هذه مقتطفات من كتابنا
نظام الحكم في اإلسالم – نظرية الحكم الرشيد

تم اختيار هذه المقتطفات إلطالع القراء على مواقع األنترنت على أهم أفكار الكتاب ،حيث
يرغب اإلخوة الناشرون أن نعزز فرص ترويج الكتاب ورقيا
وتأتي هذه الدراسة في نظام الحكم في اإلسالم وفق مقرر مادة نظام الحكم في اإلسالم في جامعة
أبو ظبي ،حيث يدرس طالبنا في كلية القانون مرحلة التخصص (الماجستير) القانون العام هذه
المادة استكماال للبرامج التكوينية التي تؤهلهم للعمل العام في الهيئات الحقوقية والقانونية
والتشريعية ،ولمعرفة دور الفقهاء المسلمين في التأصيل للحكم العادل الرشيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جرى استخدام مصطلح الحكم الرشيد اقتباسا من هدي الخلفاء الراشدين الذين أجمعت األمة على
منزلتهم وفضلهم ودورهم في استئناف هذي النبوة في العدل والشورى والمساواة ،تأكيدأ على
فرادة التجربة اإلسالمية وجدتها وفعاليتها في التاريخ الحضاري ،وبالتالي للوعي بها بما
تستحقه في حركة التشريع السياسي في البالد العربية واإلسالمية وبوجه خاص في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
ولكن المسالة باتت ترتبط مباشرة بأكثر التحديات تأثيرا وخطورة على المجتمعات اإلسالمية،
وهي صعود حركات التطرف وما تال ذلك من حروب ضارية في العراق وسوريا وليبيا
واليمن ،وهي ترفع شعارات الحكم اإلسالمي وحاكمية الشريعة ،وتعلن أن المجتمعات والدول
اإلسالمية قد خرجت من اإلسالم بتخليها عن حاكمية الشريعة والجهاد والحدود ،وأن تطبيق
الحكم اإلسالمي يبدأ من تكفير المجتمع ثم تشكيل الخاليا الجهادية التي تقاتل إلدخال الناس في
اإلسالم من جديد ،وتسعى لتطبيق حاكمية هللا وإقامة الخالفة اإلسالمية في األرض ،وفق
تصوراتهم المتشددة.
وال شك أن هذا التحول الكبير يستدعي من المؤسسات األكاديمية والبحثية والتعليمية أن تقدم
الموقف العلمي المعزز باألدلة الشرعية عن نظام الحكم في اإلسالم ،بهدف تخليصه من الفهم
المتطرف ،وإعادة تقديمه للعالم في صورته الحقيقية رفيدا حضاريا للنهوض السياسي في
البلدان اإلسالمية يبنى على التكامل والسلم وليس على الشقاق والحروب.
وتقع اإلجابة عن هذه األسئلة ونظائرها في جوهر المقرر األكاديمي لجامعة أبو ظبي في كلية
القانون حيث تتكفل مادة نظام الحكم في اإلسالم باإلجابة على هذه األسئلة وتطرح التجربة
اإلسالمية الحضارية في سياقها التاريخي ،وتشرح طبيعة السلم واالحترام والمسؤولية التي
تطبع نظام الحكم الرشيد في اإلسالم.

الدراسات التأصيلية لنظام الحكم في اإلسالم:
بدأت الكتابة في نظم الحكم في اإلسالم مع بداية التدوين العلمي في القرن الثاني الهجري،
واشتهر عنوان السياسة الشرعية له ذا اللون من الدراسات ،ويعتبر كتاب الخراج للقاضي أبو

يوسف يعقوب بن إبراهيم المتوفى  182قاضي القضاة في زمن هارون الرشيد ،أول كتاب مفرد
يتولى بالشرح والتفصيل تنظيم موارد الدولة المالية واالقتصادية وطرق توزيع الثروة في
المجتمع ،كما يعتبر كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى  189هجرية مرجعا
أساسيا في قضايا الحكم في اإلسالم مع اإلشارة أنه كتاب فقه شامل ولكن مسائل الحكم جاءت
فيه موسعة في باب الحدود والجهاد والمعامالت واألمان والمعاهدات.
ومن أهم المصنفات في نظام الحكم في اإلسالم كتاب األحكام السلطانية والواليات الدينية
للقاضي ابي الحسن علي بن محمد الماوردي المتوفى  450هجرية ،وقد عاش فترة الخليفتين
العباسيين القادر والقائم ،وهي فترات قاسية حيث اهتزت فيها مكانة الخالفة وغلب أبو الحارث
البساسيري على الخليفة القادر حتى تحولت الخطبة في بغداد للخليفة الفاطمي بدل الخليفة
العباسي ،وكان للقاضي الماوردي دور مهم في السفارة بين الخالفة وبين بني بويه وكذلك بين
السالجقة الحقا ،االمر الذي عزز خبرته الدبلوماسية ومعرفته العميقة بالتشكيالت والهيئات
السياسية ونظم الحكم.
وهناك كتاب آخر باالسم نفسه األحكام السلطانية وفي العصر نفسه للقاضي أبي يعلى الفراء
محمد بن الحسين المتوفى 458
ومن الكتب الهامة في السياسة الشرعية كتاب إمام الحرمين الجويني :غياث األمم في التياث
الظلم المتوفى  478هجرية ،وقد كتبه بلغة أصولية وأدبية بليغة ،وقدم فيه تحليال دقيقا للنظم
السياسية المتبعة في عصره وما سبقها من أنظمة الحكم منذ عصر الراشدين إلى العصر
السجوقي حيث أهدى كتابيه النظامي والغياثي إلى نظام الملك وهو وزير السلطان ألب ارسالن
ثم السلطان ملكشاه أيام الخليفة الناصر العباسي.
وكذلك فقد كتب ابن طباطبا الطقطقي محمد بن علي المتوفى  709هجرية كتابه الفخري في
اآلداب السلطانية ،وذلك بعد سقوط الخالفة العباسية ،وتحدث فيه عن قيام الدولة وشروطها
وتسمية الحاكم وعزله وشرطه ،وحقوق الراعي والرعية ،ويتميز كتاب ابن طباطبا بشهادته
على العصر المغولي وسقوط بغداد ،وإصراره على استمرار الدولة في بغداد رغم سقوط
الخليفة العباسي.
وفي مرحلة تالية اشتهر كتاب ابن تيمية المتوفى  728واسمه السياسة الشرعية في إصالح
حال الراعي والرعية ،وتحدث فيه عن مسؤولية الحاكم في إقامة العدل وحماية الدين ،ولهذا
الكتاب أهمية خاصة حيث أن ابن تيمية لم يكن من مستشاري السلطان بل كان غالبا من
معارضيه ،وقد دخل السجن مرات كثيرة ،ويمكن اعتبار ما قدمه أكثر حيادا واستقاللية مما
كتبه أسالفه.

كما كتب ابن قيم الجوزية المتوفى  751وهو تلميذ ابن القيم كتابه الطرق الحكمية في السياسة
الشرعية ،وهو يستهدف إصالح النظام القضائي وتعيين ما يجب على القاضي التزامه لتحقيق
العدالة والحكم بين الناس.
وفي عصرنا ظهرت مجموعة كبيرة من الكتب التي تتحدث عن نظام الحكم في اإلسالم ،ويمكن
تقسيمها إلى قسمين:
األول :كتب الدراسات األكاديمية ،التي كتب فيها مؤلفوها نظام الدولة اإلسالمية ،تأسيسا على
أن الدول اإلسالمية القائمة اليوم هي دول شرعية ،وأن األنظمة فيها تحظى ببيعة صحيحة ولها
حكم البيعة واإلمامة ،مع الدعوة إلى إصالحها والتزامها بما ورد في التاريخ اإلسالمي من تقاليد
في الحكم والسياسة ،وخاصة في عهد الراشدين ،وهي عموما تتناول التطبيق التاريخي للدولة
اإلسالمية وتحاول أن تستخرج منه أصوال وفروعأ وقواعد ،ومن هذه الكتب كتاب اإلسالم
والحكم ألبي الحسن الندوي ،وكتاب نظام الحكم في اإلسالم لعبد العزيز الخياط وبالعنوان نفسه
لعبد المتعال الجبري ،وكتاب أصول الشريعة اإلسالمية لعلي جريشة ودراسة في منهاج اإلسالم
السياسي لسعدي ابو جيب وغيرها كثير.
الثاني  :كتب السلفية الجهادية ،وهي الكتب القائمة على رفض إسالمية الدول القائمة ،ووجوب
الخروج على هذه األنظمة حتى تعلن الجهاد ضد المشركين وتطبيق الحدود الشرعية وفق فهم
السلف ،وتؤكد على اعتبار العالم اإلسالمي برمته مرتدا طالما أنه ال يمارس الجهاد والحدود.
وفي هذا السياق يمكن ان ندرج كتب سيد قطب ومحمد قطب وأبي األعلى المودودي والفريضة
الغائبة لعبد السالم فرج والعدة في إعداد العدة لسيد إمام الشريف ،وغيرها من الكتب المعروفة
للتيارات التكفيرية.
وتجدر اإلشارة إلى كتاب بالغ األهمية ظهر عام  1927للشيخ علي عبد الرازق وهو كتاب
اإلسالم وأصول الحكم ،وقد ذهب فيه الشيخ علي عبد الرازق إلى اعتبار أن الدولة في اإلسالم
هي ممارسة سياسية محضة ،وأن دولة النبي والخلفاء الراشدين هي تجارب إنسانية محضة،
وان الخالفة محض نظام تاريخي ال يصلح لزماننا ولم يعد قادرا على أداء أي دور فعال ،وأن
الوحي يرشد في مسائل العبادات أما العادات ومنها نظام الحكم فهو جهد بشري ال ينبغي أن
يلتمس في هدايات الغيب ،وقد أثار الكتاب جدال واسعا في مصر وعزل صاحبه من األزهر
والوظائف األخرى ومنع من اي عمل ديني ،ويرى الدكتور محمد عمارة الذي أعاد طباعة
الكتاب وقدم له بإسهاب ان الظروف السياسية التي أدت إلى هذا الغضب من الكتاب كانت ترتبط

إلى حد كبير بموقف الملك فؤاد في مصر من هذا الكتاب الذي رأى فيه تحديا لسلطته وطموحه
في تولي الخالفة ،وأن الكتاب ين درج في الراي المعتبر ،وإن كان قد خالف الجمهور وما استقر
عليه الرأي لدى الفقهاء والمفسرين.

نظرية الحكم الرشيد في اإلسالم

نخصص هذا الفصل للحديث عن نظرية الحكم اإلسالمي الرشيد ،وتحديد مالمحها وأسسها
ومقاصدها ،وتمييزها عن النطريات األخرى في الحكم واإلدارة.
وتقع نطرية الحكم الرشيد في اإلسالم
وقد سبق القول إن الدولة اإلسالمية ليست تلك الهياكل والمؤسسات واألشخاص الذين ظهروا
في التاريخ اإلسالمي ،وال حتى التشريعات التي حكمت بها تلك الدول ،وال حتى التسميات التي
نالت شهرة دينية كالخالفة ووالية العهد والسلطنة وأهل الحل والعقد ،فهذه كلها تجارب بشرية
تمظهرت بحسب الحاجات والوقائع والمصالح المجتمعية.
ولكن التعبير الصحيح عن الحكم الرشيد في اإلسالم إنما يتجلى في تحديد األسس والرؤية والقيم
التي قامت عليها الدولة النبوية ،وهي المقاصد العليا التي نادى بها اإلسالم ،وهي المعاني التي
ينبغي أن تقوم عليها الدولة المسلمة في كل عصر وحين.
ويمكن اعتبار هذه المحددات التي نقصدها محض استقراء لما حققه الرسول الكريم في دولته
األولى ،وكذلك ما حققته الخالفة الراشدة من بعده وكذلك عصر اإلسالم الذهبي.
وقد قسمنا هذا الباب إلى ثالثة فصول :األسس والرؤية والقيم.

أسس الحكم الرشيد
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الفصل األول :أسس الحكم الرشيد
ونقصد باألسس تلك المحددات التي تميز بنية الدولة المسلمة وجوهرها ،وهي الحقائق التي ال بد
منها لقيام الحكم الرشيد ،وهي حقائق تأسست بنور الكتاب العزيز وهدي السنة النبوية الكريمة
وتطبيق النبي األكرم.
ومع أن الحديث عن هذه األسس متشعب ومتفرع ،ويمكن حشده في بنود كثيرة ،ولكنني أختار
أن أقدمه للطلبة الكرام في خمسة محددات ،وهي السيادة هلل ،والسلطان لالمة ،واالحترام
للتاريخ ،والتشريع بالواقع ،والعقد االجنماعي.

السيادة هلل
ال يح تاج أصل السيادة هلل إلى دليل ،فالمآذن في العالم اإلسالمي ترفعه كل يوم خمس مرات هللا
أكبر هللا أكبر ،وهي تدل بوضوح على أن السيادة هلل ،وأن الخلق عبيد بين يديه ،وانه ال يسأل
عما يفعل وهم يسالون ،وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
وهذا المعنى تنص عليه آيات القرآن الكريم بوضوح في عشرات المواضع :إن الحكم إال هلل،
أمر أن ال تعبدوا إال إياه ذلك الدين القيم.
وسيادة هللا تعالى هي سيادة القيم الرفيعة والفضائل الكاملة والمثل العليا ،فهذه هي تجليات سيادة
هللا في المجتمع ،وهي قيم كما سنرى يقرها العالم كله وتؤمن بها المجتمعات جميعا ،وبات يعبر
عنها في الفقه الدستوري بالمواد فوق الدستورية ،التي ال تذكرها الدساتير لوضوحها وقوتها
ولعدم وجود مخالف لها ،من العدالة والفضيلة والرحمة واإلحسان ،وهي هدف كل الشرائع وال
ينكر أيا منها عاقل.
وفي الحقيقة فإن هذه المعاني ا إلطالقية في تحقيق السيادة هلل تعالى ال تستلزم سيادة الكهنة
ورجال الدين ،فهذا مفهوم غير وار ٍد في اإلسالم أصال ،وهللا تعالى ال تدركه األبصار وهو
يدرك األبصار ،ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ،وليس من حق أحد سلطانا أو رعية ،وال
رئيسا وال مرؤوسا ان يتكلم في الدولة باسم الرب ،أوأن ينشئ األحكام على أساس معرفته
بالغيب ،فالناس سواسية كأسنان المشط ،والقرآن شديد في محاالبة هذا الفهم :من أظلم ممن
افترى على هللا كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء؟ (األعراف) وفي الحديث نهي صريح

عن ذلك ،عن بريدة بن الحصيب قال :بعثني رسول هللا في بعث فأوصاني فقال :وإن أرادوك ان
1
تنزلهم على حكم هللا فال تفعل لكن انزلهم على حكمك إنك ال تدري أتصيب فيهم حكم هللا أم ال!
وال شك أن تكريس السيادة هلل هو مما اختصت به نظرية الحكم اإلسالمي الرشيد ،ولكنه ال
يشتمل أي إكراه على الرعايا ،فاهلل تعالى منزه عن مشابهة الحوادث ،وال سبيل للخلق إلى رؤيته
أو لقائه في الدنيا ،فهي مسالة غيبية محضة ،وهي مسالة إيمان وليست مسالة قانون ،وهي
تخص المؤمنين باهلل تعالى ،وتمنحهم الطمأنينة والرضا ،وهو رب العالمين والخلق جميعا
عياله.

وللتوضيح في معنى السيادة هلل فإننا نضرب ثالثة أمثلة:
اإلمارات  :تنص المادة السابعة من الدستور اإلماراتي على التالي :اإلسالم هو الدين الرسمي
لالتحاد ،والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع فيه ،ولغة االتحاد الرسمية هي اللغة
العربية.
كما ينص النشيد الوطني :عاش اتحاد إماراتنا ،دمت لشعب دينه اإلسالم ،هديه القرآن ،حصنتك
باسم هللا يا وطن.
وبعد مرور نحو نصف قرن على صدور هذا الدستور فمن المؤكد أن الشعب االماراتي
والمقيمين فيه ينالون حقوقهم كاملة فيما يتصل بالشأن الديني والثقافي ،وتعيش في اإلمارات
جاليات من نحو  180جنسية في العالم ،ومن كل أديان العالم تقريبا ،وتتوفر في اإلمارات حقوق
كاملة لهذه الجاليات ويقيمون شعائرهم في معابدهم دون تدخل من أحد ،وقد بنيت لهم معابد
متنوعة ،وصدر قانون اتحادي يحظر ازدراء األديان بكل أنواعها ،كما أن كثيرا من العلمانيين
والالدينيين يقيمون في أرض اإلمارات ويتنافسون على العيش فيها.
ماليزيا :تنص المادة الثالثة من الدستور الماليزي على التالي :اإلسالم هو دين االتحاد؛ مع
ضمان ممارسة األديان األخرى بسالم وتآلف في أي جزء من االتحاد.
وتعيش في ماليزيا أديان متعددة مسيحية وبوذية وهندوكية وأرواحية ،وتبنى المعابد لكل
األديا ن ،وقد تم في مطلع القرن تم تجديد كهف باتو وهو أكبر معبد هندوسي في الماليو ،وحقق
عام  2012أكثر من مليون زائر.

1

الحديث صحيح ،رواه اإلمام مسلم ،الجامع الصحيح ،ج 3ص 1731

المغرب :ينص الدستور المغربي  2011في المادة الثالثة :اإلسالم دين الدولة ،والدولة تضمن
لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية ،كما تنص المادة  41على التالي :الملك أمير المؤمنين
وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية ،ويرأس الملك أمير
المؤمنين المجلس العلمي األعلى الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه ،ويعتبر
المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة إلصدار الفتاوى المعتمدة رسميا ،بشأن المسائل المحالة عليه،
استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين اإلسالمي الحنيف ،ومقاصده السمحة.
ويعيش في المغرب أوربيون كثير لهم أديانهم ومللهم ،كما تعيش فيه جالية يهودية قوية منهم
وزراء وسفراء وفيهم مستشار الملك المغربي ،وعلى الرغم من الكتابات العلمانية والالدينية
الكثيرة ا لتي يكتبها مفكرون مغاربة فإنه لم يحصل أي احتجاج ديمقراطي مؤثر ضد هذه المواد
الدستورية ،على الرغم من أن المغرب تعيش واقعا ديقراطيا متقدما بالقياس لدول المنطقة.

السلطان لالمة
إن تأكيد أن السيادة هلل تعالى ،ال يعني أبدا أن اإلسالم يتجه لدولة ثيوقراطية يحكمها الغيب ،وقد
أجمع فقهاء أهل السنة والجماعة أن إنشاء الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة ،وتصنيفها
وفصل سلطاتها وصالحياتها ،وكذلك تسمية اإلمام رئيسا او أميرا أو خليفة ليس من شان الوحي
المعصوم ،بل هو شأن اجتهادي يصدر عن شورى من األمة ،والمقصود هنا الشعب ،فهذا
الشعب هو المسؤول عن تسميته وتعيينه وعزله ومحاسبته دون أي تدخل من الوحي.
وربما كانت هذه النقطة بالذات هي أكثر النقاط خالفا بين السنة والشيعة ،وقد تحددت مالمحها
بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم ،حين اختار الصحابة ان تسمية الخليفة شأن دنيوي يتم
بمحض الشورى ،بخالف ما ذهب إليه أنصار علي بن أبي طالب الذين ذهبوا إلى أن الخليفة
مذكور بالنص ،وأن عليه أن يسمي خلفه بالنص.
وقد ظلت هذه المسالة وال تزال أشد أشكال الشقاق بين السنة والشيعة ،وقد تكرس النزاع بين
النص والشورى منذ ذلك التاريخ ،والذي استقر عليه عمل المسلمين هو أن الخالفة والرئاسة
والوزارة والقضاء وظائف دنيوية محضة ال ينص عليها وحي وال كتاب وإنما هي الشورى
والرأي والكفاءة واختيار الناس وبيعتهم ،وهو ما تقره دساتير العالم كافة في هذا الزمان.

وينبغي أن يتجه التشريع باستمرار لتكريس سلطان األمة ،أو سلطان الشعب ،في االنتخاب
والتعيين والمساءلة والمحاسبة لكل مسؤول ،وأن توضع باستمرار القوانين واألنظمة التي
تؤمن مشاركة الشعب في االختيار والمحاسبة وتقاسم السلطة والثروة ،وتحقيق العدالة ،وكل
مؤسسة قانونية تعزز هذه الحقيقة فهي قربة وطاعة.
وقد أوضح الصديق رضي هللا عنه هذا المعنى تماما ً في خطبته األولى ،فلم يقل لقد عينتني
السماء واختارني هللا ونص على خالفتي الرسول ،وإنما قال :أيها الناس إني قد ولّيْتُ عليكم
2
ولست بخيركم ،فإن أحسنت فاعينوني وإن أسأت فقوموني.

االحترام للتاريخ
إن منح السلطان لألمة والتشريع بالواقع ال يجوز أن يدفع الدولة إلى ازدراء التاريخ ،والتحقير
من أي من معطياته ،فعناصر التاريخ في الزمان كعناصر الحاضر في األشخاص ،كالهما
مسؤولية الدولة حمايته واحترامه ،ويتعين في الدولة الرشيدة أن تحترم تاريخ األمة كله،
وتراثها وماضيها ،وأن تحدث المتاحف وتحمي االوابد سواء كان دورها االجتماعي في
الماضي سلبيا أو إيجابيا ،بوصفه جزءا من الهوية الوطنية.
وال يلغي ذلك ابدا دور البحث التاريخي الذي يقوم به أفراد أو هيئات علمية حيث تتم محاكمة
بعض التاريخ وتجريمه او تسخيفه او تعظيمه ،وتصدر نتائج الدراسات بتوصيات تشيد أو تبيد.
كما أن مسؤولية الدولة في تأمين حقوق اإلنسان والمساواة بين أفراد المجتمع كله دون تمييز ال
يلغي مسؤولية القضاء وواجبه في محاسبة افراد بعينهم ومعاقبتهم والحجر عليهم وتغريمهم.
إن منطق احترام التاريخ وتكريم اآلباء هو منطق عالمي واضح ،والدول الرشيدة تحترم تراثها
وتاريخها ايا كان ،تأسيسا على أن الحاضر امتداد للماضي ،واستنارة به.
واليوم فإن األعراف القضائية والقانونية السابقة باتت على رأس مصادر القانون في كل دول
العالم ،وتتم اإلشارة إليها عادة في الدستور تكريسا لدورها التشريعي ومكانها في االستدالل
واالستنباط.
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أما األنظمة الثورية االنقالبية التي تثور ضد الواقع والتاريخ فإنها ليست في الواقع سياقا تاريخيا
متصال ،ويجب أن تنتقل باسرع وقت من ثقافة الثورة إلى ثقافة الدولة ،وإال فإنها تتورط من
حيث تريد أو ال تريد بنشر تربية الكراهية والحقد ،وستفرض القطيعة بين الجيل وماضيه ،وهي
ممارسة استبدادية سوداء مهما جللت بوسائل ديمقراطية ألنها في النهاية تفرض حكم سلطة
غالبة في جيل ما على أجيال كثيرة لم تشهد لحظة التحول الثوري.
ولكن ما نقدمه في سياق احترام التاريخ ليس إال تمهيدا لما نقصده من احترام المقدس وإجالله
ورعايت ه ،فاألمة اإلسالمية لديها وفاء نبيل لمقدساتها ،ومن شأن الحكم اإلسالمي الرشيد ان
يحترم هذه المقدسات ويجلها ويكرمها ويمنع اإلساءة إليها.
وهذا الموقف النبيل قرره القرآن الكريم بوضوح في حق األنبياء جميعا واعتبر اإليمان بهم
واحترامهم وإجاللهم ركنا في الدين ال يقبل هللا إيمان مسلم إال بتحقيقه.
وأمر بوضوح باحترام كتبهم وتراثهم :وكلم هللا موسى تكليما( ،النساء) وآتينا داود زبورا
(النساء) إن هذا لفي الصحف األولى صحف إبراهيم وموسى (األعلى) بل إنه تجاوز ذلك كله
وأعلن قدسية التوراة وطهرها ومنزلتها :إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور (المائدة) ثم أمر أهل
اإلنجيل بما هو أكثر من ذلك فقال :وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه اإلنجيل فيه هدى
ونور ومصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ،وليحكم أهل اإلنجيل بما أنزل هللا فيه ومن
لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الفاسقون (المائدة)
واستعمل القرآن الكريم في العالقة مع الكتب األولى تعبيرا دقيقا وموحيا ،وقد تكرر في القرآن
الكريم أربع عشرة مرة :مصدقا لما بين يديه.
وفي السياق إياه فإن القرآن الكريم والسنة المشرفة هي مقدس إسالمي نبيل يتعين على الدولة
الرشيدة حمايته واحترامه وإجالله ،وسن القوانين التي تحافظ على مكانته في قلوب الناس.
والقرآن الكريم كتاب تربية وهدى ونور ،ولم يكتب بلغة أهل القانون ،ولكن ينبغي أن ال تتناقض
التشريعات مع روحه ومقاصده ،وقد جعله هللا تعالى واسع الداللة يحتمل التأويل والتقييد
والتخصيص والمجاز ،وهي أبواب تجعل االجتهاد فيه واسعا ،ولم يحصل أن ضاقت خياراته
بالهيئة التشريعية حين تتخير من آراء العلماء والفقهاء في تأويله ،وهذا ما تلتزمه الدول
اإلسالمية في العالم التي تبلغ سبعة وخمسين بلدا ،كلها تعلن مرجعية القرآن ،وتختار من داللته
ما يناسب أحوالها ،وكله قد سبق إليه فقيه ومفسر ،فيغتني الكل بنوره وال يرهق تشريعاتهم،

وإنما تنشا المشكلة التشريعية مع أولئك الذين يحملون تأويال واحدا للقرآن ويريدون فرضه دون
سواه في العملية التشريعية ،ويتهمون من ينكر تأويلهم بالكفر والجحود.
إن ما تمارسه الدول اإلسالمية اليوم من التزام مرجعية القرآن والتوسع في تأويله قد وفر
للمسلمين نظما تشريعية متطورة وجيدة وخاصة إذا الحظنا اساليب التشريع المعتبرة التي
سنذكرها في الفقرة الالحقة ،والتي تلتزمها الدولة اإلسالمية منذ فجر العهد الحضاري الذهبي
للمسلمين ،وتحت مرجعية القرآن والسنة تقوم نظم قانونية متطورة في العالم اإلسالمي ،شديدة
المرونة والتفاعل كما نالحظ في ماليزيا وأندنوسيا والمغرب واالمارات وتركيا ،وال نعلم أن
هذه الدول تشتكي من أزمة في التشريع بسبب اشتراط دساتيرها وجوب احترام القرآن والسنة
وعدم تناقض قوانينها مع مقاصده.
التشريع بالواقع
إن قدسية الكتاب والسنة هي محل إجماع المسلمين كلهم وال ينازع في ذلك أحد ،ولكن الفقهاء
منذ عصر المجد اإلسالمي أدركوا بحسهم الحقوقي كيف يفهمون مقاصد القرآن الكريم والسنة
المشرفة واستنبطوا من نورهما مجموعة من المصادر المرنة المتحركة التي تستجيب لحاجات
الزمان والمكان.
لقد صرحوا بوضوح أن النصوص متناهية وأن االحداث غير متناهية وما يتناهي ال يضبط ما
ال يتناهى ،وأن خلود هذه الشريعة يقتضي ان تتوفر مصادر تشريعية مستقلة غير القياس على
النص األول ،توفر الحلول القانونية والتشريعية لما يستجد من أحداث ويتطور من مسائل.
وتجدر اإلشارة ان هذا هو أسلوب النبي الكريم في دعوة األمة إلعمال الفكر والعقل والنظر في
المستقبل ،وذلك عبر سلسلة من الوصايا العامة التي أوصى بها الرسول الكريم ،ومنها على
سبيل المثال ال الحصر:
"إني وهللا ال أحلف على يمين ثم أجد غيرها خيرا منها إال فعلت الذي هو خير وكفرت عن
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يميني"
وكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم" :إذا أمرتكم بالشيء من أمر دينكم فالتزموه وإن أمرتكم
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بالشيء من أمر دنياكم فإنما أظن ظنا أنتم أعلم بأمور دنياكم"
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وقد ثبت ان القرآن الكريم وقع فيه النسخ إحدى وعشرين مرة على وفق قول الجمهور من
المفسرين والفقهاء ،وكان ذلك التغيير باستمرار يكشف عن الحاحة إلى تبدل األحكام بتبدل
األزمان.
وقد جاء المعنى أوضح في السنة النبوية فقد ثبت ان النبي الكريم نسخ خالل حياته أكثر من 48
حكما شرعيا ثبتت بالسنة ،بل إن الجمهور على أن السنة نسخت القرآن أيضا ،وهذا اإلقرار
بالنسخ موقف حضاري متقدم ،يجعل األولوية لإلنسان وفق ما يرشد إليه القرآن.
وقد ابتكر الصحابة مبدأ القياس على النص وصنف الفقهاء بعد ذلك في تحديده وبيان شروطه
وأصوله ،وهو في الواقع طريقة أخرى من إعمال النص واستنطاقه فيما سكت عنه ،وهي تعالج
عددا من المستجدات التشريعية ولكنها بكل تأكيد ليست كافية لإلجابة على كل أسئلة الحياة
ومطالبها المستجدة.
وبالفعل فإن علماء أصول الفقه ابتكروا عشرة مصادر للشريعة ،زيادة على الكتاب والسنة
والقياس عليهما ،وتهدف هذه المصادر أن تنير للمشرع ما يبتغيه من إصدار التشريعات التي
تتناسب مع حاجات المجتمع وتلتزم مقاصد الشريعة.
وأول هذه المصادر اإلجماع ،وهو صورة االجتهاد الشوروي الجماعي ،وقد أصبح اإلجماع
مصدرا اتفاقيا بين الفقهاء ،وهو يكرس توجه الدولة اإلسالمية نحو التشاركية والشورى والنأي
عن األوتوقراطية واالستبداد.
ويعتبر اإلجماع عنوانا واضحا على هوية الدولة اإلسالمية التشاركية ،وقد اتفق الفقهاء على
مرجعيته ووجوب اتباعه ،إذا صدر بدون مخالف وابتكروا أنواعا أخرى من اإلجماع كاإلجماع
السكوتي وإجماع أهل المدينة وإجماع الشيخين وإجماع العترة ولكنها لم تحظ بالقبول على نطاق
واسع ،فيما ظل اإلجماع يتعبر دليال اتفاقيا بين المسلمين.
ونكتفي هنا بذكر اربعة مصادر نعتبرها أصال في تشريع القوانين الجديدة وهي بالفعل ما اتبعه
فقهاء المذاهب اإلسالمية المعتبرة خالل التاريخ في الدول التي انتدبتهم للتشريع لها.
االستحسان
وهو اختيار الحنفية ،وهو موقف عقلي واضح يتبنى التشريع بما يستحسنه الناس ،استنادا إلى
قواعد نصية جاء بها كتاب هللا :الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه (الزمر) وقول النبي

الكريم :الزم سواد الناس األعظم ،وقد عرفه الحنفية بقولهم :هو ترك القياس واألخذ بما هو
أوفق للناس ،كما عرفوه أيضا هو العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي لحكمة اقتضت ذلك
العدول ،وهو في تعريف أشد وضوحا هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد يعسر التعبير عنه.
إن التشريع باالستحسان بضوابطه وشروطه التي وضعها الحنفية كان هو آلية التشريع القانوني
والحقوقي الذي حكمت به الدولة العباسية شطرا طويال ،وحكمت به الدولة العثمانية معظم العالم
اإلسالمي نحو خمسة قرون ،وهو قادر أن يبتكر القوانين الجديدة اليوم في المالحة والسياحة
والقضاء والمرور والحنسية والهجرة وسائر الحاجات التشريعية لالمة.
االستصالح
وهو اختيار المالكية ،وهو موقف عقلي واضح يتأسس على حق الفقهاء في االجتهاد المحض في
المصالح المرسلة ،والمصالح المرسلة تشمل أكثر من تسعين بالمائة من شؤون الحياة ،وهي
تتزايد كل يوم ،مع كل جديد ،وقد وضع فقهاء المالكية الضوابط المقاصدية الواضحة التي تجعل
هذه األداة التشريعية قادرة على تلبية اي مطلب تشريعي ،وإصدار أي قانون حديث تحتاجه
األمة.
وقد حدد اإلمام الشاطبي هذه المقاصد في الجوانب الخمسة ،وهي حفظ الدين وحفظ النفس
وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض.
وقد نجحت هذه األداة التشريعية البصيرة في توفير القوانين المناسبة لكافة الدول اإلسالمية التي
قامت في المغرب العربي وأفريقيا والسودان واألندلس خالل التاريخ ،وال تزال إلى اليوم رأس
المصادر التشريعية في دول المغرب العربي وقد أنجزت دول المغرب العربي الخمس قفزات
تشريعية كبيرة على قاعدة المصالح المرسلة
االستصحاب
وهو اختيار الشافعية ،ومع أن الشافعية اعترضوا بشدة على االستحسان أول األمر ،واختاروا
التمسك الدقيق بظاهر الكتاب والسنة ،ولكن دخول المذهب الشافعي في الحياة التشريعية في
فترة السالجقة دفعهم إلى تطوير آلتهم األصولية ،وانتهوا إلى إقرار االستصحاب مصدرا
تشريعيا اساسيا ،يمكن ان ينتج القوانين والتشريعات المطلوبة لألمة في كل حين.
وبالطبع فنحن ال نقصد هنا االستصحاب في األشخاص الذي يتصل بمسالة محددة ،ولكننا نقصد
االستصحاب في األحكام الذي ينطوي على حق رجال القانون في التشريع في تسعين بالمائة من
المطالب التشريعية ال قانونية على أساس أنها مشمولة باألصل المباح في األشياء ،وقاعدتهم أن
األصل في العادات اإلباحة ،وان األصل في العبادات التحريم.

وال يحتاج المشرع البرلماني أن يخوض في شيء من أمر العبادات ،فهي مسالة اتباع وتوقيف،
وإنما يحتاج للتشريع في أمر العادات وهو أمر يكاد يشمل القوانين جميعا إال في مسائل محددة
محسومة في القرآن الكريم ،وقد فصل لكم ما حرم عليكم (األنعام)
وقد نجح الفقه الشافعي في توفير قوانين متحضرة ومناسبة للدول اإلسالمية التي قامت في
مصر والشام ابتداء من العصر األيوبي والسلجوقي ،كما أنه اليوم منهج التشريع المعتمد لدى
ثالثمائة مليون مسلم ينتشرون في الماليو ويقدم فقهاء الشافعية خبرتهم التشريعات القانونية
ألندنوسيا وماليزيا وبروناي وللمسلمين في الفلبين وتايالند.

العرف
وهو أصل عند الحنابلة ،وأحد مصادر الحنفية أيضا ،وهو قائم على التشريع يما يحترمه الناس
من عادات وقوانين وأعراف مستقرة ،وقد وضع له فقهاء الحنابلة شروطا وقيودا ضابطة تجعل
منه أداة مرنة متطورة تصلح الستنباط تشريعات مناسبة لنظم حديثة.
وتتعامل الدول اإلسالمية اليوم مع مسائل العرف كمصدر لتشريع األحكام الجديدة التي تحتاجها
الدولة ،ويتم اعتبار االعراف المناطقية واألعراف الحرفية والمهنية واألكاديمية واألعراف
الدولية ،وهذا في الواقع أول ما تعتمده المؤسسات التشريعية في العالم إلعداد التشريع الذي
يحتاجه المجتمع ويناسبه.
وهناك أيضا مصادر كثيرة للتشريع اعتمدها الفقهاء خالل تاريخ التشريع اإلسالمي ،لم نوردها
تجنبا لإلطالة ومنها التشريع بالذرائع فتحا وسدا ،واألخذ بشرع من قبلنا والتشريع بإجماع
الصحابة وإجماع العترة وإجماع أهل المدينة ،وغيرها من المصادر.
وال ينبغي أن يفهم أي من هذه المصادر على أنها محادة للقرآن والسنة بل هو تأويل لهما
واختيار منهما وتعظيم لهما.
وفي الحقيقة فإن هذه المصادر األربعة تعتبر أيضا من أبرز مصادر التشريع في المدارس
التشريعية الحديثة ،وربما تختلف الشروط جزئيا ولكن معظم القوانين الحديثة في العالم إنما يتم
تشريعها تأسيسا على هذه المصادر في بنيتها الحقوقية والتشريعية من العرف واالستصحاب،
واالستصالح واالستحسان ،مع انفراد الفقه اإلسالمي بشروط خاصة في تفعيل هذه
المصطلحات.

ويجب هنا مناقشة الفكرة القائلة أن الدول التي تطبق الشريعة اإلسالمية هي السعودية وإيران
والصومال والسودان وموريتانيا فقط ،فهذه مبالغة غير دقيقة وال محمودة ،والصواب أن الدول
اإلسالمية في الغالب تطبق الشريعة وفق خيارات مناسبة من اجتهادات الفقهاء ودالالت التأويل
وفق مصالحها وحاجاتها.

الدولة عقد اجتماعي
اشتهرت نظرية العقد االجتماعي أو مبادئ الحق السياسي بعد سلسلة دراسات في الحق السياسي
قام بها الفرنسيون إبان الثورة الفرنسية واشتهرت في أعمال توماس هوبز وجون لوك ،ولكنها
ظهرت كنظرية متكاملة عندما كتب جان جاك روسو  1762كتابه الشهير العقد االجتماعي،
وتحدث فيه عن الحاجة لبناءالدولة بالتوافق بين الناس ووفق رغباتهم ،دون إلزام المجتمع
بشروط كهنوتية صادرة من جهة عليا ،وذلك في أعقاب مائة وخمين عاما من الحروب الدينية
الطاحنة بين الكنيسة واألباطرة.
ولكن نظرية العقد االجتماعي ليست إال وصفا لسلوك الحكومات الرشيدة خالل التاريخ،
ونستطيع الجزم بأن دولة النبي الكريم كانت دولة عقد اجتماعي تأسست عبر وفاق وشراكة بين
سكان المدينة قام على المصالح المتبادلة والجغرافيا والحاجات االجتماعية والتنموية.
والهدف من التأكيد على طبيعة الدولة اإلسالمية والتزام العقد االحتماعي فيها هو االستبعاد التام
للدولة الثيوقراطية التي تتأسس بنص معصوم وترسم حدودها ومعالمها وغاياتها بنصوص
غيبية ال عالقة له بالواقع.
ولعل أ وضح األمثلة على الدولة الثيوقراطية عقيدة اليهود في األرض المقدسة ،فهم يرون أن
السماء حددت لهم األرض حدودا ومعالم وسكانا ،وأن عليهم النضال إلقامتها تماما كما حددها
العهد القديم ،دون أي اعتبار لقيم التاريخ والواقع والتطور الحضاري واالنتشار السكاني في
األرض.
وتتأكد هذه الحقيقة من خالل متابعة وصايا القرآن الكريم والسنة النبوية ببناء الحياة على أساس
مصالح الناس واحترام رغباتهم ،ومنع سحق أي طبقة في المجتمع مهما كانت ضعيفة أو واهنة،
ومنع تغول الطبقات القوية ،وبناء الدولة على البيعة الصحيحة التي تتم بالرضا والتوافق.
ويجب االعتراف بان كثيرا من الحكام في التاريخ اإلسالمي لم يعتبروا الدولة عقدا اجتماعيا،
بل اعتبرها كثيرون والية دينية منحتهم إياها السماء ،واستخدم كثير منهم رجال الدين لبث
الدعاية لتأييد إلهي ألساليبهم في الحكم ،وألجل ذلك فقد اشتهرت األحاديث الكثيرة التي تبشر

بقيام دولة وتهدد بزوال أخرى ،وهي أحاديث موضوعة باطلة تصدى لها علماء الحديث
باستمرار ،وصارت عنوانا على الدولة الفاشلة.

المسألة الثالثة :تعدد اإلمامة
ومن المسأئل المشكلة في نظام الحكم في اإلسالم مسالة تعدد البيعة فقد وردت أحاديث كثيرة في
هذا المعنى ومنها :إذا بويع الميرين فاقتلوا اآلخر منهما5
وروي من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول هللا صلى هللا عليه َوسلم قَا َل اذا بُويِ َع لخليفتين
سول هللا صلى هللا
عرف َجة بن شريح قَا َل سمعت َر ُ
فاقتلوا اآلخر ِم ْن ُه َما َوفِي رواية لَهُ من َحدِيث ْ
احد ي ُِريد ان يشق عصاكم ا َ ْو يفرق
جميع على رجل َو ِ
علَ ْي ِه َوسلم َيقُول من أَتَا ُكم وأمركم ِ
َ
6
جماعتكم فاقتلوه وهُ
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وهذا الحديث هو المؤسس لفكرة الخالفة اإلسالمية الجامعة ،وهو ما كانت تطالب به دوما
عاصمة الخالفة.
وقد نقل الماوردي اإلجماع على ذلك فقال :وإذا عقدت اإلمامة إلمامين في بلدين لم تنعقد
7
إمامتهما؛ ألنه ال يجوز أن يكون لألمة إمامان في وقت واحد ،وإن شذ قوم فجوزوه.
واختلف الفقهاء في اإلمام منهما؛ فقالت طائفة :هو الذي عقدت له اإلمامة في البلد الذي مات فيه
من تقدمه؛ ألنهم بعقدها أخص ،وبالقيام بها أحق ،وعلى كافة األمة في األمصار كلها أن
يفوضوا عقدها إليهم ،ويسلموها لمن بايعوه لئال ينتشر األمر باختالف اآلراء وتباين األهواء.
وقال آخرون :بل على كل واحد منهما أن يدفع اإلمامة عن نفسه ويسلمها إلى صاحبه طلبا
للسالمة وحسما للفتنة؛ ليختار أهل العقد أحدهما أو غيرهما ،وقال آخرون :بل يقرع بينهما دفعا
للتنازع وقطعا للتخاصم ،فأيهما قرع كان باإلمامة أحق.
وال يخفى أن الماوردي إنما يتحدث عن الخالفة بوصفها رابطة جامعة لكل المسلمين وليس عن
منصب الرئاسة في بلد إسالمي ،ومع ذلك يلزم القول إن هذا األمر لم يطرد في اي مرحلة في
التاريخ اإلسالمي ومنذ فجر العصر العباسي قامت دول إسالمية حقيقية خارج الخالفة في عدد
من البلدان اإلسالمي كدولة األمويين في األندلس واألدراسة في المغرب والمرينية في تونس
وبعد ذلك الطولونيون واألخشيديون والفاطميون والخوارزميون وكلها دول إسالمية شاركت في
بناء الحضارة اإلسالمية وكانت خارج دائرة الخالفة وقد ظهر فيها فقهاء وعلماء ال حصر لهم.
ولو كانت كل بيعة خارج الخالفة بيعة شقاق وردة فإن الشعوب اإلسالمية إذن كانت تعيش هذا
الواقع منذ فجر التاريخ ،ولكان هؤالء الفقهاء والعلماء الذين نشأوا في هذه الدول خوارج
ومرتزقة وهو أمر يشوش على التاريخ اإلسالمي ويعاند مقاصد النصوص.
ومنذ سقوط الخالفة العباسية ببغداد فإن معظم الشعوب اإلسالمية خارج سلطة الخلفاء ،يعيشون
في دول إسالمية مختلفة تعظم حرمات هللا وتقيم شعائره ،وعلى الرغم من وجود خالفة رمزية
ولكن سواد المسلمين األعظ م في األرض ظلوا خارج سلطة الخلفاء ،ينتمون إلى دول إسالمية
متعددة وخاصة في العصر المملوكي والعثماني.
وفي مطلع القرن العشرين كانت الخالفة قد باتت هيكال ضعيفا وباتت أعجز من أن تمد يد
العون إلى أي من البالد اإلسالمية المتوزعة في العالم ،وقد صار االنتماء أقل من صورة رمزية
كما أن تركيز السلطة بيد شخص واحد ال يحقق قيم اإلسالم الكبرى في العدالة والحرية
والمساواة.
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وال شك أن ما ينقله الماوردي هنا من بطالن بيعة اآلخر محمول على ظروف حياته في القرن
الخامس ،وما يشتمل عليه من منازعة الخليفة الذي استقرت له بيعة صحيحة في مصره ومحله،
ولكن هذا الموقف في الفتوى ال يستقيم في عالمنا المعاصر بعد ان صار انتشار المسلمين من
أندنوسيا إلى الجاليات في البرازيل واألرجنتين يتطلب اإلذن بوجود أكثر من امير وأكثر من
دولة ،وفق مقتضى العقل والواقع ،ووفق العهود التي التزمها المسلمون مع األسرة الدولية،
وهذا هو العموم المفهوم من قوله تعالى :يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (المائدة)

المسألة الرابعة :والية النساء
ومن المسائل التي اختلف فيها الفقهاء مسالة إمامة المرأة ،بمعتى واليتها على األمة ،فقد ورد
8
في الحديث النبوي الشريف قوله صلى هللا عليه وسلم :ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
وكذلك فقد ورد في الحديث يا معاشر النسار اتقين هللا فإني أريت أكثر أهل النار منكن ،قلن بم يا
رسول هللا؟ قال إنكن تكفرن العشير ،ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلب للب الرجل الحازم
9
منكن
وقد استدل الفقهاء على منع اإلمامة المطلقة على المرأة بهذ الحديث ،وبات من المشهور عند
الفقهاء منع تولي المرأة اإلمامة ،بمعنى الرئاسة.
وقد اعتبر بعض المعاصرين هذا الموقف تمييزيا ضد المرأة وترسيخا للعقل الذكوري الذي
يفرض على النساء الطاعة للرجال ويجرمهن من حقوقهن.
واستقر عند الفقهاء منع المراة من الوالية العامة استدالال بحديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
ولكن هذا الخيار الفقهي لم يكن موقف اإلجماع اإلسالمي ،وقد أجاب عدد من الفقهاء المسلمين
على هذه المسالة بإجابات متعددة منها:
القرآن الكريم ،فقد قال هللا تعالى :والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون
بالمعروف وينهون عنكر ويطيعون هللا ورسول أولئك سيرحمهم هللا (التوبة) واآلية نص على
جواز والية المرأة على الرجل ووالية الرجل على المراة ،ومفهوم النص أن األولى بالوالية هو
األكثر علما وفضال وكفاءة بغض النظر عن الجنس.
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وقد أجابوا عن حديث ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة الذي رواه أبو بكرة بأنه مما انفرد به أحمد
بن حنبل وأعرض عنه أصحاب الصحاح ،فكان ذلك أمارة وهنه وضعفه ،كما استدلوا بانه ورد
حين أخبر النبي الكريم بمقتل كسرى يزدجرد وتولي امرأته من بعده فأشار إلى ذلك ،وبالفعل
فلم يدم حكمها إال اياما ثم انهارت الدولة ولم يستطع ابنها من بعدها أن يحمي بالد فارس من
الفتح اإلسالمي ،وأن العبرة في هذا النص بخصوص السبب ال بعموم اللفظ ،ولكن تمسك
المانعون بقواعد اللغة العربية حيث النكرة في سياق النفي تفيد العموم.
كما أن حديث ناقصات عقل ودين كما هو وارد بصيغته إنما هو نص أدبي ورد من الرسول
الكريم في يوم عيد على سبيل البهجة والمباسطة للنساء وليس على أساس تقرير نقص العقل
والدين بدليل أنه قال إنكن أخلب للب الرجل الحازم وهذا ال يكون من نقص العقل بل من وفوره،
وغاية األمر أن الرسول كان يباسطهن بهذه العبارة تألفا لقلوبهن ومباسطة لهن في يوم عيد
وسرور.
وفي التاريخ اإلسالمي نستدل بخروج السيدة عائشة يوم الجمل على رأس جيش كبير من
الصحابة لالنتصار من قتلة عثمان ،ومع أن الخروج كان من الناحية السياسية غير حكيم ،ولكن
لم يعترض أحد على األصل الشرعي الذي سمح لها بالمشاركة المباشرة في قيادة الجيوش وفي
إمامة األمة.
كما اشتهرت في التاريخ والية السيدة ثمل لمنصب قاضي القضاة أيام الخليفة العباسي المقتدر.
وفي القرآن الكريم إمامة بلقيس وقد كانت ملكة على اليمن ،وهي وإن تكن من شرع من قبلنا
ولكنها معارضة لحديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امراة لكونه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم،
وهو ما يرجح الشك في سنده لمخالفته الواقع مما أخبر عنه القرآن الكريم ،كذلك فإن اليمن
سجل مرة أخرى حكم النساء على يد الملكة أروى الصليحية التي حكمت اليمن خمسين عاما
وتوفيت عام  532هجرية واعتبرت فترة حكمة ورشد وأمن ،حتى قال العارفون إن اليمن ال
يصلحه إال حكم النساء.
وكذلك فإن المرأة وصلت إلى منصب الرئاسة في عدد من البلدان اإلسالمية الكبرى اليوم
كأندنوسيا وتركيا وباكستان وبنغالديش ،وإلى مناصب رئاسة البرلمان أو الوزراء في االمارات
ومصر سوريا وإلى مناصب وزارية في معظم دول العالم اإلسالمي ،ولكل دولة من هذه الدول
اإلسالمية فقهاؤها وعلماؤها ومفتوها وجامعاتها اإلسالمية العريقة.

المسألة التاسعة :الحدود
يشتد الجدل اليوم بين التيارات السلفية والحداثية في العالم اإلسالمي حول وجوب تطبيق
الحدود ،وترتفع المطالبة بتطبيق الحدود الجسدية بوصفها معيارا اللتزام الدولة باالسالم أو
تنكبها عنه.
ولعل هذا السؤال هو أكثر األسئلة إشكالية في الراهن الحقوقي والقاانوني فاي العاالم اإلسا مي،
حيث تزداد مطالبات الحركات المتشددة بوجوب تحكيم الشريعة اإلس مية والعمل بما أنزل
هللا في القضاء والتشريع ،وهي مطالباات تساتند إلا فهام خااص تبنتاح الحركاات التك يرياة التاي
اعتبرت أن الدول اإلس مية المعاصرة لها قاد تنكبات عان تحكايم الشاريعة وحكمات غيار شار
هللا تعال وأنها خرجت مان اإلسا م بهاذا التحكايم الجااهلي ،وأن عليناا جهااد المرتادين الاذين ال
10
يحكمون شر هللا حت يعودوا إليح راغبين أو راغمين.
وقد تجددت هذه المطالبة في القرن الماضي تحت عنوان الحاكمية التي تقتضي ك ر التشريعات
الوضااعية ووجااوب اتبااا ظاااهر الاانص فااي مسااائل الحاادود تحدياادان ،وقااد انطلقاات عاادة حركااات
إس ا مية سياسااية تحماال هااذا التوجااح الااذي قااام بتلصاايلح عاادد ماان الكاااتبين ماانهم أبااو األعلاا
المودودي في كتابح المصطلحات األربعة فاي القار،ن ،ثام تلات ذلال سلسالة مان كتاب األصاولية
10
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الدينية بدءا ن من سايد قطاب ومحماد قطاب وعباد السا م فارج وتقاي الادين النبهااني وغيارهم مان
الكتاااب الااذين تبنااوا وجااوب تطبيااق الحاادود الجساادية باادون تلوياال ،وأن أي احتكااام إل ا قااانون
وضعي يخالف فهمهم للقر،ن والسنة فهو محادة هلل ولرسولح.
وقد أطلق هاذا التسااؤل جادالن كبيارا علا مساتوى الادول اإلسا مية ،وتعاقاب الساؤال هال هاذه
الدول تحكم بما أنزل هللا أم أنها عدلت إل قاوانين كاافرة ،وتام تصانيف البلادان اإلسا مية علا
ضااوء هااذه التساااءالت إل ا دول تطبااق الشااريعة ودول ال تطبااق الشااريعة ،وتالي اا ن تاام تصااني ها
أصوليا ن إل دول إس مية ودول غير إس مية.
ويتعين تركياز الجادل حاول مساللة القصااص والحادود الخمساة وهاي تحديادا ن الارجم والجلاد فاي
الزنا والقذف والقطع في السرقة وعقوبة الحرابة.
وقد التزمت الادول اإلسا مية بتطبياق عقوباة القصااص ،وكاذلل الجلاد فاي الزناا أو القاذف عناد
ثبوتح وال زال معموالن بح في كثير من البلدان اإلس مية.
أماا الاارجم فلاام ياارد فااي القاار،ن الكااريم ،والجادل فااي اعتباااره منسااوخا ن ماان شاارائع األماام األولا
مشهور ،وسيلتي بيانح بعد قليل ،وهذا ما يتيح للقاضاي وللمؤسساة التشاريعية التوقاف فاي إيقاا
هذا الحد لمكان االخت ف فيح ،وألن قضايا الدماء يطلب فيها أعل درجات االحتياط.
ويتركز الجدل حول عقوبتي الحرابة والسرقة
ف ي عقوبة الحراباة جااء الانص القر،ناي إنماا جازاء الاذين يحااربون هللا ورساولح ويساعون فاي
األرض فسسادا ن أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطاع أياديهم وأرجلهام مان خا ف أو ين اوا مان األرض
(المائاادةو وماان الواضااح أن اتيااة ترتااب العقاااب تخيياارا ن عل ا الجاااني وت ااوض االختيااار لااولي
األمر ،وقد جرى العمل في البلدان اإلس مية كلها تقريبا ن عل معاقباة المحاارب بالقتال او الن اي
مان األرض ،وهااذا اجتهااد صااحيح صاادر بشاارطح وماان أهلاح وفااي محلاح ،وال يوجااد أي حاارج
فقهااي فااي اختيااار الهيئااة الحاكمااة لواحااد ماان هااذه العقوبااات ،وهااو ممااا يقااره القااانون الاادولي
واألعراف الحقوقية في العالم.
أما مسللة السارق فقد أخضعها ال قهاء الربعة عشر شرطا ن م صلة فاي كتاب ال قاح ،ومان تلملهاا
سيجد أنها تشبح في استحالتها ثبوت فاحشة الزنا ،وعند غياب أي من هاذه الشاروط يتعاين علا
ولي األمرالعدول إل عقاب تعزيري راد وهو ما تقوم بح الدول اإلس مية كافة.

كما وقع الجدل في عقوبة الرجم للزاني المحصن وجلد شارب الخمر وقتل المرتد 11،وال يتساع
المقام هنا لسرد خ ف ال قهاء في هذه المسائل.
وال خ ف أن وقو الجدل بين ال قهاء بلدلة شرعية معتبرة يوجب وقف إعماال الحاد ،وخاصاة
في الدماء لمكان الشبهة فيح ويوجب التحول إل العقاب التعزيري.
وغاية ما نقولح ان الخ ف في هذه المسائل وحده إذا كاان صاادرا ن مان أهلاح وفاي محلاح موجاب
لوقف الحد ،النح شبهة تدرأ الحد ،وأن الدليل إذا تطرق إليح االحتمال سقط بح االستدالل.

الدول اإلسالمية من العقاب الجسدي إلى العقاب اإلصالحي:
قامت الدولة االسالمية خالل التاريخ بمواجهة ثقافات وحضاارات مختلفاة ،ولام يكان االساالم فاي
جانبه التشريعي يتناقض مع العارف ،وكانات أحكاماه التشاريعية تتشاابه ماع االنظماة الساائدة فاي
العالم ،التي كانت تتقبل العقوبة الجسدية ،ولم يكن هناك انتقاد محدد لالساالم فاي قضاايا الحادود،
حيث كان هذا اللون من العقاب معروفا وسائدا في العالم كله.
وكانت عقوبات الرجم والجلد والصلب معروفة تماماا فاي الحضاارات الساائدة وكانات تطباق فاي
االمبراطوريااة اليونانيااة الفارسااية والروميااة ،وال زالاات المقصاالة بنوعيهااا لقطااع الاارؤوس وقطااع
األيادي وقطااع األرجاال موجااودة فااي المتاااحف وبجوارهاا إحصاااءات ال تنتهااي ماان تطبيقااات هااذه
الحدود.
والتأمل في جوهر التطبيق الحقوقي لهذه األحكام يكشف لنا أن الفقه اإلسالمي العملي ،وبالتحدياد
القضاء الشرعي قد توقف تماما عان تنفياذ الارجم ،حياث يساتحيل إثباتاه بالبيناة ،ولام يثبات خاالل
التاريخ باإلقرار.
وعلااى الاارغم ماان كثاارة الروايااات بوقااوع القطااع والصاالب فااي الجاارائم السياسااية ولكاان تطبيقهااا
كحدود شرعية مقابل السرقة أو الحرابة كان ناادرا للغاياة ،ومان العساير الوقاوف علاى وقوعاات
محددة في إقامة حد القطع والرجم والصلب على أساس قضائي محض.
11
انظر كتابنا العقوبات الجسدية وكرامة اإلنسان ،وفيح اإلشارة إل أن عددا ن من األئمة ذهبوا إل أن حد الرجم منسوخ وقد حرر المسالة اإلمام محمد
أبو زهرة رحمح هللا ،كما أن حد الردة مرتبط بالحرابة ،وك هما ليس منصوصا ن عليح في القر،ن الكريم ،وأن شرب الخمر ليس لح حد مقدر في القر،ن
وال في السنة.

وهكاذا فااإن مااا مارساه القضاااء الشاارعي اإلسااالمي خاالل التاااريخ كااان يقضاي بتجنااب قطااع اليااد
ورجم الزناة ،وكانت العقوباة دوماا تاذهب إلاى التعزيار حياث يقارر ولاي األمار العقوباة المناسابة
بعيدا عن القطع أو الرجم.
فما الذي جعل األمة اإلسالمية تعرض عن إقامة القطع والرجم والصلب أكثر من ألف عاام حتاى
قامت الحركات الثورية اإلسالمية بإعادة إحيائه من جديد؟
الجواب التقليدي الذي تقدمه هذه الحركات هو أن األمة أعرضات عان شاريعة هللا قروناا طويلاة،
وتركت الحاكمية واختارت الكفر والشرك( ،ويشمل هذا سائر الدول اإلسالمية القائمة كما يشامل
الدول االسالمية التي قامات تاريخياا كاألموياة والعباسايية والحمادانيين والفااطميين واألخشايديين
والطولاااونيين والساااالجقة والخوارزمياااة والنورياااة والزنكياااة واأليوبياااة والمملوكياااة والعثمانياااة)
وعطلت الجهاد والحدود وال بد من ثورة إسالمية جديدة إلعادة تطبيق شرع هللا.
وخالل العقود األخيرة تطور األمر إلى مستوى غيار معهاود وقامات الحركاات الجهادياة الجديادة
بإعالن إحياء الجهاد وإقامة الحدود ،واعتبرت العالم اإلسالمي كله مرتادا يجاب قتالاه حتاى يعلان
الحاكمية ويبدأ تطبيق الحدود ،وذلك تحت عنوان :عموم الردة وهو حكم يشمل ساائر ابنااء األماة
اإلسااالمية الااذين لاام يبااايعوا أمياار الجهاااد ،وتاام اعتبااار المساالمين حكاماا ومحكااومين مرتاادين عاان
قوس واحدة ،ألنهم أقاروا دولهام علاى حكام وضاعي كاافر ال يساتمد مان كتااب هللا وسانة رساوله،
على حد التعبير الشائع للحركات المتشددة12.
وقد شرح سايد قطاب هاذا المعناى بوضاوح :إ ّن الحيااة اإلساالمية قاد توقفات مناذ فتارة طويلاة فاي
جميع أنحاء األرضّ ،
وأن وجود اإلسالم ذاته من ثام قاد توقاف كاذلك ،ونحان نجهار بهاذه الحقيقاة
األخيرة على الرغم مما قد تحدثه من صدمة وذعر وخيبة أمل ممن ال يزالاون يحباون أن يكوناوا
مسلمين.
وفي تصريح أشد وضوحا يقول :إنه ليس على وجه األرض اليوم دولة مسالمة وال مجتماع مسالم
13
قاعدة التعامل فيه هي شريعة هللا والفقه اإلسالمي!!.
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والمقصااود هنااا بالشااريعة هااو تطبيااق الحاادود علااى الطريقااة التااي ياادل لهااا ظاااهر الكتاااب ،وفااق
تفاسير السلف وهي تشتمل بالطبع على قتال الكفار (العالم كله بما فيه الحكوماات الوطنياة) حتاى
تنبذ التشريعات الوضعية وتقيم الحدود.
وهذا بالضبط هو التصور الشرعي الاذي تقاوم علياه الحركاات الجهادياة التكفيرياة المختلفاة بادءا
ماان القاعاادة والمحاااكم اإلسااالمية فااي الصااومال والجماعااة الساالفية للاادعوة والقتااال فااي الجزائاار
وتنظيم الدولة االسالمية في العراق والشام.
ولكاان هااذا الفهاام العنيااف لاام تقبلااه المؤسسااات الدينيااة فااي العااالم اإلسااالمي خااالل التاااريخ ،وكااان
الفقهاااء والعلماااء المستشااارون يقاادمون للاادول اإلسااالمية المتعاقبااة باادائل مشااروعة للعاادول إلااى
عقوبات إصالحية ليس فيها قطع أو صلب أو رجم ،وبادا خاالل التااريخ األساالمي أن حاد القطاع
في السرقة وحد الرجم في الزناة والصلب وقطع األيدي واألرجل مان خاالف هاي حادود زجرياة
أقرها المشرع اإلسالمي األول في إطار مواجهة الجريمة ،في سياق ما كان شائعا في العقوبة..
وعلى كل حال فان تطبيق حاد القطاع أو الارجم كاان ناادر الحادوث ،وال نكااد نقاف علاى حاوادث
تذكر فاي التااريخ االساالمي ،ولام نعثار فاي تااريخ الخالفاة الراشادة والخالفاة األموياة والعباساية
على أسماء بعينها تم قطع يدها حدا ،وال نساء حكم عليهن بالرجم وتام تنفياذ ذلاك ،ماع احتماال أن
يكون ذلك قد جرى ولم ياتم تدويناه ،وفاي اساتعراض دقياق ألهام كتاب التااريخ األساالمي :تااريخ
االماام والملااوك للطبااري والبدايااة والنهايااة الباان كثياار والكاماال فااي التاااريخ الباان األثياار وتاااريخ
دمشق البن عساكر والبن منظور وتاريخ اليعقوبي وتحفاة النظاار لام أعثار علاى قطاع ياد واحادة
تمت في حد السرقة في إطار قضاء دولة إسالمية ،مع أن الرواة ذكروا عددا من جرائم قطع اليد
التي كانت ألسباب سياسية واضحة.14
وهناك حادثة واحدة رويت بسند واهن ونسبت إلى علي بن أبي طالب أن عليا رجام شاراحة بنات
مالك الهمدانية ،ضربها ياوم الخمايس ،ورجمهاا ياوم الجمعاة ،وقاال :جلادتها بكتااب هللا ورجمتهاا
15
بسنة رسول هللا ،وقد لقي هذا الموقف اعتراضا شديدا من الصحابة.
واليوم يبلغ عدد الدول اإلسالمية  57دولة ،كلها تعلن احترام قايم اإلساالم ،وتانص علاى ذلاك فاي
دساااتيرها أو قوانينهااا ،ولكاان  52دولااة منهااا ال تطبااق هااذه الحاادود الجساادية ماان الاارجم والقطااع،

تم إجراء هذا اإلحصاء عبر برنامج المكتبة الشاملة ،وقد تم إجراء اإلحصاء المذكور بتعقب كلمة قطع يده في  730مرجعا ن إس ميا ن تشتمل عل
أمهات كتب التاريخ وال قح اإلس مي.
15
رواه النسائي وأحمد ،وهي في النسائي ج 4ص 269ولم يلت الصحيحان عل ذكره.
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وهي تختاار التحاول إلاى العقااب اإلصاالحي بادال مان العقااب الثااري او االنتقاامي ،وتعتبار هاذه
الحدود آالت لتطبيق العدالة تم تطبيقها في الماضي ولكنها خضعت للتطوير والتحديث.
أما الدول التي ال زالت تطبق العقاب الجسدي في الرجم والقطع والصلب فهي الساعودية وإياران
وموريتانيا والسودان واليمن بشكل جزئي.
وماان الواجااب أن نقااول إن العقوبااات الجساادية التااي يقرهااا القضاااء السااعودي واإليرانااي ويااأمر
بتنفيذها بشكل مستمر قد تراجعت تراجعا كبيرا في العقود األخيرة ،خاصاة فاي عقوباات الصالب
والرجم وقطع اليد ،وقد توقفت عقوبة الرجم منذ عقود ،ولام أقاف علاى دليال بتنفياذ عقوباة الارجم
فااي السااعودية خااالل الثالثااين عامااا األخياارة ،وآخاار حكاام بااالرجم صاادر عاان محكمااة بحائاال عااام
 2006ولكن لم يتم تنفيذه.
ويمكاان القااول إن توقااف تطبيااق األحكااام الحاادود بالصاايغة الساالفية قااد تأسااس علااى مباادأ مقاصااد
الشريعة ومصالح األمة.
ويعتبر تشريع األحكاام اساتنادا علاى المصاالح الضارورية الخماس مانهج الفقهااء خاالل التااريخ،
وقااد ساابق إليااه اإلمااام الشاااطبي فااي كتابااه الموافقااات تحاات عنااوان أنااواع المصااالح ،حيااث اعتباار
المصالح في أنواع ثالثة :الضرورية والحاجية والتحسينية ،وفصل القول بأن غاية الشاريعة هاي
تحقيااق كاال مصااالح العباااد ،وأن الحكاام إذا جاااء عكااس مصااالح الناااس فهااو ماان الزلاال فااي فهاام
16
الشريعة ،وال بد أن يقوم المجتهد برفع التناقض بين مصالح العباد وبين ظواهر النصوص.
وقد أكد ذلك االمام ابن القيم بقوله" :والشريعة عدل كلها ،ورحمة كلهاا ،وحكماة كلهاا ،ومصالحة
كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجاور ،وعان الرحماة إلاى ضادها ،وعان المصالحة إلاى
المفسدة ،وعن الحكمة إلى العبث ،فليست من الشريعة ،وإن أُدخلت فيها بالتأويل"17
باال قااد بااين ساابحانه بمااا شاارعه ماان الطاارق ،أن مقصااوده إقامااة العاادل بااين عباااده  ،وقيااام الناااس
بالقسط  ،فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الادين ،وليسات مخالفاة لاه فاال يقاال :إن
السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع ،بل هي موافقة لما جاء به ،بل هي جازء مان أجزائاه،

16
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ابن القيم ،أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر ،اع م الموقعين عن رب العالمين –ج 3ص 15-41

ونحاان نسااميها سياسااة تبعااا لمصااطلحهم ،وإنمااا هااي عاادل هللا ورسااوله ،ظهاار بهااذه األمااارات
18
والعالمات".
وواضح من اختيارات الشاطبي وابن القيم أن الهدف األسمى في الحدود هو العدالة ،وهو الماراد
بكاال تشااريع الحاادود ،وأن آلااة الحااد ينبغااي أن تسااتجيب لتطااور الحياااة وتنااوع الجاارائم وتعااددها،
وحاجة الناس للعدالة ،وهذا أصل مقاصدي يمكن االعتماد عليه في مناقشة أحكام الحدود.
واليوم ومع تطور القاانون الجناائي ،وماا رافقاه مان تطاور فقهاي وتشاريعي فاي عادد مان البلادان
اإلسااالمية ،فااإن الحاجااة تتأكااد لمراجعااة األحكااام الفقهيااة ،والتخياار ممااا حاارره الفقهاااء الكاارام مااا
يحقق هدف الشريعة في قمع الجريمة ،وإقامة العدالة ،ومناقشة ما وصال إلياه المجتماع اإلنسااني
ماان إقاارار سلساالة ماان المواثيااق والحقااوق والبيانااات التااي وقعاات عليهااا معظاام الاادول اإلسااالمية،
وذلك عبر مجموعات من العلماء والفقهاء في كال دولاة إساالمية ،وكاذلك ضارورة الاتحفظ علاى
بعض االجتهادات التي ثبت بالعقل والواقع أنها تناقض أهداف الشريعة الغراء.
وهذا االنتقال مان العقوباة الجسادية إلاى العقااب اإلصاالحي يمكان تأيياده بجملاة مؤيادات شارعية
نختار منها:
 منهج النبي صلى هللا عليه وسلم :ادرؤوا الحدود بالشابهات ،ومنهاا حاديث أباي هريارة أن
النباي صاالى هللا علياه وساالم قاال :ادفعااوا الحاادود ماا وجاادتم لهاا ماادفعا  19وعان عماار باان
الخطاب أنه قال :ألن أ ُ ِ ّ
عطل الحدودَ بالشبهات أحبُّ إلي مان أن أقيمهاا بالشابهات 20وعان
عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :ادرؤوا الحدود عان المسالمين ماا اساتطعتم
فإن كان له مخارج فخلاوا سابيله فاإن اإلماام أن يخطائ فاي العفاو خيار مان أن يخطائ فاي
العقوبة21.
 إن إقرار عدد كبير من الدول اإلسالمية التحول إلى العقاب اإلصالحي يعتبر مظنة شابهة
توجااب علااى القضاااء درء الحااد لمكااان الشاابهة فيااه وتعااين وجااوب اللجااوء إلااى العقاااب
التعزيري.

 18ابن القيم ،أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ج 1ص 31
19
رواه ابن ماجح في السنن عن أبي هريرة  ،سنن ابن ماجة ج 2ص579
20
رواه ابن أبي شيبة في المسند ج 9ص 567
21
رواه الترمذي عن عائشة في الجامع الصحيح ،ج 4ص33

 حق ولي األمر في تأجيل العقاب لمصلحة يراها ،وحقه في اختيار عقوباة تعزيرياة تاردع
الجاني وتكف أذاه.
 إن عقوبااات الحرابااة جاااءت علااى ساابيل التخيياار لإلمااام ،ويمكاان للدولااة عباار مؤسساااتها
التشااريعية االختيااار بااين العقوبااات األربعااة الموقعااة علااى جريمااة الحرابااة :أن يقتلااوا أو
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهام مان خاالف أو ينفاوا مان األرض (المائادة) فالقتال جازاء
القاتل ،أو النفي من األرض وهو السجن.
 وقااد جاااءت عقوبااة الساارقة علااى ساابيل رفااض التوبااة ،وهااذا تأوياال متصاال بااروح اآليااة:
والسارق والسارقة فااقطعوا أياديهما جازاء بماا كسابا نكااال مان هللا وهللا عزياز حكايم فمان
تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن هللا غفور رحيم (المائدة)
 إن التساااوية باااين الساااراق فاااي العقااااب مجاناااب للعدالاااة وروح التشاااريع ،فهنااااك ساااارق
االضااطرار وسااارق االحتااراف ،وهناااك سااارق البيضااة وسااارق البلااد ،وهناااك السااارق
بالخلع والكسر والسارق من الماال الداشار ،وقاد مضاى الفقهااء إلاى تقيياد السارقة باالقيود
الشرعية المعتبرة ومنعوا الحد على المختلس والغال والنشاال والنبااش وغيارهم ماع أنهام
سااراق ،لوجااود الشاابهة فيااه ،وهااذا أماار مسااتقر وباادهي ،وال يوج اد شاارعا مااا يمنااع ماان
االحتهاد في آلة الحد واختيار ما يحقق العدالاة فاي تفااوت الجارائم شاكال ومضامونا وكماا
وكيفا.
 تحقيق قمع الجريمة وردع الجناة ولو تغيرت اآللة ،وهو ما عبر عناه ابان القايم بقولاه فاي
كتابه الطرق الحكمياة يقاول ابان القايم" :إن هللا سابحانه أرسال رساله ،وأنازل كتباه ،ليقاوم
الناس بالقسط ،وهو العدل الذي قامت به األرض والسموات ...إذا ظهرت أماارات العادل
وأسفر وجهه بأي طريق كان ،فثم شرع هللا وديناه ،وهللا سابحانه أعلام وأحكام ،وأعادل أن
يخص طرق العدل وأماراتاه وأعالماه بشايء ثام ينفاي ماا هاو أظهار منهاا وأقاوى داللاة،
وأبين أمارة ،فال يجعله منها ،وال يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها.
 إن العدول عن العقاب البدني إلى العقاب اإلصالحي مشروع استحسانا ،بالنظر لماا تاوفر
من وسائل حقوقية وتدبيرية تدرأ خطر المجرم عن الناس وتوقف احتماال إياذائهم وتحقاق
إمكان تأهيليه وتوبته وصالحه ،وهذا هو جوهر االستحسان عند الحنفية.

 إن قطااع شاار السااراق بااات ممكنااا بالوسااائل الحديثااة ماان السااجون والمراقبااة والتأهياال
والتشغيل لتوفير التعويض للمجني عليه ،ويمكن بناء على هذه المساتجدات والمساتحدثات
يمكن استخراج قيد على إطالق النص ،والسارق والسارقة فاقطعوا أياديهما ،وهاذا التقيياد
إلطالق النص ليس جديدا فقد سبق إليه كل المفسارين باال اساتثناء حاين قااموا بإلقااء القياد
الضروري على إطالق اآلية فقالوا بأن المراد اليد وليس األيدي ،وأن المراد الكف وليس
اليد.
وهكذا تتضح قدرة الفقه اإلسالمي على االستجابة للتطور الحقوقي ،وقدرة األصول الفقهياة التاي
حررها الفقهاء خالل التاريخ اإلسالمي على تحقيق قفازة حقوقياة صاحيحة باتجااه تعزياز العدالاة
عبر األدوات والوسائل الكثيرة في قمع الجريمة وتأهيل الخطاة التي توفرت للعقاب اإلصالحي.

وبعد فهذه مطالعات سريعة في نظام الحكم في اإلسالم ،حاولنا أن نقارب فيها تجارب المسلمين
الحضارية في بناء الدولة واإلسهام الحضاري.
وقد قدمنا في هذه الدراسة بوضوح أن نظام الحكم في اإلسالم هو رؤية وأسس وقيم ،يمكنها أن
تتبيأ في أي ظرف حضاري ،وأنها ليست هياكل جامدة تعاند التطور الحضاري والمجتمعي.
وكل ظرف أمكن فيه تحقيق قيم اإلسالم في العدالة والمساواة والرحمة والشورى فهو هدف لهذه
الرسالة ،يحقق اهدافها وغاياتها ،بغض النظر عن شكل المؤسسة وأنظمتها وهيكلها.
وقد قامت الدولة العادلة في اإلسالم في حكم ملكي وأميري وجمهوري وبرلماني ،وأن هذه
األشكال من الحكم محكومة بالظروف التاريخية واالجتماعية لألمم ،وأنها ال تحول بالضرورة
دون تحقيق الحكم الرشيد.
وقدمنا في هذه الدراسة سردا للدول اإلسالمية عبر التاريخ وتمسكنا بدولة الرسول الكريم
مرجعا قيميا وأخالقيا ومنارة هدى ورشاد ،واسترشدنا بالحكم الرشيد الذي حققه الخمسة
الراشدون في التاريخ اإلسالمي.

أما م ا ظهر في التاريخ اإلسالمي من دول وحضارات فهي تجارب بشرية وسلوك إنساني له ما
له وعليه ما عليه ،وال يمكن أن يكون حكما وفصال لمجرد أنه قطعة من التاريخ فكل أحد يؤخذ
منه ويرد عليه إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
والحكم الفصل في كل ما نرويه من أخبار الدول اإلسالمية التاريخية في قيامها وعثارها
وسقوطها هو قول هللا تعالى:
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسالون عما كانوا يعملون

نتائج البحث
انتهى هذا البحث إلى عدد من النتائج العلمية والموضوعية نذكر منها:
 تأكيد الحاجة على دراسة نظام الحكم في اإلسالم لطلبة كليات القانون للوقوف على أهم
النظريات اإلسالمية في الحكم ومقارنتها بما انتهت إليه الدراسات الحديثة.
 التفريق بين مصطلحات األمة والدولة والخالفة ،وبيان المتفق والمفترق في كل منها.
 شرح طبيعة األمة اإلسالمية وعناصر القوة والوحدة ،وحاجة المسلمين إلى التمسك
بمفهوم األمة وضرورة ترشيده وتطويره.
 شرح طبيعة الخالفة ومعناها ومقارنتها بالنظم الحديثة في الحكم واإلدارة ،واقتراح
حلول عملية لتعزيز معنى الوحدة اإلسالمية التي كانت تقوم به الخالفة.
 التأكيد على الفصل بين الهياكل التقليدية للحكم في الدول اإلسالمية وبين جوهر الفقه
اإلسالمي في نظرية الحكم في اإلسالم
 بسط القول في نظرية الحكم الرشيد في اإلسالم ،ودراستها رؤية وأسسا وقيما.
 تحديد رؤية نطام الحكم الرشيد في اإلسالم بالوعي بالرسالة وحقوق اإلنسان وكرامة
األوطان وحوار األديان واإلحسان في األرض والعالم كونه أرض الرحمن.

















تحديد أسس الحكم الرشيد بأنها السيادة هلل والسلطان لالمة واالحترام للتاريخ والتشريع
بالواقع والعقد االجتماعي
التعريف بأهم قيم الحكم الرشيد في اإلسالم من العدل والشورى والسلم والمساواة
والتكافل والطهارة والعفاف والحرية والنظام والخير
بسط القول في دولة الرسول الكريم بوصفها التمظهر األدق لنطرية الحكم الرشيد في
اإلسالم
تطبيق أسس الحكم الرشيد ورؤيته وقيمه على الدولة النبوية والتأكد من مشروعية هذه
األسس والرؤية والقيم وتحقيقها في سلوك الرسول الكريم ورسالته.
التعريف المجمل بالخلفاء الراشدين ودورهم في امتداد المشروع النبوي واستحقاقهم
للقب الراشدين
التعريف المجمل بالخلفاء بعد العصر الراشدي وتحول الخالفة إلى ملك عضوض،
وظهور الهياكل السياسية ووهن القيم واألسس التي قام عليها الحكم الرشيد.
التعريف المجمل بالدول اإلسالمية التي قامت في التاريخ والتأكيد على أنها كفاح بشري
فيه من الشريعة وفيه من الهوى ،وأنه ليس حجة على اإلسالم في شيء تلك أمة خلت لها
ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسالون عما كانوا يعملون.
تحديد الطبيعة السياسية للدولة اإلسالمية وهويتها وتمييزها عن النظم األخرى السائدة
في العالم ،وتحديد الموقف الفقهي من هذه النظريات.
بيان موقف الشريعة اإلسالمية من النظم الحديثة في الحكم ،وبيان موقف الشريعة من
الدستور الحديث ومن تقسيم السلطات إلى ثالث سلطات مستقلة وتقديم الظهير الشرعي
لهذه المؤسسات الدستورية وفق مقاصد الشريعة.
بيان مكان المجتمع المدني في الفقه السياسي اإلسالمي ،وشرح المؤسسات التي تشكل
المجتمع المدني وتعزيز دوره وممارسته وفق مقاصد الشريعة.
تحديد موقف الفقه اإلسالمي من المسائل اإلشكالية ،وبيان الواقعية السياسية التي قدمها
الفقه اإلسالمي في عالج هذه المسائل اإلشكالية
التفريق بين الديمقراطية وبين الشورى ،وإظهار محاسن الشورى التي أمرت بها
الشريعة وعناصر تفوقها وجاجة العالم إليها.
مناقشة مسالة اإلمامة في قريش بين قول الفقهاء وبين واقع األمة اإلسالمية اليوم،
وشرح العلة التي دفعتهم لهذا الموقف وطبيعة الحكم الشرعي في هذه المسالة اليوم.











مناقشة مسالة تعدد الدول اإلسالمية وتعدد البيعة وتعدد اإلمامة ،واالصول الشرعية لمبدا
تعدد البيعة وتعدد الدول اإلسالمية.
مناقشة مسالة والية النساء في الحكم والقضاء ،وبيان رأي المانعين والمجيزين
والترجيح بينهما وفق روح الشريعة ومقاصدها.
مناقشة مسالة والية العبد ،وحكم الرق عموما وبيان موقف الشريعة في إلغاء الرق كله،
وتمكين الموالي من حقوقهم كاملة
مناقشة مسألة الخروج على الحاكم الجائر وتبعاتها الشرعية والسياسية ،واستعراض
مواقف الفقهاء من الخروج على حاكم الجور والتأكيد على وجوب طاعة حاكم العدل.
مناقشة مسألة الجهاد واألدلة الشرعية الموجية للجهاد وبيان شروطه وأصوله وتوضيح
الجوانب التي انحرف إليها الغالة والمتشددون في فهم الجهاد وآثارها المدمرة.
مناقشة مسالة الجزية ومقاصد الشريعة منها والتطبيق التاريخي لها ،والتفريق بين ما
ينعقد من الجزية في السلم وما ينعقد في الحرب.
مناقش مسالة الحدود الجسدية المنصوص عليها وبيان مذاهب الفقهاء في إمكان االنتقال
من العقاب البدني إلى العقاب اإلصالحي التعزيري ،وموقف الدول اإلسالمية من ذلك.
استعراض موقف المشرع اإلماراتي والقضاء اإلماراتي في مسائل الحدود ،واألصول
الشرعية التي ارتكز عليها المشرع اإلماراتي.
التعريف باهم ا لمصادر الشرعية التي أسهمت في إغناء المشرع اإلماراتي ووفرت له
إصدار القوانين الحديثة التي تجمع بين روح الشريعة وحاجة المجتمع.

