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»إن األمر ما اؤتمر فيه، أما الملك فهو ما غلب عليه بالسيف«

أبو موسى األشعري

اأ/ ال�س��لطة - الروؤي��ة والم�س��روعية: ترد ف��ي القراآن الكري��م عدة مفردات فهمه��� الم�شلمون 
الأوائل – فيم� يبدو – ب�عتب�ره� مف�هيم الت�أ�شي�س ل�شلطتهم وم�شروعيتهم في ظل الر�ش�لة النبوية 
الجديدة. والمفردات المعنية هن� هي: الإظه�ر والتمكين, وال�شتخالف, والتوريث, والوعد.

1/ اأم��ا االإظه��ار في��رد في القراآن الكريم بمعن��ى الن�شرة والغلبة على م� ع��داه. ويتكرر ثالث 
م��رات ب�ل�شيغة نف�شه� )في �شور: التوبة/ 33, والفتح/ 28, وال�شف/ 9(:     ژٺ  ٿ   ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ...ژ . وق��د فه��م الم�شلم��ون الأوائل من 
ذل��ك اأنهم �شي�شيطرون على الأر�س التي ب�أيدي اأتب�ع الدي�ن���ت ال�ش�بقة, كم� اأن دينهم �شيعلو 
ويظه��ر على الدي�ن�ت الأخرى. ففي كلمة يق���ل اإن عمر بن الخط�ب ا�شتحث به� العرب على 
اللح�ق ب�لمثنى بن ح�رثة ال�شيب�ني لقت�ل الفر�س ب�ل�شواد, يقول عمر)1(: »�شيروا في الأر�س التي 
وعدكم اهلل اأن يورثكموه� في الكت�ب؛ ف�إنه ق�ل: ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ...ژ وعندم� 
اأراد قتيب��ة بن م�شلم الب�هلي والي خرا�ش�ن )ع�م 96ه���/ 714م( اأن يقنع المق�تلين الغ�زين معه 
بم�شروعي��ة مق�تلة الت��رك ق�ل له��م)2(: »اإن اهلل اأحلكم هذا المحل ليعز دين��ه, ويذب بكم عن 

الحرم�ت ... ووعد نبيه الن�شر بحديث �ش�دق وكت�ب ن�طق؛ فق�ل: ژٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦژ.

2/ ويرد مفرد الوعي ب�شيغ مختلفة مرات كثيرة في القراآن)3(. وم� يعنين� هن� الآية التي تقول:

ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   ژڤ  
ڈ   ڈ      ڎ    ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ      چ   چ   چ   چ   ڃ  

)1(  حممد بن جرير الطربي )ت ٣10 ـه(، تاريخ الطربي: تاريخ األمم وامللوك، مج. 1 )د.م.، د.ت.(: 2160.

)2(  املرجع السابق، مج. 2: 1179.

)٣(  للمقارنة، انظر: حممد فؤاد عبد ابلايق، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم )د.م.، ]-199[(: 7٥٣-7٥٥.
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ژ      ژژ)1(, ويف�ش��ر الطب��ري )310/ 922م( ذل��ك في رواي�ت عن ال�شح�ب��ة والت�بعين ب�أن 
معن���ه)2(: »ليورثنهم اأر�س الم�شركين من الع��رب والعجم فيجعلهم ملوكه� و�ش��شته� كم� فعل 

بمن قبلهم ذلك«.

3/ ويرد مفرد التمكين مرات فيم� يت�شل ب�لأمم ال�ش�لفة: وب�أهل مكة. ويهمن� هن� م� ورد في  
الآية �ش�لفة الذكر: ژچ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ..ژ.

�)3(. وهو يرتبط ف��ي عدد من الآي�ت  4/ وي��رد مف��رد التوريث مرات كثيرة في الق��راآن اأي�شً
ب�ل�شتخالف. كم� يرتبط في اآي�ت واأح�ديث ب�لوعد والإظه�ر؛ من مثل الكلمة المن�شوبة لعمر 
اب��ن الخط�ب, والتي �شل��ف ذكره�؛ فقد ج�ء فيه�)4(: »�شيروا ف��ي الأر�س التي وعدكم اهلل في 
الكت���ب اأن يورثكموه�.. واهلل مظهر دينه, ومع��ز ن��شره, ومولٍّ اأهله مواريث الأمم..«. وفي 
رواي��ة عن ع�مر ب��ن �شراحيل ال�شعبي )104 ه�/ 722م( الت�بع��ي الم�شهور اأن العرب خ�طبوا 

الفر�س قبل واقعة الق�د�شية ق�ئلين)5(: »اإن اهلل قد اأورثن� اأر�شكم واأبن�ءكم واأموالكم...«.

5/ ويرد مفرد اال�س��تخالف ف��ي القراآن زه�ء اأربع ع�شرة مرة ب�شي��غ مختلفة.)6( ويت�شل منه� 
بمو�شوعن� ب�ش��كل مب��شر الآيت���ن: ژى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئژ؛)7( وژڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ...ژ.)8( وق��د فه��م الم�شلمون الأوائل من ذلك اأنه 
ك�ن م��ن ر�ش�ل��ة النبي ا�شتخالف العرب, وتوريثه��م الأر�س. فقد ق�ل �شعد ب��ن اأبي وق��س اأو 
ر�شل��ه قبل الق�د�شية لر�شتم ق�ئد جي�س ف�ر�س:)9( »اإن محمًدا ج�ء ب��شتخالف العرب, وتوريثهم 
الأر���س. ف���إن اهلل ابتعثن�, واهلل ج�ء بن� لنخرج من �ش�ء من عب�دة العب�د اإلى عب�دة اهلل, ومن �شيق 

الدني� اإلى �شعته�, ومن جور الأدي�ن اإلى عدل الإ�شالم«

)1(  »سورة انلور«، يف القرآن الكريم: اآلية ٥٥.

)2(  حممد بن جرير الطربي )ت ٣10 ـه(، تفسري الطربي: جامع ابليان عن تأويل آي القرآن، مج. 18 )د.م.، د.ت.(: 1٥9-1٥8. 

)٣(  عبد ابلايق، املعجم املفهرس: 749-748.

)4(  الطربي، تاريخ الطربي، مج. 2160:1.

)٥(  املرجع السابق، مج. 1: 2272-2271.

)6(  عبد ابلايق، املعجم املفهرس: 240-2٣9.

)7(  »سورة األعراف«، يف القرآن الكريم: اآلية 129.

)8(  »سورة انلور«، يف القرآن الكريم: اآلية ٥٥.

)9(  الطربي، تاريخ الطربي، مج. 1: 2226، 224٥.
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يقوم ت�شور الم�شلمين الأوائل اإذن ل�شلطتهم, وفتوح�تهم, وم�شروعيته� على اأنهم اأمة النبي 
الم�شتخل��ف عل��ى النبوة بعد اأن نزعت من بن��ي اإ�شرائيل, والم�شتخلف ف��ي الأر�س المنزوعة 
م��ن الفر�س والروم بمقت�شى ال�شتبدال الذي ي�شيب الظ�لمي��ن, المرتدين عن دين اهلل و�شرعته 
ومواريث نبوته)1(. ف�هلل م�لك الملك, يوؤتي الملك من ي�ش�ء, وينزع الملك ممن ي�ش�ء, ويعز من 
ي�ش�ء ويذل من ي�ش�ء)2(. وهذا – فيم�    يبدو - معنى ت�شمية الم�شلمين ل�شلطتهم الأولى بعد وف�ة 
النبي خالفة. فهم, اأي الم�شلمون, خلف�ء اهلل في الأر�س ورئي�شهم الذي يكلون اإليه القي�دة في 

مج�ل تحقيق الم�شروع الإلهي الذي نذرهم اهلل له هو الخليفة)3(.

ك�ن هن���ك من ق���ل: اإن الت�شمية  الأول��ى  اأو اللقب الأول لزعي��م الم�شلمين ك�نت: خليفة 
ر�شول اهلل. وقد اأجمع المت�أخرون من الفقه�ء والموؤرخين اأن معن�ه�: الذي خلفه اأو تولى الأمر 
)ال�شي��ش��ي( بعده. لكن هن�ك ن�شو�س مبكرة على قطع نقدية, وفي الم�ش�در الت�ريخية يرد فيه� 
لقب: خليفة اهلل. فيبدو اأن الت�شور الك�من في الح�لتين لي�س المعنى المتب�در, اأي المجيء عقبه؛  
ب��ل اإنه الق�ئم عل��ى الم�شروع الإلهي الذي اأوكل��ه اهلل ور�شوله اإلى الم�شلمي��ن في الأر�س. اأم� 
الن�شو���س ال�ش�لفة التي اأوردن�ه� عن هذا الت�شور فت�شتند اإلى كتب الموؤرخ والمف�شر الم�شهور 
محم��د بن جرير الطبري )310ه�/ 922م( من كتبه الثالث��ة: ت�ريخ الأمم والملوك, والتف�شير 
الكبير, واختالف الفقه�ء )كت�ب الجه�د(. والطبري مت�أخر ن�شبيًّ� لكنن� نعلم الآن اأنه ا�شتند فيه� 
اإل��ى ابن اإ�شح�ق )150ه���/ 922م( في كتبه: المبتداأ, والمبع��ث, والمغ�زي؛  وقد اخت�شره� 
اب��ن ه�ش�م )218ه���/ 833م( في ال�شيرة النبوية المعروفة. واب��ن اإ�شح�ق من تالمذة الت�بعين. 
� وبخ��شة اأن��ه ق�شى معظم حي�ته ب�لمدينة. ف�بن  ب��ل هن���ك من يقول: اإنه اأخذ عن ال�شح�بة اأي�شً
اإ�شح�ق لم ي�شطنع ذلك الت�شور مت�أثًرا بدولة الإ�شالم ال�شخمة في ع�شره؛ بل اأخذه عن �شيوخه 

اأواخر القرن الأول الهجري)4(.

)1(  قارن بدراسيت: اخلالفة وامللك – دراسة يف الرؤية األموية للسلطة، يف الفصل اثلاين من ـهذا الكتاب.

)2(  »سورة آل عمران«، يف القرآن الكريم: اآلية 26.

)٣(  فيما يتعلق برؤية موقع املسلمني مع األمم السالفة اليت استبدلوا بها؛ اكنت ـهناك نظرتان؛ األوىل ترى أن ـهذه "السنة" – ترسي ىلع املسلمني 
أيًضا فإن بدلوا وغريوا استبدل بهم. واكن ـهناك من قال: إن املسلمني ـهم آخر "األمم" قبل يوم القيامة. ظهر ذلك يف مثل األثر القائل: سيبلغ ـهذا 
ادلين ما بلغ الليل. ويف مثل: ال يزال قوم من أميت ظاـهرين ىلع احلق. ويف مثل قول احلسن ابلرصي )110ـه/ 728 م(: "أمتكم آخر األمم.. فال 
أمة بعد أمتكم وال نيب بعد نبيكم، وال كتاب بعد كتابكم! أنتم تسوقون انلاس والساعة تسوقكم"؛ للمقارنة، انظر: عبد اهلل بن مسلم 
ابن قتيبة )ت 276 ـه(، عيون األخبار، مج. 2، كتاب الطبائع واألخالق املذمومة؛ كتاب العلم وابليان؛ كتاب الزـهد، تراثنا )]القاـهرة[: املؤسسة 

املرصية العامة، ]196٣[(: ٣44. 

)4(  وجدت باملغرب قطعة من سرية ابن إسحاق نرشـها حممد محيد اهلل ثم سهيل زاكر. وقد رأى الفقهاء املسلمون فيما بعد أن "ادلولة" قامت بمعناـها 
الاكمل السيايس واإلداري باتلوازي مع ـهجرة الرسول إىل املدينة. افرتض ذلك املاوردي، وأبو يعيل، واجلويين، وابن مجاعة، وغريـهم. وأفرد أبو 
احلسن حممد بن أمحد بن مسعود اتللمساين )781ـه/ 1٣79م( ملسألة "دولة الرسول" كتابًا ضخًما مستقالًّ سماه: "ادلالالت السمعية ىلع ما اكن 
يف عهد رسول اهلل من احلرف والصنائع والعماالت الرشعية". نرشه أستاذنا ادلكتور إحسان عباس بدار الغرب اإلساليم، بريوت، )198٥(. وقد 
ذكر فيه ىلع سبيل املثال نواب رسول اهلل  عند غيابه عن املدينة، ووزراءه، وكتاب رسه، وحجابه، وخدمه، وحراسه، وصاحب عزنته )رمز السلطة 
الويح والرسائل األخرى، ورسله، وسفراءه، وعهوده، وأحداث مصلحاته، وعرفاءه، ىلع  اذلي اكن حيمل بني يديه(، وأمراءه ىلع احلج، وكتاب 
القبائل ويف املدينة، والرتامجة بينه وبني امللوك، وأمراءه ىلع انلوايح والغزوات، وقضاته، وقسام غنائمه، وحمتسبيه، وصاحب عسسه... إلخ. وقد 
اخترصه من بعض انلوايح وزاد فيه من نواٍح أخرى يف العرص احلديث املحدث املغريب الكبري حممد عبد اليح الكتاين، وطبع يف جمدلين باسم: 

"نظام احلكومة انلبوية  املسىم الرتاتيب اإلدارية". 
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ب/ الفتنة والدولة: هذه هي اأ�ش�س الم�شروعية العلي� للخالفة. وهذا معنى �شبق لقب خليفة اهلل, 
اأو خليف��ة ر�شول اهلل على اللقب الآخر: اأمي��ر الموؤمنين. ف�ل�شتخالف ا�شتخالف في الأر�س, 
وتج�ه الدي�ن�ت والأمم الأخرى. ويت�شمن ذلك مثاًل حق الفتح: لإخراج العب�د من عب�دة العب�د 
اإل��ى عب�دة رب العب�د. وحق ال�شيطرة: )الظهور والغلبة( من اأجل تطبيق �شريعة اهلل في الأر�س. 
لكن ال�شتخالف والفت��ح وال�شيطرة؛ كله� تبقى تج�ه الخ�رج, ول تتن�ول م�ش�ألة تنظيم الأمة, 
اأو تحوله��� اإل��ى جم�عة �شي��شية. والدول��ة؛ كم� هو معلوم تقوم في جم�ع��ة �شي��شية اأو مجتمع 
�شي��شي. والجدل الدائر منذ الربع الأول من القرن الع�شرين حول عالقة النبوة ب�لدولة, اأو الدين 
ب�لدول��ة؛ يترك��ز حول هذه الم�ش�ألة ب�ل��ذات؛  اأي هل اأن�ش�أ النبي دولة اأو ه��ل ق�م اأي�مه مجتمع 
�شي��ش��ي؟ فال خالف في اأن النبي ق�م ب�أعم�ل »دنيوية« كثيرة. لكن م� ال�شي��شي فيه� وم� الديني 
الخ�ل�س؟ اإن الغزوات والغن�ئم وتوزيعه�, وتق�شيم الأر�س المفتوحة اأو اإبق�ءه� ب�أيدي فالحيه� 
ل�ش�ل��ح الم�شلمين؛ كل ذلك اأعم�ل دنيوية ج�نبه��� ال�شي��شي العملي ظ�هر؛ لكن هل ك�ن ذلك 
كل��ه من مقت�شي�ت الدين والدع��وة, اأو اأنه ك�ن بداية لتنظيم�ت موؤ�ش�شية في مجتمع �شي��شي في 
طريق��ه للتك��ون؟ اإن المعروف اأن الفقه�ء المت�أخرين من اأهل ال�شن��ة والجم�عة اعتبروا ال�شلطة 

ال�شي��شية من التدبيرات والم�شلحي�ت, واعتبروا ال�شيرورة اإليه� اجته�ًدا ولي�س اأمًرا تعبديًّ�. 

بينم��� اعتبرت ال�شيعة الإم�مية والإ�شم�عيلية الإم�م��ة اأ�شاًل من اأ�شول الدين. لكن ذلك كله 
لم يكن خالًف� على م�شروع »الدولة« بحد ذاته. ف�لطبري �شني, والروؤية التي عر�شه� لم�ش�ألتي 
التوري��ث وال�شتخ��الف ل خالف حوله� بين ال�شنة وال�شيعة و�ش�ئ��ر الم�شلمين. اإن م� اختلف 
في��ه فقه�ء ال�شنة وال�شيعة و�ش�ئر الم�شلمين هو موقع الزع�مة ال�شي��شية من م�شروع الأمة )الملة, 
النحل��ة( الع�م. فقد راأت ال�شيعة اأواخر القرن الأول الهجري اأن الإم�مة من مقت�شي�ت الدين اأو 
�شرورات��ه بمعنى اأنه ل قي�م للدين بدونه�, اأي اأن الدي��ن يقت�شي ال�شلطة الق�ئدة؛ لأن الإم�م في 
ه��ذه النظ��رة ق�ئم على ال�شرع, ول ت�شتمر ال�شريعة في الع�لم بدون��ه. بينم� ظل الإم�م عند اأهل 
ال�شنة - في اأح�شن الح�لت - ح�ر�ًش� لل�شرع, ولي�س من مقت�شي�ته. كال الت�شورين ل يقت�شي�ن 
الدول��ة, اأي المجتمع ال�شي��شي في الأ�ش��س؛ لأن الإم�م ال�شيعي من�شوب من اهلل ور�شوله كجزء 
من الدين. و�شرورته الالحقة عند متكلمي وفقه�ء اأهل ال�شنة طبيعية م�شلحية �ش�أنه� لدى �ش�ئر 
الأم��م. وهذا ب�لإ�ش�فة اإلى حرا�شته� لل�شرع )ومع اأنهم نظروا طوياًل في القرنين الث�ني والث�لث 
لأنف�شهم ب�عتب�رهم حرا�س ال�شريعة ودع�ته�(. اأم� مهمته� الأ�ش��شية فهي �شي��شة الدني�, اأي »منع 
الن��س من التغ�لب« لكي ينتظم المع��س وتتحقق الم�ش�لح. ف�لخالف بين الطرفين خالف على 
مقت�شي���ت ال�شرعية الت�أ�شي�شية لالأمة, اأي على مقت�شي�ت الدين, ولي�س على الجم�عة ال�شي��شية, 
اأو �ش��رورة الدول��ة للدي��ن, اأو عدم �شروريته�؛ م��ع العتراف ب�أن الم�ش�أل��ة تحولت في بع�س 

ال�شي�ق�ت الالحقة اإلى حديث عن المهم�ت الدينية للدولة.
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 ومن المعروف اأن جم�ع�ت المحكمة الأولى )الخوارج( ج�دلوا في الع�م )39ه� اأو 40ه�/ 
660م اأو 659م( ف��ي �شرورة الزعيم ال�شي��ش��ي للم�شروع الإ�شالمي؛  من خالل �شع�رهم: ل 
حك��م اإل هلل! اأي اأنه��م ك�نوا م� يزالون يرون اأن الإ�شالم كدين ل يقت�شي اأو ل يحت�ج اإلى زعيم 
�شي��شي؛ ذلك اأنه م�شروع اإلهي يمكن لالأمة بمجموعه� اأن تقوم عليه في ظل اأحك�م اهلل. وك�ن 
هذا ت�شوًرا مث�ليًّ� غير عملي بدليل اأنهم ا�شطروا هم اأنف�شهم لختي�ر زعيم لهم في �شراعهم مع 
الإم���م علي, وهو عبد اهلل بن وهب الرا�شب��ي؛  لكنهم اأ�شموه فيم� بعد في نظريتهم عن ال�شلطة 
اإم�م القت�ل! بمعنى اأن �شلطته التنظيمية تنتهي بنه�ية المع�رك اأو الجه�د. ومع ذلك ف�إن الم�ش�در 
تذك��ر اأن الإم�م عليًّ� عندم� رد عليهم بم� يفي��د اأنه يرى �شرورة للدولة, ل للدين اأو اإنف�ذ حكم 
اهلل ف��ي الأر�س؛  بل لرع�ية ال�شئون الحي�تية للن��س؛  فقد ق�ل: »الحكم هلل وفي الأر�س حك�م. 
لب��د للن��س من اأمير بر اأو ف�جر, ي�شم ال�شعث, ويجم��ع الأمر, ويق�شم الفيء, ويج�هد العدو, 

ا وي�شتراح من ف�جر«)1(. وي�أخذ للقوي من ال�شعيف, حتى يريح برًّ

اإن كلم��ة الإم���م علي �ش�لفة الذكر, تعل��ن قي�م الدولة في ع�لم الإ�ش��الم الأول. والمعروف 
اأنه��� قيلت ف��ي خ�شم الحرب الأهلية )35-41ه���/ 656-661م( التي بداأت ب�لنزاع حول 
�شي��ش���ت عثم���ن بن عف���ن, الخليفة الث�لث. لكن مق�ل��ة الإم�م علي ل تعن��ي اأن الدولة بداأت 
يومه���؛  بل اإنه� تعني اأن الدولة اكتمل معن�ه� ب�كتم�ل ظهور المجتمع ال�شي��شي. وقبل الم�شي 
لتف�شي��ل ذلك يح�شن الرجوع قلياًل اإلى م� قبل خالفة عثم�ن. اإنن� نعلم اأن الر�شول  ق�م بعمل 
�شي��ش��ي ب���رز غير ذي طبيعة ديني��ة اأو اأن الدين اأو النبوة اأو ال�شتخ��الف؛ كل ذلك ل يقت�شيه. 
لق��د كتب »كت�ب« المدين��ة اأواخر ال�شنة الأول��ى اأو مطلع ال�شنة الث�ني��ة للهجرة )624م( بين 
المه�جرين والأن�ش�ر ويهود المدينة)2(. وهو كم� ج�ء في رواية - الذين يثبتون وقوعه)3( - يبداأ 
بمقدمة تقول: اإنه كت�ب »بين الموؤمنين والم�شلمين من قري�س, واأهل يثرب, ومن تبعهم فلحق 
به��م وج�ه��د معهم«)4(. وهو يعتبر ه��وؤلء - بمن فيهم اليهود -»اأمة واح��دة من دون الن��س. 

)1(  قارن بروايات خمتلقة للقول املنسوب لإلمام عيل، انظر: عبد الرزاق بن ـهمام الصنعاين )ت 211 ـه(، املصنف، حتقيق حبيب الرمحن األعظيم، 
مج. 1 )د.م.: املجلس العليم، 1970(: 1٥0؛ حممد بن يزيد املربد )ت 286 ـه(، الاكمل يف اللغة واألدب، مج. ٣ )القاـهرة: املطبعة األزـهرية، ]1920[(: 

206؛ عبد احلميد بن ـهبة اهلل بن أيب حديد )ت 6٥٥ ـه(، رشح نهج ابلالغة، مج. 2 )د.م.، د.ت.(: ٣07. 
)2(  نص الكتاب، انظر: عبد امللك بن ـهشام )ت 21٣ ـه(، السرية انلبوية، مج. 2 )د.م.، د.ت.(: ٥01-٥04؛ أبو عبيد القاسم بن سالم، كتاب األموال، حتقيق حممد عمارة 
)القاـهرة: دار الرشوق، 1989(: 290-297؛ حممد بن سعد بن منيع ابلرصي )ت 2٣0 ـه(، الطبقات الكبري، حتقيق عيل حممد عمر، مج. 1 )القاـهرة: مكتبة اخلانكي، 
2002(: 198. وعن ـهؤالء ومصادر أخرى، انظر: إسماعيل بن عمر بن كثري )ت 7٣4 ـه(، ابلداية وانلهاية، مج. ٣ )د.م.، د.ت.(: 224-226؛ حممد بن حممد بن سيد 
انلاس ايلعمري )ت 7٣4 ـه(، عيون األثر، مج. 1 )د.م.، د.ت.(: 198-199. وقد مجع رواياته وقارنها ووضعها يف سياقها، انظر: حممد محيد اهلل، معد، جمموعة الوثائق 

السياسية للعهد انلبوي واخلالفة الراشدة، ط. ٥، مصححة ومنقحة ومزيدة )بريوت: دار انلفائس، 198٥(: ٣9-41.

)٣(  ـهناك شكوك يف تارخيية »الكتاب« دلى بعض املحدثني املسلمني؛ ألنه لم يُْرَو بطريقة اإلسناد املعروفة دلى املحدثني. ويرى بعض املسترشقني 
أنه يتكون من قطع متناثرة مجعت فيما بعد؛  قارن ىلع سبيل املثال:

 William Montgomery Watt, Muhammad at Madina )Oxford: Clarendon Press, 1965): 198-208; Watt, Islamic Political
 Thought, The New Edinburgh Islamic Surveys )n.p.: Edinburgh University Press, 1987): 130-134; R. B. Serjeant, “The
Constitution of Madina”, Islamic Quarterly 8, no. 1, 2 )1964): 3-160;
أكرم ضياء العمري، جمتمع املدينة يف عهد انلبوة: خصائصه وتنظيماته األوىل: »حماولة تلطبيق قواعد املحدثني يف نقد الروايات اتلارخيية« )املدينة 

املنورة، 198٣(: 107 وما بعدـها. 

)4(  ابن ـهشام، السرية انلبوية، مج. 1: ٥01-٥04؛ ابن سالم، كتاب األموال: 290-207.
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ف�لمه�جرون من قري�س على ربعتهم يتع�قلون بينهم, وبنو عوف على ربعتهم يتع�قلون مع�قلهم. 
واأن الموؤمني��ن ل يترك��ون مفرًح� بينه��م اأن يعطوه ب�لمعروف في فداء اأو عق��ل, واأن الموؤمنين 
اأيديه��م على من بغى منهم اإثًم� اأو عدواًن�...« و»اأنه م��ن تبعن� من يهود ف�إن له الن�شر والأ�شوة, 
واأن �شل��م الموؤمني��ن واحدة. واأن يهود بني عوف اأمة مع الموؤمني��ن؛ لليهود دينهم وللم�شلمين 

دينهم...«.

هذا الن�س الخطير يعلن قي�م جم�عة �شي��شية ولي�س جم�عة دينية. واإل فم� معنى وجود يهود 
بينه��م؟ ول �شك اأن النب��ي ك�ن هو الزعيم له��ذه الجم�عة ال�شي��شية لي�س لأن��ه نبي؛ ف�ليهود ل 
يعترف��ون بنبوت��ه؛ بل لأنه رئي�س تل��ك المجموع�ت القبلية والجتم�عية الت��ي ذكره� الكت�ب. 
والن���س يت�شمن ف�شاًل عن ذلك ج�نًب� ق�نونيًّ��� ت�شريعيًّ� داخليًّ�, كم� يت�شمن حديًث� عن العالق�ت 
الخ�رجي��ة له��ذه »الأم��ة« الم�شتقلة الق�ئمة »م��ن دون الن����س« يتمثل ف��ي اأن �شلمهم واحد, 
�. وهكذا يكون الكت�ب تع�قًدا د�شتوريًّ� ي�شبه م� نعرفه في  ويقت�شي ذلك اأن حربهم واحدة اأي�شً
المجتمع���ت ال�شي��شية الحديثة, ل في الملكي�ت الوراثية اأو الإمبراطوري�ت القديمة. و�شحيح 
اأن الن���س ه��ذا ل يعني اأن الدولة من مقت�شي�ت الدين؛ لك��ن هذا     الن�س - واأقول مرة ث�نية اإن 
�ش��ح - يرجع قي�م الدولة والنظ�م ال�شي��شي بل والمجتمع ال�شي��شي اإلى العهد المدني من دعوة 

الر�شول.

وق��د جرى جدل ف��ي م�هية ت�شرف اأبي بكر تج���ه المرتدين اأو من �شم��وا بذلك بعد وف�ة 
الر�ش��ول مب��شرة. فقد قيل ت�رة: اإنه عمل دين��ي اقت�ش�ه عدم التفرقة بين »ال�شالة والزك�ة«؛ لأن 
المرتدي��ن امتنعوا عن ت�أدية اأم��وال الزك�ة للخليفة الجديد. وقد اأق�شم اأبو بكر اأن يق�تل من فرق 
بي��ن ال�شالة والزك�ة. كم� اأعلن اأنهم »لو منعوا عق���ًل ك�نوا يوؤدونه لر�شول اهلل لق�تلتهم عليه«. 
وقيل طوًرا: اإنه عمل �شي��شي من اأعم�ل الدولة, التي يتمرد عليه� رع�ي�ه� ول يقت�شيه الدين. لكن 
م��� ل��م ي�ش�أله اأحد: لم�ذا اأط�ع ال�شح�بة اأب� بكر في قت���ل المرتدين رغم خالفهم معه في الراأي 
حول الم�ش�ألة؟ اإن الوا�شح اأنهم ك�نوا يعتبرونه زعيمهم ال�شي��شي, اأي رئي�س دولتهم. ولذا راأوا 
واجًب� عليهم اأن ينفذوا اأوامره بمقت�شى بيعتهم له, واإن لم يكن ذلك )اأي قت�ل المرتدين( عماًل 
دينيًّ��� من اأعم�ل الدعوة)1(. وتبقى هن� ال�شعوبة الن�جمة عن مق�يي�س التفرقة بين م� هو ديني وم� 
ه��و �شي��ش��ي دون اأن يعني ذلك طبًع��� اأن الدين والدولة واحد. فال �ش��ك اأن الزك�ة عمل ديني, 
اأو فري�ش��ة, اأو �شعي��رة دينية؛ وقد ك�نت كذلك في اأذه�ن الن��س اآنذاك بمقت�شى القراآن. لكن لم 

)1(  قارن ىلع سبيل املثال: الطربي، تاريخ الطربي، مج. 1: 187٣-1876؛ حممد بن عمر الواقدي )ت207 ـه(، كتاب املغازي، حتقيق مارسدن جونس، 
ط. ٣، مج. ٣ )بريوت: اعلم الكتب، 1984(: 600 وما بعدـها؛ أبو القاسم عيل بن احلسن بن ـهبة اهلل بن عبد اهلل بن احلسني بن عساكر )ت ٥71 ـه(، 
اتلاريخ الكبري، مج. 1 )د.م.، د.ت.(: 42٣ وما بعدـها؛ إيلاس شوفاين، حروب الردة: دراسة نقدية يف املصادر )بريوت: دار الكنوز األدبية، 199٥(: 
"ادلولة" يف اعلم اإلسالم،  99-142، 197-21٥. ويه ترمجة عن اإلجنلزيية ألطروحة صدرت اعم 199٥. ويريد بعض املسترشقني تأخري ظهور 
ن ادلولة اإلسالمية"، جملة االجتهاد 4،  بمعناـها احلديث إىل حنو قرن بعد وفاة الرسول؛ قارن بمقالة Fred Donner، انظر: فرد دونر، "تكوُّ

العدد ض٣ )خريف 1991(: 67-9٣.
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تكن هن�ك �شرورة دينية لأدائه� لأبي بكر الذي اخت�ره اأهل المدينة لزع�متهم. ف�لط�عة هن� عمل 
�شي��ش��ي بحت بمقت�شى التع�قد بين المدنيين )م��ن المه�جرين والأن�ش�ر(, واأبي بكر. وقد عبر 
عن ذلك ال�ش�ع��ر البدوي المعروف الحطيئة )جرول بن اأو�س( الذي ك�ن بين المرتدين عندم� 

ق�ل:

في�� لعب��د اهلل م�� لأبي ب�ك�ر اأطعن� ر�شول اهلل م� ك�ن بينن�    

وتلك لعمر اهلل ق��شمة الظهر اأيورثه� بكًرا اذا م��ت بع�ده    

وق�م عمر بن الخط�ب اأي�م خالفته الطويلة ن�شبيًّ� )ع�شر �شنوات( ب�أعم�ل �شي��شية كثيرة )غير 
الفتوح�ت التي يمكن تف�شيره� دينيًّ�!( لكن اأكتفي هن� بثالثة اأمور له� دللته� الوا�شحة.

اأوله��ا: تلقيبه نف�ش��ه ب�أمير الموؤمنين؛ اإذ يق���ل اإنه اأول من اتخذ هذا اللق��ب. والإم�رة عمل 
�شي��ش��ي ب�لدرجة الأولى. وثانيها: ف�شله بنف�شه اأو ع��ن طريق ق�ش�ته في الخ�شوم�ت بين الن��س, 
وت�شليم الن��س له بذلك. ول معنى لذلك اإل اأن الرعية ك�نت تعتبره الق�ئم على اأمور العدالة, اأي 
اأنه يملك حق القه��ر اأو م�شروعيته. والقي�م على العدالة حق تحتكره ال�شلطة ال�شرعية )الدولة( 
بمقت�ش��ى ت�شليم الن����س له� بذلك اأحبوا اأم كره��وا. مع اأنن� نعلم بيقي��ن اأن عمر لم يكن يملك 
الأجه��زة والأدوات ال�شروري��ة لإخ�ش�ع, واإنف���ذ الأحك�م؛ لذا ف�لط�عة ل��ه ك�نت ق�ئمة على 
الإح�ش����س القوي بم�شروعية ال�شلطة التي يم�ر�شه�. وثالثها: اإن�ش�وؤه ديوان العط�ء. ومعنى ذلك 
اإق�م��ة جه���ز اإداري ل�شت�شف�ء ال�شرائب )الخ��راج, والجزية, والع�ش��ور(, وتوزيعه�. وف�شاًل 
ع��ن اأن ذل��ك لي�س عماًل دينيًّ�؛ ف�إنه الدليل الأوقع على اتج���ه »الدولة« بمعن�ه� المتع�رف عليه 
لالكتم�ل. وم� يق�ل عن اأن الفكرة م�أخوذة عن الدول التي ك�نت ق�ئمة في ذلك الع�شر ل ينفي 
اأن ذل��ك الجه���ز الإداري من اأهم ال�شواهد عل��ى وجود الدولة اأي�مه, ولو ع��ن طريق ا�شتع�رة 

الأجهزة, والنم�ذج الموجودة في بيئة الت�ريخية وال�شي��شية اآنذاك)1(.

ح��دد الإم�م علي في الن�س �ش�لف الذكر »�شروري�ت« ال�شلطة )بل في الحقيقة الدولة( عن 
طري��ق تحديد مهم�ت اأميره� اأو رئي�شه�)2(. فق�ل: اإنه� تتمثل في الحيلولة دون تردي المجتمع 
ف��ي نزاع�ت ع�مة )ي�شم ال�شع��ث, ويجمع الأم��ر(, والإ�شراف على العدالة ف��ي توزيع الثروة 
)يق�ش��م الفيء(, ورع�ية ال�شلط��ة الق�ش�ئية )ي�أخذ للقوّي من ال�شعي��ف(, والدف�ع عن اأر�شه�, 
وكي�نه��� )يج�هد العدو(. وحدث ذلك في وقت تجلى فيه للمرة الأولى »المجتمع ال�شي��شي« 
بو�شوح. فقد اأعلنت القوى الجتم�عية/ ال�شي��شية ب�أ�شم�ء �شي��شية بحتة لي�شت قبلية اأو من�طقية 

)1(  ظهرت يف احلجاز يف القرن اثلاين اهلجري جمموعة من الفقهاء الكبار ال تعترب احلرب اهلجومية جهاًدا، وال تراـها من رضورات ادلين؛ قارن 
باالستعراض اذلي قامت به دوروتيا كرافولسيك يف مقاتلها، انظر: دوروتيا كرافولسيك، »نظرة يف احلركة اتلارخيية أليديولوجيا اجلهاد يف االسالم«، 

جملة االجتهاد ٣، العدد 12 )صيف 1991(: 118-12٣. 

)2(  قارن عن ذلك مقال F. Donner السالف اذلكر واملرتجم، انظر: دونر، :تكون ادلولة اإلسالمية:: 67-9٣. 
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اأو ت�ريخي��ة؛ فقيل: ال�شيعة اأو �شيعة عل��ي, والعثم�نية, والمحكمة, والمعتزلة الأوائل. وم� ك�ن 
الختالف على »م�شروع الأمة« اأو على هويته� الدينية. بل اإن الظالل الدينية التي ك�نت تحيط 
ببع���س الأح��داث �شرع�ن م� تتجلى ع��ن معنى �شي��ش��ي اأو اجتم�عي ذي بع��د �شي��شي. فحتى 
م�شطل��ح »الفتنة« ذي الظالل الدينية, الن�جمة عن بع�س ن�شو���س القراآن؛ �شرع�ن م� يفهم في 
�شي�ق�ت��ه ب�عتب�ره »الحرب الأهلية« ب�لمعنى المعروف له� حت��ى اليوم. ف�لفتنة تلك اأعلنت عن 
ظه��ور المجتمع ال�شي��شي في الإ�ش��الم الأول ب�شكله الك�مل, وقواه المت�ش�رعة, اأو المتن�ف�شة. 
ف�ل�شيع��ة ه��م اأولئك الذين تحزب��وا لعلي. والمحكم��ة )الذين �شموا فيم� بع��د ب�لخوارج( هم 
اأولئ��ك الذين اأقلقهم ظه��ور الدولة, اأو ج�نبه� القه��ري القمعي؛ فراأوا اأن الدي��ن ل يقت�شيه�؛ 
ولج�أوا لعهد النبي, وال�شيخين ب�عتب�ره العهد الذي لم يكن فيه �شلط�ن ق�هر من وجهة نظرهم. 
وك�ن��ت الأمور على م� يرام على الرغم من ذل��ك, اأو ب�شبب ذلك. والعثم�نية هم اأولئك الذين 
راأوا اأن عثم���ن قتل مظلوًم�, واأنه لبد من الث�أر له؛ ث��م ا�شتغلهم مع�وية ل�ش�لحه. والمعتزلة هم 
اأولئ��ك الذي��ن راأوا اأن الأمر اأمر حرب اأهلي��ة, ولم ي�شتطع علي اأن يقنعه��م )رغم قول اأكثرهم 
ب�شرعيته( ب�لم�ش�ركة ف��ي »�شفك الدم�ء« ف�عتزلوا كل الأطراف المتن�زعة. وك�ن الخالف في 
الأ�ش��س على حدود ال�شلط���ت ال�شي��شية لأمير الموؤمنين )ال�شراع حول خالفة عثم�ن, وقبول 
عل��ي للتحكيم(. ثم ا�شتجدت م�ش�ألة �شرعي��ة اأمير الموؤمنين )اأي كيفية و�ش��ول اأمير الموؤمنين 
لل�شلطة(. وظهرت اأخيًرا ق�شية الجم�عة القر�شية )اأو غير القر�شية( التي يحق له� التر�شح لإم�رة 
الموؤمنين. ولم تظهر كل هذه الق�ش�ي� دفعة واحدة. كم� اأنه من ال�شعب تحديد الزمن الحقيقي 
لتف�ق��م م�ش�ألة ال�شرعية ال�شي��شية. واإن قيل اإنه� ب��داأت مع تن�شيب مع�وية ابنه وليًّ� للعهد واإن لم 
ي�شمه بذلك. لك��ن يمكن القول: اإن هذه الم�ش�ئل الثالث ك�نت هي ال�شغل ال�ش�غل للمجتمع 
ال�شي��ش��ي, والديني في الق��رون الهجرية الثالثة الأول��ى حتى قي�م »الدول��ة ال�شلط�نية«. وقبل 
النتق�ل لمن�ق�شة م�ش�ئل الجتم�ع ال�شي��شي هذه؛ اأود اأن اأ�شير اإلى اأن الخالفة )اأي الم�شروعية 
العلي���, اأو الت�أ�شي�شي��ة( لم تكن محل ن��زاع اآنذاك, ول فيم� بعد. كم��� اأن الم�ش�ئل الثالث التي 
ذكرته��� ل��م تكن على الدرجة نف�شه� م��ن الأهمية, اأو اأن النق��س ح��ول بع�شه� اتخذ م�ش�رات 
ديني��ة عق�ئدية �شوف اأعر�س له� هن���. ففيم� عدا الخوارج – الذين م� لبثوا اأن �شعفوا – م� ع�د 
اأحد للت�شكيك في حق قري�س ب�أن يكون اأمير الموؤمنين منه�. كم� اأن حق اآل البيت في الأمر عبر 
�شل�شل��ة الأئمة خرج من النق��س ال�شي��شي اإلى الجدل الدين��ي فيم� بعد. وبذلك بقيت م�ش�ألت�ن 

اثنت�ن في �ش�حة ال�شراع ال�شي��شي: م�ش�ألة م�ش�در �شرعية اأمير الموؤمنين, وحدود �شلط�ته.

ج/ ق�س��ايا االجتماع ال�سيا�س��ي في االإ�س��الم: �شبق اأن نبهت اإلى الظ��الل, والأغطية الدينية التي 
يتخذه� ال�ش��راع ال�شي��شي في ع�لم الإ�شالم الثق�في, ومج�ل��ه ال�شي��شي. لكن تلك الأردية من 
ال�شف�فية؛ بحيث ي�شهل تمييز خطوطه� ال�شي��شية, والجتم�عية عن تلك التي تتخذ لحمة دينية, 
اأو عقدية بحتة. هكذا تلب�س ق�شية »�شرعية ال�شلطة« اأو كيفية الو�شول اإليه� اإذن لبو�ًش� دينيًّ�؛ اإذ 
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� اإلى  ت��دور في اإط�ر م�شطلح�ت ثالثة؛ اثن�ن منه� قراآني�ن, والث�لث يمكن اإرج�عه ب�لمعنى اأي�شً
القراآن. وهذه الم�شطلح�ت المترادفة هي: ال�شورى, واأولو الأمر, والجم�عة.

اأم� الم�شطل��ح الأول فهو قراآني. وقد ا�شتهر في ع�شر ال�شح�بة حين اأطلق على ال�شتة الذين 
يق���ل اإن عمر ر�شحهم وه��و على فرا�س الموت بعدم� طعنه اأبو لوؤل��وؤة المجو�شي خالل �شالة 
الفج��ر, ليخت�روا من بينهم واحًدا منهم لإم�رة الموؤمني��ن, يب�يعه الن��س من بعده؛ ف�شموا »اأهل 
ال�ش��ورى«, اأو »اأ�شح���ب ال�شورى«. وظهر م��رة اأخرى على الم�ش��رح ال�شي��شي حين طلب 
مع�وي��ة ف��ي خم�شيني�ت الق��رن الأول الهجري من الن����س اأن يب�يعوا لبنه م��ن بعده؛ ومن غير 
�ش��ورى؛ ثم ا�شتخدم اأخيًرا في الج��دل ال�شي��شي بعد موت يزيد بن مع�وية والخالف حول من 
يخلف��ه, ف�أعلنه��� عبد اهلل بن الزبير )72ه�/ 691م( ع��دو الأمويين �شورى ع�م 65ه, ثم طلب 
 � اإلى المكيين بعد ذلك اأن يب�يعوا له من غير �شورى. ولم ي�شتخدم الم�شطلح بعد ذلك اإل عر�شً
ف��ي كتب »الأح��ك�م ال�شلط�نية«, والت�ريخ؛ اإذ يطل��ق الفقه�ء اأحي�ًن� على الهيئ��ة الغ�م�شة التي 
اقترحوه��� لتر�شيح الخليف��ة للن��س ا�شم »اأهل ال�شورى« اإلى ج�نب »اأه��ل الختي�ر«, اأو »اأهل 

الحل والعقد«.

وب�لن�شب��ة لم�شطلح »اأولو الأمر«؛ ف�إن��ه الأمر المعني به ال�شلطة, اأي �ش�حبه�, اأو م�شتحقه� 
بطريقة �شرعية. وقد ا�شتخدم في نق��ش�ت القرن الث�ني الهجري في بداي�ت ال�شراع بين الفقه�ء, 
والح��ك�م مرادًف� لم�شطلح ال�شورى. ثم �ش�ر يطلق في الع�ش��ور المت�أخرة على �شالطين الأمر 
الواق��ع م��ن ج�نب متملقيهم. و�شرع�ن م� ح��ل م�شطلح الجم�عة مح��ل الم�شطلحين الأولين 
فظ��ل في �ش�حة ال�شراع ال�شي��شي طوال الع�ش��ور, دون اأن يعني ذلك اأنه لم ي�شتخدم في ع�شر 

»الفتنة«, وطوال القرن الأول.

1/ كن��ت قد ذهبت في كت�بي: »الأمة والجم�ع��ة وال�شلطة«)1( اإلى اأن مروي�ت »ال�شورى« 
الكثي��رة عن عمر بن الخط�ب – اإن �شح��ت – ف�إنه ك�ن يعني به�: مجموع الم�شلمين. بمعنى 
اأن��ه م� دامت الأمة الم�شتخلفة ه��ي �ش�حبة ال�شلطة بمجموعه�؛ ف�إن المق�شود اأنه لبد اأن يقرر 
هوؤلء جميًع� عن طريق النتخ�ب, اأو م� ي�شبه من يريدونه لتولي ال�شلطة؛ في�شل اإليه� من قري�س 
م��ن توؤي��ده الأكثرية. واأن��� اأرى الآن غير ذلك. فلن�شتعر���س الأقوال المن�شوب��ة اإلى عمر اأوًل, 
والت��ي اأوهمتني ذلك. فتعليًق� على خالفة اأبي بكر ق�ل)2(: »ل يغرن امروؤ اأن يقول: اإن بيعة اأبي 
بك��ر ك�ن��ت فلتة. وقد ك�نت كذلك اإل اأن اهلل وقى �شره�؛ فم��ن ب�يع رجاًل عن غير م�شورة من 
الم�شلمي��ن ف�إنه ل يت�بع هو ول الذي ب�يعه تغ��رة اأن يقتال...«. وفي معر�س اآخر يقول)3(: »من 

)1(  رضوان السيد، األمة واجلماعة والسلطة: دراسات يف الفكر السيايس العريب اإلساليم )بريوت: دار اقرأ، ۱9۸4(: ۸۸-۸6.

)2(  املرجع السابق: ۸6.

)٣(  عبد الرزاق الصنعاين، املصنف، مج. ٥: 44٥؛ السيد، األمة واجلماعة والسلطة: ۸۷.
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دع� اإلى اإم�رة نف�شه, اأو غيره من غير م�شورة من الم�شلمين؛ فال يحل لكم اإل اأن تقتلوه«. وفي 
ق��ول ث�لث يذكر عنه)1(: »...الإم���رة �شورى...«. وفي الرواية عنه ف��ي ال�شتة الذين اخت�رهم 
»لل�ش��ورى« اأنه خ�طب الثالثة الح��شرين منهم ق�ئاًل)2(: »فمن ت�أمر عليكم من غير م�شورة من 
الم�شلمي��ن ف�قتلوه«. فمنطوق هذه الأقوال )من غي��ر م�شورة من الم�شلمين مثاًل( اأن المق�شود 
كل الم�شلمي��ن. لكنه اخت�ر �شتة كلهم من قري�س, وح�شر في هوؤلء حق التف�ق على واحد من 
بينه��م يعر�شونه على الن��س لمب�يعته ب�لإم�رة. ف�لراجح اأنه ك�ن يرى اأن »حق الختي�ر«, ولي�س 
»ح��ق الولية« فقط مح�شور بفئة معينة من الن��س ا�شتظهر اأنه راعى فيهم اأمرين اثنين: �ش�بقتهم 
في الإ�شالم, ووج�هتهم في قري�س. والمروي عن علي في هذا ال�شدد ل يختلف عم� ا�شتظهرته 
من ت�شرف عمر فهو يقول ب�ل�ش�بقة )اأي القدم في الإ�شالم(, والوج�هة, اأو ال�شرف, ثم ي�شيف 
لذل��ك القرابة من النب��ي )3(. والدليل على ذلك م�شير مع�وية اإلى مه�جمة ال�شورى ب�عتب�ره� 
� لأهل ال�ش�بق��ة اأو القرابة )وهو لي�س قديًم� في الإ�ش��الم, ول قريًب� من النبي ؛  م��� ع�دت حقًّ
ب�لإ�ش�ف��ة اإلى اأنه لم يكن الأكثر وج�هة في قري�س( بحجة اأن اأهل ال�ش�بقة, والوج�هة, والقرابة 
اأولئك تركوا عثم�ن  )وهو اأحدهم( ُيقتل بين ظهرانيهم مع اأنهم هم الذين ب�يعوه من قبل)4(:

اإل بط�عن و�ش�رب �ش��ئب خ��ذم ول لمن �ش�ألك ال�شورى م�ش�ورة     

عثم�ن �شحوا به في الأ�شهر الحرم اأنى تكون لهم �شورى وق�د قتلوا     

وعندم� احتج كهول المدينة على مع�وية لتج�هله ال�شورى بمب�يعة ابنه من بعده ك�نوا يعنون 
اأنهم الأحق ب�لولية, ل لت�أييد الن��س لهم؛ بل لأنهم اأبن�ء �شح�بة اأقدم في الإ�شالم )عبد الرحمن 
بن اأبي بكر, وعبد اهلل بن عمر, وعبد اهلل بن الزبير, والح�شين بن علي(, واأقرب للنبي )الح�شين 
ب��ن علي(. على اأن ذلك ل��م يكن الفهم الوحيد لل�شورى على اأي ح�ل. ف�لذين التفوا حول ابن 
الزبي��ر )64-65ه���/ 683-684م( بمكة في مواجهة يزيد بن مع�وي��ة ك�نوا في اأكثرهم من 
الخ��وارج, والموالي, وع�م��ة العرب من غير قري�س. و قد تركه ه��وؤلء احتج�ًج� على تج�هله 
لل�شورى التي اأعلنه� في مواجهة يزيد؛ اإذ �شرع�ن م� دع� اأهل مكة من القر�شيين لبيعته بعد موت 

)1(  ابن سعد، الطبقات الكبري، مج. ٣: ٣٥٣؛ السيد، األمة واجلماعة والسلطة: ۸۸.

)2(  املرجع السابق: ۸۸.

)٣(  ابن أبو حديد، رشح نهج ابلالغة، مج. ۱۲: ۱46-۱4۷؛ مج. 4: ۸۰-۷۸.

)4(  الشعر لعبد اهلل بن ـهمام السلويل، يف نسب قريش للمصعب الزبريي؛ حممد بن سالم، طبقات فحول الشعراء، مج. ۲ )جدة: دار املدين، ]۱9۷4[(: 
6٣۰-6٣۱. ويبدو أن القول بأن )انتقال اخلالفة من املدينة إىل الشام اكن "عقابًا من اهلل ملنتهيك حرمة عثمان( اكن مألوفًا. فيف االستيعاب البن 

عبد الرب، انظر ـهامش: أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، اإلصابة يف تميزي الصحابة، مج. ٣ )د.م.، د.ت.(: ۸٣. شعر حلميد ابن ثور يقول فيه:
عــن أـهــل يرثب إذ غري اهلــدى سلكـــوا إن اخلــالفـة ملـا أظعـــنت ظعـــنت      
ملــا رأى اهلل يف عثــمان مــا انتهــكــــوا صــارت إىل أـهـلـها منـهـم ووارثــها      

والطريف أن ممثل معاوية طالب ممثيل عيل  أثناء اتلحكيم اعم 6٥۸م/٣۸ه بأمرين: تسليمه قتلة عثمان )باعتباره ويل دمه(، وجعل األمر شورى، 
انظر: الطربي، تاريخ الطربي، مج. ۱: ٣٣٥٥-٣٣٥6.
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يزيد متج�هاًل برن�مج��ه ال�ش�بق, وعر�س نف�شه لالقتراع, اأو الختي�ر الع�م)1(. وهكذا فقد ك�ن 
هوؤلء يرون اأن حق الختي�ر لجميع الم�شلمين, كم� لهم وعليهم البيعة.

ويبدو اأن ه��ذا الرتب�ط الت�ريخي )ولي�س الم�شموني( لمف��رد ال�شورى بقري�س؛ هو الذي اأدى   -1
تدريجيًّ��� اإلى التخل��ي عنه من ج�نب اأطراف ال�ش��راع ال�شي��شي ل�ش�لح مف��ردي اأو م�شطلحي 

اأولي الأمر والجم�عة. وتكمن قوة م�شطلح اأولي الأمر ب�لدعوة القراآنية لط�عتهم: ژۈئ  ېئ  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یژ)2(. لك��ن المق�شود ب�لم�شطلح المذكور يتج�وز 

ف��ي ال�شي�ق ال��ذي طرح فيه م�ش�ألة اإم���رة الموؤمنين ليعني ال�شلطة ب�شكل ع���م على الم�شتوي�ت 
الديني��ة, والجتم�عي��ة, وال�شي��شي��ة. فيظه��ر اأن التجربة الأموية ف��ي ال�شلطة؛ األج���أت القوى 
الجتم�عية, وال�شي��شية اإلى مح�ولت خلق �شلط�ت موازية, وموازنة على �شلم الهرم ال�شي��شي, 

والجتم�عي, توؤدي بع�س الوظ�ئف التي اأهملته� ال�شلطة ال�شي��شية العلي�, اأو اأنكرته�.

ج���ء في تف�شير الطبري في تف�شير الآية �ش�لفة الذك��ر اأن اأولي الأمر الواجبي الط�عة بن�س   -
الق��راآن؛ هم عن��د مج�هد بن جب��ر )104ه���/722 م(, وعط�ء بن ال�ش�ئ��ب )136ه�/ 
753م( لي�ش��وا الأمراء بل)3(: اأهل الفقه, والدي��ن. والأمر من مع�نيه في القراآن: ال�شلطة, 

والقوة, والقدرة, والتمكن)4(.

وج�ء ف��ي كت�ب الفقي��ه والمتفقه للخطيب البغ��دادي )463ه���/ 1700م( اأن ال�شلف   -
ف�ش��روا قوله تع�ل��ى: ژژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  
ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ)5(, وقول��ه تع�لي: ژۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یژ ب�أنهم العلم�ء. فقد جعلهم اهلل خلف�ءه في اأر�شه, 

وحجته على عب�ده, واكتفى بهم )ولي�س ب�ل�شلط�ن!( عن بعثة نبي, واإر�ش�ل نذير)6(.

)1(  قارن بهذه األحداث، انظر: ابن سعد، الطبقات الكبري، مج. ٥: ۱۱9؛ أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبو ـهبرية الليىث العصفري )ت ۲4۰ ـه(، تاريخ 
خليفة بن خياط، مج. ۱ )بريوت: دار الكتب العلمية، ۱99٥(: ۲٥۲ وما بعدـها؛ أمحد بن حيىي بن جابر الالذري )ت ۲۷9 ه(، أنساب األرشاف، مج. 

٥ )Jerusalem: The University Press; 1938(: ۱۸۸؛ الطربي، تاريخ الطربي، مج. ۲: 4۲۲.

)2(  »سورة النساء«، يف القرآن الكريم: اآلية ٥9.

)٣(  الطربي، تفسري الطربي، مج. ٥: ۱49.

)4(  قارن بـ: مقاتل بن سليمان )ت ۱٥۰ ـه(، األشباه وانلظائر يف القرآن الكريم، حتقيق عبد اهلل شحاتة )د.م.، ۱9۷٥(: ۱9۲.

)٥(  »سورة النساء«، يف القرآن الكريم: اآلية ۸٣.

)6(  أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب ابلغدادي )ت 46٣ ـه(، الفقيه واملتفقه )د.م.، د.ت.(: ٥.
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ولم يقل كل العلم�ء في القرن الث�ني وم� بعده طبًع� اأن المق�شود ب�أولي الأمر ح�شًرا العلم�ء. 
فق��د ك�ن هن�ك من ا�شتمر على القول اإنه��م الأمراء)1(. وبعد تراجع التوتر بين ال�شلطة, والعلم�ء 
اأوا�ش��ط القرن الث�لث الهجري, �ش�د التف�شي��ر الت�ش�لحي الق�ئل اإن اأولي الأمر فئت�ن)2(: العلم�ء, 
والأم��راء؛ لكن الطري��ف في مالحظة مقدار وعي تل��ك القوة الجتم�عي��ة )العلم�ء( بدوره�, 
و�شطوته��� اعتب�ره� نف�شه� اأي�م الخطيب البغدادي )اأي في حقبة �شعف الخالفة( خليفة اهلل في 

اأر�شه, اأي اإنه� الق�ئمة على الجوانب الدينية من مهم�ت اإم�رة الموؤمنين.

الجماع��ة: ك�ن ه��ذا المفرد من الن�حي��ة الت�ريخية الأقدم ا�شتعم���ًل. واإن يكن من الن�حية   -2
ال�شيم�نطيقية الأقل و�شوًح���. فهن�ك اإ�ش�رات اإلى ا�شتعم�له من ج�نب قري�س في مواجهة 
النبي  ب�لقول: اإنه فرق جم�عتهم. ف�لجم�عة عنت اآنذاك فيم� يبدو م� نعنيه اليوم بمجل�س 
ال�ش��ورى اأو مجل�س النواب )اأو كم� ك�نت ت�شمية قري�س: المالأ؛ اأي مركز القرار, اأو بيئة 
اتخ���ذه(. وب�لرغ��م من اأن المفرد ل يرد في القراآن؛ ف�إن��ه يمكن ا�شتخال�شه من مثل قوله 
تع�لى: ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ)3(. فقد ذكر بع�س مف�شري القرن الث�ني 
الهجري اأن حبل اهلل يعني الجم�عة. وهذا م� ذكره عبد اهلل بن المب�رك )181ه�/ 797م( 

اأحد اأ�شالف اأهل ال�شنة في نونيته الم�شهورة.
به� هي العروة الوثقى لمن دان� اإن الجم�عة حبل اهلل ف�عت�شموا    

ول نعلم متى �شمي ع�م و�شول مع�وية لل�شلطة ع�م الجم�عة )41ه�/ 661م(. لكن يبدو اأن 
ذلك خالل الق��رن الأول نف�شه؛ اإذ يفتخر الحج�ج )95ه�/ 713م( والي الأمويين الم�شهور, 
اأن��ه ُولد ع�م الجم�ع��ة)4(. وهكذا فقد ا�شتعمله الأمويون في مق�بلة مف��رد »الفتنة« التي طبعت 
خالف��ة علي, وال�شنة الأخيرة من حكم عثم�ن . لك��ن الأمويين طبًع� م� عنوا بعهد الفتنة 
غير عه��د علي في مق�بل ال�شالم, وال�شتقرار, والجتم���ع ال�شي��شي, والجتم�عي الذي طبع 
عهد مع�وية. ف�لوا�شح اأن الجم�عة كم� ا�شتخدمه� الأمويون, واأن�ش�رهم عنت الجتم�ع على 
الإم���م, بمعنى اأن مركز الق��رار هو الخليفة الق�ئم اأو ال�شلطة الق�ئم��ة. وب�شبب الآلم الفظيعة, 
والدم���ء الغزيرة الم�شفوكة في ال�شراع�ت اأي�م عثم���ن  وعلي  )في الفتنة(؛ ف�إن الأمويين 
رم��وا اإلى التنفير من الخ��روج على ال�شلط��ة اأو مع�ر�شته� ب�لدعوة اإل��ى الجم�عة, والتخويف 

)1(  قارن باآلراء يف ذلك، انظر: الطربي، تفسري الطربي، مج. ٥: ۱4۸؛ حممد بن إدريس الشافيع، الرسالة، حتقيق الشيخ أمحد شاكر )د.م.، ۱94۰(: ۷9 
وما بعدـها.

)2(  قارن ىلع سبيل املثال، انظر: أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري )ت ٣6۰ ـه(، أخالق العلماء، حتقيق فاروق محادة )د.م.، ۱9۷۲(: ۲9، ٣۱، ٣٣، ٣4؛ 
أبو بكر أمحد بن حممد بن ـهارون اخلالل )ت ٣۱۱ ـه(، األمر باملعروف وانليه عن املنكر، حتقيق عبد القادر أمحد عطا )د.م.، ۱9۷٥(: ۸٣-۸٥.

)٣(  »سورة آل عمران«، يف القرآن الكريم: اآلية ۱۰٣.

)4(  وجاء يف تاريخ أيب زرعة، انظر: عبدالرمحن بن عمرو أبو زرعة )ت ۲۸۰ ـه(، تاريخ أيب زرعة ادلمشيق )بريوت: دار الكتب العلمية، ۱996(: ۱۸۸. 
عن سعيد بن عبد العزيز ادلمشيق قوهل: "ملا قتل عثمان اختلف انلاس فلم تمن اغزية وال صائفة حىت اجتمعت األمة ىلع معاوية وسموـها سنة 

اجلماعة".
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م��ن الفتنة. فعل��وا ذلك في مواجهة تم��رد الح�شين بن علي )61ه���/ 680م( كم� فعلوه تج�ه 
اأح��داث المع�ر�شة الأخرى طوال اأي�م �شلطتهم؛ مثل حركة ابن الأ�شعث والقراء )82-84ه�/ 
704-706م(, وخ��روج يزي��د بن المهلب )101ه���/ 680م(, وزيد بن عل��ي بن الح�شين 
)121-122ه���/ 738-739م(, والح�رث بن �شري��ج )116-128ه� / 734-745م(. 
ونجد م�شداق ذلك في ر�ش�ئل عبد الحميد بن يحيى الك�تب التي كتبه� ب��شم مروان بن محمد 
من��ذ ك�ن اأميًرا على الجزي��رة, واأذربيج�ن, واأرمينية, وحتى �شيرورت��ه خليفة, ومقتله على يد 
العب��شيي��ن )132ه���/ 749م(. ف�لجم�عة عنده دائًم� الجتم�ع على ط�ع��ة الخليفة؛ وتق�بله� 
الفتنة, والمع�شية, والف�ش�د, والفرقة. وهكذا ف�إن هن�ك مياًل �شلطويًّ� وا�شًح� للتوحيد بين الأمة 
والإم���م, والجم�عة والإم���م, اأو دمجهم� ل�ش�لح الإم�م؛ بحيث تعني الجم�عة )التي هي خير, 

ورحمة, و�شالمة, و�شالم(: الإم�م الق�ئم)1(.

ونملك الآن - �شمن ترجمة عثم�ن بن عف�ن في ت�ريخ دم�شق الكبير لبن ع�ش�كر - ر�ش�لة 
من�شوبة للع�لم ال�ش�مي المعروف ميمون بن مهران الجزري )117ه�/ 735م( تظهرن� على اأن 
ا�شتخدام���ت الأمويين لم�شطلح الجم�عة ب�لطريقة �ش�لفة الذكر لم تحَظ بموافقة الجميع حتى 
بي��ن اأن�ش�ر الأمويين. فقد ك�ن ميمون بن مهران موظًف� في اإدارتهم ب�لجزيرة الفراتية, ويحظى 
بتقدير اأمرائهم؛ لكنه عندم� �شئل عن الفتنة, لم ير�س اعتب�ر اأن�ش�ر مع�وية: الجم�عة منذ البداية. 
يرى ميمون بن مهران اأن الن��س انق�شموا بعد مقتل عثم�ن اإلى خم�س فرق: �شيعة عثم�ن, و�شيعة 
عل��ي, والمرجئة والحروري��ة, ومن لزم الجم�عة)2(. وفي ثن�ي� الر�ش�ل��ة نعلم اأنه يق�شد بمن لزم 
الجم�عة ال�شح�بة الذين اعتزلوا ال�شراع بين علي ومع�وية)3(؛ وق�لوا: »نتولى عليًّ� وعثم�ن ول 
نتبراأ منهم�, ون�شهد عليهم� وعلى �شيعتهم� ب�لإيم�ن«. هوؤلء ق�لوا كم� يذكر ميمون بن مهران: 

»نلزم م� ف�رقن� عليه ر�شول اهلل حتى نلق�ه, ول ندخل في �شيء من الفتن«)4(.

والمع��روف اأن الذين اعتزلوا القت�ل م��� �شموا اأهل الجم�عة؛ بل المعتزلة. ف�لت�شمية من عند 
� اأن ه��وؤلء اعتزلوا حتى اجتمع الن��س على مع�وية فب�يعوه.  ميم��ون بن مهران. والمعروف اأي�شً
اأم��� خالل النزاع فل��م يحظوا بر�ش� علي ول مع�وي��ة؛ واإن تكن ال�شيعة فيم��� بعد قد اعتبرتهم 
اأن�ش���ًرا لمع�وي��ة في الواقع)5(. بيد اإن وج��وه ال�شراع على مفهوم الجم�ع��ة تبدو بو�شوح في 
الأث��ر المعروف ب��ش��م »حديث افتراق الأم��ة«. ويبدو اأن ه��ذا الأثر انت�شر ف��ي اأعق�ب الفتنة 
)1(  إحسان عباس، عبد احلميد بن حيىي الاكتب، وما تبىق من رسائله ورسائل سالم أيب العالء )عمان: دار الرشوق، ۱9۸۸(: ۱۲٣، ۱9۸، ۱99، ۲۰9، ۲۱۰؛ 

وقارن بدراسيت بعنوان: الاكيت والسلطان – دراسة يف ظهور اكتب ادليوان يف ادلولة اإلسالمية؛ يف ـهذا الكتاب.

)2(  أبو القاسم عيل بن احلسن بن ـهبة اهلل بن عبد اهلل بن احلسني بن عساكر )ت ٥۷۱ ـه(، تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من 
األماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها، حتقيق سكينة الشهايب، ترمجة عثمان بن عفان  )دمشق: دار الفكر، ۱9۸۷(: ٥۰٣-٥۰٥.

)٣(  املرجع السابق: ٥۰4.

)4(  املرجع السابق: ٥۰٥.

)٥(  درست مسألة "املعزتلة األوىل" ـهؤالء باتلفصيل يف أطروحيت لدلكتوراه بعنوان: رضوان السيد، ثورة ابن األشعث والقراء: دراسة يف اتلاريخ ادليين 
واالجتمايع للعرص األموي املبكر )رسالة دكتوراه، فرايبورغ، ۱9۷۸(: ٣٣٥ وما بعدـها.
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الأولى اأو الكبرى للت�شرذم والنق�ش�م الذي �ش�د المجتمع ال�شي��شي اآنذاك)1(. وك�ن الم�شلمون 
ي��رون - �شمن جم�ع�ت اأهل الكت�ب من حولهم - م� ي�شود تلك الجم�ع�ت من ت�شرذم على 
الم�شتويي��ن الديني والجتم�عي. فج���ء الأثر اأو الحديث المت�ش�ئم ليتنب�أ ب���أن و�شع الم�شلمين 
�شي�شبح اأو �شيكون مثل اأو�ش�ع اأهل الكت�ب من اليهود والن�ش�رى. يقول الأثر: افترقت اليهود 
عل��ى �شبعين فرقة, وافترقت الن�ش�رى على اإح��دى و�شبعين, و�شتفرق اأمتي على اثنتين و�شبعين 
اأو ب�ش��ع و�شبعين)2(. وكثرت رواي�ت الحدي��ث وتعددت وت�شعبت تبًع� للفرق والأحزاب التي 
ا�شتخدمت��ه خ��الل القرن الث�ني الهجري  لدع��م وجهة نظره� في ال�ش��راع الديني وال�شي��شي. 
فك�ن��ت الإ�ش�فة الأولى اإليه: كله� في الن���ر اإل واحدة. وهن� على هذه الواحدة جرى ال�شراع 
ف��ي خواتيم الحديث الم�ش�فة والمتن�ق�شة. ف�لواحدة الن�جية هي طبًع� الجم�عة؛ لكن: من هي 
»الجم�ع��ة«؟ يت�شح من اأ�ش�نيد الحديث ب�إ�ش�فته اأن اأولئك الذين ك�نوا يرون »العتزال« - اأي 
ع��دم الوقوف م��ع ال�شلطة اأو خ�شومه� من اأه��ل الحج�ز والب�شرة - اآث��روا تف�شير الواحدة اأو 
الجم�ع��ة في خ�تمة الحدي��ث ب�أنه�: م� ك�ن علي��ه الر�شول واأ�شح�به)3(. بينم��� ف�شره� مع�وية 
ب�لإ�شن���د ال�ش�مي الذي يت�شل به ب�أنه� الجم�عة علي��ه؛ واأ�شيف اإلى هذه الرواية ال�ش�مية اأحي�ًن�: 
وه��م اأهل ال�ش�م)4(. اأم��� مع�ر�شو الأمويين من رج�لت المرجئة الأول��ى ب�لكوفة )مثل �شفي�ن 
الث��وري واأبي حنيف��ة واأ�شح�به( فقد ق�لوا: اإن الجم�عة هي ال�ش��واد الأعظم من الم�شلمين)5(. 

وبذلك رجعوا اإلى المعنى الع�م الذي اأعط�ه ت�ركو ابن الزبير لل�شورى.

ويظهرن��� ذه�ب جم�ع�ت مدينية للقول: اإن الجم�عة اأو مركز القرار في »ال�شواد الأعظم« 
م��ن الم�شلمين على تبلور مدني مدين��ي للمجتمع ال�شي��شي. وقد يكون هوؤلء ا�شتندوا في ذلك 
اإل��ى المفهوم الت�أ�شي�شي لالأمة الم�شتخلفة المتبلورة ف��ي مجموع الموؤمنين اأو الم�شلمين؛ ذلك 
المفه��وم الذي ح���ول الأمويون والعب��شيون احت��ك�ره ل�ش�لحهم ك�شلط��ة ودولة تحت عب�ءة 
»خالف��ة اهلل« و»خلف���ء اهلل«. ومم� يرجح هذا التخمي��ن اأن اأحن�ف الجي��ل الث�لث داأبوا على 

)1(  سماه »حديث افرتاق األمة« الفقيه الشافيع ايلمين أمحد بن عيل بن مطري احلكيم )ت حوايل ۱۰6۸ه/ ۱6٥۷م( يف رسالة هل بعنوان: "ادحاض حديث 
افرتاق األمة"؛ قارن عن ذلك: عبد اهلل الرسييح، "حديث افرتاق األمة: دراسة يف السياق واألصول وانلتائج"، جملة االجتهاد ٥، العدد ۱9 )ربيع 

.۱٣۸-۸9 :)۱99٣

سنن الرتمذي وهو اجلامع الصحيح، ط. ٣، مج. ٥  )2(  أـهم مصادر احلديث ىلع اختالف رواياته، انظر: حممد بن عيىس الرتمذي )ت ۲۷9 ـه(، 
)]بريوت[: دار الفكر، ۱9۷۸(: ۲٥؛ سليمان أبو داود السجستاين، سنن أيب داود، مج. ۲ )د.م.، د.ت.(: ٥۰٣؛ حممد بن يزيد بن ماجه )ت ۲۷٣ ـه(، 
سنن ابن ماجه، مج. ۲ )القاـهرة: املطبعة العلمية، ]۱۸9٣[(: ۱٣۲۱؛ أمحد بن حممد بن حنبل )ت ۲4۱ ـه(، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مج. ۲ )د.م.، 
د.ت.(: ٣٣۲؛ أمحد بن احلسني بن ىلع ابليهيق )ت 4٥۸ ـه(، السنن الكربى، مج. ۱۰ )حيدر أباد ادلكن: مطبعة دائرة املعارف العثمانية، ]۱9٣۷[(: 
۲۰۸؛ حممد بن عبد اهلل احلاكم انليسابوري )ت 4۰٥ ـه(، املستدرك ىلع الصحيحني، حتقيق مصطىف عبد القادر عطا، مج. ۱ )بريوت: دار الكتب 

العلمية، ۱99۰(: 6، ۱۲۸.

)٣(  الرتمذي، سنن الرتمذي، مج. ٥: ۲6؛ انليسابوري، املستدرك، مج. ۱: ۱۲9.

)4(  ابن حنبل، مسند اإلمام أمحد، مج. 4: ۱۰۲؛ أبو داود، سنن أيب داود، مج. ۲: ٥۰٣-٥۰4؛ انليسابوري، املستدرك، مج. ۱: ۱۲۸.

)٥(  ابليهيق، السنن الكربى، مج. ۸: ۱۸۸؛ نور ادلين عيل بن أيب بكر اهليثيم )ت ۸۰۷ ـه(، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، مج. ۷ )د.م.، د.ت.(: ۲٥9-۲٥۸. 
وقد قدم الشاطيب املاليك )املتوفىَّ بعد العام ۷9۰ه/ ۱٣۸۸م( يف كتابه االعتصام دراسة طويلة لروايات احلديث. ثم درس طوياًل االجتاـهات املختلفة 

لفهم اجلماعة، انظر: أبو إسحق إبراـهيم بن موىس بن حممد اللخيم الشاطيب، االعتصام، مج. ۲ )د.م.، د.ت.(: ۲6۸-۲6۰.
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ت�شمي��ة كتبهم العقدية ب�ل�ش��واد الأعظم, اأي عقيدة ال�شواد الأعظ��م اأو عقيدة الأمة. لكن تلك 
الفئ���ت المدينية الب�زغ��ة لم تكن قد ت�شلب��ت وتم�أ�ش�شت بم� فيه الكف�ي��ة عندم� ق�مت الثورة 
والدولت���ن العب��شيت���ن, اللت�ن زادت� من الط�بع الديني لإم���رة الموؤمنين؛ ب�عتب�رهم اأهل البيت, 
والأح��ق بولية الأمرين ال�شي��شي والديني؛ اأو اأن قرابته��م من النبي  توؤ�ش�س وتوؤ�شل لحقهم 
في �شواد الم�شلمين والتروؤ�س عليهم. وبمعنى اآخر ف�إن انت�ش�ر العب��شيين انت�ش�ر موؤقت لمح�ولة 
بل��ورة فكرة »الأم��ة الم�شتخلفة« في الع�لم في موؤ�ش�شة تحك��م بمقت�شى ال�شتخالف الإلهي, 

ولي�س بمقت�شى الختي�ر من الأمة, اأو ادع�ء الوك�لة عنه�, والتفوي�س منه�.

وك�نت المع�ر�شة الأ�شد للعب��شيين في عهدهم الأول هي المع�ر�شة الط�لبية اأو اأ�شب�ط ر�شول 
اهلل. وهكذا دار ال�شراع بين اأحف�د ر�شول اهلل من اأعق�ب الح�شن والح�شين, واأبن�ء عمومته )من 
اأعق�ب عمه العب��س بن عبد المطلب(. فلم يعد ذلك ال�شراع �شراًع� على حق الأمة اأو الجم�عة 
ف��ي اختي�ر الخليفة اأمير الموؤمنين؛ بل �ش���ر �شراًع� على من هو الأحق بولية اأمور الم�شلمين, 

ومت�بعة ر�ش�لة الإ�شالم: اأ�شب�ط ر�شول اهلل اأم اأبن�ء عمه؟! 

وم��� ك�نت الفئ�ت الداعمة للفريقي��ن في ال�شراع على »حق القدا�ش��ة« هذا, هي كل قوى 
المجتمع اأو معظمه�. ثم اإن بع�س تلك الفئ�ت التي �ش�ركت في ال�شراع ك�نت م� تزال متح�شدة 
�شم��ن حركة التغيير التي اأ�شقطت الأمويي��ن دونم� اهتم�م ب�ل�ش��رورة اأو اقتن�ع ب�لأيديولوجي� 
الت��ي حكمت ذلك ال�شراع. ف�لمالحظ مث��اًل اأن المرجئة والمعتزلة - وهم� حركت�ن فكريت�ن 
مع�ر�شت���ن تمث��الن قوى اجتم�عي��ة مدنية �ش�رك��ت منذ اأواخر الق��رن الأول ف��ي المع�ر�شة 
ال�شي��شي��ة والجتم�عية لالأمويين - انح�زوا في ال�ش��راع الجديد الن��شب اإلى الط�لبيين دون اأن 
يربط��وا ذلك بقدا�شة اآل البي��ت, اأو حقهم الإلهي في ال�شلطة. لقد تميز الجو الع�م التغييري في 
الن�ش��ف الأول من القرن الث�ني الهجري بتح�شي��د كل الفئ�ت الجتم�عية �شمن تلك الحركية 
الزاخ��رة. و�ش�ده في الغ�لب روح خال�شي غالب تطلعت في خ�شمه كل تلك القوى والفئ�ت  
لالإنق���ذ والمنق��ذ ب�تج�ه�ت مختلفة ب��ل متع�ر�شة اأحي�ًن�. وو�شط هذا الج��و ظهرت بين تلك 
الفئ�ت فئة »اأهل الحديث« اأو »اأ�شح�ب الحديث« التي لج�أت اإلى مف�هيم القدا�شة والخال�س 
والمهدي��ة؛ مثل العب��شيي��ن والط�لبيين لكن ب�تج�ه اآخر. فه��م )اأي اأ�شح�ب الحديث( اعتبروا 
اأنف�شه��م الجم�عة المنقذة اأو الفرق��ة الن�جية؛ لأنهم ي�شتلهمون م� ك�ن عليه الر�شول واأ�شح�به؛ 
كم� عبرت عنه اإحدى خواتيم »حديث افتراق الأمة« �ش�لف الذكر. ففي مق�بل »حق القرابة«, 
و»ح��ق الميراث« الذي تبن�ه العب��شيون والط�لبيون )الح�شنيون والح�شينيون( اندفع »اأ�شح�ب 
الحديث« اأو اعتزلوا )ك�لمعتزلة الأوائل في ال�شراع بين علي ومع�وية( تحت لواء ال�شنة و�شيرة 

ال�شلف ال�ش�لح.
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اأم� ال�شنة فتمثل �شورته��م الت�ريخية لم��شي الأمة اأو تجربته� الت�ريخية؛ وهي تعني الم�ش�ر 
الذي ت�شوروه من خالل الآث�ر والمروري�ت لعق�ئد و�شلوك الر�شول واأ�شح�به الأولين )ال�شلف 
ال�ش�لح(, بعك�س العب��شيين والط�لبيين الذين ك�نوا ي�أخذون ب�شور انتق�ئية لذلك الم��شي. يقول 
ميم��ون بن مهران )117ه�/ 735م( في ر�ش�لته �ش�لفة الذكر على ل�ش�ن ال�شح�بي �شعد بن اأبي 
وق����س)1(: »... نل��زم م� ف�رقن� عليه ر�شول اهلل حتى نلق�ه, ول ندخ��ل في �شيء من الفتن حتى 
نلق���ه«. ثم يعلق: »ف�ش�رت الجم�ع��ة والفئة التي تدعي فئة الإ�شالم م��� ك�ن عليه �شعد بن اأبي 
وق��س واأ�شح�به الذين اعتزلوا الفتن حتى اأذهب اهلل الفرقة, وجمع الألفة؛ فدخلوا الجم�عة«.

وموقفه��م ال�شلفي ه��ذا هو الذي يحدد روؤيته��م لع�شرهم في القرن الث�ن��ي الهجري. فهم 
تغييريون؛ لأنهم غير را�شين عن الفتن التي ت�شتعل من حولهم, وت�شعل المجتمع. وهم ل يرون 
الم�ش�رك��ة في ال�شراع ال�شي��شي؛ لأن نموذجهم �شعد بن اأبي وق��س واأ�شح�به لم ي�ش�ركوا في 
اأحداث الفتنة الكبرى. وهكذا اتجهوا مثلهم للعب�دة والجه�د. لكنهم ظلوا يرون من جهة ث�نية 
الط�ع��ة لل�شلط��ة الق�ئمة؛ لأنهم ل يقول��ون ب�ل�شيف في الأمة, اأي ب�لتغيي��ر ال�شي��شي عن طريق 
الثورة. وقد �شيطر عليهم و�شط الجو الخال�شي الغالب الإح�ش��س ب�لتفرد وب�أنهم الفرقة الن�جية 
على الرغم من �شورتهم الوا�شعة الالآف�ق لالأمة وم��شيه�. ولم ير�س العب��شيون – الذين خرجوا 
م��ن ال�ش��راع مع الط�لبيين والثوار الآخري��ن منت�شرين – عن اأهل ال�شنة ه��وؤلء رغم م�ش�لمتهم 
وط�عته��م. ذلك اأنهم اأح�شوا منه��م الدع�ء ب�لتفرد ب�لم�شروعية الدينية؛ في الوقت الذي ك�نوا 
ه��م فيه يرون اأن الم�شروعي��ة الإ�شالمية كله� ممثلة فيهم؛ بل اعتب��روا اأنف�شهم هم »الدين« في 
�شراع�ته��م من اأجل النفراد ب�ل�شلطة. لقد ك�نت ال�شلفي��ة الدينية القوية لدى اأهل ال�شنة �شلفية 

ك�رزم�تية للجم�عة ل يلعب فيه� اأهل البيت اأو اأهل القرابة اأي دور.

وا�شط��رت فتنة الأمين والم�أم��ون وم� تاله� )195-203ه���/ 810-818م( اأهل ال�شنة 
للخروج من عزلتهم؛ اإذ ق�د بع�س رج�لتهم ع�مة بغداد ومدًن� اأخرى في العراق وال�ش�م وم�شر 
في عملي���ت ت�أمين الأحي�ء المدينية, وفر�س ال�شتقرار الداخل��ي و�شط الجو الع��شف, واأمراء 
الجن��د المت�ش�رعي��ن في غي�ب ال�شلطة المركزي��ة)2(. ويبدو اأن ذلك قوى م��ن ثقتهم ب�أنف�شهم 
وبفئ���ت الع�م��ة, وو�شلهم ب�شورته��م الت�ريخية عن ال�شتم��رار الجتم�ع��ي لالإ�شالم ولالأمة 
الم�شتخلف��ة بغ�س النظر عن الدول التي تقوم وت�شقط. وق��د اأح�س الم�أمون )198-218ه�/ 
813-833م( عندم��� و�شل اإلى بغداد من خرا�ش�ن )ع���م 204ه�/ 819م( بهذه ال�شتقاللية 

ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ٥۰٣-٥۰٥.  )1(

)2(  قارن عن تلك األحداث، وبروز أـهل السنة كزعماء للعامة؛ ادلراسة املرتمجة أليرا البيدوس، انظر: أيرا البيدوس، »ادلين وادلولة واتلطورات 
يف  وادلين  ادلولة  بني  "االنفصال  األصل:  يف  املقالة  واسم   .۱٥۱-۱۱٥  :)۱9۸9 )شتاء   ۲ االجتهاد  جملة  الوسيط«،  اإلساليم  االجتماع  يف  املبكرة 

اتلطورات املبكرة لالجتماع اإلساليم".
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الجتم�عي��ة الب�زغة, والتي تهدد ا�شتقرار ال�شلطة وم�شروعيته� فم�شى لمواجهة الق�ئمين عليه� 
م��ن ق���دة الع�مة من اأهل ال�شن��ة. والطريف اأنه وج��د حلف�ء له في تل��ك المواجهة التي عرفت 
فيم��� بعد بمحنة خلق القراآن؛ بين نخب ال�شيعة والمرجئ��ة والمعتزلة؛ التي م� ك�ن يجمعه� مع 
الم�أم��ون �شيء م��ن الن�حية الأيديولوجية غير م� يق�ل عن ت�شيع��ه. وقد يعلل م�شير تلك النخب 
للوقوف اإلى ج�نب ال�شلطة �شعوره� بخطورة  العلم�ء الجدد هوؤلء على مواقعهم الجتم�عية, 
و�شورته��م عن العل��م وحملته, وعن الأمة وم�ش�ئره�. فف�شاًل ع��ن الر�ش�ئل الكثيرة التي كتبه� 
اأ�شح���ب الحديث واأهل ال�شنة في الن�شف الث�ني م��ن القرن الث�ني الهجري في العلم والجه�د 
والزه��د وال�شنة؛ انت�شرت في اأو�ش�طهم فيم� بعد ر�ش�لة محم��د بن اإدري�س ال�ش�فعي )204ه�/ 
819م( التي ينظر فيه� لل�شنة )اإلى ج�نب القراآن( ب�عتب�رهم� م�شدر العلم, ولأهل الفقه وال�شنة 
ب�عتب�ره��م التعبي��ر الآ�شفي عن الإجم���ع والأمة الت��ي ل تجتمع على �شالل��ة)1(. اأم� في نظر 
خ�شومه��م فقد ك�ن اأهل ال�شنة والجم�عة )ل نعرف متى اأ�ش�فوا الجم�عة اإلى ت�شميتهم. واأول 
ذك��ر لذلك يرد في ر�ش�ل��ة الم�أمون �شدهم اإب�ن وف�ته ع�م 218ه���/ 833م( ب�عتب�رهم عواًم� 
وطغ�ًم��� و»ن�بتة« كم� �شم�هم الج�حظ المعتزلي الزيدي المي��ول في ر�ش�لته �شدهم)2(. اخت�ر 
الم�أم��ون م�ش�ألة للمواجهة والختب�ر ل�شلطة الدولة في الدين وعليه؛ ل تبدو لن� الآن مفهومة اأو 
مهمة هي م�ش�ألة »خلق القراآن«. وق�ومه اأهل ال�شنة بوعي مت�ش�عد بمهم�تهم الدينية, واعتب�رهم 
اأنف�شه��م اأه��ل الدين وحرا�شه, وحملة الق��راآن »كالم اهلل القديم«, وتمثيله��م لالإ�شالم, والأمة 
الم�شتخلف��ة في الع�لم وعلي��ه. وت�بعت ال�شلطة العب��شية المواجه��ة والمالحق�ت بعد الم�أمون 
ف��ي عهدي المعت�شم والواثق )218-232ه�/ 833-846م()3(. ثم خف التوتر تدريجيًّ� في 
عهد المتوكل واأعق�به )232-279ه�/ 846-892م( للت�أييد ال�شعبي العري�س الذي لقيه اأهل 
ال�شنة والجم�عة؛ هوؤلء طوال عقود المواجهة؛ ثم اإن المتوكل ومن بعده اأدركوا خطورة معنى 
تل��ك الحركة عل��ى الأ�ش�س الدينية لم�شروعيتهم, فتخلوا ب�لتدريج ع��ن الت�ش�رع مع اأهل الفقه 

والدين على ال�ش�أن الديني.

لق��د ك�ن معن��ى الت�شلي��م بوجود الجم�ع��ة المع�شومة خل��ق مج�ل اجتم�ع��ي م�شتقل عن 
ال�شلطة, وحي�ة دينية اجتم�عية ي�شوده� اأهل ال�شنة ولي�س الدولة. وقدم اأهل ال�شنة م� اعتبر تن�زًل 

)1(  الشافيع، الرسالة: 4۰۱ وما بعدـها.

)2(  نرشت رسالة اجلاحظ يف انلابتة ضمن جمموع رسائله بتحقيق عبد السالم ـهارون. كما نرشـها شارل بلال وكتب دراسة عنها بالفرنسية.

)٣(  كتبت عن »حمنة خلق القرآن« نصوص ودراسات عدة؛ أـهمها من قبل دراسة باتون بعنوان: أمحد بن حنبل واملحنة )ترمجة وتعليق عبد العزيز 
عبداحلق(. وقد كتب األستاذ جوزف فان أس فصواًل ممتازة يف املحنة أسباب ورجاالت يف كتابه الكبري: الالـهوت واملجتمع يف القرنني اثلاين 
واثلالث للهجرة )باألملانية(. ثم صدرت اعم ۱9۸9 دراسة واسعة لألستاذ فهيم جداعن بعنوان: املحنة - حبث يف جديلة ادليين والسيايس يف 

اإلسالم ويه تعرض صورة جديدة للمحنة وبواعثها واألطراف املشاركة فيها.
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اآن��ذاك بتف�شير الجم�ع��ة واأولي الأمر ب�أنهم الأمراء والعلم�ء, ولي���س العلم�ء وح�شب!)1( وك�ن 
معن��ى ذلك النف�ش�ل التدريجي في الفكر والجتم�ع بين ال�شريعة وال�شي��شة؛ في ظل ا�شتمرار 
ال�شرعية الدينية العلي� )الدي��ن, الأمة الم�شتخلفة, خالفة اهلل( الم�شتوعبة للجميع. وكم� غيرت 
� من موقف العلم�ء من الأمة  الأزمة من موقف الدولة وموقعه� من ال�شرعية وممثليه� غيرت اأي�شً
اأو مفهومه���. ف�لت�أييد الجتم�عي الكبي��ر الذي ع��شه اأهل ال�شنة الذين ك�ن��وا يعتبرون اأنف�شهم 
وهم قلة قليلة اآنذاك - الفرقة الن�جية؛ جعلهم يتبنون تدريجيًّ� مفهوم المرجئة الوا�شع - والذي 
يتواف��ق م��ع �شورتهم الت�ريخي��ة - لأمة الموؤمني��ن والم�شلمين. فقد �ش�ر يكف��ي لديهم النطق 
ب�ل�شه�دتي��ن للدخول في الإ�ش��الم, والنتم�ء لجم�عة الم�شلمين بينم��� بقيت �ش�ئر الجم�ع�ت 

الدينية الأخرى جم�ع�ت ا�شطف�ء واإله�م وخ�شو�شية)2(.

ولم تزل كل الإ�شك�لت العملية بين العلم�ء والأمراء بت�ش�وؤل التوتر بين الدولة واأهل ال�شنة؛ 
بل ا�شتم��ر التج�ذب على اأطراف المج�لي��ن الديني )ال�شريعة(, وال�شلط��وي )ال�شي��شي(. فقد 
حول��ت الدولة الح�شبة مثاًل م��ن اخت�ش��ش�ت الق�ش�ء اإلى اخت�ش��ش���ت ال�شلط�ن. كم� فعلت 
ال�شيء نف�شه بق�ش���ء المظ�لم, والجرائم ال�شي��شية)3(. ول �شك اأن ذلك ك�ن منه� لحفظ هويته� 
ودعواه��� ب�عتب�ره� »ح�ر�شة الدين و�ش�ئ�شة الدني�«. واتجه الفقه�ء من ج�نبهم لال�شتراع للبغ�ة 
)اأي المع�ر�شي��ن ال�شي��شيين(؛ اإذ حر�شوا على الق��ول بحفظ اأنف�شهم وحري�تهم وممتلك�تهم. 
ول��م يروا ن�ش��رة ال�شلط�ن عليهم اإل اإذا حملوا �شالًح� )�شفكوا ال��دم( اأو ح�ولوا النف�ش�ل عن 

الدولة)4(.

وم��ع ذلك ف���إن الزده�ر الذي �شه��ده »المجتمع المدني« منذ اأواخ��ر القرن الأول, حتى 
الق��رن الخ�م�س؛ فتر في المج�ل ال�شي��شي. وق�مت عبر القرون موؤ�ش�ش�ت مدينية كبيرة وازنت 

)1(  قارن بـ: الشاطيب، االعتصام، مج. ۲: ۲64 وما بعدـها. والشاطيب يورد ـهذا الرأي، والرأي القائل: إن اجلماعة "مجاعة املسلمني اذا اجتمعوا ىلع 
أمري" من ضمن نص طويل للطربي ليس يف تفسريه. وقد يكون يف كتابه: تهذيب اآلثار )اذلي بقيت منه أجزاء قليلة فقط(. ويبدو من شعر 

عبد اهلل بن املبارك )۱۸۱ـه/ ۷9۷م( اذلي أوردنا منه بيتًا من قبل أنه يعترب السلطان ـهو اجلماعة؛ فهو يقول:
بها يه العروة الوثيق ملن دانا إن اجلماعة حبل اهلل فاعتصموا      
عن ديننا رمحة منه ورضوانًا اهلل يـدفـع بالسلـطان معضـلة      

ويبدو من الروايات اليت يوردـها الشاطيب - انظر: الشاطيب، االعتصام، مج. ۲: ۲6۰-۲6۱ - أن القائلني بالسواد األعظم يف تفسري اجلماعة ـهم الكوفيون 
من تالمذة أيب مسعود األنصاري وابن مسعود. ويريد الشاطيب - انظر: املرجع السابق: ۲6۱ - أن يفرس بعض األقوال يف اجلماعة باعتبارـها تدل 

ىلع أنهم ـهم "العلماء املجتهدون". واملعروف أن ـهذا ـهو ما ذـهب إيله الشافيع يف الرسالة.

)2(  قارن عن ذلك دراسة يل بعنوان: رضوان السيد، "أـهل السنة واجلماعة: دراسة يف اتلكون العقدي والسيايس"، الفصل 6 يف اجلماعة واملجتمع 
وادلولة )بريوت: جداول، ۲۰۱٥(: ۲٥۲-۲۱۷.

)٣(  قارن عن ذلك دراسة يل بعنوان: رضوان السيد، "قضاء املظالم: نظرة يف وجه من وجوه عالقة ادلين بادلولة يف اتلاريخ اإلساليم"، جملة دراسات 
4، العدد ۱۰ )۱9۸۷(: ۱٥۸-۱۸۱. وانظر عن احلسبة: الفضل شلق، "احلسبة، دراسة يف رشعية املجتمع وادلولة"، جملة االجتهاد، العدد ۲ )شتاء ۱9۸9(: 

 .۸9-۱٥

)4(  تصدر يل عن ذلك دراسة بعنوان: "ابليغ واخلروج - دراسة يف أحاكم املعارضة واثلورة يف الفقه اإلساليم". وانظر عن أحاكم ابلغاة: عيل بن حممد 
املاوردي )ت 4٥۰ ـه(، األحاكم السلطانية والواليات ادلينية )د.م.: احلليب، ۱96٣(: ٣۸-۱44؛ جنم ادلين إبراـهيم بن عيل الطرسويس )ت 8٥7 ـه(، 

حتفة الرتك فيما جيب أن يعمل ىف امللك، حتقيق رضوان السيد )بريوت: دار الطليعة، ۱99۲(: ۱۱۷-۱٣۱؛
 Muhammad Hamidullah, Muslim Conduct of State )n.p.: Islamic Book Trust, 2012): 180ff.
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المجتمع و�ش�نته, وطورته في م�ش�رات اأخرى غير �شي��شية. اأم� حق الأمة والجم�عة الت�أ�شي�شي 
ف��ي اختي�ر ال�شلطة والم�ش�ركة, فلم تقم من اأجله حرك�ت اأو اأحزاب ذات توجه وا�شح. فبقي 

كالًم� نظريًّ� في كتب الفقه واأ�شول الدين, وتق�رير الم�ش�در الت�ريخية.

  حدود ال�سلطة في المجتمع: ل تعرف الم�ش�در كلمة اأقدم من تلك المن�شوبة لالإم�م علي  -3
ف��ي المهم�ت الجتم�عية لل�شلط��ة ال�شي��شية, فلنعد اإليه� هن� ث�ني��ة مع مالحظة اأن الإم�م 
ق�له��� اإثب�ًت��� ل�ش��رورة ال�شلطة ولي���س لمهم�ته�: لبد للن����س من اأمير ب��ر اأو ف�جر: ي�شم 
ال�شع��ث ويجمع الأم��ر )يمنع الفتنة الداخلية(, ويق�شم الف��يء )ي�شرف على توزيع الن�تج 
الجتم�ع��ي(, ويج�هد العدو )الدف�ع عن الأر�س والن��س في وجه الأعداء الخ�رجيين(, 
وي�أخ��ذ للقوي من ال�شعيف )العدالة الق�ش�ئية(. اإن المالحظ في هذه الكلمة الخطيرة اأن 
الإم�م عليًّ�  ل يعطي لل�شلطة مهم�ت دينية في الداخل الجتم�عي؛ بل ول في الخ�رج 
اإل اذا اعتبرن��� اأن الجه�د ق�شي��ة دينية. ف�لمعروف اأنه فهم كذل��ك طوال ع�شور الإ�شالم 
الو�شيطة والحديثة. ومع ذلك فالأنه ق�شية دينية تت�شل ب�لمفهوم الت�أ�شي�شي لالإ�شالم, وخالفة 
اأمت��ه في الأر�س؛ ظ��ل البع�س يج�دل في احت��ك�ر ال�شلطة للقي�دة ف��ي الجه�د, وتحديد 
اأم��ده, وق�شمة الغن�ئم)1(. على اأنه رغم غي�ب المهم�ت الدينية من الكلمة؛ فتبقى لل�شلطة 
حري��ة وا�شعة في الحرك��ة كم� هو وا�شح. ففي مج�ل ق�شمة الف��يء ج�دل ال�شح�بة عمر 
وعثم�ن وعليًّ� في م�شير الدولة اإلى اإيق�ف الأر�س المفتوحة على جم�عة الم�شلمين وعدم 
ق�شمته� على الف�تحين. وك�نت حجة الخلف�ء الثالثة اأن اأمة الم�شلمين اأمة مفتوحة الآف�ق, 
و�شتت�ش��ع اأرج�وؤه�, فال يجوز احت��ك�ر الن�تج من ج�نب الف�تحي��ن واأعق�بهم, وحرم�ن 
الم�شلمي��ن الجدد - الذي��ن لم ي�ش�ركوا ف��ي الفتوح�ت - من ثمراته. وه��ذا ف�شاًل عم� 
توقع��ه علي  من نزاع بين الف�تحين على الأر�س فيم� لو ق�شمت عليهم)2(. وفي الع�شر 
الأم��وي ظلت ال�شكوى من عدم العدالة في التوزيع, وب�لت�لي حق اأهل الن�حية في اقت�ش�م 
النواتج فيم� بينهم بمعزل عن ال�شلطة المركزية. ولم يج�دل اأحد في الح�جة اإلى من ي�شم 
ال�شعث ويجمع الأمر. لكن هن�ك من ق�ل: اإن ال�شلطة تلج�أ كثيًرا اإلى مفهوم »الفتنة« منًع� 
لكل مع�ر�شة م�شروعة. وانتهى ذلك لدى الفقه�ء بو�شع ت�شريع�ت للبغ�ة )الخوارج على 
ال�شلط�ن اأو المع�ر�شين له( لتبقى المع�ر�شة ال�شي��شية والجتم�عية ممكنة. لكن ذلك لم 
يعِن اأن ال�شلط��ة ان�شبطت �شمن ت�شريع�ت اأولئك الفقه�ء التي ا�شتندوا فيه� اإلى ت�شرف�ت 
الإم�م علي تج�ه المع�ر�شين له ب�لقوة الم�شلحة؛ اإذ هو لم ي�ش�در اأموالهم ول اأ�شلحتهم بعد 
الوقع��ة, كم� اأنه لم يح��شبهم ق�ش�ئيًّ�, ولم يتعر�س لحري�تهم وانتم�ئهم الك�مل للمجتمع. 

)1(  قارن عن ذلك مقاليت بمجلة االجتهاد، انظر: رضوان السيد، "اتلدوين والفقه وادلولة"، جملة االجتهاد ۲ )شتاء ۱9۸9(: ۱۰۷-99.

)2(  قارن عن ذلك، انظر: ابن سالم، كتاب األموال: ٥9-۱۱٥؛ حيىي بن آدم )ت ۲۰٣ ـه(، اخلراج، )د.م.، د.ت.(: 4۸؛ يعقوب بن إبراـهيم أبو يوسف، 
اخلراج )د.م.، د.ت.(: ۲۸.
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و�شل��م المجتمع لل�شلطة بح��ق تعيين الق�ش�ة. لكن احتج�ج���ت)1( ظهرت عندم� ح�ول 
الولي��د بن عبد الملك ) 96ه�/ 714م( ثم عمر بن عبد العزيز )101ه�/ 719م( »جعل 
ق�ش�ء الأجن�د ق�ش�ًء واحدا«)2( ل لأن الق�ش�ء يعتمد ال�شريعة وراأي الق��شي الخ��س فقط؛ 
ب��ل لأن الأعراف والمع�مالت مختلفة ف��ي الأم�ش�ر, ول يجوز فر�س اأعراف اأهل ال�ش�م 

مثاًل على اأهل الحج�ز. ولم تنجح المح�ولت�ن اآنذاك على اأي ح�ل.

وع���د الجدل ح��ول المهم�ت الداخلي��ة لل�شلطة ال�شي��شي��ة في القرن الث�ن��ي الهجري بعد 
�شقوط الأمويين, واإب�ن ازده�ر المجتمع المدني. فك�ن هن�ك من ق�ل: اإن المم�ر�ش�ت الداخلية 
لل�شلط��ة المركزية اأي�م الأمويين, ك�نت اأو�شع مم� يجب. ولذا ظهر اأثر يقول: اإن حقوق الأئمة 
تنح�ش��ر في »الحدود والفيء وال�شدق�ت والجه�د«)3(. اأم� المق�شود ب�لحدود هن� فهو اإنق�ذه� 
اأي تنفي��ذ الأحك�م الت��ي ي�شدره� الق�ش�ة؛ ولي���س تحديد تلك الحدود لأنه��� محددة ب�لقراآن 
وال�شن��ة. ف�لمطلوب هن��� األ ي�أخذ المدعون »حقوقهم« ب�أنف�شهم؛ ب��ل اأن تقوم الدولة بذلك؛ 
وه��ذا عمل من اأعم�له� في كل الدول. وق�ش��ر عالقة الدولة ب�لق�ش�ء على تنفيذ الأحك�م يحرر 
الق�ش���ة من تدخالت ال�شلطة الكثيرة. وقد ان�شبطت ال�شلطة ال�شي��شية في هذا المج�ل اإلى حدٍّ 
م� في ع�شور الإ�شالم الأولى, لكن ك�ن بو�شعه� دائًم� اأن تعزل الق��شي الذي ل يعجبه� ق�ش�وؤه, 
وم� اأمكن مواجهة ذلك ب�أي �ش�بط. وبقي الفيء جمًع� وتق�شيًم� في هذا الأثر من حقوق الدولة 
كم� في قول الإم�م علي . ثم طراأ اأمر جديد م� تعر�س له الإم�م علي ؛ لكن الدولة الأموية 
ك�نت م�شرة عليه؛ اأعني ال�شدق�ت اأو الزك�ة. فللزك�ة م�ش�رف معروفة محددة ب�لقراآن. لكن: 
لمن حق القب�س اأو ال�شتيداء والتوزيع؟ ف�لزك�ة فري�شة دينية فردية؛ بمعنى اأن الأفراد ي�شتطيعون 
اأداء زك�ته��م اإل��ى الم�شتحقين من اأهل ن�حيتهم. لكن لدين� مثل اأبي بكر ال�شديق  الذي اأ�شر 
عل��ى اأن تدفع العرب الزك�ة لبيت الم���ل ب�لمدينة, واأن يقوم هو ب�لت�ل��ي بتوزيعه. والمعروف 
اأن��ه ق�تلهم على ذلك. لك��ن عثم�ن  ترك للن��س الحرية في اأداء الزك�ة لبيت الم�ل اأو توزيعه� 
ب�أنف�شه��م. وقيل بعده� اأي�م الأمويين اأن��ه �شمح بعدم ت�شليم زك�ة الأموال الب�طنة )النقد والثي�ب 
 .� مث��اًل( وا�شتمر في جمع زك�ة الأموال الظ�هرة )الزراعة والم��شية( وهو م� فعله الأمويون اأي�شً
وف��ي ال�شعر الأموي �شك�وى كثيرة من ج�نب الأع��راب من ق�شوة »عم�ل ال�شدق�ت« عليهم, 
وج�شعهم في الأخذ لأنف�شهم. على اأن هذا الأثر يعطي الدولة من جديد حق جمع الزك�ة دون 
تفرق��ة. وقد تف�وت��ت ت�شرف�ت الدولة عبر الع�ش��ور تج�ه ال�شدق�ت فت���رة ت�شر على جمعه�, 

)1(  السيد، "اتلدوين والفقه وادلولة".

)2(  أبو زرعة، تاريخ أيب زرعة ادلمشيق، مج. ۱: 6۰۱؛ أبو حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم )ت۲۱4 ـه(، سرية عمر بن عبد العزيز )د.م.، د.ت.(: 
 .۷٥-۷4

)٣(  يف رواية أخرى لألثر عند رساج ادلين الغزنوي يف الغرة املنيفة عن انليب: أربع إىل اإلمام: اليفء، واجلمعة، واحلدود، والصدقات. ويف رواية ثاثلة: 
احلدود للوالة، انظر: رساج ادلين؛ أبو حفص؛ عمر بن إسحق بن أمحد اهلندي الغزنوي احلنيف )ت ۷۷٣ ـه(، الغرة املنيفة يف حتقيق بعض مسائل 

اإلمام أيب حنيفة )د.م.: مؤسسة الكتب اثلقافية، ۱9٣۷(: ۱6۸. 
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وطوًرا ل تهتم لذلك اإل على �شبيل ت�أكيد حق ال�شلط�ن في ذلك )من الن�حية الدينية(. وم� ك�نت 
الزك�ة تمثل الكثير ب�لن�شبة لبيت الم�ل مق�رنة ب�لخراج والع�شور والمكو�س)1(. وخف الجدال 
حول حق الدولة في تنظيم الجه�د وقي�دته بعد اأن ثبتت الحدود مع البيزنطيين, و�ش�ر الأمر اأمر 
جيو���س منظمة, وجبه�ت دائمة في الثغور والعوا�شم, تحت�ج للكثير في التنظيم والتجهيز بعد 

قي�م جبه�ت ث�بتة في الثغور والعوا�شم)2(.

وهن���ك في الفترة نف�شه� »ر�ش�لة ال�شح�بة« المن�شوبة اإلى ابن المقفع )المقتول حوالي الع�م 
139ه���/ 756م(؛ اإذ ترد فيه��� فقرات في حق��وق ال�شلط�ن وواجب�ته. اأم��� حقوق ال�شلط�ن 
اأو الإم���م عنده فه��ي)3(: »الغزو والقفول, والجم��ع والق�شم, وال�شتعم���ل والعزل, والحكم 
ب�ل��راأي فيم� لم يكن فيه اأثر, واإم�ش�ء الح��دود والأحك�م على الكت�ب وال�شنة, ومح�ربة العدو 
ومه�دنت��ه, والأخذ للم�شلمي��ن والإعط�ء عنهم«. والجديد في ه��ذا التحديد اإدخ�له في النظ�م 
الإداري �شمن �شالحي�ت ال�شلطة )ال�شتعم�ل والعزل(. لكن الأبرز اإرج�عه الق�ش�ي� التي لي�س 
فيه��� ن�س اإل��ى الإم�م, ولي�س تركه� للق��شي اأو لعرف اأهل الن�حية. وك�ن ابن المقفع قد اأو�شح 
�شب��ب ذلك في اخت��الف اأحك�م الق�ش�ة في الق�شية الواحدة في المدينة نف�شه� بن�ًء على اجته�د 
الق��ش��ي. وهو يقترح من اأج��ل ذلك توحيد الن�شو�س التي يعتمد عليه��� الق�ش�ة, والعودة اإلى 
الدول��ة في م�ش�ئل الراأي ف��ي الق�ش�ي� الكبرى. وي�شبه هذا م� اقترحه عمر بن عبد العزيز من قبل 
ولم ينجح فيه. ول �شك اأن ال�شالحي�ت التي يعطيه� ابن المقفع هن� لل�شلطة اأو�شع مم� في الأثر 
� فيه� اأو عليه�؛ يقول  الموجز ال�ش�بق. لكنه مثل ال�ش�بق يخ�شع ال�شلط�ن لل�شريعة, ول يعطيه حقًّ
اب��ن المقف��ع: »اإن� قد �شمعن� فريًق� من الن��س يقولون: ل ط�ع��ة للمخلوق في مع�شية الخ�لق... 
و�شمعن��� اآخرين يقولون: بل نطي��ع الأئمة في كل اأمورن�...«. وم� يراه الك�تب: اجتم�ع الإم�م 
والرعية على ط�عة اهلل ور�شوله )القراآن وال�شنة(, وحق الإم�م في الت�شرف فيم� لي�س فيه ن�س من 
كت���ب اأو �شنة. ول �شك اأن م� لم ي�أِت فيه ن���س قراآني, ولم ت�شبطه �شنة لي�س اأمًرا دينيًّ�؛ وبذلك 
فلي���س لأمر الموؤمنين �شالحي�ت دينية داخلية. اأم��� حقه في الط�عة فن�جم عن البيعة له. والبيعة 

تع�قد �شي��شي في الأ�ش��س.

و�شل��ت اإلين��� من الق��رن الخ�م�س الهج��ري عدة موؤلف���ت للفقه�ء عني��ت بتبي�ن وجهة   -4
نظره��م ف��ي الم�شتجدات عل��ى الم�شت��وي ال�شي��شي, واأه��م تلك الم�شتن��دات: ظهور 
»الدول��ة ال�شلط�نية«. اأم� الفقه���ء الذين راقبوا الظ�هرة, وكتبوا عنه��� فهم)4(: الم�وردي 
)1(  اعلج األستاذ الفضل شلق ـهذه املسألة وتطوراتها يف كتابه، انظر: الفضل شلق، إشاكيلات اتلوحد واالنقسام: حبوث يف الويع اتلارييخ العريب 

)بريوت، ۱9۸٥(: ۲4۰-۲۰9.

)2(  املرجع السابق.

)٣(  حممد كرد عيل، "رسالة ابن املقفع يف الصحابة"، يف رسائل ابللغاء )القاـهرة: جلنة اتلأيلف والرتمجة والنرش، ۱944(: ۱۲۰، ۱۲۱.

جملة االجتهاد ۱،  )4(  قارن عن آرائهم مقالة الفضل شلق، انظر: الفضل شلق، "الفقيه وادلولة اإلسالمية: دراسة يف كتب األحاكم السلطانية"، 
العدد 4 )صيف ۱9۸9(: ۱4۰-9۱.
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ال�ش�فع��ي )450ه���/ 1058م( واأب��و يعل��ي الحنبل��ي )458ه���/ 1065م( والجويني 
ال�ش�فع��ي )478ه�/1085م()1(. اأم� »الدولة ال�شلط�نية« فق�شته� طويلة ملخ�شه� اأنه منذ 
الق��رن الث�لث الهج��ري بداأ ال�شعف يت�شرب اإلى ال�شلطة المركزي��ة ببغداد نتيجة ال�شراع 
عل��ى المراكز الإدارية العلي�, وتغيرات بنية جي�س الخالف��ة. فقد ا�شتغنت الدولة تدريجيًّ� 
ومنذ اأي�م الم�أمون )218ه���/ 833م( عن جنده� الخرا�ش�ني, وبداأت تجنيد م�شتجلبين 
م��ن الت��رك والديلم, وتحولهم اإلى جي�س محت��رف ل عالقة له ب�لع�شبي��ة الدينية الأ�شلية 
الت��ي ق�مت عليه��� الثورة العب��شية. وانته��ى الأمر بق�دة ذلك الجي�س اإل��ى التدخل - اإلى 
ج�ن��ب رج���لت الإدارة الكب���ر - في تولي��ة ولة العهد, ثم التحكم فيم��ن يلي العهد, 
وم��ن يتول��ى الخالفة؛ بل وف��ي خلع الخلف���ء وقتلهم وتولي��ة من ي�ش���ءون. وعمد ولة 
الأط��راف تدريجيًّ� اإلى تكوي��ن ع�شبي�ت محلية - وبخ��شة في تل��ك النواحي التي ك�ن 
بع�شه��م ينت�شب اإليه� - ثم ال�شتقالل عن ال�شلط��ة المركزية بم�ش�ندة من بع�س رج�لت 
الإدارة اأو الجي���س المركزي؛ مق�بل مب�لغ م�لي��ة يدفعونه�, وولء �شكلي للخالفة يق�ي�س 
بمر�ش��وم من الخليفة, وخلعة ت�شف��ي عليه ال�شرعية التي يعتبر بدونه� خ�رًج� على �شلط�ن 
الخالف��ة. ولم يقت�شر الأمر على ذلك, ب��ل ق�مت دويالت م�شتقلة تم�ًم� تن��شب الخالفة 
العب��شية الع��داء, وتح�ول الحلول محله���؛ مثل الزيدية بطبر�شت���ن واليمن, والف�طميين 
ب�لمغ��رب ث��م بم�شر. ولم تعتبر ه��ذه الظواهر لأول وهلة اأمًرا غير ع���دي. ف�لم�شتولون 
على النواح��ي والأطراف يعترفون ب�ل�شلط�ن الأعلى للخليف��ة؛ اأم� الذين ل يعترفون فهم 
خ��وارج وع�ش�ة وبغ�ة يجب مك�فحتهم. لكن البويهيين الديلم فعلوا في ثالثيني�ت القرن 
الراب��ع م� لم يك��ن ب�لح�شب�ن. اإذ بع��د اأن �شيطروا على الديلم وخرا�ش���ن وف�ر�س زحفوا 
اإل��ى بغداد وا�شتولوا عليه��� مبقين على الخليفة, ومحلين ع�شبيته��م الديلمية محل الترك 
الذي��ن ا�شت�أثروا ب�لنف��وذ في قلب الع��شمة طوال قرن من الزم���ن. وبعد قرن من ال�شطوة 
� لأمير ال�شتيالء  وال�شلط��ة؛ حو�شر خالله الخليفة داخل ق�شره وبين حريمه معطًي� تفوي�شً
هذا ) كم��� �شم�ه الم�رودي واأبو يعلي( ب�لإدارة وال�شيطرة؛ اندفعت موج�ت جديدة من 
الم�شلمي��ن الجدد من �شعوب اأوا�شط اآ�شي� التركية ف�كت�شحت الدويالت كله� و�شوًل اإلى 
بغ��داد – مزيلة البويهيين والآخرين, وموؤ�ش�شة ال�شلطن��ة ال�شلجوقية. وك�ن اأثر ال�شالجقة 
�. فقد ا�شتمروا  اأبقى على قوانين تداول ال�شلطة, وعلى المجتمع, وعلى فئ�ت العلم�ء اأي�شً
ه��م وال�شلطن�ت الت��ي تفرعت عنهم )الزنكي��ون والأيوبيون( مدة اأط��ول. وك�نوا اإيذاًن� 
بو�ش��ع م�ش�ئر دولة الإ�شالم في اأيدي ال�شعوب التركية الآ�شيوية )المم�ليك والعثم�نيين(, 
وت�أ�شي���س نظ�م الإقط�ع الإ�شالم��ي )بدًل من الخراج(؛ اإذ �شيط��رت الدولة على الأر�س 

)1(  املاوردي، األحاكم السلطانية؛ أبو يعيل حممد بن احلسني )ت 4٥۸ ـه(، األحاكم السلطانية )بريوت: دار الكتب العلمية، ۱9۸٣(؛ عبد امللك بن 
عبد اهلل اجلويين )ت 4۷۸ ـه(، غياث األمم يف اتلياث الظلم، حتقيق مصطىف حليم وفؤاد عبد املنعم أمحد )اإلسكندرية، د.ت.(. وـهناك نرشة 

أفضل للكتاب من حتقيق ادلكتور عبد العظيم ادليب )قطر، ۱4۰۰ـه( لكنها لم تكن بني يدي عند كتابة ـهذا الفصل.
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ب�لك�مل, ووزعته� في �شورة اإقط�عي�ت غير وراثية على �شب�ط جيو�شه�. واكت�شبت تلك 
ال�شلط�ت �شرعية ب�قية ب�أمرين اثنين: �شنيته�, التي مكنته� من التوا�شل العميق مع المجتمع 
والعلم���ء, وقوة �شكيمته��� في مواجهة الزحوف على دار الإ�ش��الم من ج�نب البيزنطيين 

وال�شليبيين والمغول و�شوًل اإلى قوى ال�شتعم�ر الغربي على م�ش�رف الأزمنة الحديثة.

وك�ن من الطبيعي للخالفة و�شط الظروف المتغيرة, وزوال �شلطته� ال�شي��شية اأن تلج�أ للدين, 
وللم�شروعي��ة العلي� لالأمة الم�شتخلفة التي اعتب��رت نف�شه� رمزه�, وب�لت�لي رمًزا لبق�ء الإ�شالم, 
ودار الإ�شالم ووحدته�. وقد اأدرك اأمراء ال�شتيالء و�شالطينه )على الرغم من اأن البويهيين ك�نوا 
م��ن ال�شيعة( �شخ�مة اأثر تلك الموؤ�ش�ش��ة الت�ريخية في المجتمع وعليه؛ ف�أبقوا عليه�, وحر�شوا 

عبر القرون على ال�شتظالل ب�شرعيته� وتفوي�شه�.

اأم��� الفقه���ء الثالثة في الق��رن الخ�م���س )الم�رودي واأب��و يعلي والجوين��ي( فقد اختلفت 
اأنظ�ره��م لتل��ك الم�شتجدات. فق��د ك�ن هن�ك من جهة ال�شالم الذي �ش���د العالئق مع الخالفة 
)ك�شلطة �شي��شية( منذ الن�شف الث�ني من القرن الث�لث. وهو ال�شالم الذي جعلهم ممثلي الدين, 
وحمل��ة الإ�شالم في الداخل واإلى الع�ل��م. ومع العتراف للخالفة ب�لط�عة والن�شرة؛ ف�إن هوؤلء 
م��� ك�نوا يرون له� دوًرا في الدين, ول قد�شي��ة معينة تفر�س بق�ءه� اأو �شلطته�. فهي ق�مت على 
»الإجم���ع« المتوارث. والمقد���س الب�قي �ش�ئع وغير معين في الأم��ة الم�شتخلفة وجم�عته�. 
وه��ذا م� راآه اأبو يعلي )458ه���/ 1065م( الحنبلي. والحن�بلة اآنذاك ك�نوا م� يزالون يحملون 
مي��راث »محنة خلق القراآن«, وم� خلفته لهم من زع�مة في الع�مة, وا�شتقالل في الحي�ة الدينية 

والجتم�عية. وقد وقفوا مع الخالفة في محنته� مع البويهيين.

لكنهم م� ك�نوا ينظرون بعين الر�ش� اإلى هذا ال�شتظالل الجديد للخالفة ب�ل�شريعة, وتدخله� 
ب�لت�ل��ي, اأو عودته��� للتدخل في مج�لهم هم. �شحيح اأن اأم��راء التغلب وال�شتيالء موجودون. 
و�شحي��ح اأن بق�ء الخالف��ة ال�شنية �شروري لالإ�ش��الم ولذلك ينبغي دعمه� ف��ي وجههم؛ لكن 
الإ�ش��الم ومجتمع��ه ب�قي�ن وهم زائلون, و�شتعود الأمور اإلى مجراه��� الطبيعي؛ فينبغي اأن تبقى 
ال�شريع��ة ف��وق ال�شي��شية, ول ينبغي اأن تعود الأمور اإلى م� قب��ل القرن الث�لث حين ك�ن الخليفة 
م�شتظه��ًرا بقوته ال�شي��شية يح�ول التدخل في ال�شريعة. اأم��� الم�وردي فقد ك�ن اأعمق اإح�ش��ًش� 
ب�لمتغيرات, واأكثر اقتن�ًع� ب�أنه ل عودة اإلى الوراء. ولذا فقد راأى اأن احت�ش�ن الخالفة �شروري 
لالإبق���ء على دولة الإ�شالم واإن لم يكن الإ�ش��الم/ الدين, والإ�شالم/ المجتمع مهددين. وهكذا 
اأراد اإعط�ء الخليفة دوًرا من جديد في الجم�ع�ت, و�شلوات الجمعة على �شبيل الت�أدب ولحفظ 
الهيبة. ولم ير �شرًرا ف��ي الت�أكيد الجتم�عي والديني على الخليفة كرمز لال�شتقرار وال�شتمرار 
والوح��دة ال�شي��شية لدار الإ�شالم. اأم� اأمراء ال�شتي��الء والتغلب فهم م�شلمون وم�شيطرون, ول 
�شرورة - من وجهة نظره - لإدانتهم, وال�شراخ كل الوقت بعدم �شرعيتهم؛ لبد من العتراف 
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به��م كظ�هرة جدي��دة وب�قية في الجتم�ع الإ�شالم��ي وا�شتيع�بهم �شم��ن اإدارة الدولة في ظل 
� ويوليهم كم� ك�ن الخلف�ء الأقوي�ء يفعلون مع الولة, رغم اختالف  الخليفة الذي يعطيهم تفوي�شً
الو�شع, حفًظ� للوحدة, وموؤازرة ل�شتمرار وحدة الدولة. ثم اإن لهذا »ال�شتيالء«ج�نبه الآخر؛ 
ج�ن��ب ال�شوك��ة, والقوة. ف�لم���رودي يتحدث في كت�ب��ه الآخر: »ت�شهيل النظ��ر« عن »دولة 
الق��وة«)1( والتي يعني به� و�شول ع�شبي��ة معينة لل�شلطة ب�شبب قوة �شوكته�, وكثرة عدده�, اأي 
ات�ش���ع انت�ش�ره� الجتم�عي, ولي�س عن طريق »النقالب الإداري« كم� ك�ن يحدث كثيًرا في 
الع��شم��ة)2(. اإن قوة تلك الدولة به��ذا المعنى يعني تمثيله� لفئ�ت عري�شة �شمن دار الإ�شالم ل 

يمكن تج�هله� بل يح�شن ال�شعي ل�شتيع�به�, وت�شخير �شطوته� للخالفة ودار الإ�شالم.

ويواف��ق الجويني )478ه�/ 1985م( الم�رودي فيم� يتعلق بدولة القوة, واإم�رة ال�شتيالء, 
لكنه يختلف معه ويه�جمه ب�شكل مب��شر في م�ش�ألتين: الأولى اأنه لم يم�ِس ب�لأمر اإلى نه�يته في 
ن�شرة »الدولة ال�شلط�نية« هذه. والث�نية في حر�شه المب�لغ فيه على الخالفة. �شحيح اأن الخالفة 
ذات لبو���س ديني لعراقته��� وت�ريخيته� وتمثيله� القديم لالإجم�ع المت��وارث. لكن »الخالفة« 
اكت�شب��ت ذلك اللبو�س لأمرين اثنين مهمين: حف�ظه� على وح��دة الدار والمجتمع )منع الفتنة 
الداخلي��ة(, والجه���د )دف�عه� ع��ن دار الإ�شالم(. و�شالطي��ن القوة الج��دد )ال�شالجقة اأي�مه( 
يقوم��ون الآن ب�لمهتمين. فقد ق�شوا على الفت��ن الداخلية ب�شرب الدويالت المت�ش�رعة, ون�شر 
الأمن في المجتمع )رغم اعترافه بتج�وزات ع�شكر ال�شالجقة على المدن والفالحين اأحي�ًن�(! 
كم��� اأنهم حموا دار الإ�شالم ودولته بردهم ع�دية البيزنطيين )في موقعة مالزكرد(, واندف�عهم 
)ب�تج���ه اآ�شي��� ال�شغرى( لك�شب اأر�س جدي��دة لالإ�شالم والم�شلمين. ل��ذا يلمح الجويني على 
ا�شتحي�ء ب�أنه ل م�نع لديه في اأن تزول الخالفة ل�ش�لح ال�شالجقة )الذين يمكن اأن يتولوا الخالفة 
م��ع ع��دم قر�شيتهم(؛ فهي ب�لن�شبة لالإ�شالم - من وجهة نظ��ره - ل تختلف عن اأية دولة اأخرى 

المهم فيه� توافر الكف�ية )في الداخل( وال�شوكة )تج�ه الخ�رج()3(.

ول��م يعد اأحد بعد الجويني لطرح احتم�ل زوال الخالفة القر�شية اأو الإ�شالمية. وبقيت رمًزا 
ف��ي �ش�ئر الع�ش��ور ف�شدق حد�س الم�وردي. لكن الفقه�ء ا�شتمروا ف��ي القول ب�شرعية »الدولة 
ال�شلط�ني��ة« ا�شتن�ًدا لم�شوغ�ت الجويني ذاته�. وع���د العثم�نيون فجمعوا في �شخ�س ال�شلط�ن 

بين الخالفة وال�شلطنة منذ القرن الث�من ع�شر. 

)1(  عيل بن حممد املاوردي )ت 4٥۰ ـه(، تسهيل انلظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك وسياسة امللك، حتقيق رضوان السيد )بريوت، ۱9۸۷(: ۲۰4-۲۰٥. 

جملة  اإلسالمية«،  لدلولة  السيايس  اإلقطاع  يف  دراسة  وادلولة:  واإلقطاع  »اخلراج  شلق،  الفضل  انظر:  شلق،  الفضل  األستاذ  بدراسة  قارن    )2(
العرب  تاريخ  بعد؛ لكود اكـهن،  وما   ۱٥۲ الصفحات  تقع ىلع  السلطانية،  بادلولة  اخلاصة  والفقرة   .۱9۲-۱۱٥ ۱ )خريف ۱9۸۸(:  العدد  االجتهاد، 
بعدـها.  دار احلقيقة، ۱9۷۷(: ۲٣٥ وما  ادلين قاسم )بريوت:  العثمانية، ترمجة بدر  بداية اإلمرباطورية  والشعوب اإلسالمية: منذ اإلسالم حىت 
وقد ترمجت مقالة اكـهن اتلأسيسية عن اإلقطاع اإلساليم يف جملة االجتهاد، انظر: لكود اكـهن، "تطور اإلقطاع اإلساليم ما بني القرنني اتلاسع 

واثلالث عرش: إسهام يف اتلاريخ املقارن للمجتمعات يف العصور الوسطي"، جملة االجتهاد، العدد ۱ )خريف ۱9۸۸(: ۲4۲-۱9٣. 

)٣(  اجلويين، غياث األمم يف اتلياث الظلم: ۲4۷-۲٥٥. ويف تسويغ رشعية ادلولة السلطانية أيام املمايلك، انظر: دوروتيا كرافولسيك، "املقدمة"، يف 
مسالك األبصار يف ممالك األمصار: ممالك مرص والشام واحلجاز وايلمن، أمحد بن حيىي بن فضل اهلل العمري )بريوت، ۱9۸6(: ۲9-۲۱. 
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لم��ح الم�شت�ش��رق الألم�ن��ي Tilman Nagel في كت�ب ل��ه عن الجوين��ي وكت�به »غيث 
الأم��م« اتج�ًه� من ج�نب الجويني لعلمنة الدولة وال�شلطنة)1(. فقد فهم اأن الخالفة ك�نت دولة 
دينية. لكن الحقيقة اأنه� لم تكن كذلك حتى في ع�شوره� الأولى. �شحيح اأن الخلف�ء حر�شوا 
عل��ى تلقيب اأنف�شهم بلقب »خليفة اهلل« منذ اأي�م عب��د الملك بن مروان )65-86ه�/ 684-
705م( وربم��� قبل ذلك. لكن الم�شلمين عبر الع�شور م� اعتبروا اأن للمن�شب قدا�شة خ��شة اأو 
�شلط�ت ذات ط�بع ديني. ويبدو تحديد الفقه�ء لالإم�مة والخالفة ب�أنه� »ح�ر�شة الدين و�ش�ئ�شة 
الدني���« موهًم��� في هذا المج���ل. فلم تكن الخالفة ه��ي التي حر�شت الدين ف��ي كل الع�شور 
الإ�شالمية الو�شيطة والحديثة؛ بل هو الذي حر�شه� ودافع عنه� بقدر م� راأى اأن م�ش�لحه مهددة 
بتهدده��� ولو م��ن الن�حية الرمزية)2(. لقد ك�نت م�شكلة الدولة ف��ي الإ�شالم الو�شيط )والخالفة 
ه��ي الدولة الأم( اأنه� �شعيفة الجذور في اأ�ش��ل الم�شروعية, واأنه� لم ت�شتطع التغذي ب��شتمرار 
م��ن ذلك النبع الث��ري لل�شرعية من جهة, وم� ا�شتط�عت التحول اإل��ى دولة بحد ذاته� من جهة 
ث�نية. وهك��ذا ظلت الأمة وجم�عته� هي المقد�س, وهي من�ط ال�شتخالف, وهي الم�شروعية 
الت�أ�شي�شية والعلي�. تهب كل م� عداه� م�شروعية فرعية بقدر م� ين�شوي تحت لوائه�. وقد زالت 
الخالف��ة منذ اأمد وبقيت الأمة وك�رزم�ه��� )اإجم�عه�, وعدم اجتم�عه� على ال�شاللة!(. ف�لأمة 
ف��ي الإ�شالم هي ال�شرعية الت�أ�شي�شي��ة. وال�شرعي�ت الفرعية الموؤقتة )بم� فيه� الخالفة الت�ريخية( 

�شرعي�ت م�ش�لح ترتبط بتلك الم�ش�لح وجوًدا وعدًم�.

  Tilman Nagel, Die Festung des Glaubens )n.p., n.d.). )1( 
)2(  قارن بدراسيت: ادلين وادلولة - إشاكيلة الويع اتلارييخ. وانظر: الفضل شلق، »اجلماعة وادلولة: جديلات السلطة واألمة يف املجال العريب 

اإلساليم«، جملة االجتهاد، العدد ٣ )ربيع ۱9۸9(: ۱۰۰-۱٥.




