أجـهـزة دولة اخلـالفة
( يف احلكم واإلدارة )

أجـهـزة دولة اخلـالفة
( يف احلكم واإلدارة )

هذا الكتاب أصدره وتبنـَّاه
حـزب التحـرير
وهـو يلغي ما خـالفه

1

الطبعة األولى
1221هـ ـ 2002م

األمـة
دار ّ
للطباعـة والنشـر والتـوزيع
ص .ب192130 .
بيروت ـ لبنان

2

محتويات الكتاب
بين يدي هذا الكتاب 7.........................................
تمـهـيـد 10 .....................................................
أجهـزة دولـة الخالفـة (في الحـكم واإلدارة) 20 ..................
أولا :الخـليـفـة 20 ..............................................
اللـقـب02 ...................................................
شروط اخلليفة 00 ............................................
شـروط االنعقـاد 00 ...........................................
شـروط األفـضـليـة 02 ..........................................
طـريقـة نصـب اخل ـلـيـفـة 02 .....................................
اإلجراءات العملية لتنصيب اخلليفة وبيعته02 ....................
األمري املؤقت 02 .............................................
حصر املرشحني13 ...........................................
كيفية البيعة 13 ..............................................
وحدة اخلـالفـة 12 ............................................
صالحيـات اخلليفـة 12 ........................................
سن القوانني) باألحكام الشرعية 52 .......
اخلـليفة ُمـقيّـد يف التبين ( ّ
دولة اخلالفة دولة بشرية وليست دولة إهلية 52 ...................
مـدة الرئاسـة للخليفة 22 ......................................
عـزل اخلليفـة 23 ..............................................
املدة اليت ميهل فيها املسلمون إلقامة خليفة 20 ..................
9

ثانيا :المعاونون (وزراء التفويض) 22 ............................
شـروط معـاون التفويض 22 ....................................
عمل معـاون التفويض 25 .....................................
تعيني املعاونني وعـزهلم 30 .....................................
ثالثا :وزراء التنفيذ 19 ..........................................
رابعا :الولة 72 ................................................
على اخلليفة أن يتحرى أعمال الوالة 22 ........................
الجــهاد 77 ....................................................
أوالا :اجليش 22 ..............................................
ثانيا :األمن الداخلي 52 ......................................
ثالثا :الصناعة 53 ............................................
رابعا :العالقات الدولية 51 ....................................
خامسا :أمير الجهاد  -دائرة الحربية (الجيش)72 ...............
أقسـام اجليش 52 .............................................
اخلليفـة هو قائد اجليش 22 ....................................
سادسا :األمن الداخلي 39 .....................................
مهمات دائرة األمن الداخلي 25 ...............................
سابعا :الخارجية 102 ..........................................
ثامنا :الصنـاعـة 102 ...........................................
تاسعا :القضـاء107 ............................................
أنـواع ال ُقضـاة 322............................................
شـروط ال ُقضـاة330...........................................
2

تقليد ال ُقضـاة 330............................................
رزق ال ُقضاة 331.............................................
تشـكيل احملـاكم 335..........................................
ـحـتَ ِسـب 332.............................................
ال ُـم ْ
صالحيـات احملتسـب 332.....................................
قـاضي املظـامل332............................................
تعيني قضـاة املظامل وعـزهلم 303................................
صالحيات قضاء املظامل 300..................................
العقود واملعامالت واألقضية قبل قيام اخلالفة 301................
عاشرا :الجهاز اإلداري (مصالح الناس)127 ....................
اجلهاز اإلداري أسلوب إدارة وليس حكما 312..................
سـياسـة إدارة املصاحل 311.....................................
حق التوظف يف اجلهاز اإلداري 311.....................
َمـن له ّ
حادي عشر :بيت المال 192 ..................................
ثاني عشر :اإلعـالم 129 .......................................
ترخيص وسائل اإلعالم 352...................................
سياسة الدولة اإلعالمية353...................................
األمـة (الشورى والمحاسبة) 127 ............
ثالث عشر :مجلس ّ
الشـورى 355............................................
ح ّـق ُّ
واجب احملاسبة355...........................................
انتخاب أعضاء جملس األ ُّمة 322...............................
كيفية انتخاب جملس األمة320................................
2

عضوية جملس األ ُّمة 321......................................
مدة عضوية جملس األ ُّمة 322..................................
صالحيات جملس األ ُّمة 323...................................
حق التكلُّم وإبداء الرأي دون َحَرج332.........................
ّ
األلـوية والـرايات 113 ..........................................
هتاف (نشيد) دولة الخـالفة179 ...............................

1

بسم اهلل الرمحن الرحيم

بين يدي هذا الكتاب
احلمــد هلل ،والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ،وعلــى هلــه وصــحبه ومــن
وااله ،وبعد
يقول سبحانه        :
         
           

.            
ويقــول صــلوات اهلل وســالمه عليــه« :تكــون النـ ـبـ َّوة فــيكم مــا شــاء اللّ ـه أن

النبوة ،فتكون
ثم يرفعها اللّه إذا شاء أن يرفـعها .ث ـ ّم تكون خالفةا على منهاج َّ
تكونّ ،
ّـ ا ،فتكـون
ما شاء اللّه أن تكون ،ثـ ّم يرفعها إذا شـاء أن يرفعهـا .ث ـ ّم تكـون ملكـ ا عا ّ

مــا شــاء اهلل أن تكــون ،ثـ ـ ّم يرفعهــا إذا شــاء اهلل أن يرفعهــا .ث ـ ـ ّم تكــون ملك ـا جبريَّـةا،
فتكون ما شاء اهلل أن تكون ،ثـ ـ ّم يرفعهـا إذا شـاء أن يرفعهـا .ثـ ـ ّم تكـون خـالف ـةا علـى

منهـاج النـبـ َّوة ،ثم سكت» أخرجه أمحد.
إننا ،يف حـزب التحرير ،نؤمن بوعد اهلل سـبحانه ،ونصـدق بشـرى رسـول
اهلل  ، ونعمل مع األمة اإلسـالمية ومـن خالهلـاع إلعـادة اخلالفـة مـن جديـد،
وحنــن مئمونــون بتحقيــق نيلــس ســائلني اهلل ســبحانه أن يكرمنــا بإقامــة اخل ــالفة،
وأن نكون جندها ،نرفع رايتها خبري وعلـى خـري ،وننتقـل مـا مـن نصـر إ نصـر،
وما نيلس على اهلل بعزيز.
ولقــد أحببنــا يف ه ـ ا الكتــاب أن نضــمنه أجهــزة احلكــم واإلدارة يف دولــة
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اخلــالفة بش ـكل واض ـح العبــارة ،يس ـري الفهــم ،عملــي التئبيــق ،وقبــل ه ـ ا ونيا
أن يك ــون ص ــحيح االس ــتنباط واالس ــتدالل ،تئم ــون ب ــه القل ــوب ،وتنش ــر ل ــه
الصدور.
ولقــد دفَـ َعنــا إ نيلــس أن أنظمــة احلكــم املوجــودة يف العــامل اليــوم بعيــدة
ع ــن نظ ــام احلك ــم يف اإلس ــالم م ــن حي ــض الش ــكل واملض ــمون .أم ــا املض ــمون
فواضح للمسلمني أن األنظمة احلالية كلها ليست مأخوني اة مـن كتـاب اهلل وسـنة
رسوله ،وما أرشدا إليه ،فهي أنظمة على النقـيض مـن نظـام اإلسـالم ،وهـ ا أمـر
حمسوس ملموس للمسلمني ال خيتلفون عليه.
ولكن مـا ميكـن أن ِ
يوجـد عنـدهم التباسـ ا هـو ظـنهم أن شـكل احلكـم يف
اإلسالم من حيض أجهزته ال خيتلـف عـن أجهـزة احلكـم احلاليـةع لـ لس ال يـرون
بأس ـ ـ ـ ا أن يكـ ـ ــون هنـ ـ ــا جملـ ـ ــس وزراء ،ووزراء ،ووزارات ،وحنـ ـ ــو نيلـ ـ ــس ،بواقـ ـ ــع
وصالحيات مثل ما هو عليه يف أنظمـة احلكـم الوضـعية اليـومع وهلـ ا حرصـنا يف
هـ ا الكتــاب علــى الرتكيــز علــى أجهــزة احلكــم يف دولــة اخل ــالفةع ليصــبح شــكل
أجهزة احلكم مدركا يف األنيهان ،قبل أن يكون ،بإنين اهلل ،ماثالا للعيان.
ضمـ ـنّاه ك ـ لس الرايــة والل ـواء لدولــة اخل ــالفة .كمــا أن هنــا أمــورا
وقــد ّ
أخرى الزمةا َمل نضمنها الكتاب ،بل أرجأنـا إعالنـا لوقتهـا ،حيـض ستصـدر مـا
القوانني الالزمة يف ملحق هل ا الكتاب بإنين اهلل .وه ه األمور هي:
كيفيــة انتخــاب اخلليفــة ،يديــد صــي ة البيعــة ،يديــد صــالحيات األمــري
املؤقت يف حالـة وقـوع اخلليفـة يف األسـر إن كـان مـأمول اخلـال أو لـري مـأمول
اخل ــال  ،تنظ ــيم ش ــرطة الوالي ــات م ــن حي ــض التنفيـ ـ واإلدارة ،تعي ــني الش ــرطة
النس ــائية يف دائ ــرة األم ــن ال ــداخلي ،كيفي ــة انتخ ــاب جم ــالس الوالي ــات وجمل ــس
األمة ،اعتماد هتاف رمسي للدولـة .وقـد أشـرنا إ هـ ه األمـور يف مواضـعها يف
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الكتاب.
س ــائلني اهلل س ــبحانه أن يعص ــل لن ــا نص ــره ،وأن مي ــن علين ــا بفض ــله ،وأن
يكرمنــا بعــزه وكرمــه ،فتعــود األمــة خــري أمــة أخرجــت للنــاس ،وتعــود الدولـةُ الدولـةَ
األو يف الع ـ ــامل ،تنش ـ ــر اخل ـ ــري يف ربوع ـ ــه ،والع ـ ــدل يف جنبات ـ ــه ،ويوموـ ـ ـ يف ـ ــر
املؤمنون بنصر اهلل ،ويشفي اهلل ب لس صدور قوم مؤمنني.
وهخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

3

تمـهـيـد
قبل البدء بتفصيل أجهزة دولة اخلـالفة ،ال بد من نيكر األمور التالية:
أولا :إن نظ ــام احلك ــم يف اإلس ــالم الـ ـ ي فرض ــه رب الع ــاملني ه ــو نظ ــام
اخلــالفة ،الـ ي يُـنصب فيــه خليفــة بالبيعــة علــى كتــاب اهلل وســنة رسـوله للحكــم
مبــا أنــزل اهلل .واألدلــة علــى نيلــس كثــرية مستفيضــة مــن الكتــاب والســنة وإ ــاع
الصحابة:
أما الكتاب فقد قـال تعا خماطبا الرسـول عليه الصـالة والسـالم:
،              
 ،وقال            :
 .       وخئاب الرسول  باحلكم بينهم
مبا أنزل اهلل هو خئاب ألمته صلوات اهلل وسالمه عليه ،ومفهومه أن ِ
يوجدوا
حاكم ا بعد رسول اهلل  حيكم بينهم مبا أنزل اهلل ،واألمر يف اخلئاب يفيد
اجلزمع ألن موضوع اخلئاب فرض ،وه ا قرينة على اجلزم كما يف األصول،
واحلاكم ال ي حيكم بني املسلمني مبا أنزل اهلل بعد رسول اهلل  هو اخلليفة.
ونظام احلكم على ه ا الوجه هو نظام اخلـالفة .ه ا فضالا عن أن إقامة
احلدود وسائر األحكام واجبة ،وه ه ال تقام إال باحلاكم ،وما ال يتم الواجب
إال به فهو واجب ،أي أن إجياد احلاكم ال ي يقيم الشرع هو واجب .واحلاكم
على ه ا الوجه هو اخلليفة ،ونظام احلكم هو نظام اخلـالفة.
وأمــا الســنة فقــد ُروي عــن نــافع قــال :قــال ن عبــد اهلل بــن عمــر :مسعــت
رســول اهلل  يقــول« :مــن خلــع يــد ا مــن اعــة لقــي اهلل يــوم القيامــة ل حجــة لــه،
ومن مات ولـيس فـي عنقـه بيعـة مـات ميتـة جاهليـة» رواه مسـلم .فـالن  فـرض
10

على كل مسلم أن تكون يف عنقه بيعة ،ووصف من ميـوت ولـيس يف عنقـه بيعـة
بأنه مـات ميتـة جاهليـة .والبيعـة ال تكـون بعـد رسـول اهلل  إال للخليفـة لـيس
ل ــري .فاحل ــديض يوج ــب وج ــود بيع ــة يف عن ــق ك ــل مس ــلم ،أي وج ــود خليف ــة
يســتحق يف عن ــق ك ــل مس ــلم بيع ــة بوج ــوده .وروى مس ــلم ع ــن األع ــرج ع ــن أ
هريــرة عــن الن ـ  قــال« :إنمــا اإلمــام جنــة يقاتــئ مــن ورائــه ويتقــى بــه» .وروى
مسـلم عــن أ حــازم قـال :قاعــدت أبــا هريـرة ــس ســنني ،فسـمعته ُحيـ ّدن عــن
الن  قال« :كانت بنو إسـرائيئ تسوسـهم األنبيـاء ،كلمـا هلـ نبـي خلفـه نبـي،
وإنــه ل نبــي بعــدي ،وســتكون خلفــاء فتكثــر ،مــالوا فمــا ت مرنــاا مــال :فــوا ببيعــة األول

فاألول ،وأعطوهم حقهم ،فإن اهلل سائلهم عما استرعاهم» .فهـ ه األحاديـض فيهـا
وص ــف للخليف ــة بأن ــه ُجن ــة ،أي وقاي ــة .فوص ــف الرس ــول ب ــأن اإلم ــام جن ــة ه ــو
إخبـار فيـه مـد لوجـود اإلمـام ،فهــو طلـبع ألن اإلخبـار مـن اهلل ومـن الرســول،
إن كــان يتضــمن ال ـ م فهــو طلــب تــر  ،أي نــي ،وإن كــان يتضــمن املــد فهــو
طلــب فعــل ،فــإن كــان الفعــل املئلــوب يرتتــب علــى فعلــه إقامــة احلكــم الشــرعي،
أو يرتتــب علــى تركــه تضــييعه ،كــان نيلــس الئلــب جازم ـا .ويف ه ـ ه األحاديــض
أيض ا أن ال ين يسوسون املسلمني هـم اخللفـاء ،وهـو يعـين طلـب إقـامتهم .علـى
أن الرســول  أمــر بئاعــة اخللفــاء ،وبقتــال مــن ينــازعهم يف خالفــتهم .وه ـ ا
يعين أمرا بـإقامة خليفة ،واحملافظة على خالفتـه بقتـال كـل مـن ينازعـه .فقـد روى
مسلم أن الن  قال« :ومن بايع إماما ف عطاه صفقة يـده ،وثمـره ملبـه ،فليطعـه
إن استطاع .فإن جاء آخر ينازعه ،فاّربوا عنق اآلخر» .فاألمر بئاعـة اإلمـام أمـر
بـإقامته ،واألمر بقتال من ينازعه قرينة على اجلزم يف دوام إجياده خليفة واحدا.
وأمــا إ ــاع الصــحابة فــإنم ،رض ـوان اهلل علــيهم ،أ ع ـوا علــى لــزوم إقامــة
خليف ــة لرس ــول اهلل  بع ــد موتـ ـه ،وأ ع ـ ـوا عل ــى إقام ــة خليف ــة أل بك ــر،
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لعمــر ،لعثمــان ،بعــد وفــاة كــل مــنهم .وقــد ظهــر تأكيــد إ ــاع الصــحابة علــى
إقامــة خليفــة مــن تــأخريهم دفــن رســول اهلل  عقــب وفاتــه ،واشــت اهلم بنصــب
خليفة له ،مع أن دفـن امليـت عقـب وفاتـه فـرض .والصـحابة الـ ين جيـب علـيهم
االش ــت ال يف هيـ ــز الرس ــول ودفنـ ــه اش ــت ل قسـ ــم م ــنهم بنصـ ــب اخلليف ــة عـ ــن
االشــت ال بــدفن الرســول ،وســكت قســم مــنهم عــن هـ ا االشــت ال ،وشــاركوا يف
تــأخري الــدفن ليلتــني مــع قــدركم علــى اإلنكــار ،وقــدركم علــى الــدفن ،فقــد تــويف
الرســول  ضــحى االثنــني ،وبقــي دون دفــن ليلــة الثالثــاء ونــار الثالثــاء حيــض
بويــع أبــو بكــر  دفــن الرســول  وســا الليــل ،ليلــة األربعــاء ،أي تــأخر
الـدفن ليلتـني ،وبويـع أبـو بكـر قبـل دفـن الرسـول  . فكـان نيلـس إ اعـ ا علـى
االشــت ال بنصــب اخلليفــة عــن دفــن امليــت ،وال يكــون نيلــس إال إنيا كــان نصــب
اخلليفــة أوجــب مــن دفــن امليــت .وأيض ـ ا فــإن الصــحابة كلهــم أ ع ـوا ط ـوال أيــام
حي ــاكم عل ــى وج ــوب نص ــب اخلليف ــة .وم ــع اخ ــتالفهم عل ــى الش ــخص الـ ـ ي
يُنتخــب خليفــة ،فــإنم مل خيتلفـوا مئلقـ ا علــى إقامــة خليفــة ،ال عنــد وفــاة رســول
اهلل ،وال عند وفاة أي خليفة من اخللفاء الراشدين .فكان إ اع الصـحابة دلـيالا
صرحي ا وقوي ا على وجوب نصب اخلليفة.
ثاني ـ ـ ـا :إن شـ ـ ـ ـكل نظـ ـ ـ ـام احلـ ـ ـ ـكم يف اإلسـ ـ ـ ـالم (اخل ـ ـ ــالفة) متميـ ـ ــز عـ ـ ــن
أش ـ ــكال احلك ـ ــم املعروف ـ ــة يف الع ـ ــامل ،سـ ـ ـ ـواء أك ـ ــان يف األس ـ ــاس ال ـ ـ ـ ي يقـ ـ ــوم
عليـ ـ ــه ،أم باألفكـ ـ ـ ـار واملفـ ـ ــاهيم واملقـ ـ ــاييس واألحـ ـ ـ ـكام الـ ـ ــيت ترعـ ـ ــى مبقتضـ ـ ـ ـاها
الشـ ـ ـ ـؤون ،أم بالدسـ ـ ـ ـتور والقـ ـ ـ ـوانني الـ ـ ــيت يضـ ـ ـ ـعها موضـ ـ ــع التئـ ـ ـ ـبيق والتنفي ـ ـ ـ ،
أم بالشـ ـ ـ ـكل ال ـ ـ ـ ي تتمثـ ـ ــل بـ ـ ــه الدولـ ـ ــة اإلسـ ـ ــالمية ،وال ـ ـ ـ ي تتميـ ـ ــز بـ ـ ــه عـ ـ ــن
يع أشـكال احلكم يف العامل أ ع:
فهـو لــيس ناامـ ا ملكيـ ا ،وال يقــر النظـام امللكــي ،وال يشــبه النظــام امللكــيع
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ونيل ــس ألن ــه يف النظ ــام امللك ــي يص ــبح االب ــن ملكـ ـا بالوراث ــة ،وال عالق ــة ل م ــة
بـ لس .أمــا يف نظــام اخلالفــة فــال وراثــة ،بــل إن بيعــة األمــة هــي الئريقــة لنصــب
اخلليفــة .وك ـ لس فــإن النظــام امللكــي خيــص امللــس بامتيــازات وحقــوق خاصــة ال
تكون ألحد سواه من أفراد الرعية ،وجيعلـه فـوق القـانون ،ورمـزا ل مـة :ميلـس وال
حيكم كما يف بعض األنظمة امللكية ،وميلس وحيكم متصرف ا بالبالد والعبـاد علـى
هـواه كمــا يف أنظمــة ملكيــة أخــرى ،ومينــع نياتــه مــن أن اــس مهمــا أســاء وظلــم.
أمــا يف نظــام اخل ــالفة فــال خيــص اخلليفــة بأيــة امتيــازات علــه فــوق الرعيــة علــى
النحــو امللكــي ،أو حقــوق خاصــة ايــزه يف القضــاء عــن أي فــرد مــن أفـراد األمــة،
كما أنه ليس رمزا هلا باملعىن امل كور يف النظـام امللكـي ،بـل هـو نائـب عـن األمـة
يف احلكم والسلئان اختارته وبايعته ليئبق عليهـا شـرع اهلل ،وهـو مقيـد يف يـع
تصرفاته وأحكامه ورعايته لشؤون األمة ومصاحلها باألحكام الشرعية.
وكــذل هــو لــيس ناام ـا إمبرا وري ـا ،إني إن النظــام اإلمواطــوري بعيــد عــن
اإلس ـ ــالم ك ـ ــل البع ـ ــد .فاألق ـ ــاليم ال ـ ــيت حيكمه ـ ــا اإلس ـ ــالم -وإن كان ـ ــت خمتلف ـ ــة
األجنــاس ،وترجــع إ مركــز واحــد -فإنــه ال حيكمهــا بالنظــام (اإلمواطــوري) بــل
مب ــا ين ــاقض النظ ــام (اإلمواط ــوري)ع ألن النظ ــام (اإلمواط ــوري) ال يس ــاوي ب ــني
األجناس يف أقاليم (اإلمواطورية) باحلكم ،بل جيعل ميزة ملركـز (اإلمواطوريـة) يف
احلكم واملال واالقتصاد.
وطريقة اإلسالم يف احلكم هـي أنـه يسـوي بـني احملكـومني يف يـع أجـزاء
الدولة ،وينكر العصبيات اجلنسية ،ويعئي ل ري املسلمني الـ ين حيملـون التابعيـة
حقوق الرعية وواجباكا وفق أحكام الشرع ،فلهم مـا للمسـلمني مـن اإلنصـاف،
وعليهم ما على املسلمني من االنتصاف ،بـل هـو أكثـر مـن نيلـس ال جيعـل ألي
فــرد مــن أفـراد الرعيــة أمــام القضــاء -أيـ ا كــان م هبــه -مــن احلقــوق مــا لــيس ل ــريه
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ولـو كــان مسـلما ،فهــو مـ ه املســاواة خيتلــف عـن (اإلمواطوريــة) وهـو مـ ا النظــام
ال جيعــل األقــاليم مســتعمرات ،وال مواضــع اســت الل ،وال منــابع تصــب يف املركــز
الع ــام لفائدت ــه وح ــده ،ب ــل جيع ــل األق ــاليم كله ــا وح ــدة واح ــدة مهم ــا تباع ــدت
املســافات بينهــا ،وتعــددت أجنــاس أهلهــا ،ويعتــو كــل إقلــيم جــزءا مــن جســم
الدول ــة ،وألهل ــه س ــائر احلق ــوق ال ــيت أله ــل املرك ــز ،أو ألي إقل ــيم هخ ــر ،وجيع ــل
سلئة احلكم ونظامه وتشريعه كلها واحدة يف األقاليم كافةا.
وهــو لــيس ناام ـ ا اتحادي ـ ا تنفصــل أقاليمــه باالســتقالل ال ـ ايف وتتحــد يف
احلكــم العــام ،بــل هــو نظــام وحــدة ،تعتــو فيــه مراك ـش يف امل ــرب ،وخراســان يف
املشــرق ،كمــا تعتــو مديريــة الفيــوم إنيا كانــت العاصــمة اإلســالمية هــي القــاهرة.
وتعتــو ماليــة األقــاليم كلهــا ماليــة واحــدة ،وميزانيــة واحــدة ،تنفــق علــى مصــاحل
الرعيــة كلهــا ،ب ــض النظــر عــن الواليــات .فلــو أن واليــة كانــت وارداكــا ضــعف
حاجاكــا ،فإنــه ينفــق عليهــا بقــدر حاجاكــا ،ال بقــدر وارداكــا .ولــو أن واليــة مل
ِ
حاجاكــا فإنــه ال ينظ ــر إ نيلــس ،بــل ينف ــق عليهــا مــن امليزانيــة
تكــف واردا ُكــا
العامة بقدر حاجاكا ،سواء أوفت وارداكا حباجاكا أم مل ِ
تف.
وهــو لــيس ناام ـ ا جمهوري ـ ا :فــإن النظــام اجلمهــوري أول مــا نشــأ كــان ردة
فعل على ط يان النظام امللكـي ،حيـض كانـت للملـس السـيادة والسـلئان حيكـم
ويتصرف بالبالد والعباد كما يريـد ويهـوى ،فهـو الـ ي يضـع التشـريع كمـا يريـد.
فص ــاءت األنظم ــة اجلمهوري ــة ،ونقل ــت الس ــيادة والس ــلئان للش ــعب فيم ــا مس ــي
بالدميقراطي ــة .فص ــار الش ــعب ه ــو الـ ـ ي يض ــع قوانين ــه فيحل ــل وحي ــرم ،وحيس ــن
ويق ـ ــبح .وص ـ ــار احلك ـ ــم بي ـ ــد رئ ـ ــيس اجلمهوري ـ ــة ووزرائ ـ ــه يف النظ ـ ــام اجلمه ـ ــوري
الرئاسـي ،وبيـد جملـس الـوزراء يف النظـام اجلمهـوري الوملـا (ويكـون مثـل هـ ا -
أي احلكــم بيــد جملــس الــوزراء -يف األنظمــة امللكيــة الــيت نُزعــت صــالحية احلكــم
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فيها من امللس حيض بقي رمزا ميلس وال حيكم).
وأما يف اإلسالم ،فالتشريع ليس للشعب ،بل هو هلل وحده ،وال حيق
وج ْعل التشريع للبشر هو جرمية كوى يف
ألحد أن حيلل أو حيرم من دون اهللَ ،
اإلسالم .وملا نزلت األية الكرمية      
   فسرها الرسول  بأن األحبار والرهبان كانوا يُشرعون فيحللون
وحيرمون للناس فيئيعونم ،وه ا هو اختانيهم أربابا من دون اهلل كما بني نيلس
رسول اهلل  يف تفسريه لآلية الكرميةع للداللة على عظم جرمية َم ْن حيلل
ِ
ي ابن حامت قال:
وحيرم من دون اهلل سبحانه .أخرج الرتم ي من طريق َعد ّ
«أتيت النبي  وفي عنقي صليب من ذهب ،فقال يا عدي ا رح عن هذا
الوثن .وسمعته يقرأ في سورة براءة



    

   مال :أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ،ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئ ا
حرموه».
حرموا عليهم شيئا ّ
استحلوه ،وإذا ّ

كمـ ــا أن احلكـ ــم يف اإلسـ ــالم لـ ــيس عـ ــن طريـ ــق جملـ ــس وزراء ووزراء هلـ ــم
اختصاصـ ــات وصـ ــالحيات وميزانيـ ــات منفصـ ــلة عـ ــن بعضـ ــها ،قـ ــد تزيـ ــد ه ـ ـ ه
وتنقص تلس ،فال ينقـل الفـائض مـن هـ ه إ تلـس إال بـإجراءات كثـرية مئولـة،
مــا يســبب تعقيــدات يف حــل مصــاحل النــاسع لتــداخل عــدة وزارات يف املصــلحة
الواحدة ،بدل أن تكون مصـاحل النـاس ضـمن جهـاز إداري واحـد جيمعهـا .ففـي
النظــام اجلمهــوري جيــزأ احلكــم بــني الــوزارات ،وجيمعهــا جملــس وزراء ميلــس احلكـم
بش ــكل ( ــاعي) .ويف اإلس ــالم ال يوج ــد جمل ــس وزراء بي ــده احلك ــم مبصموع ــه
(علــى الشــكل الــدميقراطي) ،بــل إن اخلليفــة هــو ال ـ ي تبايعــه األمــة ليحكمه ــا
بكتاب اهلل وسنة رسوله ،واخلليفة يعـني لـه معـاونني (وزراء تفـويض) يعاونونـه يف
يم ــل أعب ــاء اخلـ ــالفة ،فه ــم وزراء ب ــاملعىن الل ــوي ،أي مع ــاونون للخليف ــة فيم ــا
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يـُ َعـيـنُـهم له.
ونظام احلكم يف اإلسالم ليس دميقراطيا باملعىن احلقيقي للدميقراطية ،مـن
حيض إن التشريع للشعب ،حيلل وحيـرم ،حيسـن ويقـبح .ومـن حيـض عـدم التقيـد
باألحك ــام الش ــرعية باس ــم احلري ــات .والكف ــار ي ــدركون أن املس ــلمني ل ــن يقبلـ ـوا
الدميقراطيـة مبعناهــا احلقيقـي هـ اع لـ لس فــإن الـدول الكــافرة املس ِ
ـتعمرة (وخباصــة
أمريك ــا الي ــوم) ي ــاول تس ــويقها يف ب ــالد املس ــلمني ،بإدخاهل ــا عل ــيهم م ــن ب ــاب
التضــليل ،بــأن الدميقراطيــة هــي هليــة انتخــاب احلــاكم ،فـرتاهم يدلــدلون مشــاعر
املسـلمني مـا ،مركـزين علـى انتخـاب احلـاكمع إلعئـاء صـورة مضـللة للمسـلمني،
كــأن األمــر األســاس يف الدميقراطيــة هــو انتخــاب احلــاكم .وألن بــالد املســلمني
مبــتالة بــالبئش والظلــم وتكمــيم األف ـواه والكبــت (والديكتاتوريــة) س ـواء أكــان يف
األنظمة املسماة ملكية أم هوريـةع نقـول ألن بـالد املسـلمني مبـتالة مـ ا ،فقـد
َس ُهل على الكفار تسويق الدميقراطية يف بالد املسلمني مـن حيـض إنـا انتخـاب
احلكام ،ول ّفوا وداروا على اجلزء األساس فيها ،وهو أن يصبح التشـريع والتحليـل
والتحــرل للبشــر ولــيس لــرب البشــر ،حــإ إن بعــض (اإلســالميني ،بــل واملشــاي
َخ وا م ه اخلدعة حبسن نية أو بسوء نيـة ،فـإنيا سـألتهم عـن الدميقراطيـة
منهم) أ َ
أج ــابو جبوازه ــا عل ــى اعتب ــار أن ــا انتخ ــاب احل ــاكم ،وس ــيّوو الني ــة م ــنهم يل ّف ـون
ويــدورون مبتعــدين عــن املعــىن احلقيقــي ال ـ ي وضــعه هلــا أهلهــا مــن كونــا تعــين
السيادة للشعب يشـرع مـا يشـاء بـرأي األللبيـة ،حيلـل وحيـرم ،حيسـن ويقـبح ،وأن
الف ــرد (حـ ـ ّـر) يف تصـ ــرفاته يفع ــل مـ ــا يشـ ــاء ،يشـ ــرب ـ ـرا ،يـ ــز  ،يرتـ ــد ،يشـ ــتم
املقدســات ويســبها ،يــت مســمى الدميقراطيــة وحرياكــا .ه ـ ه هــي الدميقراطيــة،
وهـ ا واقعهــا ومــدلوهلا وحقيقتهــا ،فكيــف ملســلم يــؤمن باإلســالم أن يتصـرأ علــى
القول بأن الدميقراطية وز ،أو أنا من اإلسالم؟!
11

أم ـ ــا موض ـ ــوع اختي ـ ــار األم ـ ــة للح ـ ــاكم ،أي اختي ـ ــار اخلليف ـ ـة ،فه ـ ــو أم ـ ــر
منصــو عليــه .فالســيادة يف اإلســالم للشــرع ،ولكــن البيعــة مــن النــاس للخليفــة
شــرط أســاس ليصــبح خليف ـةا .وقــد كــان انتخــاب اخلليفــة ميـ َـارس يف اإلســالم يف
الوقــت ال ـ ي كــان العــامل يعــيش يف ظــالم الديكتاتوريــة وط يــان امللــو  .واملتتبــع
لكيفي ــة اختي ــار اخللف ــاء الراش ــدين :أ بكـ ـر وعم ــر وعثم ــان وعل ــي ،رض ــي اهلل
عــنهم ،يــرى بكــل وضــو كيــف كانــت تــتم هلــم بيعــة أهــل احلــل والعقــد و ثلــي
املسلمنيع حإ يصبح الواحد منهم خليفةا ب له الئاعـة علـى املسـلمني .لقـد
دار عبــد الــرمحن بــن عــوف  ال ـ ي وكــل مبعرفــة رأي ثلــي املســلمني (وهــم
أهل املدينة) ،دار عليهم يسأل ه ا ونيا  ،ومير على هـ ا البيـت ونيا  ،ويسـأل
الرجــال والنســاء لــريى مــن خيتــارون مــن املرشــحني للخ ــالفة ،إ أن اســتقر رأي
الناس يف ناية األمر على عثمان وات بيعته.
واخلـالصة ،إن الدميقراطية نظام كفر ،ليس ألنا تقول بانتخاب احلاكم،
فليس ه ا هو املوضوع األساس ،بل ألن األمر األساس يف الدميقراطية هو جعل
التشريع للبشر وليس هلل رب العاملني ،واهلل سبحانه يقول    :
 ،  ويقول ك لس سبحانه وتعا       :
            

 ،  واألدلة متضافرة مشهورة على كون التشريع هلل وحده.
هـ ـ ا باإلض ــافة إ م ــا تق ــرره الدميقراطي ــة م ــن حري ــات شخص ــية ،يفع ــل
الرج ــل واملـ ـراة م ــا يش ــاءون دوأ ــا ش ــأن هل ــم حب ــالل أو حـ ـرام ،وكـ ـ لس احلري ــات
الدينية من ردة وتبـديل ديـن دوأـا قيـد ،حريـة امللكيـة الـيت يسـت ل القـوي فيهـا
ـىن والفقــري فق ـرا ،وك ـ لس حريــة ال ـرأي،
الضــعيف بشــإ الوســائل فيــزداد ال ــين لـ ا
لــيس يف قــول احلــق ،بــل إنــا ضــد مقدســات األمــة ،حــإ إنــم يعتــوون ال ـ ين
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يتئاولون على اإلسـالم يـت مسـمى حريـة الـرأي ،يعتـوونم مـن جهابـ ة الـرأي
ال ين ي دقون عليهم اجلوائز.
وعليه فإن نظام احلكم يف اإلسالم (اخلـالفة) ليس نظام ا ملكيـ ا ،وال هـو
إمواطوري ـا ،ول ــيس نظام ـا ايادي ـا ،وال هوري ـا ،وال دميقراطي ـا ،كم ــا بي ـ ـنّاه فيم ــا
سبق.
ثالثا :إن أجهزة دولة اخلـالفة ختتلف عن أجهزة النظم املعروفـة اآن ،وإن
تش ــامت يف بع ــض مظاهره ــا .ف ــأجهزة دول ــة اخلـ ــالفة تؤخـ ـ م ــن األجه ــزة ال ــيت
أقامه ـ ــا رس ـ ــول اهلل  يف املدين ـ ــة املن ـ ــورة ،بع ـ ــد هصرت ـ ــه إليه ـ ــا وإقام ـ ــة الدول ـ ــة
اإلس ــالمية فيه ــا ،وال ــيت س ــار عليه ــا اخللف ــاء الراش ــدون م ــن بع ــده ص ــلوات اهلل
وسالمه عليه.
وباستقراء النصو الواردة فيها ،يتبني أن أجهزة دولة اخلـالفة يف احلكـم
واإلدارة هي على النحو التان:
 - 3اخلليفة
 - 0املعاونون (وزراء التفويض)
 - 1وزراء التنفي
 - 5الوالة
 - 2أمري اجلهاد (اجليش)
 - 3األمن الداخلي
 - 2اخلارجية
 - 5الصناعة
 - 2القضاء
 - 32مصاحل الناس
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 - 33بيت املال
 - 30اإلعالم
 - 31جملس األمة (الشورى واحملاسبة)
وسنقوم بتفصيل ه ه األجهزة وأدلتها يف األبواب الالحقة ،سائلني اهلل
سبحانه أن يكرمنا بنصره ،وأن يوفقنا إلقامة اخلـالفة الراشدة الثانية ،فيعز
اإلسالم واملسلمون ،وي ل الكفر والكافرون ،وينتشر اخلري يف ربوع العامل.
.             
واهلل املستعان ،وعليه التكالن.
الرابع عشر من نيي احلصة 3502هـ
0222/23/05م
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أجهـزة دولـة الخالفـة
(في الحـكم واإلدارة)
أولا :الخـليـفـة
اخلليف ــة ه ــو ال ـ ـ ي ين ــوب ع ــن األُم ــة يف احلك ــم والس ــلئان ،ويف تنفي ـ ـ
أحكــام الشــرع .نيلــس أن اإلســالم قــد جعــل احلكــم والســلئان ل ُمــة ،تُنيــب فيــه
من يقوم به نيابة عنها .وقد أوجب اهلل عليها تنفي أحكام الشرع يعها.
ومبــا أن اخلليفــة إأــا ينصــبه املســلمونع ل ـ لس كــان واقعــه أنــه نائــب عــن
األُم ــة يف احلك ــم والس ــلئان ،ويف تنفيـ ـ أحك ــام الش ــرعع لـ ـ لس فإن ــه ال يك ــون
خليف ــة إال إنيا بايعت ــه األُم ــة ،فبيعته ــا ل ــه باخلـ ــالفة جعلت ــه نائبـ ـا عنه ــا ،وانعق ــاد
اخلـالفة له م ه البيعة أعئاه السلئان ،وأوجب على األُمة طاعته.
وال يكــون َمـ ْـن يلــي أمــر املســلمني خليفــة إال إنيا بايعــه أهــل احلــل والعقــد
يف األُمــة بيعــة انعقــاد شــرعية ،بالرضــى واالختيــار ،وكــان جامع ـ ا لشــروط انعقــاد
اخلـالفة ،وأن يبادر بعد انعقاد اخلـالفة له بتئبيق أحكام الشرع.

اللـقـب
أم ــا اللق ــب الـ ـ ي يئل ــق علي ــه فه ــو لق ــب اخلليف ــة ،أو اإلم ــام ،أو أم ــري
املؤمنني .وقد وردت ه ه األلقاب يف األحاديض الصـحيحة ،وإ ـاع الصـحابة،
كما لُّقب ما اخللفاء الراشدون .وقـد روى أبـو سـعيد اخلـدري عـن الرسـول 
أنه قال« :إذا بويع لخليفتين فامتلوا اآلخر منهما» رواه مسـلم .وعـن عبـد اهلل بـن
عمرو بن العـا أنـه مسـع رسـول اهلل  يقـول« :ومـن بـايع إمامـ ا ف عطـاه صـفقة
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يــده ،وثمــرة ملبــه ،فليطعــه ...احلــديض» رواه مســلم .وعــن عــوف بــن مالــس عــن
رســول اهلل  قــال« :خيــار أئمــتكم الــذين تحبــونهم ويحبــونكم ،وتص ـلّون علــيهم
ويص ـلّون علــيكم» رواه مســلم .ففــي ه ـ ه األحاديــض نيكــر لقــب احلــاكم ال ـ ي
يقيم أحكام الشرع يف اإلسالم وهو :اخلليفة أو اإلمام.
وأمــا لقــب أمــري املــؤمنني ،فأصــح مــا ورد فيــه حــديض ابــن شــهاب الزهــري
عنــد احلــاكم يف املســتدر  ،وصــححه ال ـ ه  ،وأخرجــه الئ ـوا  ،وقــال اهليثمــي
رجالــه رجــال الصــحيح ،ولفظــه عنــد احلــاكم "عــن ابــن شــهاب أن عمــر بــن عبــد
العزيــز س ــأل أبــا بك ــر بــن س ــليمان بــن أ حثم ــة ...كــان يُكت ــب :مــن خليف ــة
رســول اهلل  يف عهــد أ بكــر  ، كــان عمــر يـَ ـكتب أوالا :مــن خليفــة
أ بكر ،فمن أول من كتب من أمري املـؤمنني؟ فقـال :حـدثتين الشـفاء ،وكانـت
مــن املهــاجرات األول ،أن عمــر بــن اخلئــاب  كتــب إ عامــل العـراق ،بــأن
يبعض إليه رجلني جلـدين يسـأهلما عـن العـراق وأهلـه ،فبعـض عامـل العـراق بلبيـد
بن ربيعة وعدي بن حامت ،فلما قدما املدينـة أناخـا راحلتيهمـا بفنـاء املسـصد،
دخــال املســصد ،فــإنيا ــا بعمــرو بــن العــا  ،فقــاال :اســتأنين لنــا يــا عمــرو علــى
أمــري املــؤمنني ،فقــال عمــرو :أنتمــا واهلل أصــبتما امســه ،هــو األمــري وحنــن املؤمنــون،
فوث ــب عم ــرو ف ــدخل عل ــى عم ــر أم ــري امل ــؤمنني فق ــال :الس ــالم عليـ ـس ي ــا أم ــري
امل ــؤمنني ،فق ــال عم ــر :م ــا ب ــدا ل ــس يف هـ ـ ا االس ــم ي ــا اب ــن الع ــا ؟ ر يعل ــم
لتخ ــرجن ــا قل ــت ،ق ــال :إن لبي ــد ب ــن ربيع ــة وع ــدي ب ــن ح ــامت ق ــدما فأناخ ــا
راحلتيهمــا بفنــاء املســصد ،دخــال علــي فقــاال ن :اســتأنين لنــا يــا عمــرو علــى
أمري املؤمنني ،فهما واهلل أصابا امسـس ،حنـن املؤمنـون وأنـت أمرينـا .قـال :فمضـى
بــه الكتــاب مــن يوموـ  .وكانــت الشــفاء جــدة أ بكــر بــن ســليمان" .اســتمر
إطالقه على اخللفاء من بعده زمن الصحابة ومن بعدهم.
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شروط الخليفة
جيب أن تتوفر يف اخلليفة سبعة شروط حـإ يكـون أهـالا للخ ـالفة ،وحـإ
تنعقد البيعة له باخلـالفة .وهـ ه الشـروط السـبعة شـروط انعقـاد ،إنيا نقـص شـرط
منها مل تنعقد اخلـالفة.
شـروط النعقـاد وهي:
أولا :أن يكون مسلما .فال تصح اخلـالفة لكافر مئلقا ،وال ب طـاعتهع
ألن اهلل تعـا يق ـول.         :
واحلكم هو أقوى سبيل للحاكم على احملكوم ،والتعبري بلن املفيدة للتأبيد قرينة
للنهي اجلازم عن أن يتو الكافر أي حكم مئلق ا على املسلمني ،سواء أكان
اخلـالفة أم دونا .ومبا أ ّن اهلل قد حرم أن يكون للكافرين على املؤمنني سبيلع
حيرم على املسلمني أن جيعلوا الكافر حاكم ا عليهم.
فإنه ُ
ون األمر ،واهلل سبحانه وتعا قد اشرتط أن
وأيضا فإن اخلليفة هو ّ
يكون ون أمر املسلمني مسلم ا .قال تعا       :
ّ
      وقال       :
             ومل ترد يف
فدل على أن
القرهن كلمة (أون األمر) إال مقرونة بأن يكونوا من املسلمنيّ ،
ون األمر يشرتط فيه أن يكون مسلم ا .وملا كان اخلليفة هو ون األمر ،وهو
ّ
عني أون األمر من املعاونني والوالة والعمال ،فإنه يشرتط فيه أن يكون
ال ي يُ ّ
مسلما.
ثانيـ ـا :أن يك ــون ذك ــرا .ف ــال جي ــوز أن يك ــون اخلليف ــة أنث ــى ،أي ال ب ــد أن
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ْـرة قـال :ملـا
يكون رجالا ،فال يصح أن يكون امرأة .ملا روى البخاري عـن أ بَك َ
بلــس رســول اهلل  أن أهــل فــارس قــد ملّك ـوا علــيهم بنــت كســرى قــال« :لــن
يفلــح مــوم ولّــوا أمــرهم امــرأة» .فإخبــار الرســول بنفــي الفــال عمــن يولــون أمــرهم
ام ـرأة هــو نــي عــن توليتهــا ،إني هــو مــن صــيس الئلــب ،وكــون ه ـ ا اإلخبــار جــاء
إخبـارا بالـ م ملــن يولـون أمــرهم امـرأة بنفــي الفـال عــنهم ،فإنـه يكــون قرينـة علــى
النهي اجلازم ،فيكون النهي هنا عن تولية املرأة قد جـاء مقرونـا بقرينـة تـدل علـى
طل ــب ال ــرت طلبـ ـ ا جازمـ ـ ا ،فكان ــت تولي ــة املـ ـرأة حرامـ ـ ا .واملـ ـراد توليته ــا احلك ــم:
اخل ــالفة ومــا دونــا مــن املناصــب الــيت تعتــو مــن احلكــمع ألن موضــوع احلــديض
والية بنت كسرى ُملك ا ،فهو خا مبوضوع احلكم ال ي جرى عليه احلـديض،
ولــيس خاص ـا حبادثــة واليــة بنــت كســرى وحــدها ،كمــا أنــه لــيس عام ـا يف كــل
ش ــيء ،ف ــال يش ــمل ل ــري موض ــوع احلك ــم ،فه ــو ال يش ــمل القض ــاء ،وال جمل ــس
الشورى واحملاسبة ،وال انتخاب احلاكم ،بـل كـل هـ ا جيـوز هلـا علـى الوجـه املبـني
الحق ا.
ثالث ـا :أن يكــون بالغ ـا .فــال جيــوز أن يكــون صــبيا ،ملــا روى أبــو داود عــن
علــي بــن أ طالــب  أن رســول اهلل  قــال« :رفــع القلــم عــن ثالثــة :عــن
الصــبي حتــى يبلـ  ،وعــن النــائم حتــى يســتيقل ،وعــن المعتــوه حتــى يبــرأ» .ولــه روايــة
أخرى بلفظ « :رفع القلم عن ثالثة :عن المجنون المغلـوب علـى عقلـه حتـى يفيـق،
وعن النائم حتى يستيقل ،وعن الصبي حتى يحتلم» ،ومن رفع القلم عنه ال يصـح
أن يتصرف يف أمره ،وهو لري مكلف شرعا ،فال يصح أن يكـون خليفـة ،أو مـا
دون نيلس من احلكم ،ألنـه ال ميلـس التصـرفات .والـدليل أيضـا علـى عـدم جـواز
كون اخلليفة صبيا ما روى البخـاري« :عن أبي عقيئ زهرة بن معبد عن جـده عبـد
اهلل بن هشام ،وكان مد أدرك النبي  وذهبت به أمـه زينب بنت حميد إلى رسـول
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اهلل  فقالــت :يــا رسـ ـول اهلل ،بايعــه ،فقــال النبــي  : هــو صــغير .فمســح رأســه

ودعا له .»...فإنيا كانـت بيعـة الصـ لـري معتـوة ،وأنـه لـيس عليـه أن يبـايع لـريه
خليفة ،فمن باب أو أنه ال جيوز أن يكون خليفة.
رابعا :أن يكون عامالا .فال يصح أن يكون جمنوناع لقـول رسـول اهلل : 
«رفع القلم عن ثالثة» ،ونيكر منها« :المجنون المغلـوب علـى عقلـه حتـى يفيـق».
وم ــن ُرف ــع عن ــه القل ــم فه ــو ل ــري مكل ــفع ألن العق ــل من ــاط التكلي ــف ،وش ــرط
لص ــحة التص ــرفات .واخلليف ــة إأ ــا يق ــوم بتص ــرفات احلك ــم ،وبتنفيـ ـ التك ــاليف
الشــرعية ،فــال يصــح أن يكــون جمنونـاع ألن اجملنــون ال يصــح أن يتصــرف يف أمــر
نفسه ،ومن باب أو ال يصح أن يتصرف يف أمور الناس.
خامسا :أن يكون عدلا .فال يصح أن يكون فاسقا .والعدالة شرط الزم
النعقاد اخلـالفة والستمرارهاع ألن اهلل تعا اشرتط يف الشاهد أن يكون عدالا.
قال تعا        :فال ي هو أعظم من الشاهد،
وهو اخلليفة ،من باب أو أنه يلزم أن يكون عدالاع ألنه إنيا شرطت العدالة
للشاهد ،فشرطها للخليفة من باب أو .
سادس ـ ـ ا :أن يكـ ــون حـ ــرا .ألن العب ــد ل ــو لس ــيده ف ــال ميل ــس التص ــرف
بنفس ـ ـه .وم ــن ب ــاب أو أن ال ميل ــس التص ـ ـرف ب ــريه ،ف ــال ميل ــس الوالي ــة عل ــى
الناس.
سابعا :أن يكون مادرا .من أهـل الكفايـة علـى القيـام بأعبـاء اخلــالفةع ألن
نيل ــس م ــن مقتض ــى البيع ــة ،إني إن الع ــاجز ال يق ــدر عل ــى القي ــام بش ــؤون الرعي ــة
بالكتــاب والســنة اللـ ين بويــع عليهمــا .وحملكمــة املظــامل تقريــر (صــنوف العصــز)
اليت جيب أن ال تكون يف اخلليفة لكي يكون قادرا من أهل الكفاية.
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شـروط األفـضـليـة
ه ه هي شروط انعقـاد اخلــالفة للخليفـة ،ومـا عـدا هـ ه الشـروط السـبعة
أي شــرط ألن يكــون شــرط انعقــاد ،وإن كــان ميكــن أن يكــون شــرط
ال يصــلح ُ
أفض ــلية إنيا ص ــحت النص ــو في ــه ،أو ك ــان من ــدرج ا ي ــت حك ــم ثب ــت ب ــنص
صحيحع ونيلـس ألنـه يلـزم يف الشـرط ،حـإ يكـون شـرط انعقـاد ،أن يـأيف الـدليل
علــى اشـرتاطه متضــمن ا طلبـ ا جازمـ ا حــإ يكــون قرينــة علــى اللــزوم .فــإنيا مل يكــن
الدليل متضمنا طلبـا جازمـا كـان الشـرط شـرط أفضـلية ،ال شـرط انعقـاد ،ومل يـرد
دليــل فيــه طلــب جــازم إال هـ ه الشــروط الســبعةع ولـ لس كانــت وحــدها شــروط
انعقاد .أمـا مـا عـداها ـا صـح فيـه الـدليل فهـو شـرط أفضـلية فقـا ،كـأن يكـون
قرش ــي ا ،أو جمته ــدا ،أو م ــاهرا يف اس ــتعمال الس ــال  ،أو حن ــو نيل ــس ــا ورد في ــه
دليل لري جازم.

ـريقـة نصـب الخ ـلـيـفـة
حــني أوجــب الشــرع علــى األُمــة نصــب خليفــة عليهــا ،حــدد هلــا الئريقــة
ال ــيت جي ــري م ــا نص ــب اخلليف ــة ،وهـ ـ ه الئريق ــة ثابت ــة بالكت ــاب والس ــنة وإ ــاع
الصــحابة .وتلــس الئريقــة هــي البيعــة .فيصــري نصــب اخلليفــة ببيعــة املســلمني لــه
على العمل بكتاب اهلل وسنة رسـوله .واملقصـود باملسـلمني هـم الرعايـا املسـلمون
للخليفــة الســابق إن كانــت اخل ــالفة قائم ـةا ،أو مســلمو أهــل القئــر ال ـ ي تقــام
اخلـالفة فيه إن َمل تكن اخلـالفة قائمةا.
أما كون ه ه الئريقة هي البيعة فهي ثابتة من بيعة املسلمني للرسول،
ومن أمر الرسول لنا ببيعة اإلمام .أما بيعة املسلمني للرسول ،فإنا ليست بيعة
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على النبوة ،وإأا هي بيعة على احلكم ،إني هي بيعة على العمل ،وليست بيعة
على التصديق .فبُويع  على اعتباره حاكما ،ال على اعتباره نبيا ورسوالاع
ألن اإلقرار بالنبوة والرسالة إميان وليس بيعة ،فلم تبق إال أن تكون البيعة له
باعتباره رئيس الدولة .وقد وردت البيـعـة يف القرهن واحلديض .قال تعا :



            

           

 ،       وقال تعا  :

 

 .        وروى البخاري قال:
حدثنا إمساعيل ،حدثين مالس عن حيىي بن سعيد قال :أخو عُبادة ابن
الوليد ،أخو أ عن عُبادة بن الصامت قال« :بايعنا رسول اهلل  على
السمع والطاعة ،في المنشط والمكره ،وأن ل ننازع األمر أهله ،وأن نقوم أو نقول

بالحق حيثما كنا ،ل نخاف في اهلل لومة لئم» .ويف مسلم عن عبد اهلل بن عمرو
بن العا أن رسول اهلل  قال ...« :ومن بايع إمام ا ف عطاه صفقة يده ،وثمرة
ملبه ،فليطعه إن استطاع ،فإن جاء آخر ينازعه فاّربوا عنق اآلخر» .ويف مسلم
أيض ا عن أ سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل « : إذا بويع لخليفتين
فامتلوا اآلخر منهما» .وروى مسلم عن أ حازم قال :قاعدت أبا هريرة س
سنني ،فسمعته حيدن عن الن  قال« :كانت بنو إسرائيئ تسوسهم
األنبياء ،كلما هل نبي خلفه نبي ،وإنه ل نبي بعدي ،وستكون خلفاء فتكثر ،مالوا

فما ت مرناا مال :فوا ببيعة األول فاألول ،وأعطوهم حقهم ،فإن اهلل سائلهم عما

استرعاهم» .فالنصو صرحية من الكتاب والسنة بأن طريقة نصب اخلليفة
هي البيعة .وقد فَ ِهم نيلس يع الصحابة ،وساروا عليه ،وبيعة اخللفاء
الراشدين واضحة يف نيلس.
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اإلجراءات العملية لتنصيب الخليفة وبيعته
إن اإلجـ ـراءات العملي ــة ،ال ــيت ت ــتم م ــا عملي ــة تنص ــيب اخلليف ــة ،قب ــل أن
يُبايَع ،جيـوز أن تأخـ أشـكاالا خمتلفـة ،كمـا حصـل مـع اخللفـاء الراشـدين ،الـ ين
جاءوا عقب وفـاة الرسـول  مباشـرة ،وهـم أبـو بكـر ،وعمـر ،وعثمـان ،وعل ّـي،
رضوان اهلل عليهم ،وقد سكت عنها يع الصحابة ،وأقروها ،مـع أنـا ـا ينكـر
لــو كانــت خمالفــة للشــرعع ألنــا تتعلــق بــأهم شــيء يتوقــف عليــه كيــان املســلمني،
وبقــاء احلكــم باإلســالم .ومــن تَـتَبُّــع مــا حصــل يف نصــب هــؤالء اخللفــاء ،ــد أن
بعض املسلمني قد تناقشـوا يف سـقيفة بـين سـاعدة ،وكـان املرشـحون سـعدا ،وأبـا
عبيــدة ،وعمــر ،وأبـا بكــر ،إال أن عمــر وأبــا عبيــدة َمل يرضــيا أن يكونــا منافســني
أل بكــر ،فَ َكـأَن األمــر كــان بــني أ بكــر وســعد بــن عبــادة لــيس لــري ،وبنتيصــة
املناقشــة بُويِــع أبــو بكــر .يف اليــوم الثــا دعــي املســلمون إ املســصد فبــايعوه،
فكانــت بيعــة الســقيفة بيعــة انعقــاد ،صــار مــا خليفــة للمســلمني ،وكانــت بيعــة
املســصد يف اليــوم الثــا بيعــة طاعــة .وحــني أحــس أبــو بكــر بــأن مرض ـه مــرض
مــوت ،وخباصــة وأن جيــوس املســلمني كانــت يف قتــال مــع الــدول الكــوى هنـ ا
الفرس والروم ،دعا املسلمني يستشريهم فيمن يكون خليفة للمسـلمني ،ومكـض
مــدة ثالثــة أشــهر يف هـ ه االستشــارات .وملــا أاهــا وعــرف رأي أكثــر املســلمني،
عهــد هلــم ،أي (رشــح) بل ــة اليــوم ،ليك ــون عمــر اخلليفــة بعــده ،ومل يكــن ه ـ ا
العهــد أو الرتشــيح عقــدا لعمــر باخلالفــة مــن بعــدهع ألن املســلمني بعــد وفــاة أ
بكر  حضروا إ املسصد ،وبايعوا عمر باخلـالفة ،فصار مـ ه البيعـة خليفـة
للمسلمني ،وليس باالستشارات ،وال بـعهد أ بكرع ألن ترشيحه مـن أ بكـر
ل ــو ك ــان عق ــدا للخالف ــة لعم ــر مل ــا احت ــاج إ بيع ــة املس ــلمني ،هـ ـ ا فضـ ـالا عـ ـن
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النصـو الــيت نيكرناهــا ســابقا الــيت تــدل صـراحة علــى أنــه ال يصــبح أحــد خليفــة
إال بالبيعـة مـن املسـلمني .وحـني طُعـن عمـر ،طلـب منـه املسـلمون أن يســتخلف
فأىب ،فأحلوا عليه فصعلها يف ستة ،أي (رشح) هلم سـتة ،ع ّـني صـهيب ا ليصـلي
بالنــاس ،وليقــوم علــى مــن رشــحهم عمــر حــإ خيتــاروا م ـن بيــنهم اخلليفــة خــالل
األيــام الثالثــة الــيت عينهــا هلــم ،وقــد قــال لصــهيب ...« :فــإن اجتمــع خمســة،
ورّوا رجالا ،وأبى واحد ،فاشدخ رأسه بالسيف »...كما نقل نيلـس الئـوي
يف تارخيه ،وابن قتيبة صاحب كتاب اإلمامة والسياسـة املعـروف بتـاري اخللفـاء،
وابــن ســعد يف الئبقــات الكــوى عـ ّـني أبــا طلحــة األنصــاري مــع ســني رجـالا
حلراستهم ،وكلف املقداد بن األسـود أن خيتـار للمرشـحني مكـان اجتمـاعهم،
بع ــد وفات ــه  ،وبع ــد أن اس ــتقر اجملل ــس باملرش ــحني ،ق ــال عب ــد ال ــرمحن ب ــن
ع ــوف :أيك ــم خي ــرج من ــه نفس ــه ويتقل ــدها عل ــى أن يوليه ــا أفض ــلكم فس ــكت
اجلميــع ،فقــال عبــد الــرمحن أنــا أخلــع نفســي أخ ـ يستشــريهم واحــدا واحــدا
يســأهلم أنــه لــو صــرف النظــر عنــه مــن كــان يــرى فــيهم أحــق مــا ،فكــان ج ـوامم
حمصــورا يف اثنــني :علــي وعثمــان .بعــد نيلــس رجــع عبــد الــرمحن ل ـرأي املســلمني
يســأهلم أي االثنــني يريــدون :يســأل الرجــال والنســاء ،يســتئلع رأي الن ــاس ،وَمل
يكــن  يعمــل يف النهــار فحســب بــل يف الليــل ك ـ لس .أخــرج البخــاري مــن
طريــق املِ ْسـ َـور ب ــن خمرمــة ق ــال ( :رمن ــي عب ــد ال ـ َّـرحمن بـع ــد هج ــع م ــن اللَّي ــئ
فضــرب البــاب حتَّــى اسـتـيـقات فـقــال أراك نائ امــا فـواللَّــه مــا اكتحلــت هــذه
اللَّيـلة بكبير نـوم) ،ويف رواية البيهقي يف السنن الكوى مـن طريـق املسـور قـال:
( رمني عبد الرحمن بعـد هجـع مـن الليـئ فضـرب البـاب فاسـتيقات فقـال
ال اراك نائما فو اهلل ما اكتحلـت هـذه الـثالك بكثيـر نـوم) أي ثـالن ليـال.
فلمــا صــلى النــاس الصــبح اــت بيعــة عثمــان .فصــار خليفــة ببيعــة املســلمني ،ال
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جبعلهــا عمــر يف ســتة .قُتــل عثمــان ،فبــايع هــرةُ املســلمني يف املدينــة والكوفــة
علي بن أ طالب ،فصار خليفة ببيعة املسلمني.
ّ
وبالت ــدقيق يف كيفي ــة مب ــايعتهم ،رضـ ـوان اهلل عل ــيهم ،يتب ــني أن املرش ــحني
للخـالفة كانوا يُعلَنون للناس ،وأن شروط االنعقـاد تتـوفر يف كـل مـنهم ،يؤخـ
رأي أهل احلل والعقد من املسـلمني ،املمثلـني ل مـة ،وكـان املمثلـون معـروفني يف
عصر اخللفاء الراشدين ،حيض هـم كـانوا الصـحابة ،رضـوان اهلل علـيهم ،أو أهـل
وم ـ ْن كــان الصــحابة أو أكث ـريتهم يريدونــه بويــع بيعــة االنعقــاد ،وأصــبح
املدينــةَ .
اخلليف ــة ،ووجب ــت ل ــه الئاع ــة ،فيبايع ــه املس ــلمون بيع ــة الئاع ــة .وهكـ ـ ا يوج ــد
اخلليفة ،ويصبح نائب ا عن األمة يف احلكم والسلئان.
ه ـ ا مــا يفهــم ــا حصــل يف بيعــة اخللفــاء الراشــدين ،رضــي اهلل عــنهم،
وهنــا أم ـران هخ ـران يفهمــان مــن ترشــيح عمــر للســتة وإج ـراءات بيعــة عثم ــان
 ، و ــا :وج ــود األم ــري املؤق ــت ال ـ ي يت ــو ف ــرتة تنص ــيب اخلليف ــة اجلدي ــد،
وحصر املرشحني بستة كحد أقصى.

األمير المؤمت
للخليف ــة ،عن ــدما يش ــعر ب ــدنو أجل ــه قبي ــل خل ــو منص ــب اخلالف ــة بف ــرتة
مناســبة ،أن يعــني أمـريا مؤقتـ ا لتــون أمــر املســلمني خــالل فــرتة إجـراءات تنصــيب
اخلليفــة اجلديــد ،ويباشــر عملــه بعــد وف ــاة اخلليفــة ،ويك ــون عمل ــه األس ــاس ه ــو
الفراغ من تنصيب اخلليفة اجلديد خالل ثالثة أيام.
وال جيـ ــوز ل مـ ــري املؤقـ ــت أن يتبـ ــىن األحكـ ــامع ألن ه ـ ـ ه مـ ــن صـ ــالحية
اخلليف ــة ال ـ ـ ي تبايعـ ــه األم ــة .وك ـ ـ لس لـ ــيس ل ــه أن يرتشـ ــح للخالفـ ــة أو يسـ ــند
املرشحنيع ألن عمر  عيّنه من لري من رشحهم للخالفة.
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وتنته ــي والي ــة ه ـ ا األم ــري بتنص ــيب اخلليف ــة اجلدي ــدع ألن مهمت ــه مؤقت ــة
م ه املهمة.
والدليل على أن صهيب ا كان أمريا مؤقت ا عينه عمر  هو:
ق ــول عم ــر  للمرشــحني الس ــتة «وليصــل بك ــم صــهيب ه ـ ه األي ــام
الثالثة اليت تتشـاورون فيهـا» قـال لصـهيب« :صـل بالنـاس ثالثـة أيـام ،إ أن
قال :فإن اجتمع سة ،ورضوا رجـالا ،وأىب واحـد ،فاشـد رأسـه بالسـيف»...
وه ـ ا يع ــين أن ص ــهيب ا ع ــني أم ـريا عل ــيهم ،فه ــو ق ــد ع ــني أم ـريا للص ــالة ،وإم ــارة
الصالة كانت تعين إمارة الناس ،وألنه أعئي صـالحية العقوبـة (فاشـد رأسـه)،
وال يقوم بالقتل إال األمري.
وقد مت ه ا األمر علـى مـ مـن الصـحابة دون منكـرع فكـان إ اعـا بـأن
للخليفــة أن يعــني أم ـريا مؤقت ـ ا يتــو إج ـراءات تنصــيب اخلليفــة اجلديــد .كمــا أنــه
جيوز بناءا على ه ا أن يتبىن اخلليفة مـادة خـالل حياتـه ،تـنص علـى أن اخلليفـة،
إنيا تويف ومل يعني أمريا مؤقتـ ا إلجـراءات تنصـيب اخلليفـة اجلديـد ،أن يكـون أحـد
األشخا أمريا مؤقتا.
وحنــن نتبــىن هنــا أن يكــون األمــري املؤقــت ،إن مل يعينــه اخلليفــة يف مــرض
موت ــه ،يك ــون أك ــو املع ــاونني س ــنا ،إال إنيا ترش ــح فيك ــون الت ــان ل ــه عُ ْمـ ـرا م ــن
املعاونني ،وهك ا ،يتلوهم وزراء التنفي بالكيفية السابقة.
وينئـبـ ـ ـ ـق هـ ـ ـ ـ ا يف حـالـ ـ ـ ـة عـ ـ ــزل اخلليفـ ـ ــة ،ف ـ ـ ـإن األمـ ـ ــري املؤقـ ـ ــت يكـ ـ ــون
أك ـ ــو املع ـ ــاونني س ـ ــنا إن مل يرتش ـ ــح ،ف ـ ــإن ترش ـ ــح فم ـ ــن يلي ـ ــه إ أن يفرل ـ ـ ـوا،
أكـ ـ ـ ــو وزراء التنفي ـ ـ ـ ـ سـ ـ ـ ــنا ،وهك ـ ـ ـ ـ ا .فـ ـ ـ ــإن أرادوا الرتشـ ـ ـ ــيح كلهـ ـ ـ ــم فيلـ ـ ـ ــزم
األص ر من وزراء التنفي باإلمارة املؤقتة.
وينئبق ه ا ك لس يف حالة وقوع اخلليفـة يف األسـر مـع بعـض التفاصـيل
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املتعلقة بصالحيات األمري املؤقت عند كون اخلليفـة مـأمول اخلـال وعنـد كونـه
لري مأمول اخلال  .وسينظم ه ه الصالحيات قانون يصدر يف حينه.
وه ا األمري خيتلف عـن مـن ينيبـه اخلليفـة مكانـه عنـد خروجـه للصهـاد أو
يف ســفر ،كمــا كــان يصــنع رســول اهلل  عنــدما كــان خيــرج للصهــاد ،أو عنــد
حصــة الــوداع ،أو حنــو نيلــس ،فــإن مــن ينيبــه يف هـ ه احلالــة يكــون بالصــالحيات
اليت حيددها اخلليفة له يف رعاية الشؤون اليت تقتضيها تلس اإلنابة.

حصر المرشحين
م ـ ــن تتب ـ ــع كيفي ـ ــة تنص ـ ــيب اخللف ـ ــاء الراش ـ ــدين ،يتب ـ ــني أن هن ـ ــا حص ـ ـرا
للمرشـحني كــان يـتم ،ففــي سـقيفة بــين ســاعدة كـان املرشــحون أبـا بكــر ،وعمــر،
وأبــا عبيــدة ،وســعد بــن عبــادة ،واكتفــي مــم ،لكــن عمــر وأبــا عبيــدة َمل يكونــا
يع ــدالن ب ــأ بك ــر فل ــم ينافس ـاه عليه ــا ،وأص ــبح الرتش ــيح عملي ـا ب ــني أ بك ــر
وس ــعد ب ــن عب ــادة ،انتخ ــب أه ــل احل ــل والعق ــد يف الس ــقيفة أب ــا بك ــر خليفـ ـةا
وبايعوه بيعة االنعقاد ،يف اليوم التان بايع املسـلمون أبـا بكـر يف املسـصد بيعـة
الئاعة.
ورشــح أبــو بكــر للمســلمني عمــر خليف ـةا وَمل يكــن معــه مرشــح هخــر،
بايعه املسلمون بيعة االنعقاد بيعة الئاعة.
ورشــح عمــر للمســلمني ســتةا وحصــرها فــيهم ينتخبــون مــن بيــنهم خليفـةا،
ن ــاقش عب ــد ال ــرمحن ب ــن ع ــوف اخلمس ــة الب ــاقني وحص ــرهم يف اثن ــني :علـ ــي
وعثمــان ،بعــد أن وكلــه البــاقون .وبعــد نيلــس اســتئلع رأي النــاس واســتقر ال ـرأي
على عثمان خليفةا.
وأم ــا عل ــي  فل ــم يك ــن مع ــه مرش ــح هخ ــر للخ ـ ــالفة فبايعت ــه ه ــرة
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املسلمني يف املدينة والكوفة وصار اخلليفة الرابع.
وألن بيع ـ ــة عثم ـ ــان  ق ـ ــد يق ـ ــق فيه ـ ــا :أقص ـ ــى امل ـ ــدة املس ـ ــمو م ـ ــا
النتخاب اخلليفة أي ثالثة أيام بلياليها ،وكـ لس حصـر املرشـحني بسـتة ،مـن
بعد باثنني ،فإننا سـن كر كيفيـة حـدوثها بشـيء مـن التفصـيل لفائـدكا فيمـا حنـن
ُ
بصدده:
 - 3تويف عمر  يوم األحد صباحا مستهل احملـرم سـنة  05هصريـة
علــى أثــر طعنتــه مــن أ لؤلــؤة لعنــه اهلل ،حيــض كــان عمــر  قائمـ ا يصــلي يف
احملراب فصر األربعـاء ألربـع بقـني مـن نيي احلصـة  01هصريـة .وقـد صـلى عليـه
صهيب  وفق ما أوصى به عمر . 
 - 0فلمــا فــرغ مــن شــأن عمــر ،ــع املقــداد أهــل الشــورى الســتة الـ ين
أوصى هلم عمر يف أحد البيوت ،وقام أبو طلحـة حبصـبهم ،فصلسـوا يتشـاورون،
وكلوا عبد الرمحن بن عوف أن خيتار منهم خليفةا وهم راضون.
 - 1بـ ــدأ عبـ ــد الـ ــرمحن نقاشـ ــهم وس ـ ـؤال كـ ــل مـ ــنهم :إن َمل يكـ ــن هـ ــو
اخلليفــة فمــن يــرى اخلليفــة مــن البــاقني؟ وكــان ج ـوامم ال يعــدو علي ـا وعثمــان.
وبالتان حصر عبد الرمحن األمر باثنني من ستة.
 - 5بعد نيلس أخ عبد الرمحن يستشري الناس كما هو معروف.
 - 2يف ليل ـ ــة األربـع ـ ـ ـاء أي ليل ـ ــة الي ـ ــوم الثال ـ ــض بع ـ ــد ي ـ ــوم وف ـ ــاة عم ـ ــر
( األح ـ ــد) ،نيه ـ ــب عب ـ ــد ال ـ ــرمحن إ دار اب ـ ــن أخت ـ ــه املس ـ ــور ب ـ ــن خمرم ـ ــة،
وهنا أنقل من البداية والنهاية البن كثري:
(فلما كانت الليلـة الـيت يسـفر صـباحها عـن اليـوم الرابـع مـن مـوت عمـر،
ج ـ ـاء إ من ـ ــزل اب ــن أخت ــه املس ــور ب ــن خمرم ــة فق ــال :أن ــائم ي ــا مس ــور؟ واهلل َمل
ألــتمض بكثــري نــوم من ـ ثــالن )...أي الليــان الــثالن بعــد وفــاة عمــر األحــد
92

صــباحا ،أي ليلــة االثنــني ،وليلــة الثالثــاء ،وليلــة األربعــاء ،إ أن قــال (إنيه ــب
فادع إن عليا وعثمان ...خـرج ممـا إ املسـصد ...ونـودي يف النـاس عامـةا:
الصالة جامعة )...وكان نيلـس فصـر األربعـاء ،أخـ بيـد علـي ،رضـي اهلل عنـه
وكرم اهلل وجهـه ،وسـأله عـن املبايعـة علـى كتـاب اهلل وسـنة رسـوله وفعـل أ بكـر
وعمر ،فأجابه علي  اجلواب املعروف :على الكتاب والسنة نعـم ،أمـا فعـل
أ بكر وعمر فإنه جيتهد رأيه ،فأرسـل يـده ،أخـ بيـد عثمـان وسـأله السـؤال
نفسه فقال :اللهم نعم ،وات البيعة لعثمان . 
وصــلى صــهيب بالنــاس الصــبح وصــلى الظهــر مــن نيلــس اليــوم ،صــلى
عثمان  بالناس العصر خليفةا للمسلمني .أي أنـه علـى الـرلم مـن بـدء بيعـة
االنعقــاد لعثمــان  عنــد صــالة الصــبح ،إال أن إمــرة صــهيب َمل تنتـ ِـه إال بعــد
بيعة أهل احلل والعقد يف املدينة لعثمـان ،وقـد اكتملـت قبيـل العصـر حيـض كـان
الصحابة يتداعون لبيعة عثمان إ مـا بعـد منتصـف نيلـس النهـار وقبيـل العصـر،
وقــد اكتمــل األمــر قبيــل العصــر ،فانتهــت إمــرة صــهيب وصــلى عثمــان بالنــاس
العصر خليفةا هلم.
ويفسـر صـاحب البدايــة والنهايـة ملــانيا صـلى صـهيب بالنــاس الظهـر علمـ ا
بان أمر البيعـة لعثمـان قـد مت عنـد الفصـر فيقـول ...( :بايعـه النـاس يف املسـصد،
ِ
ـب بــه إ دار الشــورى «أي البيــت ال ـ ي اجتمــع فيــه أهــل الش ــورى»
ني ُُهـ َ
فبايعــه بقيــة النــاس ،وكأنــه َمل يـُـتم البيعــة إال بعــد الظهــر ،وصــلى صــهيب يومو ـ
الظهر يف املسصد النبوي ،وكان أول صـالة صـالها اخلليفـة أمـري املـؤمنني عثمـان
باملسلمني هي صالة العصر)...
(هنــا اخــتالف حــول يــوم طعــن عمــر ووفاتــه وبيعــة عثمــان  ...ولكننــا
نيكرنا الراجح منها).
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وعليـ ــه فـ ــإن األمـ ــور التاليـ ــة جيـ ــب أن تؤخ ـ ـ يف االعتبـ ــار عنـ ــد الرتشـ ــيح
للخـالفة بعد ش ورها (بالوفاة أو العزل  )...وهي:
 - 3العم ــل يف موضـ ــوع الرتش ــيح يكـ ــون يف اللي ــل والنهـ ــار طيل ــة أيـ ــام
املهلة.
حصـر املرشـحني مـن حيـض تــوفر شـروط االنعقـاد ،وهـ ه تقـوم مــا
ْ -0
حمكمة املظامل.
حص ــر املرش ــحني امل ــؤهلني مـ ـرتني :األو بس ــتة ،والثاني ــة ب ــاثنني،
ْ -1
وال ـ ي يقــوم م ـاتني هــو جملــس األمــة باعتبــاره ــثالا ل مــةع ألن األمــة فوضــت
عمر فصعلها ستةا ،والستة فوضوا من بينهم عبد الرمحن فصعلها بعـد النقـاس يف
اثنني ،ومرجع كل ه ا كما هو واضح هي األمة أي ثلوها.
 - 5تنتهــي صــالحية األمــري املؤقــت بانتهــاء إج ـراءات البيعــة وتنصــيب
اخلليفة وليس بإعالن نتيصة االنتخاب ،فصهيب َمل ِ
تنته إمرتـه بانتخـاب عثمـان
بل بانتهاء بيعته.
وعلــى ضــوء مــا ســبق يصــدر قــانون حيــدد كيفيــة انتخــاب اخلليفــة خــالل
ثالثــة أيــام بلياليهــا .وقــد وضــع قــانون ل ـ لس وســيتم مناقشــته وتبنيــه يف الوقــت
املناسب بإنين اهلل.
ه ا إنيا كان هنالس خليفة مات أو عزل ...ويُراد إجياد خليفة مكانه.
أمــا إنيا مل يكــن هنالــس خليفــة مئلق ـا ،وأصــبح فرض ـا علــى املســلمني أن
يقيم ـوا خليفــة هلــمع لتنفي ـ أحكــام الشــرع ،ومحــل الــدعوة اإلســالمية إ العــامل،
كمـ ــا هـ ــي احلـ ــال من ـ ـ زوال اخل ـ ــالفة اإلسـ ــالمية يف اسـ ــئنبول ،بتـ ــاري الثـ ــامن
والعش ـرين م ــن رج ــب 3150ه ـ ـ ،املواف ــق  1هنيار 3205م ،ف ــإن ك ــل قئ ــر م ــن
األقئار اإلسالمية املوجـودة يف العـامل اإلسـالمي أهـل ألن يُبـايع خليفـة ،وتنعقـد
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بــه اخل ــالفة ،فــإنيا بــايع قئــر مــا مــن ه ـ ه األقئــار اإلســالمية خليفــة ،وانعقــدت
اخلـالفة له ،فإنه يصبح فرضا على املسلمني يف األقئار األخـرى أن يبـايعوه بيعـة
طاعة ،أي بيعة انقياد ،بعد أن انعقدت اخلـالفة له ببيعة أهل قئـره ،علـى شـرط
أن تتوفر يف ه ا القئر أربعة أمور:
أح ـ ــدها :أن يك ـ ــون س ـ ــلئان نيل ـ ــس القئ ـ ــر س ـ ــلئانا نياتيـ ـ ـا ،يس ـ ــتند إ
املسلمني وحدهم ،ال إ دولة كافرة ،أو نفوني كافر.

ثانيه ــا :أن يك ــون أم ــان املس ــلمني يف نيل ــس القئ ــر بأم ــان اإلس ــالم ،ال
بأمــان الكفــر ،أي أن تكــون محايتــه مــن الــداخل واخلــارج محايــة إســالم ،مــن قــوة
املسلمني ،باعتبارها قوة إسالمية حبتة.
ثالثه ــا :أن يب ــدأ ح ــاالا مبباش ــرة تئبي ــق اإلس ــالم ك ــامالا تئبيق ـ ـ ا انقالبي ـ ـ ا
شامالا ،وأن يكون متلبس ا حبمل الدعوة اإلسالمية.

رابعها :أن يكون اخلليفة املبايَع مستكمالا شروط انعقاد اخلــالفة ،وإن مل
ُ
يكن مستوفي ا شروط األفضليةع ألن العوة بشروط االنعقاد.
فإنيا استوىف نيلس القئر ه ه األمور األربعة ،فقد وجدت اخلـالفة مببايعـة

نيلــس القئــر وحــده ،وانعقــدت بــه وحــده ،وأصــبح اخلليفــة ال ـ ي بــايعوه انعقــادا
على الوجه الصحيح هو اخلليفة الشرعي ،وال تصح بيعة لسواه.
ف ـأي قئ ــر هخ ــر يب ــايِع خليف ـةا هخ ــر بع ــد نيل ــس ،تك ــون بيعتُــه باطل ـةا وال
تصحع لقول رسـول اهلل « : إذا بويـع لخليفتـين فـامتلوا اآلخـر منهمـا» ،ولقولـه

 ...« : فوا ببيعة األول فاألول» ،ولقوله « : من بايع إمام ا ،ف عطاه صـفقة

يده ،وثمرة ملبه ،فليطعه إن استطاع ،فإذا جاء آخر ينازعه فاّربوا عنق اآلخر».
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كيفية البيعة
لقد سـبق أن بيّـنّا أدلـة البيعـة وأنـا الئريقـة يف اإلسـالم لتنصـيب اخلليفـة.
وأمــا كيــف تكــون ،فإنــا تكــون مصــافحةا باأليــدي ،وقــد تكــون بالكتابــة .فقــد
حـ ّدن عبــد اهلل بــن دينــار قــال :شــهدت ابــن عمــر ،حيــض اجتم ـع النــاس علــى
عبــد امللــس ،قــال« :كتــب أ أقــر بالســمع والئاعــة لعبــد اهلل عبــد امللــس أمــري
املــؤمنني علــى كتــاب اهلل وســنة رس ـوله مــا اســتئعت» .ويصــح أن تكــون البيعــة
بأية وسيلة من الوسائل.
إال أن ــه يش ــرتط يف البيع ــة أن تص ــدر م ــن الب ــالس ،ف ــال تص ــح البيع ــة م ــن
الص ـ ار .فقــد ح ـ ّدن أبــو عقيــل زهــرة بــن معبــد عــن جــده عبــد اهلل بــن هشــام،
وكان قد أدر النـ  ، ونيهبـت بـه أُمـه زينـب بنـت محيـد إ رسـول اهلل 
فقالت :يا رسول اهلل بايعه ،فقال الن « : هو صغير .فمسح رأسه ودعا له»
رواه البخاري.
أم ــا ألف ــا البيع ــة فإنـ ــا ل ــري مقي ــدة بألف ــا معينـ ــة .ولك ــن ال ب ــد مـ ــن
أن تشـ ــتمل علـ ــى العمـ ــل بكتـ ــاب اهلل وسـ ــنة رس ـ ـوله بالنسـ ــبة للخليفـ ــة ،وعلـ ــى
الئاع ـ ــة يف العس ـ ــر واليس ـ ــر واملنش ـ ــا واملك ـ ــره بالنس ـ ــبة للـ ـ ـ ي يُعئ ـ ــي البيع ـ ــة.
ويصدر قانون بتحديد ه ه الصي ة وفق املعئيات السابقة.
ومــإ أعئــى املبايـِـع البيعــة للخليفــة ،فقــد أصــبحت البيع ـة أمانــة يف عنــق
املبايـ ـِع ،ال َِحي ّل له الرجوع عنها ،فهي حق باعتبار انعقاد اخلــالفة حـإ يعئيهـا،
فــإن أعئاهــا أُلـ ِزم مــا .ولــو أراد أن يرجــع عــن نيلــس ال جيــوز .ففــي البخــاري عــن
جــابر بــن عبــد اهلل  أن أعرابيـا بــايع رســول اهلل  علــى اإلســالم ،فأصــابه
وعــس فقــال« :أقلــين بيعـيت» فــأىب ،جــاء فقــال« :أقلــين بيعــيت» فــأىب ،فخــرج.
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فقـال رســول اهلل « : المدينــة كــالكير تنفـي خبثهــا ،ويـنصــع يبهــا» .وعــن نــافع
قال :قال ن عبد اهلل بن عمر :مسعت رسول اهلل  يقول« :مـن خلـع يـدا مـن
ـض بيعـة اخلليفـة َخ ْل لـع لليـد
اعة لقي اهلل يوم القيامة ل حجة له» رواه مسلم .ونق ُ
من طاعة اهلل .لري أن هـ ا إنيا كانـت بيعتـه للخليفـة بيعـة انعقـاد ،أو بيعـة طاعـة
ـتم البيعـة لـه،
خلليفة صحت بيعة االنعقاد لـه .أمـا لـو بـايع خليفـةا ابتـداءا ،مل ت ّ
فــإن لــه أن يتحلــل مــن تلــس البيعــة ،علــى اعتبــار أن بيعــة االنعقــاد مل تــتم لــه مــن
ـب علــى الرجــوع عــن بيعــة خليفــة ،ال عــن
املســلمني .فــالنهي يف احلــديض ُم َ
نصـ ّ
تتم له اخلـالفة.
بيعة رجل مل ّ

وحدة الخـالفـة
جيــب أن يكــون املســلمون يعـ ا يف دولــة واحــدة ،وأن يكــون هلــم خليفــة
واحد ال لري ،وحيرم شرعا أن يكون للمسلمني يف العامل أكثر من دولـة واحـدة،
وأكثر من خليفة واحد.
كما جيب أن يكون نظام احلكم يف دولة اخلــالفة نظـام وحـدة ،وحيـرم أن
يكــون نظام ـ ا ايادي ـ اع ونيلــس ملــا روى مســلم أن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــا
قال :إنه مسع رسـول اهلل  يقـول« :ومـن بـايع إمامـا ،ف عطـاه صـفقة يـده ،وثمـرة
ملبــه ،فليطعــه إن اســتطاع ،فــإن جــاء آخــر ينازعــه ،فاّــربوا عنــق اآلخــر» .وملــا روى
مسلم عن عرفصـة قـال :مسعـت رسـول اهلل  يقـول« :مـن أتـاكم وأمـركم جميـع
علــى رجــئ واحــد ،يريــد أن يشـ ّق عصــاكم ،أو يفـ ّـرم جمــاعتكم ،فــامتلوه» .وملــا روى
ـدري عــن رســول اهلل  أنــه قــال« :إذا بويــع لخليفتــين
مســلم عــن أ ســعيد اخلـ ّ
فامتلوا اآلخر منهما» .وملا روى مسلم أن أبا حازم قال :قاعدت أبا هريرة ـس
س ــنني ،فس ــمعته ُحي ـ ـ ّدن ع ــن الن ـ ـ  ق ــال« :كانـ ــت بنـ ــو إسـ ــرائيئ تسوسـ ــهم
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األنبياء ،كلّما هل نبي خلفه نبي ،وإنه ل نبي بعدي ،وستكون خلفاء فتكثر ،مالوا:
فمــا ت مرنــاا مــال :فــوا ببيعــة األول فــاألول ،وأعطــوهم حقهــم ،فــإن اهلل س ـائلهم عمــا

استرعاهم».
فاحلــديض األول يبـ ّـني أنــه يف حالــة إعئــاء اإلمامــة ،أي اخلــالفة ،لواحــد،
وجبت طاعته ،فإن جـاء شـخص هخـر ينازعـه اخلــالفة ،وجـب قتالـه وقتلـه إن مل
يرجع عن ه ه املنازعة.
واحلــديض الثــا يبــني أنــه عنــدما يكــون املســلمون اعــة واحــدة ،يــت
إمرة خليفة واحد ،وجاء شخص يشق وحدة املسـلمني ،ويفـرق ـاعتهم وجـب
قتلــه .واحلــديثان يــدالن مبفهومهمــا علــى منــع زئــة الدولــة ،واحلــض علــى عــدم
السما بتقسيمها ،ومنع االنفصال عنها ،ولو بقوة السيف.
ـدل علـى أنـه يف حالـة خل ّـو الدولـة مـن اخلليفـة  -مبوتــه
واحلـديض الثالـض يَ ّ
أو عزلــه أو اعتزالــه -ومبايعــة شخصــني للخالفــة ،جيــب قتــل اآخــر منهمــا ،أي
يكـون اخلليفـة ه ـو الـ ي بويـع بيعـةا صـحيحةا أوالا ،ويُقتـل الـ ي بويـع بعـد نيلــس
إن َمل يعلــن تركــه للخــالفة ،ومــن بــاب أو إنيا أعئيــت ألكثــر مــن اثنــني .وه ـ ا
كناية عن منع تقسـيم الدولة ،ويعين يرل جعل الدولـة دوالا ،بـل جيـب أن تبقـى
دولة واحدة.
واحلــديض الرابــع يــدل علــى أن اخللفــاء ســيكثرون بعــد الرســول  وأن
الصحابة ،رضوان اهلل عليهم ،سألوه مبانيا يأمرهم عنـدما يكثـر اخللفـاء ،فأجـامم
بأنـه جيـب علـيهم أن يفـوا للخليفـة الـ ي بـايعوه أوالاع ألنـه هـو اخلليفـة الشــرعي،
وهـو وحــده الـ ي لــه الئاعـة ،وأمــا اآخـرون فــال طاعـة هلــمع ألن بيعـتهم باطلــة،
ولــري شــرعيةع ألنــه ال جيــوز أن يُبــايَع خلليفــة هخــر مــع وجــود خليفــة للمســلمني.
وه ا احلديض ك لس يدل على وجوب أن تكون الئاعة خلليفة واحـد ،وبالتـان
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يــدل علــى أنــه ال جيــوز أن يكــون للمســلمني أكثــر مــن خليفــة ،وأكثــر مــن دولــة
واحدة.

صالحيـات الخليفـة
ميلس اخلليفة الصالحيات التالية:
أ ) هـ ــو ال ـ ـ ي يتبـ ــىن األحكـ ــام الشـ ــرعية الالزمـ ــة لرعايـ ــة شـ ــؤون األمـ ــة،
املســتنبئة باجتهــاد صــحيح مــن كتــاب اهلل وســنة رس ـوله ،فتصــبح ق ـوانني ــب
طاعتها وال وز خمالفتها.
ب ) ه ــو املـس ـ ـؤول ع ــن سـياس ـ ـة الدول ــة الداخلي ــة واخلارجي ــة مع ـ ا ،وه ــو
ال ي يتو قيادة اجليش ،وله حق إعـالن احلرب ،وعقد الصـلح واهلدنة ،وسـائر
املعاهدات.
ج ) ه ــو ال ـ ي ل ــه قب ــول الس ــفراء األجان ــب ورفض ــهم ،وتعي ــني الس ــفراء
املـسـلمني وعـزهلم.
د ) هو ال ي يعني ويعزل املعاونني والوالة ،وهـم يعـا مسـؤولون أمامـه،
كما أنم مسؤولون أمام جملس األُمة.
هـ ـ ) هــو ال ـ ي يعــني ويعــزل قاضــي القضــاة ،والقضــاة ،باســتثناء قاضــي
املظ ــامل فه ــو يعين ــه ،وأم ــا عزل ــه فعلي ــه قي ــود كم ــا ه ــو مب ــني يف موض ــعه يف ب ــاب
القضــاء ،وهــو ال ـ ي يعــني ويعــزل مــديري الــدوائر ،وق ـواد اجلــيش وراســاء أركانــه
وأمراء ألويته ،وهم يع ا مسؤولون أمامه ،وليسوا مسؤولني أمام جملس األُمة.
و ) هو ال ي يتبىن األحكام الشرعية اليت توضع مبوجبهـا ميزانيـة الدولـة،
وهو ال ي يقرر فصول امليزانية ،واملبالس الـيت تلـزم لكـل جه ـة ،س ـواء أكـان نيلـس
متعـلقا بالـواردات أم بالـنفـقات.
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وأم ــا األدل ــة التفص ــيلية للفقـ ـرات الس ــت الـ ـواردة ،ف ــإن الفق ــرة (أ) دليله ــا
إ ــاع الص ــحابة .ونيل ــس أن الق ــانون لف ــظ اص ــئالحي ،ومعن ــاه :األم ــر الـ ـ ي
يصــدره الســلئان ليســري النــاس عليــه ،وقــد عُـ ّـرف القــانون بأنــه (مجمــوع القواعــد
الت ــي يجب ــر الس ــلطان الن ــاس عل ــى اتباعه ــا ف ــي عالم ــاتهم) أي إنيا أم ــر الس ــلئان
بأحكـ ــام معينـ ــة كانـ ــت ه ـ ـ ه األحكـ ــام قانون ـ ـ ا ،يلـ ــزم النـ ــاس مـ ــا ،وإن مل يـ ــأمر
الس ــلئان م ــا ال تك ــون قانون ـا ،ف ــال يل ــزم الن ــاس م ــا .واملس ــلمون يس ــريون عل ــى
أحكام الشرع ،فهم يسريون على أوامر اهلل ونواهيه ،وليس علـى أوامـر السـلئان
ونواهيــه .فمــا يســريون عليــه أحكــام شــرعية ،وليســت أوامــر الســلئان .لــري أن
ه ـ ه األحكــام الشــرعية اختلــف الصــحابة فيهــا ،ففهــم بعضــهم مــن النصــو
الشرعية شيوا لري ما كان يفهمه البعض اآخر ،وكـان كـل يسـري حسـب فهمـه،
ويكــون فهمــه حكــم اهلل يف حقــه ،ولكــن هنــا أحكــام شــرعية تقتضــي رعاي ـةُ
ُشــؤون األُمــة أن يســري املســلمون يعـا علــى رأي واحــد فيهــا ،وأن ال يســري كــل
حبســب اجتهــاده ،وقــد حصــل نيلــس بالفعــل ،فقــد رأى أبــو بكــر أن يــوزع املــال
بني املسلمني بالتسـاويع ألنـه حقهـم يعـا بالتسـاوي .ورأى عمـر أنـه ال يصـح
رسول اهلل كمـن قاتـل معـه ،وأن يُعئـى الفقـري كـال ين ،ولكـن
أن يُعئى َم ْن قَاتَل َ
أبــا بكــر كــان هــو اخلليفــة ،فــأمر بالعمــل برأيــه ،أي تبــين توزيــع امل ـال بالتســاوي،
فاتبعه املسـلمون يف نيلـس ،وسـار عليـه القضـاة والـوالة ،وخضـع لـه عمـر ،وعمـل
برأي أ بكـر ون ّفـ ه .وملـا جـاء عمـر خليفـة تبـىن رأيـا خيـالف رأي أ بكـر ،أي
أمر برأيه بتوزيـع املـال بالتفاضـل ،ال بالتسـاوي ،فَـيُعئى حسـب القـدم واحلاجـة،
فاتبعه املسلمون ،وعمل بـه الـوالة والقضـاة ،فكـان إ ـاع الصـحابة منعقـدا علـى
أن لإلمــام أن يتبــىن أحكامـا معينــة مــأخوني اة مــن الشــرع باجتهــاد صــحيح ،ويــأمر
بالعمــل مــا ،وعلــى املســلمني طاعتهــا ،ول ــو خالفــت اجتهــادهم ،وت ــر العم ــل
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بآرائهم واجتهاداكم .فكانت ه ه األحكام املتبناة هي القـوانني .ومـن هنـا كـان
َس ّن القوانني للخليفة وحده ،وال ميلس َلريُه نيلس مئلقا.
وأمــا الفقــرة (ب) فــإن دليلهــا عمــل الرســول  ، فإنــه  هــو ال ـ ي
كــان يُعـ ّـني الــوالة والقضــاة وحياســبهم ،وهــو ال ـ ي كــان يراقــب البيــع والش ـراء،
ومينــع ال ــش ،وهــو الـ ي يـُـوزع املــال علــى النــاس ،وهــو الـ ي كــان يســاعد فاقــد
العمل على إجياد عمل له ،وهو ال ي كان يقـوم جبميـع شـؤون الدولـة الداخليـة،
وكـ لس هــو ال ـ ي كــان خياطــب امللــو  ،وهــو ال ـ ي كــان يســتقبل الوفــود ،وهــو
ال ي كان يقوم جبميع شؤون الدولة اخلارجية .وأيضا فإنـه  كـان يتـو قيـادة
اجليش فعالا ،فكان يف ال زوات يتو بنفسه قيادة املعـار  ،ويف السـرايا كـان هـو
ال ي يبعض السرية ويعني قائدها ،حإ إنه حني عني أسـامة بـن زيـد قائـدا علـى
س ـرية لريســلها إ بــالد الشــام كــره نيلــس الصــحابة ،لص ـ ر ِسـ ّـن أســامة ،ولكــن
الرســول أجــوهم علــى قبــول قيادتــه .ــا يــدل علــى أن اخلليفــة هــو قائــد اجلــيش
فعـالا ،ولــيس قائــدا أعلــى فحســب .وأيضـ ا فــإن الرســول هــو الـ ي أعلــن احلــرب
على قريش ،وهو ال ي أعلن احلرب علـى بـين قريظـة ،وعلـى بـين النضـري ،وعلـى
ب ــين قَـْي ـ ـنُقاع ،وعل ــى َخْي ــو ،وعل ــى ال ــروم ،فك ــل ح ــرب وقع ــت ه ــو  الـ ـ ي
أعلنهــا ،ــا يــدل علــى أن إعــالن احلــرب إأــا هــو للخليفــة .وأيضـا فإنــه  هــو
ال ـ ي عقــد املعاهــدات مــع اليهــود ،وهــو ال ـ ي عقــد املعاهــدات مــع بــين مــد
وحلف ــائهم م ــن ب ــين ض ــمرة ،وه ــو الـ ـ ي عق ــد املعاه ــدات م ــع يوحن ــة ب ــن راب ــة
ص ــاحب أيل ــة ،وه ــو ال ـ ـ ي عق ــد معاه ــدة احلديبي ــة ،ح ــإ إن املس ــلمني ك ــانوا
س ــاخئني م ــن معاه ــدة احلديبي ــة ،ولكن ــه مل يس ــتصب لق ــوهلم ورف ــض هراءه ــم،
وأمضــى املعاهــدة ،ــا يــدل علـى أن للخليفــة ،ال ل ــريه ،عقــد املعاهــدات ،س ـواء
معاهدة الصلح أم لريها من املعاهدات.
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ـون
وأم ــا الفق ــرة (ج) ف ــإن دليله ــا أن الرس ــول  ه ــو الـ ـ ي تلق ــى رس ـ َ ْ
مسيلمة الك اب ،وهو ال ي تلقى أبا رافع رسوالا مـن قـريش ،وهـو الـ ي أرسـل
الرســل إ هرقــل ،وكســرى ،واملقــوقس ،واحلــارن ال ســا ملــس احلــرية ،واحلــارن
احلمـريي ملـس الــيمن ،وإ اشـي احلبشـة ،وهــو الـ ي أرسـل عثمــان بـن عفــان
يف احلديبيـة رســوالا إ قـريشع ــا يـدل علــى أن اخلليفـة هــو الـ ي يقبــل الســفراء
ويرفضهم ،وهو ال ي يعني السفراء.
وأما الفقرة (د) فإن الرسول  هو ال ي كان يعـني الـوالة ،فعـني معـانيا
واليـا علــى الــيمن ،وهــو الـ ي كــان يعــزل الــوالة ،فعــزل العــالء بــن احلضــرمي عــن
البح ـرينع ألن أهلهــا شــكوا منــه ،ــا يــدل علــى أن الــوالة مســؤولون أمــام أهــل
الواليــة كمــا ه ـم مســؤولون أمــام اخلليفــة ،ومســؤولون أمــام جملــس األُمــة ألنــه ميثــل
يع الواليـات .هـ ا بالنسبة للوالة .أما املعاونون ،فإن الرسول كـان لـه معاونـان
ــا أبــو بكــر وعمــر ،ومل يعزهلمـا ويــول لري ــا طـوال حياتــه .فهــو الـ ي عينهمــا،
ولكنــه مل يعزهلمــا ،لــري أنــه ملــا كــان املعــاون إأــا أخ ـ الســلئة مــن اخلليفــة ،وهــو
مبثابة نائب عنه ،فإنه يكون لـه حـق عزلـه قياسـا علـى الوكيـلع ألن للموكـل عـزل
وكيله.
وأما الفقرة (هـ) فإن دليلها أن الرسول  قلد عليّـا  قضـاء الـيمن،
وروى أمح ـ ــد ع ـ ــن عم ـ ــرو ب ـ ــن الع ـ ــا ق ـ ــال« :ج ـ ــاء رس ـ ــول اهلل  خص ـ ــمان
خيتصــمان فقــال لعمــرو :امــض بينهمــا يــا عمــرو فقــال :أنــت أو ب ـ لس مــين يــا
ـيت بينهم ــا فم ــا ن؟ ق ــال :إن أن ــت
رســول اهلل ،قــال :وإن ك ــان ،قــال :فــإنيا قضـ ُ
مضــيت بينهمــا ف صــبت القضــاء فلـ عشــر حســنات .وإن أنــت اجتهــدت ف خطـ ت

فل حسنة».
وق ــد ك ــان عم ــر  ي ـ ّ
ـون ويع ــزل ال ــوالة والقض ــاة .فع ـ ّـني ش ــرحي ا قاض ــي ا
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للكوفــة ،وأبــا موســى قاضــيا للبصــرة ،وعــزل ُشـ َـر ْحبيل بــن حســنة عــن واليتــه يف
ش َر ْحبيل« :أمن جبن عزلتني أم خيانةا مال :من كـئ
الشام ،ووّ معاوية ،فقال له ُ
ل ،ولكــن أردت رج ـالا أمــوى مــن رجــئ»« .وولــى علـ ّـي  أبــا األســود ،ثــم عزلــه،
فقــال :لــم عزلتنــي ،ومــا خنــت ،ول جنيــتا فقــال :إنــي رأيت ـ يعلــو كالم ـ علــى

الخصـمين» .وقــد فعـل عمــر وعل ّـي نيلــس علـى مـرأى ومسـمع مــن الصــحابة ،ومل
أي منهمــا منكـر .فهـ ا كلــه دليـل علـى أن للخليفــة أن يعـني القضــاة
ينكـر علـى ّ
بوجــه عــام ،وكـ لس لــه أن يُنيــب عنــه َمـ ْـن يُعـ ّـني القضــاة ،قياسـ ا علــى الوكالــة ،إني
له أن ينيب عنه يف كـل مـا هـو ِم ْـن صـالحياته ،كمـا لـه أن يوّكـل عنـه يف كـل مـا
جيوز له من التصرفات.
وأما استثناء عزل قاضي املظامل فهو يف حالة نظر القاضي قضـيةا مرفوعـةا
علــى اخلليفــة أو معاونيــه أو قاضــي قضــاته ،ونيلــس اســتنادا إ القاعــدة الشــرعية
«الوس ــيلة إ احل ـ ـرام ح ـ ـرام» ،حي ــض إن جعـ ــل ص ــالحية عزل ــه يف ه ـ ـ ه احلالـ ــة
للخليفــة ِ
يوجــد تــأثريا يف حكــم القاضــي ،وبالتــان يعئــل حكم ـ ا شــرعي ا ،وه ـ ا
حرام ،ويكون وضع صـالحية عـزل قاضـي املظـامل بيـد اخلليفـة وسـيلة إ احلـرام،
وخباصــة وأنــه يكفــي يف القاعــدة ه ـ ه للبــة الظــن ولــيس القئــعع ول ـ لس عــل
صـ ــالحية عـ ــزل قاضـ ــي املظ ـ ـامل يف ه ـ ـ ه احلالـ ــة حملكمـ ــة املظـ ــامل ،ويف احلـ ــاالت
األخرى يبقى احلكم على أصله أي أن حق تعيينه وعزله هو للخليفة.
وأما تعيني مديري الدوائر ،فإن الرسول َ عـ ّني ُكتّابا لـإلدارة يف أجهـزة
عني املعيقيب بن أ فاطمة الدوسـي علـى
الدولة ،وكانوا مبثابة مديري الدوائر .فَ ّ
وع ـ ّني ح يفــة بــن اليمــان يكتــب خــر
خااــه ،كمــا َع ـيّنه علــى ال نــائم أيض ـاَ ،
وع ـ ّني امل ــرية بــن
وع ـ ّني الـزبري بــن العـوام يكتــب أمـوال الصــدقاتَ ،
مثــار احلصــازَ ،
شعبة يكتب املداينات واملعامالت ،وهك ا.
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وأم ــا ق ـواد اجل ــيش وأم ـراء ألويت ــه ،ف ــإن الرس ــول َ ع ـ ـ ّني مح ــزة ب ــن عب ــد
وعـ ـ ّني
املئلــب قائــدا علــى ثالثــني رج ـالاع ليعــرتض قريش ـا علــى شــاط البحــرَ .
عبيدة بن احلارن على ستني ،وأرسله إ وادي رابـس ملالقـاة قـريش .و َع ّـني سـعد
بن أ وقا على عشرين ،وأرسله حنو مكـة .وهكـ ا كـان يُع ّـني قـواد اجليـوس،
عني القواد وأمراء األلوية.
ا يدل على أن اخلليفة هو ال ي يُ ّ
وهــؤالء يعـا كــانوا مســؤولني أمــام الرســول  ، وليس ـوا مســؤولني أمــام
أحــد لــريه ،ــا يــدل علــى أن القضــاة ،ومــديري الــدوائر ،وق ـواد اجلــيش وراســاء
أركانه ،وسائر املوظفني ،ليسوا مسؤولني إال أمام اخلليفـة ،وليسـوا مسـؤولني أمـام
جملس األُمة .وال يُسأل أحد أمام جملـس األُمـة سـوى املعـاونني ،والـوالة ،ومـثلهم
العمال ألنم حكام ،ومـا عـداهم ال يكـون أحـد مسـؤوالا أمـام جملـس األُمـة ،بـل
الكل مسؤولون أمام اخلليفة.
وأم ــا الفق ــرة (و) ف ــإن موازن ــة الدول ــة بالنس ــبة ألبـ ـواب الـ ـواردات وأبـ ـواب
ـار واحـ لد إال حبسـب احلكـم
النفقات حمصورة يف األحكام الشرعية ،فـال ُجيـ دين ل
ـار إال حبســب احلكــم الشــرعي .لــري أن وضــع تفصــيالت
الشــرعي ،وال يُن َفــق دينـ ل
النفق ـ ــات ،أو م ـ ــا يس ـ ــمى بفص ـ ــول املوازن ـ ــة ،فه ـ ــو الـ ـ ـ ي يوك ـ ــل لـ ـ ـرأي اخلليف ـ ــة
واجتهــاده ،وك ـ لس فصــول ال ـواردات ،فمــثالا هــو ال ـ ي يقــرر أن يكــون خ ـراج
األرض اخلراجي ــة كـ ـ ا ،وأن تك ــون اجلزي ــة ال ــيت تؤخـ ـ كـ ـ ا ،وهـ ـ ه وأمثاهل ــا ه ــي
فصـ ــول ال ـ ـواردات ،وهـ ــو ال ـ ـ ي يقـ ــول يُن َفـ ــق علـ ــى الئـ ــرق ك ـ ـ ا ،ويُن َفـ ــق علـ ــى
املستشفيات ك ا ،وه ه وأمثاهلا هي فصول النفقات .فه ا هو الـ ي يرجـع إ
رأي اخلليفـ ــة ،واخلليفـ ــة هـ ــو ال ـ ـ ي يقـ ــرره حسـ ــب رأيـ ــه واجتهـ ــادهع ونيلـ ــس ألن
الرسول  كـان هـو الـ ي يأخـ الـواردات مـن العمـال ،وهـو الـ ي كـان يتـو
إنفاقها ،وكان بعض الوالة يأنين هلم بتسلم األموال ،وبـإنفاقها كما حصـل حـني
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َوّ معــانيا الــيمن .كــان اخللفــاء الراشــدون ينفــرد كــل مــنهم بوصــفه خليفــة يف
أخ ـ األم ـوال ،ويف إنفاقهــا ،حســب رأيــه واجتهــاده .ومل ينكــر علــى أحــد مــنهم
منكر ،ومل يكن أحد لـريُ اخلليفـة يتصـرف يف قـبض دينـار واحـد ،وال يصـرفه إال
إنيا أنين لــه اخلليفــة يف نيلــس ،كمــا حصــل يف توليــة عمــر ملعاويــة ،فإنــه جعــل لــه
واليــة عامــة ،يَقــبض ويُ ِنف ـق .وه ـ ا كلــه يــدل علــى أن فص ـول موازنــة الدولــة إأــا
يضـعها اخلـليفة ،أو من ينيبه عنه.
ه ه هي األدلة التفصـيلية علـى تفصـيالت صـالحيات اخلليفـة .وجيمعهـا
كلهــا مــا روى أمحــد والبخــاري عــن عبــد اهلل بــن عمــر أنــه مســع النـ  يقــول:
« ...اإلمــام راع وهــو مســؤول عــن رعيتــه» ،أي إن يــع مــا يتعلــق برعايــة شــؤون
الرعيــة مــن كــل شــيء إأــا هــو للخليفــة ،ولــه أن ينيــب عنــه َمـ ْـن يشــاء ،مبــا يشــاء،
كيف يشاء ،قياسا على الوكالة.

سن القوانين) باألحكام الشرعية
الخـليفة مـقيّـد في التبني ( ّ
اخلليفــة ُمقيّــد يف التبــين باألحكــام الشــرعية ،فيحــرم عليــه أن يَتبــىن حكمـا
مل يُس ــتَنبا اس ــتنباط ا ص ــحيح ا ِمـ ـ َن األدل ــة الش ــرعية .وه ــو ُمقيّ ــد مب ــا تبن ــاه ِم ـ ْـن
أحكــام ،ومبــا التزمــه ِمـ ْـن طريقــة اســتنباط ،فــال جيــوز لــه أن يَتبــىن حكم ـا اســتُنبا
حســب طريقــة تنــاقض الئريقــة الــيت تَبناهــا ،وال أن ي ِ
عئ ـي أَمـرا ينــاقض األحكــام
ُ
اليت تبناها .فاخلليفة مقيد م ين األمرين.
واألدل ـ ـة علـ ــى األمـ ــر األول ،أي أن اخلليفـ ــة مقي ـ ــد يف التب ـ ــين باألحك ـ ــام
الشرعية ،هي:
أولا :ما فرضه اهلل سبحانه على كل مسلم ،خليفة كان أو لري خليفة،
سري يع أعماله حسب األحكام الشرعية ،قال تعا     :
بأن يُ ّ
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 .      وتَسيري األعمال حبسب
األحكام الشرعية ُحيتّم عليه أن يتَبىن حكم ا معين ا ،حني يتَع ّدد فَـ ْه ُم خئاب
عني فيما تَعدد
الشارع ،أي حني يتَع ّدد احلكم الشرعي .فصار التبين حلكم ُم ّ
ِم ْن أحكام واجب ا على املسلم ،حني يريد القيام بالعمل ،أي حني يريد تئبيق
احلكم ،فهو واجب على اخلليفة ،حني يقوم بعمله ،وهو احلكم.
ثـانـيـ ـ ـا :ن ــص البـيـع ـ ـة الـ ــيت يـُبـايَ ـ ـع عليه ــا اخلـلـيـفـ ـ ـة تُلزم ــه بالت ـ ـزام الـشـ ـ ـريعة
اإلســالمية ،إني إنــا بـيـعـ ـة علــى العمــل بالكتــاب والـسـ ـنة ،فــال َحيـ ـ ّل لــه أن َخيـ ـ ُرج
عنهمــا ،بــل يكـف ـر إن خــرج عنهمــا معـتـق ـدا ،ويكــون عاصــيا وظامل ـا وفاســقا إنيا
خرج عنهما لري معتقد.
ثالثـا :إن اخلليفــة منصــوب لتنفيـ الشــرعع فــال َحيـ ّـل لــه أن يأخـ مــن لــري
الشــرع لينف ـ ه علــى املســلمنيع ألن الشــرع َنــى عــن نيلــس بشــكل جــازم ،وصــل
إ درجة نفي اإلميـان عمـن حيكـم لـري اإلسـالم ،وهـو قرينـة علـى اجلـزم .فمعنـاه
أن اخلليفــة ُمقيّــد يف تبنيــه األحكــام ،أي يف َسـ ـنّه الق ـوانني ،باألحك ــام الش ــرعية
وح ــدها ،ف ــإنيا َس ـ ّـن قانون ـا م ــن لريه ــا كف ــر إن اعتق ــد ب ــه ،وك ــان عاص ــيا وظاملـ ـا
وفاسق ا إن مل يعتقد به.
أمــا األمــر الثــا ال ـ ي هــو أن اخلليفــة ُمقيّ ـد مبــا تبنــاه مــن أحكــام ،ومبــا
التزمــه مــن طريقــة اســتنباط ،فالــدليل علــى نيلــس هــو أن احلكــم الشــرعي ال ـ ي
يُن ّف ه اخلليفة هو احلكم الشـرعي يف حقـه هـو ،ال يف حـق لـريه ،أي هـو احلكـم
سري أعماله حبسبه ،وليس أي حكم شرعي .فـإنيا اسـتنبا
الشرعي ال ي تبناه لـيُ ّ
اخلليفــة حكم ـا ،أو قَـلّــد يف حكــم ،كــان هـ ا احلكــم الشــرعي هــو حكــم اهلل يف
حقه ،وكان مقيدا يف تبنيه للمسلمني م ا احلكم الشـرعي ،وال َحي ّـل لـه أن يتبـىن
خالفـه ،ألنـه ال يعتــو حكـم اهلل يف حقـه ،فــال يكـون حكمـا شــرعيا بالنسـبة لــه،
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وبالت ــان ال يك ــون حكمـ ـا ش ــرعيا بالنس ــبة للمس ــلمنيع ولـ ـ لس ك ــان ُمقيّـ ـدا يف
أوام ــره ال ــيت يص ــدرها للرعي ــة م ـ ا احلك ــم الش ــرعي ال ـ ي تبن ــاه ،وال َحي ـ ّـل ل ــه أن
يُصـ ِـدر أمـرا علــى خــالف مــا تبــىن ِمـ ْـن أحكــامع ألنــه إن فعــل فكأنــه أصــدر أم ـرا
علــى لــري احلكــم الشــرعيع ومــن هنــا كــان ال جيــوز لــه أن يُصـ ِـدر أمـرا خــالف مــا
تبناه ِم ْن أحكام.
وأيض ـا فــإن طريقــة االســتنباط يت ــري حبســبها فهــم احلكــم الشــرعي ،فــإنيا
ِ
ِ
ـص شـرعي،
كان اخلليفة يرى أن علّة احلكـم تُعتَـو علـة شـرعية إنيا أُخـ ت م ْـن نَ ّ
وال يـرى أن املصـلحة علّـة شـرعية ،وال يــرى أن املصـاحل املرسـلة دليـل شــرعي ،إنيا
رأى نيلــس فقــد َع ـ ّني لنفســه طريقــة االسـتنباط ،وحينوـ جيــب أن يَتقيّــد مــا ،فــال
يصح أن يتبىن حكما دليله املصـاحل املرسـلة ،أو يأخـ قياسـا علـى علّـة مل تؤخـ
ص شرعيع ألن ه ا احلكـم ال يُعتَـو حكمـ ا شـرعي ا يف حقـه ،ألنـه يـرى أن
من نَ ّ
دليلــه لــيس دلــيالا شــرعيا ،فهــو إنين مل يكــن يف نظــره حكمـا شــرعيا .ومــا دام ال
يُعتَو حكمـ ا شـرعي ا يف حـق اخلليفـة فهـو لـيس حكمـ ا شـرعي ا يف حـق املسـلمني.
فيكــون كأنــه تبــىن حكم ـا مــن لــري األحكــام الشــرعية .فيحـ ُـرم عليــه نيلــس .وإنيا
كــان اخلليفــة ُمقلّــدا ،أو ُجمتهــد مســألة ،ولــيس جمتهــدا مئلقـ ا أو جمتهــد مـ هب،
ولــيس لــه طريقــة معينــة يف االســتنباط ،فإنــه يســري يف تبنيــه حســب اجملتهــد ال ـ ي
قلـده ،أو حسـب اجتهـاده هــو يف املسـألة ،مـادام لــه دليـل أو ُشـبهة الــدليل .ويف
ه ه احلالة ،يكون فقا ُمقيّـدا فيمـا يصـدره ِم ْـن أوامـر ،بـأن ال يصـدرها إال وفـق
ما تبناه ِم ْن أحكام.

دولة الخالفة دولة بشرية وليست دولة إلهية
الدولــة اإلســالمية هــي اخل ــالفة ،وهــي رئاســة عامــة للمســلمني يع ـا يف
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الدنيا ،فإنيا بويـع خلليفـة بيعـة صـحيحة يف أي بلـد مـن بـالد املسـلمني ،وأقيمـت
اخلالفــة ،فإنــه حيــرم علــى املســلمني يف كــل بقــاع الــدنيا أن يقيمـوا خالفــة أخــرىع
لقول ــه « : إذا بوي ــع لخليفت ــين ف ــامتلوا اآلخ ــر منهم ــا» .واخلالف ــة ه ــي إلقام ــة
أحك ــام الش ــرع اإلس ــالمي ،باألفك ــار ال ــيت ج ــاء م ــا اإلس ــالم واألحك ــام ال ــيت
شــرعها ،وحلمــل الــدعوة اإلســالمية إ العــامل ،بتعـريفهم اإلســالم ودعــوكم إليــه،
واجلهــاد يف ســبيل اهلل .ويُقــال هلــا أيض ـا اإلمامــة وإمــارة املــؤمنني .فهــي منصــب
ُدنيوي ،وليست منصب ا أخروي ا .وهي موجودة لتئبيق دين اإلسالم على البشر،
ولنشره بني البشر .وهي لري النبوة قئعا.
فالنبوة منصب إهلي ،يعئيها اهلل ملن يشاء ،يتلقى فيها الن أو الرسول
الشرع من اهلل بواسئة الوحي ،بينما اخلـالفة منصب بشري ،يُبايع فيه
املسلمون َم ْن يشااون ،ويُقيمون عليهم خليفة َم ْن يُريدون ِمن املسلمني.
وسيدنا حممد  كان حاكما ،يئبق الشريعة اليت جاء ما .فكان يتو النبوة
والرسالة ،وكان يف الوقت نفسه يتو منصب رئاسة املسلمني يف إقامة أحكام
اإلسالم .وقد أمره اهلل باحلكم ،كما أمره بتبليس الرسالة .فقال له  :
 ،     وقال       :
 ،     كما قال له        :
 ، وقال ،          :وقال:
.      
نصب النبوة والرسالة ،وم ِ
نصبني :م ِ
فالرسول  كان يتو م ِ
نصب
َ
َ
َ
رئاسة املسلمني يف الدنيا إلقامة شريعة اهلل اليت أوحى له ما.
أمـ ـ ــا اخلالفـ ـ ــة بعـ ـ ــد رسـ ـ ــول اهلل  فإنـ ـ ــه يتوالهـ ـ ــا بشـ ـ ــر ،وهـ ـ ــم ليس ـ ـ ـوا
أنبيـ ـ ـ ــاء ،فيصـ ـ ـ ــوز علـ ـ ـ ــيهم مـ ـ ـ ــا جيـ ـ ـ ــوز علـ ـ ـ ــى البشـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن اخلئ ـ ـ ـ ــأ ،والسـ ـ ـ ــهو،
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والنسـ ـ ــيان ،واملعصـ ـ ــية ،ولـ ـ ــري نيلـ ـ ــسع ألن ـ ـ ـم بشـ ـ ــر .فهـ ـ ــم ليس ـ ـ ـوا معصـ ـ ــومنيع
ألن ـ ـ ـ ــم ليسـ ـ ـ ـ ـوا أنبي ـ ـ ـ ــاء وال رسـ ـ ـ ـ ـالا .وق ـ ـ ـ ــد أخ ـ ـ ـ ــو الرس ـ ـ ـ ــول  ب ـ ـ ـ ــأن اإلم ـ ـ ـ ــام
(اخلليف ـ ـ ــة) ميك ـ ـ ــن أن خيئـ ـ ـ ـ  ،كم ـ ـ ــا أخ ـ ـ ــو بأن ـ ـ ــه ميك ـ ـ ــن أن حيص ـ ـ ــل من ـ ـ ــه م ـ ـ ــا
ضه للن ــاس ،م ــن ظل ــم ،ومعص ــية ،ول ــري نيل ــس ،ب ــل أخ ــو بأن ــه ق ــد حيص ــل
يُبـَـ ـ ُ
من ـ ــه كف ـ ــر بَـ ـ ـوا  ،وعن ـ ــدها ال يئ ـ ــاع ،ب ـ ــل يُقات ـ ــَل .فق ـ ــد روى مس ـ ــلم ع ـ ــن أ
هري ــرة  عـ ــن الن ـ ـ  قـ ــال« :إنمـ ــا اإلمـ ــام جنَّـ ــة ،يقاتـ ــئ مـ ــن ورائـ ــه ويتقـ ــى

ب ــه ،ف ــإن أم ــر بتق ــوى اهلل ع ــز وج ــئ وع ــدل ك ــان ل ــه ب ــذل أج ــر ،وإن يـ ـ مر بغي ــره

كـ ــان عليـ ــه منـ ــه» ،وه ـ ـ ا يعـ ــين أن اإلم ـ ـام لـ ــري معصـ ــوم ،وأنـ ــه جـ ــائز عليـ ــه أن
يـ ـ ــأمر ب ـ ـ ــري تق ـ ـ ــوى اهلل .وروى مسـ ـ ــلم عـ ـ ــن عب ـ ـ ــد اهلل قـ ـ ــال :ق ـ ـ ــال رس ـ ـ ــول اهلل
« : إنهـ ــا سـ ــتكون بعـ ــدي أثـ ــرة وأمـ ــور تنكرونهـ ــا ،مـ ــالوا :يـ ــا رسـ ــول اهلل كيـ ــف
تـ ـ ـ مر م ـ ــن أدرك من ـ ــا ذلـ ـ ـ ا م ـ ــال :ت ـ ــؤدون الح ـ ــق ال ـ ــذي عل ـ ــيكم ،وتسـ ـ ـ لون اهلل

الـ ــذي لكـ ــم» [عبـ ــد اهلل هـ ــو ابـ ــن مسـ ــعود  .وروى البخـ ــاري عـ ــن ُجنـ ــادة بـ ــن
أ أمي ـ ـ ــة ق ـ ـ ــال :دخلن ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى عب ـ ـ ــادة ب ـ ـ ــن الص ـ ـ ــامت وه ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـريض ،قلن ـ ـ ــا:
ن حب ـ ــديض ينفع ـ ــس اهلل ب ـ ــه مسعت ـ ــه م ـ ــن النـ ـ ـ  ق ـ ــال:
أص ـ ــلحس اهلل ،حـ ـ ـ ّد ْ
«دعان ـ ــا النب ـ ــي  فبايعن ـ ــاه ،فقـ ـ ــال فيم ـ ــا أخ ـ ــذ علينـ ـ ــا أن بايعن ـ ــا عل ـ ــى الس ـ ــمع
والطاع ـ ــة ،ف ـ ــي منش ـ ــطنا ومكرهن ـ ــا ،وعس ـ ــرنا ويسـ ـ ـرنا ،وأث ـ ــرة علين ـ ــا ،وأن ل نن ـ ــازع

األمـ ــر أهلـ ــه ،مـ ــال :إل أن تـ ــروا كفـ ــرا بواح ـ ـ ا عنـ ــدكم مـ ــن اهلل فيـ ــه برهـ ــان» .وع ــن
عائش ـ ـ ـ ـ ـ ــة  قال ـ ـ ـ ـ ـ ــت :ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رس ـ ـ ـ ـ ـ ــول اهلل « : ادرأوا الح ـ ـ ـ ـ ـ ــدود عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
المس ـ ــلمين م ـ ــا اس ـ ــتطعتم ،ف ـ ــإن ك ـ ــان ل ـ ــه مخ ـ ــرج فخل ـ ــوا س ـ ــبيله .ف ـ ــإن اإلم ـ ــام أن

يخط ـ ــل فــ ــي العفــ ــو خيــ ــر مــ ــن أن يخطــ ــل فــ ــي العقوب ـ ــة» رواه الرتمـ ـ ـ ي .فهـ ـ ـ ه
األحاديـ ـ ــض صـ ـ ــرحية يف أنـ ـ ــه جيـ ـ ــوز علـ ـ ــى اإلمـ ـ ــام أن خيئ ـ ـ ـ  ،وأن ينسـ ـ ــى ،وأن
يعصـ ـ ــي .ومـ ـ ــع نيلـ ـ ــس فقـ ـ ــد أمـ ـ ــر الرسـ ـ ــول  بلـ ـ ــزوم طاعتـ ـ ــه مـ ـ ــا دام حيكـ ـ ــم
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باإلس ـ ــالم ،ومل حيص ـ ــل من ـ ــه كف ـ ــر بَـ ـ ـوا  ،وم ـ ــا مل ي ـ ــأمر مبعص ـ ــيةع ولـ ـ ـ لس ف ـ ــإن
اخللفـ ـ ــاء بعـ ـ ــد رسـ ـ ــول اهلل  بشـ ـ ــر خيئوـ ـ ــون ويصـ ـ ــيبون ،وليس ـ ـ ـوا معصـ ـ ــومني
أي ليس ـ ـوا أنبي ـ ــاء ح ـ ــإ يق ـ ــال إن اخلالف ـ ــة دول ـ ــة إهلي ـ ــة ،ب ـ ــل ه ـ ــي دول ـ ــة بش ـ ـرية
يبايع فيها املسلمون خليفة إلقامة أحكام الشرع اإلسالمي.

مـدة الرئاسـة للخليفة
لـ ــيس لرئاسـ ــة اخلليفـ ــة ُم ـ ـ ّدة ُحم ـ ـ ّددة بـ ــزمن ُحم ـ ـ ّدد .فمـ ــا دام حمافظ ـ ـ ا علـ ــى
الش ـ ــرعُ ،من ّفـ ـ ـ ا ألحكام ـ ــه ،ق ـ ــادرا عل ـ ــى القي ـ ــام بش ـ ــؤون الدول ـ ــة ،ومس ـ ــؤوليات
ـص البيع ـ ــة ال ـ ـ ـواردة يف األحادي ـ ــض
اخل ـ ـ ــالفة ،فإن ـ ــه يبق ـ ــى خليف ـ ــة .نيل ـ ــس أ ّن نَ ـ ـ ّ
ج ــاء مئلق ـ ـا ،ومل يـُ َقـ ـ ـيّد مب ـ ـ ّدة ُمعيّنـ ــة ،مل ــا روى البخـ ــاري عـ ــن أنـ ــس بـ ــن مالـ ــس
ع ـ ــن النـ ـ ـ  قول ـ ــه« :اس ـ ــمعوا وأ يع ـ ــوا ،وإن اس ـ ــتعمئ عل ـ ــيكم عب ـ ــد ح ـ ـ ـبشي،
ك ـ ـ ن رأسـ ــه زبيبـ ــة» ويف رواي ــة أخـ ــرى ملسـ ــلم م ــن طريـ ــق أم احلصـ ــني« :يقـ ــودكم
بكت ـ ـ ــاب اهلل» .وأيض ـ ـ ـ ا ف ـ ـ ــإن اخللف ـ ـ ــاء الراش ـ ـ ــدين ق ـ ـ ــد بُوي ـ ـ ــع ك ـ ـ ـ لـل م ـ ـ ــنهم بيع ـ ـ ـةا
ُمئلقـ ـ ــة ،وهـ ـ ــي البيعـ ـ ــة ال ـ ـ ـواردة يف األحاديـ ـ ــض .وكـ ـ ــانوا لـ ـ ــري حمـ ـ ــدودي املـ ـ ــدة،
فت ـ ــوّ ك ـ ــل م ـ ــنهم اخلـ ـ ــالفة منـ ـ ـ أن بُوي ـ ــع ح ـ ــإ م ـ ــات .فك ـ ــان نيل ـ ــس إ اعـ ـ ـ ا
م ــن الص ــحابة رض ـ ـوان اهلل عل ــيهم عل ــى أنـ ــّه ل ــيس للخالف ــة م ــدة حم ــددة ،بـ ــل
ظل خليفة حإ ميوت.
هي ُمئلقة ،فإنيا بُويع ّ
إال أن ـ ـ ـ ــه إنيا ط ـ ـ ـ ـرأ عل ـ ـ ـ ــى اخلليف ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــا جيعل ـ ـ ـ ــه مع ـ ـ ـ ــزوالا ،أو يس ـ ـ ـ ــتوجب
الع ـ ــزل ،فـ ـ ــإن ُم ّدتـ ـ ــه تنتهـ ـ ــي ،ويُعـ ـ ــزل .لـ ـ ــري أن نيلـ ـ ــس لـ ـ ــيس يديـ ـ ــدا ملدتـ ـ ــه يف
اخل ـ ـ ـ ــالفة ،وإأـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو حـ ـ ـ ــدون اخـ ـ ـ ــتالل يف ش ـ ـ ــروطها .إني إن صـ ـ ـ ــي ة البيعـ ـ ـ ــة
ـالنص الش ـ ـ ــرعي ،وإ ـ ـ ــاع الص ـ ـ ــحابة ،ع ـ ـ ــل اخلـ ـ ـ ــالفة ل ـ ـ ــري ُحمـ ـ ـ ـ ّددة
الثابت ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ّ
املـ ـ ــدة ،لكنهـ ـ ــا ُحم ـ ـ ـ ّددة بقيامـ ـ ــه مبـ ـ ــا بُويـ ـ ــع عليـ ـ ــه ،وهـ ـ ــو الكتـ ـ ــاب والسـ ـ ــنة ،أي
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بالعم ـ ـ ــل ممـ ـ ـ ــا ،وتنفي ـ ـ ـ ـ أحكامهمـ ـ ـ ــا ،ف ـ ـ ــإن مل حيـ ـ ـ ــافظ عل ـ ـ ــى الشـ ـ ـ ــرع ،أو مل
ينف ه ،فإنه جيب عزله.

عـزل الخليفـة
إنيا فق ـ ـ ــد اخلليف ـ ـ ــة أي ش ـ ـ ــرط م ـ ـ ــن ش ـ ـ ــروط االنعق ـ ـ ــاد الس ـ ـ ــبعة ،فإن ـ ـ ــه ال
جيوز له شرعا االستمرار يف اخلـالفة ،ويكون مستحق العزل.
وال ـ ـ ـ ي ميل ـ ــس ق ـ ـ ـرار عزل ـ ــه ه ـ ــو فق ـ ــا (حمكم ـ ــة املظ ـ ــامل) .فه ـ ــي ال ـ ــيت
تق ـ ـ ـ ــرر إن ك ـ ـ ـ ــان فَـ َق ـ ـ ـ ـ َـد أي ش ـ ـ ـ ــرط م ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ــروط االنعق ـ ـ ـ ــاد أو ال .ونيل ـ ـ ـ ــس أن
حـ ــدون أي أمـ ــر م ـ ـن األمـ ــور الـ ــيت يُعـ ــزل فيهـ ــا اخلليفـ ــة ،والـ ــيت يسـ ــتحق فيهـ ــا
الع ـ ــزلَ ،مظْل ـ ــِ َمة م ـ ــن املظ ـ ــامل ،ف ـ ــال ب ـ ــد م ـ ــن إزالته ـ ــا ،وه ـ ــي كـ ـ ـ لس أم ـ ــر ِم ـ ــن
األم ـ ــور ال ـ ــيت يت ـ ــاج إ إثب ـ ــات ،ف ـ ــال ب ـ ـ ـ ّد ِم ـ ــن إثباك ـ ــا أم ـ ــام ق ـ ــاض .ومب ـ ــا أن
حمكمـ ـ ــة املظ ـ ـ ــامل هـ ـ ــي ال ـ ـ ــيت يكـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ـإزالة املظـ ـ ــامل ،وقاض ـ ـ ــيها ه ـ ـ ــو ص ـ ـ ــاحب
الص ـ ــالحية يف إثب ـ ــات ال َـمظْل ـ ــَِمة واحلك ـ ــم م ـ ــاع لـ ـ ـ لس كان ـ ــت حمكم ـ ــة املظ ـ ــامل
هـ ــي الـ ــيت تقـ ــرر فقـ ــد اخلليفـ ــة لشـ ــروط االنعقـ ــاد أو ال ،وهـ ــي الـ ــيت تقـ ــرر عـ ــزل
اخلليف ـ ـ ــة .عل ـ ـ ــى أن اخلليف ـ ـ ــة إنيا فق ـ ـ ــد ش ـ ـ ــرط االنعق ـ ـ ــاد فخل ـ ـ ــع نفس ـ ـ ــه ،فق ـ ـ ــد
انتهـ ــى األمـ ــر ،وإنيا رأى املسـ ــلمون أنـ ــه جي ـ ــب أن ُخيلـ ــع لفقدان ـ ــه أح ـ ــد ش ـ ــروط
رجـ ـ ــع للفصـ ـ ــل يف نيلـ ـ ــس إ القض ـ ـ ـاءع
االنعقـ ـ ــاد ،ونـ ـ ــازعهم يف نيلـ ـ ــس ،فإنـ ـ ــه يُ َ
لقول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا            :أي
ون األم ـ ــر وب ـ ــني األُم ـ ــة ،ورده
تن ـ ــازعتم أن ـ ــتم وأُول ـ ــو األم ـ ــر ،وهـ ـ ـ ا تن ـ ــازع ب ـ ــني ّ
إ اهلل والرسول هو رده إ القضاء ،أي إ حمكمة املظامل.
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المدة التي يمهئ فيها المسلمون إلمامة خليفة
امل ـ ـ ــدة ال ـ ـ ــيت ميه ـ ـ ــل فيه ـ ـ ــا املس ـ ـ ــلمون إلقام ـ ـ ــة خليف ـ ـ ــة ه ـ ـ ــي ثالث ـ ـ ــة أي ـ ـ ــام
بلياليهـ ــا ،فـ ــال َِحيـ ـ ّـل ملسـ ــلم أن يبيـ ــت ثـ ــالن ليـ ــال ولـ ــيس يف عنقـ ــه بيعـ ــة .أمـ ــا
يديـ ــد أعلـ ــى احلـ ــد بـ ــثالن ليـ ــال ،ف ـ ـ ن نصـ ــب اخلليفـ ــة فـ ــرض من ـ ـ اللحظـ ــة
الـ ــيت يتـ ــوىف فيهـ ــا اخلليفـ ــة السـ ــابق أو يعـ ــزل ،ولكـ ــن جيـ ــوز تـ ــأخري النصـ ــب مـ ــع
االش ـ ـ ــت ال ب ـ ـ ــه م ـ ـ ــدة ثالث ـ ـ ــة أي ـ ـ ــام بلياليه ـ ـ ــا ،ف ـ ـ ــإنيا زاد عل ـ ـ ــى ث ـ ـ ــالن لي ـ ـ ــال ،ومل
يقيم ـ ـ ـوا خليفـ ـ ــة ،يُنظَـ ـ ــر ،فـ ـ ــإن كـ ـ ــان املسـ ـ ــلمون مش ـ ـ ـ ولني بـ ـ ـ ـإقامة خليفـ ـ ــة ،ومل
يس ـ ـ ــتئيعوا إ ـ ـ ــاز إقامت ـ ـ ــه خ ـ ـ ــالل ث ـ ـ ــالن لي ـ ـ ــال ،ألم ـ ـ ــور ق ـ ـ ــاهرة ال قب ـ ـ ــل هل ـ ـ ــم
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدفعها ،فإن ـ ـ ـ ـ ـ ــه يس ـ ـ ـ ـ ـ ــقا اإل ع ـ ـ ـ ـ ـ ــنهمع النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اهلم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـإقامة الف ـ ـ ـ ـ ـ ــرض،
والسـ ــتكراههم علـ ــى التـ ــأخري مبـ ــا قهـ ــرهم عليـ ــه .روى ابـ ــن حبـ ــان وابـ ــن ماجـ ــة
ع ـ ـ ــن اب ـ ـ ــن عب ـ ـ ــاس ق ـ ـ ــال :ق ـ ـ ــال رس ـ ـ ــول اهلل « : إن اهلل وّ ـ ـ ــع ع ـ ـ ــن أمتـ ـ ـ ــي
الخطـ ـ ـ  ،والنســ ــيان ،ومـ ـ ــا اســ ــتكرهوا عليـ ـ ــه» .وإن مل يكون ـ ـ ـوا مشـ ـ ـ ولني بـ ـ ـ لس
ف ــإنم ي ــأمثون يع ـ ـا ح ــإ يق ــوم اخلليف ــة ،وحينو ـ ـ يس ــقا الف ــرض ع ــنهم .أم ــا
اإل الـ ـ ـ ي ارتكب ـ ــوه يف قع ـ ــودهم ع ـ ــن إقام ـ ــة خليف ـ ــة فإن ـ ــه ال يس ـ ــقا ع ـ ــنهم،
ب ــل يبقـ ــى علـ ــيهم حياسـ ــبهم اهلل عليـ ــه ،كمحاس ــبته علـ ــى أي ـ ـة معصـ ــية يرتكبهـ ــا
املسلم ،يف تر القيام بالفرض.
أم ـ ـ ــا دلي ـ ـ ــل وج ـ ـ ــوب مباش ـ ـ ــرة االش ـ ـ ــت ال يف بيع ـ ـ ــة اخلليف ـ ـ ــة جمل ـ ـ ــرد خل ـ ـ ــو
منص ـ ـ ــب اخل ـ ـ ـ ــالفة ،فه ـ ـ ــو أن الص ـ ـ ــحابة ق ـ ـ ــد باش ـ ـ ــروا نيل ـ ـ ــس يف س ـ ـ ــقيفة ب ـ ـ ــين
س ـ ــاعدة بع ـ ــد وف ـ ــاة الرس ـ ــول  ، يف الي ـ ــوم نفس ـ ــه ،وقب ـ ــل دفن ـ ــه  ، وق ـ ــد
ا ـ ــت بيع ـ ــة أ بك ـ ــر بيع ـ ــة انعق ـ ــاد يف الي ـ ــوم نفس ـ ــه ،يف الي ـ ــوم الث ـ ــا عـ ـ ـوا
الناس يف املسصد لبيعة أ بكر بيعة الئاعة.
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أم ـ ــا ك ـ ــون أقص ـ ــى م ـ ــدة ميه ـ ــل فيه ـ ــا املس ـ ــلمون لنص ـ ــب اخلليف ـ ــة ثالث ـ ــة
أيـ ـ ــام بلياليهـ ـ ــاع ف ـ ـ ـ لس ألن عمـ ـ ــر عهـ ـ ــد ألهـ ـ ــل الشـ ـ ــورى عنـ ـ ــد ظهـ ـ ــور يقـ ـ ــق
وفاتـ ــه مـ ــن الئعنـ ــة ،وح ـ ـ ّدد هلـ ــم ثالثـ ــة أيـ ــام ،أوصـ ــى أنـ ــه إنيا مل يُتفـ ــق علـ ــى
اخلليفـ ــة يف ثالثـ ــة أيـ ــام ،فليقتـ ــل املخـ ــالف بعـ ــد األيـ ــام الثالثـ ــة ،ووّكـ ــل سـ ــني
رج ـ ـالا مـ ــن املسـ ــلمني بتنفي ـ ـ نيلـ ــس ،أي بقتـ ــل املخـ ــالف ،مـ ــع أنـ ــم ِمـ ـ ْـن أهـ ــل
الش ـ ـ ــورىِ ،
وم ـ ـ ـ ْـن كب ـ ـ ــار الص ـ ـ ــحابة ،وك ـ ـ ــان نيل ـ ـ ــس عل ـ ـ ــى م ـ ـ ـرأى ومس ـ ـ ــمع م ـ ـ ــن
الص ـ ــحابة ،ومل ين َقـ ـ ــل عـ ـ ــنهم ُخمـ ـ ــالف ،أو م ِ
نك ـ ـ ـر ل ـ ـ ـ لس ،فكـ ـ ــان إ اع ـ ـ ـ ا مـ ـ ــن
ُ
ُ
الص ــحابة علـ ــى أنـ ــه ال جي ــوز أن خيلـ ـ َـو املسـ ــلمون مـ ــن خليف ــة أكثـ ــر مـ ــن ثالثـ ــة
أيام بلياليها ،وإ اع الصحابة دليل شرعي كالكتاب والسنة.
أخ ـ ــرج البخ ـ ــاري م ـ ــن طري ـ ــق املِ ْس ـ ـ َـور ب ـ ــن خمرم ـ ــة ق ـ ــال« :ط ـ ــرقين عب ـ ــد
الـ ــرمحن بعـ ــد هصـ ــع مـ ــن الليـ ــل ،فضـ ــرب البـ ــاب حـ ــإ اسـ ــتيقظت ،فقـ ــال أرا
نائم ـ ـ ـا ،ف ـ ـ ـواهلل مـ ـ ــا اكتحلـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ه الـ ـ ــثالن بكثـ ـ ــري نـ ـ ــوم» أي ثـ ـ ــالن ليـ ـ ــال.
فلما صلى الناس الصبح ات بيعة عثمان.
ولـ ـ ـ ـ ـ لس ،ف ـ ـ ـ ــإن عل ـ ـ ـ ــى املس ـ ـ ـ ــلمني عن ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ـ ور مرك ـ ـ ـ ــز اخلليف ـ ـ ـ ــة ،أن
ينش ـ ـ ـ لوا يف بيعـ ـ ــة اخلليفـ ـ ــة الت ـ ـ ـان وينصزوهـ ـ ــا خـ ـ ــالل ثالثـ ـ ــة أيـ ـ ــام ،أمـ ـ ــا إنيا َمل
ينش ـ ـ لوا ببيع ـ ــة اخلليفـ ــة ب ـ ــل قض ـ ــي علـ ــى اخل ـ ــالفة وقع ـ ــدوا عنهـ ــا ،فه ـ ــم همث ـ ــون
منـ ـ ـ القض ـ ــاء عليه ـ ــا وقع ـ ـ ِ
ـودهم عنه ـ ــا ،كم ـ ــا ه ـ ــو ح ـ ــادن الي ـ ــوم ،فاملس ـ ــلمون
همث ـ ــون لع ـ ــدم إق ـ ــامتهم اخلالف ـ ــة من ـ ـ إل ـ ــاء اخلالف ـ ــة يف  05رج ـ ــب 3150ه ـ ــ،
إ أن يقيموهـ ـ ــا ،وال ي ـ ـ ـوأ مـ ـ ــن اإل إال مـ ـ ــن تلـ ـ ــبس بالعمـ ـ ــل اجلـ ـ ــاد هلـ ـ ــا مـ ـ ــع
اعـ ــة خملصـ ــة صـ ــادقةع فب ـ ـ لس ينصـ ــو مـ ــن اإل  ،وهـ ــو إ عظـ ــيم كمـ ــا بيّن ـ ــه
حـ ــديض رسـ ــول اهلل  ...« : وم ـ ــن م ـ ــات ول ـ ــيس فـ ــي عنق ـ ــه بيع ـ ــة م ـ ــات ميت ـ ــة
جاهلية» للداللة على عظم اإل .
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ثانيا :المعاونون (وزراء التفويض)
يمـل أعبـاء
املعاونون هـم الـوزراء الـ ين يُعيّـنهم اخلليفـة معـه ،ليعـاونوه يف ّ
اخلـ ـ ــالفة ،والقي ـ ــام مبس ـ ــؤولياكا .فكث ـ ــرة أعب ـ ــاء اخل ـ ـ ـالفة ،وخباص ـ ــة كلم ـ ــا ك ـ ــوت
وتوســعت دولــة اخلــالفة ،ينــوء اخلليفــة حبملهــا وحــده ،فيحتــاج إ َمــن يعاونــه يف
محلها ،والقيام مبسؤولياكا.
وال يصح تسميتهم (وزراء) دون تقييـد ،حـإ ال يلتـبس مـدلول الـوزير يف
اإلسالم مع مدلول الوزير يف األنظمة الوضـعية احلاليـة علـى األسـاس الـدميقراطي
الرأمسان العلما  ،أو لريه من األنظمة اليت نشهدها يف العصر احلاضر.
ووزي ــر التف ــويض ،أو مع ــاون التف ــويض ،ه ــو ال ــوزير الـ ـ ي يعين ــه اخلليف ــة
ليتحم ــل مع ــه مس ــؤولية احلك ــم والس ــلئان ،فيفـ ـوض إلي ــه ت ــدبري األم ــور برأي ــه،
وإمضــاءها حســب اجتهــاده وفــق أحكــام الشــرع ،فيقلــده اخلليفــة عمــوم النظــر
والنيابة.
أخرج احلاكم والرتم ي عن أ سعيد اخلُ ْدري قال :قال رسول اهلل
« : وزيراي من السماء جبريئ وميكائيئ ،ومن األرض أبو بكر وعمر» ،وكلمة
الوزير يف احلديض تعين الـ ُمـعني واملساعد ،ال ي هو املعىن الل وي ،وقد
استعمل القرهن الكرل كلمـة (وزيـر) مـ ا املعىن الل وي ،قال تعا   :
 ،    أي ُمعينا ومساعدا .وكلمة (وزير) يف احلديض مئلقة
تشمل أي معونة ،وأية مساعدة ،يف أي أمر من األمور ،ومنها إعانة اخلليفة
يف مسؤولية اخلـالفة وأعماهلا .وحديض أ سعيد ليس خمتصا باملعاونة يف
احلكمع ألن جويل وميكائيل وزيري رسول اهلل  من السماء ،ال عالقة هلما
مبعاونته يف مسؤولية احلكم وأعمالهع هل ا فإن كلمة« :وزيراي» يف احلديض ال
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تدل إال على املعىن الل وي ال ي هو ُمعينان ن .ويفهم من احلديض جواز
تعدد املعاونني.
ومع أن أبا بكر وعمر مل يظهر عليهمـا القيـام بأعبـاء احلكـم مـع الرسـول
 ، إال أن جعلهما وزيرين له ،جيعل هلما صالحية معاونتـه يف كـل شـيء دون
يدي ــد ،مب ــا في ــه ش ــؤون احلك ــم وأعمال ــه .وق ــد اس ــتوزر أب ــو بك ــر بع ــد أن ت ــو
اخلـالفة عمر بن اخلـئاب معـاونا له ،وكانت معـاونته له ظاهرة.
وبعــد أن تــو اخل ــالفة عمــر ،كــان عثمــان وعلــي معــاونني لــه ،إال أنــه مل
يكــن يظهــر أن أي ـا منهمــا كــان يقــوم بأعمــال املعاونــة لعمــر يف شــؤون احلكــم،
وكــان وض ـعهما أش ـبه بوض ـع أ بكــر وعمــر مــع الرس ـول  . ويف أيــام عثمــان
كان علي ومروان بـن احلك ـم مع ـاونني ل ـه ،إال أن علـي ـا كـان مبـتـع ـدا لعـدم رضـاه
عن بعض األعمـال ،لكـن مـروان بـن احلكـم كـان ظـاهرا قيامـه مبعاونـة عثمـان يف
أعمال احلكم.
وإنيا كان معـاون التفـويض وزيـر صـدق فإنـه يكـون نيا نفـع كبـري للخليفـة،
حيــض يـ كره بكــل خــري ويعينــه عليــه .عــن عائشــة  قالــت :قــال رســول اهلل
« : إذا أراد اهلل بــاألمير خيــرا جعــئ لــه وزيــر صــدم ،إن نســي َّ
ذكــره ،وإن ذكــر
أعانه .وإذا أراد اهلل به غير ذل جعئ له وزير سوء ،إن نسي لم ِّ
يذكره ،وإن ذكر لم

يعنــه» رواه أمحــد .وقــال النــووي إســناده جيــد .ورواه الب ـزار بإســناد قــال اهليثمــي
رجاله رجال الصحيح.
وم ـ ــن دراس ـ ــة عم ـ ــل املع ـ ــاون عل ـ ــى عه ـ ــد الرس ـ ــول  وعه ـ ــد اخللف ـ ــاء
الراش ـ ــدين ،ـ ــد أن املع ـ ــاون ميك ـ ــن أن يكل ـ ــف يف مس ـ ــائل معين ـ ــة ،يك ـ ــون ل ـ ــه
عم ـ ــوم النظ ـ ــر فيه ـ ــا ،أو يف ك ـ ــل املس ـ ــائل بعم ـ ــوم النظ ـ ــر فيه ـ ــا .وك ـ ـ لس ميك ـ ــن
أن يع ـ ــني يف مك ـ ــان يك ـ ــون ل ـ ــه عم ـ ــوم النظ ـ ــر في ـ ــه ،أو يف ع ـ ــدة أمكن ـ ــة بعم ـ ــوم
22

النظـ ــر فيه ـ ــا .أخ ـ ــرج الشـ ــيخان م ـ ــن طري ـ ــق أ هريـ ــرة ق ـ ــال« :بع ـ ــث رس ـ ــول اهلل

 عم ـ ــر عل ـ ــى الص ـ ــدمة» .وأخ ـ ــرج اب ـ ــن خزمي ـ ــة واب ـ ــن حب ـ ــان «أن رس ـ ــول اهلل

 حـ ــين رجـ ــع مـ ــن عمـ ــرة الجعرانـ ــة ،بعـ ــث أبـ ــا بكـ ــر علـ ــى الح ـ ـ » .أي أن أب ــا
بكـ ـ ـ ــر وعمـ ـ ـ ــر  ، و ـ ـ ـ ــا وزي ـ ـ ـ ـرا رسـ ـ ـ ــول اهلل  ،كانـ ـ ـ ــا يكلفـ ـ ـ ــان بعمـ ـ ـ ــوم
النظ ـ ــر يف أعم ـ ــال معين ـ ــة ول ـ ــيس يف ك ـ ــل األعم ـ ــال عل ـ ــى عه ـ ــد الرس ـ ــول 
عل ــى ال ــرلم م ــن أنم ــا معاون ــان (وزي ـ ـران) مقل ـ ـدان عم ــوم النظ ــر والنياب ــة كم ــا
تقتضـ ــيه وزارة التفـ ــويض .وك ـ ـ لس كـ ــان عل ـ ـي وعثمـ ــان يف عهـ ــد عمـ ــر .وحـ ــإ
إن ـ ـ ــه يف عه ـ ـ ــد أ بك ـ ـ ــر حي ـ ـ ــض معاون ـ ـ ــة عم ـ ـ ــر أل بك ـ ـ ــر كان ـ ـ ــت ظ ـ ـ ــاهراة يف
عم ـ ــوم النظ ـ ــر والنياب ـ ــة ،لدرج ـ ــة أن ق ـ ــال بع ـ ــض الص ـ ــحابة أل بك ـ ــر ال ن ـ ــدري
أعمـ ـ ــر اخلليفـ ـ ــة أم أنـ ـ ــت ،ومـ ـ ــع نيلـ ـ ــس فقـ ـ ــد وّ أبـ ـ ــو بكـ ـ ــر عمـ ـ ـ َـر القضـ ـ ــاء يف
بعض الفرتات ،كما أخرج البيهقي نيلس بسند قواه احلافظ.
وعلي ـ ــه فإنـ ـ ـه يس ـ ــتفاد م ـ ــن س ـ ــرية الرس ـ ــول  واخللف ـ ــاء الراش ـ ــدين م ـ ــن
بعـ ـ ــده ،أن املعـ ـ ــاون يقل ـ ـ ـد عمـ ـ ــوم النظـ ـ ــر والنيابـ ـ ــة ،ولكـ ـ ــن جيـ ـ ــوز أن خيص ـ ـ ـص
املع ـ ــاون مبك ـ ــان أو عم ـ ــل ،كم ـ ــا فع ـ ــل النـ ـ ـ  م ـ ــع أ بك ـ ــر وعم ـ ــر وكم ـ ــا
فعـ ـ ــل أبـ ـ ــو بكـ ـ ــر مـ ـ ــع عمـ ـ ــر ،كـ ـ ــأن يـ ـ ــون معاون ـ ـ ـ ا ملتابعـ ـ ــة الواليـ ـ ــات الشـ ـ ــمالية
وهخ ـ ـ ــر ملتابعـ ـ ـ ـة الوالي ـ ـ ــات اجلنوبي ـ ـ ــة ،وجي ـ ـ ــوز أن يض ـ ـ ــع األول موض ـ ـ ــع الث ـ ـ ــا ،
والث ـ ـ ــا موض ـ ـ ــع األول ،ويص ـ ـ ــرف هـ ـ ـ ـ ا إ العم ـ ـ ــل الف ـ ـ ــال ونيا إ عم ـ ـ ــل
هخ ـ ـ ــر عل ـ ـ ــى الوج ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ي تقتض ـ ـ ــيه معاون ـ ـ ــة اخلليفـ ـ ـ ـة ،وال حيت ـ ـ ــاج إ تقلي ـ ـ ــد
ـوم النظ ــر
جدي ــد ب ــل يص ــح هن ــا نقل ــه م ــن عم ــل آخ ــرع ألن ــه مقلـ ـد أصـ ـالا عم ـ َ
والنياب ـ ـ ــة ،فك ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ه األعم ـ ـ ــال ض ـ ـ ــمن تقلي ـ ـ ــده معاون ـ ـ ـا .ويف ه ـ ـ ـ ه خيتل ـ ـ ــف
املع ـ ــاون عـ ـ ــن ال ـ ـ ـوان ،فـ ـ ــالوان مقل ـ ـ ـد عمـ ـ ــوم النظـ ـ ــر يف مكـ ـ ــان فـ ـ ــال يُنقـ ـ ــل إ
لـ ـ ــريه ،بـ ـ ــل حيتـ ـ ــاج إ تقليـ ـ ــد جديـ ـ ــدع ألن املكـ ـ ــان اجلديـ ـ ــد لـ ـ ــيس داخ ـ ـ ـالا يف
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التقلي ـ ــد األول .لك ـ ــن املع ـ ــاون مقلـ ـ ـ لد عم ـ ــوم النظ ـ ــر والنياب ـ ــة فيص ـ ــوز نقل ـ ــه م ـ ــن
مك ـ ــان إ مك ـ ــان دون حاج ـ ــة إ تقلي ـ ــد جدي ـ ــد ،حي ـ ــض ه ـ ــو مقل ـ ــد أص ـ ـ ـالا
عموم النظر والنيابة يف يع األعمال.
َ
ــا ســبق يتبــني أن اخلليفــة يقلــد معاونــه النيابــة عنــه يف كــل أرجــاء الدولــة
مــع عمــوم النظــر يف كــل األعمــال ،ومــع نيلــس فلــه أن يكلفــه بعمــل معــني :مــثالا
هـ ا لواليــات املشــرق ،ونيلــس لواليــات امل ــرب وهكـ ا .وتظهــر ضــرورة نيلــس يف
حالة كون الوزراء أكثر من واحد حإ ال تتعارض أعماهلم.
وحيض إن حاجة اخلليفة ،وخباصة مع اتساع الدولة ،سـتكون ألكثـر مـن
وزي ــر ،وجع ــل عم ــل ك ــل م ـنهم يف ك ــل أرج ــاء الدول ــة س ـ ِ
ـيوجد مش ــاكل يف قي ــام
الــوزراء بعملهــمع الحتمــال التــداخل مــا دام لكــل مــنهم (عمــوم النظــر والنيابــة)،
ل لس فنحن نتبىن:
م ــن حي ــض التقلي ــد :يقلـ ـد املع ــاون عم ــوم النظ ــر والنياب ــة يف ك ــل أرج ــاء
الدولة.
وم ــن حي ــض العم ــل :يكل ــف املع ــاون بعم ــل يف ج ــزء م ــن الدول ــة أي أن
الواليــات تقســم ب ــني املعــاونني فيك ــون ه ـ ا معــاون اخلليف ــة يف املش ــرق ،ونيل ــس
معاون اخلليفة يف امل رب ،وهخر معاونا له يف والية الشمال وهك ا.
ومــن حي ــض النقــل :يُنق ــل املع ــاون مــن مك ــان إ هخ ــر ،وم ــن عم ــل إ
هخـ ــر ،دون احلاجـ ــة إ تقليـ ــد جديـ ــد ،بـ ــل بتقليـ ــده األولع ألن أصـ ــل تقليـ ــده
معاونا يشمل كل عمل.

شـروط معـاون التفويض
يشــرتط يف معــاون التفــويض مــا يشــرتط يف اخلليفــة ،أي أن يكــون رجـالا،
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حـرا ،مســلما ،بال ـا ،عــاقالا ،عــدالا ،قــادرا مــن أهــل الكفايــة فيمــا ُوكِــل إليــه مــن
أعمال.
وأدلة ه ه الشروط هي أدلة اخلليفةع ألن عمل املعاون من احلكم،
فيصب أن يكون رجالاع لقوله عليه السالم« :لن يفلح موم ولّوا أمرهم امرأة»
رواه البخاري من طريق أ بكرة .وأن يكون حراع ألن العبد ال ميلس أمر
نفسه فال ميلس أن يتو أمر لريه ،وأن يكون بال اع لقول الرسول « : رفع
القلم عن ثالثة عن النائم حتى يستيقل ،وعن الصبي حتى يبل  ،وعن المعتوه حتى

يبرأ» رواه أبو داود .وأن يكون عاقالاع للحديض نفسه« :وعن المعتوه حتى
يبرأ» ،ويف رواية« :وعن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» .وأن يكون

عدالاع ألنه قد اشرتطه اهلل يف الشهادة فقال،      :
فاشرتاطه يف معاون اخلليفة من باب أو  .ويشرتط يف املعاون ك لس أن يكون
يمل
من أهل الكفاية يف أعمال احلكم ،حإ يتمكن من معاونة اخلليفة يف ّ
أعباء اخلـالفة ،ومسؤولية احلكم والسلئان.

عمئ معـاون التفويض
عمــل معــاون التفــويض هــو أن يرفــع إ اخلليفــة مــا يعتزمــه مــن تــدبري،
مئالعة اخلليفة ملا أمضاه من تـدبري ،وأنفـ ه مـن واليـة وتقليـد ،حـإ ال يصـري يف
ص ــالحياته كاخلليف ــة .فعمل ــه أن يرف ــع مئالعت ــه ،وأن ينفـ ـ هـ ـ ه املئالع ــة م ــا مل
يوقفه اخلليفة عن تنفي ها.
وال ـ ــدليل علـ ـ ــى نيل ـ ــس هـ ـ ــو واق ـ ــع املعـ ـ ــاون أيض ـ ـ ـا مـ ـ ــن أن ـ ــه نائـ ـ ــب عـ ـ ــن
اخلليفـ ــة فيمـ ــا كلـ ــف بـ ــه .والنائـ ــب إأـ ــا يقـ ــوم بالعمـ ــل نيابـ ــة عمـ ــن أنابـ ــه ،فـ ــال
يس ــتقل ع ــن اخلليف ــة ،ب ــل يئالع ــه يف ك ــل عم ــل ،اامـ ـا كم ــا ك ــان يفع ــل عم ــر
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م ـ ــع أ بك ـ ــر ح ـ ــني ك ـ ــان وزيـ ـ ـرا ل ـ ــه ،فق ـ ــد ك ـ ــان يئ ـ ــالع أب ـ ــا بك ـ ــر فيم ـ ــا يـ ـ ـراه.
وينف ـ ـ حسـ ــب مـ ــا يـ ــرى .ولـ ــيس معـ ــىن مئالعتـ ــه اسـ ــتو انه يف كـ ــل جزئيـ ــة مـ ــن
اجلزئي ـ ـ ــات ،ف ـ ـ ــإن ه ـ ـ ـ ا خي ـ ـ ــالف واق ـ ـ ــع املع ـ ـ ــاون ،ب ـ ـ ــل مع ـ ـ ــىن مئالعت ـ ـ ــه ه ـ ـ ــو أن
ي ـ ـ ـ اكره يف األمـ ـ ــر ،كحاجـ ـ ــة واليـ ـ ــة مـ ـ ــن الواليـ ـ ــات إ تعي ـ ـ ــني وال ق ـ ـ ــدير ،أو
إزال ــة م ــا يش ــكو من ــه الن ــاس م ــن قل ــة الئع ــام يف األسـ ـواق ،أو ل ــري نيل ــس م ــن
يـ ــع شـ ــؤون الدولـ ــة .أو أن يعـ ــرض عليـ ــه ه ـ ـ ه األمـ ــور جم ـ ـرد عـ ــرض ،حبيـ ــض
يئلـ ــع عليهـ ــا ويقـ ــف علـ ــى مـ ــا تعنيـ ــه ،فتكـ ــون ه ـ ـ ه املئالعـ ــة كافيـ ــة ألن يقـ ــوم
بك ـ ـ ــل م ـ ـ ــا ورد فيه ـ ـ ــا بك ـ ـ ــل تفص ـ ـ ــيالته ،م ـ ـ ــن ل ـ ـ ــري حاج ـ ـ ــة إ ص ـ ـ ــدور اإلنين
بالعمـ ـ ــل .ولكنـ ـ ــه إنيا صـ ـ ــدر األمـ ـ ــر بعـ ـ ــدم تنفي ـ ـ ـ ه ـ ـ ـ ه املئالعـ ـ ــة ال يصـ ـ ــح أن
ينفـ ـ ـ ها .فاملئالع ـ ــة ه ـ ــي جم ـ ــرد ع ـ ــرض األم ـ ــر ،أو امل ـ ـ ـ اكرة ب ـ ــه ،ول ـ ــيس أخ ـ ـ ـ
اإلنين بالقيام به .وله أن ينف املئالعة ما مل يوقفه اخلليفة عن تنفي ها.
وجيـ ـ ــب علـ ـ ــى اخلليفـ ـ ــة أن يتصـ ـ ــفح أعمـ ـ ــال معـ ـ ــاون التفـ ـ ــويض وتـ ـ ــدبريه
ل م ـ ــور ،ليق ـ ـ ّـر منه ـ ــا املواف ـ ــق للصـ ـ ـواب ،ويس ـ ــتدر اخلئ ـ ــأع ألن ت ـ ــدبري ش ـ ــؤون
األُم ـ ـ ــة موك ـ ـ ــول للخليف ـ ـ ــة ،وحمم ـ ـ ــول عل ـ ـ ــى اجته ـ ـ ــاده ه ـ ـ ــوع ونيل ـ ـ ــس حل ـ ـ ــديض
املسـ ــؤولية عـ ــن الرعيـ ــة ،وهـ ــو قول ـ ــه عليـ ــه الصـ ــالة والسـ ــالم« :اإلم ـ ــام راع وه ـ ــو
مس ــؤول ع ــن رعيت ــه» .فاخلليف ــة موك ــول إلي ــه ت ــدبري األم ــور ،وه ــو مس ــؤول ع ــن
الرعي ـ ــة ،ومع ـ ــاون التف ـ ــويض ل ـ ــيس مس ـ ــؤوالا ع ـ ــن الرعي ـ ــة ،ب ـ ــل مس ـ ــؤول فق ـ ــا
عم ــا يق ــوم ب ــه م ــن أعم ــال ،واملس ــؤولية ع ــن الرعي ــة إأ ــا ه ــي للخليف ــة وح ــدهع
ولـ ـ ـ لس ك ـ ــان واجبـ ـ ـا علي ـ ــه أن يتص ـ ــفح أعم ـ ــال املع ـ ــاون وت ـ ــدبريه ،ح ـ ــإ يق ـ ــوم
مبس ــؤوليته ع ــن الرعي ــة .وأيضـ ـا ف ــإن مع ــاون التف ــويض ق ــد خيئـ ـ  ،ف ــال ب ــد م ــن
أن يس ـ ـ ــتدر اخلئ ـ ـ ــأ ال ـ ـ ـ ي يق ـ ـ ــع من ـ ـ ــه ،فك ـ ـ ــان ال ب ـ ـ ــد م ـ ـ ــن أن يتص ـ ـ ــفح ي ـ ـ ــع
أعمالـ ــهع فمـ ــن أجـ ــل ه ـ ـ ين األم ـ ـرين :القيـ ــام باملسـ ــؤولية عـ ــن الرعيـ ــة ،واسـ ــتدرا
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اخلئ ـ ــأ م ـ ــن مع ـ ــاون التف ـ ــويض ،وج ـ ــب عل ـ ــى اخلليف ـ ــة أن يتص ـ ــفح ي ـ ــع أعم ـ ــال
املعاون.
فــإنيا دبــر معــاون التفــويض أمـرا وأقــره اخلليفــة ،فــإن لــه أن ينفـ ه كمــا أقــره
اخلليف ــة ل ــيس بزي ــادة وال نقص ــان .ف ــإن ع ــاد اخلليف ــة وع ــارض املع ــاون يف رد م ــا
أمضــاه ينظــر ،فــإن كــان يف حكــم نف ـ ه علــى وجهــه ،أو مــال وضــعه يف حق ـه،
فرأي معاون التفويض هـو النافـ ع ألنـه باألصـل رأي اخلليفـة ،ولـيس للخليفـة أن
يســتدر مــا نفـ مــن أحكــام ،وأنفــق مــن أمـوال .وإن كــان مــا أمضــاه املعــاون يف
ل ــري نيل ــس ،مث ــل تقلي ــد وال ،أو هي ــز ج ــيش ،ج ــاز للخليف ــة معارض ــة مع ــاون
التفــويض ،وينف ـ رأي اخلليفــة ،ويل ــى عمــل املعــاونع ألن للخليفــة احلــق يف أن
يستدر نيلس من فعل نفسه ،فله أن يستدركه من فعل معاونه.
فه ـ ـ ـ ـ ا وص ـ ـ ـ ــف لكيفي ـ ـ ـ ــة قي ـ ـ ـ ــام مع ـ ـ ـ ــاون التف ـ ـ ـ ــويض بأعمال ـ ـ ـ ــه ،وكيفي ـ ـ ـ ــة
تَص ـ ـ ّفح اخلليفـ ــة ألعمـ ــال املعـ ــاون ،وه ـ ـ ا مـ ــأخوني ـ ــا جيـ ــوز للخليفـ ــة أن يرجـ ــع
عن ـ ـ ــه ،وم ـ ـ ــا ال جي ـ ـ ــوز ل ـ ـ ــه أن يرج ـ ـ ــع عن ـ ـ ــه م ـ ـ ــن األعم ـ ـ ــالع ألن عم ـ ـ ــل مع ـ ـ ــاون
التف ـ ــويض يعت ـ ــو عم ـ ـ ـالا للخليف ـ ــة .وبي ـ ــان نيل ـ ــس أن ـ ــه جي ـ ــوز ملع ـ ــاون التف ـ ــويض
فيم ـ ــا أني ـ ــب في ـ ــه :أن حيكـ ـ ــم بنفس ـ ــه ،وأن يقلّ ـ ــد احلكـ ـ ــام ،كم ـ ــا جي ـ ــوز نيلـ ـ ــس
للخليفـ ـ ـ ــةع ألن ش ـ ـ ـ ــروط احلكـ ـ ـ ــم في ـ ـ ـ ــه ُمعتَـ ـ ـ ــوة .وجي ـ ـ ـ ــوز أن ينظ ـ ـ ـ ــر يف املظ ـ ـ ـ ــامل
ويس ـ ــتنيب فيه ـ ــاع ألن ش ـ ــروط املظ ـ ــامل في ـ ــه ُمعتَ ـ ــوة .وجي ـ ــوز أن يت ـ ــوّ اجله ـ ـ ـاد
ـوة .وجي ـ ــوز أن
بنفس ـ ــه ،وأن يُقلّ ـ ــد َم ـ ــن يت ـ ــوالهع ألن ش ـ ــروط احل ـ ــرب في ـ ــه ُمعت ـ ـ َ
يباشـ ـ ــر تنفي ـ ـ ـ األمـ ـ ــور الـ ـ ــيت دبرهـ ـ ــا ،وأن يسـ ـ ــتنيب يف تنفي ـ ـ ـ هاع ألن ش ـ ـ ــروط
ال ـ ـرأي والت ـ ــدبري في ـ ــه ُمعت ـ ـ َـوة .إال أن نيل ـ ــس ال يع ـ ــين أن م ـ ــا ق ـ ــام ب ـ ــه املع ـ ــاون ال
يص ــح للخليف ــة أن يل ي ــه م ــا دام ــت ق ــد رفع ــت مئالعت ــه إلي ــه ،ب ــل معن ــاه أن ــه
ميلـ ــس مـ ــا للخليفـ ــة مـ ــن صـ ــالحيات فيمـ ــا كلـ ــف مـ ــن أعمـ ــال ،ولكـ ــن بالنيابـ ــة
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عـ ــن اخلليفـ ــة ،ولـ ــيس باالسـ ــتقالل عنـ ــهع فيصـ ــوز للخليفـ ــة أن يعـ ــارض املعـ ــاون
يف رد م ــا أمض ــاه ،وإل ــاء م ــا ق ــام ب ــه م ــن أعم ــال .ولك ــن يف ح ــدود م ــا جي ــوز
للخليف ــة أن يرجـ ــع عمـ ــا يقـ ــوم ب ــه هـ ــو نفسـ ــه مـ ــن أعم ــال .فـ ــإن كـ ــان املعـ ــاون
ق ـ ـ ــد نـَ ّفـ ـ ـ ـ حكمـ ـ ـ ـا عل ـ ـ ــى وجه ـ ـ ــه ،أو وض ـ ـ ــع م ـ ـ ــاالا يف حق ـ ـ ــه ،وج ـ ـ ــاء اخلليف ـ ـ ــة
وعـ ـ ــارض املعـ ـ ــاون يف نيلـ ـ ــس بعـ ـ ــد التنفي ـ ـ ـ  ،فـ ـ ــال قيمـ ـ ــة ملعارضـ ـ ــته ،بـ ـ ــل يُن ّف ـ ـ ـ
ـرد رأي اخلليف ـ ــة واعرتاض ـ ــهع ألن ـ ــه باألص ـ ــل رأي ـ ــه ،وه ـ ــو يف
عم ـ ــل املع ـ ــاون ،وي ـ ـ ّ
ـح لـ ــه أن يرجـ ــع عـ ــن رأيـ ــه يف نيلـ ــس ،أو يل ـ ــي مـ ــا
مثـ ــل ه ـ ـ ه األح ـ ـوال ال يصـ ـ ّ
َمتّ تنفيـ ـ ـ هع ف ـ ــال يص ـ ــح أن يُل ـ ــي عم ـ ــل معاون ـ ــه فيه ـ ــا .أم ـ ــا إن ك ـ ــان املع ـ ــاون
ق ـ ــد قَـلّـ ــد والي ـ ـ ا ،أو موظفـ ـ ـ ا ،أو قائ ـ ــد ج ـ ــيش ،أو ل ـ ــري نيل ـ ــس م ـ ــن التقلي ـ ــد ،أو
كـ ـ ـ ـ ــان قـ ـ ـ ـ ــد وضـ ـ ـ ـ ــع سياسـ ـ ـ ـ ــة اقتصـ ـ ـ ـ ــادية ،أو خئـ ـ ـ ـ ــة عسـ ـ ـ ـ ــكرية ،أو خمئئ ـ ـ ـ ـ ـا
للصـ ـ ــناعة ،أو مـ ـ ــا شـ ـ ــاكل نيلـ ـ ــس ،فإنـ ـ ــه جيـ ـ ــوز للخليفـ ـ ــة أن يل يـ ـ ــهع ألن ـ ـ ــه وإن
ك ــان يعت ــو رأي اخلليف ــة ،ولكن ــه ــا جي ــوز للخليف ــة أن يرج ــع عن ــه ل ــو ق ــام ب ــه
ه ــو نفس ــهع فيص ــوز ل ــه أن يُل ــي عم ــل نائب ــه في ــه ،فف ــي هـ ـ ه احل ــال جي ــوز أن
يُل ـ ــي أعم ـ ــال املع ـ ــاون .والقاع ـ ــدة يف نيل ـ ــس ه ـ ــي :ك ـ ــل م ـ ــا ج ـ ــاز للخليف ـ ــة أن
يسـ ــتدركه مـ ــن فعـ ــل نفسـ ــه جـ ــاز لـ ــه أن يسـ ــتدركه مـ ــن فعـ ــل معاونـ ــه ،وكـ ــل مـ ــا
مل جيـ ــز للخليف ـ ــة أن يسـ ــتدركه م ـ ــن فعـ ــل نفس ـ ــه ال جيـ ــوز ل ـ ــه أن يسـ ــتدركه م ـ ــن
فعل معاونه.
وال خيصـ ــص معـ ــاون التفـ ــويض بـ ــأي دائـ ــرة مـ ــن اجلهـ ــاز اإلداري كـ ــدائرة
املعـ ــارف مـ ــثالا ،ألن ال ـ ـ ين يباشـ ــرون األمـ ــور اإلداريـ ــة أج ـ ـراء وليس ـ ـوا حكام ـ ـا،
ومعــاون التف ــويض حــاكم ،ول ــيس بــأجري ،فعملــه رعايــة الش ــؤون ،ول ــيس القيــام
باألعمال اليت يستأجر األجراء للقيام ما.
ومـن هنـا جـاء عـدم مباشـرته األمـور اإلداريـة .ولـيس معـىن هـ ا أنـه ـنوع
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مــن القيــام بــأي عمــل إداري ،بــل معنــاه أنــه ال خيــتص بأعمــال اإلدارة ،بــل لــه
عموم النظر.

تعيين المعاونين وعـزلهم
يعــني املعــاون ويُعــزل بــأمر مــن اخلليفــة .وعنــد وفــاة اخلليفــة فـإن املعــاونني
تنتهــي واليــتهم ،وال يســتمرون يف عملهــم إال فــرتة األمــري املؤقــت .حيتــاجون
إ تقليد جديد مـن اخلليفـة اجلديـد كـي يسـتمروا يف عملهـم .وال حيتـاجون إ
قرار بالعـزلع ألن واليـتـهـم يف حكم املنتهية بوفاة اخلليفة الـ ي اختـ هم معـاونني
له.
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ثالثا :وزراء التنفيذ
وزيــر التنفي ـ هــو الــوزير ال ـ ي يُعيّنــه اخلليفــة ليكــون معاون ـا لــه يف التنفي ـ
واملالحق ــة واألداء ،ويكـ ــون وس ــيئا بـ ــني اخلليف ــة وبـ ــني أجه ــزة الدولـ ــة والرعايـ ــا
واخل ــارج :ي ــؤدي عن ــه ،وي ــؤدي إلي ــه .فه ــو ُمعِــني يف تنفي ـ األم ــور ،ول ــيس ب ـوال
عليهــا ،وال متقلــد هلــا .فعملــه مــن األعمــال اإلداريــة ،ولــيس مــن احلكــم .ودائرتــه
هي جهاز لتنفي ما يصدر عن اخلليفة للصهات الداخلية ،واخلارجية ،ولرفـع مـا
يَـ ِرد إليــه مــن ه ـ ه اجلهــات ،فهــي وســيئة بــني اخلليفــة وبــني لــريه :تُـؤدي عنــه،
وتُؤدي إليه.
وق ــد ك ــان وزي ــر التنفيـ ـ يس ــمى (الكات ــب) عل ــى عه ــد رس ــول اهلل 
واخللفــاء الراشــدين ،صــار يس ـمى صــاحب دي ـوان الرســائل أو املكاتبــات،
اســتقر علــى كاتــب اإلنشــاء أو صــاحب دي ـوان اإلنشــاء ،مســي (وزيــر تنفي ـ )
عند الفقهاء.
واخلليف ــة ح ــاكم يق ــوم ب ــاحلكم والتنفيـ ـ  ،ورعاي ــة ش ــؤون الن ــاس .والقي ــام
بــاحلكم والتنفي ـ والرعايــة حيتــاج إ أعمــال إداريــة ،وه ـ ا يقتضــي إجيــاد جهــاز
خـ ــا  ،يكـ ــون مـ ــع اخلليفـ ــة إلدارة الشـ ــؤون الـ ــيت حيتاجهـ ــا للقيـ ــام مبسـ ــؤوليات
اخل ــالفة ،فاقتضــى إجيــاد ُمعــاون للتنفي ـ يُعيّنــه اخلليفــة ،يقــوم بأعمــال اإلدارة ،ال
بأعمــال احلكــم ،فعملــه ُمعاونــة اخلليفــة يف اإلدارة ،ال يف احلكــم ،فلــيس لــه أن
يق ــوم ب ــأي عم ــل م ــن أعم ــال احلك ــم ،كمع ــاون التف ــويض ،ف ــال يُع ــني واليـ ـ ا وال
عـ ــامالا ،وال يرعـ ــى شـ ــؤون النـ ــاس ،وإأـ ــا عملـ ــه إداري لتنفي ـ ـ أعمـ ــال احلكـ ــم،
وأعمال اإلدارة اليت تصدر عن اخلليفة ،أو تصدر عن معاون التفـويض .ولـ لس
أطلــق عليــه معــاون تنفيـ  .والفقهــاء كــانوا يئلقــون عليــه وزيــر تنفي ـ  ،أي معــاون
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تنفي ـ  ،علــى أســاس أ ّن كلمــة وزيــر تُئلــق ل ــة علــى املعــني .وقــالوا :ه ـ ا الــوزير
وســيا بــني اخلليفــة وبــني الرعايــا والــوالة ،يـُـؤدي عنــه مــا َأمــر ،ويُن ّف ـ مــا صــدر،
وخيــو بتقليــد الــوالة ،و هيــز اجلــيش واحلُمــاة ،ويعــرض علــى
وُميضــي مــا حكــمُ ،
ِ
ـؤمر بــه .فهــو
اخلليفــة مــا ورد مــنهم ،ومــا ـ ّدد مـن َحــدن ُملــم ليعمــل فيــه مبــا يـُ َ
معــني يف تنفي ـ األمــور ،ولــيس ب ـوال عليهــا ،وال متقلــد هلــا .فهــو أشــبه ب ـرئيس
ديوان راساء الدول يف الوقت احلاضر.
ومبا أن معاون التنفي متصل مباشرة مع اخلليفة ،كمعاون التفويض،
وهو من بئانة اخلليفة ،وعمله لصيق باحلاكم (اخلليفة) ،ويقتضي عمله مئالعة
اخلليفة واالجتماع به اجتماع ا معزوالا يف أي وقت من الليل أو النهار ،وه ا ال
يتناسب مع ظروف املرأة وفق أحكام الشرع ،ل لس فإن معاون التنفي يكون
رجالا .ك لس ال جيوز أن يكون معاون التنفي كافرا ،بل جيب أن يكون
مسلماع لكونه من بئانة اخلليفةع لقوله سبحانه وتعا     :
             

 ،      فالنهي عن اختاني اخلليفة بئانةا له
من لري املسلمني صريح يف ه ه اآيةع ل لس ال جيوز أن يكون معاون التنفي
كافرا ،بل جيب أن يكون مسلما ،لكونه متصالا مباشرة مع اخلليفة ،ال ينفصل
عنه ،كمعاون التفويض .وجيوز أن يكون معاون التنفي أكثر من واحد حسب
احلاجة ،وحسب العمل ال ي يكون فيه وسيئا بني اخلليفة ولريه.
واألمــور الــيت يكــون معــاون التنفي ـ وســيئا فيهــا بــني اخلليفــة ولــريه هــي
أربعة أمور:
 3ـ العالقـات الدوليـة .سـواء أكـان اخلليفـة يتوالهـا مباشـرة ،أم يعـني هلـا
دائرة للخارجية تتوالها.
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 0ـ اجليش أو اجلند.
 1ـ أجهزة الدولة لري اجليش.
 5ـ العالقات مع الرعية.
ونيل ــس ه ــو واق ــع األعم ــال ال ــيت يق ــوم م ــا مع ــاون التنفيـ ـ  ،فه ــو م ــا دام
وسيئ ا بني اخلليفة ولريه فإنه يكـون جهـاز توصـيل مـن اخلليفـة ،وجهـاز توصـيل
إ اخلليف ــة .وم ــع كون ــه جه ــاز توص ــيل فإن ــه يالح ــق م ــا يقتض ــي املالحق ــة م ــن
أعمال جهاز الدولة.
واخلليفـة هــو احلــاكم الفعلـي ،وهــو الـ ي يباشـر بنفســه احلكــم ،والتنفيـ ،
ورعايــة شــؤون النــاسع ول ـ لس فإنــه دائــم االتصــال جبهــاز احلكــم ،وبالعالقــات
الدولي ــة ،وباألُم ــة ،ويص ــدر أحكامـ ـا ،ويتخـ ـ قـ ـرارات ،ويق ــوم بأعم ــال رعاي ــة،
ويَئلع على َسـ ْري جهاز احلكم ،وما يعرتضـه ،ومـا حيتـاج إليـه ،كمـا أنـه إليـه يُرفَـع
ما يَرد ِمن األُمة ِمن مئالب ،وشكايات ،وشؤون ،وهو يُتابع األعمـال الدوليـةع
ول ـ لس ك ــان ِم ــن واق ــع ه ـ ه األعم ــال أن يك ــون مع ــاون التنفي ـ وس ــيئ ا فيه ــا،
يؤديها عن اخلليفـة ،ويؤديهـا إ اخلليفـة .وباعتبـار أن مـا يصـدر ِمـن اخلليفـة إ
األجهزة ،وما يَِرد من األجهزة إ اخلليفـة حيتـاج إ ُمتابَعـة لتنفيـ هع لـ لس كـان
علــى معــاون التنفي ـ أن يقــوم م ـ ه املتابعــة ،حــإ يــتم التنفي ـ  ،فيُتَــابع اخلليفــة،
يكف عن املتابعة إال إنيا طَلَب اخلليفة منـه نيلـس ،فعليـه أن
ويُتابع األجهزة ،وال ّ
أمره هو الناف .
ميتثل ألمره ،وأن يقف عن املتابعةع ألن اخلليفة هو احلاكم ،و ُ
وأمــا مــا يتعلــق بــاجليش والعالقــات الدوليــة فه ـ ه مــن األمــور الــيت ي لــب
عليه ــا الس ـ ـرية ،وه ــي مـ ــن اختص ــا اخلليفـ ــةع ل ـ ـ لس ال يالحقهـ ــا ،وال يُتـ ــابِع
تنفيـ ها إال إنيا طلــب منــه اخلليفــة أن يالحــق شــيوا منهــا ،فإنــه يالحــق مــا طلــب
منه اخلليفة أن يالحقه فقا ،وال يالحق لريه.
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وأم ــا العالق ــات م ــع الرعي ــة م ــن حي ــض رعايته ــا ،وتنفيـ ـ طلباك ــا ،ورف ــع
الظالمة عنها ،فهي من شأن اخلليفة ،ومن ينيبه ل لس ،وليس ِمـن شـأن معـاون
التنفي  ،فال يقوم باملالحقة إال فيما يئلب منه اخلليفة أن يالحقـه منهـا .فعملـه
بالنسبة هلا األداء ،ولـيس املالحقـة .وهـ ا كلـه تبعـا لواقـع األعمـال الـيت يقـوم مـا
اخلليفة ،وبالتان اليت يقوم ما معاون التنفي .
ومــن أمثلــة أعمــال وزيــر التنفيـ يف عهــد الرســول  واخللفــاء الراشــدين
(ووزير التنفي هو ما يشار إليه بالكاتب يف نيلس العصر):
 -1العالمات الدولية .ومن األمثلة عليها:
 صــلح احلديبيــة رواه البخــاري مــن طريــق املســور ومــروان وفيــه« :ف ــدعا

النبــي  الكاتــب .»...ورواه أبــو يوســف يف كتــاب اخل ـراج قــال أبــو يوســف:
«وحــدثني محمــد بــن اســحق والكلبــي ،زاد بعضــهم علــى بعــض فــي الحــديث ،وفيــه:
ومال :اكتبوا »...ومل ي كر اسم الكاتـب .ورواه ابـن كثـري قـال« :مـال ابـن اسـحق
مال الزهري ...ثم دعا رسول اهلل  علي بن أبي الب  فقال :أكتب.»...
ورواه أب ــو عبي ــد يف األمـ ـوال ع ــن اب ــن عب ــاس وفي ــه « ...فق ــال لعل ــي :أكت ــب ي ــا
علي .»...ورواه احلاكم عن ابن عباس وصححه ووافقه ال ه وفيـه « ...اكتب
يا علي .»...ونص ه ا الصلح مشهور وال حاجة ل كره هنا.
 كتابه  إ هرقـل رواه اجلماعـة إال ابـن ماجـة ،ولفظـه عنـد البخـاري
عــن ابــن عبــاس عــن أ ســفيان« :بســم اهلل الــرحمن الــرحيم ،مــن محمــد عبــد اهلل
ورسـوله إلـى هرمـئ عاـيم الــروم ،سـالم علـى مـن اتبـع الهــدى ،أمـا بعـد ،فـإني أدعــوك

بدعايــة اإلســالم ،أســلم تســلم يؤت ـ اهلل أجــرك مــرتين ،فــإن توليــت فــإن علي ـ إثــم
األريسيين ،ويا أهئ الكتاب تعالوا إلـى كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم ،أن ل نعبـد إل اهلل،
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ول نشــرك ب ــه ش ــيئا ،ول يتخ ــذ بعض ــنا بعض ـا أربابـ ـا م ــن دون اهلل ،ف ــإن تول ــوا فقول ــوا

اشهدوا ب نا مسلمون».
 كتــاب هرقــل إ رســول اهلل  ردا علــى كتابــه .أخــرج أبــو عبيــد يف
األم ـ ـوال ع ــن بكـ ــر ب ــن عب ــد اهلل املـ ــز  ...« :وكت ــب إ رس ــول اهلل  أنـ ــه
مسلم ،وبعض إليه بدنانري .فقال رسـول اهلل  حـني قـرأ الكتـاب :كـذب عـدو
اهلل لــيس بمســلم ،ولكنــه علــى النصــرانية» .قــال احلــافظ يف الفــتح :بســند صــحيح
من مرسل بكر.
 كتــاب أهــل منــب لعمــر ورده عليــه :قــال أبــو يوســف يف كتــاب اخل ـراج:
«وحــدثنا عبــد امللــس بــن جـري عــن عمــرو بــن شــعيب أن أهــل منــب -قــوم مــن
أهل احلرب وراء البحر -كتبوا إ عمر بن اخلئاب  : دعنا نـدخل أرضـس
ــارا وتعش ـرنا .قــال :فشــاور عمــر أصــحاب رســول اهلل  يف نيل ــس فأش ــاروا
عليه بهع فكانوا أول من عُشر من أهل احلرب».
 -2الجيش أو الجند .ومن مكاتباته:
 كتاب أ بكر إ خالد يـأمره باملسـري إ الشـام .قـال أبـو يوسـف يف
كتاب اخلراج« :وكـان خالـد أراد أن يتخـ احلـرية دارا يقـيم مـا ،فأتـاه كتـاب أ
بكر يأمره باملسري إ الشام مددا أل عبيدة واملسلمني.»...
 اســتمداد األجنــاد بالشــام عمــر وكتابــه إلــيهم :روى أمحــد بإســناد رجالــه
رجــال الصــحيح ،وأبــو حــامت بــن حبــان بإســناد صــحيح عــن مســا قــال :مسعــت
عياض ـا األشــعري قــال« :شــهدت الريمــو وعلينــا ســة أم ـراء :أبــو عبيــدة بــن
اجلـرا  ،ويزيــد بــن أ ســفيان ،وابــن حســنة ،وخالــد بــن الوليــد ،وعيــاض ،ولــيس
عيــاض هـ ا بالـ ي حــدن مساكـ ا ،قــال وقــال عمــر :إنيا كــان قتــال فعلــيكم أبــو
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عبيدة .قال :فكتبنا إليه إنه قد جاس إلينا املوت واستمددناه .فكتـب إلينـا :إنـه
قــد جــاء كتــابكم تســتمدو  ،وإ أدلكــم علــى مــن هــو أعــز نص ـرا وأحضــر
جندا ،اهلل عز وجـل فاستنصـروه ،فـإن حممـدا  قـد نصـر يـوم بـدر يف أقـل مـن
ع ـ ــدتكم ،ف ـ ــإنيا أت ـ ــاكم كت ـ ــا ه ـ ـ ا فق ـ ــاتلوهم وال تراجع ـ ــو  .ق ـ ــال :فقاتلن ـ ــاهم
فهزمناهم وقتلناهم أربعة فراس .»...
 وكتب جند الشام إ عمر بن اخلئاب «إنـا إنيا لقينـا العـدو ،ورأينـاهم
قــد كفــروا -أي لئـوا أســلحتهم بــاحلرير -وجــدنا لـ لس رعبـ ا يف قلوبنــا .فكتــب
إلـيهم عمــر :وأنــتم فكفــروا أســلحتكم كمــا يُ َكفـرون أســلحتهم» نيكــره ابــن تيميــة
يف الفتاوى.
 -9أجهزة الدولة األخرى غير الجيش .ومن مراسالت ه ه النوع وكتبه:
 كتاب ــه  يف العش ــر إ مع ــاني :روى حي ــىي ب ــن هدم يف كت ــاب اخلـ ـراج
عن احلكم قال« :كتب رسول اهلل  إ معاني باليمن :فيما سـقت السـماء أو
سقي غيالا العشر ،وما سقي بالغرب فنصف العشر» .وروى عن الشع مثله.
 كتابـه  إ املنـ ر بـن سـاوى يف اجلزيـة .نيكـر أبـو يوسـف يف اخلـراج
عــن أ عبيــدة قــال« :كتــب رســول اهلل  إ املنـ ر بــن ســاوى أن مــن صــلى

صــالتنا ،واســتقبئ مبلتنــا ،وأكــئ ذبيحتنــا ،فــذل المســلم ،لــه ذمــة اهلل وذمــة رســوله،

فمن أحب ذل من المجوس فهو آمن ،ومن أبى فعليه الجزية».
 كتاب أ بكر إ أنس يف فريضة الصدقة عنـدما وجهـه إ البحـرين:
أخــرج البخــاري عــن أنــس «أن أبــا بكــر  كتــب لــه فريضــة الصــدقة الــيت أمــر
اهلل ورسوله .»... 
 كتــاب عمــر إ عمــرو بــن العــا يف عــام الرمــادة ،ورد عمــرو عليــه:
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روى اب ـ ــن خزمي ـ ــة يف ص ـ ــحيحه ،واحل ـ ــاكم وق ـ ــال ص ـ ــحيح عل ـ ــى ش ـ ــرط مس ـ ــلم،
والبيهقــي يف الســنن ،وابــن ســعد يف الئبقــات عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه قــال:
«ملــا كــان ع ــام الرمــادات وأجــدبت ب ــالد العــرب ،كت ــب عم ــر بــن اخلئ ــاب إ
عمرو بن العا  :من عبد اهلل أمري املـؤمنني إ عمـرو بـن العـا  ،إنـس لعمـري
مــا تبــان إنيا مسنــت ومــن قبلــس أن أعصــف أنــا ومــن قبلــي ،ويــا لوثــاه .فكتــب
عمــرو :الســالم عليــس ،أمــا بعــد ،لبيــس لبيــس ،أتتــس عــري أوهلــا عنــد وهخرهــا
عندي ،مع أ أرجو أن أجد سبيالا أن أمحل يف البحر».
 كتــاب حممــد بــن أ بكــر إ علــي بشــأن املرتــدين ،وكتــاب علــي إليــه.
أخــرج ابــن أ شــيبة عــن قــابوس بــن املخــارق عــن أبيــه قــال« :بعــض علــي حممــد
بن أ بكر أمريا على مصر ،فكتب إ علي يسأله عن زنادقة ،منهم مـن يعبـد
الشمس والقمر ،ومنهم من يعبد لري نيلس ،ومنهم من يدعي اإلسالم .فكتـب
إليـه وأمـره يف الزنادقـة أن يقتـل مـن كـان يـدعي اإلسـالم ،ويـرت سـائرهم يعبــدون
ما شااوا».
 -2الكتب الموجهة إلى الرعية بشكئ مباشر .ومنها:
 كتابــه  ألهــل ـران .رواه أبــو داود عــن الســدي عــن ابــن عبــاس،
قال املن ري :ويف مساع السدي مـن ابـن عبـاس نظـر ،ورواه أبـو عبيـد يف األمـوال
عن أ املليح اهل ن ويف هخره« :شهد بذل عثمان بن عفان ومعيقيب ،وكتب».
ورواه أبو يوسف يف اخلراج ،ونيكر أن الكاتب هو امل ـرية بـن شـعبة .نيكـر أبـو
يوسـ ــف كتـ ــاب أ بكـ ــر هلـ ــم وأن الكاتـ ــب هـ ــو امل ـ ــرية ،نيكـ ــر كتـ ــاب عمـ ــر
والكاتـب معيقيـب ،كتـاب عثمـان هلـم والكاتـب مـواله محـران ،كتـاب علــي
والكاتب عبد اهلل بن أ رافع.
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 كتابه  لتمـيم الـداري .نيكـر أبـو يوسـف يف اخلـراج قـال« :مـام تمـيم

الـداري وهــو تمــيم بــن أوس -رجــئ مــن لخــم -فقــال يــا رســول اهلل ،إن لــي جيــرة مــن

الــروم بفلســطين ،لهــم مريــة يقــال لهــا حبــرى ،وأخــرى يقــال لهــا عينــون ،وإن فــتح اهلل
علي الشام فهبهما لي ،فقال :هما لـ  .مـال :فاكتـب لـي بـذل  ،فكتـب لـه :بسـم
اهلل الرحمن الرحيم ،هذا كتـاب مـن محمـد رسـول اهلل لتمـيم بـن أوس الـداري ،أن لـه
مرية حبرى وبيت عينون مريتها كلها ،وسهلها وجبلها وماؤها وحرثهـا وأنبا هـا وبقرهـا
ولعقبه من بعده ،ل يحامه فيها أحـد ،ول يلحـد علـيهم أحـد بالـم ،فمـن خلـم وأخـذ

مــنهم شــيئا فــإن عليــه لعنــة اهلل والمالئكــة والنــاس أجمعــين .وكتــب علــي» .فلمــا ون
أبو بكر كتب هلم كتابـ ا نسـخته« :بسـم اهلل الـرمحن الـرحيم ،هـ ا كتـاب مـن أ
بك ــر أم ــني رس ــول اهلل  الـ ـ ي اس ــتخلف يف األرض ،كتب ــه لل ــداريني ،أن ال
يفسد عليهم ما بيدهم من قرية حوى وعينون ،فمن كـان يسـمع ويئيـع هلل فـال
يفسد منهما شيوا ،وليقم عمودي البابني عليهما ،وليمنعهما من املفسدين».
وللخليفة أن يعني كتاب ا بالقـدر الـ ي حيتاجـه يف مكاتباتـه ،بـل إنـه يصـل
إ حـ ــد الواج ـ ــب إن كـ ــان ال ي ـ ــتم القيـ ــام بالواج ـ ــب إال بتعيي ـ ــنهم .وق ـ ــد نيك ـ ــر
أصــحاب الســري أنــه كــان لرســول اهلل  ح ـوا عشـرين كاتبـ ا .وروى البخــاري
يف صحيحه أن رسول اهلل  أمـر زيـد بـن ثابـت أن يـتعلم كتـاب يهـودع ليقـرأه
علــى النـ  إنيا كتب ـوا إليــه ،فتعلمــه يف ســة عشــر يوم ـ ا .وروى ابــن إســحق
عــن عبــد اهلل بــن الـزبري «أن رســول اهلل  اســتكتب عبــد اهلل ابــن األرمــم بــن عبــد
يغوك ،وكان يجيـب عنـه الملـوك »...وروى البيهقـي عـن عبـد اهلل بـن عمـر 
قـال« :أتــى النبـي  كتــاب رجـئ ،فقــال لعبــد اهلل بـن األرمــم :أجـب عنــي ،فكتــب
جوابه ،ثم مـرأه عليـه فقـال :أصـبت وأحسـنت اللهـم وفقـه» .ونيكـر حممـد بـن سـعد
عن علي بن حممـد املـدائين بأسـانيده أن حممـد بـن مسـلمة هـو الـ ي كتـب لوفـد
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مرة كتابا عـن أمـر رسـول اهلل  ، وكـان عل ّـي ابـن أ طالـب كاتـب العهـود إنيا
عاهــد ،والصــلح إنيا صــاحل .وكــان ُم ْعيقيــب ابــن أ فاطمــة عل ــى خااــه .خــرج
البخــاري يف التــاري مــن طريــق حممــد بــن بشــار عــن جــده معيقيــب قــال« :كــان
خــاتم رســول اهلل  مــن حديــد ملـ ّـون عليــه فضــة كــان بيــدي .وكــان المعيقيــب علــى

خاتم رسول اهلل .» 
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رابعا :الولة
الـوان هــو الشــخص الـ ي يُعيّنــه اخلليفــة حاكمـا علــى واليــة مــن واليــات
دولة اخلـالفة وأمريا عليها.
وتقس ــم ال ــبالد ال ــيت يكمه ــا الدول ــة إ وح ــدات ،وتس ــمى ك ــل وح ــدة
واليــة .وتقســم كــل واليــة إ وحــدات تســمى كــل وحــدة منهــا عمالــة ،ويســمى
كــل مــن يتــو الواليــة والي ـ ا أو أم ـريا ،ويســمى كــل مــن يتــو العمالــة عــامالا أو
حاكما.
وتقســم العمالــة إ وحــدات إداريــة تســمى كــل وحــدة (قصــبة) وتقســم
ك ــل قص ــبة إ وح ــدات إداري ــة أص ـ ر تس ــمى ك ــل وح ــدة (احل ــي) .وص ــاحب
القصبة وك لس صاحب احلي يسمى كل منهما مديرا وعمله من اإلدارة.
ف ــالوالة حك ــام ،إني الوالي ــة هن ــا ه ــي احلك ــم ،ق ــال يف الق ــاموس احمل ــيا:
ص َد ُر ،وبالكس ــر ال ـ ـ ُخئّةُ واإلم ـ َـارة
ن الش ــيءَ وعلي ــه ِواليـ ـةا َوَواليـَ ـةا أو ه ــي ال ـ ـ َم ْ
َ
(وَو َ
السلئا ُن) .وحيض إنم حكام ،فيشرتط فيهم ما يشرتط يف احلـاكم :أن يكـون
و ُّ
الوان رجالا ،حرا ،مسلم ا ،بال ا ،عاقالا ،عدالا ،ومـن أهـل الكفايـة .وهـي يتـاج
إ تقليد من اخلليفة ،أو ـن ينيبـه يف هـ ا التقليـد ،فـال يُع ّـني الـوان إال مـن قِبَـل
اخلليفـ ــة .واألصـ ــل يف ال ِواليـ ــة أو اإلمـ ــارة ،أي يف الـ ـ ُـوالة أو األُم ـ ـراء ،هـ ــو عمـ ــل
الرسول  . فإنـه  ثبـت أنـه َوّ علـى البلـدان ُوالة ،وجعـل هلـم ح َـق ُحكـ ِم
املقاطع ـ ــات ،فق ـ ــد َوّ مع ـ ــاني ب ـ ــن جب ـ ــل عل ـ ــى الـ َصـنَـ ـ ـد ،وزي ـ ـ ـاد ب ـ ــن لَبي ـ ــد عل ـ ــى
ضـَرَموت ،ووّ أبا موسـى األشـعـري على َزبيد وعدن.
َح ْ
وق ــد كـ ــان  يتخـ ــري ُوالت ــه ِمـ ــن أهـ ــل الص ــال للحكـ ــم ،وأون العلـ ــم
املعــروفني بــالتقوى ،وخيتــارهم ــن ُحيســنون العمــل فيمــا يُولّــون ،ويُش ـ ِربون قلــوب
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الرعيــة باإلميــان ومهابــة الدول ــة .عــن س ــليمان بــن بري ــدة عــن أبيــه قــال« :ك ــان
رسول اهلل  إنيا أَمر أمريا علـى جـيش أو َسـرية أوصـاه يف خاصـته بتقـوى اهلل.
ومن معه ِمن املسلمني خريا» رواه مسلم ،والوان أمري على ِواليتـه فيـدخل يـت
َ
ه ا احلديض.
أما عـزل الـوان فإنـه يُعـزل إنيا رأى اخلليفـة عزلـه ،أو إنيا أظهـر هـرة أهـل
واليتــه ،أو َمــن ينوبــون عــنهم ،عــدم الرضــا منــه ،والســخا عليــهع وهلـ ا نتبــىن أن
يُنتخـب مــن أهــل الواليــة جملــس واليـة ل رضــني :مســاعدة الـوان يف تبصــريه بواقــع
والي ــتهم فه ــم أهله ــا وأع ــرف م ــا ،فيس ــتعني مبعلوم ــاكم للقي ــام بأعمال ــه بش ــكل
س ــليم .والث ــا ألخـ ـ رأي اجملل ــس يف حك ــم الـ ـوان إنيا ل ــزم نيل ــس ،ف ــإنيا ش ــكاه
اجمللس ب البيته عزله اخلليفة ،فالرسول  عزل العالء بن احلضرمي عامله علـى
البح ـرينع ألن وفــد عبــد قــيس شــكاه .كمــا أن للخليفــة عــزل ال ـوان دون ســبب
فقد عزل الرسول  معاني بن جبل عـن الـيمن مـن لـري سـبب .وكـان عمـر بـن
اخلئــاب يعــزل الـ ُـوالة بســبب وب ــري ســبب .فعــزل زيــاد بــن أ ســفيان ومل يُعـ ّـني
ســببا ،وعــزل ســعد بــن أ وقــا ألن النــاس َشــكوا منــه .وقــال« :إ مل أعزلــه
عن عصز وال عن خيانة» .ا يَ ّدل على أن للخليفة أن يعـزل الـوان مـإ يشـاء،
وعليه أن يعزله إنيا شكا منه أهل واليته.
وكانــت ال ِواليــة يف العصــور األُو قســمنيِ :واليــة الصــالة ،وِواليــة اخلـراجع
ولـ ـ لس ــد كت ــب الت ــاري تس ــتعمل يف كالمه ــا عل ــى والي ــة األُمـ ـراء تعبـ ـريين:
األَول :ا ِإلم ــارة عل ــى الص ــالة ،والث ــا  :اإلم ــارة عل ــى الص ــالة واخل ـ ـراج .أي إن
األمري ،إِما أن يكون أمري الصـالة واخلـراج ،وإمـا أمـري الصـالة وحـدها ،وإمـا أمـري
اخلـراج وحــده .ولــيس معــىن كلمــة الصــالة يف ال ِواليــة أو ا ِإلمــارة هــو إمامــة النــاس
يف ص ــالكم فق ــا ،ب ــل معناه ــا ال ِوالي ــة عل ــيهم يف ي ــع األم ــور م ــا ع ــدا امل ــال.
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فكلمــة الصــالة كانــت تعــين الـ ـ ُحكم باســتثناء جبايــة األَم ـوال .فــإنيا ََـ َـع ال ـوان
الصــالة واخل ـراج كانــت واليتــه عامــة .وإن قَصــروا ِواليتــه علــى الصــالة ،أو علــى
رجــع لرتتيبــات اخلليفــة يف ال ِواليــة
اخل ـراج ،كانــت ِواليتــه خاصــة .ويف كــل ه ـ ا يُ َ
صصــها
صصـها بالقضـاء ولـه أن ُخي ّ
صصـها بـاخلراج ،ولـه أن ُخي ّ
اخلاصـة ،فلـه أن ُخي ّ
ب ــري املــال والقضــاء واجلــيش ،يَفعــل مــا ي ـراه خ ـريا إلدارة الدولــة أو إدارة ال ِواليــةع
ألن الشــرع مل ُحيـ ّدد للـوان أعمــاالا معينــة ،ومل يوجــب أن تكــون لــه يــع أعمــال
وحـ ّدد أنـه نائـب
وسـلئانَ ،
الـ ُحكم ،وإأا َح ّدد عمل الوان أو األمري بأنه ُحكم ُ
وح ـ ّدد أن ــه إأ ــا يك ــون أمـ ـريا عل ــى مك ــان مع ــني ،ونيل ــس مب ــا فعل ــه
ع ــن اخلليف ــةَ ،
الرســول ،ولكنــه جعــل للخليف ـة أن يُولّيــه ِواليــة عامــة ،وأن يُولّيــه ِواليــة خاصــة،
فيما يرى ِمن أعمال .ونيلس ظاهر يف عمل الرسول عليه الصالة والسـالم .فقـد
و  والية عامة ،فـو عمـرو ابـن حـزم الـيمن واليـة عامـة ،وكـ لس و 
واليـة خاصــة فـو علــي بـن أ طالــب القضـاء يف الــيمن .وقـد ورد يف ســرية ابــن
هش ــام أن رس ــول اهلل  اس ــتعمل ف ــروة ب ــن ُم َس ـ ـْيس عل ــى قبائ ــل مـ ـراد وزبي ــد
ومـ ح  ،وبعــض معـه خالــد ابـن ســعيد بــن العـا علــى الصـدقة .كمــا ورد فيهــا
أنــه عليــه الصــالة والســالم بعــض زيــاد بــن لبيــد األنصــاري إ حضــرموت ،وعلــى
علي ابن أ طالب إ ران ليصمـع صـدقتهم وجـزيتهم ،كمـا
صدقاكا .وبعض ّ
أرســله قاضــي ا علــى الــيمن ،كمــا نيكــر احلــاكم .ويف االســتيعاب أنــه عليــه الصــالة
والســالم أرســل معــاني بــن جبــل إ ال ـ َصنَد يُعلــم النــاس القــرهن وشـرائع اإلســالم،
ويقضي بينهم ،وجعل له قبض الصدقات من العمال ال ين يف اليمن.
وإنــه وإن كــان جيــوز للخليفــة أن يُعـ ّـني والي ـا واليــة عامــة ،وأن يُعـ ّـني والي ـا
والي ــة خاص ــة ،إال أن ــه ثب ــت أي ــام ض ــعف اخللف ــاء العباس ــيني أن الوالي ــة العام ــة
ـت مــن اســتقالل الواليــات ،حــإ مل يبـ َـق للخليفــة عليهــا مــن ُســلئة ســوى
مكنـ ْ
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ب إعئــاء الواليــة العامــة
الــدعاء بامســه ،وسـ ّ
ـس النقــود بامســه ،ومــن هنــا فقــد َس ـب َ
ضررا للدولة اإلسالمية.
وألن ــه جي ــوز أن يُـ ـو ال ـ ـوان والي ــة عام ــة ،وك ـ ـ لس جي ــوز أن يُـ ـو والي ــة
خاصة ،وألن الوالية العامة قد تؤدي إ ضرر وخئـر علـى الدولـةع لـ لس نتبـىن
توليـة الـوان واليـة خاصــة فيمـا عــدا األمــور الـيت اكـن الـوان ،إن ضــعفت تقـواه،
م ــن االس ــتقالل ع ــن اخلليف ــة .وه ـ ه األم ــور ،م ــن اس ــتقراء الواق ــع ،ه ــي اجل ــيش
والقضاء واملال ،فتُصعـل هـ ه أجهـزة منفصـلة تتبـع اخلليفـة كـأي جهـاز هخـر مـن
أجهزة دولة اخلالفة ،أي مستقلةا عن الوان.
وال يُنقل الوان من والية إ والية ،ولكن يُعفـى ويُـوّ ثانيـةاع ونيلـس ألن
الرسول  كـان يعـزل الـوالة ،ومل يـُ َرو عنـه أنـه نقـل واليـا مـن مكـان إ مكـان.
ـتم بلفــظ ص ـريح ،ويف عقــد الواليــة علــى
وأيضـ ـ ا فــإن الواليــة َعـقـ ـ لد مــن العقــود تـ ُّ
اإلقليم أو البلد ُحي ّدد املكان ال ي َحي ُكم فيه الـوان ،وتظـل لـه صـالحية ال ـ ُحكْم
فيه ما مل يعزله اخلليفة ،فإنيا مل يعزله عنه ظل والي ا عليه ،فإنيا نُقل إ لـريه نقـالا
ـول علـى املكـان الـ ي نُِقـل إليـهع ألن
عزل عن مكانه األول م ا النقل ،ومل يُ ّ
مل يُ َ
فصــله عــن املكــان األول حيتــاج إ لفــظ ص ـريح بــالعزل عــن الواليــة عنــه ،وتوليتُــه
للمكان ال ي نُِقل إليه يتـاج إ عقـد توليـة جديـد خـا بـ لس املكـان ،ومـن
هنــا أُخـ أن الـوان ال ينقــل مــن مكــان إ مكــان نقـالا ،وإأــا يُعـ َـزل عــن املكــان،
ويـُ َوّ والية جديدة للمكان اجلديد.

على الخليفة أن يتحرى أعمال الولة
وعلــى اخل ـليفة أن يتح ـرى أعم ـال الــوالة ،وأن يك ـون ش ـديد املراقبــة هلــم،
سواء أكان نيلـس منـه مباشـرة ،أم بتعيـني مـن ينـوب عنـه للكشـف عـن أحـواهلم،
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والتفتــيش علــيهم .وك ـ لس فــإن للمعــاون مراقبــة أعمــال الــوالة يف الواليــات الــيت
هو معاون فيها ،وأن يئالع اخلليفة مبا يـراه مـن حـاهلم ،أو مبـا أمضـاه مـن تـدبري
ــاههم عل ــى الوج ــه املب ــني س ــابق ا يف عم ــل مع ــاون التف ــويض .وهكـ ـ ا يك ــون
اخلليفــة مئلعـا علــى أحـوال الــوالة ،متابعـا ألمــرهم .كمــا أن عليــه أن جيمعهــم أو
قسم ا منهم بني احلني واآخر ،وأن يُص ي إ شكاوى الرعية منهم.
فقد ثبت أن الن  كمـا كـان َخيتَـو ال ُـوالة حـني يـُولّيهم كمـا فعـل مـع
معــاني ومــع أ موســى ،ويُبــني هلــم كيــف يســريون كمــا فعــل مــع عمــرو بــن حــزم،
ويُنبههم إ بعض األمـور املهمـة كمـا فعـل مـع أبـان بـن سـعيد حـني واله البحـرين
إني قــال لــه« :اســتو بعبــد قــيس خـريا وأكــرم س ـراكم» ،فإنــه ك ـ لس ثبــت عنــه
عليه الصالة والسالم أنه كان ُحي ِ
اسب الـوالة ،ويكشـف عـن حـاهلم ،ويسـمع مـا
ينقل إليه من أخبارهم .وكان ُحي ِ
املستخرج واملص َـرف ،فقـد روى
اسب الوالة على
َ
البخــاري ومســلم عــن أ محيــد الســاعدي« :أن النبــي  اســتعمئ ابــن اللتب ـ ـيّة

علــى صــدمات بنــي ســليم ،فلمــا جــاء إلــى رســول اهلل  وحاســبه ،مــال :هــذا الــذي
لكــم ،وهــذه هديــة أهــديت لــي .فقــال رســول اهلل  : فه ـالّ جلســت فــي بيــت أبي ـ

وبيــت أم ـ حتــى ت تي ـ هــديت إن كنــت صــادم ا ..احلــديض» .وكــان عمــر شــديد
عني حممد بن مسـلمة للكشـف عـن أحـواهلم والتفتـيش علـيهم،
املراقبة للوالة ،وقد ّ
وكــان جيم ــع ال ــوالة يف موســم احل ـ لينظ ــر فيمــا عمل ــوه ،وليص ـ ي إ ش ــكاوى
الرعيــة مــنهم ،وليت ـ اكر معهــم يف شــؤون الواليــة ،وليعــرف أح ـواهلم .ويـُـروى عــن
عمــر أنــه قــال يوم ـا ملــن حول ـه« :أرأيــتم إنيا اســتعملت علــيكم خــري مــن أعلــم
أمرتـُـه بالعــدل ،أكنــت قضــيت الـ ي علـ ّـي ،قــالوا :نعــم ،قــال :ال ،حــإ أنظــر يف
عمله ،أَ َع ِمل مبـا أمرتُـه بـه أم ال» .وكـان شـديد احلسـاب لوالتـه وعمالـه ،وبل ـس مـن
شدته يف حماسبتهم أنه كان يعزل أحدهم أحيان ا لشبهة ال يَقئع ما دلي ـل ،وق ـد
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يع ـزل لـريـب ـة ال تـب ـلس حــد الشــبهة .ولقــد ُس ـوِل يف نيلــس يومـا فقــال« :هــان شــيء
أصــلح بــه قوم ـا أن أُبـ ِـد َهلم أم ـريا مكــان أمــري» .لــري أنــه مــع شــدته علــيهم كــان
يُئلق أيديهم ،وحيـافظ علـى هيبـتهم يف احلكـم ،وكـان يسـمع مـنهم ،ويُصـ ي إ
حصصهـم ،فـإنيا أقنعتـه احلصـة مل ُخيْـ ِ
ف اقتناعـه مـا ،وثنـاءا علـى عاملـه بعـدها .وقــد
بل ــه يومـ ا أن عاملــه علــى محــص عُمــري بــن ســعد قــال وهــو علــى منــو محــص« :ال
السلئان قـتالا بالسـيف أو
السـلئان .وليست شدة ُ
يزال اإلسـالم منيعا ما اشتد ُ
بالس ْوط ،ولكن قضـاءا بـاحلق وأخـ ا بالعـدل» فقـال عمـر فيـه« :وددت لـو
ضرب ا َ
أن ن رجالا مثل عُمري بن سعد أستعني به على أعمال املسلمني».
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الج ـهاد
اجله ــاد ه ــو نيروة س ــنام اإلس ــالم ،وه ــو الئريق ــة األس ــاس ال ــيت وض ــعها
اإلس ــالم حلم ــل ال ــدعوة اإلس ــالمية إ اخل ــارج .ومح ــل ال ــدعوة اإلس ــالمية يع ـ ُّـد
العمل األصلي للدولة اإلسالمية بعد تئبيقها أحكام اإلسالم يف الداخل.
وألن اجلهــاد هــو القتــال يف ســبيل اهلل إلعــالء كلمــة اهلل ،والقتــال حيتــاج
إ جـ ــيش ،ومـ ــا يلزمـ ــه مـ ــن إعـ ــداد وتكـ ــوين لقياداتـ ــه وألركـ ــان حربـ ــه وضـ ــباطه
وجن ــوده ،كم ــا حيت ــاج إ الت ــدريب والتم ــوين واإلم ــداد ،واجل ــيش ال ب ــد ل ــه م ــن
سال  ،والسال ال بُ ّد له من صناعةع ل لس كانت الصناعة مـن لـوازم اجلـيش،
ولوازم اجلهاد .وه ا ال ي يوجب أن تكون الصناعة يف يع املصـانع يف الدولـة
مبنية على أساس الصناعة احلربية.
وكـ لس فـإن اسـتقرار الوضــع الـداخلي يشـد مــن عزميـة اجلـيش يف القتــال،
أم ــا إنيا ك ــان الوض ــع ال ــداخلي ل ــري هم ــن ول ــري مس ــتقر ،فإن ــه سيشـ ـ ل اجلـ ـيش
بضبئه قبل توجهه للصهاد ،وحإ لو توجـه للصهـاد ،واضـئرب األمـن الـداخلي
خلفه ،فإن ه ا سيضعف من قدرة اجليش على االستمرار بالقتال.
وأيض ـا فــإن العالقــات اخلارجيــة مــع الــدول حمورهــا األســاس محــل الــدعوة
اإلسالمية.
لك ـل نيلــس ف ـإن هـ ه الــدوائر األربــع :اجلــيش واألمــن الــداخلي والصــناعة
واخلارجية ،ميكن أن تكـون دائـرةا واحـدةا يعـني هلـا اخلليفـة أمـرياع ألنـا نيات صـلة
باجلهاد.
إال أنـه جيـوز كـ لس أن تكــون هـ ه الـدوائر منفصــلةا ،فيعـني اخلليفـة لكــل
دائ ــرة م ــديرا ،وللص ــيش أم ـ ـريا وقائ ــدا ،حي ــض ك ــان رس ــول اهلل  يع ــني أم ـ ـراء
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للصي ــوس يف ال ــزوات دون أن يك ــون هل ــم شــأن يف الص ــناعة ،بــل ك ــان الرس ــول
 يكلــف هخ ـرين هلــا .وك ـ لس بالنســبة ل مــن الــداخلي مــن حيــض الش ــرطة
والعسس ومعاجلة أمر قئاع الئرق واللصو  ...ومثل نيلس يقال يف العالقـات
الدوليــة ،وكتــب الرســول  إ امللــو واحلكــام يف عصــره صــلوات اهلل وســالمه
عليه نيات داللة على نيلس.
وقد ثبت انفصال ه ه الدوائر مبسؤول لكل منها باألدلة التالية:

أولا :الجيش
 لقــد أرســل الرس ــول  زيــد بــن حارثــة أم ـريا يف مؤتــة ،وعــني األم ـراء
بعده إنيا استشهد .روى ابن سعد أن رسول اهلل  قال« :أمير النـاس زيـد ابـن

حارثــة ،فــإن متــئ فجعفــر بــن أبــي الــب ،فــإن متــئ فعبــد اهلل بــن رواحــة ،فــإن متــئ

فليرتض المسلمون بينهم رجالا فيجعلوه عليهم» .وروى البخاري عن عبد اهلل ابن
عمر  قال« :أمر رسول اهلل  يف لزوة مؤتـة زيـد بـن حارثـة .»...وروى
البخاري من حديض سلمة بن األكوع« :ولزوت مع زيد ،وكـان يـؤمره علينـا».
وروى البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمر  قـال« :بعث النبـي  بعثـ ا،

وأمــر علــيهم أســامة بــن زيــد ،فطعــن بعــض النــاس فــي إمارتــه ،فقــال النبــي  : إن

تطعنوا في إمارته فقد كنـتم تطعنـون فـي إمـارة أبيـه مـن مبـئ ،وأيـم اهلل إن كـان لخليقـ ا
لإلمــارة .»...وكــان الصــحابة يســمون جــيش مؤتــة جــيش األم ـراء .وروى مســلم

عـ ــن بريـ ــدة قـ ــال« :كـ ــان رسـ ــول اهلل  إنيا أمـ ــر أم ـ ـريا علـ ــى جـ ــيش أو س ـ ـريّة
أوصاه.»...
 وعقـ ــد أبـ ــو بكـ ــر خلالـ ــد يف حـ ــرب املرتـ ــدين ويف معركـ ــة الريمـ ــو  .قـ ــال
خليفــة« :فعقــد خلالــد بــن الوليــد علــى النــاس ،و ّأمــر علــى األنصــار خاصــة ثابــت
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ابــن قــيس بــن ــاس ،وعلــيهم يعـا خالــد» .و ــع أبــو بكــر أجنــاد الشــام علــى
خالد يف الريمو  ،قال ابن جرير« :وبعض إليه ،وهو بـالعراق ،ليقـدم إ الشـام،
فيكون األمري على من بـه» .وكمـا فعـل عمـر عنـدما ـع أجنـاد الشـام علـى أ
عبيدة ،قال ابن عساكر« :وهو أول من مسي أمري األمراء بالشام».

ثاني ا :األمن الداخلي
روى البخــاري عــن أنــس« :أن مــيس بــن س ـعد كــان يكــون بــين يــدي النبــي

 بمنـ ـزلة صــاحب الشــرط مــن األميــر» ،وامل ـراد هنــا قــيس بــن ســعد بــن عُبــادة
األنصــاري اخلزرجــي ،وقــد رواه الرتم ـ ي« :كــان مــيس بــن ســعد مــن النبــي 
بمنـزلة صاحب الشر ة من األمير .مـال األنصـاري :يعنـي ممـا يلـي مـن أمـوره» .وقـد
ترجم ابن حبان هل ا احلديض فقال« :احتراز المصطفى من المشركين في مجلسه
إذا دخلوا».
أرسـ ــل رسـ ــول اهلل  فيمـ ــا رواه البخـ ــاري علـ ــي بـ ــن أ طالـ ــب قـ ــال:
«بعثــين رســول اهلل  والـزبري وأبــا مرثـد ،وكلنــا فــارس ،قــال :انئلقـوا حــإ تــأتوا
روضة حاج ،هكـ ا قـال أبـو عوانـة حـاج ،ويف روايـة خـا  ،فـإن فيهـا امـرأة معهـا
ص ــحيفة م ــن حاط ــب ب ــن أ بلتع ــة إ املش ــركني ،ف ــأتو م ــا ،فانئلقن ــا عل ــى
أفراسنا حإ أدركناها ،حيض قال لنـا رسـول اهلل  ، تسـري علـى بعـري هلـا ،وقـد
كان كتب إ أهل مكة مبسري رسول اهلل  إليهم .فقلنا :أين الكتـاب الـ ي
معـس؟ قالــت :مــا معــي كتــاب .فأرينــا مــا بعريهــا ،فابت ينـا يف رحلهــا فمــا وجــدنا
شيوا .فقال صاحباي :ما نـرى معهـا كتابـا .فقلـت :لقـد علمنـا مـا كـ ب رسـول
اهلل  ، حل ــف عل ــي :وال ـ ي حيل ــف ب ــه لت ــُخ ِرجن الكت ــاب أو ألجردن ـ ـس.
فأهوت إ حصزكا ،وهي حمتصزة بكساء ،فأخرجـت الصـحيفة فـأتوا مـا رسـول
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اهلل  ...احلديض».

ثالثا :الصناعة
 إن الرس ــول  قــد أمــر بصــناعة املنصنيــق والعــرادة أي الدبابــة ،نيك ــر
البيهق ــي يف الس ــنن ع ــن أ عبي ــدة  ق ــال « :إن رس ــول اهلل  حاص ــر
أهـل الئــائف ،ونصــب علـيهم املنصنيــق ســبعة عشـر يومـا» ،وأخــرج أبــو داود يف
املراسيل عن مكحول« :أن الن  نصب املنصنيق علـى أهـل الئـائف» قـال
الصنعا يف سـبل السـالم رجالـه ثقـات .وقـال صـاحب السـرية احللبيـة« :أرشـده
إليــه س ــلمان الفارس ــي  ق ــال :كن ــا بــأرض ف ــارس ننص ــب املنصنيق ــات عل ــى
احلصـون ،فنصـيب مـن عـدونا .ويقـال إن سـلمان  هـو الـ ي عملـه بيـده».
ونقل ابن القيم يف زاد املعاد ،وابن هشـام يف السـرية عـن ابـن اسـحق« :حـإ إنيا
كان يوم الشدخة عند جدار الئائف ،دخـل نفـر مـن أصـحاب رسـول اهلل 
ي ــت دباب ــة ،دخلـ ـوا إ ج ــدار الئ ــائف ليحرق ــوه ،فأرس ــلت عل ــيهم ثقي ــف
ســكس احلديــد حممــاة بالنــار ،فخرج ـوا مــن يتهــا ،فــرمتهم ثقيــف بالنبــل ،فقتل ـوا
منهم رجاالا».
فسلمان هو ال ي أشار باملنصنيق ،ويقال إنه عمله بيده ،ونيلس البد
أن يكون بأمر منه  . انظر قوله يف السرية احللبية «أرشده إليه» يعين هو
ال ي أشار به على الرسول  . ويفهم من ه ه اآثار أن الصناعات
العسكرية هي من مسؤولية اخلليفة ،ويستعني مبن شاء للقيام ما وبتنظيمها،
وهي ليست حباجة إ أمري ،بل هي حباجة إ مدير ،فسلمان مل يكن أمريا
على الصناعات العسـكرية ،بل كان مديرا لصناعة املنصنيق ،ورمبا عمل بيده.
وإقامة املصانع العسكرية فرضع ألن اإلرهاب املئلوب يف قوله تعا :
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           ه ا اإلرهاب
ال حيصل إال باإلعداد ،واإلعداد يستلزم وجود املصانع ،فتكون اآية دالة على
وجوب إقامة املصانع العسكرية بداللة االلتزام ،أو بناء على قاعدة ما ال يتم
الواجب إال به فهو واجب .وك لس أدلة وجوب اجلهاد تدل بداللة االلتزام
على وجوب إقامة املصانع.
واملصانع الـيت أوجـب اهلل إقامتهـا علـى الدولـة ليسـت حمصـورة يف املصـانع
العسكرية .فهنا مصانع أخرى جيـب علـى الدولـة أن تقيمهـا ،وردت يف كتـاب
األموال يف دولة اخلالفة على النحو التان:
«املص ــانع :ونيل ــس أن الدول ــة جي ــب عليه ــا أن تق ــوم بإنش ــاء ن ــوعني م ــن
املصانع تبع ا لوجوب رعايتها ملصاحل الناس:
النوع األول :املصانع اليت تتعلق بأعيان امللكيـة العامـة كمصـانع اسـتخراج
املعــادن وتنقيتهــا وصــهرها ،وكمصــانع اســتخراج الــنفا وتنقيتــه .وه ـ ا النــوع مــن
املصـانع يكــون لوكـا ملكيــة عامـة تبعـا للمــادة الــيت يصـنعها ويتعلــق مــا ،ومبــا أن
أعي ــان امللكي ــة العام ــة لوك ــة ملكي ــة عام ــة جلمي ــع املس ــلمني ،فتك ــون مص ــانعها
لوكة ملكية عامة جلميع املسلمني ،وتقوم الدولة بإقامتها نيابة عن املسلمني.
النوع الثاني :املصانع اليت تتعلق بالصناعات الثقيلـة ،وبصـناعة األسـلحة،
وه ا النوع من املصانع جيوز أن يكون لوكا ل فراد ألنـه مـن امللكيـات الفرديـة.
ولكــن ملــا كانــت أمثــال ه ـ ه املصــانع والصــناعات يتــاج إ أم ـوال طائلــة وقــد
يصــعب توفرهــا لــدى األف ـراد ،وملــا كانــت األســلحة الثقيلــة اليــوم مل تعــد أســلحة
فردية ميلكها األفراد ،كما كان احلال أيام الرسول  ، وأيام اخللفـاء مـن بعـده،
ب ــل أص ــبحت لوك ــة للدول ــة ،تق ــوم الدول ــة عل ــى توفريه ــاع ألن واج ــب الرعاي ــة
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يف ــرض عليه ــا نيل ــس ،خاص ــة بع ــد أن تئ ــورت األس ــلحة ه ـ ا التئ ــور الرهي ــب،
وأصــبحت معــداكا ثقيلــة ،وباهظــة التكــاليفع لـ لس كــان الواجــب يفــرض علـى
الدول ــة أن تق ــوم ه ــي بإنش ــاء مص ــانع لص ــناعة األس ــلحة ،ومص ــانع للص ــناعات
الثقيلة .وه ا ال يعين أن مينع األفراد من إقامة ه ه الصناعات».
ه ـ ه املص ــانع م ــن واج ــب الدول ــة أن تقيمه ــا ،أي م ــن واج ــب اخلليف ــة،
ويعني هلا مديرا عاما يرتبا به مباشرة ،أو مبن ينوب عنه ،يفعل أيهما شاء.

رابع ا :العالمات الدولية
لقــد نيكــر ســابق ا أن مــن مهــام وزيــر التنفيـ أن يكــون وســيئ ا بــني اخلليفـة
والدول ،من حيض العالقات الدولية.
وقــد كــان الـ ي جيــري يف عهــد الرســول  واخللفــاء الراشــدين هــو تــون
الرســول ،اخللفــاء الراشــدين ،ه ـ ه العالقــات مباشــراة بوس ـاطة كاتبــه أي وزيــر
التنفيـ  ،فالرســول  هــو الـ ي أجــرى مراســالت صـلح احلديبيــة وعقــد اتفاقيــة
الصــلح ،مــا نقــل عــن عمــر  عنــدما جــاءه رســول كســرى ،وســأل عنــه،
فوجده نائم ا عند مداخل املدينة املنورة.
لــري أنــه كمــا جيــوز للخليفــة أن يتــو العالقــات الدوليــة مباشــرة بوس ـاطة
وزيـر تنفيـ ه ،فـإن لــه كـ لس أن يعـني مـديرا يتــو العالقـات الدوليـة كـأي جهــاز
من أجهزة الدولة األخرى.
وعلي ـ ــه ف ـ ــإن ه ـ ـ ه ال ـ ــدوائر األرب ـ ــع ،ميك ـ ــن أن تك ـ ــون يف دائ ـ ــرة واح ـ ــدة،
دائرة أمري اجلهادع ألن موضوعها مرتابا.
وميكن أن تكون منفصلةا بناءا على فعل الرسول  املبني سابقا.
والتســاع جمــاالت هـ ه الــدوائر ،وخباصــة فيمــا ن ـراه ه ـ ه األيــام مــن تعــدد
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جمــاالت اجلي ــوس ،واملش ــاكل الداخليــة ،وفن ــون امل ـؤامرات عنــد ال ــدول والعم ــالء
وطبقات السياسيني املرتزقة ،وصنوف اجلرائم ،وك لس تعقيد العالقات الدوليـة،
تنــوع جمــال الصــناعة وعمــق وســائل التقنيــة املســتعملة ...إخل .وحــإ ال تتســع
صــالحيات أمــري اجلهــاد فيصــبح مركــز قــوة يف الدولــة ،يلحــق بالدولــة ضــررا إنيا
ض ــعفت تق ـواه ،ف ــإن ك ــل نيل ــس جيعلن ــا نتب ــىن أن تك ــون هـ ـ ه ال ــدوائر منفص ــلةا،
ومرتبئةا باخلليفة كأجهزة مستقلة من أجهزة الدولة ،على النحو التان:
 أمري اجلهاد  -دائرة احلربية (اجليش)
 دائرة األمن الداخلي
 دائرة الصناعة
 دائرة اخلارجية
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خامسا :أمير الجهاد  -دائرة الحربية (الجيش)
دائـرة احلـربيـة :هي جهاز من أجهزة الدولـة ،ورئيسـها يسـمى أمـري اجلهـاد
وليس مدير اجلهادع ونيلـس ألن الرسـول  كـان يسـمي قـادة اجلـيش بـاألمراء.
روى ابــن ســعد أن رســول اهلل  قــال« :أمــري النــاس زيــد بــن حارث ـة ،فــإن قتــل
فصعفر بن أ طالب ،فإن قتل فعبد اهلل بن رواحة ،فإن قتل فلريتض املسـلمون
بي ــنهم رجـ ـالا فيصعل ــوه عل ــيهم» .وروى البخ ــاري ع ــن عب ــد اهلل ب ــن عم ــر 
قــال« :أمــر رســول اهلل  يف لــزوة مؤتــة زيــد بــن حارثــة .»...وروى البخــاري
مــن حــديض ســلمة بــن األكــوع« :ولــزوت مــع زيــد ،وكــان يــؤمره علينــا» .وروى
البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمر  قـال« :بعـض النـ  بعثـا ،وأمـر
عل ــيهم أس ــامة ب ــن زي ــد ،فئع ــن بع ــض الن ــاس يف إمارت ــه ،فق ــال النـ ـ  : إن
تئعنـ ـوا يف إمارت ــه فق ــد كن ــتم تئعن ــون يف إم ــارة أبي ــه م ــن قب ــل ،وأل اهلل إن ك ــان
خلليق ـا لإلمــارة .»...وكــان الصــحابة ،رض ـوان اهلل علــيهم ،يســمون جــيش مؤتــة
جيش األمراء .وروى مسلم عن بريدة قـال« :كـان رسـول اهلل  إنيا أمـر أمـريا
على جيش أو سريّة أوصاه.»...
ودائرة احلربية تتو يع الشـؤون املتعلقـة بـالقوات املسـلحةِ ،مـن جـيش،
ومع ـ ــدات ،وأس ـ ــلحة ،ومهم ـ ــات ،وعت ـ ــاد ،وم ـ ــا ش ـ ــاكل نيل ـ ــس ،وم ـ ــن كلي ـ ــات
عسكرية ،وبعثات عسكرية ،وكل ما يلزم مـن الثقافـة اإلسـالمية ،والثقافـة العامـة
للصيش ،وكل ما يتعلق باحلرب واإلعـداد هلـا .ويـدخل يف صـالحية دائـرة احلربيـة
بض العيون على الكفـار احملـاربني ،وتنشـأ إدارة هلـ ا ال ـرض تابعـة لـدائرة احلربيـة،
وأدلة نيلس مشهورة يف سرية الرسول . 
هـ ـ ا كل ــه تت ــواله ،وتش ــرف علي ــه دائ ــرة احلربي ــة ،وامسه ــا يتعل ــق ب ــاحلرب
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والقت ــال .واحل ــرب يت ــاج إ ج ــيش ،واجل ــيش حيت ــاج إ إع ــداده وتكوين ــه م ــن
قيادته إ أركانه إ ضباطه إ جنوده.
ـين يتنـاول فنـون القتـال
وحيتاج تكوين اجليش إ إعـداد وتـدريب بَـد ّ وف ّ
تئوره ــاع ول ـ ـ لس كان ــت الدراس ــة الفني ــة
عل ــى خمتل ــف األس ــلحة ،متئ ـ ـورا م ــع ّ
والعســكرية الزمــة مــن لوازمــه ،وكــان التــدريب علــى فنــون القتــال ،وعلــى خمتلــف
األسلحة ،ضرورة من ضروراته.
وقـ ــد أكـ ــرم اهلل سـ ــبحانه وتعـ ــا املس ـ ــلمني ،بـ ــأن جعله ـ ــم محل ـ ــة رس ـ ــالة
اإلسالم إ العامل أ ع ،وح ّدد هلم طريقة محله بالدعوة واجلهـاد ،وجعـل اجلهـاد
فرض ا عليهم ،والتدريب على اجلنديّة واجب ا.
فكل رجل مسلم يبلس اخلامسة عشرة من عمره فرض عليه أن يتدرب
على اجلندية استعدادا للصهاد .وأما التصنيد فهو فرض على الكفاية.
وأدلة التدريب على اجلندية هي :قوله تعا     :
       وقول رسول اهلل « : جاهدوا
المشركين ب موالكم وأنفسكم وألسنتكم» رواه أبو داود من طريق أنس .وملا كان
القتال اليوم ال بد له من تدريب عسكري حإ يتأتى القيام به على الوجه
املئلوب شرعا من قهر العدو ،وفتح البلدان ،كان ه ا التدريب فرضا
كاجلهاد ،عمالا بالقاعدة الشرعية «ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب»ع ألن
طلب القتال يشملها ،إني هو عام ،    :فهو أمر بالقتال ،وأمر مبا
ُميكن من القتال ،وفوق نيلس فإن اهلل تعا يقول     :
 ،  والتدريب واخلوة العسكرية العالية هي من اإلعداد للقوةع ألنا ال
بُ ّد من تَوفُّرها للتم ّكن من القتال ،فهي من القوة اليت تُـ َع ّد كالعتاد واملهمات
وحنوها.
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وأما التصنيد وهو جعل الناس جنودا يف اجليش ،يت السال بشكل
دائم ،فإنه يعين إجياد جماهدين قائمني فعالا باجلهاد ،ومبا يتئلبه اجلهاد ،وه ا
فرضع ألن القيام باجلهاد فرض دائم مستمر ،سواء ها نا العدو أم مل
يها نا .ومن هنا كان التصنيد فرضا داخالا يف حكم اجلهاد.
أما يديد العمر خبمس عشرة سنة ،فللحديض ال ي أخرجه البخاري
من طريق نافع قال« :حدثني ابن عمر  أن رسول اهلل  عرّه يوم أحد

وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ،ثم عرّني يوم الخندم وأنا ابن خمس عشرة

سنة ف جازني» قال نافع( :فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة،
فحدثته ه ا احلديض ،فقال :إن ه ا حلد بني الص ري والكبري ،وكتب إ
عماله أن يفرضوا ملن بلس س عشرة) .أي يقدروا هلم رزقا يف ديوان اجلند.
التدرب على
وه ا ما نتبناه ،وهو أن من بلس اخلامسة عشرة فإن عليه ُّ
اجلندية.

أمسـام الجيش
اجليش قسمان :قسم احتياطي ،وهم يـع القـادرين علـى محـل الـس ـال
مــن املـس ـ ـلمني ،وقســم دائ ــم يف اجلنديــة ختص ــص هلــم روات ــب يف ميزاني ــة الدول ــة
كاملوظفني.
وه ا هت من فرضية اجلهاد ،فـإن كـل مسـلم فـرض عليـه اجلهـاد ،وفـرض
عليه أن يتدرب لـهع ولـ لس يكـون يـع املسـلمني جيشـ ا احتياطيـ اع ألن اجلهـاد
فرض عليهم .وأما جعل قسم منهم دائما يف اجلندية ،فإن دليله هو قاعـدة «مـا
ل يــتم الواجــب إل بــه فهــو واجــب»ع ألنــه ال يــتم القيــام بفــرض اجلهــاد دائم ـا،
وحبمايــة بيضــة اإلســالم وِنيمــار املســلمني مــن الكفــار ،إال بوجــود جــيش دائــمع
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ومن هنا كان فرضا على اإلمام أن يوجد جيشا دائميا.
وأم ــا أن ُختصـ ـص هل ــؤالء اجلن ــود روات ــب ك ــاملوظفني ،فه ــو بالنس ــبة ل ــري
املســلمني مــنهم أمــر ظــاهرع ألن الكــافر ال يئالــب باجلهــاد ،ولكــن إن قــام بــه
يُقبل منه ،وحينو جيوز أن يعئى مـاالا ملـا روى الرتمـ ي عـن الزهـري« :أ ّن النب َّـي
 أســهم لقــوم مــن اليهــود مــاتلوا معــه» ،وملــا روى ابــن هشــام« :أ ّن صــفوان ابــن
أمية خرج مع النبي  إلى حنين ،وهو على شركه ،ف عطاه مع المؤلفة ملوبهم مـن

غنائم حنين».
وعليــه فإنــه جيــوز أن يكــون الكــافر مــع اجلــيش اإلســالمي ،وأن يُعئــى لــه
مــالع لوجــوده يف اجلــيش .وأيض ـ ا فــإن تعريــف اإلجــارة بأنــا عقــد علــى املنفعــة
بعوض يدل على أن اإلجارة جائزة علـى كـل منفعـة ميكـن للمسـتَأجر اسـتيفااها
مــن األجــري ،فيــدخل فيهــا اســتوصار الشــخص للصنديــة ،وللقتــالع ألنــا منفعــة.
فيكـ ــون عمـ ــوم دليـ ــل اإلجـ ــارة علـ ــى أي منفعـ ــة مـ ــن املنـ ــافع دلـ ــيالا علـ ــى ج ـ ـواز
استوصار الكافر للصندية وللقتال.
هـ ا بالنســبة ل ــري املســلم .وأمــا بالنســبة للمســلمع ف نــه وإن كــان اجلهــاد
عبادة ،فإنه جيوز استوصار املسلم للص ـندية والقـت ـالع لـدليل اإلجـارة العـام ،وألن
اإلجــارة علــى القيــام بالعبــادة -إن كانــت ــا يتعــدى نَفعــه فَ ِ
اعلَــه -جــائزةع لقولــه
ُ
« : إن أحــق مــا أخــذتم عليــه أجــرا كتــاب اهلل» رواه البخــاري مــن طريــق ابــن
عبـاس .وتعلـيم كتـاب اهلل عبـادة ،فكمـا جيـوز اسـتوصار املسـلمني لتعلـيم القــرهن،
ولإلمامــة ،واألنيان ،وهــي عبــادات ،كـ لس جيــوز اســتوصاره للصهــاد ،وللصنديــة،
فكلهـ ــا عبـ ــادات يتعـ ــدى نفعهـ ــا فاعلهـ ــا .علـ ــى أن ج ـ ـواز اس ـ ــتوصار املس ـ ــلمني
للصهاد ،حإ ملن يتعني عليـه ،قـد ورد دليلـه يف احلـديض صـراحة ،فقـد روى أبـو
داود عــن عبــد اهلل بــن عمــرو أن رســول اهلل  قــال« :للغــازي أجــره ،وللجاعــئ
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أجــره وأجــر الغــازي» ،وال ــازي هــو الـ ي ي ــزو بنفســه ،واجلاعــل هــو الـ ي ي ــزو
عنه َلْيـ ُرهُ بأجر ،قال يف القاموس احمليا( :والجعالة مثلثة مـا جعلـه لـه علـى عملـه،
وتجـاعلوا الشــيء جعلــوه بيـنهم ،ومــا تجعــئ للغــازي إذا غـزا عنـ ب ـجعئ) فاحلــديض
يبــني ج ـواز أن يــدفع الرجــل (أجــرة) آخــر لي ــزو عنــه ،أي أن يُســتأجر الرجــل
جب ــري ب ــن ن ــُفري ق ـ ـال :ق ـ ـال رس ـ ـول اهلل « : مث ــئ
لل ــزو .وروى البيهق ــي ع ــن ُ
الــذين يغـ ـزون مـ ـن أمتــي ،وي خــذون الـ ـجعئ ،ويتقــوون علــى عــدوهم ،مثــئ أم موســى،

ترّـع ولــدها ،وت خ ـذ أج ـرها» واألجـر هنــا معنـاه األجــرة .ومـن هنــا ُجي َع ُـل للصنــود
رواتب كاملوظفني.
واجلن ــود املس ــلمون هل ــم أج ــرهم عن ــد اهلل يف جه ــادهم ح ــإ وإن أخ ـ ـ وا
راتب ـاع ونيلــس حلــديض البخــاري الســابق مــن أنــه جيــوز أخ ـ األجــر علــى تعلــيم
كت ــاب اهلل وه ــو عب ــادة ،أي في ــه أج ــر عن ــد اهلل س ــبحانه حس ــب ني ــة امل ــدرس
لكتاب اهلل.
ـالمي جيشـ ا واحــدا مؤلفـ ا ِمــن ِعـ ّدة جيــوس ،ويوضــع
ُ
وجي َعــل اجلــيش اإلسـ ّ
لكل جـيش مـن هـ ه اجليـوس رقـم ،فيقـال :اجلـيش األول ،اجلـيش الثالـض مـثالا،
أو يُســمى باســم واليــة مــن الواليــات ،أو ِعمالــة مــن العمــاالت ،فيقــال ،جــيش
الشام ،جيش مصر ،جيش صنعاء مثالا.
ويوضع اجليش اإلسالمي يف معسكرات خاصة ،فتوضع يف كل معسـكر
منه ــا جمموع ــة م ــن اجلن ــدّ ،إم ــا جيشـ ـا واح ــدا ،أو قس ــما م ــن ج ــيش ،أو ع ــدة
جـيـوس .إال أنـه جيب أن توضع ه ه املعسـكرات يف ُخمتلـف الواليـات ،وبعضـها
وجيعل بعضها ُمعسكرات ُمتنقلة تنقالا دائميـا ،تكـون قـوات
يف قواعد عسكريةُ ،
ضــاربة ،ويئلــق علــى كــل معســكر منهــا اســم خــا  ،كمعســكر احلبانيــة مــثالا،
وتكون لكل معسكر راية خاصة.
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هـ ـ ه الرتتيب ــاتّ ،إم ــا أن تك ــون م ــن املباح ــات كتس ــمية اجلي ــوس بأمس ــاء
الواليــات ،أو بأرقــام معينــة ،فتــرت ل ـرأي اخلليفــة واجتهــاده ،وإمــا أن تكــون مــن
بـاب مـا ال يـتم الواجـب إال بـه ،كــأن تكـون البـد منهـا حلمايـة الـبالد ،كرتتيبــات
اجليش يف الث ور ،ووضع اجليش يف معسـكرات يف األمكنـة االسـرتاتيصية حلمايـة
البالد ...وحنو نيلس.
وقسـ ــم عمـ ــر بـ ــن اخلئـ ــاب معسـ ــكرات اجلـ ــيش علـ ــى الواليـ ــات ،فصـ ـ ّـري
فلسئني جندا (فيلق ا) واملوصل جندا ،وكان جيعل يف مركز الدولـة جنـدا ،وجيعـل
لديه جيشا يف موقع حصني يكون على استعداد للقتال عند أول إشارة.

الخليفـة هو مائد الجيش
اخلليفــة هــو قائــد اجلــيش ،وهــو ال ـ ي يـُ َعـ ـني رئــيس األركــان ،وهــو ال ـ ي
يـُ َعــني لكــل لـواء أم ـريا ،ولكــل فِرقَــة قائــدا .أمــا بــاقي رتــب اجلــيش فيُعيّــنهم قُـواده
وأُمـ ـراء ألويت ــه .وأم ــا تَعي ــني الش ــخص يف األرك ــان فيك ــون حس ــب درج ــة ثقافت ــه
احلربية ،ويـُ َعيّنه رئيس األركان.
ونيلس أن اخلـالفة رئاسة عامة للمسلمني يع ا يف الـدنياع إلقامـة أحكـام
الشرع ،ومحـل الـدعوة إ العـامل .والئريقـة األسـاس حلمـل الـدعوة إ العـامل هـي
اجلهــاد ،فــال بــد مــن أن يتــو هــو ،أي اخلليفــة ،اجلهــادع ألن عقــد اخلــالفة وقــع
على شخصـه ،فـال جيـوز أن يقـوم بـه لـريهع لـ لس كـان تـون أمـور اجلهـاد خاصـا
باخلليفــة ،ال جيــوز أن يقــوم بــه لــريه ،وإن كــان يقــوم باجلهــاد كــل مســلم .فالقيــام
ون اجلهاد شيء هخر .فاجلهاد فـرض علـى كـل مسـلم ،ولكـن
باجلهاد شيء ،وتَ ّ
ـون اجلهــاد إأــا هــو للخليفــة لــيس لــري .أمــا إنابــة اخلليفــة مــن يقــوم عنــه فيمــا
تَـ ّ
فــرض عليــه أن يقــوم بــه ،فــإن نيلــس جــائز يــت إطالعــه وب ـإشرافه ،ولــيس جــائزا
30

بشــكل مئلــق مــع االســتقالل دون إطالعــه ،ومــن لــري إشـرافه .وإطــالع اخلليفــة
هنا ليس من قبيل املئالعـة الـيت للمعـاون ،بـل إطالعـه هنـا هـو أن تكـون مباشـرة
مــن ينــوب عنــه يــت تَـ َولّيــه هــو ،وب ـإشراف منــه .وقيــادة اجلــيش مـ ا القيــد ،أي
يت نظر اخلليفـة وب ـإشرافه ،جيـوز أن يوليهـا َمـن يشـاء ،أمـا تَولّيهـا دون إشـرافه،
ودون أن تكــون يــت نظــره إال بشــكل امســي فــال جيــوزع ألن عقــد اخل ــالفة وقــع
علــى شخصــه ،فيصــب أن يتــوّ أمــور اجلهــاد .وهل ـ ا فــإن مــا يقــال يف األنظمــة
األخرى لري اإلسالمية من أن رئيس الدولة هو القائـد األعلـى للصـيش ،فيصعـل
قائـدا شـكالا ،ويـُ َعـني قائــدا يسـتقل بـاجليش ،يُعتَـو بــاطالا يف نظـر اإلسـالم ،وهــو
ك ــالم ال يُق ـ ُّـره الش ــرع ،ب ــل الش ــرع يوج ــب أن يك ــون قائ ــد اجل ــيش الفعل ــي ه ــو
اخلليفة .أما لري القيادة من األمور الفنية أو اإلدارية أو لري نيلـس ،فـإن للخليفـة
أن يُعني هلا من ينوب عنه ،وال يلزم أن تكون يت نظره الفعلي كالقيادة.
إن الرســول  كــان يتــو بنفســه قيــادة اجلــيش الفعليــة ،وكــان يتــو
قيــادة املعــار  ،وكــان يُعـ ّـني ق ـوادا علــى فــرق اجلــيش الــيت ختــرج للقتــال ،دون أن
يكون هو معها ،وهي السرايا ،وكان يـُ َوّن علـى كـل سـرية قائـدا ،وكـان يف بعـض
األحيــان حيتــاط يف تعيــني َمـ ْـن َخيلُفــه إن قُتِــل ،كمــا حصــل يف لــزوة مؤتــة ،فقــد
روى البخـاري عــن عبــد اهلل بــن عمــر  قــالَّ « :أمــر رســول اهلل  فــي غــزوة
مؤتة زيد بن حارثة .فقال رسول اهلل  : إن متئ زيد فجعفر ،فإن متئ جعفـر فعبـد

اهلل بــن رواحــة» .فاخلليفــة هــو ال ـ ي يـُ َعـ ّـني قائــد اجلــيش ،وهــو ال ـ ي يـُ َعـ ّـني أُم ـراء
ِ
ِ
رســل إ
أَلويتــه ،ويَعقــد هلــم اللـواء ،ويـُ َعـ ّـني قـواد الفـ َـرق ،فــإن اجلــيش الـ ي كــان يُ َ
الشــام ،كصــيش مؤتــة ،وجــيش أســامة ،كــان ل ـواءا ،بــدليل عقــد الرســول ألســامة
اللواء ،والسرايا اليت كانت يارب يف اجلزيرة وترجع ،كسـرية سـعد بـن أ وقـا
اليت أرسـلها حنـو مكـة ،كانـت مبثابـة فِرقَـة ،ـا يَ ُـد ّل علـى أن أُمـراء األلويـة ،وقـواد
31

ِ
الس ـرايا ،فلــم يثبــت عــن
الفــرق ،يـُ َعيّــنهم اخلليفــة .أمــا لــري أُم ـراء اجليــوس ،وقُـواد َ
الرس ــول أن ــه َعي ــنهم ،ــا ي ــدل عل ــى أن ــه ك ــان ي ــرت أم ــر تعيي ــنهم يف ال ــزوة إ
راســائهم .وأمــا رئــيس األركــان ،وهــو املس ــؤول عــن األم ــور الفنيــة ،فإنــه كقائــد
ـون اخلليفــة املباشــر لــه ،وإن كــان
اجلــيش ،يـُ َعيّنــه اخلليفــة ،ويقــوم بعملـه مــن لــري تَـ ّ
يت أمر اخلليفة.
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سادسا :األمن الداخلي
تتــو األمــن الــداخلي دائــرة تســمى دائــرة األمــن الــداخلي ،يرأســها مــدير
األم ــن ال ــداخلي .ويك ــون هلـ ـ ه الـ ـدائرة يف ك ــل والي ــة ف ــرع يس ــمى إدارة األم ــن
الــداخلي يرأســها (صــاحب الشــرطة) يف الواليــة ،يكــون تابع ـ ا لل ـوان مــن حيــض
التنفي ـ  ،ولكنــه يكــون مــن حيــض اإلدارة تابع ـا لــدائرة األمــن الــداخلي ،ويُــنظم
نيلس بقانون خا .
ودائــرة األمـ ـن الداخـ ـلي هــي الدائـ ـرة الــيت تتــوّ إدارة كــل مــا لــه مس ــاس
بــاألمن ،وتتــوّ حفــظ األمــن يف الــبالد بواســئة الشــرطة ،فهــي الوس ـيلة الرئيس ـية
حلـفـظ األمن ،فلها أن تس ـتخدم الش ـرطة يف كـل وق ـت تريـد ،وكمـا تريـد ،وأمرهـا
ناف ـ فــورا .وأمــا إنيا دعتهــا احلاجــة إ االسـتعـ ـانة بــاجليش ،فــإن عليهــا أن ترفــع
األمــر للخ ـليفة ،ولــه أن يــأمر اجلــيش ب ـإعانة دائــرة األمــن الــداخلي ،أو ب ـإمدادها
بق ـوات عسـ ـكرية ملـسـ ـاعدكا يف حفــظ األمـ ـن ،أو أي أمـ ـر ي ـراه ،ولــه أن يــرفض
طلبها ،ويأمرها باالكتفاء بالشرطة.
وتتك ــون الش ــرطة م ــن الرج ــال الب ــال ني ــن حيمل ــون التابعي ــة .وجي ــوز أن
تكــون النســاء يف الشــرطة للقيــام مبتئلبــات النســاء نيات العالقــة مبهمــات دائــرة
األمن الداخلي ،ويصدر قانون خا هل ا ال رض وفق أحكام الشرع.
والشرطة قسمان :شـرطة اجلـيش ،والشـرطة الـيت بـني يـدي احلـاكم ،وهـ ه
تكون بلباس خا  ،وعالمات يزة حلفظ األمن.
الشـ َـرطع ألن ـم ريبــة اجلنــد.
قــال األزهــري (شــرطة كــل شــيء خيــاره ،منــه ُّ
وقيـل هــم أول طائفـة تتقــدم اجلـيش ،وقيــل مسـوا ُشـ َـرطا ألن هلـم عالمــات يعرفــون
م ــا يف اللب ــاس واهليو ــة) وه ــو اختي ــار األص ــمعي .وج ــاء يف الق ــاموس (والش ــرطة
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الشـ َـرط وهــم أول كتيبــة تشــهد احلــرب وتتهيــأ للمــوت ،وطائفــة
بالضــم ...واحــد ُّ
وج َهين ،مسـوا بـ لس ألنـم أعلمـوا أنفسـهم
من أعوان الوالة ،وهو ُشرطي كتُـ ْركي ُ
بعالمات يعرفون ما).
أما شرطة اجليش ،وهـي فرقـة مـن اجلـيش هلـا عالمـة تتقـدم اجلـيش لضـبا
أم ــوره ،فه ــي ج ــزء م ــن اجل ــيش تتب ــع أم ــري اجله ــاد ،أي تتب ــع دائ ــرة احلربي ــة .وأم ــا
الش ــرطة ال ــيت ب ــني ي ــدي احلك ــام فه ــي تتب ــع دائ ــرة األم ــن ال ــداخلي .فق ــد روى
البخــاري عــن أنــس «أن قــيس بــن ســعد كــان يكــون بــني يــدي الن ـ  مبن ـزلة
الشــرطة مــن األمــري» وامل ـراد هنــا قــيس بــن ســعد بــن عبــادة األنصــاري
صــاحب ُّ
اخلزرجــي ،وقــد رواه الرتمـ ي بلفــظ« :كــان قــيس بــن ســعد مــن النـ  مبن ـزلة
صاحب الشرطة من األمري ،قال األنصاري يعين ما يلي من أموره».
وجيــوز للخليفــة أن جيعــل الشــرطة كلهــا الــيت يفــظ األمــن الــداخلي قســم ا
مــن اجلــيش ،أي تابع ـةا لــدائرة احلربيــة ،وجيــوز أن جيعلهــا دائــراة مســتقلةا أي دائــرة
األمن الداخي.
لــري أننــا نتبــىن اســتقالل هـ ا القســم ،أي الشــرطة الــيت بــني يــدي احلكــام
حلف ــظ األم ــن ،وأن يك ــون تابعـ ـ ا ل ــدائرة األم ــن ال ــداخلي كصه ــاز مس ــتقل يتب ــع
اخلليفة مباشـرة مثـل بـاقي أجهـزة الدولـة ،ونيلـس حلـديض أنـس السـابق عـن قـيس
ابــن ســعد ،وكمــا بينــا ســابق ا مــن اســتقالل الــدوائر األربــع املتعلقــة باجلهــاد ،وأن
يتبع كل منها اخلليفة ،وليس أن تكون كلها جهازا واحدا.
وهك ا فإن الشرطة تابعة لدائرة األمن الداخلي.

مهمات دائرة األمن الداخلي
إن عمل دائرة األمن الداخلي هـو حفـظ األمـن الـداخلي للدولـة .والـ ي
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ميـكن أن يؤدي إ كـديد األمن الداخـلي عـدة أعمال:
منهــا الــردة عــن اإلس ـالم ،والب ــي أي اخل ـروج علــى الدول ـة ،إم ـا بأعم ـال
اهلـ ـ ــدم والتخريـ ـ ــب ،كاإلض ـ ـ ـرابات ،واالحـ ـ ــتالالت للمراكـ ـ ــز احليويـ ـ ــة يف الدولـ ـ ــة
واالعتصام فيها ،مع التع ّدي على تلكات األفراد ،أو تلكات امللكيـة العامـة،
أو تلكات الدولة .وإما باخلروج على الدولة بالسال حملاربتها.
وم ــن أعم ــال كدي ــد األم ــن ال ــداخلي كـ ـ لس احلِراب ــة ،أي قئ ــع الئ ــرق،
والتعرض للناس لسلب أمواهلم ،وإزهاق أرواحهم.
وكـ ـ لس ف ــإن م ــن أعم ــال كدي ــد األم ــن ال ــداخلي االعت ــداء عل ــى أمـ ـوال
النــاس بالســرقة ،والنهــب ،والســلب ،واالخــتالس ،والتعــدي علــى أنفــس النــاس
بالضرب واجلر والقتل ،وعلى أعراضهم بالتشهري والق ف والزنا.
كما أن من أعمال دائـرة األمـن الـداخلي التعامـل مـع أهـل الريـب ،ودفـع
خئرهم وضررهم عن األمة وعن الدولة.
هـ ه أبــرز األعمــال الــيت تــؤدي إ كديــد األمــن الــداخلي .ودائــرة األمــن
الــداخلي تقــوم علــى محايــة الدولــة والنــاس مــن يــع هـ ه األعمــالع ولـ لس فــإن
مــن يرت ـ ّد ،وحيكــم عليــه بالقتــل إن مل يرجــع بعــد أن يُســتتاب ،تقــوم هــي بتنفي ـ
القتــل فيــه ،وإنيا كــان املرتــدون ـاعة فــال بــد مــن مكــاتبتهم ،وطلــب أن يَرجعـوا
ِ
أص ّـروا
إ اإلسالم ،فإن تابوا ورجعوا والتزموا بأحكام الشرع ُسكت عنهم ،وإن َ
على الـردة يقـاتلون ،فـإن كـانوا اعـة قليلـة ،وميكـن للشـرطة وحـدها أن تُقـاتلهم
قامت مبقاتلتهم ،وإن كانوا اعـة كبـرية ،وال تسـتئيع الشـرطة أن تقـدر علـيهم،
عليه ــا أن تئل ــب م ــن اخلليف ــة أن يزوده ــا بقـ ـوات عس ــكرية ملس ــاعدكا ،ف ــإن مل
ِ
تكف القوات العسكرية ،طلبت من اخلليفة أن يأمر اجليش مبساعدكا.
هـ ـ ا بالنس ــبة للمرت ــدين .وأم ــا بالنس ــبة للب ــاة ف ــإن كان ــت أعم ــاهلم ل ــري
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مس ـ ــلحة ،ب ـ ــأن اقتص ـ ــرت عل ـ ــى اهل ـ ــدم والتخري ـ ــب ،باإلض ـ ـ ـرابات والتظ ـ ــاهرات
واالحـ ــتالالت للمراكـ ــز احليويـ ــة ،مـ ــع التع ـ ـ ّدي علـ ــى تلكـ ــات األف ـ ـراد والدولـ ــة
وامللكـ ـية العـ ـامة ويـئـيمهـ ـا ،فــإن دائـ ـرة األمــن الــداخلي تقتصــر علــى اسـ ـتخدام
الش ــرطة إليق ــاف هـ ـ ه األعم ــال اهلدام ــة ،ف ــإن مل تس ــتئع م ــا أن توق ــف هـ ـ ه
األعمال طلبت من اخلليفة أن ميـُ ّدها بقـوات عسـكرية ،حـإ تسـتئيع أن توقـف
أعمال اهلدم والتخريب ،اليت يقوم ما هؤالء الب اة اخلارجون على الدولة.
وأم ــا إن خ ــرج الب ــاة عل ــى الدول ــة ،ومحل ـوا الس ــال  ،وييّــزوا يف مك ــان،
ـداخلي بالش ــرطة وح ــدها م ــن إرج ــاعهم،
وك ــانوا ق ــوة ال ت ــتمكن دائ ــرة األم ــن ال ـ ّ
والقض ــاء عل ــى ا ـ ّـردهم وخ ــروجهم ،فإن ــا تئل ــب م ــن اخلليف ــة أن ميُـ ّدها بقـ ـوات
عسكرية ،أو بقـوة مـن اجلـيش حسـب احلاجـة ،ألجـل أن ابـه اخلـارجني .وقبـل
أن تُق ــاتلهم تراس ــلهم ،وت ــرى م ــا عن ــدهم ،وتئل ــب م ــنهم الرج ــوع إ الئاع ــة،
ـف عــن محــل الســال  ،فــإن أجــابوا وتــابوا ورجع ـوا
والــدخول مــع اجلماعــة ،والكـ ّ
أص ـ ّـروا عل ــى
والتزم ـوا بأحك ــام الش ــرع ك ّف ـ ْ
ـت ع ــنهم ،وإن امتنع ـوا ع ــن الرج ــوع ،و َ
اخلــروج واملق ـاتلة ،قــاتلتهم قِتــال تأديــب ،ال قِتــال إفنــاء وتــدمري ،حــإ يرجعـوا إ
الئاعــة ،ويرتكـوا اخلــروج ،ويرمـوا الســال  .كمــا قاتــل اإلمــام علـ ّـي  اخلـوارج.
ـف عــنهم ،وإن أصـ ّـروا علــى اخلــروج
فإنــه كــان يــدعوهم أوالا ،فــإن تركـوا اخلــروج كـ ّ
قاتلهم قتال تأديب حإ يرجعوا إ الئاعة ،ويرتكوا اخلروج ،ومحل السال .
وأما احملاربون ،وهم قُئّاع الئرق ،ال ين يتعرضون للناس ،ويقئعون
الئريق ،ويسلبون األموال ،ويزهقون األروا  ،فإن دائرة األمن الداخلي ترسل
هلم الشرطة ملئاردكم ،وإيقاع العقوبة عليهم بالقتل والص ْلب ،أو القتل ،أو
قئع أيديهم وأرجلهم من ِخالف ،أو نفيهم إ مكان هخر ،حسب ما جاء
يف اآية الكرمية         :
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 . ويكون قِتاهلم ليس ِ
كقتال البُ اة اخلارجني على الدولة .فقتال البُ اة
ِ
ِ
وصلب ،يقاتلون ُمقبلني
قتال تأديب ،ولكن قتال قُئّاع الئرق قتال قَـْتل َ
فم ْن قَـتَ َل وأخ املال يُقتل ويُصلب.
وم ْدبرين ،ويُ َ
ُ
عاملون كما ورد يف اآيةَ .
وم ْن أخ املال ومل يقتُل تُقئَع يده
وم ْن قَـتَ َل ومل يأخ املال يُقتَل وال يُصلَبَ .
َ
ِ
ورجله من خالف ،وال يُقتَل .ومن أظهر السال  ،وأخاف الناس ،ومل يَقتُل،
ومل يأخ املال ،ال يُقتَل ،وال يُصلَب ،وال تُقئَع له ي لد وال ِرجل ،وإأا يُنفى ِمن
بلده إ بلد هخر بعيد داخل الدولة.
ودائــرة األمــن الــداخلي تقتصــر علــى اســتخدام الشــرطة يف ُحمافظتهــا علــى
األمــن ،وال تســتخدم لــري الشــرطة ،إال يف حالــة عصــز الشــرطة عــن إقـرار األمــن،
فتئلــب عنــد نيلــس مــن اخلليفــة أن ميــدها بق ـوات عســكرية أخــرى ،أو بقــوة مــن
اجليش ،حسب ما تدعو احلاجة إليه.
أم ـ ــا التع ـ ــدي عل ـ ــى األمـ ـ ـوال بالس ـ ــرقة واالخ ـ ــتالس والس ـ ــلب والنه ـ ــب،
وعلـ ـ ـ ــى األنفـ ـ ـ ــس بالضـ ـ ـ ـ ـرب واجلـ ـ ـ ـ ـر والقت ـ ـ ـ ــل ،وعلـ ـ ـ ــى األعـ ـ ـ ـ ـراض بالتشـ ـ ـ ـ ـهري
والقـ ـ ـ ف والزن ـ ــا ،ف ـ ــإن دائ ـ ــرة األم ـ ــن ال ـ ــداخلي تق ـ ــوم مبنعه ـ ــا بواس ـ ــئة يقظته ـ ــا
وحراس ـ ـ ـ ــاكا ،ودورياك ـ ـ ـ ــا ،بتنفيـ ـ ـ ـ ـ أحك ـ ـ ـ ــام القض ـ ـ ـ ــاة عل ـ ـ ـ ــى َم ـ ـ ـ ــن يقوم ـ ـ ـ ــون
بالتعـ ـ ــدي علـ ـ ــى األم ـ ـ ـوال ،أو األنفـ ـ ــس ،أو األع ـ ـ ـراض .وكـ ـ ــل نيلـ ـ ــس ال حيتـ ـ ــاج
فيه إال إ استخدام الشرطة فقا.
ويعهـ ــد إ الشـ ــرطة حبفـ ــظ النظـ ــام ،واإلش ـ ـراف علـ ــى األمـ ــن الـ ــداخلي،
ـيس
والقيــام جبميــع الن ـواحي التنفي يــةع حلــديض أنــس املــار يف جعــل الن ـ  قـ َ
الشـرطَة يكونـون
الشـرطَة ،فإنـه يـدل علـى أن ُ
ابن سعد بـني يديـه مبن ـزلة صـاحب ُ
بــني يـَ َـد ِي احلكــام ،ومعــىن كــونم بــني يــديهم هــو قيــامهم مبــا حيتاجــه احلكــام مــن
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قـ ــوة التنفي ـ ـ  ،لتنفي ـ ـ الشـ ــرع ،وحفـ ــظ النظـ ــام ،وصـ ــيانة األمـ ــن ،وتقـ ــوم ك ـ ـ لس
بالعســس ،وهــو الئ ـواف بالليــل ،لتتبــع اللصــو  ،وطل ــب أهــل الفســاد ،ومــن
ـرهم .وقــد كــان عبــد اهلل بــن مســعود أم ـريا علــى العســس يف عهــد أ
ُخيشــى شـ ُ
بك ــر ،وك ــان عم ــر ب ــن اخلئ ــاب يت ــو بنفس ــه العس ــس ،وك ــان يص ــئحب مع ــه
فعـل
مواله ،ورمبا استصحب عبد الرمحن بن عوف .ولـ لس كـان مـن اخلئـأ مـا يُ َ
يف بع ــض البل ــدان اإلسـ ــالمية م ــن إقامـ ــة أص ــحاب احلوانيـ ــت حراس ـ ـا يف الليـ ــل
حيرسون بيوكم ،أو إقامة الدولة حراس ا على نفقـة أصـحاب احلوانيـتع ألن هـ ا
الش ــرطَة ،ف ــال يُكل ــف ب ــه
م ــن العس ــس ،وه ــو عل ــى الدول ــة ،وه ــو م ــن وظ ــائف ُ
الناس ،وال يُكلفون بنفقاته.
أما التعامل مع أهل الريَب ،وهم ال ين ُخيشى منهم ضرر وخئر على
كيان الدولة أو اجلماعة أو حإ األفراد ،ه ا النوع من الريب جيب تتبعه من
قبل الدولة ،ومن اطلع على شيء منه وجب عليه التبليس عنه .واألدلة على
نيلس ما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم قال« :كنت يف لزاة ،فسمعت
ضوا من
عبد اهلل بن أ ّ يقول :ال تنفقوا على من عند رسول اهلل حإ يـَْنـ َف ُّ
حوله ،ولون رجعنا إ املدينة ليخرجن األعز منها األنيل ،ف كرت نيلس لعمي
أو لعمر ،ف كره للن  فدعا فحدثته ...احلديض» ،ويف رواية مسلم
ترد ُده على الكفار
فأتيت الن  فأخوته ب لس .وابن أ ّ كان معروف ا ُّ
احملاربني ،وك لس معروفة عالقاته معهم مثل ما كان مع اليهود حول املدينة،
وأعداء اإلسالم .وهنا جيب التعامل بكل دقة مع ه ا املوضوع ،حإ ال خيتلا
بالتصسس على الرعية ال ي هو حمرمع لقوله تعا      :ول لس
يقتصر هنا فقا على أهل الريب.
وأهــل الريــب هــم الـ ين يــرتددون علــى الك ـفار احمل ـاربني فعـالا أو حكمـ اع
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ونيلــس ألن التصســس جــائز علــى الكفــار احملــاربني مــن بــاب السياســة احلربيــة،
ومنع الضرر على املسـلمني ،ول دلة الشـرعية الواردة يف نيلـس ،وهـي تشـمل كـل
أهل احلربع ألنم إن كانوا حربيني فعالا فواضـح وجوبـه علـى الدولـة ،وإن كـانوا
حربيني حكما فك لس جائزع ألن احلرب متوقعة معهم يف كل وقت.
كل فرد من أفراد الرعية يـرتدد علـى الكفـار احملـاربني ،واقعـ ا
ويكون ب لس ُّ
يت الريبة التصاله بال ين جيوز التصسس عليهم ،أي الكفار احملاربني.
وتفصيل نيلس على النحو التان:
 -3التصســس علــى الكفــار احملــاربني فع ـالا واجــب علــى الدولــة ،وتؤكــده
باإلضــافة إ مــا ســبق قاعــدة «مــا ل يــتم الواجــب إل بــه فهــو واجــب» حيــض إن
معرفة قوة العدو وخئئـه وأهدافـه ومواقعـه االسـرتاتيصية وحنـو نيلـس ،أمـور الزمـة
هلزمي ــة العـ ــدو ،وتتـ ــواله دائ ــرة احلربيـ ــة ،ويشـ ــمل ك ـ ـ لس الرعايـ ــا ال ـ ـ ين يتصـ ــلون
بالكفــار احملــاربني فع ـالاع ألن األصــل أن ال يكــون اتص ـال معتــاد مــن الرعايــا مــع
احملاربني فعالا ،حيض العالقة معهم عالقة حرب.
 -0التصسـس علــى احملــاربني حكمـا جـائز ويكــون واجبـا علــى الدولــة يف
حالـ ــة الضـ ــرر ك ـ ــأن خيشـ ــى مسـ ــاعدكم للمح ـ ــاربني فع ـ ـالا ،أو االنض ـ ــمام هل ـ ــم.
والكفار احملاربون حكما نوعان:
األول :الكف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار احمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاربون حكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ين يف بالده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم،
وهـؤالء تتـو التصسـس عليهم دائـرة احلـربية.
الث ـ ــا  :الكف ـ ــار احمل ـ ــاربون حكمـ ـ ـا الـ ـ ـ ين ي ـ ــدخلون بالدن ـ ــا ،كالس ـ ــفراء
واملعاه ــدين وحن ــوهم ،وه ــؤالء تت ــو م ـ ـراقبتهم والتصس ــس عل ــيهم دائ ــرة األم ــن
الداخلي.
وتتــو دائــرة األمــن الــداخلي املراقبــة والتصســس علــى مــن يــرتددون مــن
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الرعي ــة عل ــى املس ـؤولني الكف ــار احمل ــاربني حكم ـا أو ثل ــيهم يف بالدن ــا ،كم ــا أن
دائــرة احلربيــة تتــو نيلــس علــى مــن يــرتددون مــن الرعيــة عل ـى املس ـؤولني الكفــار
احملاربني حكم ا أو ثليهم يف بالدهم ،ولكن بشرطني:
األول :أن يظهـ ــر ،نتيصـ ــة مراقبـ ــة دائـ ــرة احلربيـ ــة ودائـ ــرة األمـ ــن الـ ــداخلي
للمسـ ـؤولني الكف ــار احمل ــاربني حكمـ ـ ا أو ثل ــيهم ،أن ت ــردد الرعاي ــا عل ــى ه ــؤالء
الكفار ،سواء أكان يف اخلارج أم يف الداخل ،أمر لري عادي والفت للنظر.
والثــا  :أن يعــرض مــا يظهــر للــدائرتني امل ـ كورتني علــى قاض ـي احلســبة،
ويــرى قاضــي احلســبة مــن نيلــس أن يف ه ـ ا الــرتدد ضــررا متوقع ـا علــى اإلســالم
واملسلمني.
فإن كـان األمـر كـ لس جـاز لـدائرة األمـن الـداخلي التصسـس علـى نيلـس
الصنف من الرعيـة الـ ي يـرتدد علـى املسـؤولني الكفـار احملـاربني حكمـ ا و ثلـيهم
يف بالدنـا ،وجـاز لـدائرة احلربيـة التصسـس علـى أفـراد الرعيـة الـ ين يـرتددون علـى
املسؤولني الكفار احملـاربني حكمـ ا و ثلـيهم يف بالدهـم .واألدلـة املتعلقـة بكـل مـا
سبق هي ما يلي:
 -3إن التصسس على املسلمني حرام بنص اآية    
وه ا ني عام عن اجلاسوسية ،فيبقى على عمومه ما مل يرد دليل التخصيص.
ويؤكد ه ا احلديض ال ي أخرجه أمحد وأبو داود بسنده عن املقداد وأ أمامة
قاال« :إن رسول اهلل  قال :إن األمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم»
ول لس فالتصسس على املسلم حرام ،واحلكم نفسه ينئبق على أهل ال مة من
رعايا الدولة .فيحرم التصسس على الرعية ،مسلمني كانوا أم لري مسلمني.
 -0التصس ــس عل ــى الكف ــار احلـ ـربيني فعـ ـالا ،كم ــن حن ــن وه ــم يف قت ــال،
وعل ــى الكف ــار احمل ــاربني حكمـ ـ ا كال ـ ين ي ــدخلون بالدن ــا معاه ــدين ومس ــتأمنني
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كالس ــفراء وحن ــوهم ،أو الكف ــار احمل ــاربني حكمـ ـا يف بالده ــم ،فالتصس ــس عل ــى
هؤالء جائز بل هـو واجـب علـى احملـاربني فعـالا ،وعلـى احملـاربني حكمـا يف حالـة
الضرر.
واألدلة واضحة يف سرية رسول اهلل  ، ومنها:
 جــاء يف ســرية ابــن هشــام عــن سـرية عبــد اهلل بــن جحــش ،حيــض كتــب
الرسول  كتابـا ،وأمـره أن ال ينظـر فيـه حـإ يسـري يـومني ،فلمـا سـار عبـد اهلل
بن جحش يـومني ،فـتح كتـاب رسـول اهلل  فنظـر فيـه ،فـإنيا فيـه« :إذا ناـرت
فترصد بها مريشـا ،وتعلَّـم
في كتابي هذا ،فامض حتى تنـزل نخلة بين مكة والطائفَّ ،

لنا من أخبارهم».
 وجــاء يف ســرية ابــن هش ــام يف أحــدان ل ــزوة ب ــدر :قــال ابــن اس ــحق:
«ركب رسـول اهلل  هو وأبو بكر  حتى ومف على شيخ مـن العـرب ،فس ـ له

عــن مــريش وعــن محمــد وأصــحابه ومــا بلغــه عــنهم ،فقــال الشــيخ ل أخبركمــا حتــى
تخـبرانـ ـي مـ َّمـ ـن أنتمــاا فقــال رســول اهلل  إذا أخبرتنــا أخبرنــاك .مــال أذاك بــذاكا
مال :نعم .مال الشيخ ... :وبلغنـي أن مريشـا خرجـوا يـوم كـذا وكـذا ،فـإن كـان الـذي

أخبرني صدمني ،فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه مريش ،فلما فـرغ مـن

خ ـبره مــال :مم ـَّن أنتمــاا فقــال رســول اهلل  نحــن مـن مــاء ،ثــم انصــرف عنــه ،مــال
يقول الشيخ :من ماء ،أم من ماء العراما

ثم رجع رسول اهلل  إلـى أصـحابه ،فلمـا أمسـى بعـث علـى بـن أبـي الـب

والزبير بن العوام وسعد بن أبي وماص في نفر مـن أصـحابه ،رّـوان اهلل علـيهم ،إلـى

ماء بدر يلتمسون الخبر عليه ،أي عيونا على مريش».
 وك ـ ـ ـ لس أورد اب ـ ــن اس ـ ــحق :فيم ـ ــا نقل ـ ــه اب ـ ــن هش ـ ــام ي ـ ــت عن ـ ـ ـوان:
بَ ْس ــبس اب ــن عم ــرو وع ــدي ب ــن أ الزلب ــاء يتصسس ــان األخب ــار ،ح ــإ ق ــال:
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ومسـ ــع عـ ــدي وبسـ ــبس نيلـ ــس (أي مـ ــا قالـ ــت اجلاريتـ ــان علـ ــى املـ ــاء مـ ــن أخبـ ــار
ق ـ ـ ـ ـريش) فصلس ـ ـ ـ ــا عل ـ ـ ـ ــى بعرييهم ـ ـ ـ ــا ،انئلق ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ــإ أتي ـ ـ ـ ــا رس ـ ـ ـ ــول اهلل 
فأخواه مبا مسعا.
وه ـ ـ ه األدلـ ــة وإن كانـ ــت ـ ــاه ق ـ ـريش ،وهـ ــي كانـ ــت حماربـ ــة فع ـ ـالا ،إال
أن احلك ـ ــم ك ـ ـ لس ينئب ـ ــق عل ـ ــى احمل ـ ــاربني حكم ـ ـ ا لتَـ َوقُّ ـ ـع احل ـ ــرب معه ـ ــم .إأ ـ ـا
الف ـ ـ ــرق فق ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو م ـ ـ ــن حي ـ ـ ــض كون ـ ـ ــه واجب ـ ـ ـا يف حال ـ ـ ــة احمل ـ ـ ــاربني فع ـ ـ ـالاع ألن
السياسـ ـ ــة احلربيـ ـ ــة هلزميـ ـ ــة العـ ـ ــدو تقتضـ ـ ــي نيلـ ـ ــس ،وهـ ـ ــو جـ ـ ــائز ـ ـ ــاه احملـ ـ ــاربني
حكمـ ـ ـ ـ ـا لتوق ـ ـ ـ ــع احل ـ ـ ـ ــرب معه ـ ـ ـ ــم .ف ـ ـ ـ ــإ ْن ك ـ ـ ـ ــان ُخيش ـ ـ ـ ــى الض ـ ـ ـ ــرر ،أي يُتوقـ ـ ـ ـ ـع
مسـ ـ ـ ــاعدكم أو انضـ ـ ـ ــمامهم للمحـ ـ ـ ــاربني فع ـ ـ ـ ـالا ،فقـ ـ ـ ــد أصـ ـ ـ ــبح واجب ـ ـ ـ ـ ا علـ ـ ـ ــى
الدولة ك لس.
وهك ا فـإن التصسـس علـى الكفـار احملـاربني ،جـائز للمسـلمني ،وواجـب
علــى الدولــة تــوفريه ،بــدليل أمــر رســول اهلل  بالقيــام بــه كمــا ســبق مــن أدلــة.
وهو ك لس واقع يت «ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب».
ف ـ ـ ـ ــإنيا ت ـ ـ ـ ــردد أف ـ ـ ـ ـ ـراد الرعي ـ ـ ـ ــة ،مس ـ ـ ـ ــلمون أو نيميـ ـ ـ ـ ــون ،عل ـ ـ ـ ــى الكفـ ـ ـ ـ ــار
احملـ ـ ـ ـاربني ،فـعـ ـ ـ ـالا أو حكم ـ ـ ـ ا ،يف بالدنـ ـ ــا أو يف بالدهـ ـ ــم ،فهـ ـ ــؤالء أهـ ـ ــل ريبـ ـ ــة
جي ـ ــوز التصس ـ ــس عل ـ ــيهم وتتب ـ ــع أخب ـ ــارهمع ونيل ـ ــس ألن ـ ــم ي ـ ــرتددون عل ـ ــى م ـ ـ ـن
جي ـ ـوز التصس ــس عل ــيهم ،وألن ــه خيش ــى م ــنهم ض ـ ـرر عل ــى الدول ــة إن سس ـ ـوا
للكفار.
ولكـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ــإ جيـ ـ ـ ــوز التصس ـ ـ ـ ــس عل ـ ـ ـ ــى أف ـ ـ ـ ـراد الرعيـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ــؤالء جي ـ ـ ـ ـ ـب
يـقـق الشـرطـني اللـ يـن نيكـرنا ا.
وتتــو دائــرة احلربيـة التصســس علــى الرعيــة الـ ين يــرتددون علــى احملــاربني
فعالا ،وك لس على الرعية ال ين يرتددون يف بالد الكفار على املسؤولني الكفـار
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احملــاربني حكم ـا و ثلــيهم .كمــا أن دائــرة األمــن الــداخلي تتــو التصســس علــى
أفراد الرعية ال ين يرتددون على املسؤولني الكفار احملاربني حكمـا وعلـى ثلـيهم
يف بالدنا.

109

سابعا :الخارجية
تت ــوّ دائ ــرة اخلارجي ــة ي ــع الش ــؤون اخلارجي ــة ال ــيت تتعل ــق بعالق ــة دول ــة
اخلـ ـالفة بالــدول األجنبيــة ،مهمــا كانــت ه ـ ه الش ــؤون وه ـ ه العالقــات ،س ـواء
وه َـدن،
أكانت تتعلق بالناحية السياسية ،وما يتبعها من اتفاقات ،ومصاحلاتُ ،
ومفاوض ـ ــات ،وتبـ ـ ــادل س ـ ــفراء ،وإرسـ ـ ــال ُر ُسـ ـ ــل ومن ـ ــدوبني ،وإقامـ ـ ــة سـ ـ ــفارات
وقنصــليات ،أم كانــت هـ ه العالقــات تتعلــق بــالنواحي االقتصــادية ،أو الزراعيــة،
أو التصارية ،أو املواصالت الويديـة ،أو السـلكية ،أو الالسـلكية ،وحنوهـا .فكـل
اس عالقة الدولة ب ريها من الدول.
ه ه األمور تتوالها دائرة اخلارجيةع ألنا ّ
وقــد كــان الرســول  يُِقــيم العالقــات اخلارجيــة مــع الــدول والكيانــات
األخــرى ،كمــا بينــا عنــد حبــض وزيــر التنفي ـ  .فقــد أرســل  عثمــان بــن عفــان
ليفــاوض قريش ـا ،كمــا فــاوض هــو  رســل ق ـريش ،وك ـ لس أرســل الرســل إ
املل ــو  ،كمـ ــا اسـ ــتقبل ُرس ــل امللـ ــو واألم ـ ـراء ،وعق ــد االتفاقـ ــات واملصـ ــاحلات.
وك لس كان خلفااه ِمن بعده يُقيمون العالقات السياسية مع لريهم مـن الـدول
والكيانات .كما كانوا يُولّون من يَقوم عـنهم بـ لس ،علـى أسـاس أن مـا يقـوم بـه
الشخص بنفسه له أن يُوكِل فيه عنه ،وأن يُنيب عنه من يقوم له به.
ولتعقيــدات احليــاة السياســية الدوليــة ،واتســاع وتنــوع العالقــات السياســية
الدولي ــة ،ف ــنحن نتب ــىن أن يني ــب اخلليف ــة عن ــه جه ــازا م ــن أجه ــزة الدول ــة خاصـ ـا
بالعالقــات الدوليــة ،يتابعــه اخلليفــة كمــا يتــابع أي جهــاز هخــر مــن أجهــزة احلكــم
واإلدارة يف الدول ــة ،مباش ــرة أو بواس ــئة وزي ــر التنفيـ ـ  ،وف ــق األحك ــام الش ــرعية
املتعلقة ب لس.
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ثامنا :الصنـاعـة
دائــرة الصــناعة هــي الــدائرة الــيت تتــو يــع الشــؤون املتعلقــة بالصــناعة،
سـ ـ ـواء أكان ـ ــت ص ـ ــناعة ثقيل ـ ــة كص ـ ــناعة احملرك ـ ــات واآالت ،وص ـ ــناعة هياك ـ ــل
املركبــات ،وص ــناعة امل ـواد ،والص ــناعات اإللكرتونيــة ،أم كان ــت صــناعة خفيف ــة.
وس ـواء أكانــت املصــانع مــن نــوع املصــانع الــيت تــدخل يف امللكيــة العامــة ،أم مــن
املصانع اليت تدخل يف امللكية الفردية ،وهلا عالقـة بالصـناعات احلربيـة .واملصـانع
بأنواعهـا جيـب أن تُقـام علــى أسـاس السياســة احلربيـةع ألن اجلهــاد والقتـال حيتــاج
إ اجلــيش ،واجلــيش حــإ يس ــتئيع أن يقاتــل ال بــد لــه مــن ســال  .والســال
حإ يتوفر للصيش توفرا تاما على أعلى مسـتوى ال بـد لـه مـن صـناعة يف داخـل
الدولة .وخباصة الصناعة احلربية لعالقتها القوية باجلهاد.
والدولة حإ تكون مالكة زمام أمرها ،بعيدة عن تأثري لريها فيها ،ال بُ ّد
من أن تقوم هي بصناعة سالحها ،وتئويره بنفسها ،حإ تكون باستمرار
سيدة نفسها ،ومالكة ألحدن األسلحة وأقواها ،مهما تقدمت األسلحة
صرفها كل ما يتاج إليه من سال  ،إلرهاب كل
وتئورت ،وحإ يكون يت تَ ّ
عدو ظاهر هلا ،وكل عدو ُحمتمل ،كما قال اهلل سبحانه وتعا    :
َ
َ

           

 .       وب لس تكون الدولة مالكة
إرادكا ،تُنتـِ السال ال ي يتاج إليه وتئـوره ،وتس ـتمر يف تئـويره بالشـكل
ال ي ميـ ّكنها ِمن أن يـوز على أعلى األسـلحة وأقواها ،حإ تسـتئيع بالفعل
أن تُ ِرهـب يـع األعداء الظاهـرين واحملتملني .وهل ا جيب على الدولة أن تقوم
بصناعة أسـلحتها بنفسـها ،وال جيـوز أن تَعتَ ِمد على ِشـرائه من الـدول األخرىع
102

ألن نيلس سيـصعل الدول األخـرى متحـكمة ما ومبشـيوتها ،وبسـالحها،
وحبرما ،وقِتاهلا.
واملشاهد احملسوس يف عـامل اليـوم أن الـدول الـيت تبيـع السـال إ الـدول
األخــرى ال تبيــع كــل ســال  ،خاصــة املتئــور منــه ،وال تبيعــه إال بشــروط معينــة،
تش ــمل كيفي ــة اس ــتعماله .وال تبيع ــه كـ ـ لس إال مبق ــدار ُمع ـ ّـني ه ــي تـ ـراه ،ول ــيس
حسب طلب الدولة اليت تريد شراءه ،ا جيعل للدولة الـيت تبيـع السـال سـيئرة
ونف ـونيا علــى الدولــة الــيت تشــرتي الســال  ،مــا ُمي ِكنّهــا مــن فــرض إرادكــا عليهــا،
خاصـ ــة إنيا مـ ــا وقعـ ــت الدولـ ــة الـ ــيت تشـ ــرتي السـ ــال يف حـ ــرب ،فإنـ ــا عندئ ـ ـ
ســتحتاج إ مزيــد مــن الســال  ،ومــن قِئَــع ال يــار ،ومــن الـ خرية ،مــا ســيصعل
اعتمادهــا علــى الدولــة املصـ ّدرة للســال أكثــر ،وخضــوعها لئلباكــا أكــو .وهـ ا
يُتـ ــيح للدولـ ــة املص ـ ـ ّدرة أن تـ ــتحكم فيهـ ــا ،ويف إرادكـ ــا ،خاصـ ــة وهـ ــي يف حالـ ــة
احلــرب ،ويف حالــة ش ــدة احتياجهــا للســال  ،وإ قئ ــع ال يــار .وب ـ لس ت ــرهن
نفسها ،ومشيوتها ،وحرما ،وكيانا ،للدولة اليت تُص ّدر إليها السال .
ل لس كله جيب أن تقوم الدولة بنفسها بصنع سالحها ،وكل ما يتاج
إليه من هلة احلرب ،ومن قِئع ال يار .وه ا ال يتأتى للدولة إال إنيا تبنت
الصـناعة الثقيلة ،وأخ ت تُنتِ أوالا املصانع اليت تُنتِ الصناعات الثقيلة،
احلربية منها ولري احلربية .فال بُد من أن يكون لديها مصانع إلنتاج السال
ال ري ،واملركبات الفضائية ،وإلنتاج الصواري  ،واألقمار ،والئائرات،
والدبابات ،واملدافع ،والسفن احلربية ،واملركبات املصفحة بأنواعها ،واألسلحة
الثقيلة واخلفيفة بأنواعها .وجيب أن يكون لديها مصانع إلنتاج اآالت،
واحملركات ،واملواد ،والصناعة اإللكرتونية ،وك لس املصانع اليت هلا عالقة
بامللكـية العـامة ،واملصـانع اخلفيفة اليت هلا عالقة بالصـناعات احلـربية .كل نيلس
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يقتضـيه وجـوب اإلعداد املفـروض على املسـلمني ،قـال تعا  :
.    

 

ومبـا أن الدولـة اإلسـالمية دولـة حاملـة للـدعوة اإلسـالمية ،بئريقـة الـدعوة
واجلهاد ،فإنـا سـتكون دولـة دائمـة االسـتعداد للقيـام باجلهـاد ،وهـ ا يقتض ـي أن
تكــون الصـ ـناعة فيهــا ،ثقيلــة أو خفيفــةَ ،مبنيـ ـة علــى أسـ ـاس السياســية احلربيــة،
ح ــإ إنيا م ــا احتاج ــت إ يويله ــا إ مص ــانع تُن ــتِ الص ــناعة احلربي ــة بأنواعه ــا
ســهل عليهــا نيلــس يف أي وقــت تريــدع ول ـ لس جيــب أن تُبــىن الصــناعة كلهــا يف
دولــة اخل ـالفة علــى أســاس السياســة احلربيــة ،وأن تُبــىن يــع املصــانع ،سـواء الــيت
تنــتِ الصــناعات الثقيلــة ،أو الــيت تُنــتِ الصــناعات اخلفيفــة ،علــى أســاس ه ـ ه
أي وقــت يتــاج الدولــة
السياســة ،ليسـ ُـهل يويــل إنتاجهــا إ اإلنتــاج احلــر ّ يف ّ
إ نيلس.
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تاسعا :القضـاء
القضاء هو اإلخبار باحلكم علـى سـبيل اإللـزام ،وهـو يفصـل اخلصـومات
يضر ح ّـق اجلماعـة ،أو يرفـع الن ـزاع الواقـع بـني النـاس وأي
بني الناس ،أو ُ
مينع ما ّ
شخص ن هو يف جهاز احلكم ،حكام ا أو موظفني ،خليفة أو من دونه.
واألصل يف القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة ،أما الكتاب فقوله
تعا  ،        :وقوله     :
 .   وأما السنة فإن الرسول  توّ القضاء بنفسه
وقضى بني الناس.
وقــد قَـلــد رســول اهلل  ال ُقضــاة ،فقلــد عليّـا  قضــاء الــيمن ،ووصــاه
تنبيهـ ا علــى وجــه القض ـاء فق ـال لــه« :إذا تق ـاّى إليـ رج ـالن ،فــال تق ـض لــلول
حتــى تســمع كــالم اآلخــر ،فســوف تــدري كيــف تقضــي» رواه الرتم ـ ي وأمحــد .ويف
رواية ألمحد بلفظ« :إذا جلس إليـ الخصـمان ،فـال تكلَّـم حتـى تسـمع مـن اآلخـر
كمــا ســمعت مــن األول» .وك ـ لس عـ ّـني عليــه الصــالة والس ــالم مع ــاني بــن جبــل
قاضي ا على الـ َصنَد .وكل منها دليل مشروعية القضاء.
إن تعريف القضاء يشمل القضاء بـني النـاس كمـا سـبق .ويشـمل احلِ ْسـبَة
وهــي( :اإلخبــار بــالحكم الشــرعي علــى ســبيئ اإللــزام فيمــا يضــر حــق الجماعــة)،
صـ ْـوة الئعــام .ففــي صــحيح مســلم عــن أ هريــرة« :أن
كالـ ي ورد يف حــديض ُ
رسول اهلل  م ّر على صبـرة عام ،ف دخئ يده فيها فنالت أصابعه بلـالا ،فقـال :مـا
هذا يا صاحب الطعاما فقال :أصابته السماء يـا رسـول اهلل ،فقـال :أفـال جعلتـه فـوم

ش فليس مني».
الطعام كي يراه الناس ،من غ َّ
ويشـ ــمل ك ـ ـ لس النظـ ــر يف قضـ ــايا املظـ ــاملع ألنـ ــا مـ ــن القضـ ــاء ،إني هـ ــي
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شــكوى علــى احلــاكم ،وهــي أي املظــامل( :اإلخبــار بــالحكم الشــرعي علــى ســبيئ
اإللزام فيما يقع بين الناس وبين الخليفة أو أحـد معاونيـه أو ولتـه أو موخفيـه ،وفيمـا

ص من نصوص الشرع الذي يراد القضاء
يقع بين المسلمين من اختالف في معنى ن ّ

بحس ــبها والحك ــم بموجبه ــا) .واملظ ــامل وردت يف ح ــديض الرس ــول يف التس ــعري إني
قال ...« :وإني ألرجو أن ألقى اهلل ،ول يطلبني أحد بمالمة خلمتها إياه في دم ول
مال» رواه أمحد من طريق أنس ،ما يـدل علـى أنـه يُرفـع ْأم ُـر احلـاكم أو الـوان أو
املوظف إ قاضي املظامل فيما يدعيه أحد َمظْلِ َمة ،وقاضي املظامل ُخيِو بـاحلكم
الشــرعي علــى ســبيل اإلل ـزام .وعليــه يكــون التعريــف شــامالا ل ن ـو ِاع الثالثــة مــن
القضــاء ال ـواردة يف أحاديــض الرســول  وفعلــه ،وهــي فَصـ ُـل اخلصــومات بــني
ورف ُـع الن ـزاع الواقــع بـني الرعيــة واحلُكــام ،أو
النـاس ،ومنـ ُـع مــا يَض ُّـر حــق اجلماعــةَ ،
بني الرعية واملوظفني يف أعماهلم.

أنـواع القضـاة
القضاة ثالثة :أحـدهم القاّـي ،وهـو الـ ي يتـو الفصـل يف اخلصـومات
ب ــني الن ــاس يف املع ــامالت والعقوب ــات .والث ــا الـ ـ ـمحتسب ،وه ــو ال ـ ـ ي يت ــو
ضـ ّـر حــق اجلماعــة .والثالــض ماّــي الماــالم ،وهــو
الفصــل يف املخالفــات الــيت تَ ُ
ال ي يتو رفع النـزاع الواقع بني الناس والدولة.
ه ا بيان ألنواع القضاء .أما دليل القضاء ال ي هو فصل بـني النـاس يف
اخلصـومات ففعـل الرسـول  ، وتعيينـه معـاني بـن جبـل لناحيـة مـن الـيمن .وأمــا
دليــل القضــاء ال ـ ي هــو الفصــل يف املخالفــات الــيت تَضـ ُّـر حــق اجلماعــة وال ـ ي
يقــال لــه احلســبة فهــو ثابــت بفعــل الرســول  وقولــه ،فقــد قــال عليــه الصــالة
والسالم« :ليس منّا من غش» طرف من حديض رواه أمحد من طريـق أ هريـرة،
103

وهك ا كان  يتعـرض لل ـاس فيزجـره .وكـ لس كـان يـأمر التصـار يف األسـواق
بالصدق يف التصارة ،والصدقة ،روى أمحد عـن قـيس بـن أ لـرزة الكنـا قـال:
«كنــا نبتــاع األوســاق باملدينــة ،وكنــا نسـ ّـمى السماســرة ،قــال :فأتانــا رســول اهلل
 فسمانا باسم هو أحسن ا كنـا نس ّـمي بـه أنفسـنا فقـال :يـا معشـر التجـار،
إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف ،فشوبوه بالصدمة».
وروى أمح ــد ع ــن أ املنه ــال« :أن زي ــد ب ــن أرم ــم والب ــراء ب ــن ع ــازب كان ــا

شريكين ،فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ،فبلـ ذلـ النبـي  ف مرهمـا أ ّن مـا كـان بنقـد

ف جيزوه ،وما كان بنسيئة فـردوه» فمنعهمـا رسـول اهلل  مـن ربـا النسـيوة .فهـ ا
كلــه هــو قضــاء احلِ ْس ـبَة ،فــإن تســمية القضــاء الـ ي يفصــل يف اخلصــومات الــيت
ضر حق اجلماعة باحلِ ْسـبَة هو اصـئال لعمـل ُمع ّـني يف الدولـة اإلسـالمية ،أي
تَ ُّ
مراقب ـ ــة التص ـ ــار ،وأرب ـ ــاب احلِـ ـ َـرف ،مل ـ ــنعهم م ـ ــن ال ـ ــش يف ـ ــاركم ،وعمله ـ ــم،
ومصـ ــنوعاكم ،وأخ ـ ـ هم باسـ ــتعمال املكاييـ ــل وامل ـ ـوازين ولـ ــري نيلـ ــس ـ ــا يَضـ ـ ّـر
اجلماعة .وه ا العمل نفسه هو مـا بـَيّنـه  ،و َأم َـر بـه ،وت َـوّ الفصـل فيـه ،كمـا
هو ظاهر يف حديض الواء بن عازب ،حيض منع الئَ َـرفَـ ْني مـن النَسـيوة .وكـ لس
فقد استعمل رسول اهلل  سعيد بـن العـا علـى سـوق مكـة بعـد الفـتح كمـا
جــاء يف طبقــات ابــن ســعد ،ويف االســتيعاب البــن عبــد الــو ،وهل ـ ا ف ــإن دليــل
احلِ ْسبَة هو السـنة .وقـد اسـتعمل عمـر بـن اخلئـاب الشـفاء امـرأة مـن قومـه وهـي
أم سليمان بن أ حثمـة قاضـيا علـى السـوق أي قاضـي حسـبة ،كمـا عـني عبـد
اهلل بــن عتبــة علــى ســوق املدينــة ،كمــا نقــل نيلــس مالــس يف موطوــه والشــافعي يف
مســنده ،وكــان ك ـ لس يقــوم بنفســه يف قضــاء احلِ ْســبَة ،وكــان يئــوف باألس ـواق
كمــا كــان يفعــل الرســول  . وظــل اخلليفــة يقــوم باحلســبة إ أن جــاء املهــدي
فصعل للحسبة جهازا خاص ا فصارت من أجهزة القضاء .ويف عهد الرشـيد كـان
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احملتســب يئــوف باألس ـواق ،ويفحــص األوزان واملكاييــل مــن ال ــش ،وينظــر يف
معامالت التصار.
وأمـ ا دليل القضاء ال ي يقال له قضاء املظـالـم فـهـو قـولـه تعـا   :
        وقـد ج ـاء هـ ا بعـد قـولـه تعـا :
            فالنـزاع
بني الرعية وأون األمر جيب رده إ اهلل ورسوله ،أي إ حكم اهلل .وه ا
يقتضي وجود قاض حيكم يف ه ا النـزاع وهو قاضي املظاملع ألن ا يشمله
تعريف قضاء املظامل النظر فيما يقع بني الناس وبني اخلليفة .وك لس فإن دليل
قضاء املظامل هو فعل الرسول  وقوله ،إال أنه عليه الصالة والسالم مل جيعل
قاضيا خاصا للمظامل وحدها يف يع أحناء الدولة ،وك لس سار اخللفاء من
يتولّون املظامل كما حصل مع علي بن أ طالب
بعده من كونم كانوا ُهم َ
 ، ولكنه كرم اهلل وجهه مل يكن جيعل هلا وقتا خمصوصا ،وأسلوبا معينا ،بل
كانت تُرى ال َـمظْلِ َمة حني حدوثها ،فكانت من ـلة األعمال .وظَل احلال
ك لس إ أيام عبد امللس بن مروان ،فإنه أول خليفة أفرد للظُالمات وقتا
خمصوص ا ،وأسلوب ا معين ا ،فكان خيصص هلا يوم ا معين ا ،وكان يتصفح
الظُالمات ،فإن أشكل عليه شيء منها دفعه إ قاضيه ليحكم به ،صار
اخلليفة يرتب عنه نُواب ا ينظرون يف ظُالمات الناس ،وصار للمظامل جهاز
عني
خا  ،وكان يُسمى (دار العدل) .وه ا جائز من ناحية تعيني قاض ُم ّ
هلا ،ألن كل ما للخليفة من صـالحيات جيـوز له أن يعني عنه من ينوب منابه
عني ،وأسلوب معنيع ألنه من
بالقيام به ،وجائز من حيض ختصيص وقت ُم ّ
املباحات.
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شـروط القضـاة
ويش ــرتط ف ــيمن يت ــو القض ــاء أن يك ــون :مس ــلم اُ ،ح ـرا ،بال ـ ـ ا ،ع ــاقالا،
عــدالا ،فقيهـا ،مــدركا لتن ـزيل األحكــام علـى الوقــائع .ويشــرتط فــيمن يتــو قضــاء
املظــامل زيــادة علــى ه ـ ه الشــروط أن يكــون رج ـالا ،وأن يكــون جمتهــدا ،كقاضــي
القضاة ،ألن عمله قضاء وحكم ،فهو حيكـم علـى احلـاكم ،وينفـ الشـرع عليـه،
ول لس يشرتط أن يكون رجالا ،عالوة على باقي شروط القاضـي ،الـيت منهـا أن
يكــون فقيهـ ا .إال أنـه يشــرتط فيــه فــوق نيلــس أن يكــون جمتهــداع ألن مــن املظــامل
الــيت ينظــر فيهــا هــو أن يكــون احلــاكم قــد حكــم ب ــري مــا أنــزل اهلل ،بــأن حكــم
ـدليل الـ ي اسـتدل بـه علـى احلادثـة،
حبكم ليس لـه دليـل شـرعي ،أو ال يَنئَب ُـق ال ُ
وه ه الـمـظْلِمة ال يستئيع أن ي ِ
فصل فيها إال املصتَ ِهد ،فإنيا كـان لـري ُجمتَ ِهـد كـان
َ
َ َ
ُ
قاضــي ا عــن جهــل ،وهــو حـرام وال جيــوزع ولـ لس يشــرتط فيــه زيــادة علــى شــروط
احلاكم ،وشروط القاضي أن يكون ُجمتَ ِهدا.

تقليد القضـاة
جيوز أن يُقلد القاضي واحملتسب وقاضي املظـامل تقليـدا عامـا يف القضـاء،

جبميــع القضــايا يف يــع الــبالد ،وجيــوز أن يقلّـدوا تقليــدا خاصـا باملكــان وبــأنواع
القضايا أخـ ا مـن فعـل الرسـول  ، إني قلّـد علـي بـن أ طالـب قضـاء الـيمن،
وقلّد معاني بن جبل القضاء يف ناحية من اليمن ،وقلّد عمرو بن العـا

يف قضية واحدة معينة.
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القضـاء

رزم القضاة
قال احلافظ يف الفتح :الرزق ما يرتبه اإلمام من بيت املال ملن يقوم
مبصاحل املسلمني .والقضاء ا جيوز أخ الرزق عليه من بيت املال ،وهو عمل
استأجركم الدولة عليه ملصاحل املسلمني ،وكل عمل ملصاحل املسلمني تستأجر
الدولة من يقوم به على وجهه الشرعي ،فإن القائم به يستحق عليه أجرا ،سواء
أكان عباد اة أم لريها ،بدليل أن اهلل سبحانه جعل للعاملني على الصدقات
سهم ا فيها فقال .    :وروى أبو داود وابن خزمية يف صحيحه
والبيهقي واحلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني ،ووافقه ال ه  ،عن بريدة
أن رسول اهلل  قال« :أيما عامئ استعملناه وفرّنا له رزما ،فما أصاب بعد رزمه
فهو غلول» .وقال املاوردي يف احلاوي« :والقضاء ا جيوز أخ الرزق عليه من
بيت املالع ألن اهلل تعا جعل للعاملني على الصدقات سهم ا فيها ،وقد
استقضى عمر شرحيا وجعل له يف كل شهر مائة درهم رزقا ،فلما أفضت
اخلـالفة إ علي جعل رزقه يف كل شهر سمائة درهم ،وأخ زيد بن ثابت
على القضاء رزق ا» .على أن البخاري قد روى تعليق ا قال« :كان شريح يأخ
على القضاء أجرا» وقال احلافظ يف تعليق التعليق« :أما أثر شريح فقال سعيد
بن منصور حدثنا سفيان عن جمالد عن الشع قال :كان مسروق ال يأخ
على القضاء أجرا ،وكان شريح يأخ » .ونيكر احلافظ يف الفتح« :ونيكر ابن
املن ر أن زيد بن ثابت كان يأخ األجر على القضاء» .وروى ابن سعد عن
نافع قال« :استعمل عمر بن اخلئاب زيد ين ثابت على القضاء وفرض له
رزق ا» .وقد أ ع الصحابة ومن بعدهم على جواز أخ الرزق على القضاء.
قال احلافظ يف الفتح« :وقال أبو علي الكرابيسي :ال بأس للقاضي أن يأخ
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الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم ،وهو قول
فقهاء األمصار ،ال أعلم بينهم اختالفا ،وقد كره نيلس قوم منهم مسروق ،وال
أعلم أحدا منهم حرمه» .ونيكر ابن قدامة يف امل ين« :أن عمر كتب إ معاني
بن جبل وأ عبيدة ،حني بعثهما إ الشام ،أن انظرا رجاالا من ص ـاحلي من
قبلـكم ،فاس ـتعـملوهـم علـى القضـاء ،وأوس ـعوا عـليهم ،وارزقوهم ،واكفوهم من
مال اهلل».

تشـكيئ المحـاكم
ال جيــوز أن تتــألف احملكمــة إال مــن قــاض واحــد ،لــه صــالحية الفصــل يف
القضاء ،وجيوز أن يكـون معـه قـاض هخـر أو أكثـر ،ولكـن ليسـت هلـم ص ـالحية
احلـكم ،وإأا هلم صـالحية املشـاورة وإعئـاء الـرأي ،ورأيهـم لـري ملزم له.
ونيل ــس أن الرس ــول  مل يُعـيّـ ـن للقض ــية الواح ــدة قاض ــيني ،وإأ ــا َعـي ـ ـن
قاضيا واحدا للقضية الواحدة ،وأيضـا فإن القضـاء هو اإلخبـار بـاحلكم الشـرعي
علــى ســبيل اإللـزام ،واحلكــم الشــرعي يف حــق املســلم ال يتعــدد ،فهــو حكــم اهلل،
وحكــم اهلل واحــد .صــحيح قــد يتعــدد فهمــه ،ولكنــه يف حــق املســلم مــن حيــض
العمــل بــه واحــد ،وال يتعــدد مئلق ـ ا .والقاضــي حــني ُخيـ ـو ب ـاحلكم الش ــرعي يف
القضـية على سبيل اإللزام ،جيب أن يكون ه ا اإلخبار واحدا ،ألنـه يف حقيقتـه
هم ــه.
عم ــل حبك ــم اهلل ،وحك ــم اهلل يف حال ــة العم ــل ب ــه ال يتع ــدد ،وإن تع ــدد فَ ُ
وهلـ ـ ا ال يص ــح أن يك ــون القاض ــي متع ــددا للقض ـ ـية الواح ـ ـدة ،أي يف احملكم ــة
الواحـ ــدة .أمـ ــا بالنسـ ــبة للبلـ ــد الواحـ ــد يف يـ ــع القضـ ــايا ،ولكـ ــن يف حمكمتـ ــني
منفص ــلتني ملك ــان واح ــد ،فإن ــه جي ــوزع ألن القض ــاء اس ــتنابة م ــن اخلليف ــة ،فه ــو
كالوكالة جيوز فيها التعدد ،وك لس جاز تعـدد القضـاة يف املكـان الواحـد .وعنـد
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ــانيب اخلص ــوم بــني قاض ــيني يف مكــان واحــد يــرجح جانــب املــدعي ،ويك ــون
النظر للقاضي ال ي يئلبهع ألنه طالب احلق ،وهو أرجح من املئلوب منه.
وال جي ـ ــوز أن يقض ـ ــي القاض ـ ــي إال يف جمل ـ ــس القض ـ ــاء ،وال تعتـ ـ ـو البيّن ـ ــة
وي ع ــن عب ــد اهلل ب ــن الـ ـزبري ق ــال:
واليم ــني إال يف جمل ــس القض ــاءع ونيل ــس مل ــا ُر َ
«مض ــى رس ــول اهلل  أن الخص ــمين يقع ــدان ب ــين ي ــدي الح ــاكم» رواه أب ــو داود
وأمح ــد ،ف ــإن هـ ـ ا احل ــديض يُب ـ ّـني اهليو ــة ال ــيت حيص ــل فيه ــا القض ــاء ،وه ــي هيو ــة
مشـروعة لـ اكا ،أي ال بـد مــن وجـود هيوــة معينـة حيصــل فيهـا القضــاء ،وهــي أن
جيلــس اخلصــمان بــني يــدي احلــاكم ،وه ـ ا ه ــو جمل ــس القضــاء .فهــو ش ــرط يف
صحة القضاء ،أي ال بد من جملس معني جيـري فيـه القضـاء حـإ يكـون قضـاء،
ونيلــس أن جيلــس اخلصــمان بــني يــدي احلــاكم .ويؤيــد نيلــس حــديض علـ ّـي حــني
قال رسول اهلل  لعلي« :إذا جلس إلي الخصمان ،فال تكلَّـم حتـى تسـمع مـن
ّ
اآلخــر كم ــا س ــمعت م ــن األول» ،فهــو ك ـ لس يبــني هيو ــة خمصوصــة بقول ــه« :إذا
جلس إلي الخصـمان» .فمصلـس القضـاء شـرط لصـحة القضـاء ،وكـ لس شـرط
العتبار اليمـنيع لقـول الرسـول « : اليمـين علـى المـدعى عليـه» رواه البخـاري
مــن طريــق ابــن عبــاس .وال تكــون لــه ه ـ ه الصــفة ،صــفة املــدعى عليــه ،إال يف
جملــس القض ــاء .وك ـ لس البين ــة ال يك ــون هل ــا أي اعتبــار إال يف جمل ــس القض ــاءع
لقول الرسول  ...« : ولكن البيّنة على المدعي ،واليمـين علـى مـن أنكـر» رواه
البيهقي .وال تكون له ه ه الصفة إال يف جملس القضاء.
وجي ــوز أن تتع ــدد درج ــات احمل ــاكم بالنس ــبة ألن ـ ـواع القض ــايا ،فيص ــوز أن
صــص بعــض القضــاة بأقضــية معينــة إ حــد معــني ،وأن يوكــل أمــر لــري ه ـ ه
ُخي ّ
القضايا إ حماكم أخرى.
ونيلــس أن القضــاء هــو اســتنابة مــن اخلليفــة وهــي كالوكالــة س ـواء بس ـواء،
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من لري أي فرق بينهما ،إني هي من الوكالة ،و وز الوكالة عامةا ،و ـوز خاصـةاع
عني القاضي قاضـيا يف قضـايا معينـة ،وُمينَـع مـن لريهـا ،وجيـوز أن
وهل ا جيوز أن يُ ّ
يُعـ ّـني لــريه يف لريهــا ،وفيمــا عُـ ّـني لــه هــو ،ولــو يف مكــان واحــدع ومــن هنــا جــاز
تعدد درجات احملاكم ،وقد كان نيلس موجودا عند املسلمني يف العصـور األو ،
يقول املاوردي يف كتابه األحكـام السـلئانية« :مـال أبـو عبـد اهلل الزبيـري :لـم تـزل
األمــراء عنــدنا بالبصــرة برهــة مــن الــدهر يستقضــون ماّــيا علــى المســجد الجــامع،

يسمونه ماّي المسجد ،يحكم في مائتي درهم وعشرين دينـارا فمـا دونهـا .ويفـرض

النفقات ،ول يتعدى موّعه وما مدر له» .والرسول  أنـاب عنـه يف القضـاء يف
قضية واحدة كما حصل يف إنابته لعمـرو بـن العـا  ،وأنـاب عنـه يف القضـاء يف
يع القضايا يف ِوالية من الواليات ،كما حصل يف إنابته عليه الصـالة والسـالم
لعل ـ ّـي ب ــن أ طال ــب  عل ــى قض ــاء ال ــيمن ،ــا ي ــدل عل ــى ج ـواز ختص ــيص
القضاء وجواز تعميمه.
وال توجــد حمــاكم اس ـتوناف ،وال حمــاكم اييــز ،فالقضــاء مــن حيــض البــت
يف القضـية درجـة واحــدة ،فــإنيا نئــق القاضــي بــاحلكم فحكمــه نافـ  ،وال ينقضــه
حكم قاض هخر .والقاعدة الشرعية (الجتهاد ل ينقض بمثلـه) فلـيس أي جمتهـد
حبصة على جمتهد هخر ،فال يصح وجود حماكم تنقض أحكام حماكم أخرى.
إال أن القاضي إن تر احلكم بأحكام الشريعة اإلسالمية ،وحكم
بأحكام الكفر ،أو إن حكم حبكم خيالف نصا قئعيا من الكتاب أو السنة أو
إ اع الصحابة ،أو حكم حكما خمالفا حلقيقة الواقع ،كأن حكم على
شخص بالقصا على أنه قاتل عمد ،ظهر القاتل احلقيقي ،فإنه يف ه ه
احلاالت وأمثاهلا ينقض حكم القاضيع ونيلس لقوله عليه الصالة والسالم:
«من أحدك في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم من طريق
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عائشة  . وملا روى جابر بن عبد اهلل« :أن رجالا زنى بامرأة ،ف مر به النبي
 فجـلد .ثم أخـبر أنه محصـن ف مـر به فـرجـم» وملـا روى مالـس بن أنس قال:

«بلغني أن عثمان 

أتي بامرأة ولدت من ستة أشهر ف مر برجمها .فقال له

علي :ما عـليها رج ـم؛ ألن اهلل تعـالى يقـول      :
          
ويقـول:
  فالحمئ يكون ستة أشهر؛ فال رجم عليها .ف مر عثمان بردها»،

وأخو عبد الرزاق عن اإلمام الثوري قال« :إنيا قضى القاضي خبالف كتاب
اهلل ،أو سنة رسول اهلل ،أو شيء جممع عليه ،فإن القاضي بعده يرده».
وال ي له صالحية نقض ه ه األحكام هو قاضي املظامل.

الـمـحـتسـب
احملتس ــب ه ــو القاض ــي الـ ـ ي ينظ ــر يف كاف ــة القض ــايا ال ــيت ه ــي حق ــوق
عامة ،وال يوجد فيها ُمدع ،على أن ال تكون داخلة يف احلدود واجلنايات.
صـ ـْبـَرة
ه ـ ا تعري ــف لقاض ــي احلس ــبة ،وه ــو تعري ــف م ــأخوني م ــن ح ــديض ُ
صـْبـَرة الئعــام ،فــأمر جبعلــه فــوق الئعــام
الئعــام ،فــإن الرســول  وجــد بلـالا يف ُ
حــإ ي ـراه النــاس ،فه ـ ا ح ــق عــام للنــاس نظــر في ــه الرس ــول ،وقض ــى فيــه جبع ــل
الصـْبـَرة إلزالــة ال ِــش .وهـ ا يشــمل يــع احلقــوق الــيت
الئعــام املبلــول علــى وجــه ُ
من ه ا النوع ،وال يشمل احلدود واجلنايـاتع ألنـه لـيس مـن هـ ا القبيـل ،وألنـا
خصومات بني الناس يف األصل.

صالحيـات المحتسـب
ميل ــس احملتسـ ــب احلك ــم يف املخالفـ ــة ف ــور العلـ ــم م ــا يف أي مكـ ــان دون
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حاجــة جمللــس قضــاء ،وجيعــل يــت يــده عــدد مــن الشــرطة لتنفي ـ أوامــره ،وينف ـ
حكمه يف احلال.
وال حاجــة جمللــس قضــاء حــإ ينظــر احملتســب يف الــدعوى ،بــل حيكــم يف
املخالفــة مبصــرد التحقــق مــن حــدوثها ،ولــه أن حيكــم يف أي مكــان أو زمــان :يف
الســوق ،ويف البيــت ،وعلــى ظهــر الدابــة ،ويف الســيارة ،يف الليــل أو النهــارع ألن
الــدليل ال ـ ي ثبــت فيــه شــرط جملــس القضــاء للنظــر يف القضــية ال ينئبــق علــى
احملتســبع ألن احلــديض ال ـ ي ثبــت فيــه اش ـرتاط اجمللــس يف القضــاء يقــول« :إن
الخصــمين يقعــدان بــين يــدي الحــاكم» ،ويقــول« :إذا جلــس إلي ـ الخصــمان»،
وه ا لري موجود يف قاضي احلسبةع ألنه ال يوجد مدع ومدعى عليه ،بـل يوجـد
دي عليه ،أو خمالفـة للشـرع .وأيضـ ا فـإن الرسـول  حـني نظـر يف
حق عام اعتُ َ
ص ـْبـَرة الئعــام ،نظـر فيهــا وهـو ســائر يف السـوق ،وكانــت معروضـة للبيــع ،ومل
أمـر ُ
الصْبـَرة عنده ،بل مبصـرد أن رأى املخالفـة نظـر فيهـا يف مكانـا،
يستدع صاحب ُ
ا يدل على أنه ال يُشرتط جملس القضاء يف قضايا احلسبة.
وللمحتســب احلــق يف أن خيتــار نواب ـ ا عنــه تتــوفر فــيهم شــروط احملتســب،
ي ــوزعهم يف اجله ــات املختلف ــة ،وتك ــون هل ــؤالء النـ ـواب ص ــالحية القي ــام بوظيف ــة
احلسبة يف املنئقة أو احمللة اليت عُـيّنت هلم يف القضايا اليت فُـ ّوضوا فيها.
وه ـ ا مقي ـ لد مبــا إنيا كــان تعيــني احملتس ــب قــد اشــتمل علــى إعئائــه ح ــق
تعيني نواب عنه ،أي حق االستخالف عنه .فإنيا َمل جيعل له ح ُّـق االسـتخالف
أي حق تعيني نواب عنه ،فال ميلس صالحية التعيني.
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مـاّي الماـالم
قاضي املظامل هو قاض يـُنَصب لرفع كـل َمظْـلِ َمة يصـل مـن الدولـة علـى
أي شخص يعيش يت سلئان الدولة ،سواء أكان من رعاياهـا أم مـن لـريهم،
وس ـ ـواء حصـ ــلت ه ـ ـ ه ال ـ ـ َـمظْلِ َمة مـ ــن اخلليفـ ــة أم ـ ــن هـ ــو دون ـ ــه م ـ ــن احلك ـ ــام
واملوظفني.
هـ ا تعريــف قاضــي املظــامل ،واألصــل يف قضــاء املظــامل مــا ُروي عــن النـ
 أنه جعل ما يفعله احلاكم ِمن أمر ،علـى لـري وجـه احلـق يف حكمـه للرعيـة،
َمظْلِ َمــة ،عــن أنــس قــال :لــال الســعر علــى عهــد الرســول  فقــالوا :يــا رســول
اهلل ،لو سعرت ،فقال« :إن اهلل هو الخـالق القـابض الباسـط الـرازم المسـعر ،وإنـي
ألرج ــو أن ألق ــى اهلل ول يطلبن ــي أح ــد بمالم ــة خلمته ــا إي ــاه ف ــي دم ول م ــال» رواه
أمحــد ،فصعــل التســعري َمظْلِ َمــةع ألنــه لــو فعلــه يكــون فعــل شــيوا ال حــق لــه بــه،
وك ـ ـ لس جع ــل القض ــايا ال ــيت يص ــل يف احلق ــوق العام ــة ،ال ــيت تنظمه ــا الدول ــة
للناس ،جعل النظر فيها من املظامل .فإنيا وضع نظام إداري ملصلحة مـن مصـاحل
النـاس ،فـرأى أحـد الرعايــا أن هـ ا النظــام يظلمـه ،فــإن قضـيته تُنظــر مـن املظــاملع
ألنــا تظلّـم مــن نظــام إداري ملصــلحة مــن مصــاحل النــاس وضــعته الدولــة .كســقي
(د ْور) نظمته الدولة.
الزرع من ماء عام وفق َ
ودلي ــل نيل ــس تَظَلُّـ ـم األنص ــاري م ــن تنظ ــيم الدول ــة لس ــقي امل ــاء ،لـ ـ ول
فــاألول ،أي لل ـ ي ميــر مســيل املــاء علــى أرضــه أوالا ،فكــان األنصــاري يريــد أن
يرسـل الـزبري املــاء إليــه قبـل أن يســقي الـزبري أرضــه (حيـض كــان الســيل ميــر بــأرض
ورفِعت القضية إ رسول اهلل  فقضى بينهما بـأن
الزبري أوالا) ،فامتنع الزبريُ ،
يسقي الزبري سقي ا خفيف ا يرسـل املـاء إ جـاره األنصـاري (أي ال يأخـ الـزبري
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كامل َد ْوِرِه مسـاعد اة ل نصـاري) ،فلـم يقبـل األنصـاري بـ لس بـل أراد أن يصـل
املــاء إ أرضــه قبــل أن يســقي ال ـزبري ،قــال لرســول اهلل  بــأن قضــاءه ه ـ ا
كــان ألن ال ـزبري ابــن عمتــه (وهــي كلمــة كبــرية يف حــق رســول اهلل  ، ولكــن
يبــدو أن الرسـول  عفــا عــن مقولتــه تلــس ألنــه كــان شــهد بــدرا كمــا يف روايــة
البخاري).
عندها حكم الرسول  أن يأخ الزبري كامل حقه يف السقي ،وهو
اجلَ ْدر ،وهو أصل احلائا أو
أن يسقي الزبري أرضه حإ يصل املاء إ أصل ْ
أصل الشصر ،وقد فسره العلماء أن يرتفع املاء يف األرض إ أن ي ئي ِر ْج َل
الزبـَ ِْري أَن َعْب َد
اإلنسان .واحلديض بتمامه فيما رواه مسلم من طريق عُ ْرَوَة بْ ِن ُّ
ِ
اص َم ُّالزبـَْيـَر ِعْن َد َر ُس ِول الل ِه 
الل ِه بْ َن ُّ
صا ِر َخ َ
الزبَـ ِْري َحدثـَهُ أَن َر ُجالا م ْن األَنْ َ
ي َسـرِ الْ َماءَ َميُُّر ،فَأ ََىب
ِيف ِشَر ِاج ْ
احلَرةِ ال ِيت يَ ْسـ ُقو َن ِمَا الن ْخ َل ،فَـ َق َ
صـا ِر ُّ
ال األَنْ َ
اختَصـمـوا ِعْن َد رسـ ِ
ول الل ِه  لِ ُّلزبـَ ِْري« :اسق
ال َر ُسـ ُ
ول الل ِه  ، فَـ َق َ
َعلَْي ِه ْم ،فَ ْ َ ُ
َُ
ِ
ول الل ِه أَ ْن َكا َن
ال يَا َر ُس َ
ي فَـ َق َ
صا ِر ُّ
ب األَنْ َ
يا زبـيـر ثـ َّم أرسئ الماء إلى جارك» فَـ َض َ
ال« :يا زبـيـر اسق ثـ َّم احبس الماء حتَّى
س فَـتَـلَو َن َو ْجهُ نَِ الل ِه  ثـُم قَ َ
ابْ َن َعمتِ َ
ِ
ِِ
الزبـيـر والل ِه إِ أل ِ
س
يـرجع إلى الجدر» فَـ َق َ
ت ِيف نيَل َ
ب َه ه اآيَةَ نـََزلَ ْ
ْ
ال َُّْ ُ َ
َحس ُ



            

ِ .  
احلَرة موضع معروف باملدينة
(شراج احلرة أي مسيل املاء ،و ْ
وأضيف الشراج للحرة ألنه كان فيها .قال أبو عبيد كان باملدينة واديان
يسيالن مباء املئر فيتنافس الناس فيه فقضى رسول اهلل  ل على فاألعلى.
أي يسقي صاحب األرض ألول املسيل ال ي بعده وهك ا).
ول ـ لس ف ــإن أي ــة َمظْلِ َم ــة يص ــل عل ــى أي ش ــخص ،سـ ـواء أكان ــت م ــن
احلــاكم ،أم مــن تنظيمــات الدولــة وأوامرهــا ،تُعتـ َـو َمظْلِ َمــة ،كمــا يفهــم مــن هـ ين
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احلــديثني ،ويُرفَــع أمرهــا للخليفــة ليقضــي يف هـ ه الـ َـمظْلِ َمة ،أو ملــن ينيبــه اخلليفــة
عنه يف نيلس من قضاة املظامل.

تعيين مضـاة الماالم وعـزلهم
يُع ّـني قاضـي املظـامل مـن قِبَـل اخلليفـة ،أو مـن قِبَـل قاضـي القضـاةع ونيلـس
ألن املظــامل ِمــن القضــاء ،فهــي إخبــار عــن احلكــم الشــرعي علــى ســبيل اإلل ـزام،
والقاضي ،جبميع أنواعه ،إأـا يُعيّنـه اخلليفـة ،ملـا ث ـــَبت أ ّن الرس ـول  هـو الـ ي
عني القضاة بأنواعهم كما بينّا سابقا .وب لس فإن اخلليفة هو الـ ي يُع ّـني
كان يُ ّ
قاضي املظامل ،وجيوز لقاضي القضاة أن يعني قاضي املظامل إنيا َج َعل لـه اخلليفـة
نيلــس يف عقــد التقليــد .وجيــوز أن يقتصــر عمــل حمكمــة املظــامل الرئيســة يف مركــز
الدولــة علــى النظــر يف الـ َمـ ـظلمة مــن اخلليفــة ووزرائــه وقاضــي قضــاته ،وأن تنظــر
فــروع حمكمــة املظــامل يف الواليــات يف املظــامل مــن الــوالة والعمــال ومــوظفي الدولــة
اآخرين .وللخليفة أن يعئي حمكمة املظامل املركزية صـالحية تعيـني وعـزل قضـاة
املظامل يف حماكم املظامل يف فروع الواليات التابعة حملكمة املظامل املركزية.
واخلليفــة هــو ال ـ ي يع ـني ويعــزل أعضــاء حمكمــة املظــامل الرئيســة يف مركــز
الدولة .وأم ـا ع ـزل رئ ـيس حمـكـم ـة املظ ـامل املركزيـة ،أي قاضـي املظـامل الـ ي ينظـر
يف عــزل اخلليفــة ،فــإن األصــل فيــه أن يكــون للخليفــة حــق عزلــه ،كمــا لــه حـ ـق
ـت
تـولـيـت ـ ـه كس ــائر القض ــاة .ولك ــن هن ــا حالـ ـةا ي ل ــب عل ــى الظ ــن أن ــه ل ــو تُرك ـ ْ
ص ــالحية الع ــزل بي ــد اخلليف ــة أثناءه ــا ،ف ــإن هـ ـ ه الص ــالحية ت ــؤدي إ احلـ ـرام،
وعنــدها تنئبــق عليهــا قاعــدة (الوســيلة إ احل ـرام ح ـرام) ،حيــض إن للبــة الظــن
تكفي يف ه ه القاعدة.
أم ــا ه ـ ه احلال ــة فه ــي إنيا كان ــت هن ــا قض ــية مرفوع ــة عل ـى اخلليف ــة ،أو
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وزرائــه ،أو قاضــي قضــاته (إنيا كــان اخلليفــة قــد جعــل لــه صــالحية تعيــني وعــزل
قاض ــي املظ ــامل)ع ونيل ــس ألن بق ــاء ص ــالحية الع ــزل بي ــد اخلليف ــة يف ه ـ ه احلال ــة
ســيؤثر يف حكــم القاضــي ،وبالتــان حيــد مــن قــدرة القاضــي علــى عــزل اخلليفــة أو
أعوانــه مــثالا ،وتكــون صــالحية العــزل هـ ه وســيلةا إ احلـرام ،أي أن بقاءهــا بيــد
اخلليفة يف ه ه احلالة حرام
وأمــا بــاقي احلــاالت فــإن احلكــم بــاق علــى أصــله ،أي أن صــالحية عــزل
قاضي املظامل هي للخليفة كتوليته سواء بسواء.

صالحيات مضاء الماالم
ال ــس حمكم ــة املظ ــامل ص ــالحية النظ ــر يف أيّــة َمظْل ــَِمة م ــن املظ ــامل س ـواء
أكانت متعلقة بأشخا من جهاز الدولـة ،أم متعلقـة مبخالفـة اخلليفـة ألحكـام
الشرع ،أم متعلقة مبعىن نص من نصو التشريع يف الدستور ،والقانون ،وسـائر
األحك ــام الش ــرعية ض ــمن تب ــين اخلليف ــة ،أم متعلق ــة ب ــتظلم الرعي ــة م ــن القـ ـوانني
اإلدارية املتعلقة مبصاحلها ،أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب ،أم لري نيلس.
وال يشرتط يف قضاء أية َمظْلـِ َمة متعلقة بأشخا من جهاز الدولة،
أو متعلقة مبخالفة اخلليفة ل حكام الشرعية ،أو متعلقة مبعىن نص من نصو
التشريع ،أو الدستور ،أو القانون ضمن تبين اخلليفة ،أو متعلقة بفرض ضريبة
من الضرائب ،أو متعلقة بتعدي الدولة على الرعية وأخ ها بالعسف والظلم،
أو جورها فيما َ بيه من أموال ،أو إنقاصها لرواتب املوظفني واجلند ،أو تأخري
صرفها هلم ،ال يشرتط يف قضاء ه ه املظامل وأمثاهلا جملس قضاء ،وال دعوة
يدع ما
املدعى عليه ،وال وجود مدع ،بل هلا حق النظر يف ال َـمظْلـَِمة ولو مل ِ
أحد.
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ونيلــس أن الــدليل الـ ي ثبــت فيــه شــرط جملــس القضــاء للنظــر يف القضــية
ال ينئبق على حمكمة املظامل لعـدم وجـود مـدع ،إني ال حاجـة لوجـود مـدع فيهـا،
ـدع مــا أحــد ،أو لعــدم ضــرورة حضــور املــدعى
فهــي تنظــر يف ال َـمظْلـَِمة ،ولــو مل يـ ِ
عليه ،ألنا تنظر يف ال َقضية من لري حاجة حلضور املدعى عليـه .ألنـا تـدقق يف
ال َـمظْلـِ َمة ،وعليه ال ينئبق عليها دليل اشرتاط جملـس القضـاء ،ملـا روى أبـو داود

وأمحـد عــن عبــد اهلل بــن الـزبري قــال« :مضــى رســول  أن الخصــمين يقعــدان بــين

يــدي الحــاكم» ،وقولــه  :لعل ّـي« :إذا جلــس إليـ الخصــمان» .وعليــه حملكمــة
املظــامل النظــر يف ال َـمظْل ـَِمة مبصــرد حــدوثها مــن لــري التَقيُّــد بشــيء مئلق ـ ا ،ال يف
مكــان ،وال يف زمــان ،وال يف جملــس قضــاء ،وال لــري نيلــس .إال أنــه نظ ـرا ملكانــة
ه ـ ه احملكمــة مــن ناحيــة صــالحياكا كانــت يــاط مبــا جيعــل هلــا اهليبــة والعظمــة.
ويف زمــن الســالطني يف مصــر والشــام كــان جملــس الســلئان ال ـ ي ينظــر فيــه يف
املظ ــامل يس ــمى (دار العـ ــدل) وك ــان يُق ــيم في ــه نُوابـ ـ ا عن ــه ،وحيض ــر في ــه القض ــاة
والفقه ــاء ،وق ــد نيك ــر املقري ــزي يف كت ــاب (الس ــلو إ معرف ــة دول املل ــو ) أن

السلئان امللس الصاحل أيوب َرتّب عنه نُواب ا بدار العدل جيلـسـون إلزالة املظـامل،

ومعهم الشهود والقضاة والفقهاء .وال بأس أن ُجيعل حملكمة املظـامل دار فخمـة،

ظهر ما عظمة العدل.
فإن ه ا من املباحات ،ال سيما إنيا كانت تَ َ

العقود والمعامالت واألمضية مبئ ميام الخالفة
تعتـو العقــود واملعــامالت واألقضـية الــيت أبرمــت وانتهـى تنفيـ ها قبــل قيــام
اخلالف ــة ،تعت ــو ص ــحيحةا ب ــني أطرافه ــا ح ــإ انته ــاء تنفيـ ـ ها قب ــل اخلالف ــة ،وال
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ينقضــها قضــاء اخلالفــة وال حيركهــا مــن جديــد ،وكـ لس ال تقبــل الــدعاوى حوهلــا
من جديد بعد قيام اخلالفة.
يستثىن من نيلس ثالن حاالت:
 - 3إنيا كــان للقضــية الــيت أبرمــت وانتهــى تنفي ـ ها أثــر مســتمر خي ــالف
اإلسـالم.
 - 0إنيا كانت القضية تتعلق مبن هنيى اإلسالم واملسلمني.
 - 1إنيا كانت القضية تتعلق مبال م صوب قائم بيد لاصبه.
أمـا عـدم نقـض العقــود واملعـامالت والقضـايا الــيت أبرمـت وانتهـى تنفيـ ها
قب ــل قي ــام دول ــة اخلالف ــة ،وع ــدم يريكه ــا م ــن جدي ــد يف ل ــري احل ــاالت ال ــثالن

امل ـ ـ ـ كوةع ف ـ ـ ـ لس ألن الرسـ ـ ــول  مل ي ـ ــنقض معـ ـ ــامالت اجلاهليـ ـ ــة وعقودهـ ـ ــا
وأقضــيتها عنــدما أصــبحت دارهــم دار إســالم .فالرســول  بعــد الفــتح مل يعــد

إ داره الــيت ه ــاجر منهــا ،حي ــض كــان عقي ــل بــن أ طال ــب قــد ورن  -وف ــق
صـبَتِه الـ ين أسـلموا وهـاجروا ،وتصـرف مـا وباعهـا ،ومـن
قوانني قريش  -دور َع َ
ضمنها دار الرسول  ،وكان قيـل للرسـول  حينهـا( :يف أي دور تنـزل؟)

فقــال « :وهــئ ت ــرك لنــا عقيــئ مــن ربــاع» ويف روايــة «وهــئ ت ــرك لنــا عقيــئ مــن

من ـ ـ ـزل» فه ـ ــو ك ـ ــان ق ـ ــد ب ـ ــاع دور رس ـ ــول اهلل  ،ومل ينقض ـ ــها الرس ـ ــول .

ـال َزَمـ َـن
واحلــديض كمــا أخرجــه البخــاري مــن طريــق أســامة بــن زيــد هــو( :أَنــهُ قَـ َ
ـال الن ـِ ُّ « :وهــئ ت ــرك لنــا عقيــئ مــن
ـول اللـ ِـه أَيْـ َـن تَـْن ـ ِزُل َلـ اـدا؟ قَـ َ
الْ َف ـْت ِح يـَـا َر ُسـ َ
منــزلا!») .وكـ لس فقــد ورد أن أبــا العــا بــن الربيــع ،عنــدما أســلم وهــاجر إ
املدينــة  -وكانــت زوجتــه زينــب بنــت رســول اهلل  قــد أســلمت وهــاجرت بعــد
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بـدر بينمـا هــو بقـي علـى شــركه يف مكـة  -أرجـع الرســول  إليـه زوجتـه زينــب

بنت الرسول  دون أن جيدد عقد نكاحها عليه ،إقرارا بالعقد ال ي كـان قـد

مت يف اجلاهلية .أخرج ابن ماجه من طريق ابن عباس « أ َّن رسـول اللَّـه 

الربيــع بـعــد ســنتـين بنكاحهــا األ َّول» ويف روايــة أمحــد:
ر َّد ابـنتــه علــى أبــي العــاص بــن َّ

«ح َّدثـنا يزيد مال أخبـرنا مح َّمد بن إسحام عن داود بن حصـين عن عكرمة عن ابـن

عبَّاس أ َّن رسول اللَّه  ر َّد ابـنته زيـنب على أبي العاص زوجها بنكاحها األ َّول بـعـد

سنتـين ولم يحدك صداماا» ونيلس بعد أن أسلم أبو العا .

وأما يريس القضـايا نيات األثـر املسـتمر املخـالف لإلسـالم ،فـإن الرسـول

 ق ــد وض ــع الرب ــا الب ــاقي عل ــى الن ــاس بع ــد أن أص ــبحوا يف الدول ــة اإلس ــالمية
وجعـل هلــم راوس أمـواهلم ،أي أنــم بعــد دار اإلسـالم قــد أصــبح مـا بقــي علــيهم
مــن ربــا موضــوع ا .أخــرج أبــو داود مــن طريــق ســليمان بــن عمــرو عــن أبيــه قــال:

ـئ رباــا مــن ربــا الجاهليَّــة
مسعــت رســول اهلل  يف حصــة الــوداع يقــول« :أل إ َّن كـ َّ

موّوع ،لكم رءوس أموالكم ل تالمون ول تالمون».

وك ـ لس فــإن ال ـ ين كــانوا متــزوجني فــوق أربــع حســب ق ـوانني اجلاهليــة،
فإنم بعد دار اإلسالم أُلزموا بإمسا أربع فقا .أخـرج الرتمـ ي مـن طريـق عبـد
اهلل ب ــن عم ــر أن ل ــيالن ب ــن س ــلمة الثقف ــي أس ــلم ول ــه عش ــر نس ــوة يف اجلاهلي ــة

فأسلمن معه «ف مره النَّبي  أن يـتخيَّـر أربـ اعا منـه َّن».

وعليــه فــإن العقــود الــيت هلــا أثــر مســتمر خمــالف لإلســالم ،فــإن هـ ا األثــر

يُزال عند قيام اخلالفة ،وه ه اإلزالة على الوجوب.

فمثالا لو أن امـرأة مسـلمة كانـت متزوجـة مـن نصـرا قبـل اإلسـالم ،فإنـه
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بعد اخلالفة يفس ه ا العقد وفق أحكام الشرع.
وأمــا يريــس القضــايا املتعلقــة مبــن هنيوا اإلســالم واملســلمنيع فـ ن الرســول

 عنــدما فــتح مكــة أهــدر دم بضــعة نفــر كــانوا ي ـؤنيون اإلســالم واملســلمني يف
اجلاهليــة ،فأهــدر دمهــم حــإ وإن تعلق ـوا بأســتار الكعبــة ،علم ـ ا بــأن رســول اهلل

 قــال« :إ َّن اإلســالم يجــب مــا كــان م ـبـله» رواه أمحــد والئـوا عــن عمــرو بــن
العا  ،أي أن من هنيى اإلسالم واملسلمني مستثىن من ه ا احلديض.

وحيــض إن الرســول  قــد عفــا عــن بعضــهم فيمــا بعــد كعفــوه  عــن

عكرمة بن أ جهلع ل لس جيوز للخليفة أن حير القضية على هـؤالء أو يعفـو
عــنهم .وه ـ ا ينئبــق علــى مــن كــان يع ـ ب املســلمني لقــوهلم احلــق أو يئعــن يف
اإلســالم ،فإنــه ال يئبــق علــيهم حــديض «إ َّن اإلســالم يجــب مــا كــان مـ ـبـله» ،بــل
إنم مستثنون من ه ا ،وير القضية عليهم وفق ما يراه اخلليفة.
وأمــا يريــس قضــايا ال صــب القائمــة بيــد لاصــبها فلمــا رواه مســلم َعـ ْـن
ال« :كنت عند رسول اللَّه  ف تـاه رجـالن يختصـمان فـي أرض
َوائِ ِل بْ ِن ُح ْصر قَ َ
فـقال أحدهما إ َّن هذا انـتـزى على أرّي يا رسول اللَّه في الجاهليَّة وهو امرؤ القيس
بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان مال :بـيِّـنت  ،مـال :لـيس لـي بـيِّـنـة ،مـال:
يمينــه ،مــال إذن يــذهب بهــا ،مــال :لــيس لـ إلَّ ذاك ،مــال :فـل َّمــا مــام ليحلــف مــال

ّـا خال امـا لقـي اللَّـه وهـو عليـه غض ـبان» ،انتـزى علـى
رسـول اللَّـه  مـن امـتطـع أر ا

أرضي للب عليها واستو أي أخ ها لصب ا.
فالرس ــول  قب ــل دع ــوى الرج ــل عل ــى م ــن لص ــب أرض ــه علمـ ـ ا بأن ــا

كانت يف اجلاهلية.
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وعليــه فكــل مــن اقتئــع أرضـ ا أو لصــب ماشــية أو مــاالا لوكـ ا ل فـراد أو
اقتئــع مــاال مــن ام ـوال امللكيــة العامــة أو ملكيــة الدولــة  ...ونيلــس لصــب ا ،فــإن
الدعوى تقبل فيها.

أمـا يف لري ه ه احلـاالت الـثالن ،فـإن عقـود مـا قبـل اخلالفـة ومعامالكـا
وأقضــيتها ال تـُـن َقض وال يــر  ،مــادام أنــا قــد أبرمــت وانتهــى تنفي ـ ها قبــل قيــام

اخلالفة.

فمثالا لـو أن رجـالا ُح ِكـم بالسـصن سـنتني يف كمـة كسـر أبـواب مدرسـة،

وأكمــل الســنتني قبــل قيــام اخلالفــة وخــرج مــن الســصن ،بعــد قيــام اخلالفــة أراد
أن يقــيم دعــوى علــى مــن ســصنه بتلــس التهمــة ألنــه يــرى أنــه مل يكــن يســتحق
السصن ،فإن ه ه الدعوى ال تقبـلع ألن القضـية حـدثت وحكـم عليهـا وانتهـى
تنفي ها قبل قيام اخلالفة ،فيحتسب أمره هلل.

وأمــا إنيا كــان رجــل حمكوم ـ ا عشــر ســنوات مضــى منهــا ســنتان قامــت

اخلالفـة ،فهنــا للخليفـة أن ينظــر فيهـا ،إمــا بإل ـاء العقوبــة مـن أصــلها فيخـرج مــن

الســصن بريوـ ا ــا نســب إليــه ،وإمــا باالكتفــاء مبــا مضــى ،أي أن احلكــم الصــادر
عنــه يعتــو ســنتني وخيــرج مــن الســصن ،وإمــا أن يـُـدرس احلكــم البــاقي ويراعــى فيــه
األحك ــام الش ــرعية نيات العالق ــة مب ــا يص ــلح الرعي ــة ،وخباص ــة القض ــايا املتعلق ــة

حبقوق األشخا  ،ومبا يصلح نيات البني.
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عاشرا :الجهاز اإلداري (مصالح الناس)
إدارة شؤون الدولة ومصـاحل النـاس تتوالهـا مصـاحل ودوائـر وإدارات ،تقـوم
على النهوض بشؤون الدولة ،وقضاء مصـاحل النـاس .ويُعـني لكـل مصـلحة مـدير
عــام ،ولكــل دائــرة وكــل إدارة مــدير يتــو إداركــا ،ويكــون مســؤوالا عنهــا مباشــرة،
ويك ــون ه ــؤالء امل ــديرون مس ــؤولني أم ــام َم ــن يت ــوّ اإلدارة العُلي ــا ملص ــاحلهم أو
دوائ ــرهم أو إداراك ــمِ ،م ــن حي ــض عمله ــم ،ومس ــؤولني أم ــام الـ ـوان والعام ــل م ــن
حيض التقيد باألحكام واألنظمة العامة.
وقـد كـان رسـول اهلل  يـدير املصـاحل ويعـني كتابـ ا إلداركـا ،فكـان عليـه
الصالة والسالم يدير مصاحل الناس يف املدينة ،يرعى شـؤونم ،وحيـل مشـاكلهم،
وينظم عالقاكم ،ويؤمن حاجـاكم ،ويـوجههم فيهـا ملـا يصـلح أمـرهم .وكـل هـ ه
من الشؤون اإلدارية اليت تيسر عيشهم دون مشاكل أو تعقيد:
ففي أمور التعليم ،جعل رسـول اهلل  فـداء األسـرى مـن الكفـار تعلـيم
عشرة من أبناء املسلمني ،وبدل الفداء هو مـن ال نـائم ،وهـي ملـس للمسـلمنيع
فكان تأمني التعليم مصلحة من مصاحل املسلمني.
ويف التئبيـ ــب ،أهـ ــدي إ رسـ ــول اهلل  طبي ـ ــب فصعل ـ ــه للمس ـ ــلمني،
فكــون رســول اهلل  جاءتــه هديــة فلــم يتصــرف مــا ،ومل يأخ ـ ها ،بــل جعلهــا
للمسلمني ،دليل على أن التئبيب مصلحة من مصاحل املسلمني.
ويف شــؤون العمــل ،فقــد أرشــد رســول اهلل  رجـالا أن يشــرتي حــبالا
فأس ـا ،وحيتئــب ويبيــع للنــاس بــدل أن يســأهلم ،ه ـ ا يعئيــه وه ـ ا يــرده ،فكــان
حــل مشــاكل العمــل كـ لس مصــلحة للمســلمني .أخــرج أمحــد والرتمـ ي وحســنه
«أن رج ـالا مــن األنصــار أتــى النبــي  فس ـ له ،فقــال :أمــا فــي بيت ـ شــيءا مــال:
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بلى ...مال :ائتني بهما ،ف تاه بهما ،ف خذهما رسول اهلل  بيده فقال :من يشتري
ه ــذينا ...م ــال رج ــئ :أن ــا آخ ــذهما ب ــدرهمين ،ف عطاهم ــا إي ــاه وأخ ــذ ال ــدرهمين،
ف عطاهمـا للنصـاري ومـال :اشــتر ب حـدهما فانبـذه إلـى أهلـ  ،واشـتر بـاآلخر مــدوم ا
فـائتني بـه ،ف تــاه بـه ،فشــد فيـه رســول اهلل  عـودا بيــده ثـم مــال :اذهـب واحتطــب

وبع ،فال أرين خمسة عشر يوم ا ،ففعئ ،فجاء ومد أصاب عشرة دراهم »...وقال
رسول اهلل  فيما أخرجه البخاري« :ألن ي خذ أحدكم أحبلة ،في تي بحزمـة مـن
حطب على خهره ،فيبيعها ،فيكف بها وجهه ،خير له من أن يس ل الناس ،أعطوه أو

منعوه».
ويف شــؤون الئــرق ،فقــد نظــم رســول اهلل  الئــرق يف وقتــه بــأن جعــل
الئريــق ســبعة أنيرع عنــد التنــازع .ويــت ب ـاب إِ َنيا اختـلَف ـوا ِيف الئ ِريـ ِـق الْ ِميتـ ِ
ـاء...
َْ ُ
َ
َ
ـال« :مضــى النَّبــي صـلَّى اللَّــه
روى البخــاري مــن طريــق أََ ُهَريْـ َـرةَ َر ِضـ َـي اللــهُ َعْنــهُ قَـ َ
عليه وسلَّم إذا تشاجروا في الطَّريـق بسـبـعة أذرع» ،وروايـة مسـلم «إذا اختلفـتم فـي
الطريـق جعــئ عرّــه سـبعة أذرع» وهــو تنظــيم إداري يف نيلـس الوقــت ،وإنيا كانــت
احلاجة ألكثر كان ،كما يف م هب الشافعي.
وك ـ ـ لس منـ ــع الرسـ ــول  العـ ــدوان علـ ــى الئريـ ــق ،أخـ ــرج الئ ـ ـوا يف
الص ري «من أخذ من ريق المسلمين شبرا ومه اهلل يوم القيامة من سبع أرّين».
ويف الزراعـة ،فقــد اختلــف الـزبري  ورجــل مــن األنصــار يف الســقي مــن
سيل ماء مير من أرضهما ،فقال « : اسق يـا زبيـر ثـم أرسـئ المـاء إلـى جـارك»
متفق عليه واللفظ ملسلم.
وهك ـ ا فــإن الرســول  كــان يــدير مصــاحل املســلمني وحي ـل مشــاكلهم
اإلدارية بسهولة ويسر ،وكان يستعني ببعض الصـحابة يف نيلـس .فتكـون مصـاحل
الناس جهازا يتواله اخلليفة أو يعني له مديرا كفؤا يتـواله ،وهـ ا مـا نتبنـاه ،ختفيفـا
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للعــبء ع ــن اخلليفــة ،وخباص ــة وقــد تش ــعبت املصــاحل وتك ــاثرت ،فيك ــون هن ــا
جهاز ملصاحل الناس يتواله علـى وجهـه مـدير كفـؤ بأسـاليب ووسـائل تيسـر علـى
الرعية عيشها ،ويوفر هلا اخلدمات الالزمة دوأا تعقيد بل بسهولة ويسر.
وه ـ ـ ا اجلهـ ــاز يتكـ ـ ّـون ِمـ ــن مصـ ــاحل ،ودوائـ ــر ،وإدارات .واملصـ ــلحة هـ ــي
اإلدارة العليــا أليــة مصــلحة ِمــن مصــاحل الدولــة ،كالتابعيــة ،واملواصــالت ،وســس
النقود ،والتعليم ،والصـحة ،والزراعـة ،والعمـل ،والئـرق ،ولريهـا .وهـ ه املصـلحة
تت ـ َـوّ إدارة املص ــلحة نياك ــا ،وم ــا يتبعه ــا ِم ــن دوائ ــر وإدارات .وال ــدائرة ه ــي ال ــيت
تتـ َـوّ ش ــؤون ال ــدائرة نفس ــها ،وم ــا يتبعه ــا م ــن إدارات .واإلدارة ه ــي ال ــيت تت ـ َـوّ
شؤون اإلدارة نياكا ،وما يتبعها من فروع وأقسام.
نشأ وتُقـام ألجـل النهـوض بشـؤون
وه ه املصاحل والدوائر واإلدارات إأا تُ َ
الدولة ،وألجل قضاء مصاحل الناس.
ولضمان سري ه ه املصاحل والدوائر واإلدارات ال بُـد ِمـن تعيـني مسـؤولني
يتوّ إدارة شؤون املصـلحة مباشـرة ،ويشـرف
هلا .فيُعني لكل مصلحة مدير عام َ
علــى يــع الــدوائر واإلدارات التابعــة هلــا .ويُعـ ّـني لكــل دائــرة ،ولكــل إدارة ،مــدير
وعما يتبعها ِمن فروع وأقسام.
يكون مسؤوالا عنها مباشرةّ ،

الجهاز اإلداري أسلوب إدارة وليس حكما
اجلهاز اإلداري أسلوب من أساليب القيام بالفعل ،ووسيلة من وسائله،
فال حيتاج إ دليل خا به ،ويكفي الدليل العام ال ي يدل على أصله ،وال
يقال إن ه ه األساليب أفعال للعبد فال يصح أن ري إال حسب األحكام
الشرعيةع ال يقال نيلس ألن ه ه األفعال جاء الدليل الشرعي على أصلها
عاما ،فيشمل كل ما يتفرع عنها من األفعال ،إال أن يأيف دليل شرعي على
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فعـل متفرع عن األصل فحينو يتبع حسب الدليل ،فمثالا قال تعا  :
  وهو دليل عام .وجاءت األدلة على األفعال املتفرعة عنها ،ملقدار


النصاب ،وللعاملني ،ول صناف اليت تؤخ منها الزكاة ،وكلها أفعال متفرعة
عن     :ومل ِ
تأت أدلة لكيفية قِيام العمال جبمعها ،هل ي هبون
راكبني أو ماشني؟ هل يستأجرون معهم أجراء ملساعدكم أو ال؟ وهل حيصونا
بدفاتر؟ وهل يتخ ون هلم مكانا جيتمعون فيه؟ وهل يتخ ون خمازن لوضع ما
جيمعونه فيها؟ وهل تُوضع ه ه املخازن يت األرض أو تُبىن كالبيوت
للحبوب؟ وهل زكاة النقد مع بأكياس أو بصناديق؟ فه ه وأمثاهلا أفعال
متفرعة عن     :ويشملها الدليل العامع ألنه مل تأت أدلة
خاصة ما .وهك ا يع األساليب .فاألسلوب هو الفعل ال ي يكون فرعا
دليل عام .ومل يأت هل ا الفرع دليل خا بهع
لفعل قد جاء له -أي ل صل -ل
فيكون دليل أصله العام دليالا عليه.
ول ـ لس فــإن األســاليب اإلداريــة ميكــن أخ ـ ها مــن أي نظــام إال إنيا ورد
نــص خــا مبنــع أســلوب إداري معــني ،ومــا عــدا نيلــس فيصــوز أخ ـ األســاليب
اإلدارية ،إن كانت مناسبةا لتيسري عمل األجهـزة اإلداريـة وقضـاء مصـاحل النـاسع
ألن األســلوب اإلداري لــيس حكم ـا حيتــاج إ دلي ــل شــرعيع وهل ـ ا فقــد أخ ـ
عمــر  أســلوب الــديوان ،يف تســصيل أمســاء اجلنــد والرعيــة ،مــن أج ـل توزيــع
األموال عليهم من امللكية العامة أو ملكية الدولة كأعئيات أو رواتب.
روى عابـ ــد ب ـ ــن حي ـ ــىي ع ـ ــن احلـ ــارن ب ـ ــن نـُ ْفي ـ ــل أن عم ـ ــر  استش ـ ــار
املسلمني يف تـدوين الـدواوين ،فقـال علـي بـن أ طالـب  : تَ ِ
قسـم كـل سـنة
ّ
مــا اجتمــع إليــس ِمــن املــال ،وال ُا ِســس منــه شــيوا .وقــال عثمــان بــن عفــان 
ص ـوا حــإ يُعـ َـرف َمــن أخـ ــن مل يأخ ـ
أرى مــاالا كث ـريا يسـع النــاس ،فــإن مل ُحي َ
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خشــيت أن ينتشــر األمــر ،فقــال الوليــد بــن هشــام بــن امل ــرية :قــد كنــت بالشــام،
وجنّــد جنــودا،
وجنــدوا جنــودا ،فَــدون ديوان ـاَ ،
فرأيــت ملوكهــا قــد َدون ـوا ديوان ـاَ ،
فأخـ بقولــه ،ودعــا َعقيــل بـن أ طالــب ،وخمرمــة بــن نوفــل ،وجبــري بــن مئعــم،
وكانوا من نُ ّساب قريش ،وقال« :اكتبوا الناس على منازلهم».
بعــد ظهــور اإلســالم يف الع ـراق ،جــرت الــدواوين علــى مــا كانــت عليــه
مــن قبــل .فكــان ديـوان الشــام بالروميــةع ألنــه كــان مــن الــس الــروم .وكــان ديـوان
العـراق بالفارســيةع ألنــه كـان مــن الــس الفــرس .ويف زمــن عبــد امللــس بــن مــروان
نقـ ــل دي ـ ـوان الشـ ــام إ العربيـ ــة سـ ــنة إحـ ــدى ومثـ ــانني هصريـ ــة .تتـ ــابع إنشـ ــاء
الــدواوين حســب احلاجــة ،ومــا تقتضــيه مصــاحل الرعيــة .فكانــت الــدواوين ال ــيت
ختــتص بــاجليش مــن إثبــات وعئــاء ،وكانــت الــدواوين الــيت ختــتص باألعمــال مــن
رســوم وحقــوق ،وكــان الــديوان ال ـ ي خيــتص بالعمــال والــوالة مــن تقليــد وعــزل،
وخـرج ،وهكـ ا .فكـان إنشـاء
وكانت الدواوين اليت ختتص ببيت املال مـن َدخـل َ
الـ ــديوان متعلق ـ ـ ا باحلاجـ ــة إليـ ــه ،وكـ ــان أسـ ــلوبه خيتلـ ــف مـ ــن عصـ ــر إ عصـ ــر،
الختالف األساليب والوسائل.
وكان يُعني للديوان رئيس ،ويُعني له موظفون ،وكانـت تُسـنَد هلـ ا الـرئيس
صالحية تعيني موظفيه يف بعض األحيان ،ويُعينون له تعيينا يف أحيان أخرى.
وعلــى نيلــس فإنــه يـُتـبَ ـ ُع يف إنش ـاء إدارة املـص ـاحل ،أو مــا يس ـمى بالــديوان،
احلاجةُ ،وما ينهض بأعباء ه ه احلاجة من أسـاليب العمـل ،ووسـائل القيـام بـه،
وجيــوز أن ختتلــف يف كــل عصــر ،وأن ختتلــف يف كــل واليــة ،وأن ختتلــف يف كــل
بلد.
ه ـ ا مــن حيــض إنشــاء إدارة املصــاحل ،أو إنشــاء الــديوان ،أمــا مــن حيــض
مسؤولية هؤالء املوظفني ،فإنم أجراء ،ويف الوقت نفسـه رعايـا ،فهـم مـن حيـض
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كـ ــونم أج ـ ـراء ،أي مـ ــن حيـ ــض قيـ ــامهم بعملهـ ــم ،مسـ ــؤولون أمـ ــام رئيسـ ــهم يف
الــدائرة ،أي أمــام مــدير الــدائرة .ومــن حيــض كــونم رعايــا مســؤولون أمــام احلكــام
م ـ ــن والة ومع ـ ــاونني ،ومس ـ ــؤولون أم ـ ــام اخلليف ـ ــة ،ومقي ـ ــدون بأحك ـ ــام الش ـ ــرع،
وباألنظمة اإلدارية.

سـياسـة إدارة المصالح
سياســة إدارة املصــاحل تقــوم علــى البســاطة يف النظــام ،واإلس ـراع يف إ ــاز
األعمال ،والكفاية فيمن يتولون اإلدارة .وه ا مـأخوني مـن واقـع إ ـاز املصـلحة،
فص ــاحب املص ــلحة إأ ــا يب ــي س ــرعة إ ازه ــا ،وإ ازه ــا عل ــى الوج ــه األكم ــل،
والرسول  يقـول« :إن اهلل كتـب اإلحسـان علـى كـئ شـيء ،فـإذا متلـتم ف حسـنوا
القتلــة ،وإذا ذبحــتم ف حســنوا الــذبح »...رواه مســلم مــن طريــق شــداد بــن أوس.
فاإلحسان يف قضاء األعمال مأمور به من الشرع ،وللوصول إ ه ا اإلحسـان
يف قض ـ ــاء املص ـ ــاحل ال ب ـ ــد م ـ ــن أن تت ـ ــوفر يف اإلدارة ث ـ ــالن ص ـ ــفات :إح ـ ــداها:
البســاطة يف النظــامع ألنــا تــؤدي إ الســهولة واليســر ،والتعقيــد يوجــد الصــعوبة.
وثانيتهــا :اإلس ـراع يف إ ــاز املعــامالتع ألنــه يــؤدي إ التســهيل علــى صــاحب
املص ــلحة .وثالثته ــا :الق ــدرة والكفاي ــة ف ــيمن يُس ــنَد إلي ــه العم ــل ،وه ـ ـ ا يوجب ــه
إحسان العمل ،كما يقتضيه القيام بالعمل نفسه.

مـن له ح ّق التوخف في الجهاز اإلداري
لكل من حيمل التابعية ،وتتوفر فيه الكفاية ،رجـالا كـان أو امـرأة ،مسـلما
كـان أو لـري مســلم ،أن يُعـني مــديرا إلدارة أيـة مصـلحة مــن املصـاحل ،وأن يكــون
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موظفا فيها.
ونيلس مأخوني من أحكام اإلجارة ،ألن املديرين واملوظفني يف الدولة
أجراء وفق أحكام اإلجارة ،فيصوز استوصار األجري مئلق ا ،سواء أكان مسلم ا
أم لري مسلمع ونيلس لعموم أدلة اإلجارة وإطالقها ،فاهلل تعا يقول  :
     وهو عام ،لري خمصص باملسلم ،وروى
البخاري عن أ هريرة  عن الن  قال« :مال اهلل تعالى :ثالثة أنا
خصمهم يوم القيامة ...ورجئ است جر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» وهو
مئلق لري مقيد باألجري املسلم ،على أن الرسول  استأجر رجالا من بين
الديل ،وهو على دين قومه .وه ا يدل على جواز إجارة لري املسلم كإجارة
املسلم .وك لس جيوز استوصار املرأة كما جيوز استوصار الرجل ،لعموم األدلة
وإطالقها أيض ا ،فيصوز للمرأة أن تكون مديرة دائرة يف دوائر الدولة ،وأن تكون
من املوظفني فيها ،وجيوز ل ري املسلم أن يكون مديرا لدائرة من دوائر الدولة،
وأن يكون موظف ا من املوظفنيع ألنم أُجراء ،وأدلة اإلجارة عامة ومئلقة.
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حادي عشر :بيت المال
بيت املال علـم مركـب تركيبـا إضـافيا .يئلـق ويـراد بـه املكـان الـ ي يفـظ
فيـه واردات الدولـة ريثمـا يــتم إنفاقهـا ،ويئلـق ويـراد بــه اجلهـة الـيت ختـتص بقــبض
وإنفاق ما يستحقه املسلمون من مال.
وحيــض إننــا نتبــىن -كمــا بينــا ســابقا -أن يــو ال ـوان والي ـةا خاص ـةا دون
اجلــيش والقضــاء وامل ــالع فعليــه ك ــان للصــيش كل ــه دائ ــرة مركزي ــة (أمــري اجله ــاد)،
وللقضــاء كلــه دائــرة مركزيــة (القضــاء) ،ويكــون ك ـ لس للمــال كلــه دائــرة مركزيــة
(بيـت املـال)ع ولـ لس فـإن (بيـت املـال) جهـاز مسـتقل عـن أي جهـاز هخـر مــن
أجهزة الدولة ،يتبع اخلليفة كما يتبعه أي جهاز هخر من أجهزة الدولة.
هـ ـ ا باإلض ــافة إ أن األدل ــة متض ــافرة عل ــى أن بي ــت امل ــال ك ــان تابع ـ ـ ا
للرســول  مباشــراة ،أو اخلليفــة ،أو مــن يــو عليــه بإنينــه ،فقــد كــان رســول اهلل
 يباشر بنفسه أحيان ا خزن املال ،وكانت له خزانة .وكان يباشر قـبض املـال،
وتوزيعــه ،ووضــعه مواضــعه .وأحيان ـا كــان يــون لــريه ه ـ ه األمــور .وك ـ لس كــان
يفعل خلفااه الراشدون من بعده ،حيض كانوا يتولون بأنفسـهم أمـور بيـت املـال
أو ينيبون عنهم لريهم.
فقد كـان رسـول اهلل  يضـع املـال إمـا يف املسـصد ،كمـا روى البخـاري
عن أنس قال« :أُيف الن  مبال من البحرين ،فقال :انثروه فـي المسـجد»...
وإما يف حصـرة مـن حصـر زوجاتـه ،كمـا روى البخـاري عـن عقبـة قـال« :صـليت
وراء النـ  باملدينــة العصــر ،فســلم قــام مســرعا ،فتخئــى رقــاب النــاس إ
بعــض حصــر نســائه ،ففــزع النــاس مــن ســرعته ،فخــرج علــيهم ،فـرأى أنــم عصبـوا
م ــن س ــرعته ،فق ــال :ذك ــرت ش ــيئا م ــن تب ــر عن ــدنا ،فكره ــت أن يحبس ــني ،فـ ـ مرت
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بقســمته» .وإمــا يف خزانتــه كمــا روى مســلم عــن عمــر وفيــه« :فقلــت هلــا :أيــن
رســول اهلل  ؟ قالــت :هــو يف خزانتــه يف املشـربة ...فنظــرت ببصــري يف خزانــة
رســول اهلل  فــإنيا أنــا بقبضــة مــن شــعري حنــو الصــاع ،ومثلهــا قرظ ـ ا يف ناحيــة
ال رفة وإنيا أَفيق معلق .قال :فابتدرت عينـاي .قـال :مـا يبكيـ يـا ابـن الخطـابا
قل ــت :ي ــا نـ ـ اهلل ،وم ــا ن ال أبك ــي وهـ ـ ا احلص ــري ق ــد أث ــر يف جنب ــس ،وهـ ـ ه
خزانتـس ال أرى فيهــا إال مـا أرى .»...وال َقـ َـر ُ  :ورق شــصر السـلم أو مثــر شــصر
ِ
يق :اجللد َمل يتم دباله (القاموس احمليا).
يعتصر منه .واألَف ُ
السنا َ
ويف عهد الراشدين صار املكان ال ي حيفظ فيه املال يسمى بيـت املـال،
نيكــر ابــن ســعد يف الئبقــات عــن ســهل بــن أ حثمــة ولــريه« :أن أبــا بكــر كــان
لــه بيــت مــال بالســنح لــيس حيرســه أحــد ،فقيــل لــه :أال عــل عليــه مــن حيرســه؟
حولــه
قـال :عليــه قفــل .فكـان يعئــي مــا فيـه حــإ يفــرغ .فلمـا انتقــل إ املدينــةّ ،
فصعله يف داره» .وروى هناد يف الزهد بإسناد جيـد عـن أنـس قـال« :جـاء رجـل
إ عمــر فقــال :يــا أمــري املــؤمنني ،امحلــين فــإ أريــد اجلهــاد ،فقــال عمــر لرجــل:
خـ ـ بي ــده فأدخل ــه بي ــت امل ــال يأخـ ـ م ــا يش ــاء .»...وروى الش ــافعي يف األم،
وصححه ابن حصر عن عبـد اهلل بـن وديعـة قـال« :كـان سـامل مـو أ ح يفـة
مــو الم ـرأة منــا يقــال هلــا ســلمى بنــت يعــار ،أعتقتــه ســائبة يف اجلاهليــة ،فلمــا
أصــيب باليمامــة ،أيف عمــر بــن اخلئــاب مبرياثــه ،فــدعا وديعــة بــن خ ـ ام فقــال:
ه ا مريان موالكم وأنتم أحق به ،فقال :يا أمري املؤمنني قد ألنانا اهلل عنـه ،قـد
أعتقتـه صــاحبتنا ســائبة ،فـال نريــد أن ننــدى مـن أمــره شــيوا ،أو قـال نــرزأ ،فصعلــه
عمر يف بيت املـال» .وروى البيهقـي والـدارمي ،وصـححه ابـن حـزم «أن سـفيان
بــن عبــد اهلل بــن ربيعــة الثقفــي وجــد عيبــة ،فــأتى مــا عمــر بــن اخلئــاب فقــال:
عرفها سـنة ،فـإن عرفـت فـ ا  ،وإال فهـي لـس ،فلـم تعـرف .فلقيـه مـا القابـل يف
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املوسم ف كرها له ،فقال عمر :هي لس ،فإن رسول اهلل  أمرنا بـ لس .قـال:
ال حاجــة ن فيهــا ،فقبضــها عمــر فصعلهــا يف بيــت املــال» .وروى الــدارمي عــن
عبد اهلل بن عمرو قال« :مات مو على عهـد عثمـان لـيس لـه وال ،فـأمر مبالـه
فأدخــل بيــت املــال» .وروى ابــن عبــد الــو يف االســت كار عــن أنــس بــن س ـريين
«أن علي ا كان يقسم األموال حإ يفرغ بيت املال ،فريس له ،فيصلس فيه».
هـ ا بالنســبة لإلطــالق األول أي املكــان .أمـا اإلطــالق الثــا أي اجلهــة،
فالـ ـ ي ي ــدعو إلي ــه ه ــو أن امل ــال أحيانـ ـ ا ال ي ــؤوى يف بي ــت ،كاألراض ــي ،وهب ــار
ال ــنفا ،وال ــاز ،وجب ــال املع ــادن ،وأمـ ـوال الص ــدقات ال ــيت تؤخـ ـ م ــن األلني ــاء
فتصــرف للمســتحقني دون أن تــؤوى بيت ـ ا .وقــد كــانوا يســتعملون «بيــت املــال»
مبعــىن اجلهــة أحيان ـا ،وال ميكــن أن ي ـراد بــه املكــان ،ونيلــس كمــا روى البيهقــي يف
السنن ،وأمحد يف املسند ،وعبد الرزاق يف مصنفه ،عن الحـق بـن محيـد «وبعـض
ابن مسعود على القضاء وعلى بيـت املـال» وال ميكـن أن يكـون عمـر بعثـه بوابـا
على بيت املال ،وإأا علـى اجلهـة حبيـض يقـبض وينفـق .ومـ ا املعـىن مـا رواه ابـن
املبار يف الزهد عن احلسن ،عندما جاء أمـراء البصـرة مـع أ موسـى األشـعري،
وطلبـوا مــن عمــر أن يفــرض هلــم طعام ـ ا ،فقــال هلــم يف ختــام كالمــه« :يــا معشــر
األمراء قد فرضت لكم من بيت املال شاتني وجريبني» واملقصود اجلهة.
واملتصرف بواردات بيت املال ونفقاته هو اخلليفة .فقد قبض رسول اهلل
 توع عثمان جليش العسرة يف حصره ،روى أمحد والرتم ي وقال حسن
لريب واحلاكم وصححه ،ووافقه ال ه عن عبد الرمحن بن مسرة قال« :جاء
عثمان  إ الن  بألف دينار حني جهز جيش العسرة ففرلها عثمان
يف حصر الن  ، قال فصعل الن  يقلبها ويقول« :ما ّر عثمان ما
عمئ بعد هذا اليوم ،قاهلا مرارا» .وكان أحيان ا يتو القسمة بنفسه ،ففي
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مبال من البحرين فقال انثروه في

حديض أنس عند البخاري «أيف الن
المسجد ...فلما قضى الصالة ،جاء فصلس إليه ،فما كان يرى أحدا إال
أعئاه ...فما قام رسول اهلل  وثـَم منها درهم» .وك لس تو أبو بكر
قسمة مال البحرين بنفسه ،روى البخاري عن جابر قال« :قال ن رسول اهلل
 : لو مد جاء مال البحرين ،لقد أعطيت هكذا وهكذا وهكذا أي ثالث ا .فلما
قبض رسول اهلل  وجاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى :من كان
له عند رسول اهلل  دين أو ِعدة فليأتنا ،فأتيته فقلت إن رسول اهلل 
قال :ن ك ا وك ا ،فحثا ن ثالثا.»...ويف حديض سفيان الثقفي املار يف
العيبة اليت التقئها وعرفها« :فقبضها عمر فصعلها يف بيت املال» .وروى
الشافعي يف األم قال« :أخونا لري واحد من أهل العلم ،أنه ملا قدم على عمر
بن اخلئاب مبا أصيب بالعراق قال له صاحب بيت املال أنا أدخله بيت املال.
قال :ال ورب الكعبة ال يؤوى يت سقف بيت حإ أقسمه ،فأمر به فوضع
يف املسصد ،ووضعت عليه األنئاع ،وحرسه رجال من املهاجرين واألنصار،
فلما أصبح لدا معه العباس بن عبد املئلب وعبد الرمحن بن عوف ،هخ ا بيد
أحد ا ،أو أحد ا هخ بيده ،فلما رأوه كشفوا األنئاع عن األموال .فرأى
منظرا مل ير مثله ،رأى ال هب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يت أل فبكى.
فقال له أحد ا :إنه واهلل ما هو بيوم بكاء ،ولكنه يوم شكر وسرور .فقال:
نيهبت ،ولكنه ما كثر ه ا يف قوم قا إال وقع بأسهم
إ واهلل ما
نيهبت حيض َ
ُ
بينهم .أقبل على القبلة ،ورفع يديه إ السماء وقال :اللهم إ أعوني بس
أن أكون مستدرجا ،فإ أمسعس تقول      
  قال :أين سراقة بن جعشم؟ فأيف به أشعر ال راعني دقيقهما،
فأعئاه سواري كسرى ،فقال :البسهما ،ففعل .فقال :قل اهلل أكو .قال :اهلل
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أكو .قل :احلمد هلل ال ي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن
جعشم أعرابيا من بين مد  .وجعل يقلب نيلس بعصا فقال :إن ال ي أدى
ه ا ألمني .فقال له رجل :أنا أخو  ،أنت أمني اهلل ،وهم يؤدون إليس ما
أديت إ اهلل ،فإنيا رتعت رتعوا .قال :صدقتّ ،فرقه» .وقد مر حديض عبد
اهلل ابن عمرو عند الدارمي «مات مو على عهد عثمان ليس له وال ،فأمر
مباله فأدخل بيت املال» ،وحديض أنس بن سريين يف االست كار «أن عليا
كان يقسم األموال حإ يفرغ بيت املال ،فريس له ،فيصلس فيه».
وأحيان ـا كــان رســول اهلل  يــون أحــد أصــحابه القســمة ،أو يســتعمله
عل ــى بع ــض ش ــؤون امل ــال ،فف ــي ح ــديض عقب ــة عن ــد البخ ــاري أن ــه  ق ــال:
«ذكرت شيئا من تبـر عنـدنا ،فكرهـت أن يحبسـني ،فـ مرت بقسـمته» .ويف حـديض
ابن شهاب عنـد ابـن شـبة بإسـناد حسـنه احلـافظ بـن حصـر العسـقال واملنـ ري
واهليثمــي« :أن رســول اهلل  دخــل خزانــة بــالل الــيت يضــع فيهــا الصــدقات،
فوجد فيها صوة من ار ،فقـال :ما هذا التمر يا باللا مال :يا رسول اهلل ،أخـذتها
لنوائب ـ  .مــال :أف منــت أن تصــبح ولهــا فــي جهــنم بخــارا أنفــق ول تخــش مــن ذي

العــرق إم ــاللا أو إمت ــارا» ويف ه ـ ا احلــديض أيض ـ ا« :إن عب ـد ال ــرمحن بــن ع ــوف
 كان يلي صـدقات اإلبـل وال ـنم يف عهـد رسـول اهلل  وكـان بـالل 
يلي صدقات الثمار ،وكان حممية بن جزء يلي اخلمس» .وقـال خليفـة« :وعلـى
نفقاته بالل» .وروى ابن حبان يف الصحيح عـن عبـد اهلل بـن حلـي اهلـوز قـال:
«لقيــت بــالالا مـؤنين رســول اهلل  فقلــت :يــا بــالل ،كيــف كانــت نفقــة رســول
اهلل  ؟ قــال :مــا كــان لــه مــن شــيء ،وكنــت أنــا الـ ي أن نيلــس منـ بعثــه اهلل
ح ــإ ت ــويف  ، فك ــان إنيا أت ــاه اإلنسـ ــان املس ــلم ف ــرهه عاري ـ ـا ي ــأمر فـ ــأنئلق
فأستقرض فأشرتي الودة أو النمرة فأكسـوه وأطعمـه .»...وروى مسـلم عـن أ
193

رافــع مــو رســول اهلل  قــال« :استســلف رســول اهلل  بك ـرا فصاءتــه إبــل
مــن إبــل الصــدقة ،قــال أبــو رافــع فــأمر رســول اهلل  أن أقضــي الرجــل بكــره،
فقلت مل أجد يف اإلبل إال الا خيارا رباعيـ ا ،فقـال رسـول اهلل  أعئـه إيـاه،
فــإن خيــار النــاس أحســنهم قضــاء» .ويف حــديض ابــن عبــاس املتفــق عليــه «أن
رسول اهلل  ملا بعض معانيا إ اليمن قـال ... :فـإن هـم أ ـاعوك ،فـ علمهم أن
اهلل افتــرض علــيهم صــدمة تؤخــذ مــن أغنيــائهم فتــرد علــى فقــرائهم ،فــإن هــم أ ــاعوك

لـ ــذل  ،فإيـ ــاك وكـ ــرائم أمـ ــوالهم ،واتـ ــق دعـ ــوة المالـ ــوم فإنـ ــه لـ ــيس بينهـ ــا وبـ ــين اهلل

حجــاب» .ويف الصــحيحني عــن أ هريــرة «أن رســول اهلل  بعــض عمــر علــى
الصدقة».
وس ــار خلف ــااه الراش ــدون سـ ـريته ،فك ــانوا يس ــتعملون ل ــريهم عل ــى امل ــال
وشــؤونه ،روى ابــن اســحق وخليفــة قــاال« :وقــد َو -أي أبــو بكــر -أبــا عبيــدة
ابــن اجل ـرا بيــت املــال ،وجهــه إ الشــام» .ويف تر ــة معيقيــب قــال ال ـ ه
«واستعمله أبـو بكـر وعمـر علـى بيـت املـال» .ونيكـر ابـن اسـحق بإسـناد حسـنه
احلاكم كما قال صاحب الرتاتيب اإلداريـة عـن عبـد اهلل بـن الـزبري قـال« :وكتـب
أل بكــر ،وجعــل إليــه بيــت املــال ،وأقــره عليهمــا عمــر بــن اخلئــاب» يعــين عبــد
اهلل بـن األرقـم .وروى ابـن سـعد يف الئبقـات ،وابـن حصـر يف اإلصـابة ،أن عمـر
ك ــان خازن ــه يس ــار ب ــن أ ــري م ــواله .وروى أمح ــد يف مس ــنده ،وعب ــد ال ــرزاق يف
املصــنف ،عــن الحــق بــن محيــد قــال« :وبعــض ابــن مســعود علــى القضــاء وبيــت
املــال» يعــين إ الكوفــة .وروى خليفــة عــن مالــس بــن أنــس عــن زيــد بــن أســلم
«أن عمر و عبد اهلل بن أرقم بيت املال» .وأخرج ابن خزميـة يف صـحيحه عـن
عــروة بــن ال ـزبري «أن عبــد الــرمحن بــن عبــد القــاري قــال :كنــت علــى بيــت املــال
زمــان عمــر بــن اخلئــاب» .وروى ابــن حصــر يف الفــتح عنــد الكــالم يف مناقــب
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عبـ ــد اهلل بـ ــن مسـ ــعود« :وون بيـ ــت املـ ــال يف الكوفـ ــة لعمـ ــر وعثمـ ــان» .ونيكـ ــر
اجلهشياري يف الـوزراء والكتـاب« :وكـان عبـد اهلل بـن أرقـم ابـن عبـد ي ـون أحـد
كتاب النـ يتقلـد لـه بيـت املـال» يعـين لعثمـان .وقـال احلـاكم يف املسـتدر عـن
الـزبري بــن بكــار« :كــان عبــد اهلل بــن األرقــم بــن عبــد ي ــون علــى بيــت املــال يف
زمــن عمــر وصــدرا مــن واليــة عثمــان إ أن تــويف وكانــت لــه صــحبة» .وقــال ابــن
عب ــد ال ــو يف االس ــتيعاب« :ك ــان زي ــد ب ــن ثاب ــت عل ــى بي ــت امل ــال يف خالف ــة
عثمــان ،وكــان لزيــد عبــد امســه وهي ــب ،فأبصــره عثم ــان يعيــنهم يف بي ــت امل ــال،
فقــال :مــن هـ ا؟ فقــال زيــد :لــو ن .فقــال عثمــان :أراه يعــني املســلمني ،ولــه
احلــق ،وأنــا أفــرض لــه ،ففــرض لــه ألفــني .فقــال زيــد :واهلل ال تفــرض لعبــد ألفــني،
ففــرض لــه ألفـا» .ونيكــر الصــديف يف كتــاب معرفــة علمــاء مصــر ومــن دخلهــا مــن
أصــحاب رس ــول اهلل  ق ــال« :وصــار أب ــو راف ــع بعــد نيل ــس إ عل ــي ب ــن أ
طالــب ،فــواله بيــت مــال الكوفــة» .وقــال ابــن عبــد الــو يف االســتيعاب« :كــان
عبيد اهلل ابن أ رافع خازن ا وكاتب ا لعـلي» .ونيكـر العيـين يف عمـدة القـاري« :أن
عبــد اهلل بــن وهــب الس ـوائي كــان علـ ّـي يكرمــه وحيبــه ويثــق بــه وجعلــه علــى بيــت
املال بالكوفة» .واستعمل علي على البصرة زيادا ،قال اجلهشياري« :فلمـا سـار
عن البصرة استعمله على اخلراج والديوان».
وميكن تقسيم بيت املال إ قسمني:
مسم الواردات :ويشمل ثالثة دواوين:
 ديــوان الفــيء والخــراج :ويشــمل ال نــائم ،واخل ـراج ،واألراضــي ،واجلزيــة،
والفيء ،والضرائب.
 دي ــوان الملكي ــة العام ــة :ويشــمل ال ــنفا ،وال ــاز ،والكهربــاء ،واملع ــادن،
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والبحار ،واألنار ،والبحريات ،والعيون ،وال ابات ،واملراعي ،واحلمى.
 ديـ ــوان الصـ ــدمات :ويش ــمل زك ــاة النق ــود ،وع ــروض التص ــارة ،والـ ــزروع
والثمار ،واإلبل ،والبقر ،وال نم.
ومسم النفقات :ويشمل مثانية دواوين:
 ديوان دار الخالفة.
 ديوان مصالح الدولة.
 ديوان العطاء.
 ديوان الجهاد.
 ديوان مصارف الصدمات.
 ديوان مصارف الملكية العامة.
 ديوان الطوارئ.
 ديوان الموازنة العامة ،والمحاسبة العامة ،والمرامبة العامة.
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ثاني عشر :اإلعـالم
اإلع ــالم م ــن األم ــور املهم ــة لل ــدعوة والدول ــة ،فه ــو ل ــيس مص ــلحةا م ــن
مصاحل الناس تتبع إدارة مصاحل الناس ،بل إن موقعها مـرتبا مباشـراة مـع اخلليفـة
كصهاز مستقل ،شأنه شأن أي جهاز هخر من أجهزة الدولة.
إن وجــود سياســة إعالميــة متميــزة تعــرض اإلســالم عرضـا قويـا مــؤثرا ،مــن
شأنه أن حير عقول الناس لإلقبال على اإلسالم ودراسته والتفكر فيه ،وكـ لس
يســهل ضــم الــبالد اإلســالمية لدولــة اخلــالفة .هـ ا فضـالا عــن أن كثـريا مــن أمــور
اإلعــالم مـرتبا بالدولــة ارتباطـ ا وثيقـ ا ،وال جيــوز نشــره دون أمــر اخلليفــة .ويتضــح
نيلــس يف كــل مــا يتعلــق بــاألمور العســكرية ،ومــا يلحــق مـا ،كتحركــات اجليــوس،
وأخب ــار النص ــر أو اهلزمي ــة ،والص ــناعات العس ــكرية .وه ـ ا الض ــرب م ــن األخب ــار
جيب ربئه باإلمام مباشرة ليقرر ما جيب كتمانه ،وما جيب بثه وإعالنه.
ودليله الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعا         :
            

    وموضوع اآية األخبار.
وأمــا الســنة فحــديض ابــن عبــاس يف فــتح مكــة عنــد احلــاكم يف املســتدر
وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه ال ه وفيه« :وقد عميت األخبـار علـى
قـريش ،فــال يــأتيهم خــو رســول اهلل  وال يــدرون مــا هــو صــانع» .ومرســل أ
ســلمة عنــد ابــن أ شــيبة وفيــه« :ثــم مــال النبــي  لعائشــة :جهزينــي ول تعلمــي
بذل أحـدا ... ،ثـم أمـر بـالطرم فحبسـت ،فعمـى علـى أهـئ مكـة ل يـ تيهم خبـر».
وحديض كعب املتفق عليه يف لزوة العسرة وفيه« :ومل يكن رسول اهلل  يريـد
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ورى ب ريه ــا ح ــإ كان ــت تل ــس ال ــزوة لزاه ــا رس ــول اهلل  يف ح ـ ّـر
ل ــزوة إال ّ
ش ــديد ،واس ــتقبل س ــفرا بعي ــدا ومف ــازا وع ــدوا كثـ ـريا ،فصلّ ــى للمس ــلمني أم ــرهم
ليتـ ــأهبوا أهبـ ــة لـ ــزوهم ،فـ ــأخوهم بوجهـ ــه ال ـ ـ ي يريـ ــد» .وحـ ــديض أنـ ــس عنـ ــد
البخــاري «أن الن ـ  نعــى زيــدا وجعف ـرا وابــن رواحــة قبــل أن يــأتيهم خــوهم
فقــال :أخــذ الرايــة زيــد ف صــيب ،ثــم أخــذها جعفــر ف صــيب ،ثــم أخــذها ابــن رواحــة
ف صيب ،وعيناه تذرفان حتى أخذها سيف من سيوف اهلل حتى فتح اهلل عليهم».
ومن تئبيقات الراشدين هل ا احلكم ما رواه ابن املبار يف اجلهاد،
واحلاكم يف املستدر وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه ال ه  ،عن زيد
بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلئاب «أنه بل ه أن أبا عبيدة حصر بالشام،
وقد تألب عليه القوم ،فكتب إليه عمر :سالم عليس ،أما بعد ،فإنه ما ينـزل
بعبد مؤمن من منـزلة شدة إال جعل اهلل له بعدها فرج ا ،ولن ي لب عسر
يسرين ،و         
 .   قال فكتب إليه أبو عبيدة :سالم عليس أما بعد ،فإن اهلل
يقول يف كتابه          :
      اآية ،قال فخرج عمر بكتابه ،فقعد على املنو،
فقرأه على أهل املدينة ،قال :يا أهل املدينة ،إأا يعرض بكم أبو عبيدة أن
ارلبوا يف اجلهاد».
و ا يلحق باألخبـار العسـكرية أخبـار املفاوضـات واملوادعـات واملنـاظرات
اليت ري بني اخلليفة أو من يستنيبه و ثلي دول الكفر .ومـن أمثلـة املفاوضـات
مــا جــرى بينــه  وبــني منــدو ق ـريش يف احلديبيــة ،حــإ اســتقر االتفــاق علــى
بن ــود الص ــلح .وم ــن املن ــاظرات املباش ــرة مناظرت ــه  لوف ــد ـ ـران وال ــدعوة إ
املباهل ــة .ومن ــاظرة ثاب ــت ب ــن ق ــيس وحس ــان لوف ــد ا ــيم بن ــاء عل ــى أم ــره ، 
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ولريها .وكل ه ا كان علنيا ومل يكن منه بند سري.
وإنه وإن كانت األنواع األخرى مـن األخبـار ليسـت نيات مسـاس مباشـر
بالدول ــة ،وليس ــت ــا يتئل ــب رأي اخلليف ــة املباش ــر م ــا ،مث ــل األخب ــار اليومي ــة،
وال ـوام السياســية والثقافيــة والعلميــة ،واحل ـوادن العامليــة ،إال أنــا تتــداخل مــع
وجهــة النظــر يف احليــاة يف بعــض أجزائهــا ،ومــع نظــرة الدولــة للعالقــات الدوليــةع
ومع نيلس فإن إشراف الدولة عليها خيتلف عن النوع األول من األخبار.
وعليه فإن جهاز اإلعالم جيب أن حيوي دائرتني رئيسيتني:
األو  :عملهـ ــا يف األخبـ ــار نيات املسـ ــاس بالدولـ ــة ،كـ ــاألمور العسـ ــكرية
والصناعة احلربية ،والعالقات الدولية اخل.
ويكون عمل ه ه الدائرة املراقبة املباشرة ملثل هـ ه األخبـار ،فـال تـ اع يف
وسائل إعالم الدولة أو اخلاصة إال بعد عرضها على جهاز اإلعالم.
والثانيــة :خمتصــة باألخبــار األخــرى ،وتكــون مراقبتهــا هلــا لــري مباشــرة ،وال
يتاج وسائل إعالم الدولة ،أو وسائل اإلعالم اخلاصة ،أي إنين يف عرضها.

ترخيص وسائئ اإلعالم
ال يتــاج وســائل اإلعــالم إ تــرخيص ،بــل لكــل مــن حيمــل تابعيــة الدولــة
اإلسالمية أن ينش أية وسيلة إعالم :مقروءة أو مسـموعة أو مرئيـة .وال حيتـاج
إال إ (علم وخو) يعلم جهاز اإلعالم عن وسيلة اإلعالم اليت أنشأها.
وهــو حيتــاج ،كمــا بينــا ،إ إنين يف نشــر األخبــار نيات املســاس بالدولــة
اليت نيكرناها سابقا .وأما األخبار األخرى فينشرها دون إنين مسبق ما.
ويف يـع احلـاالت يكـون صـاحب وسـيلة اإلعـالم مسـؤوالا عـن كـل مـادة
إعالمية ينشرها ،وحياسب على أية خمالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.
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سياسة الدولة اإلعالمية
يص ــدر ق ــانون يب ــني اخلئ ــوط العريض ــة للسياس ــة اإلعالمي ــة للدول ــة وف ــق
األحكــام الشــرعية ،تســري مبوجبهــا الدولــة خلدمــة مصــلحة اإلســالم واملســلمني،
وبناء جمتمع إسالمي قوي متماسس ،معتصم حببل اهلل ،يشع اخلري منه وفيـه ،ال
مكــان فيــه ألفكــار فاســدة مفســدة ،وال لثقافــات ضــالة مضــللة ،جمتمــع إســالمي
ينفي خبثه ،وينصع طيبه ،ويسبح هلل رب العاملني.
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األمـة (الشورى والمحاسبة)
ثالث عشر :مجلس ّ
هـو جملـس يتك ّـون مـن أشـخا ميثلـون املسـلمني يف الـرأي ،لريجـع إلـيهم
اخلليفة الستشاركم يف األمور ،وهم ينوبون عن األُمة يف حماسبة احلكام ،ونيلـس
أخـ ا مــن استشــارة الرسـول  لرجــال مــن املهـاجرين واألنصــار ميثلــون قــومهم،
ومن ختصيص الرسول  رجاالا من صحابته للشـورى ،كـان يرجـع إلـيهم أكثـر
مــن لــريهم يف أخ ـ ال ـرأي ،مــنهم :أبــو بكــر ،وعمــر ،ومحــزة ،وعلــي ،وســلمان
الفارسي ،وح يفة...
وأخ ا مـن ختصـيص أ بكـر  رجـاالا مـن املهـاجرين واألنصـار يرجـع
إلــيهم ألخـ رأيهــم إنيا نــزل بــه أمــر .وكــان أهــل الشــورى يف عهــد أ بكــر 
ه ــم العلم ــاء وأص ــحاب الفت ــوى .أخ ــرج اب ــن س ــعد ع ــن القاس ــم« :أن أب ــا بك ــر
الصــديق كــان إنيا نــزل بــه أم ـر يريــد مشــاورة أهــل ال ـرأي وأهــل الفقــه فيــه ،دع ــا
رجــاالا مــن املهــاجرين واألنصــار ،دعــا عمــر ،وعثمــان ،وعلي ـ ا ،وعبــد الــرمحن بــن
عوف ،ومعاني بن جبل ،وأ بن كعب ،وزيد بن ثابت» ،وكل هـؤالء كـان يفـيت
يف خالفــة أ بكــر ،وإأــا تصــري فتــوى النــاس إ هــؤالء ،فمضــى أبــو بكــر علــى
ون عمر فكان يدعو هؤالء النفر .ك لس وردت أدلـة تـدعو املسـلمني
نيلسَ ،
حملاسـ ــبة احلـ ــاكم ،وقـ ــد مـ ــارس املسـ ــلمون نيلـ ــس كمـ ــا حـ ــدن يف عهـ ــد اخللفـ ــاء
الراش ــدين .وكم ــا ل م ــة أن تني ــب يف الش ــورى فله ــا أن تني ــب يف احملاس ــبة .ك ــل
ـدل عل ــى إباح ــة أن يُتخـ ـ جمل ــس خ ــا ين ــوب ع ــن األُم ــة يف حماس ــبة
نيل ــس ي ـ ّ
احلكام ،ويف الشورى الثابتة بنص القرهن والسنة .وأطلق عليه :جملـس األُمـة ألنـه
نائب عن األُمة يف احملاسبة والشورى.
وجيــوز أن يكــون يف ه ـ ا اجمللــس أعضــاء مــن لــري املســلمني مــن الرعايــاع
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من أجل الشكوى مـن ظلـم احلكـام هلـم ،أو مـن إسـاءة تئبيـق اإلسـالم علـيهم،
أو عدم توفري اخلدمات هلم وحنو نيلس.

حـ ّق الشـورى
الشُّورى حق جلميع املسلمني على اخلليفة ،فلهم عليه أن يرجع إليهم
يف أمور الستشاركم فيها ،قال تعا        :
 .   وقال سبحانه      وكان الرسول 
يرجع إ الناس ليستشريهم ،فقد استمع إ مشوركم يوم بدر يف أمر مكان
املعركة ،واستشارهم يوم أُحد يف القتال خارج املدينة أو داخلها ،ونزل عند
رأي احلباب بن املن ر يف احلالة األو  ،وكان رأيا فنيا صدر عن خبري فأخ
به ،ونزل عند رأي األكثرية يوم أُحد مع أن رأيه كان خبالفه.
وق ـ ــد رج ـ ــع عم ـ ــر إ املس ـ ــلمني يف أم ـ ــر أرض الع ـ ـ ـراق :أيوزعه ـ ــا عل ـ ــى
املسلمني ألنا لنـائم؟ أو يبقيهـا يف يـد أهلهـا ،علـى أن يـدفعوا خراجهـا ،وتبقـى
رقبتها ملكا لبيت مال املسـلمني؟ وقـد عمـل مبـا أداه إليـه اجتهـاده ،ووافقـه عليـه
أكثر الصحابة ،فرت األرض بأيدي أصحاما على أن يؤدوا خراجها.

واجب المحاسبة
وكما أن للمسلمني حق الشورى على اخلليفـة ،فإنـه جيـب علـيهم حماسـبة
احلك ــام عل ــى أعم ــاهلم وتص ــرفاكم .واهلل س ــبحانه وتع ــا ف ــرض عل ــى املس ــلمني
حماس ــبة احلك ــام ،وأم ــرهم أم ـ ـرا جازم ـ ـا مبحاس ــبتهم والت ي ــري عل ــيهم إنيا هض ــموا
قصروا بواجباكم حنوها ،أو أ لوا شأنا من شؤونا ،أو خـالفوا
حقوق الرعية ،أو ّ
أحكـام اإلســالم ،أو حكمـوا ب ــري مـا أنــزل اهلل .روى مسـلم عــن أم ســلمة 
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أن رسول اهلل  قـال« :ستكون أمـراء فتعرفـون وتنكـرون ،فمـن عـرف بـرئ ،ومـن

أنكر سلم ،ولكن من رّي وتابع ،مالوا أفال نقاتلهما مال :ل ،ما صلّوا» .والصالة
هنا كناية عن احلكم باإلسالم.
وقد أنكر املسلمون أول األمر ،وعلى رأسـهم عمـر ،علـى أ بكـر عزمـه
على حماربة املرتدين.
روى البخاري ومسلم عن أ هريرة قال« :ملا تويف رسـول اهلل  وكـان
أبو بكر  ، وكفر من كفر من العرب ،فقال عمر  : كيف تقاتـل النـاس
وقـد قــال رســول اهلل  : أمــرت أن أماتــئ النــاس حتــى يقولــوا ل إلــه إل اهلل ،فمــن
مالها فقد عصم منـي مالـه ونفسـه إل بحقـه ،وحسـابه علـى اهلل .فقـال :واهلل ألقـاتلن
مــن فــرق بــني الصــالة والزكــاة ،فــإن الزكــاة حــق املــال .واهلل لــو منعــو عناقـا كــانوا
يؤدونــا إ رســول اهلل  لقــاتلتهم علــى منعهــا .قــال عمــر  ف ـواهلل مــا هــو
إال أن قد شر اهلل صدر أ بكر فعرفت أنه احلق».
كما أنكر بالل بن ربا والزبري ولريهم على عمر عدم تقسيمه أرض
العراق على احملاربني .وكما أنكر أعرا على عمر محايته لبعض األرض ،فقد
روى أبو عبيد يف األموال عن عامر بن عبد اهلل بن الزبري أحسبه عن أبيه قال:
«أتى أعرا عمر فقال :يا أمري املؤمنني ،بالدنا قاتلنا عليها يف اجلاهلية،
وأسلمنا عليها يف اإلسالم ،عالم يميها؟ قال :فأطرق عمر ،وجعل ينف
ويفتل شاربه ،وكان إنيا كربه أمر فتل شاربه ونف  ،فلما رأى األعرا ما به
جعل يردد نيلس عليه ،فقال عمر :املال مال اهلل ،والعباد عباد اهلل ،واهلل لوال
ما أمحل عليه يف سبيل اهلل ما محيت من األرض شوا يف شو» وكان عمر قد
محى خليل املسلمني بعض أراضي امللكية العامة .وكما أنكرت عليه امرأة نيه
عن أن يزيد الناس يف املهور على أربعمائة درهم ،فقالت له :ليس ه ا لس يا
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عمر :أما مسعت قول اهلل سبحانه :
  فقال :أصابت امرأة وأخئأ عمر.

     

وكما أنكر علي  على عثمان  وهو أمري املؤمنني ،قوله يف إاام
احل والعمرة ،فقد روى أمحد بإسناد صحيح عن عبد اهلل بن الزبري قال« :إنا
ملع عثمان باجلحفة ،ومعه رها من أهل الشام ،منهم حبيب بن مسلمة
الفهري ،إني قال عثمان ،وقد نيكر له التمتع بالعمرة إ احل  :إن أَتـَم للح
والعمرة أن ال يكونا يف أشهر احل  ،فلو أخرمت ه ه العمرة حإ تزوروا ه ا
البيت َزْوَرتـَْني كان أفضل .فإن اهلل تعا قد وسع يف اخلري ،وعلي بن أ
طالب يف بئن الوادي يعلف بعريا له .قال فبل ه ال ي قال عثمان ،فأقبل حإ
وقف على عثمان فقال :أعمدت إ سنة سنها رسول اهلل  ورخصة
رخص اهلل تعا ما للعباد يف كتابه ،تضيق عليهم فيها وتنهى عنها ،وقد
كانت ل ي احلاجة ولنائي الدار؟  ...فأقبل عثمان على الناس فقال :وهل
نيت عنها؟ إ مل أنه عنها ،إأا كان رأي ا أشرت به ،فمن شاء أخ به ،ومن
شاء تركه».
وهل ا كله فمصلس األُمة له حق الشورى ،وعليه واجب احملاسبة.
وكما تبني اسبق فإن هنا فرقا بني الشورى واحملاسـبة .فالشـورى طلـب
رأي أو مساعــه قبــل اختــاني الق ـرار ،واحملاســبة اع ـرتاض بعــد اخت ــاني الق ـرار أو تنفي ـ
العمل.

انتخاب أعضاء مجلس األ ّمة
ينتخــب أعضــاء جملــس األُمــة انتخاب ـا ،وال يعينــون تعيين ـاع ونيل ــس ألنــم
وكــالء يف ال ـرأي عــن النــاس ،والوكيــل إأــا خيتــاره موكلــه ،وال يُفـ َـرض الوكيــل علــى
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املوكِ ـ ـل مئلق ـ ـا ،وألن أعضـ ــاء جمل ــس األُم ــة ثلـ ــون للن ــاس أف ـ ـرادا و اعـ ــات يف
الـرأي ،ومعرفـة املمثـل يف البقعـة الواســعة ،والقـوم لـري املعـروفني ،ال تتـأتى إال ملــن
خيتــاره ــثالا لــه ،وألن الرســول عليــه الصــالة والســالم مل خيــرت مــن يرجــع إلــيهم يف
الرأي على أساس مقدركم وكفايتهم وشخصـيتهم ،بـل اختـارهم علـى أساسـني:
أوهلما أنم نقباء على ـاعتهم ،ب ـض النظـر عـن كفـايتهم ومقـدركم ،وثانيهمـا
أن ــم ثل ــون ع ــن امله ــاجرين واألنص ــار .ف ــال رض الـ ـ ي ُوِج ــد م ــن أجل ــه أه ــل
الشــورى هــو التمثيــل للنــاس ،فيعتــو األســاس ال ـ ي خيتــار عليــه أعضــاء جملــس
تعمـد االختيـار مـن النقبـاء،
األُمة هو :التمثيل بالنسبة للناس كما هي احلـال يف ُّ
عمــد االختيــار عــن املهــاجرين
والتمثيــل بالنســبة للصماعــات كمــا هـي احلــال يف تَ ُّ
واألنصـار .وهـ ا التمثيــل ل فـراد واجلماعــات للنـاس لــري املعـروفني ال يتحقــق إال
باالنتخــاب ،فيتحــتم انتخــاب أعضــاء جملــس األُمــة .أمــا كــون الرســول هــو الـ ي
تــو اختيــار َمــن يستشــريهمع ف ـ ن البقعــة الــيت كــان املهــاجرون واألنصــار فيهــا
كانــت ضــيقة وهــي املدينــة ،وألن املســلمني كــانوا معــروفني لديــه ،بــدليل أنــه يف
بيع ــة العقب ــة الثاني ــة مل يك ــن املس ــلمون ال ـ ين ب ــايعوه مع ــروفني لدي ــه ،ف ــرت أم ــر
انتخاب النقباء هلم ،وقال هلم« :أخرجوا إل َّـي مـنكم اثنـي عشـر نقيبـ ا يكونـون علـى
مومهم» نيكره ابن هشام يف السرية من طريق كعب بن مالس.
وعلـ ــى نيلـ ــس فإنـ ــه يسـ ــتنبا مـ ــن كـ ــون أعضـ ــاء جملـ ــس األُمـ ــة وكـ ــالء يف
ال ـ ـرأي ،وم ـ ــن ك ـ ــون العِلّـ ــة ال ـ ــيت ُوج ـ ــد م ـ ــن أجله ـ ــا جمل ـ ــس األُم ـ ــة ه ـ ــي التمثي ـ ــل
ل ف ـ ـ ـراد واجلماعـ ـ ــات يف ال ـ ـ ـرأي واحملاسـ ـ ــبة ،ومـ ـ ــن عـ ـ ــدم يقـ ـ ــق ه ـ ـ ـ ه العِلّـ ـ ــة يف
الن ـ ــاس ل ـ ــري املع ـ ــروفني إال يف االنتخ ـ ــاب الع ـ ــام ،يس ـ ــتنبا م ـ ــن نيل ـ ــس كل ـ ــه ،أن
أعضاء جملس األُمة ينتخبون انتخابا ،وال يعينون تعيينا.
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كيفية انتخاب مجلس األمة
 - 3نيكرنــا عنــد احلــديض عــن الــوالة أننــا نتبــىن انتخــاب جملــس للواليــة
ميث ــل أهله ــا ل رض ــني :األول تق ــدل املعلوم ــات الالزم ــة للـ ـوان ع ــن واق ــع الوالي ــة
واحتياجاكـا ،ونيلــس ملســاعدة الـوان يف القيــام بعملـه بشــكل يــوفر عيشـ ا مئمونـ ا
همنا ألهل الوالية ،وييسر هلم قضاء حاجـاكم وتـوفري خـدماكم .والثـا إلظهـار
الرض ــا أو الش ــكوى م ــن حك ــم ال ـ ـوان هل ــم ،حي ــض إن ش ــكوى جمل ــس الوالي ــة
ب البيته من الوان ِ
توجب عزل الوان .أي أن واقع جملـس الواليـة هـو واقـع إداري
ملس ــاعدة ال ـوان بتبص ــريه بواق ــع الوالي ــة وإلظه ــار الرض ــا أو الش ــكوى من ــه .وك ــل
نيلــس يدفعــه إ إحســان عملــه .ولــيس هلـ ا احمللــس صــالحيات أخــرى كمــا هــي
جمللس األمة املبينة فيما بعد.
 - 0إننا هنا نتبىن إجياد جملس األمة (الشورى واحملاسـبة) ،وأنـه جيـب
منتخب ـ ا و ــثالا ل مــة ،ولــه الصــالحيات املنصــو عليهــا يف موضــعها
أن يكــون َ
املبني الحقا.
 - 1وه ـ ا يع ــين أن هن ــا انتخاب ـ ا الختي ــار أعض ــاء جم ـالس الوالي ــات،
وأن هنا انتخابا ألعضاء جملس األمة.
 - 5ولتس ـ ـ ــهيل عملي ـ ـ ــة االنتخـ ـ ـ ــاب وع ـ ـ ــدم إش ـ ـ ـ ـ ال الرعي ـ ـ ــة بتك ـ ـ ـ ـرار
نتخـ ـ ـ ـ ــب جمـ ـ ـ ـ ــالس الواليـ ـ ـ ـ ــات أوالا جيتمـ ـ ـ ـ ــع
االنتخـ ـ ـ ـ ــاب ،فإننـ ـ ـ ـ ــا نتبـ ـ ـ ـ ــىن أن تُ َ
الن ـ ـ ـ ــاجحون يف جم ـ ـ ـ ــالس الوالي ـ ـ ـ ــات فينتخب ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـ ــن بي ـ ـ ـ ــنهم أعض ـ ـ ـ ــاء جمل ـ ـ ـ ــس
نتخـ ـ ــب انتخاب ـ ـ ـا مباش ـ ـ ـرا مـ ـ ــن األمـ ـ ــة ،وأن
األمـ ـ ــة ،أي أن جمـ ـ ــالس الواليـ ـ ــات تُ َ
جملـ ــس األمـ ــة تنتخب ـ ــه جمـ ــالس الوالي ـ ــات .وه ـ ـ ا يعـ ــين أن يك ـ ــون بـ ــدء وانته ـ ــاء
مدة جملس األمة هو نفسه بدء وانتهاء مدة جملس الواليات.
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 - 2ال ـ ي يُنتخــب مــن جمــالس الواليــات عض ـوا يف جملــس األمــة ،حيــل
حمل ــه ص ــاحب أكث ــر األص ـوات ال ـ ي أخف ــق يف انتخاب ــات جمل ــس واليت ــه ،وإن
تساوى أكثر من واحد يقرع بينهم.
 - 3ينتخــب أهــل ال مــة ثلــيهم مــن جمــالس الواليــات ،و ثلــوهم هــؤالء
ينتخب ــون ثل ــيهم يف جمل ــس األم ــة ،وك ــل نيل ــس ب ــالتزامن م ــع انتخاب ــات جم ــالس
الواليات وجملس األمة يف الدولة.
وبناءا عليه أ ُِعد قانون يأخ يف االعتبار األمـور السـابقة ،ويبـني إجـراءات
انتخ ــاب جم ــالس الوالي ــات ،وكـ ـ لس جمل ــس األم ــة ،وس ــتتم مناقش ــته وتبني ــه يف
الوقت املناسب بإنين اهلل.

عضوية مجلس األ ّمة
لكــل مســلم حيمــل التابعيــة إنيا كــان بال ـا عــاقالا احلــق يف عضــوية جملــس
األُمــة ،ولــه احلــق يف انتخــاب أعضــاء جملــس األُمــة ،س ـواء أكــان رج ـالا أم ام ـرأةع
ونيلس ألن جملـس األُمـة لـيس مـن قبيـل احلكـم ،وال يـدخل يف احلـديض الشـريف
ال ي مينع املرأة من أن تكون حاكم ا ،بل هو مـن قبيـل الشـورى واحملاسـبة ،وهـو
حــق للم ـرأة كمــا هــو حــق للرجــل .فالرســول  قــد قــدم عليــه يف الســنة الثالثــة
عشــرة للبعثــة (أي الســنة الــيت هــاجر فيهــا) ســة وســبعون مســلم ا ،مــنهم ثالثــة
وســبعون رج ـالا وامرأتــان ،وب ــايعوه يع ـا بيعــة العقبــة الثاني ــة ،وه ــي بيعــة ح ــرب
وقتــال ،وبيعــة سياســية .وبعــد أن فرل ـوا مــن بيعتــه قــال هلــم يع ـ ا« :أخرجــوا إلـ َّـي
منكم اثني عشر نقيبا ،يكونون على مـومهم» مـن حـديض طويـل أخرجـه أمحـد مـن
طريــق كعــب بــن مالــس .وه ـ ا أمــر منــه للصميــع ،بــأن ينتخب ـوا مــن اجلميــع ،ومل
ُخيصص الرجال ،ومل يستثن النساء ،ال فيمن ِ
ينتخـب (بكسـر اخلـاء) ،وال فـيمن
ّ
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نتخب (بفتحهـا) ،واملئلـق جيـري علـى إطالقـه مـا مل يـرد دليـل التقييـد ،كمـا أن
يُ َ
العــام جيــري علــى عمومــه مــا مل يــرد دليــل التخصــيص ،وهنــا جــاء الكــالم عام ـا
ومئلق ـ ـ ا ،ومل ي ــرد أي دلي ــل للتخص ــيص والتقيي ــد ،ف ــدل عل ــى أن الرس ــول أم ــر
املرأتني أن تنتخبا النقباء ،وجعل للمرأتني حق انتخامما من املسلمني نقيبتني.
وقد جلس الرسول  يوم ا ليبايعه الناس ،وجلس معه أبو بكر وعمر،
فبايعه الرجال والنساء .ومل تكن ه ه البيعة إال بيعة على احلكم ،ال على
ألنن كن مسلمات .وبعد بيعة الرضوان يف احلديبية ،بايعته النساء
اإلسالمع ّ
أيضا ،قال تعا           :
            
   
        

 ،       وه ه بيعة على احلكم أيض اع ألن القرهن يقرر
أنن مؤمنات ،وكانت البيعة على أن ال يعصينه يف معروف.
وعالوة على نيلـس فـإن للمـرأة احلـق يف أن توكـل عنهـا يف الـرأي ،ويوكلهـا
لريها فيهع ألن هلا حق إبـداء الـرأي ،فلهـا أن توكـل فيـه ،وألن الوكالـة ال تشـرتط
فيها ال كورة ،فلها أن تتوكل عن لريها.
وألن الثابــت عــن ســيدنا عمــر أنــه كــان حــني تعــرض لــه نازلــة يريــد أخ ـ
رأي املس ـلمني فيهــا ،س ـواء أكانــت النازلــة تتعلــق باألحكــام الشــرعية ،أم تتعلــق
باحلكم ،أم بـأي عمـل مـن األعمـال الـيت للدولـة ،كـان إنيا عرضـت لـه نازلـة دعـا
املســلمني إ املســصد ،وكــان يــدعو النســاء والرجــال ،ويأخـ رأيهــم يعـا ،وقــد
رجع عن رأيه حني ردته امرأة يف أمر يديد املهور.
وكما أن للمسـلمني احلـق يف جملـس األمـة ،فـإن لـري املسـلمني كـ لس هلـم
أن يتمثلـوا يف جملــس األمــة ،ويكونـوا نوابـا فيــه عــن منتخبــيهم ليبــدوا الـرأي نيابــة
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عنهم يف إساءة تئبيق أحكام اإلسالم عليهم ،وفيما يلحقهم من ظلم احلاكم.
لــري أنــه مــع نيلــس لــيس ل ــري املســلمني احلــق يف إبــداء الـرأي يف األحكــام
الش ــرعيةع ألن الش ــرع اإلس ــالمي ينبث ــق ع ــن العقي ــدة اإلس ــالمية ،فه ــو أحك ــام
ش ــرعية عملي ــة مس ــتنبئة م ــن أدلته ــا التفص ــيلية ،وألن ــه يع ــا مش ــاكل اإلنس ــان
حســب وجهــة نظــر معينــة تعينهــا العقيــدة اإلســالمية ،ولــري املســلم يعتنــق عقيــدة
تن ــاقض العقي ــدة اإلس ــالمية ،ووجه ــة نظ ــره يف احلي ــاة تتن ــاقض م ــع وجه ــة نظ ــر
اإلسالم ،فال يؤخ رأيه يف األحكام الشرعية.
وك ـ لس لــيس ل ــري املســلم احلــق يف انتخــاب اخلليفــة ،وال يف حصــر املرشــحني
للخالفة لينتخب منهم اخلليفةع ألنه ليس له احلـق يف احلكـم .أمـا بـاقي األشـياء الـيت مـن
صالحيات جملس األُمة ،فهو كاملسـلـم فيهـا ويف إبـداء الـرأي بشأنا.

مدة عضوية مجلس األ ّمة
يــدد مــدة العضــوية جمللــس األُمــة ،ألن ال ـ ين كــان يرجــع إلــيهم الرســول
 يف الشــورى مل يتقيــد بــالرجوع إلــيهم أبــو بكــر ،وإن عمــر بــن اخلئــاب مل
يتقيد بالرجوع ل شخا ال ين كان يرجع إلـيهم أبـو بكـر .وقـد رجـع عمـر إ
رأي أشخا يف أواخر حكمه ،لـري الـ ين رجـع إلـيهم يف أوائـل حكمـه .وهـ ا
يــدل علــى توقيــت عضــوية جملــس األُمــة مبــدة معينــة .وحنــن هنــا نتبــىن أن تكــون
ه ه املدة س سنوات.
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صالحيات مجلس األ ّمة
جمللس األُمة الصالحيات التالية:
( - 3أ) استشــارة اخلليفــة لــه وإشــارته علــى اخلليفــة يف األعمــال واألمــور
العملي ــة املتعلق ــة برعاي ــة الش ــؤون يف السياس ــة الداخلي ــة ــا ال يت ــاج إ حب ــض
فكــري عميــق وإنعــام نظــر ،مثــل تــوفري اخلــدمات الالزمــة للرعيــة لتشــعر بئمأنينــة
الع ــيش م ــن حي ــض ش ــؤون احلك ــم ،والتعل ــيم ،والص ــحة ،واالقتص ــاد ،والتص ــارة،
والصناعة ،والزراعة ،وأمثاهلا ،ومثل طلبهم يصني مـدنم ،وحفـظ أمـنهم ،ودفـع
خئــر العــدو عــنهم ،ويكــون رأي اجمللــس يف كــل نيلــس ملزمـا للخليفــة ،أي ينفـ
رأي األكثرية.
(ب) أمــا األمــور الفكريــة الــيت يتــاج إ حبــض عميــق وإنعــام نظــر ،مثــل
كش ــف احلق ــائق ،أو اخت ــاني ق ـرار احل ــرب .واألم ــور ال ــيت يت ــاج خ ــوة ومعلوم ــات
ودرايــة ،مثــل إعــداد اخلئــا احلربيــة ،وكــل األمــور الفنيــة والعمليــة ،فه ـ ه األمــور
الســابقة تؤخ ـ مــن أهــل االختصــا ولــيس مــن رأي األكثريــة .وك ـ لس املاليــة،
واجلــيش ،والسياســة اخلارجيــة ،فهـ ه األمــور يتوالهــا اخلليفــة برأيــه واجتهــاده وفــق
األحك ـ ــام الش ـ ــرعية ول ـ ــيس م ـ ــن رأي اجملل ـ ــس .وللخليف ـ ــة أن يرج ـ ــع للمصل ـ ــس
الستشــارته فيهــا ،والوقــوف علــى رأي ـه ،وك ـ لس للمصلــس أن يعئــي رأيــه فيهــا،
لكن رأي اجمللس فيها لري ملزم.
 - 0ال يؤخ رأي اجمللس يف التشريع ،بـل يؤخـ التشـريع مـن كتـاب اهلل
وس ــنة رسـ ـوله وم ــا أرش ــدا إلي ــه م ــن إ ــاع الص ــحابة والقي ــاس الش ــرعي ،ونيل ــس
باجته ــاد ص ــحيح ،ويك ــون تب ــين األحك ــام الش ــرعية وس ــن الق ـ ـوانني عل ــى هـ ـ ا
الوجــه .وللخليفــة أن حييــل إ اجمللــس األحكــام والق ـوانني الــيت يريــد أن يتبناهــا،
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وللمســلمني مــن أعضــائه حــق مناقشــتها وبيــان وجــه الصـواب واخلئــأ فيهــا ،فــإن
اختلفـوا مــع اخلليفــة يف صــحة اســتنباطها أو دليلهــا ،مــن حيــض خمالفتهــا لئريقــة
التبــين مــن األصــول الشــرعية املتبنــاة يف الدولــة ،ف ـإن الفصــل يف نيلــس يرجــع إ
حمكمة املظامل ،ورأي احملكمة يف نيلس ملزم.
 - 1للمصلــس احلــق يف حماســبة اخلليفــة علــى يــع األعمــال الــيت يصــل
بالفعل يف الدولة ،سواء أكانت من األمـور الداخليـة ،أم اخلارجيـة ،أم املاليـة ،أم
اجلــيش ،أم لريهــا ،ورأي اجمللــس ملــزم فيمــا كــان رأي األكثريــة فيــه ملزم ـ ا ،ولــري
ملزم فيما كان رأي األكثرية فيه لري ملزم.
وإن اختلــف اجمللــس مــع اخلليفــة علــى عمــل قــد متّ بالفعــل مــن الناحيــة
ـت فيـه مـن حيــض الش ـرعية وعدمه ـا،
الشـرعية ،فريجـع فيــه إ حمكمـة املظـامل للبـ ّ
ورأي احملـكمـة فيه ملـزم.
 - 5للمصل ـ ــس احل ـ ــق يف إظه ـ ــار عـ ـ ــدم الرض ـ ــا ع ـ ــن املع ـ ــاونني والـ ـ ــوالة
والعمــال ،ويكــون رأي أكثريــة اجمللــس يف نيلــس ملزم ـ ا ،وعلــى اخلليفــة ع ـزهلم يف
احلـال .وإنيا تعـارض رأي جملـس األمـة مـع رأي جملـس الواليـة املعنيـة يف الرضـا أو
الشكوى من الوالة والعمال ،فإن لرأي جملس الوالية األولوية يف نيلس.
 - 2للمســلمني مــن أعضــائه حــق حصــر املرشــحني للخالفــة مــن ال ـ ين
قررت حمكمة املظامل توفر شـروط االنعقـاد فـيهم ،سـواء أكـان نيلـس يف حصـرهم
بسـتة أم بــاثنني كمـا هــو مبــني يف موضـعه عنــد انتخـاب اخلليفــة .ورأي أكثـريتهم
يف نيلس ملزم ،فال يقبل ترشيح لري من حصر اجمللس الرتشيح فيهم.
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحيات جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس األُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .وأدلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
الصالحيات على النحو التان:
البن ــد األول :أ -أم ــا دلي ــل ك ــون رأي جمل ــس األم ــة يف األعم ــال واألم ــور
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العملية ،ا ال حيتاج إ حبض وإنعام نظر ملزما ،ف لس :أخـ ا مـن نـزول رسـول
اهلل  عل ــى رأي األكثري ــة يف اخل ــروج م ــن املدين ــة ملالق ــاة ج ــيش املش ــركني يف
معركة أحد ،مع أن رأيه عليـه الصـالة والسـالم ورأي كبـار الصـحابة ،كـان البقـاء
يف املدينــة ،وعــدم اخلــروج منهــا ،وأخ ـ ا مــن قولــه  أل بكــر وعمــر : 
«لــو اجتمعتمــا فــي مشــورة مــا خالفتكمــا»ع ول ـ لس فــإن األمــور العمليــة املتعلقــة
ب ــالرأي امل ــؤدي إ عمـ ــل ،م ــن حيـ ــض ت ــوفري اخلـ ــدمات للرعي ــة الطمونـ ــانم يف
عيشهم ،ومن حيض حفظ أمنهم ويصني مـدنم ودفـع اخلئـر عـنهم ،كـل هـ ه
يك ــون رأي األكثري ــة يف اجملل ــس ملزمـ ـا للخليف ــة ح ــإ وإن خ ــالف رلبت ــه ،كم ــا
حدن مع الرسول  يف اخلروج إ أحد نزوالا عند رأي األكثرية.
البنــد األول :ب -إن األصــل فيــه أن يأخـ اخلليفــة رأي العلمــاء ،وأربــاب
اخلوة ،وأهل االختصا  ،فيما اشتمل عليه هـ ا القسـم مـن أمـور ،كمـا حصـل
حـني أخـ رســول اهلل  بـرأي احلبــاب بـن املنـ ر يف اختيـار موقــع معركـة بــدر،
جـاء يف ســرية ابــن هشــام« :إنــه  ،حــين نــزل عنــد أدنــى مــاء مــن بــدر ،لــم يــرض
الحبــاب بــن المنــذر بهــذا المنــزل ،ومــال للرســول  : يــا رســول اهلل ،أرأيــت هــذا

المنـزل ،أمنـزلا أنزلكه اهلل لـيس لنـا أن نتقدمـه ول نتـ خر عنـه ،أم هـو الـرأي والحـرب
والمكيــدةا مــال :بــئ هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة ،فقــال :يــا رســول اهلل ،فــإن هــذا

ليس بمنـزل ،فانهض بالناس حتى ن تي أدنى مـاء مـن القـوم فنن ـزله ،ثـم نغ ّـور مـا وراءه

من القلب ،ثـم نبنـي عليـه حوّـا فنملـؤه مـاء ،ثـم نقاتـئ القـوم فنشـرب ول يشـربون،
فقــال رس ــول اهلل  : لقــد أش ــرت بــالرأي ،ف ــنهض رســول اهلل  وم ــن معــه م ــن
النـاس ،فســار حتــى إذا أتـى أدنــى مــاء مــن القـوم نــزل عليــه ،ثـم أمــر بالقلــب فغـ ّـورت،

وبنــى حوّـ ـا عل ــى القلي ــب ال ــذي ن ــزل علي ــه ،فمل ــل م ــاء ،ث ــم م ــذفوا في ــه اآلني ــة»،
فالرسول  استمع إ قول احلباب وتبع رأيه.
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ففــي ه ـ ه احلادثــة الــيت هــي مــن قبيــل ال ـرأي واحلــرب واملكيــدة ،مل تكــن
آراء النــاس أيــة قيمــة يف تقريرهــا ،وإأــا كانــت لـرأي اخلبــري ،ومثلهــا األمــور الفنيــة
والفكــر ال ـ ي حيتــاج إ حبــض وإنعــام نظــر .وك ـ لس التعريــف ،فإنــه يرجــع فيهــا
ألرب ــاب اخل ــوة وأص ــحاب االختص ــا  ،ول ــيس آراء الن ــاس ،إني ال قيم ــة فيه ــا
للكثرة ،وإأا القيمة للعلم واخلوة واالختصا .
عني أنواع األموال الـيت ـ ،
ومثل نيلس أيضـا األمور املاليةع ألن الـشـرع ّ
وعــني وجــوه إنفاقهــا ،كمــا عـ ّـني مــإ تفــرض الضـرائب ،وعلــى هـ ا ال عــوة بـرأي
الن ــاس يف جـب ـ ـاية األم ـ ـوال وال يف ص ـ ـرفها .وك ـ لس اجل ـ ـيش ،ف ــإن الـش ـ ـرع جع ــل
تــدبري أمــوره للخـ ـليفة ،وعـ ّـني أحكــام اجلهــاد ،فــال عــوة ل ـرأي النــاس فيمـ ـا قـ ـرره
الـش ـرع .وكـ لس األمــر بالنس ـبة لع ـالقة الدولــة ب ـريها مــن الــدولع ألن نيلــس مــن
الفكــر الـ ي حيتــاج إ حبــض وإنعـام نظــر ،ولــه عالقــة باجلـه ـاد ،هــو مــن نــوع
الـرأي واحلــرب واملكيــدةع ولـ لس ال عــوة لـرأي النــاس فيــه كثــرة وقلــة ،ومــع نيلــس
فإنــه جي ـوز للخ ـليفة أن يعــرض ه ـ ه األمــور علــى جملــس األُمــة الستشــارته فيهــا،
وأخ رأيـهع ألن العـرض نياتـه مـن املباح ـات ،ورأي اجمل ـلس يف هـ ه األم ـور لـيس
ملـزم ا كمـا ثبـت نيلس يف حادثة بدر ،وإأا القرار لصاحب الصالحية.
ولتوضيح الفرق بني (أ) و(ب) يف البند األول نقول:
عنـد إنشـاء جســر علـى نـر خلدمــة مصـاحل النـاس يف قريــة مـا شـبه معزولــة
مــن حيــض املواصــالت وحنوهــا فــإن رأي أكثريــة اجمللــس يف نيلــس ملــزم للخليفــة
بإنشاء اجلسر حلل مشكلة املواصالت للقرية .ولكـن تقريـر املكـان املناسـب فنيـا
إلنشـاء اجلسـر ،وأ ــح التصـاميم اهلندســية للصسـر :أهـو معلــق أم علـى ركــائز يف
داخ ــل النه ــر ...إخل فه ـ ا يستش ــار في ــه أص ــحاب اخل ــوة واالختص ــا  ،ول ــيس
أكثرية اجمللس.
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وك ـ ـ لس ف ــإن ت ــوفري مدرس ــة ألبن ــاء قري ــة جي ــد أبنااه ــا ص ــعوبةا بال ـ ـةا يف
الوصـ ــول إ املـ ــدارس يف املـ ــدن ،يكـ ــون في ـ ــه رأي أكثريـ ــة جملـ ــس األمـ ــة ملزم ـ ـا
للخليفة .أما اختيـار موقـع املدرسـة يف القريـة مـن حيـض قـوة الرتبـة يف هـ ا املوقـع
املناســب للتصــميم ،وكـ لس كيفيــة بنائهــا ،وأن تكــون لوكــة للدولــة أي تُبــىن أو
تش ـرتى ،أو ال تك ــون ،ب ــل تس ــتأجر س ــنةا أو س ــنتني وحن ــو نيل ــس ،يستش ــار في ــه
أصـ ـ ــحاب اخلـ ـ ــوة واالختصـ ـ ــا ولـ ـ ــيس أكثريـ ـ ــة اجمللـ ـ ــس مـ ـ ــع أن للخليفـ ـ ــة أن
يستشريهم يف نيلس ولكن رأيهم لري ملزم.
وأيضـا فــإن بلــدا علــى الث ــور (خــا مواجهــة مــع العــدو) فــإن رأي أكثريــة
جمل ــس األم ــة مل ــزم م ــن حي ــض يص ــني القري ــة وإبع ــاد خئ ــر الع ــدو عنه ــا وع ــدم
تعريضها للقتل والتشرد عند أي اعتداء من العدو  ،...ولكن كيفية إنشـاء هـ ه
تستعمل لـرد اخلئـر عنهـا  ...فهـ ا كلـه يستشـار
التحصينات وأية وسائل قتالية
َ
فيه أهل اخلوة واالختصا وليس أكثرية اجمللس.
وهك ا.
أما البند الثـاني فإن التش ـريع هو هلل وحــده       
و              
        وك لس يف تفسريه 
لآلية          أخرج الرتم ي من
ِ
ي بن حامت قال« :أتيت النبي  وفي عنقي صليب من ذهب ،فقال:
طريق َعد ّ

يا عدي ا رح عن هذا الوثن .وسمعته يقرأ في سورة براءة 
      مال :أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ،ولكنهم
 

حرموه»ع ول لس
حرموا عليهم شيئا ّ
كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه ،وإذا ّ
فالتشريع ال يؤخ من رأي اجمللس ،ال بإ اع وال بأكثرية ،بل يؤخ من كتاب
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اهلل وسنة رسوله وما أرشدا إليه باجتهاد صحيحع ول لس فإن الرسول  قد
رفض رأي كثري من املسلمني يف صلح احلديبية ،وقال « : إني عبد اهلل
ورسوله ،ولن أخالف أمره» ألن الصلح كان وحي ا من اهلل سبحانهع ول لس ال
يرجع إ رأي الناس يف التشريع .وعلى ه ا األساس يكون تبين األحـكام
الشـرعية ،وسـن القوانني ،وتبين األحـكام والقـوانني ،هو من صالحيات اخلليفة
وحده كما سبق وبيّـنا .إال أن للخليفة مع نيلس أن يعرض ما يريد أن يتبناه من
أحكام شرعية وقوانني على جملس األُمة ملعرفة رأيه فيه ،كما فعل عمر بن
اخلئاب  من الرجوع إ املسلمني يف األحكام الشرعية ،وعدم إنكار
الصحابة عليه ،ونيلس يف حادثة األراضي املفتوحة يف العراق ،وكان املسلمون
قد طلبوا منه أن يقسمها على احملاربني ال ين فتحوها ،فسأل الناس ،استقر
رأيه على إبقائها بأيدي أصحاما ،على أن يدفعوا عنها خراج ا معلوم ا ،إضافة
إ دفع اجلزية عن راوسهم .وإ ّن رجوع عمر ،ومن قبله أبو بكر ،للصحابة
لسؤاهلم وأخ رأيهم يف األحكام الـشـرعية ،وعـدم إنكار الـصـحـابة نيلس
عليهما ،هو دليل إ اع من الصـحابة على جواز نيلس.
وأما الرجوع إ حمكمة املظامل إنيا اختلف اخلليفـة مـع جملـس الشـورى يف
صــحة اســتنباط ه ـ ه الق ـوانني ،أو دليلهــا مــن حيــض طريقــة التبــين مــن األصــول
املتبناة يف الدولـة ،فـإن مـن صـالحية قاضـي املظـامل النظـر يف احلكـم الـ ي يتبنـاه
اخلليفــة ،هــل لــه دليــل شــرعي ،وهــل ينئبــق الــدليل علــى احلادثــةع ول ـ لس فــإنيا
اختل ــف اخلليف ــة م ــع اجملل ــس (أي م ــع أكثري ــة اجملل ــس) ،يف احلك ــم الـ ـ ي تبن ــاه
اخلليف ــة م ــن كون ــه حكم ـا ش ــرعيا ص ــحيحا أو ال ،ف ــإن ه ـ ا الن ـ ـزاع يفص ــل في ــه
قاضي املظاملع ألنه من اختصاصه ورأي حمكمة املظامل ملزم.
وال حق ل ري املسلمني من أعضـاء اجمللـس يف النظـر فيمـا يريـد اخلليفـة أن
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يتبناه مـن أحكـام وقـوانني ،ونيلـس لعـدم إميـانم باإلسـالم ،وأل ّن حقهـم يف إبـداء
الرأي هو فيما يقع عليهم من ظلم احلكام ،وليس يف إعئـاء الـرأي يف األحكـام
والقوانني الشرعية.
وأم ــا البن ــد الثال ــث ف ــإن دليل ــه عم ــوم النص ــو ال ــيت ج ــاءت يف حماس ــبة
احلكــام ،روى أمحــد عــن ابــن عمــر قــال :قــال رســول اهلل « : ســيكون علــيكم
أمراء ي مرونكم بما ل يفعلون ،فمن صدمهم بكذبهم ،وأعـانهم علـى خلمهـم ،فلـيس

منــي ولســت منــه ،ولــن ي ـرد علـ ّـي الحــوض» ،وروى أمحــد عــن أ ســعيد اخلــدري
قــال :قــال رســول اهلل  ...« : أفضــئ الجهــاد كلمــة حــق عنــد ســلطان جــائر»،
وروى احل ــاكم ع ــن ج ــابر ع ــن النـ ـ  ق ــال« :س ــيد الش ــهداء حم ــزة ب ــن عب ــد
المطلب ،ورجئ مام إلى إمام جائر ف مره ونهاه فقتله» ،وروى مسـلم عـن أم سـلمة
 أن رسول اهلل  قال« :ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ،فمن عرف بـرئ،
ومــن أنكــر س ـلم ،ولكــن مــن رّــي وتــابع .»...فه ـ ه النصــو عامــة تــدل علــى
حماســبة احلــاكم وفــق أحكــام الشــرع ،وأن احملاســبة تكــون علــى يــع األعمــالع
وعلــى ه ـ ا فاحملاســبة مــن اجمللــس للخليفــة ول ــريه مــن املعــاونني والــوالة والعمــال
تكــون علــى كــل عمــل حصــل بالفعــل ،س ـواء أكــان خمالف ـ ا للحكــم الشــرعي ،أم
كــان خئ ـأا ،أم كــان ضــارا باملســلمني ،أم كــان فيــه ظلــم للرعيــة ،أو تقصــري يف
ـرد علــى احملاســبة واالعرتاضــات
القيــام برعايــة شــؤونا ،وجيــب علــى اخلليفــة أن يـ ّ
ببي ــان وجه ــة نظ ــره وحصت ــه فيم ــا ق ــام ب ــه م ــن أعم ــال وأقـ ـوال وتص ــرفات ،ح ــإ
يئمــون اجمللــس إ حســن ســري األمــور واألعمــال ،واســتقامة اخلليفــة .أمــا إن مل
حصتـه ،فينظـر ،فـإن كـان حصـل نيلـس
يقبل اجمللـس وجهـة نظـر اخلليفـة ،ورفـض ّ
ملزم فرأي اجمللس فيـه ملـزم ،مثـل األمـور يف (أ) وإال فرأيـه
فيما فيه رأي األكثرية ل
لــري ملــزم مثــل األمــور يف (ب) ،فمــثالا إنيا كانــت احملاســبة ملــانيا َمل يــوفر املدرســة
112

يف املثــال الســابق فاحملاســبة ملزمــة ،وإنيا كانــت احملاســبة ملــانيا تبــىن املدرســة بالتصــميم
الفال وليس الفال فاحملاسبة لري ملزمة.
ه ا ،وإن اختلف احملاسبون مع احلكام يف أمر من األمور من الناحية
الشرعية ،فريجع إ قضاء املظامل بئلب من اجمللسع لقوله تعا   :
            

      ومعناه إن تنازعتم أيها املسلمون مع أون األمر
يف شيء فردوه إ اهلل والرسول ،أي احتكموا إ الشرع ،واالحتكام إ الشرع
هو الرجوع إ القضاء ،وهل ا يرجع إ حمكمة املظامل ،ورأيها فيه ملزم ،ألنا
هي صاحبة االختصا يف ه ه احلالة.
وأمـا البنــد الرابــع فدليلــه أن الرســول  عـزل العــالء بــن احلضــرمي عاملــه
علــى البح ـرينع ألن وفــد عبــد القــيس قــد شــكاه للرســول  ، روى ابــن ســعد
من طريق حممـد بـن عمـر« :أن رسـول اهلل  مـد كتـب إلـى العـالء بـن الحضـرمي
أن يقدم عليه بعشرين رجالا من عبد القيس ،فقدم عليه بعشرين رجالا رأسهم عبد اهلل

بــن عــوف األشـ ّ  ،واســتخلف العــالء علــى البحــرين المنــذر بــن ســاوى ،فشــكا الوفــد
العالء بن الحضرمي ،فعزله رسول اهلل  وولّى أبان بن سعيد بن العـاص ،ومـال لـه

اســتوص بعبــد القــيس خيــرا ،وأكــرم ســراتهم» ،وأيضـا فــإن عمــر بــن اخلئــاب عــزل
سعد بن أ وقا عن الوالية جملرد شـكوى النـاس عليـه ،وقـال« :إنـي لـم أعزلـه
عــن عجــز ،ول عــن خيانــة» .ــا يــدل علــى أن أهــل الواليــات هلــم ح ـق إظهــار
السخا وعدم الرضا من والكم وأمرائهم ،وأن على اخلليفة عـزهلم ألجـل نيلـس،
أي أن جمل ـالس الواليــات ،وك ـ لس جمللــس األمــة  -حيــض ه ــو وكيــل عــن يــع
املسلمني يف الواليات  -أن يظهر عدم الرضـا مـن الـوالة والعمـال ،وعلـى اخلليفـة عـزهلم
يف احلــال إنيا كان ــت الش ــكوى م ــن أكثري ــة جمل ــس الوالي ــة أو أكثري ــة جمل ــس األم ــة وعن ــد
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تعارضــهما فاألولويــة جمللــس الواليــة ألنــه هــو أكثــر علمـا ودرايـةا بــأحوال الـوان مــن جملــس
األمة.
وأما البند الخامس فهو مسألتان:
األو حصر املرشحني ،والثانية كون احلصر بستة باثنني.
أمـا األو فإنـه مــن تتبـع كيفيــة تنصـيب اخللفـاء الراشــدين يتبـني أن هنــا
حصرا للمرشحني كان يتم من ثلي املسلمني مباشـراة ،أو بـأن يئلبـوا نيلـس مـن
اخلليفة ليحصر الرتشيح نيابةا عنهم.
ففي سقيفة بين ساعدة كان املرشـحون أبـا بكـر وعمـر وأبـا عبيـدة وسـعد
بن عبادة ،واكتفي مم أي حصر فيهم ،ومت نيلس مبوافقـة أصـحاب السـقيفة،
موافقة الصحابة فيما بعد حيض بايعوا أبا بكر.
ويف أواخر أيام أ بكر  استشار املسلمني حنو ثالثـة شـهور يبحـض
معهم اخلـالفة من بعده ،وبعد أن ناقشوه يف نيلس وافقوا على ترشيحه هلم عمـر
أي حصر الرتشيح يف واحد.
وقــد كــان احلصــر أكثــر وضــوحا وأشــد جــالءا بعــد طعــن عمــر فقـد طلب ـوا
منــه ،رضــي اهلل عــنهم ،أن يرشــح هلــم فصعلهــا يف ســتة ،ومنــع لــريهم ،وشــدد يف
نيلس كما هو معروف
وعند بيعة علي  ، فهو كان املرشـح الوحيـد وَمل يكـن معـه لـريه ،فلـم
تكن هنا حاجة للحصر.
وكان احلصر يتم على م من املسلمني ،وهو ا ينكـر وال ينفـ لـو كـان
ل ــري ج ــائز حي ــض في ــه من ــع حل ــق اآخـ ـرين م ــن الرتش ــيح .ولـ ـ لس ف ــإن حص ــر
املرش ــحني للخ ـ ــالفة ج ــائز إل ــاع الص ــحابة .فل م ــة ،أي ثليه ــا ،أي يص ــر
املرشحني ،سواء أكان نيلـس مـن األمـة مباشـرةا ،أم بتفـويض اخلليفـة السـابق بـأن
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حيصر نيابةا عنهم.
ه ـ ا مــن حيــض احلصــر .أمــا كــون احلصــر يف ســتة ابتــداءا فهــو استوناس ـا
بفعــل عمــر  . وأمــا كــون احلصــر بعــد نيلــس بــاثنني فهــو استوناسـ ا بفعــل عبــد
ال ـ ــرمحن ب ـ ــن ع ـ ــوف  ، وكـ ـ ـ لس لتحقي ـ ــق مع ـ ــىن البيع ـ ــة بأكثري ـ ــة ِ
املنتخب ـ ــني
املسلمني ،حيض إن املرشحني إن كانوا فوق اثنـني ،فـإن الـ ي يـنصح منهمـا قـد
يكــون بنســبة ثالثــني يف املوــة مــثالا مــن ِ
املنتخبــني أي أقــل مــن أكث ـريتهم (ف ــوق
سني يف املوة) ،وتتحقق األكثرية للفائز إنيا كان املرشحون ال يزيدون عن اثنني.
أمــا أن يكــون حصــر جملــس األمــة للس ـتة ولالثنــني مــن املرشــحني ال ـ ين
قررت حمكمة املظامل توفر شروط االنعقاد فيهم ،فـ لس ألن حصـر جملـس األمـة
هــو ألجــل أن ينتخــب اخلليفــة مــنهم أي ال بـد أن تتــوفر فــيهم شــروط االنعقــاد.
ولـ لس فــإن حمكمــة املظــامل تســتبعد كــل مــن ال تتــوفر فــيهم شــروط االنعقــاد مــن
املرشــحني للخــالفة ،وبعــد نيلــس يقــوم جملــس األمــة بعمليــة احلصــر مــن املرشــحني
ال ين قررت احملكمة توفر شروط االنعقاد فيهم.
ومن هنا كان البند اخلامس.

ح ّق التكلم وإبداء الرأي دون حرج
لكل عضو من أعضاء جملس األُمة احلق يف التكلّم ،وإبداء الرأي كما
أحلّه الشرع .فالعضو وكيل ينوب عن
يشاء دون أي حرج ،يف حدود ما َ
املسلمني يف إعئاء الرأي ،ويف احملاسبة ،فعمله عمل تقص ملا يقوم به اخلليفة،
أو أي حاكم يف الدولة ،أو أي موظف يف أي جهاز من أجهزكا .وعمله
احملاسبة لكل هؤالء مع إبداء النصح هلم ،وإعئاء الرأي ،وتقدل االقرتاحات،
ومناقشتها ،واالعرتاض على األعمال املخالفة اليت يصل من الدولة .وقيامه
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بكل نيلس إأا هو نيابة عن املسلمني ،يف قيامهم بواجب األمر باملعروف،
والنهي عن املنكر ،وحماسبة احلكام ،وإبداء النصح واملشورة هلمع ألن نيلس
واجب على املسلمني .قال تعا        :
 ،    وقال      :
 ،         وقال:

            

كما وردت أحاديض كثرية تدل على األمر باملعروف ،والنهي عن املنكر .مثل
قوله « : والذي نفسي بيده ،لت َّ
مرن بالمعروف ،ولتنهو ّن عن المنكر ،أو
ثم لتدعنّه فال يستجيب لكم» رواه
َّ
ليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقاب ا من عندهّ ،
أمحد من طريق ح يفة ،وقوله« :من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ،فإن لم
يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه وذل أّعف اإليمان» رواه مسلم من
طريق أ سعيد.
فه ـ ـ ـ ـ ـ ه اآي ـ ـ ـ ــات واألحادي ـ ـ ـ ــض ت ـ ـ ـ ــأمر املس ـ ـ ـ ــلمني ب ـ ـ ـ ــاألمر ب ـ ـ ـ ــاملعروف،
والنه ــي ع ــن املنك ــر .وحماس ــبةُ احلك ــام إأ ــا ه ــي م ــن األم ــر ب ــاملعروف ،والنه ــي
ـنص عل ـ ــى حماس ـ ــبة احل ـ ــاكم خاص ـ ــة ،مل ـ ــا
ع ـ ــن املنك ـ ــر ،ب ـ ــل وردت أحادي ـ ــض ت ـ ـ ُّ
حملاس ـ ـ ــبة احل ـ ـ ــاكم وأم ـ ـ ــره ب ـ ـ ــاملعروف وني ـ ـ ــه ع ـ ـ ــن املنك ـ ـ ــر م ـ ـ ــن أ ي ـ ـ ــة .فع ـ ـ ــن أم
عئي ـ ــة ،ع ـ ــن أ س ـ ــعيد ،ق ـ ــال :ق ـ ــال رس ـ ــول اهلل « : أفض ـ ــئ الجه ـ ــاد كلم ـ ــة
ـص يف حماس ـ ــبة احل ـ ــاكم ،ووج ـ ــوب ق ـ ــول
ح ـ ــق عنــ ــد ســ ــلطان جــ ــائر» ،فهـ ـ ـ ا ن ـ ـ ّ
كلم ـ ــة احلـ ـ ـ ّـق عنـ ـ ــده ،وجعل ـ ــه كاجلهـ ـ ــاد ،بـ ـ ــل أفض ـ ــل اجلهـ ـ ــاد ،وقـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ّدد يف
احل ـ ـ ـ ــض علي ـ ـ ـ ــه ،والرتلي ـ ـ ـ ــب في ـ ـ ـ ــه ،ح ـ ـ ـ ــإ ل ـ ـ ـ ــو أدى إ القت ـ ـ ـ ــل .كم ـ ـ ـ ــا ورد يف
احل ـ ـ ــديض الص ـ ـ ــحيح ع ـ ـ ــن رس ـ ـ ــول اهلل  حي ـ ـ ــض ق ـ ـ ــال« :سـ ـ ـ ـ ـيد الـشـ ـ ـ ـ ـهداء
حمزة بن عبد المطلب ،ورجئ مام إلى إمام جائر ف مره ونهاه فقتله».
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والرس ـ ـ ــول  ، ح ـ ـ ــني عارض ـ ـ ـ ـه الص ـ ـ ــحابة يف عقـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ــلح احلديبيـ ـ ـ ــة
معارض ـ ـ ـ ــة ش ـ ـ ـ ــديدة ،مل يزج ـ ـ ـ ــرهم عل ـ ـ ـ ــى معارض ـ ـ ـ ــتهم ،وإأ ـ ـ ـ ــا رف ـ ـ ـ ــض رأيه ـ ـ ـ ــم،
وأمضـ ــى عقـ ــد الص ـ ـلحع ألن مـ ــا فعلـ ــه كـ ــان وحي ـ ـ ا مـ ــن اهلل سـ ــبحانه ،وال قيمـ ــة
ل ـ ـ ـرأي الن ـ ــاس في ـ ــه ،وك ـ ــان زج ـ ــره هل ـ ــمع ألن ـ ــم مل يئيع ـ ـ ـوا أم ـ ــره عن ـ ــدما طل ـ ــب
م ـ ــنهم نيب ـ ــح اهل ـ ــدي ،وحل ـ ــق راوس ـ ــهم ،والتحل ـ ــل م ـ ــن اإلحـ ـ ـرام .وأيضـ ـ ـ ا ف ـ ــإن
الرس ــول  مل يزج ــر احلب ــاب بـ ــن املن ـ ـ ر يف ب ــدر حـ ــني اع ــرتض عل ــى املنـ ـ ـزل
ال ي نزله ،وإأا اتبع رأيه.
وكـ ـ ـ لس ف ـ ــإن الرس ـ ــول  ق ـ ــد ن ـ ــزل يف أُح ـ ــد عل ـ ــى رأي األكثري ـ ــة يف
اخل ــروج خ ــارج املدين ــة ملالق ــاة ق ـ ـريش ،م ــع أن رأي ــه ك ــان عل ــى خ ــالف نيل ــس،
وكان الرسول  يف كل نيلس يسمع اعرتاضهم وجييبهم عليه.
والص ـ ــحابة ،رضـ ـ ـوان اهلل عل ـ ــيهم ،ق ـ ــد حاس ـ ــبوا اخللف ـ ــاء الراش ـ ــدين م ـ ــن
بعـ ـ ــده صـ ـ ــلوات اهلل وسـ ـ ــالمه عليـ ـ ــه ،فلـ ـ ــم يزجـ ـ ــرهم اخللفـ ـ ــاء الراشـ ـ ــدون .فقـ ـ ــد
حاسـ ـ ـ ــبوا عمـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــن اخلئـ ـ ـ ــاب ،وهـ ـ ـ ــو علـ ـ ـ ــى املنـ ـ ـ ــو علـ ـ ـ ــى تقسـ ـ ـ ــيمه األب ـ ـ ـ ـراد
اليمانيـ ـ ــة ،كمـ ـ ــا اعرتضـ ـ ــت عليـ ـ ــه ام ـ ـ ـرأة ألنـ ـ ــه نـ ـ ــى عـ ـ ــن زيـ ـ ــادة املهـ ـ ــور ،كمـ ـ ــا
اعرتض ـ ـ ـوا عليـ ـ ــه وحاسـ ـ ــبوه ألنـ ـ ــه مل يقسـ ـ ــم أرض الع ـ ـ ـراق بعـ ـ ــد فتحهـ ـ ــا ،وق ـ ـ ــد
اشـ ـ ـ ـتد عليـ ـ ــه يف نيلـ ـ ــس بـ ـ ــالل وال ـ ـ ـزبري ،وكـ ـ ــان حيـ ـ ـ ـاورهم ويسـتشـ ـ ـ ـري الـصـحـ ـ ـ ـابة
حإ أقنعهم برأيه.
ل ـ ـ ـ لس ف ـ ــإن ألي عـض ـ ـ ـو يف جمـل ـ ـ ـس األُم ـ ـ ـة باعـتب ـ ـ ـاره ميـث ـ ـ ـل املـس ـ ـ ـلمني
أن ي ـ ــتكلم يف اجمل ـ ـ ـلس كم ـ ــا يش ـ ـ ـاء ،وأن يب ـ ـ ـدي ال ـ ـ ـرأي كم ـ ــا يش ـ ـ ـاء ،دون أي
من ـ ـ ــع ،ودون أي ح ـ ـ ــرج ،ول ـ ـ ــه أن حياس ـ ـ ــب اخلليف ـ ـ ــة ،واملع ـ ـ ــاون ،والـ ـ ـ ـوان ،وأي
موظ ـ ـ ـ ـف يف جهـ ـ ـ ــاز الدول ـ ـ ــة ،وعلـ ـ ـ ــيهم أن جيـيـب ـ ـ ـ ـوه مـ ـ ـ ــا دام ملتزم ـ ـ ـ ـا بأحكـ ـ ـ ــام
الشـرع يف حماسبته وإبداء رأيه.
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وكـ ـ ـ لس ف ـ ــإن ألعض ـ ــاء جمل ـ ــس األم ـ ــة م ـ ــن ل ـ ــري املس ـ ــلمني ح ـ ــق إب ـ ــداء
رأيه ـ ــم فيم ـ ــا يق ـ ــع عل ـ ــيهم م ـ ــن ظل ـ ــم احلك ـ ــام ،دون أي من ـ ــع ودون أي ح ـ ــرج
ما دام نيلس ضمن أحكام الشرع يف إبداء الرأي.
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األلـوية والـرايات
يكون للدولة ألوية ورايـات ونيلـس اسـتنباطا ـا كـان يف الدولـة اإلسـالمية
األو اليت أقامها رسول اهلل  يف املدينة املنورة .ونيلس على النحو التان:
 - 3الل ـ ـواء ،والرايـ ــة ،مـ ــن حيـ ــض الل ـ ــة ،فإنـ ــه يئلَـ ــق علـ ــى كـ ــل منهمـ ــا
ي) ...( :والراي ـ ــة العل ـ ــم ج
(العل ـ ــم) .ج ـ ــاء يف الق ـ ــاموس احمل ـ ــيا يف م ـ ــادة َ
(رِو َ
ي) ...( :واللواء باملد العلم ج ألوية.)...
رايات .)...ويف مادة (لَ ِو َ
م
ـىن ش ــرعيا
إن الش ــرع أعئ ــى كـ ـال منهم ــا ،م ــن حي ــض االس ــتعمال ،مع ـ ا
على النحو التان:
 اللـ ـواء أب ــيض ،ومكت ــوب علي ــه ال إل ــه إال اهلل حمم ــد رس ــول اهلل خب ــا
أســود ،وه ــو يُعقــد ألمــري اجل ـيش أو قائــد اجلــيش .ويكــون عالم ـةا علــى حملــه،
ويدور مع هـ ا احملـل حيـض دار .ودليـل عقـد اللـواء ألمـري اجلـيش (أن النـ 
دخل مكة يوم الفتح ولوااه أبيض) رواه ابن ماجة من طريق جـابر .وعـن أنـس
عنــد النســائي (أنــه  حــني أمــر أســامة بــن زيــد علــى اجلــيش لي ــزو الــروم عقــد
لواءه بيده).
 والرايــة ســوداء ،ومكتــوب عليهــا ال إلــه إال اهلل حممــد رســول اهلل خبــا
أبــيض ،وهــي تكــون مــع ق ـواد فــرق اجلــيش (الكتائــب ،الس ـرايا ،وحــدات اجلــيش
األخ ــرى) وال ــدليل أن الرس ــول  ، وق ــد ك ــان قائ ــد اجل ــيش يف خي ــو ،قـ ــال:
«ألعطــين الرايــة غــدا رج ـالا يحــب اهلل ورســوله ،ويحبــه اهلل ورســوله ،ف عطاهــا علي ـ ا»
متفــق عليــه .فعلــي ،كــرم اهلل وجهــه ،يعتــو حينهــا قائــد فرقــة أو كتيبــة يف اجلــيش.
وك لس يف حديض احلارن بـن حسـان البكـري قـال« :قـدمنا املدينـة فـإنيا رسـول
اهلل  علــى املنــو ،وبــالل قــائم بــني يديــه ،متقلــد الســيف بــني يــدي الرســول
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ـألت :مــا ه ـ ه الرايــات؟ فقــالوا :عمــرو بــن العــا
 ، وإنيا رايــات ســود ،فسـ ُ
ق ــدم م ــن لـ ـزاة» فمع ــىن «ف ــإنيا راي ــات س ــود» أي أن ــا كان ــت راي ــات كث ــرياة م ــع
اجلــيش ،يف حــني أن أمــريه كــان واحــدا وهــو عمــرو بــن العــا  ،فه ـ ا يعــين أنــا
كانت مع راساء الكتائب والوحدات...
ولـ ـ لس ف ــاللواء يُعق ــد ألم ــري اجل ــيش ،والراي ــات م ــع ب ــاقي اجل ــيش ،فرق ــه
وكتائبــه ووحدات ــه .وهك ـ ا ف ــإن الل ـواء واحــد يف اجل ــيش الواح ــد ،وأم ــا الراي ــات
فكثرية يف كل جيش.
ويكــون ب ـ لس ،الل ـواء علم ـا علــى أمــري اجلــيش ال لــري .وتكــون الرايــات
أعالم ا مع اجلند.
 - 0اللواء يعقد ألمري اجليش ،وهو علم على مقـره ،أي يـالزم مقـر أمـري
اجليش .أمـا يف املعركـة ،فـإن قائـد املعركـة ،سـواء أكـان أمـري اجلـيش أم قائـدا لـريه
يعينــه أمــري اجلــيش ،فإنــه يُعئــى الرايــة حيملهــا أثنــاء القتــال يف امليــدان ،ول ـ لس
تسمى (أم احلرب) ألنا يمل مع قائد املعركة يف امليدان.
ول ـ لس فإنــه يف حالــة احلــرب القائمــة تك ــون رايــة واحــدة مــع كــل قائ ــد
معركة ،وه ا كان أمرا متعارف ا عليه يف نيا الزمن ،وكان بقاء الراية مرفوعـةا دلـيالا
عل ــى ق ــوة ب ــأس قائ ــد املعرك ــة .وه ــو تنظ ــيم إداري يُلت ــزم حس ــب أعـ ـراف قت ــال
اجليوس.
قــال رســول اهلل  ينعــى زيــدا وجعف ـرا وابــن رواحــة للنــاس قبــل أن ي ـأيف
اجلند باخلو« :أخذ الراية زيد ف صيب ،ثم أخذ جعفر ف صيب ،ثـم أخـذ ابـن رواحـة
ف صيب».
وك لس فإنه يف حالة احلرب القائمة ،إنيا كان قائد اجليش يف امليـدان هـو
اخلليفـ ــة نفسـ ــه ،فـ ــإن الل ـ ـواء جيـ ــوز أن يكـ ــون مرفوع ـ ـ ا يف املعركـ ــة ،ولـ ــيس الراي ـ ــة
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فحســب .فقــد ورد يف ســرية ابــن هشــام عنــد احلــديض عــن لــزوة بــدر الكــوى أن
اللواء والراية كانتا موجودتني يف املعركة.
أم ــا يف الس ــلم ،أو بع ــد انته ــاء املعرك ــة ،ف ــإن الراي ــات تك ــون منتش ــرةا يف
اجلــيش ترفعهــا فــرق اجلــيش وكتائبــه وس ـراياه ووحداتــه ...كمــا جــاء يف حــديض
احلارن بن حسان البكري عن جيش عمرو بن العا .
 - 1اخلليفة هو قائد اجليش يف اإلسالمع ول لس يرفع اللواء علـى مقـره،
دار اخلالفة ،شرع ا ألن اللـواء يعقـد ألمـري اجلـيش ،وجيـوز رفـع الرايـة كـ لس علـى
دار اخلـالفة (إداراة) على اعتبار أن اخلليفة رأس مؤسسات الدولة.
أما باقي أجهزة الدولـة ومؤسسـاكا وإداراكـا فرتفـع عليهـا الرايـة فقـا دون
اللواءع ألن اللواء خا بقائد اجليش عالمةا على حمله.
 - 5الل ـواء يعق ــد يف ط ــرف ال ــرمح ويل ــوى علي ــه ،ويعئ ــى لقائ ــد اجل ــيش
حســب عــدد اجليــوس ،فيعقــد لقائــد اجلــيش األول والثــا والثالــض ...أو لقائــد
جــيش الشــام والع ـراق وفلســئني ...أو لقائــد جــيش حلــب ومحــص وبــريوت...
وهك ا حسب تسمية اجليوس.
واألصــل أن يلــوى علــى طــرف الــرمح وال ينشــر إال حلاجــة ،فمــثالا فــوق
دار اخل ــالفة ينش ــر أل ي ــة ال ــدار ،وك ـ لس ف ــوق مق ـرات ق ــادة اجلي ــوس يف حال ــة
الســلم لــرتى األمــة عظمــة ألويــة جيوشــها .لكــن ه ـ ه احلاجــة إنيا تعارضــت مــع
الناحية األمنية كأن ُخيشى أن يتعرف العدو على مقرات قـادة اجلنـد ،فـإن اللـواء
يرجع إ األصل وهو أن ال ينشر ويبقى ملويا.
وأم ـ ـ ـ ــا الرايـ ـ ـ ـ ــة فهـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ــرت لتص ـ ـ ـ ــفقها ال ـ ـ ـ ـ ـريح كـ ـ ـ ـ ــاألعالم يف الوقـ ـ ـ ـ ــت
احلانع ول لس توضع على دوائر الدولة.
واخلالصة:
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أوالا :بالنسبة للصيش
 - 3يف حالـ ــة احلـ ــرب القائمـ ــة ،فـ ــإن الل ـ ـواء يـ ــالزم مقـ ــر أمـ ــري اجل ـ ــيش،
واألص ــل أن ال ينش ــر ب ــل يبق ــى ملويـ ـ ا عل ــى ال ــرمح ،وميك ــن نش ــره بع ــد دراس ــة
الناحية األمنية.
وتكــون هنــا رايــة حيملهــا قائــد املعركــة يف امليــدان ،وإنيا كــان اخلليفــة يف
امليدان فيصوز محل اللواء ك لس.
 - 0يف حال ــة الس ــلم ،ف ــإن اللـ ـواء ،يعق ــد لق ــادة اجلي ــوس ،ويل ــوى عل ــى
الرمح ،وميكن نشره على مقرات قادة اجليوس.
وتكـ ـ ــون الرايـ ـ ــات منتشـ ـ ــرةا يف اجلـ ـ ــيش مـ ـ ــع الفـ ـ ــرق والكتائـ ـ ــب والس ـ ـ ـرايا
والوحدات والتشكيالت األخرى ،وميكن أن تكـون لكـل فرقـة أو كتيبـة  ...رايـة
خاصة ايزها (إدارةا) وترفع مع الراية.
ثاني ـا :بالنس ــبة ل ــدوائر الدول ــة ومؤسس ــاكا ودوائره ــا األمني ــة ،فإن ــه ترف ــع
عليهــا كلهــا الرايــة فقــا ،باســتثناء دار اخل ــالفة فريفــع عليهــا الل ـواء علــى اعتبــار
اخلليفة قائد اجليش ،وجيوز أن ترفع مع اللواء الرايـة (إداراة) ألن دار اخلــالفة هـي
رأس مؤسســات الدولــة .واملؤسســات اخلاصــة والنــاس العــاديون ك ـ لس ميكــن أن
حيمل ـوا الرايــة ويرفعوهــا علــى مؤسســاكم وبيــوكم ،وخباصــة يف مناســبات األعيــاد
والنصر وحنوها.
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هتاف (نشيد) دولة الخـالفة
إن اختاني شعار يُهتف به لتمييز جمموعة معينة من لريهـا ،أو لتمييـز دولـة
مــن لريهــا ،هــو مــن املباحــات .وقــد كــان املســلمون يتخ ـ ون شــعارا يهتفــون بــه
عنــد مالقــاة الــدول األخــرى يف القتــال ،واســتعمل نيلــس يف عهــد رســول اهلل 
وبــإقرار منــه صــلوات اهلل وســالمه عليــه .فقــد اختـ وا شــعار (حــم ال ينصــرون) يف
اخلندق وقريظة ،وشعار (يا منصور أمت أمت) يف بين املصئلق  ...وهك ا.
ه ا فضـالا عـن أن مـا ْامـ َـا اهلل سـبحانه بـه علـى اإلنسـان مـن خاصـيات
فئــره اهلل عليهــا يف خلقتــه كالســمع والبصــر والنئــق  ...كــل نيلــس واقــع ي ــت
عمــوم األدلــة باإلباحــة ،فهــو يبصــر ويســمع ويــتكلم ويهتــف مبــا يريــد إال إنيا ورد
دليل خا متعلق بشيء منها فيُـ ْلتَـَزم.
لـ لس فإنـه جيـوز للدولــة اإلسـالمية اختـاني شـعار هلــا يُهتـف بـهُ ،مييزهـا عــن
لريه ــا م ــن ال ــدول ،تس ــتعمله يف عالقاك ــا م ــع ال ــدول ،حبي ــض يك ــون مص ــاحب ا
للخليفة يف زيارته أو عند زيارات راساء الدول لـه .وكـ لس ميكـن اسـتعماله مـن
عامـ ـ ــة النـ ـ ــاس يف مناسـ ـ ــباكم ،يهتفـ ـ ــون بـ ـ ــه يف منت ـ ـ ــدياكم ،و معـ ـ ــاكم العامـ ـ ــة
ومدارسهم وإنياعاكم وحنو نيلس.
وأمـا كيفيــة اهلتــاف أي علــو الصــوت أو اريفاضــه ،كــون الصــوت ب ـــُنة أو
دون لنّــة ... ،كــل نيلــس جــائز ،فقــد كــان املســلمون ير ـزون شــعارهم بصــوت
مؤثر وفق املناسبة اليت يصدعون به فيها.
وقــد مت تبــين أن يك ـون للدولــة هتــاف ،تســتعمله حيــض يلــزم ،يصــاحب
اخلليف ـ ــة يف لقاءات ـ ــه الرمسي ـ ــة م ـ ــع راس ـ ــاء ال ـ ــدول ،وكـ ـ ـ لس تس ـ ــتعمله األم ـ ــة يف
مناسبات معينة .وقـد روعـي يف هتـاف دولـة اخلــالفة الراشـدة الثانيـة عنـد قيامهـا
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بإنين اهلل ما يلي:
 - 3أن يُـ كر فيــه يقــق بشــرى رســول اهلل  بعــودة اخل ــالفة الراشــدة
الثانية ،وارتفاع راية العُقاب ،راية رسول اهلل  ، من جديد.
 - 0أن ي ـ ـ كر فيـ ــه بشـ ــرى رسـ ــول اهلل  ، بأنـ ــه عنـ ــد قيـ ــام اخل ـ ــالفة
س ــتخرج األرض كنوزه ــا ،وتن ــزل الس ــماء بركاك ــا ،واتلـ ـ األرض ع ــدالا بع ــد أن
ملوت جورا.
 - 1أن ي كر فيه الفتح ونشر اخلـري يف ربـوع العـامل بعـد أن تكـون بـالد
املسلمني قد أصبحت داخل فسئاط اخلـالفة ،ويف الصـدر منـه املسـاجد الثالثـة
اليت تشـد هلـا الرحـال :املسـصد احلـرام ،واملسـصد النبـوي ،واملسـصد األقصـى بعـد
إزلة كيان يهود من ج وره.
 - 5أن ُخيتم بعودة األمة كما أراد اهلل هلا أن تكون :خري أمـة أخرجـت
للنـ ــاس ،لايتهـ ــا الكـ ــوى رض ـ ـوان اهلل سـ ــبحانه فيكرمهـ ــا بفضـ ــله ورمحتـ ــه وجن ـ ــة
الفردوس األعلى.
 - 2أن يتك ــرر التكب ــري في ــه ،ف ــالتكبري ل ــه وق ــع خ ــا يف اإلس ــالم ويف
حيــاة املســلمني ،فهــو يــرتدد يف انتصــاراكم ويف أعيــادهم ،وتلهـ بــه ألســنتهم يف
كل مناسبة مؤثرة.
وعلــى ض ــوء مــا س ــبق سيتض ــمن ملحــق ه ـ ا الكتــاب اهلت ــاف املنش ــود،
وكيفيته .وسيعلن يف الوقت املناسب بإنين اهلل.
  

وهخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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