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 :ملخص
حاولت إجراء سي، و لسياتناولت هذه الدراسة نظام البيعة وآلية تطبيقه يف الفقه ا   

، وبينت عد ذلكبليه إمقاربة بني تطبيق هذا النظام يف عصر اخلالفة الراشدة، وما آل 
اكمة سية احللسياااألسباب اليت حالت دون تطور هذا النظام، وخلصت إىل أن السلطة 

لفقهاء بعض ا دور حالت دون تطور هذا النظام، إضافة إىل بعد عصر اخلالفة الراشدة
 بتأويالهتم البعيدة لفعل الصحابة. 

 

 بيعة، أهل احلل والعقد.  فتاحية:املكلمات ال

 

 
Abstract: 
This study sheds light on Oaths of Allegiance (Al-Baya) and 
its applications in political jurisprudence.  It attempts to 
compare between its applications in the Islamic Caliphate era 
and its later variations. It then moves on to outline the major 
impediments to the development of this system. It concludes 
that the main reasons behind its delay in development were the 
political powers that ruled after the Caliphate era, as well as 
the Jurist's unconvincing interpretations of the actions of the 
Companions. 
 
Keywords:  Oath of Allegiance, The Council of Authority.  
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 املقدمة
  بعد: مي، و والصالة والسالم على رسولنا الكر  العاملني،احلمد هلل رب    

النظام فخرى، األ إن صالح النظام السياسي يف جمتمع ما كفيل أبن يصلح النظم   
لية وص الكلنصالسياسي هو الضابط لكافة النظم، لذلك حرصت الشريعة على ضبطه اب

 ه. اآلمرة الكفيلة جبعله نظاما حيقق الغاايت واملقاصد املرجوة من

ها وفق يصوغ إمناو وألن اإلسالم دين واقعي، ال يقفز عن احلقائق املوضوعية،    
 يضبطها ليه، مثلت عالتصور الشرعي، لذلك فهو يتعامل مع الطبيعة البشرية على ما جب

 مبيزان الشرع، حىت حتقق غاية االستخالف.   

ايسة، الر  بة وحال شك أن هناك نزوعا ـ يف األغلب ـ من اإلنسان حنو السلط   
ل بدأ التداو ملرسيخا ي، وتوحىت تبقى املنافسة يف إطارها السلموهذا النزوع خيلق تنافسا، 

لنظام، هذا ا عاملالسلمي للسلطة، ضبط الشارع هذه املنافسة بنظام البيعة، وحدد م
ة رتك هلم آليينه مل ال أإومارسه الرسول صلى هللا عليه وسلم أمامهم يف أكثر من مناسبة، 

  نصيلية ـ مع توجيه األمة إىل االلتزام مبنهج اخللفاء الراشديتف

يف مثل  لشارعهج اكيفية ممارسته يف كل زمان ومكان، وذلك انسجاما مع من  ـ تبني
على  افظواحيأن  هذه القضااي، فما يصلح لزمان قد ال يصلح لغريه، وعلى املسلمني

يق مقاصد لى حتقرا عار ليبقى قادمبادئ هذا النظام ويطوروا يف آليات تطبيقه ابستمر 
 طويره. تت دون حال الشارع منه، ويف هذا البحث سأتناول نظام البيعة واألسباب اليت

 

 

 



  صايل أمارةد.                                                                               ماهيتها وآلية تطبيقها-بيعة السياسية اإلسالميةال   
  

 

205 
 

 مشكلة الدراسة
؟ هل لبيعةاي حقيقة األسئلة التالية: ما هلقد جاءت هذه الدراسة لإلجابة على    

 ابتكرها ية اليتآللا هي ايعد نظام البيعة سبقا يف عامل السياسة يف زمن التنزيل؟ م
 ذا النظام؟ هتطور  دون املسلمون األول لتطبيق نظام البيعة؟ وما هي األسباب اليت حالت

 أهداف الدراسة
 ـ بيان أن اإلسالم مل يفصل يف آليات تطبيق نظام البيعة.  1

 م ال يعود إىلاليو  وجودـ بيان سبق اإلسالم يف احرتام إرادة األمة، وأن اخللل امل 2
 بنية الفكر اإلسالمي. 

 حدود الدراسة: 
بيعة، من ام البنظ ليس املقصود من هذا البحث تقصي األحكام الفقهية املتعلقة   

لل الذي ن اخلمن مكشروط العاقد واملعقود له، وغري ذلك من األحكام، وإمنا البحث ع
مي، سي إسالسيا حال دون تطور هذا النظام وآليات تطبيقه، حبيث يصبح مؤسسا لفكر

  سلمني.امل جيعل من التداول السلمي للسلطة معلما يف املمارسة العملية عند

 الدراسات السابقة
 من الدراسات املتخصصة املتعلقة بنظام البيعة وآلياهتا:    

 حممود آل دمحد. أ بيق(رخيها وأقسامها بني النظرية والتطـ البيعة يف اإلسالم )ات 1
 حممود. 
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مات اوبني االلتز  فاء،انقش الباحث مفهوم البيعة وأنواعها، مث وضح طرق مبايعة اخلل
ع تعلقة مبوضو ية امللفقهاالناشئة عن هذا العقد، إال أن الباحث ركز على مناقشة القضااي 

 ام. ا النظور هذواإلشكاالت اليت حالت دون تطالبيعة، ومل يبحث أسباب الرتاجع، 

يل. زي خل. فو دـ دور أهل احلل والعقد يف النموذج اإلسالمي لنظام احلكم،  2
 منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي. 

ي من هليت اأصل الباحث ملفهوم أهل احلل والعقد، وبني الوظائف املتعددة 
تطور  لت دون حاباحث مل يناقش العوامل اليتصالحياهتا، وبني شروطها ومن هم، وال

 مفهوم أهل احلل والعقد. 

 خطة البحث
 لقد قسمت البحث إىل املباحث اآلتية:    

 صر النبوةعقبل  ائدةاملبحث األول: حقيقة البيعة ومكانتها يف النظم السياسية الس

 املطلب األول: حقيقة البيعة

 لنبوةاعصر  السياسية السائدة قبلاملطلب الثاين: مكانة البيعة يف النظم 

 املبحث الثاين: اآللية الفقهية لتطبيق نظام البيعة

 لسياسيالفقه ايف  املطلب األول: اإلمجال هو الروح املهيمنة على اخلطاب الشرعي

 املطلب الثاين: أهل احلل والعقد

 املبحث الثالث: مناقشة اآللية الفقهية لتطبيق نظام البيعة

  مناقشة التأصيل الفقهي لفكرة أهل احلل والعقد املطلب األول:

 املطلب الثاين: أسباب عدم تطور فكرة أهل احلل والعقد 
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بل عصر قائدة الس املبحث األول: حقيقة البيعة ومكانتها يف النظم السياسية
 النبوة

 املطلب األول: حقيقة البيعة
 (1)عةالبيعة لغة: الصفقة على إجياب البيع وعلى املبايعة والطا

اصطالحا: عرفها ابن خلدون " هي العهد على الطاعة"، مث وضح ذلك بقوله: 
"كأن املبايع يعاهد أمريه على أن يسلم له النظر يف أمر نفسه وأمور املسلمني، ال ينازعه 

. وعرفها (2)يف شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من األمر على املنشط واملكره"
 .(3)األمة يف إمضاء عقد اخلالفة" قح“اخلالدي: الدكتور 

، (4)فالبيعة عقد أساسه الرتاضيالبيعة عقد قائم على الرضا وحرية اإلرادة: 
فالعقود يف التصور الشرعي ال تنشأ إال عن إرادة حرة، واإلرادة املعيبة ال تصلح إلنشاء 

ء عقد صحيح، فإذا كان هذا هو املوقف الشرعي من عقود املعامالت من بيع وشرا
فكيف بعقد آاثره متس األمة مجيعها، لذا فقد أحاطه الشارع بعناية وكفالة وإبراء وغريها، 

 . أكثر

ال حيتمل  بشكل جليإن الظروف اليت أحاطت ابختيار اخللفاء الراشدين لتوضح 
اللبس، أن هذا العقد أساسه الرضا، وحق االختيار، مع األخذ بعني االعتبار وحنن 

اشدة البعد الزمين، واملستوى املعريف ملمارسة هذا احلق، فهم مارسوها نستدعي التجربة الر 
                                                           

  .  26، ص:8، ج: 3(، ط1414، )بريوت: دار صادر، لسان العربحممد بن مكرم بن منظور،  (1)
 .209، ص: 5(، ط1984خليل شحادة، )بريوت: دار القلم،  ، حتقيقمقدمة ابن خلدونعبد الرمحن بن خلدون،  (2)
 .105، ص: 2(، ط1983، )عمان: مكتبة احملتسب، قواعد نظام احلكم يف اإلسالمحممود اخلالدي، ( 3)
 406، ص: .1(، ط1399، )بريوت: مؤسسة الرسالة، من أصول الفكر السياسي اإلسالميحممد فتحي عثمان،  (4)

، ص: 3(، ط1407، ، )بـــريوت: مؤسســـة الرســـالةئص التشـــريع اإلســـالمي يف السياســـة واحلكـــمخصـــافتحـــي الـــدريين،     
428 . 
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وفرته هلم معارف ذلك  اإلسالمي، ومايف حدود ما فقهوا من أحكام الفقه السياسي 
الزمان من أدوات، وحاولوا أن يبتكروا ويطوروا أدوات تعد سبقا يف عامل السياسة ابلنسبة 

 لزماهنم. 

السقيفة، واليت أسفرت عن اختيار أيب بكر، مث البيعة إن ما جرى من حوارات يف 
العامة يف املسجد، وكذلك البيعة العامة لعمر بن اخلطاب واليت بدوهنا لن يكون لرتشيح 
أيب بكر له أية قيمة، وكذلك املناقشات اليت جرت الختيار أحد الستة الذين رشحهم 

ن عفان وعلي بن أيب طالب، أمري املؤمنني عمر، حيث احنصرت اخلالفة بني عثمان ب
ووكل عبد الرمحن بن عوف أن يستمزج آراء الناس ليتم حسم أمر اخلالفة بناء على رأي 
األغلبية، "فنهض يستشري الناس فيهما وجيمع رأي املسلمني برأي رؤوس الناس وأقيادهم 

ات يف مجيعا وأشتاات، مثىن وفرادى، وجمتمعني، سرا وجهرا، حىت خلص إىل النساء املخدر 
حجاهبن، وحىت سأل الولدان يف املكاتب، وحىت سأل من يرد من الركبان واألعراب إىل 

، وهذا الفعل من عبد الرمحن بن عوف يدل (1)"... املدينة، يف مدة ثالثة أايم بلياليها،
على مدى حرصه على أن يكون االختيار والبيعة مبنية على الرضا  واالختيار،  وإصرار 
علي بن أيب طالب أن يكون اختياره بناء على بيعة عامة من املسلمني، إن كل هذا 

استبعاد ليظهر بوضوح مدى حرص ذلك اجليل على ممارسة األمة حق اختيار حاكمها، و 
إنه بلغين قائل منكم يقول: وهللا لو قد مات شبهة اإلكراه عن هذا العقد. يقول عمر:" 

عمر ابيعت فالان، فال يغرتن أمرؤ أن يقول إن بيعة أيب بكر كانت فلتة فتمت، أال وإهنا 
قد كانت كذلك، ولكن هللا قد وقى شرها، وليس فيكم من تقطع األعناق إليه مثل أيب 

يتابع هو وال الذي ابيعه تغرة أن  املسلمني فاليع رجال من غري مشورة بكر، من اب

                                                           
 .  164، ص:7، ج: 1(، ط1408، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، البداية والنهايةإمساعيل بن عمر بن كثري،  (1)
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 ويف“املسلمني . وقد روي عن علي أنه قال:" أن بيعيت ال تكون إال عن رضا (1)يقتال"
رواية أخرى قال:" اي أيها الناس، إن هذا أمركم ليس ألحد فيه حق إال من أمرمت، فإن 

يقول الغزايل: " ولو مل يبايع أاب بكر غري . (2)حد"شئتم قعدت لكم، وإال فال أجد على أ
عمر، وبقي كافة اخللق خمالفني، ملا انعقدت اإلمامة، فإن املطلوب الذي طلبنا له اإلمامة 

ابن تيمية عن بيعة ، ويقول (3)مجع شتات اآلراء، وال تقوم الشوكة إال مبوافقة األكثرين"
يبايعه علي وال غريه من الصحابة من أهل عثمان "لو قدر أن عبد الرمحن ابيعه ومل 

، إن هذه األقوال وغريها الكثري تدل مبنطوقها أن البيعة ال تتم إال (4)الشوكة مل يصر إماما"
 ابلرضا. 

إن هذا االستعراض املوجز، يظهر أن ال بيعة ابإلكراه، وأنه ال سبيل للوصول إىل 
االختيار احلر من مجهور األمة، احلكم حسب أحكام الشريعة اإلسالمية إال عن طريق 

 .(5)وأن أي طريق آخر هلو دخيل على النظام اإلسالمي أملته ظروف معينة

لقد كان هذا املبدأ ـ الرضا وحرية االختيار ـ راسخا يف منهج الصحابة، حىت لو 
عزل عمر سعد بن أيب أخطأت األمة يف اختيارها فهم ال يكرهوهنا على ما ال تريد، فلقد 

                                                           
، حتقيــق حممــد زهــري بــن انصــر، كتــاب احملــاربني، ابب االعــرتاف ابلــزان، اجلــاما الصــحي حممــد بــن إمساعيــل البخــاري،  (1)

 .6830، رقم احلديث 168 ، ص:8 ، ج:1(، ط1422 النجاة،)دار طوق 
  .435، 427: ، ص4: ج، 2(، ط1387، )بريوت: دار الرتاث، اتريخ الرسل وامللوك، حممد بن جرير الطربي( 2)
، حتقيــق عبــد الــرمحن بــدوي، )الكويــت: مؤسســة دار الكتــب الثقافيــة(، ص: الباطنيــةفضــائ  حممــد بــن حممــد الغــزايل،  (3)

177 
، حتقيــق حممــد رشــاد ســامل، )الســعودية: جامعــة اإلمــام حممــد بــن منهــاا الســنة النبويــةأمحــد بــن عبــد احللــيم بــن تيميــة،  (4)

 .     530، ص:1، ج: 1(، ط1406سعود اإلسالمية، 
 ، اجمللــد2016 اإلنســانية  )العلــومجملــة مامعــة النلــاث ل  ــا  لــب يف الفقــه اإلســالمي، صــايل أمــارة، واليــة املتغ( 5)

   448ـ  405، ص 2العدد، 30
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، لذلك قال وهو (1)ن إمارة الكوفة ملا اشتكى أهلها منه، فعزله نزوال عند رغبتهموقاص ع
 .(2)على فراش املوت معقبا على حادثة العزل: "فإين مل أعزله عن عجز وال خيانة"

إن أحد أهم اإلشكاالت اليت أصابت فقه البيعة يف الصميم، هي احملاولة اليت قام هبا  
كثري من الفقهاء حتت ضغط الفتنة اليت حصلت يف زمن علي بن أيب طالب، وحماولتهم 
جتنب تكرارها قدر اإلمكان، أهنم سوغوا الواقع الذي وجدوا أنفسهم فيه، من وثوب إىل 

عن طريق الوراثة، فبدؤوا يشرعنون هذه الطرق حبكم الضرورة السلطة بقوة السالح، أو 
يقول ابن عابدين:" لو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن تصدى لإلمامة، عند بعضهم، 

وكان يف صرفه عنها إاثرة فتنة ال تطاق، حكمنا ابنعقاد إمامته، كي ال تكون كمن يبين 
عد مكانه انعزل األول وصار الثاين قصرا ويهدم مصرا، وإذا تغلب آخر على املتغلب وق

، وقد جاء يف منح اجلليل:" تثبت اإلمامة أبحد أمور ثالثة، إما ببيعة أهل احلل (3)إماما"
والعقد، وإما بعهد اإلمام الذي قبله له هبا، وإما بتغلبه على الناس، وحينئذ ال يشرتط فيه 

ثر اإلانفة:" من ،  يقول صاحب مآ(4)شرط، ألن من اشتدت وطأته وجبت طاعته"
الطرق اليت تنعقد هبا اإلمامة القهر واالستيالء، فإذا مات اخلليفة فتصدى لإلمامة من 
مجع شرائطها من غري عهد إليه من اخلليفة املتقدم وال بيعة من أهل احلل والعقد، 
انعقدت إمامته، لينتظم مشل األمة وتتفق كلمتهم، وإن مل يكن جامعا لشرائط اخلالفة أبن  

. (5)ان فاسقا أو جاهال فوجهان ألصحابنا الشافعية أصحهما انعقاد إمامته أيضا"ك
                                                           

 .29، ص: 2(، ط2008، )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، احلرية أو الطوفانحاكم املطريي،  (1)
  .3700احلديث  رقم، 15، ص:5 البيعة، ج:، كتاب املناقب، ابب قصة صحي  البخاري ،البخاري (2)
 . 263، ص4(، ج: 1412، )بريوت: دار الفكر، حاشية ابن عابدينحممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين،  (3)

 .   196، ص: 9(، ج: 1409، )بريوت: دار الفكر، من  اجلليل شرث خمتصر خليلحممد بن أمحد بن حممد عليش،  (4)

عبد الستار أمحد فراج، )الكويت: مطبعة حكومة  ، حتقيقمآثر اإلانفة يف معامل اخلالفةأمحد بن علي القلقشندي،  (5)
  59ـ  58 ، ص:10ج:  ،2(، ط1985الكويت، 
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ويقول اإلمام أمحد:" ومن غلب عليهم ابلسيف حىت صار خليفة، ومسي أمري املؤمنني، 
 .(1)فال حيل ألحد يؤمن ابهلل يبيت وال يراه إماما، برا كان أو فاجرا"

، اليت والية املتغلب ببعض الضوابطلقد حاول بعض الفقهاء أن حييطوا شرعية 
بنظرهم تضمن صالحها، ولألسف، فإن كثريا من اخللف اعترب ما سوغه السلف  
كاستثناء هو القاعدة، بسبب طول الفرتة اليت خضعت هبا األمة للظروف االستثنائية، مث 
 تغري احلال أكثر، فجاء من ألقى بتلك الضوابط، ومل يعرها أي اهتمام، واعترب وصول

احلاكم إىل السلطة أبي طريق كانت يعطيه شرعية احلكم ويوجب طاعته، وتصبح طاعته 
من طاعة هللا، وأن من يشكك يف شرعيته، ابستدعاء منهج اخلالفة الراشدة ابلوصول إىل 
السلطة عن طريق البيعة والشورى، فإنه جيدد فكر اخلوارج، فألغيت إرادة األمة، وأصبح 

األساس، والعنوان للنظام السياسي اإلسالمي، فدفعت األمة وما التغلب أو الوراثة هو 
زالت تدفع مثن هذا االحنراف عن املنهج الشرعي، الذي خطته النصوص، وأسسه الرسول 
صلى هللا عليه وسلم، وطبقه اخللفاء الراشدون، فأصبح االستبداد وإلغاء إرادة األمة سنة 

ول الدعوة إىل احلقوق السياسية لألمة واحرتام راسخة يف حياة األمة املسلمة، وكل من حيا
إرادهتا، والتداول السلمي للسلطة، يصطدم مبواجهة املنظومة املادية للطبقة احلاكمة من 
جهة، ومن جهة أخرى ابملنظومة الفكرية املتمرتسة ابلبعد الديين، فأصبحت هوية األمة 

بني احلاكم واألمة، فوقعنا يف  االستبداد، بعد أن كانت السباقة يف ابتكار فكرة العقد
العجز عن احلفاظ على هذا العقد، ومن مث تطويره ومأسسته واالرتقاء به. قال حممد 
رشيد رضا:" وما أفسد على هذه األمة أمرها، وأضاع عليها ملكها، إال جعل طاعة 

أهل  هؤالء اجلبارين الباغني واجبة شرعا على اإلطالق، وجعل التغلب أمرا شرعيا كمبايعة

                                                           
، 6، ج: 2(، ط1415، )املكتب اإلسالمي، مطالب أويل النهى يف شرث غاية املنتهىمصطفى بن سعد بن عبده الرحيباين،  (1)

  .264ص: 
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االختيار من أويل األمر، وأهل احلل والعقد لإلمام احلق، وجعل عهد كل  متغلب ابغ 
إىل ولده أو غريه من عصبته، ألجل حصر السلطان واجلربوت يف أسرته، حقا شرعيا 
وأصال مرعيا لذاته، وعدم التفرقة بني استخالف معاوية ولده يزيد ... ابلرغم من أنوف 

صديق األكرب واستخالفه لإلمام العادل عمر بن اخلطاب ذي املسلمني، وبني عهد ال
املناقب العظيمة، بعد مشاورة أهل احلل والعقد فيه وإقناعهم به، والعلم بتلقيهم له 

    (1)ابلقبول."

وقد ذهب العالمة أبو زهرة إىل أن  ،(2)اخلالصة أن اخلالفة عقد بني األمة واحلاكم
د االجتماعي اليت فرضها علماء العصر احلديث يف أصل البيعة تتفق " مع نظرية العق

، فهل استمد اإلسالم هذا النظام من الفلسفات والنظم السابقة له، أم (3)أصل الدولة"
أنه ابتكر هذا النظام ليعرب عن مدى صونه للحرايت، هذا ما سأجيب عنه يف املطلب 

  التايل. 

 نبوةصر البل عقالسائدة املطلب الثاين: مكانة البيعة يف النظم السياسية 
عندما تريد أن حتاكم نظاما سياسيا معينا، عليك أن تقرأه يف سياقه الزماين    

واملكاين، لذلك ومن أجل إدراك مدى أمهية نظام البيعة الذي صاغه اإلسالم، وجعله من 
مبادئ نظامه السياسي، وإلدراك النقلة النوعية اليت خطها اإلسالم يف عامل االجتماع 

لسياسي، ال بد من نظرة سريعة إىل النظم السياسية اليت كانت سائدة يف عصر النبوة، ا

                                                           
 . 51ص:  (،، )القاهرة: الزهراء لإلعالم العريباخلالفةحممد رشيد رضا،  (1)
، ص: 3(، ط1960، )مصر: مكتبة االجنلو املصرية، النظرايت السياسية اإلسالميةحممد ضياء الدين الريس،  (2)

169 
 .314، 286، ص: 1، )مصر: دار الكتاب العريب(، طاخلالفة واإلمامةعبد الكرمي اخلطيب، 

اتريخ  زهرة،، عن أيب 127، ص: 1(، ط1420، )مركز الرتاث والبحوث اليمين، الفرديةزيد بن علي الوزير،  (3)
     82، ص1املذاهب اإلسالمية، ج
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وقبيل هذا العصر، وهل كان لعقد البيعة ـ وإن يف جوهره وليس ابمسه ـ من وجود عند 
 تلك النظم. 

يقول روبرت بريفولت:" مل يكن سبب انقراض الدولة الرومية وسقوطها األساسي    
الرشوة وغريها( بل كان الفساد والشر وعدم املطابقة ابلواقع مما صحب الفساد الزائد )ك

لقد رأينا أن الدولة الرومية  ، ...،نشوء هذه الدولة من أول يومها وتغلغل يف أحشائها
إمنا كانت وسيلة لرفاهية طبقة صغرية على حساب اجلماهري الذين كانت هذه الطبقة 

دوي:" ويف حكمهم ملصر والشام فقد كان عنوان ، ويقول الن(1)تستغلهم ومتتص دماءهم"
أما بالد فارس فقد "كانت املناصب وقفا على  .(2)حكمهم االبتزاز، واالستبداد والظلم"

 .(3)بعض البيواتت والسالئل ذات الثروة واجلاه والنفوذ عند احلكام"

ويف اجلملة "كان العصر اجلاهلي مسرحا للحكم اجلائر املستبد، فقد كانت    
السياسة يف هذا العصر ملكية مطلقة، قد تقوم على تقديس البيواتت اخلاصة، كما كان 
يف فارس، فقد كان آل ساسان يعتقدون أن حقهم يف امللك مستمد من هللا، وقد عملوا  

ايهم حىت أذعنوا هلذا احلق امللكي املقدس، وصارت كل ما يف استطاعتهم للتأثري يف رعا
هلم عقيدة يدينون هبا، وقد تقوم على تقديس امللوك مطلقا، فقد كان الصينيون يسمون 

 .(4)ملكهم االمرباطور ابن السماء"

يف كتابه قصة احلضارة أن الرؤساء الذين أمسكوا أزمة  ديوارنتلقد بني ول     
احلكم يف الدول واإلمارات ذات احلضارات العريقة كأورواب ومصر القدمية واببل وأشور 
وفارس واهلند والصني وغريها توصلوا للرائسة عن طريق الوراثة حيث كان احلكم يتسلسل 

                                                           
 .67، )مصر: مكتبة اإلميان(، ص:ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمنيعلي أبو احلسن الندوي،  (1)
 .70، 68 :، صابحنطاط املسلمنيماذا خسر العامل ، الندوي (2)
 .   265، ص: 2ج:  ،1(، ط1430، )الكويت: مكتبة ابن كثري، اجلاما الصحي  للسرية النبيويةسعد املرصفي،  (3)
  66املرجع السابق، ص  (4)
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ن البيعة واالختيار من قبل عامة يف األسرة احلاكمة، أو عن طريق الغصب والتغلب، وأ
 .1الناس مل يكن له وجود يف تلك احلضارات

"يتبني مما تقدم أن البيعة مل تكن معروفة عند األمم البدائية وال عند األمم    
املتحضرة العربية أو اآلسيوية أو األوروبية، والسبب يف ذلك أن الدول واملمالك اليت 
قامت يف ذلك الوقت إمنا اختذت سبيل العنف والغلبة يف توطيد احلكم وأتسيس الدولة، 

والرضى، بل قامت على سبيل القوة  سبيل االختيارلك قائمة على ومل تكن القيادة أو امل
 .(2)واجلربوت"

الذي و عثة، الب هذه نبذة موجزة عن الوضع االجتماعي والسياسي السائد قبيل   
ويف ظل هذه  حلاكم،ايار يقوم على االستبداد، وإلغاء إرادة الفرد، وغياب الشورى يف اخت

يعة، ام البه نظالسياسي، والذي من ضمن مبادئ همبادئ نظام اإلسالم الظروف أرسى
لة يف عامل ية هائنوع وحرية إرادة األمة يف اختيار من حيكمها، فشكل هذا النظام قفزة

مات التزا يرتبو السياسة، فقد أسس لنظام حكم يقوم على عقد بني األمة واحلاكم، 
كم مل يعد احلا مني، و كو حملعلى كال الطرفني، بعد أن كانت االلتزامات ال ترتتب إال على ا

ن اجلادة، حاد ع ه إنآمرا مطلقا ال يسأل عما يفعل، بل هو خاضع لرقابة األمة، حتاسب
 أو خالف االلتزامات املرتتبة عليه. 

طبيق تيفية تبني ك لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل شرع اإلسالم آلية تفصيلية   
ا سأجيب م؟ هذا طارهاإحرية االجتهاد يف نظام البيعة، أم وضع قواعد عامة وترك للناس 

 عنه يف املبحث الثاين.    

 
                                                            

، 44 /1ول ديوارنت، قصة احلضارة،  عن 46ـ 44، )دار الرازي(، ص: البيعة يف اإلسالمأمحد حممود آل حممود،  (1)
  195ـ  194 /2 ،77ـ  76 /2 ،21 /2

 .46 :، صالبيعة يف اإلسالمآل حممود،  (2)
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 املبحث الثاين: اآللية الفقهية لتطبيق نظام البيعة
لفقه يف ا شرعياملطلب األول: اإلمجال هو الروث املهيمنة على اخلطاب ال

 السياسي
 : (1)على نوعني القرآن لقد بني األصوليون أن البيان الوارد يف   

ومن هذه  ملة،رة جماألول: القواعد واملبادئ العامة للتشريع، وبيان األحكام بصو 
  كام:القواعد واملبادئ العامة اليت تكون أساسا للتشريع وتفريع األح

 .(2)ـ الشورى، قال تعاىل:" وأمرهم شورى بينهم " 1
ثري من وغريها الك (3)ـ العدل، قال تعاىل:" إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان " 2 

 القواعد. 
لتطبيق اآلية و ال، اثنيا: األحكام التفصيلية، وهي أن أييت احلكم يف القرآن مفص
ابت يف العقو  اديرموضحة، وهذا النوع قليل يف جمال التشريع، كأنصبة املواريث ومق

 احلدود، وغريها. 

ضها إن استقراء النصوص القرآنية املتعلقة ابلتشريع يبني أن أكثر األحكام عر    
، وقلما يلجأ إىل أسلوب البيان (4)القرآن بطريقة القواعد واملبادئ العامة والبيان اإلمجايل

التفصيلي، وقد بني شليب أن الفلسفة التشريعية الكامنة وراء هذا األسلوب "ليتسىن 
للمجتهدين استعمال عقوهلم يف تطبيق كلياته حسب ما حيقق للناس مصاحلهم، ويتالءم 

                                                            
    . 95، )بريوت: دار النهضة العربية(، ص: أصول الفقه اإلسالميحممد مصطفى شليب،  (1)

 .123، ص: 1(، ط1430، )بريوت: مؤسسة الرسالة، الوميز يف أصول الفقهعبد الكرمي زيدان،    
 .90الشورى،  (2)
 .90( النحل، 3)
 . 87 :، صقواعد نظام احلكم يف اإلسالم، ( اخلالدي4)
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مع خمتلف البيئات على مر األزمان، لتظهر مرونة هذه الشريعة ويتجلى عمومها 
 .(1)وأبديتها"

ومن املواضيع اليت صاغها املشرع أبسلوب القواعد واملبادئ العامة، النصوص    
وإقامة احلكم وغريها، وعندما أنزهلا الرسول املتعلقة ابلفقه السياسي، كالشورى والعدل 

مع  يتالءمصلى هللا عليه وسلم والصحابة من بعده على أرض الواقع، فقد أنزلوها مبا 
معطيات الزمان واملكان، لذلك فإنه من اخلطورة مبكان، النظر إىل تلك التطبيقات على 

دة لتطبيق تلك النصوص، أهنا مطلق ديين، ال جيوز جتاوزها، وأهنا متثل الطريقة الوحي
فنكون بذلك جتاوزان الفلسفة التشريعية اليت كانت وراء تلك الصياغة، فهذه النصوص 
جاءت لتحقيق مقاصد عامة، واجلمود على آلية معينة يف التعاطي معها يعود على تلك 
املقاصد ابإلبطال، فهب أن النصوص اآلمرة ابلعدل جاءت بصورة تفصيلية، أو أننا 

ابآللية اليت طبق هبا النيب صلى هللا عليه وسلم هذه النصوص، وعليه جيب  متعبدون
التقاضي يف املسجد، وال جيوز التخصص يف احملاكم، وال تقنني األحكام، وال جيوز وجود 
درجات يف التقاضي، وغري ذلك مما وصلت إليه البشرية خالل رحلتها الطويلة، وتراكمها 

لقد بني األستاذ عبد قق مقاصد نصوص العدالة؟ املعريف، هل بذلك نستطيع أن حن
األسس اليت يقوم عليها احلكم يف اإلسالم الشورى ومسؤولية أويل  الوهاب خالف أن

األمر والبيعة، وهي دعائم أي حكومة عادلة، وقد قضت احلكمة أن تقرر هذه األسس 
الم أقر األسس غري مفصلة، حىت ال تصطدم عند التطبيق بتغري الزمان واملكان، فاإلس

العادلة اليت تتفق عليها الفطر السليمة، وترك للناس أن جيتهدوا يف حتقيق غاايت هذه 
 .(2)األسس حسب مقتضى احلال

                                                           
 . 95 :، صأصول الفقه ،شليب (1)
(، 1408)القـاهرة: دار القلـم،  السياسـة الشـرعية يف الشـ ون الدسـتورية واخلارميـة واملاليـة،عبد الوهـاب خـالف،  (2)

 34ص: 
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ا، وإن واحد يكن لقد فقه الصحابة هذه احلقيقة، فنجد أسلوب اختيار اخلليفة مل
سي يف السيا هلفقااستظلت كلها مبظلة الشورى، اليت قررها القرآن كمبدأ من مبادئ 

 اإلسالم. 

صول إىل ق الو د طر إن هذا التنوع يف أسلوب اختيار اخلليفة الراشد، ال يعين تعد
ساليب ذه األ، وهاحلكم، وإمنا هي أساليب متعددة يف إطار طريق واحد، وهو البيعة

 اجتهادات لتطبيق هذا املبدأ. 

احلياة  ن علىيمن هتإذن الفقه السياسي جاء مببادئ عامة، ينبغي هلذه املبادئ أ
سائل مية يف لفرعالسياسية عند املسلمني، وهتيمن كذلك على االجتهادات الفقهية ا

يه احلياة بىن علتلذي الفقه السياسي، فهذه االجتهادات الفرعية تشكل األساس الفكري ا
 العملية يف اجملال السياسي. 

ل والعقد، هل احلة أفكر  وانسجاما مع هذه الفلسفة التشريعية ابتكر املسلمون األول
تطور تلفكرة ذه احىت يتمكنوا من تطبيق نظام البيعة يف إطار املمكن، فهل بقيت ه
  لبيعة؟اظام لتحقق املقصد الكلي، أم تراجعت وقصرت عن حتقيق غاايت ومقاصد ن

 املطلب الثاين: أهل احلل والعقد
سألة أهل احلل والعقد، حيث م حبثلبحث آلية تطبيق البيعة، فإن ذلك يستلزم    

ذهب جل الفقهاء الذين تكلموا يف البيعة إىل أن أهل احلل والعقد هي الفئة املنوط هبا 
، وأنه ال سبيل للوصول للحكم إال عن طريق البيعة من خالل اختيار (1)اختيار احلاكم

سأذكر هذه الفئة، لذلك سأحاول أن أكون صورة عنها، وعن دورها يف اختيار احلاكم، و 
 آراء الفقهاء فيهم مث بعد ذلك أانقش هذه األقوال. 

                                                           
 21ص:  ، )القاهرة: دار احلديث(،األحكام السلطانيةعلي بن حممد املاوردي،  (1)
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، الذين تتبعهم األمة يف (1)أهل احلل والعقد: هم العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس
، فهم الذين حنكتهم التجارب، وهذبتهم املذاهب، (2)أمورها العامة وأمهها نصب اإلمام

، فهم أهل البصرية والرأي يف األمور (3)عيةوعرفوا الصفات املرعية فيمن يناط به أمر الر 
السياسية واالجتماعية ومصاحل األمة، وهم ميتلكون القدرة على االستنباط، ويرد إليهم أمر 

. واحلكمة من إسناد البيعة هلم أن أمور (4)األمن واخلوف وسائر األمور اليت هتم األمة
ختيار يسهل إلزامه على الطاعة بقوة احلكم تنتظم هبم، والناس تبع هلم، ومن مل يتبعهم ابال

 .(5)األمة

 :(6)وقد اشرتط الفقهاء فيمن يعد من هذه الفئة ما يلي   

 ـ العدالة اجلامعة لشروطها.  1

" واملقصود ابلعدالة: التحلي ابلفرائض والفضائل، والتخلي عن املعاصي والرذائل،    
 .(7)وعما خيل ابملروءة"

 تربة فيها. املع شروطـ العلم الذي يتوصل به إىل معرفة من يستحق اإلمامة على ال 2

" واملقصود ابلعلم: "الفطنة واالطالع على مراتب األئمة، والبصرية ابإلايالت    
، وقد (1)والسياسات، ومن يصلح هلا، ومعرفة الصفات املرعية فيمن يناط به أمـر الرعيـة "

                                                           
 .  109، ص: 4، )دار الكتاب اإلسالمي(، ج: أسىن املطالب يف شرث روض الطالبزكراي بن حممد األنصاري،  (1)
 . 25، ص، اخلالفةرضا (2)
 64، ص:2(، ط1401)مكتبة إمام احلرمني، ، غيا  األمم يف التيا  الظلمعبد امللك بن عبد هللا اجلويين،  (3)
 .10، ص:3(، ج: 1990، )اهليئة املصرية العامة للكتاب، تفسري املنارحممد رشيد رضا،  (4)
  20، ص:اخلالفةرضا،  109، ص: 4، ج: أسىن املطالباألنصاري،  (5)
، )بـريوت: دار الكتـب العلميـة، السـلطانيةاألحكـام يعلى الفـراء،  أبو 18، 17، ص: ، األحكام السلطانيةاملاوردي (6)

 .19، ص:2(، ط1421
 . 24، ص: ، اخلالفةرضا (7)
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علم مبعرفة من يستحق اإلمامة على الشروط املعتربة فيها، " يدل على بني رضا أن تقييد ال
أنه خيتلف ابختالف الزمان، فإن استحقاق اإلمامة يف هذا العصر، يتوقف على علوم مل 

. يقول ابن حجر:" والذي يظهر يف سرية عمر (2)يكن يتوقف عليها يف العصور القدمية"
أنه كان ال يراعي األفضل يف الدين فقط، بل يضم يف أمرائه الذين كان يؤمرهم يف البالد 

 .(3)إليه مزيد املعرفة ابلسياسة مع اجتناب ما خيالف الشرع منها"

 مامة. لح لإلو أصهـ أن يكون من أهل الرأي والتدبري املؤديني إىل اختيار من  3

اإلمام، وقد ادعى اإلمام اجلويين اإلمجاع على أن فئات أربعا ال عالقة هلا ابختيار    
 : (4)وهي

لت لو حصر، و ـ النساء، حيث مل يتم مراجعتهن قط وأخذ رأيهن يف هذا األم 1
بيوت، مات الالز  هذه االستشارة لكان أحق النساء هبا فاطمة مث نسوة الرسول، فهن

 يربزن يف ال، والألحو مفوضات أمورهن إىل الرجال القوامني عليهن، مل يتعودن ممارسة ا
 واآلراء. لعزائمارام روز الرجال، وهن قليالت الغناء فيما يتعلق إببمصادمة اخلطوب ب

 ـ العبيد، وإن امتلكوا قصب السيق يف العلوم.  2

ـ العوام الذين ال يعدون من العلماء وذوي األحالم، يقول صاحب هناية احملتاج:"  3
 . (5)أما بيعة غري أهل احلل والعقد من العوام فال عربة هبا"

                                                                                                                                              
 . 65ـ  64، ص: غيا  األمماجلويين،  (1)
  .24، ص: اخلالفةرضا،  (2)
، ص: 13(، ج: 1379، )بـــريوت: دار املعرفـــة، فـــت  البـــاري شـــرث صـــحي  البخـــاريأمحـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر،  (3) 

198  .  
 .62، ص: ، غيا  األمماجلويين (4)
 .410، ص:7(، ج: 1404، )بريوت: دار الفكر، هناية احملتاا إىل شرث املنهااحممد بن أيب العباس الرملي،  (5)
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 ذمة.ـ أهل ال 4

أما ابلنسبة للعدد الذي ينبغي أن يبايع اخلليفة من أهل احلل والعقد ليكتسب    
الشرعية ويصبح حاكما له حق الطاعة على األمة، فقد اضطربت األقوال يف ذلك 
اضطرااب كبريا، وقد عزا اجلويين هذا االضطراب " لوقوع البيعة أليب بكر مبهمة من غري 

:" أما انعقادها ابختيار أهل احلل والعقد فقد اختلف اوردييقول امل ،(1)اختصاص أبحد"
 العلماء يف عدد من تنعقد به اإلمامة إىل مذاهب شىت:

لرضاء به ايكون د، لفقالت طائفة: ال تنعقد إال جبمهور أهل احلل والعقد من كل بل
لى عبكر  عة أيبوع ببيمدف عاما، والتسليم إلمامته إمجاعا. مث بني املاوردي أن هذا الرأي

أخرى:  طائفة قالتو اخلالفة ابختيار من حضرها، ومل ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها. 
رضا حدهم بأدها أقل من تنعقد به منهم اإلمامة مخسة جيتمعون على عقدها، أو يعق

 األربعة استدالال أبمرين:

هم: ها، و اس فيالن ـ أن بيعة أيب بكر انعقدت خبمسة اجتمعوا عليها، مث اتبعهم 1
 موىل ، وساملسعد عمر بن اخلطاب، وأبو عبيدة بن اجلراح، وأسيد بن حضري، وبشر بن

 أيب حذيفة. 

كثر ول أقـ عمر جعل الشورى يف ستة ليعقد ألحدهم برضا اخلمسة، وهذا  2
 الفقهاء، واملتكلمني من أهل البصرة. 

، ليكونوا ثننيالضا اوقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثالثة يتوالها أحدهم بر 
 حاكما وشاهدين، كما يصح عقد النكاح بويل وشاهدين. 

                                                           
 .72، ص: ، غيا  األمماجلويين (1)
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: أمدد يدك أابيعك، فيقول يوقالت طائفة أخرى: تنعقد بواحد ألن العباس قال لعل
الناس: عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابيع ابن عمه، فال خيتلف عليك اثنان، وألنه 

 يف بيان اختالف األقوال يف حتديد العدد:" . ويقول اجلويين(1)حكم، وحكم واحد انفذ"
ذهب بعض العلماء إىل أن اإلمامة تنعقد ببيعة اثنني من أهل احلل والعقد، ألن هذا 
العدد أقل اجلمع، فال بد من اجتماع مجع على البيعة. واشرتط آخرون انعقادها أبربعة 

وب، فيعترب فيها عدد من أهل احلل والعقد، ألن اإلمامة من أعلى األمور، وأرفع اخلط
 أعلى البينات. 

معة دد اجلهو عو وذهب بعض من ال يعد من أحزاب األصوليني إىل اشرتاط أربعني، 
 معة. ة اجلبصال عند الشافعي، على اعتبار أن من يقتدي إبمام املسلمني من يقتدي

باه، األش طرق مث عقب اجلويين على هذه اآلراء بقوله: وهذه املسالك من أضعف
ن، ومظان الظنو  واقعأَدون فنون املقاييس يف الشرع، ولست أرى أن أحكم هبا يف م وهي

اقع عتربة يف مو اد املألعداالرتجيح والتلويح، فما الظن مبنصب اإلمامة؟ ولو تتبع املتتبع 
 الشرع، مل يعدم وجوها بعيدة عن التحصيل يف التشبيه. 

ايعة رجل واحد من أهل احلل مث يقول: وأقرب املذاهب أن اإلمامة تثبت مبب   
والعقد، ووجه هذا املذهب أنه تقرر أن اإلمجاع ليس شرطا يف عقد اإلمامة، مث مل يثبت 
توقيف يف عدد خمصوص، والعقود يف الشرع موالها عاقد واحد. وإذا تعدى املتعدي 
الواحد فليس عدد أوىل من عدد، وال وجه للتحكم يف إثبات عدد خمصوص، فإذا مل يقم 

                                                           
اإلانفــة يف مـآثر القلقشــندي،  نظـر أيضــا األقـوال يف حتديـد العـدد.  وا24ـ  22، ص: ، األحكـام الســلطانيةاملـاوردي (1)

، )بــــريوت: مؤسســــة الرســــالة، اإلســــالم وأوضــــاعنا السياســــيةعبــــد القــــادر عــــودة، و  ،44ـ  42، ص: معــــامل اخلالفــــة
 .218ـ  216(، ص: 1405
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ليل على عدد مل يثبت العدد، وقد حتققنا أن اإلمجاع ليس شرطا، فانتفى اإلمجاع د
 .(1)ابإلمجاع، وبطل العدد ابنعدام الدليل عليه، فلزم املصري إىل االكتفاء بعقد الواحد"

مث يوضح اجلويين خالصة رأيه هبذه املسألة فيقول:" املعترب يف البيعة حصول مبلغ    
واألشياع، حتصل هبم شوكة ظاهرة، ومنعة قاهرة، حبيث لو فرض  من االتباع واألنصار

ثوران خالف، ملا غلب أن ُيْصطََلَم أتباع اإلمام، فإذا أتكدت البيعة، َوأَتَطََّدْت ابلشوكة 
نَّةا، واستظهرت أبسباب االستيالء واالستعالء، فإذا  ْلما والعدد، واعتضدت وأتيدت ابا

لوالية وتستمر"، مث يقول:" ولو ابيع رجل واحد مرموق،  تثبت اإلمامة، وتستقر، وتتأكد ا
كثري األتباع واألشياع، مطاع يف قومه، وكانت منعته تفيد ما أشران إليه، انعقدت اإلمامة، 

. (2)وقد يبايع رجال ال تفيد مبايعتهم شوكة ومنة قهرية، فلست أرى لإلمامة استقرارا"
إذن املعيار هو حصول الشوكة واملنعة مما يرتتب على ذلك استقرار الدولة، وعدم قدرة 

 املعارضني على اخلروج عن هذا االختيار. 

 عةاملبحث الثالث: مناقشة اآللية الفقهية لتطبيق نظام البي
  لعقداملطلب األول: مناقشة التأصيل الفقهي لفكرة أهل احلل وا

يد أهل باكم ر احلبق، يتبني أن الفقهاء حصروا أمر اختيامن خالل العرض السا   
لعدد الذي اوا يف ختلفااحلل والعقد، فهي اآللية اليت تطبق من خالهلا عقد البيعة، مث 

اء الفقه مل علمتعا ينبغي أن خيتار احلاكم ليكتسب صفة الشرعية هبذا االختيار، وقد
 : ة أوجهن عدمقش هذه املسألة السياسي مع هذه املسألة كمسلم، لذا أرى أن أان

األول: إن مسألة أهل احلل والعقد، وحقها يف اختيار احلاكم، وحصر هذا احلق هبا، 
يفتقر إىل الدليل الشرعي، فال يوجد نص من كتاب أو سنة، صحيح أو حىت ضعيف 

                                                           
 .70ـ  68 ص:، اجلويين، غيا  األمم (1)
 .72ـ  70 :، صغيا  األمم، اجلويين (2)
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حيصر احلق يف اختيار احلاكم بيد هذه الفئة، وإمنا جاءت النصوص ابلبيعة، وهي عقد 
احلق لألمة، وجود ممثلني عنها  منح هذااري بني األمة واحلاكم، إال أنه يلزم من اختي

هذه الفكرة،  الوقت، فربزتميارسون البيعة، لعدم إمكانية مشاركة اجلميع ابلبيعة يف ذلك 
 لذلك فإن مسألة اختيار أهل احلل والعقد للحاكم ليست مطلقا دينيا ال جيوز جتاوزه.

ذه هاءت جإن من أهم مقاصد الشريعة وحدة األمة، ونبذ الفرقة، لذلك    
جلماعة، اج على خلرو النصوص أتمر املسلمني بلزوم اجلماعة، وطاعة أهل الرأي، وعدم ا

ية حلدود الشرعان أهم إن مإذا مل تتجاوز هذه اجلماعة ـ ممثلة ابحلاكم ـ حدود الشريعة، و 
يعة وص البر نصيار احلاكم هو لألمة، حيث مل تقصاليت أصلتها النصوص أن حق اخت

 على فئة دون أخرى. 

ن املسلمني يف ذلك الوقت، عندما أرادوا أن يطبقوا نصوص البيعة، إلذلك ف   
، حيث كانت يف ذلك الوقت فكرة متقدمة يف جمال (1)ابتكروا فكرة أهل احلل والعقد

ن يف ظل النظام االجتماعي املهيمن الفقه السياسي، معربة عن إرادة األمة قدر اإلمكا
على حياة الناس، وكانت الظروف الزمانية واملكانية تقتضي االقتصار على بيعة أهل احلل 
والعقد يف العاصمة، ألن هذا يعد حتقيقا ملناط النصوص اآلمرة ابلبيعة يف ضوء املمكن، 

فبىن عليها  لكن اإلشكال أن الفقه اإلسالمي تعامل مع هذه القضية كمطلق ديين،
حكما أن البيعة يكتفى هبا أبهل احلل والعقد يف العاصمة، فقد جاء يف كتب الشافعية:" 
واملعترب بيعة أهل احلل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم، 
ألن األمر ينتظم هبم ويتبعهم سائر الناس، وال يشرتط اتفاق أهل احلل والعقد من سائر 

                                                           
 .175، ص: النظرايت السياسيةالريس،  (1)
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األقطار البعيدة، وال يشرتط عدد، بل لو تعلق احلل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته ولزمه 
 .(1)املوافقة واملتابعة"

إن خطورة التعامل مع تطبيق الصحابة ملفهوم البيعة على أنه مطلق ديين، يعود    
على مقصد الشارع يف صياغة نصوص الفقه السياسي على شكل قواعد ومبادئ عامة 

طال، فما قيمة هذه الصياغة اليت جاءت للتالؤم مع تغري الزمان إذا كنا سنقف ابإلب
مكتويف األيدي عند أول تطبيق هلذه القواعد. لقد فهم عمر بن عبد العزيز أن تطبيق 
الصحابة ليس ملزما، لذلك عمل على تطوير ذلك التطبيق، فقد اشرتط بيعة األمصار 

ل األول اقتصر على سكان العاصمة، فقد قال عمر بن األخرى ليتوىل اخلالفة، بينما اجلي
عبد العزيز يف أول خطبة:" أيها الناس، إين لست مببتدع ولكين متبع، وإن من حولكم 

 .(2)من األمصار واملدن إن أطاعوا كما أطعتم فأان واليكم، وإن هم أبوا فلست لكم بوال"

تني، شكاليإمام أالثاين: عند مناقشة الفقه السياسي وتطبيقاته عند السلف نقف 
 ونظرتني متطرفتني: 

م الواقع حتاك د أنـ النظرة األوىل واليت تنطلق من مرجعية غري إسالمية، وتري 1
اع، وصناديق اقرت  انت،السياسي عند السلف، ابألدوات اليت نتعامل هبا اليوم، من برملا

 دل علىتتيجة من األدوات، وهذا ظلم واضح ومغرض، يهدف اخللوص إىل نوغري ذلك 
ذلك هو غري اته، لام ذختلف النظام السياسي يف اإلسالم، وأن هذا القصور يف بنية النظ

 قادر على مسايرة التطور. 

                                                           
، 1(، ط1415، )بريوت: دار الكتب العلمية، مغين احملتاا إىل معرفة معاين ألفاظ املنهااحممد بن أمحد الشربيين،  (1)
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دوات، ألن  األة إىللقد أغفلت هذه الفئة أن احملاكمة ال ينبغي أن تكون مستند   
 ون احملاكمةأن تك نبغيير عرب الزمان، معتمدة على التطور املعريف، وإمنا األدوات تتطو 

 متجهة إىل املبادئ. 

 إطار هذه يفليلة قيست لـ النظرة الثانية املنطلقة من مرجعية إسالمية، فهناك فئة  2
ت ومبادئ ق كلياتطبيلاملرجعية حتاول استنساخ اآلليات اليت ابتكرها املسلمون األول 

 السياسي، والتعامل معها كمطلق ديين ال جيوز حتاوزه. النظام 

لقد أغفلت هذه الفئة خلو النصوص الشرعية من هذه اآلليات، حيث إن    
خطورة النص على هذه اآلليات أهنا ال بد أن تتفاعل مع ظروف الزمان واملكان، فما 

بتكره املسلمون يصلح لعصر قد ال يصلح لغريه، بل قد يرتتب عليه نتائج معاكسة، فما ا
األوائل من أدوات للوصول إىل غاية احرتام إرادة األمة، ووصول احلاكم إىل السلطة عرب 
هذه اإلرادة، قد يعجز مع تغري الزمان الوصول إىل هذه الغاية، بل قد يكرس الفردية 
والدكتاتورية، وبذلك خنالف املبادئ اليت جاء اإلسالم من أجلها، فنعيش خارج سياق 

ن واملكان، يقول رشيد رضا:" َوَلو َوَضع هَلَا أحكاما ُمَؤقَـَّتة خلشى َأن يتَّخذ النَّاس َما الزما
َيَضعُه لَذلاك اْلَعْصر َوحده دينا ُمتبعا يفا كل َحال وزمان َوإان َخالف اْلمصلَحة، َكَما فعلوا 

شرع هللا للمشاورة يفا اأْلَْخذ بظواهر مبايعة أيب بكر َوُعْثَمان واستخالف عمر. فَاْكتفى ب
. على َأن أويل العصبية خالفوا َما َشرعه  ْلَعَملا َها ابا وتربيته صلى هللا عليه وسلم اأْلمة َعَليـْ
َا  ت اَباع أهوائهم ومطامعهم لتقصري أويل اأْلَمر يفا وضع َهَذا النظام لكل زَمان مبا هللا ابا

به، َكَما ضبط عمر َرضاي هللا َعنُه اأْلَمر يفا  به، بل َعىن ُعَلَماُؤاَن مبسائل  يـَُناسا َا يـَُناسا َزَمنه مبا
َذاها اْلَمْسأََلة، َحىتَّ قَاَل إاَمام َكباري مثل  النََّجاَسة َواحْليض والبيوع َأشد من عنايتهم هبا
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َها فَأىن  د من أهل احْلل َواْلعقد تْلزم اأْلمة إاذا أشهد َعَليـْ اأْلَْشَعراي  إان بيَعة رجل َواحا
ََذا الَقْول يفا رايستها اْلَعامَّة؟"َيْسَتقا   .(1)يم أَمر أمة تْعمل هبا

ات، وفهم الكليو ادئ إذن األصل يف النظام السياسي أن يتعامل املسلمون مع املب   
ة املعرفية ملنظومار ااآلليات ونقدها يف ضوء تلك املبادئ، والعمل على تطويرها يف إط

 للوصول إىل الغاايت الكربى. 

د تبني من د، فقالعقما ابلنسبة للعدد الذي خيتار احلاكم من أهل احلل و الثالث: أ
ذا صل هخالل النقوالت السابقة أنه ال يوجد دليل شرعي على ذلك، لذلك ح

ـ  1تني: كالياالختالف واالضطراب، وال شك أن من ذهب لتلك األقوال وقع يف إش
ك اعتربوا ي، لذلشرعة النص الأهنم جعلوا من بعض تطبيقات الصحابة لنظام البيعة منزل

 فة من بينهماخللي تيارالعدد الذي اختار أاب بكر يف السقيفة، والذي عهد إليه عمر الخ
نه اجتهاد عيد ألبهذا مبثابة الدليل على عدد من خيتار اإلمام من أهل احلل والعقد، و 

 .بشري منبثق عن املصلحة يف حدود الزمان واملكان

بيعة اخلاصة، واعتربوا أن احلاكم يتحصل مشروعيته مبوجب تلك ـ أهنم نظروا إىل ال 2
، وأغفلوا أن هذه البيعة ليست أكثر من ترشيح من أهل احلل والعقد، وأن (2)البيعة

احلاكم ال يكتسب الشرعية إال مبوجب البيعة العامة من قبل األمة، وقد أكد عمر مبا ال 
 .(3)تطيع أحد أن يسلبها هذا احلقيدع جماال للشك أن هذا احلق هو لألمة وال يس

إذن حق اختيار احلاكم هو لألمة، وأن أهل احلل والعقد يف زمن اخلالفة الراشدة    
مل يكونوا ميارسوا أكثر من ترشيح احلاكم، لذلك عندما حضر املسلمون بعد استشهاد 

                                                           
 . 40ـ  39 ص: ،اخلالفة، رضا (1)
 .159، ص: 6، )بريوت: دار الكتب العلمية(، ج: اإلقناعكشاف القناع عن منت منصور بن يونس البهويت،  (2)
 5انظر ص  (3)
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ملبايعته يف اخلالفة رفض أن يكون ذلك إال ببيعة عامة من األمة فقال:" أن  عثمان لعلي
 .(1)بيعيت ال تكون إال عن رضا املسلمني"

نه قياس اضح أ، فو أما األعداد األخرى اليت ذهب إليها آخرون عن طريق القياس   
 ار واحد منية ابختإلماماوقع يف إشكالية تسويغ انعقاد  هإال أنبعيد، وقد ردها اجلويين 

 قرار. الستاأهل احلل والعقد، طاملا أن له شوكة وأتباع، قادرين على حتقيق 

مة، رة إلرادة األمصاد هلو إن القول ابنعقاد اإلمامة ببيعة واحد أو اثنني أو أكثر     
 . لشريعةه اأتاب وتفريغ للعقد من مضمونه ومعناه، وهو تسلط على إرادة األمة

 عدم تعقيدها،تها و بساطليت أفرزت نظام أهل احلل والعقد متتاز بالرابع: إن البيئة ا
ليها، عية هتيمن عاجتما قاتوقرهبا من البيئة القبلية زماان ومكاان مبا لتلك البيئة من عال

ى ذلك تب علا يرت لذلك من السهل أن يربز فيها أانس، فيكون هلم مكانة مرموقة، مم
 سهولة انقياد مجهور الناس هلم. 

إن تطبيق نظام أهل احلل والعقد يف عصران، سيربز للواقع إشكالية كربى، وهي     
ما هو عنوان اجلهة اليت هلا احلق ابختيار عناصر نظام أهل احلل والعقد، حبيث متتلك 
هذه الفئة ـ أهل احلل والعقد ـ شرعية اختيار احلاكم وعزله إن لزم األمر، حيث أن بيئتنا مل 

، فالقبيلة مل يعد هلا وجود (2)يت كان عليها املسلمون زمن التنزيلتعد بتلك البساطة ال
والعائلة مل يعد هلا ذلك السلطان، واحلياة تعقدت، ومنظومة االتصال بتطور هائل، فإن 
قلنا سيربزون من خالل الواقع، فواقعنا مل يعد يصلح إلفراز فئة من الناس ختضع هلا 

اكم هو الرقاب، وهلا ذلك السلطان األخالقي، ومتلك أن أتمر فتطاع، أما إن قلنا احل
الذي خيتارهم، فكيف خيتار احلاكم من هم خمولون ابختياره وهلم احلق يف عزله، أال جيعل 
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اختيار احلاكم هلم مبنيا على الوالءات الشخصية، وإن قلنا إن األمة هي اليت هلا احلق 
ابختيارهم، فبذلك نكون أعدان األمر لألمة، وهذا يضع الدولة وعلماء الفقه السياسي 

ي يتمثل يف تطوير آلية اختيار أهل احلل والعقد، ومأسسة هذا النظام، أمام حتد
واالستجابة هلذا التحدي ـ لو حصل منذ البداايت ـ سيقود إىل ما عليه النظم السياسية 
احلديثة، وممكن أن يتفوق عليها لو بقي يتطور تلقائيا، استجابة لتطور الزمان واملكان 

 والوعي املعرقي. 

 : أسباب عدم تطور فكرة أهل احلل والعقد املطلب الثاين
عني اقع مو فرزها أإذا كانت فكرة أهل احلل والعقد ليست مطلقا دينيا، وإمنا    

مجود هذه  دت إىلأليت لتطبيق نظام البيعة، فهي فكرة قابلة للتطور، فما هي األسباب ا
 تارخيية، اليف ال وغلةالفكرة على صورة معينة، وما الذي عطل هذا التطور، فغدت فكرة م

ستطيع أألمة. دة اتقوى على تكريس مبادئ الفقه اإلسالمي الذي أكد على احرتام إرا
 أن أرجع هذا اجلمود وعدم التطور إىل األسباب التالية: 

ـ تغول السلطة السياسية احلاكمة، وحتويل اخلالفة الراشدة القائمة على الشورى  1
من مضامينه الشرعية، ومصادرة إرادة األمة، فلم إىل ملك عضوض، وتفريغ نظام البيعة 

يعد أهل احلل والعقد هم من يرشح اإلمام للبيعة العامة، مث تبايعه األمة طوعا وحبرية  
كاملة، بل أصبح احلكم وراثيا، فكل خليفة يعني وليا للعهد ـ غالبا ابنه ـ وقد يعني أكثر 

الحقة، مث بعد ذلك أيخذ البيعة من شخص على الرتتيب، فيصادر إرادة األمة ألجيال 
،" وقد تفنن القاهرون يف (1)لويل العهد، فأصبح "له يف رقاب الناس حق الطاعة ال البيعة"
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، وبذلك اقتصر دور أهل احلل والعقد على إضفاء (1)صنع اليمني ليضمنوا والء املقهور"
 الشرعية على ذلك االختيار. 

ضا أهل احلل والعقد ـ نواب األمة ـ ومن وبعد أن كانت البيعة هي املعرب عن ر    
بعدهم مجاهري األمة بعقد اخلالفة، أصبحت تؤخذ إن لزم األمر ابلقوة، فقد كتب يزيد بن 
معاوية إىل واليه على املدينة "أما بعد، فخذ حسينا وعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن الزبري 

 .(2)م"ابلبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حىت يبايعوا، والسال

كل عمل ا مشا جهتهال شك أن األفكار تتطور نتاجا للمارسة والتطبيق، فإذا وا   
حلفاظ على ، مع اطورهاملتخصصون القائمون عليها بتطويرها لتتالءم مع تغري الواقع وت

دين مع الراش لفاءالروح املهيمنة على تلك األفكار، فلقد اختلف أسلوب اختيار اخل
ل األمصار فقة أهموا ى، ولقد اشرتط عمر بن عبد العزيزاحلفاظ على روح البيعة والشور 

هكذا تتطور و اصمة، الع على واليته حىت يقبل اخلالفة، بعد أن كان هذا األمر حمصورا يف
 اآلليات. 

حلقيقي دور ات الوألن السلطة السياسية انقلبت على أصل فكرة البيعة، وعطل    
صور على لي، مقا شكرة أي ضرورة، فدورهألهل احلل والعقد، فلم يعد لتطوير هذه الفك

بيعة ذلك الد وكإضفاء الشرعية على ذلك الواقع، لذلك بقيت فكرة أهل احلل والعق
ة هي لسياسيالطة تراوح مكاهنا، بل تراجعت عما كانت عليه، فبدال من أن تكون الس

ة هذا لجقامت بوقف ع احملرك لتطوير الفقه السياسي كما كان يف عهد اخلالفة الراشدة،
 التطور. 

                                                           
 . 30، ص:الفرديةالوزير،  (1)
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إن االستبداد واحلرية ال يلتقيان، والسلطة السياسية اليت تعي أهنا اغتصبت حق    
األمة يف طريقة وصوهلا إىل احلكم، سواء كان ذلك عن طريق الوراثة أو التغلب، ال ميكن 

ولقد "مسع عبد أن تعمل على تطوير فكرة البيعة اليت تقوم أساسا على حرية االختيار، 
لك بن مروان مجاعة من أصحابه يذكرون سرية عمر بن اخلطاب فقال: أهنى عن ذكر امل

  .(1)عمر، فإنه مرارة لألمراء مفسدة للرعية"

رة ما ـ وبصو  ـهنا أـ إن الفتنة اليت حصلت يف آخر عصر اخلالفة الراشدة، يبدو  2
د عن كل ما البتعااكان سيطرت على تفكري السلطة العلمية ـ الفقهاء ـ فحاولوا قدر اإلم

ل احلل من أه مامميكن أن يعيدها، لذلك اشرتط بعض الفقهاء أن يكون املبايعون لإل
روج على حد ابخلوم أوالعقد حتصل هبم الشوكة واملنعة، حىت يتحقق االستقرار، فال يق

 السلطة السياسية حقنا للدماء. 

لى الدولة رجت عخيت ال إضافة إىل أن الفقهاء عايشوا كثريا من الثورات املسلحة   
ذلك  بة، كلمرع األموية والعباسية، ورأوا كيف بطشت هبا السلطة احلاكمة بطريقة

ة أهل ير فكر تطو  جعلهم حيجمون ـ إما خوفا أو طمعا ابحلفاظ على وحدة األمة ـ عن
العلماء  لك حىت، لذاحلل والعقد، خاصة أن حبثها بصورة موضوعية يزعزع شرعية احلاكم

سألة يف  ث املعل حب يرضوا عن الوضع القائم كانت أصواهتم خافتة، كل ذلك جالذين مل
ليت هيمنت الروح اظ ابكتب الفقه استنساخ ملا كانت عليه يف الزمن األول ـ دون االحتف

لك وجدان ني. لذسلمعليها يف ذلك الزمن ـ دون أي تطوير يقتضيه الزمن وتغري حال امل
ل سيطر كثر، بأأو  احد من أهل احلل والعقد أو اثننيمن قال بشرعية احلاكم ببيعة و 

وهذا ميثل  عهد،على كتب الفقه مشروعية والية املتغلب، وكذلك مشروعية والية ال
   .   استجابة لضغط الواقع الذي مثلت هذه الطرق آلية الوصول للخالفة

                                                           
          . 80: ، ص9: ، جالبداية والنهاية، ابن كثري (1)
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ل استفزازا  تشكملورة إن حبث مسألة البيعة وأهل احلل والعقد واختيار احلاكم بص   
هلذا  مثنا عظيما ن ندفعاآل للسلطة احلاكمة، رمبا حقق استقرارا سياسيا آنيا، إال أننا إىل

ي بسبب إلسالماامل التصور، حيث أصبح االستبداد والقهر هو الروح املهيمنة على الع
ا ن هذعوجند من يشر  اصر،مضموهنا، واستمرت هذه احلالة إىل واقعنا املع تفريغ البيعة من

يا، لب شرعملتغااالستبداد بتلك النصوص الفقهية اليت كتبت يف ذلك الوقت، أليس 
 عينا ألسباباقعا مست و وكذلك والية العهد، وجتاوز إرادة األمة، فبهذه النصوص اليت كر 

يسود  د الذيتبداريد أن يضفي على واقع االسمعينة تتخذ يف هذا العصر تكأة ملن ي
ل اكم وصحعية العامل العريب واإلسالمي نكهة شرعية، فعلى األمة أن تنصاع لشر 

كم فهو ىل احلصل إو ابنقالب )تغلب( أو جاء إىل احلكم على غفلة من األمة، فما دام 
أن يوجد  لبنيا لظلماشرعي طاعته واجبة، وإن أخذ أموال الناس وجلد ظهورهم، إنه ملن 

  .من ينظر لشرعية حاكم تغول على إرادة األمة

لى  عرعية الش ويف الوقت الذي جتد من يستحضر تلك النصوص الفقهية إلضفاء   
إلسالمية اة غري درسكل حاكم دون النظر إىل طريقة وصوله إىل احلكم، جند أيضا من امل

د، وأن ستبداواال من حياول أن يصور اإلسالم أبنه دين حيمل يف مضامينه روح القهر
يلغون كموا سذا حإلفكر اإلسالمي، وأن املسلمني هناك مشكلة مع احلرايت يف بنية ا

نساء حق ال صادرتإرادة األمة، ولن جيدوا صعوبة كبرية يف االحتجاج بنصوص فقهية 
 والعوام وأهل الذمة من اختيار احلاكم. 

ـ األصل يف الفقه أن ينطلق من النص لتغيري الواقع غري الصحيح، فيصوغه مبا  3
هذا جتده يف كل أبواب الفقه يف كتب الرتاث الفقهي، ينسجم مع مقاصد الشريعة، و 

ابستثناء الفقه السياسي، فأرى أنه ـ رمبا لنفس السبب السابق من خوف الفتنة وحماولة 
درئها ـ انطلق من الواقع لتأصيل اآلراء الفقهية، لذلك فإن نظرة سريعة يف موضوع طرق 
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ون إىل البيعة ـ وهي الطريق الوحيد اختيار احلاكم يف أي مرجع تراثي فقهي، جتدهم يضيف
يف عهد اخلالفة الراشدة ـ والية العهد واالستخالف والتغلب، وهذا املنهج مل يكن معروفا 

فظهر ادعاء اإلمجاع بوالية العهد حىت لو كانت للولد، دون احلاجة  يف فقه الصحابة،
م يف هذا األمر وإن . يقول ابن خلدون:" وال يت هم اإلما(1)ألخذ رأي أهل احلل والعقد

عهد إىل أبيه أو ابنه ألن ه مأمون على الن ظر هلم يف حياته فأوىل أن ال حيتمل فيها تبعة 
 .(2)بعد مماته"

وبعد شرعنة والية العهد لالبن وغريه، أجاز الفقهاء والية املتغلب، الذي قهر    
 .(3)األمة واستوىل على احلكم رغما عنها

ن البيعة ألكثر من واحد يف نفس الوقت، ويغصبون األمة مث بدأ اخللفاء أيخذو    
حقها ألجيال متالحقة، ووجد من يربر هذا القول فقهيا بتأويل متعسف لنصوص ال 
عالقة هلا ابملوضوع، يقول املاوردي مربرا شرعية ذلك ابلقياس على تعيني الرسول صلى 

ا فعل النيب صلى هللا عليه وسلم هللا عليه وسلم لثالثة قادة جليش مؤتة على التوايل:" وإذ
، وقد أغفل املاوردي أن األمور العسكرية تقوم (4)ذلك يف اإلمارة جاز مثله يف اخلالفة"

على السمع والطاعة خبالف موضوع احلكم، أال ترى أن النيب كان دائما يعني قواد 
  للمعارك واأللوية، بينما ترك األمة حلريتها يف االختيار مبوضوع اإلمامة.

هل هذا فقه منطلق من النصوص، أم هو أتويل متعسف هلا لتسويغ واقع معني    
وجد الفقهاء أنفسهم يف خضمه، أهذا الفقه مت اكتشافه متأخرا، ومل يكن الصحابة على 

 املسلمني، فالمن ابيع رجال من غري مشورة  علم به، أكان غائبا عن عمر وهو يقول:"
                                                           

   .       32ـ  30 :، صاألحكام السلطانية، املاورديانظر،  (1)
  .       25 :، صاألحكام السلطانيةأيضا، املاوردي، وانظر   . 210 :، صاملقدمةابن خلدون،  (2)
 4ص  انظر (3)

 . 207 :، صالنظرايت السياسيةالريس، أيضا وانظر  .36 :، صاألحكام السلطانيةاملاوردي،  (4)
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، أم كان غائبا عن الصحابة عندما وقفوا يف وجه أن يقتال"يتابع هو وال الذي ابيعه تغرة 
 معاوية عندما أراد أن أيخذ البيعة لولده يزيد. 

ما ذكرته آنفا هو حال الفقه الذي صيغ بطريقة ختضع للواقع وتتماهى معه، لكن    
لو نظران إىل فقه الصحابة والذي جتلى يف أول انقالب على النصوص الشرعية يف 

أن يغصب األمة حقها يف اختيار احلاكم، وأعلنها  يعة، عندما أراد معاوية موضوع الب
، (1)بقوله:" من أراد أن يتكلم يف هذا األمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به ومن أبيه"

وبدأ مبشروعه بتحويل احلكم من شورى، لألمة الكلمة الفصل فيه إىل والية عهد البنه 
اختيار احلاكم واجهه كبار الصحابة، وأعلنوها صرحية أن  يزيد، تفقد األمة سلطاهتا يف

هذا التصرف غري مشروع، وينايف التصور اإلسالمي، اعرتض عليه كبار الصحابة ومنهم 
هللا بن الزبري وعبد هللا بن عباس وعبد الرمحن بن أيب بكر واحلسني  عمر وعبدعبد هللا بن 

يب بكر عندما قال له:" إنك وهللا بن علي، وقد كان أشدهم عليه عبد الرمحن بن أ
لوددت أان وكلناك يف أمر ابنك إىل هللا، وإان وهللا ال نفعل، وهللا لرتدن هذا األمر شورى 

، وعندما أراد مروان بن (2)بني املسلمني، أو لنعيدهنا عليك جذعة ـ أي احلرب ـ مث وثب"
رد عليه عبد الرمحن بن أيب احلكم أن أيخذ البيعة ليزيد حمتجا ابستخالف أيب بكر لعمر، 

بكر قائال:" بل سنة هرقل وقيصر" ويف رواية " كذبت وهللا اي مروان، وكذب معاوية 
معك، ما اخليار أردمتا ألمة حممد، ولكنكم تريدون أن جتعلوها هرقلية، كلما مات هرقل 

 .  (3)قام هرقل"

                                                           
  4108رقم ديث احل ، رقم110، ص: 5ج:  ، كتاب املغازي، ابب غزوة اخلندق،صحي  البخاري، البخاري (1)
(، 1397حتقيـق أكـرم ضـياء العمـري، )دمشـق: مؤسسـة الرسـالة،  ،خيـاطاتريـخ خليفـة بـن  خيـاط،خليفـة الليثـي بـن  (2)

 .214، ص:2ط
ــاريخ بــن األثــري، علــي بــن أيب الكــرم (3) عمــر عبــد الســالم تــدمري، )بــريوت: دار الكتــاب العــريب،  ، حتقيــقالكامــل يف الت

   100:ص :3، ج1ط (،1417
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عة ـ يف هذا الشري تكن إن االنطالق من الواقع لتقرير الفقه السياسي، يف واقع مل   
صورة ختدم  جملرد لعقداجملال ـ هي املسيطرة على حياة الناس، سيحول فكرة أهل احلل وا

يكون  ايل لنابلتواقعا مل تؤسس له النصوص الشرعية وال قصدت الشريعة إلجياده، و 
 عمل عني إىلاقع مو فكرة أهل احلل والعقد، وحتويلها من فكرة أفرزها  بتطويرمهتما 

 سي قابل للتجديد والتطور. مؤس

ليس و سية، لسياايف ظل توسع الدولة اإلسالمية، وحق األمة كلها ابملشاركة    
رهم، آلية ن خيتاد، ماحتكار ذلك لبيئة معينة، لو حصل نقاش حر لفكرة أهل احلل والعق

هبذه  ةئل املتعلقاملسا ك مناالختيار، توسيع املشاركة اجملتمعية يف هذا االختيار، وغري ذل
 مة يفق األحالفكرة، وانطلق هذا النقاش من النصوص الشرعية اليت رسخت مبدأ 

فرض على لبيعة، د الاملشاركة ابختيار حاكمها، وأن احلرية التعاقدية هي األساس لعق
لوقت، لك اذاملسلمني مأسسة هذه الفكرة، حسب ما يسمح به الوعي املعريف يف 

مم األخرى انت األقت كية أو ما يشبه هذه النظم، يف و وألسس ذلك لبذرة النظم الربملان
 تنصب حاكما مل يبلغ احللم، مث تعني وصيا على هذا احلاكم. 

ظما اغت ن، وصإن السؤال املؤرق واحملري واحلقيقي، كيف تطورت تلك األمم   
الستبداد الة من احلا وحنن وصلنا إىل هذه سياسية ال يستطيع أحد أن جيادل يف تطورها،

ة قبومل تعد الط والقهر وغياب احلرايت وتغول السلطة السياسية على إرادة األمة،
ضع الذي ذا الو ىل هإالسياسية تلتفت لرأي مجهور األمة أو تلقي له ابال، كيف وصلنا 

ل وا هم يف مثن يفكر بل أقيتناىف مع طبائع األشياء، رغم أننا امتلكنا األرضية السليمة، 
قد  فبعيد، بليس  من احملظورات على التفكري عندهم، حىت عصرهذه األمور، بل كانت 

 .لة "كان شعار احلكام عندهم كما أطلقها لويس التاسع عشر " أان الدو 
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ياق واقع يف س شرعيـ الفقه اإلسالمي هو نتاج لتفاعل العقل املسلم مع النص ال 4
داية ت يف بينب معني، خاصة يف النصوص اليت جاءت بصورة مبادئ وقواعد كلية، وقد

ىن لكل ىت يتسي، حالبحث أن اإلمجال والكلية هو الروح املهيمنة على الفقه السياس
د حقيقي مام حتأننا جيل أن يقرأ تلك النصوص يف ضوء الوعي املعريف السائد، لذلك فإ

لى تطوير نعمل عو ية، يتمثل يف إعادة دراسة الفقه السياسي يف كتب الرتاث بطريقة نقد
 ذلك. ما حيتاج ل

كتب   ا علىضفيهيإال أننا نعاين من إشكالية القداسة اليت حياول البعض أن    
ساس ت كاملهاداالرتاث الفقهي كما لو أهنا نصوص شرعية، وأن املساس هبذه االجت

هيمن عليها زال ي ي ماابلنص ذاته، لذلك فإننا جند أن النقاشات يف جمال الفقه السياس
زمان ياق الارج سكتب الرتاث، وكأن فقيه اليوم يفكر ختلك الروح اليت هيمنت على  

ار احلاكم، ابختي هلم واملكان، فوالية العهد جائزة وكذلك التغلب، وأهل الذمة ال شأن
زمة وغري يست ملة ولواملرأة أقل شأان من أن تبدي رأيها هبذه األمور، والشورى معلم

له  كل هذام، و واقع غري سليذلك من األفكار اليت طرحت يف أزمنة سابقة حتت ضغط 
سلف، ت السند من أقوال السلف، فكيف نتجرأ على أن حنكم بعدم صحة اجتهادا

 أليس هذا تقديسا ألقوال مل يدع قائلوها أهنا مقدسة. 

إن جزءا من أسباب عدم تطور فكرة أهل احلل والعقد لنظام مؤسسي، يقع على    
ة هذه املسألة املهمة، واليت يقوم عليها النظام عاتق الفقهاء املعاصرين، كيف أغفلوا مناقش

السياسي، وترسم معامله بروح العصر، ملاذا يصر بعض الفقهاء على أن يبقي املسلمون 
أسارى طريقة معينة تالءمت مع تلك البيئة، لو فكر الصحابة هبذا املنطق ملا تطورت  

على احلاجة القائمة، فلما  كثريا من النظم اليت طبقها الرسول صلى هللا عليه وسلم بناء
ين يف كل و اتغريت احلاجة وتطورت املعرفة عملوا على تطويرها، أمل أيخذوا بنظام الدو 
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اجملاالت، ملاذا مل يقل أحد كيف ندون أمساء اجلند وجنعل هلم أعطيات شهرية والرسول مل 
لة على غري يفعل ذلك، بل القرآن جعل هلم نصيبا من املغنم، أمل يعمل عمر بنظام العاق

الصورة اليت عمل هبا النيب، وغري ذلك من املسائل رغم أن املسافة الزمنية قريبة جدا، 
فكيف األمر مع هذا البعد الزمين، حيث يصر البعص على استدعاء تطبيقات لكليات 

 الفقه السياسي فرضها واقع معني. 

افس اهلائل، ا التنهذل أان ال أدري كيف خناطب الناس اليوم يف هذا اجملال، ويف ظ   
 يف نقول هلمومة، كملعلاوالتشويه املمنهج من قبل أعداء اإلسالم، ويف ضوء سرعة انتقال 

ن لبشرية، وحنهادة لامل أن اإلسالم هو البديل، وأن النظام السياسي اإلسالمي هو الرمحة
االنقضاض ز هو جييفها، نقول هلم أن اإلسالم ال يلقي أمهية تذكر إلرادة األمة بل يلغي

جيال، فله مة ألة األعلى احلكم وأخذه بقوة السالح، ويعطي احلق للحاكم مبصادرة إراد
على السمع  يقتصر ألمةاحلق أن يعني ثالثة أو أكثر أولياء للعهد ابلرتتيب، وأن دور ا

ة هللا يف أن طاعة، و والطاعة للحاكم، فلهذا احلاكم يف رقاب الناس حق الطاعة املطلق
خذ برايهم أيار أن اخلي احلاكم، وأنه إذا تفضل على األمة فاستشار بعضها، فلهطاعة هذا 

الرقاب،  ضع لهذي ختأو يضرب به عرض احلائط، فهو غري ملزم برأي أحد، فهو امللهم ال
 أهذا فقه ميكن أن خناطب به الناس وندخل قلوهبم. 

هي  يا، بلذهن إن مسألة املراجعة هذه، وتطوير تلك االجتهادات ليست ترفا   
ي بسيادة ن ينادن مألضرورة ملحة، وال جيوز إغفاهلا حبجة أن اإلسالم مل يعد حاكما، 
ة عن أهم ت مقنعجاابإالشريعة، وإقامة نظام سياسي وفق تلك املرجعية، عليه أن ميتلك 

ألمة يف دور ا ا هوالتحدايت، وعلى رأس هذه التحدايت اإلجابة على السؤال امللح، م
ومدى  لسلطة؟للمي حلاكم؟ وما حدود سلطته، وهل اإلسالم يقبل التداول الساختيار ا

  سئلة.ن األماحرتام النظام السياسي يف اإلسالم إلرادة اجلماهري؟ وغري ذلك 
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د حىت نزل وة أح غز يفلقد علمنا القرآن املنهج النقدي، فلم جتف دماء املسلمني    
ل هو من م " قول هلمني سبب اهلزمية، ويقالقرآن يعقب على هذه الغزوة، ويبني للمسل

 ة املادية،اهلزمي سبب عند أنفسكم " فإن محل القرآن الصحابة ـ على مكانتهم السامقة ـ
ثلة مممية لوالسلطة الع هنم،فلماذا نتحرج أن نقول إن السلطة السياسية ممثلة ابحلكام وأعوا

 ملسلمني بعدحوال اا أآلت إليه أبغلب الفقهاء يتحملون مسؤولية األوضاع السياسية اليت
 اخلالفة الراشدة، واليت ما زلنا نعيش تبعاهتا إىل اليوم.  
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 اخلامتة 
يث كان سة، حلسياالقد جاء اإلسالم بنظام البيعة الذي يعد سبقا يف عامل       

جاما سائدة، وانسسية اللسياالقهر والتغلب ومصادرة إرادة األمة هو العنوان البارز للنظم ا
 لسياسيافقه مع عموم الشريعة، وصالحيتها لكل زمان ومكان، فقد جاءت نصوص ال

كان، دون ن وامللزماامع ظروف  يتالءملألمة تطبيقها مبا  على شكل قواعد كلية، ليتسىن
 إغفال الروح املهيمنة عليها. 

يار  اختيفاحد و لقد فقه الصحابة هذا اإلمجال، لذلك مل جيمدوا على أسلوب    
ول إىل ق للوصلطريااخلليفة الراشد، دون إهدار للقاعدة العامة، وهي أن البيعة هي 

 احلكم. 

ركة األمة ة مشاكانيم حق األمة يف اختيار من حيكمها، ولعدم إملقد كرس اإلسال   
فهذه الفئة  العقد،ل و يف ذلك الوقت ابالختيار املباشر ملن حيكمها، جاءت فكرة أهل احل
ا لصعوبة وجوده على هي املمثلة للعامة، واليت خيضع الناس لرأيها، واقتصرت العاصمة

 التواصل يف ذلك الوقت. 

ألشياء تقتضي أن نكون متفوقني على األمم األخرى يف جمال الفقه إن طبائع ا    
السياسي، حيث أننا امتلكنا نظاما سياسيا مببادئ تعد سبقا يف هذا اجملال، يف الوقت 
الذي كان اآلخرون يرزحون حتت ظلم احلكام، فلماذا ختلفنا حنن وهم تقدموا، يقول 

تنظيم هذه الشورى حىت ذهبت روحها وجرؤ خالف رمحه هللا:" وإذا كان املسلمون أمهلوا 
بعضهم أن يقول إهنا مندوبة ال حمتومة، وأغفلوا املسئولية حىت استقل أبمرهم والهتم 
وخرست األلسنة عن النصيحة وصمت اآلذان عن مساعها، وأضاعوا البيعة ومسخوها 

كانوا قد فعلوا   حىت جعلوها أمرًا صوراًي ال حيقق الغرض منها وال يشعر إبرادة األمة. إذا
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هذا حىت ظهرت حكوماهتم يف كثري من األزمان على أشكال بعيدة عن شكل 
 .(1)احلكومات الدستورية فليس هذا من اإلسالم ولكنه من إمهال املسلمني"

لقد حالت السلطة السياسية احلاكمة دون تطوير نظام البيعة، عندما استولت      
على احلكم ابلقوة ـ الوراثة أو التغلب ـ وحصرت السلطة السياسية يف بيواتت معينة، 
وبدأت أتسس الستمرار هذا الوضع غري الشرعي، وبذلك فرغت البيعة من مضموهنا، " 

 .(2) من أن تكون القوة أساسها البيعة"وصارت البيعة أساسها القوة، بدال

ثلة ية مملعلماوالسبب اآلخر الذي حال دون تطور نظام البيعة هو السلطة     
لصحابة يقات اتطب ببعض الفقهاء، حيث حالت دون تطور نظام البيعة إما ابلتعامل مع

لفقه اية يف لشرعاعلى أنه مطلق ديين، فألغت الفائدة اليت من أجلها جاءت النصوص 
ات طبيقتالسياسي على صورة قواعد ومبادئ كلية، وإما بتأويل متعسف لبعض 

مطلقا،  العهد اليةو الصحابة، حيث تسلسلوا من عهد أيب بكر لعمر ابخلالفة إىل جواز 
هد بوالية الع لشرعيةسب اواالبن هو أحد املسلمني فلماذا ال جتوز له، وأن ويل العهد يكت

ن د، وحالت دو ستبدات االوهكذا الكثري من التأويالت، اليت كرس وال قيمة ملوافقة األمة،
 تطور هذا النظام. 

لو مل حتصل هذه املعوقات لنظام البيعة، لوجد املسلمون أنفسهم مضطرين لتطويره، 
وبذلك نصل إىل ما وصل غريان من حمددات، بل نتفوق عليهم، وال يعين هذا الكالم 

ط الواقع، مع العلم أن التشابه بني مبادئ النظام اهلزمية النفسية، أو اخلضوع لضغ
السياسي اإلسالمي والواقع املعاصر انتج عن أن هذه املبادئ تنسجم مع فطرة اإلنسان 
وما جبل عليه من ميل للحرية والعدالة، فمن الطبيعي أن النظم اليت تسعى لذلك أن 

                                                           
 . 35 :، صالسياسة الشرعيةخالف،  (1)
  .235 :، صالبيعة يف اإلسالمآل حممود،  (2)
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اع القدمي أولوا النصوص تتشابه، وال يعين ذلك أن اجلديد أخذ من القدمي، أو أن أتب
 للوصول إىل اجلديد. 

ة، وحماكمته نقدي راسةلذلك ال بد من إعادة دراسة الفقه املتعلق بنظام البيعة د   
 الم.  اإلسيفاسي من خالل النصوص الشرعية، واملقاصد الشرعية العامة للنظام السي
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