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مقدمة ال�سل�سلة

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

تعب بال�ضرورة عن وجهة نظر
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعـب عن وجهة نظر م�ؤلفـيها.
مكتبـة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تقدمي
زكي امليالد

(((1مفتتح
ينتمي ال�شيخ حممد مهدي �شم�س الدين (1421 - 1354هـ- 1936 /
2001م) �إىل جيل امل�صلحني ،الذين كانت لهم عطاءات و�إ�سهامات بارزة والمعة
يف �ساحة الفكر الإ�سالمي املعا�صر خالل الن�صف الثاين من القرن الع�شرين،
وفكريا حلركة الإ�صالح الإ�سالمي يف الع�صر
روحيا ًّ
اجليل الذي مثل امتدا ًدا ًّ
احلديث.
ومن هذه اجلهة ،يعترب ال�شيخ �شم�س الدين �أحد رواد النه�ضة والإ�صالح
يف الأمة ،ومن الذين دفعوا الفكر الإ�سالمي خطوات نحو التجديد والتنوير،
وخطوات نحو االنفتاح والتقريب بني املذاهب الإ�سالمية ،وخطوات نحو احلوار
والتوا�صل بني امل�سلمني وامل�سيحيني ،وت�شهد له بذلك كتاباته ومواقفه ومبادراته،
كما ي�شهد له الذين كانوا على معرفة به ،وعلى توا�صل معه ،و�سوف ي�شهد له
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أي�ضا الباحثون وامل�ؤرخون واملهتمون بنزعات واجتاهات الإ�صالح والتجديد يف
� ً
املجال الإ�سالمي احلديث واملعا�صر.
ويف العقود الثالثة الأخرية ،وبالذات يف العقد الأخري من القرن املا�ضي،
عدا ،وبد�أت �أفكاره وكتاباته
فكريا مت�صا ً
�سجل ال�شيخ �شم�س الدين ح�ضوًرا ًّ
ومواقفه تلفت انتباه النخب الفكرية والدينية وحتى ال�سيا�سية يف املجالني العربي
والإ�سالمي ،و�أخذ ال�شيخ �شم�س الدين يقدم نف�سه بو�صفه �صاحب م�شروع
فكري اجتهادي ،ي�ستقل ويتميز به عن الآخرين ،وكان �شديد الثقة بهذا امل�شروع
الذي ي�ستند فيه على ت�أ�صيالت فقهية ا�ستداللية ،هي مو�ضع اطمئنان له.
وعند النظر يف التجربة الفكرية لل�شيخ �شم�س الدين ،وكيف تطور خطابه
الفكري والإ�صالحي ،ميكن التوقف �أمام حمطتني �أ�سا�سيتني ،لهما عالقة
مبدينتني �شهريتني يف امل�شرق العربي ،هما :النجف وبريوت ،ويف هاتني املدينتني
ت�شكلت الذاكرة التاريخية والثقافية لل�شيخ �شم�س الدين ،الذاكرة التي بقيت
معه على طول اخلط ،وظلت ع�صية على الن�سيان.
(((2يف النجف ..الن�ش�أة والتكوين

النجف كانت املحطة الأوىل لل�شيخ �شم�س الدين وجتربته الفكرية،
والنجف هي املدينة العراقية التي اكت�سبت �شهرة وا�سعة لكونها حتت�ضن مقام
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الإمام علي  ،وتعترب من �أعرق احلوا�ضر العلمية املتخ�ص�صة يف الدرا�سات
الإ�سالمية على مذهب �أهل البيت عليهم ال�سالم.
يف هذه املدينة ُولد ال�شيخ �شم�س الدين �سنة (1354هـ1936 /م)،
وفيها ن�ش�أ وتعلم َّ
مقيما فيها
وعلم� ،إذ كان والده ال�شيخ عبد الكرمي �شم�س الدين ً
�آنذاك للدرا�سة الدينية يف حوزتها العلمية ،وظل فيها ال�شيخ �شم�س الدين يدر�س
ويطلب العلم حتى بعد مغادرة والده �إىل موطنه لبنان �سنة 1948م ،وكان يف
الثانية ع�شرة من عمره.
بقي ال�شيخ يف النجف للدرا�سة بالرغم من احلياة ال�صعبة والقا�سية التي
مرت عليه ،تذوق فيها طعم الفقر واجلوع والربد وحياة الب�ؤ�س ،والبحث عن
الطعام ،وحني يتذكر تلك الفرتة يقول عنها« :وكنت �إذ ذاك يف بداية ال�شباب،
ويف ذروة احلياة الدرا�سية يف النجف الأ�شرف وحلقاتها العلمية؛ حيث الفقر
حينذاك ،واحلاجة �إىل حد اجلوع ،وطي الليايل والأيام بال طعام ،وحني يتي�سر
نادرا ،وحيث
غالبا طعام ب�سيط ،فقد كان ال�شبع من الطعام اجليد ترفًا ً
الطعام فهو ً
البحث يف ليايل اجلوع الظلماء عن نفايات اخلبز يف �شرفات غرف الطلبة يف
أي�ضا فقراء ،و�إن مل يبلغوا يف فقرهم حد
املدر�سة ،وهي نفايات قليلة  -ف�أغلبهم � ً
اجلوع  -وقلما كانت تتاح الفر�صة للح�صول عليها ،لغلبة احلياء ،وخوف انك�شاف
احلال ،فتغ�سل مما علق بها من تراب ،وتنقع يف املاء لتلني ،وحيث النوم بال وطاء
�أو بال غطاء ،وحيث الثياب املمزقة املرقعة ،ولب�س ثياب ال�صيف يف ال�صيف
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وال�شتاء يف بع�ض ال�سنني ،ولب�س ثياب ال�شتاء يف ال�شتاء وال�صيف يف �سنني
�أخرى ،وحيث احلفاء يف �شكل االحتذاء� ،أو االحتذاء ال�شبيه باحلفاء».
وحني يعقب على هذه احلياة ال�صعبة والقا�سية بعد �سبعة وثالثني عا ًما،
يقول« :احلمد هلل على نعمته وف�ضله ،وح�سن توفيقه ،فقد كانت �أيا ًما مباركة،
إعدادا ملا �أراده اهلل اللطيف
رزقنا اهلل فيها ال�صرب ،وكانت ق�سوتها تربية
ً
وتروي�ضا ،و� ً
بعباده»(((.
وعن درا�سته و�أ�ساتذته ،فقد كان من �أبرز �أ�ساتذته يف مرحلة ال�سطوح ،وهي
مرحلة ما قبل الدرا�سات العليا:
(((1ال�شيخ حممد تقي الأيرواين ،در�س عنده كتاب «كفاية الأ�صول» يف
�أ�صول الفقه لل�شيخ حممد كاظم اخلرا�ساين (1329 - 1255هـ- 1839 /
1911م).
(((2ال�شيخ حممد تقي اجلواهري ،در�س عنده كتاب «اللمعة الدم�شقية» يف
الفقه لل�شيخ حممد بن مكي العاملي (786 - 734هـ).
(((3ال�شيخ حممد تقي الفقيه ،در�س عنده يف �أ�صول الفقه ،تقريرات ال�شيخ
حممد ح�سني النائيني (1355 - 1274هـ).
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،نظام احلكم والإدارة يف الإ�سالم ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات والن�شر،
ط1991 ،2م� ،ص.11
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(((4ال�سيد عبد الر�ؤوف ف�ضل اهلل (والد ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل) ،در�س
عنده كتاب «فرائد الأ�صول» يف �أ�صول الفقه ،لل�شيخ مرت�ضى الأن�صاري
(1281 - 1214هـ).
(((5ال�سيد علي الفاين ،در�س عنده كتاب «املكا�سب» يف الفقه ،لل�شيخ مرت�ضى
الأن�صاري.
ويف مرحلة بحث اخلارج ،وهي مرحلة الدرا�سات العليا ،كان من �أبرز
�أ�ساتذته:
(((1املرجع الديني ال�سيد حم�سن احلكيم (1390 - 1306هـ) ،ح�ضر عنده
بحث اخلارج يف الفقه.
(((2املرجع الديني ال�سيد �أبو القا�سم اخلوئي (1413 - 1317هـ- 1899 /
1992م) ،ح�ضر عنده بحث اخلارج يف الفقه و�أ�صول الفقه.
جما يف التيار الذي عرف
قريبا ومند ً
ويف النجف كان ال�شيخ �شم�س الدين ً
بتيار الإ�صالح والتجديد يف داخل احلوزة العلمية ،وهو التيار الذي حاول النهو�ض
بهذه احلوزات ،وتطوير وحتديث براجمها ومناهجها الدرا�سية والثقافية ،ومن �أبرز
رموز هذا التيار الذين كان ال�شيخ �شم�س الدين على عالقة بهم ،وتوا�صل معهم:
(((1ال�شيخ حممد ر�ضا املظفر(1383 - 1322هـ1964 - 1904 /م) ،الذي
و�صفه ال�شيخ �شم�س الدين باملجتهد املجدد ،وم�ؤ�س�س جمعية منتدى
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الن�شر �سنة (1354هـ1935 /م) ،لتكون كما يقول ال�شيخ �شم�س الدين
(الإطار التنظيمي وامل�ؤ�س�سي للتعبري عن فكرة التحديث يف الدرا�سات
وكتبا درا�سية)(((.
الدينية م�ضمونًا ً
ومنهجاً ،
(((2ال�سيد حممد تقي احلكيم (1423 - 1340هـ2002 - 1921 /م)،
الذي احتفظ ال�شيخ �شم�س الدين بعالقة وثيقة معه ،وكانت مالزمته له
م�ستمرة ،ويعد يف نظر الدكتور عبد الهادي الف�ضلي من �أبرز رواد التجديد
يف الو�سط الثقايف النجفي يف املنهج والأ�سلوب(((.
(((3ال�سيد حممد باقر ال�صدر (1400 - 1350هـ1980 - 1931 /م) ،الفقيه
واملفكر وامل�صلح الالمع� ،صاحب امل�ؤلفات املميزة وال�شهرية.
(((4ال�سيد حممد باقر احلكيم (1424 - 1358هـ2003 - 1939 /م) ،جنل
املرجع الديني ال�سيد حم�سن احلكيم ،ورئي�س املجل�س الإ�سالمي الأعلى
يف العراق ،وقد اغتيل بعد احتالل العراق و�سقوط نظام �صدام ح�سني.
(((5ال�سيد مو�سى ال�صدر ،رئي�س املجل�س ال�شيعي الأعلى يف لبنان.
(((6ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل (1431 - 1354هـ2010 - 1935 /م)،
الفقيه واملفكر وامل�صلح اللبناين املعروف.
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،االجتهاد والتجديد يف الفقه الإ�سالمي ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات
والن�شر1999 ،م� ،ص.36
((( عبد الهادي الف�ضلي ،ريادة ال�شيخ حممد مهدي �شم�س الدين يف تطوير املنهج والأ�سلوب بحوزة النجف
العلمية ،جملة الكلمة ،بريوت ،ال�سنة الثامنة ،العدد � ،30شتاء (2001م1421 /هـ)� ،ص.7
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وال �شك �أن اقرتاب واندماج ال�شيخ �شم�س الدين من هذا التيار� ،أ�سهم
يف ت�شكيل املنحى الإ�صالحي والتجديدي يف �شخ�صيته ،وتعزيز النزعة النقدية
والتنويرية يف خطابه الفكري.
وعرف عن ال�شيخ �شم�س الدين انخراطه يف احلياة الثقافية والدينية
واالجتماعية �آنذاك ،ون�شر كتاباته ومقاالته الأوىل يف املجالت الفكرية والدينية
التي كانت ت�صدر بالنجف يف ذلك الوقت ،كمجلتي «الأ�ضواء» ،و«النجف»
وغريهما ،ويف النجف �أ�صدر م�ؤلفاته الأوىل ،ويف مقدمتها كتاب «نظام احلكم
والإدارة يف الإ�سالم» �سنة 1955م ،وكتاب «درا�سات يف نهج البالغة» �سنة
1956م ،و«حما�ضرات يف التاريخ الإ�سالمي» �سنة 1965م.
ويف النجف كذلك ،توا�صل ال�شيخ �شم�س الدين مع الأدب العربي
احلديث ،ومع الكتابات العربية املعا�صرة ،من جمالت وم�ؤلفات نرثية و�شعرية،
وبالذات ال�صادرة من القاهرة ،ومل يكن هذا الأمر م�ألوفًا �أو متقبالً ،بل كان
مذمو ًما وممقو ًتا يف بع�ض الأو�ساط التقليدية ال�شيعية.
وعن هذه الأجواء ،ومواكبة الأدب احلديث ،يقول ال�شيخ �شم�س الدين:
«وكان من جملة ما نلوذ به� ،إذا مللنا الدر�س ،ديوان �شعر� ،أو كتاب تاريخ� ،أو ق�صة
مو�ضوعة �أو معربة� ،أو جريدة وقلما كنا نح�صل عليها؛ لأننا ال نقدر على ثمنها� ،أو
ال جنر ؤ� على التظاهر باقتنائها ،فكانت من قراءات ال�سر؛ لأن اجلريدة واملجلة كانتا
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يف عرف النجف ال�صارم احلا�سم ،من الأمور الع�صرية التي حتمل يف ثناياها الكفر
وال�ضالل ،و�أفكار الأجانب ،من دول الغرب الكافر الذي غزانا وا�ستعمرنا ،و�أطاح
بالإ�سالم ،وجاء بقوانينه املخالفة لل�شريعة ،وفتح مدار�سه الع�صرية التي كانت
النجف الأ�صيلة تنظر �إليها بحذر واتهام ملا حتمله من فكر غريب ،وعلم غريب،
و�أ�سلوب حياة غريبة ،ومن هنا كان القلق على عقيدة و َت َد ُّين تالميذها»(((.
وهذا يعني �أن النجف مل تكن بالن�سبة لل�شيخ �شم�س الدين ،متثل توق ًفا
�أو انقطا ًعا عن العامل والع�صر ،كما هو احلال بالن�سبة �إىل الكثريين هناك ،الذين
ارتدت بهم �إىل املا�ضي ،و�إىل نظام التفكري القدمي.
هيمنت عليهم ذهنية َّ
وبرهن ال�شيخ �شم�س الدين على ذلك ،حينما �أ�صدر كتابه الأول «نظام
احلكم والإدارة يف الإ�سالم» ،الذي ك�شف عن ذهنية مثقفة ومنفتحة على
الأفكار والثقافات ،وك�أن ال�شيخ �شم�س الدين �أراد �أن يقدم نف�سه من خالل هذا
بحثيا
ويعرف عن �أفكاره وثقافته الوا�سعة واملنفتحة ،فقد بذل فيه جه ًدا ًّ
الكتابّ ،
وا�ضحا ،ليكون �أ�شبه ب�أطروحة مميزة يف مو�ضوعه ،ويف جماله ،ويف زمنه.
ً
من هنا ندرك �أن حمطة النجف ،قد تبلورت فيها طبيعة التكوينات الثقافية
والدينية لل�شيخ �شم�س الدين ،وحتددت فيها م�سالكه الفكرية والإ�صالحية.
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،نظام احلكم والإدارة يف الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص.12
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واجلدير بالإ�شارة �أن ال�شيخ �شم�س الدين �أم�ضى يف النجف والعراق
عمو ًما نحو ثالث وثالثني �سنة ،وب�صورة متوا�صلة ،كانت هي �سنوات التكوين
العلمي واملعريف الذي ر�سم �أهم معامل حياته فيما بعد.
(((3يف بريوت ..العمل واالنطالق

عاد ال�شيخ �شم�س الدين �إىل بريوت �سنة 1969م ،وهو يحمل معه جتاربه
أي�ضا طموحاته وت�صوراته
وم�شاهداته ومناذجه التي عا�صرها يف النجف ،وحمل معهً �
وا�ست�شرافاته� ،إىل جانب حت�صيالته وتكويناته وتراكماته العلمية والفكرية والثقافية.
يف هذه املحطة ،مر ال�شيخ �شم�س الدين وجتربته الفكرية وال�سيا�سية
بفرتتني:
الفرتة الأوىل :فرتة مرافقة ال�سيد مو�سى ال�صدر وحركته وم�شروعه الديني
والثقايف واالجتماعي وال�سيا�سي ،من �سنة 1969م �إىل �سنة 1978م.
الفرتة الثانية :فرتة ما بعد غياب �أو تغييب ال�سيد مو�سى ال�صدر �سنة
1978م ،وحلوله مكانه يف زعامة املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى يف لبنان.
وكان �أول عمل ثقايف ارتبط به ال�شيخ �شم�س الدين عند عودته �إىل لبنان،
هو تر�ؤ�سه اجلمعية اخلريية الثقافية ،التي ت�أ�س�ست �سنة 1966م ،وما زالت هذه
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حاليا جنل ال�شيخ �شم�س الدين
اجلمعية قائمة وم�ستمرة �إىل اليوم ،وير�أ�سها ًّ
الأ�ستاذ �إبراهيم �شم�س الدين.
وال�سنة التي عاد فيها ال�شيخ �شم�س الدين �إىل لبنان ،هي ال�سنة التي
إطارا لتنظيم �ش�ؤون
ت�أ�س�س فيها املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى ،ليكون � ً
الطائفة ال�شيعية هناك ،ورعاية م�صاحلها ،وحت�سني �أحوالها ،واالرتقاء ب�أو�ضاعها
العامة ،حالها كحال غريها من الطوائف الأخرى يف لبنان.
ويف ذلك الوقت ،كانت لل�شيخ �شم�س الدين وجهة نظر ب�ش�أن م�س�ألة ارتباطه
بع�ضوية املجل�س ،لعله مل يكا�شف بها� ،أو مل تكن وا�ضحة عند الكثريين� ،إذ كان
يف�ضل �أن يكون بعي ًدا عن هذا االرتباط ،وقد ُبذلت حماوالت عديدة لتغيري
أكيدا ومتابعة الن�ضمام
حر�صا وت� ً
هذا املوقف ،وكان ال�سيد مو�سى ال�صدر الأكرث ً
وو�سط لهذه الغاية بع�ض ال�شخ�صيات الدينية
ال�شيخ �شم�س الدين �إىل املجل�سَّ ،
والنيابية.
وهذا املوقف من ال�شيخ �شم�س الدين ،مل ينطلق من معار�ضة �أو رف�ض �أو
حتفظ على فكرة املجل�س وم�شروعه ،و�إمنا كانت لديه وجهة نظر يف �أال ي�ؤطر نف�سه
يف هيئة �أو م�ؤ�س�سة تقيد من حركته ون�شاطه ،وت�ؤثر على �شبكة عالقاته وتوا�صالته
يف داخل لبنان وخارجه؛ ولأنه �أراد �أن يعطي �أولوية للأبعاد الفكرية والثقافية،
ويتفرغ لها ب�صورة �أ�سا�سية ،ويظل ي�ؤازر املجل�س وي�سانده من خارجه.
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�أما ال�سيد مو�سى ال�صدر فكان يرى �أن �إ�صالح �أو�ضاع الطائفة ال�شيعية،
والنهو�ض بها ،يتطلب ت�ضافر وجتميع قدرات وطاقات الطائفة ،وب�صورة منظمة
ومت�ضامنة ،واملجل�س هو الإطار املنظم لتفعيل هذه الطاقات والقدرات ،من خالل
�سيا�سات و�إ�سرتاتيجيات ومنهجيات مدرو�سة ومربجمة ومتكاملة.
ولهذا وجد ال�سيد ال�صدر �أن املجل�س بحاجة �إىل القدرات الفكرية التي
خ�صو�صا �أن بينهما م�شاورات ومداوالت
كان يتميز بها ال�شيخ �شم�س الدين -
ً
�سابقة  -حول فكرة املجل�س وم�شروعه واحلاجة �إليه ،منذ �أن كان ال�شيخ �شم�س
الدين يف النجف.
بقي ال�سيد ال�صدر على موقفه و�إ�صراره ،وعدم اقتناعه بوجهة نظر ال�شيخ
�شم�س الدين يف عدم االن�ضمام �إىل املجل�س ،وبخالف رغبته و�إرادته ُانتخب
نائبا �أول لرئي�س املجل�س �سنة 1975م ،حني كان خارج لبنان
ً
ع�ضوا ،ومن ثم ً
يتلقى العالج يف �أحد م�ست�شفيات لندن ،وبعد عودته من العالج قبل بالأمر
الواقع ،وتكيف معه ،وانخرط يف م�س�ؤولياته.
ومع غياب �أو تغييب ال�سيد ال�صدر �سنة 1978م ،حتمل ال�شيخ �شم�س
رئي�سا للمجل�س من قبل
الدين م�س�ؤولية زعامة املجل�س ،ويف �سنة 1994م انتخب ً
الهيئتني ال�شرعية والتنفيذية ،وا�ستمر يف هذا املوقع �إىل وفاته �سنة 2001م.
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وما يذكره املراقبون يف هذا ال�ش�أن� ،أن ال�شيخ �شم�س الدين قد حافظ
على اخلط ال�سيا�سي العام الذي انتهجه ال�سيد مو�سى ال�صدر يف زعامة املجل�س،
ً
وم�سلكا يف العمل ،ويف
والذي يتخذ من االنفتاح واالعتدال واالندماج قاعدة
ال�سلوك ال�سيا�سي والوطني.
وما �أ�ضافه ال�شيخ �شم�س الدين يف هذا املجال ،يتحدد يف الت�أ�صيل
الفقهي لهذا امل�سلك يف العمل ال�سيا�سي والوطني العام ،وهي املهمة التي
نه�ض بها ال�شيخ �شم�س الدين بكفاءة عالية ،وعرب عنها يف كتاباته وم�ؤلفاته التي
علما ب�أن مهمة الت�أ�صيل الفقهي
تناولت باهتمام امل�س�ألة ال�سيا�سية الإ�سالميةً ،
كانت �شديدة الأهمية يف حقل امل�س�ألة ال�سيا�سية بالذات ،وعند الإ�سالميني
بوجه خا�ص� ،إذ كانت تعرت�ضهم العديد من الإ�شكاليات الفقهية والتاريخية.
ف�إذا كان ال�سيد مو�سى ال�صدر قد �أ�سهم يف التجديد ال�سيا�سي لهذا
امل�سلك ،ويف �صياغة اخلطاب ال�سيا�سي والوطني للجماعة ال�شيعية يف لبنان،
ف�إن ال�شيخ �شم�س الدين قد �أ�سهم يف التجديد الفكري والت�أ�صيل الفقهي لهذا
امل�سلك ،ولهذا اخلطاب ال�سيا�سي والوطني.
وهذا الدور الفكري والفقهي هو �أكرث ما متيز به ال�شيخ �شم�س الدين يف
م�سريته وجتربته ،كما �أنه الدور الذي مل يتوقف �أو يتخلى عنه ال يف ظروف الفقر
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واجلوع التي مر بها يف النجف ،وال يف ظروف احلرب واخلوف التي عا�شها يف
بريوت ،وال حتى يف ظروف املر�ض والأمل التي �َّأملت به �أواخر حياته.
وعلى �صعيد امل�ؤ�س�سات ،فقد تعهد ال�شيخ �شم�س الدين ب�إقامة ورعاية
العديد من امل�ؤ�س�سات الثقافية والرتبوية واالجتماعية؛ منها املعهد الفني
الإ�سالمي يف ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت ،ومعهد ال�شهيد الأول للدرا�سات
الإ�سالمية يف بريوت ،وجممع الغدير الرتبوي يف البقاع ،ومربة ال�سيدة زينب
للأيتام يف بلدة جب�شيت اجلنوبية.
لكن �أهم و�أكرب عمل قام به ال�شيخ �شم�س الدين هو ت�أ�سي�س اجلامعة
الإ�سالمية �سنة 1994م ،كم�ؤ�س�سة تابعة للمجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى،
وقد �أوالها عناية واهتما ًما كبريين ،و�أراد منها ح�سب قوله �أن تكون جامعة تندمج
«يف تكوين االجتماع اللبناين العام ،وتقوم بدورها يف البناء الإ�سالمي العام،
ودورها الوطني اللبناين العام ،و�صممت على �أن تكون قوة تغيري يف املجتمع،
ولي�س جمرد معهد لتخريج حملة ال�شهادات ،ويجب �أن تكون جامعة لبنانية
وطنية �إ�سالمية عامة ،يف م�ستوى قياداتها الإدارية والعلمية والتنظيمية ،ويف
م�ستوى ج�سمها الطالبي»(((.
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،الو�صايا ،بريوت ،دار النهار2002 ،م� ،ص.74
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(((4م�ؤلفاته

حتددت م�ؤلفات ال�شيخ �شم�س الدين يف ثالثة جماالت �أ�سا�سية ،هي:
الفقه ،والثقافة ،والتاريخ .ومن جهة املكان والزمان ف�إنها تتوزع على ثالثة �أق�سام:
الق�سم الأول امل�ؤلفات التي �صدرت يف النجف ،والق�سم الثاين امل�ؤلفات التي
�صدرت يف بريوت ،والق�سم الثالث امل�ؤلفات التي �صدرت بعد وفاته.
وهذه امل�ؤلفات بح�سب تاريخها يف ال�صدور هي على النحو الآتي:
(((1نظام احلكم والإدارة يف الإ�سالم .كتب يف النجف ،وطبع يف بريوت من�شورات
حمد� ،سنة (1374هـ1955 /م) ،يف الطبعة الثانية نقحه امل�ؤلف ،و�أ�ضاف �إليه
بع�ض الف�صول� ،صدر يف بريوت عن امل�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات والن�شر� ،سنة
(1412هـ1991 /م).
(((2درا�سات يف نهج البالغة� .صدر يف النجف �سنة (1375هـ1956 /م) ،من دون ذكر
النا�شر ،و�صدرت الطبعة الثانية يف بريوت ،من�شورات دار الزهراء� ،سنة (1392هـ/
1972م).
(((3ثورة احل�سني ..ظروفها االجتماعية و�آثارها الإن�سانية� .صدر يف بريوت ،دار األندل�س،
من دون ذكر �سنة الن�شر ،و�صدرت الطبعة الثانية يف بغداد مكتبة الرتبية ،من
أي�ضا ،و�صدرت الطبعة الثالثة عن دار الرتاث الإ�سالمي يف
دون ذكر �سنة الن�شر � ً
بريوت� ،سنة (1395هـ1975 /م).
(((4حما�ضرات يف التاريخ الإ�سالمي� ،صدر يف النجف �سنة 1965م ،من دون ذكر
النا�شر.
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(((5الغدير ،درا�سة حتليلية اجتماعية �سيا�سية مل�س�ألة احلكم الإ�سالمي بعد وفاة الر�سول.
بريوت ،اجلمعية اخلريية الثقافية1386 ،هـ.
(((6تف�سري �آيات ال�صوم .بريوت ،اجلمعية اخلريية الثقافية1386 ،هـ.
(((7عهد الأ�شرت .بريوت ،اجلمعية اخلريية الثقافية1386 ،هـ.
(((8مع الإمام الر�ضا يف ذكرى وفاته .بريوت ،اجلمعية اخلريية الثقافية1386 ،هـ.

(((9ر�سالة احلقوق للإمام زين العابدين .بريوت ،اجلمعية اخلريية الثقافية،
1386هـ.
(�(1(1أن�صار احل�سني ..درا�سة عن �شهداء ثورة احل�سني الرجال والدالالت .بريوت ،دار
الفكر1395( ،هـ1975 /م).
((1(1ثورة احل�سني يف الوجدان ال�شعبي .بريوت ،اجلمعية اخلريية الثقافية ،الطبعة الثالثة
�صدرت يف بريوت ،عن امل�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات والن�شر� ،سنة (1416هـ/
1996م) ،بعنوان :واقعة كربالء يف الوجدان ال�شعبي.
((1(1بني اجلاهلية والإ�سالم .بريوت ،دار الكتاب اللبناين .دار الكتاب امل�صري،
(1395هـ1975 /م).
((1(1مطارحات يف الفكر املادي والفكر الديني .بريوت ،دار التعارف1398( ،هـ/
1978م).
((1(1حركة التاريخ عند الإمام علي .بريوت� ،سنة 1978م.
((1(1ال�سلم وق�ضايا احلرب عند الإمام علي .بريوت ،الدار الإ�سالمية1980 ،م.
((1(1العلمانية ..هل ت�صلح ح ًّال مل�شاكل لبنان؟ بريوت ،دار التعارف1980،م.
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((1(1االحتكار يف ال�شريعة الإ�سالمية ..بحث فقهي مقارن .بريوت ،امل�ؤ�س�سة الدولية
للدرا�سات والن�شر1410( ،هـ1990 /م).
((1(1درا�سات ومواقف يف الفكر وال�سيا�سة واملجتمع .ثالثة �أجزاء ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة
الدولية للدرا�سات والن�شر1410( ،هـ1990 /م).
((1(1عا�شوراء .اجلزء الأول ،جمموعة حما�ضرات �ألقيت يف موا�سم عا�شوراء خالل
الفرتة ما بني (1988 - 1980م) ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات والن�شر،
(1412هـ1991 /م).
اجلزء الثاين ،جمموعة حما�ضرات (1999 - 1992م) ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة الدولية
للدرا�سات والن�شر1420( ،هـ2000 /م).
((2(2يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ..حماولة ت�أ�صيل فقهي وتاريخي ،بريوت،
امل�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات والن�شر1412( ،هـ1992 /م).
((2(2لبنان الكيان والدور .بريوت ،كتاب الغدير(� ،)3سل�سلة كتب �صدرت عن جملة
الغدير ال�صادرة عن املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى1414( ،هـ1994 /م).
((2(2الأمة والدولة واحلركة الإ�سالمية .بريوت ،كتاب الغدير(� ،)3سل�سلة كتب �صدرت
عن جملة الغدير ال�صادرة عن املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى1414( ،هـ/
1994م).
((2(2التطبيع ..بني �ضرورات الأنظمة وخيارات ال�شعوب .بريوت ،مركز �أفق لل�صحافة
والعالقات العامة ،بدون ذكر التاريخ.
((2(2ال�سرت والنظر .الكتاب الأول من م�سائل حرجة يف فقه املر�أة ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة
الدولية للدرا�سات والن�شر1414( ،هـ1994 /م).
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(�(2(2أهلية املر�أة لتويل ال�سلطة ،الكتاب الثاين من م�سائل حرجة يف فقه املر�أة ،بريوت،
امل�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات والن�شر1415( ،هـ1995 /م).
((2(2حقوق الزوجية وحق العمل للمر�أة ،الكتاب الثالث من م�سائل حرجة يف فقه
املر�أة ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات والن�شر1416( ،هـ1996 /م).
((2(2التجديد يف الفكر الإ�سالمي ،بريوت ،دار املنهل اللبناين1418( ،هـ1997 /م).
((2(2جهاد الأمة ،بحث فقهي ا�ستداليل يتناول م�شروعية و�أحكام اجلهاد يف الإ�سالم،
قدمه امل�ؤلف على �صورة درو�س وحما�ضرات ،قام بتدوينها وحتريرها ال�شيخ ح�سن
مكي ب�إجازة من امل�ؤلف ،بريوت بدون ذكر النا�شر1419( ،هـ1997 /م).
((2(2االجتهاد والتقليد ..بحث فقهي ا�ستداليل مقارن ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة الدولية
للدرا�سات والن�شر1419( ،هـ1998 /م).
((3(3املقاومة يف اخلطاب الفقهي ال�سيا�سي ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات والن�شر،
1998م.
((3(3االجتهاد والتجديد يف الفقه الإ�سالمي .بريوت ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات
والن�شر1419( ،هـ1999 /م).
امل�ؤلفات التي �صدرت بعد رحيل امل�ؤلف:

((3(3فقه العنف امل�سلح يف الإ�سالم .هذا الكتاب �أجنزه امل�ؤلف يف �صيغته الأوىل �سنة
1990م ،ويف �صيغته النهائية �سنة 1991م ،وف�ضل عدم ن�شره يف وقته ،و�صدر بعد
وفاته .بريوت ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات والن�شر1422( ،هـ2001 /م).
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((3(3الو�صايا .عبارة عن الو�صايا الأخرية للم�ؤلف �سجلها ب�صوته وهو على فرا�ش املر�ض
يف باري�س قبل وفاته ب�أ�سبوعني ،قام بتحريرها جنله �إبراهيم �شم�س الدين ،وقدم
للكتاب غ�سان تويني .بريوت ،دار النهار2002 ،م.
((3(3الإ�سالم والغرب .ي�ضم الكتاب جمموعة ن�صو�ص بني بحث ومداخلة وحوار ،يعود
تاريخها �إىل الفرتة ما بني (1999 - 1992م) .بريوت ،م�ؤ�س�سة الإمام �شم�س
الدين للحوار ،بالتعاون مع م�ؤ�س�سة املرحوم حممد رفيع ح�سني معريف الثقافية
اخلريية1424( ،هـ2004 /م).
((3(3احلوار الإ�سالمي امل�سيحي ..نحو م�شروع للن�ضال امل�شرتك .ي�ضم الكتاب بحو ًثا
وحما�ضرات وحوارات ،ن�شرت ح�سب ت�سل�سلها الزمني املمتد خالل الفرتة ما بني
(2000 - 1976م) .بريوت ،م�ؤ�س�سة الإمام �شم�س الدين للحوار ،بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة املرحوم حممد رفيع ح�سني معريف الثقافية اخلريية1424( ،هـ2004 /م).
((3(3يف االجتماع املدين الإ�سالمي� ..أحكام اجلوار يف ال�شريعة الإ�سالمية �أمت امل�ؤلف
حترير هذا الكتاب وتنقيحه وهو على فرا�ش املر�ض يف باري�س ،قدم له ال�شيخ زهري
ال�شاوي�ش .بريوت ،م�ؤ�س�سة الإمام �شم�س الدين للحوار ،بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
املرحوم حممد رفيع ح�سني معريف الثقافية اخلريية1424( ،هـ2004 /م).
((3(3ف�ساد العالقة الزوجية ..والية احلاكم ال�شرعي على الطالق .بريوت ،امل�ؤ�س�سة
الدولية للدرا�سات والن�شر2005 ،م.

جميع هذه امل�ؤلفات طبعت طبعات عدة ،والكثري منها ترجم �إىل اللغة
الفار�سية.
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(((5من املطارحات �إىل الت�أ�سي�سات

ما بني النجف وبريوت تغريت واختلفت م�سارات التجربة الفكرية لل�شيخ
�شم�س الدين ،بطريقة عك�ست �شرائط وطبائع املكان والزمان ،وما بينهما من
اختالف يف املتطلبات واملقت�ضيات الذاتية واملو�ضوعية ،فكان لتجربته الفكرية
يف بريوت م�سارات وم�سالك غري تلك التي كان عليها يف النجف ،وذلك نتيجة
لطبيعة الرتاكمات املعرفية ،ومتايز البيئات ،وجتدد املعارف والأفكار ،وتنوع
التجارب واخلربات ،وتعدد �شبكة التوا�صالت واالنفتاحات.
كليا وال تقارن ب�شخ�صية بريوت
فالنجف كمدينة لها �شخ�صية تختلف ًّ
كمدينة ،فمن جهة تعترب النجف مدينة دينية وعلمية يغلب عليها الطابع املحافظ،
ال تتعدد فيها املذاهب والأديان ،وال تتنوع فيها الثقافات والأفكار ذات امل�شارب
واالجتاهات املتغايرة.
ومن جهة �أخرى ف�إن النجف ال ترتبط مع العامل ب�شبكة وا�سعة من
االت�صاالت والتوا�صالت الثقافية والعلمية� ،أو ال�سيا�سية واالقت�صادية� ،أو
الإعالمية وال�سياحية.
وهذا بخالف بريوت متا ًما ،التي تعترب مدينة غري حمافظة على الإطالق،
وتتعدد فيها املذاهب والأديان ،وتتنوع فيها الثقافات والأفكار وتت�صادم �أحيانًا،
وترتبط بالعامل من خالل �شبكة وا�سعة من االت�صاالت والتوا�صالت ،وعلى

38

زكي امليالد

38

الأ�صعدة كافة ،فهي مبثابة ج�سر يربط املنطقة العربية بالعامل وبالعامل الغربي
خا�صة ،ويكفي معرفة �أن لبنان هو البلد العربي الوحيد ،الذي ي�شرتط يف د�ستوره
م�سيحيا ومن الطائفة املارونية� ،إىل غري ذلك من مالمح
�أن يكون رئي�س اجلمهورية
ًّ
ينفرد بها لبنان وبريوت حتدي ًدا.
كما �أن التجربة الفكرية لل�شيخ �شم�س الدين يف لبنان مل يكن لها م�سار
تقريبا يف فرتتني مت�صلتني من جهة
واحد ،فقد �شهدت حتوالت وتطورات ،تتحدد ً
زمنية ،ومتغريتني من جهة معرفية.
الفرتة الأوىل ولعلها كانت �أكرث ات� ً
واندماجا بتجربته الفكرية يف
صاال
ً
النجف ،فقد غلب على كتاباته يف هذه الفرتة طابع املطارحات واملناظرات الفكرية
والنقدية مع الطرف الآخر املختلف يف مرجعيته الفكرية والفل�سفية.
وهذا ما متيزت به معظم كتاباته ذات املنحى الفكري يف حقبة �سبعينيات
القرن الع�شرين ،وهي احلقبة التي ت�صاعدت فيها وترية ال�سجاالت واالحتجاجات
الثقافية والنقدية بني االجتاهات واملنظومات الفكرية وال�سيا�سية يف املنطقة العربية،
مت�أثرة بهزمية حرب حزيران /يونية 1967م ،والتي عرفت يف الأدبيات العربية
بالنك�سة ،فبعد هذه احلرب بد�أ ما �أطلق عليه يف وقته مبعركة تف�سري الهزمية ،املعركة
التي فتحت على املنطقة العربية �أو�سع ال�سجاالت الثقافية ال�ساخنة ،و�أ�صبحت
املجموعات الفكرية يف حالة خ�صام وقطيعة وت�صادم ،تكر�ست معها االنق�سامات
والفروقات احلادة والعنيفة بني هذه املجموعات.
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فقد حاولت كل واحدة من هذه املجموعات الفكرية املتغايرة� ،أن تحُ َِّمل
كبريا من م�س�ؤولية الهزمية ،التي و�صفت ب�أنها هزمية
الطرف الآخر املختلف ق�سطًا ً
حملوا الفكر الديني م�س�ؤولية
فكرية بالدرجة الأوىل ،فاملارك�سيون �أو بع�ض منهم َّ
الهزمية ،ويف هذا النطاق جاء كتاب �صادق جالل العظم (نقد الفكر الديني)،
والإ�سالميون �أو بع�ض منهم َح َّملوا الأفكار العلمانية واال�شرتاكية م�س�ؤولية
الهزمية ،ويف هذا النطاق جاء كتاب ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي (حتمية احلل
الإ�سالمي) الذي �صدر يف �أربعة �أجزاء.
وهناك من حمل م�س�ؤولية هذه الهزمية� ،إىل ما �أطلق عليه الأيديولوجيات
املهزومة ،ويف هذا النطاق جاء كتاب يا�سني احلافظ (الهزمية والأيديولوجيات
املهزومة) ،وهناك من حمل هذه امل�س�ؤولية �إىل ما عرف عندهم بالأخطاء الفكرية
والعقائدية ،ويف هذا النطاق جاء كتاب �أديب من�صور (النك�سة واخلط�أ :الأخطاء
الفكرية والعقائدية التي �أدت �إىل الكارثة)� ،إىل غري ذلك من مواقف و�أحكام.
ويف �سياق هذه ال�سجاالت التي مرت على امل�شرق العربي ،جاءت ثالثة
م�ؤلفات لل�شيخ �شم�س الدين ،كانت يف وقتها من م�ؤلفاته البارزة ،وهي :كتاب
«بني اجلاهلية والإ�سالم» ال�صادر �سنة 1975م ،وكتاب «مطارحات يف الفكر
املادي والفكر الديني» ال�صادر يف عام 1978م ،وكتاب «العلمانية :هل ت�صلح
ح ًّال مل�شاكل لبنان؟» ال�صادر يف عام 1980م.
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وا�ضحا على هذه امل�ؤلفات ،ويتجلى من عناوينها
والطابع ال�سجايل يظهر ً
أي�ضا ،وك�أن امل�ؤلف �أراد �أن ي�صرح ويقرر �سل ًفا ت�أكيد هذا الطابع ال�سجايل
� ً
واالحتجاجي لهذه امل�ؤلفات ،من دون �أن يرى يف هذا املنحى �أي ترثيب.
فالكتاب الأول (بني اجلاهلية والإ�سالم) ،ينتمي �إىل اخلطاب الثقايف الذي
ي�صور الغرب كتهديد ح�ضاري �شامل على الدين والقيم والأخالق والثقافة
الإ�سالمية ،وعلى الوجود الإ�سالمي برمته ،وينظر �إىل احل�ضارة الغربية بو�صفها
متثل اجلاهلية احلديثة ،الو�صف الذي ي�ضع هذه احل�ضارة كنقي�ض تام ونهائي
للإ�سالم واحل�ضارة الإ�سالمية ،كما كانت اجلاهلية عند العرب قبل الإ�سالم.
و�إىل هذا اخلطاب ينتمي العديد من الكتابات الإ�سالمية ،التي ظهرت
يف �ستينيات و�سبعينيات القرن املا�ضي ،وما زالت له بقايا �إىل هذا الوقت ،لكن
أ�شد عن ًفا من
ت�أثرياته الراهنة باتت �أقل بكثري مما كانت عليه من قبل ،ولكنها � ّ
ال�سابق يف الكتابات الإ�سالمية ذات املنحى ال�سلفي.
ولعل معظم الإ�سالميني يف بواكري جتاربهم الفكرية ،كانوا قد انخرطوا يف
منظومة هذا اخلطاب ،الذي يتعامل مع الغرب واحل�ضارة الغربية كماهية ثابتة �أو
مركب كلي ،ومع جتدد املعرفة وتراكم اخلربة تغري املوقف عند البع�ض ،وحتول من
النقد الكلي �إىل النقد الن�سبي.
وحني ي�شرح ال�شيخ �شم�س الدين الفكرة العامة لكتاب «بني اجلاهلية
والإ�سالم» ،يقول يف مقدمته« :يتعر�ض الإ�سالم يف هذا الع�صر يف العامل

41

تقدمي

41

الإ�سالمي لعملية ت�شويه وتزوير رهيبة ،يقوم بها دعاة الإحلاد وال�ضالل يف البالد
الإ�سالمية ،ومن ورائهم قوة الغرب وقوة ال�شرق بكل ما حتمالنه من �أحقاد على
الإ�سالم ،وخوف من انبعاثه قوة فاعلة يف العامل احلديث .وذلك ملا ثبت لهاتني
القوتني من �أن الإ�سالم كان وال يزال احلاجز الأقوى دون ا�ستقرار نفوذهما
الثقايف واال�ستعماري يف العامل الإ�سالمي»(((.
وقد و�صف ال�شيخ �شم�س الدين الغرب واحل�ضارة الغربية يف هذا الكتاب،
باجلاهلية احلديثة ،التي من �سماتها املادية واحليوانية والال�أخالقية وروح العدوان،
واعترب �أن اخلالف بني الإ�سالم واحل�ضارة الغربية لي�س خالفًا يف حدود ال�سطح
واملظاهر والأ�شكال ،و�إمنا هو خالف يف الروح والنظرة واالجتاه.
�أما الكتاب الثاين (مطارحات يف الفكر املادي والفكر الديني) ،فهو �أكرث
أ�سا�سا لهذه الغاية ال�سجالية ،فهو ينطلق من
ً
و�ضوحا يف بنيته ال�سجالية ،وجاء � ً
موقف نقدي واحتجاجي على كتاب �صادق جالل العظم (نقد الفكر الديني)،
الكتاب الذي فتح يف وقته معركة فكرية �ساخنة مع الأو�ساط الدينية ،و�أراد
حماكمة الفكر الديني ،وحتميله م�س�ؤولية الهزمية والنك�سة ،وكان ينطلق من الفكر
املارك�سي كمنهج يف التحليل والنقد.
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،بني اجلاهلية والإ�سالم ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر1984 ،م،
�ص.5
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والذين اطلعوا على هذا الكتاب ،وجدوا �أن من ال�صعب ال�سكوت عليه
�أو مهادنته �أو عدم االكرتاث به ،وذلك لطبيعة حمتوياته املعادية للدين والفكر
الديني ،ولأفكاره املثرية للجدل ،ولعدم علميته ومو�ضوعيته يف النقد والتحليل،
ويف هذا النطاق ،وبهذه اخللفيات ن�شر ال�شيخ �شم�س الدين �سل�سلة مقاالت
�أ�سبوعية يف ملحق جريدة النهار البريوتية ،خالل الفرتة ما بني  22فرباير و17
مايو �سنة 1970م.
وبعد ن�شر هذه املقاالت� ،أعلن الكاتب اللبناين ن�سيب منر يف جملة الأحد،
بتاريخ  29مار�س 1970م ،العدد � ،972أن �أفكار �صادق جالل العظم لي�ست
�صحيحا ،و�إال ملا
علميا
ً
مارك�سية بدرجة كافية ،و�أنه مل يتناول مو�ضوعه تناو ًال ًّ
تغلب عليه ناقده حممد مهدي �شم�س الدين(((.
�أما ال�شيخ �شم�س الدين فقد ر�أى عدم �أهلية الدكتور �صادق جالل
العظم يف نقد الفكر الديني ،وح�سب ر�أيه «لقد ظهر يل من قراءة كتابه �أن معرفته
الدينية بالإ�سالم �ساذجة و�سطحية �إىل �أبعد احلدود� ،إنها الت�صورات التي امت�صها
خياله وعقله من جمتمعه ،ومن �أهله ،ولي�ست معرفة مبنية على املعاناة والدرا�سة
والبحث»(((.
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،مطارحات يف الفكر املادي والفكر الديني ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات
والن�شر1997 ،م� ،ص.51
((( املرجع ال�سابق� ،ص .55
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وقد تعجب ال�شيخ �شم�س الدين من تغري املوقف عند املارك�سيني ،بعد ن�شر
وا�ضحا ،و�أ�شار �إىل هذا التعجب بقوله« :ال �أدري ملاذا
مقاالته التي �أظهر فيها تفوقًا ً
َّطبل املارك�سيون هنا (لبنان) ويف كل مكان للدكتور (العظم) وزمروا ،واعتربوا
انت�صارا
منوذجا رائ ًعا للفكر املارك�سي يف مقابل الفكر الديني ،ور�أوا فيه
كتابه ً
ً
كا�سحا للمارك�سية على الدين .كان هذا موقفهم قبل �أن نذيع �سل�سلة مقاالتنا
ً
يف نقد الكتاب مو�ضوع البحث ،فلما تبني من خالل هذه املقاالت الب�ؤ�س
جليا يف الكتاب املذكور ،وتبني عجز املارك�سية و�إفال�سها،
الفكري الذي يظهر ًّ
ترب�أ املارك�سيون من الدكتور ومن كتابه ،و�أعلنوا بل�سان الأ�ستاذ ن�سيب منر �أنه ال
ميثلهم ،وال ميثل فكرهم ..ملاذا؟»(((.
وال�سجال الفكري الذي �أعقب نك�سة حرب 1967م ،جتدد مرة �أخرى
ويف نطاق معني ،مع احلرب الأهلية يف لبنان �سنة 1975م ،ومن املقوالت التي
جتدد ال�سجال حولها ،مقولة العلمانية .ويف هذا ال�ش�أن يرى ال�شيخ �شم�س الدين
�أنه بعد هزمية حزيران 1967م ن�شطت الدعوة �إىل العلمانية يف العامل العربي،
وما �إن ا�ستنفدت هذه الدعوة �أغرا�ضها ،وخفت �صوتها ،جاءت احلرب يف لبنان
فن�شطت الدعوة �إليها من جديد ،وت�صاعدت الدعوة �إىل تطبيقها يف لبنان بوجه
خا�ص ،وت�صديرها �إىل العامل العربي باعتبارها احلل الأمثل والأف�ضل مل�شكالت
لبنان ،ولتخلف العامل العربي كله(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .51
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،العلمانية هل ت�صلح ح ًّال مل�شاكل لبنان؟ بريوت ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات
والن�شر1983 ،م� ،ص.8
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وملواجهة هذه الدعوة ونقدها والت�شكيك فيها� ،أ�صدر ال�شيخ �شم�س
الدين كتابًا بعنوان« :العلمانية هل ت�صلح ح ًّال مل�شاكل لبنان؟» ،وقد ن�شرت هذه
الدرا�سة بن�سختها الأولية يف �صحيفة ال�سفري اللبنانية ،يف ثماين حلقات �سنة
1977م ،ويف وقت الحق �أ�ضاف �إليها امل�ؤلف بع�ض الأق�سام الأخرى ،و�صدرت
يف الكتاب املذكور.
والق�ضية التي ناق�شها هذا الكتاب ،حددها ال�شيخ �شم�س الدين يف
ال�س�ؤال التايل« :هل يعاد بناء الدولة اللبنانية التي هدمتها الفتنة ،على �أ�سا�س
يت�سع لبناء العائلة على �أ�س�س الت�شريع الديني للطوائف اللبنانية ،ويبقى الدين
ثقافيا فاع ًال يف املجتمع اللبناين� ،أو تبنى الدولة على �أ�سا�س علماين �شامل
عام ًال ًّ
اال للدين يف حقل الت�شريع ،كما ال يرتك له جم ً
ال يرتك جم ً
اال يف حقل التوجيه
العام؟»(((.
ويف تقدير ال�شيخ �شم�س الدين �أن املنهج الذي اتبعه «يف هذا البحث
كفيل بالإجابة على هذا ال�س�ؤال ،بنحو ِّميكن من بلورة موقف فكري و�سيا�سي
�شرا ال يخدم الدولة وال املجتمع وال
لكل الوطنيني ،الذين يرون يف العلمانية ًّ
الإن�سان ،و�إمنا يخدم بع�ض النوايا ال�سيئة لدى البع�ض ،واملطامع التي تداعب
�أخيلة البع�ض الآخر من دعاتها»(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.112
((( املرجع ال�سابق� ،ص 112ـ .113
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ويف هذا الر�أي يتجلى الطابع ال�سجايل لهذا الكتاب ،الذي ي�شرتك مع
الكتابني ال�سابقني يف الن�سق الفكري النقدي واالحتجاجي مع الأفكار املارك�سية
والعلمانية ،التي فتحت معارك فكرية عنيفة مع الفكر الديني الإ�سالمي.
و�إذا كانت هذه امل�ؤلفات الثالثة لل�شيخ �شم�س الدين قد ك�شفت عن
ذهنية مثقفة لها معرفة باالجتاهات الفكرية والثقافية ،ودراية بق�ضايا الع�صر،
وعن انخراط �صاحبها يف اجلدل الفكري والثقايف ،ف�إن هذه امل�ؤلفات لي�ست
تعرف به وبخطابه الفكري
هي امل�ؤلفات الالمعة لل�شيخ �شم�س الدين� ،أو التي ِّ
أ�سا�سا �إىل حقبتها الفكرية والتاريخية ،وما �ساد فيها من
والإ�صالحي ،فهي تنتمي � ً
أي�ضا.
�صاخبا و�ساخ ًنا ،وعني ًفا � ً
جدل و�سجال فكري و�سيا�سي كان ً
وامل�ؤلفات التي جاءت بعدها ،كانت �أكرث �أهمية وحيوية من جهة
مو�ضوعاتها وق�ضاياها ،ومن جهة منهجياتها ومعاجلاتها ،وهكذا من جهة �أفقها
الفكري والفقهي.
وتنتمي هذه امل�ؤلفات �إىل حقبتي ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�ضي،
وهما احلقبتان اللتان توهج فيهما ال�شيخ �شم�س الدين بح�ضوره الفكري
وال�سيا�سي ،وجتاوز به حدود لبنان �إىل املجالني العربي والإ�سالمي ،كما تنامت
يف هاتني احلقبتني �شبكة عالقاته ،وات�سعت مع النخب الفكرية وال�سيا�سية التي
أي�ضا م�شاركاته
توا�صلت وتفاعلت مع كتاباته و�أفكاره ومواقفه ،وتطورت وات�سعت � ً
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ومبادراته ال�سيا�سية على امل�ستويني الأهلي واحلكومي ،اللبناين والعربي وحتى
الإ�سالمي.
وح�صلت يف هاتني احلقبتني تطورات وتغريات مو�ضوعية متالحقة،
كانت لها ت�أثرياتها الثقافية والفكرية على م�سارات الفكر الإ�سالمي املعا�صر،
ويف مقدمة هذه التغريات غياب بع�ض ال�شخ�صيات املفكرة والبارزة ،واملعروفة
بت�أثرياتها وعطاءاتها الثقافية والفكرية ،كال�سيد �أبي الأعلى املودودي يف باك�ستان
�سنة 1979م ،وال�شيخ مرت�ضى املطهري يف �إيران �سنة 1979م ،وال�سيد حممد
باقر ال�صدر يف العراق �سنة 1980م ،بالإ�ضافة �إىل تغييب ال�سيد مو�سى ال�صدر
�سنة 1978م.
أي�ضا ،ت�صدي ال�شيخ �شم�س الدين لرئا�سة املجل�س
ومن هذه التغريات � ً
الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى يف لبنان ،املن�صب الذي جعله يف موقع االنفتاح
والتوا�صل الفكري وال�سيا�سي مع ال�ساحة اللبنانية والعربية والإ�سالمية ،وعلى
ال�صعيدين الأهلي واحلكومي.
�إىل جانب حدوث التحول الإ�سالمي يف �إيران ،وانبعاث احلالة الإ�سالمية
املتعاظمة يف العاملني العربي والإ�سالمي ،ي�ضاف �إىل هذه التغريات انتهاء احلرب
الأهلية يف لبنان ،وعودة احلياة الثقافية وال�سيا�سية والإعالمية التي يتميز وينفرد
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بها لبنان عن العامل العربي ،الو�ضع الذي �شجع على جتدد توا�صل �شريحة كبرية
من النخب الفكرية وال�سيا�سية مع لبنان.
هذه التطورات والتغريات كانت مبثابة الأر�ضيات وال�سياقات التي تفاعلت
وت�أثرت بها كتابات وم�ؤلفات ال�شيخ �شم�س الدين� ،إذ ظهرت عليها مالمح
وق�سمات جديدة وخمتلفة ميزتها عن كتاباته وم�ؤلفاته ال�سابقة ،من هذه املالمح
التحول من نقد الآخر �إىل نقد الذات ،ومن املطارحات �إىل الت�أ�سي�سات ،ومن
الفكر �إىل الفقه ،ومن فكرة الدولة �إىل فكرة الأمة.
ويف هذه الكتابات وامل�ؤلفات كذلك� ،أعلن ال�شيخ �شم�س الدين عن
مواقف مغايرة لبع�ض مواقفه ال�سابقة ،ومن هذه املواقف ،موقفه من احل�ضارة
الغربية ،فبعد �أن و�صفها باجلاهلية احلديثة يف كتابه «بني اجلاهلية والإ�سالم»،
عاد وانتقد �إطالق هذا النوع من الأو�صاف والأحكام التي ي�صفها بالإطالقية،
وح�سب قوله�« :أما النعوت التي يطلقها بع�ض الإ�سالميني جتاه الدميقراطية وجتاه
احل�ضارة الغربية ،ف�إن مثل هذه النعوت � -صليبية و�شر� ...إلخ  -هي نعوت
�شرا ،فيها �شر وفيها خري ،كما �أن احل�ضارة
غري دقيقة .احل�ضارة الغربية لي�ست ًّ
خريا مطل ًقا ،ال ن�ستطيع �أن ننظر �إىل نظام الرق �أو نظام
الإ�سالمية ودولتها لي�ست ً
ال�سبي على �أنه مفخرة من مفاخر هذه احل�ضارة ،كذلك الأمر بالن�سبة لنظام
اجلواري والت�سري ومظاهر �أخرى �سلبية يف احل�ضارة الإ�سالمية ...يجب �أن
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نتجنب الأحكام الإطالقية ،علينا �أو عليهم �أو على �أية ح�ضارة �أخرى .املوقف
الإطالقي لي�س موق ًفا قر� ًّآنيا ،املوقف القر�آين موقف نقدي ،ولي�س موقف �إدانة،
واملوقف النقدي موقف انتقائي»(((.
ومن مواقفه املتغرية ،موقفه من العلمانية التي رف�ضها ال�شيخ �شم�س الدين،
ومار�س عليها نق ًدا �شديد اجلذرية وال�صرامة يف كتابه «العلمانية ..هل ت�صلح ح ًّال
قدرا
مل�شاكل لبنان؟» واعترب �أنها تقف يف مواجهة الإ�سالم ،عاد بعد ذلك و�أظهر ً
من املرونة ،تقل�صت منها تلك اجلذرية وال�صرامة يف النقد ،وقد ظهر له بح�سب
املبادئ العامة لل�شريعة�« ،أن احل�ضارة الإ�سالمية ميكن �أن تن�شئ جمتمعات مدنية،
وبتعديل ب�سيط ميكن �أن ن�سميها علمانية ،ويف نف�س الوقت تكون دينية �أو مبنية
قادرا على
على ال�شريعة .ف�إذا كان مفهوم املجتمع املدين يعني �أن املجتمع يكون ً
بناء مفاهيم ومقوالت يف تنظيم ال�سلطة وتداولها ،ويف �إدارة ال�ش�أن العام وف ًقا
علمانيا
للمعطيات املو�ضوعية البحتة ،ف�إن املجتمع يف الإ�سالم ميكن �أن يكون ًّ
مدنيا ،ويف الوقت نف�سه م�ستن ًدا �إىل ال�شريعة ...من هنا �أعترب �أن املعركة حول
�أو ًّ
مدنية الدولة الإ�سالمية ودينية الدولة الإ�سالمية هي معركة �أ�شباح .ميكن �أن
نت�صور ونر�سم خمططًا لدولة �إ�سالمية ال تفرتق �إطالقًا عن �أي دولة مدنية حديثة،
فلن�سمها علمانية �إذن ،مع التحفظ على اخللفية الفل�سفية للت�شريع .ميكن �أن
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،حوار فكري حول العلمانية ،ال�شورى ،الدميقراطية ،املجتمع املدين وال�شريعة،
جملة منرب احلوار ،بريوت ،ال�سنة التا�سعة ،العدد  ،34خريف 1994م� ،ص 21ـ .22
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نبني م�ؤ�س�سات املجتمع احلديث انطالقًا من حاجاته مع احلفاظ على ال�سمات
العامة التي متيز امل�سلم عن غريه ،وخ�صو�صية ال�سمات الثقافية موجودة يف كل
ح�ضارة ،ولدى كل جماعة ،ف�ض ًال عن املجتمعات املختلفة� .إن التجربة التاريخية
الإ�سالمية تقف �شاه ًدا على ما ا�ستنتجناه يف كالمنا من زاوية املنهج الأ�صويل
الفقهي»(((.
وما هو جدير بالإ�شارة� ،أن هذا املوقف جتاه العلمانية له عالقة بخ�صو�صية
ومذهبيا ،واملحكوم بهذه املعادلة اخلا�صة
دينيا
ًّ
املجتمع اللبناين املتعدد واملتنوع ًّ
به ،والعلمانية التي وردت يف الن�ص هي مبعنى اجلانب املدين ،ويراد منها الدفاع
وفل�سفيا
فكريا
عن فكرة مدنية الدولة الإ�سالمية ،ولي�س مبعنى العلمانية كما ت�صور ًّ
ًّ
يف �أدبيات العلمانيني املعا�صرين.
ومن هذه املواقف كذلك ،موقفه من الطائفية ال�سيا�سية يف لبنان ،التي
وحملها م�س�ؤولية ما ح�صل
طالب ال�شيخ �شم�س الدين ب�إلغائها ،وبالغ يف نقدهاَّ ،
يف لبنان من خماطر و�أ�ضرار ،كما �شرح ذلك يف كتابه «العلمانية» ،واعترب �أن
ا�ستمرارية هذا النمط من الطائفية ،جرمية يف حق الوطن واملواطن؛ لأنها تكر�س
الوالء للطائفة على ح�ساب الوالء للوطن ،وب�شكل مناق�ض وم�ضاد ،وبعد �أن
ف�صل احلديث عن خماطر و�أ�ضرار هذه الطائفية ،و�أنها ح�سب ر�أيه «تقودنا �إىل
((( املرجع ال�سابق� ،ص 11ـ .15
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ر�ؤية مدى ما يف الطائفية ال�سيا�سية من �أخطار م�ستقبلية متوقعة� ،إىل جانب ما
�سببته من �أخطار فعلية؛ لذا فهي تدفعنا �إىل العمل يف �سبيل �إلغائها على كل
فورا� ،أو وف ًقا جلدول زمني ق�صري متقارب املراحل»(((.
�صعيد يف الدولة ً
هذه الطائفية بهذا النقد الغليظ ،عاد �إليها ال�شيخ �شم�س الدين و�أو�صى
ببقائها ،فقد تبني له ،كما جاء يف كتابه «الو�صايا» «�أن �إلغاء الطائفية ال�سيا�سية يف
لبنان يحمل مغامرة كربى ،قد تهدد م�صري لبنان�،أو على الأقل �ستهدد ا�ستقرار
لبنان ،وقد تخلق ظروفًا لال�ستقواء باخلارج من هنا ومن هناك ،ولتدخل القوى
الأجنبية من هنا ومن هناك .و�أو�صى بالثبات وااللتزام بنظام الطائفية ال�سيا�سية،
مع �إ�صالحه ،و�أعتقد �أن �صيغة الطائف هي �صيغة منوذجية يف هذا ال�ش�أن»(((.
ال �شك �أن هذه املراجعات والتجددات يف املواقف والأفكار ،هي من
مظاهر النمو والن�ضج ،ومن مالمح التطور والرتاكم يف املعارف والأفكار ،ويف
التجارب واخلربات.
و�إذا �أردنا �أن ن�صور هذه احلقب الزمنية التي عا�صرها ال�شيخ �شم�س الدين،
يف �أطوار من التق�سيمات الفكرية واملعرفية ،ميكن القول ب�صورة اختزالية� :إن ال�شيخ
ومفكرا يف الثمانينيات ،ويف
�شم�س الدين كان عاملًا ومثق ًفا يف ال�سبعينيات ،وعاملًا ً
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،العلمانية هل ت�صلح ح ًّال مل�شاكل لبنان؟ مرجع �سابق� ،ص.198
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،الو�صايا ،بريوت ،دار النهار2002 ،م� ،ص 52ـ .53
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مفكرا؛ لأنه �أراد �أن يظهر نف�سه يف
الت�سعينيات كان عاملًا وفقي ًها �إىل جانب كونه ً
جمال الفقه �أكرث من جمال الفكر.
(((6من جتديد الفكر �إىل جتديد الفقه

يف �سنة 1997م �أ�صدر ال�شيخ �شم�س الدين كتابًا بعنوان «التجديد يف
الفكر الإ�سالمي» ،ويف �سنة 1999م� ،أعاد �إ�صدار هذا الكتاب بعنوان خمتلف
مع بع�ض الإ�ضافات والتغريات ،و�أ�صبح عنوانه «االجتهاد والتجديد يف الفقه
الإ�سالمي».
هذا التغري يعك�س طبيعة التحول يف جمال االهتمام عند ال�شيخ �شم�س
الدين ،و َت َق ُّدم جمال الفقه على جمال الفكر ،ولكن يبقى جمال الفكر عنده
م�صدر التنوير والتجديد لنظراته وت�صوراته يف جمال الفقه.
ويف جمال الفقه ،طالب ال�شيخ �شم�س الدين ب�ضرورة التجديد واملراجعة
والنقد و�إعادة النظر يف ق�ضايا ومو�ضوعات ومنهجيات الفقه واالجتهاد و�أ�صول
بدءا من مناهج الأ�صول �إىل
الفقه ،فقد دعا �إىل ثورة منهجية يف عملية االجتهادً ،
عملية اال�ستنباط ،فمناهج االجتهاد ح�سب ر�أيه حتتاج �إىل �إعادة نظر؛ لأن هناك
منهجيا ،وحتتاج �إىل تعميق وتو�سيع الكت�شاف احللول� ،أو م�شاريع احللول
نق�صا
ً
ًّ
للق�ضايا الفكرية والتنظيمية التي حتيط بالإن�سان املعا�صر وامل�سلم املعا�صر(((.
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،االجتهاد والتجديد يف الفقه الإ�سالمي ،مرجع �سابق� ،ص 206ـ .282
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ومن جهة �أخرى ،يرى ال�شيخ �شم�س الدين �أن هناك اختالالت يف منهج
اال�ستنباط ،وتتحدد هذه االختالالت ح�سب نظره ،يف النقاط التالية:
�أو ًال :النظرة الفردية والتجزيئية ،واعتبار �أن اخلطابات ال�شرعية هي للأفراد
علما ب�أن اخلطابات املوجهة
و�آحاد املكلفني ،والغفلة عن خطابات الأمة واجلماعةً ،
جدا ،وهي خطابات عينية تعيينية للأمة واجلماعة امل�سلمة
للأمة واجلماعة كثرية ًّ
يف االجتماع ال�سيا�سي� ،ضمن �صيغة الدولة و�صيغة املجتمع ،واالختالل الذي
ح�صل �أن البحث عن �أحكام الأفراد قد عطل االجتاه نحو القدرة على مالحظة
حاجات الأمة واجلماعة.
أخرويا فقط ،فقد حتولت ال�شريعة ب�سبب
ثانيا :اعتبار ال�شريعة م�شرو ًعا � ًّ
ً
انحراف احلكم ال�سيا�سي ،وف�ساد االجتماع ال�سيا�سي �إىل م�شروع �أخروي،
ي�سعى امل�سلم عن طريقه �إىل اخلال�ص والنجاة يف الآخرة ،من دون �أن يكون له �أثر
يذكر يف حياته الدنيا.
ثال ًثا :االنقطاع عن الواقع املو�ضوعي املتغري ،وعدم التفاعل مع الطبيعة،
فالفقه قد بني على التجريد النظري ،وافتقد �إىل ر�ؤية الواقع املو�ضوعي ،الواقع
الرا�سخ املتفاعل �أو الثابت� ،أي الطبيعة يف ثوابتها ومتغرياتها ،واالجتماع الإن�ساين
يف ثوابته ومتغرياته ،التي هي مو�ضوع دائم للمعرفة النامية واملتجددة.
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راب ًعا :عدم مالحظة مقا�صد ال�شريعة يف كثري من جماالت الفقه ،يف حني
كان ال بد من النظر �إىل ال�شريعة بح�سب مقا�صدها ،وهذا يقت�ضي البحث فيها
خارج دائرة العبادات ،وعلى �أ�سا�س املقا�صد(((.
�أما ال�سبيل ل�صياغة مناهج مالئمة الجتهاد معا�صر ي�ستجيب لق�ضايا التنظيم
املجتمعي يف خمتلف احلقول ،فهذا الأمر يف تقدير ال�شيخ �شم�س الدين �أ�صبح
مي�سورا للأجيال ال�سابقة ،نحن منتلك الآن ر�ؤية �شاملة
«مي�سورا لنا �أكرث مما كان
ً
ً
للمجتمع ولق�ضاياه� ،سواء يف ذلك الق�ضايا الراهنة القائمة� ،أو التي ن�ست�شرفها،
وعيا نرى فيه الفقه على �أنه
والتي نتوقع �أن حتدث يف امل�ستقبل .ونحن منتلك الآن ً
كل متكامل مرتابط� ،أو هذا ما يجب �أن نراه ،ونحن ندرك الآن يف �صورة �أف�ضل
التفاعل بني احلياة املعا�شة ،وبني الن�ص القانوين �أو احلكم ال�شرعي ،وكيف ميكن
�أن يت�أثر التقنني ب�ضرورات الواقع �أو بخياراته ،وكيف ميكن �أن ي�ؤثر التقنني يف
تغيري هذه ال�ضرورات ،ويف تغيري هذا اخليارات»((( .ومن زاوية �أخرى ،يرى ال�شيخ
�شم�س الدين �أننا نحتاج �إىل ت�أ�صيل �أ�صول جديدة ،والأ�صول املوجودة حتتاج �إىل
حتديث ،ونحتاج �إىل و�ضع قواعد �أ�صولية جديدة تكمل هذا املنهج ،وال بد من
فتح �أبواب ال تزال مغلقة على ما ن�سميه الفقه العام ،فيكون ثمة فقه بيئي ،وفقه
تنظيمي ،وفقه عالئقي يف جمال الطبيعة وجمال املجتمع الداخلي والعالقات
اخلارجية(((.
((( عبد اجلبار الرفاعي ،مقا�صد ال�شريعة ،مرجع �سابق� ،ص.24-18
((( عبد اجلبار الرفاعي ،مناهج التجديد ،دم�شق ،دار الفكر2000 ،م� ،ص.16
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،االجتهاد والتجديد يف الفقه الإ�سالمي ،مرجع �سابق� ،ص .91 - 88 - 82
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ومن الق�ضايا التي يجب �إيال�ؤها �أهمية كبرية ،يف نظر ال�شيخ �شم�س الدين
«ق�ضية فتح املجال �أمام االجتهاد التخ�ص�صي يف جمال فقهي حمدد ،ين�صرف
�إليه الفقيه بعد بلوغه مرتبة االجتهاد العام يف جميع �أبواب الفقه .واالجتهاد
التخ�ص�صي يكون يف غري �أبواب العبادات ،و�إمنا يف �أبواب الفقه احلياتي العملي
يف جمال عالقة الإن�سان باملجتمع والطبيعة»(((.
وهذا الت�صور مبني يف نظر ال�شيخ �شم�س الدين على خلفية �أن «تطور
احلياة الإن�سانية وتعقيدها ،وتنوع و�ضخامة �شبكة العالقات التي تربط الإن�سان
الفرد واجلماعة واملجتمع بالطبيعة واملجتمع والعامل ،تثري م�سائل كثرية ومتنوعة
ال ي�ستطيع الفقيه الواحد �أن يعاجلها جمي ًعا بكفاءة عالية .وهذا يقت�ضي تفرغ
جماعات من الفقهاء بعد بلوغهم مرتبة االجتهاد العام ،للتخ�ص�ص يف جماالت
خا�صة ـ االقت�صاد �أو �أحد حقوله ،البيئة ،ال�صناعة ،الزراعة ،الأ�سرة ،الواليات
ال�سيا�سية واملجتمعية ،التجارة املحلية والدولية ،اجلهاد وغري ذلك»(((.
ويفرق ال�شيخ �شم�س الدين بني االجتهاد التخ�ص�صي الذي يدعو �إليه،
واالجتهاد اجلماعي الذي ال مييل �إليه ،وح�سب قوله «نحن ال منيل �إىل ما ي�سمى
جماعيا؛ ولذلك نرجح
االجتهاد اجلماعي؛ لأن االجتهاد ال ميكن �أن يكون
ًّ
�صيغة التخ�ص�صية»(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.34
((( املرجع ال�سابق� ،ص.34
((( املرجع ال�سابق� ،ص.159
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ويف �سياق ت�أكيد املنحى الفقهي� ،أ�صدر ال�شيخ �شم�س الدين �سنة 1994م،
فقهيا ها ًّما حول املر�أة يتكون من �أربعة �أجزاء ،حمل عنوان «م�سائل حرجة
كتابًا ًّ
يف فقه املر�أة» ،ناق�ش فيه �أربع ق�ضايا ،هي :ق�ضايا ال�سرت والنظر ،واحلقوق الزوجية،
وحق املر�أة يف العمل ،و�أهلية املر�أة لتويل ال�سلطة.
ومل يك�شف هذا الكتاب عن املنحى الفقهي والت�أكيد عليه فح�سب،
و�إمنا عن امل�سلك التجديدي عند ال�شيخ �شم�س الدين يف هذا املنحى ،مبعنى
تقليديا جام ًدا ،و�إمنا
�أن املنحى الفقهي عند ال�شيخ �شم�س الدين لي�س منحى ًّ
هو منحى جتديدي يتالزم مع املنحى الفكري التنويري ،ويتخذ من الفكر منب ًعا
للتنوير.
ففي هذا الكتاب حاول ال�شيخ �شم�س الدين �أن يعالج ق�ضايا املر�أة
مبنطق فقهي جتديدي ،وك�أنه �أراد �أن يقدم نف�سه يف هذا احلقل ،ونعني به حقل
ق�ضايا املر�أة ،من مدخل التجديد والتحديث ،والدعوة �إىل املراجعة الفقهية لهذه
الق�ضايا ،و�إعادة النظر يف بع�ض امل�سلمات والبديهيات الرا�سخة يف الفقه ،وعند
الفقهاء.
والق�ضية التي انفرد بها ال�شيخ �شم�س الدين عن الإجماع العام ،ودعا من
خاللها �إىل �إعادة النظر يف بع�ض امل�سلمات الفقهية ،هي ق�ضية �أهلية املر�أة لتويل
ال�سلطة العليا يف الدولة احلديثة ،الق�ضية التي خ�ص�ص لها اجلزء الثاين من هذا
الكتاب.
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فقد تبني لل�شيخ �شم�س الدين من النظر يف الأدلة كما يقول�« :أن ما
ت�سامل عليه الفقهاء من عدم م�شروعية ت�صديها وتوليتها لل�سلطة دعوى لي�س
عليها دليل معترب» ،وي�أمل ح�سب قوله يف هذا الطرح �أن يكون «حاف ًزا للفقهاء
على �إعادة النظر والبحث يف بع�ض امل�سلمات الفقهية ،ب�إعادة النظر والبحث يف
�أدلتها ،ويف طرائق اال�ستدالل وعدم اال�سرت�سال يف االتكال على فهم فقهائنا
القدماء لهذه الأدلة ،وخا�صة فيما يعود �إىل دعاوى الإجماع؛ حيث نرى �أنه
ينبغي تق�صيها ملعرفة حقيقتها»(((.
ويف هذا النطاق حاول ال�شيخ �شم�س الدين �أن يقدم نق ًدا �صار ًما ملفهوم
الإجماع وحجيته ،وطالب ب�إعادة النظر فيه بطريقة كلية وتامة ،وب�صراحة يقول
عن نف�سه« :وقد خالفنا يف بع�ض �أبحاثنا الفقهية �إجماعات و�شهرات مل تثبت
عندنا حجيتها ...وغاية ما ميكن �إثبات حكمه بالإجماع يف جميع فروع الفقه ،هو
عدد قليل من امل�سائل ،ونحن ن�شك يف �إمكان ذلك»(((.
وعن نقده ال�صارم للإجماع ،يرى �أنه قد حتول �إىل «�أداة �سيا�سية
و�ضعت ملواجهة الر�أي املخالف يف ال�سجال ال�سيا�سي ،وال�صراع على ال�سلطة،
دائما يف هذا املجال ،ثم ا�ستخدم يف التنظري الديني
وا�ستخدمته القوة احلاكمة ً
((( حممد مهدي �شم�س الدين� ،أهلية املر�أة لتويل ال�سلطة ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات والن�شر1994 ،م،
�ص.6
((( عبد اجلبار الرفاعي ،مقا�صد ال�شريعة ،مرجع �سابق� ،ص.28
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للو�ضع ال�سيا�سي القائم ،وهو ما �أنتج الفقه ال�سيا�سي ،فقه الأحكام ال�سلطانية،
وت�سرب بعد ذلك �إىل ف�ضاء البحث الفقهي العام ليكون �ضابطًا ل�سلوك الأمة
يف املجال ال�سيا�سي واحل�ضاري واحلياتي العام� ...إن اعتبار �إجماع الفقهاء دلي ًال
موازيا للكتاب وال�سنة يف جمال البحث الفقهي االجتهادي ،قد �أدى �إىل
�شرعيا ً
ًّ
نتيجتني:
�إحداهما� :إعاقة منو الفقه؛ لأنه يحول بني الفقيه وبني البحث عن �أجوبة
غري جاهزة عن امل�سائل الطارئة ،لأنه يقدم للفقيه جوابًا جاه ًزا يعفيه من عبء
البحث وم�س�ؤولية القرار الفقهي ،فيعطل منو البحث عن �أجوبة جديدة عن
أي�ضا دون ا�ستجابة ال�شريعة مل�ستجدات الواقع؛
الأمور الطارئة ،وبذلك يحول � ً
لأنه يح�صر ال�شريعة يف �صيغ جامدة وحمددة ،هي �صيغ الإجماع على قول ما،
�أو ال�شهرة على قول ما.
ثانيتهما� :إن �إجماع الفقهاء قد ا�ستخدم يف املجال ال�سيا�سي �ضد �أي
تربيرا
موقف نقدي ل�سلطة احلاكم ،وملمار�سات و�سيا�سات احلكم ،فقدم ً
دائما ً
�شرعيا لعملية القمع ال�سيا�سي يف االجتماع الإ�سالمي ،كما �شل �إرادة
فقهيا ًّ
ًّ
الأمة وعطلها عن الت�صدي للنقد ،العتقادها ب�أن ذلك عمل حمرم ،وبذلك ف�إن
حجية �إجماع الفقهاء �أدى �إىل تعطيل النمو احل�ضاري يف املجال احلياتي العام،
و�إىل �شل م�شاركة الأمة يف قيادة نف�سها يف املجال التنظيمي ال�سيا�سي»(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص 29ـ .30
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هذا النقد بهذه الطريقة ال�صارمة للإجماع لي�س م�ألوفًا �أو متعارفًا عليه عادة
يف الأو�ساط الدينية العامة ،والتقليدية منها بالذات ،ومن ال�صعب على الكثريين
يف هذه الأو�ساط ،امل�صارحة بهذا امل�ستوى من النقد ،يف مثل هذه الق�ضايا التي
متجذرا.
وتراكما
را�سخا،
اكت�سبت ثبا ًتا ً
ً
ً
وعن ر�ؤيته ملنهج اال�ستنباط الفقهي يف جمال �أحكام املر�أة والأ�سرة ،وهو
املنهج الذي حاول االلتزام به يف هذا الكتاب ،ف�إنه يقت�ضي على الفقيه كما
يقول ال�شيخ �شم�س الدين «�أن يالحظ الن�صو�ص الواردة يف ال�سنة يف �ش�أن املر�أة
والأ�سرة على �ضوء التوجيه القر�آين من جهة ،وباعتبارها متالزمة متكاملة من
جهة �أخرى»(((.
والن�صو�ص املروية يف ال�سنة حول املر�أة ،يق�سمها ال�شيخ �شم�س الدين
�إىل ق�سمني�« :أحدهما ن�صو�ص �ضعيفة ال�سند �أو مر�سلة �أو مرفوعة ،ال ت�صلح
لأن تكون �أدلة على احلكم ال�شرعي .ثانيهما ن�صو�ص معتربة �شر ًعا بني �صحاح
وموثقات وح�سان ،فهي من حيث ال�سند �صاحلة للداللة على احلكم ال�شرعي،
تدبريا ملواجهة حالة
�إذا ثبت �أنها واردة لبيان احلكم ال�شرعي الإلهي ،ومل تكن ً
خا�صا ب�شخ�ص معني يف حالة معينة .وتتوقف �صالحية هذه
طارئة� ،أو توجي ًها ًّ
الن�صو�ص لال�ستدالل بها ،على �أن ال تكون خمالفة لكتاب اهلل الذي هو املعيار
يف �صالحية ما روي يف ال�سنة للداللة على احلكم ال�شرعي .وقد جرى كثري من
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،ال�سرت والنظر ،مرجع �سابق� ،ص.23
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الفقهاء يف فقه املر�أة ،على العمل مبا روي من الن�صو�ص من دون احرتاز عن
الأحاديث ال�ضعيفة ،ومن دون حماكمة ملتون الأحاديث املعتربة»(((.
يف حني يرى ال�شيخ �شم�س الدين �أن هذه الن�صو�ص حتتاج لتمحي�ص
«للك�شف عن مراد ال�شارع املقد�س بالرجوع �إىل الكتاب وال�سنة املعتربة ،ملعرفة
موقع املر�أة يف نظام القيم ونظام احلقوق والواجبات الإ�سالميني ،وحماولة فهم
الن�صو�ص الواردة يف بيان �أحكام املر�أة يف الأ�سرة الأبوية والزوجية ،ويف املجتمع
على �ضوء ما ي�ؤدي �إليه البحث عن موقع املر�أة يف نظام القيم ونظام احلقوق
والواجبات ،م�ضافًا �إىل العرف الثابت �صالحيته للمرجعية يف فهم الن�صو�ص عند
التبا�س داللتها اللفظية»(((.
وعند النظر يف هذا الكتاب وتقييمه من الناحيتني املعرفية واملنهجية ،ميكن
القول �إنه �أحد �أهم امل�ؤلفات الفقهية والفكرية التي �صدرت خالل الن�صف الثاين
من القرن الع�شرين يف جمال املر�أة ،وب�إمكانه �أن يدفع الفكر الديني خطوات
كبرية نحو التجديد يف جمال املر�أة ،ويرفع �سقف التفكري يف النظر لق�ضاياها،
خ�صو�صا يف جمال الدرا�سات الفقهية التي ينتمي
ويفتح �آفاقًا ومداخل جديدة
ً
�إليها هذا الكتاب.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.24
((( املرجع ال�سابق� ،ص.25
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ومن ناحية �أخرى ،ف�إن هذا الكتاب يعد من جه ٍة كتابًا يف الفقه ،ومن
جهة �أخرى كتابًا يف الثقافة ،كتاب يف الفقه لكن لي�س على النمط التقليدي� ،أو
النمط اجلامد �أو البارد ،وكتاب يف الثقافة لكن لي�س على النمط البعيد عن منهج
اال�ستدالل والربهان الفقهي واالجتهادي .كما �أنه كتاب يف النقد ،وكتاب يف
أي�ضا؛ لكونه ي�ستند يف �أبحاثه على الفقه اال�ستداليل.
الت�أ�سي�س � ً
(((7امل�ش��روع الإ�صالح��ي ..مواقف ومب��ادرات يف الوحدة والتقريب
وامل�صاحلة

ال�شيخ �شم�س الدين �صاحب م�شروع �إ�صالحي ،وقد جتلى هذا امل�شروع
وعرب عن نف�سه يف العديد من املواقف واملبادرات على م�ستوى الأمة ،وحتدي ًدا يف
جماالت الوحدة بني امل�سلمني ،والتقريب بني املذاهب الإ�سالمية ،وامل�صاحلة بني
اجلماعات الفكرية.
يف جمال الوحدة بني امل�سلمني ،لعل �أقدم ن�ص حتدث فيه ال�شيخ �شم�س
الدين عن هذه امل�س�ألة ،هو الن�ص الذي ن�شره يف جملة (الأ�ضواء) النجفية
�سنة1960م ،بعنوان «ر�سالتنا يجب �أن تكون قاعدة للوحدة» ،ويك�شف هذا
الن�ص عن �إدراك مبكر بهذا الهم الوحدوي عند ال�شيخ �شم�س الدين ،الهم
الذي بقي معه ومل يفارقه ،وظل يتنامى ويتجدد ويرتاكم مع مرور الوقت ،حتى
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�أ�صبح �أحد همومه الكربى ،التي �أوالها درجة عالية من املتابعة واالهتمام يف
خطابه الفكري والإ�صالحي.
ومن هذه اجلهة يعد ال�شيخ �شم�س الدين �أحد �أبرز رجاالت التقريب
وو�ضوحا يف التعبري عن مواقفه و�أفكاره يف
والوحدة ،و�أحد �أكرث املفكرين جر�أة
ً
وتوبيخا لظواهر و�سلوكيات الفرقة واالنق�سام
هذا ال�ش�أن ،و�أحد �أهم امل�صلحني نق ًدا ً
والقطيعة واالنغالق بني امل�سلمني �سنة و�شيعة ،وهذا ما ميكن �أن يدركه كل من
يقرتب ويتعرف على جتربته وخطابه الفكري والإ�صالحي.
وقد ظل ال�شيخ �شم�س الدين على هذا النهج ،ومل ينقطع �أو يتوقف عنه،
ومتجليا يف
وناب�ضا
وبقي ثاب ًتا
وم�ستمرا عليه ،واث ًقا به ،ومطمئ ًّنا له ،وجمته ًدا فيهً ،
ً
ًّ
جتربته العملية ،ويف خطابه النظري ،وهذا ما يعرفه كل من كان على توا�صل معه
�سنة و�شيعة.
ومن جتليات هذا النهج ،ما ظهر يف كتاباته وم�ؤلفاته التي ا�ستند فيها على
�آراء واجتهادات املذاهب الإ�سالمية اخلم�سة ،منذ كتابه الأول «نظام احلكم
مرورا بكتابه «االحتكار يف ال�شريعة
والإدارة يف الإ�سالم» ال�صادر �سنة 1955مً ،
الإ�سالمية» ال�صادر �سنة1990م ،ولي�س انتهاء بكتابه «االجتهاد والتقليد» ال�صادر
�سنة 1998م.
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لي�س هذا فح�سب ،بل كان يو�صي ُ
الكتاب وامل�ؤلفني باعتماد هذا النهج يف
دائما
الكتابة والت�أليف ،و�إذا حتدث معه بع�ض الكتاب عن م�ؤلفاتهم ،كان ي�س�ألهم ً
عن رجوعهم وا�ستفادتهم من املذاهب الإ�سالمية الأخرى.
ويف هذا النهج ،ينطلق ال�شيخ �شم�س الدين من موقف فقهي ثابت ،يرى
فيه �أن ق�ضية وحدة الأمة هي من املقد�سات ،ولي�ست من ال�سيا�سات� ،أي �أنها
مبنزلة التكاليف ال�شرعية مثل ال�صالة وال�صوم والزكاة ،وعلى هذا الأ�سا�س فنحن
مكلفون ح�سب ر�أيه بوحدة الأمة(((.
ويت�صل بهذا املوقف الفقهي نقده ملا �أ�سماه بال�سيا�سات التي دمرت �شعور
امل�سلم العادي ب�أنه جزء من �أمة ،ور�سخت فيه ال�شعور الذي ي�صور له ب�أنه جزء من
طائفة� ،أو جزء من مذهب ،وهذا خالف امل�سلمات الفقهية ال�سيا�سية  -ح�سب
قوله  -يف وحدة دار الإ�سالم ،ووحدة �أمة الإ�سالم(((.
ولت�صحيح هذا ال�شعور عند الإن�سان امل�سلم العادي ،اقرتح ال�شيخ �شم�س
الدين �إدراج مادة الأمة الإ�سالمية كمادة �أ�سا�سية يف جميع مراحل التعليم
من االبتدائية �إىل اجلامعة ،لتكوين ذهنية امل�سلم بطريقة واعية يف ارتباطه بالأمة
الإ�سالمية(((.
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،حوار فكري ،جملة الكلمة ،بريوت ،ال�سنة الأوىل ،العدد اخلام�س ،خريف
(1994م1415 /هـ)� ،ص.124
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،درا�سات ومواقف يف الدين وال�سيا�سة واملجتمع ،مرجع �سابق ،ج1993 ،3م،
�ص.255
((( املرجع ال�سابق� ،ص.265
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و�إدراكًا منه لطبيعة التعقيدات التي حتيط بهذه الق�ضية ،اقرتح �سنة
1987م �إن�شاء مركز درا�سات للوحدة الإ�سالمية ،يتخ�ص�ص يف درا�سة ق�ضايا
الوحدة الإ�سالمية بعمق وم�س�ؤولية وواقعية ،وبعي ًدا عن ما �أ�سماه روح املحاباة� ،أو
اخلوف� ،أو االنخداع باحللم ال�سحري(((.
وحينما توجه يف درا�ساته و�أبحاثه نحو الفقه ،مل يهمل هذه الق�ضية ،فقد
دعا �سنة1990م لو�ضع باب فقهي خا�ص بوحدة الأمة ،يبحث عن حدود وحدة
الأمة و�إطارها ،والعالقة بني وحدة الأمة والتنوع القومي واللغوي يف املجتمعات
الإ�سالمية ،وما مدى �إلزامية هذه الوحدة على امل�ستوى احلقوقي والقانوين
الإ�سالمي العام(((.
ويف هذا النطاق كذلك� ،أكد ال�شيخ �شم�س الدين على مبد�أ الأُ ُخ َّوة
الإ�سالمية يف �أن يكون دلي ًال للفقيه عند بحث وا�ستنباط �أحكام العالقات
بني امل�سلمني جماعات و�أفرا ًدا ،فهذا املبد�أ ح�سب تقديره ثابت بالن�سبة جلميع
امل�سلمني على اختالف مذاهبهم ،وانتقد من جهة �أخرى الفتاوى التي ال تالحظ
مبد�أ عالقة الأمة التفاعلية ،وعالقة املجتمع التفاعلية بني �أفراده ،فتعطي حقوقًا،
وت�شرع �أو�ضا ًعا للأفراد ،مبعزل عن مدى ت�أثري ذلك يف وحدة وم�صالح الأمة(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.268
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،حوار فكري ،جملة الكلمة ،مرجع �سابق� ،ص.125
((( عبد اجلبار الرفاعي ،مقا�صد ال�شريعة ،دم�شق ،دار الفكر2002 ،م� ،ص 26ـ .27
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ويف جمال رواية احلديث ،انتقد ال�شيخ �شم�س الدين القطيعة احلا�صلة
بني ال�سنة وال�شيعة يف هذا ال�ش�أن ،وتوجه يف نقده �إىل مواقف الفريقني ،مبتدئًا
احلديث عن موقف امل�سلمني ال�شيعة بقوله« :ملاذا ال يعمل ال�شيعة يف الأخبار
التي جتمع �شرائط احلجية عند �أهل ال�سنة؟ ملاذا ال يحرتم ال�شيعي ال�سنة ال�سنية،
ال�سنة يف كتاب البخاري وم�سلم وما ُي�سمى ال�صحاح ،ونحن بطبيعة احلال ال نراها
�صحاحا ملاذا؟ هل هذه الأحاديث كلها ال يتمتع حديث واحد منها ب�أي اعتبار
ً
على الإطالق؟ هل بذلت حماولة يف درا�سة هذه ال�سنة ،واكت�شف �أنها كلها من
الناحية الر�سمية جمموعة �أكاذيب؟ ع�شرات �أو مئات �ألوف الأحاديث� ،أو �أن
مبدئيا �صار ًما ب�أن كل ما لي�س عندنا فهو باطل»(((.
املوقف ال�شيعي �أ�صدر ً
حكما ًّ
وعن نقده ملوقف امل�سلمني ال�سنة يقول« :عند ال�سنة يوجد موقف �صارم
ب�أن كل ما رواه ال�شيعة �إما مو�ضوع �أو م�شكوك على الأقل يف �صدقه بدرجة جتعله
غري جدير بالقبول ،و�أنا �أ�س�أل :هل بذلت حماولة �سنية من علماء حديث ومن
محُ َ ِّدثني ومن فقهاء ،يف فح�ص هذه ال�سنة املروية عن طريق ال�شيعة ،للت�أكد من �أن
كل ما يف الكتب الأربعة عند ال�شيعة جمموعة �أكاذيب؟ ...وهل بذلت حماولة
من املحدثني وعلماء احلديث والفقهاء ال�سنة ،لفح�ص هذه الكتب الأربعة ،وفهم
قيمتها ب�صورة جمردة؟»(((.
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،االجتهاد والتجديد يف الفقه الإ�سالمي ،مرجع �سابق� ،ص.138
((( املرجع ال�سابق� ،ص.138
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ويف تف�سريه لهذه القطيعة يرى �أنها من موروثات ال�شقاق ال�سيا�سي،
وال ت�ستند على قاعدة علمية ومو�ضوعية ،و�إمنا تت�أثر بدرجة �سعة و�ضيق ،انفتاح
وانغالق ذهنية الفقيه ال�شيعي �أو الفقيه ال�سني ،وخلل ر�ؤيته لوظيفة ال�شريعة يف
الأمة ،وملقولة الأمة(((.
وعندما ت�أ�س�ست اجلامعة الإ�سالمية يف لبنان �سنة 1994م� ،أراد ال�شيخ
�شم�س الدين من كلية االجتهاد والعلوم الإ�سالمية� ،أن تكون معنية بالفقه املقارن
وق�ضايا الوحدة الإ�سالمية ،و�شرح ذلك بو�ضوح كبري ،وقدم ر�ؤية يف هذا ال�صدد،
�أ�شار �إليها بقوله �إننا «الحظنا �أن ال َعالمِ َ امل�سلم الديني ،وخا�صة ال�شيعي ،هو
جاهل جه ًال تا ًّما مبذاهب الإ�سالم غري مذهبه اخلا�ص ،وهو ال يعقل �شي ًئا يذكر
فيما يتعلق بالأ�صول العامة واخلا�صة للفقه املقارن .فقررنا �أن يكون جمال الدرا�سة
هو جمال الفقه املقارن بني املذاهب ،لتخريج علماء �إىل جانب تخ�ص�صهم العايل
يف مذاهبهم اخلا�صة ،يكون لهم تخ�ص�ص ٍ
أي�ضا يف جمال الفقه املقارن ،متهي ًدا
عال � ً
لن�شوء جيل من املجتهدين العاملني يف احلقل الإ�سالمي العام ،ال على ال�صعيد
املذهبي ،و�إمنا على �صعيد ال�شريعة الإ�سالمية العامة ،مقارنة بالقوانني الو�ضعية،
جزءا من الهيكلية القانونية احلقوقية يف الفكر القانوين العاملي.
وجلعل ال�شريعة ً
�إىل جانب ذلك ،تهتم الكلية بق�ضايا الوحدة الإ�سالمية على قاعدة امل�شروع
الذي ذكرناه يف عدة من �أبحاثنا ،وهو �إعادة ال�سنة النبوية ما ورد منها من طريق
((( املرجع ال�سابق� ،ص.138
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�أئمة �أهل البيت  -عليهم ال�سالم � -أو ما ورد منها من طريق ال�صحابة .وهذه
ال�سنة التي تنق�سم الآن �إىل ق�سمني ،ي�أخذ ال�شيعة بجانب منها وهو �سنة �أهل
البيت ،وي�أخذ ال�سنة بجانب منها وهو �سنة ال�صحابة ،وقلما يلتقيان ،وقد و�ضعنا
الأ�سا�س النظري ال�صحيح �إن �شاء اهلل لتوفري هذه ال�سنة»(((.
ويف جمال التقريب بني املذاهب الإ�سالمية ،عمل ال�شيخ �شم�س الدين
على �صياغة ميثاق �إ�سالمي لق�ضايا الوحدة والتقريب ،و�أراد من هذا امليثاق �أن
يكون م�شروع ر�ؤية تنه�ض بها هيئة �إ�سالمية تعنى بهذه الق�ضايا ،وحمل هذا
امليثاق عنوان «�صياغة �أولية مليثاق ت�أ�سي�سي لهيئة ق�ضايا الوحدة والتقريب»،
و�ضرورة �أن يرتكز هذا امليثاق يف نظره على الأ�س�س التالية:
الأ�سا�س الأول� :إن امل�سلمني اتفقوا على �أمر جامع يوحدهم يف دائرة
الإ�سالم ،وعلى هذا الأ�سا�س يت�شكل منهم جمي ًعا كيان الأمة ،وينتزع من هذا
الواقع مفهوم الأمة الإ�سالمية ،الذي ثبت له يف ال�شرع �أحكام �شرعية و�ضعية
وتكليفية� .إن الثوابت الكربى يف الإ�سالم التي �أجمع امل�سلمون على الإميان بها،
وااللتزام بها هي �أ�سا�س الإ�سالم� ،إذ �إن امل�سلم هو من �آمن والتزم بها ،و�أن من
م�سلما ،وهذه موا�ضع وفاق بني امل�سلمني ،وبهذا يتبني
�أنكرها �أو �أنكر بع�ضها لي�س ً
�أن الواقع التنظيمي للأمة هو الوحدة.
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،الو�صايا ،مرجع �سابق� ،ص 76ـ .77
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الأ�سا�س الثاين� :إن التمذهب ظاهرة طبيعية يف كل عامل ثقايف وح�ضاري،
وهو ما يتفق مع الفطرة� ،إننا ال نعترب التمذهب باملعنى الفقهي متزقًا يف الإ�سالم،
بل هو من�سجم مع طبيعة اختالف الأفهام واملدارك والر�ؤى �ضمن الإطار الواحد
اجلامع ،واالختالفات املذهبية �أمر طبيعي ،وهي نا�شئة من االختالف االجتهادي
يف فهم ظواهر الكتاب ،ويف تقييم ال�سنة� ،إما من حيث ال�صدور و�إما من حيث
الظهور ...هذه املذاهب تتمتع بال�شرعية الكاملة من كل مذهب جتاه املذاهب
الأخرى ،من دون اعتبار لكونهم �أقلية �أو �أكرثية ،بل ال يجوز اعتبار التنوع املذهبي
أ�سا�سا للت�صنيف �إىل �أقلية و�أكرثية ،ف�أتباع كل مذهب يجب �أن يكونوا معرتفًا بهم
� ً
باعتبارهم م�سلمني كاملي حقوق االنتماء �إىل الإ�سالم على م�ستوى الأمة ،وعلى
م�ستوى جمتمعهم الوطني اخلا�ص ،ويتمتعون بكل ما تتمتع به املذاهب الأخرى،
ويجب �أن حترتم عقائدهم و�أفهامهم اخلا�صة ،و�أال ينعك�س تنوعهم املذهبي �إذا
كانوا �أقلية على �إمكانات اندماجهم يف املجتمع ،وعلى متتعهم بحقوق ع�ضوية
املجتمع ،وع�ضوية الأمة يف املجال االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي.
الأ�سا�س الثالث� :إن املرجع يف فهم منهج كل مذهب ور�ؤيته العقائدية
ومنهجه الفقهي هو �أئمة وعلماء املذهب نف�سه ،والكتب املعتمدة فيه على نطاق
وا�سع ور�سمي ،ولي�س الآراء ال�شاذة منه ،ولي�س ما يقوله عنه �أو ما نقله عنه يف
املا�ضي خ�صومه ومناوئوه يف املذاهب الأخرى ،وال يجوز احلكم على املذهب
ا�ستنا ًدا �إىل التفا�صيل ال�شاذة والغام�ضة ،بل يجب �أن يرجع يف در�سها لإثباتها �أو
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نفيها �أو ت�أويلها �إىل املرجعية العقائدية والفكرية والفقهية لأتباع املذهب نف�سه ،وال
يجوز �أن تكون مو�ضوع اجتهادات �أو �أحكام من قبل م�صادر �أخرى يف مذاهب
�أخرى.
الأ�سا�س الرابع :حترمي التب�شري يف داخل الإ�سالم ،فال يجوز لل�شيعة �أن
يقوموا بن�شاط تب�شريي داخل هذا املذهب الإ�سالمي �أو ذاك ،وال ي�صح من
�أي مذهب منفرد �أن يقوم بن�شاط تب�شريي على م�ستوى عام داخل املذاهب
الأخرى ،كما ال يجوز وال ي�صح �أن يقوم �أهل ال�سنة باعتبارهم كتلة عقائدية
ب�أن�شطة تب�شريية مربجمة وممنهجة داخل ال�شيعة .و�أما االنتقال من مذهب �إىل
مذهب على �صعيد فردي فهذا �ش�أن من �ش�ؤون كل �شخ�ص ،بح�سب قناعاته التي
يكونها نتيجة لقراءته وتفكريه اخلا�ص ،و�إذا قرر م�سلم من امل�سلمني من مذهب
معني االنتقال �إىل مذهب �آخر ،ف�إن �إرادته ورغبته يجب �أن حترتما ،وتطبق عليه
باحرتام �أحكام املذهب الذي اختاره بحرية �ضمريه.
الأ�سا�س اخلام�س :ال يجوز �أن ت�ؤدي االختالفات املذهبية داخل املجتمع
الإ�سالمي الوطني يف �أية دولة �إ�سالمية �أو على م�ساحة العامل الإ�سالمي كله،
�إىل اعتبار �أي فريق من امل�سلمني �أقلية ال تتمتع بحقوق الأكرثية املذهبية يف ذلك
املجتمع� ،أو على م�ستوى العامل الإ�سالمي ،بل يجب �أن يعترب اجلميع �سواء يف
حقوق املواطنة وواجباتها(((.
((( حممد مهدي �شم�س الدين� ،صياغة �أولية مليثاق ت�أ�سي�سي لهيئة ق�ضايا الوحدة والتقريب ،جملة ر�سالة التقريب،
طهران ،الدورة التا�سعة ،العدد � ،33صيف (1423هـ 2002 /م)� ،ص.177
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ويف جمال امل�صاحلة بني اجلماعات الفكرية� ،أعلن ال�شيخ �شم�س الدين �سنة
1993م ،عن م�شروع �أطلق عليه ت�سمية «املتحد القومي الإ�سالمي» ،و�أراد من
قائما ح�سب ر�أيه على امل�صاحلة الإيجابية ولي�س ال�سلبية،
هذا امل�شروع �أن يكون ً
ويعني بامل�صاحلة الإيجابية التعاون على عمل م�شرتك� ،أما امل�صاحلة ال�سلبية فيعني
بها جمرد الكف عن الآخر.
وما كان يطمح �إليه ال�شيخ �شم�س الدين من هذا امل�شروع هو ا�شرتاك هذه
اجلماعات الفكرية وال�سيا�سية القومية والإ�سالمية ،وانخراطها يف عمل واحد
م�شرتك ،ولي�س جمرد الكف عن حالة العداء واخل�صومة التي �سادت العامل
العربي كله منذ الأربعينيات ،ومنت وظهرت ب�أب�شع �صورها يف اخلم�سينيات
وال�ستينيات وما تالها.
ولإجناز هذا امل�شروع اقرتح ال�شيخ �شم�س الدين ت�شكيل جلنة متابعة� ،أو
هيئة م�شرتكة� ،أو �أمانة عامة ،على �أن تكون املهمة امل�شرتكة لهذا امل�شروع هي
مقاومة التطبيع ،وكان يعترب �إجناز هذه اخلطوة هو مبثابة �إجناز ال�صلح داخل الأمة
بني املجموعات ال�سيا�سية ،وكربى هذه املجموعات التيار القومي بكل تنوعاته،
والتيار الإ�سالمي بكل تنوعاته(((.
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،التطبيع يف �ضرورات الأنظمة وخيارات الأمة ،بريوت ،مركز �أفق لل�صحافة
والعالقات العامة ،بدون تاريخ� ،ص 20ـ .21
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كما �أراد ال�شيخ �شم�س الدين من هذه املبادرة� ،أن تكون مدخ ًال مل�شروع
�أكرب كان يدعو �إليه ،وهو م�صاحلة الأمة مع نف�سها ،لتكون يف م�ستوى مواجهة
امل�شروع ال�صهيوين.
أي�ضا ،جاءت دعوته �إىل امل�صاحلة بني الإ�سالميني والأنظمة
ويف هذا ال�سياق � ً
احلاكمة ،وعرب عن هذه الدعوة بقوله «�أدعو الإ�سالميني �إىل �أن ي�صاحلوا الأنظمة
�إذا قدروا ،و�إىل �أن يهادنوا الأنظمة �إذا مل يروا امل�صاحلة ،ولتكن الهدنة غري موقوتة،
أوجه القوميني �إىل نف�س هذه الدعوة،
هدنة مفتوحة �إىل مدى ال يعلمه �إال اهلل ،و� ِّ
و�شرعيا
أخالقيا
ًّ
�إن ال�ضرورة تدعونا لنربمج �أولوياتنا ،على �أن تكون الأولوية الآن � ًّ
هي ملواجهة امل�شروع ال�صهيوين»(((.
وان�سجا ًما وتواف ًقا مع هذا امل�سلك يف م�صاحلة الأمة مع نف�سها ،جاء ت�أكيد
ال�شيخ �شم�س الدين على �ضرورة اندماج امل�سلمني ال�شيعة يف �أوطانهم ،ال�ضرورة
التي �أكد عليها وباهتمام يف كتابه «الو�صايا» ،بقوله «�أو�صي �أبنائي و�إخواين
ال�شيعة الإمامية يف كل وطن من �أوطانهم ،ويف كل جمتمع من جمتمعاتهم� ،أن
يدجموا �أنف�سهم يف �أقوامهم ،ويف جمتمعاتهم ،ويف �أوطانهم ،و�أن ال مييزوا �أنف�سهم
خا�صا مييزهم عن غريهم»(((.
ب�أي متييز خا�ص ،و�أن ال يخرتعوا لأنف�سهم م�شرو ًعا ًّ
((( املرجع ال�سابق� ،ص.23
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،الو�صايا ،مرجع �سابق� ،ص.27
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هذه بع�ض مواقف و�أفكار ومبادرات ال�شيخ �شم�س الدين التي متيز م�شروعه
الفكري والإ�صالحي ،امل�شروع الذي يتخذ من الأمة والأمة الإ�سالمية اجلامعة،
إطارا ومرتك ًزا ومنطل ًقا له ،وال �شك يف �أهمية
كمفهوم وكيان وم�ستقبل وم�صريً � ،
وعظمة هذا امل�شروع ،وكم نحن بحاجة �إىل االنفتاح عليه ،والتوا�صل معه ،وجتديد
حيا يف الأمة التي تتطلع لبناء م�ستقبلها احل�ضاري
املعرفة به؛ ليكون م�شرو ًعا ًّ
اجلديد.
(((8من نظام احلكم �إىل االجتماع ال�سيا�سي

يف مقدمة كتاب «يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي» ،اعترب ال�شيخ �شم�س
ثانيا يف �إطار �أبحاثه عن امل�س�ألة ال�سيا�سية يف الإ�سالم،
الدين �أن هذا الكتاب ي�أتي ً
بعد كتابه الأول «نظام احلكم والإدارة يف الإ�سالم».
هذه املالحظة ،تلفت النظر �إىل ما بني هذين الكتابني من مفارقات ،مل
يتوقف عندها امل�ؤلف ،ومل ي�شر �إليها �أو �إىل بع�ضها ،على ما لها من �أهمية من
وجوه عديدة ،ومن هذه املفارقات:
�أو ًال :ال�سياق الزمني ،من هذه اجلهة حتددت املفارقة يف الفا�صل الزمني
ن�سبيا ،ما بني الكتابني ،فكتاب «نظام احلكم» �ألفه ال�شيخ �شم�س الدين يف
الطويل ًّ
مطلع �شبابه ،وقبل �أن يكمل عقده الثاين ،بينما كتاب «يف االجتماع ال�سيا�سي»
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�ألفه بعدما جتاوز مرحلة ال�شباب ،وكان يف العقد ال�ساد�س من عمره ،فهناك �أكرث
من ثالثة عقود تف�صل ما بني الكتابني.
وهذا يعني �أن العالقة بني الكتابني هي عالقة ما بني جيلني بالن�سبة �إىل
امل�ؤلف :جيل ال�شباب الذي ينتمي �إليه الكتاب الأول ،وجيل ما بعد ال�شباب
الذي ينتمي �إليه الكتاب الثاين.
نا�سخا للكتاب الأول،
مع ذلك مل يعترب امل�ؤلف �أن الكتاب الثاين جاء ً
ومنتظما يف �سياق االهتمام بامل�س�ألة ال�سيا�سية
ومتمما له،
ً
و�إمنا اعتربه مت�ص ًال بهً ،
يف الإ�سالم ،وهذا ي�صدق على الطبعة الثانية من الكتاب التي �صدرت منقحة
لتكون بهذه الر�ؤية التي عرب عنها امل�ؤلف.
ثانيا :ال�سياق املو�ضوعي ،من هذه اجلهة حتددت املفارقة يف �أن الكتاب
ً
الأول كتب مت� ًأثرا من الناحية املو�ضوعية ب�أجواء غري التي كتب فيها الكتاب
الثاين ،فالكتاب الأول جاء مت� ًأثرا مبا و�صفه امل�ؤلف مبا كانت تعانيه مدينة النجف
�آنذاك من تذوق الطعم املر ،وبال�شعور بالفجيعة ،وخيبة الأمل ملا �آلت �إليه جتربة
معركة امل�شروطة يف �إيران ،والتي انتهت بحكم �أ�سرة بهلوي ،واملق�صود بهذه
املعركة هي ثورة الد�ستور التي ح�صلت يف �إيران مطلع القرن الع�شرين وحتدي ًدا
خالل الفرتة ما بني (1911 - 1905م).
يف حني �أن الكتاب الثاين ،ت�أثر مبا ح�صل يف �إيران نف�سها من انت�صار ثورتها
ال�شعبية ،ونهاية حكم �أ�سرة بهلوي �سنة 1979م.
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ثال ًثا :ال�سياق املعريف ،من هذه اجلهة حتددت املفارقة يف �أن الكتاب الأول
كثريا من االهتمام مب�س�ألة الدولة ونظام
كتب يف ظل �أجواء ما كانت تقرتب ً
احلكم يف الإ�سالم ،وكان من النادر الكتابة والعناية بهذا املجال ،وح�سب تقدير
هما
امل�ؤلف ف�إن الإ�سالم باعتباره م�شروع دولة ونظام وحكم مل يكن ميثل �آنذاك ًّ
ظاهرا من هموم النجف ،وهو فيما يعلم ف�إن هذا الكتاب يعد يف نظره �أول ن�ص
ً
عربي �شيعي يف حينه يطرح م�س�ألة احلكم الإ�سالمي يف الع�صر احلا�ضر(((.
وهذا بخالف احلال متا ًما مع الكتاب الثاين ،الذي كتب يف ظل �أجواء
كبريا من م�س�ألة الدولة ونظام احلكم يف الإ�سالم ،ونالت اهتما ًما
�شهدت اقرتابًا ً
وا�س ًعا يف جمال الكتابة والت�أليف ،وبطريقة ميكن �أن ي�ؤرخ لها ،بعد هذا امل�ستوى
من الرتاكم املت�صاعد الذي يح�صل لأول مرة يف �ساحة الفكر الإ�سالمي املعا�صر.
و�أ�شار امل�ؤلف ملثل هذه املالحظة يف كتابه الثاين ،بقوله�« :إن م�س�ألة احلكم
يف الإ�سالم باعتباره م�شرو ًعا للتطبيق على هذا املجتمع الإ�سالمي �أو ذاك،
قد بحثت يف العقود الأخرية من قبل كثري من الإ�سالميني ،فقهاء وجمتهدين
تنظيما وح�ضارة على قاعدة الفكر
وعلماء دين ومفكرين ،لأجل �أ�سلمة املجتمع ً
الإ�سالمي والفقه الإ�سالمي»(((.
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،نظام احلكم والإدارة يف الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص.31
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،الطبعة احلالية� ،ص.7
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راب ًعا :ال�سياق املنهجي ،من هذه اجلهة حتددت املفارقة يف �أن الكتاب
الأول كان م�سكونًا بهاج�س الهم النظري ،وبنزعة الدفاع عن الذات ،ومواجهة
الإ�شكاليات االحتجاجية املثارة يف وجه الإ�سالم والفكر الإ�سالمي ،ويف ظل
ال�شعور بال�ضعف ،وحتت ت�أثري مقولة ح�صوننا مهددة من الداخل.
وهذا ما �أو�ضحه امل�ؤلف عند حديثه عن طبيعة الو�ضعيات التي تولد فيها
عنده االهتمام مب�س�ألة الدولة واحلكم يف الإ�سالم ،وقررها بقوله �إن «منطلق الواقع
الذي فتحنا �أعيننا عليه يف الثالثينيات من هذا القرن  -الع�شرين  -امليالدي،
الدوي الذي كان يطرق �آذاننا و�ضمائرنا وقلوبنا ،عن
وقد ولدت فيها ،ومن بقايا ّ
جحافل الغرب املت�صارعة فيما بينها ،ونحن الفري�سة �أو اجلائزة ،والإ�سالم الطريدة
وال�ضحية ،ومن �أحاديث النجف الغا�ضبة والآ�سفة والنادمة عن معركة امل�شروطة
وامل�ستبدة .ومن قراءاتي عن الأفغاين وحممد عبده ولهما ،و�آخرين غريهما .ومما
كانت تفيق عليه النجف �آنذاك من �سباتها� ،أو ينفتح لها من �آفاق على عزلتها ،من
لغط حول ما �سمي فيما بعد تيار احلداثة� ،أو تيار التغريب من خالل ما كان ي�صل
�إىل النجف �أو تت�سامع به من �أعمال ممثليه �آنذاك طه ح�سني وعلي عبد الرازق
ومن �إليهما .من كل ذلك وما �إليه كان االهتمام مب�س�ألة حكم الإ�سالم وحكومة
الإ�سالم ليواجه بها امل�سلمون الغزو الذي اجتاحهم»(((.
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،نظام احلكم والإدارة يف الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص.12
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وقد اعترب امل�ؤلف �أن االهتمام بهذه امل�س�ألة ،هو من �ألطاف اهلل اخلفية به،
جدا من حياته.
ومن النعم اخلفية عليه يف تلك احلقبة املبكرة ًّ
وبت�أثري تلك الو�ضعيات ،كان هم امل�ؤلف �إثبات �أن الإ�سالم فيه نظام للحكم،
وت�أكيد العالقة بني الدين والدولة ،والدعوة �إىل حتمية احلكومة الإ�سالمية.
وناظرا �إىل
بينما الكتاب الثاين كان م�سكونًا بهاج�س الهم التطبيقيً ،
�إ�شكاليات ما بعد التجربة ،وما �أفرزته التجارب الإ�سالمية احلديثة من ثغرات
وت�سا�ؤالت فكرية وفقهية وقانونية وت�شريعية و�سيا�سية واقت�صادية يف النطاق
الوطني ،ويف نطاق العالقات الدولية.
هذه لعلها �أبرز املفارقات بني الكتابني ،وعلى �ضوئها تتك�شف �صور العالقة
بينهما.
(((9يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ..املنهج والنظرية

م َّهد ال�شيخ �شم�س الدين لكتابه «يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي»
بكلمة يف املنهج� ،شرح فيها طبيعة منهجه يف درا�سة م�س�ألة الدولة ونظام احلكم يف
الإ�سالم ،واختالفه من هذه اجلهة مع الآخرين الذين بحثوا ودر�سوا هذه امل�س�ألة
م�سلمني وغري م�سلمني ،مت�شددين ومعتدلني ،م�ؤيدين ومعار�ضني ،باحثني
وم�ست�شرقني.
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وهذا �أول كتاب على ما �أعلم ميهد له ال�شيخ �شم�س الدين بكلمة يف املنهج،
ال ليقول �إنه كان متب ًعا للمنهج يف درا�سة امل�س�ألة التي عاجلها الكتاب فح�سب،
و�إمنا ليقول �إنه كان متفر ًدا على الآخرين من جهة املنهج ،وبو�صفه �صاحب منهج
تو�صل �إليه بنف�سه مل ي�سبقه �إليه �أحد من قبل.
كما �أنه �أراد �أن مييز كتابه ومعاجلته بهذه ال�سمة املنهجية عن كتابات
ومعاجلات الآخرين ،وكان �شديد الثقة بهذا املنهج ،وبالنتائج التي تو�صل �إليها،
ومثلت نظرية له يف هذا ال�ش�أن.
وا�ضحا من جهة املنهج ،و�سهل على
ومن هذه اجلهة ،ف�إن الكتاب كان ً
الآخرين �إمكانية اكت�شافه والتعرف عليه ،وعلى ر�ؤية امل�ؤلف لهذا املنهج ،ومدى
اختالفه ومتايزه عن الآخرين ومناهجهم.
وهذه الإ�شارة �إىل املنهج عدت واحدة من �أبرز �سمات هذا الكتاب ،الذي
ال ميكن �أن يذكر �إال ويذكر معه احلديث عن املنهج .وطاملا كانت هذه ال�سمة
�ضروريا يف اكتمال
مطلبا و�ضرورة يف الكتابات اجلادة واملميزة ،ومتثل �شرطًا
ًّ
ً
الأعمال الفكرية ،وبالذات الأعمال الفكرية الكبرية واجلادة ،فكل عمل من
هذه الأعمال بحاجة �إىل كلمة يف املنهج.
وقبل �أن ي�شرح طبيعة منهجه ،تتبع امل�ؤلف مناهج البحث يف م�س�ألة
الدولة واحلكم يف الإ�سالم عند �أ�صحاب االجتاهات الفكرية املختلفة ،كا�ش ًفا عن
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الأخطاء املنهجية التي وقعوا فيها ح�سب ر�أيه ،وحتددت هذه املناهج عنده يف
�أربعة �أق�سام ،هي:
�أو ًال :االجتاهات التي بحثت م�س�ألة احلكم يف الإ�سالم ،باعتباره م�شرو ًعا للتطبيق
يف املجتمعات الإ�سالمية ،ولأجل �أ�سلمة هذه املجتمعات ،و�إقامة حكم �سيا�سي
�إ�سالمي يعيد احلياة والفاعلية �إىل امل�شروع احل�ضاري الإ�سالمي.
وجتلى هذا املنحى يف كتابات �شريحة كبرية من الفقهاء ورجال الدين
واملفكرين امللتزمني باملرجعية الإ�سالمية.
�سيا�سيا
ثانيا :االجتاهات التي بحثت م�س�ألة احلكم يف الإ�سالم ،باعتباره م�شرو ًعا
ً
ًّ
وح�ضاريا للأمة الإ�سالمية ،وعلى قاعدة حتديث الإ�سالم ،وب�شكل ي�ستدعي
ًّ
تطبيقه �أقل قدر ممكن من التغيري يف تكوين مالمح جمتمعات امل�سلمني املعا�صرة
التي حتمل �سمة احل�ضارة احلديثة ،و�أقل قدر من التمايز عن املجتمعات الغربية
احلديثة ،مع التحفظ على الفقه الإ�سالمي باعتباره م�شرو ًعا ل�صيغة جمتمعية كما
عرب عنه �أ�صحاب االجتاه الأول.
وجتلى هذا املنحى يف كتابات كتاب وباحثني منفتحني على الإ�سالم.
ثال ًثا :االجتاهات التي بحثت م�س�ألة احلكم يف الإ�سالم ،على خلفية التحفظ
وح�ضاريا ،مع االعتقاد �أو ال�شك يف �أن
�سيا�سيا
ًّ
والنقد يف اعتبار الإ�سالم م�شرو ًعا ًّ
الإ�سالم �إذا حتول �إىل �صيغة جمتمعية ف�إنه يحول دون التجان�س مع العامل الآخر.
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وجتلى هذا املنحى يف كتابات كتاب وباحثني متغربني ،ومن بينهم من ال
�ضريا يف التزام امل�سلم بال�شرع الإ�سالمي يف حياته اخلا�صة ،ومن بينهم من
يرى ً
يعار�ض حتى هذا القدر من االلتزام.
راب ًعا :االجتاهات التي بحثت م�س�ألة احلكم يف الإ�سالم ،على خلفية ترتاوح بني
التحفظ واحلذر والعداء جتاه الإ�سالم ونظام احلكم الإ�سالمي.
وجتلى هذا املنحى يف كتابات كتاب وباحثني غري م�سلمني ،م�ست�شرقني
وغري م�ست�شرقني.
هذه االجتاهات على اختالف مواقفها من الإ�سالم قربًا وبع ًدا ،وقعت
يف نظر ال�شيخ �شم�س الدين يف خط�أ منهجي م�شرتك ،و�صفه باخلط�أ املنهجي
الكبري ،وحتدد هذا اخلط�أ عنده يف �أن هذه الدرا�سات تنطلق لبحث م�س�ألة احلكم
يف الإ�سالم من ن�صو�ص يف الكتاب وال�سنة ،اعتربها �أولئك الدار�سون متعلقة
ن�صو�صا قائمة بنف�سها ،تت�ضمن
مب�س�ألة احلكم مبا�شرة ،وتعاملوا معها باعتبارها
ً
�صيغة ت�شريعية منف�صلة عن �سائر مبادئ ومفردات العقيدة الإ�سالمية ،وجماالت
ال�شريعة الإ�سالمية.
وا�ستند الإ�سالميون من ه�ؤالء على التجربة التاريخية للإ�سالم يف احلكم
يف عهد النبي واخللفاء الرا�شدين والعهود التالية ،التي يرون فيها داللة على
ت�شريع احلكم يف الإ�سالم ،وعلى وجوب �إقامة احلكم الإ�سالمي يف كل زمان
ومكان.
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وبهذا يقوم املنهج لدى الإ�سالميني يف ت�صور امل�ؤلف على م�سلمة فكرية
تعترب بديهية عندهم ،وهي �أن امل�سلمني يف املجال الوطني �أو القومي ال بد �أن
إ�سالميا(((.
يكون نظام حكمهم � ًّ
ت�صويبا ،وي�سجل عليه
هذا املنهج ال يرى فيه ال�شيخ �شم�س الدين
ً
املالحظات التالية:
�أو ًال� :إن هذا املنهج ال ينه�ض ب�إثبات دعوى الإ�سالميني على نحو مقنع قاطع
للجدل يف هذه امل�س�ألة املبدئية ،والن�صو�ص املعتمدة ال ت�ستطيع �أن جتيب عن
الت�سا�ؤالت الكثرية املثارة حول �ضرورة قيام حكم �إ�سالمي بهذه ال�صيغة �أو تلك
خا�صا مب�س�ألة
ق�سما ًّ
من ال�صيغ املتداولة؛ لأن الإ�سالم كتابًا و�سنة مل يت�ضمن ً
احلكم والنظام ال�سيا�سي منف�ص ًال عما عداه من م�سائل وق�ضايا العقيدة وال�شريعة.
ثانيا� :إن املوقف الذي يواجه به الإ�سالميون الت�سا�ؤالت امل�شككة والناقدة ،التي
ً
غالبا بالتربير ب�أن م�س�ألة
يثريها �أ�صحاب االجتاهات املغايرة ،هو موقف دفاعي يلوذ ً
احلكم ال�سيا�سي الإ�سالمي هي ت�شريع �إلهي ،وتكليف �شرعي غري قابل للأخذ
والرد ،معتمدين على ن�صو�ص غري م�سلمة الداللة على املدعى.
ثال ًثا� :إن هذا املنهج يجعل من م�س�ألة املجتمع ال�سيا�سي القائم على �أ�سا�س
الإ�سالم ،والدولة الإ�سالمية ،والنظام الإ�سالمي ،وم�س�ألة احلكم برمتها ،ق�ضايا
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،مرجع �سابق� ،ص.11
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غيبية تعبدية حم�ضة ،وهذا ما ي�ضعف موقف الإ�سالميني يف مواجهة الأطروحات
الأخرى ،ومن الأمور الوا�ضحة عند كل فقيه م�ستنري �أن م�سائل احلكم والوالية
واملعامالت ،والأحكام املتعلقة ب�سري املجتمع وتنظيمه� ،أمور بعيدة كل البعد عن
التعبد املح�ض(((.
�أما املنهج الذي يختاره ال�شيخ �شم�س الدين ،ويعتربه الأكرث �سدا ًدا ودقة
يف درا�سة هذه امل�س�ألة ،فهو يرتكز على �أمرين هما:
الأمر الأول :كل �شعب م�سلم على امل�ستوى الوطني �أو القومي ،يجب بال�ضرورة
�أن يكون له نظام حكم وحكومة يحفظانه ،وي�ضمنان �سالمته وتقدمه� ،أما �أن يكون
هذا النظام وهذه احلكومة �إ�سالميني ،فق�ضية غري م�سلَّمة وغري بديهية ،كما هو
ال�ش�أن يف �أي جمتمع �سيا�سي معا�صر �آخر خارج العامل الإ�سالمي ،فكما �أن
املجتمع ال�سيا�سي الربيطاين �أو الأمريكي مث ًال �أو غريهما ،ال بد �أن يكون له نظام
حكم وحكومة ،ميكن �أن تكون تارة ا�شرتاكية عمالية ،و�أخرى ر�أ�سمالية حمافظة،
مع التزام املجتمع يف تكوينه ونهجه العام بالدميقراطية التي تلتزم باحرتام قواعدها
و�أ�صولها كل حكومة تتوىل ال�سلطة ،فكذلك املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي ميكن
م�سلما يف تكوينه ونهجه العام ،ويكون قاب ًال لأي نظام ال يتنافى مع
�أن ي�ستمر ً
إ�سالميا ،فاملهم هو
الإ�سالم باعتباره عقيدة املجتمع ،دون �أن يكون نظام احلكم � ًّ
ا�ستمرار الإ�سالم يف الأمة ،وا�ستمرار الأمة م�سلمة موحدة(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.13
((( املرجع ال�سابق� ،ص.11
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الأمر الثاين� :إن درا�سة ق�ضايا املجتمع ال�سيا�سي والدولة والنظام واحلكومة
يف الإ�سالم ،على �أ�سا�س �أن ت�شريعاتها مندجمة يف الن�سيج املتالحم لكليات
ومفردات العقيدة وال�شريعة يف الإ�سالم ،مالب�سة لكل مبد�أ وقاعدة وحكم
ق�سما من �أق�سام ال�شريعة الإ�سالمية ،وف�ص ًال من
فيهما .فق�ضية احلكم لي�ست ً
ف�صولها ،وبابًا من �أبوابها ،و�إمنا هي طبيعة فيها ،ونتيجة لها ،و�سمة فيها ،تتولد منها
تولد الثمرة من ال�شجرة ،وال�ضوء من ال�شم�س(((.
وعلى هدي هذا املنهج كما يرى ال�شيخ �شم�س الدين «تظهر الن�صو�ص
والقواعد ذات العالقة بامل�س�ألة ال�سيا�سية الإ�سالمية ،بكامل داللتها و�أبعادها،
ويظهر تكاملها وترابطها فيما بينها ،وفيما بني �سائر كليات ومفردات العقيدة
وال�شريعة ،وفيما بينها وبني �سائر مبادئ وقواعد و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية،
وتظهر قوة و�صالبة الر�ؤية ال�سيا�سية الإ�سالمية من جهة ،ومرونتها من جهة
�أخرى ،ويظهر ثباتها من جهة ،وقابليتها ال�ستيعاب املتغريات من جهة �أخرى»(((.
ويف نطاق هذين الأمرين ،حتدت نظرية الكتاب و�أطروحته النظرية التي
حاول ال�شيخ �شم�س الدين لفت النظر لها ،والت�أكيد عليها ،واحلديث عنها ،ولعل
�أكرث ن�ص جامع حتددت فيه هذه النظرية بو�ضوح كبري وب�شكل مقت�ضب ،الن�ص
الذي ورد يف مقدمة الكتاب عند قول امل�ؤلف �إن اكت�شاف «م�شروع الدولة على
((( املرجع ال�سابق� ،ص.15-14
((( املرجع ال�سابق� ،ص.15
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امل�ستوى النظري نتيجة �ضرورية للت�شريع ،و�إىل �أن �إقامتها على امل�ستوى العملي
يف املجتمع ال�سيا�سي ،نتيجة �ضرورية لكون الأمة م�سلمة ملتزمة بال�شريعة».
((1(1الكتاب ..موا�ضيعه وق�ضاياها

ق�سم امل�ؤلف كتابه �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سية ،كل ق�سم احتوى على ف�صول
عدة� ،إىل جانب �أربعة مالحق يف نهاية الكتاب:
الق�سم الأول حمل عنوان« :الأ�سا�س النظري على م�ستوى الت�شريع» ،واحتوى
على ثالثة ف�صول ،هي:
الف�صل الأول :الإ�سالم كلٌّ واحد.
الف�صل الثاين :املوقف من الدنيا والآخرة.
الف�صل الثالث :الأ�سا�س النظري والواقع التاريخي.
يف هذا الق�سم ،وهذه الف�صول الثالثة� ،أراد امل�ؤلف �أن ي�شرح الأ�سا�س
النظري ،الفكري والت�شريعي والتاريخي الذي ا�ستند عليه ،وانطلق منه يف درا�سة
م�س�ألة الدولة ونظام احلكم يف الإ�سالم ،وب�شكل ين�سجم مع منهجه االجتهادي،
ويدعم نظريته التي تو�صل �إليها يف هذا ال�ش�أن.
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أي�ضا
وا�ضحا � ً
وا�ضحا يف منهجه� ،أراد �أن يكون ً
وكما �أراد امل�ؤلف �أن يكون ً
يف الأ�سا�س النظري الذي ارتكز عليه ،وهذا هو مو�ضوع وق�ضية الق�سم الأول من
الكتاب بف�صوله الثالثة.
واملرتكز الأول يف هذا الأ�سا�س النظري� ،أن الإ�سالم كل واحد ،وح�سب
عمليا
وتفاعليا على
ًّ
ر�أي امل�ؤلف ف�إن هناك ترابطًا وثي ًقا بني العقيدة وال�شريعةًّ ،
م�ستوى الكليات واجلزئيات ،ويك�شف هذا الرتابط عن بناء نظري كامل متكامل
يف خطوطه ومبادئه العامة والكلية ،ومفرداته وجزئياته التف�صيلية ،ب�شكل يكون
ك ًّال واح ًدا ،ي�ؤثر �أي حذف �أو جتاهل ملبد�أ من مبادئه� ،أو تف�صيل من تف�صيالته
الثابتة ،على التما�سك ،وعلى الهيكلية العامة برمتها.
هذه الفكرة التي يعطيها ال�شيخ �شم�س الدين و�صف احلقيقة العظيمة
�ضروريا للفقيه واملفكر يف املجال
در�سا
ًّ
واملعجزة يف الإ�سالم ،متثل يف نظره ً
الإ�سالمي.
ويف نطاق هذه الفكرة ،يلتقي ويتداخل ما يت�شخ�ص يف الت�شريع الإ�سالمي
من �أطر عامة حددها امل�ؤلف يف ثالثة �أطر ،هي :ت�شريعات للفرد امل�سلم ،وت�شريعات
للأ�سرة امل�سلمة ،وت�شريعات للجماعة واملجتمع امل�سلم.
وبني هذه الأطر الثالثة ،هناك تداخل بطريقة  -كما يقول امل�ؤلف  -ال نكاد
حكما للفرد يكون مبعزل تام عن التكاليف املتعلقة باجلماعة واملجتمع ،وال
جند ً
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حكما للجماعة واملجتمع لي�س للفرد عالقة به ،وهكذا ما يتعلق ب�أحكام
نكاد جند ً
الأ�سرة.
ويرتتب على هذا الرتابط� ،أن ت�صبح الت�شريعات املو�ضوعة للجماعة
والأ�سرة م�س�ؤوليات على الأفراد ،والت�شريعات املتعلقة بالأفراد ت�صبح ت�شريعات
أي�ضا.
للجماعة � ً
وهذا البناء العقدي والت�شريعي املعجز يف الإ�سالم ،مبني يف نظر امل�ؤلف
على موقف من الكون والطبيعة ،وعلى موقف من الدنيا ون�سبتها �إىل الآخرة،
وو�ضعية الإن�سان امل�سلم فيهما وبينهما.
وهنا ي�صل امل�ؤلف �إىل املرتكز الثاين للأ�سا�س النظري عنده ،وهو املوقف
من الدنيا والآخرة ،والذي خ�ص�ص له الف�صل الثاين يف هذا الق�سم الأول.
والفكرة الأ�سا�س التي يريد امل�ؤلف �أن يقولها يف الف�صل ،تتحدد يف الن�ص
التايل� :إن «موقف الإن�سان من الدنيا ونظرته �إليها ،وطريقة �أخذه لها ،ومتتعه بها،
على النحو املحمود �أو املذموم ،ينعك�س على موقفه والتزاماته جتاه الآخرين ،ممن
تربطه بهم و�شائج القربى �أو اجلوار� ،أو يحتاجون �إىل العون من غريهم ،وينعك�س
أي�ضا على التزاماته جتاه جمتمعه ،وااللتزام بق�ضايا امل�ست�ضعفني ،وتنعك�س على
� ً
التزامات املجتمع الإ�سالمي جتاه ق�ضايا العدل واحلرية يف العامل»(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.64
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هذا من جهة موقف الإن�سان� ،أما من جهة موقف الإ�سالم من الدنيا،
ف�إن الإ�سالم ال يهدف ح�سب قول امل�ؤلف� ،إىل جمرد تكوين �أفراد م�ؤمنني به
على م�ستوى حياتهم ال�شخ�صية ،تاركًا لهم و�ش�أنهم فيما يرون يف ق�ضايا الإن�سان
واملجتمع والعامل ،من دون �أن يكون لهم نهج وموقف يف هذه ال�ش�ؤون.
فالإ�سالم يهدف �إىل تكوين جمتمع �سيا�سي ملتزم بق�ضية الإ�سالم
و�أهدافه ،وبق�ضية الإن�سان على م�ساحة العامل مبا هو �إن�سان ،وجمتمع من هذا
القبيل يتحمل �أفراده م�س�ؤوليات تتجاوز حياتهم اخلا�صة ،ويتحمل هو �أي
املجتمع ،م�س�ؤوليات تتجاوز كيانه اخلا�ص ،ف�إنه ي�ستحيل من الناحية املو�ضوعية
يف نظر امل�ؤلف� ،أن يوجد وي�ستمر هذا املجتمع ويحقق �أهدافه من دون �أن تكون
له دولة ونظام وحكومة.
وعلى هذا الأ�سا�س ،طرح الإ�سالم  -كما يقول امل�ؤلف  -م�س�ألة الدولة
والنظام ال�سيا�سي واالجتماعي ،وق�ضية احلكم واحلكومة الإ�سالمية ،ومن
هنا ينتقل امل�ؤلف �إىل الف�صل الثالث واحلديث عن «الأ�سا�س النظري والواقع
التاريخي».
يف هذا الف�صل �أراد امل�ؤلف الت�أكيد على حقيقتني �أ�سا�سيتني ،هما:
احلقيقة الأوىل :تت�صل بالأ�سا�س النظري ،وتتحدد يف �أن املطلوب يف
املجتمع الإ�سالمي مع الإمكان ،لي�س جمرد �إن�شاء دولة وحكومة كيفما اتفق،
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ا�ستجابة ل�ضرورة االجتماع الب�شري فقط ،و�إمنا هو �إن�شاء دولة وحكومة حتقق
ر�سالة الإ�سالم احل�ضارية والإن�سانية يف امل�سلمني ،وعلى م�ستوى العامل.
احلقيقة الثانية :تت�صل بالواقع التاريخي ،وتتحدد يف �أن املالمح العامة
للدولة والنظام ال�سيا�سي مل تتحدد يف التاريخ الإ�سالمي� ،إال بعد الهجرة �إىل
املدينة ،وتكوين �أول جمتمع �سيا�سي �إ�سالمي ،و�إن�شاء الدولة لهذا املجتمع وعلى
�أر�ضه ،و�إقامة احلكم الإ�سالمي بقيادة النبي ^.
هذا عن الق�سم الأول من الكتاب� ،أما الق�سم الثاين فحمل عنوان «املالمح
العامة واملبادئ والأ�س�س يف �ش�أن املجتمع ال�سيا�سي والدولة والنظام» ،واحتوى
على ف�صلني ،هما:
الف�صل الأول :قيم املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي التي تقوم عليها فكرة
الدولة يف الإ�سالم.
الف�صل الثاين� :سيا�سات الدولة يف املجتمع الإ�سالمي.
يف الف�صل الأول ،وقبل احلديث عن قيم املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي،
املكون الرابع يف مكونات الدولة احلديثة وهو
فتح امل�ؤلف متهي ًدا للحديث عن ّ
تتكون
الأر�ض ،فح�سب ر�ؤية علم ال�سيا�سة والفقه الد�ستوري احلديث� ،أن الدولة ّ
من �أربعة مكونات ،هي :ال�شعب وال�سلطة والقانون والأر�ض.
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و�أهمية احلديث عن الأر�ض بو�صفها مكونًا من مكونات الدولة ،يكمن يف
نظر امل�ؤلف من جهتني:
اجلهة الأوىل� :أن هذه امل�س�ألة مل تبحث يف الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي
املد ّون ،و�أن الفقهاء امل�سلمني مل يبحثوا هذه امل�س�ألة ،وكون الأر�ض �أحد مكونات
مفهوم الدولة.
اجلهة الثانية :توهم بع�ض امل�ست�شرقني ومنهم برنارد لوي�س� ،أن الفقه
ال�سيا�سي �أهمل هذا العن�صر الأ�سا�س يف ت�شكيل الدولة ،الأمر الذي يدل يف
نظرهم على نفي وجود فكرة الدولة يف الإ�سالم.
والظاهر يف نظر ال�شيخ �شم�س الدين� ،أن �إهمال الفقهاء امل�سلمني يف بحث
هذا العن�صر ،لي�س نا�ش ًئا من عدم اعتباره مكونًا من مكونات مفهوم الدولة ،و�إمنا
هو نا�شئ من مالب�سة مفهوم الدولة ومفهوم الأمة عند الفقهاء ،ونتيجة احتاد هذين
املفهومني يف ال�صدق اخلارجي والوجود التاريخي ،عند �إن�شاء الدولة الإ�سالمية
يف املدينة يف عهد النبي ^ وبعده ،وطيلة الفرتة التاريخية التي كانت فيها دولة
اخلالفة متار�س �سلطة فعلية �أو �شكلية على جميع ما كان يعرف بدار الإ�سالم.
ولتحرير البحث يف هذه امل�س�ألة ،ال بد يف ت�صور ال�شيخ �شم�س الدين من
التمييز بني الأمة والدولة يف حالتي تطابقهما ومتايزهما ،يف حالة التطابق تكون

88

زكي امليالد

88

أي�ضا ،ويف حالة التمايز حني
دار الإ�سالم هي �أر�ض الدولة وهي �أر�ض الأمة � ً
تنق�سم الأمة �إىل دول ،فال بد عندئذ �أن يكون لكل دولة من �أر�ض تقوم عليها.
هذه الإ�شارة التي �أظهر ال�شيخ �شم�س الدين عناية بها ،مل يتطرق �إليها يف
كتابه «نظام احلكم والإدارة يف الإ�سالم» ،مع �أنه حتدث هناك عن العنا�صر الثالثة
الأخرى املكونة ملفهوم الدولة وهي ال�شعب وال�سلطة والقانون ،وهذا ما مل يذكره
امل�ؤلف نف�سه ،ومن هذه اجلهة ف�إن هذه الإ�شارة تعد �إحدى املفارقات التف�صيلية
ما بني الكتابني.
�أما القيم التي تقوم عليها فكرة الدولة يف الإ�سالم ،وهي مو�ضوع هذا
الف�صل ،فقد حددها امل�ؤلف يف خم�س قيم ا�ستند عليها ب�آيات قر�آنية ،هذه القيم
هي:
1ـ جمتمع �سيا�سي يحكم نف�سه ،وله القدرة على الت�صرف من دون و�صاية من
الغري� ،أو �أي تدخل يقيد حرية االختيار ،و�أن يكون �صاحب �سلطة قادرة على
حماية نف�سها من العدوان.
2ـ جمتمع متميز ومنفتح ،فاملجتمع الإ�سالمي متميز عن غريه من املجتمعات
الأخرى؛ لكونه جت�سي ًدا لعقيدة و�شريعة ور�سالة ح�ضارية ،ومن هنا �أكد الت�شريع
الإ�سالمي على امل�سلمني يف املجال التنظيمي وال�سيا�سي �أن يتمايزوا عن
املجتمعات الأخرى ،ويف الوالء ال�سيا�سي ،ومنط احلياة العامة.
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ولكن هذا التمايز ،ال يعني االنغالق ونبذ الآخر ،و�إمنا متايز حلفظ ال�شخ�صية
الر�سالية من الذوبان ،وهو متايز تفر�ضه طبيعة املجتمع الإ�سالمي ومهمته الر�سالية،
ولي�س متاي ًزا نا�ش ًئا من التع�صب العرقي �أو الديني.
ولهذا ف�إن املجتمع الإ�سالمي جمتمع منفتح على الآخر ،باحلوار والتعاي�ش
والتعاون ملا فيه خري الإن�سانية كافة.
3ـ الو�سطية وال�شهادة ،فالأمة الإ�سالمية مبا هي حاملة لر�سالة الإ�سالم عقيدة
و�شريعة وح�ضارة ،فهي تقف يف املركز الو�سط املتوازن ،وال�شاهد يجب �أن يكون
منف�ص ًال ومتماي ًزا عن امل�شهود عليه ،ولكن ال يجوز �أن يكون منغل ًقا عنه ،بل يجب
منفتحا عليه ،ومتوا�ص ًال معه.
�أن يكون ً
دائما منفتحني على غريهم يف جماالت ال�سيا�سة
من هنا كان امل�سلمون ً
واالجتماع والثقافة ،و�أجنزوا �صيغة تعاي�ش الأنظمة على امل�ستوى الدويل ،كما
�أجنزوا املجتمع املتنوع من حيث االنتماء الديني لأول مرة يف التاريخ ،يف �صيغة
جمتمعية واحدة ،وكيان �سيا�سي واحد.
4ـ الق�سط� ،إن املبد�أ الأ�سا�س الذي يقوم عليه املجتمع الإ�سالمي ،وتقوم عليه
حياته وعالقاته الداخلية واخلارجية ،ور�سالته العاملية ،هي �أن يقوم النا�س بالق�سط،
�أي �أن يكون مبد�أ العدالة هو املبد�أ احلاكم.
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5ـ ال�شورى� ،أن يكون مبد�أ ال�شورى يف ال�ش�ؤون العامة �أهم املبادئ الد�ستورية
املكونة ملفهوم الأمة،
ال�سيا�سية على الإطالق عند جميع امل�سلمني ،و�أهم املبادئ ّ
ومفهوم املجتمع ال�سيا�سي يف الإ�سالم.
من بعد احلديث عن القيم ال�سيا�سية ،انتقل امل�ؤلف �إىل الف�صل الثاين
واحلديث عن �سيا�سات الدولة يف املجتمع الإ�سالمي ،ويف هذا النطاق حتدث عن
ال�سيا�سات التالية:
�أو ًال :ال�سيا�سات الع�سكرية ،وتطرق يف هذا ال�ش�أن �إىل �شرعية احلرب ،و�إعداد
القوة ،واحلرب الدفاعية ،واال�ستجابة لدعوة ال�سلم ،ويرى امل�ؤلف �أن اهلل �شرع
للم�سلمني �أن يقاتلوا دفا ًعا عن �أنف�سهم ،وعن املجتمع الإ�سالمي ودولته �ضد
من يعتدي عليه ،وعليهم �أن يعدوا بناء قوة دفاعية متفوقة حتقق لهم قوة الردع،
و�أن القتال امل�شروع هو القتال الدفاعي ،واعتبار �أن ال�سلم ميثل مبد�أ من مبادئ
الت�شريع الدفاعي يف الإ�سالم.
ثانيا :ال�سلطة الق�ضائية ،يرى امل�ؤلف �أن الإ�سالم كونه نظام حياة ،يقت�ضي �أن
ً
تكون ال�شريعة الإ�سالمية �أ�سا�س الق�ضاء يف اخل�صومات بني النا�س ،و�أن �إقامة
الق�ضاء على �أ�سا�س الإ�سالم �أدى �إىل ا�ستقرار املجتمع ،و�إ�شاعة ال�شعور بالعدالة
فيه.
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ثال ًثا :ال�سيا�سات املالية ،يرى امل�ؤلف �أن املجتمع الإ�سالمي جمتمع كفاية وموا�ساة،
ويعد التكافل االجتماعي من ثوابت ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أن املبد�أ الأ�سا�س يف
النظام ال�ضريبي ويف النظام االقت�صادي كله هو قوله تعاىل ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮊ [احل�شر.]7 /
والغاية من النظام ال�ضريبي لي�س جمرد احليلولة دون تركيز الرثوة والقدرة
االقت�صادية يف �أيدي الأغنياء ،و�إمنا هي لتكوين جمتمع الكفاية واملوا�ساة والتكافل
االجتماعي.
راب ًعا :ال�سيا�سات الداخلية ،يرى امل�ؤلف �أن الوحدة الداخلية للمجتمع ال�سيا�سي
�سيا�سيا� ،أو �ضرورة �سيا�سية فقط،
واجبا
الإ�سالمي ،بل للأمة الإ�سالمية ،لي�ست ً
ًّ
و�إمنا هي واجب �شرعي �إلهي عظيم ومقد�س يعترب الإخالل به جرمية عظمى
وكبرية من الكبائر ،ويعلو واجب الوحدة فوق جميع امل�صالح الفردية والفئوية،
وال يجوز لأحد انتهاكه.
خام�سا :ال�سيا�سات اخلارجية ،يرى امل�ؤلف �أن ال�سيا�سات اخلارجية والعالقات
ً
الدولية يف املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،تقوم على املبادئ التالية :حرية الدعوة
�إىل الإ�سالم ،واال�ستقالل التام وعدم التبعية لأية قوة �أجنبية ،وال�سالم وعدم
االعتداء على الغري ،والتعاون على �أ�سا�س العدالة والتكاف�ؤ ،والوفاء باملعاهدات
واملواثيق ،ورد العدوان.
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�ساد�سا :م�س�ألة الوطن واملواطنة ،وخال�صة ما ينتهي �إليه امل�ؤلف يف هذه امل�س�ألة:
ً
�إن الدولة الإ�سالمية هي وطن امل�سلمني الذين ينتمون �إليها بحمل جن�سيتها فقط،
ولي�ست وط ًنا لغريهم من امل�سلمني ،وهذا يقت�ضي �أن مفهوم الوطن ال�سيا�سي مبا
يرتبه على املنتمي �إليه من واجبات ،ومينحه من حقوق ،مفهوم �إ�سالمي ،ولي�س
دخي ًال على الإ�سالم� ،أو دخي ًال على الفكر الإ�سالمي كما يذهب البع�ض �إىل
ذلك(((.
�ساب ًعا :نظام الأ�سرة وو�ضع املر�أة ،يرى امل�ؤلف �أن املر�أة امل�سلمة تتمتع بو�ضع م�ساو
للرجل متا ًما يف معظم جماالت احلياة العامة ،ويعترب نظام الأ�سرة يف الإ�سالم هو
�أ�سا�س التكوين االجتماعي يف املجتمع الإ�سالمي.
هذه هي مالمح �سيا�سات الدولة يف املجتمع الإ�سالمي.
والق�سم الثالث من الكتاب ،حمل عنوان «يف التطبيق التاريخي» ،واحتوى
على ثالثة ف�صول ،الف�صل الأول جاء بعنوان «حكومة النبي» ،والف�صل الثاين
جاء بعنوان «م�س�ألة ا�ستمرار الدولة بعد النبي» ،والف�صل الثالث جاء بعنوان
«اخل�صو�صية ال�شيعية يف الإطار الإ�سالمي».
يف هذا الق�سم وهذه الف�صول الثالثة� ،أراد امل�ؤلف �أن يثبت حقيقة �أن
النبي حممد ^ �أ�س�س دولة و�أقام حكومة ،و�أراد لها البقاء واال�ستمرار بعد وفاته،
و�إىل ما ال نهاية.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.162
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وعن حكومة النبي ،وهي مو�ضوع الف�صل الأول يف هذا الق�سم ،يرى
امل�ؤلف �أن حكومة النبي ولدت مع و�صوله �إىل املدينة ،وعندها با�شر على الفور
مهمات القيادة واحلكم ال�سيا�سي �إىل جانب مهمات الر�سالة والنبوة وهي التبليغ
والإر�شاد.
و�أول عمل قام به النبي على امل�ستوى التنظيمي العام ،هو امل�ؤاخاة بني
املهاجرين والأن�صار ،ثم نظم العالقة بني امل�سلمني واليهود باعتبارهم م ًعا ي�شكلون
�سيا�سيا واح ًدا متنو ًعا يف انتمائه الديني ،وهذه �أول جتربة �سيا�سية من هذا
جمتم ًعا ًّ
النوع يف التاريخ ،وجرى تنظيم هذه العالقة بكتابة وثيقة عرفت ب�صحيفة املدينة.
وقد تتبع امل�ؤلف اخلطوات والأن�شطة الأخرى ال�سيا�سية والق�ضائية واملالية
والتعليمية واالجتماعية والع�سكرية التي قام بها النبي ^ يف بناء وتدعيم �أول
دولة يف الإ�سالم.
ويف الف�صل الثاين ،حاول امل�ؤلف �أن ي�ؤكد على بقاء فكرة الدولة يف
الإ�سالم ،وا�ستمراريتها بعد النبي ^ ،وذلك ر ًّدا على �أولئك الذين يرون �أن
الدولة الإ�سالمية التي �أ�س�سها النبي �إمنا ق�ضت بها ظروف ن�ش�أة الإ�سالم والدعوة
�إليه يف زمان النبي ^ ،و�إن النبي �أن�ش�أ الدولة الإ�سالمية ،وتوىل القيادة واحلكم
فيها ا�ستجابة لهذه ال�ضرورة ،ال�ضرورة التي زالت بانت�صار الإ�سالم وانت�شاره،
وانتهت ال�ضرورة �إىل �إقامة حكم �إ�سالمي بوفاة النبي ^ ،ومل يعد ثمة موجب
ا�ستمرارا حلكمه.
لإقامة حكم ديني �إ�سالمي من بعده يكون
ً
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وعلى �أ�سا�س هذا الوهم ،ف�إن حكومات اخللفاء الرا�شدين التي قامت بعد
وفاة النبي ،لي�ست هي جوهر الإ�سالم وحقيقته ،و�إمنا هو �أمر واقع �أعطي له هذه
ال�صبغة الدينية ،من دون �أن تق�ضيه يف الواقع �ضرورة دينية.
وهذا الوهم يف نظر امل�ؤلف ال دليل عليه ،بل الدليل قائم على خالفه من
العقل والنقل والإجماع.
ويف الف�صل الثالث ،تطرق امل�ؤلف �إىل ما �أ�سماه اخل�صو�صية ال�شيعية يف
م�س�ألة الدولة واحلكم الإ�سالمي ،والإ�شارة �إىل هذه اخل�صو�صية جاءت نتيجة ما
يكتنف هذا املوقف من غمو�ض و�إبهام ب�ش�أن م�س�ألة �إقامة احلكم الإ�سالمي بعد
النبي ^.
فهل يرى امل�سلمون الإمامية بقاء وا�ستمرارية �إقامة الدولة واحلكم الإ�سالمي
بعد النبي ^ ،كما هو املوقف عند باقي املذاهب الإ�سالمية الأخرى� ،أم ال؟
يف هذا النطاق ،قدم ال�شيخ �شم�س الدين مطالعة هامة ت�ساعد الآخرين
من �أ�صحاب املذاهب الإ�سالمية ،يف تكوين املعرفة مبوقف امل�سلمني الإمامية
حول هذه امل�س�ألة املعقدة وامللتب�سة.
يف هذه املطالعة ،يرى امل�ؤلف �أن احلديث عن هذه امل�س�ألة له م�ستويان
تاريخيان :امل�ستوى التاريخي الأول يتعلق بع�صر الإمام املع�صوم ،وامل�ستوى
التاريخي الثاين يتعلق بع�صر ما بعد غيبة الإمام املع�صوم.
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حول امل�ستوى التاريخي الأول :يرى امل�ؤلف �أن املوقف الفقهي الإمامي
وف ًقا للمعتقد يف م�س�ألة الإمامة ،يحل م�شكلة التعامل مع احلكومات القائمة على
�أ�سا�س حفظ وحدة الأمة ،وحفظ النظام العام حلياة املجتمع ،وحفظ متا�سكه ،ومبا
يراعي �ضرورات احلياة العامة واخلا�صة لل�شيعة مبا هم معار�ضة �سيا�سية.
وحول امل�ستوى التاريخي الثاين :ف�إن مقت�ضى الأدلة هو وجوب العمل
لإقامة حكم �إ�سالمي �أ�سوة بباقي املذاهب الإ�سالمية الأخرى.
هذا هو الت�صور العام املنهجي واملعريف لأطروحة ال�شيخ حممد مهدي
�شم�س الدين يف كتابه «يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي».
((1(1والية الأمة على نف�سها ..النظرية واالختيار

�أما النظرية التي اختارها ال�شيخ �شم�س الدين ،وانت�صر لها ،ومت�سك بها
يف املجال ال�سيا�سي الإ�سالمي ،فهي النظرية التي �أطلق عليها ت�سمية «والية
فقهيا ،و�أنه �أول من تو�صل �إليها،
الأمة على نف�سها» ،ويرى يف هذه النظرية ك�ش ًفا ًّ
وحتدث عنها ،وح�سب قوله« :لقد وفقنا اهلل تعاىل لك�شف فقهي يف هذا املجال ،ال
نعرف يف حدود اطالعنا ،من �سبقنا �إليه من الفقهاء ،واحلمد هلل وال�شكر له على
كل نعمة ظاهرة وباطنة� ،إن نظريتنا الفقهية ال�سيا�سية مل�شروع الدولة ،تقوم على
نظرية والية الأمة على نف�سها»(((.
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،يف االجتماع ال�سيا�سي ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات والن�شر ،بريوت،
(1419هـ1999 /م)� ،ص.351
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ومن �أكرث الن�صو�ص �ضبطًا وحتدي ًدا لهذه النظرية ،الن�ص الذي يقول فيه
ال�شيخ �شم�س الدين« :نحن نرى �أن م�س�ألة الوالية ال�سيا�سية  -م�شروع الدولة -
قد مر يف فرتتني:
�إحداهما :هي فرتة وجود املع�صوم ًّنبيا �أو �إما ًما ،ويف هذه الفرتة التي
تنتهي عند ال�شيعة بالغيبة الكربى للإمام الثاين ع�شر  كانت الوالية على
الأمة بيد املع�صوم  مبقت�ضى الن�صو�ص القر�آنية التي دلت على والية النبي
والأئمة املع�صومني .وعلى هذا الأ�سا�س فلم يكن لأحد والية �شرعية على احلكم
ال�سيا�سي مبعزل عن الإمام املع�صوم  ومن دون �إذنه ،هذا على مذهب
ال�شيعة� ،أو مبقت�ضى الن�صو�ص التي دلت على والية النبي عند �أهل ال�سنة ،الذين
ال يلتزمون مبد�أ الإمامة املع�صومة بعد النبي �صلى اهلل عليه و�آله.
ثانيهما :بعد الغيبة الكربى للإمام الثاين ع�شر عند ال�شيعة؛ حيث انتهى
عهد الوالية املع�صومة الظاهرة على الأمة ،ولي�س يف الأدلة ال�شرعية بح�سب ما
نرى داللة على ما ذهب �إليه �أ�صحاب نظرية والية الفقيه العامة ،من �أن هذه
الوالية �أعيد �إنتاجها من قبل الإمام املع�صوم  و�أ�سندت �إىل الفقيه.
نحن نقول� :إن الغيبة الكربى علقت والية الإمام املع�صوم العملية الفعلية
�إىل حني الظهور ،وا�ستعادت الأمة واليتها على نف�سها التي ثبتت لها مبوجب
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الآيات املحكمة يف الكتاب العزيز ،التي ن�صت على �أن امل�ؤمنني بع�ضهم �أولياء
بع�ض ،وما ورد يف ال�سنة مما يدل على ذلك»(((.
وبناء على هذه النظرية وجت�سي ًدا لها ،يجب يف نظر ال�شيخ �شم�س الدين
قائما ب�صورة حقيقية على الإرادة ال�شعبية� ،أي الإرادة العامة
«�أن يكون النظام ً
للمجتمع ،والتي تعرب عن نف�سها باالنتخابات واال�ستفتاءات العامة ،يف جميع
الأطر املكونة لنظام املجتمع ،من م�ستوى الوحدات ال�صغرى يف القرى،
واملجموعات الفالحية والعمالية� ،إىل م�ستوى املجتمع ككل»(((.
هذه النظرية ،حتدث عنها ال�شيخ �شم�س الدين ب�صورة متفرقة ومفككة
يف كتابه «يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي» ،وتطرق �إليها بح�سب املنا�سبات
التي كانت تقت�ضي الإ�شارة لها ،ومل يخ�ص�ص لها ف�ص ًال م�ستق ًّال كما كنا نتوقع
ونرغب.
وما هو جدير بالإ�شارة� ،أن ال�شيخ �شم�س الدين �أ�شار يف هذا الكتاب �إىل
�أنه بحث مو�ضوع هذه النظرية من جميع جوانبها الفقهية والفكرية ،يف كتاب
خ�ص�صه للبحث يف والية الفقيه العامة ووالية الأمة على نف�سها(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.351
((( املرجع ال�سابق� ،ص.346
((( املرجع ال�سابق� ،ص.98
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ويف حوار معه بعد �صدور كتابه «يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي»� ،أ�شار
لهذا البحث ،لكن لي�س على �صورة كتاب منجز �أو مكتمل ،و�إمنا على �صورة
�أبحاث علق عليها بقوله« :ن�س�أل اهلل �أن يهيئ لنا لتنقيحها ون�شرها»(((.
وبعد فرتة من وفاة ال�شيخ �شم�س الدين� ،س�ألت جنله الأكرب املهند�س
�إبراهيم �شم�س الدين املعني بالرتاث الفكري لوالده ،عن هذا الكتاب ،ف�أخربين
�أنه مل يجد له � ًأثرا يف خمطوطاته.
مع ذلك فقد عرف ال�شيخ �شم�س الدين بهذه النظرية ،التي حتم�س لها،
وظل يدافع عنها ،ويب�شر بها ،واكت�سبت �شهرة وا�سعة ،وهناك من وجد فيها �أنها
�أعادت االعتبار ملفهوم الأمة املغيب يف الأدبيات ال�سيا�سية ال�سلطانية املتوارثة
من الأزمنة الإ�سالمية القدمية ،وهناك من وجد فيها �أنها �أعادت التوازن للفكر
ال�سيا�سي ال�شيعي بعد ظهور نظرية والية الفقيه العامة� ،إىل جانب من وجد فيها
�أنها قربت بني امل�سلمني ال�سنة وال�شيعة يف املوقف ال�سيا�سي ،املتعلق بال�سلطة
والدولة.
وبهذا يت�ضح �أن ال�شيخ �شم�س الدين يعد �صاحب نظرية ،اعتربها الدكتور
حممد �سليم العوا نظرية �سيا�سية �إ�سالمية جديدة يف ال�سلطة وتنظيمها(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.344
((( حممد �سليم العوا ،الفقه الإ�سالمي يف طريق التجديد ،بريوت ،املكتب الإ�سالمي1998 ،م� ،ص.71
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أ�سا�سا ومرتك ًزا ،وتعيد االعتبار
وقيمة هذه النظرية �أنها تتخذ من الأمة � ً
ملفهوم الأمة املغيب يف الأدبيات ال�سيا�سية ال�سلطانية ،وب�شكل يعيد للأمة الوعي
�ضروريا لنه�ضة الأمة وتقدمها.
بذاتيتها ووجودها ،وهو ال�شرط الذي يعد
ًّ

يف االجتماع ال�سيا�سي
الإ�سالمي
املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي
حماولة ت�أ�صيل فقهي وتاريخي

ت�أليف
حممد مهدي �شم�س الدين

ُطبع لأول مرة يف عام (1412هـ1992 /م).

تقــدمي

!"$#
احلمد هلل رب العاملني

هذا كتاب عن االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،بحثنا فيه ق�ضية تكوين
املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي ومقوماته ،وق�ضية الدولة الإ�سالمية.
وقد ت�ضمن �أبحا ًثا عن الأ�سا�س النظري للدولة يف الإ�سالم على م�ستوى
منهجا يف البحث �أدى �إىل اكت�شاف �أن (م�شروع الدولة) على
الت�شريع ،اتبعنا فيه ً
امل�ستوى النظري نتيجة �ضرورية للت�شريع ،و�إىل �أن �إقامتها  -على امل�ستوى العملي
يف املجتمع ال�سيا�سي  -نتيجة �ضرورية لكون الأمة م�سلمة ملتزمة بال�شريعة.
وهذا املنهج يختلف عن املنهج املتبع عند معظم الدار�سني لهذه امل�سائل،
الذي يقوم على اعتبار �أن م�شروع الدولة واحلكومة «جزء» من الت�شريع الإ�سالمي،
ولي�س «نتيجة» لهذا الت�شريع.
وت�ضمن هذا الكتاب �أبحا ًثا عن املبادئ  -الأ�س�س والقيم ال�سيا�سية -
الأخالقية التي �شكلت ،وكونت املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ومن ثم تعترب
الأ�سا�س الذي يقوم عليه م�شروع الدولة الإ�سالمية.
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وت�ضمن �أبحا ًثا عن التطبيق التاريخي للمجتمع ال�سيا�سي والدولة.
وقد �أملمنا على نحو الإيجاز باملعامل الكربى للدولة الإ�سالمية يف عهد
النبي  واحلكومة الإ�سالمية الأوىل التي تكونت ومنت برئا�سته وقيادته.
وبحثنا فيه م�س�ألة ا�ستمرار الدولة بعد النبي  ،وهي امل�س�ألة التي يدور
حولها وفيها اجلدل بني الإ�سالميني وغري الإ�سالميني من امل�سلمني يف الع�صر
احلديث ،وتعترب �أهم و�أخطر م�سائل اخلالف ال�سيا�سي يف املجتمعات الإ�سالمية،
يف الع�صر احلديث.
أخريا (اخل�صو�صية ال�شيعية يف �إطار الإ�سالم) فيما يتعلق بطريقة
وبحثنا � ً
التعامل مع (�أنظمة التغلب واجلور) ،وفيما يتعلق مب�س�ألة م�شروعية �إقامة الدولة
جدا
الإ�سالمية يف ع�صر الغيبة الكربى للإمام املنتظر  .وهي م�س�ألة حيوية ًّ
يف ق�ضايا احلركة الإ�سالمية العاملية ،و�أهمها ق�ضية امل�شروع ال�سيا�سي الإ�سالمي
يف الع�صر احلديث ،وت�شكيل الدولة الإ�سالمية على امل�ستوى الوطني �أو القومي.
و�آمل �أن ت�ساهم هذه الأبحاث يف �إ�ضاءة وحل بع�ض امل�شاكل الفقهية
والفكرية التي تواجه احلركة الإ�سالمية العاملية على امل�ستوى العاملي ،والقومي،
والوطني ،يف �صياغة اخلطاب ال�سيا�سي ،ويف �أ�سلوب العمل ،ويف العالقات مع
النف�س ،ومع الآخرين ،وتواجه امل�شروع ال�سيا�سي الإ�سالمي يف تلقي امل�سلمني
له ،وقبولهم به.
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كما �آمل �أن ت�ساعد هذه الأبحاث يف �إثراء احلوار حول هذه امل�سائل،
وامل�شاكل ،فيما بني قيادات احلركة الإ�سالمية العاملية ،بهدف حلها على �أ�س�س
تزيد احلركة ر�ش ًدا وفاعلية ،وجتمع كلمة ف�صائل هذه احلركة على قوا�سم م�شرتكة،
وت�ساعد يف تر�سيخ وحدة الأمة.
ثانيا يف �أبحاثنا عن امل�س�ألة ال�سيا�سية يف الإ�سالم بعد
وي�أتي هذا الكتاب ً
كتابنا (نظام احلكم والإدارة يف الإ�سالم).
ون�س�أل اهلل تعاىل �أن يوفقنا لن�شر الأبحاث الأخرى يف هذه امل�س�ألة ،وهو
املوفق لكل خري ،واملعني على كل طاعة ،واحلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل على
نبينا حممد ،و�آله و�صحبه الذين اتبعوه ب�إح�سان.
� 21شوال �سنة 1411هـ
حممد مهدي �شم�س الدين

متهيـــــد

كلمة يف املنهج
�أو ًال� :إن م�س�ألة احلكم يف الإ�سالم  -باعتباره م�شرو ًعا للتطبيق على هذا املجتمع
الإ�سالمي �أو ذاك  -قد ُبحثت يف العقود الأخرية ،من قبل كثري من الإ�سالميني:
تنظيما وح�ضارة
فقهاء وجمتهدين وعلماء دين ومفكرين ،لأجل «�أ�سلمة املجتمع» ً
على قاعدة الفكر الإ�سالمي والفقه الإ�سالمي ،وعلى نهج ما ي�سمى «ال�سلفية»
تارة ،و«الأ�صولية» �أخرى.
والهدف املن�شود هو �إعادة �صياغة وتركيب املجتمع ،وف ًقا للفقه الإ�سالمي
كما انتهى �إليه تطوره يف جماالته  -غري العبادية املح�ضة  -املتعلقة بق�ضايا املجتمع
ال�سيا�سي ،وعالقاته الداخلية ،واخلارجية ،والأ�سرة ،و�إقامة حكم �سيا�سي �إ�سالمي
يحقق هذا الهدف يف املجتمع ،ويحميه ،ويعيد احلياة والفاعلية �إىل امل�شروع
احل�ضاري الإ�سالمي.
وهذا هو التيار التاريخي يف احلركة الإ�سالمية املعا�صرة التي تلتقي عليه
كل �أحزابها وجتمعاتها على ما بينها من تنوعات مذهبية� ،أو تفر�ضها خ�صو�صيات
يف هذا املجال املحلي الوطني� ،أو القومي� ،أو ذاك ،يجمعها اال�سم الذي اخرتعه
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الغربيون لها ،وهو «الأ�صولية الإ�سالمية» ،وهي ت�سمية ت�شي بجهلهم للإ�سالم،
كما ت�شي بالرغبة يف اعتبار هذه احلركة �شذوذًا عن �إ�سالم املجتمعات الإ�سالمية،
والأنظمة الإ�سالمية ،كما يت�ضمن الرغبة يف حمل هذه املجتمعات والأنظمة على
رف�ض هذه احلركة ومطاردتها ،بدل �أن تتفاعل معها ،ولهذا الكيد و�أ�ساليبه ق�صة
�أخرى.
وقد بلغ هذا التيار ذروته العليا ،وحقق �إجنازه الأعظم ،يف الثورة الإ�سالمية
الإيرانية ،وت�أ�سي�س اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية.
ثانيا :و ُبحثت م�س�ألة احلكم يف الإ�سالم ،من قبل باحثني م�سلمني منفتحني على
ً
ح�ضاريا ،للأمة الإ�سالمية،
�سيا�سيا،
ًّ
الإ�سالم ،م�ستجيبني لندائه ،باعتباره م�شرو ًعا ًّ
ولهذا ال�شعب امل�سلم� ،أو ذاك.
ويلح ه�ؤالء الباحثون على الدعوة �إىل �إعادة النظر يف الفقه الإ�سالمي
باعتباره م�شرو ًعا ل�صيغة جمتمعية� ،أو �إعادة النظر يف بع�ض مفردات نظام احلكم-
كما يفهمه كل فريق من ه�ؤالء � -أو �إعادة النظر فيهما م ًعا((( ،منطلقني يف ذلك
من دعواهم �إىل �ضرورة «حتديث الإ�سالم» ،بحيث ي�ستدعي تطبيقه �أقل قدر
ممكن من التغيري يف تكوين مالمح جمتمعات امل�سلمني املعا�صرة التي حتمل
((( راجع مناذج من هذه الآراء وغريها يف «حوار حول تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية» جملة «منرب احلوار» العدد ،13
ربيع 1989م 1410 -هـ.
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�سمة احل�ضارة احلديثة ،و�أقل قدر من التمايز عن املجتمعات احلديثة الغربية� ،أو
ال�شرقية.
ثال ًثا :و ُبحثت هذه امل�س�ألة من قبل باحثني م�سلمني متغربني ،يقفون من الإ�سالم
ح�ضاريا ،لهذا ال�شعب امل�سلم،
�سيا�سيا،
نقديا  -باعتباره م�شرو ًعا
موق ًفا متحفظًا ًّ
ًّ
ًّ
�أو ذاك  -ح�سب انتماءاتهم الوطنية� ،أو القومية  -العتقادهم �أو �شكهم يف �أن
الإ�سالم �إذا حتول �إىل �صيغة دون التجان�س مع العامل الآخر ،و�إن كان كثري من
�ضريا يف التزام امل�سلم ،يف حياته اخلا�صة ،بال�شرع الإ�سالمي،
ه�ؤالء ال يرون ً
أي�ضا.
وفيهم من يعار�ض ذلك � ً
راب ًعا :وبحثت م�س�ألة احلكم من قبل باحثني غري م�سلمني (م�ست�شرقني وغريهم)،
يقفون من الإ�سالم ،ومن احلكم الإ�سالمي و�إقامته يف هذا املجتمع الإ�سالمي� ،أو
ذاك ،موق ًفا يرتاوح بني التحفظ واحلذر ال�شديد ،وبني العداء .وهو موقف ،يبتني
دائما �أو يف كثري من احلاالت ،على الأحكام اخلاطئة ،و�سوء الفهم وال يخلو ،يف
ً
كثري من الأحيان ،من �سوء النية.
وكثريون من ه�ؤالء ،كالفئة الثالثة املتقدم ذكرها ،ينكرون ب�صورة قاطعة
وجود �أي مفهوم للدولة واحلكومة يف الإ�سالم ،ون�سبوا �إىل الإ�سالم يف هذا ال�ش�أن
ت�شوه احلقائق املو�ضوعية الرا�سخة يف املعتقد
جملة من االفرتاءات والأباطيل ِّ
الإ�سالمي ،ويف ال�شريعة الإ�سالمية.
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لقد بحثت هذه الفئات م�س�ألة احلكم يف الإ�سالم من زوايا متنوعة ح�سب
ال�صورة التي حتملها كل فئة منها عن الإ�سالم ،وعالقتها به ،وموقفها منه ،ولكن
�أبحاثها ودرا�ساتها ت�شرتك  -يف حدود اطّ العنا  -يف خط�أ منهجي كبري� ،سواء يف
ذلك درا�سات امللتزمني بالإ�سالم ،واملتعاطفني معه� ،أو درا�سات املتحفظني من
الإ�سالم ،واملعادين له.
وهذا اخلط�أ املنهجي هو� :أن هذه الدرا�سات تنطلق لبحث م�س�ألة احلكم يف
الإ�سالم ،بعد وفاة النبي  عند �أهل ال�سنة ،وبعد غيبة الإمام الثاين ع�شر ،
عند ال�شيعة الإمامية ،من ن�صو�ص يف الكتاب وال�سنة ،اعتربها الدار�سون متعلقة
ن�صو�صا قائمة بنف�سها ،تت�ضمن
مب�س�ألة احلكم مبا�شرة ،وتعاملوا معها باعتبارها
ً
�صيغة ت�شريعية منف�صلة عن �سائر مبادئ ومفردات العقيدة الإ�سالمية ،وجماالت
ال�شريعة الإ�سالمية.
كما �أن هذه الأبحاث والدرا�سات تنطلق من التجربة التاريخية للإ�سالم
يف احلكم ،يف عهد النبي  ،واخللفاء الرا�شدين ،والعهود التالية.
ويرى الإ�سالميون يف هذه الن�صو�ص ،وهذه التجربة ،داللة على ت�شريع
احلكم يف الإ�سالم ،وعلى وجوب �إقامة احلكم الإ�سالمي يف كل زمان ومكان،
بينما ال يرى فيها غري الإ�سالميني ،من م�سلمني وغريهم ،هذه الداللة ،ولو �سلموا
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بذلك ف�إنهم يرون فيها �صيغة مرحلية اقت�ضاها زمان م�ضى ،وظروف تبدلت ،وال
بد من العدول عنها �إىل �صيغة معا�صرة �أكرث مالءمة للزمان والأحوال.
ويقوم هذا املنهج لدى الإ�سالميني على م�سلَّمة فكرية  -تعترب عندهم
بديهية� :إن امل�سلمني يف املجال الوطني� ،أو القومي ،البد �أن يكون نظام حكمهم
إ�سالميا.
� ًّ
بينما امل�سلَّمة البديهية وف ًقا لهذا املنهج هي� :إن كل �شعب م�سلم ،على
امل�ستوى الوطني� ،أو القومي ،يجب بال�ضرورة �أن يكون له نظام حكم وحكومة
يحفظانه ،وي�ضمنان �سالمته وتقدمه� ،أما �أن يكون هذا النظام ،وهذه احلكومة،
�إ�سالميني ،فق�ضية غري م�سلَّمة ،وغري بديهية ،كما هو ال�ش�أن يف �أي جمتمع �سيا�سي
معا�صر �آخر خارج العامل الإ�سالمي ،فكما �أن املجتمع ال�سيا�سي (الربيطاين)،
�أو (الأمريكي) مثالً� ،أو غريهما ،البد �أن يكون له نظام حكم وحكومة ،ميكن
�أن تكون تارة ا�شرتاكية عمالية ،و�أخرى ر�أ�سمالية حمافظة ،مع التزام املجتمع
يف تكوينه ونهجه العام بالدميقراطية التي تلتزم باحرتام قواعدها و�أ�صولها كل
حكومة تتوىل ال�سلطة ،فكذلك املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي ميكن �أن ي�ستمر
م�سلما يف تكوينه ونهجه العام ،ويكون قاب ًال لأي نظام ال يتنافى مع الإ�سالم
ً
إ�سالميا ،فاملهم هو ا�ستمرار
باعتباره عقيدة املجتمع ،دون �أن يكون نظام احلكم � ًّ
الإ�سالم يف الأمة ،وا�ستمرار الأمة م�سلمة موحدة.
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غالبا ،ال ينه�ض ب�إثبات دعوى الإ�سالميني على نحو مقنع،
واملنهج املتبع ً
قاطع للجدل ،يف هذه امل�س�ألة املبدئية .والن�صو�ص املعتمدة ال ت�ستطيع �أن جتيب
على الت�سا�ؤالت الكثرية املثارة حول �ضرورة قيام حكم �إ�سالمي بهذه ال�صيغة،
ق�سما
�أو تلك ،من ال�صيغ املتداولة،؛ لأن الإ�سالم  -كتابًا و�سنة  -مل يت�ضمن ً
خا�صا مب�س�ألة احلكم والنظام ال�سيا�سي ،منف�ص ًال عما عداه من م�سائل وق�ضايا
ًّ
العقيدة وال�شريعة  -بعد وفاة النبي  عند �أهل ال�سنة ،وبعد غيبة الإمام
الثاين ع�شر  عند امل�سلمني ال�شيعة.
كثريا يف الكتابات الإ�سالمية حول هذه امل�س�ألة جتاه
ومن هنا كان ما يالحظ ً
الت�سا�ؤالت امل�شككة والناقدة التي يثريها ممثلو االجتاهات غري الإ�سالمية الذين
�أ�شرنا �إليهم� :إن املوقف الذي يواجه به الإ�سالميون ت�سا�ؤالت هذه االجتاهات
غالبا بالتربير ب�أن م�س�ألة احلكم ال�سيا�سي هي ت�شريع �إلهي،
موقف دفاعي ،يلوذ ً
وتكليف �شرعي غري قابل للأخذ والرد ،معتمدين على ن�صو�ص غري م�سلَّمة
الداللة على املدعي.
وهذا املنهج يجعل من م�س�ألة املجتمع ال�سيا�سي القائم على �أ�سا�س
الإ�سالم ،والدولة الإ�سالمية ،والنظام الإ�سالمي ،واحلكومة الإ�سالمية ،وم�س�ألة
تعبدية حم�ضة .وهذا ما ي�ضعف موقف الإ�سالميني
احلكم برمتها ،ق�ضايا غيبية ُّ
من فقهاء ،وعلماء دين ،ومفكرين ،يف مواجهة الأطروحات الأخرى.
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ومن الأمور الوا�ضحة عند كل فقيه م�ستنري ،متبحر� ،أن م�سائل احلكم،
والوالية ،واملعامالت ،والأحكام املتعلقة ب�سري املجتمع وتنظيمه� ،أمور بعيدة كل
البعد عن التعبد املح�ض.
ال�صحوة الإ�سالمية ،وم�شكالتها

وقد انعك�س على م�س�ألة احلكم الإ�سالمي من الناحية النظرية ،وعلى
الدعوة �إىل �إقامة احلكم الإ�سالمي ،على امل�ستوى العملي ال�سيا�سي ،املوقف
العدائي غري املو�ضوعي ،وغري العلمي ،الذي اتخذته قيادات العامل الغربي،
الفكرية وال�سيا�سية ،من «ال�صحوة الإ�سالمية» ،على م�ستوى الوعي وال�سلوك
يف العامل الإ�سالمي ،وما تركته من ت�أثري على املواقف التي اتخذتها اجلماعات
والتنظيمات الإ�سالمية ،من الق�ضايا ال�سيا�سية املطروحة ،والأنظمة احلاكمة ،وهو
ما �سماه الإعالم الغربي «الأ�صولية الإ�سالمية».
�إن هذا املوقف منطلق من عداء دفني وتاريخي للإ�سالم وامل�سلمني،
ومن حر�ص القوى العظمى ( -الأمربيالية) الغربية والأمريكية خا�صة  -على
اال�ستمرار يف ّ
حتكمها االقت�صادي ،وال�سيا�سي ،والثقايف ،يف العامل الإ�سالمي
بهدف ا�ستلحاقه وا�ستتباعه .وهذا ما يجعل (الأمربيالية) و�سائر القوى العظمى،
تواجه بالعداء والكيد كل حماولة لالنبعاث ،وا�ستعادة الذات ،وامتالك امل�صائر.
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وقد �ساعد (الأمربيالية) على ترويج موقفها ونهجها يف العامل ،وبني
امل�سلمني ،وتوظيفها يف التعبئة النف�سية ،والفكرية ،وال�سيا�سية� ،ضد �أطروحات
�إقامة احلكم الإ�سالمي ،بع�ض الأخطاء التي ارتكبها الإ�سالميون يف عملهم
ال�سيا�سي ،وم�سلكهم جتاه الأحداث ،ومواقفهم من اجلماعات الأخرى ،من
م�سلمني ،وغري م�سلمني.
هذه املواقف وامل�سلكيات التي ات�سمت  -يف بع�ض احلاالت  -بالفجاجة،
والت�سرع ،و�سوء التقدير ،ف�ض ًال عن �أ�سلوب العنف الذي ا�ستخدم يف بع�ض
يقدموا للعامل هذه الوقائع
احلاالت ،هي ما �أتاح لأعداء احلركة الإ�سالمية �أن ّ
واملواقف على �أنها هي النموذج الذي �سيكون عليه املجتمع الإ�سالمي ،واحلكم
الإ�سالمي (الأ�صويل)!
عودة �إىل م�س�ألة املنهج

بعد هذا اال�ستطراد ،نعود �إىل كالمنا عن املنهج يف بحث م�س�ألة احلكم يف
الإ�سالم ،فنعيد القول ب�أن اخلط�أ يف املنهج هو الذي �أدى �إىل ظهور بع�ض الثغرات
يف الأبحاث حول م�س�ألة احلكم الإ�سالمي.
ويف تقديرنا �إن املنهج الأكرث �سدا ًدا ودقة ،يف هذه امل�س�ألة ،هو الذي يق�ضي
بدر�س ق�ضايا املجتمع ال�سيا�سي ،والدولة ،والنظام ،واحلكومة يف الإ�سالم ،على
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�أ�سا�س �أن ت�شريعاتها مندجمة يف الن�سيج املتالحم لكليات ومفردات العقيدة
وال�شريعة يف الإ�سالم ،مالب�سة لكل مبد�أ ،وقاعدة ،وحكم ،فيهما.
ق�سما من �أق�سام ال�شريعة الإ�سالمية ،وف�ص ًال من
فق�ضية احلكم لي�ست ً
ف�صولها ،و(بابًا) من �أبوابها ،و�إمنا هي (طبيعة) فيها ،و(نتيجة) لها ،و(�سمة) فيها،
تتولد منها تو ّلد الثمرة من ال�شجرة ،وال�ضوء من ال�شم�س.
وعلى هدي هذا املنهج تظهر الن�صو�ص ،والقواعد ،ذات العالقة بامل�س�ألة
ال�سيا�سية الإ�سالمية ،بكامل داللتها و�أبعادها ،ويظهر تكاملها وترابطها فيما
بينها ،وفيما بني �سائر كليات ومفردات العقيدة وال�شريعة ،وفيما بينها وبني �سائر
مبادئ ،وقواعد ،و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وتظهر قوة و�صالبة الر�ؤية ال�سيا�سية
الإ�سالمية من جهة ،ومرونتها من جهة �أخرى .ويظهر ثباتها من جهة ،وقابليتها
ال�ستيعاب املتغريات من جهة �أخرى.
و ُن ّقدر �أن ما ورد يف ال�سنة النبوية ال�شريفة املروية عن النبي  ،وعن
�أئمة �أهل البيت املع�صومني  -عليهم ال�سالم ،يف �ش�أن «من مات ومل يعرف
�إمام زمانه ،»...يعرب عن هذه احلقيقة التي ذكرناها ،واعتربنا �أنها يف �أ�سا�س منهج
البحث عن م�س�ألة احلكم يف الإ�سالم.
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فمن ذلك احلديث امل�شهور امل�ستفي�ض املروي عن النبي « :من مات
ومل يعرف �إمام زمانه مات ميتة اجلاهلية»(((.
ومن ذلك رواية (احلارث بن املغرية) ،عن الإمام ال�صادق  ،قال:
«قلت لأبي عبد اهلل  :قال ر�سول اهلل  :من مات وال يعرف �إمامه مات
ميتة جاهلية؟ قال :نعم .قلت :جاهلية جهالء؟ �أو جاهلية ال يعرف �إمامه؟ قال:
جاهلية كفر ،ونفاق ،و�ضالل»(((.
ورواية (م�سلم) يف (�صحيحه) ،عن عبد اهلل بن عمر ،قال�« :سمعت
ر�سول اهلل  يقول :من خلع ي ًدا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ال حجة له ،ومن
مات ولي�س يف عنقه بيعة ،مات ميتة جاهلية»(((.
ورواية (�أحمد بن حنبل) يف (امل�سند) ،قال:
«قال ر�سول اهلل « :من مات بغري �إمام مات ميتة جاهلية»(((.
ورواية (حممد بن م�سلم) ،عن الإمام الباقر  ،قال« :كل من دان
اهلل  بعبادة يجهد فيها نف�سه ،وال �إمام له من اهلل ،ف�سعيه غري مقبول ،وهو �ضال
((( النووي ،ريا�ض ال�صاحلني� ،ص ( 164طبع م�صر �سنة 1344هـ) ،وابن �أبي احلديد� ،شرح نهج البالغة.
((( و�سائل ال�شيعة ،567 /18 ،احلدود والتعزيرات ،حد املرتد ،الباب .10
((( �صحيح م�سلم ،كتاب الإمارة ،باب الأمر بلزوم اجلماعة.
((( امل�سند .96 /4 ،ورواه البخاري� ،أبواب الفنت ،باب  .2ورواه (م�سلم) يف الباب املذكور �أعاله« ،من كره من
�شربا ،مات ميتة جاهلية».
�أمريه �شي ًئا فلي�صرب عليه ،ف�إنه من خرج من ال�سلطان ً
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متحري ،واهلل �شانئ لأعماله� »..إىل �أن قال« :و�إن مات على هذه احلال ،مات ميتة
كفر ،ونفاق».
«واعلم يا حممد! �إن �أئمة اجلور و�أتباعهم ،ملعزولون عن دين اهلل ،قد �ضلوا
و�أ�ضلوا.(((»...
أي�ضا ،قال ..« :ذروة
ومن ذلك رواية (زرارة) ،عن الإمام الباقر ً � 
الأمر ،ومفتاحه ،و�سنامه ،وباب الأ�شياء ،ور�ضى الرحمن ،الطاعة للإمام بعد
معرفته.(((»...
ومن ذلك رواية (املف�ضل بن عمر) ،عن الإمام ال�صادق � ،أنه كتب
�إليه كتابًا فيه:
«�إن اهلل مل يبعث ًّنبيا قط ،يدعو �إىل معرفة اهلل ،لي�س فيها طاعة يف �أمر،
وال نهي ،و�إمنا يقبل اهلل من العباد بالفرائ�ض التي افرت�ضها اهلل على حدودها ،مع
معرفة من دعا �إليه».
وحرم احلرام ،ظاهره وباطنه ،و�صلى ،و�صام ،وحج ،واعتمر،
«ومن �أطاعَّ ،
وعظَّ م حرمات اهلل ،ومل َيد ْع منها �شي ًئا ،وعمل بالرب كله ،ومكارم الأخالق كلها،
((( و�سائل ال�شيعة� ،144 /1 ،أبواب مقدمة العبادات ،باب  ،29ح .18
((( امل�صدر نف�سه.91 /1 ،
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وجتنب �سيئها ،وزعم �أنه يحل احلالل ،ويحرم احلرام ،بغري معرفة النبي  مل
يحل هلل حال ًال ،ومل يحرم له حرا ًما.
«و�إن من �صلى ،و�صام ،وحج ،واعتمر ،وفعل ذلك كله ،بغري معرفة من
افرت�ض اهلل عليه طاعته ،فلم يفعل �شي ًئا من ذلك� »..إىل �أن قال« :و�إمنا ذلك كله
من اهلل على خلقه بطاعته ،و�أمر بالأخذ عنه»(((.
يكون مبعرفة رجل َّ
�إن هذه الن�صو�ص ال ميكن �أن ُتفهم على وجه �صحيح �إال على �ضوء
ما ذكرنا ،ف�إن معرفة �إمام الزمان ،ومواالته ،وطاعته  -وهي تعابري عن االلتزام
ال�سيا�سي بال�سلطة ال�شرعية الإ�سالمية � -أمور تدخل يف �صحة وا�ستقامة االلتزام
كله؛ لأن م�س�ألة احلكم دخيلة يف تركيب ال�شريعة الإ�سالمية بكاملها .فمع فقدان
هذا االلتزام يكون ثمة خلل عميق ال ينح�صر يف م�س�ألة احلكم ،و�إمنا ي�سري يف
جميع وجوه احلياة للم�سلم.
و�إال ،فلماذا تكون ميتته جاهلية؟ وملاذا ال يقبل له عمل؟ �إذا كانت م�س�ألة
ق�سما من ال�شريعة يف مقابل �أق�سام �أخرى ،وبابًا من �أبوابها ،وف�ص ًال من
احلكم ً
ف�صولها ،ف�إنه يف هذه احلال ي�ستقيم عمله يف �سائر وجوه حياته ،و�إن مل ي�ستقم يف
م�س�ألة احلكم� ،إذ ال عالقة تكاملية� ،أو تفاعلية ،بني ق�سم وق�سم� ،أو باب وباب،
كما لو �صام ومل ي�صلِّ � ،أو �صلَّى يو ًما ومل ي�صلِّ يو ًما �أو �صلى فري�ضة ،وترك
((( امل�صدر نف�سه.95 /1 ،
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�أخرى ،ونظائر ذلك ،ففي جميع هذه الأمثلة ال ت�ؤثر املع�صية على الطاعة ،وال
متحو ال�سيئة احل�سنة .وعلى هذا قوله تعاىل :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ [التوبة.]102 /
ولكن م�س�ألة احلكم على خالف ذلك ،فهي من ق�ضايا العقيدة وال�شريعة
م ًعا ،وهي تالب�س ومتازج ك ًّال منهما ،ومن هنا ،كان الإخالل بها يجعل ميتة امل�سلم
جاهلية ،ويجعل �أعماله فاقدة لركن من �أركانها.
تعبدية ،و�إمنا
وق�ضية احلكم ،مبا هي من ق�ضايا العقيدة ،لي�ست ق�ضية غيبية ُّ
هي ق�ضية عقلية مو�ضوعية ،تت�صل بالبعد ال�سيا�سي  -االجتماعي للإ�سالم ،كما
التعبدي الفردي� ،أو ال�سلوك الفردي املعي�شي يف الإ�سالم بالن�سبة
تت�صل بالبعد ّ
�إىل امل�سلم ،كما تت�صل بالبعد املجتمعي للإ�سالم باعتباره دين اجلماعة ،وباعتبار
نظام الواجبات الكفائية فيه ،على ما �سنف�صله يف بع�ض �أق�سام هذا البحث.
كثريا مما مل يعتربه الفقهاء واملف�سرون
ويظهر على هدي هذا املنهج �أن ً
�آيات �أحكام هو �آيات �أحكام و�ضعية �سيا�سية� ،أو تنظيمية .وك�أن �سلفنا ال�صالح -
ر�ضوان اهلل عليهم وجزاهم خري اجلزاء على ما ّقدموا من جهد  -قد اعتربوا �آيات
الأحكام ،و�صنفوها على نهج التبويب الفقهي الذي درجوا عليه يف م�ؤلفاتهم
الفقهية ،ففاتهم النظر يف كثري من الآيات التي تت�ضمن �أحكا ًما و�ضعية �سيا�سية،
�أو تنظيمية.
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و�سنحاول يف هذا البحث �أن ندر�س (امل�س�ألة ال�سيا�سية يف الإ�سالم)
من وجوهها الهامة كافة ،على هدي هذا املنهج ،ومن اهلل تعاىل ن�ستمد العون
والتوفيق ،واحلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل على �سيدنا حممد و�آله الطاهرين،
و�صحبه الذين اتبعوه ب�إح�سان.
				

حممد مهدي �شم�س الدين
ع�صر ال�سبت 6 :ربيع الثاين 1410هـ
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الرتابط الداخلي ،والتفاعل بني م�ستويات و�أطر ال�شريعة والعقيدة

در�سا عمي ًقا للعقيدة الإ�سالمية ،وال�شريعة الإ�سالمية ،ي�ستك�شف
�إن ً
العالقات الداخلية ،بني جزئيات ومفردات العقيدة ،ومع مبادئها وقواعدها الكلية،
امل�سلمينْ .
والعالقات بني العقيدة وال�شريعة ،هو در�س �ضروري للفقيه واملفكر َ
�إن هذا الدر�س يك�شف عن ترابط وثيق ،عملي وتفاعلي ،بني جميع كليات
وجزئيات العقيدة وال�شريعة الإ�سالميتني .ويك�شف نتيجة لهذا الرتابط عن
بناء نظري كامل متكامل ،يف خطوطه ومبادئه العامة الكلية ،ومفرداته وجزئياته
يكون ك ًّال واح ًدا ،ي�ؤ ّثر �أي حذف� ،أو جتاهل ملبد�أ من مبادئه� ،أو
التف�صيلية ،بحيث ّ
تف�صيل من تف�صيالته الثابتة ،على التما�سك والهيكلية العامة ُبر َّمتها.
وقد نبهنا �إىل هذه احلقيقة العظيمة املعجزة يف الإ�سالم يف كتابنا (بني
اجلاهلية والإ�سالم) قبل ما يقرب من ع�شرين عا ًما؛ حيث قلنا يف ف�صل (احلرية
وامل�س�ؤولية ال�شخ�صية) من هذا الكتاب:
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«�أ�ستطرد هنا لأ�شري �إىل �أن مما يجب �أن يك�شف النقاب عنه هو البناء
الهيكلي الكامل ،وب�أق�صى ما ي�ستطاع من التف�صيل ،للدين الإ�سالمي يف مبادئه
العامة ،وعقيدته ،و�شريعته ،و�أخالقياته ،وتو�ضيح العالقات املتفاعلة بني هذه
املكونات للدين الإ�سالمي احلنيف ،ف�إن ذلك �إذا مت ف�سينك�شف للنا�س منه �أمر
ّ
عظيم من �إعجاز اهلل �سبحانه وتعاىل يف هذا الدين.
«وما كتب حتى الآن يف هذا املو�ضوع ال�شريف  -يف حدود ما اطّ لعت
يقي�ض لهذا
عليه  -ال ّ
يتعدى الإ�شارات الب�سيطة ال�سريعة� .أ�س�أل اهلل تعاىل �أن ّ
الأمر من ينجزه ،و�أن يعطيني ف�سحة من العمر ،وتوفي ًقا ،لإجنازه»(((.
ال�شاهد القر�آين

وقد ورد يف القر�آن الكرمي ما يدل على هذه احلقيقة يف �آيات عدة منها:
(( (1قوله تعاىل :ﮋ....

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮊ [البقرة.]85 /

ف�إن اهلل تعاىل قد �أنكر على ه�ؤالء القوم اتباعهم املنهج االنتقائي يف موقفهم
من دين اهلل ،وحذَّ رهم من اخلزي يف الدنيا ،ومن �أ�شد العذاب يف الآخرة� ،إذا
�أ�صروا على اتباع هذا املنهج التجزيئي للدين؛ لأنهم بذلك يخرجون عن الدين.
((( حممد مهدي �شم�س الدين ،بني اجلاهلية والإ�سالم� ،ص  ،110من�شورات امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر
والتوزيع ،الطبعة الثالثة ،بريوت.
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(((2قوله تعاىل :ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﮊ [�آل عمران.]119 /
ف�إن اهلل تعاىل قد جعل امل�ؤمنني بالكتاب كله ملزمني ب�أن تكون مواقفهم
العملية من�سجمة مع �إميانهم� ،إذ بذلك يتكامل الإميان يف نف�سه ،ويتكامل يف
تعبريا عن تكامل وترابط الإ�سالم
توجيه احلياة العملية ،وبذلك تكون حياتهم ً
يف كلٍّ واحد.
مغزى االرتداد ب�إنكار ال�ضروري

وحقيقة �أن الإ�سالم «كلٌّ واحد» تظهر يف احلكم بارتداد ِ
املنكر ل�ضروري
من �ضروريات الإ�سالم� ،إذا مل يكن الإنكار عن �شبهة .وهو ما دلت عليه روايات
كثرية((( ،و�صرح به كثري من فقهاء امل�سلمني((( ،واعتربه علماء الكالم من
البديهيات.
ف�إن هذه امل�سلَّمة العقيدية والفقهية (كفر منكر ال�ضروري) ال ميكن �أن تفهم
على وجه �صحيح �إال من زاوية �أن الإ�سالم (كلٌّ واحد) مرتابط مت�شابك الأجزاء،
((( و�سائل ال�شيعة� ،27 - 20 /1 ،أبواب مقدمة العبادات ،باب  ،2الأحاديث  2و 10و 11و 15و.18
((( قال ال�شيخ يف (النهاية 711 ،و« :)713من �شرب اخلمر م�ستح ًّال لها حل دمه ..ومن ا�ستحلّ امليتة� ،أو الدم،
�أو حلم اخلنزير ،ممن هو مولود على فطرة الإ�سالم ،فقد ارتد بذلك عن الدين ،ووجب عليه القتل بالإجماع».
و�إىل هذا ذهب ال�سيد ابن زهرة يف (الغنية) يف بحث الردة ،واملحقق يف (ال�شرائع) و(الإر�شاد) ،وظاهر عبارة
(ك�شاف الغطاء)� ،أن امل�س�ألة �إجماعية حيث عبرَّ عن احلكم بالكفر ،حتى مع احتمال ال�شبهة ،ب�أنه (مذاق
الأ�صحاب).
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ولي�س (جمموع �أمور) ،ومن ثم ف�إنكار جزء منه� ،أو تف�صيل فيه ،ي�ؤدي �إىل �إنكار -
ولو غري مبا�شر  -للجميع .ف�إن الوحدة الداخلية تنهار بالإنكار لل�ضروري فيه.
وي�ستدعي �إنكار ال�ضروري �إنكار ما يالزمه من �ضروريات وغريها ،وهي ت�ستلزم
�ضروريات �أخرى ي�سري �إليها الإنكار ،بال فرق يف ذلك بني �أن يكون الإنكار
لأعظم الأحكام ال�شرعية حرمة �أو �أهمية كالأمور التي بني عليها الإ�سالم ،وبني
�أن يكون دون ذلك من �أحكام اهلل التي ثبت بال�ضرورة �أنها من �شرع اهلل.
ومن هنا فتعليل الفقهاء واملتكلمني ل�سبب الكفر ب�إنكار ال�ضروري ،ب�أنه
تكذيب للنبي  ،ال يعني �أنه �إ�ساءة و�إهانة للر�سول  ،و�إمنا يعني �أنه �إنكار
للنبوة ،من حيث �إنها تبليغ للإ�سالم عن اهلل ،باعتباره ك ًّال واح ًدا.
ولعل عبارة (جممع الربهان) املحكية يف (مفتاح الكرامة) تومئ �إىل هذه
احلقيقة؛ حيث قال« :املراد بال�ضروري الذي يكفر ،ونكره الذي ثبت عنده يقي ًنا
كونه من الدين ولو بالربهان ،ولو مل يكن جمم ًعا عليه� ،إذ الظاهر �إن دليل كفره
هو �إنكار ال�شريعة ،و�إنكار �صدق النبي  مث ًال يف ذلك الأمر.»..
ف�إن قوله� ..« :إن دليل كفره هو �إنكار ال�شريعة »...يومئ �إىل ما ذكرنا.
وهذه امل�سلَّمة العقيدية ،والفقهية ،هي التعبري الفقهي الكالمي عن الآية
املباركة :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ...ﮊ.
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ومما ي�ؤكد هذا ما ورد يف رواية (عبد الرحيم الق�صري) ،عن �أبي عبد اهلل 

يف ال�س�ؤال عن الإميان ما هو ،فكتب �إليه ...« :والإميان هو الإقرار بالل�سان ،وعقد
يف القلب ،وعمل بالأركان ،والإميان بع�ضه من بع�ض.(((»...
نظرة �أولية جزئية

متهيد
مما يجب �أن يالحظ هنا �أنه مل يرد يف �أ�صل ال�شريعة تق�سيم �أحكامها �إىل
عبادية ،ومعاملية ،و�سيا�سية ،وما �إىل ذلك مما جرى عليه امل�صطلح الفقهي ،وبني
عليه التبويب احلديثي والفقهي.
لقد كان الت�شريع ينزل على قلب ر�سول اهلل  ،ويتكامل ،لي�صوغ حياة
الإن�سان كلها بكل ما لها من �أبعاد ،فينزل القر�آن وتنزل ال�سنة ،وفيهما  -يف ن�ص
واحد  -حكم �شرعي ملا ا�صطلح عليه با�سم (العبادة) ،وحكم �شرعي ملا ا�صطلح
عليه (املعاملة) ،وحكم تنظيمي �أو �سيا�سي ،وكلها تتوا�شج((( فيما بينها بعالقات

((( �أ�صول الكايف .27 /2 ،راجع امللحق الأول يف نهاية هذا الكتاب.
((( تتوا�شج :تتداخل( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب ،و�سوف
ي�ستعمل الرمز (م) الح ًقا للإ�شارة �إىل ذلك).
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من داخلها ،وترتكز  -متوا�شجة  -على مو�ضوع واحد هو الإن�سان امل�سلم ،فر ًدا،
وجماعة ،و�أمة.
ومن �أمثلة ذلك يف القر�آن الكرمي �أن اهلل تعاىل قرن الإميان به  -وهو التزام
قلبي تعبريه املبا�شر يف العبادة املح�ضة  -باجلهاد يف �سبيل اهلل بالأموال ،والأنف�س،
وهو عمل �سيا�سي مادي يت�صل باملجتمع ال�سيا�سي وم�ضمونه العقيدي ،والثقايف،
واالقت�صادي ،ودوره الإقليمي والعاملي .وهذا وذاك يت�صالن ات� ً
�سببيا
عمليا ًّ
صاال ًّ
بامل�صري الأُخروي للم�سلم ،وهو النجاة يف الآخرة ،والفوز بر�ضوان اهلل ،رزقنا اهلل
�إياه.
فمن ذلك قوله تعاىل :ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ  .ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ .ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  .ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ

ﯺﮊ [ال�صف.]13-10 /

وقوله تعاىل:ﮋﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂﮊ ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﮊ [التوبة.]88-86 /
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ومن �أجل تكوين فكرة �أولية ،جزئية وحمدودة ،عن حقيقة� :إن الإ�سالم
كلٌّ واحد  -ال تغني عن الدرا�سة التحليلية ال�شاملة  -نالحظ �أن الت�شريع
الإ�سالمي يت�شخ�ص يف ثالثة �أطر عامة ،هي:
(((1ت�شريعات للفرد امل�سلم.
(((2ت�شريعات للأ�سرة امل�سلمة.
(((3ت�شريعات للجماعة واملجتمع امل�سلم.
ولدى الت�أمل يف ت�شريعات كل �إطار ،ف�إننا جنده يالب�س الإطارين الآخرين،
حكما للفرد مبعزل تام
ويتداخل معهما يف جميع م�ستوياته و�أبعاده ،فال تكاد جتد ً
حكما للجماعة واملجتمع
عن التكاليف املتعلقة باجلماعة واملجتمع ،وال تكاد جتد ً
حكما من �أحكام الأ�سرة معزو ًال عن �أحكام
لي�س للفرد عالقة به ،وال تكاد جتد ً
الفرد واجلماعة.
 -1ت�شريعات الفرد امل�سلم
(�أ) اجلانب العبادي املح�ض:

من ت�شريعات الفرد امل�سلم ما يت�صل باجلانب العبادي التعبدي املح�ض
هلل تعاىل .وهو تعبري عملي ،مادي ،مبا�شر ،عن عقيدة التوحيد هلل تعاىل ،واالتباع
للنبي  نتيجة للإميان بالنبوة.

30

يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

30

وذلك من قبيل ال�صلوات املفرو�ضة ،و�صالة النافلة ،وحج الإ�سالم ،وحج
النافلة ،و�صوم �شهر رم�ضان ،و�صوم النافلة ،و�صوم الكفارة ،وما رغَّ ب اهلل تعاىل
وح�ض عليه ،من النوافل يف هذه العبادات ،من تالوة القر�آن ،والدعاء،
فيهَّ ،
والذكر ،والت�سبيح ،وما يت�صل بكل ذلك من �ش�ؤون الطهارة ال�شرعية ،والنظافة،
واللبا�س ،والزينة ،وغريها.
�إن �شروط ومقدمات هذه العبادات تالب�س �أحكا ًما تت�صل بالزمان واملكان،
ونوع عالقة امل�سلم باملكان ،واملاء ،والرتاب ،والثياب ،وال�سفر ،واحل�ضر ،وحاجات
الآخرين �إىل املال ،والطعام ،وال�شراب ،وغري ذلك.
ويف هذا ال�ش�أن العبادي املح�ض وما يت�صل به ،وغريه ،نالحظ �أن ال�شارع
أمورا تت�صل ب�سالمة البيئة ،ونظافة املدن والتجمعات ال�سكنية
املقد�س قد الحظ � ً
فيما وجه �إليه امل�سلم من �آداب التخلي ،ب�أن ال يبول �أو يتغوط يف �شطوط الأنهار،
�أو يف يفء النزال (حمطات ا�سرتاحة امل�سافرين) ،واحلدائق العامة ،واملنتزهات،
وال يف م�ساقط الثمار ،وحتت الأ�شجار املثمرة يف الب�ساتني ،واملزارع ،وغريها ،وال
يف جادة الطريق ،وال يف مورد مياه ،وال يف جاري املياه� ،أو راكدها ،وال يف احلمام
(حيث الربكة التي ينظف فيها امل�ستحمون �أج�سامهم) ،والتوجيه الوارد ب�ش�أن
ترك القمامة يف البيت ،ونظافة ال�شوارع و�أفنية البيوت(((.
((( و�سائل ال�شيعة� ،231 - 228 /1 ،أحكام اخللوة ،الباب  ،15و�ص  ،213 - 212الباب  ،2ح  ،1و- 272 /11
 ،274جهاد النف�س ،باب  ،49ح  ،17 - 14و�صفحة  ،276 - 275ح .1
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وال تخت�ص هذه الت�شريعات بالطهارة ال�صالتية ،و�إمنا هي عامة مطلقة جلميع
واملحدثني ذكروها  -يف ال�سنة والفقه  -يف �أبواب
حاالت امل�سلم ،ولكن الفقهاء ِّ
الطهارة ل�صلتها بالعبادة ال�صالتية.
وينبغي الإ�شارة هنا �إىل التكاليف ال�شرعية املت�صلة بعالقة امل�سلم بالبيئة
عمو ًما ،وعالقته بالطبيعة.
ومن ذلك :حماية احلياة احليوانية يف الطبيعة بالنهي عن �صيد اللهو،
وتقييد ال�صيد لأجل �إ�شباع احلاجة �إىل الطعام ،بقيود متنع من ا�ستنزاف احلياة
احليوانية.
فمن ذلك :ما روي من �أن النبي  �أر�سل ال�صحابي امل�شهور (�ضرار بن
الأزور) �إىل منع ال�صيد من (بني �أ�سد)(((.
عليا  نهى عن �صيد احلمام يف الأم�صار ،ورخ�ص
وما روي من �أن الإمام ًّ
يف �صيدها بالقرى)(((.
ومن ذلك :نهي النبي  عن �أكل حلوم احلمر الأهلية ،لئال تنقر�ض،
�أو ينق�ص عددها مع احلاجة املا�سة �إليها يف احلمل والتنقل .وهذا من النواهي
ال�صادرة لبيان حكم تنظيمي واليتي اقت�ضته م�صلحة املجتمع ،ال لبيان حكم
((( الإ�صابة( 209 - 208 /2 ،ترجمة �ضرار بن الأزور).
((( من ال يح�ضره الفقيه.321 /3 ،
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حاكما
�إلهي ثابت يف �أ�صل ال�شرع؛ �أي �إن النبي  نهى عن ذلك باعتباره ً
وقائ ًدا ،ففي رواية عن الإمام الباقر  ،يف جواب من �س�أله عن �أكل حلوم احلمر
الأهلية ،قال« :نهى ر�سول اهلل  عنها يوم (خيرب) ،و�إمنا نهى عن �أكلها يف ذلك
حرم اهلل  يف القر�آن!»(((.
الوقت لأنها كانت حمولة النا�س ،و�إمنا احلرام ما َّ
ومن ذلك :حماية الأحرا�ش والغابات العامة ،باعتبارها ملكية للدولة� ،أو
للأمة ،مينع من الت�صرف بها بغري ا�ستئذان ،كما مينع الت�صرف الزائد على احلدود
الالزمة للحاجة.
ومن ذلك :حترمي �إف�ساد الطرق العامة امل�شرتكة ،بالتخريب ،والأقذار،
وغري ذلك من الأحكام ،وحماية البنية املجتمعية كفر�ض احلجر ال�صحي ،وحترمي
�إحداث ال�ضجيج.
والأوامر يف هذه الواجبات وامل�ستحبات ،هي �أوامر �شخ�صية متا ًما ،ويف
امل�صطلح الفقهي :واجبات وم�ستحبات عينية تعيينية .وكذلك النواهي بطبيعة
احلال ،نوا ٍه �شخ�صية متا ًما.
(ب) اجلانب احلياتي:

ومن ت�شريعات الفرد امل�سلم ما يت�صل باجلانب احلياتي من ق�ضايا امل�أكل،
وامل�شرب ،وامللب�س ،وامل�سكن ،والأن�شطة االقت�صادية املت�صلة بها ،واملتوقفة
((( الكايف.246 /6 ،
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عليها؛ مثل :التجارة ،والزراعة ،واحلرف ،وال�صناعات ،والإجارات ،و�سائر �أنواع
املكا�سب ،وما تولده من �أن�شطة وعالقات.
والتكاليف يف هذا الق�سم ،يتداخل فيها التكليف ال�شخ�صي اخلا�ص
(الواجب العيني التعييني) ،مع التكليف العام الذي يت�صل باملجتمع( :الواجب
الكفائي).
فما كان مما يتوقف عليه انتظام حياة الفرد نف�سه ،وتقت�ضيه �ضرورته ،يكون
�شخ�صيا عليه ،وما زاد عن �ضرورته ،وتوقف عليه توفري الكفاية� ،أو ال�ضرورة
واجبا
ً
ًّ
�شخ�صيا ،ذا طابع عام ،وهو ما ا�صطلح عليه
واجبا
للجماعة� ،أو للمجتمع ،يكون ً
ًّ
الفقهاء بـ «الواجب الكفائي».
والوجوب الكفائي �سنخ من الت�شريع يتفرد به الإ�سالم وحده  -فيما
نعلم  -من بني ال�شرائع كلها ،وهو ت�شريع عام ،ترتتب على التق�صري يف امتثاله
م�س�ؤولية �شخ�صية.
(ج) اجلانب املجتمعي:

ومن ت�شريعات الفرد امل�سلم ما يتعلق برابطته  -مبا هو فرد م�سلم  -بالأفراد
امل�سلمني الآخرين ،بالعنوان العام لهم� ،أي مبا هم م�سلمني فقط� ،أو بعناوين �أخرى
م�ضافة �إىل هذا العنوان العام كالأرحام ،واجلريان ،والقوم ،واملجتمع.
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وهذه الت�شريعات هي واجبات التعاون والرب ،وحرمة الإيذاء والإ�ضرار،
والإزعاج ،والقيام بواجب الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،والتعامل،
والتوا�صل ،والتعاي�ش باملعروف والإح�سان ،و�سائر ما يتعلق ب�آداب وواجبات
املعا�شرة وحمرماتها ،مثل �إ�صالح ذات البني ،وال�سعي يف حوائج النا�س ،والقول
للنا�س ح�س ًنا ،وحترمي الغيبة ،والنميمة ،والقذف ،والكذب ،و�شهادة الزور،
والغ�ش ،وما �إىل ذلك(((.
هذه هي اجلوانب التي تظهر فيها الت�شريعات املوجهة �إىل الفرد امل�سلم.
وهذه واجبات وحمرمات �شخ�صية .وقد يالب�س بع�ضها (الوجوب الكفائي)
الذي يدمج تكاليف املجتمع بتكليف الأفراد ،وبالعك�س.
دمج التكاليف املتنوعة ،وتداخلها ،وتكاملها

هذا الدمج بني الفرد واجلماعة ،و�ش�ؤون الفرد ،و�ش�ؤون اجلماعة ،ال يخت�ص
باملجال احلياتي للفرد ،وعالقته  -باعتباره فر ًدا وحي ًدا متوح ًدا ،لو مل يكن يف
العامل غريه ،لكان مكل ًفا  -بالأفراد الآخرين  -باعتبار كل واحد منهم فر ًدا
وحي ًدا متوح ًدا ،لو مل يكن يف العامل غريه ،لكان مكل ًفا  -واجلماعة باعتبارها
جماعة ذات �شخ�صية معنوية عامة ،تذوب فيها خ�صو�صيات الأفراد ،وذلك عن
((( مل يو�ضع باب خا�ص لهذا الق�سم من التكاليف ال�شرعية يف ت�صنيف احلديث والفقه الذي درج عليه امل�ؤلفون.
ومفردات هذا الق�سم منت�شرة يف �أبواب كثرية؛ منها� :أبواب املعا�شرة وال�سفر ،و�أبواب �آداب البيع والنكاح،
والق�ضاء واحلدود واجلنايات ،ومنها ما يت�صل بامل�ساكن وبنائها ،وما يحفر فيها وحولها من �آبار وم�صارف
للنفايات ،وحرمي املنزل ،وغريه ،وحرمات امل�ساكن ،وامل�سائل املتعلقة بال�ضجيج ..وغري ذلك مما يجده املتتبع.
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طريق هذا الإبداع الت�شريعي العظيم املتمثل بالتداخل ،والرتابط ،والتكامل -
تقريبا  -بني الوجوب العيني التعييني ،وبني الوجوب
على جميع امل�ستويات ً
الكفائي...
قلنا� :إن هذا الدمج ال يخت�ص بذلك ،و�إمنا يتعداه لي�شمل �أ�شد �ش�ؤون
الفرد �شخ�صية ،وخ�صو�صية ،ذاتية ،وهو املجال العبادي املح�ض.
ففي حني �أن ال�شارع املقد�س حث ورغب يف ال�شرع الإ�سالمي ،امل�سلم
على ممار�سة عباداته التطوعية (النوافل) ،من �صالة و�صيام و�صدقة ،يف ال�سر،
بحيث ال يطلع عليه عامة النا�س((( فقد �شرع اهلل تعاىل العبادات الكربى يف
نظام العبادة الإ�سالمي ،وهي واجبات عينية تعيينية ،بحيث ت�ؤدى يف مظهر
جماعي يدمج الأمة كلها يف عبادة واحدة ،وذلك من جهة توقيت العبادات
بوقت واحد  -كما يف ال�صلوات اخلم�س ،و�صيام �شهر رم�ضان � -أو توقيتها بوقت
واحد ،ومكان واحد ،كما هو ال�ش�أن يف عبادة احلج ،و�صالة اجلمعة.
بل قد يقال� :إن �إقامة ال�صالة اليومية جماعة جتب كفاية �إذا �أدى تخلف
املكلفني عن ح�ضور �صالة اجلماعة �إىل تعطيلها ،كما رمبا ي�ستفاد ذلك من الأخبار
هم ب�إحراق قوم كانوا ي�صلون يف منازلهم ،وال ي�صلون
امل�صرحة ب�أن ر�سول اهلل  ّ
اجلماعة ،وما ورد يف �ش�أن جريان امل�سجد ،وغري ذلك(((.
((( و�سائل ال�شيعة( 80 ،77 /1 ،كتاب الطهارة) الباب  17و�ص  ،78 - 74الباب .14
((( و�سائل ال�شيعة� ،377 /5 ،أبواب �صالة اجلماعة ،الباب  ،1ح  2و 7و ،10والباب  ،2وكتاب ال�شهادات ،ما
يعترب يف ال�شاهد ،باب  ،41والباب  ،2ح  7و 8و .9وج  ،119 - 118 /18ال�شهادات ،باب  ،41ح  1و.2
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كما �أنه قد يقال بوجوب احلج كفاية على من حج حجة الإ�سالم �إذا حدث
ما ي�ؤدي �إىل امتناع النا�س عن احلج بنحو ترتب عليه تعطيل البيت احلرام ،وم�شاعر
احلج .ورمبا ي�ستفاد ذلك مما ورد من الروايات يف �أن الإمام يجرب النا�س على احلج
�إذا تركوه ،و�إن مل يكن لهم مال �أنفق عليهم من بيت املال(((.
بل �إن اهلل تعاىل يعلمنا يف الإ�سالم ،ويك�شف لنا عن العالقة التفاعلية
التكاملية بني العقيدة والعبادة املح�ضة ،وبني امل�س�ألة ال�سيا�سية وتركيب املجتمع
ال�سيا�سي ،وذلك كما يظهر يف قوله تعاىل :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ [�آل عمران.]64 /

بل �إن اهلل تعاىل علمنا يف القر�آن ،وك�شف لنا عن العالقة ال�سببية من جهة،
والتفاعلية  -التكاملية من جهة �أخرى ،بني عقيدة التوحيد ،وبني خالفة الإن�سان
يف الأر�ض.
فخالفة الإن�سان يف الأر�ض لي�ست مطلقة غري م�شروطة ،و�إمنا هي م�شروطة
بالتوحيد ،وغري امل�ؤمن بعقيدة التوحيد ،ال ي�شمله مبد�أ اال�ستخالف.
وهذه اخلالفة على ق�سمني :خالفة عامة ،وخالفة خا�صة.
((( الو�سائل� ،16 - 15 /8 ،أبواب وجوب احلج ،الباب  ،15ح  1و ،2والباب .4

37

الف�صل الأول :الإ�سالم ٌّ
كل واحد

37

�أما اخلالفة العامة :فهي م�شروطة بالتوحيد و�إعمار الأر�ض .وال يخل بها ما
ي�شوب التوحيد من �شوائب ،وما يالب�س الإعمار من �إف�ساد.
و�أما اخلالفة اخلا�صة  -خالفة اال�صطفاء :فهي خالفة ال�صاحلني املوحدين
املخل�صني ،وامل�صلحني املخل�صني ،الذين ال ي�شوب �إ�صالحهم �إف�ساد «وال
يف�سدون يف الأر�ض بعد �إ�صالحها ،وال َي ْع َث ْون يف الأر�ض مف�سدين»(((.
وقد ف�صلنا الكالم عن هذا املو�ضوع املهم ،ب�صورة �شاملة ،يف مو�ضع �آخر،
فلرياجع(((.
 -2ت�شريعات الأ�سرة امل�سلمة

عرب كثري من الفقهاء عن عقد النكاح ب�أنه «عقد فيه �شائبة العبادة»(((.
((( مقتب�سة من �آيات عدة يف القر�آن الكرمي[ :الأعراف[ ،]56 /الأعراف[ ،]85 /هود[ ،]85 /ال�شعراء،]183 /
[العنكبوت ]36 /وغريها( .وميكن �أن ي�ستنتج من ا�شرتاط اخلالفة بالتوحيد ،احلكم اخلا�ص بامل�شركني يف
باب اجلهاد ،واختالف �أهل الكتاب عنهم ،ب�سبب عدم وجدانهم ل�شرط اال�ستخالف).
((( راجع امللحق الثاين يف نهاية هذا الكتاب.
((( هذا املعنى ي�ستفاد من الأخبار الكثرية  -ولعلها متواترة  -الواردة يف احلث على الزواج ،والرتغيب به ،وجعله
قري ًنا للكثري من الطاعات ،ومكم ًال للدين .وكذلك الأخبار الواردة يف ا�ستحباب ال�صالة والدعاء عند العزم
عليه ،وعند خطبة النكاح ،وعند الدخول على الزوجة ومبا�شرتها .وهي مذكورة يف �أبواب مقدمات النكاح
و�آدابه يف (و�سائل ال�شيعة) وغريها.
وقد ذهب (داود الظاهري) �إىل القول بوجوب الزواج مطل ًقا .وعن غريه وجوبه على خ�صو�ص من تاقت
نف�سه .وذهب بع�ض الفقهاء �إىل وجوبه الكفائي� ،أي وجوب ما يقوم به النوع ،حتى لو فر�ض كف �أهل ناحية،
�أو م�صر ،عن النكاح ،وجب على احلاكم �إجبارهم عليه .وقد ناق�ش �صاحب (اجلواهر) يف ذلك مبا ال يرد
�أ�صل الدعوى ،ونحن نرجح الوجوب الكفائي يف بع�ض احلاالت .ولبحث امل�س�ألة مو�ضع �آخر .راجع (جواهر
=
							
الكالم.)14 - 13 /29 ،
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فالو�ضع الأ�سري يف ال�شريعة الإ�سالمية لي�س جمرد تعبري عن التزام
قانوين بني الرجل واملر�أة ،ولي�س جمرد ارتباط عاطفي و�أدبي بينهما ،و�إمنا هو ذلك
كله ،وفيه  -زيادة على ذلك � -شيء من معنى العبادة ،لأنه التزام روحي بني
الرجل واملر�أة وذريتهما ،ولأنه يتكون لتحقيق غاية من غايات خلق اهلل للأر�ض
والإن�سان ،وا�ستخالف الإن�سان يف الأر�ض
= ولعل �أول من �صرح بت�ضمن عقد النكاح ملعنى العبادة العالَّمة (احللي) فقد قال يف (التذكرة )581 /2 ،يف
م�س�ألة انعقاد النكاح الدائم بلفظ التمتع� ،أو بغري لفظي الإنكاح والتزويج« :فالنكاح نوع من العبادة ،لورود
الندب فيه ،والإنكار يف العبادات متلقاة من ال�شارع ،والقر�آن ورد بهذين اللفظني دون غريهما».
وممن ذكر هذا املعنى ال�شهيد الثاين يف (امل�سالك) يف مو�ضعني:
خ�صو�صا النكاح ،ف�إنه
فقال يف امل�س�ألة ال�سابقة نف�سها يف (« :)442 /2والعقود الالزمة ال تقع بالألفاظ املجازية
ً
مبني على االحتياط ،وفيه �شوب من العبادات املتلقاة من ال�شارع.»..
وقال يف م�س�ألة عدم �صحة ا�شرتاط اخليار ،م�ستد ًّال على ذلك بقوله ..« :ولأن فيه �شائبة العبادة كما مر،
والعبادات ال يدخلها اخليار»( .امل�سالك.)445 /1 ،
ومنهم الفا�ضل (الهندي) يف (ك�شف اللثام)9 /1 ،؛ حيث قال يف م�س�ألة اخليار يف النكاح ...« :ولأن فيه
						
�شوبًا من العبادة ،وال خيار فيها».
ومنهم ال�سيد الطباطبائي يف (املناهل)539 ،؛ حيث قال يف م�س�ألة �ألفاظ العقد �إن يف النكاح �شوبًا من العبادة
بل �صرح يف (التذكرة) ب�أنه من العبادات...
ومنهم �صاحب (اجلواهر) حيث تعر�ض للم�س�ألة يف مبحث �ألفاظ العقد )133 /29( :فقال ..« :و�إىل ما
يف النكاح من �شوب العبادة التي ال تتلقى �إال من ال�شارع ..لكن ال ريب يف �أن االحتياط ال ينبغي تركه
خ�صو�صا يف النكاح الذي فيه �شوب من العبادات املتلقاة من ال�شارع» ،وقال يف ( )149 /29يف م�س�ألة اخليار
ً
يف النكاح�« :إن عقد النكاح فيه �شائبة العبادة التي ال يدخلها اخليار.»..
ومنهم املحقق (الكركي) يف (جامع املقا�صد) ،وال�سيد احلكيم يف (امل�س َت ْم َ�سك )404 /14 ،من م�س�ألة اخليار
يف عقد النكاح.
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وقد و�ضع ال�شارع املقد�س ت�شريعات لت�أ�سي�س الأ�سرة ،وما يتعلق بها ،ويطر�أ
عليها ،من �ش�ؤون الوفاق واخلالف ،والعجز االقت�صادي ،واملر�ض واملوت ،وغري
ذلك.
فكانت للأ�سرة ت�شريعات :منها ما هو ذو طابع تنظيمي يحدد مواقع
�أع�ضائها ،ويوزع ال�سلطة داخل الأ�سرة ،ويحدد احلقوق وااللتزامات .ومنها ما هو
ذو طابع اقت�صادي يحدد م�س�ؤولية الإنفاق ومنها ما هو ذو طابع تربوي.
فكانت ت�شريعات الزواج ،والطالق ،واملرياث ،وحقوق الزوجني املتبادلة،
و�أحكام الأوالد وحقوقهم ،وحقوق الوالدين ،و�أحكام الإنفاق على الأ�سرة وعلى
الوالدين ،وهو قد يق�ضي �شر ًعا وجوب العمل والك�سب على الزوج ،والأب،
�أو االبن ،وعالقات الو�ضع االقت�صادي للأ�سرة بالأموال العامة (بيت املال) يف
بع�ض احلاالت التي يتعني على ويل الأمر فيها �أن يتوىل النفقة على الأ�سرة،
�أو على بع�ض �أفرادها ،وعالقات الو�ضع االقت�صادي للأ�سرة بامل�س�ؤولية العامة،
للمجتمع عن توفري احلد الأدنى  -على الأقل  -من احلاجات املعي�شية لأفراده.
آثارا حقوقية
والإخالل بالتزام هذه الت�شريعات ،واالمتثال لها ،ي�ستلزم � ً
وم�س�ؤوليات على املخلّ بها من زوج� ،أو زوجة� ،أو ولد� ،أو �أم� ،أو �أب.
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وهذا كله يقت�ضي وجود �سلطة مرجعية خمولة بالتدخل �إذا طلب منها ذلك،
�أو من دونه ،لإعادة النظام ،و�إقرار العدالة يف الأ�سرة التي تتعر�ض لالختالل� ،أو
يتعر�ض بع�ض �أفرادها للظلم بانتهاك حق من حقوقه.
وهكذا نرى �أن الو�ضع الأ�سري يالب�س العبادة من جهة ،ويقت�ضي �سلطة
قائما بذاته منف�ص ًال
ما يف املجتمع من جهة �أخرى .فم�ؤ�س�سة الأ�سرة لي�ست �شي ًئا ً
عن الفرد واملجتمع وت�شريعاتهما ،ولي�ست �شي ًئا منف�ص ًال عن العبادة والن�شاط
الدنيوي وت�شريعاتهما ،و�إمنا هي مو�صولة الو�شائج ت�شري ًعا بذلك كله.
 -3ت�شريعات اجلماعة واملجتمع

ت�شمل هذه الت�شريعات للجماعة واملجتمع حقو ًال وجماالت عدة:
منها :الت�شريعات املالية واالقت�صادية ،من قبيل ت�شريعات ال�ضرائب
املالية ،والأرا�ضي ب�أق�سامها ،و�أق�سام ا�ستثمارها ،واملياه ،واملعادن الظاهرة والباطنة،
و�أحكام ال�سوق ،والتجارة الداخلية واخلارجية.
ومنها :الت�شريعات املتعلقة بالدفاع عن املجتمع الإ�سالمي �ضد القوى
اخلارجية املعادية ،و�ضد الفنت الداخلية (البغاة) ،و�أحكام الثغور ،وما يتعلق
بذلك من جتنيد ،وت�سليح ،ومرابطة ،وما ي�ستلزمه ذلك من �أجهزة ،وم�ؤ�س�سات،
و�أموال ،وق�ضايا الأمن الداخلي (احلرابة والإف�ساد يف الأر�ض).
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ومنها :الت�شريعات املتعلقة بالرتبية ،والتعليم ،والتبليغ ،والدعوة �إىل
الإ�سالم ،وما يتعلق بها من �ش�ؤون وق�ضايا تت�صل بال�سيا�سة اخلارجية والعالقات
مع املجتمعات الأخرى.
ومنها :الت�شريعات املتعلقة بالعالقات اخلارجية ،وامل�س�ؤوليات العاملية
والدولية ،على امل�سلمني ،واملظلومني ،وامل�ست�ضعفني ،يف العامل.
�إن الأوامر والنواهي التي ت�ضمنت هذه الت�شريعات يف الكتاب وال�سنة
موجه �إىل النبي  باعتباره مب ّل ًغا
موج َهة �إىل الأمة (الذين �آمنوا) ،وبع�ضها َّ
َّ
وحاكما.
ً
موجه �إىل الأمة موجه �إليها بنحو الوجوب الكفائي ،فهو تكليف
وما هو ّ
للأفراد ،يف حني �أنه  -بنف�س اخلطاب  -تكليف للأمة ،فيتداخل التكليف
ال�شخ�صي بالتكليف العام ،ويتكامالن من خالل هذه ال�صيغة الت�شريعية.
وليا للأمر وقائ ًدا ،له حق
وما هو موجه �إىل النبي  موجه �إليه باعتباره ًّ
الطاعة على الأمة ،وميلك �سلطة الأمر لها ،بالإ�ضافة �إىل كونه ًّنبيا ،ر�سو ًال ،مبل ًغا
عن اهلل تعاىل.
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خالصة عامة
مما تقدم بيانه  -على �إجماله  -يظهر لنا �أن ال�شريعة الإ�سالمية يف هذه
الأطر الت�شريعية الثالثة متداخلة مرتابطة فيما بينها ،يف �شبكة عالقات داخلية
على م�ساحة الأن�شطة الإن�سانية كلها ،يف جميع م�ستوياتها وجماالتها.
وهذه الو�شائج الداخلية بني الأطر الت�شريعية جتعل من الت�شريعات
املو�ضوعة للجماعة والأ�سرة م�س�ؤوليات على الأفراد ،وجتعل من الت�شريعات
أي�ضا ،وترتب م�س�ؤوليات
املتعلقة بالأفراد ،واملو�ضوعة عليهم ،ت�شريعات للجماعة � ً
وحقوقًا للجماعة وعليها.
ومعظم املبادئ العامة ،والقواعد العامة� ،سارية يف الأطر الت�شريعية الثالثة،
بحيث ي�ستحيل الف�صل احلقيقي بني هذه الأطر ،و�إمنا تظهر ال�شريعة الإ�سالمية
من خالل هذه النظرة العميقة ال�شمولية للفقيه ك ًّال واح ًدا.
وباعتبار �آخر ،ف�إن جميع �أعمال الإن�سان يف هذه الأطر الت�شريعية كلها،
ميكن �أن تكون عبادة مت�صلة احللقات ،وتكون احلياة كلها عبادة باملعنى العام،
حتى �أ�شد الأعمال دنيوية ومادية .وذلك عن طريق وعي �صلة هذه الأعمال
ب�أوامر اهلل تعاىل ونواهيه ،ونية التقرب بها �إليه تعاىل بال�سري على النهج الذي �أمر
به.
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ف�صل ال�شهيد الأول وجه ذلك((( كما عرب عن حالة هذا الوعي والنية
وقد َّ
النا�شئة عنه بقوله:
« ...ومن اخل�سران املبني �أن يجعل املباح حرا ًما فكيف الواجب وامل�ستحب؟
بل معدود من اخل�سران �إن �صرف الزمان يف املباح و�إن قل؛ لأنه ينق�ص من
الثواب ،ويخف�ض من الدرجات .وناهيك خ�سرانًا ب�أن يتعجل ما يفنى ويخ�سر
زيادة نعيم يبقى ،»...ثم قال ...« :وال يظن �أن النية هي التلفظ بقولك� :أجل�س
يف امل�سجد� ،أو �أ�ستمع العلم� ،أو �أدر�سه و� ِّأدر�سه تقربًا �إىل اهلل تعاىل ،ف�إن ذلك ال
عربة به .بل املراد جمع الهمة على ذلك ،وبعث النف�س وتوجهها وميلها �إىل
حت�صيل ما فيه ثواب عاجل� ،أو �آجل تلفظ بذلك �أو ال .ولو ق ُّدر تلفظه بذلك
والهمة غريه ،فهو لغو»(((.
التق�سيم الفقهي �شكلي ال يعرب عن الواقع املو�ضوعي لوحدة ال�شريعة

فقهيا م�ستق ًّال بعنوانه اخلا�ص:
و�إذا كان الفقهاء قد �أفردوا لكل ت�شريع بابًا ًّ
ال�صالة ،وال�صوم ،واحلج ،واجلهاد ،والبيع ،والإجارة ،والق�ضاء ،واحلدود� ...إىل
�آخر ما ذكروه من �أبواب الفقه.
((( القواعد والفوائد ،الق�سم الأول� ،ص  ،120 – 115حتقيق الدكتور ال�سيد عبد الهادي احلكيم ،من�شورات
مكتبة املفيد ،قم – �إيران ،دون تاريخ .والحظ الفوائد 24 ،و 25و 26و 28من فوائد القاعدة الأوىل من قواعد
تبعية العمل للنية.
((( القواعد والفوائد ،الق�سم الأول� ،ص  ،120 – 119القاعدة الأوىل من قواعد النية ،الفائدة .27
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و�إذا كانوا قد ق�سموا الفقه تارة �إىل ثالثة �أق�سام( :عبادات ،وحمرمات،
و�أحكام) كما فعل �أبو ال�صالح احللبي ( 447 - 374هـ) يف كتابه (الكايف)(((،
�أو (عبادات ،ومعامالت ،و�أحكام) كما فعل �سالّر الديلمي (ت  463هـ) يف
كتابه (املرا�سم)(((.
وتارة ق�سموه �إىل �أربعة �أق�سام ،كما فعل ال�شهيد الأول حممد بن مكي
(786 - 734هـ) يف كتابه (القواعد والفوائد) هي( :العبادات ،والعقود،
والإيقاعات ،والأحكام)(((� ،أو (العبادات ،والعقود ،والإيقاعات ،وال�سيا�سات،
وت�سمى الأحكام مبعنى �أخ�ص) ،كما عرب عن ذلك يف كتابه الآخر (ذكرى ال�شيعة
يف �أحكام ال�شريعة)((( ،وتبعهم يف التق�سيم الثالثي �أو الرباعي ،غريهم من
الفقهاء.
�إذا كان هذا التبويب والتق�سيم قد جرت عليه طريقة الفقهاء يف كتاباتهم
الفقهية ،ف�إمنا هو ل�ضرورة البحث والدرا�سة ،ولي�س لأن ثمة فوا�صل وفوارق
حقيقية بني �أطر ال�شريعة الإ�سالمية.
((( الكايف يف الفقه� ،ص  ،110 – 109حتقيق ر�ضا ا�ستادي ،من�شورات مكتبة الإمام �أمري امل�ؤمنني علي� ،أ�صفهان -
�إيران ،دون تاريخ.
((( املرا�سم ،حتقيق الدكتور حممود الب�ستاين ،من�شورات احلرمني – �إيران� ،سنة  1400هـ 1980 -م ،الطبعة
الأوىل� ،ص  ،28والحظ �ص  143و.205
((( القواعد والفوائد ،الق�سم الأول� ،ص .31 - 30
((( ذكرى ال�شيعة يف �أحكام ال�شريعة� ،ص  ،7 – 6من�شورات مكتبة ب�صريتي – �إيران ،دون تاريخ.
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وبرهان ذلك �أن هذا التق�سيم �إىل الأق�سام الأربعة  -وهو يعرب عن نظرة
مبنيا على اعتبار مو�ضوعي عقلي
حتليلية �أكرث ً
تطورا من التق�سيم الثالثي  -لي�س ًّ
يت�صل بجوهر التكليف ال�شرعي ،و�إمنا هو مبني على اعتبار �شكلي.
فقد ق�سموا التكاليف ال�شرعية تارة على �أ�سا�س �أن ما كان منها م�شروطًا
بق�صد القربة �إىل اهلل تعاىل فهو العبادات((( ،و�أخرى على �أ�سا�س �أن ما كان منها
غايته الآخرة فهو العبادات((( ،وثالثة على �أ�سا�س �أن ما يتعلق مب�صالح للعباد ،وال
يتوقف على �إن�شاء قول ،فهو العبادات(((.
والأق�سام الثالثة الأخرى بني تق�سيمها على �أ�سا�س توقف وجودها على
التعبري اللفظي وعدمه :فما يحتاج يف وجوده �إىل عبارة من طرف واحد فهو الإيقاع،
وما يتوقف وجوده على عبارة من الطرفني فهو العقد ،وما ال يحتاج وجوده� ،أو �إيجاده،
�إىل عبارة فهو الأحكام(((.
واختلفوا يف عدد العبادات:
فاعتربها (�أبو ال�صالح احللبي) ع�شرة ،فقال يف ف�صل بيان التكليف ال�سمعي:
((( ذكرى ال�شيعة� ،ص .6
((( القواعد والفوائد ،الق�سم الأول� ،ص .30
((( و�سائل ال�شيعة �إىل �أحكام ال�شريعة� ،ص  ،28ال�سيد حم�سن الأعرجي (املحقق الكاظمي – ت 1227هـ) ط.
حجرية .1320
((( امل�صادر ال�سابقة.
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«التكليف ال�شرعي على ثالثة �أ�ضرب :عبادات ،وحمرمات ،و�أحكام»(((.
ثم قال:
«والعبادات ع�شرة :ال�صلوات ،وحقوق الأموال ،وال�صيام ،واحلج ،والوفاء
بالنذور والعهود والوعود ،وبر الأميان ،وت�أدية الأمانة ،واخلروج من احلقوق والو�صايا،
و�أحكام اجلنائز ،وما تعبد اهلل �سبحانه بفعل احل�سن والقبيح»(((.
ويف مو�ضع �آخر اعترب (العدة) من العبادات ،وقال ..« :لكون العدة من
عبادات الن�ساء ،وافتقار العبادة �إىل نية تتعلق بابتدائها»(((.
أي�ضا ،ولكنه اختلف مع (�أبي
واعتربها ال�شيخ (ابن حمزة الطو�سي) ع�شرة � ً
ال�صالح) يف ت�شخي�صها ،فقال يف (الو�سيلة):
«ف�صل يف بيان �أق�سام العبادات  -عبادات ال�شرع ع�شرة :ال�صالة ،والزكاة،
وال�صوم ،واحلج ،واجلهاد ،وغ�سل اجلنابة ،واخلم�س ،واالعتكاف ،والعمرة،
والرباط»(((.
((( الكايف يف الفقه.110 - 109 ،
((( الكايف يف الفقه.113 ،
((( الكايف يف الفقه .313 ،وابن زهرة ،جوامع الفقه� ،ص  ،68وجعل العالمة (احللي) العلة يف ذلك الإحداد،
املختلف .63 /4 ،وقواعد الأحكام .165 ،وال�شهيد الأول ،القواعد والفوائد ،الق�سم الأول� ،ص .121
((( الو�سيلة �إىل نيل الف�ضيلة� ،ص � – 45أبو جعفر ،حممد بن علي بن حمزة الطو�سي ،املعروف بابن حمزة (من
�أعالم القرن ال�ساد�س ،حتـ .ال�شيخ حممد احل�سون ،من�شورات مكتبة املرع�شي الطبعة الأوىل ،مطبعة اخليام،
قم 1408هـ.
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واخلالف وا�ضح بينهما يف ت�شخي�ص مفردات العبادات مع اتفاقهما يف
العدد.
وذهب فريق �آخر من الفقهاء �إىل �أن عبادات ال�شرع خم�س ،هي( :ال�صالة،
والزكاة ،وال�صوم ،واحلج ،واجلهاد)((( وال يبعد �أن الذاهبني �إىل اعتبار اخلم�س
مت�أثرون بالأخبار الواردة يف بيان دعائم الإ�سالم ،ول�سان �أغلبها (بني الإ�سالم
على خم�س )...وتذكر الواجبات اخلم�سة.
وذهب بع�ض الفقهاء �إىل �أن ما تعبد اهلل به العباد رمبا زاد على خم�سني(((.
ومن الوا�ضح �أن املعيار املو�ضوعي لتق�سيم الفقه ال ينطبق على املعيار
ال�شكلي الذي اعتمدوه ،ومن هنا ا�ضطربت كلماتهم يف تعداد العبادات وح�صرها
يف عدد خم�صو�ص ،مع البون ال�شا�سع يف االختالف بني اعتبارها خم�سة فقط� ،أو
ع�شرة ،وبني رفعها �إىل ما زاد على خم�سني.
ويظهر عدم الدقة يف هذا املعيار يف اعتبار الزكاة ،واخلم�س ،واجلهاد،
والرباط ،من العبادات؛ لأن وجودها يتوقف على ق�صد القربة� ،أو لأن الغر�ض منها
هو الآخرة ،وال تتوقف على �إن�شاء قول ،من و�ضوح عالقة ت�شريع الزكاة واخلم�س
((( منهم ال�شيخ الطو�سي على ما حكي عنه ،ومنهم القا�ضي عبد العزيز بن الرباج (481 - 400هـ) يف كتابه
(املهذَّ ب) ،18 /1 ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي ،قم – �إيران1406 ،هـ ،ومنهم ال�سيد (ابن زهرة) يف الغنية،
جوامع الفقه� ،ص .549
((( و�سائل ال�شيعة �إىل �أحكام ال�شريعة� ،ص .28
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والكفارات و�سائر حقوق الأموال بال�ش�أن االقت�صادي  -االجتماعي للأمة
الإ�سالمية ،واملجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،وعد اجلهاد والرباط من العبادات
املح�ضة مع و�ضوح عالقتها ب�سالمة كيان الأمة و�ش�أنها الدفاعي الع�سكري.
ويظهر عدم الدقة يف عد (الو�صية) عند (�أبي ال�صالح احللبي) واملحقق
(الكاظمي) من العبادات ،مع �أنها ح�سب املعيار الذي اعتمدوه لتق�سيم الفقه
ينبغي �أن تعد من الأحكام .قال (�أبو ال�صالح) يف ف�صل الو�صية:
«قدمنا يف كتاب العبادات وجوب الو�صية ،ودخولها يف جملة ما ابتد�أ اهلل
التعبد به كغريه ...لدخولها يف العبادات»(((.
وكذلك يظهر عدم الدقة يف اعتبارهم العتق من الإيقاعات؛ لأن وقوعه
يتوقف على �إن�شاء من جانب املالك ،فال تكفي فيه النية ،وال يعترب فيه القبول.
مع �أنه بح�سب الن�صو�ص وكلمات الفقهاء عبادة ال تقع �إال بق�صد القربة �إىل اهلل
تعاىل.
وكذلك احلال يف (الوقف) الذي َع ُّدوه من الإيقاعات مع �أنه عبادة تتوقف
�صحته على ق�صد التقرب به �إىل اهلل تعاىل ،كما �صرحت بذلك الن�صو�ص،
وكلمات الفقهاء(((.
((( الكايف يف الفقه.364 ،
((( و�سائل ال�شيعة ،6/16 ،العتق ،باب  ،4ا�شرتاط �صحة العتق بنية التقرب ،وي�ستفاد مما ورد يف ا�ستحباب العتق
ع�شية عرفة ويومها� ،ص  ،5باب  .2كما ي�ستفاد مما ورد يف كيفية كتاب العتق� ،ص  ،9 - 8باب  ،6ومما ورد =
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وقد ظهر من جميع ما تقدم �أن تق�سيم الفقه الإ�سالمي وتبويبه ال يعرب
عن واقع كون الإ�سالم «ك ًّال واح ًدا» مرتابطًا ،و�إمنا هو ملا تقت�ضيه �ضرورة البحث
جدا على ه�ؤالء الفقهاء ،ومنهم العظماء الكبار� ،أن
الفقهي ،و�إال فمن البعيد ًّ
يكونوا غافلني عن حقيقة كون الإ�سالم  -عقيدة و�شريعة و�أخالقًا  -ك ًّال واح ًدا،
ال ي�ستقل بع�ض منه عن بع�ض ،وال ميكن ف�صل ت�شريع منه عن ت�شريع �آخر.
و�إن كنا ال ندعي �أن هذه الوحدة بني ت�شريعات الإ�سالم وحدة ارتباطية
بحيث ال يتم امتثال تكليف �إال بامتثال �سائر التكاليف  -كما هو احلال يف
الأجزاء ال�ضمنية االرتباطية يف الواجب الواحد كال�صالة مث ًال بالن�سبة �إىل
�أجزائها و�شرائطها � -إذ ال �شك �أن لكل ت�شريع امتثاله اخلا�ص وع�صيانه اخلا�ص.
و�إمنا نعني �أن الغاية واحلكمة من الت�شريع ال تتحقق على م�ستوى الأمة
واملجتمع �إال بالنظر �إىل الت�شريع الإ�سالمي على �أنه «كل واحد» ،وتطبيقه على
احلياة و�صياغة احلياة على �أ�سا�سه وف ًقا لهذه النظرة.
وكذلك احلال على م�ستوى الفرد والأ�سرة ،ف�إن كمال �إ�سالم الفرد هو يف
نظره �إىل الإ�سالم «ك ًّال واح ًدا» ،وعمله به على �أ�سا�س هذه النظرة .ومن ال يعمل
م�سلما بال ريب ،ولكنه
بالإ�سالم كله  -فر ًدا� ،أو جماعة� ،أو جمتم ًعا  -ف�إنه يكون ً
ناق�ص الإ�سالم.
= يف باب  ،28ح � ،2ص  ،32وما ورد يف باب  ،64ح  1و� ،2ص  ،63وي�ستفاد مما ورد يف النذر والعهد ،باب ،7
ح� ،1ص  191وي�ستفاد مما ورد يف الأميان ،باب  ،14ح  1و 2و 9و.10
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ولعل اخلالف الكالمي امل�شهور يف كفر مرتكب الكبرية� ،أو ف�سقه،
واالتفاق بني الفقهاء واملتكلمني على احلكم بف�سق مرتكب املع�صية غري التائب
منها ،راجع �إىل �إدراك املتكلمني والفقهاء حلقيقة �أن الإ�سالم «كل واحد» ويخرج
منه املخالف لبع�ض �أحكامه عن عمد و�إ�صرار  -بعد علمه بالتكليف ووعيه له -
و�إن كنا ال نقول بكفر مرتكب الكبرية ،بل نذهب �إىل ف�سقه بذلك ،وا�ستحقاقه
للحد عليها يف حاالت �أخرى .ولبحث امل�س�ألة مو�ضع �آخر.
وممن التفت �إىل مالب�سة كل واحد من �أق�سام الفقه  -ح�سب املنهج ال�سائد
امل�شار �إليه  -لغريه منها ،وت�شابكها وترابطها�( ،أبو ال�صالح احللبي)  -وهو من
�أقدم فقهاء ال�شيعة الإمامية  -فقد قال:
« ..ووجه الأحكام ،ليعلم املكلف الوجه الذي له يح�سن الت�صرف ،فيقف
عليه ،ويجتنب ما عداه ،فتكليفه فيها راجع �إىل العبادات من وجه ،و�إىل املحرمات
من �آخر على ما نذكره»(((.
ثم قال:
« ...وقلنا مبا ذكرناه يف الأحكام؛ لأن مريد النكاح متى مل يعلم الوجه
الذي يقع عليه العقد ال�شرعي مل يحلّ له الوطء ،وكذلك مريد البيع واالبتياع
((( الكايف يف الفقه 110 - 109 ،و .112 - 111وبحث املو�ضوع نف�سه ب�إ�سهاب يف ال�صفحات .291 - 287
وراجع امللحق الثاين.
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مع اجلهل بالعقد ال�شرعي ،وكذلك القول يف الإرث متى جهل احلكم مل
يحل له الت�صرف يف املوروث ،فهو �إذًا متعبد ب�إيقاع العقد �أو الفرقة ،على الوجه
امل�شروع ،وعلى هذا يجري احلال يف جميع الأحكام .ورجوعها يف التحقيق �إىل
قبيل العبادات وجه ،والرتوك ال�شرعية من �آخر؛ حيث كان �إم�ضا�ؤها على خالف
ما قرره ال�شرع ،مكرو ًها له �سبحانه.(((»...
تقدم كالم (ال�شهيد الأول) يف هذا ال�ش�أن.
وقد ّ
ومما يت�صل بهذا البحث �أن الأحكام اخلم�سة (الإباحة ،والوجوب،
والتحرمي ،واال�ستحباب ،والكراهة) جتري يف جميع الأن�شطة الإن�سانية  -بح�سب
ال�شريعة الإ�سالمية  -فلي�س ثمة فعل� ،أو ترك ،يف العبادات وغريها ،له حكم
ثابت يف جميع احلاالت ،و�إمنا تختلف الأحكام بالن�سبة �إىل الفعل الواجب،
بح�سب حاالت املكلف �أو املجتمع ،وظروفهما ،وبح�سب الزمان واملكان.
فالعبادات باملعنى اخلا�ص يجري عليها الوجوب واال�ستحباب والكراهة
والتحرمي .وال جتري عليها الإباحة� ،إذ ال يعقل كون العبادة باملعنى اخلا�ص -
مباحة(((.
((( امل�صدر نف�سه.
((( القواعد والفوائد ،الق�سم الأول ( 33 - 31القاعدة رقم  ،)3و�ص ( 35القاعدة رقم  ،)6و�ص 39 - 36
(القاعدة رقم  )7ف�إن فيها حتلي ًال للفقه يظهر ترابط جماالت ال�شريعة .وكذلك الحظ �ص 120 - 118
(الفائدة ال�سابعة والع�شرون من فوائد القاعدة الأوىل من قواعد النية).
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املحدثني ال�شهيد ال�سعيد ال�سيد (حممد باقر ال�صدر)
ومن فقهاء ال�شيعة ّ
(((
تق�سيما للفقه على
تنبه �إىل هذه احلقيقة وعرب عنها على نحو الإجمال  ،وو�ضع ً
�أ�سا�س هذه احلقيقة  -كما يبدو  -يف ر�سالته العملية(((.
ولنا نظرة �أخرى يف تق�سيم الفقه على �أ�سا�س هذه احلقيقة بحثناها يف
مو�ضع �آخر(((.
خال�صة وا�ستنتاج

بهذا الت�شابك والرتابط بني العقيدة وال�شريعة ،وبني جزئيات وكليات
ال�شريعة ،عرب اهلل تعاىل �ش�أنه بالإ�سالم العزيز العظيم ت�شري ًعا عن التكامل بني
عامل الغيب وعامل ال�شهادة ،وبني عامل اجلماد وعامل احلياة ،وبني الطبيعة
والإن�سان ،وبني �ش�أن الدنيا و�ش�أن الآخرة ،وبني االلتزام الأخالقي ،وااللتزام
القانوين احلقوقي ،وااللتزام ال�سيا�سي ،لدى الإن�سان امل�سلم.
هذا البناء الت�شريعي املعجز ،بني على موقف من الكون والطبيعة ،و«الدنيا»
ون�سبتها �إىل «الآخرة» ،وو�ضعية الإن�سان امل�سلم فيهما وبينهما.
((( اقت�صادنا� ،ص 34و ،316 – 308دار التعارف للمطبوعات ط  ،14 -بريوت.
((( الفتاوى الوا�ضحة� ،ص  46ط  ،3 -من�شورات دار الكتاب اللبناين ،بريوت.
((( كنا قد جعلنا البحث يف «كلية الإ�سالم» ملح ًقا لهذا الكتاب .ولكن البحث يف امل�س�ألة ات�سع بحيث غدا �أكرب
من �أن يكون ملح ًقا .ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يوفق لإمتامه ون�شره بح ًثا م�ستقالًّ.
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وهذا التكامل بني العقيدة وال�شريعة ويف ال�شريعة ذاتها على م�ساحة احلياة
واملجتمع ،وكينونة امل�سلم فيهما� ،أنتج يف التاريخ �إن�سانًا متكام ًال يف ذاته ،ومع ذاته،
متناغما يف ر�ؤيته النظرية وموقفه النف�سي مع �سلوكه
وجمتمعه ،وعامله ،متنا�س ًقا
ً
اخلارجي ،وموقفه من الأ�شياء ،مو�صول الو�شائج ب�أمثاله من النا�س يف حميطه
منفتحا على املجتمع الب�شري ،متفاع ًال مع
اخلا�ص ،ويف جمتمعه الإ�سالميً ،
منفتحا للحياة.
الطبيعة ومع العاملً ،
قادرا على �أن يعيد �إنتاج هذا الإن�سان مرة
والإ�سالم قادر الآن ،و�سيبقى ً
�أخرى� ،إذا �أتيح له �أن ي�صوغ �شخ�صية امل�سلم املعا�صر على النحو الذي �صيغت فيه
�شخ�صية امل�سلم يف املرة الأوىل ،بعي ًدا عن عوامل الت�شويه الأخالقي ،والنف�سي،
واملجتمعي ،وبعي ًدا عن عوامل الغلو والإ�سراف يف ال�شعارات التجريدية التي ال
تنطلق من ر�ؤية مو�ضوعية واعية للواقع.
قلنا� :إن هذا البناء العقيدي  -الت�شريعي املعجز يف الإ�سالم مبني على
نظرة وموقف من الكون والطبيعة ،و«الدنيا» ون�سبتها �إىل «الآخرة» وو�ضعية
الإن�سان امل�سلم فيهما وبينهما.
وهذا يقت�ضي �إ�ضاءة اخلطوط العامة لهذا املوقف لنكت�شف من ذلك الر�ؤية
ال�سيا�سية للإ�سالم يف م�س�ألة املجتمع ال�سيا�سي ،والدولة ،والنظام ،واحلكومة.

الف�صل الثاين :املوقف من الدنيا والآخرة

متهيد

موقف الإ�سالم من الدنيا ،من �سعي الإن�سان فيها ،ومتكنه منها ،ومتتعه بها،
موقف �إيجابي  -من حيث املبد�أ  -ولكن ال يف املطلق.
ف�إنه موقف حمكوم بالهدف الأ�سا�س خللق الإن�سان وا�ستخالفه يف الأر�ض،
و�سلوكيا  -للعبودية هلل
نف�سيا
ًّ
وهو بلوغ التكامل عن طريق املمار�سة العملية ًّ -
تعاىل ،كما ر�سم اهلل يف ال�شريعة ،والو�صول بذلك �إىل ر�ضوان اهلل.
فقهيا بـ «العبادات» ،و�إمنا
وممار�سة العبودية هلل ال تنح�صر فيما ا�صطلح عليه ًّ
ت�شمل  -كما بينَّ اهلل تعاىل يف ال�شريعة  -االلتزام الدنيوي جتاه الطبيعة واملجتمع،
على �أ�سا�س احلقيقة التي ك�شفنا عنها يف الف�صل ال�سابق ،وهي �أن الإ�سالم «كلٌّ
واحد» و�أن كل جمال من جماالت الت�شريع فيه ،يالب�س املجاالت الأخرى،
ويرتبط بها.
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قال (ال�شهيد الأول):
«ملا ثبت يف علم الكالم �أن �أفعال اهلل تعاىل معلّلة بالأغرا�ض ،و�أن الغر�ض
قبيحا ،و�أنه ي�ستحيل عوده �إليه تعاىل ،ثبت كونه لغر�ض يعود �إىل
ي�ستحيل كونه ً
املكلف.
وذلك الغر�ض �إما جلب نفع �إىل املكلف� ،أو دفع �ضرر عنه .وكالهما قد
ين�سبان �إىل الدنيا ،وقد ين�سبان �إىل الآخرة .فالأحكام ال�شرعية ال تخلو عن �أحد
هذه الأربعة».
«ورمبا اجتمع يف احلكم �أكرث من غر�ض واحد ،ف�إن املتك�سب لقوته وقوت
عياله الواجبي النفقة� ،أو امل�ستحبي النفقة� ،إذا انح�صر وجهه يف التك�سب ،وق�صد
به التقرب ،ف�إن الأغرا�ض الأربعة حت�صل من تك�سبه� :أما النفع الدنيوي فلحفظ
النف�س من التلف ،و�أما الأخروي فلأداء الفري�ضة املق�صود بها القرب .و�أما دفع
ال�ضرر الأخروي فهو الالحق ب�سبب ترك الواجب ،و�أما دفع ال�ضرر الدنيوي فهو
احلا�صل للنف�س برتك القوت»(((.
فاملوقف ال�سليم من الدنيا كما يظهر من الر�ؤية ال�شمولية التكاملية
للإ�سالم هو املوقف الذي يالب�س «العبودية هلل» فيه ن�شاط الإن�سان الدنيوي يف
الطبيعة ،واملجتمع ،والعامل ،على النحو الذي قرره اهلل تعاىل يف ال�شريعة ،فال
((( القواعد والفوائد ،الق�سم الأول� ،ص  ،34 – 33القاعدة .4
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منح�صرا فيما قرره الفقهاء من (العبادات املح�ضة) ،و�إمنا َي ِ�س ُم
يكون «الإ�سالم هلل»
ً
ممار�سة احلياة كلها من جميع وجوهها.
ون�أخذ الآن يف تفهم هذا املوقف بنحو من التف�صيل ،بالك�شف عن وجوه
عدة :بع�ضها يت�ضمن النواحي الإيجابية املكونة لهذا املوقف ،وبع�ضها يت�ضمن
ت�شوه املوقف ،وتنحرف به عن اال�ستقامة وال�صالح ،وينبغي
العنا�صر ال�سلبية التي ّ
للم�سلم �أن يتجنبها ليحرز �سالمة �سلوكه.
ونعتمد يف تفهم وجوه هذا املوقف على الن�ص القر�آين ال�شريف ،بذكر
بع�ض الآيات املباركة ،دون �أن ن�ضيف �إىل ذلك ن�صو�ص ال�سنة ال�شريفة  -وهي
جدا  -مراعاة لالخت�صار.
كثرية ًّ
(�أ) اال�ستجابة للفطرة:

بني اهلل تعاىل �أن اال�ستجابة لدواعي الدنيا ،والتمكن منها ،واال�ستمتاع
بها ،لي�س �شذوذًا ،ولي�س انحرافًا ،ولي�س عائ ًقا دون حتقيق التكامل وبلوغ ر�ضوان
اهلل .و�إمنا هي ا�ستجابة حلاجات تقت�ضيها الفطرة التي فطر اهلل عليها النا�س ،فهي
يف حدودها املر�سومة يف ال�شريعة  -ا�ستجابة م�شروعة ،بل ومطلوبة ،للفطرة يف
نف�س الإن�سان وج�سده.
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 -1قال اهلل تعاىل :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ.ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ.
ﭟﭠﭡﮊ [�إبراهيم.]34-32 /

 -2وقال تعاىل:

ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ [�آل عمران.]14 /
(ب) يف مواجهة املوقف ال�سلبي:

هذا املوقف الإيجابي يواجه به الإ�سالم املوقف ال�سلبي املعار�ض للفطرة
املبني على نظرة �سلبية �إىل الدنيا ،والتقلب فيها ،واال�ستمتاع مبباهجها ،واعترب
الإ�سالم هذا املوقف انحرافًا عن الفطرة التي تعرب عن �إرادة اهلل تعاىل يف خلق
الطبيعة والإن�سان ،وا�ستخالف اهلل للإن�سان.
ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

 -1قال اهلل تعاىل:
ﭭ...ﮊ [الأعراف.]32 /
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 -2وقال اهلل تعاىل:
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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 [املائدة.]88-87 /
(جـ) الدنيا املذمومة:

بني اهلل تعاىل �أن املوقف املذموم من الدنيا هو ا�ستغراق الإن�سان فيها ،وتعدي
احلدود التي تقت�ضيها الفطرة ال�سليمة ،وت�صلح عليها ال�شخ�صية الإن�سانية ،وذلك
بتعدي حدود ال�شريعة ،فيتحول الإن�سان �إىل �آلة جلمع الرثوة وا�ستهالك اللذة،
ويتجه نحو البغي يف الأر�ض :البغي االقت�صادي ،والبغي ال�سيا�سي ،والبغي
االجتماعي .وكل ذلك يرتافق ويتالزم مع االنقطاع عن العبودية هلل ،والإ�سالم
له ،وعدم االلتزام باملجتمع على املنهج الذي ر�سمه اهلل يف ال�شريعة ،وهو ما عرب
اهلل تعاىل عنه يف �آية �سورة (املائدة) الآنفة الذكر بقوله :ﮋ ..ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢﮊ ﮋﮫ ﮬ...ﮊ.
بل �إن هذا املوقف قد ي�ؤدي ب�صاحبه ،يف بع�ض احلاالت� ،إىل �أن يقف يف
خطرا على �أي جمتمع
مواجهة الإ�سالم واملجتمع الإ�سالمي ،بل �إنه قد يتحول ً
انتمى �إليه؛ لأنه يتحول �إىل قوة مدمرة ت�ستهلك �إمكانات الإن�سان والطبيعة ،كما
نرى ذلك يف بع�ض حاالت الأ�شخا�ص ،واجلماعات ،والقوى احلاكمة يف التاريخ،
ويف العامل املعا�صر.
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 - 1قال اهلل تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [الأنعام.]29 /
 -2وقال تعاىل :ﮋﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ..ﮊ [البقرة.]212/
 -3وقال اهلل تعاىل :ﮋﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮊ [الأعراف.]33 /

 -4قال اهلل تعاىل :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟ.ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﮊ [يون�س.]8-7/

 -5وقال اهلل تعاىل :ﮋﭦﭧﭨﭩ .ﭫﭬﭭﭮ.
ﭰﭱﭲﭳﭴﮊ [املاعون.]3-1 /
هذه هي مالمح الدنيا املذمومة ،وهذه هي �صورة الإن�سان الذي ميار�سها
كما �صوره القر�آن.
(د) الدنيا املحمودة:

بني اهلل تعاىل �أن املوقف املحمود من الدنيا  -وهو املوقف املن�سجم مع
الفطرة ،واملن�سجم مع الت�شريع العام للإن�سان يف الإ�سالم  -هو املوقف الذي
يت�ضمن خ�صو�صيتني ،ويتكون منهما:
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�إحداهما :ر�ؤية قدرة اهلل وربوبيته يف الطبيعة وخرياتها ،ووعي العناية
الإلهية يف تي�سريها للإن�سان ،ومتكني الإن�سان منها بتزويده بالقدرات العقلية
واجل�سدية املنا�سبة.
وثانيتهما :مراعاة التوازن واالتزان ،والعدل واالعتدال يف الأخذ من الدنيا
واال�ستمتاع بها ،والتعامل مع الطبيعة ،واالبتعاد عن الطغيان والبغي والعدوان يف
العالقة مع النا�س ،جمتم ًعا و�أفرا ًدا.
ففيما يتعلق باخل�صو�صية الأوىل:
 -1قال اهلل تعاىل :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 ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ [البقرة.]22 -21 /

ﮋﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

 -2وقــال تعـالــــى:
ﯡ.ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  .ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ .ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ.ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ.ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ .ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ .ﮙ ﮚ ﮛ
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ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ.ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ.ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭ

ﯮ ﯯ .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛ.ﭝﭞﭟﭠﭡﮊ [النحل.]16-5 /

 -3وقال اهلل تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ [لقمان.]20 /

 -4وقال تعاىل :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

ﭱ ﭲﮊ [امللك.]15 /

هذه جملة من الآيات التي بني اهلل تعاىل فيها اخل�صو�صية الأوىل.
وفيما يتعلق باخل�صو�صية الثانية:
 -1قال اهلل تعاىل :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ [الأعراف.]31 /

 -2وقال تعاىل :ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ 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 ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ .ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ [البقرة.]202-200 /

 -3وقال تعاىل :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 [املائدة.]88-87 /

 -4وقال تعاىل:

ﮋﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﮊ [الق�ص�ص.]77 /

وقد عرب الإمام علي  عن خ�صو�صية التوازن يف احلياة واملجتمع
يف منهج الإ�سالم ،وذلك يف خطبته ملَّا بويع يف املدينة ،وهو ير�سم النهج العام
ل�سيا�سته ،فقال:
«اليمني وال�شمال م�ضلَّة ،والطريق الو�سطى هي اجلا َّدة ،عليها باقي الكتاب،
و�آثار النبوة ،ومنها منفذ ال�سنة»(((.
((( نهج البالغة 50 /1 ،ب�شرح حممد عبده ،ط .الأعلمي ،بريوت.
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(هـ) �أثر املوقف من الدنيا على املوقف من املجتمع:

 -1االبتالء:
�إن اهلل  رب العاملني ،ورب الإن�سان ،يقوده يف عامل التكوين ،وعامل
الت�شريع ،نحو الكمال والتكامل ،ليبلغ �أق�صى ما تقت�ضيه مواهبه وملكاته من
مراتب الكمال� ،إذا اختار ذلك .وهذا هو االبتالء الرتبوي الذي ينمي يف
الإن�سان قوى اخلري ،ويحمله على �إغناء م�ضمونه الإن�ساين يف مقابل غرائز احليوان
فيه ،لئال تطغى وتتجاوز وظيفتها التي خلقت لأجلها.
وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن موقف الإن�سان من الدنيا ،ونظرته �إليها ،وطريقة
�أخذه لها ،ومتتعه بها ،على النحو املحمود� ،أو املذموم ،ينعك�س على موقفه
والتزاماته جتاه الآخرين ممن تربطه بهم و�شائج القربى� ،أو اجلوار� ،أو يحتاجون �إىل
أي�ضا على التزاماته جتاه جمتمعه ،وااللتزام بق�ضايا
العون من غريهم ،وينعك�س � ً
امل�ست�ضعفني ،وتنعك�س على التزامات املجتمع الإ�سالمي جتاه ق�ضايا العدل
واحلرية يف العامل.
ونوعية هذا االلتزام هي التي حتدد القيمة الإن�سانية  -الإميانية للإن�سان يف
الإ�سالم ،وهي التي حتدد جناحه� ،أو �إخفاقه يف «االبتالء» ،واالختبار الذي و�ضع
اهلل الإن�سان فيه ،حني ي�سر له الطبيعة ،و�سخرها لأمره ،وزوده بالقوى النف�سية،
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والعقلية ،واجل�سدية ،ليتمكن من التعامل والتفاعل مع الطبيعة ،وو�ضع له ال�شريعة
لي�صوغ حياته على هديها ،وي�سري نحو التكامل الإن�ساين.
 -1قال اهلل تعاىل :ﮋﭨ ﭩ ﭪ.ﭬ ﭭ ﭮ .ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ.

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ [ال�شم�س.]10-7 /
 -2وقــال تعالـى:

ﮋﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝﮊ

[الأنعام.]165 /
 -3وقال تعاىل:

ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﮊ [هود.]7 /
ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

 -4وقال تعاىل:
ﭺﮊ [الكهف.]7 /
 -2االحنراف:

حني ي�ؤثر الإن�سان التم�سك بالدنيا على التزامه بواجباته جتاه الآخرين،
وجتاه جمتمعه ،وحني ي�ؤدي به ذلك �إىل �أن ي�ستغرق يف �ش�ؤون الدنيا ً
متلكا ،ومتت ًعا،
ا�ستغراقًا ي�صرفه عن االهتمام بتنمية بعده الروحي والأخالقي ،وحني ت�ستغرق
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اجلماعة واملجتمع يف الدنيا على هذا النحو الذي ي�صرفها عن الوفاء بااللتزام
بق�ضايا اجلماعات واملجتمعات الأخرى املظلومة واملنكوبة.
ففي هذه احلالة  -على م�ستوى الفرد ،واجلماعة ،واملجتمع  -تكون الدنيا
مرفو�ضا يف العقيدة ،والفكر ،وال�شريعة يف الإ�سالم.
لعنة ومو�ضو ًعا ً
وهي ما �سبق و�سميناه :الدنيا املذمومة.
 -1قال اهلل تعاىل:

ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ .ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮊ [التوبة.]39-38 /
 -2وقال تعاىل :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ.ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ [الرعد.]26-25 /
 -3االستقامة:

اال�ستقامة يف املوقف ،ويف ال�سلوك الدنيوي ،مع الطبيعة ،واملجتمع ،هي
التزام ما �سميناه �آن ًفا :الدنيا املحمودة .وهي التي يراعي امل�سلم يف موقفه منها،
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ومكابدته لها ،خ�صو�صية وعي العناية الإلهية ،وخ�صو�صية التوازن .وذلك يحقق
تكامله ،ويج�سد مهمة اال�ستخالف يف موقفه و�سلوكه.
وقد تقدم ذكر بع�ض ال�شواهد على هذا النموذج من القر�آن الكرمي ،ونقدم
هنا بع�ض ال�شواهد الأخرى:
 -1قال اهلل تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ .ﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﮊ [ف�صلت.]31-30 /

ﮋﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

 -2وقال تعاىل:
ﰐﮊ [الأحقاف.]13 /

 -3وقال تعاىل :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [النحل.]30 /

 -4وقال تعاىل :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [النحل.]97 /

 -5وقال تعاىل :ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﮊ [الزمر.]10 /
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(و) الإن�سان الر�سايل امللتزم:

من خالل هذا املوقف الإيجابي من الدنيا و�أن�شطة احلياة املختلفة فيها،
الذي يقوم على التوازن واالعتدال يف ال�سعي �إليها ،والتقلب فيها ،واال�ستمتاع
بها ،وعلى وعي �إرادة اهلل الت�شريعية كما عرب عنها  يف الإ�سالم ،وعلى العمل
ل�صياغة احلياة ال�شخ�صية والعامة على طبقها وهداها  -يتحدد موقف امل�سلم من
الطبيعة ،واملجتمع ،والعامل.
فهذا الإن�سان امل�سلم ال ميكن �أن يقف حماي ًدا �إزاء م�س�ألة العدل والظلم،
واحلرية والطغيان ،و�إزاء م�س�ألة التقدم والتخلف� ،سواء ذلك يف خا�صة نف�سه ،ويف
اجلماعة ،ويف املجتمع ،ويف العامل.
�إن االلتزام ال�صارم بق�ضية العدل �ضد الظلم ،وبق�ضية احلرية �ضد الطغيان،
وبق�ضية التقدم كما خطط لها الإ�سالم� ...إن هذا االلتزام هو ركن �أ�سا�س يف
تكوين �شخ�صية الإن�سان امل�سلم ،واملجتمع امل�سلم ،الذي تقوم العالقات فيه،
وبينه ،وبني غريه ،على هذه القيم.
فامل�سلم يحمل ق�ضية �أكرب من �ش�أنه اخلا�ص ،ق�ضية تتجاوز �ش�أنه اخلا�ص �إىل
جمتمعه ،و�إىل العامل .واملجتمع امل�سلم يحمل ق�ضية ال تقت�صر على �ش�أنه اخلا�ص،
و�إمنا تتجاوزه �إىل العامل.

69

الف�صل الثاين :املوقف من الدنيا والآخرة

�إن املفهوم من قوله تعاىل:

69

ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ [�آل عمران .]110 /وما يف معناه يف
القر�آن الكرمي وال�سنة وهو كثري..
واملفهوم من قول النبي   -فيما روي عنه « -من �أ�صبح و�أم�سى ومل
يهتم ب�أمور امل�سلمني فلي�س منهم»((( ،وما يف معناه يف القر�آن وال�سنة وهو كثري.
والتف�صيالت الواردة يف ال�شريعة الإ�سالمية يف �ش�أن الفرد واملجتمع،
املت�ضمن يف هذين الن�صني وغريهما
انطالقًا من هذا املبد�أ الفكري  -الت�شريعي َّ
مما جرى جمراهما يف الكتاب وال�سنة.
�إن املفهوم من هذا وذاك هو ما ذكرناه من التزام امل�سلم الر�سايل بق�ضايا
املجتمع ،والأمة ،والعامل.
وبهذا التكوين الت�شريعي املعجز عبرَّ اهلل تعاىل يف الإ�سالم عن واقع املجتمع
ال�سيا�سي الب�شري ،وعن مرجتاه :عن مطاحمه ،وخماوفه ،وحاجاته ،ونقاط �ضعفه،
و�أخطائه ،وما يريده اهلل منه.
((( وقد ورد عن �أن�س بن مالك« :من �أم�سى و�أ�صبح ،ولي�س للم�ؤمنني وامل�ؤمنات ،وامل�سلمني وامل�سلمات ،من همه،
فلي�س مني ول�ست منه»( ،الفردو�س مب�أثور اخلطاب ل�شريويه الديلمي (ت  509هـ) ،621 /3 ،رقم احلديث
.5940
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(ز) جمتمع �سيا�سي ر�سايل ملتزم:

فالإ�سالم ال يهدف من خالل دعوته  -عقيدة و�شريعة � -إىل جمرد تكوين
�أفراد م�ؤمنني به على م�ستوى حياتهم ال�شخ�صية ،تاركًا لهم و�ش�أنهم فيما يرون يف
ق�ضايا الإن�سان ،واملجتمع ،والعامل ،العامة ،ودون �أن يكون لهم نهج وموقف يف
هذه ال�ش�ؤون.
وال يهدف �إىل تكوين جماعات من ه�ؤالء امل�ؤمنني منغلقة على نف�سها،
تعي�ش حياة انفعال مبحيطها ،وا�ستجابة له ،دون �أن تفعل وت�ؤثر فيه وتتفاعل معه.
و�إمنا هدف �إىل تكوين جمتمع �سيا�سي ملتزم بق�ضية الإ�سالم و�أهدافه،
وبق�ضية الإن�سان ،على م�ساحة العامل ،مبا هو �إن�سان ،انطالقًا من الفرد امل�سلم،
واجلماعة امل�سلمة� ،إىل م�ستوى املجتمع امل�سلم امللتزم.
وقد و�ضع اهلل تعاىل ت�شريعات تنظم حياة الفرد من جميع وجوهها،
وت�شريعات للأ�سرة واملجتمع .وهذه الت�شريعات  -كما ّبينا يف ف�صل �سابق -
جزءا
مرتابطة فيما بينها ت�ؤلف «ك ًّال واح ًدا» يجعل من ت�شريعات الفرد والأ�سرة ً
من الت�شريع العام للمجتمع ،ويجعل من ت�شريعات املجتمع م�س�ؤولية على الأفراد.
وقد وجه اهلل تعاىل خطابات الأمر والنهي �إىل الأمة ،و�إىل النبي  ،وهذا
يعني �أن الأمة  -مبا هي �أمة  -هي املكلفة بتنفيذ هذه الأوامر والنواهي كما �سي�أتي
بيانه مف�ص ًال �إن �شاء اهلل.
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وجمتمع من هذا القبيل ،يتحمل �أفراده م�س�ؤوليات تتجاوز حياتهم
اخلا�صة ،ويتحمل هو م�س�ؤوليات تتجاوز كيانه اخلا�ص و�أع�ضاءه ،ي�ستحيل من
الناحية املو�ضوعية �أن يوجد ،وي�ستمر ،ويحقق �أهدافه ،من دون �أن تكون له دولة،
ونظام ،وحكومة.
وعلى قاعدة هذه الر�ؤية ،وهذه ال�ضرورة ،طرح الإ�سالم م�س�ألة الدولة،
والنظام ال�سيا�سي  -االجتماعي ،وق�ضية احلكم واحلكومة الإ�سالمية.
(حـ) احلكم �ضرورة فطرية لالجتماع الب�شري:

وعناية الإ�سالم مب�س�ألة احلكم لي�ست بد ًعا من الأمر ،و�إمنا هي ا�ستجابة
لل�ضرورة التي يقت�ضيها االجتماع الب�شري بحد ذاته ،وبقطع النظر عن وجود
�شريعة ونظام للحياة ينتظم حياة الإن�سان من جميع وجوهها وجماالتها كما هو
ال�ش�أن يف الإ�سالم.
فمنذ �أقدم الع�صور اكت�شف العقالء من بني الب�شر ،واملفكرون الفال�سفة،
بدءا من الأ�سرة ،واجلماعة
هذه احلقيقة  -ال�ضرورة يف كل اجتماع ب�شريً ،
ال�صغرية ،والقبيلة� ،إىل املجتمعات الكربى ،يف جميع حقب التاريخ ،ومهما كان
االعتقاد الديني ،والنظام االجتماعي ،وفل�سفة احلياة التي ي�ؤمن بها املجتمع ،ف�إن
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وجود حكومة �ضابطة متلك �سلطة فوق الأفراد واجلماعات ،كان �ضرورة يف جميع
الأحوال.
وال ميكن �أن ت�ستقيم حياة الإن�سان يف املجتمع ،وال ميكن �أن ت�ستقيم حياة
املجتمع نف�سه من دون نظام يحدد الواجبات ،واحلقوق ،وامل�س�ؤوليات ،واحلدود،
ومن دون حكومة ذات �سلطة تنفذ بها هذا النظام على الأفراد واجلماعات.
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(�أ) طبيعة الدولة واحلكومة يف الإ�سالم

نالحظ �أن املجتمعات الب�شرية  -بالن�سبة �إىل �ضرورة النظام واحلكومة
فيها - على ق�سمني:
الأول :هو املجتمع الذي ين�شئ نظا ًما ،ويقيم حكومة ،ا�ستجابة لل�ضرورة
النا�شئة عن طبيعة االجتماع الب�شري ،ل�ضمان متا�سك وبقاء املجتمع و�سالمته،
وقدرته على حتقيق التقدم.
الثاين :هو املجتمع الذي تدعوه �إىل �إن�شاء النظام ،و�إقامة احلكومة -
بالإ�ضافة �إىل ما تفر�ضه طبيعة االجتماع الب�شري � -ضرورة �أخرى نا�شئة من كونه
يحمل ر�سالة �إن�سانية مقد�سة ،ال ميكن �إجنازها �إال بتنظيم املجتمع يف دولة ،و�إقامة
حكومة تقوده فتحفظ متا�سكه ،وبقاءه ،و�سالمته من التفكك الداخلي ،والعدوان
اخلارجي ،ومتكنه من حتقيق التقدم واالزدهار ،ومتكنه � -إىل جانب كل ذلك  -من
حتقيق ر�سالتها الإن�سانية يف نف�سه ،ويف العامل.
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وال �شك يف �أن كل دولة كربى  -ورمبا بع�ض الدول ال�صغرى  -تدعي
لنف�سها ر�سالة تعتربها مقد�سة.
مث ًال (الليبريالية) والنظام احلر يف العامل ،بالن�سبة �إىل دول (�أوروبا
الغربية) ،و(الواليات املتحدة) ،تعتربها هذه الدول (�إيديولوجيتها) ،ور�سالتها
املقد�سة .ومث ًال اال�شرتاكية بالن�سبة �إىل (االحتاد ال�سوفياتي) و(ال�صني) ،يعتربانها
ر�سالتهما املقد�سة.
فهذا الأمر ال يخت�ص بالإ�سالم والدولة الإ�سالمية ،ولكن ثمة فرقًا يف
عالقة «الر�سالة املقد�سة» مب�شروع الدولة.
فتارة تكون الدولة قائمة ،ا�ستجابة لل�ضرورة النا�شئة عن طبيعة االجتماع
الب�شري ب�صورة �سابقة على «الر�سالة املقد�سة» ،ومن دونها ،ثم تتبنى الر�سالة،
�أو تغزوها الر�سالة ،وتفر�ض نف�سها عليها ،وميكن �أن تتخلى الدولة عن الر�سالة
املقد�سة �إىل ر�سالة �أخرى� ،أو �إىل ال �شيء.
وهذا ما ينطبق على جميع �صيغ الدولة املعروفة يف التاريخ.
فالدولة الرومانية  -مث ًال  -كانت قائمة ،وتب َّنت امل�سيحية ر�سالة مقد�سة ،ثم
تخلَّت عنها ،ثم تبنتها مرة �أخرى.
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وهكذا حال الدول الغربية احلديثة التي تخلت عن امل�سيحية �إىل العلمانية،
و�إىل (الليبريالية) ،وميكن �أن تتخلى عنها �إىل اال�شرتاكية� ،أو غريها ،وتبقى الدولة
قائمة يف جميع هذه احلاالت.
وما يجري الآن يف (�أوروبا ال�شرقية) ،و(االحتاد ال�سوفياتي) ،من التخلي
عن الر�سالة اال�شرتاكية ،بدرجة �أو �أخرى� ،إىل (الليبريالية) واقت�صاد ال�سوق
بدرجة �أو �أخرى� ،شاهد على ما ذكرنا.
وتارة �أخرى ال تكون الدولة قائمة �إطالقًا ،و�إمنا تتكون على �أ�سا�س كونها
تعبريا عن «الر�سالة املقد�سة» وحاملة لها ،بحيث لو مل تكن هذه الر�سالة ملا
ً
تكونت الدولة �إطالقًا.
واملجتمع الإ�سالمي بالن�سبة �إىل م�شروع الدولة الإ�سالمية من هذا القبيل.
فلي�س املطلوب يف املجتمع الإ�سالمي  -مع الإمكان  -جمرد �إن�شاء دولة
وحكومة كيفما اتفق ،ا�ستجابة ل�ضرورة االجتماع الب�شري فقط ،وهو �أمر مطلوب
على كل حال ،كلما كان ذلك ممك ًنا ،و�إمنا هو �إن�شاء دولة وحكومة حتقق ر�سالة
الإ�سالم احل�ضارية الإن�سانية يف امل�سلمني ،ويف العامل.
جدا ،وهي� :إن ت�شريع الدولة ،والنظام ،واحلكومة،
ون�سجل هنا حقيقة هامة ًّ
جزءا من الت�شريع الإ�سالمي ان�ضم �إىل �أجزاء �أخرى ،و�إمنا هو  -بالإ�ضافة �إىل
لي�س ً
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ذلك  -نتيجة طبيعية و�ضرورية للعقيدة وال�شريعة ،كما ّبينا �ساب ًقا� .إنه ينبثق من
طبيعة تكوين العقيدة وال�شريعة� .إنه التعبري الطبيعي عن ال�شريعة ،ولو �ألغيناه� ،أو
كبريا من ال�شريعة الإ�سالمية.
جتاهلناه ،للزم �أن نلغي� ،أو نتجاهلً ،
جانبا ً
(ب) �ضرورة احلكم يف املجتمع جزء من �ضرورة كونية عامة

وهذه ال�ضرورة يف املجتمع ،هي :من وجهة نظر الإ�سالم يف ر�ؤيته ال�شاملة
العميقة  -التعبري الب�شري عن �ضرورة عامة حتكم الكون كله مبا فيه عامل احلياة،
والطبيعة ،واملجتمع الب�شري جزء واع من عامل احلياة ،والطبيعة.
فالكون كله حمكوم بنظام ثابت وهادف ،ولي�س ثمة ع�شوائية و�صدفة،
ولي�س ثمة لعب وعبث� .إن هذا النظام املحكم ،وهذا الهدف احلكيم ،هما اللذان
عرب اهلل تعاىل عنهما بـ «احلق» يف �آيات كثرية:
 - 1قال اهلل تعاىل :ﮋﯤﯥﯦﯧﯨﯩﮊ [الأنعام.]73 /
- 2وقالتعاىل:ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﮊ [�إبراهيم.]19 /
 -3وقال تعاىل :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ [النحل.]3 /
ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

 -4وقال تعاىل:
ﯘﮊ [العنكبوت.]44 /
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 -5وقال تعاىل :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸﮊ [الزمر.]5 /
 -6وقـال تعـاىل:

ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ [اجلاثية.]22 /

ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ

 -7وقال تعاىل:
ﭻﮊ [التغابن.]3 /

وهذا «احلق» الذي هو النظام الكوين الثابت يف عامل اجلماد ،واحلياة،
والإن�سان ،هادف وموافق ملا تقت�ضيه احلكمة ،فلي�س فيه لعب ،وال عبث.
 -1قال اهلل تعاىل :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 [الأنبياء.]18-16 /

 -2وقال تعاىل :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ .ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﮊ [الدخان.]39-38 /
 -3وقــال تعــالــى:
[امل�ؤمنون.]115 /

ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ
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وهذا النظام «احلق» الهادف ،احلكيم ،اخلايل من الع�شوائية ،والعبثية،
واللعب ،هو نظام ﮋال�سماوات والأر�ض وما بينهماﮊ فهو نظام حاكم على الكون
كله :اجلماد ،واحلياة النباتية ،واحليوانية ،والإن�سانية الذي هو جزء واع من هذا
الوجود الكوين ،فاعل فيه ،ومنفعل به.
ومن هنا فيجب �أن يكون للإن�سان نظامه احلق اخلا�ص به ،املن�سجم مع
تكوينه الفيزيولوجي ،والنف�سي ،والروحي ،واملجتمعي ،يف �ضمن النظام الكوين
العام.
أثريا
و�أي تنافر بني و�ضع الإن�سان والنظام العام ف�إنه  -بال�ضرورة  -ي�ؤثر ت� ً
�سلبيا على و�ضعية الإن�سان يف الطبيعة واملجتمع ،ويدخل اخللل ،واال�ضطراب،
ًّ
والف�ساد ،على حياته.
(ج) العالقة بني النظام الكوين وبني و�ضعية الإن�سان  -املجتمع

وقد جاءت معظم الآيات الكرمية الآنفة يف �سياق يظهر العالقة الوثيقة
املحكمة بني النظام الكوين العام ،وبني و�ضعية الإن�سان  -املجتمع ويظهر �أن
�شرعه اهلل تعاىل ،هو التعبري الت�شريعي املنا�سب عن حاجة
النظام الب�شري ،الذي َّ
الإن�سان �إىل النظام يف نطاق النظام الكوين العام.
ف�آية �سورة [الأنعام ]73 /وردت يف �سياق �آيات �أمر اهلل تعاىل فيها النبي 

بقوله :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ...ﮊ.
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و�أمر اهلل فيها النبي  �أن يذكّ ر النا�س بامل�س�ؤولية ال�شخ�صية للإن�سان عن
�أعماله ،وا�ستنكار عبادة غري اهلل ،واتباع غري نهج اهلل ،وما ي�ؤدي �إليه ذلك من
ال�ضياع ،واحلرية ،والتيه[ .الآيات.]72 - 70 /
وبعد الآية [ ]73ت�أتي ق�صة �إبراهيم  يف بحثه عن حقيقة الألوهة،
وخط النبوات بعد �إبراهيم [ الآيات.]90 - 74 /
و�آية �سورة [�إبراهيم ]19 /وردت يف �سياق �آيات ق�ص اهلل تعاىل فيها
حال جملة من الأنبياء  -عليهم ال�سالم  -مع �أقوامهم ،وما جوبهوا((( به
من تكذيب ،وبغي ،وعدوان ،وما �آل �إليه �أمر املكذبني :ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮚ ﮜﮝ ﮞﮟﮠ
ﮛ
ﮕ.ﮗ ﮘ ﮙ
ﮡﮊ.
وق�ص فيها � ًأي�ضا ما ي�ؤول �إليه عمل الكافرين من �ضياع وبطالن [الآيات.]19 - 1 /
و�آية �سورة [النحل ]3 /وردت يف �سياق �آيات بينّ اهلل تعاىل فيها عنايته
بتي�سري الأر�ض والطبيعة للإن�سان ،وتي�سري حاجات ا�ستقراره وتطوره املادي
[الآيات.]16 - 4 /
و�آية �سورة [العنكبوت ]44 /وردت يف �سياق �آيات ق�ص اهلل تعاىل فيها
حال الأنبياء الكرام :نوح  ،و�إبراهيم  ،ولوط  ،و�شعيب ،
(((جو ِبهواُ :ووجهوا( .م).
ُ
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ومو�سى  مع �أقوامهم ،وحال عاد ،وثمود .وما جوبه به الأنبياء  -عليهم
ال�سالم  -من بغي وتكذيب ،وما �سلكته هذه الأقوام من مناهج منحرفة عن
الفطرة وعن احلق ،وبعد ذلك قال تعاىل :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [.]43
وبعد ذلك �آية ال�شاهد [الآيات.]44 - 14 /
و�آية �سورة [اجلاثية ]22 /وردت يف �سياق �آيات بني اهلل تعاىل فيها ت�سخري
الطبيعة للإن�سان [الآيات ،]13 - 12 /وامل�س�ؤولية ال�شخ�صية للإن�سان ،وانحراف
بني �إ�سرائيل عن هدي اهلل [الآيات :]17 - 15 /ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [ ،]18و�إنهم لن يغنوا من اهلل
�شي ًئا ،و�إن الظاملني بع�ضهم �أولياء بع�ض ،و�إن حميا وممات املهتدين يختلف عن
حميا وممات املنحرفني [الآيات ،]21 - 19 /و�إن الذين اتخذوا �إلههم هواهم،
ومل ي�ؤمنوا بالآخرة اتبعوا الظنون الباطلة [الآيات.]24 - 23 /
ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

و�آية �سورة [التغابن ]3 /ورد قبلها قوله تعاىل:
ﭩ ﭪ ﭫﮊ [ .]2وبعدها ذكر اهلل الذين كفروا وما �آل �إليه �أمرهم من
وبال؛ لأنهم كذبوا ر�سلهم  -عليهم ال�سالم [ -الآيات.]6 - 4 /
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و�آيات �سورة [الأنبياء ]18 - 16 /وردت يف �سياق �آيات بني اهلل تعاىل
فيها �سخرية امل�شركني من دعوة النبي  وتكذيبهم ،وب�شرية الأنبياء  -عليهم
ال�سالم ،وما �آل �إليه �أمر املكذبني من هالك [الآيات.]14 - 2 /
و�آيتا �سورة [الدخان ]39 - 38 /وردتا يف �سياق وعيد امل�شركني ،وتذكريهم
مبا �آل �إليه �أمر من �سبقهم من الكافرين ،وق�صة مو�سى مع فرعون ،وما �آل �إليه
�أمر فرعون من هالك ،والإ�شارة �إىل قوم ( ُت َّبع) ومن قبلهم من الأقوام املنحرفة
[الآيات.]37 - 17 /
ال�سنة
(د) فكرة الدولة واحلكومة يف ُّ

هذا عن �أ�صل فكرة الإ�سالم عن املجتمع ال�سيا�سي ،والدولة ،والنظام يف
القر�آن الكرمي.
و�أما يف ال�سنة ال�شريفة فقد ورد التعبري عن فكرة الدولة واحلكومة باعتبارها
من ال�ضرورات وامل�سلّمات التي ال ي�س�أل عنها ،وعن �أ�صل ت�شريعها ،و�إمنا يقع
ال�س�ؤال عن تفا�صيلها.
فلم يرد يف ال�سنة  -فيما نعلم � -س�ؤال من امل�سلمني للنبي  عن �أ�صل
فكرة الدولة واحلكومة ،مع �أن هذا املو�ضوع من �أعظم الأمور التي تكتنف حياة
الإن�سان واملجتمع من جميع وجوهها.
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وكان امل�سلمون ي�س�ألون عن كل �شيء يت�صل بحياتهم العامة واخلا�صة ،مما
ينبغي ال�س�ؤال عنه ،وما ال ينبغي ال�س�ؤال عنه ،حتى علمهم اهلل تعاىل يف �ش�أن ذلك
بقوله :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ [املائدة.]101 /
وقد �س�ألوا  -كما بينّ اهلل يف القر�آن  -عن الأهلَّة ،وعما ينفقون ،وعن القتال
يف ال�شهر احلرام ،وعن اخلمر ،واملي�سر ،وعن املحي�ض ،وعن اليتامى و�أحوالهم،
وعما �أحل لهم وحرم عليهم ،وعن ال�ساعة ،وعن الروح ،وعن الأنفال ،وعن
اجلبال ...وغري ذلك.
وقد حفلت ال�سنة ال�شريفة ب�آالف الأ�سئلة عن كل ما يت�صل بحياة الإن�سان
و�أن�شطته املختلفة مع غريه من النا�س ،ويف الطبيعة.
ولكنهم مل ي�س�ألوا عن �أ�صل ت�شريع الدولة واحلكومة.
وال تف�سري لذلك �إال كونهم يعون �ضرورتها وبديهيتها من �إدراكهم لطبيعة
�سيا�سيا البد له بحكم الفطرة من دولة وحكومة ،ولأنهم عرفوا
كونهم جمتم ًعا
ًّ
�شرعيتها من طبيعة ال�شريعة الإ�سالمية ،ومن ممار�سة النبي  ل�ش�ؤون احلكم.
وقد ذكرنا يف مدخل هذا الكتاب ،عند الكالم عن املنهج ،بع�ض ما ورد
يف ال�سنة مما يعرب عن كون فكرة الدولة واحلكومة من امل�سلّمات يف ال�شريعة
الإ�سالمية .ونذكر هنا بع�ض ال�شواهد الأخرى:
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 -1ما رواه ال�شريف (الر�ضي) ،عن �أمري امل�ؤمنني علي  يف رده على اخلوارج
ملا �سمع قولهم« :ال حكم �إال هلل» ،قال:
«كلمة حق يراد بها باطل .نعم �إنه ال حكم �إال هلل ،ولكن ه�ؤالء يقولون:
ال �إمرة .و�إنه البد للنا�س من �أمري بر� ،أو فاجر ،يعمل يف �إمرته امل�ؤمن ،وي�ستمتع
فيها الكافر ،ويبلغ اهلل فيها الأجل ،ويجمع به الفيء ،ويقاتل به العدو ،وت�أمن به
ال�سبل ،وي�ؤخذ به لل�ضعيف من القوي ،حتى ي�سرتيح بر ،وي�سرتاح من فاجر»(((.
 -2ما رواه (�سليم بن قي�س) ،عن �أمري امل�ؤمنني علي  ،قال:
«والواجب يف حكم اهلل ،وحكم الإ�سالم على امل�سلمني ،بعدما ميوت
�إمامهم� ،أو يقتل� ،ض ًّ
مهتديا ،مظلو ًما كان �أو ظاملًا ،حالل الدم �أو حرام
اال كان �أو ً
يقدموا ي ًدا وال رجالً ،وال يبد�أوا
الدم� ،أن ال يعملوا عمالً ،وال يحدثوا حد ًثا ،وال ّ
ب�شيء قبل �أن يختاروا لأنف�سهم �إما ًما ،عفي ًفا ،ور ًعا ،عارفًا بالق�ضاء وال�سنة ،يجمع
�أمرهم ،ويحكم بينهم ،وي�أخذ للمظلوم من الظامل حقه ،ويحفظ �أطرافهم»(((.
 -3ما رواه (الآمدي) عنه  ،قال:
«وال ظلوم غ�شوم ،خري من فتنة تدوم»(((.
((( نهج البالغة ،رقم الن�ص  .40وابن �أبي احلديد� ،شرح نهج البالغة ،309 – 307/2 ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل
�إبراهيم ،دار �إحياء الكتب العربية ،ط 1380 ،2 .هـ 1965 -م.
((( كتاب �سليم بن قي�س� ،ص .182
((( الغرر والدرر� ،ص  ،503احلديث .10220
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 -4ما رواه (الف�ضل بن �شاذان) ،عن الإمام علي بن مو�سى الر�ضا  ،ولعله
�أجمع ما ورد يف �سنة �أئمة �أهل البيت  -عليهم ال�سالم  -يف �ش�أن م�س�ألة احلكم،
والدولة واحلكومة ،يف الإ�سالم ،قال:
«ف�إن قال قائل :فلم وجب عليكم معرفة الر�سل ،والإقرار بهم ،والإذعان
لهم بالطاعة؟ قيل له :لأنه ملا مل يكتف يف خلقهم وقواهم ما يثبتون به ملبا�شرة
متعاليا
ال�صانع تعاىل ،حتى يكلمهم وي�شافههم ل�ضعفهم وعجزهم ،وكان ال�صانع ً
ظاهرا ،مل يكن بد لهم
عن �أن يرى ويبا�شر ،وكان �ضعفهم وعجزهم عن �إدراكه ً
من ر�سول بينه وبينهم ،مع�صوم ،ي�ؤدي �إليهم �أمره ،ونهيه ،و�أدبه ،ويفقههم على ما
يكون به  -اجتالب منافعهم ،ودفع م�ضارهم� ،إذ مل يكن يف خلقهم ما يعرفون به،
ما يحتاجون �إليه ،من منافعهم وم�ضارهم ،فلو مل يجب عليهم معرفته وطاعته ،مل
يكن لهم يف جميء الر�سول منفعة ،وال �سد حاجة ،ولكان يكون �إتيانه عب ًثا لغري
منفعة وال �صالح ،ولي�س هذا من �صفة احلكيم الذي �أتقن كل �شيء.
«ف�إن قال قائل :ومل جعل (�أويل الأمر) و�أمر بطاعتهم؟ قيل :لعلل كثرية:
«منها� :إن اخللق ملا وقفوا على حد حمدود ،و�أمروا �أن ال يتعدوا تلك احلدود
ملا فيه من ف�سادهم ،مل يكن يثبت ذلك ،وال يقوم� ،إال ب�أن يجعل عليهم فيها �أمي ًنا
ي�أخذهم بالوقت ،عندما �أبيح لهم ،ومينعهم من التعدي على ما حظَّ ر عليهم ،لأنه
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لو مل يكن ذلك ،لكان �أحد ال يرتك لذته ومنفعته لف�ساد غريه ،فيجعل عليهم
ّقي ًما مينعهم من الف�ساد ،ويقيم فيهم احلدود ،والأحكام.
بقيم
«ومنها� :إنا ال جند فرقة من الفرق ،وال ملة من امللل ،بقوا وعا�شوا �إال ّ
ورئي�س ،ملا ال بد لهم منه يف �أمر الدين والدنيا ،فلم يجز يف حكمة احلكيم �أن يرتك
اخللق مما يعلم �أنه ال بد لهم منه ،وال قوام لهم �إال به فيقاتلون به عدوهم ،ويق�سمون
به فيئهم ،ويقيمون به جمعتهم وجماعتهم ،ومينع ظاملهم من مظلومهم».
(((

قيما� ،أمي ًنا ،حافظًا ،م�ستود ًعا ،لدر�ست
«ومنها� :إنه لو مل يجعل لهم �إما ًما ً
امللة ،وذهب الدين ،وغريت ال�سنن والأحكام ،ولزاد فيه املتبدعون ،ونق�ص منه
امللحدون ،و�شبهوا ذلك على امل�سلمني� ،إذ قد وجدنا اخللق منقو�صني ،حمتاجني،
غري كاملني ،مع اختالفهم ،واختالف �أهوائهم ،وت�شتت حاالتهم ،فلو مل يجعل
فيهما ّقي ًما حافظًا ،ملا جاء به الر�سول الأول ،لف�سدوا على نحو ما بيناه ،وغريت
ال�شرائع وال�سنن ،والأحكام ،والإميان ،وكان يف ذلك ف�ساد اخللق �أجمعني.(((»...
وهذا احلديث ي�شرح ال�ضرورة الفطرية �إىل الدولة واحلكومة ،وي�شرح
ال�ضرورة الر�سالية للإ�سالم واملجتمع الإ�سالمي لذلك ،كما ذكرنا فيما �سبق.
((( َد َر َ�ست :عفت وذهب �أثرها( .م).
((( علل ال�شرائع� ،ص � ،252أبو جعفر حممد بن بابويه القمي ،املعروف بـ (ال�شيخ ال�صدوق) (ت 381هـ) ط ،2
املكتبة احليدرية ،النجف الأ�شرف1385 ،هـ 1966 -م.

86

يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

86

 -5ما رواه (ال�شيخان) عن �أبي هريرة ،عن النبي  قال« :كانت بنو �إ�سرائيل
ت�سو�سهم الأنبياء ،كلما هلك نبي خلفه نبي ،و�إنه ال نبي بعدي ،و�ستكون خلفاء
فتكرث .قالوا :فما ت�أمرنا يا ر�سول اهلل؟ قال :فوا ببيعة الأول فالأول ،و�أعطوهم
حقهم ،ف�إن اهلل �سائلهم عما ا�سرتعاهم»(((.
جدا يف ال�سنة املروية عن النبي ،
والن�صو�ص التي من هذا القبيل كثرية ًّ
وعن �أئمة �أهل البيت  -عليهم ال�سالم ،من طرق ال�شيعة وال�سنة ،يجدها املتتبع
يف ثنايا معظم �أبواب احلديث والفقه.
خال�صة

لقد حت�صل من جميع ما �سبق� :أن فكرة الدولة واحلكومة  -يف الإ�سالم -
هي �ضرورة تنبثق من طبيعة ال�شريعة الإ�سالمية ،ولي�ست جمرد ت�شريع منف�صل
من جملة ت�شريعاتها.
((( �صحيح م�سلم ،1471 /3 ،احلديث  ،1842كتاب الإمارة ،باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء.
وينبغي التنبيه �إىل �أننا مل نراع يف هذه الن�صو�ص من جهة ال�سنة ،ف�إن بع�ضها معلوم ال�ضعف ،بح�سب موازين
علم الرجال ،ودراية احلديث .والوجه يف ذلك �أن احلديث ال�ضعيف الوارد يف ق�ضية تقت�ضي طبيعتها �شهرتها
أي�ضا  -كالن�ص ال�صحيح -
وذيوعها يف النا�س� ،إذا كان عليه �شاهد من قر�آن� ،أو �سنة �صحيحة ،ف�إنه يعك�س � ً
وجود الفكرة الأ�سا�س ور�سوخها يف الذهنية الإ�سالمية العامة ،ولومل تكن كذلك لورد الن�ص بردها ،والردع
عنها ،ول�شاع ذلك ،وذاع بني امل�سلمني عامة ،ورواة احلديث ،وحملة العلم ،خا�صة.
وهذا مبد�أ �سار فيما يتعلق بكل �شيء وردت الرواية بن�سبته �إىل ال�شرع ،وكان مما يت�صل بال�ضرورات اليومية
و�شبهها للنا�س �أفرا ًدا وجماعات وجمتم ًعا ،فال يعقل يف العادة �أن تو�ضع الأكاذيب ب�ش�أنه ،وت�شيع بني النا�س،
على نحو تكون لهم دي ًنا ،وال يرد عن ال�شارع املقد�س ،وحملة ال�شريعة من الأئمة  -عليهم ال�سالم  -و�أئمة
العلم والفقه ،ما يردع عنها ،ويك�شف زيفها ،ومتام احلديث عن هذا املو�ضوع يف علم الأ�صول.
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وهي ا�ستجابة للفطرة وال�ضرورة التي يقت�ضيها االجتماع الب�شري الذي ال
خارجا عن هذه الفطرة،
يعقل حتققه من دونها .واملجتمع الإ�سالمي لي�س �شذوذًا ً
وعن هذه ال�ضرورة.
جزءا من الكون املحكوم
وهي �ضرورة يفر�ضها كون الإن�سان  -املجتمع ً
بنظام كوين ثابت و�شامل جلميع املوجودات يف عوامل اجلماد ،واحلياة النباتية،
واعيا ،عاقالً ،مري ًدا،
واحليوانية ...هذه العوامل التي يقف الإن�سان يف قمتها كائ ًناً ،
�سخر اهلل له �سائر العوامل ،وز َّوده بالو�سائل والقدرات املادية،
حرا .وقد َّ
ً
خمتاراًّ ،
والعقلية ،والنف�سية ،لالنتفاع بها يف نطاق ا�ستخالفه.
لهذا كله جند �أن القر�آن الكرمي ،وال�سنة ال�شريفة ،قد ت�ضمنا التعبري عن
فكرة الدولة ،والنظام ،واحلكومة ،يف الت�شريع الإ�سالمي ،بعد �أن ر�أينا �أن الإ�سالم
�سيا�سيا ملتز ًما ذا ر�سالة عاملية.
م�سلما ملتز ًما ذا ر�سالة ،وجمتم ًعا
يكون ً
ّ
ًّ
�إن هذه احلقيقة النظرية يف الواقع التكويني ،واالجتماعي ،والت�شريعي،
الإ�سالمي قد وجدت بالفعل يف الواقع التاريخي املو�ضوعي للإ�سالم.
(هـ) جذور فكرة املجتمع ال�سيا�سي ،والدولة ،واحلكومة ،يف العهد املكي

لقد تكاملت مالمح اخلطوط العامة للدولة ،والنظام ال�سيا�سي-
االجتماعي ،وق�ضية احلكم ،بعد الهجرة �إىل املدينة ،وتكوين �أول جمتمع �سيا�سي
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�إ�سالمي لأول مرة يف التاريخ ،و�إن�شاء الدولة لهذا املجتمع وعلى �أر�ضه ،و�إقامة
احلكم الإ�سالمي بقيادة ر�سول اهلل .
�أما قبل ذلك  -يف العهد املكي  -فلم يتناول الت�شريع الإ�سالمي هذه الأمور
�سيا�سيا ،و�إمنا
ب�صورة مبا�شرة و�صريحة؛ لأن امل�سلمني يف (مكة) مل يكونوا جمتم ًعا ًّ
كانوا جماعة عقيدية حتكمها عالقات ترتاوح بني اال�ستغراب ،واجلفاء ،والتوتر،
والعداء مع جمتمعها الذي كان حمكو ًما  -وهي من �ضمنه  -بنظام «امللأ»(((.
ومل تكن نقاط اخلالف وال�صدام بني اجلماعة امل�سلمة وجمتمعها يف (مكة)
م�سائل �سيا�سية ب�شكل مبا�شر ،و�إمنا كانت م�سائل عقيدية ،وفكرية ،واجتماعية،
مبا�شرا
ذات مفاعيل �سيا�سية واقت�صادية ،بال �شك ،ولكنها ال تت�ضمن
ً
اعرتا�ضا ً
على ما يت�صل بال�سلطة ال�سيا�سية يف املجتمع.
ومل ت�شتمل الدعوة الإ�سالمية يف هذا العهد على مفردات �سيا�سية وا�ضحة
و�صريحة ،و�إمنا كانت مفردات الدعوة مق�صورة على ق�ضايا العقيدة الأ�سا�سية
الكربى :ق�ضية الألوهية والتوحيد ،وق�ضية النبوة العامة (النبوات ال�سابقة) ونبوة
حممد  ،وق�ضية (احلياة بعد املوت) :البعث واملعاد واليوم الآخر ،وق�ضية عدل
اهلل تعاىل ،ورحمته ،وقدرته ،وعلمه ،و�سائر �صفاته� ،سبحانه وتعاىل.
((( نظام امللأ :هو النظام الذي كانت (مكة) حمكومة به قبل الإ�سالم .حيث كان يحكمها جمل�س يتكون من
زعماء ع�شائر قري�ش ،التي كان �أبنا�ؤها ميثلون �أغلبية �شعب (مكة) .فكان هذا املجل�س ميثل ال�سلطة ال�سيا�سية
والتنفيذية العليا يف (مكة) ،ويرتكز بالدرجة الأوىل على (نظام الإيالف) التجاري /ال�سيا�سي /الذي نظم
عالقات (مكة) اخلارجية بالقبائل الأخرى ،خارج (مكة) وحميطها ،وبالدول املجاورة للحجاز.
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كما كانت مفردات الدعوة ت�شتمل على امل�س�ألة االجتماعية :الفقراء
والأغنياء ،والظلم االجتماعي واالقت�صادي الذي ميار�سه الأغنياء املتحكمون
املت�سلطون ،و�سلوك «املرتفني» يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية.
ويف ثنايا بيان هذه احلقائق كان الوحي القر�آين ينبه الأذهان ويوجه العقول
للربهنة بحقائق اخللق و�إبداعه على قدرة اهلل ال�شاملة الكاملة ،وعلى ق�ضايا
العقيدة الأ�سا�سية الكربى.
ولكن  -مع ذلك  -حمل العهد املكي  -يف القر�آن وال�سرية � -إ�شارات �إىل
طبيعة الدعوة الإ�سالمية ،من الناحية ال�سيا�سية ،كما ت�ضمنت الآيات ،وبع�ض
وقائع ال�سرية� ،إ�شارات �إىل امل�ستقبل.
وقد ت�ضمنت هذه الإ�شارات فكرة املجتمع ال�سيا�سي ،والدولة ،وال�سلطة
ال�سيا�سية ،واحلكم.
وقد ورد ذلك يف جملة من الآيات ،والروايات:
(أ) فمما جاء يف القرآن الكريم ،مجلة من اآليات؛ منها:

 -1قوله تعاىل:

ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ.ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ.ﮐ ﮑ

ﮝﮟﮠ
ﮞ
ﮒ ﮓ ﮔ.ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
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ﮡ .ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮊ [الأنبياء.]109-105 /

ففي الآيات �إ�شعار و�إيحاء قوي ب�أن و�ضع امل�سلمني لن يبقى على ما هو
عليه يف (مكة) ،و�إن لهم يف امل�ستقبل دولة و�سلطانًا ،و�إن املكذبني املعتدين
�سريون هذه احلقيقة يف وقت قريب �أو بعيد ،ولكنه �آت على كل حال ،و�إنهم
�سينالون عقابهم.
 -2قوله تعاىل:

ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ.ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉﮊ [النحل.]42-41 /

تغيريا
يف الآية املباركة وعد من اهلل بتغيري احلال يف الدنيا ،وينبغي �أن يكون ً
يف الو�ضع ال�سيا�سي للم�سلمني .والظاهر �أن الآية يف �ش�أن مهاجري احلب�شة،
�ضاريا من قري�ش امل�شركة ،وهجرة من هاجر
وامل�سلمون يواجهون يف (مكة) عدوانًا ً
مظهرا من مظاهر اال�ضطهاد ال�سيا�سي للم�سلمني.
�إىل احلب�شة من امل�سلمني كانت ً
 -3وقال تعاىل :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [الزمر.]36 /

يف الآية �إ�شعار وا�ضح باحلماية ،ووعد �ضمني بن�صر يف امل�ستقبل على قوى
ال�شرك التي يهدد بها امل�شركون النبي  وامل�سلمني امل�ست�ضعفني.
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 -4قوله تعاىل :ﮋﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊﮋ ﮌ.ﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗ.ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ.ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪ.ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ.
ﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ.ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ .ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﮊ [ال�شورى.]43-36 /
فقد ا�شتملت هذه الآيات على بدايات الت�شريع يف �ش�أن املجتمع ال�سيا�سي
والدولة:
(�أ) الإنفاق املايل :وهو املرحلة الت�أ�سي�سية الأولية من ت�شريعات الواجبات
املالية العامة.
(ب) رد العدوان على اجلماعة :وهو املرحلة الت�أ�سي�سية الأولية من ت�شريع
اجلهاد.
(ج) حكم املف�سدين يف الأر�ض يف مرحلته الأولية.
(د) مبد�أ ال�شورى يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة.
 -5وقال تعاىل :ﮋﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﮊ [الطور.]48 /
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إ�شعارا بوعد احلماية والن�صرة ،وتغيري الواقع ال�سيئ.
ف�إن الآية تت�ضمن � ً
 -6الآيات التي تق�ص �أنباء بني �إ�سرائيل وغريهم مع الفراعنة والطغاة .وبني اهلل
تلويحا ملا �سي�ؤول �إليه حال
فيها �أن الغلبة وال�سلطان يف النهاية للم�ؤمنني ،ف�إن فيها ً
امل�سلمني.
ومن ذلك قوله تعاىل:
ﮬ.ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ.ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ.ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﮊ [الق�ص�ص.]6-3 /
ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

 -7قوله تعاىل :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ.ﯕ ﯖ ﯗ  .ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﮊ [ال�صافات.]173-171 /

وقوله تعاىل :ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﮊ [غافر.]51 /

فهذه الآيات  -وثمة غريها يف القر�آن املكي  -تت�ضمن �إرها�صات ووعو ًدا
ب�إقامة امل�شروع ال�سيا�سي للإ�سالم :املجتمع ال�سيا�سي ،والدولة ،واحلكومة،
يف املرحلة التي كان امل�سلمون يكابدون فيها القمع ،واال�ضطهاد ،واملطاردة ،يف
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(مكة) .وكان املجتمع ال�سيا�سي ونظامه يتحكمان بكل �شيء .ولقد �صدق اهلل
وعده يف (املدينة) بعد الهجرة.
ويف الآية الأوىل من �آيات �سورة (الق�ص�ص) ت�صريح ب�أن تالوة نب�أ مو�سى
وفرعون موجهة ﮋﮫ ﮬﮊ فهي تت�ضمن الإيحاء ب�أن م�صري امل�ؤمنني
وعاقبة �أمرهم هي :اخلال�ص ،واحلرية ،وال�سيادة.
(ب) ومما جاء يف السنة ،يف سرية النيب  يف العهد املكي مجلة من الروايات:

منها :حديث الدار .ورواه (الطربي) يف تاريخه ب�سنده عن ابن عبا�س.
ورواه غريه:
يف مكة ،يف ال�سنة الثالثة من مبعث النبي  حني نزل قوله تعاىل :ﮋﭿ

عليا � أن ي�صنع
ﮀ ﮁﮊ [ال�شعراء� ،]214 /أمر ر�سول اهلل  ًّ
طعا ًما ويجمع بني عبد املطلب ..يف حديث طويل جاء فيه:
« ...ثم تكلم ر�سول اهلل  فقال:
�شابا يف العرب جاء قومه ب�أف�ضل
«يا بني عبد املطلب! �إين واهلل ما �أعلم ًّ
مما قد جئتكم به� ،إين قد جئتكم بخري الدنيا والآخرة ،وقد �أمرين اهلل تعاىل
�أن �أدعوكم �إليه ،ف�أيكم ي�ؤازرين على هذا الأمر على �أن يكون �أخي ،وو�صيي،
وخليفتي فيكم؟».
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«قال (علي بن �أبي طالب) :ف�أحجم القوم جمي ًعا ،وقلت  -و�إين لأحدثهم
�س ًّنا ،و�أرم�صهم عي ًنا((( ،و�أعظمهم بط ًنا ،و�أحم�شهم �ساقًا(((� :أنا يا نبي اهلل �أكون
وزيرك عليه! ف�أخذ برقبتي ،ثم قال� :إن هذا �أخي ،وو�صيي ،وخليفتي فيكم،
فا�سمعوا له و�أطيعوا»(((.
وثمة ن�صو�ص �أخرى يف ال�سرية يف العهد املكي.
ف�إن هذه الروايات تدل على �أن م�س�ألة الدولة ،وال�سلطة ال�سيا�سية،
أمورا يت�ضمنها الإ�سالم يف مرحلته املكية ،ومل يعرب عنها
واحلكومة ،كانت � ً
�صراحة؛ لأن تلك املرحلة مل تكن مرحلة منا�سبة لذلك؛ لأن �شروط تكوين
املجتمع ال�سيا�سي ،وال�سلطة ال�سيا�سية ،مل تكن قد توفرت لدى امل�سلمني يف
ذلك احلني.
(و) ت�أ�سي�س الدولة و�إقامة احلكومة يف العهد املدين

يف العهد املدين  -بعد هجرة النبي  حتولت اجلماعة امل�سلمة التي
كانت يف (مكة) ،بعد �أن هاجرت �إىل املدينة ،وتكاملت واحتدت مع امل�سلمني
تدريجا من خالل املمار�سة
فيها (الأن�صار) � -إىل جمتمع �سيا�سي ،برزت مالحمه ً
الر َم�ص ،وهو و�سخ �أبي�ض يجتمع يف املوق ...والنعت �أرم�ص ورم�صاء (قامو�س).
((( ر ِم َ�ص ْت عينه  -ك َفر َِح :من َّ
((( �أحم�ش ال�ساقني :يعني �صار دقيق ال�ساقني (قامو�س).
((( تاريخ الطربي ،217 /2 ،وم�سند �أحمد ،11 /1 ،وكنز العمال 392 /6 ،و 396و 397و ،401والكامل البن
الأثري.28 /2 ،
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اليومية  -على هدى الت�شريع الإلهي التدريجي  -ملهمات وم�س�ؤوليات احلياة
املدنية من زراعة ،وجتارة ،و�أعمال حرفية ،وتوا�صل اجتماعي ،وتعليم ،وتعلم،
تكون منها املجتمع
وزواج �أن�ش�أ قرابات جديدة بني املجموعات القبائلية التي ّ
اجلديد .ومن خالل عالقات �سيا�سية وجتارية (عالقات مواطنة) مع اليهود الذين
جزءا من هذا املجتمع عند �إن�شائه ،وقبلهم الإ�سالم مواطنني ،فبني جمتمعه
كونوا ً
ّ
على قاعدة امل�شاركة يف امل�س�ؤوليات.
تدريجا على هدى الت�شريع التدريجي
وقد تكون هذا املجتمع  -كما ذكرنا ً -
واملمار�سة اليومية للحياة يف �أطرها املختلفة ،و�أن�شطتها املتنوعة.
ف�شرع اهلل تعاىل يف الوحي القر�آين ال�شريف بالتدريج �أ�س�س املجتمع
ال�سيا�سي ،وخ�صو�صياته ،ومهماته ،واخلطوط الكربى ،واملبادئ الأ�س�س التي
تقوم عليها دولة الإ�سالم.
وت�ضمنت الت�شريعات القواعد ،واملبادئ والأ�س�س لالجتماع الإ�سالمي،
ولل�ش�أن االقت�صادي ،واملبادئ والقواعد الت�شريعية للدفاع ،والدعوة ،وللعالقات
مع الأقوام واملجتمعات الأخرى.
تدريجيا  -كما ذكرنا -
مل ينزل الوحي بذلك كله دفعة واحدة ،فقد كان
ًّ
لأن املجتمع ال�سيا�سي والدولة كانا يف حالة التكوين ،وكانا ينموان روي ًدا روي ًدا -
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يف مواجهة �صعوبات الروح القبلية والثقافة ال�سائدة  -من خالل احلياة اليومية
للم�سلمني بقيادة النبي .
وكان الوحي متتاب ًعا ال ينقطع ،يواكب الأحداث� ،أو ي�صنعها.
أي�ضا على
وكانت البيانات الإلهية يف �ش�أن املجتمع والدولة ت�شتمل � ً
ت�شريعات يف ال�ش�ؤون الأخرى ،وعلى ق�ضايا العقيدة ،وعلى التوجيه الرتبوي
والتنمية الروحية ،على ما هو �أ�سلوب القر�آن العظيم يف التعبري عن احلياة،
والإن�سان ،واملجتمع ،باعتبارها ًّكال واحدًا ،متكامالً ،متفاعالً.

الق�سم الثاين
املالمح العامة ،واملبادئ والأ�س�س
يف �ش�أن املجتمع ال�سيا�سي،
والدولة ،والنظام

الف�صل الأول :قيم املجتمع الإ�سالمي التي تقوم
عليها فكرة الدولة يف الإ�سالم

متهيد

�إن املفهوم احلديث للدولة  -وهو الذي قامت على �أ�سا�سه الدولة احلديثة
يف الغرب  -كما حققه الفقه الد�ستوري احلديث ،وعلم ال�سيا�سة هو �أنها:
«�شعب � -أو �أمة  -ينظم �أمرهم حكم ،ويخ�ضعهم هذا احلكم جمي ًعا �إىل
�أحكام قانونية واحدة ال متايز فيها».
وعند حتليل هذا التعريف جند �أن مكونات الدولة احلديثة ثالثة �أمور:
 -1جمموعة ب�شرية (�شعب� ،أو �أمة).
 -2حكم يج�سد �سلطة على ال�شعب.
 -3قوانني واحدة جلميع الأفراد من دون متييز بينهم.
 -4الأر�ض التي ي�سكنها ال�شعب �أو الأمة ،وحتكمها الدولة بقوانينها.
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ت�شدد النظريات احلديثة يف الدولة على مكون رابع لها هو (الأر�ض)،
وي�أخذ بع�ض الباحثني الغربيني على الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي �إغفال هذا
العن�صر .وقد ُي ّدعى �أن الإ�سالم �أغفله ،وقد يجعل ذلك ذريعة للطعن يف �أطروحة
الدولة يف الإ�سالم منهم (برنار لوي�س) مثالً.
واحلق �أن هذه امل�س�ألة من امل�سائل التي مل تبحث يف الفقه ال�سيا�سي
املد َّون ،وهي م�س�ألة معقدة نقدم عنها الآن ملحة يف عجالة �سريعة.
�أر�ض الدولة

مل يبحث الفقهاء امل�سلمون م�س�ألة (�أر�ض الدولة) ،وكون الأر�ض �إحدى
مكونات مفهوم الدولة ،باملعنى الذي يتداول يف الدرا�سات ال�سيا�سية املعا�صرة.
و�إمنا بحثوا م�س�ألة الأر�ض من منظورين:
�أحدهما :املنظور ال�سيا�سي ،من حيث عالقة الأر�ض بالأمة والدعوة .ومن
تكون مفهوم وم�صطلح (دار الإ�سالم) يف مقابل (دار احلرب) �أو يف
هذا املنظور َّ
مقابل (دار احلرب ،ودار احلياد ،ودار التعاهد) كما يظهر من بع�ض الفقهاء ونحن
نذهب �إليه.
وهذا املنظور �أعم من �صيغة الدولة واحلكم ال�سيا�سي كما �سرنى.
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ثانيهما :املنظور االقت�صادي ،من حيث الأحكام املتعلقة بالأرا�ضي ذات
امللكية العامة ،وهي الأرا�ضي اخلراجية و�أرا�ضي الأنفال.
ولتحقيق احلال يف امل�س�ألة ،البد من التمييز بني (الأمة) و(الدولة) ،يف
حالة عدم تطابقهما يف كيان �سيا�سي واحد .عند البحث عن عن�صر الأر�ض يف
التكوين ال�سيا�سي لهما ،يف ع�صر الغيبة عند ال�شيعة ،وبعد وفاة النبي  عند
�أهل ال�سنة و�سائر امل�سلمني.
فالأمة امل�سلمة لي�س لها وطن جغرايف خا�ص وحمدد بحدود ثابتة؛ لأنها مل
تتكون على �أ�سا�س عرقي� ،أو لغوي� ،أو �أي �أ�سا�س �آخر لالجتماع الب�شري يقوم
على االنت�ساب �إىل �أر�ض معينة يف حالة �سابقة على تكوين الأمة ،ليقال �إن �أر�ضه
هي �أر�ض الأمة.
لقد تكونت الأمة امل�سلمة على �أ�سا�س اعتقاد الإ�سالم ،وااللتزام به عقيدة
دائما هو الإ�سالم دون �أي
و�شريعة ،دون �أي اعتبار �آخر ،و�سيبقى �أ�سا�س تكونها ً
�شيء �آخر م�ستقل عن الإ�سالم� ،أو من�ضم �إليه.
ولذلك ف�إن الأمة امل�سلمة يف حالة تكون ومنو م�ستمر ،ولن تكتمل �إال �إذا
ا�ستوعبت اجلن�س الب�شري كله.
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وهي لذلك كيان مفتوح ال�ستيعاب م�سلمني جدد ،والنمو واالت�ساع بهم،
ولي�ست مغلقة على �أقوام خم�صو�صني ال تتعداهم �إىل غريهم ،لأنها (�أمة �إجابة
حتمل مهمة الدعوة املوجهة �إىل �أمة الدعوة /وهم غري امل�سلمني املدعوين �إىل
الدخول يف الإ�سالم) ،وكل �إن�سان جديد ،يدخل يف الإ�سالم ،ف�إنه يدخل معه
�أر�ضه �إىل (دار الإ�سالم) التي تت�سع با�ستمرار ،منذ بد�أت يف (يرثب /املدينة)،
حتى بلغت �إىل ما هي عليه الآن.
و(دار الإ�سالم) هو امل�صطلح الفقهي الذي ا�ستعمله الفقهاء للداللة
على (ال�شخ�صية اجلغرافية) للأمة امل�سلمة ،وهي تكون حيثما وجد م�سلمون،
ورفع �شعار الإ�سالم ،ومور�ست عباداته و�شريعته ،ولذلك فـ (دار الإ�سالم) ال
تنح�صر يف حد جغرايف ثابت ال تتعداه ،بل �إن (دار الإ�سالم) مفهوم جغرايف
م�ستمر النمو واالت�ساع على الأر�ض كما �أن (�أمة الإ�سالم) مفهوم م�ستمر النمو
واالت�ساع يف الب�شر.
ولكن العالقة بني الأمة امل�سلمة  -مبا هي �أمة م�سلمة ،ال مبا هي دولة  -وبني
دار الإ�سالم (الأر�ض) ،لي�ست عالقة ال�سلطة ال�سيا�سية التي تت�ضمن حق الأمر
والنهي ،بل هي عالقة تخول امل�سلمني احلق يف �أن ي�سكنوا� ،أو يتنقلوا يف دار
الإ�سالم ،دون عوائق وقيود ،وتخولهم حق العمل والك�سب على هذه الأر�ض
وفيها ،دون ما زاد على ذلك.
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فللأمة �سلطة امللكية وحق االنتفاع� :سلطة امللكية اخلا�صة ملالكي رقبة
الأر�ض عليها ،و�سلطة حق االنتفاع للأمة يف الأرا�ضي ذات امللكية العامة
(الأرا�ضي اخلراجية والأنفال) .ولي�س لأحد �سلطة �سيا�سية على �أر�ض (دار
الإ�سالم)� ،أو على امل�سلمني ،مبا هم مالكني و�أ�صحاب حق انتفاع ،ومل تن�شئ
ال�شريعة  -على م�ستوى الأمة � -سلطة من هذا القبيل.
هذا بالن�سبة �إىل الأمة امل�سلمة والأر�ض /دار الإ�سالم.
�أما الدولة فال بد �أن يكون لها وطن جغرايف خا�ص بها ،له حدود جغرافية
متيزه ومتيزها عن الأوطان والدول الأخرى� ،سواء �أكانت هذه الدولة �ضمن دار
الإ�سالم ،بحيث تكون احلدود اجلغرافية مع �أر�ض �أهلها م�سلمون لهم دولة
و�سلطة� ،أم لي�س لهم دولة� ،أم كانت حدودها مع �أر�ض �أهلها غري م�سلمني قد
تكون دار حرب� ،أو حياد� ،أو تعاهد.
ففي كال احلالني البد من �أر�ض حمددة ،وال ميكن ت�صور دولة و�سلطة
حاكمة على �شعبها من دون �أر�ض حمددة ل�سلطة احلكومة الإ�سالمية يف هذه
الدولة ،وال ميكن للحكومة �أن متار�س ال�سلطة من دون �أر�ض.
وذلك لأن ماهية الدولة واحلكومة تتقوم بال�سلطة ال�سيا�سية التي تت�ضمن
حق الأمر ،والنهي ،والطاعة ،باملعنى ال�سيا�سي ،وهذا يقت�ضي �أن تكون عالقة
احلكومة بالأر�ض التي ي�سكنها �شعب تلك احلكومة ،عالقة �سلطة فوق �سلطات
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�أفراد ال�شعب على الأر�ض ،مبا هم مالكني لرقبتها� ،أو حلق االنتفاع بها ،وهي �سلطة
ي�شرع للحكومة مبقت�ضاها �أن حتدد و ُت ّقيد �سلطات �أفراد ال�شعب على رقبة الأر�ض،
وعلى حق االنتفاع ،بل و�إلغاء حق االنتفاع يف بع�ض احلاالت.
ومو�ضوع هذه ال�سلطة ال�سيا�سية وحدودها ،لي�سا مطل َق نْي على كل �أر�ض
ي�سكنها م�سلمون (دار الإ�سالم) .و�إمنا يتحددان بالقدرة على �إعمالها بح�سب
والية احلكومة امل�ستمدة من �شعبها الذي ميلك الوالية على نف�سه و�أر�ضه ،وال
والية له على �أر�ض �شعب �آخر مل ين�صب هذه احلكومة ومل ُيو ّلها �أمره ،فمن
البديهي �أال يكون لهذه احلكومة �سلطة على هذه الأر�ض اخلارجة عن حدود
والية �شعبها.
فيتعني �أن تكون �أر�ض الدولة هي الأر�ض املن�سوبة �إىل ال�شعب الذي تتوىل
�أمره ،وحتكمه بتوليته �إياها ،ون�صبه لها ،وال تتعداها �إىل �أر�ض �أخرى ميلكها وميلك
حق االنتفاع بها �شعب �آخر.
موقف الفقه الإ�سالمي من (�أر�ض الدولة)

مل يتعر�ض الفقهاء امل�سلمون يف �أبحاثهم ال�سيا�سية عن الدولة و�أنظمتها �إىل
عن�صر (الأر�ض) ،بل تركز بحثهم على العنا�صر الثالثة فقط (ال�شعب ،وال�سلطة،
والقانون).
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وقد توهم بع�ض امل�ست�شرقني �أن الفقه ال�سيا�سي �أهمل هذا العن�صر الأ�سا�س
يف ت�شكيل الدولة ،ولعل بع�ضهم ذهب نتيجة لهذا التوهم �إىل �أبعد من ذلك ،وهو
�أنه ال وجود لفكرة الدولة يف الإ�سالم!
ولكن الظاهر �أن �إهمال الفقهاء امل�سلمني لبحث هذا العن�صر ،لي�س نا�ش ًئا
من عدم اعتباره يف مفهوم الدولة ،ف�ض ًال عن القول بعدم وجود فكرة الدولة يف
الإ�سالم .بل هو نا�شئ من مالب�سة مفهوم (الدولة) عندهم ملفهوم (الأمة) ،واحتاد
املفهومني يف ال�صدق اخلارجي ،والوجود التاريخي ،عند �إن�شاء الدولة الإ�سالمية
يف املدينة يف عهد النبي  وبعده ،طيلة الفرتة التاريخية التي كانت دولة اخلالفة
فيها متار�س �سلطة فعلية؛ �أو �شكلية ،على جميع (دار الإ�سالم).
فقد كانت (�أر�ض) الدولة الإ�سالمية ت�شمل جميع م�ساحة ما �سمي فيما
بعد (دار الإ�سالم) حيث توجد وتعمل (الأمة الإ�سالمية) ،ومل يحدث �أن كان
ال�سلطان ال�سيا�سي (للدولة) �أ�ضيق من االنت�شار اجلغرايف لـ (الأمة).
ومن هنا ف�إن الفقهاء امل�سلمني حني كانوا يجيئون عن دار الإ�سالم
و�أحكامها ،كانوا يبحثون عن (�أر�ض الدولة) التي هي يف الوقت نف�سه (دار
الإ�سالم� /أر�ض الأمة).
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ومل يلحظوا يف �أبحاثهم ،عندما كانت الأمة ال تزال موحدة ،من الناحية
ال�سيا�سية التنظيمية يف دولة واحدة� ،إمكان انق�سام الأمة �إىل (دول) ،وانق�سام
(دار الإ�سالم) �إىل �أرا�ض لهذه الدول.
ولكنهم حني بد�أت الأمة ت�شكل نف�سها يف �صيغ تنظيمية � -سيا�سية
متعددة ،بحثوا عن م�شروعية (تعدد الأئمة) ،و�أجازه امل�شهور وف ًقا ملعايري ذكرناها
يف كتابنا (نظام احلكم والإدارة يف الإ�سالم).
وعلى هذا ف�إن العن�صر الأر�ض الإ�سالمية ،مبا هي مو�ضوع لل�سلطة ال�سيا�سية
و�سيادة الدولة عليها ،حالتان:
الأوىل :حالة تطابق مفهوم الأمة ومفهوم الدولة ،يف م�صداق خارجي
واحد ،كما حدث يف زمن النبي  وما بعده ،حني كانت الأمة كلها م�شكلة
يف دولة واحدة ،ففي هذه احلالة تكون (دار الإ�سالم) هي �أر�ض الدولة يف حني
أي�ضا.
كونها �أر�ض الأمة � ً
وال ميكن و�ضع حدود جغرافية لها ،من جهة ارتباطها بنمو الأمة وات�ساعها،
ذلك يقت�ضي ات�ساع دار الإ�سالم با�ستمرار .و�إن كان هذا ال يالزم  -بال�ضرورة -
ات�ساع �سلطان الدولة� .إذ قد يدخل يف الإ�سالم قوم جدد تت�سع ب�أر�ضهم (دار
الإ�سالم) وتت�سع بهم الأمة ،ولكنهم ال يدخلون حتت �سلطان الدولة ،و�إمنا ين�شئون
لأنف�سهم كيانهم ال�سيا�سي اخلا�ص ،فتت�شكل يف الأمة دولة ثانية.
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الثانية :حالة متايز مفهوم الأمة عن مفهوم الدولة يف ال�صدق اخلارجي،
حني تنق�سم الأمة �إىل دول ،ف�إن الأمر يختلف� ،إذ ال بد لكل دولة من �أر�ض تقوم
عليها ،ويكون لها حدود ،حيث �إن عن�صر (الأر�ض) هو املدى الذي يفرت�ض �أن
الدولة  -مبا لها من خ�صو�صيات متيز �شخ�صيتها  -تفر�ض �سلطانها عليه� ،سواء
�أمتكنت من فر�ضه بالفعل� ،أم تقل�ص �سلطانها ب�سب ع�صيان داخلي �أو عدوان
خارجي.
ومن دون عن�صر الأر�ض ال ميكن ت�صور وجود ال�شعب ،والدولة ،واحلكومة،
وال�سلطة ،وممار�سة تطبيق القانون.
بعد الفراغ من عر�ض هذه العجالة عن عن�صر الأر�ض يف مكونات الدولة
يف الإ�سالم ،بالإ�ضافة �إىل العنا�صر الثالثة الأخرى نقول:
�إن الأبحاث ال�سابقة ،والبحث التايل يك�شف بو�ضوح �أن هذه املكونات
دائما موجودة يف الإ�سالم ،تقت�ضيها عقيدته و�شريعته.
كانت ً
كما �سرنى �أن املفاهيم والقيم الإن�سانية والأخالقية التي قامت عليها،
وتكونت منها فكرة الدولة يف الإ�سالم ،هي القيم التي يتجه �إليها طموح الب�شر
يف الع�صر احلديث على م�ستوى الدولة الوطنية والقومية ،وعلى م�ستوى النظام
الدويل املرجتى ،وهي قيم العدالة ،واحلرية الواعية ،وكرامة الإن�سان ،وتي�سري �سبل
التكامل الروحي واملادي لبني الب�شر.
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 -1جمتمع سياسي حيكم نفسه
قال اهلل تعاىل :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ [النور.]55 /

�إن اال�ستخالف يف الأر�ض هنا هو اال�ستخالف اخلا�ص ،ا�ستخالف
اال�صطفاء ،وهو لي�س جمرد العي�ش كيفما اتفق ،ولي�س �صرف الوجود ،و�إمنا هو
الوجود الفاعل املتميز الذي يحمل م�ضمونًا ومعنى.
ومتكني الدين ال معنى له �إال بتمكني املعتقدين بالدين ،احلاملني لر�سالته
من حيث �إنهم ّ
يحكمون هذه الر�سالة يف حياتهم ،ويحملونها �إىل غريهم ،وتكون
الر�سالة هويتهم.
والتمكني هو ال�سلطة والقدرة على الت�صرف دون و�صاية من الغري� ،أو �أي
تدخل يقيد حرية االختيار.
والبد �أن تكون هذه ال�سلطة قادرة على حماية نف�سها من العدوان،
ف�إن الأمن ال يكون منحة معطاة من الغري ،و�إمنا هو نتيجة معادلة قوة �سيا�سية،
يكون قوة املجتمع ال�سيا�سي.
وع�سكرية ،واقت�صادية ،وغري ذلك مما ّ
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وهذا كله ال ميكن �أن يتحقق �إال بوجود جمتمع �سيا�سي يحمل ر�سالة،
ويقوم على فكرة مركزية تدور وترتكز عليها حياته.
 -2جمتمع متميز ومنفتح
�إن هذا املجتمع  -املجتمع الإ�سالمي  -متميز عن غريه من املجتمعات
الأخرى بكونه جت�سي ًدا لعقيدة و�شريعة ور�سالة ح�ضارية ،فلي�س املجتمع الإ�سالمي
جمرد تعبري عن �ضرورة الإن�سان �إىل االجتماع حلفظ حياته ،وا�ستمرار وجوده،
واحل�صول على خدمات ومكا�سب �أكرث مما ي�ستطيع �أن يحققه بجهده الفردي.
�إن املجتمع الإ�سالمي  -قبل ذلك  -تعبري عن التزام ر�سايل ،ومهمة ح�ضارية،
وهذا هو مربر وجوده يف التاريخ ،و�إال فقد كان ميكن  -من دون ذلك � -أن يبقى
االجتماع العربي  -احل�ضري والبدوي  -وغريه على ما كان عليه دون تغيري يف
معناه ومبناه.
(�أ) ومن هنا �أكد الت�شريع الإ�سالمي على امل�سلمني  -يف املجال التنظيمي -
ال�سيا�سي � -أن يتمايزوا عن املجتمعات الأخرى يف الوالء ال�سيا�سي ،ويف منط
احلياة العامة واخلا�صة ،بحيث ال يكونون ن�سخة من ح�ضارة �أخرى ،ونهج حياة
�آخر.
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فمن ذلك قوله تعاىل :ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ

ﯹﮊ [�آل عمران.]28 /
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ُ
والآية تت�ضمن �إن�شاء حكم تكليفي حترميي يف املجال التنظيمي  -ال�سيا�سي،
ويرتتب على ع�صيانه وانتهاكه م�س�ؤوليات �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 /
والآية ك�سابقتها تت�ضمن �إن�شاء حكم تكليفي حترميي ترتتب على ع�صيانه
م�س�ؤوليات �سيا�سية.
وغري هاتني الآيتني يف القر�آن كثري من هذا الباب �سي�أتي ذكره وبحثه يف
الأبحاث التالية.
أي�ضا بالن�صو�ص التي �صرحت بهذا الت�شريع.
وقد حفلت ال�سنة � ً
وهذا التمايز ال يقت�صر على الوالء ال�سيا�سي واملمار�سة العبادية فقط ،بل
ي�شمل منط احلياة العامة واخلا�صة يف ق�ضايا الطعام ،واللبا�س ،وعالقات اجلن�سني،
املحرمات يف الإ�سالم،
والأن�شطة االقت�صادية ،وغري ذلك مما ا�شتمل عليه نظام َّ
وف�صلت ال�سنة منه ما �أجمله القر�آن ،و�شرحه الفقهاء يف درا�ساتهم.
َّ
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(ب) ولكن هذا التمايز ال يعني االنغالق ونبذ الآخر� .إنه متايز حلفظ ال�شخ�صية
الر�سالية من الذوبان ،فهو متايز تفر�ضه طبيعة املجتمع الإ�سالمي ومهمته الر�سالية،
ولي�س متاي ًزا نا�ش ًئا من التع�صب العرقي� ،أو الديني� ،أو نا�ش ًئا من البغ�ضاء العاطفية.
ومن هنا ف�إن املجتمع الإ�سالمي منفتح على الآخر :منفتح عليه باحلوار،
ومنفتح عليه بالتعاي�ش والتعاون ملا فيه خري الإن�سانية العام.
وقد حفل القر�آن ب�آيات اجلوار ،والتعاي�ش ،والتعاون.
منها قوله تعاىل:

ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ

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 /

كما وجه الت�شريع الإ�سالمي امل�سلمني �إىل التعاي�ش مع غري امل�سلمني،
والتعاون معهم ،وقد دلت على ذلك �آيات منها قوله تعاىل :ﮋﭹ ﭺ ﭻ
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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وقد كانت التجربة التاريخية للإ�سالم واملجتمع الإ�سالمي ،يف عهد
وجديا لهذا الت�شريع يف جمال احلوار ،ويف جمال
النبي  وبعده ،تطبي ًقا �أمي ًنا ًّ
التعاي�ش ،ابتداء من جتربة النبي  وامل�سلمني مع اليهود والن�صارى يف (املدينة)،
مرورا بجميع املراحل التاريخية التي كان املجتمع الإ�سالمي
و(جنران) ،وغريهماً ،
ً
متما�سكا على �أ�سا�س الإ�سالم.
فيها
ومل يحدث خلل يف هذا التعاي�ش ،والتعاون ،واحلوار� ،إال يف حاالت �إخالل
غري امل�سلمني ب�شروط احلوار ،والتعاي�ش ،حني كانوا يتواط�أون على العدوان مع
القوى املعادية للم�سلمني.
�أما حاالت انحراف بع�ض احلكام امل�سلمني عن التزام النهج الإ�سالمي يف
االنفتاح على غري امل�سلمني ،فقد كانت قليلة نادرة.
 -3الوسطية والشهادة
وهذا التمايز عن الآخر ،واالنفتاح عليه  -يف الوقت نف�سه  -باحلوار،
والتعاي�ش ،والتعاون ،هو الذي �أعطى الأمة الإ�سالمية �سمتها العظيمة الفريدة:
الو�سطية وال�شهادة.
فالأمة الإ�سالمية مبا هي حاملة لر�سالة الإ�سالم  -عقيدة و�شريعة،
وح�ضارة  -وجت�سيد لها ،تقف يف املركز الو�سط املتوازن ،ومتثل التوازن يف امل�سرية
الب�شرية بني الإفراط والتفريط ،وبني الإ�سراف من هنا ،والإ�سراف من هناك.
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وهذه هي �سمة ال�شاهد .ف�إن ال�شاهد يجب �أن يكون منف�ص ًال ومتماي ًزا عن
منفتحا
امل�شهود عليه ،ولكن ال يجوز �أن يكون منغل ًقا عنه ،بل يجب �أن يكون ً
عليه ،متوا�ص ًال معه يف �آن واحد.
وقد جتلت هذه احلقيقة املقومة للح�ضارة الإ�سالمية ،وللر�ؤية الإ�سالمية
للعامل وللأقوام الأخرى ،يف جميع احلاالت.
دائما منفتحني على غريهم يف جماالت ال�سيا�سة واالجتماع
فكان امل�سلمون ً
والثقافة.
ف�أجنزوا �صيغة (تعاي�ش) الأنظمة على امل�ستوى الدويل.
و�أجنزوا املجتمع (املتنوع من حيث االنتماء الديني) لأول مرة يف التاريخ
يف �صيغة جمتمعية واحدة ،وكيان �سيا�سي واحد.
و�أجنزوا �أعظم و�أنبل انفتاح علمي ومعريف ،يف تاريخ اجلن�س الب�شري ،حني
قدموا �إجنازاتهم العلمية ،وك�شوفهم املعرفية �إىل العامل امل�سيحي ،واليهودي،
وغريهما ،م�ستجيبني يف ذلك �إىل دعوة الإ�سالم �إىل االنفتاح على الآخرين،
واحلوار معهم ،و�إىل بذل خريات الأر�ض ،وك�شوف العقل ،لكل الب�شر ،واعتبار
املعرفة م�شا ًعا بني الب�شر ،من حقهم جمي ًعا االنتفاع بها ،والتمتع مبا متنحه من
خربة بالكون ،والطبيعة.
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وتظهر عظمة الإ�سالم ونبله ،مبقارنة نهجه يف ق�ضية املعرفة والعلم ،بنهج
احل�ضارة الغربية (الفاو�ستية) وهو نهج الأنانية ،واال�ستئثار باملعرفة ،وا�ستخدامها
و�سيلة الحتكار القوة ،بهدف اال�ستحواذ والتغلب على الآخرين .وال تعطى
(((
جزءا من
املعرفة �إال بقدر حمدود ملن ين�سلخ عن عامله ،وعن انتمائه ،ويغدو ً
الغرب وح�ضارته ،يحمل قيمها وم�شروعها يف اال�ستحواذ وال�سيطرة .و�إذا حدث
(املحرمة)� ،أحد خارج عامل هذه احل�ضارة وقيمها وم�شروعها
وامتلك املعرفة َّ
الكوين ،ف�إنه يطارد ،و ُيد َّمر ،و ُتد َّمر امل�ؤ�س�سات التي �أن�ش�أها!
وقد ن�صت على هذه اخل�صو�صية  -الو�سطية وال�شهادة  -يف الأمة
الإ�سالمية� ،آيات القر�آن الكرمي ،وروايات ال�سنة ال�شريفة .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 ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ [احلج.]78 /
((( ين�سلخ :ينف�صل( .م).
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 -4القسط
قال اهلل تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [احلديد.]25 /
وقال تعاىل :ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ [الأعراف.]29 /

وقال تعاىل :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ

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 ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ [املائدة.]8 /

فهذه الآيات  -ولها نظائر �أخرى  -يف القر�آن الكرمي بني اهلل تعاىل فيها -
كما بني ر�سول اهلل  يف ال�سنة ال�شريفة � -أن املبد�أ الأ�سا�س الذي يقوم عليه
املجتمع الإ�سالمي ،وتقوم عليه حياته ،وعالقاته الداخلية ،واخلارجية ،ور�سالته
العاملية ،هو «�أن يقوم النا�س بالق�سط» �أي �أن يكون مبد�أ العدالة هو املبد�أ احلاكم،
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وامل�سيطر على احلياة اخلا�صة ،والعامة ،للب�شر ،يف املجتمعات ال�سيا�سية وبينها
خا�صة.
وهذا املبد�أ �سار يف الكون كله.
قال اهلل تعاىل :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰ ﮊ [�آل عمران.]18 /

وقال تعاىل :ﮋﮊﮋﮌﮍ.ﮏﮐﮑﮒ.ﮔ

ﮕﮖ ﮗﮘﮙﮊ [الرحمن.]9-7 /

وقال تعاىل :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ [ال�شورى.]17 /
حاكما على الإن�سان يف خا�صة نف�سه :يف عالقته
وهذا املبد�أ يجب �أن يكون ً
باهلل ،وعالقته بالنا�س ،و�أعماله ال�شخ�صية ،فعلى امل�سلم يف جميع هذه الأحوال
�أن يكون عاد ًال.
حاكما على اجلماعة يف عالقاته مع الأفراد واجلماعات
ويجب �أن يكون ً
الأخرى.
حاكما على املجتمع ال�سيا�سي يف عالقاته الداخلية بني
ويجب �أن يكون ً
جماعاته و�أفراده ،وبني احلكومة وال�شعب ،وبني ال�شعب واحلكومة ،ويف عالقاته
ومعامالته اخلارجية مع املجتمعات الأخرى.
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وهذا املبد�أ الأ�سا�س ميز املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي عن املجتمعات
الأخرى يف القدمي واحلديث ،فهذه املجتمعات واحل�ضارات منها ما كان يقوم
على مبد�أ اال�ستبداد ،ومنها ما كان يقوم على مبد�أ احلرية .ومبد�أ اال�ستبداد
كان هو الغالب على املجتمعات ال�سيا�سية القدمية ،ومبد�أ احلرية هو الغالب على
املجتمعات ال�سيا�سية احلديثة.
ولكن الت�شريع الإ�سالمي عار�ض ورف�ض هذين املبد�أين يف تكوين املجتمع
ال�سيا�سي ،والدولة ،والنظام ال�سيا�سي:
دائما ي�ؤدي �إىل الظلم والطغيان.
رف�ض مبد�أ اال�ستبداد ً
رف�ضا مطل ًقا؛ لأنه ً
أ�سا�سا يقوم عليه املجتمع ال�سيا�سي ،و�إن
ورف�ض مبد�أ احلرية باعتباره � ً
اعرتف به باعتباره ح ًّقا للأفراد واجلماعات يف حدود النظام الت�شريعي للفرد،
واجلماعة ،واملجتمع.
وعلة ذلك  -واهلل تعاىل �أعلم � -إن �إقامة املجتمع ال�سيا�سي على مبد أ�
وكثريا ما يلغي العدالة وي�ؤدي �إىل الظلم ،فقد
احلرية يجعل العدالة يف خطرً ،
�أثبتت جميع جتارب التاريخ �أن احلرية ال ت�ضمن العدالة ،واملجتمعات احلديثة
التي اعتمدت مبد�أ احلرية �أدى بها ذلك �إىل �شيوع الظلم االجتماعي وال�سيا�سي
فيها ،و�أدى ذلك  -على امل�ستوى العاملي �إىل ن�شوء ظاهرة اال�ستعمار ،واال�ستعمار
اجلديد .بينما جند �أن �إقامة املجتمع ال�سيا�سي على مبد�أ العدالة ي�صون احلرية
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ويحميها من العدوان .فالعدالة ت�صلح �ضمانة للحرية ،واحلرية ال ت�صلح �ضمانة
للعدالة.
�إن �إقامة املجتمع الإ�سالمي على مبد�أ العدالة يلقي على هذا املجتمع،
وعلى نظامه ال�سيا�سي ،وعلى حكومته ،مهمة تطبيق هذه العدالة ،و�صيانتها من
االنتهاك والتعدي ،من قبل القوى الداخلية� ،أو اخلارجية.
وهذه املهمة لي�ست مهمة وعظية نظرية ،و�إمنا هي مهمة عملية ال ميكن
القيام بها على وجهها ال�صحيح من دون امتالك و�سائل تنفيذها على من يتعدى
عليها� ،أو يهم بالتعدي.
ولذا فيجب �أن ميتلك املجتمع و�سائل و�أدوات تنفيذ العدالة ،وحمايتها،
من االنتهاك والتعدي .وهذا ما �أوم�أت و�أ�شارت �إليه �سورة (احلديد) بنحو الإ�شعار
يف هذه املرحلة الت�أ�سي�سية للمجتمع ،وذلك يف قوله تعاىل :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ [احلديد.]25 /
 -5الشورى
ينبغي �أن يكون مبد�أ ال�شورى يف ال�ش�ؤون العامة� ،أهم املبادئ الد�ستورية
ال�سيا�سية على الإطالق ،عند جميع امل�سلمني :عند ال�شيعة الإمامية يف ع�صر
غيبة الإمام املع�صوم ،وعند �أهل ال�سنة و�سائر امل�سلمني منذ وفاة النبي ؛
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لأن مقت�ضى �أدلة هذا املبد�أ من الكتاب الكرمي وال�سنة� ،أنه ال ت�ستقيم �شرعية �أي
حكم �سيا�سي  -حلاكم غري مع�صوم  -وال ت�ستقيم �شرعية �أي ت�صرف يف ال�ش�ؤون
قائما على مبد�أ ال�شورى.
العامة للمجتمع ،من دون �أن يكون ً
وال�شورى  -يف حني كونها �أهم املبادئ الد�ستورية ال�سيا�سية للحكم
والدولة  -ف�إنها من �أهم املبادئ املكونة ملفهوم الأمة ،ومفهوم املجتمع ال�سيا�سي يف
الإ�سالم ،ولواقعهما يف حركة التاريخ ،وذلك من حيث ما يقومان به من �أن�شطة
وين�شئانه من عالقات يف داخلهما ،ومع اخلارج ،ب�صرف النظر عن وجود �سلطة
حكومية.
�إجمال

مقامنا لي�س مقام البحث عن �أدلة ت�شريع ال�شورى ،وكون هذه الأدلة دالة
على �أن احلاكم ملزم باحلكم عن طريق ال�شورى ،وملزم باتباع ما تنتهي �إليه من
نتائج ،وعلى �أن الأمة ملزمة باتباع �أ�سلوب ال�شورى يف �إدارة �أمورها العامة.
وقد بحثنا هذا املو�ضوع من جميع جوانبه الفقهية والفكرية يف الكتاب
الذي خ�ص�صناه للبحث يف والية الفقيه العامة ،ووالية الأمة على نف�سها ،وقد
انتهينا هناك �إىل �أن ال�شورى  -يف ع�صر غيبة الإمام املع�صوم  عند ال�شيعة
الإمامية ،ومنذ وفاة النبي  عند غريهم من امل�سلمني  -واجبة على الأمة وعلى
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احلاكم ،وملزمة لهما ،فيجب على الأمة �أن تدير �أمورها العامة عن طريق ال�شورى،
ويجب على احلاكم �أن يحكم عن طريق ال�شورى ،وهو ملزم �شر ًعا باتباع ما تنتهي
�إليه عملية ال�شورى.
وح�سبنا �أن نذكر هنا �أن الن�ص القر�آين القاطع قد دل على ت�شريع هذا
املبد�أ الد�ستوري يف �آيتني حمكمتني:
الأوىل :دلت على وجوب ال�شورى على الأمة يف �إدارة �أمورها العامة،
وهي قوله تعاىل يف �سورة ال�شورى املكية :ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮊ وهذا لي�س و�ص ًفا
للم�ؤمنني ،و�إمنا هو حكم �شرعي ،و�ضعي ،تنظيمي ،على امل�سلمني ،يقت�ضي �أن
يطبقوه يف حياتهم العامة ،ليتم �إ�سالمهم و�إميانهم ،و�إذا �أخلّوا به كانوا ناق�صي
الإ�سالم والإميان ،كما �إذا تخلوا عن �أية �صفة من ال�صفات الواردة يف الآية (فلم
ي�ستجيبوا لربهم� ،أو مل ي�صلوا� ،أو مل ينفقوا مما رزقهم اهلل).
الثانية :دلت على وجوب ال�شورى على احلاكم يف ممار�سته ملهمة احلكم،
وهي قوله تعاىل يف �سورة �آل عمران املدنية /الآية  159ﮋﭭ ﭮ ﭯﮊ
وقد نزلت بعد غزوة (�أحد) التي هزم فيها امل�سلمون وقد كانت نتيجة ال�شورى
هي اخلروج ملالقاة امل�شركني خارج املدينة ،وكان الر�أي الآخر هو البقاء يف املدينة
والدفاع عنها  -وكان هذا ر�أي النبي  وجملة من ال�صحابة.
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فعلى الرغم من �أن نتيجة احلرب ك�شفت عن خط�أ الر�أي الذي انتهت �إليه
ال�شورى من الناحية الع�سكرية و�صواب الر�أي الآخر ،ن�ص الوحي على �إلزام
النبي  باتباع طريق ال�شورى.
مورد ال�شورى

وال �شك يف �أن املراد بال�شورى يف الآيتني هو الأمور العامة املت�صلة بق�ضايا
احلكم واملجتمع ،ف�إن الن�ص القر�آين على �أن مورد ال�شورى هو (الأمر) وال �شك
يف �أن املراد منه ال�ش�أن العام الذي تزاوله الأمة واحلاكم ،فكل ما يتعلق ب�ش�ؤون
املجتمع العامة هو مورد ال�شورى ،ونتائجها ملزمة فيه.
وال �شك يف �أنه لي�س املراد من (الأمر) يف الآيتني ال�ش�ؤون الفردية اخلا�صة،
ف�إن امل�شورة وامل�شاورة ،يف الق�ضايا الفردية ،وال�ش�ؤون اخلا�صة ،من الأمور التي
جرت عليها عادة الب�شر جمي ًعا ومما تقت�ضيه طباعهم ويتالءم مع م�صاحلهم اخلا�صة،
أ�سي�سا لنهج جديد يف حياة النا�س .و�إمنا اجلديد هو ال�شورى يف
ولي�س الأمر بها ت� ً
الأمور العامة على م�ستوى املجتمع ،وعلى م�ستوى احلكم ،ف�إن ذلك �أمر مل يكن
م�ألوفًا يف املجتمع ال�سيا�سي ،ويف ق�ضية احلكم ،فقد كان ال�سائد على م�ستوى
احلكم هو اال�ستبداد ،والديكتاتورية ،واحلكم الفردي ،ومل يكن لر�أي املجتمع
وزن �أو قيمة.
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وحيث اقت�ضت حكمة اهلل �أن احلكم ال�سيا�سي ال يكون  -يف غري حالة
كون احلاكم مع�صو ًما � -إال بال�شورى فقد اقت�ضى ذلك �إن�شاء هذا احلكم الو�ضعي،
التنظيمي ،والأ�صل الد�ستوري ،للأمة الإ�سالمية.
حدود ال�شورى

ولل�شورى حدان:
�أحدهما :مورد وجود حكم �شرعي ثابت بن�ص قطعي تف�صيلي ،يف الكتاب
وال�سنة� ،أو بغريهما من الأدلة.
�شرعيا ثاب ًتا يف ال�شريعة،
ثانيهما� :أن ال تخالف نتيجة ال�شورى ً
حكما ًّ
وفيما عدا ذلك ف�إن جميع ق�ضايا املجتمع واحلكم مما ينطبق عليه (الأمر)�( /أمر
امل�سلمني) مورد لل�شورى الالزم �إجرا�ؤها ،امللزمة نتائجها.
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 -1ال�سيا�سة الع�سكرية /احلرب يف الإ�سالم

الدفاع ورد العدوان
مبا �أن املجتمع الإ�سالمي جمتمع متميز عن غريه من املجتمعات ،يقوم
على مبد�أ العدالة ،ويحمل ر�سالة العدالة ،فهو بطبيعة احلال ُم َّعر�ض للعدوان،
بالإ�ضافة �إىل مالحظة �أن العدوان طبيعة ثابتة يف الدول ذات الأنظمة والفل�سفات
املادية وال�ضالة ،فهي ال حتتاج �إىل حافز يدفعها �إليه ،ويحملها عليه.
ولذا ففي حني �أن مبادئ ال�سالم ،واحلوار ،والتعاي�ش ،والتعاون مع
الآخرين� ،سمات ثابتة يف تكوين املجتمع الإ�سالمي ،ف�إنه  -ب�سبب ا�ستهدافه
للعدوان من القوى اخلارجية  -ي�ستعد للحرب الرادعة وللدفاع �ضد العدوان.
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(�أ) �شرعية احلرب:

قال اهلل تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﮊ [البقرة.]216 /
بهذه الآية �شرع اهلل للم�سلمني �أن يقاتلوا دفا ًعا عن �أنف�سهم ،وعن املجتمع
الإ�سالمي ودولته �ضد من يعتدي عليهم من القوى املعادية.
و�سياق الآية  -كما تدل الآية التالية لها [ - ]217يدل على �أن القتال
امل�شروع هو احلرب الدفاعية خا�صة .كما �شرع اهلل تعاىل ذلك يف �آيات �أخرى
�صريحة الداللة.
واخلطاب بالتكليف يف الآية ُم َو َّجه �إىل الأمة .فالأمة الإ�سالمية /املجتمع
ال�سيا�سي الإ�سالمي ،كتب عليه القتال وكُ ِّلف باحلرب ،ولي�س فئة خا�صة من
فئات املجتمع ال�سيا�سي� ،أو الأمة.
(ب) �إعداد القوة:

دائما -
وهذه احلرب  -يف حميط ُمعا ٍد ،ومتحفز للعدوان ،م�ستعد للحرب ً
البد لها من ا�ستعداد و�إعداد على م�ستوى التعبئة ،والتجنيد ،والت�سليح،
والتمويل.
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فخاطب اهلل الأمة /املجتمع ال�سيا�سي بوجوب �إعداد �أ�سباب القوة املنا�سبة
للحرب ،واال�ستعداد للدفاع بكل الإمكانات املتاحة ،بقوله تعاىل :ﮋﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﮊ [الأنفال.]60 /

ووا�ضح ظاهر من ن�ص الآية �أن الغاية الأ�سا�س من الإعداد واال�ستعداد
هي �إيجاد «الرهبة» الرادعة عن العدوان ،ف�إذا مل يرتدع العدو كان امل�سلمون على
ا�ستعداد ملقاومته .وهذا يتنا�سب مع كون احلرب امل�شروعة هي احلرب الدفاعية.
وميكن �أن ي�ستفاد من الآية املباركة �أنه :على امل�سلمني بناء قوة دفاعية
متفوقة على جميع �أعدائهم ،ليمكن حتقيق «الرهبة» الرادعة عن العدوان ،فال
ِّ
يكفي �إعداد القوة التي ِّمتكن من خو�ض احلرب فقط ،وحتى ال يكفي  -رمبا -
�إعداد القوة التي ّمتكن من ك�سب احلرب ،واالنت�صار فيها ،بل يتعني بناء قوة
رادعة حتول دون وقوع احلرب لي�أ�س العدو من االنت�صار فيها ،وت�ضمن الن�صر
ال�سريع احلا�سم للم�سلمني �إذا وقعت(((.

((( وللتو�سع يف امل�س�ألة يراجع �أبحاثنا عن اجلهاد يف كتاب اجلهاد.
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(ج) احلرب دفاعية:

هذه احلرب التي �شرعها اهلل تعاىل على م�ستوى اجلعل والإن�شاء ،و�أمر
بالإعداد واال�ستعداد لها على م�ستوى التوقي واحلذر ،بينَّ �صراحة طبيعتها
الدفاعية يف جملة من الآيات  -مع الإ�شعار بذلك يف �آيات �أخرى تقدمت
الإ�شارة �إليها  -و�أمر بخو�ضها حني يفر�ض العدو ذلك على امل�سلمني بعدوانه،
وذلك يف قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ .ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷ
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 /

ونالحظ بالن�سبة �إىل هذه الآية املباركة �أن الإذن بالقتال فيها لي�س
للنبي  و�إمنا هو للأمة التي توجه �إليها اخلطاب بوجوب القتال ،وكذلك
اخلطاب بوجوب الإعداد للقتال.
وقال تعاىل :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ  .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
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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.]193 - 190 /

والآيات �صريحة يف كون القتال امل�شروع هو القتال الدفاعي للرد على
العدوان.
موجه �إىل الأمة.
واخلطاب بوجوب القتال يف الآيات َّ
وقال تعاىل :ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ [الن�ساء.]91 /

والآية ظاهرة يف �أن القتال امل�شروع هو القتال الدفاعي .واخلطاب فيها
موجه �إىل الأمة ،منطوقًا ومفهو ًما.
(د) اال�ستجابة لدعوة ال�سالم:

ولأن احلرب دفاعية ف�إن الدعوة �إىل ال�سلم ،على �أ�سا�س عادل ،تلقى
ا�ستجابة فورية.
وقد خاطب اهلل تعاىل النبي  يف �ش�أن الدعوة �إىل ال�سالم بقوله :ﮋﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ [الأنفال.]61 /
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واال�ستعداد لقبول عر�ض ال�سالم ،لإقرار حالة ال�سالم بني امل�سلمني
دائما ،ف�إن وجوب قبول الدعوة �إليه� ،إذا كان عاد ًال ،مبد�أ من
وغريهم ،موجود ً
مبادئ الت�شريع الدفاعي الع�سكري يف الإ�سالم.
وقد خاطب اهلل تعاىل النبي والأمة يف هذا ال�ش�أن بقوله:

ﮋﮣ ﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ.

ﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ .ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﮊ [الأنفال.]40 - 38 /

والآيات دالة بظهورها على �أن كف الكفار عن حرب امل�سلمني ،والعدوان
عليهم ،وانتهاءهم عنه ،يجعل من املمكن �إقامة حالة �سالم بني امل�سلمني وبينهم،
بعدم م�ؤاخذتهم على ما قد �سلف منهم من عدوان ،و�إن عادوا �إىل العدوان ف�إنهم
�سيقابلون باحلرب التي تنهي قدرتهم على العدوان من جديد .وهذا املعنى هو
مفاد الآية [ ]91من �سورة (الن�ساء) الآنفة ،منطوقًا ومفهو ًما.
ويت�ضح من الت�أمل يف الآيات املباركة يف �ش�أن احلرب وال�سلم �أن اخلطاب
يف الآيتني اللتني �شرع اهلل تعاىل فيهما قبول الدعوة �إىل ال�سالم ،موجه �إىل
النبي  خا�صة دون الأمة ،و�أن اخلطابات امل�شرعة للحرب والإمرة بها موجهة
�إىل الأمة .ويف �آيات �سورة (الأنفال) الآنفة توجه اخلطاب �إىل النبي  يف �ش�أن
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ال�سلم :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ..ﮊ ،وتوجه اخلطاب �إىل
الأمة يف �ش�أن القتال واحلرب :ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ...ﮊ.
وميكن �أن ي�ستفاد من ذلك �أن �إبرام((( معاهدات ومواثيق ال�سلم هو حق
خا�ص للقيادة العليا للدولة الإ�سالمية ،ولي�س لأحد دونها ،مهما كان �ش�أن ال�سلطة
أي�ضا .كما �أن الظاهر �أن
التي يتوالها .وتدل على ذلك روايات ال�سنة ال�شريفة � ً
«نبذ» العهود واملواثيق مع الكفار �إذا ظهرت منهم بوادر اخليانة هو من ال�سلطات
اخلا�صة بالقيادة العليا دون غريها ،كما يظهر من الآية [ ]58من �سورة (الأنفال)
(املدنية) ،و�ست�أتي الإ�شارة �إىل ذلك.
و�أما احلرب ،ف�إنها  -بعد �أن كانت يف جميع احلاالت دفاعية � -ضرورة
يقت�ضيها رد العدوان على الأمة /املجتمع ال�سيا�سي /فتكون يف بع�ض احلاالت
من �ش�ؤون القيادة � -إذا كانت ثمة دولة �إ�سالمية  -على م�ستوى حتريك القوى،
و�إدارة العمليات .ويف بع�ض احلاالت تتوقف م�شروعية الدخول يف احلرب على
القيادة � -إذا كانت ثمة دولة �إ�سالمية  -ولكن احلرب الدفاعية يف جميع احلاالت
واجب كفائي على الأمة ،عام جلميع �أفرادها ،عليها �أن تهيئ نف�سها لهذا الواجب
دائما ،بحيث تكون قادرة على الدفاع والن�صر حني تدعو احلاجة �إىل رد العدوان.
ً
وتف�صيل امل�س�ألة يف �أبحاث اجلهاد.
((( �إبرام� :إحكام وتدبري(.م).
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 -2والية الق�ضاء �أو ال�سلطة الق�ضائية

�إن كون الإ�سالم نظام حياة يقت�ضي �أن تكون ال�شريعة الإ�سالمية �أ�سا�س
الق�ضاء يف اخل�صومات بني النا�س� ،سواء �أكانت الدعوى بني م�سلمني� ،أم بني
م�سلم وغري م�سلم� ،أم بني غري امل�سلمني � -إذا ترافعوا �إىل الق�ضاء الإ�سالمي -
ففي املجتمع الإ�سالمي ال �سيادة لغري ال�شرع الإ�سالمي على اجلميع .وهذا يف
امل�سلمني وا�ضح.
و�أما يف غري امل�سلمني :ف�إذا حتاكموا �إىل القا�ضي امل�سلم كان له �أن ميتنع عن
احلكم بينهم ،وكان له �أن يحكم بحكم غري الإ�سالم ،ولي�س له �أن يحكم بحكم
غري الإ�سالم .و�أما �إذا مل يتحاكموا �إىل الق�ضاء الإ�سالمي ،فلهم �أن يف�صلوا يف
خ�صوماتهم وف ًقا ل�شريعتهم.
قال اهلل تعاىل:

ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﮊ

[املائدة]42 /

ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ [املائدة.]49 /
تعبديا فقط  -وقد وردت ن�صو�ص قاطعة به يف الكتاب
حكما ًّ
ولي�س هذا ً
أي�ضا ،ف�إن الق�ضاء يجب �أن يرتكز على امل�ضمون
وال�سنة  -و�إمنا هو حكم عقلي � ً
والتكوين العقيدي والت�شريعي للمجتمع وينبثق منه؛ لأن ذلك يجعل حكم
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القا�ضي مواف ًقا لإميان املتقا�ضيني واعتقادهما بالإ�سالم و�شريعته ،ويكون ذلك
أ�سا�سا ل�شعورهما بعدالة احلكم وقدا�سته ،فتكون �ضمانات تنفيذ احلكم واحرتامه
� ً
�أكرث و�أوفر.
ومن هنا ف�إن الق�ضاء يف البالد الإ�سالمية يجب �أن يرجع كله �إىل ال�شريعة
الإ�سالمية ويقوم عليها ،وال يكفي االقت�صار يف الرجوع �إىل ال�شريعة على الأحوال
ال�شخ�صية فقط يف البالد الإ�سالمية التي ال تطبق الإ�سالم يف نظام احلكم ويف
املجتمع ،ف�إن �إقامة الق�ضاء على �أ�سا�س الإ�سالم �أدعى �إىل ا�ستقرار املجتمع ،و�إىل
قائما على �أ�سا�س القوانني
�إ�شاعة ال�شعور بالعدالة فيه ،بخالف ما �إذا كان الق�ضاء ً
الو�ضعية كما هو �سائد الآن يف كثري من بالد امل�سلمني ،ف�إن �أحكام الق�ضاء ال
تتمتع باالحرتام يف نف�س املتقا�ضيني لعدم ان�سجامها مع اعتقادهما الديني،
وذلك ي�ؤدي �إىل عدم امتثالها باالحتيال عليها والتالعب بها.
والق�ضاء يف الإ�سالم يرتبط باحلاكم الأعلى ،ر�أ�س الدولة ،فهو القا�ضي
الأكرب ،وهو الذي يعني الق�ضاة ،ويعزلهم� ،إذا �صدر عنهم ما يوجب ذلك� ،أو
فقدوا الأهلية ل�سبب غري ذلك.
فالإمام املع�صوم  عند ال�شيعة الإمامية هو الذي ين�صب الق�ضاة يف
خا�صا بالن�ص على �شخ�ص القا�ضي� ،أو عا ًّما بالن�ص
ن�صبا ًّ
حال ح�ضوره وظهورهً ،
على امل ّت�صف ب�صفات القا�ضي ،والواجد لل�شروط املعتربة فيه .ويف حال الغيبة
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ن�صبا عا ًّما .واخلليفة عند �أهل ال�سنة هو الذي ميلك �صالحية
ف�إنه قد ن�صب الق�ضاة ً
ن�صب الق�ضاة.
وقد بني اهلل تعاىل يف القر�آن الكرمي �أ�سا�س من�صب الق�ضاة ،وخطوطه
الكربى .فبني �أن من مهمات النبي  مهمة الق�ضاء ،و�أن �أ�سا�س الق�ضاء ،هو
�شريعة اهلل املن�صو�ص عليها يف الوحي القر�آين� ،أو املُ َب َّينة من قبل النبي  يف
ال�سنة ال�شريفة.
قال اهلل تعاىل:

ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮊ [املائدة.]48 /
وقال تعاىل:

ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ [الن�ساء.]105 /
وقد بينَّ اهلل تعاىل للم�سلمني ،يف خطاب موجه �إىل الأمة� ،أن الق�ضاء الذي
يتواله ق�ضاتها� ،أو تتواله هي عن طريق ق�ضاتها ،يجب �أن يتحرى العدل بح�سب
مقايي�س ال�شريعة الإ�سالمية .وذلك يف قوله تعاىل :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﮊ [الن�ساء.]58 /
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مسألة انتخاب القاضي من قبل األمة
ويخطر يف البال احتمال نذكره وال نبني عليه ،و�إمنا للمذاكرة ،وهو:
�إن اخلطاب يف هذه الآية موجه �إىل الأمة ،وهذا يقت�ضي �أن الق�ضاء �ش�أن من
�ش�ؤون والية الأمة على نف�سها  -يف حالة عدم وجود النبي والإمام املع�صوم - 
وقد عطف الأمر باحلكم بالعدل على الأمر برد الأمانات �إىل �أهلها ،وهو واجب
عام على كل �أحد ،ولي�س من خ�صو�صيات الفقيه احلاكم.
فالق�ضاء يف حال وجود املع�صوم  وظهوره ًّ -نبيا كان �أو �إما ًما  -ال والية
للأمة عليه ،للأدلة الكثرية من الكتاب وال�سنة الدالة على �أنه من جملة منا�صب
النبوة والإمامة.
و�أما يف ع�صر الغيبة :ف�إن املع�صوم قد بني ال�شروط وال�ضوابط التي
تعترب يف من يت�صدى للق�ضاء ،فيما ي�سمى :الن�صب العام ،و�أما تعيني الفقيه
الفالين ملن�صب الق�ضاء فال بد �أن يكون باختيار الأمة بنحو من �أنحاء ال�شورى
واالنتخاب ،ولي�س من �سلطات احلاكم /ويل الأمر غري املع�صوم ذلك ،حتى على
القول بالوالية العامة للفقيه ،ف�إن الوالية العامة للفقيه  -على القول بها  -لي�ست
م�شرعة للأحكام ،وال يجعل منه م�شر ًعا للأحكام ،فال تثبت �إال فيما ثبت قابليته
ّ
للتويل ،و�إذا كان مورد من املوارد غري قابل للتويل لوجود ويل خم�صو�ص فيه� ،أو
لكونه من �ش�ؤون والية الأمة على نف�سها ،فال والية للفقيه عليه قط ًعا.
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ولأحد �أن ّيدعي داللة بع�ض الروايات على كون الق�ضاء �ش�أنًا من �ش�ؤون
الأمة يف ع�صر الغيبة .ف�إن هذه الأخبار �صريحة يف �أن اختيار القا�ضي ،من بني
الفقهاء املن�صوبني بالن�صب العام ،من �ش�ؤون املتقا�ضيني ،وهذه الأخبار هي:
 -1م�شهور (�أبي خديجة) ،برواية ال�صدوق ،وفيها:

«قال �أبو عبد اهلل جعفر بن حممد ال�صادق � :إياكم �أن يحاكم بع�ضكم
بع�ضا �إىل �أهل اجلور ،ولكن انظروا �إىل رجل منكم يعلم �شي ًئا من ق�ضايانا فاجعلوه
ً
قا�ضيا ،فتحاكموا �إليه»((( .ورواية ال�شيخ الطو�سي «اجعلوا»
بينكم ،ف�إين قد جعلته ً
بدل «انظروا».
واخلطاب موجه �إىل عموم امل�سلمني ،وهم يف معر�ض الوقوع يف املنازعات
واملخا�صمات ،فتكون الرواية ظاهرة يف كون ت�شخي�ص القا�ضي ون�صبه من �ش�ؤون
الأمة ،وال �أقل من كون ر�أي الأمة له دخالة يف ت�شخي�ص القا�ضي ون�صبه.
 -2مقبولة (عمر بن حنظلة) ،عن ال�صادق  ،وفيها:

«�س�ألت �أبا عبد اهلل  عن رجلني من �أ�صحابنا بينهما منازعة يف َد ْين،
�أو مرياث ،فتحاكما �إىل ال�سلطان و�إىل الق�ضاة� ،أيحل ذلك؟ قال :ينظران (�إىل)
((( الو�سائل�( 4/18 ،صفات القا�ضي) .والكايف.412 /7 ،
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من كان منكم ممن قد روى حديثنا ،ونظر يف حاللنا وحرامنا ،وعرف �أحكامنا،
حاكما.(((»...
حكما ،ف�إين قد جعلته عليكم ً
فلري�ضوا به ً
� -3صحيحة (احللبي) ،عن ال�صادق  ،وفيها:

«قلت لأبي عبد اهلل  :رمبا كان بني الرجلني من �أ�صحابنا املنازعة يف
ال�شيء فيرتا�ضيان برجل منا؟ فقال :لي�س هو ذاك� .إمنا هو الذي يجرب النا�س على
حكمه بال�سيف وال�سوط»(((.
فهاتان الروايتان دالتان على �أن اختيار القا�ضي من �ش�ؤون املتقا�ضيني.
وجمموع ذلك ي�ستفاد منه �أن الن�صب من قبل الإمام املع�صوم  يف
ع�صر الغيبة ن�صب عام يف نطاق �صنف الفقهاء اجلامعني لل�شرائط .و�أما ت�شخي�ص
القا�ضي من بني ه�ؤالء يف فقيه معني فيكون من �ش�ؤون اجلماعة التي يراد ن�صب
القا�ضي فيها ولها ،وتتوىل هذه اجلماعة ت�شخي�صه ون�صبه عن طريق نظام انتخاب
مالئما لهذه الغاية(((.
خا�ص يكون ً
((( الو�سائل .99 - 98 /18 ،والكايف 67 /1 ،و.412 /7
أي�ضا الو�سائل.11 /18 ،
((( الو�سائل�( 5 /18 ،صفات القا�ضي) .والحظ � ً
((( والحظ اجلواهر 25 /40 ،حيث نقل عن (امل�سالك) ثبوت حق الق�ضاء واحلكم لعموم من اختاره النا�س.
ويالحظ ن�ص (امل�سالك).
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ودعوى �أن املراد من هذه الروايات هو الإر�شاد �إىل قا�ضي التحكيم ،ووجوب
الرجوع �إليه يف مقابل الرتافع ،والتقا�ضي عند ق�ضاة حكام اجلور ،ولي�ست ناظرة
�إىل ن�صب القا�ضي باملعنى امل�صطلح.
مدفوعة ب�أن هذا خمالف لظاهر الروايات املذكورة ،وللتحذير من خمالفة
حكمه الوارد يف ذيل املقبولة وامل�شهورة ومتام الكالم عن ذلك يف باب الق�ضاء.
وهذه امل�س�ألة مل تعنون يف كلمات الفقهاء على هذا النحو .وكلماتهم تدور
حول كون القا�ضي يحتاج �إىل ن�صب من قبل املع�صوم بالن�صب اخلا�ص �أو العام،
و�أما كون املن�صوب بالن�صب العام كيف يكون ت�شخي�صه ون�صبه يف ع�صر الغيبة:
فلم يرد يف كلماتهم يف حدود اطالعي .والأخبار ال�سابقة تدل على كون ذلك من
�ش�ؤون اجلماعة التي حتتاج �إىل القا�ضي ،وال داللة فيها بوجه على كون الن�صب يف
ع�صر الغيبة من �ش�ؤون الفقيه ،وكيف ين�صب فقيه جامع لل�شرائط فقي ًها مثله له
الوالية على الق�ضاء مبوجب �أدلة الن�صب العام حتى يف حالة تويل الفقيه الأول
احلاكمية ال�سيا�سية مع ت�ساويهما يف �شمول �أدلة الن�صب العام لهما ،وال دليل
يخرج الفقيه غري احلاكم من كونه م�شمو ًال للأدلة.
و�إذا �صح هذا االحتمال الذي ذكرناه من كون الق�ضاء من �ش�ؤون والية
الأمة على نف�سها ،فيمكن االحتياط يف حالة تويل الفقيه للحاكمية ال�سيا�سية -
بناء على واليته العامة  -ب�أن تكون للفقيه احلاكم �سلطة تثبيت اختيار الأمة
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وانتخابها للقا�ضي ،فتكون هذه امل�س�ألة من قبل م�شاركة الأب يف الوالية على
البكر الر�شيدة  -على القول بواليته  -يف باب النكاح ،من حيث عدم ا�ستقالله
بالوالية وعدم ا�ستقاللها ،فتكون والية الفقيه احلاكم  -يف م�س�ألة ن�صب القا�ضي -
مقيدة باختيار الأمة ،ووالية الأمة مقيدة مبوافقة احلاكم.
وامل�س�ألة مهمة البد فيها من مزيد بحث وت�أمل ،وقد ذكرناها على �سبيل
االحتمال واملذاكرة.
 -3ال�ضرائب ،وال�سيا�سة املالية ،وال�ش�أن االقت�صادي

(�أ) يعترب التكافل االجتماعي من ثوابت ال�شريعة الإ�سالمية .وهو من موارد
الوجوب الكفائي يف جماالت كثرية من حاجات الفرد واجلماعة.
واملجتمع الإ�سالمي جمتمع كفاية وموا�ساة .وال يجوز من الناحية النظرية
الت�شريعية �أن تكون فيه �أ�سرة� ،أو �شخ�ص ،ال يجدان كفايتهما من احلاجات
احلياتية بح�سب امل�ستوى ال�سائد املتعارف يف املجتمع.
وقد �شرع اهلل تعاىل �أ�س�س هذا النظام  -التكافل االجتماعي  -يف القر�آن
حاكما ،ومنها ما
الكرمي يف �آيات عدة :منها ما خاطب به النبي  باعتباره ً
خاطب به الأمة باعتبارها مكلفة وم�س�ؤولة عن تنفيذ الت�شريع ،ومنها ما ورد يف
بيان م�صارف الأموال العامة.
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بقوله:
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ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [التوبة.]103 /

وميكن �أن ي�ستفاد من الآية �أن �سلطة فر�ض �ضرائب جديدة  -غري من�صو�ص
عليها يف �أ�صل الت�شريع هي من جملة �سلطات احلاكم /ويل الأمر .والبد من تقييد
ذلك مببد�أ ال�شورى يف ت�شخي�ص احلاالت واملوارد التي تفر�ض فيها ال�ضريبة.
وخاطب الأمة بقوله :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [الأنفال.]41 /
وقال تعاىل:

ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮊ [احل�شر.]7 /

وقال تعاىل :ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙﮊ [التوبة.]60 /

وهذه الآيات و�ضعت �أ�سا�س الت�شريع ال�ضريبي لل�ضرائب الثابتة املن�صو�ص
عليها يف �أ�صل ال�شرع الإ�سالمي ،كما و�ضعت �أ�سا�س ومبادئ ال�سيا�سة املالية يف
�ضريبتي الزكاة (ال�صدقة) واخلم�س ،وبينت م�صارف هذه ال�ضرائب .وبعد ذلك
و�ضعت يف ال�سنة تفا�صيل النظام ال�ضريبي واملايل.
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واملبد�أ الأ�سا�س يف النظام ال�ضريبي وال�سيا�سة املالية بل يف النظام
االقت�صادي كله هو قوله تعاىل ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ.
والغاية من النظام ال�ضريبي لي�س جمرد احليلولة دون تركيز الرثوة والقدرة
االقت�صادية يف �أيدي الأغنياء ،و�إمنا هي  -نتيجة لذلك  -تكوين جمتمع الكفاية
واملوا�ساة والتكافل االجتماعي ،وقد �شرحت ال�سنة ب�صراحة هذا الهدف.
فمن ذلك �صحيحة (زرارة) و(حممد بن م�سلم) ،عن الإمام ال�صادق ،
قال�« :إن اهلل فر�ض للفقراء يف مال الأغنياء ما ي�سعهم ،ولو علم �أن ذلك ال ي�سعهم
لزادهم� .إنهم مل ي�ؤتوا من قبل فري�ضة اهلل  ،ولكن �أوتوا من منع من منعهم
حقهم ،ال مما فر�ض اهلل لهم .ولو �أن النا�س �أدوا حقوقهم لكانوا عائ�شني بخري»(((.
ومن الوا�ضح �أن النظام ال�ضريبي هو جزء من ال�ش�أن االقت�صادي ،ولي�س
قائما بنف�سه ،و�إمنا �أفردناه لأن له �صلة مبا�شرة مب�س�ألة التكافل االجتماعي.
نظا ًما ً
وهذا النظام والهدف الذي ر�سم له على م�ستوى تداول الرثوة العامة� ،أو
على م�ستوى توزيعها ،وتكوين جمتمع الكفاية ،ال ميكن تطبيقه �إال من خالل
�سلطة قائمة ،وم�ؤ�س�سات �سلطوية� ،إذ �أمر تنفيذه مل يرتك لأفراد امل�سلمني ،وهذا
ال يكون �إال بتكوين نظام ،ودولة ،وحكومة.
((( الو�سائل ،6 ،ما جتب فيه الزكاة ،الباب  ،1ح  .2ورواية معتب يف امل�صدر نف�سه ،ح .6
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(ب) يف ال�ش�أن االقت�صادي و�ضع اهلل تعاىل يف القر�آن الكرمي مبادئ الت�شريع
العامة وف�صلتها ال�سنة:
قال تعاىل:

ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [البقرة.]188 /
وقال تعاىل:

ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

وقال تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ [الن�ساء.]29 /

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﮊ [البقرة.]275 /
ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

وقال تعاىل:
ﮰ ﮱ .ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ [البقرة.]279-278 /

ونالحظ هنا �أن اخلطاب بالتكليف يف جميع هذه الآيات موجه �إىل الأمة،
انحالليا بح�سب املكلفني ،فيكون تكلي ًفا للأفراد� ،إال �أننا ن�ستفيد
وهو و�إن كان
ًّ
منه  -ب�ضميمة وجوب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر � -أن الأمة  -باعتبارها
أي�ضا ،فعليها الت�صرف على نحو يحول دون التعامل بالربا،
جماعة  -مكلفة بذلك � ً
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ودون �أكل الأموال بالباطل ،ودون الإدالء بالأموال �إىل احلكام ،ودون �أن ترتكز
الرثوة العامة يف �أيد قليلة فتكون دولة بني الأغنياء فقط.
لقد حدد الت�شريع الإ�سالمي ،يف الكتاب وال�سنة ،مالمح وخطوط ال�ش�أن
االقت�صادي وتفا�صيله ،مع �إعطاء �صالحيات ت�شريعية  -وف ًقا للقواعد العامة يف
ال�شريعة  -للحاكم يف جماالت الفراغ الت�شريعي التي مل يرد فيها بخ�صو�صها
غالبا حاالت تن�ش�أ من تطور و�سائل الإنتاج واال�ستثمار،
ن�ص ت�شريعي ،وهي ً
والو�ضع التنظيمي للمجتمع ،وحاالت الكوارث الطبيعية� ،أو نتيجة للحروب.
وهذه اخلطوط واملبادئ العامة هي:
 -1اقت�صاد يقوم على امللكية املزدوجة :ملكية الدولة والأمة (امل�صادر الكربى
للرثوة العامة :الأرا�ضي ،املعادن ،املياه ..وغريها) وامللكية الفردية املحكومة
بالنظام ال�ضريبي.
 -2يف جمال امللكية الفردية حدد الو�سائل والأ�ساليب امل�شروعة وغري امل�شروعة
للتملك� ،سواء يف ذلك حالة توليد الرثوة من الطبيعة� ،أو توليد الرثوة من
اخلدمات يف املجتمع .فلم يطلق حرية التملك وحيازة الرثوة.
 -3حدد الو�سائل والأ�ساليب امل�شروعة وغري امل�شروعة لإدارة املال وا�ستثماره،
فلم يطلق حرية املالك يف �إدارة املال وا�ستثماره.
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� -4شرع الأحكام الكفيلة باحليلولة دون متركز الرثوة يف �أيد قليلة ،والأحكام
الكفيلة بتفتيت الرثوة لإعادة �شيوعها يف م�ساحة �أكرب من املجتمع ،وذلك
بت�شريع ال�ضرائب املالية :الزكاة ،واخلم�س ،والكفارات ،ونظام املرياث الإ�سالمي.
بالإ�ضافة �إىل �سلطة احلكومة ال�شرعية على فر�ض �ضرائب ا�ستثنائية يف حالة
اقت�ضاء ال�ضرورة لذلك على ما هو مف�صل يف الفقه.
� -5شرع الأحكام الكفيلة بتمكني ال�سلطة ال�شرعية واملجتمع من الردع ،يف حالة
ع�صيان الت�شريعات امل�شار �إليها يف الفقرات ال�سابقة ،بالعقوبات الزجرية الرادعة
باحلجر ،وامل�صادرة ،والتعزير ،وحتديد �سلطة املالك ،وغري ذلك مما له �أحكام
من�صو�صة� ،أو يدخل يف �سلطة احلكومة ال�شرعية وم�ؤ�س�سات املجتمع الإ�سالمي
الأخرى .ومن البديهي �أن هذا النظام ال ميكن تنفيذه �إال ب�سلطة قادرة متلك
�أدوات احلكم والتنفيذ.
وقد و�ضعت يف ال�سنني الأخرية درا�سات فقهية مهمة يف ال�ش�أن
االقت�صادي واالجتماعي الإ�سالمي من قبل فقهاء كبار وعلماء ف�ضالء .ولعله ال
يزال �أهم و�أ�شمل ما و�ضع يف هذا ال�ش�أن كتابات ال�شهيد ال�سعيد ال�سيد (حممد
باقر ال�صدر) (اقت�صادنا /البنك الالربوي) ،ولعل م�ساهمتنا املتوا�ضعة يف هذا
املو�ضوع يف كتابنا (االحتكار يف ال�شريعة الإ�سالمية)((( تكون ذات فائدة فيه.
((( طبع ون�شر يف بريوت ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر1410 ،هـ 1990 -م.
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 -4ال�سيا�سة الداخلية :الوحدة /النزاعات الداخلية

(�أ) الوحدة الداخلية للمجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،بل للأمة الإ�سالمية،
�سيا�سيا� ،أو �ضرورة �سيا�سية فقط ،و�إمنا هي واجب �شرعي �إلهي
واجبا
لي�ست ً
ًّ
عظيم ومقد�س يعترب الإخالل به جرمية عظمى وكبرية من الكبائر .ويعلو واجب
الوحدة فوق جميع امل�صالح الفردية والفئوية ،وال يجوز لأحد انتهاكه �إال يف حالة
واحدة فقط ،وهي �أن ي�ؤدي ال�سكوت عن االحتجاج والثورة �إىل تهديد الإ�سالم
نف�سه ،وذلك بعد ا�ستنفاذ جميع الو�سائل املمكنة يف ت�صحيح الأو�ضاع وف�شل
جميع املحاوالت.
واجبا على الأمة .واخلطابات
وقد ورد ت�شريع واجب الوحدة باعتبارها ً
القر�آنية يف هذا ال�ش�أن موجهة �إىل الأمة:
قال اهلل تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ

ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ [الأنفال.]46 /
وقال تعاىل:

ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [�آل عمران]103 /

ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﮊ [�آل عمران.]105 /
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مشروعية احللف يف اإلسالم
واجبا من �أعظم
(�أ) هذا الت�شريع الذي يجعل من حتقيق الوحدة و�صيانتها ً
الواجبات ال�سيا�سية على امل�سلم وعلى الأمة ،يطرح امل�س�ألة م�شروعية وعدم
م�شروعية التحالفات بني اجلماعات داخل الأمة .ف�إن الوحدة وجدت باعتناق
العقيدة وتطبيق ال�شريعة واالنتماء �إىل (اجلماعة) ،و�أي حتالف داخلي لإن�شاء
«وحدة �صغرى» داخل الأمة قد يكون عامل تفتيت للوحدة العامة ،وحدة الأمة،
لأنه البد �أن يكون موج ًها �ضد فريق �آخر يف الأمة �أو �ضد (اجلماعة).
لهذا ذهب البع�ض من الفقهاء �إىل حترمي التحالف يف الإ�سالم ،وا�ستندوا يف
ذلك �إىل حديث ادعى البع�ض تواتره ورد فيه النهي عن التحالف يف الإ�سالم،
وهو ما رواه (�أحمد) يف (م�سنده) ،عن ر�سول اهلل « :ال حلف يف الإ�سالم.
و�أميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده الإ�سالم �إال �شدة» (((.
وهذا الأمر يثري م�س�ألة م�شروعية تكوين الأحزاب وت�أليف اجلبهات
ال�سيا�سية من �أحزاب عدة ،يف مقابل احلكومة �أو مقابل حزب �أو جبهة �أحزاب
�سيا�سية �أخرى.
((( م�سند �أحمد ،193 /1 ،و�سرية ابن ه�شام .541 /1 ،ويالحظ د .ر�ضوان ال�سيد :الأمة واجلماعة وال�سلطة� ،ص
 ،66 – 65دار اقر�أ ،بريوت 1404هـ 1984 -م.
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واحلق �أن ينظر �إىل امل�س�ألة من زاوية م�ضمون التحالف وهدفه :ف�إن كان
يعر�ض الوحدة املجتمعية للأمة للت�صدع بحيث ي�ؤدي �إىل االنق�سام واملواجهة
ّ
تكون احللف �ضدهم ،فيمكن القول
مبا ي�ؤدي �إىل احلرب بني املتحالفني ،ومن َّ
بحرمة التحالف يف هذه احلالة التي هي من �أظهر م�صاديق النهي يف الآيتني
الآنفتني� ،إال �إذا كان التحالف يف مواجهة اجتاه كافر ت�ساق �إليه الأمة� ،أو اجتاه
مت�سرت بالإ�سالم ويت�ضمن هد ًما للإ�سالم.
مبنيا على اجتهاد يف م�سائل ال�سيا�سة والإدارة داخل
و�إن كان التحالف ًّ
التوجه العام للأمة �أو للمجتمع ال�سيا�سي ،بحيث يكون من مقولة التنوع يف
�إطار الوحدة (االختالف) .وال يكون  -كاحلالة الأوىل  -من مقولة الت�ضاد �أو
التناق�ض ،فالظاهر م�شروعيته.
ورمبا ميكن اال�ستدالل على م�شروعية تكوين الأحزاب ال�سيا�سية ،ب�إقرار
تعبريا عن نظام
الإ�سالم للتكوينات القبلية يف املجتمع الإ�سالمي ،باعتبارها ً
للعالقات وامل�صالح داخل القبيلة ،وب�إن�شاء تكوين (املهاجرين والأن�صار) ،وهو
تعبري تنظيمي� ،سيا�سي ،ولي�سا جمرد تعبري عن االنتماء اجلغرايف.
ويذكر يف املقام كتاب احللف بني (ربيعة) و(�أهل اليمن) الذي �أماله
الإمام علي  - كما ذكر ذلك (ال�شريف الر�ضي)  يف (نهج البالغة):
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«هذا ما اجتمع عليه �أهل اليمن ،حا�ضرها وباديها ،وربيعة حا�ضرها وباديها:
�أنهم على كتاب اهلل ،يدعون �إليه ،وي�أمرون به ،ويجيبون من دعا �إليه ،و�أمر به...
و�أنهم يد واحدة على من خالف ذلك وتركه� ،أن�صار بع�ضهم لبع�ض ،دعوتهم
واحدة .ال ينق�ضون عهدهم لعتبة عاتب ،وال لغ�ضب غا�ضب ،وال ال�ستذالل قوم
مل�سبة قوم قو ًما .على ذلك �شاهدهم ،وغائبهم ،وحليمهم ،و�سفيههم،
قو ًما ،وال ّ
وعاملهم ،وجاهلهم.»..
ف�إن هذا العهد ن�ص على جمال الوحدة والتعاون بني الفريقني ،مع وجود
التنوع واالختالف بني الفريقني يف كثري من املجاالت ال�سيا�سية ،والع�سكرية.
وتذكر م�صادر تاريخ �صدر الإ�سالم� ،شواهد كثرية على املناف�سة بني
املجموعات القبلية الكربى ،ومنها (ربيعة) و(اليمن).
كبريا على الأمة ،كما تقدم يف
خطرا ً
(ب) ويعترب الإ�سالم النزاعات الداخليةً ،
�آية �سورة (الأنفال) .فهي ت�ؤدي �إىل هدر الطاقة ،وتبديد الإمكانات ،والقوى،
وت�ؤدي �إىل الف�شل واخلذالن ،و�إىل �سقوط الهيبة ال�سيا�سية ،واملناعة ال�سيا�سية،
�أمام اخل�صوم ،ويف حالة التهديد اخلارجي.
ولذلك فقد �شرع اهلل تعاىل وجوب ف�ض النزاعات باحل�سنى وامل�ساعي
احلميدة ،ف�إذا ف�شلت الأ�ساليب ال�سلمية فال بد للأمة من التدخل احلا�سم لف�ض
النزاع الداخلي ،و�إنهائه على �أ�سا�س مقاتلة الباغي .وجميع اخلطابات القر�آنية
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يف هذا ال�ش�أن موجهة �إىل الأمة ،فهي املطالبة واملكلفة باملحافظة على وحدتها
الداخلية وتالحمها باحليلولة دون ن�شوء النزاعات ،وهي املكلفة ب�إعادة الوحدة
�إىل �صفوفها ،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
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ .ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ .ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﮊ [احلجرات.]11-9 /
واخلطاب بهذا التكليف ال�شرعي بجميع تفا�صيله موجه �إىل الأمة.
 -5ال�سيا�سة اخلارجية

تقوم ال�سيا�سة اخلارجية ،والعالقات اخلارجية للمجتمع ال�سيا�سي
الإ�سالمي ،على املبادئ التالية:
(�أ) حرية الدعوة �إىل الإ�سالم.
(ب) اال�ستقالل التام وعدم اتباع �أي حمور دويل ،وعدم اخل�ضوع والتبعية لأية
قوة عظمى.

يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

148

148

(ج) ال�سالم وعدم االعتداء على الغري.
(د) التعاون على �أ�سا�س العدالة والتكاف�ؤ.
(هـ) الوفاء باملعاهدات واملواثيق.
(و) رد العدوان.
والعامل اخلارجي ،بالن�سبة �إىل املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي  -يف حالة
�سيا�سيا واح ًدا  -ينق�سم �إىل ق�سمني:
الأمة الإ�سالمية ت�شكل جمتم ًعا
ًّ
 -1اخلارج غري امل�سلم.
 -2اخلارج امل�سلم.
ويقت�ضي البحث يف هذين املو�ضوعني التعر�ض مل�س�ألتني �أخريني:
 -1م�س�ألة الوطن واملواطنة يف ال�شرع الإ�سالمي.
 -2م�س�ألة اللجوء ال�سيا�سي.
(�أ) العالقات مع اخلارج غري امل�سلم:

اخلارج غري امل�سلم ينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام:
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(�أ) الذين لي�سوا يف حالة حرب مع امل�سلمني ،وال معاهدات ،وال عالقات لهم مع
امل�سلمني ،وميكن �أن نطلق عليهم ا�سم «املحايدين».
(ب) املعاهدون الذين تربطهم � -أو تربط امل�سلمني بهم  -معاهدات ومواثيق.
(ج) الأعداء الذين هم يف حالة حرب� ،أو عداء معلن يهدد باحلرب مع امل�سلمني.
�أما الق�سم الأول (�أ) :وهم املحايدون الذين ال تربطهم بامل�سلمني معاهدات
وعالقات ،ولي�س بينهم وبني امل�سلمني حالة حرب ،وعداء معلن ،فه�ؤالء لهم
ال�سالم وعدم االعتداء ما داموا على حالة احلياد ،مع انفتاح امل�سلمني على كل
بادرة لإن�شاء عالقات �صداقة وتعاون على �أ�سا�س العدالة والتكاف�ؤ.
وذلك لأن الأ�صل يف العالقات مع اخلارج غري امل�سلم هو ال�سالم،
والتعاون ،والرب.
قال اهلل تعاىل:

ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ [املمتحنة.]8 /

وهذه الآية التي خاطب اهلل بها الأمة مطلقة �شاملة جلميع حاالت املحايدين
�سواء �أكان امل�سلمون يف حالة حرب� ،أم عداء معلن يهدد بن�شوب احلرب مع قوم
�آخرين� ،أم مل يكونوا كذلك.
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وثمة حالة �أخرى من حاالت احلياد ،وهي ما �إذا كان امل�سلمون يف حالة
حرب مع بع�ض �أعدائهم ،وكان ثمة قوم �آخرون مل يدخلوا يف هذه احلرب ،وكانت
تربطهم باملحاربني عالقات ،ولكنهم جتنبوا الدخول يف احلرب �ضد امل�سلمني ،ف�إن
أي�ضا يجري عليهم حكم احلياد من امل�ساملة.
ه�ؤالء � ً
خماطبا الأمة بالتكليف
وقد بني اهلل تعاىل حكم هذه احلالة يف قوله �سبحانه ً
ال�شرعي يف �ش�أن ه�ؤالء :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ

ﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥ .ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ

ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ [الن�ساء.]91- 90 /

و�أما الق�سم الثاين (ب) :وهم املعاهدون فلهم من امل�سلمني الوفاء الكامل،
وال�سالم الكامل ،والتعاون على قاعدة امل�ساواة والتكاف�ؤ.
يجب الوفاء للمعاهدين بعهودهم ،ويحرم نق�ضها ،والإخالل بها ،ما داموا
�أوفياء من جانبهم .ف�إن الوفاء بالعهود واملواثيق من �أعظم الواجبات يف ال�شريعة
نهيا �صار ًما عن نق�ض العهود حتى �إذا كان ذلك
الإ�سالمية ،وقد نهى اهلل تعاىل ً
لرتجيح م�صلحة امل�سلمني على غريهم.
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ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡ.ﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﯥﮊ((( [النحل.]92 - 91 /

ف�إذا 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

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮊ [التوبة.]4 /
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﮊ [التوبة.]7 /
ف�إذا نق�ض الكفار عهودهم مع امل�سلمني وجب على امل�سلمني يف هذه احلالة
�أن يعاملوهم باملثل ،و�إذا اقت�ضى الأمر قتالهم وجب قتالهم �إىل �أن يخ�ضعوا.
((( والحظ[ :البقرة ]177 /وفيها مدح املوفني ﮋﭶ ﭷ ﭸﮊ ،و[الأنعام ]152 /ﮋﭰ ﭱﭲﮊ

و[الإ�سراء ]34 /ﮋﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﮊ.

152

يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

152

قال اهلل تعاىل :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ .ﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ.ﮒﮓﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛ.ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [الأنفال.]58 - 55 /

وقد ا�شتملت �آيات وجوب الوفاء الآنفة الذكر على حكم حالة نق�ض غري
امل�سلمني لعهودهم مع امل�سلمني.
ويالحظ �أن اخلطاب يف جميع الآيات ب�ش�أن االلتزام بالعهود ،والوفاء بها،
وحرمة نق�ضها ،موجه �إىل الأمة ،فهي املكلفة بالوفاء وامل�س�ؤولة عنه.
و�أما �إبرام العهود واملواثيق فهو من �ش�ؤون القيادة العليا كما تقدم ذكره.
ويظهر من �آية �سورة (الأنفال) الآنفة �أن �سلطة �إنهاء املواثيق و«نبذها» عند ظهور
أي�ضا من �ش�ؤون القيادة العليا.
�أمارات اخليانة من قبل الكفار هي � ً
وقد كررنا ذكر مالحظة كون اخلطابات ال�شرعية موجهة �إىل الأمة يف
موا�ضع عدة تقدمت ،و�سن�شري �إىل ذلك فيما ي�أتي يف موارده .وال يتوهم من ذلك
�أن �سلطة النبي  والإمام املع�صوم  وواليتهما حمدودتان ،فمن املعلوم
امل�سلَّم به �أن �سلطة املع�صوم ًّ ،نبيا كان �أو �إما ًما ،مطلقة وغري حمدودة ،و�إمنا
نذكر هذه املالحظة للتنبيه على �أنه يف حالة عدم وجود النبي  وغيبة الإمام
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املع�صوم  ،تكون هذه الأمور من �ش�ؤون والية الأمة على نف�سها ،وهي م�س�ألة
�سي�أتي بحثها تف�صي ًال من الناحية الفقهية يف الأق�سام الآتية من هذه الدرا�سات.
و�أما الق�سم الثالث (ج) :وهم الأعداء الذين هم يف حالة حرب مع
امل�سلمني فلي�س لهم عند امل�سلمني �إال احلرب .وقد تقدمت الإ�شارة �إىل ذلك يف
الفقرة (الدفاع ورد العدوان).
(ب) العالقات مع اخلارج امل�سلم:

قال تعاىل:

ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

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 [الأنفال.]72 /

وقال تعاىل :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭧﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭨ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺ

ﮂﮊ [الن�ساء.]92/
ﮃ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

والظاهر من الآيتني املباركتني �أن العالقات بني املجتمع الإ�سالمي
(الدولة الإ�سالمية) ،وبني ه�ؤالء امل�سلمني اخلارجني عنها ،والذين ال ينتمون
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دائما ،بحيث
�إليها ،هي عالقات «دينية روحية» فقط ،ولي�ست عالقات �سيا�سية ً
تقت�ضي التزامات لهم ولأجلهم ،من قبل املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي� ،إال يف
حالة واحدة ،وهي ما �إذا اعتدي عليهم من قبل غري امل�سلمني ،وطلبوا الن�صرة
من املجتمع الإ�سالمي (الدولة الإ�سالمية) ،مبا هم م�سلمون ،وهذا مقت�ضى قوله
تعاىل :ﮋ  ....ﮚ ﮛ ﮜﮊ.
ففي هذه احلالة يجب على املجتمع الإ�سالمي �أن ين�صرهم على خ�صومهم،
ولكن هذا الوجوب لي�س مطل ًقا ،و�إمنا هو يف حالة ما �إذا مل يكن بني ه�ؤالء اخل�صوم
غري امل�سلمني وبني املجتمع الإ�سالمي ،ميثاق يقت�ضي امتناع امل�سلمني من �شن
احلرب عليهم ،وكان ه�ؤالء �أوفياء ،ملتزمني مبيثاقهم مع املجتمع الإ�سالمي.
و�أما يف هذه احلالة فال يجوز للمجتمع الإ�سالمي �أن ين�صر ه�ؤالء امل�سلمني
غري املنتمني �إليه بال�سكن والع�ضوية على الكفار املعاهدين.
وقد فرق الت�شريع يف الآية الثانية ،بني امل�ؤمن 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 خط�أ الدية لأهله ،والكفارة ،كامل�سلم الذي يقتل
خط�أ يف املجتمع الإ�سالمي.
منتميا
والظاهر �أن الفرق بينهما ،من جهة �أن املقيم بني املعاهدين يعترب ً
�سيا�سيا من
�إىل املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي؛ لأنه مقيم يف جمتمع معرتف به
ًّ
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منتميا �إىل املجتمع
قبل امل�سلمني ،واملقيم بني املحاربني (عدو لكم) ال يعترب ً
الإ�سالمي ،فال يتمتع بحقوق املواطنة ال�سيا�سية.
ونالحظ �أن اخلطاب يف الآية ،موجه �إىل الأمة ،باعتبارها مو�ضوع االنتماء
ال�سيا�سي ،وباعتبارها مكلفة بامتثال الأمر ال�شرعي.
 -6م�س�ألة الوطن واملواطنة ،واللجوء ال�سيا�سي ،يف ال�شرع الإ�سالمي

الوطن واملواطنة:
مقت�ضى هذه الآية� ،أن امل�سلمني خارج املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي
(الدولة الإ�سالمية)  -الذين مل يهاجروا �إىل دار الإ�سالم  -ال يتمتعون بحقوق
وع�ضويا� ،إىل املجتمع
�سيا�سيا
(املواطنة) يف الدولة الإ�سالمية  -وال ينتمون
ًّ
ًّ
ال�سيا�سي الإ�سالمي.
ولأجل �أن يح�صلوا على (املواطنة) :االنتماء ال�سيا�سي وع�ضوية املجتمع
ال�سيا�سي الذي يعطيهم حقوقًا على هذا املجتمع (الدولة الإ�سالمية)  -البد
لهم من �أن يهاجروا �إىل الدولة الإ�سالمية ويحملوا جن�سيتها((( ،ففي هذه احلالة
((( قد يعرت�ض البع�ض على اعتبار (اجلن�سية) يف حتقق مفهوم (املواطنة) ،ب�أنه مفهوم حديث جاء مع ن�شوء الدول
الأوروبية احلديثة ،وتر�سخ النظام الدويل بعد احلرب العاملية الأوىل ،ومن هنا ف�إنه مفهوم غري �إ�سالمي ،ومل
تعرفه الدولة الإ�سالمية �سواء دولة (اخلالفة) �أم الدولة ال�سلطانية ،وكانت الهجرة مفتوحة بني ال�سلطنات ،وال
=
								
حدود لها.
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فقط يدخلون يف ع�ضوية املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ورعوية الدولة الإ�سالمية،
ويتمتعون باحلقوق ال�سيا�سية لهذا االنتماء ،ويف مقدمتها الوالية العامة للم�سلمني
بع�ضهم على بع�ض ،ومن دون ذلك فال والية بينهم وبني امل�سلمني يف املجتمع
ال�سيا�سي الإ�سالمي (الدولة الإ�سالمية).
وهذا هو �صريح الآية الكرمية :ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ..ﮊ ،وكذلك �صريح قوله تعاىل يف �ش�أن املنافقني املقيمني
خارج املجتمع الإ�سالمي ،وخارج �سلطان الدولة الإ�سالمية :ﮋﭦ ﭧ ﭨ
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� :إن مفهوم اجلن�سية احلديث ن�ش�أ من �ضرورة تنظيمية ولي�س من اعتبار فكري
عقيدي ،فالدولة احلديثة تتحمل م�س�ؤوليات جتاه مواطنيها وهم يتحملون م�س�ؤولياتهم جتاه الدولة واملجتمع
ال�سيا�سي الذي ينتمون �إليه ،والبد من حتديد مو�ضوع هذه امل�س�ؤوليات واحلقوق ،و�إال فلكل �أحد �أن يدعي
�أن له حقوقًا ،وللدولة �أن تدعي على كل �أحد بالتزامات جتاهها.
وامل�سلم يحمل انتماءين� :أحدهما االنتماء �إىل الأمة ،والآخر االنتماء �إىل الدولة ،ولكل واحد من االنتماءين
حقوق وم�س�ؤوليات للم�سلم وعليه .ففي حالة تطابق مفهوم الأمة ،ومفهوم الدولة ،يف ال�صدق اخلارجي،
بحيث تنتظم الدولة الإ�سالمية جميع الأمة الإ�سالمية ،على جميع �أر�ض (دار الإ�سالم) ،تتكامل م�س�ؤوليات
وحقوق االنتماءين� ،أو يقوم �أحدها مقام الآخر .و�أما يف حالة عدم التطابق فحيث �إن حقوق وم�س�ؤوليات
االنتماء �إىل الأمة حمددة يف ال�شريعة والفقه ،دون حقوق وم�س�ؤوليات االنتماء �إىل الدولة ،ف�إن ال�ضرورة
التنظيمية تق�ضي يف هذه احلالة �إىل (تدبري) يحدد جهة االنتماء للمكلف ،ليتمكن من القيام مب�س�ؤولياته جتاه
الدولة واملجتمع ،ولي�أخذ حقوقه ،وهذا (التدبري) هو (اجلن�سية).
وكونه غربي املن�ش�أ ،ال مينع من كونه م�شرو ًعا من الناحية الفقهية الإ�سالمية� ،إذ لي�س كل ما هو غربي غري
م�شروع ،وخا�صة يف اجلوانب التنظيمية للمجتمع احلديث ،وما �أكرث ما �أخذ امل�سلمون من غريهم يف املجال
التنظيمي للدولة ،واملجتمع ال�سيا�سي منذ �صدر الإ�سالم.
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وهو كذلك ظاهر الآية الثانية [الن�ساء.]92 /
ويف ال�سنة النبوية وردت ن�صو�ص دالة على ما ذكرناه من كون الهجرة
تعبريا عن االنتماء ال�سيا�سي والع�ضوي �إىل املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي (الدولة
ً
(((
الإ�سالمية) .
وهذا الر�أي يتفق مع مذهب القائلني ب�أن وجوب الهجرة حكم �شرعي ثابت
مل ين�سخ ،ومنهم ال�شيعة الإمامية؛ حيث ذهب ه�ؤالء �إىل �أن وجوب الهجرة �إىل
دار الإ�سالم (املجتمع الإ�سالمي) باق ومل ين�سخ مبا ذكر من الروايات الآتية.
والبد من التو�سع يف معنى الهجرة مبا ينا�سب ع�صور انت�شار الإ�سالم
خارج (مكة و�شبه اجلزيرة العربية) ،ب�أن نقول� :إن التكليف ال�شرعي هو االنتماء
ال�سيا�سي �إىل املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي بكل ما يعنيه هذا االنتماء من
م�س�ؤوليات �سيا�سية ،ومالية ،وع�سكرية .وقد كان التعبري الوحيد عن هذا االنتماء
من الناحية العملية هو ا�ستيطان (املدينة)  -قبل فتح (مكة)  -وانت�شار الإ�سالم
يف (�شبه اجلزيرة) ،وان�سياحه((( خارجها فيما بعد.
و�أما بعد فتح (مكة) ،وان�سياح الإ�سالم �إىل �سائر �أنحاء اجلزيرة ،و�سائر �أنحاء
وتكون املجتمعات الإ�سالمية ف�إن هذا االنتماء ال�سيا�سي  -مبا ي�ستلزمه
العاملّ ،
((( �أحمد بن حنبل( ،ت 241هـ) ،امل�سند  .130 /4والن�سائي (ت 275هـ) ،ال�سنن154 - 137 /7 ،؛ حيث
جعل م�س�ألة الهجرة ،وم�س�ألة البيعة يف باب واحد.
((( وان�سياحه :انت�شاره( .م).
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من م�س�ؤوليات  -ال يقت�صر على اال�ستيطان ،بل قد يكون اال�ستيطان وحده غري
كاف و�إمنا يكون التعبري املنا�سب وامللزم عنه هو حمل (جن�سية) املجتمع ال�سيا�سي
الإ�سالمي ،وبذلك يتحقق مفهوم (املواطنة) ،ويكون املجتمع ال�سيا�سي (وط ًنا)
ملن ينتمي �إليه.
و�أما القائلون بن�سخ وجوب الهجرة  -وهو ر�أي �شائع يف معظم املذاهب
الإ�سالمية الأخرى  -في�شكل من الناحية الفقهية القول بوجود (وطن) للم�سلم
باملعنى ال�سيا�سي  -اجلغرايف ،كما ي�شكل القول بوجود (�أوطان للم�سلمني) بهذا
املعنى بلحاظ تعدد املجتمعات الإ�سالمية ،فال ينتمي امل�سلم �إىل (وطن) و�إمنا
�سيا�سيا ب�أر�ض حمددة وجمتمع �سيا�سي
ينتمي �إىل �أمة فقط ،وال ميكن �أن يرتبط
ًّ
ذي هوية حمددة �إقليمية �أو قومية .بل تكون (�أر�ض) �أمة الإ�سالم (دار الإ�سالم)
وط ًنا لكل امل�سلمني باملعنى ال�سيا�سي  -اجلغرايف .وينبغي �أن يتحمل امل�سلم على
هذا م�س�ؤوليات بالن�سبة �إىل جميع (دار الإ�سالم) و�إىل جميع (�أمة الإ�سالم)
كما ينبغي �أن يتمتع بحقوق كاملة يف جميع �أنحاء دار الإ�سالم وعلى جميع �أمة
الإ�سالم.
وهذا الأمر ميكن ت�صوره من الناحية النظرية ،ولكنه يواجه �صعوبات يف
التطبيق الفقهي من جهات عدة.
وقد ا�ستدل القائلون بن�سخ حكم وجوب الهجرة بروايات عدة:
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م�ستفي�ضا يف قوله « :ال هجرة بعد الفتح � -أو  -بعد فتح مكة،
 -1ما روي
ً
ولكن جهاد ونية»((( ،ويف رواية �أخرى زيادة( :و�إذا ا�ستنفرمت فانفروا)(((.
 -2ما روي من �أنه« :ال هجرة بعد وفاة ر�سول اهلل »(((.
 -3ما قاله (البخاري)« :ال هجرة اليوم»(((.
وهذه الروايات متعار�ضة .فالرواية الأوىل معار�ضة للثانية يف حتديد الأمر
الذي انتهى به ت�شريع وجوب الهجرة بني فتح (مكة) ،وبني وفاة الر�سول ،
والرواية الثالثة جمملة يف تعيني املراد من (اليوم) الذي انتهى به ت�شريع وجوب
الهجرة.
ومع تعار�ضها ال ميكن اال�ستدالل بها ،فال بد من اجلمع بينها ،ومع تعذر
اجلمع العريف يتعني طرحها� ،أو ت�أويلها ،كما تق�ضي بذلك قواعد معاجلة التعار�ض
بني الروايات.
�صرحت بعدم انقطاع الهجرة:
على �أنه قد وردت روايات �أخرىَّ ،
((( �صحيح البخاري ،29 - 28 /6 ،و�صحيح م�سلم ،رقم احلديث  ،1353و�صحيح الرتمذي ،رقم احلديث ،1590
و�سنن الن�سائي ،146 /7 ،و�سنن الدارمي ،239 /2 ،وم�سند �أحمد (ط � -شاكر) رقم احلديث 1991
و .2818وكنز العمال ،الأحاديث .46277 /46251 /46278
((( �سنن �أبي داود .9 - 8 /3 ،وكنز العمال ،رقم احلديث .46250
((( �سنن الن�سائي.144 /7 ،
((( �صحيح البخاري (مناقب الأن�صار).
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منها :ما روي عن النبي �« :أيها النا�س! هاجروا ومت�سكوا بالإ�سالم ،ف�إن
الهجرة ال تنقطع ما دام اجلهاد»(((.
ومنها« :لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»(((.
ومنها« :لن تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل»(((.
ومنها ما روي عن علي « :الهجرة قائمة على حدها الأول ما كان
هلل يف �أهل الأر�ض حاجة ،من م�ست�سر الأمة ومعلنها ،ال يقع ا�سم الهجرة على
�أحد �إال مبعرفة احلجة يف الأر�ض ،فمن عرفها ،و� ّأقر بها فهو مهاجر ،وال يقع ا�سم
اال�ست�ضعاف على من بلغته احلجة ،ف�سمعتها �أذنه ووعاها قلبه»(((.
ومنها :ما روي عن الإمام الباقر  ..« :من دخل يف الإ�سالم طو ًعا فهو
مهاجر»(((.
ومنها من حديث� ..« :إن الهجرة هجرتان :هجرة احلا�ضر ،وهجرة البادي.
فهجرة البادي �أن يجيب �إذا دعي ،ويطيع �إذا �أمر .وهجرة احلا�ضر �أعظمها بلية
أجرا.(((»...
و�أف�ضلها � ً
((( كنز العمال ،رقم احلديث .46260
((( امل�صدر نف�سه ،رقم احلديث  46310و.46248
((( امل�صدر نف�سه ،رقم احلديث .46274
((( نهج البالغة ،اخلطبة .189
((( بحار الأنوار ،46 /100 ،والكايف.148 /8 ،
((( كنز العمال ،رقم احلديث .46265
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ومنها« :ال تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة»(((.
وحيث ال جمال للجمع العريف ،فال بد من حملها على �أن املراد منها:
ال هجرة من (مكة) .وهذا ال ينايف يف ا�ستمرار وجوب الهجرة �إىل «املجتمع
ال�سيا�سي» مبا ينا�سب معنى الهجرة �إليه على ما بيناه �آن ًفا.
وتبقى احلجة على الذاهبني �إىل عدم وجوب الهجرة بالآية الكرمية الآنفة.
وقد ذهبوا �إىل �أن الآية من�سوخة مبا تقدم ذكره من الروايات ويرفع هذه
الدعوى �أمور:
الأول :لو �سلمنا �صحة الرواية املذكورة ،فمن املعلوم �أن القر�آن ال ين�سخ
أي�ضا.
بخرب الواحد كما ال يثبت بخرب الواحد � ً
الثاين� :إن ن�سخ الآية املباركة  -لو �سلمنا ب�أن الن�سخ ميكن بخرب الواحد -
�صادرا عن النبي  بعد نزول الآية
يتوقف على العلم بكون اخلرب املذكور ً
املباركة ،وهو غري معلوم ،فلعل الآية نزلت بعد اخلرب.
الثالث� :إن الن�سخ �إمنا ي�صار �إليه مع تعذر اجلمع العريف بني الآية واخلرب،
�أما مع �إمكان اجلمع العريف فال ي�صار �إىل الن�سخ كما هو معلوم لإمكان العمل
((( امل�صدر نف�سه ،رقم احلديث .46262
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بالدليلني .ويف مقامنا يحمل اخلرب  -كما �أ�شرنا  -على �أن املراد منه هو نفي وجوب
الهجرة �إىل خ�صو�ص مكة ،وهو ال ينايف ا�ستمرار وجوب الهجرة �إىل دار الإ�سالم.
فاحلق �إن الآية غري من�سوخة ،و�إن احلكم الذي ت�ضمنته ودلت عليه ثابت
يف ال�شريعة الإ�سالمية ي�شمله (حالل حممد حالل �إىل يوم القيامة ،وحرام
حممد حرام �إىل يوم القيامة).
وعلى ما ذكرنا فمقت�ضى الآية الكرمية هو �أن الدولة الإ�سالمية هي «وطن»
امل�سلمني الذين ينتمون �إليها بحمل جن�سيتها فقط ،ولي�ست «وط ًنا» لغريهم من
امل�سلمني.
وهذا يقت�ضي �أن «مفهوم الوطن ال�سيا�سي» مبا يرتبه على املنتمي �إليه من
واجبات ،ومينحه له من حقوق« ،مفهوم �إ�سالمي» ولي�س دخي ًال على الإ�سالم� ،أو
دخي ًال على الفكر الإ�سالمي كما يذهب البع�ض �إىل ذلك.
وال �شك يف �أن الوطن باملعنى العريف  -الإن�ساين من املفاهيم الإ�سالمية
التي تثبت «�إ�سالميتها» ب�إم�ضاء ال�شارع لها ،واعتبار ما عليه العرف من ذلك � ًأمرا
م�شرو ًعا .وقد وردت يف الآثار ن�صو�ص و�إ�شارات كثرية �إىل هذا املعنى.
فمن ذلك ما ورد عن الإمام زين العابدين  يف (ال�صحيفة ال�سجادية)،
وهو قوله يف الدعاء الثاين يف ال�صالة على النبي « :وهاجر �إىل بالد الغربة،
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وحمل الن�أي عن موطن رحله ،ومو�ضع رجله ،وم�سقط ر�أ�سه ،وم�أن�س نف�سه،»..
وقوله  يف الدعاء الرابع يف ذكر ف�ضل ال�صحابة ..« :وا�شكرهم على هجرهم
فيك ديار قومهم.»...
ومن ذلك ما ورد يف رواية (علي بن �إبراهيم) يف تف�سريه ،يف بيان م�ستحقي
الزكاة ،وفيها ..« :وابن ال�سبيل� :أبناء الطريق ،الذين يكونون يف الأ�سفار ،يف
طاعة اهلل ،فيقطع عليهم ،ويذهب مالهم ،فعلى الإمام �أن يردهم �إىل �أوطانهم من
مال ال�صدقات»(((.
مع �أن النبي  وال�صحابة هاجروا �إىل املدينة قاعدة الإ�سالم ومركز دولته،
وعرب عنها الإمام  ب�أنها (بالد الغربة).
وعلى �أي حال فالظاهر �إن مفهوم (الوطن) باملعنى ال�سيا�سي  -اجلغرايف
مفهوم �إ�سالمي كما ذكرنا.
ولكن يبقى يف املقام �إ�شكال ،وهو� :إنه هل يقت�ضي هذا وجود دولة �إ�سالمية
مركزية يكون االنتماء �إليها هو «املعيار» يف االنتماء وعدمه� ،أو ال يعترب ذلك؟ بل
يكفي وجود جمتمع �إ�سالمي ،و�إن مل يكن حمكو ًما بنظام حكم �إ�سالمي؟
�إن مورد نزول الآية املباركة هو حالة وجود جمتمع �سيا�سي �إ�سالمي ،ودولة
�إ�سالمية ،حتكم هذا املجتمع.
((( الو�سائل� ،145 /6 ،أبواب امل�ستحقني للزكاة ،الباب  ،1ح .7
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ولكن من املعلوم املقرر يف الأ�صول �إن مورد الدليل ال يخ�ص�صه به ،والآية
مطلقة جلميع احلاالت ،ولكل حالة ما ينا�سبها من �أ�شكال االنتماء «الوطني»
اخلا�ص الذي ال يتنافى مع االنتماء �إىل «الأمة الإ�سالمية» و�إىل «دار الإ�سالم»
بل يتكامل معه.
وامل�س�ألة بحاجة �إىل مزيد بحث عن الأدلة يف ال�سنة ،و�إىل مزيد ت�أمل
وتعمق.
م�س�ألة اللجوء ال�سيا�سي:

�أقر الإ�سالم  -يف مبادئ �سيا�سته اخلارجية  -مبد�أ اللجوء ال�سيا�سي
والأ�صل يف هذا املبد�أ قوله تعاىل :ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [التوبة.]6 /
واخلطاب موجه �إىل النبي  ،وهو يقت�ضي �أن منح حق اللجوء ال�سيا�سي
خمت�ص بالقيادة العليا للدولة .وقد يقال هنا بالتعار�ض بني هذا وبني ما دل على
�أن منح اللجوء ال�سيا�سي من حقوق الأمة وهو الروايات الواردة من تف�سري قول
النبي  عن امل�سلمني« :ي�سعى بذمتهم �أدناهم»(((.
((( التهذيب ،139 – 138 /6 ،و�ص  ،140اجلهاد ،باب �إعطاء الأمان ،و�ص  ،175باب النوادر.
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ويندفع هذا الإ�شكال ب�أن اجلمع العريف بني الدليلني ممكن بحمل ما دل
على �أن للم�سلم منح حق الأمان لآحاد الكفار خمت�ص بحالة احلرب بني امل�سلمني
والكفار فقط ،و�أما يف حالة ال�سلم فال دليل على �أن لآحاد امل�سلمني هذا احلق.
والآية الكرمية مطلقة جلميع احلاالت.
وهذا م�ضافًا �إىل �أن ما دل على ثبوت هذا احلق للم�سلم ،مق�صور على حالة
الآحاد ،وما زاد على الآحاد فقد �صرح الفقهاء ب�أنه من حق الإمام ،وقد بينا ذلك
يف كتاب اجلهاد.
وميكن �أن ن�ستدل على م�شروعية اللجوء ال�سيا�سي بقوله تعاىل:

ﮋﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ ﮋﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ  .ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ [الن�ساء.]90-88 /

ف�إن الآية دالة على �أن جلوء الكافر املحارب �إىل حماية جماعة �سيا�سية لها
عالقات معاهدة وميثاق مع امل�سلمني ،ومينح هذا العدو الالجئ حق الأمان من
مطاردة امل�سلمني له.
واخلطاب موجه يف هذه الآية �إىل الأمة على خالف الآية ال�سابقة التي
وجه اخلطاب فيها �إىل النبي .
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والظاهر �أن متعلق احلكم يف الآية هو الكافر يف حالة احلرب؛ حيث يجوز
للم�سلمني �أن يطاردوا الكفار املحاربني ويقتلوهم حتى �إذا �أُ�سروا واحلرب ال تزال
قائمة .وال يجوز ذلك حني ت�ضع احلرب �أوزارها.
ففي هذه احلالة  -حالة احلرب � -إذا جل�أ الكافر املحارب �إىل قوم بينهم
وبني امل�سلمني ميثاق ،ال يجوز للم�سلمني �أن يطاردوا الكافر (الالجئ) امل�ستجري؛
نق�ضا للميثاق مع ه�ؤالء القوم.
لأن ذلك يعترب ً
وعلى هذا يكون حق اللجوء ال�سيا�سي هنا متداخ ًال مع حق (اجلوار)
الذي كان �سائ ًدا يف العالقات بني القبائل العربية قبل الإ�سالم ،و� َّأقرته ال�شريعة
الإ�سالمية �ضمن قيود حمددة.
ومبا ذكرناه يت�ضح �أنه ال جمال لتوهم املنافاة واملعار�ضة بني الآيتني ،ف�إن
متعلق احلكم يف الآية الثانية غري متعلق احلكم يف الأوىل ،ف�إن املتعلق يف الثانية
هو الكافر يف حالة احلرب.
فتح�صل �أن منح اللجوء ال�سيا�سي �إىل الدولة الإ�سالمية من �صالحيات
وحقوق رئي�س الدولة فقط ،ولي�س لآحاد امل�سلمني  -يف غري حاالت احلرب -
منح اللجوء ال�سيا�سي لغري امل�سلمني.
وامل�س�ألة حتتاج �إىل مزيد بحث على م�ستوى الأدلة وتو�سع يف التفريع.
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 -7نظام الأ�سرة وو�ضع املر�أة يف املجتمع الإ�سالمي
(�أ) و�ضع املر�أة يف املجتمع الإ�سالمي:

تتمتع املر�أة امل�سلمة بو�ضع م�ساو للرجل متا ًما يف معظم جماالت احلياة
العامة .ويوجد خالف فقهي بني املذاهب الإ�سالمية بالن�سبة �إىل بع�ض املجاالت
كالإفتاء ،والق�ضاء ،واحلاكمية ال�سيا�سية.
ويتمتع الرجل بو�ضع مميز يف بع�ض ال�ش�ؤون داخل الأ�سرة.
قال اهلل تعاىل :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [النحل.]97 /

وقال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ [�آل عمران.]195 /

ومفاد الآيتني تقرير للو�ضع املت�ساوي للرجل واملر�أة يف القيمة الإن�سانية يف
املجتمع ،وجزاء العمل الدنيوي والأخروي.
وقال تعاىل :ﮋﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [التوبة.]71 /
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ومفاد الآية �إن�شاء حكم و�ضعي �سيا�سي تنظيمي يجعل للن�ساء  -كما
للرجال  -الوالية العامة يف نطاق والية الأمة على نف�سها .وهذا يجعل الن�ساء
م�ساويات للرجال يف الو�ضع ال�سيا�سي  -احلقوقي يف احلياة العامة يف املجتمع
ال�سيا�سي الإ�سالمي.
وقد ا�شتملت الآية �ضم ًنا على �إ�شعار بعلة م�شاركة الن�ساء للرجال يف الوالية
العامة للأمة على نف�سها ،وهي كونهن  -كالرجال :ﮋﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﮊ .وهذه الوالية من �أعظم واليات الأمة على نف�سها ،ومن
�أ�شمل الواليات جلميع جماالت احلياة العامة واخلا�صة .وكونهن  -كالرجال -
ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ فهن مماثالت للرجال يف العبادة ويف
امل�س�ؤوليات املالية العامة .وكونهن  -كالرجال -ﮋﮠ ﮡ ﮢﮊ وهو
الأمر الأ�سا�س يف منح احلقوق والتكليف بالواجبات يف الإ�سالم.
وقد �أجملت �آية �آل عمران هذه الوجوه كلها يف قوله تعاىل :ﮋﮗ ﮘ

ﮙﮊ.

وقال تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﮊ [املمتحنة.]12 /
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واخلطاب للنبي  باعتباره ر�أ�س الدولة الذي يتلقى البيعة.
وكون الن�ساء يبايعن رئي�س الدولة وقائد الأمة ويتلقى ويقبل بيعتهن ،يعني
ويقت�ضي �أن و�ضعهن ال�سيا�سي يف املجتمع مماثل لو�ضع الرجل يف احلقوق.
وقد �أعفاهن ال�شارع من بع�ض الواجبات كاجلهاد مثالً.
ومن الوا�ضح �أن البيعة �أمر زائد على الإ�سالم ،ف�إن الن�ساء املبايعات
م�سلمات كامالت الإ�سالم ،ولي�ست البيعة �شرطًا يف �صحة الإ�سالم ،و�إمنا هي
تعبري مادي عن االلتزام ال�سيا�سي.
ومتام بحث امل�س�ألة يف مو�ضعها من الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي ،و�سريد مزيد
بحث لها يف بع�ض �أق�سام هذه الدرا�سات.
وهي بحاجة �إىل مزيد بحث يف الأدلة وكلمات الفقهاء ،وت�أمل وتعمق.
احل�صانة القانونية للمر�أة:

ومما يت�صل مبا نحن فيه م�س�ألة احل�صانة القانونية التي كفلتها ال�شريعة
الإ�سالمية للمر�أة ل�ضمان �سالمتها اجل�سدية واملعنوية.
فقد ا�شتمل نظام احلدود الإ�سالمي  -بالن�سبة �إىل املر�أة  -على �ضمانات
ل�سالمتها اجل�سدية واملعنوية �ضد �أي انتهاك قد تتعر�ض له من قبل الزوج �أو غريه
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من الأقارب �أو الآخرين ،وذلك بت�شريع الإ�شهاد على الزنا  -مبا اعترب فيه من
العدد والكيفية ،وت�شريع احلد على القذف ،وت�شريع اللعان.
وهذا النظام مو�ضوع للنقد ال�شديد من قبل الباحثني الغربيني و�أتباعهم
امل�سلمني املت�أثرين بهم من دعاة هجر ال�شريعة الإ�سالمية ،و�إقامة املجتمع على
�أ�سا�س القوانني الو�ضعية.
وكتبا حول هذا املو�ضوع
وقد و�ضع العلماء والباحثون امل�سلمون درا�سات ً
�أثبتوا فيها ما يتحكم بالغربيني و�أتباعهم من خط�أ ،وجهل ،و�سوء نية ،عند نظرهم
�إىل ال�شريعة الإ�سالمية ،وبحثهم لها.
وفيما يتعلق مبا نحن فيه ف�إن حتليل �آثار ومفاعيل الت�شريع الإ�سالمي
والقوانني الو�ضعية واملقارنة بينهما تظهر البون ال�شا�سع بني املوقف الإ�سالمي
من املر�أة على م�ستوى الكرامة الإن�سانية ،وال�ضمانات ل�سالمتها املعنوية ،واملادية،
وبني موقف الفكر القانوين الو�ضعي الذي يهدر كرامة املر�أة و�إن�سانيتها و�سالمتها
تارة ملجرد �إباحة الزنا و�أخرى ملراعاة الزوج.
وتف�صيل البحث عن ذلك يف حمله من الفقه.
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(ب) نظام الأ�سرة:

يعترب الإ�سالم �أن الأ�سرة هي �أ�سا�س التكوين االجتماعي يف املجتمع
الإ�سالمي .ومن هنا فقد و�ضع ال�شارع املقد�س ت�شريعات دقيقة لتكوينها بالزواج،
وتنظيم ال�سلطة فيها ،وهي موزعة بني الزوج والزوجة .وللزوج �أرجحية يف ال�سلطة
يف بع�ض احلاالت واملجاالت .كما �أن ال�سلطة على الأوالد هي للأب ،مع حفظ
وزوجا  -يف حالة
موقع �أدبي ممتاز للأم .ولكن القيمومة بوجه عام للرجل � -أبًا ً
وجدانه ل�شروط القيمومة.
كما و�ضعت ت�شريعات النحالل الأ�سرة بالطالق واللعان واملوت ،مع
احلر�ص على م�صلحة الأوالد يف جميع احلاالت والأحوال.
ويف حاالت كثرية ت�ستدعي �ش�ؤون الأ�سرة يف موارد اختالف الزوجني،
ويف ق�ضايا الأوالد ،واليتم ،واتهام الزوجة بالزنا ،والرباءة من الولد ،تدخل �سلطة
تف�صل يف النزاع ،ومن ذلك م�سائل ال�شقاق واللعان واليتم.
قال اهلل تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ.

ﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ
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ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ .ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [الن�ساء.]36-34 /
وعند حتليل هذه الآيات والت�أمل فيها يظهر منها الأمور التالية:
 -1ت�ضمنت الآية الأوىل �إن�شاء حكم و�ضعي �شرعي بالقوامة للرجل يف الأ�سرة
خا�صة ،وال يتوهم �أن القوامة للرجال على الن�ساء مطل ًقا ،خارج الأ�سرة ،ويف
احلياة العامة ،ف�إن قرينة الإنفاق يف الآية املباركة ،تقت�ضي االقت�صار على القوامة
يف الأ�سرة خا�صة.
 -2وا�شتملت الآية الثانية على بيان �أمرين:
الأول :عقوبات ن�شوز الزوجة .ولي�س مقامنا مقام بيان فل�سفة هذه العقوبات،
فلذلك بحث �آخر.
الثاين :خطاب للأمة بني اهلل تعاىل فيه �أ�سلوب معاجلة ال�شقاق بني الزوج
والزوجة ،وهو �أ�سلوب التحكيم .وكون اخلطاب للأمة يك�شف عن �أن م�س�ؤولية
حفظ متا�سك الأ�سرة و�إ�صالح ما يطر�أ عليها من خلل ،م�س�ؤولية عامة على الأمة
�أن تقوم بها.
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 -3وت�ضمنت الآية الثالثة �إن�شاء �أحكام و�ضعية و�شرعية ،بوجوب الإح�سان �إىل
الوالدين يف عالقات الأ�سرة الداخلية ،ووجوب الإح�سان �إىل �أ�صناف �أخرى
من النا�س يف نطاق الأ�سرة وخارجها يف دائرة املجتمع ،ممن جتمعهم مع املكلف
�صالت القربى ،والرحم ،وملك اليمني ،واجلوار ،وال�صحبة ،وابن ال�سبيل،
واليتامى وامل�ساكني الذين �أظهرت الآية �أهمية الإح�سان �إليهم بتقدمي ذكرهم
على �سائر الأ�صناف الأخرى بعد الوالدين وذي القربى.
وذكر هذه الأ�صناف من النا�س لبيان وجوب الإح�سان �إليهم يف �سياق
واحد مع �أحكام الأ�سرة ،فيه �إ�شعار بالعالقات املت�شابكة ،والرتابط الوثيق بينهم،
باعتبار عالقات الأ�سرة وحدة �أ�سا�سية يف �شبكة عالقات املجتمع .كما ت�شعر
بالرتابط الوثيق بني �أحكام ال�شريعة باعتبار الإ�سالم «ك ًّال واح ًدا» ،كما بينا ذلك
يف ف�صل �سابق.
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�ضرورة م�ؤ�س�سة احلكم
ممار�سة ال�سلطة و�إدارة احلكم
هذه هي املالمح العامة واملبادئ والأ�س�س التي يقوم عليها املجتمع
ال�سيا�سي الإ�سالمي ،وين�شئ م�ؤ�س�ساته الأهلية العامة واخلا�صة على هديها،
ويتعامل مع الآخرين يف اخلارج الدويل ،وف ًقا لها.
وي�ستحيل من الناحية املو�ضوعية تكون جمتمع �سيا�سي على هذه الأ�س�س
واملبادئ ،ويحمل هذه املهمات التي تتعداه �إىل حميطه ،و�إىل العامل ،دون �أن
يكون لهذا املجتمع نظام ودولة وحكومة ت�ستمد هويتها من هذه املبادئ والأ�س�س،
وتكون على �شاكلة املجتمع ال�سيا�سي الذي ت�شكل على هذه املبادئ والأ�س�س.
وفيما يلي بع�ض املبادئ العامة التي ورد الن�ص عليها يف القر�آن الكرمي
حول ممار�سة ال�سلطة و�إدارة احلكم:
(�أ) �أكد الت�شريع الإ�سالمي على مبد�أ الطاعة :الطاعة واجب على الأمة للحاكم/
ويل الأمر ،وحق الطاعة للحاكم على الأمة.
وقد خاطب اهلل تعاىل الأمة بهذا التكليف املبدئي ،فهي التي يجب �أن
تنفذه؛ لأنها هي املكلفة به.
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قال اهلل تعاىل :ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ

ﰑ ﰒﮊ [الن�ساء.]59 /

(ب) ومما يت�صل مببد�أ الطاعة واجب االن�ضباط فيما يتعلق بال�ش�ؤون العامة من
�أ�سرار وخ�صو�صيات .وقد �أر�شد اهلل تعاىل �إىل واجب �إيكال الأمر يف ذلك �إىل
القيادة يف قوله تعاىل :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [الن�ساء.]83 /
وهذا خطاب توجيهي تربوي �إىل الأمة ،يت�ضمن الردع عن اخلو�ض يف
�أ�سرار الدولة و�إذاعتها ،وعن التدخل يف التدابري التي تقت�ضي ال�سرية والكتمان.
كما يت�ضمن النهي عن ترويج الإ�شاعات حول هذه الأمور؛ حيث �إن ذلك ي�ؤدي
�إىل االرتباك ،وي�ؤثر على املعنويات.
(ج) و�إدارة ال�ش�ؤون العامة للمجتمع جتري  -على م�ستوى الأمة  -عن طريق
ال�شورى ،فال تكون الأمة مبعزل عن النظر يف �أمرها ،و�إدارة �ش�ؤونها.
وهذه ال�شورى متار�سها الأمة مع نف�سها ،ومتار�سها فيما بينها وبني احلاكم،
وميار�سها احلاكم مع الأمة.
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ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

قال اهلل تعاىل:
ﮢ ﮣﮊ [ال�شورى.]38 /

واخلطاب هنا تقريري �إن�شائي من قبيل قوله تعاىل :ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ [الأنفال[ ،]75 /الأحزاب .]6 /وهو يت�ضمن تكلي ًفا
إلهيا للأمة ب�أن تعتمد �إدارة �ش�ؤونها على نهج ال�شورى فيما بينها.
�شرعيا � ًّ
ًّ
وقوله تعاىل :ﮋﮙ ﮚ ﮛﮊ ي�شمل �أوامر اهلل تعاىل بالطاعة
للر�سول ،و�أويل الأمر .فيكون مفاد الآية الكرمية :الطاعة لويل الأمر على �أ�سا�س
ال�شورى .وللنبي  والإمام املع�صوم حكم خا�ص .ومتام البحث يف حمله من
هذه الدرا�سات.
هذا على م�ستوى الأمة.

و�أما على م�ستوى احلاكم :فقد بني اهلل تعاىل �أن مبد�أ ال�شورى مع الأمة
يف ال�ش�ؤون العامة ،يجب �أن يراعى من قبل احلاكم يف ممار�سته لل�سلطة ،و�إدارته
ل�ش�ؤون احلكم.
قال اهلل تعاىل:

ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ [�آل عمران.]159 /
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وميكن �أن ي�ستفاد من جمموع ما تقدم �أن نظام احلكم يف الإ�سالم ي�شبه
النظام الربملاين الرئا�سي ،بالن�سبة �إىل غري النبي  والإمام املع�صوم ؛
حيث يجب على غريهما التقيد بال�شورى ،وتكون �شرعية ممار�سته لل�سلطة موقوفة
على ذلك� ،إال فيما ورد فيه دليل خا�ص.
و�أما بالن�سبة �إىل النبي  والإمام املع�صوم  ،ف�إن حق الطاعة لهما
على الأمة مطلق ،وواجب الطاعة من الأمة لهما مطلق .وهذا االمتياز ثبت لهما
بدليل خا�ص من الكتاب وال�سنة ،ومتام البحث ي�أتي يف حمله من هذه الدرا�سات.
خال�صة

هذه هي اخلطوط الكربى ،والركائز الأ�س�س ،واملبادئ العامة للمجتمع
تدريجا
ال�سيا�سي الإ�سالمي ،والدولة ،والنظام العام ،يف الإ�سالم ،وقد �شرعت ً
منذ بداية تكوين و�إن�شاء الدولة الإ�سالمية يف املدينة ،بعد هجرة امل�سلمني �إليها
بقيادة النبي  الذي مار�س مهمات القائد ،واحلاكم ال�سيا�سي� ،إىل جانب
مهمات الر�سول  -النبي املبلغ لأحكام اهلل تعاىل ،التي يتلقاها عن طريق الوحي
القر�آين وغريه� ،إىل الأمة.
وقد تدرج نزول الت�شريع بها على مدى حياة النبي  يف املدينة ًّنبيا مبل ًغا
وحاكما قائ ًدا للأمة.
عن اهلل،
ً
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وقد مار�س النبي  مهمات احلكم والقيادة باعتباره ًّنبيا ر�سو ًال من عند
اهلل ،ولي�س ب�أي اعتبار �آخر .ومن هنا فقد كان امل�شروع ال�سيا�سي الذي �أ�س�سه
إ�سالميا ،وكانت الدولة التي �أن�ش�أها وو�ضع قواعدها ،وحكمها
و�أن�ش�أه ،م�شرو ًعا � ًّ
يف املدينة �أو ًال ،ثم يف جميع �أنحاء �شبه اجلزيرة العربية ،دولة �إ�سالمية.
فلننظر يف التطبيق العملي لهذه املبادئ من قبل النبي  بعد الهجرة يف
املدينة .هذا التطبيق الذي متثل يف �إن�شاء الدولة الإ�سالمية الأوىل يف التاريخ.

الق�سم الثالث
يف التطبيق التاريخي

الف�صل الأول :حكومة النبي 

لقد كانت الأ�س�س ال�سابق ذكرها ،هي التي قامت عليها الدولة الإ�سالمية
الأوىل جم�سدة يف �شخ�ص النبي  ،مبا هو نبي  -حاكم ،بعد �أن ا�ستكملت مذ
ذلك احلني عنا�صر تكوين الدولة يف �إحداث مفاهيمها املعا�صرة ،وهي :ال�شعب،
وال�سلطة املعرتف بها من قبل ال�شعب ،والقوانني الواحدة جلميع �أفراد ال�شعب
من دون متييز بني فرد و�آخر .هذه املكونات التي �صيغت يف التعريف املتقدم
ذكره.
(�أ) النواة الأوىل

لقد تكونت النواة الأوىل للدولة الإ�سالمية  -على امل�ستوى العملي
التطبيقي  -عند �إجناز بيعة العقبة الثانية بني النبي  ووفد (الأو�س) و(اخلزرج)
�إىل مو�سم احلج يف (مكة) .وقد متت هذه البيعة قبل �أ�شهر من هجرة النبي 
تدريجا �إليها قبل ذلك.
�إىل املدينة بعد هجرة امل�سلمني املكيني ً
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وقد كان م�ضمون هذه البيعة تعاق ًدا على ت�أ�سي�س �سلطة �سيا�سية مبا لهذه
�سيا�سيا ملتز ًما .وقد الحظ النبي ،
الكلمة من معنى م�ألوف ،حتكم جمتم ًعا
ًّ
وممثلو �أهل (يرثب) �أن هذا املجتمع وحكومته �سيدخالن يف عداوات �سيا�سية
وحروب مع قري�ش وغريها ب�سبب امل�ضمون العقائدي لهذا املجتمع(((.
وقد �أقامت هذه ال�سلطة ال�سيا�سية على �أ�سا�س الإ�سالم وااللتزام ،نظا ًما
للحياة ،واملجتمع .وقد كانت بيعة العقبة الأوىل قبل ذلك بعام قد ت�ضمنت
�إ�سالم املبايعني من �أهل (يرثب) ،والتزامهم بن�شر الإ�سالم بني �أهلها.
فك�أن (بيعة العقبة الأوىل) متثل الأ�سا�س الأيديولوجي  -العقائدي للبيعة
الثانية ،واملدخل �إىل تكوين قاعدة �أولية للإ�سالم يف (يرثب) توىل مبعوث
النبي  (م�صعب بن عمري) مع املبايعني �إعدادها .ومثلت (بيعة العقبة الثانية)
التعبري ال�سيا�سي  -التنظيمي لهذا امل�ضمون.
وبالبيعة وما ترتب عليها من قرار بالهجرة �إىل املدينة ،وهجرة امل�سلمني
املكيني �إليها ،ولد املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي على �أ�سا�س عقائدي هو الإ�سالم،
يج�سدها
مبا يقت�ضيه ذلك من التزام بالدعوة �إليه ،والدفاع عنه ،وعن قيمه التي ِّ
املنتمون �إليه يف املجتمع اجلديد.
((( ابن ه�شام ،ال�سرية.52 /2 ،
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وقد ولد هذا املجتمع من اللحظة الأوىل خارج حدود العرف اجلاهلي،
فقد حلت امل�صاحلة بني القبائل اليرثبية املتحاربة .وعرب القر�آن عن هذا الواقع
اجلديد بني هذه القبائل بت�سمية تعرب عن امل�ضمون العقيدي لها الذي حل
حمل امل�ضمون القبلي ،وهي (الأن�صار)(((� ،أن�صار الإ�سالم� ،أو �أن�صار النبي .
وقد اندجمت هذه القبائل ،مبا حتمله من م�ضمون عقيدي جديد وعلى �أ�سا�س
هذا امل�ضمون ،بامل�سلمني املكيني الذين يحملون امل�ضمون نف�سه ،و�أعطاها
عقيديا م�شت ًّقا من م�ضمونهم العقيدي بدل انتماءاتهم القبلية هو:
ا�سما ًّ
القر�آن ً
ﮋﯞﮊ(((.
لقد اندمج اجلميع يف تكوين عقيدي � -سيا�سي  -جمتمعي واحد خمتلف
متا ًما عن حتالفات اجلاهلية .و�إن كان هذا االندماج بني هذه املجموعات يف امل�شروع
الإ�سالمي مل يلغ التنوع القبلي ،ومل يتم على ح�سابه ،فقد بقيت التنوعات
القبلية �سائدة ومرعية ،ولكن دون �أن ت�شكل الزعامات القبلية مرج ًعا ،ودون �أن
يكون عرفها �شريعة .لقد حتدد املرجع بالنبي ،وحتددت ال�شريعة بالإ�سالم .ولعل
هذا كان �أول تطبيق ملبد�أ «التعارف  -التعاون على الرب والتقوى»((( الذي اعتربه
أ�سا�سا يف االجتماع الب�شري.
الإ�سالم � ً
((( [التوبة /مدنية[ ،]118 ،101 :النور /مدنية[ ،]22 :الأحزاب /مدنية[ ،]6 :احل�شر /مدنية،]8 :
[املمتحنة /مدنية.]10 :
((( امل�صدر نف�سه.
((( يف االجتماع الإ�سالمي م�س�ألة ت�ستدعي البحث من الناحية الفكرية والفقهية ،هي� :إن الوحدة  -وحدة
الأمة  -وهي �ضرورة فكرية  -عقيدية وفقهية �إ�سالمية  -هل هي وحدة اندماجية كاملة تنحل فيها جميع =
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وقد َّ
�شكل النبي  �أدوات هذه ال�سلطة الوليدة يف هذه املرحلة الأولية
من ت�شكيل الدولة بن�صب النقباء االثني ع�شر (ثالثة من الأو�س وت�سعة من
اخلزرج) على الأو�س واخلزرج .وقد مت اختيارهم من قبل جمموعة (الأو�س)
و(اخلزرج) �أنف�سهم يف (العقبة الثانية) ،ومل يفر�ضهم النبي  مع قدرته على
ذلك ،وا�ستعداد القبيلتني لقبول ذلك منه  .ولعل هذا �أول مظهر من مظاهر
تطبيق مبد�أ ال�شورى الإ�سالمي يف القيادة واحلكومة.
وقد ان�ضم ه�ؤالء النقباء �إىل املبعوث الذي وجهه النبي  �إىل املدينة منذ
(بيعة العقبة الأوىل) ،وهو (م�صعب بن عمري بن ها�شم) .وقد َّ
�شكلوا جمي ًعا نواة
ال�سلطة اجلديدة يف املدينة ،قبيل هجرة النبي  �إليها.
(ب) حكومة النبي :

ولدت الدولة الإ�سالمية واحلكومة الإ�سالمية بو�صول النبي  �إىل
املدينة؛ حيث با�شر على الفور مهمات القيادة واحلكم ال�سيا�سي �إىل جانب
= التنوعات الداخلية يف املجتمع الإ�سالمي حل�ساب التكوين املجتمعي الواحد؟ �أو �إنها وحدة ال تلغي
التنوعات الداخلية /قبائل � -شعوب /قوميات مدينية متح�ضرة؟
رمبا كانت ال�صيغة الثانية هي الظاهرة من الن�صو�ص ،وعلى ر�أ�سها الآية امل�شار �إليها [احلجرات ]13 /والواقع
التاريخي للإ�سالم كما �صنعه اخللفاء الأربعة الأولون .ولكن �شرط �أال تكون التنوعات عبارة عن جمتمعات
�سيا�سية داخل املجتمع ال�سيا�سي الواحد الذي تت�شكل فيه الأمة ،وال تكون �صيغة املجتمع الإ�سالمي
إطارا للعالقات
ال�سيا�سي �صيغة تعددية على امل�ستوى ال�سيا�سي والتنظيمي الداخلي .و�إمنا يكون كل تنوع � ً
(الإن�سانية) ،بني �أع�ضائه كما يق�ضي بذلك بعد (التعارف) املف�ضي �إىل (التعاون).
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مهمات الر�سالة والنبوة ،وهي التبليغ والإر�شاد ،وعلى �أ�سا�س كونه ًّنبيا ر�سو ًال
بالإ�سالم.
فكان من �أول الأعمال التي قام بها على امل�ستوى التنظيمي العام ،امل�ؤاخاة
بني املهاجرين والأن�صار((( التي كان لها �إىل جانب م�ضمونها الأخالقي  -الإمياين
والعاطفي م�ضمون حقوقي  -اقت�صادي هو التوارث بني املت�آخني دون الن�سب
والرحم .وقد ن�سخ هذا امل�ضمون فيما بعد ،وبقي امل�ضمون الإمياين  -الأخالقي،
والعاطفي.
ثم كان �أن نظم العالقة بني امل�سلمني واليهود يف املدينة باعتبارهم ي�شكلون
�سيا�سيا واح ًدا متنو ًعا يف انتمائه الديني  -وهذه �أول جتربة �سيا�سية
جمي ًعا جمتم ًعا ًّ
يف التاريخ من هذا النوع(((.
((( ابن ه�شام ،ال�سرية ،507 - 504 /2 ،وابن �سعد ،الطبقات الكربى ،232 /1 ،وتف�سري الطربي.40 - 30 /6 ،
((( ابن ه�شام ،ال�سرية .199-123 /2 ،وراجع ن�ص ال�صحيفة  -وبقية م�صادرها ودرا�سة عنها يف امللحق الثالث
يف �آخر هذا الكتاب  -مقدمة ال�صحيفة( :هذا كتاب من حممد النبي)...؛ حيث يظهر �أنه القائد الذي قرر،
والحظ الفقرات ( 23و 36و)42؛ حيث ورد الن�ص فيها على �أنه احلاكم واملرجع.
ون�شري هنا �إىل حكم الأقليات الدينية (�أتباع الأديان الأخرى) املوجود يف املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي،
ويف ظل ال�سلطة الإ�سالمية� .إن ه�ؤالء حني يتمتعون بحق (املواطنة) ،وين�ش�أ من اخل�ضوع لل�سلطة الإ�سالمية
وااللتزام بقوانينها ،ف�إنهم يتمتعون بحقوق م�ساوية للم�سلمني ،وهم (حمرتمو) النف�س ،واملال ،والعر�ض،
(واملق�صود بالعر�ض كل ما يت�صل بالكرامة الإن�سانية) .واالحرتام هنا غري (احلماية) ،فهم لي�سوا حتت حماية
كتابيا كان �أو غريه  -على الدخول
امل�سلمني� ،أو احلكومة الإ�سالمية ،بل هم كامل�سلمني .وال يجرب �أحد منهم ًّ -
يف الإ�سالم بدليل قوله تعاىل :ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ [البقرة ،]256 /وهي تت�ضمن
حكما ثاب ًتا غري من�سوخ .ومل يثبت من �سرية النبي  و�سنته �أنه �أجرب �أح ًدا من الكفار امل�ساملني على
ً
الإ�سالم� .إنهم يدعون �إىل الإ�سالم وهم �أحرار يف قبول الإ�سالم وعدم قبوله ،وال ي�ؤثر عدم ا�ستجابتهم =
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فو�ضع ال�صحيفة التي حددت بنودها العالقات بني الطرفني ،وحددت فيها
احلقوق والواجبات لكل منهما ،وعلى كل منهما جتاه الآخر ،ون�صت بو�ضوح
على �أن احلاكمية العليا هي للنبي (((.
وم�ضى النبي  ي�صنع املجتمع والدولة على عني اهلل تعاىل ،وعلى هدي
الوحي .ومل مي�ض وقت طويل حتى تكامل البناء التنظيمي للمجتمع ح�سب
املرحلة وحاجاتها ،وتوزعت املهمات فيه حتت �سلطة النبي  باعتباره القائد
واحلاكم الأعلى.
= للدعوة على حقوقهم املدنية والدينية ما داموا يتمتعون باملواطنة ومل يخونوا ،ومل يت�آمروا ،ومل يجاهروا بالعداء،
تلقائيا� ،أو تربر لل�سلطة الإ�سالمية نزعها عمن يرتكب جرمية
ف�إن هذه احلاالت ت�ؤدي �إىل �سقوط (املواطنة) ًّ
�سيا�سية من هذا القبيل.
ويجوز لأتباع الأديان الأخرى �أن يغري �أحدهم دينه �إىل دين �آخر غري الإ�سالم .وهذه امل�س�ألة مو�ضع خالف
حمتجا بالرواية امل�شهورة (ومن َغيرَّ دينه فاقتلوه)،
بني الفقهاء ،فقد ذهب بع�ضهم �إىل عدم م�شروعية ذلكًّ ،
ولكن الظاهر �أن هذه الرواية واردة يف امل�سلم املرتد عن الإ�سالم ،ولي�ست مطلقة ل�سائر �أهل الأديان.
((( لقد كان من املمكن لهذه التجربة احل�ضارية الإن�سانية الفريدة من نوعها �أن ت�ستمر وتنمو لوال �أن اليهود  -الذين
متتعوا بها � -أف�سدوها وق�ضوا عليها .لقد ا�ستغلوا و�ضعهم املميز داخل املجتمع الإ�سالمي فحاربوا النبي 
والدعوة الإ�سالمية بالأراجيف والأكاذيب والت�شويه يف �أو�ساط امل�شركني واملنافقني ،ثم دخلوا يف م�ؤامرات
حتالفوا فيها مع امل�شركني على حرب النبي وامل�سلمني .وكانت �أول قبيلة يهودية غدرت ونق�ضت التزاماتها (بنو
قينقاع) ،ف�أجالهم النبي  عن املدينة ،ثم انخرط اليهود جمي ًعا يف الت�آمر واحلرب �ضد امل�سلمني متحالفني
مع م�شركي مكة ،و�أدى ذلك �إىل انهيار �صيغة املجتمع املتنوع التي كونها النبي  .ولكن انهيار هذه التجربة
ب�إف�ساد اليهود لها ال يعني �إنهاء م�شروعيتها يف الإ�سالم ،ف�إن ال�صيغة بقيت تتمتع بال�شرعية الكاملة يف الفقه
الإ�سالمي ،وميكن تطبيقها يف كل جمتمع �سيا�سي �إ�سالمي (ابن ه�شام ،ال�سرية 143 - 140 - 3 ،وج /3
 ،)47و(ابن �سعد ،الطبقات الكربى ،)68 /3 ،و(تف�سري الطربي ،)158 /3 ،و(كتاب الأموال لأبي عبيد،
 ،)297وغريها.
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ونعر�ض فيما يلي بع�ض مالمح ،وخطوط الو�ضع احلكومي والتنظيمي،
تكون يف ذلك احلني:
والذي َّ
 -1يف اإلدارة

كون النبي  اجلهاز الإداري احلكومي للدولة يف املدينة وما حولها،
َّ
وعلى جميع الرقعة الإ�سالمية التي كانت تتو�سع با�ستمرار نتيجة لنمو اال�ستجابة
للدعوة �إىل الإ�سالم ،ولالنت�صارات التي �أحرزها امل�سلمون على قري�ش وغريها يف
حروبهم الدفاعية.
وقد حكم املدينة وما حولها ب�صورة مبا�شرة .وكان ي�ستعني ب�أ�شخا�ص يكلفهم
مبهام حمددة� ،أو يوليهم منا�صب معينة .وعني العمال واملمثلني ال�شخ�صيني له
(((
يف املناطق البعيدة عن املدينة (مكة ،والطائف ،و�صنعاء ،وح�ضرموت ،وغريها)
ومل ت�ستبعد املر�أة من تويل العمل العام.
أي�ضا
((( كان عامله على الطائف (عثمان بن �أبي العا�ص) ،وعامله على مكة (عتاب بن �أ�سيد الأموي) ،وكان � ً
أمريا على احلج ،وعامله على �صنعاء (املهاجر بن �أبي �أمية) ،وعامله على ح�ضرموت (زياد بن لبيد الأن�صاري
� ً
البيا�ضي)  -راجع الإ�صابة ،540 ،وعامله على البحرين (العالء بن احل�ضرمي)� ،سرية ابن ه�شام،349 /2 ،
درهما واح ًدا
وتاريخ الطربي ،455 /2 ،و�أول راتب فر�ضه كان راتب (عتاب بن �أ�سيد) عامله على مكة .وكان ً
يف كل يوم� ،سرية ابن ه�شام ،500 /2 ،ووىل (فروة بن م�سيك املرادي) على مراد ،وزبيد ،ومذحج كلها ،كما
واليا من قبل الفر�س ف�أ�سلم ،ووىل
قال (ابن ه�شام) يف (ال�سرية) .ووىل (�أبا ذان /بارزام) على اليمن ،وكان ً
=
						
النبي  ابنه مكانه بعد وفاته.

188

يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

188

فقد روى (ابن عبد الرب) �أن�( :سمراء بنت نهيك الأ�سدية)� ،أدركت
ر�سول اهلل  ،وعمرت ،وكانت متر بالأ�سواق ،ت�أمر باملعروف ،وتنهى عن املنكر،
وت�ضرب النا�س على ذلك ب�سوط معها.
وكان �إذا غاب عن املدينة ،عينَّ خليفة له عليها ،ينوب عنه(((.
وكان من تولوا �إمارة املدينة (�سعد بن عبادة ،وحممد بن م�سلمة الأن�صاري،
و�أبا �سلمة بن عبد الأ�سد ،وزيد بن حارثة ،و�أبو لبابة ،وا�ستخلف علي بن �أبي
طالب  يف �أخطر رحالته  ،وهي غزوة تبوك).

= ويف املهمات التي �أ�سندت �إىل املر�أة ،مهمة التمري�ض ،والعناية باجلرحى .فقد روى ابن ه�شام يف ال�سرية،
وغريه� ،أن النبي  قد ن�صب خيمة المر�أة من قبيلة �أ�سلم يقال لها (رفيدة) ،كانت تداوي اجلرحى.
وقال حني �أ�صيب (�سعد بن معاذ) بال�سهم يف (اخلندق)« :اجعلوه يف بيت رفيدة حتى �أعوده عن قريب».
وذكر عن (�أمية بنت قي�س الغفارية) :خرجت زعيمة للآ�سيات املمر�ضات وملا تبلغ ال�سابعة ع�شرة من عمرها.
و�أم �سليم ،قال فيها (�أن�س)� :إن ر�سول اهلل  كان يغزو ،ومعه �أم �سليم ،ومعها ن�سوة من الأن�صار ي�سقني
املاء ،ويداوين اجلرحى .و(�أم �سنان الأ�سلمية) ،قد ا�شرتكت ممر�ضة ،يف غزوة (خيرب) .و(�أم �أمين) :ح�ضرت
(�أح ًدا) ،وكانت ت�سقي العط�شى ،وتداوي اجلرحى .و(حمنة) :وكان موقفها يف (�أحد) م�شهو ًدا ،فقد كانت
تغ�شى املوقعة ،فتحمل اجلريح ،وتعود به حيث ت�أ�سو جراحه .و(الربيع بنت معوذ) :وكانت ت�سقي القوم يف
الغزوات وتخدمهم ،وتداوي اجلرحى ،وترد القتلى �إىل املدينة .و(ن�سيبة بنت كعب املازنية) :ا�شرتكت يف
أي�ضا( .راجع
غزوة (بدر) ،فعملت �آ�سية ،ت�ضمد اجلراح ملن جرح ،كما خرجت و�شاركت يف ذلك يوم (�أحد) � ً
�أعالم الن�ساء ،عمر ر�ضا كحالة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط 1982 ،4م .والطب عند العرب .د� .أحمد ال�شطي،
م�ؤ�س�سة املطبوعات احلديثة /م�صر ،دون تاريخ).
((( راجع ال�سرية النبوية البن ه�شام.230 - 220 /2 ،
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 -2اجلباية املالية ،والضرائب ،واالقتصاد

عني اجلباة (عمال ال�صدقات) جلباية الزكاة ،فكانوا يقومون بقب�ض الزكاة.
وعني م�س�ؤولني عن (�إبل ال�صدقة) واهتم ب�سالمة اخليل املعدة للجهاد ،وحمى
لها احلمى (املراعي اخلا�صة)((( .وكان بع�ض املكلفني باجلباية مقيمني يف مناطقهم
وقبائلهم ،وبع�ضهم كان ير�سل من املدينة للقيام بهذه املهمة كما هو الظاهر من
�صحيح (عبد اهلل بن �سنان) ،عن الإمام ال�صادق  يف بيان فر�ض الزكاة ملا
نزلت �آية :ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ..ﮊ [التوبة ]103 /يف �شهر
رم�ضان ،قال ..« :ثم وجه عمال ال�صدقة وعمال الط�سوق» ((( كما �أنه �أخذ خم�س
الغنائم الذي هو �ضريبة الدولة على غنائم احلرب والأموال امل�صادرة من الأعداء
املحاربني .وجبى اجلزية ممن �صاحلهم من �أهل الكتاب كـ (�أهل جنران) ،و(�أهل
البحرين) الذين �أر�سل �إليهم (�أبا عبيدة بن اجلراح) ،و(معاذ بن جبل) �أر�سله �إىل
((( روى (البخاري) ،عن ابن عبا�س �أن النبي  حمى (النقيع) خليل امل�سلمني .والنقيع مو�ضع على ع�شرين
فر�سخا من املدينة ،وهو �صدر (وادي العقيق) ،وهو �أخ�صب واد هناك.
ً
((( الو�سائل( 6 ،ما يجب فيه الزكاة) الباب  ،8ح  ،1قال ابن ه�شام يف ال�سرية�( :إن ر�سول اهلل  كان يبعث
�أمراءه وعماله على ال�صدقات �إىل حمل ما �أوط�أ الإ�سالم من البلدان) ،وقد وىل  على جباية الزكاة
وغريها (عدي بن حامت) على بني �أ�سد من طيئ و(مالك بن نويرة) على بني حنظلة ،و(الزبرقان بن بدر
وقي�س بن عا�صم) على بني �سعد ،و(�سعد بن معاذ) على اليمن ،و(بالل) على �صدقات التمار يف املدينة،
و(عبادة بن ب�شر) على بني امل�صطلق ،و(الأقرع بن حاب�س) على بني دارم ،و(عيينة بن ح�صن) على بني
فزارة ،و(احلارث بن عوف) على بني مرة ،و(نعيم بن م�سعود) على �أ�شجع ،و(العبا�س بن مردا�س) على بني
�سليم ،و(زياد الباهلي والد الهرما�س) واله النبي  على ع�شريته من باهلة( ،الإ�صابة  .)541 /1وذكر
(ابن ه�شام) يف (ال�سرية) �أن ر�سول اهلل  وىل (خالد بن �سعيد بن العا�ص) على �صدقات (مراد) و(زبيد)
و(مذحج).
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(اليمن) .كما توىل مهمة ا�ستيفاء الأموال (اجلزية ،والزكاة) من العمال ،الإمام
علي بن �أبي طالب يف (اليمن) و(جنران).
وكان من املعلوم �أن هذا املال (مال عام) ينفق على �أن�شطة الدولة الدفاعية
واالجتماعية ،ولي�س ً
خا�صا للنبي .ون�ش�أ م�صطلح (مال اهلل) للداللة على �أن
ملكا ًّ
�أموال ال�ضرائب هي �أموال عامة متلكها الأمة ،وتديرها وتنفقها احلكومة.
مرارا عديدة(((.
وت�صدى النبي  لظاهرة االحتكار واملحتكرين ً
 -3الدعوة

خ�ص�ص جماعة من ال�صحابة لكتابة الوحي القر�آين ،وكتابة الر�سائل،
والرتجمة ،وجعل مرك ًزا لتعليم القر�آن يف املدينة وهي (ال�صفة) يف مدخل امل�سجد
النبوي ،وكان ممن توىل الإقراء فيها (عبادة بن ال�صامت) ،و�سماها (الواقدي):
(دار القراء).
وكان النبي  يتوىل بنف�سه مهمات الدعوة والتبليغ يف املدينة ب�صورة
ثابتة ،وحيث حل يفي خارجها �إذا غزا .و�أما يف خارج املدينة فقد عني الدعاة
((( يراجع كتابنا (االحتكار يف ال�شريعة الإ�سالمية) ،من�شورات (جمد) 1990م 1410 -هـ؛ لالطالع على
ن�صو�ص االحتكار وم�صادرها.
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أ�شخا�صا �إىل القبائل واملدن الأخرى،
واملبلغني ،فكان ير�سل من �أعيان ال�صحابة � ً
يقومون مبهمات التبليغ والدعوة �إىل الإ�سالم ،وتعليم القر�آن.
وكان من مبعوثيه للدعوة وتعليم القر�آن( ،م�صعب بن عمري) ،و(معاذ بن جبل)
�أر�سله  �إىل �أهل مكة ،و(عمر بن حزم احل�ضرمي) �إىل �أهل (جنران) ،وكانت
(ال�شفاء بنت عبد اهلل� /أم �سليمان) تعلم الن�ساء القراءة والكتابة ،كما روى ذلك
(�أبو الدرداء).
 -4القضاء

توىل النبي  يف املدينة م�س�ؤولية الق�ضاء بني النا�س يف جميع ما كانوا
فيه يختلفون من �ش�ؤون عائلية ،ومالية ،وجرائم قتل ،واعتداء .ونفذ العقوبات،
والتعزيرات ،واحلدود يف املجرمني كما توىل الق�ضاء يف املدينة واليمن علي بن
�أبي طالب .ومن الذين تولوا الق�ضاء (معاذ بن جبل) و(معاذ بن نوفل) و(�أبا
مو�سى الأ�شعري) يف اليمن ،و(را�شد بن عبد اهلل).
وعني الق�ضاة يف الأماكن البعيدة عن املدينة ،فكان ير�سل �إليها بع�ض
عليا � إىل
فقهاء ال�صحابة ليتولوا مهمة الق�ضاء بني النا�س ،ومن ذلك �إر�ساله ًّ
اليمن.
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 -5قضايا الدفاع

وكون
يف امل�س�ألة الع�سكرية نظم النبي  املدينة على �أ�سا�س ع�سكريَّ ،
من �شعبها جمتمع حرب ،فق�سم امل�سلمني يف املدينة �إىل عرافات ،وجعل على
كل ع�شرة عري ًفا(((.
وجعل من جميع الذكور البالغني جنو ًدا ،وكون منهم اجليو�ش وقادها �إىل
املعارك ،وخا�ض احلروب الدفاعية كلها ،وعني القادة و�أمراء ال�سرايا ،و�أر�سلهم يف
مهمات ع�سكرية وا�ستطالعية .واعتمد يف تقدير القوة الع�سكرية على الأخ�صاء
فقد روى (البخاري) ،عن (حذيفة بن اليمان)� ،أن ر�سول اهلل  قال« :اكتبوا
يل من يلفظ بالإ�سالم من النا�س ،فكتبنا له �أل ًفا وخم�سمائة رجل» .ويبدو �أن ما
عرف بعد بـ (الديوان� /أو /ديوان اجلند) و�ضعت نواته يف عهد النبي .
كما يبدو �أن �سجالت اجلند (الذكور البالغني) كانت تراجع با�ستمرار
لي�ضاف �إليها كل من بلغوا خم�س ع�شرة �سنة كما تدل على ذلك رواية
(الرتمذي) عن (ابن عمر)� ،أو رواية (ابن عبد الرب) يف (اال�ستيعاب) ،عن
(�سمرة بن جندب).
((( الطربي .158 /4 ،ويف رواية (البخاري) يف �ش�أن �سبي (هوازن) ورده عليهم بعد �أن وزع يفء امل�سلمني،
قال � ..« :إنا ال ندري من �أذن لكم يف ذلك ممن مل ي�أذن ،فارجعوا حتى يرفع �إلينا عرفا�ؤكم �أمركم،
فكلمهم عرفا�ؤهم.»..
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و�أوىل عناية خا�صة مب�س�ألة توفري ال�سالح الذي متلكه الدولة ،فكان ي�شرتي
ال�سالح ،وي�ستعريه ،وي�ست�أجره.
 -6املسألة االجتماعية

مل يقت�صر الأمر يف امل�س�ألة االجتماعية على التوعية الإن�سانية واملوعظة
وتربية امل�سلمني على خلق الرب والإح�سان فقط ،و�إمنا عمل وف ًقا للت�شريع الإ�سالمي
جزءا من الأموال العامة للإنفاق
على �إيجاد جمتمع الكفاية والعدل ،وخ�ص�ص ً
واجبا
على الأيتام ،واملعوزين ،والعاجزين عن العمل ،بعد �أن جعل من العمل ً
و�شرفًا.
وغيرَّ و�ضع املر�أة فرفع من �ش�أنها املعنوي ،وموقعها يف املجتمع مبا هي �إن�سان.
وو�ضع الأ�س�س  -وف ًقا للت�شريع الإ�سالمي  -التي رفعت من امل�ستوى
الإن�ساين واالجتماعي للرقيق .وو�ضع الت�شريعات املوعدية �إىل �إلغاء الرق.
 -7العالقات اخلارجية

و�ضع النبي  �أ�س�س العالقات اخلارجية مع الأقوام والدول الأخرى.
ف�أن�ش�أ عالقات مع ن�صارى (جنران) وبع�ض القبائل الأخرى .و�أوفد ال�سفراء �إىل
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الدول الأجنبية (م�صر ،وفار�س ،وبيزنطية ،والغ�سا�سنة) وغريهم .وعقد املعاهدات،
وهادن بع�ض اجلماعات والقبائل ،ورف�ض الهدنة مع البع�ض الآخر.
وعامل اخلارج امل�سلم على الأ�سا�س الذي ذكرناه �ساب ًقا ،فجعل الهجرة �إىل
واجبا على كل م�سلم مقيم خارج (دار الإ�سالم).
(دار الإ�سالم) ً
خال�صة عامة

كل هذه وغريه من الأن�شطة ال�سيا�سية الداخلية ،واخلارجية ،والع�سكرية،
والق�ضائية ،والتعليمية ،واملالية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية ،مار�سه النبي 
وحاكما على �أ�سا�س ال�شريعة الإ�سالمية ،وب�سلطة م�ستمدة
بنف�سه باعتباره قائ ًدا
ً
من كونه ًّنبيا ر�سو ًال ،كما �أعطى  -ب�صفته هذه � -سلطة القيام ببع�ض هذه
امل�س�ؤوليات لأ�شخا�ص �آخرين باعتبارهم نوابًا عنه ،ووكالء له ،وممثلني ومعاونني
له ،يف القيام مب�س�ؤوليات احلكم.
وبهذه الأن�شطة �أن�ش�أ دولة على �أ�سا�س الإ�سالم ،عقيدة �أو �شريعة ،ونظم
حياة الإن�سان امل�سلم  -فر ًدا ،و�أ�سرة ،وجماعة ،وجمتم ًعا  -فيها على هدى الت�شريع
الإ�سالمي .وحكم هذه الدولة وقادها طيلة حياته ال�شريفة.
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وحاكما
قائدا
موقف امل�سلمني من النبي باعتباره ً
ً
وقد �سلك امل�سلمون فيما بينهم  -جماعات وقبائل و�أفرا ًدا ،ومع النبي 

م�سلك �أنهم يعي�شون ويعملون يف جمتمع �سيا�سي عليه التزامات جتاه نف�سه ،وجتاه
املجتمعات الأخرى ،وم�س�ؤوليات كذلك ،و�أنهم من الناحية ال�سيا�سية مل يعودوا
�إىل ما كانوا عليه يف نظامهم الذي كان �سائ ًدا بينهم ،و�أنهم يعي�شون ويعملون
يف دولة وحتت �سلطة حكومة برئا�سة وقيادة النبي  ،و�أن النبي  قائدهم
وحاكمهم ،و�أن عليهم  -لذلك  -واجب الطاعة له فيما ي�أمر به وينهى عنه ،و�أنه
لي�س جمرد نبي يبلغ الأحكام فقط ،ويرتك النا�س و�ش�أنهم فيما ي�شا�ؤون وكما
ي�شا�ؤون.
وكان النبي  يبلغ امل�سلمني بالوحي القر�آين ما يرد فيه من ت�شريع
وغريه  -وكانوا يتعلمون هذا الوحي ويفهمونه ،وفيه زجرهم عن �أ�شياء ،و�أفعال،
و�أقوال ،ومواقف ،و�أمرهم ب�أ�شياء ،و�أفعال ،و�أقوال ،ومواقف ،وفيه �أوامر الطاعة
للر�سول فيما ي�أمر به ،وينهى عنه.
وكانوا ميتثلون �أمره ونهيه الذي يبلغهم به عن طريق الوحي القر�آين.
وكان ي�أمرهم وينهاهم مبا مل يرد فيه �أمر� ،أو نهي يف الوحي القر�آين ،و�إمنا ورد
به الأمر والنهي يف الوحي املعرب عنه بال�سنة ،باعتباره ًّنبيا ر�سو ًال .وكان ي�أمرهم
وحاكما.
خوله اهلل تعاىل من �سلطة ت�شريعية ،باعتباره قائ ًدا
ً
وينهاهم مبقت�ضى ما َّ
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وكانوا ميتثلون �أمره ونهيه يف جميع ما �أمر به ،ونهى عنه.
موجبا للعقاب الإلهي -
وكان ع�صيان �أمره ونهيه  -باعتباره قائ ًدا
ً
وحاكما ً -
وموجبا للعقاب الدنيوي يف بع�ض
بح�سب الن�ص القر�آين  -يف جميع احلاالت،
ً
احلاالت ،كما هو ال�ش�أن  -كذلك  -يف ع�صيان �أمره ونهيه باعتباره ًّنبيا ر�سو ًال من
عند اهلل.
�إن هذه احلقائق كانت مو�ضوع وعي كامل من امل�سلمني يف عهد النبي ،
وكانت مو�ضوع احرتام كامل على م�ستوى التطبيق.

الف�صل الثاين :م�س�ألة ا�ستمرار الدولة بعد النبي 

متهيد

تثار هذه امل�س�ألة من وجهات نظر خمتلفة.
 -1من وجهة نظر بع�ض االجتاهات الفقهية  -الكالمية يف املذهب ال�شيعي
الإمامي ،وذلك بالن�سبة �إىل ع�صر غيبة الإمام الثاين ع�شر (عج)((( .و�أما ب�صرف
النظر عن ق�ضية غيبة الإمام املع�صوم فامل�س�ألة غري مطروحة؛ لأن مذهب ال�شيعة
يف اخلالفة بالن�ص هو ا�ستمرار الدولة واحلكومة بعد النبي  بحاكمية الإمام
املع�صوم ابتداء من الإمام علي  و�إىل الإمام الثاين ع�شر (عج) .و�ست�أتي يف
ف�صل قادم معاجلة (اخل�صو�صية ال�شيعية) يف م�س�ألة احلكم يف ع�صر الغيبة.
 -2وتثار هذه امل�س�ألة يف مقابل �سائر امل�سلمني من قبل املعتنقني لنظرية الدولة
احلديثة من علمانيني وغريهم .فه�ؤالء يرون انطالقًا من موقفهم هذا �أن �صيغة
الدولة الدينية جتاوزها التاريخ ،وال تالئم املجتمعات الب�شرية يف ع�صرنا .وه�ؤالء
((( عج :اخت�صار جلملة (عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف) وتو�ضع بعد ذكر الإمام الثاين ع�شر حممد بن احل�سن
الع�سكري؛ لأنه عند ال�شيعة حي ومرتقب الظهور( .م).
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بني من يرى �أن ال�صيغة ال�سيا�سية للإ�سالم �صيغة ظرفية ولي�ست �أ�سا�سية فيه.
وبني من يرى �أن الإ�سالم ال يت�ضمن �أطروحة �سيا�سية تنظيمية للمجتمع والدولة.
 -3وتثار امل�س�ألة بالن�سبة �إىل غري امل�سلمني ،من م�ست�شرقني وباحثني يف �ش�ؤون
الإ�سالم والعامل الإ�سالمي ،على �ضوء تطورات العقدين الأخريين اللذين
قويا للإ�سالم باعتباره �صيغة �سيا�سية ،وم�شروع ح�ضارة.
�شهدا انبعا ًثا ًّ
وه�ؤالء ،وبع�ض �أولئك يقولون ب�صورة� ،أو ب�أخرى� :إن الدولة الإ�سالمية
واحلكومة الإ�سالمية �ضرورة ق�ضت بها ظروف ن�شوء الإ�سالم والدعوة �إليه يف
زمان النبي  .و�إن النبي  �أن�ش�أ الدولة الإ�سالمية ،وتوىل القيادة واحلكم فيها
ا�ستجابة لهذه ال�ضرورة .وقد زالت ال�ضرورة بانت�صار الإ�سالم وانت�شاره .وانتهت
ال�ضرورة �إىل �إقامة حكم �إ�سالمي بوفاة النبي  ،ومل يعد ثمة من موجب لإقامة
ا�ستمرارا حلكمه.
حكم ديني �إ�سالمي من بعده يكون
ً
وقد مي�ضي بع�ض املتوهمني �إىل القول� :إنه �إذا كانت قد قامت بعد وفاة
النبي  حكومات اخللفاء الرا�شدين فلي�س ذلك من جوهر الإ�سالم وحقيقته،
و�إمنا هو �أمر واقع �أعطي هذه ال�صيغة الدينية ،دون �أن تقت�ضيه يف الواقع �ضرورة
دينية.
وح ْملُ احلكام امل�سلمني  -بعد النبي   -لقب (خليفة النبي)� ،أو لقب
َ
(�أمري امل�ؤمنني) ،ال يدل على �ضرورة دينية �إ�سالمية تق�ضي ب�إقامة حكم ديني
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�إ�سالمي ،ف�إن هذين اللقبني مبتدعان ال �أ�سا�س لهما يف الت�شريع ،و�إذا كان لهما
�أ�سا�س فهو ال يدل على من�صب احلكم ال�سيا�سي الإ�سالمي(((.
�إىل غري ذلك من الأقوال والأفكار.
ولكن هذا الوهم الذي عرب عنه البع�ض نتيجة للجهل ،وعرب عنه بع�ض
�آخر ب�سوء نية ،وبروح عدائية للإ�سالم وامل�سلمني ،ويف �سياق احلرب التي
ي�شنها اال�ستعمار احلديث و�أعوانه على امل�سلمني للحيلولة بينهم وبني ا�ستعادة
�شخ�صيتهم ،والقيام بدورهم العاملي.
�إن هذا الوهم مهما كان م�صدره ،و� ًّأيا كان الذاهبون �إليه ،ال دليل عليه وال
�شبهة دليل ،بل الدليل على خالفه قائم من العقل ومن النقل  -كما ت�ضمنت
البحوث ال�سابقة  -ومن الواقع املو�ضوعي الذي يدل قط ًعا على �إجمال امل�سلمني.
((( �أول من �أثار اجلدل والبحث يف هذه الق�ضية بني امل�سلمني هو ال�شيخ (علي عبد الرازق) يف كتابه (الإ�سالم
و�أ�صول احلكم)� ،صدر يف م�صر �سنة (1925م) ،وقد تزامن �صدوره مع حدث كبري يتعلق بحاكمية الإ�سالم،
وهو �إلغاء اخلالفة الإ�سالمية يف (تركية) يف �شهر (�آذار �سنة 1924م) على يد (كمال �أتاتورك) ونظامه العلماين
الغربي ،وقد تابع خطى (علي عبد الرازق) ،بعد ذلك ،بزمن طويل( ،خالد حممد خالد) يف كتابه (من هنا
نبد�أ) .وقد م َّثل هذان الكتابان ت�أثري الفكر الغربي ،وال�سيا�سة الغربية ،على بع�ض امل�سلمني ،وبع�ض املراكز
الإ�سالمية املهمة .وقد ت�صدى للرد على الكتابني واالجتاه الذي ميثالنه جملة من العلماء والباحثني يف (م�صر)
وغريها ،ومن �أوفى و�أنفع ما كتب يف الرد على حممد خالد ،واالجتاه الذي ميثله كتاب (من هنا نعلم) للعالمة
اجلليل ال�شيخ (حممد الغزايل) ،وهو من الكتب القيمة النافعة.
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 -1الدليل العقلي

ميكن اال�ستدالل على �ضرورة ا�ستمرار الدولة الإ�سالمية ،واحلكومة
الإ�سالمية بعد النبي  ،عن طريق حكم العقل غري امل�ستقل بوجهني:
الوجه األول:

(�أ) ما ثبت عن الإ�سالم بال�ضرورة والبداهة ،و�أجمع عليه امل�سلمون قاطبة  -منذ
عهد ر�سول اهلل  �إىل زماننا  -من �أن الإ�سالم  -عقيدة و�شريعة  -هو الر�سالة
الإلهية اخلامتة ،و�إن ال�شريعة الإ�سالمية هي ال�شريعة اخلامتة الدائمة ،و�إنها غري
موقتة بزمان ،و�إنها غري من�سوخة بغريها ،و�إمنا هي حية باقية �إىل يوم القيامة ،و�إن
النا�س جمي ًعا مدعوون �إىل اعتناقها ،وعليهم جمي ًعا �أن ي�ؤمنوا بها ،و�أن يعملوا بها
ما دامت الأر�ض ،وال�سماوات.
متواترا يف ال�سنة
ويلخ�ص ذلك احلديث امل�شهور الذي ورد م�ضمونه
ً
ال�شريفة« :حالل حممد حالل �أب ًدا �إىل يوم القيامة ،وحرامه حرام �أب ًدا �إىل يوم
القيامة ،ال يكون غريه وال يجيء غريه»(((.
((( الكليني ،الكايف (ن�شر دار الكتب الإ�سالمية) ،الأ�صول( 58 /1 ،باب البدع والر�أي واملقايي�س) ح .19
								
وال�سند �صحيح.
وبهذا املعنى ما رواه الكراجكي (ت 449هـ) يف (كنز الفوائد )352 /1 ،ب�سنده �إىل (�سالم بن امل�ستنري) ،عن
�أبي جعفر الباقر  ،قال« :قال جدي ر�سول اهلل � :أيها النا�س! حاليل حالل �إىل يوم القيامة ،وحرامي
حرام �إىل يوم القيامة� ،أال وقد بينهما اهلل  يف الكتاب ،وبينتهما لكم يف �سنتي و�سريتي( ،»...الو�سائل،
=
					
�( 124 /18صفات القا�ضي) الباب  /12ح .)47
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(ب) وقد �أثبتنا يف �أبحاث الف�صول املتقدمة �أن ال�شريعة الإ�سالمية بطبيعة
تكوينها ،وت�شابك �أحكامها ومبادئها العامة ،وترابطها مع العقيدة الإ�سالمية،
بحيث ظهر من ذلك �أن الإ�سالم «كلٌّ واحد».
وهي من هذه اجلهة تقت�ضي بطبعها تكوين الدولة واحلكومة ،بحيث لو
ي�شرع �إقامة الدولة واحلكومة ويق�ضي بالعمل
مل يرد يف ال�شريعة الإ�سالمية ما ّ
لذلك ،لق�ضت ب�ضرورته طبيعة الت�شريع القا�ضية ب�إن�شاء املجتمع ال�سيا�سي،
تلقائيا من امل�سلمني ،ولق�ضى تكوين املجتمع
بل �إن املجتمع ال�سيا�سي يتكون ًّ
ال�سيا�سي ووجوده ب�ضرورة �إن�شاء الدولة ،وت�أ�سي�س احلكومة.
وقد وقع هذا الأمر ،وحتقق التاريخ بالفعل ،ومل يبق جمرد �إمكانية نظرية ،ف�إن
النبي  حني و�صل �إىل املدينة تكونت ال�سلطة ال�سيا�سية واحلكومة الإ�سالمية.
وحاكما ،وقبل امل�سلمون ذلك وا�ستجابوا
ومار�س النبي ال�سلطة ،باعتباره قائ ًدا
ً
تنظيميا تق�ضي به طبيعة الإ�سالم نف�سه ،ومل ينتظر
�سيا�سيا -
له باعتباره و�ض ًعا
ًّ
ًّ
النبي  �أن ينزل عليه وحي خا�ص بهذا ال�ش�أن ،ومل ي�س�أل امل�سلمون النبي 
عن �شيء من ذلك ،مع ما يرتتب عليهم ب�سبب ذلك � -أفرا ًدا وجماعات  -من
م�س�ؤوليات و�أعباء كربى ،ويقت�ضيهم بذل الأموال ،والأنف�س ،والتعر�ض الدائم
للأخطار ،وخمالفة العادات والتقاليد ،وقطع املودات التي قد ت�صل �إىل مفارقة
الأهل ،ومعاداة الع�شرية ،وقتل الأرحام.
= وبهذا املعنى رواية (احل�سن بن ف�ضال) ،عن الر�ضا  ،قال« :و�شريعة حممد  ال تن�سخ �إىل يوم القيامة».
(الو�سائل( 555 /18 ،حد املرتد) ،الباب  /7ح .)4
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الوجه الثاني:

وميكن تقرير الربهان فيه ببيانني:
البيان الأول:

بعد ت�سليم مقدمة الوجه الأول ،وهو ثبات ال�شريعة الإ�سالمية وا�ستمرارها
�إىل يوم القيامة ،وعدم طر ّو التعطيل والن�سخ عليها ،نقول:
�إن �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية على ق�سمني:
الأول :هو الأحكام العينية التعيينية املتعلقة ب�أفعال كلف بها �آحاد املكلفني،
من قبيل العبادات املح�ضة كال�صالة ،وال�صيام ،واحلج ،وبع�ض التكاليف الأخرى
من هذا القبيل مثل الإنفاق على الزوجة ،والأوالد القا�صرين الذين لي�سوا لهم
مال ،و�أمثال ذلك.
هذا بالإ�ضافة �إىل املحرمات؛ حيث �إن جميع املحرمات يف ال�شرع ،هي من
نوع التكليف العيني التعييني.
الثاين :الواجبات العامة الكفائية وغريها ،مما كلفت الأمة بتنفيذه وامتثاله.
وهي واجبات ال ميكن �أن يقوم بها �آحاد املكلفني مبا هم �آحاد املكلفني .وال ميكن
�أن يرتك امتثالها الختيارهم ،بل البد المتثالها من �إن�شاء م�ؤ�س�سات �إدارية و�أجهزة
تنفيذية لها ،وتعيني �أ�شخا�ص ميار�سون �سلطات على الأنف�س والأموال.
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وهذه الواجبات من قبيل الق�ضاء ،والدفاع الع�سكري ،وجباية الأموال
العامة كالأخما�س ،والزكوات ،وغريهما و�صرفها على وجهها ،وا�ستثمار الأر�ض
اململوكة للأمة وملن�صب الإمام املع�صوم  من الأرا�ضي اخلراجية وغريها،
واملياه واملعادن.
ومن قبيل �إعمار البالد ب�إن�شاء مرافق اخلدمات العامة من طرق ،و�أنظمة
للري ،وم�ؤ�س�سات �صحية ،وتعليمية ،وما �إىل ذلك.
وال ميكن للأمة الإ�سالمية  -وهي املكلفة � -أن متتثل هذه التكاليف �إال
ب�إن�شاء دولة ،و�إقامة �سلطة حكومية.
ومن دون ذلك يلزم �أحد �أمرين:
� -1إما القول ب�أن هذه الأحكام ملغاة ،وقد انتهى �أمد ت�شريعها بوفاة النبي ،
ومل تعد الأمة مكلفة بها منذ ذلك احلني.
وهذا القول معلوم البطالن ،لعلمنا من �ضرورة الإ�سالم خالف ذلك،
ولعلمنا �أن هذه الأحكام  -ك�سائر الأحكام ال�شرعية الإ�سالمية  -ثابتة ودائمة ما
دامت ال�سماوات والأر�ض ،والأمة الإ�سالمية مكلفة بها.
 -2و�إما القول بتعطيل هذه الأحكام ،ووقف تنفيذها ،مع بقائها ثابتة يف ال�شريعة
الإ�سالمية وعدم �إلغائها.
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أي�ضا معلوم البطالن وال ميكن الإلزام به لعلمنا ب�أن الأوامر ال�شرعية
وهذا � ً
مطلقة من حيث الزمان ،ومن حيث الأ�شخا�ص ،فالتكليف الإلهي للأمة
باالمتثال تكليف فعلي ومنجز ،و�إذا كان كذلك فال بد من امتثاله.
وحيث �إنه ال ميكن االمتثال �إال ب�إقامة الدولة واحلكومة ،لتوقفه على ذلك،
وهي من باب مقدمة الواجب التي يجب على املكلف حت�صيلها و�إيجادها ،من
قبيل حت�صيل املاء للو�ضوء الواجب ،وال�ساتر لل�صالة ،والنفقة للعيال ،فيتعني
القول بوجوب �إقامة ال�سلطة احلكومية للمجتمع الإ�سالمي بعد النبي .
بل �إن الق�سم الأول من الأحكام الوجوبية والتحرميية املوجهة �إىل �آحاد
املكلفني ال ميكن �ضمان ا�ستمرار احرتامها وامتثالها من قبل ا ُجلل ف�ض ًال عن
الكل� ،إذا مل تكن هناك هيئة ترعى تطبيق الأحكام وحتفظها من االنتهاك
والتحريف النا�شئ من اجلهل� ،أو النا�شئ من �سوء الق�صد.
ويلزم من عدم وجود �أي �سلطة درو�س الأحكام بالتدريج ،وطم�س معامل
الدين و�شرائعه ،كما حدث لبع�ض الأديان قبل الإ�سالم التي دخل عليها
التحريف والتزوير نتيجة لعدم وجود قوة �ضابطة حافظة  -تقف يف وجه املنحرفني
واملند�سني الذين يحرفون الكلم عن موا�ضعه .بل كما حدث للإ�سالم نف�سه يف
ِّ
بع�ض الأ�صقاع((( وعند بع�ض الأقوام.
((( الأ�صقاع :النواحي( .م).
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وقد بني الإمام الر�ضا  يف احلديث الذي رواه (الف�ضل بن �شاذان)(((،
الذي قدمنا ذكره ،هذه امل�س�ألة ب�أجلى بيان.
فتح�صل مما تقدم �أن العقل يحكم بوجوب ا�ستمرار احلكومة الإ�سالمية
َّ
بعد النبي  ،وال ينقطع لزوم وجود احلكومة الإ�سالمية بوفاة النبي ؛ لأن
ذلك خمالف حلكم العقل.
البيان الثاين:

وهو بيان �آخر لعالقة امتثال الواجبات الكفائية بوجود ال�سلطة ،وداللة
ذلك على وجوب �إقامة ال�سلطة ال�سيا�سية واحلكومة يف املجتمع الإ�سالمي بعد
النبي  ،ويف ع�صر غيبة الإمام املع�صوم  ،فنقول:
ميكن تق�سيم الواجب الكفائي يف ال�شريعة الإ�سالمية من حيث �إمكان
امتثاله من قبل الأمة �إىل ق�سمني:
�أحدهما :ميكن �أن يتواله الأفراد ،وميتثلوه ب�أنف�سهم وب�إمكاناتهم الذاتية،
خاليا من �أي
نظريا  -و�ض ًعا
وبحوافزهم الذاتية .وميكن �أن نت�صور ًّ -
اجتماعيا ً
ًّ
�سلطة ،ومع ذلك ينفذ �آحاد املكلفني هذه الواجبات الكفائية .وهذا من قبيل
((( ال�شيخ ال�صدوق ،علل ال�شرائع ،83 /1 ،ح .9وبحار الأنوار ،32 /23 ،ح  .52وعيون �أخبار الر�ضا ،
وتقدم ن�صه يف الفقرة (د) من الف�صل الثالث.
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جتهيز املوتى ودفنهم ،ومن قبيل تنظيف الطرق العامة ،و�أمثال ذلك مما يت�صل
مبا�شرا بال�سالمة من الأوبئة وتي�سري احلياة اليومية ال�شخ�صية للأفراد.
ات�صا ًال ً
جدا.
وهذا الق�سم من الواجبات قليل ًّ
ثانيهما :وهو الق�سم الأكرب من الواجبات الكفائية ،ال ميكن �أن يتواله
�آحاد املكلفني وال اثنان منهم ،وال ع�شرة ،وال �أكرث من ذلك ،لأن تنفيذه ال
يتوقف على وجود من يقوم مببا�شرته من الأ�شخا�ص فقط ،وذلك لأن القيام به
على وجهه ال�صحيح يتوقف على مقدمات و�شروط ال ميكن امتثاله �إال بوجودها.
خا�صة يف هذه الع�صور الأخرية التي تطورت فيها حياة املجتمعات نحو مزيد من
التخ�ص�ص والتنظيم ،وتنوعت الأخطار التي يواجهها املجتمع يف جماالت الأمن
وال�سالمة من الأوبئة ،وتوفري الكفاية االقت�صادية والكفاءة يف املجتمع الدويل،
وتعددت م�صادر القدرة وكيفياتها يف املجاالت كافة ،وازدادت ال�شروط التي
يجب �أن تتوفر يف املجتمع ليتمكن من املناف�سة والبقاء يف العامل احلديث.
فمن ذلك الإح�صاء والتخطيط ملعرفة حاجات الأمة و�إمكاناتها الفعلية،
وامل�ستقبلية ،وت�شخي�ص الأولويات بني املطالب واحلاجات ،وما هي �أ�شد حاجة
�إليه من غريه من ال�سلع� ،أو اخلدمات� ،أو االخت�صا�صات.
ومن ذلك امل�سح اجلغرايف ملعرفة طبيعة الأر�ض و�إمكاناتها الزراعية ،والرثوة
املعدنية ،وملعرفة م�صادر املياه ،وكمياتها ،وتوزيعها ،وعالقة ذلك كله بحجم
ال�سكان ،وتوزيعهم ،ومقدار ا�ستهالكهم ،وغري ذلك كثري.
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وهذه الواجبات من قبيل حاجة الأمة �إىل املهن واحلرف املختلفة :من
الطب ب�أق�سامه وفروعه املختلفة املتنوعة ،وال�صيدلة ،والقبالة ،والتمري�ض ،وخرباء
الكيمياء والفيزياء ،وعلماء هذه الفنون والعلوم ،و(امليكانيك) ،والهند�سة ب�أنواعها،
والكيمياء ب�أنواعها ،والفيزياء ب�أنواعها ،وحاجة الأمة �إىل املعلمني للعلوم والفنون
وت�صديرا،
ب�أنواعها وم�ستوياتها .وحاجة الأمة �إىل ال�سلع والتجارة بها ا�ستريا ًدا،
ً
إنتاجا .وحاجتها �إىل احلرف :من الزراعة ب�أنواعها ،وال�صناعة ب�أنواعها ،ومنها
و� ً
اجلهاد الدفاعي ،ومنها تعليم الأطفال ،والتعليم بوجه عام.
وهذا �أمر ال ميكن �أن يرتك للأفراد ورغباتهم ،وال ميكن �أن يقوموا به لو
�أرادوا ذلك ،كما ال ميكن �أن يرتك للم�صادفة وللتنفيذ الع�شوائي ،لأنه قد يقع �أقل
من مقدار احلاجة �أو �أكرث منه� ،أو يقع على غري الوجه املطلوب ،فتكون حاجة الأمة
�إىل �أطباء ال�صحة مث ًال �أكرث من حاجتها �إىل �أطباء الأ�سنان� ،أو �إىل املتخ�ص�صني
يف ال�سرطان ،ولكن ميل الأفراد يكون �إىل غري ما الأمة بحاجة �إليه ،فال يتحقق
املطلوب ،ويقع املحذور ،وال يتم امتثال التكليف.
فظهر من ذلك �أن هذا النوع من الواجبات الكفائية  -وهي �أمور �ضرورية
لوجود الأمة وبقائها ،ف�ض ًال عن قوتها وتفوقها  -البد له من مرجعية عليا ،و�سلطة
تنفيذية.
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مثالً :كل ما يت�صل بق�ضايا الدفاع ،من التدريب على ال�سالح ،وفنون
احلرب ،وتكوين اجليو�ش ،والت�سلح و�صناعة ال�سالح ،وكل ما يلزم لذلك من
م�ؤ�س�سات و�أجهزة ،وتدبري �أموال.
ومثالً :كل ما يت�صل بامل�س�ألة االقت�صادية (فيما يتجاوز احلاجة ال�شخ�صية
للفرد) من �صناعة على �أنواعها ،وزراعة على �أنواعها ،وجتارة داخلية وخارجية ،وما
يت�صل بذلك من حتديد حاجات الأمة �إىل هذه ال�سلعة �أو تلك ،والأولويات يف
احلاجة (الأهم واملهم) ،وما ي�ستلزم ذلك من توفري الأموال ،و�إقامة امل�ؤ�س�سات
ومراكز التخطيط ،وتهيئة العلماء واخلرباء والفنيني املخت�صني.
ومثالً :كل ما يلزم لإقامة النظام و�إقراره يف املجتمع ،حلفظه من الفو�ضى
أ�شخا�صا ،ومعدات ،وم�ؤ�س�سات ،وق�ضاء ،و�سجون،
والتفكك ،من �أجهزة �أمنً � ،
و�إ�صالحيات.
ومثالً :كل ما يت�صل بق�ضايا التعليم من م�ستوى رو�ضات الأطفال ،والتعليم
االبتدائي� ،إىل �أعلى امل�ستويات اجلامعية ،من مدار�س ،وجامعات ،ومراكز �أبحاث،
وما يلزمها من �أ�شخا�ص ،وم�ؤ�س�سات ،و�أجهزة علمية ،و�أموال.
ومثالً :كل املهن احلرة( :طب ب�أنواعه ،وهند�سة ب�أنواعها ،و�صيدلة ،ومتري�ض،
و(ميكانيك) ب�أنواعه ،وحدادة ،وجنارة ،وبناء� ...إلخ).
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كل هذه الأمور وغريها واجبات كفائية على الأمة ،واخلطابات ال�شرعية بها
موجهة �إىل الأمة ،ولي�س �إىل �شخ�ص معني� ،أو �أ�شخا�ص ب�أعيانهم� ،أو هيئة خا�صة،
يف زمان حمدد� ،أو مكان خم�صو�ص.
والأمة كلها مطالبة بامتثال هذه التكاليف .وهي تطيع وت�ؤجر �إذا امتثلت
ق�صرت عن امتثال واجب
هذه الواجبات ،والأمة كلها تع�صي وتعاقب وتلغى �إذا ّ
من هذه الواجبات� ،أو نفذته على غري وجهه املطلوب
تق�صريا منها و�إهما ًال(((.
ً
ونذكر فيما يلي مثا ًال واح ًدا حمد ًدا من جملة �أمثلة كثرية من تاريخ الأمة
الإ�سالمية ،ال تزال تتحمل �آثاره ال�سلبية املدمرة يف حياتها العامة ،وا�ستقالل
�شعوبها ،وقوتها ،وقدرتها على الت�صدي ملا يواجهها من �أخطار ال�صهيونية العاملية،
و(الأمربيالية) الدولية.
وهذا املثال م�أخوذ من فرتة ما ي�سمى
تاريخيا (ع�صر االنحطاط) حني
ًّ
تفككت ال�سلطة ،وانعدم الوعي يف عامة امل�سلمني ،ويف القيمني عليهم ،و�شلت
عوامل الإبداع ،وحوافز التقدم ،فانت�شرت الأمية ،وعم اجلهل ،وانعدم الأطباء،
((( العقاب هنا ال يقت�صر على العقاب الأخروي� ،أو ال يتعني فيه؛ حيث �إن العقاب الدنيوي العاجل ال �شك يف
وقوعه؛ لأن مع�صية الواجبات الكفائية� ،أو بع�ضها من قبل جماعة� ،أو جمتمع �سيا�سي ،هو تخل عن �شروط
الوجود املجتمعي ال�سليم املعافى ،و�شروط ا�ستمراره ،ف�ض ًال عن كونه �إخال ًال ب�شرط التقدم والنمو ،وهذا
يالزم ب�صورة مو�ضوعية انحالل املجتمع ،و�سيطرة القوى ال�شريرة الفا�سدة فيه ،والفو�ضى ،والتخلف .وهذه
هي �سنة من �سنن االجتماع الب�شري والتاريخ ،قد ن�ص عليها الوحي القر�آين ،ووردت لها �شواهد كثرية يف
ال�سنة ال�شريفة ،و�شرحها الإمام علي  يف بع�ض خطبه.
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وعلماء ال�صحة العامة ،وانعدمت �سائر املهن ،واحلرف� ،أو توقفت يف تطورها
عند احلد البدائي الذي كان �سائ ًدا يف فرتة من الفرتات جتاوزها التطور يف
العلوم ،والفنون ،واملعارف ،عند غري امل�سلمني ،وانحطت الزراعة واختل نظام
الري ،وانت�شر مر�ض الت�صحر ،وانح�صر االقت�صاد يف اقت�صاد االكتفاء ال�شخ�صي
والأ�سري ،وانعدمت م�ؤ�س�سات التعليم العام ،وانحلت القوات امل�سلحة� ...إلخ...
�إلخ.
ففي هذه احلالة كانت ثمة جرمية جماعية �شاملة ومتمادية ترتكبها الأمة
يف حق نف�سها ،يف جيلها احلا�ضر ،ويف حق �أجيالها القادمة التي �ستكرر ذاتها يف
م�ستنقع التخلف والعجز دون م�ستقبل ،وهي جرمية ال حد لب�شاعتها وهولها ،حني
تالحظ على م�ساحة �شعب بكامله( .مثالً :القرية التي مل يكن فيها طبيب� ،أو
حداد� ،أو من يقر�أ ر�سالة� ،أو يكتبها� ...إلخ).
ومن املعلوم  -خا�صة يف هذا الع�صر � -إن هذه الواجبات جمتمعة ي�ستحيل
�إجنازها بنحو يحقق الهدف من �إيجابها ،والتكليف بها� ،إال بوا�سطة مرجعية عليا،
و�سلطة �آمرة ،ناهية ،قادرة على التنفيذ .وهذا ال يكون �إال بت�شكيل حكومة على
متعارف الأمم ،وال�شعوب ،واملجتمعات ،كما بني ذلك الإمام الر�ضا  يف خرب
(الف�ضل بن �شاذان) املتقدم.
وعلى �ضوء ما تقدم فيدور الأمر بني ثالثة احتماالت:
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� -1إما عدم ت�شكيل حكومة �أ�صالً .وهذا ما نعلم من ال�شرع عدم م�شروعيته،
ملا يلزم من املفا�سد العظيمة من انت�شار الفو�ضى ،واختالل النظام ،والعجز عن
تنفيذ هذه التكاليف على وجهها.
 -2و�إما ت�شكيل حكومة كيفما اتفق  -و�إن مل تكن على قاعدة الإ�سالم ونهجه -
واعتبارها حكومة �شرعية� ،أوامرها نافذة واجبة االمتثال �شر ًعا .وهذا ما نعلم من
ال�شرع عدم م�شروعيته مع القدرة واالختيار ،وعدم االنح�صار.
 -3و�إما ت�شكيل حكومة �إ�سالمية  -مع وجود القدرة على ذلك و�إمكان �إجنازه
ب�صورة م�ؤكدة  -تقوم الأمة عن طريقها وبوا�سطتها امتثال هذه التكاليف .فيتعني
ذلك.
وهنا يقع الكالم يف �أن هذه احلكومة التي يجب ت�شكيلها :هل يجب على
الأمة ت�شكيلها؟ �أو يجب ذلك على الفقيه اجلامع لل�شرائط؟
قد قيل� :إن احلكومة يجب �أن ت�شكل على �أ�سا�س والية الفقيه العامة،
فيجب على الأمة �أن متكن الفقيه اجلامع لل�شرائط من �إقامة احلكومة الإ�سالمية.
ويدفع هذا ب�أن �أوامر الواجبات الكفائية موجهة �إىل الأمة مبا هي �أمة،
والفقيه داخل يف التكليف ،وم�شمول يف اخلطاب مبا هو من �آحاد الأمة ،ال �إىل
الفقيه مبا هو فقيه.
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ولتمام البحث وتف�صيله مو�ضع �آخر ي�أتي يف هذه الدرا�سات ،ولي�س
املق�صود هنا �سوى �إثبات وجوب �إقامة احلكومة الإ�سالمية بعد النبي  ،ويف
ع�صر غيبة الإمام املع�صوم .
 -2الدليل النقلي

الدليل النقلي على ا�ستمرار الدولة واحلكومة الإ�سالمية بعد ر�سول
اهلل  ،ن�صو�ص من الكتاب وال�سنة ،نكتفي منها هنا بذكر بع�ض هذه الن�صو�ص:
�أحدهما :الروايات امل�ستفي�ضة  -ورمبا املتواترة  -املنقولة عن النبي 

وم�ضمونها �أنه �سيخلفه اثنا ع�شر خليفة رواها (م�سلم) و(البخاري) ،و(�أحمد بن
حنبل)(((.

ومن املعلوم �إن املفهوم من هذه الأخبار كون ه�ؤالء اخللفاء على ر�أ�س
الدولة الإ�سالمية واحلكومة الإ�سالمية ،هو ا�ستمرار الدولة واحلكومة اللتني
قادهما النبي  ،ويف ن�صو�ص الروايات قرائن داخلية على �إرادة هذا املعنى.
وال ي�ؤثر على داللة هذه الروايات على م�س�ألتنا ،اخلالف بني ال�شيعة
وال�سنة يف املراد باخللفاء االثني ع�شر ،و�إنهم الأئمة املع�صومون االثنا ع�شر -
((( البخاري ،كتاب الأحكام ،باب اال�ستخالف� ،127 /8 ،صحيح م�سلم ،كتاب الإمارة ،باب النا�س تبع لقري�ش،
 ،202 /12و�أحمد بن حنبل ،امل�سند 398 /1 ،و 406و.89 /5
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عليهم ال�سالم  -كما يذهب �إىل ذلك ال�شيعة� ،أو اثنا ع�شر خليفة ممن بويعوا
باخلالفة بالفعل.
ثانيهما� :إن الأوامر ال�شرعية  -يف الكتاب وال�سنة  -املتعلقة بالواجبات
الكفائية موجهة �إىل امل�سلمني عامة .ف�أوامر اجلهاد ،والدعوة ،والق�ضاء ،واحلدود،
والواجبات املالية ،و�إنفاق الأموال العامة ،مل توجه �إىل �أ�شخا�ص ب�أعيانهم� ،أو �إىل
فئة خا�صة من امل�سلمني ،و�إمنا وجهت �إىل الأمة الإ�سالمية بعنوان ﮋﯔ
ﯕﮊ وبخطاب ﮋﯓ ﯔ ﯕﮊ.
ومن املعلوم �إن هذه اخلطابات ال تقت�صر على املوجودين مع النبي 

خا�صة ،وال تقت�صر على املوجودين يف زمانه من امل�سلمني ،و�إمنا هي مطلقة من
جهات الزمان ،واملكان ،والأحوال ،والأ�شخا�ص.
فهذه الأوامر والنواهي واجبة االمتثال والتنفيذ على جميع امل�سلمني
مدى الزمان �إىل يوم القيامة ،ويف جميع الأحوال ،يف حدود القدرة ،واال�ستطاعة،
والأمن من الفتنة والف�ساد .والداللة على وجوب امتثال هذه التكاليف ظاهرة
من نف�س �أدلتها بالداللة املطابقية.

هذا م�ضافًا �إىل ما ثبت بال�ضرورة يف قاعدة اال�شرتاك بني املكلفني يف
الأحكام يف جميع الأزمان ،وعدم اقت�صار التكليف على من توجه �إليه اخلطاب.
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وي�ؤيد ذلك رواية �أبي عمرو الزهري (الزبيدي /الزبريي) ،عن �أبي عبد اهلل
ال�صادق  ،يف حديث طويل قال فيه:
« ...لأن حكم اهلل  يف الأولني والآخرين ،وفرائ�ضه عليهم �سواء �إال
أي�ضا يف منع احلوادث �شركاء،
من علة �أو حادث يكون ،والأولون والآخرون � ً
والفرائ�ض عليهم واحدة ،ي�س�أل الآخرون من �أداء الفرائ�ض عما ي�س�أل عنه
الأولون ،ويحا�سبون عما به يحا�سبون.(((»...
كل ما تقدم دليل قاطع �أنه على امل�سلمني بعد النبي  يف كل زمان
امتثال ما ت�ضمنته هذه الأوامر .وجمموع التطبيقات هو احلكومة الإ�سالمية.
ولي�ست احلكومة الإ�سالمية �شي ًئا �آخر غري هذه التطبيقات ،وال ميكن تطبيق كثري
من هذه الأوامر والنواهي يف ظل حكومة خمالفة للإ�سالم ،فيتعني على امل�سلمني
ال�سعي لإقامة هذه احلكومة امتثا ًال لهذه التكاليف.
وال يخفى �أن ما ذكرناه لي�س ا�ستد ً
واجبا؛ لأنه
الال بكون �إقامة احلكومة ً
مقدمة للواجب  -كما تقدم يف التدليل العقلي  -و�إمنا هو ا�ستدالل بكون امتثال
واجبا ،وامتثالها هو عبارة عن �إقامة احلكومة الإ�سالمية ،و�سي�أتي
هذه التكاليف ً
((( احلر العاملي ،و�سائل ال�شيعة( 11 ،كتاب اجلهاد) �أبواب جهاد العدو ،باب  ،9من يجوز له جمع الع�ساكر
واخلروج �إىل اجلهاد ،الفقرة املذكورة يف املنت يف �ص  ،27واحلديث بتمامه يف ال�صفحات .28 - 23
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بحث مف�صل عن هذه الأوامر العامة واملطلقة املوجهة �إىل الأمة بامتثال الواجبات
الكفائية يف الإ�سالم.
ثالثها :جملة من الآيات.
ونقت�صر هنا على �شرح �آية واحدة لها داللة مبا�شرة على مو�ضوع البحث،
وهي 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

ﮐﮊ [�آل عمران.(((]144 /
الداللة:

من املعلوم املتفق عليه �أن الآية املباركة نزلت يف عتاب وتعليم امل�سلمني
الذين �شاركوا يف معركة (�أحد)؛ حيث �إنهم انهزموا من امل�شركني بعد �أن نادى
منادي ه�ؤالء «�إن حمم ًدا قد قتل» على �إثر نك�سة حلت بامل�سلمني يف املعركة
((( ومن الآيات التي تدل على ذلك قوله تعاىل يف �سورة �آل عمران /مدنية/3 :الآية :26 :ﮋﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ ،وروى (الواحدي) وغريه �أنها نزلت بعد فتح مكة� ،أو

قبل ذلك يف غزوة الأحزاب (اخلندق) ،ووعد ر�سول اهلل � ،أ�صحابه 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 (ب�إذن اهلل) الطاعة يف ال�ش�أن ال�سلطوي ال�سيا�سي ،ولي�س ال�ش�أن التبلغي� ،إذ �إن من ذاتيات الر�سالة بحكم
العقل ،هو لزوم الإميان والطاعة ،فالطاعة هنا بهذه القرينة� ،أمر زائد على ما تقت�ضيه النبوة.
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ب�سبب خمالفة بع�ض اجلي�ش الإ�سالمي لأوامر النبي  ،وتخليه عن موقعه
الذي �أمره النبي  �أن يبقى فيه مهما كانت تطورات ونتائج املعركة.
فقد عرب ه�ؤالء بانهزامهم ،بعد �سماعهم النداء بقتل النبي  ،عن تخليهم
عن مبد�أ اجلهاد ،وا�ست�سالمهم ل�سلطة امل�شركني ال�سيا�سية.
وقد عرب بع�ضهم ب�صراحة عن ذلك حيث جتمع �أكرث الفارين ،وقال بع�ضهم:
«ليت لنا ر�سو ًال �إىل (عبد اهلل بن �أُ ّبي) لي�أخذ لنا �أمانًا من (�أبي �سفيان)! يا
قوم �إن حمم ًدا قد قتل ،فارجعوا �إىل قومكم قبل �أن ي�أتوكم فيقتلوكم»(((.
وال �شك يف �أنهم مل يرتكوا الإ�سالم مبا هو عقيدة وعبادة ،و�إمنا تخلّوا عن
فكرة املجتمع ال�سيا�سي ،واحلكومة ،والدولة ،ف�إن هذه الفكرة هي التي فجرت
النزاع ،وال�صراع الدموي بني النبي  وامل�سلمني ،وبني قيادات املجتمع املكي،
و�سائر امل�شركني.
فبينَّ اهلل تعاىل لهم يف الآية املباركة �أن حمم ًدا  لي�س �إال ر�سو ًال قد
�سبقه ر�سل ماتوا �أو قتلوا ،وا�ستمرت الر�سالة من بعدهم ،فالر�سالة هي الأمر
الثابت الذي ال يزول وال يتغري مبوت الر�سول� ،أو قتله.
((( تاريخ الطربي ،720 /3 ،والحظ ما ورد يف �سبب نزول الآية 51 :من �سورة املائدة املدنية ،حيث نقل املف�سرون
وامل�ؤرخون ت�صريح بع�ض ال�صحابة بعزمهم على مواالة اليهود.
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واال�ستفهام اال�ستنكاري يف الآية الكرمية يدل على لزوم اال�ستمرار يف
النهج الذي و�ضعه النبي  ،و�سار عليه يف حياته ،وقاتل وقوتل عليه ،وهو:
تكوين املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،و�إقامة الدولة واحلكومة ،وتنفيذ �أحكام
اهلل يف ذلك .وهذا هو ما ظهر من م�سلكهم و�أقوال بع�ضهم بعد الهزمية �أنهم تخلوا
عنه.
وقد �سمى اهلل تعاىل التخلي عن مبد�أ اجلهاد يف هذه الواقعة ،وما ي�ستلزمه
ذلك من تخل عن مبد�أ �إقامة املجتمع الإ�سالمي املتمايز ،ذي الر�سالة التي تعرب
عنها الأمة من خالل دولة وحكومة تقود ذلك املجتمع( ،انقالبًا على الأعقاب)
�أي عودة �إىل ما كانوا عليه قبل الإ�سالم� ،أو قبل الهجرة وت�أ�سي�س الدولة
الإ�سالمية ،من الت�سليم ل�سلطان اجلاهلية يف امل�س�ألة ال�سيا�سية  -االجتماعية.
فدلت الآية املباركة على حرمة ذلك ،و�أن قتل الر�سول � ،أو موته ،ال
ينبغي �أن يغري م�سلكهم والتزامهم ،لأنه ال يغري يف الواقع �شي ًئا من نهج الإ�سالم
و�أحكامه ،لذا فال يجوز للم�سلمني التخلي عما هم عليه من التزامات ونهج.
وال �شك يف �أن الآية ال تعني وجوب البقاء على الإ�سالم من حيث �إنه
عقيدة وعبادة فقط  -كما �أ�شرنا �إىل ذلك �آن ًفا  -فهذا �أمر مل يظهر من الفارين يف
(�أحد) �أنهم تخلوا عنه ،و�إمنا تعني البقاء على الإ�سالم كما �أعلنه وطبقه ر�سول
اهلل  ،من حيث �إنه عقيدة ،و�شريعة ،ونظام حياة ،يج�سده جمتمع �سيا�سي،
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ونظام ،ودولة ،وحكومة� ،إىل جانب التزامات امل�سلمني العبادية وغريها على
م�ستوى التكليف ال�شخ�صي (العيني التعييني).
� -3إجماع امل�سلمني

بعد وفاة النبي  ،اجته كثري من �أعيان امل�سلمني ،من املهاجرين والأن�صار
�إىل (�سقيفة بني �ساعدة) ليبحثوا فيمن يخلف النبي  على الدولة واحلكم يف
املجتمع الإ�سالمي .وتخلف عن احل�ضور الإمام علي بن �أبي طالب ،وبنو ها�شم،
وبع�ض كبار ال�صحابة الآخرين .وعقد هذا االجتماع قبل جتهيز النبي  ودفنه،
وهو ما كان الإمام علي يقوم به يف ذلك احلني.
وقد وقع خالف �شديد بني �أعيان امل�سلمني املجتمعني يف (�سقيفة بني
�ساعدة) حول من يتوىل احلكم بعد ر�سول اهلل  .وكان اخلالف من ال�شدة،
واحلدة ،والعمق ،بحيث �أدى �إىل تبادل التهديد والوعيد بني الفريقني.
وانتهى اجتماع (ال�سقيفة) ببيعة �أبي بكر باخلالفة .وعار�ض الإمام علي بن
�أبي طالب ،وبنو ها�شم ،وغريهم من قري�ش وغريها ،هذه النتيجة ،ومل يعرتفوا
ب�شرعية خالفة �أبي بكر ،وجادلوا فيها جدا ًال �شدي ًدا و�صل �إىل حد القطيعة بني
الفريقني �إىل �أن تغلبت عوامل الوحدة نتيجة لت�ضحية الإمام علي  ،وتنازله،
وجتميده ملوقفه ،حفظًا للإ�سالم ،و�صونًا لوحدة امل�سلمني.
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ومل يحدث يف جميع مراحل هذه الأزمة ال�سيا�سية الكربى �أن اعرت�ض
�أحد من امل�سلمني املتنازعني يف (ال�سقيفة)� ،أو من علي بن �أبي طالب ومن معه
على �أ�صل فكرة اخلالفة ،و�ضرورة ن�صب خليفة للنبي  يقوم مبهمات الوالية
على الأمة وحكمها با�سم الإ�سالم ،وعلى �أ�سا�س الإ�سالم بعد ر�سول اهلل ،
و�إمنا �أقروا فكرة الدولة واحلكومة ،و�ضرورة ن�صب احلاكم  -اخلليفة والإقرار امل�سلَّم
خروجا عليه� ،أو ابتدا ًعا فيه.
بها ،املعرتف ب�أنها من الإ�سالم ،ولي�ست ً
وكان االعرتا�ض واجلدل املتداول بني جماعة (ال�سقيفة) �أنف�سهم ،وبني
من�صبا على م�س�ألة من هو الأحق بتويل
تيار علي بن �أبي طالب والتيار الآخرًّ ،
ال�سلطة.
فكان اجلدل يف (ال�سقيفة) حول �أن الأوىل والأحق بتويل ال�سلطة هو
املهاجرون �أو الأن�صار .وكان اجلدل بني تيار الإمام علي  والتيار الآخر
حول �أن الأوىل والأحق بذلك هو الإمام علي باخل�صو�ص� ،أو �إن الأمر م�شاع
بني قري�ش كلها .وبعد ذلك ،يف عهود مت�أخرة ،دار اجلدل حول الأ�سلوب الذي
تقره ال�شريعة لتعيني احلاكم  -اخلليفة ،و�إنه الن�ص� ،أو ال�شورى من قبل الأمة� ،أو
�أكرثيتها� ،أو �أهل احلل والعقد فيها� ،أو القوة والغلبة ،فكل من ا�ستطاع �أن يفر�ض
�شرعيا� .إىل غري ذلك من الآراء ،على اخلالف املعروف
نف�سه ً
حاكما كان حكمه ًّ
يف هذه امل�س�ألة يف الفقه وعلم الكالم.
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تيارا
ويف جميع ذلك مل ي�صدر من �أحد من امل�سلمنيً ،
�شخ�صا كان �أو ً
�سيا�سيا ،اعرتا�ض على �أ�صل مبد�أ ا�ستمرار الدولة واحلكومة بعد ر�سول اهلل ،
ًّ
و�ضرورة ن�صب احلاكم الإ�سالمي ،وهذا �أمر يك�شف ب�صورة قاطعة عن ت�سليم
اجلميع ب�شرعية ذلك ،و�إنه من الإ�سالم ،وجزء من ال�شريعة الإ�سالمية.
وبعد وفاة اخلليفة الأول �أبي بكر  ،وتويل اخلليفة الثاين عمر ،
اعرت�ض الإمام علي  وتياره على تويل اخلليفة عمر  ،ومل يعرت�ض �أحد
على �أ�صل مبد�أ ا�ستمرار الدولة واحلكومة و�ضرورة ن�صب احلاكم.
وبعد ت�شكيل هيئة ال�شورى عند اغتيال اخلليفة عمر  ،اعرت�ض علي بن
�أبي طالب  ،وتياره ،وغريهم من امل�سلمني ،على طريقة ت�شكيل ال�شورى،
وعلى بع�ض �أع�ضاء هيئة ال�شورى.
ومل يعلن �أحد �أي اعرتا�ض على مبد�أ احلكومة الإ�سالمية ،وتعيني خليفة
لر�سول اهلل  يف تويل حكومة امل�سلمني.
وبعد مقتل اخلليفة عثمان  وبيعة امل�سلمني لعلي  خالف عليه بع�ض
امل�سلمني ،فنكث ببيعته (طلحة) و(الزبري) ،وخرج عليه (معاوية بن �أبي �سفيان).
فخا�ض �أمري امل�ؤمنني علي  حروف (اجلمل) و(�صفني) و(النهروان) ،لتثبيت
�سلطته ،وخا�ض معه هذه احلروب �أعيان ال�صحابة ،و�سائر امل�سلمني.
ومل ينكر �أحد منهم � -أعيان ال�صحابة و�سائر امل�سلمني  -ذلك ،ومل يخالف
فيه بدعوى عدم م�شروعية �إقامة الدولة وا�ستمرار احلكومة على خالفة النبي 
على حكم الأمة الإ�سالمية با�سم الإ�سالم وعلى �أ�سا�س الإ�سالم.
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بل لقد تلقى امل�سلمون بالقبول  -يف جميع هذه املراحل  -احلقيقة
الإ�سالمية ال�شرعية املبدئية وهي �إن �إقامة الدولة الإ�سالمية ،واحلكومة الإ�سالمية،
ون�صب احلاكم امل�سلم� ،أمر واجب يف �شرع اهلل.
وعلى هذا النهج جرت �سرية امل�سلمني يف جميع العهود التالية.
فدل هذا على �إجماع امل�سلمني القطعي على �أن �إقامة الدولة ون�صب
احلكومة بعد النبي  هو من الأحكام ال�شرعية الإ�سالمية الثابتة التي ال ريب
إنكارا حلكم
فيها ،ويجب االعتقاد بها يف اجلملة على كل م�سلم ،ويعد �إنكاره � ً
�شرعي ثابت(((.
((( بعد االتفاق على وجوب ت�شكيل احلكومة الإ�سالمية ذكر الباحثون امل�سلمون  -فقهاء ومتكلمني  -خالفًا �آخر
يف هذه امل�س�ألة عرب عنه �أبو احل�سن املاوردي (ت 450هـ) يف كتابه (الأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية،
ط1393 ،3هـ 1973 -م ،م�صر� ،ص  )6بقوله:
الإمامة ...« :عقدها ملن يقوم بها يف الأمة واجب بالإجماع ...واختلف يف وجوبها ،هل وجبت بالعقل �أو
بال�شرع؟ فقالت طائفة :وجبت بالعقل ...وقالت طائفة �أخرى :بل وجبت بال�شرع دون العقل.»..
وهذا االختالف ال وجه له؛ �إذ �إن الدليل على وجوب الإمامة �إن كان هو الإجماع فيتعني كونها واجبة
بال�شرع ،كما لوكان وجوبها م�ستفا ًدا من دليل لفظي من الكتاب �أو ال�سنة ،وال معنى للقول بكونها واجبة
بالعقل مع اال�ستدالل على وجوبها بالإجماع؛ �إذ �إن الإجماع ينعقد يف امل�سائل ال�شرعية التي ال جمال للعقل
فيها ،و�إمنا يتوقف ثبوتها على النقل ،وال معنى للإجماع يف العقليات؛ �إذ �إن الدليل العقلي �إذا قام على �شيء
فقد ثبت ،وال جمال لإثباته بالدليل ال�شرعي ،نعم يكون الدليل ال�شرعي مر�ش ًدا �إىل حكم العقل ،وعلى هذا
				
عقليا فال وجه لال�ستدالل بالإجماع.
ف�إذا كان وجوب الإمامة ًّ
واحلق هو �أن �أ�صل تكون ال�سلطة يف املجتمع واجب عقلي ملنع الف�ساد ،والفو�ضى ،والتظامل ،بني النا�س ،ولكن
هذا ال يقت�ضي كون هذه ال�سلطة �إ�سالمية� ،أو غري ذلك .و�أما كون ال�سلطة ذات م�ضمون �إ�سالمي ،وتقوم
لأجل تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية والأهداف الإ�سالمية ،فهو �أمر �شرعي وال ميكن �إثباته �إال من ال�شرع ،وال
جمال للعقل فيه �إال بنحو غري م�ستقل ،كما �سبق وذكرنا يف �أول هذا الف�صل .ولعل القائلني بوجوبها بالعقل
يريدون هذا ،ولكن دليلهم الذي ذكروه كما ورد ال ي�ساعد على هذا التوجيه.
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ومل يخالف �أحد من علماء امل�سلمني يف هذه امل�س�ألة� ،إال ما حكي عن
(�أبي بكر الأ�صم) من قدماء املعتزلة؛ حيث حكي عنه قوله�« :إن الإمامة غري
واجبة �إذا تنا�صفت الأمة ومل تتظامل».
ولكن املت�أخرين من املعتزلة قالوا� :إن هذا القول من الأ�صم غري خمالف ملا
عليه الأمة؛ لأنه �إذا كان ال يجوز يف العادة �أن ت�ستقيم �أمور النا�س من دون رئي�س
يحكم بينهم ،فقد قال بوجوب الرئا�سة على كل حال .اللهم �أن يقول�« :إنه يجوز
�أن ت�ستقيم �أمور النا�س من دون رئي�س» .وهذا بعيد �أن يقوله.
ويبدو �أن (الأ�صم) مل يلحظ يف وظيفة احلكومة �إال اجلانب البولي�سي
والردعي الق�ضائي� ،أما اجلانب الر�سايل واحل�ضاري ،فمقت�ضى تعليله ب�أن احلاجة
�إىل الإمامة هي ملنع التظامل� ،إنه مل يلحظه ،و�إال فحتى لو فر�ضنا �إمكان «�أن
ت�ستقيم �أمور النا�س من دون رئي�س يحكم بينهم» تبقى احلاجة �إىل الإمامة -
من وجهة النظر الإ�سالمية �إىل وظيفة الإمامة  -قائمة وموجودة لأداء الوظيفة
الر�سالية واحل�ضارية للإ�سالم.
وعلى �أي حال ،ف�إن خالف (الأ�صم) ال قيمة له ،وال ي�ؤثر على �إجماع
امل�سلمني.
مق�صورا على فريق من امل�سلمني دون فريق.
وهذا الإجماع لي�س
ً
ف�إن جمهور امل�سلمني القائلني ب�أن اخلالفة تكون ببيعة �أهل احلل والعقد،
�أو بال�شورى� ،أو بالن�ص من اخلليفة ال�سابق .والذين ي�صححون خالفة �أبي بكر،
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وعمر ،وعثمان ،وعلي ،وكثري ممن توىل اخلالفة بعدهم ،على �أحد هذه الأ�س�س.
وال�شيعة القائلون ب�أن اخلالفة بعد النبي  من�صب ديني مل يرتكه اهلل تعاىل
الختيار الأمة ،و�إمنا يكون بالن�ص عن النبي  على �شخ�ص يعينه بتويل اخلالفة
بعده ،وهذا ال�شخ�ص ين�ص على من يخلفه ،وهكذا .و�إن ما وقع هو �أن النبي 
قد ن�ص على (علي بن �أبي طالب  ليتوىل اخلالفة وحكم امل�سلمني من
بعده  ،و�إن امل�سلمني قد �أخط�أوا برتكهم العمل بالن�ص على علي  ،وعدم
�إ�سناد مهمة اخلالفة �إليه بعد وفاة النبي .
�أقول� :إن كال الفريقني على اختالف ما بينهما  -يف طريقة اال�ستخالف،
ويف �أ�سا�س �شرعية ال�سلطة  -يجمعان على �أ�صل امل�س�ألة ،و�أنه البد من ا�ستمرار
الدولة واحلكومة بعد النبي  على �أ�سا�س ال�شريعة الإ�سالمية.
خال�صة

واخلال�صة� :إن �أدلة العقل ،والنقل ،والإجماع ،متطابقة على �أن �إقامة
احلكومة الإ�سالمية بعد النبي  ،حكم �إ�سالمي �شرعي ال ريب فيه ،وال
�شبهة تعرتيه((( ،بل �إن الت�شكيك فيه ف�ض ًال 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 [�آل عمران.]144 /
((( تعرتيه :ت�صيبه( .م).

الف�صل الثالث :اخل�صو�صية ال�شيعية يف الإطار
الإ�سالمي

متهيد

�إن م�س�ألة �إقامة احلكم الإ�سالمي بعد النبي  عند غري امل�سلمني ال�شيعة
من �سائر امل�سلمني  -على اختالف مذاهبهم � -أمر ينبغي �أن يكون م�سل ًَّما به على
�أ�سا�س ما قدمناه من �أدلة العقل ،والنقل ،والإجماع .وهو غري مقيد عندهم بزمان
وال بحال من الأحوال.
وما يف امل�س�ألة من خالف بني املذاهب والفقهاء والفرق الكالمية ف�إمنا هو
من جهة التفا�صيل يف الكيفية والأ�سلوب ،من قبيل �أن تعيني احلاكم هل يتعني
�أن يكون عن طريق بيعة �أهل احلل والعقد (ال�شورى اخلا�صة)� ،أو عن طريق
(ال�شورى العامة)((( بحيث ت�شرتك يف االختيار الأمة كلها .وهذا يح�صل يف زماننا
عن طريق اال�ستفتاء العام.
((( ا�صطالح و�ضعناه للتمييز بني م�ستويني لل�شورى ذكرهما املتكلمون والفقهاء من الناحية النظرية .وذهبوا �إىل
عدم �إمكان ما �سميناه (ال�شورى العامة) وهو ا�شرتاك الأمة كلها يف ال�شورى ،فعدلوا عنه �إىل �صيغ متنوعة
ملا �سميناه (ال�شورى اخلا�صة) وهو �شورى (�أهل احلل والعقد) .ولكن ال�شورى العامة ممكنة يف زماننا ب�إجراء
=
				
اال�ستفتاء العام ،كما هو معتمد الآن يف كثري من البلدان.
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ويف ال�شروط التي يجب توفرها يف املر�شح لتويل من�صب احلاكم للم�سلمني.
ويف م�شروعية تعدد الدول الإ�سالمية واحلكام امل�سلمني بح�سب انت�شار
الأمة يف �أوطانها ،وعدم م�شروعية ذلك ،ولزوم كون الدولة الإ�سالمية واحدة
ت�ضم الأمة كلها ،واحلكومة الإ�سالمية واحدة حتكم الأمة كلها.
		
= ولعل من مناذج ال�شورى اخلا�صة ما �أ�شار �إليه علي  يف كتاب منه �إىل معاوية قال فيه:
«و�إمنا ال�شورى للمهاجرين والأن�صار ،ف�إذا اجتمعوا على رجل ،و�سموه �إما ًما ،كان ذلك هلل ر�ضى ،ف�إن خرج من
�أمرهم خارج بطعن �أو بدعة ،ردوه �إىل ما خرج منه ،ف�إن �أبى قاتلوه على اتباعه غري �سبيل امل�ؤمنني».
وميكن �أن يكون ما �أ�شار �إليه هو ال�شورى العامة �إذا الحظنا امل�س�ألة على �ضوء ما قدمناه من �أن (املواطنة)
�سيا�سيا
التي تثبت للم�سلم حق الوالية يف نطاق والية الأمة على نف�سها� ،إمنا تثبت للمهاجر� ،أي للمنتمي
ًّ
�إىل املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،وعلى هذا فغري املهاجرين والأن�صار من ع�صر �صدور الن�ص هم (الأعراب)،
وه�ؤالء م�سلمون ،ولكنهم لي�سوا منتمني �إىل املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي الذي يتمتع �أع�ضا�ؤه بحق الوالية
ال�سيا�سية ،ومن ثم يكون لهم حق ال�شورى ،فغري املهاجرين والأن�صار ال يتمتعون بحق ال�شورى من هذه
اجلهة ،ال من جهة كونهم من (�أهل احلل والعقد) �إال �إذا فهمنا هذا امل�صطلح على �أنه يعني (مواطني املجتمع
ال�سيا�سي الإ�سالمي) الذين هم جزء من املجتمع ال�سيا�سي ،وداخلون يف والية الأمة على نف�سها.
ولعل من مناذج ال�شورى العامة ما �أ�شار �إليه الإمام  يف الكتاب املذكور بقوله:
«ولعمري لئن كانت الإمامة ال تنعقد حتى حت�ضرها عامة النا�س ،فما �إىل ذلك �سبيل ،ولكن �أهلها يحكمون
على من غاب عنها ،ثم لي�س لل�شاهد �أن يرجع ،وال للغائب �أن يختار».
وهذا يدل على �أن لل�شورى «�أهل» ،ولي�سوا جميع امل�سلمني ،والبد من معيار لكون الإن�سان من (�أهلها)
واملعيار ما ذكرناه.
وحينئذ فيقال� :إن املدار يف �شرعية ال�سلطة  -يف ع�صر الغيبة عند ال�شيعة ،ومطل ًقا عند ال�سنة – هو على
ال�شورى العامة يف امل�سلمني الذين يتمتعون (بحق املواطنة) على ما قدمنا �شرحه  -بقدر الإمكان  -وقد
بينا �أن �شورى املهاجرين والأن�صار هي �شورى عامة على ما بيناه �آن ًفا ،بح�سب �إمكانات و�أو�ضاع امل�سلمني يف
ع�صر خالفة الإمام  ،ف�إذا ح�صلت كانت ملزمة للجميع .و�إمنا ال يلزم ا�ست�شارة جميع الأمة ،ال لعدم
وجوب �إجراء ال�شورى العامة ،و�إمنا لعدم �إمكان ذلك ،بدليل قوله  ..( :فما �إىل ذلك �سبيل) ف�إذا كان
�إليه �سبيل ،و�أمكن ذلك ،لزم .و�سي�أتي بحث مف�صل عن موقع ال�شورى يف نظام احلكم يف الإ�سالم يف ع�صر
الغيبة.
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وما �إىل ذلك من اختالفات تتعلق بالتفا�صيل.
و�أما عند ال�شيعة الإمامية ف�إن خالفة ر�سول اهلل  قد ت�سل�سلت يف الأئمة
املع�صومني االثني ع�شر – عليهم ال�سالم:
 -1علي بن �أبي طالب  -اخلليفة الأول بعد ر�سول اهلل  بال ف�صل ،املن�صو�ص
عليه من قبل النبي  وت�شهد لذلك �آيات يف الكتاب الكرمي( .ولد �سنة 23
قبل الهجرة ،وا�ست�شهد �سنة 40هـ).
 -2الإمام احل�سن بن علي 2( هـ 50 -هـ).
 -3الإمام احل�سني بن علي 3( هـ 61 -هـ).
 -4الإمام علي بن احل�سني 38( هـ 95 -هـ).
 -5الإمام حممد بن علي الباقر 57( هـ 114 -هـ).
 -6الإمام جعفر بن حممد ال�صادق 83( هـ 148 -هـ).
 -7الإمام مو�سى بن جعفر الكاظم 128( هـ 183 -هـ).
 -8الإمام علي بن مو�سى الر�ضا 148( هـ 203 -هـ).
 -9الإمام حممد بن علي اجلواد 195( هـ 220 -هـ).
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 -10الإمام علي بن حممد الهادي 212( هـ 250 -هـ).
 -11الإمام احل�سن بن علي الع�سكري 232( هـ 260 -هـ).
 -12الإمام حممد بن احل�سن املهدي املنتظر (عج) (256هـ .)... -
وه�ؤالء الأئمة  -كل واحد منهم يف حال حياته  -هم خلفاء ر�سول اهلل 

الذين ميثلون ا�ستمرار ال�سلطة الإ�سالمية ال�شرعية ،و�إن كانوا  -با�ستثناء �أمري
امل�ؤمنني  - مل يتمكنوا من ت�سلم ال�سلطة الفعلية العامة التي كان يتوالها
اخللفاء املت�سلطون من الأمويني والعبا�سيني وغريهم من احلكام امل�سلمني على
مدى التاريخ.
و�إن كانوا منذ تخلي الإمام احل�سن بن علي  عن ال�سلطة الفعلية
ر�سميا،
الر�سمية املعلنة يف �سنة (40هـ) قد مار�سوا �سلطة فعلية �سرية غري معلنة ًّ
على كل امل�سلمني امللتزمني بخط الت�شيع ،بحيث �إن حياة امل�سلمني ال�شيعة
الدينية  -ال�سيا�سية ،وحياتهم العامة املدنية ،كانت تقوم على �أ�سا�س فقه �أئمة
�أهل البيت – عليهم ال�سالم.
و�أما اخللفاء واحلكام الفعليون من �أمراء ،وملوك ،و�سالطني الدول
ال�سلطانية ،فقد نظر �إليهم ال�شيعة من منطلق �أن �سلطتهم مل تقم على �أ�سا�س
�شرعي ،وهو الن�ص من قبل النبي  �أو من الإمام املع�صوم بعده ،ومل ي�أذن

229

الف�صل الثالث :الخ�صو�صية ال�شيعية في الإطار الإ�سالمي

229

لهم يف تويل احلكم وممار�سته ،ومل ين�صبهم له �أي �إمام مع�صوم من الأئمة االثني
من�صبا لي�س لهم ،وميار�سون �صالحيات ال يتمتعون بها،
ع�شر ،ولذا ف�إنهم يتولون ً
فلم يفو�ضها �أحد �إليهم ،ولذا فهم «الظاملون» وهم «والة اجلور».
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املوقف ال�شرعي من «حكام اجلور»
متهيد

الروايات الواردة يف امل�س�ألة طائفتان:
�إحداهما :دلت على املنع والردع عن العمل مع (والة اجلور).
وثانيتهما :دلت على جواز ذلك ،و�إباحته.
وكل واحدة من الطائفتني تنق�سم �إىل ق�سمني:
�أحدهما :مورده الدخول يف بنية ال�سلطة بتويل وظائف �إدارية� ،أو ق�ضائية،
�أو ع�سكرية.
وثانيهما :مورده التعامل مع �أجهزة ال�سلطة بالبيع ،وال�شراء ،والإجارة،
والكراء ،وما �إليها (الأعمال احلرة).
(أ) حرمة إعانة «الظاملني :حكام اجلور»:

ملا كانت �سلطة ه�ؤالء احلكام غري �شرعية فقد حرم الأئمة – عليهم
ال�سالم  -معاونتهم يف ظلمهم والعمل معهم ،ودعم �سلطانهم ،ف�ض ًال عن
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االعرتاف ب�شرعية �سلطتهم .وقد ردعوا امل�سلمني عامة ،و�شيعتهم خا�صة ،عن
التعاون مع «والة اجلور» ومعاونتهم ،والعمل يف �سلطانهم.
وقد وردت يف هذا الباب روايات كثرية عن �أئمة �أهل البيت – عليهم
ال�سالم ،وهي كما ذكرنا تنق�سم �إىل طائفتني:
الأوىل :ما دلت على حترمي الدخول يف بنية ال�سلطة ،وتويل الواليات من
قبل ه�ؤالء احلكام ،نذكر منها:
 -1رواية (�أبي ب�صري) ،عن الإمام الباقر  ،قال:
«�س�ألت �أبا جعفر  عن �أعمالهم فقال يل :يا �أبا حممد ال وال ِمدة قلم.
�إن �أحدكم ال ي�صيب من دنياهم �شي ًئا �إال �أ�صابوا من دينه مثله.(((»...
 -2رواية (احل�سن بن علي بن �شعبة احلراين) ،عن الإمام ال�صادق  ،قال:
« ...و�أما وجه احلرام من الوالية فوالية الوايل اجلائر ،ووالية والته ...العمل
لهم والك�سب معهم بجهة الوالية لهم ،حرام حمرم ،معذَّ ب فاعل ذلك على
قليل من فعله �أو كثري ،لأن كل �شيء من جهة املعونة له مع�صية كبرية من الكبائر،
((( الو�سائل ،129 /12 ،ما يكت�سب به ،الباب  ،42ح  ،5والن�ص عن (التهذيب) .ويف الو�سائل (�أحدهم)
بدل (�أحدكم) والرواية من حيث ال�سند ح�سنة (لإبراهيم بن ها�شم) .وقد جعلها ال�سيد (اخلوئي) من �أدلة
حرمة معاونة الظاملني يف ظلمهم ،ولي�س فيها داللة على حرمة مطلق العمل معهم ،ولهم( .م�صباح الفقاهة،
.)427 /1
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وذلك �إن يف والية الوايل اجلائر درو�س احلق كله ،فلذلك حرم العمل معهم،
ومعونتهم ،والك�سب معهم� ،إال بجهة ال�ضرورة نظري ال�ضرورة �إىل الدم وامليتة» (((.
 -3رواية (علي بن حمزة) ،قال:
«وكان يل �صديق من كُ َّتاب بني �أمية ،فقال يل :ا�ست�أذن يل على �أبي
عبد اهلل  ،فا�ست�أذنت له عليه ،ف�أذن له ،فلما �أن دخل �سلم وجل�س ،ثم قال:
كثريا،
جعلت فداك� ،إين كنت يف ديوان ه�ؤالء القوم ،ف�أ�صبت من دنياهم ما ًال ً
و�أغم�ضت يف مطالبه .فقال �أبو عبد اهلل  :لوال �أن بني �أمية وجدوا لهم من
يكتب ،ويجبي لهم الفيء ،ويقاتل عنهم ،وي�شهد جماعتهم ،ملا �سلبونا حقنا ،ولو
تركهم النا�س وما يف �أيديهم ،ما وجدوا �شي ًئا �إال ما وقع يف �أيديهم»(((.
والرواية واردة فيمن ظلم يف عمله بقرينة قول ال�سائل «�أغم�ضت يف مطالبه»
وقول الإمام « :ويقاتل عنهم» الظاهر منه كون القتال يف مقابلة املعار�ضة
املحقة ،كما �سي�أتي ال�شاهد عليه.

((( و�سائل ال�شيعة�( 55 /12 ،أبواب ما يكت�سب به) الباب  ،2ح  ،1و(حتف العقول� ،ص  .)245ورواية (حتف
أي�ضا وهو قوله:
العقول) �ضعيفة ال�سند .والفقرة هنا ظاهرة يف حرمة معاونتهم يف ظلمهم والتعليل يقت�ضي هذا � ً
«درو�س احلق كله».
((( الو�سائل( 145 - 144 /12 ،ما يكت�سب به) باب  ،47ح.1
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 -4رواية (�سليمان اجلعفري) ،عن الإمام الر�ضا  ،قال:
«قلت لأبي احل�سن الر�ضا  :ما تقول يف �أعمال ال�سلطان؟ فقال :يا
�سليمان ،الدخول يف �أعمالهم ،والعون لهم ،وال�سعي يف حوائجهم ،عديل الكفر،
والنظر �إليهم على العمد من الكبائر التي ي�ستحق بها النار»(((.
والروايات يف هذه امل�س�ألة م�ستفي�ضة.
الثانية :ما دلت على حترمي العمل التجاري واملهني مع احلكام غري
جزءا من اجلهاز الإداري� ،أو الع�سكري� ،أو
ال�شرعيني ،و�إن مل يكن العامل ً
ال�سيا�سي ،بل دل بع�ضها على كراهة امل�صاحبة واملعا�شرة .نذكر منها:
 -1رواية (ابن �أبي يعفور) ،عن الإمام ال�صادق  ،قال:
«كنت عند �أبي عبد اهلل � إذ دخل عليه رجل من �أ�صحابنا ،فقال
له� :إنه رمبا �أ�صاب الرجل منا ال�ضيق �أو ال�شدة ،فيدعى �إىل البناء يبنيه� ،أو النهر
يكريه(((� ،أو امل�سناة ي�صلحها ،فما تقول يف ذلك؟ فقال �أبو عبد اهلل  :ما
�أحب �أين عقدت لهم عقدة �أو وكيت لهم وكاء((( ،و�إن يل ما بني البتيها ،ال،
((( الو�سائل( 138 /12 ،وما يكت�سب به) باب  ،45ح .12
((( يكريه :يحفره( .م).
((( وِكاء :اخليط الذي ُت َ�ش ّد به ال�صرة والكي�س وغريهما( .م).
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وال مدة قلم� .إن �أعوان الظلمة يوم القيامة يف �سرادق من نار حتى يحكم اهلل بني
العباد»(((.
 -2رواية (�صفوان بن مهران اجلمال) ،عن الإمام مو�سى بن جعفر  ،قال:
«دخلت على �أبي احل�سن الأول  ،فقال يل :يا �صفوان كل �شيء
منك ح�سن جميل ما خال �شي ًئا واح ًدا .قلت :جعلت فداك� ،أي �شيء؟ قال:
�إكرا�ؤك جمالك من هذا الرجل  -يعني هارون ( -الر�شيد) .قال :واهلل ما �أكريته
بطرا ،وال ل�صيد ،وال للهو ،ولكني �أكريته لهذا الطريق  -يعني طريق
أ�شرا ،وال ً
� ً
مكة  -وال �أتواله بنف�سي ،ولكن �أبعث معه غلماين .فقال يل :يا �صفوان� ،أيقع
كرا�ؤك عليهم؟ قلت :نعم جعلت فداك ،قال :فقال يل� :أحتب بقاءهم حتى يخرج
كرا�ؤك؟ قلت :نعم ،قال :من �أحب بقاءهم فهو منهم ،ومن كان منهم فهو وارد
النار»(((.
 -3رواية (احل�سن بن �شعبة احلراين) ،ما كتبه الإمام علي بن احل�سني زين
العابدين � إىل (حممد بن م�سلم الزهري) ،يف �ش�أن ات�صاله بالأمويني ،قال:
((( الو�سائل( 129 /12 ،ما يكت�سب به) باب  ،42ح  .6الرواية جمهولة بـ (ب�شري) وحملها ال�سيد (اخلوئي) على
�أن املراد منها حرمة كون العامل من �أعوان الظلمة يف ظلمهم ،بقرينة قوله�( :إن �أعوان الظلمة يوم القيامة.)..
((( الو�سائل( 132 - 131 /12 ،ما يكت�سب به) باب  ،42ح  .17الرواية جمهولة بـ (حممد بن �إ�سماعيل الرازي).
وقد حملها ال�سيد (اخلوئي) على جواز العمل ،بقرينة �أن الردع فيها لي�س عن العمل ،و�إمنا عن حمبة بقاء
الظلمة( .م�صباح.)429 /1 ،

235

الف�صل الثالث :الخ�صو�صية ال�شيعية في الإطار الإ�سالمي

235

قطبا �أداروا بك رحى
«� ...أولي�س بدعائهم �إياك حني دعوك جعلوك ً
داعيا �إىل
مظاملهم،
وج�سرا يعربون عليك �إىل بالياهمً ،
و�سلما �إىل �ضاللتهمً ،
ً
ّغيهمً ،
�سالكا �سبيلهم ،يدخلون بك ال�شك على العلماء ،ويقتادون بك قلوب
اجلهال �إليهم .فلن يبلغ �أخ�ص وزرائهم ،وال �أقوى �أعوانهم� ،إال دون ما بلغت من
�إ�صالح ف�سادهم ،واختالف اخلا�صة والعامة �إليهم .فما �أقل ما �أعطوك يف قدر ما
�أخذوا منك ،وما �أي�سر ما عمروا لك يف جنب ما خربوا عليك .فانظر لنف�سك ف�إنه
ال ينظر لها غريك ،وحا�سبها ح�ساب رجل م�س�ؤول»(((.
والروايات يف امل�س�ألة م�ستفي�ضة.
والظاهر من هذه الروايات حرمة التعامل مع النظام اجلائر و�إن كان بنحو
االجتار واال�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:

�أجاز الأئمة املع�صومون  -عليهم ال�سالم  -تعامل امل�سلمني ال�شيعة مع
ه�ؤالء احلكام واخللفاء من «حكام اجلور» .وقد دلت على ذلك روايات كثرية،
((( حتف العقول� ،ص  - 198احل�سن بن �شعبة احلراين (من �أعالم القرن الرابع) ،ط  ،5م�ؤ�س�سة الأعلمي ،بريوت
1969م.
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منها ما ورد يف �ش�أن الوالية والدخول يف بنية ال�سلطة ،ومنها ما ورد يف �ش�أن
الأعمال احلرة .وقد �أفتى على طبق هذه الأدلة قدماء فقهاء الإمامية الذين
ات�صل ع�صرهم بع�صر الأئمة ،و�سن�شري �إىل فتاواهم يف مو�ضعها من هذا البحث
نثبت الن�صو�ص كاملة يف ملحق بهذا الكتاب.
وهذه الروايات  -كما �أ�شرنا  -تنق�سم �إىل ق�سمني:
الأول :ورد يف �ش�أن العمل مع ال�سلطان اجلائر بنحو الدخول يف البنية
التنظيمية لل�سلطة.
والثاين :ورد يف الأعمال احلرة.
الق�سم الأول :جملة من الروايات ،نذكر منها:

 -1رواية (عبد اهلل بن �سليمان النوفلي) ،عن الإمام ال�صادق  ،قال:
«كنت عند جعفر بن حممد ال�صادق  ،ف�إذا مبوىل لعبد اهلل النجا�شي
قد ورد عليه ،ف�سلم و�أو�صل �إليه كتابه فف�ضه وقر�أه� ...إىل �أن قال� :إين بليت بوالية
حدا ،وميثل يل مثا ًال ،لأ�ستدل به
(الأهواز) .ف�إن ر�أى �سيدي وموالي �أن يحد ًّ
على ما يقربني �إىل اهلل  ،و�إىل ر�سوله ،ويلخ�ص يل يف كتابه ما يرى يل العمل
به ،وفيما �أبتذله ،و�أين �أ�ضع زكاتي ،وفيمن �أ�صرفها ،ومبن �آن�س ،و�إىل من �أ�سرتيح،
ومبن �أثق و�آمن و�أجل�أ �إليه يف �سري؟
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ف�أجابه الإمام  بجواب طويل بينَّ فيه �أن املعيار يف م�شروعية عمله
وواليته هو� :إقامة العدل الإ�سالمي ،والكف عن الظلم ،والإح�سان �إىل النا�س،
وكف الأذى عن املعار�ضة( ،ال�شيعة)« ...حقن الدماء ،وكف الأذى عن �أولياء
اهلل ،والرفق بالرعية ،والت�أين وح�سن املعا�شرة  ..وارتق فتق رعيتك ب�أن توقفهم
على ما وافق احلق والعدل ،و�إياك وال�سعاة و�أهل النمائم ...ف�أما من ت�أن�س به،
وت�سرتيح �إليه ،وتلجئ �أمورك �إليه ،فذاك الرجل املمتحن ،امل�ستب�صر ،الأمني،
املوافق لك على دينك .وميز عوامك وجرب الفريقني ،ف�إن ر�أيت هناك ر�ش ًدا
ذهبا وال ف�ضة� ..إياك �أن تخيف م�ؤم ًنا ..ومن �أعان
ف�ش�أنك و�إياه .اجهد �أن ال تكنز ً
�أخاه امل�ؤمن على �سلطان جائر� ،أعانه اهلل على �إجازة ال�صراط عند زلة الأقدام..
واعلم �أن اخلالئق مل يوكلوا ب�شيء �أعظم من التقوى ،ف�إنه و�صيتنا �أهل البيت،
ف�إن ا�ستطعت �أن ال تنال من الدنيا �شي ًئا ت�س�أل عنه غ ًدا فافعل.(((»...
 -2رواية (�أبي بكر احل�ضرمي) ،عن الإمام ال�صادق  ،قال:
«دخلت على �أبي عبد اهلل  وعنده �إ�سماعيل ابنه ،فقال :ما مينع ابن �أبي
ال�سمال (ال�سمال /ال�شمال) �أن يخرج �شباب ال�شيعة فيكفونه ما يكفيه النا�س،
ويعطيهم ما يعطي النا�س؟ ثم قال :مل تركت عطاءك؟ قال :خمافة على ديني.
قال :ما منع ابن �أبي ال�سمال (ال�سماك /ال�شمال) �أن يبعث �إليك بعطائك؟ �أما
ن�صيبا؟»(((.
علم �أن لك يف بيت املال ً
((( الو�سائل( 155 - 150 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،49ح .1
((( الو�سائل( 157 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،51ح  .6والرواية جمهولة لعبد اهلل بن احل�ضرمي.
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والرواية ظاهرة يف احلث على الدخول يف �أعمال احلكومة اجلائرة والأخذ
منها ،وهي مطلقة مل يرد فيها قيد على نوع العمل وحال العامل .ولعل الغاية
من ذلك هي دمج ال�شيعة باملجتمع الإ�سالمي لئال ت�ؤدي عزلتهم عن الأعمال
احلكومية �إىل �إظهارهم مبظهر اجلماعة املنف�صلة عن املجتمع .ويحتمل �أن تكون
الغاية تطعيم اجلهاز احلكومي الإداري الفا�سد بالعنا�صر الب�شرية الكفوءة
واملخل�صة ال�صاحلة لأجل خدمة النا�س وتخفيف الظالمات عنهم .وال حمذور
يف �أن تكون الغاية حتقيق كال الأمرين.
 -3رواية (زيد ال�شحام) ،عن الإمام ال�صادق  ،قال:
«�سمعت ال�صادق جعفر بن حممد  يقول :من توىل � ًأمرا من �أمور
النا�س فعدل ،وفتح بابه ،ورفع �سرته ،ونظر يف �أمور النا�س ،كان ح ًّقا على اهلل 
�أن ي�ؤمن روعته يوم القيامة ،ويدخله اجلنة»(((.
والرواية مطلقة الداللة على م�شروعية العمل يف احلكومات غري ال�شرعية
بهذه ال�شروط.
 -4ومنها الروايات الواردة يف االنخراط يف اجلهاز الع�سكري لهذه احلكومة؛
حيث دلت على امل�شروعية .وه�ؤالء اجلنود� ،أو ال�ضباط� ،أو القادة ،يعملون يف
جهاز ح�سا�س و�أ�سا�سي يف بنية النظام احلاكم.
((( الو�سائل( 140 /12 ،ما يكت�سب به) باب  ،46ح .7
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من هذه الروايات رواية �أبي عمرو ال�شامي (ال�سلمي) ،عن ال�صادق ،
عن الغزو من غري الإمام العادل ،قال�« :إن اهلل يح�شر النا�س على نياتهم يوم
القيامة»(((.
ومنها مر�سلة ال�صدوق يف (املقنع) ،عن ال�صادق  قال:
«�سئل �أبو عبد اهلل  عن رجل يحب �آل حممد  وهو يف ديوان
ه�ؤالء ،فيقتل حتت رايتهم فقال :يح�شره اهلل على نيته»(((.
 ومنها �صحيحة (احللبي) ،عن �أبي عبد اهلل  قال:«�سئل �أبو عبد اهلل  عن رجل م�سلم وهو يف ديوان ه�ؤالء ،وهو يحب �آل
حممد  ،ويخرج مع ه�ؤالء فيقتل حتت رايتهم؟ قال يبعثه اهلل على نيته»(((.
ومما يت�صل بهذا �أن الإمام زين العابدين  كان يدعو له�ؤالء وقد و�صل
�إلينا هذا الدعاء لأهل الثغور وهو الدعاء (ال�سابع والع�شرون) من �أدعية ال�صحيفة
ال�سجادية.
((( الو�سائل( 35 /1 ،مقدمة العبادات) ،باب  ،5ح  ،5وج ( ،31 - 30 /11جهاد العدو) ،باب  ،10ح  ،2وم�سند
�أحمد.392 /1 ،
((( الو�سائل( 140 - 139 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،47ح .6
((( الو�سائل( 146 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،48ح .2
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ومن املعلوم �أن الغزاة واملرابطني يف الثغور كانوا يتولون حماية املجتمع
الإ�سالمي من الغزو ،ولكن عملهم يف الوقت نف�سه كان ي�ساهم يف حفظ النظام
القائم من ال�سقوط.
 -5رواية (احل�سني بن زيد) ،عن ال�صادق  ،عن �آبائه  -عليهم ال�سالم  -يف
حديث املناهي ،قال:
«قال ر�سول اهلل  :من توىل عرافة قوم� ،أُتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان
�إىل عنقه ،ف�إن قام فيهم ب�أمر اهلل � أطلقه اهلل ،و�إن كان ظاملًا هوى به يف نار جهنم
وبئ�س امل�صري».
ومثله رواية (ابن بابويه) يف (عقاب الأعمال)((( .والروايتان ظاهرتان يف �أن
املعيار يف امل�شروعية وعدمها هو كون الوايل عاد ًال �أو ظاملًا.
وغري ذلك من الروايات ذكر احلر العاملي يف (الو�سائل) جملة منها يف ج
(�( )12أبواب ما يكت�سب به) ،الأحاديث ( ،1و ،2و ،3و ،4و ،5و ،6و ،9و،11
و ،12و ،13و ،14و ،16و.((()17

((( الو�سائل( 137 - 136 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،/45ح  6و.7
((( والحظ :الوايف( 28 /10 ،املعي�شة) ،باب  ،27والتهذيب ،101 - 100 /2 ،والكايف ،وم�ستدرك الو�سائل/2 ،
 .438فقد وردت هذه الروايات التي �أ�شرنا �إليها وغريها يف هذه امل�صادر.
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الق�سم الثاين :جملة من الروايات نذكر منها:

 -1رواية (�أبي بكر احل�ضرمي) ،قال:
«دخلنا على �أبي عبد اهلل  فقال له حكم ال�سراج :ما تقول فيمن
يحمل �إىل ال�شام ال�سروج و�أداتها؟ فقال :ال ب�أ�س� ،أنتم اليوم مبنزلة �أ�صحاب
الر�سول � ،إنكم يف هدنة ،ف�إذا كانت املباينة َح ُر َم عليكم �أن حتملوا �إليهم
ال�سروج وال�سالح»(((.
والظاهر �أن زمان �صدور الرواية هو �آخر العهد الأموي ،وال�س�ؤال عن
التعامل بتجارة ال�سالح مع النظام الأموي.
 -2رواية (هند ال�سراج) ،عن الإمام الباقر  ،قال:
«قلت لأبي جعفر � :أ�صلحك اهلل� .إين كنت �أحمل ال�سالح �إىل �أهل
ال�شام ف�أبيعه منهم ،فلما َّعرفني اهلل هذا الأمر (يعني الت�شيع واتباع خط �أئمة �أهل
البيت  -عليهم ال�سالم) �ضقت بذلك وقلت :ال �أحمل �إىل �أعداء اهلل! فقال يل:
احمل �إليهم وبعهم ،ف�إن اهلل يدفع بهم عدونا وعدوكم  -يعني الروم  -وبعه ،ف�إذا
�سالحا ي�ستعينون به علينا
كانت احلرب بيننا فال حتملوا ،فمن حمل �إىل عدونا ً
فهو م�شرك»(((.
((( الو�سائل( 69 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،8ح .1
((( الو�سائل( 70 - 60 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،8ح .2
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والظاهر �أن زمان �صدور الرواية هو العهد الأموي يف ذروة قوته ،الإمام
الباقر  عا�ش يف هذه الفرتة (57هـ 114 -هـ) ،وال�س�ؤال عن التعامل بتجارة
ال�سالح مع هذا النظام ،وهي �سلعة ا�سرتاتيجية �سيا�سية.
والرواية �صريحة يف �أن العمل مع هذا النظام بهذه ال�سلعة ،جائز وم�شروع
يف احلدود التي تخدم �سالمة الأمة الإ�سالمية ،واملجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،يف
مقابل العدوان اخلارجي على امل�سلمني .و�أما حني ت�شن احلكومة حملة ع�سكرية
لقمع املعار�ضة  -وهي هنا �أتباع �أئمة �أهل البيت  -ف�إن معاونتهم تكون حمرمة
لأن عملهم ظلم وعدوان .وهو مورد ما دلت عليه الأخبار املانعة من العمل مع
احلكومات الظاملة.
 -3رواية (�أبي القا�سم ال�صيقل) ،قال:
«�إين رجل �صيقل� ،أ�شرتي ال�سيوف ،و�أبيعها من ال�سلطان� ،أجائز يل بيعها؟
فكتب :ال ب�أ�س به»(((.
والرواية مطلقة جلميع احلاالت .والبد من تقييد عدم الب�أ�س مبا �إذا مل يلزم
من ذلك ظلم ،وتقوية للظاملني يف ظلمهم.
((( الو�سائل( 70 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،8ح .5
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 -4رواية (�أبي عبد اهلل الربقي)( ،عن ال�سراج) ،عن ال�صادق  ،قال:
«قلت له� :إين �أبيع ال�سالح .قال فقال :ال تبعه يف فتنة»(((.
والرواية مطلقة لكل حاالت عدم الفتنة ،وتف�سر املراد اجلدي من رواية
(ال�صيقل).
 -5ومنها الروايات وفيها ال�صحاح واملو َّثقة الواردة يف جواز �شراء الغالت،
والأنعام ،و�سائر الأموال احلكومية التي جتبيها احلكومة من النا�س بعناوين الزكاة،
واخلراج ،واملقا�سمة ،مع العلم �إجما ًال بوقوع الظلم على النا�س من قبل الوالة
واجلباة .فقد دلت جملة من الروايات على الإذن لل�شيعة بال�شراء من الوالة
والعمال احلكوميني يف «حكومات اجلور».
منها� :صحيحة (احلذّ اء) الواردة يف جواز �شراء ما ي�أخذه الظامل من �أبواب
ما يكت�سب به.
ومنها :موثقة (�إ�سحاق بن عمار) التي تقدم ذكرها ،وغريهما.
وهي تت�ضمن الداللة على �صحة هذه املعامالت(((.
((( امل�صدر نف�سه ،ح .4
((( امل�صدر نف�سه( 163 - 161 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  52و.53

244

يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

244

وظاهرا ،غري
وهذا هو القول امل�شهور ،بل ادعى عليه الإجماعً ،
�صريحا ً
واحد من الأعاظم ،فعن (امل�سالك)� ،أنه «�أطبق عليه علما�ؤنا ،ال نعلم فيه خمال ًفا».
وعن (املفاتيح) «�أنه ال خالف فيه» .وعن (الريا�ض) «�أنه ا�ستفا�ض نقل الإجماع
عليه».
ف�إن هذا دليل على �أن الأئمة  -عليهم ال�سالم  -قد الحظوا م�صلحة
املجتمع الإ�سالمي ،والأمة الإ�سالمية ،من حيث الوحدة ،وانتظام امل�صالح العامة
للمجتمع ،ومل يقت�صروا يف �صياغة مواقفهم من احلكم القائم ،على مراعاة م�صلحة
خ�صو�ص ال�شيعة ،ب�صرف النظر عما يحل بجميع امل�سلمني ،ك�أمة ودولة ،ف�إنهم
مل يكونوا ر�ؤ�ساء لل�شيعة فقط ،و�إمنا كانوا ميثلون ال�شرعية احلقيقية لقيادة الأمة
الإ�سالمية.
كما �أن مما ال يجوز �أن يغفل عنه الفقيه يف هذا املقام و�أمثاله� ،أنه ال وجه
التعبد يف مقامنا ونظائره ،بعيد
تعبد حم�ض ،ف�إن ُّ
للنظر �إىل هذه الروايات على �أنها ُّ
التعبد.
ًّ
جدا ،بل نطمئن لعدم كون هذه امل�سائل من موارد ّ
 -6ومنها الروايات الواردة يف م�شروعية دفع ح�صة ال�سلطان «اجلائر» من الأر�ض
التي يتقبلها (ي�ضمنها) املزارع امل�سلم من هذه احلكومات( .ومورد الروايات هو
ال�شيعة) ،وقد �أوردها (احلر العاملي) يف الو�سائل(((.
((( امل�صدر نف�سه ،املجلد ال�ساد�س (�أبواب زكاة الغالت) ،الباب 7ح.5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،
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وهي �إن كانت متعار�ضة من حيث داللتها على وجوب الزكاة على املتقبل،
�إال �أنها متفقة يف الداللة على حمل البحث وهو م�شروعية التعامل مع ال�سلطة
القائمة «والة اجلور».
قال املحقق الهمداين يف التعليق على هذه الروايات:
ثم ال يخفى عليك �أنه لي�س املراد بال�سلطان خ�صو�ص ال�سلطان العادل،
بل �أعم منه ومن املخالفني الذين كانوا يدعون اخلالفة كما هو ال�ش�أن بالن�سبة �إىل
املوجودين حال �صدور الأخبار .وهل يعم �سالطني ال�شيعة؟
ٍ
م�ستول على جباية اخلراج
الظاهر ذلك� ،إذ الن�ساق منه كل متغلب
وال�صدقات.
«وهل يلحق بح�صة ال�سلطان ما ي�أخذه اجلائر من الأرا�ضي الغري خراجية،
كاملوات ،و�أر�ض ال�صلح ،والأنفال؟».
«الظاهر ذلك ،جلريان ال�سرية من �صدر الإ�سالم على املعاملة مع اجلائر،
معاملة ال�سلطان العادل يف ترتيب �أثر اخلراج على ما ي�أخذه بهذا العنوان ،ولو من
غري الأر�ض اخلراجية»(((.

((( م�صباح الفقيه.64 ،
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وقد خالف �أ�ستاذنا (اخلوئي) يف امل�س�ألتني ،فذهب �إىل عدم �شمول الأخبار
ل�سالطني ال�شيعة ،بدعوى �أنها واردة على نحو الق�ضية اخلارجية ،فتخت�ص مبن
كان من ال�سالطني يف ع�صر �صدورها «وال يجوز التعدي عنها �إال �إىل ملا �شاكلها
يف اخل�صو�صيات».
وهذا يقت�ضي ق�صر احلكم على خ�صو�ص حكام الدولة الإ�سالمية اجلامعة
للأمة الإ�سالمية ،وهو ما كان عليه احلال� ،إىل حني قيام الدولة العبا�سية ،و�أما بعد
ذلك ،ف�إن من املعلوم �أن الأمة مل تتوحد يف دولة واحدة ،بل �إن تعدد الدول بد�أ
�أيام الأمويني (املختار /ابن الزبري /وغريهما) ،وق�سم كبري من الروايات ورد يف
العهد العبا�سي.
اللهم �إال �أن يقال �إن الأمر كذلك ،ولكن اخللفاء كانوا (يدعون) الرئا�سة
العامة ،ويعتربون الآخرين خوارج ،من�شقني ،وغري �شرعيني.
كما ذهب �إىل اخت�صا�ص احلكم بالأرا�ضي اخلراجية ،دون غريها من
املوات ،و�أر�ض ال�صلح ،والأنفال.
ويرد عليه بالن�سبة �إىل امل�س�ألة الأوىل� :إن مبنى الأخبار لي�س على مالحظة
حال ال�شيعة فقط ،بالن�سبة �إىل «حكام اجلور» ،و�إمنا مبناها على مالحظة حال الأمة
الإ�سالمية ،املجتمع الإ�سالمي ،وما يحفظه من التفتت ،وال�ضعف ،ويحفظ وحدة
وقوتها ،يف مقابل �أعدائها من الكفار ،وهذا يقت�ضي �شمول احلكم لكل
الأمةّ ،
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قائما على حكم
متغلب بهذا االعتبار بال خ�صو�صية لكونه من املخالفني� ،إذا كان ً
جمتمع �إ�سالمي منف�صل عن احلكم املركزي ،كما هو ال�ش�أن يف (الفاطميني)،
و(الأمويني) يف الأندل�س ،و(احلف�صيني) يف (�إفريقية ال�شمالية) ،وكما هو ال�ش�أن
يف الدول الإ�سالمية التي ن�ش�أت بعد انحالل اخلالفة العبا�سية ،وكما هو ال�ش�أن
يف الدولة الإ�سالمية القائمة فع ًال من جهة حفظ وحدة الأمة ،ومتا�سكها ،وعدم
�إ�ضعافها ،مبا ي�ؤدي �إىل �سيطرة الأجانب عليها� ،أو على بع�ض �أقاليمها (فت�أمل)
ال من حيث كون احلكام �شرعيني ،واحلكومات �شرعية ،ف�إن من املعلوم عدم
ال�شرعية يف احلالني.
نعم ،ال �شك يف �أنه ال ي�شمل املتغلبني على بع�ض القرى يف الأطراف،
و�إن ادعوا اخلالفة� ،أو ال�سلطنة� ،إذا كانوا خارجني على احلكم املركزي بنحو يهدد
وحدة البالد ،ووحدة الأمة.
و�أما بالن�سبة �إىل امل�س�ألة الثانية :فالظاهر �أنه با�سم ال�شرع ،وال �أ�سا�س له
يف ال�شرع ،ال ميكن ت�صحيحه ،وال ت�شمله �أخبار الإم�ضاء� ،إال �إذا َت َع ْن َون بعنوان
م�صحح ،ذلك من قبيل حاجة الدفاع� ،أو الإعمار� ،أو غري ذلك مما يكون عنوانًا
م�صححا.
ً
و�أما غري الأرا�ضي اخلراجية ،فال بد من مالحظة مقدار داللة الأخبار،
ف�إن دلت على عدم االخت�صا�ص� ،صح ترتيب الأثر على �أخذه ،و�إال فال بد من
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حمرم،
مالحظة ما ذكرنا ،من تعنون امل�أخوذ بعنوان م�صحح ،و�إال فهو غ�صب َّ
وعدوان من قبل ال�سلطان على الرعية(((.
وال �شك يف وجود ال�سرية ،و�صحتها ،مبعنى ك�شفها عن ر�ضى 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�س�ألة م�شروعية جباية «احلاكم اجلائر» وبراءة ذمة الدافع:

الظاهر من الروايات (امل�شار �إليها) ،هو جواز �أخذ ال�صدقات ،واملقا�سمات،
من «اجلائر» ،بل الظاهر من ال�س�ؤال يف رواية احلذَّ اء� ،أن ذلك من امل�سلَّمات ،فتدل
تلك الروايات باملالزمة ،على �أن الأموال التي ي�أخذها «اجلائر» ،يجوز احت�سابها
من ال�صدقات ،واملقا�سمات  ..فيدل ذلك على تنزيل «اجلائر» يف زمان الغيبة،
منزلة ال�سلطان العادل.
وي�ضاف �إىل ما ذكرناه ما يف جملة من الروايات ،من �أن الع�شور التي ت�ؤخذ
من الرجل يجوز احت�سابها من الزكاة� ،إال �إذا ا�ستطاع الرجل دفع الظامل ،كما
�أ�شار �إليه الإمام  ،يف رواية (عي�ص) بقوله« :ال تعطوهم �شي ًئا ما ا�ستطعتم».
((( م�صباح الفقاهة.543 - 542 /1 ،
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و�أما ما ُح ّدد يف �صحيحة (�أبي �أ�سامة ،زيد ال�شحام) من منع االحت�ساب،
لأنهم قوم غ�صبوا ذلك ،فيمكن حمله على ا�ستحباب الإعادة ،كما منعه ال�شيخ
يف (التهذيب)(((.
براءة ذمة اجلائر:

وذهب ال�سيد (اليزدي) يف حا�شية (املكا�سب) �إىل براءة ذمة اجلائر ،من
ال�صدقة ،واخلراج ،واملقا�سمة ،التي ي�أخذها من النا�س ،حتى �إذا �أعطاها لغري �أهلها
(غري ال�شيعة الفقراء امل�ستحقني).
وا�ستدل على ذلك ،ب�أن الأئمة  -عليهم ال�سالم ،وهم الوالة ال�شرعيون،
قد �أذنوا ل�شيعتهم يف �شراء ال�صدقة ،واخلراج ،واملقا�سمة من اجلائر .فيكون ت�صرفه
يف هذه احلقوق الثالثة ،كت�صرف الف�ضويل يف مال الغري� ،إذا ان�ضم �إليه �إذن
املالك ،وحينئذ فيرتتب عليه �أمران:
�أحدهما :براءة ذمة الزارع ،مبا دفع �إىل اجلائر من احلقوق املذكورة.
وثانيهما :براءة ذمة اجلائر من ال�ضمان ،و�إن ترتب عليه الإثم من جهة
الع�صيان والعدوان .ونظري ذلك ما �إذا غ�صب الغا�صب مال غريه ،فوهبه لآخر،
و�أجازه املالك.
((( راجع م�صباح الفقاهة.533 /1 ،
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ووجه �آخر للجواز والرباءة ،ذكره �شيخنا ال�سيد الأ�ستاذ ،وهو:
�إن الوالية يف زمان الغيبة ،و�إن كانت راجعة �إىل ال�سلطان العادل ،الذي
وجبت على النا�س طاعته ،وحرمت عليهم مع�صيته ،ف�إذا غ�صبها غا�صب،
عا�صيا و� ًآثما� ،إال �أن هذه الوالية اجلائرة ترتتب عليها
َّ
وتقم�صها متقم�ص ،كان ً
الأحكام ال�شرعية املرتتبة على الوالية احلقة من حفظ حوزة الإ�سالم ،وجمع
احلقوق الثابتة يف �أموال النا�س ،و�صرفها يف حملها ،وغري ذلك .لأن مو�ضوع تلك
أر�ضا،
الأحكام هو مطلق ال�سلطنة� ،سواء �أكانت حقة �أم باطلة ،كما �إذا وقف �أحد � ً
وجعل توليتها ل�سلطان الوقت.
وعلى اجلملة :املحرم �إمنا هو ت�صدي اجلائر ملن�صب ال�سلطنة ،ال الأحكام
املرتتبة عليها ،ف�إنها ال حترم عليه بعد غ�صبه اخلالفة وتقم�صها.
وقد رد �سيدنا الأ�ستاذ على هذا بقوله�« :إن هذا االحتمال ،و�إن كان ممك ًنا
يف مقام الثبوت� ،إال �أنه ال دليل عليه ،وعلى هذا فاجلائر م�شغول الذمة مبا ي�أخذه
من حقوق امل�سلمني ،ما مل يخرج من عهدتها».
�أقول :يدفع هذا الرد الروايات الكثرية الآمرة� ،أو املجيزة بالدفع �إليه،
والأخذ منه ،وامل�صرحة برباءة ذمة الدافع والقاب�ض ،ف�إن مقت�ضاها �صحة ت�صرفه،
وقوله « :لك الهنا ،وعليه الوزر» ال يدل على عدم �صحة ت�صرفه؛ لأن الوزر
عليه من جهة ت�سلطه ،ال من جهة �أخذه ودفعه ،و�إال ف�إذا فر�ضنا عدم براءة ذمته،
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لزم منه عدم �صحة القب�ض منه ،وعدم براءة ذمة الدافع �إليه والقاب�ض منه ،هذا
من جهة.
ومن جهة �أخرى :ف�إن الأئمة  -عليهم ال�سالم  -كانوا يالحظون امل�صلحة
العامة للأمة الإ�سالمية ،وال يالحظون حقهم ال�شخ�صي يف املن�صب.
والقول بلزوم القيام بامل�صالح العامة للأمة ،وعدم م�شروعية الت�صرف
بالأموال ،خالف ما يقت�ضيه حكم العقل مبقدمية �أخذ الأموال ،و�صرفها ،حلفظ
م�صالح الأمة.
والأئمة لي�سوا ر�ؤ�ساء ال�شيعة فقط بح�سب الفر�ض ،بل هم ر�ؤ�ساء الأمة
كلها ،ويلحظون م�صلحة الأمة ،ال خ�صو�ص ال�شيعة.
ورد على ال�سيد (اليزدي) بقوله:
«�إن �إذن ال�شارع يف �أخذ احلقوق املذكورة من اجلائر� ،إمنا هو لت�سهيل الأمر
على ال�شيعة لئال يقعوا يف امل�ضيقة وال�شدة ،ف�إنهم ي�أخذون الأموال املذكورة من
اجلائر ،و�إن �إذنه هذا ،و�إن كان يدل بااللتزام على براءة ذمة الزارع ،و�إال لزم منه
الع�سر واحلرج املرفوعني يف ال�شريعة� ،إال �أنه ال �إ�شعار فيه برباءة ذمة اجلائر ،ف�ض ًال
فت�صديه لأخذ تلك احلقوق ،ظلم ،وعدوان ،ت�شمله
عن الداللة عليها ،وعلى هذا ّ
قاعدة خان اليد ،وتلحقه تبعات الغ�صب ،و�ض ًعا وتكلي ًفا.
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«و�أما نظري املقام بهبة الغا�صب املال املغ�صوب ،مع حلوق �إجازة املالك ،فهو
قيا�س مع الفارق� ،إذ املفرو�ض �أن اجلائر مل يعط احلقوق املذكورة لأهلها حتى ترب�أ
ذمته ،بل �أعطاها لغريهم� ،إما جمانًا� ،أو مع العو�ض.
فعلى الأول :فقد �أتلف املال فيكون هنا مثاله ،و�إن جاز للآخذ الت�صرف
فيه .وعليه فالعو�ض يكون للآخذ ،وينتقل املال �إىل ذمة اجلائر.
�صحت على الفر�ض� ،إال �أن ما ي�أخذه اجلائر
وعلى الثاين :فاملعاملة ،و�إن َّ
بد ًال عن ال�صدقة ،يكون �صدقة ،وي�ضمنه اجلائر ال حمالة.
«ونظري ذلك �أن الأئمة قد �أذنوا ل�شيعتهم يف �أخذ ما تعلق به اخلم�س
والزكاة ،فمن ال يعطيها� ،أو ال يعتقد بهما ،مع �أن ذلك يحرم على املعطي و�ض ًعا
وتكلي ًفا»(((.
�أقول :يدفع هذا الرد بعد الفراغ ،عن �أن مو�ضوع الكالم هو ما �أخذه
اجلائر ،وي�صرفه يف م�صالح الدولة والأمة الإ�سالمية ،ولي�س ما ي�صرفه على الوجوه
الباطلة� ،أو ما ي�أخذه لنف�سه ،و�أعوانه الظلمة ،وباجلملة ما ي�صرف على امل�سلمني،
و�إال ف�إنهم �إذا �صرفوا الأموال العامة يف غري وجهها يكونون م�س�ؤولني �آثمني وال
ترب�أ ذممهم (الإمام علي والعمال� /سائر الأئمة والوالة /الواقفية)  -بعد الفراغ
من هذا يرد عليه ما ذكرناه يف الرد ال�سابق.
((( راجع م�صباح الفقاهة.535 - 534 /1 ،
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والأخبار دالة بااللتزام على ما قلناه  -لأن الأئمة ر�ؤ�ساء الأمة كلها ولي�سوا
ر�ؤ�ساء ال�شيعة فقط.
والبد من التو�سع والتعمق يف بحث امل�س�ألة.
 -7ومنها الأخبار الواردة يف �ش�أن العالقة مع ال�سلطان بوجه عام ،وقد �ص َّنفها
(احلر العاملي) يف (الو�سائل) ،ب�أنها تدل على م�شروعية الطاعة للتقية ،فذكرها يف
جملة روايات التقية.
ونحن نخالف (احلر العاملي) يف ذلك ،ونرى �أنها واردة يف بيان م�شروعية
عالقة امل�سلم ال�شيعي بال�سلطان اجلائر بالعنوان الأويل ،فيما يت�صل بحفظ النظام
العام حلياة املجتمع ،وجتنب ما من �ش�أنه الإخالل بالنظام العام� ،أو وحدة الأمة
الإ�سالمية ،وحفظ متا�سك املجتمع الذي يعي�ش فيه امل�سلمون ال�شيعة مع غريهم
من امل�سلمني ،من عوامل التفكك ،واالنق�سام ،والفو�ضى.
فكل عالقة فيها تعاون على ذلك ،ولي�س فيها تقوية للظامل على ظلمه،
ولي�س فيها خمالفة ت�ؤدي �إىل الف�ساد يف الدين ،فهي عالقة طبيعية م�شروعة
بالعنوان الأويل ال على قاعدة التقية ،وال ت�شرع املخالفة ملجرد املخالفة.
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وما ورد يف هذا ال�ش�أن جملة من الروايات:
(�أ) رواية (مو�سى بن �إ�سماعيل) ،عن �أبيه (ال�صادق  ،)عن جده مو�سى بن
جعفر � ،أنه قال ل�شيعته:
«ال تذ ّلوا رقابكم برتك طاعة �سلطانكم ،ف�إن كان عاد ًال فا�س�ألوا اهلل بقاه،
جائرا فا�س�ألوا اهلل �إ�صالحه ،ف�إن �صالحكم يف �صالح �سلطانكم ،و�إن
و�إن كان ً
ال�سلطان العادل مبنزلة الوالد الرحيم ،ف�أحبوا له ما حتبون لأنف�سكم ،واكرهوا له ما
تكرهون لأنف�سكم»(((.
ول�سان الرواية ي�أبى احلمل على التقية ،ف�إن طاعة ال�سلطان العادل ال تكون
للتقية ،وقد ذكر ال�سلطان اجلائر يف ال�سياق نف�سه ،وال يجوز التفكيك بني الفقرات
يف الداللة يف مقامنا.
(ب) ما ورد يف (ر�سالة احلقوق) للإمام زين العابدين ،علي بن احل�سني ،
برواية (ثابت بن دينار) ،قال:
« ..وحق ال�سلطان� :أن تعلم �أنك جعلت له فتنة ،و�أنه مبتلى فيك مبا جعل
اهلل له عليك من ال�سلطان ،و�إن عليك �أال تتعر�ض ل�سخطه ،فتلقي بيدك �إىل
التهلكة ،وتكون ً
�شريكا له فيما ي�أتي �إليك من �سوء»(((.
((( الو�سائل�( 472 /11 ،أبواب الأمر والنهي) ،باب  ،27ح .1
((( الو�سائل�( 134 - 133 /11 ،أبواب جهاد النف�س) ،باب  ،3ح .1
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(ج) ومنها رواية (م�سعدة بن زياد) ،عن جعفر ال�صادق  ،عن �أبيه - 
الباقر  -عن �أمري امل�ؤمنني � ،أنه قال:
«رحم اهلل رج ًال �أعان �سلطانه على بره»(((.
 - 8ومنها �أخبار التقية ،ف�إن امل�ستفاد من مالحظة روايات التقية ،بالإ�ضافة �إىل ما
دل عليها من الكتاب الكرمي  -ومن روايات �أخرى يف موارد تت�صل بالتقية ،ومن
القواعد العامة يف ال�شريعة ،من روح ال�شريعة العامة � -أن ت�شريع التقية يهدف �إىل
حتقيق �أمرين:
الأول :حفظ املعار�ضة  -وهي هنا ال�شيعة  -من فتك ال�سلطات احلاكمة
الظاملة وا�ضطهادها.
وروايات التقية يف بيان هذا الأمر كثرية ،تناولت ال�ش�ؤون احلياتية العامة
كافة ،يف العالقات االجتماعية والعملية ،ويف العالقة مع ال�سلطات احلاكمة ،كلما
كان هناك تعار�ض مذهبي يف حكم من الأحكام ال�شرعية.
خ�صو�صا رواية (عطاء ال�سائب) ،عن علي بن
فما دل على ذلك
ً
احل�سني  ،قال:
((( الو�سائل�( 592 /11 ،أبواب ف�ضل املعروف) ،باب  ،32ح .3
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«�إذا كنتم يف �أئمة جور ،فاق�ضوا يف �أحكامهم ،وال ت�شهروا �أنف�سكم فتقتلوا،
خريا لكم»(((.
و�إن تعاملتم ب�أحكامنا كان ً
قال:

ومما دل عليه عمو ًما رواية (م�سعدة بن �صدقة) ،عن الإمام ال�صادق ،

« ...فكل �شيء يعمل امل�ؤمن بينهم ،ملكان التقية ،مما ال ي�ؤدي �إىل الف�ساد
يف الدين ،ف�إنه جائز»(((.
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.
ويف كثري من روايات التقية �شواهد على مالحظة هذا الأمر من قبل
�أئمة �أهل البيت – عليهم ال�سالم ،من قبيل اال�ست�شهاد يف بع�ض روايات
التقية بقوله تعاىل :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮊ [ف�صلت ،]34 /وقول الإمام ال�صادق  يف بع�ض هذه الروايات:
«� ...إن النا�س �إمنا هم يف هدنة .(((»...ورواية (معمر بن خالد) ،قال:
((( الو�سائل�( 5 /18 ،صفات القا�ضي) ح  ،2و�ص �( 165آداب القا�ضي) ،الباب  ،11ح .1
((( الو�سائل�( 469 ،أبواب الأمر والنهي) ،باب  ،25ح .6
((( الو�سائل 460 - 459 /11 ،و 461و�( 463أبواب الأمر والنهي) ،باب  ،24ح  1و.169
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«�س�ألت �أبا احل�سن الر�ضا  عن القيام للوالة ،فقال :قال �أبو جعفر
الباقر  :التقية من ديني ودين �آبائي ،وال �إميان ملن ال تقية له»(((.
ورواية (ه�شام الكندي) ،عن الإمام ال�صادق ،قال:
«�إياكم �أن تعملوا عم ًال نعيرَّ به! ف�إن ولد ال�سوء يعيرّ والده بعمله ،كونوا ملن
انقطعتم �إليه زي ًنا ،وال تكونوا عليه �شي ًنا� .صلوا يف ع�شائرهم ،وعودوا مر�ضاهم،
وا�شهدوا جنائزهم ،وال ي�سبقونكم �إىل �شيء من اخلري ،ف�أنتم �أوىل به منهم .واهلل ما
عبد اهلل ب�شيء �أحب �إليه من اخلباء .قلت :وما اخلباء؟ قال :التقية»(((.
ورواية التف�سري املن�سوب �إىل الإمام احل�سن الع�سكري  ،عن الإمام
احل�سن بن علي  ،قال:
«�إن التقية ي�صلح اهلل بها �أمة ،ول�صاحبها مثل ثواب �أعمالهم ،ف�إن تركها
�أهلك �أمة ،تاركها �شريك من �أهلكهم»(((.
ومنها ما ورد يف خ�صو�ص طاعة ال�سلطان ،وهو:

((( الو�سائل /11 ،ظ ،ذ (�أبواب الأمر والنهي) ،باب  ،24ح .8
((( الو�سائل�( 460 /11 ،أبواب الأمر والنهي) ،باب  ،24ح  3و.471 /11
((( الو�سائل�( 473 /11 ،أبواب الأمر والنهي) ،باب  ،28ح .4
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 -1رواية (عبد اهلل بن الف�ضل) ،عن �أبيه ،عن مو�سى بن جعفر الكاظم ،
قال:
«لوال �أين �سمعت يف خرب عن جدي ر�سول اهلل � :إن طاعة ال�سلطان
للتقية واجبة� ،إذًا ما �أجبت»(((.
 -2ومنها رواية (�أن�س) ،عن ر�سول اهلل  ،قال:
«قال ر�سول اهلل  :طاعة ال�سلطان واجبة ،ومن ترك طاعة ال�سلطان فقد
ترك طاعة اهلل  ودخل يف نهيه� ،إن اهلل  يقول« :وال تلقوا ب�أيديكم �إىل
التهلكة»(((.
ومن روايات التقية ما ورد يف �ش�أن �شخ�ص بعينه ،فال ي�ستفاد منه بخ�صو�ص
حكم عام كرواية (احل�سن بن احل�سني الأنباري) ،عن الإمام الر�ضا  ،قال:
«كتبت �إليه �أربع ع�شرة �سنة� ،أ�ست�أذنه يف عمل ال�سلطان ،فلما كان يف
�آخر كتاب كتبته �إليه �أذكر �أين �أخاف على خيط عنقي ،و�أن ال�سلطان يقول
يل� :إنك راف�ضي ،ول�سنا ن�شك يف �أنك تركت العمل لل�سلطان للرف�ض! فكتب
�أبو احل�سن  :فهمت كتابك ،وما ذكرت من اخلوف على نف�سك ،ف�إن كنت
تعلم �أنك �إذا وليت عملت يف عملك مبا �أمر به ر�سول اهلل  ،ثم ت�صري �أعوانك
((( الو�سائل�( 473 /11 ،أبواب الأمر والنهي) ،باب  ،27ح.3
((( الو�سائل�( 472 /11 ،أبواب الأمر والنهي) ،باب  ،27ح .2
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وك َّتابك �أهل ملَّتك ،و�إذا �صار �إليك �شيء وا�سيت به فقراء امل�ؤمنني ،حتى يكون
ذا بذا ،و�إال فال»(((.
والرواية واردة يف بيان م�شروعية العمل للتقية .ولعل يف ال�سائل خ�صو�صية
كانت تقت�ضي �شر ًعا منعه من العمل ،من اخل�صو�صيات املانعة التي �سي�أتي ذكرها،
ولكن دفع القتل عنه بتهمة الت�شيع كانت �أهم من مراعاة اخل�صو�صية املانعة.
ورمبا تكون هذه اخل�صو�صية عدم الوثوق بامتناعه عن الظلم �إذا توىل �سلطة
على النا�س ،ومن هنا ت�شديد الإمام عليه يف �شرط مراعاة �أوامر ال�شرع ونواهيه،
و�شرط عليه العلم بذلك من نف�سه ،و�شرط عليه اتخاذ معاونيه من ال�شيعة لتفادي
اال�ستعانة باجلهاز الفا�سد الذي اعتاد ظلم النا�س.
التحقيق والر�أي املختار

�إن الروايات املانعة من العمل والتعامل مع «والة اجلور» منها ما هو مطلق
جلميع احلاالت والأ�شخا�ص .ومنها ما هو مقيد� ،أو ظاهره التقييد بحالة� ،أو
خ�صو�صية عامة� ،أو �شخ�صية ،تتعلق باملتعر�ض للوالية والعمل مع ه�ؤالء احلكام.
خمت�صا
ومقت�ضى القاعدة هي :حمل املطلق على املقيد ،فيكون املنع ًّ
باملقيد ،ويبقى ما عداه على �أ�صل الإباحة.
((( الو�سائل( 145 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،48ح .1
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املجوزة للعمل والتعامل معهم :منها ما هو مطلق جلميع احلاالت،
والروايات ِّ
ومنها ما هو مقيد بحالة� ،أو خ�صو�صية عامة� ،أو �شخ�صية ،تتعلق باملتعر�ض للوالية
والعمل.
خمت�صا
ومقت�ضى القاعدة هنا � ً
املقيد .فيكون اجلواز ًّ
أي�ضا حمل املطلق على ِّ
منهيا عنه ،مبقت�ضى مطلقات املنع.
باملقيد ،ويكون فاقد القيد ًّ
واملتح�صل من ذلك هو� :إنه ال �شك يف جواز وم�شروعية العمل والتعامل،
تكلي ًفا وو�ض ًعا ،مع احلكومات اجلائرة (غري ال�شرعية) يف اجلملة ،يف حدود القيود
التي و�ضعها ال�شارع يف هذا ال�ش�أن باخل�صو�ص� ،أو علم من ال�شارع  -ب�أدلة
�أخرى  -وجوب اعتبارها ورعايتها..
كما ال �شك يف حرمة العمل والتعامل معها يف حدود القيود املقت�ضية
للحرمة ،التي وردت يف هذا ال�ش�أن باخل�صو�ص� ،أو علم من ال�شارع  -ب�أدلة
�أخرى  -وجوب اعتبارها ،ورعايتها.
وهنا يقع الكالم يف مقامني:

املقام الأول :يف طبيعة اجلواز واحلرمة ،و�إن احلكم الأ�صلي الأويل للعمل
والتعامل هو اجلواز والإباحة هنا ،واحلرمة طارئة ب�سبب بع�ض العناوين الثانوية،
�أو �إن احلكم الأ�صلي الأويل ،للعمل والتعامل هو احلرمة ،والإباحة طارئة ب�سبب
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بع�ض العناوين الثانوية� ،أو ال هذا وال ذاك ،و�إمنا هناك مو�ضوعان حمكومان
بحكمني �أحدهما حكمه اجلواز ،والآخر حكمه احلرمة.
وعلى تقدير القول ب�أ�صالة احلرمة و�أوليتها ،فهل هي ذاتية �أو نف�سية؟
فنقول� :إن العمل مع «والة اجلور» (والية وتعامالً) تارة يلحظ باعتبار ماهيته
املطلقة (الال ب�شرط الق�سمي) و�أخرى يلحظ باعتبار ماهيته املتحققة يف اخلارج يف
ت�شخ�صاتها الثالث (الال ب�شرط الق�سمي ،والب�شرط ال ،والب�شرط �شيء).
�أما العمل باالعتبار الأول :فال ينبغي �أن يكون مور ًدا لبحث الفقيه؛
لأن املاهية بهذا االعتبار لي�ست مور ًدا للأحكام ال�شرعية؛ لأنها لي�ست فع ًال
جانحيا  -لتكون مور ًدا للتكليف ،و�إمنا هي جتريد ذهني ال
ب�شريا -
ًّ
جارحيا �أو ًّ
ًّ
يت�صف بحكم؛ لأن مورد عمل الفقيه هو الأحكام ال�شرعية واملوجودات من
�أفعال الب�شر ،و�أ�شياء الطبيعة ،مبا هي مو�ضوعات ومتعلقات للأحكام ال�شرعية.
و�أما االعتبار الثاين :ففي امل�س�ألة احتماالت
الأول� :أن يكون ال�شارع قد الحظ العمل على نحو (الال ب�شرط) وحكم
عليه باجلواز �أ�صالً ،وتكون احلرمة ثابتة ب�سبب عرو�ض وطر ّو بع�ض العناوين
واملالزمات بالعنوان الثانوي ،ويف هذه احلالة يكون مقت�ضى الأ�صل عند ال�شك
حمرم هو الإباحة.
يف طر ّو عنوان َّ

262

يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

262

الثاين :عك�س الأول ب�أن يكون ال�شارع قد حكم عليه �أ�ص ًال باحلرمة ،وتكون
الإباحة طارئة بالعنوان الثانوي ب�سبب عرو�ض لبع�ض العناوين واملالزمات ،ويف
هذه احلالة يكون مقت�ضى الأ�صل ،عند ال�شك يف حتقق العنوان املحلل هو احلرمة.
الثالث� :إن ال�شارع مل يالحظ العمل ويحكم عليه بنحو (الال ب�شرط) ،و�إمنا
الحظ العمل مع «والة اجلور» مبا هو مكتنف بالعناوين واملالزمات ،ملو�ضوعني،
(((
حكما
�أو �سنخني من العمل مع «والة اجلور» حكم على �أحدهما بالإباحة ً
أوليا .ويف هذه احلالة يكون
أوليا ،وحكم على الآخر بالتحرمي ً
أ�صليا � ًّ
حكما � ًّ
أ�صليا � ًّ
� ًّ
مقت�ضى الأ�صل العملي عند ال�شك يف حلّية العمل �أو حرمته ،لل�شك يف قيد
من القيود ،هو احللّية من جهة الرباءة ،ويكون املرجع هو الأدلة العامة الدالة على
الإباحة واحلل.
وعند مراجعة روايات امل�س�ألة ،يت�ضح لنا بعد االحتمال الثالث ،فال يظهر
منها وجود مو�ضوعني متمايزين ذا ًتا وعنوانًا حمكومني بحكمني خمتلفني ،بل
مت�شخ�صا تارة بالوالية
يظهر �أن ثمة مو�ضو ًعا واح ًدا هو العمل مع «والة اجلور»
ً
على (الأهواز) مثالً ،ويحكم يف بع�ض الروايات باحلرمة ،و�أخرى باحلل ،وثالثة
ومت�شخ�صا تارة �أخرى بت�أجري اجلمال� ،أو بالبناء ،مثالً،
بالوجوب� ،أو اال�ستحباب،
ً
ويحكم يف بع�ض الروايات باحلل ،ويف بع�ضها الآخر باحلرمة ،ويك�شف هذا من
((( �سنخني� :أ�صلني( .م).
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�أن ال�شارع مل يالحظ مو�ضوعني ويحكمهما بحكمني بل املالحظ يف جميع
احلاالت مو�ضوع واحد ،هو العمل مع «والة اجلور».
ويبقى االحتماالن الآخران.
والظاهر من مالحظة جمموع الروايات ون�سبة بع�ضها �إىل بع�ض هو كما
�سيت�ضح من الكالم يف املقام الثاين :رجحان االحتمال الأول ،و�أن احلكم الأ�صلي
الأويل للعمل مع «والة اجلور»  -والية وتعام ًال  -هو الإباحة ،وقد ي�ستحب ،وقد
يجب ،و�إمنا يحكم باحلرمة ب�سبب عرو�ض بع�ض العناوين واملالزمات عليه� ،أو
ب�سبب خ�صو�صيته يف ال�شخ�ص املتعر�ض للوالية والعمل.
ولو ذهبنا �إىل ترجيح االحتمال الثاين  -وهو كون احلكم الأ�صلي الأويل
هو احلرمة  -فهل هي حرمة ذاتية �أو نف�سية؟
ذهب العالمة (الطباطبائي)  -على ما حكي عنه يف (اجلواهر) � -إىل �أن
الوالية من قبل اجلائر حمرمة ذا ًتا فهي من املحرمات العقلية من قبيل حرمة
الظلم ،فال تقبل التخ�صي�ص بوجه من الوجوه ،وال جتوز �إال يف موارد ال�ضرورة
واال�ضطرار.
والظاهر �أن امل�شهور هو �أنها لي�ست حمرمة ذا ًتا ،بل حرمتها نف�سية ك�سائر
املحرمات ال�سمعية التي جعل ال�شارع عليها احلرمة من الأفعال ،والأ�شياء،
والنوايا.
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واحلق كما عرفته وتعرف �أن العمل مع «والة اجلور» لي�س حمر ًما ذا ًتا وال
نف�سا ،و�إمنا هو مباح ذا ًتا ،و�إذا كان ثمة من حرمة فهي حرمة نا�شئة من اجلعل
ً
ال�شرعي ،ولي�س من حكم العقل ،ف�إن غاية ما ي�ستقل العقل ،بقبحه الذاتي
ويالزم ذلك حرمته الذاتية عند ال�شارع ،هو الظلم ،ومن الوا�ضح �أنه ال توجد
مالزمة ذاتية بني العمل مع «والة اجلور» وبني مفهوم الظلم ،ليكون هذا العمل
دائما لهذا املفهوم ويكون من م�صاديقه التي ي�شملها حكم العقل بالقبح
جت�سي ًدا ً
الذاتي وحكم ال�شرع ،امل�ستفاد منه ،املنك�شف به ،باحلرمة الذاتية.
وقد تبني لك �أنه ال حمل لهذا النزاع �إذ �إن احلكم الأ�صلي الأويل للعمل
مع «والة اجلور» ،هو احلل والإباحة.
وال ي�ستقيم بناء على ما ذكرنا ،ما ذهب �إليه �سيدنا الأ�ستاذ الإمام (اخلوئي)
(((
مبنيا على القول باحلرمة النف�سية
يف جمل�س الدر�س ،وحرره املقررون لأبحاثه ًّ ،
من �أن الن�سبة بني عنوان الوالية من قبل اجلائر ،وبني حتقق هذه الأعمال املحرمة،
واليا من قبل اجلائر ،ولكنه ال يعمل �شي ًئا
هي العموم من وجه ،فقد يكون �أحد ً
من الأعمال املحرمة  -و�إن كانت الوالية من قبل اجلائر ال تنفك عن املع�صية
غالبا  -وقد يرتكب غري الوايل �شي ًئا من هذه املظامل الراجعة �إىل �ش�ؤون الوالة
ً
وطلبا للمنزلة عندهم ،وقد يجتمعان ،ب�أن يت�صدى الوايل نف�سه لأخذ
تزل ًفا �إليهمً ،
الأموال وقتل النفو�س وارتكاب املظامل .ورتب على ذلك ا�ستحقاق املتويل من
((( م�صباح الفقاهة 436 /1 ،و 437و ،438تقرير املريزا حممد علي التوحيدي ،املطبعة احليدرية ،النجف
1374هـ 1954 -م.
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متوليا  -لعقابني؛ �أحدهما :على
قبل اجلائر � -إذا ارتكب مع�صية من جهة كونه ً
نف�سيا ،والآخر :على املع�صية املرتكبة.
الوالية باعتبارها حمر ًما ًّ
املقام الثاين :يف تف�صيل امل�ستفاد من جمموع الروايات يف امل�س�ألة على
�ضوء القواعد العامة يف ال�شريعة .ونقدم لذلك بذكر �أمور:
الأول :قد ثبت بالأدلة اخلا�صة من الكتاب وال�سنة ،ويف الفقه وعلم
أي�ضا� ،أن حكم «والة اجلور» غري �شرعي؛
الكالم .كما دلت روايات هذه امل�س�ألة � ً
لأنهم ال والية لهم يف �أنف�سهم على النا�س تربر توليهم احلكم ،ومل ي�ستمدوا
�شرعيتهم من الن�ص عليهم من النبي  ،والإمام املع�صوم .
الثاين :قد ثبت بالأدلة اخلا�صة من الكتاب وال�سنة ،ويف الفقه وعلم
الكالم ،حرمة االعرتاف ب�شرعية حكم «والة اجلور» ،وحرمة تربير وجوده
وا�ستمراره بالر�ضى واالختيار ،بل ثبت حرمة الر�ضى به ،مبا يزيد على كونه � ًأمرا
واق ًعا.
الثالث :قد ثبت بحكم العقل الذي جاءت على طبقة الأدلة اخلا�صة من
الكتاب وال�سنة ،حرمة ارتكاب الظلم من قبل كل �أحد �ضد كل �أحد ،وحرمة
امل�شاركة فيه ،واملعاونة عليه ،من قبل كل �أحد.
الرابع :قد ثبت بدليل العقل والنقل يف ال�سنة ال�شريفة ،وبناء العقالء
املح�ض من قبل ال�شارع ،وجوب حفظ النظام العام حلياة املجتمع ،وحرمة
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الإخالل به ،وحرمة الت�سبب يف حدوث الفو�ضى العامة� ،أو يف وجه من وجوه
حياة املجتمع .ولذا فقد ذهبوا �إىل �أن حفظ النظام واجب يف نف�سه و�إن مل يقارنه
واجب �آخر� ،أو م�ستحب ،فقالوا يف ال�صناعات  -مث ًال � -إنها جتب حلفظ النظام
حمتاجا �إىل التك�سب .وال�صناعات يف عرف
كفاية �أو عي ًنا ،و�إن مل يكن ال�صانع ً
الفقهاء كل املهن والأعمال احلرة التي يحتاجها املجتمع ،وكذلك احلال يف
الزراعة ،و�ش�ؤونها ،وما يتعلق بها.
اخلام�س :قد ثبت بالأدلة اخلا�صة من الكتاب ،وال�سنة ،والإجماع ،وجوب
حفظ وحدة الأمة الإ�سالمية من الت�صدع واالنق�سام ،وحفظ (دار الإ�سالم)،
و�صيانة الإ�سالم يف مقابل الكفار واملنافقني ،وثبت حرمة كل ما ي�ؤدي �إىل
�إ�ضعاف امل�سلمني من الأفعال ،واملواقف امل�ؤدية �إىل الفرقة واالختالف امل�ؤدي
�إىل ت�صدع املجتمع وانق�سامه.
ال�ساد�س :قد ثبت بالأدلة اخلا�صة ،من الكتاب وال�سنة� ،أن الأ�شياء
كلها ،والأفعال كلها  -عدا الظلم  -على الإباحة الأ�صلية ،و�أن حكمها يف �أ�صل
الت�شريع الإلهي هو الإباحة ،و�أن التحرمي واملنع هو الذي يطر�أ عليها� ،إما ب�أنف�سها،
و�إما بطر ّو عناوين ثانوية عليها ،فحلية العمل الب�شري مرتبطة بحرية الب�شر وت�سخري
الطبيعة لهم ،وال يرفع اليد عن هذه احللية �إال بدليل.
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ال�سابع� :إن الأخبار املانعة يف امل�س�ألة ظاهرة ،بل �صريحة يف �أن التحرمي
غيبيا ،فكون احلكم يف امل�س�ألة تعبدي
واملنع فيها لي�س ًّ
تعبديا ،ولي�س ً
حكما ًّ
جدا ،بل معلوم العدم ،وهو كذلك يف جميع ما يت�صل بال�سيا�سات املتعلقة
بعيد ًّ
باحلكم ،واملجتمع ال�سيا�سي ،و�ش�ؤون املجتمع ،واالقت�صاد ،ومكا�سب العباد،
ومعاي�شهم ،وعالقاتهم .وهذا �أمر البد للفقيه من مراعاته يف كل عملية ا�ستنباط،
وال يعني ذلك جتاوز الن�صو�ص والقواعد العامة والأ�صول ،وال يعني ا�ستنباط
العلل وقيا�سها كما ال يخفى.
�إذا تبني لك ذلك فنقول:
�إن الظاهر من مالحظة جمموع الروايات الواردة يف �ش�أن العمل مع «والة
اجلور»  -والية وتعام ًال  -هو م�شروعيته ،و�إباحته يف نف�سه ،لالعتبارات العامة
واخلا�صة التي �سنذكرها ،وتقدمت الإ�شارة �إىل بع�ضها عند عر�ض الروايات.
و�أما حرمة العمل مع «والة اجلور» ف�إن امل�ستفاد من جمموع الروايات �أنها
لي�ست مطلقة و�إمنا هي خا�صة بثالثة موارد فقط ال تتعداها �إىل غريها ،وكل ما
عداها من املوارد فهو على الإباحة التي دلت عليها �أدلة الإباحة الأ�صلية جلميع
الأ�شياء والأفعال  -عدا الظلم  -ودلت عليها باخل�صو�ص الأخبار اخلا�صة يف
امل�س�ألة.
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وموارد املنع الثالثة هي:
 -1ما �إذا كانت الوالية من قبل احلاكم اجلائر� ،أو التعامل معه يت�ضمن� ،أو يالزم
االعرتاف ب�شرعيته ،و�شرعية �سلطته ،وكونه يتمتع بحق احلكم .وهو ما �صرحت
به .رواية (حتف العقول).
وما يت�ضمن االعرتاف بال�شرعية ،ويدل عليها من قبيل عمل (حممد بن
م�سلم الزهري) الذي َّندد به الإمام زين العابدين .
وما يالزم االعرتاف بال�شرعية هو ما �إذا كان عمل العامل يف واليتهم
وحكومتهم� ،أو تعامله ينعك�س يف �أذهان النا�س من جهة خ�صو�صيته يف �شخ�ص
العامل ،ومكانته يف املعار�ضة ال�شيعية ،جتعل النا�س يعتقدون ،ويتولد لديهم
انطباع ،ب�أن احلكم �صالح و�شرعي ،و�إال ملا عمل فيه� ،أو تعامل معه فالن.
ومثل هذا يف روايات املنع ،من تويل الواليات من قبل اجلائر ،واملنع من
التعامل بالأعمال احلرة معه كثري ،وهذه الروايات ال ميكن �أن ي�ستفاد منها حكم
كلي عام لأنها تت�ضمن �أحكا ًما جزئية حتدد املوقف ال�شرعي لأ�شخا�ص ب�أعيانهم،
ولي�ست يف مقام بيان حرمة �أ�صل العمل والتعامل.
وهذا من قبيل رواية (�صفوان اجلمال) ،و(�أبي ب�صري) .وقد تقدم ذكرهما،
ولعل من هذا القبيل رواية (احل�سن الأنباري) املتقدمة حيث منع من العمل
طيلة �أربع ع�شرة �سنة ،ومل ي�ؤذن له فيه �إال تقية لال�ضطرار خوف القتل.
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ورواية (يون�س بن يعقوب) ،عن ال�صادق  ،قال:
«قال يل �أبو عبد اهلل « :ال تعنهم على بناء م�سجد»((( .ف�إن هذه
الروايات و�أمثالها ،وردت يف منع �أ�شخا�ص من العمل والتعامل ،ال �شك يف
جاللتهم ،ومت�سكهم بال�شرع ،والتزامهم به ،وامتناعهم عن الظلم ،وتوقِّيهم من
الوقوع فيه ،ولكن موقعهم يف حركة املعار�ضة ال�شيعية يجعلهم � -إذا عملوا مع
احلكام  -ي�سبغون �شرعية على النظام ،وي�ستمد منهم قوة معنوية و�سيا�سية،
�شرعيا يف نظر عامة النا�س.
ويجعله ًّ
وهذا  -كما ذكرنا  -ال ي�ستفاد منه حكم كلي ،و�إال لزم احلكم باملنع
جدا ،بل معلوم العدم،
على كل متعامل ،ولو كان بقا ًال� ،أو بناء ،وهو بعيد ًّ
ل ِعل ِْمنا القطعي بال�سرية القطعية على التعامل مع ه�ؤالء احلكام من قبل التجار،
وال�صناع ،ودلت على ذلك طوائف من الأخبار ذكرنا بع�ضها �آن ًفا .وال يتوهم �أن
رواية (ابن� أبي يعفور) ،عن ال�صادق  (((تدل على خالف ما ذكرنا.
 -2ما �إذا كان العمل مع «والة اجلور»  -والية وتعام ًال  -يوجب وقوع العامل
والتعامل يف مبا�شرة ظلم النا�س ،والعدوان عليهم� ،أو يجعله ً
�شريكا يف ظلمهم� ،أو
((( الو�سائل( 30 - 129 /120 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،42ح  .8طرق ال�شيخ الثالث يف هذه الرواية �إىل (ابن
�أبي عمري) ح�سنة .قال ال�سيد (اخلوئي) ...« :بناء امل�سجد لهم نحو من تعظيم �شوكتهم ،فيكون كم�سجد
(ال�ضرار)( ،»...م�صباح.)29 /1 ،
((( الو�سائل( 129 /120 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،42ح .60
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يجعله معي ًنا للحاكم الظامل على ظلمه .وهذا من قبيل ما ورد يف رواية (ابن حمزة)
املتقدمة يف الكاتب عند بني �أمية ،و�صرحت به رواية (حتف العقول) ،و�صرحت
به  -بل�سان التعليل  -رواية (ابن �أبي يعفور) املتقدمة.
 -3ما �إذا كان العامل واملتعامل �ضعي ًفا يف �شخ�صيته ،ويف مناعته الدينية،
دينيا يف حياتهم ،و�سلوكهم ،فقد وردت
والأخالقية� ،أو كان من غري امللتزمني ًّ
روايات يف منع �أمثال ه�ؤالء ،وت�ضمنت عدم ر�ضى الإمام  عن عملهم .ومن
املعلوم �أن هذا الل�سان يف الأخبار لي�س يف مقام بيان حرمة �أ�صل العمل على
نحو احلكم الكلي ،و�إمنا هي ناظرة �إىل خ�صو�صية الأ�شخا�ص العاملني ،من حيث
�ضعف �شخ�صياتهم� ،أو عدم التزامهم الديني ،مما ي�ؤدي بهم يف حالة عملهم مع
ال�سلطان اجلائر �إىل ممار�سة الظلم على النا�س ،وخمالفة نهج العدالة الإ�سالمية.
وقد وردت يف هذا املورد جملة من الروايات:
 -1منها رواية (داود بن زربي) ،عن موىل لعلي بن احل�سني  قال:
«كنت بالكوفة ،فقدم �أبو عبد اهلل  احلرية ،ف�أتيته ،فقلت :جعلت
فداك! لو كلمت داود بن علي� ،أو بع�ض ه�ؤالء ،فادخل يف بع�ض هذه الواليات،
فقال :ما كنت لأفعل� »...إىل �أن قال« :جعلت فداك! ظننت �أنك �إمنا كرهت
ذلك خمافة �أن �أجور و�أظلم ،و�أن كل امر�أة يل طالق ،وكل مملوك يل حر ،وعلي
وعلي �إن ظلمت �أح ًدا� ،أو جرت عليه (على �أحد) ،و�إن مل �أعدل .قال :كيف
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قلت؟ ف�أعدت عليه الأميان ،فرفع ر�أ�سه �إىل ال�سماء فقال :تناول ال�سماء �أي�سر
عليك من ذلك»(((.
وزمان �صدور الرواية هو �أوائل الدولة العبا�سية ،بقرينة ذكر (داود بن علي).
وقد طلب ال�سائل من الإمام التدخل لدى ال�سلطة لي�سندوا �إليه �إحدى الوظائف
يف الدولة اجلديدة ،فرف�ض الإمام ذلك لأنه مل يثق �أن ال�سائل يقوى على جتنب
الوقوع يف الظلم واجلور ،فالرواية تت�ضمن حكم حالة خا�صة هي حالة هذا ال�سائل،
كليا لكل �شخ�ص.
ولي�س ً
حكما ًّ
 -2ومنها رواية (حممد بن عذافر) ،عن �أبيه ،قال:
«قال �أبو عبد اهلل  :يا عذافر! نبئت �أنك تعامل �أبا �أيوب والربيع ،فما
حالك �إذا نودي بك يف �أعوان الظلمة؟ قال :فوجم �أبي ،فقال له �أبو عبد اهلل 
ملا ر�أى ما �أ�صابه� :أي عذافر! �إمنا خوفتك مبا خوفني اهلل  به! قال حممد :فقدم
�أبي ،فما زال مغمو ًما مكروبًا حتى مات»(((.
وهذه الرواية �صادرة يف زمان املن�صور العبا�سي ،بقرينة ذكر الربيع فيها ،وهو
م�شهورا بالظلم �ضد املعار�ضة ال�شيعية ،و�أهل
من �أكرب �أركان عهد املن�صور .وكان
ً
البيت  -عليهم ال�سالم  -خا�صة .والرواية ك�سابقتها يف كونها تت�ضمن موقف
((( الو�سائل( 136 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،45ح .4
((( الو�سائل( 128 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،42ح .3
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الإمام من حالة خا�صة هي حالة (عذافر) الذي يبدو �أنه كان يعاون الربيع يف
حكما عا ًّما لكل حالة و�شخ�ص.
ظلمه ،وا�ضطهاده للمعار�ضة .وال تت�ضمن الرواية ً
 -3ومنها رواية (حميد) ،قال:
«قلت لأبي عبد اهلل � :إين وليت عمالً ،فهل يل من ذلك خمرج؟
فقال :ما �أكرث من طلب املخرج من ذلك فع�سر عليه ،قلت :فما ترى؟ قال� :أرى
�أن تتقي اهلل  ، وال تعد (تعود)»(((.
والرواية ظاهرة يف �أن ال�سائل ي�س�أل عن و�ضعه اخلا�ص يف العمل الذي
تواله ،فهي من قبيل رواية (ابن زربي) املتقدمة ،تت�ضمن حكم ال�سائل ،ولي�س
حكما عا ًّما يف هذا ال�ش�أن .واملخرج الذي �س�أل عنه ال يظهر من الرواية �أنه خمرج
ً
من �أ�صل العمل معهم ،و�إمنا مما يت�ضمنه هذا العمل من �أمور خمالفة لل�شرع ،ولذا
�أمره الإمام بعدم العودة.
 -4ومنها رواية (م�سعدة بن �صدقة) ،قال:
«�س�أل رجل �أبا عبد اهلل  عن قوم من ال�شيعة يدخلون يف �أعمال
ال�سلطان ،يعملون لهم ،ويحبونهم ،ويوالونهم؟ قال :لي�س هم من ال�شيعة ،ولكنهم
من �أولئك .ثم قر�أ �أبو عبد اهلل هذه الآية :ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ...ﮊ ((( [املائدة.]78 /
((( الو�سائل( 136 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،45ح .5
((( الو�سائل( 138 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،45ح .10
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والرواية �صريحة فيما ذكرناه من �أن الأ�شخا�ص ال�ضعفاء الذين ت�ؤدي بهم
الوالية �إىل الوقوع يف الظلم ،هم الذين يحرم عليهم العمل مع «حكام اجلور» .بل
ميكن �أن ي�ستفاد من الرواية كون ه�ؤالء القوم الذين �أ�شار �إليهم ال�سائل يت�صرفون
بنحو ي�سبغ ال�شرعية على النظام اجلائر ،وذلك لقول ال�سائل( :يوالونهم) ،ومن
حكما عا ًّما يتجاوز
جهة ا�ست�شهاد الإمام  بالآية الكرمية ،وال تت�ضمن الرواية ً
احلالة التي ميثلها امل�س�ؤول عنهم و�أمثالهم.
 -5ومنها رواية (علي بن �أبي حمزة) املتقدمة عن الكاتب عند بني �أمية ،وقال
كثريا ،و�أغم�ضت يف مطالبه» ،ف�إن الظاهر
عن نف�سه�« :أ�صبت من دنياهم ما ًال ً
منها كون الإمام  بينَّ حكم عمل الأ�شخا�ص الذين يظلمون ،ويعاونون على
الظلم ،ويت�صرفون على �أ�سا�س �أن احلاكم اجلائر حاكم �شرعي.
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�ضمن،
ظلما� ،أو م�شاركة ومعاونة عليه ،وكل �شخ�ص
�أو يالزم ،اعرتافًا بال�شرعية� ،أو يكون ً
�ضعيف ال�شخ�صية غري ملتزم بال�شرع ،ونهج العدالة الإ�سالمية) .والأخبار املانعة
جميعها واردة يف بيان حكم هذه املوارد.
وفيما عدا هذه املوارد ،ف�إن امل�ستفاد من الروايات �إباحة العمل مع «حكام
اجلور»  -والية وتعام ًال  -وقد ي�ستحب ،وقد يجب العمل والتعامل معهم ،ب�سبب
عرو�ض بع�ض امل�صالح العامة� ،أو الظروف اخلا�صة.
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فكل ما ال يت�ضمن �أو ال يالزم االعرتاف بال�شرعية ،مل يدعم النظام القائم
بالظلم وخمالفة ال�شرع ،بل كان العامل ملتز ًما بالعدل على قاعدة ال�شرع ،فلي�س
يف روايات امل�س�ألة داللة على املنع من العمل  -والية وتعام ًال  -مع احلكومات غري
ال�شرعية على مذهب ال�شيعة ،ملجرد �أنها حكومات غري �شرعية باعتبار قيامها على
قاعدة خمالفة لأئمة �أهل البيت  -عليهم ال�سالم  -الذين هم احلكام ال�شرعيون.
بل �إن امل�ستفاد من الروايات هو احلكم مب�شروعية العمل مع هذه احلكومات
وجوازه ،تكلي ًفا وو�ض ًعا ،ب�شرط كون املتويل ملن�صب من املنا�صب يف هذه
احلكومات ،ملتز ًما مبنهج العدل الإ�سالمي ،فال يظلم النا�س عمو ًما ،وال يظلم
املعار�ضة (ال�شيعية)� ،أو �أية معار�ضة �أخرى ،وال يعتدي عليها ،وال يظلم �ضعفاء
النا�س ا�ستجابة لأهواء احلكام الذين ال �شك يف �أنهم يجورون على النا�س،
ويظلمونهم بوا�سطة �أعوانهم الظلمة.
وظهورا ،مع بيان املالك
وقد دل ما عدا الأخبار املانعة ،على اجلواز� ،صراحة ً
يف اجلواز واملنع ،وبع�ض الأخبار املانعة دلت على اجلواز ،فحوى ومفهو ًما.
فما دل �صراحة على ذلك ،مع بيان املالك فيه ،رواية (عبد اهلل بن �سليمان
النوفلي) ،ورواية (زيد ال�شحام) ،والروايات الواردة يف بيع ال�سالح ،واالنخراط
يف اجلهاز الع�سكري ،وغريها.
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بنية
والأخبار التي �صرحت بربط م�شروعية العمل مع احلكومات الظاملة َّ
العامل ،ناظرة �إىل ما ذكرناه.
فتارة يعمل العامل وهو يقرن ب�شرعية النظام ،ويت�صرف على نحو يعتقد
�شرعيته� ،أو ال يكون كذلك ،ولكنه يظلم ،وي�شارك احلاكم يف ظلمه ،ويعينه عليه،
فهذا يكون عمله حمر ًما ،وهو مو�ضوع للروايات الناهية ،والرادعة عن العمل مع
«والة اجلور».
وتارة يكون عمله لغري ذلك ،وال يت�ضمن �أو يالزم االعرتاف بال�شرعية،
ظلما� ،أو معونة عليه ،بل يكون لفر�ض االرتزاق من العمل� ،أو يكون
وال يت�ضمن ً
لفر�ض الربوز االجتماعي وال�سيا�سي� ،أو لأي داع �آخر م�شروع ،وهو يعلم �أنه
يع�صم نف�سه من الوقوع يف خمالفة نهج العدالة ،ف�إن عمله يكون م�شرو ًعا ،وجائ ًزا،
تكلي ًفا وو�ض ًعا.
بل �إن بع�ض الروايات دلت على احلث والرتغيب على الدخول يف
الأعمال والواليات يف هذه احلكومات ،من قبيل رواية (�أبي بكر احل�ضرمي)،
ومن قبيل الروايات التي ورد فيها حث بع�ض الوالة على �أن يتخذوا �أعوانهم
وكتابهم من ال�شيعة.
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واخلال�صة

�إن امل�ستفاد من جمموع الروايات ،ون�سبة بع�ضها �إىل بع�ض� ،أمران:
أ�صليا من �صرف العمل
الأول� :إن هذه الروايات ال تت�ضمن ً
أوليا � ًّ
حكما � ًّ
مع «والة اجلور» �سواء يف ذلك العمل احلكومي� ،أو الأعمال احلرة ،بل هي دالة
على �أن العمل م�شروع ومباح يف اجلملة �إذا مل يت�ضمن� ،أو يالزم االعرتاف
بال�شرعية ،ومل ي�ؤد �إىل الظلم ،واملعاونة عليه ،فلي�س يف البني حكم تعبدي غيبي.
الثاين� :إن م�صب املنع يف الروايات الدالة على التحرمي ،هو االعرتاف
ب�شرعية ه�ؤالء احلكام ،وحكمهم ،وما يالزم العمل معهم من ظلم النا�س.
وعلى هذا الأ�سا�س فالعمل يف اجلهاز احلكومي� ،أو الدخول معهم يف
الأعمال احلرة� ،إذا كان يت�ضمن اعرتافًا ب�شرعية «والة اجلور»� ،أو ي�ؤدي عمل
العامل معهم �إىل �إعطاء انطباع عام بالر�ضى والقبول  -كما لو كان العامل
�شخ�صية لها ت�أثري على قناعات الر�أي العام � -أو كان العامل معهم ظاملًا يف نف�سه،
�أو معي ًنا للحاكم الظامل على ظلمه ،ففي هذين الفر�ضني يكون العمل والتعامل
حرا ًما من جهة حرمة االعرتاف بال�شرعية ،وحرمة الظلم ،ولي�س من جهة حرمة
العمل نف�سه.
وي�ستثنى من حكم احلرمة يف هذه احلالة ،حالة ال�ضرورة للخوف على
النف�س� ،أو غري ذلك من موارد ال�ضرورة ،وهي احلالة التي وردت فيها �أخبار التقية
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الواردة يف امل�س�ألة ،كما هو �صريح رواية (احل�سن بن احل�سني الأنباري) ،عن الإمام
الر�ضا  املتقدمة ،وغريها؛ حيث �إن التقية تكون يف احلاالت غري امل�شروعة
التي تق�ضي بها ال�ضرورة ،و�أما يف احلاالت امل�شروعة فال معنى للتقية فيها.
و�أما �إذا كان العمل معهم ال يت�ضمن اعرتافًا بال�شرعية وال يالزم ذلك،
وال ي�ؤدي �إىل ارتكاب الظلم ،واملعاونة عليه ،ف�إن الروايات دالة على م�شروعية
العمل و�إباحته ،والية كان �أم تعامالً .وهذا هو مقت�ضى الأدلة العامة يف ال�شريعة
على �إباحة الأ�شياء والأعمال  -عدا الظلم  -ولي�س يف روايات امل�س�ألة ما يقت�ضي
تخ�صي�صا.
تقيي ًدا زائ ًدا على ما ذكرناه ،وال
ً
(ج) االعتبارات اليت الحظها أئمة أهل البيت يف قضية العمل والتعامل مع
«حكام اجلور»:

يظهر من كرثة الروايات التي وردت يف م�س�ألة العمل والتعامل مع «والة
اجلور» من قبل ال�شيعة� ،أن هذه امل�س�ألة كانت مو�ضع اهتمام �شديد من قبل �أئمة
�أهل البيت  -عليهم ال�سالم ،ومن قبل قيادات ال�شيعة ال�سيا�سية ،واالجتماعية،
ومن قبل عامتهم.
وهذا �أمر طبيعي ،فال�شيعة منذ بداية العهد الأموي  -بعد ا�ست�شهاد الإمام
احل�سني  - مثلوا املعار�ضة الرئي�سة للنظام احلاكم يف املجتمع الإ�سالمي.
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وقد �أدت بهم معار�ضتهم �إىل �أن ا�ضطهدوا ،وطوردوا ،وقمعوا من قبل النظامني
الأموي والعبا�سي ،ب�صورة قلما �شهد لها التاريخ مثي ًال من نظام حاكم جتاه جماعة
معار�ضة.
ومل يكن ال�شيعة جماعة �صغرية ميكن �إبادتها� ،أو ميكن �أن تكيف نف�سها يف
نظام مغلق ي�ؤدي بها �إىل االن�سحاب من احلياة العامة للأمة الإ�سالمية ،بل كانوا
كبريا من الأمة ميثل جميع فئاتها من م�ستوى الأمراء ،والعلماء ،ورجال
ً
جزءا ً
املال ،والزراعة� ،إىل احلرفيني ،والفالحني الب�سطاء ،بحيث ال ميكن تكوين جمتمع
مغلق ين�سحبون �إليه من ج�سم الأمة الإ�سالمية ،ولو �أمكن ذلك حلالت دونه
العقيدة الإ�سالمية التي دانوا بها ،و�أخل�صوا لها ،وحر�صوا على نقائها وطهارتها،
وحاولوا �أن ي�صوغوا حياتهم على هداها ،ب�أمانة و�إخال�ص و�صدق ،كلفتهم �أن
يكونوا معار�ضة ،و�أن يتحملوا �أ�شنع اال�ضطهادات واملطاردة ،يف �سبيل �أمانتهم
واجبا ،وال تبيح االنف�صال
للإ�سالم .و�شريعة الإ�سالم جتعل من وحدة امل�سلمني ً
عن الأمة الإ�سالمية.
كون �إ�شكالية معقدة للمعار�ضة
هذا الواقع مبا له من اجلوانب املختلفة َّ
ال�شيعية ،ولقياداتها الدنيا ،ولقيادتها العليا املتمثلة ب�أئمة �أهل البيت – عليهم
ال�سالم.
فمن جهة يوجد حكام غري �شرعيني ميثلون � ًأمرا واق ًعا يف املجتمع ال�سيا�سي
الإ�سالمي ،يحكمون با�سم الإ�سالم ،وي�سيطرون على موارد القوة القمعية
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واالقت�صادية يف املجتمع .وه�ؤالء احلكام و�أعوانهم ميار�سون الظلم ال�سيا�سي،
واالجتماعي ،واالقت�صادي ،على الأمة كلها ،باعرتاف قيادات الأمة التي ترى
�شرعيتهم ،وتوايل نظامهم ،ف�ض ًال عن املعار�ضة ال�شيعية.
وال ميكن االعرتاف ب�شرعيتهم ،وال ميكن �إقرارهم على ظلمهم ،والر�ضى
به ،واملعاونة عليه ،و�إال ملا كان ال�شيعة معار�ضة ،بل ملا كان ثمة �أ�سا�س فكري
وفقهي بوجودهم.
كما ال ميكن الر�ضى بظلمهم وجورهم على امل�سلمني ،ف�ض ًال عن امل�شاركة
فيه؛ لأن ذلك خمالف ل�شريعة الإ�سالم ،ولأنه يلغي دور املعار�ضة يف النقد
والت�صحيح.
ومن جهة �أخرى ال�شيعة جزء كبري من الأمة ،يحتاجون �إىل حد �أدنى من
الأمن ال�سيا�سي ،واالعرتاف االجتماعي ،والكفاية االقت�صادية ،ليتمكنوا من
العي�ش الطبيعي ،وال�سالمة االجتماعية  -ال�سيا�سية ،والقدرة على التعامل مع
�سائر �أجزاء الأمة الإ�سالمية ،والتفاعل معها.
وهذا غري ممكن �إطالقًا �إذا كانت هناك قطيعة مع النظام احلاكم ،ومقاطعة له،
�إذ �إن يف هذه احلالة �ستقع املجابهة مع النظام احلاكم ،و�أجهزته القمعية ،والإدارية،
و�ستقع املجابهة مع �سائر الأمة التي تعرتف ب�شرعية النظام �أو ب�ضرورته .وهذا
يتناق�ض مع م�صلحة املعار�ضة ،ومع دورها ،ومع عقيدتها.
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ومن جهة ثالثة كانت املعار�ضة ال�شيعية تواجه حماوالت النظام احلاكم -
العبا�سي بوجه خا�ص  -الخرتاقها �إىل جانب ا�ضطهادها وحماربتها ،وحماوالت
االخرتاق تتمثل:
تارة ب�إغراء �شخ�صيات �شيعية �ضعيفة بتويل وظائف يف الإدارة احلكومية،
و�أخرى بال�ضغط على �شخ�صيات قوية بتويل وظائف من هذا القبيل ،والهدف من
ذلك هو اكت�ساب والء املعار�ضة ،و�إدخال البلبلة يف �صفوفها ،و�إعطاء انطباع لدى
الر�أي العام ب�أنه �شرعي معرتف ب�شرعيته من قبل جميع فئات املجتمع.
وقد وقف الأئمة بقوة يف وجه هذه املحاوالت ،فزجروا عن تويل الواليات
من قبل «حكام اجلور» ب�صورة عامة ،بالن�سبة �إىل غري امللتزمني ،وذوي ال�شخ�صيات
ال�ضعيفة ،وذموا من دخل منهم يف هذه الواليات ،و�أمروا البع�ض برتكها.
و�أما ال�شخ�صيات املرموقة ،القوية ،فقد راعوا فيها حاجة املعار�ضة و�ضروراتها،
ف�شجعوا يف بع�ض احلاالت على تويل الواليات ،ومنعوا يف حاالت �أخرى.
اجلمال) ،ومل
و�شمل هذا املوقف الأعمال احلرة كما حدث لـ (�صفوان َّ
يجيزوا لأحد من ه�ؤالء ،العمل والتعامل �إال يف حاالت التهديد التي تقت�ضي
التقية كما يف حالة (احل�سن الأنباري).
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وقد واجه �أئمة �أهل البيت  -عليهم ال�سالم  -وهم القيادة العليا لهذه
املعار�ضة  -هذه الإ�شكالية باحلل الذي ذكرناه والذي روعيت فيه جميع جوانب
امل�شكلة على �أ�سا�س ما تقت�ضيه العقيدة الإ�سالمية ،وال�شريعة الإ�سالمية.
ويظهر من بع�ض الروايات الواردة يف امل�س�ألة ،ومن بع�ض القواعد العامة يف
ال�شريعة ،التي وردت يف الكتاب وال�سنة� ،أن الأئمة  -عليهم ال�سالم  -الحظوا،
يف معاجلتهم لهذه امل�شكلة ،جملة من االعتبارات الأ�سا�سية املبدئية يف الإ�سالم،
وهي:
 -1وحدة الأمة الإ�سالمية :متثل وحدة الأمة الإ�سالمية �إحدى الركائز الكربى
يف اخلط ال�سيا�سي لأئمة �أهل البيت ،وقد �ضحوا يف �سبيلها بالكثري منذ الإمام
مرورا بجميع الأئمة بني هذين القطبني،
علي  ،و�إىل الإمام الثاين ع�شر (عج)ً ،
ابتداء من الإمام احل�سن  وت�ضحيته العظمى وغريه من الأئمة.
فكلما كان الإ�سالم  -عقيدة و�شريعة  -مبن�أى عن خطر التحريف ،كان
وحر�صا على
الأئمة يلزمون جانب امل�ساملة مهما �أ�صابهم من حمن وا�ضطهادً ،
وجتنبا لأية مواجهة يف داخل الأمة.
وحدة الأمة �أن ي�صيبها ت�صدع� ،أو اختاللً ،
وقد وجه الأئمة �شيعتهم على هذه العقيدة ،وعظَّ موا من �ش�أنها ،وحذروا
من الإخالل بها ،ومن مناذج توجيههم رواية (ه�شام الكندي) ،عن الإمام
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ال�صادق  املتقدمة ،وغريها كثري ،من قبيل ما رواه (علي بن جعفر) ،عن
�أخيه الإمام مو�سى بن جعفر  ،عن علي  قال:
ال�س َّنة ،وفراق اجلماعة»(((.
«ثالث موبقات :نكث ال�صفقة ،وترك ُّ
وقد ذهب بع�ض الفقهاء الأجالء �إىل �أن املراد من (اجلماعة) خ�صو�ص
ال�شيعة ،وا�ستدل على ذلك مبا ورد من �أن «اجلماعة �أهل احلق و�إن كانوا قليالً،
كثريا» كما روي عن الإمام علي .
والفرقة �أهل الباطل و�إن كانوا ً
وما روى (علي بن جعفر) ،عن �أخيه الإمام مو�سى بن جعفر  ،عن
النبي « :من فارق جماعة امل�سلمني ،فقد خلع ربقة الإ�سالم ،قيل :يا ر�سول
اهلل! وما جماعة امل�سلمني؟ قال :جماعة �أهل احلق و�إن قلوا»(((.
وما ورد يف (كنز العمال) ،عن (�سليم بن قي�س العامري) ،قال:
عليا عن ال�سنة ،والبدعة ،وعن اجلماعة ،والفرقة ،فقال:
«�س�أل (ابن الكواء) ًّ
« ...واجلماعة واهلل جمامعة �أهل احلق و�إن قلوا ،والفرقة جمامعة �أهل الباطل ،و�إن
كرثوا»(((.
((( م�سائل علي بن جعفر� ،ص  ،345ح ( 850امل�ستدركات) ،حتقيق وجمع م�ؤ�س�سة �آل البيت  -عليهم ال�سالم،
ط� .أوىل 1410هـ 1990 -م.
((( بحار الأنوار( 67 /27 ،كتاب الإمامة).
((( كنز العمال( 378 /1 ،كتاب الإميان) ،باب  ،2ح.1644
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�أقول :مقت�ضى التحقيق يف امل�س�ألة خالف هذا الفهم ،فال ميكن حمل
اجلماعة ،يف هذه الأخبار ،على فر�ض �صحتها ،و�صدورها عن النبي ،
والأئمة  -عليهم ال�سالم ،بهذا الذيل التف�سريي ،ومل يكن من زيادات الرواة
من �أتباع املذاهب ،على خ�صو�ص ال�شيعة الإمامية؛ لأن هذه الروايات لي�ست
ناظرة �إىل م�س�ألة االعتقاد املتعلقة بق�ضية احلكم والإمامة ،بل هي ناظرة �إىل امل�س�ألة
ال�سيا�سية  -املجتمعية ،وهي ق�ضية وحدة الأمة.
فما يقابل (�أهل احلق) ،لي�س خمالفو ال�شيعة يف املذهب ،بل الذي يقابلهم،
هو النظام الظامل الذي يواجه الأمة.
خروجا
ولذا :ف�إن خروج الإمام احل�سني  ،وزيد بن علي  ،مل يكن ً
خروجا على النظام الظامل احلاكم،
عن الأمة� ،أو على املخالفني لل�شيعة ،و�إمنا كان ً
الذي ي�ضطهد الأمة �سواء فيها ال�شيعة ،وغريهم ،وتقف الأمة منه موقف الرف�ض،
والإدانة ،و�إن كان بع�ضها �ساك ًتا عن االحتجاج والثورة.
وال يخفى �أن لكل �أهل مذهب� ،أو فرقة� ،أن يعتربوا �أنهم (اجلماعة) دون
غريهم من امل�سلمني ،لأنهم هم (�أهل احلق) ،فلهم �أن ين�ش ُّقوا عن بقية امل�سلمني،
ويف هذا ما فيه من ال�ضرر ،واخلطر ،على جمموع الأمة ،كما ال يخفى ،وهو ي�شرف
بالفقيه على القطع بخالفه.
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وال �شك يف �أن املوقف ال�سلبي من النظام احلاكم� ،سي�ؤدي �إىل حالة
مواجهة معه ،و�إىل جمابهة مع قاعدته املوالية له يف الأمة ،وهذا ي�ؤدي �إىل جمابهة
دائما ،و�أمروا
يف داخل الأمة ،وهو ما جتنبه �أئمة �أهل البيت  -عليهم ال�سالم ً -
ال�شيعة بتجنبه.
 -2متا�سك املجتمع الإ�سالمي ال�سيا�سي :وهذا اعتبار �آخر �أ�شد خ�صو�صية
يف وحدة الأمة ،فقد تكون الأمة موحدة على امل�ستوى الأيديولوجي ،ولكن
مت�صد ًعا ،وغري متما�سك.
جمتمعها ال�سيا�سي يكون ّ
دائما على حفظ متا�سك
وقد حر�ص �أئمة �أهل البيت  -عليهم ال�سالم ً -
املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،وقوته ،ومناعته يف وجه �أعدائه .ومن هنا �إجازاتهم
لالتجّ ار بال�سالح مع الأنظمة احلاكمة ،و�إجازتهم للغزو واملرابطة ،وربط م�شروعية
ذلك بالنية ،والنهي الذي ورد يف هذا ال�ش�أن يف حالتني:
�إحداهما :النهي عن بيع ال�سالح يف الفتنة ،ووجهه وا�ضح؛ لأنه يزيد
من حدة االنق�سام والت�صدع ،واملوقف ال�شرعي من الفتنة  -عند العجز عن
الإ�صالح  -هو التجنب واالعتزال.
وثانيهما :النهي عن بيع ال�سالح عندما يكون النظام اجلائر يف حرب
قمعية مع املعار�ضة املحقة .وقد تقدمت بع�ض ن�صو�ص هذا االعتبار فيما �سبق
من �أبحاث هذا الكتاب.
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وقد �أ�شار �أ�ستاذنا الإمام (اخلوئي) �إىل هذين االعتبارين بقوله:
«�إن ظاهر غري واحدة من الروايات م�شروعية التقية ملطلق التوادد والتحبب،
و�إن مل يرتتب عليها دفع ال�ضرر عن نف�سه� ،أو عن غريه ،فيدل بطريق الأولوية على
جواز الوالية عن اجلائر تقية لدفع ال�ضرر عن امل�ؤمنني»(((.
ونحن نوافقه يف اال�ستنتاج واال�ستظهار من الروايات ،ونخالفه يف كون هذه
الروايات لبيان �أحكام التقية ،بل هي  -فيما ن�ستظهر منها  -لبيان احلكم املولوي
الواقعي.
 -3حفظ النظام العام حلياة املجتمع :حفظ النظام العام حلياة املجتمع هو �إحدى
الأولويات الكربى يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وهو �أمر جتب مراعاته ،بقطع النظر عن
املوقف ال�سيا�سي من النظام احلاكم ،وال مالزمة بينهما ،فقد يكون املوقف من
النظام احلاكم هو املعار�ضة ،ويجب  -مع ذلك  -حفظ النظام العام حلياة املجتمع،
ويحرم الإخالل به� ،سواء يف ذلك امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة بالنظام العام للحياة
اليومية ،والعامة ،و�أنظمة اخلدمات الكربى للمجتمع ،ومراعاة الأنظمة اجلزئية
يف امل�سائل ال�صغرية ،من قبيل �أنظمة ال�سري� ،أو الأمانة يف االمتحانات املدر�سية.
مو�سع(((.
وتف�صيل الكالم يف ذلك يحتاج �إىل بحث َّ
((( م�صباح الفقاهة.449 /1 ،
((( مل يحرر الفقهاء هذه امل�س�ألة يف عنوان خا�ص ،مع �أنها من امل�سلَّمات الفقهية عندهم ،ومع �أنها من �أهم م�سائل
الفقه ،ف�إنها تت�صل بامل�س�ألة ال�سيا�سية من جانب ،وامل�س�ألة االجتماعية من جانب ،وتالب�س احلياة اليومية =
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وقد راعى �أئمة �أهل البيت  -عليهم ال�سالم  -هذا االعتبار يف موقفهم
من م�س�ألة العمل ،والتعامل مع «والة اجلور» ،كما ي�ستفاد من مالحظة جمموع
الأخبار الواردة يف ق�ضايا العمل ،والزراعة ،والتجارة ،و�سائر املكا�سب ،بالإ�ضافة
�إىل روايات امل�س�ألة يف جميع �أق�سامها ،من قبيل بيع ال�سالح ،وغريه.
ومن الوا�ضح �أن مقاطعة ال�سلطة يف كل عمل وتعامل ،من قبل جزء كبري
من الأمة ،ي�ؤدي �إىل �إخالل بالنظام العام حلياة املجتمع ،وقد ي�ؤدي �إىل جمابهة
مع النظام ،ومع املجتمع ،وقد ي�ؤدي �إىل تعطيل م�صالح كثرية ت�ؤثر على �سري احلياة
الطبيعي.
وما يتوهم منه خالف ذلك من قبيل رواية (ابن �أبي يعفور) ،عن
ال�صادق  ،قال:
«كنت عند �أبي عبد اهلل � ،إذ دخل عليه رجل من �أ�صحابنا ،فقلت له:
جعلت فداك! �إنه رمبا �أ�صاب الرجل منا ال�ضيق� ،أو ال�شدةُ ،فيدعى �إىل البناء يبنيه،
�أو النهر يكريه� ،أو امل�سناة ي�صلحها ،فما تقول يف ذلك؟ فقال �أبو عبد اهلل :
وكاء و�إن يل ما بني البتيها ،ال ،وال
ما �أُحب �أين عقدت لهم عقدة� ،أو وكيت لهم ً
= للم�سلم من جميع وجوهها ،خا�صة يف املجتمع احلديث الذي يقوم على التنظيم الدقيق للخدمات والأن�شطة.
ومل يتعر�ض الفقهاء لها �إال َع َر ً�ضا يف مقام اال�ستدالل على بع�ض الآراء ،بوجوب حفظ النظام� ،أو حرمة
(حجية الظن).
الإخالل بالنظام ،كما هو ال�ش�أن يف �أبحاثهم يف دليل ان�سداد باب العلم عند بحثهم يف م�س�ألة َّ
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ِمدة بقلم! �إن �أعوان الظلمة يوم القيامة يف ُ�سرادق من نار حتى يحكم اهلل بني
العباد»(((.
ال وجه له ،ف�إن ذيل الرواية قرينة على �أن املنهي عنه هو املعونة على الظلم،
ولي�س مطلق العمل ،وحرمة املعونة على الظلم ال�شك فيهما ،و�إمنا الكالم يف
ظلما ولي�س �إعانة عليه.
العمل الذي لي�س ً
ومع املناق�شة يف ذلك �إن مورد الرواية �أن يكون املدعو �إىل هذه الأعمال
لي�س العمال �أنف�سهم و�إمنا املدعو هو (املتعهد واملقاول) ح�سب امل�صطلح العامي،
املتعارف ،وهو الذي يجمع العمال ،وهذا املتعهد قد يكون ممن ذكرنا �أن لهم �ش�أنية
يف املعار�ضة ال�شيعية ،جتعل عمله مع الوايل اجلائر يرتك انطبا ًعا بالر�ضى واالعرتاف
بال�شرعية� ،أو يكون ممن ال يتورعون عن الوقوع يف الظلم لعدم التزامهم� ،أو �ضعف
�شخ�صياتهم ،كما يحتمل من مورد الرواية �أن يكون النهر� ،أو البناء� ،أو امل�سناة،
كثريا ،فيحرم العمل فيها
من الأمكنة املغ�صوبة من �أ�صحابها ،كما كان يحدث ً
لأنه معونة للظامل ،ومع هذه االحتماالت تكون الرواية جمملة.
 -4حماية املعار�ضة من اال�ضطهاد الأمني ،واالقت�صادي :كان النظام الأموي
والعبا�سي ي�ضطهدان املعار�ضة ال�شيعية ب�ألوان من املطاردة ،والت�ضييق االقت�صادي،
بحيث كانت �سالمتهم وحياتهم مهددتني ،وكانت �أموالهم وم�صادر رزقهم عر�ضة
((( الو�سائل( 129 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،42ح .6
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للنهب والإتالف .وقد حفلت كتب التاريخ بذكر الفظائع التي ارتكبها هذان
النظامان يف حق ال�شيعة ،طيلة عهديهما ،عدا فرتات ق�صرية من الأمن وال�سالمة
كانت تعقبها موجات اال�ضطهاد ،والقتل ،والتجويع.
وقد حر�ص الأئمة على �أن يكون للمعار�ضة مرتكزات يف اجلهاز احلاكم،
بتويل رجال من ال�شيعة لبع�ض الوظائف احلكومية  -يف جميع امل�ستويات
والقطاعات  -املهمة والب�سيطة ،ليدر�أوا عن ال�شيعة بع�ض االعتداءات التي كان
يقوم بها �ضدهم رجال النظام ال�سيا�سيون ،والإداريون ،والع�سكريون.
ومن الروايات الدالة على هذا االعتبار �صحيحة (علي بن يقطني) ،عن
الإمام الكاظم ،قال:
«قال يل �أبو احل�سن مو�سى بن جعفر � :إن هلل تبارك وتعاىل مع ال�سلطان
�أولياء يدفع بهم عن �أوليائه»(((.
ونالحظ �أن هذه الظاهرة كانت �أكرث برو ًزا يف عهد النظام العبا�سي،
والدخول يف الوظيفة احلكومية يف هذه احلالة ،عمل �سيا�سي قد ميار�سه الإن�سان
مببادرة منه ،وقد ميار�سه ب�أمر من قيادة املعار�ضة ،وهو يف احلالني عمل م�شروع،
ولكن ثمة فرقًا يف امل�شروعية.
((( الو�سائل( 139 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،46ح  1و.5
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فالظاهر �أن الأول :هو الذي عرب عنه الفقهاء ب�أنه مكروه ،ونحن ال نرى
الكراهة باملعنى امل�صطلح ،بل هو عمل �سيا�سي �صحيح ،ولكن  -لأنه عمل
�سيا�سي  -كان ينبغي �أن ي�صدر عن قرار قيادي ،ولي�س مببادرة �شخ�صية ،ومما يدل
على ذلك :رواية (حممد بن �أبي ب�صري) ،عن الإمام ال�صادق  ،ومثله عن
الر�ضا  ،قال:
«�سمعته يقول :ما من جبار �إال ومعه م�ؤمن يدفع اهلل  به عن امل�ؤمنني،
وهو �أقلهم حظًّ ا يف الآخرة»(((.
ورواية (يون�س بن عمار) ،قال:
«و�صفت لأبي عبد اهلل  من يقول بهذا الأمر ممن يعمل عمل ال�سلطان،
فقال:
�إذا ولوكم يدخلون عليكم املرفق ،وينفعونكم يف حوائجكم؟ قال :قلت:
منهم من يفعل ذلك ،ومنهم من ال يفعل .قال :من مل يفعل ذلك منهم فابر�أوا
منه ،برئ اهلل منه»(((.
((( الو�سائل( 134 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،44ح .4
((( الو�سائل( 142 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،146ح ،12وخرب (زياد بن �أبي �سلمة) ،عن الإمام مو�سى بن
جعفر  ،امل�صدر نف�سه� ،ص  ،140ح .9
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واملثال البارز يف احلالة الثانية :هو مثال (علي بن يقطني) الذي حاول �أن
يرتك الوظيفة التي ي�شغلها ،فكتب �إىل الإمام مو�سى بن جعفر  يقول:
وزيرا لهارون  -ف�إن
«�إن قلبي ي�ضيق مما �أنا عليه من عمل ال�سلطان  -وكان ً
�أذنت ،جعلني اهلل فداك ،هربت منه» .فرجع اجلواب« :ال �آذن لك باخلروج من
عملهم ،واتق اهلل� ،أو كما قال»(((.
وقد حمل �أ�ستاذنا الإمام (اخلوئي) ،جميع ما دل من الروايات ،على جواز
وقيد بها ما دل على حترمي العمل
الوالية من قبل اجلائر ،على هذا االعتبار فقطَّ ،
احلكومي ،فقال:
« ...الأخبار املتظافرة الظاهرة يف جواز الوالية من قبل اجلائر للو�صول �إىل
ق�ضاء حوائج امل�ؤمنني ،وبع�ضها و�إن كان �ضعيف ال�سند ،ولكن يف املعترب منها
غنى وكفاية .وبهذه الأخبار تقيد املطلقات الظاهرة يف حرمة الوالية من قبل
اجلائر على وجه الإطالق»(((.
�أقول :وقد عرفت �أن الأمر �أو�سع مما ذكره ،و�أن الأئمة  -عليهم ال�سالم -
كانوا ي�ساهمون يف حفظ الأمة ،و�صيانة م�صاحلها الكربى ،مبا يتجاوز النظرة
املحدودة �إىل املعار�ضة.
((( الو�سائل( 143 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،46ح .16
((( م�صباح الفقاهة.438 /1 ،
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 -5ك�سب العي�ش� :أجاز الأئمة  -عليهم ال�سالم  -العمل مع «والة اجلور» -
والية وتعام ًال  -مراعاة العتبار ك�سب العي�ش .وهذا االعتبار قد روعي باعتباره
قاعدة عامة حلكم العمل مع «والة اجلور» ،يف احلدود التي تقدم ذكرها.
أي�ضا ،من قبيل رواية
وقد وردت الن�صو�ص يف بع�ض احلاالت اخلا�صة � ً
(حممد بن عي�سى العبيدي) ،قال:
«كتب (�أبو عمرو احلذَّ اء)� ،إىل �أبي احل�سني  ،وقر�أت الكتاب واجلواب
بخطه ،يعلمه �أنه كان يختلف �إىل بع�ض ق�ضاة ه�ؤالء ،و�أنه �صيرَّ �إليه وقوفًا ،ومواريث
بع�ض ولد العبا�س� ،أحياء و�أموا ًتا ،و�أجرى عليه الأرزاق ،و�أنه كان ي�ؤدي الأمانة
�إليهم .ثم �إنه بعد �أن عاهد اهلل� ،أن ال يدخل لهم يف عمل ،وعليه م�ؤونة ،وقد تلف
�أكرث ما كان يف يده ،و�أخاف �أن ينك�شف عنه ما ال �أحب �أن ينك�شف من احلال،
ف�إنه منتظر �أمرك يف ذلك ،فما ت�أمر به؟ فكتب � إليه:
«ال عليك و�إن دخلت معهم ،اهلل يعلم ونحن ما �أنت عليه»(((.
ومنها رواية (�أبي بكر احل�ضرمي) ،عن ابن �أبي ال�سمال (ال�شمال/
ال�سماك) ،و�شبان ال�شيعة(((.
ومنها الروايات التي تربط م�شروعية العمل بالنية ،وقد تقدم ذكر بع�ضها.
((( الو�سائل( 143 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،46ح .14
((( امل�صدر نف�سه( 157 /12 ،ما يكت�سب به) ،باب  ،51ح .6
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ومنها الروايات العامة على جواز االجتار ،و�شراء الغالت ،وقد تقدمت
الإ�شارة �إليها.
 -6التقية :تقدم الكالم عن اعتبار التقية يف م�س�ألة العمل مع «والة اجلور».
ون�ضيف هنا نكتة مهمة وهي� :إن التقية لي�ست �أ�سا�س �شرعية العمل وجوازه مع
«والة اجلور» ،فقد عرفت �أن جواز العمل حكم �أويل �أ�صلي يف ال�شريعة ،ولي�س
حكما بالعنوان الثانوي ب�سبب عرو�ض عنوان التقية.
ً
�إن اعتبار التقية يف هذه امل�س�ألة يجري يف املوارد الثالثة التي ا�ستفدناها من
�أخبار امل�س�ألة ،ففي هذه املوارد �إذا عر�ض عنوان التقية جاز العمل  -املمنوع منه
بح�سب احلكم الأويل  -بالعنوان الثانوي.
ولعل هذه االعتبارات  -كلها �أو معظمها  -تف�سر املوقف الذي اتخذه �أئمة
�أهل البيت  -عليهم ال�سالم ،بعد ا�ست�شهاد الإمام احل�سني  ،من احلكومات
القائمة يف عهودهم ،وهو عدم ا�ستعمال القوة امل�سلحة يف معار�ضة الأنظمة القائمة.
وقد خل�ص ال�شيخ (الطو�سي) هذا املوقف ،فقال:
«كان املعلوم من حال �آبائه  -املهدي املنتظر (عج)  -ل�سالطني الوقت،
وغريهم� ،أنهم ال يرون اخلروج عليهم ،وال يعتقدون �أنهم يقومون بال�سيف ،ويزيلون
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مهديا لهم .ولي�س ي�ضر ال�سلطان
الدول ،بل كان املعلوم من حالهم �أنهم ينتظرون ًّ
اعتقاد من يعتقد �إمامتهم� ،إذا �أمنوهم على ملكهم ،ومل يخافوا جانبهم»(((.
النظرة اجلزئية ،والنظرة ال�شمولية التكاملية ،يف الدرا�سة الفقهية ،وعملية
اال�ستنباط:

�إن النبي  ،باعتباره مبل ًغا وم�شر ًعا ،والأئمة  -عليهم ال�سالم ،باعتبارهم
حفظة لل�شريعة ،وم�شرعني يف م�ساحات الفراغ الت�شريعي ،مهمتهم هي :بيان
الأحكام الكلية العامة للأمة ،ولي�س الأحكام اجلزئية للأفراد� ،أو اجلماعات.
وهذه الأحكام الكلية يف ال�شريعة كلها هي من�ضمة �إىل العقيدة «كلٌّ
واحد» ،كما قدمنا يف بع�ض ف�صول هذا الكتاب ،مرتابطة فيما بينها يف عالقات
داخلية بني جميع جماالت ال�شريعة الإ�سالمية يف حياة الفرد ،والأ�سرة ،واجلماعة.
ظهورا يف جمال الت�شريع ال�سيا�سي -
وهذا الرتابط والتكامل �أ�شد ً
املجتمعي ،واالقت�صادي� ،إذ ي�ستحيل يف هذا املجال عزل ن�شاط ،فالأن�شطة كلها
متفاعلة ،متوا�صلة .وهذا يقت�ضي من الفقيه �أن يواجه امل�سائل بنظرة �شمولية
وتكاملية تلحظ و�ضع املجتمع ،وما يرتبط به من ق�ضايا ،وم�سائل.
((( الغيبة� ،ص  /200ط .النجف1385 ،هـ.

294

يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

294

وقد درج الفقهاء  -وال�شيعة منهم بوجه خا�ص  -على مواجهة امل�سائل يف
عملية اال�ستنباط ،بنظرة فردية جزئية ،تالحظ كل م�س�ألة م�ستقلة بذاتها ،ومبعزل
عن غريها من امل�سائل التي يرتبط بها ،ومبعزل عن مالحظة احلاالت العامة
واخلا�صة التي تكتنف مو�ضوع امل�س�ألة ،ودون مالحظة الواقع االجتماعي -
ال�سيا�سي  -االقت�صادي الذي �صدرت فيه الن�صو�ص الت�شريعية اخلا�صة بامل�س�ألة.
وقد جروا على هذا النهج يف كثري من امل�سائل ،ومنها م�س�ألة العمل مع
«والة اجلور» ،ف�أدى بهم ذلك يف مقام اال�ستنباط �إىل نتائج غري دقيقة ،وغري
متكاملة ،ومنها م�س�ألة االحتكار ،وغري ذلك.
د -خالصة واستنتاج:

ويتلخ�ص املوقف الفقهي ال�شيعي من احلكومات غري ال�شرعية ،يف ع�صر
ح�ضور وظهور الأئمة املع�صومني ،على م�ستويني:
الأول :امل�ستوى النظري من مبد�أ ال�شرعية ،ومن الظلم الذي ميار�س بقوة
ال�سلطة.
الثاين :امل�ستوى العملي من م�س�ألة التعامل.
�أما على امل�ستوى الأول :فاملوقف الفقهي مبدئي وحا�سم ،وهو عدم �شرعية
ه�ؤالء احلكام وحكمهم ،وعدم م�شروعية �أي التزام ب�شرعيتهم ،وعدم م�شروعية
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�أي عمل معهم يت�ضمن االعرتاف بال�شرعية �أو يالزمه .وحترمي الظلم بجميع
�أ�شكاله ،وحترمي امل�شاركة فيه ،وحترمي املعاونة عليه.
و�أما على امل�ستوى الثاين :فقد �أجاز الأئمة  -عليهم ال�سالم  -يف حال
ظهورهم ،العمل مع هذه احلكومات وفيها  -يف نطاق ما يق�ضي به االلتزام
بامل�ستوى الأول  -انطالقًا من االعتبارات التي تقدم بيانها.
وهذا املوقف العملي من الأئمة املع�صومني ميكن �أن يعني �أحد �أمرين:
الأول� :إعطاء �شرعية ل�سلطة ه�ؤالء احلكام باملقدار الذي تق�ضي به
االعتبارات التي تقدم بيانها  -من حفظ وحدة الأمة ،وحفظ النظام العام حلياة
املجتمع ،وحمايته من التفكك ،وال�ضعف ،والغزو اخلارجي ،وغريها .ويكون
التعامل معهم م�شرو ًعا مبقدار ما ل�سلطتهم من امل�شروعية يف احلدود املذكورة.
الثاين� :إعطاء �شرعية لتعامل امل�سلمني مع ه�ؤالء احلكام ،وعمل امل�سلمني
يف نظامهم ،باملقدار الذي يحقق هذه االعتبارات.
والفرق بني الأمرين وا�ضح.
والأمر الثاين :و�إن كان ي�ستبطن الأمر الأول� ،إال �أنه يختلف عنه يف �أنه ال
يقر ،وال يعرتف ،ب�أية �شرعية ل�سلطة ه�ؤالء احلكام ب�صورة مبا�شرة.
والظاهر من الأدلة املتقدمة هو الثاين .وهذا هو الظاهر من فتاوى الفقهاء.
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ابتداء من �أقدمهم الذين عا�صروا �آخر عهد الإمام
فقد �أفتى فقهاء ال�شيعة ً
احل�سن الع�سكري  ،وعا�شوا يف ع�صر الغيبة ال�صغرى للإمام الثاين ع�شر 
بجواز التعامل مع احلكومات غري ال�شرعية ،والعمل فيها ،بل �أفتى بع�ضهم بوجوب
ذلك يف بع�ض احلاالت.
فقد ن�ص ال�شيخ املفيد (ت 431هـ) على م�شروعية ذلك((( .وكذلك
ال�شيخ الطو�سي (ت 460هـ) ن�ص على امل�شروعية((( ،وذهب �إىل �أن عدم
امل�شروعية خمت�ص بحالة عدم الوثوق بالعمل على نهج العدل الإ�سالمي كما �أن
أي�ضا((( ،وغريهم(((.
القا�ضي (ابن الرباج) ن�ص على ذلك � ً
هذا هو املوقف الفقهي ال�شيعي ،يف حال ظهور الإمام املع�صوم ،من
احلكومات غري ال�شرعية.
وهذا هو املوقف الفقهي من احلكومات غري ال�شرعية ح�سب املعتقد
ال�شيعي يف م�س�ألة الإمامة  -يف اجلملة  -للموقف الفقهي ال�سني من حكومات
الأمراء املتغلبني ،وحكام الدولة ال�سلطانية الذين مل ي�صلوا �إىل احلكم بالبيعة من
�أهلها.
((( �أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات� ،ص .142 - 141
((( النهاية� ،ص  303 - 301و 357 - 356و 369و.401
((( املهذب.348 - 346 /1 ،
((( �أثبتنا الن�صو�ص الكاملة له�ؤالء الفقهاء وغريهم يف ملحق خا�ص يف �آخر الكتاب.
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وغاية االختالف بني املوقفني هو �أن الظاهر من موقف فقهاء ال�سنة هو:
�إعطاء ال�شرعية له�ؤالء احلكام باملقدار الذي تق�ضي به �ضرورة حفظ النظام،
وحفظ بي�ضة الإ�سالم ،ولي�س �سلب ال�شرعية عنهم مطل ًقا(((.
أي�ضا(((.
ولعل الإمام (الغزايل) ذهب �إىل هذا املوقف � ً
((( الدكتور ر�ضوان ال�سيد ،الأمة واجلماعة وال�سلطة ،ط .دار اقر�أ ،بريوت 1404هـ 1984 -م.
((( راجع االقت�صاد يف االعتقاد ،ط .دار الكتب العلمية ،بريوت ،والدكتور وجيه كوثراين :الفقيه وال�سلطان� ،ص
.33 - 31
ومن املالحظ �أن العالقة بني فقهاء ال�شيعة الأقدمني الذين �أ�شرنا �إىل فتاواهم ،وبني الدولة البويهية ال�شيعية
(447 - 320هـ1055 - 932 /م) ،كانت عالقة �إيجابية ومتينة .من ه�ؤالء الفقهاء :ال�شيخ الكليني (ت
326هـ940 /م) ،وال�شيخ ال�صدوق ابن بابويه القمي (ت 381هـ991 /م) وال�شيخ املفيد (ت 431هـ/
1023م) ،وال�شريف الر�ضي (406 - 359هـ1016 - 970 /م) وال�شريف املرت�ضى (- 966 /436 - 335
1045م) وال�شيخ الطو�سي (ت 460هـ).
عمليا يف كتابه (منهاج الكرامة) ب�سلطان الأ�سرة (الإيلخانية) ويتعامل
كذلك يالحظ �أن العالمة احللي ،يقر ًّ
عمليا ب�سلطة احلكام ال�صفويني يف (�إيران)
معها ،واملحقق (الكركي) و�آخرون من فقهاء ال�شيعة ،يقرون ًّ
ويتعاملون معهم .الحظ الدكتور وجيه كوثراين (الفقيه وال�سلطان).
فما هو املربر الفقهي ال�شرعي لدعم هذه احلكومات �إىل درجة تعطي االنطباع باالعرتاف ب�شرعيتها ،مع �أنها
كحكومات اخلالفة العبا�سية ال متثل احلكم ال�شرعي وف ًقا للمعتقد ال�شيعي يف م�س�ألة الإمامة ،وحكم الإمام
املع�صوم وال ميكننا �إال القول  -من وجهة النظر الفقهية  -ب�أن املوقف احلقيقي الواقعي واحد يف احلالني،
وهذه احلكومات غري �شرعية ،وال يجوز االعرتاف ب�شرعيتها .والعمل فيها ،والتعامل معها ،حمكومان باحلكم
نف�سه الذي ذكرناه بالن�سبة �إىل حكومات الأمويني ،والعبا�سيني ،وغريها من احلكومات املماثلة غري ال�شيعية.
وغاية الأمر يف الفرق بني هذه احلكومات ،وتلك ،هو يف درجة التعامل ،ولي�س يف طبيعته ،فطبيعة التعامل
واحدة ،ولكن احلكومات ال�شيعية كانت ال ت�ضطهد ال�شيعة  -و�إن كانوا من الناحية النظرية ميثلون معار�ضة
لها  -فكان التعامل معها �أي�سر ،واالنفتاح عليها �أكرب .واحلق �إن هذه امل�س�ألة م�شكلة حتتاج �إىل مزيد بحث
تاريخي ،وبحث يف التطابق بني الر�أي الفقهي ،واملوقف العملي ،لدى ه�ؤالء الفقهاء .والبد من الإ�شارة هنا
�إىل م�سلك ال�شهيد الثاين ،زين الدين اجلبعي العاملي مع العثمانيني (ال�سلطان �سليمان) ،و�سعيه للتعاون
معهم (كوثراين  -م�صدر �سابق) ،والبحث عن املبنى الفقهي لهذا املوقف.
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وقد ظهر يف الفقه ال�سيا�سي ال�سني تيار مت�شدد يف موقفه من احلكام غري
ال�شرعيني الذين مل ي�صلوا �إىل ال�سلطة عن طريق ال�شورى ،و�إمنا ا�ستولوا على
ال�سلطة بالقوة والغلبة ،فقد ظهرت جماعة حترم املكا�سب يف ظل �أئمة اجلور� ،أو
الأئمة الذين مل ي�صلوا �إىل ال�سلطة عن طريق ال�شورى .بل �إن تلك اجلماعة التي
تزعمها (عبدك ويزيد ال�صوفيان) مل حترم احلركة من �أجل الك�سب فقط ،بل
أي�ضا الأنكحة ،واملهور ،و�سائر الت�صرفات ،يف ظل الإمام غري ال�شرعي(((.
حرمت � ً
وقد تعر�ض (�أبو احل�سن الأ�شعري) لذكر هذا الر�أي ،فقال:
«واختلفوا يف املكا�سب ،هل هي جائزة� ،أم ال؟ فقال قائلون بتحرمي
املكا�سب ،والتجارات ،وقالوا :ال يجوز بيع ،وال �شراء ،حتى يظهر الإمام على
الدار ويق�سمها؛ لأن الأ�شياء التي فيها ،ال ملك للنا�س عليها لف�سادها ،ولكون
الغ�صب والظلم فيها.
«وهم يرون �أن ي�س�ألوا النا�س ما يكفيهم لقوتهم ،وما ف�ضل عن ذلك مل
يروا �أخذه .ولي�س ي�س�ألون النا�س على �أن النا�س ميلكون �شي ًئا عندهم ،ولكنهم
�إذا نظروا �إىل �أنف�سهم تتلف� ،س�ألوا النا�س �شي ًئا ،و�أقاموا ما ي�أخذونه مقام امليتة
للم�ضطر.
((( الوحدة ،واجلماعة ،وال�سلطة� ،ص  ،135د .ر�ضوان ال�سيد ،دار اقر�أ ،بريوت 1404هـ 1984 -م.
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«وهذا قول طوائف من (املعتزلة) .وهو مذهب قوم تكا�سلوا عن التجارات.
وقد جرى جمراهم قوم من �أهل التوكل ،وتركوا الأعمال ،وتكا�سلوا عنها ،وقالوا:
�إذا توكلنا حقيقة التوكل ،جاءتنا �أرزاقنا ،وا�ستغنينا عن اال�ضطراب»(((.
ومن الوا�ضح �أن قول الأ�شعري (�إن هذا مذهب قوم تكا�سلوا عن
�شخ�صيا له ،بينما املوقف يف �أ�سا�سه موقف فقهي � -سيا�سي.
التجارات) ميثل ر� ًأيا
ًّ
و�أما مذهب �أهل التوكل ،فال عالقة له بالفقه ال�سيا�سي ،بل هو نزعة زهدية .وال
يبعد �أن يكون الر�أي الفقهي يف الإمام اجلائر قد ان�ضوت((( فيه نزعات �أخرى
ذات مغا ٍز �أخرى ،غري �سيا�سية.
وقد ا�ستمر هذا التيار يعبرّ عن نف�سه �إىل القرن اخلام�س ،و�إن ب�صورة �أكرب
مي ًال �إىل الت�سوية بني الواقع القائم (غري ال�شرعي) ،وبني النظرية.
فقد عرب (�أبو عبد اهلل احلليمي ،ت 403هـ) ،وهو تلميذ للإمام الأ�شعري،
عن هذا التيار الذي يعترب �أن �أ�سا�س �شرعية الإمام هو العقد من �أهل االختيار،
والبيعة من عامة امل�سلمني ،وذهب �إىل �أنه �إذا وجد �إمام عادل ،غري قاهر ،ي�سيطر
على طرف من �أطرافه ،متغلب ،ففي هذه احلالة ،ال ت�صح ت�صرفات املتغلب:
((( مقاالت الإ�سالميني� ،ص .468 - 467
((( ان�ضوت :ان�ضمت( .م).
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«ف�إذا كان للنا�س �إمام متغلب ،رجل ،على بلد ،وقهر �أهله على طاعته،
ف�أخذ من م�سلميهم ال�صدقات ،ومن ذمييهم اجلزية ،وز َّوج الأيامي الإناث ،ال
ب�أمر �أوليائهن ،ون�صب القوام على الأيتام ،وق�ضى بني املتخا�صمني ..فما فعل من
ذلك فهو رد ،ولي�س �شيء منه بنافذ».
«�أما �إذا مل يكن للنا�س �إمام ،وظهر رجل ،و�سيطر ،وعدل ،من دون عقد،
م�سوغ �شرعيته.(((»...
وال عهد ،ف�إن ت�صرفاته جائزة وعدله ّ
ولكن التيار الفقهي ال�سائد كان على خالف ذلك ،فقد ركز املحدثون
والفقهاء ال�سنة ،على واجبي الطاعة ،واجلماعة الواحدة ،واعتبار وجود اجلماعة،
وقدرة الإمام على احلفاظ عليهاًّ ،
حمكا ل�شرعيته.
هذا االجتاه وجد التعبري عنه يف كتابات الإمام ال�شافعي (ت 204هـ)
و�أبو يو�سف (ت 182هـ) ،وقد حتددت نظرات (ال�شافعي) و(�أبي يو�سف) متا ًما
عند املحا�سبي (ت 243هـ) يف كتابه (املكا�سب) .فقد رد على �أ�صحاب تيار
(ال�شرعية) ،ف�أكد على �أن العربة يف الإمامة لي�س ب�شكلياتها ،بل مبدى حتقيق
الوظائف التي وجدت لأجلها (الفيء �إقامة الدين ،العدل ،اجلهاد) ،وقال:
((( الأمة ،واجلماعة ،وال�سلطة� ،ص .139 - 138
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«و�أكرث العلماء ،والأغلب يف جميع الأم�صار ،يرون الغزو ،واحلج ،وال�شراء،
والبيع ،واملعامالت ،والوكاالت ،وال�صنائع ،ما�ضية �أب ًدا ،مذ كان �أول الإ�سالم..
وال ي�ضري التقي احلافظ لدينه جور جائر ،وال ظلم ظامل».
ويعود املحا�سبي �إىل ت�أكيد ما روي عن معمر (ت 151هـ) ،من وجوب
حمل ال�سيف للجهاد حتت كل راية مع كل �أمري بر� ،أو فاجر�« ...إنه ما�ض يف كل
ع�صر ويف كل زمان ال يتخلف عن ذلك �إال خمطئ �أو جاهل»(((.
وقرر (الأ�شعري) هذا الر�أي فقال:
«وقال �أكرث النا�س� ،إن املكا�سب من وجهها جائزة �إال فيما عرفناه حرا ًما
بعينه ،ف�أما ما مل نعرفه حرا ًما ،ور�أيناه يف �أيدي قوم ،جاز لنا �أن ن�شرتي منهم،
وجائز لنا البيع ،والتجارة ،والأ�شياء على ظاهرها ،والدار دار �إميان ال يحرم فيها
�شيء �إال ما عرفناه حرا ًما»(((.
(هـ) املوقف الفقهي الشيعي ،من مسألة احلكم يف غيبة اإلمام املعصوم:

�إن املوقف الفقهي الإمامي ،من احلكم الإ�سالمي القائم يف ع�صر ظهور
الإمام املع�صوم ،موقف منطقي ،وف ًقا للمعتقد ال�شيعي يف م�س�ألة الإمامة ،ويحل
م�شكلة التعامل والعمل مع احلكم القائم ،وم�شكلة حفظ وحدة الأمة ،وحفظ
((( الأمة ،واجلماعة ،وال�سلطة� ،ص .136 - 133
((( مقاالت الإ�سالميني� ،ص .468
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النظام العام حلياة املجتمع ،وحفظ متا�سكه ،ويراعي �ضرورات احلياة العامة
واخلا�صة لل�شيعة ،مبا هم معار�ضة �سيا�سية ،بهذا املوقف املركب:
 -1من العمل والتعامل مع احلكم القائم مع عدم االعرتاف ب�شرعيته مطل ًقا،
لالعتبارات التي �أ�شرنا �إليها وتقدم بيانها.
 -2ومن اتباع تعاليم الأئمة املع�صومني  -عليهم ال�سالم  -ال�شرعية فيما عدا
ذلك من �ش�ؤون احلياة العامة واخلا�صة ،يف جمال العبادات وغريها من املعامالت.
ولكن امل�شكلة التي حتتاج �إىل حل على امل�ستوى الفقهي هي املوقف
الفقهي ال�شيعي من م�س�ألة احلكم الإ�سالمي يف ع�صر الغيبة الكربى للإمام
الثاين ع�شر  ،التي ابتد�أت يف �سنة (329هـ) بوفاة �آخر ال�سفراء الأربعة يف
الغيبة ال�صغرى ،وهو (علي بن حممد ال�سمري)(((؛ حيث انقطعت منذ ذلك
احلني كل �صلة مبا�شرة� ،أو غري مبا�شرة لل�شيعة ،مع الإمام الثاين ع�شر .
وهذه امل�شكلة تربز على م�ستويني يف مرحلتني تاريخيتني.
((( بد�أت الغيبة ال�صغرى �سنة (260هـ) .وقد كان االت�صال بني ال�شيعة وبني الإمام يتم بوا�سطة ال�سفراء ،وهم
�أربعة -1 :عثمان بن �سعيد العمري -2 /حممد بن عثمان العمري -3 /احل�سني بن روح النوبختي-4 /
علي بن حممد ال�سمري .وقد امتدت هذه الغيبة �إىل �سنة (329هـ) وانتهت بوفاة ال�سفري الرابع ،وبد�أت
الغيبة الكربى .وقد مت �إعالن هذه الغيبة الكربى يف �آخر ر�سالة تلقاها ال�سفري الرابع من الإمام ،وهي« :ب�سم
اهلل الرحمن الرحيم .يا علي بن حممد ال�سمري� ،أعظم اهلل �أجر �إخوانك فيك ،ف�إنك ميت ما بينك وبني �ستة
�أيام ،فاجمع �أمرك ،وال تو�ص �إىل �أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ،فقد وقعت الغيبة التامة ،فال ظهور �إال بعد �إذن
اهلل تعاىل .و�سي�أتي من يدعي امل�شاهدة قبل خروج ال�سفياين وال�صيحة ،فهو مفرت ،كذاب» وقد تويف ال�سمري
خالل ال�ستة �أيام التي حددتها الر�سالة.
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امل�ستوى الأول يف املرحلة التاريخية:

هذه املرحلة بد�أت ببداية الغيبة الكربى ،وانقطاع االت�صال املبا�شر ،وغري
املبا�شر ،مع الإمام الثاين ع�شر  ،وا�ستمرت طيلة الفرتة التاريخية التي قام
فيها حكم با�سم الإ�سالم يف مناطق التواجد ال�شيعي يف العامل الإ�سالمي ،وتكاد
تكون جميع مناطق (دار الإ�سالم).
وهذه املرحلة ت�شمل بقية عهد اخلالفة العبا�سية املتزامن مع عهد
اخلالفة الأموية يف (الأندل�س) ،واخلالفة الفاطمية يف (�شمال �إفريقية) و(م�صر)
و(�سورية) ،كما يدخل يف هذه املرحلة احلكم العثماين الذي حمل �سمة اخلالفة،
وادعى وراثة اخلالفة العبا�سية ،وحكم با�سم الإ�سالم ،وحمل �شعارات احلكم
الإ�سالمي ،واعتمد يف ت�شريعه القانوين على الفقه الإ�سالمي ،با�سطًا �سلطانه
ال�سيا�سي ،ال�شكلي والواقعي ،على معظم العامل الإ�سالمي .وحيثما قام حكم
با�سم الإ�سالم يرفع �شعاره ،ويدعي تطبيقه!
وعلى م�ستوى هذه املرحلة ف�إن املوقف الفقهي ال�شيعي من هذه ال�صيغ من
تقريبا  -للموقف الفقهي يف حالة
احلكومات ،التي قامت با�سم الإ�سالم ،مماثل ً -
ظهور الإمام املع�صوم.
وغاية الفرق بني املوقفني هي �إنه فيما ال يرجع �إىل ق�ضايا العالقة باحلكم
والدولة ،وفيما عدا ال يت�صل بحفظ النظام العام ،ويتوقف عليه ،ف�إن املرجع  -يف
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هذه املرحلة  -هو الفقيه اجلامع ل�شرائط التقليد لأخذ الأحكام ال�شرعية منه
على م�ستوى الفتوى ،ويف الق�ضاء ،لف�صل اخل�صومات بني املتنازعني ،ويف بع�ض
فقهيا بـ (الأمور احل�سبية) من قبيل الوالية
الق�ضايا الأخرى ،وهي ما ا�صطلح عليه ًّ
على الأوقاف التي ال ويل لها ،والوالية على الأيتام و�سائر القا�صرين الذين ال
ويل لهم ،وغري ذلك من الواليات التي �سي�أتي البحث عنها يف (واليات الفقيه).
و�أما املوقف الفقهي للمذاهب ال�سنية ،فهو موقف من�سجم مع املوقف
الفقهي يف م�س�ألة احلكم بقدر ما يكون احلاكم  -ال�سلطان  -قد ت�سلم ال�سلطة
بطريقة م�شروعة ح�سب الر�أي الفقهي املعتمد يف هذه املذاهب ،وهو البيعة من
�أهلها� ،أو يكون قد ت�سلم ال�سلطة بالقوة والغلبة .وقد ن�ش�أت يف هذه الفرتة يف
الفقه ال�سني م�شكلة الأمراء املت�سلطني ،والدولة ال�سلطانية التي يحكم النا�س
فيها حاكم متكن من اال�ستيالء على احلكم الفعلي بالقوة امل�سلحة ،مع وجود
اخلليفة ال�شرعي الذي مل يعد يتمتع ب�أية �سلطة حقيقية.
وهذه امل�شكلة ت�شبه م�شكلة ال�شيعة مع اخللفاء يف ع�صر ظهور الإمام
املع�صوم.
وقد واجهها الفقهاء ال�سنة بحلول متنوعة ،ومن �أبرز من ت�صدوا لبحثها،
والتما�س احللول الفقهية لها ،الفقيه ال�سيا�سي امل�شهور (�أبو احل�سن املاوردي) يف
كتابه ال�شهري (الأحكام ال�سلطانية).
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امل�ستوى الثاين من املرحلة التاريخية الثانية:

أي�ضا يف غيبة الإمام املع�صوم  ،وتعذر االت�صال
هذه املرحلة هي � ً
املبا�شر ،وغري املبا�شر ،به.
وتفرتق هذه املرحلة عن �سابقتها بزوال احلكم الإ�سالمي ،والنظام
و�شعارا ،عن املجتمع ب�صورة مطلقة ،وقيام حكومات
الإ�سالمي ،مو�ضو ًعا و�شكالًً ،
ال ت�ستمد �شرعيتها من الإ�سالم بوجه من الوجوه.
وقد تكون هذه احلكومة� ،أو تلك ،قائمة على ع�صبية قبلية� ،أو على مبادئ
فل�سفية ود�ستورية خمالفة للإ�سالم �صراحة ،بل ومعادية للإ�سالم باعتباره نظام
حياة ،وم�شروع دولة.
وذلك كما يف حكومات بع�ض الأمراء املتغلبني الذين خرجوا عن طاعة
وتبعية حكومة اخلالفة املركزية حتى من الناحية ال�شكلية ،كما هو �ش�أن بع�ض
�أمراء الأطراف يف نهاية الع�صر العبا�سي الثاين ،وما بعده.
وكما هو ال�ش�أن يف احلكومات التي قامت يف البالد الإ�سالمية قبيل احلرب
العاملية الأوىل كما يف (م�صر) و(الهند) ،وبعد احلرب العاملية الأوىل كما يف �سائر
البالد الإ�سالمية؛ حيث �أقيمت هذه احلكومات على منهج ،وتنظيم ،وتقنني،
الدولة احلديثة يف (الغرب الأوروبي) احلديث.
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ف�إن الإمام املع�صوم غائب بحيث ال ميكن االت�صال املبا�شر ،وغري املبا�شر به،
ادعاء.
وال يوجد حكم �إ�سالمي على الإطالق ،حقيقة ،وال ً
فما هو املوقف الفقهي الذي تقت�ضيه ال�شريعة الإ�سالمية يف هذه احلالة؟
وهذا ال�س�ؤال يواجه  -يف هذه احلالة  -امل�سلمني جمي ًعا ،ولي�س خ�صو�صية
ال�شيعة.
هنا م�ستويان يف النظر �إىل الواقع القائم واملوقف منه:
الأول :هو املوقف ال�شرعي من احلكم غري الإ�سالمي القائم فيما يت�صل
بحفظ النظام العام حلياة املجتمع الإ�سالمي ،وحفظ متا�سك املجتمع.
الثاين :هو املوقف ال�شرعي من م�س�ألة �إقامة حكم �إ�سالمي يف املجتمع
بديل عن احلكم القائم.
�أ َّما بالن�سبة �إىل امل�ستوى الأول:

فالظاهر �إن حكمه ال�شرعي مو�ضع وفاق بني امل�سلمني ،وهو وجوب املحافظة
على املقدار ال�ضروري من النظام العام حلياة املجتمع الإ�سالمي ،وحفظ متا�سك
هذا املجتمع بالتعاون مع ال�سلطات غري الإ�سالمية القائمة احلاكمة ،وذلك لبع�ض
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االعتبارات التي تقدم ذكرها ،وعلى �أ�سا�س �أحد الأمرين اللذين ذكرناهما �ساب ًقا،
وهما:
� -1إعطاء �شرعية ل�سلطة ه�ؤالء احلكام غري الإ�سالميني ،باملقدار الذي يحقق
الهدف املذكور.
� -2إعطاء �شرعية لت�صرف امل�سلمني ،وتعاملهم مع ه�ؤالء احلكام ،باملقدار الذي
يحقق هذا الهدف.
والظاهر �أن الأوفق بالأدلة ال�شرعية هو الثاين ،بل هو هنا �أوىل من احلكومات
الإ�سالمية اجلائرة ،غري ال�شرعية ،على مذهب ال�شيعة الإمامية .ف�إنه �إذا جاز توهم
م�شروعية �إعطاء ال�شرعية حلكام اجلور يف احلكومات الإ�سالمية من جهة قيامها
با�سم الإ�سالم ،ورفعها ل�شعار الإ�سالم ،وتطبيقها ل�شريعة الإ�سالم ،ف�إنه ال جمال
لهذا التوهم يف احلكومات القائمة على �أ�سا�س غري �إ�سالمي ،مو�ضو ًعا ،و�شكالً،
و�شعارا ،وممار�سة ،ب�صورة مطلقة.
ً
و�أما بالن�سبة �إىل امل�ستوى الثاين:

ف�إن مقت�ضى ما تقدم بيانه يف الف�صول ال�سابقة ،وما ذكرناه من �أدلة العقل،
والنقل ،والإجماع ،هو وجوب العمل لإقامة حكم �إ�سالمي.
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فقد عرفت �أن على امل�سلمني ،مبقت�ضى �إميانهم الإ�سالمي  -عقيدة و�شريعة -
�أن ميتثلوا ،وينفذوا اخلطابات الإلهية العامة املوجهة �إليهم ،باعتبارهم �أمة وجماعة،
وال ميكن ذلك �إال ب�إقامة احلكومة الإ�سالمية ،فتجب �إقامتها.
بل �إن �إقامتها واجب بر�أ�سه ،م�ستقل بذاته ،ولي�س بنحو الواجب املقدمي،
ملا تقدم بيانه من �أن امتثال وتطبيق الأحكام العامة من جهاد ،وق�ضاء ،و�إقامة
حدود ،وجباية و�صرف الأموال العامة ،هو يف ذاته �إقامة للحكومة الإ�سالمية،
ولي�ست ال�سلطة واحلكومة �شي ًئا �آخر وراء هذا �إال يف بع�ض ال�شكليات التي ال
عالقة لها بجوهر ال�سلطة.
وهنا يفرتق املوقف الفقهي ال�سني عن املوقف الفقهي ال�شيعي املتداول
واملعروف.
ف�إن املوقف الفقهي ال�سني يقت�ضي البناء على �أحد الفرو�ض الفقهية -
الكالمية يف تعيني احلاكم الإ�سالمي يف الدولة الإ�سالمية ،و�إذا ا�ستبعدنا
اال�ستيالء على احلكم بالتغلب ،والقوة� ،أو الوراثة ،ف�إن �أ�سلوب تعيني احلاكم
الإ�سالمي ينح�صر يف اعتماد مبد�أ ال�شورى ب�إحدى �صيغتيه وهما:
 -1ما ا�صطلحنا عليه بـ (ال�شورى العامة) ،وهي ما ي�صطلح عليه الآن بـ (اال�ستفتاء
العام).
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( -2ال�شورى اخلا�صة) وهي ما ا�صطلح عليه الفقهاء بـ (�شورى �أهل احلل والعقد)
على خالف بينهم يف :من هم �أهل احلل والعقد؟
فعلى �أ�سا�س �أحد هذين املبنيني الفقهيني يف م�س�ألة ال�شورى ،ميكن
حاكما ،وي�شكلوا حكومة �إ�سالمية.
للم�سلمني ال�سنة �أن يعينوا� ،أو ينتخبوا ً
واحلاكم املعني� ،أو املنتخب ،حاكم �شرعي �أ�صيل � -إذا كان جام ًعا لل�شرائط
املعتربة  -بحكم واليته املعطاة له من الأمة.
بل يف الفرق الإ�سالمية من ذهب �إىل م�شروعية الثورة امل�سلحة ،لإقامة احلكم
الإ�سالمي العادل ،فقد حكى (الأ�شعري) عن (املعتزلة ،والزيدية ،واخلوارج ،وكثري
من املرجئة) �أن اخلروج بال�سيف «واجب �إذا �أمكننا �أن نزيل بال�سيف� ،أهل البغي،
ونقيم احلق .واعتلّوا بقول اهلل  :ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﮊ [املائدة،]2 /
وبقوله :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ [احلجرات ،]9 /واعتلوا بقول
اهلل  :ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ [البقرة.]124 /
وقال (�أبو بكر الأ�صم) ،ومن قال بقوله« :ال�سيف �إذا اجتمع على �إمام
عادل ،يخرجون معه فيزيل �أهل البغي».
�أما (�أ�صحاب احلديث� :أهل ال�سنة) ،فقال عنهم (الأ�شعري):
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و�س ِب َيت الذرية ،و�إن الإمام قد يكون
«ال�سيف باطل ولو ُق ِتلَت الرجالُ ،
عاد ًال ،ويكون غري عادل ...ولي�س لنا �إزالته ،و�إن كان فا�س ًقا ،و�أنكروا اخلروج على
ال�سلطان ،ومل يروه ،وهذا قول �أ�صحاب احلديث»(((.
و�أما املوقف الفقهي ال�شيعي امل�شهور ،واملعروف ،ف�إنه يختلف اختالفًا
أ�سا�سيا عن املوقف الفقهي ال�سني يف هذه امل�س�ألة؛ حيث �إنه بناء على املوقف
� ًّ
الكالمي ال�شيعي ،ف�إن الإمام املع�صوم  حي موجود ،وهو �إمام الزمان.
والفراغ يف ال�سلطة الإ�سالمية لي�س نا�ش ًئا عن عدم وجود الإمام ،و�إمنا هو نا�شئ
من غيابه الذي ت�سببت به �أو�ضاع الأمة نف�سها ب�سيطرة «حكام اجلور» عليها.
أ�سا�سا
ويناق�ش جمهور الفقهاء ال�شيعة مبد�أ ال�شورى ،وال ي�سلمون بكونه � ً
�صا ًحلا لإعطاء �شرعية للحاكم املنتخب� ،أو املعني على �أ�سا�سه ،ومن ثم فال تكون
�سلطته �شرعية من وجهة النظر الفقهية الكالمية الإ�سالمية .وال يرون يف �آيتي
�شرعيا يف
ال�شورى ،وفيما ورد يف �ش�أن مبد�أ ال�شورى يف ال�سنة ،ما ي�صلح دلي ًال ًّ
هذه امل�س�ألة.
حاكما �أ�صي ًال مع وجود
واحلاكم  -على �أي حال  -ال ميكن �أن يكون ً
الإمام املع�صوم الغائب  الذي هو احلاكم الأ�صيل مبقت�ضى عقيدة ال�شيعة
الإمامية يف م�س�ألة الإمامة.
((( راجع مقاالت الإ�سالميني� ،ص  452 - 451و.467 - 466
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وهنا يربز عند فقهاء ال�شيعة موقفان فقهيان:

�أحدهما :املوقف الذي يذهب �أ�صحابه �إىل عدم م�شروعية �إقامة حكم
�إ�سالمي يف ع�صر الغيبة الكربى؛ لأن �إقامة احلكم ،وتعيني احلاكم ،يقت�ضي
ممار�سة الوالية العامة ،والت�صرف يف �أموال امل�سلمني ،و�أنف�سهم ،مبقت�ضى هذه
الوالية العامة.
والأ�صل الأويل يف م�س�ألة الوالية هو� :إن الوالية  -يف الأ�صل  -هلل وحده،
وعدم والية �أحد على �أحد .والقدر املتيقن مما علم خروجه عن هذا الأ�صل الأويل
هو والية الت�صرف العامة على امل�سلمني للنبي  والإمام املع�صوم  ،دون
من عداهما .فيبقى كل من عداهما م�شمو ًال للأ�صل الأويل القا�ضي بعدم والية
�أحد على �أحد.
و�أما الفقيه اجلامع لل�شرائط فقد دل الدليل على ثبوت بع�ض الواليات
اخلا�صة املحدودة واملحددة له ،يف بع�ض املوارد ،فيقت�صر على ما علم ثبوته منها
دون امل�شكوك ،ف�ض ًال عن الوالية العامة.
ونتيجة هذا املوقف الفقهي هي  -كما قدمنا  -عدم م�شروعية ال�سعي �إىل
�إقامة حكم �إ�سالمي يف ع�صر الغيبة.
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ولعل هذا الر�أي هو املعروف امل�شهور بني قدماء فقهاء ال�شيعة الإمامية،
وهو ما �سنف�صله يف البحث عن (والية الفقيه العامة) من الناحية التاريخية لن�شوء
هذه النظرية ،والذاهبني �إليها.
ويبدو �أن القول بعدم م�شروعية ال�سعي �إىل �إقامة حكم �إ�سالمي يف
ع�صر الغيبة ،كان هو املعروف عن ال�شيعة يف �أو�ساط خمالفيهم فهذا �أبو احل�سن
الأ�شعري (ت 324هـ) يقول:
«و�أجمعت الرواف�ض على �إبطال اخلروج ،و�إنكار ال�سيف ،ولو قتلت ،حتى
يظهر لها الإمام وحتى ي�أمرها بذلك.(((»...
ثانيهما :املوقف الذي يذهب �أ�صحابه �إىل م�شروعية �إقامة حكم �إ�سالمي
يف ع�صر الغيبة.
وامل�شروعية هنا ت�ساوق الوجوب ،ف�إقامة احلكم الإ�سالمي من الق�ضايا
التي يقال فيها يف الفقه �إنها من الأمور التي (�إذا جازت وجبت) ،فيجب على
امل�سلمني �أن يعملوا من �أجل �إقامة حكم على �أ�سا�س الإ�سالم ،يطبق �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية على املجتمع الإ�سالمي ،وي�صوغ حياة امل�سلمني على �أ�سا�س
هذه الأحكام.
((( مقاالت الإ�سالميني� ،ص  58و 451و ،467الطبعة الثالثة1400 ،هـ 1980 -م.
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وم�ستند هذا املوقف الفقهي عند معظم الذاهبني �إليه هو ما ا�صطلح عليه
بـ (والية الفقيه)؛ حيث يرى الذاهبون �إليه �أن الدليل قد دل على �أن الإمام
وليا عا ًّما،
املع�صوم  قد ن�صب الفقيه اجلامع لل�شرائط يف ع�صر الغيبة الكربىًّ ،
والية ت�صرف على امل�سلمني .وقد ثبت للفقيه مبقت�ضى هذه الوالية جميع ما ثبت
للإمام املع�صوم الوالية عليه .وهذا الفقيه اجلامع لل�شرائط هو احلاكم الإ�سالمي
حاكما على امل�سلمني .وهذا هو �أ�سا�س م�صطلح (والية
املعني بـ (املن�صب العام) ً
الفقيه).
وعلى هذا فعلى امل�سلمني �إقامة حكم �إ�سالمي يف ع�صر الغيبة على �أ�سا�س
(والية الفقيه) الذي يعطي  -مبا له من الوالية العامة يف الت�صرف  -ال�شرعية
لكل الت�صرفات التي يتوقف عليها �إن�شاء الدولة الإ�سالمية ،و�إقامة احلكومة
الإ�سالمية ،وا�ستمرارها ،وممار�ستها ل�سلطتها على �أموال النا�س ،و�أنف�سهم ،كما هو
ال�ش�أن يف �سائر احلكومات ،ولكن على �أ�سا�س تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية.
فيقع البحث يف والية الفقيه ،والأدلة الدالة عليها ح�سب مذهب وفهم
القائلني بذلك ،ملعرفة مدى داللة هذه الأدلة على �صحة دعوى الوالية املذكورة
وثبوتها من وجهة النظر الفقهية ال�شرعية.
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وقبل ذلك البد من البحث عن (واليات الفقيه) اجلزئية اخلا�صة التي وقع
الكالم بني الفقهاء يف ثبوتها له ،وعدمه ،ومعرفة ما هو ثابت منها ،ثم ننقل الكالم
�إىل البحث يف (واليات الفقيه العامة) ،وداللة الأدلة عليها ،وعدمها.
خا�صا بعنوان (واليات الفقيه) ن�س�أل اهلل تعاىل
وهذا ما عقدنا له بح ًثا ًّ
التوفيق لإكماله ون�شره.
وقد فرغنا من كتابة املُ َ�س َّودة الأوىل لهذه الأبحاث (�صباح يوم اجلمعة 17
حمرم �سنة 1410هـ املوافق � 18آب �سنة 1989م).
واحلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل على �سيدنا حممد و�آله الطاهرين،
و�صحبه الذين اتبعوه ب�إح�سان .ون�س�أله تعاىل التوفيق لإعادة النظر يف هذه
الأبحاث ملزيد من الدقة ،والتعمق ،والتو�سع .و�أ�س�أله تعاىل �أن يجعله ناف ًعا
للم�سلمني ،و�أن يرزقنا فيه الإخال�ص له تعاىل.
وقد وقع الفراغ من هذه امل�سودة الثانية م�ساء (يوم الثالثاء  16ربيع الثاين
�سنة 1410هـ املوافق  14ت�شرين الثاين �سنة 1989م) .واحلمد هلل وال�شكر له
على ا�ستجابة الدعاء والتوفيق لإعادة النظر فيه .وقد مت ذلك يف مراحل �شتى،
ويف �أمكنة متعددة .وكان �أكرث عملنا يف هذه املخطوطة يف املنزل الذي هجرنا �إليه
يف بريوت جلناب الأخ املح�سن �أبي قا�سم (حممد حممود حمود) وفقه اهلل تعاىل
و�أح�سن �إليه ،ويف منزل �صهرنا العامل الفا�ضل ال�شيخ (جمال فقيه) يف بلدة
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(الق�صيبة /ق�ضاء النبطية يف جبل عامل) ،ون�س�أل اهلل تعاىل �أن يعامل كل من
ظلمنا واعتدى علينا بعدله ،و�أن يغفر ملن ارعوى((( عن غيه منهم برحمته.

كف وارتدع( .م).
((( ارعوىَّ :

املـالحـــق

امللحق الأول :حتقيق يف م�س�ألة �إنكار ال�ضروري
و�آثاره

يبدو  -بح�سب اال�ستقراء الذي يحتاج �إىل متابعة وتو�سع � -أن عنوان
(�إنكار ال�ضروري) مل يرد يف الأخبار ،كما مل يرد يف كلمات الفقهاء القدماء يف
الأبحاث التي ينا�سب ذكره فيها .ولعل �أول من �أورد هذا العنوان هو املحقق
احللي يف (ال�شرائع) ،حيث قال يف تعداد النجا�سات:
«العا�شر :الكافر ،و�ضابطه كل من خرج عن الإ�سالم� ،أو من انتحله وجحد
ما يعلم من الدين �ضرورة.(((»...
تعر�ض له الفقهاء القدماء بالبحث ،و�أوردوه يف �أبحاثهم ،هو �إنكار
والذي َّ
وجوب� ،أو حرمة� ،أمور بعينها� ،أو فعلها� ،أو تركها بداعي ا�ستحالل ذلك .وهذا ما
أي�ضا.
ورد يف الروايات � ً
((( �شرائع الإ�سالم للمحقق احللي (ت 676هـ) ،147 /1 ،ب�شرح وتعليق ال�سيد عبد الزهراء احل�سيني ،ط� .أوىل،
دار الزهراء ،بريوت1409 ،هـ 1989 -م.
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وهذه الأمور� :إما مما بني عليه الإ�سالم بح�سب الأخبار الواردة يف ذلك ،على
اخلالف بينها يف عدد ما بني عليه(((.
و�إما ما ورد بعنوان (الكبرية)(((.
والظاهر �إن عنوان (�إنكار ال�ضروري) � -إذا ثبت عدم وروده يف الروايات -
عنوان مت�صيد ومنتزع من جمموع ما ورد يف الروايات امل�شار �إليها ،ف�إن الأمور
املن�صو�ص عليها �إنها مما بني عليه الإ�سالم ،ال �شك يف �أنها من ال�ضروريات املعلوم
م�سلما يف
كونها منه ،وكذلك الكبائر ،ف�إن ك ًّال منهما ال ي�سع �أح ًدا جهله �إذا كان ً
بالد امل�سلمني.
ولو ادعى امل�سلم يف بالد امل�سلمني اجلهل بكون ما �أنكره وا�ستحلَّه من
�ضروريات الإ�سالم فهل ي�سمع منه ذلك� ،أو ال عربة بادعائه؟
ال نتذكر الآن ما �إذا كان قد تعر�ض لذلك �أحد من الفقهاء (ولي�س عندنا
من الكتب �سوى م�سودات هذه الأبحاث ،ونحن يف دم�شق (�صباح اجلمعة 13
رجب 1410هـ).
((( الكليني� ،أ�صول الكايف ( ،27 /2كتاب الإميان والكفر) ،و�سائل ال�شيعة ،29 - 13 /1 ،حتقيق ون�شر م�ؤ�س�سة �آل
البيت لإحياء الرتاث ،قم � -إيران� ،أبواب مقدمة العبادات  -باب وجوب العبادات اخلم�س ،باب  - 2ثبوت
الكفر واالرتداد بجحود بع�ض ال�ضروريات وغريها.
((( الكليني� ،أ�صول الكايف( ،285 /2 ،باب الكبائر) ،و�سائل ال�شيعة( 39 - 30 /1 ،مقدمة العبادات) ،باب 2
ثبوت الكفر واالرتداد بجحود بع�ض ال�ضروريات وغريها مما تقوم احلجة فيه بنقل الثقات.
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ومقت�ضى ما ثبت من لزوم درء احلدود بال�شبهات هو �سماع دعواه ،وال يلزم
ب�إقامة الدليل على �صدق دعواه اجلهل ،لتعذر ذلك من جهة ،وملخالفته لالمتنان
و�سماحة ال�شريعة من جهة �أخرى.
وقد ذهب ال�شيخ (الطو�سي) يف (النهاية) �إىل اعتبار كون املنكر وامل�ستحل
م�سلما بالفطرة يف ترتيب �آثار الإنكار عليه ،واحلكم بكفره ،وذلك من جهة �أن
ً
امللّي قد يجهل بع�ض الأحكام.
وقد ي�ستفاد من هذا �أن الفطري ال ت�سمع منه دعوى اجلهل ،لعدم قابليته
للجهل ،بخالف امللي ،ف�إنها ُت�سمع منه.
ويف هذا نظر ،بل منع � -إذا مل يكن ثمة ن�ص تعبدي يف املقام ،والتعبد
جدا  -ف�إننا ن�شاهد يف زماننا ،يف بالد الإ�سالم ،بع�ض النا�س
املح�ض هنا بعيد ًّ
تي�سر اطالعهم على �أحكام
كثريا من الأحكام ،ب�سبب عدم ّ
الذين يجهلون ً
الإ�سالم بنحو تف�صيلي لالن�صراف �إىل علوم �أخرى� ،أو لال�ستغراق يف الأعمال،
�أو لعدم تي�سر املعلم .وهذا �أمر موجود يف كل زمان ،وبع�ض الروايات يحكي
عن وجوده يف زمان الأئمة  -عليهم ال�سالم ،ولعل مما ي�شعر� ،أو يدل على �سماع
دعوى اجلهل ،رواية (عمر بن يزيد) ،عن ال�صادق  ،وفيها:
«و�أما من مل ي�سمع ذلك فهو عذر حتى ي�سمع ،ثم قال « :ي�ؤمن هلل
وي�ؤمن للم�ؤمنني» (((.
((( الو�سائل( 38 - 37 /1 ،الباب  ،)2ح .19
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وهل لعنوان (ال�ضروري) مو�ضوعية يف ترتب الأثر على �إنكاره� ،أو �إن ترتب
الأثر على �إنكاره حيث كا�شفيته عن �إنكار النبوة والر�سالة؟
ال �شك عندنا يف �أنه لي�س لعنوان ال�ضروري مو�ضوعية ،و�إمنا اعترب من
�ضروريا يقت�ضي ذلك،
حيث كا�شفيته عن �إنكار ال�شريعة وا�ستلزامه لذلك ،وكونه ًّ
ويك�شف عنه .وال يك�شف تعبري من عرب بـ (ال�ضروري) من الفقهاء عن اعتبارهم
له على نحو املو�ضوعية خا�صة و�أنهم عربوا بكون اجلاحد عاملًا بكونه من الدين.
ويرتتب على هذا �أمران:
الأول� :إنه �إذا كان الإنكار� ،أو اال�ستحالل ،ل�شبهة عر�ضت ،بحيث ال
يقت�ضي �إنكاره وا�ستحالله تكذيب النبي  ،و�إنكار ال�شريعة ،وال يالزمه ،فال
ميكن احلكم برتتيب �آثار الإنكار واال�ستحالل عليه من احلكم بكفره وارتداده.
الثاين� :إنه ال يتعني �أن يكون متعلق الإنكار ،ومو�ضوع اال�ستحالل ،من
�ضروريات الإ�سالم ،باملعنى امل�صطلح لل�ضروري بل يكفي يف ترتب �أثر الإنكار كونه
�ضروري الثبوت عند املنكر مبقت�ضى الدليل املعترب عنده.
كذلك ال يعترب �أن تكون املع�صية من الكبائر باملعنى امل�صطلح ،بل يكفي
ثبوت كون الفعل مع�صية عند امل�ستحل بالدليل املعترب .و�إىل هذا ذهب �صاحب
(جممع الربهان) كما تدل عليه عبارته التي نقلناها يف منت هذا الكتاب ،وهو
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الظاهر من مذهب (احلر العاملي) ح�سب العنوان الذي و�ضعه للباب املخ�ص�ص
للم�س�ألة (((.
وتدل على ذلك بع�ض الأخبار من قبيل رواية (�أبي عمرو الزبريي) ،عن
ال�صادق  ،وفيها:
« ...واجلحود على معرفة ،وهو �أن يجحد اجلاحد ،وهو يعلم �أنه حق قد
ا�ستقر عنده»(((.
ومن قبيل رواية (حتف العقول) ،عن ال�صادق  ،وفيها:
« ..فمعنى الكفر كل مع�صية ع�صي اهلل بجهة اجلحد ،والإنكار،
واال�ستخفاف ،والتهاون يف كل ما دق وجل ،وفاعله كافر»(((.
ويف معناها  -من هذه اجلهة ،مبقت�ضى الإطالق  -رواية (عبد الرحيم
الق�صري) ،عن ال�صادق  ،وفيها:
« ..و�إذا قال للحالل :هذا حرام ،وللحرام هذا حالل ،ودان بذلك ،فعندها
خارجا من الإميان والإ�سالم �إىل الكفر» (((.
يكون ً
((( الو�سائل( 30 /1 ،مقدمة العبادات) ،الباب .2
((( الو�سائل( 33 - 32 /1 ،مقدمة العبادات) ،الباب  ،2ح .9
((( الو�سائل( 36 /1 ،باب  ،)2ح .15
((( الو�سائل( 37 /1 ،باب  ،)2ح .18
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على كل حال ،ف�إن داللة ق�ضية (�إنكار وا�ستحالل ما علم من الدين) على
ما ذكرناه من «كلية الإ�سالم» �شديدة الو�ضوح ،و�إال مل يكن وجه لرتتيب حكم
الكفر ،واالرتداد ،وما ي�ستتبعه.

امللحق الثاين :خالفة الإن�سان يف الأر�ض

قد ن�ص اهلل تعاىل يف القر�آن الكرمي على خالفة الإن�سان العامة يف الأر�ض
بقوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ...ﮊ [البقرة.]39 - 30 /

وقوله تعاىل :ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

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 /

وهذه اخلالفة العامة للإن�سان على الأر�ض لي�ست مطلقة ،وال يتمتع بها
الإن�سان كيفما كان حاله ،بل هي م�شروطة ب�أ�صل التوحيد و�إعمار الأر�ض.
وهذا هو مقت�ضى داللة الآيات ال�سابقة على �آية اال�ستخالف يف �سورة
(البقرة) واملمهدة لها ،وهي الآيات [ ]29 ،28 ،27 ،26فقد دلت على �أن ثمة
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عه ًدا موث ًقا ،بني اهلل تعاىل وبني الب�شر ،وهو ظاهر �آية �سورة (فاطر) الآنفة كما
أي�ضا الآية الثامنة من �سورة (احلديد) املدنية .57 /وهذا هو
دلت على ذلك � ً
�صريح قوله تعاىل :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮊ [الأعراف.]172 /

ويفهم من جمموع الآيات الكرمية �أن هذا امليثاق يت�ضمن الإميان باهلل ،وبناء
العالقات الإن�سانية على العدل ،و�إعمار الأر�ض.
وهذا امليثاق الذي تقوم على �أ�سا�سه اخلالفة العامة للإن�سان على الأر�ض،
هو ما فطر اهلل النا�س عليه من غريزة الإميان والتوحيد ،ومبد�أ اخلريية يف النف�س
الإن�سانية (ال�ضمري).
وهذه اخلالفة العامة ال يخل بها ما ي�شوب التوحيد من �شوائب ،وما يالب�س
الإعمار من �إف�ساد .وقد دلت على ذلك �صراحة جملة من الآيات.
منها قوله تعاىل:

ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ

ﯙﮊ [النحل.]61 /

ومنها قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ [فاطر.]45 /
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ومنها قوله تعاىل :ﮋﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ [الأعراف.]100 /
هذا ما كان من �ش�أن اخلالفة العامة التي ثبتت جلميع الب�شر.

و�أما اخلالفة اخلا�صة  -خالفة اال�صطفاء  -فهي ل�صنف من النا�س ثبتت
لهم اخلالفة العامة ك�سائر الب�شر ،ولكنهم يتمتعون ب�شروط جتعلهم �أكرث �أهلية،
و�أكرث م�س�ؤولية .وهذه ال�شروط هي ال�شروط نف�سها الثابتة يف اخلالفة العامة،
ولكنها �صارمة لي�س فيها �شوائب.
�إن خالفة اال�صطفاء  -اخلالفة اخلا�صة  -م�شروطة بالتوحيد اخلال�ص النقي
من ال�شوائب ،و�إعمار الأر�ض ،وعدم الإف�ساد يف الأر�ض بعد �إ�صالحها ،وال�سلوك
العادل يف املجتمع .وقد دلت �صراحة جملة من الآيات على هذه ال�شروط.
منها قوله تعاىل :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [النور.]55 /
وقوله تعاىل:

ﯢﯤﯥ
ﯣ
ﮋﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯩﯫﯬﯭﯮ.ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯪ
ﯦﯧﯨ

ﯶﯷﯸﯹﮊ [يون�س.]14-13/
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وكون هذه اخلالفة اخلا�صة تنزع وتزول عند االنحراف ،والإخالل ب�شرطها،
وظاهرا ،جملة من الآيات التي ق�ص اهلل تعاىل فيها م�صري
فقد دلت عليه �صراحة ً
الأمم ال�سابقة التي ا�صطفاها لهذه اخلالفة ،ثم نزع اخلالفة عنها ملا انحرفت عن
ميثاق اهلل ،كما حذر �أجيال الأمة الإ�سالمية من مثل هذا امل�صري.
منها قوله تعاىل يف �ش�أن نوح وقومه :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ...

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ [يون�س .]73 - 71
فقد ا�صطفى اهلل تعاىل من قوم نوح الذين �آمنوا منهم ،و�أجناهم ،وا�ستخلفهم:

ﮋﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮊ ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮊ [هود.]48 - 36 /

ومنها قوله تعاىل يف �ش�أن هود وقوم عاد :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫﮊ ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ

ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﮊ [الأعراف.]72 - 65 /
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أي�ضا :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ ﮋﮁ ﮂ
وقال اهلل تعاىل يف �ش�أن قوم عاد � ً

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗﮊ [هود.]57 - 50 /

ومنها قوله تعاىل يف �ش�أن �صالح ،وقومه ثمود :ﮋﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﮊ [هود.]61 /

ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤ ﮊ ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮊ [الأعراف.]78 - 73 /

ومنها قوله تعاىل يف �ش�أن �شعيب وقومه:

ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ...

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ...ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮊ [الأعراف.]91-85 /

ومنها قوله تعاىل يف �ش�أن مو�سى وبني �إ�سرائيل:

ﮋﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
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ﯙ ﯚﮊ ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ

ﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ

ﯱ ﯲﮊ [الأعراف]129-128 /

ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ

[الأعراف]137 /

ﮋﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩﮊ [الأعراف]162 /

ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮊ [الأعراف.]167 /

وقد نزع اهلل اخلالفة اخلا�صة  -خالفة اال�صطفاء  -من بني �إ�سرائيل(((.
وهذه �سنة اهلل يف �ش�أن اخلالفة اخلا�صة ،خالفة اال�صطفاء ،بالن�سبة �إىل الأمم
القدمية .وهي �سنة من �سنن التاريخ الثابتة بح�سب الر�ؤية القر�آنية حلركة التاريخ
الب�شري .فلي�س ثمة ا�صطفاء عرقي ل�شعب من ال�شعوب� ،أو �أمة من الأمم ،كما
يتوهم اليهود ،وكما تنظر بع�ض الأمم �إىل نف�سها ،وكما يتوهم بع�ض امل�سلمني نتيجة
لر�ؤية غيبية لي�ست من الإ�سالم يف �شيء!
((( الحظ [البقرة[ ،]61 /البقرة ،]90 /و[الن�ساء ،]161-155 /و[املائدة ،]13 /و[�آل عمران،]113-112 /
وغريها.
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�إن اال�صطفاء الإلهي ،يف حركة التاريخ ،هو ا�صطفاء يتم على �أ�سا�س القيم
الأخالقية ،والأمانة ملقت�ضيات اخلالفة ،والتعامل مع الواقع املو�ضوعي ال�صارم.
ومن هنا ف�إن هذه ال�سنة جتري بالن�سبة �إىل الأمة الإ�سالمية ،كما جرت
بالن�سبة �إىل الأمم القدمية ،دون �أي فرق بينهما.
فقد بينّ اهلل تعاىل يف القر�آن الكرمي �أن �أجيال الأمة الإ�سالمية حمكومة
بنف�س هذا القانون التاريخي ،وخا�ضعة كغريها من الأمم القدمية ل�سنة اهلل يف
خالفة اال�صطفاء.
و�إذا �أخل جيل منها ب�شروط اال�صطفاء الإلهي ،ف�إن اهلل تعاىل ينزع عنه
خالفته ،وينزل به العقوبة والعذاب ،نتيجة النحرافه عن النهج القومي.
أي�ضا ،تتمثل يف فقدان
وهذه العقوبة لي�ست �أخروية فقط ،و�إمنا هي دنيوية � ً
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

[الأنعام.]133 /

وقوله تعاىل:

ﮋﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ

ﰝﮊ [الأنعام.]165 /
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ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ .ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮊ [التوبة.]39-38 /
وقوله تعاىل:

ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﮊ [حممد.]38 /

�إىل غري ذلك من الآيات ،وقد ورد يف ال�سنة كثري مما يدل على ذلك.
واحلمد هلل رب العاملني .وفق اهلل لإعادة �صياغة هذا البحث و�إمتامه يف
دم�شق  -م�ساء (يوم اجلمعة  14رجب) ،يوم مولد �أمري امل�ؤمنني علي ،
م�ساء ونحن يف �ضيافة الأخ الكرمي
املوافق (� 9شباط  1990م) يف ال�ساعة التا�سعة ً
(�أبي �صبيح ،ال�سيد �صائب النحا�س) وفقه اهلل و�صانه من كل �سوء ،ونحن يف بيته
يف (غوطة دم�شق).

امللحق الثالث( :ال�صحيفة /الكتاب) بني امل�سلمني
واليهود يف املدينة

متهيد :العالقات الأوىل

ن�ش�أت العالقات الأوىل بني النبي  واليهود يف الأيام� ،أو الأ�سابيع الأوىل
للهجرة .فال �شك �أن اليهود كانوا يراقبون بدقة منو الدعوة الإ�سالمية يف (مكة)،
وما تتعر�ض له ،وانت�شارها البطيء ال�صعب ،بثبات م�ستمر ،بني قري�ش والعرب،
فكانوا بحكم ثقافتهم وتفوقهم احل�ضاري �آنذاك ،و�صالتهم اخلارجية ،يدركون
�أهمية هذا التطور ،وما ميكن �أن يحمله لهم ولأو�ضاعهم االقت�صادية وال�سيا�سية يف
(�شبه اجلزيرة) من حتوالت �أ�سا�سية ،وكبرية.
ولذلك فقد بادروا �إىل التوا�صل مع النبي وامل�سلمني ،وقد ا�ستجاب
النبي  ،بحرارة وانفتاح ،لهذا التوا�صل ،يف �صميم الدعوة الإ�سالمية
(تعارف ال�شعوب) كما دل على ذلك قوله تعاىل :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮊ [احلجرات.]13 /
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وقد روى ال�شيخ ال�صدوق حممد بن علي بن قولويه (ت  381هـ)(((،
عن (علي بن �إبراهيم بن ها�شم) ،قال ...« :وجاءته اليهود (قريظة ،والن�ضري،
وقينقاع) ،فقالوا :يا حممد� ،إىل ما تدعو؟ فقالوا له :قد �سمعنا ما تقول ،وقد
جئناك لنطلب منك الهدنة ،على �أن ال نكون لك وال عليك ،وال نعني عليك
�أح ًدا ،وال نتعر�ض لأحد من �أ�صحابك ،وال تتعر�ض لنا ،وال لأحد من �أ�صحابنا،
حتى ننظر �إىل ما ي�صري �أمرك ،و�أمر قومك.
«ف�أجابهم ر�سول اهلل  �إىل ذلك .وكتب بينهم كتابًا �أال يعينوا على
ر�سول اهلل  ،وال على �أحد من �أ�صحابه ،بل�سان ،وال يد ،وال ب�سالح ،وال
ُبكراع((( ،يف ال�سر والعالنية ،ال بليل ،وال نهار .اهلل بذلك عليهم �شهيد .ف�إن
فعلوا فر�سول اهلل  يف حل من �سفك دمائهم ،و�سبي ذراريهم ون�سائهم ،و�أخذ
�أموالهم .وكتب لكل قبيلة منهم كتابًا على حدة.(((»...
وكان الذي توىل �أمر (بني الن�ضري) حي بن �أخطب ،وكان الذي توىل �أمر
(بني قريظة) كعب بن �أ�سد ،والذي ويل �أمر (بني قينقاع) خمرييق.
ويبدو �أن هذا االت�صال بني اجلماعة اليهودية يف (املدينة) ،وبني النبي ،
كان �أول ات�صال بني امل�سلمني واليهود على م�ستوى العقد ال�سيا�سي يف املجتمع
((( �إكمال الدين� ،ص .115 - 114
((( ُبكراعِ :ب َخ ْيل( .م).
((( رواه املجل�سي يف بحار الأنوار.111 - 110 /19 ،
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الإ�سالمي اجلديد ،الأ�سابيع� ،أو الأ�شهر الأوىل من هجرة النبي  ،وقبل معركة
(بدر).
جزءا من
ويالحظ �أن ه�ؤالء اليهود ق�سم منهم من اليهود الذين كانوا ً
�سكان (يرثب :املدينة) ،وهم (بنو قينقاع) .وق�سم منهم (من خارج املدينة)،
وهم بنو (الن�ضري) .ومن اليهود خارج (املدينة) من مل يرد لهم ذكر يف هذه
املعاهدات ،وهم يهود (خيرب).
وقد مهد هذا االت�صال للمرحلة التالية التي و�ضعت فيها (ال�صحيفة)،
و�أدخلت اليهود يف املجتمع الإ�سالمي ،و�أدجمتهم يف تركيبه ،وو�ضعت عليهم
م�س�ؤوليات �سيا�سية ،واجتماعية ،ودفاعية.
ال�صحيفة:

�أقدم من نقل هذا الن�ص ب�صورة يفرت�ض �أنها كاملة هو ابن �إ�سحاق
(ت  151هـ) يف �سريته التي و�صلت �إلينا مهذبة عن طريق (ابن ه�شام) ،و�سنذكر
جميع ما �أمكن للباحثني ا�ستق�صا�ؤه من م�صادر هذا الن�ص يف فقرة م�ستقلة.
الت�سمية:

تارة يطلق على هذا الن�ص ا�سم (الكتاب) ،وهو اال�سم الذي �أطلق يف
مقدمة الن�ص؛ حيث ورد فيها« :هذا كتاب من حممد النبي »...ويف نهايته؛
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حيث جاء يف البند ( )47اخلتامي « ...و�إنه ال يحول هذا الكتاب دون ظامل �أو
�آثم» ،وهي الت�سمية التي ا�ستعملها (ابن �إ�سحاق)؛ حيث قال« :وكتب ر�سول
اهلل كتابًا.»...
وتارة �أخرى يطلق عليها ا�سم (ال�صحيفة) ،وهو اال�سم الذي تردد ذكره يف
ثنايا الن�ص؛ حيث وردت الت�سمية بـ (ال�صحيفة) يف البند ( ...« :)22و�إنه ال
يحل مل�ؤمن �أقر مبا يف هذه ال�صحيفة ،»...ويف البند ( ...« :)37و�إن بينهم الن�صر
على من حارب �أهل هذه ال�صحيفة ،»...ويف البند ( ...« :)39و�إن يرثب حرام
جوفها لأهل هذه ال�صحيفة» ،ويف البند ( ...« :)42و�إنه ما كان بني �أهل هذه
ال�صحيفة ...على �أتقى ما يف هذه ال�صحيفة ،»..ويف البند ( ...« :)46مثل ما
لأهل هذه ال�صحيفة ،»...والبند ( )47اخلتامي ...« :و�إن اهلل على �أ�صدق ما يف
هذه ال�صحيفة و�أبره.»...
وقد ا�ستعمل املعا�صرون ا�سم (وثيقة) ،وا�ستعمل امل�ست�شرقون وغريهم
ا�سم (د�ستور املدينة) ،وا�سم (الوثيقة) كما جاء لدى (مونتجومري وات) يف كتابه
(حممد يف املدينة) �ص ( ،)327وما بعدها.
ولكننا نف�ضل �أن ن�ستعمل يف درا�ستنا هذه ا�سم (ال�صحيفة).
�أ -الن�ص� :سنعتمد على ن�ص (ابن �إ�سحاق) كما نقله (ابن ه�شام) يف
�سريته.
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وقد وردت بع�ض الزيادات الطفيفة يف كتاب (الأموال) لأبي عبيد ،وهي
ال ت�ؤثر على املعنى ،ورمبا تكون الزيادات تو�ضيحية من الن�ساخ �أدجمت يف الن�ص
حما ،و�سن�شري �إليها يف الهام�ش.
�سهوا وت�سا ً
الأ�صليً ،
قال (ابن �إ�سحاق):
«وكتب ر�سول اهلل كتابًا بني املهاجرين والأن�صار ،وادع فيه اليهود،
وعاهدهم ،و�أقرهم على دينهم و�أموالهم ،وا�شرتط عليهم ،و�شرط لهم:
«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم .هذا كتاب من حممد النبي بني امل�ؤمنني
وامل�سلمني من قري�ش ،و�أهل يرثب ،ومن تبعهم ،فلحق بهم (فحل معهم) ،وجاهد
معهم.
رمبا يكون ذكر امل�ؤمنني وامل�سلمني للداللة على �شمول املعاهدة للم�سلمني
خا�صا باملهاجرين دون (الأعراب)،
غري املهاجرين؛ حيث �إن ا�سم امل�ؤمنني كان ًّ
وميكن الطعن يف هذه اال�ستفادة ب�أنه من غري امل�ؤكد كون التفرقة بني امل�ؤمنني
وامل�سلمني على �أ�سا�س الآية ﮋﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [احلجرات .]14 /الحتمال كون �سورة
(احلجرات) نزلت يف وقت مت�أخر عن و�ضع (ال�صحيفة) ،ويرجح هذا االحتمال
ذكر (احلجرات) يف ال�سورة املباركة.
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«� -1إنهم �أمة واحدة من دون النا�س»:

ال �شك لدينا يف �أن املراد بكلمة (�أمة) هو اجلماعة ال�سيا�سية املتميزة،
بقرينة قوله (من دون النا�س) .والتمايز قائم على معيار جديد غري قبلي ،وغري
دموي ،وهو معيار عقيدي .والبنود التالية يف ال�صحيفة تت�ضمن �شرح املحتوى
ال�سيا�سي  -العقائدي لكلمة (�أمة) يف الن�ص� ،إىل جانب ما تت�ضمنه من �أ�شكال
تنظيمية.
ولكن �س�ؤا ًال يرد هنا وهو:
�إن مرجع ال�ضمري يف (�إنهم) هل هو خ�صو�ص امل�سلمني ،ويكون قوله (ومن
تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم) يف مقدمة (ال�صحيفة) �إ�شارة �إىل امل�سلمني الذين
لي�سوا من (يرثب)� ،أو قري�ش ،بل ينتمون �إىل قبائل �أخرى ،وحينئذ فيكون املراد
جزءا من الأمة؛
بـ (�أمة) يف البند الأول خ�صو�ص امل�سلمني ،وال يكون اليهود ً
لأن الأمة على هذا هي القائمة على �أ�سا�س عقيدي ،ب�صرف النظر عن ت�شكلها
املكون
يف جمتمع �سيا�سي واحد ،و�إمنا هم فقط جزء من املجتمع ال�سيا�سي الواحد َّ
من (�أمتني).
�أو �إن املراد بـ (من تبعهم وحلق بهم )..هو اليهود الذين كانوا الطرف الآخر
يف هذا العقد ال�سيا�سي  -االجتماعي ،وحينئذ يكون املراد بـ (�أمة) يف البند
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الأول جمموع امل�سلمني واليهود ،وتكون هذه الكلمة مرادفة مل�صطلح (جمتمع
�سيا�سي واحد) ،وال يراد بها الأمة باملعنى العقيدي.
وعلى كال االحتمالني تكون الأمة باملعنى العقيدي قادرة على الت�شكيل
يف جمتمع �سيا�سي متنوع يتكون منها ومن (�أمة �أخرى) قائمة على �أ�سا�س
عقيدي� ،أو عرقي� ،أو غريهما ،ويكون املجتمع ال�سيا�سي بكل تنوعاته خا�ض ًعا
لنظام حكم واحد ،ولنظام قانوين واحد ،يحكم اجلميع.
جدا ،وهو �أن هذا الن�ص  -وثمة دالئل
وهنا نلفت �إىل �أمر عظيم الأهمية ًّ
�أخرى  -يدل على �أنه يف الفكر الإ�سالمي ال يوجد تالزم بني مفاهيم :وحدة
الأمة (باملعنى العقيدي) ،ووحدة املجتمع ال�سيا�سي ،ووحدة الدولة.
�إن وحدة الأمة (باملعنى العقيدي)� ،أمر ثابت ال ميكن الت�شكيك يف ثباته
وحرمة الإخالل به ،ولكن يف �إطار وحدة الأمة ميكن �أن يتعدد املجتمع ال�سيا�سي،
وميكن �أن تتعدد الدولة ح�سب تعدد املجتمع ال�سيا�سي داخل الأمة الواحدة
بـ (املعنى العقيدي).
وبالعودة �إىل حمل الكالم نقول:
رمبا يرجح االحتمال الثاين يف فهم الن�ص� ،أن البند ( )16ورد فيه (�إن من
تبعنا من يهود )...فاعترب اليهود تابعني للم�سلمني يف هذا التعاقد ،وهم (تابعون)
باعتبارين:
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الأول� :إن الأ�سا�س الت�شريعي  -القانوين للمجتمع ال�سيا�سي اجلديد هو
الإ�سالم.
الثاين� :إن مبادرة ت�أ�سي�س املجتمع قام بها امل�سلمون ،فهم ميثلون الطرف
الأول .فالتبعية هنا مبعنى (الطرف الثاين).
وهذا التعبري يف البند ( )16يتفق مع مقدمة ال�صحيفة ( ...ومن تبعهم
أي�ضا البنود الآتية (.)35 - 25
فلحق بهم) وي�شهد لهذا الفهم � ً
وعلى �أي حال ،ف�إن هذا الن�ص يدل على �أن الإ�سالم يقبل فكرة ت�أ�سي�س
جمتمع �سيا�سي متنوع يف دولة واحدة ،ونظام حكم واحد ،على �أ�سا�س الإ�سالم،
يتمتع اجلميع فيها بحق املواطنة الكاملة .وال ي�شرتط لإقامة الدولة �أن تكون
ملجتمع �إ�سالمي نقي خال�ص ،وال يكون غري امل�سلمني فيها متمتعني بحق املواطنة
الكاملة .وامل�س�ألة مهمة حتتاج �إىل مزيد من البحث والت�أمل.
« -2املهاجرون من قري�ش على ربعتهم((( ،يتعاقلون بينهم ،وهم يفدون((( ،عانيهم
باملعروف ،والق�سط ،بني امل�ؤمنني».
((( يف كتاب (الأموال) لـ (�أبي عبيد) وكتاب (النهاية لـ (ابن الأثري)( :رباعتهم) .فقال (�أبو عبيد) :الرباعة :هي
املعاقل .وقد يقال :فالن على رباعة قومه� ،إذا كان املتقلد لأمورهم ،والوافد على الأمراء فيما ينوبهم» .وقال
(ابن الأثري) « :القوم على رباعهم .ورباعتهم� :أي على ا�ستقامتهم ،يريد �أنهم على �أمرهم الذي كانوا عليه».
((( العاين :الأ�سري ،وفدا�ؤه :فك �أ�سره باملعروف ،بال مغاالة يف الفدية من جانب الآ�سر ،وال �شح من جانب �أولياء
الأ�سري.
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« -3وبنو عوف على ربعتهم ،يتعاقلون معاقلهم الأوىل ،وكل طائفة تفدي عانيها
باملعروف ،والق�سط ،بني امل�ؤمنني»(((.

« -4وبنو احلرث على ربعتهم« ...ح�سب البند الثالث».
 -5وبنو �ساعدة على ربعتهم« ...ح�سب البند الثالث».
 -6وبنو ج�شم على ربعتهم« ...ح�سب البند الثالث».
 -7وبنو النجار« ...ح�سب البند الثالث».
 -8وبنو عمرو بن عوف« ...ح�سب البند الثالث».
 -9وبنو النبيت« ...ح�سب البند الثالث».
 -10وبنو �أو�س« ...ح�سب البند الثالث»(((.
((( قال (الراغب)« :وباعتبار عقل البعري ،قيل :عقلت املقتول� :أي �أعطيت ديته .وقيل� :أ�صله �أن تعقل الإبل بفناء
ويل الدم .وقيل :بل يعقل الدم �أن ي�سفك .ثم �سميت الدية ب�أي �شيء كل  -عقالً».
((( يذكر الدكتور �إبراهيم بي�ضون يف كتابه( :الر�سالة والر�سول ،الطبعة الأوىل 1989 ،م� ،ص :)21
	�أن (بني عمرو بن عوف) و(بني النبيت ) من (الأو�س) هما الع�شريتان اللتان �أ�سلمتا يف ذلك احلني( ،بينما
الآخرون من هذه القبيلة وردوا حتت ا�سم (بني الأو�س) الذي ت�أخر �إ�سالم جزء منهم بع�ض الوقت) .ومل
أو�سية ت�أخر �إ�سالمها ،و�إمنا هم
يذكر بي�ضون
ً
م�صدرا ملا قال .ويبدو �أن (بني الأو�س) لي�س جمموعة ع�شائر � َّ
ع�شرية �أو�سية حتمل هذا اال�سم �أو جمموعة ع�شائر �صغرية ذُكرت جملة ومل تف�صل �أ�سما�ؤها اخلا�صة .ويدل
على �صحة قولنا� :إن ال�صحيفة يف البنود ( )15 - 11ا�شتملت على �أحكام تتعلق بامل�ؤمنني خا�صة  ،ويف
البند ( )16وما بعده ي�أتي ذكر اليهود وتنظيم عالقتهم بامل�سلمني ،وهذا يقت�ضي �أن تكون البنود ()10 - 3
أي�ضا على ذلك �أن (بني �أو�س) ورد ذكرهم يف البند ( )30يف معر�ض
خا�صة بامل�سلمني دون غريهم .ويدل � ً
بيان حتالفات اليهود مع ع�شائر (الأو�س) و(اخلزرج) يف البنود ( ،)35 - 25والبند ( )30هو( :و�إن ليهود بني
الأو�س مثل ليهود بني عوف) .وهو ظاهر يف �أن (بني الأو�س) م�سلمون.
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نالحظ يف هذه البنود الأمور التالية:
الأول� :إنها تربز التنوع القبلي ،فمع �أن م�ضمون البنود واحد� ،إال �أن كل
جماعة قبلية وردت با�سمها اخلا�ص.
لقد ذكرت قري�ش باعتبارها جماعة واحدة ،ومل تذكر قبائلها؛ لأن امل�سلمني
من قري�ش (املهاجرين) ،كانوا �أفرا ًدا من كل قبيلة ،ومل تكن جمموعات الأفراد
عدديا ُي ْع َت ّد به ليحملوا ا�سمهم اخلا�ص ،ويبدو �أنه مل
حجما ًّ
من كل قبيلة متثل ً
يكن ثمة تنوع داخلي يذكر بني قبائل قري�ش ،من حيث العادات ،والأعراف،
والتقاليد ،ي�ستدعي �إفراد القبائل بالن�ص عليها ب�أ�سمائها اخلا�صة.
�أما اليرثبيون (الأن�صار)  -من (الأو�س) و(اخلزرج)  -فقد ذكروا ب�أ�سمائهم
القبلية ،وعرب عن كل جمموعة با�سمها القبلي اخلا�ص.
الثاين� :إن الو�ضع ال�سابق على الإ�سالم ،لكل قبيلة ،قد بقي كما هو ،وهذا
هو املق�صود من عبارة (على ربعتهم) ف�إن املراد بقا�ؤهم على و�ضعهم ال�سابق:
 -1من حيث الرتكيب الداخلي للع�شرية� ،أو القبيلة (م�س�ألة الزعامة ،وق�ضايا
حقوق امللكية ،وغريها من التزامات وعادات داخل الع�شرية بني �أفرادها،
و�أفخاذها) �إذ مل يكن  -حني و�ضع ال�صحيفة  -قد نزل ت�شريع يقت�ضي تغيري
الرتكيب الداخلي ،و�شبكة العالقات للع�شرية والقبيلة.
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 -2من حيث الديات ،والت�سويات املتبعة يف جنايات القتل ،واجلرح .وهذا هو
املق�صود من عبارة (يتعاقلون معاقلهم الأوىل) ،فالديات وما �إليها تدفع ح�سب
العرف ال�سائد بني هذه الع�شائر وفيها� ،إذ مل يكن قد �شرع  -حني و�ضع
ال�صحيفة  -حكم �إ�سالمي خا�ص يف �ش�أن الديات.
 -3ولكن مل يرتك العرف ال�سائد كما كان متا ًما خا�ض ًعا للفهم القبلي اخلا�ص،
و�إمنا و�ضع له ،من ناحية التطبيق ،معيار جديد ،ثابت ،م�ستمد من روح الإميان
اجلديد ،وهذا املعيار هو الذي ن�صت عليه عبارة (باملعروف والق�سط بني امل�ؤمنني).
كبريا من اال�ستقالل الداخلي للقبائل قد حفظ
 -4والبنود ال�سابقة تظهر �أن ً
جانبا ً
من خالل الن�ص على بقاء كل جماعة (على ربعتهم ،يتعاقلون معاقلهم الأوىل)،
ولكن هذا اال�ستقالل واخل�صو�صية قد و�ضعت عليه قيود حتدده ،وت�ضيق دائرته،
مل�صلحة مفهوم (الأمة الواحدة) الذي تندمج فيه املجموعات يف كيان جمتمعي
واحد.
ونالحظ هنا �أن الإ�سالم مل يحاول �أب ًدا حتطيم املجموعات القبلية ،بل
لقد �أبقى عليها وا�ستغلها لتعزيز روح الت�ضامن الداخلي على م�ستوى التكافل
االجتماعي (الدية  -العاقلة� /صلة الرحم وت�شريعات �أخرى) ولكنه �أدجمها -
جردها من كل م�ضمون
مبا هي جمموعات  -يف ج�سم الأمة الواحدة ،بعد �أن َّ
�سيا�سي .فيمكن �أن يقال �إن الرتكيب املجتمعي للأمة الإ�سالمية هو (فيديرالية)
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�شعوب ،وجمموعات ب�شرية .وهذه (الفيديرالية) تعني التنوع يف �إطار الوحدة،
وهو يعني �إمكانية ت�شكيل (جمتمعات �سيا�سية) و(دول) يف نطاق الأمة الواحدة.
هذه املجتمعات ال�سيا�سية والدول تتمايز يف حدود �ش�أنها الداخلي،
وال�سيا�سي ،املبا�شر مع اخلارج .وتتحد مبا هي �أمة يف العالقات مع (الأمم الأخرى =
دار احلرب /دار التعاهد /دار الهدنة /دار احلياد) والبحث مهم يحتاج �إىل تعقب
على م�ستوى الن�ص الفقهي ،والفكري.
مفرحا((( بينهم .و�إن يعطوه باملعروف يف فداء �أو عقل».
« -11و�إن امل�ؤمنني ال يرتكون ً

وهذا البند ين�ص على وجوب تكافل اجتماعي يف ق�ضايا الديات والت�سويات
املالية للجنايات البدنية .وهو تكافل يتجاوز التزامات القبيلة يف هذه ال�ش�ؤون التي
ن�صت عليها البنود ال�سابقة بعبارة (يتعاقلون معاقلهم الأوىل)؛ حيث عرب يف هذا
البند بـ (امل�ؤمنني) ،فهو التزام على م�ستوى االنتماء �إىل الدائرة الأو�سع ،الأمة.
« -12وال يحالف م�ؤمن موىل م�ؤمن دونه».

كانت اجلماعات اليهودية مرتبطة بتحالفات مع ع�شائر (الأو�س) و(اخلزرج)
كما دلت عليه البنود الآتية يف (ال�صحيفة).
بالد ْين ،والعيال.
((( املفرح :هو املثقل َّ
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من امل�ؤكد �أن النبي  �أراد �أن ير�سخ �أ�س�س ال�سالم الأهلي ،بني (الأو�س)،
و(اخلزرج) الذي حل بينهم بدخولهم جمي ًعا يف الإ�سالم ،و�أراد �أن ي�ؤكد مفهوم
الأمة الواحدة الذي عرب عنه البند الأول يف (ال�صحيفة) ،فو�ضع هذا البند ()12
ليحافظ يف هذه املرحلة على التوازنات الع�شائرية القائمة بني (الأو�س) 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 (الأو�س)
و(اخلزرج) ،ف�أكد هذا البند على املنع من �إحداث حتالفات جديدة بني امل�سلمني،
وبني مواليهم ،وحلفائهم اليهود� ،أو غريهم ،تغري الو�ضع القائم.
« -13و�إن امل�ؤمنني املتقني (�أيديهم) على (كل) من بغى منهم �أو ابتغى د�سيعة

(((

ظلم و�إثم� ،أو عدوان� ،أو ف�ساد بني امل�ؤمنني .و�إن �أيديهم عليه جمي ًعا ،ولو كان ولد

�أحدهم».

هذا البند جعل (الأمة = املجتمع ال�سيا�سي) م�س�ؤو ًال عن العدالة وال�سالم
والأهلي ،ف�إن الظلم ،والإثم ،والعدوان ،ميكن �أن يراد بها اجلنايات على الأفراد
وحقوقهم ،ولكن الف�ساد بني امل�ؤمنني يراد به الفتنة ال�سيا�سية.
((( الد�سع :الدفع .واملراد :حماولة التو�صل �إىل هدف ظامل� ،أو التو�صل �إىل هدفه على �سبيل الظلم .والد�سيعة:
العطية .واملراد :طلب عطية ال ي�ستحقها .بغى :ارتكب جرمية البغي .ابتغى :طلب البغي ،و�سعى �إليه.
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وقد جعل هذا البند الأمة م�س�ؤولة عن ردع وقمع ذلك دون اعتبار
لالنتماءات القبلية كما ين�ص على ذلك عبارة « ...و�إن �أيديهم جمي ًعا عليه ،ولو
كان ولد �أحدهم».
وهذا البند ي�ؤكد م�ضمون البند الأول عن (الأمة الواحدة) ويفي م�ضمونه
بالعنا�صر احلقوقية ،وااللتزامات االجتماعية ،وال�سيا�سية.
كافرا على م�ؤمن».
« -14وال يقتل م�ؤمن م�ؤم ًنا يف كافر ،وال ين�صر ً

هل املراد هنا  -يف هذه املرحلة من منو الإ�سالم  -الكافر من الأعداء
املحاربني ،فال يدخل يف هذا احلكم الكفار :اليهود ،الذين ميثلون الفريق الثاين
يف عقد (ال�صحيفة)؟ �أو �أن املراد مطلق الكافر في�شمل اليهود .ونرجح االحتمال
الثاين.
أي�ضا .ومن الوا�ضح �أن هذا
والق�سم الثاين من البند ي�شمل مطلق الكافر � ً
احلكم هو يف حاالت النزاعات بني الأفراد؛ حيث يكون املرجع هو الق�ضاء ،ومن
هنا ف�إن النزاع بني م�ؤم َنينْ � ،أو كافرين ،ي�سري عليه احلكم نف�سه؛ لأن املرجع يف
هذه النزاعات هو الق�ضاء كما قلنا.
ونرجح �أن الن�ص على هذه امل�س�ألة هو للحيلولة دون ا�ستمرار الوالءات،
والتحالفات ،التي كانت �سائدة يف اجلاهلية بني بع�ض الأ�شخا�ص� ،أو اجلماعات

347

امللحق الثالث( :ال�صحيفة /الكتاب) ،بني امل�سلمني واليهود يف (املدينة)

347

من (الأو�س) و(خلزرج) ،وبني اليهود� ،إذ �إن هذه الوالءات كان لها م�ضمون
�سيا�سي مل يعد من اجلائز ا�ستمراره بعد الإ�سالم ،وتكوين املجتمع ال�سيا�سي
الإ�سالمي ،و�إن�شاء الدولة الإ�سالمية.
فهذه الفقرة متهد للبند ( )15التايل:
ومما ذكرنا يتبني� :أن هذا البند هو من امل�ضامني التي ينطوي عليها البند
رقم (�« :)1إنهم �أمة واحدة من دون النا�س».
« -15و�إن ذمة((( اهلل واحدة ،يجري عليهم �أدناهم .و�إن امل�ؤمنني بع�ضهم موايل بع�ض
دون النا�س».

يف هذا البند تظهر �شخ�صية الأمة الواحدة املكونة على �أ�سا�س عقيدي،
وتظهر نظرة الإ�سالم �إىل الإن�سان على �أ�سا�س ت�ساوي النا�س يف الكرامة الب�شرية،
وت�ساوي امل�سلمني يف احلقوق.
وكلمة (�أدناهم) وال تعني �أن ثمة دونية لأحد يف نظر الإ�سالم ،و�إمنا تعني
�أن املعترب يف العرف اجلاهلي (�أدنى) هو يف نظر الإ�سالم (م�ساو) ملن يعتربه العرف
(�أعلى) ،ولذا كانت الذمة واحدة ،وكان املعترب (�أدنى) ميلك القدرة نف�سها على
الإجارة ،و�إعطاء الأمان التي ميلكها املعترب (�أعلى) ،فالبند يدل بااللتزام على
((( الذمة والذمام :عهد الأمان ،و�ضمان النف�س واملال ،وحرمتهما.
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�إلغاء الت�صنيف اجلاهلي للب�شر بني �أعلى و�أدنى ،وت�أكيد حقيقة امل�ساواة يف القيمة
تعبريا
الإن�سانية ،ويف املركز احلقيقي ،بني جميع امل�سلمني ،وهو ميثل يف احلقيقة ً
عن �إعادة االعتبار �إىل الإن�سان من حيث كونه �إن�سانًا م�ؤم ًنا ،ودون �أي اعتبار �آخر.
والفقرة الثانية من هذا البند« :و�إن امل�ؤمنني بع�ضهم موايل بع�ض دون
النا�س» الظاهر منها �أنه ت�شريع للوالية العامة للأمة على نف�سها يف ال�ش�أن ال�سيا�سي.
ورمبا كان هذا الن�ص هو �أقدم الن�صو�ص يف هذا ال�ش�أن .وهو يدل على �أن الأمة
تكونا وقاما على هذا الأ�سا�س ،وهو
الإ�سالمية ،واملجتمع ال�سيا�سي الإ�سالميَّ ،
عبارة �أخرى عن مبد�أ ال�شورى الذي �شرح يف القر�آن املكي يف �آية ﮋﮞ ﮟ
ﮠﮊ.
ومما َّبينا يت�ضح �أن هذا البند هو �أحد م�ضامني البند الأول.
« -16و�إن (و�إنه) من تبعنا من يهود ف�إن له الن�صر (واملعروف) والأ�سوة((( ،غري
مظلومني ،وال متنا�صر عليهم».

لليهود امل�شاركني يف هذا العقد الن�صر� ،إذا دخلوا يف نزاع هم حم ُّقون فيه،
و�إذا تهددهم خطر ،وال يتعر�ضون لأي حتالف �ضدهم «وال متنا�صر عليهم».
وهذا البند يظهر بو�ضوح� :أن املجتمع ال�سيا�سي ،الذي �أن�ش�أته الوثيقة ،هو
جمتمع تعاقدي متنوع يف انتمائه الديني.
((( الأ�سوة :امل�ساواة يف املعاملة.
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« -17و�إن �سلم امل�ؤمنني واحدة ،وال ي�سامل م�ؤمن دون م�ؤمن يف قتال يف �سبيل اهلل
�إال على �سواء وعدل بينهم».

رمبا يكون هذا البند تكملة للبند ( )15ويحتمل �أن الرتتيب الأ�صلي
لل�صحيفة هو كون البندين ( )15و( )17مندجمني يف بند واحد.
�إن النقطة التي يعاجلها هذا البند هي� :إن عقد ال�سلم مع العدو يف حالة
احلرب ،لي�س من �ش�ؤون الأفراد ،و�إمنا البد �أن يكون من �ش�ؤون الأمة = اجلماعة،
فالبد �أن ين�ش�أ ذلك ال�سلم نتيجة للت�شاور «على �سواء وعدل بينهم» وهذا ا�ستدراك
على ما ورد يف البند ( )15من �أن امل�سلمني ذمتهم واحدة «يجري عليهم �أدناهم»؛ �إذ
�سيا�سيا .ولقد ن�ص الفقهاء
�إن هذا احلق مق�صور على احلاالت الفردية ولي�س التزا ًما ًّ
وقيده
على �أن للواحد من امل�سلمني حق �أن يعطي الأمان للآحاد من امل�شركنيَّ ،
بع�ضهم مبا ال يزيد على ع�شرة.
« -18و�إن كل غازية معنا يعقب بع�ضها ً
بع�ضا».

الظاهر �إن املق�صود بـ (الغازية) غري امل�سلمني ،وهم هنا اليهود �إذا �شاركوا
يف الغزو .واملق�صود بـ (معنا) امل�سلمني .والظاهر �إن على اليهود  -مبقت�ضى كونهم
جزءا من املجتمع ال�سيا�سي الذي �أن�شئ مبوجب ال�صحيفة  -م�س�ؤوليات دفاعية
ً
ع�سكرية ،بالتناوب فيما بينهم ،فال ي�شملهم اال�ستنفار العام.

350

يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

350

قال (ابن الأثري) يف (النهاية):
«الغازية» :ت�أنيث الغازي ،وهي هنا �صفة جماعة غازية .واملراد بقوله «يعقب
بع�ضا» �أن يكون الغزو بينهم نوبًا ،ف�إذا خرجت طائفة ثم عادت ،مل تكلف
بع�ضها ً
�أن تعود ثانية حتى تعقبها �أخرى غريها.
بع�ضا» :هو التعاقب
وقد احتمل (وات)((( �أن املراد بعبارة «يعقب بع�ضها ً
يف ركوب البعري .وهو احتمال خط�أ ،يك�شف عن طريقة امل�ست�شرقني يف فهم
الن�صو�ص.
« -19و�إن امل�ؤمنني َيبِيء((( بع�ضهم على بع�ض مبا نال دماءهم يف �سبيل اهلل .و�إن
امل�ؤمنني املتقني على �أح�سن هدى و�أقومه».

الظاهر �إن املراد� :إن من يقتل من امل�ؤمنني يف اجلهاد ال يكون مو�ضو ًعا للث�أر
اجلاهلي� ،أو الق�صا�ص الإ�سالمي ،و�إمنا يتحمل امل�ؤمنون بع�ضهم عن بع�ض عاقبة
ذلك ،من جهة كون بع�ضهم �أولياء بع�ض ،وامل�س�ؤولية م�شرتكة.
وهذا البند يعرب عن م�ضمون البند الأول ،لأنه �أحد �آثار كون امل�سلمني
(�أمة دون النا�س).
((( حممد يف املدينة� ،ص .339
ق�صا�صا.
((( َي ِبيء� :أب�أت فالنًا بفالن� ،إذا قتله به ً
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نف�سا ،وال يحول دونه على م�ؤمن».
« -20و�إنه ال يجري م�شرك ما ًال لقري�ش ،وال ً

يعالج هذا البند �أحد تف�صيالت العالقات اخلارجية حال احلرب.
ففي هذه احلال ال ميلك �أحد من امل�شركني �صالحية �إعطاء احلماية لقري�ش
التي هي يف حالة حرب مع امل�سلمني� ،سواء يف ذلك الأموال والأنف�س .ولو
حدث و�أجار �أحد من امل�شركني �أح ًدا من قري�ش� ،أو ما ًال من �أموالها ،ف�إن هذه
الإجارة ال حرمة لها ،وال اعتبار عند املجتمع الإ�سالمي ،الذي تعاقد على هذه
(ال�صحيفة).
قر�شيا� ،أو
وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إذا �أراد م�ؤمن  -م�سلم �أن ي�صادر ما ًال ًّ
قر�شيا ،فلي�س لأحد �أن يحول دون امل�ؤمن ،ودون ما يبغي؛ لأن
يقتل� ،أو ي�أ�سر ًّ
العالقات مع قري�ش حمكومة بحالة احلرب.
والبد �أن يكون املق�صود بامل�شرك هنا غري اليهود الذين هم جزء من املجتمع
قري�شا ،وما لها.
الإ�سالمي الذي يخو�ض حربًا �ضد قري�ش ،فال يعقل �أن يجريوا ً
ولعل املراد بامل�شركني بع�ض من بقي على �شركة من �أهل (يرثب) ،وحلفاء
(يرثب) من امل�شركني ،من غري �أهلها.
ولكن الذي حدث �أن اليهود خانوا تعهداتهم ،وتواط�أوا مع قري�ش الوثنية
�ضد املجتمع الإ�سالمي.
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« -21و�إنه من اعتبط((( م�ؤم ًنا قت ً
ال عن بينة ،ف�إنه قَو ٌد به� ،إال �أن ير�ضى ويل املقتول
(بالعقل) ،و�إن امل�ؤمنني عليه كافة ،و�إنه ال يحل لهم االقتتال عليه».

أي�ضا من م�ضامني البند الأول ،وهو يعرب عن م�س�ؤولية الأمة
وهذا البند � ً
عن تنفيذ القانون ،يف نطاق والية الأمة على نف�سها.
وهو يلغي تقليد الث�أر اجلاهلي بت�شريع الق�صا�ص الإ�سالمي ،فيحرم على
ذوي القاتل واملقتول �أن يدخال يف اقتتال ب�سبب هذه اجلرمية.
« -22و�إنه ال يحل مل�ؤمن �أقر مبا يف هذه ال�صحيفة ،و�آمن باهلل واليوم الآخر� ،أن ين�صر
حمد ًثا((( ،وال ي�ؤويه ،و�إنه من ن�صره و�آواه ف�إن عليه لعنة اهلل وغ�ضبه �إىل يوم القيامة،
وال ي�ؤخذ منه �صرف وال عدل».

أي�ضا من �آثار كون امل�سلمني �أمة واحدة؛ لأنه يلغي الو�ضع
هذا البند � ً
القبلي مل�صلحة الأمة الواحدة ،وي�ؤكد على حفظ النظام العام للمجتمع يف مقابل
الفو�ضى ،والإف�ساد يف الأر�ض ،و�إحياء القيم اجلاهلية .وي�ؤكد على م�س�ؤولية الأمة
عن تنفيذ القانون باعتبار والية الأمة على نف�سها.
ظلما بال جناية توجب القتل.
((( اعتبطه :قتله ً
((( املحدث :هو ال�شخ�ص الذي يحدث� ،أو يت�سبب يف �إحداث ا�ضطرابات يف املجتمع� ،إما ب�إخالل بالأمر� ،أو يهدد
النظام العام بالدعوة �إىل �أفكار خمالفة لعقيدة املجتمع ود�ستوره.
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« -23و�إنكم مهما اختلفتم يف �شيء( ،فيه من �شيء) ،ف�إن مرده �إىل اهلل و�إىل حممد
(الر�سول).

املق�صود هو :امل�سلمون واليهود ،ف�إن املرجعية العليا للمجتمع الذي �أن�ش�أته
ال�صحيفة هو النبي  ب�صفته رئي�س الدولة ،وقائد املجتمع.
« -24و�إن اليهود ينفقون مع امل�ؤمنني ما داموا حماربني».

حالة احلرب جتعل م�س�ؤوليات ونفقات الدفاع املالية م�شرتكة ،فال يتحملها
امل�سلمون وحدهم؛ لأن امل�ستفيد من ا�ستقالل الدولة واملجتمع ،و�سالمتها ،هو
املجتمع ال�سيا�سي كله.
« -25و�إن يهود بني عوف �أمة مع امل�ؤمنني :لليهود دينهم ،وللم�سلمني دينهم،
ومواليهم ،و�أنف�سهم� ،إال من ظلم� ،أو �أثم ،ف�إنه ال يوتغ((( �إال نف�سه ،و�أهل بيته».
« -26و�إن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف».
« -27و�إن ليهود بني احلرث مثل ما ليهود بني عوف».
« -28و�إن ليهود بني �ساعدة مثل ما ليهود بني عوف».
« -29و�إن ليهود بني ُج�شَ م مثل ما ليهود بني عوف».
((( يوتغ :يهلك ويف�سد.
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« -30و�إن ليهود بني الأو�س مثل ما ليهود بني عوف».
« -31و�إن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف� .إال من ظلم� ،أو �أثم ،ف�إنه ال
يوتغ �إال نف�سه ،و�أهل بيته».
« -32و�إن جفنة بطن من ثعلبة ك�أنف�سهم»(((.
« -33و�إن لبني ال�شطيبة (ال�شطبة) مثل ما ليهود بني عوف ،و�إن الرب دون الإثم»(((.

هذه البنود تنظم عالقات اجلماعات اليهودية داخل التكوين القبلي
للمجتمع .فقد كانت تربط اجلماعات اليهودية عالقات حتالف مع قبائل (الأو�س)
و(اخلزرج).
ففي املجتمع ال�سيا�سي نوعان من العالقات بني الأفراد واجلماعات:
�أحدهما :عالقة امل�سلمني باليهود باعتبارهما كتلتني عقيديتني ت�شكالن
�سيا�سيا واح ًدا ميثل امل�سلمون قاعدته وجمهوره ،وميثل الإ�سالم نظامه
جمتم ًعا
ًّ
العام وير�أ�سه ويقوده النبي حممد .
((( بنو جفنة :بطنان من العرب - 1 ،جفنة بن عمرو ،من بني مزيقياء - 2 /وجفنة بن عوف من خزاعة ،وال نعرف
املق�صود منها هنا .وقد �أحلقتهم (ال�صحيفة) ببني ثعلبة ك�أنف�سهم ،ولعل ذلك نا�شئ من حلف بني الطرفني.
((( ال�شطيبة( :ابن ه�شام) ،ال�شطبة( :الأموال) ،ال�شطبة( :معجم القبائل )594 ،قبيلة كانت تقيم يف يرثب/
والظاهر �إنها قبيلة يهودية.
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وثانيهما :عالقات اجلماعات اليهودية مع اجلماعات العربية امل�سلمة داخل
املجتمع ،هذه العالقات التي �أن�ش�أتها حتالفات �سابقة على الإ�سالم وتكوين
املجتمع الإ�سالمي ،والدولة الإ�سالمية.
وهذه البنود ( - 33 - 25و - 34و )35تت�ضمن:
�أو ًال :االعرتاف بهذه التحالفات ،وتقرها.
وثانيا :حتدد م�ضمون هذه العالقات مبا ال يتنافى مع الأ�س�س الذي �أن�شئ
ً
عليها املجتمع التعاقدي املتنوع ،فال يجوز �أن يكون ثمة حتالفات تن�شئ التزامات
تتنافى مع هذه الأ�س�س ،فاليهود مع كل قبيلة م�سلمة حالفوها «�أمة مع امل�ؤمنني»،
ولي�سوا جماعة �سيا�سية منف�صلة.
وهذه العبارة ذات داللة عظيمة الأهمية ،ف�إن الظاهر منها كونهم ي�شكلون
(�أمة) باملعنى ال�سيا�سي ،وقوله« :لليهود دينهم ،وللم�سلمني دينهم» يظهر عن�صر
التنوع يف املجتمع ،فيكون املجتمع اجلديد (�أمة واحدة) باملعنى ال�سيا�سي ،متنوعة
االنتماء الديني؛ لأنها تت�شكل من �أمتني باملعنى العقيدي .كما رجحنا ذلك يف
حتليل البند الأول واملقدمة.
وتت�ضمن هذه البنود التحذير من جتاوز النظام العام للمجتمع ولتوازناته،
ف�إن املراد من «الظلم والإثم» يف هذه البنود لي�س االنتهاكات الفردية ل�شريعة
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كل فرد وجماعة ،على م�ستوى ال�سلوك ال�شخ�صي ،و�إمنا املراد بهما االنتهاكات
ال�سيا�سية واملجتمعية العامة التي مت�س البنية العامة للمجتمع.
ولعل الهدف من هذه البنود هو احليلولة دون ن�شوء (دولة داخل الدولة)
تتكون من هذه التحالفات ،ومتار�س يف داخل املجموعات القبلية �سلطات تتجاوز،
�أو تتوازى ،مع �سلطة الدولة.
« -34و�إن موايل ثعلبة ك�أنف�سهم».

الظاهر� :إن موايل ثعلبة غري يهود بني ثعلبة .ورمبا يكونون حلفاء لهم من
يهود �آخرين� ،أو من العرب امل�شركني .هذا �إذا فر�ضنا  -كما هو الظاهر � -أن ثعلبة
يف هذا البند هم (بنو ثعلبة) يف البند (.)31
« -35و�إن بطانة يهود ك�أنف�سهم».

الراجح� :إن املق�صود بالبطانة هنا هم امل�شركون  -من غري قري�ش  -الذين
تربطهم باليهود عالقات حميمة ،و�شخ�صية و�سيا�سية .ولعلهم بع�ض العرب
امل�شركني ذوي ال�صلة بن�شاط اليهود التجاري و�سوق (يرثب) .والبد �أن يفرت�ض
�أن هذه البطانة ال تكون يف حالة حرب مع امل�سلمني� ،أو تواط�ؤ عليهم مبقت�ضى
البنود الواردة يف (ال�صحيفة) ،وقد ن�سخ احلكم الذي يت�ضمنه هذا البند بالوحي
القر�آين.
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« -36و�إنه ال يخرج �أحد منهم �إال ب�إذن حممد .و�إنه ال يتحجر على ث�أر جرح .و�إنه
من فتك فبنف�سه فتك و�أهل بيته� ،إال من ظلم و�إن اهلل على �أبر هذا».

�إن مو�ضوع هذا البند هو اليهود وبطانتهم على الظاهر.
 -1يحدد هذا البند عالقة ه�ؤالء باملحيط خارج املدينة وحركتهم ب�سبب احلالة
الأمنية  -الع�سكرية ال�سائدة مع امل�شركني عامة وقري�ش خا�صة ،فهو �إجراء �أمني
قد يراد به التحفظ من عالقاتهم اخلفية مع املحيط املعادي ،وقد يراد منه  -مع
ذلك  -حفظهم من وقوع االعتداء عليهم ب�سبب تعاقدهم مع امل�سلمني يف
املجتمع اجلديد.
ومن احتمال �آخر ،وهو �أن املراد بقاء العالقات بني القبائل على حالها
التي �أقرتها ال�صحيفة ،فال تخرج جماعة قبلية عن حتالفاتها �إال ب�إذن وموافقة من
النبي ،والهدف من هذا البند على هذا االحتمال ،هو املحافظة على التوازنات
القائمة ،وعدم الإخالل بها نتيجة لتحالفات جديدة.
 -2ال يتحجر على ث�أر جرح :ال يلتئم جرح على ث�أر ،وال يرتك الق�صا�ص ل�صاحب
احلق .وال ي�أخذ املجني عليه بث�أر نف�سه بنف�سه ،بل يجب �إرجاع الأمر �إىل الق�ضاء
الإ�سالمي ليقرر العقوبة املنا�سبة.
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 -3ويرتتب على ما �سبق �أن التجاوزات يتحملها �صاحبها ،فامل�س�ؤولية �شخ�صية،
ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﮊ ،فال ت�سري �آثار اجلناية �إىل الأقارب والع�شرية،
ولي�سوا مو�ضو ًعا للمالحقة والق�صا�ص.
 -4وي�ستثنى من ذلك املظلوم ،ف�إن له �أن ي�أخذ بظالمته ،ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣﮊ.

حاكما للدولة،
 -5ويف هذا البند يتكرر الت�أكيد على �سلطة النبي  باعتباره ً
وقائ ًدا للمجتمع.
« -37و�إن على اليهود نفقتهم ،وعلى امل�سلمني نفقتهم .و�إن بينهم الن�صر على من
حارب �أهل هذه ال�صحيفة .و�إن بينهم الن�صح والن�صيحة ،والرب دون الإثم .و�إنه مل
ي�أثم امر�ؤ بحليفه .و�إن الن�صر للمظلوم».

ت�ضمن هذا البند الأمور التالية:
 -1امل�شاركة يف حتمل النفقات الع�سكرية ،والدفاعية ،مع ا�ستقالل مايل لكل
واحد من الطرفني .ونرجح �أن هذا البند مت�أخر عن البند ( )38الذي هو تكرار
حريف للبند ( .)24والبند �شرح وتو�ضيح للبند (.)38
 -2ت�أكيد على توحيد املوقف ال�سيا�سي  -الدفاعي ..( :و�إن بينهم الن�صر)...
�ضد الآخرين ،الذين هم خارج املجتمع ال�سيا�سي ،يعادونه ،ويحاربونه .ويالحظ
البند (�( :)1أمة واحدة دون النا�س).

359

امللحق الثالث( :ال�صحيفة /الكتاب) ،بني امل�سلمني واليهود يف (املدينة)

359

 -3ت�أكيد امل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن اجلرائم ،وعدم �سريانها على القبيلة �إذا ارتكبت
من قبل احلليف .وهذا على خالف النظام القبلي الذي كان يحمل احلليف وزر
ما يرتكبه حليفه.
م�سلما كان �أم غري م�سلم� ،إذا كان مظلو ًما.
 -4العدالة لكل �أحدً ،
« -38و�إن اليهود ينفقون مع امل�ؤمنني ما داموا حماربني».

هذا تكرار للبند ( ،)24ونعتقد �أنه خط�أ من الن�ساخ ،و�أن موقع البند ()38
هو قبل البند ( )37كما َّبينا.
« -39و�إن يرثب حرام جوفها لأهل هذه ال�صحيفة».

من املعلوم �أن (يرثب) هي مركز الدولة ،وهي تقوم و�سط جماعات معادية،
وهي يف حالة حرب .ومن الطبيعي �أن متار�س الدولة �سيادتها مبنع اجلماعات غري
الداخلة يف ميثاق ت�أ�سي�س الدولة وال�صحيفة ،واملجتمع التعاقدي املتنوع ،من
التحرك بحرية يف (يرثب) ،مبا يتنافى مع مبد�أ ال�سيادة ،وقد وردت �أخبار يف حترمي
(املدينة) ،و�أنها حرم كـ(مكة) ،ونعتقد �أن هذا لي�س هو املق�صود هنا ،و�إن حترمي
(املدينة) �شرع يف عهد مت�أخر عن تاريخ و�ضع (ال�صحيفة).
« -40و�إن اجلار كالنف�س ،غري م�ضار ،وال �آثم».
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هذا البند مي�ضي مبد�أ اجلوار الذي كان �سائ ًدا يف املجتمع اجلاهلي ،باعتباره
مظهرا من مظاهر تكافل املجتمع ،وت�ضامنه ،ولكنه يقيده مبا يقل�ص من �إطالقية
ً
مبد�أ اجلوار اجلاهلي ،وهو �أن يرعى مبد�أ اجلوار يف حدود مقت�ضيات العدالة،
واحرتام القانون.
ونرجح �أن هذا البند مقحم يف هذا املو�ضع ،و�أن مو�ضعه  -بح�سب الت�سل�سل
املنطقي للبنود  -يجب �أن يكون بني البندين (11و.)16
« -41و�إنه ال جتار حرمة �إال ب�إذن �أهلها».

الظاهر �إن مرجع ال�ضمري هو (يرثب).
الإجارة التزام �سيا�سي �أمني مع اخلارج ،وهو يحتاج �إىل موافقة الأمة من
خالل ممثلها ،و�سلطتها ال�شرعية ،وهي مبوجب الواقع ،وبنود هذه ال�صحيفة ،تتمثل
يف النبي .
« -42و�إنه ما كان بني �أهل هذه ال�صحيفة ،من حدث� ،أو ا�شتجار ،يخاف ف�ساده،
ف�إن مرده �إىل اهلل  ،و�إىل حممد ر�سول اهلل ،و�إن اهلل على �أتقى ما يف هذه ال�صحيفة
و�أبره».

�إن الأحداث واملنازعات ذات امل�ضمون ال�سيا�سي والأمني ،التي ميكن �أن
ت�ؤثر على الو�ضع العام (يخاف ف�ساده) ال �شك يف �أن مردها �إىل ر�سول اهلل 
وحاكما ،قائ ًدا.
باعتباره ًّنبيا،
ً
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و�أما ال�شجارات التي لي�س لها ذلك امل�ضمون ،وال يخ�شى من تطوراتها،
وتفاعالتها ال�سيا�سية ،والأمنية ،و�إمنا هي ذات طابع اجتماعي ،واقت�صادي ،فيمكن
وقا�ضيا ،ف�إن خوف الف�ساد
القول ب�أن مرجعها �إىل النبي  باعتباره ًّنبيا م�شر ًعاً ،
الذي جعل و�ص ًفا مقي ًدا للحدث واال�شتجار� ،أعم من الف�ساد ال�سيا�سي والأمني،
�أو التظامل االجتماعي ،واالقت�صادي.
وعلى �أي حال ،ف�إن هذا البند ي�ؤكد مرجعية النبي  ،باعتباره قائ ًدا،
حاكما.
ً
« -43و�إنه ال جتار قري�ش وال من ن�صرها».

هذا البند يعالج �أحد �أهم ق�ضايا العالقات اخلارجية للمجتمع الإ�سالمي
نف�سا،
اجلديد .وقد ورد يف البند (« :)20و�إنه ال يجري م�شرك ما ًال لقري�ش ،وال ً
وال يحول دونه على م�ؤمن» .وهذا البند مو�ضوع لبيان املوقف من حتالفات قري�ش
خارج املجتمع الإ�سالمي ،و�إن هذه التحالفات ال قيمة لها ،وال حرمة.
�أما البند ( )43فهو مو�ضوع لبيان املوقف من قري�ش ،وهي عدو حمارب،
من قبل املجموعات املكونة للمجتمع الذي �أن�ش�أته ال�صحيفة ،ولعل املق�صود بهذا
البند اليهود وبع�ض العرب اليرثبيني املرتددين الذين مل يخل�صوا يف والئهم للعهد
اجلديد يف (يرثب) ،ف�إن ه�ؤالء كانوا على عالقات حميمة مع قري�ش .وتت�سع دائرة
احل�ضر يف هذا البند فت�شمل حلفاء قري�ش ومنا�صريها من �سائر العرب.
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« -44و�إن بينهم الن�صر على من دهم يرثب».

هذا البند �أكرث حتدي ًدا مما ورد يف البند ( ...« :)37و�إن بينهم الن�صر على
من حارب �أهل هذه ال�صحيفة» ،فالبند ال�سابق ي�شرع م�س�ؤولية دفاعية على (�أهل
ال�صحيفة) من م�سلمني ويهود� ،ضد كل اعتداء �سواء توجه على (يرثب)� ،أو
خارجها� .أما البند ( )44فهو ي�شرع م�س�ؤولية الدفاع �ضد العدوان على (يرثب)
واملعني بهذه امل�س�ؤولية هم اليهود.
بالتحديد،
ّ
و ُيظهر هذا الن�ص� :أن املجتمع املتنوع تتحمل جمموعاته م�س�ؤوليات
م�شرتكة ،وتلتزم بواجبات مت�ساوية.
« -45و�إذا دعوا (اليهود) �إىل �صلح (حليف لهم) ي�صاحلونه ،ف�إنهم ي�صاحلونه،
ويلب�سونه .و�إنهم �إذا دعوا �إىل مثل ذلك ف�إنه لهم على امل�ؤمنني� ،إال من حارب يف
الدين ،وعلى كل �أنا�س ،ح�صتهم من جانبهم الذي قبلهم».

هذا البند يت�ضمن �إعالن الرغبة يف ال�سالم ،وامل�صاحلة.
وظاهر الفقرة الأوىل �أنها تعني (�أهل ال�صحيفة ،يهو ًدا وم�سلمني)� ،أما الفقرة
الثانية فال بد من قراءة الفعل فيها للمعلوم ،ويتعني �أن يكون مرجع ال�ضمري
اليهود ،لي�ستقيم املعنى ،وهو �إن اليهود �إذا دعوا �إىل م�صاحلة بع�ض اجلماعات،
ف�إن امل�سلمني يتعهدون باال�ستجابة لدعوة ال�سلم ،ب�شرط �أن ال يكون الذين يريد
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اليهود م�ساملتهم من املحاربني يف الدين �ضد امل�سلمني .ومن دون هذه القراءة
تكون العبارة م�ضطربة ال�صياغة وغام�ضة املعنى.
وعبارة (على كل �أنا�س ح�صتهم )..تبدو يف غري موقعها هنا� ،إذ ال تبدو
عالقة وا�ضحة لها مبا قبلها.
« -46و�إن يهود (الأو�س) ،مواليهم و�أنف�سهم ،على مثل ما لأهل هذه ال�صحيفة ،مع
الرب احل�سن من �أهل هذه ال�صحيفة ،و�إن الرب دون الإثم».

تقدم ذكر يهود (الأو�س) يف البند ( ،)30يف عداد اجلماعات اليهودية
املتحالفة مع قبائل (الأو�س) و(اخلزرج).
ف�إما �أن يكون هذا البند هو الأ�صل ،ويكون مو�ضعه هناك يف �سياق
و�سهوا من الن�ساخ.
اجلماعات اليهودية ،ويكون البند ( )30زيادة ً
و�إما �أن يكون البندان �أ�صيلني ،ويكون تكرار ذكرهم لأهميتهم «وهم بنو
قريظة �إحدى �أكرب و�أقوى املجموعات اليهودية ،وكانت م�ساكنهم يف داخل
املدينة» ،وب�سبب املوقع املمتاز الذي يتمتع به حليفهم (�سعد بن معاذ) من
النبي .
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« -47ال يك�سب كا�سب �إال على نف�سه .و�إن اهلل على �أ�صدق ما يف هذه ال�صحيفة
و�أبره .و�إنه ال يحول هذا الكتاب دون ظامل� ،أو �آثم .و�إنه من خرج �آمن ،ومن قعد
�آمن باملدينة �إال من ظلم و�أثم .و�إن اهلل جابر ملن بر واتقى ،وحممد ر�سول اهلل».

يبدو �أن هذا البند هو ختام ال�صحيفة وقد ا�شتمل على �أمور:
 -1ت�أكيد امل�س�ؤولية ال�شخ�صية للإن�سان عن عمله يف مقابل العرف
اجلاهلي .ومن املنا�سب ت�أكيد هذه احلقيقة يف ختام وثيقة تعاهدية ،تعاقدية ،تعطي
لأطرافها حقوقًا وتلزمهم بواجبات متقابلة.
 -2بيان �أن الدخول يف هذا امليثاق ال ي�سقط احلقوق املرتتبة على �أطرافها
قبلها �إذا كانت حقوقًا يقت�ضيها العدل والإن�صاف (و�إنه ال يحول هذا الكتاب.)...
 -3ق�ضية حرية اخلروج والدخول من و�إىل (املدينة)..
ويبدو �أن فقرة (و�إنه من خرج �آمن ،ومن قعد �آمن باملدينة� ،إال من ظلم
و�أثم) دخيلة على هذا البند.
ف�إن هذه الفقرة تت�ضمن حرية اخلروج والدخول من و�إىل (املدينة) للجميع،
و�سبق يف البند ( )36تقييد حرية خروج اليهود باحل�صول على �إذن من النبي .
وميكن ت�صحيح هذا التعار�ض بالقول� :إن م�س�ألة اخلروج والدخول يف هذه الفقرة
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مقيد مبا ورد يف البند (� ،)36إال �أننا نرجح �أن مكان هذه الفقرة  -على تقدير
�صحتها هو يف البند ( )36ولي�س يف البند اخلتامي (.)47
كما �أن ا�ستعمال ا�سم (املدينة) بدل (يرثب) يلقي ظ ًّال من ال�شك حول
�صحة هذه الفقرة .ورمبا يكون تغيري اال�سم من �سهو الن�ساخ.
ب -مسائل تتعلق بالنص:
 -1ال�صحة:

واملحدثون هذه الوثيقة بالقبول ،ومل يرث �أحد من
لقد تلقى امل�ؤرخون
ِّ
املحدثني جد ًال حول �صحتها باجلملة.
واحلكم بال�صحة وعدمها� ،أو الت�شكيك يف الن�صو�ص التاريخية� ،سواء يف
ن�صو�صا ت�شريعية ،ف�إنه يخ�ضع
ذلك ما �إذا ت�ضمنت رواية وقائع و�أحداث� ،أو كانت ً
يف حالتنا لثالثة معايري:
�أ -معيار داخلي :يتعلق برتكيب الن�ص ،ولغته ،وم�ضمونه ،وان�سجام كل ذلك مع
الواقع التاريخي ،واملحيط الب�شري  -االجتماعي  -ال�سيا�سي  -احل�ضاري ،الذي
يدعي �أن الن�ص قد �صدر فيه.
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ب -ومعيار نقدي  -اتهامي :يقوم على الفح�ص عن �إمكانية و�ضع الن�ص
واخرتاعه بح�سب �إمكانات وم�صلحة الأطراف ذوي العالقة مب�ضمون الن�ص.
ج -معيار خارجي :يتعلق بال�سند الذي و�صل الن�ص �إلينا عن طريقه ،ومدى
وثاقة رواته ،وتواتره� ،أو �شهرته� ،أو ندرته.
�أ -املعيار الداخلي:

ال �شك يف �أن (ال�صحيفة) ،وهي ن�ص طويل ،قد تعر�ضت لبع�ض التغيري
ب�سبب الت�صحيف ،ولبع�ض التغيري يف تركيبها بالتقدمي والت�أخري ،ولبع�ض احلذف
والزيادة يف جملها� ،أو مفرداتها ،نتيجة للن�سيان وال�سهو ،لتناقلها من را ٍو �إىل �آخر،
جزءا منها تدعو �إليه احلاجة ،دون �سائرها.
ونتيجة لأن بع�ض الرواة ينقل ً
وقد الحظنا بع�ض هذه الأمور يف درا�ستنا للن�ص.
ولكن كل ذلك مل ي�ؤثر يف ر�أينا على البنية العامة للن�ص ،وعلى تكامله
نقدر �أنه قد حدث من ذلك �أمور طفيفة ،ال مت�س جوهر الن�ص،
ووحدته؛ لأن ما ّ
وبنيته العامة.
ودرا�سة (ال�صحيفة) باملعيار الداخلي ،مع مالحظة ما قد يكون طر�أ عليها
من تغريات ،ترجح �صحة هذه الوثيقة باجلملة ،و�صحة ن�سبتها �إىل �أوائل العهد
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املدين ،وكون النبي  قد �أمالها ووافق عليها الآخرون� ،أو و�ضعت من قبل
ممثلني لليهود وامل�سلمني ،ب�إ�شرافه  ،ووافق عليها.
واملالحظات التي ن�ستند �إليها يف احلكم ب�صحتها وف ًقا لهذا املعيار هي:
 -1اللغة� :إن الأ�سلوب الذي �صيغت به (ال�صحيفة) ،وتركيب اجلمل،
وامل�صطلحات ،وال�صيغ التعبريية ،التي كونت هذه (ال�صحيفة) ،يتنا�سب متا ًما مع
الأ�سلوب ،وال�صيغ التعبريية ،التي كانت �سائدة يف الع�صر الذي تن�سب �إليه ،وهو
�أول الهجرة �إىل (املدينة) ،ونالحظ �أنه ال توجد فيها �صياغات تعبريية مولدة� ،أو
خم�ضرمة ،وحتى ت�أثري الأ�سلوب القر�آين يبدو �شبه معدوم فيها.
 -2املفردات� :إن املفردات اللغوية التي ا�ستعملت يف (ال�صحيفة) هي التي كانت
�شائعة يف تلك الفرتة ،ونالحظ �أن ا�سم (املدينة) مل ي�ستعمل �إال مرة واحدة يف
البند الأخري  -وقد رجحنا �أنه من �سهو الرواة والن�ساخ ،يف عهود مت�أخرة .ويف
جميع فقرات ال�صحيفة ا�ستعمل ا�سم (يرثب).
 -3كما �أن التعبري بـ (امل�ؤمنني) عن امل�سلمني يتنا�سب مع تلك املرحلة الأوىل يف
(مكة) ،ويف �أول الهجرة؛ حيث �إنه مل ي�ستقر اال�ستعمال على كلمة (امل�سلمني)
�إال بعد ذلك .ومل يرد التعبري بـ (امل�سلمني) يف ال�صحيفة �إال ثالث مرات.
يف املقدمة وردت معطوفة على امل�ؤمنني ،ونرجح �أنها دخيلة من الرواة.

368

يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

368

ويف البند ( )25و(.)37
بينما ورد لفظ (م�ؤمن /م�ؤمنني) اثنتني وثالثني مرة.
 -4ورد ا�سم النبي  يف (ال�صحيفة) بال�صيغ التالية« :حممد النبي» يف املقدمة،
و«حممد» يف البند ( )23و( ،)36و«حممد ر�سول اهلل» يف البند ( )42و(.)47
ومل يقرتن ا�سم النبي  يف جميع هذه املوارد ،على قلتها ،بالدعاء
والتعظيم ،كما هو ال�ش�أن ال�سائد عند ذكر ا�سمه ال�شريف يف عهد مت�أخر .وهذه
الب�ساطة يف ذكر ا�سم النبي  تتنا�سب مع تلك املرحلة من تاريخ الإ�سالم.
 -5مل ي�ستعمل يف (ال�صحيفة) ا�سم (املهاجرين) وال ا�سم (الأن�صار) يف �أي
بند من البنود �سوى اال�ستعمال الذي ورد يف البند ( )2وو�ضع له تو�ضيح كلمة
قري�ش فورد ب�صيغة (املهاجرون من قري�ش) .مع �أن هذين اال�ستعمالني �شاعا يف
وقت مبكر بعد نزول القر�آن بهما.
ب -املعيار النقدي  -االتهامي:

�إن الفكرة املركزية التي تعرب عنها (ال�صحيفة) هي �إن�شاء جمتمع �سيا�سي
تعاقدي بني جماعتني �سيا�سيتني هما :امل�سلمون واليهود ،بقيادة النبي ،
وت�شكيل دولة �إ�سالمية لهذا املجتمع �شريعتها الإ�سالم ،وحاكمها النبي .
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والفكرة الثانوية هي تنظيم العالقات الداخلية بني امل�سلمني �أنف�سهم
مهاجرين (قري�ش) ،و�أهل (يرثب) من (اخلزرج) و(الأو�س) ،وحلفائهم.
وال توجد �أية دواع� ،أو حوافز ،لدى �أي طرف من امل�سلمني  -قري�ش� ،أو
الأن�صار� ،أو غريهم  -الختالق ن�ص ،ون�سبته �إىل النبي  ،يف �ش�أن الفكرة
الثانوية.
وال توجد م�صلحة يف ذلك لأحد ،فقد كانت هذه الق�ضية يف حالة منو
م�ستمر بالوحي القر�آين ،وبالتوجيه النبوي اليومي للم�سلمني ،يف جميع حاالتهم.
و�أما الفكرة املركزية فقد تعر�ضت لالنتهاك من قبل اليهود ،بعد وقت
مبكر من والدتها ،و�صياغتها يف (ال�صحيفة) ،وممار�ستها؛ حيث �إن اليهود خانوا
عهودهم ،ومواثيقهم ،وجممعهم التعاقدي ،وغدروا بالنبي  وامل�سلمني ،وت�آمروا
عليهم مع قري�ش امل�شركة ،وغريها ،ومولوا احلروب �ضد امل�سلمني.
ونتيجة لذلك حاربهم امل�سلمون يف مواقع عدة ،حتى مت التغلب عليهم،
نهائيا ،ون�ش�أت لذلك حالة عداء وترب�ص بني امل�سلمني،
و�إجال�ؤهم عن (احلجاز) ًّ
واليهود.
وهذا الواقع الذي ت�سبب اليهود يف �إيجاده ،يجعل من امل�ستحيل على
�أي جهة �أن تخرتع ،وت�ضع وثيقة من هذا القبيل ،بني امل�سلمني واليهود ،وحتظى
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بهذا الرواج ،والذيوع ،والقبول الوا�سع النطاق ،بني املحدثني ،وكتاب ال�سرية،
والفقهاء ،وامل�ؤرخني ،دون �أن تواجه �أي اعرتا�ض من ال�سلطة ال�سيا�سية يف عهد
اخللفاء الرا�شدين� ،أو الأمويني� ،أو العبا�سيني.
�إن وثيقة كهذه تدخل امل�سلمني يف التزامات جمتمعية و�سيا�سية مع
اليهود  -وحالتهم مع امل�سلمني على ما و�صفنا  -كان ينبغي �أن تكون مو�ضوع
رف�ض من الأو�ساط العلمية والفكرية يف املجتمع الإ�سالمي ،ومو�ضع رف�ض
ومالحقة من قبل ال�سلطة ال�سيا�سية الإ�سالمية.
هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ،ف�إن اليهود بعد �أن �ضربهم امل�سلمون،
و�أجلوهم ،مل يعد لهم وجود باملعنى ال�سيا�سي  -املجتمعي ميكنهم من �أن يكونوا
طرفًا يف �أي تعاقد جمتمعي � -سيا�سي مع امل�سلمني ،ومل يكن �أي منهم  -جماعة،
قادرا على اخرتاع وو�ضع وثيقة كهذه ،و�ضمان ذيوعها ،وانت�شارها،
�أو ً
�شخ�صا ً -
وقبولها ،من الأو�ساط العلمية ،والفكرية الإ�سالمية ،بال�شكل الذي حدث
لل�صحيفة.
وهذه الأمور نف�سها حتيل افرتا�ض �أن امل�سلمني هم الذين و�ضعوا هذه
الوثيقة ،م�ضافًا �إىل �أنه لي�ست للم�سلمني م�صلحة على الإطالق يف �أن يدخلوا
يف التزامات مع اليهود ،بعد �أن ق�ضوا على النفوذ اليهودي يف (احلجاز) ،ومل يعد
ميثل اليهود �أي ثقل اقت�صادي� ،أو �سيا�سي  -ع�سكري ،يف الدولة الإ�سالمية.
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�إن هذه االعتبارات تلغي احتمال �أن تكون (ال�صحيفة) مو�ضوعة يف عهد
مت�أخر ،وت�ؤكد �أ�صالتها ،و�صحتها ،وكونها من �إجنازات النبي الأوىل ،يف �أول هجرة
امل�سلمني �إىل (يرثب).
وعلينا �أن ن�ؤكد هنا �أن ف�شل هذه التجربة ب�سبب اليهود ،مل يلغ الفكرة
املركزية التي �أن�شئت بهذه (ال�صحيفة) ،وهي :تكوين املجتمع ال�سيا�سي املتنوع
يف االنتماء الديني ،و�إقامة دولة لهذا املجتمع على �أ�سا�س الإ�سالم ،بل �إن هذا
دائما ،يف
قائما ،وميكن العمل به ً
املبد�أ الت�شريعي  -ال�سيا�سي الإ�سالمي ال يزال ً
كل ع�صر ،ويف نطاق �أي جماعة ب�شرية.
ج -املعيار اخلارجي:

أي�ضا.
�إن املعيار اخلارجي يرجح �صحة (ال�صحيفة) � ً
فقد نقل الن�ص الكامل لل�صحيفة يف كتب ال�سرية ،واحلديث ،والتاريخ،
كما نقلت مقتطفات منها ،و�إ�شارات �إليها ،يف العديد من كتب احلديث ،والتاريخ،
و�أمهات معاجم اللغة.
ولعل من �أقدم نقلة الن�ص الكامل (لل�صحيفة) ،كما و�صل �إلينا،
املحدث الراوية ال�شهري حممد بن �إ�سحاق (ت  151هـ) ،الذي رواه عنه
هو ّ
ابن ه�شام (ت  213هـ) يف (�سريته ،)123 - 119 /2 ،ويعترب (ابن �إ�سحاق)
مرج ًعا من املراجع يف ال�سرية النبوية.
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وت�ضمنت (ال�سرية احللبية) �إ�شارات �إىل ال�صحيفة يف.)96 /2( :
(وال�سرية الدحالنية) ،بهام�ش (احللبية).)337 /1( :
و�سرية ابن �سيد النا�س (ت  734هـ).)241 - 238 /1( :
ونقل الن�ص الكامل لل�صحيفة (�أبو عبيد) يف كتاب (الأموال)�( :ص 125
و.)202
و�شرحه ال�سهيلي (ت  )581يف (الرو�ض الأنف).)250 /1( :
ومن م�صادر احلديث:

( -1م�سلم) يف (�صحيحه).)216 /4( :
�( -2أحمد) يف (امل�سند) 271 /1( :و 204 /2و.)242 /3
( -3املتقي الهندي) يف (كنز العمال).)251 /5( :
( -4البيهقي) يف (ال�سنن الكربى).)106 /8( :
 -5ال�شيخ (الطو�سي) يف (التهذيب).)47 /2( :
( -6املجل�سي) يف (بحار الأنوار).)168 - 167 /19( :
( -7الكليني) يف (الكايف /الفروع) ،)336( :و(�أ�صول الكايف).)666 /2( :
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روي عن حممد بن يحيى ،عن �أحمد بن حممد ،عن حممد بن يحيى،
عن طلحة بن زيد ،عن �أبي عبد اهلل ال�صادق  ،عن �أبيه حممد الباقر ،
قال:
«قر�أت يف كتاب لعلي � أن ر�سول اهلل  كتب كتابًا بني املهاجرين،
والأن�صار ،ومن حلق بهم ،من �أهل (يرثب):
بع�ضا باملعروف والق�سط بني
«�إن كل غازية غزت مبا (كذا) يعقب بع�ضها ً
امل�سلمني ،ف�إنه ال يجار حرمة �إال ب�إذن �أهلها ،و�إن اجلار كالنف�س ،غري م�ضار ،وال
�آثم ،وحرمة اجلار على اجلار كحرمة �أمه و�أبيه .ال ي�سامل م�ؤمن دون م�ؤمن يف قتال
يف �سبيل اهلل �إال على عدل �سواء».
والحظ :و�سائل ال�شيعة (كتاب احلج) باب وجوب كف الأذى ،و(كتاب
اجلهاد) ،باب جواز �إعطاء الأمان.
ومن الوا�ضح �أن هذه فقرات من الن�ص الذي ذكره (ابن �إ�سحاق) ،وفيه
ت�صحيف البد �أنه من الرواة� ،أو من الن�ساخ .ورواية الإمام الباقر �« :أنه قر�أ يف
كتاب لعلي  ،»وظاهره �أن الكتاب ي�شتمل على (ال�صحيفة) كلها ،وقد نقل
منها الإمام الباقر  مو�ضع احلاجة.
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ومن م�صادر التاريخ:

 -1تاريخ الطربي (ت  310هـ) 1359( :و )1367من طبعة (�أوروبا).
�( -2إمتاع الأ�سماع) لـ (املقريزي) 49 /1( :و 104و )107وقال« :وكانت معلقة
ب�سيفه».
 -3تاريخ ابن كثري (البداية والنهاية).)224 /3( :
( -4مكاتيب الر�سول) لـ (علي بن ح�سني علي الأحمدي)�( :ص  )240وقد
متحي�صا وبح ًثا �أثناء �شرحه لـ
�أحالنا على كثري من امل�صادر التي ا�ستوفى معظمها ً
(ال�صحيفة).
ومن مو�سوعات اللغة:

( -1ل�سان العرب) :املواد( :د�سع ،عقب ،عقل ،فرح ،وتغ).
تاريخ و�ضع هذه الوثيقة:

�أثار بع�ض امل�ست�شرقني م�س�ألة تاريخ و�ضع هذه الوثيقة ،و�أنها و�ضعت قبل
معركة (بدر الكربى)� ،أو بعدها.
فذهب (فلهاوزن) و(كاتياين) �إىل �أنها و�ضعت قبل معركة (بدر) .وذهب
(هدبريجرمي) �إىل �أنها و�ضعت بعد (بدر) .وذكر دلي ًال على ذلك الأمور التالية:
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«تدل الوظائف املن�سوبة ملحمد يف البندين ( 23و )36على �أن �سلطته
كانت معرتفًا بها على العموم .ويبدو �أن الإ�شارات �إىل القتال يف �سبيل اهلل /بند
( )17و( )19و( /)45تعني �أن القتال قد وقع .املوقف املعادي من قري�ش ال ميكن
�أن يطلب من امل�ؤمنني املدنيني �إال بعد (بدر)»(((.
ولكن الأمور التي ذكرها ال تدل على �صحة ر�أيه يف تاريخ و�ضع الوثيقة.
 -1ف�إن �سلطة النبي  مل تن�ش�أ� ،أو تتو�سع بعد معركة (بدر) ،بل ميكن
اعتبار دعوته �إىل القيام بالغزو ،والت�صدي لقافلة قري�ش ،وا�ستجابة امل�سلمني له،
مظهرا ل�سلطة
وقيادته الناجحة لهم ،و�إجناز الن�صر العظيم الذي حتقق على قري�شً ،
را�سخة ،م�ستقرة ،ومعرتف بها من امل�سلمني.
�إن هذه ال�سلطة ن�ش�أت من �إميان امل�سلمني (املهاجرين والأن�صار) بنبوته،
ور�سالته ،وما يقت�ضيه ذلك من التزام بالطاعة �أمر بها �آيات القر�آن املكي ،وما نزل
من الوحي القر�آين ،يف الأ�شهر الأوىل من الهجرة �إىل املدينة.
وقد تع َّهد امل�سلمون اليرثبيون بالطاعة املطلقة يف بيعة (العقبة الثانية) ،التي
كانت �أ�سا�س قرار الهجرة ،وبناء الدولة.
((( مونتجومري وات ،حممد يف املدينة� ،ص  ،343تعريب� :شعبان بركات ،من�شورات املكتبة الع�صرية� ،صيدا،
بريوت.
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 -2و�أما الإ�شارات �إىل القتال ،ف�إنها نا�شئة من �أن نهج قري�ش ،و�سلوكها مع
امل�سلمني� ،أثناء وجود النبي يف (مكة) ،وبعد هجرته ،بالن�سبة �إىل امل�سلمني الذين
قب�ضت عليهم ،ومل يتمكنوا من الهجرة حيث قاتلتهم ،وطاردتهم ،و�صادرت
�أموالهم ،وت�آمرت على قتل النبي  ،وحماوالتها الدائمة للوقوف يف وجه حرية
حتميا يف
الدعوة الإ�سالمية ،وحرية اعتناقها ،كل ذلك جعل وقوع القتال � ًأمرا ًّ
�أي وقت يقع فيه احتكاك من �أي نوع.
وقد ا�شتمل �أحد بنود بيعة (العقبة الثانية) على تعهد من قبل امل�سلمني
اليرثبيني بقتال الأ�سود والأحمر ،مع النبي � ،إذا ا�ضطر �إىل خو�ص قتال ..وقد
طرحت م�س�ألة القتال من قبل وفد (يرثب) ،يف املحادثات التي �سبقت البيعة.
وقد نزل الوحي القر�آين يف الإذن بالقتال يف الأ�سابيع الأوىل من الهجرة
�إىل (املدينة)� ،أو يف الأيام الأخرية من �إقامة 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 /
وقد حدثت غزوات ومناو�شات بني امل�سلمني وامل�شركني ،بعد الهجرة
مبا�شرة ،وقبل (بدر الكربى):
 -1فقد بعث النبي  �أول �سرية على ر�أ�س �سبعة �أ�شهر من مقدمة املدينة،
راكبا ،العرتا�ض قافلة لقري�ش
بقيادة (حمزة بن عبد املطلب) ،على ر�أ�س ثالثني ً
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حتر�سها قوة من ثالثمائة راكب بقيادة (�أبي جهل) .وبلغوا �ساحل البحر على
طريق ال�شام ،وكاد �أن يحدث ا�شتباك ع�سكري ،لوال �أن (عدي بن عمرو) حجز
بينهم.
�شهرا من
 -2ثم غزا ر�سول اهلل  بنف�سه على ر�أ�س �أحد ع�شر � -أو اثني ع�شر ً -
قري�شا وبني �ضمرة ،وا�ستغرقت الغزوة
َم ْقدمه املدينة ،حتى بلغ (الأبواء) ،يريد ً
خم�سة ع�شر يو ًما ،ومل يلق كي ًدا.
 -3ثم بعث (عبيدة بن احلارث) يف بداية ال�سنة الثانية من الهجرة (يف �شهري
راكبا من املهاجرين ،فالتقوا مع امل�شركني
�صفر وربيع الأول) على ر�أ�س �ستني ً
على ماء يقال له�( :أحيا) ،وكانت بينهم رماية ،وعلى امل�شركني (�أبو �سفيان بن
حرب) يف مائتي رجل.
 -4ثم كانت غزوة ر�سول اهلل  بنف�سه يف �شهر ربيع الثاين� ،أو ربيع الأول -
قري�شا ،حتى بلغ جبل (بواط)،
�شهرا من مهاجره  -يريد ً
على ر�أ�س ثالثة ع�شر ً
فلبث فيها بقية �شهر ربيع الآخر ،وبع�ض جمادى الأوىل ،ومل يلق كي ًدا.
قري�شا ،بعد الهجرة مبا
 -5ثم غزا النبي  (غزوة الع�شرية) يف منطقة (ينبع) يريد ً
�شهرا ،و�أقام فيها بقية جمادى الأوىل ،وليايل من جمادى
يقرب من خم�سة ع�شر ً
الأخرى ،ووادع فيها (بني مدلج) وحلفاءهم (بني �ضمرة).
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 -6ثم (كانت غزوة �سفوان) ،بعد ع�شرة �أيام من عودته �إىل املدينة من (غزوة
الع�شرية) ،ملطاردة (كرز بن جابر الفهري) الذي �أغار على �سرح املدينة .وهذه هي
غزوة (بدر الأوىل).
�شهرا
 -7ثم كان بعث (�سعد بن �أبي وقا�ص) يف رجب ،على ر�أ�س �سبعة ع�شر ً
من الهجرة ،على ر�أ�س ثمانية نفر من املهاجرين ،حتى بلغ (اخلراز) من �أر�ض
(احلجاز).
 -8ويف الوقت نف�سه ،كانت �سرية (عبد اهلل بن جح�ش) �إىل نخلة  -على مقربة
من مكة  -ف�صادفوا قافلة لقري�ش يقودها �أربعة �أ�شخا�ص ،قتلوا منهم (عمر بن
احل�ضري) ،و�أ�سروا (عثمان بن عبد اهلل ،واحلكم بن كي�سان) وهرب (املغرية بن
أ�سري ْين.
عبد اهلل) ،وا�ستوىل امل�سلمون على القافلة ،ورجعوا �إىل املدينة بالغنيمة وال َ
 -9ثم كانت غزوة (بدر الكربى).
�إن كل هذه ال�سوابق ،بالإ�ضافة �إىل �سلوك قري�ش العدواين مع امل�سلمني يف
مكة ،وبالإ�ضافة �إىل التعهد الذي ا�شتملت عليه بيعة (العقبة الثانية) ،وبالإ�ضافة
�إىل نزول �آيات الإذن بالقتال ،تربز ما ا�شتملت عليه (ال�صحيفة) من بنود تتعلق
بتنظيم العالقات ،والتعهدات املتبادلة ،بني امل�سلمني واليهود ،يف �ش�أن القتال.

379

امللحق الثالث( :ال�صحيفة /الكتاب) ،بني امل�سلمني واليهود يف (املدينة)

379

 -3و�أما املوقف املعادي من قري�ش يف (ال�صحيفة) ،فتفر�ضه جميع
االعتبارات ال�سابقة ،فقد كانت حالة امل�سلمني يف (مكة) مع قري�ش حالة عداء،
وقد دخل م�سلمو (يرثب) يف حالة العداء هذه حني �أبرموا مع النبي  بيعة
(بدرا
(العقبة) ،وحني �شاركوا يف كثري من الغزوات وال�سرايا التي �سبقت ً
الكربى).
النتيجة

ويتح�صل من جميع ذلك� :أن التاريخ املنا�سب لو�ضع ال�صحيفة ،هو ما
قبل (بدر الكربى) ،ولكن لي�س يف الأ�شهر الأوىل للهجرة ،و�إمنا بعد تبلور �شكل
املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي يف (املدينة) ،وجناح عملية الدمج االجتماعي بني
املهاجرين والأن�صار ،وا�ستغراق الإ�سالم جلميع �أهل (يرثب) ،وظهور ت�صميم
النبي  على الدفاع واملقاومة .وبعد ظهور ال�سيا�سة الدفاعية الع�سكرية عند
النبي وامل�سلمني ،التي جتلَّت يف الغزوات وال�سرايا الأوىل ،بعد �ستة �أ�شهر من
هجرة النبي .
ففي هذه الأ�شهر الأوىل كان اليهود يراقبون التجربة اجلديدة ،ويراقبون
�سيا�سة امل�سلمني ،ومدى تالحمهم ،وت�صميمهم ،وقدرتهم الع�سكرية.
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ويف فرتة املراقبة والرتب�ص هذه كان اقرتاحهم على النبي  �أن
يعقدوا معه اتفاقات عدم اعتداء وتعاي�ش ،كما ورد يف رواية (ال�صدوق) ،عن
(�إبراهيم بن ها�شم) ،التي قدمناها يف �أول هذا البحث.
وبعد �أن ات�ضح متا ًما لليهود جناح التجربة ،واجتيازها امتحان القوة وال�صمود
�أمام الواقع القبلي املحلي ،الأو�سي  -اخلزرجي ،وامتحان التحدي �أمام قري�ش
وحتالفاتها ،و�أدركوا �أن امل�ستقبل هو للإ�سالم ،تخلوا عن حتفظاتهم ،ور�أوا �أن
م�صلحتهم هي يف الدخول يف بنية املجتمع اجلديد ،و�إظهار االندماج فيه ،ليحاولوا
تقوي�ضه من الداخل بعد �أن يتمكنوا من التغلغل يف ثنايا تركيبه االجتماعي -
جزءا منه.
ال�سيا�سي ،نتيجة لكونهم ً
وقد ا�ستجاب النبي  لرغبتهم املعلنة باالندماج يف هذا املجتمع،
ان�سجا ًما مع مبد�أ االنفتاح واحلوار الذي هو يف �صميم الفكر الإ�سالمي.
وتكون نتيجة لذلك جمتمع �سيا�سي �إ�سالمي يت�سع للتنوعات الدينية،
َّ
والثقافية.
ولكن اليهود ف�شلوا يف جتربتهم مع امل�سلمني؛ لأن بع�ض اليهود مل يقم
بالتزاماته ،وبع�ضهم الآخر ت�آمر مع القوى املعادية للإ�سالم وللم�سلمني ،فكان
البد من مواجهتهم ،و�إحباط خططهم ،باقتالعهم من مواقعهم ال�سيا�سية -
االجتماعية ،واالقت�صادية.
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وحدة (ال�صحيفة):

�إن الرتكيب الداخلي لل�صحيفة ال يخلو من ت�شوي�ش ،وتفقد يف بع�ض
مقاطعها الت�سل�سل املنطقي للأفكار واملبادئ التي ت�شتمل عليها وبع�ض البنود
تكرار لبنود �أخرى.
كما نالحظ عدم ذكر ثالث قبائل يهودية كبرية ب�أ�سمائها ،وهي( :قريظة،
والن�ضري ،وقينقاع) .فهل كان لهم و�ضع خا�ص؟ �أو �أنهم ذكروا من خالل حتالفاتهم
مع ع�شائر (الأو�س) و(اخلزرج)؟ �إنهم دخلوا يف هذا امليثاق ب�شخ�صيتهم القبلية
امل�ستقلة ،ولكن اجلزء املتعلق بهم مفقود ب�سبب ن�سيان الرواة� ،أو ب�سبب عوادي
الأيام.
يف اجلواب على هذه الت�سا�ؤالت واملالحظات ،يوجد افرتا�ضان:
الأول :ذهب �إليه امل�ست�شرق (مونتجومري وات) ،وهو� :إن (ال�صحيفة)
مل تو�ضع دفعة واحدة يف وقت واحد ،و�إمنا و�ضعت بنودها يف مراحل خمتلفة،
وجمعت بعد ذلك ،قال:
«هناك �أ�سباب حتملنا على االعتقاد ب�أن البنود التي كتبت يف �أوقات
خمتلفة قد جمعت فيما بعد .وجند يف هذه البنود فروقًا لغوية .وهكذا ي�شار �إىل
امل�ؤمنني ب�ضمري الغائب« ،هم» ويف بع�ض الأحيان بال�ضمري «�أنتم» ،ويف �أحيان
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�أخرى «نحن»( .راجع بند )18 ،16 ،23 :ويطلق عليهم يف �أغلب الأحيان ا�سم
«امل�ؤمنني» ما عدا يف مو�ضعني ي�سمون بـ «امل�سلمني» (بند .)27 ،23
وكذلك ف�إن بع�ض البنود تكرار لبنود �أخرى ،وتعالج نف�س امل�سائل ،مع
اختالط (كذا) ب�سيط.
وجند يف البندين ( 23و� )42أن حمم ًدا يف�صل يف اخلالفات ،و�إن كان البند
(� )42أدق .والبندان ( )43 ،20موجهان �ضد القر�شيني ،وما يقال عن اليهود يف
البندين ( 16و )14م�شابه ملا يقال يف البندين ( ،)18 ،37كما �أن البندين (،24
 )38متماثالن متا ًما.
ق�سما من (الأو�س).
«ويتحدث البندان ( )46 ،30عن اليهود الذين كانوا ً
ولنالحظ �أن البنود املت�شابهة ال تتابع ،على غري ما ينتظر من بنود تعالج خمتلف
نواحي م�س�ألة واحدة».
«وهنا  -على العك�س � -سل�سلة تبد�أ من ( ،)30 - 16و�سل�سلة �أخرى من
(.»)46 - 37
«تكفي هذه املالحظات لتربير الفكرة القائلة ب�أن هذه الوثيقة ،كما هي
الآن ،حتتوي على بنود كتبت يف وقتني� ،أو �أوقات خمتلفة»(((.
((( مونتجومري وات ،حممد يف املدينة� ،ص .344 - 343
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ولكننا نرى �أن هذه املالحظات ال تكفي لتربير القول ب�أن الوثيقة لي�ست
واحدة ،و�إمنا هي جمموعة اتفاقات ون�صو�ص تنظيمية كتبت يف وقتني� ،أو �أوقات
خمتلفة.
ويظهر ذلك مما يلي:
�إن هذه (ال�صحيفة) قد و�ضعت يف وقت واحد ،كما يدل عليه ن�ص (ابن
�إ�سحاق):
«كتب ر�سول اهلل  كتابًا بني املهاجرين والأن�صار وادع فيه يهود ،و�أقرهم
على دينهم و�أموالهم ،وا�شرتط عليهم ،و�شرط لهم».
�إن �صياغة الن�ص تدل على وحدة (ال�صحيفة) ،ولي�ست جمموعة من
االتفاقات .وكما يدل عليه مقدمة الوثيقة« :هذا كتاب من حممد النبي.»...
وكانت نتيجة لنمو العالقات بني اليهود وامل�سلمني ،بعد �أن تكامل اندماج
امل�سلمني اليرثبيني مع بع�ضهم ،وجتاوزوا خالفاتهم القبلية اجلاهلية ،وتكامل
اندماج ه�ؤالء مع امل�سلمني املهاجرين من قري�ش ،وغريها ،يف جمتمع �سيا�سي
واحد.
وال تذكر م�صادر تاريخ تلك الفرتة اجتما ًعا� ،أو م� ًؤمترا� ،أُجنزت فيه كتابة
(ال�صحيفة) ،ولكننا نرجح �أن الأمر مت بعد مفاو�ضات وم�شاورات ا�ستمرت �أيا ًما،
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أ�شهرا ،بني زعماء القبائل اليهودية وبني امل�سلمني ،وخا�صة مع
�أو �أ�سابيع ،ورمبا � ً
النبي  .ورمبا يكون قد ا�شرتك يف �صياغة ن�صو�صها �أكرث من �شخ�ص واحد
ب�إ�شراف النبي .
و�أما املالحظات التي �أ�شرنا �إليها ،وف�صل بع�ضها (مونتجومري وات) ،ف�إنها
ال تدل على �أن (ال�صحيفة) قد كتبت يف �أوقات خمتلفة ،و�إمنا تعود يف ر�أينا �إىل
�أنها قد نقلت  -كغالب الن�صو�ص املماثلة  -عن طريق ال�سماع والرواية ال�شفهية،
ومل تبذل عناية خا�صة بتدوينها يف وقت مبكر ،عند �أكرث من طريف االتفاق ،وهما
النبي وبع�ض خوا�ص �أ�صحابه ،وعند الطرف اليهودي.
وقد تقدم النقل عن (املقريزي) يف (�إمتاع الأ�سماع)� ،أن (ال�صحيفة)
(كانت معلقة ب�سيفه) ،فلم تكن (ال�صحيفة) يف �أهمية الن�ص القر�آين ال�شريف� ،أو
ال�سنة التي ت�شتمل على بيان �أحكام ال�شريعة ،بل كانت من قبيل كتبه وعهوده
التي تناقلتها الرواة ،ومل ُي ْع َن �أحد بتدوينها حلفظها للأجيال القادمة.
والبد �أن عناية امل�سلمني بهذه (ال�صحيفة) ،قد فرتت� ،أو انعدمت ،نتيجة
لنق�ض اليهود لها �أكرث من مرة ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ.
�إىل �أن ُنق�ضت متا ًما بظهور التحالفات بني اليهود وامل�شركني ،وما �أدى �إليه
ذلك من ت�شريع �أ�سلوب جديد يف التعامل مع اليهود باعتبارهم خارجني على
�شرعية املجتمع والدولة ،ومعاملتهم على هذا الأ�سا�س.
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فلم مي�ض وقت طويل على (ال�صحيفة) باعتبارها مرج ًعا يف �صياغة العالقات
ال�سيا�سية  -االجتماعية  -الدفاعية بني امل�سلمني واليهود ،حتى حتول اليهود من
جزءا من املجتمع ال�سيا�سي� ،إىل كونهم �أقلية خارجة
كونهم  -مبوجب ال�صحيفة ً -
على هذا املجتمع ،معادية له.
�إن املالحظات التي ذكرها امل�ست�شرق (وات) بع�ضها غري �صحيح ،وبع�ضها
أجزاء  -يف �أوقات خمتلفة  -و�إمنا تدل على
الآخر ال يدل على �أنها و�ضعت ً � -
�أن ال�صحيفة التي و�ضعت دفعة واحدة ،ويف وقت واحد ،نتيجة لالعتبارات التي
ذكرناها �آن ًفا ،قد �أهمل امل�سلمون املعنيون بالرواية ،العناية بتدوينها يف وقت مبكر،
وتناقلوها بالرواية ال�شفهية ملدة طويلة بحيث دخل عليها ت�صحيف من جهة،
وتقدمي وت�أخري من جهة �أخرى ،كما يحدث يف هذه احلاالت خا�صة يف الن�صو�ص
الطويلة ،كما هو ال�ش�أن يف (ال�صحيفة).
ورمبا ال يكون الن�ص الذي و�صل �إلينا هو الن�ص الكامل لـ (ال�صحيفة)،
الحتمال �ضياع �أجزاء �أخرى منه تتعلق باليهود �أنف�سهم� ،أو بامل�سلمني �أنف�سهم،
�أو بالعالقات بني الطرفني.
� -1إن مالحظة الفروق اللغوية من حيث تنوع ال�ضمائر بني املتكلم ،واملخاطب،
والغائب ،نا�شئة  -من جهة  -من مقت�ضيات التعبري العربي وال�صياغة التي
يقع امل�ست�شرقون ،نتيجة عدم فهمهم الدقيق لها ،يف �أخطاء كثرية ،يف فهمهم
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وا�ستنتاجاتهم ،ونا�شئة من جهة �أخرى من �أن النبي  وامل�سلمني ميثلون الفريق
الأول يف هذا االتفاق الذي هو بني جمتمع �سيا�سي كامل ،وبني جماعة �سيا�سية -
دينية ،اجتماعية ،تريد الدخول فيه.
كما نالحظ �أن �ضمري اجلماعة للمتكلم «نحن» مل يرد يف �أي بند من
�ضمريا ،ومل ترد يف �أي بند من بنود
بنود (ال�صحيفة) ،و�أن كلمة «�أنتم» لي�ست ً
ال�صحيفة ،على خالف ما ذكره (وات).
�إن ال�ضمائر التي ا�ستخدمت يف (ال�صحيفة) هي� :ضمري املتكلم اجلماعة
«نا» ،و�ضمري الغائب اجلماعة «هم» ،و�ضمري املخاطب اجلماعة «كم».
ويق�صد بالأول خ�صو�ص امل�سلمني ،والثاين تارة يق�صد به اليهود� ،أو بع�ض
قبائلهم ،وتارة يق�صد به امل�سلمون� ،أو بع�ض جماعاتهم ،وثالثة يق�صد به املجتمع
املكون من م�سلمني ويهود .وورد الثالث مرة واحدة يف البند ( )23يف خطاب
اجلميع م�سلمني ويهو ًدا.
 -2و�أما ا�ستعمال كلمة «امل�سلمني» مرتني يف البندين ( )37 ،23فنالحظ �أنها
ا�ستعملت ثالث مرات �أولها :يف املقدمة ،وثانيها :يف البند ( )25ولي�س (،)23
وثالثها :يف البند (.)37
�إن هذه املالحظة ال حتمل �أية داللة على عدم وحدة (ال�صحيفة) ،فكما
ميكن �أن يكون ا�ستعمال كلمة (م�سلمني) قد ورد يف �أ�صل و�ضع (ال�صحيفة)،
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كذلك ميكن �أن يكون ذلك من �سهو الرواة والن�ساخ ،وعلى احلالني ال يدل ذلك
على �أن هذه البنود قد كتبت يف وقت خمتلف عن الوقت الذي دونت فيه البنود
الأخرى.
 -3و�أما عدم ذكر القبائل اليهودية الكبرية ب�أ�سمائها (قريظة ،والن�ضري ،وقينقاع)
فرنجح �أنها قد ذكرت بعنوان حتالفاتها مع ع�شائر (اخلزرج) و(الأو�س)� .أو �أن
النبي  �أن�ش�أ معهم معاهدات خا�صة ،راعى فيها خ�صو�صياتهم القبلية ،كما
ذكرنا يف �أول هذا امللحق.
 -4و�أما التكرار والتماثل ،فهو نا�شئ من ال�سهو والن�سيان ،ب�سبب االعتماد على
الرواية ال�شفهية.
 -5و�أما عدم التتابع والت�سل�سل املنطقي ،فمرجعه �إىل ما ذكرناه من �سهو الرواة،
ومن النقل باملعنى يف بع�ض احلاالت.
 -6واخلال�صة �إن (ال�صحيفة) �صحيحة باجلملة من جهة .وقد و�ضعت قبل (معركة
بدر) ،من جهة ثانية .و�إنها و�ضعت يف وقت واحد ،ولي�س يف �أوقات متفرقة ،من
جهة ثالثة.
ولكن الن�ص الذي و�صل �إلينا من (ال�صحيفة) يحمل بع�ض العيوب،
وهي:
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 - 1خلل يف التنظيم الداخلي للن�ص من حيث ت�سل�سل البنود والتكرار ،نتيجة
للأ�سباب التي ذكرناها.
ناق�صا ف�سقطت منه بع�ض البنود .ولكن هذا النق�ص - كما
 - 2رمبا يكون الن�ص ً
نالحظ  -ال ي�ؤثر على امل�ضمون العام ،وال مي�س ال�شروط والقيود التي قامت عليها
العالقة بني امل�سلمني واليهود.

امللحق الرابع :ن�صو�ص فقهية قدمية (عن العمل
والتعامل مع والة اجلور)

-1كتاب(املقنع) يف(اجلوامعالفقهية)،طبعةحجرية�،ص،45ال�شيخال�صدوق/
حممد بن علي بن احل�سني بن مو�سى بن بابويه القمي (ت  381هـ 991 -م).
«باب الدخول يف �أعمال ال�سلطان وطلب احلوائج �إليه»

«روي عن �أبي عبد اهلل � أنه قال« :اتقوا اهلل ،و�صونوا �أنف�سكم بالورع،
وقروه (كذا) بالتقية واال�ستغناء باهلل عن طلب احلوائج �إىل �صاحب ال�سلطان.
طلبا ملا يف يديه من
واعلموا �أنه من خ�ضع ل�صاحب �سلطان ،وملن يخافه على دينهً ،
دنياه� ،أذله اهلل ،ومقته ،ووكله �إليه ،ف�إن هو غلب على �شيء ،ف�صار �إليه منه �شيء،
نزع اهلل الربكة منه ،ومل ي�ؤجره على �شيء ينفقه يف حج ،وال عتق ،وال برم».

390

يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

390

«و�س�أل (عمار ال�ساباطي) �أبا عبد اهلل  عن عمل ال�سلطان يخرج فيه
الرجل؟ قال« :ال� ،إال �أن ال يقدر على �شيء ي�ؤكل ،وال ي�شرب ،وال يقدر على
حيلة .ف�إن فعل ،ف�صار يف يده �شيء ،فليبعث بخم�سه �إىل �أهل البيت».
«وقال ر�سول اهلل « :من ويل ع�شرة فلم يعدل بينهم جاء يوم القيامة
ويداه ،ورجاله ،ور�أ�سه ،يف ثقب فا�س (كذا)».
«وقال �أمري امل�ؤمنني �« :أميا رجل ويل �شي ًئا من �أمور امل�سلمني ف�أغلق بابه
دونهم ،و�أرخى �سرته ،فهو يف مقت من اهلل ،ولعنة ،حتى يفتح الباب فيدخل �إليه
ذو احلاجة ،ومن كانت له مظلمة».
«وروي �أن �أبا عبد اهلل  قال لـ (الوليد بن �صبيح)�« :أما تعجب يا وليد
من زرارة ي�س�ألني عن �أعمال ه�ؤالء؟ متى كانت ال�شيعة ت�س�أل عن هذا! لقد
كانت ت�س�أل :ي�ؤكل طعامهم؟ وي�شرب من �شرابهم؟ وي�ستظل بظلهم؟».
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-2كتاب (�أوائل املقاالت يف املذاهب املختارات) لل�شيخ حممد بن حممد
ابن النعمان امللقب بـ (املفيد) ،دار الكتاب الإ�سالمي ،بريوت /لبنان،
�سنة  1403هـ 1983 -م� ،ص 142 - 141

القول
(يف معاونة الظاملني ،والأعمال من قبلهم ،واملتابعة لهم ،واالكت�ساب منهم،
واالنتفاع ب�أموالهم).
«و�أقول� :إن معاونة الظاملني على احلق وتناول الواجب لهم :جائز ومن
�أحوال (حال) واجب ،و�أما معونتهم على الظلم والعدوان فمحظور ال يجوز مع
االختيار.
«و�أما الت�صرف معهم يف الأعمال :ف�إنه ال يجوز �إال ملن �أذن له �إمام الزمان،
وعلى ما ي�شرتط عليه يف الفعال ،وذلك خا�ص لأهل الإمامة دون من �سواهم،
لأ�سباب يطول ب�شرحها الكتاب.
و�أما املتابعة لهم :فال ب�أ�س بها ،فيما ال يكون ظاهره ت�ضرر (ل�ضرر) �أهل
الإميان ،وا�ستعماله على الأغلب يف الع�صيان.
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و�أما االكت�ساب منهم :فجائز على ما و�صفناه.
واالنتفاع ب�أموالهم :و�إن كانت م�شوبة ،حالل ملن �سميناه من امل�ؤمنني
خا�صة ،دون من عداهم ،من �سائر الأنام.
ف�أما ما يف �أيديهم من �أموال �أهل املعرفة على اخل�صو�ص� :إذا كانت معينة
حم�صورة ،ف�إنه ال يحل لأحد تناول �شيء منها على االختيار ،ف�إن ا�ضطر �إىل ذلك
كما ي�ضطر �إىل امليتة ،والدم ،جاز تناوله لإزالة اال�ضطرار دون اال�ستكثار منه على
ما بيناه.
وهذا مذهب خمت�ص ب�أهل الإمامة خا�صة ،ول�ست �أعرف لهم فيه مواف ًقا
لأهل اخلالف.
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-3كتاب (املقنعة) ،لل�شيخ حممد بن حممد بن النعمان امللقب بـ (املفيد)
(� /333أو  338هـ  413 -هـ) ،طبعة حجرية يف (اجلوامع الفقهية،
�ص)130 - 129 

(باب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر)
« ...ف�أما �إقامة احلدود فهو �إىل �سلطان الإ�سالم املن�صوب من قبل اهلل تعاىل،
وهم �أئمة الهدى من �آل حممد  -عليهم ال�سالم� ،أو من ن�صبوه لذلك من الأمراء
واحلكام».
«وقد فو�ضوا النظر فيه �إىل فقهاء �شيعتهم مع الإمكان .فمن متكن من �إقامتها
إ�ضرارا به على ذلك ،فليقمها».
على ولده وعبده ،ومل يخف من �سلطان اجلور � ً
�ضررا بذلك
«ومن خاف من الظاملني
ً
اعرتا�ضا عليه يف �إقامتها� ،أو خاف ً
على نف�سه� ،أو على الدين ،فقد �سقط عنه فر�ضها».
(((

«وكذلك �إن ا�ستطاع �إقامة احلدود على من يليه من قومه ،و�أمن من بوائق
الظاملني يف ذلك ،فقد لزمه �إقامة احلدود عليهم ،فليقطع �سارقهم ،وليجلد زانيهم،
ويقتل قاتلهم».
((( بوائق� :شرور ،جمع :بائقة( .م).
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«وهذا فر�ض متعني على من ن�صبه املتغلب لذلك على ظاهر خالفته له� ،أو
الإمارة من قبله على قوم من رعيته ،فيلزمه �إقامة احلدود ،وتنفيذ الأحكام ،والأمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وجهاد الكفار ،ومن ي�ستحق ذلك من الفجار».
«ويجب على �إخوانه امل�ؤمنني معونته على ذلك �إذا ا�ستعان بهم ،ما مل
حدا من حدود الإميان� ،أو يكون مطي ًعا يف مع�صية اهلل تعاىل من ن�صبه من
يتجاوز ًّ
�سلطان ال�ضالل».
«ف�إن كان على وفاق للظاملني يف �شيء يخالف اهلل تعاىل به ،مل يجز لأحد
من امل�ؤمنني معونته فيه ،وجاز لهم معونته مبا يكون به مطي ًعا هلل تعاىل ،من �إقامة
حد ،و�إنفاذ حكم ،على ح�سب ما تقت�ضيه ال�شريعة دون ما خالفها من �أحكام
�أهل ال�ضالل.»...
« ...ولي�س لأحد من فقهاء احلق ،وال من ن�صبه �سلطان اجلور منهم للحكم
�أن يق�ضي يف النا�س بخالف احلكم الثابت عن �آل حممد � ،إال �أن ي�ضطروا
�إىل ذلك للتقية واخلوف على الدين والنف�س».
«ومهما ا�ضطر �إليه يف التقية فجائز له �إال �سفك دماء �أهل الإميان ،ف�إنه ال
يجوز على حال ا�ضطرار ،وال اختيار ،وال على وجه من الوجوه ،وال �سبب من
الأ�سباب».
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«ومن ويل والية من قبل الظاملني ،فا�ضطر �إىل �إنفاذ حكم على ر�سم لهم،
ال يجوز يف الدين مع االختيار ،فالتقية تو�سع عليه ذلك فيما قد ر�سمه غريه من
النا�س ،وال يجوز له ا�ستئنافه على االبتداء ،وال يجوز له �إنفاذ ر�سم باطل مع
وبينا القول فيه،
االختيار على حال .وال تقية يف الدماء خا�صة على ما ذكرناهَّ ،
و�أكدناه.
«وال يجوز لأحد �أن يختار النظر من قبل الفا�سقني يف �شيء من تدبري
البالد والعباد� ،إال ب�شرط بذل اجلهد منه يف معونة �أهل الإميان ،وال�صيانة لهم من
الأ�سواء ،و�إخراج اخلم�س من جميع ما ي�ستفيده بالوالية من الأموال ،وغريها من
�سائر الأعرا�ض».
أمريا من قبله
«ومن ت�أ َّمر على النا�س من �أهل احلق بتمكني ظامل له ،وكان � ً
�سوغه ذلك،
يف ظاهر احلال ،ف�إمنا هو �أمري يف احلقيقة من قبل �صاحب الأمر الذي ّ
و�أذن له فيه ،دون املتغلّب من �أهل ال�ضالل».
«و�إذا َّمتكن الناظر من ِق َبل �أهل ال�ضالل على ظاهر احلال ،من �إقامة احلدود
على الفجار ،و�إيقاع ال�ضرر امل�ستحق على �أهل اخلالف ،فليجتهد يف �إنفاذ ذلك
فيهم ،ف�إنه من �أعظم اجلهاد».
«ومن مل ي�صلح للوالية على النا�س جلهله بالأحكام� ،أو عجز عن القيام مبا
ي�سند �إليه من �أمور النا�س ،فال يحل له التعر�ض لذلك ،والتكلف له ،ف�إن تكلَّفه
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فهو عا�ص غري م�أذون له فيه من جهة �صاحب الأمر الذي �إليه الوالية .ومهما فعله
يف تلك الوالية ،ف�إنه م�أخوذ به ،حما�سب عليه ،ومطالب فيه فيما جناه� ،إال �أن
يتفق له عفو من اهلل ،و�صفح عما ارتكبه من اخلالف له ،وغفران ملا �أتاه».
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-4كتاب (املهذب) للفقيه الأقدم القا�ضي عبد العزيز بن الرباج الطرابل�سي،
( 400هـ  481 -هـ) ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي ،قم � -إيران ج� ،1ص- 346 
.348

(باب خدمة ال�سلطان ،و�أخذ جوائزه)
ال�سلطان على �ضربني� :أحدهما �سلطان الإ�سالم العادل ،والآخر ال�سلطان
اجلائر.
ف�أما �سلطان الإ�سالم العادل فهو مندوب �إىل خدمته ،ومر َّغب فيها ،ورمبا
وجب ذلك على املكلف طائفة ملا فيه من وجوب اتباعه ،وطاعته ،يف �أمره ،ونهيه.
وحكما� ،أو غري ذلك من الوالة عليه ،وجب
ف�إذا وىل ال�سلطان �إن�سانًا �إمارةً ،
عليه طاعته يف ذلك ،وترك اخلالف له فيه ،وجاز قبول جوائزه ،و�صالته ،والت�صرف
يف اجلميع على كل حال.
و�أما ال�سلطان اجلائر :فال يجوز لأحد �أن يتوىل �شي ًئا من الأمور من قبله �إال
�أن يعلم� ،أو يغلب على ظنه �أنه �إذا توىل والية من جهتهَّ ،متكن من الأمر باملعروف،
والنهي عن املنكر ،وق�سمة الأخما�س وال�صدقات على م�ستحقها ،و�صلة الإخوان،
وال يكون يف �شيء من ذلك تاركًا لواجب ،وال خم ًّال به ،وال فاع ًال ب�شيء من
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القبائح ،حينئذ م�ستحب له التعر�ض لتويل الأمور من جهته ،و�إن علم� ،أو غلب
على ظنه� ،أنه ال يتمكن من ذلك ،و�أنه ال يخلو من تفريط يلحقه يف الواجبات،
ويحتاج �إىل ارتكاب بع�ض املقبحات مل يجز له تويل ذلك.
ف�إن �ألزمه ال�سلطان اجلائر بالوالية �إلزا ًما ،ال يبلغ تركه الإجابة �إىل ذلك
اخلوف على النف�س ،و�سلب املال ،و�إن كان رمبا حلقه بع�ض ال�ضرر� ،أو حلقه يف
م�ضرتها ،وال يتعر�ض
ذلك م�شقة ،فالأوىل �أن يتحمل تلك امل�شقة ،ويتكلف َّ
للوالية من جهته.
و�إن خاف على نف�سه� ،أو على �أحد من �أهله� ،أو بع�ض امل�ؤمنني� ،أو على
ماله ،جاز له �أن يتوىل ذلك ،ويجري على و�ضع الأمور يف موا�ضعها ،و�إن مل
يتمكن من فعل ذلك ،اجتهد فيما يتمكن منه ،و�إن مل يتمكن من فعل ذلك
�سرا ،ال �سيما حقوق الإخوان ،والتخفيف عنهم من جور �سالطني
ً
ظاهرا ،فعله ًّ
اجلور ،من خراج� ،أو غريه.
و�إذا مل يتمكن من القيام بحق من احلقوق ،واحلال يف التقية على ما
ذكرناه ،جاز له �أن يتقي يف �سائر الأمور والأحكام التي ال تبلغ �إىل �سفك دم
حمرم؛ لأن هذا الدم لي�س يف �سفكه تقية.
و�إذا توىل �إن�سان من قبل ال�سلطان اجلائر والي ًة ،جاز له ،على جهة الرخ�صة،
قبول الأرزاق ،واجلوائز منه؛ لأن له ق�سطًا من بيت مال امل�سلمني.
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وينبغي له �أن يجتهد ويحر�ص يف �إخراج اخلم�س من كل ما يح�صل له من
ذلك ويو�صله �إىل م�ستحقه ،وي�صل �إخوانه من الباقي.
ويت�صرف هو يف منافعه بالبع�ض الذي يبقى من ذلك ،ولي�س يجوز لأحد
�أن يقبل �صالت �سالطني اجلور ،وجوائزهم ،ما يعلم �أنه بعينه غ َْ�ص ٌب وظلم ،ف�إن
مل يتعني ،جاز له قبوله� ،أو علم �أن ال�سلطان املجيز له بذلك ،ظامل ،ويكون الإثم
على الظامل دونه.
و�إذا متكن الإن�سان من ترك معاملة الظاملني بالبيع ،وال�شراء ،وغري ذلك،
فالأوىل تركها ،وال يتعر�ض ل�شيء منها جملة ،و�إن مل يتمكن من ترك ذلك معهم،
كانت معاملته له يف ذلك جائزة� ،إال �أنه ال ي�شري منه �شي ًئا يعلم �أنه مغ�صوب ،وال
يقبل منهم ما هو حمرم يف ال�شرع.
ف�إن خاف من رد جوائزهم و�صالتهم ،على نف�سه ،وماله ،جاز له قبولها ،ثم
يردها على �أ�صحابها.
ويجوز للإن�سان �أن يبتاع ما ي�أخذه ال�سلطان اجلائر من ال�صدقات واخلراج،
و�إن كانوا غري م�ستحقني لأخذ �شيء من ذلك� ،إال �أن يتعني له يف �شيء منه
معني� ،أنه غ�صب ،ف�إنه ال يجوز له �أن يبتاعه.
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وكذلك يجوز له �أن يبتاع منهم ما �أراد من الغالت على اختالفها ،و�إن
كان يعلم �أنهم يغ�صبون �أموال النا�س ،وي�أخذون ما ال ي�ستحقون� ،إال �أن يعلم
أي�ضا ،يف �شيء منه معني� ،أنه غ�صب ،فال يجوز له �أن يبتاعه منهم.
� ً
و�إذا غ�صب الظامل �إن�سانًا ،ومتكن املظلوم من �أخذه� ،أو �أخذ عو�ضه ،كان
ذلك جائ ًزا له ،وتركه �أف�ضل.
ف�إن �أودعه الظامل وديعة ،مل يجز له �أن ي�أخذ منها عو�ض ماله ،وال يتعر�ض
لها بذلك ولغريه ،بل يردها عليه على حالها ،وال يخونه فيها.
ف�إن �أودعه وديعة ،يعلم �أنها بعينها غ�صب ،وعرف �صاحبها ،فال يجوز له
ردها على الغا�صب لها ،بل يعيدها على �صاحبها.
�صاحبا� ،أبقاها عنده� ،إىل �أن يعرفه ،ف�إذا
ف�إن علم �أنها غ�صب ،ومل يعرف لها ً
عرفه ،ردها عليه ،و�إن مل يعرفه ،مل يجز ردها على غا�صبها ،بل ينبغي �أن يت�صدق
بها عمن هي له».
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-5�شيخ الطائفة �أبو جعفر حممد ،بن احل�سن ،بن علي الطو�سي (- 385
 460هـ)( ،النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى) ،ط .دار الكتاب العربي،
بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية 1400 ،هـ  1980-م.

 - 1قال« :ف�أما �إقامة احلدود ،فلي�س يجوز لأحد �إقامتها� ،إال ل�سلطان الزمان
املن�صوب من قبل اهلل تعاىل� ،أو من ن�صبه الإمام لإقامتها .وال يجوز لأحد �سواهما
�إقامتها على حال.
وقد رخ�ص يف حال ق�صور �أيدي �أئمة احلق وتغلب الظاملني� ،أن يقيم الإن�سان
�ضررا من الظاملني ،و�أمن
احلد على ولده ،و�أهله ،وممالكيه� ،إذا مل يخف يف ذلك ً
من بوائقهم .فمتى مل ي�أمن ذلك ،مل يجز له التعر�ض لذلك على حال.
ومن ا�ستخلفه �سلطان ظامل على قوم ،وجعل �إليه �إقامة احلدود ،جاز له �أن
يقيمها عليهم على الكمال ،ويعتقد �أنه �إمنا يفعل ذلك ب�إذن �سلطان احلق ،ال ب�إذن
�سلطان اجلور .ويجب على امل�ؤمنني معونته ومتكينه من ذلك ،ما مل يتعد احلق يف
ذلك ،وما هو م�شروع يف �شريعة الإ�سالم.
ف�إن تعدى يف ما جعل �إليه احلق ،مل يجز له القيام به ،وال لأحد معاونته
على ذلك ،اللهم �إال �أن يخاف يف ذلك على نف�سه ،ف�إنه يجوز له حينئذ �أن يفعل
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يف حال التقية ما مل يبلغ قتل النفو�س .ف�أما قتل النفو�س فال يجوز فيه التقية على
حال.
أي�ضا �إال �إذا �أذن
و�أما احلكم بني النا�س ،والق�ضاء بني املختلفني ،فال يجوز � ً
له �سلطان احلق يف ذلك.
وقد فو�ضوا ذلك �إىل فقهاء �شيعتهم يف حال ال يتمكنون فيه من توليه
بنفو�سهم .فمن متكن من �إنفاذ حكم� ،أو �إ�صالح بني النا�س� ،أو ف�صل بني
املختلفني ،فليفعل ذلك ،وله بذلك الأجر والثواب ،ما مل يخف يف ذلك على
نف�سه ،وال على �أحد من �أهل الإميان ،وي�أمن ال�ضرر فيه.
ف�إن خاف �شي ًئا من ذلك ،مل يجز له التعر�ض لذلك على حال.
ومن دعا غريه �إىل فقيه من فقهاء �أهل احلق ،ليف�صل بينهما ،فلم يجبه ،و�آثر
مرتكبا للآثام.
امل�ضي �إىل املتويل من قبل الظاملني ،كان يف ذلك ً
متعديا للحقً ،
وال يجوز ملن يتوىل الف�صل بني املختلفني ،والق�ضاء بينهم� ،أن يحكم �إال
مبوجب احلق ،وال يجوز له �أن يحكم مبذاهب �أهل اخلالف.
أي�ضا يف تنفيذ الأحكام
ف�إن كان قد توىل احلكم من قبل الظاملني ،فليجتهد � ً
على ما تقت�ضيه �شريعة الإميان.
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ف�إن ا�ضطر �إىل تنفيذ حكم على مذاهب �أهل اخلالف على النف�س� ،أو
الأهل� ،أو امل�ؤمنني� ،أو على �أموالهم ،جاز له �أن ينفذ احلكم ما مل يبلغ ذلك قتل
النفو�س ،ف�إنه ال تقية له يف قتل النفو�س ح�سب ما بيناه.
ويجوز لفقهاء �أهل احلق �أن يجمعوا بالنا�س ال�صلوات كلها ،و�صالة اجلمعة،
والعيدين ،ويخطبون اخلطبتني ،وي�صلون بهم �صالة الك�سوف ،ما مل يخافوا يف
�ضررا.
ذلك ً
ف�إن خافوا يف ذلك ال�ضرر ،مل يجز لهم التعر�ض لذلك على حال.
ومن توىل والية من قبل ظامل يف �إقامة حد� ،أو تنفيذ حكم ،فليعتقد �أنه
متول لذلك من جهة �سلطان احلق ،وليقم به على ما تقت�ضيه �شريعة الإميان.
ومهما متكن من �إقامة حد على خمالف له ،فليقمه ،ف�إنه من �أعظم اجلهاد.
ومن ال يح�سن الق�ضايا والأحكام يف �إقامة احلدود وغريها ،ال يجوز له
التعر�ض لتويل ذلك على حال .ف�إن تعر�ض لذلك ،كان م�أثو ًما.
ف�إن �أكره على ذلك ،مل يكن عليه يف ذلك �شيء ،ويجتهد لنف�سه التنزه
من الأباطيل.
وال يجوز لأحد �أن يختار النظر من قبل الظاملني� ،إال بعد �أن يعزم �أنه ال
يتعدى الواجب ،وال يق�ضي بغري احلق ،وي�ضع الأ�شياء موا�ضعها من ال�صدقات،
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والأخما�س ،وغري ذلك .ف�إن علم �أنه ال يتمكن من ذلك ،فال يجوز له التعر�ض
لذلك مع االختيار.
ف�إن �أكره على الدخول فيه ،جاز له حينئذ ذلك ،وليجتهد ح�سب ما قدمناه
(�صفحة .)303 - 300
 -2باب عمل ال�سلطان و�أخذ جوائزهم

تويل الأمر من قبل ال�سلطان العادل ،الآمر باملعروف ،والناهي عن املنكر،
الوا�ضع الأ�شياء موا�ضعها ،جائز مرغب فيه .ورمبا بلغ حد الوجوب ،ملا يف ذلك من
التمكن من الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وو�ضع الأ�شياء موا�ضعها.
و�أما �سلطان اجلور ،فمتى علم الإن�سان� ،أو غلب على ظنه� :أنه متى توىل
الأمر من قبله� ،أمكنه التو�صل �إىل �إقامة احلدود ،والأمر باملعروف ،والنهي عن
املنكر ،وق�سم الأخما�س ،وال�صدقات ،يف �أربابها ،و�صلة الإخوان ،وال يكون يف
جميع ذلك خم ًّال بواجب ،وال فاع ًال لقبيح ،ف�إنه ي�ستحب له �أن يتعر�ض لتويل
الأمر من قبلهم.
ومتى علم� ،أو غلب على ظنه� :أنه ال يتمكن من جميع ذلك ،و�أنه ال بد من
�أن يلحقه �ضرب من التفريط يف القيام بالواجبات� ،أو يحتاج �إىل ارتكاب �شيء
من املقبحات ،فال يجوز له التعر�ض له على حال.
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ف�إن �ألزم الوالية �إلزا ًما ال يبلغ تركه �إىل اخلوف على النف�س ،و�سلب
الأموال ،غري �أنه يلحقه بع�ض ال�ضرر ،وحتمل بع�ض الأثقال ،فالأوىل له �أن يتحمل
ذلك ،وال يتعر�ض لعمل ال�سلطان.
ف�إن خاف من االمتناع من ذلك ،على النف�س� ،أو على الأهل� ،أو على
املال� ،أو على بع�ض امل�ؤمنني يف ذلك ،جاز له �أن يتوىل الأمر ،ويجتهد �أن ي�ضع
الأ�شياء موا�ضعها.
ف�إن مل يتمكن من اجلميع ،فما يتمكن منه ،يجتهد يف القيام به.
�سرا و�إخفا ًتا ،وخا�صة ما يتعلق بق�ضاء
و�إن مل ميكنه ذلك ً
ظاهرا ،فعله ًّ
حقوق الإخوان ،والتخفيف عنهم ،فيما يلزمهم من جهة ال�سالطني اجلورة ،من
اخلراج وغريه.
ف�إن مل يتمكن من �إقامة حق على وجه ،واحلال و�صفناه يف التقية ،جاز له
�أن يتقي يف جميع الأحكام والأمور ،ما مل يبلغ ذلك �إىل �سفك الدماء املحرمة،
ف�إنه ال تقية له يف �سفكها على حال.
ومتى ما توىل �شي ًئا من �أمور ال�سلطان من الإمارة ،واجلباية ،والق�ضاء،
وغري ذلك من �أنواع الواليات ،فال ب�أ�س �أن يقبل على ذلك الأرزاق ،واجلوائز،
وال�صالت.
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ف�إن كان ذلك من جهة �سلطان عادل ،كان ذلك حال ًال له طل ًقا.
و�إن كان من جهة �سلطان اجلور ،فقد رخ�ص له يف قبول ذلك من جهتهم؛
لأن له حظًّ ا يف بيت املال.
ويجتهد �أن يخرج من جميع ما يح�صل له من جهتهم اخلم�س ،وي�ضعه
يف �أربابه ،والباقي يوا�سي منه �إخوانه من امل�ؤمنني ،وي�صلهم ببع�ضه ،وينتفع هو
وغ�صبا،
بالبع�ض .وال يجوز له �أن يقبل من جوائزهم و�صالتهم ،ما يعلمه ً
ظلما ً
ويتعني له.
ف�إن مل يتعني له ذلك ،و�إن علم� :أن املجيز له ظامل ،مل يكن به ب�أ�س بقبول
مباحا له ،والإثم على ظامله.
جوائزه ،ويكون ً
و�إذا متكن الإن�سان من ترك معاملة الظاملني يف التجارات ،واملعامالت،
واملبايعات ،فالأوىل تركها.
ف�إن مل ميكنه ذلك ،وال يجد �سبي ًال �إىل العدول عنه ،جاز له مبايعتهم،
ومعاملتهم ،وال ي�شرتي منه مغ�صوبًا يعلمه كذلك ،وال يقبل منهم ما هو حمظور
يف �شريعة الإ�سالم.
غ�صبا على نف�سه وماله ،فليقبلها.
ف�إن خاف من رد جوائزهم التي يعلمها ً
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ف�إن �أمكنه �أن يردها �إىل �أربابها ،فعل .و�إن مل يتمكن من ذلك ،ت�صدق بها
عن �صاحبها.
وال ب�أ�س ب�شراء الأطعمة ،و�سائر احلبوب ،والغالت ،على اختالف �أجنا�سها
من �سالطني اجلور ،و�إن علم من �أحوالهم �أنهم ي�أخذون ما ال ي�ستحقون ،ويغ�صبون
غ�صبا .ف�إن علمه كذلك ،فال يتعر�ض
ما لي�س لهم ،ما مل يعلم يف ذلك �شي ًئا بعينه ً
لذلك.
ف�أما ما ي�أخذونه من اخلراج وال�صدقات ،و�إن كانوا غري م�ستحقني لها ،جاز
له �شرا�ؤها منهم.
ومتى غ�صب ظامل �إن�سانًا �شي ًئا ،ثم متكن بعد ذلك املظلوم من ارجتاعه� ،أو
�أخذ عو�ضه من ماله بذلك القدر ،جاز له �أن ي�أخذه من غري زيادة عليه ،و�إن تركه،
كان �أف�ضل له ،و�أكرث ثوابًا.
ف�إن �أودعه الظامل وديعة ،وائتمنه منها ،مل يجز له حب�سها ،ووجب عليه
ردها ،وال يخونه فيها.
و�إن �أودعه �شي ًئا يعلم �أنه غ�صب ،ويعرف �صاحبه ،مل يجز له رده على
مودعه ،وينبغي له �أن يرده على �صاحبه.
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و�إن علم �أنه غ�صب ،ومل يعرف �صاحبه ،حب�سه عنده �إىل �أن يعرف �صاحبه.
�صاحبا ،ت�صدق به عنه ،وال يرده على الظامل على حال (�صفحة
ف�إن مل يتبني له ً
.)359 - 356
 - 3وال ب�أ�س �أن ي�شرتي من ال�سلطان الإبل ،والغنم ،والبقر� ،إذا �أخذها
من ال�صدقة ،و�إن مل يكن هو م�ستح ًّقا لها .وكذلك احلكم يف الأطعمة واحلبوب.
(�صفحة .)369
 - 4وال يجوز �أن ي�شرتي من الظامل �شي ًئا يعلم �أنه ظلم بعينه .وال ب�أ�س �أن
ي�شرتي منه �إذا مل يعلم كذلك ،و�إن علم �أن بائعه ظامل .وجتنب ذلك �أف�ضل.
وال ب�أ�س ب�شراء ما ي�أخذ ال�سلطان من الغالت ،والثمرات ،والأنعام ،على
جهة اخلراج ،والزكاة ،و�إن كان الآخذ له غري م�ستحق لذلك�( ،صفحة .)401
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-6ال�شريف املرت�ضى (ت  436هـ  1044 -م)
من كتاب (ر�سائل ال�شريف املرت�ضى) ،ن�شر دار القر�آن الكرمي،
قم 1425 ،هـ 89 /2 -

(م�س�ألة يف الوالية من قبل ال�سلطان اجلائر)

(((

ن�ص الر�سالة

«احلمد هلل ،و�سالمه على عباده الذين ا�صطفى ،حممد نبيه ،والطيبني من
عرتته».
جرى يف جمل�س الوزير ال�سيد الأجل (�أبي القا�سم احل�سني بن علي
املغربي) (�أدام اهلل �سلطانه) يف جمادى الأخرى� ،سنة خم�س ع�شرة و�أربعمائة،
كالم يف الوالية من قبل الظلمة ،وكيفية القول يف ح�سنها وقبحها ،فاقت�ضى ذلك
�إمالء م�س�ألة وجيزة ،يطلع بها على ما يحتاج �إليه يف هذا الباب ،واهلل املوفق
لل�صواب والر�شاد.
اعلم �أن ال�سلطان على �ضربني :حمق عادل ،ومبطل ظامل متغلب.
أي�ضا يف كتاب (الأمة واجلماعة وال�سلطة)� ،ص  ،252للدكتور ر�ضوان ال�سيد ،دار اقر�أ ،ط،2
((( راجع الر�سالة � ً
 1406هـ 1986 -م.
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فالوالية من قبل ال�سلطان املحق العادل ،ال م�س�ألة عنها؛ لأنها جائزة ،بل
رمبا كانت واجبة� ،إذا حتمها ال�سلطان و�أوجب الإجابة �إليها.
و�إمنا الكالم يف الوالية من قبل املتغلب ،وهي على �ضروب:
واجب  -ورمبا جتاوز الوجوب �إىل الإجلاء ،ومباح ،وقبيح ،وحمظور.
ف�أما الواجب :فهو �أن يعلم املتويل� ،أو يغلب على ظنه ب�أمارات الئحة� ،أنه
يتمكن بالوالية من �إقامة حق ،ودفع باطل ،و�أمر مبعروف ،ونهي عن منكر .ولوال
هذه الوالية مل يتم �شيء من ذلك ،فيجب عليه الوالية بوجوب ((( ما هي �سبب
�إليه ،وذريعة �إىل الظفر به.
و�أما ما يخرج �إىل الإجلاء :فهو �أن ُيحمل على الوالية بال�سيف ،ويغلب يف
ظنه �أنه متى مل يجب �إليها �سفك دمه ،فيكون بذلك ملج�أ �إليها.
ف�أما املباح منها :فهو �أن يخاف على مال له� ،أو من مكروه يقع بهُ ،يتحمل
مثله ،فتكون الوالية مباحة بذلك ،وي�سقط عنه قبح الدخول فيها ،وال يلحق
بالواجب؛ لأنه �إن �آثر حتمل ال�ضرر يف ماله ،وال�صرب على املكروه النازل به ،ومل
أي�ضا له.
يتول ،كان ذلك � ً

((( يف ن�سخة «لوجوب».
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ف�إن قيل :كيف تكون الوالية من قبل الظامل ح�سنة ،ف�ض ًال عن �أن تكون
واجبة ،وفيها وجه القبح ثابت ،وهو كونها والية من قبل الظامل ،ووجه القبح �إذا
قبيحا ،و�إن ح�صلت فيه وجوه ح�سن(((� .أال ترى �أن
ثبت يف فعل ،كان الفعل ً
الكذب ال يح�سن و�إن اتفقت فيه منافع دينية كالألطاف((( ،يقع عندها الإميان،
وكثري من الطاعات؟
قلنا :غري م�سلَّم �أن وجه القبح يف الوالية للظامل ،هو كونها والية من قبله،
وكيف يكون ذلك؟! وهو لو �أكره بال�سيف على الوالية ،مل تكن منه قبيحة،
وكذلك �إذا كان فيها تو�صل �إىل �إقامة حق ،ودفع باطل ،تخرج عن وجه القبح.
وال ي�شبه ذلك ما يعرت�ض يف الكذب ،و�إن جمرد كونه كذبًا قبيح؛ لأن هذه
جهة عقلية ميكن �أن يكون العقل طري ًقا �إليها.
ولي�س كذلك الوالية من قبل الظامل؛ لأن وجه قبح ذلك يف املو�ضع
(((
الذي يقبح فيه �شرعي((( ،فيجب �أن نثبته
قبيحا يف املو�ضع الذي يجعله ال�شرع
ً
كذلك.
((( يف ن�سخة «�أح�سن».
((( يف ن�سخة «ب�ألطاف».
((( يف ن�سخة «�شرع».
((( يف ن�سخة «يثبته».

412

يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي

412

و�إذا كان ال�شرع قد �أباح التويل من قبل الظامل ،مع الإكراه ،ويف املو�ضع
الذي فر�ضناه� ،أنه متو�صل به �إىل �إقامة احلقوق والواجبات ،علمنا �أنه مل يكن
وجه القبح يف هذه الوالية ،جمرد كونها والية من جهة ظامل.
وقد علمنا �أن �إظهار كلمة الكفر ،ملا كانت حت�سن مع الإكراه ،فلي�س وجه
قبحها جمرد النطق بها و�إظهارها ،بل ب�شرط الإيثار.
وقد نطق القر�آن ب�أن يو�سف  ،توىل من قبل العزيز وهو ظامل ،ورغب
�إليه يف هذه الوالية ،حتى زكى نف�سه ،فقال :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﮊ [يو�سف ،]55 /وال وجه حل�سن ذلك �إال ما ذكرناه ،من متكنه
بالوالية من �إقامة احلقوق التي كانت جتب عليه �إقامتها.
وبعد :فلي�س التويل من جهة الفا�سق �أكرث من �إظهار طلب ال�شيء من جهة
ال ي�ستحق منها ،وب�سبب ال يوجبه.
وقد فعل ما له هذا املعنى �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ؛ لأنه
تعر�ضا للو�صول �إىل الإمامة ،وقد علم �أن تلك اجلهة ال ي�ستحق
دخل يف ال�شورى ً
من مثلها الت�صرف يف الإمامة ،ثم قبل اختيار املختارين له عند �إف�ضاء الأمر �إليه،
و�أظهر �أنه �صار �إما ًما باختيارهم وعقدهم ،وهذا له معنى التويل من قبل الظامل
بعينه ،لال�شرتاك يف �إظهار التو�صل �إىل الأمر مبا ال ُي�ستحق به ،وال هو موجب
ملثله.
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(((

لكنا نقول� :إن الت�صرف يف الإمامة ،كان �إليه  بحكم الن�ص عن
ر�سول اهلل  ،عن((( اهلل.

ف�إذا دفع عن مقامه ،وظن �أنه رمبا تو�صل �إىل الإمامة ب�أ�سباب و�ضعها
وا�ضعون ،ال تكون الإمامة م�ستحقة مبثلها ،وجب((( �أن يدخل فيها ،ويتو�صل
�إليه ،حتى �إذا و�صل �إىل الإمامة ،كان ت�صرفه فيها بحكم الن�ص الأول ،ال بحكم
هذه الأ�سباب العار�ضة.
ويجري ذلك جمرى من غ�صب على وديعة ،وحيل بينه وبينها ،و�أظهر
غا�صبها �أنه يهبها ل�صاحبها ،ف�إنه يجوز ل�صاحب الوديعة �أن يقب�ضها((( ،ويظهر �أنه
قب�ضها على جهة الهبة ،ويكون ت�صرفه حينئذ فيها بحكم امللك الأول ،ال عن
جهة الهبة.
وعلى هذا الوجه يحمل تويل �أمري امل�ؤمنني جللد((( الوليد بن عقبة.
ومل يزل ال�صاحلون ،والعلماء ،يتولون يف �أزمان خمتلفة من قبل الظلمة،
لبع�ض الأ�سباب التي ذكرناها.
((( يف ن�سخة« :من».
((( يف ن�سخة« :على �أمته».
((( يف ن�سخة« :جاز بل وجب».
((( يف ن�سخة« :يتقبل يف الظاهر هذه الوديعة».
((( يف ن�سخة« :جللدة».
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يح�سنه ،مما تقدم ذكره ،فهو على
والتويل من قبل الظلمة� ،إذا كان فيه ما ّ
الظاهر من قبل الظامل ،ويف الباطن من قبل �أئمة احلق؛ لأنهم �إذا �أذنوا له يف هذه
الوالية ،عند ال�شروط التي ذكرناها ،فتوالها ب�أمرهم ،فهو على احلقيقة وال من
قبلهم ،ومت�صرف ب�أمرهم.
ولهذا جاءت الرواية ال�صحيحة ب�أنه يجوز ملن هذه حاله �أن يقيم احلدود،
ويقطع ال�سراق ،ويفعل كل ما اقت�ضت ال�شريعة فعله ،من هذه الأمور.
ومظهرا فر�ض طاعته،
معظما((( للظامل،
ف�إن قيل� :ألي�س هو بهذه الوالية ً
ً
(((
غنيا عنه لوال الوالية؟
وهذا وجه قبح ال حمالة ،كان ًّ
متغلبا على البلد((( ،فال بد ملن هو يف بالده ،وعلى
قلنا :الظامل �إذا كان ً
الظاهر من جملة رعيته ،من �إظهار تعظيمه ،وتبجيله ،واالنقياد له ،على وجه
متوليا ل�شيء ،لكان البد له من
فر�ض الطاعة ،فهذا املتويل من قبله ،لو مل يكن ً
التقلب((( معه ،مع �إظهار جميع ما ذكرناه من فنون التعظيم للتقية واخلوف ،فلي�س
واليا.
تدخله الوالية يف �شيء من ذلك مل يكن يلزمه لو مل يكن ً
((( يف ن�سخة« :مقو ًيا».
((( يف ن�سخة« :قبيح».
((( يف ن�سخة« :على الدين».
((( يف ن�سخة« :التفلت منه» �أو «التفلت معه» ولكن الظاهر ما �أثبتناه.
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وبالوالية يتمكن من �أمر مبعروف ،ونهي عن منكر ،فيجب �أن يتو�صل بها
�إىل ذلك.
ف�إن قيل� :أر�أيتم لو غلب((( على ظنه �أنه كما يتمكن بالوالية من �أمر ببع�ض
(((
أمورا
املعروف ،ونهي عن بع�ض املنكر ،ف�إنه يلزم لأجل هذه الوالية �أفعا ًال و� ً
منكرة قبيحة ،لوال هذه الوالية مل تلزمه ،وال يتمكن من الكف عنها؟
حمي�صا ،والبد من �أن تكون
قلنا� :إذا كان ال يجد عن هذه الأفعال القبيحة ً
�سببا لذلك ،ولو مل يتولَّ مل يلزمه �أن يفعل هذه الأفعال القبيحة ،ف�إن
الوالية ً
خمتارا.
الوالية حينئذ تكون قبيحة ،وال يجوز �أن يدخل فيها ً
ف�إن قيل� :أر�أيتم �إن �أكره على قتل النفو�س املحرمة ،كما �أكره على الوالية،
�أيجوز له قتل النفو�س املحرمة؟
قلنا :ال يجوز ذلك؛ لأن الإكراه ال حكم له يف الدماء ،وال يجوز �أن يدفع
عن نف�سه املكروه ،ب�إي�صال �أمل �إىل غريه ،على وجه ال يح�سن ،وال يحل.
وقد تظاهرت الروايات عن �أئمتنا  -عليهم ال�سالم ،ب�أنه ال تقية يف الدماء(((،
و�إن كانت مبيحة ملا عداها ،عند اخلوف على النف�س.
((( يف ن�سخة�« :إن غلب».
((( يف ن�سخة« :على هذه الوالية».
((( و�سائل ال�شيعة.483 /11 ،
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ف�إن قيل :فما عندكم يف هذا املتويل للظامل ،ونيته معقودة على �أنه �إمنا دخل
يف هذه الوالية لإقامة احلدود ،واحلقوق� ،إن منعه من هذه الوالية �أو مما يت�صرف
فيه منها ،مانع من النا�س ،ورام احليلولة بينه وبني �أغرا�ضه ،كيف قولكم يف دفعه
عن ذلك وقتاله؟
قلنا :هذه الوالية �إذا كانت ح�سنة� ،أو واجبة عند ثبوت �شرط وجوبها،
وبينا �أنها يف املعنى من قبل �إمام احلق ،و�صاحب الأمر ،و�إن كانت على الظاهر
نقر((( به ،ك�أنها من قبل غريه ،فحكم من منع منها ،وعار�ض فيها ،حكم
الذي ال ّ
ين�صبه الإمام العادل ،يف دفعه بالقتل والقتال ،وغري ذلك من
من منع والية من ّ
�أ�سباب الدفع.
ف�إن قيل :كيف ال�سبيل �إىل العلم ب�أن هذا املتويل يف الظاهر من قبل
ال�سلطان بحق((( ،ال حتل معار�ضته ،وخمالفته ،وهو على الظاهر متول من قبل
الظامل الطاغي((( الذي يجب جهاده ،وال يح�سن �إقراره �أحكامه؟
(((

ف�إن قلتم :الطريق �إىل ذلك �أن جند من يعتقد املذهب احلق ،املتويل
خمتارا ،فنعلم �أنه ما اعتمد ذلك �إال لوجه �صحيح
من قبل الظلمة واملتغلبنيً ،
اقت�ضاه؟
((( يف ن�سخة« :ال معترب به».
«حمق».
((( يف ن�سخةّ :
((( يف ن�سخة« :الباغي».
((( يف ن�سخة« :يلي».
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�صحيحا ،وقد يجوز ملعتمد احلق �أن
قيل لكم :وهذا كيف يكون طري ًقا
ً
يع�صي ،ب�أن يلي والية من قبل ظامل ،لبع�ض �أغرا�ض الدنيا ومنافعها ،فال يكون
دفعه ومنعه قبيحني(((.
قلنا :املعول يف هذا املو�ضع على غلبة الظنون ،وقوة الأمارات ،ف�إن كان
هذا املتويل فا�س ًقا ،قد جرت عادته بتورط القرائح ،وركوب املحارم ،ور�أيناه يتوىل
للظلمة ،فال بد من غلبة الظن ب�أنه مل يتول ذلك مع عادته اجلارية باجلرم والفجور،
�إال لأغرا�ض الدنيا ،فيجب منعه ،ومنازعته ،والكف عن متكينه.
و�إن كانت عادته جارية بالتدين،
والت�صون((( والكف عن املحارم ،ور�أيناه
ّ
خمتارا غري مكره ،لظامل ،فالظن يقوي �أنه مل يفعل ذلك مع الإيثار �إال
قد توىلً ،
لداع من دواعي الدين التي تقدم ذكرها ،فحينئذ ال يحل منعه ،ويجب متكينه.
ف�إن ا�شتبه يف بع�ض الأحوال الأمر ،وتقابلت الأمارات ،وتعادلت الظنون،
وجب الكف عن منعه ،ومنازعته ،على كل حالة ،لأنا ال ن�أمن يف هذه املنازعة �أن
تقع على وجه قبيح ،وكل ما ال ي�ؤمن فيه وجه القبح يجب الكف عنه.
ونظائر هذه احلال يف فنون الت�صرف ،و�ضروب الأفعال� ،أكرث من �أن حت�صى،
ف�إنا لو عهدنا من بع�ض النا�س اخلالعة ،والف�سق ،و�شرب اخلمور ،والرتدد �إىل
((( يف ن�سخة« :مبيحني».
«والت�صوب».
((( يف ن�سخة:
ّ
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مواطن القبيح((( ،ور�أيناه يف بع�ض الأوقات ،يدخل �إىل بيت خمار ،ونحن ال
ندري �أيدخل للقبيح �أم للإنكار على من ي�شرب اخلمر ،ف�إنا لقوة ظننا بالقبيح منه،
على عادته امل�ستمرة ،يجب �أن مننعه من الدخول ،ونحول بينه وبينه� ،إذا متكنا من
ذلك ،و�إن جاز على �أ�ضعف الوجوه و�أبعدها من الظن� ،أن يكون دخل للإنكار،
ال ل�شرب اخلمر.
ولو ر�أينا من جرت عادته بال�صيانة ،والديانة ،و�إنكار املنكر ،يدخل بيت
خمار ،ف�إنه ال يح�سن منعه من الدخول؛ لأن الظن ي�سبق ويغلب� ،أنه مل يدخل
�إال لوجه يقت�ضيه الدين �إما لإنكار �أو غريه.
أي�ضا عن
ف�إن ر�أينا داخ ًال ال يعرف له عادة ح�سنة ،وال �سيئة ،توقفنا((( � ً
منعه؛ لأنه يجوز �أن يكون الدخول لوجه جميل ،وال �أمارة للقبيح ظاهرة.
ف�إن قيل :فكيف القول فيمن يتوىل للظامل ،وغر�ضه �أن يتم له ،بهذه الوالية،
الأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وجمع بني هذا الغر�ض ،وبني الو�صول �إىل
بع�ض منافع الدنيا� ،إما على وجه القبح� ،أو وجه الإباحة(((؟
((( يف ن�سخة« :القبيحة».
((( يف ن�سخة« :ح�سنى وال �سو�أى توقفنا» ،ويف املطبوع« :ترفعنا».
((( يف ن�سخة�« :أو على وجه الإباحة».
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قلنا :املعترب يف خلو�ص الفعل لبع�ض الأغرا�ض� ،أن يكون لوال ذلك
الغر�ض ملا فعله و�أقدم عليه ،و�إن جاز �أن يكون فيه �أغرا�ض �أخرى لي�س هذا
حكمها.
ف�إن كان هذا املتويل ،لو انفردت الوالية بالأغرا�ض الدينية ،وزالت عنها
الأغرا�ض الدنيوية ،لكان يتوالها ويدخل فيها.
ولو انفردت عن �أغرا�ض الدين ب�أغرا�ض الدنيا ،مل يقدم عليها ،فهذا دليل
على �أن غر�ضه فيها هو ما يرجع �إىل الدين ،و�إن جاز �أن يجتمع �إليه غريه مما ال
يكون هو املق�صود.
و�إن كان الأمر بالعك�س من هذا ،فالغر�ض اخلال�ص هو الراجع �إىل الدنيا،
فحينئذ تقبح الوالية.
ف�إن قيل :ما الوجه فيما روي عن ال�صادق  ،من قوله« :كفارة العمل
مع ال�سلطان ،ق�ضاء حاجات الإخوان»(((� .أولي�س هذا يوجب �أن العمل من قبله
مع�صية وذنب ،حتى يحتاج �إىل الكفارة عنها؟ وقد قلتم� :إنها تكون يف بع�ض
الأحوال ح�سنة وواجبة(((.
((( و�سائل ال�شيعة.139 /12 ،
((( يف ن�سخة« :وراجحة».
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قلنا :يجوز �أن يكون � ،أراد بذلك �أن ق�ضاء حاجات الإخوان يخرج
تعريها من جهة اللوم ،كما �أن الكفارة
الوالية من القبح �إىل احل�سن ،ويقت�ضي ّ
ت�سقط اللوم عن مرتكب ما يقت�ضيها ،ف�أراد �أن يقول� :إن ق�ضاء حاجات الإخوان
يدخلها يف احل�سن ،فقال« :يكون كفارة لها» ت�شبي ًها.
أي�ضا �أن يريد ذلك من توىل لل�سلطان الظامل ،وهو ال يق�صد بهذه
وميكن � ً
الوالية التمكن((( من �إقامة احلق ودفع الباطل ،ثم ق�ضى بعد ذلك حاجات
الإخوان على وجه يح�سن ،وي�ستحق الثواب وال�شكر ،فهذه الوالية وقعت يف
الأ�صل قبيحة ،ويجوز �أن ي�سقط عقابها ،ويتمح�ص عن فاعلها ،ب�أن يفعل طاعة
ق�صدها ،وتكون تلك الطاعة هي ق�ضاء حاجات �إخوان امل�ؤمنني وهذا وا�ضح(((.
واحلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة على حممد و�آله الطاهرين.
(انتهى)

((( يف ن�سخة« :التمكني».
((( يف ن�سخة�« :أو�ضح».
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(�أ)
(((1القر�آن الكرمي.

(((2الأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية� :أبو احل�سن ،علي بن حممد ،بن حبيب
الب�صري ،البغدادي ،املاوردي (ت  450هـ)  -ط .دار الكتب العلمية  -بريوت،
 1398هـ 1978 -م.
(((3اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب� :أبو عمر ،يو�سف ،بن عبد اهلل ،بن عبد الرب
النمري ،القرطبي ،املالكي (ت  463هـ)  -دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت
م�صورة عن الطبعة الأوىل امل�صرية  1328هـ  -على هام�ش (الإ�صابة) البن حجر.
(((4الإ�صابة يف متييز ال�صحابة� :أبو الف�ضل� ،أحمد ،بن علي ،بن حجر الع�سقالين
(ت  852هـ) ،ط .دار �إحياء الرتاث العربي .بريوت  1408هـ  -م�صورة عن
الطبعة امل�صرية.
(((5االقت�صاد يف االعتقاد� :أبو حامد ،حممد ،بن حممد ،بن �أحمد الغزايل ،الطو�سي
(ت  505هـ) ،ط - 2 /مطبعة ال�سعادة  -م�صر 1327 ،هـ.
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(((6اقت�صادنا :ال�شهيد ال�سعيد حممد باقر ال�صدر ،ط - 14 /دار التعارف  -بريوت.
((�(7أوائل املقاالت يف املذاهب املختارات :ال�شيخ حممد ،بن حممد ،ابن النعمان،
املعروف بـ (ال�شيخ املفيد) (ت  413هـ) .ط .دار الكتاب الإ�سالمي  -بريوت،
 1403هـ 1983 -م.
(ب)

(((8بحار الأنوار اجلامعة لدرر �أخبار الأئمة الأطهار� :شيخ الإ�سالم ،املوىل حممد باقر،
ابن حممد تقي ،بن علي املجل�سي (ت  1111هـ) .ط - 2 /م�ؤ�س�سة الوفاء -
بريوت  1403هـ 1983 -م.
	)(9بني اجلاهلية والإ�سالم :ال�شيخ حممد مهدي �شم�س الدين  -ط - 3 /من�شورات
امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع؛ بريوت.
(ت)

((1(1تاريخ الطربي (تاريخ الر�سل وامللوك)� :أبو جعفر ،حممد ،بن جرير الطربي
(ت  310هـ)  -حتـ .حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم  -ط - 2 /دار املعارف  -م�صر
1976م.
((1(1حتف العقول عن �آل الر�سول � :أبو حممد ،احل�سن ،بن علي ،ابن احل�سني،
ابن �شعبة احلراين ،احللبي (من �أعالم القرن الرابع)  -ط - 5 /م�ؤ�س�سة الأعلمي
للمطبوعات  -بريوت  1389هـ 1969 -م.
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(ر)

((1(1الرو�ض الأنف يف تف�سري ال�سرية النبوية� :أبو القا�سم ،عبد الرحمن ال�سهيلي
(ت  581هـ)  -ط .م�صر 1973م.
((1(1ريا�ض ال�صاحلني� :أبو زكريا ،حميي الدين ،بن �شرف النووي (ت  676هـ) -
ط .م�صر  1344هـ.
(�س)

((1(1ال�سرية احللبية (�إن�سان العيون يف �سرية الأمني وامل�أمون)� :أبو الفرج ،علي،
ابن� إبراهيم ،بن �أحمد احللبي (ت  1044هـ) .ن�شر املكتبة الإ�سالمية  -بريوت.
((1(1ال�سرية النبوية� :أبو حممد ،عبد امللك ،بن ه�شام ،بن �أيوب ،احلمريي ،املعافري
(ت  213هـ)  -حتـ .ال�سقا ،الإبياري� ،شلبي  -ط .م�صر.
(�ش)

(�(1(1شرائع الإ�سالم يف م�سائل احلالل واحلرام� :أبو القا�سم ،جنم الدين ،جعفر،
ابن احل�سن ،بن �أبي زكريا يحيى ،بن احل�سن ،بن �سعيد الهذيل ،امل�شتهر
بـ (املحقق) ،وباملحقق احللي (ت  676هـ)  -ط - 1 /ب�شرح وتعليق ال�سيد
عبد الزهراء احل�سيني  -دار الزهراء  -بريوت  1409هـ  1988 -م.
(�(1(1شرح نهج البالغة :ال�شيخ حممد عبده  -ط .م�ؤ�س�سة الأعلمية  -بريوت.
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(�(1(1شرح نهج البالغة� :أبو حامد ،عبد احلميد ،بن هبة اهلل ،بن �أبي احلديد املعتزيل
(ت  656هـ)  -حتـ .حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم  -ط .البابي احللبي /م�صر 1385
هـ 1965 -م.
(�ص)

(�(1(1صحيح البخاري� :أبو عبد اهلل ،حممد ،بن �أبي احل�سن البخاري (ت  256هـ) -
ط .بـ (الأوف�ست)  -دار الكتب العلمية  -بريوت  -م�صورة عن الطبعة امل�صرية.
(�(2(2صحيح م�سلم ب�شرح النووي� :أبو احل�سني ،م�سلم ،بن احلجاج الق�شريي،
الني�سابوري (ت  261هـ)  -دار الكتب العلمية  -بريوت.
(ط)

((2(2طبقات ابن �سعد :حممد ،بن �سعد ،بن منيع الزهري (ت  230هـ)  -ط .دار
بريوت  1398هـ 1965 -م.
(ع)

((2(2علل ال�شرائع :ال�شيخ �أبو جعفر ،حممد ،بن علي ،بن احل�سني ،بن مو�سى ،ابن بابويه
القمي ،امللقب بـ (ال�شيخ ال�صدوق) (ت  381هـ)  -ط - 2 /املكتبة احليدرية -
النجف الأ�شرف  1385هـ 1966 -م.
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(غ)

((2(2الغيبة� :أبو جعفر ،بن احل�سني ،بن علي الطو�سي ،امللقب بـ (�شيخ الطائفة)
(ت  460هـ)  -ط .النجف الأ�شرف  1385هـ.
(ف)

((2(2الفردو�س مب�أثور اخلطاب� :أبو �شجاع� ،شريويه الديلمي (ت  509هـ)  -ط- 1 /
دار الكتب العلمية  -بريوت 1986م.
(ق)

((2(2القواعد والفوائد :ال�شيخ حممد ،بن جمال الدين مكي ،بن حممد ،ابن حامد،
ابن �أحمد العاملي ،النبطي ،اجلزيني ،املعروف بـ (ال�شهيد الأول) (ت  786هـ).
حتـ .ال�سيد عبد الهادي احلكيم  -من�شورات مكتبة املفيد /قم – �إيران /دون
تاريخ.
(ك)
((2(2الكايف يف الفقه :ال�شيخ �أبو ال�صالح احللبي (ت  447هـ)  -حتـ .ر�ضا ا�ستادي -
من�شورات مكتبة �أمري امل�ؤمنني علي� /أ�صفهان – �إيران /دون تاريخ.
((2(2الكايف� :أبو جعفر ،حممد ،بن يعقوب ،بن �إ�سحاق الكليني ،الرازي (ت /328
 329هـ)  -ط - 3 /دار الكتب الإ�سالمية  -طهران  1388هـ.
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(م)
(َّ (2(2
املهذب :القا�ضي عبد العزيز ،بن الرباج الطرابل�سي (ت  481هـ)  -م�ؤ�س�سة
الن�شر الإ�سالمي /قم – �إيران 1406 /هـ.
((2(2املقنع :ال�شيخ �أبو جعفر ،حممد ،بن علي ،بن احل�سني ،بن مو�سى ،بن بابويه
القمي ،امللقب بـ (ال�شيخ ال�صدوق) (ت  381هـ)  -طبعة حجرية �ضمن (اجلوامع
الفقهية).
((3(3املقنعة :ال�شيخ حممد ،بن حممد ،بن النعمان ،بن عبد ال�سالم ،بن جابر،
ابن النعمان ،عرف بـ (ابن املعلم) ،وا�شتهر بـ (املفيد) (ت  413هـ)  -طبعة
حجرية �ضمن (اجلوامع الفقهية).
((3(3حممد يف املدينة :مونتجومري وات  -تعريب �شعبان بركات  -من�شورات املكتبة
الع�صرية � -صيدا  -لبنان.
((3(3مقاالت الإ�سالميني ،واختالف امل�صلني� :أبو احل�سن ،علي ،ابن� إ�سماعيل
الأ�شعري (ت  324هـ)  -ط - 3 /دار فرانز�شتايرن  -في�سبادن  1400هـ 1980 -م.
((3(3م�سائل علي بن جعفر ،وامل�ستدركات :حتقيق وجمع م�ؤ�س�سة �آل البيت  -عليهم
ال�سالم  -ط - 1 /بريوت  1410هـ 1990 -م.
((3(3م�صباح الفقاهة :تقرير املريزا حممد علي التوحيدي  -املطبعة احليدرية  -النجف
الأ�شرف  1374هـ 1954 -م.
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(ن)

((3(3النهاية يف جمرد الفقه والفتاوى :ال�شيخ �أبو جعفر ،حممد ،بن احل�سن ،ابن علي
الطو�سي ،املعروف بـ (�شيخ الطائفة) (ت  460هـ)  -ط - 2 /دار الكتاب العربي -
بريوت 1400هـ 1980 -م.
(و)
((3(3الوحدة ،وال�سلطة ،واجلماعة :الدكتور ر�ضوان ال�سيد  -دار اقر�أ  -بريوت
1404هـ 1984 -م.
((3(3و�سائل ال�شيعة �إىل حت�صيل م�سائل ال�شريعة :ال�شيخ حممد ،بن احل�سن احلر العاملي
(ت  1104هـ)  -حتـ .عبد الرحيم الرباين  -ط .دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت.
((3(3الو�سيلة �إىل نيل الف�ضيلة :ال�شيخ �أبو جعفر ،حممد ،بن علي ،بن حمزة الطو�سي،
املعروف بـ (ابن حمزة) (من �أعالم القرن ال�ساد�س)  -حتـ .ال�شيخ حممد
احل�سون  -ط - 1 /من�شورات مكتبة املرع�شي النجفي  -مطبعة اخليام /قم –
ّ
�إيران1408 /هـ.

معد التقدمي يف �سطور

زكي امليالد
●
●
●

●

●كاتب وباحث �سعودي ،متخ�ص�ص يف الفكر الإ�سالمي والإ�سالميات املعا�صرة.
● رئي�س حترير جملة الكلمة (ف�صلية فكرية ت�صدر من بريوت).
● ع�ضو يف عدد من امل�ؤ�س�سات والهيئات العلمية والفكرية العربية والإ�سالمية ،وع�ضو يف
الهيئة اال�ست�شارية لعدد من املجالت والدوريات الفكرية العربية.
●�شارك يف العديد من الندوات وامل�ؤمترات واحللقات الدرا�سية والفكرية والأكادميية،
العربية والدولية.

من �أبرز امل�ؤلفات والأبحاث العلمية:
●
●
●
●
●

●«الفكر الإ�سالمي بني الت�أ�صيل والتجديد».
●«مالك بن نبي وم�شكالت احل�ضارة».
●«تعارف احل�ضارات».
●«الإ�سالم واحلداثة ..من �صدمة احلداثة �إىل البحث عن حداثة �إ�سالمية».
●�إىل جانب العديد من الكتابات؛ درا�سات ومقاالت ،من�شورة يف �أكرث من  60بني
دورية وجملة و�صحيفة ،ف�صلية و�شهرية و�أ�سبوعية ويومية .وله مقالة �أ�سبوعية ين�شرها يف
�صحيفة عكاظ ال�سعودية منذ عام 2003م.

اللجنة اال�ست�شارية للم�شروع
2013/2012

�إ�سماعيل �سراج الدين (مكتبة الإ�سكندرية) ،م�صر  -رئي�س اللجنة.
�إبراهيم البيومي غامن (جامعة زايد ،دبي) ،الإمارات العربية املتحدة.
�إبراهيم زين (اجلامعة الإ�سالمية العاملية ،كواالملبور) ،ماليزيا.
�أبو يعرب املرزوقي (ع�ضو املجل�س الت�أ�سي�سي ،وزير م�ست�شار لدى رئي�س احلكومة التون�سية يف
جمايل الرتبية والثقافة) ،تون�س.
جا�سرعودة (مركز درا�سات الت�شريع والأخالق ،كلية الدرا�سات الإ�سالمية) ،قطر.
ح�سن مكي (جامعة �إفريقيا العاملية) ،ال�سودان.
رجب �شان ترك (جامعة فاحت� ،إ�سطنبول) ،تركيا.
ر�ضوان ال�سيد (اجلامعة اللبنانية ،بريوت) ،لبنان.
زاهر عبد الرحمن عثمان (م�ؤ�س�سة �إعمار بالريا�ض) ،ال�سعودية.
زكي امليالد (رئي�س حترير جملة الكلمة) ،ال�سعودية.
زينب اخل�ضريي (جامعة القاهرة) ،م�صر.
�سعيد بن�سعيد العلوي (جامعة الرباط) ،املغرب.
�صالح الدين اجلوهري (مكتبة الإ�سكندرية) ،م�صر� -أمني اللجنة.
ظفر �إ�سحق �أن�صاري (اجلامعة الإ�سالمية العاملية� ،إ�سالم �آباد) ،باك�ستان.
عبد الرحمن ال�ساملي (وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية)ُ ،عمان.
عمار الطالبي (جامعة اجلزائر) ،اجلزائر.
حممد زاهد جول (كاتب وباحث) ،تركيا   .
حممد عمارة (هيئة كبار العلماء ،الأزهر ال�شريف ،القاهرة) ،م�صر.
حممد كمال الدين �إمام (جامعة الإ�سكندرية) ،م�صر.
حممد موفق الأرنا�ؤوط (جامعة �آل البيت) ،الأردن.
م�صباح اهلل عبد الباقي (جامعة كابول)� ،أفغان�ستان.
منى �أحمد �أبو زيد (جامعة حلوان ،القاهرة) ،م�صر.
نور الدين اخلادمي (وزير ال�ش�ؤون الدينية) ،تون�س.
نوزاد �صوا�ش (م�ؤ�س�سة البحوث الأكادميية والإنرتنت� ،إ�سطنبول) ،تركيا.

�سل�سلة «يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي»
صدر يف هذه السلسلة

العـــودة �إلــى الـــذات ،ت�أليف علي �شريعتي.
()1
احلياة الروحية يف الإ�سالم ،ت�أليف  حممد م�صطفى حلمي.
()2
امر�أتنا يف ال�شـريعة واملجتمــع ،ت�أليف الطاهر احلداد.
()3
الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،ت�أليف  عبد العزيز جاوي�ش.
()4
املــــر�أة والعمـــل ،ت�أليف  نبوية مو�سى.
()5
متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،ت�أليف  م�صطفى عبد الرازق.
()6
دفـــاع عـن ال�شـريعـة ،ت�أليف  عالل الفا�سي.
()7
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ت�أليف  الطاهر ابن عا�شور.
()8
جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،ت�أليف  حممد �إقبال ،ترجمة  حممد يو�سف عد�س.
()9
طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد ،ت�أليف  عبد الرحمن الكواكبي.
()10
املدر�ســة الإ�سـالمية ،ت�أليف  حممد باقر ال�صدر.
()11
الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،ت�أليف علي عبد الرازق.
()12
التون�سي.
�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك ،ت�أليف خري الدين
()13
ّ
احلرية الدينية يف الإ�سالم ،ت�أليف عبد املتعال ال�صعيديّ .
()14
الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية ،ت�أليف ح�سني اجل�سر.
()15
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،ت�أليف حممد الغزايلّ.
()16
القر�آن والفل�سفة ،ت�أليف حممد يو�سف ُمو�سى.
()17
ك�شف املخ َّبا عن فنون �أوربا ،ت�أليف �أحمد فار�س ال�شدياق.
()18
املر�شد الأمني للبنات والبنني ،ت�أليف رفاعة الطهطاوي.
()19
نبي.
()20
�شروط النه�ضة ،ت�أليف مالك بن ّ
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية ،ت�أليف رفاعة الطهطاويّ .
()21
نه�ضة الأمة وحياتها ،ت�أليف طنطاويّ جوهريّ .
()22
البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،ت�أليف رفيق العظم.
()23
( )25( - )24حتــرير املــر�أة ،ت�أليف قا�سم �أمني ،وتربية املر�أة واحلجاب ،ت�أليف طلعت حرب.
تنبيه الأمة وتنزيه امللة ،ت�أليف حممد ح�سني النائيني ،تعريب عبد املح�سن �آل جنف ،حتقيق عبد الكرمي �آل جنف.
()26
خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني ،ت�أليف حممد با�شا املخزومي.
()27
( )29( - )28ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف نظرية زين الدين  ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف م�صطفى الغالييني.
يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ت�أليف حممد مهدي �شم�س الدين.
()30
ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ ،ت�أليف الأمري �شكيب �أر�سالن.
()31
املدنية الإ�سالمية ،ت�أليف �شم�س الدين �سامي فرا�شري ،ترجمة وتقدمي حممد م الأرنا�ؤوط.
()32
املدنيـــة والإ�سالم ،ت�أليف حممد فريد وجدي.
()33
امل�ســـئلة ال�شرقية ،ت�أليف م�صطفى كامل.
()34
وجهة العامل الإ�سالمي ،ت�أليف مالك بن نبي ،ترجمة عبد ال�صبور �شاهني.
()35
طلعة ال�شم�س �شرح �شم�س الأ�صول ,ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي   .
()36
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هذا الكتاب

مهد المؤ ِّلف
ُطبع ألول مرة عام (1412هـ1992 /م) ،و ُيعد من أهم مؤلفات الشيخ محمد مهدي شمس الدينَّ .
لكتابه بكلمة في المنهج ،شرح فيها طبيعة منهجه في دراسة مسألة الدولة ونظام الحكم في اإلسالم ،واختالفه من هذه
الجهة مع اآلخرين الذين بحثوا ودرسوا هذه المسألة.
ارتكز منهجه على أمرين :األول أن كل شـعب مسـلم على المسـتوى الوطني أو القومي يجب بالضرورة أن
يكون له نظام حكم وحكومة يحفظانه ،ويضمنان سالمته وتقدمه .أما أن يكون هذا النظام وهذه الحكومة إسالميين،
فقضية غير مسـ َّلمة وغير بديهية؛ فالمهم هو اسـتمرار اإلسـالم في األمة ،واسـتمرار األمة مسـلمة موحدة .والثاني أن
قسـما من أقسـام الشـريعة اإلسـالمية وفص ً
ال من فصولها وبا ًبا من أبوابها ،وإنما هي طبيعة فيها،
قضية الحكم ليسـت
ً
ونتيجة لها ،وسمة فيها ،تتولد منها تو ُّلد الثمرة من الشجرة والضوء من الشمس.

يقول الإمام الأكبر اأحمد الطيب عن الم�شروع:
إن هذا المشروع الذي تقوم به مكتبة اإلسكندرية  -وهي تستهدف إعادة نشر اإلنتاج العلمي والثقافي ألعالم

نهضتنـا فـي العصـر الحديـث  -ل ُيعـدُّ فيمـا أرى  -من أهم المشـاريع العلمية نحو تأصيـل المفاهيم الثقافية

في العالم اإلسالمي وإعادة تأسيس عقل إسالمي معاصر يستوعب أصوله ،ويعيش عصره .وإني أدعو إلى

ترجمة هذه األعمال إلى اللغات الحية ،وتعميم نشرها ،بكل الوسائل الورقية واإللكترونية.
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