
 إشكالیة الحكم في اإلسالم
 

، - اإلسالم في الحكم نظرية - مفھوم والتحلیل بالدرس سنتناول ھذا بحثنا               في
، ؟ مؤسساتھا ھي وما ؟ تقوم شيء أي وعلى ؟ ال أم الواقع في وجود لھا                   وھل
يزعم التي ، النظرية أصل في نبحث ونحن واجھتنا مفاھیمیة إشكالیة األسئلة              ھذه
الحكم بین الطبیعة في التمییز عدم ھذا الزعم وأصل ، بالفعل موجودة إنھا               البعض
نحتاج الدين إلى ُتنسب وحین بذاتھا مستقلة قضیة فالحكم ، علیه الدلیل              وبین
مفاھیمي فارق والسیاسة الدين وبین ، ودقتھا النسبة ھذه صحة على             للدلیل
بین دمجوا القوم بعض ولكن ، ذاته حد في مشكٌل بینھما والجمع ،               وقیمي
المجھول الخبر ھذا تالبیب في نقرأھا التي كتلك ، دوغمائیة طريقة في              المتناقضات
على بنوا القوم ھؤالء ، ج4 أحمد مسند – قريش من األئمة أو الخلفاء - : إن                   والقائل
ألنھا ومعلوماتیة معرفیة إشكالیة وتلك ، العباد على حكمھم مشروعیة الخبر             ھذا

 تعبر [ عن مجموعة مشاكل تدخل في معنى الحكم وماھیته وكیفیته ] ،
 

اإلسالم في لیس إن ُتثبت ، وبیانات أدلة من لدينا ومتوفر ُمتاح ھو ما                وبحسب
الكتاب على األساس في ُمبتني ھذا : وقولنا ، المعالم ومعلومة محددة حكم               نظرية
إجتھادات ھناك نعم ، الباب ھذا في نقول ما على دالٌة نصوص من ومافیه ،                 المجید
اإلجتھادات ھذه و ، مستقلة حكم نظرية وجود فیھا أدعوا المتأخرين من نفر بھا                قال
ال فھي ولذلك ، الداللة ضعیفة اإلسناد ضعیفة وروايات أخبار على تقوم مجملھا               في
- الماوردي كتاب في ورد ما إلى ُنشیر وھنا ، الموضوعي والتحلیل النقد أمام                تصمد
تأسیس في للخلفاء التاريخي الدور واضحاً فیھا بدا والتي ، - السلطانیة              األحكام
، اإلسالم في حكم إشكالیة ھناك إن نقول وحینما ، - اإلسالمي الحكم -                مفھوم
الحكم معنى عن المسلم ذھن في الموجود - اإللتباس – ذلك بھا نعني               فإننا

 ومتعلقاته وأسسه التي قام علیھا .
يمثل كونه من يتعدى ال اإلسالم في الحكم طبیعة عن نعرفه الذي المتیقن القدر                إن
والذي ، - المسلمین زعامة في تقلیدھا جرى والتي وحاكمیتھا القبیلة -              سطوة
الحاكمیة تكون ولكي ، - والحكم السیادة في البعض رغبة - ھو السطوة لھذه                دعى
كالخبر ، بذلك توحي المجال ھذا في أخبار وضع خالل من تقديمھا جرى               ممكنة
اإلمامة حصر لماذا ندري وال ، !! - [ قريش من األئمة ] - : بقولھم آنفاً ذكرناه                    الذي
، ؟ معینة قبیلة أو قوم في للسلطة االحتكار ھذا لماذا ؟ العالمین عن دوناً                 بقريش
، وإفادته المجید الكتاب نصوص مع صراحًة يتعارض ومثیالته الخبر ھذا إن              والحق

 النصوص الدالة على إختیار اإلنسان الصالح من دون قید قومي أو قبلي أو فئوي .



مخالف ھو بل ، وحسب الكتاب لنصوص ُمعارضاً لیس - قريش من األئمة -                وخبر
مواجھة في بكر أبي قبل من صحته في اإلحتجاج ودعوى ، الصريح المستقل               للعقل
] ، محض سیاسي موقف عن تعبر ألنھا ، علیھا يعتمد وال بھا ُيعتد ال دعوًى                  األنصار
ومن ، جھة من ھذا ، [ الدين على حاكمة تكون ال السیاسة إن بالضرورة                 ومعلوم
- : لقد بقوله بكر أبي على رد حینما الخبر ھذا نقض قد علي اإلمام فإن أخرى                   جھة
هللا رسول من القريبة وقرابته نفسه يعني وھو ، - الثمرة وأضعتم بالشجرة               تمسكتم
وجود عدم مع الخبر يسقط التعارض باب في و ، [ والعشیرة البیت ] الجھتین                 من

 الدلیل الدال المستقل علیه .
ولم ؟ يكون كیف وال - اإلسالم في الحكم - ونوع شكل لنا ُيحدد لم المجید                  والكتاب
أيدينا بین وما ، محدد بشكل الحكم صفة السیاق ھذا في الواردة النصوص لنا                تحدد
فضفاضة نصوص - ھي ولنقل إرشادات سوى لیست فھي الباب ھذا في نصوص               من
النساء [ بالعدل تحكموا أن الناس بین حكمتم إذا ] - : تعالى قوله أشھرھا -                  عامة
لم ومن ] - : وقوله ، - 38 الشورى - [ بینھم شورى وأمرھم ] - : تعالى وقوله ، 58                      
الرسول وأطیعوا هللا أطیعوا ] ، - و47 45 و 44 المائدة - [ ... هللا أنزل بما                    يحكم

 وأولي األمر منكم ] - النساء 59 .
لُمراعاة ويدعونا ، مطلق عام بشكل الناس بین القضاء عن يتحدث : األول               والنص
، األحكام في العدل أھمیة مدى لنا يبین ، - إرشادي توجیه وھذا – ذلك في                  العدل
إن : ومعلوم ، الناس بین القضاء لمقام يتصدون لمن ضرورية العدالة ُمراعاة إن                أي
يعني فھذا عادالً المرء يكون ولكي ، النسبیة المفاھیم من ھي والعدالة              العدل
األشیاء كل في ويجري ، ونسبي ظني اإلفتراض وھذا ، احداً يظلم ال إنه                إفتراضاً
في المتیقن والقدر ، والنزاھة والدراية والكفاءة العلم نسبیة في كجريانه             األخرى
ذلك ُيراعون األمر لھذا المتصدين جعل و ، الحكم في العدل تحصیل على ُيركز                النص
الطائفي أو القبلي باإلنتماء لھا دخل ال مستقلة قیمة والعدل ، يستطیعون ما               قدر
لم والنص ، موضوعیاً مناطاً العدل في المعتبر المناط كون يعني وھذا ، الحاكم                للفرد

 يذكر لنا قريش من قريب أوبعید .
كالم ھو ، مطلق نحو على - الشورى - عن فالكالم : الثاني النص في                 وأما
تتطلب التي المسائل وفي ، لذلك أھل ھم من مع التشاور ضرورة في               إستحساني
فھناك المشاورة معنى في وأما ، كذلك إرشادي فیه واألمر ، ذلك تستوجب               أو
لھا دخل وال ، ونسبیة عامة شروط وھي ، معھم نتشاور بمن تجب موضوعیة                شروط
عبدهللا بن محمد من والبعد القرب إن كما ، ال أم قرشیاً معه الُمتشاور كون                 في
وإمتناع باألوامر وإلتزام ووالء إنتماء قرب ھو إنما ، نسبیاً قرباً لیس والرسول               النبي
خصوصیة وال ، والشعوب األقوام أي ومن الجمیع يتساوى ذلك وفي ، النواھي               عن
موضوعیة بشروط يرتبط هللا واألمرعند ، ذلك في أخر على لرجل وال أخر على                لطرف



وأما ، فیھا المتنازع األمور في الحل بمثابة لتكون بالشورى األمر وجاء ،               نسبیة
في اإللتباس منع يمكنه ما كل يشمل عام معناً فھو : النص في الشورى                معنى
، فیه الملتبس ھذا من كنوع - الحكم - مسألة في نبحث إننا وبما ، الصلة ذات                   األمر
العقل تكوين في يساھم الذي الفعل بمثابة تكون لكي الشورى تجب             لذلك
الفقھاء بعض لدى نزوع جرى ، عمل كمشروع به التمسك من وبدالً ،               السیاسي
حكاماً يكونوا أن في و الحكم في التفويض أو الحق لتابعیھم ُتعطي ، بدائل ُصنع                 في

. 
- قريش من األئمة - : هللا لرسول عنوًة نسبوه الذي الخبر في واضحاً بدى األمر                  ھذا
جھد وقد ، - حصراً قريش من الخلفاء الحكام - كون وجوب بذلك يعنون وھم ،                
اإلسناد صحیح خبر إنه لنا لیقول ، الخبر ھذا إسناد صحة إثبات في كعادته                اإللباني
إشكالیة ذاتھا بحد ھي الروائي السند مسألة إن والحق ] : به التمسك يجب                ولذلك
في األصل إن - : القائل بالمبدأ نتمسك نحن ولھذا ، ودقتھا األخبار سیر في                 تحكمت
الكتاب وافق فما ، - له مخالفته وفي هللا لكتاب موافقته في ھو ال أو الخبر                  صحة
ھي وتلك ، الجدار عرض به وضربنا رددناه خالفه وما وأعتمدناه به أخذنا               المجید
الخبر مضمون في التدقیق ذلك ويعني ، لألخبار قراءتنا في نعتمدھا التي              القاعدة
، عندنا شیئاً يعني ال الروائي السند ألن ، ورواته أسانیده صحة في ولیس                ومعناه
عن نبتعد ذلك وفي - إلتقطھا وجدھا إينما المؤمن ضآلة الحكمة – : بأن نؤمن                 ألننا
والوالءات اإلنتماءات بحسب تكون التي وتقسیماته وتعقیداته الروائي          السند
ويكون ، مذھبھم على يكون ما ھو قوم عند الصدوق فالرواي ، والطائفیة               المذھبیة
كان إذا الرجال بكتب نعرفه ال الحال مجھول ھو أو به ُيعتد ال أو الحديث يضع                  كذاباً
الدائرة من والبعد بالقرب مرتبط الروائي فالسند ھنا ومن ، الُمخالف مذھب              على
السند مشقة ترك علیه والموضوعیة الحیادية يريد فمن ولذلك ، إلیھا ينتمي              التي
فالمشكلة ولھذا ، [ المجید الكتاب خالف بما أو وافق بما والتمسك جانباً               الروائي
تلك ، المجید الكتاب نصوص مع يتعارض الخبر ھذا إن أوغیره ھو إلیھا يلتفت لم                 التي
ويتولى الناس يتقدم بمن توفرھا يجب موضوعیة شروطاً لنا قدمت التي             النصوص
معلوم وماھو ، تحتمل ال ما النصوص تحمیل يجوز ال المجال ھذا وفي ، أمرھم                 شأن
كما ، - السماء رسالة نزلت أجله من الذي السبب لیست قريشاً إن - :                 بالضرورة

 وإنھا لیست المدار الذي من خالله تدورفي فلكھا أحكام رسالة السماء أو تتعین :
وفاة بعد أنتشرت التي القبلیة العصبیة صنعتھا - اإلسالم في الحكم إشكالیة –               إن
الخطاب وظف ، بإمتیاز سیاسیاً كان الذي بكر أبي ذلك تبنى من وأول ،                النبي
كانت : قال عندما الخطاب بن عمر إلیه تنبه ما وھذا ، السیاسة لخدمة                الديني
على األساس في قامت بكر أبي خالفة إن يعني [ شرھا هللا وقى فلتة ]                 خالفته



علي ردھا وقدر ، ُمدعاة أحقیة ھي قريش في الخالفة أحقیة إن ، مفاھیمي                خطأ
 بن أبي طالب في قوله السابق لقد : – تمسكتم بالشجرة وأضعتم الثمرة - .

في الصريح النص غیاب في بدأت حین بدأت ، - اإلسالم في الحكم إشكالیة -                 إن
فیه دخل وال إنساني شأن ھو الحكم شأن إن ھذا ويعني ، علیھا المجید                الكتاب
فیما أحراراً الناس هللا ترك لماذا نفھم ذلك ومن ، ذلك في الدينیة للنصوص أو                 للدين
قدم بل ، سائب نحو على األمر هللا يترك لم نعم ، ؟ لھم صالحاً يرونه وفیما                   يختارون
الحكم أمر يتولى بمن الزمة أعتبرھا موضوعیة وشروط محددات جملة            للناس

 والقیادة .
ھذه في الالزم الموضوعي وھوالشرط ، والحرية باإلرادة يرتبط مفھوم ھو : اإلختیار               و
بالمطلق الموضوعیة والشروط ، وإماما خلیفة لھم يكون الناس ينتخبه ومن ،              العملیة
ولكنھا ُملزمة فھي ، اإلعتبار بحسب تكون فیھا والنسبیة ، - نسبیة مفاھیم -                ھي
ذلك مادام المنتخب طاعة وجوب به نعني واإللزام ] ، المطلق في صحیحة               لیست
المفاھیم إنطباق عدم لجھة - صحیحة لیست وھي ، [ تامین وحرية بإرادة               تم
إستحالة بمعنى ، حقیقیاً اليكون واإلختیار ، نحو وعلى - بالواقع علیھا              والشروط
المتیقن القدر إنما ، ُأنتخب من لدى تام نحو وعلى الواجبة الصفات جمیع               تحقق
باإلجماع - أصولیاً علیه ُيطلق الذي وھذا ، - له األكثرية إنتخاب جھة من -                 يكون
ووفقاً سارياً مادامه أو ، المسألة ھذه في حصل إن حجة يكون والذي ، -                 الُمحصل

 لرأي الجماعة - األكثرية - .
لمن إنتخابھم لجھة ويعود ، [ الناس لرأي يعود األمر ھذا تولي في فالمالك ]                 إذن
ھو والذي ، - الناس رأي - معنى من نفھمه ما وھذا ، المقام لھذا صالحاً                  يرونه
بكر أبي قاله ما إن ھذا ويعني ، - سوآه حجة وال - الشأن ھذا في الوحیدة                   الحجة
ينبغي ما على لیس ، الحكم في غیره على القرشي تقديم : في السقیفة                يوم
بكر أبي فتحه سیاسي باب سوى لیس لوجدناه جیداً تأملناه ولو ، وعقالً               شرعاً
كان الذي القبیلة لحكم عودة ھو قل أو ، السلطة على التنافس من األنصار                لطرد

 سائداً في الجاھلیة وقبیل عھد النبوة والرسالة .
له وحدد وكرسول كنبي بصفته عبدهللا بن محمد لنا قدم المجید الكتاب إن ومعلوم ]               
في دوره لیمارس المجید الكتاب دعاه وقد ، - ونذيراً بشیراً – يكون أن أشھرھا                 مھام
نفساً هللا ُيكلف ال - إذ والمستطاع الممكن بحسب و - والنھي األمر - خالل من                  ذلك
بل ، - علیكم حاكم إني حوله لمن يقل لم - : الرسول حیاة دورة وفي ، - وسعھا                     إالَّ
صفة والرسول ، شيء كل في والجبر اإلكراه نفي في الرسالة إلیه دعت بما                تمسك
تخرج ال الصفة وھذه ، بالوحي ترتبط ألنھا يرغب أو يحب لمن توريثھا يمكن                ال
: الرسالة قالت ولھذا الناس عن تمیزه وال ، اإلنسانیة طبیعته و آدمیته من                الرسول
ال الصفة ھذه ألن ، حاكماً إالَّ محمد وما تقل ولم - .. رسول إالَّ محمد وما –                  



اإلرشاد ھو علیه تدل ما واكثر ، ھي حیث من تستلزمه وال الحكومة               تستوجب
تقول فحین ولذلك ، إرشادي غالبھا في الرسالة وأحكام ، والتعلیم والتربیة              والھداية
الرسول ُيعلمه كان ما إلى إشارة فھي - أعقابكم على إنقلبتم مات أفإن -                الرسالة
معلم ھو الرسولیة صفته في وألنه ، أتباعه الرسول به يحكم كان ما ولیس ،                 ألتباعه
لفكرة رد المعنى وھذا ، بعینھا لقبیلة أو ألحد خصوصیة ال رسولیته وفي ،                للجمیع
من األئمة أو الخلفاء - : القائل للخبر ورد ، الديني الحكم في السلطانیة                التوارث
يعني ال الرد وھذا ، - عشر أثني بعدي من الخلفاء - : القائل للخبر ورد ، -                    قريش
إن ، اإلسالم في األصل أن على للتأكید ھو بل ، أحد شأن من التقلیل أو                  اإلنتقاص
المسؤولون وھم ، منھم المنتخب ألنه ، ومنھم بینھم من للناس ھو الحاكم               يكون
، - منكم األمر وأولي - قوله معنى من نفھمه الذي وذلك ، [ وإنتخابه إختیاره                  عن
أنتم بل علیكم مفروضاً لیس و ، - منكم - قوله بدلیل تنتخبون من صیغة في                  الواردة
حتى المجید الكتاب عممه قد اإلتجاه وھذا وسطكم من منكم ھو ، تنتخبونه               من
- [ أنفسكم من رسول جاءكم لقد ] : قوله في كما والرسل لألنبیاء إختیاره                 في

 التوبة 128 - وقوله : - [ ھو الذي بعث في األمیین رسول منھم ] - الجمعة 2 - .
المجید الكتاب نصوص أسُتبدلت حینما بدأت – اإلسالم في الحكم إشكالیة -              إن
تبرير أجل ومن ، والسلطان الخلیفة خدمة في أشتغلوا رواة وضعھا أخبار              بمجموعة
ذلك وإلى - باألخبار المجید الكتاب نصوص بنسخ أي - بالنسخ قالوا اإلستبدال               ھذا
وھذا ، هللا كتاب نصوص على حاكمة األخبار من جعلوا حین ، مشھورين فقھاء                ذھب
دوام وفي ، الخلفاء الحكام بھا ينتفع التي الخطابات بعض تمرير أجل من كان                الجعل

 حكمھم .
وأخالق قیم دين اإلسالم ألن وذلك ، اإلسالم في حكم نظرية توجد ال               نعم
في حكم نظرية وجود جدالً أفترضنا ولو ، ذلك من شيء فیھا لیس               والسیاسة
خاللھا من الحاكم ألن - دكتاتورية – النظرية تلك تكون أن يقتضي فھذا ،                اإلسالم
طبیعته في والحكم ، ومرفوض ممنوع وھذا � ظالً يكون أو هللا بأسم حاكماً                يكون
ممارسة عن : عبارة ھو إنما ، القديمة المدوناة به توحي وكما المجردة               الموضوعیة
السلمي والتبادل اإلختیار على تقوم ، وشروط ضوابط ضمن اإلنسان بھا             يقوم
اإلرادة صاحب الشعب ھو فیھا الفعلي والحاكم ، أحقیات أو تفضیل دون من               للسلطة

 في اإلختیار وفي التقديم والتأخیر ....
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