ�شالمي، بل يجب اأن يعترب اجلميع �ش�اء يف 

حق�ق امل�اطنة وواجب�ته�)1(.
)1( حممد مهدي �شم�س الدين، �شي�غة اأولية مليث�ق ت�أ�شي�شي لهيئة ق�ش�ي� ال�حدة والتقريب، جملة ر�ش�لة التقريب، 

طهران، الدورة الت��شعة، العدد 33، �شيف )1423هـ / 2002م(، �س177.
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ويف جم�ل امل�ش�حلة بني اجلم�ع�ت الفكرية، اأعلن ال�شيخ �شم�س الدين �شنة 
اأطلق عليه ت�شمية »املتحد الق�مي الإ�شالمي«، واأراد من  1993م، عن م�شروع 
هذا امل�شروع اأن يك�ن ق�ئًم� ح�شب راأيه على امل�ش�حلة الإيج�بية ولي�س ال�شلبية، 
ويعني ب�مل�ش�حلة الإيج�بية التع�ون على عمل م�شرتك، اأم� امل�ش�حلة ال�شلبية فيعني 

به� جمرد الكف عن الآخر. 

وم� ك�ن يطمح اإليه ال�شيخ �شم�س الدين من هذا امل�شروع ه� ا�شرتاك هذه 
واحد  عمل  يف  وانخراطه�  والإ�شالمية،  الق�مية  وال�شي��شية  الفكرية  اجلم�ع�ت 
الع�مل  �ش�دت  التي  واخل�ش�مة  العداء  ح�لة  عن  الكف  جمرد  ولي�س  م�شرتك، 
اخلم�شيني�ت  يف  �ش�ره�  ب�أب�شع  وظهرت  ومنت  الأربعيني�ت،  منذ  كله  العربي 

وال�شتيني�ت وم� تاله�.

اأو  ولإجن�ز هذا امل�شروع اقرتح ال�شيخ �شم�س الدين ت�شكيل جلنة مت�بعة، 
امل�شروع هي  لهذا  امل�شرتكة  املهمة  تك�ن  اأن  على  ع�مة،  اأم�نة  اأو  م�شرتكة،  هيئة 
مق�ومة التطبيع، وك�ن يعترب اإجن�ز هذه اخلط�ة ه� مبث�بة اإجن�ز ال�شلح داخل الأمة 
بني املجم�ع�ت ال�شي��شية، وكربى هذه املجم�ع�ت التي�ر الق�مي بكل تن�ع�ته، 

والتي�ر الإ�شالمي بكل تن�ع�ته)1(.

لل�شح�فة  اأفق  مركز  بريوت،  الأمة،  وخي�رات  الأنظمة  �شرورات  يف  التطبيع  الدين،  �شم�س  مهدي  حممد   )1(
والعالق�ت الع�مة، بدون ت�ريخ، �س20 ـ 21.
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كم� اأراد ال�شيخ �شم�س الدين من هذه املب�درة، اأن تك�ن مدخاًل مل�شروع 
م�اجهة  م�شت�ى  لتك�ن يف  نف�شه�،  مع  الأمة  وه� م�ش�حلة  اإليه،  يدع�  اأكرب ك�ن 

امل�شروع ال�شهي�ين. 

ويف هذا ال�شي�ق اأي�ًش�، ج�ءت دع�ته اإىل امل�ش�حلة بني الإ�شالميني والأنظمة 
احل�كمة، وعرب عن هذه الدع�ة بق�له »اأدع� الإ�شالميني اإىل اأن ي�ش�حل�ا الأنظمة 
اإذا قدروا، واإىل اأن يه�دن�ا الأنظمة اإذا مل يروا امل�ش�حلة، ولتكن الهدنة غري م�ق�تة، 
ه الق�ميني اإىل نف�س هذه الدع�ة،  هدنة مفت�حة اإىل مدى ل يعلمه اإل اهلل، واأوجِّ
 � � و�شرعيًّ اإن ال�شرورة تدع�ن� لنربمج اأول�ي�تن�، على اأن تك�ن الأول�ية الآن اأخالقيًّ

هي مل�اجهة امل�شروع ال�شهي�ين«)1(.

وان�شج�ًم� وت�افًق� مع هذا امل�شلك يف م�ش�حلة الأمة مع نف�شه�، ج�ء ت�أكيد 
ال�شيخ �شم�س الدين على �شرورة اندم�ج امل�شلمني ال�شيعة يف اأوط�نهم، ال�شرورة 
واإخ�اين  اأبن�ئي  »اأو�شي  بق�له  »ال��ش�ي�«،  كت�به  يف  وب�هتم�م  عليه�  اأكد  التي 
ال�شيعة الإم�مية يف كل وطن من اأوط�نهم، ويف كل جمتمع من جمتمع�تهم، اأن 
يدجم�ا اأنف�شهم يف اأق�امهم، ويف جمتمع�تهم، ويف اأوط�نهم، واأن ل مييزوا اأنف�شهم 
� مييزهم عن غريهم«)2(. ب�أي متييز خ��س، واأن ل يخرتع�ا لأنف�شهم م�شروًع� خ��شًّ

)1( املرجع ال�ش�بق، �س23.
)2( حممد مهدي �شم�س الدين، ال��ش�ي�، مرجع �ش�بق، �س27.
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هذه بع�س م�اقف واأفك�ر ومب�درات ال�شيخ �شم�س الدين التي متيز م�شروعه 
الفكري والإ�شالحي، امل�شروع الذي يتخذ من الأمة والأمة الإ�شالمية اجل�معة، 
كمفه�م وكي�ن وم�شتقبل وم�شري، اإط�ًرا ومرتكًزا ومنطلًق� له، ول �شك يف اأهمية 
وعظمة هذا امل�شروع، وكم نحن بح�جة اإىل النفت�ح عليه، والت�ا�شل معه، وجتديد 
احل�ش�ري  م�شتقبله�  لبن�ء  تتطلع  التي  الأمة  يف   � حيًّ م�شروًع�  ليك�ن  به؛  املعرفة 

اجلديد.

من نظام احلكم اإىل االجتماع ال�صيا�صي   ( ))

يف مقدمة كت�ب »يف الجتم�ع ال�شي��شي الإ�شالمي«، اعترب ال�شيخ �شم�س 
الدين اأن هذا الكت�ب ي�أتي ث�نًي� يف اإط�ر اأبح�ثه عن امل�ش�ألة ال�شي��شية يف الإ�شالم، 

بعد كت�به الأول »نظ�م احلكم والإدارة يف الإ�شالم«.

 هذه املالحظة، تلفت النظر اإىل م� بني هذين الكت�بني من مف�رق�ت، مل 
اأهمية من  اإىل بع�شه�، على م� له� من  اأو  اإليه�  ي�شر  امل�ؤلف، ومل  يت�قف عنده� 

وج�ه عديدة، ومن هذه املف�رق�ت:

اأوًل: ال�شي�ق الزمني، من هذه اجلهة حتددت املف�رقة يف الف��شل الزمني 
�، م� بني الكت�بني، فكت�ب »نظ�م احلكم« األفه ال�شيخ �شم�س الدين يف  الط�يل ن�شبيًّ
مطلع �شب�به، وقبل اأن يكمل عقده الث�ين، بينم� كت�ب »يف الجتم�ع ال�شي��شي« 
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األفه بعدم� جت�وز مرحلة ال�شب�ب، وك�ن يف العقد ال�ش�د�س من عمره، فهن�ك اأكرث 
من ثالثة عق�د تف�شل م� بني الكت�بني.

وهذا يعني اأن العالقة بني الكت�بني هي عالقة م� بني جيلني ب�لن�شبة اإىل 
امل�ؤلف: جيل ال�شب�ب الذي ينتمي اإليه الكت�ب الأول، وجيل م� بعد ال�شب�ب 

الذي ينتمي اإليه الكت�ب الث�ين.

ن��شًخ� للكت�ب الأول،  الث�ين ج�ء  اأن الكت�ب  امل�ؤلف  مع ذلك مل يعترب 
واإمن� اعتربه مت�شاًل به، ومتمًم� له، ومنتظًم� يف �شي�ق الهتم�م ب�مل�ش�ألة ال�شي��شية 
يف الإ�شالم، وهذا ي�شدق على الطبعة الث�نية من الكت�ب التي �شدرت منقحة 

لتك�ن بهذه الروؤية التي عرب عنه� امل�ؤلف.

الكت�ب  اأن  املف�رقة يف  اجلهة حتددت  هذه  من  امل��ش�عي،  ال�شي�ق  ث�نًي�: 
الكت�ب  فيه�  التي كتب  ب�أج�اء غري  امل��ش�عية  الن�حية  من  مت�أثًرا  الأول كتب 
الث�ين، ف�لكت�ب الأول ج�ء مت�أثًرا مب� و�شفه امل�ؤلف مب� ك�نت تع�نيه مدينة النجف 
اآنذاك من تذوق الطعم املر، وب�ل�شع�ر ب�لفجيعة، وخيبة الأمل مل� اآلت اإليه جتربة 
بهذه  واملق�ش�د  بهل�ي،  اأ�شرة  بحكم  انتهت  والتي  اإيران،  يف  امل�شروطة  معركة 
املعركة هي ث�رة الد�شت�ر التي ح�شلت يف اإيران مطلع القرن الع�شرين وحتديًدا 

خالل الفرتة م� بني )1905 - 1911م(.

يف حني اأن الكت�ب الث�ين، ت�أثر مب� ح�شل يف اإيران نف�شه� من انت�ش�ر ث�رته� 
ال�شعبية، ونه�ية حكم اأ�شرة بهل�ي �شنة 1979م.
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ث�لًث�: ال�شي�ق املعريف، من هذه اجلهة حتددت املف�رقة يف اأن الكت�ب الأول 
ونظ�م  الدولة  مب�ش�ألة  الهتم�م  من  كثرًيا  تقرتب  ك�نت  م�  اأج�اء  ظل  يف  كتب 
احلكم يف الإ�شالم، وك�ن من الن�در الكت�بة والعن�ية بهذا املج�ل، وح�شب تقدير 
 � امل�ؤلف ف�إن الإ�شالم ب�عتب�ره م�شروع دولة ونظ�م وحكم مل يكن ميثل اآنذاك همًّ
ظ�هًرا من هم�م النجف، وه� فيم� يعلم ف�إن هذا الكت�ب يعد يف نظره اأول ن�س 

عربي �شيعي يف حينه يطرح م�ش�ألة احلكم الإ�شالمي يف الع�شر احل��شر)1(.

اأج�اء  الذي كتب يف ظل  الث�ين،  الكت�ب  مع  مت�ًم�  احل�ل  بخالف  وهذا 
�شهدت اقرتابً� كبرًيا من م�ش�ألة الدولة ونظ�م احلكم يف الإ�شالم، ون�لت اهتم�ًم� 
وا�شًع� يف جم�ل الكت�بة والت�أليف، وبطريقة ميكن اأن ي�ؤرخ له�، بعد هذا امل�شت�ى 
من الرتاكم املت�ش�عد الذي يح�شل لأول مرة يف �ش�حة الفكر الإ�شالمي املع��شر.

واأ�ش�ر امل�ؤلف ملثل هذه املالحظة يف كت�به الث�ين، بق�له: »اإن م�ش�ألة احلكم 
ذاك،  اأو  الإ�شالمي  املجتمع  هذا  على  للتطبيق  م�شروًع�  ب�عتب�ره  الإ�شالم  يف 
قد بحثت يف العق�د الأخرية من قبل كثري من الإ�شالميني، فقه�ء وجمتهدين 
وعلم�ء دين ومفكرين، لأجل اأ�شلمة املجتمع تنظيًم� وح�ش�رة على ق�عدة الفكر 

الإ�شالمي والفقه الإ�شالمي«)2(.

)1( حممد مهدي �شم�س الدين، نظ�م احلكم والإدارة يف الإ�شالم، مرجع �ش�بق، �س31.
)2( حممد مهدي �شم�س الدين، يف الجتم�ع ال�شي��شي الإ�شالمي، الطبعة احل�لية، �س7.
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الكت�ب  اأن  يف  املف�رقة  حتددت  اجلهة  هذه  من  املنهجي،  ال�شي�ق  رابًع�: 
الأول ك�ن م�شك�نً� به�ج�س الهم النظري، وبنزعة الدف�ع عن الذات، وم�اجهة 
الإ�شالمي، ويف ظل  والفكر  الإ�شالم  املث�رة يف وجه  الإ�شك�لي�ت الحتج�جية 

ال�شع�ر ب�ل�شعف، وحتت ت�أثري مق�لة ح�ش�نن� مهددة من الداخل.

وهذا م� اأو�شحه امل�ؤلف عند حديثه عن طبيعة ال��شعي�ت التي ت�لد فيه� 
عنده الهتم�م مب�ش�ألة الدولة واحلكم يف الإ�شالم، وقرره� بق�له اإن »منطلق ال�اقع 
الذي فتحن� اأعينن� عليه يف الثالثيني�ت من هذا القرن - الع�شرين - امليالدي، 
وقد ولدت فيه�، ومن بق�ي� الدوّي الذي ك�ن يطرق اآذانن� و�شم�ئرن� وقل�بن�، عن 
جح�فل الغرب املت�ش�رعة فيم� بينه�، ونحن الفري�شة اأو اجل�ئزة، والإ�شالم الطريدة 
وال�شحية، ومن اأح�ديث النجف الغ��شبة والآ�شفة والن�دمة عن معركة امل�شروطة 
وامل�شتبدة. ومن قراءاتي عن الأفغ�ين وحممد عبده ولهم�، واآخرين غريهم�. ومم� 
ك�نت تفيق عليه النجف اآنذاك من �شب�ته�، اأو ينفتح له� من اآف�ق على عزلته�، من 
لغط ح�ل م� �شمي فيم� بعد تي�ر احلداثة، اأو تي�ر التغريب من خالل م� ك�ن ي�شل 
اآنذاك طه ح�شني وعلي عبد الرازق  اأعم�ل ممثليه  اأو تت�ش�مع به من  اإىل النجف 
ومن اإليهم�. من كل ذلك وم� اإليه ك�ن الهتم�م مب�ش�ألة حكم الإ�شالم وحك�مة 

الإ�شالم لي�اجه به� امل�شلم�ن الغزو الذي اجت�حهم«)1(.

)1( حممد مهدي �شم�س الدين، نظ�م احلكم والإدارة يف الإ�شالم، مرجع �ش�بق، �س12.
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 وقد اعترب امل�ؤلف اأن الهتم�م بهذه امل�ش�ألة، ه� من األط�ف اهلل اخلفية به، 
ا من حي�ته. ومن النعم اخلفية عليه يف تلك احلقبة املبكرة جدًّ

وبت�أثري تلك ال��شعي�ت، ك�ن هم امل�ؤلف اإثب�ت اأن الإ�شالم فيه نظ�م للحكم، 
وت�أكيد العالقة بني الدين والدولة، والدع�ة اإىل حتمية احلك�مة الإ�شالمية.

اإىل  ون�ظًرا  التطبيقي،  الهم  به�ج�س  م�شك�نً�  ك�ن  الث�ين  الكت�ب  بينم� 
ثغرات  من  احلديثة  الإ�شالمية  التج�رب  اأفرزته  وم�  التجربة،  بعد  م�  اإ�شك�لي�ت 
النط�ق  يف  واقت�ش�دية  و�شي��شية  وت�شريعية  وق�ن�نية  وفقهية  فكرية  وت�ش�وؤلت 

ال�طني، ويف نط�ق العالق�ت الدولية.

هذه لعله� اأبرز املف�رق�ت بني الكت�بني، وعلى �ش�ئه� تتك�شف �ش�ر العالقة 
بينهم�.

يف االجتماع ال�صيا�صي االإ�صالمي.. املنهج والنظرية( ))

الإ�شالمي«  ال�شي��شي  الجتم�ع  »يف  لكت�به  الدين  �شم�س  ال�شيخ  د  مهَّ
بكلمة يف املنهج، �شرح فيه� طبيعة منهجه يف درا�شة م�ش�ألة الدولة ونظ�م احلكم يف 
الإ�شالم، واختالفه من هذه اجلهة مع الآخرين الذين بحث�ا ودر�ش�ا هذه امل�ش�ألة 
ب�حثني  ومع�ر�شني،  م�ؤيدين  ومعتدلني،  مت�شددين  م�شلمني،  وغري  م�شلمني 

وم�شت�شرقني.
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وهذا اأول كت�ب على م� اأعلم ميهد له ال�شيخ �شم�س الدين بكلمة يف املنهج، 
ل ليق�ل اإنه ك�ن متبًع� للمنهج يف درا�شة امل�ش�ألة التي ع�جله� الكت�ب فح�شب، 
واإمن� ليق�ل اإنه ك�ن متفرًدا على الآخرين من جهة املنهج، وب��شفه �ش�حب منهج 

ت��شل اإليه بنف�شه مل ي�شبقه اإليه اأحد من قبل.

كت�ب�ت  عن  املنهجية  ال�شمة  بهذه  ومع�جلته  كت�به  مييز  اأن  اأراد  اأنه  كم� 
ومع�جل�ت الآخرين، وك�ن �شديد الثقة بهذا املنهج، وب�لنت�ئج التي ت��شل اإليه�، 

ومثلت نظرية له يف هذا ال�ش�أن.

و�شهل على  املنهج،  وا�شًح� من جهة  الكت�ب ك�ن  ف�إن  اجلهة،  ومن هذه 
الآخرين اإمك�نية اكت�ش�فه والتعرف عليه، وعلى روؤية امل�ؤلف لهذا املنهج، ومدى 

اختالفه ومت�يزه عن الآخرين ومن�هجهم.

وهذه الإ�ش�رة اإىل املنهج عدت واحدة من اأبرز �شم�ت هذا الكت�ب، الذي 
ال�شمة  وط�مل� ك�نت هذه  املنهج.  معه احلديث عن  ويذكر  اإل  يذكر  اأن  ل ميكن 
اكتم�ل  يف   � �شروريًّ �شرًط�  ومتثل  واملميزة،  اجل�دة  الكت�ب�ت  يف  و�شرورة  مطلًب� 
من  عمل  فكل  واجل�دة،  الكبرية  الفكرية  الأعم�ل  وب�لذات  الفكرية،  الأعم�ل 

هذه الأعم�ل بح�جة اإىل كلمة يف املنهج.

م�ش�ألة  يف  البحث  من�هج  امل�ؤلف  تتبع  منهجه،  طبيعة  ي�شرح  اأن  وقبل   
الدولة واحلكم يف الإ�شالم عند اأ�شح�ب الجت�ه�ت الفكرية املختلفة، ك��شًف� عن 
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عنده يف  املن�هج  هذه  وحتددت  راأيه،  فيه� ح�شب  وقع�ا  التي  املنهجية  الأخط�ء 
اأربعة اأق�ش�م، هي:

اأوًل: الجت�ه�ت التي بحثت م�ش�ألة احلكم يف الإ�شالم، ب�عتب�ره م�شروًع� للتطبيق 
يف املجتمع�ت الإ�شالمية، ولأجل اأ�شلمة هذه املجتمع�ت، واإق�مة حكم �شي��شي 

اإ�شالمي يعيد احلي�ة والف�علية اإىل امل�شروع احل�ش�ري الإ�شالمي.

الدين  ورج�ل  الفقه�ء  من  كبرية  �شريحة  كت�ب�ت  يف  املنحى  هذا  وجتلى 
واملفكرين امللتزمني ب�ملرجعية الإ�شالمية.

 � ث�نًي�: الجت�ه�ت التي بحثت م�ش�ألة احلكم يف الإ�شالم، ب�عتب�ره م�شروًع� �شي��شيًّ
ي�شتدعي  وب�شكل  الإ�شالم،  حتديث  ق�عدة  وعلى  الإ�شالمية،  لالأمة   � وح�ش�ريًّ
تطبيقه اأقل قدر ممكن من التغيري يف تك�ين مالمح جمتمع�ت امل�شلمني املع��شرة 
التي حتمل �شمة احل�ش�رة احلديثة، واأقل قدر من التم�يز عن املجتمع�ت الغربية 
احلديثة، مع التحفظ على الفقه الإ�شالمي ب�عتب�ره م�شروًع� ل�شيغة جمتمعية كم� 

عرب عنه اأ�شح�ب الجت�ه الأول.

وجتلى هذا املنحى يف كت�ب�ت كت�ب وب�حثني منفتحني على الإ�شالم.

التحفظ  خلفية  على  الإ�شالم،  يف  احلكم  م�ش�ألة  بحثت  التي  الجت�ه�ت  ث�لًث�: 
�، مع العتق�د اأو ال�شك يف اأن  � وح�ش�ريًّ والنقد يف اعتب�ر الإ�شالم م�شروًع� �شي��شيًّ
الإ�شالم اإذا حت�ل اإىل �شيغة جمتمعية ف�إنه يح�ل دون التج�ن�س مع الع�مل الآخر.
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وجتلى هذا املنحى يف كت�ب�ت كت�ب وب�حثني متغربني، ومن بينهم من ل 
يرى �شرًيا يف التزام امل�شلم ب�ل�شرع الإ�شالمي يف حي�ته اخل��شة، ومن بينهم من 

يع�ر�س حتى هذا القدر من اللتزام.

رابًع�: الجت�ه�ت التي بحثت م�ش�ألة احلكم يف الإ�شالم، على خلفية ترتاوح بني 
التحفظ واحلذر والعداء جت�ه الإ�شالم ونظ�م احلكم الإ�شالمي.

م�شت�شرقني  م�شلمني،  وب�حثني غري  كت�ب  كت�ب�ت  املنحى يف  هذا  وجتلى 
وغري م�شت�شرقني.

وقعت  وبعًدا،  قربً�  الإ�شالم  من  م�اقفه�  اختالف  على  الجت�ه�ت  هذه 
املنهجي  ب�خلط�أ  و�شفه  م�شرتك،  منهجي  خط�أ  يف  الدين  �شم�س  ال�شيخ  نظر  يف 
الكبري، وحتدد هذا اخلط�أ عنده يف اأن هذه الدرا�ش�ت تنطلق لبحث م�ش�ألة احلكم 
متعلقة  الدار�ش�ن  اأولئك  اعتربه�  وال�شنة،  الكت�ب  ن�ش��س يف  الإ�شالم من  يف 
تت�شمن  بنف�شه�،  ق�ئمة  ن�ش��ًش�  ب�عتب�ره�  معه�  وتع�مل�ا  مب��شرة،  احلكم  مب�ش�ألة 
�شيغة ت�شريعية منف�شلة عن �ش�ئر مب�دئ ومفردات العقيدة الإ�شالمية، وجم�لت 

ال�شريعة الإ�شالمية.

وا�شتند الإ�شالمي�ن من ه�ؤلء على التجربة الت�ريخية لالإ�شالم يف احلكم 
على  دللة  فيه�  يرون  التي  الت�لية،  والعه�د  الرا�شدين  واخللف�ء  النبي  عهد  يف 
زم�ن  الإ�شالمي يف كل  اإق�مة احلكم  الإ�شالم، وعلى وج�ب  ت�شريع احلكم يف 

ومك�ن.
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وبهذا يق�م املنهج لدى الإ�شالميني يف ت�ش�ر امل�ؤلف على م�شلمة فكرية 
اأن  بد  الق�مي ل  اأو  ال�طني  امل�شلمني يف املج�ل  اأن  تعترب بديهية عندهم، وهي 

.)1(� يك�ن نظ�م حكمهم اإ�شالميًّ

عليه  وي�شجل  ت�ش�يًب�،  الدين  �شم�س  ال�شيخ  فيه  يرى  ل  املنهج  هذا 
املالحظ�ت الت�لية:

ق�طع  نح� مقنع  الإ�شالميني على  ب�إثب�ت دع�ى  ينه�س  املنهج ل  اإن هذا  اأوًل: 
عن  اأن جتيب  ت�شتطيع  ل  املعتمدة  والن�ش��س  املبدئية،  امل�ش�ألة  هذه  للجدل يف 
الت�ش�وؤلت الكثرية املث�رة ح�ل �شرورة قي�م حكم اإ�شالمي بهذه ال�شيغة اأو تلك 
مب�ش�ألة   � ق�شًم� خ��شًّ يت�شمن  و�شنة مل  كت�بً�  الإ�شالم  املتداولة؛ لأن  ال�شيغ  من 
احلكم والنظ�م ال�شي��شي منف�شاًل عم� عداه من م�ش�ئل وق�ش�ي� العقيدة وال�شريعة.

ث�نًي�: اإن امل�قف الذي ي�اجه به الإ�شالمي�ن الت�ش�وؤلت امل�شككة والن�قدة، التي 
يثريه� اأ�شح�ب الجت�ه�ت املغ�يرة، ه� م�قف دف�عي يل�ذ غ�لًب� ب�لتربير ب�أن م�ش�ألة 
احلكم ال�شي��شي الإ�شالمي هي ت�شريع اإلهي، وتكليف �شرعي غري ق�بل لالأخذ 

والرد، معتمدين على ن�ش��س غري م�شلمة الدللة على املدعى.

اأ�ش��س  على  الق�ئم  ال�شي��شي  املجتمع  م�ش�ألة  من  يجعل  املنهج  هذا  اإن  ث�لًث�: 
الإ�شالم، والدولة الإ�شالمية، والنظ�م الإ�شالمي، وم�ش�ألة احلكم برمته�، ق�ش�ي� 

)1( حممد مهدي �شم�س الدين، يف الجتم�ع ال�شي��شي الإ�شالمي، مرجع �ش�بق، �س11.



زكي امليالد
8080

غيبية تعبدية حم�شة، وهذا م� ي�شعف م�قف الإ�شالميني يف م�اجهة الأطروح�ت 
الأخرى، ومن الأم�ر ال�ا�شحة عند كل فقيه م�شتنري اأن م�ش�ئل احلكم وال�لية 
واملع�مالت، والأحك�م املتعلقة ب�شري املجتمع وتنظيمه، اأم�ر بعيدة كل البعد عن 

التعبد املح�س)1(. 

اأم� املنهج الذي يخت�ره ال�شيخ �شم�س الدين، ويعتربه الأكرث �شداًدا ودقة 
يف درا�شة هذه امل�ش�ألة، فه� يرتكز على اأمرين هم�:

الأمر الأول: كل �شعب م�شلم على امل�شت�ى ال�طني اأو الق�مي، يجب ب�ل�شرورة 
اأن يك�ن له نظ�م حكم وحك�مة يحفظ�نه، وي�شمن�ن �شالمته وتقدمه، اأم� اأن يك�ن 
اإ�شالميني، فق�شية غري م�شلَّمة وغري بديهية، كم� ه�  هذا النظ�م وهذه احلك�مة 
اأن  فكم�  الإ�شالمي،  الع�مل  خ�رج  اآخر  مع��شر  �شي��شي  جمتمع  اأي  يف  ال�ش�أن 
املجتمع ال�شي��شي الربيط�ين اأو الأمريكي مثاًل اأو غريهم�، ل بد اأن يك�ن له نظ�م 
حكم وحك�مة، ميكن اأن تك�ن ت�رة ا�شرتاكية عم�لية، واأخرى راأ�شم�لية حم�فظة، 
مع التزام املجتمع يف تك�ينه ونهجه الع�م ب�لدميقراطية التي تلتزم ب�حرتام ق�اعده� 
واأ�ش�له� كل حك�مة تت�ىل ال�شلطة، فكذلك املجتمع ال�شي��شي الإ�شالمي ميكن 
اأن ي�شتمر م�شلًم� يف تك�ينه ونهجه الع�م، ويك�ن ق�باًل لأي نظ�م ل يتن�فى مع 
�، ف�ملهم ه�  الإ�شالم ب�عتب�ره عقيدة املجتمع، دون اأن يك�ن نظ�م احلكم اإ�شالميًّ

ا�شتمرار الإ�شالم يف الأمة، وا�شتمرار الأمة م�شلمة م�حدة)2(. 
)1( املرجع ال�ش�بق، �س13.
)2( املرجع ال�ش�بق، �س11.
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واحلك�مة  والنظ�م  والدولة  ال�شي��شي  املجتمع  ق�ش�ي�  درا�شة  اإن  الث�ين:  الأمر 
لكلي�ت  املتالحم  الن�شيج  يف  مندجمة  ت�شريع�ته�  اأن  اأ�ش��س  على  الإ�شالم،  يف 
وحكم  وق�عدة  مبداأ  لكل  مالب�شة  الإ�شالم،  يف  وال�شريعة  العقيدة  ومفردات 
وف�شاًل من  الإ�شالمية،  ال�شريعة  اأق�ش�م  ق�شًم� من  لي�شت  فق�شية احلكم  فيهم�. 
ف�ش�له�، وب�بً� من اأب�ابه�، واإمن� هي طبيعة فيه�، ونتيجة له�، و�شمة فيه�، تت�لد منه� 

ت�لد الثمرة من ال�شجرة، وال�ش�ء من ال�شم�س)1(. 

الن�ش��س  »تظهر  الدين  �شم�س  ال�شيخ  يرى  املنهج كم�  وعلى هدي هذا 
واأبع�ده�،  دللته�  بك�مل  الإ�شالمية،  ال�شي��شية  ب�مل�ش�ألة  العالقة  ذات  والق�اعد 
العقيدة  ومفردات  كلي�ت  �ش�ئر  بني  وفيم�  بينه�،  فيم�  وترابطه�  تك�مله�  ويظهر 
الإ�شالمية،  ال�شريعة  واأحك�م  وق�اعد  مب�دئ  �ش�ئر  وبني  بينه�  وفيم�  وال�شريعة، 
جهة  من  ومرونته�  جهة،  من  الإ�شالمية  ال�شي��شية  الروؤية  و�شالبة  ق�ة  وتظهر 
اأخرى، ويظهر ثب�ته� من جهة، وق�بليته� ل�شتيع�ب املتغريات من جهة اأخرى«)2(. 

التي  النظرية  واأطروحته  الكت�ب  نظرية  الأمرين، حتدت  هذين  نط�ق  ويف 
ح�ول ال�شيخ �شم�س الدين لفت النظر له�، والت�أكيد عليه�، واحلديث عنه�، ولعل 
اأكرث ن�س ج�مع حتددت فيه هذه النظرية ب��ش�ح كبري وب�شكل مقت�شب، الن�س 
الذي ورد يف مقدمة الكت�ب عند ق�ل امل�ؤلف اإن اكت�ش�ف »م�شروع الدولة على 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س15-14.
)2( املرجع ال�ش�بق، �س15.
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امل�شت�ى النظري نتيجة �شرورية للت�شريع، واإىل اأن اإق�مته� على امل�شت�ى العملي 
يف املجتمع ال�شي��شي، نتيجة �شرورية لك�ن الأمة م�شلمة ملتزمة ب�ل�شريعة«.

الكتاب.. موا�صيعه وق�صاياها( 10)

ق�شم امل�ؤلف كت�به اإىل ثالثة اأق�ش�م رئي�شية، كل ق�شم احت�ى على ف�ش�ل 
عدة، اإىل ج�نب اأربعة مالحق يف نه�ية الكت�ب:

الق�شم الأول حمل عن�ان: »الأ�ش��س النظري على م�شت�ى الت�شريع«، واحت�ى 
على ثالثة ف�ش�ل، هي:

الف�شل الأول: الإ�شالم كلٌّ واحد.

الف�شل الث�ين: امل�قف من الدني� والآخرة.

الف�شل الث�لث: الأ�ش��س النظري وال�اقع الت�ريخي.

الأ�ش��س  ي�شرح  اأن  امل�ؤلف  اأراد  الثالثة،  الف�ش�ل  وهذه  الق�شم،  هذا  يف 
النظري، الفكري والت�شريعي والت�ريخي الذي ا�شتند عليه، وانطلق منه يف درا�شة 
م�ش�ألة الدولة ونظ�م احلكم يف الإ�شالم، وب�شكل ين�شجم مع منهجه الجته�دي، 

ويدعم نظريته التي ت��شل اإليه� يف هذا ال�ش�أن.
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وكم� اأراد امل�ؤلف اأن يك�ن وا�شًح� يف منهجه، اأراد اأن يك�ن وا�شًح� اأي�ًش� 
يف الأ�ش��س النظري الذي ارتكز عليه، وهذا ه� م��ش�ع وق�شية الق�شم الأول من 

الكت�ب بف�ش�له الثالثة.

واملرتكز الأول يف هذا الأ�ش��س النظري، اأن الإ�شالم كل واحد، وح�شب 
على   � وتف�عليًّ  � عمليًّ وال�شريعة،  العقيدة  بني  وثيًق�  ترابًط�  هن�ك  ف�إن  امل�ؤلف  راأي 
م�شت�ى الكلي�ت واجلزئي�ت، ويك�شف هذا الرتابط عن بن�ء نظري ك�مل متك�مل 
يف خط�طه ومب�دئه الع�مة والكلية، ومفرداته وجزئي�ته التف�شيلية، ب�شكل يك�ن 
كالًّ واحًدا، ي�ؤثر اأي حذف اأو جت�هل ملبداأ من مب�دئه، اأو تف�شيل من تف�شيالته 

الث�بتة، على التم��شك، وعلى الهيكلية الع�مة برمته�.

العظيمة  احلقيقة  و�شف  الدين  �شم�س  ال�شيخ  يعطيه�  التي  الفكرة  هذه 
املج�ل  يف  واملفكر  للفقيه   � �شروريًّ در�ًش�  نظره  يف  متثل  الإ�شالم،  يف  واملعجزة 

الإ�شالمي.

ويف نط�ق هذه الفكرة، يلتقي ويتداخل م� يت�شخ�س يف الت�شريع الإ�شالمي 
من اأطر ع�مة حدده� امل�ؤلف يف ثالثة اأطر، هي: ت�شريع�ت للفرد امل�شلم، وت�شريع�ت 

لالأ�شرة امل�شلمة، وت�شريع�ت للجم�عة واملجتمع امل�شلم.

وبني هذه الأطر الثالثة، هن�ك تداخل بطريقة - كم� يق�ل امل�ؤلف - ل نك�د 
جند حكًم� للفرد يك�ن مبعزل ت�م عن التك�ليف املتعلقة ب�جلم�عة واملجتمع، ول 
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نك�د جند حكًم� للجم�عة واملجتمع لي�س للفرد عالقة به، وهكذا م� يتعلق ب�أحك�م 
الأ�شرة.

للجم�عة  امل��ش�عة  الت�شريع�ت  ت�شبح  اأن  الرتابط،  هذا  على  ويرتتب 
والأ�شرة م�ش�ؤولي�ت على الأفراد، والت�شريع�ت املتعلقة ب�لأفراد ت�شبح ت�شريع�ت 

للجم�عة اأي�ًش�.

وهذا البن�ء العقدي والت�شريعي املعجز يف الإ�شالم، مبني يف نظر امل�ؤلف 
الآخرة،  اإىل  ون�شبته�  الدني�  م�قف من  وعلى  والطبيعة،  الك�ن  م�قف من  على 

وو�شعية الإن�ش�ن امل�شلم فيهم� وبينهم�.

وهن� ي�شل امل�ؤلف اإىل املرتكز الث�ين لالأ�ش��س النظري عنده، وه� امل�قف 
من الدني� والآخرة، والذي خ�ش�س له الف�شل الث�ين يف هذا الق�شم الأول.

والفكرة الأ�ش��س التي يريد امل�ؤلف اأن يق�له� يف الف�شل، تتحدد يف الن�س 
الت�يل: اإن »م�قف الإن�ش�ن من الدني� ونظرته اإليه�، وطريقة اأخذه له�، ومتتعه به�، 
على النح� املحم�د اأو املذم�م، ينعك�س على م�قفه والتزام�ته جت�ه الآخرين، ممن 
تربطه بهم و�ش�ئج القربى اأو اجل�ار، اأو يحت�ج�ن اإىل الع�ن من غريهم، وينعك�س 
اأي�ًش� على التزام�ته جت�ه جمتمعه، واللتزام بق�ش�ي� امل�شت�شعفني، وتنعك�س على 

التزام�ت املجتمع الإ�شالمي جت�ه ق�ش�ي� العدل واحلرية يف الع�مل«)1(. 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س64.
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الدني�،  من  الإ�شالم  م�قف  جهة  من  اأم�  الإن�ش�ن،  م�قف  جهة  من  هذا 
به  م�ؤمنني  اأفراد  اإىل جمرد تك�ين  امل�ؤلف،  ق�ل  الإ�شالم ل يهدف ح�شب  ف�إن 
على م�شت�ى حي�تهم ال�شخ�شية، ت�رًك� لهم و�ش�أنهم فيم� يرون يف ق�ش�ي� الإن�ش�ن 

واملجتمع والع�مل، من دون اأن يك�ن لهم نهج وم�قف يف هذه ال�ش�ؤون.

الإ�شالم  بق�شية  ملتزم  �شي��شي  جمتمع  تك�ين  اإىل  يهدف  ف�لإ�شالم 
هذا  من  اإن�ش�ن، وجمتمع  ه�  مب�  الع�مل  م�ش�حة  على  الإن�ش�ن  وبق�شية  واأهدافه، 
اأي  ه�  ويتحمل  اخل��شة،  حي�تهم  تتج�وز  م�ش�ؤولي�ت  اأفراده  يتحمل  القبيل 
املجتمع، م�ش�ؤولي�ت تتج�وز كي�نه اخل��س، ف�إنه ي�شتحيل من الن�حية امل��ش�عية 
يف نظر امل�ؤلف، اأن ي�جد وي�شتمر هذا املجتمع ويحقق اأهدافه من دون اأن تك�ن 

له دولة ونظ�م وحك�مة.

امل�ؤلف - م�ش�ألة الدولة  وعلى هذا الأ�ش��س، طرح الإ�شالم - كم� يق�ل 
ومن  الإ�شالمية،  واحلك�مة  احلكم  وق�شية  والجتم�عي،  ال�شي��شي  والنظ�م 
وال�اقع  النظري  »الأ�ش��س  واحلديث عن  الث�لث  الف�شل  اإىل  امل�ؤلف  ينتقل  هن� 

الت�ريخي«.

يف هذا الف�شل اأراد امل�ؤلف الت�أكيد على حقيقتني اأ�ش��شيتني، هم�:

يف  املطل�ب  اأن  يف  وتتحدد  النظري،  ب�لأ�ش��س  تت�شل  الأوىل:  احلقيقة 
اتفق،  اإن�ش�ء دولة وحك�مة كيفم�  لي�س جمرد  الإمك�ن،  الإ�شالمي مع  املجتمع 
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حتقق  وحك�مة  دولة  اإن�ش�ء  ه�  واإمن�  فقط،  الب�شري  الجتم�ع  ل�شرورة  ا�شتج�بة 
ر�ش�لة الإ�شالم احل�ش�رية والإن�ش�نية يف امل�شلمني، وعلى م�شت�ى الع�مل.

الع�مة  املالمح  اأن  يف  وتتحدد  الت�ريخي،  ب�ل�اقع  تت�شل  الث�نية:  احلقيقة 
اإىل  الهجرة  اإل بعد  الت�ريخ الإ�شالمي،  ال�شي��شي مل تتحدد يف  للدولة والنظ�م 
املدينة، وتك�ين اأول جمتمع �شي��شي اإ�شالمي، واإن�ش�ء الدولة لهذا املجتمع وعلى 

اأر�شه، واإق�مة احلكم الإ�شالمي بقي�دة النبي ^.

هذا عن الق�شم الأول من الكت�ب، اأم� الق�شم الث�ين فحمل عن�ان »املالمح 
الع�مة واملب�دئ والأ�ش�س يف �ش�أن املجتمع ال�شي��شي والدولة والنظ�م«، واحت�ى 

على ف�شلني، هم�:

التي تق�م عليه� فكرة  ال�شي��شي الإ�شالمي  الف�شل الأول: قيم املجتمع 
الدولة يف الإ�شالم.

الف�شل الث�ين: �شي��ش�ت الدولة يف املجتمع الإ�شالمي.

يف الف�شل الأول، وقبل احلديث عن قيم املجتمع ال�شي��شي الإ�شالمي، 
وه�  احلديثة  الدولة  مك�ن�ت  الرابع يف  املكّ�ن  عن  للحديث  متهيًدا  امل�ؤلف  فتح 
الأر�س، فح�شب روؤية علم ال�شي��شة والفقه الد�شت�ري احلديث، اأن الدولة تتكّ�ن 

من اأربعة مك�ن�ت، هي: ال�شعب وال�شلطة والق�ن�ن والأر�س.
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واأهمية احلديث عن الأر�س ب��شفه� مك�نً� من مك�ن�ت الدولة، يكمن يف 
نظر امل�ؤلف من جهتني:

الإ�شالمي  ال�شي��شي  الفقه  يف  تبحث  مل  امل�ش�ألة  هذه  اأن  الأوىل:  اجلهة 
املدّون، واأن الفقه�ء امل�شلمني مل يبحث�ا هذه امل�ش�ألة، وك�ن الأر�س اأحد مك�ن�ت 

مفه�م الدولة.

الفقه  اأن  ل�ي�س،  برن�رد  ومنهم  امل�شت�شرقني  بع�س  ت�هم  الث�نية:  اجلهة 
اأهمل هذا العن�شر الأ�ش��س يف ت�شكيل الدولة، الأمر الذي يدل يف  ال�شي��شي 

نظرهم على نفي وج�د فكرة الدولة يف الإ�شالم.

والظ�هر يف نظر ال�شيخ �شم�س الدين، اأن اإهم�ل الفقه�ء امل�شلمني يف بحث 
هذا العن�شر، لي�س ن��شًئ� من عدم اعتب�ره مك�نً� من مك�ن�ت مفه�م الدولة، واإمن� 
ه� ن��شئ من مالب�شة مفه�م الدولة ومفه�م الأمة عند الفقه�ء، ونتيجة احت�د هذين 
املفه�مني يف ال�شدق اخل�رجي وال�ج�د الت�ريخي، عند اإن�ش�ء الدولة الإ�شالمية 
يف املدينة يف عهد النبي ^ وبعده، وطيلة الفرتة الت�ريخية التي ك�نت فيه� دولة 

اخلالفة مت�ر�س �شلطة فعلية اأو �شكلية على جميع م� ك�ن يعرف بدار الإ�شالم.

ولتحرير البحث يف هذه امل�ش�ألة، ل بد يف ت�ش�ر ال�شيخ �شم�س الدين من 
التمييز بني الأمة والدولة يف ح�لتي تط�بقهم� ومت�يزهم�، يف ح�لة التط�بق تك�ن 
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حني  التم�يز  ح�لة  ويف  اأي�ًش�،  الأمة  اأر�س  وهي  الدولة  اأر�س  هي  الإ�شالم  دار 
تنق�شم الأمة اإىل دول، فال بد عندئذ اأن يك�ن لكل دولة من اأر�س تق�م عليه�.

هذه الإ�ش�رة التي اأظهر ال�شيخ �شم�س الدين عن�ية به�، مل يتطرق اإليه� يف 
كت�به »نظ�م احلكم والإدارة يف الإ�شالم«، مع اأنه حتدث هن�ك عن العن��شر الثالثة 
الأخرى املك�نة ملفه�م الدولة وهي ال�شعب وال�شلطة والق�ن�ن، وهذا م� مل يذكره 
امل�ؤلف نف�شه، ومن هذه اجلهة ف�إن هذه الإ�ش�رة تعد اإحدى املف�رق�ت التف�شيلية 

م� بني الكت�بني.

هذا  م��ش�ع  وهي  الإ�شالم،  يف  الدولة  فكرة  عليه�  تق�م  التي  القيم  اأم� 
الف�شل، فقد حدده� امل�ؤلف يف خم�س قيم ا�شتند عليه� ب�آي�ت قراآنية، هذه القيم 

هي:

1ـ جمتمع �شي��شي يحكم نف�شه، وله القدرة على الت�شرف من دون و�ش�ية من 
ق�درة على  واأن يك�ن �ش�حب �شلطة  يقيد حرية الختي�ر،  اأي تدخل  اأو  الغري، 

حم�ية نف�شه� من العدوان. 

املجتمع�ت  الإ�شالمي متميز عن غريه من  ف�ملجتمع  2ـ جمتمع متميز ومنفتح، 
الأخرى؛ لك�نه جت�شيًدا لعقيدة و�شريعة ور�ش�لة ح�ش�رية، ومن هن� اأكد الت�شريع 
عن  يتم�يزوا  اأن  وال�شي��شي  التنظيمي  املج�ل  يف  امل�شلمني  على  الإ�شالمي 

املجتمع�ت الأخرى، ويف ال�لء ال�شي��شي، ومنط احلي�ة الع�مة.
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ولكن هذا التم�يز، ل يعني النغالق ونبذ الآخر، واإمن� مت�يز حلفظ ال�شخ�شية 
الر�ش�لية من الذوب�ن، وه� مت�يز تفر�شه طبيعة املجتمع الإ�شالمي ومهمته الر�ش�لية، 

ولي�س مت�يًزا ن��شًئ� من التع�شب العرقي اأو الديني.

 ولهذا ف�إن املجتمع الإ�شالمي جمتمع منفتح على الآخر، ب�حل�ار والتع�ي�س 
والتع�ون مل� فيه خري الإن�ش�نية ك�فة.

الإ�شالم عقيدة  لر�ش�لة  مب� هي ح�ملة  الإ�شالمية  ف�لأمة  وال�شه�دة،  ال��شطية  3ـ 
و�شريعة وح�ش�رة، فهي تقف يف املركز ال��شط املت�ازن، وال�ش�هد يجب اأن يك�ن 
منف�شاًل ومتم�يًزا عن امل�شه�د عليه، ولكن ل يج�ز اأن يك�ن منغلًق� عنه، بل يجب 

اأن يك�ن منفتًح� عليه، ومت�ا�شاًل معه.

ال�شي��شة  امل�شلم�ن دائًم� منفتحني على غريهم يف جم�لت  من هن� ك�ن 
كم�  الدويل،  امل�شت�ى  على  الأنظمة  تع�ي�س  �شيغة  واأجنزوا  والثق�فة،  والجتم�ع 
اأجنزوا املجتمع املتن�ع من حيث النتم�ء الديني لأول مرة يف الت�ريخ، يف �شيغة 

جمتمعية واحدة، وكي�ن �شي��شي واحد.

4ـ الق�شط، اإن املبداأ الأ�ش��س الذي يق�م عليه املجتمع الإ�شالمي، وتق�م عليه 
حي�ته وعالق�ته الداخلية واخل�رجية، ور�ش�لته الع�ملية، هي اأن يق�م الن��س ب�لق�شط، 

اأي اأن يك�ن مبداأ العدالة ه� املبداأ احل�كم.
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الد�شت�رية  املب�دئ  اأهم  الع�مة  ال�ش�ؤون  ال�ش�رى يف  اأن يك�ن مبداأ  ال�ش�رى،  5ـ 
ال�شي��شية على الإطالق عند جميع امل�شلمني، واأهم املب�دئ املكّ�نة ملفه�م الأمة، 

ومفه�م املجتمع ال�شي��شي يف الإ�شالم.

الث�ين  الف�شل  اإىل  امل�ؤلف  انتقل  ال�شي��شية،  القيم  عن  احلديث  بعد  من 
واحلديث عن �شي��ش�ت الدولة يف املجتمع الإ�شالمي، ويف هذا النط�ق حتدث عن 

ال�شي��ش�ت الت�لية:

واإعداد  �شرعية احلرب،  اإىل  ال�ش�أن  وتطرق يف هذا  الع�شكرية،  ال�شي��ش�ت  اأوًل: 
�شرع  اهلل  اأن  امل�ؤلف  ويرى  ال�شلم،  لدع�ة  وال�شتج�بة  الدف�عية،  واحلرب  الق�ة، 
�شد  ودولته  الإ�شالمي  املجتمع  وعن  اأنف�شهم،  عن  دف�ًع�  يق�تل�ا  اأن  للم�شلمني 
من يعتدي عليه، وعليهم اأن يعدوا بن�ء ق�ة دف�عية متف�قة حتقق لهم ق�ة الردع، 
واأن القت�ل امل�شروع ه� القت�ل الدف�عي، واعتب�ر اأن ال�شلم ميثل مبداأ من مب�دئ 

الت�شريع الدف�عي يف الإ�شالم.

اأن  يقت�شي  حي�ة،  نظ�م  ك�نه  الإ�شالم  اأن  امل�ؤلف  يرى  الق�ش�ئية،  ال�شلطة  ث�نًي�: 
اإق�مة  واأن  الن��س،  بني  اخل�ش�م�ت  الق�ش�ء يف  اأ�ش��س  الإ�شالمية  ال�شريعة  تك�ن 
الق�ش�ء على اأ�ش��س الإ�شالم اأدى اإىل ا�شتقرار املجتمع، واإ�ش�عة ال�شع�ر ب�لعدالة 

فيه.



تقدمي
9191

ث�لًث�: ال�شي��ش�ت امل�لية، يرى امل�ؤلف اأن املجتمع الإ�شالمي جمتمع كف�ية وم�ا�ش�ة، 
ويعد التك�فل الجتم�عي من ث�ابت ال�شريعة الإ�شالمية، واأن املبداأ الأ�ش��س يف 

النظ�م ال�شريبي ويف النظ�م القت�ش�دي كله ه� ق�له تع�ىل ژڳ    ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  
ڱ  ںژ ]احل�شر/ 7[.

والغ�ية من النظ�م ال�شريبي لي�س جمرد احليل�لة دون تركيز الرثوة والقدرة 
القت�ش�دية يف اأيدي الأغني�ء، واإمن� هي لتك�ين جمتمع الكف�ية وامل�ا�ش�ة والتك�فل 

الجتم�عي.

رابًع�: ال�شي��ش�ت الداخلية، يرى امل�ؤلف اأن ال�حدة الداخلية للمجتمع ال�شي��شي 
�، اأو �شرورة �شي��شية فقط،  الإ�شالمي، بل لالأمة الإ�شالمية، لي�شت واجًب� �شي��شيًّ
عظمى  جرمية  به  الإخالل  يعترب  ومقد�س  عظيم  اإلهي  �شرعي  واجب  هي  واإمن� 
وكبرية من الكب�ئر، ويعل� واجب ال�حدة ف�ق جميع امل�ش�لح الفردية والفئ�ية، 

ول يج�ز لأحد انته�كه. 

والعالق�ت  اخل�رجية  ال�شي��ش�ت  اأن  امل�ؤلف  يرى  اخل�رجية،  ال�شي��ش�ت  خ�م�ًش�: 
الدولية يف املجتمع ال�شي��شي الإ�شالمي، تق�م على املب�دئ الت�لية: حرية الدع�ة 
اأجنبية، وال�شالم وعدم  اإىل الإ�شالم، وال�شتقالل الت�م وعدم التبعية لأية ق�ة 
العتداء على الغري، والتع�ون على اأ�ش��س العدالة والتك�ف�ؤ، وال�ف�ء ب�ملع�هدات 

وامل�اثيق، ورد العدوان.
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�ش�د�ًش�: م�ش�ألة ال�طن وامل�اطنة، وخال�شة م� ينتهي اإليه امل�ؤلف يف هذه امل�ش�ألة: 
اإن الدولة الإ�شالمية هي وطن امل�شلمني الذين ينتم�ن اإليه� بحمل جن�شيته� فقط، 
ولي�شت وطًن� لغريهم من امل�شلمني، وهذا يقت�شي اأن مفه�م ال�طن ال�شي��شي مب� 
يرتبه على املنتمي اإليه من واجب�ت، ومينحه من حق�ق، مفه�م اإ�شالمي، ولي�س 
اأو دخياًل على الفكر الإ�شالمي كم� يذهب البع�س اإىل  دخياًل على الإ�شالم، 

ذلك)1(. 

�ش�بًع�: نظ�م الأ�شرة وو�شع املراأة، يرى امل�ؤلف اأن املراأة امل�شلمة تتمتع ب��شع م�ش�و 
للرجل مت�ًم� يف معظم جم�لت احلي�ة الع�مة، ويعترب نظ�م الأ�شرة يف الإ�شالم ه� 

اأ�ش��س التك�ين الجتم�عي يف املجتمع الإ�شالمي.

هذه هي مالمح �شي��ش�ت الدولة يف املجتمع الإ�شالمي.

والق�شم الث�لث من الكت�ب، حمل عن�ان »يف التطبيق الت�ريخي«، واحت�ى 
على ثالثة ف�ش�ل، الف�شل الأول ج�ء بعن�ان »حك�مة النبي«، والف�شل الث�ين 
بعن�ان  ج�ء  الث�لث  والف�شل  النبي«،  بعد  الدولة  ا�شتمرار  »م�ش�ألة  بعن�ان  ج�ء 

»اخل�ش��شية ال�شيعية يف الإط�ر الإ�شالمي«.

اأن  حقيقة  يثبت  اأن  امل�ؤلف  اأراد  الثالثة،  الف�ش�ل  وهذه  الق�شم  هذا  يف 
النبي حممد̂  اأ�ش�س دولة واأق�م حك�مة، واأراد له� البق�ء وال�شتمرار بعد وف�ته، 

واإىل م� ل نه�ية.
)1( املرجع ال�ش�بق، �س162.
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يرى  الق�شم،  هذا  يف  الأول  الف�شل  م��ش�ع  وهي  النبي،  حك�مة  وعن 
امل�ؤلف اأن حك�مة النبي ولدت مع و�ش�له اإىل املدينة، وعنده� ب��شر على الف�ر 
مهم�ت القي�دة واحلكم ال�شي��شي اإىل ج�نب مهم�ت الر�ش�لة والنب�ة وهي التبليغ 

والإر�ش�د.

امل�ؤاخ�ة بني  الع�م، ه�  التنظيمي  امل�شت�ى  النبي على  به  ق�م  واأول عمل 
امله�جرين والأن�ش�ر، ثم نظم العالقة بني امل�شلمني واليه�د ب�عتب�رهم مًع� ي�شكل�ن 
� واحًدا متن�ًع� يف انتم�ئه الديني، وهذه اأول جتربة �شي��شية من هذا  جمتمًع� �شي��شيًّ
الن�ع يف الت�ريخ، وجرى تنظيم هذه العالقة بكت�بة وثيقة عرفت ب�شحيفة املدينة.

وقد تتبع امل�ؤلف اخلط�ات والأن�شطة الأخرى ال�شي��شية والق�ش�ئية وامل�لية 
والتعليمية والجتم�عية والع�شكرية التي ق�م به� النبي ^ يف بن�ء وتدعيم اأول 

دولة يف الإ�شالم.

يف  الدولة  فكرة  بق�ء  على  ي�ؤكد  اأن  امل�ؤلف  ح�ول  الث�ين،  الف�شل  ويف 
اأن  اأولئك الذين يرون  ا على  ^، وذلك ردًّ الإ�شالم، وا�شتمراريته� بعد النبي 
الدولة الإ�شالمية التي اأ�ش�شه� النبي اإمن� ق�شت به� ظروف ن�ش�أة الإ�شالم والدع�ة 
اإليه يف زم�ن النبي ^، واإن النبي اأن�ش�أ الدولة الإ�شالمية، وت�ىل القي�دة واحلكم 
وانت�ش�ره،  الإ�شالم  ب�نت�ش�ر  زالت  التي  ال�شرورة  ال�شرورة،  لهذه  ا�شتج�بة  فيه� 
وانتهت ال�شرورة اإىل اإق�مة حكم اإ�شالمي ب�ف�ة النبي ^، ومل يعد ثمة م�جب 

لإق�مة حكم ديني اإ�شالمي من بعده يك�ن ا�شتمراًرا حلكمه.
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وعلى اأ�ش��س هذا ال�هم، ف�إن حك�م�ت اخللف�ء الرا�شدين التي ق�مت بعد 
وف�ة النبي، لي�شت هي ج�هر الإ�شالم وحقيقته، واإمن� ه� اأمر واقع اأعطي له هذه 

ال�شبغة الدينية، من دون اأن تق�شيه يف ال�اقع �شرورة دينية.

وهذا ال�هم يف نظر امل�ؤلف ل دليل عليه، بل الدليل ق�ئم على خالفه من 
العقل والنقل والإجم�ع.

ال�شيعية يف  اأ�شم�ه اخل�ش��شية  م�  اإىل  امل�ؤلف  الث�لث، تطرق  الف�شل  ويف 
م�ش�ألة الدولة واحلكم الإ�شالمي، والإ�ش�رة اإىل هذه اخل�ش��شية ج�ءت نتيجة م� 
يكتنف هذا امل�قف من غم��س واإبه�م ب�ش�أن م�ش�ألة اإق�مة احلكم الإ�شالمي بعد 

النبي ^.

فهل يرى امل�شلم�ن الإم�مية بق�ء وا�شتمرارية اإق�مة الدولة واحلكم الإ�شالمي 
بعد النبي ^، كم� ه� امل�قف عند ب�قي املذاهب الإ�شالمية الأخرى، اأم ل؟ 

يف هذا النط�ق، قدم ال�شيخ �شم�س الدين مط�لعة ه�مة ت�ش�عد الآخرين 
الإم�مية  امل�شلمني  مب�قف  املعرفة  تك�ين  يف  الإ�شالمية،  املذاهب  اأ�شح�ب  من 

ح�ل هذه امل�ش�ألة املعقدة وامللتب�شة.

م�شت�ي�ن  له  امل�ش�ألة  هذه  عن  احلديث  اأن  امل�ؤلف  يرى  املط�لعة،  هذه  يف 
وامل�شت�ى  املع�ش�م،  الإم�م  بع�شر  يتعلق  الأول  الت�ريخي  امل�شت�ى  ت�ريخي�ن: 

الت�ريخي الث�ين يتعلق بع�شر م� بعد غيبة الإم�م املع�ش�م.
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ح�ل امل�شت�ى الت�ريخي الأول: يرى امل�ؤلف اأن امل�قف الفقهي الإم�مي 
وفًق� للمعتقد يف م�ش�ألة الإم�مة، يحل م�شكلة التع�مل مع احلك�م�ت الق�ئمة على 
اأ�ش��س حفظ وحدة الأمة، وحفظ النظ�م الع�م حلي�ة املجتمع، وحفظ مت��شكه، ومب� 

يراعي �شرورات احلي�ة الع�مة واخل��شة لل�شيعة مب� هم مع�ر�شة �شي��شية.

العمل  ف�إن مقت�شى الأدلة ه� وج�ب  الث�ين:  الت�ريخي  امل�شت�ى  وح�ل 
لإق�مة حكم اإ�شالمي اأ�ش�ة بب�قي املذاهب الإ�شالمية الأخرى.

مهدي  حممد  ال�شيخ  لأطروحة  واملعريف  املنهجي  الع�م  الت�ش�ر  ه�  هذا 
�شم�س الدين يف كت�به »يف الجتم�ع ال�شي��شي الإ�شالمي«.

والية االأمة على نف�صها.. النظرية واالختيار( 11)

به�  ومت�شك  له�،  وانت�شر  الدين،  �شم�س  ال�شيخ  اخت�ره�  التي  النظرية  اأم� 
»ولية  ت�شمية  عليه�  اأطلق  التي  النظرية  فهي  الإ�شالمي،  ال�شي��شي  املج�ل  يف 
�، واأنه اأول من ت��شل اإليه�،  الأمة على نف�شه�«، ويرى يف هذه النظرية ك�شًف� فقهيًّ
وحتدث عنه�، وح�شب ق�له: »لقد وفقن� اهلل تع�ىل لك�شف فقهي يف هذا املج�ل، ل 
نعرف يف حدود اطالعن�، من �شبقن� اإليه من الفقه�ء، واحلمد هلل وال�شكر له على 
كل نعمة ظ�هرة وب�طنة، اإن نظريتن� الفقهية ال�شي��شية مل�شروع الدولة، تق�م على 

نظرية ولية الأمة على نف�شه�«)1(.
بريوت،  والن�شر،  للدرا�ش�ت  الدولية  امل�ؤ�ش�شة  ال�شي��شي،  الجتم�ع  يف  الدين،  �شم�س  مهدي  حممد   )1(

)1419هـ/ 1999م(، �س351.
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ومن اأكرث الن�ش��س �شبًط� وحتديًدا لهذه النظرية، الن�س الذي يق�ل فيه 
ال�شيخ �شم�س الدين: »نحن نرى اأن م�ش�ألة ال�لية ال�شي��شية - م�شروع الدولة - 

قد مر يف فرتتني:

التي  الفرتة  هذه  ويف  اإم�ًم�،  اأو   � نبيًّ املع�ش�م  وج�د  فرتة  هي  اإحداهم�: 
تنتهي عند ال�شيعة ب�لغيبة الكربى لالإم�م الث�ين ع�شر  ك�نت ال�لية على 
الأمة بيد املع�ش�م  مبقت�شى الن�ش��س القراآنية التي دلت على ولية النبي 
والأئمة املع�ش�مني. وعلى هذا الأ�ش��س فلم يكن لأحد ولية �شرعية على احلكم 
مذهب  على  هذا  اإذنه،  دون  ومن    املع�ش�م  الإم�م  عن  مبعزل  ال�شي��شي 
ال�شيعة، اأو مبقت�شى الن�ش��س التي دلت على ولية النبي عند اأهل ال�شنة، الذين 

ل يلتزم�ن مبداأ الإم�مة املع�ش�مة بعد النبي �شلى اهلل عليه واآله.

ث�نيهم�: بعد الغيبة الكربى لالإم�م الث�ين ع�شر عند ال�شيعة؛ حيث انتهى 
عهد ال�لية املع�ش�مة الظ�هرة على الأمة، ولي�س يف الأدلة ال�شرعية بح�شب م� 
هذه  اأن  من  الع�مة،  الفقيه  ولية  نظرية  اأ�شح�ب  اإليه  ذهب  م�  على  دللة  نرى 

ال�لية اأعيد اإنت�جه� من قبل الإم�م املع�ش�م  واأ�شندت اإىل الفقيه.

نحن نق�ل: اإن الغيبة الكربى علقت ولية الإم�م املع�ش�م العملية الفعلية 
مب�جب  له�  ثبتت  التي  نف�شه�  على  وليته�  الأمة  وا�شتع�دت  الظه�ر،  اإىل حني 
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الآي�ت املحكمة يف الكت�ب العزيز، التي ن�شت على اأن امل�ؤمنني بع�شهم اأولي�ء 
بع�س، وم� ورد يف ال�شنة مم� يدل على ذلك«)1(.

وبن�ء على هذه النظرية وجت�شيًدا له�، يجب يف نظر ال�شيخ �شم�س الدين 
»اأن يك�ن النظ�م ق�ئًم� ب�ش�رة حقيقية على الإرادة ال�شعبية، اأي الإرادة الع�مة 
الع�مة، يف جميع  وال�شتفت�ءات  ب�لنتخ�ب�ت  نف�شه�  عن  تعرب  والتي  للمجتمع، 
القرى،  يف  ال�شغرى  ال�حدات  م�شت�ى  من  املجتمع،  لنظ�م  املك�نة  الأطر 

واملجم�ع�ت الفالحية والعم�لية، اإىل م�شت�ى املجتمع ككل«)2(. 

ومفككة  متفرقة  ب�ش�رة  الدين  �شم�س  ال�شيخ  عنه�  حتدث  النظرية،  هذه 
املن��شب�ت  بح�شب  اإليه�  وتطرق  الإ�شالمي«،  ال�شي��شي  الجتم�ع  »يف  كت�به  يف 
التي ك�نت تقت�شي الإ�ش�رة له�، ومل يخ�ش�س له� ف�شاًل م�شتقالًّ كم� كن� نت�قع 

ونرغب.

وم� ه� جدير ب�لإ�ش�رة، اأن ال�شيخ �شم�س الدين اأ�ش�ر يف هذا الكت�ب اإىل 
والفكرية، يف كت�ب  الفقهية  النظرية من جميع ج�انبه�  م��ش�ع هذه  اأنه بحث 

خ�ش�شه للبحث يف ولية الفقيه الع�مة وولية الأمة على نف�شه�)3(. 

)1( املرجع ال�ش�بق، �س351.

)2( املرجع ال�ش�بق، �س346.
)3( املرجع ال�ش�بق، �س98.
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ويف ح�ار معه بعد �شدور كت�به »يف الجتم�ع ال�شي��شي الإ�شالمي«، اأ�ش�ر 
واإمن� على �ش�رة  اأو مكتمل،  منجز  لي�س على �ش�رة كت�ب  البحث، لكن  لهذا 

اأبح�ث علق عليه� بق�له: »ن�ش�أل اهلل اأن يهيئ لن� لتنقيحه� ون�شره�«)1(. 

املهند�س  الأكرب  جنله  �ش�ألت  الدين،  �شم�س  ال�شيخ  وف�ة  من  فرتة  وبعد 
اإبراهيم �شم�س الدين املعني ب�لرتاث الفكري ل�الده، عن هذا الكت�ب، ف�أخربين 

اأنه مل يجد له اأثًرا يف خمط�ط�ته.

مع ذلك فقد عرف ال�شيخ �شم�س الدين بهذه النظرية، التي حتم�س له�، 
وظل يدافع عنه�، ويب�شر به�، واكت�شبت �شهرة وا�شعة، وهن�ك من وجد فيه� اأنه� 
املت�ارثة  ال�شلط�نية  ال�شي��شية  الأدبي�ت  املغيب يف  الأمة  ملفه�م  العتب�ر  اأع�دت 
الت�ازن للفكر  اأع�دت  اأنه�  القدمية، وهن�ك من وجد فيه�  من الأزمنة الإ�شالمية 
ال�شي��شي ال�شيعي بعد ظه�ر نظرية ولية الفقيه الع�مة، اإىل ج�نب من وجد فيه� 
ب�ل�شلطة  املتعلق  ال�شي��شي،  امل�قف  وال�شيعة يف  ال�شنة  امل�شلمني  بني  قربت  اأنه� 

والدولة.

وبهذا يت�شح اأن ال�شيخ �شم�س الدين يعد �ش�حب نظرية، اعتربه� الدكت�ر 
حممد �شليم الع�ا نظرية �شي��شية اإ�شالمية جديدة يف ال�شلطة وتنظيمه�)2(.

)1( املرجع ال�ش�بق، �س344.
)2(  حممد �شليم الع�ا، الفقه الإ�شالمي يف طريق التجديد، بريوت، املكتب الإ�شالمي، 1998م، �س71.
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العتب�ر  وتعيد  ومرتكًزا،  اأ�ش��ًش�  الأمة  من  تتخذ  اأنه�  النظرية  هذه  وقيمة 
ملفه�م الأمة املغيب يف الأدبي�ت ال�شي��شية ال�شلط�نية، وب�شكل يعيد لالأمة ال�عي 

� لنه�شة الأمة وتقدمه�. بذاتيته� ووج�ده�، وه� ال�شرط الذي يعد �شروريًّ





حممد مهدي �شم�س الدين

ت�أليف

يف االجتماع ال�سيا�سي
االإ�سالمي

املجتمع ال�سيا�سي االإ�سالمي

حماولة تاأ�سيل فقهي وتاريخي

ُطبع لأول مرة يف ع�م )1412هـ/ 1992م(.





تقــدمي

$#"!
احلمد هلل رب الع�ملني

تكوين  ق�ضية  فيه  بحثن�  الإ�ضالمي،  ال�ضي��ضي  الجتم�ع  كت�ب عن  هذا 
املجتمع ال�ضي��ضي الإ�ضالمي ومقوم�ته، وق�ضية الدولة الإ�ضالمية.

وقد ت�ضمن اأبح�ًث� عن الأ�ض��س النظري للدولة يف الإ�ضالم على م�ضتوى 
الت�ضريع، اتبعن� فيه منهًج� يف البحث اأدى اإىل اكت�ض�ف اأن )م�ضروع الدولة( على 
امل�ضتوى النظري نتيجة �ضرورية للت�ضريع، واإىل اأن اإق�مته� - على امل�ضتوى العملي 

يف املجتمع ال�ضي��ضي - نتيجة �ضرورية لكون الأمة م�ضلمة ملتزمة ب�ل�ضريعة.

وهذا املنهج يختلف عن املنهج املتبع عند معظم الدار�ضني لهذه امل�ض�ئل، 
الذي يقوم على اعتب�ر اأن م�ضروع الدولة واحلكومة »جزء« من الت�ضريع الإ�ضالمي، 

ولي�س »نتيجة« لهذا الت�ضريع.

 - ال�ضي��ضية  والقيم  الأ�ض�س   - املب�دئ  عن  اأبح�ًث�  الكت�ب  هذا  وت�ضمن 
تعترب  ثم  ومن  الإ�ضالمي،  ال�ضي��ضي  املجتمع  وكونت  �ضكلت،  التي  الأخالقية 

الأ�ض��س الذي يقوم عليه م�ضروع الدولة الإ�ضالمية.
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وت�ضمن اأبح�ًث� عن التطبيق الت�ريخي للمجتمع ال�ضي��ضي والدولة.

عهد  يف  الإ�ضالمية  للدولة  الكربى  ب�ملع�مل  الإيج�ز  نحو  على  اأملمن�  وقد 
النبي � واحلكومة الإ�ضالمية الأوىل التي تكونت ومنت برئ��ضته وقي�دته.

وبحثن� فيه م�ض�ألة ا�ضتمرار الدولة بعد النبي �، وهي امل�ض�ألة التي يدور 
الع�ضر  امل�ضلمني يف  الإ�ضالميني من  الإ�ضالميني وغري  وفيه� اجلدل بني  حوله� 
احلديث، وتعترب اأهم واأخطر م�ض�ئل اخلالف ال�ضي��ضي يف املجتمع�ت الإ�ضالمية، 

يف الع�ضر احلديث.

اإط�ر الإ�ضالم( فيم� يتعلق بطريقة  اأخرًيا )اخل�ضو�ضية ال�ضيعية يف  وبحثن� 
الدولة  اإق�مة  يتعلق مب�ض�ألة م�ضروعية  التغلب واجلور(، وفيم�  )اأنظمة  التع�مل مع 
ا  الإ�ضالمية يف ع�ضر الغيبة الكربى لالإم�م املنتظر . وهي م�ض�ألة حيوية جدًّ
يف ق�ض�ي� احلركة الإ�ضالمية الع�ملية، واأهمه� ق�ضية امل�ضروع ال�ضي��ضي الإ�ضالمي 
يف الع�ضر احلديث، وت�ضكيل الدولة الإ�ضالمية على امل�ضتوى الوطني اأو القومي.

الفقهية  امل�ض�كل  بع�س  وحل  اإ�ض�ءة  يف  الأبح�ث  هذه  ت�ض�هم  اأن  واآمل 
والفكرية التي تواجه احلركة الإ�ضالمية الع�ملية على امل�ضتوى الع�ملي، والقومي، 
اأ�ضلوب العمل، ويف العالق�ت مع  والوطني، يف �ضي�غة اخلط�ب ال�ضي��ضي، ويف 
النف�س، ومع الآخرين، وتواجه امل�ضروع ال�ضي��ضي الإ�ضالمي يف تلقي امل�ضلمني 

له، وقبولهم به.
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امل�ض�ئل،  هذه  حول  احلوار  اإثراء  يف  الأبح�ث  هذه  ت�ض�عد  اأن  اآمل  كم� 
وامل�ض�كل، فيم� بني قي�دات احلركة الإ�ضالمية الع�ملية، بهدف حله� على اأ�ض�س 
تزيد احلركة ر�ضًدا وف�علية، وجتمع كلمة ف�ض�ئل هذه احلركة على قوا�ضم م�ضرتكة، 

وت�ض�عد يف تر�ضيخ وحدة الأمة.

وي�أتي هذا الكت�ب ث�نًي� يف اأبح�ثن� عن امل�ض�ألة ال�ضي��ضية يف الإ�ضالم بعد 
كت�بن� )نظ�م احلكم والإدارة يف الإ�ضالم(.

امل�ض�ألة، وهو  لن�ضر الأبح�ث الأخرى يف هذه  يوفقن�  اأن  ون�ض�أل اهلل تع�ىل 
املوفق لكل خري، واملعني على كل ط�عة، واحلمد هلل رب الع�ملني، و�ضلى اهلل على 

نبين� حممد، واآله و�ضحبه الذين اتبعوه ب�إح�ض�ن.

                                                                 21 �ضوال �ضنة 1411هـ

حممد مهدي �ضم�س الدين





اأوًل: اإن م�ض�ألة احلكم يف الإ�ضالم - ب�عتب�ره م�ضروًع� للتطبيق على هذا املجتمع 
الإ�ضالمي اأو ذاك - قد ُبحثت يف العقود الأخرية، من قبل كثري من الإ�ضالميني: 
فقه�ء وجمتهدين وعلم�ء دين ومفكرين، لأجل »اأ�ضلمة املجتمع« تنظيًم� وح�ض�رة 
على ق�عدة الفكر الإ�ضالمي والفقه الإ�ضالمي، وعلى نهج م� ي�ضمى »ال�ضلفية« 

ت�رة، و»الأ�ضولية« اأخرى.

والهدف املن�ضود هو اإع�دة �ضي�غة وتركيب املجتمع، وفًق� للفقه الإ�ضالمي 
كم� انتهى اإليه تطوره يف جم�لته - غري العب�دية املح�ضة - املتعلقة بق�ض�ي� املجتمع 
ال�ضي��ضي، وعالق�ته الداخلية، واخل�رجية، والأ�ضرة، واإق�مة حكم �ضي��ضي اإ�ضالمي 
امل�ضروع  اإىل  والف�علية  احلي�ة  ويعيد  ويحميه،  املجتمع،  يف  الهدف  هذا  يحقق 

احل�ض�ري الإ�ضالمي.

وهذا هو التي�ر الت�ريخي يف احلركة الإ�ضالمية املع��ضرة التي تلتقي عليه 
كل اأحزابه� وجتمع�ته� على م� بينه� من تنوع�ت مذهبية، اأو تفر�ضه� خ�ضو�ضي�ت 
يف هذا املج�ل املحلي الوطني، اأو القومي، اأو ذاك، يجمعه� ال�ضم الذي اخرتعه 

متهيـــــد

كلمة يف املنهج
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الغربيون له�، وهو »الأ�ضولية الإ�ضالمية«، وهي ت�ضمية ت�ضي بجهلهم لالإ�ضالم، 
كم� ت�ضي ب�لرغبة يف اعتب�ر هذه احلركة �ضذوًذا عن اإ�ضالم املجتمع�ت الإ�ضالمية، 
والأنظمة الإ�ضالمية، كم� يت�ضمن الرغبة يف حمل هذه املجتمع�ت والأنظمة على 
رف�س هذه احلركة ومط�ردته�، بدل اأن تتف�عل معه�، ولهذا الكيد واأ�ض�ليبه ق�ضة 

اأخرى.

وقد بلغ هذا التي�ر ذروته العلي�، وحقق اإجن�زه الأعظم، يف الثورة الإ�ضالمية 
الإيرانية، وت�أ�ضي�س اجلمهورية الإ�ضالمية الإيرانية.

ث�نًي�: وُبحثت م�ض�ألة احلكم يف الإ�ضالم، من قبل ب�حثني م�ضلمني منفتحني على 
�، لالأمة الإ�ضالمية،  �، ح�ض�ريًّ الإ�ضالم، م�ضتجيبني لندائه، ب�عتب�ره م�ضروًع� �ضي��ضيًّ

ولهذا ال�ضعب امل�ضلم، اأو ذاك.

الإ�ضالمي  الفقه  يف  النظر  اإع�دة  اإىل  الدعوة  على  الب�حثون  هوؤلء  ويلح 
ب�عتب�ره م�ضروًع� ل�ضيغة جمتمعية، اأو اإع�دة النظر يف بع�س مفردات نظ�م احلكم- 
كم� يفهمه كل فريق من هوؤلء - اأو اإع�دة النظر فيهم� مًع�)1(، منطلقني يف ذلك 
قدر  اأقل  تطبيقه  ي�ضتدعي  بحيث  الإ�ضالم«،  »حتديث  �ضرورة  اإىل  دعواهم  من 
حتمل  التي  املع��ضرة  امل�ضلمني  جمتمع�ت  مالمح  تكوين  يف  التغيري  من  ممكن 

)1( راجع من�ذج من هذه الآراء وغريه� يف »حوار حول تطبيق ال�ضريعة الإ�ضالمية« جملة »منرب احلوار« العدد 13، 
ربيع 1989م - 1410هـ.
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�ضمة احل�ض�رة احلديثة، واأقل قدر من التم�يز عن املجتمع�ت احلديثة الغربية، اأو 
ال�ضرقية.

ث�لًث�: وُبحثت هذه امل�ض�ألة من قبل ب�حثني م�ضلمني متغربني، يقفون من الإ�ضالم 
�، لهذا ال�ضعب امل�ضلم،  �، ح�ض�ريًّ � - ب�عتب�ره م�ضروًع� �ضي��ضيًّ موقًف� متحفًظ� نقديًّ
اأن  اأو �ضكهم يف  القومية - لعتق�دهم  اأو  الوطنية،  انتم�ءاتهم  اأو ذاك - ح�ضب 
الإ�ضالم اإذا حتول اإىل �ضيغة دون التج�ن�س مع الع�مل الآخر، واإن ك�ن كثري من 
الإ�ضالمي،  ب�ل�ضرع  اخل��ضة،  حي�ته  يف  امل�ضلم،  التزام  يف  �ضرًيا  يرون  ل  هوؤلء 

وفيهم من يع�ر�س ذلك اأي�ًض�.

رابًع�: وبحثت م�ض�ألة احلكم من قبل ب�حثني غري م�ضلمني )م�ضت�ضرقني وغريهم(، 
يقفون من الإ�ضالم، ومن احلكم الإ�ضالمي واإق�مته يف هذا املجتمع الإ�ضالمي، اأو 
ذاك، موقًف� يرتاوح بني التحفظ واحلذر ال�ضديد، وبني العداء. وهو موقف، يبتني 
دائًم� اأو يف كثري من احل�لت، على الأحك�م اخل�طئة، و�ضوء الفهم ول يخلو، يف 

كثري من الأحي�ن، من �ضوء النية.

ق�طعة  ب�ضورة  ينكرون  ذكره�،  املتقدم  الث�لثة  ك�لفئة  هوؤلء،  وكثريون من 
وجود اأي مفهوم للدولة واحلكومة يف الإ�ضالم، ون�ضبوا اإىل الإ�ضالم يف هذا ال�ض�أن 
املعتقد  يف  الرا�ضخة  املو�ضوعية  احلق�ئق  ه  ت�ضوِّ والأب�طيل  الفرتاءات  من  جملة 

الإ�ضالمي، ويف ال�ضريعة الإ�ضالمية.
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لقد بحثت هذه الفئ�ت م�ض�ألة احلكم يف الإ�ضالم من زواي� متنوعة ح�ضب 
ال�ضورة التي حتمله� كل فئة منه� عن الإ�ضالم، وعالقته� به، وموقفه� منه، ولكن 
اأبح�ثه� ودرا�ض�ته� ت�ضرتك - يف حدود اّطالعن� - يف خط�أ منهجي كبري، �ضواء يف 
اأو درا�ض�ت املتحفظني من  ذلك درا�ض�ت امللتزمني ب�لإ�ضالم، واملتع�طفني معه، 

الإ�ضالم، واملع�دين له.

وهذا اخلط�أ املنهجي هو: اأن هذه الدرا�ض�ت تنطلق لبحث م�ض�ألة احلكم يف 
 ، الإ�ضالم، بعد وف�ة النبي � عند اأهل ال�ضنة، وبعد غيبة الإم�م الث�ين ع�ضر
عند ال�ضيعة الإم�مية، من ن�ضو�س يف الكت�ب وال�ضنة، اعتربه� الدار�ضون متعلقة 
تت�ضمن  بنف�ضه�،  ق�ئمة  ن�ضو�ًض�  ب�عتب�ره�  معه�  وتع�ملوا  مب��ضرة،  احلكم  مب�ض�ألة 
�ضيغة ت�ضريعية منف�ضلة عن �ض�ئر مب�دئ ومفردات العقيدة الإ�ضالمية، وجم�لت 

ال�ضريعة الإ�ضالمية.

كم� اأن هذه الأبح�ث والدرا�ض�ت تنطلق من التجربة الت�ريخية لالإ�ضالم 
يف احلكم، يف عهد النبي �، واخللف�ء الرا�ضدين، والعهود الت�لية.

ت�ضريع  على  دللة  التجربة،  وهذه  الن�ضو�س،  هذه  الإ�ضالميون يف  ويرى 
احلكم يف الإ�ضالم، وعلى وجوب اإق�مة احلكم الإ�ضالمي يف كل زم�ن ومك�ن، 
بينم� ل يرى فيه� غري الإ�ضالميني، من م�ضلمني وغريهم، هذه الدللة، ولو �ضلموا 
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بذلك ف�إنهم يرون فيه� �ضيغة مرحلية اقت�ض�ه� زم�ن م�ضى، وظروف تبدلت، ول 
بد من العدول عنه� اإىل �ضيغة مع��ضرة اأكرث مالءمة للزم�ن والأحوال.

عندهم  تعترب   - فكرية  م�ضلَّمة  على  الإ�ضالميني  لدى  املنهج  هذا  ويقوم 
بديهية: اإن امل�ضلمني يف املج�ل الوطني، اأو القومي، لبد اأن يكون نظ�م حكمهم 

.� اإ�ضالميًّ

اإن كل �ضعب م�ضلم، على  البديهية وفًق� لهذا املنهج هي:  بينم� امل�ضلَّمة 
اأن يكون له نظ�م حكم وحكومة  اأو القومي، يجب ب�ل�ضرورة  امل�ضتوى الوطني، 
احلكومة،  وهذه  النظ�م،  هذا  يكون  اأن  اأم�  وتقدمه،  �ضالمته  وي�ضمن�ن  يحفظ�نه، 
اإ�ضالميني، فق�ضية غري م�ضلَّمة، وغري بديهية، كم� هو ال�ض�أن يف اأي جمتمع �ضي��ضي 
ال�ضي��ضي )الربيط�ين(،  اأن املجتمع  الع�مل الإ�ضالمي، فكم�  اآخر خ�رج  مع��ضر 
نظ�م حكم وحكومة، ميكن  له  يكون  اأن  اأو غريهم�، لبد  مثاًل،  )الأمريكي(  اأو 
املجتمع  التزام  مع  حم�فظة،  راأ�ضم�لية  واأخرى  عم�لية،  ا�ضرتاكية  ت�رة  تكون  اأن 
كل  واأ�ضوله�  قواعده�  ب�حرتام  تلتزم  التي  ب�لدميقراطية  الع�م  ونهجه  تكوينه  يف 
ي�ضتمر  اأن  ميكن  الإ�ضالمي  ال�ضي��ضي  املجتمع  فكذلك  ال�ضلطة،  تتوىل  حكومة 
الإ�ضالم  مع  يتن�فى  ل  نظ�م  لأي  ق�باًل  ويكون  الع�م،  ونهجه  تكوينه  م�ضلًم� يف 
�، ف�ملهم هو ا�ضتمرار  ب�عتب�ره عقيدة املجتمع، دون اأن يكون نظ�م احلكم اإ�ضالميًّ

الإ�ضالم يف الأمة، وا�ضتمرار الأمة م�ضلمة موحدة.
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واملنهج املتبع غ�لًب�، ل ينه�س ب�إثب�ت دعوى الإ�ضالميني على نحو مقنع، 
ق�طع للجدل، يف هذه امل�ض�ألة املبدئية. والن�ضو�س املعتمدة ل ت�ضتطيع اأن جتيب 
على الت�ض�وؤلت الكثرية املث�رة حول �ضرورة قي�م حكم اإ�ضالمي بهذه ال�ضيغة، 
اأو تلك، من ال�ضيغ املتداولة،؛ لأن الإ�ضالم - كت�بً� و�ضنة - مل يت�ضمن ق�ضًم� 
وق�ض�ي�  م�ض�ئل  من  عم� عداه  منف�ضاًل  ال�ضي��ضي،  والنظ�م  احلكم  مب�ض�ألة   � خ��ضًّ
الإم�م  غيبة  وبعد  ال�ضنة،  اأهل  عند   � النبي  وف�ة  بعد   - وال�ضريعة  العقيدة 

الث�ين ع�ضر  عند امل�ضلمني ال�ضيعة. 

ومن هن� ك�ن م� يالحظ كثرًيا يف الكت�ب�ت الإ�ضالمية حول هذه امل�ض�ألة جت�ه 
الت�ض�وؤلت امل�ضككة والن�قدة التي يثريه� ممثلو الجت�ه�ت غري الإ�ضالمية الذين 
ت�ض�وؤلت هذه الجت�ه�ت  الإ�ضالميون  به  يواجه  الذي  املوقف  اإن  اإليهم:  اأ�ضرن� 
موقف دف�عي، يلوذ غ�لًب� ب�لتربير ب�أن م�ض�ألة احلكم ال�ضي��ضي هي ت�ضريع اإلهي، 
م�ضلَّمة  غري  ن�ضو�س  على  معتمدين  والرد،  لالأخذ  ق�بل  غري  �ضرعي  وتكليف 

الدللة على املدعي.

اأ�ض��س  على  الق�ئم  ال�ضي��ضي  املجتمع  م�ض�ألة  من  يجعل  املنهج  وهذا 
الإ�ضالم، والدولة الإ�ضالمية، والنظ�م الإ�ضالمي، واحلكومة الإ�ضالمية، وم�ض�ألة 
احلكم برمته�، ق�ض�ي� غيبية تعبُّدية حم�ضة. وهذا م� ي�ضعف موقف الإ�ضالميني 

من فقه�ء، وعلم�ء دين، ومفكرين، يف مواجهة الأطروح�ت الأخرى.
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احلكم،  م�ض�ئل  اأن  متبحر،  م�ضتنري،  فقيه  عند كل  الوا�ضحة  الأمور  ومن 
والولية، واملع�مالت، والأحك�م املتعلقة ب�ضري املجتمع وتنظيمه، اأمور بعيدة كل 

البعد عن التعبد املح�س.

ال�سحوة االإ�سالمية، وم�سكالتها

وعلى  النظرية،  الن�حية  من  الإ�ضالمي  احلكم  م�ض�ألة  على  انعك�س  وقد   
املوقف  ال�ضي��ضي،  العملي  امل�ضتوى  على  الإ�ضالمي،  احلكم  اإق�مة  اإىل  الدعوة 
الغربي،  الع�مل  قي�دات  اتخذته  الذي  العلمي،  وغري  املو�ضوعي،  غري  العدائي 
وال�ضلوك  الوعي  م�ضتوى  على  الإ�ضالمية«،  »ال�ضحوة  من  وال�ضي��ضية،  الفكرية 
يف الع�مل الإ�ضالمي، وم� تركته من ت�أثري على املواقف التي اتخذته� اجلم�ع�ت 
والتنظيم�ت الإ�ضالمية، من الق�ض�ي� ال�ضي��ضية املطروحة، والأنظمة احل�كمة، وهو 

م� �ضم�ه الإعالم الغربي »الأ�ضولية الإ�ضالمية«.

وامل�ضلمني،  لالإ�ضالم  وت�ريخي  دفني  عداء  من  منطلق  املوقف  هذا  اإن 
والأمريكية خ��ضة - على  الغربية  )الأمربي�لية(   - العظمى  القوى  ومن حر�س 
الإ�ضالمي  الع�مل  يف  والثق�يف،  وال�ضي��ضي،  القت�ض�دي،  حتّكمه�  يف  ال�ضتمرار 
بهدف ا�ضتلح�قه وا�ضتتب�عه. وهذا م� يجعل )الأمربي�لية( و�ض�ئر القوى العظمى، 
تواجه ب�لعداء والكيد كل حم�ولة لالنبع�ث، وا�ضتع�دة الذات، وامتالك امل�ض�ئر.
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وبني  الع�مل،  يف  ونهجه�  موقفه�  ترويج  على  )الأمربي�لية(  �ض�عد  وقد 
اأطروح�ت  �ضد  وال�ضي��ضية،  والفكرية،  النف�ضية،  التعبئة  وتوظيفه� يف  امل�ضلمني، 
عملهم  يف  الإ�ضالميون  ارتكبه�  التي  الأخط�ء  بع�س  الإ�ضالمي،  احلكم  اإق�مة 
من  الأخرى،  اجلم�ع�ت  من  ومواقفهم  الأحداث،  جت�ه  وم�ضلكهم  ال�ضي��ضي، 

م�ضلمني، وغري م�ضلمني.

هذه املواقف وامل�ضلكي�ت التي ات�ضمت - يف بع�س احل�لت - ب�لفج�جة، 
بع�س  يف  ا�ضتخدم  الذي  العنف  اأ�ضلوب  عن  ف�ضاًل  التقدير،  و�ضوء  والت�ضرع، 
الوق�ئع  هذه  للع�مل  يقّدموا  اأن  الإ�ضالمية  احلركة  لأعداء  اأت�ح  م�  هي  احل�لت، 
واملواقف على اأنه� هي النموذج الذي �ضيكون عليه املجتمع الإ�ضالمي، واحلكم 

الإ�ضالمي )الأ�ضويل(!

عودة اإىل م�ساألة املنهج

بعد هذا ال�ضتطراد، نعود اإىل كالمن� عن املنهج يف بحث م�ض�ألة احلكم يف 
الإ�ضالم، فنعيد القول ب�أن اخلط�أ يف املنهج هو الذي اأدى اإىل ظهور بع�س الثغرات 

يف الأبح�ث حول م�ض�ألة احلكم الإ�ضالمي.

ويف تقديرن� اإن املنهج الأكرث �ضداًدا ودقة، يف هذه امل�ض�ألة، هو الذي يق�ضي 
بدر�س ق�ض�ي� املجتمع ال�ضي��ضي، والدولة، والنظ�م، واحلكومة يف الإ�ضالم، على 
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العقيدة  ومفردات  لكلي�ت  املتالحم  الن�ضيج  يف  مندجمة  ت�ضريع�ته�  اأن  اأ�ض��س 
وال�ضريعة يف الإ�ضالم، مالب�ضة لكل مبداأ، وق�عدة، وحكم، فيهم�.

من  وف�ضاًل  الإ�ضالمية،  ال�ضريعة  اأق�ض�م  من  ق�ضًم�  لي�ضت  احلكم  فق�ضية 
ف�ضوله�، و)ب�بً�( من اأبوابه�، واإمن� هي )طبيعة( فيه�، و)نتيجة( له�، و)�ضمة( فيه�، 

تتولد منه� توّلد الثمرة من ال�ضجرة، وال�ضوء من ال�ضم�س.

وعلى هدي هذا املنهج تظهر الن�ضو�س، والقواعد، ذات العالقة ب�مل�ض�ألة 
فيم�  وترابطه�  تك�مله�  ويظهر  واأبع�ده�،  دللته�  بك�مل  الإ�ضالمية،  ال�ضي��ضية 
بينه�، وفيم� بني �ض�ئر كلي�ت ومفردات العقيدة وال�ضريعة، وفيم� بينه� وبني �ض�ئر 
مب�دئ، وقواعد، واأحك�م ال�ضريعة الإ�ضالمية، وتظهر قوة و�ضالبة الروؤية ال�ضي��ضية 
الإ�ضالمية من جهة، ومرونته� من جهة اأخرى. ويظهر ثب�ته� من جهة، وق�بليته� 

ل�ضتيع�ب املتغريات من جهة اأخرى. 

وعن   ،� النبي  عن  املروية  ال�ضريفة  النبوية  ال�ضنة  يف  ورد  م�  اأن  وُنقّدر 
يعرف  ومل  م�ت  »من  �ض�أن  يف  ال�ضالم،  عليهم   - املع�ضومني  البيت  اأهل  اأئمة 
اإم�م زم�نه...«، يعرب عن هذه احلقيقة التي ذكرن�ه�، واعتربن� اأنه� يف اأ�ض��س منهج 

البحث عن م�ض�ألة احلكم يف الإ�ضالم.
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فمن ذلك احلديث امل�ضهور امل�ضتفي�س املروي عن النبي �: »من م�ت 
ومل يعرف اإم�م زم�نه م�ت ميتة اجل�هلية«)1(.

ق�ل:   ، ال�ض�دق  الإم�م  عن  املغرية(،  بن  )احل�رث  رواية  ذلك  ومن 
»قلت لأبي عبد اهلل : ق�ل ر�ضول اهلل �: من م�ت ول يعرف اإم�مه م�ت 
ميتة ج�هلية؟ ق�ل: نعم. قلت: ج�هلية جهالء؟ اأو ج�هلية ل يعرف اإم�مه؟ ق�ل: 

ج�هلية كفر، ونف�ق، و�ضالل«)2(.

»�ضمعت  ق�ل:  عمر،  بن  اهلل  عبد  عن  )�ضحيحه(،  يف  )م�ضلم(  ورواية 
ر�ضول اهلل � يقول: من خلع يًدا من ط�عة لقي اهلل يوم القي�مة ل حجة له، ومن 

م�ت ولي�س يف عنقه بيعة، م�ت ميتة ج�هلية«)3(.

ورواية )اأحمد بن حنبل( يف )امل�ضند(، ق�ل:

»ق�ل ر�ضول اهلل �: »من م�ت بغري اإم�م م�ت ميتة ج�هلية«)4(.

دان  من  »كل  ق�ل:   ، الب�قر  الإم�م  عن  م�ضلم(،  بن  )حممد  ورواية 
اهلل  بعب�دة يجهد فيه� نف�ضه، ول اإم�م له من اهلل، ف�ضعيه غري مقبول، وهو �ض�ل 

)1( النووي، ري��س ال�ض�حلني، �س 164 )طبع م�ضر �ضنة 1344هـ(، وابن اأبي احلديد، �ضرح نهج البالغة.
)2( و�ض�ئل ال�ضيعة، 18/ 567، احلدود والتعزيرات، حد املرتد، الب�ب 10.

)3( �ضحيح م�ضلم، كت�ب الإم�رة، ب�ب الأمر بلزوم اجلم�عة.
)4( امل�ضند، 4/ 96. ورواه البخ�ري، اأبواب الفنت، ب�ب 2. ورواه )م�ضلم( يف الب�ب املذكور اأعاله، »من كره من 

اأمريه �ضيًئ� فلي�ضرب عليه، ف�إنه من خرج من ال�ضلط�ن �ضرًبا، م�ت ميتة ج�هلية«.
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متحري، واهلل �ض�نئ لأعم�له..« اإىل اأن ق�ل: »واإن م�ت على هذه احل�ل، م�ت ميتة 
كفر، ونف�ق«.

»واعلم ي� حممد! اإن اأئمة اجلور واأتب�عهم، ملعزولون عن دين اهلل، قد �ضلوا 
واأ�ضلوا...«)1(.

ذروة   ..« ق�ل:  اأي�ًض�،    الب�قر  الإم�م  عن  )زرارة(،  رواية  ذلك  ومن 
بعد  لالإم�م  الط�عة  الرحمن،  ور�ضى  الأ�ضي�ء،  وب�ب  و�ضن�مه،  ومفت�حه،  الأمر، 

معرفته...«)2(.

ومن ذلك رواية )املف�ضل بن عمر(، عن الإم�م ال�ض�دق ، اأنه كتب 
اإليه كت�بً� فيه:

اأمر،  فيه� ط�عة يف  لي�س  اإىل معرفة اهلل،  � قط، يدعو  نبيًّ يبعث  »اإن اهلل مل 
ول نهي، واإمن� يقبل اهلل من العب�د ب�لفرائ�س التي افرت�ضه� اهلل على حدوده�، مع 

معرفة من دع� اإليه«.

واعتمر،  وب�طنه، و�ضلى، و�ض�م، وحج،  م احلرام، ظ�هره  اأط�ع، وحرَّ »ومن 
م حرم�ت اهلل، ومل يَدْع منه� �ضيًئ�، وعمل ب�لرب كله، ومك�رم الأخالق كله�،  وعظَّ

)1( و�ض�ئل ال�ضيعة، 1/ 144، اأبواب مقدمة العب�دات، ب�ب 29، ح 18.
)2( امل�ضدر نف�ضه، 1/ 91.
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اأنه يحل احلالل، ويحرم احلرام، بغري معرفة النبي � مل  وجتنب �ضيئه�، وزعم 
يحل هلل حالًل، ومل يحرم له حراًم�.

معرفة من  بغري  كله،  وفعل ذلك  واعتمر،  و�ض�م، وحج،  »واإن من �ضلى، 
افرت�س اهلل عليه ط�عته، فلم يفعل �ضيًئ� من ذلك..« اإىل اأن ق�ل: »واإمن� ذلك كله 

يكون مبعرفة رجل منَّ اهلل على خلقه بط�عته، واأمر ب�لأخذ عنه«)1(.

�ضوء  على  اإل  �ضحيح  وجه  على  ُتفهم  اأن  ميكن  ل  الن�ضو�س  هذه  اإن 
اللتزام  عن  تع�بري  وهي   - وط�عته  وموالته،  الزم�ن،  اإم�م  معرفة  ف�إن  ذكرن�،  م� 
ال�ضي��ضي ب�ل�ضلطة ال�ضرعية الإ�ضالمية - اأمور تدخل يف �ضحة وا�ضتق�مة اللتزام 
كله؛ لأن م�ض�ألة احلكم دخيلة يف تركيب ال�ضريعة الإ�ضالمية بك�مله�. فمع فقدان 
هذا اللتزام يكون ثمة خلل عميق ل ينح�ضر يف م�ض�ألة احلكم، واإمن� ي�ضري يف 

جميع وجوه احلي�ة للم�ضلم.

واإل، فلم�ذا تكون ميتته ج�هلية؟ ومل�ذا ل يقبل له عمل؟ اإذا ك�نت م�ض�ألة 
اأبوابه�، وف�ضاًل من  اأخرى، وب�بً� من  اأق�ض�م  احلكم ق�ضًم� من ال�ضريعة يف مق�بل 
ف�ضوله�، ف�إنه يف هذه احل�ل ي�ضتقيم عمله يف �ض�ئر وجوه حي�ته، واإن مل ي�ضتقم يف 
م�ض�ألة احلكم، اإذ ل عالقة تك�ملية، اأو تف�علية، بني ق�ضم وق�ضم، اأو ب�ب وب�ب، 
وترك  فري�ضة،  �ضلى  اأو  يوًم�  ي�ضلِّ  ومل  يوًم�  �ضلَّى  اأو   ، ي�ضلِّ ومل  �ض�م  لو  كم� 

)1( امل�ضدر نف�ضه، 1/ 95.
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الط�عة، ول  توؤثر املع�ضية على  اأخرى، ونظ�ئر ذلك، ففي جميع هذه الأمثلة ل 
ژ   ڈ    ڈ   ژڎ   تع�ىل:  قوله  هذا  وعلى  احل�ضنة.  ال�ضيئة  متحو 

ژ  ڑ   ڑ    کژ ]التوبة/ 102[.

ولكن م�ض�ألة احلكم على خالف ذلك، فهي من ق�ض�ي� العقيدة وال�ضريعة 
مًع�، وهي تالب�س ومت�زج كالًّ منهم�، ومن هن�، ك�ن الإخالل به� يجعل ميتة امل�ضلم 

ج�هلية، ويجعل اأعم�له ف�قدة لركن من اأرك�نه�.

وق�ضية احلكم، مب� هي من ق�ض�ي� العقيدة، لي�ضت ق�ضية غيبية تعبُّدية، واإمن� 
هي ق�ضية عقلية مو�ضوعية، تت�ضل ب�لبعد ال�ضي��ضي - الجتم�عي لالإ�ضالم، كم� 
تت�ضل ب�لبعد التعّبدي الفردي، اأو ال�ضلوك الفردي املعي�ضي يف الإ�ضالم ب�لن�ضبة 
اإىل امل�ضلم، كم� تت�ضل ب�لبعد املجتمعي لالإ�ضالم ب�عتب�ره دين اجلم�عة، وب�عتب�ر 

نظ�م الواجب�ت الكف�ئية فيه، على م� �ضنف�ضله يف بع�س اأق�ض�م هذا البحث.

واملف�ضرون  الفقه�ء  يعتربه  مل  مم�  كثرًيا  اأن  املنهج  هذا  هدي  على  ويظهر 
اآي�ت اأحك�م هو اآي�ت اأحك�م و�ضعية �ضي��ضية، اأو تنظيمية. وك�أن �ضلفن� ال�ض�لح - 
ر�ضوان اهلل عليهم وجزاهم خري اجلزاء على م� قّدموا من جهد - قد اعتربوا اآي�ت 
موؤلف�تهم  عليه يف  درجوا  الذي  الفقهي  التبويب  نهج  على  و�ضنفوه�  الأحك�م، 
الفقهية، فف�تهم النظر يف كثري من الآي�ت التي تت�ضمن اأحك�ًم� و�ضعية �ضي��ضية، 

اأو تنظيمية.
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الإ�ضالم(  يف  ال�ضي��ضية  )امل�ض�ألة  ندر�س  اأن  البحث  هذا  يف  و�ضنح�ول 
العون  ن�ضتمد  تع�ىل  اهلل  ومن  املنهج،  هذا  هدي  على  ك�فة،  اله�مة  وجوهه�  من 
والتوفيق، واحلمد هلل رب الع�ملني، و�ضلى اهلل على �ضيدن� حممد واآله الط�هرين، 

و�ضحبه الذين اتبعوه ب�إح�ض�ن.

حممد مهدي �ضم�س الدين     

                                               ع�ضر ال�ضبت: 6 ربيع الث�ين 1410هـ

       4 ت�ضرين الث�ين 1989م



الق�شم الأول

الأ�شا�س النظري على م�شتوى الت�شريع





ي�ضتك�ضف  الإ�ضالمية،  وال�ضريعة  الإ�ضالمية،  للعقيدة  عميًق�  در�ًض�  اإن 
العالق�ت الداخلية، بني جزئي�ت ومفردات العقيدة، ومع مب�دئه� وقواعده� الكلية، 

والعالق�ت بني العقيدة وال�ضريعة، هو در�س �ضروري للفقيه واملفكر امل�ضلَمنْي.

اإن هذا الدر�س يك�ضف عن ترابط وثيق، عملي وتف�علي، بني جميع كلي�ت 
عن  الرتابط  لهذا  نتيجة  ويك�ضف  الإ�ضالميتني.  وال�ضريعة  العقيدة  وجزئي�ت 
بن�ء نظري ك�مل متك�مل، يف خطوطه ومب�دئه الع�مة الكلية، ومفرداته وجزئي�ته 
التف�ضيلية، بحيث يكّون كالًّ واحًدا، يوؤّثر اأي حذف، اأو جت�هل ملبداأ من مب�دئه، اأو 

ته�. تف�ضيل من تف�ضيالته الث�بتة، على التم��ضك والهيكلية الع�مة بُرمَّ

)بني  كت�بن�  يف  الإ�ضالم  يف  املعجزة  العظيمة  احلقيقة  هذه  اإىل  نبهن�  وقد 
اجل�هلية والإ�ضالم( قبل م� يقرب من ع�ضرين ع�ًم�؛ حيث قلن� يف ف�ضل )احلرية 

وامل�ضوؤولية ال�ضخ�ضية( من هذا الكت�ب:

الف�شل الأول: الإ�شالم كلٌّ واحد

الرتابط الداخلي، والتفاعل بني م�ستويات واأطر ال�سريعة والعقيدة
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البن�ء  هو  عنه  النق�ب  يك�ضف  اأن  يجب  مم�  اأن  اإىل  لأ�ضري  هن�  »اأ�ضتطرد 
الهيكلي الك�مل، وب�أق�ضى م� ي�ضتط�ع من التف�ضيل، للدين الإ�ضالمي يف مب�دئه 
هذه  بني  املتف�علة  العالق�ت  وتو�ضيح  واأخالقي�ته،  و�ضريعته،  وعقيدته،  الع�مة، 
املكّون�ت للدين الإ�ضالمي احلنيف، ف�إن ذلك اإذا مت ف�ضينك�ضف للن��س منه اأمر 

عظيم من اإعج�ز اهلل �ضبح�نه وتع�ىل يف هذا الدين.

اّطلعت  م�  - يف حدود  ال�ضريف  املو�ضوع  هذا  الآن يف  »وم� كتب حتى 
اأ�ض�أل اهلل تع�ىل اأن يقّي�س لهذا  عليه - ل يتعّدى الإ�ض�رات الب�ضيطة ال�ضريعة. 

الأمر من ينجزه، واأن يعطيني ف�ضحة من العمر، وتوفيًق�، لإجن�زه«)1(.

ال�ساهد القراآين

وقد ورد يف القراآن الكرمي م� يدل على هذه احلقيقة يف اآي�ت عدة منه�:

ڇ  ( 1) چچ   چ    چ   ڃ   ڃ   ژ....  تع�ىل:  قوله   
ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ       ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

ڑ  ڑ   ک  کک   ک  گ  گ    گ  گژ ]البقرة/ 85[.

ف�إن اهلل تع�ىل قد اأنكر على هوؤلء القوم اتب�عهم املنهج النتق�ئي يف موقفهم 
اإذا  اأ�ضد العذاب يف الآخرة،  رهم من اخلزي يف الدني�، ومن  من دين اهلل، وحذَّ
اأ�ضروا على اتب�ع هذا املنهج التجزيئي للدين؛ لأنهم بذلك يخرجون عن الدين.

)1( حممد مهدي �ضم�س الدين، بني اجل�هلية والإ�ضالم، �س 110، من�ضورات املوؤ�ض�ضة اجل�معية للدرا�ض�ت والن�ضر 
والتوزيع، الطبعة الث�لثة، بريوت.
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قوله تع�ىل: ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ( 2)
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭژ ]اآل عمران/ 119[.

ب�أن تكون مواقفهم  ف�إن اهلل تع�ىل قد جعل املوؤمنني ب�لكت�ب كله ملزمني 
يف  ويتك�مل  نف�ضه،  يف  الإمي�ن  يتك�مل  بذلك  اإذ  اإمي�نهم،  مع  من�ضجمة  العملية 
توجيه احلي�ة العملية، وبذلك تكون حي�تهم تعبرًيا عن تك�مل وترابط الإ�ضالم 

يف كلٍّ واحد.

مغزى االرتداد باإنكار ال�سروري

وحقيقة اأن الإ�ضالم »كلٌّ واحد« تظهر يف احلكم ب�رتداد املنِكر ل�ضروري 
من �ضروري�ت الإ�ضالم، اإذا مل يكن الإنك�ر عن �ضبهة. وهو م� دلت عليه رواي�ت 
من  الكالم  علم�ء  واعتربه  امل�ضلمني)2(،  فقه�ء  من  كثري  به  و�ضرح  كثرية)1(، 

البديهي�ت.

ف�إن هذه امل�ضلَّمة العقيدية والفقهية )كفر منكر ال�ضروري( ل ميكن اأن تفهم 
على وجه �ضحيح اإل من زاوية اأن الإ�ضالم )كلٌّ واحد( مرتابط مت�ض�بك الأجزاء، 

)1( و�ض�ئل ال�ضيعة، 1/ 20 - 27، اأبواب مقدمة العب�دات، ب�ب 2، الأح�ديث 2 و10 و11 و15 و18.
)2( ق�ل ال�ضيخ يف )النه�ية، 711 و713(: »من �ضرب اخلمر م�ضتحالًّ له� حل دمه.. ومن ا�ضتحّل امليتة، اأو الدم، 
اأو حلم اخلنزير، ممن هو مولود على فطرة الإ�ضالم، فقد ارتد بذلك عن الدين، ووجب عليه القتل ب�لإجم�ع«. 
واإىل هذا ذهب ال�ضيد ابن زهرة يف )الغنية( يف بحث الردة، واملحقق يف )ال�ضرائع( و)الإر�ض�د(، وظ�هر عب�رة 
)ك�ض�ف الغط�ء(، اأن امل�ض�ألة اإجم�عية حيث عربَّ عن احلكم ب�لكفر، حتى مع احتم�ل ال�ضبهة، ب�أنه )مذاق 

الأ�ضح�ب(.
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ولي�س )جمموع اأمور(، ومن ثم ف�إنك�ر جزء منه، اأو تف�ضيل فيه، يوؤدي اإىل اإنك�ر - 
فيه.  لل�ضروري  ب�لإنك�ر  تنه�ر  الداخلية  الوحدة  ف�إن  للجميع.   - مب��ضر  غري  ولو 
وي�ضتدعي اإنك�ر ال�ضروري اإنك�ر م� يالزمه من �ضروري�ت وغريه�، وهي ت�ضتلزم 
الإنك�ر  يكون  اأن  بني  فرق يف ذلك  بال  الإنك�ر،  اإليه�  ي�ضري  اأخرى  �ضروري�ت 
لأعظم الأحك�م ال�ضرعية حرمة اأو اأهمية ك�لأمور التي بني عليه� الإ�ضالم، وبني 

اأن يكون دون ذلك من اأحك�م اهلل التي ثبت ب�ل�ضرورة اأنه� من �ضرع اهلل.

ب�أنه  ال�ضروري،  ب�إنك�ر  الكفر  ل�ضبب  واملتكلمني  الفقه�ء  فتعليل  هن�  ومن 
اأنه اإنك�ر  اأنه اإ�ض�ءة واإه�نة للر�ضول �، واإمن� يعني  تكذيب للنبي �، ل يعني 

للنبوة، من حيث اإنه� تبليغ لالإ�ضالم عن اهلل، ب�عتب�ره كالًّ واحًدا.

ولعل عب�رة )جممع الربه�ن( املحكية يف )مفت�ح الكرامة( تومئ اإىل هذه 
احلقيقة؛ حيث ق�ل: »املراد ب�ل�ضروري الذي يكفر، ونكره الذي ثبت عنده يقيًن� 
كونه من الدين ولو ب�لربه�ن، ولو مل يكن جممًع� عليه، اإذ الظ�هر اإن دليل كفره 

هو اإنك�ر ال�ضريعة، واإنك�ر �ضدق النبي � مثاًل يف ذلك الأمر..«.

ف�إن قوله: ».. اإن دليل كفره هو اإنك�ر ال�ضريعة...« يومئ اإىل م� ذكرن�.

وهذه امل�ضلَّمة العقيدية، والفقهية، هي التعبري الفقهي الكالمي عن الآية 
املب�ركة: ژڃ  ڃ  چ  چ   چ...ژ.
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  ومم� يوؤكد هذا م� ورد يف رواية )عبد الرحيم الق�ضري(، عن اأبي عبد اهلل
يف ال�ضوؤال عن الإمي�ن م� هو، فكتب اإليه: »... والإمي�ن هو الإقرار ب�لل�ض�ن، وعقد 

يف القلب، وعمل ب�لأرك�ن، والإمي�ن بع�ضه من بع�س...«)1(.

نظرة اأولية جزئية

متهيد

مم� يجب اأن يالحظ هن� اأنه مل يرد يف اأ�ضل ال�ضريعة تق�ضيم اأحك�مه� اإىل 
عب�دية، ومع�ملية، و�ضي��ضية، وم� اإىل ذلك مم� جرى عليه امل�ضطلح الفقهي، وبني 

عليه التبويب احلديثي والفقهي.

لقد ك�ن الت�ضريع ينزل على قلب ر�ضول اهلل �، ويتك�مل، لي�ضوغ حي�ة 
الإن�ض�ن كله� بكل م� له� من اأبع�د، فينزل القراآن وتنزل ال�ضنة، وفيهم� - يف ن�س 
واحد - حكم �ضرعي مل� ا�ضطلح عليه ب��ضم )العب�دة(، وحكم �ضرعي مل� ا�ضطلح 
عليه )املع�ملة(، وحكم تنظيمي اأو �ضي��ضي، وكله� تتوا�ضج)2( فيم� بينه� بعالق�ت 

)1( اأ�ضول الك�يف، 2/ 27. راجع امللحق الأول يف نه�ية هذا الكت�ب.
)2( تتوا�ضج: تتداخل. )هذا اله�م�س ي�ضري اإىل اإ�ض�فة مراجعي مكتبة الإ�ضكندرية للن�س الأ�ضلي للكت�ب، و�ضوف 

ي�ضتعمل الرمز )م( لحًق� لالإ�ض�رة اإىل ذلك(.
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من داخله�، وترتكز - متوا�ضجة - على مو�ضوع واحد هو الإن�ض�ن امل�ضلم، فرًدا، 
وجم�عة، واأمة.

ومن اأمثلة ذلك يف القراآن الكرمي اأن اهلل تع�ىل قرن الإمي�ن به - وهو التزام 
قلبي تعبريه املب��ضر يف العب�دة املح�ضة - ب�جله�د يف �ضبيل اهلل ب�لأموال، والأنف�س، 
وهو عمل �ضي��ضي م�دي يت�ضل ب�ملجتمع ال�ضي��ضي وم�ضمونه العقيدي، والثق�يف، 
 � � �ضببيًّ والقت�ض�دي، ودوره الإقليمي والع�ملي. وهذا وذاك يت�ضالن ات�ض�ًل عمليًّ
ب�مل�ضري الأُخروي للم�ضلم، وهو النج�ة يف الآخرة، والفوز بر�ضوان اهلل، رزقن� اهلل 

اإي�ه.

ژں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ     ہ  ہ   تع�ىل:  قوله  ذلك  فمن 
ۇ      ڭ      ڭڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے      ھ   ھ   ھ     . ہ  ہ  
.   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې       ۇ  ۆ   ۆ     ۈ  
ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ      وئ     .  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ     

ىئژ ]ال�ضف/ 13-10[.

وقوله تع�ىل:ژېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   
ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   ژڀ   مئژ   حئ   جئ  

ٿژ ]التوبة/ 88-86[.
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ومن اأجل تكوين فكرة اأولية، جزئية وحمدودة، عن حقيقة: اإن الإ�ضالم 
الت�ضريع  اأن  نالحظ   - ال�ض�ملة  التحليلية  الدرا�ضة  عن  تغني  ل   - واحد  كلٌّ 

الإ�ضالمي يت�ضخ�س يف ثالثة اأطر ع�مة، هي:

ت�ضريع�ت للفرد امل�ضلم.( 1)
ت�ضريع�ت لالأ�ضرة امل�ضلمة.( 2)
ت�ضريع�ت للجم�عة واملجتمع امل�ضلم.( 3)

ولدى الت�أمل يف ت�ضريع�ت كل اإط�ر، ف�إنن� جنده يالب�س الإط�رين الآخرين، 
ويتداخل معهم� يف جميع م�ضتوي�ته واأبع�ده، فال تك�د جتد حكًم� للفرد مبعزل ت�م 
عن التك�ليف املتعلقة ب�جلم�عة واملجتمع، ول تك�د جتد حكًم� للجم�عة واملجتمع 
لي�س للفرد عالقة به، ول تك�د جتد حكًم� من اأحك�م الأ�ضرة معزوًل عن اأحك�م 

الفرد واجلم�عة.

1- ت�سريعات الفرد امل�سلم

)اأ( اجلانب العبادي املح�ض:

املح�س  التعبدي  العب�دي  ب�جل�نب  يت�ضل  م�  امل�ضلم  الفرد  ت�ضريع�ت  من 
هلل تع�ىل. وهو تعبري عملي، م�دي، مب��ضر، عن عقيدة التوحيد هلل تع�ىل، والتب�ع 

للنبي � نتيجة لالإمي�ن ب�لنبوة.
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وذلك من قبيل ال�ضلوات املفرو�ضة، و�ضالة الن�فلة، وحج الإ�ضالم، وحج 
ب اهلل تع�ىل  الن�فلة، و�ضوم �ضهر رم�ض�ن، و�ضوم الن�فلة، و�ضوم الكف�رة، وم� رغَّ
والدع�ء،  القراآن،  تالوة  من  العب�دات،  هذه  يف  النوافل  من  عليه،  وح�سَّ  فيه، 
والذكر، والت�ضبيح، وم� يت�ضل بكل ذلك من �ضوؤون الطه�رة ال�ضرعية، والنظ�فة، 

واللب��س، والزينة، وغريه�.

اإن �ضروط ومقدم�ت هذه العب�دات تالب�س اأحك�ًم� تت�ضل ب�لزم�ن واملك�ن، 
ونوع عالقة امل�ضلم ب�ملك�ن، وامل�ء، والرتاب، والثي�ب، وال�ضفر، واحل�ضر، وح�ج�ت 

الآخرين اإىل امل�ل، والطع�م، وال�ضراب، وغري ذلك.

ويف هذا ال�ض�أن العب�دي املح�س وم� يت�ضل به، وغريه، نالحظ اأن ال�ض�رع 
املقد�س قد لحظ اأموًرا تت�ضل ب�ضالمة البيئة، ونظ�فة املدن والتجمع�ت ال�ضكنية 
فيم� وجه اإليه امل�ضلم من اآداب التخلي، ب�أن ل يبول اأو يتغوط يف �ضطوط الأنه�ر، 
الع�مة، واملنتزه�ت،  امل�ض�فرين(، واحلدائق  ا�ضرتاحة  النزال )حمط�ت  اأو يف يفء 
ول يف م�ض�قط الثم�ر، وحتت الأ�ضج�ر املثمرة يف الب�ض�تني، واملزارع، وغريه�، ول 
يف ج�دة الطريق، ول يف مورد مي�ه، ول يف ج�ري املي�ه، اأو راكده�، ول يف احلم�م 
ب�ض�أن  الوارد  والتوجيه  اأج�ض�مهم(،  امل�ضتحمون  فيه�  ينظف  التي  الربكة  )حيث 

ترك القم�مة يف البيت، ونظ�فة ال�ضوارع واأفنية البيوت)1(.

)1( و�ض�ئل ال�ضيعة، 1/ 228 - 231، اأحك�م اخللوة، الب�ب 15، و�س 212 - 213، الب�ب 2، ح 1، و11/ 272 - 
274، جه�د النف�س، ب�ب 49، ح 14 - 17، و�ضفحة 275 - 276، ح 1.
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ول تخت�س هذه الت�ضريع�ت ب�لطه�رة ال�ضالتية، واإمن� هي ع�مة مطلقة جلميع 
ثني ذكروه� - يف ال�ضنة والفقه - يف اأبواب  ح�لت امل�ضلم، ولكن الفقه�ء واملحدِّ

الطه�رة ل�ضلته� ب�لعب�دة ال�ضالتية.

وينبغي الإ�ض�رة هن� اإىل التك�ليف ال�ضرعية املت�ضلة بعالقة امل�ضلم ب�لبيئة 
عموًم�، وعالقته ب�لطبيعة.

اللهو،  �ضيد  عن  ب�لنهي  الطبيعة  يف  احليوانية  احلي�ة  حم�ية  ذلك:  ومن 
اإىل الطع�م، بقيود متنع من ا�ضتنزاف احلي�ة  اإ�ضب�ع احل�جة  وتقييد ال�ضيد لأجل 

احليوانية.

فمن ذلك: م� روي من اأن النبي � اأر�ضل ال�ضح�بي امل�ضهور )�ضرار بن 
الأزور( اإىل منع ال�ضيد من )بني اأ�ضد()1(.

�  نهى عن �ضيد احلم�م يف الأم�ض�ر، ورخ�س  وم� روي من اأن الإم�م عليًّ
يف �ضيده� ب�لقرى()2(.

تنقر�س،  لئال  الأهلية،  اأكل حلوم احلمر  � عن  النبي  نهي  ومن ذلك: 
النواهي  والتنقل. وهذا من  اإليه� يف احلمل  امل��ضة  ينق�س عدده� مع احل�جة  اأو 
لبي�ن حكم  املجتمع، ل  م�ضلحة  اقت�ضته  وليتي  تنظيمي  لبي�ن حكم  ال�ض�درة 

)1( الإ�ض�بة، 2/ 208 - 209 )ترجمة �ضرار بن الأزور(.
)2( من ل يح�ضره الفقيه، 3/ 321.
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ب�عتب�ره ح�كًم�  نهى عن ذلك   � النبي  اإن  اأي  ال�ضرع؛  اأ�ضل  ث�بت يف  اإلهي 
وق�ئًدا، ففي رواية عن الإم�م الب�قر ، يف جواب من �ض�أله عن اأكل حلوم احلمر 
الأهلية، ق�ل: »نهى ر�ضول اهلل � عنه� يوم )خيرب(، واإمن� نهى عن اأكله� يف ذلك 

م اهلل  يف القراآن!«)1(. الوقت لأنه� ك�نت حمولة الن��س، واإمن� احلرام م� حرَّ

ومن ذلك: حم�ية الأحرا�س والغ�ب�ت الع�مة، ب�عتب�ره� ملكية للدولة، اأو 
لالأمة، مينع من الت�ضرف به� بغري ا�ضتئذان، كم� مينع الت�ضرف الزائد على احلدود 

الالزمة للح�جة.

والأقذار،  ب�لتخريب،  امل�ضرتكة،  الع�مة  الطرق  اإف�ض�د  حترمي  ذلك:  ومن 
وغري ذلك من الأحك�م، وحم�ية البنية املجتمعية كفر�س احلجر ال�ضحي، وحترمي 

اإحداث ال�ضجيج.

ويف  مت�ًم�،  �ضخ�ضية  اأوامر  هي  وامل�ضتحب�ت،  الواجب�ت  هذه  يف  والأوامر   
امل�ضطلح الفقهي: واجب�ت وم�ضتحب�ت عينية تعيينية. وكذلك النواهي بطبيعة 

احل�ل، نواٍه �ضخ�ضية مت�ًم�.

)ب( اجلانب احلياتي:

ومن ت�ضريع�ت الفرد امل�ضلم م� يت�ضل ب�جل�نب احلي�تي من ق�ض�ي� امل�أكل، 
واملتوقفة  به�،  املت�ضلة  القت�ض�دية  والأن�ضطة  وامل�ضكن،  وامللب�س،  وامل�ضرب، 

)1( الك�يف، 6/ 246.
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عليه�؛ مثل: التج�رة، والزراعة، واحلرف، وال�ضن�ع�ت، والإج�رات، و�ض�ئر اأنواع 
املك��ضب، وم� تولده من اأن�ضطة وعالق�ت.

اخل��س  ال�ضخ�ضي  التكليف  فيه�  يتداخل  الق�ضم،  هذا  يف  والتك�ليف 
)الواجب العيني التعييني(، مع التكليف الع�م الذي يت�ضل ب�ملجتمع: )الواجب 

الكف�ئي(.

فم� ك�ن مم� يتوقف عليه انتظ�م حي�ة الفرد نف�ضه، وتقت�ضيه �ضرورته، يكون 
� عليه، وم� زاد عن �ضرورته، وتوقف عليه توفري الكف�ية، اأو ال�ضرورة  واجًب� �ضخ�ضيًّ
�، ذا ط�بع ع�م، وهو م� ا�ضطلح عليه  للجم�عة، اأو للمجتمع، يكون واجًب� �ضخ�ضيًّ

الفقه�ء بـ »الواجب الكف�ئي«.

فيم�   - وحده  الإ�ضالم  به  يتفرد  الت�ضريع  من  �ضنخ  الكف�ئي  والوجوب 
امتث�له  التق�ضري يف  ال�ضرائع كله�، وهو ت�ضريع ع�م، ترتتب على  نعلم - من بني 

م�ضوؤولية �ضخ�ضية.

)ج( اجلانب املجتمعي:

ومن ت�ضريع�ت الفرد امل�ضلم م� يتعلق برابطته - مب� هو فرد م�ضلم - ب�لأفراد 
امل�ضلمني الآخرين، ب�لعنوان الع�م لهم، اأي مب� هم م�ضلمني فقط، اأو بعن�وين اأخرى 

م�ض�فة اإىل هذا العنوان الع�م ك�لأرح�م، واجلريان، والقوم، واملجتمع.
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والإ�ضرار،  الإيذاء  وحرمة  والرب،  التع�ون  واجب�ت  هي  الت�ضريع�ت  وهذه 
والتع�مل،  املنكر،  عن  والنهي  ب�ملعروف،  الأمر  بواجب  والقي�م  والإزع�ج، 
وواجب�ت  ب�آداب  يتعلق  م�  و�ض�ئر  والإح�ض�ن،  ب�ملعروف  والتع�ي�س  والتوا�ضل، 
املع��ضرة وحمرم�ته�، مثل اإ�ضالح ذات البني، وال�ضعي يف حوائج الن��س، والقول 
الزور،  و�ضه�دة  والكذب،  والقذف،  والنميمة،  الغيبة،  وحترمي  ح�ضًن�،  للن��س 

والغ�س، وم� اإىل ذلك)1(.

هذه هي اجلوانب التي تظهر فيه� الت�ضريع�ت املوجهة اإىل الفرد امل�ضلم.

وهذه واجب�ت وحمرم�ت �ضخ�ضية. وقد يالب�س بع�ضه� )الوجوب الكف�ئي( 
الذي يدمج تك�ليف املجتمع بتكليف الأفراد، وب�لعك�س.

دمج التكاليف املتنوعة، وتداخلها، وتكاملها

هذا الدمج بني الفرد واجلم�عة، و�ضوؤون الفرد، و�ضوؤون اجلم�عة، ل يخت�س 
لو مل يكن يف  فرًدا وحيًدا متوحًدا،  ب�عتب�ره  للفرد، وعالقته -  ب�ملج�ل احلي�تي 
فرًدا  منهم  واحد  كل  ب�عتب�ر   - الآخرين  ب�لأفراد   - مكلًف�  لك�ن  غريه،  الع�مل 
ب�عتب�ره�  لك�ن مكلًف� - واجلم�عة  الع�مل غريه،  لو مل يكن يف  متوحًدا،  وحيًدا 
جم�عة ذات �ضخ�ضية معنوية ع�مة، تذوب فيه� خ�ضو�ضي�ت الأفراد، وذلك عن 

)1( مل يو�ضع ب�ب خ��س لهذا الق�ضم من التك�ليف ال�ضرعية يف ت�ضنيف احلديث والفقه الذي درج عليه املوؤلفون. 
ومفردات هذا الق�ضم منت�ضرة يف اأبواب كثرية؛ منه�: اأبواب املع��ضرة وال�ضفر، واأبواب اآداب البيع والنك�ح، 
وم�ض�رف  اآب�ر  من  وحوله�  فيه�  يحفر  وم�  وبن�ئه�،  ب�مل�ض�كن  يت�ضل  م�  ومنه�  واجلن�ي�ت،  واحلدود  والق�ض�ء 

للنف�ي�ت، وحرمي املنزل، وغريه، وحرم�ت امل�ض�كن، وامل�ض�ئل املتعلقة ب�ل�ضجيج.. وغري ذلك مم� يجده املتتبع.
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طريق هذا الإبداع الت�ضريعي العظيم املتمثل ب�لتداخل، والرتابط، والتك�مل - 
الوجوب  وبني  التعييني،  العيني  الوجوب  بني   - تقريًب�  امل�ضتوي�ت  جميع  على 

الكف�ئي...

�ضوؤون  اأ�ضد  لي�ضمل  يتعداه  واإمن�  بذلك،  يخت�س  ل  الدمج  هذا  اإن  قلن�: 
الفرد �ضخ�ضية، وخ�ضو�ضية، ذاتية، وهو املج�ل العب�دي املح�س.

ال�ضرع الإ�ضالمي، امل�ضلم  ال�ض�رع املقد�س حث ورغب يف  اأن  ففي حني 
ال�ضر،  يف  و�ضدقة،  و�ضي�م  �ضالة  من  )النوافل(،  التطوعية  عب�داته  مم�ر�ضة  على 
يف  الكربى  العب�دات  تع�ىل  اهلل  �ضرع  فقد  الن��س)1(  ع�مة  عليه  يطلع  ل  بحيث 
مظهر  يف  توؤدى  بحيث  تعيينية،  عينية  واجب�ت  وهي  الإ�ضالمي،  العب�دة  نظ�م 
العب�دات  توقيت  جهة  من  وذلك  واحدة،  عب�دة  يف  كله�  الأمة  يدمج  جم�عي 
بوقت واحد - كم� يف ال�ضلوات اخلم�س، و�ضي�م �ضهر رم�ض�ن - اأو توقيته� بوقت 

واحد، ومك�ن واحد، كم� هو ال�ض�أن يف عب�دة احلج، و�ضالة اجلمعة.

بل قد يق�ل: اإن اإق�مة ال�ضالة اليومية جم�عة جتب كف�ية اإذا اأدى تخلف 
املكلفني عن ح�ضور �ضالة اجلم�عة اإىل تعطيله�، كم� رمب� ي�ضتف�د ذلك من الأخب�ر 
امل�ضرحة ب�أن ر�ضول اهلل � هّم ب�إحراق قوم ك�نوا ي�ضلون يف من�زلهم، ول ي�ضلون 

اجلم�عة، وم� ورد يف �ض�أن جريان امل�ضجد، وغري ذلك)2(.

)1( و�ض�ئل ال�ضيعة، 1/ 77، 80 )كت�ب الطه�رة( الب�ب 17 و�س 74 - 78، الب�ب 14.
)2( و�ض�ئل ال�ضيعة، 5/ 377، اأبواب �ضالة اجلم�عة، الب�ب 1، ح 2 و7 و10، والب�ب 2، وكت�ب ال�ضه�دات، م� 

يعترب يف ال�ض�هد، ب�ب 41، والب�ب 2، ح 7 و8 و9. وج 18/ 118 - 119، ال�ضه�دات، ب�ب 41، ح 1 و2.



3636
يف االجتماع ال�سيا�سي االإ�سالمي

كم� اأنه قد يق�ل بوجوب احلج كف�ية على من حج حجة الإ�ضالم اإذا حدث 
م� يوؤدي اإىل امتن�ع الن��س عن احلج بنحو ترتب عليه تعطيل البيت احلرام، وم�ض�عر 
احلج. ورمب� ي�ضتف�د ذلك مم� ورد من الرواي�ت يف اأن الإم�م يجرب الن��س على احلج 

اإذا تركوه، واإن مل يكن لهم م�ل اأنفق عليهم من بيت امل�ل)1(.

التف�علية  العالقة  لن� عن  ويك�ضف  الإ�ضالم،  يعلمن� يف  تع�ىل  اهلل  اإن  بل 
التك�ملية بني العقيدة والعب�دة املح�ضة، وبني امل�ض�ألة ال�ضي��ضية وتركيب املجتمع 

ال�ضي��ضي، وذلك كم� يظهر يف قوله تع�ىل: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈژ ]اآل عمران/ 64[.

بل اإن اهلل تع�ىل علمن� يف القراآن، وك�ضف لن� عن العالقة ال�ضببية من جهة، 
والتف�علية - التك�ملية من جهة اأخرى، بني عقيدة التوحيد، وبني خالفة الإن�ض�ن 

يف الأر�س.

فخالفة الإن�ض�ن يف الأر�س لي�ضت مطلقة غري م�ضروطة، واإمن� هي م�ضروطة 
ب�لتوحيد، وغري املوؤمن بعقيدة التوحيد، ل ي�ضمله مبداأ ال�ضتخالف.

وهذه اخلالفة على ق�ضمني: خالفة ع�مة، وخالفة خ��ضة.

)1( الو�ض�ئل، 8/ 15 - 16، اأبواب وجوب احلج، الب�ب 15، ح 1 و2، والب�ب 4.



الف�سل االأول: االإ�سالم كلٌّ واحد
3737

اأم� اخلالفة الع�مة: فهي م�ضروطة ب�لتوحيد واإعم�ر الأر�س. ول يخل به� م� 
ي�ضوب التوحيد من �ضوائب، وم� يالب�س الإعم�ر من اإف�ض�د.

واأم� اخلالفة اخل��ضة - خالفة ال�ضطف�ء: فهي خالفة ال�ض�حلني املوحدين 
»ول  اإف�ض�د  اإ�ضالحهم  ي�ضوب  ل  الذين  املخل�ضني،  وامل�ضلحني  املخل�ضني، 

يف�ضدون يف الأر�س بعد اإ�ضالحه�، ول َيْعَثْون يف الأر�س مف�ضدين«)1(.

وقد ف�ضلن� الكالم عن هذا املو�ضوع املهم، ب�ضورة �ض�ملة، يف مو�ضع اآخر، 
فلرياجع)2(.

2- ت�سريعات االأ�سرة امل�سلمة

عرب كثري من الفقه�ء عن عقد النك�ح ب�أنه »عقد فيه �ض�ئبة العب�دة«)3(.

)1( مقتب�ضة من اآي�ت عدة يف القراآن الكرمي: ]الأعراف/ 56[، ]الأعراف/ 85[، ]هود/ 85[، ]ال�ضعراء/ 183[، 
]العنكبوت/ 36[ وغريه�. )وميكن اأن ي�ضتنتج من ا�ضرتاط اخلالفة ب�لتوحيد، احلكم اخل��س ب�مل�ضركني يف 

ب�ب اجله�د، واختالف اأهل الكت�ب عنهم، ب�ضبب عدم وجدانهم ل�ضرط ال�ضتخالف(.
)2( راجع امللحق الث�ين يف نه�ية هذا الكت�ب.

)3( هذا املعنى ي�ضتف�د من الأخب�ر الكثرية - ولعله� متواترة - الواردة يف احلث على الزواج، والرتغيب به، وجعله 
قريًن� للكثري من الط�ع�ت، ومكماًل للدين. وكذلك الأخب�ر الواردة يف ا�ضتحب�ب ال�ضالة والدع�ء عند العزم 
عليه، وعند خطبة النك�ح، وعند الدخول على الزوجة ومب��ضرته�. وهي مذكورة يف اأبواب مقدم�ت النك�ح 

واآدابه يف )و�ض�ئل ال�ضيعة( وغريه�.
ت�قت  من  خ�ضو�س  على  وجوبه  غريه  وعن  مطلًق�.  الزواج  بوجوب  القول  اإىل  الظ�هري(  )داود  ذهب  وقد   
نف�ضه. وذهب بع�س الفقه�ء اإىل وجوبه الكف�ئي، اأي وجوب م� يقوم به النوع، حتى لو فر�س كف اأهل ن�حية، 
يرد  مب� ل  ذلك  )اجلواهر( يف  �ض�حب  ن�ق�س  وقد  عليه.  اإجب�رهم  احل�كم  على  النك�ح، وجب  م�ضر، عن  اأو 
اأ�ضل الدعوى، ونحن نرجح الوجوب الكف�ئي يف بع�س احل�لت. ولبحث امل�ض�ألة مو�ضع اآخر. راجع )جواهر 

الكالم، 29/ 13 - 14(.           =
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التزام  عن  تعبري  جمرد  لي�س  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  يف  الأ�ضري  ف�لو�ضع 
ق�نوين بني الرجل واملراأة، ولي�س جمرد ارتب�ط ع�طفي واأدبي بينهم�، واإمن� هو ذلك 
كله، وفيه - زي�دة على ذلك - �ضيء من معنى العب�دة، لأنه التزام روحي بني 
الرجل واملراأة وذريتهم�، ولأنه يتكون لتحقيق غ�ية من غ�ي�ت خلق اهلل لالأر�س 

والإن�ض�ن، وا�ضتخالف الإن�ض�ن يف الأر�س

مة )احللي( فقد ق�ل يف )التذكرة، 2/ 581( يف  ولعل اأول من �ضرح بت�ضمن عقد النك�ح ملعنى العب�دة العالَّ  =
م�ض�ألة انعق�د النك�ح الدائم بلفظ التمتع، اأو بغري لفظي الإنك�ح والتزويج: »ف�لنك�ح نوع من العب�دة، لورود 

الندب فيه، والإنك�ر يف العب�دات متلق�ة من ال�ض�رع، والقراآن ورد بهذين اللفظني دون غريهم�«.
وممن ذكر هذا املعنى ال�ضهيد الث�ين يف )امل�ض�لك( يف مو�ضعني:   

فق�ل يف امل�ض�ألة ال�ض�بقة نف�ضه� يف )2/ 442(: »والعقود الالزمة ل تقع ب�لألف�ظ املج�زية خ�ضو�ًض� النك�ح، ف�إنه   
مبني على الحتي�ط، وفيه �ضوب من العب�دات املتلق�ة من ال�ض�رع..«.

مر،  العب�دة كم�  �ض�ئبة  فيه  ».. ولأن  بقوله:  اخلي�ر، م�ضتدلًّ على ذلك  ا�ضرتاط  م�ض�ألة عدم �ضحة  وق�ل يف   
والعب�دات ل يدخله� اخلي�ر«. )امل�ض�لك، 1/ 445(.

ومنهم الف��ضل )الهندي( يف )ك�ضف اللث�م، 1/ 9(؛ حيث ق�ل يف م�ض�ألة اخلي�ر يف النك�ح: »... ولأن فيه   
�ضوبً� من العب�دة، ول خي�ر فيه�«.          

ومنهم ال�ضيد الطب�طب�ئي يف )املن�هل، 539(؛ حيث ق�ل يف م�ض�ألة األف�ظ العقد اإن يف النك�ح �ضوبً� من العب�دة 
بل �ضرح يف )التذكرة( ب�أنه من العب�دات...

م�  ».. واإىل  فق�ل:  العقد: )29/ 133(  األف�ظ  للم�ض�ألة يف مبحث  تعر�س  )اجلواهر( حيث  ومنهم �ض�حب   
يف النك�ح من �ضوب العب�دة التي ل تتلقى اإل من ال�ض�رع.. لكن ل ريب يف اأن الحتي�ط ل ينبغي تركه 
خ�ضو�ًض� يف النك�ح الذي فيه �ضوب من العب�دات املتلق�ة من ال�ض�رع«، وق�ل يف )29/ 149( يف م�ض�ألة اخلي�ر 

يف النك�ح: »اإن عقد النك�ح فيه �ض�ئبة العب�دة التي ل يدخله� اخلي�ر..«.
ومنهم املحقق )الكركي( يف )ج�مع املق��ضد(، وال�ضيد احلكيم يف )امل�ضَتْم�َضك، 14/ 404( من م�ض�ألة اخلي�ر   

يف عقد النك�ح.
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وقد و�ضع ال�ض�رع املقد�س ت�ضريع�ت لت�أ�ضي�س الأ�ضرة، وم� يتعلق به�، ويطراأ 
واملوت، وغري  واملر�س  القت�ض�دي،  والعجز  الوف�ق واخلالف،  �ضوؤون  عليه�، من 

ذلك.

مواقع  يحدد  تنظيمي  ط�بع  ذو  هو  م�  منه�  ت�ضريع�ت:  لالأ�ضرة  فك�نت 
اأع�ض�ئه�، ويوزع ال�ضلطة داخل الأ�ضرة، ويحدد احلقوق واللتزام�ت. ومنه� م� هو 

ذو ط�بع اقت�ض�دي يحدد م�ضوؤولية الإنف�ق ومنه� م� هو ذو ط�بع تربوي.

فك�نت ت�ضريع�ت الزواج، والطالق، واملرياث، وحقوق الزوجني املتب�دلة، 
واأحك�م الأولد وحقوقهم، وحقوق الوالدين، واأحك�م الإنف�ق على الأ�ضرة وعلى 
والأب،  الزوج،  على  والك�ضب  العمل  وجوب  �ضرًع�  يق�ضي  قد  وهو  الوالدين، 
اأو البن، وعالق�ت الو�ضع القت�ض�دي لالأ�ضرة ب�لأموال الع�مة )بيت امل�ل( يف 
الأ�ضرة،  على  النفقة  يتوىل  اأن  فيه�  الأمر  ويل  على  يتعني  التي  احل�لت  بع�س 
الع�مة،  ب�مل�ضوؤولية  لالأ�ضرة  القت�ض�دي  الو�ضع  اأفراده�، وعالق�ت  بع�س  على  اأو 

للمجتمع عن توفري احلد الأدنى - على الأقل - من احل�ج�ت املعي�ضية لأفراده.

حقوقية  اآث�ًرا  ي�ضتلزم  له�،  والمتث�ل  الت�ضريع�ت،  هذه  ب�لتزام  والإخالل 
وم�ضوؤولي�ت على املخّل به� من زوج، اأو زوجة، اأو ولد، اأو اأم، اأو اأب.
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وهذا كله يقت�ضي وجود �ضلطة مرجعية خمولة ب�لتدخل اإذا طلب منه� ذلك، 
اأو من دونه، لإع�دة النظ�م، واإقرار العدالة يف الأ�ضرة التي تتعر�س لالختالل، اأو 

يتعر�س بع�س اأفراده� للظلم ب�نته�ك حق من حقوقه.

وهكذا نرى اأن الو�ضع الأ�ضري يالب�س العب�دة من جهة، ويقت�ضي �ضلطة 
م� يف املجتمع من جهة اأخرى. فموؤ�ض�ضة الأ�ضرة لي�ضت �ضيًئ� ق�ئًم� بذاته منف�ضاًل 
والن�ض�ط  العب�دة  عن  منف�ضاًل  �ضيًئ�  ولي�ضت  وت�ضريع�تهم�،  واملجتمع  الفرد  عن 

الدنيوي وت�ضريع�تهم�، واإمن� هي مو�ضولة الو�ض�ئج ت�ضريًع� بذلك كله.

3- ت�سريعات اجلماعة واملجتمع

ت�ضمل هذه الت�ضريع�ت للجم�عة واملجتمع حقوًل وجم�لت عدة:

ال�ضرائب  ت�ضريع�ت  قبيل  من  والقت�ض�دية،  امل�لية  الت�ضريع�ت  منه�: 
امل�لية، والأرا�ضي ب�أق�ض�مه�، واأق�ض�م ا�ضتثم�ره�، واملي�ه، واملع�دن الظ�هرة والب�طنة، 

واأحك�م ال�ضوق، والتج�رة الداخلية واخل�رجية.

القوى  �ضد  الإ�ضالمي  املجتمع  عن  ب�لدف�ع  املتعلقة  الت�ضريع�ت  ومنه�: 
يتعلق  وم�  الثغور،  واأحك�م  )البغ�ة(،  الداخلية  الفنت  و�ضد  املع�دية،  اخل�رجية 
بذلك من جتنيد، وت�ضليح، ومرابطة، وم� ي�ضتلزمه ذلك من اأجهزة، وموؤ�ض�ض�ت، 

واأموال، وق�ض�ي� الأمن الداخلي )احلرابة والإف�ض�د يف الأر�س(.
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اإىل  والدعوة  والتبليغ،  والتعليم،  ب�لرتبية،  املتعلقة  الت�ضريع�ت  ومنه�: 
الإ�ضالم، وم� يتعلق به� من �ضوؤون وق�ض�ي� تت�ضل ب�ل�ضي��ضة اخل�رجية والعالق�ت 

مع املجتمع�ت الأخرى.

الع�ملية  وامل�ضوؤولي�ت  اخل�رجية،  ب�لعالق�ت  املتعلقة  الت�ضريع�ت  ومنه�: 
والدولية، على امل�ضلمني، واملظلومني، وامل�ضت�ضعفني، يف الع�مل.

وال�ضنة  الكت�ب  الت�ضريع�ت يف  هذه  ت�ضمنت  التي  والنواهي  الأوامر  اإن 
مبّلًغ�  ب�عتب�ره   � النبي  اإىل  ه  موجَّ وبع�ضه�  اآمنوا(،  )الذين  الأمة  اإىل  َهة  موجَّ

وح�كًم�.

فهو تكليف  الكف�ئي،  الوجوب  بنحو  اإليه�  الأمة موجه  اإىل  وم� هو موّجه 
التكليف  فيتداخل  لالأمة،  تكليف   - اخلط�ب  بنف�س   - اأنه  حني  يف  لالأفراد، 

ال�ضخ�ضي ب�لتكليف الع�م، ويتك�مالن من خالل هذه ال�ضيغة الت�ضريعية.

� لالأمر وق�ئًدا، له حق  وم� هو موجه اإىل النبي � موجه اإليه ب�عتب�ره وليًّ
�، ر�ضوًل، مبلًغ�  الط�عة على الأمة، وميلك �ضلطة الأمر له�، ب�لإ�ض�فة اإىل كونه نبيًّ

عن اهلل تع�ىل.
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خالصة عامة

الإ�ضالمية يف هذه  ال�ضريعة  اأن  لن�  يظهر   - اإجم�له  - على  بي�نه  تقدم  مم� 
الأطر الت�ضريعية الثالثة متداخلة مرتابطة فيم� بينه�، يف �ضبكة عالق�ت داخلية 

على م�ض�حة الأن�ضطة الإن�ض�نية كله�، يف جميع م�ضتوي�ته� وجم�لته�.

الت�ضريع�ت  من  جتعل  الت�ضريعية  الأطر  بني  الداخلية  الو�ض�ئج  وهذه 
الت�ضريع�ت  من  وجتعل  الأفراد،  على  م�ضوؤولي�ت  والأ�ضرة  للجم�عة  املو�ضوعة 
املتعلقة ب�لأفراد، واملو�ضوعة عليهم، ت�ضريع�ت للجم�عة اأي�ًض�، وترتب م�ضوؤولي�ت 

وحقوًق� للجم�عة وعليه�.

ومعظم املب�دئ الع�مة، والقواعد الع�مة، �ض�رية يف الأطر الت�ضريعية الثالثة، 
بحيث ي�ضتحيل الف�ضل احلقيقي بني هذه الأطر، واإمن� تظهر ال�ضريعة الإ�ضالمية 

من خالل هذه النظرة العميقة ال�ضمولية للفقيه كالًّ واحًدا.

كله�،  الت�ضريعية  الأطر  هذه  الإن�ض�ن يف  اأعم�ل  ف�إن جميع  اآخر،  وب�عتب�ر 
الع�م،  ب�ملعنى  احلي�ة كله� عب�دة  وتكون  احللق�ت،  مت�ضلة  اأن تكون عب�دة  ميكن 
الأعم�ل  هذه  �ضلة  وعي  طريق  عن  وذلك  وم�دية.  دنيوية  الأعم�ل  اأ�ضد  حتى 
ب�أوامر اهلل تع�ىل ونواهيه، ونية التقرب به� اإليه تع�ىل ب�ل�ضري على النهج الذي اأمر 

به.



الف�سل االأول: االإ�سالم كلٌّ واحد
4343

ل ال�ضهيد الأول وجه ذلك)1( كم� عرب عن ح�لة هذا الوعي والنية  وقد ف�ضَّ
الن��ضئة عنه بقوله:

»... ومن اخل�ضران املبني اأن يجعل املب�ح حراًم� فكيف الواجب وامل�ضتحب؟ 
من  ينق�س  لأنه  قل؛  واإن  املب�ح  يف  الزم�ن  �ضرف  اإن  اخل�ضران  من  معدود  بل 
ويخ�ضر  يفنى  م�  يتعجل  ب�أن  ون�هيك خ�ضرانً�  الدرج�ت.  من  ويخف�س  الثواب، 
زي�دة نعيم يبقى...«، ثم ق�ل: »... ول يظن اأن النية هي التلفظ بقولك: اأجل�س 
�ضه تقربً� اإىل اهلل تع�ىل، ف�إن ذلك ل  يف امل�ضجد، اأو اأ�ضتمع العلم، اأو اأدر�ضه واأدرِّ
اإىل  وميله�  وتوجهه�  النف�س  وبعث  ذلك،  على  الهمة  جمع  املراد  بل  به.  عربة 
تلفظه بذلك  ُقّدر  ولو  اأو ل.  بذلك  تلفظ  اآجل  اأو  ثواب ع�جل،  فيه  م�  حت�ضيل 

والهمة غريه، فهو لغو«)2(.

التق�سيم الفقهي �سكلي ال يعرب عن الواقع املو�سوعي لوحدة ال�سريعة

� م�ضتقالًّ بعنوانه اخل��س:  واإذا ك�ن الفقه�ء قد اأفردوا لكل ت�ضريع ب�بً� فقهيًّ
اإىل  واحلدود...  والق�ض�ء،  والإج�رة،  والبيع،  واجله�د،  واحلج،  وال�ضوم،  ال�ضالة، 

اآخر م� ذكروه من اأبواب الفقه.

اله�دي احلكيم، من�ضورات  ال�ضيد عبد  – 120، حتقيق الدكتور  الق�ضم الأول، �س 115  القواعد والفوائد،   )1(
مكتبة املفيد، قم – اإيران، دون ت�ريخ. ولحظ الفوائد، 24 و25 و26 و28 من فوائد الق�عدة الأوىل من قواعد 

تبعية العمل للنية.
)2( القواعد والفوائد، الق�ضم الأول، �س 119 – 120، الق�عدة الأوىل من قواعد النية، الف�ئدة 27.
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وحمرم�ت،  )عب�دات،  اأق�ض�م:  ثالثة  اإىل  ت�رة  الفقه  ق�ضموا  قد  ك�نوا  واإذا 
واأحك�م( كم� فعل اأبو ال�ضالح احللبي )374 - 447 هـ( يف كت�به )الك�يف()1(، 
هـ( يف  الديلمي )ت 463  �ضاّلر  فعل  واأحك�م( كم�  ومع�مالت،  )عب�دات،  اأو 

كت�به )املرا�ضم()2(.

بن مكي  الأول حممد  ال�ضهيد  فعل  اأق�ض�م، كم�  اأربعة  اإىل  ق�ضموه  وت�رة 
والعقود،  )العب�دات،  هي:  والفوائد(  )القواعد  كت�به  يف  786هـ(   - 734(
وال�ضي��ض�ت،  والإيق�ع�ت،  والعقود،  )العب�دات،  اأو  والأحك�م()3(،  والإيق�ع�ت، 
وت�ضمى الأحك�م مبعنى اأخ�س(، كم� عرب عن ذلك يف كت�به الآخر )ذكرى ال�ضيعة 
من  غريهم  الرب�عي،  اأو  الثالثي  التق�ضيم  يف  وتبعهم  ال�ضريعة()4(،  اأحك�م  يف 

الفقه�ء.

اإذا ك�ن هذا التبويب والتق�ضيم قد جرت عليه طريقة الفقه�ء يف كت�ب�تهم 
وفوارق  فوا�ضل  ثمة  لأن  ولي�س  والدرا�ضة،  البحث  ل�ضرورة  هو  ف�إمن�  الفقهية، 

حقيقية بني اأطر ال�ضريعة الإ�ضالمية.

)1( الك�يف يف الفقه، �س 109 – 110، حتقيق ر�ض� ا�ضت�دي، من�ضورات مكتبة الإم�م اأمري املوؤمنني علي، اأ�ضفه�ن - 
اإيران، دون ت�ريخ.

الطبعة  هـ - 1980م،  �ضنة 1400  – اإيران،  من�ضورات احلرمني  الب�ضت�ين،  الدكتور حممود  املرا�ضم، حتقيق   )2(
الأوىل، �س 28، ولحظ �س 143 و205.

)3( القواعد والفوائد، الق�ضم الأول، �س 30 - 31.
)4( ذكرى ال�ضيعة يف اأحك�م ال�ضريعة، �س 6 – 7، من�ضورات مكتبة ب�ضريتي – اإيران، دون ت�ريخ.
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نظرة  الأربعة - وهو يعرب عن  الأق�ض�م  اإىل  التق�ضيم  اأن هذا  وبره�ن ذلك 
� على اعتب�ر مو�ضوعي عقلي  حتليلية اأكرث تطوًرا من التق�ضيم الثالثي - لي�س مبنيًّ

يت�ضل بجوهر التكليف ال�ضرعي، واإمن� هو مبني على اعتب�ر �ضكلي.

فقد ق�ضموا التك�ليف ال�ضرعية ت�رة على اأ�ض��س اأن م� ك�ن منه� م�ضروًط� 
بق�ضد القربة اإىل اهلل تع�ىل فهو العب�دات)1(، واأخرى على اأ�ض��س اأن م� ك�ن منه� 
غ�يته الآخرة فهو العب�دات)2(، وث�لثة على اأ�ض��س اأن م� يتعلق مب�ض�لح للعب�د، ول 

يتوقف على اإن�ض�ء قول، فهو العب�دات)3(.

على  وجوده�  توقف  اأ�ض��س  على  تق�ضيمه�  بني  الأخرى  الثالثة  والأق�ض�م 
التعبري اللفظي وعدمه: فم� يحت�ج يف وجوده اإىل عب�رة من طرف واحد فهو الإيق�ع، 
وم� يتوقف وجوده على عب�رة من الطرفني فهو العقد، وم� ل يحت�ج وجوده، اأو اإيج�ده، 

اإىل عب�رة فهو الأحك�م)4(.

واختلفوا يف عدد العب�دات:

ف�عتربه� )اأبو ال�ضالح احللبي( ع�ضرة، فق�ل يف ف�ضل بي�ن التكليف ال�ضمعي:

)1( ذكرى ال�ضيعة، �س 6.
)2( القواعد والفوائد، الق�ضم الأول، �س 30.

)3( و�ض�ئل ال�ضيعة اإىل اأحك�م ال�ضريعة، �س 28، ال�ضيد حم�ضن الأعرجي )املحقق الك�ظمي – ت 1227هـ( ط. 
حجرية 1320.
)4( امل�ض�در ال�ض�بقة.
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»التكليف ال�ضرعي على ثالثة اأ�ضرب: عب�دات، وحمرم�ت، واأحك�م«)1(.

ثم ق�ل:

والوف�ء  واحلج،  وال�ضي�م،  الأموال،  وحقوق  ال�ضلوات،  ع�ضرة:  »والعب�دات 
ب�لنذور والعهود والوعود، وبر الأمي�ن، وت�أدية الأم�نة، واخلروج من احلقوق والو�ض�ي�، 

واأحك�م اجلن�ئز، وم� تعبد اهلل �ضبح�نه بفعل احل�ضن والقبيح«)2(.

ويف مو�ضع اآخر اعترب )العدة( من العب�دات، وق�ل: ».. لكون العدة من 
عب�دات الن�ض�ء، وافتق�ر العب�دة اإىل نية تتعلق ب�بتدائه�«)3(.

واعتربه� ال�ضيخ )ابن حمزة الطو�ضي( ع�ضرة اأي�ًض�، ولكنه اختلف مع )اأبي 
ال�ضالح( يف ت�ضخي�ضه�، فق�ل يف )الو�ضيلة(:

»ف�ضل يف بي�ن اأق�ض�م العب�دات - عب�دات ال�ضرع ع�ضرة: ال�ضالة، والزك�ة، 
والعمرة،  والعتك�ف،  واخلم�س،  اجلن�بة،  وغ�ضل  واجله�د،  واحلج،  وال�ضوم، 

والرب�ط«)4(.

)1( الك�يف يف الفقه، 109 - 110.
)2( الك�يف يف الفقه، 113.

)3( الك�يف يف الفقه، 313. وابن زهرة، جوامع الفقه، �س 68، وجعل العالمة )احللي( العلة يف ذلك الإحداد، 
املختلف، 4/ 63. وقواعد الأحك�م، 165. وال�ضهيد الأول، القواعد والفوائد، الق�ضم الأول، �س 121.

)4( الو�ضيلة اإىل نيل الف�ضيلة، �س 45 – اأبو جعفر، حممد بن علي بن حمزة الطو�ضي، املعروف ب�بن حمزة )من 
اأعالم القرن ال�ض�د�س، حتـ. ال�ضيخ حممد احل�ضون، من�ضورات مكتبة املرع�ضي الطبعة الأوىل، مطبعة اخلي�م، 

قم 1408هـ.
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يف  اتف�قهم�  مع  العب�دات  مفردات  ت�ضخي�س  يف  بينهم�  وا�ضح  واخلالف 
العدد.

وذهب فريق اآخر من الفقه�ء اإىل اأن عب�دات ال�ضرع خم�س، هي: )ال�ضالة، 
اخلم�س  اعتب�ر  اإىل  الذاهبني  اأن  يبعد  واجله�د()1( ول  واحلج،  وال�ضوم،  والزك�ة، 
الإ�ضالم  )بني  اأغلبه�  ول�ض�ن  الإ�ضالم،  بي�ن دع�ئم  الواردة يف  ب�لأخب�ر  مت�أثرون 

على خم�س...( وتذكر الواجب�ت اخلم�ضة.

وذهب بع�س الفقه�ء اإىل اأن م� تعبد اهلل به العب�د رمب� زاد على خم�ضني)2(.

املعي�ر  على  ينطبق  ل  الفقه  لتق�ضيم  املو�ضوعي  املعي�ر  اأن  الوا�ضح  ومن 
ال�ضكلي الذي اعتمدوه، ومن هن� ا�ضطربت كلم�تهم يف تعداد العب�دات وح�ضره� 
يف عدد خم�ضو�س، مع البون ال�ض��ضع يف الختالف بني اعتب�ره� خم�ضة فقط، اأو 

ع�ضرة، وبني رفعه� اإىل م� زاد على خم�ضني.

واجله�د،  واخلم�س،  الزك�ة،  اعتب�ر  يف  املعي�ر  هذا  يف  الدقة  عدم  ويظهر 
والرب�ط، من العب�دات؛ لأن وجوده� يتوقف على ق�ضد القربة، اأو لأن الغر�س منه� 
هو الآخرة، ول تتوقف على اإن�ض�ء قول، من و�ضوح عالقة ت�ضريع الزك�ة واخلم�س 

)1( منهم ال�ضيخ الطو�ضي على م� حكي عنه، ومنهم الق��ضي عبد العزيز بن الرباج )400 - 481هـ( يف كت�به 
ب(، 1/ 18، موؤ�ض�ضة الن�ضر الإ�ضالمي، قم – اإيران، 1406هـ، ومنهم ال�ضيد )ابن زهرة( يف الغنية،  )املهذَّ

جوامع الفقه، �س 549.
)2( و�ض�ئل ال�ضيعة اإىل اأحك�م ال�ضريعة، �س 28.
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لالأمة  الجتم�عي   - القت�ض�دي  ب�ل�ض�أن  الأموال  حقوق  و�ض�ئر  والكف�رات 
العب�دات  من  والرب�ط  اجله�د  وعد  الإ�ضالمي،  ال�ضي��ضي  واملجتمع  الإ�ضالمية، 

املح�ضة مع و�ضوح عالقته� ب�ضالمة كي�ن الأمة و�ض�أنه� الدف�عي الع�ضكري.

ويظهر عدم الدقة يف عد )الو�ضية( عند )اأبي ال�ضالح احللبي( واملحقق 
اأنه� ح�ضب املعي�ر الذي اعتمدوه لتق�ضيم الفقه  )الك�ظمي( من العب�دات، مع 

ينبغي اأن تعد من الأحك�م. ق�ل )اأبو ال�ضالح( يف ف�ضل الو�ضية:

»قدمن� يف كت�ب العب�دات وجوب الو�ضية، ودخوله� يف جملة م� ابتداأ اهلل 
التعبد به كغريه... لدخوله� يف العب�دات«)1(.

وكذلك يظهر عدم الدقة يف اعتب�رهم العتق من الإيق�ع�ت؛ لأن وقوعه 
يتوقف على اإن�ض�ء من ج�نب امل�لك، فال تكفي فيه النية، ول يعترب فيه القبول. 
مع اأنه بح�ضب الن�ضو�س وكلم�ت الفقه�ء عب�دة ل تقع اإل بق�ضد القربة اإىل اهلل 

تع�ىل.

وه من الإيق�ع�ت مع اأنه عب�دة تتوقف  وكذلك احل�ل يف )الوقف( الذي َعدُّ
الن�ضو�س،  بذلك  �ضرحت  كم�  تع�ىل،  اهلل  اإىل  به  التقرب  ق�ضد  على  �ضحته 

وكلم�ت الفقه�ء)2(.

)1( الك�يف يف الفقه، 364.
)2( و�ض�ئل ال�ضيعة، 6/16، العتق، ب�ب 4، ا�ضرتاط �ضحة العتق بنية التقرب، وي�ضتف�د مم� ورد يف ا�ضتحب�ب العتق 
ع�ضية عرفة ويومه�، �س 5، ب�ب 2. كم� ي�ضتف�د مم� ورد يف كيفية كت�ب العتق، �س 8 - 9، ب�ب 6، ومم� ورد = 
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يعرب  وتبويبه ل  الإ�ضالمي  الفقه  تق�ضيم  اأن  تقدم  م�  وقد ظهر من جميع 
عن واقع كون الإ�ضالم »كالًّ واحًدا« مرتابًط�، واإمن� هو مل� تقت�ضيه �ضرورة البحث 
اأن  الكب�ر،  العظم�ء  ومنهم  الفقه�ء،  هوؤلء  ا على  البعيد جدًّ فمن  واإل  الفقهي، 
يكونوا غ�فلني عن حقيقة كون الإ�ضالم - عقيدة و�ضريعة واأخالًق� - كالًّ واحًدا، 

ل ي�ضتقل بع�س منه عن بع�س، ول ميكن ف�ضل ت�ضريع منه عن ت�ضريع اآخر.

واإن كن� ل ندعي اأن هذه الوحدة بني ت�ضريع�ت الإ�ضالم وحدة ارتب�طية 
يف  احل�ل  هو  كم�   - التك�ليف  �ض�ئر  ب�متث�ل  اإل  تكليف  امتث�ل  يتم  ل  بحيث 
اإىل  ب�لن�ضبة  مثاًل  ك�ل�ضالة  الواحد  الواجب  يف  الرتب�طية  ال�ضمنية  الأجزاء 
اأجزائه� و�ضرائطه� - اإذ ل �ضك اأن لكل ت�ضريع امتث�له اخل��س وع�ضي�نه اخل��س.

الت�ضريع ل تتحقق على م�ضتوى الأمة  الغ�ية واحلكمة من  اأن  نعني  واإمن� 
اأنه »كل واحد«، وتطبيقه على  واملجتمع اإل ب�لنظر اإىل الت�ضريع الإ�ضالمي على 

احلي�ة و�ضي�غة احلي�ة على اأ�ض��ضه وفًق� لهذه النظرة.

وكذلك احل�ل على م�ضتوى الفرد والأ�ضرة، ف�إن كم�ل اإ�ضالم الفرد هو يف 
نظره اإىل الإ�ضالم »كالًّ واحًدا«، وعمله به على اأ�ض��س هذه النظرة. ومن ل يعمل 
ب�لإ�ضالم كله - فرًدا، اأو جم�عة، اأو جمتمًع� - ف�إنه يكون م�ضلًم� بال ريب، ولكنه 

ن�ق�س الإ�ضالم.
يف ب�ب 28، ح 2، �س 32، وم� ورد يف ب�ب 64، ح 1 و2، �س 63، وي�ضتف�د مم� ورد يف النذر والعهد، ب�ب 7،   =

ح1، �س 191 وي�ضتف�د مم� ورد يف الأمي�ن، ب�ب 14، ح 1 و2 و9 و10.
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ف�ضقه،  اأو  الكبرية،  مرتكب  كفر  يف  امل�ضهور  الكالمي  اخلالف  ولعل 
والتف�ق بني الفقه�ء واملتكلمني على احلكم بف�ضق مرتكب املع�ضية غري الت�ئب 
منه�، راجع اإىل اإدراك املتكلمني والفقه�ء حلقيقة اأن الإ�ضالم »كل واحد« ويخرج 
منه املخ�لف لبع�س اأحك�مه عن عمد واإ�ضرار - بعد علمه ب�لتكليف ووعيه له - 
واإن كن� ل نقول بكفر مرتكب الكبرية، بل نذهب اإىل ف�ضقه بذلك، وا�ضتحق�قه 

للحد عليه� يف ح�لت اأخرى. ولبحث امل�ض�ألة مو�ضع اآخر.

وممن التفت اإىل مالب�ضة كل واحد من اأق�ض�م الفقه - ح�ضب املنهج ال�ض�ئد 
احللبي( - وهو من  ال�ضالح  )اأبو  وترابطه�،  وت�ض�بكه�  منه�،  لغريه  اإليه -  امل�ض�ر 

اأقدم فقه�ء ال�ضيعة الإم�مية - فقد ق�ل:

».. ووجه الأحك�م، ليعلم املكلف الوجه الذي له يح�ضن الت�ضرف، فيقف 
عليه، ويجتنب م� عداه، فتكليفه فيه� راجع اإىل العب�دات من وجه، واإىل املحرم�ت 

من اآخر على م� نذكره«)1(.

ثم ق�ل: 

الوجه  يعلم  النك�ح متى مل  مب� ذكرن�ه يف الأحك�م؛ لأن مريد  وقلن�   ...«
الذي يقع عليه العقد ال�ضرعي مل يحّل له الوطء، وكذلك مريد البيع والبتي�ع 

ب�إ�ضه�ب يف ال�ضفح�ت 287 - 291.  )1( الك�يف يف الفقه، 109 - 110 و111 - 112. وبحث املو�ضوع نف�ضه 
وراجع امللحق الث�ين.
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مل  احلكم  جهل  متى  الإرث  يف  القول  وكذلك  ال�ضرعي،  ب�لعقد  اجلهل  مع 
يحل له الت�ضرف يف املوروث، فهو اإًذا متعبد ب�إيق�ع العقد اأو الفرقة، على الوجه 
امل�ضروع، وعلى هذا يجري احل�ل يف جميع الأحك�م. ورجوعه� يف التحقيق اإىل 
قبيل العب�دات وجه، والرتوك ال�ضرعية من اآخر؛ حيث ك�ن اإم�ض�وؤه� على خالف 

م� قرره ال�ضرع، مكروًه� له �ضبح�نه...«)1(.

وقد تقّدم كالم )ال�ضهيد الأول( يف هذا ال�ض�أن.

والوجوب،  )الإب�حة،  اخلم�ضة  الأحك�م  اأن  البحث  بهذا  يت�ضل  ومم� 
والتحرمي، وال�ضتحب�ب، والكراهة( جتري يف جميع الأن�ضطة الإن�ض�نية - بح�ضب 
له حكم  وغريه�،  العب�دات  ترك، يف  اأو  فعل،  ثمة  فلي�س   - الإ�ضالمية  ال�ضريعة 
الواجب،  الفعل  اإىل  ب�لن�ضبة  الأحك�م  تختلف  واإمن�  احل�لت،  جميع  يف  ث�بت 

بح�ضب ح�لت املكلف اأو املجتمع، وظروفهم�، وبح�ضب الزم�ن واملك�ن.

والكراهة  وال�ضتحب�ب  الوجوب  عليه�  يجري  اخل��س  ب�ملعنى  ف�لعب�دات 
 - اخل��س  ب�ملعنى  العب�دة  كون  يعقل  ل  اإذ  الإب�حة،  عليه�  جتري  ول  والتحرمي. 

مب�حة)2(.

)1( امل�ضدر نف�ضه.
 39  -  36 و�س   ،)6 رقم  )الق�عدة   35 و�س   ،)3 رقم  )الق�عدة   33  -  31 الأول  الق�ضم  والفوائد،  القواعد   )2(
 120  -  118 �س  لحظ  وكذلك  ال�ضريعة.  جم�لت  ترابط  يظهر  للفقه  حتلياًل  فيه�  ف�إن   )7 رقم  )الق�عدة 

)الف�ئدة ال�ض�بعة والع�ضرون من فوائد الق�عدة الأوىل من قواعد النية(.
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ومن فقه�ء ال�ضيعة املحّدثني ال�ضهيد ال�ضعيد ال�ضيد )حممد ب�قر ال�ضدر( 
تنبه اإىل هذه احلقيقة وعرب عنه� على نحو الإجم�ل)1(، وو�ضع تق�ضيًم� للفقه على 

اأ�ض��س هذه احلقيقة - كم� يبدو - يف ر�ض�لته العملية)2(.

يف  بحثن�ه�  احلقيقة  هذه  اأ�ض��س  على  الفقه  تق�ضيم  يف  اأخرى  نظرة  ولن� 
مو�ضع اآخر)3(.

خال�سة وا�ستنتاج

وكلي�ت  جزئي�ت  وبني  وال�ضريعة،  العقيدة  بني  والرتابط  الت�ض�بك  بهذا 
التك�مل بني  ت�ضريًع� عن  العظيم  العزيز  ب�لإ�ضالم  �ض�أنه  تع�ىل  ال�ضريعة، عرب اهلل 
الطبيعة  وبني  احلي�ة،  وع�مل  اجلم�د  ع�مل  وبني  ال�ضه�دة،  وع�مل  الغيب  ع�مل 
واللتزام  الأخالقي،  اللتزام  وبني  الآخرة،  و�ض�أن  الدني�  �ض�أن  وبني  والإن�ض�ن، 

الق�نوين احلقوقي، واللتزام ال�ضي��ضي، لدى الإن�ض�ن امل�ضلم.

هذا البن�ء الت�ضريعي املعجز، بني على موقف من الكون والطبيعة، و»الدني�« 
ون�ضبته� اإىل »الآخرة«، وو�ضعية الإن�ض�ن امل�ضلم فيهم� وبينهم�.

)1( اقت�ض�دن�، �س34 و308 – 316، دار التع�رف للمطبوع�ت ط - 14، بريوت.
)2( الفت�وى الوا�ضحة، �س 46 ط - 3، من�ضورات دار الكت�ب اللبن�ين، بريوت.

)3( كن� قد جعلن� البحث يف »كلية الإ�ضالم« ملحًق� لهذا الكت�ب. ولكن البحث يف امل�ض�ألة ات�ضع بحيث غدا اأكرب 
. من اأن يكون ملحًق�. ن�ض�أل اهلل تع�ىل اأن يوفق لإمت�مه ون�ضره بحًث� م�ضتقالًّ
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وهذا التك�مل بني العقيدة وال�ضريعة ويف ال�ضريعة ذاته� على م�ض�حة احلي�ة 
واملجتمع، وكينونة امل�ضلم فيهم�، اأنتج يف الت�ريخ اإن�ض�نً� متك�ماًل يف ذاته، ومع ذاته، 
النف�ضي مع �ضلوكه  النظرية وموقفه  روؤيته  وجمتمعه، وع�مله، متن��ضًق� متن�غًم� يف 
حميطه  يف  الن��س  من  ب�أمث�له  الو�ض�ئج  مو�ضول  الأ�ضي�ء،  من  وموقفه  اخل�رجي، 
مع  متف�عاًل  الب�ضري،  املجتمع  على  منفتًح�  الإ�ضالمي،  جمتمعه  ويف  اخل��س، 

الطبيعة ومع الع�مل، منفتًح� للحي�ة. 

والإ�ضالم ق�در الآن، و�ضيبقى ق�دًرا على اأن يعيد اإنت�ج هذا الإن�ض�ن مرة 
اأخرى، اإذا اأتيح له اأن ي�ضوغ �ضخ�ضية امل�ضلم املع��ضر على النحو الذي �ضيغت فيه 
�ضخ�ضية امل�ضلم يف املرة الأوىل، بعيًدا عن عوامل الت�ضويه الأخالقي، والنف�ضي، 
واملجتمعي، وبعيًدا عن عوامل الغلو والإ�ضراف يف ال�ضع�رات التجريدية التي ل 

تنطلق من روؤية مو�ضوعية واعية للواقع.

اإن هذا البن�ء العقيدي - الت�ضريعي املعجز يف الإ�ضالم مبني على  قلن�: 
وو�ضعية  »الآخرة«  اإىل  ون�ضبته�  و»الدني�«  والطبيعة،  الكون  من  وموقف  نظرة 

الإن�ض�ن امل�ضلم فيهم� وبينهم�.

وهذا يقت�ضي اإ�ض�ءة اخلطوط الع�مة لهذا املوقف لنكت�ضف من ذلك الروؤية 
ال�ضي��ضية لالإ�ضالم يف م�ض�ألة املجتمع ال�ضي��ضي، والدولة، والنظ�م، واحلكومة.





متهيد

موقف الإ�ضالم من الدني�، من �ضعي الإن�ض�ن فيه�، ومتكنه منه�، ومتتعه به�، 
موقف اإيج�بي - من حيث املبداأ - ولكن ل يف املطلق.

ف�إنه موقف حمكوم ب�لهدف الأ�ض��س خللق الإن�ض�ن وا�ضتخالفه يف الأر�س، 
� - للعبودية هلل  � و�ضلوكيًّ وهو بلوغ التك�مل عن طريق املم�ر�ضة العملية - نف�ضيًّ

تع�ىل، كم� ر�ضم اهلل يف ال�ضريعة، والو�ضول بذلك اإىل ر�ضوان اهلل.

� بـ »العب�دات«، واإمن�  ومم�ر�ضة العبودية هلل ل تنح�ضر فيم� ا�ضطلح عليه فقهيًّ
ت�ضمل - كم� بنيَّ اهلل تع�ىل يف ال�ضريعة - اللتزام الدنيوي جت�ه الطبيعة واملجتمع، 
على اأ�ض��س احلقيقة التي ك�ضفن� عنه� يف الف�ضل ال�ض�بق، وهي اأن الإ�ضالم »كلٌّ 
الأخرى،  املج�لت  يالب�س  فيه،  الت�ضريع  جم�لت  من  جم�ل  كل  واأن  واحد« 

ويرتبط به�.

الف�شل الثاين: املوقف من الدنيا والآخرة
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ق�ل )ال�ضهيد الأول(:

»مل� ثبت يف علم الكالم اأن اأفع�ل اهلل تع�ىل معّللة ب�لأغرا�س، واأن الغر�س 
ي�ضتحيل كونه قبيًح�، واأنه ي�ضتحيل عوده اإليه تع�ىل، ثبت كونه لغر�س يعود اإىل 

املكلف. 

اأو دفع �ضرر عنه. وكالهم� قد  اإم� جلب نفع اإىل املكلف،  وذلك الغر�س 
ين�ضب�ن اإىل الدني�، وقد ين�ضب�ن اإىل الآخرة. ف�لأحك�م ال�ضرعية ل تخلو عن اأحد 

هذه الأربعة«.

»ورمب� اجتمع يف احلكم اأكرث من غر�س واحد، ف�إن املتك�ضب لقوته وقوت 
عي�له الواجبي النفقة، اأو امل�ضتحبي النفقة، اإذا انح�ضر وجهه يف التك�ضب، وق�ضد 
به التقرب، ف�إن الأغرا�س الأربعة حت�ضل من تك�ضبه: اأم� النفع الدنيوي فلحفظ 
النف�س من التلف، واأم� الأخروي فالأداء الفري�ضة املق�ضود به� القرب. واأم� دفع 
ال�ضرر الأخروي فهو الالحق ب�ضبب ترك الواجب، واأم� دفع ال�ضرر الدنيوي فهو 

احل��ضل للنف�س برتك القوت«)1(.

التك�ملية  ال�ضمولية  الروؤية  من  يظهر  كم�  الدني�  من  ال�ضليم  ف�ملوقف 
لالإ�ضالم هو املوقف الذي يالب�س »العبودية هلل« فيه ن�ض�ط الإن�ض�ن الدنيوي يف 
فال  ال�ضريعة،  تع�ىل يف  اهلل  قرره  الذي  النحو  على  والع�مل،  واملجتمع،  الطبيعة، 

)1( القواعد والفوائد، الق�ضم الأول، �س 33 – 34، الق�عدة 4.
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يكون »الإ�ضالم هلل« منح�ضًرا فيم� قرره الفقه�ء من )العب�دات املح�ضة(، واإمن� َي�ِضُم 
مم�ر�ضة احلي�ة كله� من جميع وجوهه�.

ون�أخذ الآن يف تفهم هذا املوقف بنحو من التف�ضيل، ب�لك�ضف عن وجوه 
عدة: بع�ضه� يت�ضمن النواحي الإيج�بية املكونة لهذا املوقف، وبع�ضه� يت�ضمن 
العن��ضر ال�ضلبية التي ت�ضّوه املوقف، وتنحرف به عن ال�ضتق�مة وال�ضالح، وينبغي 

للم�ضلم اأن يتجنبه� ليحرز �ضالمة �ضلوكه.

بذكر  ال�ضريف،  القراآين  الن�س  على  املوقف  هذا  وجوه  تفهم  ونعتمد يف 
بع�س الآي�ت املب�ركة، دون اأن ن�ضيف اإىل ذلك ن�ضو�س ال�ضنة ال�ضريفة - وهي 

ا - مراع�ة لالخت�ض�ر. كثرية جدًّ

)اأ( اال�ستجابة للفطرة:

وال�ضتمت�ع  منه�،  والتمكن  الدني�،  لدواعي  ال�ضتج�بة  اأن  تع�ىل  اهلل  بني 
به�، لي�س �ضذوًذا، ولي�س انحراًف�، ولي�س ع�ئًق� دون حتقيق التك�مل وبلوغ ر�ضوان 
اهلل. واإمن� هي ا�ضتج�بة حل�ج�ت تقت�ضيه� الفطرة التي فطر اهلل عليه� الن��س، فهي 
للفطرة يف  ومطلوبة،  بل  م�ضروعة،  ا�ضتج�بة   - ال�ضريعة  املر�ضومة يف  يف حدوده� 

نف�س الإن�ض�ن وج�ضده.
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ژۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   تع�ىل:  اهلل  ق�ل   -1
ۇئۆئ   ۇئ      وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ىائ   ى   ې   ې   ې   ې   
ی   ی   ی   ىئی   ىئ     ىئ   ېئ    ۈئ.ېئ   ۈئ   ۆئ    
ڀڀ.   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   جئ.  

ٺ  ٺ  ٺ ژ ]اإبراهيم/ 34-32[.

ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ژڻ   تع�ىل:  وق�ل   -2
ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ     ھ   ہ   ہ   

ڭ   ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ ]اآل عمران/ 14[.

)ب( يف مواجهة املوقف ال�سلبي:

هذا املوقف الإيج�بي يواجه به الإ�ضالم املوقف ال�ضلبي املع�ر�س للفطرة 
واعترب  مبب�هجه�،  وال�ضتمت�ع  فيه�،  والتقلب  الدني�،  اإىل  �ضلبية  نظرة  على  املبني 
الإ�ضالم هذا املوقف انحراًف� عن الفطرة التي تعرب عن اإرادة اهلل تع�ىل يف خلق 

الطبيعة والإن�ض�ن، وا�ضتخالف اهلل لالإن�ض�ن.

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ژ  تع�ىل:  اهلل  ق�ل   -1
ڤ...ژ ]الأعراف/ 32[.
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ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ    گ   ژک   تع�ىل:  اهلل  وق�ل   -2
ھ   ھ   ہھ    ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ     . ڻ  ڻ   ڻ   ں    ں    ڱڱ  

ھ  ے  ے  ۓژ  ]امل�ئدة/ 88-87[.

)جـ( الدنيا املذمومة:

بني اهلل تع�ىل اأن املوقف املذموم من الدني� هو ا�ضتغراق الإن�ض�ن فيه�، وتعدي 
احلدود التي تقت�ضيه� الفطرة ال�ضليمة، وت�ضلح عليه� ال�ضخ�ضية الإن�ض�نية، وذلك 
اآلة جلمع الرثوة وا�ضتهالك اللذة،  بتعدي حدود ال�ضريعة، فيتحول الإن�ض�ن اإىل 
والبغي  ال�ضي��ضي،  والبغي  القت�ض�دي،  البغي  الأر�س:  يف  البغي  نحو  ويتجه 
الجتم�عي. وكل ذلك يرتافق ويتالزم مع النقط�ع عن العبودية هلل، والإ�ضالم 
له، وعدم اللتزام ب�ملجتمع على املنهج الذي ر�ضمه اهلل يف ال�ضريعة، وهو م� عرب 

اهلل تع�ىل عنه يف اآية �ضورة )امل�ئدة( الآنفة الذكر بقوله: ژ.. ڱ  ڱڱ  ں   ں   
ڻ  ڻ  ڻژ ژ ھ  ھ...ژ.

بل اإن هذا املوقف قد يوؤدي ب�ض�حبه، يف بع�س احل�لت، اإىل اأن يقف يف 
مواجهة الإ�ضالم واملجتمع الإ�ضالمي، بل اإنه قد يتحول خطًرا على اأي جمتمع 
انتمى اإليه؛ لأنه يتحول اإىل قوة مدمرة ت�ضتهلك اإمك�ن�ت الإن�ض�ن والطبيعة، كم� 
نرى ذلك يف بع�س ح�لت الأ�ضخ��س، واجلم�ع�ت، والقوى احل�كمة يف الت�ريخ، 

ويف الع�مل املع��ضر.
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1 - ق�ل اهلل تع�ىل: ژٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤژ ]الأنع�م/ 29[.

2- وق�ل تع�ىل: ژ ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ..ژ  ]البقرة/ 212[.

3- وق�ل اهلل تع�ىل: ژڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  
ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱژ       ]الأعراف/ 33[.

4- ق�ل اهلل تع�ىل: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ 
ڀ  ڀ ٺ  ٺ. ٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹژ          ]يون�س/ 8-7[.

5- وق�ل اهلل تع�ىل: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ.               ڤ  ڤ   ڤ  ڦ.  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ      ]امل�عون/ 3-1[.

مي�ر�ضه�  الذي  الإن�ض�ن  املذمومة، وهذه هي �ضورة  الدني�  هذه هي مالمح 
كم� �ضوره القراآن. 

 )د( الدنيا املحمودة:

مع  املن�ضجم  املوقف  وهو   - الدني�  من  املحمود  املوقف  اأن  تع�ىل  اهلل  بني 
الذي  املوقف  هو   - الإ�ضالم  يف  لالإن�ض�ن  الع�م  الت�ضريع  مع  واملن�ضجم  الفطرة، 

يت�ضمن خ�ضو�ضيتني، ويتكون منهم�:
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العن�ية  ووعي  وخرياته�،  الطبيعة  يف  وربوبيته  اهلل  قدرة  روؤية  اإحداهم�: 
العقلية  ب�لقدرات  بتزويده  منه�  الإن�ض�ن  ومتكني  لالإن�ض�ن،  تي�ضريه�  يف  الإلهية 

واجل�ضدية املن��ضبة.

وث�نيتهم�: مراع�ة التوازن والتزان، والعدل والعتدال يف الأخذ من الدني� 
وال�ضتمت�ع به�، والتع�مل مع الطبيعة، والبتع�د عن الطغي�ن والبغي والعدوان يف 

العالقة مع الن��س، جمتمًع� واأفراًدا.

ففيم� يتعلق ب�خل�ضو�ضية الأوىل:

1- ق�ل اهلل تع�ىل: ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  .ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے           ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  

ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅژ ]البقرة/ 21- 22[.

ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ژۆ    ــى:  ــ ـ�ل تع ـ�ل  وقـ  -2
ٻ   ٻ   ٱ      . ى  ى   ې   ې   ې   ې   ۅ .ۉ  

ٿ    ٺ    . ٺ  ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ      پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ.   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ.ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڌ.   ڌ   ڍ  
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ.    ڳ   گ   گ   گ   گ    کک   ک    ک  
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ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ    ںں   ڱ   ڱ  
ہ.ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     
ۆ.ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى   ى   ې   ې   ې   ې  
پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   وئ.    وئ  

ڀ  ڀ.ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺژ ]النحل/ 16-5[.

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    3- وق�ل اهلل تع�ىل: 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ ]لقم�ن/ 20[.

4- وق�ل تع�ىل: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  
ڦ  ڄژ ]امللك/ 15[.

هذه جملة من الآي�ت التي بني اهلل تع�ىل فيه� اخل�ضو�ضية الأوىل.

وفيم� يتعلق ب�خل�ضو�ضية الث�نية:

1- ق�ل اهلل تع�ىل: ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  
ٺ        ٺ  ٺ  ٺژ ]الأعراف/ 31[.

ژې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   تع�ىل:  وق�ل   -2
ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  ژ ]البقرة/ 168[ ژہ  ھ   ھ    ھ  ھ  
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ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ.ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ائ   ائ   ى   ى   ې.    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   

ەئەئ  وئ  وئ  ۇئژ ]البقرة/ 202-200[.

3- وق�ل تع�ىل: ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  
ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ.ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۓژ ]امل�ئدة/ 88-87[.

ۇئ   ۇئ     وئ   ەئوئ   ەئ      ائ   ائ   ى      ژى   تع�ىل:  وق�ل   -4
ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ   ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  

جبژ ]الق�ض�س/ 77[.

واملجتمع  احلي�ة  يف  التوازن  خ�ضو�ضية  عن    علي  الإم�م  عرب  وقد 
الع�م  النهج  ير�ضم  املدينة، وهو  بويع يف  ملَّ�  يف منهج الإ�ضالم، وذلك يف خطبته 

ل�ضي��ضته، فق�ل:

ة، عليه� ب�قي الكت�ب،  »اليمني وال�ضم�ل م�ضلَّة، والطريق الو�ضطى هي اجل�دَّ
واآث�ر النبوة، ومنه� منفذ ال�ضنة«)1(.

)1( نهج البالغة، 1/ 50 ب�ضرح حممد عبده، ط. الأعلمي، بريوت. 
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)هـ( اأثر املوقف من الدنيا على املوقف من املجتمع:

1- االبتالء:

وع�مل  التكوين،  ع�مل  يقوده يف  الإن�ض�ن،  ورب  الع�ملني،   رب  اهلل  اإن 
من  وملك�ته  مواهبه  تقت�ضيه  م�  اأق�ضى  ليبلغ  والتك�مل،  الكم�ل  نحو  الت�ضريع، 
يف  ينمي  الذي  الرتبوي  البتالء  هو  وهذا  ذلك.  اخت�ر  اإذا  الكم�ل،  مراتب 
الإن�ض�ن قوى اخلري، ويحمله على اإغن�ء م�ضمونه الإن�ض�ين يف مق�بل غرائز احليوان 

فيه، لئال تطغى وتتج�وز وظيفته� التي خلقت لأجله�.

اإليه�، وطريقة  الدني�، ونظرته  ف�إن موقف الإن�ض�ن من  وعلى هذا الأ�ض��س 
موقفه  على  ينعك�س  املذموم،  اأو  املحمود،  النحو  على  به�،  ومتتعه  له�،  اأخذه 
والتزام�ته جت�ه الآخرين ممن تربطه بهم و�ض�ئج القربى، اأو اجلوار، اأو يحت�جون اإىل 
العون من غريهم، وينعك�س اأي�ًض� على التزام�ته جت�ه جمتمعه، واللتزام بق�ض�ي� 
العدل  ق�ض�ي�  جت�ه  الإ�ضالمي  املجتمع  التزام�ت  على  وتنعك�س  امل�ضت�ضعفني، 

واحلرية يف الع�مل.

ونوعية هذا اللتزام هي التي حتدد القيمة الإن�ض�نية - الإمي�نية لالإن�ض�ن يف 
الإ�ضالم، وهي التي حتدد جن�حه، اأو اإخف�قه يف »البتالء«، والختب�ر الذي و�ضع 
اهلل الإن�ض�ن فيه، حني ي�ضر له الطبيعة، و�ضخره� لأمره، وزوده ب�لقوى النف�ضية، 
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والعقلية، واجل�ضدية، ليتمكن من التع�مل والتف�عل مع الطبيعة، وو�ضع له ال�ضريعة 
لي�ضوغ حي�ته على هديه�، وي�ضري نحو التك�مل الإن�ض�ين.

ڄ.  ڄ   ڦ   ڦ    ڦ.  ڤ   ڤ.ڤ   ٹ   1- ق�ل اهلل تع�ىل: ژٹ  
]ال�ضم�س/ 10-7[. ڃژ   ڄ  ڃ  ڃ  

ىت   مت   خت   حت   جت   يب    ىب   ژمب   تع�لـى:  وقــ�ل   -2
حسژ  جس    مخ   حخ   جخ   مح   جح   حجمج   يث   ىث   مث   جث   يت  

]الأنع�م/ 165[.

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ژٿ   تع�ىل:  وق�ل   -3
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ژ ]هود/ 7[.

ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ژ  تع�ىل:  وق�ل   -4
چژ ]الكهف/ 7[.

2- االحنراف:

الآخرين،  بواجب�ته جت�ه  التزامه  ب�لدني� على  التم�ضك  الإن�ض�ن  يوؤثر  حني 
وجت�ه جمتمعه، وحني يوؤدي به ذلك اإىل اأن ي�ضتغرق يف �ضوؤون الدني� متلًك�، ومتتًع�، 
ا�ضتغراًق� ي�ضرفه عن الهتم�م بتنمية بعده الروحي والأخالقي، وحني ت�ضتغرق 
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ب�للتزام  الوف�ء  ي�ضرفه� عن  الذي  النحو  هذا  على  الدني�  واملجتمع يف  اجلم�عة 
بق�ض�ي� اجلم�ع�ت واملجتمع�ت الأخرى املظلومة واملنكوبة. 

ففي هذه احل�لة - على م�ضتوى الفرد، واجلم�عة، واملجتمع - تكون الدني� 
لعنة ومو�ضوًع� مرفو�ًض� يف العقيدة، والفكر، وال�ضريعة يف الإ�ضالم.

وهي م� �ضبق و�ضمين�ه: الدني� املذمومة. 

چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ژڄ   تع�ىل:  اهلل  ق�ل   -1
ژ   ڈڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ  
ڳ   گ   گ   گ   ک.  ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  
ڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ  

ڻژ ]التوبة/ 39-38[.

ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ   2- وق�ل تع�ىل: 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ.ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې     

ېې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئژ ]الرعد/ 26-25[.

3- االستقامة:

واملجتمع، هي  الطبيعة،  مع  الدنيوي،  ال�ضلوك  املوقف، ويف  ال�ضتق�مة يف 
التزام م� �ضمين�ه اآنًف�: الدني� املحمودة. وهي التي يراعي امل�ضلم يف موقفه منه�، 
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ومك�بدته له�، خ�ضو�ضية وعي العن�ية الإلهية، وخ�ضو�ضية التوازن. وذلك يحقق 
تك�مله، ويج�ضد مهمة ال�ضتخالف يف موقفه و�ضلوكه.

وقد تقدم ذكر بع�س ال�ضواهد على هذا النموذج من القراآن الكرمي، ونقدم 
هن� بع�س ال�ضواهد الأخرى: 

پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ژ  تع�ىل:  اهلل  ق�ل   -1
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ.  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤژ ]ف�ضلت/ 31-30[.

ىت   مت      خت   حت   جت    يب   ىب   مب   خب    حب   جب   ژيئ   تع�ىل:  وق�ل   -2
يتژ ]الأحق�ف/ 13[.

ژ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  کگ  گ  گ  گ    3- وق�ل تع�ىل: 
ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ژ ]النحل/ 30[.

4- وق�ل تع�ىل: ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ ]النحل/ 97[.

5- وق�ل تع�ىل: ژ حئ  مئ  ىئ     يئ  جب    حبخب  مب   ىب  يب  جت  حت    
ختمت   ىت  يت  جثمث  ىث   يث   حج  مج  جح  محژ ]الزمر/ 10[.
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)و( االإن�سان الر�سايل امللتزم:

فيه�،  املختلفة  احلي�ة  واأن�ضطة  الدني�  الإيج�بي من  املوقف  من خالل هذا 
الذي يقوم على التوازن والعتدال يف ال�ضعي اإليه�، والتقلب فيه�، وال�ضتمت�ع 
به�، وعلى وعي اإرادة اهلل الت�ضريعية كم� عرب عنه�  يف الإ�ضالم، وعلى العمل 
ل�ضي�غة احلي�ة ال�ضخ�ضية والع�مة على طبقه� وهداه� - يتحدد موقف امل�ضلم من 

الطبيعة، واملجتمع، والع�مل.

فهذا الإن�ض�ن امل�ضلم ل ميكن اأن يقف حم�يًدا اإزاء م�ض�ألة العدل والظلم، 
واحلرية والطغي�ن، واإزاء م�ض�ألة التقدم والتخلف، �ضواء ذلك يف خ��ضة نف�ضه، ويف 

اجلم�عة، ويف املجتمع، ويف الع�مل.

اإن اللتزام ال�ض�رم بق�ضية العدل �ضد الظلم، وبق�ضية احلرية �ضد الطغي�ن، 
اأ�ض��س يف  اللتزام هو ركن  اإن هذا  الإ�ضالم...  له�  التقدم كم� خطط  وبق�ضية 
فيه،  العالق�ت  تقوم  الذي  امل�ضلم،  واملجتمع  امل�ضلم،  الإن�ض�ن  �ضخ�ضية  تكوين 

وبينه، وبني غريه، على هذه القيم.

ف�مل�ضلم يحمل ق�ضية اأكرب من �ض�أنه اخل��س، ق�ضية تتج�وز �ض�أنه اخل��س اإىل 
جمتمعه، واإىل الع�مل. واملجتمع امل�ضلم يحمل ق�ضية ل تقت�ضر على �ض�أنه اخل��س، 

واإمن� تتج�وزه اإىل الع�مل.
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ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ژٺ   تع�ىل:  قوله  من  املفهوم  اإن 
يف  معن�ه  يف  وم�   .]110 عمران/  ]اآل  ٹژ  ٹ   ٿ   ٿ      

القراآن الكرمي وال�ضنة وهو كثري.. 

اأ�ضبح واأم�ضى ومل  � - فيم� روي عنه - »من  واملفهوم من قول النبي 
يهتم ب�أمور امل�ضلمني فلي�س منهم«)1(، وم� يف معن�ه يف القراآن وال�ضنة وهو كثري.

واملجتمع،  الفرد  �ض�أن  يف  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  يف  الواردة  والتف�ضيالت 
ن يف هذين الن�ضني وغريهم�  انطالًق� من هذا املبداأ الفكري - الت�ضريعي املت�ضمَّ

مم� جرى جمراهم� يف الكت�ب وال�ضنة.

اإن املفهوم من هذا وذاك هو م� ذكرن�ه من التزام امل�ضلم الر�ض�يل بق�ض�ي� 
املجتمع، والأمة، والع�مل.

وبهذا التكوين الت�ضريعي املعجز عربَّ اهلل تع�ىل يف الإ�ضالم عن واقع املجتمع 
ال�ضي��ضي الب�ضري، وعن مرجت�ه: عن مط�حمه، وخم�وفه، وح�ج�ته، ونق�ط �ضعفه، 

واأخط�ئه، وم� يريده اهلل منه.

)1( وقد ورد عن اأن�س بن م�لك: »من اأم�ضى واأ�ضبح، ولي�س للموؤمنني واملوؤمن�ت، وامل�ضلمني وامل�ضلم�ت، من همه، 
فلي�س مني ول�ضت منه«، )الفردو�س مب�أثور اخلط�ب ل�ضريويه الديلمي )ت 509 هـ(، 3/ 621، رقم احلديث 

.5940
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)ز( جمتمع �سيا�سي ر�سايل ملتزم: 

ف�لإ�ضالم ل يهدف من خالل دعوته - عقيدة و�ضريعة - اإىل جمرد تكوين 
اأفراد موؤمنني به على م�ضتوى حي�تهم ال�ضخ�ضية، ت�رًك� لهم و�ض�أنهم فيم� يرون يف 
اأن يكون لهم نهج وموقف يف  الع�مة، ودون  ق�ض�ي� الإن�ض�ن، واملجتمع، والع�مل، 

هذه ال�ضوؤون.

نف�ضه�،  منغلقة على  املوؤمنني  هوؤلء  تكوين جم�ع�ت من  اإىل  يهدف  ول 
تعي�س حي�ة انفع�ل مبحيطه�، وا�ضتج�بة له، دون اأن تفعل وتوؤثر فيه وتتف�عل معه.

واأهدافه،  الإ�ضالم  بق�ضية  ملتزم  �ضي��ضي  جمتمع  تكوين  اإىل  هدف  واإمن� 
امل�ضلم،  الفرد  من  انطالًق�  اإن�ض�ن،  هو  مب�  الع�مل،  م�ض�حة  على  الإن�ض�ن،  وبق�ضية 

واجلم�عة امل�ضلمة، اإىل م�ضتوى املجتمع امل�ضلم امللتزم.

وجوهه�،  جميع  من  الفرد  حي�ة  تنظم  ت�ضريع�ت  تع�ىل  اهلل  و�ضع  وقد 
 - �ض�بق  ف�ضل  يف  بّين�  كم�   - الت�ضريع�ت  وهذه  واملجتمع.  لالأ�ضرة  وت�ضريع�ت 
مرتابطة فيم� بينه� توؤلف »كالًّ واحًدا« يجعل من ت�ضريع�ت الفرد والأ�ضرة جزًءا 
من الت�ضريع الع�م للمجتمع، ويجعل من ت�ضريع�ت املجتمع م�ضوؤولية على الأفراد.

وقد وجه اهلل تع�ىل خط�ب�ت الأمر والنهي اإىل الأمة، واإىل النبي �، وهذا 
يعني اأن الأمة - مب� هي اأمة - هي املكلفة بتنفيذ هذه الأوامر والنواهي كم� �ضي�أتي 

بي�نه مف�ضاًل اإن �ض�ء اهلل.
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حي�تهم  تتج�وز  م�ضوؤولي�ت  اأفراده  يتحمل  القبيل،  هذا  من  وجمتمع 
من  ي�ضتحيل  واأع�ض�ءه،  اخل��س  كي�نه  تتج�وز  م�ضوؤولي�ت  هو  ويتحمل  اخل��ضة، 
الن�حية املو�ضوعية اأن يوجد، وي�ضتمر، ويحقق اأهدافه، من دون اأن تكون له دولة، 

ونظ�م، وحكومة.

الدولة،  م�ض�ألة  الإ�ضالم  طرح  ال�ضرورة،  وهذه  الروؤية،  هذه  ق�عدة  وعلى 
والنظ�م ال�ضي��ضي - الجتم�عي، وق�ضية احلكم واحلكومة الإ�ضالمية.

)حـ( احلكم �سرورة فطرية لالجتماع الب�سري:

ا�ضتج�بة  هي  واإمن�  الأمر،  من  بدًع�  لي�ضت  احلكم  مب�ض�ألة  الإ�ضالم  وعن�ية 
وجود  عن  النظر  وبقطع  ذاته،  بحد  الب�ضري  الجتم�ع  يقت�ضيه�  التي  لل�ضرورة 
�ضريعة ونظ�م للحي�ة ينتظم حي�ة الإن�ض�ن من جميع وجوهه� وجم�لته� كم� هو 

ال�ض�أن يف الإ�ضالم.

فمنذ اأقدم الع�ضور اكت�ضف العقالء من بني الب�ضر، واملفكرون الفال�ضفة، 
واجلم�عة  الأ�ضرة،  من  بدًءا  ب�ضري،  اجتم�ع  كل  يف  ال�ضرورة   - احلقيقة  هذه 
ال�ضغرية، والقبيلة، اإىل املجتمع�ت الكربى، يف جميع حقب الت�ريخ، ومهم� ك�ن 
العتق�د الديني، والنظ�م الجتم�عي، وفل�ضفة احلي�ة التي يوؤمن به� املجتمع، ف�إن 
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وجود حكومة �ض�بطة متلك �ضلطة فوق الأفراد واجلم�ع�ت، ك�ن �ضرورة يف جميع 
الأحوال.

ول ميكن اأن ت�ضتقيم حي�ة الإن�ض�ن يف املجتمع، ول ميكن اأن ت�ضتقيم حي�ة 
املجتمع نف�ضه من دون نظ�م يحدد الواجب�ت، واحلقوق، وامل�ضوؤولي�ت، واحلدود، 

ومن دون حكومة ذات �ضلطة تنفذ به� هذا النظ�م على الأفراد واجلم�ع�ت.



)اأ( طبيعة الدولة واحلكومة يف االإ�سالم

واحلكومة  النظ�م  �ضرورة  اإىل  ب�لن�ضبة   - الب�ضرية  املجتمع�ت  اأن  نالحظ 
فيه� - على ق�ضمني:

الأول: هو املجتمع الذي ين�ضئ نظ�ًم�، ويقيم حكومة، ا�ضتج�بة لل�ضرورة 
الن��ضئة عن طبيعة الجتم�ع الب�ضري، ل�ضم�ن مت��ضك وبق�ء املجتمع و�ضالمته، 

وقدرته على حتقيق التقدم.

 - احلكومة  واإق�مة  النظ�م،  اإن�ض�ء  اإىل  تدعوه  الذي  املجتمع  هو  الث�ين: 
ب�لإ�ض�فة اإىل م� تفر�ضه طبيعة الجتم�ع الب�ضري - �ضرورة اأخرى ن��ضئة من كونه 
يحمل ر�ض�لة اإن�ض�نية مقد�ضة، ل ميكن اإجن�زه� اإل بتنظيم املجتمع يف دولة، واإق�مة 
حكومة تقوده فتحفظ مت��ضكه، وبق�ءه، و�ضالمته من التفكك الداخلي، والعدوان 
اخل�رجي، ومتكنه من حتقيق التقدم والزده�ر، ومتكنه - اإىل ج�نب كل ذلك - من 

حتقيق ر�ض�لته� الإن�ض�نية يف نف�ضه، ويف الع�مل.

الف�شل الثالث: الأ�شا�س النظري والواقع التاريخي
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ال�ضغرى - تدعي  الدول  اأن كل دولة كربى - ورمب� بع�س  ول �ضك يف 
لنف�ضه� ر�ض�لة تعتربه� مقد�ضة.

)اأوروب�  دول  اإىل  ب�لن�ضبة  الع�مل،  يف  احلر  والنظ�م  )الليبريالية(  مثاًل 
ور�ض�لته�  )اإيديولوجيته�(،  الدول  هذه  تعتربه�  املتحدة(،  و)الولي�ت  الغربية(، 
املقد�ضة. ومثاًل ال�ضرتاكية ب�لن�ضبة اإىل )الحت�د ال�ضوفي�تي( و)ال�ضني(، يعتربانه� 

ر�ض�لتهم� املقد�ضة.

يف  فرًق�  ثمة  ولكن  الإ�ضالمية،  والدولة  ب�لإ�ضالم  يخت�س  ل  الأمر  فهذا 
عالقة »الر�ض�لة املقد�ضة« مب�ضروع الدولة.

فت�رة تكون الدولة ق�ئمة، ا�ضتج�بة لل�ضرورة الن��ضئة عن طبيعة الجتم�ع 
الر�ض�لة،  تتبنى  ثم  دونه�،  ومن  املقد�ضة«،  »الر�ض�لة  على  �ض�بقة  ب�ضورة  الب�ضري 
الر�ض�لة  الدولة عن  تتخلى  اأن  وميكن  عليه�،  نف�ضه�  وتفر�س  الر�ض�لة،  تغزوه�  اأو 

املقد�ضة اإىل ر�ض�لة اأخرى، اأو اإىل ل �ضيء.

وهذا م� ينطبق على جميع �ضيغ الدولة املعروفة يف الت�ريخ.

ف�لدولة الروم�نية - مثاًل - ك�نت ق�ئمة، وتبنَّت امل�ضيحية ر�ض�لة مقد�ضة، ثم 
تخلَّت عنه�، ثم تبنته� مرة اأخرى.
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وهكذا ح�ل الدول الغربية احلديثة التي تخلت عن امل�ضيحية اإىل العلم�نية، 
واإىل )الليبريالية(، وميكن اأن تتخلى عنه� اإىل ال�ضرتاكية، اأو غريه�، وتبقى الدولة 

ق�ئمة يف جميع هذه احل�لت.

التخلي  ال�ضوفي�تي(، من  ال�ضرقية(، و)الحت�د  )اأوروب�  الآن يف  وم� يجري 
ال�ضوق  واقت�ض�د  )الليبريالية(  اإىل  اأخرى،  اأو  بدرجة  ال�ضرتاكية،  الر�ض�لة  عن 

بدرجة اأو اأخرى، �ض�هد على م� ذكرن�.

وت�رة اأخرى ل تكون الدولة ق�ئمة اإطالًق�، واإمن� تتكون على اأ�ض��س كونه� 
مل�  الر�ض�لة  هذه  تكن  مل  لو  بحيث  له�،  وح�ملة  املقد�ضة«  »الر�ض�لة  عن  تعبرًيا 

تكونت الدولة اإطالًق�.

واملجتمع الإ�ضالمي ب�لن�ضبة اإىل م�ضروع الدولة الإ�ضالمية من هذا القبيل.

فلي�س املطلوب يف املجتمع الإ�ضالمي - مع الإمك�ن - جمرد اإن�ض�ء دولة 
وحكومة كيفم� اتفق، ا�ضتج�بة ل�ضرورة الجتم�ع الب�ضري فقط، وهو اأمر مطلوب 
اإن�ض�ء دولة وحكومة حتقق ر�ض�لة  على كل ح�ل، كلم� ك�ن ذلك ممكًن�، واإمن� هو 

الإ�ضالم احل�ض�رية الإن�ض�نية يف امل�ضلمني، ويف الع�مل.

ا، وهي: اإن ت�ضريع الدولة، والنظ�م، واحلكومة،  ون�ضجل هن� حقيقة ه�مة جدًّ
لي�س جزًءا من الت�ضريع الإ�ضالمي ان�ضم اإىل اأجزاء اأخرى، واإمن� هو - ب�لإ�ض�فة اإىل 
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ذلك - نتيجة طبيعية و�ضرورية للعقيدة وال�ضريعة، كم� بّين� �ض�بًق�. اإنه ينبثق من 
طبيعة تكوين العقيدة وال�ضريعة. اإنه التعبري الطبيعي عن ال�ضريعة، ولو األغين�ه، اأو 

جت�هلن�ه، للزم اأن نلغي، اأو نتج�هل، ج�نًب� كبرًيا من ال�ضريعة الإ�ضالمية.

)ب( �سرورة احلكم يف املجتمع جزء من �سرورة كونية عامة 

وهذه ال�ضرورة يف املجتمع، هي: من وجهة نظر الإ�ضالم يف روؤيته ال�ض�ملة 
العميقة - التعبري الب�ضري عن �ضرورة ع�مة حتكم الكون كله مب� فيه ع�مل احلي�ة، 

والطبيعة، واملجتمع الب�ضري جزء واع من ع�مل احلي�ة، والطبيعة. 

و�ضدفة،  ع�ضوائية  ثمة  ولي�س  وه�دف،  ث�بت  بنظ�م  حمكوم  كله  ف�لكون 
ولي�س ثمة لعب وعبث. اإن هذا النظ�م املحكم، وهذا الهدف احلكيم، هم� اللذان 

عرب اهلل تع�ىل عنهم� بـ »احلق« يف اآي�ت كثرية: 

1 - ق�ل اهلل تع�ىل: ژې  ې    ې  ې  ى  ىژ ]الأنع�م/ 73[.

2 - وق�ل تع�ىل: ژ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ ]اإبراهيم/ 19[.

3- وق�ل تع�ىل: ژہ  ہ   ہ  ہژ ]النحل/ 3[.

ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ژھ   تع�ىل:  وق�ل   -4
ۇژ ]العنكبوت/ 44[.
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5- وق�ل تع�ىل: ژۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ   ې        ې  ې     ې  
ى     ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ   

ېئ        ېئژ ]الزمر/ 5[.

ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ژۆئ   تعـ�ىل:  وقـ�ل   -6
ی  ی  ی  یژ ]اجل�ثية/ 22[.

چ   ڃڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ        ژڄ   تع�ىل:  وق�ل   -7
چژ ]التغ�بن/ 3[.

واحلي�ة،  اجلم�د،  ع�مل  يف  الث�بت  الكوين  النظ�م  هو  الذي  »احلق«  وهذا 
والإن�ض�ن، ه�دف وموافق مل� تقت�ضيه احلكمة، فلي�س فيه لعب، ول عبث.

1- ق�ل اهلل تع�ىل: ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ.  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک.گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  

ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ژ ]الأنبي�ء/ 18-16[.

2- وق�ل تع�ىل: ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب.  خب  مب  ىب   
يب  جت  حت  خت  متژ ]الدخ�ن/ 39-38[.

ڭژ  ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ژے   ــى:  ـ�ل تـع ـ�ل  وـق  -3
]املوؤمنون/  115[.
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والعبثية،  الع�ضوائية،  من  اخل�يل  احلكيم،  اله�دف،  »احلق«  النظ�م  وهذا 
واللعب، هو نظ�م ژال�ضم�وات والأر�س وم� بينهم�ژ فهو نظ�م ح�كم على الكون 
كله: اجلم�د، واحلي�ة النب�تية، واحليوانية، والإن�ض�نية الذي هو جزء واع من هذا 

الوجود الكوين، ف�عل فيه، ومنفعل به.

مع  املن�ضجم  به،  اخل��س  احلق  نظ�مه  لالإن�ض�ن  يكون  اأن  فيجب  هن�  ومن 
تكوينه الفيزيولوجي، والنف�ضي، والروحي، واملجتمعي، يف �ضمن النظ�م الكوين 

الع�م.

ت�أثرًيا  واأي تن�فر بني و�ضع الإن�ض�ن والنظ�م الع�م ف�إنه - ب�ل�ضرورة - يوؤثر 
� على و�ضعية الإن�ض�ن يف الطبيعة واملجتمع، ويدخل اخللل، وال�ضطراب،  �ضلبيًّ

والف�ض�د، على حي�ته.

)ج( العالقة بني النظام الكوين وبني و�سعية االإن�سان - املجتمع

الوثيقة  العالقة  يظهر  �ضي�ق  يف  الآنفة  الكرمية  الآي�ت  معظم  ج�ءت  وقد 
اأن  ويظهر  املجتمع   - الإن�ض�ن  و�ضعية  وبني  الع�م،  الكوين  النظ�م  بني  املحكمة 
عه اهلل تع�ىل، هو التعبري الت�ضريعي املن��ضب عن ح�جة  النظ�م الب�ضري، الذي �ضرَّ

الإن�ض�ن اإىل النظ�م يف نط�ق النظ�م الكوين الع�م.

ف�آية �ضورة ]الأنع�م/ 73[ وردت يف �ضي�ق اآي�ت اأمر اهلل تع�ىل فيه� النبي � 
بقوله: ژٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ...ژ.
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واأمر اهلل فيه� النبي � اأن يذّكر الن��س ب�مل�ضوؤولية ال�ضخ�ضية لالإن�ض�ن عن 
اإليه ذلك من  يوؤدي  واتب�ع غري نهج اهلل، وم�  اأعم�له، وا�ضتنك�ر عب�دة غري اهلل، 

ال�ضي�ع، واحلرية، والتيه. ]الآي�ت/ 70 - 72[.

الألوهة،  حقيقة  عن  بحثه  يف    اإبراهيم  ق�ضة  ت�أتي   ]73[ الآية  وبعد 
وخط النبوات بعد اإبراهيم  ]الآي�ت/ 74 - 90[.

فيه�  تع�ىل  اهلل  ق�س  اآي�ت  �ضي�ق  يف  وردت   ]19 ]اإبراهيم/  �ضورة  واآية 
به  جوبهوا)1(  وم�  اأقوامهم،  مع   - ال�ضالم  عليهم   - الأنبي�ء  من  جملة  ح�ل 

ژک  گ   گ  گ    املكذبني:  اأمر  اإليه  اآل  وم�  وعدوان،  وبغي،  تكذيب،  من 
ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱڱ    ڳ   ڳ   گ.ڳ  

ڻژ. 

وق�س فيه� اأي�ًض� م� يوؤول اإليه عمل الك�فرين من �ضي�ع وبطالن ]الآي�ت/ 1 - 19[.

اآي�ت بنّي اهلل تع�ىل فيه� عن�يته  ]النحل/ 3[ وردت يف �ضي�ق  واآية �ضورة 
امل�دي  وتطوره  ا�ضتقراره  ح�ج�ت  وتي�ضري  لالإن�ض�ن،  والطبيعة  الأر�س  بتي�ضري 

]الآي�ت/ 4 - 16[.

فيه�  تع�ىل  اآي�ت ق�س اهلل  ]العنكبوت/ 44[ وردت يف �ضي�ق  واآية �ضورة 
 ، و�ضعيب   ، ولوط   ، واإبراهيم   ، نوح  الكرام:  الأنبي�ء  ح�ل 

)1(ُجوِبهوا: ُووجهوا. )م(.
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عليهم   - الأنبي�ء  به  جوبه  وم�  وثمود.  ع�د،  وح�ل  اأقوامهم،  مع    ومو�ضى
عن  منحرفة  من�هج  من  الأقوام  هذه  �ضلكته  وم�  وتكذيب،  بغي  من   - ال�ضالم 

ژ ڻ   ۀ  ۀ  ہہ   تع�ىل:  ق�ل  ذلك  وبعد  احلق،  وعن  الفطرة 
ہ  ہ  ھ  ھ   ژ ]43[.

وبعد ذلك اآية ال�ض�هد ]الآي�ت/ 14 - 44[.

واآية �ضورة ]اجل�ثية/ 22[ وردت يف �ضي�ق اآي�ت بني اهلل تع�ىل فيه� ت�ضخري 
الطبيعة لالإن�ض�ن ]الآي�ت/ 12 - 13[، وامل�ضوؤولية ال�ضخ�ضية لالإن�ض�ن، وانحراف 

بني اإ�ضرائيل عن هدي اهلل ]الآي�ت/ 15 - 17[: ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
واإنهم لن يغنوا من اهلل   ،]18[ ژ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
اأولي�ء بع�س، واإن حمي� ومم�ت املهتدين يختلف عن  �ضيًئ�، واإن الظ�ملني بع�ضهم 
اإلههم هواهم،  اتخذوا  الذين  واإن  ]الآي�ت/ 19 - 21[،  املنحرفني  حمي� ومم�ت 

ومل يوؤمنوا ب�لآخرة اتبعوا الظنون الب�طلة ]الآي�ت/ 23 - 24[.

ٹ     ژٿ  ٹ  ٹ     تع�ىل:  قوله  قبله�  ورد   ]3 ]التغ�بن/  �ضورة  واآية 
ٹ   ڤ   ڤژ ]2[. وبعده� ذكر اهلل الذين كفروا وم� اآل اإليه اأمرهم من 

وب�ل؛ لأنهم كذبوا ر�ضلهم - عليهم ال�ضالم - ]الآي�ت/ 4 - 6[.
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تع�ىل  اهلل  اآي�ت بني  �ضي�ق  ]الأنبي�ء/ 16 - 18[ وردت يف  �ضورة  واآي�ت 
فيه� �ضخرية امل�ضركني من دعوة النبي � وتكذيبهم، وب�ضرية الأنبي�ء - عليهم 

ال�ضالم، وم� اآل اإليه اأمر املكذبني من هالك ]الآي�ت/ 2 - 14[.

واآيت� �ضورة ]الدخ�ن/ 38 - 39[ وردت� يف �ضي�ق وعيد امل�ضركني، وتذكريهم 
اإليه  اآل  وم�  فرعون،  وق�ضة مو�ضى مع  الك�فرين،  �ضبقهم من  اأمر من  اإليه  اآل  مب� 
املنحرفة  الأقوام  قبلهم من  ع( ومن  )ُتبَّ قوم  اإىل  والإ�ض�رة  فرعون من هالك،  اأمر 

]الآي�ت/ 17 - 37[.

نة )د( فكرة الدولة واحلكومة يف ال�سُّ

هذا عن اأ�ضل فكرة الإ�ضالم عن املجتمع ال�ضي��ضي، والدولة، والنظ�م يف 
القراآن الكرمي.

واأم� يف ال�ضنة ال�ضريفة فقد ورد التعبري عن فكرة الدولة واحلكومة ب�عتب�ره� 
يقع  واإمن�  ت�ضريعه�،  اأ�ضل  وعن  عنه�،  ي�ض�أل  التي ل  وامل�ضّلم�ت  ال�ضرورات  من 

ال�ضوؤال عن تف��ضيله�. 

فلم يرد يف ال�ضنة - فيم� نعلم - �ضوؤال من امل�ضلمني للنبي � عن اأ�ضل 
فكرة الدولة واحلكومة، مع اأن هذا املو�ضوع من اأعظم الأمور التي تكتنف حي�ة 

الإن�ض�ن واملجتمع من جميع وجوهه�.



8282
يف االجتماع ال�سيا�سي االإ�سالمييف االجتماع ال�سيا�سي االإ�سالمي

82 82

وك�ن امل�ضلمون ي�ض�ألون عن كل �ضيء يت�ضل بحي�تهم الع�مة واخل��ضة، مم� 
ينبغي ال�ضوؤال عنه، وم� ل ينبغي ال�ضوؤال عنه، حتى علمهم اهلل تع�ىل يف �ض�أن ذلك 

ۈ   ۆ   ۆ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ڭ    ۓ  ۓ   ے   ژے   بقوله: 
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ىژ ]امل�ئدة/ 101[.

وقد �ض�ألوا - كم� بنّي اهلل يف القراآن - عن الأهلَّة، وعم� ينفقون، وعن القت�ل 
يف ال�ضهر احلرام، وعن اخلمر، واملي�ضر، وعن املحي�س، وعن اليت�مى واأحوالهم، 
وعن  الأنف�ل،  وعن  الروح،  وعن  ال�ض�عة،  وعن  عليهم،  وحرم  لهم  اأحل  وعم� 

اجلب�ل... وغري ذلك.

وقد حفلت ال�ضنة ال�ضريفة ب�آلف الأ�ضئلة عن كل م� يت�ضل بحي�ة الإن�ض�ن 
واأن�ضطته املختلفة مع غريه من الن��س، ويف الطبيعة.

ولكنهم مل ي�ض�ألوا عن اأ�ضل ت�ضريع الدولة واحلكومة. 

ول تف�ضري لذلك اإل كونهم يعون �ضرورته� وبديهيته� من اإدراكهم لطبيعة 
الفطرة من دولة وحكومة، ولأنهم عرفوا  له بحكم  � لبد  �ضي��ضيًّ كونهم جمتمًع� 

�ضرعيته� من طبيعة ال�ضريعة الإ�ضالمية، ومن مم�ر�ضة النبي � ل�ضوؤون احلكم.

وقد ذكرن� يف مدخل هذا الكت�ب، عند الكالم عن املنهج، بع�س م� ورد 
ال�ضريعة  يف  امل�ضّلم�ت  من  واحلكومة  الدولة  فكرة  كون  عن  يعرب  مم�  ال�ضنة  يف 

الإ�ضالمية. ونذكر هن� بع�س ال�ضواهد الأخرى:
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1- م� رواه ال�ضريف )الر�ضي(، عن اأمري املوؤمنني علي  يف رده على اخلوارج 
مل� �ضمع قولهم: »ل حكم اإل هلل«، ق�ل: 

»كلمة حق يراد به� ب�طل. نعم اإنه ل حكم اإل هلل، ولكن هوؤلء يقولون: 
ل اإمرة. واإنه لبد للن��س من اأمري بر، اأو ف�جر، يعمل يف اإمرته املوؤمن، وي�ضتمتع 
فيه� الك�فر، ويبلغ اهلل فيه� الأجل، ويجمع به الفيء، ويق�تل به العدو، وت�أمن به 
ال�ضبل، ويوؤخذ به لل�ضعيف من القوي، حتى ي�ضرتيح بر، وي�ضرتاح من ف�جر«)1(.

2- م� رواه )�ضليم بن قي�س(، عن اأمري املوؤمنني علي ، ق�ل:

ميوت  بعدم�  امل�ضلمني،  على  الإ�ضالم  وحكم  اهلل،  حكم  يف  »والواجب 
اإم�مهم، اأو يقتل، �ض�لًّ ك�ن اأو مهتدًي�، مظلوًم� ك�ن اأو ظ�ملً�، حالل الدم اأو حرام 
الدم، اأن ل يعملوا عماًل، ول يحدثوا حدًث�، ول يقّدموا يًدا ول رجاًل، ول يبداأوا 
ب�ضيء قبل اأن يخت�روا لأنف�ضهم اإم�ًم�، عفيًف�، ورًع�، ع�رًف� ب�لق�ض�ء وال�ضنة، يجمع 

اأمرهم، ويحكم بينهم، وي�أخذ للمظلوم من الظ�مل حقه، ويحفظ اأطرافهم«)2(.

3- م� رواه )الآمدي( عنه ، ق�ل: 

»وال ظلوم غ�ضوم، خري من فتنة تدوم«)3(.
)1( نهج البالغة، رقم الن�س 40. وابن اأبي احلديد، �ضرح نهج البالغة، 307/2 – 309، حتقيق حممد اأبو الف�ضل 

اإبراهيم، دار اإحي�ء الكتب العربية، ط. 2، 1380 هـ - 1965م.
)2( كت�ب �ضليم بن قي�س، �س 182.

)3( الغرر والدرر، �س 503، احلديث 10220.
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4- م� رواه )الف�ضل بن �ض�ذان(، عن الإم�م علي بن مو�ضى الر�ض� ، ولعله 
اأجمع م� ورد يف �ضنة اأئمة اأهل البيت - عليهم ال�ضالم - يف �ض�أن م�ض�ألة احلكم، 

والدولة واحلكومة، يف الإ�ضالم، ق�ل:

»ف�إن ق�ل ق�ئل: فلم وجب عليكم معرفة الر�ضل، والإقرار بهم، والإذع�ن 
لهم ب�لط�عة؟ قيل له: لأنه مل� مل يكتف يف خلقهم وقواهم م� يثبتون به ملب��ضرة 
ال�ض�نع تع�ىل، حتى يكلمهم وي�ض�فههم ل�ضعفهم وعجزهم، وك�ن ال�ض�نع متع�لًي� 
عن اأن يرى ويب��ضر، وك�ن �ضعفهم وعجزهم عن اإدراكه ظ�هًرا، مل يكن بد لهم 
من ر�ضول بينه وبينهم، مع�ضوم، يوؤدي اإليهم اأمره، ونهيه، واأدبه، ويفقههم على م� 
يكون به - اجتالب من�فعهم، ودفع م�ض�رهم، اإذ مل يكن يف خلقهم م� يعرفون به، 
م� يحت�جون اإليه، من من�فعهم وم�ض�رهم، فلو مل يجب عليهم معرفته وط�عته، مل 
يكن لهم يف جميء الر�ضول منفعة، ول �ضد ح�جة، ولك�ن يكون اإتي�نه عبًث� لغري 

منفعة ول �ضالح، ولي�س هذا من �ضفة احلكيم الذي اأتقن كل �ضيء.

»ف�إن ق�ل ق�ئل: ومل جعل )اأويل الأمر( واأمر بط�عتهم؟ قيل: لعلل كثرية:

»منه�: اإن اخللق مل� وقفوا على حد حمدود، واأمروا اأن ل يتعدوا تلك احلدود 
مل� فيه من ف�ض�دهم، مل يكن يثبت ذلك، ول يقوم، اإل ب�أن يجعل عليهم فيه� اأميًن� 
ر عليهم، لأنه  ي�أخذهم ب�لوقت، عندم� اأبيح لهم، ومينعهم من التعدي على م� حظَّ
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لو مل يكن ذلك، لك�ن اأحد ل يرتك لذته ومنفعته لف�ض�د غريه، فيجعل عليهم 
قّيًم� مينعهم من الف�ض�د، ويقيم فيهم احلدود، والأحك�م.

»ومنه�: اإن� ل جند فرقة من الفرق، ول ملة من امللل، بقوا وع��ضوا اإل بقّيم 
ورئي�س، مل� ل بد لهم منه يف اأمر الدين والدني�، فلم يجز يف حكمة احلكيم اأن يرتك 
اخللق مم� يعلم اأنه ل بد لهم منه، ول قوام لهم اإل به فيق�تلون به عدوهم، ويق�ضمون 

به فيئهم، ويقيمون به جمعتهم وجم�عتهم، ومينع ظ�ملهم من مظلومهم«.

»ومنه�: اإنه لو مل يجعل لهم اإم�ًم� قيًم�، اأميًن�، ح�فًظ�، م�ضتودًع�، لدر�ضت)1( 
امللة، وذهب الدين، وغريت ال�ضنن والأحك�م، ولزاد فيه املتبدعون، ونق�س منه 
امللحدون، و�ضبهوا ذلك على امل�ضلمني، اإذ قد وجدن� اخللق منقو�ضني، حمت�جني، 
غري ك�ملني، مع اختالفهم، واختالف اأهوائهم، وت�ضتت ح�لتهم، فلو مل يجعل 
فيهم� قّيًم� ح�فًظ�، مل� ج�ء به الر�ضول الأول، لف�ضدوا على نحو م� بين�ه، وغريت 
ال�ضرائع وال�ضنن، والأحك�م، والإمي�ن، وك�ن يف ذلك ف�ض�د اخللق اأجمعني...«)2(.

وي�ضرح  واحلكومة،  الدولة  اإىل  الفطرية  ال�ضرورة  ي�ضرح  احلديث  وهذا 
ال�ضرورة الر�ض�لية لالإ�ضالم واملجتمع الإ�ضالمي لذلك، كم� ذكرن� فيم� �ضبق.

)1( َدَر�َضت: عفت وذهب اأثره�. )م(.
)2( علل ال�ضرائع، �س 252، اأبو جعفر حممد بن ب�بويه القمي، املعروف بـ )ال�ضيخ ال�ضدوق( )ت 381هـ( ط 2، 

املكتبة احليدرية، النجف الأ�ضرف، 1385هـ - 1966م.
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5- م� رواه )ال�ضيخ�ن( عن اأبي هريرة، عن النبي � ق�ل: »ك�نت بنو اإ�ضرائيل 
ت�ضو�ضهم الأنبي�ء، كلم� هلك نبي خلفه نبي، واإنه ل نبي بعدي، و�ضتكون خلف�ء 
واأعطوهم  ف�لأول،  الأول  ببيعة  فوا  ق�ل:  ر�ضول اهلل؟  ي�  ت�أمرن�  فم�  ق�لوا:  فتكرث. 

حقهم، ف�إن اهلل �ض�ئلهم عم� ا�ضرتع�هم«)1(.

ا يف ال�ضنة املروية عن النبي �،  والن�ضو�س التي من هذا القبيل كثرية جدًّ
وعن اأئمة اأهل البيت - عليهم ال�ضالم، من طرق ال�ضيعة وال�ضنة، يجده� املتتبع 

يف ثن�ي� معظم اأبواب احلديث والفقه.

خال�سة

لقد حت�ضل من جميع م� �ضبق: اأن فكرة الدولة واحلكومة - يف الإ�ضالم - 
هي �ضرورة تنبثق من طبيعة ال�ضريعة الإ�ضالمية، ولي�ضت جمرد ت�ضريع منف�ضل 

من جملة ت�ضريع�ته�.
)1( �ضحيح م�ضلم، 3/ 1471، احلديث 1842، كت�ب الإم�رة، ب�ب وجوب الوف�ء ببيعة اخللف�ء.

وينبغي التنبيه اإىل اأنن� مل نراع يف هذه الن�ضو�س من جهة ال�ضنة، ف�إن بع�ضه� معلوم ال�ضعف، بح�ضب موازين   
علم الرج�ل، ودراية احلديث. والوجه يف ذلك اأن احلديث ال�ضعيف الوارد يف ق�ضية تقت�ضي طبيعته� �ضهرته� 
وذيوعه� يف الن��س، اإذا ك�ن عليه �ض�هد من قراآن، اأو �ضنة �ضحيحة، ف�إنه يعك�س اأي�ًض� - ك�لن�س ال�ضحيح - 
وجود الفكرة الأ�ض��س ور�ضوخه� يف الذهنية الإ�ضالمية الع�مة، ولومل تكن كذلك لورد الن�س برده�، والردع 

عنه�، ول�ض�ع ذلك، وذاع بني امل�ضلمني ع�مة، ورواة احلديث، وحملة العلم، خ��ضة.
وهذا مبداأ �ض�ر فيم� يتعلق بكل �ضيء وردت الرواية بن�ضبته اإىل ال�ضرع، وك�ن مم� يت�ضل ب�ل�ضرورات اليومية   
و�ضبهه� للن��س اأفراًدا وجم�ع�ت وجمتمًع�، فال يعقل يف الع�دة اأن تو�ضع الأك�ذيب ب�ض�أنه، وت�ضيع بني الن��س، 
على نحو تكون لهم ديًن�، ول يرد عن ال�ض�رع املقد�س، وحملة ال�ضريعة من الأئمة - عليهم ال�ضالم - واأئمة 

العلم والفقه، م� يردع عنه�، ويك�ضف زيفه�، ومت�م احلديث عن هذا املو�ضوع يف علم الأ�ضول.
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وهي ا�ضتج�بة للفطرة وال�ضرورة التي يقت�ضيه� الجتم�ع الب�ضري الذي ل 
يعقل حتققه من دونه�. واملجتمع الإ�ضالمي لي�س �ضذوًذا خ�رًج� عن هذه الفطرة، 

وعن هذه ال�ضرورة.

املحكوم  الكون  املجتمع جزًءا من  الإن�ض�ن -  يفر�ضه� كون  وهي �ضرورة 
النب�تية،  بنظ�م كوين ث�بت و�ض�مل جلميع املوجودات يف عوامل اجلم�د، واحلي�ة 
واحليوانية... هذه العوامل التي يقف الإن�ض�ن يف قمته� ك�ئًن�، واعًي�، ع�قاًل، مريًدا، 
ده ب�لو�ض�ئل والقدرات امل�دية،  ر اهلل له �ض�ئر العوامل، وزوَّ ا. وقد �ضخَّ خمت�ًرا، حرًّ

والعقلية، والنف�ضية، لالنتف�ع به� يف نط�ق ا�ضتخالفه.

التعبري عن  ت�ضمن�  قد  ال�ضريفة،  وال�ضنة  الكرمي،  القراآن  اأن  كله جند  لهذا 
فكرة الدولة، والنظ�م، واحلكومة، يف الت�ضريع الإ�ضالمي، بعد اأن راأين� اأن الإ�ضالم 

� ملتزًم� ذا ر�ض�لة ع�ملية. يكّون م�ضلًم� ملتزًم� ذا ر�ض�لة، وجمتمًع� �ضي��ضيًّ

والت�ضريعي،  والجتم�عي،  التكويني،  الواقع  النظرية يف  احلقيقة  هذه  اإن 
الإ�ضالمي قد وجدت ب�لفعل يف الواقع الت�ريخي املو�ضوعي لالإ�ضالم.

)هـ( جذور فكرة املجتمع ال�سيا�سي، والدولة، واحلكومة، يف العهد املكي

ال�ضي��ضي-  والنظ�م  للدولة،  الع�مة  اخلطوط  مالمح  تك�ملت  لقد 
الجتم�عي، وق�ضية احلكم، بعد الهجرة اإىل املدينة، وتكوين اأول جمتمع �ضي��ضي 
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اأر�ضه، واإق�مة  اإ�ضالمي لأول مرة يف الت�ريخ، واإن�ض�ء الدولة لهذا املجتمع وعلى 
احلكم الإ�ضالمي بقي�دة ر�ضول اهلل �.

اأم� قبل ذلك - يف العهد املكي - فلم يتن�ول الت�ضريع الإ�ضالمي هذه الأمور 
�، واإمن�  ب�ضورة مب��ضرة و�ضريحة؛ لأن امل�ضلمني يف )مكة( مل يكونوا جمتمًع� �ضي��ضيًّ
ك�نوا جم�عة عقيدية حتكمه� عالق�ت ترتاوح بني ال�ضتغراب، واجلف�ء، والتوتر، 

والعداء مع جمتمعه� الذي ك�ن حمكوًم� - وهي من �ضمنه - بنظ�م »املالأ«)1(.

ومل تكن نق�ط اخلالف وال�ضدام بني اجلم�عة امل�ضلمة وجمتمعه� يف )مكة( 
م�ض�ئل �ضي��ضية ب�ضكل مب��ضر، واإمن� ك�نت م�ض�ئل عقيدية، وفكرية، واجتم�عية، 
ذات مف�عيل �ضي��ضية واقت�ض�دية، بال �ضك، ولكنه� ل تت�ضمن اعرتا�ًض� مب��ضًرا 

على م� يت�ضل ب�ل�ضلطة ال�ضي��ضية يف املجتمع.

ومل ت�ضتمل الدعوة الإ�ضالمية يف هذا العهد على مفردات �ضي��ضية وا�ضحة 
الأ�ض��ضية  العقيدة  ق�ض�ي�  على  مق�ضورة  الدعوة  مفردات  ك�نت  واإمن�  و�ضريحة، 
الكربى: ق�ضية الألوهية والتوحيد، وق�ضية النبوة الع�مة )النبوات ال�ض�بقة( ونبوة 
حممد �، وق�ضية )احلي�ة بعد املوت(: البعث واملع�د واليوم الآخر، وق�ضية عدل 

اهلل تع�ىل، ورحمته، وقدرته، وعلمه، و�ض�ئر �ضف�ته، �ضبح�نه وتع�ىل.

)1( نظ�م املالأ: هو النظ�م الذي ك�نت )مكة( حمكومة به قبل الإ�ضالم. حيث ك�ن يحكمه� جمل�س يتكون من 
زعم�ء ع�ض�ئر قري�س، التي ك�ن اأبن�وؤه� ميثلون اأغلبية �ضعب )مكة(. فك�ن هذا املجل�س ميثل ال�ضلطة ال�ضي��ضية 
والتنفيذية العلي� يف )مكة(، ويرتكز ب�لدرجة الأوىل على )نظ�م الإيالف( التج�ري/ ال�ضي��ضي/ الذي نظم 

عالق�ت )مكة( اخل�رجية ب�لقب�ئل الأخرى، خ�رج )مكة( وحميطه�، وب�لدول املج�ورة للحج�ز.
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الفقراء  الجتم�عية:  امل�ض�ألة  على  ت�ضتمل  الدعوة  مفردات  ك�نت  كم� 
املتحكمون  الأغني�ء  مي�ر�ضه  الذي  والقت�ض�دي  الجتم�عي  والظلم  والأغني�ء، 

املت�ضلطون، و�ضلوك »املرتفني« يف احلي�ة الجتم�عية وال�ضي��ضية.

ويف ثن�ي� بي�ن هذه احلق�ئق ك�ن الوحي القراآين ينبه الأذه�ن ويوجه العقول 
ق�ض�ي�  وعلى  الك�ملة،  ال�ض�ملة  اهلل  قدرة  على  واإبداعه  اخللق  بحق�ئق  للربهنة 

العقيدة الأ�ض��ضية الكربى.

ولكن - مع ذلك - حمل العهد املكي - يف القراآن وال�ضرية - اإ�ض�رات اإىل 
طبيعة الدعوة الإ�ضالمية، من الن�حية ال�ضي��ضية، كم� ت�ضمنت الآي�ت، وبع�س 

وق�ئع ال�ضرية، اإ�ض�رات اإىل امل�ضتقبل. 

وقد ت�ضمنت هذه الإ�ض�رات فكرة املجتمع ال�ضي��ضي، والدولة، وال�ضلطة 
ال�ضي��ضية، واحلكم.

وقد ورد ذلك يف جملة من الآي�ت، والرواي�ت:

)أ( فمما جاء يف القرآن الكريم، مجلة من اآليات؛ منها:

ڌ   ڌ       ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   ژچ   تع�ىل:  قوله   -1
ک   ک.ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڎ.ڈ   ڎ  
ڻ     ں   ڱں    ڱ       ڱ     ڱ    ڳ     ڳ   ڳ   گ.ڳ   گ   گ     
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ے   ے      ھ     ھ   ھ   ھ   ہہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ    ڻ   ڻ. 
ۓژ ]الأنبي�ء/ 109-105[.

ب�أن و�ضع امل�ضلمني لن يبقى على م� هو  اإ�ضع�ر واإيح�ء قوي  ففي الآي�ت 
املعتدين  املكذبني  واإن  و�ضلط�نً�،  دولة  امل�ضتقبل  يف  لهم  واإن  )مكة(،  يف  عليه 
واإنهم  اآت على كل ح�ل،  ولكنه  بعيد،  اأو  قريب  احلقيقة يف وقت  �ضريون هذه 

�ضين�لون عق�بهم.

ىئ   ىئ   ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ژۇئ   تع�ىل:  قوله   -2
مب   خب   حب   ىئ.جب   مئ   حئ   یجئ   ی   ی   ىئی  

ىبژ ]النحل/ 42-41[.

يف الآية املب�ركة وعد من اهلل بتغيري احل�ل يف الدني�، وينبغي اأن يكون تغيرًيا 
احلب�ضة،  مه�جري  �ض�أن  يف  الآية  اأن  والظ�هر  للم�ضلمني.  ال�ضي��ضي  الو�ضع  يف 
وامل�ضلمون يواجهون يف )مكة( عدوانً� �ض�رًي� من قري�س امل�ضركة، وهجرة من ه�جر 
اإىل احلب�ضة من امل�ضلمني ك�نت مظهًرا من مظ�هر ال�ضطه�د ال�ضي��ضي للم�ضلمني.

3- وق�ل تع�ىل: ژ ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  
ک   ک  ک  گ   گ  گ  ژ ]الزمر/ 36[.

يف الآية اإ�ضع�ر وا�ضح ب�حلم�ية، ووعد �ضمني بن�ضر يف امل�ضتقبل على قوى 
ال�ضرك التي يهدد به� امل�ضركون النبي � وامل�ضلمني امل�ضت�ضعفني.
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4- قوله تع�ىل: ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ     ڑ.  ک  ک  ک     ک      گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ. ڳ  

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ. ۀ  ہ       ہ    ہ  

ہ  ھ.  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ.  

ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې.  ى  ى  ائ  ائ       ەئ  ەئ  وئ  

ی   ی    ی   ی   ىئ    ىئ   ىئ   ېئ.   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ       ۇئ   وئ  

جئژ ]ال�ضورى/ 43-36[.

فقد ا�ضتملت هذه الآي�ت على بداي�ت الت�ضريع يف �ض�أن املجتمع ال�ضي��ضي 
والدولة:

)اأ( الإنف�ق امل�يل: وهو املرحلة الت�أ�ضي�ضية الأولية من ت�ضريع�ت الواجب�ت 
امل�لية الع�مة.

)ب( رد العدوان على اجلم�عة: وهو املرحلة الت�أ�ضي�ضية الأولية من ت�ضريع 
اجله�د.

)ج( حكم املف�ضدين يف الأر�س يف مرحلته الأولية.

)د( مبداأ ال�ضورى يف اإدارة ال�ضوؤون الع�مة.

5- وق�ل تع�ىل: ژ ی  جئ    حئ  مئ  ىئيئ  جب   حب  خب  مب  ىبژ ]الطور/ 48[.
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ف�إن الآية تت�ضمن اإ�ضع�ًرا بوعد احلم�ية والن�ضرة، وتغيري الواقع ال�ضيئ.

6- الآي�ت التي تق�س اأنب�ء بني اإ�ضرائيل وغريهم مع الفراعنة والطغ�ة. وبني اهلل 
فيه� اأن الغلبة وال�ضلط�ن يف النه�ية للموؤمنني، ف�إن فيه� تلويًح� مل� �ضيوؤول اإليه ح�ل 

امل�ضلمني.

ژۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      تع�ىل:  قوله  ذلك  ومن 
ھ.ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ. ې  ې  ې  ې  ى  ى      
ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ. ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀژ ]الق�ض�س/ 6-3[.

7- قوله تع�ىل: ژے   ے  ۓ        ۓ  ڭ.ڭ  ڭ  ۇ  .  ۆ   ۆ  ۈ  
ۈژ ]ال�ض�ف�ت/ 173-171[.

وقوله تع�ىل: ژٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  
ڦژ ]غ�فر/ 51[.

فهذه الآي�ت - وثمة غريه� يف القراآن املكي - تت�ضمن اإره��ض�ت ووعوًدا 
واحلكومة،  والدولة،  ال�ضي��ضي،  املجتمع  لالإ�ضالم:  ال�ضي��ضي  امل�ضروع  ب�إق�مة 
واملط�ردة، يف  القمع، وال�ضطه�د،  فيه�  يك�بدون  امل�ضلمون  التي ك�ن  املرحلة  يف 
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)مكة(. وك�ن املجتمع ال�ضي��ضي ونظ�مه يتحكم�ن بكل �ضيء. ولقد �ضدق اهلل 
وعده يف )املدينة( بعد الهجرة.

مو�ضى  نب�أ  تالوة  ب�أن  ت�ضريح  )الق�ض�س(  �ضورة  اآي�ت  من  الأوىل  الآية  ويف 
املوؤمنني  م�ضري  ب�أن  الإيح�ء  تت�ضمن  فهي  ژھ     ھژ     وفرعون موجهة 

وع�قبة اأمرهم هي: اخلال�س، واحلرية، وال�ضي�دة.

)ب( ومما جاء يف السنة، يف سرية النيب � يف العهد املكي مجلة من الروايات:

عب��س.  ابن  ب�ضنده عن  ت�ريخه  )الطربي( يف  ورواه  الدار.  منه�: حديث 
ورواه غريه:

يف مكة، يف ال�ضنة الث�لثة من مبعث النبي � حني نزل قوله تع�ىل: ژڇ  
ي�ضنع  اأن     � عليًّ  � اهلل  ر�ضول  اأمر  ]ال�ضعراء/ 214[،  ڇ  ڇژ 

طع�ًم� ويجمع بني عبد املطلب.. يف حديث طويل ج�ء فيه:

»... ثم تكلم ر�ضول اهلل � فق�ل: 

»ي� بني عبد املطلب! اإين واهلل م� اأعلم �ض�بًّ� يف العرب ج�ء قومه ب�أف�ضل 
تع�ىل  اهلل  اأمرين  وقد  والآخرة،  الدني�  بخري  جئتكم  قد  اإين  به،  جئتكم  قد  مم� 
اأخي، وو�ضيي،  اأن يكون  يوؤازرين على هذا الأمر على  ف�أيكم  اإليه،  اأدعوكم  اأن 

وخليفتي فيكم؟«.
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»ق�ل )علي بن اأبي ط�لب(: ف�أحجم القوم جميًع�، وقلت - واإين لأحدثهم 
اأن� ي� نبي اهلل اأكون  �، واأرم�ضهم عيًن�)1(، واأعظمهم بطًن�، واأحم�ضهم �ض�ًق�)2(:  �ضنًّ
فيكم،  وخليفتي  وو�ضيي،  اأخي،  هذا  اإن  ق�ل:  ثم  برقبتي،  ف�أخذ  عليه!  وزيرك 

ف��ضمعوا له واأطيعوا«)3(.

وثمة ن�ضو�س اأخرى يف ال�ضرية يف العهد املكي.

ال�ضي��ضية،  وال�ضلطة  الدولة،  م�ض�ألة  اأن  على  تدل  الرواي�ت  هذه  ف�إن 
عنه�  يعرب  ومل  املكية،  مرحلته  يف  الإ�ضالم  يت�ضمنه�  اأموًرا  ك�نت  واحلكومة، 
تكوين  �ضروط  لذلك؛ لأن  من��ضبة  املرحلة مل تكن مرحلة  تلك  �ضراحة؛ لأن 
امل�ضلمني يف  لدى  توفرت  قد  تكن  ال�ضي��ضية، مل  وال�ضلطة  ال�ضي��ضي،  املجتمع 

ذلك احلني.

)و( تاأ�سي�ض الدولة واإقامة احلكومة يف العهد املدين

التي  امل�ضلمة  اجلم�عة  حتولت   � النبي  هجرة  بعد   - املدين  العهد  يف 
امل�ضلمني  مع  واحتدت  وتك�ملت  املدينة،  اإىل  ه�جرت  اأن  بعد  )مكة(،  ك�نت يف 
فيه� )الأن�ض�ر( - اإىل جمتمع �ضي��ضي، برزت مالحمه تدريًج� من خالل املم�ر�ضة 

َم�س، وهو و�ضخ اأبي�س يجتمع يف املوق... والنعت اأرم�س ورم�ض�ء )ق�مو�س(. ْت عينه - كَفِرَح: من الرَّ )1( رِم�ضَ
)2( اأحم�س ال�ض�قني: يعني �ض�ر دقيق ال�ض�قني )ق�مو�س(.

)3( ت�ريخ الطربي، 2/ 217، وم�ضند اأحمد، 1/ 11، وكنز العم�ل، 6/ 392 و396 و397 و401، والك�مل لبن 
الأثري، 2/ 28.
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احلي�ة  وم�ضوؤولي�ت  ملهم�ت   - التدريجي  الإلهي  الت�ضريع  على هدى   - اليومية 
وتعلم،  وتعليم،  اجتم�عي،  وتوا�ضل  حرفية،  واأعم�ل  وجت�رة،  زراعة،  من  املدنية 
املجتمع  منه�  تكّون  التي  القب�ئلية  املجموع�ت  بني  جديدة  قراب�ت  اأن�ض�أ  وزواج 
اجلديد. ومن خالل عالق�ت �ضي��ضية وجت�رية )عالق�ت مواطنة( مع اليهود الذين 
كّونوا جزًءا من هذا املجتمع عند اإن�ض�ئه، وقبلهم الإ�ضالم مواطنني، فبني جمتمعه 

على ق�عدة امل�ض�ركة يف امل�ضوؤولي�ت.

وقد تكون هذا املجتمع - كم� ذكرن� - تدريًج� على هدى الت�ضريع التدريجي 
واملم�ر�ضة اليومية للحي�ة يف اأطره� املختلفة، واأن�ضطته� املتنوعة.

املجتمع  اأ�ض�س  ب�لتدريج  ال�ضريف  القراآين  الوحي  يف  تع�ىل  اهلل  ف�ضرع 
التي  الأ�ض�س  واملب�دئ  الكربى،  واخلطوط  ومهم�ته،  وخ�ضو�ضي�ته،  ال�ضي��ضي، 

تقوم عليه� دولة الإ�ضالم.

وت�ضمنت الت�ضريع�ت القواعد، واملب�دئ والأ�ض�س لالجتم�ع الإ�ضالمي، 
ولل�ض�أن القت�ض�دي، واملب�دئ والقواعد الت�ضريعية للدف�ع، والدعوة، وللعالق�ت 

مع الأقوام واملجتمع�ت الأخرى.

� - كم� ذكرن� -  مل ينزل الوحي بذلك كله دفعة واحدة، فقد ك�ن تدريجيًّ
لأن املجتمع ال�ضي��ضي والدولة ك�ن� يف ح�لة التكوين، وك�ن� ينموان رويًدا رويًدا - 
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يف مواجهة �ضعوب�ت الروح القبلية والثق�فة ال�ض�ئدة - من خالل احلي�ة اليومية 
للم�ضلمني بقي�دة النبي �.

وك�ن الوحي متت�بًع� ل ينقطع، يواكب الأحداث، اأو ي�ضنعه�. 

على  اأي�ًض�  ت�ضتمل  والدولة  املجتمع  �ض�أن  يف  الإلهية  البي�ن�ت  وك�نت 
الرتبوي  التوجيه  وعلى  العقيدة،  ق�ض�ي�  وعلى  الأخرى،  ال�ضوؤون  يف  ت�ضريع�ت 
احلي�ة،  عن  التعبري  يف  العظيم  القراآن  اأ�ضلوب  هو  م�  على  الروحية،  والتنمية 

والإن�ض�ن، واملجتمع، ب�عتب�ره� كالًّ واحدًا، متك�ماًل، متف�عاًل.



الق�سم الثاين

املالمح العامة، واملبادئ والأ�س�س 

يف �ساأن املجتمع ال�سيا�سي،

والدولة، والنظام 





متهيد

اإن املفهوم احلديث للدولة - وهو الذي قامت على اأ�سا�سه الدولة احلديثة 
يف الغرب - كما حققه الفقه الد�ستوري احلديث، وعلم ال�سيا�سة هو اأنها:

»�سعب - اأو اأمة - ينظم اأمرهم حكم، ويخ�سعهم هذا احلكم جميًعا اإىل 
اأحكام قانونية واحدة ال متايز فيها«.

وعند حتليل هذا التعريف جند اأن مكونات الدولة احلديثة ثالثة اأمور:

1- جمموعة ب�سرية )�سعب، اأو اأمة(.

2- حكم يج�سد �سلطة على ال�سعب.

3- قوانني واحدة جلميع االأفراد من دون متييز بينهم.

4- االأر�ض التي ي�سكنها ال�سعب اأو االأمة، وحتكمها الدولة بقوانينها.

الف�سل الأول: قيم املجتمع الإ�سالمي التي تقوم 
عليها فكرة الدولة يف الإ�سالم
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)االأر�ض(،  هو  لها  رابع  مكون  على  الدولة  يف  احلديثة  النظريات  ت�سدد 
هذا  اإغفال  االإ�سالمي  ال�سيا�سي  الفقه  على  الغربيني  الباحثني  بع�ض  وياأخذ 
العن�سر. وقد ُيّدعى اأن االإ�سالم اأغفله، وقد يجعل ذلك ذريعة للطعن يف اأطروحة 

الدولة يف االإ�سالم منهم )برنار لوي�ض( مثاًل.

ال�سيا�سي  الفقه  يف  تبحث  مل  التي  امل�سائل  من  امل�ساألة  هذه  اأن  واحلق 
ن، وهي م�ساألة معقدة نقدم عنها االآن ملحة يف عجالة �سريعة. املدوَّ

اأر�ض الدولة

مل يبحث الفقهاء امل�سلمون م�ساألة )اأر�ض الدولة(، وكون االأر�ض اإحدى 
مكونات مفهوم الدولة، باملعنى الذي يتداول يف الدرا�سات ال�سيا�سية املعا�سرة.

واإمنا بحثوا م�ساألة االأر�ض من منظورين:

اأحدهما: املنظور ال�سيا�سي، من حيث عالقة االأر�ض باالأمة والدعوة. ومن 
ن مفهوم وم�سطلح )دار االإ�سالم( يف مقابل )دار احلرب( اأو يف  هذا املنظور تكوَّ
مقابل )دار احلرب، ودار احلياد، ودار التعاهد( كما يظهر من بع�ض الفقهاء ونحن 

نذهب اإليه.

وهذا املنظور اأعم من �سيغة الدولة واحلكم ال�سيا�سي كما �سرنى.
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ثانيهما: املنظور االقت�سادي، من حيث االأحكام املتعلقة باالأرا�سي ذات 
امللكية العامة، وهي االأرا�سي اخلراجية واأرا�سي االأنفال.

و)الدولة(، يف  )االأمة(  بني  التمييز  من  امل�ساألة، البد  احلال يف  ولتحقيق 
حالة عدم تطابقهما يف كيان �سيا�سي واحد. عند البحث عن عن�سر االأر�ض يف 
التكوين ال�سيا�سي لهما، يف ع�سر الغيبة عند ال�سيعة، وبعد وفاة النبي � عند 

اأهل ال�سنة و�سائر امل�سلمني.

فاالأمة امل�سلمة لي�ض لها وطن جغرايف خا�ض وحمدد بحدود ثابتة؛ الأنها مل 
تتكون على اأ�سا�ض عرقي، اأو لغوي، اأو اأي اأ�سا�ض اآخر لالجتماع الب�سري يقوم 
على االنت�ساب اإىل اأر�ض معينة يف حالة �سابقة على تكوين االأمة، ليقال اإن اأر�سه 

هي اأر�ض االأمة.

لقد تكونت االأمة امل�سلمة على اأ�سا�ض اعتقاد االإ�سالم، وااللتزام به عقيدة 
و�سريعة، دون اأي اعتبار اآخر، و�سيبقى اأ�سا�ض تكونها دائًما هو االإ�سالم دون اأي 

�سيء اآخر م�ستقل عن االإ�سالم، اأو من�سم اإليه.

ولذلك فاإن االأمة امل�سلمة يف حالة تكون ومنو م�ستمر، ولن تكتمل اإال اإذا 
ا�ستوعبت اجلن�ض الب�سري كله.
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وهي لذلك كيان مفتوح ال�ستيعاب م�سلمني جدد، والنمو واالت�ساع بهم، 
ولي�ست مغلقة على اأقوام خم�سو�سني ال تتعداهم اإىل غريهم، الأنها )اأمة اإجابة 
اإىل  املدعوين  امل�سلمني  غري  وهم  الدعوة/  اأمة  اإىل  املوجهة  الدعوة  مهمة  حتمل 
الدخول يف االإ�سالم(، وكل اإن�سان جديد، يدخل يف االإ�سالم، فاإنه يدخل معه 
اأر�سه اإىل )دار االإ�سالم( التي تت�سع با�ستمرار، منذ بداأت يف )يرثب/ املدينة(، 

حتى بلغت اإىل ما هي عليه االآن.

للداللة  الفقهاء  ا�ستعمله  الذي  الفقهي  امل�سطلح  هو  االإ�سالم(  و)دار 
م�سلمون،  وجد  حيثما  تكون  وهي  امل�سلمة،  لالأمة  اجلغرافية(  )ال�سخ�سية  على 
االإ�سالم( ال  )دار  فـ  ولذلك  و�سريعته،  عباداته  ومور�ست  االإ�سالم،  �سعار  ورفع 
االإ�سالم( مفهوم جغرايف  اإن )دار  تتعداه، بل  ثابت ال  تنح�سر يف حد جغرايف 
م�ستمر النمو واالت�ساع على االأر�ض كما اأن )اأمة االإ�سالم( مفهوم م�ستمر النمو 

واالت�ساع يف الب�سر.

ولكن العالقة بني االأمة امل�سلمة - مبا هي اأمة م�سلمة، ال مبا هي دولة - وبني 
دار االإ�سالم )االأر�ض(، لي�ست عالقة ال�سلطة ال�سيا�سية التي تت�سمن حق االأمر 
دار  يتنقلوا يف  اأو  ي�سكنوا،  اأن  امل�سلمني احلق يف  والنهي، بل هي عالقة تخول 
االإ�سالم، دون عوائق وقيود، وتخولهم حق العمل والك�سب على هذه االأر�ض 

وفيها، دون ما زاد على ذلك.



الف�سل الأول: قيم املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي...
103103

رقبة  ملالكي  اخلا�سة  امللكية  �سلطة  االنتفاع:  وحق  امللكية  �سلطة  فلالأمة 
العامة  امللكية  ذات  االأرا�سي  يف  لالأمة  االنتفاع  حق  و�سلطة  عليها،  االأر�ض 
)دار  اأر�ض  على  �سيا�سية  �سلطة  الأحد  ولي�ض  واالأنفال(.  اخلراجية  )االأرا�سي 
تن�سئ  انتفاع، ومل  واأ�سحاب حق  مالكني  مبا هم  امل�سلمني،  اأو على  االإ�سالم(، 

ال�سريعة - على م�ستوى االأمة - �سلطة من هذا القبيل.

هذا بالن�سبة اإىل االأمة امل�سلمة واالأر�ض/ دار االإ�سالم.

اأما الدولة فال بد اأن يكون لها وطن جغرايف خا�ض بها، له حدود جغرافية 
اأكانت هذه الدولة �سمن دار  متيزه ومتيزها عن االأوطان والدول االأخرى، �سواء 
دولة  لهم  م�سلمون  اأهلها  اأر�ض  مع  اجلغرافية  احلدود  تكون  بحيث  االإ�سالم، 
قد  اأهلها غري م�سلمني  اأر�ض  مع  اأم كانت حدودها  لهم دولة،  لي�ض  اأم  و�سلطة، 

تكون دار حرب، اأو حياد، اأو تعاهد.

و�سلطة  دولة  ت�سور  ميكن  وال  حمددة،  اأر�ض  من  البد  احلالني  كال  ففي 
االإ�سالمية يف هذه  ل�سلطة احلكومة  اأر�ض حمددة  �سعبها من دون  حاكمة على 

الدولة، وال ميكن للحكومة اأن متار�ض ال�سلطة من دون اأر�ض.

وذلك الأن ماهية الدولة واحلكومة تتقوم بال�سلطة ال�سيا�سية التي تت�سمن 
تكون عالقة  اأن  يقت�سي  ال�سيا�سي، وهذا  باملعنى  والطاعة،  والنهي،  االأمر،  حق 
احلكومة باالأر�ض التي ي�سكنها �سعب تلك احلكومة، عالقة �سلطة فوق �سلطات 
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اأفراد ال�سعب على االأر�ض، مبا هم مالكني لرقبتها، اأو حلق االنتفاع بها، وهي �سلطة 
ي�سرع للحكومة مبقت�ساها اأن حتدد وُتقّيد �سلطات اأفراد ال�سعب على رقبة االأر�ض، 

وعلى حق االنتفاع، بل واإلغاء حق االنتفاع يف بع�ض احلاالت.

ومو�سوع هذه ال�سلطة ال�سيا�سية وحدودها، لي�سا مطلَقنينْ على كل اأر�ض 
بح�سب  اإعمالها  على  بالقدرة  يتحددان  واإمنا  االإ�سالم(.  )دار  م�سلمون  ي�سكنها 
واأر�سه، وال  نف�سه  الوالية على  الذي ميلك  امل�ستمدة من �سعبها  والية احلكومة 
فمن  اأمره،  ُيوّلها  احلكومة ومل  هذه  ين�سب  اآخر مل  �سعب  اأر�ض  على  له  والية 
اخلارجة عن حدود  االأر�ض  هذه  على  �سلطة  احلكومة  لهذه  يكون  اأال  البديهي 

والية �سعبها.

فيتعني اأن تكون اأر�ض الدولة هي االأر�ض املن�سوبة اإىل ال�سعب الذي تتوىل 
اأمره، وحتكمه بتوليته اإياها، ون�سبه لها، وال تتعداها اإىل اأر�ض اأخرى ميلكها وميلك 

حق االنتفاع بها �سعب اآخر.

موقف الفقه الإ�سالمي من )اأر�ض الدولة(

مل يتعر�ض الفقهاء امل�سلمون يف اأبحاثهم ال�سيا�سية عن الدولة واأنظمتها اإىل 
عن�سر )االأر�ض(، بل تركز بحثهم على العنا�سر الثالثة فقط )ال�سعب، وال�سلطة، 

والقانون(.
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وقد توهم بع�ض امل�ست�سرقني اأن الفقه ال�سيا�سي اأهمل هذا العن�سر االأ�سا�ض 
يف ت�سكيل الدولة، ولعل بع�سهم ذهب نتيجة لهذا التوهم اإىل اأبعد من ذلك، وهو 

اأنه ال وجود لفكرة الدولة يف االإ�سالم!

ولكن الظاهر اأن اإهمال الفقهاء امل�سلمني لبحث هذا العن�سر، لي�ض نا�سًئا 
من عدم اعتباره يف مفهوم الدولة، ف�ساًل عن القول بعدم وجود فكرة الدولة يف 
االإ�سالم. بل هو نا�سئ من مالب�سة مفهوم )الدولة( عندهم ملفهوم )االأمة(، واحتاد 
املفهومني يف ال�سدق اخلارجي، والوجود التاريخي، عند اإن�ساء الدولة االإ�سالمية 
يف املدينة يف عهد النبي � وبعده، طيلة الفرتة التاريخية التي كانت دولة اخلالفة 

فيها متار�ض �سلطة فعلية؛ اأو �سكلية، على جميع )دار االإ�سالم(.

فقد كانت )اأر�ض( الدولة االإ�سالمية ت�سمل جميع م�ساحة ما �سمي فيما 
بعد )دار االإ�سالم( حيث توجد وتعمل )االأمة االإ�سالمية(، ومل يحدث اأن كان 

ال�سلطان ال�سيا�سي )للدولة( اأ�سيق من االنت�سار اجلغرايف لـ )االأمة(.

االإ�سالم  دار  عن  يجيئون  كانوا  حني  امل�سلمني  الفقهاء  فاإن  هنا  ومن 
)دار  نف�سه  الوقت  يف  هي  التي  الدولة(  )اأر�ض  عن  يبحثون  كانوا  واأحكامها، 

االإ�سالم/ اأر�ض االأمة(.



106106
يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

ومل يلحظوا يف اأبحاثهم، عندما كانت االأمة ال تزال موحدة، من الناحية 
وانق�سام  اإىل )دول(،  االأمة  انق�سام  اإمكان  التنظيمية يف دولة واحدة،  ال�سيا�سية 

)دار االإ�سالم( اإىل اأرا�ض لهذه الدول.

�سيا�سية   - تنظيمية  �سيغ  يف  نف�سها  ت�سكل  االأمة  بداأت  حني  ولكنهم 
متعددة، بحثوا عن م�سروعية )تعدد االأئمة(، واأجازه امل�سهور وفًقا ملعايري ذكرناها 

يف كتابنا )نظام احلكم واالإدارة يف االإ�سالم(.

وعلى هذا فاإن العن�سر االأر�ض االإ�سالمية، مبا هي مو�سوع لل�سلطة ال�سيا�سية 
و�سيادة الدولة عليها، حالتان:

خارجي  م�سداق  يف  الدولة،  ومفهوم  االأمة  مفهوم  تطابق  حالة  االأوىل: 
واحد، كما حدث يف زمن النبي � وما بعده، حني كانت االأمة كلها م�سكلة 
يف دولة واحدة، ففي هذه احلالة تكون )دار االإ�سالم( هي اأر�ض الدولة يف حني 

كونها اأر�ض االأمة اأي�ًسا.

وال ميكن و�سع حدود جغرافية لها، من جهة ارتباطها بنمو االأمة وات�ساعها، 
ذلك يقت�سي ات�ساع دار االإ�سالم با�ستمرار. واإن كان هذا ال يالزم - بال�سرورة - 
باأر�سهم )دار  تت�سع  قوم جدد  االإ�سالم  اإذ قد يدخل يف  الدولة.  �سلطان  ات�ساع 
االإ�سالم( وتت�سع بهم االأمة، ولكنهم ال يدخلون حتت �سلطان الدولة، واإمنا ين�سئون 

الأنف�سهم كيانهم ال�سيا�سي اخلا�ض، فتت�سكل يف االأمة دولة ثانية.
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اخلارجي،  ال�سدق  الدولة يف  مفهوم  االأمة عن  مفهوم  متايز  حالة  الثانية: 
حني تنق�سم االأمة اإىل دول، فاإن االأمر يختلف، اإذ ال بد لكل دولة من اأر�ض تقوم 
عليها، ويكون لها حدود، حيث اإن عن�سر )االأر�ض( هو املدى الذي يفرت�ض اأن 
�سواء  �سلطانها عليه،  تفر�ض  متيز �سخ�سيتها -  لها من خ�سو�سيات  مبا  الدولة - 
اأو عدوان  ب�سب ع�سيان داخلي  �سلطانها  تقل�ض  اأم  بالفعل،  فر�سه  اأمتكنت من 

خارجي.

ومن دون عن�سر االأر�ض ال ميكن ت�سور وجود ال�سعب، والدولة، واحلكومة، 
وال�سلطة، وممار�سة تطبيق القانون.

بعد الفراغ من عر�ض هذه العجالة عن عن�سر االأر�ض يف مكونات الدولة 
يف االإ�سالم، باالإ�سافة اإىل العنا�سر الثالثة االأخرى نقول:

املكونات  اأن هذه  بو�سوح  التايل يك�سف  والبحث  ال�سابقة،  االأبحاث  اإن 
كانت دائًما موجودة يف االإ�سالم، تقت�سيها عقيدته و�سريعته.

عليها،  قامت  التي  واالأخالقية  االإن�سانية  والقيم  املفاهيم  اأن  �سرنى  كما 
وتكونت منها فكرة الدولة يف االإ�سالم، هي القيم التي يتجه اإليها طموح الب�سر 
يف الع�سر احلديث على م�ستوى الدولة الوطنية والقومية، وعلى م�ستوى النظام 
الدويل املرجتى، وهي قيم العدالة، واحلرية الواعية، وكرامة االإن�سان، وتي�سري �سبل 

التكامل الروحي واملادي لبني الب�سر.
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1- جمتمع سياسي حيكم نفسه

قال اهلل تعاىل: ژڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  
ڇ   ڇ      چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ  
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   

ک  ک  گ  گژ ]النور/ 55[.

ا�ستخالف  اخلا�ض،  اال�ستخالف  هو  هنا  االأر�ض  يف  اال�ستخالف  اإن 
اال�سطفاء، وهو لي�ض جمرد العي�ض كيفما اتفق، ولي�ض �سرف الوجود، واإمنا هو 

الوجود الفاعل املتميز الذي يحمل م�سمونًا ومعنى.

ومتكني الدين ال معنى له اإال بتمكني املعتقدين بالدين، احلاملني لر�سالته 
من حيث اإنهم يحّكمون هذه الر�سالة يف حياتهم، ويحملونها اإىل غريهم، وتكون 

الر�سالة هويتهم.

والتمكني هو ال�سلطة والقدرة على الت�سرف دون و�ساية من الغري، اأو اأي 
تدخل يقيد حرية االختيار.

العدوان،  من  نف�سها  حماية  على  قادرة  ال�سلطة  هذه  تكون  اأن  والبد 
�سيا�سية،  قوة  معادلة  نتيجة  هو  واإمنا  الغري،  االأمن ال يكون منحة معطاة من  فاإن 

وع�سكرية، واقت�سادية، وغري ذلك مما يكّون قوة املجتمع ال�سيا�سي.
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ر�سالة،  يحمل  �سيا�سي  بوجود جمتمع  اإال  يتحقق  اأن  ميكن  كله ال  وهذا 
ويقوم على فكرة مركزية تدور وترتكز عليها حياته.

2- جمتمع متميز ومنفتح

اإن هذا املجتمع - املجتمع االإ�سالمي - متميز عن غريه من املجتمعات 
االأخرى بكونه جت�سيًدا لعقيدة و�سريعة ور�سالة ح�سارية، فلي�ض املجتمع االإ�سالمي 
اإىل االجتماع حلفظ حياته، وا�ستمرار وجوده،  جمرد تعبري عن �سرورة االإن�سان 
الفردي.  بجهده  يحققه  اأن  ي�ستطيع  مما  اأكرث  ومكا�سب  واحل�سول على خدمات 
اإن املجتمع االإ�سالمي - قبل ذلك - تعبري عن التزام ر�سايل، ومهمة ح�سارية، 
وهذا هو مربر وجوده يف التاريخ، واإال فقد كان ميكن - من دون ذلك - اأن يبقى 
االجتماع العربي - احل�سري والبدوي - وغريه على ما كان عليه دون تغيري يف 

معناه ومبناه.

 - التنظيمي  املجال  - يف  امل�سلمني  على  االإ�سالمي  الت�سريع  اأكد  هنا  ومن  )اأ( 
ال�سيا�سي، ويف منط  الوالء  يتمايزوا عن املجتمعات االأخرى يف  اأن  ال�سيا�سي - 
احلياة العامة واخلا�سة، بحيث ال يكونون ن�سخة من ح�سارة اأخرى، ونهج حياة 

اآخر.
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فمن ذلك قوله تعاىل: ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  
ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئېئ  ېئ  ېئ  ُىئژ ]اآل عمران/ 28[.

واالآية تت�سمن اإن�ساء حكم تكليفي حترميي يف املجال التنظيمي - ال�سيا�سي، 
ويرتتب على ع�سيانه وانتهاكه م�سوؤوليات �سيا�سية.

ومن ذلك قوله تعاىل: ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   
ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ژ ]املائدة/ 51[.

واالآية ك�سابقتها تت�سمن اإن�ساء حكم تكليفي حترميي ترتتب على ع�سيانه 
م�سوؤوليات �سيا�سية.

وغري هاتني االآيتني يف القراآن كثري من هذا الباب �سياأتي ذكره وبحثه يف 
االأبحاث التالية.

وقد حفلت ال�سنة اأي�ًسا بالن�سو�ض التي �سرحت بهذا الت�سريع.

وهذا التمايز ال يقت�سر على الوالء ال�سيا�سي واملمار�سة العبادية فقط، بل 
ي�سمل منط احلياة العامة واخلا�سة يف ق�سايا الطعام، واللبا�ض، وعالقات اجلن�سني، 
مات يف االإ�سالم،  املحرَّ نظام  ا�ستمل عليه  مما  واالأن�سطة االقت�سادية، وغري ذلك 

لت ال�سنة منه ما اأجمله القراآن، و�سرحه الفقهاء يف درا�ساتهم. وف�سَّ
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)ب( ولكن هذا التمايز ال يعني االنغالق ونبذ االآخر. اإنه متايز حلفظ ال�سخ�سية 
الر�سالية من الذوبان، فهو متايز تفر�سه طبيعة املجتمع االإ�سالمي ومهمته الر�سالية، 
ولي�ض متايًزا نا�سًئا من التع�سب العرقي، اأو الديني، اأو نا�سًئا من البغ�ساء العاطفية.

ومن هنا فاإن املجتمع االإ�سالمي منفتح على االآخر: منفتح عليه باحلوار، 
ومنفتح عليه بالتعاي�ض والتعاون ملا فيه خري االإن�سانية العام.

وقد حفل القراآن باآيات اجلوار، والتعاي�ض، والتعاون.

ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    ژہ   تعاىل:  قوله  منها 
ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے  

ۋژ ]النحل/ 125[.

ومنها قوله تعاىل: ژٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    
ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ   ڤژ ]العنكبوت/ 46[.

امل�سلمني،  غري  مع  التعاي�ض  اإىل  امل�سلمني  االإ�سالمي  الت�سريع  وجه  كما 
چ   چ       ژڃ   تعاىل:  قوله  منها  اآيات  ذلك  على  دلت  وقد  معهم،  والتعاون 
چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک     ژ ]املمتحنة/ 8[.
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عهد  يف  االإ�سالمي،  واملجتمع  لالإ�سالم  التاريخية  التجربة  كانت  وقد 
ا لهذا الت�سريع يف جمال احلوار، ويف جمال  النبي � وبعده، تطبيًقا اأميًنا وجديًّ
التعاي�ض، ابتداء من جتربة النبي � وامل�سلمني مع اليهود والن�سارى يف )املدينة(، 
و)جنران(، وغريهما، مروًرا بجميع املراحل التاريخية التي كان املجتمع االإ�سالمي 

فيها متما�سًكا على اأ�سا�ض االإ�سالم.

ومل يحدث خلل يف هذا التعاي�ض، والتعاون، واحلوار، اإال يف حاالت اإخالل 
العدوان مع  يتواطاأون على  والتعاي�ض، حني كانوا  ب�سروط احلوار،  امل�سلمني  غري 

القوى املعادية للم�سلمني.

اأما حاالت انحراف بع�ض احلكام امل�سلمني عن التزام النهج االإ�سالمي يف 
االنفتاح على غري امل�سلمني، فقد كانت قليلة نادرة.

3- الوسطية والشهادة

باحلوار،   - نف�سه  الوقت  يف   - عليه  واالنفتاح  االآخر،  عن  التمايز  وهذا 
والتعاي�ض، والتعاون، هو الذي اأعطى االأمة االإ�سالمية �سمتها العظيمة الفريدة: 

الو�سطية وال�سهادة.

و�سريعة،  عقيدة   - االإ�سالم  لر�سالة  حاملة  هي  مبا  االإ�سالمية  فاالأمة 
وح�سارة - وجت�سيد لها، تقف يف املركز الو�سط املتوازن، ومتثل التوازن يف امل�سرية 

الب�سرية بني االإفراط والتفريط، وبني االإ�سراف من هنا، واالإ�سراف من هناك.
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وهذه هي �سمة ال�ساهد. فاإن ال�ساهد يجب اأن يكون منف�ساًل ومتمايًزا عن 
اأن يكون منفتًحا  اأن يكون منغلًقا عنه، بل يجب  امل�سهود عليه، ولكن ال يجوز 

عليه، متوا�ساًل معه يف اآن واحد.

االإ�سالمية  وللروؤية  االإ�سالمية،  للح�سارة  املقومة  احلقيقة  هذه  جتلت  وقد 
للعامل ولالأقوام االأخرى، يف جميع احلاالت.

فكان امل�سلمون دائًما منفتحني على غريهم يف جماالت ال�سيا�سة واالجتماع 
والثقافة.

فاأجنزوا �سيغة )تعاي�ض( االأنظمة على امل�ستوى الدويل.

واأجنزوا املجتمع )املتنوع من حيث االنتماء الديني( الأول مرة يف التاريخ 
يف �سيغة جمتمعية واحدة، وكيان �سيا�سي واحد.

واأجنزوا اأعظم واأنبل انفتاح علمي ومعريف، يف تاريخ اجلن�ض الب�سري، حني 
واليهودي،  امل�سيحي،  العامل  اإىل  املعرفية  وك�سوفهم  العلمية،  اإجنازاتهم  قدموا 
االآخرين،  على  االنفتاح  اإىل  االإ�سالم  دعوة  اإىل  ذلك  يف  م�ستجيبني  وغريهما، 
واحلوار معهم، واإىل بذل خريات االأر�ض، وك�سوف العقل، لكل الب�سر، واعتبار 
من  متنحه  مبا  والتمتع  بها،  االنتفاع  من حقهم جميًعا  الب�سر،  بني  م�ساًعا  املعرفة 

خربة بالكون، والطبيعة.
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بنهج  والعلم،  املعرفة  ق�سية  نهجه يف  مبقارنة  ونبله،  االإ�سالم  عظمة  وتظهر 
احل�سارة الغربية )الفاو�ستية( وهو نهج االأنانية، واال�ستئثار باملعرفة، وا�ستخدامها 
تعطى  وال  االآخرين.  على  والتغلب  اال�ستحواذ  بهدف  القوة،  الحتكار  و�سيلة 
ويغدو جزًءا من  انتمائه،  عامله، وعن  ين�سلخ)1( عن  ملن  بقدر حمدود  اإال  املعرفة 
الغرب وح�سارته، يحمل قيمها وم�سروعها يف اال�ستحواذ وال�سيطرة. واإذا حدث 
وم�سروعها  وقيمها  احل�سارة  هذه  عامل  خارج  اأحد  مة(،  )املحرَّ املعرفة  وامتلك 

ر املوؤ�س�سات التي اأن�ساأها! ر، وُتدمَّ الكوين، فاإنه يطارد، وُيدمَّ

االأمة  يف   - وال�سهادة  الو�سطية   - اخل�سو�سية  هذه  على  ن�ست  وقد 
االإ�سالمية، اآيات القراآن الكرمي، وروايات ال�سنة ال�سريفة. فمن ذلك قوله تعاىل: 

ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄژ ]البقرة/ 143[.

وقوله تعاىل: ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   
ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ېژ ]احلج/ 78[.

ين�سلخ: ينف�سل. )م(.  )1(
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4- القسط

پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ   تعاىل:  اهلل  قال 
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦژ ]احلديد/ 25[.

وقال تعاىل: ژې   ې  ې  ىژ ]االأعراف/ 29[.

وقال تعاىل: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

ڤ  ڤ  ڦژ ]الن�ساء/ 135[.

وقال تعاىل: ژہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  

ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ژ ]املائدة/ 8[.

فهذه االآيات - ولها نظائر اأخرى - يف القراآن الكرمي بني اهلل تعاىل فيها - 
كما بني ر�سول اهلل � يف ال�سنة ال�سريفة - اأن املبداأ االأ�سا�ض الذي يقوم عليه 
الداخلية، واخلارجية، ور�سالته  املجتمع االإ�سالمي، وتقوم عليه حياته، وعالقاته 
العاملية، هو »اأن يقوم النا�ض بالق�سط« اأي اأن يكون مبداأ العدالة هو املبداأ احلاكم، 



116116
يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

وبينها  ال�سيا�سية  املجتمعات  يف  للب�سر،  والعامة،  اخلا�سة،  احلياة  على  وامل�سيطر 
خا�سة.

وهذا املبداأ �سار يف الكون كله.

ژٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   تعاىل:  اهلل  قال 
ڦڦ   ژ ]اآل عمران/ 18[.

وقال تعاىل: ژژ  ژ  ڑ  ڑ.  ک  ک  ک  گ.  گ  
گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳژ ]الرحمن/ 9-7[.

وقال تعاىل: ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹژ ]ال�سورى/ 17[.

وهذا املبداأ يجب اأن يكون حاكًما على االإن�سان يف خا�سة نف�سه: يف عالقته 
باهلل، وعالقته بالنا�ض، واأعماله ال�سخ�سية، فعلى امل�سلم يف جميع هذه االأحوال 

اأن يكون عاداًل.

اأن يكون حاكًما على اجلماعة يف عالقاته مع االأفراد واجلماعات  ويجب 
االأخرى.

ويجب اأن يكون حاكًما على املجتمع ال�سيا�سي يف عالقاته الداخلية بني 
جماعاته واأفراده، وبني احلكومة وال�سعب، وبني ال�سعب واحلكومة، ويف عالقاته 

ومعامالته اخلارجية مع املجتمعات االأخرى.
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املجتمعات  عن  االإ�سالمي  ال�سيا�سي  املجتمع  ميز  االأ�سا�ض  املبداأ  وهذا 
يقوم  كان  ما  منها  واحل�سارات  املجتمعات  فهذه  واحلديث،  القدمي  يف  االأخرى 
اال�ستبداد  ومبداأ  احلرية.  مبداأ  على  يقوم  كان  ما  ومنها  اال�ستبداد،  مبداأ  على 
كان هو الغالب على املجتمعات ال�سيا�سية القدمية، ومبداأ احلرية هو الغالب على 

املجتمعات ال�سيا�سية احلديثة.

ولكن الت�سريع االإ�سالمي عار�ض ورف�ض هذين املبداأين يف تكوين املجتمع 
ال�سيا�سي، والدولة، والنظام ال�سيا�سي:

رف�ض مبداأ اال�ستبداد رف�ًسا مطلًقا؛ الأنه دائًما يوؤدي اإىل الظلم والطغيان.

واإن  ال�سيا�سي،  املجتمع  عليه  يقوم  اأ�سا�ًسا  باعتباره  احلرية  مبداأ  ورف�ض 
للفرد،  الت�سريعي  النظام  واجلماعات يف حدود  لالأفراد  ا  حقًّ باعتباره  به  اعرتف 

واجلماعة، واملجتمع.

مبداأ  على  ال�سيا�سي  املجتمع  اإقامة  اإن   - اأعلم  تعاىل  واهلل   - ذلك  وعلة 
فقد  الظلم،  اإىل  ويوؤدي  العدالة  يلغي  ما  وكثرًيا  العدالة يف خطر،  يجعل  احلرية 
واملجتمعات احلديثة  العدالة،  ت�سمن  احلرية ال  اأن  التاريخ  اأثبتت جميع جتارب 
التي اعتمدت مبداأ احلرية اأدى بها ذلك اإىل �سيوع الظلم االجتماعي وال�سيا�سي 
فيها، واأدى ذلك - على امل�ستوى العاملي اإىل ن�سوء ظاهرة اال�ستعمار، واال�ستعمار 
احلرية  ي�سون  العدالة  مبداأ  على  ال�سيا�سي  املجتمع  اإقامة  اأن  بينما جند  اجلديد. 
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ويحميها من العدوان. فالعدالة ت�سلح �سمانة للحرية، واحلرية ال ت�سلح �سمانة 
للعدالة.

املجتمع،  هذا  على  يلقي  العدالة  مبداأ  على  االإ�سالمي  املجتمع  اإقامة  اإن 
وعلى نظامه ال�سيا�سي، وعلى حكومته، مهمة تطبيق هذه العدالة، و�سيانتها من 

االنتهاك والتعدي، من قبل القوى الداخلية، اأو اخلارجية.

ميكن  ال  عملية  مهمة  هي  واإمنا  نظرية،  وعظية  مهمة  لي�ست  املهمة  وهذه 
القيام بها على وجهها ال�سحيح من دون امتالك و�سائل تنفيذها على من يتعدى 

عليها، اأو يهم بالتعدي.

اأن ميتلك املجتمع و�سائل واأدوات تنفيذ العدالة، وحمايتها،  ولذا فيجب 
من االنتهاك والتعدي. وهذا ما اأوماأت واأ�سارت اإليه �سورة )احلديد( بنحو االإ�سعار 

يف هذه املرحلة التاأ�سي�سية للمجتمع، وذلك يف قوله تعاىل: ژ ڀ  ٺ  ٺ      
ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ ]احلديد/ 25[.

5- الشورى

ينبغي اأن يكون مبداأ ال�سورى يف ال�سوؤون العامة، اأهم املبادئ الد�ستورية 
االإمامية يف ع�سر  ال�سيعة  امل�سلمني: عند  االإطالق، عند جميع  ال�سيا�سية على 
غيبة االإمام املع�سوم، وعند اأهل ال�سنة و�سائر امل�سلمني منذ وفاة النبي �؛ 
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الأن مقت�سى اأدلة هذا املبداأ من الكتاب الكرمي وال�سنة، اأنه ال ت�ستقيم �سرعية اأي 
حكم �سيا�سي - حلاكم غري مع�سوم - وال ت�ستقيم �سرعية اأي ت�سرف يف ال�سوؤون 

العامة للمجتمع، من دون اأن يكون قائًما على مبداأ ال�سورى.

للحكم  ال�سيا�سية  الد�ستورية  املبادئ  اأهم  كونها  حني  يف   - وال�سورى 
والدولة - فاإنها من اأهم املبادئ املكونة ملفهوم االأمة، ومفهوم املجتمع ال�سيا�سي يف 
االإ�سالم، ولواقعهما يف حركة التاريخ، وذلك من حيث ما يقومان به من اأن�سطة 
وين�سئانه من عالقات يف داخلهما، ومع اخلارج، ب�سرف النظر عن وجود �سلطة 

حكومية.

اإجمال

مقامنا لي�ض مقام البحث عن اأدلة ت�سريع ال�سورى، وكون هذه االأدلة دالة 
على اأن احلاكم ملزم باحلكم عن طريق ال�سورى، وملزم باتباع ما تنتهي اإليه من 

نتائج، وعلى اأن االأمة ملزمة باتباع اأ�سلوب ال�سورى يف اإدارة اأمورها العامة.

الكتاب  والفكرية يف  الفقهية  املو�سوع من جميع جوانبه  هذا  بحثنا  وقد 
نف�سها، وقد  االأمة على  العامة، ووالية  الفقيه  للبحث يف والية  الذي خ�س�سناه 
انتهينا هناك اإىل اأن ال�سورى - يف ع�سر غيبة االإمام املع�سوم  عند ال�سيعة 
االإمامية، ومنذ وفاة النبي � عند غريهم من امل�سلمني - واجبة على االأمة وعلى 
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احلاكم، وملزمة لهما، فيجب على االأمة اأن تدير اأمورها العامة عن طريق ال�سورى، 
ويجب على احلاكم اأن يحكم عن طريق ال�سورى، وهو ملزم �سرًعا باتباع ما تنتهي 

اإليه عملية ال�سورى.

هذا  ت�سريع  على  قد دل  القاطع  القراآين  الن�ض  اأن  هنا  نذكر  اأن  وح�سبنا 
املبداأ الد�ستوري يف اآيتني حمكمتني:

العامة،  اأمورها  اإدارة  يف  االأمة  على  ال�سورى  وجوب  على  دلت  االأوىل: 
وهي قوله تعاىل يف �سورة ال�سورى املكية: ژں  ں  ڻ  ژ وهذا لي�ض و�سًفا 
اأن  امل�سلمني، يقت�سي  واإمنا هو حكم �سرعي، و�سعي، تنظيمي، على  للموؤمنني، 
ناق�سي  كانوا  به  اأخّلوا  واإذا  واإميانهم،  اإ�سالمهم  ليتم  العامة،  حياتهم  يف  يطبقوه 
االإ�سالم واالإميان، كما اإذا تخلوا عن اأية �سفة من ال�سفات الواردة يف االآية )فلم 

ي�ستجيبوا لربهم، اأو مل ي�سلوا، اأو مل ينفقوا مما رزقهم اهلل(.

الثانية: دلت على وجوب ال�سورى على احلاكم يف ممار�سته ملهمة احلكم، 
وهي قوله تعاىل يف �سورة اآل عمران املدنية/ االآية 159 ژڤ  ڦ  ڦژ 
وقد نزلت بعد غزوة )اأحد( التي هزم فيها امل�سلمون وقد كانت نتيجة ال�سورى 
هي اخلروج ملالقاة امل�سركني خارج املدينة، وكان الراأي االآخر هو البقاء يف املدينة 

والدفاع عنها - وكان هذا راأي النبي � وجملة من ال�سحابة.
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فعلى الرغم من اأن نتيجة احلرب ك�سفت عن خطاأ الراأي الذي انتهت اإليه 
اإلزام  الوحي على  ن�ض  االآخر،  الراأي  و�سواب  الع�سكرية  الناحية  ال�سورى من 

النبي � باتباع طريق ال�سورى.

مورد ال�سورى

وال �سك يف اأن املراد بال�سورى يف االآيتني هو االأمور العامة املت�سلة بق�سايا 
احلكم واملجتمع، فاإن الن�ض القراآين على اأن مورد ال�سورى هو )االأمر( وال �سك 
يف اأن املراد منه ال�ساأن العام الذي تزاوله االأمة واحلاكم، فكل ما يتعلق ب�سوؤون 

املجتمع العامة هو مورد ال�سورى، ونتائجها ملزمة فيه.

وال �سك يف اأنه لي�ض املراد من )االأمر( يف االآيتني ال�سوؤون الفردية اخلا�سة، 
التي  االأمور  من  اخلا�سة،  وال�سوؤون  الفردية،  الق�سايا  يف  وامل�ساورة،  امل�سورة  فاإن 
جرت عليها عادة الب�سر جميًعا ومما تقت�سيه طباعهم ويتالءم مع م�ساحلهم اخلا�سة، 
ولي�ض االأمر بها تاأ�سي�ًسا لنهج جديد يف حياة النا�ض. واإمنا اجلديد هو ال�سورى يف 
االأمور العامة على م�ستوى املجتمع، وعلى م�ستوى احلكم، فاإن ذلك اأمر مل يكن 
م�ستوى  على  ال�سائد  كان  فقد  احلكم،  ق�سية  ال�سيا�سي، ويف  املجتمع  ماألوًفا يف 
املجتمع  لراأي  الفردي، ومل يكن  والديكتاتورية، واحلكم  احلكم هو اال�ستبداد، 

وزن اأو قيمة.
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وحيث اقت�ست حكمة اهلل اأن احلكم ال�سيا�سي ال يكون - يف غري حالة 
كون احلاكم مع�سوًما - اإال بال�سورى فقد اقت�سى ذلك اإن�ساء هذا احلكم الو�سعي، 

التنظيمي، واالأ�سل الد�ستوري، لالأمة االإ�سالمية.

حدود ال�سورى

ولل�سورى حدان:

اأحدهما: مورد وجود حكم �سرعي ثابت بن�ض قطعي تف�سيلي، يف الكتاب 
وال�سنة، اأو بغريهما من االأدلة.

ال�سريعة،  يف  ثابًتا  ا  �سرعيًّ حكًما  ال�سورى  نتيجة  تخالف  ال  اأن  ثانيهما: 
وفيما عدا ذلك فاإن جميع ق�سايا املجتمع واحلكم مما ينطبق عليه )االأمر(/ )اأمر 

امل�سلمني( مورد لل�سورى الالزم اإجراوؤها، امللزمة نتائجها.



1- ال�سيا�سة الع�سكرية/ احلرب يف الإ�سالم

الدفاع ورد العدوان

يقوم  املجتمعات،  من  غريه  عن  متميز  االإ�سالمي جمتمع  املجتمع  اأن  مبا 
للعدوان،  �ض  ُمعرَّ احلال  بطبيعة  فهو  العدالة،  ر�سالة  العدالة، ويحمل  مبداأ  على 
باالإ�سافة اإىل مالحظة اأن العدوان طبيعة ثابتة يف الدول ذات االأنظمة والفل�سفات 

املادية وال�سالة، فهي ال حتتاج اإىل حافز يدفعها اإليه، ويحملها عليه.

مع  والتعاون  والتعاي�ض،  واحلوار،  ال�سالم،  مبادئ  اأن  حني  ففي  ولذا 
ا�ستهدافه  ب�سبب   - فاإنه  االإ�سالمي،  املجتمع  تكوين  ثابتة يف  �سمات  االآخرين، 

للعدوان من القوى اخلارجية - ي�ستعد للحرب الرادعة وللدفاع �سد العدوان.

الف�سل الثاين: �سيا�سات الدولة يف املجتمع الإ�سالمي
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)اأ( �سرعية احلرب:

ڀ    پ   پ   پپ   ٻ      ٻ    ٻ   ٻ   ژٱ   تعاىل:  اهلل  قال 
ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ  

ڤژ ]البقرة/ 216[.

بهذه االآية �سرع اهلل للم�سلمني اأن يقاتلوا دفاًعا عن اأنف�سهم، وعن املجتمع 
االإ�سالمي ودولته �سد من يعتدي عليهم من القوى املعادية.

و�سياق االآية - كما تدل االآية التالية لها ]217[ - يدل على اأن القتال 
اأخرى  اآيات  تعاىل ذلك يف  �سرع اهلل  الدفاعية خا�سة. كما  امل�سروع هو احلرب 

�سريحة الداللة.

ه اإىل االأمة. فاالأمة االإ�سالمية/ املجتمع  واخلطاب بالتكليف يف االآية ُمَوجَّ
فئة خا�سة من  ولي�ض  باحلرب،  وُكلِّف  القتال  عليه  االإ�سالمي، كتب  ال�سيا�سي 

فئات املجتمع ال�سيا�سي، اأو االأمة.

)ب( اإعداد القوة:

وهذه احلرب - يف حميط ُمعاٍد، ومتحفز للعدوان، م�ستعد للحرب دائًما - 
والت�سليح،  والتجنيد،  التعبئة،  م�ستوى  على  واإعداد  ا�ستعداد  من  لها  البد 

والتمويل.
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فخاطب اهلل االأمة/ املجتمع ال�سيا�سي بوجوب اإعداد اأ�سباب القوة املنا�سبة 
ژۇ   تعاىل:  بقوله  املتاحة،  االإمكانات  بكل  للدفاع  واال�ستعداد  للحرب، 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  

ېئ   ېئ  ېئ  ىئژ ]االأنفال/ 60[.

االأ�سا�ض من االإعداد واال�ستعداد  الغاية  اأن  االآية  ووا�سح ظاهر من ن�ض 
هي اإيجاد »الرهبة« الرادعة عن العدوان، فاإذا مل يرتدع العدو كان امل�سلمون على 

ا�ستعداد ملقاومته. وهذا يتنا�سب مع كون احلرب امل�سروعة هي احلرب الدفاعية.

دفاعية  قوة  بناء  امل�سلمني  على  اأنه:  املباركة  االآية  من  ي�ستفاد  اأن  وميكن 
العدوان، فال  الرادعة عن  »الرهبة«  ليمكن حتقيق  اأعدائهم،  قة على جميع  متفوِّ
ن من خو�ض احلرب فقط، وحتى ال يكفي - رمبا -  يكفي اإعداد القوة التي متكِّ
قوة  بناء  يتعني  بل  فيها،  واالنت�سار  احلرب،  ك�سب  من  متّكن  التي  القوة  اإعداد 
الن�سر  وت�سمن  فيها،  االنت�سار  من  العدو  لياأ�ض  احلرب  وقوع  دون  حتول  رادعة 

ال�سريع احلا�سم للم�سلمني اإذا وقعت)1(.

)1( وللتو�سع يف امل�ساألة يراجع اأبحاثنا عن اجلهاد يف كتاب اجلهاد.
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)ج( احلرب دفاعية:

واأمر  واالإن�ساء،  اجلعل  م�ستوى  على  تعاىل  اهلل  �سرعها  التي  احلرب  هذه 
طبيعتها  �سراحة  بنيَّ  واحلذر،  التوقي  م�ستوى  على  لها  واال�ستعداد  باالإعداد 
تقدمت  اأخرى  اآيات  يف  بذلك  االإ�سعار  مع   - االآيات  من  جملة  يف  الدفاعية 
اإليها - واأمر بخو�سها حني يفر�ض العدو ذلك على امل�سلمني بعدوانه،  االإ�سارة 

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ    تعاىل:  قوله  وذلك يف 
ڀ.  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   
ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ.ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  

گ  گ   ژ ]احلج/ 41-39[.

لي�ض  فيها  بالقتال  االإذن  اأن  املباركة  االآية  هذه  اإىل  بالن�سبة  ونالحظ 
وكذلك  القتال،  بوجوب  اخلطاب  اإليها  توجه  التي  لالأمة  هو  واإمنا  للنبي � 

اخلطاب بوجوب االإعداد للقتال.

وقال تعاىل: ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  
ىئ  ىئ  ی  .   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  
ڤ           ٹڤ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ      ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ  
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ڤ  ڤ  .ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  .  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  
ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌژ ]البقرة/ 190 - 193[.

على  للرد  الدفاعي  القتال  هو  امل�سروع  القتال  كون  يف  �سريحة  واالآيات 
العدوان.

ه اإىل االأمة. واخلطاب بوجوب القتال يف االآيات موجَّ

وقال تعاىل: ژې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  
ی جئ حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مبژ ]الن�ساء/ 91[.

فيها  واخلطاب  الدفاعي.  القتال  هو  امل�سروع  القتال  اأن  يف  ظاهرة  واالآية 
موجه اإىل االأمة، منطوًقا ومفهوًما.

)د( ال�ستجابة لدعوة ال�سالم:

تلقى  عادل،  اأ�سا�ض  على  ال�سلم،  اإىل  الدعوة  فاإن  دفاعية  احلرب  والأن 
ا�ستجابة فورية.

وقد خاطب اهلل تعاىل النبي � يف �ساأن الدعوة اإىل ال�سالم بقوله: ژی  
ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ژ ]االأنفال/ 61[.
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امل�سلمني  بني  ال�سالم  حالة  الإقرار  ال�سالم،  عر�ض  لقبول  واال�ستعداد 
اإذا كان عاداًل، مبداأ من  اإليه،  وغريهم، موجود دائًما، فاإن وجوب قبول الدعوة 

مبادئ الت�سريع الدفاعي الع�سكري يف االإ�سالم.

ۀ    ژڻ   بقوله:  ال�ساأن  هذا  يف  واالأمة  النبي  تعاىل  اهلل  خاطب  وقد 
ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ  ھ ھ  ے ے ۓ ۓ  ڭ. 
ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ  ۅ  
ۇئ   وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى   ى    ې   ې.  ې   ۉ   ۉ  

ۇئژ ]االأنفال/ 38 - 40[.

واالآيات دالة بظهورها على اأن كف الكفار عن حرب امل�سلمني، والعدوان 
عليهم، وانتهاءهم عنه، يجعل من املمكن اإقامة حالة �سالم بني امل�سلمني وبينهم، 
بعدم موؤاخذتهم على ما قد �سلف منهم من عدوان، واإن عادوا اإىل العدوان فاإنهم 
�سيقابلون باحلرب التي تنهي قدرتهم على العدوان من جديد. وهذا املعنى هو 

مفاد االآية ]91[ من �سورة )الن�ساء( االآنفة، منطوًقا ومفهوًما.

ويت�سح من التاأمل يف االآيات املباركة يف �ساأن احلرب وال�سلم اأن اخلطاب 
اإىل  موجه  ال�سالم،  اإىل  الدعوة  قبول  فيهما  تعاىل  اهلل  �سرع  اللتني  االآيتني  يف 
النبي � خا�سة دون االأمة، واأن اخلطابات امل�سرعة للحرب واالإمرة بها موجهة 
اإىل االأمة. ويف اآيات �سورة )االأنفال( االآنفة توجه اخلطاب اإىل النبي � يف �ساأن 
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اإىل  ژڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ..ژ، وتوجه اخلطاب  ال�سلم: 
االأمة يف �ساأن القتال واحلرب: ژڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ...ژ.

وميكن اأن ي�ستفاد من ذلك اأن اإبرام)1( معاهدات ومواثيق ال�سلم هو حق 
خا�ض للقيادة العليا للدولة االإ�سالمية، ولي�ض الأحد دونها، مهما كان �ساأن ال�سلطة 
التي يتوالها. وتدل على ذلك روايات ال�سنة ال�سريفة اأي�ًسا. كما اأن الظاهر اأن 
»نبذ« العهود واملواثيق مع الكفار اإذا ظهرت منهم بوادر اخليانة هو من ال�سلطات 
اخلا�سة بالقيادة العليا دون غريها، كما يظهر من االآية ]58[ من �سورة )االأنفال( 

)املدنية(، و�ستاأتي االإ�سارة اإىل ذلك.

�سرورة   - دفاعية  احلاالت  جميع  يف  كانت  اأن  بعد   - فاإنها  احلرب،  واأما 
يقت�سيها رد العدوان على االأمة/ املجتمع ال�سيا�سي/ فتكون يف بع�ض احلاالت 
من �سوؤون القيادة - اإذا كانت ثمة دولة اإ�سالمية - على م�ستوى حتريك القوى، 
واإدارة العمليات. ويف بع�ض احلاالت تتوقف م�سروعية الدخول يف احلرب على 
القيادة - اإذا كانت ثمة دولة اإ�سالمية - ولكن احلرب الدفاعية يف جميع احلاالت 
واجب كفائي على االأمة، عام جلميع اأفرادها، عليها اأن تهيئ نف�سها لهذا الواجب 
دائًما، بحيث تكون قادرة على الدفاع والن�سر حني تدعو احلاجة اإىل رد العدوان. 

وتف�سيل امل�ساألة يف اأبحاث اجلهاد.

)1( اإبرام: اإحكام وتدبري.)م(.
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2- ولية الق�ساء اأو ال�سلطة الق�سائية

اإن كون االإ�سالم نظام حياة يقت�سي اأن تكون ال�سريعة االإ�سالمية اأ�سا�ض 
اأم بني  الدعوى بني م�سلمني،  اأكانت  �سواء  النا�ض،  الق�ساء يف اخل�سومات بني 
م�سلم وغري م�سلم، اأم بني غري امل�سلمني - اإذا ترافعوا اإىل الق�ساء االإ�سالمي - 
ففي املجتمع االإ�سالمي ال �سيادة لغري ال�سرع االإ�سالمي على اجلميع. وهذا يف 

امل�سلمني وا�سح.

واأما يف غري امل�سلمني: فاإذا حتاكموا اإىل القا�سي امل�سلم كان له اأن ميتنع عن 
احلكم بينهم، وكان له اأن يحكم بحكم غري االإ�سالم، ولي�ض له اأن يحكم بحكم 
غري االإ�سالم. واأما اإذا مل يتحاكموا اإىل الق�ساء االإ�سالمي، فلهم اأن يف�سلوا يف 

خ�سوماتهم وفًقا ل�سريعتهم.

ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ژ  تعاىل:  اهلل  قال 
ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ    ٺ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ژۆ    ]42 ]املائدة/  ڦژ 

ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائژ ]املائدة/ 49[.

ا فقط - وقد وردت ن�سو�ض قاطعة به يف الكتاب  ولي�ض هذا حكًما تعبديًّ
وال�سنة - واإمنا هو حكم عقلي اأي�ًسا، فاإن الق�ساء يجب اأن يرتكز على امل�سمون 
حكم  يجعل  ذلك  الأن  منه؛  وينبثق  للمجتمع  والت�سريعي  العقيدي  والتكوين 
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ذلك  ويكون  و�سريعته،  باالإ�سالم  واعتقادهما  املتقا�سيني  الإميان  موافًقا  القا�سي 
اأ�سا�ًسا ل�سعورهما بعدالة احلكم وقدا�سته، فتكون �سمانات تنفيذ احلكم واحرتامه 

اأكرث واأوفر.

ومن هنا فاإن الق�ساء يف البالد االإ�سالمية يجب اأن يرجع كله اإىل ال�سريعة 
االإ�سالمية ويقوم عليها، وال يكفي االقت�سار يف الرجوع اإىل ال�سريعة على االأحوال 
ال�سخ�سية فقط يف البالد االإ�سالمية التي ال تطبق االإ�سالم يف نظام احلكم ويف 
املجتمع، فاإن اإقامة الق�ساء على اأ�سا�ض االإ�سالم اأدعى اإىل ا�ستقرار املجتمع، واإىل 
اإ�ساعة ال�سعور بالعدالة فيه، بخالف ما اإذا كان الق�ساء قائًما على اأ�سا�ض القوانني 
اأحكام الق�ساء ال  الو�سعية كما هو �سائد االآن يف كثري من بالد امل�سلمني، فاإن 
الديني،  اعتقادهما  مع  ان�سجامها  لعدم  املتقا�سيني  نف�ض  يف  باالحرتام  تتمتع 

وذلك يوؤدي اإىل عدم امتثالها باالحتيال عليها والتالعب بها.

القا�سي  فهو  الدولة،  راأ�ض  االأعلى،  باحلاكم  يرتبط  االإ�سالم  والق�ساء يف 
اأو  ذلك،  يوجب  ما  عنهم  �سدر  اإذا  ويعزلهم،  الق�ساة،  يعني  الذي  وهو  االأكرب، 

فقدوا االأهلية ل�سبب غري ذلك.

الق�ساة يف  ين�سب  الذي  االإمامية هو  ال�سيعة   عند  املع�سوم  فاالإمام 
ا بالن�ض  ا بالن�ض على �سخ�ض القا�سي، اأو عامًّ حال ح�سوره وظهوره، ن�سًبا خا�سًّ
على املّت�سف ب�سفات القا�سي، والواجد لل�سروط املعتربة فيه. ويف حال الغيبة 



132132
يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

ا. واخلليفة عند اأهل ال�سنة هو الذي ميلك �سالحية  فاإنه قد ن�سب الق�ساة ن�سًبا عامًّ
ن�سب الق�ساة.

وخطوطه  الق�ساة،  من�سب  اأ�سا�ض  الكرمي  القراآن  يف  تعاىل  اهلل  بني  وقد 
الكربى. فبني اأن من مهمات النبي � مهمة الق�ساء، واأن اأ�سا�ض الق�ساء، هو 
نة من قبل النبي � يف  �سريعة اهلل املن�سو�ض عليها يف الوحي القراآين، اأو املَُبيَّ

ال�سنة ال�سريفة.

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ      ژڇ   تعاىل:  اهلل  قال 
گ   گ    گ   گ   کک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ    ڈ  

ڳ  ڳ  ڳڳ  ژ ]املائدة/ 48[.

وئ   وئ    ەئ   ەئ    ائ    ائ   ى   ى   ې   ژې   تعاىل:  وقال 
ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئژ ]الن�ساء/ 105[.

وقد بنيَّ اهلل تعاىل للم�سلمني، يف خطاب موجه اإىل االأمة، اأن الق�ساء الذي 
يتواله ق�ساتها، اأو تتواله هي عن طريق ق�ساتها، يجب اأن يتحرى العدل بح�سب 

ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ژۆ     تعاىل:  قوله  يف  وذلك  االإ�سالمية.  ال�سريعة  مقايي�ض 
ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    

ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ ژ ]الن�ساء/ 58[.
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مسألة انتخاب القاضي من قبل األمة

ويخطر يف البال احتمال نذكره وال نبني عليه، واإمنا للمذاكرة، وهو:

اإن اخلطاب يف هذه االآية موجه اإىل االأمة، وهذا يقت�سي اأن الق�ساء �ساأن من 
 -  سوؤون والية االأمة على نف�سها - يف حالة عدم وجود النبي واالإمام املع�سوم�
وقد عطف االأمر باحلكم بالعدل على االأمر برد االأمانات اإىل اأهلها، وهو واجب 

عام على كل اأحد، ولي�ض من خ�سو�سيات الفقيه احلاكم.

ا كان اأو اإماًما - ال والية  فالق�ساء يف حال وجود املع�سوم  وظهوره - نبيًّ
لالأمة عليه، لالأدلة الكثرية من الكتاب وال�سنة الدالة على اأنه من جملة منا�سب 

النبوة واالإمامة.

التي  وال�سوابط  ال�سروط  بني  قد  املع�سوم  فاإن  الغيبة:  ع�سر  يف  واأما 
الفقيه  تعيني  واأما  العام،  الن�سب  ي�سمى:  فيما  للق�ساء،  يت�سدى  من  يف  تعترب 
الفالين ملن�سب الق�ساء فال بد اأن يكون باختيار االأمة بنحو من اأنحاء ال�سورى 
واالنتخاب، ولي�ض من �سلطات احلاكم/ ويل االأمر غري املع�سوم ذلك، حتى على 
القول بالوالية العامة للفقيه، فاإن الوالية العامة للفقيه - على القول بها - لي�ست 
م�سّرعة لالأحكام، وال يجعل منه م�سرًعا لالأحكام، فال تثبت اإال فيما ثبت قابليته 
للتويل، واإذا كان مورد من املوارد غري قابل للتويل لوجود ويل خم�سو�ض فيه، اأو 

لكونه من �سوؤون والية االأمة على نف�سها، فال والية للفقيه عليه قطًعا.
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والأحد اأن يّدعي داللة بع�ض الروايات على كون الق�ساء �ساأنًا من �سوؤون 
االأمة يف ع�سر الغيبة. فاإن هذه االأخبار �سريحة يف اأن اختيار القا�سي، من بني 

الفقهاء املن�سوبني بالن�سب العام، من �سوؤون املتقا�سيني، وهذه االأخبار هي:

1- م�سهور )اأبي خديجة(، برواية ال�سدوق، وفيها:

»قال اأبو عبد اهلل جعفر بن حممد ال�سادق : اإياكم اأن يحاكم بع�سكم 
بع�ًسا اإىل اأهل اجلور، ولكن انظروا اإىل رجل منكم يعلم �سيًئا من ق�سايانا فاجعلوه 
بينكم، فاإين قد جعلته قا�سًيا، فتحاكموا اإليه«)1(. ورواية ال�سيخ الطو�سي »اجعلوا« 

بدل »انظروا«.

واخلطاب موجه اإىل عموم امل�سلمني، وهم يف معر�ض الوقوع يف املنازعات 
واملخا�سمات، فتكون الرواية ظاهرة يف كون ت�سخي�ض القا�سي ون�سبه من �سوؤون 

االأمة، وال اأقل من كون راأي االأمة له دخالة يف ت�سخي�ض القا�سي ون�سبه.

2- مقبولة )عمر بن حنظلة(، عن ال�سادق ، وفيها:

»�ساألت اأبا عبد اهلل  عن رجلني من اأ�سحابنا بينهما منازعة يف َدينْن، 
اأو مرياث، فتحاكما اإىل ال�سلطان واإىل الق�ساة، اأيحل ذلك؟ قال: ينظران )اإىل( 

)1( الو�سائل، 4/18 )�سفات القا�سي(. والكايف، 7/ 412.



الف�سل الثاين: �سيا�سات الدولة يف املجتمع الإ�سالمي
135135

من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر يف حاللنا وحرامنا، وعرف اأحكامنا، 
فلري�سوا به حكًما، فاإين قد جعلته عليكم حاكًما...«)1(.

3- �سحيحة )احللبي(، عن ال�سادق ، وفيها:

»قلت الأبي عبد اهلل : رمبا كان بني الرجلني من اأ�سحابنا املنازعة يف 
ال�سيء فيرتا�سيان برجل منا؟ فقال: لي�ض هو ذاك. اإمنا هو الذي يجرب النا�ض على 

حكمه بال�سيف وال�سوط«)2(.

فهاتان الروايتان دالتان على اأن اختيار القا�سي من �سوؤون املتقا�سيني.

 يف  اأن الن�سب من قبل االإمام املع�سوم  وجمموع ذلك ي�ستفاد منه 
ع�سر الغيبة ن�سب عام يف نطاق �سنف الفقهاء اجلامعني لل�سرائط. واأما ت�سخي�ض 
القا�سي من بني هوؤالء يف فقيه معني فيكون من �سوؤون اجلماعة التي يراد ن�سب 
القا�سي فيها ولها، وتتوىل هذه اجلماعة ت�سخي�سه ون�سبه عن طريق نظام انتخاب 

خا�ض يكون مالئًما لهذه الغاية)3(.

)1( الو�سائل، 18/ 98 - 99. والكايف، 1/ 67 و7/ 412.
)2( الو�سائل، 18/ 5 )�سفات القا�سي(. والحظ اأي�ًسا الو�سائل، 18/ 11.

)3( والحظ اجلواهر، 40/ 25 حيث نقل عن )امل�سالك( ثبوت حق الق�ساء واحلكم لعموم من اختاره النا�ض. 
ويالحظ ن�ض )امل�سالك(.
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ودعوى اأن املراد من هذه الروايات هو االإر�ساد اإىل قا�سي التحكيم، ووجوب 
الرجوع اإليه يف مقابل الرتافع، والتقا�سي عند ق�ساة حكام اجلور، ولي�ست ناظرة 

اإىل ن�سب القا�سي باملعنى امل�سطلح.

مدفوعة باأن هذا خمالف لظاهر الروايات املذكورة، وللتحذير من خمالفة 
حكمه الوارد يف ذيل املقبولة وامل�سهورة ومتام الكالم عن ذلك يف باب الق�ساء.

وهذه امل�ساألة مل تعنون يف كلمات الفقهاء على هذا النحو. وكلماتهم تدور 
حول كون القا�سي يحتاج اإىل ن�سب من قبل املع�سوم بالن�سب اخلا�ض اأو العام، 
واأما كون املن�سوب بالن�سب العام كيف يكون ت�سخي�سه ون�سبه يف ع�سر الغيبة: 
فلم يرد يف كلماتهم يف حدود اطالعي. واالأخبار ال�سابقة تدل على كون ذلك من 
�سوؤون اجلماعة التي حتتاج اإىل القا�سي، وال داللة فيها بوجه على كون الن�سب يف 
ع�سر الغيبة من �سوؤون الفقيه، وكيف ين�سب فقيه جامع لل�سرائط فقيًها مثله له 
الوالية على الق�ساء مبوجب اأدلة الن�سب العام حتى يف حالة تويل الفقيه االأول 
العام لهما، وال دليل  الن�سب  اأدلة  ال�سيا�سية مع ت�ساويهما يف �سمول  احلاكمية 

يخرج الفقيه غري احلاكم من كونه م�سمواًل لالأدلة.

واإذا �سح هذا االحتمال الذي ذكرناه من كون الق�ساء من �سوؤون والية 
االأمة على نف�سها، فيمكن االحتياط يف حالة تويل الفقيه للحاكمية ال�سيا�سية - 
االأمة  اختيار  تثبيت  �سلطة  احلاكم  للفقيه  تكون  باأن   - العامة  واليته  على  بناء 
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الوالية على  قبل م�ساركة االأب يف  امل�ساألة من  فتكون هذه  للقا�سي،  وانتخابها 
البكر الر�سيدة - على القول بواليته - يف باب النكاح، من حيث عدم ا�ستقالله 
بالوالية وعدم ا�ستقاللها، فتكون والية الفقيه احلاكم - يف م�ساألة ن�سب القا�سي - 

مقيدة باختيار االأمة، ووالية االأمة مقيدة مبوافقة احلاكم.

وامل�ساألة مهمة البد فيها من مزيد بحث وتاأمل، وقد ذكرناها على �سبيل 
االحتمال واملذاكرة.

3- ال�سرائب، وال�سيا�سة املالية، وال�ساأن القت�سادي

موارد  من  وهو  االإ�سالمية.  ال�سريعة  ثوابت  من  االجتماعي  التكافل  يعترب  )اأ( 
الوجوب الكفائي يف جماالت كثرية من حاجات الفرد واجلماعة.

واملجتمع االإ�سالمي جمتمع كفاية وموا�ساة. وال يجوز من الناحية النظرية 
احلاجات  من  كفايتهما  يجدان  ال  �سخ�ض،  اأو  اأ�سرة،  فيه  تكون  اأن  الت�سريعية 

احلياتية بح�سب امل�ستوى ال�سائد املتعارف يف املجتمع.

وقد �سرع اهلل تعاىل اأ�س�ض هذا النظام - التكافل االجتماعي - يف القراآن 
ما  ومنها  حاكًما،  باعتباره   � النبي  به  خاطب  ما  منها  عدة:  اآيات  يف  الكرمي 
الت�سريع، ومنها ما ورد يف  باعتبارها مكلفة وم�سوؤولة عن تنفيذ  خاطب به االأمة 

بيان م�سارف االأموال العامة.
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ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ژڱ   بقوله:   � النبي  فخاطب 
ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھژ ]التوبة/ 103[.

وميكن اأن ي�ستفاد من االآية اأن �سلطة فر�ض �سرائب جديدة - غري من�سو�ض 
عليها يف اأ�سل الت�سريع هي من جملة �سلطات احلاكم/ ويل االأمر. والبد من تقييد 

ذلك مببداأ ال�سورى يف ت�سخي�ض احلاالت واملوارد التي تفر�ض فيها ال�سريبة.

وخاطب االأمة بقوله: ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]االأنفال/ 41[.

گ    گ   ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ژڈ   تعاىل:  وقال 
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںںژ ]احل�سر/ 7[.

وقال تعاىل: ژڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   

ۇ  ۇ    ۆژ ]التوبة/ 60[.

وهذه االآيات و�سعت اأ�سا�ض الت�سريع ال�سريبي لل�سرائب الثابتة املن�سو�ض 
عليها يف اأ�سل ال�سرع االإ�سالمي، كما و�سعت اأ�سا�ض ومبادئ ال�سيا�سة املالية يف 
�سريبتي الزكاة )ال�سدقة( واخلم�ض، وبينت م�سارف هذه ال�سرائب. وبعد ذلك 

و�سعت يف ال�سنة تفا�سيل النظام ال�سريبي واملايل.
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النظام  يف  بل  املالية  وال�سيا�سة  ال�سريبي  النظام  يف  االأ�سا�ض  واملبداأ 
االقت�سادي كله هو قوله تعاىل ژ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںژ.

والغاية من النظام ال�سريبي لي�ض جمرد احليلولة دون تركيز الرثوة والقدرة 
االقت�سادية يف اأيدي االأغنياء، واإمنا هي - نتيجة لذلك - تكوين جمتمع الكفاية 

واملوا�ساة والتكافل االجتماعي، وقد �سرحت ال�سنة ب�سراحة هذا الهدف.

 ، فمن ذلك �سحيحة )زرارة( و)حممد بن م�سلم(، عن االإمام ال�سادق
قال: »اإن اهلل فر�ض للفقراء يف مال االأغنياء ما ي�سعهم، ولو علم اأن ذلك ال ي�سعهم 
اإنهم مل يوؤتوا من قبل فري�سة اهلل ، ولكن اأوتوا من منع من منعهم  لزادهم. 
حقهم، ال مما فر�ض اهلل لهم. ولو اأن النا�ض اأدوا حقوقهم لكانوا عائ�سني بخري«)1(.

ومن الوا�سح اأن النظام ال�سريبي هو جزء من ال�ساأن االقت�سادي، ولي�ض 
نظاًما قائًما بنف�سه، واإمنا اأفردناه الأن له �سلة مبا�سرة مب�ساألة التكافل االجتماعي.

وهذا النظام والهدف الذي ر�سم له على م�ستوى تداول الرثوة العامة، اأو 
اإال من خالل  تطبيقه  الكفاية، ال ميكن  توزيعها، وتكوين جمتمع  على م�ستوى 
�سلطة قائمة، وموؤ�س�سات �سلطوية، اإذ اأمر تنفيذه مل يرتك الأفراد امل�سلمني، وهذا 

ال يكون اإال بتكوين نظام، ودولة، وحكومة.

)1( الو�سائل، 6، ما جتب فيه الزكاة، الباب 1، ح 2. ورواية معتب يف امل�سدر نف�سه، ح 6.
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الت�سريع  مبادئ  الكرمي  القراآن  يف  تعاىل  اهلل  و�سع  االقت�سادي  ال�ساأن  يف  )ب( 
العامة وف�سلتها ال�سنة:

ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ژڱ   تعاىل:  قال 
ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھژ ]البقرة/ 188[.

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ژٹ   تعاىل:  وقال 
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ ]الن�ساء/ 29[.

پ     پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ژٱ   تعاىل:  وقال 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ      ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ  

ڤ  ڤژ ]البقرة/ 275[.

ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ژۀ   تعاىل:  وقال 
ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ.  ۓ  

ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېژ ]البقرة/ 279-278[.

ونالحظ هنا اأن اخلطاب بالتكليف يف جميع هذه االآيات موجه اإىل االأمة، 
اأننا ن�ستفيد  ا بح�سب املكلفني، فيكون تكليًفا لالأفراد، اإال  وهو واإن كان انحالليًّ
منه - ب�سميمة وجوب االأمر باملعروف والنهي عن املنكر - اأن االأمة - باعتبارها 
جماعة - مكلفة بذلك اأي�ًسا، فعليها الت�سرف على نحو يحول دون التعامل بالربا، 
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ودون اأكل االأموال بالباطل، ودون االإدالء باالأموال اإىل احلكام، ودون اأن ترتكز 
الرثوة العامة يف اأيد قليلة فتكون دولة بني االأغنياء فقط.

لقد حدد الت�سريع االإ�سالمي، يف الكتاب وال�سنة، مالمح وخطوط ال�ساأن 
االقت�سادي وتفا�سيله، مع اإعطاء �سالحيات ت�سريعية - وفًقا للقواعد العامة يف 
فيها بخ�سو�سها  يرد  التي مل  الت�سريعي  الفراغ  ال�سريعة - للحاكم يف جماالت 
واال�ستثمار،  االإنتاج  و�سائل  تطور  من  تن�ساأ  حاالت  غالًبا  وهي  ت�سريعي،  ن�ض 

والو�سع التنظيمي للمجتمع، وحاالت الكوارث الطبيعية، اأو نتيجة للحروب.

وهذه اخلطوط واملبادئ العامة هي:

اقت�ساد يقوم على امللكية املزدوجة: ملكية الدولة واالأمة )امل�سادر الكربى   -1
املحكومة  الفردية  وامللكية  وغريها(  املياه..  املعادن،  االأرا�سي،  العامة:  للرثوة 

بالنظام ال�سريبي.

2- يف جمال امللكية الفردية حدد الو�سائل واالأ�ساليب امل�سروعة وغري امل�سروعة 
من  الرثوة  توليد  اأو  الطبيعة،  من  الرثوة  توليد  حالة  ذلك  يف  �سواء  للتملك، 

اخلدمات يف املجتمع. فلم يطلق حرية التملك وحيازة الرثوة.

املال وا�ستثماره،  امل�سروعة الإدارة  امل�سروعة وغري  الو�سائل واالأ�ساليب  3- حدد 
فلم يطلق حرية املالك يف اإدارة املال وا�ستثماره.



142142
يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

واالأحكام  قليلة،  اأيد  الرثوة يف  متركز  دون  باحليلولة  الكفيلة  االأحكام  �سرع   -4
وذلك  املجتمع،  من  اأكرب  م�ساحة  يف  �سيوعها  الإعادة  الرثوة  بتفتيت  الكفيلة 
بت�سريع ال�سرائب املالية: الزكاة، واخلم�ض، والكفارات، ونظام املرياث االإ�سالمي. 
حالة  يف  ا�ستثنائية  �سرائب  فر�ض  على  ال�سرعية  احلكومة  �سلطة  اإىل  باالإ�سافة 

اقت�ساء ال�سرورة لذلك على ما هو مف�سل يف الفقه.

5- �سرع االأحكام الكفيلة بتمكني ال�سلطة ال�سرعية واملجتمع من الردع، يف حالة 
ع�سيان الت�سريعات امل�سار اإليها يف الفقرات ال�سابقة، بالعقوبات الزجرية الرادعة 
اأحكام  له  مما  ذلك  وغري  املالك،  �سلطة  وحتديد  والتعزير،  وامل�سادرة،  باحلجر، 
من�سو�سة، اأو يدخل يف �سلطة احلكومة ال�سرعية وموؤ�س�سات املجتمع االإ�سالمي 
متلك  قادرة  ب�سلطة  اإال  تنفيذه  ميكن  ال  النظام  هذا  اأن  البديهي  ومن  االأخرى. 

اأدوات احلكم والتنفيذ.

ال�ساأن  يف  مهمة  فقهية  درا�سات  االأخرية  ال�سنني  يف  و�سعت  وقد 
االقت�سادي واالجتماعي االإ�سالمي من قبل فقهاء كبار وعلماء ف�سالء. ولعله ال 
يزال اأهم واأ�سمل ما و�سع يف هذا ال�ساأن كتابات ال�سهيد ال�سعيد ال�سيد )حممد 
هذا  املتوا�سعة يف  م�ساهمتنا  ولعل  الالربوي(،  البنك  )اقت�سادنا/  ال�سدر(  باقر 

املو�سوع يف كتابنا )االحتكار يف ال�سريعة االإ�سالمية()1( تكون ذات فائدة فيه.

)1( طبع ون�سر يف بريوت، املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�سر، 1410هـ - 1990م.
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4- ال�سيا�سة الداخلية: الوحدة/ النزاعات الداخلية

االإ�سالمية،  لالأمة  بل  االإ�سالمي،  ال�سيا�سي  للمجتمع  الداخلية  الوحدة  )اأ( 
اإلهي  �سرعي  واجب  هي  واإمنا  فقط،  �سيا�سية  �سرورة  اأو  ا،  �سيا�سيًّ واجًبا  لي�ست 
عظيم ومقد�ض يعترب االإخالل به جرمية عظمى وكبرية من الكبائر. ويعلو واجب 
الوحدة فوق جميع امل�سالح الفردية والفئوية، وال يجوز الأحد انتهاكه اإال يف حالة 
واحدة فقط، وهي اأن يوؤدي ال�سكوت عن االحتجاج والثورة اإىل تهديد االإ�سالم 
نف�سه، وذلك بعد ا�ستنفاذ جميع الو�سائل املمكنة يف ت�سحيح االأو�ساع وف�سل 

جميع املحاوالت.

واخلطابات  االأمة.  على  واجًبا  باعتبارها  الوحدة  واجب  ت�سريع  ورد  وقد 
القراآنية يف هذا ال�ساأن موجهة اإىل االأمة:

پپ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ   تعاىل:  اهلل  قال 
ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺژ  ]االأنفال/ 46[.

چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ژڦ   تعاىل:  وقال 
چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گژ ]اآل عمران/ 103[ 

ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ژہ   

ڭژ ]اآل عمران/ 105[.
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مشروعية احللف يف اإلسالم

اأعظم  من  واجًبا  و�سيانتها  الوحدة  حتقيق  من  يجعل  الذي  الت�سريع  هذا  )اأ( 
وعدم  م�سروعية  امل�ساألة  يطرح  االأمة،  وعلى  امل�سلم  على  ال�سيا�سية  الواجبات 
باعتناق  فاإن الوحدة وجدت  التحالفات بني اجلماعات داخل االأمة.  م�سروعية 
الإن�ساء  داخلي  حتالف  واأي  )اجلماعة(،  اإىل  واالنتماء  ال�سريعة  وتطبيق  العقيدة 
»وحدة �سغرى« داخل االأمة قد يكون عامل تفتيت للوحدة العامة، وحدة االأمة، 

الأنه البد اأن يكون موجًها �سد فريق اآخر يف االأمة اأو �سد )اجلماعة(.

لهذا ذهب البع�ض من الفقهاء اإىل حترمي التحالف يف االإ�سالم، وا�ستندوا يف 
ذلك اإىل حديث ادعى البع�ض تواتره ورد فيه النهي عن التحالف يف االإ�سالم، 
وهو ما رواه )اأحمد( يف )م�سنده(، عن ر�سول اهلل �: »ال حلف يف االإ�سالم. 

واأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده االإ�سالم اإال �سدة« )1(.

اجلبهات  وتاأليف  االأحزاب  تكوين  م�سروعية  م�ساألة  يثري  االأمر  وهذا 
ال�سيا�سية من اأحزاب عدة، يف مقابل احلكومة اأو مقابل حزب اأو جبهة اأحزاب 

�سيا�سية اأخرى.

)1( م�سند اأحمد، 1/ 193، و�سرية ابن ه�سام، 1/ 541. ويالحظ د. ر�سوان ال�سيد: االأمة واجلماعة وال�سلطة، �ض 
65 – 66، دار اقراأ، بريوت 1404هـ - 1984م.
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فاإن كان  التحالف وهدفه:  زاوية م�سمون  امل�ساألة من  اإىل  ينظر  اأن  واحلق 
واملواجهة  االنق�سام  اإىل  يوؤدي  بحيث  للت�سدع  لالأمة  املجتمعية  الوحدة  يعّر�ض 
القول  فيمكن  ن احللف �سدهم،  تكوَّ املتحالفني، ومن  اإىل احلرب بني  يوؤدي  مبا 
االآيتني  يف  النهي  م�ساديق  اأظهر  من  هي  التي  احلالة  هذه  التحالف يف  بحرمة 
اجتاه  اأو  االأمة،  اإليه  ت�ساق  اجتاه كافر  التحالف يف مواجهة  اإذا كان  اإال  االآنفتني، 

مت�سرت باالإ�سالم ويت�سمن هدًما لالإ�سالم.

ا على اجتهاد يف م�سائل ال�سيا�سة واالإدارة داخل  واإن كان التحالف مبنيًّ
يف  التنوع  مقولة  من  يكون  بحيث  ال�سيا�سي،  للمجتمع  اأو  لالأمة  العام  التوجه 
اأو  الت�ساد  الوحدة )االختالف(. وال يكون - كاحلالة االأوىل - من مقولة  اإطار 

التناق�ض، فالظاهر م�سروعيته.

باإقرار  ال�سيا�سية،  ورمبا ميكن اال�ستدالل على م�سروعية تكوين االأحزاب 
نظام  عن  تعبرًيا  باعتبارها  االإ�سالمي،  املجتمع  يف  القبلية  للتكوينات  االإ�سالم 
وهو  واالأن�سار(،  )املهاجرين  تكوين  وباإن�ساء  القبيلة،  داخل  وامل�سالح  للعالقات 

تعبري تنظيمي، �سيا�سي، ولي�سا جمرد تعبري عن االنتماء اجلغرايف.

اأماله  الذي  اليمن(  و)اأهل  )ربيعة(  بني  احللف  كتاب  املقام  يف  ويذكر 
االإمام علي  - كما ذكر ذلك )ال�سريف الر�سي(  يف )نهج البالغة(:



146146
يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

»هذا ما اجتمع عليه اأهل اليمن، حا�سرها وباديها، وربيعة حا�سرها وباديها: 
اأنهم على كتاب اهلل، يدعون اإليه، وياأمرون به، ويجيبون من دعا اإليه، واأمر به... 
دعوتهم  لبع�ض،  بع�سهم  اأن�سار  وتركه،  ذلك  من خالف  على  واحدة  يد  واأنهم 
واحدة. ال ينق�سون عهدهم لعتبة عاتب، وال لغ�سب غا�سب، وال ال�ستذالل قوم 
و�سفيههم،  �ساهدهم، وغائبهم، وحليمهم،  قوًما. على ذلك  قوم  مل�سّبة  قوًما، وال 

وعاملهم، وجاهلهم..«.

فاإن هذا العهد ن�ض على جمال الوحدة والتعاون بني الفريقني، مع وجود 
التنوع واالختالف بني الفريقني يف كثري من املجاالت ال�سيا�سية، والع�سكرية.

بني  املناف�سة  على  كثرية  �سواهد  االإ�سالم،  �سدر  تاريخ  م�سادر  وتذكر 
املجموعات القبلية الكربى، ومنها )ربيعة( و)اليمن(.

)ب( ويعترب االإ�سالم النزاعات الداخلية، خطًرا كبرًيا على االأمة، كما تقدم يف 
والقوى،  االإمكانات،  وتبديد  الطاقة،  هدر  اإىل  توؤدي  فهي  )االأنفال(.  �سورة  اآية 
وتوؤدي اإىل الف�سل واخلذالن، واإىل �سقوط الهيبة ال�سيا�سية، واملناعة ال�سيا�سية، 

اأمام اخل�سوم، ويف حالة التهديد اخلارجي.

وامل�ساعي  باحل�سنى  النزاعات  ف�ض  وجوب  تعاىل  اهلل  �سرع  فقد  ولذلك 
احلميدة، فاإذا ف�سلت االأ�ساليب ال�سلمية فال بد لالأمة من التدخل احلا�سم لف�ض 
القراآنية  اخلطابات  وجميع  الباغي.  مقاتلة  اأ�سا�ض  على  واإنهائه  الداخلي،  النزاع 
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وحدتها  على  باملحافظة  واملكلفة  املطالبة  فهي  االأمة،  اإىل  موجهة  ال�ساأن  هذا  يف 
باإعادة الوحدة  النزاعات، وهي املكلفة  ن�سوء  الداخلية وتالحمها باحليلولة دون 

اإىل �سفوفها، حني تهدد النزاعات بني بع�ض الفئات فيها، وحدتها.

قال اهلل تعاىل: ژ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  
ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  
ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆ.   ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ  
ۉ  ې   ې  ې.  ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  
خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث ژ ]احلجرات/ 11-9[.

واخلطاب بهذا التكليف ال�سرعي بجميع تفا�سيله موجه اإىل االأمة.

5- ال�سيا�سة اخلارجية

ال�سيا�سي  للمجتمع  اخلارجية  والعالقات  اخلارجية،  ال�سيا�سة  تقوم 
االإ�سالمي، على املبادئ التالية:

)اأ( حرية الدعوة اإىل االإ�سالم.

)ب( اال�ستقالل التام وعدم اتباع اأي حمور دويل، وعدم اخل�سوع والتبعية الأية 
قوة عظمى.
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)ج( ال�سالم وعدم االعتداء على الغري.

)د( التعاون على اأ�سا�ض العدالة والتكافوؤ.

)هـ( الوفاء باملعاهدات واملواثيق.

)و( رد العدوان.

حالة  يف   - االإ�سالمي  ال�سيا�سي  املجتمع  اإىل  بالن�سبة  اخلارجي،  والعامل 
ا واحًدا - ينق�سم اإىل ق�سمني: االأمة االإ�سالمية ت�سكل جمتمًعا �سيا�سيًّ

1- اخلارج غري امل�سلم.

2- اخلارج امل�سلم.

ويقت�سي البحث يف هذين املو�سوعني التعر�ض مل�ساألتني اأخريني:

1- م�ساألة الوطن واملواطنة يف ال�سرع االإ�سالمي.

2- م�ساألة اللجوء ال�سيا�سي.

)اأ( العالقات مع اخلارج غري امل�سلم:

اخلارج غري امل�سلم ينق�سم اإىل ثالثة اأق�سام:
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)اأ( الذين لي�سوا يف حالة حرب مع امل�سلمني، وال معاهدات، وال عالقات لهم مع 
امل�سلمني، وميكن اأن نطلق عليهم ا�سم »املحايدين«.

)ب( املعاهدون الذين تربطهم - اأو تربط امل�سلمني بهم - معاهدات ومواثيق.

)ج( االأعداء الذين هم يف حالة حرب، اأو عداء معلن يهدد باحلرب مع امل�سلمني.

اأما الق�سم االأول )اأ(: وهم املحايدون الذين ال تربطهم بامل�سلمني معاهدات 
لهم  فهوؤالء  معلن،  وعداء  حالة حرب،  امل�سلمني  وبني  بينهم  ولي�ض  وعالقات، 
ال�سالم وعدم االعتداء ما داموا على حالة احلياد، مع انفتاح امل�سلمني على كل 

بادرة الإن�ساء عالقات �سداقة وتعاون على اأ�سا�ض العدالة والتكافوؤ.

ال�سالم،  هو  امل�سلم  غري  اخلارج  مع  العالقات  يف  االأ�سل  الأن  وذلك 
والتعاون، والرب.

ڌ   ڍ        ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   چ   ڇ   چ   چ   چ       ژڃ   تعاىل:  اهلل  قال 
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ ]املمتحنة/ 8[.

وهذه االآية التي خاطب اهلل بها االأمة مطلقة �ساملة جلميع حاالت املحايدين 
�سواء اأكان امل�سلمون يف حالة حرب، اأم عداء معلن يهدد بن�سوب احلرب مع قوم 

اآخرين، اأم مل يكونوا كذلك.
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وثمة حالة اأخرى من حاالت احلياد، وهي ما اإذا كان امل�سلمون يف حالة 
حرب مع بع�ض اأعدائهم، وكان ثمة قوم اآخرون مل يدخلوا يف هذه احلرب، وكانت 
تربطهم باملحاربني عالقات، ولكنهم جتنبوا الدخول يف احلرب �سد امل�سلمني، فاإن 

هوؤالء اأي�ًسا يجري عليهم حكم احلياد من امل�ساملة.

بالتكليف  االأمة  قوله �سبحانه خماطبًا  تعاىل حكم هذه احلالة يف  وقد بني اهلل 
ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    هوؤالء:  �ساأن  يف  ال�سرعي 
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې.    ې  
ېئ   ېئ   ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى  
ېئ  ىئ  ىئ        ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئمئ  

ىئ  يئ  جب  حب  خب  مبژ ]الن�ساء/ 90 -91[.

واأما الق�سم الثاين )ب(: وهم املعاهدون فلهم من امل�سلمني الوفاء الكامل، 
وال�سالم الكامل، والتعاون على قاعدة امل�ساواة والتكافوؤ.

يجب الوفاء للمعاهدين بعهودهم، ويحرم نق�سها، واالإخالل بها، ما داموا 
اأوفياء من جانبهم. فاإن الوفاء بالعهود واملواثيق من اأعظم الواجبات يف ال�سريعة 
االإ�سالمية، وقد نهى اهلل تعاىل نهًيا �سارًما عن نق�ض العهود حتى اإذا كان ذلك 

لرتجيح م�سلحة امل�سلمني على غريهم.
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گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ژڑ   تعاىل:  اهلل  قال 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ    ں  ں   ڻ  ڻ.ڻ  ۀ  
ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ     
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ               

ې  ېژ)1( ]النحل/ 91 - 92[.

فاإذا دخل امل�سلمون يف عهد وميثاق مع غري امل�سلمني، وجب على امل�سلمني 
الوفاء لهم مبا عاهدوهم عليه.

قال اهلل تعاىل: ژک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہژ ]التوبة/ 4[. 

ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ  

ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٹژ ]التوبة/ 7[.

فاإذا نق�ض الكفار عهودهم مع امل�سلمني وجب على امل�سلمني يف هذه احلالة 
اأن يعاملوهم باملثل، واإذا اقت�سى االأمر قتالهم وجب قتالهم اإىل اأن يخ�سعوا.

)1( والحظ: ]البقرة/ 177[ وفيها مدح املوفني ژڃ  ڃ  ڃژ، و]االأنعام/ 152[ ژڦ   ڦ  ڄژ 
و]االإ�سراء/ 34[ ژۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ               ۅژ.
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قال اهلل تعاىل: ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ. ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک. گ  گ  گ  گ  
ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ.ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      

ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھژ ]االأنفال/ 55 - 58[.

وقد ا�ستملت اآيات وجوب الوفاء االآنفة الذكر على حكم حالة نق�ض غري 
امل�سلمني لعهودهم مع امل�سلمني.

ويالحظ اأن اخلطاب يف جميع االآيات ب�ساأن االلتزام بالعهود، والوفاء بها، 
وحرمة نق�سها، موجه اإىل االأمة، فهي املكلفة بالوفاء وامل�سوؤولة عنه.

اإبرام العهود واملواثيق فهو من �سوؤون القيادة العليا كما تقدم ذكره.  واأما 
ويظهر من اآية �سورة )االأنفال( االآنفة اأن �سلطة اإنهاء املواثيق و»نبذها« عند ظهور 

اأمارات اخليانة من قبل الكفار هي اأي�ًسا من �سوؤون القيادة العليا.

يف  االأمة  اإىل  موجهة  ال�سرعية  اخلطابات  كون  مالحظة  ذكر  كررنا  وقد 
موا�سع عدة تقدمت، و�سن�سري اإىل ذلك فيما ياأتي يف موارده. وال يتوهم من ذلك 
املعلوم  فمن  وواليتهما حمدودتان،    املع�سوم  واالإمام   � النبي  �سلطة  اأن 
اإماًما، مطلقة وغري حمدودة، واإمنا  اأو  ا كان  ، نبيًّ اأن �سلطة املع�سوم  امل�سلَّم به 
نذكر هذه املالحظة للتنبيه على اأنه يف حالة عدم وجود النبي � وغيبة االإمام 
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املع�سوم ، تكون هذه االأمور من �سوؤون والية االأمة على نف�سها، وهي م�ساألة 
�سياأتي بحثها تف�سياًل من الناحية الفقهية يف االأق�سام االآتية من هذه الدرا�سات.

مع  حرب  حالة  يف  هم  الذين  االأعداء  وهم  )ج(:  الثالث  الق�سم  واأما 
امل�سلمني فلي�ض لهم عند امل�سلمني اإال احلرب. وقد تقدمت االإ�سارة اإىل ذلك يف 

الفقرة )الدفاع ورد العدوان(.

)ب( العالقات مع اخلارج امل�سلم:

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    ژچ   تعاىل:  قال 
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ ]االأنفال/ 72[.

وقال تعاىل: ژ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ                     ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ژ ]الن�ساء/ 92[.

االإ�سالمي  املجتمع  بني  العالقات  اأن  املباركتني  االآيتني  من  والظاهر 
ينتمون  ال  والذين  عنها،  اخلارجني  امل�سلمني  هوؤالء  وبني  االإ�سالمية(،  )الدولة 
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اإليها، هي عالقات »دينية روحية« فقط، ولي�ست عالقات �سيا�سية دائًما، بحيث 
اإال يف  تقت�سي التزامات لهم والأجلهم، من قبل املجتمع ال�سيا�سي االإ�سالمي، 
اإذا اعتدي عليهم من قبل غري امل�سلمني، وطلبوا الن�سرة  حالة واحدة، وهي ما 
من املجتمع االإ�سالمي )الدولة االإ�سالمية(، مبا هم م�سلمون، وهذا مقت�سى قوله 

تعاىل: ژ ....  ڱ  ڱ  ڱژ.

ففي هذه احلالة يجب على املجتمع االإ�سالمي اأن ين�سرهم على خ�سومهم، 
ولكن هذا الوجوب لي�ض مطلًقا، واإمنا هو يف حالة ما اإذا مل يكن بني هوؤالء اخل�سوم 
غري امل�سلمني وبني املجتمع االإ�سالمي، ميثاق يقت�سي امتناع امل�سلمني من �سن 

احلرب عليهم، وكان هوؤالء اأوفياء، ملتزمني مبيثاقهم مع املجتمع االإ�سالمي.

واأما يف هذه احلالة فال يجوز للمجتمع االإ�سالمي اأن ين�سر هوؤالء امل�سلمني 
غري املنتمني اإليه بال�سكن والع�سوية على الكفار املعاهدين.

وقد فرق الت�سريع يف االآية الثانية، بني املوؤمن املقيم بني قوم كفار يف حالة 
عداء وحرب، فال دية له، وبني املقيم بني قوم كفار، تربطهم بامل�سلمني املواثيق 
)املعاهدون(، فعلى قاتله امل�سلم خطاأ الدية الأهله، والكفارة، كامل�سلم الذي يقتل 

خطاأ يف املجتمع االإ�سالمي.

املعاهدين يعترب منتمًيا  املقيم بني  اأن  بينهما، من جهة  الفرق  اأن  والظاهر 
ا من  اإىل املجتمع ال�سيا�سي االإ�سالمي؛ الأنه مقيم يف جمتمع معرتف به �سيا�سيًّ
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املجتمع  اإىل  منتمًيا  يعترب  ال  لكم(  )عدو  املحاربني  بني  واملقيم  امل�سلمني،  قبل 
االإ�سالمي، فال يتمتع بحقوق املواطنة ال�سيا�سية.

ونالحظ اأن اخلطاب يف االآية، موجه اإىل االأمة، باعتبارها مو�سوع االنتماء 
ال�سيا�سي، وباعتبارها مكلفة بامتثال االأمر ال�سرعي.

6- م�ساألة الوطن واملواطنة، واللجوء ال�سيا�سي، يف ال�سرع الإ�سالمي

الوطن واملواطنة:

االإ�سالمي  ال�سيا�سي  املجتمع  خارج  امل�سلمني  اأن  االآية،  هذه  مقت�سى 
)الدولة االإ�سالمية( - الذين مل يهاجروا اإىل دار االإ�سالم - ال يتمتعون بحقوق 
املجتمع  اإىل  ا،  وع�سويًّ ا  �سيا�سيًّ ينتمون  وال   - االإ�سالمية  الدولة  يف  )املواطنة( 

ال�سيا�سي االإ�سالمي.

والأجل اأن يح�سلوا على )املواطنة(: االنتماء ال�سيا�سي وع�سوية املجتمع 
البد   - االإ�سالمية(  )الدولة  املجتمع  هذا  على  حقوًقا  يعطيهم  الذي  ال�سيا�سي 
لهم من اأن يهاجروا اإىل الدولة االإ�سالمية ويحملوا جن�سيتها)1(، ففي هذه احلالة 

)1( قد يعرت�ض البع�ض على اعتبار )اجلن�سية( يف حتقق مفهوم )املواطنة(، باأنه مفهوم حديث جاء مع ن�سوء الدول 
االأوروبية احلديثة، وتر�سخ النظام الدويل بعد احلرب العاملية االأوىل، ومن هنا فاإنه مفهوم غري اإ�سالمي، ومل 
تعرفه الدولة االإ�سالمية �سواء دولة )اخلالفة( اأم الدولة ال�سلطانية، وكانت الهجرة مفتوحة بني ال�سلطنات، وال 

حدود لها.            =



156156
يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

فقط يدخلون يف ع�سوية املجتمع ال�سيا�سي االإ�سالمي، ورعوية الدولة االإ�سالمية، 
ويتمتعون باحلقوق ال�سيا�سية لهذا االنتماء، ويف مقدمتها الوالية العامة للم�سلمني 
بع�سهم على بع�ض، ومن دون ذلك فال والية بينهم وبني امل�سلمني يف املجتمع 

ال�سيا�سي االإ�سالمي )الدولة االإ�سالمية(.

وهذا هو �سريح االآية الكرمية: ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  
املقيمني  املنافقني  �ساأن  يف  تعاىل  قوله  �سريح  وكذلك  ڳ..ژ،  ڳ   گ   گ  

ٹ   ٹ   ژٹ   االإ�سالمية:  الدولة  �سلطان  وخارج  االإ�سالمي،  املجتمع  خارج 
ٹ      ڤژ ]الن�ساء/ 88[، ژڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  کژ ]الن�ساء/ 89[.

ونقول يف جواب هذا االعرتا�ض: اإن مفهوم اجلن�سية احلديث ن�ساأ من �سرورة تنظيمية ولي�ض من اعتبار فكري   =
الدولة واملجتمع  فالدولة احلديثة تتحمل م�سوؤوليات جتاه مواطنيها وهم يتحملون م�سوؤولياتهم جتاه  عقيدي، 
ال�سيا�سي الذي ينتمون اإليه، والبد من حتديد مو�سوع هذه امل�سوؤوليات واحلقوق، واإال فلكل اأحد اأن يدعي 

اأن له حقوًقا، وللدولة اأن تدعي على كل اأحد بالتزامات جتاهها.
وامل�سلم يحمل انتماءين: اأحدهما االنتماء اإىل االأمة، واالآخر االنتماء اإىل الدولة، ولكل واحد من االنتماءين   
اخلارجي،  ال�سدق  يف  الدولة،  ومفهوم  االأمة،  مفهوم  تطابق  حالة  ففي  وعليه.  للم�سلم  وم�سوؤوليات  حقوق 
بحيث تنتظم الدولة االإ�سالمية جميع االأمة االإ�سالمية، على جميع اأر�ض )دار االإ�سالم(، تتكامل م�سوؤوليات 
اإن حقوق وم�سوؤوليات  اأحدها مقام االآخر. واأما يف حالة عدم التطابق فحيث  اأو يقوم  وحقوق االنتماءين، 
ال�سرورة  فاإن  الدولة،  اإىل  االنتماء  وم�سوؤوليات  حقوق  دون  والفقه،  ال�سريعة  يف  حمددة  االأمة  اإىل  االنتماء 
التنظيمية تق�سي يف هذه احلالة اإىل )تدبري( يحدد جهة االنتماء للمكلف، ليتمكن من القيام مب�سوؤولياته جتاه 

الدولة واملجتمع، ولياأخذ حقوقه، وهذا )التدبري( هو )اجلن�سية(.
اإذ لي�ض كل ما هو غربي غري  وكونه غربي املن�ساأ، ال مينع من كونه م�سروًعا من الناحية الفقهية االإ�سالمية،   
م�سروع، وخا�سة يف اجلوانب التنظيمية للمجتمع احلديث، وما اأكرث ما اأخذ امل�سلمون من غريهم يف املجال 

التنظيمي للدولة، واملجتمع ال�سيا�سي منذ �سدر االإ�سالم.
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وهو كذلك ظاهر االآية الثانية ]الن�ساء/ 92[.

الهجرة  كون  من  ذكرناه  ما  على  دالة  ن�سو�ض  وردت  النبوية  ال�سنة  ويف 
تعبرًيا عن االنتماء ال�سيا�سي والع�سوي اإىل املجتمع ال�سيا�سي االإ�سالمي )الدولة 

االإ�سالمية()1(.

وهذا الراأي يتفق مع مذهب القائلني باأن وجوب الهجرة حكم �سرعي ثابت 
مل ين�سخ، ومنهم ال�سيعة االإمامية؛ حيث ذهب هوؤالء اإىل اأن وجوب الهجرة اإىل 

دار االإ�سالم )املجتمع االإ�سالمي( باق ومل ين�سخ مبا ذكر من الروايات االآتية.

االإ�سالم  انت�سار  ع�سور  ينا�سب  مبا  الهجرة  معنى  يف  التو�سع  من  والبد 
خارج )مكة و�سبه اجلزيرة العربية(، باأن نقول: اإن التكليف ال�سرعي هو االنتماء 
من  االنتماء  هذا  يعنيه  ما  بكل  االإ�سالمي  ال�سيا�سي  املجتمع  اإىل  ال�سيا�سي 
م�سوؤوليات �سيا�سية، ومالية، وع�سكرية. وقد كان التعبري الوحيد عن هذا االنتماء 
من الناحية العملية هو ا�ستيطان )املدينة( - قبل فتح )مكة( - وانت�سار االإ�سالم 

يف )�سبه اجلزيرة(، وان�سياحه)2( خارجها فيما بعد.

واأما بعد فتح )مكة(، وان�سياح االإ�سالم اإىل �سائر اأنحاء اجلزيرة، و�سائر اأنحاء 
العامل، وتكّون املجتمعات االإ�سالمية فاإن هذا االنتماء ال�سيا�سي - مبا ي�ستلزمه 
)1( اأحمد بن حنبل، )ت 241هـ(، امل�سند 4/ 130. والن�سائي )ت 275هـ(، ال�سنن، 7/ 137 - 154؛ حيث 

جعل م�ساألة الهجرة، وم�ساألة البيعة يف باب واحد.
)2( وان�سياحه: انت�ساره. )م(.
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من م�سوؤوليات - ال يقت�سر على اال�ستيطان، بل قد يكون اال�ستيطان وحده غري 
كاف واإمنا يكون التعبري املنا�سب وامللزم عنه هو حمل )جن�سية( املجتمع ال�سيا�سي 
االإ�سالمي، وبذلك يتحقق مفهوم )املواطنة(، ويكون املجتمع ال�سيا�سي )وطًنا( 

ملن ينتمي اإليه.

املذاهب  معظم  �سائع يف  راأي  وهو   - الهجرة  وجوب  بن�سخ  القائلون  واأما 
االإ�سالمية االأخرى - في�سكل من الناحية الفقهية القول بوجود )وطن( للم�سلم 
باملعنى ال�سيا�سي - اجلغرايف، كما ي�سكل القول بوجود )اأوطان للم�سلمني( بهذا 
واإمنا  )وطن(  اإىل  امل�سلم  ينتمي  فال  االإ�سالمية،  املجتمعات  تعدد  بلحاظ  املعنى 
ا باأر�ض حمددة وجمتمع �سيا�سي  ينتمي اإىل اأمة فقط، وال ميكن اأن يرتبط �سيا�سيًّ
ذي هوية حمددة اإقليمية اأو قومية. بل تكون )اأر�ض( اأمة االإ�سالم )دار االإ�سالم( 
وطًنا لكل امل�سلمني باملعنى ال�سيا�سي - اجلغرايف. وينبغي اأن يتحمل امل�سلم على 
االإ�سالم(  )اأمة  جميع  واإىل  االإ�سالم(  )دار  جميع  اإىل  بالن�سبة  م�سوؤوليات  هذا 
كما ينبغي اأن يتمتع بحقوق كاملة يف جميع اأنحاء دار االإ�سالم وعلى جميع اأمة 

االإ�سالم.

يواجه �سعوبات يف  النظرية، ولكنه  الناحية  االأمر ميكن ت�سوره من  وهذا 
التطبيق الفقهي من جهات عدة.

وقد ا�ستدل القائلون بن�سخ حكم وجوب الهجرة بروايات عدة:
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1- ما روي م�ستفي�ًسا يف قوله �: »ال هجرة بعد الفتح - اأو - بعد فتح مكة، 
ولكن جهاد ونية«)1(، ويف رواية اأخرى زيادة: )واإذا ا�ستنفرمت فانفروا()2(.

2- ما روي من اأنه: »ال هجرة بعد وفاة ر�سول اهلل �«)3(.

3- ما قاله )البخاري(: »ال هجرة اليوم«)4(.

االأمر  للثانية يف حتديد  االأوىل معار�سة  فالرواية  الروايات متعار�سة.  وهذه 
الذي انتهى به ت�سريع وجوب الهجرة بني فتح )مكة(، وبني وفاة الر�سول �، 
والرواية الثالثة جمملة يف تعيني املراد من )اليوم( الذي انتهى به ت�سريع وجوب 

الهجرة.

ومع تعار�سها ال ميكن اال�ستدالل بها، فال بد من اجلمع بينها، ومع تعذر 
اجلمع العريف يتعني طرحها، اأو تاأويلها، كما تق�سي بذلك قواعد معاجلة التعار�ض 

بني الروايات.

على اأنه قد وردت روايات اأخرى، �سرَّحت بعدم انقطاع الهجرة:

)1( �سحيح البخاري، 6/ 28 - 29، و�سحيح م�سلم، رقم احلديث 1353، و�سحيح الرتمذي، رقم احلديث 1590، 
 1991 احلديث  رقم  �ساكر(   - )ط  اأحمد  وم�سند   ،239  /2 الدارمي،  و�سنن   ،146  /7 الن�سائي،  و�سنن 

و2818. وكنز العمال، االأحاديث 46278/ 46251/ 46277.
)2( �سنن اأبي داود، 3/ 8 - 9. وكنز العمال، رقم احلديث 46250.

)3( �سنن الن�سائي، 7/ 144.
)4( �سحيح البخاري )مناقب االأن�سار(.
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منها: ما روي عن النبي �: »اأيها النا�ض! هاجروا ومت�سكوا باالإ�سالم، فاإن 
الهجرة ال تنقطع ما دام اجلهاد«)1(.

ومنها: »لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار«)2(.

ومنها: »لن تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل«)3(.

كان  ما  االأول  على حدها  قائمة  »الهجرة   : علي  عن  روي  ما  ومنها 
هلل يف اأهل االأر�ض حاجة، من م�ست�سر االأمة ومعلنها، ال يقع ا�سم الهجرة على 
اأحد اإال مبعرفة احلجة يف االأر�ض، فمن عرفها، واأقّر بها فهو مهاجر، وال يقع ا�سم 

اال�ست�سعاف على من بلغته احلجة، ف�سمعتها اأذنه ووعاها قلبه«)4(.

ومنها: ما روي عن االإمام الباقر : ».. من دخل يف االإ�سالم طوًعا فهو 
مهاجر«)5(.

ومنها من حديث: ».. اإن الهجرة هجرتان: هجرة احلا�سر، وهجرة البادي. 
بلية  اأعظمها  احلا�سر  اأمر. وهجرة  اإذا  ويطيع  اإذا دعي،  اأن يجيب  البادي  فهجرة 

واأف�سلها اأجًرا...«)6(.
)1( كنز العمال، رقم احلديث 46260.

)2( امل�سدر نف�سه، رقم احلديث 46310 و46248.
)3( امل�سدر نف�سه، رقم احلديث 46274.

)4( نهج البالغة، اخلطبة 189.
)5( بحار االأنوار، 100/ 46، والكايف، 8/ 148.

)6( كنز العمال، رقم احلديث 46265.
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ومنها: »ال تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة«)1(.

منها:  املراد  اأن  على  من حملها  بد  فال  العريف،  للجمع  وحيث ال جمال 
»املجتمع  اإىل  الهجرة  وجوب  ا�ستمرار  يف  ينايف  ال  وهذا  )مكة(.  من  هجرة  ال 

ال�سيا�سي« مبا ينا�سب معنى الهجرة اإليه على ما بيناه اآنًفا.

وتبقى احلجة على الذاهبني اإىل عدم وجوب الهجرة باالآية الكرمية االآنفة.

ويرفع هذه  الروايات  تقدم ذكره من  مبا  من�سوخة  االآية  اأن  اإىل  وقد ذهبوا 
الدعوى اأمور:

االأول: لو �سلمنا �سحة الرواية املذكورة، فمن املعلوم اأن القراآن ال ين�سخ 
بخرب الواحد كما ال يثبت بخرب الواحد اأي�ًسا.

الثاين: اإن ن�سخ االآية املباركة - لو �سلمنا باأن الن�سخ ميكن بخرب الواحد - 
االآية  نزول  بعد   � النبي  عن  �سادًرا  املذكور  اخلرب  بكون  العلم  على  يتوقف 

املباركة، وهو غري معلوم، فلعل االآية نزلت بعد اخلرب.

الثالث: اإن الن�سخ اإمنا ي�سار اإليه مع تعذر اجلمع العريف بني االآية واخلرب، 
اإىل الن�سخ كما هو معلوم الإمكان العمل  اإمكان اجلمع العريف فال ي�سار  اأما مع 

)1( امل�سدر نف�سه، رقم احلديث 46262.
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بالدليلني. ويف مقامنا يحمل اخلرب - كما اأ�سرنا - على اأن املراد منه هو نفي وجوب 
الهجرة اإىل خ�سو�ض مكة، وهو ال ينايف ا�ستمرار وجوب الهجرة اإىل دار االإ�سالم.

فاحلق اإن االآية غري من�سوخة، واإن احلكم الذي ت�سمنته ودلت عليه ثابت 
وحرام  القيامة،  يوم  اإىل  حالل  حممد  )حالل  ي�سمله  االإ�سالمية  ال�سريعة  يف 

حممد حرام اإىل يوم القيامة(.

وعلى ما ذكرنا فمقت�سى االآية الكرمية هو اأن الدولة االإ�سالمية هي »وطن« 
امل�سلمني الذين ينتمون اإليها بحمل جن�سيتها فقط، ولي�ست »وطًنا« لغريهم من 

امل�سلمني.

وهذا يقت�سي اأن »مفهوم الوطن ال�سيا�سي« مبا يرتبه على املنتمي اإليه من 
واجبات، ومينحه له من حقوق، »مفهوم اإ�سالمي« ولي�ض دخياًل على االإ�سالم، اأو 

دخياًل على الفكر االإ�سالمي كما يذهب البع�ض اإىل ذلك.

وال �سك يف اأن الوطن باملعنى العريف - االإن�ساين من املفاهيم االإ�سالمية 
التي تثبت »اإ�سالميتها« باإم�ساء ال�سارع لها، واعتبار ما عليه العرف من ذلك اأمًرا 

م�سروًعا. وقد وردت يف االآثار ن�سو�ض واإ�سارات كثرية اإىل هذا املعنى.

فمن ذلك ما ورد عن االإمام زين العابدين  يف )ال�سحيفة ال�سجادية(، 
وهو قوله يف الدعاء الثاين يف ال�سالة على النبي �: »وهاجر اإىل بالد الغربة، 
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نف�سه..«،  وماأن�ض  راأ�سه،  الناأي عن موطن رحله، ومو�سع رجله، وم�سقط  وحمل 
وقوله  يف الدعاء الرابع يف ذكر ف�سل ال�سحابة: ».. وا�سكرهم على هجرهم 

فيك ديار قومهم...«.

ومن ذلك ما ورد يف رواية )علي بن اإبراهيم( يف تف�سريه، يف بيان م�ستحقي 
االأ�سفار، يف  يكونون يف  الذين  الطريق،  اأبناء  ال�سبيل:  وابن   ..« وفيها:  الزكاة، 
طاعة اهلل، فيقطع عليهم، ويذهب مالهم، فعلى االإمام اأن يردهم اإىل اأوطانهم من 

مال ال�سدقات«)1(.

مع اأن النبي � وال�سحابة هاجروا اإىل املدينة قاعدة االإ�سالم ومركز دولته، 
وعرب عنها االإمام  باأنها )بالد الغربة(.

وعلى اأي حال فالظاهر اإن مفهوم )الوطن( باملعنى ال�سيا�سي - اجلغرايف 
مفهوم اإ�سالمي كما ذكرنا.

ولكن يبقى يف املقام اإ�سكال، وهو: اإنه هل يقت�سي هذا وجود دولة اإ�سالمية 
مركزية يكون االنتماء اإليها هو »املعيار« يف االنتماء وعدمه، اأو ال يعترب ذلك؟ بل 

يكفي وجود جمتمع اإ�سالمي، واإن مل يكن حمكوًما بنظام حكم اإ�سالمي؟

اإن مورد نزول االآية املباركة هو حالة وجود جمتمع �سيا�سي اإ�سالمي، ودولة 
اإ�سالمية، حتكم هذا املجتمع.

)1( الو�سائل، 6/ 145، اأبواب امل�ستحقني للزكاة، الباب 1، ح 7.
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ولكن من املعلوم املقرر يف االأ�سول اإن مورد الدليل ال يخ�س�سه به، واالآية 
»الوطني«  االنتماء  اأ�سكال  من  ينا�سبها  ما  حالة  ولكل  احلاالت،  جلميع  مطلقة 
اإىل »االأمة االإ�سالمية« واإىل »دار االإ�سالم«  اخلا�ض الذي ال يتنافى مع االنتماء 

بل يتكامل معه.

تاأمل  مزيد  واإىل  ال�سنة،  يف  االأدلة  عن  بحث  مزيد  اإىل  بحاجة  وامل�ساألة 
وتعمق.

م�ساألة اللجوء ال�سيا�سي:

ال�سيا�سي  اللجوء  مبداأ   - اخلارجية  �سيا�سته  مبادئ  يف   - االإ�سالم  اأقر 
واالأ�سل يف هذا املبداأ قوله تعاىل: ژې  ې   ى  ى  ائ  ائ  

ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ژ ]التوبة/ 6[.

واخلطاب موجه اإىل النبي �، وهو يقت�سي اأن منح حق اللجوء ال�سيا�سي 
خمت�ض بالقيادة العليا للدولة. وقد يقال هنا بالتعار�ض بني هذا وبني ما دل على 
اأن منح اللجوء ال�سيا�سي من حقوق االأمة وهو الروايات الواردة من تف�سري قول 

النبي � عن امل�سلمني: »ي�سعى بذمتهم اأدناهم«)1(.

)1( التهذيب، 6/ 138 – 139، و�ض 140، اجلهاد، باب اإعطاء االأمان، و�ض 175، باب النوادر.
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ويندفع هذا االإ�سكال باأن اجلمع العريف بني الدليلني ممكن بحمل ما دل 
على اأن للم�سلم منح حق االأمان الآحاد الكفار خمت�ض بحالة احلرب بني امل�سلمني 
والكفار فقط، واأما يف حالة ال�سلم فال دليل على اأن الآحاد امل�سلمني هذا احلق. 

واالآية الكرمية مطلقة جلميع احلاالت.

وهذا م�ساًفا اإىل اأن ما دل على ثبوت هذا احلق للم�سلم، مق�سور على حالة 
االآحاد، وما زاد على االآحاد فقد �سرح الفقهاء باأنه من حق االإمام، وقد بينا ذلك 

يف كتاب اجلهاد.

ژٹ   تعاىل:  بقوله  ال�سيا�سي  اللجوء  م�سروعية  على  ن�ستدل  اأن  وميكن 
گ   گ   ژک   ڍژ  ڍ        ڇ   ڇ     ژڇ   ڤژ  ٹ       ٹ   ٹ  
گ    گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  .   ں  ڻ  ڻ  ڻ     

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ ]الن�ساء/ 90-88[.

فاإن االآية دالة على اأن جلوء الكافر املحارب اإىل حماية جماعة �سيا�سية لها 
عالقات معاهدة وميثاق مع امل�سلمني، ومينح هذا العدو الالجئ حق االأمان من 

مطاردة امل�سلمني له.

التي  ال�سابقة  االآية  االأمة على خالف  اإىل  االآية  واخلطاب موجه يف هذه 
وجه اخلطاب فيها اإىل النبي �.
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والظاهر اأن متعلق احلكم يف االآية هو الكافر يف حالة احلرب؛ حيث يجوز 
للم�سلمني اأن يطاردوا الكفار املحاربني ويقتلوهم حتى اإذا اأُ�سروا واحلرب ال تزال 

قائمة. وال يجوز ذلك حني ت�سع احلرب اأوزارها.

اإذا جلاأ الكافر املحارب اإىل قوم بينهم  ففي هذه احلالة - حالة احلرب -  
وبني امل�سلمني ميثاق، ال يجوز للم�سلمني اأن يطاردوا الكافر )الالجئ( امل�ستجري؛ 

الأن ذلك يعترب نق�ًسا للميثاق مع هوؤالء القوم.

)اجلوار(  حق  مع  متداخاًل  هنا  ال�سيا�سي  اللجوء  حق  يكون  هذا  وعلى 
ته ال�سريعة  الذي كان �سائًدا يف العالقات بني القبائل العربية قبل االإ�سالم، واأقرَّ

االإ�سالمية �سمن قيود حمددة.

فاإن  االآيتني،  بني  واملعار�سة  املنافاة  لتوهم  اأنه ال جمال  يت�سح  ذكرناه  ومبا 
متعلق احلكم يف االآية الثانية غري متعلق احلكم يف االأوىل، فاإن املتعلق يف الثانية 

هو الكافر يف حالة احلرب.

فتح�سل اأن منح اللجوء ال�سيا�سي اإىل الدولة االإ�سالمية من �سالحيات 
وحقوق رئي�ض الدولة فقط، ولي�ض الآحاد امل�سلمني - يف غري حاالت احلرب - 

منح اللجوء ال�سيا�سي لغري امل�سلمني.

وامل�ساألة حتتاج اإىل مزيد بحث على م�ستوى االأدلة وتو�سع يف التفريع.
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7- نظام الأ�سرة وو�سع املراأة يف املجتمع الإ�سالمي

)اأ( و�سع املراأة يف املجتمع الإ�سالمي:

احلياة  جماالت  معظم  يف  متاًما  للرجل  م�ساو  بو�سع  امل�سلمة  املراأة  تتمتع 
العامة. ويوجد خالف فقهي بني املذاهب االإ�سالمية بالن�سبة اإىل بع�ض املجاالت 

كاالإفتاء، والق�ساء، واحلاكمية ال�سيا�سية.

ويتمتع الرجل بو�سع مميز يف بع�ض ال�سوؤون داخل االأ�سرة.

قال اهلل تعاىل: ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  
گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ ]النحل/ 97[.

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   وقال تعاىل: 
ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺژ ]اآل عمران/ 195[.

ومفاد االآيتني تقرير للو�سع املت�ساوي للرجل واملراأة يف القيمة االإن�سانية يف 
املجتمع، وجزاء العمل الدنيوي واالأخروي.

وقال تعاىل: ژک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں ڻ  ڻ   ڻڻ  

ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ ]التوبة/ 71[.
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كما   - للن�ساء  يجعل  تنظيمي  �سيا�سي  و�سعي  حكم  اإن�ساء  االآية  ومفاد 
الن�ساء  نف�سها. وهذا يجعل  االأمة على  نطاق والية  العامة يف  الوالية  للرجال - 
املجتمع  العامة يف  احلياة  ال�سيا�سي - احلقوقي يف  الو�سع  للرجال يف  م�ساويات 

ال�سيا�سي االإ�سالمي.

وقد ا�ستملت االآية �سمًنا على اإ�سعار بعلة م�ساركة الن�ساء للرجال يف الوالية 
ڳ   ژڳ   كالرجال:   - كونهن  وهي  نف�سها،  على  لالأمة  العامة 
ڳ  ڱ  ڱژ. وهذه الوالية من اأعظم واليات االأمة على نف�سها، ومن 

اأ�سمل الواليات جلميع جماالت احلياة العامة واخلا�سة. وكونهن - كالرجال - 
ژڱ  ڱ  ں  ں  ژ فهن مماثالت للرجال يف العبادة ويف 

امل�سوؤوليات املالية العامة. وكونهن - كالرجال -ژڻ  ڻ   ڻژ وهو 
االأمر االأ�سا�ض يف منح احلقوق والتكليف بالواجبات يف االإ�سالم.

وقد اأجملت اآية اآل عمران هذه الوجوه كلها يف قوله تعاىل: ژڳ  ڳ   
ڳژ.

ڀ     پ    پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعاىل:  وقال 
ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڃ    ڃ   ڄ  ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڃژ ]املمتحنة/ 12[.
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واخلطاب للنبي � باعتباره راأ�ض الدولة الذي يتلقى البيعة.

وكون الن�ساء يبايعن رئي�ض الدولة وقائد االأمة ويتلقى ويقبل بيعتهن، يعني 
ويقت�سي اأن و�سعهن ال�سيا�سي يف املجتمع مماثل لو�سع الرجل يف احلقوق.

وقد اأعفاهن ال�سارع من بع�ض الواجبات كاجلهاد مثاًل.

املبايعات  الن�ساء  فاإن  االإ�سالم،  على  زائد  اأمر  البيعة  اأن  الوا�سح  ومن 
واإمنا هي  البيعة �سرًطا يف �سحة االإ�سالم،  م�سلمات كامالت االإ�سالم، ولي�ست 

تعبري مادي عن االلتزام ال�سيا�سي.

ومتام بحث امل�ساألة يف مو�سعها من الفقه ال�سيا�سي االإ�سالمي، و�سريد مزيد 
بحث لها يف بع�ض اأق�سام هذه الدرا�سات.

وهي بحاجة اإىل مزيد بحث يف االأدلة وكلمات الفقهاء، وتاأمل وتعمق.

احل�سانة القانونية للمراأة:

ال�سريعة  كفلتها  التي  القانونية  احل�سانة  م�ساألة  فيه  نحن  مبا  يت�سل  ومما 
االإ�سالمية للمراأة ل�سمان �سالمتها اجل�سدية واملعنوية.

فقد ا�ستمل نظام احلدود االإ�سالمي - بالن�سبة اإىل املراأة - على �سمانات 
ل�سالمتها اجل�سدية واملعنوية �سد اأي انتهاك قد تتعر�ض له من قبل الزوج اأو غريه 
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الزنا - مبا اعترب فيه من  بت�سريع االإ�سهاد على  اأو االآخرين، وذلك  من االأقارب 
العدد والكيفية، وت�سريع احلد على القذف، وت�سريع اللعان.

وهذا النظام مو�سوع للنقد ال�سديد من قبل الباحثني الغربيني واأتباعهم 
املجتمع على  واإقامة  االإ�سالمية،  ال�سريعة  بهم من دعاة هجر  املتاأثرين  امل�سلمني 

اأ�سا�ض القوانني الو�سعية.

وقد و�سع العلماء والباحثون امل�سلمون درا�سات وكتًبا حول هذا املو�سوع 
اأثبتوا فيها ما يتحكم بالغربيني واأتباعهم من خطاأ، وجهل، و�سوء نية، عند نظرهم 

اإىل ال�سريعة االإ�سالمية، وبحثهم لها.

االإ�سالمي  الت�سريع  ومفاعيل  اآثار  حتليل  فاإن  فيه  نحن  مبا  يتعلق  وفيما 
االإ�سالمي  املوقف  بني  ال�سا�سع  البون  تظهر  بينهما  واملقارنة  الو�سعية  والقوانني 
من املراأة على م�ستوى الكرامة االإن�سانية، وال�سمانات ل�سالمتها املعنوية، واملادية، 
وبني موقف الفكر القانوين الو�سعي الذي يهدر كرامة املراأة واإن�سانيتها و�سالمتها 

تارة ملجرد اإباحة الزنا واأخرى ملراعاة الزوج.

وتف�سيل البحث عن ذلك يف حمله من الفقه.
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)ب( نظام الأ�سرة:

املجتمع  يف  االجتماعي  التكوين  اأ�سا�ض  هي  االأ�سرة  اأن  االإ�سالم  يعترب 
االإ�سالمي. ومن هنا فقد و�سع ال�سارع املقد�ض ت�سريعات دقيقة لتكوينها بالزواج، 
وتنظيم ال�سلطة فيها، وهي موزعة بني الزوج والزوجة. وللزوج اأرجحية يف ال�سلطة 
يف بع�ض احلاالت واملجاالت. كما اأن ال�سلطة على االأوالد هي لالأب، مع حفظ 
موقع اأدبي ممتاز لالأم. ولكن القيمومة بوجه عام للرجل - اأبًا وزوًجا - يف حالة 

وجدانه ل�سروط القيمومة.

مع  واملوت،  واللعان  بالطالق  االأ�سرة  النحالل  ت�سريعات  و�سعت  كما 
احلر�ض على م�سلحة االأوالد يف جميع احلاالت واالأحوال.

الزوجني،  االأ�سرة يف موارد اختالف  �سوؤون  ت�ستدعي  ويف حاالت كثرية 
ويف ق�سايا االأوالد، واليتم، واتهام الزوجة بالزنا، والرباءة من الولد، تدخل �سلطة 

تف�سل يف النزاع، ومن ذلك م�سائل ال�سقاق واللعان واليتم.

پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعاىل:  اهلل  قال 
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  
ڦ      ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ  
ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ    چ  چ. 
ژ   ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ  
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ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ   گ  گ.  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  
ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ  

ڭ   ۇ  ۇ  ۆژ ]الن�ساء/ 36-34[.

وعند حتليل هذه االآيات والتاأمل فيها يظهر منها االأمور التالية:

1- ت�سمنت االآية االأوىل اإن�ساء حكم و�سعي �سرعي بالقوامة للرجل يف االأ�سرة 
ويف  االأ�سرة،  خارج  مطلًقا،  الن�ساء  على  للرجال  القوامة  اأن  يتوهم  وال  خا�سة، 
احلياة العامة، فاإن قرينة االإنفاق يف االآية املباركة، تقت�سي االقت�سار على القوامة 

يف االأ�سرة خا�سة.

2- وا�ستملت االآية الثانية على بيان اأمرين:

العقوبات،  هذه  فل�سفة  بيان  مقام  مقامنا  ولي�ض  الزوجة.  ن�سوز  عقوبات  االأول: 
فلذلك بحث اآخر.

الزوج  بني  ال�سقاق  معاجلة  اأ�سلوب  فيه  تعاىل  اهلل  بني  لالأمة  خطاب  الثاين: 
والزوجة، وهو اأ�سلوب التحكيم. وكون اخلطاب لالأمة يك�سف عن اأن م�سوؤولية 
حفظ متا�سك االأ�سرة واإ�سالح ما يطراأ عليها من خلل، م�سوؤولية عامة على االأمة 

اأن تقوم بها.
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3- وت�سمنت االآية الثالثة اإن�ساء اأحكام و�سعية و�سرعية، بوجوب االإح�سان اإىل 
اأخرى  اأ�سناف  اإىل  االإح�سان  ووجوب  الداخلية،  االأ�سرة  عالقات  الوالدين يف 
من النا�ض يف نطاق االأ�سرة وخارجها يف دائرة املجتمع، ممن جتمعهم مع املكلف 
ال�سبيل،  وابن  وال�سحبة،  واجلوار،  اليمني،  وملك  والرحم،  القربى،  �سالت 
ذكرهم  بتقدمي  اإليهم  االإح�سان  اأهمية  االآية  اأظهرت  الذين  وامل�ساكني  واليتامى 

على �سائر االأ�سناف االأخرى بعد الوالدين وذي القربى.

�سياق  اإليهم يف  االإح�سان  لبيان وجوب  النا�ض  االأ�سناف من  وذكر هذه 
واحد مع اأحكام االأ�سرة، فيه اإ�سعار بالعالقات املت�سابكة، والرتابط الوثيق بينهم، 
ت�سعر  كما  املجتمع.  عالقات  �سبكة  يف  اأ�سا�سية  وحدة  االأ�سرة  عالقات  باعتبار 
بالرتابط الوثيق بني اأحكام ال�سريعة باعتبار االإ�سالم »كالًّ واحًدا«، كما بينا ذلك 

يف ف�سل �سابق.
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�سرورة موؤ�س�سة احلكم

ممار�سة ال�سلطة واإدارة احلكم

املجتمع  عليها  يقوم  التي  واالأ�س�ض  واملبادئ  العامة  املالمح  هي  هذه 
هديها،  على  واخلا�سة  العامة  االأهلية  موؤ�س�ساته  وين�سئ  االإ�سالمي،  ال�سيا�سي 

ويتعامل مع االآخرين يف اخلارج الدويل، وفًقا لها.

وي�ستحيل من الناحية املو�سوعية تكون جمتمع �سيا�سي على هذه االأ�س�ض 
اأن  دون  العامل،  واإىل  حميطه،  اإىل  تتعداه  التي  املهمات  هذه  ويحمل  واملبادئ، 
يكون لهذا املجتمع نظام ودولة وحكومة ت�ستمد هويتها من هذه املبادئ واالأ�س�ض، 
وتكون على �ساكلة املجتمع ال�سيا�سي الذي ت�سكل على هذه املبادئ واالأ�س�ض.

الكرمي  القراآن  يف  عليها  الن�ض  ورد  التي  العامة  املبادئ  بع�ض  يلي  وفيما 
حول ممار�سة ال�سلطة واإدارة احلكم:

)اأ( اأكد الت�سريع االإ�سالمي على مبداأ الطاعة: الطاعة واجب على االأمة للحاكم/ 
ويل االأمر، وحق الطاعة للحاكم على االأمة.

اأن  التي يجب  املبدئي، فهي  التكليف  بهذا  االأمة  تعاىل  وقد خاطب اهلل 
تنفذه؛ الأنها هي املكلفة به.
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ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی   تعاىل:  اهلل  قال 
يت   ىت   ختمت   حت   جت   يب   ىب    مب   خب   حب   جب        يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ  

جث  مثژ ]الن�ساء/ 59[.

العامة من  بال�سوؤون  )ب( ومما يت�سل مببداأ الطاعة واجب االن�سباط فيما يتعلق 
اأر�سد اهلل تعاىل اإىل واجب اإيكال االأمر يف ذلك اإىل  اأ�سرار وخ�سو�سيات. وقد 

گ   گگ   ک   ک   ک   ک      ڑ    ڑ   ژ   ژژ   تعاىل:  قوله  يف  القيادة 
گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   

ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ژ ]الن�ساء/ 83[.

يف  اخلو�ض  عن  الردع  يت�سمن  االأمة،  اإىل  تربوي  توجيهي  خطاب  وهذا 
اأ�سرار الدولة واإذاعتها، وعن التدخل يف التدابري التي تقت�سي ال�سرية والكتمان. 
كما يت�سمن النهي عن ترويج االإ�ساعات حول هذه االأمور؛ حيث اإن ذلك يوؤدي 

اإىل االرتباك، ويوؤثر على املعنويات.

االأمة - عن طريق  م�ستوى  للمجتمع جتري - على  العامة  ال�سوؤون  واإدارة  )ج( 
ال�سورى، فال تكون االأمة مبعزل عن النظر يف اأمرها، واإدارة �سوؤونها.

وهذه ال�سورى متار�سها االأمة مع نف�سها، ومتار�سها فيما بينها وبني احلاكم، 
وميار�سها احلاكم مع االأمة.
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ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ژڳ   تعاىل:  اهلل  قال 
ڻ  ڻژ ]ال�سورى/ 38[.

واخلطاب هنا تقريري اإن�سائي من قبيل قوله تعاىل: ژ ىئ  ىئ   ىئ  
تكليًفا  يت�سمن  وهو  ]االأحزاب/ 6[.  ]االأنفال/ 75[،  ی   جئژ  ی   ی  ی  

ا لالأمة باأن تعتمد اإدارة �سوؤونها على نهج ال�سورى فيما بينها. ا اإلهيًّ �سرعيًّ

بالطاعة  تعاىل  اهلل  اأوامر  ي�سمل  ڱژ  ڱ   ژڳ   تعاىل:  وقوله 
للر�سول، واأويل االأمر. فيكون مفاد االآية الكرمية: الطاعة لويل االأمر على اأ�سا�ض 
ال�سورى. وللنبي � واالإمام املع�سوم حكم خا�ض. ومتام البحث يف حمله من 

هذه الدرا�سات.

هذا على م�ستوى االأمة.

اأن مبداأ ال�سورى مع االأمة  واأما على م�ستوى احلاكم: فقد بني اهلل تعاىل 
يف ال�سوؤون العامة، يجب اأن يراعى من قبل احلاكم يف ممار�سته لل�سلطة، واإدارته 

ل�سوؤون احلكم.

ٿ   ٿ   ٿ   ٺ       ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ژپ   تعاىل:  اهلل  قال 
ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چژ ]اآل عمران/ 159[.
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وميكن اأن ي�ستفاد من جمموع ما تقدم اأن نظام احلكم يف االإ�سالم ي�سبه 
؛  املع�سوم  واالإمام   � النبي  غري  اإىل  بالن�سبة  الرئا�سي،  الربملاين  النظام 
حيث يجب على غريهما التقيد بال�سورى، وتكون �سرعية ممار�سته لل�سلطة موقوفة 

على ذلك، اإال فيما ورد فيه دليل خا�ض.

واأما بالن�سبة اإىل النبي � واالإمام املع�سوم ، فاإن حق الطاعة لهما 
على االأمة مطلق، وواجب الطاعة من االأمة لهما مطلق. وهذا االمتياز ثبت لهما 
بدليل خا�ض من الكتاب وال�سنة، ومتام البحث ياأتي يف حمله من هذه الدرا�سات.

خال�سة

للمجتمع  العامة  واملبادئ  االأ�س�ض،  والركائز  الكربى،  اخلطوط  هي  هذه 
ال�سيا�سي االإ�سالمي، والدولة، والنظام العام، يف االإ�سالم، وقد �سرعت تدريًجا 
منذ بداية تكوين واإن�ساء الدولة االإ�سالمية يف املدينة، بعد هجرة امل�سلمني اإليها 
جانب  اإىل  ال�سيا�سي،  واحلاكم  القائد،  مهمات  مار�ض  الذي   � النبي  بقيادة 
مهمات الر�سول - النبي املبلغ الأحكام اهلل تعاىل، التي يتلقاها عن طريق الوحي 

القراآين وغريه، اإىل االأمة.

ا مبلًغا  وقد تدرج نزول الت�سريع بها على مدى حياة النبي � يف املدينة نبيًّ
عن اهلل، وحاكًما قائًدا لالأمة.
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ا ر�سواًل من عند  وقد مار�ض النبي � مهمات احلكم والقيادة باعتباره نبيًّ
اأ�س�سه  الذي  ال�سيا�سي  امل�سروع  اآخر. ومن هنا فقد كان  اعتبار  باأي  اهلل، ولي�ض 
اأن�ساأها وو�سع قواعدها، وحكمها  ا، وكانت الدولة التي  اإ�سالميًّ واأن�ساأه، م�سروًعا 

يف املدينة اأواًل، ثم يف جميع اأنحاء �سبه اجلزيرة العربية، دولة اإ�سالمية.

فلننظر يف التطبيق العملي لهذه املبادئ من قبل النبي � بعد الهجرة يف 
املدينة. هذا التطبيق الذي متثل يف اإن�ساء الدولة االإ�سالمية االأوىل يف التاريخ.



الق�سم الثالث

يف التطبيق التاريخي 





لقد كانت الأ�س�س ال�سابق ذكرها، هي التي قامت عليها الدولة الإ�سالمية 
الأوىل جم�سدة يف �سخ�س النبي �، مبا هو نبي - حاكم، بعد اأن ا�ستكملت مذ 
ذلك احلني عنا�سر تكوين الدولة يف اإحداث مفاهيمها املعا�سرة، وهي: ال�سعب، 
اأفراد ال�سعب  وال�سلطة املعرتف بها من قبل ال�سعب، والقوانني الواحدة جلميع 
املتقدم  التعريف  يف  �سيغت  التي  املكونات  هذه  واآخر.  فرد  بني  متييز  دون  من 

ذكره.

)اأ( النواة الأوىل

العملي  امل�ستوى  على   - الإ�سالمية  للدولة  الأوىل  النواة  تكونت  لقد 
التطبيقي - عند اإجناز بيعة العقبة الثانية بني النبي � ووفد )الأو�س( و)اخلزرج( 
اإىل مو�سم احلج يف )مكة(. وقد متت هذه البيعة قبل اأ�سهر من هجرة النبي � 

اإىل املدينة بعد هجرة امل�سلمني املكيني تدريًجا اإليها قبل ذلك.

الف�سل الأول: حكومة النبي �
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وقد كان م�سمون هذه البيعة تعاقًدا على تاأ�سي�س �سلطة �سيا�سية مبا لهذه 
ا ملتزًما. وقد لحظ النبي �،  الكلمة من معنى ماألوف، حتكم جمتمًعا �سيا�سيًّ
�سيا�سية  �سيدخالن يف عداوات  املجتمع وحكومته  هذا  اأن  )يرثب(  اأهل  وممثلو 

وحروب مع قري�س وغريها ب�سبب امل�سمون العقائدي لهذا املجتمع)1(.

اأ�سا�س الإ�سالم واللتزام، نظاًما  اأقامت هذه ال�سلطة ال�سيا�سية على  وقد 
ت�سمنت  قد  بعام  ذلك  قبل  الأوىل  العقبة  بيعة  كانت  وقد  واملجتمع.  للحياة، 

اإ�سالم املبايعني من اأهل )يرثب(، والتزامهم بن�سر الإ�سالم بني اأهلها.

فكاأن )بيعة العقبة الأوىل( متثل الأ�سا�س الأيديولوجي - العقائدي للبيعة 
مبعوث  توىل  )يرثب(  يف  لالإ�سالم  اأولية  قاعدة  تكوين  اإىل  واملدخل  الثانية، 
النبي � )م�سعب بن عمري( مع املبايعني اإعدادها. ومثلت )بيعة العقبة الثانية( 

التعبري ال�سيا�سي - التنظيمي لهذا امل�سمون.

امل�سلمني  وهجرة  املدينة،  اإىل  بالهجرة  قرار  من  عليها  ترتب  وما  وبالبيعة 
املكيني اإليها، ولد املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي على اأ�سا�س عقائدي هو الإ�سالم، 
دها  مبا يقت�سيه ذلك من التزام بالدعوة اإليه، والدفاع عنه، وعن قيمه التي يج�سِّ

املنتمون اإليه يف املجتمع اجلديد.

)1( ابن ه�سام، ال�سرية، 2/ 52.
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اجلاهلي،  العرف  خارج حدود  الأوىل  اللحظة  من  املجتمع  هذا  ولد  وقد 
الواقع  القراآن عن هذا  املتحاربة. وعرب  اليرثبية  القبائل  بني  امل�ساحلة  فقد حلت 
حل  الذي  لها  العقيدي  امل�سمون  عن  تعرب  بت�سمية  القبائل  هذه  بني  اجلديد 
حمل امل�سمون القبلي، وهي )الأن�سار()1(، اأن�سار الإ�سالم، اأو اأن�سار النبي �. 
اأ�سا�س  مبا حتمله من م�سمون عقيدي جديد وعلى  القبائل،  اندجمت هذه  وقد 
واأعطاها  نف�سه،  امل�سمون  يحملون  الذين  املكيني  بامل�سلمني  امل�سمون،  هذا 
ا من م�سمونهم العقيدي بدل انتماءاتهم القبلية هو:  ا م�ستقًّ القراآن ا�سًما عقيديًّ

ژۋژ)2(.

 لقد اندمج اجلميع يف تكوين عقيدي - �سيا�سي - جمتمعي واحد خمتلف 
متاًما عن حتالفات اجلاهلية. واإن كان هذا الندماج بني هذه املجموعات يف امل�سروع 
التنوعات  بقيت  فقد  ح�سابه،  على  يتم  ومل  القبلي،  التنوع  يلغ  مل  الإ�سالمي 
القبلية �سائدة ومرعية، ولكن دون اأن ت�سكل الزعامات القبلية مرجًعا، ودون اأن 
يكون عرفها �سريعة. لقد حتدد املرجع بالنبي، وحتددت ال�سريعة بالإ�سالم. ولعل 
هذا كان اأول تطبيق ملبداأ »التعارف - التعاون على الرب والتقوى«)3( الذي اعتربه 

الإ�سالم اأ�سا�ًسا يف الجتماع الب�سري.

 ،]8 مدنية:  ]احل�سر/   ،]6 مدنية:  ]الأحزاب/   ،]22 مدنية:  ]النور/   ،]118  ،101 مدنية:  ]التوبة/   )1(
]املمتحنة/ مدنية: 10[.

)2( امل�سدر نف�سه.
- وحدة  الوحدة  اإن  والفقهية، هي:  الفكرية  الناحية  من  البحث  ت�ستدعي  م�ساألة  الإ�سالمي  الجتماع  )3( يف 
الأمة - وهي �سرورة فكرية - عقيدية وفقهية اإ�سالمية - هل هي وحدة اندماجية كاملة تنحل فيها جميع   =
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ل النبي � اأدوات هذه ال�سلطة الوليدة يف هذه املرحلة الأولية  وقد �سكَّ
من  وت�سعة  الأو�س  من  )ثالثة  ع�سر  الثني  النقباء  بن�سب  الدولة  ت�سكيل  من 
)الأو�س(  جمموعة  قبل  من  اختيارهم  مت  وقد  واخلزرج.  الأو�س  على  اخلزرج( 
اأنف�سهم يف )العقبة الثانية(، ومل يفر�سهم النبي � مع قدرته على  و)اخلزرج( 
ذلك، وا�ستعداد القبيلتني لقبول ذلك منه �. ولعل هذا اأول مظهر من مظاهر 

تطبيق مبداأ ال�سورى الإ�سالمي يف القيادة واحلكومة.

وقد ان�سم هوؤلء النقباء اإىل املبعوث الذي وجهه النبي � اإىل املدينة منذ 
لوا جميًعا نواة  )بيعة العقبة الأوىل(، وهو )م�سعب بن عمري بن ها�سم(. وقد �سكَّ

ال�سلطة اجلديدة يف املدينة، قبيل هجرة النبي � اإليها.

)ب( حكومة النبي �:

اإىل   � النبي  بو�سول  الإ�سالمية  واحلكومة  الإ�سالمية  الدولة  ولدت 
جانب  اإىل  ال�سيا�سي  واحلكم  القيادة  مهمات  الفور  على  با�سر  حيث  املدينة؛ 

تلغي  ل  وحدة  اإنها  اأو  الواحد؟  املجتمعي  التكوين  حل�ساب  الإ�سالمي  املجتمع  يف  الداخلية  التنوعات   =
التنوعات الداخلية/ قبائل - �سعوب/ قوميات مدينية متح�سرة؟

رمبا كانت ال�سيغة الثانية هي الظاهرة من الن�سو�س، وعلى راأ�سها الآية امل�سار اإليها ]احلجرات/ 13[ والواقع   
التاريخي لالإ�سالم كما �سنعه اخللفاء الأربعة الأولون. ولكن �سرط األ تكون التنوعات عبارة عن جمتمعات 
الإ�سالمي  املجتمع  �سيغة  تكون  ول  الأمة،  فيه  تت�سكل  الذي  الواحد  ال�سيا�سي  املجتمع  داخل  �سيا�سية 
ال�سيا�سي �سيغة تعددية على امل�ستوى ال�سيا�سي والتنظيمي الداخلي. واإمنا يكون كل تنوع اإطاًرا للعالقات 

)الإن�سانية(، بني اأع�سائه كما يق�سي بذلك بعد )التعارف( املف�سي اإىل )التعاون(.
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ر�سوًل  ا  نبيًّ كونه  اأ�سا�س  وعلى  والإر�ساد،  التبليغ  وهي  والنبوة،  الر�سالة  مهمات 
بالإ�سالم.

فكان من اأول الأعمال التي قام بها على امل�ستوى التنظيمي العام، املوؤاخاة 
بني املهاجرين والأن�سار)1( التي كان لها اإىل جانب م�سمونها الأخالقي - الإمياين 
الن�سب  دون  املتاآخني  بني  التوارث  هو  اقت�سادي   - والعاطفي م�سمون حقوقي 
والرحم. وقد ن�سخ هذا امل�سمون فيما بعد، وبقي امل�سمون الإمياين - الأخالقي، 

والعاطفي.

ثم كان اأن نظم العالقة بني امل�سلمني واليهود يف املدينة باعتبارهم ي�سكلون 
ا واحًدا متنوًعا يف انتمائه الديني - وهذه اأول جتربة �سيا�سية  جميًعا جمتمًعا �سيا�سيًّ

يف التاريخ من هذا النوع)2(.

)1( ابن ه�سام، ال�سرية، 2/ 504 - 507، وابن �سعد، الطبقات الكربى، 1/ 232، وتف�سري الطربي، 6/ 30 - 40.
)2( ابن ه�سام، ال�سرية، 2/ 123-199. وراجع ن�س ال�سحيفة - وبقية م�سادرها ودرا�سة عنها يف امللحق الثالث 
يف اآخر هذا الكتاب - مقدمة ال�سحيفة: )هذا كتاب من حممد النبي...(؛ حيث يظهر اأنه القائد الذي قرر، 

ولحظ الفقرات )23 و36 و42(؛ حيث ورد الن�س فيها على اأنه احلاكم واملرجع.
الإ�سالمي،  ال�سيا�سي  املجتمع  يف  املوجود  الأخرى(  الأديان  )اأتباع  الدينية  الأقليات  حكم  اإىل  هنا  ون�سري   
ويف ظل ال�سلطة الإ�سالمية. اإن هوؤلء حني يتمتعون بحق )املواطنة(، وين�ساأ من اخل�سوع لل�سلطة الإ�سالمية 
والعر�س،  واملال،  النف�س،  )حمرتمو(  وهم  للم�سلمني،  م�ساوية  بحقوق  يتمتعون  فاإنهم  بقوانينها،  واللتزام 
)واملق�سود بالعر�س كل ما يت�سل بالكرامة الإن�سانية(. والحرتام هنا غري )احلماية(، فهم لي�سوا حتت حماية 
ا كان اأو غريه - على الدخول  امل�سلمني، اأو احلكومة الإ�سالمية، بل هم كامل�سلمني. ول يجرب اأحد منهم - كتابيًّ
يف الإ�سالم بدليل قوله تعاىل: ژی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبژ ]البقرة/ 256[، وهي تت�سمن 
على  امل�ساملني  الكفار  من  اأحًدا  اأجرب  اأنه  و�سنته   � النبي  �سرية  من  يثبت  ومل  من�سوخ.  غري  ثابًتا  حكًما 
الإ�سالم. اإنهم يدعون اإىل الإ�سالم وهم اأحرار يف قبول الإ�سالم وعدم قبوله، ول يوؤثر عدم ا�ستجابتهم     =
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فو�سع ال�سحيفة التي حددت بنودها العالقات بني الطرفني، وحددت فيها 
بو�سوح  ون�ست  الآخر،  جتاه  منهما  وعلى كل  منهما،  لكل  والواجبات  احلقوق 

على اأن احلاكمية العليا هي للنبي �)1(.

وم�سى النبي � ي�سنع املجتمع والدولة على عني اهلل تعاىل، وعلى هدي 
للمجتمع ح�سب  التنظيمي  البناء  تكامل  طويل حتى  وقت  مي�س  الوحي. ومل 
القائد  باعتباره   � النبي  �سلطة  فيه حتت  املهمات  وتوزعت  وحاجاتها،  املرحلة 

واحلاكم الأعلى.

=  للدعوة على حقوقهم املدنية والدينية ما داموا يتمتعون باملواطنة ومل يخونوا، ومل يتاآمروا، ومل يجاهروا بالعداء، 
نزعها عمن يرتكب جرمية  لل�سلطة الإ�سالمية  اأو تربر  ا،  تلقائيًّ اإىل �سقوط )املواطنة(  توؤدي  فاإن هذه احلالت 

�سيا�سية من هذا القبيل.
ويجوز لأتباع الأديان الأخرى اأن يغري اأحدهم دينه اإىل دين اآخر غري الإ�سالم. وهذه امل�ساألة مو�سع خالف   
ا بالرواية امل�سهورة )ومن َغريَّ دينه فاقتلوه(،  بني الفقهاء، فقد ذهب بع�سهم اإىل عدم م�سروعية ذلك، حمتجًّ

ولكن الظاهر اأن هذه الرواية واردة يف امل�سلم املرتد عن الإ�سالم، ولي�ست مطلقة ل�سائر اأهل الأديان.
)1( لقد كان من املمكن لهذه التجربة احل�سارية الإن�سانية الفريدة من نوعها اأن ت�ستمر وتنمو لول اأن اليهود - الذين 
متتعوا بها - اأف�سدوها وق�سوا عليها. لقد ا�ستغلوا و�سعهم املميز داخل املجتمع الإ�سالمي فحاربوا النبي � 
والدعوة الإ�سالمية بالأراجيف والأكاذيب والت�سويه يف اأو�ساط امل�سركني واملنافقني، ثم دخلوا يف موؤامرات 
حتالفوا فيها مع امل�سركني على حرب النبي وامل�سلمني. وكانت اأول قبيلة يهودية غدرت ونق�ست التزاماتها )بنو 
قينقاع(، فاأجالهم النبي � عن املدينة، ثم انخرط اليهود جميًعا يف التاآمر واحلرب �سد امل�سلمني متحالفني 
مع م�سركي مكة، واأدى ذلك اإىل انهيار �سيغة املجتمع املتنوع التي كونها النبي �. ولكن انهيار هذه التجربة 
باإف�ساد اليهود لها ل يعني اإنهاء م�سروعيتها يف الإ�سالم، فاإن ال�سيغة بقيت تتمتع بال�سرعية الكاملة يف الفقه 
الإ�سالمي، وميكن تطبيقها يف كل جمتمع �سيا�سي اإ�سالمي )ابن ه�سام، ال�سرية، 3 - 140 - 143 وج 3/ 
47(، و)ابن �سعد، الطبقات الكربى، 3/ 68(، و)تف�سري الطربي، 3/ 158(، و)كتاب الأموال لأبي عبيد، 

297(، وغريها.
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والتنظيمي،  احلكومي  الو�سع  وخطوط  مالمح،  بع�س  يلي  فيما  ونعر�س 
ن يف ذلك احلني: والذي تكوَّ

1- يف اإلدارة

حولها،  وما  املدينة  يف  للدولة  احلكومي  الإداري  اجلهاز   � النبي  ن  كوَّ
وعلى جميع الرقعة الإ�سالمية التي كانت تتو�سع با�ستمرار نتيجة لنمو ال�ستجابة 
للدعوة اإىل الإ�سالم، ولالنت�سارات التي اأحرزها امل�سلمون على قري�س وغريها يف 

حروبهم الدفاعية.

وقد حكم املدينة وما حولها ب�سورة مبا�سرة. وكان ي�ستعني باأ�سخا�س يكلفهم 
اأو يوليهم منا�سب معينة. وعني العمال واملمثلني ال�سخ�سيني له  مبهام حمددة، 
يف املناطق البعيدة عن املدينة )مكة، والطائف، و�سنعاء، وح�سرموت، وغريها()1( 

ومل ت�ستبعد املراأة من تويل العمل العام.

اأي�ًسا  اأ�سيد الأموي(، وكان  العا�س(، وعامله على مكة )عتاب بن  اأبي  )1( كان عامله على الطائف )عثمان بن 
اأمرًيا على احلج، وعامله على �سنعاء )املهاجر بن اأبي اأمية(، وعامله على ح�سرموت )زياد بن لبيد الأن�ساري 
البيا�سي( - راجع الإ�سابة، 540، وعامله على البحرين )العالء بن احل�سرمي(، �سرية ابن ه�سام، 2/ 349، 
وتاريخ الطربي، 2/ 455، واأول راتب فر�سه كان راتب )عتاب بن اأ�سيد( عامله على مكة. وكان درهًما واحًدا 
يف كل يوم، �سرية ابن ه�سام، 2/ 500، ووىل )فروة بن م�سيك املرادي( على مراد، وزبيد، ومذحج كلها، كما 
قال )ابن ه�سام( يف )ال�سرية(. ووىل )اأبا ذان/ بارزام( على اليمن، وكان والًيا من قبل الفر�س فاأ�سلم، ووىل 
النبي � ابنه مكانه بعد وفاته.           =
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اأدركت  الأ�سدية(،  نهيك  بنت  )�سمراء  اأن:  الرب(  عبد  )ابن  روى  فقد 
ر�سول اهلل �، وعمرت، وكانت متر بالأ�سواق، تاأمر باملعروف، وتنهى عن املنكر، 

وت�سرب النا�س على ذلك ب�سوط معها.

وكان اإذا غاب عن املدينة، عنيَّ خليفة له عليها، ينوب عنه)1(.

وكان من تولوا اإمارة املدينة )�سعد بن عبادة، وحممد بن م�سلمة الأن�ساري، 
اأبي  بن  وا�ستخلف علي  لبابة،  واأبو  الأ�سد، وزيد بن حارثة،  �سلمة بن عبد  واأبا 

طالب  يف اأخطر رحالته �، وهي غزوة تبوك(.

ال�سرية،  ابن ه�سام يف  فقد روى  باجلرحى.  والعناية  التمري�س،  املراأة، مهمة  اإىل  اأ�سندت  التي  املهمات  ويف   =
اجلرحى.   تداوي  كانت  )رفيدة(،  لها  يقال  اأ�سلم  قبيلة  من  لمراأة  خيمة  ن�سب  قد   � النبي  اأن  وغريه، 
وقال� حني اأ�سيب )�سعد بن معاذ( بال�سهم يف )اخلندق(: »اجعلوه يف بيت رفيدة حتى اأعوده عن قريب«.

وذكر عن )اأمية بنت قي�س الغفارية(: خرجت زعيمة لالآ�سيات املمر�سات وملا تبلغ ال�سابعة ع�سرة من عمرها.   
واأم �سليم، قال فيها )اأن�س(: اإن ر�سول اهلل � كان يغزو، ومعه اأم �سليم، ومعها ن�سوة من الأن�سار ي�سقني 
املاء، ويداوين اجلرحى. و)اأم �سنان الأ�سلمية(، قد ا�سرتكت ممر�سة، يف غزوة )خيرب(. و)اأم اأمين(: ح�سرت 
)اأحًدا(، وكانت ت�سقي العط�سى، وتداوي اجلرحى. و)حمنة(: وكان موقفها يف )اأحد( م�سهوًدا، فقد كانت 
تغ�سى املوقعة، فتحمل اجلريح، وتعود به حيث تاأ�سو جراحه. و)الربيع بنت معوذ(: وكانت ت�سقي القوم يف 
ا�سرتكت يف  املازنية(:  املدينة. و)ن�سيبة بنت كعب  اإىل  القتلى  وترد  الغزوات وتخدمهم، وتداوي اجلرحى، 
غزوة )بدر(، فعملت اآ�سية، ت�سمد اجلراح ملن جرح، كما خرجت و�ساركت يف ذلك يوم )اأحد( اأي�ًسا. )راجع 
ال�سطي،  اأحمد  العرب. د.  الر�سالة، ط 4، 1982م. والطب عند  الن�ساء، عمر ر�سا كحالة، موؤ�س�سة  اأعالم 

موؤ�س�سة املطبوعات احلديثة/ م�سر، دون تاريخ(.
)1( راجع ال�سرية النبوية لبن ه�سام، 2/ 220 - 230.
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2- اجلباية املالية، والضرائب، واالقتصاد

عني اجلباة )عمال ال�سدقات( جلباية الزكاة، فكانوا يقومون بقب�س الزكاة. 
وعني م�سوؤولني عن )اإبل ال�سدقة( واهتم ب�سالمة اخليل املعدة للجهاد، وحمى 
لها احلمى )املراعي اخلا�سة()1(. وكان بع�س املكلفني باجلباية مقيمني يف مناطقهم 
وقبائلهم، وبع�سهم كان ير�سل من املدينة للقيام بهذه املهمة كما هو الظاهر من 
�سحيح )عبد اهلل بن �سنان(، عن الإمام ال�سادق  يف بيان فر�س الزكاة ملا 
نزلت اآية: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ..ژ ]التوبة/ 103[ يف �سهر 
رم�سان، قال: ».. ثم وجه عمال ال�سدقة وعمال الط�سوق« )2( كما اأنه اأخذ خم�س 
الغنائم الذي هو �سريبة الدولة على غنائم احلرب والأموال امل�سادرة من الأعداء 
املحاربني. وجبى اجلزية ممن �ساحلهم من اأهل الكتاب كـ )اأهل جنران(، و)اأهل 
البحرين( الذين اأر�سل اإليهم )اأبا عبيدة بن اجلراح(، و)معاذ بن جبل( اأر�سله اإىل 

)1( روى )البخاري(، عن ابن عبا�س اأن النبي � حمى )النقيع( خليل امل�سلمني. والنقيع مو�سع على ع�سرين 
فر�سًخا من املدينة، وهو �سدر )وادي العقيق(، وهو اأخ�سب واد هناك.

)2( الو�سائل، 6 )ما يجب فيه الزكاة( الباب 8، ح 1،  قال ابن ه�سام يف ال�سرية: )اإن ر�سول اهلل � كان يبعث 
الزكاة  جباية  على   � وىل  وقد  البلدان(،  من  الإ�سالم  اأوطاأ  ما  حمل  اإىل  ال�سدقات  على  وعماله  اأمراءه 
بدر  بن  و)الزبرقان  بني حنظلة،  نويرة( على  بن  و)مالك  اأ�سد من طيئ  بني  بن حامت( على  وغريها )عدي 
وقي�س بن عا�سم( على بني �سعد، و)�سعد بن معاذ( على اليمن، و)بالل( على �سدقات التمار يف املدينة، 
و)عبادة بن ب�سر( على بني امل�سطلق، و)الأقرع بن حاب�س( على بني دارم، و)عيينة بن ح�سن( على بني 
فزارة، و)احلارث بن عوف( على بني مرة، و)نعيم بن م�سعود( على اأ�سجع، و)العبا�س بن مردا�س( على بني 
باهلة، )الإ�سابة 1/ 541(. وذكر  � على ع�سريته من  النبي  الهرما�س( وله  الباهلي والد  �سليم، و)زياد 
)ابن ه�سام( يف )ال�سرية( اأن ر�سول اهلل � وىل )خالد بن �سعيد بن العا�س( على �سدقات )مراد( و)زبيد( 

و)مذحج(.
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)اليمن(. كما توىل مهمة ا�ستيفاء الأموال )اجلزية، والزكاة( من العمال، الإمام 
علي بن اأبي طالب يف )اليمن( و)جنران(.

وكان من املعلوم اأن هذا املال )مال عام( ينفق على اأن�سطة الدولة الدفاعية 
ا للنبي. ون�ساأ م�سطلح )مال اهلل( للدللة على اأن  والجتماعية، ولي�س ملًكا خا�سًّ

اأموال ال�سرائب هي اأموال عامة متلكها الأمة، وتديرها وتنفقها احلكومة.

وت�سدى النبي � لظاهرة الحتكار واملحتكرين مراًرا عديدة)1(.

3- الدعوة

الر�سائل،  وكتابة  القراآين،  الوحي  لكتابة  ال�سحابة  من  جماعة  خ�س�س 
والرتجمة، وجعل مركًزا لتعليم القراآن يف املدينة وهي )ال�سفة( يف مدخل امل�سجد 
النبوي، وكان ممن توىل الإقراء فيها )عبادة بن ال�سامت(، و�سماها )الواقدي(: 

)دار القراء(.

ب�سورة  املدينة  والتبليغ يف  الدعوة  مهمات  بنف�سه  يتوىل  النبي �  وكان 
اإذا غزا. واأما يف خارج املدينة فقد عني الدعاة  ثابتة، وحيث حل يفي خارجها 

على  لالطالع  1410هـ؛   - 1990م  )جمد(  من�سورات  الإ�سالمية(،  ال�سريعة  يف  )الحتكار  كتابنا  يراجع   )1(
ن�سو�س الحتكار وم�سادرها.
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واملبلغني، فكان ير�سل من اأعيان ال�سحابة اأ�سخا�ًسا اإىل القبائل واملدن الأخرى، 
يقومون مبهمات التبليغ والدعوة اإىل الإ�سالم، وتعليم القراآن.

وكان من مبعوثيه للدعوة وتعليم القراآن، )م�سعب بن عمري(، و)معاذ بن جبل( 
وكانت  )جنران(،  اأهل  اإىل  احل�سرمي(  حزم  بن  و)عمر  مكة،  اأهل  اإىل   � اأر�سله 
)ال�سفاء بنت عبد اهلل/ اأم �سليمان( تعلم الن�ساء القراءة والكتابة، كما روى ذلك 

)اأبو الدرداء(.

4- القضاء

توىل النبي � يف املدينة م�سوؤولية الق�ساء بني النا�س يف جميع ما كانوا 
العقوبات،  ونفذ  واعتداء.  قتل،  ومالية، وجرائم  عائلية،  �سوؤون  يختلفون من  فيه 
والتعزيرات، واحلدود يف املجرمني كما توىل الق�ساء يف املدينة واليمن علي بن 
و)اأبا  نوفل(  بن  و)معاذ  بن جبل(  )معاذ  الق�ساء  تولوا  الذين  ومن  طالب.  اأبي 

مو�سى الأ�سعري( يف اليمن، و)را�سد بن عبد اهلل(.

بع�س  اإليها  ير�سل  فكان  املدينة،  عن  البعيدة  الأماكن  يف  الق�ساة  وعني 
ا  اإىل  فقهاء ال�سحابة ليتولوا مهمة الق�ساء بني النا�س، ومن ذلك اإر�ساله عليًّ

اليمن.
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5- قضايا الدفاع

ن  يف امل�ساألة الع�سكرية نظم النبي � املدينة على اأ�سا�س ع�سكري، وكوَّ
اإىل عرافات، وجعل على  املدينة  امل�سلمني يف  من �سعبها جمتمع حرب، فق�سم 

كل ع�سرة عريًفا)1(.

وجعل من جميع الذكور البالغني جنوًدا، وكون منهم اجليو�س وقادها اإىل 
املعارك، وخا�س احلروب الدفاعية كلها، وعني القادة واأمراء ال�سرايا، واأر�سلهم يف 
مهمات ع�سكرية وا�ستطالعية. واعتمد يف تقدير القوة الع�سكرية على الأخ�ساء 
فقد روى )البخاري(، عن )حذيفة بن اليمان(، اأن ر�سول اهلل � قال: »اكتبوا 
يل من يلفظ بالإ�سالم من النا�س، فكتبنا له األًفا وخم�سمائة رجل«. ويبدو اأن ما 

عرف بعد بـ )الديوان/ اأو/ ديوان اجلند( و�سعت نواته يف عهد النبي �.

با�ستمرار  تراجع  كانت  البالغني(  )الذكور  اجلند  �سجالت  اأن  يبدو  كما 
رواية  ذلك  على  تدل  كما  �سنة  ع�سرة  خم�س  بلغوا  من  كل  اإليها  لي�ساف 
عن  )ال�ستيعاب(،  يف  الرب(  عبد  )ابن  رواية  اأو  عمر(،  )ابن  عن  )الرتمذي( 

)�سمرة بن جندب(.

امل�سلمني،  يفء  وزع  اأن  بعد  عليهم  ورده  )هوازن(  �سبي  �ساأن  يف  )البخاري(  رواية  ويف   .158  /4 الطربي،   )1(
اأمركم،  عرفاوؤكم  اإلينا  يرفع  فارجعوا حتى  ياأذن،  ممن مل  ذلك  لكم يف  اأذن  من  ندري  ل  اإنا   ..« قال �: 

فكلمهم عرفاوؤهم..«.
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واأوىل عناية خا�سة مب�ساألة توفري ال�سالح الذي متلكه الدولة، فكان ي�سرتي 
ال�سالح، وي�ستعريه، وي�ستاأجره.

6- املسألة االجتماعية

واملوعظة  الإن�سانية  التوعية  على  الجتماعية  امل�ساألة  يف  الأمر  يقت�سر  مل 
وتربية امل�سلمني على خلق الرب والإح�سان فقط، واإمنا عمل وفًقا للت�سريع الإ�سالمي 
على اإيجاد جمتمع الكفاية والعدل، وخ�س�س جزًءا من الأموال العامة لالإنفاق 
على الأيتام، واملعوزين، والعاجزين عن العمل، بعد اأن جعل من العمل واجًبا 

و�سرًفا.

وغريَّ و�سع املراأة فرفع من �ساأنها املعنوي، وموقعها يف املجتمع مبا هي اإن�سان.

امل�ستوى  من  رفعت  التي   - الإ�سالمي  للت�سريع  وفًقا   - الأ�س�س  وو�سع 
الإن�ساين والجتماعي للرقيق. وو�سع الت�سريعات املوعدية اإىل اإلغاء الرق.

7- العالقات اخلارجية

اأ�س�س العالقات اخلارجية مع الأقوام والدول الأخرى.   � النبي  و�سع 
اإىل  ال�سفراء  القبائل الأخرى. واأوفد  فاأن�ساأ عالقات مع ن�سارى )جنران( وبع�س 
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الدول الأجنبية )م�سر، وفار�س، وبيزنطية، والغ�سا�سنة( وغريهم. وعقد املعاهدات، 
وهادن بع�س اجلماعات والقبائل، ورف�س الهدنة مع البع�س الآخر.

وعامل اخلارج امل�سلم على الأ�سا�س الذي ذكرناه �سابًقا، فجعل الهجرة اإىل 
)دار الإ�سالم( واجًبا على كل م�سلم مقيم خارج )دار الإ�سالم(.

خال�سة عامة

كل هذه وغريه من الأن�سطة ال�سيا�سية الداخلية، واخلارجية، والع�سكرية، 
 � النبي  مار�سه  والجتماعية،  والقت�سادية،  واملالية،  والتعليمية،  والق�سائية، 
بنف�سه باعتباره قائًدا وحاكًما على اأ�سا�س ال�سريعة الإ�سالمية، وب�سلطة م�ستمدة 
هذه  ببع�س  القيام  �سلطة   - هذه  ب�سفته   - اأعطى  كما  ر�سوًل،  ا  نبيًّ كونه  من 
امل�سوؤوليات لأ�سخا�س اآخرين باعتبارهم نوابًا عنه، ووكالء له، وممثلني ومعاونني 

له، يف القيام مب�سوؤوليات احلكم.

ونظم  �سريعة،  اأو  الإ�سالم، عقيدة  اأ�سا�س  اأن�ساأ دولة على  الأن�سطة  وبهذه 
حياة الإن�سان امل�سلم - فرًدا، واأ�سرة، وجماعة، وجمتمًعا - فيها على هدى الت�سريع 

الإ�سالمي. وحكم هذه الدولة وقادها طيلة حياته ال�سريفة.
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موقف امل�سلمني من النبي باعتباره قائًدا وحاكًما

وقد �سلك امل�سلمون فيما بينهم - جماعات وقبائل واأفراًدا، ومع النبي � 
م�سلك اأنهم يعي�سون ويعملون يف جمتمع �سيا�سي عليه التزامات جتاه نف�سه، وجتاه 
املجتمعات الأخرى، وم�سوؤوليات كذلك، واأنهم من الناحية ال�سيا�سية مل يعودوا 
ويعملون  يعي�سون  واأنهم  بينهم،  �سائًدا  كان  الذي  نظامهم  يف  عليه  كانوا  ما  اإىل 
قائدهم   � النبي  واأن   ،� النبي  وقيادة  برئا�سة  �سلطة حكومة  دولة وحتت  يف 
وحاكمهم، واأن عليهم - لذلك - واجب الطاعة له فيما ياأمر به وينهى عنه، واأنه 
وكما  ي�ساوؤون  فيما  و�ساأنهم  النا�س  ويرتك  فقط،  الأحكام  يبلغ  نبي  لي�س جمرد 

ي�ساوؤون.

ت�سريع  من  فيه  يرد  ما  القراآين  بالوحي  امل�سلمني  يبلغ   � النبي  وكان 
وغريه - وكانوا يتعلمون هذا الوحي ويفهمونه، وفيه زجرهم عن اأ�سياء، واأفعال، 
الطاعة  اأوامر  وفيه  ومواقف،  واأقوال،  واأفعال،  باأ�سياء،  واأمرهم  ومواقف،  واأقوال، 

للر�سول فيما ياأمر به، وينهى عنه.

وكانوا ميتثلون اأمره ونهيه الذي يبلغهم به عن طريق الوحي القراآين.

وكان ياأمرهم وينهاهم مبا مل يرد فيه اأمر، اأو نهي يف الوحي القراآين، واإمنا ورد 
ا ر�سوًل. وكان ياأمرهم  به الأمر والنهي يف الوحي املعرب عنه بال�سنة، باعتباره نبيًّ

له اهلل تعاىل من �سلطة ت�سريعية، باعتباره قائًدا وحاكًما. وينهاهم مبقت�سى ما خوَّ



يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي
196196

وكانوا ميتثلون اأمره ونهيه يف جميع ما اأمر به، ونهى عنه.

وكان ع�سيان اأمره ونهيه - باعتباره قائًدا وحاكًما - موجًبا للعقاب الإلهي - 
بح�سب الن�س القراآين - يف جميع احلالت، وموجًبا للعقاب الدنيوي يف بع�س 
ا ر�سوًل من  احلالت، كما هو ال�ساأن - كذلك - يف ع�سيان اأمره ونهيه باعتباره نبيًّ

عند اهلل.

اإن هذه احلقائق كانت مو�سوع وعي كامل من امل�سلمني يف عهد النبي �، 
وكانت مو�سوع احرتام كامل على م�ستوى التطبيق.



متهيد

تثار هذه امل�ساألة من وجهات نظر خمتلفة.

ال�سيعي  املذهب  يف  الكالمية   - الفقهية  الجتاهات  بع�س  نظر  وجهة  من   -1
الإمامي، وذلك بالن�سبة اإىل ع�سر غيبة الإمام الثاين ع�سر )عج()1(. واأما ب�سرف 
النظر عن ق�سية غيبة الإمام املع�سوم فامل�ساألة غري مطروحة؛ لأن مذهب ال�سيعة 
يف اخلالفة بالن�س هو ا�ستمرار الدولة واحلكومة بعد النبي � بحاكمية الإمام 
املع�سوم ابتداء من الإمام علي  واإىل الإمام الثاين ع�سر )عج(. و�ستاأتي يف 

ف�سل قادم معاجلة )اخل�سو�سية ال�سيعية( يف م�ساألة احلكم يف ع�سر الغيبة.

2- وتثار هذه امل�ساألة يف مقابل �سائر امل�سلمني من قبل املعتنقني لنظرية الدولة 
�سيغة  اأن  هذا  موقفهم  انطالًقا من  يرون  فهوؤلء  علمانيني وغريهم.  احلديثة من 
الدولة الدينية جتاوزها التاريخ، ول تالئم املجتمعات الب�سرية يف ع�سرنا. وهوؤلء 

عج: اخت�سار جلملة )عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف( وتو�سع بعد ذكر الإمام الثاين ع�سر حممد بن احل�سن   )1(
الع�سكري؛ لأنه عند ال�سيعة حي ومرتقب الظهور. )م(.

الف�سل الثاين: م�ساألة ا�ستمرار الدولة بعد النبي �
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بني من يرى اأن ال�سيغة ال�سيا�سية لالإ�سالم �سيغة ظرفية ولي�ست اأ�سا�سية فيه. 
وبني من يرى اأن الإ�سالم ل يت�سمن اأطروحة �سيا�سية تنظيمية للمجتمع والدولة.

امل�سلمني، من م�ست�سرقني وباحثني يف �سوؤون  اإىل غري  بالن�سبة  امل�ساألة  3- وتثار 
اللذين  الأخريين  العقدين  تطورات  �سوء  على  الإ�سالمي،  والعامل  الإ�سالم 

ا لالإ�سالم باعتباره �سيغة �سيا�سية، وم�سروع ح�سارة. �سهدا انبعاًثا قويًّ

الإ�سالمية  الدولة  اإن  باأخرى:  اأو  ب�سورة،  يقولون  اأولئك  وبع�س  وهوؤلء، 
اإليه يف  والدعوة  الإ�سالم  ن�سوء  بها ظروف  ق�ست  �سرورة  الإ�سالمية  واحلكومة 
زمان النبي �. واإن النبي � اأن�ساأ الدولة الإ�سالمية، وتوىل القيادة واحلكم فيها 
ا�ستجابة لهذه ال�سرورة. وقد زالت ال�سرورة بانت�سار الإ�سالم وانت�ساره. وانتهت 
ال�سرورة اإىل اإقامة حكم اإ�سالمي بوفاة النبي �، ومل يعد ثمة من موجب لإقامة 

حكم ديني اإ�سالمي من بعده يكون ا�ستمراًرا حلكمه.

وفاة  بعد  قامت  قد  اإذا كانت  اإنه  القول:  اإىل  املتوهمني  بع�س  وقد مي�سي 
النبي � حكومات اخللفاء الرا�سدين فلي�س ذلك من جوهر الإ�سالم وحقيقته، 
اأمر واقع اأعطي هذه ال�سيغة الدينية، دون اأن تقت�سيه يف الواقع �سرورة  واإمنا هو 

دينية.

وَحْمُل احلكام امل�سلمني - بعد النبي � - لقب )خليفة النبي(، اأو لقب 
ديني  باإقامة حكم  تق�سي  اإ�سالمية  دينية  يدل على �سرورة  املوؤمنني(، ل  )اأمري 
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اإ�سالمي، فاإن هذين اللقبني مبتدعان ل اأ�سا�س لهما يف الت�سريع، واإذا كان لهما 
اأ�سا�س فهو ل يدل على من�سب احلكم ال�سيا�سي الإ�سالمي)1(.

اإىل غري ذلك من الأقوال والأفكار.

بع�س  للجهل، وعرب عنه  نتيجة  البع�س  الذي عرب عنه  الوهم  ولكن هذا 
التي  احلرب  �سياق  ويف  وامل�سلمني،  لالإ�سالم  عدائية  وبروح  نية،  ب�سوء  اآخر 
ا�ستعادة  بينهم وبني  امل�سلمني للحيلولة  واأعوانه على  ي�سنها ال�ستعمار احلديث 

�سخ�سيتهم، والقيام بدورهم العاملي.

ا كان الذاهبون اإليه، ل دليل عليه ول  اإن هذا الوهم مهما كان م�سدره، واأيًّ
�سبهة دليل، بل الدليل على خالفه قائم من العقل ومن النقل - كما ت�سمنت 
البحوث ال�سابقة - ومن الواقع املو�سوعي الذي يدل قطًعا على اإجمال امل�سلمني.

)1( اأول من اأثار اجلدل والبحث يف هذه الق�سية بني امل�سلمني هو ال�سيخ )علي عبد الرازق( يف كتابه )الإ�سالم 
واأ�سول احلكم(، �سدر يف م�سر �سنة )1925م(، وقد تزامن �سدوره مع حدث كبري يتعلق بحاكمية الإ�سالم، 
وهو اإلغاء اخلالفة الإ�سالمية يف )تركية( يف �سهر )اآذار �سنة 1924م( على يد )كمال اأتاتورك( ونظامه العلماين 
الغربي، وقد تابع خطى )علي عبد الرازق(، بعد ذلك، بزمن طويل، )خالد حممد خالد( يف كتابه )من هنا 
نبداأ(. وقد مثَّل هذان الكتابان تاأثري الفكر الغربي، وال�سيا�سة الغربية، على بع�س امل�سلمني، وبع�س املراكز 
الإ�سالمية املهمة. وقد ت�سدى للرد على الكتابني والجتاه الذي ميثالنه جملة من العلماء والباحثني يف )م�سر( 
وغريها، ومن اأوفى واأنفع ما كتب يف الرد على حممد خالد، والجتاه الذي ميثله كتاب )من هنا نعلم( للعالمة 

اجلليل ال�سيخ )حممد الغزايل(، وهو من الكتب القيمة النافعة.
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1- الدليل العقلي

واحلكومة  الإ�سالمية،  الدولة  ا�ستمرار  �سرورة  على  ال�ستدلل  ميكن 
الإ�سالمية بعد النبي �، عن طريق حكم العقل غري امل�ستقل بوجهني:

الوجه األول:

)اأ( ما ثبت عن الإ�سالم بال�سرورة والبداهة، واأجمع عليه امل�سلمون قاطبة - منذ 
عهد ر�سول اهلل � اإىل زماننا - من اأن الإ�سالم - عقيدة و�سريعة - هو الر�سالة 
غري  واإنها  الدائمة،  اخلامتة  ال�سريعة  هي  الإ�سالمية  ال�سريعة  واإن  اخلامتة،  الإلهية 
موقتة بزمان، واإنها غري من�سوخة بغريها، واإمنا هي حية باقية اإىل يوم القيامة، واإن 
النا�س جميًعا مدعوون اإىل اعتناقها، وعليهم جميًعا اأن يوؤمنوا بها، واأن يعملوا بها 

ما دامت الأر�س، وال�سماوات.

ال�سنة  يف  متواتًرا  م�سمونه  ورد  الذي  امل�سهور  احلديث  ذلك  ويلخ�س 
ال�سريفة: »حالل حممد حالل اأبًدا اإىل يوم القيامة، وحرامه حرام اأبًدا اإىل يوم 

القيامة، ل يكون غريه ول يجيء غريه«)1(.

 .19 ح  واملقايي�س(  والراأي  البدع  )باب   58  /1 الأ�سول،  الإ�سالمية(،  الكتب  دار  )ن�سر  الكايف  الكليني،   )1(
وال�سند �سحيح.             

وبهذا املعنى ما رواه الكراجكي )ت 449هـ( يف )كنز الفوائد، 1/ 352( ب�سنده اإىل )�سالم بن امل�ستنري(، عن   
اأبي جعفر الباقر ، قال: »قال جدي ر�سول اهلل �: اأيها النا�س! حاليل حالل اإىل يوم القيامة، وحرامي 
حرام اإىل يوم القيامة، األ وقد بينهما اهلل  يف الكتاب، وبينتهما لكم يف �سنتي و�سريتي...«، )الو�سائل، 

18/ 124 )�سفات القا�سي( الباب 12/ ح 47(.         =
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بطبيعة  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأن  املتقدمة  الف�سول  اأبحاث  يف  اأثبتنا  وقد  )ب( 
الإ�سالمية،  العقيدة  مع  وترابطها  العامة،  ومبادئها  اأحكامها  وت�سابك  تكوينها، 

بحيث ظهر من ذلك اأن الإ�سالم »كلٌّ واحد«.

لو  بحيث  واحلكومة،  الدولة  تكوين  بطبعها  تقت�سي  اجلهة  هذه  من  وهي 
بالعمل  اإقامة الدولة واحلكومة ويق�سي  ال�سريعة الإ�سالمية ما ي�سّرع  مل يرد يف 
ال�سيا�سي،  املجتمع  باإن�ساء  القا�سية  الت�سريع  طبيعة  ب�سرورته  لق�ست  لذلك، 
املجتمع  تكوين  ولق�سى  امل�سلمني،  ا من  تلقائيًّ يتكون  ال�سيا�سي  املجتمع  اإن  بل 

ال�سيا�سي ووجوده ب�سرورة اإن�ساء الدولة، وتاأ�سي�س احلكومة.

وقد وقع هذا الأمر، وحتقق التاريخ بالفعل، ومل يبق جمرد اإمكانية نظرية، فاإن 
النبي � حني و�سل اإىل املدينة تكونت ال�سلطة ال�سيا�سية واحلكومة الإ�سالمية. 
وا�ستجابوا  امل�سلمون ذلك  قائًدا وحاكًما، وقبل  باعتباره  ال�سلطة،  النبي  ومار�س 
ا تق�سي به طبيعة الإ�سالم نف�سه، ومل ينتظر  ا - تنظيميًّ له باعتباره و�سًعا �سيا�سيًّ
النبي � اأن ينزل عليه وحي خا�س بهذا ال�ساأن، ومل ي�ساأل امل�سلمون النبي � 
عن �سيء من ذلك، مع ما يرتتب عليهم ب�سبب ذلك - اأفراًدا وجماعات - من 
م�سوؤوليات واأعباء كربى، ويقت�سيهم بذل الأموال، والأنف�س، والتعر�س الدائم 
اإىل مفارقة  التي قد ت�سل  املودات  والتقاليد، وقطع  العادات  لالأخطار، وخمالفة 

الأهل، ومعاداة الع�سرية، وقتل الأرحام.

وبهذا املعنى رواية )احل�سن بن ف�سال(، عن الر�سا ، قال: »و�سريعة حممد � ل تن�سخ اإىل يوم القيامة«.   =
)الو�سائل،  18/ 555 )حد املرتد(، الباب 7/ ح 4(.
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الوجه الثاني:

وميكن تقرير الربهان فيه ببيانني:

البيان الأول:

بعد ت�سليم مقدمة الوجه الأول، وهو ثبات ال�سريعة الإ�سالمية وا�ستمرارها 
اإىل يوم القيامة، وعدم طرّو التعطيل والن�سخ عليها، نقول:

اإن اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية على ق�سمني:

الأول: هو الأحكام العينية التعيينية املتعلقة باأفعال كلف بها اآحاد املكلفني، 
من قبيل العبادات املح�سة كال�سالة، وال�سيام، واحلج، وبع�س التكاليف الأخرى 
من هذا القبيل مثل الإنفاق على الزوجة، والأولد القا�سرين الذين لي�سوا لهم 

مال، واأمثال ذلك.

هذا بالإ�سافة اإىل املحرمات؛ حيث اإن جميع املحرمات يف ال�سرع، هي من 
نوع التكليف العيني التعييني.

الثاين: الواجبات العامة الكفائية وغريها، مما كلفت الأمة بتنفيذه وامتثاله. 
وهي واجبات ل ميكن اأن يقوم بها اآحاد املكلفني مبا هم اآحاد املكلفني. ول ميكن 
اأن يرتك امتثالها لختيارهم، بل لبد لمتثالها من اإن�ساء موؤ�س�سات اإدارية واأجهزة 

تنفيذية لها، وتعيني اأ�سخا�س ميار�سون �سلطات على الأنف�س والأموال.
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الأموال  وجباية  الع�سكري،  والدفاع  الق�ساء،  قبيل  من  الواجبات  وهذه 
العامة كالأخما�س، والزكوات، وغريهما و�سرفها على وجهها، وا�ستثمار الأر�س 
وغريها،  اخلراجية  الأرا�سي  من    املع�سوم  الإمام  وملن�سب  لالأمة  اململوكة 

واملياه واملعادن.

العامة من طرق، واأنظمة  باإن�ساء مرافق اخلدمات  اإعمار البالد  ومن قبيل 
للري، وموؤ�س�سات �سحية، وتعليمية، وما اإىل ذلك.

ول ميكن لالأمة الإ�سالمية - وهي املكلفة - اأن متتثل هذه التكاليف اإل 
باإن�ساء دولة، واإقامة �سلطة حكومية.

ومن دون ذلك يلزم اأحد اأمرين:

1- اإما القول باأن هذه الأحكام ملغاة، وقد انتهى اأمد ت�سريعها بوفاة النبي �، 
ومل تعد الأمة مكلفة بها منذ ذلك احلني.

ذلك،  خالف  الإ�سالم  �سرورة  من  لعلمنا  البطالن،  معلوم  القول  وهذا 
ولعلمنا اأن هذه الأحكام - ك�سائر الأحكام ال�سرعية الإ�سالمية - ثابتة ودائمة ما 

دامت ال�سماوات والأر�س، والأمة الإ�سالمية مكلفة بها.

2- واإما القول بتعطيل هذه الأحكام، ووقف تنفيذها، مع بقائها ثابتة يف ال�سريعة 
الإ�سالمية وعدم اإلغائها.



يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي
204204 204204

وهذا اأي�ًسا معلوم البطالن ول ميكن الإلزام به لعلمنا باأن الأوامر ال�سرعية 
لالأمة  الإلهي  فالتكليف  الأ�سخا�س،  حيث  ومن  الزمان،  حيث  من  مطلقة 

بالمتثال تكليف فعلي ومنجز، واإذا كان كذلك فال بد من امتثاله.

وحيث اإنه ل ميكن المتثال اإل باإقامة الدولة واحلكومة، لتوقفه على ذلك، 
واإيجادها، من  التي يجب على املكلف حت�سيلها  الواجب  وهي من باب مقدمة 
فيتعني  للعيال،  والنفقة  لل�سالة،  وال�ساتر  الواجب،  للو�سوء  املاء  حت�سيل  قبيل 

القول بوجوب اإقامة ال�سلطة احلكومية للمجتمع الإ�سالمي بعد النبي �.

اآحاد  اإىل  املوجهة  والتحرميية  الوجوبية  الق�سم الأول من الأحكام  اإن  بل 
ف�ساًل عن  اجُلل  قبل  من  وامتثالها  احرتامها  ا�ستمرار  �سمان  ميكن  املكلفني ل 
النتهاك  من  وحتفظها  الأحكام  تطبيق  ترعى  هيئة  هناك  تكن  مل  اإذا  الكل، 

والتحريف النا�سئ من اجلهل، اأو النا�سئ من �سوء الق�سد.

ويلزم من عدم وجود اأي �سلطة درو�س الأحكام بالتدريج، وطم�س معامل 
عليها  دخل  التي  الإ�سالم  قبل  الأديان  لبع�س  حدث  كما  و�سرائعه،  الدين 
التحريف والتزوير نتيجة لعدم وجود قوة �سابطة حافظة - تقف يف وجه املنحرفني 
ني الذين يحرفون الكلم عن موا�سعه. بل كما حدث لالإ�سالم نف�سه يف  واملند�سِّ

بع�س الأ�سقاع)1( وعند بع�س الأقوام.

الأ�سقاع: النواحي. )م(.  )1(
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وقد بني الإمام الر�سا  يف احلديث الذي رواه )الف�سل بن �ساذان()1(، 
الذي قدمنا ذكره، هذه امل�ساألة باأجلى بيان.

ا�ستمرار احلكومة الإ�سالمية  العقل يحكم بوجوب  اأن  مما تقدم  ل  فتح�سَّ
بعد النبي �، ول ينقطع لزوم وجود احلكومة الإ�سالمية بوفاة النبي �؛ لأن 

ذلك خمالف حلكم العقل.

البيان الثاين:

ودللة  ال�سلطة،  بوجود  الكفائية  الواجبات  امتثال  لعالقة  اآخر  بيان  وهو 
ذلك على وجوب اإقامة ال�سلطة ال�سيا�سية واحلكومة يف املجتمع الإ�سالمي بعد 

النبي �، ويف ع�سر غيبة الإمام املع�سوم ، فنقول:

اإمكان  من حيث  الإ�سالمية  ال�سريعة  الكفائي يف  الواجب  تق�سيم  ميكن 
امتثاله من قبل الأمة اإىل ق�سمني:

الذاتية،  وباإمكاناتهم  باأنف�سهم  وميتثلوه  الأفراد،  يتوله  اأن  ميكن  اأحدهما: 
اأي  من  خالًيا  ا  اجتماعيًّ و�سًعا   - ا  نظريًّ  - نت�سور  اأن  وميكن  الذاتية.  وبحوافزهم 
قبيل  وهذا من  الكفائية.  الواجبات  املكلفني هذه  اآحاد  ينفذ  ومع ذلك  �سلطة، 

 ، اأخبار الر�سا  )1( ال�سيخ ال�سدوق، علل ال�سرائع، 1/ 83،  ح9. وبحار الأنوار، 23/ 32، ح 52. وعيون 
وتقدم ن�سه يف الفقرة )د( من الف�سل الثالث.
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يت�سل  مما  ذلك  واأمثال  العامة،  الطرق  تنظيف  قبيل  ومن  ودفنهم،  املوتى  جتهيز 
ات�ساًل مبا�سًرا بال�سالمة من الأوبئة وتي�سري احلياة اليومية ال�سخ�سية لالأفراد.

ا. وهذا الق�سم من الواجبات قليل جدًّ

يتوله  اأن  ميكن  ل  الكفائية،  الواجبات  من  الأكرب  الق�سم  وهو  ثانيهما: 
ل  تنفيذه  لأن  ذلك،  من  اأكرث  ول  ع�سرة،  ول  منهم،  اثنان  ول  املكلفني  اآحاد 
يتوقف على وجود من يقوم مببا�سرته من الأ�سخا�س فقط، وذلك لأن القيام به 
على وجهه ال�سحيح يتوقف على مقدمات و�سروط ل ميكن امتثاله اإل بوجودها. 
خا�سة يف هذه الع�سور الأخرية التي تطورت فيها حياة املجتمعات نحو مزيد من 
التخ�س�س والتنظيم، وتنوعت الأخطار التي يواجهها املجتمع يف جمالت الأمن 
الدويل،  املجتمع  والكفاءة يف  الكفاية القت�سادية  وتوفري  الأوبئة،  وال�سالمة من 
التي  ال�سروط  وازدادت  كافة،  املجالت  يف  وكيفياتها  القدرة  م�سادر  وتعددت 

يجب اأن تتوفر يف املجتمع ليتمكن من املناف�سة والبقاء يف العامل احلديث.

الفعلية،  واإمكاناتها  الأمة  والتخطيط ملعرفة حاجات  الإح�ساء  فمن ذلك 
اأ�سد حاجة  وامل�ستقبلية، وت�سخي�س الأولويات بني املطالب واحلاجات، وما هي 

اإليه من غريه من ال�سلع، اأو اخلدمات، اأو الخت�سا�سات.

ومن ذلك امل�سح اجلغرايف ملعرفة طبيعة الأر�س واإمكاناتها الزراعية، والرثوة 
بحجم  كله  ذلك  وعالقة  وتوزيعها،  وكمياتها،  املياه،  م�سادر  وملعرفة  املعدنية، 

ال�سكان، وتوزيعهم، ومقدار ا�ستهالكهم، وغري ذلك كثري.
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من  املختلفة:  واحلرف  املهن  اإىل  الأمة  حاجة  قبيل  من  الواجبات  وهذه 
الطب باأق�سامه وفروعه املختلفة املتنوعة، وال�سيدلة، والقبالة، والتمري�س، وخرباء 
الكيمياء والفيزياء، وعلماء هذه الفنون والعلوم، و)امليكانيك(، والهند�سة باأنواعها، 
والكيمياء باأنواعها، والفيزياء باأنواعها، وحاجة الأمة اإىل املعلمني للعلوم والفنون 
وت�سديًرا،  ا�سترياًدا،  بها  والتجارة  ال�سلع  اإىل  الأمة  وحاجة  وم�ستوياتها.  باأنواعها 
ومنها  باأنواعها،  وال�سناعة  باأنواعها،  الزراعة  من  احلرف:  اإىل  وحاجتها  واإنتاًجا. 

اجلهاد الدفاعي، ومنها تعليم الأطفال، والتعليم بوجه عام.

لو  به  يقوموا  اأن  ورغباتهم، ول ميكن  لالأفراد  يرتك  اأن  اأمر ل ميكن  وهذا 
اأرادوا ذلك، كما ل ميكن اأن يرتك للم�سادفة وللتنفيذ الع�سوائي، لأنه قد يقع اأقل 
من مقدار احلاجة اأو اأكرث منه، اأو يقع على غري الوجه املطلوب، فتكون حاجة الأمة 
اإىل اأطباء ال�سحة مثاًل اأكرث من حاجتها اإىل اأطباء الأ�سنان، اأو اإىل املتخ�س�سني 
يف ال�سرطان، ولكن ميل الأفراد يكون اإىل غري ما الأمة بحاجة اإليه، فال يتحقق 

املطلوب، ويقع املحذور، ول يتم امتثال التكليف.

فظهر من ذلك اأن هذا النوع من الواجبات الكفائية - وهي اأمور �سرورية 
لوجود الأمة وبقائها، ف�ساًل عن قوتها وتفوقها - لبد له من مرجعية عليا، و�سلطة 

تنفيذية.



يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي
208208 208208

وفنون  ال�سالح،  على  التدريب  من  الدفاع،  بق�سايا  يت�سل  ما  كل  مثاًل: 
من  لذلك  يلزم  ما  وكل  ال�سالح،  و�سناعة  والت�سلح  اجليو�س،  وتكوين  احلرب، 

موؤ�س�سات واأجهزة، وتدبري اأموال.

ومثاًل: كل ما يت�سل بامل�ساألة القت�سادية )فيما يتجاوز احلاجة ال�سخ�سية 
للفرد( من �سناعة على اأنواعها، وزراعة على اأنواعها، وجتارة داخلية وخارجية، وما 
يت�سل بذلك من حتديد حاجات الأمة اإىل هذه ال�سلعة اأو تلك، والأولويات يف 
املوؤ�س�سات  واإقامة  الأموال،  توفري  ي�ستلزم ذلك من  وما  واملهم(،  احلاجة )الأهم 

ومراكز التخطيط، وتهيئة العلماء واخلرباء والفنيني املخت�سني.

ومثاًل: كل ما يلزم لإقامة النظام واإقراره يف املجتمع، حلفظه من الفو�سى 
و�سجون،  وق�ساء،  وموؤ�س�سات،  اأ�سخا�ًسا، ومعدات،  اأمن،  اأجهزة  والتفكك، من 

واإ�سالحيات.

ومثاًل: كل ما يت�سل بق�سايا التعليم من م�ستوى رو�سات الأطفال، والتعليم 
البتدائي، اإىل اأعلى امل�ستويات اجلامعية، من مدار�س، وجامعات، ومراكز اأبحاث، 

وما يلزمها من اأ�سخا�س، وموؤ�س�سات، واأجهزة علمية، واأموال.

ومثاًل: كل املهن احلرة: )طب باأنواعه، وهند�سة باأنواعها، و�سيدلة، ومتري�س، 
و)ميكانيك( باأنواعه، وحدادة، وجنارة، وبناء... اإلخ(.
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كل هذه الأمور وغريها واجبات كفائية على الأمة، واخلطابات ال�سرعية بها 
موجهة اإىل الأمة، ولي�س اإىل �سخ�س معني، اأو اأ�سخا�س باأعيانهم، اأو هيئة خا�سة، 

يف زمان حمدد، اأو مكان خم�سو�س.

والأمة كلها مطالبة بامتثال هذه التكاليف. وهي تطيع وتوؤجر اإذا امتثلت 
رت عن امتثال واجب  هذه الواجبات، والأمة كلها تع�سي وتعاقب وتلغى اإذا ق�سّ

من هذه الواجبات، اأو نفذته على غري وجهه املطلوب تق�سرًيا منها واإهماًل)1(.

ونذكر فيما يلي مثاًل واحًدا حمدًدا من جملة اأمثلة كثرية من تاريخ الأمة 
وا�ستقالل  العامة،  املدمرة يف حياتها  ال�سلبية  اآثاره  تتحمل  تزال  ل  الإ�سالمية، 
�سعوبها، وقوتها، وقدرتها على الت�سدي ملا يواجهها من اأخطار ال�سهيونية العاملية، 

و)الأمربيالية( الدولية.

حني  النحطاط(  )ع�سر  ا  تاريخيًّ ي�سمى  ما  فرتة  من  ماأخوذ  املثال  وهذا 
تفككت ال�سلطة، وانعدم الوعي يف عامة امل�سلمني، ويف القيمني عليهم، و�سلت 
عوامل الإبداع، وحوافز التقدم، فانت�سرت الأمية، وعم اجلهل، وانعدم الأطباء، 

)1( العقاب هنا ل يقت�سر على العقاب الأخروي، اأو ل يتعني فيه؛ حيث اإن العقاب الدنيوي العاجل ل �سك يف 
وقوعه؛ لأن مع�سية الواجبات الكفائية، اأو بع�سها من قبل جماعة، اأو جمتمع �سيا�سي، هو تخل عن �سروط 
وهذا  والنمو،  التقدم  ب�سرط  اإخالًل  كونه  ف�ساًل عن  ا�ستمراره،  و�سروط  املعافى،  ال�سليم  املجتمعي  الوجود 
يالزم ب�سورة مو�سوعية انحالل املجتمع، و�سيطرة القوى ال�سريرة الفا�سدة فيه، والفو�سى، والتخلف. وهذه 
هي �سنة من �سنن الجتماع الب�سري والتاريخ، قد ن�س عليها الوحي القراآين، ووردت لها �سواهد كثرية يف 

ال�سنة ال�سريفة، و�سرحها الإمام علي  يف بع�س خطبه.
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تطورها  يف  توقفت  اأو  واحلرف،  املهن،  �سائر  وانعدمت  العامة،  ال�سحة  وعلماء 
يف  التطور  جتاوزها  الفرتات  من  فرتة  يف  �سائًدا  كان  الذي  البدائي  احلد  عند 
نظام  واختل  الزراعة  وانحطت  امل�سلمني،  غري  عند  واملعارف،  والفنون،  العلوم، 
الري، وانت�سر مر�س الت�سحر، وانح�سر القت�ساد يف اقت�ساد الكتفاء ال�سخ�سي 
والأ�سري، وانعدمت موؤ�س�سات التعليم العام، وانحلت القوات امل�سلحة... اإلخ...

اإلخ.

ففي هذه احلالة كانت ثمة جرمية جماعية �ساملة ومتمادية ترتكبها الأمة 
يف حق نف�سها، يف جيلها احلا�سر، ويف حق اأجيالها القادمة التي �ستكرر ذاتها يف 
م�ستنقع التخلف والعجز دون م�ستقبل، وهي جرمية ل حد لب�ساعتها وهولها، حني 
تالحظ على م�ساحة �سعب بكامله. )مثاًل: القرية التي مل يكن فيها طبيب، اأو 

حداد، اأو من يقراأ ر�سالة، اأو يكتبها... اإلخ(.

ومن املعلوم - خا�سة يف هذا الع�سر - اإن هذه الواجبات جمتمعة ي�ستحيل 
اإجنازها بنحو يحقق الهدف من اإيجابها، والتكليف بها، اإل بوا�سطة مرجعية عليا، 
و�سلطة اآمرة، ناهية، قادرة على التنفيذ. وهذا ل يكون اإل بت�سكيل حكومة على 
متعارف الأمم، وال�سعوب، واملجتمعات، كما بني ذلك الإمام الر�سا  يف خرب 

)الف�سل بن �ساذان( املتقدم.

وعلى �سوء ما تقدم فيدور الأمر بني ثالثة احتمالت:
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ال�سرع عدم م�سروعيته،  نعلم من  اأ�ساًل. وهذا ما  اإما عدم ت�سكيل حكومة   -1
ملا يلزم من املفا�سد العظيمة من انت�سار الفو�سى، واختالل النظام، والعجز عن 

تنفيذ هذه التكاليف على وجهها.

2- واإما ت�سكيل حكومة كيفما اتفق - واإن مل تكن على قاعدة الإ�سالم ونهجه - 
واعتبارها حكومة �سرعية، اأوامرها نافذة واجبة المتثال �سرًعا. وهذا ما نعلم من 

ال�سرع عدم م�سروعيته مع القدرة والختيار، وعدم النح�سار.

3- واإما ت�سكيل حكومة اإ�سالمية - مع وجود القدرة على ذلك واإمكان اإجنازه 
ب�سورة موؤكدة - تقوم الأمة عن طريقها وبوا�سطتها امتثال هذه التكاليف. فيتعني 

ذلك.

وهنا يقع الكالم يف اأن هذه احلكومة التي يجب ت�سكيلها: هل يجب على 
الأمة ت�سكيلها؟ اأو يجب ذلك على الفقيه اجلامع لل�سرائط؟

العامة،  الفقيه  ولية  اأ�سا�س  على  ت�سكل  اأن  يجب  احلكومة  اإن  قيل:  قد 
فيجب على الأمة اأن متكن الفقيه اجلامع لل�سرائط من اإقامة احلكومة الإ�سالمية.

اأمة،  هي  مبا  الأمة  اإىل  موجهة  الكفائية  الواجبات  اأوامر  باأن  هذا  ويدفع 
والفقيه داخل يف التكليف، وم�سمول يف اخلطاب مبا هو من اآحاد الأمة، ل اإىل 

الفقيه مبا هو فقيه.
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ولي�س  الدرا�سات،  هذه  يف  ياأتي  اآخر  مو�سع  وتف�سيله  البحث  ولتمام 
املق�سود هنا �سوى اإثبات وجوب اإقامة احلكومة الإ�سالمية بعد النبي �، ويف 

. ع�سر غيبة الإمام املع�سوم

2- الدليل النقلي

ر�سول  بعد  الإ�سالمية  واحلكومة  الدولة  ا�ستمرار  على  النقلي  الدليل 
اهلل �، ن�سو�س من الكتاب وال�سنة، نكتفي منها هنا بذكر بع�س هذه الن�سو�س:

 � النبي  املنقولة عن   - املتواترة  ورمبا   - امل�ستفي�سة  الروايات  اأحدهما: 
وم�سمونها اأنه �سيخلفه اثنا ع�سر خليفة رواها )م�سلم( و)البخاري(، و)اأحمد بن 

حنبل()1(.

راأ�س  على  اخللفاء  هوؤلء  كون  الأخبار  هذه  من  املفهوم  اإن  املعلوم  ومن 
اللتني  واحلكومة  الدولة  ا�ستمرار  هو  الإ�سالمية،  واحلكومة  الإ�سالمية  الدولة 

قادهما النبي �، ويف ن�سو�س الروايات قرائن داخلية على اإرادة هذا املعنى.

ال�سيعة  بني  اخلالف  م�ساألتنا،  على  الروايات  هذه  دللة  على  يوؤثر  ول 
 - ع�سر  الثنا  املع�سومون  الأئمة  واإنهم  ع�سر،  الثني  باخللفاء  املراد  يف  وال�سنة 

)1( البخاري، كتاب الأحكام، باب ال�ستخالف، 8/ 127، �سحيح م�سلم، كتاب الإمارة، باب النا�س تبع لقري�س، 
12/ 202، واأحمد بن حنبل، امل�سند، 1/ 398 و406 و5/ 89.



الف�سل الثاين: م�ساألة ا�ستمرار الدولة بعد النبي �
213213

بويعوا  ممن  خليفة  ع�سر  اثنا  اأو  ال�سيعة،  ذلك  اإىل  يذهب  كما   - ال�سالم  عليهم 
باخلالفة بالفعل.

بالواجبات  املتعلقة  وال�سنة -  الكتاب  ال�سرعية - يف  الأوامر  اإن  ثانيهما: 
الكفائية موجهة اإىل امل�سلمني عامة. فاأوامر اجلهاد، والدعوة، والق�ساء، واحلدود، 
والواجبات املالية، واإنفاق الأموال العامة، مل توجه اإىل اأ�سخا�س باأعيانهم، اأو اإىل 

ژ ڭ   بعنوان  الإ�سالمية  الأمة  اإىل  وجهت  واإمنا  امل�سلمني،  من  خا�سة  فئة 
ڭژ وبخطاب ژڭ  ڭ  ڭژ.

 � النبي  مع  املوجودين  على  تقت�سر  ل  اخلطابات  هذه  اإن  املعلوم  ومن 
واإمنا هي مطلقة من  امل�سلمني،  زمانه من  املوجودين يف  تقت�سر على  خا�سة، ول 

جهات الزمان، واملكان، والأحوال، والأ�سخا�س.

امل�سلمني  جميع  على  والتنفيذ  المتثال  واجبة  والنواهي  الأوامر  فهذه 
مدى الزمان اإىل يوم القيامة، ويف جميع الأحوال، يف حدود القدرة، وال�ستطاعة، 
والأمن من الفتنة والف�ساد. والدللة على وجوب امتثال هذه التكاليف ظاهرة 

من نف�س اأدلتها بالدللة املطابقية.

يف  املكلفني  بني  ال�سرتاك  قاعدة  يف  بال�سرورة  ثبت  ما  اإىل  م�ساًفا  هذا 
الأحكام يف جميع الأزمان، وعدم اقت�سار التكليف على من توجه اإليه اخلطاب.
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ويوؤيد ذلك رواية اأبي عمرو الزهري )الزبيدي/ الزبريي(، عن اأبي عبد اهلل 
ال�سادق ، يف حديث طويل قال فيه:

اإل  �سواء  عليهم  وفرائ�سه  والآخرين،  الأولني   يف  اهلل  »... لأن حكم 
�سركاء،  احلوادث  منع  يف  اأي�ًسا  والآخرون  والأولون  يكون،  حادث  اأو  علة  من 
عنه  ي�ساأل  عما  الفرائ�س  اأداء  من  الآخرون  ي�ساأل  واحدة،  عليهم  والفرائ�س 

الأولون، ويحا�سبون عما به يحا�سبون...«)1(.

زمان  � يف كل  النبي  بعد  امل�سلمني  على  اأنه  قاطع  دليل  تقدم  ما  كل 
الإ�سالمية.  احلكومة  هو  التطبيقات  وجمموع  الأوامر.  هذه  ت�سمنته  ما  امتثال 
ولي�ست احلكومة الإ�سالمية �سيًئا اآخر غري هذه التطبيقات، ول ميكن تطبيق كثري 
من هذه الأوامر والنواهي يف ظل حكومة خمالفة لالإ�سالم، فيتعني على امل�سلمني 

ال�سعي لإقامة هذه احلكومة امتثاًل لهذه التكاليف.

اإقامة احلكومة واجًبا؛ لأنه  اأن ما ذكرناه لي�س ا�ستدلًل بكون  ول يخفى 
مقدمة للواجب - كما تقدم يف التدليل العقلي - واإمنا هو ا�ستدلل بكون امتثال 
هذه التكاليف واجًبا، وامتثالها هو عبارة عن اإقامة احلكومة الإ�سالمية، و�سياأتي 

الع�ساكر  له جمع  يجوز  باب 9، من  العدو،  اأبواب جهاد  اجلهاد(  )كتاب  ال�سيعة، 11  و�سائل  العاملي،  احلر   )1(
واخلروج اإىل اجلهاد، الفقرة املذكورة يف املنت يف �س 27، واحلديث بتمامه يف ال�سفحات 23 - 28.
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بحث مف�سل عن هذه الأوامر العامة واملطلقة املوجهة اإىل الأمة بامتثال الواجبات 
الكفائية يف الإ�سالم.

ثالثها: جملة من الآيات.

ونقت�سر هنا على �سرح اآية واحدة لها دللة مبا�سرة على مو�سوع البحث، 
ڇ    ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ     ژڄ   تعاىل:  قوله  وهي 
ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  

.)1(
کژ ]اآل عمران/ 144[

الداللة:

من املعلوم املتفق عليه اأن الآية املباركة نزلت يف عتاب وتعليم امل�سلمني 
الذين �ساركوا يف معركة )اأحد(؛ حيث اإنهم انهزموا من امل�سركني بعد اأن نادى 
املعركة  بامل�سلمني يف  نك�سة حلت  اإثر  على  قتل«  قد  »اإن حممًدا  هوؤلء  منادي 

)1( ومن الآيات التي تدل على ذلك قوله تعاىل يف �سورة اآل عمران/ مدنية: 3/الآية: 26: ژڎ  ڈ      ڈ                 
ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گژ، وروى )الواحدي( وغريه اأنها نزلت بعد فتح مكة، اأو 
قبل ذلك يف غزوة الأحزاب )اخلندق(، ووعد ر�سول اهلل �، اأ�سحابه مبلك )فار�س( و)الروم(. وقوله تعاىل 
يف �سورة الن�ساء/ مدنية: 4/ الآية: 64: ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہژ  والظاهر من 
قوله )باإذن اهلل( الطاعة يف ال�ساأن ال�سلطوي ال�سيا�سي، ولي�س ال�ساأن التبلغي، اإذ اإن من ذاتيات الر�سالة بحكم 

العقل، هو لزوم الإميان والطاعة، فالطاعة هنا بهذه القرينة، اأمر زائد على ما تقت�سيه النبوة.
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موقعه  عن  وتخليه   ،� النبي  لأوامر  الإ�سالمي  اجلي�س  بع�س  خمالفة  ب�سبب 
الذي اأمره النبي � اأن يبقى فيه مهما كانت تطورات ونتائج املعركة.

فقد عرب هوؤلء بانهزامهم، بعد �سماعهم النداء بقتل النبي �، عن تخليهم 
عن مبداأ اجلهاد، وا�ست�سالمهم ل�سلطة امل�سركني ال�سيا�سية.

وقد عرب بع�سهم ب�سراحة عن ذلك حيث جتمع اأكرث الفارين، وقال بع�سهم:

»ليت لنا ر�سوًل اإىل )عبد اهلل بن اأُبّي( لياأخذ لنا اأمانًا من )اأبي �سفيان(! يا 
قوم اإن حممًدا قد قتل، فارجعوا اإىل قومكم قبل اأن ياأتوكم فيقتلوكم«)1(.

ول �سك يف اأنهم مل يرتكوا الإ�سالم مبا هو عقيدة وعبادة، واإمنا تخّلوا عن 
التي فجرت  فاإن هذه الفكرة هي  ال�سيا�سي، واحلكومة، والدولة،  فكرة املجتمع 
النزاع، وال�سراع الدموي بني النبي � وامل�سلمني، وبني قيادات املجتمع املكي، 

و�سائر امل�سركني.

قد  ر�سوًل  اإل  لي�س   � اأن حممًدا  املباركة  الآية  لهم يف  تعاىل  اهلل  فبنيَّ 
الأمر  هي  فالر�سالة  بعدهم،  من  الر�سالة  وا�ستمرت  قتلوا،  اأو  ماتوا  ر�سل  �سبقه 

الثابت الذي ل يزول ول يتغري مبوت الر�سول، اأو قتله.

)1( تاريخ الطربي، 3/ 720، ولحظ ما ورد يف �سبب نزول الآية: 51 من �سورة املائدة املدنية، حيث نقل املف�سرون 
واملوؤرخون ت�سريح بع�س ال�سحابة بعزمهم على موالة اليهود.
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ال�ستمرار يف  لزوم  على  يدل  الكرمية  الآية  يف  ال�ستنكاري  وال�ستفهام 
وهو:  عليه،  وقوتل  وقاتل  عليه يف حياته،  و�سار   ،� النبي  و�سعه  الذي  النهج 
اأحكام  وتنفيذ  واحلكومة،  الدولة  واإقامة  الإ�سالمي،  ال�سيا�سي  املجتمع  تكوين 
اهلل يف ذلك. وهذا هو ما ظهر من م�سلكهم واأقوال بع�سهم بعد الهزمية اأنهم تخلوا 

عنه.

وقد �سمى اهلل تعاىل التخلي عن مبداأ اجلهاد يف هذه الواقعة، وما ي�ستلزمه 
ذلك من تخل عن مبداأ اإقامة املجتمع الإ�سالمي املتمايز، ذي الر�سالة التي تعرب 
عنها الأمة من خالل دولة وحكومة تقود ذلك املجتمع، )انقالبًا على الأعقاب( 
الدولة  وتاأ�سي�س  الهجرة  قبل  اأو  الإ�سالم،  قبل  عليه  كانوا  ما  اإىل  عودة  اأي 

الإ�سالمية، من الت�سليم ل�سلطان اجلاهلية يف امل�ساألة ال�سيا�سية - الجتماعية.

فدلت الآية املباركة على حرمة ذلك، واأن قتل الر�سول �، اأو موته، ل 
ينبغي اأن يغري م�سلكهم والتزامهم، لأنه ل يغري يف الواقع �سيًئا من نهج الإ�سالم 

واأحكامه، لذا فال يجوز للم�سلمني التخلي عما هم عليه من التزامات ونهج.

ول �سك يف اأن الآية ل تعني وجوب البقاء على الإ�سالم من حيث اإنه 
عقيدة وعبادة فقط - كما اأ�سرنا اإىل ذلك اآنًفا - فهذا اأمر مل يظهر من الفارين يف 
)اأحد( اأنهم تخلوا عنه، واإمنا تعني البقاء على الإ�سالم كما اأعلنه وطبقه ر�سول 
�سيا�سي،  يج�سده جمتمع  ونظام حياة،  و�سريعة،  اإنه عقيدة،  اهلل �، من حيث 
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على  وغريها  العبادية  امل�سلمني  التزامات  جانب  اإىل  وحكومة،  ودولة،  ونظام، 
م�ستوى التكليف ال�سخ�سي )العيني التعييني(.

3- اإجماع امل�سلمني

بعد وفاة النبي �، اجته كثري من اأعيان امل�سلمني، من املهاجرين والأن�سار 
اإىل )�سقيفة بني �ساعدة( ليبحثوا فيمن يخلف النبي � على الدولة واحلكم يف 
املجتمع الإ�سالمي. وتخلف عن احل�سور الإمام علي بن اأبي طالب، وبنو ها�سم، 
وبع�س كبار ال�سحابة الآخرين. وعقد هذا الجتماع قبل جتهيز النبي � ودفنه، 

وهو ما كان الإمام علي يقوم به يف ذلك احلني.

بني  )�سقيفة  يف  املجتمعني  امل�سلمني  اأعيان  بني  �سديد  خالف  وقع  وقد 
�ساعدة( حول من يتوىل احلكم بعد ر�سول اهلل �. وكان اخلالف من ال�سدة، 

واحلدة، والعمق، بحيث اأدى اإىل تبادل التهديد والوعيد بني الفريقني.

وانتهى اجتماع )ال�سقيفة( ببيعة اأبي بكر باخلالفة. وعار�س الإمام علي بن 
يعرتفوا  ومل  النتيجة،  هذه  وغريها،  قري�س  من  وغريهم  ها�سم،  وبنو  طالب،  اأبي 
ب�سرعية خالفة اأبي بكر، وجادلوا فيها جداًل �سديًدا و�سل اإىل حد القطيعة بني 
الفريقني اإىل اأن تغلبت عوامل الوحدة نتيجة لت�سحية الإمام علي ، وتنازله، 

وجتميده ملوقفه، حفًظا لالإ�سالم، و�سونًا لوحدة امل�سلمني.
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اأن اعرت�س  ومل يحدث يف جميع مراحل هذه الأزمة ال�سيا�سية الكربى 
اأحد من امل�سلمني املتنازعني يف )ال�سقيفة(، اأو من علي بن اأبي طالب ومن معه 
على اأ�سل فكرة اخلالفة، و�سرورة ن�سب خليفة للنبي � يقوم مبهمات الولية 
على الأمة وحكمها با�سم الإ�سالم، وعلى اأ�سا�س الإ�سالم بعد ر�سول اهلل �، 
واإمنا اأقروا فكرة الدولة واحلكومة، و�سرورة ن�سب احلاكم - اخلليفة والإقرار امل�سلَّم 

بها، املعرتف باأنها من الإ�سالم، ولي�ست خروًجا عليه، اأو ابتداًعا فيه.

وبني  اأنف�سهم،  )ال�سقيفة(  املتداول بني جماعة  واجلدل  العرتا�س  وكان 
ا على م�ساألة من هو الأحق بتويل  اأبي طالب والتيار الآخر، من�سبًّ تيار علي بن 

ال�سلطة.

هو  ال�سلطة  بتويل  والأحق  الأوىل  اأن  حول  )ال�سقيفة(  يف  اجلدل  فكان 
الآخر  والتيار    علي  الإمام  تيار  بني  اجلدل  وكان  الأن�سار.  اأو  املهاجرون 
م�ساع  الأمر  اإن  اأو  باخل�سو�س،  الإمام علي  هو  بذلك  والأحق  الأوىل  اأن  حول 
بني قري�س كلها. وبعد ذلك، يف عهود متاأخرة، دار اجلدل حول الأ�سلوب الذي 
تقره ال�سريعة لتعيني احلاكم - اخلليفة، واإنه الن�س، اأو ال�سورى من قبل الأمة، اأو 
اأكرثيتها، اأو اأهل احلل والعقد فيها، اأو القوة والغلبة، فكل من ا�ستطاع اأن يفر�س 
ا. اإىل غري ذلك من الآراء، على اخلالف املعروف  نف�سه حاكًما كان حكمه �سرعيًّ

يف هذه امل�ساألة يف الفقه وعلم الكالم.
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تياًرا  اأو  كان  �سخ�ًسا  امل�سلمني،  من  اأحد  من  ي�سدر  ويف جميع ذلك مل 
ا، اعرتا�س على اأ�سل مبداأ ا�ستمرار الدولة واحلكومة بعد ر�سول اهلل �،  �سيا�سيًّ
ت�سليم  عن  قاطعة  ب�سورة  يك�سف  اأمر  وهذا  الإ�سالمي،  احلاكم  ن�سب  و�سرورة 

اجلميع ب�سرعية ذلك، واإنه من الإ�سالم، وجزء من ال�سريعة الإ�سالمية.

 ، عمر  الثاين  اخلليفة  وتويل   ، بكر  اأبي  الأول  اخلليفة  وفاة  وبعد 
اأحد  ، ومل يعرت�س   وتياره على تويل اخلليفة عمر  اعرت�س الإمام علي 

على اأ�سل مبداأ ا�ستمرار الدولة واحلكومة و�سرورة ن�سب احلاكم.

وبعد ت�سكيل هيئة ال�سورى عند اغتيال اخلليفة عمر ، اعرت�س علي بن 
ال�سورى،  ت�سكيل  طريقة  على  امل�سلمني،  من  وغريهم  وتياره،   ، طالب  اأبي 

وعلى بع�س اأع�ساء هيئة ال�سورى.

ومل يعلن اأحد اأي اعرتا�س على مبداأ احلكومة الإ�سالمية، وتعيني خليفة 
لر�سول اهلل � يف تويل حكومة امل�سلمني.

وبعد مقتل اخلليفة عثمان  وبيعة امل�سلمني لعلي  خالف عليه بع�س 
امل�سلمني، فنكث ببيعته )طلحة( و)الزبري(، وخرج عليه )معاوية بن اأبي �سفيان(. 
فخا�س اأمري املوؤمنني علي  حروف )اجلمل( و)�سفني( و)النهروان(، لتثبيت 

�سلطته، وخا�س معه هذه احلروب اأعيان ال�سحابة، و�سائر امل�سلمني.

ومل ينكر اأحد منهم - اأعيان ال�سحابة و�سائر امل�سلمني - ذلك، ومل يخالف 
فيه بدعوى عدم م�سروعية اإقامة الدولة وا�ستمرار احلكومة على خالفة النبي � 

على حكم الأمة الإ�سالمية با�سم الإ�سالم وعلى اأ�سا�س الإ�سالم.
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احلقيقة   - املراحل  هذه  جميع  يف   - بالقبول  امل�سلمون  تلقى  لقد  بل 
الإ�سالمية ال�سرعية املبدئية وهي اإن اإقامة الدولة الإ�سالمية، واحلكومة الإ�سالمية، 

ون�سب احلاكم امل�سلم، اأمر واجب يف �سرع اهلل.

وعلى هذا النهج جرت �سرية امل�سلمني يف جميع العهود التالية.

ون�سب  الدولة  اإقامة  اأن  على  القطعي  امل�سلمني  اإجماع  على  هذا  فدل 
احلكومة بعد النبي � هو من الأحكام ال�سرعية الإ�سالمية الثابتة التي ل ريب 
اإنكاًرا حلكم  اإنكاره  ويعد  م�سلم،  بها يف اجلملة على كل  فيها، ويجب العتقاد 

�سرعي ثابت)1(.

)1( بعد التفاق على وجوب ت�سكيل احلكومة الإ�سالمية ذكر الباحثون امل�سلمون - فقهاء ومتكلمني - خالًفا اآخر 
يف هذه امل�ساألة عرب عنه اأبو احل�سن املاوردي )ت 450هـ( يف كتابه )الأحكام ال�سلطانية والوليات الدينية، 

ط3، 1393هـ - 1973م، م�سر، �س 6( بقوله:
اأو  بالعقل  الإمامة: »... عقدها ملن يقوم بها يف الأمة واجب بالإجماع... واختلف يف وجوبها، هل وجبت   

بال�سرع؟ فقالت طائفة: وجبت بالعقل... وقالت طائفة اأخرى: بل وجبت بال�سرع دون العقل..«.
واجبة  كونها  فيتعني  الإجماع  هو  كان  اإن  الإمامة  الدليل على وجوب  اإن  اإذ  له؛  وجه  الختالف ل  وهذا   
بال�سرع، كما لوكان وجوبها م�ستفاًدا من دليل لفظي من الكتاب اأو ال�سنة، ول معنى للقول بكونها واجبة 
بالعقل مع ال�ستدلل على وجوبها بالإجماع؛ اإذ اإن الإجماع ينعقد يف امل�سائل ال�سرعية التي ل جمال للعقل 
فيها، واإمنا يتوقف ثبوتها على النقل، ول معنى لالإجماع يف العقليات؛ اإذ اإن الدليل العقلي اإذا قام على �سيء 
فقد ثبت، ول جمال لإثباته بالدليل ال�سرعي، نعم يكون الدليل ال�سرعي مر�سًدا اإىل حكم العقل، وعلى هذا 

ا فال وجه لال�ستدلل بالإجماع.        فاإذا كان وجوب الإمامة عقليًّ
واحلق هو اأن اأ�سل تكون ال�سلطة يف املجتمع واجب عقلي ملنع الف�ساد، والفو�سى، والتظامل، بني النا�س، ولكن 
اإ�سالمي، وتقوم  ال�سلطة ذات م�سمون  واأما كون  اأو غري ذلك.  اإ�سالمية،  ال�سلطة  هذا ل يقت�سي كون هذه 
لأجل تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية والأهداف الإ�سالمية، فهو اأمر �سرعي ول ميكن اإثباته اإل من ال�سرع، ول 
جمال للعقل فيه اإل بنحو غري م�ستقل، كما �سبق وذكرنا يف اأول هذا الف�سل. ولعل القائلني بوجوبها بالعقل 

يريدون هذا، ولكن دليلهم الذي ذكروه كما ورد ل ي�ساعد على هذا التوجيه.
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ما حكي عن  اإل  امل�ساألة،  امل�سلمني يف هذه  اأحد من علماء  ومل يخالف 
»اإن الإمامة غري  املعتزلة؛ حيث حكي عنه قوله:  )اأبي بكر الأ�سم( من قدماء 

واجبة اإذا تنا�سفت الأمة ومل تتظامل«.

ولكن املتاأخرين من املعتزلة قالوا: اإن هذا القول من الأ�سم غري خمالف ملا 
عليه الأمة؛ لأنه اإذا كان ل يجوز يف العادة اأن ت�ستقيم اأمور النا�س من دون رئي�س 
يحكم بينهم، فقد قال بوجوب الرئا�سة على كل حال. اللهم اأن يقول: »اإنه يجوز 

اأن ت�ستقيم اأمور النا�س من دون رئي�س«. وهذا بعيد اأن يقوله.

البولي�سي  اجلانب  اإل  احلكومة  وظيفة  يف  يلحظ  مل  )الأ�سم(  اأن  ويبدو 
والردعي الق�سائي، اأما اجلانب الر�سايل واحل�ساري، فمقت�سى تعليله باأن احلاجة 
»اأن  اإمكان  فر�سنا  لو  فحتى  واإل  يلحظه،  مل  اإنه  التظامل،  ملنع  هي  الإمامة  اإىل 
 - الإمامة  اإىل  احلاجة  تبقى  بينهم«  يحكم  رئي�س  دون  من  النا�س  اأمور  ت�ستقيم 
الوظيفة  وموجودة لأداء  قائمة   - الإمامة  وظيفة  اإىل  الإ�سالمية  النظر  من وجهة 

الر�سالية واحل�سارية لالإ�سالم.

اإجماع  يوؤثر على  له، ول  قيمة  )الأ�سم( ل  فاإن خالف  اأي حال،  وعلى 
امل�سلمني.

وهذا الإجماع لي�س مق�سوًرا على فريق من امل�سلمني دون فريق.

فاإن جمهور امل�سلمني القائلني باأن اخلالفة تكون ببيعة اأهل احلل والعقد، 
اأو بال�سورى، اأو بالن�س من اخلليفة ال�سابق. والذين ي�سححون خالفة اأبي بكر، 
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وعمر، وعثمان، وعلي، وكثري ممن توىل اخلالفة بعدهم، على اأحد هذه الأ�س�س. 
تعاىل  � من�سب ديني مل يرتكه اهلل  النبي  بعد  باأن اخلالفة  القائلون  وال�سيعة 
لختيار الأمة، واإمنا يكون بالن�س عن النبي � على �سخ�س يعينه بتويل اخلالفة 
بعده، وهذا ال�سخ�س ين�س على من يخلفه، وهكذا. واإن ما وقع هو اأن النبي � 
من  امل�سلمني  وحكم  اخلالفة  ليتوىل    طالب  اأبي  بن  )علي  على  ن�س  قد 
بعده �، واإن امل�سلمني قد اأخطاأوا برتكهم العمل بالن�س على علي ، وعدم 

اإ�سناد مهمة اخلالفة اإليه بعد وفاة النبي �.

اأقول: اإن كال الفريقني على اختالف ما بينهما - يف طريقة ال�ستخالف، 
ويف اأ�سا�س �سرعية ال�سلطة - يجمعان على اأ�سل امل�ساألة، واأنه لبد من ا�ستمرار 

الدولة واحلكومة بعد النبي � على اأ�سا�س ال�سريعة الإ�سالمية.

خال�سة

اإقامة  اأن  على  متطابقة  والإجماع،  والنقل،  العقل،  اأدلة  اإن  واخلال�سة: 
ول  فيه،  ريب  ل  �سرعي  اإ�سالمي  حكم   ،� النبي  بعد  الإ�سالمية  احلكومة 
�سبهة تعرتيه)1(، بل اإن الت�سكيك فيه ف�ساًل عن رده، خمالف حلكم اهلل تعاىل، 

وينطبق على املخالف قوله تعاىل: ژڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  
چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  

ک  ک  ک  ژ ]اآل عمران/ 144[.

تعرتيه: ت�سيبه. )م(.  )1(





متهيد

اإن م�ساألة اإقامة احلكم الإ�سالمي بعد النبي � عند غري امل�سلمني ال�سيعة 
ًما به على  من �سائر امل�سلمني - على اختالف مذاهبهم - اأمر ينبغي اأن يكون م�سلَّ
اأ�سا�س ما قدمناه من اأدلة العقل، والنقل، والإجماع. وهو غري مقيد عندهم بزمان 

ول بحال من الأحوال.

وما يف امل�ساألة من خالف بني املذاهب والفقهاء والفرق الكالمية فاإمنا هو 
من جهة التفا�سيل يف الكيفية والأ�سلوب، من قبيل اأن تعيني احلاكم هل يتعني 
طريق  عن  اأو  اخلا�سة(،  )ال�سورى  والعقد  احلل  اأهل  بيعة  طريق  عن  يكون  اأن 
)ال�سورى العامة()1( بحيث ت�سرتك يف الختيار الأمة كلها. وهذا يح�سل يف زماننا 

عن طريق ال�ستفتاء العام.

)1( ا�سطالح و�سعناه للتمييز بني م�ستويني لل�سورى ذكرهما املتكلمون والفقهاء من الناحية النظرية. وذهبوا اإىل 
عدم اإمكان ما �سميناه )ال�سورى العامة( وهو ا�سرتاك الأمة كلها يف ال�سورى، فعدلوا عنه اإىل �سيغ متنوعة 
ملا �سميناه )ال�سورى اخلا�سة( وهو �سورى )اأهل احلل والعقد(. ولكن ال�سورى العامة ممكنة يف زماننا باإجراء 

ال�ستفتاء العام، كما هو معتمد الآن يف كثري من البلدان.        =

الف�سل الثالث: اخل�سو�سية ال�سيعية يف الإطار 
الإ�سالمي
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ويف ال�سروط التي يجب توفرها يف املر�سح لتويل من�سب احلاكم للم�سلمني.

انت�سار  بح�سب  امل�سلمني  واحلكام  الإ�سالمية  الدول  تعدد  م�سروعية  ويف 
واحدة  الإ�سالمية  الدولة  كون  ولزوم  ذلك،  م�سروعية  وعدم  اأوطانها،  يف  الأمة 

ت�سم الأمة كلها، واحلكومة الإ�سالمية واحدة حتكم الأمة كلها.

ولعل من مناذج ال�سورى اخلا�سة ما اأ�سار اإليه علي  يف كتاب منه اإىل معاوية قال فيه:       =
»واإمنا ال�سورى للمهاجرين والأن�سار، فاإذا اجتمعوا على رجل، و�سموه اإماًما، كان ذلك هلل ر�سى، فاإن خرج من   

اأمرهم خارج بطعن اأو بدعة، ردوه اإىل ما خرج منه، فاإن اأبى قاتلوه على اتباعه غري �سبيل املوؤمنني«.
اأن )املواطنة(  امل�ساألة على �سوء ما قدمناه من  اإذا لحظنا  العامة  ال�سورى  اإليه هو  اأ�سار  ما  اأن يكون  وميكن   
ا  التي تثبت للم�سلم حق الولية يف نطاق ولية الأمة على نف�سها، اإمنا تثبت للمهاجر، اأي للمنتمي �سيا�سيًّ
اإىل املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي، وعلى هذا فغري املهاجرين والأن�سار من ع�سر �سدور الن�س هم )الأعراب(، 
وهوؤلء م�سلمون، ولكنهم لي�سوا منتمني اإىل املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي الذي يتمتع اأع�ساوؤه بحق الولية 
ال�سورى من هذه  يتمتعون بحق  والأن�سار ل  املهاجرين  فغري  ال�سورى،  لهم حق  يكون  ثم  ال�سيا�سية، ومن 
اجلهة، ل من جهة كونهم من )اأهل احلل والعقد( اإل اإذا فهمنا هذا امل�سطلح على اأنه يعني )مواطني املجتمع 

ال�سيا�سي الإ�سالمي( الذين هم جزء من املجتمع ال�سيا�سي، وداخلون يف ولية الأمة على نف�سها.
ولعل من مناذج ال�سورى العامة ما اأ�سار اإليه الإمام  يف الكتاب املذكور بقوله:  

»ولعمري لئن كانت الإمامة ل تنعقد حتى حت�سرها عامة النا�س، فما اإىل ذلك �سبيل، ولكن اأهلها يحكمون   
على من غاب عنها، ثم لي�س لل�ساهد اأن يرجع، ول للغائب اأن يختار«.

)اأهلها(  من  الإن�سان  لكون  معيار  من  ولبد  امل�سلمني،  ولي�سوا جميع  »اأهل«،  لل�سورى  اأن  على  يدل  وهذا   
واملعيار ما ذكرناه.

– هو على  اإن املدار يف �سرعية ال�سلطة - يف ع�سر الغيبة عند ال�سيعة، ومطلًقا عند ال�سنة  وحينئذ فيقال:   
وقد  الإمكان -  بقدر   - �سرحه  قدمنا  ما  املواطنة( على  يتمتعون )بحق  الذين  امل�سلمني  العامة يف  ال�سورى 
بينا اأن �سورى املهاجرين والأن�سار هي �سورى عامة على ما بيناه اآنًفا، بح�سب اإمكانات واأو�ساع امل�سلمني يف 
فاإذا ح�سلت كانت ملزمة للجميع. واإمنا ل يلزم ا�ست�سارة جميع الأمة، ل لعدم   ، ع�سر خالفة الإمام 
وجوب اإجراء ال�سورى العامة، واإمنا لعدم اإمكان ذلك، بدليل قوله : ).. فما اإىل ذلك �سبيل( فاإذا كان 
اإليه �سبيل، واأمكن ذلك، لزم. و�سياأتي بحث مف�سل عن موقع ال�سورى يف نظام احلكم يف الإ�سالم يف ع�سر 

الغيبة.
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وما اإىل ذلك من اختالفات تتعلق بالتفا�سيل.

واأما عند ال�سيعة الإمامية فاإن خالفة ر�سول اهلل � قد ت�سل�سلت يف الأئمة 
املع�سومني الثني ع�سر – عليهم ال�سالم:

1- علي بن اأبي طالب - اخلليفة الأول بعد ر�سول اهلل � بال ف�سل، املن�سو�س 
عليه من قبل النبي � وت�سهد لذلك اآيات يف الكتاب الكرمي. )ولد �سنة 23 

قبل الهجرة، وا�ست�سهد �سنة 40هـ(.

2- الإمام احل�سن بن علي  )2هـ - 50هـ(.

3- الإمام احل�سني بن علي  )3هـ - 61هـ(.

4- الإمام علي بن احل�سني  )38هـ - 95هـ(.

5- الإمام حممد بن علي الباقر  )57هـ - 114هـ(.

6- الإمام جعفر بن حممد ال�سادق  )83هـ - 148هـ(.

7- الإمام مو�سى بن جعفر الكاظم  )128هـ - 183هـ(.

8- الإمام علي بن مو�سى الر�سا  )148هـ - 203هـ(.

9- الإمام حممد بن علي اجلواد  )195هـ - 220هـ(.
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10- الإمام علي بن حممد الهادي  )212هـ - 250هـ(.

11- الإمام احل�سن بن علي الع�سكري  )232هـ - 260هـ(.

12- الإمام حممد بن احل�سن املهدي املنتظر )عج( )256هـ - ...(.

وهوؤلء الأئمة - كل واحد منهم يف حال حياته - هم خلفاء ر�سول اهلل � 
اأمري  با�ستثناء   - كانوا  واإن  ال�سرعية،  الإ�سالمية  ال�سلطة  ا�ستمرار  ميثلون  الذين 
 - مل يتمكنوا من ت�سلم ال�سلطة الفعلية العامة التي كان يتولها  املوؤمنني 
امل�سلمني على  والعبا�سيني وغريهم من احلكام  الأمويني  املت�سلطون من  اخللفاء 

مدى التاريخ.

الفعلية  ال�سلطة  عن    علي  بن  احل�سن  الإمام  تخلي  منذ  كانوا  واإن 
ا،  الر�سمية املعلنة يف �سنة )40هـ( قد مار�سوا �سلطة فعلية �سرية غري معلنة ر�سميًّ
ال�سيعة  امل�سلمني  حياة  اإن  بحيث  الت�سيع،  بخط  امللتزمني  امل�سلمني  كل  على 
اأئمة  فقه  اأ�سا�س  تقوم على  كانت  املدنية،  العامة  ال�سيا�سية، وحياتهم   - الدينية 

اأهل البيت – عليهم ال�سالم.

الدول  و�سالطني  وملوك،  اأمراء،  من  الفعليون  واحلكام  اخللفاء  واأما 
اأ�سا�س  على  تقم  �سلطتهم مل  اأن  منطلق  من  ال�سيعة  اإليهم  نظر  فقد  ال�سلطانية، 
ياأذن  بعده، ومل  املع�سوم  الإمام  اأو من   � النبي  قبل  الن�س من  �سرعي، وهو 
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لهم يف تويل احلكم وممار�سته، ومل ين�سبهم له اأي اإمام مع�سوم من الأئمة الثني 
ع�سر، ولذا فاإنهم يتولون من�سًبا لي�س لهم، وميار�سون �سالحيات ل يتمتعون بها، 

فلم يفو�سها اأحد اإليهم، ولذا فهم »الظاملون« وهم »ولة اجلور«.
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املوقف ال�سرعي من »حكام اجلور«

متهيد

الروايات الواردة يف امل�ساألة طائفتان:

اإحداهما: دلت على املنع والردع عن العمل مع )ولة اجلور(.

وثانيتهما: دلت على جواز ذلك، واإباحته.

وكل واحدة من الطائفتني تنق�سم اإىل ق�سمني:

اأحدهما: مورده الدخول يف بنية ال�سلطة بتويل وظائف اإدارية، اأو ق�سائية، 
اأو ع�سكرية.

والإجارة،  وال�سراء،  بالبيع،  ال�سلطة  اأجهزة  مع  التعامل  مورده  وثانيهما: 
والكراء، وما اإليها )الأعمال احلرة(.

)أ( حرمة إعانة »الظاملني: حكام اجلور«:

عليهم   – الأئمة  حرم  فقد  �سرعية  غري  احلكام  هوؤلء  �سلطة  كانت  ملا 
عن  ف�ساًل  �سلطانهم،  ودعم  معهم،  والعمل  ظلمهم  يف  معاونتهم  ال�سالم - 
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عن  خا�سة،  و�سيعتهم  عامة،  امل�سلمني  ردعوا  وقد  �سلطتهم.  ب�سرعية  العرتاف 
التعاون مع »ولة اجلور« ومعاونتهم، والعمل يف �سلطانهم.

– عليهم  البيت  اأهل  اأئمة  روايات كثرية عن  الباب  وقد وردت يف هذا 
ال�سالم، وهي كما ذكرنا تنق�سم اإىل طائفتني:

الأوىل: ما دلت على حترمي الدخول يف بنية ال�سلطة، وتويل الوليات من 
قبل هوؤلء احلكام، نذكر منها:

1- رواية )اأبي ب�سري(، عن الإمام الباقر ، قال:

»�ساألت اأبا جعفر  عن اأعمالهم فقال يل: يا اأبا حممد ل ول ِمدة قلم. 
اإن اأحدكم ل ي�سيب من دنياهم �سيًئا اإل اأ�سابوا من دينه مثله...«)1(.

2- رواية )احل�سن بن علي بن �سعبة احلراين(، عن الإمام ال�سادق ، قال:

»... واأما وجه احلرام من الولية فولية الوايل اجلائر، وولية ولته... العمل 
على  ذلك  فاعل  ب  معذَّ لهم، حرام حمرم،  الولية  بجهة  معهم  والك�سب  لهم 
قليل من فعله اأو كثري، لأن كل �سيء من جهة املعونة له مع�سية كبرية من الكبائر، 

)اأحدهم(  الو�سائل  ويف  )التهذيب(.  عن  والن�س   ،5 ح   ،42 الباب  به،  يكت�سب  ما   ،129  /12 الو�سائل،   )1(
بدل )اأحدكم( والرواية من حيث ال�سند ح�سنة )لإبراهيم بن ها�سم(. وقد جعلها ال�سيد )اخلوئي( من اأدلة 
حرمة معاونة الظاملني يف ظلمهم، ولي�س فيها دللة على حرمة مطلق العمل معهم، ولهم. )م�سباح الفقاهة، 

.)427 /1
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معهم،  العمل  فلذلك حرم  كله،  احلق  درو�س  اجلائر  الوايل  ولية  اإن يف  وذلك 
ومعونتهم، والك�سب معهم، اإل بجهة ال�سرورة نظري ال�سرورة اإىل الدم وامليتة« )1(.

3- رواية )علي بن حمزة(، قال:

اأبي  على  يل  ا�ستاأذن  يل:  فقال  اأمية،  بني  اب  ُكتَّ من  �سديق  يل  »وكان 
عبد اهلل ، فا�ستاأذنت له عليه، فاأذن له، فلما اأن دخل �سلم وجل�س، ثم قال: 
جعلت فداك، اإين كنت يف ديوان هوؤلء القوم، فاأ�سبت من دنياهم ماًل كثرًيا، 
واأغم�ست يف مطالبه. فقال اأبو عبد اهلل : لول اأن بني اأمية وجدوا لهم من 
يكتب، ويجبي لهم الفيء، ويقاتل عنهم، وي�سهد جماعتهم، ملا �سلبونا حقنا، ولو 

تركهم النا�س وما يف اأيديهم، ما وجدوا �سيًئا اإل ما وقع يف اأيديهم«)2(.

والرواية واردة فيمن ظلم يف عمله بقرينة قول ال�سائل »اأغم�ست يف مطالبه« 
املعار�سة  مقابلة  القتال يف  كون  منه  الظاهر  عنهم«  »ويقاتل   : الإمام  وقول 

املحقة، كما �سياأتي ال�ساهد عليه.

)1( و�سائل ال�سيعة، 12/ 55 )اأبواب ما يكت�سب به( الباب 2، ح 1، و)حتف العقول، �س 245(. ورواية )حتف 
العقول( �سعيفة ال�سند. والفقرة هنا ظاهرة يف حرمة معاونتهم يف ظلمهم والتعليل يقت�سي هذا اأي�ًسا وهو قوله: 

»درو�س احلق كله«.
)2( الو�سائل، 12/ 144 - 145 )ما يكت�سب به( باب 47، ح1.
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4- رواية )�سليمان اجلعفري(، عن الإمام الر�سا ، قال: 

يا  ال�سلطان؟ فقال:  اأعمال  : ما تقول يف  الر�سا  »قلت لأبي احل�سن 
�سليمان، الدخول يف اأعمالهم، والعون لهم، وال�سعي يف حوائجهم، عديل الكفر، 

والنظر اإليهم على العمد من الكبائر التي ي�ستحق بها النار«)1(.

والروايات يف هذه امل�ساألة م�ستفي�سة.

غري  احلكام  مع  واملهني  التجاري  العمل  حترمي  على  دلت  ما  الثانية: 
اأو  الع�سكري،  اأو  الإداري،  اجلهاز  من  جزًءا  العامل  يكن  مل  واإن  ال�سرعيني، 

ال�سيا�سي، بل دل بع�سها على كراهة امل�ساحبة واملعا�سرة. نذكر منها:

1- رواية )ابن اأبي يعفور(، عن الإمام ال�سادق ، قال: 

فقال  اأ�سحابنا،  من  رجل  عليه  دخل  اإذ    اهلل  عبد  اأبي  عند  »كنت 
له: اإنه رمبا اأ�ساب الرجل منا ال�سيق اأو ال�سدة، فيدعى اإىل البناء يبنيه، اأو النهر 
ما   : اهلل  عبد  اأبو  فقال  ذلك؟  تقول يف  فما  ي�سلحها،  امل�سناة  اأو  يكريه)2(، 
اأو وكيت لهم وكاء)3(، واإن يل ما بني لبتيها، ل،  اأحب اأين عقدت لهم عقدة 

)1( الو�سائل، 12/ 138 )وما يكت�سب به( باب 45، ح 12.
يكريه: يحفره. )م(.  )2(

ِوكاء: اخليط الذي ُت�َسّد به ال�سرة والكي�س وغريهما. )م(.  )3(
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ول مدة قلم. اإن اأعوان الظلمة يوم القيامة يف �سرادق من نار حتى يحكم اهلل بني 
العباد«)1(.

2- رواية )�سفوان بن مهران اجلمال(، عن الإمام مو�سى بن جعفر ، قال:

�سيء  كل  �سفوان  يا  يل:  فقال   ، الأول  احل�سن  اأبي  على  »دخلت 
منك ح�سن جميل ما خال �سيًئا واحًدا. قلت: جعلت فداك، اأي �سيء؟ قال: 
اإكراوؤك جمالك من هذا الرجل - يعني هارون - )الر�سيد(. قال: واهلل ما اأكريته 
اأ�سًرا، ول بطًرا، ول ل�سيد، ول للهو، ولكني اأكريته لهذا الطريق - يعني طريق 
مكة - ول اأتوله بنف�سي، ولكن اأبعث معه غلماين. فقال يل: يا �سفوان، اأيقع 
كراوؤك عليهم؟ قلت: نعم جعلت فداك، قال: فقال يل: اأحتب بقاءهم حتى يخرج 
كراوؤك؟ قلت: نعم، قال: من اأحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم فهو وارد 

النار«)2(.

زين  احل�سني  بن  علي  الإمام  كتبه  ما  احلراين(،  �سعبة  بن  )احل�سن  رواية   -3
العابدين  اإىل )حممد بن م�سلم الزهري(، يف �ساأن ات�ساله بالأمويني، قال:

)1( الو�سائل، 12/ 129 )ما يكت�سب به( باب 42، ح 6. الرواية جمهولة بـ )ب�سري( وحملها ال�سيد )اخلوئي( على 
اأن املراد منها حرمة كون العامل من اأعوان الظلمة يف ظلمهم، بقرينة قوله: )اإن اأعوان الظلمة يوم القيامة..(.

)2( الو�سائل، 12/ 131 - 132 )ما يكت�سب به( باب 42، ح 17. الرواية جمهولة بـ )حممد بن اإ�سماعيل الرازي(. 
اأن الردع فيها لي�س عن العمل، واإمنا عن حمبة بقاء  وقد حملها ال�سيد )اخلوئي( على جواز العمل، بقرينة 

الظلمة. )م�سباح، 1/ 429(.
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رحى  بك  اأداروا  قطًبا  جعلوك  دعوك  حني  اإياك  بدعائهم  اأولي�س   ...«
اإىل  داعًيا  �ساللتهم،  اإىل  و�سلًما  بالياهم،  اإىل  عليك  يعربون  وج�سًرا  مظاملهم، 
قلوب  بك  ويقتادون  العلماء،  على  ال�سك  بك  يدخلون  �سبيلهم،  �سالًكا  غّيهم، 
اجلهال اإليهم. فلن يبلغ اأخ�س وزرائهم، ول اأقوى اأعوانهم، اإل دون ما بلغت من 
اإ�سالح ف�سادهم، واختالف اخلا�سة والعامة اإليهم. فما اأقل ما اأعطوك يف قدر ما 
اأخذوا منك، وما اأي�سر ما عمروا لك يف جنب ما خربوا عليك. فانظر لنف�سك فاإنه 

ل ينظر لها غريك، وحا�سبها ح�ساب رجل م�سوؤول«)1(.

والروايات يف امل�ساألة م�ستفي�سة.

والظاهر من هذه الروايات حرمة التعامل مع النظام اجلائر واإن كان بنحو 
الجتار وال�ستئجار، دون الدخول يف بنيته التنظيمية، وتويل الوظائف ال�سلطوية، 

والإدارية، من قبله.

)ب( مشروعية العمل والتعامل مع »حكام اجلور« حلفظ النظام العام، ووحدة 
األمة، ودفع الضرر عن املؤمنني، وإقامة العدل يف الرعية:

مع  ال�سيعة  امل�سلمني  تعامل   - ال�سالم  عليهم   - املع�سومون  الأئمة  اأجاز 
هوؤلء احلكام واخللفاء من »حكام اجلور«. وقد دلت على ذلك روايات كثرية، 

)1( حتف العقول، �س 198 - احل�سن بن �سعبة احلراين )من اأعالم القرن الرابع(، ط  5، موؤ�س�سة الأعلمي، بريوت 
1969م.
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�ساأن  يف  ورد  ما  ومنها  ال�سلطة،  بنية  يف  والدخول  الولية  �ساأن  يف  ورد  ما  منها 
الذين  الإمامية  فقهاء  قدماء  الأدلة  هذه  طبق  على  اأفتى  وقد  احلرة.  الأعمال 
ات�سل ع�سرهم بع�سر الأئمة، و�سن�سري اإىل فتاواهم يف مو�سعها من هذا البحث 

نثبت الن�سو�س كاملة يف ملحق بهذا الكتاب.

وهذه الروايات - كما اأ�سرنا - تنق�سم اإىل ق�سمني:

البنية  يف  الدخول  بنحو  اجلائر  ال�سلطان  مع  العمل  �ساأن  يف  ورد  الأول: 
التنظيمية لل�سلطة.

والثاين: ورد يف الأعمال احلرة.

الق�سم الأول: جملة من الروايات، نذكر منها:

1- رواية )عبد اهلل بن �سليمان النوفلي(، عن الإمام ال�سادق ، قال:

»كنت عند جعفر بن حممد ال�سادق ، فاإذا مبوىل لعبد اهلل النجا�سي 
قد ورد عليه، ف�سلم واأو�سل اإليه كتابه فف�سه وقراأه... اإىل اأن قال: اإين بليت بولية 
ا، وميثل يل مثاًل، لأ�ستدل به  اأن يحد حدًّ فاإن راأى �سيدي ومولي  )الأهواز(. 
على ما يقربني اإىل اهلل ، واإىل ر�سوله، ويلخ�س يل يف كتابه ما يرى يل العمل 
به، وفيما اأبتذله، واأين اأ�سع زكاتي، وفيمن اأ�سرفها، ومبن اآن�س، واإىل من اأ�سرتيح، 

ومبن اأثق واآمن واأجلاأ اإليه يف �سري؟
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عمله  م�سروعية  يف  املعيار  اأن  فيه  بنيَّ  طويل  بجواب    الإمام  فاأجابه 
ووليته هو: اإقامة العدل الإ�سالمي، والكف عن الظلم، والإح�سان اإىل النا�س، 
وكف الأذى عن املعار�سة، )ال�سيعة(... »حقن الدماء، وكف الأذى عن اأولياء 
اهلل، والرفق بالرعية، والتاأين وح�سن املعا�سرة .. وارتق فتق رعيتك باأن توقفهم 
به،  تاأن�س  فاأما من  النمائم...  واأهل  وال�سعاة  واإياك  والعدل،  وافق احلق  ما  على 
الأمني،  امل�ستب�سر،  املمتحن،  الرجل  فذاك  اإليه،  اأمورك  وتلجئ  اإليه،  وت�سرتيح 
ر�سًدا  راأيت هناك  فاإن  الفريقني،  املوافق لك على دينك. وميز عوامك وجرب 
ف�ساأنك واإياه. اجهد اأن ل تكنز ذهًبا ول ف�سة.. اإياك اأن تخيف موؤمًنا.. ومن اأعان 
اأخاه املوؤمن على �سلطان جائر، اأعانه اهلل على اإجازة ال�سراط عند زلة الأقدام.. 
واعلم اأن اخلالئق مل يوكلوا ب�سيء اأعظم من التقوى، فاإنه و�سيتنا اأهل البيت، 

فاإن ا�ستطعت اأن ل تنال من الدنيا �سيًئا ت�ساأل عنه غًدا فافعل...«)1(.

2- رواية )اأبي بكر احل�سرمي(، عن الإمام ال�سادق ، قال:

»دخلت على اأبي عبد اهلل  وعنده اإ�سماعيل ابنه، فقال: ما مينع ابن اأبي 
ال�سمال )ال�سمال/ ال�سمال( اأن يخرج �سباب ال�سيعة فيكفونه ما يكفيه النا�س، 
ويعطيهم ما يعطي النا�س؟ ثم قال: مل تركت عطاءك؟ قال: خمافة على ديني. 
قال: ما منع ابن اأبي ال�سمال )ال�سماك/ ال�سمال( اأن يبعث اإليك بعطائك؟ اأما 

علم اأن لك يف بيت املال ن�سيًبا؟«)2(.

)1( الو�سائل، 12/ 150 - 155 )ما يكت�سب به(، باب 49، ح 1.
)2( الو�سائل، 12/ 157 )ما يكت�سب به(، باب 51، ح 6. والرواية جمهولة لعبد اهلل بن احل�سرمي.
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والرواية ظاهرة يف احلث على الدخول يف اأعمال احلكومة اجلائرة والأخذ 
منها، وهي مطلقة مل يرد فيها قيد على نوع العمل وحال العامل. ولعل الغاية 
من ذلك هي دمج ال�سيعة باملجتمع الإ�سالمي لئال توؤدي عزلتهم عن الأعمال 
اأن تكون  املنف�سلة عن املجتمع. ويحتمل  اإظهارهم مبظهر اجلماعة  اإىل  احلكومية 
الكفوءة  الب�سرية  بالعنا�سر  الفا�سد  الإداري  احلكومي  اجلهاز  تطعيم  الغاية 
النا�س وتخفيف الظالمات عنهم. ول حمذور  ال�ساحلة لأجل خدمة  واملخل�سة 

يف اأن تكون الغاية حتقيق كال الأمرين.

3- رواية )زيد ال�سحام(، عن الإمام ال�سادق ، قال:

اأمور  من  اأمًرا  توىل  من  يقول:    حممد  بن  جعفر  ال�سادق  »�سمعت 
  ا على اهلل النا�س فعدل، وفتح بابه، ورفع �سرته، ونظر يف اأمور النا�س، كان حقًّ

اأن يوؤمن روعته يوم القيامة، ويدخله اجلنة«)1(.

والرواية مطلقة الدللة على م�سروعية العمل يف احلكومات غري ال�سرعية 
بهذه ال�سروط.

احلكومة؛  لهذه  الع�سكري  اجلهاز  يف  النخراط  يف  الواردة  الروايات  ومنها   -4
يعملون يف  القادة،  اأو  ال�سباط،  اأو  اجلنود،  وهوؤلء  امل�سروعية.  على  حيث دلت 

جهاز ح�سا�س واأ�سا�سي يف بنية النظام احلاكم.

)1( الو�سائل، 12/ 140 )ما يكت�سب به( باب 46، ح 7.
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 ، من هذه الروايات رواية اأبي عمرو ال�سامي )ال�سلمي(، عن ال�سادق
يوم  نياتهم  على  النا�س  يح�سر  اهلل  »اإن  قال:  العادل،  الإمام  من غري  الغزو  عن 

القيامة«)1(.

ومنها مر�سلة ال�سدوق يف )املقنع(، عن ال�سادق  قال:

ديوان  يف  وهو   � حممد  اآل  يحب  رجل  عن    اهلل  عبد  اأبو  »�سئل 
هوؤلء، فيقتل حتت رايتهم فقال: يح�سره اهلل على نيته«)2(.

 - ومنها �سحيحة )احللبي(، عن اأبي عبد اهلل  قال:

»�سئل اأبو عبد اهلل  عن رجل م�سلم وهو يف ديوان هوؤلء، وهو يحب اآل 
حممد ، ويخرج مع هوؤلء فيقتل حتت رايتهم؟ قال يبعثه اهلل على نيته«)3(.

ومما يت�سل بهذا اأن الإمام زين العابدين  كان يدعو لهوؤلء وقد و�سل 
اإلينا هذا الدعاء لأهل الثغور وهو الدعاء )ال�سابع والع�سرون( من اأدعية ال�سحيفة 

ال�سجادية.

)1( الو�سائل، 1/ 35 )مقدمة العبادات(، باب 5، ح 5، وج 11/ 30 - 31، )جهاد العدو(، باب 10،  ح 2، وم�سند 
اأحمد، 1/ 392.

)2( الو�سائل، 12/ 139 - 140 )ما يكت�سب به(، باب 47، ح 6.
)3( الو�سائل، 12/ 146 )ما يكت�سب به(، باب 48، ح 2.
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املجتمع  حماية  يتولون  كانوا  الثغور  يف  واملرابطني  الغزاة  اأن  املعلوم  ومن 
الإ�سالمي من الغزو، ولكن عملهم يف الوقت نف�سه كان ي�ساهم يف حفظ النظام 

القائم من ال�سقوط.

5- رواية )احل�سني بن زيد(، عن ال�سادق ، عن اآبائه - عليهم ال�سالم - يف 
حديث املناهي، قال:

»قال ر�سول اهلل �: من توىل عرافة قوم، اأُتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان 
اإىل عنقه، فاإن قام فيهم باأمر اهلل  اأطلقه اهلل، واإن كان ظاملًا هوى به يف نار جهنم 

وبئ�س امل�سري«.

ومثله رواية )ابن بابويه( يف )عقاب الأعمال()1(. والروايتان ظاهرتان يف اأن 
املعيار يف امل�سروعية وعدمها هو كون الوايل عادًل اأو ظاملًا.

وغري ذلك من الروايات ذكر احلر العاملي يف )الو�سائل( جملة منها يف ج 
)12( )اأبواب ما يكت�سب به(، الأحاديث )1، و2، و3، و4، و5، و6، و9، و11، 

و12، و13، و14، و16، و17()2(.

)1( الو�سائل، 12/ 136 - 137 )ما يكت�سب به(، باب 45/،  ح 6 و7.
)2( ولحظ: الوايف، 10/ 28 )املعي�سة(، باب 27، والتهذيب، 2/ 100 - 101، والكايف، وم�ستدرك الو�سائل، 2/ 

438. فقد وردت هذه الروايات التي اأ�سرنا اإليها وغريها يف هذه امل�سادر.
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الق�سم الثاين: جملة من الروايات نذكر منها:

1- رواية )اأبي بكر احل�سرمي(، قال:

فيمن  تقول  ما  ال�سراج:  حكم  له  فقال    اهلل  عبد  اأبي  على  »دخلنا 
اأ�سحاب  مبنزلة  اليوم  اأنتم  باأ�س،  ل  فقال:  واأداتها؟  ال�سروج  ال�سام  اإىل  يحمل 
اإليهم  حتملوا  اأن  عليكم  َحُرَم  املباينة  كانت  فاإذا  هدنة،  يف  اإنكم   ،� الر�سول 

ال�سروج وال�سالح«)1(.

عن  وال�سوؤال  الأموي،  العهد  اآخر  هو  الرواية  �سدور  زمان  اأن  والظاهر 
التعامل بتجارة ال�سالح مع النظام الأموي.

2- رواية )هند ال�سراج(، عن الإمام الباقر ، قال:

»قلت لأبي جعفر : اأ�سلحك اهلل. اإين كنت اأحمل ال�سالح اإىل اأهل 
فني اهلل هذا الأمر )يعني الت�سيع واتباع خط اأئمة اأهل  ال�سام فاأبيعه منهم، فلما عرَّ
البيت - عليهم ال�سالم( �سقت بذلك وقلت: ل اأحمل اإىل اأعداء اهلل! فقال يل: 
احمل اإليهم وبعهم، فاإن اهلل يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - وبعه، فاإذا 
كانت احلرب بيننا فال حتملوا، فمن حمل اإىل عدونا �سالًحا ي�ستعينون به علينا 

فهو م�سرك«)2(.
)1( الو�سائل، 12/ 69 )ما يكت�سب به(، باب 8، ح 1.

)2( الو�سائل، 12/ 60 - 70 )ما يكت�سب به(، باب 8، ح 2.
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الإمام  قوته،  ذروة  يف  الأموي  العهد  هو  الرواية  �سدور  زمان  اأن  والظاهر 
الباقر  عا�س يف هذه الفرتة )57هـ - 114هـ(، وال�سوؤال عن التعامل بتجارة 

ال�سالح مع هذا النظام، وهي �سلعة ا�سرتاتيجية �سيا�سية.

والرواية �سريحة يف اأن العمل مع هذا النظام بهذه ال�سلعة، جائز وم�سروع 
يف احلدود التي تخدم �سالمة الأمة الإ�سالمية، واملجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي، يف 
مقابل العدوان اخلارجي على امل�سلمني. واأما حني ت�سن احلكومة حملة ع�سكرية 
اأئمة اأهل البيت - فاإن معاونتهم تكون حمرمة  اأتباع  لقمع املعار�سة - وهي هنا 
لأن عملهم ظلم وعدوان. وهو مورد ما دلت عليه الأخبار املانعة من العمل مع 

احلكومات الظاملة.

3- رواية )اأبي القا�سم ال�سيقل(، قال:

»اإين رجل �سيقل، اأ�سرتي ال�سيوف، واأبيعها من ال�سلطان، اأجائز يل بيعها؟ 
فكتب: ل باأ�س به«)1(.

والرواية مطلقة جلميع احلالت. ولبد من تقييد عدم الباأ�س مبا اإذا مل يلزم 
من ذلك ظلم، وتقوية للظاملني يف ظلمهم.

)1( الو�سائل، 12/ 70 )ما يكت�سب به(، باب 8، ح 5.
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4- رواية )اأبي عبد اهلل الربقي(، )عن ال�سراج(، عن ال�سادق ، قال:

»قلت له: اإين اأبيع ال�سالح. قال فقال: ل تبعه يف فتنة«)1(.

رواية  املراد اجلدي من  وتف�سر  الفتنة،  مطلقة لكل حالت عدم  والرواية 
)ال�سيقل(.

الغالت،  �سراء  جواز  يف  الواردة  واملوثَّقة  ال�سحاح  وفيها  الروايات  ومنها   -5
والأنعام، و�سائر الأموال احلكومية التي جتبيها احلكومة من النا�س بعناوين الزكاة، 
الولة  قبل  النا�س من  الظلم على  بوقوع  اإجماًل  العلم  مع  واملقا�سمة،  واخلراج، 
الولة  من  بال�سراء  لل�سيعة  الإذن  على  الروايات  من  جملة  دلت  فقد  واجلباة. 

والعمال احلكوميني يف »حكومات اجلور«.

منها: �سحيحة )احلّذاء( الواردة يف جواز �سراء ما ياأخذه الظامل من اأبواب 
ما يكت�سب به.

ومنها: موثقة )اإ�سحاق بن عمار( التي تقدم ذكرها، وغريهما.

وهي تت�سمن الدللة على �سحة هذه املعامالت)2(.

)1( امل�سدر نف�سه، ح 4.
)2( امل�سدر نف�سه، 12/ 161 - 163 )ما يكت�سب به(، باب 52 و53.



يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي
244244

غري  وظاهًرا،  �سريًحا  الإجماع،  عليه  ادعى  بل  امل�سهور،  القول  هو  وهذا 
واحد من الأعاظم، فعن )امل�سالك(، اأنه »اأطبق عليه علماوؤنا، ل نعلم فيه خمالًفا«. 
وعن )املفاتيح( »اأنه ل خالف فيه«. وعن )الريا�س( »اأنه ا�ستفا�س نقل الإجماع 

عليه«.

م�سلحة  لحظوا  قد   - ال�سالم  عليهم   - الأئمة  اأن  على  دليل  هذا  فاإن 
املجتمع الإ�سالمي، والأمة الإ�سالمية، من حيث الوحدة، وانتظام امل�سالح العامة 
للمجتمع، ومل يقت�سروا يف �سياغة مواقفهم من احلكم القائم، على مراعاة م�سلحة 
خ�سو�س ال�سيعة، ب�سرف النظر عما يحل بجميع امل�سلمني، كاأمة ودولة، فاإنهم 
الأمة  لقيادة  ال�سرعية احلقيقية  ميثلون  كانوا  واإمنا  فقط،  لل�سيعة  روؤ�ساء  يكونوا  مل 

الإ�سالمية.

كما اأن مما ل يجوز اأن يغفل عنه الفقيه يف هذا املقام واأمثاله، اأنه ل وجه 
للنظر اإىل هذه الروايات على اأنها تعبُّد حم�س، فاإن التعبُّد يف مقامنا ونظائره، بعيد 

ا، بل نطمئن لعدم كون هذه امل�سائل من موارد التعّبد. جدًّ

6- ومنها الروايات الواردة يف م�سروعية دفع ح�سة ال�سلطان »اجلائر« من الأر�س 
التي يتقبلها )ي�سمنها( املزارع امل�سلم من هذه احلكومات. )ومورد الروايات هو 

ال�سيعة(، وقد اأوردها )احلر العاملي( يف الو�سائل)1(.

)1( امل�سدر نف�سه، املجلد ال�ساد�س )اأبواب زكاة الغالت(، الباب 7ح، 1، 2، 3، 4، 5.
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وهي اإن كانت متعار�سة من حيث دللتها على وجوب الزكاة على املتقبل، 
اأنها متفقة يف الدللة على حمل البحث وهو م�سروعية التعامل مع ال�سلطة  اإل 

القائمة »ولة اجلور«.

قال املحقق الهمداين يف التعليق على هذه الروايات:

العادل،  ال�سلطان  بال�سلطان خ�سو�س  املراد  اأنه لي�س  ثم ل يخفى عليك 
بل اأعم منه ومن املخالفني الذين كانوا يدعون اخلالفة كما هو ال�ساأن بالن�سبة اإىل 

املوجودين حال �سدور الأخبار. وهل يعم �سالطني ال�سيعة؟

اخلراج  جباية  على  م�ستوٍل  متغلب  كل  منه  الن�ساق  اإذ  ذلك،  الظاهر 
وال�سدقات.

»وهل يلحق بح�سة ال�سلطان ما ياأخذه اجلائر من الأرا�سي الغري خراجية، 
كاملوات، واأر�س ال�سلح، والأنفال؟«.

املعاملة مع اجلائر،  الإ�سالم على  ال�سرية من �سدر  »الظاهر ذلك، جلريان 
معاملة ال�سلطان العادل يف ترتيب اأثر اخلراج على ما ياأخذه بهذا العنوان، ولو من 

غري الأر�س اخلراجية«)1(.

)1( م�سباح الفقيه، 64.
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وقد خالف اأ�ستاذنا )اخلوئي( يف امل�ساألتني، فذهب اإىل عدم �سمول الأخبار 
مبن  فتخت�س  اخلارجية،  الق�سية  نحو  واردة على  اأنها  بدعوى  ال�سيعة،  ل�سالطني 
كان من ال�سالطني يف ع�سر �سدورها »ول يجوز التعدي عنها اإل اإىل ملا �ساكلها 

يف اخل�سو�سيات«.

وهذا يقت�سي ق�سر احلكم على خ�سو�س حكام الدولة الإ�سالمية اجلامعة 
لالأمة الإ�سالمية، وهو ما كان عليه احلال، اإىل حني قيام الدولة العبا�سية، واأما بعد 
ذلك، فاإن من املعلوم اأن الأمة مل تتوحد يف دولة واحدة، بل اإن تعدد الدول بداأ 
اأيام الأمويني )املختار/ ابن الزبري/ وغريهما(، وق�سم كبري من الروايات ورد يف 

العهد العبا�سي.

اللهم اإل اأن يقال اإن الأمر كذلك، ولكن اخللفاء كانوا )يدعون( الرئا�سة 
العامة، ويعتربون الآخرين خوارج، من�سقني، وغري �سرعيني.

من  غريها  دون  اخلراجية،  بالأرا�سي  احلكم  اخت�سا�س  اإىل  ذهب  كما 
املوات، واأر�س ال�سلح، والأنفال.

ويرد عليه بالن�سبة اإىل امل�ساألة الأوىل: اإن مبنى الأخبار لي�س على مالحظة 
حال ال�سيعة فقط، بالن�سبة اإىل »حكام اجلور«، واإمنا مبناها على مالحظة حال الأمة 
الإ�سالمية، املجتمع الإ�سالمي، وما يحفظه من التفتت، وال�سعف، ويحفظ وحدة 
يقت�سي �سمول احلكم لكل  الكفار، وهذا  اأعدائها من  وقّوتها، يف مقابل  الأمة، 
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متغلب بهذا العتبار بال خ�سو�سية لكونه من املخالفني، اإذا كان قائًما على حكم 
)الفاطميني(،  ال�ساأن يف  هو  املركزي، كما  منف�سل عن احلكم  اإ�سالمي  جمتمع 
و)الأمويني( يف الأندل�س، و)احلف�سيني( يف )اإفريقية ال�سمالية(، وكما هو ال�ساأن 
يف الدول الإ�سالمية التي ن�ساأت بعد انحالل اخلالفة العبا�سية، وكما هو ال�ساأن 
يف الدولة الإ�سالمية القائمة فعاًل من جهة حفظ وحدة الأمة، ومتا�سكها، وعدم 
)فتاأمل(  اأقاليمها  بع�س  اأو على  الأجانب عليها،  �سيطرة  اإىل  يوؤدي  مبا  اإ�سعافها، 
عدم  املعلوم  من  فاإن  �سرعية،  واحلكومات  �سرعيني،  احلكام  كون  حيث  من  ل 

ال�سرعية يف احلالني.

الأطراف،  القرى يف  املتغلبني على بع�س  ي�سمل  اأنه ل  نعم، ل �سك يف 
واإن ادعوا اخلالفة، اأو ال�سلطنة، اإذا كانوا خارجني على احلكم املركزي بنحو يهدد 

وحدة البالد، ووحدة الأمة.

له  اأ�سا�س  ول  ال�سرع،  با�سم  اأنه  فالظاهر  الثانية:  امل�ساألة  اإىل  بالن�سبة  واأما 
يف ال�سرع، ل ميكن ت�سحيحه، ول ت�سمله اأخبار الإم�ساء، اإل اإذا َتَعْنَون بعنوان 
م�سحح، ذلك من قبيل حاجة الدفاع، اأو الإعمار، اأو غري ذلك مما يكون عنوانًا 

م�سحًحا.

الأخبار،  دللة  مقدار  مالحظة  من  بد  فال  اخلراجية،  الأرا�سي  غري  واأما 
فاإن دلت على عدم الخت�سا�س، �سح ترتيب الأثر على اأخذه، واإل فال بد من 
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م،  حمرَّ غ�سب  فهو  واإل  م�سحح،  بعنوان  املاأخوذ  تعنون  من  ذكرنا،  ما  مالحظة 
وعدوان من قبل ال�سلطان على الرعية)1(.

ول �سك يف وجود ال�سرية، و�سحتها، مبعنى ك�سفها عن ر�سى الأئمة – 
عليهم ال�سالم - بهذا ال�سلوك، وذلك حلفظ نظام املجتمع الإ�سالمي، ومتا�سكه، 
ووحدة الأمة الإ�سالمية، بدمج جميع فئات الأمة، واجتاهاتها، يف �سياق واحد، 

فيما يتعلق بالأمور العامة التي يتوقف عليها حفظ النظام العام حلياة املجتمع.

م�ساألة م�سروعية جباية »احلاكم اجلائر« وبراءة ذمة الدافع:

الظاهر من الروايات )امل�سار اإليها(، هو جواز اأخذ ال�سدقات، واملقا�سمات، 
اء، اأن ذلك من امل�سلَّمات، فتدل  من »اجلائر«، بل الظاهر من ال�سوؤال يف رواية احلذَّ
تلك الروايات باملالزمة، على اأن الأموال التي ياأخذها »اجلائر«، يجوز احت�سابها 
من ال�سدقات، واملقا�سمات .. فيدل ذلك على تنزيل »اجلائر« يف زمان الغيبة، 

منزلة ال�سلطان العادل.

وي�ساف اإىل ما ذكرناه ما يف جملة من الروايات، من اأن الع�سور التي توؤخذ 
من الرجل يجوز احت�سابها من الزكاة، اإل اإذا ا�ستطاع الرجل دفع الظامل، كما 

اأ�سار اإليه الإمام ، يف رواية )عي�س( بقوله: »ل تعطوهم �سيًئا ما ا�ستطعتم«.

)1( م�سباح الفقاهة، 1/ 542 - 543.
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واأما ما ُحّدد يف �سحيحة )اأبي اأ�سامة، زيد ال�سحام( من منع الحت�ساب، 
لأنهم قوم غ�سبوا ذلك، فيمكن حمله على ا�ستحباب الإعادة، كما منعه ال�سيخ 

يف )التهذيب()1(.

براءة ذمة اجلائر:

وذهب ال�سيد )اليزدي( يف حا�سية )املكا�سب( اإىل براءة ذمة اجلائر، من 
ال�سدقة، واخلراج، واملقا�سمة، التي ياأخذها من النا�س، حتى اإذا اأعطاها لغري اأهلها 

)غري ال�سيعة الفقراء امل�ستحقني(.

وا�ستدل على ذلك، باأن الأئمة - عليهم ال�سالم، وهم الولة ال�سرعيون، 
قد اأذنوا ل�سيعتهم يف �سراء ال�سدقة، واخلراج، واملقا�سمة من اجلائر. فيكون ت�سرفه 
اإذن  اإليه  ان�سم  اإذا  الغري،  مال  يف  الف�سويل  كت�سرف  الثالثة،  احلقوق  هذه  يف 

املالك، وحينئذ فيرتتب عليه اأمران:

اأحدهما: براءة ذمة الزارع، مبا دفع اإىل اجلائر من احلقوق املذكورة.

جهة  من  الإثم  عليه  ترتب  واإن  ال�سمان،  من  اجلائر  ذمة  براءة  وثانيهما: 
الع�سيان والعدوان. ونظري ذلك ما اإذا غ�سب الغا�سب مال غريه، فوهبه لآخر، 

واأجازه املالك.

)1( راجع م�سباح الفقاهة، 1/ 533.
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ووجه اآخر للجواز والرباءة، ذكره �سيخنا ال�سيد الأ�ستاذ، وهو:

اإن الولية يف زمان الغيبة، واإن كانت راجعة اإىل ال�سلطان العادل، الذي 
غا�سب،  غ�سبها  فاإذا  مع�سيته،  عليهم  وحرمت  طاعته،  النا�س  على  وجبت 
عليها  ترتتب  اجلائرة  الولية  هذه  اأن  اإل  واآثًما،  عا�سًيا  كان  متقم�س،  �سها  وتقمَّ
الإ�سالم، وجمع  احلقة من حفظ حوزة  الولية  على  املرتتبة  ال�سرعية  الأحكام 
احلقوق الثابتة يف اأموال النا�س، و�سرفها يف حملها، وغري ذلك. لأن مو�سوع تلك 
الأحكام هو مطلق ال�سلطنة، �سواء اأكانت حقة اأم باطلة، كما اإذا وقف اأحد اأر�ًسا، 

وجعل توليتها ل�سلطان الوقت.

وعلى اجلملة: املحرم اإمنا هو ت�سدي اجلائر ملن�سب ال�سلطنة، ل الأحكام 
املرتتبة عليها، فاإنها ل حترم عليه بعد غ�سبه اخلالفة وتقم�سها.

وقد رد �سيدنا الأ�ستاذ على هذا بقوله: »اإن هذا الحتمال، واإن كان ممكًنا 
يف مقام الثبوت، اإل اأنه ل دليل عليه، وعلى هذا فاجلائر م�سغول الذمة مبا ياأخذه 

من حقوق امل�سلمني، ما مل يخرج من عهدتها«.

اإليه،  بالدفع  املجيزة  اأو  الآمرة،  الكثرية  الروايات  الرد  هذا  يدفع  اأقول: 
والأخذ منه، وامل�سرحة برباءة ذمة الدافع والقاب�س، فاإن مقت�ساها �سحة ت�سرفه، 
وقوله : »لك الهنا، وعليه الوزر« ل يدل على عدم �سحة ت�سرفه؛ لأن الوزر 
عليه من جهة ت�سلطه، ل من جهة اأخذه ودفعه، واإل فاإذا فر�سنا عدم براءة ذمته، 
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لزم منه عدم �سحة القب�س منه، وعدم براءة ذمة الدافع اإليه والقاب�س منه، هذا 
من جهة.

ومن جهة اأخرى: فاإن الأئمة - عليهم ال�سالم - كانوا يالحظون امل�سلحة 
العامة لالأمة الإ�سالمية، ول يالحظون حقهم ال�سخ�سي يف املن�سب.

الت�سرف  م�سروعية  وعدم  لالأمة،  العامة  بامل�سالح  القيام  بلزوم  والقول 
بالأموال، خالف ما يقت�سيه حكم العقل مبقدمية اأخذ الأموال، و�سرفها، حلفظ 

م�سالح الأمة.

الأمة  روؤ�ساء  بل هم  الفر�س،  بح�سب  فقط  ال�سيعة  روؤ�ساء  لي�سوا  والأئمة 
كلها، ويلحظون م�سلحة الأمة، ل خ�سو�س ال�سيعة.

ورد على ال�سيد )اليزدي( بقوله:

»اإن اإذن ال�سارع يف اأخذ احلقوق املذكورة من اجلائر، اإمنا هو لت�سهيل الأمر 
على ال�سيعة لئال يقعوا يف امل�سيقة وال�سدة، فاإنهم ياأخذون الأموال املذكورة من 
اجلائر، واإن اإذنه هذا، واإن كان يدل باللتزام على براءة ذمة الزارع، واإل لزم منه 
الع�سر واحلرج املرفوعني يف ال�سريعة، اإل اأنه ل اإ�سعار فيه برباءة ذمة اجلائر، ف�ساًل 
عن الدللة عليها، وعلى هذا فت�سّديه لأخذ تلك احلقوق، ظلم، وعدوان، ت�سمله 

قاعدة خان اليد، وتلحقه تبعات الغ�سب، و�سًعا وتكليًفا.
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»واأما نظري املقام بهبة الغا�سب املال املغ�سوب، مع حلوق اإجازة املالك، فهو 
قيا�س مع الفارق، اإذ املفرو�س اأن اجلائر مل يعط احلقوق املذكورة لأهلها حتى ترباأ 

ذمته، بل اأعطاها لغريهم، اإما جمانًا، اأو مع العو�س.

فعلى الأول: فقد اأتلف املال فيكون هنا مثاله، واإن جاز لالآخذ الت�سرف 
فيه. وعليه فالعو�س يكون لالآخذ، وينتقل املال اإىل ذمة اجلائر.

ت على الفر�س، اإل اأن ما ياأخذه اجلائر  وعلى الثاين: فاملعاملة، واإن �سحَّ
بدًل عن ال�سدقة، يكون �سدقة، وي�سمنه اجلائر ل حمالة.

اخلم�س  به  تعلق  ما  اأخذ  يف  ل�سيعتهم  اأذنوا  قد  الأئمة  اأن  ذلك  »ونظري 
والزكاة، فمن ل يعطيها، اأو ل يعتقد بهما، مع اأن ذلك يحرم على املعطي و�سًعا 

وتكليًفا«)1(.

اأخذه  ما  هو  الكالم  مو�سوع  اأن  عن  الفراغ،  بعد  الرد  هذا  يدفع  اأقول: 
اجلائر، وي�سرفه يف م�سالح الدولة والأمة الإ�سالمية، ولي�س ما ي�سرفه على الوجوه 
الباطلة، اأو ما ياأخذه لنف�سه، واأعوانه الظلمة، وباجلملة ما ي�سرف على امل�سلمني، 
واإل فاإنهم اإذا �سرفوا الأموال العامة يف غري وجهها يكونون م�سوؤولني اآثمني ول 
ترباأ ذممهم )الإمام علي والعمال/ �سائر الأئمة والولة/ الواقفية( - بعد الفراغ 

من هذا يرد عليه ما ذكرناه يف الرد ال�سابق.

)1( راجع م�سباح الفقاهة، 1/ 534 - 535.



الف�سل الثالث: الخ�سو�سية ال�سيعية في الإطار الإ�سالمي
253253 253253

والأخبار دالة باللتزام على ما قلناه - لأن الأئمة روؤ�ساء الأمة كلها ولي�سوا 
روؤ�ساء ال�سيعة فقط.

ولبد من التو�سع والتعمق يف بحث امل�ساألة.

فها  وقد �سنَّ بوجه عام،  ال�سلطان  مع  العالقة  �ساأن  الواردة يف  الأخبار  ومنها   -7
)احلر العاملي( يف )الو�سائل(، باأنها تدل على م�سروعية الطاعة للتقية، فذكرها يف 

جملة روايات التقية.

ونحن نخالف )احلر العاملي( يف ذلك، ونرى اأنها واردة يف بيان م�سروعية 
عالقة امل�سلم ال�سيعي بال�سلطان اجلائر بالعنوان الأويل، فيما يت�سل بحفظ النظام 
العام حلياة املجتمع، وجتنب ما من �ساأنه الإخالل بالنظام العام، اأو وحدة الأمة 
الإ�سالمية، وحفظ متا�سك املجتمع الذي يعي�س فيه امل�سلمون ال�سيعة مع غريهم 

من امل�سلمني، من عوامل التفكك، والنق�سام، والفو�سى.

للظامل على ظلمه،  تقوية  فيها  تعاون على ذلك، ولي�س  فيها  فكل عالقة 
م�سروعة  طبيعية  عالقة  فهي  الدين،  يف  الف�ساد  اإىل  توؤدي  خمالفة  فيها  ولي�س 

بالعنوان الأويل ل على قاعدة التقية، ول ت�سرع املخالفة ملجرد املخالفة.
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وما ورد يف هذا ال�ساأن جملة من الروايات:

)اأ( رواية )مو�سى بن اإ�سماعيل(، عن اأبيه )ال�سادق (، عن جده مو�سى بن 
جعفر ، اأنه قال ل�سيعته:

بقاه،  فا�ساألوا اهلل  فاإن كان عادًل  �سلطانكم،  رقابكم برتك طاعة  تذّلوا  »ل 
واإن  �سلطانكم،  فاإن �سالحكم يف �سالح  اإ�سالحه،  اهلل  فا�ساألوا  جائًرا  كان  واإن 
ال�سلطان العادل مبنزلة الوالد الرحيم، فاأحبوا له ما حتبون لأنف�سكم، واكرهوا له ما 

تكرهون لأنف�سكم«)1(.

ول�سان الرواية ياأبى احلمل على التقية، فاإن طاعة ال�سلطان العادل ل تكون 
للتقية، وقد ذكر ال�سلطان اجلائر يف ال�سياق نف�سه، ول يجوز التفكيك بني الفقرات 

يف الدللة يف مقامنا.

 ، )ب( ما ورد يف )ر�سالة احلقوق( لالإمام زين العابدين، علي بن احل�سني 
برواية )ثابت بن دينار(، قال:

».. وحق ال�سلطان: اأن تعلم اأنك جعلت له فتنة، واأنه مبتلى فيك مبا جعل 
اإىل  بيدك  فتلقي  ل�سخطه،  تتعر�س  األ  عليك  واإن  ال�سلطان،  من  عليك  له  اهلل 

التهلكة، وتكون �سريًكا له فيما ياأتي اإليك من �سوء«)2(.
)1( الو�سائل، 11/ 472 )اأبواب الأمر والنهي(، باب 27، ح 1.

)2( الو�سائل، 11/ 133 - 134 )اأبواب جهاد النف�س(، باب 3، ح 1.



الف�سل الثالث: الخ�سو�سية ال�سيعية في الإطار الإ�سالمي
255255 255255

 -  عن اأبيه ، ج( ومنها رواية )م�سعدة بن زياد(، عن جعفر ال�سادق(
الباقر - عن اأمري املوؤمنني ، اأنه قال:

»رحم اهلل رجاًل اأعان �سلطانه على بره«)1(.

8 - ومنها اأخبار التقية، فاإن امل�ستفاد من مالحظة روايات التقية، بالإ�سافة اإىل ما 
دل عليها من الكتاب الكرمي - ومن روايات اأخرى يف موارد تت�سل بالتقية، ومن 
القواعد العامة يف ال�سريعة، من روح ال�سريعة العامة - اأن ت�سريع التقية يهدف اإىل 

حتقيق اأمرين:

الأول: حفظ املعار�سة - وهي هنا ال�سيعة - من فتك ال�سلطات احلاكمة 
الظاملة وا�سطهادها.

وروايات التقية يف بيان هذا الأمر كثرية، تناولت ال�سوؤون احلياتية العامة 
كافة، يف العالقات الجتماعية والعملية، ويف العالقة مع ال�سلطات احلاكمة، كلما 

كان هناك تعار�س مذهبي يف حكم من الأحكام ال�سرعية.

بن  علي  عن  ال�سائب(،  )عطاء  رواية  خ�سو�ًسا  ذلك  على  دل  فما 
احل�سني ، قال:

)1( الو�سائل، 11/ 592 )اأبواب ف�سل املعروف(، باب 32، ح 3.
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»اإذا كنتم يف اأئمة جور، فاق�سوا يف اأحكامهم، ول ت�سهروا اأنف�سكم فتقتلوا، 
واإن تعاملتم باأحكامنا كان خرًيا لكم«)1(.

 ، ومما دل عليه عموًما رواية )م�سعدة بن �سدقة(، عن الإمام ال�سادق
قال:

»... فكل �سيء يعمل املوؤمن بينهم، ملكان التقية، مما ل يوؤدي اإىل الف�ساد 
يف الدين، فاإنه جائز«)2(.

الثاين: حفظ حالة التجان�س والتالحم يف املجتمع الإ�سالمي بني جميع 
الفئات املذهبية وغريها، وعدم الت�سبب - نتيجة للموقف املذهبي - يف حدوث 

نزاعات وتوترات مذهبية - طائفية، و�سيا�سية، واجتماعية.

قبل  من  الأمر  هذا  مالحظة  على  �سواهد  التقية  روايات  من  كثري  ويف 
روايات  بع�س  يف  ال�ست�سهاد  قبيل  من  ال�سالم،  عليهم   – البيت  اأهل  اأئمة 

ژ ک  ک    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   تعاىل:  بقوله  التقية 
الروايات:   يف بع�س هذه  ال�سادق  ڱژ ]ف�سلت/ 34[، وقول الإمام 

»... اإن النا�س اإمنا هم يف هدنة...«)3(. ورواية )معمر بن خالد(، قال: 

)1( الو�سائل، 18/ 5 )�سفات القا�سي( ح 2، و�س 165 )اآداب القا�سي(، الباب 11، ح 1.
)2( الو�سائل، 469 )اأبواب الأمر والنهي(، باب 25، ح 6.

)3( الو�سائل، 11/ 459 - 460 و461 و463 )اأبواب الأمر والنهي(، باب 24، ح 1 و169.
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جعفر  اأبو  قال  فقال:  للولة،  القيام  عن    الر�سا  احل�سن  اأبا  »�ساألت 
الباقر : التقية من ديني ودين اآبائي، ول اإميان ملن ل تقية له«)1(.

ورواية )ه�سام الكندي(، عن الإمام ال�سادق، قال:

»اإياكم اأن تعملوا عماًل نعريَّ به! فاإن ولد ال�سوء يعرّي والده بعمله، كونوا ملن 
�سيًنا. �سلوا يف ع�سائرهم، وعودوا مر�ساهم،  زيًنا، ول تكونوا عليه  اإليه  انقطعتم 
وا�سهدوا جنائزهم، ول ي�سبقونكم اإىل �سيء من اخلري، فاأنتم اأوىل به منهم. واهلل ما 

عبد اهلل ب�سيء اأحب اإليه من اخلباء. قلت: وما اخلباء؟ قال: التقية«)2(.

الإمام  ، عن  الع�سكري  الإمام احل�سن  اإىل  املن�سوب  التف�سري  ورواية 
احل�سن بن علي ، قال:

فاإن تركها  اأعمالهم،  اأمة، ول�ساحبها مثل ثواب  بها  التقية ي�سلح اهلل  »اإن 
اأهلك اأمة، تاركها �سريك من اأهلكهم«)3(.

ومنها ما ورد يف خ�سو�س طاعة ال�سلطان، وهو:

)1( الو�سائل، 11/ ظ، ذ )اأبواب الأمر والنهي(، باب 24، ح 8.
)2( الو�سائل، 11/ 460 )اأبواب الأمر والنهي(، باب 24، ح 3 و11/ 471.

)3( الو�سائل، 11/ 473 )اأبواب الأمر والنهي(، باب 28، ح 4.



يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي
258258

 ، اأبيه، عن مو�سى بن جعفر الكاظم  1- رواية )عبد اهلل بن الف�سل(، عن 
قال:

»لول اأين �سمعت يف خرب عن جدي ر�سول اهلل �: اإن طاعة ال�سلطان 
للتقية واجبة، اإًذا ما اأجبت«)1(.

2- ومنها رواية )اأن�س(، عن ر�سول اهلل �، قال:

»قال ر�سول اهلل �: طاعة ال�سلطان واجبة، ومن ترك طاعة ال�سلطان فقد 
اإىل  باأيديكم  تلقوا  »ول  يقول:    اهلل  اإن  نهيه،  يف  ودخل    اهلل  طاعة  ترك 

التهلكة«)2(.

ومن روايات التقية ما ورد يف �ساأن �سخ�س بعينه، فال ي�ستفاد منه بخ�سو�س 
حكم عام كرواية )احل�سن بن احل�سني الأنباري(، عن الإمام الر�سا ، قال:

يف  كان  فلما  ال�سلطان،  عمل  يف  اأ�ستاأذنه  �سنة،  ع�سرة  اأربع  اإليه  »كتبت 
يقول  ال�سلطان  واأن  عنقي،  خيط  على  اأخاف  اأين  اأذكر  اإليه  كتبته  كتاب  اآخر 
يل: اإنك راف�سي، ول�سنا ن�سك يف اأنك تركت العمل لل�سلطان للرف�س! فكتب 
اأبو احل�سن : فهمت كتابك، وما ذكرت من اخلوف على نف�سك، فاإن كنت 
تعلم اأنك اإذا وليت عملت يف عملك مبا اأمر به ر�سول اهلل �، ثم ت�سري اأعوانك 

)1( الو�سائل، 11/ 473 )اأبواب الأمر والنهي(، باب 27، ح3.
)2( الو�سائل، 11/ 472 )اأبواب الأمر والنهي(، باب 27، ح 2.
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ابك اأهل ملَّتك، واإذا �سار اإليك �سيء وا�سيت به فقراء املوؤمنني، حتى يكون  وكتَّ
ذا بذا، واإل فال«)1(.

والرواية واردة يف بيان م�سروعية العمل للتقية. ولعل يف ال�سائل خ�سو�سية 
كانت تقت�سي �سرًعا منعه من العمل، من اخل�سو�سيات املانعة التي �سياأتي ذكرها، 

ولكن دفع القتل عنه بتهمة الت�سيع كانت اأهم من مراعاة اخل�سو�سية املانعة.

ورمبا تكون هذه اخل�سو�سية عدم الوثوق بامتناعه عن الظلم اإذا توىل �سلطة 
على النا�س، ومن هنا ت�سديد الإمام عليه يف �سرط مراعاة اأوامر ال�سرع ونواهيه، 
و�سرط عليه العلم بذلك من نف�سه، و�سرط عليه اتخاذ معاونيه من ال�سيعة لتفادي 

ال�ستعانة باجلهاز الفا�سد الذي اعتاد ظلم النا�س.

التحقيق والراأي املختار

اإن الروايات املانعة من العمل والتعامل مع »ولة اجلور« منها ما هو مطلق 
اأو  بحالة،  التقييد  ظاهره  اأو  مقيد،  هو  ما  ومنها  والأ�سخا�س.  احلالت  جلميع 
خ�سو�سية عامة، اأو �سخ�سية، تتعلق باملتعر�س للولية والعمل مع هوؤلء احلكام.

ا  خمت�سًّ املنع  فيكون  املقيد،  على  املطلق  حمل  هي:  القاعدة  ومقت�سى 
باملقيد، ويبقى ما عداه على اأ�سل الإباحة.

)1( الو�سائل، 12/ 145 )ما يكت�سب به(، باب 48، ح 1.
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زة للعمل والتعامل معهم: منها ما هو مطلق جلميع احلالت،  والروايات املجوِّ
ومنها ما هو مقيد بحالة، اأو خ�سو�سية عامة، اأو �سخ�سية، تتعلق باملتعر�س للولية 

والعمل.

ا  د. فيكون اجلواز خمت�سًّ ومقت�سى القاعدة هنا اأي�ًسا حمل املطلق على املقيِّ
ا عنه، مبقت�سى مطلقات املنع. باملقيد، ويكون فاقد القيد منهيًّ

واملتح�سل من ذلك هو: اإنه ل �سك يف جواز وم�سروعية العمل والتعامل، 
تكليًفا وو�سًعا، مع احلكومات اجلائرة )غري ال�سرعية( يف اجلملة، يف حدود القيود 
باأدلة   - ال�سارع  من  علم  اأو  باخل�سو�س،  ال�ساأن  هذا  يف  ال�سارع  و�سعها  التي 

اأخرى - وجوب اعتبارها ورعايتها..

املقت�سية  القيود  معها يف حدود  والتعامل  العمل  حرمة  �سك يف  ل  كما 
باأدلة   - ال�سارع  من  علم  اأو  باخل�سو�س،  ال�ساأن  هذا  يف  وردت  التي  للحرمة، 

اأخرى - وجوب اعتبارها، ورعايتها.

وهنا يقع الكالم يف مقامني:

املقام الأول: يف طبيعة اجلواز واحلرمة، واإن احلكم الأ�سلي الأويل للعمل 
والتعامل هو اجلواز والإباحة هنا، واحلرمة طارئة ب�سبب بع�س العناوين الثانوية، 
اأو اإن احلكم الأ�سلي الأويل، للعمل والتعامل هو احلرمة، والإباحة طارئة ب�سبب 
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حمكومان  مو�سوعان  هناك  واإمنا  ذاك،  ول  هذا  ل  اأو  الثانوية،  العناوين  بع�س 
بحكمني اأحدهما حكمه اجلواز، والآخر حكمه احلرمة.

وعلى تقدير القول باأ�سالة احلرمة واأوليتها، فهل هي ذاتية اأو نف�سية؟

فنقول: اإن العمل مع »ولة اجلور« )ولية وتعاماًل( تارة يلحظ باعتبار ماهيته 
املطلقة )الال ب�سرط الق�سمي( واأخرى يلحظ باعتبار ماهيته املتحققة يف اخلارج يف 

ت�سخ�ساتها الثالث )الال ب�سرط الق�سمي، والب�سرط ل، والب�سرط �سيء(.

الفقيه؛  لبحث  مورًدا  يكون  اأن  ينبغي  فال  الأول:  بالعتبار  العمل  اأما 
فعاًل  لي�ست  لأنها  ال�سرعية؛  لالأحكام  مورًدا  لي�ست  العتبار  بهذا  املاهية  لأن 
ذهني ل  واإمنا هي جتريد  للتكليف،  مورًدا  لتكون   - ا  اأو جانحيًّ ا  ا - جارحيًّ ب�سريًّ
من  واملوجودات  ال�سرعية  الأحكام  هو  الفقيه  عمل  مورد  لأن  بحكم؛  يت�سف 

اأفعال الب�سر، واأ�سياء الطبيعة، مبا هي مو�سوعات ومتعلقات لالأحكام ال�سرعية.

واأما العتبار الثاين: ففي امل�ساألة احتمالت

الأول: اأن يكون ال�سارع قد لحظ العمل على نحو )الال ب�سرط( وحكم 
العناوين  بع�س  وطرّو  عرو�س  ب�سبب  ثابتة  احلرمة  وتكون  اأ�ساًل،  باجلواز  عليه 
واملالزمات بالعنوان الثانوي، ويف هذه احلالة يكون مقت�سى الأ�سل عند ال�سك 

م هو الإباحة. يف طرّو عنوان حمرَّ
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الثاين: عك�س الأول باأن يكون ال�سارع قد حكم عليه اأ�ساًل باحلرمة، وتكون 
الإباحة طارئة بالعنوان الثانوي ب�سبب عرو�س لبع�س العناوين واملالزمات، ويف 
هذه احلالة يكون مقت�سى الأ�سل، عند ال�سك يف حتقق العنوان املحلل هو احلرمة.

الثالث: اإن ال�سارع مل يالحظ العمل ويحكم عليه بنحو )الال ب�سرط(، واإمنا 
لحظ العمل مع »ولة اجلور« مبا هو مكتنف بالعناوين واملالزمات، ملو�سوعني، 
حكًما  بالإباحة  اأحدهما  على  حكم  اجلور«  »ولة  مع  العمل  من  �سنخني)1(  اأو 
ا. ويف هذه احلالة يكون  ا اأوليًّ ا، وحكم على الآخر بالتحرمي حكًما اأ�سليًّ ا اأوليًّ اأ�سليًّ
اأو حرمته، لل�سك يف قيد  مقت�سى الأ�سل العملي عند ال�سك يف حّلية العمل 
من القيود، هو احلّلية من جهة الرباءة، ويكون املرجع هو الأدلة العامة الدالة على 

الإباحة واحلل.

وعند مراجعة روايات امل�ساألة، يت�سح لنا بعد الحتمال الثالث، فال يظهر 
بل  بحكمني خمتلفني،  وعنوانًا حمكومني  ذاًتا  متمايزين  مو�سوعني  منها وجود 
اأن ثمة مو�سوًعا واحًدا هو العمل مع »ولة اجلور« مت�سخ�ًسا تارة بالولية  يظهر 
الروايات باحلرمة، واأخرى باحلل، وثالثة  على )الأهواز( مثاًل، ويحكم يف بع�س 
بالوجوب، اأو ال�ستحباب، ومت�سخ�ًسا تارة اأخرى بتاأجري اجلمال، اأو بالبناء، مثاًل، 
ويحكم يف بع�س الروايات باحلل، ويف بع�سها الآخر باحلرمة، ويك�سف هذا من 

�سنخني: اأ�سلني. )م(.  )1(
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جميع  يف  املالحظ  بل  بحكمني  ويحكمهما  مو�سوعني  يالحظ  مل  ال�سارع  اأن 
احلالت مو�سوع واحد، هو العمل مع »ولة اجلور«.

ويبقى الحتمالن الآخران.

كما  هو  بع�س  اإىل  بع�سها  ون�سبة  الروايات  من مالحظة جمموع  والظاهر 
�سيت�سح من الكالم يف املقام الثاين: رجحان الحتمال الأول، واأن احلكم الأ�سلي 
الأويل للعمل مع »ولة اجلور« - ولية وتعاماًل - هو الإباحة، وقد ي�ستحب، وقد 
اأو  عليه،  واملالزمات  العناوين  بع�س  عرو�س  ب�سبب  باحلرمة  يحكم  واإمنا  يجب، 

ب�سبب خ�سو�سيته يف ال�سخ�س املتعر�س للولية والعمل.

ولو ذهبنا اإىل ترجيح الحتمال الثاين - وهو كون احلكم الأ�سلي الأويل 
هو احلرمة - فهل هي حرمة ذاتية اأو نف�سية؟

ذهب العالمة )الطباطبائي( - على ما حكي عنه يف )اجلواهر( - اإىل اأن 
حرمة  قبيل  من  العقلية  املحرمات  من  فهي  ذاًتا  حمرمة  اجلائر  قبل  من  الولية 
ال�سرورة  اإل يف موارد  الوجوه، ول جتوز  بوجه من  التخ�سي�س  تقبل  الظلم، فال 

وال�سطرار.

اأنها لي�ست حمرمة ذاًتا، بل حرمتها نف�سية ك�سائر  والظاهر اأن امل�سهور هو 
والأ�سياء،  الأفعال،  من  احلرمة  عليها  ال�سارع  جعل  التي  ال�سمعية  املحرمات 

والنوايا.
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واحلق كما عرفته وتعرف اأن العمل مع »ولة اجلور« لي�س حمرًما ذاًتا ول 
اجلعل  نا�سئة من  فهي حرمة  ثمة من حرمة  كان  واإذا  ذاًتا،  مباح  هو  واإمنا  نف�ًسا، 
الذاتي  بقبحه  العقل،  ي�ستقل  ما  غاية  فاإن  العقل،  حكم  من  ولي�س  ال�سرعي، 
اأنه ل توجد  الوا�سح  الظلم، ومن  ال�سارع، هو  الذاتية عند  ويالزم ذلك حرمته 
مالزمة ذاتية بني العمل مع »ولة اجلور« وبني مفهوم الظلم، ليكون هذا العمل 
جت�سيًدا دائًما لهذا املفهوم ويكون من م�ساديقه التي ي�سملها حكم العقل بالقبح 

الذاتي وحكم ال�سرع، امل�ستفاد منه، املنك�سف به، باحلرمة الذاتية.

وقد تبني لك اأنه ل حمل لهذا النزاع اإذ اإن احلكم الأ�سلي الأويل للعمل 
مع »ولة اجلور«، هو احلل والإباحة.

ول ي�ستقيم بناء على ما ذكرنا، ما ذهب اإليه �سيدنا الأ�ستاذ الإمام )اخلوئي( 
ا على القول باحلرمة النف�سية  يف جمل�س الدر�س، وحرره املقررون لأبحاثه)1(، مبنيًّ
من اأن الن�سبة بني عنوان الولية من قبل اجلائر، وبني حتقق هذه الأعمال املحرمة، 
هي العموم من وجه، فقد يكون اأحد والًيا من قبل اجلائر، ولكنه ل يعمل �سيًئا 
من الأعمال املحرمة - واإن كانت الولية من قبل اجلائر ل تنفك عن املع�سية 
غالًبا - وقد يرتكب غري الوايل �سيًئا من هذه املظامل الراجعة اإىل �سوؤون الولة 
تزلًفا اإليهم، وطلًبا للمنزلة عندهم، وقد يجتمعان، باأن يت�سدى الوايل نف�سه لأخذ 
الأموال وقتل النفو�س وارتكاب املظامل. ورتب على ذلك ا�ستحقاق املتويل من 

النجف  احليدرية،  املطبعة  التوحيدي،  علي  حممد  املريزا  تقرير  و438،  و437   436  /1 الفقاهة،  م�سباح   )1(
1374هـ - 1954م.
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قبل اجلائر - اإذا ارتكب مع�سية من جهة كونه متولًيا - لعقابني؛ اأحدهما: على 
ا، والآخر: على املع�سية املرتكبة. الولية باعتبارها حمرًما نف�سيًّ

امل�ساألة على  الروايات يف  امل�ستفاد من جمموع  تف�سيل  الثاين: يف  املقام 
�سوء القواعد العامة يف ال�سريعة. ونقدم لذلك بذكر اأمور:

وعلم  الفقه  ويف  وال�سنة،  الكتاب  من  اخلا�سة  بالأدلة  ثبت  قد  الأول: 
الكالم. كما دلت روايات هذه امل�ساألة اأي�ًسا، اأن حكم »ولة اجلور« غري �سرعي؛ 
ي�ستمدوا  ومل  احلكم،  توليهم  تربر  النا�س  على  اأنف�سهم  يف  لهم  ولية  ل  لأنهم 

. سرعيتهم من الن�س عليهم من النبي �، والإمام املع�سوم�

وعلم  الفقه  ويف  وال�سنة،  الكتاب  من  اخلا�سة  بالأدلة  ثبت  قد  الثاين: 
وجوده  تربير  وحرمة  اجلور«،  »ولة  حكم  ب�سرعية  العرتاف  حرمة  الكالم، 
وا�ستمراره بالر�سى والختيار، بل ثبت حرمة الر�سى به، مبا يزيد على كونه اأمًرا 

واقًعا.

الثالث: قد ثبت بحكم العقل الذي جاءت على طبقة الأدلة اخلا�سة من 
الكتاب وال�سنة، حرمة ارتكاب الظلم من قبل كل اأحد �سد كل اأحد، وحرمة 

امل�ساركة فيه، واملعاونة عليه، من قبل كل اأحد.

العقالء  وبناء  ال�سريفة،  ال�سنة  يف  والنقل  العقل  بدليل  ثبت  قد  الرابع: 
وحرمة  املجتمع،  حلياة  العام  النظام  حفظ  وجوب  ال�سارع،  قبل  من  املح�س 
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الإخالل به، وحرمة الت�سبب يف حدوث الفو�سى العامة، اأو يف وجه من وجوه 
حياة املجتمع. ولذا فقد ذهبوا اإىل اأن حفظ النظام واجب يف نف�سه واإن مل يقارنه 
واجب اآخر، اأو م�ستحب، فقالوا يف ال�سناعات - مثاًل - اإنها جتب حلفظ النظام 
كفاية اأو عيًنا، واإن مل يكن ال�سانع حمتاًجا اإىل التك�سب. وال�سناعات يف عرف 
يف  احلال  وكذلك  املجتمع،  يحتاجها  التي  احلرة  والأعمال  املهن  كل  الفقهاء 

الزراعة، و�سوؤونها، وما يتعلق بها.

اخلام�س: قد ثبت بالأدلة اخلا�سة من الكتاب، وال�سنة، والإجماع، وجوب 
الإ�سالم(،  )دار  وحفظ  والنق�سام،  الت�سدع  من  الإ�سالمية  الأمة  وحدة  حفظ 
اإىل  يوؤدي  ما  كل  حرمة  وثبت  واملنافقني،  الكفار  مقابل  يف  الإ�سالم  و�سيانة 
املوؤدي  الفرقة والختالف  اإىل  املوؤدية  واملواقف  الأفعال،  امل�سلمني من  اإ�سعاف 

اإىل ت�سدع املجتمع وانق�سامه.

الأ�سياء  اأن  وال�سنة،  الكتاب  من  اخلا�سة،  بالأدلة  ثبت  قد  ال�ساد�س: 
كلها، والأفعال كلها - عدا الظلم - على الإباحة الأ�سلية، واأن حكمها يف اأ�سل 
الت�سريع الإلهي هو الإباحة، واأن التحرمي واملنع هو الذي يطراأ عليها، اإما باأنف�سها، 
واإما بطرّو عناوين ثانوية عليها، فحلية العمل الب�سري مرتبطة بحرية الب�سر وت�سخري 

الطبيعة لهم، ول يرفع اليد عن هذه احللية اإل بدليل.
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التحرمي  اأن  يف  �سريحة  بل  ظاهرة،  امل�ساألة  يف  املانعة  الأخبار  اإن  ال�سابع: 
تعبدي  امل�ساألة  يف  احلكم  فكون  ا،  غيبيًّ حكًما  ولي�س  ا،  تعبديًّ لي�س  فيها  واملنع 
ا، بل معلوم العدم، وهو كذلك يف جميع ما يت�سل بال�سيا�سات املتعلقة  بعيد جدًّ
العباد،  ومكا�سب  والقت�ساد،  املجتمع،  و�سوؤون  ال�سيا�سي،  واملجتمع  باحلكم، 
ومعاي�سهم، وعالقاتهم. وهذا اأمر لبد للفقيه من مراعاته يف كل عملية ا�ستنباط، 
ا�ستنباط  يعني  ول  والأ�سول،  العامة  والقواعد  الن�سو�س  جتاوز  ذلك  يعني  ول 

العلل وقيا�سها كما ل يخفى.

اإذا تبني لك ذلك فنقول:

اإن الظاهر من مالحظة جمموع الروايات الواردة يف �ساأن العمل مع »ولة 
العامة  لالعتبارات  نف�سه،  واإباحته يف  م�سروعيته،  هو   - وتعاماًل  ولية   - اجلور« 

واخلا�سة التي �سنذكرها، وتقدمت الإ�سارة اإىل بع�سها عند عر�س الروايات.

واأما حرمة العمل مع »ولة اجلور« فاإن امل�ستفاد من جمموع الروايات اأنها 
ما  اإىل غريها، وكل  تتعداها  واإمنا هي خا�سة بثالثة موارد فقط ل  لي�ست مطلقة 
عداها من املوارد فهو على الإباحة التي دلت عليها اأدلة الإباحة الأ�سلية جلميع 
يف  اخلا�سة  الأخبار  باخل�سو�س  عليها  ودلت   - الظلم  عدا   - والأفعال  الأ�سياء 

امل�ساألة.
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وموارد املنع الثالثة هي:

1- ما اإذا كانت الولية من قبل احلاكم اجلائر، اأو التعامل معه يت�سمن، اأو يالزم 
العرتاف ب�سرعيته، و�سرعية �سلطته، وكونه يتمتع بحق احلكم. وهو ما �سرحت 

به. رواية )حتف العقول(.

وما يت�سمن العرتاف بال�سرعية، ويدل عليها من قبيل عمل )حممد بن 
. د به الإمام زين العابدين م�سلم الزهري( الذي ندَّ

وليتهم  يف  العامل  عمل  كان  اإذا  ما  هو  بال�سرعية  العرتاف  يالزم  وما 
وحكومتهم، اأو تعامله ينعك�س يف اأذهان النا�س من جهة خ�سو�سيته يف �سخ�س 
لديهم  ويتولد  يعتقدون،  النا�س  جتعل  ال�سيعية،  املعار�سة  يف  ومكانته  العامل، 

انطباع، باأن احلكم �سالح و�سرعي، واإل ملا عمل فيه، اأو تعامل معه فالن.

ومثل هذا يف روايات املنع، من تويل الوليات من قبل اجلائر، واملنع من 
التعامل بالأعمال احلرة معه كثري، وهذه الروايات ل ميكن اأن ي�ستفاد منها حكم 
كلي عام لأنها تت�سمن اأحكاًما جزئية حتدد املوقف ال�سرعي لأ�سخا�س باأعيانهم، 

ولي�ست يف مقام بيان حرمة اأ�سل العمل والتعامل.

وهذا من قبيل رواية )�سفوان اجلمال(، و)اأبي ب�سري(. وقد تقدم ذكرهما، 
العمل  منع من  املتقدمة حيث  الأنباري(  )احل�سن  رواية  القبيل  هذا  ولعل من 

طيلة اأربع ع�سرة �سنة، ومل يوؤذن له فيه اإل تقية لال�سطرار خوف القتل.
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ورواية )يون�س بن يعقوب(، عن ال�سادق ، قال:

هذه  فاإن  م�سجد«)1(.  بناء  على  تعنهم  »ل   : اهلل  عبد  اأبو  يل  »قال 
يف  �سك  ل  والتعامل،  العمل  من  اأ�سخا�س  منع  يف  وردت  واأمثالها،  الروايات 
من  يهم  وتوقِّ الظلم،  عن  وامتناعهم  به،  والتزامهم  بال�سرع،  ومت�سكهم  جاللتهم، 
اإذا عملوا مع  الوقوع فيه، ولكن موقعهم يف حركة املعار�سة ال�سيعية يجعلهم - 
و�سيا�سية،  معنوية  قوة  منهم  وي�ستمد  النظام،  على  �سرعية  ي�سبغون   - احلكام 

ا يف نظر عامة النا�س. ويجعله �سرعيًّ

باملنع  احلكم  لزم  واإل  كلي،  حكم  منه  ي�ستفاد  ل   - ذكرنا  كما   - وهذا 
العدم،  معلوم  بل  ا،  جدًّ بعيد  وهو  بناء،  اأو  بقاًل،  كان  ولو  متعامل،  كل  على 
لِعْلِمنا القطعي بال�سرية القطعية على التعامل مع هوؤلء احلكام من قبل التجار، 
وال�سناع، ودلت على ذلك طوائف من الأخبار ذكرنا بع�سها اآنًفا. ول يتوهم اأن 

رواية )ابن اأبي يعفور(، عن ال�سادق )2( تدل على خالف ما ذكرنا.

العامل  العمل مع »ولة اجلور« - ولية وتعاماًل - يوجب وقوع  اإذا كان  ما   -2
والتعامل يف مبا�سرة ظلم النا�س، والعدوان عليهم، اأو يجعله �سريًكا يف ظلمهم، اأو 

)1( الو�سائل، 120/ 129 - 30 )ما يكت�سب به(، باب 42، ح 8. طرق ال�سيخ الثالث يف هذه الرواية اإىل )ابن 
بناء امل�سجد لهم نحو من تعظيم �سوكتهم، فيكون كم�سجد  ال�سيد )اخلوئي(: »...  اأبي عمري( ح�سنة. قال 

)ال�سرار(...«، )م�سباح، 1/ 29(.
)2( الو�سائل، 120/ 129 )ما يكت�سب به(، باب 42، ح 60.
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يجعله معيًنا للحاكم الظامل على ظلمه. وهذا من قبيل ما ورد يف رواية )ابن حمزة( 
املتقدمة يف الكاتب عند بني اأمية، و�سرحت به رواية )حتف العقول(، و�سرحت 

به - بل�سان التعليل - رواية )ابن اأبي يعفور( املتقدمة.

الدينية،  مناعته  ويف  �سخ�سيته،  يف  �سعيًفا  واملتعامل  العامل  كان  اإذا  ما   -3
وردت  فقد  و�سلوكهم،  ا يف حياتهم،  دينيًّ امللتزمني  من غري  كان  اأو  والأخالقية، 
روايات يف منع اأمثال هوؤلء، وت�سمنت عدم ر�سى الإمام  عن عملهم. ومن 
العمل على  اأ�سل  بيان حرمة  لي�س يف مقام  الأخبار  الل�سان يف  اأن هذا  املعلوم 
نحو احلكم الكلي، واإمنا هي ناظرة اإىل خ�سو�سية الأ�سخا�س العاملني، من حيث 
�سعف �سخ�سياتهم، اأو عدم التزامهم الديني، مما يوؤدي بهم يف حالة عملهم مع 

ال�سلطان اجلائر اإىل ممار�سة الظلم على النا�س، وخمالفة نهج العدالة الإ�سالمية.

وقد وردت يف هذا املورد جملة من الروايات:

1- منها رواية )داود بن زربي(، عن موىل لعلي بن احل�سني  قال:

جعلت  فقلت:  فاأتيته،  احلرية،    اهلل  عبد  اأبو  فقدم  بالكوفة،  »كنت 
فداك! لو كلمت داود بن علي، اأو بع�س هوؤلء، فادخل يف بع�س هذه الوليات، 
اإمنا كرهت  اأنك  قال: »جعلت فداك! ظننت  اأن  اإىل  ما كنت لأفعل...«  فقال: 
ذلك خمافة اأن اأجور واأظلم، واأن كل امراأة يل طالق، وكل مملوك يل حر، وعلي 
وعلي اإن ظلمت اأحًدا، اأو جرت عليه )على اأحد(، واإن مل اأعدل. قال: كيف 
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اأي�سر  ال�سماء  تناول  فقال:  ال�سماء  اإىل  راأ�سه  فرفع  الأميان،  عليه  فاأعدت  قلت؟ 
عليك من ذلك«)1(.

وزمان �سدور الرواية هو اأوائل الدولة العبا�سية، بقرينة ذكر )داود بن علي(. 
وقد طلب ال�سائل من الإمام التدخل لدى ال�سلطة لي�سندوا اإليه اإحدى الوظائف 
يف الدولة اجلديدة، فرف�س الإمام ذلك لأنه مل يثق اأن ال�سائل يقوى على جتنب 
الوقوع يف الظلم واجلور، فالرواية تت�سمن حكم حالة خا�سة هي حالة هذا ال�سائل، 

ا لكل �سخ�س. ولي�س حكًما كليًّ

2- ومنها رواية )حممد بن عذافر(، عن اأبيه، قال:

»قال اأبو عبد اهلل : يا عذافر! نبئت اأنك تعامل اأبا اأيوب والربيع، فما 
  حالك اإذا نودي بك يف اأعوان الظلمة؟ قال: فوجم اأبي، فقال له اأبو عبد اهلل
ملا راأى ما اأ�سابه: اأي عذافر! اإمنا خوفتك مبا خوفني اهلل  به! قال حممد: فقدم 

اأبي، فما زال مغموًما مكروبًا حتى مات«)2(.

وهذه الرواية �سادرة يف زمان املن�سور العبا�سي، بقرينة ذكر الربيع فيها، وهو 
من اأكرب اأركان عهد املن�سور. وكان م�سهوًرا بالظلم �سد املعار�سة ال�سيعية، واأهل 
موقف  تت�سمن  كونها  والرواية ك�سابقتها يف  ال�سالم - خا�سة.  عليهم   - البيت 

)1( الو�سائل، 12/ 136 )ما يكت�سب به(، باب 45، ح 4.

)2( الو�سائل، 12/ 128 )ما يكت�سب به(، باب 42، ح 3.
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الربيع يف  يعاون  اأنه كان  يبدو  الذي  الإمام من حالة خا�سة هي حالة )عذافر( 
ا لكل حالة و�سخ�س. ظلمه، وا�سطهاده للمعار�سة. ول تت�سمن الرواية حكًما عامًّ

3- ومنها رواية )حميد(، قال:

: اإين وليت عماًل، فهل يل من ذلك خمرج؟  »قلت لأبي عبد اهلل 
فقال: ما اأكرث من طلب املخرج من ذلك فع�سر عليه، قلت: فما ترى؟ قال: اأرى 

اأن تتقي اهلل  ، ول تعد )تعود(«)1(.

الذي  العمل  اخلا�س يف  و�سعه  ي�ساأل عن  ال�سائل  اأن  والرواية ظاهرة يف 
توله، فهي من قبيل رواية )ابن زربي( املتقدمة، تت�سمن حكم ال�سائل، ولي�س 
ا يف هذا ال�ساأن. واملخرج الذي �ساأل عنه ل يظهر من الرواية اأنه خمرج  حكًما عامًّ
من اأ�سل العمل معهم، واإمنا مما يت�سمنه هذا العمل من اأمور خمالفة لل�سرع، ولذا 

اأمره الإمام بعدم العودة.

4- ومنها رواية )م�سعدة بن �سدقة(، قال:

اأعمال  يف  يدخلون  ال�سيعة  من  قوم  عن    اهلل  عبد  اأبا  رجل  »�ساأل 
ال�سلطان، يعملون لهم، ويحبونهم، ويوالونهم؟ قال: لي�س هم من ال�سيعة، ولكنهم 

ژٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   الآية:  اهلل هذه  اأبو عبد  قراأ  ثم  اأولئك.  من 
ڦ  ...ژ )2( ]املائدة/ 78[.

)1( الو�سائل، 12/ 136 )ما يكت�سب به(، باب 45، ح 5.
)2( الو�سائل، 12/ 138 )ما يكت�سب به(، باب 45، ح 10.
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والرواية �سريحة فيما ذكرناه من اأن الأ�سخا�س ال�سعفاء الذين توؤدي بهم 
الولية اإىل الوقوع يف الظلم، هم الذين يحرم عليهم العمل مع »حكام اجلور«. بل 
ميكن اأن ي�ستفاد من الرواية كون هوؤلء القوم الذين اأ�سار اإليهم ال�سائل يت�سرفون 
بنحو ي�سبغ ال�سرعية على النظام اجلائر، وذلك لقول ال�سائل: )يوالونهم(، ومن 
ا يتجاوز  جهة ا�ست�سهاد الإمام  بالآية الكرمية، ول تت�سمن الرواية حكًما عامًّ

احلالة التي ميثلها امل�سوؤول عنهم واأمثالهم.

5- ومنها رواية )علي بن اأبي حمزة( املتقدمة عن الكاتب عند بني اأمية، وقال 
الظاهر  فاإن  مطالبه«،  يف  واأغم�ست  كثرًيا،  ماًل  دنياهم  من  »اأ�سبت  نف�سه:  عن 
منها كون الإمام  بنيَّ حكم عمل الأ�سخا�س الذين يظلمون، ويعاونون على 

الظلم، ويت�سرفون على اأ�سا�س اأن احلاكم اجلائر حاكم �سرعي.

هذه هي املوارد التي ي�ستفاد من الروايات املنع فيها من العمل مع »حكام 
اجلور« وحترميه، وهي تندرج حتت قاعدة عامة، هي: )كل عمل وتعامل يت�سمن، 
اأو يالزم، اعرتاًفا بال�سرعية، اأو يكون ظلًما، اأو م�ساركة ومعاونة عليه، وكل �سخ�س 
�سعيف ال�سخ�سية غري ملتزم بال�سرع، ونهج العدالة الإ�سالمية(. والأخبار املانعة 

جميعها واردة يف بيان حكم هذه املوارد.

وفيما عدا هذه املوارد، فاإن امل�ستفاد من الروايات اإباحة العمل مع »حكام 
اجلور« - ولية وتعاماًل - وقد ي�ستحب، وقد يجب العمل والتعامل معهم، ب�سبب 

عرو�س بع�س امل�سالح العامة، اأو الظروف اخلا�سة.
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فكل ما ل يت�سمن اأو ل يالزم العرتاف بال�سرعية، مل يدعم النظام القائم 
بالظلم وخمالفة ال�سرع، بل كان العامل ملتزًما بالعدل على قاعدة ال�سرع، فلي�س 
يف روايات امل�ساألة دللة على املنع من العمل - ولية وتعاماًل - مع احلكومات غري 
ال�سرعية على مذهب ال�سيعة، ملجرد اأنها حكومات غري �سرعية باعتبار قيامها على 
قاعدة خمالفة لأئمة اأهل البيت - عليهم ال�سالم - الذين هم احلكام ال�سرعيون.

بل اإن امل�ستفاد من الروايات هو احلكم مب�سروعية العمل مع هذه احلكومات 
هذه  يف  املنا�سب  من  ملن�سب  املتويل  كون  ب�سرط  وو�سًعا،  تكليًفا  وجوازه، 
يظلم  ول  عموًما،  النا�س  يظلم  فال  الإ�سالمي،  العدل  مبنهج  ملتزًما  احلكومات، 
املعار�سة )ال�سيعية(، اأو اأية معار�سة اأخرى، ول يعتدي عليها، ول يظلم �سعفاء 
النا�س،  على  يجورون  اأنهم  يف  �سك  ل  الذين  احلكام  لأهواء  ا�ستجابة  النا�س 

ويظلمونهم بوا�سطة اأعوانهم الظلمة.

وقد دل ما عدا الأخبار املانعة، على اجلواز، �سراحة وظهوًرا، مع بيان املالك 
يف اجلواز واملنع، وبع�س الأخبار املانعة دلت على اجلواز، فحوى ومفهوًما.

فما دل �سراحة على ذلك، مع بيان املالك فيه، رواية )عبد اهلل بن �سليمان 
النوفلي(، ورواية )زيد ال�سحام(، والروايات الواردة يف بيع ال�سالح، والنخراط 

يف اجلهاز الع�سكري، وغريها.
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ة  والأخبار التي �سرحت بربط م�سروعية العمل مع احلكومات الظاملة بنيَّ
العامل، ناظرة اإىل ما ذكرناه.

النظام، ويت�سرف على نحو يعتقد  ب�سرعية  العامل وهو يقرن  فتارة يعمل 
�سرعيته، اأو ل يكون كذلك، ولكنه يظلم، وي�سارك احلاكم يف ظلمه، ويعينه عليه، 
فهذا يكون عمله حمرًما، وهو مو�سوع للروايات الناهية، والرادعة عن العمل مع 

»ولة اجلور«.

بال�سرعية،  اأو يالزم العرتاف  يت�سمن  وتارة يكون عمله لغري ذلك، ول 
ول يت�سمن ظلًما، اأو معونة عليه، بل يكون لفر�س الرتزاق من العمل، اأو يكون 
اأنه  يعلم  وهو  م�سروع،  اآخر  داع  لأي  اأو  وال�سيا�سي،  الجتماعي  الربوز  لفر�س 
يع�سم نف�سه من الوقوع يف خمالفة نهج العدالة، فاإن عمله يكون م�سروًعا، وجائًزا، 

تكليًفا وو�سًعا.

يف  الدخول  على  والرتغيب  احلث  على  دلت  الروايات  بع�س  اإن  بل 
احل�سرمي(،  بكر  )اأبي  رواية  قبيل  احلكومات، من  والوليات يف هذه  الأعمال 
اأعوانهم  يتخذوا  اأن  الولة على  بع�س  فيها حث  ورد  التي  الروايات  قبيل  ومن 

وكتابهم من ال�سيعة.
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واخلال�سة

اإن امل�ستفاد من جمموع الروايات، ون�سبة بع�سها اإىل بع�س، اأمران:

ا من �سرف العمل  ا اأ�سليًّ الأول: اإن هذه الروايات ل تت�سمن حكًما اأوليًّ
مع »ولة اجلور« �سواء يف ذلك العمل احلكومي، اأو الأعمال احلرة، بل هي دالة 
العرتاف  يالزم  اأو  يت�سمن،  مل  اإذا  اجلملة  يف  ومباح  م�سروع  العمل  اأن  على 
بال�سرعية، ومل يوؤد اإىل الظلم، واملعاونة عليه، فلي�س يف البني حكم تعبدي غيبي.

العرتاف  هو  التحرمي،  على  الدالة  الروايات  يف  املنع  م�سب  اإن  الثاين: 
ب�سرعية هوؤلء احلكام، وحكمهم، وما يالزم العمل معهم من ظلم النا�س.

يف  معهم  الدخول  اأو  احلكومي،  اجلهاز  يف  فالعمل  الأ�سا�س  هذا  وعلى 
عمل  يوؤدي  اأو  اجلور«،  »ولة  ب�سرعية  اعرتاًفا  يت�سمن  كان  اإذا  احلرة،  الأعمال 
العامل  كان  لو  كما   - والقبول  بالر�سى  عام  انطباع  اإعطاء  اإىل  معهم  العامل 
�سخ�سية لها تاأثري على قناعات الراأي العام - اأو كان العامل معهم ظاملًا يف نف�سه، 
اأو معيًنا للحاكم الظامل على ظلمه، ففي هذين الفر�سني يكون العمل والتعامل 
حراًما من جهة حرمة العرتاف بال�سرعية، وحرمة الظلم، ولي�س من جهة حرمة 

العمل نف�سه.

على  للخوف  ال�سرورة  حالة  احلالة،  هذه  يف  احلرمة  حكم  من  وي�ستثنى 
النف�س، اأو غري ذلك من موارد ال�سرورة، وهي احلالة التي وردت فيها اأخبار التقية 
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الواردة يف امل�ساألة، كما هو �سريح رواية )احل�سن بن احل�سني الأنباري(، عن الإمام 
اإن التقية تكون يف احلالت غري امل�سروعة   املتقدمة، وغريها؛ حيث  الر�سا 

التي تق�سي بها ال�سرورة، واأما يف احلالت امل�سروعة فال معنى للتقية فيها.

بال�سرعية ول يالزم ذلك،  يت�سمن اعرتاًفا  العمل معهم ل  اإذا كان  واأما 
م�سروعية  دالة على  الروايات  فاإن  عليه،  واملعاونة  الظلم،  ارتكاب  اإىل  يوؤدي  ول 
العمل واإباحته، ولية كان اأم تعاماًل. وهذا هو مقت�سى الأدلة العامة يف ال�سريعة 
على اإباحة الأ�سياء والأعمال - عدا الظلم - ولي�س يف روايات امل�ساألة ما يقت�سي 

تقييًدا زائًدا على ما ذكرناه، ول تخ�سي�ًسا.

مع  والتعامل  العمل  قضية  يف  البيت  أهل  أئمة  الحظها  اليت  االعتبارات  )ج( 
»حكام اجلور«:

يظهر من كرثة الروايات التي وردت يف م�ساألة العمل والتعامل مع »ولة 
اجلور« من قبل ال�سيعة، اأن هذه امل�ساألة كانت مو�سع اهتمام �سديد من قبل اأئمة 
اأهل البيت - عليهم ال�سالم، ومن قبل قيادات ال�سيعة ال�سيا�سية، والجتماعية، 

ومن قبل عامتهم.

وهذا اأمر طبيعي، فال�سيعة منذ بداية العهد الأموي - بعد ا�ست�سهاد الإمام 
الإ�سالمي.  املجتمع  يف  احلاكم  للنظام  الرئي�سة  املعار�سة  مثلوا   -   احل�سني 
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وقد اأدت بهم معار�ستهم اإىل اأن ا�سطهدوا، وطوردوا، وقمعوا من قبل النظامني 
الأموي والعبا�سي، ب�سورة قلما �سهد لها التاريخ مثياًل من نظام حاكم جتاه جماعة 

معار�سة.

ومل يكن ال�سيعة جماعة �سغرية ميكن اإبادتها، اأو ميكن اأن تكيف نف�سها يف 
نظام مغلق يوؤدي بها اإىل الن�سحاب من احلياة العامة لالأمة الإ�سالمية، بل كانوا 
والعلماء، ورجال  الأمراء،  م�ستوى  فئاتها من  الأمة ميثل جميع  جزًءا كبرًيا من 
املال، والزراعة، اإىل احلرفيني، والفالحني الب�سطاء، بحيث ل ميكن تكوين جمتمع 
دونه  اأمكن ذلك حلالت  ولو  الإ�سالمية،  الأمة  اإليه من ج�سم  ين�سحبون  مغلق 
العقيدة الإ�سالمية التي دانوا بها، واأخل�سوا لها، وحر�سوا على نقائها وطهارتها، 
اأن  كلفتهم  و�سدق،  واإخال�س  باأمانة  هداها،  على  حياتهم  ي�سوغوا  اأن  وحاولوا 
اأمانتهم  �سبيل  يف  واملطاردة،  ال�سطهادات  اأ�سنع  يتحملوا  واأن  معار�سة،  يكونوا 
لالإ�سالم. و�سريعة الإ�سالم جتعل من وحدة امل�سلمني واجًبا، ول تبيح النف�سال 

عن الأمة الإ�سالمية.

للمعار�سة  معقدة  اإ�سكالية  ن  كوَّ املختلفة  اجلوانب  من  له  مبا  الواقع  هذا 
– عليهم  البيت  اأهل  باأئمة  املتمثلة  العليا  ولقيادتها  الدنيا،  ولقياداتها  ال�سيعية، 

ال�سالم.

فمن جهة يوجد حكام غري �سرعيني ميثلون اأمًرا واقًعا يف املجتمع ال�سيا�سي 
القمعية  القوة  موارد  على  وي�سيطرون  الإ�سالم،  با�سم  يحكمون  الإ�سالمي، 
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ال�سيا�سي،  الظلم  ميار�سون  واأعوانهم  احلكام  وهوؤلء  املجتمع.  يف  والقت�سادية 
والجتماعي، والقت�سادي، على الأمة كلها، باعرتاف قيادات الأمة التي ترى 

�سرعيتهم، وتوايل نظامهم، ف�ساًل عن املعار�سة ال�سيعية.

ول ميكن العرتاف ب�سرعيتهم، ول ميكن اإقرارهم على ظلمهم، والر�سى 
فكري  اأ�سا�س  ثمة  كان  ملا  بل  معار�سة،  ال�سيعة  كان  ملا  واإل  عليه،  واملعاونة  به، 

وفقهي بوجودهم.

كما ل ميكن الر�سى بظلمهم وجورهم على امل�سلمني، ف�ساًل عن امل�ساركة 
النقد  يف  املعار�سة  دور  يلغي  ولأنه  الإ�سالم،  ل�سريعة  خمالف  ذلك  لأن  فيه؛ 

والت�سحيح.

ومن جهة اأخرى ال�سيعة جزء كبري من الأمة، يحتاجون اإىل حد اأدنى من 
من  ليتمكنوا  القت�سادية،  والكفاية  الجتماعي،  والعرتاف  ال�سيا�سي،  الأمن 
العي�س الطبيعي، وال�سالمة الجتماعية - ال�سيا�سية، والقدرة على التعامل مع 

�سائر اأجزاء الأمة الإ�سالمية، والتفاعل معها.

وهذا غري ممكن اإطالًقا اإذا كانت هناك قطيعة مع النظام احلاكم، ومقاطعة له، 
اإذ اإن يف هذه احلالة �ستقع املجابهة مع النظام احلاكم، واأجهزته القمعية، والإدارية، 
وهذا  ب�سرورته.  اأو  النظام  ب�سرعية  تعرتف  التي  الأمة  �سائر  مع  املجابهة  و�ستقع 

يتناق�س مع م�سلحة املعار�سة، ومع دورها، ومع عقيدتها.
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ومن جهة ثالثة كانت املعار�سة ال�سيعية تواجه حماولت النظام احلاكم - 
العبا�سي بوجه خا�س - لخرتاقها اإىل جانب ا�سطهادها وحماربتها، وحماولت 

الخرتاق تتمثل:

تارة باإغراء �سخ�سيات �سيعية �سعيفة بتويل وظائف يف الإدارة احلكومية، 
واأخرى بال�سغط على �سخ�سيات قوية بتويل وظائف من هذا القبيل، والهدف من 
ذلك هو اكت�ساب ولء املعار�سة، واإدخال البلبلة يف �سفوفها، واإعطاء انطباع لدى 

الراأي العام باأنه �سرعي معرتف ب�سرعيته من قبل جميع فئات املجتمع.

وقد وقف الأئمة بقوة يف وجه هذه املحاولت، فزجروا عن تويل الوليات 
من قبل »حكام اجلور« ب�سورة عامة، بالن�سبة اإىل غري امللتزمني، وذوي ال�سخ�سيات 

ال�سعيفة، وذموا من دخل منهم يف هذه الوليات، واأمروا البع�س برتكها.

واأما ال�سخ�سيات املرموقة، القوية، فقد راعوا فيها حاجة املعار�سة و�سروراتها، 
ف�سجعوا يف بع�س احلالت على تويل الوليات، ومنعوا يف حالت اأخرى.

ال(، ومل  و�سمل هذا املوقف الأعمال احلرة كما حدث لـ )�سفوان اجلمَّ
يجيزوا لأحد من هوؤلء، العمل والتعامل اإل يف حالت التهديد التي تقت�سي 

التقية كما يف حالة )احل�سن الأنباري(.
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لهذه  العليا  القيادة  وهم   - ال�سالم  عليهم   - البيت  اأهل  اأئمة  واجه  وقد 
املعار�سة - هذه الإ�سكالية باحلل الذي ذكرناه والذي روعيت فيه جميع جوانب 

امل�سكلة على اأ�سا�س ما تقت�سيه العقيدة الإ�سالمية، وال�سريعة الإ�سالمية.

ويظهر من بع�س الروايات الواردة يف امل�ساألة، ومن بع�س القواعد العامة يف 
ال�سريعة، التي وردت يف الكتاب وال�سنة، اأن الأئمة - عليهم ال�سالم - لحظوا، 
يف معاجلتهم لهذه امل�سكلة، جملة من العتبارات الأ�سا�سية املبدئية يف الإ�سالم، 

وهي:

1- وحدة الأمة الإ�سالمية: متثل وحدة الأمة الإ�سالمية اإحدى الركائز الكربى 
يف اخلط ال�سيا�سي لأئمة اأهل البيت، وقد �سحوا يف �سبيلها بالكثري منذ الإمام 
علي ، واإىل الإمام الثاين ع�سر )عج(، مروًرا بجميع الأئمة بني هذين القطبني، 

ابتداء من الإمام احل�سن  وت�سحيته العظمى وغريه من الأئمة.

التحريف، كان  مبناأى عن خطر  الإ�سالم - عقيدة و�سريعة -  فكلما كان 
على  وحر�ًسا  وا�سطهاد،  حمن  من  اأ�سابهم  مهما  امل�ساملة  جانب  يلزمون  الأئمة 

وحدة الأمة اأن ي�سيبها ت�سدع، اأو اختالل، وجتنًبا لأية مواجهة يف داخل الأمة.

موا من �ساأنها، وحذروا  وقد وجه الأئمة �سيعتهم على هذه العقيدة، وعظَّ
الإمام  عن  الكندي(،  )ه�سام  رواية  توجيههم  مناذج  ومن  بها،  الإخالل  من 
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عن  جعفر(،  بن  )علي  رواه  ما  قبيل  من  كثري،  وغريها  املتقدمة،    ال�سادق
اأخيه الإمام مو�سى بن جعفر ، عن علي  قال:

ة، وفراق اجلماعة«)1(. نَّ »ثالث موبقات: نكث ال�سفقة، وترك ال�سُّ

)اجلماعة( خ�سو�س  من  املراد  اأن  اإىل  الأجالء  الفقهاء  بع�س  وقد ذهب 
ال�سيعة، وا�ستدل على ذلك مبا ورد من اأن »اجلماعة اأهل احلق واإن كانوا قلياًل، 

. والفرقة اأهل الباطل واإن كانوا كثرًيا« كما روي عن الإمام علي

، عن  وما روى )علي بن جعفر(، عن اأخيه الإمام مو�سى بن جعفر 
النبي �: »من فارق جماعة امل�سلمني، فقد خلع ربقة الإ�سالم، قيل: يا ر�سول 

اهلل! وما جماعة امل�سلمني؟ قال: جماعة اأهل احلق واإن قلوا«)2(.

وما ورد يف )كنز العمال(، عن )�سليم بن قي�س العامري(، قال:

ا عن ال�سنة، والبدعة، وعن اجلماعة، والفرقة، فقال:  »�ساأل )ابن الكواء( عليًّ
»... واجلماعة واهلل جمامعة اأهل احلق واإن قلوا، والفرقة جمامعة اأهل الباطل، واإن 

كرثوا«)3(.

)1( م�سائل علي بن جعفر، �س 345، ح 850 )امل�ستدركات(، حتقيق وجمع موؤ�س�سة اآل البيت - عليهم ال�سالم، 
ط. اأوىل 1410هـ  - 1990م.

)2( بحار الأنوار، 27/ 67 )كتاب الإمامة(.
)3( كنز العمال، 1/ 378 )كتاب الإميان(، باب 2، ح1644.
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ميكن حمل  فال  الفهم،  هذا  امل�ساألة خالف  التحقيق يف  مقت�سى  اأقول: 
 ،� النبي  عن  و�سدورها  �سحتها،  فر�س  على  الأخبار،  هذه  يف  اجلماعة، 
الرواة  زيادات  التف�سريي، ومل يكن من  الذيل  بهذا  ال�سالم،  والأئمة - عليهم 
الروايات لي�ست  ال�سيعة الإمامية؛ لأن هذه  اأتباع املذاهب، على خ�سو�س  من 
ناظرة اإىل م�ساألة العتقاد املتعلقة بق�سية احلكم والإمامة، بل هي ناظرة اإىل امل�ساألة 

ال�سيا�سية - املجتمعية، وهي ق�سية وحدة الأمة.

فما يقابل )اأهل احلق(، لي�س خمالفو ال�سيعة يف املذهب، بل الذي يقابلهم، 
هو النظام الظامل الذي يواجه الأمة.

ولذا: فاإن خروج الإمام احل�سني ، وزيد بن علي ، مل يكن خروًجا 
عن الأمة، اأو على املخالفني لل�سيعة، واإمنا كان خروًجا على النظام الظامل احلاكم، 
الذي ي�سطهد الأمة �سواء فيها ال�سيعة، وغريهم، وتقف الأمة منه موقف الرف�س، 

والإدانة، واإن كان بع�سها �ساكًتا عن الحتجاج والثورة.

ول يخفى اأن لكل اأهل مذهب، اأو فرقة، اأن يعتربوا اأنهم )اجلماعة( دون 
وا عن بقية امل�سلمني،  غريهم من امل�سلمني، لأنهم هم )اأهل احلق(، فلهم اأن ين�سقُّ
ويف هذا ما فيه من ال�سرر، واخلطر، على جمموع الأمة، كما ل يخفى، وهو ي�سرف 

بالفقيه على القطع بخالفه.
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حالة  اإىل  �سيوؤدي  احلاكم،  النظام  من  ال�سلبي  املوقف  اأن  يف  �سك  ول 
مواجهة معه، واإىل جمابهة مع قاعدته املوالية له يف الأمة، وهذا يوؤدي اإىل جمابهة 
يف داخل الأمة، وهو ما جتنبه اأئمة اأهل البيت - عليهم ال�سالم - دائًما، واأمروا 

ال�سيعة بتجنبه.

خ�سو�سية  اأ�سد  اآخر  اعتبار  وهذا  ال�سيا�سي:  الإ�سالمي  املجتمع  متا�سك   -2
ولكن  الأيديولوجي،  امل�ستوى  على  موحدة  الأمة  تكون  فقد  الأمة،  وحدة  يف 

جمتمعها ال�سيا�سي يكون مت�سّدًعا، وغري متما�سك.

وقد حر�س اأئمة اأهل البيت - عليهم ال�سالم - دائًما على حفظ متا�سك 
املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي، وقوته، ومناعته يف وجه اأعدائه. ومن هنا اإجازاتهم 
لالجّتار بال�سالح مع الأنظمة احلاكمة، واإجازتهم للغزو واملرابطة، وربط م�سروعية 

ذلك بالنية، والنهي الذي ورد يف هذا ال�ساأن يف حالتني:

يزيد  لأنه  وا�سح؛  ووجهه  الفتنة،  يف  ال�سالح  بيع  عن  النهي  اإحداهما: 
عن  العجز  عند   - الفتنة  من  ال�سرعي  واملوقف  والت�سدع،  النق�سام  حدة  من 

الإ�سالح - هو التجنب والعتزال.

حرب  يف  اجلائر  النظام  يكون  عندما  ال�سالح  بيع  عن  النهي  وثانيهما: 
املعار�سة املحقة. وقد تقدمت بع�س ن�سو�س هذا العتبار فيما �سبق  قمعية مع 

من اأبحاث هذا الكتاب.
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وقد اأ�سار اأ�ستاذنا الإمام )اخلوئي( اإىل هذين العتبارين بقوله:

»اإن ظاهر غري واحدة من الروايات م�سروعية التقية ملطلق التوادد والتحبب، 
واإن مل يرتتب عليها دفع ال�سرر عن نف�سه، اأو عن غريه، فيدل بطريق الأولوية على 

جواز الولية عن اجلائر تقية لدفع ال�سرر عن املوؤمنني«)1(.

ونحن نوافقه يف ال�ستنتاج وال�ستظهار من الروايات، ونخالفه يف كون هذه 
الروايات لبيان اأحكام التقية، بل هي - فيما ن�ستظهر منها - لبيان احلكم املولوي 

الواقعي.

3- حفظ النظام العام حلياة املجتمع: حفظ النظام العام حلياة املجتمع هو اإحدى 
الأولويات الكربى يف ال�سريعة الإ�سالمية، وهو اأمر جتب مراعاته، بقطع النظر عن 
املوقف ال�سيا�سي من النظام احلاكم، ول مالزمة بينهما، فقد يكون املوقف من 
النظام احلاكم هو املعار�سة، ويجب - مع ذلك - حفظ النظام العام حلياة املجتمع، 
ويحرم الإخالل به، �سواء يف ذلك املوؤ�س�سات ذات ال�سلة بالنظام العام للحياة 
اجلزئية  الأنظمة  ومراعاة  للمجتمع،  الكربى  اخلدمات  واأنظمة  والعامة،  اليومية، 
يف امل�سائل ال�سغرية، من قبيل اأنظمة ال�سري، اأو الأمانة يف المتحانات املدر�سية. 

ع)2(. وتف�سيل الكالم يف ذلك يحتاج اإىل بحث مو�سَّ

)1( م�سباح الفقاهة، 1/ 449.
)2( مل يحرر الفقهاء هذه امل�ساألة يف عنوان خا�س، مع اأنها من امل�سلَّمات الفقهية عندهم، ومع اأنها من اأهم م�سائل 

الفقه، فاإنها تت�سل بامل�ساألة ال�سيا�سية من جانب، وامل�ساألة الجتماعية من جانب، وتالب�س احلياة اليومية = 
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ال�سالم - هذا العتبار يف موقفهم  البيت - عليهم  اأهل  اأئمة  وقد راعى 
من م�ساألة العمل، والتعامل مع »ولة اجلور«، كما ي�ستفاد من مالحظة جمموع 
الأخبار الواردة يف ق�سايا العمل، والزراعة، والتجارة، و�سائر املكا�سب، بالإ�سافة 

اإىل روايات امل�ساألة يف جميع اأق�سامها، من قبيل بيع ال�سالح، وغريه.

ومن الوا�سح اأن مقاطعة ال�سلطة يف كل عمل وتعامل، من قبل جزء كبري 
من الأمة، يوؤدي اإىل اإخالل بالنظام العام حلياة املجتمع، وقد يوؤدي اإىل جمابهة 
مع النظام، ومع املجتمع، وقد يوؤدي اإىل تعطيل م�سالح كثرية توؤثر على �سري احلياة 

الطبيعي.

عن  يعفور(،  اأبي  )ابن  رواية  قبيل  من  ذلك  خالف  منه  يتوهم  وما 
ال�سادق ، قال:

»كنت عند اأبي عبد اهلل ، اإذ دخل عليه رجل من اأ�سحابنا، فقلت له: 
جعلت فداك! اإنه رمبا اأ�ساب الرجل منا ال�سيق، اأو ال�سدة، فُيدعى اإىل البناء يبنيه، 
 : اأو النهر يكريه، اأو امل�سناة ي�سلحها، فما تقول يف ذلك؟ فقال اأبو عبد اهلل
ما اأُحب اأين عقدت لهم عقدة، اأو وكيت لهم وكاًء واإن يل ما بني لبتيها، ل، ول 

للم�سلم من جميع وجوهها، خا�سة يف املجتمع احلديث الذي يقوم على التنظيم الدقيق للخدمات والأن�سطة.  =
اأو حرمة  النظام،  بوجوب حفظ  الآراء،  بع�س  ال�ستدلل على  مقام  َعَر�ًسا يف  اإل  لها  الفقهاء  يتعر�س  ومل   
ة الظن(. الإخالل بالنظام، كما هو ال�ساأن يف اأبحاثهم يف دليل ان�سداد باب العلم عند بحثهم يف م�ساألة )حجيَّ



الف�سل الثالث: الخ�سو�سية ال�سيعية في الإطار الإ�سالمي
287287 287287

ِمدة بقلم! اإن اأعوان الظلمة يوم القيامة يف �ُسرادق من نار حتى يحكم اهلل بني 
العباد«)1(.

ل وجه له، فاإن ذيل الرواية قرينة على اأن املنهي عنه هو املعونة على الظلم، 
الكالم يف  واإمنا  فيهما،  ل�سك  الظلم  على  املعونة  وحرمة  العمل،  مطلق  ولي�س 

العمل الذي لي�س ظلًما ولي�س اإعانة عليه.

 ومع املناق�سة يف ذلك اإن مورد الرواية اأن يكون املدعو اإىل هذه الأعمال 
لي�س العمال اأنف�سهم واإمنا املدعو هو )املتعهد واملقاول( ح�سب امل�سطلح العامي، 
املتعارف، وهو الذي يجمع العمال، وهذا املتعهد قد يكون ممن ذكرنا اأن لهم �ساأنية 
يف املعار�سة ال�سيعية، جتعل عمله مع الوايل اجلائر يرتك انطباًعا بالر�سى والعرتاف 
بال�سرعية، اأو يكون ممن ل يتورعون عن الوقوع يف الظلم لعدم التزامهم، اأو �سعف 
�سخ�سياتهم، كما يحتمل من مورد الرواية اأن يكون النهر، اأو البناء، اأو امل�سناة، 
من الأمكنة املغ�سوبة من اأ�سحابها، كما كان يحدث كثرًيا، فيحرم العمل فيها 

لأنه معونة للظامل، ومع هذه الحتمالت تكون الرواية جمملة.

4- حماية املعار�سة من ال�سطهاد الأمني، والقت�سادي: كان النظام الأموي 
والعبا�سي ي�سطهدان املعار�سة ال�سيعية باألوان من املطاردة، والت�سييق القت�سادي، 
بحيث كانت �سالمتهم وحياتهم مهددتني، وكانت اأموالهم وم�سادر رزقهم عر�سة 

)1( الو�سائل، 12/ 129 )ما يكت�سب به(، باب 42، ح 6.



يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي
288288

هذان  ارتكبها  التي  الفظائع  بذكر  التاريخ  كتب  وقد حفلت  والإتالف.  للنهب 
النظامان يف حق ال�سيعة، طيلة عهديهما، عدا فرتات ق�سرية من الأمن وال�سالمة 

كانت تعقبها موجات ال�سطهاد، والقتل، والتجويع.

وقد حر�س الأئمة على اأن يكون للمعار�سة مرتكزات يف اجلهاز احلاكم، 
امل�ستويات  جميع  يف   - احلكومية  الوظائف  لبع�س  ال�سيعة  من  رجال  بتويل 
والقطاعات - املهمة والب�سيطة، ليدراأوا عن ال�سيعة بع�س العتداءات التي كان 

يقوم بها �سدهم رجال النظام ال�سيا�سيون، والإداريون، والع�سكريون.

الدالة على هذا العتبار �سحيحة )علي بن يقطني(، عن  الروايات  ومن 
الإمام الكاظم، قال:

»قال يل اأبو احل�سن مو�سى بن جعفر : اإن هلل تبارك وتعاىل مع ال�سلطان 
اأولياء يدفع بهم عن اأوليائه«)1(.

العبا�سي،  النظام  عهد  يف  بروًزا  اأكرث  كانت  الظاهرة  هذه  اأن  ونالحظ 
والدخول يف الوظيفة احلكومية يف هذه احلالة، عمل �سيا�سي قد ميار�سه الإن�سان 
م�سروع،  احلالني عمل  وهو يف  املعار�سة،  قيادة  من  باأمر  ميار�سه  وقد  منه،  مببادرة 

ولكن ثمة فرًقا يف امل�سروعية.

)1( الو�سائل، 12/ 139 )ما يكت�سب به(، باب 46، ح 1 و5.
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نرى  ونحن ل  باأنه مكروه،  الفقهاء  الذي عرب عنه  هو  الأول:  اأن  فالظاهر 
عمل  لأنه   - ولكن  �سحيح،  �سيا�سي  عمل  هو  بل  امل�سطلح،  باملعنى  الكراهة 
�سيا�سي - كان ينبغي اأن ي�سدر عن قرار قيادي، ولي�س مببادرة �سخ�سية، ومما يدل 
على ذلك: رواية )حممد بن اأبي ب�سري(، عن الإمام ال�سادق ، ومثله عن 

الر�سا ، قال:

»�سمعته يقول: ما من جبار اإل ومعه موؤمن يدفع اهلل  به عن املوؤمنني، 
ا يف الآخرة«)1(. وهو اأقلهم حظًّ

ورواية )يون�س بن عمار(، قال:

»و�سفت لأبي عبد اهلل  من يقول بهذا الأمر ممن يعمل عمل ال�سلطان، 
فقال: 

اإذا ولوكم يدخلون عليكم املرفق، وينفعونكم يف حوائجكم؟ قال: قلت: 
منهم من يفعل ذلك، ومنهم من ل يفعل. قال: من مل يفعل ذلك منهم فابراأوا 

منه، برئ اهلل منه«)2(.

)1( الو�سائل، 12/ 134 )ما يكت�سب به(، باب 44، ح 4.
اأبي �سلمة(، عن الإمام مو�سى بن  )2( الو�سائل، 12/ 142 )ما يكت�سب به(، باب 146، ح12، وخرب )زياد بن 

جعفر ، امل�سدر نف�سه، �س 140، ح 9.
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واملثال البارز يف احلالة الثانية: هو مثال )علي بن يقطني( الذي حاول اأن 
يرتك الوظيفة التي ي�سغلها، فكتب اإىل الإمام مو�سى بن جعفر  يقول:

»اإن قلبي ي�سيق مما اأنا عليه من عمل ال�سلطان - وكان وزيًرا لهارون - فاإن 
اأذنت، جعلني اهلل فداك، هربت منه«. فرجع اجلواب: »ل اآذن لك باخلروج من 

عملهم، واتق اهلل، اأو كما قال«)1(.

وقد حمل اأ�ستاذنا الإمام )اخلوئي(، جميع ما دل من الروايات، على جواز 
د بها ما دل على حترمي العمل  الولية من قبل اجلائر، على هذا العتبار فقط، وقيَّ

احلكومي، فقال:

»... الأخبار املتظافرة الظاهرة يف جواز الولية من قبل اجلائر للو�سول اإىل 
منها  املعترب  ولكن يف  ال�سند،  كان �سعيف  واإن  وبع�سها  املوؤمنني،  ق�ساء حوائج 
قبل  من  الولية  حرمة  يف  الظاهرة  املطلقات  تقيد  الأخبار  وبهذه  وكفاية.  غنى 

اجلائر على وجه الإطالق«)2(.

اأقول: وقد عرفت اأن الأمر اأو�سع مما ذكره، واأن الأئمة - عليهم ال�سالم - 
النظرة  يتجاوز  مبا  الكربى،  م�ساحلها  و�سيانة  الأمة،  حفظ  يف  ي�ساهمون  كانوا 

املحدودة اإىل املعار�سة.

)1( الو�سائل، 12/ 143 )ما يكت�سب به(، باب 46، ح 16. 
)2( م�سباح الفقاهة، 1/ 438.
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العمل مع »ولة اجلور« -  ال�سالم -  اأجاز الأئمة - عليهم  5- ك�سب العي�ش: 
ولية وتعاماًل - مراعاة لعتبار ك�سب العي�س. وهذا العتبار قد روعي باعتباره 

قاعدة عامة حلكم العمل مع »ولة اجلور«، يف احلدود التي تقدم ذكرها.

رواية  قبيل  من  اأي�ًسا،  اخلا�سة  احلالت  بع�س  يف  الن�سو�س  وردت  وقد 
)حممد بن عي�سى العبيدي(، قال:

اء(، اإىل اأبي احل�سني ، وقراأت الكتاب واجلواب  »كتب )اأبو عمرو احلذَّ
بخطه، يعلمه اأنه كان يختلف اإىل بع�س ق�ساة هوؤلء، واأنه �سريَّ اإليه وقوًفا، ومواريث 
بع�س ولد العبا�س، اأحياء واأمواًتا، واأجرى عليه الأرزاق، واأنه كان يوؤدي الأمانة 
اإليهم. ثم اإنه بعد اأن عاهد اهلل، اأن ل يدخل لهم يف عمل، وعليه موؤونة، وقد تلف 
اأكرث ما كان يف يده، واأخاف اأن ينك�سف عنه ما ل اأحب اأن ينك�سف من احلال، 

فاإنه منتظر اأمرك يف ذلك، فما تاأمر به؟ فكتب  اإليه:

»ل عليك واإن دخلت معهم، اهلل يعلم ونحن ما اأنت عليه«)1(.

)ال�سمال/  ال�سمال  اأبي  ابن  عن  احل�سرمي(،  بكر  )اأبي  رواية  ومنها 
ال�سماك(، و�سبان ال�سيعة)2(.

ومنها الروايات التي تربط م�سروعية العمل بالنية، وقد تقدم ذكر بع�سها.

)1( الو�سائل، 12/ 143 )ما يكت�سب به(، باب 46، ح 14.
)2( امل�سدر نف�سه، 12/ 157 )ما يكت�سب به(، باب 51، ح 6.
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تقدمت  وقد  الغالت،  و�سراء  الجتار،  جواز  على  العامة  الروايات  ومنها 
الإ�سارة اإليها.

اجلور«.  »ولة  مع  العمل  م�ساألة  التقية يف  اعتبار  الكالم عن  تقدم  التقية:   -6
ون�سيف هنا نكتة مهمة وهي: اإن التقية لي�ست اأ�سا�س �سرعية العمل وجوازه مع 
»ولة اجلور«، فقد عرفت اأن جواز العمل حكم اأويل اأ�سلي يف ال�سريعة، ولي�س 

حكًما بالعنوان الثانوي ب�سبب عرو�س عنوان التقية.

اإن اعتبار التقية يف هذه امل�ساألة يجري يف املوارد الثالثة التي ا�ستفدناها من 
اأخبار امل�ساألة، ففي هذه املوارد اإذا عر�س عنوان التقية جاز العمل - املمنوع منه 

بح�سب احلكم الأويل - بالعنوان الثانوي.

ولعل هذه العتبارات - كلها اأو معظمها - تف�سر املوقف الذي اتخذه اأئمة 
اأهل البيت - عليهم ال�سالم، بعد ا�ست�سهاد الإمام احل�سني ، من احلكومات 
القائمة يف عهودهم، وهو عدم ا�ستعمال القوة امل�سلحة يف معار�سة الأنظمة القائمة.

وقد خل�س ال�سيخ )الطو�سي( هذا املوقف، فقال:

الوقت،  ل�سالطني  املنتظر )عج( -  املهدي  اآبائه -  املعلوم من حال  »كان 
وغريهم، اأنهم ل يرون اخلروج عليهم، ول يعتقدون اأنهم يقومون بال�سيف، ويزيلون 
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ا لهم. ولي�س ي�سر ال�سلطان  الدول، بل كان املعلوم من حالهم اأنهم ينتظرون مهديًّ
اعتقاد من يعتقد اإمامتهم، اإذا اأمنوهم على ملكهم، ومل يخافوا جانبهم«)1(.

وعملية  الفقهية،  الدرا�سة  يف  التكاملية،  ال�سمولية  والنظرة  اجلزئية،  النظرة 
ال�ستنباط:

 اإن النبي �، باعتباره مبلًغا وم�سرًعا، والأئمة - عليهم ال�سالم، باعتبارهم 
بيان  هي:  مهمتهم  الت�سريعي،  الفراغ  م�ساحات  وم�سرعني يف  لل�سريعة،  حفظة 

الأحكام الكلية العامة لالأمة، ولي�س الأحكام اجلزئية لالأفراد، اأو اجلماعات.

»كلٌّ  العقيدة  اإىل  من�سمة  هي  كلها  ال�سريعة  يف  الكلية  الأحكام  وهذه 
واحد«، كما قدمنا يف بع�س ف�سول هذا الكتاب، مرتابطة فيما بينها يف عالقات 
داخلية بني جميع جمالت ال�سريعة الإ�سالمية يف حياة الفرد، والأ�سرة، واجلماعة.

 - ال�سيا�سي  الت�سريع  جمال  يف  ظهوًرا  اأ�سد  والتكامل  الرتابط  وهذا 
املجتمعي، والقت�سادي، اإذ ي�ستحيل يف هذا املجال عزل ن�ساط، فالأن�سطة كلها 
�سمولية  بنظرة  امل�سائل  يواجه  اأن  الفقيه  من  يقت�سي  وهذا  متوا�سلة.  متفاعلة، 

وتكاملية تلحظ و�سع املجتمع، وما يرتبط به من ق�سايا، وم�سائل.

)1( الغيبة، �س 200/ ط. النجف، 1385هـ.
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وقد درج الفقهاء - وال�سيعة منهم بوجه خا�س - على مواجهة امل�سائل يف 
عملية ال�ستنباط، بنظرة فردية جزئية، تالحظ كل م�ساألة م�ستقلة بذاتها، ومبعزل 
العامة  احلالت  مالحظة  عن  ومبعزل  بها،  يرتبط  التي  امل�سائل  من  غريها  عن 
 - الجتماعي  الواقع  مالحظة  ودون  امل�ساألة،  مو�سوع  تكتنف  التي  واخلا�سة 
ال�سيا�سي - القت�سادي الذي �سدرت فيه الن�سو�س الت�سريعية اخلا�سة بامل�ساألة.

العمل مع  م�ساألة  ومنها  امل�سائل،  النهج يف كثري من  وقد جروا على هذا 
وغري  دقيقة،  غري  نتائج  اإىل  ال�ستنباط  مقام  يف  ذلك  بهم  فاأدى  اجلور«،  »ولة 

متكاملة، ومنها م�ساألة الحتكار، وغري ذلك.

د- خالصة واستنتاج:

ويتلخ�س املوقف الفقهي ال�سيعي من احلكومات غري ال�سرعية، يف ع�سر 
ح�سور وظهور الأئمة املع�سومني، على م�ستويني:

الأول: امل�ستوى النظري من مبداأ ال�سرعية، ومن الظلم الذي ميار�س بقوة 
ال�سلطة.

الثاين: امل�ستوى العملي من م�ساألة التعامل.

اأما على امل�ستوى الأول: فاملوقف الفقهي مبدئي وحا�سم، وهو عدم �سرعية 
هوؤلء احلكام وحكمهم، وعدم م�سروعية اأي التزام ب�سرعيتهم، وعدم م�سروعية 
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بجميع  الظلم  وحترمي  يالزمه.  اأو  بال�سرعية  العرتاف  يت�سمن  معهم  عمل  اأي 
اأ�سكاله، وحترمي امل�ساركة فيه، وحترمي املعاونة عليه.

اأجاز الأئمة - عليهم ال�سالم - يف حال  واأما على امل�ستوى الثاين: فقد 
اللتزام  به  يق�سي  ما  نطاق  يف   - وفيها  احلكومات  هذه  مع  العمل  ظهورهم، 

بامل�ستوى الأول - انطالًقا من العتبارات التي تقدم بيانها.

وهذا املوقف العملي من الأئمة املع�سومني ميكن اأن يعني اأحد اأمرين:

به  تق�سي  الذي  باملقدار  احلكام  هوؤلء  ل�سلطة  �سرعية  اإعطاء  الأول: 
العتبارات التي تقدم بيانها - من حفظ وحدة الأمة، وحفظ النظام العام حلياة 
ويكون  وغريها.  اخلارجي،  والغزو  وال�سعف،  التفكك،  من  وحمايته  املجتمع، 

التعامل معهم م�سروًعا مبقدار ما ل�سلطتهم من امل�سروعية يف احلدود املذكورة.

الثاين: اإعطاء �سرعية لتعامل امل�سلمني مع هوؤلء احلكام، وعمل امل�سلمني 
يف نظامهم، باملقدار الذي يحقق هذه العتبارات.

والفرق بني الأمرين وا�سح.

والأمر الثاين: واإن كان ي�ستبطن الأمر الأول، اإل اأنه يختلف عنه يف اأنه ل 
يقر، ول يعرتف، باأية �سرعية ل�سلطة هوؤلء احلكام ب�سورة مبا�سرة.

والظاهر من الأدلة املتقدمة هو الثاين. وهذا هو الظاهر من فتاوى الفقهاء.
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فقد اأفتى فقهاء ال�سيعة ابتداًء من اأقدمهم الذين عا�سروا اآخر عهد الإمام 
  وعا�سوا يف ع�سر الغيبة ال�سغرى لالإمام الثاين ع�سر ، احل�سن الع�سكري
بجواز التعامل مع احلكومات غري ال�سرعية، والعمل فيها، بل اأفتى بع�سهم بوجوب 

ذلك يف بع�س احلالت.

وكذلك  ذلك)1(.  م�سروعية  على  431هـ(  )ت  املفيد  ال�سيخ  ن�س  فقد 
عدم  اأن  اإىل  وذهب  امل�سروعية)2(،  على  ن�س  460هـ(  )ت  الطو�سي  ال�سيخ 
امل�سروعية خمت�س بحالة عدم الوثوق بالعمل على نهج العدل الإ�سالمي كما اأن 

القا�سي )ابن الرباج( ن�س على ذلك اأي�ًسا)3(، وغريهم)4(.

من  املع�سوم،  الإمام  ظهور  حال  يف  ال�سيعي،  الفقهي  املوقف  هو  هذا 
احلكومات غري ال�سرعية.

املعتقد  ح�سب  ال�سرعية  غري  احلكومات  من  الفقهي  املوقف  هو  وهذا 
ال�سيعي يف م�ساألة الإمامة - يف اجلملة - للموقف الفقهي ال�سني من حكومات 
الأمراء املتغلبني، وحكام الدولة ال�سلطانية الذين مل ي�سلوا اإىل احلكم بالبيعة من 

اأهلها.

)1( اأوائل املقالت يف املذاهب واملختارات، �س 141 - 142.
)2( النهاية، �س 301 - 303 و356 - 357 و369 و401.

)3( املهذب، 1/ 346 - 348.
)4( اأثبتنا الن�سو�س الكاملة لهوؤلء الفقهاء وغريهم يف ملحق خا�س يف اآخر الكتاب.



الف�سل الثالث: الخ�سو�سية ال�سيعية في الإطار الإ�سالمي
297297 297297

ال�سنة هو:  الظاهر من موقف فقهاء  اأن  املوقفني هو  وغاية الختالف بني 
النظام،  حفظ  �سرورة  به  تق�سي  الذي  باملقدار  احلكام  لهوؤلء  ال�سرعية  اإعطاء 

وحفظ بي�سة الإ�سالم، ولي�س �سلب ال�سرعية عنهم مطلًقا)1(.

ولعل الإمام )الغزايل( ذهب اإىل هذا املوقف اأي�ًسا)2(.

)1( الدكتور ر�سوان ال�سيد، الأمة واجلماعة وال�سلطة، ط. دار اقراأ، بريوت 1404هـ - 1984م.
)2( راجع القت�ساد يف العتقاد، ط. دار الكتب العلمية، بريوت، والدكتور وجيه كوثراين: الفقيه وال�سلطان، �س 

.33 - 31
ومن املالحظ اأن العالقة بني فقهاء ال�سيعة الأقدمني الذين اأ�سرنا اإىل فتاواهم، وبني الدولة البويهية ال�سيعية   
)320 - 447هـ/ 932 - 1055م(، كانت عالقة اإيجابية ومتينة. من هوؤلء الفقهاء: ال�سيخ الكليني )ت 
املفيد )ت 431هـ/  وال�سيخ  القمي )ت 381هـ/ 991م(  بابويه  ابن  ال�سدوق  وال�سيخ  326هـ/ 940م(، 
1023م(، وال�سريف الر�سي )359 - 406هـ/ 970 - 1016م( وال�سريف املرت�سى )335 - 436/ 966 - 

1045م( وال�سيخ الطو�سي )ت 460هـ(.
ا يف كتابه )منهاج الكرامة( ب�سلطان الأ�سرة )الإيلخانية( ويتعامل  كذلك يالحظ اأن العالمة احللي، يقر عمليًّ  
)اإيران(  يف  ال�سفويني  احلكام  ب�سلطة  ا  عمليًّ يقرون  ال�سيعة،  فقهاء  من  واآخرون  )الكركي(  واملحقق  معها، 

ويتعاملون معهم. لحظ الدكتور وجيه كوثراين )الفقيه وال�سلطان(.
فما هو املربر الفقهي ال�سرعي لدعم هذه احلكومات اإىل درجة تعطي النطباع بالعرتاف ب�سرعيتها، مع اأنها   
كحكومات اخلالفة العبا�سية ل متثل احلكم ال�سرعي وفًقا للمعتقد ال�سيعي يف م�ساألة الإمامة، وحكم الإمام 
الواقعي واحد يف احلالني،  املوقف احلقيقي  باأن  الفقهية -  النظر  القول - من وجهة  اإل  املع�سوم ول ميكننا 
وهذه احلكومات غري �سرعية، ول يجوز العرتاف ب�سرعيتها. والعمل فيها، والتعامل معها، حمكومان باحلكم 
نف�سه الذي ذكرناه بالن�سبة اإىل حكومات الأمويني، والعبا�سيني، وغريها من احلكومات املماثلة غري ال�سيعية. 
وغاية الأمر يف الفرق بني هذه احلكومات، وتلك، هو يف درجة التعامل، ولي�س يف طبيعته، فطبيعة التعامل 
واحدة، ولكن احلكومات ال�سيعية كانت ل ت�سطهد ال�سيعة - واإن كانوا من الناحية النظرية ميثلون معار�سة 
اإن هذه امل�ساألة م�سكلة حتتاج اإىل مزيد بحث  اأكرب. واحلق  اأي�سر، والنفتاح عليها  لها - فكان التعامل معها 
تاريخي، وبحث يف التطابق بني الراأي الفقهي، واملوقف العملي، لدى هوؤلء الفقهاء. ولبد من الإ�سارة هنا 
العاملي مع العثمانيني )ال�سلطان �سليمان(، و�سعيه للتعاون  الثاين، زين الدين اجلبعي  ال�سهيد  اإىل م�سلك 

معهم )كوثراين - م�سدر �سابق(، والبحث عن املبنى الفقهي لهذا املوقف.
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وقد ظهر يف الفقه ال�سيا�سي ال�سني تيار مت�سدد يف موقفه من احلكام غري 
ا�ستولوا على  واإمنا  ال�سورى،  ال�سلطة عن طريق  اإىل  ي�سلوا  الذين مل  ال�سرعيني 
ال�سلطة بالقوة والغلبة، فقد ظهرت جماعة حترم املكا�سب يف ظل اأئمة اجلور، اأو 
الأئمة الذين مل ي�سلوا اإىل ال�سلطة عن طريق ال�سورى. بل اإن تلك اجلماعة التي 
بل  فقط،  الك�سب  اأجل  من  احلركة  حترم  ال�سوفيان( مل  ويزيد  )عبدك  تزعمها 
حرمت اأي�ًسا الأنكحة، واملهور، و�سائر الت�سرفات، يف ظل الإمام غري ال�سرعي)1(.

وقد تعر�س )اأبو احل�سن الأ�سعري( لذكر هذا الراأي، فقال:

بتحرمي  قائلون  فقال  ل؟  اأم  جائزة،  هي  هل  املكا�سب،  يف  »واختلفوا 
الإمام على  يظهر  �سراء، حتى  بيع، ول  يجوز  وقالوا: ل  والتجارات،  املكا�سب، 
الدار ويق�سمها؛ لأن الأ�سياء التي فيها، ل ملك للنا�س عليها لف�سادها، ولكون 

الغ�سب والظلم فيها.

النا�س ما يكفيهم لقوتهم، وما ف�سل عن ذلك مل  اأن ي�ساألوا  »وهم يرون 
يروا اأخذه. ولي�س ي�ساألون النا�س على اأن النا�س ميلكون �سيًئا عندهم، ولكنهم 
امليتة  ياأخذونه مقام  ما  واأقاموا  �سيًئا،  النا�س  �ساألوا  تتلف،  اأنف�سهم  اإىل  نظروا  اإذا 

للم�سطر.

)1( الوحدة، واجلماعة، وال�سلطة، �س 135، د. ر�سوان ال�سيد، دار اقراأ، بريوت 1404هـ - 1984م.
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»وهذا قول طوائف من )املعتزلة(. وهو مذهب قوم تكا�سلوا عن التجارات. 
وقد جرى جمراهم قوم من اأهل التوكل، وتركوا الأعمال، وتكا�سلوا عنها، وقالوا: 

اإذا توكلنا حقيقة التوكل، جاءتنا اأرزاقنا، وا�ستغنينا عن ال�سطراب«)1(.

عن  تكا�سلوا  قوم  مذهب  هذا  )اإن  الأ�سعري  قول  اأن  الوا�سح  ومن 
ا له، بينما املوقف يف اأ�سا�سه موقف فقهي - �سيا�سي.  التجارات( ميثل راأًيا �سخ�سيًّ
واأما مذهب اأهل التوكل، فال عالقة له بالفقه ال�سيا�سي، بل هو نزعة زهدية. ول 
اأخرى  نزعات  فيه  ان�سوت)2(  قد  اجلائر  الإمام  الفقهي يف  الراأي  اأن يكون  يبعد 

ذات مغاٍز اأخرى، غري �سيا�سية.

وقد ا�ستمر هذا التيار يعرّب عن نف�سه اإىل القرن اخلام�س، واإن ب�سورة اأكرب 
مياًل اإىل الت�سوية بني الواقع القائم )غري ال�سرعي(، وبني النظرية.

فقد عرب )اأبو عبد اهلل احلليمي، ت 403هـ(، وهو تلميذ لالإمام الأ�سعري، 
عن هذا التيار الذي يعترب اأن اأ�سا�س �سرعية الإمام هو العقد من اأهل الختيار، 
والبيعة من عامة امل�سلمني، وذهب اإىل اأنه اإذا وجد اإمام عادل، غري قاهر، ي�سيطر 

على طرف من اأطرافه، متغلب، ففي هذه احلالة، ل ت�سح ت�سرفات املتغلب:

)1( مقالت الإ�سالميني، �س 467 - 468.
ان�سوت: ان�سمت. )م(.  )2(
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طاعته،  على  اأهله  وقهر  بلد،  على  رجل،  متغلب،  اإمام  للنا�س  كان  »فاإذا 
الإناث، ل  الأيامي  ج  ال�سدقات، ومن ذمييهم اجلزية، وزوَّ فاأخذ من م�سلميهم 
باأمر اأوليائهن، ون�سب القوام على الأيتام، وق�سى بني املتخا�سمني.. فما فعل من 

ذلك فهو رد، ولي�س �سيء منه بنافذ«.

»اأما اإذا مل يكن للنا�س اإمام، وظهر رجل، و�سيطر، وعدل، من دون عقد، 
ول عهد، فاإن ت�سرفاته جائزة وعدله م�سّوغ �سرعيته...«)1(.

املحدثون  ركز  فقد  ذلك،  على خالف  كان  ال�سائد  الفقهي  التيار  ولكن 
والفقهاء ال�سنة، على واجبي الطاعة، واجلماعة الواحدة، واعتبار وجود اجلماعة، 

ا ل�سرعيته. وقدرة الإمام على احلفاظ عليها، حمكًّ

204هـ(  )ت  ال�سافعي  الإمام  كتابات  يف  عنه  التعبري  وجد  الجتاه  هذا 
واأبو يو�سف )ت 182هـ(، وقد حتددت نظرات )ال�سافعي( و)اأبي يو�سف( متاًما 
تيار  اأ�سحاب  على  رد  فقد  )املكا�سب(.  كتابه  )ت 243هـ( يف  املحا�سبي  عند 
حتقيق  مبدى  بل  ب�سكلياتها،  لي�س  الإمامة  يف  العربة  اأن  على  فاأكد  )ال�سرعية(، 

الوظائف التي وجدت لأجلها )الفيء اإقامة الدين، العدل، اجلهاد(، وقال:

)1( الأمة، واجلماعة، وال�سلطة، �س 138 - 139.
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»واأكرث العلماء، والأغلب يف جميع الأم�سار، يرون الغزو، واحلج، وال�سراء، 
والبيع، واملعامالت، والوكالت، وال�سنائع، ما�سية اأبًدا، مذ كان اأول الإ�سالم.. 

ول ي�سري التقي احلافظ لدينه جور جائر، ول ظلم ظامل«.

ما روي عن معمر )ت 151هـ(، من وجوب  تاأكيد  اإىل  املحا�سبي  ويعود 
حمل ال�سيف للجهاد حتت كل راية مع كل اأمري بر، اأو فاجر... »اإنه ما�س يف كل 

ع�سر ويف كل زمان ل يتخلف عن ذلك اإل خمطئ اأو جاهل«)1(.

وقرر )الأ�سعري( هذا الراأي فقال:

اإل فيما عرفناه حراًما  اإن املكا�سب من وجهها جائزة  النا�س،  اأكرث  »وقال 
ن�سرتي منهم،  اأن  لنا  قوم، جاز  اأيدي  وراأيناه يف  نعرفه حراًما،  ما مل  فاأما  بعينه، 
اإميان ل يحرم فيها  البيع، والتجارة، والأ�سياء على ظاهرها، والدار دار  وجائز لنا 

�سيء اإل ما عرفناه حراًما«)2(.

)هـ( املوقف الفقهي الشيعي، من مسألة احلكم يف غيبة اإلمام املعصوم:

القائم يف ع�سر ظهور  الإمامي، من احلكم الإ�سالمي  الفقهي  املوقف  اإن 
الإمام املع�سوم، موقف منطقي، وفًقا للمعتقد ال�سيعي يف م�ساألة الإمامة، ويحل 
القائم، وم�سكلة حفظ وحدة الأمة، وحفظ  التعامل والعمل مع احلكم  م�سكلة 

)1( الأمة، واجلماعة، وال�سلطة، �س 133 - 136.
)2( مقالت الإ�سالميني، �س 468.
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العامة  احلياة  �سرورات  ويراعي  متا�سكه،  وحفظ  املجتمع،  حلياة  العام  النظام 
واخلا�سة لل�سيعة، مبا هم معار�سة �سيا�سية، بهذا املوقف املركب:

مطلًقا،  ب�سرعيته  العرتاف  عدم  مع  القائم  احلكم  مع  والتعامل  العمل  من   -1
لالعتبارات التي اأ�سرنا اإليها وتقدم بيانها.

فيما عدا  ال�سرعية  ال�سالم -  املع�سومني - عليهم  الأئمة  تعاليم  اتباع  2- ومن 
ذلك من �سوؤون احلياة العامة واخلا�سة، يف جمال العبادات وغريها من املعامالت.

املوقف  هي  الفقهي  امل�ستوى  على  حل  اإىل  حتتاج  التي  امل�سكلة  ولكن 
لالإمام  الكربى  الغيبة  ع�سر  يف  الإ�سالمي  احلكم  م�ساألة  من  ال�سيعي  الفقهي 
الثاين ع�سر ، التي ابتداأت يف �سنة )329هـ( بوفاة اآخر ال�سفراء الأربعة يف 
انقطعت منذ ذلك  ال�سمري()1(؛ حيث  الغيبة ال�سغرى، وهو )علي بن حممد 

. احلني كل �سلة مبا�سرة، اأو غري مبا�سرة لل�سيعة، مع الإمام الثاين ع�سر

وهذه امل�سكلة تربز على م�ستويني يف مرحلتني تاريخيتني.

)1( بداأت الغيبة ال�سغرى �سنة )260هـ(. وقد كان الت�سال بني ال�سيعة وبني الإمام يتم بوا�سطة ال�سفراء، وهم 
اأربعة: 1- عثمان بن �سعيد العمري/ 2- حممد بن عثمان العمري/ 3- احل�سني بن روح النوبختي/ 4- 
وبداأت  الرابع،  ال�سفري  بوفاة  وانتهت  �سنة )329هـ(  اإىل  الغيبة  هذه  امتدت  وقد  ال�سمري.  علي بن حممد 
الغيبة الكربى. وقد مت اإعالن هذه الغيبة الكربى يف اآخر ر�سالة تلقاها ال�سفري الرابع من الإمام، وهي: »ب�سم 
اهلل الرحمن الرحيم. يا علي بن حممد ال�سمري، اأعظم اهلل اأجر اإخوانك فيك، فاإنك ميت ما بينك وبني �ستة 
اأيام، فاجمع اأمرك، ول تو�س اإىل اأحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فال ظهور اإل بعد اإذن 
اهلل تعاىل. و�سياأتي من يدعي امل�ساهدة قبل خروج ال�سفياين وال�سيحة، فهو مفرت، كذاب« وقد تويف ال�سمري 

خالل ال�ستة اأيام التي حددتها الر�سالة.
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امل�ستوى الأول يف املرحلة التاريخية:

هذه املرحلة بداأت ببداية الغيبة الكربى، وانقطاع الت�سال املبا�سر، وغري 
املبا�سر، مع الإمام الثاين ع�سر ، وا�ستمرت طيلة الفرتة التاريخية التي قام 
فيها حكم با�سم الإ�سالم يف مناطق التواجد ال�سيعي يف العامل الإ�سالمي، وتكاد 

تكون جميع مناطق )دار الإ�سالم(.

عهد  مع  املتزامن  العبا�سية  اخلالفة  عهد  بقية  ت�سمل  املرحلة  وهذه 
اخلالفة الأموية يف )الأندل�س(، واخلالفة الفاطمية يف )�سمال اإفريقية( و)م�سر( 
و)�سورية(، كما يدخل يف هذه املرحلة احلكم العثماين الذي حمل �سمة اخلالفة، 
�سعارات احلكم  الإ�سالم، وحمل  با�سم  العبا�سية، وحكم  وراثة اخلالفة  وادعى 
�سلطانه  با�سًطا  الإ�سالمي،  الفقه  على  القانوين  ت�سريعه  يف  واعتمد  الإ�سالمي، 
ال�سيا�سي، ال�سكلي والواقعي، على معظم العامل الإ�سالمي. وحيثما قام حكم 

با�سم الإ�سالم يرفع �سعاره، ويدعي تطبيقه!

وعلى م�ستوى هذه املرحلة فاإن املوقف الفقهي ال�سيعي من هذه ال�سيغ من 
احلكومات، التي قامت با�سم الإ�سالم، مماثل - تقريًبا - للموقف الفقهي يف حالة 

ظهور الإمام املع�سوم.

وغاية الفرق بني املوقفني هي اإنه فيما ل يرجع اإىل ق�سايا العالقة باحلكم 
والدولة، وفيما عدا ل يت�سل بحفظ النظام العام، ويتوقف عليه، فاإن املرجع - يف 
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منه  ال�سرعية  الأحكام  لأخذ  التقليد  ل�سرائط  اجلامع  الفقيه  هو   - املرحلة  هذه 
على م�ستوى الفتوى، ويف الق�ساء، لف�سل اخل�سومات بني املتنازعني، ويف بع�س 
ا بـ )الأمور احل�سبية( من قبيل الولية  الق�سايا الأخرى، وهي ما ا�سطلح عليه فقهيًّ
على الأوقاف التي ل ويل لها، والولية على الأيتام و�سائر القا�سرين الذين ل 
ويل لهم، وغري ذلك من الوليات التي �سياأتي البحث عنها يف )وليات الفقيه(.

املوقف  مع  من�سجم  موقف  فهو  ال�سنية،  للمذاهب  الفقهي  املوقف  واأما 
ال�سلطة  ال�سلطان - قد ت�سلم  الفقهي يف م�ساألة احلكم بقدر ما يكون احلاكم - 
بطريقة م�سروعة ح�سب الراأي الفقهي املعتمد يف هذه املذاهب، وهو البيعة من 
الفرتة يف  هذه  ن�ساأت يف  وقد  والغلبة.  بالقوة  ال�سلطة  ت�سلم  قد  يكون  اأو  اأهلها، 
النا�س  التي يحكم  ال�سلطانية  والدولة  املت�سلطني،  الأمراء  م�سكلة  ال�سني  الفقه 
وجود  مع  امل�سلحة،  بالقوة  الفعلي  احلكم  على  ال�ستيالء  من  متكن  حاكم  فيها 

اخلليفة ال�سرعي الذي مل يعد يتمتع باأية �سلطة حقيقية.

الإمام  ظهور  ع�سر  يف  اخللفاء  مع  ال�سيعة  م�سكلة  ت�سبه  امل�سكلة  وهذه 
املع�سوم.

اأبرز من ت�سدوا لبحثها،  ال�سنة بحلول متنوعة، ومن  الفقهاء  وقد واجهها 
والتما�س احللول الفقهية لها، الفقيه ال�سيا�سي امل�سهور )اأبو احل�سن املاوردي( يف 

كتابه ال�سهري )الأحكام ال�سلطانية(.
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امل�ستوى الثاين من املرحلة التاريخية الثانية:

الت�سال  وتعذر   ، املع�سوم  الإمام  غيبة  يف  اأي�ًسا  هي  املرحلة  هذه 
املبا�سر، وغري املبا�سر، به.

والنظام  الإ�سالمي،  احلكم  بزوال  �سابقتها  عن  املرحلة  هذه  وتفرتق 
الإ�سالمي، مو�سوًعا و�سكاًل، و�سعاًرا، عن املجتمع ب�سورة مطلقة، وقيام حكومات 

ل ت�ستمد �سرعيتها من الإ�سالم بوجه من الوجوه.

وقد تكون هذه احلكومة، اأو تلك، قائمة على ع�سبية قبلية، اأو على مبادئ 
فل�سفية ود�ستورية خمالفة لالإ�سالم �سراحة، بل ومعادية لالإ�سالم باعتباره نظام 

حياة، وم�سروع دولة.

وذلك كما يف حكومات بع�س الأمراء املتغلبني الذين خرجوا عن طاعة 
الناحية ال�سكلية، كما هو �ساأن بع�س  وتبعية حكومة اخلالفة املركزية حتى من 

اأمراء الأطراف يف نهاية الع�سر العبا�سي الثاين، وما بعده.

وكما هو ال�ساأن يف احلكومات التي قامت يف البالد الإ�سالمية قبيل احلرب 
العاملية الأوىل كما يف )م�سر( و)الهند(، وبعد احلرب العاملية الأوىل كما يف �سائر 
وتقنني،  وتنظيم،  اأقيمت هذه احلكومات على منهج،  الإ�سالمية؛ حيث  البالد 

الدولة احلديثة يف )الغرب الأوروبي( احلديث.
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فاإن الإمام املع�سوم غائب بحيث ل ميكن الت�سال املبا�سر، وغري املبا�سر به، 
ول يوجد حكم اإ�سالمي على الإطالق، حقيقة، ول ادعاًء.

فما هو املوقف الفقهي الذي تقت�سيه ال�سريعة الإ�سالمية يف هذه احلالة؟

وهذا ال�سوؤال يواجه - يف هذه احلالة - امل�سلمني جميًعا، ولي�س خ�سو�سية 
ال�سيعة.

هنا م�ستويان يف النظر اإىل الواقع القائم واملوقف منه:

الأول: هو املوقف ال�سرعي من احلكم غري الإ�سالمي القائم فيما يت�سل 
بحفظ النظام العام حلياة املجتمع الإ�سالمي، وحفظ متا�سك املجتمع.

املجتمع  اإ�سالمي يف  اإقامة حكم  م�ساألة  من  ال�سرعي  املوقف  هو  الثاين: 
بديل عن احلكم القائم.

ا بالن�سبة اإىل امل�ستوى الأول: اأمَّ

فالظاهر اإن حكمه ال�سرعي مو�سع وفاق بني امل�سلمني، وهو وجوب املحافظة 
على املقدار ال�سروري من النظام العام حلياة املجتمع الإ�سالمي، وحفظ متا�سك 
هذا املجتمع بالتعاون مع ال�سلطات غري الإ�سالمية القائمة احلاكمة، وذلك لبع�س 
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العتبارات التي تقدم ذكرها، وعلى اأ�سا�س اأحد الأمرين اللذين ذكرناهما �سابًقا، 
وهما:

يحقق  الذي  باملقدار  الإ�سالميني،  غري  احلكام  هوؤلء  ل�سلطة  �سرعية  اإعطاء   -1
الهدف املذكور.

2- اإعطاء �سرعية لت�سرف امل�سلمني، وتعاملهم مع هوؤلء احلكام، باملقدار الذي 
يحقق هذا الهدف.

والظاهر اأن الأوفق بالأدلة ال�سرعية هو الثاين، بل هو هنا اأوىل من احلكومات 
الإ�سالمية اجلائرة، غري ال�سرعية، على مذهب ال�سيعة الإمامية. فاإنه اإذا جاز توهم 
م�سروعية اإعطاء ال�سرعية حلكام اجلور يف احلكومات الإ�سالمية من جهة قيامها 
با�سم الإ�سالم، ورفعها ل�سعار الإ�سالم، وتطبيقها ل�سريعة الإ�سالم، فاإنه ل جمال 
لهذا التوهم يف احلكومات القائمة على اأ�سا�س غري اإ�سالمي، مو�سوًعا، و�سكاًل، 

و�سعاًرا، وممار�سة، ب�سورة مطلقة.

واأما بالن�سبة اإىل امل�ستوى الثاين:

فاإن مقت�سى ما تقدم بيانه يف الف�سول ال�سابقة، وما ذكرناه من اأدلة العقل، 
والنقل، والإجماع، هو وجوب العمل لإقامة حكم اإ�سالمي.
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فقد عرفت اأن على امل�سلمني، مبقت�سى اإميانهم الإ�سالمي - عقيدة و�سريعة - 
اأن ميتثلوا، وينفذوا اخلطابات الإلهية العامة املوجهة اإليهم، باعتبارهم اأمة وجماعة، 

ول ميكن ذلك اإل باإقامة احلكومة الإ�سالمية، فتجب اإقامتها.

بل اإن اإقامتها واجب براأ�سه، م�ستقل بذاته، ولي�س بنحو الواجب املقدمي، 
واإقامة  وق�ساء،  العامة من جهاد،  الأحكام  وتطبيق  امتثال  اأن  بيانه من  تقدم  ملا 
الإ�سالمية،  للحكومة  اإقامة  ذاته  هو يف  العامة،  الأموال  و�سرف  وجباية  حدود، 
اإل يف بع�س ال�سكليات التي ل  ولي�ست ال�سلطة واحلكومة �سيًئا اآخر وراء هذا 

عالقة لها بجوهر ال�سلطة.

وهنا يفرتق املوقف الفقهي ال�سني عن املوقف الفقهي ال�سيعي املتداول 
واملعروف.

الفقهية -  الفرو�س  اأحد  على  البناء  يقت�سي  ال�سني  الفقهي  املوقف  فاإن 
ا�ستبعدنا  واإذا  الإ�سالمية،  الدولة  يف  الإ�سالمي  احلاكم  تعيني  يف  الكالمية 
احلاكم  تعيني  اأ�سلوب  فاإن  الوراثة،  اأو  والقوة،  بالتغلب،  احلكم  على  ال�ستيالء 

الإ�سالمي ينح�سر يف اعتماد مبداأ ال�سورى باإحدى �سيغتيه وهما:

1- ما ا�سطلحنا عليه بـ )ال�سورى العامة(، وهي ما ي�سطلح عليه الآن بـ )ال�ستفتاء 
العام(.
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2- )ال�سورى اخلا�سة( وهي ما ا�سطلح عليه الفقهاء بـ )�سورى اأهل احلل والعقد( 
على خالف بينهم يف: من هم اأهل احلل والعقد؟

ميكن  ال�سورى،  م�ساألة  يف  الفقهيني  املبنيني  هذين  اأحد  اأ�سا�س  فعلى 
للم�سلمني ال�سنة اأن يعينوا، اأو ينتخبوا حاكًما، وي�سكلوا حكومة اإ�سالمية.

واحلاكم املعني، اأو املنتخب، حاكم �سرعي اأ�سيل - اإذا كان جامًعا لل�سرائط 
املعتربة - بحكم وليته املعطاة له من الأمة.

بل يف الفرق الإ�سالمية من ذهب اإىل م�سروعية الثورة امل�سلحة، لإقامة احلكم 
الإ�سالمي العادل، فقد حكى )الأ�سعري( عن )املعتزلة، والزيدية، واخلوارج، وكثري 
من املرجئة( اأن اخلروج بال�سيف »واجب اإذا اأمكننا اأن نزيل بال�سيف، اأهل البغي، 
ونقيم احلق. واعتّلوا بقول اهلل : ژەئ  وئ  وئ  ۇئۇئژ ]املائدة/ 2[، 
بقول  واعتلوا   ،]9 ھژ ]احلجرات/  ھ   ھ      ھ   ہ   ہ      ہ    ژہ   وبقوله: 

اهلل : ژ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈژ ]البقرة/ 124[.

اإمام  على  اجتمع  اإذا  »ال�سيف  بقوله:  قال  ومن  الأ�سم(،  بكر  )اأبو  وقال 
عادل، يخرجون معه فيزيل اأهل البغي«.

اأما )اأ�سحاب احلديث: اأهل ال�سنة(، فقال عنهم )الأ�سعري(:
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يكون  قد  الإمام  واإن  الذرية،  و�ُسِبَيت  الرجال،  ُقِتَلت  ولو  باطل  »ال�سيف 
عادًل، ويكون غري عادل... ولي�س لنا اإزالته، واإن كان فا�سًقا، واأنكروا اخلروج على 

ال�سلطان، ومل يروه، وهذا قول اأ�سحاب احلديث«)1(.

اختالًفا  يختلف  فاإنه  واملعروف،  امل�سهور،  ال�سيعي  الفقهي  املوقف  واأما 
اإنه بناء على املوقف  ا عن املوقف الفقهي ال�سني يف هذه امل�ساألة؛ حيث  اأ�سا�سيًّ
الزمان.  اإمام  وهو  موجود،  حي    املع�سوم  الإمام  فاإن  ال�سيعي،  الكالمي 
والفراغ يف ال�سلطة الإ�سالمية لي�س نا�سًئا عن عدم وجود الإمام، واإمنا هو نا�سئ 

من غيابه الذي ت�سببت به اأو�ساع الأمة نف�سها ب�سيطرة »حكام اجلور« عليها.

ويناق�س جمهور الفقهاء ال�سيعة مبداأ ال�سورى، ول ي�سلمون بكونه اأ�سا�ًسا 
�ساحًلا لإعطاء �سرعية للحاكم املنتخب، اأو املعني على اأ�سا�سه، ومن ثم فال تكون 
اآيتي  النظر الفقهية الكالمية الإ�سالمية. ول يرون يف  �سلطته �سرعية من وجهة 
ا يف  ال�سورى، وفيما ورد يف �ساأن مبداأ ال�سورى يف ال�سنة، ما ي�سلح دلياًل �سرعيًّ

هذه امل�ساألة.

وجود  مع  اأ�سياًل  حاكًما  يكون  اأن  ميكن  ل   - حال  اأي  على   - واحلاكم 
ال�سيعة  الذي هو احلاكم الأ�سيل مبقت�سى عقيدة    الغائب  املع�سوم  الإمام 

الإمامية يف م�ساألة الإمامة.

)1( راجع مقالت الإ�سالميني، �س 451 - 452 و466 - 467.
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وهنا يربز عند فقهاء ال�سيعة موقفان فقهيان:

حكم  اإقامة  م�سروعية  عدم  اإىل  اأ�سحابه  يذهب  الذي  املوقف  اأحدهما: 
يقت�سي  احلاكم،  وتعيني  احلكم،  اإقامة  لأن  الكربى؛  الغيبة  ع�سر  يف  اإ�سالمي 
هذه  مبقت�سى  واأنف�سهم،  امل�سلمني،  اأموال  يف  والت�سرف  العامة،  الولية  ممار�سة 

الولية العامة.

والأ�سل الأويل يف م�ساألة الولية هو: اإن الولية - يف الأ�سل - هلل وحده، 
وعدم ولية اأحد على اأحد. والقدر املتيقن مما علم خروجه عن هذا الأ�سل الأويل 
هو ولية الت�سرف العامة على امل�سلمني للنبي � والإمام املع�سوم ، دون 
من عداهما. فيبقى كل من عداهما م�سموًل لالأ�سل الأويل القا�سي بعدم ولية 

اأحد على اأحد.

الوليات  بع�س  ثبوت  على  الدليل  دل  فقد  لل�سرائط  اجلامع  الفقيه  واأما 
اخلا�سة املحدودة واملحددة له، يف بع�س املوارد، فيقت�سر على ما علم ثبوته منها 

دون امل�سكوك، ف�ساًل عن الولية العامة.

ونتيجة هذا املوقف الفقهي هي - كما قدمنا - عدم م�سروعية ال�سعي اإىل 
اإقامة حكم اإ�سالمي يف ع�سر الغيبة.



يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي
312312

الإمامية،  ال�سيعة  فقهاء  قدماء  بني  امل�سهور  املعروف  هو  الراأي  هذا  ولعل 
وهو ما �سنف�سله يف البحث عن )ولية الفقيه العامة( من الناحية التاريخية لن�سوء 

هذه النظرية، والذاهبني اإليها.

يف  اإ�سالمي  حكم  اإقامة  اإىل  ال�سعي  م�سروعية  بعدم  القول  اأن  ويبدو 
ع�سر الغيبة، كان هو املعروف عن ال�سيعة يف اأو�ساط خمالفيهم فهذا اأبو احل�سن 

الأ�سعري )ت 324هـ( يقول:

»واأجمعت الرواف�س على اإبطال اخلروج، واإنكار ال�سيف، ولو قتلت، حتى 
يظهر لها الإمام وحتى ياأمرها بذلك...«)1(.

ثانيهما: املوقف الذي يذهب اأ�سحابه اإىل م�سروعية اإقامة حكم اإ�سالمي 
يف ع�سر الغيبة.

الق�سايا  من  الإ�سالمي  احلكم  فاإقامة  الوجوب،  ت�ساوق  هنا  وامل�سروعية 
التي يقال فيها يف الفقه اإنها من الأمور التي )اإذا جازت وجبت(، فيجب على 
اأحكام  يطبق  الإ�سالم،  اأ�سا�س  على  اإقامة حكم  اأجل  من  يعملوا  اأن  امل�سلمني 
ال�سريعة الإ�سالمية على املجتمع الإ�سالمي، وي�سوغ حياة امل�سلمني على اأ�سا�س 

هذه الأحكام.

)1( مقالت الإ�سالميني، �س 58 و451 و467، الطبعة الثالثة، 1400هـ - 1980م.
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وم�ستند هذا املوقف الفقهي عند معظم الذاهبني اإليه هو ما ا�سطلح عليه 
اأن الإمام  الدليل قد دل على  اأن  اإليه  الذاهبون  الفقيه(؛ حيث يرى  بـ )ولية 
ا،  ا عامًّ املع�سوم  قد ن�سب الفقيه اجلامع لل�سرائط يف ع�سر الغيبة الكربى، وليًّ
ولية ت�سرف على امل�سلمني. وقد ثبت للفقيه مبقت�سى هذه الولية جميع ما ثبت 
لالإمام املع�سوم الولية عليه. وهذا الفقيه اجلامع لل�سرائط هو احلاكم الإ�سالمي 
املعني بـ )املن�سب العام( حاكًما على امل�سلمني. وهذا هو اأ�سا�س م�سطلح )ولية 

الفقيه(.

وعلى هذا فعلى امل�سلمني اإقامة حكم اإ�سالمي يف ع�سر الغيبة على اأ�سا�س 
ال�سرعية  الت�سرف -  العامة يف  الولية  له من  مبا  الذي يعطي -  الفقيه(  )ولية 
احلكومة  واإقامة  الإ�سالمية،  الدولة  اإن�ساء  عليها  يتوقف  التي  الت�سرفات  لكل 
الإ�سالمية، وا�ستمرارها، وممار�ستها ل�سلطتها على اأموال النا�س، واأنف�سهم، كما هو 

ال�ساأن يف �سائر احلكومات، ولكن على اأ�سا�س تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية.

وفهم  عليها ح�سب مذهب  الدالة  والأدلة  الفقيه،  البحث يف ولية  فيقع 
القائلني بذلك، ملعرفة مدى دللة هذه الأدلة على �سحة دعوى الولية املذكورة 

وثبوتها من وجهة النظر الفقهية ال�سرعية.
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وقبل ذلك لبد من البحث عن )وليات الفقيه( اجلزئية اخلا�سة التي وقع 
الكالم بني الفقهاء يف ثبوتها له، وعدمه، ومعرفة ما هو ثابت منها، ثم ننقل الكالم 

اإىل البحث يف )وليات الفقيه العامة(، ودللة الأدلة عليها، وعدمها.

تعاىل  اهلل  ن�ساأل  الفقيه(  )وليات  بعنوان  ا  خا�سًّ بحًثا  له  عقدنا  ما  وهذا 
التوفيق لإكماله ون�سره.

دة الأوىل لهذه الأبحاث )�سباح يوم اجلمعة 17  وقد فرغنا من كتابة املُ�َسوَّ
حمرم �سنة 1410هـ املوافق 18 اآب �سنة 1989م(.

الطاهرين،  واآله  حممد  �سيدنا  على  اهلل  و�سلى  العاملني،  رب  هلل  واحلمد 
هذه  يف  النظر  لإعادة  التوفيق  تعاىل  ون�ساأله  باإح�سان.  اتبعوه  الذين  و�سحبه 
نافًعا  يجعله  اأن  تعاىل  واأ�ساأله  والتو�سع.  والتعمق،  الدقة،  من  ملزيد  الأبحاث 

للم�سلمني، واأن يرزقنا فيه الإخال�س له تعاىل.

وقد وقع الفراغ من هذه امل�سودة الثانية م�ساء )يوم الثالثاء 16 ربيع الثاين 
الثاين �سنة 1989م(. واحلمد هلل وال�سكر له  �سنة 1410هـ املوافق 14 ت�سرين 
على ا�ستجابة الدعاء والتوفيق لإعادة النظر فيه. وقد مت ذلك يف مراحل �ستى، 
ويف اأمكنة متعددة. وكان اأكرث عملنا يف هذه املخطوطة يف املنزل الذي هجرنا اإليه 
يف بريوت جلناب الأخ املح�سن اأبي قا�سم )حممد حممود حمود( وفقه اهلل تعاىل 
بلدة  يف  فقيه(  )جمال  ال�سيخ  الفا�سل  العامل  �سهرنا  منزل  ويف  اإليه،  واأح�سن 
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اأن يعامل كل من  )الق�سيبة/ ق�ساء النبطية يف جبل عامل(، ون�ساأل اهلل تعاىل 
ظلمنا واعتدى علينا بعدله، واأن يغفر ملن ارعوى)1( عن غيه منهم برحمته.

ارعوى: كفَّ وارتدع. )م(.  )1(





املـالحـــق





عنوان  اأن   - وتو�سع  متابعة  اإىل  يحتاج  الذي  اال�ستقراء  بح�سب   - يبدو 
)اإنكار ال�سروري( مل يرد يف االأخبار، كما مل يرد يف كلمات الفقهاء القدماء يف 
املحقق  هو  العنوان  هذا  اأورد  من  اأول  ولعل  فيها.  ذكره  ينا�سب  التي  االأبحاث 

احللي يف )ال�سرائع(، حيث قال يف تعداد النجا�سات:

»العا�سر: الكافر، و�سابطه كل من خرج عن االإ�سالم، اأو من انتحله وجحد 
ما يعلم من الدين �سرورة...«))(.

�ض له الفقهاء القدماء بالبحث، واأوردوه يف اأبحاثهم، هو اإنكار  والذي تعرَّ
وجوب، اأو حرمة، اأمور بعينها، اأو فعلها، اأو تركها بداعي ا�ستحالل ذلك. وهذا ما 

ورد يف الروايات اأي�ًسا.

))( �سرائع االإ�سالم للمحقق احللي )ت 676هـ(، )/ 47)، ب�سرح وتعليق ال�سيد عبد الزهراء احل�سيني، ط. اأوىل، 
دار الزهراء، بريوت، 409)هـ - 989)م.

امللحق الأول: حتقيق يف م�ضاألة اإنكار ال�ضروري 
واآثاره
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وهذه االأمور: اإما مما بني عليه االإ�سالم بح�سب االأخبار الواردة يف ذلك، على 
اخلالف بينها يف عدد ما بني عليه))(.

واإما ما ورد بعنوان )الكبرية()2(.

والظاهر اإن عنوان )اإنكار ال�سروري( - اإذا ثبت عدم وروده يف الروايات - 
االأمور  فاإن  اإليها،  امل�سار  الروايات  ورد يف  ما  عنوان مت�سيد ومنتزع من جمموع 
املن�سو�ض عليها اإنها مما بني عليه االإ�سالم، ال �سك يف اأنها من ال�سروريات املعلوم 
كونها منه، وكذلك الكبائر، فاإن كالًّ منهما ال ي�سع اأحًدا جهله اإذا كان م�سلًما يف 

بالد امل�سلمني.

من  وا�ستحلَّه  اأنكره  ما  بكون  اجلهل  امل�سلمني  بالد  امل�سلم يف  ادعى  ولو 
�سروريات االإ�سالم فهل ي�سمع منه ذلك، اأو ال عربة بادعائه؟

ال نتذكر االآن ما اإذا كان قد تعر�ض لذلك اأحد من الفقهاء )ولي�ض عندنا 
من الكتب �سوى م�سودات هذه االأبحاث، ونحن يف دم�سق )�سباح اجلمعة 3) 

رجب 0)4)هـ(.

))( الكليني، اأ�سول الكايف 2/ 27، )كتاب االإميان والكفر(، و�سائل ال�سيعة، )/ 3) - 29، حتقيق ون�سر موؤ�س�سة اآل 
البيت الإحياء الرتاث، قم - اإيران، اأبواب مقدمة العبادات - باب وجوب العبادات اخلم�ض، باب 2 - ثبوت 

الكفر واالرتداد بجحود بع�ض ال�سروريات وغريها.
)2( الكليني، اأ�سول الكايف، 2/ 285، )باب الكبائر(، و�سائل ال�سيعة، )/ 30 - 39 )مقدمة العبادات(، باب 2 

ثبوت الكفر واالرتداد بجحود بع�ض ال�سروريات وغريها مما تقوم احلجة فيه بنقل الثقات.
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ومقت�سى ما ثبت من لزوم درء احلدود بال�سبهات هو �سماع دعواه، وال يلزم 
باإقامة الدليل على �سدق دعواه اجلهل، لتعذر ذلك من جهة، وملخالفته لالمتنان 

و�سماحة ال�سريعة من جهة اأخرى.

وقد ذهب ال�سيخ )الطو�سي( يف )النهاية( اإىل اعتبار كون املنكر وامل�ستحل 
اأن  اآثار االإنكار عليه، واحلكم بكفره، وذلك من جهة  بالفطرة يف ترتيب  م�سلًما 

املّلي قد يجهل بع�ض االأحكام.

قابليته  ت�سمع منه دعوى اجلهل، لعدم  الفطري ال  اأن  ي�ستفاد من هذا  وقد 
للجهل، بخالف امللي، فاإنها ُت�سمع منه.

املقام، والتعبد  اإذا مل يكن ثمة ن�ض تعبدي يف  ويف هذا نظر، بل منع - 
النا�ض  زماننا، يف بالد االإ�سالم، بع�ض  ن�ساهد يف  فاإننا  ا -  بعيد جدًّ املح�ض هنا 
اأحكام  على  اطالعهم  تي�ّسر  عدم  ب�سبب  االأحكام،  من  كثرًيا  يجهلون  الذين 
االإ�سالم بنحو تف�سيلي لالن�سراف اإىل علوم اأخرى، اأو لال�ستغراق يف االأعمال، 
يحكي  الروايات  وبع�ض  زمان،  كل  يف  موجود  اأمر  وهذا  املعلم.  تي�سر  لعدم  اأو 
عن وجوده يف زمان االأئمة - عليهم ال�سالم، ولعل مما ي�سعر، اأو يدل على �سماع 

دعوى اجلهل، رواية )عمر بن يزيد(، عن ال�سادق ، وفيها:

»واأما من مل ي�سمع ذلك فهو عذر حتى ي�سمع، ثم قال : »يوؤمن هلل 
ويوؤمن للموؤمنني« ))(.

))( الو�سائل، )/ 37 - 38 )الباب 2(، ح 9).
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وهل لعنوان )ال�سروري( مو�سوعية يف ترتب االأثر على اإنكاره، اأو اإن ترتب 
االأثر على اإنكاره حيث كا�سفيته عن اإنكار النبوة والر�سالة؟

من  اعترب  واإمنا  مو�سوعية،  ال�سروري  لعنوان  لي�ض  اأنه  يف  عندنا  �سك  ال 
ا يقت�سي ذلك،  حيث كا�سفيته عن اإنكار ال�سريعة وا�ستلزامه لذلك، وكونه �سروريًّ
ويك�سف عنه. وال يك�سف تعبري من عرب بـ )ال�سروري( من الفقهاء عن اعتبارهم 

له على نحو املو�سوعية خا�سة واأنهم عربوا بكون اجلاحد عاملًا بكونه من الدين.

ويرتتب على هذا اأمران:

ال  بحيث  عر�ست،  ل�سبهة  اال�ستحالل،  اأو  االإنكار،  كان  اإذا  اإنه  االأول: 
يقت�سي اإنكاره وا�ستحالله تكذيب النبي �، واإنكار ال�سريعة، وال يالزمه، فال 

ميكن احلكم برتتيب اآثار االإنكار واال�ستحالل عليه من احلكم بكفره وارتداده.

من  اال�ستحالل،  ومو�سوع  االإنكار،  متعلق  يكون  اأن  يتعني  ال  اإنه  الثاين: 
�سروريات االإ�سالم، باملعنى امل�سطلح لل�سروري بل يكفي يف ترتب اأثر االإنكار كونه 

�سروري الثبوت عند املنكر مبقت�سى الدليل املعترب عنده.

كذلك ال يعترب اأن تكون املع�سية من الكبائر باملعنى امل�سطلح، بل يكفي 
ثبوت كون الفعل مع�سية عند امل�ستحل بالدليل املعترب. واإىل هذا ذهب �ساحب 
وهو  الكتاب،  نقلناها يف منت هذا  التي  عبارته  عليه  تدل  الربهان( كما  )جممع 
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الظاهر من مذهب )احلر العاملي( ح�سب العنوان الذي و�سعه للباب املخ�س�ض 
للم�ساألة ))(.

وتدل على ذلك بع�ض االأخبار من قبيل رواية )اأبي عمرو الزبريي(، عن 
ال�سادق ، وفيها:

قد  اأنه حق  يعلم  وهو  اجلاحد،  يجحد  اأن  وهو  معرفة،  على  واجلحود   ...«
ا�ستقر عنده«)2(.

ومن قبيل رواية )حتف العقول(، عن ال�سادق ، وفيها:

واالإنكار،  اجلحد،  بجهة  اهلل  ع�سي  مع�سية  كل  الكفر  فمعنى   ..«
واال�ستخفاف، والتهاون يف كل ما دق وجل، وفاعله كافر«)3(.

الرحيم  )عبد  رواية   - االإطالق  مبقت�سى  اجلهة،  هذه  من   - معناها  ويف 
الق�سري(، عن ال�سادق ، وفيها:

».. واإذا قال للحالل: هذا حرام، وللحرام هذا حالل، ودان بذلك، فعندها 
يكون خارًجا من االإميان واالإ�سالم اإىل الكفر« )4(.

))( الو�سائل، )/ 30 )مقدمة العبادات(، الباب 2.
)2( الو�سائل، )/ 32 - 33 )مقدمة العبادات(، الباب 2، ح 9.

)3( الو�سائل، )/ 36 )باب 2(، ح 5).

)4( الو�سائل، )/ 37 )باب 2(، ح 8).
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على كل حال، فاإن داللة ق�سية )اإنكار وا�ستحالل ما علم من الدين( على 
ما ذكرناه من »كلية االإ�سالم« �سديدة الو�سوح، واإال مل يكن وجه لرتتيب حكم 

الكفر، واالرتداد، وما ي�ستتبعه.



قد ن�ض اهلل تعاىل يف القراآن الكرمي على خالفة االإن�سان العامة يف االأر�ض 
ڀ   پڀ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعاىل:  بقوله 
ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ...ژ ]البقرة/ 30 - 39[.

ژۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ   وقوله تعاىل: 
ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ىژ ]النمل/ 62[.

وقوله تعاىل: ژٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ             ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  
ٺ   ٺ            ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ  ژ ]فاطر/ 39[.

بها  يتمتع  لي�ست مطلقة، وال  االأر�ض  لالإن�سان على  العامة  وهذه اخلالفة 
االإن�سان كيفما كان حاله، بل هي م�سروطة باأ�سل التوحيد واإعمار االأر�ض.

�سورة  يف  اال�ستخالف  اآية  على  ال�سابقة  االآيات  داللة  مقت�سى  هو  وهذا 
)البقرة( واملمهدة لها، وهي االآيات ]26، 27، 28، 29[ فقد دلت على اأن ثمة 

امللحق الثاين: خالفة الإن�ضان يف الأر�ض
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كما  االآنفة  )فاطر(  �سورة  اآية  ظاهر  وهو  الب�سر،  وبني  تعاىل  اهلل  بني  موثًقا،  عهًدا 
هو  وهذا  املدنية/ 57.  )احلديد(  �سورة  من  الثامنة  االآية  اأي�ًسا  ذلك  على  دلت 

ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ژ  تعاىل:  قوله  �سريح 
چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ   ڃڃ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  

ڍ ژ ]االأعراف/ 72)[.
ويفهم من جمموع االآيات الكرمية اأن هذا امليثاق يت�سمن االإميان باهلل، وبناء 

العالقات االإن�سانية على العدل، واإعمار االأر�ض.

وهذا امليثاق الذي تقوم على اأ�سا�سه اخلالفة العامة لالإن�سان على االأر�ض، 
هو ما فطر اهلل النا�ض عليه من غريزة االإميان والتوحيد، ومبداأ اخلريية يف النف�ض 

االإن�سانية )ال�سمري(.

وهذه اخلالفة العامة ال يخل بها ما ي�سوب التوحيد من �سوائب، وما يالب�ض 
االإعمار من اإف�ساد. وقد دلت على ذلك �سراحة جملة من االآيات.

ہ   ہ   ہ   ہ  ۀ   ۀ  ڻ   ڻ   ڻ   ژڻ   تعاىل:  قوله  منها 
ۇ   ڭۇ  ڭ  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ   ھ  

ۆژ ]النحل/ )6[.

ومنها قوله تعاىل: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  

ٹ  ٹ       ٹ  ڤژ ]فاطر/ 45[.
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ومنها قوله تعاىل: ژڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ     ک  
ک   کک  گ  گ  گ  گ   ڳ    ڳژ ]االأعراف/ 00)[.

هذا ما كان من �ساأن اخلالفة العامة التي ثبتت جلميع الب�سر.

واأما اخلالفة اخلا�سة - خالفة اال�سطفاء - فهي ل�سنف من النا�ض ثبتت 
اأهلية،  اأكرث  ب�سروط جتعلهم  يتمتعون  ولكنهم  الب�سر،  ك�سائر  العامة  اخلالفة  لهم 
العامة،  اخلالفة  يف  الثابتة  نف�سها  ال�سروط  هي  ال�سروط  وهذه  م�سوؤولية.  واأكرث 

ولكنها �سارمة لي�ض فيها �سوائب.

اإن خالفة اال�سطفاء - اخلالفة اخلا�سة - م�سروطة بالتوحيد اخلال�ض النقي 
من ال�سوائب، واإعمار االأر�ض، وعدم االإف�ساد يف االأر�ض بعد اإ�سالحها، وال�سلوك 

العادل يف املجتمع. وقد دلت �سراحة جملة من االآيات على هذه ال�سروط.

منها قوله تعاىل: ژڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  
ڇ   ڇ      چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ  
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   

ک  ک  گ  گ  ژ ]النور/ 55[.

ژۈ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ  ۉۉ  ې  ې  تعاىل:  وقوله 
ې ې  ى ىائ  ائ ەئ  ەئ  وئ.ۇئ ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  

ېئ  ېئ   ېئ       ىئژ ]يون�ض/ 3)-4)[.
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وكون هذه اخلالفة اخلا�سة تنزع وتزول عند االنحراف، واالإخالل ب�سرطها، 
فقد دلت عليه �سراحة وظاهًرا، جملة من االآيات التي ق�ض اهلل تعاىل فيها م�سري 
االأمم ال�سابقة التي ا�سطفاها لهذه اخلالفة، ثم نزع اخلالفة عنها ملا انحرفت عن 

ميثاق اهلل، كما حذر اأجيال االأمة االإ�سالمية من مثل هذا امل�سري.

منها قوله تعاىل يف �ساأن نوح وقومه: ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ... 
ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  

گگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳژ ]يون�ض )7 - 73[.

فقد ا�سطفى اهلل تعاىل من قوم نوح الذين اآمنوا منهم، واأجناهم، وا�ستخلفهم: 
ژۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    ژ ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     چ  چ  چ  چ  ڇ   ڃ  ڃ      ڃ   ڃ   ڄ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڍ     ژڇ   ژژ  ژ      ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ  

ڈ  ڈ  ژ  ژڑ ژ ]هود/ 36 - 48[.

ژۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ   وقوم عاد:  �ساأن هود  تعاىل يف  قوله  ومنها 
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ژٿ   ائژ  ائ   ىى   ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
ژ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ  

ڭ      ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ژہ  

ڭژ ]االأعراف/ 65 - 72[.
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وقال اهلل تعاىل يف �ساأن قوم عاد اأي�ًسا: ژھ  ھ    ے  ےژ ژڇ ڍ  
ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ      گ  گ  

گ         ڳ  ڳژ ]هود/ 50 - 57[.

ومنها قوله تعاىل يف �ساأن �سالح، وقومه ثمود: ژىئىئ  ىئ  ی  ی  ی        
ی  جئ  ژ ]هود/ )6[.

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ژڭ  

ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ    ژٱ   ۉې ژ 
ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ  ڀ  
ڻ    ڻ  ڻ  ں   ژں   ڤژ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   

ڻژ ]االأعراف/ 73 - 78[.

ڄڃ   ڄ  ڄ   ژڄ   وقومه:  �سعيب  �ساأن  يف  تعاىل  قوله  ومنها 
ےۓ   ے   ھ   ھ   ژھ   چژ  ڃ   ڃ   ڃ  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ڭ...  ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   
ہ   ہ  ہ  ہ   ڀ  ٺ...ۀ   ڀ  ڀ   پ  پ    ڀ  

ھژ ]االأعراف/ 85-)9[.

ھ    ہ   ژہ   اإ�سرائيل:  وبني  مو�سى  �ساأن  يف  تعاىل  قوله  ومنها 
ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ  
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ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ژۈ   ۆژ   ۆ  
ۇئ    وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې  
ۆ         ۇ   ۇ   ژڭ    ](29-(28 ۆئژ ]االأعراف/  ۇئ  
ۉ        ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ  
ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائائ   ى   ى    ې   ې   ې   ې   
ڱ   ڱ   ژڳ    ](37 ]االأعراف/  ۈئژ  ۆئ   ۆئ   ۇئ  
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ژڎ    ](62 ]االأعراف/  ہ ژ  ہ   
ڳ   ڳ    ڳڳ   گ   گ   گ   کگ   ک   ک   ک    ڑ   ڑ  

ڱ ژ ]االأعراف/ 67)[.

وقد نزع اهلل اخلالفة اخلا�سة - خالفة اال�سطفاء - من بني اإ�سرائيل))(.

وهذه �سنة اهلل يف �ساأن اخلالفة اخلا�سة، خالفة اال�سطفاء، بالن�سبة اإىل االأمم 
القدمية. وهي �سنة من �سنن التاريخ الثابتة بح�سب الروؤية القراآنية حلركة التاريخ 
الب�سري. فلي�ض ثمة ا�سطفاء عرقي ل�سعب من ال�سعوب، اأو اأمة من االأمم، كما 
يتوهم اليهود، وكما تنظر بع�ض االأمم اإىل نف�سها، وكما يتوهم بع�ض امل�سلمني نتيجة 

لروؤية غيبية لي�ست من االإ�سالم يف �سيء!
))( الحظ ]البقرة/ )6[، ]البقرة/ 90[، و]الن�ساء/ 55)-)6)[، و]املائدة/ 3)[، و]اآل عمران/ 2))-3))[، 

وغريها. 
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اإن اال�سطفاء االإلهي، يف حركة التاريخ، هو ا�سطفاء يتم على اأ�سا�ض القيم 
االأخالقية، واالأمانة ملقت�سيات اخلالفة، والتعامل مع الواقع املو�سوعي ال�سارم.

االإ�سالمية، كما جرت  االأمة  اإىل  بالن�سبة  ال�سنة جتري  فاإن هذه  هنا  ومن 
بالن�سبة اإىل االأمم القدمية، دون اأي فرق بينهما. 

اأجيال االأمة االإ�سالمية حمكومة  اأن  القراآن الكرمي  فقد بنّي اهلل تعاىل يف 
يف  اهلل  ل�سنة  القدمية  االأمم  من  كغريها  وخا�سعة  التاريخي،  القانون  هذا  بنف�ض 

خالفة اال�سطفاء. 

فاإن اهلل تعاىل ينزع عنه  واإذا اأخل جيل منها ب�سروط اال�سطفاء االإلهي، 
خالفته، وينزل به العقوبة والعذاب، نتيجة النحرافه عن النهج القومي. 

وهذه العقوبة لي�ست اأخروية فقط، واإمنا هي دنيوية اأي�ًسا، تتمثل يف فقدان 
املركز القيادي، ويف الفنت الداخلية، ويف الفقر، والتخلف.

فمن ذلك قوله تعاىل: ژڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ   ٿ    ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ            ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦژ 

]االأنعام/ 33)[.

مت   خت   حت   جت   يب    ىب   ژمب   تعاىل:  وقوله 
جس    مخ   حخ   جخ   مح   جح   حجمج   يث   ىث   مث  جث   يت   ىت  

حسژ ]االأنعام/ 65)[.
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چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ژڄ   تعاىل:  وقوله 
ژ   ڈڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ  
ڳ   گ   گ   گ    . ک  ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  
ڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ  

ڻژ  ]التوبة/ 39-38[.

ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ژۋ   تعاىل:  وقوله 
ې  ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یژ ]حممد/ 38[.

اإىل غري ذلك من االآيات، وقد ورد يف ال�سنة كثري مما يدل على ذلك. 

يف  واإمتامه  البحث  هذا  �سياغة  الإعادة  اهلل  وفق  العاملني.  رب  هلل  واحلمد 
 ، علي  املوؤمنني  اأمري  مولد  يوم  رجب(،   (4 اجلمعة  )يوم  م�ساء   - دم�سق 
املوافق )9 �سباط 990) م( يف ال�ساعة التا�سعة م�ساًء ونحن يف �سيافة االأخ الكرمي 
)اأبي �سبيح، ال�سيد �سائب النحا�ض( وفقه اهلل و�سانه من كل �سوء، ونحن يف بيته 

يف )غوطة دم�سق(.



 

متهيد: العالقات الأوىل

ن�ساأت العالقات االأوىل بني النبي � واليهود يف االأيام، اأو االأ�سابيع االأوىل 
للهجرة. فال �سك اأن اليهود كانوا يراقبون بدقة منو الدعوة االإ�سالمية يف )مكة(، 
وما تتعر�ض له، وانت�سارها البطيء ال�سعب، بثبات م�ستمر، بني قري�ض والعرب، 
يدركون  اخلارجية،  و�سالتهم  اآنذاك،  احل�ساري  وتفوقهم  ثقافتهم  بحكم  فكانوا 
اأهمية هذا التطور، وما ميكن اأن يحمله لهم والأو�ساعهم االقت�سادية وال�سيا�سية يف 

)�سبه اجلزيرة( من حتوالت اأ�سا�سية، وكبرية.

ا�ستجاب  وقد  وامل�سلمني،  النبي  مع  التوا�سل  اإىل  بادروا  فقد  ولذلك 
االإ�سالمية  الدعوة  �سميم  يف  التوا�سل،  لهذا  وانفتاح،  بحرارة  النبي �، 

ڃ   ڃ      ڃ   ژڄ   تعاىل:  قوله  ذلك  على  دل  كما  ال�سعوب(  )تعارف 
چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ڃ  چ  

ژ ژ ]احلجرات/ 3)[.

امللحق الثالث: )ال�ضحيفة/ الكتاب( بني امل�ضلمني 
واليهود يف املدينة
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هـ())(،  )ت )38  قولويه  بن  علي  بن  ال�سدوق حممد  ال�سيخ  روى  وقد 
والن�سري،  )قريظة،  اليهود  وجاءته   ...« قال:  ها�سم(،  بن  اإبراهيم  بن  )علي  عن 
وقد  تقول،  ما  �سمعنا  قد  له:  فقالوا  تدعو؟  ما  اإىل  حممد،  يا  فقالوا:  وقينقاع(، 
اأن ال نكون لك وال عليك، وال نعني عليك  جئناك لنطلب منك الهدنة، على 
اأحًدا، وال نتعر�ض الأحد من اأ�سحابك، وال تتعر�ض لنا، وال الأحد من اأ�سحابنا، 

حتى ننظر اإىل ما ي�سري اأمرك، واأمر قومك.

على  يعينوا  اأال  كتابًا  بينهم  وكتب  ذلك.  اإىل   � اهلل  ر�سول  »فاأجابهم 
وال  ب�سالح،  وال  يد،  وال  بل�سان،  اأ�سحابه،  من  اأحد  على  وال   ،� اهلل  ر�سول 
فاإن  �سهيد.  عليهم  بذلك  اهلل  نهار.  وال  بليل،  ال  والعالنية،  ال�سر  يف  بُكراع)2(، 
فعلوا فر�سول اهلل � يف حل من �سفك دمائهم، و�سبي ذراريهم ون�سائهم، واأخذ 

اأموالهم. وكتب لكل قبيلة منهم كتابًا على حدة...«)3(.

وكان الذي توىل اأمر )بني الن�سري( حي بن اأخطب، وكان الذي توىل اأمر 
)بني قريظة( كعب بن اأ�سد، والذي ويل اأمر )بني قينقاع( خمرييق.

ويبدو اأن هذا االت�سال بني اجلماعة اليهودية يف )املدينة(، وبني النبي �، 
كان اأول ات�سال بني امل�سلمني واليهود على م�ستوى العقد ال�سيا�سي يف املجتمع 

))( اإكمال الدين، �ض 4)) - 5)).
)2( بُكراع: ِبَخْيل. )م(.

)3( رواه املجل�سي يف بحار االأنوار، 9)/ 0)) - ))).
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االإ�سالمي اجلديد، االأ�سابيع، اأو االأ�سهر االأوىل من هجرة النبي �، وقبل معركة 
)بدر(.

من  جزًءا  كانوا  الذين  اليهود  من  منهم  ق�سم  اليهود  هوؤالء  اأن  ويالحظ 
املدينة(،  خارج  )من  منهم  وق�سم  قينقاع(.  )بنو  وهم  املدينة(،  )يرثب:  �سكان 
هذه  يف  ذكر  لهم  يرد  مل  من  )املدينة(  خارج  اليهود  ومن  )الن�سري(.  بنو  وهم 

املعاهدات، وهم يهود )خيرب(.

)ال�سحيفة(،  فيها  و�سعت  التي  التالية  للمرحلة  االت�سال  هذا  مهد  وقد 
تركيبه، وو�سعت عليهم  واأدجمتهم يف  االإ�سالمي،  املجتمع  اليهود يف  واأدخلت 

م�سوؤوليات �سيا�سية، واجتماعية، ودفاعية.

ال�سحيفة: 

اإ�سحاق  ابن  هو  كاملة  اأنها  يفرت�ض  ب�سورة  الن�ض  هذا  نقل  من  اأقدم 
)ت )5) هـ( يف �سريته التي و�سلت اإلينا مهذبة عن طريق )ابن ه�سام(، و�سنذكر 

جميع ما اأمكن للباحثني ا�ستق�ساوؤه من م�سادر هذا الن�ض يف فقرة م�ستقلة.

الت�سمية: 

يف  اأطلق  الذي  اال�سم  وهو  )الكتاب(،  ا�سم  الن�ض  هذا  على  يطلق  تارة 
نهايته؛  ويف  النبي...«  حممد  من  كتاب  »هذا  فيها:  ورد  حيث  الن�ض؛  مقدمة 
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حيث جاء يف البند )47( اخلتامي »... واإنه ال يحول هذا الكتاب دون ظامل اأو 
اإ�سحاق(؛ حيث قال: »وكتب ر�سول  اآثم«، وهي الت�سمية التي ا�ستعملها )ابن 

اهلل كتابًا...«.

وتارة اأخرى يطلق عليها ا�سم )ال�سحيفة(، وهو اال�سم الذي تردد ذكره يف 
بـ )ال�سحيفة( يف البند )22(: »... واإنه ال  ثنايا الن�ض؛ حيث وردت الت�سمية 
يحل ملوؤمن اأقر مبا يف هذه ال�سحيفة...«، ويف البند )37(: »... واإن بينهم الن�سر 
على من حارب اأهل هذه ال�سحيفة...«، ويف البند )39(: »... واإن يرثب حرام 
اأهل هذه  واإنه ما كان بني   ...« البند )42(:  ال�سحيفة«، ويف  جوفها الأهل هذه 
»... مثل ما  البند )46(:  ال�سحيفة..«، ويف  اأتقى ما يف هذه  ال�سحيفة... على 
الأهل هذه ال�سحيفة...«، والبند )47( اخلتامي: »... واإن اهلل على اأ�سدق ما يف 

هذه ال�سحيفة واأبره...«.

وغريهم  امل�ست�سرقون  وا�ستعمل  )وثيقة(،  ا�سم  املعا�سرون  ا�ستعمل  وقد 
ا�سم )د�ستور املدينة(، وا�سم )الوثيقة( كما جاء لدى )مونتجومري وات( يف كتابه 

)حممد يف املدينة( �ض )327(، وما بعدها.

ولكننا نف�سل اأن ن�ستعمل يف درا�ستنا هذه ا�سم )ال�سحيفة(. 

ه�سام( يف  )ابن  نقله  كما  اإ�سحاق(  )ابن  ن�ض  على  �سنعتمد  الن�ض:  اأ- 
�سريته.
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وقد وردت بع�ض الزيادات الطفيفة يف كتاب )االأموال( الأبي عبيد، وهي 
ال توؤثر على املعنى، ورمبا تكون الزيادات تو�سيحية من الن�ساخ اأدجمت يف الن�ض 

االأ�سلي، �سهًوا وت�ساحًما، و�سن�سري اإليها يف الهام�ض. 

قال )ابن اإ�سحاق(: 

اليهود،  فيه  وادع  واالأن�سار،  املهاجرين  بني  كتابًا  اهلل  ر�سول  »وكتب 
وعاهدهم، واأقرهم على دينهم واأموالهم، وا�سرتط عليهم، و�سرط لهم: 

املوؤمنني  بني  النبي  حممد  من  كتاب  هذا  الرحيم.  الرحمن  اهلل  »ب�سم 
وامل�سلمني من قري�ض، واأهل يرثب، ومن تبعهم، فلحق بهم )فحل معهم(، وجاهد 

معهم.

رمبا يكون ذكر املوؤمنني وامل�سلمني للداللة على �سمول املعاهدة للم�سلمني 
ا باملهاجرين دون )االأعراب(،  غري املهاجرين؛ حيث اإن ا�سم املوؤمنني كان خا�سًّ
املوؤمنني  بني  التفرقة  كون  املوؤكد  غري  من  باأنه  اال�ستفادة  هذه  الطعن يف  وميكن 

گ   گ    گ   گ   ک   کک   ک   ژڑ   االآية  اأ�سا�ض  على  وامل�سلمني 
�سورة  كون  الحتمال   .](4 ]احلجرات/  ڱژ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
)احلجرات( نزلت يف وقت متاأخر عن و�سع )ال�سحيفة(، ويرجح هذا االحتمال 

ذكر )احلجرات( يف ال�سورة املباركة. 
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»1- اإنهم اأمة واحدة من دون النا�ض«:

املتميزة،  ال�سيا�سية  اجلماعة  هو  )اأمة(  بكلمة  املراد  اأن  يف  لدينا  �سك  ال 
قبلي، وغري  قائم على معيار جديد غري  والتمايز  النا�ض(.  قوله )من دون  بقرينة 
املحتوى  �سرح  تت�سمن  ال�سحيفة  التالية يف  والبنود  معيار عقيدي.  وهو  دموي، 
ال�سيا�سي - العقائدي لكلمة )اأمة( يف الن�ض، اإىل جانب ما تت�سمنه من اأ�سكال 

تنظيمية.

ولكن �سوؤااًل يرد هنا وهو:

اإن مرجع ال�سمري يف )اإنهم( هل هو خ�سو�ض امل�سلمني، ويكون قوله )ومن 
تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم( يف مقدمة )ال�سحيفة( اإ�سارة اإىل امل�سلمني الذين 
لي�سوا من )يرثب(، اأو قري�ض، بل ينتمون اإىل قبائل اأخرى، وحينئذ فيكون املراد 
بـ )اأمة( يف البند االأول خ�سو�ض امل�سلمني، وال يكون اليهود جزًءا من االأمة؛ 
الأن االأمة على هذا هي القائمة على اأ�سا�ض عقيدي، ب�سرف النظر عن ت�سكلها 
ن  يف جمتمع �سيا�سي واحد، واإمنا هم فقط جزء من املجتمع ال�سيا�سي الواحد املكوَّ

من )اأمتني(.

اأو اإن املراد بـ )من تبعهم وحلق بهم..( هو اليهود الذين كانوا الطرف االآخر 
البند  بـ )اأمة( يف  املراد  يكون  وحينئذ  االجتماعي،   - ال�سيا�سي  العقد  هذا  يف 
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مل�سطلح )جمتمع  مرادفة  الكلمة  وتكون هذه  واليهود،  امل�سلمني  االأول جمموع 
�سيا�سي واحد(، وال يراد بها االأمة باملعنى العقيدي.

وعلى كال االحتمالني تكون االأمة باملعنى العقيدي قادرة على الت�سكيل 
اأ�سا�ض  على  قائمة  اأخرى(  )اأمة  ومن  منها  يتكون  متنوع  �سيا�سي  جمتمع  يف 
خا�سًعا  تنوعاته  بكل  ال�سيا�سي  املجتمع  ويكون  اأو غريهما،  عرقي،  اأو  عقيدي، 

لنظام حكم واحد، ولنظام قانوين واحد، يحكم اجلميع.

ا، وهو اأن هذا الن�ض - وثمة دالئل  وهنا نلفت اإىل اأمر عظيم االأهمية جدًّ
اأنه يف الفكر االإ�سالمي ال يوجد تالزم بني مفاهيم: وحدة  اأخرى - يدل على 

االأمة )باملعنى العقيدي(، ووحدة املجتمع ال�سيا�سي، ووحدة الدولة.

اإن وحدة االأمة )باملعنى العقيدي(، اأمر ثابت ال ميكن الت�سكيك يف ثباته 
وحرمة االإخالل به، ولكن يف اإطار وحدة االأمة ميكن اأن يتعدد املجتمع ال�سيا�سي، 
الواحدة  االأمة  داخل  ال�سيا�سي  املجتمع  تعدد  الدولة ح�سب  تتعدد  اأن  وميكن 

بـ )املعنى العقيدي(.

وبالعودة اإىل حمل الكالم نقول:

رمبا يرجح االحتمال الثاين يف فهم الن�ض، اأن البند )6)( ورد فيه )اإن من 
تبعنا من يهود...( فاعترب اليهود تابعني للم�سلمني يف هذا التعاقد، وهم )تابعون( 

باعتبارين:
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االأول: اإن االأ�سا�ض الت�سريعي - القانوين للمجتمع ال�سيا�سي اجلديد هو 
االإ�سالم.

تاأ�سي�ض املجتمع قام بها امل�سلمون، فهم ميثلون الطرف  اإن مبادرة  الثاين: 
االأول. فالتبعية هنا مبعنى )الطرف الثاين(.

تبعهم  ومن   ...( ال�سحيفة  مع مقدمة  يتفق  البند )6)(  التعبري يف  وهذا 
فلحق بهم( وي�سهد لهذا الفهم اأي�ًسا البنود االآتية )25 - 35(.

وعلى اأي حال، فاإن هذا الن�ض يدل على اأن االإ�سالم يقبل فكرة تاأ�سي�ض 
جمتمع �سيا�سي متنوع يف دولة واحدة، ونظام حكم واحد، على اأ�سا�ض االإ�سالم، 
تكون  اأن  الدولة  الإقامة  ي�سرتط  وال  الكاملة.  املواطنة  بحق  فيها  اجلميع  يتمتع 
ملجتمع اإ�سالمي نقي خال�ض، وال يكون غري امل�سلمني فيها متمتعني بحق املواطنة 

الكاملة. وامل�ساألة مهمة حتتاج اإىل مزيد من البحث والتاأمل.

»)- املهاجرون من قري�ض على ربعتهم)1(، يتعاقلون بينهم، وهم يفدون))(، عانيهم 
باملعروف، والق�سط، بني املوؤمنني«.

))( يف كتاب )االأموال( لـ )اأبي عبيد( وكتاب )النهاية لـ )ابن االأثري(: )رباعتهم(. فقال )اأبو عبيد(: الرباعة: هي 
املعاقل. وقد يقال: فالن على رباعة قومه، اإذا كان املتقلد الأمورهم، والوافد على االأمراء فيما ينوبهم«. وقال 

)ابن االأثري( : »القوم على رباعهم. ورباعتهم: اأي على ا�ستقامتهم، يريد اأنهم على اأمرهم الذي كانوا عليه«.
)2( العاين: االأ�سري، وفداوؤه: فك اأ�سره باملعروف، بال مغاالة يف الفدية من جانب االآ�سر، وال �سح من جانب اأولياء 

االأ�سري.
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»3- وبنو عوف على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأوىل، وكل طائفة تفدي عانيها 
باملعروف، والق�سط، بني املوؤمنني«)1(.

»4- وبنو احلرث على ربعتهم... »ح�سب البند الثالث«.

5- وبنو �ساعدة على ربعتهم... »ح�سب البند الثالث«.

6- وبنو ج�سم على ربعتهم... »ح�سب البند الثالث«.

7- وبنو النجار... »ح�سب البند الثالث«.

8- وبنو عمرو بن عوف... »ح�سب البند الثالث«.

9-  وبنو النبيت... »ح�سب البند الثالث«.

10- وبنو اأو�ض... »ح�سب البند الثالث«)2(.

))( قال )الراغب(: »وباعتبار عقل البعري، قيل: عقلت املقتول: اأي اأعطيت ديته. وقيل: اأ�سله اأن تعقل االإبل بفناء 
ويل الدم. وقيل: بل يعقل الدم اأن ي�سفك. ثم �سميت الدية باأي �سيء كل - عقاًل«.

)2( يذكر الدكتور اإبراهيم بي�سون يف كتابه: )الر�سالة والر�سول، الطبعة االأوىل، 989) م، �ض )2(:
اأن )بني عمرو بن عوف( و)بني النبيت ( من )االأو�ض( هما الع�سريتان اللتان اأ�سلمتا يف ذلك احلني، )بينما   
االآخرون من هذه القبيلة وردوا حتت ا�سم )بني االأو�ض( الذي تاأخر اإ�سالم جزء منهم بع�ض الوقت(. ومل 
واإمنا هم  اإ�سالمها،  تاأخر  ة  اأو�سيَّ اأن )بني االأو�ض( لي�ض جمموعة ع�سائر  ملا قال. ويبدو  بي�سون م�سدًرا  يذكر 
ع�سرية اأو�سية حتمل هذا اال�سم اأو جمموعة ع�سائر �سغرية ُذكرت جملة ومل تف�سل اأ�سماوؤها اخلا�سة. ويدل 
، ويف  باملوؤمنني خا�سة  تتعلق  اأحكام  ا�ستملت على  البنود ))) - 5)(  ال�سحيفة يف  اإن  قولنا:  على �سحة 
البند )6)( وما بعده ياأتي ذكر اليهود وتنظيم عالقتهم بامل�سلمني، وهذا يقت�سي اأن تكون البنود )3 - 0)( 
خا�سة بامل�سلمني دون غريهم. ويدل اأي�ًسا على ذلك اأن )بني اأو�ض( ورد ذكرهم يف البند )30( يف معر�ض 
بيان حتالفات اليهود مع ع�سائر )االأو�ض( و)اخلزرج( يف البنود )25 - 35(، والبند )30( هو: )واإن ليهود بني 

االأو�ض مثل ليهود بني عوف(. وهو ظاهر يف اأن )بني االأو�ض( م�سلمون.
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نالحظ يف هذه البنود االأمور التالية: 

االأول: اإنها تربز التنوع القبلي، فمع اأن م�سمون البنود واحد، اإال اأن كل 
جماعة قبلية وردت با�سمها اخلا�ض.

لقد ذكرت قري�ض باعتبارها جماعة واحدة، ومل تذكر قبائلها؛ الأن امل�سلمني 
من قري�ض )املهاجرين(، كانوا اأفراًدا من كل قبيلة، ومل تكن جمموعات االأفراد 
ُيْعَتّد به ليحملوا ا�سمهم اخلا�ض، ويبدو اأنه مل  ا  من كل قبيلة متثل حجًما عدديًّ
يكن ثمة تنوع داخلي يذكر بني قبائل قري�ض، من حيث العادات، واالأعراف، 

والتقاليد، ي�ستدعي اإفراد القبائل بالن�ض عليها باأ�سمائها اخلا�سة. 

اأما اليرثبيون )االأن�سار( - من )االأو�ض( و)اخلزرج( - فقد ذكروا باأ�سمائهم 
القبلية، وعرب عن كل جمموعة با�سمها القبلي اخلا�ض. 

الثاين: اإن الو�سع ال�سابق على االإ�سالم، لكل قبيلة، قد بقي كما هو، وهذا 
هو املق�سود من عبارة )على ربعتهم( فاإن املراد بقاوؤهم على و�سعهم ال�سابق:

وق�سايا  الزعامة،  )م�ساألة  القبيلة  اأو  للع�سرية،  الداخلي  الرتكيب  من حيث   -(
اأفرادها،  بني  الع�سرية  داخل  وعادات  التزامات  من  وغريها  امللكية،  حقوق 
تغيري  يقت�سي  ت�سريع  نزل  قد   - ال�سحيفة  و�سع  يكن - حني  اإذ مل  واأفخاذها( 

الرتكيب الداخلي، و�سبكة العالقات للع�سرية والقبيلة.
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2- من حيث الديات، والت�سويات املتبعة يف جنايات القتل، واجلرح. وهذا هو 
تدفع ح�سب  اإليها  وما  فالديات  االأوىل(،  معاقلهم  )يتعاقلون  عبارة  من  املق�سود 
و�سع  حني   - �سرع  قد  يكن  مل  اإذ  وفيها،  الع�سائر  هذه  بني  ال�سائد  العرف 

ال�سحيفة - حكم اإ�سالمي خا�ض يف �ساأن الديات.

3- ولكن مل يرتك العرف ال�سائد كما كان متاًما خا�سًعا للفهم القبلي اخلا�ض، 
ثابت، م�ستمد من روح االإميان  التطبيق، معيار جديد،  ناحية  له، من  واإمنا و�سع 
اجلديد، وهذا املعيار هو الذي ن�ست عليه عبارة )باملعروف والق�سط بني املوؤمنني(.

4- والبنود ال�سابقة تظهر اأن جانًبا كبرًيا من اال�ستقالل الداخلي للقبائل قد حفظ 
من خالل الن�ض على بقاء كل جماعة )على ربعتهم، يتعاقلون معاقلهم االأوىل(، 
ولكن هذا اال�ستقالل واخل�سو�سية قد و�سعت عليه قيود حتدده، وت�سيق دائرته، 
مل�سلحة مفهوم )االأمة الواحدة( الذي تندمج فيه املجموعات يف كيان جمتمعي 

واحد. 

بل  القبلية،  املجموعات  حتطيم  اأبًدا  يحاول  مل  االإ�سالم  اأن  هنا  ونالحظ 
اأبقى عليها وا�ستغلها لتعزيز روح الت�سامن الداخلي على م�ستوى التكافل  لقد 
االجتماعي )الدية - العاقلة/ �سلة الرحم وت�سريعات اأخرى( ولكنه اأدجمها - 
دها من كل م�سمون  اأن جرَّ الواحدة، بعد  مبا هي جمموعات - يف ج�سم االأمة 
�سيا�سي. فيمكن اأن يقال اإن الرتكيب املجتمعي لالأمة االإ�سالمية هو )فيديرالية( 



344344
يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

 

اإطار الوحدة،  �سعوب، وجمموعات ب�سرية. وهذه )الفيديرالية( تعني التنوع يف 
وهو يعني اإمكانية ت�سكيل )جمتمعات �سيا�سية( و)دول( يف نطاق االأمة الواحدة. 

الداخلي،  �ساأنها  حدود  يف  تتمايز  والدول  ال�سيا�سية  املجتمعات  هذه 
وال�سيا�سي، املبا�سر مع اخلارج. وتتحد مبا هي اأمة يف العالقات مع )االأمم االأخرى = 
دار احلرب/ دار التعاهد/ دار الهدنة/ دار احلياد( والبحث مهم يحتاج اإىل تعقب 

على م�ستوى الن�ض الفقهي، والفكري.

»11- واإن املوؤمنني ل يرتكون مفرًحا)1( بينهم. واإن يعطوه باملعروف يف فداء اأو عقل«.

وهذا البند ين�ض على وجوب تكافل اجتماعي يف ق�سايا الديات والت�سويات 
املالية للجنايات البدنية. وهو تكافل يتجاوز التزامات القبيلة يف هذه ال�سوؤون التي 
ن�ست عليها البنود ال�سابقة بعبارة )يتعاقلون معاقلهم االأوىل(؛ حيث عرب يف هذا 
البند بـ )املوؤمنني(، فهو التزام على م�ستوى االنتماء اإىل الدائرة االأو�سع، االأمة. 

»)1- ول يحالف موؤمن موىل موؤمن دونه«.

كانت اجلماعات اليهودية مرتبطة بتحالفات مع ع�سائر )االأو�ض( و)اخلزرج( 
كما دلت عليه البنود االآتية يف )ال�سحيفة(. 

ْين، والعيال. ))( املفرح: هو املثقل بالدَّ
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من املوؤكد اأن النبي � اأراد اأن ير�سخ اأ�س�ض ال�سالم االأهلي، بني )االأو�ض(، 
و)اخلزرج( الذي حل بينهم بدخولهم جميًعا يف االإ�سالم، واأراد اأن يوؤكد مفهوم 
االأمة الواحدة الذي عرب عنه البند االأول يف )ال�سحيفة(، فو�سع هذا البند )2)( 
ليحافظ يف هذه املرحلة على التوازنات الع�سائرية القائمة بني )االأو�ض( و)اخلزرج( 
من جهة، وليحول بني اليهود )الطرف الثاين يف هذا العقد االجتماعي(، وبني 
العبث بحالة ال�سالم اجلديدة القائمة على وحدة العقيدة واالجتاه بني )االأو�ض( 
و)اخلزرج(، فاأكد هذا البند على املنع من اإحداث حتالفات جديدة بني امل�سلمني، 

وبني مواليهم، وحلفائهم اليهود، اأو غريهم، تغري الو�سع القائم.

ابتغى د�سيعة)1(  اأو  )اأيديهم( على )كل( من بغى منهم  املوؤمنني املتقني  »13- واإن 
ظلم واإثم، اأو عدوان، اأو ف�ساد بني املوؤمنني. واإن اأيديهم عليه جميًعا، ولو كان ولد 

اأحدهم«.

هذا البند جعل )االأمة = املجتمع ال�سيا�سي( م�سوؤواًل عن العدالة وال�سالم 
واالأهلي، فاإن الظلم، واالإثم، والعدوان، ميكن اأن يراد بها اجلنايات على االأفراد 

وحقوقهم، ولكن الف�ساد بني املوؤمنني يراد به الفتنة ال�سيا�سية.

))( الد�سع: الدفع. واملراد: حماولة التو�سل اإىل هدف ظامل، اأو التو�سل اإىل هدفه على �سبيل الظلم. والد�سيعة: 
العطية. واملراد: طلب عطية ال ي�ستحقها. بغى: ارتكب جرمية البغي. ابتغى: طلب البغي، و�سعى اإليه. 
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اعتبار  دون  ذلك  وقمع  ردع  عن  م�سوؤولة  االأمة  البند  هذا  جعل  وقد 
لالنتماءات القبلية كما ين�ض على ذلك عبارة »... واإن اأيديهم جميًعا عليه، ولو 

كان ولد اأحدهم«.

وهذا البند يوؤكد م�سمون البند االأول عن )االأمة الواحدة( ويفي م�سمونه 
بالعنا�سر احلقوقية، وااللتزامات االجتماعية، وال�سيا�سية.

»14- ول يقتل موؤمن موؤمًنا يف كافر، ول ين�سر كافًرا على موؤمن«.

االأعداء  من  الكافر   - االإ�سالم  منو  من  املرحلة  هذه  يف   - هنا  املراد  هل 
املحاربني، فال يدخل يف هذا احلكم الكفار: اليهود، الذين ميثلون الفريق الثاين 
يف عقد )ال�سحيفة(؟ اأو اأن املراد مطلق الكافر في�سمل اليهود. ونرجح االحتمال 

الثاين.

والق�سم الثاين من البند ي�سمل مطلق الكافر اأي�ًسا. ومن الوا�سح اأن هذا 
احلكم هو يف حاالت النزاعات بني االأفراد؛ حيث يكون املرجع هو الق�ساء، ومن 
هنا فاإن النزاع بني موؤمَننْي، اأو كافرين، ي�سري عليه احلكم نف�سه؛ الأن املرجع يف 

هذه النزاعات هو الق�ساء كما قلنا.

اأن الن�ض على هذه امل�ساألة هو للحيلولة دون ا�ستمرار الوالءات،  ونرجح 
والتحالفات، التي كانت �سائدة يف اجلاهلية بني بع�ض االأ�سخا�ض، اأو اجلماعات 



امللحق الثالث: )ال�سحيفة/ الكتاب(، بني امل�سلمني واليهود يف )املدينة(
347347  

م�سمون  لها  كان  الوالءات  هذه  اإن  اإذ  اليهود،  وبني  و)خلزرج(،  )االأو�ض(  من 
ال�سيا�سي  املجتمع  وتكوين  االإ�سالم،  بعد  ا�ستمراره  اجلائز  من  يعد  �سيا�سي مل 

االإ�سالمي، واإن�ساء الدولة االإ�سالمية. 

فهذه الفقرة متهد للبند )5)( التايل:

ومما ذكرنا يتبني: اأن هذا البند هو من امل�سامني التي ينطوي عليها البند 
رقم ))(: »اإنهم اأمة واحدة من دون النا�ض«.

»15- واإن ذمة)1( اهلل واحدة، يجري عليهم اأدناهم. واإن املوؤمنني بع�سهم موايل بع�ض 
دون النا�ض«. 

اأ�سا�ض عقيدي،  الواحدة املكونة على  البند تظهر �سخ�سية االأمة  يف هذا 
وتظهر نظرة االإ�سالم اإىل االإن�سان على اأ�سا�ض ت�ساوي النا�ض يف الكرامة الب�سرية، 

وت�ساوي امل�سلمني يف احلقوق. 

وكلمة )اأدناهم( وال تعني اأن ثمة دونية الأحد يف نظر االإ�سالم، واإمنا تعني 
اأن املعترب يف العرف اجلاهلي )اأدنى( هو يف نظر االإ�سالم )م�ساو( ملن يعتربه العرف 
)اأعلى(، ولذا كانت الذمة واحدة، وكان املعترب )اأدنى( ميلك القدرة نف�سها على 
بااللتزام على  يدل  فالبند  )اأعلى(،  املعترب  ميلكها  التي  االأمان  واإعطاء  االإجارة، 

))( الذمة والذمام: عهد االأمان، و�سمان النف�ض واملال، وحرمتهما.
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اإلغاء الت�سنيف اجلاهلي للب�سر بني اأعلى واأدنى، وتاأكيد حقيقة امل�ساواة يف القيمة 
االإن�سانية، ويف املركز احلقيقي، بني جميع امل�سلمني، وهو ميثل يف احلقيقة تعبرًيا 
عن اإعادة االعتبار اإىل االإن�سان من حيث كونه اإن�سانًا موؤمًنا، ودون اأي اعتبار اآخر.

دون  بع�ض  موايل  بع�سهم  املوؤمنني  »واإن  البند:  هذا  من  الثانية  والفقرة 
النا�ض« الظاهر منها اأنه ت�سريع للوالية العامة لالأمة على نف�سها يف ال�ساأن ال�سيا�سي. 
ورمبا كان هذا الن�ض هو اأقدم الن�سو�ض يف هذا ال�ساأن. وهو يدل على اأن االأمة 
نا وقاما على هذا االأ�سا�ض، وهو  االإ�سالمية، واملجتمع ال�سيا�سي االإ�سالمي، تكوَّ

عبارة اأخرى عن مبداأ ال�سورى الذي �سرح يف القراآن املكي يف اآية ژں  ں  
ڻژ.

نا يت�سح اأن هذا البند هو اأحد م�سامني البند االأول. ومما بيَّ

غري  والأ�سوة)1(،  )واملعروف(  الن�سر  له  فاإن  يهود  من  تبعنا  من  )واإنه(  واإن   -16«
مظلومني، ول متنا�سر عليهم«.

ون فيه،  لليهود امل�ساركني يف هذا العقد الن�سر، اإذا دخلوا يف نزاع هم حمقُّ
واإذا تهددهم خطر، وال يتعر�سون الأي حتالف �سدهم »وال متنا�سر عليهم«.

وهذا البند يظهر بو�سوح: اأن املجتمع ال�سيا�سي، الذي اأن�ساأته الوثيقة، هو 
جمتمع تعاقدي متنوع يف انتمائه الديني.

))( االأ�سوة: امل�ساواة يف املعاملة.
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»17- واإن �سلم املوؤمنني واحدة، ول ي�سامل موؤمن دون موؤمن يف قتال يف �سبيل اهلل 
اإل على �سواء وعدل بينهم«.

االأ�سلي  الرتتيب  اأن  ويحتمل   )(5( للبند  تكملة  البند  هذا  يكون  رمبا 
لل�سحيفة هو كون البندين )5)( و)7)( مندجمني يف بند واحد.

حالة  العدو يف  مع  ال�سلم  عقد  اإن  هي:  البند  هذا  يعاجلها  التي  النقطة  اإن 
اأن يكون من �سوؤون االأمة = اجلماعة،  واإمنا البد  احلرب، لي�ض من �سوؤون االأفراد، 
فالبد اأن ين�ساأ ذلك ال�سلم نتيجة للت�ساور »على �سواء وعدل بينهم« وهذا ا�ستدراك 
على ما ورد يف البند )5)( من اأن امل�سلمني ذمتهم واحدة »يجري عليهم اأدناهم«؛ اإذ 
ا. ولقد ن�ض الفقهاء  اإن هذا احلق مق�سور على احلاالت الفردية ولي�ض التزاًما �سيا�سيًّ
اأن يعطي االأمان لالآحاد من امل�سركني، وقيَّده  اأن للواحد من امل�سلمني حق  على 

بع�سهم مبا ال يزيد على ع�سرة.

ا«. »18- واإن كل غازية معنا يعقب بع�سها بع�سً

الظاهر اإن املق�سود بـ )الغازية( غري امل�سلمني، وهم هنا اليهود اإذا �ساركوا 
يف الغزو. واملق�سود بـ )معنا( امل�سلمني. والظاهر اإن على اليهود - مبقت�سى كونهم 
جزًءا من املجتمع ال�سيا�سي الذي اأن�سئ مبوجب ال�سحيفة - م�سوؤوليات دفاعية 

ع�سكرية، بالتناوب فيما بينهم، فال ي�سملهم اال�ستنفار العام.
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قال )ابن االأثري( يف )النهاية(:

»الغازية«: تاأنيث الغازي، وهي هنا �سفة جماعة غازية. واملراد بقوله »يعقب 
بع�سها بع�ًسا« اأن يكون الغزو بينهم نوبًا، فاإذا خرجت طائفة ثم عادت، مل تكلف 

اأن تعود ثانية حتى تعقبها اأخرى غريها.

وقد احتمل )وات())( اأن املراد بعبارة »يعقب بع�سها بع�ًسا«: هو التعاقب 
فهم  يف  امل�ست�سرقني  طريقة  عن  يك�سف  خطاأ،  احتمال  وهو  البعري.  ركوب  يف 

الن�سو�ض. 

واإن  اهلل.  �سبيل  دماءهم يف  نال  مبا  بع�ض  بع�سهم على  َيِبيء))(  املوؤمنني  واإن   -19«
املوؤمنني املتقني على اأح�سن هدى واأقومه«.

الظاهر اإن املراد: اإن من يقتل من املوؤمنني يف اجلهاد ال يكون مو�سوًعا للثاأر 
اجلاهلي، اأو الق�سا�ض االإ�سالمي، واإمنا يتحمل املوؤمنون بع�سهم عن بع�ض عاقبة 

ذلك، من جهة كون بع�سهم اأولياء بع�ض، وامل�سوؤولية م�سرتكة.

امل�سلمني  اآثار كون  اأحد  الأنه  االأول،  البند  يعرب عن م�سمون  البند  وهذا 
)اأمة دون النا�ض(.

))( حممد يف املدينة، �ض 339.
)2( َيِبيء: اأباأت فالنًا بفالن، اإذا قتله به ق�سا�ًسا.
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»0)- واإنه ل يجري م�سرك ماًل لقري�ض، ول نف�ًسا، ول يحول دونه على موؤمن«.

يعالج هذا البند اأحد تف�سيالت العالقات اخلارجية حال احلرب.

ففي هذه احلال ال ميلك اأحد من امل�سركني �سالحية اإعطاء احلماية لقري�ض 
ولو  واالأنف�ض.  االأموال  ذلك  يف  �سواء  امل�سلمني،  مع  حرب  حالة  يف  هي  التي 
حدث واأجار اأحد من امل�سركني اأحًدا من قري�ض، اأو مااًل من اأموالها، فاإن هذه 
االإجارة ال حرمة لها، وال اعتبار عند املجتمع االإ�سالمي، الذي تعاقد على هذه 

)ال�سحيفة(.

اأو  ا،  قر�سيًّ مااًل  ي�سادر  اأن  م�سلم   - موؤمن  اأراد  فاإذا  االأ�سا�ض،  هذا  وعلى 
يبغي؛ الأن  ما  املوؤمن، ودون  اأن يحول دون  فلي�ض الأحد  ا،  قر�سيًّ ياأ�سر  اأو  يقتل، 

العالقات مع قري�ض حمكومة بحالة احلرب.

والبد اأن يكون املق�سود بامل�سرك هنا غري اليهود الذين هم جزء من املجتمع 
االإ�سالمي الذي يخو�ض حربًا �سد قري�ض، فال يعقل اأن يجريوا قري�ًسا، وما لها. 
وحلفاء  )يرثب(،  اأهل  من  �سركة  على  بقي  من  بع�ض  بامل�سركني  املراد  ولعل 

)يرثب( من امل�سركني، من غري اأهلها. 

ولكن الذي حدث اأن اليهود خانوا تعهداتهم، وتواطاأوا مع قري�ض الوثنية 
�سد املجتمع االإ�سالمي.
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»1)- واإنه من اعتبط)1( موؤمًنا قتاًل عن بينة، فاإنه َقوٌد به، اإل اأن ير�سى ويل املقتول 
)بالعقل(، واإن املوؤمنني عليه كافة، واإنه ل يحل لهم القتتال عليه«.

اأي�ًسا من م�سامني البند االأول، وهو يعرب عن م�سوؤولية االأمة  وهذا البند 
عن تنفيذ القانون، يف نطاق والية االأمة على نف�سها. 

الثاأر اجلاهلي بت�سريع الق�سا�ض االإ�سالمي، فيحرم على  وهو يلغي تقليد 
ذوي القاتل واملقتول اأن يدخال يف اقتتال ب�سبب هذه اجلرمية.

»))- واإنه ل يحل ملوؤمن اأقر مبا يف هذه ال�سحيفة، واآمن باهلل واليوم الآخر، اأن ين�سر 
حمدًثا))(، ول يوؤويه، واإنه من ن�سره واآواه فاإن عليه لعنة اهلل وغ�سبه اإىل يوم القيامة، 

ول يوؤخذ منه �سرف ول عدل«.

الو�سع  يلغي  الأنه  واحدة؛  اأمة  امل�سلمني  كون  اآثار  من  اأي�ًسا  البند  هذا 
القبلي مل�سلحة االأمة الواحدة، ويوؤكد على حفظ النظام العام للمجتمع يف مقابل 
الفو�سى، واالإف�ساد يف االأر�ض، واإحياء القيم اجلاهلية. ويوؤكد على م�سوؤولية االأمة 

عن تنفيذ القانون باعتبار والية االأمة على نف�سها.

))( اعتبطه: قتله ظلًما بال جناية توجب القتل.
)2( املحدث: هو ال�سخ�ض الذي يحدث، اأو يت�سبب يف اإحداث ا�سطرابات يف املجتمع، اإما باإخالل باالأمر، اأو يهدد 

النظام العام بالدعوة اإىل اأفكار خمالفة لعقيدة املجتمع ود�ستوره.
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»3)- واإنكم مهما اختلفتم يف �سيء، )فيه من �سيء(، فاإن مرده اإىل اهلل واإىل حممد 
)الر�سول(.

املق�سود هو: امل�سلمون واليهود، فاإن املرجعية العليا للمجتمع الذي اأن�ساأته 
ال�سحيفة هو النبي � ب�سفته رئي�ض الدولة، وقائد املجتمع.

»4)- واإن اليهود ينفقون مع املوؤمنني ما داموا حماربني«.

حالة احلرب جتعل م�سوؤوليات ونفقات الدفاع املالية م�سرتكة، فال يتحملها 
امل�سلمون وحدهم؛ الأن امل�ستفيد من ا�ستقالل الدولة واملجتمع، و�سالمتها، هو 

املجتمع ال�سيا�سي كله.

دينهم،  وللم�سلمني  دينهم،  لليهود  املوؤمنني:  مع  اأمة  عوف  بني  يهود  واإن   -(5«
ومواليهم، واأنف�سهم، اإل من ظلم، اأو اأثم، فاإنه ل يوتغ)1( اإل نف�سه، واأهل بيته«.

»6)- واإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف«.

»7)- واإن ليهود بني احلرث مثل ما ليهود بني عوف«.

»8)- واإن ليهود بني �ساعدة مثل ما ليهود بني عوف«.

»9)- واإن ليهود بني ُج�َسم مثل ما ليهود بني عوف«.

))( يوتغ: يهلك ويف�سد.
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»30- واإن ليهود بني الأو�ض مثل ما ليهود بني عوف«.

»31- واإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف. اإل من ظلم، اأو اأثم، فاإنه ل 
يوتغ اإل نف�سه، واأهل بيته«.

»)3- واإن جفنة بطن من ثعلبة كاأنف�سهم«)1(.

»33- واإن لبني ال�سطيبة )ال�سطبة( مثل ما ليهود بني عوف، واإن الرب دون الإثم«))(.

القبلي  التكوين  داخل  اليهودية  اجلماعات  عالقات  تنظم  البنود  هذه 
للمجتمع. فقد كانت تربط اجلماعات اليهودية عالقات حتالف مع قبائل )االأو�ض( 

و)اخلزرج(.

ففي املجتمع ال�سيا�سي نوعان من العالقات بني االأفراد واجلماعات:

ت�سكالن  باعتبارهما كتلتني عقيديتني  باليهود  امل�سلمني  اأحدهما: عالقة 
نظامه  االإ�سالم  وميثل  وجمهوره،  قاعدته  امل�سلمون  ميثل  واحًدا  ا  �سيا�سيًّ جمتمًعا 

العام ويراأ�سه ويقوده النبي حممد �.

))( بنو جفنة: بطنان من العرب، ) - جفنة بن عمرو، من بني مزيقياء/ 2 - وجفنة بن عوف من خزاعة، وال نعرف 
املق�سود منها هنا. وقد اأحلقتهم )ال�سحيفة( ببني ثعلبة كاأنف�سهم، ولعل ذلك نا�سئ من حلف بني الطرفني.

تقيم يف يرثب/  قبيلة كانت  القبائل، 594(  ال�سطبة: )معجم  )االأموال(،  ال�سطبة:  )ابن ه�سام(،  ال�سطيبة:   )2(
والظاهر اإنها قبيلة يهودية.
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وثانيهما: عالقات اجلماعات اليهودية مع اجلماعات العربية امل�سلمة داخل 
وتكوين  االإ�سالم  على  �سابقة  حتالفات  اأن�ساأتها  التي  العالقات  هذه  املجتمع، 

املجتمع االإ�سالمي، والدولة االإ�سالمية.

وهذه البنود )25 - 33 - و34 - و35( تت�سمن:

اأواًل: االعرتاف بهذه التحالفات، وتقرها.

وثانًيا: حتدد م�سمون هذه العالقات مبا ال يتنافى مع االأ�س�ض الذي اأن�سئ 
عليها املجتمع التعاقدي املتنوع، فال يجوز اأن يكون ثمة حتالفات تن�سئ التزامات 
تتنافى مع هذه االأ�س�ض، فاليهود مع كل قبيلة م�سلمة حالفوها »اأمة مع املوؤمنني«، 

ولي�سوا جماعة �سيا�سية منف�سلة.

وهذه العبارة ذات داللة عظيمة االأهمية، فاإن الظاهر منها كونهم ي�سكلون 
)اأمة( باملعنى ال�سيا�سي، وقوله: »لليهود دينهم، وللم�سلمني دينهم« يظهر عن�سر 
التنوع يف املجتمع، فيكون املجتمع اجلديد )اأمة واحدة( باملعنى ال�سيا�سي، متنوعة 
االنتماء الديني؛ الأنها تت�سكل من اأمتني باملعنى العقيدي. كما رجحنا ذلك يف 

حتليل البند االأول واملقدمة.

وتت�سمن هذه البنود التحذير من جتاوز النظام العام للمجتمع ولتوازناته، 
ل�سريعة  الفردية  االنتهاكات  لي�ض  البنود  هذه  يف  واالإثم«  »الظلم  من  املراد  فاإن 
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كل فرد وجماعة، على م�ستوى ال�سلوك ال�سخ�سي، واإمنا املراد بهما االنتهاكات 
ال�سيا�سية واملجتمعية العامة التي مت�ض البنية العامة للمجتمع.

ولعل الهدف من هذه البنود هو احليلولة دون ن�سوء )دولة داخل الدولة( 
تتكون من هذه التحالفات، ومتار�ض يف داخل املجموعات القبلية �سلطات تتجاوز، 

اأو تتوازى، مع �سلطة الدولة.

»34- واإن موايل ثعلبة كاأنف�سهم«.

الظاهر: اإن موايل ثعلبة غري يهود بني ثعلبة. ورمبا يكونون حلفاء لهم من 
يهود اآخرين، اأو من العرب امل�سركني. هذا اإذا فر�سنا - كما هو الظاهر - اأن ثعلبة 

يف هذا البند هم )بنو ثعلبة( يف البند ))3(.

»35- واإن بطانة يهود كاأنف�سهم«.

الراجح: اإن املق�سود بالبطانة هنا هم امل�سركون - من غري قري�ض - الذين 
العرب  بع�ض  ولعلهم  و�سيا�سية.  و�سخ�سية  حميمة،  عالقات  باليهود  تربطهم 
امل�سركني ذوي ال�سلة بن�ساط اليهود التجاري و�سوق )يرثب(. والبد اأن يفرت�ض 
تواطوؤ عليهم مبقت�سى  اأو  امل�سلمني،  البطانة ال تكون يف حالة حرب مع  اأن هذه 
البنود الواردة يف )ال�سحيفة(، وقد ن�سخ احلكم الذي يت�سمنه هذا البند بالوحي 

القراآين.
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»36- واإنه ل يخرج اأحد منهم اإل باإذن حممد. واإنه ل يتحجر على ثاأر جرح. واإنه 
من فتك فبنف�سه فتك واأهل بيته، اإل من ظلم واإن اهلل على اأبر هذا«.

اإن مو�سوع هذا البند هو اليهود وبطانتهم على الظاهر.

)- يحدد هذا البند عالقة هوؤالء باملحيط خارج املدينة وحركتهم ب�سبب احلالة 
االأمنية - الع�سكرية ال�سائدة مع امل�سركني عامة وقري�ض خا�سة، فهو اإجراء اأمني 
قد يراد به التحفظ من عالقاتهم اخلفية مع املحيط املعادي، وقد يراد منه - مع 
يف  امل�سلمني  مع  تعاقدهم  ب�سبب  عليهم  االعتداء  وقوع  من  حفظهم   - ذلك 

املجتمع اجلديد. 

على حالها  القبائل  بني  العالقات  بقاء  املراد  اأن  وهو  اآخر،  احتمال  ومن 
التي اأقرتها ال�سحيفة، فال تخرج جماعة قبلية عن حتالفاتها اإال باإذن وموافقة من 
النبي، والهدف من هذا البند على هذا االحتمال، هو املحافظة على التوازنات 

القائمة، وعدم االإخالل بها نتيجة لتحالفات جديدة.

2- ال يتحجر على ثاأر جرح: ال يلتئم جرح على ثاأر، وال يرتك الق�سا�ض ل�ساحب 
احلق. وال ياأخذ املجني عليه بثاأر نف�سه بنف�سه، بل يجب اإرجاع االأمر اإىل الق�ساء 

االإ�سالمي ليقرر العقوبة املنا�سبة. 
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3- ويرتتب على ما �سبق اأن التجاوزات يتحملها �ساحبها، فامل�سوؤولية �سخ�سية، 
والع�سرية،  االأقارب  اإىل  اجلناية  اآثار  ت�سري  فال  ژ،  ۉې   ۉ   ۅ     ۅ   ژۋ  

ولي�سوا مو�سوًعا للمالحقة والق�سا�ض.

4- وي�ستثنى من ذلك املظلوم، فاإن له اأن ياأخذ بظالمته، ژڱ   ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ   ڻژ.

5- ويف هذا البند يتكرر التاأكيد على �سلطة النبي  � باعتباره حاكًما للدولة، 
وقائًدا للمجتمع.

»37- واإن على اليهود نفقتهم، وعلى امل�سلمني نفقتهم. واإن بينهم الن�سر على من 
حارب اأهل هذه ال�سحيفة. واإن بينهم الن�سح والن�سيحة، والرب دون الإثم. واإنه مل 

ياأثم امروؤ بحليفه. واإن الن�سر للمظلوم«.

ت�سمن هذا البند االأمور التالية:

لكل  مايل  ا�ستقالل  مع  والدفاعية،  الع�سكرية،  النفقات  امل�ساركة يف حتمل   -(
واحد من الطرفني. ونرجح اأن هذا البند متاأخر عن البند )38( الذي هو تكرار 

حريف للبند )24(. والبند �سرح وتو�سيح للبند )38(.

تاأكيد على توحيد املوقف ال�سيا�سي - الدفاعي: ).. واإن بينهم الن�سر...(   -2
�سد االآخرين، الذين هم خارج املجتمع ال�سيا�سي، يعادونه، ويحاربونه. ويالحظ 

البند ))(: )اأمة واحدة دون النا�ض(.
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3- تاأكيد امل�سوؤولية ال�سخ�سية عن اجلرائم، وعدم �سريانها على القبيلة اإذا ارتكبت 
من قبل احلليف. وهذا على خالف النظام القبلي الذي كان يحمل احلليف وزر 

ما يرتكبه حليفه.

4- العدالة لكل اأحد، م�سلًما كان اأم غري م�سلم، اإذا كان مظلوًما.

»38- واإن اليهود ينفقون مع املوؤمنني ما داموا حماربني«.

هذا تكرار للبند )24(، ونعتقد اأنه خطاأ من الن�ساخ، واأن موقع البند )38( 
نا. هو قبل البند )37( كما بيَّ

»39- واإن يرثب حرام جوفها لأهل هذه ال�سحيفة«.

من املعلوم اأن )يرثب( هي مركز الدولة، وهي تقوم و�سط جماعات معادية، 
وهي يف حالة حرب. ومن الطبيعي اأن متار�ض الدولة �سيادتها مبنع اجلماعات غري 
من  املتنوع،  التعاقدي  واملجتمع  وال�سحيفة،  الدولة  تاأ�سي�ض  ميثاق  يف  الداخلة 
التحرك بحرية يف )يرثب(، مبا يتنافى مع مبداأ ال�سيادة، وقد وردت اأخبار يف حترمي 
اأن هذا لي�ض هو املق�سود هنا، واإن حترمي  )املدينة(، واأنها حرم كـ)مكة(، ونعتقد 

)املدينة( �سرع يف عهد متاأخر عن تاريخ و�سع )ال�سحيفة(.

»40- واإن اجلار كالنف�ض، غري م�سار، ول اآثم«.



360360
يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

 

هذا البند مي�سي مبداأ اجلوار الذي كان �سائًدا يف املجتمع اجلاهلي، باعتباره 
مظهًرا من مظاهر تكافل املجتمع، وت�سامنه، ولكنه يقيده مبا يقل�ض من اإطالقية 
العدالة،  مقت�سيات  حدود  يف  اجلوار  مبداأ  يرعى  اأن  وهو  اجلاهلي،  اجلوار  مبداأ 

واحرتام القانون.

ونرجح اأن هذا البند مقحم يف هذا املو�سع، واأن مو�سعه - بح�سب الت�سل�سل 
املنطقي للبنود - يجب اأن يكون بني البندين )))و6)(.

»41- واإنه ل جتار حرمة اإل باإذن اأهلها«.

الظاهر اإن مرجع ال�سمري هو )يرثب(.

االإجارة التزام �سيا�سي اأمني مع اخلارج، وهو يحتاج اإىل موافقة االأمة من 
خالل ممثلها، و�سلطتها ال�سرعية، وهي مبوجب الواقع، وبنود هذه ال�سحيفة، تتمثل 

يف النبي �.

»)4- واإنه ما كان بني اأهل هذه ال�سحيفة، من حدث، اأو ا�ستجار، يخاف ف�ساده، 
فاإن مرده اإىل اهلل ، واإىل حممد ر�سول اهلل، واإن اهلل على اأتقى ما يف هذه ال�سحيفة 

واأبره«.

اإن االأحداث واملنازعات ذات امل�سمون ال�سيا�سي واالأمني، التي ميكن اأن 
توؤثر على الو�سع العام )يخاف ف�ساده( ال �سك يف اأن مردها اإىل ر�سول اهلل � 

ا، وحاكًما، قائًدا. باعتباره نبيًّ
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واأما ال�سجارات التي لي�ض لها ذلك امل�سمون، وال يخ�سى من تطوراتها، 
وتفاعالتها ال�سيا�سية، واالأمنية، واإمنا هي ذات طابع اجتماعي، واقت�سادي، فيمكن 
ا م�سرًعا، وقا�سًيا، فاإن خوف الف�ساد  القول باأن مرجعها اإىل النبي � باعتباره نبيًّ
الذي جعل و�سًفا مقيًدا للحدث واال�ستجار، اأعم من الف�ساد ال�سيا�سي واالأمني، 

اأو التظامل االجتماعي، واالقت�سادي.

وعلى اأي حال، فاإن هذا البند يوؤكد مرجعية النبي  �، باعتباره قائًدا، 
حاكًما.

»43- واإنه ل جتار قري�ض ول من ن�سرها«.

هذا البند يعالج اأحد اأهم ق�سايا العالقات اخلارجية للمجتمع االإ�سالمي 
اجلديد. وقد ورد يف البند )20(: »واإنه ال يجري م�سرك مااًل لقري�ض، وال نف�ًسا، 
وال يحول دونه على موؤمن«. وهذا البند مو�سوع لبيان املوقف من حتالفات قري�ض 

خارج املجتمع االإ�سالمي، واإن هذه التحالفات ال قيمة لها، وال حرمة.

اأما البند )43( فهو مو�سوع لبيان املوقف من قري�ض، وهي عدو حمارب، 
من قبل املجموعات املكونة للمجتمع الذي اأن�ساأته ال�سحيفة، ولعل املق�سود بهذا 
البند اليهود وبع�ض العرب اليرثبيني املرتددين الذين مل يخل�سوا يف والئهم للعهد 
اجلديد يف )يرثب(، فاإن هوؤالء كانوا على عالقات حميمة مع قري�ض. وتت�سع دائرة 

احل�سر يف هذا البند فت�سمل حلفاء قري�ض ومنا�سريها من �سائر العرب.
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»44- واإن بينهم الن�سر على من دهم يرثب«.

هذا البند اأكرث حتديًدا مما ورد يف البند )37(: »... واإن بينهم الن�سر على 
من حارب اأهل هذه ال�سحيفة«، فالبند ال�سابق ي�سرع م�سوؤولية دفاعية على )اأهل 
اأو  )يرثب(،  على  توجه  �سواء  اعتداء  �سد كل  ويهود،  م�سلمني  من  ال�سحيفة( 
خارجها. اأما البند )44( فهو ي�سرع م�سوؤولية الدفاع �سد العدوان على )يرثب( 

بالتحديد، واملعنّي بهذه امل�سوؤولية هم اليهود.

م�سوؤوليات  جمموعاته  تتحمل  املتنوع  املجتمع  اأن  الن�ض:  هذا  وُيظهر 
م�سرتكة، وتلتزم بواجبات مت�ساوية.

ي�ساحلونه،  فاإنهم  ي�ساحلونه،  لهم(  )حليف  �سلح  اإىل  )اليهود(  دعوا  واإذا   -45«
ويلب�سونه. واإنهم اإذا دعوا اإىل مثل ذلك فاإنه لهم على املوؤمنني، اإل من حارب يف 

الدين، وعلى كل اأنا�ض، ح�ستهم من جانبهم الذي قبلهم«.

هذا البند يت�سمن اإعالن الرغبة يف ال�سالم، وامل�ساحلة.

وظاهر الفقرة االأوىل اأنها تعني )اأهل ال�سحيفة، يهوًدا وم�سلمني(، اأما الفقرة 
ال�سمري  مرجع  يكون  اأن  ويتعني  للمعلوم،  فيها  الفعل  قراءة  من  بد  فال  الثانية 
اإىل م�ساحلة بع�ض اجلماعات،  اإذا دعوا  اإن اليهود  اليهود، لي�ستقيم املعنى، وهو 
فاإن امل�سلمني يتعهدون باال�ستجابة لدعوة ال�سلم، ب�سرط اأن ال يكون الذين يريد 
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القراءة  امل�سلمني. ومن دون هذه  الدين �سد  املحاربني يف  اليهود م�ساملتهم من 
تكون العبارة م�سطربة ال�سياغة وغام�سة املعنى.

تبدو  اإذ ال  تبدو يف غري موقعها هنا،  اأنا�ض ح�ستهم..(  وعبارة )على كل 
عالقة وا�سحة لها مبا قبلها.

»46- واإن يهود )الأو�ض(، مواليهم واأنف�سهم، على مثل ما لأهل هذه ال�سحيفة، مع 
الرب احل�سن من اأهل هذه ال�سحيفة، واإن الرب دون الإثم«.

اليهودية  اجلماعات  عداد  يف   ،)30( البند  يف  )االأو�ض(  يهود  ذكر  تقدم 
املتحالفة مع قبائل )االأو�ض( و)اخلزرج(.

�سياق  يف  هناك  مو�سعه  ويكون  االأ�سل،  هو  البند  هذا  يكون  اأن  فاإما 
اجلماعات اليهودية، ويكون البند )30( زيادة و�سهًوا من الن�ساخ.

واإما اأن يكون البندان اأ�سيلني، ويكون تكرار ذكرهم الأهميتهم »وهم بنو 
داخل  يف  م�ساكنهم  وكانت  اليهودية،  املجموعات  واأقوى  اأكرب  اإحدى  قريظة 
من  معاذ(  بن  )�سعد  حليفهم  به  يتمتع  الذي  املمتاز  املوقع  وب�سبب  املدينة«، 

النبي �.
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»47- ل يك�سب كا�سب اإل على نف�سه. واإن اهلل على اأ�سدق ما يف هذه ال�سحيفة 
واأبره. واإنه ل يحول هذا الكتاب دون ظامل، اأو اآثم. واإنه من خرج اآمن، ومن قعد 

اآمن باملدينة اإل من ظلم واأثم. واإن اهلل جابر ملن بر واتقى، وحممد ر�سول اهلل«.

يبدو اأن هذا البند هو ختام ال�سحيفة وقد ا�ستمل على اأمور:

العرف  مقابل  يف  عمله  عن  لالإن�سان  ال�سخ�سية  امل�سوؤولية  تاأكيد   -(
اجلاهلي. ومن املنا�سب تاأكيد هذه احلقيقة يف ختام وثيقة تعاهدية، تعاقدية، تعطي 

الأطرافها حقوًقا وتلزمهم بواجبات متقابلة.

2- بيان اأن الدخول يف هذا امليثاق ال ي�سقط احلقوق املرتتبة على اأطرافها 
قبلها اإذا كانت حقوًقا يقت�سيها العدل واالإن�ساف )واإنه ال يحول هذا الكتاب...(.

3- ق�سية حرية اخلروج والدخول من واإىل )املدينة(..

اإال من ظلم  باملدينة،  اآمن  قعد  اآمن، ومن  )واإنه من خرج  فقرة  اأن  ويبدو 
واأثم( دخيلة على هذا البند.

فاإن هذه الفقرة تت�سمن حرية اخلروج والدخول من واإىل )املدينة( للجميع، 
و�سبق يف البند )36( تقييد حرية خروج اليهود باحل�سول على اإذن من النبي �. 
وميكن ت�سحيح هذا التعار�ض بالقول: اإن م�ساألة اخلروج والدخول يف هذه الفقرة 
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تقدير  الفقرة - على  اأن مكان هذه  نرجح  اأننا  اإال  البند )36(،  ورد يف  مبا  مقيد 
�سحتها هو يف البند )36( ولي�ض يف البند اخلتامي )47(.

كما اأن ا�ستعمال ا�سم )املدينة( بدل )يرثب( يلقي ظالًّ من ال�سك حول 
�سحة هذه الفقرة. ورمبا يكون تغيري اال�سم من �سهو الن�ساخ.

ب- مسائل تتعلق بالنص:

1- ال�سحة: 

من  اأحد  يرث  ومل  بالقبول،  الوثيقة  هذه  ثون  واملحدِّ املوؤرخون  تلقى  لقد 
املحدثني جداًل حول �سحتها باجلملة.

واحلكم بال�سحة وعدمها، اأو الت�سكيك يف الن�سو�ض التاريخية، �سواء يف 
ذلك ما اإذا ت�سمنت رواية وقائع واأحداث، اأو كانت ن�سو�ًسا ت�سريعية، فاإنه يخ�سع 

يف حالتنا لثالثة معايري:

اأ- معيار داخلي: يتعلق برتكيب الن�ض، ولغته، وم�سمونه، وان�سجام كل ذلك مع 
الواقع التاريخي، واملحيط الب�سري - االجتماعي - ال�سيا�سي - احل�ساري، الذي 

يدعي اأن الن�ض قد �سدر فيه.
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الن�ض  و�سع  اإمكانية  عن  الفح�ض  على  يقوم  اتهامي:   - نقدي  ومعيار  ب- 
واخرتاعه بح�سب اإمكانات وم�سلحة االأطراف ذوي العالقة مب�سمون الن�ض.

اإلينا عن طريقه، ومدى  الن�ض  و�سل  الذي  بال�سند  يتعلق  معيار خارجي:  ج- 
وثاقة رواته، وتواتره، اأو �سهرته، اأو ندرته.

اأ- املعيار الداخلي:

ال �سك يف اأن )ال�سحيفة(، وهي ن�ض طويل، قد تعر�ست لبع�ض التغيري 
ب�سبب الت�سحيف، ولبع�ض التغيري يف تركيبها بالتقدمي والتاأخري، ولبع�ض احلذف 
والزيادة يف جملها، اأو مفرداتها، نتيجة للن�سيان وال�سهو، لتناقلها من راٍو اإىل اآخر، 

ونتيجة الأن بع�ض الرواة ينقل جزًءا منها تدعو اإليه احلاجة، دون �سائرها.

وقد الحظنا بع�ض هذه االأمور يف درا�ستنا للن�ض.

ولكن كل ذلك مل يوؤثر يف راأينا على البنية العامة للن�ض، وعلى تكامله 
ووحدته؛ الأن ما نقّدر اأنه قد حدث من ذلك اأمور طفيفة، ال مت�ض جوهر الن�ض، 

وبنيته العامة.

ودرا�سة )ال�سحيفة( باملعيار الداخلي، مع مالحظة ما قد يكون طراأ عليها 
اأوائل العهد  اإىل  من تغريات، ترجح �سحة هذه الوثيقة باجلملة، و�سحة ن�سبتها 
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اأو و�سعت من قبل  اأمالها ووافق عليها االآخرون،  � قد  النبي  املدين، وكون 
ممثلني لليهود وامل�سلمني، باإ�سرافه �، ووافق عليها. 

واملالحظات التي ن�ستند اإليها يف احلكم ب�سحتها وفًقا لهذا املعيار هي:

اجلمل،  وتركيب  )ال�سحيفة(،  به  �سيغت  الذي  االأ�سلوب  اإن  اللغة:   -(
وامل�سطلحات، وال�سيغ التعبريية، التي كونت هذه )ال�سحيفة(، يتنا�سب متاًما مع 
االأ�سلوب، وال�سيغ التعبريية، التي كانت �سائدة يف الع�سر الذي تن�سب اإليه، وهو 
اأول الهجرة اإىل )املدينة(، ونالحظ اأنه ال توجد فيها �سياغات تعبريية مولدة، اأو 

خم�سرمة، وحتى تاأثري االأ�سلوب القراآين يبدو �سبه معدوم فيها.

2- املفردات: اإن املفردات اللغوية التي ا�ستعملت يف )ال�سحيفة( هي التي كانت 
�سائعة يف تلك الفرتة، ونالحظ اأن ا�سم )املدينة( مل ي�ستعمل اإال مرة واحدة يف 
اأنه من �سهو الرواة والن�ساخ، يف عهود متاأخرة. ويف  البند االأخري - وقد رجحنا 

جميع فقرات ال�سحيفة ا�ستعمل ا�سم )يرثب(.

3- كما اأن التعبري بـ )املوؤمنني( عن امل�سلمني يتنا�سب مع تلك املرحلة االأوىل يف 
)مكة(، ويف اأول الهجرة؛ حيث اإنه مل ي�ستقر اال�ستعمال على كلمة )امل�سلمني( 

اإال بعد ذلك. ومل يرد التعبري بـ )امل�سلمني( يف ال�سحيفة اإال ثالث مرات.

يف املقدمة وردت معطوفة على املوؤمنني، ونرجح اأنها دخيلة من الرواة.
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ويف البند )25( و)37(.

بينما ورد لفظ )موؤمن/ موؤمنني( اثنتني وثالثني مرة.

4- ورد ا�سم النبي � يف )ال�سحيفة( بال�سيغ التالية: »حممد النبي« يف املقدمة، 
و»حممد« يف البند )23( و)36(، و»حممد ر�سول اهلل« يف البند )42( و)47(.

بالدعاء  قلتها،  على  املوارد،  هذه  جميع  يف   � النبي  ا�سم  يقرتن  ومل 
والتعظيم، كما هو ال�ساأن ال�سائد عند ذكر ا�سمه ال�سريف يف عهد متاأخر. وهذه 

الب�ساطة يف ذكر ا�سم النبي  � تتنا�سب مع تلك املرحلة من تاريخ االإ�سالم.

اأي  يف  )االأن�سار(  ا�سم  وال  )املهاجرين(  ا�سم  )ال�سحيفة(  يف  ي�ستعمل  مل   -5
بند من البنود �سوى اال�ستعمال الذي ورد يف البند )2( وو�سع له تو�سيح كلمة 
قري�ض فورد ب�سيغة )املهاجرون من قري�ض(. مع اأن هذين اال�ستعمالني �ساعا يف 

وقت مبكر بعد نزول القراآن بهما.

ب- املعيار النقدي - التهامي:

اإن الفكرة املركزية التي تعرب عنها )ال�سحيفة( هي اإن�ساء جمتمع �سيا�سي 
 ،� النبي  بقيادة  واليهود،  امل�سلمون  هما:  �سيا�سيتني  جماعتني  بني  تعاقدي 

وت�سكيل دولة اإ�سالمية لهذا املجتمع �سريعتها االإ�سالم، وحاكمها النبي �.
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اأنف�سهم  امل�سلمني  بني  الداخلية  العالقات  تنظيم  هي  الثانوية  والفكرة 
مهاجرين )قري�ض(، واأهل )يرثب( من )اخلزرج( و)االأو�ض(، وحلفائهم.

وال توجد اأية دواع، اأو حوافز، لدى اأي طرف من امل�سلمني - قري�ض، اأو 
الفكرة  �ساأن  يف   ،� النبي  اإىل  ون�سبته  ن�ض،  الختالق   - غريهم  اأو  االأن�سار، 

الثانوية.

منو  حالة  الق�سية يف  هذه  كانت  فقد  الأحد،  ذلك  م�سلحة يف  توجد  وال 
م�ستمر بالوحي القراآين، وبالتوجيه النبوي اليومي للم�سلمني، يف جميع حاالتهم.

وقت  بعد  اليهود،  قبل  من  لالنتهاك  تعر�ست  فقد  املركزية  الفكرة  واأما 
مبكر من والدتها، و�سياغتها يف )ال�سحيفة(، وممار�ستها؛ حيث اإن اليهود خانوا 
عهودهم، ومواثيقهم، وجممعهم التعاقدي، وغدروا بالنبي � وامل�سلمني، وتاآمروا 

عليهم مع قري�ض امل�سركة، وغريها، ومولوا احلروب �سد امل�سلمني.

التغلب عليهم،  امل�سلمون يف مواقع عدة، حتى مت  ونتيجة لذلك حاربهم 
ا، ون�ساأت لذلك حالة عداء وترب�ض بني امل�سلمني،  واإجالوؤهم عن )احلجاز( نهائيًّ

واليهود.

على  امل�ستحيل  من  يجعل  اإيجاده،  يف  اليهود  ت�سبب  الذي  الواقع  وهذا 
اأي جهة اأن تخرتع، وت�سع وثيقة من هذا القبيل، بني امل�سلمني واليهود، وحتظى 
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ال�سرية،  النطاق، بني املحدثني، وكتاب  الوا�سع  الرواج، والذيوع، والقبول  بهذا 
والفقهاء، واملوؤرخني، دون اأن تواجه اأي اعرتا�ض من ال�سلطة ال�سيا�سية يف عهد 

اخللفاء الرا�سدين، اأو االأمويني، اأو العبا�سيني.

مع  و�سيا�سية  جمتمعية  التزامات  يف  امل�سلمني  تدخل  كهذه  وثيقة  اإن 
اأن تكون مو�سوع  اليهود - وحالتهم مع امل�سلمني على ما و�سفنا - كان ينبغي 
رف�ض  ومو�سع  االإ�سالمي،  املجتمع  يف  والفكرية  العلمية  االأو�ساط  من  رف�ض 

ومالحقة من قبل ال�سلطة ال�سيا�سية االإ�سالمية.

امل�سلمون،  �سربهم  اأن  بعد  اليهود  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 
واأجلوهم، مل يعد لهم وجود باملعنى ال�سيا�سي - املجتمعي ميكنهم من اأن يكونوا 
طرًفا يف اأي تعاقد جمتمعي - �سيا�سي مع امل�سلمني، ومل يكن اأي منهم - جماعة، 
اأو �سخ�ًسا - قادًرا على اخرتاع وو�سع وثيقة كهذه، و�سمان ذيوعها، وانت�سارها، 
حدث  الذي  بال�سكل  االإ�سالمية،  والفكرية  العلمية،  االأو�ساط  من  وقبولها، 

لل�سحيفة.

هذه  و�سعوا  الذين  هم  امل�سلمني  اأن  افرتا�ض  حتيل  نف�سها  االأمور  وهذه 
اأن يدخلوا  للم�سلمني م�سلحة على االإطالق يف  لي�ست  اأنه  اإىل  الوثيقة، م�ساًفا 
يف التزامات مع اليهود، بعد اأن ق�سوا على النفوذ اليهودي يف )احلجاز(، ومل يعد 

ميثل اليهود اأي ثقل اقت�سادي، اأو �سيا�سي - ع�سكري، يف الدولة االإ�سالمية.
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اإن هذه االعتبارات تلغي احتمال اأن تكون )ال�سحيفة( مو�سوعة يف عهد 
متاأخر، وتوؤكد اأ�سالتها، و�سحتها، وكونها من اإجنازات النبي االأوىل، يف اأول هجرة 

امل�سلمني اإىل )يرثب(.

الفكرة  يلغ  اليهود، مل  ب�سبب  التجربة  اأن ف�سل هذه  نوؤكد هنا  اأن  وعلينا 
املركزية التي اأن�سئت بهذه )ال�سحيفة(، وهي: تكوين املجتمع ال�سيا�سي املتنوع 
يف االنتماء الديني، واإقامة دولة لهذا املجتمع على اأ�سا�ض االإ�سالم، بل اإن هذا 
املبداأ الت�سريعي - ال�سيا�سي االإ�سالمي ال يزال قائًما، وميكن العمل به دائًما، يف 

كل ع�سر، ويف نطاق اأي جماعة ب�سرية.

ج- املعيار اخلارجي: 

اإن املعيار اخلارجي يرجح �سحة )ال�سحيفة( اأي�ًسا. 

فقد نقل الن�ض الكامل لل�سحيفة يف كتب ال�سرية، واحلديث، والتاريخ، 
كما نقلت مقتطفات منها، واإ�سارات اإليها، يف العديد من كتب احلديث، والتاريخ، 

واأمهات معاجم اللغة.

اإلينا،  و�سل  كما  )لل�سحيفة(،  الكامل  الن�ض  نقلة  اأقدم  من  ولعل 
عنه  رواه  الذي  هـ(،   (5( )ت  اإ�سحاق  بن  حممد  ال�سهري  الراوية  املحّدث  هو 
اإ�سحاق(  ابن ه�سام )ت 3)2 هـ( يف )�سريته، 2/ 9)) - 23)(، ويعترب )ابن 

مرجًعا من املراجع يف ال�سرية النبوية.
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وت�سمنت )ال�سرية احللبية( اإ�سارات اإىل ال�سحيفة يف: )2/ 96(.

)وال�سرية الدحالنية(، بهام�ض )احللبية(: ))/ 337(.

و�سرية ابن �سيد النا�ض )ت 734 هـ(: ))/ 238 - )24(.

ونقل الن�ض الكامل لل�سحيفة )اأبو عبيد( يف كتاب )االأموال(: )�ض 25) 
و202(.

و�سرحه ال�سهيلي )ت )58( يف )الرو�ض االأنف(: ))/ 250(.

ومن م�سادر احلديث:

)- )م�سلم( يف )�سحيحه(: )4/ 6)2(.

2- )اأحمد( يف )امل�سند(: ))/ )27 و2/ 204 و3/ 242(.

3- )املتقي الهندي( يف )كنز العمال(: )5/ )25(.

4- )البيهقي( يف )ال�سنن الكربى(: )8/ 06)(.

5- ال�سيخ )الطو�سي( يف )التهذيب(: )2/ 47(.

6- )املجل�سي( يف )بحار االأنوار(: )9)/ 67) - 68)(.

7- )الكليني( يف )الكايف/ الفروع(: )336(، و)اأ�سول الكايف(: )2/ 666(.
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روي عن حممد بن يحيى، عن اأحمد بن حممد، عن حممد بن يحيى، 
 ، عن اأبيه حممد الباقر ، عن طلحة بن زيد، عن اأبي عبد اهلل ال�سادق

قال:

»قراأت يف كتاب لعلي  اأن ر�سول اهلل � كتب كتابًا بني املهاجرين، 
واالأن�سار، ومن حلق بهم، من اأهل )يرثب(:

»اإن كل غازية غزت مبا )كذا( يعقب بع�سها بع�ًسا باملعروف والق�سط بني 
امل�سلمني، فاإنه ال يجار حرمة اإال باإذن اأهلها، واإن اجلار كالنف�ض، غري م�سار، وال 
اآثم، وحرمة اجلار على اجلار كحرمة اأمه واأبيه. ال ي�سامل موؤمن دون موؤمن يف قتال 

يف �سبيل اهلل اإال على عدل �سواء«.

والحظ: و�سائل ال�سيعة )كتاب احلج( باب وجوب كف االأذى، و)كتاب 
اجلهاد(، باب جواز اإعطاء االأمان.

ومن الوا�سح اأن هذه فقرات من الن�ض الذي ذكره )ابن اإ�سحاق(، وفيه 
ت�سحيف البد اأنه من الرواة، اأو من الن�ساخ. ورواية االإمام الباقر : »اأنه قراأ يف 
كتاب لعلي «، وظاهره اأن الكتاب ي�ستمل على )ال�سحيفة( كلها، وقد نقل 

منها االإمام الباقر  مو�سع احلاجة. 
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ومن م�سادر التاريخ: 

)- تاريخ الطربي )ت 0)3 هـ(: )359) و367)( من طبعة )اأوروبا(. 

2- )اإمتاع االأ�سماع( لـ )املقريزي(: ))/ 49 و04) و07)( وقال: »وكانت معلقة 
ب�سيفه«.

3- تاريخ ابن كثري )البداية والنهاية(: )3/ 224(.

4- )مكاتيب الر�سول( لـ )علي بن ح�سني علي االأحمدي(: )�ض 240( وقد 
اأحالنا على كثري من امل�سادر التي ا�ستوفى معظمها متحي�ًسا وبحًثا اأثناء �سرحه لـ 

)ال�سحيفة(.

ومن مو�سوعات اللغة:

)- )ل�سان العرب(: املواد: )د�سع، عقب، عقل، فرح، وتغ(. 

 تاريخ و�سع هذه الوثيقة:

اأثار بع�ض امل�ست�سرقني م�ساألة تاريخ و�سع هذه الوثيقة، واأنها و�سعت قبل 
معركة )بدر الكربى(، اأو بعدها.

فذهب )فلهاوزن( و)كاتياين( اإىل اأنها و�سعت قبل معركة )بدر(. وذهب 
)هدبريجرمي( اإىل اأنها و�سعت بعد )بدر(. وذكر دلياًل على ذلك االأمور التالية:
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�سلطته  اأن  على  و36(   23( البندين  يف  ملحمد  املن�سوبة  الوظائف  »تدل 
كانت معرتًفا بها على العموم. ويبدو اأن االإ�سارات اإىل القتال يف �سبيل اهلل/ بند 
)7)( و)9)( و)45(/ تعني اأن القتال قد وقع. املوقف املعادي من قري�ض ال ميكن 

اأن يطلب من املوؤمنني املدنيني اإال بعد )بدر(«))(.

ولكن االأمور التي ذكرها ال تدل على �سحة راأيه يف تاريخ و�سع الوثيقة.

)- فاإن �سلطة النبي � مل تن�ساأ، اأو تتو�سع بعد معركة )بدر(، بل ميكن 
اعتبار دعوته اإىل القيام بالغزو، والت�سدي لقافلة قري�ض، وا�ستجابة امل�سلمني له، 
وقيادته الناجحة لهم، واإجناز الن�سر العظيم الذي حتقق على قري�ض، مظهًرا ل�سلطة 

را�سخة، م�ستقرة، ومعرتف بها من امل�سلمني.

بنبوته،  واالأن�سار(  )املهاجرين  امل�سلمني  اإميان  من  ن�ساأت  ال�سلطة  هذه  اإن 
ور�سالته، وما يقت�سيه ذلك من التزام بالطاعة اأمر بها اآيات القراآن املكي، وما نزل 

من الوحي القراآين، يف االأ�سهر االأوىل من الهجرة اإىل املدينة. 

د امل�سلمون اليرثبيون بالطاعة املطلقة يف بيعة )العقبة الثانية(، التي  وقد تعهَّ
كانت اأ�سا�ض قرار الهجرة، وبناء الدولة.

))( مونتجومري وات، حممد يف املدينة، �ض 343، تعريب: �سعبان بركات، من�سورات املكتبة الع�سرية، �سيدا، 
بريوت. 
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مع  و�سلوكها  قري�ض،  نهج  اأن  من  نا�سئة  فاإنها  القتال،  اإىل  االإ�سارات  واأما   -2
امل�سلمني، اأثناء وجود النبي يف )مكة(، وبعد هجرته، بالن�سبة اإىل امل�سلمني الذين 
و�سادرت  وطاردتهم،  قاتلتهم،  حيث  الهجرة  من  يتمكنوا  ومل  عليهم،  قب�ست 
اأموالهم، وتاآمرت على قتل النبي �، وحماوالتها الدائمة للوقوف يف وجه حرية 
ا يف  الدعوة االإ�سالمية، وحرية اعتناقها، كل ذلك جعل وقوع القتال اأمًرا حتميًّ

اأي وقت يقع فيه احتكاك من اأي نوع. 

وقد ا�ستمل اأحد بنود بيعة )العقبة الثانية( على تعهد من قبل امل�سلمني 
اليرثبيني بقتال االأ�سود واالأحمر، مع النبي �، اإذا ا�سطر اإىل خو�ض قتال.. وقد 

طرحت م�ساألة القتال من قبل وفد )يرثب(، يف املحادثات التي �سبقت البيعة.

وقد نزل الوحي القراآين يف االإذن بالقتال يف االأ�سابيع االأوىل من الهجرة 
اإىل )املدينة(، اأو يف االأيام االأخرية من اإقامة النبي � يف )مكة( قبل الهجرة، 

يف قوله تعاىل: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  .  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹ..ژ ]احلج/ 40-39[.

الهجرة  بعد  وامل�سركني،  امل�سلمني  بني  ومناو�سات  غزوات  حدثت  وقد 
مبا�سرة، وقبل )بدر الكربى(: 

املدينة،  مقدمة  من  اأ�سهر  �سبعة  راأ�ض  على  �سرية  اأول   � النبي  بعث  فقد   -(
بقيادة )حمزة بن عبد املطلب(، على راأ�ض ثالثني راكًبا، العرتا�ض قافلة لقري�ض 
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على  البحر  �ساحل  وبلغوا  )اأبي جهل(.  بقيادة  راكب  ثالثمائة  من  قوة  حتر�سها 
طريق ال�سام، وكاد اأن يحدث ا�ستباك ع�سكري، لوال اأن )عدي بن عمرو( حجز 

بينهم.

2- ثم غزا ر�سول اهلل � بنف�سه على راأ�ض اأحد ع�سر - اأو اثني ع�سر - �سهًرا من 
َمْقدمه املدينة، حتى بلغ )االأبواء(، يريد قري�ًسا وبني �سمرة، وا�ستغرقت الغزوة 

خم�سة ع�سر يوًما، ومل يلق كيًدا.

3- ثم بعث )عبيدة بن احلارث( يف بداية ال�سنة الثانية من الهجرة )يف �سهري 
امل�سركني  مع  فالتقوا  املهاجرين،  راكًبا من  �ستني  راأ�ض  االأول( على  وربيع  �سفر 
على ماء يقال له: )اأحيا(، وكانت بينهم رماية، وعلى امل�سركني )اأبو �سفيان بن 

حرب( يف مائتي رجل.

4- ثم كانت غزوة ر�سول اهلل � بنف�سه يف �سهر ربيع الثاين، اأو ربيع االأول - 
على راأ�ض ثالثة ع�سر �سهًرا من مهاجره - يريد قري�ًسا، حتى بلغ جبل )بواط(، 

فلبث فيها بقية �سهر ربيع االآخر، وبع�ض جمادى االأوىل، ومل يلق كيًدا.

5- ثم غزا النبي � )غزوة الع�سرية( يف منطقة )ينبع( يريد قري�ًسا، بعد الهجرة مبا 
يقرب من خم�سة ع�سر �سهًرا، واأقام فيها بقية جمادى االأوىل، وليايل من جمادى 

االأخرى، ووادع فيها )بني مدلج( وحلفاءهم )بني �سمرة(.
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)غزوة  املدينة من  اإىل  اأيام من عودته  بعد ع�سرة  �سفوان(،  )كانت غزوة  ثم   -6
الع�سرية(، ملطاردة )كرز بن جابر الفهري( الذي اأغار على �سرح املدينة. وهذه هي 

غزوة )بدر االأوىل(.

7- ثم كان بعث )�سعد بن اأبي وقا�ض( يف رجب، على راأ�ض �سبعة ع�سر �سهًرا 
اأر�ض  من  )اخلراز(  بلغ  املهاجرين، حتى  من  نفر  ثمانية  راأ�ض  على  الهجرة،  من 

)احلجاز(.

8- ويف الوقت نف�سه، كانت �سرية )عبد اهلل بن جح�ض( اإىل نخلة - على مقربة 
بن  منهم )عمر  قتلوا  اأ�سخا�ض،  اأربعة  يقودها  لقري�ض  قافلة  ف�سادفوا   - من مكة 
احل�سري(، واأ�سروا )عثمان بن عبد اهلل، واحلكم بن كي�سان( وهرب )املغرية بن 
عبد اهلل(، وا�ستوىل امل�سلمون على القافلة، ورجعوا اإىل املدينة بالغنيمة واالأ�سرَيْين.

9- ثم كانت غزوة )بدر الكربى(.

اإن كل هذه ال�سوابق، باالإ�سافة اإىل �سلوك قري�ض العدواين مع امل�سلمني يف 
مكة، وباالإ�سافة اإىل التعهد الذي ا�ستملت عليه بيعة )العقبة الثانية(، وباالإ�سافة 
اإىل نزول اآيات االإذن بالقتال، تربز ما ا�ستملت عليه )ال�سحيفة( من بنود تتعلق 

بتنظيم العالقات، والتعهدات املتبادلة، بني امل�سلمني واليهود، يف �ساأن القتال.
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جميع  فتفر�سه  )ال�سحيفة(،  يف  قري�ض  من  املعادي  املوقف  واأما   -3
االعتبارات ال�سابقة، فقد كانت حالة امل�سلمني يف )مكة( مع قري�ض حالة عداء، 
اأبرموا مع النبي � بيعة  وقد دخل م�سلمو )يرثب( يف حالة العداء هذه حني 
)بدًرا  �سبقت  التي  وال�سرايا  الغزوات  من  كثري  يف  �ساركوا  وحني  )العقبة(، 

الكربى(.

النتيجة

ما  هو  ال�سحيفة،  لو�سع  املنا�سب  التاريخ  اأن  ذلك:  ويتح�سل من جميع 
قبل )بدر الكربى(، ولكن لي�ض يف االأ�سهر االأوىل للهجرة، واإمنا بعد تبلور �سكل 
املجتمع ال�سيا�سي االإ�سالمي يف )املدينة(، وجناح عملية الدمج االجتماعي بني 
ت�سميم  وظهور  )يرثب(،  اأهل  جلميع  االإ�سالم  وا�ستغراق  واالأن�سار،  املهاجرين 
الع�سكرية عند  الدفاعية  ال�سيا�سة  واملقاومة. وبعد ظهور  الدفاع  � على  النبي 
اأ�سهر من  �ستة  بعد  االأوىل،  وال�سرايا  الغزوات  التي جتلَّت يف  وامل�سلمني،  النبي 

هجرة النبي �.

ويراقبون  اجلديدة،  التجربة  يراقبون  اليهود  كان  االأوىل  االأ�سهر  هذه  ففي 
�سيا�سة امل�سلمني، ومدى تالحمهم، وت�سميمهم، وقدرتهم الع�سكرية.
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اأن   � النبي  على  اقرتاحهم  كان  هذه  والرتب�ض  املراقبة  فرتة  ويف 
)ال�سدوق(، عن  رواية  ورد يف  كما  وتعاي�ض،  اعتداء  عدم  اتفاقات  معه  يعقدوا 

)اإبراهيم بن ها�سم(، التي قدمناها يف اأول هذا البحث.

وبعد اأن ات�سح متاًما لليهود جناح التجربة، واجتيازها امتحان القوة وال�سمود 
اأمام قري�ض  القبلي املحلي، االأو�سي - اخلزرجي، وامتحان التحدي  الواقع  اأمام 
اأن  وراأوا  حتفظاتهم،  عن  تخلوا  لالإ�سالم،  هو  امل�ستقبل  اأن  واأدركوا  وحتالفاتها، 
م�سلحتهم هي يف الدخول يف بنية املجتمع اجلديد، واإظهار االندماج فيه، ليحاولوا 
تقوي�سه من الداخل بعد اأن يتمكنوا من التغلغل يف ثنايا تركيبه االجتماعي - 

ال�سيا�سي، نتيجة لكونهم جزًءا منه.

املجتمع،  هذا  يف  باالندماج  املعلنة  لرغبتهم   � النبي  ا�ستجاب  وقد 
ان�سجاًما مع مبداأ االنفتاح واحلوار الذي هو يف �سميم الفكر االإ�سالمي.

الدينية،  للتنوعات  يت�سع  اإ�سالمي  �سيا�سي  جمتمع  لذلك  نتيجة  ن  وتكوَّ
والثقافية.

يقم  اليهود مل  بع�ض  الأن  امل�سلمني؛  مع  ف�سلوا يف جتربتهم  اليهود  ولكن 
فكان  وللم�سلمني،  لالإ�سالم  املعادية  القوى  مع  تاآمر  االآخر  وبع�سهم  بالتزاماته، 
 - ال�سيا�سية  مواقعهم  من  باقتالعهم  خططهم،  واإحباط  مواجهتهم،  من  البد 

االجتماعية، واالقت�سادية.
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وحدة )ال�سحيفة(: 

بع�ض  يف  وتفقد  ت�سوي�ض،  من  يخلو  ال  لل�سحيفة  الداخلي  الرتكيب  اإن 
البنود  وبع�ض  عليها  ت�ستمل  التي  واملبادئ  لالأفكار  املنطقي  الت�سل�سل  مقاطعها 

تكرار لبنود اأخرى.

كما نالحظ عدم ذكر ثالث قبائل يهودية كبرية باأ�سمائها، وهي: )قريظة، 
والن�سري، وقينقاع(. فهل كان لهم و�سع خا�ض؟ اأو اأنهم ذكروا من خالل حتالفاتهم 
مع ع�سائر )االأو�ض( و)اخلزرج(؟ اإنهم دخلوا يف هذا امليثاق ب�سخ�سيتهم القبلية 
امل�ستقلة، ولكن اجلزء املتعلق بهم مفقود ب�سبب ن�سيان الرواة، اأو ب�سبب عوادي 

االأيام.

يف اجلواب على هذه الت�ساوؤالت واملالحظات، يوجد افرتا�سان: 

)ال�سحيفة(  اإن  وهو:  وات(،  )مونتجومري  امل�ست�سرق  اإليه  ذهب  االأول: 
مل تو�سع دفعة واحدة يف وقت واحد، واإمنا و�سعت بنودها يف مراحل خمتلفة، 

وجمعت بعد ذلك، قال: 

اأوقات  يف  كتبت  التي  البنود  باأن  االعتقاد  على  حتملنا  اأ�سباب  »هناك 
خمتلفة قد جمعت فيما بعد. وجند يف هذه البنود فروًقا لغوية. وهكذا ي�سار اإىل 
اأحيان  ويف  »اأنتم«،  بال�سمري  االأحيان  بع�ض  ويف  »هم«  الغائب،  ب�سمري  املوؤمنني 
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اأخرى »نحن«. )راجع بند: 23، 6)، 8)( ويطلق عليهم يف اأغلب االأحيان ا�سم 
»املوؤمنني« ما عدا يف مو�سعني ي�سمون بـ »امل�سلمني« )بند 23، 27(.

مع  امل�سائل،  نف�ض  وتعالج  اأخرى،  لبنود  تكرار  البنود  بع�ض  فاإن  وكذلك 
اختالط )كذا( ب�سيط.

وجند يف البندين )23 و42( اأن حممًدا يف�سل يف اخلالفات، واإن كان البند 
)42( اأدق. والبندان )20، 43( موجهان �سد القر�سيني، وما يقال عن اليهود يف 
البندين )6) و4)( م�سابه ملا يقال يف البندين )37، 8)(، كما اأن البندين )24، 

38( متماثالن متاًما.

»ويتحدث البندان )30، 46( عن اليهود الذين كانوا ق�سًما من )االأو�ض(. 
ولنالحظ اأن البنود املت�سابهة ال تتابع، على غري ما ينتظر من بنود تعالج خمتلف 

نواحي م�ساألة واحدة«.

»وهنا - على العك�ض - �سل�سلة تبداأ من )6) - 30(، و�سل�سلة اأخرى من 
.»)46 - 37(

هي  كما  الوثيقة،  هذه  باأن  القائلة  الفكرة  لتربير  املالحظات  هذه  »تكفي 
االآن، حتتوي على بنود كتبت يف وقتني، اأو اأوقات خمتلفة«))(.

))( مونتجومري وات، حممد يف املدينة، �ض 343 - 344.
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ولكننا نرى اأن هذه املالحظات ال تكفي لتربير القول باأن الوثيقة لي�ست 
واحدة، واإمنا هي جمموعة اتفاقات ون�سو�ض تنظيمية كتبت يف وقتني، اأو اأوقات 

خمتلفة.

ويظهر ذلك مما يلي:

اإن هذه )ال�سحيفة( قد و�سعت يف وقت واحد، كما يدل عليه ن�ض )ابن 
اإ�سحاق(:

»كتب ر�سول اهلل � كتابًا بني املهاجرين واالأن�سار وادع فيه يهود، واأقرهم 
على دينهم واأموالهم، وا�سرتط عليهم، و�سرط لهم«.

من  جمموعة  ولي�ست  )ال�سحيفة(،  وحدة  على  تدل  الن�ض  �سياغة  اإن 
االتفاقات. وكما يدل عليه مقدمة الوثيقة: »هذا كتاب من حممد النبي...«.

وكانت نتيجة لنمو العالقات بني اليهود وامل�سلمني، بعد اأن تكامل اندماج 
وتكامل  اجلاهلية،  القبلية  خالفاتهم  وجتاوزوا  بع�سهم،  مع  اليرثبيني  امل�سلمني 
�سيا�سي  جمتمع  يف  وغريها،  قري�ض،  من  املهاجرين  امل�سلمني  مع  هوؤالء  اندماج 

واحد.

كتابة  فيه  اأُجنزت  موؤمتًرا،  اأو  اجتماًعا،  الفرتة  تلك  تاريخ  م�سادر  تذكر  وال 
)ال�سحيفة(، ولكننا نرجح اأن االأمر مت بعد مفاو�سات وم�ساورات ا�ستمرت اأياًما، 
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امل�سلمني، وخا�سة مع  اليهودية وبني  القبائل  اأ�سهًرا، بني زعماء  اأ�سابيع، ورمبا  اأو 
واحد  �سخ�ض  اأكرث من  ن�سو�سها  �سياغة  ا�سرتك يف  قد  يكون  ورمبا   .� النبي 

باإ�سراف النبي �.

واأما املالحظات التي اأ�سرنا اإليها، وف�سل بع�سها )مونتجومري وات(، فاإنها 
ال تدل على اأن )ال�سحيفة( قد كتبت يف اأوقات خمتلفة، واإمنا تعود يف راأينا اإىل 
اأنها قد نقلت - كغالب الن�سو�ض املماثلة - عن طريق ال�سماع والرواية ال�سفهية، 
ومل تبذل عناية خا�سة بتدوينها يف وقت مبكر، عند اأكرث من طريف االتفاق، وهما 

النبي وبع�ض خوا�ض اأ�سحابه، وعند الطرف اليهودي.

)ال�سحيفة(  اأن  االأ�سماع(،  )اإمتاع  يف  )املقريزي(  عن  النقل  تقدم  وقد 
)كانت معلقة ب�سيفه(، فلم تكن )ال�سحيفة( يف اأهمية الن�ض القراآين ال�سريف، اأو 
ال�سنة التي ت�ستمل على بيان اأحكام ال�سريعة، بل كانت من قبيل كتبه وعهوده 

التي تناقلتها الرواة، ومل ُيْعَن اأحد بتدوينها حلفظها لالأجيال القادمة. 

والبد اأن عناية امل�سلمني بهذه )ال�سحيفة(، قد فرتت، اأو انعدمت، نتيجة 
لنق�ض اليهود لها اأكرث من مرة ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ.

اإىل اأن ُنق�ست متاًما بظهور التحالفات بني اليهود وامل�سركني، وما اأدى اإليه 
اأ�سلوب جديد يف التعامل مع اليهود باعتبارهم خارجني على  ذلك من ت�سريع 

�سرعية املجتمع والدولة، ومعاملتهم على هذا االأ�سا�ض.
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فلم مي�ض وقت طويل على )ال�سحيفة( باعتبارها مرجًعا يف �سياغة العالقات 
ال�سيا�سية - االجتماعية - الدفاعية بني امل�سلمني واليهود، حتى حتول اليهود من 
كونهم - مبوجب ال�سحيفة - جزًءا من املجتمع ال�سيا�سي، اإىل كونهم اأقلية خارجة 

على هذا املجتمع، معادية له. 

اإن املالحظات التي ذكرها امل�ست�سرق )وات( بع�سها غري �سحيح، وبع�سها 
االآخر ال يدل على اأنها و�سعت - اأجزاًء - يف اأوقات خمتلفة - واإمنا تدل على 
اأن ال�سحيفة التي و�سعت دفعة واحدة، ويف وقت واحد، نتيجة لالعتبارات التي 
ذكرناها اآنًفا، قد اأهمل امل�سلمون املعنيون بالرواية، العناية بتدوينها يف وقت مبكر، 
جهة،  من  ت�سحيف  عليها  دخل  بحيث  طويلة  ملدة  ال�سفهية  بالرواية  وتناقلوها 
وتقدمي وتاأخري من جهة اأخرى، كما يحدث يف هذه احلاالت خا�سة يف الن�سو�ض 

الطويلة، كما هو ال�ساأن يف )ال�سحيفة(. 

ورمبا ال يكون الن�ض الذي و�سل اإلينا هو الن�ض الكامل لـ )ال�سحيفة(، 
الحتمال �سياع اأجزاء اأخرى منه تتعلق باليهود اأنف�سهم، اأو بامل�سلمني اأنف�سهم، 

اأو بالعالقات بني الطرفني.

)- اإن مالحظة الفروق اللغوية من حيث تنوع ال�سمائر بني املتكلم، واملخاطب، 
التي  وال�سياغة  العربي  التعبري  مقت�سيات  من   - جهة  من   - نا�سئة  والغائب، 
فهمهم  يف  كثرية،  اأخطاء  يف  لها،  الدقيق  فهمهم  عدم  نتيجة  امل�ست�سرقون،  يقع 
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وا�ستنتاجاتهم، ونا�سئة من جهة اأخرى من اأن النبي � وامل�سلمني ميثلون الفريق 
االأول يف هذا االتفاق الذي هو بني جمتمع �سيا�سي كامل، وبني جماعة �سيا�سية - 

دينية، اجتماعية، تريد الدخول فيه. 

من  بند  اأي  يف  يرد  مل  »نحن«  للمتكلم  اجلماعة  �سمري  اأن  نالحظ  كما 
بنود )ال�سحيفة(، واأن كلمة »اأنتم« لي�ست �سمرًيا، ومل ترد يف اأي بند من بنود 

ال�سحيفة، على خالف ما ذكره )وات(.

اإن ال�سمائر التي ا�ستخدمت يف )ال�سحيفة( هي: �سمري املتكلم اجلماعة 
»نا«، و�سمري الغائب اجلماعة »هم«، و�سمري املخاطب اجلماعة »كم«.

ويق�سد باالأول خ�سو�ض امل�سلمني، والثاين تارة يق�سد به اليهود، اأو بع�ض 
قبائلهم، وتارة يق�سد به امل�سلمون، اأو بع�ض جماعاتهم، وثالثة يق�سد به املجتمع 
املكون من م�سلمني ويهود. وورد الثالث مرة واحدة يف البند )23( يف خطاب 

اجلميع م�سلمني ويهوًدا.

اأنها  2- واأما ا�ستعمال كلمة »امل�سلمني« مرتني يف البندين )23، 37( فنالحظ 
ا�ستعملت ثالث مرات اأولها: يف املقدمة، وثانيها: يف البند )25( ولي�ض )23(، 

وثالثها: يف البند )37(.

اأية داللة على عدم وحدة )ال�سحيفة(، فكما  اإن هذه املالحظة ال حتمل 
اأ�سل و�سع )ال�سحيفة(،  ا�ستعمال كلمة )م�سلمني( قد ورد يف  اأن يكون  ميكن 
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كذلك ميكن اأن يكون ذلك من �سهو الرواة والن�ساخ، وعلى احلالني ال يدل ذلك 
على اأن هذه البنود قد كتبت يف وقت خمتلف عن الوقت الذي دونت فيه البنود 

االأخرى. 

3- واأما عدم ذكر القبائل اليهودية الكبرية باأ�سمائها )قريظة، والن�سري، وقينقاع( 
اأن  اأو  و)االأو�ض(.  )اخلزرج(  ع�سائر  مع  حتالفاتها  بعنوان  ذكرت  قد  اأنها  فرنجح 
القبلية، كما  فيها خ�سو�سياتهم  راعى  معاهدات خا�سة،  معهم  اأن�ساأ   � النبي 

ذكرنا يف اأول هذا امللحق.

4- واأما التكرار والتماثل، فهو نا�سئ من ال�سهو والن�سيان، ب�سبب االعتماد على 
الرواية ال�سفهية.

5- واأما عدم التتابع والت�سل�سل املنطقي، فمرجعه اإىل ما ذكرناه من �سهو الرواة، 
ومن النقل باملعنى يف بع�ض احلاالت.

6- واخلال�سة اإن )ال�سحيفة( �سحيحة باجلملة من جهة. وقد و�سعت قبل )معركة 
بدر(، من جهة ثانية. واإنها و�سعت يف وقت واحد، ولي�ض يف اأوقات متفرقة، من 

جهة ثالثة.

العيوب،  بع�ض  يحمل  )ال�سحيفة(  من  اإلينا  و�سل  الذي  الن�ض  ولكن 
وهي:
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) - خلل يف التنظيم الداخلي للن�ض من حيث ت�سل�سل البنود والتكرار، نتيجة 
لالأ�سباب التي ذكرناها.

2 - رمبا يكون الن�ض ناق�ًسا ف�سقطت منه بع�ض البنود. ولكن هذا النق�ض - كما 
نالحظ - ال يوؤثر على امل�سمون العام، وال مي�ض ال�سروط والقيود التي قامت عليها 

العالقة بني امل�سلمني واليهود. 



 

- 1 -

 كتاب )املقنع(     يف )اجلوامع الفقهية(، طبعة حجرية، �ض45، ال�سيخ ال�سدوق/ 
حممد بن علي بن احل�سني بن مو�سى بن بابويه القمي )ت 381 هـ - 991م(.

»باب الدخول يف اأعمال ال�سلطان وطلب احلوائج اإليه«

»روي عن اأبي عبد اهلل  اأنه قال: »اتقوا اهلل، و�سونوا اأنف�سكم بالورع، 
ال�سلطان.  �ساحب  اإىل  احلوائج  طلب  عن  باهلل  واال�ستغناء  بالتقية  )كذا(  وقروه 
واعلموا اأنه من خ�سع ل�ساحب �سلطان، وملن يخافه على دينه، طلًبا ملا يف يديه من 
دنياه، اأذله اهلل، ومقته، ووكله اإليه، فاإن هو غلب على �سيء، ف�سار اإليه منه �سيء، 

نزع اهلل الربكة منه، ومل يوؤجره على �سيء ينفقه يف حج، وال عتق، وال برم«.

امللحق الرابع: ن�ضو�ض فقهية قدمية )عن العمل 
والتعامل مع ولة اجلور(
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»و�ساأل )عمار ال�ساباطي( اأبا عبد اهلل  عن عمل ال�سلطان يخرج فيه 
الرجل؟ قال: »ال، اإال اأن ال يقدر على �سيء يوؤكل، وال ي�سرب، وال يقدر على 

حيلة. فاإن فعل، ف�سار يف يده �سيء، فليبعث بخم�سه اإىل اأهل البيت«.

�: »من ويل ع�سرة فلم يعدل بينهم جاء يوم القيامة  »وقال ر�سول اهلل 
ويداه، ورجاله، وراأ�سه، يف ثقب فا�ض )كذا(«.

»وقال اأمري املوؤمنني : »اأميا رجل ويل �سيًئا من اأمور امل�سلمني فاأغلق بابه 
دونهم، واأرخى �سرته، فهو يف مقت من اهلل، ولعنة، حتى يفتح الباب فيدخل اإليه 

ذو احلاجة، ومن كانت له مظلمة«.

»وروي اأن اأبا عبد اهلل  قال لـ )الوليد بن �سبيح(: »اأما تعجب يا وليد 
لقد  هذا!  ت�ساأل عن  ال�سيعة  كانت  متى  هوؤالء؟  اأعمال  ي�ساألني عن  زرارة  من 

كانت ت�ساأل: يوؤكل طعامهم؟ وي�سرب من �سرابهم؟ وي�ستظل بظلهم؟«.
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- ( -

حممد  بن  حممد  لل�سيخ  املختارات(  املذاهب  يف  املقالت  )اأوائل  كتاب 
لبنان،  بريوت/  الإ�سالمي،  الكتاب  دار  )املفيد(،  بـ  امللقب  ابن النعمان 

�سنة 1403 هـ - 1983م، �ض 141 - )14

القول

)يف معاونة الظاملني، واالأعمال من قبلهم، واملتابعة لهم، واالكت�ساب منهم، 
واالنتفاع باأموالهم(. 

ومن  جائز  لهم:  الواجب  وتناول  احلق  على  الظاملني  معاونة  اإن  »واأقول: 
اأحوال )حال( واجب، واأما معونتهم على الظلم والعدوان فمحظور ال يجوز مع 

االختيار.

»واأما الت�سرف معهم يف االأعمال: فاإنه ال يجوز اإال ملن اأذن له اإمام الزمان، 
وعلى ما ي�سرتط عليه يف الفعال، وذلك خا�ض الأهل االإمامة دون من �سواهم، 

الأ�سباب يطول ب�سرحها الكتاب.

اأهل  فيما ال يكون ظاهره ت�سرر )ل�سرر(  بها،  باأ�ض  املتابعة لهم: فال  واأما 
االإميان، وا�ستعماله على االأغلب يف الع�سيان.
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واأما االكت�ساب منهم: فجائز على ما و�سفناه.

املوؤمنني  من  �سميناه  ملن  حالل  م�سوبة،  كانت  واإن  باأموالهم:  واالنتفاع 
خا�سة، دون من عداهم، من �سائر االأنام.

فاأما ما يف اأيديهم من اأموال اأهل املعرفة على اخل�سو�ض: اإذا كانت معينة 
حم�سورة، فاإنه ال يحل الأحد تناول �سيء منها على االختيار، فاإن ا�سطر اإىل ذلك 
كما ي�سطر اإىل امليتة، والدم، جاز تناوله الإزالة اال�سطرار دون اال�ستكثار منه على 

ما بيناه.

وهذا مذهب خمت�ض باأهل االإمامة خا�سة، ول�ست اأعرف لهم فيه موافًقا 
الأهل اخلالف.



امللحق الرابع: ن�سو�ض فقهية قدمية عن )العمل والتعامل مع ولة اجلور(
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)املفيد(  بـ  امللقب  النعمان  بن  حممد  بن  حممد  لل�سيخ  )املقنعة(،  كتاب 
الفقهية،  )اجلوامع  يف  حجرية  طبعة  هـ(،   413  - هـ   338 اأو   /333(

�ض 9)1 - 130(

)باب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر(

»... فاأما اإقامة احلدود فهو اإىل �سلطان االإ�سالم املن�سوب من قبل اهلل تعاىل، 
وهم اأئمة الهدى من اآل حممد - عليهم ال�سالم، اأو من ن�سبوه لذلك من االأمراء 

واحلكام«. 

»وقد فو�سوا النظر فيه اإىل فقهاء �سيعتهم مع االإمكان. فمن متكن من اإقامتها 
على ولده وعبده، ومل يخف من �سلطان اجلور اإ�سراًرا به على ذلك، فليقمها«.

اأو خاف �سرًرا بذلك  اإقامتها،  »ومن خاف من الظاملني اعرتا�ًسا عليه يف 
على نف�سه، اأو على الدين، فقد �سقط عنه فر�سها«.

»وكذلك اإن ا�ستطاع اإقامة احلدود على من يليه من قومه، واأمن من بوائق))( 
الظاملني يف ذلك، فقد لزمه اإقامة احلدود عليهم، فليقطع �سارقهم، وليجلد زانيهم، 

ويقتل قاتلهم«.
))( بوائق: �سرور، جمع: بائقة. )م(.
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»وهذا فر�ض متعني على من ن�سبه املتغلب لذلك على ظاهر خالفته له، اأو 
االإمارة من قبله على قوم من رعيته، فيلزمه اإقامة احلدود، وتنفيذ االأحكام، واالأمر 

باملعروف، والنهي عن املنكر، وجهاد الكفار، ومن ي�ستحق ذلك من الفجار«.

مل  ما  بهم،  ا�ستعان  اإذا  ذلك  على  معونته  املوؤمنني  اإخوانه  على  »ويجب 
ا من حدود االإميان، اأو يكون مطيًعا يف مع�سية اهلل تعاىل من ن�سبه من  يتجاوز حدًّ

�سلطان ال�سالل«. 

»فاإن كان على وفاق للظاملني يف �سيء يخالف اهلل تعاىل به، مل يجز الأحد 
من املوؤمنني معونته فيه، وجاز لهم معونته مبا يكون به مطيًعا هلل تعاىل، من اإقامة 
اأحكام  ال�سريعة دون ما خالفها من  تقت�سيه  ما  واإنفاذ حكم، على ح�سب  حد، 

اأهل ال�سالل...«.

»... ولي�ض الأحد من فقهاء احلق، وال من ن�سبه �سلطان اجلور منهم للحكم 
اأن يق�سي يف النا�ض بخالف احلكم الثابت عن اآل حممد �، اإال اأن ي�سطروا 

اإىل ذلك للتقية واخلوف على الدين والنف�ض«. 

»ومهما ا�سطر اإليه يف التقية فجائز له اإال �سفك دماء اأهل االإميان، فاإنه ال 
يجوز على حال ا�سطرار، وال اختيار، وال على وجه من الوجوه، وال �سبب من 

االأ�سباب«.
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»ومن ويل والية من قبل الظاملني، فا�سطر اإىل اإنفاذ حكم على ر�سم لهم، 
ال يجوز يف الدين مع االختيار، فالتقية تو�سع عليه ذلك فيما قد ر�سمه غريه من 
مع  باطل  ر�سم  اإنفاذ  له  يجوز  وال  االبتداء،  على  ا�ستئنافه  له  يجوز  وال  النا�ض، 
نا القول فيه،  االختيار على حال. وال تقية يف الدماء خا�سة على ما ذكرناه، وبيَّ

واأكدناه. 

تدبري  من  �سيء  يف  الفا�سقني  قبل  من  النظر  يختار  اأن  الأحد  يجوز  »وال 
البالد والعباد، اإال ب�سرط بذل اجلهد منه يف معونة اأهل االإميان، وال�سيانة لهم من 
االأ�سواء، واإخراج اخلم�ض من جميع ما ي�ستفيده بالوالية من االأموال، وغريها من 

�سائر االأعرا�ض«.

ر على النا�ض من اأهل احلق بتمكني ظامل له، وكان اأمرًيا من قبله  »ومن تاأمَّ
يف ظاهر احلال، فاإمنا هو اأمري يف احلقيقة من قبل �ساحب االأمر الذي �سّوغه ذلك، 

واأذن له فيه، دون املتغّلب من اأهل ال�سالل«.

ن الناظر من ِقَبل اأهل ال�سالل على ظاهر احلال، من اإقامة احلدود  »واإذا متكَّ
على الفجار، واإيقاع ال�سرر امل�ستحق على اأهل اخلالف، فليجتهد يف اإنفاذ ذلك 

فيهم، فاإنه من اأعظم اجلهاد«.

»ومن مل ي�سلح للوالية على النا�ض جلهله باالأحكام، اأو عجز عن القيام مبا 
ي�سند اإليه من اأمور النا�ض، فال يحل له التعر�ض لذلك، والتكلف له، فاإن تكلَّفه 
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فهو عا�ض غري ماأذون له فيه من جهة �ساحب االأمر الذي اإليه الوالية. ومهما فعله 
اأن  اإال  فيما جناه،  فيه  به، حما�سب عليه، ومطالب  ماأخوذ  فاإنه  الوالية،  تلك  يف 

يتفق له عفو من اهلل، و�سفح عما ارتكبه من اخلالف له، وغفران ملا اأتاه«.
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كتاب )املهذب( للفقيه الأقدم القا�سي عبد العزيز بن الرباج الطرابل�سي، 
)400 هـ - 481 هـ(، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي، قم - اإيران ج1، �ض 346 - 

.348

)باب خدمة ال�سلطان، واأخذ جوائزه(

ال�سلطان على �سربني: اأحدهما �سلطان االإ�سالم العادل، واالآخر ال�سلطان 
اجلائر.

ب فيها، ورمبا  فاأما �سلطان االإ�سالم العادل فهو مندوب اإىل خدمته، ومرغَّ
وجب ذلك على املكلف طائفة ملا فيه من وجوب اتباعه، وطاعته، يف اأمره، ونهيه.

فاإذا وىل ال�سلطان اإن�سانًا اإمارة، وحكًما، اأو غري ذلك من الوالة عليه، وجب 
عليه طاعته يف ذلك، وترك اخلالف له فيه، وجاز قبول جوائزه، و�سالته، والت�سرف 

يف اجلميع على كل حال.

واأما ال�سلطان اجلائر: فال يجوز الأحد اأن يتوىل �سيًئا من االأمور من قبله اإال 
ن من االأمر باملعروف،  اأن يعلم، اأو يغلب على ظنه اأنه اإذا توىل والية من جهته، متكَّ
والنهي عن املنكر، وق�سمة االأخما�ض وال�سدقات على م�ستحقها، و�سلة االإخوان، 
وال يكون يف �سيء من ذلك تارًكا لواجب، وال خمالًّ به، وال فاعاًل ب�سيء من 
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القبائح، حينئذ م�ستحب له التعر�ض لتويل االأمور من جهته، واإن علم، اأو غلب 
على ظنه، اأنه ال يتمكن من ذلك، واأنه ال يخلو من تفريط يلحقه يف الواجبات، 

ويحتاج اإىل ارتكاب بع�ض املقبحات مل يجز له تويل ذلك.

ذلك  اإىل  االإجابة  تركه  يبلغ  اإلزاًما، ال  بالوالية  اجلائر  ال�سلطان  األزمه  فاإن 
اأو حلقه يف  ال�سرر،  بع�ض  رمبا حلقه  واإن كان  املال،  و�سلب  النف�ض،  اخلوف على 
يتعر�ض  وال  تها،  م�سرَّ ويتكلف  امل�سقة،  تلك  يتحمل  اأن  فاالأوىل  م�سقة،  ذلك 

للوالية من جهته.

اأو على  املوؤمنني،  اأو بع�ض  اأهله،  اأحد من  اأو على  نف�سه،  واإن خاف على 
مل  واإن  موا�سعها،  يف  االأمور  و�سع  على  ويجري  ذلك،  يتوىل  اأن  له  جاز  ماله، 
يتمكن من فعل ذلك، اجتهد فيما يتمكن منه، واإن مل يتمكن من فعل ذلك 
ا، ال �سيما حقوق االإخوان، والتخفيف عنهم من جور �سالطني  ظاهًرا، فعله �سرًّ

اجلور، من خراج، اأو غريه.

ما  على  التقية  يف  واحلال  احلقوق،  من  بحق  القيام  من  يتمكن  مل  واإذا 
�سفك دم  اإىل  تبلغ  التي ال  واالأحكام  االأمور  �سائر  يتقي يف  اأن  له  ذكرناه، جاز 

حمرم؛ الأن هذا الدم لي�ض يف �سفكه تقية.

واإذا توىل اإن�سان من قبل ال�سلطان اجلائر واليًة، جاز له، على جهة الرخ�سة، 
قبول االأرزاق، واجلوائز منه؛ الأن له ق�سًطا من بيت مال امل�سلمني. 
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وينبغي له اأن يجتهد ويحر�ض يف اإخراج اخلم�ض من كل ما يح�سل له من 
ذلك ويو�سله اإىل م�ستحقه، وي�سل اإخوانه من الباقي.

ويت�سرف هو يف منافعه بالبع�ض الذي يبقى من ذلك، ولي�ض يجوز الأحد 
ٌب وظلم، فاإن  اأن يقبل �سالت �سالطني اجلور، وجوائزهم، ما يعلم اأنه بعينه َغ�سْ
مل يتعني، جاز له قبوله، اأو علم اأن ال�سلطان املجيز له بذلك، ظامل، ويكون االإثم 

على الظامل دونه.

بالبيع، وال�سراء، وغري ذلك،  الظاملني  واإذا متكن االإن�سان من ترك معاملة 
فاالأوىل تركها، وال يتعر�ض ل�سيء منها جملة، واإن مل يتمكن من ترك ذلك معهم، 
كانت معاملته له يف ذلك جائزة، اإال اأنه ال ي�سري منه �سيًئا يعلم اأنه مغ�سوب، وال 

يقبل منهم ما هو حمرم يف ال�سرع. 

فاإن خاف من رد جوائزهم و�سالتهم، على نف�سه، وماله، جاز له قبولها، ثم 
يردها على اأ�سحابها. 

ويجوز لالإن�سان اأن يبتاع ما ياأخذه ال�سلطان اجلائر من ال�سدقات واخلراج، 
منه  له يف �سيء  يتعني  اأن  اإال  كانوا غري م�ستحقني الأخذ �سيء من ذلك،  واإن 

معني، اأنه غ�سب، فاإنه ال يجوز له اأن يبتاعه.
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اأراد من الغالت على اختالفها، واإن  اأن يبتاع منهم ما  وكذلك يجوز له 
يعلم  اأن  اإال  ي�ستحقون،  ما ال  وياأخذون  النا�ض،  اأموال  يغ�سبون  اأنهم  يعلم  كان 

اأي�ًسا، يف �سيء منه معني، اأنه غ�سب، فال يجوز له اأن يبتاعه منهم.

واإذا غ�سب الظامل اإن�سانًا، ومتكن املظلوم من اأخذه، اأو اأخذ عو�سه، كان 
ذلك جائًزا له، وتركه اأف�سل.

فاإن اأودعه الظامل وديعة، مل يجز له اأن ياأخذ منها عو�ض ماله، وال يتعر�ض 
لها بذلك ولغريه، بل يردها عليه على حالها، وال يخونه فيها.

له  اأنها بعينها غ�سب، وعرف �ساحبها، فال يجوز  اأودعه وديعة، يعلم  فاإن 
ردها على الغا�سب لها، بل يعيدها على �ساحبها.

فاإن علم اأنها غ�سب، ومل يعرف لها �ساحًبا، اأبقاها عنده، اإىل اأن يعرفه، فاإذا 
عرفه، ردها عليه، واإن مل يعرفه، مل يجز ردها على غا�سبها، بل ينبغي اأن يت�سدق 

بها عمن هي له«.
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 -  385( الطو�سي  علي  بن  احل�سن،  بن  حممد،  جعفر  اأبو  الطائفة  �سيخ 
العربي،  الكتاب  دار  ط.  والفتاوى(،  الفقه  جمرد  يف  )النهاية  460 هـ(، 

بريوت - لبنان، الطبعة الثانية، 1400 هـ -1980 م.

) - قال: »فاأما اإقامة احلدود، فلي�ض يجوز الأحد اإقامتها، اإال ل�سلطان الزمان 
املن�سوب من قبل اهلل تعاىل، اأو من ن�سبه االإمام الإقامتها. وال يجوز الأحد �سواهما 

اإقامتها على حال.

وقد رخ�ض يف حال ق�سور اأيدي اأئمة احلق وتغلب الظاملني، اأن يقيم االإن�سان 
احلد على ولده، واأهله، وممالكيه، اإذا مل يخف يف ذلك �سرًرا من الظاملني، واأمن 

من بوائقهم. فمتى مل ياأمن ذلك، مل يجز له التعر�ض لذلك على حال.

ومن ا�ستخلفه �سلطان ظامل على قوم، وجعل اإليه اإقامة احلدود، جاز له اأن 
يقيمها عليهم على الكمال، ويعتقد اأنه اإمنا يفعل ذلك باإذن �سلطان احلق، ال باإذن 
�سلطان اجلور. ويجب على املوؤمنني معونته ومتكينه من ذلك، ما مل يتعد احلق يف 

ذلك، وما هو م�سروع يف �سريعة االإ�سالم.

فاإن تعدى يف ما جعل اإليه احلق، مل يجز له القيام به، وال الأحد معاونته 
على ذلك، اللهم اإال اأن يخاف يف ذلك على نف�سه، فاإنه يجوز له حينئذ اأن يفعل 



402402
يف الجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

 

يف حال التقية ما مل يبلغ قتل النفو�ض. فاأما قتل النفو�ض فال يجوز فيه التقية على 
حال.

واأما احلكم بني النا�ض، والق�ساء بني املختلفني، فال يجوز اأي�ًسا اإال اإذا اأذن 
له �سلطان احلق يف ذلك.

توليه  من  فيه  يتمكنون  ال  �سيعتهم يف حال  فقهاء  اإىل  ذلك  فو�سوا  وقد 
بني  ف�سل  اأو  النا�ض،  بني  اإ�سالح  اأو  حكم،  اإنفاذ  من  متكن  فمن  بنفو�سهم. 
املختلفني، فليفعل ذلك، وله بذلك االأجر والثواب، ما مل يخف يف ذلك على 

نف�سه، وال على اأحد من اأهل االإميان، وياأمن ال�سرر فيه. 

فاإن خاف �سيًئا من ذلك، مل يجز له التعر�ض لذلك على حال.

ومن دعا غريه اإىل فقيه من فقهاء اأهل احلق، ليف�سل بينهما، فلم يجبه، واآثر 
امل�سي اإىل املتويل من قبل الظاملني، كان يف ذلك متعدًيا للحق، مرتكًبا لالآثام.

وال يجوز ملن يتوىل الف�سل بني املختلفني، والق�ساء بينهم، اأن يحكم اإال 
مبوجب احلق، وال يجوز له اأن يحكم مبذاهب اأهل اخلالف.

فاإن كان قد توىل احلكم من قبل الظاملني، فليجتهد اأي�ًسا يف تنفيذ االأحكام 
على ما تقت�سيه �سريعة االإميان. 
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اأو  النف�ض،  على  اخلالف  اأهل  مذاهب  على  تنفيذ حكم  اإىل  ا�سطر  فاإن 
االأهل، اأو املوؤمنني، اأو على اأموالهم، جاز له اأن ينفذ احلكم ما مل يبلغ ذلك قتل 

النفو�ض، فاإنه ال تقية له يف قتل النفو�ض ح�سب ما بيناه.

ويجوز لفقهاء اأهل احلق اأن يجمعوا بالنا�ض ال�سلوات كلها، و�سالة اجلمعة، 
والعيدين، ويخطبون اخلطبتني، وي�سلون بهم �سالة الك�سوف، ما مل يخافوا يف 

ذلك �سرًرا. 

فاإن خافوا يف ذلك ال�سرر، مل يجز لهم التعر�ض لذلك على حال.

اأنه  اأو تنفيذ حكم، فليعتقد  اإقامة حد،  ومن توىل والية من قبل ظامل يف 
االإميان.  �سريعة  تقت�سيه  ما  على  به  وليقم  احلق،  �سلطان  جهة  من  لذلك  متول 

ومهما متكن من اإقامة حد على خمالف له، فليقمه، فاإنه من اأعظم اجلهاد.

له  يجوز  ال  وغريها،  احلدود  اإقامة  يف  واالأحكام  الق�سايا  يح�سن  ال  ومن 
التعر�ض لتويل ذلك على حال. فاإن تعر�ض لذلك، كان ماأثوًما.

فاإن اأكره على ذلك، مل يكن عليه يف ذلك �سيء، ويجتهد لنف�سه التنزه 
من االأباطيل.

اأنه ال  وال يجوز الأحد اأن يختار النظر من قبل الظاملني، اإال بعد اأن يعزم 
يتعدى الواجب، وال يق�سي بغري احلق، وي�سع االأ�سياء موا�سعها من ال�سدقات، 
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واالأخما�ض، وغري ذلك. فاإن علم اأنه ال يتمكن من ذلك، فال يجوز له التعر�ض 
لذلك مع االختيار.

فاإن اأكره على الدخول فيه، جاز له حينئذ ذلك، وليجتهد ح�سب ما قدمناه 
)�سفحة 300 - 303(.

)- باب عمل ال�سلطان واأخذ جوائزهم

تويل االأمر من قبل ال�سلطان العادل، االآمر باملعروف، والناهي عن املنكر، 
الوا�سع االأ�سياء موا�سعها، جائز مرغب فيه. ورمبا بلغ حد الوجوب، ملا يف ذلك من 

التمكن من االأمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وو�سع االأ�سياء موا�سعها.

اأنه متى توىل  اأو غلب على ظنه:  واأما �سلطان اجلور، فمتى علم االإن�سان، 
والنهي عن  باملعروف،  اإقامة احلدود، واالأمر  اإىل  التو�سل  اأمكنه  قبله،  االأمر من 
اأربابها، و�سلة االإخوان، وال يكون يف  املنكر، وق�سم االأخما�ض، وال�سدقات، يف 
جميع ذلك خمالًّ بواجب، وال فاعاًل لقبيح، فاإنه ي�ستحب له اأن يتعر�ض لتويل 

االأمر من قبلهم.

ومتى علم، اأو غلب على ظنه: اأنه ال يتمكن من جميع ذلك، واأنه ال بد من 
اأن يلحقه �سرب من التفريط يف القيام بالواجبات، اأو يحتاج اإىل ارتكاب �سيء 

من املقبحات، فال يجوز له التعر�ض له على حال.
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و�سلب  النف�ض،  على  اخلوف  اإىل  تركه  يبلغ  ال  اإلزاًما  الوالية  األزم  فاإن 
االأموال، غري اأنه يلحقه بع�ض ال�سرر، وحتمل بع�ض االأثقال، فاالأوىل له اأن يتحمل 

ذلك، وال يتعر�ض لعمل ال�سلطان.

اأو على  االأهل،  اأو على  النف�ض،  االمتناع من ذلك، على  فاإن خاف من 
املال، اأو على بع�ض املوؤمنني يف ذلك، جاز له اأن يتوىل االأمر، ويجتهد اأن ي�سع 

االأ�سياء موا�سعها.

فاإن مل يتمكن من اجلميع، فما يتمكن منه، يجتهد يف القيام به.

بق�ساء  يتعلق  ما  وخا�سة  واإخفاًتا،  ا  �سرًّ فعله  ظاهًرا،  ذلك  ميكنه  مل  واإن 
حقوق االإخوان، والتخفيف عنهم، فيما يلزمهم من جهة ال�سالطني اجلورة، من 

اخلراج وغريه.

فاإن مل يتمكن من اإقامة حق على وجه، واحلال و�سفناه يف التقية، جاز له 
اأن يتقي يف جميع االأحكام واالأمور، ما مل يبلغ ذلك اإىل �سفك الدماء املحرمة، 

فاإنه ال تقية له يف �سفكها على حال.

والق�ساء،  واجلباية،  االإمارة،  من  ال�سلطان  اأمور  من  �سيًئا  توىل  ما  ومتى 
وغري ذلك من اأنواع الواليات، فال باأ�ض اأن يقبل على ذلك االأرزاق، واجلوائز، 

وال�سالت.
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فاإن كان ذلك من جهة �سلطان عادل، كان ذلك حالاًل له طلًقا.

واإن كان من جهة �سلطان اجلور، فقد رخ�ض له يف قبول ذلك من جهتهم؛ 
ا يف بيت املال. الأن له حظًّ

وي�سعه  له من جهتهم اخلم�ض،  ما يح�سل  اأن يخرج من جميع  ويجتهد 
هو  وينتفع  ببع�سه،  وي�سلهم  املوؤمنني،  اإخوانه من  منه  يوا�سي  والباقي  اأربابه،  يف 
اأن يقبل من جوائزهم و�سالتهم، ما يعلمه ظلًما وغ�سًبا،  بالبع�ض. وال يجوز له 

ويتعني له.

فاإن مل يتعني له ذلك، واإن علم: اأن املجيز له ظامل، مل يكن به باأ�ض بقبول 
جوائزه، ويكون مباًحا له، واالإثم على ظامله. 

واملعامالت،  التجارات،  يف  الظاملني  معاملة  ترك  من  االإن�سان  متكن  واإذا 
واملبايعات، فاالأوىل تركها.

مبايعتهم،  له  عنه، جاز  العدول  اإىل  �سبياًل  يجد  وال  ذلك،  ميكنه  فاإن مل 
ومعاملتهم، وال ي�سرتي منه مغ�سوبًا يعلمه كذلك، وال يقبل منهم ما هو حمظور 

يف �سريعة االإ�سالم.

فاإن خاف من رد جوائزهم التي يعلمها غ�سًبا على نف�سه وماله، فليقبلها.
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فاإن اأمكنه اأن يردها اإىل اأربابها، فعل. واإن مل يتمكن من ذلك، ت�سدق بها 
عن �ساحبها.

وال باأ�ض ب�سراء االأطعمة، و�سائر احلبوب، والغالت، على اختالف اأجنا�سها 
من �سالطني اجلور، واإن علم من اأحوالهم اأنهم ياأخذون ما ال ي�ستحقون، ويغ�سبون 
ما لي�ض لهم، ما مل يعلم يف ذلك �سيًئا بعينه غ�سًبا. فاإن علمه كذلك، فال يتعر�ض 

لذلك. 

فاأما ما ياأخذونه من اخلراج وال�سدقات، واإن كانوا غري م�ستحقني لها، جاز 
له �سراوؤها منهم.

ومتى غ�سب ظامل اإن�سانًا �سيًئا، ثم متكن بعد ذلك املظلوم من ارجتاعه، اأو 
اأخذ عو�سه من ماله بذلك القدر، جاز له اأن ياأخذه من غري زيادة عليه، واإن تركه، 

كان اأف�سل له، واأكرث ثوابًا.

عليه  له حب�سها، ووجب  يجز  منها، مل  وائتمنه  وديعة،  الظامل  اأودعه  فاإن 
ردها، وال يخونه فيها.

على  رده  له  يجز  مل  �ساحبه،  ويعرف  غ�سب،  اأنه  يعلم  �سيًئا  اأودعه  واإن 
مودعه، وينبغي له اأن يرده على �ساحبه.
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واإن علم اأنه غ�سب، ومل يعرف �ساحبه، حب�سه عنده اإىل اأن يعرف �ساحبه. 
فاإن مل يتبني له �ساحًبا، ت�سدق به عنه، وال يرده على الظامل على حال )�سفحة 

.)359 - 356

اإذا اأخذها  اأن ي�سرتي من ال�سلطان االإبل، والغنم، والبقر،  3 - وال باأ�ض 
ا لها. وكذلك احلكم يف االأطعمة واحلبوب.  من ال�سدقة، واإن مل يكن هو م�ستحقًّ

)�سفحة 369(.

4 - وال يجوز اأن ي�سرتي من الظامل �سيًئا يعلم اأنه ظلم بعينه. وال باأ�ض اأن 
ي�سرتي منه اإذا مل يعلم كذلك، واإن علم اأن بائعه ظامل. وجتنب ذلك اأف�سل. 

وال باأ�ض ب�سراء ما ياأخذ ال�سلطان من الغالت، والثمرات، واالأنعام، على 
جهة اخلراج، والزكاة، واإن كان االآخذ له غري م�ستحق لذلك، )�سفحة )40(.
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ال�سريف املرت�سى )ت 436 هـ - 1044 م(

من كتاب )ر�سائل ال�سريف املرت�سى(، ن�سر دار القراآن الكرمي، 

قم، 5)14 هـ - )/ 89
)م�ساألة يف الولية من قبل ال�سلطان اجلائر()1(

ن�ض الر�سالة

»احلمد هلل، و�سالمه على عباده الذين ا�سطفى، حممد نبيه، والطيبني من 
عرتته«.

علي  بن  احل�سني  القا�سم  )اأبي  االأجل  ال�سيد  الوزير  جمل�ض  يف  جرى 
املغربي( )اأدام اهلل �سلطانه( يف جمادى االأخرى، �سنة خم�ض ع�سرة واأربعمائة، 
كالم يف الوالية من قبل الظلمة، وكيفية القول يف ح�سنها وقبحها، فاقت�سى ذلك 
املوفق  واهلل  الباب،  هذا  يف  اإليه  يحتاج  ما  على  بها  يطلع  وجيزة،  م�ساألة  اإمالء 

لل�سواب والر�ساد.

اعلم اأن ال�سلطان على �سربني: حمق عادل، ومبطل ظامل متغلب.
اقراأ، ط2،  ال�سيد، دار  اأي�ًسا يف كتاب )االأمة واجلماعة وال�سلطة(، �ض 252، للدكتور ر�سوان  الر�سالة  ))( راجع 

406) هـ - 986)م.
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فالوالية من قبل ال�سلطان املحق العادل، ال م�ساألة عنها؛ الأنها جائزة، بل 
رمبا كانت واجبة، اإذا حتمها ال�سلطان واأوجب االإجابة اإليها. 

واإمنا الكالم يف الوالية من قبل املتغلب، وهي على �سروب:

واجب - ورمبا جتاوز الوجوب اإىل االإجلاء، ومباح، وقبيح، وحمظور.

فاأما الواجب: فهو اأن يعلم املتويل، اأو يغلب على ظنه باأمارات الئحة، اأنه 
يتمكن بالوالية من اإقامة حق، ودفع باطل، واأمر مبعروف، ونهي عن منكر. ولوال 
هذه الوالية مل يتم �سيء من ذلك، فيجب عليه الوالية بوجوب ))( ما هي �سبب 

اإليه، وذريعة اإىل الظفر به.

واأما ما يخرج اإىل االإجلاء: فهو اأن ُيحمل على الوالية بال�سيف، ويغلب يف 
ظنه اأنه متى مل يجب اإليها �سفك دمه، فيكون بذلك ملجاأ اإليها. 

فاأما املباح منها: فهو اأن يخاف على مال له، اأو من مكروه يقع به، ُيتحمل 
يلحق  وال  فيها،  الدخول  قبح  عنه  وي�سقط  بذلك،  مباحة  الوالية  فتكون  مثله، 
بالواجب؛ الأنه اإن اآثر حتمل ال�سرر يف ماله، وال�سرب على املكروه النازل به، ومل 

يتول، كان ذلك اأي�ًسا له. 

))( يف ن�سخة »لوجوب«.
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فاإن قيل: كيف تكون الوالية من قبل الظامل ح�سنة، ف�ساًل عن اأن تكون 
واجبة، وفيها وجه القبح ثابت، وهو كونها والية من قبل الظامل، ووجه القبح اإذا 
اأن  اأال ترى  ثبت يف فعل، كان الفعل قبيًحا، واإن ح�سلت فيه وجوه ح�سن))(. 
الكذب ال يح�سن واإن اتفقت فيه منافع دينية كاالألطاف)2(، يقع عندها االإميان، 

وكثري من الطاعات؟

قلنا: غري م�سلَّم اأن وجه القبح يف الوالية للظامل، هو كونها والية من قبله، 
قبيحة،  منه  تكن  الوالية، مل  على  بال�سيف  اأكره  لو  وهو  ذلك؟!  يكون  وكيف 

وكذلك اإذا كان فيها تو�سل اإىل اإقامة حق، ودفع باطل، تخرج عن وجه القبح.

وال ي�سبه ذلك ما يعرت�ض يف الكذب، واإن جمرد كونه كذبًا قبيح؛ الأن هذه 
جهة عقلية ميكن اأن يكون العقل طريًقا اإليها. 

املو�سع  يف  ذلك  قبح  وجه  الأن  الظامل؛  قبل  من  الوالية  كذلك  ولي�ض 
الذي يقبح فيه �سرعي)3(، فيجب اأن نثبته)4( قبيًحا يف املو�سع الذي يجعله ال�سرع 

كذلك.

))( يف ن�سخة »اأح�سن«.
)2( يف ن�سخة »باألطاف«.

)3( يف ن�سخة »�سرع«.

)4( يف ن�سخة »يثبته«.
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واإذا كان ال�سرع قد اأباح التويل من قبل الظامل، مع االإكراه، ويف املو�سع 
اأنه مل يكن  والواجبات، علمنا  اإقامة احلقوق  اإىل  به  اأنه متو�سل  الذي فر�سناه، 

وجه القبح يف هذه الوالية، جمرد كونها والية من جهة ظامل.

وقد علمنا اأن اإظهار كلمة الكفر، ملا كانت حت�سن مع االإكراه، فلي�ض وجه 
قبحها جمرد النطق بها واإظهارها، بل ب�سرط االإيثار.

وقد نطق القراآن باأن يو�سف ، توىل من قبل العزيز وهو ظامل، ورغب 
اإليه يف هذه الوالية، حتى زكى نف�سه، فقال: ژ ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     
متكنه  ذكرناه، من  ما  اإال  ]يو�سف/ 55[، وال وجه حل�سن ذلك  چ  چژ 

بالوالية من اإقامة احلقوق التي كانت جتب عليه اإقامتها.

وبعد: فلي�ض التويل من جهة الفا�سق اأكرث من اإظهار طلب ال�سيء من جهة 
ال ي�ستحق منها، وب�سبب ال يوجبه.

الأنه  ؛  طالب  اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأمري  املعنى  هذا  له  ما  فعل  وقد 
دخل يف ال�سورى تعر�ًسا للو�سول اإىل االإمامة، وقد علم اأن تلك اجلهة ال ي�ستحق 
من مثلها الت�سرف يف االإمامة، ثم قبل اختيار املختارين له عند اإف�ساء االأمر اإليه، 
اإماًما باختيارهم وعقدهم، وهذا له معنى التويل من قبل الظامل  اأنه �سار  واأظهر 
به، وال هو موجب  ُي�ستحق  مبا ال  االأمر  اإىل  التو�سل  اإظهار  بعينه، لال�سرتاك يف 

ملثله.
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الن�ض عن))(   بحكم  اإليه  االإمامة، كان  الت�سرف يف  اإن  نقول:  لكنا 
ر�سول اهلل �، عن)2( اهلل.

و�سعها  باأ�سباب  االإمامة  اإىل  تو�سل  رمبا  اأنه  وظن  مقامه،  عن  دفع  فاإذا 
ويتو�سل  فيها،  يدخل  اأن  وجب)3(  مبثلها،  م�ستحقة  االإمامة  تكون  ال  وا�سعون، 
اإليه، حتى اإذا و�سل اإىل االإمامة، كان ت�سرفه فيها بحكم الن�ض االأول، ال بحكم 

هذه االأ�سباب العار�سة.

واأظهر  وبينها،  بينه  وحيل  وديعة،  على  غ�سب  من  جمرى  ذلك  ويجري 
غا�سبها اأنه يهبها ل�ساحبها، فاإنه يجوز ل�ساحب الوديعة اأن يقب�سها)4(، ويظهر اأنه 
قب�سها على جهة الهبة، ويكون ت�سرفه حينئذ فيها بحكم امللك االأول، ال عن 

جهة الهبة.

وعلى هذا الوجه يحمل تويل اأمري املوؤمنني جللد)5( الوليد بن عقبة.

اأزمان خمتلفة من قبل الظلمة،  ال�ساحلون، والعلماء، يتولون يف  ومل يزل 
لبع�ض االأ�سباب التي ذكرناها.

))( يف ن�سخة: »من«.
)2( يف ن�سخة: »على اأمته«.

)3( يف ن�سخة: »جاز بل وجب«.
)4( يف ن�سخة: »يتقبل يف الظاهر هذه الوديعة«.

)5( يف ن�سخة: »جللدة«.
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والتويل من قبل الظلمة، اإذا كان فيه ما يح�ّسنه، مما تقدم ذكره، فهو على 
الظاهر من قبل الظامل، ويف الباطن من قبل اأئمة احلق؛ الأنهم اإذا اأذنوا له يف هذه 
باأمرهم، فهو على احلقيقة وال من  التي ذكرناها، فتوالها  ال�سروط  الوالية، عند 

قبلهم، ومت�سرف باأمرهم.

ولهذا جاءت الرواية ال�سحيحة باأنه يجوز ملن هذه حاله اأن يقيم احلدود، 
ويقطع ال�سراق، ويفعل كل ما اقت�ست ال�سريعة فعله، من هذه االأمور.

الوالية معظًما))( للظامل، ومظهًرا فر�ض طاعته،  األي�ض هو بهذه  فاإن قيل: 
ا عنه لوال الوالية؟ وهذا وجه قبح)2( ال حمالة، كان غنيًّ

قلنا: الظامل اإذا كان متغلًبا على البلد)3(، فال بد ملن هو يف بالده، وعلى 
وجه  على  له،  واالنقياد  وتبجيله،  تعظيمه،  اإظهار  من  رعيته،  جملة  من  الظاهر 
فر�ض الطاعة، فهذا املتويل من قبله، لو مل يكن متولًيا ل�سيء، لكان البد له من 
التقلب)4( معه، مع اإظهار جميع ما ذكرناه من فنون التعظيم للتقية واخلوف، فلي�ض 

تدخله الوالية يف �سيء من ذلك مل يكن يلزمه لو مل يكن والًيا. 

))( يف ن�سخة: »مقوًيا«.
)2( يف ن�سخة: »قبيح«.

)3( يف ن�سخة: »على الدين«.
)4( يف ن�سخة: »التفلت منه« اأو »التفلت معه« ولكن الظاهر ما اأثبتناه.
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وبالوالية يتمكن من اأمر مبعروف، ونهي عن منكر، فيجب اأن يتو�سل بها 
اإىل ذلك.

فاإن قيل: اأراأيتم لو غلب))( على ظنه اأنه كما يتمكن بالوالية من اأمر ببع�ض 
واأموًرا  اأفعااًل  الوالية)2(  هذه  الأجل  يلزم  فاإنه  املنكر،  بع�ض  عن  ونهي  املعروف، 

منكرة قبيحة، لوال هذه الوالية مل تلزمه، وال يتمكن من الكف عنها؟

قلنا: اإذا كان ال يجد عن هذه االأفعال القبيحة حمي�ًسا، والبد من اأن تكون 
اأن يفعل هذه االأفعال القبيحة، فاإن  الوالية �سبًبا لذلك، ولو مل يتولَّ مل يلزمه 

الوالية حينئذ تكون قبيحة، وال يجوز اأن يدخل فيها خمتاًرا.

فاإن قيل: اأراأيتم اإن اأكره على قتل النفو�ض املحرمة، كما اأكره على الوالية، 
اأيجوز له قتل النفو�ض املحرمة؟ 

قلنا: ال يجوز ذلك؛ الأن االإكراه ال حكم له يف الدماء، وال يجوز اأن يدفع 
عن نف�سه املكروه، باإي�سال اأمل اإىل غريه، على وجه ال يح�سن، وال يحل.

وقد تظاهرت الروايات عن اأئمتنا - عليهم ال�سالم، باأنه ال تقية يف الدماء)3(، 
واإن كانت مبيحة ملا عداها، عند اخلوف على النف�ض. 

))( يف ن�سخة: »اإن غلب«.
)2( يف ن�سخة: »على هذه الوالية«.

)3( و�سائل ال�سيعة، ))/ 483.
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فاإن قيل: فما عندكم يف هذا املتويل للظامل، ونيته معقودة على اأنه اإمنا دخل 
يف هذه الوالية الإقامة احلدود، واحلقوق، اإن منعه من هذه الوالية اأو مما يت�سرف 
فيه منها، مانع من النا�ض، ورام احليلولة بينه وبني اأغرا�سه، كيف قولكم يف دفعه 

عن ذلك وقتاله؟

وجوبها،  �سرط  ثبوت  عند  واجبة  اأو  كانت ح�سنة،  اإذا  الوالية  هذه  قلنا: 
وبينا اأنها يف املعنى من قبل اإمام احلق، و�ساحب االأمر، واإن كانت على الظاهر 
الذي ال نقّر))( به، كاأنها من قبل غريه، فحكم من منع منها، وعار�ض فيها، حكم 
به االإمام العادل، يف دفعه بالقتل والقتال، وغري ذلك من  من منع والية من ين�سّ

اأ�سباب الدفع.

قبل  من  الظاهر  يف  املتويل  هذا  باأن  العلم  اإىل  ال�سبيل  كيف  قيل:  فاإن 
قبل  الظاهر متول من  ال�سلطان بحق)2(، ال حتل معار�سته، وخمالفته، وهو على 

الظامل الطاغي)3( الذي يجب جهاده، وال يح�سن اإقراره اأحكامه؟ 

املتويل)4(  احلق،  املذهب  يعتقد  من  جند  اأن  ذلك  اإىل  الطريق  قلتم:  فاإن 
اإال لوجه �سحيح  اأنه ما اعتمد ذلك  فنعلم  الظلمة واملتغلبني، خمتاًرا،  من قبل 

اقت�ساه؟ 

))( يف ن�سخة: »ال معترب به«.
)2( يف ن�سخة: »حمّق«.

)3( يف ن�سخة: »الباغي«.
)4( يف ن�سخة: »يلي«. 
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4174(7  

اأن  احلق  ملعتمد  يجوز  وقد  �سحيًحا،  طريًقا  يكون  وهذا كيف  لكم:  قيل 
يع�سي، باأن يلي والية من قبل ظامل، لبع�ض اأغرا�ض الدنيا ومنافعها، فال يكون 

دفعه ومنعه قبيحني))(.

كان  فاإن  االأمارات،  وقوة  الظنون،  غلبة  على  املو�سع  هذا  املعول يف  قلنا: 
هذا املتويل فا�سًقا، قد جرت عادته بتورط القرائح، وركوب املحارم، وراأيناه يتوىل 
للظلمة، فال بد من غلبة الظن باأنه مل يتول ذلك مع عادته اجلارية باجلرم والفجور، 

اإال الأغرا�ض الدنيا، فيجب منعه، ومنازعته، والكف عن متكينه. 

واإن كانت عادته جارية بالتدين، والت�سّون)2( والكف عن املحارم، وراأيناه 
قد توىل، خمتاًرا غري مكره، لظامل، فالظن يقوي اأنه مل يفعل ذلك مع االإيثار اإال 

لداع من دواعي الدين التي تقدم ذكرها، فحينئذ ال يحل منعه، ويجب متكينه.

فاإن ا�ستبه يف بع�ض االأحوال االأمر، وتقابلت االأمارات، وتعادلت الظنون، 
وجب الكف عن منعه، ومنازعته، على كل حالة، الأنا ال ناأمن يف هذه املنازعة اأن 

تقع على وجه قبيح، وكل ما ال يوؤمن فيه وجه القبح يجب الكف عنه.

ونظائر هذه احلال يف فنون الت�سرف، و�سروب االأفعال، اأكرث من اأن حت�سى، 
اإىل  والرتدد  اخلمور،  و�سرب  والف�سق،  اخلالعة،  النا�ض  بع�ض  من  عهدنا  لو  فاإنا 

))( يف ن�سخة: »مبيحني«.
)2( يف ن�سخة: »والت�سّوب«.
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ال  ونحن  خمار،  بيت  اإىل  يدخل  االأوقات،  بع�ض  يف  وراأيناه  القبيح))(،  مواطن 
ندري اأيدخل للقبيح اأم لالإنكار على من ي�سرب اخلمر، فاإنا لقوة ظننا بالقبيح منه، 
على عادته امل�ستمرة، يجب اأن مننعه من الدخول، ونحول بينه وبينه، اإذا متكنا من 
ذلك، واإن جاز على اأ�سعف الوجوه واأبعدها من الظن، اأن يكون دخل لالإنكار، 

ال ل�سرب اخلمر.

بيت  املنكر، يدخل  واإنكار  والديانة،  بال�سيانة،  عادته  راأينا من جرت  ولو 
خمار، فاإنه ال يح�سن منعه من الدخول؛ الأن الظن ي�سبق ويغلب، اأنه مل يدخل 

اإال لوجه يقت�سيه الدين اإما الإنكار اأو غريه.

اأي�ًسا عن  توقفنا)2(  �سيئة،  وال  عادة ح�سنة،  له  يعرف  داخاًل ال  راأينا  فاإن 
منعه؛ الأنه يجوز اأن يكون الدخول لوجه جميل، وال اأمارة للقبيح ظاهرة.

فاإن قيل: فكيف القول فيمن يتوىل للظامل، وغر�سه اأن يتم له، بهذه الوالية، 
اإىل  الو�سول  باملعروف، والنهي عن املنكر، وجمع بني هذا الغر�ض، وبني  االأمر 

بع�ض منافع الدنيا، اإما على وجه القبح، اأو وجه االإباحة)3(؟

))( يف ن�سخة: »القبيحة«.
)2( يف ن�سخة: »ح�سنى وال �سواأى توقفنا«، ويف املطبوع: »ترفعنا«.

)3( يف ن�سخة: »اأو على وجه االإباحة«.
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ذلك  لوال  يكون  اأن  االأغرا�ض،  لبع�ض  الفعل  خلو�ض  يف  املعترب  قلنا: 
هذا  لي�ض  اأخرى  اأغرا�ض  فيه  يكون  اأن  جاز  واإن  عليه،  واأقدم  فعله  ملا  الغر�ض 

حكمها.

الدينية، وزالت عنها  باالأغرا�ض  الوالية  انفردت  لو  املتويل،  فاإن كان هذا 
االأغرا�ض الدنيوية، لكان يتوالها ويدخل فيها.

ولو انفردت عن اأغرا�ض الدين باأغرا�ض الدنيا، مل يقدم عليها، فهذا دليل 
اإليه غريه مما ال  على اأن غر�سه فيها هو ما يرجع اإىل الدين، واإن جاز اأن يجتمع 

يكون هو املق�سود. 

واإن كان االأمر بالعك�ض من هذا، فالغر�ض اخلال�ض هو الراجع اإىل الدنيا، 
فحينئذ تقبح الوالية. 

فاإن قيل: ما الوجه فيما روي عن ال�سادق ، من قوله: »كفارة العمل 
مع ال�سلطان، ق�ساء حاجات االإخوان«))(. اأولي�ض هذا يوجب اأن العمل من قبله 
بع�ض  تكون يف  اإنها  قلتم:  وقد  عنها؟  الكفارة  اإىل  يحتاج  وذنب، حتى  مع�سية 

االأحوال ح�سنة وواجبة)2(.

))( و�سائل ال�سيعة، 2)/ 39).
)2( يف ن�سخة: »وراجحة«.
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قلنا: يجوز اأن يكون ، اأراد بذلك اأن ق�ساء حاجات االإخوان يخرج 
الكفارة  اأن  اللوم، كما  تعّريها من جهة  اإىل احل�سن، ويقت�سي  القبح  الوالية من 
ت�سقط اللوم عن مرتكب ما يقت�سيها، فاأراد اأن يقول: اإن ق�ساء حاجات االإخوان 

يدخلها يف احل�سن، فقال: »يكون كفارة لها« ت�سبيًها.

وميكن اأي�ًسا اأن يريد ذلك من توىل لل�سلطان الظامل، وهو ال يق�سد بهذه 
حاجات  ذلك  بعد  ق�سى  ثم  الباطل،  ودفع  احلق  اإقامة  من  التمكن))(  الوالية 
الوالية وقعت يف  فهذه  وال�سكر،  الثواب  وي�ستحق  االإخوان على وجه يح�سن، 
باأن يفعل طاعة  اأن ي�سقط عقابها، ويتمح�ض عن فاعلها،  االأ�سل قبيحة، ويجوز 

ق�سدها، وتكون تلك الطاعة هي ق�ساء حاجات اإخوان املوؤمنني وهذا وا�سح)2(.

واحلمد هلل رب العاملني، وال�سالة على حممد واآله الطاهرين. 

)انتهى(

))( يف ن�سخة: »التمكني«.
)2( يف ن�سخة: »اأو�سح«.



 

)اأ(
القراآن الكرمي. ( 1)
بن حبيب ( )) بن حممد،  علي  احل�سن،  اأبو  الدينية:  والوليات  ال�سلطانية  الأحكام 

الب�سري، البغدادي، املاوردي )ت 450 هـ( - ط. دار الكتب العلمية - بريوت، 
398) هـ - 978)م.

الرب ( 3) عبد  بن  اهلل،  عبد  بن  يو�سف،  عمر،  اأبو  الأ�سحاب:  معرفة  يف  ال�ستيعاب 
العربي - بريوت  الرتاث  اإحياء  دار  هـ( -  املالكي )ت 463  القرطبي،  النمري، 
م�سورة عن الطبعة االأوىل امل�سرية 328) هـ - على هام�ض )االإ�سابة( البن حجر.

الع�سقالين ( 4) حجر  بن  علي،  بن  اأحمد،  الف�سل،  اأبو  ال�سحابة:  متييز  يف  الإ�سابة 
عن  م�سورة  408) هـ -  بريوت  العربي.  الرتاث  اإحياء  دار  ط.  هـ(،  )ت 852 

الطبعة امل�سرية.
القت�ساد يف العتقاد: اأبو حامد، حممد، بن حممد، بن اأحمد الغزايل، الطو�سي ( 5)

)ت 505 هـ(، ط/ 2 - مطبعة ال�سعادة - م�سر، 327) هـ.

اأهم امل�ضادر واملراجع
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اقت�سادنا: ال�سهيد ال�سعيد حممد باقر ال�سدر، ط/ 4) - دار التعارف - بريوت.( 6)
النعمان، ( 7) ابن  بن حممد،  ال�سيخ حممد،  املختارات:  املذاهب  املقالت يف  اأوائل 

املعروف بـ )ال�سيخ املفيد( )ت 3)4 هـ(. ط. دار الكتاب االإ�سالمي - بريوت، 
403) هـ - 983)م.

)ب(
بحار الأنوار اجلامعة لدرر اأخبار الأئمة الأطهار: �سيخ االإ�سالم، املوىل حممد باقر، ( 8)

 - الوفاء  موؤ�س�سة  هـ(. ط/ 2 -  املجل�سي )ت ))))  بن علي  تقي،  ابن حممد 
بريوت 403) هـ - 983)م.

بني اجلاهلية والإ�سالم: ال�سيخ حممد مهدي �سم�ض الدين - ط/ 3 - من�سورات )9( 
املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع؛ بريوت. 

)ت(
الطربي ( 10) جرير  بن  حممد،  جعفر،  اأبو  وامللوك(:  الر�سل  )تاريخ  الطربي  تاريخ 

اإبراهيم - ط/ 2 - دار املعارف - م�سر  الف�سل  اأبو  )ت 0)3 هـ( - حتـ. حممد 
976)م.

ابن احل�سني، ( 11) علي،  بن  احل�سن،  حممد،  اأبو   :� الر�سول  اآل  عن  العقول  حتف 
ابن �سعبة احلراين، احللبي )من اأعالم القرن الرابع( - ط/ 5 - موؤ�س�سة االأعلمي 

للمطبوعات - بريوت 389) هـ - 969)م.
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)ر(
ال�سهيلي ( )1) الرحمن  عبد  القا�سم،  اأبو  النبوية:  ال�سرية  تف�سري  يف  الأنف  الرو�ض 

)ت )58 هـ( - ط. م�سر 973)م.
)ت 676 هـ(  - ( 13) النووي  �سرف  بن  الدين،  حميي  زكريا،  اأبو  ال�ساحلني:  ريا�ض 

ط. م�سر 344) هـ.

)�ض(
علي، ( 14) الفرج،  اأبو  واملاأمون(:  الأمني  �سرية  يف  العيون  )اإن�سان  احللبية  ال�سرية 

ابن اإبراهيم، بن اأحمد احللبي )ت 044) هـ(. ن�سر املكتبة االإ�سالمية - بريوت.
املعافري ( 15) اأيوب، احلمريي،  اأبو حممد، عبد امللك، بن ه�سام، بن  ال�سرية النبوية: 

)ت 3)2 هـ( - حتـ. ال�سقا، االإبياري، �سلبي - ط. م�سر.

)�ض( 
جعفر، ( 16) الدين،  جنم  القا�سم،  اأبو  واحلرام:  احلالل  م�سائل  يف  الإ�سالم  �سرائع 

امل�ستهر  الهذيل،  �سعيد  بن  احل�سن،  بن  يحيى،  زكريا  اأبي  بن  ابن احل�سن، 
ال�سيد  وتعليق  ب�سرح   -  ( ط/   - هـ(   676 )ت  احللي  وباملحقق  بـ )املحقق(، 

عبد الزهراء احل�سيني - دار الزهراء - بريوت 409) هـ - 988) م.
�سرح نهج البالغة: ال�سيخ حممد عبده - ط. موؤ�س�سة االأعلمية - بريوت.( 17)
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�سرح نهج البالغة: اأبو حامد، عبد احلميد، بن هبة اهلل، بن اأبي احلديد املعتزيل ( 18)
)ت 656 هـ( - حتـ. حممد اأبو الف�سل اإبراهيم - ط. البابي احللبي/ م�سر 385) 

هـ - 965)م.

)�ض(
�سحيح البخاري: اأبو عبد اهلل، حممد، بن اأبي احل�سن البخاري )ت 256 هـ( - ( 19)

ط. بـ )االأوف�ست( - دار الكتب العلمية - بريوت - م�سورة عن الطبعة امل�سرية. 
الق�سريي، ( 0)) احلجاج  بن  م�سلم،  احل�سني،  اأبو  النووي:  ب�سرح  م�سلم  �سحيح 

الني�سابوري )ت )26 هـ( - دار الكتب العلمية - بريوت.

)ط(
دار ( 1)) هـ( - ط.  الزهري )ت 230  منيع  بن  �سعد،  بن  ابن �سعد: حممد،  طبقات 

بريوت 398) هـ - 965)م.

)ع(

علل ال�سرائع: ال�سيخ اأبو جعفر، حممد، بن علي، بن احل�سني، بن مو�سى، ابن بابويه ( )))
القمي، امللقب بـ )ال�سيخ ال�سدوق( )ت )38 هـ( - ط/ 2 - املكتبة احليدرية - 

النجف االأ�سرف 385) هـ - 966)م.
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)غ(
الطائفة( ( 3)) )�سيخ  بـ  امللقب  الطو�سي،  علي  بن  احل�سني،  بن  جعفر،  اأبو  الغيبة: 

)ت 460 هـ( - ط. النجف االأ�سرف 385) هـ.

)ف(
الفردو�ض مباأثور اخلطاب: اأبو �سجاع، �سريويه الديلمي )ت 509 هـ( - ط/ ) - ( 4))

دار الكتب العلمية - بريوت 986)م.

)ق(
القواعد والفوائد: ال�سيخ حممد، بن جمال الدين مكي، بن حممد، ابن حامد، ( 5))

ابن اأحمد العاملي، النبطي، اجلزيني، املعروف بـ )ال�سهيد االأول( )ت 786 هـ(. 
دون  – اإيران/  قم  املفيد/  مكتبة  من�سورات   - احلكيم  الهادي  عبد  ال�سيد  حتـ. 

تاريخ. 

)ك(
الكايف يف الفقه: ال�سيخ اأبو ال�سالح احللبي )ت 447 هـ( - حتـ. ر�سا ا�ستادي - ( 6))

من�سورات مكتبة اأمري املوؤمنني علي/ اأ�سفهان – اإيران/ دون تاريخ.
الرازي )ت 328/ ( 7)) الكليني،  اإ�سحاق  اأبو جعفر، حممد، بن يعقوب، بن  الكايف: 

329 هـ( - ط/ 3 - دار الكتب االإ�سالمية - طهران 388) هـ.
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)م(
موؤ�س�سة ( 8))  - هـ(   48( )ت  الطرابل�سي  الرباج  بن  العزيز،  عبد  القا�سي  ب:  املهذَّ

الن�سر االإ�سالمي/ قم – اإيران/ 406) هـ.
بن بابويه ( 9)) مو�سى،  بن  احل�سني،  بن  علي،  بن  حممد،  جعفر،  اأبو  ال�سيخ  املقنع: 

القمي، امللقب بـ )ال�سيخ ال�سدوق( )ت )38 هـ( - طبعة حجرية �سمن )اجلوامع 
الفقهية(.

جابر، ( 30) بن  ال�سالم،  عبد  بن  النعمان،  بن  حممد،  بن  حممد،  ال�سيخ  املقنعة: 
طبعة   - هـ(   4(3 )ت  )املفيد(  بـ  وا�ستهر  املعلم(،  )ابن  بـ  عرف  ابن النعمان، 

حجرية �سمن )اجلوامع الفقهية(.
حممد يف املدينة: مونتجومري وات - تعريب �سعبان بركات - من�سورات املكتبة ( 31)

الع�سرية - �سيدا - لبنان.
ابن اإ�سماعيل ( )3) علي،  احل�سن،  اأبو  امل�سلني:  واختالف  الإ�سالميني،  مقالت 

االأ�سعري )ت 324 هـ( - ط/ 3 - دار فرانز�ستايرن - في�سبادن 400) هـ - 980)م. 
م�سائل علي بن جعفر، وامل�ستدركات: حتقيق وجمع موؤ�س�سة اآل البيت - عليهم ( 33)

ال�سالم - ط/ ) - بريوت 0)4) هـ - 990)م.
م�سباح الفقاهة: تقرير املريزا حممد علي التوحيدي - املطبعة احليدرية - النجف ( 34)

االأ�سرف 374) هـ - 954)م.



اأهم امل�سادر واملراجع
427427  

)ن(
النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى: ال�سيخ اأبو جعفر، حممد، بن احل�سن، ابن علي ( 35)

الطو�سي، املعروف بـ )�سيخ الطائفة( )ت 460 هـ( - ط/ 2 - دار الكتاب العربي - 
بريوت 400)هـ - 980)م.

)و(
بريوت ( 36)  - اقراأ  دار   - ال�سيد  ر�سوان  الدكتور  واجلماعة:  وال�سلطة،  الوحدة، 

404)هـ - 984)م.
و�سائل ال�سيعة اإىل حت�سيل م�سائل ال�سريعة: ال�سيخ حممد، بن احل�سن احلر العاملي ( 37)

)ت 04)) هـ( - حتـ. عبد الرحيم الرباين - ط. دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت. 
الو�سيلة اإىل نيل الف�سيلة: ال�سيخ اأبو جعفر، حممد، بن علي، بن حمزة الطو�سي، ( 38)

حممد  ال�سيخ  حتـ.   - ال�ساد�ض(  القرن  اأعالم  )من  حمزة(  )ابن  بـ  املعروف 
 – قم  النجفي - مطبعة اخليام/  املرع�سي  احل�ّسون - ط/ ) - من�سورات مكتبة 

اإيران/ 408)هـ.





معد التقدمي يف �سطور

زكي امليالد

كاتب●وباحث●�صعودي،●متخ�ص�ص●يف●الفكر●الإ�صالمي●والإ�صالميات●املعا�صرة.●●
●رئي�ص●حترير●جملة●الكلمة●)ف�صلية●فكرية●ت�صدر●من●بريوت(.●●
●ع�صو●يف●عدد●من●املوؤ�ص�صات●والهيئات●العلمية●والفكرية●العربية●والإ�صالمية،●وع�صو●يف●●●

الهيئة●ال�صت�صارية●لعدد●من●املجالت●والدوريات●الفكرية●العربية.●
والأكادميية،●●● والفكرية● الدرا�صية● واحللقات● واملوؤمترات● الندوات● من● العديد● يف● �صارك●

العربية●والدولية.●

من اأبرز املوؤلفات والأبحاث العلمية:

»الفكر●الإ�صالمي●بني●التاأ�صيل●والتجديد«.●●
»مالك●بن●نبي●وم�صكالت●احل�صارة«.●●●
»تعارف●احل�صارات«.●●●
»الإ�صالم●واحلداثة..●من●�صدمة●احلداثة●اإىل●البحث●عن●حداثة●اإ�صالمية«.●●●
بني●●● ●60 من● اأكرث● يف● من�صورة● ومقالت،● درا�صات● الكتابات؛● من● العديد● جانب● اإىل●

دورية●وجملة●و�صحيفة،●ف�صلية●و�صهرية●واأ�صبوعية●ويومية.●وله●مقالة●اأ�صبوعية●ين�صرها●يف●
�صحيفة●عكاظ●ال�صعودية●منذ●عام●2003م.●



2013/2012

اللجنة اال�شت�شارية للم�شروع

اإ�شماعيل �شراج الدين )مكتبة●الإ�صكندرية(، م�صر -●رئي�س اللجنة. 

اإبراهيم البيومي غامن●)جامعة●زايد،●دبي(،●الإمارات●العربية●املتحدة.
اإبراهيم زين●)اجلامعة●الإ�صالمية●العاملية،●كوالملبور(،●ماليزيا.

اأبو يعرب املرزوقي●)ع�صو●املجل�ص●التاأ�صي�صي،●وزير●م�صت�صار●لدى●رئي�ص●احلكومة●التون�صية●يف●
جمايل●الرتبية●والثقافة(،●تون�ص.●

جا�شرعودة●)مركز●درا�صات●الت�صريع●والأخالق،●كلية●الدرا�صات●الإ�صالمية(،●قطر.●
ح�شن مكي●)جامعة●اإفريقيا●العاملية(،●ال�صودان.
رجب �شان ترك●)جامعة●فاحت،●اإ�صطنبول(،●تركيا.
ر�شوان ال�شيد●)اجلامعة●اللبنانية،●بريوت(،●لبنان.●

زاهر عبد الرحمن عثمان●)موؤ�ص�صة●اإعمار●بالريا�ص(،●ال�صعودية.
زكي امليالد●)رئي�ص●حترير●جملة●الكلمة(،●ال�صعودية.

زينب اخل�شريي●)جامعة●القاهرة(،●م�صر.
�شعيد بن�شعيد العلوي●)جامعة●الرباط(،●املغرب.

�شالح الدين اجلوهري●)مكتبة●الإ�صكندرية(،●م�صر-●اأمني اللجنة.
ظفر اإ�شحق اأن�شاري●)اجلامعة●الإ�صالمية●العاملية،●اإ�صالم●اآباد(،●باك�صتان.

عبد الرحمن ال�شاملي●)وزارة●الأوقاف●وال�صوؤون●الدينية(،●ُعمان.
عمار الطالبي●)جامعة●اجلزائر(،●اجلزائر.

حممد زاهد جول●)كاتب●وباحث(،●تركيا.●●●
حممد عمارة●)هيئة●كبار●العلماء،●الأزهر●ال�صريف،●القاهرة(،●م�صر.

حممد كمال الدين اإمام●)جامعة●الإ�صكندرية(،●م�صر.
حممد موفق االأرناوؤوط●)جامعة●اآل●البيت(،●الأردن.
م�شباح اهلل عبد الباقي●)جامعة●كابول(،●اأفغان�صتان.
منى اأحمد اأبو زيد●)جامعة●حلوان،●القاهرة(،●م�صر.
نور الدين اخلادمي●)وزير●ال�صوؤون●الدينية(،●تون�ص.

نوزاد �شوا�س●)موؤ�ص�صة●البحوث●الأكادميية●والإنرتنت،●اإ�صطنبول(،●تركيا.
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العـــودة اإلــى الـــذات، ت�أليف علي �شريعتي.
احلي�ة الروحية يف الإ�شالم، ت�أليف  حممد م�شطفى حلمي.

امراأتن� يف ال�شـريعة واملجتمــع، ت�أليف الط�هر احلداد.
الإ�شالم دين الفطرة واحلرية، ت�أليف  عبد العزيز ج�وي�ش.

املــــراأة والعمـــل، ت�أليف  نبوية مو�شى.
متهيد لت�ريخ الفل�شفة الإ�شالمية، ت�أليف  م�شطفى عبد الرازق.

دفـــ�ع عـن ال�شـريعـة، ت�أليف  عالل الف��شي.
مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، ت�أليف  الط�هر ابن ع��شور.

جتديد الفكر الديني يف الإ�شالم، ت�أليف  حممد اإقب�ل، ترجمة  حممد يو�شف عد�ش.
طب�ئع ال�شتبداد وم�ش�رع ال�شتعب�د، ت�أليف  عبد الرحمن الكواكبي.

املدر�شــة الإ�شـالمية، ت�أليف  حممد ب�قر ال�شدر.

الإ�شالم واأ�شول احلكم، ت�أليف علي عبد الرازق.
اأقوم امل�ش�لك يف معرفة اأحوال املم�لك، ت�أليف خري الدين التون�شّي.

احلرية الدينية يف الإ�شالم، ت�أليف عبد املتع�ل ال�شعيدّي.
الر�ش�لة احلميدية يف حقيقة الدي�نة الإ�شالمية وحقية ال�شريعة املحمدية، ت�أليف ح�شني اجل�شر.

ال�شنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، ت�أليف حممد الغزايّل.
القراآن والفل�شفة، ت�أليف حممد يو�شف ُمو�شى.

� عن فنون اأورب�، ت�أليف اأحمد ف�ر�ش ال�شدي�ق. ك�شف املخبَّ
املر�شد الأمني للبن�ت والبنني، ت�أليف رف�عة الطهط�وي.

�شروط النه�شة، ت�أليف م�لك بن نبّي.
من�هج الألب�ب امل�شرية يف مب�هج الآداب الع�شرية، ت�أليف رف�عة الطهط�وّي.

نه�شة الأمة وحي�ته�، ت�أليف طنط�وّي جوهرّي.
البي�ن يف التمدن واأ�شب�ب العمران، ت�أليف رفيق العظم.

حتــرير املــراأة، ت�أليف ق��شم اأمني، وتربية املراأة واحلج�ب، ت�أليف طلعت حرب. 
تنبيه الأمة وتنزيه امللة، ت�أليف حممد ح�شني الن�ئيني، تعريب عبد املح�شن اآل جنف، حتقيق عبد الكرمي اآل جنف. 

خ�طرات جم�ل الدين الأفغ�ين احل�شيني، ت�أليف حممد ب��ش� املخزومي.
ال�شفور واحلج�ب، ت�أليف نظرية زين الدين،  ونظرات يف كت�ب ال�شفور واحلج�ب، ت�أليف م�شطفى الغالييني.

يف الجتم�ع ال�شي��شي الإ�شالمي، ت�أليف حممد مهدي �شم�ش الدين.
مل�ذا ت�أخر امل�شلمون؟ ومل�ذا تقدم غريهم؟، ت�أليف الأمري �شكيب اأر�شالن.

املدنية الإ�شالمية، ت�أليف �شم�ش الدين �ش�مي فرا�شري، ترجمة وتقدمي حممد م الأرن�وؤوط.
املدنيـــة والإ�شالم، ت�أليف حممد فريد وجدي.

امل�شـــئلة ال�شرقية، ت�أليف م�شطفى ك�مل.
وجهة الع�مل الإ�شالمي، ت�أليف م�لك بن نبي، ترجمة عبد ال�شبور �ش�هني.

طلعة ال�شم�ش �شرح �شم�ش الأ�شول، ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ش�ملي.   

�سل�سلة »يف الفكر النه�سوي الإ�سالمي«
صدر يف هذه السلسلة
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الكتاب هذا 

د المؤلِّف  ُطبع ألول مرة عام )1412هـ/ 1992م(، وُيعد من أهم مؤلفات الشيخ محمد مهدي شمس الدين. مهَّ
هذه  من  واختالفه  اإلسالم،  في  الحكم  ونظام  الدولة  مسألة  دراسة  في  منهجه  طبيعة  فيها  شرح  المنهج،  في  بكلمة  لكتابه 

المسألة. هذه  ودرسوا  بحثوا  الذين  اآلخرين  مع  الجهة 

أن  بالضرورة  يجب  القومي  أو  الوطني  المسـتوى  على  مسـلم  شـعب  كل  أن  األول  أمرين:  على  منهجه  ارتكز 
إسالميين،  الحكومة  وهذه  النظام  هذا  يكون  أن  أما  وتقدمه.  سالمته  ويضمنان  يحفظانه،  وحكومة  حكم  نظام  له  يكون 
أن  والثاني  موحدة.  مسـلمة  األمة  واسـتمرار  األمة،  في  اإلسـالم  اسـتمرار  هو  فالمهم  بديهية؛  وغير  مسـلَّمة  غير  فقضية 
فيها،  وإنما هي طبيعة  أبوابها،  من  وباًبا  اإلسـالمية وفصاًل من فصولها  الشـريعة  أقسـام  قسـًما من  ليسـت  الحكم  قضية 

الشمس. من  والضوء  الشجرة  من  الثمرة  تولُّد  منها  تتولد  فيها،  وسمة  لها،  ونتيجة 
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الم�شروع: عن  الطيب  اأحمد  الأكبر  الإمام  يقول 

العلمي والثقافي ألعالم  اإلنتاج  إعادة نشر  به مكتبة اإلسكندرية - وهي تستهدف  تقوم  الذي  المشروع  إن هذا 
نهضتنـا فـي العصـر الحديـث - لُيعـدُّ فيمـا أرى - من أهم المشـاريع العلمية نحو تأصيـل المفاهيم الثقافية 
إلى  أدعو  وإني  عصره.  ويعيش  أصوله،  يستوعب  معاصر  إسالمي  عقل  تأسيس  وإعادة  اإلسالمي  العالم  في 

واإللكترونية. الورقية  الوسائل  بكل  نشرها،  وتعميم  الحية،  اللغات  إلى  األعمال  هذه  ترجمة 

�شــــيــخ الأزهــــر

أ.د/أمحــد حممـد الطيب
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