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ت�صدير

اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
و�سحبه اأجمعني.

للخلفاء  فرديا  �سلوكا  الرا�سدة  اخلالفة  مرحلة  يف  العدالة  قيم  تكن  مل 
يتميزون به باعتبارهم يتحملون م�سوؤولية الرعاية العامة ل�سوؤون الأمة، واإمنا 
كانت تلك القيم روحا ت�سري يف خمتلف مرافق احلياة ، وت�سبط حركة الولة 
و�لق�صاة و�جلباة ، وترتبع �صد�رة الئحة �ل�صروط �لتي يتعني �أن يت�صف بها 

من �ستوؤول اإليه م�سوؤولية القيام ب�ساأن من ال�سوؤون العامة يف الدولة. 
للدكتور  الرا�سدة«  اخلالفة  منوذج  يف  الإ�سالمية  العدالة  »نظام  وكتاب 
اخلليفة   اختيار  اأ�سلوب  العدالة يف  قيم  ر�سدا حل�سور  يقدم   خليل مرعي 
غري  الأقليات  ومع  والرعية،  احلاكم  بني  العالقة  م�ستويات  ويف  والعمال، 

امل�سلمة ، بل ومع اأهل اخللفاء واأبنائهم .
امل�سلمني  مال  مع  اخللفاء  تعامل  العدالة يف  دقيقة عن  �سورة  يقدم  كما 

جمعا وتوزيعا، ويف تنظيمهم ملوؤ�س�سة الق�ساء وتعيني الق�ساة.
وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 
الكويت اأن تقدم هذا الكتاب اإلى جمهور القراء واملهتمني ، اإ�سهاما منها يف 
اإبراز جانب من ال�سرية العادلة للخلفاء الرا�سدين ، والك�سف عن املحددات 
الإ�سالمية لنظام العدالة الذي يتميز عن النظم الغربية املعا�سرة  يف العديد 
من املعطيات، وخا�سة يف مو�سوع العالقة بني العدالة واحلرية وال�سورى...

واهلل ن�ساأل اأن ينفع بالكتاب ، ويجزي موؤلفه خري اجلزاء.
اإنه �سميع جميب...
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مقدمة





تتعدد الأ�سباب والدوافع التي تدفع اإلى درا�سة منوذج اخلالفة الرا�سدة 
هذه  ب��ني  وم��ن  الإ���س��الم��ي��ة،  ال��ع��دال��ة  وتطبيق  ملمار�سة  ح��رك��ي  ك��اإط��ار 
الأ�سباب اأن هذا النموذج من خري النماذج التي عرفتها الإن�سانية امل�سلمة 
القراآن  مثالية  عن  املعرب  الوحيد  املثايل  النموذج  يكن  مل  اإن  اليوم،  حتى 
الكرمي بعد انتقال الر�سول ] اإلى الرفيق الأعلى، ولقد عرف هذا النموذج 
وتعد  الواقع،  اأر�ص  على  مثالية  ب�سورة  الإ�سالمية  ال�سيا�سية  القيم  تطبيق 
الفرتة من  تلك  واحتلت  للخالفة،  املثايل  اأو  الذهبي  الع�سر  فرتة حكمهم 
حاولت  معياري  بطابع  وات�سمت  امل�سلمني،  نفو�ص  يف  خا�سة  مكانة  احلكم 
كل الع�سور- اأو الهيئات- التي مرت على امل�سلمني اأن تقتفي اأثره واأن تعيد 
الإ�سالم  لنظام  ومعياًرا  ميزاًنا  النموذج  هذا  يظل  ثم  ومن  تاريخه،  كتابة 
يتفقون  امل�سلمني  اأن  ول�سك  والجتماعي...  والأخالقي  وال�سيا�سي  الديني 
على �سالحية عنا�سر هذا النموذج، وبالتايل، فاإنه يجب عند درا�سة الأفكار 
ر الهتمام اأوًل  واملبادئ ال�سيا�سية الإ�سالمية، يف اإطارها احلركي، اأن ُيح�سَ
معطيات  �سوء  على  الأخرى  النماذج  َم  ُتَقوَّ واأن  النموذجي،  املقيا�ص  بذلك 

هذا النموذج)1(.

قدم  قد  الأ�سا�سية  م�سادره  يف  العدالة  ملفهوم  الفكري  الإطار  كان  واإذا 
َق  ت�سوًرا ملالمح العدالة الإ�سالمية، فاإنَّ الت�ساوؤل الذي يثار هنا هو: كيف ُطبِّ
املفهوم بكل عنا�سره ومالحمه يف منوذج اخلالفة الرا�سدة؟ واإلى اأي مدى 

1- ُيراَجُع هذه املعاين والأفكار يف:
د. حامد ربيع، حتقيق �سلوك املالك يف تدبري املمالك، �ص 221،

املودودي، احلكومة الإ�سالمية، �ص 219،
د. حممد �سليم العوا، يف النظام ال�سيا�سي للدولة الإ�سالمية، �ص 66،

القت�ساد  كلية  من�سورة،  العربية، مذكرات غري  ال�سيا�سية  النظم  الف�سل، مذكرات يف  اأبو  منى  د. 
والعلوم ال�سيا�سية، جامعة القاهرة، 1983،

د. حممد فتحي عثمان، من اأ�سول الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي، �ص 13،
،Watt، Islamic Political thought، P. 56

.Gibb، Mohammedanism، P. 24 & 25
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اقرتب هذا التطبيق من الإطار الفكري للعدالة كما عرب عنها القراآن الكرمي 
وال�سنة النبوية اأ�سا�ًسا؟ 

تدعو الإجابة على هذا الت�ساوؤل اإلى حتديد اأهم مالمح ال�سلوك ال�سيا�سي 
العادل للخلفاء الرا�سدين يف جوانبه املختلفة من ناحية، ثم حماولة قيا�ص 
اخللفاء  عهد  يف  وممار�ستها  العدالة  تطبيق  مدى  لتحديد  ال�سلوك  هذا 
الرا�سدين وم�ستويات تطبيقها ومدى اللتزام بها على هذه امل�ستويات من 

ناحية اأخرى. 

وقيا�ُص العدالة كممار�سة يف عهد الرا�سدين ي�ستدعى تطبيق املنهاجية 
املقارنة  اأم  الذاتية  الداخلية  املقارنة  �سواء  �سورها  اأو�سح  يف  املقارنة 
للعدالة،  الأربعة  اخللفاء  ممار�سة  بني  الداخلية  املقارنة  اخلارجية؛ 
اأو بني منوذج اخلالفة الرا�سدة وغريها من النماذج الإ�سالمية كالنموذج 
الرا�سدة  اخلالفة  من��وذج  بني  اخلارجية  واملقارنة  والعبا�سي،  الأم��وي 
الفار�سي  كالنموذج  الرا�سدين  عهد  عا�سرت  التي  النماذج  من  وغريها 
هذه  املنهاجية  املقارنة  عملية  اأن  الطبيعي  ومن  الروماين،  النموذج  اأو 
متكن من اإبراز طبيعة متيز منوذج اخلالفة الرا�سدة يف ممار�سة العدالة 
خا�سة  ومتغريات  موؤ�سرات  وال�ستقالل  التميز  هذا  ويعطي  وا�ستقالله، 
املوؤ�سرات  هذه  لب�سط  الفر�سة  تتيح  ال�سيا�سية  للممار�سة  النموذج  بهذا 
حتديد  يتم  وبالتايل  املعا�سر،  العامل  ي�سهدها  التي  املعطيات  �سوء  على 
هذه  من  الإ�سالمية  ال��دول  يف  ال�سيا�سية  النظم  ا�ستفادة  اإمكانية  مدى 
املوؤ�سرات واملتغريات، ويدخل ذلك �سمن مدخل تنظري اخلربة الإ�سالمية 

كما يقدمها منوذج اخلالفة الرا�سدة.

يف  الرا�سدة  اخلالفة  منوذج  درا�سة  حماولة  فاإن  تقدم،  ما  مع  وات�ساًقا 
واملمار�سة  الإ�سالمي  للحكم  ال�سوء على جتربة ومنوذج  تلقي  ال�سدد  هذا 
–بال �سك– تطبيق مبداأ العدالة وممار�سته،  ال�سيا�سية الإ�سالمية عرفت 

مع ما قد ي�ساحب ذلك من اأخطاء غري مق�سودة وغري متعمدة.
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ومن هذا املدخل الو�سط تبني الدرا�سة الإطار احلركي للعدالة الإ�سالمية 
عرب متابعة ممار�ستها يف منوذج اخلالفة الرا�سدة، وهذه العملية )حتديد 
اأوًل  ت�ستلزم  للعدالة(  وممار�ستهم  الرا�سدين  للخلفاء  ال�سيا�سي  ال�سلوك 
التي جرت يف احلقبة  والأحداث  للوقائع  م�ستفي�سة  تاريخية  متابعة  عملية 
الأح��داث  ه��ذه  وت��ط��ورات  ال�سلطة،  الرا�سدون  اخللفاء  فيها  ت��داول  التي 
والوقائع، ثم يلي هذه املتابعة التاريخية عملية متحي�ص وتقومي وحتليل لهذه 
الوقائع والأحداث ول�سيما الوقائع والأحداث الكربى، ولكيفية تعامل اخللفاء 
الرا�سدين معها وت�سرفاتهم حيالها، ثم يعقب ذلك كله عملية تاأ�سيل لهذه 
الوقائع والأحداث، ولتلك الت�سرفات ال�سيا�سية عن طريق ترتيبها وت�سنيفها 
وتبويبها يف جمموعة من املتغريات واملوؤ�سرات التي ميكن العتماد عليها يف 

و�سع و�سياغة اإطار �سامل ل�سلوكهم ال�سيا�سي وممار�ستهم العدالة.

حتقيق  يف  الدرا�سة  اعتمدت  الثالث،  املهمات  بهذه  القيام  �سبيل  ويف 
اأحداث  تناولت  التي  الأ�سا�سية  اأهم امل�سادر  التاريخية على  املتابعة  عملية 
ا تاريخ الر�سل وامللوك للطربي، والكامل يف  هذه احلقبة الزمنية وخ�سو�سً
لبن  والنهاية  والبداية  ربه،  عبد  لبن  الفريد  والعقد  الأثري،  لبن  التاريخ 

كثري وغريهم من اأمهات الكتب التاريخية.

على  الدرا�سة  ركزت  والت�سرفات،  الوقائع  تقومي وحتليل  بعملية  وللقيام 
مقارنة ما كتب عن هذه الوقائع وتلك الت�سرفات يف اأكرث من م�سدر، ثم 
تابعت كيفية معاجلة بع�ص املراجع لهذه الوقائع والت�سرفات لالإملام باآراء 

اأ�سحاب هذه املراجع حول هذه الوقائع والت�سرفات)1(.
1- من هذه املراجع ما هو قدمي كطبقات ابن �سعد الكربى، ومنهاج ال�سنة النبوية لبن تيمية، ومقدمة 
ا ما هو حديث كتقومي  ابن خلدون، والعوا�سم من القوا�سم للقا�سي اأبي بكر بن العربي، ومنها اأي�سً
الإ�سالمية"،  للدولة  ال�سيا�سي  النظام  "يف  كتابه  يف  التحكيم  لواقعة  العوا  �سليم  حممد  د.  وحتليل 
اأبو زيد فهمي لختيار العمال يف  اأرنولد للخالفة، وحتليل د. م�سطفى  وتقومي وحتليل �سري توما�ص 
من  العربي  تطبيقه  يف  الإ�سالمي  ال�سيا�سي  للنموذج  العام  ربيع  حامد  د.  وحتليل  الرا�سدين،  زمن 
"�سلوك املالك يف تدبري املمالك"، وكذلك  اإلى الع�سر العبا�سي الأول يف حتقيقه لكتاب  الرا�سدين 
التي  الدرا�سة  ال�سيا�سية يف  القوى  والعالقة بني  الكربى  الفتنة  د. م�سطفى منجود لأحداث  حتليل 
تقدم بها لنيل درجة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية بكلية القت�ساد عام 1985، وغريها من الكتابات 

التي تتناول املمار�سة ال�سيا�سية يف عهد الرا�سدين.
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ومن حم�سلة هذه الآراء، وعلى �سوء مقارنة الوقائع والت�سرفات يف اأكرث 
من م�سدر، ومدى جتان�سها وتناغمها مع ال�سياق العام للوقائع والت�سرفات 
وان�سجامها  توافقها  اأو ذاك، وكذلك مدى  التي عرفت عن هذا اخلليفة 
مع ما عرف عن هذا اخلليفة اأو ذاك من �سفات �سخ�سية وطبائع، تنتقل 
وممار�سة  ال�سيا�سي  gال�سلوك  �سامل  اإط��ار  �سياغة  حماولة  اإلى  الدرا�سة 
العدالة يف عهد اخللفاء الرا�سدين من خالل جتميع وتبويب وت�سنيف الوقائع 
والت�سرفات، بعد تقوميها وحتليلها، يف عدة م�ستويات تت�سمن جمموعة من 
وقد  الرا�سدين.  عهد  يف  العدالة  ممار�سة  تقنن  التي  واملوؤ�سرات  املتغريات 
ُ طبيعة الروؤية التقييمية لل�سلوك  ارتاأت الدرا�سة اأن ثمة خم�سة م�ستويات ُتَقننِّ

ال�سيا�سي وممار�سة العدالة يف عهد الرا�سدين وهي:

على  وي�ستمل  القيادة،  م�ستوى  على  ال�سيا�سي  التعامل  الأول:  امل�ستوى 
متغريين اأ�سا�سيني:

اأولهما: ممار�سة العدالة يف اختيار اخلليفة.
ثانيهما: ممار�سة العدالة يف اختيار العمال وكيفية تعامل اخللفاء معهم.   
امل�ستوى الثاين: التعامل ال�سيا�سي على النطاق اخلارجي، يف حالتي ال�سلم 

واحلرب.
احلاكم  بني  العالقة  م�ستوى  على  ال�سيا�سي  التعامل  الثالث:  امل�ستوى 
واملحكوم، ويف مقدمة ذلك الأهل وخلا�سة والرعية بوجه عام والأقليات غري 

امل�سلمة.
امل�ستوى الرابع: التعامل مع مال امل�سلمني. 

امل�ستوى اخلام�ص: موؤ�س�سة العدالة يف زمن اخللفاء الرا�سدين.

عر�ص  خالل  من  امل�ستويات  تلك  خمتلف  تناول  اإلى  الدرا�سة  �سعت  وقد 
الوقائع وحتليلها وا�ستخال�ص املبادئ واملقا�سد الناظمة لها.
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 الف�صل الأول
ممار�صة العدالة والتعامل ال�صيا�صي 

على م�صتوى القيادة





متهيد:

تدخل  التي  اخلارجي  التعامل  م�ستوى  على  العدالة  ممار�سة  عن  ف�ساًل 
�سمن التعامل ال�سيا�سي على م�ستوى القيادة، يندرج حتت هذا امل�ستوى – 
وثانيهما  اخلليفة،  اختيار  يف  العدالة  اأولهما  اأ�سا�سيان؛  – متغريان  اأ�ساًل 
اخللفاء  تعامل  ويف  املختلفة  ال��ولي��ات  على  العمال  اختيار  يف  ال��ع��دال��ة 
فيما  العدالة  ممار�سة  يعالج  امل�ستوى  هذا  اأن  اعتبار  على  وذل��ك  معهم، 
اخلليفة،  وهو  النظام  براأ�ص  خا�ص  ق�سم  ق�سمان؛  وهي  بالوليات،  يتعلق 
ت�ساعده  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  ل��ل��ولي��ات  اخلليفة  يختارهم  مب��ن  يتعلق  وق�سم 
ب�سورة  اأعبائه  وت��زاي��د  النظام  حميط  ات�ساع  م��ع  ال�سلطة  ممار�سة   يف 
قادة  الق�سم  ه��ذا  �سمن  ويدخل  وح��ده،  بها  القيام  على  اخلليفة  يقدر  ل 
وال�سدقات،  اخل��راج  وعمال  امل��ال،  بيت  وعمال  الأقاليم،  وولة  اجليو�ص، 
�سون من قبل اخلليفة اأو ينوبون عنه يف ممار�سة  والق�ساة وغريهم من يفوَّ
الكتابات  تواترت  جميعهم  وه��وؤلء  حم��دد،  واخت�سا�ص  نطاق  يف  ال�سلطة 

الإ�سالمية على ت�سميتهم "بالعمال")1(.

والت�ساوؤل الذي يفر�ص نف�سه هنا هو كيف كانت متار�ص العدالة يف التعامل 
ال�سيا�سي على م�ستوى القيادة يف عهد الرا�سدين �سواء ما يتعلق منه باختيار 
اخللفاء  م��ع  وتعاملهم  العمال  باختيار  يخت�ص  م��ا  اأم  ذات��ه  اخلليفة 
الت�ساوؤل  هذا  على  والإجابة  اخلارجي؟  التعامل  م�ستوى  على  اأم  والرعية 

تدفع اإلى درا�سة هذه العنا�سر الثالثة، على النحو التايل:

1- ثمة اأكرث من ت�سمية ملفهوم )العمال( الذين يختارهم اخلليفة مل�ساعدته يف ممار�سة ال�سلطة، اإذ 
ويعرب  "الوليات"،  مفهوم  املاوردي  عليهم  ويطلق  النبوي،  احلديث  يف  كما  "البطانة"  ي�سمون 
عنهم ابن خلدون مبفهوم "اخلطط الدينية"، اأما عبد احلي الكتاين في�سري اإليهم مبفهوم "الرتاتيب 
اأنه  عن  ف�ساًل  �سيوًعا،  املفاهيم  هذه  اأكرث  لأنه  "العمال"  مبفهوم  الدرا�سة  اأخذت  وقد  الإدارية". 
املفهوم الوحيد الذي كرث ا�ستخدامه وا�ستعماله خالل فرتة اخللفاء الرا�سدين، ويظهر ذلك بجالء 
من املرا�سالت التي كانت تتم بني اخللفاء وعمالهم، ثم اإن هذا املفهوم "العمال" اأدق واأكرث دللة من 

املفاهيم الأخرى كالبطانة والرتاتيب الإدارية، واخلطط الدينية.
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املبحث الأول: ممار�سة العدالة يف اختيار اخلليفة.

املبحث الثاين: العدالة يف اختيار العمال وطبيعة التعامل معهم.

املبحث الثالث: ممار�سة العدالة يف التعامل اخلارجي.
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 املبحث الأول

ممار�سة العدالة يف اختيار اخلليفة

�سغل مو�سوع اخلالفة حيًزا كبرًيا من تفكري الفقهاء والعلماء، كما �سادت 
الأح��داث يف  تطور  مع  التي ظهرت  الإ�سالمية  والجتاهات  املذاهب  تفكري 
التي  املو�سوعات  اأه��م  من  واح��ًدا  اليوم  حتى  ولزال��ت  الإ�سالمية،  الدولة 
املفكرين  من  اأح��د  تعر�ص  فما  الإ�سالمي،  ال�سيا�سي  الفكر  على  ت�سيطر 
مو�سوع  وكان  اإل  والدرا�سة  بالبحث  الإ�سالمي  ال�سيا�سي  للنظام  املحدثني 

اخلالفة ركًنا اأ�سا�سًيا من اأركان بحثه اأو درا�سته.

ولي�ص هدف الدرا�سة هنا متابعة اأحداث تويل اخللفاء الرا�سدين لل�سلطة 
بكيفية  اخلا�ص  الت�ساوؤل  عن  الإجابة  واإمن��ا  تفا�سيلها،  و�سرد  ال�سيا�سية 
اأو مدخل هذا الختيار،  الرا�سدين، وما هو معيار  اختيار اخلليفة يف عهد 
وهل اعتمد على مدخل العدالة اأم مدخل احلرية ال�سيا�سية يف ذلك؟ وبعبارة 
اأخرى هل يعد اختيار اخلليفة يف عهد الرا�سدين حالة من حالت ممار�سة 

العدالة ال�سيا�سية اأم �سورة من �سور احلرية ال�سيا�سية؟ 

اأن  دون  الأعلى  الرفيق  اإل��ى  انتقل   [ الر�سول  اإنَّ  القول  ميكن  بداية 
لكيفية  معينًا  يحدد منًطا  كما مل  امل�سلمني،  اأمر  تويل  َيْخُلُفُه يف  من  يحدد 
اختيار اخلليفة من بعده، وبالتايل، مل يكن ثَمَة منٌط معنٌي لالختيار يقتدي 
ثم اجتهدوا يف ذلك  امل�ساألة، ومن  يلزمونه بخ�سو�ص هذه  اأو  امل�سلمون  به 
�الختيار،  �أمناط  يف  �لتعدد  هذ�  ورغم  �خللفاء)1(،  �ختيار  �أمناط  وتعددت 
�سوى  اختيارهم  يكن  الرا�سدين، حيث مل  ثابًتا على عهد  فقد ظل جوهره 

ُيْنَظُر:د. حممد فتحي عثمان،  1- ملزيد من �ملعلومات حول تعدد �أمناط �ختيار �خللفاء �لر��صدين 
من اأ�سول الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي، �ص425-446، د. حورية توفيق جماهد، الفكر ال�سيا�سي من 
القوى  الفتنة الكربى والعالقة بني  اإلى حممد عبده، �ص 175، وكذلك م�سطفى منجود،  اأفالطون 

ال�سيا�سية يف �سدر الإ�سالم، �ص 77، 78، املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، �ص3 و4،
.Sir Thomas Arnold، The Caliphate، P. 46 & 47
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ممار�سٍة للعدالة ال�سيا�سية كما عرفتها اخلربة الإ�سالمية يف اأنقى �سورها.

وبالتايل، فاإنَّ معيار العدالة، ل معيار احلرية، كان هو املدخل الرئي�سي يف 
عملية اختيار اخلليفة يف منوذج اخَلالفة الرا�سدة)1(؛

ومن الطبيعي اأن يبدو هذا القول – ولأول وهلة – غري ماألوف ومبالًغا فيه 
اإلى حد كبري، بيد اأن التحليل الر�سني للم�ساألة )اختيار اخلليفة( يدعم تلك 
نو�سحها  عنا�سر  بعدة  الإمل��اَم  ذلك  وي�ستدعى  م�سداقيتها،  ويوؤكد  املقولة 

فيما يلي:

اأوًل: اأ�سلوب اختيار اخلليفة يف عهد الرا�سدين 

عرف اأ�سلوب اختيار اخلليفة يف عهد الرا�سدين بنظام "البيعة" فما هي 
حقيقة هذا النظام؟ وما هو جوهره؟

عرفت  الت�ساور؛  من  مرحلتني  على  تتم  الرا�سدين  عهد  يف  البيعة  كانت 
املرحلة الأولى بالبيعة اخلا�سة التي ير�سح فيها اأهل احلل والعقد اخلليفة 
لتويل  واأحقيته  واأهليته  ب�سالحيته  اقتناعهم  بعد  العامة  للبيعة  ويعر�سونه 

هذا املن�سب.

وتعرف املرحلة الثانية بالبيعة العامة اأو البيعة الكربى، حيث تقر الرعية عن 
ر�سا واقتناع تر�سيح اخلليفة، ويبايعونه على ال�سمع والطاعة، وجرت العادة 
اأنَّ تتوج هذه البيعة بُخطبة من اخلليفة حتدد اأ�سلوب العمل الذي ينتهجه يف 
التعامل مع الرعية، ولقد ظلت هذه البيعة يف الغالب قا�سرة على الرعية يف 

املدينة املنورة ، ومل متتد اإلى الأم�سار يف عهد اخللفاء الرا�سدين.

 1- اإنَّ القول باأن معيار العدالة هو املدخل الرئي�سي يف عملية اختيار اخلليفة يف منوذج اخلالفة الرا�سدة 
ل يعني نفًيا اأو اإهماًل للقيم ال�سيا�سية الإ�سالمية الأخرى كالتوحيد وال�سورى من جانب، واحلرية من 
جانب اآخر. فالتوحيد وال�سورى يف النموذج الإ�سالمي قيم جماعية حتدد ماهية اجلماعة الإ�سالمية 
الرا�سدين  عهد  اخلليفة يف  اختيار  كان  وما  اجلماعي،  امل�ستوى  على  ال�سيا�سية  واأ�سلوب حركتها 

اإل تاأكيًدا لهذه القيم املحورية )التوحيد وال�سورى(.
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وتعد البيعة اخلا�سة مدخاًل للبيعة العامة، وترتبط بالعدالة حيث يتحرى 
للخالفة  املر�سح  اأف�سلية  مدى  عن  الأم��ة،  �سهود  وهم  والعقد،  احلل  اأهل 
العدالة مع مبداأ احلرية  فتتداخل ممار�سة  العامة  البيعة  اأما  لها،  واأهليته 
�ل�صيا�صية يف �ختيار �حلاكم. وللتحقق من هذه �ملقولة ينبغي متابعة �أمناط 

اختيار اخللفاء الرا�سدين، وجوهر هذا الختيار على النحو التايل:

1- يف بيعة اأبي بكر 

يوحي ما دار يف اجتماع �سقيفة بني �ساعدة من حوار، بني الأن�سار الذين 
ر�سحوا �سعدا بن عبادة للحكم، وبني اأبي بكر وعمر واأبي عبيدة بن اجلراح 
من املهاجرين، اأن اختيار اأبي بكر ما كان اإل تاأكيًدا لقدرته على تويل هذا 
املن�سب اخلطري مبا يعنيه ذلك من توفر ركن العدالة يف �سخ�سية اأبي بكر 
ال�سديق)1(، وبالتايل كانت بيعته تفاعاًل بني حجج واأفكار متعددة، ومتت له 
البيعة بعد التو�سل اإلى اقتناع كامل باأحقيته بالأمر من خالل الأخذ والرد 

واحلوار يف تفنيد جميع الآراء والأفكار التي طرحت يف اجتماع ال�سقيفة.

وكان من بني هذه الآراء ما طرحه اأبو بكر عندما قام يف القوم خطيًبا، 
واأخذ يربر لهم باحلجة اأحقية املهاجرين باخِلالفة، واأن هذا الأمر لقري�ص، 
واأن اأمر العرب لن ي�سلح اإل اإذا وليته قري�ص، وحذر الأن�سار اإن وليته الأو�ص 
ولقد  الأو�ص،  عليها  تنف�ص  اأن  وليته اخلزرج  واإن  عليها اخلزرج،  تنف�ص  اأن 
جاء يف هذه اخلطبة »...فخ�ص اهلل املهاجرين الأولني من قومه بت�سديقه 

ابن   ،223-218 �ص  ج�3،  وامللوك،  الر�سل  تاريخ  الطربي،  يف  ال�سقيفة  اأحداث  تفا�سيل  ُيراَجُع   -1
الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 220 وما بعدها، ابن ه�سام، ال�سرية النبوية، ج�4، �ص 660-656، 
ابن كثري، البداية والنهاية، ج�5، �ص 245 وما بعدها، ابن اجلوزي، �سفوة ال�سفوة، ج�1، �ص 254-
256، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�5، �ص 11-13، البالذري، اأن�ساب الأ�سراف، حتقيق: د. حممد 

حميد اهلل، ج�1، �ص 581، 582.
ويف حتديد عدالة ال�سحابي ُيْنَظُر: ابن حجر، الإ�سابة يف متييز ال�سحابة، ج�1، �ص 7-10، م�سطفى 

منجود، الفتنة الكربى والعالقة بني القوى ال�سيا�سية، �ص 44.
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والإميان به واملوؤا�ساة له بال�سرب معه على �سدة اأذى قومهم وتكذيبهم اإياه، 
فهم اأول من عبد اهلل يف الأر�ص واآمن باهلل والر�سول، وهم اأولياوؤه وع�سريته، 
واأحق النا�ص بهذا الأمر من بعده، ول ينازعهم يف ذلك اإل ظامل، واأنتم 
يا مع�سر الأن�سار من ل ينكر ف�سلهم يف الدين، ول �سابقتهم العظيمة يف 
الإ�سالم، ر�سيكم اهلل اأن�ساًرا لدينه ور�سوله، وجعل اإليكم هجرته، وفيكم 
فنحن  مبنزلتكم،  الأول��ني  املهاجرين  بعد  فلي�ص  واأ�سحابه،  اأزواج��ه  جلة 

الأمراء واأنتم الوزراء، ل تفتاتون مب�سورة ول نق�سي دونكم الأمور«)1(.

وتبني هذه اخُلطبة حر�ص اأبي بكر على تاأكيد مدى اأحقية املهاجرين بتويل 
ال�سلطة بعد وفاة الر�سول ] من مدخل اأنهم اأ�سلح من يتولى اأمر العرب، 
ول ينازعهم يف ذلك اإل ظامل، وقد ركن احلا�سرون اإلى هذا الراأي لدرجة 
اأن ب�سرًيا بن �سعد الأن�ساري هو اأول من بايع اأبا بكر باخلالفة، فلما عوتب 
على ذلك قال: "كرهت اأن اأنازع قوًما حًقا جعله اهلل لهم")2(، ثم بايعه عمر 
علّي  البيعة  عن  وتخلف  يبايعونه،  والأن�سار  املهاجرون  وتتابع  عبيدة،  واأبو 
والزبري ونفر من بني ها�سم، نظًرا لن�سغالهم يف جتهيز الر�سول ] ودفنه، 
وقد قيل اإنَّ عليًّا مل يبايع اإل بعد موت ال�سيدة فاطمة)3(، واإن �سح هذا القول 
فما كان دافعه اأنه راأى اأنه اأحق بالأمر من ال�سديق، بل كان دافعه لذلك اأن 
البيعة متت دون ا�ست�سارته واأخذ راأيه، فوجد يف ذلك جتاهاًل ملكانته وحقه 

1- ُيراَجُع ن�ص هذه اخلطبة يف الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�3، �ص 220.
2- ُيْنَظُر: املرجع ال�سابق، �ص 221، وكذلك ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 224.
3- ُيْنَظُر: املرجع ال�سابق، ج�2، �ص 220، الإمام م�سلم، اجلامع ال�سحيح، ج�5، �ص 154.
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اأبي بكر ون�سروه يف  اأن عليًّا كان ممن وقفوا مع  ال�سورى)1(، واملعروف  يف 
حروب الردة.)2(.

وبيعته  للخالفة  بكر  اأب��ي  تر�سيح  عن  ال�سقيفة  اجتماع  متخ�ص  وهكذا، 
من قبل اأهل احلل والعقد )البيعة اخلا�سة(؛ على اعتبار اأنه اأف�سل النا�ص 
بر�ساهم  عامة  بيعة  امل�سجد  يف  وبايعوه  ذلك  املدينة  اأهل  وقبل  واأعدلهم، 

ورغبتهم دون �سغط اأو حر�ص اأو طمع)3(.

وعلى اأثر البيعة العامة يعلن اأبو بكر �سيا�سته التي عول على انتهاجها يف 
انتهجه  الذي  ال�سحيح  العدالة  معنى  على  تدل  جامعة،  ق�سرية  خطبة 
وعدم  امل�ساواة  معنى  وعلى  اخلالفة،  توليه  منذ  لنف�سه  ال�سديق  بكر  اأب��و 
التميز على الرعية اأو بينهم، ولقد ت�سربت روح العدالة من �سلوك ال�سديق 

و�سرت يف نفو�ص قادته فكانوا دعاة خري وعدل وم�ساواة)4(.

ْرنا عن  اأَُخّ لأنا  اإل  "ما غ�سبنا  قال:  والزبري  عليًّا  اأن  �سننه )ج�8، �ص 153(  البيهقي يف  اأخرج   -1
امل�ساورة،  واإنا نرى اأبا بكر اأحق بها بعد ر�سول اهلل ]. اإنه ل�ساحب الغار وثاين اثنني، واإنا لنعرف 
�سرفه وَكربه، ولقد اأمره ر�سول اهلل ] بال�سالة بالنا�ص وهو حي". وملا ياأتي اأبو �سفيان عليًّا والعبا�ص 
يقول لهما "ما بال هذا الأمر يف اأذل قبيلة من قري�ص" ويف رواية اأخرى لأقل بيت من قري�ص – واهلل 
لئن �سئت لأمالأنَّها عليه خياًل ورجاًل" فريد عليه علّي بن اأبي طالب بقوله: "... لول اإنا راأينا اأبا بكر 
والنهاية، ج�6،  البداية  كثري،  ابن  ا يف  اأي�سً ذلك  تابع  �سفيان"،  اأبا  يا  واإياها  ما خليناه  اأهاًل  لذلك 
�ص 302، ابن عبد الرب، ال�ستيعاب، ج�4، �ص 87، البالذري، اأن�ساب الأ�سراف، ج�1، �ص 588، ابن 

عبدربه، العقد الفريد، ج�5، �ص13-16، امل�سعودي، مروج الذهب، ج�1، �ص 594.
اأبي بكر، ون�سره يف مواطن كثرية، بل وتقرر  اإلى جوار  اأن عليًّا وقف  ال�سرية  اأغلب كتب  2- ت�سهد 
اأنه كان يالزم اأبا بكر يف اأغلب مواقفه واأفعاله، وي�ساركه يف ذلك عمر بن اخلطاب، ويفند ابن كثري 
اأبا بكر  اإلى اأن علّيا بايع  "البداية والنهاية" ما قيل ب�ساأن تخلف علّي عن بيعة اأبي بكر، وينتهي  يف 
ومل ينكر حقه يف اخلالفة، واأيده ون�سره. ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف: ابن كثري، البداية والنهاية، ج�6، 
ُيْنَظُر:الواقدي،  اأبا بكر واأيده  �ص301-303، 314-315. وللمزيد عن املواقف التي ن�سر فيها عليُّ 

فتوح ال�سام، ج�1، �ص3، 38، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 290.
3- ُيْنَظُر: املودودي، احلكومة الإ�سالمية، مرجع �سابق، �ص 210، وتابع اآراء عمر وعلي وغريهما يف 
ف�سل اأبي بكر وعدالته واأحقيته باخلالفة يف ابن اجلوزي، �سفوة ال�سفوة، ج�1، �ص256، 257، ابن 
�سعد، الطبقات الكربى، ج�3، ق�سم اأول، �ص128-130، ابن كثري، البداية والنهاية، ج�5، �ص 246، 247.

4- ُيْنَظُر: جهاد قلعجي، الإ�سالم اأقوى، �ص 211.

25



�سرعيتها  اأ�سا�ص  وابتالء،  ثقيلة  اأمانة  اخلالفة  تويل  اأن  بكر  اأبو  ويدرك 
وا�ستمراريتها: اإقامة العدل بني النا�ص ور�ساهم عن �سيا�سته، واأهم الوظائف 

التي يوؤديها �ساحب هذا املن�سب تطبيق �سرع اهلل والعدل بني الرعية.

2- يف بيعة عمر:

يالحظ من خالل متابعة اأحداث اختيار وبيعة عمر، اأنها كانت تر�سيًحا 
وتزكيًة من اأبي بكر، اقتنع به ال�سحابة من املهاجرين والأن�سار ملا ا�ست�سارهم 
يف الأمر ومتت بذلك )البيعة اخلا�سة( التي حظيت بقبول ور�سا من الرعية 

ا، فاكتملت له البيعة العامة. عندما ا�ست�سارهم اأبو بكر يف الأمر اأي�سً

اختالف  فخاف  اأجله  بدنو  واأح�ص  مر�ص  ملا  بكر  اأب��ا  اأن  ذلك  وتف�سيل 
�لنا�س وتفرقهم ب�صبب �خِللفة فيتمكن منهم �لعدو فاحتاط للأمر، فنظر 
يف ال�سحابة ليختار من بينهم رجاًل يكون �سديًدا يف غري عنف وليًنا يف غري 
�أحد رجلني:  �أن من توفرت فيه هذه �ل�صروط من �ل�صحابة  �صعف، فوجد 
عمر وعلّي، اإل اأن الأول رمبا يريد الأمر فريى يف طريقه عقبة فيدور اإليه، 
اأما الثاين فريى ال�ستقامة فال يبايل بالعقبة تقوم بني يديه فهو بهذا اإلى 
الأخرية  ُخطبته  يف  جاء  ما  ذلك  ويوؤكد  اللني)1(،  اإلى  منه  اأميل  ال�سدة 
هذا  واإن   ..." النا�ص  على  للخالفة  اخلطاب  بن  عمر  فيها  ر�سح  التي 
الأمر ل ي�سلح اآخره اإل مبا �سلح به اأوله، فال يحمله اإل اأف�سلكم مقدرة، 
واأملككم لنف�سه، اأ�سدكم يف حال ال�سدة، واأ�سل�سكم يف حال اللني، واأعلمكم 
به،  ينزل  ل  مبا  يحزن  ول  يعنيه،  ل  مبا  يت�ساغل  ل  ال��راأي،  ذوي  ب��راأي 
ول ي�ستحي من التعلم، ول يتحري عند البديهة، قوى على الأموال ول يخون 
عتاده من احلذر  اآت،  هو  ملا  ير�سد  يق�سر،  ول  بعدوان،  منها حدة  ب�سيء 

والطاعة، وهو عمر بن اخلطاب")2(.

1- ابن حجر، الإ�سابة يف متييز ال�سحابة، ج�1، �ص 48.
2- ُيراَجُع: الكاندهلوي، حياة ال�سحابة، ج�2، �ص27 و28.
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اإذن يتحري اأبو بكر العدل فيمن ي�سلح لتويل اأمر امل�سلمني، فيقع اختياره 
على عمر بن اخلطاب، فري�سحه لالأمر؛ على اعتبار اأنه اأن�سب ال�سحابة له 
يف ظل الظروف الداخلية واخلارجية املحيطة بالدولة الإ�سالمية)1(، وعندما 
يقر براأيه على ذلك مل ينفرد به، بل بداأ ي�ستطلع اآراء اأهل احلل والعقد 
من املهاجرين الأولني والأن�سار، وي�ساروهم يف الأمر، ف�ساأل عبد الرحمن 
وغريهم  ح�سري،  بن  �سيًدا  واأ زيد،  بن  و�سعيًدا  وعثمان،  عوف،  بن 
اأن طلحَة وعليًّا دخال  املهاجرين والأن�سار، فاأثنوا جميعهم عليه، بيد  من 
على اأبي بكر يخوفانه من غلظة عمر و�سدته وي�ساألنه: "ماذا اأنت قائل لربك 
يف ذلك"، فريد اأبو بكر "اأباهلل تخوفونني، خاب من تزود من اأمركم بظلم، 
اأقول اللهم ا�ستخلفت عليهم خري اأهلك")2(، وكاأن اعرتا�ص علّي وطلحة ومن 
معهم قد اأغ�سب ال�سديق، فاإذا به يعلن اأمامهم اأنه ما حترى اإل العدل يف 

اختياره لعمر وتر�سيحه.

ويبدو وا�سًحا اأنه لي�ص ثمة �سبهُةُ يف وجود م�سلحة خا�سة يف ا�ستخالف 
اأبي بكر ال�سديق لعمر بن اخلطاب، فلم يكن مدفوًعا بقرابة اأو حماباة يف 
هذا الختيار، كما اأنه مل ينفرد براأيه يف ذلك اأو ا�ستبد به، بل اأدار ال�سورى 
بني ال�سحابة الأوائل فكان راأيهم �سهادة يف حق عمر ول�ساحله، واإذا كان 
بع�ص ال�سحابة حاول اأن يثني اأبا بكر عن هذا ال�ستخالف، ون�سحوه بذلك، 
فما كان ذلك طعًنا يف عمر، واإمنا راأفة من �سدة فيه، وهي �سهادة جاءت هي 

الأخرى يف �ساحله كما اأثبتت ممار�سته لل�سلطة)3(.

اأ�سف اإلى ما تقدم، اأن اأبا بكر ال�سديق، وحتى يتيقن جناح حماولته من 
حتري العدل يف اختيار عمر بن اخلطاب، ل يقف بالأمر على م�ستوى الت�ساور 

1- د. م�سطفى اأبو زيد فهمي، فن احلكم يف الإ�سالم، �ص 119، 120.
2- ُيْنَظُر يف ذلك : الطربي، تاريخ الر�سل واململوك، ج�4، �ص 54، ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: 

الق�سم الأول، �ص141 و142، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص291، 292.
3- حممد عبد الرحمن عبد اللطيف، عمر بن اخلطاب واملعادلة الإن�سانية، �ص 44 و45.
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مع اأهل احلل والعقد، بل وي�سرف على النا�ص ويعلن لهم اقرتاحه با�ستخالف 
عمر عليهم من بعده، وي�ساورهم يف ذلك وي�ساألهم راأيهم فيه، فيقول لهم: 
قرابة،  ذا  عليكم  ا�ستخلفت  ما  فاإين  عليكم؟  ا�ستخلفت  مبن  "اأتر�سون 
واإين قد ا�ستخلفت عليكم عمر بن اخلطاب فاأ�سمعوا له واأطيعوا"، فيقولون: 
"�سمعنا واأطعنا")1(، وكاأنَّ اأبا بكر يف ذلك يتحول بالأمر من امل�ستوى الفردي 
ال�سورى(،  اإعمال  )حيث  اجلماعي  امل�ستوى  اإلى  العدالة(  ي  حترِّ )حيث 
اأعطوا  اأن  اإل  ال�سواء  على  والعامة  اخلا�سة  ال�سورى  اأهل  من  كان  فما 

لعمر بن اخلطاب البيعة عن ر�سا واقتناع واأهلية.

وعلى �سوء كل ذلك، يكتب اأبو بكر عهده لعمر بن اخلطاب بالولية العامة، 
بكر  اأبو  به  عهد  ما  هذا  الرحيم،  الرحمن  اهلل  "ب�سم  فيه)2(:  جاء  وقد 
واأول  منها،  خارًجا  بالدنيا  عهده  اآخ��ر  عند   [ اهلل  ر�سول  حممد  خليفة 
عهده بالآخرة داخاًل فيها، ويف احلال التي يوؤمن فيها الكافر ويوقن الفاجر 
وي�سدق الكاذب، اأين ا�ستخلفت عليكم بعدي عمر بن اخلطاب فاأ�سمعوا له 
واأطيعوا، واأين مل اآل اهلل ور�سوله ودينه ونف�سي واإياكم خرًيا، فاإن بر وعدل 
فذلك علمي به وراأيي فيه، واإن جار وبدل فال علم يل بالغيب، واخلري اأردت، 

ولكل اإمري ما اكت�سب{ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی})3(."

واملتمعن يف ن�ص هذا العهد يتاأكد مدى حتري اأبي بكر للعدالة يف اختياره 
لعمر وتر�سيحه اإياه للخالفة، فما ر�سحه اإل اأنه يعلم بعدله ويظن فيه ذلك، 
وما ذلك مبانع اأن يتخذ موقُفُ اآخر معه اإذا ما عدل عن العدل يف حكمه، 
ويف ذلك دللة وا�سحة على اأن �سرعية حكم عمر ل تقوم اإل على العدل، 

1- ُيْنَظُر يف ذلك : اأبو الأعلى املودودي، احلكومة الإ�سالمية، �ص 210، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، 
ج�2، �ص 290، ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، ق�سم اأول، �ص 142.

2- ُيْنَظُر ن�ص هذا العهد يف ابن الأثري، مرجع �سابق، ج�2، �ص 292، ابن قتيبة، عيون الأخبار، اجلزء 
الأول، �ص 14 و15.
3- ال�سعراء: 227.
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ول ت�ستمر ممار�سته لل�سلطة اإذا ما جار وبدل)1(.

بعد اأن يعهد اأبو بكر لعمر يدعوه فيو�سيه قائاًل له "اإين قد ا�ستخلفتك على 
اأ�سحاب ر�سول اهلل ]، واأو�سيك بتقوى اهلل، اإن هلل عماًل بالليل ل يقبله 
بالنهار، وعماًل بالنهار ل يقبله بالليل، واإنه ل تقبل نافلة حتى ُتوؤدى  الفري�سة، 
وثقله  باتباعهم احلق  القيامة  يوم  موازينه  ثقلت  موازين من  ثقلت  فاإمنا 
عليهم، وحق مليزان ل يو�سع فيه اإل احلق اأن يكون ثقياًل، واإمنا خفت موازين 
 من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق مليزان 
اإل الباطل اأن يكون خفيًفا. اإن اهلل تعالى ذكر اأهل اجلنة  ل يو�سع فيه 
اأعمالهم وجتاوز عن �سيئاتهم، فاإذا ذكرتهم قلت: اإين  باأح�سن  فذكرهم 
اأخاف األ اأكون من هوؤلء، وذكر اهلل اأهل النار فذكرهم باأ�سواأ اأعمالهم 
ومل يذكر ح�سناتهم فاإذا ذكرتهم قلت: اإين لأرجو األ اأكون من هوؤلء، وذكر اآية 
الرحمة مع اآية العذاب ليكون العبد راغًبا راهًبا ل يتمنى على اهلل غري احلق، 

 

ول ُيلقي بيده اإلى التهلكة، فاإذا حفظت و�سيتي فال يكن غائب اأحبَّ اإليك 
من  اإليك  اأبغ�َص  غائب  يكن  مل  و�سيتي  �سيعت  واإن  اآتيك،  وهو  املوت  من 

املوت ول�ست مبعجٍز اهلل")2(.

وكان اأبو بكر يعرف اأنَّ ِمْن اأَهمِّ ما �سيواجه عمر يف احلكم م�سكلة كيفية 
قيادة اأ�سحاب ر�سول اهلل ]؛ مِلا لهم من مكانة رفيعة بني امل�سلمني عامة، 
زلة  عند  لهوؤلء حلرية  "اإن  له:  قائاًل  وقيادتهم  معهم  التعامل  فيو�سيه يف 
واحد منهم، فاإياك اأن تكونه، واأعلم اأنهم لن يزالوا منك خائفني ما خفت 

اهلل، ولك م�ستقيمني ما ا�ستقامت طريقتك")3(.
1- حول �صرعية �ل�صلطة، �صو�ء ما يتعلق منها ب�صروط �لرت�صيح لها، �أو ما يتعلق بكيفية �إ�صنادها �أو ما 
يتعلق با�ستمرار ال�سرعية بعد اإ�سناد ال�سلطة، يف الت�سور الإ�سالمي، ُيْنَظُر: م�سطفى منجود، الأبعاد 

ال�سيا�سية لالأمن يف الإ�سالم، �ص504 و517.
2- ُيراَجُع ن�ص هذه الو�سية بالكامل يف: ابن اجلوزي، �سفوة ال�سفوة، ج�1، �ص 264، ابن عبد ربه، 
التاريخ،  الكامل يف  الأثري،  ابن  يو�سف، اخلراج، �ص 44 و46،  اأبو  الفريد، ج�3، �ص90 و91،  العقد 

ج�2، �ص292، 293.
3- تابع ذلك بالتف�سيل يف: املرجع ال�سابق، ج�2، �ص 293.
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ولعل ا�ستقراء م�سمون الو�سيتني ال�سابقتني، وحماولة ربطهما مبا جاء يف 
عهد اأبي بكر لعمر بال�ستخالف ثم بدعائه بعد ن�سحه لعمر، يبني حقيقة 
ما كان ي�سبو اإليه اأبو بكر ال�سديق من اختياره لعمر، حيث ال�سعي الدقيق نحو 
اإعمال العدالة مبفهومها ال�سامل، وتاأكيد اأهمية اللتزام بها يف تعامالت اخلليفة 
املختلفة؛ فاإذا كان عهده لعمر يوؤكد اأن معيار العدالة الظاهر من �سلوك عمر 
 وما يت�سف به من حتري العدالة واللتزام بها هو الأ�سا�ص الذي ا�ستند عليه 
اأبو بكر يف تر�سيحه واختياره للولية العامة، واأن ا�ستمراره على هذا املنحى 
اأن  ال�سلطة، فقمني بالذكر  العادل والتزامه هو �سند بقائه يف  ال�سلوك  من 
كونها  ب�سدد  ل  العدالة،  مبفهوم  تتعلق  موؤ�سرات  عدة  تت�سمن  له  و�سيته 
معياًرا ل�سرعية �سلطته على نحو ما جاء يف العهد، واإمنا ب�ساأن كونها وظيفة 
الوفاء بحقوق اهلل ويف  اأدائها  اأن يراعي يف  القيام بها، ويجب  ينبغي عليه 
اأن  عليه  وذاك  هذا  يف  وهو  ثانًيا،  العباد  بحقوق  الوفاء  ثم  اأوًل،  مواقيتها 
من جانب،  نف�سه  العدالة جتاه  ليحقق  �سلوكه  والو�سطية يف  التوازن  يلتزم 

وجتاه الآخرين من جانب اآخر.

لعمر  بكر  اأب��ي  عهد  بني  وتكاماًل  ترابًطا  ثمة  اأن  وا�سًحا  يبدو  وعليه 
�سالحية  كمعيار  العدالة  مفهوم  يظهر  فالعهد  له،  وو�سيته  بال�ستخالف 
للرت�سيح للخالفة وال�ستمرار فيها، ثم تاأتي الو�سية فتكمل ذلك حيث تربز 
و�ساملة  وا�سعة  وظيفة  وهي  بها،  القيام  تبعة  عليه  كوظيفة  العدالة  مفهوم 
والتو�سط  واح��د،  اآن  يف  ال��ذات  وحقوق  العباد  وحقوق  اهلل  بحقوق  تتعلق 

والعتدال يف اأداء هذه احلقوق كاملة.

وعندما يتولى عمر ال�سلطة بعد بيعته العامة يقوم يف النا�ص خطيًبا فيقول 
مقولته امل�سهورة: "اإمنا مثل العرب مثل جمل اأنٍف اتبع قائده، فلينظر قائده 
حيث يقوده، اأما اأنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق")1(. وقد اأثارت خطبته 

ج�3،  وامللوك،  الر�سل  تاريخ  الطربي،   ،29 �ص  ج�3،  التاريخ،  يف  الكامل  الأثري،  ابن  ُيْنَظُر:   -1
�ص 217.
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املوجزة هذه قلق العامة، واأح�ص بذلك ف�سعد املنرب واأ�سهب يف �سرح �سيا�سته 
و�سلوكه معهم يف خطبة جامعة)1(، يدرك فيها اأهمية الرفق بالرعية والعدل 
فيهم، واأن الرفق ل يعني الت�سيب، كما اأن ال�سدة ل تعني ال�ستبداد والعنف، 
 واإمنا يعني العتدال وو�سع الأمور يف ن�سابها وانتهاج الطريق الو�سط حيث 
ال �إفر�ط وال تفريط، وال �صك �أن هذ� �لطريق �لو�صط ين�صجم مع مقولته �لتي 
ل يفتاأ يرددها با�ستمرار "اإن هذا الأمر ل ي�سلح اإل بال�سدة التي ل جربية 

فيها، وباللني الذي ل وهن فيه")2(.

3- يف بيعة عثمان:

�سغلت ق�سية اخِلالفة حيًزا كبرًيا من تفكري عمر بن اخلطاب اأيام حكمه، 
فقد كان يرى اأن واجبه كحاكم للم�سلمني يحتم عليه اأن ي�سع نظاًما لختيار 
اخلليفة يكفل حتقيق العدالة يف الختيار وعدم اختالف امل�سلمني)3(، ولذلك 
عندما يعلم اأن رجاًل قال: لو قد مات عمر بايعت فالًنا، يقوم يف النا�ص خطيًبا 
وي�سرد عليهم كيف كانت بيعة اأبي بكر فلتة وقى اهلل �سرها، واأنه لي�ص فيهم 
من تقطع اإليه الأعناق مثل اأبي بكر، وينتهي من خطبته اإلى اأن من يبايع اأمرًيا 
عن غري م�سورة امل�سلمني فال بيعة له ول بيعة للذي بايعه تغرة اأن يقتال )اأي 
خمافة وقوعهما يف القتل()4(، وهو بذلك ين�سح امل�سلمني األ يتفرقوا ب�ساأن 

م�ساألة اخلالفة، بل يت�ساوروا ويبايعوا عن م�سورة ور�سا.

الكاندهلوي، حياة ال�سحابة، ج�2، �ص31، 32. يف:  اخلطبة  هذه  ن�ص  1-  " ُيْنَظُر 
وكذلك   ،250 �ص  الأول،  الق�سم  ج���3:  الكربى،  الطبقات  �سعد،  اب��ن  يف:  املعاين  ه��ذه  ُي��راَج��ُع   -2

د.م�سطفى اأبو زيد فهمي، فن احلكم يف الإ�سالم، �ص99 -101.
3- حول نظام اختيار اخلليفة وقرار ال�ستخالف ال�سيا�سي الذي �سنه عمر بن اخلطاب، ُيْنَظُر حتليل 
م�سطفى منجود لهذا القرار، حيث ينتهي اإلى اأن "هذا القرار يوؤكد اأن القيم واملقا�سد ال�سرعية دون 
�إفر�ط �أو تفريط هي �ل�صو�بط �الأ�صا�صية يف كل ��صتخلف �صيا�صي يتحرى �ملجيء يف ظلل �الإ�صلم 

واأ�سوله". ُيراَجُع: م�سطفى منجود، الأبعاد ال�سيا�سية لالأمن يف الإ�سالم، �ص485-474.
4- تابع هذه الواقعة بالتف�سيل يف ابن كثري، البداية والنهاية، ج�5، �ص 245. ابن الأثري، الكامل يف 

التاريخ، ج�2، �ص 221، البالذري، اأن�ساب الأ�سراف، ج�1، �ص 583، 584.
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قوله  يحددها يف  معينة  و�صروط  مو��صفات  له  عنده  للخلفة  و�ملر�صح 
ٌ يف غري �سعف، جواد يف  اإل قوي يف غري عنف، َلنيِّ ي�سلح لهذا الأمر  "ل 
غري �سرف، مم�سك يف غري بخل"، ويف قوله: "ل يطيق هذا الأمر اإل رجل 
ل ي�سانع، ول ي�سارع، ول يتَّبع املطامع، ول يطيق اأمر اهلل اإل رجل ل يتكلم 

بل�سانه كلمة ل ينتق�ص عزمه، ويحكم باحلق على حزبه")1(.

يف  ينظر  عندما  ب��ع��ده،  للخليفة  عمر  ير�سمه  ال��ذي  الت�سور  ه��ذا 
ال�سحابة ل يجده كاماًل اإل يف اأبي عبيدة بن اجلراح و�سامل مولى حذيفة)2(، 
مراحله  التنفيذ  ودخ��ل  عمر  طعن  مل��ا  احل��ي��اة  قيد  على  يكونا  ومل 
توفى  الذين  النفر  من  الأمر  بهذا  اأحق  اأحًدا  يجد  مل  ن��ه  اأ كما  العملية، 
ن�سيحته  امل�سلمون  يطلب  عندما  لذلك  را���ص،  عنهم  وهو   [ اهلل  ر�سول 
وراأيه فيمن ي�ستخلف يقول لهم: عليكم بالنفر الذين توفى ر�سول اهلل ] 
ى عليا وعثمان وطلحة  وهو عنهم را�ص وقال فيهم اأنهم من اأهل اجلنة، و�سمَّ
والزبري وعبد الرحمن بن عوف و�سعدا، فاإن اأ�سابت �سعدا فذلك، واإل فاأيهم 
ا�ستخلف فلي�ستعن به، لأنه مل ينزعه عن عجز اأو خيانة، وجعل عبد اهلل 

بن عمر يت�ساور معهم ولي�ص له من الأمر �سيء)3(.

اأمر اخلالفة،  ليف�سل يف  انتخابًيا  ي�سكل عمر عند وفاته جمل�ًسا  وهكذا 
و�سم هذا املجل�ص �ستة من ال�سحابة راأى عمر اأنهم اأكرث النا�ص ا�ستحقاًقا 
وقبوًل وتاأثرًيا، ويرف�ص اأن يكون ابنه عبد اهلل اأحد اأع�ساء هذا املجل�ص حتى 

1- ُيراَجُع هذا يف: ابن قتيبة، عيون الأخبار، املجلد الأول: كتاب ال�سلطان، �ص9، ابن �سعد، الطبقات 
الكربى، ج�3، ق�سم اأول، �ص 250، املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، �ص 15.

2- تروى كتب ال�سري اأن عمر بن اخلطاب عندما اأ�سري عليه باختيار من ي�سلح للولية اأ�سار اإلى اأبي 
عبيدة ابن اجلراح و�سامل مولى حذيفة. ُيْنَظُر: ابن كثري، البداية والنهاية، ج�6، �ص336 و337، ابن 
و�سامل مولى حذيفة  اأبي عبيدة  وتابع �سرية  الأول، �ص 248،  الق�سم  الكربى، ج�3:  الطبقات  �سعد، 

بالتف�سيل يف: املرجع ال�سابق، ج�3: الق�سم الأول، �ص62-60، 301-297.
ابن  و246،  و245  و42  الأول،  �ص 41  الق�سم  ال�سابق، ج�3:  املرجع  بالتف�سيل يف:   ُيْنَظُر ذلك   -3

الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص34 -40، ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص149-144.
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ل ت�سري اخلالفة اأمًرا وراثًيا)1(، وحتى ل ي�سك اأي فرد من الرعية اأن ثمة 
حتيزا اأو ميال يف هذا الختيار، فعندما ي�سري عليه املغرية بن �سعبة اأن يوليها 
 ... بهذا  اأردت اهلل  "قاتلك اهلل، واهلل ما  له:  ويقول  ابنه عبد اهلل يرف�ص 
ويحك كيف ا�ستخلف رجاًل عجز عن طالق امراته؟ ل اإرب لنا يف اأموركم، 
فما حمدتها فاأرغب فيها لأحد من اأهل بيتي؛ اإن كان خرًيا فقد اأ�سبنا منه، 
واإن كان �سًرا فقد �سرف عنا، بح�سب اآل عمر اأن يحا�سب منهم رجاًل واحًدا 
وي�ساأل عن اأمر اأمة حممد، اأما لقد جهدت نف�سي وحرمت اأهلي واإْن جنوت 

كفاًفا ل وزر ول اأجر اإين ل�سعيد")2(.

ا اأن عمر، يف حتريه للعدل الكامل يف الختيار  ويذكر يف هذا ال�سدد اأي�سً
وح�سًما لأي �سك اأو ريبة يف ميل اأو حتيز، ل يدخل ابن عمه �سعيًدا بن زيد 
اأنه كان �سابعهم الباقي على  بن نفيل يف اأ�سحاب ال�سورى على الرغم من 
قيد احلياة من الع�سرة املب�سرين باجلنة)3(، اإذ كانت قرابته من عمر مبا قد 
حتمله من معنى التحيز وامليل وعدم احلياد مربًرا كافًيا لأن ي�ستبعده عمر 

من اأ�سحاب ال�سورى)4(.

وتروي كتب ال�سري والتاريخ ما اأو�سى به عمر اأ�سحاب ال�سورى و�سلوكهم 
نظرت  "اإين  فيها:  جاء  التي  و�سيته  ذلك  ومن  لالأمر،  اأحدهم  اختيار  يف 
اإل فيكم، وقد قب�ص  الأمر  النا�ص وقادتهم، ل يكون هذا  فوجدتكم روؤ�ساء 
ر�سول اهلل ] وهو عنكم را�ص، اإين ل اأخاف عليكم النا�ص اإْن ا�ستقمتم، 
مت  ف��اإذا  النا�ص،  فيختلف  بينكم  فيما  اختالفكم  عليكم  اأخ��اف  ولكني 
فت�ساوروا ثالثة اأيام، ول ياأتني اليوم الرابع اإل وعليكم اأمري، ويح�سر عبد 

1- ُيْنَظُر: املودودي، احلكومة الإ�سالمية، �ص 211.
2- تابع هذه الواقعة يف: الطربي، تاريخ الر�سل واململوك، ج�3، �ص 424، ابن الأثري، ج�3، �ص34.

3- ُيْنَظُر �سرية �سعيد بن زيد يف: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، ق�سم اأول، �ص275 و280.
و138.  �ص137  ج�7،  والنهاية،  البداية  يف  امل�ساألة  هذه  بخ�سو�ص  كثري  ابن  يرويه  ما  ُيْنَظُر   -4
العقد  ربه،  عبد  ابن   ،127 �ص  الإ�سالم،  يف  احلكم  فن  زيد،  اأبو  م�سطفى  د.  ا:  اأي�سً وُيراَجُع 

الفريد، ج�5، �ص 27 و28.
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اهلل بن عمر م�سرًيا ول �سيء له من الأمر، وطلحة �سريككم يف الأمر اإْن قدم 
"�سل بالنا�ص ثالثة  اأمركم"، وقال ل�سهيب:  اأيام، واإل فاق�سوا  يف الثالثة 
اأيام، واأدخل هوؤلء الرهط بيًتا، وقم على روؤو�سهم؛ فاإْن اجتمع خم�سة واأبى 
واحد فا�سرخ راأ�سه بال�سيف، واإْن اتفق اأربعة واأبى اثنان فا�سرب روؤو�سهما، 
فاإْن ر�سي ثالثة واأبي ثالثة فحكموا عبد اهلل بن عمر فاإْن مل ير�سوا بحكمه 
فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، واقتلوا الباقني اإْن رغبوا عما 

اجتمع عليه النا�ص")1(.

وبداأ  غائًبا،  ك��ان  طلحة  اإل  ال�سورى  اأ�سحاب  اجتمع  عمر  قب�ص  فلما 
التناف�ص  بن عوف هذا  الرحمن  عبد  فيح�سم  بينهم،  فيما  يظهر  التناف�ص 
باأن يخرج نف�سه منها على اأن يفو�سه اأ�سحاب ال�سورى يف اأن ي�ساور النا�ص 
ويوليها اأف�سلهم، ور�سوا بذلك بعد اأن اأعطاهم ابن عوف موثًقا على اإيثار 
احلق وعدم اتباع الهوى، واأل يخ�ص ذا رحم لرحمه، واأل ياألو الأمة، وبعد اأن 
ا مواثيقهم على اأن يكونوا معه على من يبدل ويغري، واأن ير�سوا  اأعطوه اأي�سً
من يختار لهم على ميثاق اهلل، وعليه بداأ يتنقل بني النا�ص ي�ست�سري ال�سحابة 
واأمراء الأجناد واأ�سراف النا�ص فيمن ي�سلح للخالفة من بني هوؤلء، فكان 
مبن  علّيا  �ساأل  ملا  اأنه  حتى  بعثمان،  ي�سريون  واآخ��رون  بعلّي،  ي�سري  البع�ص 
ير�سي لو مل يكن هذا الأمر له يقول: عثمان، ونف�ص ال�سيء يفعله مع عثمان 

فريى علّيا، اأي اأن ا�ستحقاق الأمر انح�سر يف علي وعثمان)2(.

وملا انتهى الأجل الذي �سربه عمر، جاء عبد الرحمن بن عوف اإلى امل�سجد 
والأن�سار،  املهاجرين  من  ال�سحابة  �سائر  واجتمع  ال�سبح،  �سالة  وقت 

1- تابع تفا�سيل ذلك يف: الطربي، تاريخ الر�سل واململوك، ج�3، �ص424-431، ابن الأثري، الكامل 
يف التاريخ، ج�3، �ص 35، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�5، �ص26-32، ابن �سعد، الطبقات الكربى، 

ج�3: الق�سم الأول، �ص 42.
الطبقات  �سعد،  ابن  و37،  التاريخ، ج�3، �ص36  الكامل يف  الأثري،  ابن  تفا�سيل ذلك يف:  ُيْنَظُر   -2

الكربى، ج�3: الق�سم الأول، �ص42 و43 و95.
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التناف�ص  واأمراء الأجناد، وازدحم امل�سجد بالنا�ص، وتكلم ابن عوف، وبداأ 
بني اأن�سار علّي وعلى راأ�سهم عمار بن يا�سر واملقداد بن الأ�سود، وبني اأن�سار 
عثمان وعلى راأ�سهم عبد اهلل بن اأبي ال�سرح وعبد اهلل بن اأبي ربيعة، فقال 
ابن عوف: "اإين قد نظرت و�ساورت، فال جتعلن اأيها الرهط على اأنف�سكم 
اهلل  بكتاب  لتعملن  وميثاقه  اهلل  عليك عهد  له:  فقال  علّيا  دعا  ثم  �سبياًل، 
واأعمل  اأفعل  اأن  اأرجو  و�سنة ر�سوله و�سرية اخلليفتني من بعده، فريد علّى: 
مببلغ علمي وطاقتي، ثم دعا عثمان واأعاد عليه ما قال لعلّي، فريد عثمان: 

نعم، فبايعه على ذلك، واأقبل النا�ص يبايعونه البيعة العامة)1(.

ويالحظ من متابعة اأحداث بيعة عثمان اأنَّ ثمة تداخاًل بني البيعة اخلا�سة 
والبيعة العامة، وقد اأدى هذا التداخل اإلى تطور املوقف ب�سورة غري طيبة 
كادت اأن توؤدي اإلى حدوث فتنة بني النا�ص، ولكن اهلل �سلم منها، ومع ذلك 

حملت يف طياتها بع�ص بوادر التوتر بني البيت الأموي والبيت الها�سمي)2(.

اأ�سلوبه  تبني  مل  خطبة)3(  النا�ص  يف  خطب  عثمان  اإلى  الأمر  اآل  وعندما 
ومنهجه يف ممار�سة ال�سلطة واإمنا كانت اأقرب اإلى الن�سائح العامة، وبعبارة 
اأخرى فاإنه مل يلزم نف�سه ب�سيا�سة خا�سة يطمئن اإليها امل�سلمون وغريهم من 
فاأر�سل  الأمر  اأنه تدارك هذا  بيد  اأبو بكر وعمر من قبل،  الرعية كما فعل 
والنهي عن  باملعروف  الأخذ  الأم�سار كتًبا يحثهم فيها على  اإلى عماله يف 
وجباية  الذمة  اأهل  على  والعطف  الظلم،  واجتناب  العدل  والتزام  املنكر، 

1- ُيْنَظُر هذه الأحداث يف: ابن الأثري، مرجع �سابق، ج�7، �ص30 و31، ابن كثري، البداية والنهاية، 
ج�7، �ص146 و147.

اإبراهيم، تاريخ الإ�سالم ال�سيا�سي والديني والثقايف والجتماعي، ج�1،  ُيراَجُع يف ذلك : ح�سن   -2
�ص430، 431.

3- جاء يف هذه اخلطبة "اإنكم يف دار قلعة، ويف بقية اأعمار، فبادروا اآجالكم بخري ما تقدرون عليه، فلقد 
اآتيتم �سبحتم اأو م�سيتم، األ واأن الدنيا طويت على الغرور فال تغرنكم احلياة الدنيا، ول يغرنكم باهلل 
الغرور، واعتربوا مبن م�سى، ثم جدوا ول تغفلوا، فاإنه ل يغفل عنكم، اأين اأبناء الدنيا واإخوانها الذين 
اأثروها وعمروها ومتعوا بها طوياًل ؟ اأمل تلفظهم ؟ اأرموا الدنيا حيث رمى اهلل به... ُيْنَظُر هذا الن�ص 
يف الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�3، �ص 432، ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص147 و148.
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اخلراج بالعدل والإن�ساف)1(، ومن هذه الكتب: كتابه لعمال اخلراج الذي 
ت�سمن "اأما بعد، فاإنَّ اهلل خلق اخللق باحلق، فال يقبل اإل احلق، خذوا احلق 
ي�سلبها  اأول من  تكونوا  الأمانة قوموا عليها، ول  والأمانة  به،  واأعطوا احلق 
فتكونوا �سركاء من بعدكم، والوفاء الوفاء ل تظلموا اليتيم ول املعاهد فاإنَّ 

اهلل خ�سم ملن ظلمهم")2(.

اأن وظيفته  اإدراك اخلليفة  اإلى مدى بعيد  اأن هذه الكتب تو�سح  ول �سك 
حتقيق العدل ودفع الظلم عن الرعية، واأن ا�ستمرارية حكمه و�سمان �سرعيته 

م�صروط بعمله على ذلك و�اللتز�م به.

4- يف بيعة علّي

بعد ا�ست�سهاد عثمان ر�سي اهلل عنه ، ذهب ثوار م�سر والكوفة والب�سرة 
اأبي وقا�ص، وعبد اهلل بن عمر،  بن  �سعد  اإلى  ثم  والزبري وطلحة  اإلى علّي 
ليتولى اأحدهم اأمر اخلالفة، بيد اأنهم رف�سوا منهم ذلك واعتزلوهم وترباأوا 
منهم، وظلت املدينة خم�سة اأيام اأمريها الغافقي بن حرب)3(، لذلك ذهب 
"اأنتم اأهل ال�سورى، واأنتم تعقدون  اإلى اأهل املدينة وقالوا لهم:  اأهل م�سر 
تن�سبونه  رجاًل  فانظروا  جائز(،  )اأي  الأم��ة  على  عابر  واأمركم  الإمامة، 

ونحن لكم تبع"، فر�سي جمهور اأهل املدينة بعلي بن اأبي طالب)4(.

1- ُيْنَظُر د. ح�سن اإبراهيم، تاريخ الإ�سالم ال�سيا�سي والديني والجتماعي والثقايف، ج�1، �ص 434.
2- ُيراَجُع ن�ص هذه الر�سالة يف الطربي، مرجع �سابق، ج�4، �ص 245، وكذلك عند د. حممد حميد 

اهلل، جمموعة الوثائق ال�سيا�سية، �ص 529.
3- هو الغافقي بن حرب من اأبناء وجوه القبائل اليمنية التي نزلت م�سر عند الفتح، وكان الرئي�ص 
العام للثوار امل�سريني الذين ثاروا على عثمان، و�سلى بالنا�ص يف املدينة اأثناء ح�سار عثمان، واأحد 
اأيام  خم�سة  ملدة  املدينة  اأمري  وظل  برجله،  امل�سحف  و�سرب  معه  بحديدة  و�سربه  عليه  املجرتئني 
من مقتل عثمان، ُيراَجُع الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 432، ابن العربي، العوا�سم من 

القوا�سم، �ص 113.
ج�7،  والنهاية،  البداية  كثري،  و434،اب��ن  �ص433  ج�4،  وامللوك،  الر�سل  تاريخ  الطربي،  ُيْنَظُر:   -4

�ص226 و227.
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وانطلقوا اإليه يبايعونه فقال لهم: "دعوين والتم�سوا غريي، فاإنا م�ستقبلون 
اأمرًا له وجوه وله اأزمان، ل تقوم له القلوب، ول تثبت عليه العقول"، فمكثوا 
معه يخوفونه الفتنة فقال لهم: "قد اأجبتكم ملا اأرى واأعلموا اإْن اأجبتكم ركبت 
اأ�سمعكم واأطوعكم  اأين  اإل  اأنا كاأحدكم  واإْن تركتموين فاإمنا  اأعلم،  بكم ما 
ِعُدوا الغد، وت�ساوروا فيما بينهم،  ملن وليتموه اأمركم"، وافرتقوا على ذلك واتَّ
اإْن دخال يف  "اإْن دخل طلحة والزبري فقد ا�ستقامت")1(، يق�سدون  وقالوا: 

اأمر ال�سورى.

وبناء على ذلك، اجتمع املهاجرون والأن�سار، وفيهم طلحة والزبري، فاأتوا 
علّيا وقالوا له: "اإنَّ هذا الرجل قد قتل، ولبد للنا�ص من اإمام، ول جند 
ر�سول  اأقرب من  ول  �سابقة،  اأقدم  الأمر منك، ل  بهذا  اأحق  اأحًدا  اليوم 
اهلل ]، فقال: "ل تفعلوا، فاإين اأكون وزيًرا خري من اأن اأكون اأمرًيا، واإنكم 
اأمركم،  قبلت  قبلتموه  اإْن  قوًل  لكم  قائل  واإين  واأتيتم،  اإيّل  اختلفتم  قد 
واإل فال حاجة يل فيه"، فقالوا: ما قلت من �سيء قبلناه اإن �ساء اهلل، فجاء 
ف�سعد املنرب، فاجتمع النا�ص اإليه فقال: "اإين قد كنت كارًها لأمركم فاأبيتم 
اإل اأن اأكون عليكم، األ واإنه لي�ص يل اأمر دونكم، األ اإنَّ مفاتيح مالكم معي، 
قال:  نعم،  "قالوا:  ر�سيتم؟  دونكم.  درهًما  منه  اآخذ  اأن  يل  لي�ص  واإن��ه  األ 
اللهم اأ�سهد عليهم، ثم بايعهم على ذلك، وقد تخلف عن بيعته جمموعة من 

الأن�سار، ولكنهم بايعوه بعد ذلك)2(.

البيعة  بني  التداخل  فر�ست  املوقف  خطورة  اأنَّ  علّي  بيعة  يف  ويالحظ 
اأن علّيا تدارك املوقف وحاول الف�سل بينهما  اخلا�سة والبيعة العامة، بيد 
عندما  للنا�ص  يقول  اأن  ي��رتدد  ل  فهو  لذلك  للثانية؛  مقدمة  الأول��ى  لتكون 
تراكموا عليه يف اأمر البيعة: "لي�ص ذلك احلكم، اإمنا ذلك لأهل بدر واأهل 

1- ُيْنَظُر الطربي، مرجع �سابق، ج�4، �ص 435.
2- ُيْنَظُر يف ذلك: املرجع ال�سابق، ج�4، �ص427-432، ابن العربي، العوا�سم من القوا�سم، �ص 147، 

اأبي بكر الباقالين، التمهيد، ج�1، �ص 232-234، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص98 و99.
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ال�سورى، اأين طلحة والزبري و�سعد؟"، فاأقبلوا فبايعوا، ثم بايعه املهاجرون 
العامة()1(،  )البيعة  فبايعوه  النا�ص  تتابع  ثم  )البيعة اخلا�سة(،  والأن�سار 
وكاأن املوقف كان يف حاجة اإلى �سبط م�ساره وت�سحيحه لتبقى العدالة هي 
املدخل يف اختيار اخلليفة حتى لو متت الت�سحية باحلرية اإذا مل تكن تابعة 

للعدالة وقائمة عليها.

وملا بويع علّي بن اأبي طالب باخلالفة خطب النا�ص، فحدد لهم منهجه 
والعمل  اهلل  طاعة  اإلى  فدعاهم  معهم،  التعامل  يف  و�سلوكه  احلكم  يف 
ال�سر،  من  عنه  نهى  ما  وترك  اخلري،  من  فيه  جاء  مبا  والأخذ  بكتابه، 
حرمات  على  واملحافظة  وبالده،  عباده  يف  اهلل  تقوى  على  حثهم  كما 

اإيذائهم)2(. وعدم  امل�سلمني 

ثانًيا: �سالحية وعدالة طريف عملية اختيار اخلليفة يف عهد الرا�سدين:

اآنًفا،  اإل��ي��ه  امل�سار  النحو  على  الرا�سدين،  اخللفاء  اختيار  عملية  اإنَّ 
وهو  الأول  الطرف  طرفني:  من  اخلا�سة  البيعة  عند  بدايتها  يف  تتكون 
اأولئك  في�سم  الثاين  الطرف  اأم��ا  اخلالفة،  اأم��ر  لتويل  املر�سح  ال�سخ�ص 
وهم  اخل��الف��ة  ل��ت��ويل  واخ��ت��ي��اره  ال�سخ�ص  ه��ذا  برت�سيح  يقومون   ال��ذي��ن 
وعليه،  ال�سورى".  اأهل  اأو  والعقد  احلل  "اأهل  ب�  ت�سميتهم  على  ا�سطلح  ما 
مدى  حتديد  يلزم  اخلليفة  اختيار  يف  العدالة  ممار�سة  عن  احلديث  ف��اإنَّ 
1- ُيراَجُع: ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�5، �ص 60، وُيْنَظُر: د. م�سطفى حلمي، نظام اخلالفة يف 

الفكر الإ�سالمي، �ص119-113.
2- جاء يف خطبة علّي بن اأبي طالب التي خطبها بعد بيعته باخلالفة "اإنَّ اهلل عز وجل اأنزل كتاًبا 
اإلى اهلل �سبحانه وتعالى  اأدوها  هادًيا بني فيه اخلري وال�سر، فخذوا باخلري ودعوا ال�سر، الفرائ�ص 
َو�َسدَّ  كلها،  احُل��َرِم  على  امل�سلم  ُحْرَمَة  وف�سل  جمهولة،  غري  ُحَرًما  م  َحرَّ اهلل  اإنَّ  اجلنة،  اإلى  يوؤدكم 
يحل  ل  باحلق،  اإل  ويده  ل�سانه  من  النا�ص  �سلم  من  وامل�سلم  امل�سلمني،  حقوق  والتوحيد  بالإخال�ِص 
اأذى امل�سلم اإل مبا يجب، بادروا اأمر العامة وخا�سة اأحدكم املوت، فاإَن النا�ص اأمامكم واإنَّ ما خلفكم 
ال�ساعة حتدوكم، تخففوا تلحقوا، فاإمنا ينتظر النا�ص اأخراهم، اتقوا اهلل عباده يف عباده وبالده،... 
ُيْنَظُر ن�ص اخلطبة يف الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص436، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، 

ج�3، �ص 100، ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص227.
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تو�فر �ل�صروط �ملو�صوعية �للزمة لتويل �خللفة يف �ملر�صح لها من جانب، 
ومدى �سالحية وعدالة من يقومون برت�سيحه واختياره )اأهل احلل والعقد( 
اتفاق هذين  اأنَّ  اآخر؛ وذلك على اعتبار  للقيام بذلك من جانب  واأهليتهم 
اإمنا ي�سكل عقًدا مبدئًيا ياأخذ �سورته النهائية  الطرفني مًعا على الختيار 
يف حالة موافقة الرعية على �سحة هذا العقد يف �سورة ما عرف ب� "البيعة 
طاملا  العقد  هذا  �سحة  على  الرعية  موافقة  تاأتي  اأْن  وطبيعي  العامة")1(، 
تثبتت وتاأكدت من عدالة طريف توقيع العقد يف �سورته املبدئية )اخلليفة، 
ال�سدق  والتزاُمهما  وحياُدهما  نزاهُتهما  حيث  من  والعقد(،  احلل  واأه��ل 

والأمانة وال�ستقامة يف اختيارهم.

الرعية يف عملية اختيار  اأهمية دور  الرغم من  وترتيًبا على ذلك، وعلى 
باملوافقة على  �سواء  الختيار  الفي�سل يف ح�سم عملية  باعتبارها  اخلليفة، 
بني  بداية  ينح�سر  اخلليفة  اختيار  اأ�سا�ص  فاإنَّ  رف�سه،  اأم  الختيار  �سحة 
�سخ�ص اخلليفة واأهل احلل والعقد الذين يتولون عملية تر�سيحه واختياره 
لعر�سه على الأمة، وبالتايل يثار الت�ساوؤل عن مدى �سالحية وعدالة هذين 
الطرفني باعتبارهما طريف عملية اختيار اخلليفة بداية، وميكن بيان ذلك 

على النحو التايل:

�خللفاء  يف  للمن�صب  �ل��لزم��ة  �ملو�صوعية  �ل�����ص��روط  ت��و�ف��ر  م��دى   -1
الرا�سدين:

ميكن القول بب�ساطة اإنَّ اخللفاء الرا�سدين ميثلون النموذج املثايل الذي 
قد  بل  �ملن�صب،  هذ�  لتويل  �للزمة  �ملو�صوعية  �ل�صروط  كل  فيه  تو�فرت 
�إمنا  �ل�صروط  هذه  بحثو�  عندما  و�لعلماء  �لفقهاء  �أن  قيل  ما  �إذ�  ُيباَلغ  ال 
الرا�سدين كنموذج واقعي من ناحية،  ا�ستقوها قيا�ًسا على منوذج اخللفاء 
1- ُيراَجُع احلديث عن البيعة كعالقة عقدية عند د. حممد فتحي عثمان، من اأ�سول الفكر ال�سيا�سي 
نظام  حلمي،  م�سطفى  د.  و8،   7 �ص  ال�سلطانية،  الأحكام  امل��اوردي،  وكذلك   ،397 �ص  الإ�سالمي، 

اخلالفة يف الفكر الإ�سالمي، �ص18-16.
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ويحقق املثالية من ناحية اأخرى، ولذلك فال عجب، عندما يبحث املاوردي 
مو�سوع اخلالفة يف كتابه الأحكام ال�سلطانية، اأن يقول اإنَّ عقد الإمامة عقد 
مر��صاة و�ختيار، ويذكر �ل�صروط �لو�جب تو�فرها يف �ملر�صح لهذ� �ملن�صب، 
بيعتهم  اأن  على  باحلجج  ويديل  بكر،  اأبي  اأيام  منذ  البيعة  تاريخ  ي�سرد  ثم 
جميًعا كانت �سحيحة �سرًعا)1(، وكاأنه يف ذلك اإمنا يهرب من الواقع الذي 
العبا�سيني(،  والقائم  الطائع  )اأيام اخلليفة  اأيامه  اإليه اخلالفة يف  و�سلت 

وين�سد النموذج املثايل الذي حتقق يف اأنقى �سوره يف عهد الرا�سدين.

حتى اخلوارج يرون �سحة خالفة اأبي بكر وعمر وعثمان يف �ِسِنيِّ خالفته 
الأولى، وعلّي اإلى اأن حكم احلكمني، ويف ذلك دللة وا�سحة على اأنَّ العهد 
الرا�سد ميثل النموذج املثايل يف اختيار اخلليفة، مبا يعنيه ذلك من توافر 
و�أهل  ذلك  وال غرو يف  للخلفة،  �ملر�صح  �صخ�صية  �ملو�صوعية يف  �ل�صروط 
اأف�سل  اختيار  مهمة  بهم  اأنيط  الذين  هم  الفرتة  ه��ذه  يف  والعقد  احل��ل 
هذا  لطرح  متهيًدا  اخلا�سة  البيعة  يف  فري�سحونه  الأم��ر  لتويل  املر�سحني 

الرت�سيح على الرعية لبيعته البيعة الكربى.

اإذن اختيار اخلليفة يف عهد الرا�سدين ميثل ال�سرب الختياري يف تويل 
اخلالفة، ويقوم على اإعمال مبداأ ال�سورى وحتري العدالة يف الختيار ور�سا 
الأمة عن هذا الختيار واقتناعهم التام باأحقية اخلليفة بهذا املن�سب، وذلك 
على عك�ص ال�سرب الآخر للخالفة والتي ي�سميها الفقهاء "اخلالفة القهرية" 
الأموية  الدولة  عهد  يف  قائًما  ا�ستمر  �سرب  وهي  �سرورة،  حالة  تعد  التي 

والعبا�سية با�ستثناء حالت حمدودة رجع فيها الختيار اإلى اجلماعة)2(.

1- ُيْنَظُر: املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، �ص21-3.
ال�سلطانية، �ص33- الأحكام  املاوردي،  القهرية:  الختيارية واخلالفة  ُيْنَظُر يف معاين اخلالفة   -2
 44. ابن تيمية، ال�سيا�سة ال�سرعية، �ص186-190، ابن حزم، الف�سل يف الأهواء وامللل والنحل، ج�4، 

�ص 175، 176.
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و�ل�صروط �لو�جب تو�فرها يف �ل�صخ�س �ملر�صح للخلفة)1( هي:

العلم ويراد به العلم املوؤدي اإلى الجتهاد يف النوازل والأحكام الفقهية.

العدالة ويراد بها اأن يكون اخلليفة �ساحب ا�ستقامة يف ال�سرية وال�سلوك 
ومتجنًبا للمعا�سي.

الكفاية ويق�سد بها اأن يكون قادًرا على اإقامة احلدود، ب�سريا باحلروب، 
كفياًل بحمل النا�ص عليها، و�ساحب راأي وتدبري.

- �سالمة احلوا�ص والأع�ساء مما يوؤثر يف الراأي والعمل.

- �لن�صب �لقر�صي، ويف هذ� �ل�صرط خلف بني �لفقهاء.

�خللفاء  يف  توفرت  �لفقهاء  عليها  �جتمع  �لتي  �ل�صروط  هذه  �أن  وال�صك 
�لر��صدين �الأربعة عند �ختيارهم، وحتى �ل�صرط �لقر�صي غري �ملتفق عليه 
توفر فيهم جميًعا، و��صتمرت هذه �ل�صروط و�ل�صفات �للزمة لتويل من�صب 
اأو عهد  اأحدهم  فيهم طوال مدة حكمهم، فما عرف عن  اخلالفة متوفرة 
عليه جرح يف عدالته اأو جور، ومن ثم ا�ستمر حكمهم �سحيًحا �سرًعا طوال 
اإليه من رف�سه  اأيامهم، وعليه فقد كان عثمان بن عفان حمًقا فيما ذهب 
كان  اإّنه  اإذ  بذلك،  وطالبوه  الثوار  حا�سره  عندما  اخلالفة  عن  نف�سه  خلع 
فيه  يعهد  ومل  عدالته،  يف  بجرح  اإل  يتم  ل  الأم��ر  عن  خلعه  اأن  ي��درك 
اإلى  به  ارتكبها لت�سل  اأنه  التي زعم  »الأخطاء« املحدودة  كانت  وما  ذلك، 
هذا احلد)2(، ول تخرج عن كونها اأخطاء جمتهد له عليها اأجر متاًما مثلما 

له اأجران عندما يجتهد وي�سيب.

الدين،  اإحياء علوم  الغزايل،  �ل�صلطانية، �س4 و5،  �الأحكام  �ملاوردي،  �ل�صروط يف:  ُير�َجُع هذه   -1
ج�1، �ص12، 13، ابن خلدون، املقدمة، �ص 172.

2- ُيراَجُع تفنيد ابن العربي للمظامل التي زعم اأن عثمان بن عفان ارتكبها يف كتابه القيم "العوا�سم 
من القوا�سم"، �ص63 ما بعدها.
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2- مدى �سالحية اأهل احلل والعقد يف اختيار اخلليفة:

عرف  فيما  الرا�سدين  عهد  يف  اخلليفة  اختيار  والعقد  احلل  اأه��ل  تولى 
با�سم "البيعة اخلا�سة"، وكانت هذه البيعة مبثابة مدخل اأو مقدمة لإعمال 
ال�سورى وبحث مدى اأحقية املر�سح باخلالفة واأف�سليته ثم طرحه ليحوز ثقة 
الرعية يف بيعة عامة. ومن الطبيعي اأنَّ هذه املهمة التي يقوم بها اأهل احلل 
كانت يف  الذين  والعقد  اأهل احلل  الت�ساوؤل عمن هم  تثري  واأن  والعقد لبد 

يدهم البيعة اخلا�سة؟ وهل ي�سلحون لختيار اأف�سل وخري العنا�سر؟

هنا ميكن القول اإنَّ البيعة اخلا�سة لأبي بكر ا�سرتك فيها اأبو بكر وعمر بن 
اخلطاب، واأبو عبيدة بن اجلراح من املهاجرين، وب�سري بن �سعد و�سعد بن 
عبادة وغريهم من �سفوة الأن�سار، ومل يح�سرها علّي والزبري لن�سغالهما 

بتجهيز الر�سول ].

اأما بيعة عمر اخلا�سة فقد جاءت برت�سيح من اأبي بكر، وتزكية من عثمان 
و�سعيد بن  الأن�ساري  واأ�سيد بن ح�سري  الرحمن بن عوف  بن عفان وعبد 
زيد وغريهم من �سفوة ال�سحابة من املهاجرين والأن�سار، بل و�سارك فيها 

طلحة بن عبيد اهلل وعلي بن اأبي طالب.

وجاءت بيعة عثمان اخلا�سة من قبل اأهل ال�سورى الذين حددهم عمر بن 
اخلطاب لختيار اخلليفة من بينهم، والذين و�سفهم باأن ر�سول اهلل ] مات 
وهو عنهم را�ص واأنهم من اأهل اجلنة وهم: علّي، وعثمان، وعبد الرحمن بن 
عوف، وطلحة، والزبري، و�سعد بن اأبي وقا�ص، و�سارك معهم يف الأمر عبد 
اهلل بن عمر حمكًما وم�ساوًرا ل مر�سًحا للخالفة، ف�ساًل عن اأ�سحاب ر�سول 
اهلل ] من املهاجرين الأولني والأن�سار و�سراة اجلند املوجودين باملدينة 

وقت الختيار.

اأبي  بن  علّي  �سماهم  قبل من  التي متت من  اخلا�سة  علّي  بيعة  تاأتي  ثم 
طالب اأهل بدر واأهل ال�سورى وبخا�سة طلحة والزبري و�سعد بن اأبي وقا�ص.
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على ذلك، فاإنَّ بيعة اخللفاء الرا�سدين اخلا�سة اإمنا متت من قبل كبار 
ال�سحابة من املهاجرين والأن�سار، والذين كانوا ميثلون اأهل احلل والعقد 
يف تلك الفرتة، وكانوا مبثابة �سهود لالأمة يف طرح ال�سخ�سية التي تنا�سب 
يف  يخافون  ل  ع��دل  ذوو  �سهود  اأنهم  �سك  ول  وخطورته،  املن�سب  اأهمية 
اهلل لومة لئم، ومن ثم كانت �سهادتهم �سحيحة وهم اأهل لتلك ال�سهادة، 
ولذلك فال عجب اأنه مل يحدث اأن رف�ست الرعية اختيارهم لأي من اخللفاء 

الرا�سدين؛ نظًرا لثقتهم التامة يف �سهادتهم وفيمن له ال�سهادة.

وبا�صتقر�ء �ل�صروط �لو�جب تو�فرها يف �أهل �حلل و�لعقد كما عر�س لها 
اأهل احلل  ا�ستقوها من منوذج  اأنهم  الفقهاء)1(، جند  املاوردي وغريه من 
مع  مثاليته  لتطابق  النموذج  هذا  على  وقا�سوا  الرا�سد،  العهد  يف  والعقد 

واقعيته.

ثالًثا: جوهر اختيار اخللفاء الرا�سدين: عدالة و�سورى واإجماع:

اأنَّ  الأربعة  اخللفاء  اختيار  طرق  عن  ال�سابق  العر�ص  من  وا�سًحا  يبدو 
جوهر الختيار مل يتغري، وظلت التقاليد واملبادئ العامة قائمة رغم اختالف 
�أمناط �الختيار وتعددها؛ فل ��صتبد�د يف �الختيار بل �صورى تبد�أ برت�صيح 
اأهل احلل والعقد )البيعة اخلا�سة( حيث ي�سيطر مبداأ العدالة على امل�ستوى 
الفردي، ول يعترب هذا الرت�سيح اختياًرا اإل بر�سا الرعية وقبولها له "البيعة 
الكربى" حيث تتداخل ممار�سة العدالة مع مبداأ احلرية يف الختيار، ولتظل 
العدالة القيمة الفردية العليا، وتكون احلرية ال�سيا�سية القيمة التابعة لها، 
والتي ميكن الت�سحية بها يف �سبيل العدالة اإذا ما تطلب الأمر ذلك، كما هو 
احلال يف اختيار علّي عندما حاول العامة تاأمريه للخالفة ي�سحي بذلك يف 
الأمر  اأن هذا  ويعلن  ال�سورى(، فريف�ص  )اأهل  لأهله  الأمر  اأن يحال  �سبيل 
لي�ص لهم، واإمنا لأهل ال�سورى، واأنَّ بيعته ل تكون خفًيا ول تكون اإل عن ر�سا 

1- ُير�َجُع هذه �ل�صروط يف: �ملاوردي، �الأحكام �ل�صلطانية، �س6 و7.
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امل�سلمني، وكاأن الختيار ل يقوم على �سيطرة مبداأ احلرية، بل على �سيادة 
مبداأ العدالة، واأن تدور احلرية يف فلك العدالة ول تعلو عليها.

تقليد اآخر ير�سيه اخللفاء الرا�سدون يف ممار�سة احلكم يرتبط بتحري 
العدالة يف الختيار ب�سورة تنا�سب املجتمع العربي يف تلك الفرتة، ول يفقد 
قوته وجدواه حتى يومنا هذا، وهو مبداأ عدم التوريث يف اخلالفة، ويو�سح 
هذا التقليد مدى بعد نظرهم يف جتنب التوريث يف احلكم بعدما يتم ا�ستقراء 
ما اأحدثه هذا الأمر من خلل يف بنية النظام ال�سيا�سي الإ�سالمي ومتا�سكه 
بعد العهد الرا�سد عندما اأ�سحى واحًدا من اأهم املدخالت الأ�سا�سية التي 
اأثرت �سلًبا يف النظام الإ�سالمي، فاأبو بكر مل يول ذا قرابة ويطرح عمر بن 
اخلطاب كمر�سح للخالفة، وعمر بن اخلطاب يرف�ص اقرتاًحا برت�سيح ابنه 
عبد اهلل لتويل الأمر من بعده، بل كانت قرابة �سعيد بن زيد، يف ت�سوره، 
من  اأن��ه  من  الرغم  على  ال�سورى  اأ�سحاب  يف  يدخله  ل  لكي  كافًيا  م��ربًرا 
من  ن�سيحة  يرف�ص  بدوره  طالب  اأبي  بن  وعليَّ  باجلنة،  املب�سرين  الع�سرة 

ين�سحه عند موته اأْن يويلِّ ابنه احل�سن الأمر من بعده)1(.

ا�ستثناء عليه على  الذي ل  العام  املبداأ  التوريث  وعليه ي�سبح مبداأ عدم 
الإطالق يف عهد الرا�سدين، اإذ مل يكن ذلك لديهم اأمًرا �سواًبا اأو م�ستقيًما)2(، 
العدالة  ممار�سة  حيث  التطبيق  يف  ال�سورى  مبداأ  مثالية  ت�ستكمل  ثم  ومن 
ب�سورة حتول دون امليل اأو التحيز لأي �سخ�ص ولو كان ذا قربى، وعلى ذلك 
الرا�سدين، تطرح  اإ�سالمي يف اختيار اخلليفة يف عهد  البيعة، كتقليد  فاإن 
تنظيم العالقة بني مبداأ ال�سورى ومبداأ العدالة ال�سيا�سية، حيث تعد البيعة 
ال�سيا�سية  املمار�سة  يف  جماعية  كقيمة  ال�سورى  مبداأ  تطبيق  جوانب  اأحد 
احلالة  العدالة يف هذا  وتاأتي  الإط��الق،  على  اأهمها  تكن  اإن مل  الإ�سالمية 

لت�سري الوجه الآخر لل�سورى على م�ستوى املمار�سة الفردية.

1- ُيْنَظُر: ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص 328. امل�سعودي، مروج الذهب، ج�1، �ص 699.
2- اأبو الأعلى املودودي، احلكومة الإ�سالمية، �ص 212.
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تعبري عن  البيعة  اأنَّ  من  البع�ص)1(  اإليه  يذهب  ما  فاإنَّ  �سبق،  ما  وعلى 
دميقراطي،  غري  اأو  دميقراطي  منظم،  غري  اأو  منظم   – انتخابي  نظام 
ناق�ص اأو غري ذلك، هو زعم اأو اعرتا�ص ينطلق من منطق خاطئ؛ اإذ اإّنه 
الإ�سالمي  التقليد  خاطًئا  قيا�ًسا  ويقي�ص  اجلوهر،  دون  ال�سكل  على  يركز 
بالطقو�ص الغربية يف ممار�سة احلكم واختيار احلكام حيث فكرة النتخاب 
والأحزاب ال�سيا�سية؛ فالتقاليد الإ�سالمية توؤمن بال�سورى كقيمة جماعية، 
وعند املمار�سة الفردية ت�سري العدالة الوجه الآخر لها، اأما التقاليد الغربية 
فتنطلق من املبداأ الدميقراطي كقيمة جماعية تقابلها احلرية عند امل�ستوى 
الفردي حيث ي�سود العدد والأغلبية بغ�ص النظر عن النوعية، وعلى �سبيل 
انتخابي،  نظام  البيعة  اأن  يزعمون  يقول من  بيعة عثمان،  اأخذنا  لو  املثال، 
اأنه انتخاب ناق�ص لت�سييق دائرة الناخبني على �ستة اأفراد واإهمال جمهور 
اأهل  اإل  كانوا  ما  ال�ستة لختيار اخلليفة  املجتمعني  اأن  واحلقيقة  امل�سلمني، 
احلل والعقد الذين يت�ساورون مع عبد اهلل بن عمر، واملهاجرين والأن�سار 
بينهم  ليختاروا من  املدينة  و�سراة اجلند يف   ،[ اهلل  ر�سول  من �سحابة 
مر�سًحا للخالفة يتو�سمون فيه الأهلية واملقدرة فيعطونه "بيعة خا�سة" هي 
مدخل اأو مقدمة لطرحه على جمهور امل�سلمني، اإن ر�سوا به �سار خليفة، واإن 

مل ير�سوا فال �سلطان لأهل احلل والعقد عليهم.

اإلى  اأدت  والتي  والعقد،  احلل  اأهل  الرعية  اأولتها  التي  الثقة  تكون  ورمبا 
ال�سبب  هي  وان�سجمتا،  البيعتان  فتماثلت  اختيارهم،  عن  ر�ساهم  تواتر 
والبيعة  اخلا�سة  البيعة  بني  التمييز  عدم  اإلى  البع�ص  دفع  الذي  الرئي�سي 
لآرائهم،  اعتبار  اأي  دون  للرعية  تكليًفا  اخلا�سة  موافقة  فاعتربوا  العامة، 
ا، وال�سحيح  وقا�سوا ذلك بالتقاليد الغربية فاعتربوه نظاًما انتخابًيا ناق�سً
اأن البيعة مل تكتمل اإل بر�ساهم، فهم ي�ساركون يف اختيار احلاكم، بيد اأن 

1- ُيْنَظُر على �سبيل املثال د. ح�سن اإبراهيم، مرجع �سابق، ج�1، �ص 436 وما بعدها،
Arnold، The Caliphate، P. 20 - 22.
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هذه امل�ساركة مل تكن مطلقة فيختارون على هواهم اأو وفق انتماءات معينة، 
واإمنا كان يحكمها حتري العدل واتخاذه مدخاًل لالختيار.

وهنا يجب اأن ننوه اإلى راأى ذهب اإليه اأحد الباحثني املعا�سرين يف م�ساألة 
اخلالفة)1(، مييز هذا الراأي بني الأ�سا�ص الذي قامت عليه البيعة يف عهد 
الرا�سدين؛ فريى اأن عن�سر الر�سا كان الأ�سا�ص الذي قامت عليه بيعة اأبي 
بكر وبيعة علّي، وهو حمدود بطاعة ما اأمر اهلل ور�سوله واإقامة العدل فيهم، 
فاإذا انتفى الر�سا فما له طاعة عليهم، واأن اأ�سا�ص بيعة عمر هو الربط بني 
عن�سر الر�سا وعن�سر احلق، اأما عثمان فلم ي�ساأ اأن يعقد بيعته على �سيء، 
وكاأمنا البيعة يف حد ذاتها دليل الر�سا ودليل احلق، ولي�ص له بعدها حاجة 
اإلى ر�سا، وهي يف ذاتها جماع احلق الذي ياأخذ به امل�سلمون، ول�سك اأن هذا 
التمييز غري �سحيح، اإذ اإّن بيعة الرا�سدين جميعهم دون ا�ستثناء ا�ستندت 

على اأ�سا�ص الر�سا واحلق مًعا.

اإنَّ �ساحب هذا الراأي اعتمد يف اإقامته على حتليل اخلطبة التي األقاها كل 
خليفة من اخللفاء الرا�سدين بعد اأن بويع باخلالفة، وهي وحدها ل تكفي 
واملالب�سات  الأحداث  على  راأيه  يبني  اأن  الأولى  وكان  عليه،  يعتمد  كاأ�سا�ص 
والت�سرفات التي ارتبطت بعملية البيعة ككل مبا يف ذلك هذه اخلطب التي 

تعود اخللفاء الرا�سدون على اإلقائها بعد البيعة العامة.

للر�سا  دلياًل  لي�ست  ذاتها  حد  يف  البيعة  اأنَّ  ال��راأي  هذا  �ساحب  وي��رى 
واحلق، وهذا قول مردود، لأنَّ اإمتام البيعة: اخلا�سة والعامة يحمل يف طياته 
ر�سا الرعية باخلليفة بعد اأن تاأكدت اأحقيته باخلالفة وقد اختاره اأهل احلل 
والعقد لالأمر وبايعوه على ذلك، كما اأن البيعة نظام تعاقدي، كاأي تعاقد يف 

الإ�سالم، يتطلب توافر عن�سري الر�سا واحلق مًعا.

وحتى لو اقت�سرنا على خطب اخللفاء الرا�سدين بعد مبايعتهم باخلالفة، 
1- ُيْنَظُر: د. ح�سني فوزي النجار، الإ�سالم وال�سيا�سة، �ص200-197.
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القول،  معه  ميكن  ال��ذي  احل��د  اإل��ى  يختلف  ل  اخلطب  ه��ذه  م�سمون  ف��اإنَّ 
وا�ستناًدا على هذه اخلطب، اأنَّ بيعة اأبي بكر وعلّي قامت على اأ�سا�ص عن�سر 
الر�سا، واأن بيعة عمر قامت على اأ�سا�ص اجلمع بني عن�سري الر�سا واحلق، 
حتقق  ذاتها  حد  يف  البيعة  باعتبار  �سيء،  على  بيعته  يعقد  مل  عثمان  واأن 
هذين العن�سرين، ومع الت�سليم باأن البيعة يف حد ذاتها حتقق فعاًل عن�سري 
العن�سرين  توؤكد  البيعة  بعد  الرا�سدين  فاإنَّ خطب اخللفاء  الر�سا واحلق، 
تدارك عثمان  وقد  بيعته،  بعد  اإل خطبة عثمان  ي�ستثنى من ذلك  ول  مًعا، 
اأنه مل يحدد  فيها �سيا�سته يف الرعية، فبعث بر�سائله اإلى عماله مت�سمنة 
ي�ستمر  الرعية ل  اأن ر�سا  وفيها يعي متاًما  ال�سلطة،  اأ�سلوبه يف ممار�سة 

اإل با�ستمرار عدله فيهم.

اخللفاء  بيعة  يف  العدالة  مبدخل  الل��ت��زام  ف��اإنَّ  �سبق،  ما  على  وع��الوة 
قد  الفردي،  امل�ستوى  على  ال�سورى  ملبداأ  انعكا�ًسا  باعتبارها  الرا�سدين، 
الإجماع يف عملية اختيارهم، ل�سمان ولء  ال�سعي نحو حتقيق مبداأ  فر�ص 
كان  واإذا  ون�سرته)1(.  اإياه  ون�سحها  له  بطاعتها  للخليفة  الكامل  اجلماعة 
قراراتها  اتخاذ  يف  الإ�سالمية  اجلماعة  اإليه  ت�سبو  كهدف  الإجماع،  مبداأ 
اأبي بكر وعمر  اإلى حد كبري يف عملية اختيار كل من  امل�سريية، قد حتقق 
اأبي طالب  بن  علّي  اختيار  بخ�سو�ص  يثار  واأن  لبد  الت�ساوؤل  فاإنَّ  وعثمان، 
للخالفة، وهل ثمة اإجماع يف اختياره لتويل اأمرها؟ وبالتايل هل بايع طلحة 
�أنهما  �أم  �ل�صري-  كتب  بع�س  تروي  كما  ب�صروط-  �أو  عليًّا مكرهني  و�لزبري 
بايعا باإر�دتهما ودون �أية �صروط م�صبقة؟ بد�ية يلحظ، فيما يتعلق باختيار 

علّي للخالفة، اأن ثمة ثالث مقولت �سادت كتب ال�سري والتاريخ وهي:

املقولة الأولى:اإنَّ جماعة من املهاجرين والأن�سار تخلفوا عن بيعة علّي، 
ومل يبايعوا، ومنهم �سعد، وعبد اهلل بن عمر، واأ�سامة بن زيد، واأبو �سعيد 

1- يذهب امل�ست�سرق جب اإلى اأن اخلالفة كنظام تقوم كلًيا على مبداأ الإجماع، ُيراَجُع:
.Gibb، Mohammedanism، P. 99 & 100
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اخلدري، وزيد بن ثابت، و�سهيب واأمثالهم من نظرائهم)1(، مبا يعنيه ذلك 
من اأن بيعته مل تتم باإجماع ال�سحابة الذي عهدناه يف بيعة اخللفاء الثالثة 

الذين �سبقوه. 

اأما املقولتان الثانية والثالثة فهما اإنَّ طلحة والزبري بايعا كرًها، اأو بايعاه 
على اأْن يقتل قتلة عثمان)2(، وحتى ابن خلدون نف�سه يف مقدمته، وعلى الرغم 

من حتريه الدقة ومتحي�سه للوقائع التي يرويها، مل ينكر هذه املقولت)3(.

وللقا�سي ابن العربي راأي يف تقومي وت�سحيح هذه املقولت الثالث؛ فريى 
يف املقولة الأولى اأن بيعته مل يتخلف عنها، واأما ن�سرته فتخلف عنها قوم 
منهم ما �سبق ذكرهم، لأنها كانت م�ساألة اجتهادية، فاجتهد كل واحد وعمل 
نظره واأ�ساب قدره، ويذهب يف املقولة الثانية والثالثة اإلى اأن طلحة والزبري 
ما بايعا كرًها ول ا�سرتطا �سرًطا، فيقول "حا�سا هلل اأن يكرها لهما وملن 
البيعة  اثنني تنعقد  اأو  اأثر ذلك لأن واحًدا  بايعهما، ولو كانا مكرهني ما 
بهما وتتم، ومن بايع بعد ذلك فهو لزم له، وهو مكره على ذلك �سرًعا، 

ولو مل يبايعا ما اأثر ذلك فيهما ول يف بيعة الإمام")4(.

�أما ما يتعلق ب�صرط �لق�صا�س من قتلة عثمان فريى �أن هذ� ال ي�صح يف 
�لطالب  يح�صر  �أن  وهو  باحلق؛  �حلكم  على  يبايعون  و�إمن��ا  �لبيعة،  �صرط 
ويقع  البينة،  وتقوم  اجلواب  ويكون  الدعوى،  وتقع  املطلوب،  ويح�سر  للدم 

احلكم)5(.

وعلى �سوء كل ما تقدم ميكن القول، اإنَّ بيعة علّي متت باإجماع ال�سحابة 

1- ُيْنَظُر: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص431-429.
2- ُيْنَظُر: املرجع ال�سابق، ج�4، �ص429-431. ابن الأثري، الكامل، ج�3، �ص 100.

3- ُيْنَظُر: ابن خلدون، املقدمة، �ص187، 188.
4- ابن العربي، العوا�سم من القوا�سم، �ص143، 144، 147.

5- املرجع ال�سابق، �ص145 و146.
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من املهاجرين والأن�سار ممن كانوا باملدينة)1(، ومل يتخلف عنها اأحد منهم 
اإل وبايع بعد ذلك، بدليل اأنه مل ينكرها عليه اأحد �سواء من كانوا مقيمني 
نف�سه مل يكن �سراعه مع  اأبي �سفيان  اأم خارجها حتى معاوية بن  باملدينة 

علّي �سراًعا على اخلالفة اأو اإنكاًرا حلق علّي فيها)2(.

وملا متت له البيعة من قبل اأهل احلل والعقد بايعه العامة، وحق له ال�سمع 
والطاعة عليهم، ومل يتخلف ال�سحابة عن ن�سرته كما مل يتخلفوا عن بيعته، 
معه  ت�ساوروا  ال�سورى،  واأ�سحاب  والعقد  احلل  اأه��ل  وب�سفتهم  اأنهم  بيد 
فاختلفوا يف ترتيب اأولويات �سيا�سته والتخطيط لها، ومت�سك كل منهم براأيه 
جمتهًدا؛ فكانت جماعة وعلى راأ�سهم طلحة والزبري يرون اإقامة احلد على 
قتلة عثمان اأوًل، وكان علّي يرى تاأجيل ذلك حتى ت�ستتب الأمور ويرجع ثوار 
م�سر والب�سرة والكوفة اإلى بالدهم، على اأ�سا�ص اأنهم كانوا م�سيطرين على 
املوقف ول قدرة للخليفة عليهم يف الوقت الراهن، وملا مت�سك علّي براأيه خرج 
طلحة والزبري عليه بغية الإ�سالح واملطالبة بدم عثمان، واتخذت جمموعة 

اأخرى موقًفا �سلبًيا فاآثرت العزلة خ�سية الفتنة ومنهم �سعد وابن عمر)3(.

رابًعا: طبيعة العالقة بني مبداأ العدالة واأ�سلوب اختيار اخلليفة "البيعة":

عهد  يف  اخلليفة  اختيار  اأ�سلوب  عن  اآن��ًف��ا  ذك��ر  ما  كل  من  الرغم  على 
الت�ساوؤل حول حتديد  الرا�سدين، وممار�سة العدالة يف هذا الختيار، يظل 
يف  اإ�سالمي  كنظام  والبيعة  ال�سيا�سية  العدالة  مبداأ  بني  العالقة  طبيعة 
اختيار اخلليفة قائًما وم�سروًعا ويف حاجة اإلى مزيد من التو�سيح، فما هي 
اأبعاد العالقة بني اأ�سلوب اختيار اخلليفة "البيعة" كتطبيق ملبداأ ال�سورى يف 

النموذج الرا�سد وبني ممار�سة العدالة ال�سيا�سية يف هذا النموذج؟

1- ُيْنَظُر: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، الق�سم الأول، �ص 20.
2- ُيْنَظُر: حتليل د. حممد �سليم العوا، لواقعة التحكيم يف كتابه "النظام ال�سيا�سي للدولة الإ�سالمية"، 

ا: ابن تيمية، منهاج ال�سنة النبوية، مرجع �سابق، ج�3، �ص 127. �ص102-112، واأي�سً
3- الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص427-437، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�5، �ص42 و43.
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لالإجابة على هذا الت�ساوؤل ميكن القول، ب�سفة عامة، اإنَّ اأ�سلوب اختيار 
�سوره  اأنقى  يف  ال�سورى  ملبداأ  كتطبيق  الرا�سد  العهد  يف  )البيعة(  اخلليفة 
على م�ستوى اجلماعة الإ�سالمية اإمنا هو تاأكيد يف ذات الوقت على اللتزام 
بتطبيق العدالة ال�سيا�سية كقيمة على امل�ستوى الفردي، ويربز بذلك اختالف 
العهد  ال�سيا�سية، كما عرب عنه  للممار�سة  الإ�سالمي  النموذج  جوهري بني 
الرا�سد، وبني النموذج الغربي للممار�سة ال�سيا�سية، ذلك اأن اختيار احلاكم 
يف النموذج الغربي يف �سقه الليربايل بالذات ما هو اإل تاأكيد ملبداأ احلرية 
ال�سيا�سية على امل�ستوى الفردي التي هي الوجه الآخر للدميقراطية كقيمة 

جماعية.

اأما اختيار اخلليفة يف النموذج الإ�سالمي – ويف العهد الرا�سد على وجه 
التحديد – فيوؤكد حتقيق مبداأ العدالة ال�سيا�سية على امل�ستوى الفردي والتي 
اإذن  الغربي  النموذج  ففي  كقيمة جماعية؛  لل�سورى  الآخر  الوجه  تعرب عن 
تفر�ص  ال�سيا�سية  اللعبة  قواعد  حيث  امل�سيطر،  العن�سر  هو  الكم  عن�سر 
الإعالم يف  و�سائل  اإمكانية اخلداع عرب  العن�سر من  يحمله هذا  ذلك مبا 
املجتمع اجلماهريي، وتزايد معدلت الف�ساد ال�سيا�سي والجتماعي يف هذه 
يف  الت�سكيك  اإلى  املجتمعات  هذه  يف  بالبع�ص  حدت  درجة  اإلى  املجتمعات 

الدميقراطية كقيمة جماعية ويف مدى �سالحيتها)1(.

اأما يف النموذج الإ�سالمي يف العهد الرا�سد، فال �سيادة لعن�سر الكم،واإن 
كان له دوره، ولكنه دور حمدد وحمكوم ب�سوابط حتول دون طغيانه وخداعه، 
واإمنا ال�سيادة لعن�سر الكيف والنوع، اإذ لي�ص البقاء لالأ�سلح مبعنى الأقوى 
الذي ميلك ويتحكم يف الأفراد، بل البقاء للفكرة ال�ساحلة اأًيا كان �ساحبها 
قلة اأو كرثة؛ فال�سورى تعتمد على النوع والكيف ل الكم والعدد، على الأفكار 
ال�سحيحة ل الأ�سخا�ص، ويف التطبيق على امل�ستوى الفردي يعرب عنها مبداأ 
1- R.W. Emerson، Politics، Essays and Other Writings، P. 342&343.
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اإطار احلركة  التي حتكم  ال�سوابط واملعايري  الذي ي�سع  ال�سيا�سية  العدالة 
ال�سيا�سية يف املجتمع الإ�سالمي، فتبدو ال�سورة جلية وا�سحة ويكون الختيار 

عن بينة)1(.

وتف�سيل ذلك كالآتي:

اأولى، فاإنَّ اختيار اخلليفة يف النموذج الإ�سالمي حتكمه بيعة  من ناحية 
الإ�سالمية  الأم��ة  �سفوة  ميثلون  الذين  والعقد  احلل  اأه��ل  قبل  من  خا�سة 
�سهادة،  مبثابة  للخليفة  تر�سيحهم  يعتربون  وهم  ال�سهادة،  على  واأقومهم 
وهذه ال�سهادة اإما اأن تكون عادلة اأو جائرة، ولذلك فاإنهم يتحرون الدقة يف 

حتديد �سخ�ص اخلليفة لتكون �سهادتهم عادلة.

ومن ناحية ثانية، فاإنَّ �أهم �ل�صروط �لو�جب تو�فرها يف �أهل �حلل و�لعقد 
�صرط �لعد�لة، وال غرو يف ذلك وهو �صرط �صروري يجب تو�فره يف كل من 
يتقدم لل�سهادة، فما بالك مبن ي�سهد يف تر�سيح خليفة يتولى اأمور امل�سلمني 

الدينية والدنيوية على ال�سواء؟ بطبيعة احلال لبد واأن يكونوا ذوي عدل.

ومن ناحية ثالثة، فاإنَّ هوؤلء ائتمنوا على م�سري الأمة يف اختيار خليفتها، 
وهم بذلك يحملون تلك الأمانة لي�ص متيًزا عن �سائر الرعية لي�سكلوا �سفوة 
تتحكم وت�سيطر على زمام الأمور، واإمنا امتحان واختبار لهم وابتالء يطلبون 
اللطف والعون من اهلل فيه، وي�ستخريونه ليوفقهم لالختيار الر�سيد، وعليهم 
الوفاء بهذه الأمانة على اأكمل وجه، ومن ثم فاإنهم يتحركون يف اإطار مبداأ 

العدالة ال�سيا�سية.

ومن ناحية رابعة، فاإنهم، وهم يختارون اخلليفة، ل يتمتعون بحرية مطلقة 

ت�سلح لختيار  ل  العامة  اأن  يرى  املقولة، حيث  يوؤكد �سدق هذه  اأمر اخلالفة  راأي يف  للجاحظ   -1
الإمام جلهلها وغلبة الأهواء عليها، ومن ثم يجب اأن تلقى هذه املهمة على عاتق اخلا�سة التي بو�سعها 
ومواقفه  واأعماله  ب�سريته  النا�ص  على  نف�سه  الإمام  ويفر�ص  �سواه،  دون  الإمامة  ي�ستحق  من  معرفة 

واأقواله.
ُيْنَظُر: اجلاحظ، ر�سائل اجلاحظ: الر�سائل ال�سيا�سية، �ص5و6 و320-307.
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بها،  اللتزام  عليهم  معينة  و�سوابط  حدود  هناك  واإمنا  الختيار،  هذا  يف 
�لو�جب حتقيقها يف  �ملو�صوعية  �ل�صروط  تو�فر  �ل�صو�بط مدى  و�أهم هذه 
�ل�صخ�س �ملر�صح لتويل �خللفة، ومن �أهم هذه �ل�صروط �ملو�صوعية �صرط 
وال�سلوك  ال�سرية  يف  ا�ستقامة  �ساحب  اخلليفة  يكون  اأن  مبعنى  العدالة، 

متجنًبا للمعا�سي.

لكل  متاًحا  لي�ص حًقا مطلًقا  للخالفة  الرت�سيح  فاإنَّ  ناحية خام�سة،  ومن 
فرد يف املجتمع كما هو احلال يف املجتمع الغربي، وبالذات يف �سقه الليربايل 
الذي يجعل من حق اأي مواطن – �سالح اأم غري �سالح – اأْن ير�سح نف�سه 
ير�سح  ال��ذي  ال�سخ�ص  اأم��ا  الختيار،  ولل�سعب  ال�سيا�سية،  ال�سلطة  لتويل 
للخالفة فيجب اأْن يكون عادًل، عاملًا، �ساحب راأي وتدبري، قادًرا على اإقامة 
�حلدود، حتى �صرط �لن�صب �لقر�صي �لذي يرى بوجوبه �أهل �ل�صنة م�صروط 

بالعدل يف احلكم ح�سب ن�ص احلديث ال�سريف)1(.

ومن ناحية �ساد�سة، فاإنَّ البيعة الكربى التي تعقب البيعة اخلا�سة ل تعني، 
على اأية حال، حرية مطلقة للرعية يف اختيار اخلليفة، واإمنا هناك �سوابط 
هذه  واأهم  اخلا�سة،  ببيعته  ويقرون  اخلليفة  يبايعون  اأ�سا�سها  على  معينة 
ال�سوابط ثقتهم يف �سخ�ص اخلليفة من ناحية، ويف اأهل احلل والعقد الذين 
ال�سرعية  بالأحكام  والتزامهم  الختيار  ر�سحوا اخلليفة ومدى حيادهم يف 
يف ذلك من ناحية ثانية، ول�سك اأنَّ الثقة واحلياد من اأهم عنا�سر العدالة 
اأن الرعية، وهي تعلن بيعتها للخليفة وتقرر عن ر�سا  ال�سيا�سية، مبا يعني 

طاعتها له ون�سرته، اإمنا يتحركون يف اإطار مبداأ العدالة ال�سيا�سية.

ومن ناحية �سابعة، فاإنَّ اختيار اخلليفة يف العهد الرا�سد ارتبط باللتزام 
مببداأ عدم توريث احلكم، فلم يو�ِص اأحد من اخللفاء الرا�سدين لأحد من 
اأبنائه باخلالفة، بل رف�سوا ذلك عندما عر�ص عليهم؛ لأنَّ ذلك قد يعني 

 1- هذا احلديث ال�سريف ح�سب الن�ص الذي ذكره ابن خلدون يف مقدمته هو قوله ]: "الأئمة من قري�ص 
ما حكموا فعدلوا، ووعدوا فوفوا، وا�سرُتِحموا فرحموا"، ُيْنَظُر ابن خلدون، املقدمة، �ص 173.
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حتيًزا لالأبناء يف غري مو�سعه، والتحيز والتمييز على اأ�سا�ص درجة القرابة 
اأهم  من  يعتربان  اللذين  والثقة  احلياد  عن�سري  يلغي  معانيه  اأب�سط  يف 
عنا�سر العدالة ال�سيا�سية، مبا يعنيه ذلك، مبفهوم املخالفة، ظهور الظلم 
ال�سيا�سي، وبعبارة اأخرى فاإنَّ اللتزام بهذا املبداأ يف املمار�سة يعني الحتكام 

ملبداأ العدالة ال�سيا�سية.

اإلهية من ناحية،  ومن ناحية ثامنة، فاإنَّ اختيار اخلليفة يرتبط برقابة 
عقد  اإل  هو  ما  الختيار  فهذا  ثانية؛  ناحية  من  الرعية  قبل  من  ورقابة 
بني اخلليفة والرعية يقوم على عن�سري الر�سا واللتزام باحلق والعدل، 
كاملة،  �لتعاقد  ب�صروط  يويف  �أن  �خلليفة  فعلى  قائًما  �لعقد  ي�صتمر  وحتى 
ولذلك اإذا ظلم احلاكم اأو جرح يف عدالته يجب على الرعية التي منحته 
ثقتها اأْن تن�سحه وتقومه، فاإذا مل يعترب لها اأن ت�سرب عليه يف راأي، اأو اأن 
اأكرب  وقوع ظلم  اإلى  عليه  الثورة  توؤدي  األ  �سريطة  اآخر  راأي  عليه يف  تثور 
من حجم الظلم الواقع يف حالة �سرب الرعية وعدم الثورة عليه، ويف كلتا 
احلالتني ل يطاع احلاكم يف مع�سية، وبعبارة اأخرى فاإنَّ �سرعية اخلالفة 
با�ستمرار  وت�ستمر  الرعية،  بني  بالعدل  باحلكم  اخلليفة  التزام  من  تاأتي 

العمل بهذا اللتزام. 

تفر�ص  واأن  لبد  البيعة  يف  التعاقدية  ال�سبغة  اأن  �سبق،  ما  اإل��ى  اأ�سف 
ب�ساأن  الإ�سالمية  ال�سريعة  تقررها  التي  العامة  واملبادئ  بالقواعد  اللتزام 
العقود ب�سفة عامة، حيث تقرر اأن العقد ل يكون �سحيًحا اإذا ما قام على 
�صروط باطلة وجائرة، ومبفهوم �ملخالفة ال يلتزم �مل�صلمون �إال بالعقود �لتي 
حراًما  اأحل  عهًدا  اإل  عهودهم  عند  فامل�سلمون  والعدل؛  احلق  على  ُتْبَنى 
اأو حرم حالًل، واإذا كان ذلك يرتبط بالعقود اخلا�سة، فمن باب اأولى اأن 
الإ�سالمية  الأمة  حياة  تنظم  التي  العامة  واملواثيق  العهود  يف  كذلك  يكون 

كعهد البيعة للخلفاء.

وهكذا فاإنَّ �سخ�ص املر�سح للخالفة، واأهل احلل والعقد يف بيعتهم اخلا�سة 
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للخليفة والرعية يف بيعتهم العامة له، يحتكمون اإلى مبداأ العدالة ال�سيا�سية 
ويوؤكد  ال�سيا�سية،  احلرية  مبداأ  اإط��ار  يف  ل  ومبوجبه  اإط��اره  يف  ويتحركون 
للممار�سة  الإ�سالمي  النموذج  ال�سيا�سية يف  القيم  تنازع  حالة  اأنه يف  ذلك 
لت�سبح  فت�سعد  فردية  كقيمة  ال�سيا�سية  للعدالة  الفي�سل  يكون  ال�سيا�سية 
القيمة العليا، وتهبط احلرية لت�سبح قيمة تابعة لها تدور يف فلكها، وت�سري 
بالتايل العدالة، كقيمة فردية عليا يف النموذج الإ�سالمي، الوجه الآخر ملبداأ 
النموذج  عن  الوا�سح  متيزه  من  ذلك  يعنيه  مبا  جماعية،  كقيمة  ال�سورى 

الغربي للممار�سة ال�سيا�سية.

اخللفاء  اختيار  عند  جدل  من  دار  مبا  يدللون)1(  من  ف��اإنَّ  ذل��ك،  وعلى 
�سيا�ستهم  ال��راأي يف  اإب��داء  الرعية من  ين�سده اخللفاء من  الرا�سدين ومبا 
�سراحة، على كفالة اخلربة ال�سيا�سية الإ�سالمية حلرية الراأي واأهمية هذا 
وهو  الأهمية،  اأم��ًرا يف غاية  يتنا�سون يف ذلك  تلك اخلربة  اإط��ار  املبداأ يف 
اأن مبداأ حرية الراأي، كاأحد اأوجه احلريات التي كفلتها املمار�سة ال�سيا�سية 
يدور  ول  ال�سيا�سية،  العدالة  ملبداأ  تابًعا  ظل  بل  مطلًقا  يكن  مل  الإ�سالمية، 
مبداأ  الإ�سالمية  ال�سيا�سية  املمار�سة  عرفت  لذلك  با�ستمرار؛  فلكها  يف  اإل 
املعار�سة ال�سيا�سية مبعنى اإ�سداء الن�سيحة للحاكم، وهي لي�ص بحق بقدر 

ما هي واجب على املحكومني جتاه احلكام)2(.

مع  الإ�سالم  احلكم يف  نظام  مبادئ  متويل،  احلميد  عبد  د.  املثال:  �سبيل  على  ذلك  ُيراَجُع يف   -1
املقارنة باملبادئ الد�ستورية احلديثة، �ص 284، عمر �سريف، مذكرات يف نظام الإدارة واحلكم يف 

الإ�سالم، �ص141 و142، د. اأحمد �سوقي الفنجري، احلرية ال�سيا�سية يف الإ�سالم،  �ص153 و154.
2- ينبغي األ يفهم من هذه املقولة اأن املعار�سة ال�سيا�سية يف املمار�سة ال�سيا�سية الإ�سالمية تقت�سر 
على حق الن�سيحة، واإْن كان هذا احلق مبعناه الوا�سع ي�سكل اأهم اأبعادها واأكرثها �سيوًعا، فمعروف اأن 
املعار�سة ال�سيا�سية يف املمار�سة الإ�سالمية اأخذت �سوًرا متعددة و�سلت اإلى حد حق اخلروج والثورة 
ثالث  الباحثني يف  اأحد  �سنفها  احلق،  بهذا  يتعلق  فيما  فقهية  مدار�ص  عدة  وظهرت  احلاكم،  على 
مدار�ص هي مدر�سة ال�سرب، ومدر�سة التمكن، ومدر�سة اخلروج اأو الثورة. ُيْنَظُر يف ذلك: نيفني عبد 
اخلالق، املعار�سة ال�سيا�سية يف الإ�سالم، ر�سالة دكتوراه، من�سورة، كلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية، 
ا: اأحمد �سوقي الفنجري، مرجع �سابق، �ص238-232،  ق�سم العلوم ال�سيا�سية، 1983، وُيراَجُع اأي�سً

.253-247
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 املبحث الثاين

العدالة يف اختيار العمال وطبيعة التعامل معهم

يعد اختيار العمال)1( من قبل اخللفاء الرا�سدين وتعاملهم معهم وحتديد 
اخللفاء  طبق  مدى  اأي  اإل��ى  تو�سح  التي  الهامة  املتغريات  اأح��د  و�سعيتهم 
على  طبقوها  كما  متاًما  احلاكمة  النخبة  م�ستوى  على  العدالة  الرا�سدون 

م�ستوى التعامل بني احلاكم واملحكوم.

اأن هوؤلء  الوليات املختلفة على  اأكد تعامل اخللفاء مع عمالهم يف  ولقد 
اإمنا ُيختارون وفق معيار العدالة، فال ي�سند من�سب اإل ل�ساحبه احلقيق به 
القوي الأمني عليه، ول متالأ وظيفة اإل بالرجل الذي ترفعه كفايته واأمانته 

اإليها)2(.

كما اأنهم بتويل هذه الوليات ل يتميزون عن �سائر اأفراد الرعية اأو يوؤثرون 
واأمانة،  وم�سئولية  حمال  اأكرثهم  كانوا  واإْن  معهم  يت�ساوون  واإمن��ا  عليهم، 
وت�ستوجب هذه الولية اأن يقيموا العدل يف نطاق ولياتهم، فال يظلمون اأحًدا 
من الرعية، واإْن جاروا على اأحد منهم فاخلليفة م�سئول م�سئولية تامة عن 
ا عن اإن�ساف اأ�سحابه �سواء برد مظاملهم اإليهم اأم  هذا اجلور وم�سئول اأي�سً
بالقود من عماله وحما�سبتهم، ناهيك عن اأن ذلك يعترب يف حد ذاته مربًرا 
كافًيا لعزلهم لإخاللهم بوظيفتهم الأ�سا�سية كنواب عن اخلليفة يف احلكم 

بالعدل ومنع الظلم، كل يف نطاق وليته وما فو�ص فيه وعهد اإليه به.

وعموًما فاإنَّ ا�ستقراء ال�سلوك القويل وال�سلوك الفعلي للخلفاء الرا�سدين 
يف تعاملهم مع عمالهم يو�سح – مبا ل يدعو جماًل ل�سك – اأن معيار العدالة 

كالق�ساء  املختلفة  الوليات  على  للقيام  اخلليفة  يختارهم  من  هنا  )العمال(  مبفهوم  يق�سد   -1
يف  العمال"  "طبقة  مفهوم  عن  متاًما  يختلف  مفهوم  فهو  وبالتايل  ال��خ،  واحل�سبة...  واجلي�ص 

املعا�سر.  ال�ستخدام 
2- حممد الغزايل، خلق امل�سلم، �ص 49 و50.
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كان هو املعيار الرئي�سي الذي اعتمدوا عليه يف اختيار عمالهم، ويف حتديد 
اأ�سلوبهم يف العمل، ويف متابعة �سلوكهم وتوجيهه وتقوميه.

الرعية،  مع  نطاقه،  يف  كل  العمال،  تعامل  على  كله  ذل��ك  انعك�ص  وق��د 
فالتزموا العدالة معهم، واأخذوا الولية من منطلق اأنها حمنة وابتالء ل متيز 

وا�ستعالء، فاأقاموا العدل يف اأنف�سهم واأهليهم قبل اأن يقيموه مع الرعية.

ول�سك اأن هذا التعميم يثري عدة م�سائل متداخلة ومتقاربة حتتاج ملزيد 
من ال�سرح والتو�سيح نوجزها فيما يلي:

اأوًل: اأ�سلوب اختيار العمال وتوجيههم لإقامة العدل يف نطاق ولياتهم:

�لر��صدون  �خللفاء  ي�صرتطها  �لتي  �ل�صروط  �أهم  من  �لعد�لة  �صرط  كان 
يف عمالهم، فكانوا يختارون الأ�سلح للولية ح�سب طبيعة الولية، ومل يعهد 
معينة  فئة  على  يجعلوه حكًرا  ومل  الختيار،  هذا  اأو متييز يف  ميل  فيهم 
اأو قبيلة معينة، واإمنا احتاطوا يف الأمر فو�سعوا دائرة الختيار لت�سمل معظم 
الفئات والقبائل التي تكون املجتمع الإ�سالمي. ول ي�ستثنى من ذلك اإل بع�ص 

الفرتات من احلكم الإ�سالمي.

عمالهم،  اختيار  يف  الرا�سدون  اخللفاء  انطلق  العدالة  قاعدة  من  اإذن، 
هذه  يف  واحتاطوا  املدخل،  هذا  وفق  الختيار  هذا  يف  �سروطهم  وح��ددوا 
�ل�صروط �إلى �أق�صى حد ممكن، فا�صرتطو� �أن يكون حمايًد�، و�أن يكون قدوة 
فيلزم العدل مع نف�سه وخا�سته قبل الرعية، واأن يكون هو ورعيته �سواء يف كافة 
ا رفيًقا برعيته م�ساوًرا لأهل الراأي  املعامالت دون اأدنى متييز، واأن يكون اأي�سً
 غري م�ستبد براأيه، كما راأوا اأن القرابة والن�سب تبعد �ساحبها عن �سئون احلكم 

ول تقربه.

لعمالهم،  وعهودهم  الرا�سدين  اخللفاء  و�سايا  يف  املفاهيم  هذه  وتت�سح 
ومما يوؤثر يف ذلك و�سية اأبي بكر ليزيد بن اأبي �سفيان عندما ا�ستعمله على 
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وعدهم  باخلري،  جندك  "ابداأ  الو�سية  هذه  ت�سمنت  فقد  ال�سام،  جنود 
ما بعده، واإذا وعظت فاأوجز، فاإنَّ الكالم اإذا كرث ُن�سي الأول بالآخر، واأ�سلح 
)قدوة(،  فعله  اإليه مبثل  يتقرب  اإمنا  الأمري  فاإنَّ  النا�ص  لك  ي�سلح  نف�سك 

 

ول تغفل عن ال�سالة اإذا دخل وقتها )حقوق اهلل( ... وبدد حر�سك واأكرث 
مفاجاأتهم يف حمار�سهم بغري علم منهم، فمن وجدته قد غفل عن حمر�سه 
اأي�سر  فاإنها  اأطول  الأولى  والنوبة  نوًبا،  بينهم  الليل  واجعل حرا�سة  فعاقبه، 
قد  يروك  باأن  النا�ص  في�سغن  عقوبتهم  من  تخف  ول  بها،  النهار  لت�سال 
 عممت باحلدود ثم خ�س�ست بالعفو بع�ص اجلنود )م�ساواة يف املعاملة(، 
ول تلجن يف العقوبة فاإنَّ اأدناها وجيع )رفق(، ول ت�سرع اإليها واأنت تكتفي 
فتف�سحه  جت�س�سه  ول  املتاركة،  فتف�سده  ع�سكرك  عن  تغفل  ول  بغريها، 
املناق�سة )الو�سطية يف املراقبة والعقاب(، ول جتال�ص العيابني، وجال�ص اأهل 
لقيت،  اإذا  اللقاء  واأ�سدق  الأمناء(،  اجلل�ساء  )اختيار  وال�سدق  الوفاء 
بهم  تغرر  بامل�سلمني يف مو�سع هلكة، ول  تقم  النا�ص، ول  جتنب فيجنب  ول 
لرجاء فر�سة، ول تعجلوا اإلى اللقاء اإن تاأخر عنكم، ول تتاأخروا عنه اإذا حل 

بكم )توازن وو�سطية، ورفق بالرعية(.

وكلوا ظاهًرا  اجتماعي(،  وذا اخللة منكم )تكافل  وتعاهدوا �سعيفكم 
ول تاأكلوا يف بيوتكم )م�ساواة حتى يف الأكل(، واإياكم والغدر مبن عاهدمت، 

ول تاأمنوا عدوكم واإْن كان بعيًدا )وفاء بالعهد وعدم الغدر()1(.

ا اأن اأبا بكر حني بعثه اإلى ال�سام قال له:  ويروي يزيد بن اأبي �سفيان اأي�سً
"يا يزيد اإنَّ لك قرابة ع�سيت اأن توؤثرهم بالإمارة، وذلك اأكرب ما اأخاف عليه 
عليهم  فاأمر  �سيًئا  امل�سلمني  اأمر  ولى من  ]: )من  ر�سول اهلل  قال  بعدما 
اأحًدا حماباة له بغري حق فعليه لعنة اهلل، ل يقبل اهلل منه �سرفا ول عدل 
لعنة  له فعليه  اأخيه حماباة  اأحًدا من مال  اأعطى  حتى يدخله جهنم، ومن 

1- تابع ذلك يف: ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 277،
احل�سني بن علي املغربي، ال�سيا�سة، �ص59، 60.

57



اهلل(، اإنَّ اهلل دعا النا�ص اإلى اأن يوؤمنوا باهلل فيكونوا حمى اهلل، فمن انتهك 
يف حمى اهلل �سيًئا بغري حق فعليه لعنة اهلل")1(.

يوجه  التي  الو�سايا)2(،  من  وغريها  الو�سية  هذه  قراءة  اأن  مراء  ول 
بكر عماله على الوليات، ت�سري بو�سوح اإلى مدى حر�سه ال�سديد  اأبو  فيها 
يف اختيار عماله، فما ويل ولية لأحد من رهطه، واآثر الأ�سلح بها، وركز على 
اأن يكونوا قدوة يف تعاملهم مع من معهم من الرعية يف نطاق ولياتهم، واأن 
اأنف�سهم عنهم حتى يف  واأل مييزوا  العقاب،  املعاملة ويف  يت�ساووا معهم يف 
الطعام، واأن يختاروا جل�ساءهم واأهل م�سورتهم من اأهل الوفاء وال�سدق، واأن 

ا يف العقاب. يلتزموا الو�سطية والرفق يف كل تعامالتهم معهم وخ�سو�سً

�ستت�سح  اجلانب،  هذا  يف  وو�ساياه  اخلطاب  بن  عمر  اإل��ى  انتقلنا  واإذا 
ال�سورة بدرجة اأكرب فقد اأثر عنه اأنه قال، يف حتديده لل�سورة التي ينبغي 
اأن يكون عليها عماله: "رجل اإذا كان اأمريهم كان كاأنه رجل منهم، واإذا مل 
ا: "اإين لأحترج اأْن ا�ستعمل الرجل  يكن اأمريهم كاأنه اأمريهم")3(، وقال اأي�سً

واأنا اأجد اأقوى منه")4(.

وبلغ احتياطه يف الأمر اإلى درجة اأنه مت�سك باأل يعهد بولية من الوليات 
اأو قرابة ل ي�ستعمله  "من ا�ستعمل رجاًل ملودة  لأحد من رهطه، وكان يقول 
اإل لذلك فقد خان اهلل ور�سوله واملوؤمنني"، ويبدو ذلك وا�سًحا يف عبد اهلل 
بن عمر، فرغم ورعه وتقواه، فاإنَّ قرابته منه حالت دون اأن يعهد اإليه باأي 
ولية حتى ولو كان النظام يف حاجة اإلى قوته وكفاءته، بل عندما اأ�سري عليه 
واأمني  قوي  م�سلم  رجل  عن  وبحثه  اأمرها  �سغله  اأن  بعد  الكوفة،  يوليه  باأن 

1- ُيْنَظُر يف ذلك : الكاندهلوي، حياة ال�سحابة، ج2، �ص 108.
2- ُيْنَظُر ب�ساأن ذلك يف: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، ق�سم اأول، �ص 152، الواقدي، فتوح ال�سام، 

ج�1، �ص 8، وكذلك يف املودودي، احلكومة الإ�سالمية، �ص 214.
3- ُيْنَظُر يف ذلك: الكاندهلوي، حياة ال�سحابة، ج�2، �ص47.

4- ُيْنَظُر يف ذلك: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، ق�سم اأول، �ص 220.
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لتمردهم على ال�سعيف اللني و�سكواهم من القوي – ل يرتدد يف اأن يرف�ص 
ذلك على الفور ويوليها غريه)1(.

ولعل ن�سيحة عمر ل�سعد بن اأبي وقا�ص، عندما اأمره على جي�ص القاد�سية، 
وهيب  بن  �سعد  �سعد،  "يا  فيها  جاء  فقد  وتوؤكدها،  الدللة  نف�ص  حتمل 
يغرنك من اهلل اأن قيل خال ر�سول اهلل ] و�ساحبه، فاإنَّ اهلل ل ميحو  ل 
اأحد  وب��ني  اهلل  بني  ولي�ص  باحل�سن،  ال�سيئ  ميحو  ولكن  بال�سيئ،  ال�سيئ 
ن�سب اإل بطاعته، فالنا�ص �سريفهم وو�سعيهم يف دين اهلل �سواء يتفا�سلون 
ر�سول اهلل  راأيت  الذي  الأمر  فاأنظر  بالطاعة،  ويدركون ما عنده  بالعافية، 

] يلزمه فاألزمه وعليك بال�سرب")2(.
ف�ساًل عما تقدم، فقد األزم عمر نف�سه اأن يويل الوليات ملن يعدلون فيها 
حتى يوؤدي اأب�سط ما عليه ب�ساأنها وينجو من اإثمها، عماًل بن�سيحة اأبي ذر 
الغفاري له عندما �ساأله من ياأخذ الإمارة مبا فيها فاأجابه: "من �سلت اأنفه، 
واأل�سق خده بالأر�ص، اأما اإنا ل نعلم اإل خرًيا، وع�سى اإن وليتها من ل يعدل 

فيها األ تنجو من اإثمها")3(.

اإذن كان هدف عمر الأ�سا�سي من دقته وحيطته يف اختيار عماله والت�سدد 
يف ذلك هو اأن يقوم هوؤلء بالعدل بني امل�سلمني والراأفة والرفق بهم ورعاية 
من  رهًطا  عليه  واأ�سهد  عهًدا  له  كتب  عاماًل  ا�ستعمل  اإذا  فكان  اأمورهم، 
نقًيا،  ياأكل  وال  برذوًنا،  يركب  �أال  عليه  و��صرتط  و�الأن�صار،  �ملهاجرين 

ول يلب�ص رقيًقا، ول يتخذ باًبا دون حوائج النا�ص)4(.

1- ُيْنَظُر ذلك بتف�سيل اأكرب يف: د. م�سطفى اأبو زيد فهمي، فن احلكم يف الإ�سالم، �ص 124.
والنهاية،  البداية  كثري،  ابن  و483.  �ص482  ج�3،  وامللوك،  الر�سل  تاريخ  الطربي،  ُيْنَظُر:   -2

ج�7، �ص35.
3- ُيراَجُع يف ذلك : ابن حجر، الإ�سابة يف متييز ال�سحابة، ج�1، �ص 152،

الكاندهلوي، حياة ال�سحابة، ج�2 �ص47 و48.
4- ُيْنَظُر: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص207 و208. اأبو يو�سف، اخلراج، مرجع �سابق، �ص 

244، ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص 134.
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بالراأي  ال�ستبداد  وع��دم  بامل�ساورة  عماله  ياأمر  فاإنه  ذل��ك،  عن  ف�ساًل 
والنفراد به، ويت�سح ذلك من ن�سيحته لأحد قواده »... ا�سمع من اأ�سحاب 
ر�سول اهلل ]، واأ�سركهم يف الأمر، ول جتتهد م�سرًعا حتى تتبني بل اتئد، فاإنَّ 

احلرب ل ي�سلحها اإل الرجل املكيث، وال�سرعة اإلى احلرب �سياع...«)1(.

اأئمة،  اأبعثكم  ولكن  جبابرة  اأبعثكم  مل  "اإين  عماله  بعث  اإذا  يقول  وكان 
متنعوهم  ول  فتفتنوهم،  جتمروهم  ول  فتذلوهم،  امل�سلمني  ت�سربوا  فال 
ويقول   ،)2( وخراجهم(  فيئهم  )يق�سد  امل�سلمني  لقمة  واأدوا  فتظلموهم، 
ا: "اللهم اإين مل اأبعثهم لياأخذوا اأموالهم، ول لي�سربوا اأب�سارهم، فمن  اأي�سً

ظلمه اأمريه فال اإمرة عليه دوين")3(.

ول�سك اأنَّ هذه الو�سايا، وغريها من و�سايا عمر بن اخلطاب يف هذا 
يختار  بن اخلطاب  اأق�سى درجة كيف كان عمر  اإلى  تو�سح  امل�سمار)4(، 
حكًرا  جعلها  اأو  قربى  ذا  بها  اآثر  فما  الأمني،  القوي  معيار  وفق  عماله 
ويوجههم  ياأمرهم  كان  كما  املجتمع،  فئات  باقي  دون  معينة  فئة  على 
اأن  من  ذلك  يعنيه  مبا  وليته،  نطاق  يف  كل  الرعية،  بني  العدل  لإقامة 
بهم،  والرفق  وامل�ساواة،  واملو�سوعية  احلياد  يلتزموا  واأن  قدوة،  يكونوا 

واأن ل مييزوا يف تعاملهم مع رعاياهم.

كتب  تروي  حيث  عفان،  بن  عثمان  ي�سري  الختيار  يف  اخلط  نف�ص  وعلى 
يف  عماله  اختيار  يف  اخلطاب  بن  عمر  نهج  على  �سار  اأن��ه  والتاريخ  ال�سري 

1- ُيْنَظُر يف ذلك : عبد احلميد �سليمان، احلكومة والق�ساء يف الإ�سالم، �ص 126، وكذلك عند ابن 
الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 297 و298.

2- ُيْنَظُر يف ذلك : اأبو يو�سف، اخلراج، �ص 241.
3- ُيْنَظُر يف ذلك : الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 203.

4- ُيراَجُع هذه الو�سايا يف: اأبى يو�سف، اخلراج، �ص 49 و50، 244، الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، 
ج�4، �ص203 و204، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�1، �ص80 و81، ابن قتيبة، عيون الأخبار، املجلد 
الأول، �ص 11، ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص 82، ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: الق�سم الأول، 
ا: د. م�سطفى اأبو زيد فهمي، فن  �ص201 و243، الواقدي، فتوح ال�سام، ج�2، �ص 138. وُيْنَظُر اأي�سً
احلكم يف الإ�سالم، �ص 50، 173، 474. ود. حممد حميد اهلل، جمموعة الوثائق ال�سيا�سية، �ص 438.
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حكمه، وعندما اختار بع�سا من ذوي قرباه بالوليات، اإمنا اختارهم لها وهم 
ي�ستحقون هذه الوليات، اأي اأنهم اأخذوها بحقها وكانوا موؤهلني لها)1(.

نطاق  يف  الرعية  بني  بالعدل  عماله  األ��زم  اأن��ه  عثمان  عن  الثابت  واإنَّ 
كتاب  اأول  يف  وا�سًحا  ذلك  ويبدو  اإليه،  ووجههم  بذلك  واأمرهم  ولياتهم، 
يكونوا  اأن  الأئمة  اأم��ر  اهلل  ف��اإنَّ  بعد  "اأما  فيه  جاء  فقد  عماله،  اإل��ى  كتبه 
اأن يكونوا جباة، واأنَّ �سدر هذه الأمة خلقوا رعاة،  اإليهم  رعاة، ومل يتقدم 
ومل يخلقوا جباة، وليو�سكن اأئمتكم اأن ي�سريوا جباة ول يكونوا رعاة، فاإذا 
عادوا كذلك انقطع احلياء والأمانة والوفاء، األ واإنَّ اأعدل ال�سرية اأْن تنظروا 
اأمور امل�سلمني فيما عليهم فتعطوهم مالهم، وتاأخذوهم مبا عليهم، ثم  يف 
تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم، وتاأخذوهم بالذي عليهم، ثم العدو الذي 

تنتابون، فا�ستفتحوا عليهم بالوفاء")2(.

اإليهم، وهي  وتتعدد و�سايا عثمان لعماله على الوليات يف كتبه ور�سائله 
اإليه يف حدود اخت�سا�ساتهم ويف  العدل وتوجههم  باإقامة  تلزمهم  جميعها 

نطاقها)3(.

1- يبدو ذلك وا�سًحا يف ت�سور علّي بن ابي طالب عندما حاج امل�سريني فيما نقموه على عثمان فقال 
لهم: "اأما توليته الأحداث، فلم يوِل اإل رجاًل عدل �سوًيا، وقد ولى ر�سول اهلل ] عتاب بن اأ�سيد على 
مكة وهو ابن ع�سرين �سنة، وويل اأ�سامة بن زيد فطعن النا�ص يف اإمارته فقال: اإنه خلليق بالإمارة، 
اأما اإيثاره قومه بني اأمية فقد كان ر�سول اهلل ] يوؤثر قري�ًسا على النا�ص، وواهلل! لو اأن مفتاح اجلنة 
بيدي لأدخلت بني اأمية اإليها ..". ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف: ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص 171، 
العوا�سم من  العربي،  بكر بن  اأبي  القا�سي  امل�ساألة عند  لهذه  واملف�سل  القيم  ال�سرح  ا  اأي�سً وُيراَجُع 

القوا�سم، �ص100-88.
2- ُيْنَظُر ذلك عند: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 244،وكذلك عند: د. حممد حميد اهلل، 

جمموعة الوثائق ال�سيا�سية، �ص 528.
ا كتابه الذي اأر�سله لعامله على الكوفة �سعيد بن العا�ص عندما ا�سطرب اأمر اأهلها  3- يوؤكد ذلك اأي�سً
وغلب اأهل ال�سرف منهم ال�سابقة، اإذ اأو�ساه فيه بقوله "... فف�سل اأهل ال�سابقة والقدمة ممن فتح 
اهلل عليه تلك البالد، وليكن َمْن نزلها ب�سببهم تبًعا لهم، اإل اأن يكونوا تثاقلوا عن احلق وتركوا القيام 
به، وقام به هوؤلء، واأحفظ لكل منزلته، واأعطهم جميًعا بق�سطهم من احلق، فاإنَّ املعرفة بالنا�ص بها 
ي�ساب العدل". تابع هذه الو�سايا عند: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص244 و278 و279، 

ا عند د. حممد حميد اهلل، جمموعة الوثائق ال�سيا�سية، �ص 528. واأي�سً
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يحر�ص  اأن  اخلالفة،  طالب  اأب��ي  بن  علّي  تويل  بعد  الطبيعي،  من  وك��ان 
اعتبار...  اأيِّ  عن  بعيًدا  العدالة  ملعيار  وفًقا  الختيار  يف  الدقة  ي  توخِّ على 
اأن يوجه عماله الذين اختارهم، مراعًيا العدالة يف  ا على  اأي�سً كما حر�ص 
وكتبه  عهوده  من  وا�سًحا  ذلك  ويبدو  الرعية،  بني  بالعدل  للعمل  الختيار، 

اإليهم.

جاء  فقد  م�سر،  على  ا�ستعمله  عندما  النخعي  لالأ�سرت  كتابه  ذلك  ومن 
قبلك  دول  عليها  قد جرت  بالد  على  قد وجهتك  اأين  مالك  يا  "اعلم  فيه: 
اأمورك يف مثل ما كنت تنظر فيه  من عدل وجور، واأن النا�ص ينظرون من 
اأمور الولة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، اإمنا ي�ستدل على  من 
الذخائر  اأح��ب  فليكن  عباده،  األ�سن  على  لهم  اهلل  يجري  مبا  ال�ساحلني 
فاأملك هواك و�سح بنف�سك عما ل يحل لك.  العمل ال�سالح،  اإليك ذخرية 
فاإن ال�سح بالنف�ص هو الإن�ساف منها فيما اأحببت اأو كرهت، واأ�سعر قلبك 

الرحمة للرعية واملحبة لهم واللطف بهم...

اإياك وم�ساواة اهلل يف عظمته، والت�سبه به يف جربوته، فاإنَّ اهلل يذل كل 
جبار، ويهني كل خمتال، اأن�سف اهلل واأن�سف النا�ص من نف�سك ومن خا�سة 
اأهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فاإنك اإل تفعل تظلم، ومن ظلم عباد 
وكان  حجته،  اأدح�ص  اهلل  خا�سمه  ومن  عباده،  دون  خ�سمه  اهلل  كان  اهلل 
هلل حرًبا حتى ينزع اأو يتوب، ولي�ص �سيء اأدعى اإلى تغيري نعمة اهلل وتعجيل 
نقمته من اإقامة على ظلم، فاإنَّ اهلل �سميع دعوة امل�سطهدين، وهو للظاملني 

باملر�ساد")1(.

اأبي بكر حني ا�ستعمله على  ا يف عهده ملحمد بن  اأي�سً النهج  ويت�سح هذا 
جانبك،  لهم  واأل��ن  جناحك،  لهم  "فاخف�ص  العهد  هذا  ت�سمن  اإذ  م�سر، 
واأب�سط لهم وجهك، واآي�ص بينهم يف اللحظة والنظرة حتى ل يطمع العظماء 

1- ُيراَجُع: ال�سريف الر�سى، نهج البالغة، �ص429-427.
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يف حيفك لهم، ول يياأ�ص ال�سعفاء من عدلك عليهم، فاإنَّ اهلل تعالى ل�سائلكم 
مع�سر عباده عن ال�سغرية من اأعمالكم والكبرية والظاهرة وامل�ستورة؛ فاإْن 

يعذب فاأنتم اأظلم، واإْن يعف فهو اأكرم ...")1(.

عماله  كلها  وتدعو  املجال،  هذا  يف  طالب  اأب��ي  بن  علّي  و�سايا  وترتاكم 
له  لعامل  كتابه  ذل��ك  يوؤكد  ب��ه��م)2(،  والرفق  الرعية  بني  للعدل  وتوجههم 
بعثه على ال�سدقة، فبعد اأن اأمره بتقوى اهلل وطاعته فيما ي�سر ويعلن اأمره 
فاإنهم  عليهم،  بالإمارة  تف�ساًل  عنهم  يرغب  ول  يع�سلهم،  ول  يجبههم  األ 
"واإن لك  الإخوان يف الدين والأعوان على ا�ستخراج احلقوق، ثم يقول له: 
و�سعفاء  م�سكنة  اأهل  و�سركاء  معلوًما  وحًقا  ا  مفرو�سً ن�سيًبا  ال�سدقة  يف 
اأكرث  من  فاإنك  تفعل  واإل  حقوقهم،  فوفهم  حقك  موفوك  واإن��ا  فاقة،  ذوي 
النا�ص خ�سوًما يوم القيامة. وبوؤ�ص ملن خ�سمه عند اهلل الفقراء وامل�ساكني 
وال�سائلون واملدفوعون والغارمون وابن ال�سبيل، ومن ا�ستهان بالأمانة ورتع 
الذل واخلزي يف  بنف�سه  اأحل  نف�سه ودينه عنها فقد  ينزه  يف اخليانة، ومل 
الدنيا، وهو يف الآخرة اأذل واأخزى، واأن اأعظم اخليانة خيانة الأمة، واأفظع 

الغ�ص غ�ص الأئمة وال�سالم".

ثانًيا: �سلوك العمال يف ولياتهم ومدى التزامهم بالعدالة.

عمالهم  اختيار  يف  ودقتهم  العادل  الرا�سدين  اخللفاء  �سلوك  انعك�ص 
وتوجيههم للعمل بالعدل على �سلوك هوؤلء العمال، كل يف نطاق وليته، فكان 
تعاملهم مع الرعية ينبع من حر�ص �سديد على العدل فيهم، وبداأوا باأنف�سهم 
فكانوا قدوة يف ذلك، واأيقنوا اأن الوليات ابتالء وحمنة واأمانة، فاأخل�سوا 

الوفاء بهذه الأمانة، وزهدوا يف ال�سلطة، و�ساألوا اهلل العافية والنجاة.

1- ُيْنَظُر يف ذلك : املرجع ال�سابق، نهج البالغة، �ص385-383.
2- تابع هذه الكتب عند: ال�سريف الر�سى، نهج البالغة، �ص382، 383، اأبى يو�سف، اخلراج ، 

�ص 52، ابن قدامة، املغنى، ج�10، �ص 630.
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مدى  ويراقبون  ُعّمالهم  يتابعون  باملر�ساد  لهم  الرا�سدون  اخللفاء  وكان 
ومن  عهده،  وجدد  الولية  يف  ا�ستمر  ��ى  ووفَّ التزم  فمن  بالعدل؛  التزامهم 
حاول النفكاك عن دائرة العدل، وحاد عنها حو�سب وعوقب، ول يختلف يف 

ذلك عن اأي فرد من اأفراد الرعية رغم ثقل حمله وم�سئوليته.

واإذا بداأنا باأبي بكر يف هذا اجلانب، يالحظ اأن عدالته �سرت يف نفو�ص 
ولته وقواده، اأحداث الردة خري �ساهد على ذلك، ومما يوؤثر يف هذا اجلانب 
ا ما يروى عن قائده خالد ابن الوليد حني كان يقود معارك الفتح يف  اأي�سً
اأعلن يف معاهدة  الذمة يف احلرية، فقد  اأهل  العادل مع  تعامله  العراق يف 
ال�سلح معهم عن اإعمال مبداأ التكافل الجتماعي يف التعامل مع �سعفائهم 
من ال�سيوخ واملر�سى والفقراء، فجاء يف عهد ال�سلح "وجعلت لهم اأميا �سيخ 
، و�سار  اأو كان غنًيا فافتقر  الآفات،  اآفة من  اأ�سابته  اأو  العمل،  �سعف عن 
امل�سلمني  مال  بيت  من  وعيل  جزيته،  طرحت  عليه  يت�سدقون  دينه  اأهل 

وعياله ما اأقاموا بدار الإ�سالم ..." )1(.

اختيار  يف  دقته  اأن  �سنجد  اخلطاب  بن  عمر  اإلى  بكر  اأبا  تركنا  ما  واإذا 
عماله انعك�ست على �سلوكهم مع الرعية، فقاموا بالعدل فيهم والرفق بهم 
ا�ستعمله  الذي  �سعد  بن  عمري  عامله  ذلك  يف  يوؤثر  ومما  اأمورهم،  ورعاية 
فاأتاه  فا�ستدعاه  خرب،  عنه  عمر  ياأتي  اأن  دون  عاًما  فمكث  على حم�ص، 
اإن  عدًوا  بها  ويجاهد  عليها  يتوكاأ  ع�سا  اأ�سياء؛  اأربعة  اإل  يحمل  ل  ما�سًيا 
عر�ص له، واأدوات حمل فيها و�سوءه وزاده، وق�سعة لالأكل، وملا �ساأله عمر 
عن �سريته يف رعيته قال له: "اأتيت البلد الذي بعثتني اإليه فجمعت �سلحاء 
اأهله ووليتهم جباية فيئهم واأموالهم حتى اإذا جمعوها و�سعتها يف موا�سعها، 
ولو بقي لك �سيء لآتيتك به")2(، ويروى عن عمري بن �سعد اأنه خطب يف اأهل 

1- ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف املبحث الثاين بالف�سل الثاين.
2- ُيراَجُع تفا�سيل احلوار بني عمر وعمري بن �سعد لتعرف �سلوكه مع رعيته و�سريته فيهم بتف�سيل 

اأكرب يف: اأبي نعيم، احللية، ج�1، �ص 247.
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حم�ص خطبة م�سهورة – تو�سح مكانة العدل عنده ومن ثم �سلوكه يف تعامله 
مع الرعية "األ اإنَّ الإ�سالم حائط منيع وباب وثيق، فحائط الإ�سالم العدل 
وبابه احلق، فاإذا انق�سى احلائط وحطم الباب ا�ستفتح الإ�سالم، فال يزال 
بال�سيف  قتاًل  ال�سلطان  �سدة  ولي�ست  ال�سلطان،  ا�ستد  ما  منيًعا  الإ�سالم 

وال �صرًبا بال�صوط، ولكن ق�صاء باحلق و�أخًذ� بالعدل")1(.

هذا  يف  اآخ��ر  منوذًجا  عمر،  عمال  اأب��رز  اأح��د  م�سلمة،  بن  حممد  ويقدم 
وحرق  وقا�ص  اأب��ي  بن  �سعد  مراقبة  مهمة  ب��اأداء  عمر  كلفه  فقد  ال�سدد، 
ق�سره، ويعود بعد اأداء املهمة على اأكمل وجه، ويفنى زاده ويتبلع بلحاء من 
حلاء ال�سجر، ويف ذات الوقت يرف�ص نفقة عر�سها عليه �سعد، وملا اأقبل على 
عمر و�ساأله ملاذا مل يقبل من �سعد النفقة، اأجابه بقوله "لو اأردت ذلك كتبت 
يل به اأو اأذنت يل فيه"، فيثني عمر عليه ويقول: "اإنَّ اأكمل الرجال راأًيا من 

اإذا مل يكن عنده عهد من �ساحبه عمل باحلزم اأو قال به ومل ينكل")2(.

ومما يذكر اأن النماذج والأمثلة التي تبني �سلوك عمال عمر يف رعيتهم، 
اأكرث من  والزهد،  بال�سدة  اأنف�سهم  واأخذهم  معهم،  العدل  التزاُمهم  حيث 
اأن حت�سى ودللتها تغرى باملتابعة والهتمام، ومن ذلك على �سبيل املثال 
منه  طلبوا  ملا  اأهله  مع  ال�سام،  يف  عمر  عامل  غنم،  بن  عيا�ص  �سلوك 
اإلى  املدينة  من  وم�سقته  ال�سفر  عناء  اأنف�سهم  كلفوا  وقد  عماًل،  اأو  �سلة 
ال�سام، مل ياأبه لهذه امل�سقة التي حتملوها، واأعطاهم من ماله ما قدر عليه، 
ورف�ص عطاءهم من مال امل�سلمني قائاًل لهم: "اأفتاأمرونني اأ�سرق مال اهلل؟ 

فواهلل لأن اأ�سق باملن�سار اأحب من اأن اأخون فل�ًسا اأو اأتعدى")3(.

يف  بلغ  حيث  عامر  بن  �سعيد  حم�ص  على  عامله  �سلوك  ذلك  على  وق�ص 

1- ُيْنَظُر: ابن �سعد، الطبقات الكربى، مرجع �سابق، ج�4، الق�سم الأول، �ص 375.
2- تابع تفا�سيل ذلك يف: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 47، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، 

ج�2، �ص 369.
3- ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف: ابن اجلوزي، �سفوة ال�سفوة، ج�1، �ص667-662، 669، 670.
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�سدته على نف�سه واآله درجة تقرتب متاًما من م�ستوى زهد عمر بن اخلطاب 
و�سدته مع اأهله.

اأحد قادة عمر يف  اأبو عبيد الثقفي،  ونف�ص ال�سورة من ال�سلوك يربزها 
حرب الفر�ص، اإذ يرد هدية اأهل الفر�ص بعد عقده ال�سلح معهم، لأنهم 
مل يكرموا جنوده مبثلها، وقال لهم: "ل حاجة لنا فيما ل ي�سع اجلند"، وتتكرر 
من  قوًما  �سحب  اإْن  عبيد،  اأبو  املرء  "بئ�ص  قائاًل:  ا  اأي�سً ويرف�ص  املحاولة 
 بالدهم اأهراقوا دماءهم دونه اأو مل يهريقوا، فاأ�ستاأثر عليهم ب�سيء ي�سيبه، 
ل واهلل ل ياأكل مما اأفاء اهلل عليهم اإل مثل ما ياأكل اأو�ساطهم"، ناهيك عن 
ا على عدم متيزه عليهم، واحتياًطا يف ذلك، يرف�ص حتى اأن ياأكل  اأنه، حر�سً
اأ�سحابه  اأن  تاأكده من  بعد  اإل  ياأكل منه  امل�سلمني، ومل  له دون  طعاًما قدم 

اأكلوا مثله – اأو اأف�سل – يف منازلهم)1(.

اأما اأبو عبيدة بن اجلراح، ويف �سبيل امل�ساواة بينه وبني جنوده وعدم متيزه 
عليهم، يوؤثر اأن ميوت بينهم يف ال�سام اأيام طاعون عموا�ص، ويرف�ص دعوة 
"اإين قد عرفت حاجتك  قائاًل:  اإليه  ويكتب  املدينة،  اإلى  بالعودة  اإليه  عمر 
اأريد  فل�ست  عنهم،  رغبة  بنف�سي  اأجد  ل  امل�سلمني  من  جند  يف  واإين  اإيّل، 
عزمتك  من  فحللني  وق�ساءه،  اأمره  وفيهم  يّف  اهلل  يق�سي  حتى  فراقهم 

يا اأمري املوؤمنني ودعني يف جندي")2(.

 ولو انتقلنا من منوذج عمر اإلى جتربة عثمان يف هذا ال�سدد، وعلى الرغم من كل 
الوليات،  تويل  اعتماُده على رهطه يف  وعن عماله من حيث  قيل عنه،  ما 
فاإنَّ الثابت – وكما تروي كتب ال�سري – اأن هوؤلء العمال التزموا العدالة يف 

1- ُيْنَظُر ذلك بالتف�سيل عند: ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 300، الطربي، تاريخ الر�سل 
وامللوك، ج�3، �ص452.

ا  2- ُيراَجُع ذلك مبزيد من التفا�سيل يف: املرجع ال�سابق، ج�4، �ص 60 و61، وتابع هذه الواقعة اأي�سً
عند: الإمام مالك، املوطاأ، ج�2، �ص 748، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 391، ابن كثري، 

البداية والنهاية، ج�7، �ص 78.
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تعاملهم مع الرعية، كل يف حدود وليته، والدليل على ذلك و�سف الطربي 
ل�سلوك الوليد بن عقبة عامل عثمان على الكوفة ملدة خم�ص �سنوات بقوله اإنه 
"كان اأحب النا�ص يف النا�ص، واأرفقهم بهم، وكان كذلك خم�ص �سنني، ولي�ص 

على داره باب")1(.

يبقى، بعد ذلك، منوذج علّي بن اأبي طالب يف اختيار عماله وتعاملهم مع 
الرعية، وت�سكل هذه التجربة يف هذا اجلانب امتداًدا وا�ستمرارية لل�سلوك 
والرفُق  التمييز،  وعدُم  امل�ساواُة  حيث  الرعية  مع  العمال  تعامل  يف  العادل 
ذلك  على  الوا�سح  واملثل  حقه،  حق  ذي  كل  واإعطاُء  فيهم،  والقدوُة  بهم، 
منوذج حممد بن اأبي بكر عندما ا�ستعمله على م�سر، فبعد اأن قراأ على اأهل 
– حمدًدا  م�سر عهد علّي له بالولية عليهم، قام فيهم خطيًبا فقال لهم 
بذلك اأ�سلوبه يف التعامل معهم – "احلمد هلل الذي هدانا واإياكم ملا اختلف 
فيه من احلق، وب�سرنا واإياكم كثرًيا مما غمى عنه اجلاهلون، األ اإن اأمري 
املوؤمنني وّلين اأمركم وعهد اإيّل ما قد �سمعتم، واأو�ساين بكثري منه م�سافهة، 
ولن اآلوكم خرًيا ما ا�ستطعت{ ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  یجئ  حئ })2(، 
فاأحمدوا اهلل عز  وتقوى  واأعمايل طاعة هلل  اإمارتي  ترون من  فاإن يكن ما 
وجل على ما كان من ذلك فاإنه هو الهادي، واإْن راأيتم عاماًل عمل غري احلق 
زائًغا، فارفعوه اإلّى وعاتبوين فيه، فاإين بذلك اأ�سعد واأنتم بذلك جديرون، 

وفقنا اهلل واإياكم ل�سالح الأعمال برحمته")3(.

1- اأخذت الدرا�سة الوليد بن عقبة منوذًجا لولة عثمان بن عفان، نظًرا لأنه اأكرثهم عر�سة للقيل 
والقال ب�ساأن عدم الأهلية للولية، واأنه تولى الكوفة لقرابته من عثمان . وللقا�سي اأبي بكر بن العربي 
كالم �سديد يف تقومي وت�سحيح هذه امل�ساألة، ونفى ذلك كله عن الوليد بن عقبة، وقد ا�ستخدمه، ِمْن 
َقْبِل عثمان: اأبو بكر وعمر بن اخلطاب، وت�سري اأغلب كتب ال�سري اإلى رفقه برعيته وعدله فيها، وتنحو 
نحو تربئته من تهمة �سرب اخلمر التي اأُتهم بها وجلد فيها وعزل من من�سبه. ُيْنَظُر يف ذلك: ابن 
العربي، العوا�سم من القوا�سم، �ص88-99، الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص252 و271، ابن 

الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 52، ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص 151.
2- هود: 88.

3- ُيْنَظُر يف ذلك : الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4 �ص555 -557.
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ثالثاً: مراقبة العمال وتقوميهم.

واجب  من  الرا�سدين  اخللفاء  يعُف  مل  الرجال  من  الأ�سلح  اختيار  اإنَّ 
بغية  ومراقبتهم  عمالهم  اأعمال  متابعة  راع��وا  لذلك  والتقومي،  الرقابة 
، وعملوا على حما�سبتهم  للعدل وعدم جنوحهم عنه  اإقامتهم  التحقق من 
ب�سدة وتقوميهم للعمل بالعدل يف نطاق ولياتهم، على اعتبار اأنهم �سركاء 
لهم يف ظلمهم، ومن ثم يجب اأن يبذلوا ق�سارى جهودهم ملعرفة �سلوكهم 
الرا�سدين يف  اأحد من اخللفاء  ي�ستثنى  ول  وتقوميه.  ومتابعته،  الرعية  مع 
فيه اخلالفة،  تولى  الذي  الظرف  �سعوبة  ورغم  ال�سديق،  بكر  فاأبو  ذلك؛ 
ي�سعى جاهًدا يف مراقبة عماله وتقومي �سلوكهم للعمل بالعدل، يت�سح ذلك 
من اإحدى و�ساياه ليزيد بن اأبي �سفيان حيث يقول له: »اإين قد وليتك لأبلوك 
اأ�ساأت  واإن  وزدت��ك،  عملك  اإل��ى  رددت��ك  اأح�سنت  ف��اإن  واأخرجك؛  واأجربك 

عزلتك«)1(.

اأما عمر بن اخلطاب، فاإنه يقدم منوذًجا فريًدا يف نظام مراقبة وتقومي 
يف  �سريتهم  ملعرفة  ال�سبل  ب�ستى  وي�سعى  اأخبارهم،  يتق�سى  فكان  عماله، 
ولياتهم، وطبيعة تعاملهم مع رعاياهم، فمن حاد عن العدل، ولو يف النزر 
الي�سري، قومه واأ�سلحه طاملا كان ذلك ممكًنا وجمدًيا، ويظهر اإدراك عمر 
لأهمية مراقبة العمال وتقوميهم يف قوله: "اأراأيتم اإذا ا�ستعملت عليكم خري 
قال:  نعم،  قال:  علّي؟  ما  ق�سيت  اأكنت  فيكم  بالعدل  اأمرته  ثم  اأعلم،  من 

 

ل ، حتى اأنظر عمله، اأعمل مبا اأمرته اأم ل".

وترتيبا على ذلك، كان عمر يتحرى عن �سلوك عماله من الوفود التي 
تقدم اإليه يف املدينة، فاإذا قدم الوفد عليه �ساألهم عن اأمريهم فيقولون 
يعود  هل  فيقول:  نعم،  فيقولون:  مر�ساكم؟  يعود  »هل  فيقول:  خ��رًيا، 
على  يجل�ص  هل  بال�سعيف؟  �سنيعه  كيف  فيقول  نعم،  فيقولون:  العبد؟ 

1- ُيْنَظُر يف ذلك : ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 276 و277.
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، عزله«)1(.  فاإن قالوا خل�سلة منها: ل  بابه؟ 

فهي  متعددة؛  وتقوميهم  لعماله  عمر  مراقبة  نظام  تبني  التي  والوقائع 
النظام وقدرة اخلليفة على مراقبة جميع عماله  ات�ساع هذا  اأوًل على  تدل 
ب�ستى ال�سبل، وعلى نحو ل ميكن معه القول اإنه مل ينُج من املراقبة واملتابعة 
اأحد من عماله اأًيا كان قدره وزهده)2(، وتدل ثانًيا على اأن الهدف من نظام 
املراقبة هو ال�سدة مع عماله ل�سمان عدم متيزهم على الرعية يف املظهر 
الق�سد  يف  للرعية  قدوة  وجعلهم  الولية،  مبظاهر  متتعهم  دون  واحليلولة 
اأنَّ نظام الرقابة  والزهد والعمل بالعدل والإن�ساف)3(، كما تدل ثالًثا على 
املخت�سون  عماله  له  كان  اإذ  عهده،  على  موؤ�س�سًيا  طابًعا  اأخذ  واملتابعة 
عمالها،  من  الرعية  �سكاوي  �سدق  من  والتاأكد  واملتابعة  الرقابة  بعملية 

م�سئولية  م�سئول  باأنه  اإح�سا�سه  من  وتقوميهم  عماله  مراقبة  لأهمية  واإدراكه  عمر  فهم  ينبع   -1
مبا�صرة عن رعيته، فاإذ� فو�س �أحد عماله يف �الإنابة عنه يف �إحدى �لواليات فاإن مر�قبته �صرط 
الطبقات  �سعد،  ابن  ُيْنَظُر:  وتبعات...  م�سئوليات  من  يتحمله  مبا  الوفاء  ل�ستكمال  �سروري 
قتيبة،  ابن   ،226 وامللوك، ج�4، �ص  الر�سل  تاريخ  الطربي،   ،215 اأول، �ص  ق�سم  الكربى، ج�3، 

اأول، �ص 14. عيون الأخبار، جملد 
وكذلك حممد الغزايل، حقوق الإن�سان يف الإ�سالم، �ص172 و173.

2- يبدو ذلك وا�سًحا يف مراقبته لعمري بن �سعد، عامله على حم�ص، فعلى الرغم من تقواه وورعه 
ونزاهته وزهده وثقة عمر فيه، ورغم عودته اإليه بعد عام من وليته ل يحمل �سيًئا، ويدل مظهره على 
تق�سفه وزهده، مل يخرج من دائرة املراقبة واملتابعة، فما اأن عاد اإلى اأهله اإل وير�سل عمر اأحد رجاله 
يف اأثره ومعه مائة دينار، وقال له: اآت عمرًيا، واأنزل عليه ثالثة اأيام، ولن يخفي عليك عي�سه فيها، 
فاإن وجدته غري خائن فادفع اإليه املائة دينار، وذهب الرجل ونزل عليه �سيًفا، فلم ير عي�ًسا له �سوى 
اأمري املوؤمنني، فياأخذها عمري ليوزعها على  اأنها من  ال�سعري والزيت، فيعطيه املائة دينار، ويخربه 
مرجع  ال�سفوة،  �سفوة  اجلوزي،  ابن   ،247 �ص  ج�1،  احللية،  نعيم،  اأبو  ُيْنَظُر:  وامل�ساكني.  الفقراء 

�سابق، ج�1، �ص701-697.
3- يوؤكد ذلك �سدته يف التعامل مع عمرو بن العا�ص، ومعاوية بن اأبي �سفيان، ففي تعامله مع عمرو 
بن العا�ص فقد كتب له "بلغني اأنك تتكئ يف جمل�سك، فاإذا جل�ست فكن ك�سائر النا�ص"، وعندما يعلم 
اأنه اتخذ منرًبا يف امل�سجد ياأمره بك�سره يف ر�سالة كتبها اإليه ن�سها "اأما بعد، فقد بلغني اأنك اتخذت 
منرًبا ترقى به على رقاب امل�سلمني، اأو ما يكفيك اأن تكون قائًما وامل�سلمون حتت عقبك، فعزمت عليك 

اإل ما ك�سرته"، ُيْنَظُر يف ذلك : ابن خلدون، املقدمة، �ص 240.
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بن اخلطاب)1(،  عمر  عهد  على  م�سلمة  بن  مبحمد  العمل  هذا  اأنيط  وقد 
حيث كان ير�سله للتحقق من �سحة ما ياأتيه عن عماله من خروج عما اأمرهم 
املوؤ�س�سي  للنمط  املراقبة  اأخذ نظام  الهدف من  ولعل  بالتزامه من �سلوك؛ 
التي يقدمها بع�ص  ال�سكوى  التاأكد من جدية  التنظيمي على عهد عمر هو 
وي�سمن  ال��ولة  هيبة  على  يحافظ  التاأكد  وهذا  ولتهم،  يف  الرعية  اأف��راد 
متكن  دون  يحول  ل  الوقت  نف�ص  ويف  جانب،  من  وطاعتهم  احرتامهم 

اآخر. اإلى اخلليفة من جانب  الولة  الأفراد من رفع �سكواهم �سد 

واإذا ما تركنا منوذج عمر بن اخلطاب يف هذا اجلانب اإلى جتربة عثمان 
اأن يوافوه العمال يف املو�سم، ومن  اإلى الأم�سار  اأنه كتب  بن عفان، فريوى 

ي�سكو منهم، واأنه مع ال�سعيف على القوى مادام مظلوًما)2(.

اأما منوذج علّي بن اأبي طالب يف جمال املتابعة والرقابة على العمال فحافلة 
بالنماذج التي توؤكد مدى حر�سه على متابعة عماله ومراقبتهم وتقوميهم، 
ويت�سح ذلك من كتاب له لأحد عماله جاء فيه: "اأما بعد، فاإين قد اأ�سركتك 
منك  اأوثق  اأهلي  من  رجل  يكن  ومل  وبطانتي،  �سعاري  وجعلتك  اأمانتي،  يف 
كان عندنا  املعدود  اأيها  الأمانة يل...،  واأداء  وموؤازرتي  ملوا�ساتي  نف�سي  يف 
من اأولى الألباب، كيف ت�سيغ �سراًبا وطعاًما واأنت تعلم تاأكل حراًما وت�سرب 

1- ُيْنَظُر يف ذلك : الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص121 و122. ابن كثري، البداية والنهاية، 
ج�7، �ص101 و106. ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 369، ج�3، �ص 2. اأبو يو�سف، اخلراج، 

�ص 244، وكذلك ابن قتيبة، عيون الأخبار، املجلد الأول، �ص 53.
2- ُيْنَظُر يف ذلك : ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 91، 92.

وقد بني عثمان بن عفان لأهل الأم�سار اأنه ياأخذ عماله يف كل مو�سم كنوع من املتابعة واملراقبة، وقد 
كتب لهم كتاًبا بذلك ن�سه "اأما بعد، فاإين اآُخُذ العمال ملوافاتي يف كل مو�سم، وقد �سلطت الأمة منذ 
وليت على الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، فال يرفع علّي �سيء ول على اأحد من عمايل اإل اأعطيته، 
ولي�ص يل ولعيايل حق قبل الرعية اإل مرتوك لهم، وقد رفع اإلّى اأهل املدينة اأن اأقواًما ي�ستمون، واآخرون 
ي�سربون، فيا من �سرب و�ستم �سًرا، من ادعى �سيًئا من ذلك فليوايف املو�سم، فلياأخذ بحقه حيث كان 
مني اأو من عمايل اأو ت�سدقوا، فاإن اهلل يجزي املت�سدقني". ُيْنَظُر يف ذلك: الطربي، تاريخ الر�سل 
وامللوك، ج�4، �ص 430، وكذلك عند د. حممد حميد اهلل، جمموعة الوثائق ال�سيا�سية، �ص529 و530.
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حراًما وتبتاع الإماء، وتنكح الن�ساء من اأموال اليتامى وامل�ساكني واملوؤمنني 
البالد؟  بهم هذه  واأحرز  الأم��وال  عليهم هذه  اأفاء اهلل  الذين  واملجاهدين 
فاتق اهلل واأردد اإلى هوؤلء القوم اأموالهم، فاإنك اإن مل تفعل، ثم اأمكنني اهلل 
منك لأعزرن اإلى اهلل فيك، ولأ�سربنك ب�سيفي الذي ما �سربت به اأحًدا اإل 
دخل النار، وواهلل لو اأن احل�سن واحل�سني فعال مثل الذي فعلت ما كانت لهما 
عندي هوادة، ول ظفرا مني باإرادة حتى اآخذ احلق منهما واأزيح الباطل عن 
اأموالهم  اأخذته من  ما  اأن  ي�سرين  ما  العاملني  باهلل رب  واأق�سم  مظلمتهما، 
اأرع نف�سك على مهل(  اأتركه مرياًثا ملن بعدي. ف�سح رويًدا )اأي  حالل يل 
فكاأنك قد بلغت املدى، ودفنت حتت الرثى، وعر�ست عليك اأعمالك باملحل 
"ولآت حني  الرجعة  فيه  امل�سيع  ويتمنى  باحل�سرة،  فيه  الظامل  ينادي  التي 

منا�ص"، )اأي لي�ص الوقت وقت فرار()1(.

فال �سك اأنَّ هذا الكتاب يقدم �سورة متكاملة تبني اإلى اأي حد كان علّي بن 
اأبي طالب يتابع عماله ويراقب �سريتهم يف الرعية، كما تبني مدى اهتمامه 
ودائًما  العدالة،  دائ��رة  عن  ينفكوا  ل  حتى  وت�سحيحه  �سلوكهم  بتقومي 
الأمور من  ببواطن  والعلم  املحا�سبة  واأ�سد يف  اأقوى  رقابة  ثمة  اأنَّ  يذكرهم 
مراقبة اخلليفة، وهي الرقابة الإلهية التي ل تغفل عن �سغرية اأو كبرية يف 

احل�ساب الأكرب.

ا يف كتاب علّي بن اأبي طالب لعامله كعب بن مالك، فقد  ويتاأكد ذلك اأي�سً
"اأما بعد، فا�ستخلف على عملك واأخرج يف طائفة من اأ�سحابك  جاء فيه 
يف  وتنظر  عمالهم  عن  فت�ساألهم  ك��ورة،  ك��ورة  ال�سواد  باأر�ص  متر  حتى 
�سريتهم، حتى متر مبن كان منهم فيما بني دجلة والفرات، ثم اأرجع اإلى 
واأعمل بطاعة اهلل  ببغداد( فتولى معونتها،  البهقباذات )ا�سم ثالث كور 
عمل  واأن  باقية،  الآخرة  واأن  فانية،  الدنيا  اأن  واأعلم  منها،  ولك  فيما 

1- ُيْنَظُر يف ذلك : ال�سريف الر�سى، نهج البالغة، �ص413، 414.
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ابن اآدم حمفوظ عليه، واأنك جمزي مبا اأ�سلفت، وقادم على ما قدمت من 
خري، فاأ�سنع خرًيا جتد خرًيا")1(.

رابًعا: �سلوك اخللفاء مع عمالهم عند اإخاللهم مببداأ العدالة يف ولياتهم.

يف ظل الختيار ال�سحيح للعمال واملتابعة واملراقبة امل�ستمرة لهم وتقومي 
�سلوكهم من قبل اخللفاء الرا�سدين، راأينا كيف �سكل ال�سلوك العادل لعمالهم 
ظاهرة عامة يف عهدهم، فكانوا على درجة كبرية من العدل والرفق بالرعية، 
ومع ذلك ظهرت عدة اأخطاء ارتكبها بع�ص العمال يف تعاملهم مع الرعية، 
وراأى اخللفاء الرا�سدون، اإعماًل للعدالة و�سماًنا لتدفقها وا�ستمراريتها، اأنه 
لبد من اإ�سالح هذه الأخطاء وحما�سبة العمال، واأخذهم بال�سدة والتاأديب 

الذي يتنا�سب مع حجم اخلطاأ ومدى خطورته.

ول �سك اأنهم انطلقوا يف ذلك من باب اأنهم يتحملون امل�سئولية اأوًل واأخرًيا 
وا�سًحا  ذلك  ويبدو  م��راًرا،  ذلك  على  اأك��دوا  وقد  عمالهم،  مظامل  عن 
مظلمته،  فبلغتني  اأح��ًدا،  ظلم  يل  عامل  "اأميا  اخلطاب  بن  عمر  ق��ول  يف 
ا "اللهم اإين مل اأبعثهم لياأخذوا  فلم اأغريها، فاأنا ظلمته"، وكان يقول اأي�سً
اأموالهم، ول لي�سربوا اأب�سارهم، فمن ظلمه اأمريه فال اإمرة عليه دوين")2(، 
كما كان علي بن اأبي طالب ي�ستغفر اهلل من ظلم بع�ص عماله فيقول "اللهم 

اإين مل اآمرهم اأن يظلموا خلقك، ول يرتكوا حقك")3(.

1- ُيراَجُع: اأبو يو�سف، اخلراج، �ص 246.
اأن  اأعلم  فاإين  الرعية حوًل،  لأ�سري يف  اإن�ساء اهلل  "لئن ع�ست  قال:  بن اخلطاب  اأن عمر  يروى   -2
على  فاأ�سري  اإيّل،  ي�سلون  فال  هم  واأما  اإيّل،  يرفعونها  فال  عمالهم  اأما  دوين؛  تقطع  حوائج  للنا�ص 
ال�سام فاأقيم �سهرين، وباجلزيرة �سهرين، ومب�سر �سهرين، وبالبحرين �سهرين، وبالكوفة �سهرين، 
وبالب�سرة �سهرين، واهلل لنعم احلول هذا" .. وهذه الواقعة توؤكد مدى حر�سه على حتمله امل�سئولية 

عن مظامل عماله.
ُيْنَظُر: ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3 �ص29 و30، الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 203، 

ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، ق�سم اأول، �ص 220.
3- ُيراَجُع يف ذلك : ابن تيمية، ال�سيا�سة ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية، �ص 45.

72



ومن الطبيعي، ونظًرا للتباين بني خطاأ واآخر، اأن تختلف اأ�ساليب التقومي 
الأ�ساليب،  تعددت هذه  ثم  الأخطاء وج�سامتها، ومن  لتنوع  تبًعا  والإ�سالح 

وميكن اإجمالها يف عدة و�سائل منها:

1- القود من العمال واإقامة احلدود عليهم:

اأخذ اخللفاء الرا�سدون عمالهم مبا اأخذوا به اأنف�سهم من القود والق�سا�ص، 
فما ظلم عامل منهم اأحد اأفراد رعيته اإل رد اخلليفة هذه املظلمة، واأقاد منه 
للمظلوم، يبدو ذلك وا�سًحا يف تعامل عمر بن اخلطاب مع كل عماله، فاإذا به 
يعلن على روؤو�ص الأ�سهاد مبداأ الق�سا�ص والقود من عماله اإذا ظلموا اأحًدا من 
الرعية، ويوؤثر عنه يف ذلك اأنه قال "اإين واهلل ما اأر�سل اإليكم عماًل لي�سربوا 
اأب�ساركم، ول لياأخذوا اأموالكم، ولكن اأر�سلهم ليعلموكم دينكم و�سننكم؛ فمن 
فعل به �سيء غري ذلك فلريفعه اإلّى، فو الذي نف�ص عمر بيده لأق�سنه منه"، 
وحني قال له عمرو بن العا�ص معقًبا على ذلك: "اأراأيتك اإن كان رجل من 
اأمراء امل�سلمني على رعية فاأدب رعيته اإنك لتق�سنه منه؟، اأجابه عمر قائاًل: 
اأي والذي نف�ص عمر بيده لأق�سنه منه، وقد راأيت ر�سول اهلل ] يق�ص من 
 نف�سه، األ ل ت�سربوا امل�سلمني فتذلوهم، ول متنعوهم حقوقهم فتكفروهم، 

ول تنزلوا بهم الغيا�ص فت�سيعوهم")1(.

مالأ  على  ووقف  مو�سم حج،  ولته يف  كل  ا�ستدعى  اأن عمر  ا  اأي�سً ويروى 
النا�ص  من  قام  فما  فليقم،  منهم  اأحد  عند  مظلمة  له  كانت  من  وقال: 
يومئذ �إال رجل و�حد قال: يا �أمري �ملوؤمنني، �إنَّ عاملك �صربني مائة �صوط، 
قال عمر: �أت�صربه مائة �صوط، قم فا�صتقد منه، فقام �إليه عمرو بن �لعا�س 
عليهم،  كرب  عمالك  على  ه��ذا  تفتح  اإْن  اإن��ك  املوؤمنني،  اأم��ري  يا  وق��ال: 
وكانت �سنة ياأخذ بها من بعدك؟ فرد عليه عمر: األ اأقيده منك، وقد راأيت 
1- ُيْنَظُر يف ذلك : اأبو يو�سف، اخلراج، �ص242 و243، ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�1، ق�سم اأول، 
�ص 97، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�4، �ص 154، الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 208، 

ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 30.
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ر�سول اهلل ] يقيد من نف�سه، قم فا�ستقد، فقال عمرو: دعنا اإذن فلرن�سه، 
ومل يهد�أ عمر �إال بعد �أن �أفتدى عمرو �بن �لعا�س كل �صوط بدينارين)1(.

هذا ومن ناحية اأخرى، ل يقل حر�ص عمر يف اإقامته احلدود على عماله 
عن حر�سه على القود منهم، ومما يذكر يف ذلك اأنه اأقام حد اخلمر على 

عامله على البحرين قدامة بن مظعون عندما ثبت اأنه تعاطاها)2(.

وملا اتهم املغرية بن �سعبه عامله على الب�سرة بالزنا، كتب اإليه "اأما بعد، 
فاإنه بلغني نباأ عظيم، فبعثت اأبا مو�سى اأمرًيا، ف�سلم اإليه ما يف يدك والعجل"، 
وقدم املغرية وال�سهود على عمر فجمع بينهم، فما قدموا بينة عادلة فاأمر 
 ،)3({ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  وق��راأ{  بجلدهم 
وعندئذ قال له املغرية: ا�سفني من الأعبد، َفَردَّ عليه قائاًل: ا�سكت ا�سكت 

اهلل ناأمتك، اأما واهلل لو متت ال�سهادة لرجمتك باأحجارك")4(.

بن عفان  عثمان  اإلى جتربة  بن اخلطاب  انتقلنا من جتربة عمر  واإذا 
عماله  من  القود  على  اخلليفة  حر�ص  مدى  ا  اأي�سً نرى  ال�سدد،  هذا  يف 
بل  بن عفان يف هذا اجلانب،  تهاون عثمان  فما  عليهم،  واإقامة احلدود 
اأقواًما بالأم�سار يظلمون من ولته، فاإنه ل يرتدد يف  اأن  اإليه  حني يرفع 
ال�سديد على رد احلقوق  لهم حر�سه  موؤكًدا  الأم�سار  اأهل  اإلى  يكتب  اأن 
فليوايف  �سيًئا  ادع��ى  »فمن  نف�سه  وم��ن  عماله  م��ن  وال��ق��ود  لأ�سحابها 

1- ُيْنَظُر مناذج من حر�ص عمر على القود من عماله يف: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، ق�سم 
اأول، �ص 201. وكذلك يف: الكاندهلوي، حياة ال�سحابة، ج�2، �ص 89. عبد احلميد �سليمان، احلكومة 

والق�ساء يف الإ�سالم، �ص 131.
2- ُيْنَظُر يف ذلك : البخاري، التاريخ ال�سغري، حتقيق: حممود اإبراهيم زايد، �ص 43، ابن الأثري، 
الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 398، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�8، �ص 62، وكذلك يف: د. حازم 

ال�سعيدي، النظرية الإ�سالمية يف الدولة، �ص 457.
3- النور: 13.

4- ُيراَجُع هذه الواقعة يف: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص70-73، ابن الأثري، الكامل يف 
التاريخ، ج�2، �ص378 و379، ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص81 و82.
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اأو من عمايل«)1(. ياأخذ حقه حيث كان، مني  املو�سم، 

ا يف اأن يقيم حد اخلمر على عامله  اأ�سف اإلى ما تقدم، اأنه مل يرتدد اأي�سً
الوليد بن عقبة حينما �سهد عليه �ساهدان اأنه فعل ذلك، ومل ياأبه لقول عامله 

اإنهما �سهدا زوًرا وقال له: »نقيم حدود اهلل، ويبوء �ساهد الزور بالنار«)2(.

2- املحا�سبة وم�سادرة الأموال:

ذلك،  يف  بال�سدة  واأخذهم  عمالهم،  مبحا�سبة  الرا�سدون  اخللفاء  اهتم 
حتى ل يدفعهم نفوذهم يف ال�سلطة اإلى التطاول على حقوق الغري واأخذها 
ال�سلطة  يف  و�سعيتهم  ا�ستغالل  اأو  حقوقها،  الرعية  منع  اأو  حق،  وجه  بغري 
على  وح��الل،  م�سروعة  من م�سادر  ذلك  كان  ولو  الأم��وال حتى  اكتناز  يف 
اعتبار اأن ذلك يوؤدي، على الأقل، اإلى توظيف اأوقاتهم يف جمع املال بدًل من 
من  الأ�سا�سي  الهدف  التي هي  باأعمالهم  والهتمام  الوليات  تبعات  حتمل 
اختيارهم ل�سغل هذه املنا�سب، ولقد قدم عمر بن اخلطاب منوذًجا فريًدا 
يف نظام حما�سبة العمال، فحا�سب عماله و�سادر اأموالهم التي جمعوها من 
اأين  ال�سهري )من  مبداأه  عليهم  وطبق  نفوذهم يف ذلك،  م�ستغلني  التجارة 
حر�ص  نفو�سهم  ويف  منا�سبهم  يلوا  األ  منهم  ينتظر  كان  اإذ  هذا(،  لك 
كان  ثم  ومن  وجاهة،  من  تقت�سيه  ما  اأو  ومنافع،  رواتب  من  تدره  ما  على 
اإذا بدا على اأحدهم اأنه اأثرى يف و�سعه اجلديد مل ي�ستبقه واإن كانت ثروته 
من حالل؛ وعلى �سوء ذلك تدرك حقيقة كل ما قيل يف �ساأن كثريين ممن 

عزلهم عمر من الوليات و�سادر اأموالهم)3(.

عند  اأخرى  اإلى  حالة  من  الأموال  وم�سادرة  املحا�سبة  اختلفت  ولقد 

1- ُيْنَظُر: د. حازم ال�سعيدي، النظرية الإ�سالمية يف الدولة، �ص 459.
البداية  كثري،  ابن   ،340 �ص  ج�4،  وامللوك،  الر�سل  تاريخ  الطربي،  يف:  بالتف�سيل  ذلك  ُيراَجُع   -2
والنهاية، ج�7، �ص 151، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�5، �ص57 و58، وج�8، �ص 61، ابن العربي، 

العوا�سم من القوا�سم، �ص93 و94.
3- ُيْنَظُر: حممد الغزايل، حقوق الإن�سان يف الإ�سالم، �ص66 و67.
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ثروتهم  ن�سف  العمال  يقا�سم  كان  بع�ص احلالت  ففي  بن اخلطاب؛  عمر 
فقط كما فعل مع عمرو بن العا�ص، واأبي هريرة و�سعد بن اأبي وقا�ص، وخالد 
بن الوليد، لأن مالهم منا بطرق حالل م�سروعة، ف�سادر ن�سفه على اعتبار 
احلالل  من  ينال  اأن  على  يعينه  ما  القوة  من  العامل  تعطي  الولية  اأن 
ينله غريه، ومن ثم ي�ستحق بيت املال جزًءا من هذا املال الذي ربا  مل  ما 
بنفوذ هوؤلء دون عمد اأو ق�سد، وكاأنه هنا يحا�سبهم على ما حققه نفوذهم 
تعمد  امل�سروعة دون  بالطرق  يعملون  اإليهم من منافع وفوائد وف�سل، وهم 

ل�ستغالل هذا النفوذ اأو ت�سلط على مال الغري وظلمهم)1(.

العا�ص  بن  عمرو  ث��روة  لن�سف  اخلطاب  بن  عمر  م�سادرة  ق�سة  ولعل 
تر�سم �سورة متكاملة لكيفية م�سادرة عمر لأموال عماله واأخذهم بال�سدة 

يف ذلك)2(.

الدللة من احلر�ص  نف�ص  الوليد  بن  التعامل مع خالد  وحتمل ق�سته يف 
على تطبيق مبداأ )من اأين لك هذا( مع عماله، و�سدته يف حما�سبتهم مهما 
الوقت،  الواقعة ت�سري، يف نف�ص  ارتفع قدرهم ومكانتهم)3(، وان كانت هذه 
اإلى اأن عمر، وعلى الرغم من حما�سبته خالًدا وم�سادرته جزًءا من اأمواله 

1- ُيراَجُع ذلك بتف�سيل اأكرب يف د. م�سطفى اأبو زيد فهمي، فن احلكم يف الإ�سالم، �ص177 و178، 
حممد عبد الرحمن عبد اللطيف، عمر بن اخلطاب واملعادلة الإن�سانية، �ص 156.

2- ... ُيْنَظُر تفا�سيل هذه الوقائع يف: ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�1، �ص45 و46، اأبو نعيم، احللية، 
ج�1، �ص 247. وكذلك يف حممد عبد الرحمن عبد اللطيف، عمر بن اخلطاب واملعادلة الإن�سانية، �ص 
137، د. م�سطفى اأبو زيد فهمي، فن احلكم يف الإ�سالم، �ص178 -180، د. حممد فوؤاد الها�سمي، 

الأديان يف كفة امليزان، �ص142 و143.
3- يذكر اأن خالًدا، وهو عامل لعمر على قن�سرين، اأجاز الأ�سعث بن قي�ص بع�سرة اآلف، وعلم عمر 
قلن�سوته حتى  عنه  وينزع  بعمامته  ويعقله  خالًدا  يقيم  اأن  عبيدة  اأبي  اإلى  وكتب  الربيد  فدعا  بذلك 
يعلمهم من اأين اإجازة الأ�سعث، اأمن ماله اأم من اإ�سابة اأ�سابها، فاإن زعم اأنها من اإ�سابة اأ�سابها 
فقد اأقر بخيانة، واإن زعم اأنها من ماله فقد اأ�سرف، واأعزله على كل حال، واأ�سمم اإليك عمله، وعليه 
كتب اأبو عبيدة خلالد، فقدم عليه ثم جمع النا�ص وجل�ص لهم على املنرب... انظر ذلك يف: الطربي، 
تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص67 و68، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص375 و376، ابن كثري، 

البداية والنهاية، ج�7، �ص53، 80، 81، 115، الواقدي، فتوح ال�سام، ج�1، �ص55 و56.
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وعزله، حر�ص متام احلر�ص على اأن يطيب الرجل، ويعامله معاملة ح�سنة، 
العدالة  اأنَّ ذلك من مكمالت  ويقول له قوًل طيًبا ويتلطف به، على اعتبار 
التي تزينها وحتبب النا�ص يف اللتزام والقيام عليها)1(، هذا عن احلالت 
التي راأى فيها عمر اأن مال عماله منا بطرق م�سروعة حالل، اأما يف احلالت 
اأن مال عماله جاء من طريق فيه ريبة واأم�سك بدليل على  التي �سك فيها 
�سفيان  اأبي  بن  بعتبة  ذلك  فعل  وقد  كله،  املال  م�سادرة  فجزاوؤهم  ذلك، 

عامله على الطائف وعزله)2(.
وف�ساًل عما �سبق، فاإنَّ نظام املحا�سبة عند عمر يتطلب دقة و�سربا، كما 
ويحدد اخلطاأ  ال�سكوى،  يتثبت من  ، حتى  واإثباًتا  وم�ساءلة  يتطلب حتقيًقا 
احلقيقي، ويظهر ذلك بو�سوح يف تعامله مع �سكوى �سبة بن حم�سن من اأبي 
مو�سى الأ�سعري عامله على الب�سرة، حيث اأر�سل لهما، وواجههما، وف�سل 

يف الأمر بعدما تبني حقيقة ال�سكوى بالتحديد)3(.
واإذا كانت جتربة عمر بن اخلطاب تقدم منوذًجا فريًدا يف جمال حما�سبة 
التجربة الوحيدة  اأنها  القول ل يعني  اأموالهم، فاإنَّ ذلك  العمال وم�سادرة 
على عهد الرا�سدين التي اهتمت بهذا اجلانب من حما�سبة العمال، فتجربة 
علي بن اأبي طالب ل تقل م�ستوى اأو اأهمية عن جتربة عمر بن اخلطاب يف 
هذا املجال، فقد األزم نف�سه ال�سدة والدقة يف حما�سبة عماله حتى يف اأهون 
الأعمال واأب�سطها لدرجة اأنه حا�سب وعاتب اأحد عماله- عثمان بن حنيف 
عامله على الب�سرة، لأنه ح�سر وليمة، خ�سية اأن تظهره مبظهر املقبل على 

1- مما يذكر يف هذا ال�سياق اأن خالًدا مل يغ�سب من م�سادرة عمر جلزء من ثروته، ومل يوؤثر ذلك 
على ن�سرته لالإ�سالم وامل�سلمني، كما مل يوؤثر على طاعته للخليفة واحرتامه... ُيْنَظُر: الواقدي، فتوح 

ال�سام، ج�2، �ص 39، البخاري، التاريخ ال�سغري، �ص 57.
2- ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�4، الق�سم الثاين، �ص59 و60، ابن عبد 
ربه، العقد الفريد، ج�1، �ص47 و48، ابن قتيبة، عيون الأخبار، املجلد الأول، �ص53 و54، د. م�سطفى 

اأبو زيد فهمي، فن احلكم يف الإ�سالم، �ص 181.
3- ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص184، 185، ابن الأثري، الكامل 

يف التاريخ، ج�3، �ص 24.
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اأنَّ  اإليهم، يف حني  مياًل  اأكرث  اأنه  فيظنون  الرثاء،  وذوي  الأغنياء،  �سداقة 
منطق العدل والنزاهة يحتمان عنده اأن ت�ستوي كل الرعية اأمام حاكمها)1(.

ا عندما يبلغه اأن اأحد عماله اأخذ من اأموال امل�سلمني ما ل ي�ستحق،  اأي�سً
يكتب اإليه ياأمره بالقدوم عليه للتحقق واملحا�سبة، ويحذره من ح�ساب اهلل 

يوم القيامة)2(.

3- العزل من الولية:

كان من الطبيعي يف احلالت التي تتظلم فيها الرعية من عاملهم عليهم، 
�لعامل،  هذ�  فيعزل  �مل�صاألة  لهذه  يحتاط  �أْن  ذلك  من  �خلليفة  تاأكد  وعند 
ا يف احلالت التي يتثبت اخلليفة فيها اأن عامله خرج عن عهده  وكذلك اأي�سً

اإليه، اأو مل يكن موؤهاًل متاًما للولية.

ولقد تعددت حالت العزل اأيام عمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، ففي 
اأيام عمر عزل قدامة بن مظعون عن البحرين عندما �سرب اخلمر فاأقام 
احلد عليه وعزله، وعزل عمار بن يا�سر عن الكوفة، لأنه مل يحتمل الولية، 

وتكاثرت �سكاوي اأهل الكوفة منه ل�سعفه ولينه)3(.

كما �حتاط عمر يف �أمر �ملغرية بن �صعبة عندما �تهم بالزنا، فعلى �لرغم 
من عدم اإقامة البينة العادلة �سده، عزله عن الب�سرة.

عالوة على ذلك، فقد عزل عمر عتبة بن اأبي �سفيان عن الطائف و�سادر 

زيد  اأبو  د. م�سطفى  عند  وكذلك   ،416 البالغة، �ص  نهج  الر�سى،  ال�سريف   : ذلك  ُيراَجُع يف   -1
فهمي، فن احلكم يف الإ�سالم، �ص 194.

2- قد جاء يف هذا الكتاب "اأما بعد، فقد بلغني عنك اأمر اإن كنت فعلته فقد اأ�سخطت ربك، وع�سيت 
اإمامك، واأخزيت اأمانتك، بلغني اأنك جردت الأر�ص، فاأخذت ما حتت قدميك، واأكلت ما حتت يديك، 
فاأرفع اإيّل ح�سابك، واأعلم اأنَّ ح�ساب اهلل اأعظم من ح�ساب النا�ص وال�سالم"، ُيْنَظُر يف ذلك : ال�سريف 

الر�سى، نهج البالغة، �ص 412.
3- ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص160 و161،

ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص15 و16، ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص 125.
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اأنه ح�سل على هذه الأموال من م�سادر ي�سك يف  اأمواله كلها عندما تاأكد 
�سرعيتها، وعزل خالًدا بن الوليد و�سادر �سطًرا من ماله على النحو الذي 

اأ�سرنا اإليه اآنًفا، خوًفا من فتنة القوم به)1(.

اأنه عزل  �سنجد  بن عفان  اأيام عثمان  العزل  اإلى حالت  انتقلنا  ما  واإذا 
الوليد بن عقبة عن الكوفة ملا اتهم ب�سرب اخلمر، فاأقام عليه احلد وعزله، 
كما عزل عمًرا بن العا�ص عن م�سر ملا ت�ساربت الأمور بينه وبني عبد اهلل بن 
اأبي ال�سرح عامل عثمان على جنود م�سر)2(. كما َعَزل �سعد بن اأبي وقا�ص 
عن ولية الكوفة)3(. ثم ما لبث اأن َعَزَل اأبا مو�سى الأ�سعري عن الب�سرة بعد 

اأربع �سنوات من وليتها)4(.

الكوفة  ولية  عن  العا�ص  بن  �سعيًدا  ا  اأي�سً عزل  اأنه  ذلك  اإلى  اأ�سف 
ي�ستعمل  اأن  منه  وطلبوا  طاعته،  ورف�سوا  عثمان،  اإلى  اأهلها  �سكاه  عندما 

َره عليهم)5(. عليهم اأبا مو�سى الأ�سعري، فاأمَّ

1- وُيراَجُع كتاب عمر يف دواعي عزله خالد يف د. حممد حميد اهلل، جمموعة الوثائق ال�سيا�سية، 
�ص458 و459.

2- ملزيد من التفا�سيل ُيْنَظُر: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص253-255، ابن الأثري، الكامل 
يف التاريخ، ج�2، �ص45، 46، ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص151 و152.

3- ُيراَجُع ذلك بالتف�سيل يف: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 252، ابن الأثري، الكامل يف 
التاريخ، ج�3، �ص 42، ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص 151.

4- ُيْنَظُر ذلك بالتف�سيل يف الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص264 و266، ابن كثري، البداية 
والنهاية، ج�7، �ص153 و154.

5- تابع تفا�سيل ذلك يف: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص330، 331.
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 املبحث الثالث

ممار�سة العدالة يف التعامل اخلارجي

اخلارجي  التعامل  عليها  بني  التي  الرئي�سية  املداخل  اأحد  العدالة  تعترب 
للخلفاء الرا�سدين يف وقت احلرب ووقت ال�سلم على ال�سواء، وميكن احلكم 
على ال�سلوك ال�سيا�سي لهم يف تعاملهم على امل�ستوى اخلارجي عرب متابعة 
الفتوحات الإ�سالمية التي متت يف عهدهم من حيث دوافُع هذه الفتوحات، 
وطبيعُة احلروب الإ�سالمية ونظمها، والقواعد والأ�س�ص التي اعتمدوا عليها 
يف التعامل مع العدو اأثناء احلرب والقتال، و�سلوكهم يف التعامل مع الغنائم 

واأ�سرى احلرب، والتعامل ب�سفة عامة مع اأهايل البالد املفتوحة.

ولقد اأخذت الفتوحات الإ�سالمية يف عهد الرا�سدين اأحد اأ�سلوبني؛ اأولهما 
مع  �سلًحا  املفتوحة  البالد  اأهايل  ويعقد  مقاومة،  دون  �سلًما  الفتح  يتم  اأن 
امل�سلمني  جي�ص  بني  ومقاومة  حروب  بعد  الفتح  يتم  اأن  وثانيهما  امل�سلمني، 
هذا  يف  ا�ستنتاجها  ميكن  التي  العامة  والقاعدة  املفتوحة.  البالد  واأه��ايل 
ال�سدد اأن امل�سلمني التزموا العدالة كاملة يف تعاملهم اخلارجي، ي�ستوي يف 
ذلك التعامل يف زمن ال�سلم والتعامل يف وقت احلرب، فما بداأوا بالعدوان 
اأكرث النا�ص احرتاًما ووفاء بالعهود مع  قط، ول غدروا مرة واحدة، وكانوا 
الدين  يف  الدخول  على  املفتوحة  البالد  اأه��ايل  اأكرهوا  وما  امل�سلمني،  غري 
الإ�سالمي، واإمنا قامت فتوحاتهم يف جمموعها على ثالثة خيارات لأهايل 

البالد املفتوحة وهي:
الدخول يف الدين، ويكون لهم ما للم�سلمني وعليهم ما على امل�سلمني.

اأو دفع اجلزية والذود عنهم وحمايتهم.
اأو املنابذة واحلرب، ول يبداأ امل�سلمون بالعدوان.

على  الرا�سدين  اخللفاء  تعامل  طبيعة  حتدد  التي  والأح���داث  والوقائع 
حت�سى،  اأن  من  اأكرث  احلرب  زمن  ويف  ال�سلم  وقت  يف  اخلارجي  امل�ستوى 
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وت�سرفات اخللفاء وقادتهم وجنودهم يف ذلك مل تعرف اإل ال�سلوك العادل 
يف جميع الأحوال، وميكن حتديد ذلك ودللته على النحو التايل:

اأوًل: ممار�سة العدالة يف وقت ال�سلم يف عهد الرا�سدين.

الإ�سالمي،  ال��ت�����س��ور  يف  والأ���س��ا���ص  الأ���س��ل  ه��ي  ال�سلم  ح��ال��ة  تعترب 
��ا، وب��ع��ب��ارة اأخ����رى ف���اإنَّ  وم���ا احل���رب اإل ح��ال��ة ����س���رورة ت��ف��ر���ص ف��ر���سً
امل�سلمني  لغري  وي��ك��ون  ب��غ��ريه��م،  امل�سلمني  ع��الق��ة  يف  الأ���س��ل  ه��و  ال�سلم 
كما  الأخ���رية  فت�سان  ودم��ائ��ه��م،  اأم��وال��ه��م  على  ح��رم��ة  ال�سلم  ح��ال��ة   يف 
بني  اإن�سانًيا  تعاوًنا  ال�سلم  حالة  وتفر�ص  الأول��ى،  على  ال�ستيالء  يجوز  ل 
ا واأن هذه احلالة اإمنا تن�ساأ يف الغالب عن رابطة  امل�سلمني وغريهم خ�سو�سً
تعاقدية بني �مل�صلمني وغريهم، وتلزم هذه �لر�بطة �لعقدية �لوفاء ب�صروط 

التعاهد والتحرز من الغدر)1(.

اأي  لرد  لال�ستعداد  اأنف�سهم  تقوية  على  امل�سلمون  يعمل  ال�سلم  وقت  ويف 
وتبليغ  الإ�سالم  اإل��ى  الدعوة  واج��ب  ا  اأي�سً وعليهم  عليهم،  يقع  قد  اعتداء 
تعاليمه وال�سعي لن�سره بني غري امل�سلمني، كما اأن عليهم الرب بغري امل�سلمني 

والتزام العدالة يف التعامل معهم)2(.

والت�ساوؤل الذي يفر�ص نف�سه هنا هو كيف كان تعامل اخللفاء الرا�سدين 
اأو العهد)3( يف وقت ال�سلم؟ وما هي �سور  مع غري امل�سلمني يف دار احلرب 

1- ملزيد من التفا�سيل حول حالة ال�سلم كاأ�سل واأ�سا�ص يف عالقة امل�سلمني بغريهم، واأدب الإ�سالم 
يف حالة ال�سلم، ُيْنَظُر: حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص47-52، د. حممد راأفت 

عثمان، احلقوق والواجبات والعالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص126 و127.
2- ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف: املرجع ال�سابق، �ص118-115.

3- يق�سم بع�ص الفقهاء العامل اإلى ثالثة ديار: دار الإ�سالم، ودار احلرب، ودار العهد، وي�سيف اآخرون 
داًرا رابعة ي�سمونها دار موادعة وهي التي يكون بني اأهلها وامل�سلمني عقد موادعة، ويحدث ذلك يف 
حول  املعلومات  من  ملزيد  عليه،  امل�سلمون  يقوى  ول  �سديدة  �سوكة  للعدو  يكون  اأن  وهي  واحدة  حالة 
املق�سود بهذه الديار ُيْنَظُر: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�1، �ص190، 191، وكذلك حممد اأبو زهرة، 
والعالقات  والواجبات  عثمان، احلقوق  راأفت  د. حممد  الإ�سالم، �ص56-53،  الدولية يف  العالقات 

الدولية يف الإ�سالم، �ص109-99.
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واأ�سكال هذا التعامل؟ وما هي طبيعته وخ�سائ�سه؟ وهل قام هذا التعامل 
على اأ�سا�ص العدل والإن�ساف اأم قام على غري ذلك؟

التزموا  قد  الرا�سدين  عهد  امل�سلمون يف  كان  اإذا  اإنه  القول  بداية ميكن 
اأولى  باب  ومن  فاإنهم،  احل��رب،  وقت  يف  الأع��داء  مع  تعاملهم  يف  العدالة 
واأي�سر، لبد واأن يلتزموها يف تعاملهم معهم يف وقت ال�سلم، وقد عرف عنهم 
املعاملة العادلة املن�سفة لأهايل البالد التي فتحوها، وقد دفعت هذه املعاملة 
باأهايل تلك البالد اإلى الدخول يف دين الإ�سالم اأو عقد معاهدات ال�سلح مع 

امل�سلمني، �سواء كانت عهود ذمة ثابتة ودائمة، اأم عقود موادعة موؤقتة)1(.

ولقد اأخذ تعامل امل�سلمني يف عهد اخلالفة الرا�سدة مع غري امل�سلمني من 
التعامالت  وتعددت  واأ�سكال،  ال�سلم عدة �سور  الإ�سالم يف وقت  دار  خارج 
ذات ال�سيغة ال�سيا�سية على م�ستوى القيادات، اإلى التعامالت ذات ال�سبغة 
برزت  وقد  املفتوحة،  البلدان  اأهايل  مع  املبا�سرة  والتعامالت  القت�سادية، 
النحو  على  ذلك  تو�سيح  وميكن  التعامالت،  هذه  كل  يف  وا�سحة  العدالة 

التايل:

1- العدالة يف التعامالت اخلارجية ذات ال�سبغة ال�سيا�سية:

يندرج حتت هذا النوع من التعامالت، ب�سفة اأ�سا�سية، �سورتان مهمتان 
مع  والذمة  الأم��ان  وعهود  ال�سلح  معاهدات  اأوله��م��ا:  التعامل،  �سور  من 
العالقة  وتنظيم  التعامل  قواعد  واأ�سا�ص  حمور  باعتبارهما  امل�سلمني  غري 
الر�سل  التعامل مع  ال�سلم، وثانيتهما:  بني امل�سلمني وغري امل�سلمني يف زمن 
التعامل  يف  عليها  اعتمد  التي  الهامة  الأدوات  اإحدى  باعتبارها  وال�سفراء 

اخلارجي لإقرار حالة ال�سلم ومنع حالة احلرب بني امل�سلمني وغريهم.

1- ملزيد من التفا�سيل حول عهود الذمة والأمان واملوادعة ُيْنَظُر:
الأبعاد  منجود،  م�سطفى  بعدها،  وما   107 �ص  الإ�سالم،  يف  الدولية  العالقات  زه��رة،  اأبو  حممد 

ال�سيا�سية لالأمن يف الإ�سالم، �ص570 و587.
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اأ – معاهدات ال�سلح وعهود الأمان والذمة مع غري امل�سلمني:

الأمان  وعهود  ال�سلح  مبعاهدات  يتعلق  فيما  العدالة  ممار�سة  تتمحور 
والذمة مع غري امل�سلمني حول عدة اأ�س�ص وقواعد منها:

-ِحر�ُص امل�سلمني يف عهد اخلالفة الرا�سدة، تثبيتا حلالة ال�سلم وال�سعي 
الآخ��ر طاملا طلب  الطرف  مع  ال�سلح  قبول  على  احل��رب،  اإنهاء حالة  نحو 
الطرف الآخر ذلك، وطاملا كانت هذه العهود ل تعرف �سوى احلق والعدل 
يف �سروطها، وعليه لو طلب قوم من اأهل احلرب اأن ي�سريوا ذمة للم�سلمني 
�سيًئا  واأرا�سيهم  رقابهم  عن  ي��وؤدوا  اأن  على  الإ�سالم  اأحكام  عليهم  يجري 
ا لو طلب العدو  معلوًما، فاإنه يجب على اخلليفة اأن يجيبهم اإلى ذلك، واأي�سً
عهد موادعة اأو �سلح مع امل�سلمني فعلى اخلليفة اأن يجيبهم اإلى ذلك طاملا 
كان فيه م�سلحة امل�سلمني)1(، ويبدو ذك وا�سًحا يف و�سية عمر بن اخلطاب 

لأحد قواده حيث اختتمها بقوله "فاإن طلبوا اإليك ال�سلح ف�ساحلهم")2(.

ولته  لأحد  طالب  اأبي  بن  لعلّي  و�سية  يف  جاء  ما  ا  ي�سً اأ ذلك  ومثال 
ال�سلح دعة  فاإنَّ يف  اإليه عدوك وهلل فيه ر�سا،  تدفعن �سلًحا دعاك  "ول 
من  احلذر  كل  احلذر  ولكن  لبالدك،  واأمًنا  همومك،  من  وراح��ة  جلندك، 
واتهم يف  فخذ احلذر،  لينقل،  قارب  رمبا  العدو  عدوك بعد �سلحه، فاإنَّ 
منك  األب�سته  اأو  عقدة  عدوك  وبني  بينك  عقدت  واإن  الظن،  ح�سن  ذلك 
نف�سك جنة دون  واجعل  بالأمانة،  وارع ذمتك  بالوفاء،  ذمة، فحط عهدك 
ما عطيت، فال تغدرن بذمتك، ول تبخ�سن بعهدك، فاإنَّ �سربك على �سيق 
اأمر ترجو انفراجه وف�سل عاقبته خري من غدر تخاف تبعته، اإياك والدماء 
فيما  العباد  بني  باحلكم  مبتدئ  وتعالى  �سبحانه  واهلل  بغري حلها،  و�سفكها 

اأبو زهرة،  ُيْنَظُر: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�4، �ص 1539، وكذلك حممد  1- ملزيد من التفا�سيل 
العالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص109، 110.

2- ُيراَجُع يف ذلك: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 186.
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ت�سافكوا من الدماء يوم القيامة، فال تقوين �سلطانك ب�سفك دم حرام، فاإنه 
مما ي�سعفه، بل يزيله وينقله")1(.

اإعمال مبداأ الوفاء بالعهود وعدم الغدر، وهو وفاء مطلق ل يقيده اإل رد 
فعل �لطرف �الآخر، فطاملا �لتزم ب�صروط �لعهد، فعلى �مل�صلمني �لوفاء �ملطلق 
وقد  �سعفه)2(،  اأو  الآخر  الطرف  قوة  الوفاء  ذلك  على  يوؤثر  ل  ب�سروطهم، 
بالوفاء ب�صروط  �ملنقو�س  �لتام غري  �لتز�مهم  �لر��صدين  ثبت عن �خللفاء 

تعاهداتهم مع غري امل�سلمني، وحترزهم من الغدر والعتداء.

اأمرين:  من  لواحد  نتيجة  اأيامهم  يف  متت  التي  املعاهدات  ج��اءت  وق��د 
اأولهما: اأن يكون العهد نتيجة تخيري للذين يحاربونهم بني العهد اأو الإ�سالم 
فيها  يلتزم  عقوًدا  اأهلها  مع  امل�سلمون  ويعقد  العهد،  فيختارون  القتال،  اأو 
ذميني،  ويكونون  الإ�سالمية  الأحكام  ظل  يف  يدينون  وما  برتكهم  امل�سلمون 
مبا  للم�سلمني  فيها  يوفون  عهد،  دي��ار  ديارهم  وتكون  يعاهدوهم  اأن  واإم��ا 
امل�سلمون  يعاهد  اأن  وثانيهما:  يلتزمون،  مبا  لهم  امل�سلمون  ويويف  يلتزمون، 
ذلك  ويكون  لهم،  موادعني  مهادنني  يرتكوهم  اأن  على  يحاربونهم  الذين 
يف  ولكنها  احرتامها،  لها  عهود  وه��ذه  م�ستمرة  احل��رب  لأن  وقتية؛  حلال 
اأغلب اأحوالها كانت وقتية")3(. والتزاًما بالوفاء بالعهود، ل يحل للم�سلمني 
اأنف�سهم وبحقها، ويحرم عليهم  اإل بطيب  املعاهدين  اأموال  اأخذ �سيء من 
التعر�ص لهم، لأنَّ يف ذلك معنى الغدر وترك الوفاء، وهو اأمر واجب لقول 
امل�سلمون  اآثر  ولذلك  فيه")4(،  غدر  ل  وفاء  العهود  "يف   :[ اهلل  ر�سول 
الغدر من  ولو حدث  �سبياًل حتى  اإلى ذلك  ا�ستطاعوا  بتعهداتهم ما  الوفاء 
قبل الطرف الآخر، ففي احلالت التي حدث فيها غدر بجنود امل�سلمني من 

1- ُيْنَظُر: عبد احلميد �سليمان، احلكومة والق�ساء يف الإ�سالم، �ص 127.
2- ُيراَجُع: حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص 75.

3- املرجع ال�سابق، �ص 77.
4- ُيْنَظُر: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�1، �ص 133.
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قبل قادة جيو�ص الأعداء، مل يلجاأ امل�سلمون اإلى املعاملة باملثل على اإطالقها، 
بل وقفت حدودها، عند الظهور عليهم، على التعامل مع هوؤلء القادة فقط 
بعهود  لهم  الوفاء  على  العادة  جرت  حيث  رعاياهم،  لت�سمل  متتد  اأن  دون 
اأمانهم، ومن الوقائع التي توؤكد ذلك ت�سرف امل�سلمني اأثناء فتح م�سر مع 
ثم غدر  الأمان منهم،  بهن�سا ب�سعيد م�سر، فقد طلب  البطليو�ص بطريق 
بهم وقتل منهم الكثري، وملا ظهروا عليه مل ينالوا الرعية ب�سوء، ووفوا لهم 

باأمانهم، واقت�سرت املعاملة باملثل على قادة احلرب فقط)1(. 

وقد بلغ احلر�ص على الوفاء بالعهود وعدم الغدر عند قادة امل�سلمني يف 
عهد الرا�سدين مبلًغا عظيًما جعل اأغلب اأهايل البالد املفتوحة يقبلون على 
الإ�سالم فرادى وجماعات، وي�ستجيبون له ب�سورة تلقائية يربزها بو�سوح، 
على �سيبل املثال، ما قاله رجل من اأهل فار�ص ملا اأعلن اإ�سالمه اأثناء حرب 
اأرى من  ما  – ما دمتم على  امل�سلمني  – يق�سد  تهزمون  "واهلل ل  العراق 

الوفاء وال�سدق والإ�سالح واملوؤا�ساة")2(.

ا واأعلن اإ�سالمه، ل�ساحب انطاكية  ا ما قاله يوقنا، وكان ق�سًّ ومن ذلك اأي�سً
دينهم،  يف  دخلت  اإين  امللك،  "اأيها  وتعاملهم  امل�سلمني  �سلوك  ي�سف 
واأطلعت على اأمرهم وك�سف �سرهم، فراأيت القوم ل ي�ستمعون اإلى الباطل، 
يتكلمون  ول  اجتهادهم،  الليل من كرثة  ينامون  ول  ول يحيدون عن احلق، 
فقريهم،  غنيهم  ويوا�سي  الظامل،  من  املظلوم  ين�سفون  ربهم،  ذكر  بغري 

الأمراء منهم يف زي امل�ساكني، والعزيز والذليل عندهم �سواء")3(.

ا ما عرف عن اخللفاء   ومن مظاهر ممار�سة العدالة يف هذا اجلانب اأي�سً
للقتال  جزئي  كاإنهاء  الأم��ان  عهود  يف  التو�سع  على  حر�ص  من  الرا�سدين 

1- حول تفا�سيل هذه الواقعة ُيْنَظُر: الواقدي، فتوح ال�سام، ج�2، �ص180 و193.
2- ُيْنَظُر الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�3، �ص 514.

3- الواقدي، فتوح ال�سام، ج�1، �ص196 و197.
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واحلرب ون�سوء حالة ال�سلم)1(، ولقد جاء هذا التو�سع نتيجة طبيعية ملعنى 
وهذا  الظلم،  ومقاومة  العتداء  دفع  من  ومقا�سدها  الإ�سالم،  يف  احلرب 
ي�ستوي يف  الأم��ان،  امل�سلم  اأن يعطي  بالإمكان  الأم��ان جعل  التو�سع يف منح 
ذلك امل�سلم احلر والعبد، والرجل واملراأة، ومما يذكر يف ذلك اأن عمر بن 

اخلطاب اأجاز اأمان العبد امل�سلم واأقره، كما اأجاز اأمان املراأة امل�سلمة)2(.

ا جواز اإعطاء الأمان بالإ�سارة والفهم،  ومن �سور التو�سع يف الأمان اأي�سً
اأم��ان)3(، وقد  "ل تخف" مبثابة عهد  ابن اخلطاب مقولة  فقد اعترب عمر 
حر�ص امل�سلمون على اإعطاء الأمان لالأفراد واجلماعات حتى لو مل يعرفوا 
لغة القوم، وقد عرفوا من احلرب مع الروم اأن من قال منهم: "الغوث" يعني 
الوفاء  اأنهم حر�سوا على  اإلى ذلك  اأ�سف  اإي��اه)4(،  يعطونه  فكانوا  الأم��ان، 
بعهود الأمان والتزموا بها يف حالة التبا�ص الأمر عليهم وعدم تيقنهم من 

1- يق�سد بالأمان اأن ين�سوي الفرد يف لواء الدولة الإ�سالمية بحيث يكون واحًدا منهم، ويخرج من 
بها،  يويف  اأن  يجب  اللتزامات  من  عليه جمموعة  ويكون  الذمة،  اأهل  �سفوف  اإلى  املقاتلني  �سفوف 
ويكون ماله وعر�سه ونف�سه م�ساًنا ل مي�ص ول يعتدى عليه، ملزيد من املعلومات حول التو�سع يف عهود 
الأمان، ُيْنَظُر: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�2، �ص409-452، 546-575، حممد اأبو زهرة، العالقات 

الدولية يف الإ�سالم، �ص113 و114، وحول حالت الأمان وحقوق والتزامات امل�ستاأمن، ُيراَجُع:
م�سطفى منجود، الأبعاد ال�سيا�سية لالأمن يف الإ�سالم، مرجع �سابق، �ص600-577.

فيجوز  امل�سلمني  على  لتاأجر  امل��راأة  كانت  اإن  وقال:  امل�سلمة  امل��راأة  اأمان  بن اخلطاب  اأجاز عمر   -2
ذلك"، اأي يجوز اأن تعطي الأمان للم�سركني، ويف رواية اأخرى "لتاأخذ" مبعنى تاأخذ العهد بال�سلح 

والأمان.
ُيْنَظُر: ال�سيباين، مرجع �سابق، ج�1، �ص 255.

3- يروى عن عمر بن اخلطاب اأنه قال: "اأميا رجل من العدو اأ�سار اإليه رجل باإ�سبعه، اإنك اإن جئت 
قتلتك، فهو اآمن فال يقتله، مبعنى اأنه اإذا اأ�سار اإليه باإ�سارة اأمان ول يدري الكافر ما يقول فهو اآمن... 
ُيراَجُع يف ذلك : الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�3، �ص492، 493، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، 

ج�2، �ص 313. د. حممد حميد اهلل، جمموعة الوثائق ال�سيا�سية، �ص 409.
4- ُيراَجُع مناذج واأمثلة لذلك يف: الواقدي، فتوح ال�سام، ج�1، �ص77 و81 و82، 88، 89.
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اأن الفتح مت �سلًحا اأو عنوة)1(، وقد جرت العادة على اأنه اإذا اأمن رجل من 
يعلموا  مل  امل�سلمني  من  اآخرون  عليهم  واأغار  امل�سركني،  من  قوًما  امل�سلمني 
القتلى،  واأ�سابوا، ثم علموا بالأمان فعلى املقاتلني دية  بالأمر فقتلوا منهم 
وترد الأموال والن�ساء لبطالن ال�سرتقاق بع�سمة املحل، واإذا اأجنبوا منهم 
اأنه يف عهد عمر  اأولًدا، يغرمون املهر واأولده��م اأح��رار)2(، يدل على ذلك 
بن اخلطاب مت ح�سار مدينة الأهواز وفتحت، وقد كان لهم �سلح من عمر، 
ياأخذوا  اأن  اإليهم  اأ�ساب امل�سلمون ن�ساء منهم، فبلغ ذلك عمر، فكتب  وقد 

اأولدهم ويردوا اإليهم ن�ساءهم)3(.

ب- التعامل مع الر�سل والوفود:

يحكم ممار�سة العدالة يف التعامل مع الر�سل والوفود يف عهد الرا�سدين 
الأ�س�ص  فوفق  العدالة)4(،  م�ستويات  اأحد  وهو  باملثل  املعاملة  مبداأ  اإعمال 
يعامل  دار احلرب،  ووفودهم يف  امل�سلمني  ر�سل  بها  يعامل  التي  والقواعد 
لإعمال  حدود  ثمة  كان  ولكن  الإ�سالم،  دار  يف  امل�سلمني  غري  ووفود  ر�سل 
الإ�سالم،  دار  تاأتي  التي  والر�سل  الوفود  مع  للتعامل  كاأ�سلوب  املبداأ  هذا 
اإلى الت�سحية بقيم الإ�سالم ومبادئه مهما كان رد  اإعماله  بحيث ل يوؤدي 
1- مما يذكر يف ذلك ما حدث يف ال�سام اأثناء فتح اإحدى بلدانها، حيث دخلها خالد بن الوليد فاحًتا 
من اأحد اأبوابها، وكان اأبو عبيدة بن اجلراح قد اأعطى لأهلها عهد اأمان مل يعلم خالد به، وتنازعا يف 
الأمر، فت�ساوروا فيما بينهم، فقر راأيهم على عدم الغدر والوفاء بعهد الأمان، وكتبوا للخليفة بذلك، 
وكان اخلليفة يف ذلك الوقت عمر بعد وفاة اأبي بكر، وقد عزل عمر خالًدا وولى اأبا عبيدة، وكتب اإليه 
"اأما اخت�سامك  اأنت وخالد يف ال�سلح والقتال فاأنت الوايل و�ساحب الأمر، واأن �سلحك جرى على 
احلقيقة اأنها للروم، ف�سلم اإليهم ذلك وال�سالم"، ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف الواقدي، فتوح ال�سام، ج�1، 
ُيراَجُع تفا�سيل هذه الأحداث واملرا�سالت يف: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك،  �ص45-48 و55. ثم 

ج�3، �ص584-586، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 356-354.
2- ُيْنَظُر: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�1، �ص 258.
3- ُيراَجُع يف ذلك : املرجع ال�سابق، ج�1، �ص 259.

4- حول مبداأ املعاملة باملثل كاأ�سا�ص يف التعامل مع الر�سل وامللوك، و�سرورة عقد الأمان لهم، ُيْنَظُر: 
عثمان،  راأف��ت  حممد  د.  ����ص789-780،  الإ�سالم،  يف  لالأمن  ال�سيا�سية  الأبعاد  منجود،  م�سطفى 

احلقوق والواجبات والعالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص 92.
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فعل الطرف الآخر، فعلى �سبيل املثال ل يجوز الغدر اأو اخليانة بر�سل غري 
نية  دارهم  يف  امل�سلمني  لر�سل  اأ�سمروا  لو  حتى  الإ�سالم  دار  يف  امل�سلمني 
بر�سلهم،  الغدر  من  التحرز  احلالة  هذه  يف  يلزم  ما  وكل  خيانة،  اأو  غدر 

واأخذ احليطة واحلذر منهم. 

لذلك عندما اأر�سل ويل عهد املقوق�ص حاكم م�سر اإلى عمرو بن العا�ص 
ذهب  اإليه،  ليتحدثوا  ر�سوًل  قبله  من  يوفد  اأن  منه  طالًبا  م�سر  فتح  اأثناء 
منه  طلب  وف�ساحته  ببالغته  اأعجبوا  وملا  بنف�سه،  العا�ص  بن  عمرو  اإليهم 
وزيره اأن يقب�ص عليه لينهزم اأ�سحابه، فتحايل عليه ويل العهد اأن يح�سر 
يكن  وهو  وف�ساحتهم،  بالغتهم  مدى  على  ليطلع  اأ�سحابه  من  ع�سرة 
لهم نية الغدر حيث عزم على قتلهم وعمرو بن العا�ص، وقد اأعلن عن ذلك 
يف ح�سور عمر، ظًنا منه اأنه مل يفهم ما اأعلنه، وملا تاأخر عمرو عن اإجابته 
باحل�سور مع اأ�سحابه، اأر�سل اإليه ويل العهد ر�سوًل من قبله، فا�ستقبله عمرو 
وقال له "اإنَّ الغدر يهلك اأ�سحابه واأهله، واإنَّ على الباغي تدور الدوائر، 
علّي  يقب�ص  اأن  اأراد  اأتيته  فلما  ر�سوًل،  منا  يطلب  ينفذ �ساحبكم  ويلكم  يا 
وقال كذا وكذا، فاأنت يا ويلك ما الذي مينعني عنك اإذا اأردت قتلك، ول�سنا 
نحن ممن يخون ويغدر، اإرجع اإليه وقل له اإين فهمت ما قال، وما بقي بيننا 

اإل احلرب)1(.

ويف  وال�سفراء،  الر�سل  مع  التعامل  باملثل يف  املعاملة  مبداأ  تطبيق  وياأخذ 
اإطار اللتزام بالقيم واملبادئ الإ�سالمية، يف عهد الرا�سدين عدة مظاهر 

منها:

حر�ص  فقد  وت�سديقهم:  واإكرامهم  وابتعاثهم  الر�سل  ا�ستقبال  قبول   -
اإلى ملوك  قبلهم  اإر�سال ر�سل من  وقادة جيو�سهم على  الرا�سدون  اخللفاء 
اأثناء القتال،  اأو  وقادة جيو�ص الفر�ص والروم قبل الدخول يف القتال معهم 

1- ُيراَجُع هذه الواقعة يف: الواقدي، فتوح ال�سام، ج�2، �ص34-32.
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ا اإذا ما طلبوا هم ابتعاث ر�سل من قبل امل�سلمني ملعرفة ما جاءوا به  خ�سو�سً
وما يريدون، ومن اأ�سهر هذه الوفود والبعثات يف عهد الرا�سدين تلك الر�سل 
اإلى كل من  القاد�سية،  يوم  قبل  وقا�ص،  اأبي  بن  �سعد  اأر�سلها  التي  والوفود 

ملك الفر�ص وقائد جي�سه ر�ستم ملا طلبوا ذلك)1(.

ويف نف�ص الوقت مل يرف�ص اخللفاء الرا�سدون اأو قادة جيو�سهم ا�ستقبال 
ر�سل من قبل غري امل�سلمني، وتاريخ الفتوحات الإ�سالمية حافل بالعديد من 
النماذج والأمثلة يف هذا املجال، وكانوا يكرمون وفادتهم وي�سدقونهم فيما 

جاءوا به، لأنه مفرو�ص يف الر�سل الأمانة وال�سدق)2(.

- �سرورة اإعطاء الأمان للر�سل والوفود وحمايتهم: كانت الر�سل والوفود 
من  خروجها  حلني  اأمان  يف  الرا�سدين،  عهد  يف  الإ�سالم،  لدار  تاأتي  التي 
دار الإ�سالم، حتى لو غدر غري امل�سلمني بر�سل امل�سلمني املبعوثني اإليهم)3(، 
فاإذا جاء ر�سول ملك اأهل احلرب اإلى مع�سكر امل�سلمني فهو اآمن حتى يبلغ 
ر�سالته، وهو مبنزلة امل�ستاأمن الذي جاء للتجارة، وعلى امل�سلمني حرا�سته 
وحمايته طوال وجوده بدارهم)4(، وكذلك اإذا دخل رهط من امل�سلمني اإلى 
دار احلرب مدعني اأنهم ر�سل اخلليفة، فهم اآمنون بال�سرورة، ويوجب عليهم 
اأمانهم عدم قتل اأحد من دار احلرب اأو اأخذ �سيء من اأموالهم ماداموا يف 

دارهم)5(.

ر�ستم يف:  وقائد جي�سه  الفر�ص  وملك  الر�سل  دار بني هوؤلء  الذي  واحلوار  تفا�سيل ذلك  ُيْنَظُر   -1
الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�3، �ص498-500 و524-520.

2- يفرت�ص اأن يكون الر�سل اأهل �سدق واأمانة، لذلك اإذا اأر�سل اأمري الع�سكر ر�سوًل اإلى اأمري ح�سن 
بر�سالة، ونقل هذا الر�سول على ل�سان اأمريه الأمان لأمري احل�سن واأهله، فالقوم اآمنون، واإذا فتح 
احل�سن ل يجوز �سبيهم وفاء لأمان الر�سول الذي نقله اإليهم طاملا علموا بذلك وتبينوا �سدقهم فيه... 

ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�1، �ص471 و472.
3- ُيْنَظُر مناذج لذلك يف الواقدي، فتوح ال�سام، ج�1، �ص81 و82.

4- ُيراَجُع: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�2، �ص 515.
5- املرجع ال�سابق، ج�2، �ص 507.
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- عدم العتداء عليهم اأو تعذيبهم: ل يجوز العتداء على الر�سل والوفود، 
اأو التعر�ص لهم اأو تعذيبهم ما مل يتحقق منهم خيانة، اإعماًل لالأمان الذي 

مينحونه، ب�سفتهم ر�ساًل، يف اإطار املعاملة باملثل)1(.

العتداء  ع��دم  على  الرا�سدة  اخلالفة  زم��ن  يف  امل�سلمون  حر�ص  ولقد 
والتعذيب،  بالإيذاء  لهم  التعر�ص  اأو  الإ�سالم  لدار  تاأتي  التي  الر�سل  على 
ر�سوًل  اأوفد  ملا  الأيهم  بن  اأن جبلة  مثال على ذلك  تقتل، وخري  ل  فالر�سل 
ارت���داده عن  ال��ريم��وك، ورغ��م  ي��وم  امل�سلمني يف  ال��روم على  من قبل ملك 
لكونه ر�سوًل  لأمانه  وفاء  ب�سوء،  امل�سلمني  اأحد من  له  يتعر�ص  الإ�سالم، مل 
باملثل،  املعاملة  مبداأ  اإعمال  اإط��ار  ويف  ا،  واأي�سً معينة)2(.  مهمة  يف  موفًدا 

 

ل يجوز التعر�ص ملن يدخل دار احلرب من امل�سلمني مدعًيا اأنه ر�سول "موفد" 
من قبل اخلليفة)3(.

- جواز تبادل الهدايا وحدود الت�سرف فيها: يخ�سع تبادل الهدايا من 

ا، والقاعدة العامة هي جواز  اأي�سً واإلى ر�سل امل�سلمني ملبداأ املعاملة باملثل 
خا�سة  الهدايا  هذه  كانت  �سواء  امل�سلمني  غري  امللوك  من  الهدايا  قبول 
ووفودهم  ر�سلهم  اإك���رام  ج��واز  وكذلك  واخللفاء،  الأم���راء  اأم  بالر�سل 
ومنحهم الهدايا، اإقتداء بر�سول اهلل ] يف ذلك حيث كان يكرم الر�سل 
غري  امللوك  من  الهدايا  يقبل  ك��ان  كما  عليه،  تقدم  كانت  التي  وال��وف��ود 
الهدايا  بقبول  الرا�سدين  اخللفاء  عهد  يف  العادة  جرت  وقد  امل�سلمني)4(، 
ا اإذا كان ذلك  واإكرام الر�سل املوفدة اإليهم من قبل اأهل احلرب خ�سو�سً

1- املرجع ال�سابق، ج�2، �ص 520.
2- ُيراَجُع يف ذلك : الواقدي، فتوح ال�سام، ج�1، �ص101 و102.

3- ُيْنَظُر: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�2، �ص507 ، 510.
التي  الر�سل  واإكرامه وفادتهم، وكذلك  التي كانت تقدم على ر�سول اهلل  الوفود  تفا�سيل  ُيراَجُع   -4
بعثها للملوك من العرب، وغريهم يدعوهم اإلى الإ�سالم يف: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�1، الق�سم 

الأول، �ص86-15.
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يعمل على تاأليف قلوبهم وهدايتهم اإلى الإ�سالم)1(.

ويف جميع �الأحو�ل، فاإن �الحتياط و�لتحرز يف �لت�صرف يف �لهد�يا �لتي 
تر�سل للخلفاء و�ُسراة اجلي�ص يعطي الأولوية لرد هذه الهدايا اإلى بيت املال، 
 [ اإذا كانت مر�سلة ل�سراة اجلند، امتثاًل لقول ر�سول اهلل  َفْيًئا  اأو تعترب 

لأنف�سهم)2(. حب�سوها  اإذا  غلول" يق�سد  الأمراء  "هدايا 
2- العدالة يف التعامالت اخلارجية ذات ال�سبغة القت�سادية:

واملالية  القت�سادية  ال�سبغة  ذات  اخلارجية  التعامالت  �سور  تعددت 
وفر�ص  امل�سلمني  غري  مع  التجارية  التعامالت  واأهمها  الرا�سدين،  عهد  يف 
�سريبة الع�سور على من ميار�ص التجارة من غري امل�سلمني يف دار الإ�سالم، 
اإعماًل ملبداأ املعاملة باملثل يف هذا اجلانب حيث كان جتار امل�سلمني الذين 
التعامالت  ومن  ال�سريبة،  هذه  يدفعون  احلرب  دار  يف  التجارة  ميار�سون 
ا اجلزية واخلراج املفرو�سة على اأهايل البالد  القت�سادية اخلارجية اأي�سً
واأمان،  وذمة  �سلح  عهود  تتم مبوجب  كانت  والتي  امل�سلمني،  املفتوحة غري 

ويتفق ب�ساأن مقدارها و�سدادها يف هذه العهود.

وميكن بيان ممار�سة العدالة يف عهد الرا�سدين يف التعامل مع هذه الأمور 
ذات الطابع القت�سادي على النحو التايل:

الهدايا  قبول  يف  لالأمري  ال��راأي  اأن  يرى  حيث   1237 �ص  ج�4،  الكبري،  ال�سري  ال�سيباين،  ُيْنَظُر:   -1
ويروى  عليهم،  والغلظة  لل�سدة  اإظهاًرا  يردها  اأو  وهدايتهم،  امل�سلمني  غري  قلوب  لتاأليف  فيقبلها 
الواقدي اأن عمر ابن اخلطاب كان يقبل هدايا امللوك غري امل�سلمني، بيد اأنه مل ياأخذها لنف�سه، واإمنا 
�حتاط فيها فكان يبيعها وي�صع ثمنها يف بيت �ملال، وق�صته مع زوجته معروفة ملا �أر�صلت بطيب هدية 
�إلى زوجة ملك �لروم مع بريد �مل�صلمني وردت عليها بهدية، فاحتاط يف �الأمر و�أعاد لزوجته مقد�ر 
مرجع  ال�سيباين،   ،9 �ص  ج�2،  ال�سام،  فتوح  الواقدي،  ُيْنَظُر:  املال،  بيت  يف  الباقي  وو�سع  هديتها، 

�سابق، ج�4، �ص 1241.
2- ُيراَجُع يف ذلك : املرجع ال�سابق، ج�4، �ص 1239.
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�سريبة  وتقرير  امل�سلمني  غري  مع  التجارية  العالقات  تنظيم  يف   – اأ 
الع�سور:

التجارة  ممار�سة  من  امل�سلمني  غري  التجار  الرا�سدون  اخللفاء  مينع  مل 
امل�سلمني ممار�ستها يف خارج  على جتار  يحظروا  كما مل  الإ�سالم،  دار  يف 
الإ�سالم  التجارية بني دار  نوع من احلرية  ثمة  وبالتايل كان  الإ�سالم،  دار 
تنظيم  التجارية عملية  ي�ساحب هذه احلرية  اأن  الطبيعي  ومن  وجريانها، 
للتبادل التجاري بينهما، ل�سمان حقوق والتزامات التجار امل�سلمني يف ديار 
غري امل�سلمني، وكذا حقوق والتزامات التجار غري امل�سلمني يف دار الإ�سالم، 
منح  يف  باملثل  املعاملة  مبداأ  باإعمال  اأ�ساًل  هذه  التنظيم  عملية  وارتبطت 

الت�سهيالت، اأو و�سع ال�سوابط التي حتكم هذه العملية.

ومن الت�سهيالت املتبادلة:

امل�سمني، وهو  الإ�سالم ويف ديار غري  الأمان يف دار  التجار  - يجوز منح 
اأمان تفر�سه اإقامتهم املوؤقتة بق�سد التجارة، ويتجدد هذا العهد من وقت 

لآخر)1(.

- طاملا مينح التاجر عقد الأمان، فال يحل الغدر بهم اأو التعر�ص لهم يف 
ديار غري امل�سلمني اأو يف دار الإ�سالم)2(.

- اإنَّ اأموال التجار وب�سائعهم واأرواحهم م�سانة يف دار الإ�سالم، ويف ديار 
غري امل�سلمني، ول يجوز ال�ستيالء على اأموالهم اأو العتداء عليهم)3(.

1- ُيْنَظُر: حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص 68.
2- ُيْنَظُر: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�2، �ص 508.

3- ُيراَجُع ذلك يف: ابن قدامة، املغنى، ج�10، �ص 437، حيث يرى اأنه "اإذا دخل حربي دار الإ�سالم 
باأمان، فاأودع ماله م�سلًما اأو ذمًيا اأو اأقر�سهما اإياه، ثم عاد اإلى دار احلرب، نظرنا فان دخل تاجًرا 
اأو ر�سوًل اأو متنزًها اأو حلاجة يق�سيها ثم يعود اإلى دار الإ�سالم فهو على اأمانه يف نف�سه وماله، لأنه 
مل يخرج بذلك عن نية الإقامة يف دار الإ�سالم فاأ�سبه الذمي لذلك، واإن دخل م�ستوطًنا بطل الأمان 

يف نف�سه، وبقي يف ماله".
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واأما ال�سوابط املتبادلة، فمنها:

كما  الإ�سالم  دار  امل�سلمني يف  التجار غري  على  الع�سور  �سريبة  اإق��رار   -
هي مقررة على التجار امل�سلمني يف ديار غري امل�سلمني، وهي مبثابة جمارك 
يزيد  ال�سريبة حت�سل ممن  وكانت هذه  الدول،  بني  التجارة  على  حت�سل 
الع�سر،  ربع  امل�سلم  من  فيح�سل  دره��م،  مائتي  على  التجارة  يف  راأ�سماله 
اأخذ  تقرر  وقد  الع�سر،  منه  فيح�سل  احلربي  اأما  الع�سر،  ن�سف  والذمي 
هذه ال�سريبة منه بهذه ال�سورة من باب املعاملة باملثل حيث كانوا ياأخذون 
الع�سور من جتار امل�سلمني يف دارهم، ومل تكن هذه ال�سريبة حت�سل اإل مرة 

واحدة منهم كل عام)1(.

ممن  واإن�سافهم  الع�سور  حت�سيل  يف  التجار  ظلم  بعدم  الل��ت��زام   -
يظلمهم، فاإذا حدث خطاأ ما يف اأخذ الع�سور وحت�سيلها، للحربي اأن يتظلم 
اإلى اخلليفة يف ذلك، وعلى اخلليفة اإن�سافه، كما فعل حربي م�ستاأمن ملا دفع 
�سريبة الع�سور لعا�سر عمر بن اخلطاب، ثم مر عليه راجًعا فطلب الع�سور 

منه مرة ثانية، فتظلم من ذلك اإلى عمر، فكتب لعا�سره باإن�سافه)2(.

- يجب على جتار امل�سلمني اأن يلتزموا اآداب البيع وال�سراء يف دار احلرب، 
ا  واأي�سً واخلنزير)3(،  كاخلمر  �سرًعا  حمرم  هو  فيما  التجارة  لهم  يحق  ول 
البيع  ب��اآداب  يلتزموا  اأن  ال�سالم  دار  يف  امل�سلمني  غري  التجار  على  يجب 
اإبرام  اأو  بالربا  التعامل  لهم  يحل  فال  ذك،  يف  الإ�سالم  وباأحكام  وال�سراء 

1- ُيْنَظُر: ال�سيباين، مرجع �سابق، ج�5، �ص2136-2133.
2- ُيراَجُع ذلك عند: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�5، �ص 2141.

اآداب  التزموا  حيث  احلرب  دار  يف  العادل  التجاري  �سلوكهم  يف  قدوة  امل�سلمني  جتار  كان  لقد   -3
انت�سار  على  �ساعدت  التي  الهامة  املعابر  اأحد  منهم  جعلت  ب�سورة  التجارة،  يف  وتعاليمه  الإ�سالم 

الإ�سالم، ُيراَجُع تفا�سيل هذا الدور يف: توما�ص اأرنولد، الدعوة اإلى الإ�سالم، �ص290، 291.
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عقود جتارية ل يحلها الإ�سالم)1(، ومع ذلك يجوز لهم التجارة يف اخلمور 
واخلنزير، ولكن يف هذه احلالة توؤخذ منهم قيمة الع�سر نقًدا، فقد ُرِوَي عن 
عمر بن اخلطاب، اأنه جمع عماله باملو�سم وقال لهم: "ماذا تاأخذون من اأهل 
الذمة مما ميرون به عليكم من اخلمر؟" قالوا: ن�سف الع�سر، فقال عمر: 

اأثمانها")2(. من  الع�سر  ن�سف  وخذوا  بيعها،  "ولوهم 
ب- يف تنظيم التعامل املايل والقت�سادي مع اأهايل البالد املفتوحة غري 

امل�سلمني:

مما يوؤكد ممار�سة العدالة يف هذا اجلانب حر�ص اخللفاء الرا�سدين على 
عدم التحكم يف املغلوبني، وبقاء اأرا�سيهم يف اأيديهم، وتنظيم التعامل املايل 
بينهم يف هذا اجلانب ب�سورة من�سفة وعادلة)3(، وعليه لو ظهر امل�سلمون 
على قوم من اأهل احلرب وعلى اأر�سهم يجوز للخليفة اأن يجعلهم ذمة ويوؤدون 
بن اخلطاب  فعل عمر  كما  اأيديهم  تبقى حتت  التي  اأرا�سيهم  اخلراج عن 

باأهل ال�سواد بالكوفة)4(.

واإذا طلب قوم من اأهل احلرب اأن ي�سريوا ذمة للم�سلمني يجري عليهم 
فعلى  واخل��راج،  اجلزية  واأرا�سيهم  رقابهم  عن  وي��وؤدون  الإ�سالم،  اأحكام 

اخلليفة اأن يجيبهم اإلى ذلك)5(.

والفي�سل الذي يحكم هذه امل�سائل وتقرير احلقوق واللتزامات الواجبة 

اجلرائم  ويف  املالية  تعامالتهم  يف  الإ�سالم،  دار  يف  امل�ستاأمن  اأحكام  عليهم  يطبق  اإنَّهم  حيث   -1
امل�سلم  على  تطبق  كما  الإ�سالم  اأحكام  عليهم  يطبق  احلالة  هذه  ففي  يرتكبونها،  التي  والعقوبات 
والذمي، اأما الأمور ال�سخ�سية من زواج وطالق فت�سري عليهم فيها القواعد املطبقة يف دينهم الذي 
يعتنقونه، ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف: د. راأفت عثمان، احلقوق والواجبات والعالقات الدولية يف الإ�سالم، 

�ص94 و95، حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص72-70.
2- ُيْنَظُر يف ذلك : ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�5، �ص2142 و2143.

3- ُيْنَظُر: حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص 31.
4- ُيراَجُع: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�4، �ص 1536.

5- ُيْنَظُر: املرجع ال�سابق، ج�4، �ص 1529.
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لهم اأو عليهم هو عهود ال�سلح والذمة والأمان التي تربم بينهم وبني امل�سلمني 
تكليفهم  على عدم  الرا�سدين حر�سهم  اخللفاء  ثبت عن  ولقد  ذلك،  يف 
مال طاقة لهم به يف جزية اأو خراج، واحلفاظ على احلد الأدنى من املعي�سة 
اأداء هذه اللتزامات املالية الي�سرية على نحو دفعهم يف  الكرمية لهم بعد 
بع�س �حلاالت �إلى �إ�صقاط هذه �اللتز�مات عنهم �إذ� مل يتمكنو� من توفري 
الرا�سدين  اخللفاء  اأن  ذل��ك  اإل��ى  اأ�سف  اأدائ��ه��ا،  ب�سبب  لهم  كرمية  حياة 

وعمالهم التزموا الرفق بهم واإن�سافهم ممن يظلمهم اأو يعتدي عليهم)1(.

3- العدالة يف التعامل املبا�سر مع اأهايل البالد املفتوحة

اأ�سامة  جي�ص  ببعث   [ اهلل  ر�سول  وو�سية  الرا�سدين  اخللفاء  عهد  بداأ 
اإلى ال�سام واإنقاذه قائمة على عاتق اخلليفة من بعده، ويجب عليه الوفاء به 
لرد اعتداء حاكم الروم على امل�سلمني من اأهل ال�سام)2(، وا�ستمرت اخلالفة 
الرا�سدة يف حالة حرب مع اأكرب دولتني يف العامل اآنذاك وهما دولة الفر�ص 
البالد  اأهايل  مع  امل�سلمني  تعامل  كان  الرغم من ذلك  وعلى  الروم،  ودولة 
امل�سلمني  رغبة  على  دليل  خري  وم�سر  وفار�ص  والعراق  ال�سام  يف  املفتوحة 
فر�ست  ���س��رورة  حالة  اإل  هي  ما  احل��رب  واأن  ال�سلم،  حالة  اإق��رار  يف 
عليهم، وما كانوا فيها بادئني بالعدوان، فلقد انتهت هذه احلروب بانت�سار 
امل�سلمني على الفر�ص والروم يف عدة مواقع، ومل ينزع امل�سلمون اإلى التحكم 
اأبقوا على  اأر�سهم منهم، بل  اأو انتزاع  اأهايل تلك البالد،  يف املغلوبني من 
�سموها  مفرو�سة  �سرائب  عليها  وجعلوا  اأهلها،  اأيدي  يف  الزراعية  الأر�ص 

)اخلراج( وهي �سريبة ب�سيطة مل تكلفهم ما ل يطيقون)3(.

يف  الدخول  اآث��رت  فئة  فئتني؛  اإل��ى  املفتوحة  البالد  تلك  اأه��ايل  وانق�سم 

1- ملزيد من التفا�سيل حول تنظيم دفع اجلزية واخلراج، وتعامل الرا�سدين مع اأهل الذمة ووفائهم 
بعهودهم معهم.. ُيْنَظُر: املبحث الثاين بالف�سل الثاين من هذه الدرا�سة.

2- ُيْنَظُر: حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص 50.
3- املرجع ال�سابق، �ص 31.

95



الإ�سالم فكان لهم ما للم�سلمني وعليهم ما على امل�سلمني، وكان عطاوؤهم على 
قدر بالئهم يف الإ�سالم وجهادهم فيه، ومما يروى يف ذلك ق�سة اأبي مو�سى 
يف ح�سار ال�سو�ص، اإذ توجه اإليه �سياه )قائد فار�سي( وع�سرة من الأ�ساورة 
ياأخذون �سروًطا لأنف�سهم على اأن يدخلوا يف الإ�سالم ويقاتلوا معهم العجم 
دون العرب، واإْن قاتلهم العرب منعهم امل�سلمون منهم، وينزلوا حيث �ساءوا، 
ويكونوا فيمن �ساءوا من امل�سلمني، واأن يلحقوا باأ�سراف العطاء، واأن يعقد لهم 
�أمري �ملوؤمنني، وكان من �لطبيعي �أن يرف�س �أبو مو�صى هذه �ل�صروط، وقال 
لهم: "بل لكم ما لنا وعليكم ما علينا"، فلم ير�سوا، فكتب اإلى اأمري املوؤمنني 
عمر بن اخلطاب بذلك، فاأر�سل اإليه اأن اأعطهم ما �ساألوك، فاأ�سلموا و�سهدوا 
معه ح�سار ت�سرت، بيد اأنه مل يَر منهم جًدا اأو نكاية، ف�ساألهم يف ذلك، فاأجابه 
�سياه )قائدهم(: "ل�سنا مثلكم يف هذا الدين ول ب�سائرنا كب�سائركم، لي�ص 
لنا فيكم حرم نحامي عنهم، ومل تلحقنا باأ�سراف العطاء"، فكتب اأبو مو�سى 
بالأمر اإلى عمر، فكتب اإليه "اأن اأحلقهم على قدر البالء يف اأف�سل العطاء 
واأكرث �سيء اأخذه اأحد من العرب"، ففر�ص لهم فكانوا على درجة كبرية من 

البالء وح�سن اجلهاد)1(.

اأهل  اأولهما  ق�سمني،  اإلى  فتنق�سم  املخالفني  فئة  فهي  الثانية  الفئة  اأما 
عهد وتكون دارهم دار عهد، وثانيهما اأهل ذمة تدخل ديارهم �سمن الديار 
يكلفون  ول  اآم��ن،  لهم  يزعج  فال  والأم���ان  الذمة  لهم  ويكون  الإ�سالمية، 
واملحبة  اجل��وار  ح�سن  ولهم  م�ستمر،  اطمئنان  يف  ويكونون  يطيقون،  مال 

الظاهرة)2(.

البالد  اأه��ايل  مع  املبا�سر  امل�سلمني  تعامل  يف  ال��ع��ادل  ال�سلوك  ويت�سح 
املفتوحة من الذميني واملعاهدين من خالل متابعة مناذج من و�سايا اخللفاء 

1- ُيْنَظُر يف ذلك : الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص91-89.
2- ُيراَجُع: حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص 112.
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الرا�سدين وعمالهم يف هذا اجلانب)1(، حيث تدعو هذه الو�سايا اإلى التزام 
العدالة يف التعامل معهم، والرفق بهم والوفاء ب�سروطهم، واإن�سافهم ممن 
العادل من جانب  ال�سلوك  دفع هذا  ولقد  ع��دوان،  اأو  بظلم  لهم  يتعر�سون 
يف  بع�سهم  دخ��ول  اإل��ى  املفتوحة  البالد  اأه��ايل  مع  تعاملهم  يف  امل�سلمني 
واأداء  امل�سلمني  مع  ال�سلح  قبول  الوا�سح يف  اأثره  لذلك  كان  كما  الإ�سالم، 
اجلزية واخلراج، ومن مناذج ذلك اأهل قن�سرين الذين حر�سوا على طلب 
اأكرث  فتحوا  واأنهم  وذمة،  وفاء  "اأ�سحاب  باعتبارهم  امل�سلمني  من  ال�سلح 

البالد بال�سلح والعدل")2(.

ثانًيا: ممار�سة العدالة يف وقت احلرب يف عهد الرا�سدين

لفهم كيف مار�ص امل�سلمون العدالة يف وقت احلرب مع الأعداء يف عهد 
اخلالفة الرا�سدة ينبغي تناول عدة عنا�سر حتدد اأ�سلوب تعاملهم اخلارجي 

وطبيعته وخ�سائ�سه يف زمن احلرب، وهذه العنا�سر هي:

1- دوافع الفتوحات الإ�سالمية يف عهد اخللفاء الرا�سدين

حلروب  امتداًدا  الرا�سدين  اخللفاء  عهد  يف  الإ�سالمية  الفتوحات  كانت 
النبي ]، فات�سمت بالعدالة، ودفع الظلم، ورد العتداء وحترير ال�سعوب 
طغيانهم  من  وحمايتها  والفار�سي  الروماين  ال�ستبداد  ربقة  من  ال�سعيفة 
حيث ل ي�سكت الإ�سالم عن ظلم الأقوياء لل�سعفاء، بل �سرح القراآن الكرمي اأنَّ 
اهلل مين على ال�سعفاء باأ�سباب القوة ليتمكنوا من اإقامة العدل يف الأر�ص)3(، 
الإ�سالمية،  الدعوة  عن  والدفاع  العدوان  لرد  جهاد  ح��روب  اإذن  فهي 
واإزالة ما يحول دون و�سولها للنا�ص، فتاأخذ بذلك �سكل احلروب الدفاعية، 

1- ُيْنَظُر هذه الو�سايا والوقائع يف: الواقدي، فتوح ال�سام، ج�1، �ص84 و85، ج�2، �ص41، 42.
2- ُيراَجُع تفا�سيل ذلك: املرجع ال�سابق، ج�1، �ص65 و66.

3- جاء هذا الت�سريح القراآين يف قوله تعالى: {ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائائەئ  
العالقات  زهرة،  اأبو  حممد  ُيْنَظُر:  املعلومات  من  وملزيد  ،)الق�س�ص:5(،  ەئ  وئ  وئ} 

الدولية يف الإ�سالم، �ص43 و44.
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كما اأنها تاأخذ �سورة احلروب الوقائية ملنع الغدر واخليانة)1(.

لأن  لوبون  الإ�سالمية جو�ستاف  للفتوحات  العادلة  الأغرا�ص  دفعت  ولقد 
يقول يف كتابه "ح�سارة العرب" اإنَّ "الأمم مل تعرف فاحتني مت�ساحمني مثل 

الفاحتني العرب، ول دينا مثل دينهم")2(.

الدعوة  ن�سر  اأن  اإلى  الإ�سالمية  بالفتوحات  املتعلقة  الوقائع  وت�سري جميع 
العدالة  واإقامة  التوحيد،  مبداأ  �ساأن  اإعالء  من  ذلك  يعنيه  الإ�سالمية، مبا 
كانا  والأع��داء،  امل�سلمني  غري  مع  تطبيقها  من  ذلك  يحمله  مبا  الإ�سالمية 
اأو بعبارة اأخرى اإعالء �ساأن  هما الدافعني الأ�سا�سيني للحروب الإ�سالمية، 
والدفاُع  الدعوة وحمايُتها  ن�سُر  امل�ستوى اجلماعي حيث  التوحيد على  مبداأ 
ولقد  الأفراد،  التعامل بني  وتطبيقها على م�ستوى  العدالة  واإقامة  عنها)3(، 
احلقيقة  ه��ذه  واجل��ن��ود،  بل  جيو�سهم،  وق��ادة  ال��را���س��دون  اخللفاء  اأدرك 
ووعوها واآمنوا بها اإمياًنا تاًما، ويوؤكد ذلك كتب اأبي بكر ال�سديق التي بعث 
بالد  وفتح  اجلهاد  اإل��ى  فيها  يدعوهم  مكة  واأه��ل  اليمن  ملوك  اإلى  بها 
اإمنا كان يهدف من وراء هذا اجلهاد حتقيق  اأنه  ت�سري على  اإذ  ال�سام)4(، 
العدالة  واإقامة  ون�سرها  التوحيد  دعوة  �ساأن  اإعالء  هما:  رئي�سيتني  غايتني 
والق�ساء على حكم الطغاة الذين يحكمون تلك البالد، مبا يعنيه ذلك من 
اأنَّ ن�سرة امل�ست�سعفني ورفع الظلم عنهم، واإقامة العدل فيهم كان واحًدا من 

1- ُيْنَظُر يف ذلك: حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص 32.
عبد احلميد �سليمان، احلكومة والق�ساء يف الإ�سالم، �ص 126.

2- ُيراَجُع: جو�ستاف لوبون، ح�سارة العرب، �ص 796-792.
عالقة  عليه  تنبني  الذي  الأ�سا�ص  ويعتربه  الدعوة،  ن�سر  مفهوم  حتليل  يف  الباحثني  اأحد  يتعمق   -3
امل�سلمني بغريهم، ُيراَجُع تفا�سيل ذلك يف: م�سطفى منجود، الأبعاد ال�سيا�سية لالأمن يف الإ�سالم، 

�ص727-719.
وقد   ،[ نبيه حممد  على  واأ�سلي  هو،  اإل  اإله  ل  الذي  اهلل  اأحمد  "اإين  على  الكتب  هذه  ن�ست   -4
عزمت اأْن اأوجهكم اإلى بالد ال�سام لتاأخذوها من اأيدي الكفار والطغاة، فمن عول منكم على اجلهاد 

وال�سدام فليبادر اإلى طاعة امللك العالم"، ُيْنَظُر يف ذلك : الواقدي، فتوح ال�سام، ج�1، �ص 2.
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اأهم دوافع التدخل الإ�سالمي)1(.

فتح  يف  الوليد  بن  خالد  فهذا  اجلند،  �سراة  ت�سرفات  من  ذلك  ويتاأكد 
قائاًل  الإ�سالم  اإلى  الدخول  رف�سهم  من  متعجًبا  اأهلها  ي�ساأل  احلرية 
لهم: ما تنقمون من العدل والإن�ساف، وعندما يختارون دفع اجلزية يقول 
لهم: "تبا لكم، اإنَّ الكفر فالة م�سلة، واأحمق العرب من �سلكها"، ومع ذلك 
يرى اأن العدالة تفر�ص عليه األ يكرههم على �سيء، فيقبل منهم ال�سلح)2(.

ولعل احلوار واملناظرة التي دارت بني خالد بن الوليد وجرجة مقدم ع�سكر 
الروم اأثناء معركة الريموك، فيه من الدللة على اإدراك خالد وجنوده لعدالة 

حروبهم، واأن دافع فتوحاتهم اإقامة العدل ون�سر عقيدة التوحيد.

اإدراك  مدى  على  القاد�سية  يوم  ووقائع  اأح��داث  تدل  ال�سياق،  هذا  ويف 
ا اجلنود،  اخلليفة عمر بن اخلطاب، وقائد اجلي�ص �سعد بن اأبي وقا�ص، واأي�سً
التوحيد،  لواء دعوة  ن�سر  للفر�ص، والتي تنح�سر يف  حلقيقة دوافع قتالهم 
واإقامة العدالة ومنع الظلم عن اأهايل البالد املفتوحة؛ فعلى م�ستوى اخلليفة 
اأبي وقا�ص وخطبه ور�سائله  ل�سعد بن  فاإن حتليل و�سايا عمر بن اخلطاب 
دوافعه يف  اأهم  من  العدل  اإقامة  اأنَّ  توؤكد  التي  ال��دللت  من  الكثري  حتمل 
اإلى  ركون  دون  النا�ص،  بني  وامل�ساواة  بالعدل  قائده  فيو�سي  الفر�ص،  حرب 
ن�سب اأو ح�سب مهما علت مكانته وارتفعت، مو�سًحا له اأن اخلال�ص والنجاة 

يف هذه احلروب ل يكون اإل بالتزام احلق والعدل واخلري وخ�سية اهلل.

والهني  وال�سخاء  احلياء  منها  وتبا�سري  اإمارات  اخلليفة  عند  وللعدل 
الذي  والعتبار  العدل،  مفتاح  يعتربه  ال��ذي  والزهد  والرحمة،  واللني 
بالعدل  احلكم  اأنَّ  يت�سح  وهكذا  ومدخله،  العدل  ب��اب  ميثل  اأن��ه  ي��رى 
فاعليته  واأ�سا�ص �سدقه وحتقيق  الإ�سالمي،  اأحد غايات اجلهاد  واإقامته 

1- ُيراَجُع: م�سطفى منجود، مرجع �سابق، �ص796-792.
2- ُيراَجُع يف ذلك : الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�3، �ص361 و362.
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بن اخلطاب)1(. ت�سور اخلليفة عمر  يف 

واإذا ما انتقلنا من م�ستوى اإدراك القيادة اإلى م�ستوى اإدراك اجلنود لدوافع 
الفتوحات �سيالحظ اأنهما يلتقيان ول يختلفان يف ذلك، وتوحي املناظرات 
التي قام بها بع�ص جنود امل�سلمني يف القاد�سية)2(، مع كل من يزدجرد ملك 
الفر�ص، وقائد جي�سه ر�ستم عندما اأوفدوا اإليهما كر�سل من قبل قائد جي�ص 
امل�سلمني بناء على طلبهما وا�ستجابة له- مبدى وعيهم واإميانهم التام بتلك 

الدوافع، حيث اأكدوا عليها وتطابقت اآراوؤهم ب�ساأنها.

2- قواعد التعامل مع الأطراف املحاربة اأثناء القتال:

كانت احلروب الإ�سالمية حروًبا لأغرا�ص عادلة، وحتكمها مبادئ الإ�سالم 
القتال،  العدو حتى يف فرتة  التعامل مع  بالعدالة يف  وات�سمت  الدوام،  على 
ولذلك مل يعرف هذا التعامل البدء بالعدوان اأو الغدر يف القتال)3(، اأو عدم 
الوفاء بعهود الأمان ولو جاءت من عبد م�سلم يقاتل يف جي�ص امل�سلمني، كما 
اأنها مل تعرف التدمري ول التخريب، ول يباح فيها اإل قتال من يحمل ال�سالح 
اأو ي�سارك براأيه يف احلرب، ول مُيثل امل�سلمون فيها بقتلى الأعداء ولو من 

باب املعاملة باملثل، ول يعذب اأ�سرى احلرب احرتاًما لكرامتهم الإن�سانية.

الأعداء  مع  الرا�سدين  عهد  يف  امل�سلمني  تعامل  حم�سلة  هي  القيم  هذه 
تعاملهم  واأ�س�ص  قواعد  وهي حتدد، يف جمموعها،  القتال،  اأثناء  املحاربني 

1- ... ُيراَجُع يف ذلك : الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�3، �ص 485، 590، 591، ابن كثري، البداية 
والنهاية، ج�7، �ص 36.

2- من مناذج هذه املناظرات ما قاله النعمان بن مقرن اأحد جنود القاد�سية، يف خطبة طويلة يف 
حديثه مع يزدجرد" ... ثم اأمرنا ] اأن نبداأ مبن يلينا من الأمم فندعوهم اإلى الإن�ساف، فنحن 
هو  ال�سر  من  فاأمر  اأبيتم  فاإْن  كله،  الَقِبيَح  َح  َوَقبَّ احل�سَن  َن  َح�سَّ دين  وهو  ديننا،  اإلى  ندعوكم 
 ،3 ج� وامللوك  الر�سل  تاريخ  الطربي،  يف:  ذلك  تفا�سيل  ُيراَجُع  منه...  �سر  اآخر  من  اأهون 
524، ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص38-43، ابن الأثري، الكامل يف  -520  ،500 -498 ���ص

التاريخ، ج�2، �ص324-315.
ج�1،  الكبري،  ال�سري  ال�سيباين،  يف:  احلرب  يف  والغدر  اخلدعة  بني  الفرق  تفا�سيل  يراجع   -3

�ص122-119.
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مع الأطراف املحاربة غري امل�سلمة، حيث يظهر تعاماًل عادًل من�سًفا ل يقف 
عند حدود املعاملة باملثل وهي درجة من درجات العدالة، بل يت�سامى لي�سل 
الإن�سانية،  الكرامة  واحرتام  والرفق  والعفو  الغدر  وعدم  الوفاء  حدود  اإلى 

وميكن ا�ستعرا�ص هذه القواعد كما يلي:

اأ – عدم البدء بالعدوان قبل الدعوة اإلى الإ�سالم:

اأن  �سك  ول  الإ�سالم؛  اإل��ى  دعوتهم  قبل  بالقتال  املحاربني  بدء  يجوز  ل 
ما عرف عن �سلوك قادة جيو�ص امل�سلمني يف فتوحات الفر�ص والروم يدل 
بني  يخريونهم  كانوا  حيث  معهم،  بالعدوان  يبداأوا  مل  اأنهم  بو�سوح على 
البدائل،  هذه  لتدبر  اأيام  ثالثة  وميهلونهم  القتال،  اأو  اجلزية  اأو  الإ�سالم 
فاإن رف�سوا الإ�سالم واجلزية، واختاروا القتال مل يبداأوهم اإل اإذا بداأوا هم 
بالعدوان والقتال، ويظهر ذلك يف قول اأحد الن�سارى ملا جت�س�ص على جي�ص 
قال:  مما  فكان  امل�سلمني،  له  ي�سف  لقائده  وعاد  بالريموك  امل�سلمني 

تاأخروا عن قتالكم اإل ليكون البغي منكم اإذا بداأمتوهم")1(. "وما 
ب- ت�سييق دائرة احلرب وح�سرها يف فئة املقاتلني واأماكن القتال

اأ�سلوب تعامل اخللفاء الرا�سدين  اإذا كان هذا العن�سر يحدد جانًبا من 
ا يلقي ال�سوء على قواعد  اأي�سً مع الأعداء املحاربني يف وقت احلرب، فاإنه 
اأهل احلرب، وتبني و�سايا اخللفاء  تعاملهم املن�سف مع غري املقاتلني من 
الرا�سدين لقادة جيو�سهم هذا الأمر بو�سوح، ومن اأ�سهر هذه الو�سايا و�سية 
اأبي �سفيان ملا بعثه على اأحد اجليو�ص املتجهة  اأبي بكر ال�سديق ليزيد بن 
لل�سام، اإذ جاء يف هذه الو�سية: "اإذا �سرت فال ت�سيق على نف�سك ول على 
اأ�سحابك يف م�سريك، ول تغ�سب على قومك ول على اأ�سحابك، و�ساورهم 
قوم  اأفلح  ل  فاإنه  واجلور،  الظلم  عن  وباعد  العدل  وا�ستعمل  الأمر،  يف 
ظلموا، ول ن�سروا على عدوهم، واإذا لقيتم القوم فال تولوهم الأدبار، ومن 

1- ُيْنَظُر: الواقدي، فتوح ال�سام، ج�1، �ص 123.
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تولهم يومئذ دبره اإل متحرًفا لقتال اأو متحيًزا اإلى فئة فقد باء بغ�سب من 
اهلل، وماأواه جهنم وبئ�ص امل�سري، واإذا ن�سرمت على عدوكم فال تقتلوا ولًدا 
ول�سيًخا ول اإمراأة ول طفاًل، ول تعقروا بهيمة اإل بهيمة املاأكول، ول تغدروا 
ال�سوامع  يف  قوم  على  و�ستمرون  �ساحلتم،  اإذا  تنق�سوا  ول  عاهدمت،  اإذا 

رهبانا يزعمون اأنهم ترهبوا يف اهلل فدعوهم، ول تهدموا �سوامعهم")1(.

وحتمل هذه الو�سية عدة دللت تتعلق بقواعد التعامل مع الأعداء يف وقت 
لل�سك،  جماًل  يدع  ل  مبا  وتوحي،  ونطاقها،  احلرب  دائرة  وحدود  احلرب 
اأن التعامل مع العدو بالقتال ل يكون اإل يف �ساحة القتال وحدها، ومع من 
يحملون ال�سالح فقط؛ لأن قواعد العدالة جتعل من احلرب حالة �سرورة يف 
التقاليد الإ�سالمية، فر�سها رف�ص العدو اإتاحة الفر�سة للدعوة الإ�سالمية 
اأن تنطلق من خالل الإقناع والقتناع، اأي اعرتا�ص �سبيل مبداأ التوحيد، 
اأو العتداء على املوحدين امل�سلمني، اأو منع العدالة الإ�سالمية من اأن تطبق 
الطبيعي  وبغيهم)2(، ومن  امل�ستبدين  يعانون وطاأة ظلم احلكام  على قوم 
األ يتو�سع يف احلرب كحالة �سرورة، فال قتال اإذن اإل يف �ساحة املعركة، 

ول عدوان اإل على من يعتدون دون �سواهم.

وعودة اإلى و�سية اأبي بكر ال�سابقة وغريها من و�سايا اخللفاء الرا�سدين 
�ص عدة اأ�س�ص وقواعد انتهجها اخللفاء الرا�سدون  يف هذا ال�ساأن: ميكننا تلمُّ

يف التعامل مع غري املقاتلني من اأهل احلرب، واأهم هذه القواعد:

لأنه  احل��رب؛  اأه��ل  من  وال�سيوخ  وال�سبيان  الن�ساء  قتل  ينبغي  ل   -
�ساركت  فاإن  احل��رب،  يف  ت�سارك  ول  تقاتل  ل  الفئات  هذه  اأن  يفرت�ص 

فيها براأي اأو مبا�سرة فال باأ�ص يف قتالهم)3(. 
1- ُيْنَظُر هذه الو�سية باأكرث من رواية يف: امل�سعودي، مروج الذهب، ج�1، �ص 595، الواقدي، فتوح 
ال�سام، ج�1، �ص 4، الإمام مالك، املوطاأ، ج�1، �ص 365، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�1، �ص 116، 

وُيراَجُع ن�سها وحتليل دللتها املختلفة با�ستفا�سة يف: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�1، �ص45-39.
2- حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص49 و50.

3- ُيْنَظُر: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�1، �ص 42، ج�4، �ص 1415، 1416، حممد اأبو زهرة، العالقات 
الدولية يف الإ�سالم، �ص98 و99.
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ي�سيحون يف اجلبال ل يخالطون  ال�سوامع ومن  اأ�سحاب  قتل  - ل يجوز 
النا�ص طاملا مل يقاتلوا، فاإْن با�سروا القتال اأو �ساركوا فيه براأي اأو ن�سيحة 
وجب قتالهم اإعماًل للقاعدة العامة يف هذا ال�سدد، وهي "يقتل من يقاتل 

دون من ل يقاتل")1(.

- ل يجب قتل الع�سفاء وهم العمال الذين ي�ستاأجرون للعمل ول يحاربون 
يف  ب��ل  املقاتلني،  فئة  يف  يدخلون  ل  لأن��ه��م  عمل؛  احل��رب  يف  لهم  ولي�ص 
حكامهم  ظلم  م��ن  واإن��ق��اذه��م  اإن�سافهم  يجب  ال��ذي��ن  امل�ست�سعفني  فئة 

امل�ستبدين)2(.

ف�ساد،  ذلك  لأنَّ  احل��رب؛  دار  يف  تخريب  باأعمال  القيام  يجوز  ل   -
النخيل  حرق  اأو  املثمر  ال�سجر  عقر  حرم  وبالتايل  الف�ساد،  يحب  ل  واهلل 
اأو تقطيع الكروم اإل ما يحول منها بني امل�سلمني وك�سر �سوكة عدوهم، فاإنَّ 
عقر  يحل  ل  وكذلك  فقط،  احلالة  القطع يف هذه  احلربية متلي  ال�سرورة 

احليوانات اإل لأكلها)3(.

ج- عدم جواز التمثيل بقتلى الأعداء:

بلغت املعاملة احل�سنة العادلة من قبل امل�سلمني مداها يف وقت احلرب يف 
�سلوكهم مع ال�سعفاء من النا�ص ورفقهم يف التعامل معهم واحرتامهم لكرامة 
الإن�سان لدرجة اأنهم يرف�سون ب�سدة التمثيل باأعداء امل�سلمني الذين يظفر 
بهم، ولو مثلوا هم بقتلى امل�سلمني، حيث اإنَّه ل يجوز التمثيل بقتلى الأعداء 

1- ملزيد من املعلومات ُيراَجُع: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�1، �ص41، 42، ج�4، �ص1429 و1430، 
حممد اأبو زهرة، مرجع �سابق، �ص97 و98.

2- ُيْنَظُر: حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص 99.
3- ُيراَجُع يف ذلك : ال�سيباين، مرجع �سابق، ج�1، �ص43 و44. ويف هذه امل�سالة: يفند حممد اأبو زهرة 
اآراء الفقهاء ب�ساأنها، ثم ينتهي على اأن الأ�سل هو عدم قطع ال�سجر وهدم البناء يف دار احلرب، ولكن 

يجوز ذلك كا�ستثناء ل يجب التو�سع فيه اإذا فر�سته �سرورة حربية ل منا�ص منها.
ُيْنَظُر: حممد اأبو زهرة، مرجع �سابق، �ص102-99.
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باأي حال من الأحوال، يدل على ذلك ما يروى من اأنَّ اأبا بكر ال�سديق كتب 
لأحد عماله ين�سحه فقال له: "اإياك واملثلة يف النا�ص، فاإنها ماأثم ومنفرة 

اإل يف ق�سا�ص")1(. 

بطريق  براأ�ص  بن ح�سنة  و�سرحبيل  العا�ص  بن  اإليه عمرو  يبعث  وعندما 
له  قال  وملا  تكراره،  اإلى عدم  وينبه  ب�سدة،  الفعل  "يناق" ينكر هذا  ال�سام 
عقبة بن عامر، مربًرا هذا العمل: "يا خليفة ر�سول اهلل، اإنهم ي�سنعون ذلك 
بنا"، يرف�ص اأبو بكر على الفور مبداأ املعاملة باملثل يف ذلك، ويقول م�سرًيا 
اإلى جنده، "اأي�ستنون بفار�ص والروم؟ ل يحمل اإيّل راأ�ص، واإمنا يكفي الكتاب 

واخلرب")2(.

الرا�سدين  اخللفاء  عهد  يف  نعرف  مل  اأننا  ال�سدد،  هذا  يف  يذكر  ومما 
�سابقة اأخرى غري اآنفة الذكر فيما يتعلق بالتمثيل باأعداء امل�سلمني، مما يدل 
على اأنها كانت حالة فردية ا�ستثنائية ل يقا�ص عليها اأو يتو�سع فيها، وقد فعلها 
قادة اجلي�ص من مدخل مبداأ املعاملة باملثل، فاإذا باخلليفة يرف�ص تطبيق هذا 
املبداأ يف تلك احلالة، ويدعو اإلى الرفق واحرتام كرامة الإن�سان، وعليه اكتفى 
 القادة يف كل الفتوحات الإ�سالمية اأيام الرا�سدين بالكتاب واخلرب كما ن�سح 

اأبو بكر ال�سديق واأ�سار.

3- التي�سري يف وقت احلرب واحرتام كرامة الإن�سان وم�ساعره فيها:

اإنَّ هذا اجلانب من ال�سلوك الإ�سالمي ل يقف يف حقيقة الأمر عند حدود 
مرتبة  اإل��ى  يتخطاها  بل  فقط،  احل��رب  حالة  يف  العدالة  ممار�سة  دائ��رة 
مًعا،  والإح�سان  العدل  اأنه يجمع بني  اأي  الأعداء،  اإلى  الإح�سان  اأ�سمى هي 
ومن مظاهر ذلك، ومما يعد من �سبيل التي�سري يف احلرب واحرتام كرامة 

1- ُيْنَظُر: د. حممد حميد اهلل، جمموعة الوثائق ال�سيا�سية، �ص 359.
2- ُيراَجُع هذه الواقعة يف: د. حممد حميد اهلل، مرجع �سابق، �ص 389، د. م�سطفى اأبو زيد فهمي، 
ُيْنَظُر:  املثلة من عدمه  العلماء يف جواز  واآراء  الواقعة  وحول هذه   .96 الإ�سالم، �ص  فن احلكم يف 

ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�1، �ص110، 111.
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التقيا  اإذا  امل�سرك  اأباه  يقتل  اأْن  للم�سلم  ينبغي  اأنه ل  الإن�سان وم�ساعره، 
لقوله  وامتثاًل  عليه،  وتي�سرًيا  مل�ساعره  احرتاًما  القتال)1(،  �ساحة  يف 

تعالى: {ڳ  ڳ  ڳ  ڳ} )2(.

ا النهي عن  ومن مظاهر التي�سري واحرتام كرامة الإن�سان يف احلرب اأي�سً
�سدة  ب�سبب  املقاومة  اإذا عجزوا عن  قتلهم  ي�سوغ  ل  كما  تعذيب اجلرحى، 
اجلرح، بل يبقى املقاتل اجلريح يف هذه احلالة ويداوى حتى يوؤ�سر اأو يفدى 
اأو مين عليه باإطالق �سراحه، وقد فعل ذلك ر�سول اهلل ]، ونهى عن تعذيب 

اجلرحى، واقتدى اخللفاء الرا�سدون به يف حروبهم)3(.

ا م�ساألة التعامل مع اأ�سرى احلرب، حيث التزم  ويدخل يف هذا ال�سياق اأي�سً
"ا�ستو�سوا   [ اهلل  ر�سول  بو�سية  معهم  تعاملهم  يف  الرا�سدون  اخللفاء 
ذلك  لكون  بهم  والرفق  الأ�سرى  اإك��رام  على  فحر�سوا  خرًيا"،  بالأ�ساري 
 ،)4({ ٹ    ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ    {ٺ   املوؤمنني  �سفقات  من 
وعليه كانت معاملتهم لالأ�سرى معاملة من�سفة عادلة حفاًظا على الكرامة 
اإعماًل  ال�سرتقاق  هو  الأ�سرى  مع  لتعاملهم  م�ستوى  اأدنى  وكان  الإن�سانية، 
ملبداأ املعاملة باملثل، حيث كان الأعداء ي�سرتقون اأ�سرى امل�سلمني، فكان من 
ال�سروري اأن ي�سرتق امل�سلمون اأ�سراهم، ومعروف اأن مبداأ املعاملة باملثل من 
ا واأن القراآن الكرمي يف  املفاهيم املرتبطة اأو التابعة ملبداأ العدالة، خ�سو�سً
هذه احلالة مل مينع الرق �سراحة واإن كان اأميل اإلى املنع، كما اأن ر�سول اهلل 

] مل يقره ومل مينعه)5(.
اإعمال  عند  اأ�سرى احلرب  مع  الرا�سدين  اخللفاء  تعامل  يقف حدود  ول 

1- ُيْنَظُر: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�4، �ص 1433.
2- لقمان: 15.

3- ُيراَجُع: حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص 106.
4- الإن�سان: 8.

5- ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف: حممد اأبو زهرة، مرجع �سابق، �ص 116.
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الراأفة والرفق بهم، ويظهر ذلك  اإلى  باملثل، بل تخطى ذلك  املعاملة  مبداأ 
يف معاملتهم لهم معاملة طيبة، فال يوؤذون اأو مينعون من الأكل، ول يجوز اأن 
يقتل اجلندي امل�سلم اأ�سريه بل ي�سلمه اإلى قائده الذي يتولى بدوره ت�سليمه 
للخليفة ليتخذ قراره يف اأمره، كما ل يجوز التفريق يف الأ�سرى بني الوالدة 

وولدها اأو الوالد وولده اأو الأخ واأخيه)1(.

املن  هما:  اأمرين  بني  خمري  فهو  اخلليفة،  اإل��ى  الأ�سرى  ير�سل  وعندما 
گ   گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  {ڈ  ال��ف��داء  اأو 
گ})2(؛ اأما الفداء في�ستوي فيه الفداء باملال اأو تبادل الأ�سرى باأ�سرى 
�سراحهم  باإطالق  فيكون  امل��ن  واأم��ا  باملثل)3(،  املعاملة  ب��اب  من  امل�سلمني 
وال�سفح عنهم اإذا كانوا ل مال لهم اأو كان ثمة م�سلحة لالإ�سالم وامل�سلمني 
ا يخلى �سبيل الأ�سري اإذا ادعى اأنه م�سلم وثبت  يف اإطالق �سراحهم)4(، واأي�سً
اإ�سالمه، كما ل يحل قتله اإذا طلب اأن يعرف تعاليم الإ�سالم حتى ي�سلم، اإذ 

تكون دعوته لالإ�سالم اأولى من قتله)5(.

1- ملزيد من املعلومات حول مظاهر الراأفة باأ�سرى احلرب ُيراَجُع: د. حممد راأفت عثمان، احلقوق 
والواجبات والعالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص139-136.

2- حممد: 4.
3- ملزيد من التفا�سيل ُيْنَظُر: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�4، �ص1587 و1593 و1669.

اأبو زهرة، العالقات الدولية يف  ُيْنَظُر يف ذلك : املرجع ال�سابق، ج�4، ���ص1148-1153. حممد   -4
الإ�سالم،  يف  الدولية  والعالقات  والواجبات  احلقوق  عثمان،  راأف��ت  حممد  د.   .115 �ص  الإ�سالم، 

�ص143-139.
5- ُيراَجُع: ال�سيباين، مرجع �سابق، ج�2، �ص513 و514.
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 الف�صل الثاين
التعامل ال�صيا�صي وممار�صة لعدالة 
على م�صتوى العالقة بني احلاكم 

واملحكوم





متهيد:

ت�سمل درا�سة هذا الف�سل عدة عنا�سر جنملها يف خم�سة:

هذه  ومتابعة  عام  بوجه  الرعية  مع  التعامل  يف  العدالة  ممار�سة  اأولها: 
املمار�سة وتقاليدها لتحديد مدى تطبيق العدل من قبل اخللفاء الرا�سدين 

يف تعامالتهم املتعددة مع كل الفئات التي يتكون منها املجتمع الإ�سالمي.

مع  اندجموا  الذين  الذمة  اأه��ل  مع  التعامل  يف  العدالة  ثانيها:ممار�سة 
املجتمع الإ�سالمي، و�سكلوا جزًءا ل يتجزاأ منه.

وخا�سته،  اأهله  ومع  نف�سه  مع  اخلليفة  تعامل  يف  العدالة  ثالثها:ممار�سة 
وذوي  النف�ص  مع  العدالة  اإعمال  اإل��ى  بو�سوح  ي�سري  ذلك  اأن  اعتبار  على 
القربى قبل تطبيقها على الرعية، وما يولده ذلك من ثقة واحرتام متبادل 

بني الراعي ورعيته.

رابعها:التعامل مع مال امل�سلمني، وتطبيق العدالة يف جبايته وحت�سيله ويف 
اإنفاقه وتوزيعه.

اإجراءات  وتو�سيح  الرا�سدين  اخللفاء  عهد  يف  العدالة  مرفق  خام�سها: 
التقا�سي والإثبات ورد املظامل والقواعد والتقاليد التي اأر�سيت يف عهدهم 

يف هذا ال�ساأن.

ال�سيا�سي  التعامل  اأ�س�ص  اخلم�سة  العنا�سر  هذه  حتدد  اأن  الطبيعي  ومن 
العدالة  وتطبيق  الوا�سع  واملحكوم مبعناه  احلاكم  بني  العالقة  م�ستوى  على 
على هذا امل�ستوى، على اعتبار اأن عالقة احلاكم باملحكوم هي ال�سفة التي 
�الأخ���رى)1(،  �الإن�صانية  �لن�صاطات  من  غريه  عن  �ل�صيا�صي  �لن�صاط  متيز 
وعلى ذلك، �سيحاول هذا الف�سل فهم حقيقة هذه العالقة يف عهد اخللفاء 

1- ُيْنَظُر:
robert Dahl، Modern Political Analysis، Foundations of Modern Political Science Series، 
New Jersey، Englewood Cliffs، 1963، P. 5.
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ذلك  ويفر�ص  الذكر،  اآنفة  اخلم�سة  العنا�سر  درا�سة  خالل  من  الرا�سدين 
تق�سيم هذا الف�سل اإلى خم�سة مباحث، يتناول كل مبحث عن�سًرا من هذه 

العنا�سر على النحو التايل:

املبحث الأول: ممار�سة العدالة يف التعامل مع الرعية.

املبحث الثاين: التعامل مع الأقليات غري امل�سلة "اأهل الذمة".

املبحث الثالث: ممار�سة العدالة يف تعامل اخللفاء مع اأهليهم وذواتهم.

املبحث الرابع: التعامل مع مال امل�سلمني "العدالة التوزيعية".

املبحث اخلام�ص: تنظيم موؤ�س�سة العدالة يف عهد الرا�سدين.
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 املبحث الأول

ممار�سة العدالة يف التعامل مع الرعية

الرا�سدين؟  اأيام اخللفاء  التعامل بني احلاكم والرعية يف  ما هي طبيعة 
وعلى  الرعية  �سائر  دون  معينة  فئة  ميز  اأم  الرعية  على  اخلليفة  امتاز  هل 
ح�سابها، وما هو املعيار الذي اعتمد عليه اخللفاء الرا�سدون يف تعاملهم مع 
معار�سيهم من الرعية؟ ت�ساوؤل يفر�ص نف�سه، والإجابة عليه، رغم �سعوبتها، 
تعطي �سورة متكاملة حلقيقة واأبعاد التعامل بني الراعي والرعية يف ع�سر 

اخللفاء الرا�سدين.

وبداية، ميكن القول اإنَّ معيار احلكم بالعدل كان املعيار الأ�سا�سي والوحيد 
الذي بنيت عليه قواعد التعامل بني الراعي والرعية يف عهد الرا�سدين دون 
ا�ستثناء، وقد يبدو هذا القول، لأول وهلة، مبالًغا فيه، بيد اأن الوقوف على 
الوقائع والت�سرفات التي تكون يف جمموعها وتراكمها ال�سلوك العام للتعامل 
والت�سرفات،  الوقائع  الرا�سدين، وحماولة حتليل هذه  ال�سيا�سي على عهد 
على نحو ميكن معه حتديد طبيعة التعامل على م�ستوى العالقة بني الراعي 

والرعية يف هذا العهد، فاإنَّ ذلك يبني بجالء �سدق هذا القول و�سوابه.

اأ�سلوب  �سكلت  التي  والأح���داث  الوقائع  ل�سخامة  نظًرا  الطبيعي،  ومن 
التعامل بني اخللفاء والرعية، اأن يعتمد على جمموعة متنوعة منها وا�ستنتاج 
الت�سرفات  واأحداثها وطبيعة  بوقائعها  التجربة  اأر�ستها هذه  التي  التقاليد 
اأن  توؤكد يف جمموعها كيف  الوقائع والأح��داث، والتي  التي تولدت مع هذه 
العدل، بل وعانوا كثرًيا  التزموا  الرا�سدين يف تعاملهم مع الرعية  اخللفاء 
اأجل تر�سيخ هذا الأ�سا�ص كمعيار لتعاملهم مع الرعية، وتعامل الرعية  من 

معهم.
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اأوًل: تهيئة البيئة لإعمال مبداأ العدالة يف تعامل الرعية مع الراعي.

وفق مبداأ  للعمل  بهم  املحيطة  البيئة  تهيئة  اإلى  الرا�سدون  �سعى اخللفاء 
العدالة، فكانت حماولتهم امل�ستمرة لأن تكون املبادرة من الرعية اأنف�سهم، 
ناحية،  من  منقو�سة  غري  كاملة  بها  ويتم�سكون  حقوقهم  على  فيحافظون 
املمار�سة  عملية  تتوازن  حتى  اأخ��رى،  ناحية  من  باأمانة  واجباتهم  وي��وؤدون 

ال�سيا�سية ويحافظ املجتمع على متا�سكه وفاعليته.

وترتيًبا على ذلك، حر�ص اخللفاء على دفع الرعية لقول احلق ومواجهتهم 
به باعتبار اأن ذلك واجب عليهم من منطلق تقدمي الن�سيحة للحاكم كحق 
لو  اأراأيتم  النا�ص:  ي�ساأل  عندما  اخلطاب،  بن  عمر  ي�سر  ولذلك  عليهم،  له 
ترخ�ست يف بع�ص الأمور ما كنتم فاعلني، فيجيبه ب�سر ابن �سعد: لو فعلت 
ا  اأي�سً اإذن)1(،  اأنتم   .. اإذن  اأنتم  لهم:  فيقول  القدح،  تقومي  لقومناك  ذلك 
عندما يخطب يوًما فيقول "ماذا تقولون لو اأين ملت براأ�سي نحو الدنيا كذا؟ 
وميل راأ�سه، فقام اإليه رجل ف�سل �سيفه وقال: اأجل كنا نقول بال�سيف كذا، 
واأ�سار اإلى قطعه، فقال عمر: اإياي تعني بقولك ، اأجابه الرجل: نعم، اإياك 

اأعني، فقال: "احلمد هلل الذي جعل يف رعيتي من اإذا تعوجت قومني")2(.

ويدفع عمر الرعية دفًعا للوقوف يف وجه احلاكم الظامل لدرجة اأنه يبيح 
واإياكم يف  اأين  يوًما فقال: لوددت  لرعيته قتل اخلليفة الظامل، فقد خطب 
رجاًل  يولوا  اأن  يعجز  فلن  وغرًبا،  �سرًقا  بنا  فتذهب  البحر  جلة  يف  �سفينة 
منهم، فاإن ا�ستقام اتبعوه، واإن جنف قتلوه، فقال طلحة: وما عليك لو قلت 

واإن تعوج عزلوه، قال عمر: ل، القتل اأنكل ملن بعده")3(.

1- ُيْنَظُر: املودودي، احلكومة الإ�سالمية، �ص 218، الكاندهلوي، حياة ال�سحابة، ج�2، �ص 67.
�سابق،  الكاندهلوي، مرجع  الأول، �ص 201،  الق�سم  ج�3،  الكربى،  الطبقات  �سعد،  ابن  ُيراَجُع:   -2

نف�ص ال�سفحة.
3- ُيْنَظُر يف ذلك : ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 32.
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حقوقها  الرعية  فتدرك  ثمارها  التهيئة  هذه  توؤتي  اأن  الطبيعي  ومن 
ول تبايل �سيًئا يف �سبيل احل�سول عليها، وتعرف اأنها ما التزمت بواجباتها 
جتاه احلاكم واملجتمع، فاإن على احلاكم اأن يوؤدي اإليها حقوقها كاملة، فاإن 
مل يفعل فقد ظلمهم، وعليهم اأن ياأخذوه بعيًدا عن دائرة الظلم باحل�سنى 

اأو القوة.

التي تدل على ذلك عديدة، ومما يذكر منها ما يرويه زيد بن  والوقائع 
كنا  اإذا  اإلى حرة حتى  بن اخلطاب  "خرجنا مع عمر  قال:  اأبيه  اأ�سلم عن 
اأرى هاهنا ركًبا  اإين  اأ�سلم  يا  اإذا نار فقال:  ب�سرار )اأماكن حول املدينة( 
قد �سربهم الليل والربد، انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم فاإذا 
فقال  ي�سخبون،  و�سبيانها  نار،  على  من�سوب  وقدر  �سبيان  ومعها  باإمراأة 
– وكره اأن يقول يا اأ�سحاب النار  عمر: ال�سالم عليكم يا اأ�سحاب ال�سوء 
منها  فدنا  َدْع،  اأو  بخري  اْدُن  قالت:  اأاأدن��و؟  قال:  ال�سالم،  وعليكم  فقالت: 
ال�سبية  هوؤلء  بال  وما  قال:  والربد،  الليل  قالت: �سربنا  بالكم؟  ما  وقال: 
يت�ساغون؟ قالت: اجلوع، قال: واأي �سيء يف هذا القدر؟ قالت: ما اأ�سكتهم 
به حتى يناموا، واهلل بيننا وبني عمر، قال: اأي رحمك اهلل وما يدري عمر 
وقال:  اأ�سلم(  على  )اأي  علّي  فاأقبل  عنا،  ويغفل  اأمرنا  يتولى  قالت:  بكم؟، 
فاأخرج عدل من دقيق  الدقيق،  دار  اأتينا  نهرول حتى  بنا، فخرجنا  انطلق 
اأنت  قال:  اأحمله عنك،  اأنا  اأ�سلم:  قال  اأحمله علّي،  وقال:  وكبة من �سحم، 
حتمل وزري يوم القيامة ل اأم لك، فحملته عليه، فانطلق وانطلقت معه اإليها 
نهرول، فاألقى ذلك عندها، واأخرج من الدقيق �سيًئا، فجعل يقول لها ذري 
علّي واأنا اأحرك لك وجعل ينفخ حتت القدر، ثم اأنزلها فقال: اأبغني �سيًئا، 
لهم،  اأ�سطح  واأنا  اأطعميهم  لها:  يقول  فجعل  فيها،  فاأفرغ  ب�سحفة  فاأتته 
يزل حتى �سبعوا، وترك عندها ف�سل ذلك، وقام واأ�سلم معه، فجعلت  فلم 
تقول: جزاك اهلل خرًيا، كنت بهذا الأمر اأولى من اأمري املوؤمنني، فقال لها: 
اإن �ساء اهلل، ثم تنحى  املوؤمنني وجدتني هناك  اأمري  اإذ جئت  قويل خرًيا، 
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هذا؟  غري  �ساأن  لك  اأ�سلم:  فقال  ا،  مرب�سً فرب�ص  ا�ستقلها  ثم  عنها  ناحية 
فلم يكلمه حتى راأى ال�سبية ي�سطرعون ثم ناموا وهداأوا، فقال: يا اأ�سلم اإنَّ 

اجلوع اأ�سهرهم واأبكاهم فاأحببت األ اأن�سرف حتى راأيت ما راأيت)1(.

يف  و�سوًحا  الجتماعية  العدالة  مفاهيم  تزيد  الواقعة  هذه  اأن  مراء  ول 
جتربة عمر، فالأعرابية تعرف اأن لها حقوًقا جتاه عمر، وت�سعى لت�سهد عدل 
عمر، وتاأخذ ن�سيبها وحقها من هذا العدل، وهي عندما ينام اأولدها اجلياع 
على �سوت ح�سوات يغلي بها املاء تنتظر حتى ي�سلها حقها من عدالة عمر، 
وتعد ذلك تق�سرًيا منه يف حقها وحق اأولدها، وبعبارة اأخرى تو�سح لنا هذه 
الواقعة دور احلاكم يف جمال التطبيق العملي لإجراءات العدالة، كما تلقي 
ال�سوء – يف ذات الوقت – على موقف الرعية جتاهه وهم يعي�سون جتربته 
التكافل  �سور  من  مثالية  �سورة  بذلك  فتقدم  ال�ساملة،  العدالة  جمال  يف 

الجتماعي كما عرفته املمار�سة ال�سيا�سية على عهد الرا�سدين)2(.

واإذا كانت جتربة عمر متثل الع�سر الذهبي ملمار�سة العدالة يف التعامل مع 
الرعية ودفع الرعية للمطالبة بحقوقهم وم�ساعدة احلاكم يف اأدائها اإليهم، 
فاإنَّ جتربة عثمان ر�سي اهلل عنه تعد امتداًدا �سادًقا للتجربة العمرية يف 
ذلك، وقد كان تهيئة املجتمع لإعمال مبداأ العدالة يف تعامل الرعية مع احلاكم 
يقبلوا  مل  لذلك  ذروته؛  بلغ  قد  وواجباتهم  بحقوقهم  مت�سكهم  حيث  من 
من عثمان اأن يخالف ما فعله عمر ولو كان يف ذلك جمتهًدا وغري خمالف 
للعدالة وقواعدها، فثاروا على بع�ص عماله، وانتهى الأمر با�ست�سهاده على 
الرغم من اأنه مل يخالف قواعد العدالة يف عمومياتها، بيد اأن ن�سبية املبداأ 
املجتمع  �سيا�سي بطبيعة  يتطلبه ذلك من مرونة ووعي  – مبا  املمار�سة  يف 
وتركيبه الجتماعي، واإعمال العدل مبا يتم�سى مع ذلك ومع �سمان ح�سن 

1- ُيْنَظُر هذه الواقعة يف: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 205 و206، ابن الأثري، الكامل يف 
التاريخ، ج�3، �ص 30 و31، ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص 136.

2- ُيْنَظُر: حممد عبد الرحمن عبد اللطيف، عمر بن اخلطاب واملعادلة الإن�سانية، �ص 165-163.
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بع�ص  لدى  ولد   – اخلطاب  بن  عمر  يعمل  كان  كما  وان�سيابه  العمل  �سري 
ذلك  ويف  اخللل،  وك�سف  النقد  ب�سرورة  اإح�سا�ًسا  الإ�سالمي  املجتمع  فئات 
دللة قوية على احلر�ص امل�سرتك للحاكم واملحكوم على اإعمال العدل، وقد 
اأدت املغالة يف هذا احلر�ص اإلى نتائج �سيئة، غريت م�سار مفهوم العدالة 

الإ�سالمية التي تتطلب العتدال والو�سطية، ول تقبل التطرف.

ثانًيا: عالنية الت�سرفات العامة وحتديد اأ�س�س التعامل مع الرعية.

درج اخللفاء الأربعة على تبيان �سيا�ستهم العامة واأ�س�سها املتكاملة للرعية، 
الرعية  ر�سا  حمور  هي  اإقامته  واأن  فيهم،  العدل  باإقامة  اأ�سا�ًسا  وارتبطت 
عن هذه ال�سيا�سة وقبولهم لها، وتدور خطب اخللفاء كلها يف هذا الإطار، 
وكذلك معظم ر�سائلهم التي يبعثون بها اإلى عمالهم على الأم�سار، وقد مر 
بنا اآنًفا خطبة اأبي بكر الأولى عند مبايعته باخلالفة والتي يعلن فيها للرعية 
ي�ستوي يف ذلك قويهم و�سعيفهم،  ووليته عليهم  اأ�سا�ص حكمه  العدالة  اأن 
»ال�سعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ احلق له، والقوى فيكم �سعيف عندي 

حتى اآخذ احلق منه")1(.

فر�سة  حكمه،  �سنوات  طوال  يدع،  مل  نه  فاإ اخلطاب،  بن  عمر  ما  اأ
و منا�سبة اإل ويعلن فيها لرعيته التزامه العدل فيهم، وتواترت خطبه يف  اأ
هذا امل�سمار يف اأكرث من منا�سبة)2(، وكلها توؤكد مدى حر�سه على اإلزام 
حقوقهم،  من  حق  اأي  يف  التهاون  وعدم  رعيته،  يف  بالعدل  العمل  نف�سه 
عن  نيابة  حملها  التي  العامة  الولية  تبعات  من  النجاة  على  منه  ا  حر�سً

ور�سائله  رعيته، فخطبه  مع  بكر  اأبي  تعامل  اأ�س�ص  التي حتدد  الوحيدة  لي�ست هذه هي اخلطبة   -1
متعددة يف هذا املجال، ولقد حر�ص على اأن يعرف اجلميع هذه القواعد يف التعامل، فريوى اأنه جل�ص 
قريًبا من دار الندوة وقال: هل من اأحد ي�ستكي من ظالمة اأو يطلب حًقا ؟ فما اأتاه اأحد، واأثنوا عليه 
خرًيا. ُيْنَظُر: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، الق�سم الأول، �ص 133، ابن اجلوزي، �سفوة ال�سفوة، 

ج�1، �ص 259.
البداية  كثري،  ابن   ،215 �ص  ج�4،  وامللوك،  الر�سل  تاريخ  يف:الطربي،  ذلك  تفا�سيل  ُيْنَظُر   ...  -2

والنهاية، ج�7، �ص 79.
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عمر)1(  خطب  من  من��اذج  متابعة  ف��اإّن  اأخ��رى  وبعبارة  امل�سلمني،  جماعة 
توحي اأنَّ معيار العدالة كان حمور وجوهر �سيا�سته التي ات�سمت بالعالنية 
على املالأ من عامة الرعية، فحدد لهم حقوقهم وواجباتهم، ملزًما نف�سه 
بالوفاء بهذه احلقوق كاملة غري منقو�سة �سواء با�سر ذلك بنف�سه اأم عن 
من  عليهم  ما  باأداء  اإياهم  ومطالًبا  املختلفة،  الوليات  على  عماله  طريق 
الإطار  هذا  يف  وهو  الإ�سالمي،  املجتمع  �سالح  ي�ستكمل  حتى  واجبات، 
بالقوة،  والأخ��ذ  الأمانة،  اأداء  هي:  ثالثة  اأمور  يف  وليته  �سالحية  يحدد 
واحلكم مبا اأنزل اهلل، وهذه الأمور الثالثة هي جوهر العدالة ال�سيا�سية يف 
النموذج الإ�سالمي، كما يبني اأ�س�ص �سالحية التعامل مع مال امل�سلمني يف 
اأمور هي: عدالة م�سادر جبايته وجمعه، وعدالة م�سارف توزيعه،  ثالثة 
وهذه  وباطلة،  م�سروعة  توزيعه من م�سادر غري  اأو  دون جمعه  واحليلولة 

امل�سائل الثالث هي جوهر العدالة التوزيعية يف النموذج الإ�سالمي)2(.

ومل يقت�سر حر�ص عمر بن اخلطاب على اإعالن �سيا�سته العامة وقواعدها 
على رعيته يف املدينة مقر اخلالفة فقط، بل امتد ذلك لي�سمل كافة اأفراد 
الرعية يف كل الأم�سار، وجاء حر�سه على القيام بذلك حتى يدفعهم اإلى 
امل�ساركة الفعالة يف حتقيق العدالة مب�ساعدة اخلليفة على اأداء حقوقهم ورفع 
التزامه  على  قائًما  اخلليفة  �سيا�سة  عن  ر�ساهم  يكون  واأن  اإليه،  مظاملهم 
العدل فيهم، وباملقابل ل ي�سمعون ول يطيعون له اإذا خرج عن العدالة ولو يف 
اأ�سيق احلدود واأب�سطها، ولعل ا�ستجواب �سلمان الفار�سي لعمر بن اخلطاب 
يف امل�سجد ملا راآه يرتدي حلة من ثوبني، وقد اأعطى لهم ثوًبا واحًدا – خري 
دليل على ذلك، فريوى اأن عمر �سعد املنرب وعليه حلة، فقال: اأيها النا�ص، 

1- ُيراَجُع مناذج منها يف: اأبو يو�سف، اخلراج، �ص 245 و246.
2- من مناذج خطبه التي ت�سري اإلى ذلك قوله يف خطبة له، األ واإين ما وجدت �سالح ما ولين اهلل 
اإل بثالث: اأداء الأمانة، والأخذ بالقوة، واحلكم مبا اأنزل اهلل، األ واإين ما وجدت �سالح هذا املال اإل 
بثالث: اأن يوؤخذ من حق، ويعطي يف حق، ومينع من باطل"، ُيْنَظُر هذه اخلطبة يف: ابن قتيبة، عيون 

الأخبار، املجلد الأول، �ص 54 و55.
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األ ت�سمعون؟ قال �سلمان: ل ن�سمع، قال عمر: ومل يا اأبا عبد اهلل، قال: اإنك 
ق�سمت علينا ثوًبا ثوًبا وعليك حلة، فقال: ل تعجل يا اأبا عبد اهلل، ثم نادى 
عبد اهلل بن عمر و�ساأله: الثوب الذي اتزرت فيه هو ثوبك؟ فاأجابه: اللهم 
نعم، قال �سلمان: الآن قل ن�سمع)1(، فما قبل �سمعه وطاعته اإل عندما تيقن 

من عدالته يف الق�سمة.

ا ا�ستمرارية  واإذا ما انتقلنا اإلى علّي بن اأبي طالب اأيام خالفته �سنجد اأي�سً
وطبيعة  وواجباتهم،  حقوقهم  حم��دًدا  الرعية  اأم��ام  �سيا�سته  لإع��الن  ثابتة 
اإعماله  من  اأ�سا�ًسا  ال�سيا�سة  هذه  وتنطلق  احلاكم،  وبني  بينهم  التعامل 
العدالة فيهم ومقاومة الظلم، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، ويربز ذلك 
قوله يف اإحدى خطبه "... اأيها النا�ص، اإن يل عليكم حًقا ولكم علي حق؛ فاأما 
جتهلوا،  كيال  وتعليمكم  عليكم،  فيئكم  وتوفري  لكم  فالن�سيحة  علّي  حقكم 
يف  والن�سيحة  بالبيعة،  فالوفاء  عليكم  حقي  واأم��ا  تعلموا،  كيما  وتاأديبكم 

امل�سهد واملغيب، والإجابة حني اأدعوكم، والطاعة حني اآمركم")2(.

له،  احلق  اآخ��ذ  عندي عزيز حتى  "الذليل  اأخ��رى  ومن كالمه يف خطبة 
والقوي عندي �سعيف حتى اآخذ احلق منه، ر�سينا عن اهلل ق�ساءه و�سلمنا 

هلل اأمره ..." )3(.

وتتعدد خطب علّي بن اأبي طالب التي حتدد فل�سفته يف احلكم، ومتابعة 
مناذج من هذه اخلطب تبني اأن فل�سفته يف احلكم واأ�س�ص تعامله مع رعيته 
اإمنا قامت على عدة قواعد ومبادئ تدور يف اإطار املفهوم ال�سامل للعدالة، 

ومن اأهم هذه القواعد واملبادئ:

ُه عليٌّ بن اأبي  الرتكيز على اأهمية العدل يف الرعية مبفهومه العام، وقد َعدَّ

1- ُيْنَظُر هذه الواقعة يف: ابن قتيبة، عيون الأخبار، املجلد الأول، �ص 55.
2- ُيْنَظُر هذه اخلطبة يف: ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 23 176 و177،

ال�سريف الر�سى، نهج البالغة، �ص 79.
3- ُيراَجُع هذه اخلطبة يف: املرجع ال�سابق، �ص 81.
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طالب من �سفات املتقني، وهو م�ستويات تبداأ من نفي الهوى عن النف�ص، ثم 
معرفة احلق والعمل به، وق�سد اخلري يف كل الأعمال والأوقات، ناهيك عن 

اللتزام مبا يف كتاب اهلل من اأوامر ونواه. 

ا،  اأي�سً م�ستوياته  العدل(  )نفي  للظلم  فاإنَّ  م�ستويات،  للعدل  كان  اإذا 
وهو  يغفر  ل  ظلم  م�ستويات؛  ثالثة  يف  طالب  اأب��ي  بن  علّي  ويحددها 
وهو  يرتك  ل  وظلم  لنف�سه،  العبد  ظلم  وهو  يغفر  وظلم  باهلل،  ال�سرك 

ا. بع�سً بع�سهم  العباد  ظلم 

اإنَّ ثمة حقوًقا للخليفة قبل الرعية، كما اأن للرعية حقوًقا قبله، وهي حقوق 
ا، وهي حقوق يعتربها علّي بن اأبي طالب اأعظم  متبادلة يوجب بع�سها بع�سً

ما افرت�سه اهلل �سبحانه وتعالى من حقوق)1(.

اإنَّ معامل العدل تظهر يف املجتمع اإذا ما اأدت الرعية للراعي حقه، واأدى 
الرعية،  وا�ستقامة  الراعي،  ذلك �سالح  على  ويرتتب  اإليها حقها،  الراعي 
مما يوؤدي اإلى بقاء نظامهم وا�ستقراره، و�سمان اأمنه وحمايته من مطامع 

الأعداء، ف�ساًل عن اإعالء منهاج دينهم ورفعته.

اأو تق�سري  اأو وهن  اإذا حدث خلل  اأع��اله،  البند  �سبق يف  وعلى عك�ص ما 
تظهر  الرعية،  اأم  الراعي  قبل  من  ذلك  كان  �سواء  احلقوق  هذه  اأداء  يف 
معامل اجلور، مبا حتمله يف طياتها من ف�ساد الدين والعمل بالهوى، وتعطيل 

الأحكام، وفقدان الأمن والطمئنان.

اإذا كان اإقامة العدالة من اأهم الوظائف التي ينبغي على الراعي اأن يقوم 
الراعي  م�سئولية  لي�ست  املجتمع  معاملها يف  وظهور  العدالة  اإقامة  فاإن  بها، 
وحده اأو م�سئولية الرعية وحدها، واإما هي م�سئولية م�سرتكة بني الطرفني، 
بينهم  احلق  اإقامة  على  التعاون  وح�سن  بالتنا�سح  تلزمهما  م�سئولية  وهي 

حتى ي�ستقر نظام العدالة.

1-  ُيْنَظُر يف: املرجع ال�سابق، �ص 335-332.
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ثالًثا: تطبيق اأحكام ال�سريعة على اجلميع دون تاأثر بحب اأو كراهية.

على  يطبق  ال��ذي  الإ�سالمي  الت�سريع  مبو�سوعية  التقليد  ه��ذا  يرتبط 
منف�سل عن  ت�سريع  وهو  �سواء،  ذلك  واملحكوم يف  كافة، احلاكم  امل�سلمني 
اإرادة احلاكم من ناحية، وعن الإرادة العامة لالأمة من ناحية اأخرى، وهو 
الفي�سل يف حتديد طبيعة التعامل بني احلاكم واملحكوم فليزمهما مًعا العمل 
به، فيغلب على تعاملهما املعيار املو�سوعي ل املعيار ال�سخ�سي في�سود العدل 

وي�سعر اجلميع بامل�ساواة والأمن)1(.
ولقد ظل املعيار املو�سوعي ل ال�سخ�سي حمًكا وفي�ساًل للتعامل ال�سيا�سي 
الكافة،  على  الأحكام  الرا�سدين، فطبقت  اخللفاء  امل�سلمني يف عهد  بني 
ومل يوؤثر يف ذلك حب اخلليفة للبع�ص اأو كراهيته للبع�ص الآخر، ومن ذلك 
معذرة  هلك  لهالك  لي�ص  اإن��ه  له" ...  بن اخلطاب يف خطبة  عمر  قاله  ما 
احلق  واإن  �ساللة،  ح�سبه  حق  ترك  يف  ول  هدى،  ح�سبها  �ساللة  تعمد  يف 
ما تعاهد الراعي من رعيته تعاهدهم بالذي هلل عليهم من وظائف دينهم 
الذي هداهم اهلل له، واإمنا علينا اأن ناأمركم مبا اأمركم اهلل به من طاعته، 
وننهاكم عما نهاكم اهلل عنه من مع�سيته، واأن نقيم اأمر اهلل يف قريب النا�ص 

وبعيدهم، ثم ل نبايل على من مال احلق")2(.
)اأخو  اخلطاب  بن  زي��د  قاتل  عليه  يدخل  عندما  ذل��ك،  على  وترتيًبا 
عمر(، يقول له عمر: "اإين اأكرهك"، فريد الرجل: "اأو مينعني ذلك حًقا 
يل"؟ يجيبه عمر بالنفي، فال يخ�سى الرجل من اأن يقول له: "اإذن اأحبب 
وكاأن  الن�ساء")3(،  احلب  على  تاأ�سى  اإمنا  �سئت،  كما  اأبغ�ص  اأو  �سئت  كما 
يعطيه  اأن  عمر  يلزم  لل�سريعة  املو�سوعي  التطبيق  اأن  متاًما  ييقن  الرجل 
على  توؤثر  ل  طاملا  له  عمر  كراهية  يعنيه  ل  ثم  ومن  م�سلم،  كفرد  حقوقه 

حقوقه التي يتمتع بها.

1- ُيْنَظُر: د. اأبو املعاطي اأبو الفتوح، حتمية احلل الإ�سالمي، �ص 134 و135.
2- ُيراَجُع: اأبو يو�سف، اخلراج، �ص 409.

3- تابع هذه الواقعة يف: ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�4، �ص 118.
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ولقد كان التطبيق املو�سوعي لل�سريعة الإ�سالمية دون تاأثر بهوى احلاكم من 
حب اأو كراهية �ساماًل للم�ستويني الفردي واجلماعي يف عهد الرا�سدين.

ومن الوقائع التي تربز على امل�ستوى الفردي ما يروى عن عمر بن اخلطاب 
عندما اأمر بعدم املغالة يف املهور، فتقف اإمراأة وتقول له: "لي�ص ذلك اإليك 

{پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   تعالى:  اهلل  قال  وقد  عمر  يا 
ڀ})1(، ل ميلك عمر اإل اأن يرتاجع عن راأيه ويحرتم التوجيه القراآين 

ويقول: "اأ�سابت امراأة واأخطاأ عمر")2(.

ا ق�سة مرياث الر�سول ] على عهد اأبي بكر حتمل نف�ص الدللة على  اأي�سً
تطلب  بكر  اأبي  اإلى  ال�سالم  عليها  فاطمة  فعندما ذهبت  الفردي،  امل�ستوى 
اإعماًل حلديث  النبي  اإعطائها مرياث  بكر عن  اأبو  املرياث ميتنع  حقها يف 
يكن  مل  ولو  �سدقة")3(،  تركناه  ما  نورث  ل  الأنبياء  "نحن   [ اهلل  ر�سول 
املعيار املو�سوعي غالًبا يف تطبيق الت�سريع الإ�سالمي لآثر اأبو بكر اأن يعطي 
 ،[ الر�سول  ابنته عائ�سة، زوج  الأقل لأنَّ  لفاطمة حقها يف املرياث، على 

كان �سي�سيبها ن�سيًبا من هذا املرياث.

املعيار  غلبة  بو�سوح  ا  اأي�سً نرى  اجلماعي  امل�ستوى  اإل��ى  انتقلنا  ما  واإذا 
املو�سوعي يف تطبيق ال�سريعة على اجلميع، ق�سة الردة ... وتعامل عثمان مع 
اخلارجني عليه، وتعامل علّي مع اخلوارج، ومع طلحة والزبري، ومع معاوية 
واأهل ال�سام ما هي اإل مناذج لغلبة املعيار املو�سوعي يف تطبيق ال�سريعة على 

هذا امل�ستوى.

1- الن�ساء: 20.
2- ُيراَجُع هذه الواقعة يف: ابن حزم، الإحكام يف اأ�سول الأحكام، ج�1، �ص 144، 237، الأب�سيهي، 
امل�ستطرف يف كل فن م�ستظرف، ج�1، �ص 76 و77، ابن اجلوزي، مناقب عمر بن اخلطاب، �ص 82 و83.
الثاين، �ص 87-85،  الق�سم  الكربى، ج�2،  الطبقات  �سعد،  ابن  الواقعة يف:  تفا�سيل هذه  ُيْنَظُر   -3
ج�8، �ص 180، ابن كثري، البداية والنهاية، ج�6، �ص 333، البالذري، فتوح البلدان، الق�سم الأول، 

�ص 35 و36.
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ب�ساأن حرب  اأبي بكر وعمر  الذي دار بني  الردة يو�سح اجلدل  اأيام  ففي 
املرتدين،  ال�سريعة على  اأحكام  تطبيق  املو�سوعي يف  املعيار  املرتدين غلبة 
فكان عمر يرى الرفق بهم وع�سمة دمائهم تذرًعا بحديث ر�سول اهلل ] 
اأن اأقاتل النا�ص حتى يقولوا ل اإله اإل اهلل، فاإن قالوها ع�سموا مني  "اأمرت 
دماءهم واأموالهم اإل بحقها"، اأما اأبو بكر فكان يرى اأن الزكاة حق املال، 
ومنعها يوجب قتالهم وا�ستباحة دمائهم، ويقتنع عمر ب�سحة راأي اأبي بكر 

فريجع اإلى احلق ويعمل على اإقامته)1(.

ومن ناحية اأخرى، فقد تعر�ص عثمان بن عفان لأ�سد اأنواع النقد واأقدحها، 
ومل يحاول اأن ي�سكت اأحًدا بقوته و�سطوته، بل كان يرد دائًما على ما يوجه 

اإليه من اعرتا�سات على م�سمع ومراأى من النا�ص.

ومن ناحية ثالثة، يعد تعامل علّي بن اأبي طالب مع اخلارجني عليه التزاًما 
منه بتطبيق القانون على اجلميع، وعدم اتباع الهوى يف ذلك، ف�سلك طريق 
احلق والجتهاد يف تعامله مع طلحة والزبري وعائ�سة ر�سي اهلل عنها عندما 
خرجوا عليه، و�سلك نف�ص الطريق يف تعامله مع اخلوارج ومع معاوية بن اأبي 

�سفيان ر�سي اهلل عنه.

فعلى الرغم من خروج اخلوارج عليه بعد التحكيم مل يعمد اإلى ا�ستعمال 
القوة معهم، وبعث اإليهم ابن عبا�ص يناظرهم فرجع ن�سفهم، واأبى الن�سف 
دًما  ت�سفكوا  األ  وبينكم  وبيننا  �سئتم،  حيث  "كونوا  اإليهم:  فاأر�سل  الآخ��ر، 
حراًما، ول تقطعوا �سبياًل، ول تظلموا اأحًدا فاإن فعلتم نبذت احلرب معكم"، 
وكان ي�سدم بكلماتهم النابية وهو يخطب فال يهيج ول يثور، بل يرد عليهم 
يف رفق واأناة وبيان احلق، ويروى يف ذلك اأنه كان يخطب فقال له بع�سهم: 
ل حكم اإل هلل، فاأجابهم: كلمة حق يراد بها الباطل، نعم اإنه ل حكم اإل هلل، 
ولكن هوؤلء يقولون ل اإمرة اإل هلل، واإنه لبد للنا�ص من اأمري بًرا اأو فاجًرا، 

1- ُيْنَظُر: حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص 54 و55.
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به  الكافر، ويبلغ فيها الأجل ويجمع  املوؤمن، وي�ستمتع فيها  اإمارته  يعمل يف 
الفيء، ويقاتل به العدو، وتاأمن به ال�سبل، ويوؤخذ به ما لل�سعيف من القوى 

حتى ي�سرتيح بر، وي�سرتاح من فاجر")1(.

العدل)2(،  ولتحقيق  احلق  لتبيان  وجدالهم  راأيهم  يحتمل  ذلك  يف  وهو 
لهم:  فيقول  ول مينعهم هذه احلقوق  يحدد حقوقهم جتاه احلاكم  ولذلك 
اهلل،  ا�سم  فيها  تذكروا  اأن  اهلل  م�ساجد  مننعكم  ل  ثالث؛  علينا  "لكم 
بعد  وحتى  معنا"،  اأيديكم  مادامت  الفيء  مننعكم  ول  القتال،  نبداأكم  ول 
قتاله لهم وظهوره عليهم مل يتعر�ص ل�سيء من مواريثهم ول لذراريهم، ومل 
اأ�سرًيا، ومل يذفف منهم على جريح، ومل يتبع منهم مدبًرا)3(،  يقتل منهم 
ويظل مبد�أه �الأ�صا�صي �الحتياط يف قتالهم فيو�صي بعدم قتالهم بعده فيقول 
"ل تقاتلوا اخلوارج بعدي، فلي�ص من طلب احلق فاأخطاأه كمن طلب الباطل 

فاأدركه")4(.

على  حر�سه  اإل���ى  اخل����وارج  م��ع  ع��ل��ّي  تعامل  يف  الأ���س��ل��وب  ه��ذا  وي�سري 
يدل  كما  الهوى،  اتباع  وع��دم  ذلك  يف  والجتهاد  ال�سريعة  اأحكام  تطبيق 
الظلم،  وع���دم  بالعدل  ال��ت��زم  ط��امل��ا  قائمة  ال���راأي  ح��ري��ة  كفالة  اأن  على 
وتتبعها  العدالة  مع  ت��دور  الإ�سالمية،  املمار�سة  يف  كمبداأ  احلرية،   وك��اأن 

ول تخرج عن حمورها.

وين�سحب هذا القول على اأ�سلوب علّي يف التعامل مع كل من طلحة والزبري 
من جانب، ومعاوية من جانب اآخر، ويف ذلك يقول ابن خلدون: "ملا وقعت 

1- ُيْنَظُر: ال�سريف الر�سى، نهج البالغة، �ص 82.
2- ُيْنَظُر: حممد اأبو زهرة، املجتمع الإن�ساين يف ظل الإ�سالم، �ص 203.

3- ُيراَجُع تفا�سيل ذلك يف: اأبو يو�سف، اخلراج، �ص 214، ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص 281، 
282، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�2، �ص 232 و233، وكذلك يف اأحمد اأمني، فجر الإ�سالم، ج�1، 

�ص 259.
4- ُيْنَظُر: ال�سريف الر�سى، نهج البالغة، �ص 94، وملزيد من التفا�سيل حول تعامل علّي مع اخلوارج، 

ُيراَجُع: املرجع ال�سابق، �ص 182-185، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 176-169.

122



الفتنة بني علّي ومعاوية، كان طريقهم فيها احلق والجتهاد، ومل يكونوا يف 
حماربتهم لغر�ص دنيوي اأو لإيثار باطل، اأو ل�ست�سعار حقد كما قد يتوهمه 
واإمنا اختلف اجتهادهم يف احلق فاقتتلوا عليه،  اإليه ملحد،  وينزع  متوهم 
واإن كان امل�سيب علّيا فلم يكن معاوية قائًما فيها بق�سد الباطل، اإمنا ق�سد 

احلق واأخطاأ، والكل كانوا يف مقا�سدهم على حق")1(.

يف  املو�سوعية  على  ال�سديد  اخللفاء  حر�ص  ف��اإنَّ  تقدم،  ما  اإل��ى  واأ�سف 
تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية، مبا حتمله من معاين العدل والإن�ساف، جعلهم 
ل يتخذون اأي اإجراء حتى ولو كان اإجراء وقائًيا طاملا مل يقع جرم ي�ستحق 
�سراح خم�سة من  يطلق  اأن  اإل  اأبي طالب ل ميلك  بن  فعلّي  الإج��راء؛  هذا 
اخلوارج كانوا يكيلون له ال�سباب علًنا لدرجة اأن اأحدهم اأق�سم اأمام النا�ص 
ليقتلنه، وذلك على اعتبار اأن املعار�سة بالقول والل�سان لي�ست جرًما ي�ستحق 
اأن يقب�ص عليهم به، وق�ص على ذلك واقعة اأبي لوؤلوؤة املجو�سي مع عمر بن 

اخلطاب عندما توعده ومل يقب�ص عليه)2(.

رابًعا: عدم التمايز بني احلاكم والرعية اأو بني الرعية وبع�سهم البع�س.

ياأتي هذا التقليد نتيجة منطقية ملو�سوعية ال�سريعة الإ�سالمية، وتطبيقها 
على  ترتب  اإذ  ال�سخ�سية،  والأغ��را���ص  بالهوى  تاأثر  دون  اجلميع  على 
ذلك اأن اأ�سبح اجلميع �سوا�سية، ل متيز بني حاكم وحمكوم، اأو بني فئة من 

الرعية وغريها.

ال�سلطة  ممار�سة  وكانت  احلقيقة،  هذه  الرا�سدون  اخللفاء  اأدرك  ولقد 

ُيْنَظُر: ابن خلدون، املقدمة، �ص 181،  ُيراَجُع: ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�5، �ص 93-63،   -1
ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص 299-245، 253-276، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 

.169-141 ،135-104
لوؤلوؤة مع  اأبي  التفا�سيل حول واقعة  ُيْنَظُر: املودودي، احلكومة الإ�سالمية، �ص 218، وملزيد من   -2
عمر بن اخلطاب ُيراَجُع: امل�سعودي، مروج الذهب، ج�1، �ص 611 و612، ابن �سعد، الطبقات الكربى، 
ج�3، الق�سم الأول، �ص 251، 252، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 26، ابن كثري، البداية 

والنهاية، ج�7، �ص 137.
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بالن�سبة لهم اأمانة وم�سئولية، وحمنة وابتالء، ومل تكن امتياًزا لهم عن باقي 
اأفراد الرعية، يقول يف ذلك اأبو بكر "قد وليت عليكم ول�ست بخريكم، فاإْن 
اأح�سنت فاأعينوين، واإن اأ�ساأت فقوموين"، ويقول يف حتديد ت�سوره لالإمارة" 
من يكن اأمرًيا فاإنه من اأطول النا�ص ح�ساًبا، واأغلظهم عذاًبا؛ لأّن الأمراء 
)اأي  فاإمنا يخفر اهلل  املوؤمنني  يظلم  املوؤمنني، ومن  النا�ص من ظلم  اأقرب 

ينق�ص عهده واأمانته(")1(.

ويف ذات املعنى يحدد عمر بن اخلطاب م�سئوليته واأن وليته اأمانة كربى، 
اأن  خ�سيت  الفرات  ب�ساطئ  �سياًعا  ال�ساأن  ولد  من  حمل  هلك  "لو  فيقول 

ي�ساألني اهلل عنه")2(.

من  اأعلى  �سلطة  ذواتهم  من  يجعلون  الرا�سدون  اخللفاء  يكن  مل  وهكذا 
�سوا�سية  ال�سريعة  نظر  يف  كانوا  واإمن��ا  فوقه،  اأنف�سهم  ي�سعون  اأو  القانون 
برعايا دولتهم جميًعا م�سلمني اأو ذميني)3(، واإذا كان ثمة متييز بني احلاكم 
متغري  من  ينبع  ل  وظيفي  متييز  اإل  هو  فما  الرا�سد  النموذج  يف  واملحكوم 
بني  العالقة  تظل  وبالتايل  الوراثية،  ال�ستمرارية  متغري  من  اأو  النتماء 
احلاكم واملحكوم يف هذا النموذج عالقة مبا�سرة بني اثنني يقف كل منهما 
اأية  الآخر  اأي منهما عن  الآخر موقف م�ساواة وعدم متيز، ول يف�سل  من 

عقبات اجتماعية اأو نظامية)4(.

واإذا كان ذلك هو �سكل العالقة بني احلاكم واملحكومني من حيث امل�ساواة 
وبع�سهم  املحكومني  بني  العالقة  تكون  اأن  اأول��ى  باب  فمن  التمييز،  وع��دُم 

1- ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�4، �ص 150 و151.
2- ُيراَجُع يف ذلك : ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 30، ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، 
الق�سم الأول، �ص 221، الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 204، وكذلك يف املودودي، احلكومة 

الإ�سالمية، �ص 204.
3- ُيْنَظُر يف ذلك : املرجع ال�سابق، �ص 215.

4- د. حامد ربيع، حتقيق �سلوك املالك يف تدبري املمالك، �ص 17.
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البع�ص على نف�ص املنوال كانعكا�ص طبيعي للعالقة ال�سابقة، ولذلك مل يعرف 
جمتمع الرا�سدين ظاهرة التميز بني الرعية وبع�سهم البع�ص على اأي اأ�سا�ص 
�سوى التقوى وال�سابقة يف الإ�سالم، ولقد حر�ص اخللفاء على اإزالة التفرقة 
وتثبيته يف  والن�سب، ويف �سبيل تقرير ذلك  اللون  اأ�سا�ص  امل�سلمني على  بني 
كان  ولو  الإ�سالم على غريه  ال�سبق يف  ذا  بن اخلطاب  يقدم عمر  النفو�ص 
عليه  اأ�ستاأذن  قد  اأنه  ذلك  يف  ويروى  ع�سبية،  واأقوى  ن�سًبا  اأ�سرف  الأخري 
بالباب  يقول:  الآذن  القر�سي، فدخل  الزعيم  �سفيان  واأبو  بالل احلب�سي 
اأبي �سفيان على بالل، ويقول  ا�سم  لتقدمي  �سفيان وبالل، يغ�سب عمر  اأبو 
�سفيان،  لأبي  ي��اأذن  ومل  لبالل  واأذن  �سفيان،  واأب��و  بالل  بالباب  قل  لآذن��ه: 

وطاأطاأ لهذا الزعيم القر�سي لأنه مبداأ من مبادئ الإميان)1(.

على  العا�ص  بن  عمرو  ابن  اإعتداء  واقعة  يف  ا  اأي�سً احلقيقة  هذه  وتتاأكد 
القبطي امل�سري، اإذ يطلب عمر منه اأن يقت�ص من عمرو بن العا�ص عامله 
على م�سر ل من ابنه، بيد اأن امل�سري يكتفي بالق�سا�ص ممن اعتدى عليه 
ولدتهم  وقد  النا�ص  ا�ستعبدمت  "متى  العا�ص:  بن  لعمرو  عمر  ويقول  فقط، 

اأمهاتهم اأحراًرا؟".

وحتمل ق�سة عمر بن اخلطاب مع ملك عمان جبلة بن الأيهم عندما لطم 
اأعرابًيا يف مو�سم احلج نف�ص الدللة، اإذ ي�سر عمر على الق�سا�ص منه طاملا 
مل ير�ص الأعرابي ومل يعف عنه، فلما اعرت�ص امللك على ذلك لكونه ملًكا 

وهو �سوقة، يح�سم عمر اعرتا�سه بقوله: "الإ�سالم �سوى بينكما")2(.

وملا هرب جبلة ومن معه اإلى ال�سام ليلحق بهرقل مرتًدا عن الإ�سالم، 

1- ُيْنَظُر: حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، مرجع �سابق، �ص 22، وتابع الق�سة كاملة 
يف: ابن اجلوزي، �سفوة ال�سفوة، ج�1، �ص 732 و733، ابن اجلوزي، مناقب عمر بن اخلطاب، �ص 

78، ابن العماد احلنبلي، �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب، ج�1، �ص 30.
2- ُيْنَظُر هذه الواقعة يف: ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�1، �ص 310-315، الواقدي، فتوح البلدان، 

ج�1، �ص 64 و69، ابن اجلوزي، مناقب عمر بن اخلطاب، �ص 100-95.
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مل يحفل عمر بذلك، فقد حر�ص على اإقامة العدل، وخري لالإ�سالم اأن يخرج 
منه من مل يعمر الإميان بالعدل قلوبهم من اأن يقر ظلًما اأو ياأخذ بالهوادة 
جبلة  بقاء  يفده  ما مل  الإ�سالم  اأفاد  "قد  املوقف  هذا  اأن  ول�سك  ظاملًا)1(، 
واأتباعه على دينه، ووقاه �سرًرا اأ�سخم واأوخم من نكو�ص اأولئك ال�سابئني 
عنه؛ اأفاده ثقة اأهله باإقامة اأحكامه، واطمئنان ال�سعفاء اإلى كنفه، ورهبة 
الأقوياء من باأ�سه، و�سمعته يف الدنيا برعاية احلق واإجنازه وت�سديق معنى 

الدين")2(.

ا، يقف عمر بن اخلطاب حائاًل اأمام جمرد التفكري  ويف هذا ال�سياق اأي�سً
ناحية  م��ن  ���س��واء  الرعية  على  المتياز  م��ن  بنوع  ت�سعر  طبقة  تكوين  يف 
ولهذا حال بني  اأيديها،  الأموال يف  تكد�ص  ناحية  اأم من  القر�سية  جذورها 
الدولة  اإلى الأم�سار بعد فتحها وات�ساع رقعة  كبار ال�سحابة وبني اخلروج 
دولة  اهلل  اأم��وال  يجعلوا  اأن  يريدون  قري�ًسا  واإن  األ  لهم:  وقال  الإ�سالمية، 
األ واإين قائم لهم بحرة املدينة فاآخذ  اأما وابن اخلطاب حي فال،  بينهم، 
بحجزهم اأن يتهافتوا يف النار)3(، ولقد حر�ص غاية احلر�ص على األ تدفعه 
الأحداث اإلى امل�ساهمة بطريقة تلقائية يف تكوين تلك الطبقة املمتازة التي 
ت�سكل عبًئا ثقياًل على املجتمع الإ�سالمي ووحدته، فكان يرف�ص اأي لون من 

األوان المتياز لأي فرد مهما كانت مكانته اإل بعمله و�سابقته.

1- ُيْنَظُر: حممد اأبو زهرة، املجتمع الإن�ساين يف ظل الإ�سالم، �ص 122.
2- نقاًل عن عبا�ص حممود العقاد، عبقرية عمر: يف املجموعة الكاملة لأعمال العقاد، املجلد الأول: 

العبقريات الإ�سالمية، بريوت: دار الكتاب اللبناين، الطبعة الأولى، 1974م، �ص 424.
3- ُيْنَظُر: حممد عبد الرحمن عبد اللطيف، عمر بن اخلطاب واملعادلة الإن�سانية، �ص 130 و131، 

وُيراَجُع تفا�سيل ذلك يف: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�3، �ص 447 وما بعدها.
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خام�ًسا: الرفق بالرعية وال�سرب يف التعامل معهم.

ل يق�سد بالرفق الت�سيب يف املعاملة واتباع الهوى، بل اإلزام الرعية العمل 
باأحكام الإ�سالم وقواعده وعدم الإخالل بها وبحيث ل يكلفون اإل ما يطيقون، 

وهو بهذا املعنى يت�سمن جانًبا من جوانب العدالة الإ�سالمية.

ال�سيا�سية  املمار�سة  جوانب  من  هاًما  جانًبا  ي�سكل  املعنى  بهذا  والرفق 
بق�سايا  منها  يتعلق  ما  ول�سيما  الرعية  مع  تعاملهم  الرا�سدين يف  للخلفاء 
ال�سدة  والق�سا�ص، فرغم كل ما عرف عن عمر بن اخلطاب من  احلدود 
التعامل  رفقه يف  اإلى  ت�سري  التي  الوقائع  تتعدد  واأهله  عماله  مع  تعامله  يف 
"لأن اأعطل  اإقامة احلدود، فكان دائًما يقول:  مع الرعية وعدم مغالته يف 

احلدود يف ال�سبهات اأحب اإيّل من اأن اأقيمها يف ال�سبهات")1(.

الرفق  على  الرا�سدين  اخللفاء  حر�ص  م��دى  تبني  التي  الوقائع  وتكرث 
بالرعية يف ق�سايا احلدود والق�سا�ص، ول يعني الرفق يف مثل هذه الأمور 
واإقامة  الأحكام  تنفيذ  اإطار  بالرعية يف  التلطف  يعني  واإمنا  اإقامتها،  عدم 
احلدود، وي�سرب عمر بن اخلطاب يف هذا امليدان النموذج الفريد يف الرفق 
بالرعية والتلطف بهم يف ق�سايا احلدود والق�سا�ص، والوقائع التي تدل على 

ذلك وتوؤكده يف زمنه متعددة....)2(. 

والرفق بالرعية، ب�سفة عامة، يتطلب اأوًل نوًعا من املروءة، وال�سالح يف 
مع  تعامله  الراعي يف  ثانًيا، �سرًبا من  ويلزمه  ال�سلوك،  والقدوة يف  الدين 

1- ُيراَجُع يف ذلك : اأبو يو�سف، اخلراج، �ص 303.
ا: عبا�ص حممود  2-  ُيْنَظُر يف: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، الق�سم الأول، �ص 211، وُيراَجُع اأي�سً

العقاد، الدميقراطية يف الإ�سالم، �ص 141.
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رعيته و�سعة �سدر حتى يلزمهم باتباع احلق والعدل دون اأن يق�سو عليهم)1(، 
كما اأنه ميثل ثالًثا �سورة من �سور توا�سع الراعي وعدم غروره بتويل ال�سلطة 
و�سدته مع نف�سه حتى ل تو�سو�ص له باأن �سلطته التي خول اإياها ترفعه ومتيزه 

عن رعيته)2(.

�ساد�ًسا: التكافل الجتماعى.

اإلى جانب رفق اخللفاء الرا�سدين بالرعية، وتطبيقهم للقانون الإ�سالمي 
�سعى  وحمكوم،  حاكم  بني  اأو  واأخ��رى  فئة  بني  متايز  اأي  دون  اجلميع  على 
الإ�سالمي،  املجتمع  اأف���راد  بني  التكافل  حتقيق  اإل��ى  ال��را���س��دون  اخللفاء 
وعرفت اأيامهم �سوًرا متعددة لذلك، و�ساعد ذلك على متا�سك بنية املجتمع 

الإ�سالمي وتر�سيخ مفهوم الأخوة الإ�سالمية يف اأنقى �سوره.

يف  ال�سعيفة  الفئات  برعاية  اأ�سا�ًسا  الجتماعي  التكافل  مفهوم  ويرتبط 
املجتمع والهتمام بها وحمايتها، وقد حظيت هذه الفئات باهتمام وعناية 
ي�سرتي  كان  ال�سديق  بكر  اأبا  اأْن  ذلك  يروى يف  الرا�سدين، ومما  اخللفاء 

1- من الوقائع التي توؤثر يف هذا ال�سدد: واقعة اأبي بكر مع اأعرابي جاء ي�ساأله يف حكم �سرعي يتعلق 
ب�سيده وهو حمرم، فلما التفت اأبو بكر لأبي بن كعب وكان حا�سًرا جمل�سه هذا، لي�ستفتيه يف هذه امل�ساألة، 
اأ�ساألك فاإذا بي اأجدك   [ "جئتك واأنت خليفة ر�سول اهلل  اأبا بكر:  غ�سب الأعرابي وقال موؤاخًذا 
بدورك ت�ساأل؟، فلم يغ�سب اأبو بكر من ت�سرف الأعرابي، ومل يقابل ثورته مبثلها ومل يعنفه، بل حتمل 
و�سرب ورفق به، وقال له يف هدوء تتطلبه دائًما مثل هذه املواقف من احلوار بني احلاكم العادل واملحكوم 

 

املتعجل: "يا اأخي اإنَّ اهلل يقول:{ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ }فا�ست�سرت اأخي حتى اإذا ما اأجمعنا على 
�سيء اأمرناك به"... ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 224، ابن كثري، 
البداية والنهاية، ج�7، �ص 136، ابن اجلوزي، التب�سرة، ج�1، �ص 420، 421، اأبو يو�سف، اخلراج، 

�ص 48، عمر التلم�ساين، الإ�سالم واحلكومة الدينية، �ص 12.
2- من الوقائع التي تذكر يف هذا اجلانب ق�سة اأبي بكر مع اجلارية التي كان يحلب لها وللحي الذي 
تقيم فيه، حيث خ�سيت اجلارية اأْن مينعه تويل اخلالفة من قيامه بذلك، فاأكد لها اأبو بكر ال�سديق 
هذه  تفا�سيل  ُيْنَظُر  اخلالفة.  تولى  اأن  بعد  ولقومها  لها  يحلب  فا�ستمر  تخوفها،  �سحة  عدم  عملًيا 
الواقعة يف: ابن اجلوزي، �سفوة ال�سفوة، ج�1، �ص 258، ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، الق�سم 

الأول، �ص 131، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، مرجع �سابق، ج�2، �ص 291.
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الأك�سية ويوزعها على الأرامل يف ف�سل ال�ستاء)1(.

املبداأ  بهذا  العمل  اإق��رار  يف  الأمثل  النموذج  اخلطاب  بن  عمر  وي�سرب 
وتر�سيخه يف املجتمع الإ�سالمي، وينطلق يف ذلك من عدة زوايا من اأهمها:

- يدفع عمر الرعية اإلى العمل على حتقيق هذا املبداأ بل ويلزمهم بذلك 
اإْن لزم الأمر طاملا مل ي�سبب ذلك لهم �سرًرا، وعلى ذلك يقر عمر باأن على 
املالك يف ملكه حقوًقا ثابتة اأ�سا�سها منع �سرر الغري، ونفع الغري اإْن مل يكن 

ثمة �سرر يلحق به من جراء ذلك)2(.

- ل يقت�سر حث عمر الرعية على التكافل يف املحيط الفردي فقط، بل 
ا يف اأنقى �سوره يف الإطار اجلماعي، فيلزم نف�سه بتحقيق  يظهر ذلك اأي�سً
التكافل الجتماعي بني اأفراد املجتمع كافة حتى ي�سعهم جمتمعهم يف حالت 

ال�سدة والرخاء على ال�سواء)3(.

وياأتي التطبيق العملي لذلك عام الرمادة، حيث ظهر التكافل بني اأفراد 

جزيرة  عن  املجاعة  غائلة  دفع  من  متكنوا  حتى  وا�سحة،  ب�سورة  املجتمع 
العرب)4(.

وق�ساء  احلاجة  وذوي  الفقراء  م�ساعدة  على  اخلطاب  بن  عمر  يعمل   -

كثري،  ابن   ،151 �ص  الأول،  الق�سم  ج�3،  الكربى،  الطبقات  �سعد،  ابن  يف:  الواقعة  هذه  ُيراَجُع   -1
البداية والنهاية، ج�7، �ص 135 و136،ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 290.

2- من الوقائع التي تثبت ذلك وتوؤكده ما يروى من اأنَّ رجاًل ا�سمه ال�سحاك �ساق خليًجا من العري�ص، 
اأْن يخلي �سبيله، فقال:  اأِر�ص حممد بن م�سلمة فاأبى، فكلم فيه عمر، فاأمره  فاأراد اأن مير به يف 
ل واهلل، فقال عمر: مل متنع اأخاك ما ينفعه وهو لك نافع، ت�سقي اأوًل واأخًرا وهو ل ي�سرك، فاأ�سر 
حممد على رف�سه فقال له عمر: واهلل ليمرن به ولو على بطنك، واأمره اأن مير به. ُيْنَظُر هذه الواقعة 

يف: الإمام مالك، املوطاأ، ج�2، �ص 616.
3- انظر: ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص 46، الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�3، �ص 584.

4- ُيْنَظُر هذه الواقعة يف: الإمام مالك، املوطاأ، ج�2، �ص 781. الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، 
�ص 211 و212. حممد اأبو زهرة، التكافل الجتماعي يف الإ�سالم، �ص 23.
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حوائجهم واإعطائهم ما يغنيهم عن احلاجة وال�سوؤال)1(.

عام  نفع  فيه  يكون  ما  حماية  يف   [ اهلل  ر�سول  نهج  على  عمر  �سار   -
ا  ا بالربذة، وجعل كالأها لكل امل�سلمني وخ�سو�سً للم�سلمني، وقد حمى اأر�سً

الفئات ال�سعيفة منهم)2(.

التكافل  بن عفان يف جمال  اإلى عثمان  بن اخلطاب  تركنا عمر  ما  واإذا 
املفهوم يف املجتمع  اأنه مل ينزل يف حر�سه على تر�سيخ  الجتماعي لت�سح 
يف  واملحتاجني  الفقراء  على  اإنفاقه  يف  قدوة  وكان  اخلطاب،  بن  عمر  عن 
املجتمع الإ�سالمي)3(، وحمى احلمى كما فعل عمر وزاد يف ذلك)4(، ويروى 
ال�سبيل والفقراء  واأبناء  اأنه اتخذ �سماطا يف امل�سجد للمتعبدين واملعتكفني 

وامل�ساكني)5(.

اأما اخلليفة الرابع علّي بن اأبي طالب فكان "مي�سي يف الأ�سواق وحده وهو 
عليه  فيفتح  والبقال  بالبياع  ومير  ال�سعيف،  ويعني  ال�سال،  ير�سد  خليفة، 

ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ     } ويقراأ  بالقراآن، 
ۇئ  ۆئ})6(، ثم يقول نزلت هذه الآية يف اأهل العدل والتوا�سع من الولة 
واأهل القدرة من �سائر النا�ص")7(، وهذا يدل دللة قوية على مت�سكه برعاية 

الفئات ال�سعيفة يف املجتمع وحمايتها.

1- ُيْنَظُر: البخاري، التاريخ ال�سغري، الق�سم الأول، �ص 55، ابن اجلوزي، �سفوة ال�سفوة، ج�1، �ص 
280 و281.

يو�سف، اخل��راج، �ص 223،  اأبو  املوطاأ، ج�2، �ص 842،  الإم��ام مالك،  تفا�سيل ذلك يف:  ُيْنَظُر    -2
التكافل الجتماعي يف  اأبو زهرة،  الأول، �ص 8، وكذلك يف حممد  الق�سم  البلدان،  البالذري، فتوح 

الإ�سالم، �ص 37 و38.
3- ملزيد من املعلومات حول اإنفاق عثمان على ذوى احلاجة ُيْنَظُر: ابن عبد الرب، ال�ستيعاب يف معرفة 

الأ�سحاب، ج�2، �ص 32 و33.
.،72 العوا�سم، �ص  446. ابن العربي،  ُيْنَظُر: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص   -4

5- ُيْنَظُر يف ذلك : ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص 148.
6- الق�س�ص: 83.

7- ُيراَجُع يف ذلك : ابن كثري، مرجع �سابق، ج�8، �ص 5، ابن اجلوزي، �سفوة ال�سفوة، ج�1، �ص 444.

130



 املبحث الثاين

التعامل مع الأقليات غري امل�سلمة "اأهل الذمة"

اإثر  على  الرا�سدين  اخللفاء  عهد  يف  الإ�سالمية  الأمة  اأرج��اء  ات�سعت  ملا 
العراق  من  كاًل  ف�سملت  عهدهم،  يف  انت�سرت  التي  الإ�سالمية  الفتوحات 
للدولة  تابعة  وليات  املناطق  واأ�سبحت هذه  وم�سر،  وال�سام  فار�ص،  وبالد 
الذي  الديني  الت�سامح  مبداأ  �سيادة  ظل  ويف  املنورة،  املدينة  يف  الإ�سالمية 
ال�سيا�سية الإ�سالمية حيث انطلقت الفتوحات على  عرفته تقاليد املمار�سة 
اأ�سا�ص حترير اأهايل تلك البلدان من ظلم حكامهم وا�ستبدادهم من ناحية، 
واإتاحة الفر�سة اأمامهم للدخول يف عبادة التوحيد من ناحية اأخرى، وبالتايل 

حملت هذه الفتوحات ثالثة خيارات لأهايل تلك البالد:

على  ما  وعليهم  للم�سلمني  ما  لهم  فيكون  الإ���س��الم،  يف  الدخول  اأوله�ا: 
امل�سلمني.

ثانيها: اأن يرتكوا على ما هم عليه من عقائد وعليهم اجلزية، ولهم املنعة 
والذود عنهم.

ثالثه�ا: املنابذة والقتال.

طريق  عن  الآخ��ر  البع�ص  وفتح  �سلًما،  البلدان  ه��ذه  بع�ص  فتحت  وق��د 
القتال واملنابذة، ثم ينتهي الأمر بانت�سار امل�سلمني وطلب ال�سلح من قبل 
اأهايل هذه البلدان، واأ�سحت اأغلب هذه البلدان جزًءا ل يتجزاأ من الدولة 
الإ�سالمية، وعلى ذلك ا�ستمل النظام الإ�سالمي على جمموعتني من النا�ص: 

م�سلمون، وغري م�سلمني ُعِرُفوا با�سم اأهل الذمة.

اأحد  يعترب  الذمة"  "اأهل  م��ن  امل�سلمني  غ��ري  م��ع  التعامل  اأن  �سك  ول 
املتغريات التي تبني مدى التزام اخللفاء الرا�سدين بالعدل يف التعامل معهم 
واإن�سافهم ممن يظلمونهم. فكيف كان تعامل اخللفاء الرا�سدين مع هوؤلء؟ 
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التي  الفئات  اأحد  اأنهم  تعاملهم معهم على اعتبار  العدالة يف  التزموا  وهل 
ت�سكل املجتمع الإ�سالمي اأم اأنهم �سلكوا معهم م�سلًكا غري عادل؟ وهل اأثر 

كونهم اأقلية غري م�سلمة يف طبيعة هذا التعامل؟ 

تقاليد  اإنَّ  عامة،  ب�سفة  نقول،  اأن  ميكن  الت�ساوؤلت  هذه  على  لالإجابة 
املمار�سة ال�سيا�سية الإ�سالمية يف عهد الرا�سدين �سكلت منوذًجا فريًدا يف 
التعامل املن�سف مع غري امل�سلمني من اأهل الذمة، والذين عرفوا با�سم "اأهل 
الذمة"، ومل يعرف عهد الرا�سدين حالة واحدة ملعاملة غري من�سفة، بل على 
العك�ص من ذلك متاًما كان عدم ظلمهم وعدم تكليفهم مال يطيقون والرفق 
بهم واحًدا من اأهم املعايري التي ي�ستند اإليها اخلليفة يف حتديد مدى عدالة 

عماله يف تعاملهم مع الرعية ب�سفة عامة.

وت�سري الوثائق وال�سكوك التي تبني طبيعة تعامل امل�سلمني مع اأهل الذمة 
يف عهد الرا�سدين اإلى عدالة امل�سلك الذي �سلكه اخللفاء الرا�سدون معهم، 
فعلى الرغم من اأن الدعوة الإ�سالمية دعوة دينية تقوم على مبداأ الكفاحية 
يف التعامل مبا يعنيه ذلك من ال�سعي نحو ن�سر الدعوة، فاإنَّ تعامل امل�سلمني 
مع اأهل الذمة يقدم دلياًل وا�سًحا على اأن ن�سر الدعوة الإ�سالمية مل يعرف 
اإل اأ�سلوب الإقناع واجلدال بالتي هي اأح�سن، فما عرف اأهل الذمة يف عهد 
الرا�سدين ا�سطهاًدا دينًيا بل يفر�ص مدخل العدالة يف التعامل معهم عدم 
ا�سطهادهم للدخول يف الإ�سالم وترك دينهم، ومن ثم ي�سود مبداأ الت�سامح 
طاملا  بها  م�سا�ص  اأي  دون  العتقاد  يف  حريتهم  لهم  ت��رتك  حيث  الديني 

يلتزمون بالنظام العام للمجتمع الإ�سالمي ول ي�سعون اإلى تهديده)1(.

ميكن  الذمة  اأه��ل  مع  تعاملهم  يف  الرا�سدين  للخلفاء  العادل  وال�سلوك 
حتديده يف خم�سة موؤ�سرات ت�سكل يف جمموعها التقاليد العادلة التي اأر�ساها 
جمتمع الرا�سدين يف هذه املجال، وهي: عدم تكليفهم مال يطيقون، الوفاء 

1- ُيراَجُع: �سري توما�ص اآرنولد، الدعوة اإلى الإ�سالم، ترجمة: د. ح�سن اإبراهيم، �ص 42-38.
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الق�سا�ص  بهم،  والرفق  الجتماعي  التكافل  معهم،  وعقودهم  بتعهداتهم 
ممن يظلمهم، والت�سامح الديني يف التعامل معهم.

اأوًل: عدم تكليف اأهل الذمة مال يطيقون.

تعامل  يف  ودميومتها  ا�ستمراريتها  على  حافظت  التي  التقاليد  من  وهي 
دفع  �سوى  التزامات  اأي  عليهم  يفر�سوا  مل  اإذ  الذمة،  اأهل  مع  الرا�سدين 
اجلزية، بل ول ي�سري دفعها اإل على القادرين منهم، فا�ستبعدوا من ذلك 

الأطفال والن�ساء وال�سيوخ)1(. 

ينعمون  كمواطنني  عنهم)2(،  وال��ذود  املنعة  نظري  منهم  جتمع  واجلزية 
بالأمان وال�ستقرار يف املجتمع الإ�سالمي، وهي ل تقارن كالتزام مبا يوجبه 
من  الزكاة  دفع  يف  تتمثل  التزامات  من  امل�سلمني  على  الإ�سالمي  النظام 
ناحية، ويف حث املواطنني امل�سلمني على ال�سدقة والإنفاق يف �سبيل اهلل من 

ناحية ثانية)3(.

الذمة  اأهل  تكليف  فيها  مت  واحدة  حالة  الرا�سدين  زمن  يعرف  ومل 

1- ملزيد من املعلومات ُيْنَظُر: الإمام ال�سافعي، الأم، ج�4، �ص 98. ال�سريازي، املهذب يف فقه الإمام 
ال�سافعي، ج�2، �ص 250-253، وكذلك املودودي، حقوق اأهل الذمة يف الدولة الإ�سالمية، �ص 17، اأبو 

يو�سف، اخلراج، �ص 257-253.
2- ثمة اأكرث من راأي يف تربير دفع اجلزية، فقد قيل اأنها توؤخذ للمنعة والذود عن اأهل الذمة، وقيل 
�سيوًعا  الآراء  اأكرث هذه  هو  الأول  والراأي  ال�سغار،  لإظهار  توؤخذ  اأنها  ا  اأي�سً وقيل  الكفر،  بديل  اأنها 
عند فقهاء امل�سلمني حيث يرون اأن عقد الذمة يتحقق بخ�سلتني، الأولى دفع اجلزية والثانية اإظهار 
ال�سغار مبعنى اأن يجري عليهم حكم الإ�سالم، وتدفع اجلزية من قبل الرجال البالغني الذين يجوز 
لهم قتالهم دون �سواهم، ويقابل دفعها الذود عن اأهل الذمة ومنع من يق�سدهم من امل�سلمني والكفار، 
ملزيد من املعلومات ُيْنَظُر:الإمام ال�سافعي، الأم، ج�4، �ص 98 و99 و127، ال�سريازي، املهذب يف فقه 
ا: م�سطفى  الإمام ال�سافعي، ج�2، �ص 253، 255، ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�1، �ص 18، وُيراَجُع اأي�سً
منجود، الأبعاد ال�سيا�سية لالأمن يف الإ�سالم، �ص 578-580، املودودي، حقوق اأهل الذمة يف الدولة 

الإ�سالمية، �ص 29.
ُيْنَظُر: د. عبد احلميد متويل، مبادئ نظام احلكم يف الإ�سالم مع املقارنة باملبادئ الد�ستورية   -3

احلديثة، �ص 300-298.
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طاقة لهم به من اأعباء والتزامات، ولقد كان عمر بن اخلطاب يبث  ل  ما 
العيون على ولته ليعرف مقدار اإقامتهم للعدل يف رعاياهم، واأول ما يهتم 
بال�سوؤال عنه معاملتهم لأهل الذمة، واإذا جاءته الوفود من الأقاليم ي�ساألهم 
عن حكامهم، واأول ما ي�ساأل عنه معاملتهم لأهل الذمة، وكان ح�سن معاملتهم 
لهم دلياًل على القيام بحق العدل بالن�سبة جلميع الرعايا)1(، وين�سحب هذا 

القول على اخللفاء الرا�سدين جميعهم.

الو�سايا  تتعدد  يطيقون،  م��ال  الذمة  اأه��ل  تكليف  ع��دم  مبداأ  اإط��ار  ويف 
والن�سائح كما تكرث الوقائع التي ت�سري اإلى ذلك وتدل عليه، ومن اأ�سهر هذه 
الو�سايا و�سية عمر بن اخلطاب للخليفة من بعده، والتي جاء فيها: "اأو�سي 
اخلليفة من بعدي بتقوى اهلل، واأو�سيه بذمة اهلل وذمة ر�سوله اأْن يويف لهم 
هذه  وكاأن  طاقتهم")2(.  فوق  يكلفهم  ول  ورائهم،  من  يقاتل  واأن  بعهدهم، 
الو�سية جتعل عدم تكليفهم ما ل يطيقون، اإلى جانب الوفاء بعهودهم والدفاع 

عنهم، حقوًقا لهم، على ال�سلطة ال�سيا�سية واجب القيام بها واأدائها)3(.

ولقد منع اخللفاء الرا�سدون تعذيب اأهل الذمة اأو حب�سهم ب�سبب اجلزية، 
فريوى اأن عمر مر يف ال�سام على قوم اأقيموا يف ال�سم�ص فقال: ما �ساأن هوؤلء؟ 
فقيل له: اأقيموا يف ال�سم�ص يف اجلزية، فقال: فما يقولون فيما يعذبون به 
من اجلزية، قالوا: يقولون ل جند، فما كان من عمر اإل اأن اأمر بهم فخلى 
ر�سول اهلل  �سمعت  فاإين  يطيقون،  مال  تكلفوهم  ول  وقال: دعوهم  �سبيلهم 

1- ُيراَجُع: حممد اأبو زهرة، املجتمع الإن�ساين يف ظل الإ�سالم، �ص 198.
2- ُيْنَظُر هذه الو�سية يف: ابن �سعد، الطبقات الكربى، مرجع �سابق، ج�3، الق�سم الأول، �ص 246، ابن 
الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 27، اأبو يو�سف، اخلراج، �ص 9 و257، وكذلك د. م�سطفى اأبو زيد 

فهمي، فن احلكم يف الإ�سالم، �ص 405.
يف  احلكم  فن  فهمي،  زيد  اأب��و  م�سطفى  د.  وكذلك  و260،   259 �ص  اخل��راج،  يو�سف،  اأب��و   -3

الإ�سالم، �ص 404.
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اهلل")1(. عذبه  النا�ص  عذب  ] يقول: "من 
يتعلق  فيما  امل�سلمني  معاملة  عوملوا  الذمة  اأهل  اأن  تقدم،  ما  اإلى  اأ�سف 
اأموالهم،  م�سا�ص  عدم  هو  املعاملة  لهذه  الأ�سا�سي  املدخل  وكان  باخلراج، 
وعدم تكليفهم مال يطيقون يف اخلراج، وما اأكرث الو�سايا والوقائع التي تدل 

على ذلك. 

اأما ما يتعلق بالتجارة فكانوا يدفعون �سريبة الع�سور على جتارتهم يف دار 
الإ�سالم، وكان حتديد ذلك من باب الجتهاد)2(.

ثانًيا: الوفاء بالعهود مع اأهل الذمة.

ياأتي هذا التقليد واحًدا من اأهم تقاليد املمار�سة ال�سيا�سية الإ�سالمية يف 
زمن الرا�سدين فيما يتعلق بالتعامل مع اأهل الذمة، ذلك اأن عهود اأهل الذمة 
ت�سمنت كثرًيا من حقوقهم وقامت على اأ�سا�ص العدالة يف التعامل معهم)3(، 
ويعد الوفاء بهذه العهود ظاهرة عامة يف عهد الرا�سدين مل تعرف الإ�ستثناء 
ا  ولو مرة واحدة، بل على العك�ص من ذلك ظل اخللفاء الرا�سدون اأ�سد حر�سً
على املحافظة على هذه العهود والوفاء بها انطالًقا من اأنهم ذمة اهلل وذمة 

ر�سوله ].

اخللفاء  ال��ت��زام  توؤكد  الذمة  باأهل  اخلا�سة  للعهود  املتاأنية  وال��ق��راءة 
التي  الأ�سا�سية  املبادئ  تعداد  يف  تدخل  جتاههم  واجبات  بعدة  الرا�سدين 

يجب اللتزام بها ومنها:

ويرى   .149 �ص  ج�1،  ال�سام،  فتوح  الواقدي،   ،258  ،257 �ص  اخلراج،  يو�سف،  اأبو  ُيْنَظُر:   -1
قدامة،  ابن   : ذلك  ُيراَجُع يف  اأداء اجلزية،  اأع�سروا يف  اإذا  الذمة  اأهل  تعذيب  قدامة عدم  ابن 

.629 املغنى، ج�10، �ص 
2- ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف: اأبو يو�سف، اخلراج، �ص 271-276، ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�5، �ص 

2133-2136، املودودي، حقوق اأهل الذمة يف الدولة الإ�سالمية، �ص 28.
3- ُيْنَظُر: حممد اأبو زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص 67.
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املحافظة على دميومة العهود وبقائها رغم تغري احلكام، والوفاء بالعهود  - 
وعدم الغدر، والتحرز يف ذلك.

عدم ظلم اأهل الذمة وعدم تكليفهم مال يطيقون. - 
ن�سرة اأهل الذمة على من ظلمهم. - 

عدم انتقا�ص حق من حقوق اأهل الذمة. - 
الرفق بهم واإعمال مبداأ التكافل الجتماعي فيهم. - 

ثم يتوج ذلك كله بالت�سامح الديني معهم وعدم ا�سطهادهم. - 

توؤكد  وكلها  متعددة،  الرا�سدين  عهد  يف  الذمة  اأهل  مع  العهود  ومن��اذج 
اخلطاب  بن  عمر  عهد  العهود:  ه��ذه  اأ�سهر  وم��ن  ال��ذك��ر،  الآن��ف��ة  امل��ب��ادئ 
واأموالهم  اأنف�سهم  على  الأم��ان  اإعطاءهم  ت�سمن  الذي  املقد�ص  بيت  لأهل 
منها  ينق�ص  ول  تهدم  ول  كنائ�سهم  ت�سكن  واأل  و�سلبانهم،  وكنائ�سهم 
ول من خريها ول من �سيء من اأموالهم، ول يكرهون على دينهم ول ي�سار 

على اأحد منهم)1(.

لأهل  الوليد  بن  كتبه خالد  الذي  ال�سلح  يقدم عهد  اأخ��رى،  ناحية  ومن 
جانب  ومن  اإّنه  اإذ  املبادئ.  بهذه  اللتزام  على  و�سوًحا  اأكرث  دللة  احلرية 
الدخول يف  اأهايل احلرية، وهي:  اأمام  الثالثة  بتحديد اخليارات  بداأ  اأول، 
الإ�سالم اأو اجلزية اأو القتال، م�سرًيا اإلى اأن اأهل احلرية، ملا عر�ص عليهم 
ذلك، ف�سلوا البديل الثاين )دفع اجلزية(، ومت اإعطاء هذا العهد لهم بناء 

على ذلك.

ومن جانب ثان، يحدد كيف فر�ص عليهم اجلزية حيث اأخرج منها غري 
القادرين عليها من الرجال )ا�ستبعد األف رجل من �سبعة اآلف(، مبعنى اأنه 

1- ُيْنَظُر يف ذلك : عبد احلميد �سليمان، احلكومة والق�ساء يف الإ�سالم، �ص 150. وُيراَجُع ن�ص العهد 
يف: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�3، �ص 609.
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اقت�سر يف فر�سها على الرجال القادرين دون الن�ساء والأطفال وغريهم من 
الفئات غري القادرة.

ومن جانب ثالث، يحدد �ل�صروط �لتي ��صرتطها عليهم كالتز�مات يجب 
ومواثيقهم،  عهودهم  ذلك  على  اأخذت  وقد  امل�سلمني،  جتاه  بها  يقوموا  اأن 

ومن هذه �ل�صروط:

عدم خمالفة ما جاء يف هذا العهد. - 
األ يعينوا كافًرا على م�سلم اأًيا كان جن�سه عربًيا اأو اأعجمًيا. - 

األ يدلوا الكفار على عورة امل�سلمني. - 

ومن جانب رابع، يبني هذا العهد اأن وفاء اأهل الذمة بالتزاماتهم الواردة 
يف العقد يعني اأنَّ لهم الأمان وذمة امل�سلمني، وعلى امل�سلمني الدفاع عنهم 
وحمايتهم، وعلى �لعك�س من ذلك فاإنَّ خمالفة هذه �ل�صروط وعدم �لوفاء بها 

يعني التحلل من هذا العقد، فال يكونون يف ذمة امل�سلمني ول يف اأمانهم.

يتغري  عمن  اجلزية  طرح  العهد  هذا  مبوجب  يتقرر  خام�ص،  جانب  ومن 
حاله من اأهل الذمة في�سبح فقرًيا اأو �سعيًفا غري قادر على العمل، بل يف 
هذه احلالة ي�سملهم التكافل الجتماعي فتتم اإعالتهم من مال امل�سلمني، هم 

وعيالهم، طاملا اأقاموا بدار الإ�سالم.

التعامل  يف  الرفق  ملبداأ  اإق��راًرا  العهد  هذا  يت�سمن  �ساد�ص،  جانب  ومن 
مع اأهل الذمة، وعدم انتقا�ص حقوقهم، حتى يف حالة اإ�سالم عبيدهم، اإذ 
اإّنه يحدد قواعد الت�سرف يف حالة اإ�سالم عبد من عبيدهم، حيث يباع يف 

اأ�سواق امل�سلمني باأعلى �سعر، ويدفع ثمنه ل�ساحبه.

اأهل الذمة عن  العهد على �سرورة متييز  ومن جانب �سابع، ي�ستمل هذا 
امل�سلمني يف لبا�سهم، فاأوجب عليهم عدم الت�سبه بزي امل�سلمني، كما اأوجب 
ا عدم لب�ص زي احلرب، وما عدا ذلك فهم اأحرار فيما يرتدون من  عليهم اأي�سً
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اأزياء، ول �سك اأن التمييز يف الزي بني امل�سلمني وغري امل�سلمني اأمر �سروري 
يوجبه التحرز من عدم انتقا�ص اأهل الذمة حقوقهم والوفاء بعهودهم.

اأنَّ  اأمر طبيعي ومنطقي فطاملا  التزيني بزي احلرب فهو  اأما منعهم من 
امل�سلمني يقومون بالدفاع عنهم وحمايتهم، فاإنَّ التزيني بلبا�ص احلرب يعني 
يف �أدنى م�صتوياته �خلروج عن �صروط �لعهد، مبا قد يحمله ذلك من �صك يف 
التعر�ص للم�سلمني اأو م�ساعدة اأعدائهم؛ ولذلك تقرر يف هذا العهد اأنه يف حالة 
�الإخلل بهذ� �ل�صرط )عدم لب�س زي �حلرب( ي�صاأل �ملخل عن ذلك، فاإْن �أتى 
مبخرج قبل منه، واإْن مل ياأِت مبخرج يعاقب مبقدار ما عليه من زي احلرب.
الذمة  اأه��ل  اإره��اق  يقرر ع��دم  العهد  ف��اإنَّ ه��ذا  ثامن،  وم��ن جانب  ه��ذا 
ومن  اجلزية  مقدار  لهم  يحدد  فكما  حت�سيلها،  يف  اأو  اجلزية  فر�ص  يف 
عليهم جبايتها  �صرط  كيفية حت�صيلها، حيث  ا  �أي�صً لهم  يحدد  يتحملونها، 
وتقدميها اإلى بيت املال ما ا�ستطاعوا لذلك �سبياًل، فاإن مل ي�ستطعوا اأعينوا 

بعمال م�سلمني، وينفق عليهم من بيت مال امل�سلمني.
ويف هذا ال�سياق، يعطي عهد ال�سلح الذي كتبه اأبو عبيدة بن اجلراح مع 
بينه وبني  التي دارت  بال�سام نف�ص الدللت، وتقدم املرا�سالت  الذمة  اأهل 
الذمة،  اأه��ل  مع  العادل  التعامل  لكيفية  وا�سحة  �سورة  اخلطاب  بن  عمر 
اأبا عبيدة انطلق يف التعامل معهم وفق معيار العدالة، وملا اأ�سكل  وكيف اأن 
ال�سورى للف�سل يف  اإعمال  يتواَن يف  اإلى اخلليفة الذي مل  عليه الأمر رفعه 
هذا الإ�سكال مبا يعنيه ذلك من اأنه حتول من التعامل على امل�ستوى الفردي 
حيث ممار�سُة العدالة اإلى التعامل على امل�ستوى اجلماعي حيث اإعماُل مبداأ 

ال�سورى، ثم يتخذ القرار طبًقا لذلك)1(.
 ول�سك اأن متابعة تفا�سيل هذا ال�سلح وما جاء فيه وكيفية اتخاذ قراره يوؤكد 

ما يلي:

1- ُيراَجُع ن�ص عقد ال�سلح مع اأهل ال�سام يف: البالذري، فتوح البلدان، الق�سم الأول، �ص 126، د. 
حممد حميد اهلل، جمموعة الوثائق ال�سيا�سية، �ص 458.
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اإن عهد الذمة هو الذي يحدد اأ�س�ص وقواعد التعامل مع اأهل الذمة، ففيه 
التزامات، وجوهر  بيان وا�سح وحمدد مبا لهم من حقوق، وما عليهم من 
والوفاء  بهم  الإ�سرار  اأو  ظلمهم  وعدم  فيهم  بالعدل  العمل  هو  العهد  هذا 
بنود جديدة  اإ�سافة  يجوز  فاإنه  بذلك،  والتزاًما  والت�سامح معهم؛  بعهدهم 
لعهد الذمة تت�سمن حقوًقا اأو التزامات لأهل الذمة اأو عليهم، طاملا اأن ذلك 
اجلزية  اإعطاء  وهما:  الذمة  لعهد  الرئي�سني  املحورين  دائرة  عن  يخرج  ل 
واإظهار ال�سغار، وي�ستح�سن األ يتم ذلك اإل مبوافقة اخلليفة وبعد م�ساورة 
اأهل ال�سورى يف الأمر. ويف جميع احلالت، ل يعترب عهد الذمة باطاًل اأو غري 
�صاري �ملفعول يف حالة �إخلل �أفر�د من �أهل �لذمة بال�صروط �لو�ردة فيه، 
ويعاقبون فقط على اإخاللهم ح�سب نوع املخالفة التي ارتكبت، ووفًقا لأحكام 

ال�سريعة الإ�سالمية.

اإن اجلزية هي اللتزام الوحيد الذي يقع على عاتق اأهل الذمة دون �سواهم، 
يبدو ذلك وا�سًحا من مقولة عمر بن اخلطاب لأبي عبيدة بن اجلراح يف 
اأخذت منهم  فاإذا   ..." الأمر  بينهم بخ�سو�ص هذا  التي دارت  املرا�سالت 
بدفع اجلزية  الذمة  اأهل  والتزام  �سبيل"،  اجلزية فال �سيء لك عليهم ول 
حالة  ويف  فاإنه،  ولذلك  عنهم،  وال��ذود  لهم  امل�سلمني  نظري حماية  هو  اإمنا 
عدم متكن امل�سلمني من اللتزام باأمر الدفاع عنهم، يكون اأهل الذمة يف حل 
من دفع اجلزية وترد اإليهم، حتى يتمكن امل�سلمون من حمايتهم، وفاء ببنود 

عهد ال�سلح معهم.

دون  الذمة  اأه��ل  به  املكلف  الوحيد  اللتزام  هي  اجلزية  دفع  اأن  ورغ��م 
وهي  العهد،  هذا  يحددها  الذمة  اأهل  على  اأخرى  التزامات  فثمة  �سواهم، 
التزامات يكلفون بها كما يكلف غريهم بها، ومنها: دفع اخلراج يف اأرا�سي 
عوراتهم  وك�سف  امل�سلمني  على  التج�س�ص  وعدم  اأيديهم،  حتت  التي  الفيء 
للعدو، واإر�ساد ال�سال و�سيافة امل�سلمني الذين ميرون بهم ثالثة اأيام، وعدم 

انتهاك حرمة الإ�سالم اأو امل�سلمني.
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والرفق بهم  الت�سامح معهم  الذمة  اأهل  امل�سلمون يف عهودهم مع  يراعي 
اإلى اأق�سى حد ممكن، ويف هذا العهد يلتزمون بعدم هدم كنائ�سهم اأو بيعهم 
عيدهم.  يوم  يف  �سلبانهم  اإخ��راج  على  وافقوا  كما  لأهلها،  التعر�ص  وعدم 
يف  لهم  العنان  اإط��الق  يعني  ل  معهم  الديني  الت�سامح  ف��اإنَّ  ذل��ك  ومع 
لكنائ�سهم  التعر�ص  بعدم  التزموا  قد  امل�سلمون  كان  فاإذا  املجال،  هذا 
وبيعهم اأو للقائمني عليها، فاإنَّ ذلك ل يعطيهم احلق يف ا�ستحداث اجلديد 
منها، واإذا كان امل�سلمون قد اأقروا لهم باإخراج �سلبانهم، فاإْن ذلك يكون يف 
القرى  اأي يف  املدن  معلوم هو خارج  ومكان  يوم عيدهم،  زمن معلوم هو 

والأماكن التي ل يكرث فيها امل�سلمون)1(.

جنران  اأه��ل  مع  الرا�سدين  اخللفاء  تعامل  ف��اإن  �سبق،  ما  على  وع��الوة 
فمعروف  بالعهود،  وفائهم  ا�ستمرار  على  اآخر  منوذًجا  يقدم  الذميني  من 
التعامل  اأمان وذمة، يحدد قواعد  ] عقد لأهل جنران عهد  الر�سول  اأن 
اأو العتداء  انتقا�سهم حقوقهم  اأو  اإلى عدم ظلمهم  املن�سف معهم ويدعو 
عليهم، ولقد جدد اخللفاء الرا�سدون هذا العهد لأهل جنران)2(، وفاًء لهم 
بعهد ر�سول اهلل ] اإليهم، واأخذوا على اأنف�سهم يف هذه العهود ن�سرتهم 
يف  طاقتهم  فوق  هو  ما  تكليفهم  وعدم  يظلمهم،  اأو  لهم  يتعر�ص  من  على 
اأو�سوا بهم خرًيا، واألزموا من يقوم فيهم بالعدل يف التعامل  اجلزية، كما 

معهم والرفق بهم.

ويدل جتديد هذا العهد من قبل اخللفاء الرا�سدين لأهل جنران على اأن 
العهود اأبقى من احلكام.

.137  ،58 -56 �ص   ،1 ج� الكبري،  ال�سري  ال�سيباين،  ُيْنَظُر:   -1
الكامل يف  الأث��ري،  ابن  و  اخل��راج، �ص 164-160،  يو�سف،  اأبو  العهود يف:  ن�سو�ص هذه  ُيراَجُع   -2

التاريخ، ج�2، �ص 201-199. 
والبالذري، فتوح البلدان، الق�سم الأول، �ص 80-78.

140



ثالًثا: التكافل الجتماعي والرفق باأهل الذمة

مبداأ ثالث عرفته املمار�سة ال�سيا�سية يف اإطار تعاملها املن�سف مع الرعية، 
ين�سجم  مبداأ  وهو  ال�سواء،  على  وامل�سلمني  الذمة  اأه��ل  لي�سمل  وات�سع 
يطيقون،  ل  ما  الذمة  اأهل  تكليف  مبداأ عدم  يكمل  اأ�سح  مبعنى  اأو  متاًما، 
والذي حر�ص اخللفاء الرا�سدون على اأن يكون واحًدا من اأهم القواعد التي 

يعتمدون عليها يف التعامل معهم)1(.

عن  ع��رف  يطيقون،  ل  م��ا  تكليفهم  ع��دم  على  احل��ر���ص  منطلق  وم��ن 
اجلزية  قيمة  تقدير  يف  ال�سهولة  مراعاة  عن  ف�ساًل  الرا�سدين،  اخللفاء 
التي توؤخذ ح�سب احلالة القت�سادية للذمي)2(، النهي عن الت�سديد عليهم 
يف اجلزية اأو اخلراج، واحلث على الرفق بهم يف كل الأحوال)3(، كما اأنهم 
كانوا ي�سقطون اجلزية عن الذمي يف حالة وفاته، فال ياأخذونها من تركته، 

ول يكلفون ورثته باأدائها)4(.

ينا مناذج من و�سايا اخللفاء الرا�سدين يف هذا اجلانب، وكيف  وقد مرَّ
كان عمر بن اخلطاب ياأمر عماله باأّل يعذبوا اأهل الذمة يف اخلراج، وكيف 
اأو  اأمالكهم  يبيعوا  األ  عماله  على  يفر�ص  ا  اأي�سً طالب  اأبي  بن  علّي  كان 

1- ملزيد من املعلومات حول العدل يف التعامل مع اأهل الذمة ُيْنَظُر:
د. حممد راأفت عثمان، احلقوق والواجبات والعالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص 78-92، م�سطفى 

منجود، الأبعاد ال�سيا�سية لالأمن يف الإ�سالم، �ص 573.
فئة من  فثمة  للذمي،  القت�سادية  احلالة  على  فر�ص اجلزية  الرا�سدون يف  اخللفاء  اعتمد   -2
ل يقدرون على دفعها فال توؤخذ منهم، وثمة فئة القادرين على الأداء، وقد وزعهم عمر بن اخلطاب 
يف ثالث طوائف، فجعل على املو�سر ثمانية واأربعني درهًما، وعلى الو�سط اأربعة وع�سرين درهًما، وعلى 
الفقري اثني ع�سر درهًما، ُيْنَظُر يف ذلك : اأبو يو�سف، اخلراج، �ص 305، املودودي، حقوق اأهل الذمة 

يف الدولة الإ�سالمية، �ص 16.
3- ُيْنَظُر: املرجع ال�سابق، �ص 26.

4- يو�سح ذلك ما قاله القا�سي اأبو يو�سف يف خراجه "اإْن وجبت عليه اجلزية، فمات قبل اأن توؤخذ 
اأبو يو�سف،  ُيْنَظُر:  توؤخذ من تركته"،  يوؤخذ بذلك ورثته، ومل  البع�ص، مل  اأخذ بع�سها وبقي  اأو  منه 

اخلراج، مرجع �سابق، �ص 69.
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حاجاتهم الأ�سا�سية من ك�ساء اأو و�سائل رزق وانتقال يف اأداء اجلزية، ومن 
ثم ت�سقط اجلزية عنهم يف هذه احلالة.

وهكذا، فاإنه اإذا كان على اأهل الذمة واجب اأداء اجلزية، فاإنَّ هذا الأداء 
م�صروط باملقدرة و�ال�صتطاعة، وبالرفق يف �جلباية خا�صة ويف كافة �لتعاملت 
معهم على وجه العموم، ولقد دلت عهود اخللفاء الرا�سدين لأهل الذمة من 
اأهل جنران ويف بالد ال�سام وغريهم، كما اأ�سرنا اآنًفا، على اللتزام بالرفق 
يف معاملة اأهل الذمة، واأن ي�سملهم مبداأ التكافل الجتماعي يف التطبيق اإذا 
تطلب الأمر ذلك، وبالتايل ا�ستملت هذه املواثيق على العديد من الو�سايا 

التي تلزم عمال امل�سلمني بال�سري يف اأهل الذمة وفق ذلك املبداأ)1(.

من  بالعديد  الرا�سدين  اخللفاء  عهد  على  الفعلية  املمار�سة  حفلت  ولقد 
القادرين  وغري  ال�سعفاء  مع  الجتماعي  التكافل  اإعمال  توؤكد  التي  الوقائع 
اأهم هذه  بها، ومن  وا�ستقروا  الإ�سالم  دار  اأقاموا يف  الذمة طاملا  اأهل  من 
الوقائع ما يروى عن عمر بن اخلطاب اأنه مر بباب قوم وعليه �سيخ �سرير 
يطلب احلاجة، ف�ساأله عمر: من اأي اأهل الكتاب اأنت؟ قال ال�سيخ: يهودي، 
قال عمر: ما الذى اأجلاأك اإلى ما اأرى؟ اأجابه الرجل: اأ�ساأل اجلزية واحلاجة 
اأر�سل  ثم  املال،  بع�ص  فاأعطاه  اإلى منزله،  بيده وذهب  فاأخذ عمر  وال�سن، 
اإلى خازن بيت املال، وطلب اإليه اأن يجري عليه رزًقا م�ستمًرا من بيت مال 
امل�سلمني، وقال له: "انظر هذا و�سرباءه، فو اهلل ما اأن�سفنا اإن اأكلنا �سبيبته، 
ثم نخذله عند الهرم،{ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ })2(، والفقراء 
هم امل�سلمون، وهذا من امل�ساكني من اأهل الكتاب، وو�سع عنه اجلزية وعن 

�سربائه)3(.

1- ُيراَجُع، على �سبيل املثال، ن�ص العهد الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل احلرية حيث يقرر اإعالة من 
يعجز منهم، ويت�سدقون عليه من بيت مال امل�سلمني هو وعياله طاملا اأقاموا يف دار الإ�سالم.

2- التوبة: 60.
3- ُيْنَظُر هذه الواقعة يف: اأبو يو�سف، اخلراج، �ص 259، وكذلك املودودي، حقوق اأهل الذمة، �ص 27.
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ا عن عمر بن اخلطاب اأنه مر وهو يف طريقه اإلى ال�سام بقوم  ويروى اأي�سً
وباأن يجعل  املال،  بيت  ينفق عليهم من  اأن  فاأمر  الن�سارى،  جمذومني من 
لكل واحد منهم من يخدمه ويقوم على �سئونه)1(، ترى اإلى اأي حد بلغ رفق 
اخللفاء الرا�سدين ورعايتهم للفئات ال�سعيفة وغري القادرة من اأهل الذمة؟ 

وهل ثمة ما هو اأكرث من ذلك؟

رابًعا: الق�سا�س والقود ممن يتعر�س لأهل الذمة بظلم اأو اإعتداء.

اأنف�سهم  اعتبار حرمة  الذمة على  اأهل  مع  التعامل  املبداأ يف  ياأتي هذا 
الذمة  عقد  كان  ف��اإذا  الذمة،  عقد  مبوجب  لهم  تعطى  التي  واأموالهم 
با�ستثناء  تعامالتهم  جميع  يف  الإ�سالم  اأحكام  التزام  عليهم  يفر�ص 
حفظ  فاإنه  وغريه،  والطالق  الزواج  باأمور  املتعلقة  ال�سخ�سية  امل�سائل 
غريهم،  اأو  امل�سلمني  قبل  من  اإعتداء  اأو  ظلم  اأي  من  واأموالهم  اأنف�سهم 
اأو  قتلهم  يجوز  فال  وماله،  امل�سلم  كدم  وماله  الذمي  دم  ي�سبح  وعليه 
التعر�ص لأموالهم كما ل يجوز اإيذاوؤهم باليد اأو الل�سان، فاإن قتل م�سلم 
متاًما)2(،  م�سلًما  القتيل  كان  لو  كما  منه  اقت�ص  الذمة  اأهل  من  اأح��ًدا 
الذمة  عقد  قبلوا  "اإمنا  طالب  اأبي  بن  علي  مقولة  ذلك  على  يدل  ومما 

كدمائنا")3(. ودماوؤهم  كاأموالنا،  اأموالهم  لتكون 

وكلها  الرا�سدين يف هذا اجلانب،  التي حدثت على عهد  الوقائع  وتتعدد 
توؤكد التزامهم بالق�سا�ص ممن يظلم اأهل الذمة فيتعر�ص لهم يف ذواتهم 
اأو يف اأموالهم، ومما يذكر يف هذا ال�سدد ما يروى من اأن رجاًل من بني بكر 

املرجع  امل��ودودي،   .153 �ص  اأول،  ق�سم  البلدان،  فتوح  البالذري،  يف:  الواقعة  هذه  ُيراَجُع   -1
.27 ال�سابق، �ص 

2- ملزيد من املعلومات حول مبداأ الق�سا�ص ممن يتعر�ص لأهل الذمة يف اأموالهم اأو دمائهم وحرمة 
هذه الدماء والأموال ُيْنَظُر: الإمام ال�سافعي، الأم، ج�4، �ص 127، ال�سريازي، املهذب يف فقه الإمام 
الدولية يف  والعالقات  والواجبات  راأفت عثمان، احلقوق  و256، د. حممد  ال�سافعي، ج�2، �ص 255 

الإ�سالم، �ص 79 و80، املودودي، حقوق اأهل الذمة يف الدولة الإ�سالمية، �ص 18.
3- ُيراَجُع يف ذلك : املرجع ال�سابق، �ص 19.
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بن وائل قتل رجاًل ذمًيا من اأهل احلرية على عهد عمر بن اخلطاب، فاأمر 
عمر بت�سليم الرجل اإلى اأولياء املقتول، ف�سلم اإليهم وقتلوه)1(.

والق�سة معروفة عندما قتل عبيد اهلل بن عمر اخلطاب الهرمزان وابنه 
اأبي لوؤلوؤة املجو�سي ثاأًرا منهما يف حتري�سهما على قتل اأبيه، فقد راأى فريق 
من ال�سحابة، ومنهم علّي ابن اأبي طالب اإقامة احلد عليه، ورغم اأن عثمان 
امل�سائل  واحدة من  الق�سية  قتله، ظلت هذه  دون  ماله  ديتهما من  دفع  اآثر 
العالقة يف اأذهان امل�سلمني، واتخذها البع�ص على عثمان، فكانت عاماًل من 

عوامل الفتنة)2(.

اأمر  طالب  اأب��ي  بن  علّيا  اأن  من  ي��روى  ما  ا،  اأي�سً ال�سياق  هذا  يف  ويوؤثر 
عليه،  احلجة  قامت  ملا  خالفته  يف  ذمًيا  قتل  م�سلم  رجل  من  بالق�سا�ص 
وملا جاءه اأخو املقتول تارًكا القود، مل ير�ص علّي بذلك اإل بعد اأن تيقن اأنه 
مل يرتك القود من خوف اأو تهديد من اأهل القاتل، وبعد اأن عرف اأن اأهل 
املقتول ر�سوا بالدية دون الثاأر، هنا فقط اأطلق علّي القاتل وقال: "من كان 

له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا")3(.

وعالوة على ما تقدم، فقد كان اخللفاء الرا�سدون ل ميتنعون عن الق�سا�ص 
الذي فعل  نف�سه هو  الوايل  لو كان  الذمة، حتى  اأهل  اأح��ًدا من  ممن يظلم 
ذلك، ول غرو يف ذلك وكل الوثائق التي عقدها اخللفاء الرا�سدون مع اأهل 

الذمة تلتزم باإن�سافهم ممن يظلمهم واحليلولة دون وقوع هذا الظلم.

واأ�سهر الوقائع التي حدثت يف عهد الرا�سدين يف هذا ال�سدد ق�سة عمر 
بن اخلطاب مع عمرو بن العا�ص وابنه عندما ت�سابق ابن عمرو، وهو وال 
ف�سكاه  �سربه  امل�سري  �سبقه  وملا  م�سر،  من  قبطي  �ساب  مع  م�سر  على 
امل�سري اإلى اخلليفة عمر، فما كان من عمر اإل اأن ي�ستدعي عمر وابنه، ثم 

1- ُيْنَظُر هذه الواقعة يف: املرجع ال�سابق، �ص 18.
2- ملزيد من التفا�سيل ُيْنَظُر: ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 39، 40.

3- ُيراَجُع هذه الواقعة يف: املودودي، مرجع �سابق، �ص 19.
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لنف�سه  ي�ستفي  حتى  الأكرمني  ابن  ي�سرب  اأن  القبطي  ال�ساب  ياأمر 
ا�سرب  ل��ه:  وي��ق��ول  �سكت  كلما  ال��زي��ادة  منه  يطلب  وع��م��ر  ف�سربه 
عمرو  عمامة  عمر  اأزاح  لنف�سه  ال�ساب  اقت�ص  وملا  ك��رم��ني،  الأ ابن 
عمر،  �سلعة  على  ا�سرب  القبطي:  لل�ساب  وقال  راأ�سه،  عن  العا�ص  بن 
 فبا�سمه �سربك، فامتنع الفتى وقال: اإمنا �سربت من �سربني، وقال عمرو: 
امل�سهورة:  مقولته  وقال  اخلطاب  بن  عمر  ليه  اإ ونظر  بهذا،  علمت  ما 

عمرو، متى ا�ستعبدمت النا�ص، وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراًرا")1(. "يا 
بني  الق�سا�ص  يف  التمييز  عدم  منها  دللت  عدة  الواقعة  هذه  وحتمل 
للقانون  بل يخ�سع اجلميع  الرعية،  اأفراد  واأحد  م�سلم، حاكم  م�سلم وغري 
الإ�سالمي، ويطبق العدل عليهم جميًعا دون ا�ستثناء، كما اأنها تدل على اأن 
�سمان مبداأ احلرية وامل�ساواة يف التقاليد الإ�سالمية رهن باإقامة العدل بني 
الرعية، مبا يعنيه ذلك من اأن العدالة هي القيمة الفردية العليا يف تقاليد 
يف  ي��دوران  وامل�ساواة  احلرية  مبداأي  واأن  الإ�سالمية،  ال�سيا�سية  املمار�سة 

حمورها، واأن �سمانهما رهن باإقامتها)2(.

خام�ًسا: الت�سامح الديني يف التعامل مع اأهل الذمة.

مبداأ  اأن  معهم  الرا�سدون  اخللفاء  عقدها  التي  الذمة  اأهل  عهود  اأكدت 
هذه  ت�سمنت  فقد  الرا�سد،  عهدهم  يف  ذروت��ه  بلغ  معهم  الديني  الت�سامح 
العهود منحهم الأمان على اأماكن عبادتهم، فال تهدم ول ينتق�ص منها، واإْن 
انهدم منها معبد فلهم احلق يف جتديده يف مو�سعه، ول يكرهون على دينهم 
اأو ي�سطهدون فيه، اأو يف ممار�ستهم لطقو�سهم و�سعائرهم الدينية، بل كانوا 
يوؤدونها بكل اإعالن واإظهار وحرية يف املوا�سع اخلا�سة بهم، اأما يف الأم�سار 
اإظهار �سعائرهم يف معابدهم  والقرى الإ�سالمية اخلال�سة فلهم احلق يف 
القدمية دون تدخل من اأحد من امل�سلمني، ويختلف الأمر يف هذه احلالة اإذا 

1- تابع الواقعة يف: اأبو يو�سف، اخلراج، �ص 347. حممد اأبو زهرة، املجتمع الإن�ساين ، �ص 198 و199.
2- ُيراَجُع: د. حامد ربيع، نظرية القيم، �ص 200-199.
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يكون  حيث  القدمية،  معابدهم  غري  يف  امل�سلمني  اأم�سار  يف  اإظهارها  راأوا 
للم�سلمني اخليار؛ اإما املوافقة يف اإطالق ذلك لهم، واإما بو�سع بع�ص القيود 
عليهم)1(، وقد مر بنا اآنًفا كيف اأن اأبا عبيدة بن اجلراح �سمح لأهل الذمة 
بن  اأن اخلليفة عمر  وكيف  يوم عيدهم،  ب�سلبانهم يف  باخلروج  ال�سام  يف 

اخلطاب اأقره على هذا ال�سنيع معهم.

وتتعدد الوقائع التي تربز مدى حر�ص اخللفاء الرا�سدين على عدم اإكراه 
اأهل الذمة يف دينهم وت�ساحمهم الديني معهم على امل�ستوى الفردي وعلى 

امل�ستوى اجلماعي على ال�سواء)2(.

غري  اإك��راه  وبني  الإ�سالم،  اإلى  الدعوة  بني  بيًنا  اختالًفا  ثمة  اأنَّ  ول�سك 
الرا�سدون قد حر�سوا على دعوة  واإذا كان اخللفاء  للدخول فيه،  امل�سلمني 
الواجبات  اأهم  واحد من  اأن ذلك  باعتبار  فيه،  الدخول  اإلى  امل�سلمني  غري 
املنوطة بهم، فاإنَّ ذلك كان يتم دون اأي اإكراه لهم اأو ا�سطهاد لتحقيق ذلك، 

بل ويف ت�سامح ديني ل نظري له يف اأية دعوة دينية اأخرى)3(.

امل�سلمني تركوهم  اأن  ا  اأي�سً الذمة  اأهل  الديني مع  الت�سامح  ومن مظاهر 
فيها  عليهم  يطبق  ول  ل�سرائعهم،  وفًقا  ال�سخ�سية  اأمورهم  يف  يق�سون 
�سريعة الإ�سالم، وبالتايل فاإنًَّ ما هو جائز يف �سرائعهم يف هذه الأمور، حتى 

1- ملزيد من املعلومات حول الت�سامح الديني مع اأهل الذمة وحدود حريتهم العقيدية، ُيْنَظُر: املودودي، 
والواجبات  احلقوق  عثمان،  راأفت  حممد  د.   ،25-22 �ص  الإ�سالمية،  الدولة  يف  الذمة  اأهل  حقوق 
والعالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص 84 و85، م�سطفى منجود، الأبعاد ال�سيا�سية لالأمن يف الإ�سالم، 
ا: ال�سريازي، املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي،  �ص 585، اأبو يو�سف، اخلراج، �ص 281، وُيراَجُع اأي�سً

ج�2، �ص 256، ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�4، �ص 1550-1529.
2- الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�3، �ص 609، الواقدي، فتوح ال�سام، ج�1، �ص 154-152.

وُيراَجُع اأبي نعيم، احللية، ج�9، �ص 34، القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، ج�3، �ص 280، حممد اأبو 
اأبو زيد فهمي، فن احلكم يف الإ�سالم،  زهرة، العالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص 29، د. م�سطفى 

مرجع �سابق، �ص 403.
3- ُيْنَظُر: �سري توما�ص اآرنولد، الدعوة اإلى الإ�سالم، ترجمة د. ح�سن اإبراهيم، �ص 69 و70.
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�سرعهم،  فيه  عليهم  ي�سري  الإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  حمظوًرا  كان  ولو 
بذلك،  الرا�سدون  اخللفاء  عمل  وقد  امل�سلمني،  دون  حالًل  لهم  ويكون 
وما هم عليه من نكاح املحارم واقتناء اخلمور واخلنازير، رغم  فرتكوهم 

اأنَّ هذه الأمور حمرمة �سرًعا يف الإ�سالم)1(.

ول يعني اقتناء اخلمور واخلنازير اأن يظهر ذلك عالنية اأو يباع يف اأم�سار 
اإظهارها،  دون  بيوتهم  يف  حيازتها  لهم  يجوز  اأن��ه  يعني  واإمن��ا  امل�سلمني، 
ولقد منع اخللفاء الرا�سدون اأهل الذمة من بيع اخلمور واخلنازير عالنية 
اأبي  بن  وعلّي  بن اخلطاب  نقل عن عمر  ما  نحو  على  امل�سلمني  اأم�سار  يف 
ودينهم،  بامل�سلمني  ا�ستخفاف  اإظ��ه��اره��ا  ويف  ف�سق،  بيعها  لأن   ط��ال��ب؛ 

ول يحل لأهل الذمة اأو غريهم ال�ستخفاف بامل�سلمني)2(.

ومن مظاهر هذا الت�سامح كذلك اأن امل�سلمني كانوا اإذا م�سروا م�سرا يف 
فيها  امل�سلمني  وال�سكن مع  الدور  ب�سراء  لهم  ي�سمحون  الذمة،  اأهل  اأرا�سي 
كما فعل عمر بن اخلطاب عندما م�سر الب�سرة والكوفة)3(، وطاملا اأ�سبحوا 
ومعاملتهم  خمالطتهم  فجازت  اجل��ار،  بحقوق  متتعوا  للم�سلمني  جرياًنا 
باحل�سنى، كما جاز التزاور معهم والأكل من ذبائحهم والزواج منهم ح�سب 
ما تق�سي اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، ناهيك عن اأنه يجب على امل�سلمني اأن 

يعودوا مر�ساهم كما يعودوا مر�سى امل�سلمني)4(.

1- ُيراَجُع يف ذلك : املودودي، حقوق اأهل الذمة يف الدولة الإ�سالمية، �ص 22.
2- ُيْنَظُر: ال�سيباين، ال�سري الكبري، ج�4، �ص 1532.

3- ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف: املرجع ال�سابق، ج�4، �ص 1536.
4- ُيراَجُع: د. حممد راأفت عثمان، احلقوق والواجبات والعالقات الدولية يف الإ�سالم، �ص 82 و83.
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 املبحث الثالث

ممار�سة العدالة يف تعامل اخللفاء مع اأنف�سهم واأهليهم

وباأهلهم  بهم  اخلا�سة  الأم��ور  يف  الرا�سدين  اخللفاء  تعامالت  كل  توؤكد 
وذوي قرباهم مدى التزامهم بال�سلوك العادل يف هذا التعامل، فلم يتميز 
اأحد منهم على �سائر الرعية، ومل مييز اأهله وذويه عنهم يف العطاء اأو يف 
الوليات، بل كان بع�سهم اأ�سد على اأهله وخا�سته ونف�سه عن باقي الرعية، 

وكانوا بذلك قدوة ومنوذًجا يف تعاملهم مع اأنف�سهم ورهطهم.

من  املجتمع  فئات  �سائر  على  والع�سرية  الأه��ل  تف�سيل  عدم  مبداأ  ويعد 
املبادئ التي حر�ص اخللفاء الرا�سدون على تطبيقها، ملا لالإخالل بها من 
اآثار وخيمة على ا�ستقرار النظام واأمنه، لذلك ياأتي تخوف عمر بن اخلطاب 
يف حمله عندما يخ�سى من اأن يوؤدي الإخالل بهذا املبداأ اإلى تيقظ ع�سبيات 
يف  يتحدث  كان  فعندما  امل�سلمني،  بني  بفتنة  اإل  تنتهي  ول  القبلية  العرب 
اأمر من يخلفه يقول لبن عبا�ص عن عثمان "اأخ�سى اإْن ا�ستخلفته اأْن يجعل 
بني معيط )رهط عثمان( على رقاب النا�ص ويع�سي اهلل فيهم، فواهلل اإْن 
ولثاروا  املعا�سي  النا�ص  واإْن فعل عثمان هذا لرتكب  لفعل هذا،  ا�ستخلفته 
عليه وقتلوه"، بل ويبقى الأمر يف ذهنه حتى اآن وفاته فا�ستدعى علّيا وعثمان 
و�سعًدا وقال لهم: "اأن�سدكم اهلل اإْن وليتم اأمور امل�سلمني، اأن حتملوا اأقاربكم 
�أهليهم  يعاملو�  �أال  عليهم  ي�صرتط  �إمن��ا  بذلك  وه��و  النا�ص"،  رق��اب  على 

وع�سائرهم معاملة خا�سة متميزة)1(.

اأنف�سهم  مع  تعاملهم  يف  الرا�سدون  اخللفاء  اأر�سى  فقد  عامة،  وب�سفة 
واأهليهم عدة تقاليد ومبادئ، تثبت كلها ممار�ستهم للعدالة يف هذا التعامل، 

لأهل  وو�سيته  عبا�ص  لبن  حديثه  ن�ص  وتابع  و217،   216 �ص  ال�سابق،  املرجع   : ذلك  يف  ُيْنَظُر   -1
ال�سورى يف: ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 37، ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، الق�سم 

الأول، �ص 246 و249.
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ومنها مفهوم القدوة يف التعامل �سواء قدوة اخلليفة اأم قدوة ذويه، ومفهوم 
حياد الأهل وعدم تدخلهم يف م�سائل احلكم، ومبداأ القود من النف�ص واإقامة 
للقانون  واخل�سوع  التقا�سي  اأم��ام  امل�ساواة  ومبداأ  الأقربني،  على  احل��دود 
العطاء  واأهله يف  الرعية، ناهيك عن مبداأ عدم متييز نف�سه  اأفراد  ك�سائر 

والق�سمة.

اأوًل: مفهوم القدوة يف التعامل.

الرعية،  مع  تعاملهم  يف  قدوة  يكونوا  اأن  على  الرا�سدون  اخللفاء  حر�ص 
واألزموا اأهليهم اأن يكونوا كذلك، وطوال مدة حكمهم التي تربو على ثالثني 

�سنة مل يتخلوا واأهلوهم عن اأن يكونوا اأكرث النا�ص حترًيا للعدل واحلق.

ال�سلوك  يف  لرعيته  ق��دوة  وليته  مدة  ط��وال  ال�سديق  بكر  اأب��و  ظل  ولقد 
العادل، فبداأ حكمه بداية �سحيحة ملتزًما يف ذلك باإتباع �سرع اهلل وتنفيذ 
اأحكامه، "اإنني متبع ول�ست مببتدع")1(، هذه املقولة يلتزم بها اأبو بكر متام 
اللتزام، ففي حروب الردة يجادل ال�سحابة وي�سدهم للحق وال�سواب بقوة، 
ويف كل مواقفه يلزم نف�سه واأهله مبا يلزم به غريهم من الرعية بل كان على 

نف�سه واأهله اأ�سد)2(.

1- وردت هذه املقولة يف اإحدى خطب اأبي بكر يف الأيام الأولى من وليته، ُيْنَظُر يف ذلك :
البالذري، اأن�ساب الأ�سراف، ج�1، �ص 590، ابن اجلوزي، �سفوة ال�سفوة، ج�1، �ص 260.

"اإنا  اأواخر وليته حيث قال لها:  واأهله حديثه لبنته عائ�سة يف  اأبي بكر بنف�سه  يوؤكد �سدة  2- مما 
منذ ولينا اأمر امل�سلمني مل ناأكل لهم ديناًرا ول درهًما، ولكنا قد اأكلنا من جري�ص طعامهم يف بطوننا، 
ولب�سنا خ�سن ثيابهم على ظهورنا، ولي�ص عندنا من يفء امل�سلمني قليل اأو كثري اإل هذا العبد احلب�سي، 
اإلى عمر وابرئي منهم"، وقد  اأنا مت فابعثي بهم  النا�سح، وَجْرد هذه القطيفة، فاإذا  وهذا البعري 
َفَعَلت. ُيْنَظُر يف ذلك : ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: الق�سم الأول، �ص 139-140، 136 و137، 

ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 290 و291، ابن اجلوزي، �سفوة ال�سفوة، ج�1، �ص 265. 
وعندما تدخر زوجة عمر من قوتها ثمن حلوى ت�ستهيها وتعطيه اإياه ل�سرائها ل يرتدد يف اأن ي�سمه اإلى 
بيت املال ويقول: "هذا يف�سل عن قوتنا"، واأ�سقط من نفقته مبقدار ما نق�ست كل يوم، وغرمه لبيت 

املال من ملك كان له، ُيْنَظُر هذه الواقعة يف: ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 291.
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ومن و�ساياه لأحد ولته "ا�سلح نف�سك ت�سلح لك رعيتك")1(، فهو يف تلك 
الو�سية يعي متاًما اأن �سلوك الراعي لبد واأن ينعك�ص على �سلوك رعيته، فاإن 

�سلح الراعي �سلحت الرعية، والعك�ص بالعك�ص.

قدوة  ال��ق��دوة-  مفهوم  يف  الأم��ث��ل  النموذج  اخلطاب  بن  عمر  وي�سرب 
قدوة  ليكونوا  معهم  وال�سدة  اأهله  واإل���زام  نف�سه،  مع  التعامل  يف  احلاكم 
للنا�ص- فلقد بداأ حكمه بداية �سليمة عندما اأعلن يف ب�ساطة وو�سوح تعامله 
مع اأهله وغريهم من الرعية فقال: "اإمنا علينا اأن ناأمركم مبا اأمركم اهلل 
اأمر  نقيم  واأن  عنه من مع�سيته،  نهاكم اهلل  ننهاكم عما  واأن  من طاعته، 
اهلل يف قريب النا�ص وبعيدهم، ول نبايل على من كان احلق"، واتخذ لنف�سه 
�سعار "اإذا كنت يف منزلة ت�سعني وتعجز النا�ص، فو اهلل ما تلك مبنزلة حتى 

اأكون اأ�سوة للنا�ص")2(.

وتظهر مالمح �سلوك عمر بن اخلطاب العادل يف تعامله مع نف�سه واأهله 
يف اأنه، من جانب اأول، عرف متاًما اأن تعامله مع اأهله ي�سكل اأحد املعايري 
املهمة التي حتكم بها الرعية على �سلوكه جتاهها، وبالتايل كان عليه، والأمر 
كذلك، اأن يبداأ عدله وحزمه مع رهطه، فاإذا ما اأخطاأ اأحدهم ا�ستد عليه يف 

العقوبة لتهابه بقية الرعية)3(.

1- وردت هذه الو�سية �سمن و�سايا اأبي بكر لعمرو بن العا�ص عندما �سريه �سمن اأمراء اجليو�ص يف 
حروب الردة.

: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، الق�سم الأول، �ص 204، وكذلك حممد عبد  ُيْنَظُر يف ذلك   -2
الرحمن عبد اللطيف، عمر بن اخلطاب واملعادلة الإن�سانية، �ص 129.

3- جتمع كتب ال�سري على اأن عمر كان اإذا �سعد املنرب ونهى النا�ص عن �سيء، جمع اأهله فقال لهم: 
اإين نهيت النا�ص عن كذا وكذا، واإن النا�ص ينظرون اإليكم نظر الطري اإلى اللحم، واأق�سم باهلل ل اأجد 
وقع  "اإْن وقعتم  لهم:  يقول  وكثرًيا ما كان  ِمنِّي"،  بالعقوبة ملكانه  اأ�سعفت عليه  اإل  اأحًدا منكم فعله 

النا�ص، واإْن هبتم هاب النا�ص" ُيراَجُع يف ذلك : 
الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 207،

ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 31،
ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، ق�سم اأول، �ص 207 و208.
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ومن جانب اآخر، ارتبط تعامل عمر مع اأهله بقاعدة كلما ازدادت درجة 
يدل على  وف�سل عدله،  و�سدته  املرء من حزمه  ن�سيب  ازداد  منه  القرابة 
اأر�سلت  حينما  طالب،  اأبي  بن  علي  بنت  كلثوم  اأم  زوجه  مع  ت�سرفه  ذلك 

بهدية اإلى ملكة الروم مع بريد امل�سلمني واإهداء ملكة الروم اإليها)1(.

ومن جانب ثالث، يراعي عمر األ ي�ستغل اأهله و�سعه على راأ�ص ال�سلطة يف 
اأو ت�سهيلها ولو مت ذلك بطرق م�سروعة وحالل، فتماًما  حتقيق منافع لهم 
ال�ستفادة  وبني  بينهم  ويحول  الوليات  على  عماله  على  ي�ستد  كان  مثلما 
من �سلطاتهم وا�ستغاللها يف حتقيق مكا�سب لهم، ولو كان ذلك من طرق 
ا حتى يحول بينهم وبني القيام بذلك،  م�سروعة، فاإنه ي�ستد على رهطه اأي�سً
وخري ما يدل على ذلك ت�سرفه مع ابنه عبد اهلل بن عمر عندما ا�سرتى اإباًل 
ا ت�سرفه مع ولديه  هزيلة وبعث بها اإلى احلمى لت�سمن ثم يبيعها)2(، واأي�سً

اأحفا�ص  من  واأحفا�ص  بطيب  الروم  ملكة  اإلى  "اأر�سلت  عمر  زوجة  علّي  بنت  كلثوم  اأم  اأن  يروى   -1
الن�ساء مع بريد امل�سلمني، فاأبلغه لها وردت عليها ملكة الروم بهدية بها عقد فاخر، وانتهى به الربيد 
اإلى عمر فاأمره باإم�ساكه، ودعا ال�سالة جامعة، فاجتمعوا ف�سلى بهم ركعتني، ثم قال: اإنه ل خري يف 
اأمر اأبرم عن غري �سورى من اأموري، قولوا يف هدية اأهدتها اأم كلثوم لمراأة ملك الروم فاأهدت لها، 
فقال قائلون: هو لها بالذي لها، ولي�ست امراأة الروم بذمة فت�سانع به، ول حتت يدك فتتقيك، وقال 
الر�سول  ولكن  فقال عمر:  ثمًنا،  ولن�سيب  لتباع  بها  ونبعث  لن�ستثيب،  الثياب  نهدى  كنا  قد  اآخرون: 
ر�سول امل�سلمني والربيد بريدهم وامل�سلمون عظموها يف �سدرها، ثم اأمر بردها اإلى بيت املال، ورد 
ابن   ،260 �ص  ج�4،  وامللوك،  الر�سل  تاريخ  الطربي،  يف:  الواقعة  هذه  ُيراَجُع  نفقتها".  بقدر  عليها 

الأثري، الكامل يف التاريخ، مرجع �سابق، ج�3، �ص 48.
2- م�سمون هذه الواقعة اأن عبد اهلل بن عمر ا�سرتى اإباًل هزيلة وبعث بها اإلى احلمى، فلما �سمنت 
قدم بها اإلى ال�سوق، وقدم عمر اإلى ال�سوق فلما راآها �ساأل ملن هذه الإبل فلما عرف، قال: لعبد اهلل بن 
عمر .. بخ بخ يا ابن اأمري املوؤمنني، ثم اأر�سل يف ا�ستدعائه فجاءه ي�سعى ف�ساأله: ما هذه الإبل يا عبد 
اهلل، فاأجابه اإنها اإبل ان�ساء )اأي هزيلة( ا�سرتيتها وبعثت بها اإلى احلمى ابتغى ما يبتغي امل�سلمون، 
ف�ساح به عمر: ويقول النا�ص حني يرونها ارعوا اإبل ابن اأمري املوؤمنني، ا�سقوا اإبل ابن اأمري املوؤمنني 
يا عبد اهلل، اأغد على راأ�ص مالك واجعل باقي ثمنها يف بيت مال امل�سلمني"، ُيْنَظُر هذه الواقعة يف: 
وكذلك   ،224 �ص  ج�2،  ال�سحابة،  حياة  الكاندهلوي،   ،212 �ص  ج�8،  الكربى،  ال�سنن  البيهقي، 

يف د. م�سطفى اأبو زيد فهمي، فن احلكم يف الإ�سالم، �ص 72 و73.
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عبد اهلل وعبيد اهلل عندما اأقر�سهما اأبو مو�سى الأ�سعري من بيت املال)1(.

ومن جانب رابع، فاإنَّ �سدة عمر مع نف�سه ورهطه تزداد و�سوًحا واكتماًل 
الرمادة حيث  اأي��ام  �سلوكه  جلية يف  ب�سورة  ذلك  يربز  الأزم��ة،  اأوق��ات  يف 
كما  الرمادة  اأي��ام  يف  اأهله  فيجوع  كلهم،  النا�ص  منزلة  واأهله  نف�سه  ينزل 
يجوع النا�ص، ول يكونون اإل اآخرهم �سبعا، ومع �سدته بنف�سه واأهله يف هذا 
وم�سربهم  ماأكلهم  يرعى  اأن  ا�ستطاعته  قدر  حماوًل  برعيته  يرفق  الظرف 

وك�سوتهم)2(.

وهكذا، ويف ظل التزام عمر بالعدل مع نف�سه واأهله، كان لبد اأْن ينعك�ص 
ذلك ال�سلوك على �سلوك الرعية فيوؤدون الأمانة ويلزمون احلق والعدل يف 
كل ت�سرفاتهم عن اقتناع ذاتي بذلك، ولي�ص اأدل على ذلك من الواقعة التي 
تروي اأنه حمل مرة اإلى عمر مال عظيم من خم�ص الفيء فقال: "اإنَّ قوًما 
اأديت  "اإنك  طالب:  اأبي  بن  علّي  عليه  فريد  لأمناء"،  هذا  يف  الأمانة  اأدوا 

الأمانة اإلى اهلل تعالى، فاأدوا اإليك الأمانة، ولو رتعت رتعوا")3(.

ي�سلك  اأن  اأبي طالب، فقد حاول جاهًدا طوال مدة خالفته  بن  اأما علّي 
اأبي بكر وعمر يف تعاملهما مع رهطهما، فكان قدوة يف تعامله العادل  نهج 

1- يذكر اأن اأبا مو�سى الأ�سعري اأعطى عبد اهلل وعبيد اهلل ابني عمر بن اخلطاب، وهما يف جي�ص 
العراق، �سلفة من اأموال امل�سلمني يتاجران بها يف �سراء �سلع من العراق وبيعها يف املدينة، ورد ال�سلفة 
اإلى بيت املال بعد ذلك، فغ�سب عمر، لأن اأبا مو�سى ما فعل ذلك اإل معهما دون �سائر امل�سلمني على 
اعتبار اأنهما ابنا اأمري املوؤمنني، ولذلك اأمرهما برد املال وما حققوه من اأرباح اإلى بيت املال، ُيراَجُع 

هذه الواقعة يف: الإمام مالك، املوطاأ، مرجع �سابق، ج�2، �ص 564.
الر�سل  تاريخ  الطربي،  ُيْنَظُر:  رعيته  مع  عمر  و�سلوك  الرمادة  عام  حول  التفا�سيل  من  ملزيد   -2
وامللوك، ج�3، �ص 96 وما بعدها، ج�4، �ص 211 و212، ابن الأثري، الكامل، ج�2، �ص 390-388، 
اأول،  ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص 90 وما بعدها، ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، ق�سم 

�ص 233-223.
ال�سام، ج�2،  الواقدي، فتوح   ،20 وامللوك، ج�4، �ص  الر�سل  تاريخ  : الطربي،  ُيْنَظُر يف ذلك   -3

�ص 128، ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص 67، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 360.
ابن تيمية، ال�سيا�سة ال�سرعية، �ص 44.
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مع نف�سه واأهله، ويت�سح ذلك من و�سية له يو�سي فيها ابنه احل�سن باأن يلزم 
نف�سه العدل يف تعامله مع النا�ص ليكون قدوة لهم يف ذلك)1(، ويتاأكد ذلك 
ا من و�سيته لأولده ملا قتل، حيث اأمرهم اأْن يكونوا مع املظلوم  بجالء اأي�سً

على الظامل حتى ياأخذ حقه)2(.

ثانًيا: مفهوم حياد الأهل وعدم تدخلهم يف �سئون احلكم.

حكم  ف��رتة  عرفتها  التي  املفاهيم  اأه��م  م��ن  واح���ًدا  املفهوم  ه��ذا  ي��اأت��ي 
الرا�سدين، مبا يعنيه ذلك من دقة وحر�ص �سديدين على اأن تكتمل ممار�سة 
اأو ذاك)3(، ودون اأن يتحول  العدالة يف التعامل مع الرعية دون متييز لهذا 

املن�سب اإلى �سلطة ت�ستخدم وت�ستغل لتحقيق م�سالح فئة على اأخرى.

فيها  تدخل  واح��دة  واقعة  ال�سري  كتب  تذكر  مل  بكر  اأبي  حكم  فرتة  ففي 
قومه يف �سئون احلكم اأو مار�سوه، بل عندما ير�سح من يخلفه يف احلكم مل 
يفكر األبتة يف قومه، واإمنا وقع اختياره على عمر بن اخلطاب باعتباره الأكرث 

اأهلية لتويل الأمر)4(.

اأنقى �سوره،  املفهوم يف  اأيام حكمه، فيطبق هذا  اأما عمر بن اخلطاب، 
عبد  ابنه  عن  ع��رف  مما  الرغم  فعلى  كبرية،  لدرجة  ذل��ك  يف  وي�ستد  بل 
اأن  عليه  يقرتح  عندما  حتى  ولية  اأي  يوليه  مل  واأهلية  وتقوى  ورع  من  اهلل 
يوليه اخلالفة يرف�ص ذلك ب�سدة، بل وي�ستبعد ابن عمه �سعيد ابن زيد من 
�أ�صحاب �ل�صورى رغم �نطباق �صروط �الختيار عليه حتى ال تثار �أية �صبهة �أو 

ظن يف هذا الختيار)5(.

1-  ُيراَجُع الن�ص الكامل لهذه الو�سية يف: ال�سريف الر�سى، نهج البالغة، �ص 391 -405.
2- ُيْنَظُر هذا الن�ص يف: امل�سعودي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ج�1، �ص 699، ابن كثري، البداية 

والنهاية، ج�7، �ص 328.
3- حول ال�سدة واحلر�ص يف معاملة الأقربني كاأحد خ�سائ�ص القيادة يف عهد اأبي بكر وعمر ودللتها، 

ُيْنَظُر: م�سطفى منجود، الفتنة الكربى، �ص 91.
4- ُيْنَظُر ما �سبق ذكره  يف الف�سل الأول عن اختيار اأبي بكر لعمر بن اخلطاب للخالفة من بعده.

5- ُيراَجُع تفا�سيل ذلك يف املبحث الأول بالف�سل الأول من هذه الدرا�سة.
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ول يقف الفاروق عند ذلك احلد من اإبعاد اأهله عن ممار�سة ال�سلطة اأو 
ا�ستغاللها حل�سابهم، بل يدقق يف ذلك لدرجة اأنه ل ي�سمح لزوجته اأن تقبل 

هدية من اأحد ولته، ويرف�ص منها اأن ت�ساأله عن �سبب عتابه لأحد عماله.

بكر  اأبي  تزيد عن فرتة  تولى اخلالفة مدة  الذي  واأما عثمان بن عفان، 
املنا�سب  بع�ص  اأمية يف عهده  بني  اإلى  اأ�سند  اأنه  عنه  قيل  وقد  مًعا،  وعمر 
على  القول  هذا  م  ُيقوَّ العربي  ابن  اأنَّ  بيد  راتًبا،  لهم  وخ�س�ص  واأكرثها، 
الأهلون  فيها  يكرث  التي  الوا�سعة  القبائل  كانت من  قبيلة عثمان  اأن  اعتبار 
للولية، واأن معظمهم ا�ستعان بهم اأبو بكر وعمر، وعرفوا بالعدل والرفق مع 

الرعية)1(.

وهذا القول �سحيح اإلى حد كبري، وامل�ساألة الأ�سا�سية التي يجب اأن يهتم 
بها الباحثون ويقومونها هي اإطالق احلكم وتعميمه على فرتة حكم عثمان 
باأ�سرها من قبل الباحثني املعا�سرين، اإذ اإّن هذا التعميم ل اأ�سا�ص له من 
اأيام  عن  والتاريخ  ال�سري  كتب  ترويه  ملا  �سريعة  قراءة  اأي  وينفيه  ال�سحة، 
عثمان، والراأي عندي اأن عثمان مل مييز اأهله يف العطاء دون �سائر امل�سلمني، 
واإمنا فر�ص لهم منه مثل �سائر امل�سلمني، واأعطاهم من ماله اخلا�ص ما مل 
يعط غريهم من امل�سلمني، ول غبار عليه يف م�سلكه هذا. اأما يف الوليات، 
فرهط عثمان قبيلة ممتدة، ومعروف اأنَّ كثرًيا من رجالها خدموا عماًل اأيام 
ا، ول غبار على عثمان اأن يوليهم بع�ص الوليات  اأبي بكر وعمر بل وعلّي اأي�سً

طاملا كانوا اأهلني لها.

وفيما يتعلق بتجربة علّي بن اأبي طالب، ميكن القول اإنه اجتهد يف تطبيق 
مفهوم حياد الأهل وعدم تدخلهم يف �سئون احلكم، ف�سرع يف معاملة النا�ص، 
معاملة  ها�سميني  غري  اأم  ها�سميني  �سعفاء،  اأم  �سرفاء  عجًما،  اأم  عرًبا 

1- ُيراَجُع: ابن العربي، العوا�سم من القوا�سم، �ص 99-80،
ابن تيمية، منهاج ال�سنة النبوية، ج�3، �ص 238 و239.
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من�سفة عادلة طبًقا ملبادئ الإ�سالم، ومل يكن يقبل ترجيح فئة على اأخرى 
يف املعاملة ملا يوقده ذلك من م�ساعر احلقد وال�سغينة)1(.

ثم  ومن  ال�سلطة،  ممار�سة  يف  اأهله  من  بنفر  ا�ستعان  علّيا  اإنَّ  يقال  وقد 
تدخلوا يف �سئون احلكم، وهذا القول �سحيح اإلى حد كبري بيد اأن تدخلهم 
من  اجلمل  واأ�سحاب  علّي  بني  ال�سراع  ظ��روف  فر�سته  احلكم  �سئون  يف 
ناحية، وبينه وبني معاوية ومن معه من ناحية ثانية، وبينه وبني اخلوارج من 
ناحية ثالثة، فا�ستعان بابنه احل�سن وبابن عمه عبد اهلل بن عبا�ص لن�سرته 
ومعاونته يف هذا ال�سراع، ومل يعرف اأن اأًيا منهم ا�ستغل و�سعيته يف ال�سلطة 
ليحقق مكا�سب �سخ�سية له، ناهيك عن اأنه مل يق�سر الأمور عليهم، واإمنا 
حكمه  �سنوات  طوال  بهم  ا�ستعان  الذين  العمال  من  جمموعة  �سمن  كانوا 

اخلم�ص.

ثالًثا: اإقامة احلدود على الأقربني والقود من النف�س.

عرف اخللفاء الرا�سدون تطبيق هذا املبداأ يف اأو�سح اأ�سكاله، ول يعرف 
اأو مل يقم احلدود حتى على ذويه  نف�سه  اأنه مل يقت�ص من  اأحد منهم  عن 
الولة،  من  للرعية  واأقاد  نف�سه،  من  القود  بكر  اأبو  اأعطى  ولقد  وع�سريته، 
وفعل عمر بن اخلطاب مثل ذلك وت�سدد فيه، فاأعطى القود من نف�سه اأكرث 
] يعطي القود من  "راأيت ر�سول اهلل  من مرة، وملا قيل له يف ذلك قال: 

نف�سه، واأبا بكر يعطي القود من نف�سه، واأنا اأعطى القود من نف�سي")2(.

اإقامة  بالعدل يف  القيام  على  الرا�سدين  اخللفاء  اإ�سرار  على  اأدل  ولي�ص 
احلدود على الأقربني من واقعة عمر بن اخلطاب مع ابنه الذي �سرب اخلمر 
اإلى املوت، ول يغري هذا من موقفه املطلق  فاأقام عليه احلد حتى و�سل به 

1- ُيْنَظُر: املودودي، احلكومة الإ�سالمية، �ص 217.
2- ُيراَجُع يف ذلك : ابن اجلوزي، مناقب عمر بن اخلطاب، �ص 113-115، والإمام ال�سافعي، الأم، 

ج�5، �ص 44.
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اإنزال نف�سه واأهله منزلة النا�ص حتى يف اإقامة احلدود مغلًقا بذلك اأي  يف 
عبد  ابنه  – اأن  ال�سري  كتب  ترويها  – كما  والواقعة  لال�ستثناءات،  مدخل 
الرحمن �سرب اخلمر مع اأبي �سروعة، وهما يف م�سر، فدخال على عمرو بن 
العا�ص ليقيم عليهما احلد، وتردد ابن العا�ص يف ذلك، اإل اأنَّ عبد الرحمن 
بن عمر يقول له: اإْن مل تفعل اأخربت اأبي اإذا قدمت عليه، فحلق لهما واأقام 

احلد عليهما يف �سحن داره. 

وما هي اإل اأيام حتى ياأتي الربيد حاماًل خطاب اأمري املوؤمنني اإلى عمرو 
بن العا�ص يقول فيه "ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، من عبد اهلل اأمري املوؤمنني 
علّي  وجلراأتك  العا�ص  ابن  يا  لك  عجبت  العا�سي،  بن  العا�سي  اإلى  عمرو 
وخالف عهدي، فما اأراين اإل عازلك فم�سيء عزلك، ت�سرب عبد الرحمن يف 
بيتك، وحتلق راأ�سه يف بيتك وقد عرفت اأن هذا يخالفني؟ اإمنا عبد الرحمن 
رجل من رعيتك ت�سنع به ما ت�سنع بغريه من امل�سلمني، ولكن قلت هو ولد 
اأمري املوؤمنني، وقد عرفت األ هوادة لأحد من النا�ص عندي يف حق يجب هلل 
عليه، فاإذا جاءك كتابي هذا فابعث به يف عباءة على قتب حتى يعرف �سوء 
ما �سنع"، وي�سدع عمرو مبا اأمر به فيبعث عبد الرحمن بن عمر اإلى عمر 
ومعه رد يعتذر فيه ويق�سم لعمر اأنه ل يقيم احلدود على اجلميع اإل يف �سحن 
ا و�سوله اإلى املدينة  داره، بيد اأن ذلك ل ي�سفع لولده عنده، ول ي�سفع له اأي�سً
ا ل يكاد يقوى على ال�سري، في�ستجوبه عن فعلته، ويخربه البن  منهًكا مري�سً
مبا فعل يف م�سر واأنه �سرب ما ظنه ل ي�سكر ف�سكر منه، ومع ذلك ي�سر 
عمر على اإقامة احلد عليه مرة ثانية على م�سهد ومراأى من جمهور امل�سلمني 
لقيت  "اإذا  له:  قال  اأن  زاد عن  فما  لقاتلي،  اإنك  ي�سيح:  وابنه  املدينة،  يف 
ر�سول اهلل ]، فاأنبئه اأن اأباك يقيم احلدود"، ولقد متادت بع�ص الروايات 
يف اأحداث تلك الواقعة فذكرت اأن ابن عمر مات فاأكمل عمر احلد عليه)1(. 

1- ُيْنَظُر يف ذلك : ابن اجلوزي، مناقب عمر بن اخلطاب، �ص 117،
البيهقي، ال�سنن الكربى، ج�8، �ص 203، الكاندهلوي، حياة ال�سحابة، ج�2، �ص 86.
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بالرجل  هو  فما  عمر،  �سرية  مع  تن�سجم  ل  املبالغات  هذه  اأن  �سك  ول 
يف  النظر  دون  العقوبات  تطبيق  يف  املتعنت  اأو  احل��دود  لإقامة  املتعط�ص 
بها  تدل�ص  اأن  ميكن  ل  التي  الثابتة  واملقايي�ص  املعايري  ي�سع  بل  الظروف، 
وامل�ساواة،  العدل  النا�ص يف  وعطاء  العباد  بحقوق  وتعبث  الب�سرية  النف�ص 
ولري�سي  ابنه،  على  احلد  يقيم  حني  دولته  ورج��ال  لولته  اأ�سوة  وليكون 
املبالغة  هذه  اأن  ذلك  اإلى  اأ�سف  اأراد)1(،  كما  جمتمعه  يف  العدل  ق�سية 
الإن�سانية  الكرامة  احرتام  اإلى  تدعو  التي  الإ�سالم  مبادئ  مع  تتنا�سب  ل 
ول�سيما يف حالة املوت ملا له من قد�سية يف نفو�ص امل�سلمني، كما تدعو اإلى 
الرفق بالرعية والإح�سان اإليهم، ول�سك اأن عمر بن اخلطاب اأقدر النا�ص 

على معرفة هذه املبادئ وفهمها وتطبيقها.

ومن ناحية اأخرى، جتمع كتب ال�سري اأن عثمان بن عفان اأقام حد �سرب 
الوليد بن عقبة وهو من رهطه وعزله عن  اخلمر على واليه على الب�سرة 
الولية على الرغم من اأن �سهادة ال�سهود كان من املمكن تاأويلها ل�ساحله، 
اإل اأنَّ عثمان مل يرتدد يف اإقامة احلد عليه، ويقول له: "نقيم احلدود، ويبوء 

�ساهد الزور النار".

ونف�ص احلر�ص على اإقامة احلدود والعدل يف ذلك نالحظه عند علّي بن 
اأبي طالب، اإذ يظل منهجه يف ممار�سة العدل مع نف�سه حتى يف وفاته ومع 
قاتله، فيو�سي ابنه احل�سن قائاًل: "فانظر اإْن اأنا مت فا�سرب الرجل �سربة 
ب�سربة، ول متثل به، فاإين �سمعت ر�سول اهلل ] يقول: "اإياكم واملثلة حتى 

بالكلب العقور")2(.
1- ُيراَجُع: العقاد، عبقرية عمر، �ص 402-406، حممد عبد الرحمن عبد اللطيف، عمر بن اخلطاب 

واملعادلة الإن�سانية، �ص 162 و163.
2- ُيراَجُع تفا�سيل هذه الواقعة يف: ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 169، الطربي، تاريخ 
الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 271-275،وكذلك يف د. اأبو املعاطي اأبو الفتوح، حتمية احلل الإ�سالمي، 
�ص 151 و152، ويف ذات الواقعة يروى ابن �سعد اأنَّ عليًّا قال لولده " اإنه – يق�سد قاتله – اأ�سري 
فاأح�سنوا نزله، واأكرموا مثواه، فاإْن بقيت قتلت اأو عفوت، واإْن مت فاقتلوه قتلي، ول تعتدوا اإنَّ اهلل 

ل يحب املعتدين"، ُيْنَظُر: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، ق�سم اأول، �ص 23-21.
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رابًعا: امل�ساواة اأمام التقا�سي واخل�سوع لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

مل تعرف فرتة حكم الرا�سدين حالة واحدة حاول فيها اأحدهم اأن مييز 
نف�سه اأو اأهله اأمام مرفق العدالة عن �سائر امل�سلمني، واإمنا عرفت تلك الفرتة 
اللتزام بامل�ساواة اأمام التقا�سي واخل�سوع للقانون من قبلهم جميًعا دون اأي 

متييز بينهم و�سائر الرعية، ومن باب اأولى بني ذويهم و�سائر الرعية.

فعمر بن اخلطاب يق�سم األ يتولى زيد بن ثابت الق�ساء حتى يكون عمر 
عنده و�سائر الرعية �سواء، وعلّي بن اأبي طالب يغ�سب عندما يناديه عمر بن 
اخلطاب، وهو يق�سي بينه وبني رجل من اأهل الذمة بكنيته ويقول له اجل�ص 

يا اأبا احل�سن، وينادي خ�سمه با�سمه، اإذ يعد ذلك متييًزا له عليه.

ولقد كان اخللفاء الرا�سدون يخ�سعون للق�ساء العادي مثل �سائر الرعية، 
ويطبق عليهم نف�ص اإجراءات التقا�سي التي تطبق على العامة، وتروي كتب 
ال�سري اأنَّ علّيا بن اأبي طالب ملا وجد درعه مع يهودي مل ينتزعها منه عنوة 
الذي  لقا�سيه  بذلك  �سكوى  يرفع  بل  للم�سلمني،  كخليفة  من�سبه  م�ستغاًل 
دعواه  على  بينة  املوؤمنني  اأمري  لدى  يجد  وملا مل  الق�ساء،  ملجل�ص  يدعوهما 

يحكم �سده ويدفع بالدرع لليهودي.

وطرق  بال�سهادة  يتعلق  فيما  الرعية  ك�سائر  كانوا  اأنهم  ذلك  اإلى  اأ�سف 

الإثبات، فريوى اأن عمر �ساأل ال�سحابة عن راأيهم فيما لو راأى اأمري املوؤمنني 
ال�سهداء  من  باأربعة  ياأتي  اأن  اإما  طالب  اأبي  بن  علي  فيجيبه  زنا،  واقعة 
اأو يجلد، اأي اإنَّ موقعه كاأمري للموؤمنني ل ي�سفع له يف اأن يخل بنظام ال�سهادة 

وطرق الإثبات يف احلدود اأو يف غريها من العقوبات.
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خام�ًسا: مبداأ عدم متييز النف�س والأهل يف الق�سمة والعطاء.

�سيا�سي  اأي نظام  املبداأ ب�سورة مل يعرفها  الرا�سدون هذا  طبق اخللفاء 
العدالة  جوانب  اأه��م  من  واح���ًدا  امل��ب��داأ  ه��ذا  وميثل  احلا�سر،  وقتنا  حتى 
اأ�س�ص عادلة،  املوارد بني فئات املجتمع املختلفة على  التوزيعية حيث توزيُع 
وعدم ق�سر ذلك على فئة دون اأخرى، وعدم متييز احلاكم وذويه يف الأموال 

عن �سائر امل�سلمني.

قا�سًدا  اخلالفة  توليه  من  الثاين  اليوم  يف  خ��رج  بكر  اأب��ا  اأن  ف��ريوى 
من  مينعانه  عبيدة  واأبا  اخلطاب  بن  عمر  ولكن  جتارته،  ليمار�ص  ال�سوق 
ذلك، ويجتمع اأهل احلل والعقد حتى يقرروا ما يفر�ص من مال للخليفة، 
اأن  اأولده  يو�سي  اأجله  بدنو  الأخري  وهو يف مر�سه  بكر  اأبو  يح�ص  وعندما 
يح�سوا ما تقا�ساه من بيت مال امل�سلمني فيدفعونه اإلى اخلليفة من بعده 
اإلى  بكر  اأبو  اأخذه  ما  ويدفعون  بذلك  يقومون  وفعاًل  اخلا�ص،  ماله  من 

بن اخلطاب. عمر 

ي�ساور  حيث  حكمه،  فرتة  يف  اخلطاب  بن  عمر  مع  تتكرر  الق�سة  ونف�ص 
امل�سلمني فيما يحل له من بيت املال، ورغم ذلك عندما طعن يو�سي ابنه عبد 
اهلل برد ما اأخذه اإلى بيت املال، وقد فعل عبد اهلل بن عمر ذلك، واأخذ به 

براءة من عثمان بن عفان)1(.

الق�سمة  يف  اأنف�سهم  مع  تعاملهم  يف  الرا�سدين  اخللفاء  �سلوك  كان  واإذا 
يكون  اأن  اأولى  باب  والإن�ساف، فمن  العدل  امل�ستوى من  يبلغ هذا  والعطاء 
بكر  اأب��ي  ولي��ة  فطوال  وخا�ستهم،  اأهليهم  مع  تعاملهم  يف  ا  اأي�سً كذلك 
ال�سديق مل ي�سمع قط اأنه اأقطع اأحًدا من رهطه اأو ميزه يف ق�سمة اأو عطاء، 
ويبلغ احلر�ص بعمر بن اخلطاب يف هذا اجلانب مبلًغا غري م�سبوق، في�سع 
اأهله يف مرتبة متاأخرة يف نظام العطاء الذي اأ�س�سه على معيار ال�سابقة يف 

1- ملزيد من التفا�سيل ُيْنَظُر: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�3، �ص 616، ابن الأثري، الكامل يف 
التاريخ، ج�2، �ص 351 و352.
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الإ�سالم ودرجة القرابة من ر�سول اهلل ]، ويرف�ص اأن يزيد يف عطائهم، 
والوقائع التي تدل على ذلك كثرية)1(، وق�سته يف تدوين الدواوين معروفة، 
وحتمل نف�ص الدللة، حيث ل متايز يف العطاء اإل على اأ�سا�ص التقوى وال�سبق 

يف الإ�سالم، ول يدخل معيار القرابة من احلاكم كاأ�سا�ص يف هذا التمايز.

اأعطى  التي  الوحيدة  القوا�سم" اأن احلالة  "العوا�سم من  ويرى �ساحب 
فيها عثمان من مال امل�سلمني لفرد من ذويه هي اإعطاوؤه خم�ص خم�ص الفيء 
لعبد اهلل بن اأبي ال�سرح جزاء جهاده، ثم عاد فا�سرتده منه ملا �سخط بع�ص 
من كانوا معه يف اجلهاد عليه، و�سكوا بذلك اإلى عثمان، واإنَّ مثل هذا العطاء 

جائز لأن الإمام يرى راأيه يف اخلم�ص، وينفذ فيه ما اأداه اإليه اجتهاده)2(.

ومما �سبق يتاأكد بجالء اأن عثمان مل مييز ذويه ونف�سه يف ق�سمة اأو عطاء، 
واأنه ما اأعطى رهطه اإل من ماله اخلا�ص.

املثل  ي�سرب  فاإنه  اجلانب،  هذا  يف  طالب،  اأبي  بن  بعلّي  يخت�ص  وفيما 
والعطاء،  الق�سمة  يف  وخا�سته  اأهله  متييز  عدم  على  احلر�ص  يف  الوا�سح 
اأن�ساره  مع  تعامله  ويف  وت��وؤك��ده)3(،  ذل��ك  اإل��ى  ت�سري  التي  الوقائع  وتتعدد 
نف�سه ومع  العدل مع  اإقامة  وا�سح على حر�سه على  دليل  واخلارجني عليه 

خا�سته واأن�ساره متاًما كحر�سه على اإقامته مع اخلارجني عليه)4(.

1- ُيْنَظُر تفا�سيل هذه الوقائع يف: ابن اجلوزي، التب�سرة، ج�1، �ص 420،. الطربي، تاريخ الر�سل 
وامللوك، ج�4، �ص 212، ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، الق�سم الأول، �ص 198، ابن كثري، البداية 

والنهاية، ج�7، �ص 136 و137، الواقدي، فتوح ال�سام، ج�2، �ص 12.
2- ُيراَجُع: ابن العربي، العوا�سم من القوا�سم، �ص 100 و101، وملزيد من التفا�سيل حول الواقعة 

املذكورة ُيْنَظُر:الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 346 و347.
3- ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف: املودودي، احلكومة الإ�سالمية، �ص 213.

4- ملزيد من التفا�سيل، ُيْنَظُر: ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص 245.
وين�سجم مع ما �سبق ما يرويه ابن �سعد يف طبقاته من اأنَّ علّيا ملا دخل الكوفة رد اأموال طلحة بالكوفة 
على ولديه، وتلطف بهما، ويحمل ذلك يف طياته مدى حر�ص علّي بن اأبي طالب على اأْن ي�سلك �سلوًكا 

عادًل مع اآل طلحة بعد وفاته متاًما كما اجتهد يف اأْن يلزم احلق مع طلحة اأثناء �سراعه معه.
وُيْنَظُر: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3، الق�سم الأول، �ص 160.
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 املبحث الرابع

التعامل مع مال امل�سلمني "العدالة التوزيعية"

لي�ص ثمة ق�سية تثري تخوًفا وقلًقا وح�سا�سية، اأو حتتاج اإلى حيطة وحذر، 
وترتيب وتنظيم مثل ق�سية التعامل مع املال العام من حيث كيفية جتميعه 
وحت�سيله، وكيفية اإنفاقه وتوزيعه، وحتديد حقوق وواجبات كل من الراعي 
والرعية يف هذا املال، ولقد �سكلت هذه الق�سية واحدة من اأخطر الق�سايا 
التي واجهت املجتمع الإ�سالمي على عهد الرا�سدين، ولقد تعاملوا معها من 
وا�سحة  �سورة  لرت�سم  البع�ص  بع�سها  مع  وتتكامل  تتداخل  منطلقات  عدة 

لأبعاد العدالة التوزيعية يف عهدهم، ومن اأهم هذه املنطلقات)1(:

- اإنَّ هذا املال اأمانة هلل وعلى جمهور امل�سلمني الوفاء بها، فال يدخل �سيء 
باحلق،  املال  هذا  يوؤخذ  ثم  ومن  الإ�سالمي،  للقانون  خالًفا  يخرج  اأو  منه 

ويعطى يف احلق، ومينع من الباطل، ول يجوز الإ�سراف فيه اأو التقتري.

املال  جلباية  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  حددها  م�سارف  ثمة  اإنَّ   -
وحت�سيله، اأو لإنفاقه وتوزيعه، وعلى احلاكم اأن يجمعه من م�سادر اجلباية 
التي  القواعد  وفق  ويوزعه  – ال�سدقات(،  – الزكاة  – اجلزية  )الفيء 
القراآن وال�سنة يخ�سع  حددها القراآن وال�سنة لذلك، فاإْن مل يجد ذلك يف 

امل�ساألة لالجتهاد وال�سورى، ويتحرى العدل يف ذلك كله.

ياهم  اإ احلاكم  يعطيه  ل  جميعهم  للم�سلمني  حق  امل��ال  هذا  نَّ  اإ  -
هذا  يف  عليهم  متيز  اأي  لعماله  و  اأ له  ولي�ص  منه،  تف�ساًل  و  اأ منحة 
املال، وبالتايل ل يحق لهم – باأي حال من الأحوال – ا�ستخدامه وتوظيفه 

خلدمة اأغرا�سهم ومطامعهم ال�سخ�سية.

1- هذه املنطلقات ما هي اإل تطبيق مثايل لكيفية التعامل الإ�سالمي مع املال، وملزيد من املعلومات 
حول املال يف الإ�سالم، ُيْنَظُر: د. حممود حممد بابللي، املال يف الإ�سالم، �ص 17-48 و53-71، د. 

�سبحي ال�سالح، النظم الإ�سالمية: ن�ساأتها وتطورها، �ص 378-354.
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- ملا كان احلاكم موؤمتنا على مال امل�سلمني، ول يتميز عليهم يف العطاء 
والق�سمة، ولي�ص له حق الت�سرف يف هذا املال اإل يف احلدود املقررة له �سلًفا، 
فاإنَّ على �حلاكم �أْن يحتاط، منًعا للظن و�ل�صك، يف �الإنفاق على نف�صه وذوي 

قرباه من بيت املال ما ا�ستطاع اإلى ذلك �سبياًل.

بني  يق�سمها  اأْن  وعليه  امل�سلمني،  اأم��وال  حب�ص  يف  احلق  للحاكم  لي�ص   -
الرعية بال�سوية ول يحب�سها، لأنَّ ذلك يحول دون حدوث الت�سخم وارتفاع 

الأ�سعار.

- على احلاكم م�سئولية تنظيم عملية توزيع املال، ومراقبة القائمني على اأمره 
يف التح�سيل واجلباية، ويف الإنفاق والتوزيع، واإْن كانت هذه املراقبة واملتابعة 

 

ل حتول دون ا�ستقالل �سلطة القائمني على عملية توزيعه عن احلاكم.

- اإنَّ لهذا املال وظيفة اجتماعية يف غاية الأهمية، وهي حتقيق التكافل 
اإليه،  الركون  امل��ال  هذا  يف  كافة  امل�سلمني  اأحقية  تعني  ول  الرعية،  بني 

وترك العمل واللج،وء للبطالة.

وباإيجاز، حتاول الدرا�سة اأْن تلقي ال�سوء على هذه املنطلقات اأو الأ�س�ص 
كيف  لرنى  الرا�سدين،  عهد  على  امل��ال  مع  التعامل  يف  عليها  اعتمد  التي 
يف  الإ�سالمية،  العدالة  ممار�سة  جوانب  كاأحد  التوزيعية،  العدالة  حتققت 

اأنقى �سورها، وذلك على النحو التايل.

اأوًل: مال امل�سلمني اأمانة هلل وللرعية قبل اخلليفة.

اعترب اخللفاء الرا�سدون بيت املال اأمانة هلل ولعامة امل�سلمني، فلم ي�سمحوا 
الذي  املال  وبالتايل كان  للقانون،  اأو خروجه منه خالًفا  اإليه  بدخول �سيء 
يجمع من ال�سدقات والزكاة واجلزية واخلراج والفيء يوزع طبًقا ملا جاء 
يف كتاب اهلل وعلى ما جرت به �سنة ر�سوله ]، فما كان من ن�سيب اأفراد 
اإلى  اأر�سل  اجلميع  حق  من  كان  وما  عليهم،  وزع  معينة  طوائف  اأو  معينني 
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اأيام  اأنه يف  لدرجة  بن�سيب  ولياأخذ كل منه  ليوزع على اجلميع،  املال  بيت 
ا �سهرية لكل رجل، ولكل امراأة، ي�ستوي يف  عمر بن اخلطاب فر�ست فرو�سً
ذلك ال�سغري والكبري، بل لقد فر�ص لكل طفل مبجرد ولدته، وظلت هذه 

الفرو�ص قائمة يف بيت املال زمًنا طوياًل)1(.

خمالًفا  املال  توزيع  يف  اأحدهم  جار  اأن  الرا�سدين  عهد  على  يعرف  ومل 
بلغ  ولقد  الأن�سبة،  توزيع  ب�ساأن  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  يف  جاء  ما 
حر�سهم على العدل فيه درجة اأن عمر ابن اخلطاب يرف�ص ب�سدة ما يبعث 
به قادة جنوده من فيوء هي حق للجنود، على الرغم من اأنهم اأر�سلوها له 

بر�ساهم، اإما زهًدا فيها، اأو لتعذر تق�سيمها بينهم)2(.

اأن  ب�سدة  يرف�ص  ال��ذي  طالب  اأب��ي  بن  علّي  ي�سري  املنوال  نف�ص  وعلى 
ياأخذ من بيت املال ما يحمي به نف�سه يف قتاله مع معاوية بن اأبي �سفيان، 
فعندما اأ�سار النا�ص عليه بذلك تذرًعا باأن معاوية يفعل ذلك يف ا�ستقطاب 
منهم،  ذلك  ي�ستنكر  خوف،  دون  عليهم  والنعم  العطايا  باإغداق  النا�ص 
طلعت  ما  اأفعل  ل  واهلل  باجلور،  الن�سر  اأطلب  ْن  اأ "اأتاأمرونني  ويقول 

وما ل ح يف ال�سماء جنم")3(. ال�سم�ص 

ول يخرج عثمان بن عفان عن هذا الفهم لدرجة اأنه ل يقر باإعطاء عبد 
اهلل بن اأبي ال�سرح عامله على م�سر خم�ص اخلم�ص من الفيء نظري جهاده، 
العطاء،  هذا  عن  ر�سا  عدم  �سكواهم  اعترب  اإذ  لعثمان،  جنوده  �سكاه  ملا 

1- ُيْنَظُر: عبد القادر عودة، الإ�سالم واأو�ساعنا ال�سيا�سية، �ص 253.
2- ملزيد من التف�سيل حول هذه الواقعة ُيْنَظُر: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 178 و179، 

186 و189، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 22 و25.
3- ُيْنَظُر يف ذلك : املودودي، احلكومة الإ�سالمية، �ص 213.
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فا�سرتده منه، على الرغم من اأنه وعده به اإذا فتح اهلل عليه اأفريقيا)1(.

وت�سري كتب اخللفاء الرا�سدين اإلى عمالهم على اخلراج وال�سدقات اإلى 
قبلهم، فال يح�سل  الرعية  اأمانة هلل وجلمهور  املال  نَّ  اأ اإدراكهم  مدى 

اإل باحلق، ول ينفق اإل فيه، دون ميل يف هذا اأو ذاك، بل رفق واعتدال)2(. 

تبعتها اخللفاء  يتحمل  التي  الأمانة  اأن هذه  ا على  اأي�سً الكتب  وتدل هذه 
يف مال امل�سلمني، ثقيلة وغري ي�سرية، مبا يعنيه ذلك من اأنها تتطلب تدقيًقا 
من  حت�سيله  ذلك  يف  ي�ستوي  امل��ال؛  هذا  مع  التعامل  يف  واحتياًطا  وعناية 
م�سادره، واإنفاقه يف م�سارفه، كما تنطوي هذه الكتب على اأ�س�ص ومبادئ 
�سامية حول فر�ص ال�سرائب وتنظيمها، تدعيم النظام املايل للدولة بقواعد 

متينة تزيد عمرانها وحفظ اأموالها، وحتول دون خرابها واإفال�سها)3(.

مال  اأن  على  الوا�سح  املثل  اخلطاب  بن  عمر  ي�سرب  اجلانب،  هذا  ويف 
الوا�سع،  معناها  يف  رعيته  عن  م�سئول  كراع  قبله  ولهم  هلل  اأمانة  امل�سلمني 
من  يطلب  كان  اأن��ه  حد  اإل��ى  وتوزيعه  جمعه  يف  الدقة  يتحرى  جنده  لذلك 
عماله على ال�سدقات األ ياأخذوا خيار اأموال النا�ص فيها، فعندما مرت به 
غنم ال�سدقة وفيها �ساة ذات �سرع عظيم، قال: ما هذا؟ قالوا: من غنم 
النا�ص،  تفتنوا  فال  طائعون،  وهم  اأهلها  هذه  اأعطى  ما  قال:  ال�سدقة، 

1- ُيْنَظُر يف ذلك : الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 253-256، ابن العربي، العوا�سم من 
الإمام  اأفريقيا، وذهب  اأعطى له خم�ص فئ  اأنَّ عثمان  البع�ص  القوا�سم، �ص 100 و101. وقد زعم 
مالك اإلى اأن الإمام يرى راأيه يف اخلم�ص، وينفذ فيه ما اأداه اإليه اجتهاده، واأنَّ اإعطاءه لواحد جائز، 
ولقد اأقطع ر�سول اهلل ]، واأقطع اخللفاء من بعده من راأوا اأن يف اإقطاعه �سالًحا، ُيراَجُع يف ذلك : 

الإمام مالك، املوطاأ، ج�1، �ص 372.
2- من مناذج هذه الكتب كتاب عثمان بن عفان لعماله على اخلراج، وكتاب علّي بن اأبي طالب اإلى 

م�سقلة ابن هيربة عامله على اأرد�سري، ُيْنَظُر يف ذلك : ال�سريف الر�سى، نهج البالغة، �ص 415.
3- ُيْنَظُر: د. �سعاد �سالح، مبادئ النظام القت�سادي الإ�سالمي، �ص 196.
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ول تاأخذوا حزرات النا�ص – يق�سد خيار اأموالهم")1(.

اخللفاء  التزم  فقد  اخلليفة  قبل  ولهم  هلل  اأمانة  امل�سلمني  مال  كان  وملا 
الرا�سدون باإنفاقه يف م�سارفه املعروفة التي حددها القراآن الكرمي وال�سنة 
النبوية، كما قاموا بجبايته وفق القواعد التي حددها القراآن وال�سنة لذلك، 
فاإذا كان امل�سدر غري من�سو�ص عليه يف القراآن اأو يف ال�سنة يلجاأ اخلليفة 
اإلى الجتهاد واإعمال ال�سورى حتى ي�ستقر الراأي على احلل العادل املنا�سب 
فيتخذ القرار طبًقا لذلك، واملثال الوا�سح على ذلك ق�سية تعامل عمر بن 
فتح  اأن  فبعد  اأرا�سي م�سر)2(،  ويف  العراق،  ال�سواد يف  اأر�ص  مع  اخلطاب 
اأر�ص  وم�سورته يف  راأيه  وطلب  له  بالفتح  وقا�ص  اأبي  بن  �سعد  كتب  العراق 
ال�سواد يف العراق، فرد عليه عمر باأل يق�سر توزيع الأرا�سي على امل�سلمني 
الذين ح�سروا الق�سمة وحدهم لئال تنح�سر يف اأيديهم وحدهم دون �سائر 
ويوؤدوا  ليزرعوها  اأ�سحابها  اأيدي  يف  الأرا�سي  هذه  ترتك  واإمنا  امل�سلمني، 

خراًجا يق�سم على امل�سلمني جميعهم. 

النا�ص  اأن  كتابك  بلغني  فقد  بعد  ل�سعد يف ذلك" اأما  كتابه  وقد جاء يف 
اأجلبوا  اأفاء اهلل عليهم، فانظر ما  الغنائم، وما  اأْن تق�سم بينهم  �ساألوا  قد 
به عليك يف املع�سكر من كراع اأو مال فاأق�سمه بني من ح�سر من امل�سلمني، 
اأعطيات امل�سلمني، فاإنا  واترك الأر�سني والأنهار لعمالها ليكون ذلك يف 

لو ق�سمناها من ح�سر مل يكن ملن بعدهم �سيء ..)3(. 

اأن تدبر الأمر وحترى العدل  اإل بعد  وما كتب عمر ل�سعد يف ذلك الأمر 

 ،48 �ص  ج�2،  الأم،  ال�سافعي،  الإم��ام   .176 �ص  اخل��راج،  يو�سف،  اأبو  يف:  الواقعة  هذه  ُيراَجُع   -1
العقبي،  اأحمد، وحممد ح�سني  اإبراهيم  الكبري، حتقيق: حامد  ال�سنن  الذهبي، املهذب يف اخت�سار 

ج�4، �ص 103.
2- حول قرار التعامل مع ق�سية الأرا�سي املفتوحة عنوة ُيْنَظُر حتلياًل �ساماًل له يف: م�سطفى منجود، 

الأبعاد ال�سيا�سية لالأمن يف الإ�سالم، �ص 473-459.
3- ملزيد من التفا�سيل ُيْنَظُر: اأبو يو�سف، اخلراج، �ص 67 وما بعدها،

الطربي، مرجع �سابق، ج�4، �ص 586-584.

165



فيه على امل�ستوى الفردي، ثم �سعد به اإلى ال�سورى على امل�ستوى اجلماعي، 
فجمع املهاجرين الأولني، فاختلفوا، فدعا اإليه ع�سرة من كبار الأن�سار وقال 
لهم: اإين مل اأزعجكم اإل لت�سرتكوا يف اأمانتي فيما حملت من اأموركم، فاإين 
ووافقني  باحلق، خالفني من خالفني،  تقرون  اليوم  واأنتم  كاأحدكم،  واحد 
من وافقني، ول�ست اأريد اأن تتبعوا هذا الذي هو هواي فلكم من اهلل كتاب 
ينطق باحلق، فو اهلل لئن كنت نطقت باأمر اأريده ما اأريد به اإل احلق، قالوا: 
قل ن�سمع يا اأمري املوؤمنني، فقال عمر: قد �سمعتم كالم هوؤلء القوم الذين 
زعموا اأين اأظلمهم حقوقهم، واأين اأعوذ باهلل اأن اأركب ظلًما، لئن ظلمتهم 
�سيء  يبق  مل  اأنه  راأي��ت  ولكني  �سقيت،  لقد  غريهم  واأعطيته  لهم  هو  �سيًئا 
فق�سمت  وعلوجهم،  واأر�سهم  اأموالهم  غنمنا  وقد  ك�سرى،  اأر�ص  بعد  يفتح 
ما غنموا من اأموال بني اأهله، واأخرجت اخلم�ص فوجهته على وجهته، وقد 
راأيت اأن اأحب�ص الأر�سني بعلوجها واأ�سع عليهم اخلراج ويف رقابهم اجلزية 
يوؤدونها فتكون فيئا للم�سلمني املقاتلة والذرية، وملن ياأتي بعدهم، اأراأيتم هذه 
الثغور لبد لها من رجال يلزمونها، اأراأيتم هذه املدن العظام لبد لها من اأن 
ت�سحن باجليو�ص، ولبد من اإدرار العطاء عليهم. فمن اأين يعطى هوؤلء اإذا 
راأيك،  الراأي  براأي عمر فقالوا:  و�سلم اجلميع  والعلوج؟.  ق�سمت الأر�ص 
بالرجال،  الثغور وهذه املدن  اإن مل ت�سحن هذه  راأيت،  فنعم ما قلت وما 
وجتري عليهم ما يتقوون به رجع اأهل الكفر اإلى مدنهم"، فكتب اإلى �سعد 

بذلك، ولقد حدث نف�ص ال�سيء يف اأر�ص م�سر بعد الفتح)1(.

دون  احليلولة  اأولها:  م�سوغات؛  ثالثة  على  راأي��ه  يف  عمر  ا�ستند  وهكذا 
قيام امللكيات ال�سخمة. وثانيها: احلر�ص على عدم تكد�ص الأموال يف يد فئة 
امل�سلمني  اأبناء  املقبلة من  الأجيال  النا�ص. وثالثها: �سمان حقوق  قليلة من 

واأحفادهم يف هذا املال.

اأر�ص ال�سواد يف العراق وم�سر يف كل من: املرجع ال�سابق، ج�4، �ص 5 و6،  1- ُيراَجُع ق�سة خراج 
104-106، اأبو يو�سف، مرجع �سابق، �ص 90-67.
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متام  مدرًكا  واإقامته  لتحقيقه  وي�سعى  العدل  ين�سد  اجتهاده  يف  وك��ان 
الإدراك اأن هذا املال اأمانة هلل وللم�سلمني قبله يجب احلفاظ عليها وو�سعها 

يف مو�سعها ال�سحيح.

ثانًيا: حقوق الراعي والرعية يف مال امل�سلمني وواجباتهم.

هلل  اأمانة  اأن��ه  على  امل�سلمني  مل��ال  الرا�سدين  اخللفاء  ت�سور  ك��ان  طاملا 
الأمانة  بهذه  يوفوا  اأن  عليهم  ل��زاًم��ا  ك��ان  فقد  قبلهم،  امل�سلمني  ولعامة 
ذلك  يراعوا  كما  والإن�ساف  العدالة  قواعد  وتوزيعها  ق�سمتها  يف  فرياعوا 
اأنه  وتوزيعه من منطلق  متاًما يف جبايتها وحت�سيلها، فانطلقوا يف ق�سمته 
حق للم�سلمني ل منحة اأو اإح�ساًنا، واأن اخلليفة ل حق له يف هذا املال �سوى 

 

ما يقرره له امل�سلمون بر�ساهم.

ومن الطبيعي األ تثري م�سارف املال التي حددها القراآن الكرمي ور�سمتها 
ال�سنة ال�سريفة اأي لب�ص اأو غمو�ص يف املمار�سة، فقد التزم اخللفاء الرا�سدون 
بتنفيذ ذلك ب�سورة وا�سحة وجلية كما اأو�سحتها التعاليم الدينية ومن ذلك 
الكتاب  بدقة يف  لها م�سارف حمددة  اإّن  اإذ  وال�سدقات،  والزكاة  الغنائم 
وف�سلتها ال�سنة النبوية، و�سار اخللفاء يف تطبيق ذلك مقتدين مبا عرفوه 

و�ساهدوه من ممار�سة الر�سول ] لهذه الأحكام.

امل�سلمني  مال  مع  التعامل  يف  واجهتهم  التي  احلقيقية  امل�سكلة  اأن  بيد 
واإحكام،  ال�سنة م�سارفها بدقة  اأو  القراآن  التي مل يحدد  الأموال  تكمن يف 
كخم�ص الفيء واجلزية واخلراج والتي اعتربها اخللفاء الرا�سدون ماًل عاًما 
للم�سلمني، ولهم جميًعا حقوق فيه. فكيف تعامل اخللفاء الرا�سدون مع هذا 
املال؟ وكيف مت تق�سيمه وتوزيعه؟ وما هي حقوق احلاكم واملحكومني يف هذا 

املال كما اأر�سته قواعد التعامل يف عهد الرا�سدين؟

توؤكد املمار�سة ال�سيا�سية يف هذا اجلانب ما يلي:
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اخلليفة  على  املال،  هذا  يف  للرعية  حقوق  هناك  ولى،  اأ ناحية  من 
األ يحرمهم منها، واخلليفة يف ذلك يت�ساوى مع اأي فرد من عامة امل�سلمني، 
واإْن كان ذلك ل مينع اأن ياأخذ ما يكفي قوته وقوت عياله باملعروف مقابل 
تفرغه للولية العامة للم�سلمني، ول يتم له ذلك اإل بر�سا اأهل ال�سورى من 

الرعية وموافقتهم.

ويف تقرير حقوق الرعية يف املال، يقول عمر بن اخلطاب "والذي نف�سي 
بيده ما من اأحد من امل�سلمني اإل وله يف هذا املال حقه، اأعطيه قبل اأن يحمر 
ا "واهلل ما اأحد اأحق بهذا املال من اأحد،  وجهه يف طلبه")1(، كما يقول اأي�سً
املال  وله يف هذا  اإل  اأحد  امل�سلمني  اأحد، وواهلل ما من  به من  اأحق  اأنا  وما 
ن�سيٌب اإل عبًدا مملوًكا، ولكنا على منازلنا من كتاب اهلل عز وجل، وق�سمنا 
من ر�سول اهلل ]؛ فالرجل وبالوؤه يف الإ�سالم، والرجل وحاجته، واهلل لئن 
بقيت لياأتني الراعي بجبل �سنعاء حظه من هذا املال وهو يرعى مكانه")2(.

وترتيًبا على هذا الت�سور العمري لأ�سحاب احلق يف مال امل�سلمني، يفر�ص 
عمر من هذا املال للمهاجرين والأن�سار وجلميع امل�سلمني، وقد كان يفر�ص 
لالأطفال بعد الفطام فلما �سمع طفاًل يبكي، لأن اأمه ل تر�سعه معجلة بفطامه 
حتى ي�سيبه العطاء، فر�ص لالأطفال منذ ولدتهم)3(، ناهيك عن اأنه اجتهد 
راأيه فتاأول اآيات الفيء وال�سدقات)4(، وراأى اأن هذه الآيات ت�ستوعب جميع 
اإل وله حق يف هذا املال حتى  اأحد من امل�سلمني  امل�سلمني، ومن ثم مل يبق 
الأجيال املقبلة من اأبناء امل�سلمني. وعلى ذلك ا�سنت نظام اخلراج يف اأرا�سي 

الأم،  ال�سافعي،   ،216 الأول، �ص  الق�سم  الكربى، ج�3:  الطبقات  �سعد،  ابن   : ُيْنَظُر يف ذلك   -1
ج�4، �ص 79.

2- ُيراَجُع يف ذلك : ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: الق�سم الأول، �ص 215 و216، الطربي، تاريخ 
الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 211.

3- ُيْنَظُر هذه الواقعة يف: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: الق�سم الأول، �ص 217، ابن كثري، البداية 
والنهاية، ج�7، �ص 135 و136، ابن اجلوزي، �سفوة ال�سفوة، ج�1، �ص 282.

4- هذه الآيات هي 7-10 من �سورة احل�سر، والآية 60 من �سورة التوبة، والآية 41 من �سورة الأنفال.
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ال�سواد يف العراق ويف م�سر بعد فتحها لتكون خراًجا للم�سلمني ولالأجيال 
املقبلة منهم)1(.

مال  يف  احل��ق  اأ���س��ح��اب  طالب  اأب��ي  ب��ن  علّي  يحدد  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
"اإنَّ  ل��ه:  فيقول  م���اًل،  �سيعته  م��ن  رج��ل  منه  يطلب  عندما  امل�سلمني، 
اأ�سيافهم،  وج��ل��ب  امل�����س��ل��م��ني،  يفء  واإمن����ا  ل���ك،  ول  يل  لي�ص  امل���ال  ه���ذا 
اأيديهم  َف��َج��ن��اة  واإل  ح��ظ��ه��م،  م��ث��ل  ل��ك  ك���ان  ح��رب��ه��م  يف  �سركتهم  ف����اإْن 

 

ل تكون لغري اأفواههم")2(.

اأما ما يتعلق بحق الراعي يف هذا املال، فيحدده عمر بن اخلطاب يف قوله: 
"ل يحل يل يف مال اهلل �سوى ك�سوة لل�سيف وك�سوة لل�ستاء، ومعا�ص رجل من 
امل�سلمني")3(،  عامة  كرجل من  ذلك  بعد  واأنا  لعياله،  ياأخذه  قري�ص  اأو�سط 
ا: "اإين لأجد هذا املال ل ي�سح فيه �سوى خالل ثالث؛ اأن يوؤخذ  ويقول اأي�سً
باحلق، ويعطى يف احلق، ومينع من الباطل، واإمنا اأنا ومالكم كويل اليتيم، 

اإْن ا�ستغنيت ا�ستعففت، واإْن افتقرت اأكلت باملعروف")4(.

وملا �سئل ذات مرة عن املق�سود باملعروف، اأجاب بقوله: "ل تقوم البهيمة 
ق�سًما  البادية  ما�سية  تاأكل  كما  اأي  اخل�سم"،  ل  بالق�سم  اإل  الأعرابية 
باأطراف اأ�سنانها ل م�سًغا وطحًنا باأ�سرا�سها، ويف ذلك اإ�سارة وا�سحة اإلى 
الكتفاء بالقليل الذي يناله ال�سخ�ص باأطراف اأ�سنانه، وعدم اللتجاء اإلى 

1- تابع ما ترويه كتب الفقه وال�سرية والتف�سري يف هذه امل�سائل، وبالذات يف:
ابن �سعد، الطبقات الكربى، مرجع �سابق، ج�3: الق�سم الأول، �ص 217، البيهقي، ال�سنن الكربى، ج�6، 

�ص 351 و352، ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، ج�4، �ص 340.
2- ُيْنَظُر: ال�سريف الر�سى، نهج البالغة، �ص 353.

البداية  كثري،  ابن   ،197 �ص  الأول،  الق�سم  ج�3:  الكربى،  الطبقات  �سعد،  ابن  ذلك:  يف  ُيْنَظُر   -3
والنهاية، ج�7، �ص 134.

4- ُيراَجُع يف ذلك : املودودي، احلكومة الإ�سالمية، �ص 213، اأبو يو�سف، اخلراج، �ص 91، ابن �سعد، 
الطبقات الكربى، ج�3: الق�سم الأول، �ص 197.
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الكثري الذي يوؤكل بجميع الفم)1(.

ومن ناحية ثانية، ويف اإطار تعامل اخللفاء الرا�سدين مع املال، يالحظ اأن 
ثمة اختالًفا بينهم يف كيفية تق�سيم هذا املال؛ فاأبو بكر وعلّي اآثرا الق�سمة 
بال�سوية دون اإيثار لأحد على اأحد اأو لفئة على اأخرى، اأما عمر بن اخلطاب 
وعثمان فاآثرا التف�سيل يف الق�سمة طبًقا لل�سابقة يف الإ�سالم والقرابة من 

ر�سول اهلل ].

ويروى يف ذلك اأن اأبا بكر كان ي�سوي بني النا�ص يف الق�سم: احلر والعبد، 
يف  والأن�سار  املهاجرين  اإيثار  ورف�ص  والكبري،  ال�سغري  والأنثى،  والذكر 
الق�سم على اعتبار اأن الأ�سوة يف املعا�ص خري من الأثرة فيه، واأن ال�سابقة يف 

الإ�سالم ل ت�سرتى)2(.

وعلى نف�ص النظام من الق�سمة بال�سوية �سار علّي بن اأبي طالب، فريوى اأنه 
�ساوى يف الق�سمة كما فعل اأبو بكر، وملا عاتبه البع�ص على الت�سوية يف العطاء 
قال لهم: "اأتاأمروين اأن اأطلب الن�سر باجلور فيمن ُولِّيت عليه، واهلل ل اأطور 
به )ل اأمر به ول اأقاربه( ما �سمر �سمري )اأي مدى الدهر(، وما اأم )ق�سد( 
جنم يف ال�سماء جنًما لو كان املال يل ل�سويت بينهم، فكيف واإمنا املال مال 
يرفع �ساحبه  واإ�سراف، وهو  تبذير  املال يف غري حقه  اإعطاء  واإنَّ  األ  اهلل، 
يف الدنيا وي�سعه يف الآخرة، ويكرمه يف النا�ص، ويهينه عند اهلل، ومل ي�سع 
امروؤ ماله يف غري حقه ول عند غري اأهله اإل حرمه اهلل �سكرهم وكان لغري 
ودهم، فاإْن زلت به النعل يوًما فاحتاج اإلى معونتهم ف�سر خليل واألأم خدين 

)�سديق( ")3(.

عربية  ت�ساألنه؛  امراأتان  عليًّا  اأتت  اأنه  ذلك  على  تدل  التي  الوقائع  ومن 

1- ُيْنَظُر: د. م�سطفى اأبو زيد فهمي، فن احلكم يف الإ�سالم، �ص 54.
2- ُيْنَظُر يف ذلك : ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 290، ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: 

الق�سم الأول، �ص 137 و151، البيهقي، ال�سنن الكربى، ج�6، �ص 348.
3- ال�سريف الر�سى، نهج البالغة، �ص 183.
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ومولة لها، فاأمر لكل منهما بكر من طعام واأربعني درهًما، فاأخذت املولة 
الذي اأعطيت وذهبت، وقالت العربية: يا اأمري املوؤمنني، تعطيني مثل الذي 
اأعطيت هذه واأنا عربية وهي مولة، فقال لها: "اإين نظرت يف كتاب اهلل عز 

وجل فلم اأر ف�ساًل لولد اإ�سماعيل على ولد اإ�سحاق عليهما ال�سالم")1(.

ا اأنه قدم على علّي مال من اأ�سبهان فق�سمه على �سبعة اأ�سهم،  ويروى اأي�سً
فوجد فيه رغيًفا فك�سره على �سبعة، وجعل على كل ق�سم منها ك�سرة، ثم دعا 

الأمراء الأ�سباع فاأقرع بينهم، لينظر اأيهم يعطي اأوًل)2(.

هذا  يف  املالية  �سيا�سته  يف  بكر  اأبا  خالف  فقد  اخلطاب،  بن  عمر  اأما 
والأن�سار  النا�ص، بل ف�سل املهاجرين  الق�سمة بني  ُي�َسوِّ يف  اجلانب، فلم 
من  وقرابتهم  الإ�سالم  يف  �سابقتهم  اعتبار  على  العطاء  يف  غريهم  على 

ر�سول اهلل ] )3(.

ويف اإطار التف�سيل والإيثار الذي اتبعه عمر، ميز املهاجرين على الأن�سار، 
واأ�سحاب بدر على غريهم، وجعل اأزواج الر�سول ] وعمه العبا�ص يف اأعلى 
مرتبة من العطاء، كما منع العبيد من العطاء اجتهاًدا، لأنهم ل ملك لهم، 

على عك�ص اأبي بكر الذي ق�سم بني احلر والعبد على ال�سواء)4(.

ويروى اأن عمر بن اخلطاب، يف مرحلة متاأخرة من حكمه وبعد التطبيق 
العملي لنظام التف�سيل يف العطاء، راأى اأنَّ الأ�سوة يف املعا�ص خري من الأثرة، 
ولذلك قال: "راأى اأبو بكر اأن يق�سم بال�سوية، وراأيت اأن اأف�سل، فاإْن اأع�ص اإلى 

1- البيهقي، ال�سنن الكربى، ج�6، �ص 249.
2- ُيراَجُع يف ذلك : املرجع ال�سابق، ج�6، �ص 348، ابن عبد الرب، ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب، 

ج�3، �ص 49، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 200.
3- ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: الق�سم الأول، �ص 212 و213، ال�سافعي، 

الأم، ج�4، �ص 81، 82، البالذري، فتوح البلدان، الق�سم الثالث، �ص 548 وما بعدها.
4- ُيراَجُع ذلك بالتف�سيل يف: الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 210، ابن �سعد، الطبقات 

الكربى، ج�3: الق�سم الأول، �ص 216 و217، ال�سافعي، الأم، ج�4، �ص 72.
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هذه ال�سنة ف�ساأرجع اإلى راأي اأبي بكر، فراأيه خري من راأيي")1(.

وعلى الرغم من اأن عمر بن اخلطاب اعتزم اأن يعود اإلى راأي اأبي بكر يف 
الت�سوية يف الق�سمة اإل اأن عثمان بن عفان عندما تولى ا�ستمر على ما كان 

عليه عمر من املفا�سلة والتمييز يف العطاء والق�سمة)2(.

بني  امل��ال  ق�سمة  يف  الرا�سدين  اخللفاء  بني  الختالف  ه��ذا  اإل��ى  وع��ودة 
اهلل  ر�سول  عمل  اإلى  اأقرب  الق�سمة  يف  الت�سوية  نظام  اأن  يت�سح  امل�سلمني، 
الرجل  اهلل،  ر�سول  "يا  قلت:  ق��ال  مالك  بن  �سعد  �ساأله  فقد  وقوله،   [
اأمك  ثكلتك  ق��ال:  �سواء؟  غ��ريه  و�سهم  �سهمه  اأيكون  القوم،  حامية   يكون 
يا ابن اأم �سعد، وهل ترزقون وتن�سرون اإل ب�سعفائكم"، والثابت عنه ] 

اأنه اأعطى الأمة، ول فرق بني العبد والأمة)3(.

وقد اأقر عمر بن اخلطاب يف اآخر اأيامه ب�سحة راأي اأبي بكر يف الت�سوية يف 
الق�سمة، واأنه خري من راأيه. فلماذا �سار عمر على نظام املفا�سلة والتمييز؟ 
ومل ا�ستمر عثمان على نف�ص النظام على الرغم من تفكري عمر يف العدول 

عنه وت�سريحه بذلك؟

قد يرى البع�ص، لأول وهلة، اأن نظام التمييز واملفا�سلة الذي انتهجه عمر، 
و�سار عليه عثمان من بعده، فيه نوع من التحيز وامليل، مبا يت�سمنه ذلك من 
التاأين والتعمق يف درا�سة هذا  اأن  اجلنوح بعيًدا عن ممار�سة العدالة، بيد 
النظام الذي اتبعه عمر ينفي ذلك متاًما، ويوؤكد اأنها كانت حماولة اجتهاد 

منه ارتبطت بالعدالة ومل تخرج عنها اإطالًقا، والدليل على ذلك:

1- ُيْنَظُر يف ذلك : البيهقي، ال�سنن الكربى، ج�6، �ص 6، ويف ذلك يروى ابن �سعد يف طبقاته اأن عمر 
قال: "لئن بقيت اإلى هذا العام املقبل لأحلقن اآخر النا�ص باأولهم، ولأجعلنهم رجاًل واحًدا – يق�سد 

يف العطاء"، ُيْنَظُر: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: الق�سم الأول، �ص 217.
2- ُيراَجُع: عبد القادر عودة، الإ�سالم واأو�ساعنا ال�سيا�سية، �ص 353.

3- ُيْنَظُر يف ذلك : املرجع ال�سابق، �ص 253 و254.
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اأ�سا�ص حماباة  على  مبنًيا  يكن  العطاء مل  للنا�ص يف  ترتيب عمر  اإنَّ   -
اأو زرع بذور طبقية، بل رتب النا�ص ب�سبق اإ�سالمهم وح�سن بالئهم وجهادهم 
يف الإ�سالم، وبح�سب درجة قرابتهم من ر�سول اهلل ]، ومل ير�ص اأن ي�سوي 
اأن  العلم  امل��وؤازرة واجلهاد، مع  اإلى  الإ�سالم وبني من �سبق  بني من حارب 

ذلك و�سعه واأهله يف مرتبة متاأخرة يف العطاء)1(.

- ولي�ص يف ت�سرف عمر هذا متيز لفئة على اأخرى، واإمنا طريقة حكيمة 
يف تطبيق العدل ب�سورة تدريجية ل�سيما واأن الفئة التي لها ال�سبق كانت اإلى 
امل�سلمني،  فئة حمدودة من  اأنها  كما  اأكرثهم،  اأكلت احلروب  اأن  بعد  زوال 
ومن الطبيعي عند زوالها اأن يت�ساوى اجلميع يف العطاء، وقد اأ�سار عمر اإلى 

ذلك قبيل وفاته)2(.

- اإنَّ متييز ذوي ال�سبق يف الإ�سالم والأقرب من ر�سول اهلل ] جاء يف 
حمله مع ما عرف عن هوؤلء من حب لإنفاق اأموالهم يف �سبيل اهلل، وو�سعها 
احلاجة،  وذوى  املحتاجني  م�ساعدُة  حيث  من  ال�سحيحة  م�سارفها  يف 
ا من الزهد وعدم الإ�سراف وعدم التبذير، ول �سك  اأي�سً وما عرف عنهم 
املجتمع  داخل  الجتماعي  التكافل  وتعميق عملية  تو�سيع  يزيد من  اأن ذلك 

ويحقق التقارب الجتماعي)3(.

- واأهم من كل ما �سبق، اأنه يجب فهم عمل عمر بنظام املفا�سلة والتمييز 

1- يبدو ذلك وا�سًحا يف �سكوى رهطه اإليه عندما رف�ص ترتيبهم يف اأول الديوان، وقد اعرت�ص ابنه 
عبد اهلل ملا نق�سه يف العطاء عن احل�سن واحل�سني، وعن اأ�سامة بن زيد، فتلطف به وقال له: "يا بني 
اأملك طريق الإن�ساف ول تتبع الإ�سراف"، ويعني ذلك اأنَّ التزام العدالة والعمل بها هو مق�سد عمر 

من نظام التمييز يف العطاء، ُيْنَظُر: الواقدي، فتوح ال�سام، ج�2، �ص 129.
2- ُيْنَظُر: حممد عبد الرحمن عبد اللطيف، عمر بن اخلطاب واملعادلة الإن�سانية، �ص 152.

3- ُيراَجُع ما كتبته كتب ال�سرية والتاريخ عن اإنفاق هوؤلء لأموالهم كلها يف �سبيل اهلل وزهدهم وخذ 
ا يف:  على �سبيل املثال اأعالهم مرتبة يف العطاء: زوجات الر�سول ] وخ�سو�سً

ابن �سعد، الطبقات الكربى، مرجع �سابق، ج�3: الق�سم الأول، �ص 93-96 و75، ابن حجر، الإ�سابة 
يف متييز ال�سحابة، ج�4، �ص 314 و339 و461.
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يبدو  ذلك  وعند  اتبعها،  التي  لل�سيا�سة  العام  ال�سياق  اإط��ار  يف  العطاء  يف 
اأقره  ال��ذي  النظام  مع  ومتناغًما  متجان�ًسا  جاء  النظام  هذا  اأن  وا�سًحا 
من  منعهم  الذين  والأن�سار  املهاجرين  من  ال�سحابة  لكبار  بالن�سبة  عمر 
عوًنا  له  ليكونوا  الإ�سالمية  الفتوحات  يف  للم�ساركة  املدينة  من  اخل��روج 
واأهل �سورى)1(، ومن الطبيعي اأن عدم م�ساركتهم يف الفتوحات الإ�سالمية 
الفيء كجنود م�ساركني يف هذه  حجبت عنهم احل�سول على ن�سيبهم من 
الفتوحات، وبالتايل، كان لزاًما على عمر اأن يعو�سهم عن ذلك باأن يف�سلهم 
يف  مفتوًحا  املجال  اأمامهم  الذين  امل�سلمني  �سائر  عن  والق�سمة  العطاء  يف 
الك�سب من التجارة، وامل�ساركة يف الفتوحات واحل�سول على ن�سيبهم من 

الفيوء والغنائم.

تاأثرًيا  اأث��ر  عثمان  ل�سيا�سة  العام  الن�سق  يف  التناق�ص  هذا  اأن  م��راء  ول 
واحًدا  وكان  متا�سكه،  وعلى  عهده  يف  ال�سيا�سي  النظام  فاعلية  على  �سلبًيا 
من العوامل التي اأدت اإلى عدم ان�سجام الرعية من �سيا�سته وثورتهم على 
عماله وعليه ل�سيما واأن هذا التمايز يف العطاء، كتناق�ص مع الن�سق العام 

ل�سيا�سته، خلق تناق�سات اأخرى كانت اأكرث خطورة منه.

تقليد  الرا�سدون  اخللفاء  ا�سنت  ثالثة  ناحية  ومن  تقدم  ما  على  ع��الوة 
تق�سيم مال امل�سلمني الذي يجتمع عندهم بالكامل ورف�سوا حب�ص �سيء منه، 
مبا يت�سمنه ذلك من املحافظة على ثبات الأ�سعار واحليلولة دون ت�سخمها، 
فمعروف اأن اأبا بكر مل يرتك، عند وفاته، يف بيت املال ديناًرا ول درهًما)2(، 
مو�سى  لأبي  ذلك  يف  وكتب  �سيًئا،  منه  يبقي  ول  املال  يق�سم  عمر  كان  كما 
قال: "اأما بعد فاأعلم يوًما يف ال�سنة ل يبقى يف بيت املال درهم حتى يكت�سح 
ا  اكت�ساًحا حتى يعلم اهلل اأين قد اأديت اإلى كل ذي حق حقه")3(، وكتب اأي�سً
اإلى حذيفة اأن "اأعِط النا�ص اأعطيتهم واأرزاقهم، فلما اأجابه اأنه فعل وبقي 

1- ُيْنَظُر: ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 91 و92.
2- ُيْنَظُر: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: الق�سم الأول، �ص 151 و152.

3- ُيراَجُع يف ذلك : املرجع ال�سابق، �ص 218.
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�سيء كثري منه، كتب له عمر اأنه فيئهم الذي اأفاء اهلل عليهم، لي�ص هو لعمر 
ول لآل عمر، اأق�سمه بينهم")1(.

ا يق�سم الأموال ومل يحب�سها لدرجة اأنه ق�سم يف عام واحد  وكان علّي اأي�سً
اأربع مرات)2(، اإذ اإّنه، كما يروي ابن عبد الرب، كان ياأخذ يف اجلزية واخلراج 
من اأهل كل �سناعة من �سناعته وعمل يده حتى ياأخذ من اأهل الإبر وامل�سال 
مااًل  �ملال  بيت  يدع يف  ال  وكان  �لنا�س،  بني  يق�صمه  ثم  و�حلبالة،  و�خليوط 
يبيت فيه حتى يق�سمه اإل اأن يغلبه �سغل في�سبح اإليه، كما كان يكن�ص بيت 

املال وي�سلي فيه)3(.

تق�سيمه  بعد  املال  من  فائ�ص  الأحيان  بع�ص  يف  يبقى  اأن  الطبيعي  ومن 
وتوزيعه، فكان اخللفاء يقومون باإقطاعه لأفراد من الرعية اأحياًنا، من ذلك 
واأقطع رجاًل  واأقطع عائ�سة مرة،  م��رة)4(،  العبا�ص  اأقطع  اأن عمر  يروى  ما 
اآلف  اأربعة  اهلل  �سبيل  يف  يجاهد  وهو  تلقاها  وجهه  يف  �سربة  اآث��ار  �ساهد 
درهم)5(، ورف�ص اإقطاع اأحد من ذوd قرباه، تخوًفا من �سبهة ميل اأو مظنة 

متييز)6(.

راأوه  ما  ح��دود  يف  عثمان  فعل  وكذلك  امل�سلمني،  لبع�ص  علّي  اأقطع  وقد 
وتاأولوه موافقا لل�سواب)7(.

1- املرجع ال�سابق، �ص 215.
2- ُيْنَظُر: ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�5، �ص 62 و63.

3- ُيْنَظُر: ابن عبد الرب، ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب، ج�3، �ص 41.
4- ُيْنَظُر: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�4: ق�سم اأول، �ص 20.

5- ُيْنَظُر هذه الواقعة يف: اأبي نعيم، احللية، ج�3، �ص 355.
6- ُيراَجُع ق�سة رف�ص عمر اإقطاع زوجته اأم كلثوم بنت علي عندما اأ�سري عليه بذلك وهي منوذج من 

وقائع كثرية يف هذا ال�سياق.
�سعد،  ابن  ُيْنَظُر:   [ اهلل  بر�سول  تاأ�سًيا  الرا�سدين  اخللفاء  اإقطاع  حول  التفا�سيل  من  ملزيد   -7
الطبقات الكربى، ج�3: ق�سم اأول، �ص 72 و73 و75 و89، البالذري، فتوح البلدان، ق�سم اأول، �ص 12 

و13 و14 و21 و22، ابن تيمية، منهاج ال�سنة، ج�3، �ص 186– 188.
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ثالًثا: الحتياط يف اإنفاق اخلليفة على نف�سه ورهطه من مال امل�سلمني.

يف ظل احلقوق املقررة لكل من الراعي والرعية من بيت املال، كان لزاًما 
اأنف�سهم وذويهم من  اإنفاقهم على  اأن يحتاطوا يف  الرا�سدين  على اخللفاء 
ظل  يف  �صرورًيا  مطلًبا  �الحتياط  هذ�  يكون  �أن  �لطبيعي  ومن  �مل��ال،  بيت 
�سبهة  اأية  على  يق�سي  لأنه  اآن��ذاك،  العربي  للمجتمع  الجتماعية  الرتكيبة 

اإيثار وتف�سيل لذوي القربى اأو مظنة ميل نحوهم.

وكان  الرا�سدون،  اخللفاء  التقليد  بهذا  عمل  فقد  العموم،  وجه  وعلى 
�ل�صديق  بكر  باأبي  �الحتياط  بلغ  وقد  �ملالية،  �صيا�صتهم  يف  ثابًتا  منهجا 
على  وليته  اأيام  املال  بيت  من  اأخذه  ما  برد  اأولده  اأو�سى  اأنه  درجة  اإلى 
امل�سلمني،  من  والعقد  احلل  اأهل  م�ساورة  بعد  اإل  اأخذه  ما  اأنه  من  الرغم 
باأوك�سهم،  ول  باأف�سلهم  لي�ص  املهاجرين  من  رجل  قوت  له  فر�سوا  وقد 

وك�سوة لل�ستاء واأخرى لل�سيف، اإْن اأخلق منها �سيًئا رده واأخذ غريه)1(.

�إنفاقه على  �الأعلى يف �الحتياط يف  �ملثل  �أما عمر بن �خلطاب في�صرب 

عادية  غري  �سدة  واأهله  نف�سه  على  في�ستد  امل�سلمني،  مال  من  وذويه  نف�سه 
لإزالة اأية �سبهة حتوم حول ت�سرفه يف درهم من مال امل�سلمني، والوقائع يف 
ذلك ل تكاد حت�سى، ومنها اأنَّ معيقًبا خازن بيت املال يف عهده، كان يك�سح 
بيت املال يوًما فوجد فيه درهًما فدفع به لبن لعمر، فلما ان�سرف اإلى بيته 
اإذا بر�سول عمر ياأتيه ويدعوه ملقابلة عمر، ويجد عمر والدرهم يف يده فيقول 
له: "ويحك يا معيقب، اأردت اأن تخا�سمني اأمة حممد ] يف هذا الدرهم 

يوم القيامة")2(.

1- تابع تفا�سيل ذلك يف: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: الق�سم الأول، �ص 130-132، ابن الأثري، 
الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 291، البيهقي، ال�سنن الكربى، ج�6، �ص 353، وكذلك املودودي، احلكومة 

الإ�سالمية، �ص 212.
2- ُيْنَظُر: اأبو يو�سف، مرجع �سابق، �ص 99 و108.
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اأ�سحاب ر�سول اهلل  ا�ست�سار  اأن  اإل بعد  امل�سلمني  ياأكل عمر من مال  ومل 
] فيما ي�سلح له منه، فقال له عثمان و�سعيد بن زيد: كل واأطعم، وقال 
: غذاء وع�ساء، فاأخذ براأي علّي، ورغم ذلك اأح�سى ما عليه من دين  عليُّ
املال،  بيت  اإلى  يرده  اأن  اهلل  عبد  ابنه  واأو�سى  طعن  عندما  املال  لبيت 
ومل مي�ص اأ�سبوع على وفاته حتى اأدى عبد اهلل دين اأبيه اإلى عثمان واأخذ 

منه الرباءة بالأداء)1(.

يف  �خلطاب  بن  عمر  �حتياط  توؤكد  �لتي  و�حل��االت  �لنماذج  وتتعدد 
تعامله مع بيت املال، فهو يرف�ص اأن يو�سع على نف�سه يف النفقة من مال 
الق�سوى  ال�سرورة  دعته  ما  اإذا  الرعية  ي�ستاأذن  اأن  ي�ستحي  ول  اهلل، 
اأحد  اأن يقرت�ص من  ويف�سل  له)2(،  يلزمه من ع�سل كعالج  ما  ياأخذ  لأن 
ف�ساًل،  اأهله  ي�سيب  اأن  ب�سدة  ويرف�ص  املال،  بيت  دون  الرعية  اأفراد 

املال)3(. امل�سلمني من بني  ي�سرًيا، عن  ولو 

ولقد �ألزم علّي بن �أبي طالب، هو �الآخر، نف�صه باالحتياط يف �الإنفاق من 
مال امل�سلمني على نف�سه وذويه، فهو اأوًل يبلغ درجة عالية من الزهد يف املال 
وعدم النغما�ص يف ماديات الوجود الإن�ساين، وهو ثانًيا يحر�ص متام احلر�ص 
على اأن يعطي امل�سلمني حقوقهم من بيت املال كاملة غري منقو�سة، واأن يبذل 

اأول، �ص 221 و222، الطربي، تاريخ  : ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: ق�سم  ُيراَجُع يف ذلك   -1
الر�سل وامللوك، ج�3، �ص 616.

2- يروى اأنه ملا قيل لعمر: "يا اأمري املوؤمنني، لو و�سعت على نف�سك يف النفقة من مال اهلل تعالى"، رد 
عمر قائاًل: "اأتدري ما مثلي ومثل هوؤلء ؟ كمثل قوم كانوا يف �سفر، فجمعوا منه ماًل و�سلموه اإلى واحد 
منهم ينفقه عليهم، فهل يحل لهذا الرجل اأن ي�ستاأثر عنهم من اأموالهم ؟ "ُيْنَظُر هذه الواقعة يف: ابن 
�سعد، الطبقات الكربى، مرجع �سابق، ج�3: ق�سم اأول، �ص 201، ابن تيمية، ال�سيا�سة ال�سرعية، �ص 

44، ابن قتيبة، عيون الأخبار، املجلد الأول، �ص 52.
3- انظر: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: ق�سم اأول، �ص 199.
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كل ما ي�ستطيعه من جهد وحر�ص وحذر حتى يحقق ذلك ويتمه)1(.

رابًعا: تنظيم عملية توزيع املال ومراقبة القائمني على اأمره.

ارتبط تنظيم عملية توزيع املال اأ�سا�ًسا بعمر بن اخلطاب، الذي اجتهد يف 
هذه امل�ساألة ملا كرث املال، و�ساور ال�سحابة يف اأمره وتوزيعه، فراأى علّي اأن 
يق�سم مال كل �سنة ول مي�سك منه �سيًئا ، وراأى عثمان اإح�ساء النا�ص حتى 
يعرف من ياأخذ ممن مل ياأخذ، واأ�سار الوليد بن ه�سام بن املغرية بتدوين 
الدواوين، وقر الراأي على تدوين الديوان لتوزيع املال، واأمر عمر اأن يكتب 
النا�ص على قدر منازلهم من حيث قرابتهم من ر�سول اهلل ] و�سابقتهم يف 

الإ�سالم، ورف�ص اأن يكتب قومه بعد قوم ر�سول اهلل ] وقوم اأبي بكر)2(.
وقد ا�ستمر هذا التنظيم الدقيق )ديوان العطاء( قائًما اأيام عثمان وعلّي، 
ول�سك اأن هذا التنظيم لعملية تق�سيم املال يحقق العدالة يف توزيعه، اإذ 
ي�سمن اأن يح�سل كل اإن�سان على حقه من هذا املال كرب اأم �سغر، كما ي�سمن 
عدم التكرار يف املنح والعطاء، مبا يعنيه ذلك من اإيجاد و�سائل للرقابة على 
ال�سرف والتوزيع، وف�ساًل عن ذلك اإن�ساء احتياطي عام لتجهيز اجليو�ص 

ومواجهة طوارئ الأمور، وال�سرف يف اأوجه الإغاثة واملوا�ساة)3(.

اإن�ساء ديوان العطاء قد كفل اإمكانية الرقابة على عملية توزيع  واإذا كان 
ا بالرقابة على عملية جباية املال  اأي�سً الرا�سدون  املال، فقد اهتم اخللفاء 
الوليات  يف  النظام  ل�سري  العامة  ومتابعتهم  رقابتهم  اإط��ار  يف  وحت�سيله 
والأم�سار، وقد اأولوا ق�سية جباية املال عناية خا�سة، فكانوا ي�ستدون على 

1- مما يذكر يف ذلك اأن قنرب مولى علّي، جاءه فقال له: يا اأمري املوؤمنني، اإنك رجل ل تبقى �سيًئا واإنَّ 
لأهل بيتك يف هذا املال ن�سيًبا، وقد خباأت لك خبيئة، فلما قال له ما هي، انطلق معه فاأدخله بيًتا فيه 
ماأ�سنة )ظرف كبري( مملوءة اآنية ذهًبا اأو ف�سة، فما اأْن راآها علّي قال: ثكلتك اأمك، لقد اأردت اأن 
تدخل بيتي ناًرا عظيمة، ثم جعل يزنها ويعطي كل �سريف ح�سته. ُيراَجُع هذه الواقعة يف: اأبي نعيم، 

احللية، ج�1، �ص 83، الكاندهلوي، حياة ال�سحابة، ج�2، �ص 210.
2- تابع تفا�سيل ذلك يف: ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 350 و351، ابن �سعد، الطبقات 
الكربى، ج�3: الق�سم الأول، �ص 212-214، البالذري، فتوح البلدان، الق�سم الثالث، �ص 565-548.

3- ُيْنَظُر: حممد عبد الرحمن عبد اللطيف، عمر بن اخلطاب واملعادلة الإن�سانية، �ص 148 و149.
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عمالهم يف هذا اجلانب، فياأمرونهم بالقت�ساد يف الإنفاق وعدم اخليانة، 
م�سروعة  م�سادر  من  كانت  ف��اإْن  اأموالهم؛  يف  الزيادة  يراقبون  كانوا  كما 
كاملة  منهم  نزعوها  م�سروعة  كانت م�سادرها غري  واإن  اإياها،  قا�سموهم 

وعزلوهم عن الولية)1(.

مع  هذا؟"  ل��ك  اأي��ن  "من  لقانون  عمر  تطبيق  يف  وا�سًحا  ذل��ك  وي��ب��دو 
خالًدا  اأن  حتى  املدينة  اإلى  عودتهم  بعد  اأموالهم  يقا�سمهم  فكان  عماله، 
يقا�سمه  وه��و  اجل��راح  بن  عبيدة  اأب��ي  اإل��ى  نعليه  ب��اإح��دى  يدفع  الوليد  بن 
هذه  "اإنَّ  عبيدة:  اأب��و  له  يقول  فلما  عمر،  لو�سية  تنفيًذا  عزله  بعد  ماله 

 

ل ت�سلح اإل بهذه"، ياأبى خالد اأن ياأخذها وتركها لهم)2(.

ومل ي�ستثن عمر اأًيا من ولته من هذا الإجراء، ففعل نف�ص ال�سيء مع اأبي 
َل  هريرة وعمرو بن العا�ص وغريهم على اعتبار اأن موقعهم يف ال�سلطة �َسهَّ
الع�سري  من  كان  م�سروعة  بطرق  وزيادته  املال  على  احل�سول  عملية  لهم 

عليهم اأن يتمكنوا منها لو مل يكونوا يف ال�سلطة.

ف�ساًل عن كل ما تقدم، وعلى الرغم من اأن اخللفاء الرا�سدين كان لهم 
هوؤلء  اأن  اإل  وعزلهم،  ومراقبتهم  املالية  ال�سلطة  على  القائمني  تولية  حق 
كانوا م�ستقلني متاًما يف اأعمالهم عن �سلطة اخلليفة، وكانوا يعتربون نواًبا 
ب�سبب  اإل  اأحدهم  عزل  له  يجوز  ول  اخلليفة،  مبوت  يعزلون  ل  الأم��ة،  عن 
يوجبه، ومما يوؤثر يف هذا ال�سدد اأن خازن بيت املال يف عهد عثمان اعرت�ص 
اإنك خازن؟، فرد  اأموال مل ير جواز �سرفها، فقال له عثمان:  على �سرف 

عليه باأنه خازن بيت مال امل�سلمني ل خازنه اخلا�ص)3(.

ويروي ابن �سعد اأن عمر كان اإذا احتاج اأتى خازن بيت املال فا�ستقر�سه، 
فرمبا ع�سر فياأتيه اخلازن فيتقا�ساه فيلزمه فيحتال له عمر، ورمبا خرج 

1- ُيْنَظُر : د. حممد حميد اهلل، جمموعة الوثائق ال�سيا�سية، �ص 407.
2- ُيْنَظُر يف ذلك : ابن كثري، البداية والنهاية، ج�7، �ص 18 و19.

3- ُيْنَظُر يف ذلك : عبد القادر عودة، الإ�سالم واأو�ساعنا ال�سيا�سية، �ص 255.
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القائم على بيت  ا�ستقالل  اإلى مدى  الواقعة  عطاوؤه فق�ساه)1(، وت�سري هذه 
املال حتى يف مواجهة اخلليفة ذاته.

خام�ًسا: التكافل: وظيفة املال الجتماعية.

املجتمع حمط  على  الوافد  املال  يكون  األ  على  الرا�سدون  اخلفاء  حر�ص 
اأنظار الطامعني، اأو بداية لتكوين نظام طبقي وتكدي�ص لالأموال، اأو مدعاة 
للبطالة والقعود عن العمل، بل اأدركوا بعمق اأن لهذا املال وظيفة اجتماعية 
هامة هي حتقيق التكافل بني اأفراد وفئات املجتمع املختلفة، فاألزموا اأنف�سهم 
باإنفاقه على الفئات امل�ستحقة له، وتقنني نظام الزكاة وال�سدقات و�سرفها 
يف اأوجهها كما ن�ص على ذلك القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، وبالتايل عملوا 
على اإعادة توزيع الدخول بني الأفراد، ومنع تراكم الرثوات يف فئات معينة 

من املجتمع.

ولقد بلغ حر�ص عمر بن اخلطاب على حتقيق هذه الوظيفة درجة اأنه كان 
يردد يف اآخر اأيامه مقولته امل�سهورة "لو ا�ستقبلت من اأمري ما ا�ستدبرت، 

لأخذت ف�سول اأموال الأغنياء، وق�سمتها على فقراء املهاجرين")2(.

وكان يهتم برعاية الفئات ال�سعيفة يف املجتمع، ا�ستكماًل لتحقيق العدالة 
الجتماعية، حتى اأنه �سمل بعطائه من بيت املال كل فئات املجتمع مبا فيهم 
اللقيط، فقد كان يعطي لوليه مائة درهم يدخرها له منذ ح�سانته له زيادة 
اأنه فر�ص  اآنًفا  بنا  مر  وقد  �سهر)3(.  كل  املال  بيت  املحدد من  ن�سيبه  على 
للح�سول  اأولده��م  البع�ص يف فطام  بتعجل  للطفل منذ ولدته عندما علم 
اأ�سا�سيني  هدفني  حتقيق  بغية  احلمى  حمى  اأن��ه  عن  ناهيك  العطاء،  على 
يحمل  التي  النعم  رعي  اأجل  من  اأولهما  عليها؛  لعامله  ن�سيحته  تربزهما 

1- ُيراَجُع هذه الواقعة يف: ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 31، ابن �سعد، الطبقات الكربى، 
ج�3: الق�سم الأول، �ص 198.

2- ُيْنَظُر يف ذلك : الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 226، ابن حزم، املحلي، ج�6، �ص 158.
3- ُيراَجُع يف ذلك : ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: الق�سم الأول، �ص 214.
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اإنه  عليها يف �سبيل اهلل، وثانيهما من اأجل رعي نعم فقراء امل�سلمني، حتى 
قال لعامله عليها" ادخل رب ال�سرمية ورب الغنيمة، ودعني من نعم ابن 

عفان وابن عوف ...".

بالفئات  جميعهم  ال��را���س��دون  اخل��ل��ف��اء  اه��ت��م  الأح����وال،  جميع  ويف 
بكر  اأب��و  ك��ان  وق��د  وذم��ي��ني،  م�سلمني  الإ���س��الم��ي  املجتمع  يف  ال�سعيفة 
يق�سم املال بالت�ساوي بني جميع امل�سلمني، ل فرق يف ذلك بني حر وعبد، 
وا�سًحا  ذلك  ويبدو  بذلك،  عماله  واأمر  طالب،  اأبي  بن  علّي  ذلك  وفعل 
الإ�سراف  دع  ت�سمن"  فقد  بذلك،  عماله  لأح��د  اأر�سله  ال��ذي  كتابه  يف 
وقدم  بقدر �سرورتك،  املال  واأم�سك من  غًدا،  اليوم  يف  واذكر  مقت�سًدا، 
الف�سل )الباقي منه( ليوم حاجتك، اأترجو اأن يعطيك اهلل اأجر املتوا�سعني 
ال�سعيف  متنعه  النعيم  يف  تتمرغ  واأنت عنده من املتكربين؟ وتطمع –واأنت 
اأ�سلف،  املرُء جمًزى مبا  اإمنا  املت�سدقني؟  ثواب  يوجب لك  – اأن  والأرملة 

وقادم على ما قدم، وال�سالم")1(.

ول يعني حر�ص اخللفاء الرا�سدين على حتقيق التكافل الجتماعي يف مال 
امل�سلمني اأن ينزع اأفراد املجتمع وفئاته املختلفة اإلى الدعة وال�سكون والبطالة 
والقعود عن العمل وامليل اإلى الت�سول ركوًنا اإلى حقوقهم يف هذا املال والكتفاء 
فاليد  فيه،  وال�سعي  العمل  الجتهاد يف  مع  األبتة  يتنافى  ل  ذلك  اإن  بل  به، 
العليا خري من اليد ال�سفلى على الدوام، ولذلك اهتم الرا�سدون بحث اأفراد 
املجتمع وحتري�سهم على العمل، ويروى يف ذلك اأن عمر بن اخلطاب دخل 
يوًما على اأهل ال�سدقة )وهم فقراء امل�سلمني القادمني من خمتلف اأنحاء 
] يقيمون ال�سالة ويتلقون  اجلزيرة العربية وعا�سوا يف م�سجد الر�سول 
ال�سدقات(، ف�سلى بهم �سالة الع�سر ثم �ساألهم عن معي�ستهم، فلما علم 
بها غ�سب، وقال لهم: لي�ص يف الإ�سالم �سوؤلة، ثم نه�ص واأخذ ما ميلكون من 

1- ُيراَجُع: ال�سريف الر�سى، نهج البالغة، �ص 377.
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ي�سنعون  كيف  يعلمهم  وظل  واجلريد،  ال�سعف  بها  وا�ستبدل  واأم��وال،  غنم 
احل�سر والأ�سرة والأقفا�ص، وبعد عام اأتى لي�سلي بهم، وبعد انتهاء ال�سالة 

�ساألهم: مم تعي�سون؟ قالوا: اإنا الآن نزكي ونت�سدق يا عمر)1(.

ويف هذا ال�سياق يجب األ نن�سى مقولة عمر اخلالدة ملن وجدهم ل يعملون 
اأنهم متفرغون  ويعي�سون عالة على جمتمعهم فيجل�سون يف امل�ساجد بزعم 
للعبادة، فقد قال لهم: "ل يقعد اأحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم اأرزقني، 
النا�ص  يرزق  تعالى  اهلل  واإنَّ  ف�سة،  ول  ال�سماء ل متطر ذهًبا  اأن  علم  وقد 

بع�سهم من بع�ص")2(.

العمل  على  الرا�سدين  عهد  يف  ال�سحابة  حر�ص  تقدم،  ما  على  وترتيًبا 
وال�سعي من اأجله، فاقتنوا ال�سياع واملال، وكانت مكا�سبهم من حالل: غنائم 
كانوا على ق�سد  واإمنا  باإ�سراف،  فيها  ت�سرفهم  يكن  "ومل  وفيوء وجتارة، 
يف اأحوالهم، وكانت نفقاتهم يف �سبل احلق ومذاهبه، وكان هذا ال�ستكثار 

من املال عوًنا لهم على طرق احلق واكت�ساب الدار الآخرة")3(.

1- ُيْنَظُر يف ذلك : حممد عبد الرحمن عبد اللطيف، عمر بن اخلطاب واملعادلة الإن�سانية، �ص 150، 
ا: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: الق�سم الأول، �ص 213. وُيراَجُع اأي�سً

2- ُيْنَظُر يف ذلك: ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�2، �ص 342.
3- ُيراَجُع: ابن خلدون، املقدمة، �ص 180.
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 املبحث اخلام�س

تنظيم موؤ�س�سة العدالة يف عهد الرا�سدين

ملّا ات�سعت اأرجاء الدولة الإ�سالمية بانت�سار الإ�سالم، اأر�سل الر�سول ] 
العامة  الولية  الولة ليديروا �سئون البالد، وكانت ولية الق�ساء جزًءا من 

للوايل.

للوايل،  العامة  الولية  من  ج��زًءا  الق�ساء  بقي   ،[ الر�سول  وفاة  وبعد 
اإدارة  بني  اجلمع  املتعذر  من  جعل  الإ�سالمية  الدولة  رقعة  ات�ساع  اأن  بيد 
ال�سئون العامة والف�سل يف اخل�سومات، فف�سل عمر بن اخلطاب الق�ساء 
عن الولية العامة، وعني للق�ساء رجاًل م�ستقلني عن الولة يتولون �سئونه، 
و�سار من جاءوا بعده على هذا النهج، ومع ذلك بقيت امل�سائل اجلنائية من 
اإذ كانت وظيفة الق�ساء  اأيدي اخللفاء والولة،  ق�سا�ص وحدود وتعزير يف 
يف �سدر الإ�سالم حم�سورة يف الف�سل يف املنازعات بني اخل�سوم، وامتدت 
بعد ذلك لت�سمل النظر يف احلدود ويف اجلرائم التعزيرية، ولقد ظل الق�ساة 
اأن جاء عثمان فاتخذ  اإلى  يتخذون من امل�سجد مقًرا للف�سل يف املنازعات 

داًرا للق�ساء)1(.

زمن  العدالة يف  مرفق  وحده  يكن  الق�ساء مل  اأن  يت�سح  تقدم،  ما  وعلى 
تلك  وظلت  عهدهم،  يف  العدالة  حتقيق  م�سالك  تعددت  واإمنا  الرا�سدين، 
ال�سيا�سي  النظام  تطور  مراحل  كل  يف  اإ�سالمي  كتقليد  ثابتة  احلقيقة 
وامل�سورة  الراأي  لهم  كان  الذين  والعقد  احلل  اأهل  جانب  فاإلى  الإ�سالمي؛ 
احلكم  نظام  لها  يتعر�ص  التي  الرئي�سية  الق�سايا  ويف  احلاكم  اختيار  يف 
فكانوا بالتايل يقومون مبهمة الإ�سراف على �سحة احلكم بالعدل)2(، عرفت 
عن  ف�ساًل  املظامل،  يف  النظر  ونظام  احل�سبة،  نظام  الإ�سالمية  املمار�سة 

1- ُيراَجُع يف ذلك : عبد الغني ب�سيوين، مبداأ امل�ساواة اأمام الق�ساء يف الإ�سالم، �ص 42 و43.
2- ُيْنَظُر يف ذلك: د. حممد بدر، تاريخ النظم القانونية والجتماعية، �ص 659.

183



العدالة كوظيفة ومرفق على  الق�ساء والتحكيم باعتبارها م�سالك لتحقيق 
ما  اإذا  مبالغة  ول  تزيد  ل  بل  واأدائها،  بها  القيام  واجب  ال�سيا�سي  النظام 
قيل اإنَّ نظام ال�سهادة يف تقاليد املمار�سة الإ�سالمية يعترب يف حد ذاته اأحد 

م�سالك العدالة الإ�سالمية)1(.

ويثري هذا امل�ستوى من م�ستويات ممار�سة العدالة يف عهد الرا�سدين عدة 
معطيات وموؤ�سرات اأهمها:

اأوًل: يف اختيار الق�ساة واأهليتهم للق�ساء

�صرط  يتوفر  �أن  على  للق�صاة  �ختيارهم  يف  �لر��صدون  �خللفاء  حر�س 
فعمر  للق�ساء،  املرء  يوؤهالن  العلم،  جانب  اإلى  باعتباره  فيهم،  العدالة 
بن اخلطاب مل يتوان يف تعيني �سريح قا�سًيا له عندما يتحرى العدل يف 
اخل�سومة  هذه  وق�سة  نف�سه،  اخلليفة  طرفيها  اأحد  خ�سومة  يف  ف�سله 
فخا�سم  فعطب،  عليه  فحمل  �سوم  على  رجل  من  فر�ًسا  اأخ��ذ  عمر  اأن 
اإين  الرجل:  فقال  رج��اًل،  وبينك  بيني  اجعل  عمر:  فقال  عمر،  الرجل 
فاأنت  �سليًما  اأخذته �سحيًحا  لعمر:  �سريح  فقال  العراقي،  ب�سريح  اأر�سى 
الذي �سدر �سد  �سليًما، فكان هذا احلكم  ترده �سحيًحا  له حتى  �سامن 
ذلك،  من  العك�ص  وعلى  قا�سًيا)2(،  �سريح  لتعيني  حفزه  الذي  هو  عمر 
م�ساألة  يف  ليحكم  ثابت  بن  زي��د  اإل��ى  كعب  بن  واأب��ي  عمر  ياأتي  عندما 
بينهما، فيو�سع له زيد عن �سدر فرا�سه قائاًل: ها هنا يا اأمري املوؤمنني، 
اأجل�ص مع خ�سمي جمل�ًسا  اأول الق�ساء، ولكن  فريد عليه عمر: جرت يف 
اعف  لأبي:  زيد  فيقول  عمر،  واأنكر  كعب،  بن  اأبي  فادعى  يديك،  بني 
عمر  يق�سم  غريه،  اأحدًا  لأ�ساألها  كنت  وما  اليمني،  من  املوؤمنني  اأمري 

1- ُيْنَظُر تفا�سيل ذلك يف: املرجع ال�سابق، �ص 673.
2- تابع ذلك يف ابن القيم، الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية، �ص 52، ال�سفهاين، الأغاين، 

ج�16، �ص 36.
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امل�سلمني  الق�ساء حتى يكون عمر ورجل من عر�ص  باب  يدرك زيد  "ل 
�سواء")1(. عنده 

ومل يكتِف اخللفاء الرا�سدون بتحري العدل يف اختيار ق�ساتهم فقط، 
ممار�ستهم  يف  بها  يهتدون  التي  والو�سايا  الن�سائح  لهم  يقدمون  بل 
عمر  كتاب  ذلك  يف  املعروفة  الن�سائح  �سهر  واأ الق�سائية،  للوظيفة 
فيه:  يقول  ل��ذي  وا ���س��ع��ري،  الأ مو�سى  ب��ي  اأ لقا�سيه  اخل��ط��اب  ب��ن 
الق�ساء فري�سة حمكمة و�سنة متبعة، فاأفهم اإذا اأدلى اإليك، واأنفذ  نَّ  "اإ
النا�ص  بني  �ص  اآ له،  نفاذ  ل  بحق  تكلم  ينفع  ل  نه  فاإ لك،  تبني  ذا  اإ
يياأ�ص �سعيف  ول  �سريف يف حيفك،  جمل�سك ووجهك، حتى ل يطمع  يف 

.)2(" اأنكر...  اأدعى، واليمني على من  البينة على من  يف عدلك، 

اأن  التي ميكن  واملفاهيم  القواعد  الر�سالة تر�سي جميع  اأن هذه  ول �سك 
نف�سه  جتاه  القا�سي  واجبات  فتقرر  النا�ص،  بني  الق�ساء  يف  العدالة  تقيم 
وجتاه اخل�سوم، وحتدد ال�سهود وموا�سفاتهم الالزمة حتى يوؤخذ ب�سهادتهم، 
والأ�س�ص التي يكون عليها حال القا�سي عند اإ�سدار احلكم، كما توؤكد مبداأ 

امل�ساواة اأمام الق�ساء ومبداأ ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية)3(.

ومن و�سايا علّي بن اأبي طالب ملن يتولى الق�ساء األ يكتفي باأدنى فهم اإلى 
اأق�ساه، واأل ي�سيق �سدره من الرجوع اإلى احلق اإذا عرفه، واأْن يكون �سارًما 
عند ات�ساح احلكم، واأل يزدهيه الإطراء، ول ي�ستميله الإغراء، كما اأنه يرى 

1- ُيراَجُع يف ذلك : ابن قدامة، املغنى، ج�11، �ص 442 و443، حممود ال�سربيني، الق�ساء يف الإ�سالم، 
�ص 136، وكذلك املودودي، احلكومة الإ�سالمية، �ص 215.

2- ُيراَجُع ن�ص هذا الكتاب يف: ابن قتيبة، عيون الأخبار، مرجع �سابق، املجلد الأول كتاب الق�ساء، 
�ص 66، ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج�1، �ص 79، 80، وكذلك يف د. حممد حميد اهلل، جمموعة 

الوثائق ال�سيا�سية، �ص 436-425.
الإن�سانية،  واملعادلة  اخلطاب  بن  عمر  اللطيف،  عبد  الرحمن  عبد  حممد   : ذلك  يف  ُيْنَظُر   -3

�ص 159.
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عدم جواز اأن ي�سعى الإن�سان ملن�سب الق�ساء طاملا مل يكن اأهاًل له، ملا لذلك 
من اآثار وخيمة يف �سياع احلقوق وعدم التو�سل اإليها)1(.

ولقد بلغ حر�ص اخللفاء الرا�سدين يف اختيار ق�ساتهم مدى كبرًيا لدرجة 
الفرتة،  تلك  اأعقبت  التي  العهود  بل ويف  ننا على مدار فرتة حكمهم،  اأ
مل ن�سهد قا�سًيا تولى الق�ساء ثم عزل، ويوؤكد ذلك – �إذ� ما عرفنا �أن �صرط 
�لعد�لة لي�صت �صرط �ختيار للقا�صي فقط بل هي �صرط لبقائه و��صتمر�ريته 
ا، و�أنه �إذ� �نتفى هذ� �ل�صرط يعزل – مدى الأهمية  يف والية �لق�صاء �أي�صً
التي منحها اخللفاء لهذا املن�سب اخلطري، واأن �سلوك الق�ساة يف زمانهم 
الرعية،  من  عدالتهم  يف  اأحد  طعن  فما  الدوام  على  عادًل  �سلوًكا  بقي 

وما عزل خليفة واحًدا منهم قط)2(.

ثانًيا: ا�ستقالل الق�ساء وحياد القا�سي.

فاإن  ويعزله،  ويراقبه  القا�سي  يعني  كان  اخلليفة  اأن  من  الرغم  على 
ذلك مل مينع من ا�ستقالل الق�ساء كولية يف العهد الرا�سد، وكان اخللفاء 
اأيامهم  يف  للق�ساة  ن�سائحهم  ومتابعة  ذلك،  على  النا�ص  اأحر�ص  اأنف�سهم 
توؤكد ذلك احلر�ص)3(، فما تدخل خليفة قط يف عمل قا�ص من ق�ساته، 
اأو فر�ص عليه – اأو حتى ملح له – بحكم معني يف خ�سومة ما، بل كان اأي 

ُيْنَظُر يف ذلك :ال�سريف الر�سى، نهج البالغة، �ص 518 و519، وكذلك يف: حممود ال�سربيني،   -1
الق�ساء يف الإ�سالم، �ص 132 و133، عبد احلميد �سليمان، احلكومة والق�ساء يف الإ�سالم، �ص 46.

و�ل�صروط  ومكانته،  �الإ�صلم،  يف  �لق�صاء  وم�صروعية  �لق�صاة،  تعيني  حول  �لتفا�صيل  من  ملزيد   -2
الواجبة يف الق�ساء، واإجراءات التقا�سي واآدابه، ُيْنَظُر:

ال�سرعية،  ال�سيا�سة  يف  احلكمية  الطرق  القيم،  ابن   ،101-88 �ص  ال�سلطانية،  الأحكام  امل��اوردي، 
الدولة، �ص 461-445،  الإ�سالمية يف  النظرية  ال�سعيدي،  موا�سع متفرقة، وكذلك عند: د. حازم 
عبد الوهاب خالف، ال�سيا�سة ال�سرعية، �ص 49 وما بعدها، حممود ال�سربيني، الق�ساء يف الإ�سالم، 
د.   ،114-100 �ص  الإ�سالم،  يف  واحلكم  الإدارة  نظام  يف  مذكرات  �سريف،  عمر  متفرقة،  موا�سع 

�سبحي ال�سالح، النظم الإ�سالمية: ن�ساأتها وتطورها، �ص 324-318.
3- ُيْنَظُر: عبد احلميد �سليمان، احلكومة والق�ساء يف الإ�سالم، �ص 46.
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قا�ص حًرا وم�ستقاًل بعد تقلده ولية الق�ساء حتى يف اأن يحكم �سد اخللفاء 
اأنف�سهم متاًما كاأي فرد من عامة الرعية)1(.

على  ا  اأي�سً حر�سوا  الق�ساء،  ا�ستقالل  على  اخللفاء  حر�ص  جانب  واإلى 
حياد القا�سي يف اأحكامه، فال يجب اأن يحابي اأحًدا حتى ولو كان اخلليفة 
نف�سه، وتدل الوقائع يف هذا ال�سدد على املدى الذي بلغه هذا احلر�ص يف 
عهد الرا�سدين، فنجدهم يحذرون الق�ساة من قبول الهدايا اأو حتى ح�سور 

وليمة، اأو ا�ست�سافة اأحد اخل�سمني اإل ومعه خ�سمه)2(.

بادرة  اأي  اأن  يعتربون  الرا�سدون  كان اخللفاء  فقد  �سبق،  ما  عالوة على 
ترحيب اأو اهتمام يوليها القا�سي لأحد اخل�سوم دون نظريه دليل ميل لأحد 
الأطراف وخروج عن احلياد املطلوب يف القا�سي، وكانوا يوجهون الق�ساة 
اإذا كان  اإلى ذلك ما ا�ستطاعوا �سبياًل، وكان يغ�سبهم ذلك غ�سًبا �سديًدا 

1- ُيراَجُع يف ذلك: اأبو الأعلى املودودي، احلكومة الإ�سالمية، �ص 215.
 ومن الوقائع التي تدل دللة قاطعة على ا�ستقالل الق�ساء وعدم تدخل اخللفاء الرا�سدين يف اأحكامهم 
ما يروى من اأن عمر بن اخلطاب رف�ص اإلغاء حكم لقا�ص خمالف لراأيه لأن الراأي م�سرتك، فعندما 
اأنا  ي�ساأل رجاًل عما حكم به القا�سي يف ق�سية له، فيجيب الرجل ق�سى بكذا، يقول عمر: لو كنت 
لق�سيت بغري ذلك، فريد عليه الرجل قائاًل: وما مينعك والأمر اإليك، فيجيبه عمر قائاًل: "لو كنت 
اأردك اإلى الكتاب اأو ال�سنة لفعلت، ولكن اأردك لراأيي، والراأي م�سرتك". ُيْنَظُر يف ذلك : عبد احلميد 
الطرق  القيم،  ابن  يف:  كاملة  الواقعة  وُي��راَج��ُع   ،15 �ص  الإ�سالم،  يف  والق�ساء  احلكومة  �سليمان، 

احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية، �ص 68.
اأن  ف��اأراد  وبني رجل خ�سومة  بينها  كان  قري�ص  ام��راأة من  اأن  الأخبار  عيون  قتيبة يف  ابن  ذكر   -2
يخا�سمها اإلى عمر، فاأهدت املراأة اإلى عمر فخذ جذور، ثم خا�سمته اإليه، فلما وجه الق�ساء عليها 
وقال  عمر،  عليها  فق�سى  اجل��ذور،  فخذ  يف�سل  كما  بيننا  الق�ساء  اف�سل  املوؤمنني،  اأمري  يا  قالت: 
ا عن علّي بن اأبي طالب وكان يتولى الق�ساء اأنه  حمذًرا ق�ساته وعماله "اإياكم والهدايا"، ويروى اأي�سً
نزل به رجل فقال له: اإنك خ�سم، قال: نعم، فقال علّي: حتول عنا، فاإين �سمعت ر�سول اهلل ] يقول: 
ا منه على حياده يف الق�ساء وعدم امليل،  "ل ت�سيفوا اأحد اخل�سمني اإل ومعه خ�سمه"، اأي اأنه وحر�سً
يرف�ص �سيافة اأحد طريف اخل�سومة دون الطرف الآخر. ُيْنَظُر يف ذلك : ال�سريازي، املهذب يف فقه 
الإمام ال�سافعي، ج�2، �ص 299، ابن قتيبة، عيون الأخبار، املجلد الأول، �ص 52، ابن قدامة، املغنى، 

ج�11، �ص 444 و445، وكذلك حممود ال�سربيني، الق�ساء يف الإ�سالم، �ص 138.
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جمل�ص  يف  القا�سي  اأمام  ميثلون  عندما  بهم  ا  خا�سً الرتحيب  اأو  الهتمام 
الق�ساء)1(.

ثالًثا: امل�ساواة اأمام الق�ساء.

جرى العمل على عهد الرا�سدين اأن يتحاكم اخللفاء والولة اإلى الق�ساء 
والوقائع  الرعية،  عامة  مع  ذلك  يف  ي�ستوون  اأمامه،  يحاكموا  واأن  العادي، 
بن  عمر  يجمع  عندما  فمثاًل  الدللة،  عظيمة  العدد  كثرية  ذلك  تبني  التي 
اخلطاب النا�ص لي�ست�سريهم فيما راآه من اجتماع رجل وامراأة على الفاح�سة 
"ياأتي  وما يجب عمله اإزاء هذا الأمر، ينربي له علّي بن اأبي طالب قائاًل: 
اأمري املوؤمنني باأربعة �سهداء اأو يجلد يف القذف اإذا �سرح با�سمى من راآهما، 

ڑ  ڑ   تعالى:{  قول اهلل  يتلو  ثم  امل�سلمني،  �سائر  �ساأن  �ساأنه يف ذلك 
ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  

ڱ  ں   ں })2(.
فما كان من عمر اإل اأن ي�سكت عن حتديد ا�سمي الرجل واملراأة، والدللة 
راأ�ص  الق�ساء بني  اأمام نظام  تامة  وا�سحة متاًما، م�ساواة  الواقعة  تلك  يف 
حق  من�سبه  يعطيه  ول  الإثبات،  يف  مثلهم  فهو  امل�سلمني،  و�سائر  النظام 

التميز عليهم يف اإثبات اجلرمية)3(.

1- من الوقائع التي ت�ستحق الذكر يف هذا امليدان ما يرويه ابن خلكان يف وفيات الأعيان اأن علّيا بن 
اأبي طالب تخا�سم مع اأحد الذميني فذهبا اإلى القا�سي فقام من جمل�سه، وا�ستقبل علّيا ورحب به، 
فما كان من علّي اإل اأن قال له: "هذا اأول جورك". ُيْنَظُر تفا�سيل هذه الواقعة يف: ابن خلكان، وفيات 
الأعيان، ج�3، �ص 199، الأ�سفهاين، الأغاين، ج�16، �ص 37، ويدل على ذلك ما �سبق ذكره من مقولة 
عمر بن اخلطاب "ل يدرك زيد الق�ساء حتى يكون عمر ورجل من عر�ص امل�سلمني عنده �سواء، وذلك 

لأنَّ زيًدا طلب من خ�سم عمر اأن يعفيه من اليمني.
2- النور: 4.

3- ُيْنَظُر يف ذلك : عبد الغني ب�سيوين، مبداأ امل�ساواة اأمام الق�ساء يف الإ�سالم، �ص 50، وتابع تفا�سيل 
هذه الواقعة يف: ابن القيم، الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية، �ص 70، الإمام الغزايل، اإحياء 

علوم الدين، ج�2، �ص 325.
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ولقد طبق ق�ساة امل�سلمني يف عهد الرا�سدين مبداأ امل�ساواة اأمام الق�ساء 
يف اأنقى �سوره واأمتها، على امل�سلم وغري امل�سلم، احلاكم واملحكوم، دون اأي 
جتاوزات اأو ا�ستثناءات يف ذلك، ولعل غ�سب علّي بن اأبي طالب ملا نودي عليه 
بكنيته يف جمل�ص ق�ساء هو طرف يف اخل�سومة التي ينظرها خري دليل على 
ا، مدى غبطة علّي عندما ف�سل القا�سي �سريح  ذلك)1(، وق�ص على ذلك اأي�سً
�سده ل�سالح رجل ذمي ملا اأح�سر له الذمي البينة ومل يتمكن اخلليفة من 
الدللة  الوقائع، وكلها حتمل نف�ص  بينته، ويف هذا اجلانب ترتاكم  اإح�سار 
من احلر�ص على اإعالء مبداأ امل�ساواة اأمام التقا�سي يف املجتمع الإ�سالمي 

وبني كل فئاته، القوي وال�سعيف، امل�سلم وغري امل�سلم.

رابًعا: تعدد م�سالك نظام العدالة يف عهد الرا�سدين.

عرف عهد الرا�سدين عدة م�سالك لتحقيق العدالة، فاإلى جانب الق�ساء، 
يف  النظر  ونظام  والو�ساطة،  التحكيم  ونظام  احل�سبة،  نظام  هناك  كان 
الدواوين  وكذلك  اأبي طالب،  ابن  علّي  اأيام  على  كان ظهوره  الذي  املظامل 
عهد  على  ظهرت  وقد  التوزيعي،  جانبها  يف  العدالة  بتحقيق  ارتبطت  التي 

عمر بن اخلطاب)2(.

الرا�سدين  عهد  على  الإ�سالمية  اخلربة  يف  العدالة  م�سالك  تعدد  وياأتي 
املمار�سة،  وتنوع �سوره يف  وات�ساعه  العدالة كمفهوم،  �سمولية  ان�سجاًما مع 
ثم  ومرفق،  كنظام  والعدالة  كقيمة  العدالة  بني  التطابق  على  واحلر�ص 
حتقيق  عن  ف�ساًل  العدالة،  ممار�سة  يف  مًعا  واجلوهر  بال�سكل  الهتمام 
التوازن يف نظام املعامالت املختلفة داخل املجتمع الإ�سالمي، كما ياأتي هذا 
تطبيقها  على  واحلر�ص  �سيا�سية  كقيمة  العدالة  اأهمية  مع  متناغًما  التعدد 

1- ُيْنَظُر يف ذلك : جهاد قلعجي، الإ�سالم اأقوى، �ص 172، وُيراَجُع تفا�سيل هذه الواقعة عند: ابن 
قدامة، املغنى، ج�11، �ص 443 و444، الأب�سيهي، امل�ستطرف يف كل فن م�ستظرف، مرجع �سابق، �ص 

.151
2- ُيْنَظُر: املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، �ص 103 و104 .
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القيم  تنازع  حالة  يف  الأول��وي��ة  تعطى  التي  العليا  القيمة  باعتبارها  بدقة 
ال�سيا�سية الأخرى معها.

ومن اأهم هذه امل�سالك:

1- نظام التحكيم:

وهو م�سلك اختياري يتم بر�ساء الطرفني على اختيار حمكم يتولى الف�سل 
لق�ساء  بحت  �سرعي  طريق  وهو  بينهما،  خ�سومة  اأو  منازعة  يف  واحلكم 
اخل�سومات التي تثور بني اأفراد الرعية ول�سيما اخل�سومات التي تثور بني 

اخلليفة اأو الولة وبني الأفراد.

املمار�سة  تاريخ  يف  بل  الرا�سدين،  عهد  يف  حتكيم  واقعة  اأ�سهر  ولعل 
ومعاوية  طالب  اأبي  بن  علّي  بني  التحكيم  واقعة  هي  باأ�سره،  الإ�سالمية 
كانت  التي  واحلروب  لل�سراع  و�سع حد  بهدف  والتي متت  �سفيان  اأبي  بن 
من  امل�ساألة  حولت  اأي  الأم��ة،  اإلى  الأمر  اإرج��اع  اإلى  وانتهت  بينهما،  قائمة 
امل�ستوى الفردي حيث ممار�سة العدالة اإلى امل�ستوى اجلماعي حيث اإعماُل 

مبداأ ال�سورى)1(.

2- نظام النظر يف املظامل:

بالرهبة  اأ�سحابها  اإل��ى  املظامل  رد  على  الأ�سا�ص  يف  يعتمد  م�سلك  وهو 
النظر  هو:  املظامل  النظر يف  نظام  اإن�ساء  من  الأ�سا�سي  والغر�ص  والهيبة، 
اإلى  املظامل  نظر  يف  يحتاج  املظامل  �ساحب  لأن  القا�سي،  عنه  يعجز  فيما 
�سطوة احلماة وتثبيت الق�ساة، وبالتايل، يهدف هذا النظام اإلى رد املظامل 

وما   32 �ص  ج�5،  وامللوك،  الر�سل  تاريخ  الطربي،  ُيْنَظُر:  التحكيم  واقعة  اأحداث  تفا�سيل  حول   -1
بعدها، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 166-169، وُيراَجُع تقومي وحتليل هذه الأحداث عند 
ابن العربي، العوا�سم من القوا�سم، �ص 172 وما بعدها، وكذلك د. حممد �سليم العوا، يف النظام 

ال�سيا�سي للدولة الإ�سالمية، �ص 102 وما بعدها.
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واإن�ساف املظلومني من الرعية وحمايتهم من اعتداءات احلاكمني)1(.

ويف عهد اأبي بكر وعمر وعثمان مل يكن للم�سلمني حاجة اإلى ولية املظامل، 
وازع  كان  كما  عليهم،  ي�ستبه  ما  لهم  يو�سح  العادي  الق�ساء  نظام  كان  اإذ 
التقوى يف النفو�ص قوًيا وكافًيا ملنع النا�ص عن الظلم واجلور، ومع ذلك فاإنهم 
�ساروا على نهج الر�سول ] يف تعقب املظامل التي تقع على النا�ص من الولة 
وك�سفها ورد احلقوق اإلى اأ�سحابها، بيد اأن ال�سكل املنتظم لولية املظامل 
مل يظهر اإل يف عهد علّي بن اأبي طالب الذي �سلك هذه الطريقة وا�ستغل بها 
حني اختلط النا�ص يف اأمر اإمامته ومال بع�سهم اإلى اجلور، فاحتاج علّي اإلى 
ال�سرامة والتيقظ يف الو�سول اإلى غوام�ص الأحكام فاأخذ يف نظر املظامل 

فكان ينظر يف �سكاية من ياأتيه ويعمل على اإن�سافه)2(.

3- نظام احل�سبة:

نظام احل�سبة هو اأمر باملعروف اإذا ظهر تركه ونهي عن املنكر اإذا ظهر 
فعله)3(، وهو عمل من اأعمال ال�سيا�سة ال�سرعية يقت�سر على امل�سلمني حكاًما 
وحمكومني على ال�سواء؛ على احلكام فر�ص عني، وعلى الرعية فر�ص كفاية 

يقومون به تطوًعا)4(.

مبداأ  اإعمال  من  انطالًقا  عماله  اأو  احلاكم  يوؤديه  �سيا�سي،  كعمل  وهو، 

1- حول املق�سود بولية املظامل واأهدافها وت�سكيلها ُيْنَظُر: املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، �ص 102-
125، ابن الأعرج، حترير ال�سلوك يف تدبري امللوك، �ص 46-38.

2- ُيراَجُع يف ذلك : د. حازم ال�سعيدي، النظرية الإ�سالمية يف الدولة، �ص 445-449، د. عبد 
�سليمان،  احلميد  عبد  و45،   44 �ص  الإ�سالم،  يف  الق�ساء  اأمام  امل�ساواة  مبداأ  ب�سيوين،  الغني 
ن�ساأتها  الإ�سالمية:  النظم  ال�سالح،  �سبحي  د.  و61،   60 �ص  الإ�سالم،  يف  والق�ساء  احلكومة 

.328-324 وتطورها، �ص 
3- حول تعريف احل�سبة ُيْنَظُر: املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، �ص 315.

4- ملزيد من التفا�سيل عن مفهوم احل�سبة وو�سائلها والأحكام املتعلقة بها ُيْنَظُر: املرجع ال�سابق، �ص 
315-339، الإمام الغزايل، اإحياء علوم الدين، ج�2، �ص 313-357، ابن خلدون، املقدمة، �ص 195-

201، ابن تيمية، احل�سبة، موا�سع متفرقة.
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الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، مبا يتطلبه ذلك من املحافظة على الآداب 
الأ�سواق،  نظام  والإ�سراف على  ال�سرع،  اأحكام  والنظر يف مراعاة  العامة، 
وا�ستيفاء  امل��رور،  نظام  ذلك  يعوق  ل  حتى  احلوانيت  بروز  دون  واحليلولة 
اآداب  ومراعاة  للتطفيف،  جتنًبا  واملكاييل  املوازين  على  والك�سف  الديون، 
على  التعدي  ومنع  الأثمان،  يرفع  اأو  بال�سريعة  يعبث  من  ومعاقبة  الطرق، 

حدود اجلريان اأو ارتفاع مباين اأهل الذمة على مباين امل�سلمني)1(.

وعلى الرغم من اأن وظيفة املحت�سب، كولية ثابتة من الوليات، مل تكن 
الإ�سارة  ال�سابق  نظام احل�سبة، مبفهومه  فاإنَّ  الرا�سدين،  معروفة يف عهد 
اإليه، ظهر يف عهدهم، ويعترب عمر ابن اخلطاب اأول من و�سع هذا النظام، 

وكان يقوم بعمل املحت�سب بنف�سه)2(.

بنف�سه  للح�سبة  بن اخلطاب  مبا�سرة عمر  على  تدل  التي  الوقائع  ومن 
ا نهى  اأي�سً واأنه  اأنه �سرب حماًل لأنه حمل جمله مال يطيق،  يروى من  ما 
الرجال عن اأن يطوفوا مع الن�ساء، فراأى رجاًل يطوف معهن ف�سربه بالدرة، 
اأ�ساأت فقد  واإْن كنت  لقد ظلمتني،  اأح�سنت  اإْن كنت  الرجل: واهلل  له  فقال 
علمتني، فقال عمر: اأما �سهدت عزمتي، قال: ما �سهدت لك عزمة، فاألقى 
فاأعف  قال عمر:  اليوم،  اقت�ص  ل  قال:  اقت�ص،  له:  وقال  بالدرة  اإليه عمر 
لون عمر،  فتغري  الغد  لقيه يف  ثم  فافرتقا على ذلك،  اأعفو،  ل  قال:  عني، 
فقال له الرجل: يا اأمري املوؤمنني كاأين اأرى ما كان مني قد اأ�سرع اإليك؟ قال: 

اأجل قال الرجل: فاأ�سهد اهلل اأين قد عفوت عنك)3(.

املوؤمنني  فاأمري  احل�سبة،  جمال  يف  التعامل  اأ�سلوب  الواقعة  هذه  وتو�سح 

1- ُيراَجُع يف ذلك : د. ح�سن اإبراهيم، تاريخ الإ�سالم الجتماعي والثقايف وال�سيا�سي والديني، ج�1، 
�ص 489، عبد احلميد �سليمان، احلكومة والق�ساء يف الإ�سالم، �ص 94-103، د. �سبحي ال�سالح، 

النظم الإ�سالمية: ن�ساأتها وتطورها، �ص 330-328.
ُيْنَظُر: ح�سن اإبراهيم،  2- مل ي�ستعمل لفظ املحت�سب كوظيفة اإل يف عهد اخلليفة املهدي العبا�سي، 

مرجع �سابق، �ص 489.
3- ُيراَجُع هذه الواقعة يف: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: ق�سم اأول، �ص 194.
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بنف�سه  با�سر  ثم  العامة يف ع�سره،  الآداب  �سئون  �ساأن من  اأمًرا يف  اأ�سدر 
الإ�سراف على تنفيذ الأمر وراأى من خرج على مقت�سى هذا الأمر فعاقبه 
قبل اأن يتاأكد من علمه به، فلما احتج املخالف بعدم العلم هال الأمر عمر 

فعر�ص نف�سه للق�سا�ص)1(.

ا�سمها  عهده  يف  ام��راأة  وّل��ى  عمر  اأن  ا  اأي�سً ال�سياق  هذا  يف  ي��روى  ومما 
نظامه،  على  فت�سرف  املدينة  �سوق  يف  املحت�سب  بعمل  تقوم  كانت  ال�سفاء، 

وتراعي الأ�سعار والأوزان، ومنع الغ�ص اأو التحايل يف ال�سوق)2(.

خام�ًسا: الإثبات واإقامة احلدود وتنفيذ الأحكام يف عهد الرا�سدين.

مل يقت�سر الإثبات يف املمار�سة الإ�سالمية على نظام ال�سهادة فقط، بل 
ات�سع املق�سود بالإثبات يف املفهوم الإ�سالمي ليت�سمن كل طرق الإثبات التي 
"البينة على  القاعدة الإ�سالمية امل�سهورة  "البينة" حيث  عرفت مب�سطلح 
اإثبات  دليل  اأي  معنى  والبينة حتمل  اأنكر"،  من  على  واليمني  ادعى،  من 
اأي و�سيلة حتقق العدل)3(، وهي بذلك تت�سمن نظام ال�سهادة، والكتابة،  اأو 

والإقرار، واليمني، واخلربة، والقرعة وغريها من و�سائل الإثبات)4(.

ولقد تعددت و�سائل الإثبات يف عهد الرا�سدين، وطبقوا قاعدة "البينة على 
من ادعى واليمني على من اأنكر "ب�سورة كاملة، وعرف الق�ساء الإ�سالمي 
وو�سل  وانت�ساًرا،  تداوًل  اأكرثها  واليمني  ال�سهادة  كانت  واإْن  الو�سائل،  هذه 
الإثبات يف زمن الرا�سدين درجة من الدقة واحلر�ص مل يعرفها اأي جمتمع 
اآخر، وكلما كانت اجلرمية �سديدة يف عقوبتها كان حتري البينة اأكرث دقة 
ويقيًنا؛ لذلك يختلف الإثبات يف ق�سايا احلدود والق�سا�ص عنه يف ق�سايا 

التعزير. 

1- د. حممد بدر، تاريخ النظم القانونية والجتماعية، �ص 601.
2- ُيراَجُع يف ذلك: عبد احلميد �سليمان، احلكومة والق�ساء يف الإ�سالم، �ص 101.

3- ُيراَجُع: ابن القيم، الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية، �ص 23 و24.
4- ُيْنَظُر: حممود ال�سربيني، الق�ساء يف الإ�سالم، �ص 96 وما بعدها.
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"لو  ق��ال:  بكر  اأب��ا  اأن  ف��ريوى  بذلك،  الرا�سدون  اخللفاء  التزم  ولقد 
راأيت حًدا على رجل مل اأحده حتى تقوم البينة"، وق�سة عمر بن اخلطاب، 
عندما راأى واقعة زنا معروفة اإذ مل متكنه روؤيته للواقعة من اإقامة حد الزنا 
لعدم توفر البينة املطلوبة يف هذه احلالة، وعندما ي�ساأل ال�سحابة راأيهم يف 
هذا الأمر مل يرتدد علّي بن اأبي طالب اأن يقول له اإما اأن تاأتي باأربعة �سهود 

)�صرط �لبينة يف هذه �حلالة(، �أو �أن يحد يف �لقذف.

ا اأن علّيا بن اأبي طالب اأتى برجل �سهد عليه رجالن اأنه �سرق،  ويروى اأي�سً
فقال: ناأخذ يف �سيء من اأمور النا�ص، ثم تهدد �سهود الزور فقال: ل اأوتي 
ب�ساهد زور اإل فعلت به كذا وكذا، ثم طلب ال�ساهدين فلم يجدهما، فخلى 

�سبيل الرجل)1(.

حد  اإقامة  عمر  بن  اهلل  عبد  رف�ص  الإثبات  يف  الدقة  حتري  اأمثلة  ومن 
ال�سرقة على الذي اأقر بعد �سربه، ويعني ذلك يف اأب�سط معانيه اأنه ل ينبغي 
اأن تقبل دعوى رجل على رجل يف قتل اأو �سرقة، ول يقام عليه حد اإل ببينة 
اأو وعيد، ولذلك كان عمر بن اخلطاب  اأو باإقرار من غري تهديد له  عادلة 
يقول: "لي�ص الرجل مباأمون على نف�سه – اأن اأوجعته اأو اأخفته اأو حب�سته – 

اأن يقر على نف�سه")2(.

اإلى  اأو  الرا�سدين،  الق�ساء يف عهد  اإلى  رفعت  التي  الوقائع  متابعة  ولعل 
طرق  كانت  كيف  لل�سك،  جماًل  يدعو  ل  مبا  تو�سح،  فيها  للف�سل  اخللفاء 
اإلى  الأحكام ورجوع احلقوق  اإثبات  وفّعالة يف  ناجعة  يتبعونها  التي  الإثبات 

اأ�سحابها)3(.

ومن الطبيعي اأْن تنفذ الأحكام التاأكد من البينة، ول�سيما ما يتعلق منها 

1- ُيْنَظُر هذه الواقعة يف: اأبو يو�سف، اخلراج، �ص 343.
2- ُيراَجُع هذه الواقعة يف: املرجع ال�سابق، �ص 344.

3- ُيْنَظُر تفا�سيل هذه الوقائع والإثبات فيها يف: ابن القيم، الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية، 
ا الإمام مالك، املوطاأ، ج�2، �ص 594 وما بعدها. موا�سع متفرقة، واأي�سً
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للخليفة  الرا�سدين  عهد  يف  فيها  الف�سل  كان  والتي  والق�سا�ص  باحلدود 
نف�سه اأو لعماله يف الأم�سار. فكيف كان اخللفاء الرا�سدون يقيمون احلدود 

وينفذون اأحكام الق�ساء؟

بتنفيذها  اإل  بها  اللتزام  وتاأكد  الأحكام  اإثبات  بعد  العدالة  تكتمل  ل 
و�سريان ذلك على اجلميع دون متييز، ومتابعة الأحكام يف عهد الرا�سدين، 

الرا�سدين  اخللفاء  تبني مدى حر�ص  والق�سا�ص،  اأحكام احلدود  ول�سيما 
على تنفيذ هذه الأحكام على جميع اأفراد الرعية دون ا�ستثناء، حتى اخلليفة 
نف�سه وعماله على الوليات ل ي�ستثنون من تطبيق الأحكام يف حالة ثبوتها 
عليهم، ولقد عرف عن اخللفاء الرا�سدين جميعهم مبداأ القود من اأنف�سهم 
لدرجة اأن عثمان بن عفان يقيد لعبده من نف�سه عندما يعرك له اأذنه، ويقول 
له: "اإين كنت عركت اأذنك فاقت�ص مني"، فاأخذ باأذنه، ثم قال عثمان له: 

الآخرة")1(. يف  ق�سا�ص  ل  الدنيا  يف  ق�سا�ص  حبذا  يا  "اأ�سدد، 
كما عرف عنهم اإقامة احلدود على عمالهم يف الوليات، فقد اأقام عمر 
بن اخلطاب احلد على عامله قدامة بن مظعون، وما حال بينه وبني اإقامة 
حد الزنا على املغرية بن �سعبة عامله على الكوفة اإل عدم اكتمال ال�سهادة 
ا اأقام عثمان بن عفان حد اخلمر على الوليد بن  عليه ونق�ص البينة، واأي�سً
عقبة عامله على الكوفة ملا �سهد عليه بع�ص الناقمني عليه من رعيته ب�سرب 

اخلمر وقال: "نقيم احلد ويبوء �ساهد الزور بالنار".

كان  اإذا  احل��دود  اإقامة  يف  الرا�سدون  اخللفاء  ت�سدد  ثالثة،  ناحية  ومن 
املحدود من ذوي قرباهم، ولعل واقعة اإقامة عثمان بن عفان حد اخلمر على 
الوليد بن عقبة، وهو من رهطه، وواقعة اإقامة عمر بن اخلطاب حد اخلمر 
على ابنه عبد الرحمن على مالأ من النا�ص وت�سدده يف ذلك خري دليل على 

تنفيذهم للحدود على ذوي القربى دون اأي متييز لهم عن �سائر الرعية.

1- ُيْنَظُر يف ذلك : حمب الدين الطربي، الريا�ص الن�سرة يف مناقب الع�سرة، ج�2، �ص 11. 
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الف�صل الثالث
قيا�س ال�صلوك ال�صيا�صي

وممار�صة العدالة يف العهد الرا�صد





- متهيد:

على �سوء ما عر�سناه يف الف�سلني ال�سابقني ملعطيات وموؤ�سرات ممار�سة 
العدالة يف عهد اخللفاء الرا�سدين، �سواء يف التعامل ال�سيا�سي على م�ستوى 
القيادة اأم يف التعامل ال�سيا�سي على م�ستوى العالقة بني احلاكم واملحكوم، 
ي�سحى من الي�سري اأن نحاول الإجابة على الت�ساوؤل الذي اأثري يف مقدمة هذه 
من  تفاعالته،  بكل  الرا�سدة،  اقرتاب منوذج اخلالفة  الدرا�سة حول مدى 
تطبيق مبداأ العدالة الإ�سالمية كما حددته التعاليم الدينية، وو�سعية هذا 
املمار�سة  اأنتجتها  كما  الإ�سالمية  ال�سيا�سية  القيم  نظام  يف  ومكانته  املبداأ 

ال�سيا�سية على عهد الرا�سدين.

اإلى اأ�سلوب املقارنة املنهاجية  وتفر�ص الإجابة على هذا الت�ساوؤل اللجوء 
على عدة م�ستويات؛ فمن ناحية اأولى تفر�ص مقارنة هذا التطبيق مع القواعد 
حتديد  يت�سنى  حتى  العدالة،  ملفهوم  الدينية  التعاليم  ر�سمتها  التي  العامة 

مدى اقرتاب هذا النموذج من هذه القاعدة ومدى ان�سجامه معها.

القويل  ال�سلوك  بني  مقارنة  بعملية  القيام  ي�ستدعى  ثانية،  ناحية  ومن 
العدالة، حتى ميكن حتديد  يتعلق مبمار�سة  فيما  للخلفاء  الفعلي  وال�سلوك 
مدى ان�سجام ال�سلوكني يف درجة تطابقهما يف املمار�سة، ومن الطبيعي اأنه 
كلما ان�سجم ال�سلوك القويل مع ال�سلوك الفعلي يف ممار�سة العدالة اقرتب 

النموذج من التطبيق الأمثل للعدالة.

املختلفة  التجارب  مقارنة  ا  اأي�سً الإجابة  هذه  تتطلب  ثالثة،  ناحية  ومن 
للممار�سة يف النموذج الرا�سد ذاته حتى ي�سهل تو�سيح درجة اقرتاب هذه 
الثوابت  معرفة  وكذلك  العدالة،  مبداأ  تطبيق  عن  ابتعادها  اأو  التجارب 
واملتغريات التي اأفرزتها تلك املمار�سة، ومن ثم ما ترتب على ذلك من اآثار 

ونتائج.
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مبقارنة  املقارنات  هذه  ت�ستكمل  اأن  ميكن  واأخ��رية،  رابعة  ناحية  من  ثم 
الأخرى  اخل��ربات  من  بغريها  اخل��ربة  تلك  اأفرزته  كما  العدالة  ممار�سة 
الفار�سية،  واخلربة  الرومانية  كاخلربة  معها  تعاملت  والتي  لها  املعا�سرة 
اأو باخلربات الإ�سالمية الالحقة لها كالتطبيق الأموي والتطبيق العبا�سي، 
ومن الطبيعي اأن متكن هذه املقارنات من حتديد مدى متيز وا�ستقالل هذا 
اإطار  و�سع  يف  ت�سهل  كما  العدالة،  ممار�سة  يف  النماذج  هذه  عن  النموذج 

لقيا�ص درجة قرب اأو بعد هذا النموذج عن ممار�سة العدالة.

من  يوؤهلها  – مبا  املنهاجية  للمقارنة  املتعددة  امل�ستويات  هذه  وتقت�سي 
اإمكان و�سع اإطار لهذا القيا�ص – متابعة عدة عنا�سر بالدرا�سة والتمحي�ص 

ومنها:

اأوًل: حتديد املالمح العامة للعدالة الإ�سالمية يف النموذج الرا�سد، و�سوف 
نعاجلها يف املبحث الأول من هذا الف�سل.

ثاني�ًا:درا�سة مدى الن�سجام بني ال�سلوك القويل وال�سلوك الفعلي للخلفاء 
الرا�سدين يف تعاملهم مع الرعية.

ثالث�ًا:حتديد الثوابت واملتغريات يف ممار�سة العدالة يف عهد الرا�سدين.

رابًعا:معرفة درجة تطابق ممار�سة العدالة يف هذا العهد مع املبداأ كت�سور 
عام.

خام�ًسا:درا�سة مدى متيز وا�ستقالل النموذج الرا�سد يف ممار�سته للعدالة 
عن غريه من النماذج الأخرى.

يف  العدالة  مبداأ  ن�سبية  حول  ت��دور  الأخ��رية  الأربعة  العنا�سر  كانت  وملا 
تطبيقه يف العهد الرا�سد ف�سوف يفرد لها جمتمعة املبحث الثاين من هذا 

الف�سل.
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التاريخية،  النماذج  �سعيد  على  املنهاجية  املقارنة  عند  الأم��ر  يقف  ول 
واأ�سول  العدالة  تطبيقات  تقارن  معا�سرة  روؤية  تقدمي  اإلى  ذلك  يتعدى  بل 
اإلى  لتحديد  املعا�سرة  ال�سيا�سية  باحلياة  الرا�سدين  عهد  على  ممار�ستها 
اأي مدى �سبقت هذه التطبيقات ع�سرها من ناحية، وكيف ميكن ال�ستفادة 
منها وال�سرت�ساد بها يف الواقع ال�سيا�سي املعي�ص من ناحية اأخرى، و�سي�ستقل 

مبعاجلة هذا املو�سوع املبحث الثالث من هذا الف�سل.

وعلى �سوء ذلك ينق�سم هذا الف�سل اإلى ثالثة مباحث تن�سق على النحو 
التايل:

املبحث الأول: املالمح العامة للعدالة الإ�سالمية يف النموذج الرا�سد.

املبحث الثاين: ممار�سة العدالة: مبدئية التطبيق يف العهد الرا�سد.

املبحث الثالث: اإحياء وبعث لتقاليد ممار�سة العدالة واأ�سولها على عهد 
الرا�سدين.
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 املبحث الأول

املالمح العامة للعدالة الإ�سالمية يف النموذج الرا�سد

عهد  يف  العدالة  وممار�سة  ال�سيا�سي  للتعامل  ال�سابق  العر�ص  من  ميكن 
الإ�سالمية، كما يحددها  العدالة  اأهم مالمح ومعامل  اأن نر�سد  الرا�سدين 

هذا النموذج للممار�سة ال�سيا�سية على النحو التايل:

اأول: جوهر العدالة الإ�سالمية هو احلكم مبا اأنزل اهلل.

منوذج  يف  راأيناه  الذي  النحو  على  الإ�سالمية  املمار�سة  يف  العدالة  تقوم 
ذلك  يعنيه  اهلل، مبا  اأنزل  احلكم مبا  مبداأ  اأ�سا�ص  على  الرا�سدة  اخلالفة 
التعاليم الدينية )القراآن الكرمي وال�سنة النبوية( يف احلكم بني  اتباع  من 
النا�ص، وعليه فاإنَّ اخلليفة ل ميلك حق الت�سريع وو�سع القوانني؛ لأن القانون 
قائم اأ�ساًل و�سالح لكل زمان ومكان، وهو القانون الإلهي املنزل على ر�سول 
اهلل ] من لدن حكيم عليم عادل رحيم، وقد تناولته ال�سنة النبوية بال�سرح 
هذا  اإزاء  امل�سلم  احلاكم  على  وما  وف�سلتها،  اأحكامه  فاأكملت  والتف�سري 
اأن يجتهد ويعطي الفر�سة لأهل الجتهاد والعلم  اإل  القانون الإلهي العادل 
حتى يتمكنوا من ا�ستخراج الأحكام و�سن النظم التي حتكم عملية املمار�سة 
ول يحق  الإلهي،  القانون  بها  التي جاء  القواعد  وفق  املجتمع  ال�سيا�سية يف 

للحاكم اأن يخرج عن هذه القواعد باأي حال من الأحوال.

اإذن احلاكم مقيد يف حكمه باتباع التعاليم ال�سرعية، وتكمن عدالته يف 
الظاملني،  من  فاإنه  هواه  واتبع  عليها  خرج  فاإْن  التعاليم،  هذه  وفق  احلكم 
ولذلك مل يرتدد اأحد من اخللفاء الرا�سدين يف اأن يحكم متبًعا ل مبتدًعا، 

والتباع ل يعني اجلمود والتحجر بل مرونة يف املمار�سة والتطبيق.

ووفق فكرة التباع كان النظام الإ�سالمي ي�سري يف منوذجه الرا�سد، فاإذا 
ما عر�ست م�ساألة ما بن يدي اخلليفة كان اأول �سوؤال يثار هل ورد يف �ساأن 
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هذه امل�ساألة ن�ص قراآين؟ فاإْن وجد ن�ص قراآين ق�سوا مبوجبه، فاإْن مل يوجد 
نظروا يف �سنة الر�سول ] فاإْن وجدوا �سيًئا حكموا به، فاإْن مل يجدوا �سيًئا 
يف القراآن ول يف ال�سنة اجتهدوا راأيهم وت�ساوروا يف الأمر، فاإْن اأجمعوا على 
�سيء ق�سوا به، بل وحتى يف هذه احلالة الأخرية فاإنهم يجتهدون ويت�ساورون 

يف الأمر دون اأْن يخرجوا عن الإطار العام للتعاليم الدينية.

التطبيق  يف  الإ�سالمية  العدالة  اإنَّ  القول  ي�سهل  �سبق،  ما  على  وترتيًبا 
الرا�سد ت�ستمد اأ�سولها وقواعدها من املثالية الدينية، حيث عقيدُة الإ�سالم 
التي تقوم على مبداأ التوحيد مبعنى الإميان باإله واحد ل �سريك له، ومبا اأنزل 
من عند اهلل على ر�سله، والت�سليم واخل�سوع لأوامره ونواهيه، فهي – اإذن – 
عدالة دينية ل تقف عند فكرة حتديد العالقة بني الأفراد واجلماعات اأو بني 
احلاكم واملحكوم، فت�سع لهم احلقوق وتقرر عليهم اللتزامات والفرو�ص، 
واإمنا تبداأ اأ�ساًل من منطلقات كونية اأو�سع، فاإذا بها تعني حقوق اهلل على 
الب�سر وواجبات الب�سر يف طاعة اهلل وعدم ال�سرك به؛ لأنَّ ال�سرك باهلل ظلم 
عظيم، والإميان باهلل وعدم ال�سرك به يفر�ص العمل بالأوامر الإلهية والبعد 

عما نهى اهلل عنه، والت�سليم املطلق باأن اخلري كله يف القيام بذلك.

ويثري هذا القول ق�سية العالقة بني مبداأ العدالة ومبداأ التوحيد يف املمار�سة 
ال�سيا�سية الإ�سالمية؛ مبداأ التوحيد مبا يحمله من دللت عدم الف�سل بني 
اأ�سا�ص  الدين  واأن  الإ�سالمية،  املمار�سة  يف  الدينية  واحلياة  املدنية  احلياة 
ال�سلطة، وال�سلطة اأداة الدين وحار�سته، ومبداأ العدالة مبا يعنيه من اللتزام 
بالتعاليم الدينية وتنظيم العالقات العامة واخلا�سة وفق هذه التعاليم دون 

اأدنى خروج عليها، هذه العالقة بني املبداأين ميكن �سياغتها يف اأمرين:

معنى  تاأخذ  جعلها  الإ�سالمية  للعدالة  العقائدي  الطابع  اإنَّ  اأولهما: 
الإ�سالمية، بحيث يت�سمن كل ما ميكن من  ا ووا�سًعا يف املمار�سة  ف�سفا�سً
من  و�سيام  وزكاة  وحج  �سوم  من  العبادات  ف��اأداء  الدينية،  املثالية  حتقيق 
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ا، والتق�سري يف  العدل، والوفاء باملعامالت ح�سب الأوامر الدينية عدل اأي�سً
هذا اجلانب اأو ذاك ما هو اإل خروج عن دائرة العدل الإ�سالمي مع اختالف 
يف الدرجة. وعلى ذلك ميكن القول بي�سر اإنَّ العدالة يف املمار�سة الإ�سالمية 
اإل انعكا�ص طبيعي لإعالء مبداأ التوحيد ولكونه القيمة املحورية يف  ما هي 
الفردي  امل�ستوى  على  العدالة  فاإنَّ  اأخرى  وبعبارة  الإ�سالمية،  القيم  نظام 
يف  اجلماعي  امل�ستوى  على  حمورية  كقيمة  التوحيد  ملبداأ  الآخر  الوجه  هي 

املمار�سة ال�سيا�سية الإ�سالمية.

وليدة مبداأ  التي هي  الإ�سالمي -  للنظام  العقائدية  الوظيفة  ثانيهما:اإنَّ 
التوحيد كقيمة حمورية على م�ستوى اجلماعة الإ�سالمية، حيث ن�سر الدعوة 
واجلهاد يف �سبيل اإعالء عقيدة التوحيد مبا يحمله من معنى عاملية الدعوة 
الإ�سالمية – هذه الوظيفة كان لبد اأن توؤثر على عملية الرتتيب الت�ساعدي 
وال�سلطة  املواطن  بني  العالقة  م�ستوى  على  الإ�سالمية  ال�سيا�سية  للقيم 
وت�ستبعد  العليا،  الفردية  القيمة  هي  احلرية  تكون  اأن  فرتف�ص  احلاكمة 
ا، وتوؤثر اأن تكون العدالة وحدها هي القيمة الفردية العليا، وما  امل�ساواة اأي�سً
عداها من قيم فردية كاحلرية وامل�ساواة وال�سرعية ما هي اإل قيم تابعة لها 
تت�سكل بها ول تبعد عنها؛ وذلك لأنَّ هذه الطبيعة العقائدية ت�سع قيوًدا على 
اإطالق احلريات الفردية وتكبح جماحها وتلزم الأفراد – حكاًما وحمكومني 
اتباع  يف  اخلري  باأن  في�سلموا  الإلهية،  لالإرادة  يخ�سعوا  على ال�سواء – اأن 

التعاليم الإلهية ل يف اتباع الهوى.

ومن ناحية اأخرى، فاإنَّ هذه الطبيعة العقائدية، واإن انطلقت من مدخل 
امل�ساواة املطلقة بني الب�سر لكونهم خلقوا من نف�ص واحدة، واأنهم اأوًل واأخرًيا 
معايري  وفق  والتف�سيل  التمايز  تعرف  فاإنها  وتعالى،  �سبحانه  اهلل  عبيد 
والعمل  التقوى  ومعيار  اهلل،  اإل��ى  تقربهم  يف  درج��ات  فالب�سر  مو�سوعية؛ 
ال�سالح هو معيار التمايز بني الب�سر، فلي�ص امل�سلم كغري امل�سلم، ولي�ص اأهل 
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العقائدية  الطبيعة  هذه  ف��اإنَّ  ذلك  وعلى  كالكفار،  الكتاب  اأهل  من  الذمة 
للنظام الإ�سالمي كان لبد اأن جتعل العدالة القيمة الفردية العليا يف التعامل 
امل�سلم،  امل�سلم وغري  للتطبيق على  اإنَّها ت�سلح  املواطن والنظام، حيث  بني 

وعلى التعامل يف زمن ال�سلم ويف وقت احلرب.

على  التوحيد  ملبداأ  كانعكا�ص  الإ�سالمية  العدالة  ف��اإن  ذل��ك،  اإل��ى  اأ�سف 
يعرف  ال�سيا�سية  للممار�سة  الإ�سالمي  النموذج  جعلت  الفردي،  امل�ستوى 
الأخ��رى، ومن  النماذج  يعرفها غريه من  ال�سيا�سية مل  القيم  جمموعة من 

ذلك على �سبيل املثال مبداأ الأخوة الإ�سالمية، ومبداأ الت�سامح.

وهكذا فاإن جوهر العدالة الإ�سالمية، كما قدمها العهد الرا�سد وغريه من 
العهود هو احلكم مبا اأنزل اهلل، { ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
يف  مو�سوعية  معايري  اإيجاد  اإل��ى  ي��وؤدي  اجلوهر  وه��ذا  وئ  وئ })1(، 
التعامل بني احلاكم واملحكوم فتحكمهما مًعا وت�سع حدوًدا و�سوابط للحركة 
ال�سيا�سية يف املجتمع الإ�سالمي، فال يطاع اخلليفة اإل اإذا اأطاع اهلل، يقول 
ال�سديق )اأطيعوين ما اأطعت اهلل فيكم، فاإْن ع�سيته فال طاعة يل عليكم(، 
اأي اإن طاعة الرعية له مقيدة بطاعته هلل، فهو اإذن يحكم بني الرعية مبا 
اأمر اهلل به، فهو حار�ص اأمور الدين واأمور الدنيا، وم�سئول عن هذه احلرا�سة 
ب�سفته راعًيا لهذه الأمة وم�سئوليته تلك ل تقت�سر متابعتها ومراقبتها على 
الرعية التي تن�سحه ومتلك حق عزله اإْن اأخل بواجباته، بل الأهم من ذلك 
اأطول  الآخ��رة، فهو  والتي حتا�سبه عن رعايته لالأمة يف  له  الإلهية  الرقابة 
َهَوى يف  َل  َوَب��دَّ واإْن جار  ُرِف��ع،  ��ى  َوَوفَّ َع��َدَل  فاإْن  القيامة؛  النا�ص ح�ساًبا يوم 

النار.

1- املائدة: 45.
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على   – – كقيمة جماعية  لل�سورى  الآخ��ر  الوجه  العدالة هي  ثانًيا: 

امل�ستوى الفردي.

اإذا كانت الوظيفة العقائدية للنظام الإ�سالمي قد جعلت من مبداأ العدالة 
القيمة الفردية العليا يف منظومة القيم الإ�سالمية كانعكا�ص ملبداأ التوحيد الذي 
يعد القيمة املحورية على امل�ستوى اجلماعي، فاإنه ا�ستكماًل لتلك املقولة ميكن 
القول اإنَّ العدالة يف املمار�سة ال�سيا�سية الإ�سالمية هي الوجه الآخر لل�سورى 
كقيمة جماعية ترتبط مببداأ التوحيد الذي يفر�ص اإعمال الن�ص القراآين اأو 
 احلديث النبوي يف الق�سايا التي تثار ويرد بها ن�ص، اأما غريها من الق�سايا التي 
ل يرد فيها ن�ص فالأمر مفو�ص لأهل الجتهاد من الأمة، لإعمال ال�سورى، 
للتعاليم  الكلية  املبادئ  مع  يتنا�سب  الذي  ال�سحيح  القرار  اإلى  والو�سول 
الدينية، بل ويف كلتا احلالتني )حالة وجود ن�ص اأو حالة عدم وجود ن�ص( 
فاإنَّ اإعمال ال�سورى اأمر مطلوب وواجب؛ ل�ستخراج الأحكام و�سن النظم يف 
�حلالة �الأولى، �أو ال�صتنباط �الأحكام قيا�ًصا و�جتهاًد� وتاأويًل وو�صع �لنظم 

يف احلالة الثانية.

وبوجه عام، فاإنَّ القراءة املتاأنية للوقائع واملواقف التي تطلب الأمر فيها 
امل�ساورة يف اأيام الرا�سدين، كما ترويها كتب ال�سرية والتاريخ، �سواء ما تعلق 
منها باختيار اخلليفة اأم ما تعلق منها بالق�سايا الكربى التي مت�ص م�سالح 
هي  ما  اجلماعي  امل�ستوى  على  ال�سورى  اأن  بجالء  تبني  العليا)1(،  النظام 
اأخرى فاإن توافر عنا�سر  اإل تطبيق للعدالة على امل�ستوى الفردي، وبعبارة 
تقوية  يعمل على  العدالة  اأب��واب  باب من  اإمنا هو  ال�سورى يف نظام احلكم 

حم�سلتها.

نابًعا  النبوي  والعهد  الرا�سدين  عهد  يف  ال�����س��ورى  اأ���س��ل��وب  ك��ان  ولقد 

1- تابع مثاًل ق�سة ال�سورى يف يوم القاد�سية كما يرويها الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 480 
و481، ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�2، �ص 309، 310.
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على  تعامل  كاأ�سلوب  ومفاهيمها  ال�����س��ورى  م��ع��اين  لكل  ت��ام  اإدراك  م��ن 
العدل  ي��ك��ون  اأن  على  عهدهم  يف  العمل  ج��رى  اإذ  اجل��م��اع��ي،  امل�ستوى 
فاإذا  ال��ف��ردي،  امل�ستوى  على  واملحكوم  احل��اك��م  ب��ني  التعامل  اأ�سا�ص   ه��و 
يف  ل�سيما  اجلماعي،  امل�ستوى  اإل��ى  الفردي  امل�ستوى  من  الأم��ر  انتقل  ما 
الأمور التي مت�ص م�سالح الدين وم�سالح الرعية، كانت ال�سورى هي اأ�سا�ص 

ا. التعامل، ومل تقت�سر ال�سورى على اخلا�سة فقط بل و�سملت العامة اأي�سً

ولقد َمرَّ ِبَنا كيف كان اخللفاء الرا�سدون دائمي الرجوع اإلى كبار ال�سحابة 
التابعني خطة احلكم على  كبار  اأحد  ولقد و�سف  امل�سلمني،  يهم  ما  يف كل 
عهدي اأبي بكر وعمر فقال: "كان اأبو بكر ال�سديق اإذا ورد عليه حكم نظر 
نظر يف  يجد  واإن مل  به،  ق�سى  به  يق�سي  ما  فيه  وجد  ف��اإْن  كتاب اهلل،  يف 
�سنة ر�سول اهلل ]، فاإْن وجد ما يق�سي به ق�سى به، فاإْن اأعياه ذلك �ساأل 
اإليه  قام  فرمبا  بق�ساء؟  فيه  ق�سى   [ اهلل  ر�سول  اأن  علمتم  هل  النا�ص: 
القوم فيقولون: ق�سى فيه بكذا وكذا، فاإْن مل يجد �سنة �سنها النبي ] جمع 
روؤ�ساء النا�ص فا�ست�سارهم، فاإذا اجتمع راأيهم على �سيء ق�سى به، ثم قال: 
وكان عمر يفعل ذلك، فاإْن اأعياه اأن يجد ذلك يف الكتاب وال�سنة، �ساأل: 
بق�ساء  فيه  ق�سى  بكر  اأبو  كان  فاإْن  بق�ساء؟  فيه  ق�سى  بكر  اأبو  كان  هل 
ق�سى به، واإل جمع علماء النا�ص وا�ست�سارهم، فاإذا اجتمع راأيهم على �سيء 

ق�سى به")1(.

اخلطاب،  بن  عمر  لعالج  الع�سل  يو�سف  عندما  تقدم،  مما  وانطالًقا 
ومل يكن موجوًدا اإل يف بيت املال، مل ي�ستبح عمر لنف�سه احلق يف اأخذه من بيت 
املال، لأنه لي�ص بحق له، واإمنا �ساور جمهور الرعية باملدينة، وعر�ص عليهم 
م�ساألته وطلب منهم اأن ي�سمحوا له باأن يتناول �سيًئا من هذا الع�سل الذي نعت له 
كدواء ل�سقم اأ�سابه، ومل ت�ستنكر الرعية ت�سرف عمر – تقرًبا اإليه – لتفاهة 

1- ابن القيم اجلوزية، اأعالم املوقعني عن رب العاملني، ج�1، �ص 70 و71.
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 الطلب، واأنه ما كان ي�ستدعي كل هذه ال�سجة، بل �سمحوا له بجرعة الع�سل، 
اأ�سحاب  الرعية هم  اأن جمهور  بعد ر�ساهم، ويالحظ هنا  اإل  اأخذها  وما 

القول الف�سل يف الت�سديق بالت�سرف يف اأوجه امليزانية املختلفة)1(.

اإلى ال�سواب مبجرد  اأن يعود  ا عندما يخطئ عمر فاإنه ل يتورع يف  اأي�سً
لفت نظره من اأحد اأفراد الرعية، يوؤكد ذلك ما حدث عندما وقف يهاجم 
املغالة يف مهور الن�ساء حتى عزم على حتديد مهر الزوجة، فتقف له امراأة 

من خلف امل�سجد وتقول له: كيف يا عمر وقد قال اهلل تعالى:{ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  
الدراهم  متنعنا  واأن��ت  بالقنطار،  يعطينا  فاهلل   ،)20 )الن�ساء:  ڀ} 
مواربة:  دون  ويقول  احلق  اإلى  يرجع  اأن  اإل  عمر  ميلك  ل  عندئذ  عمر؟  يا 

عمر". واأخطاأ  امراأة  "اأ�سابت 
التعامل الفردي، فاإذا انتقل  اأن العدالة ت�سود على م�ستوى  ويالحظ هنا 
الأمر اإلى امل�ستوى اجلماعي ت�سود ال�سورى، وكاأن العدالة هي الوجه الآخر 
على  راأي��ه  يعر�ص  عندما  عمر  جند  لذلك  الفردي،  امل�ستوى  على  لل�سورى 
الرعية يف امل�سجد ب�ساأن حتديد املهور، وترد عليه امراأة براأي خمالف هو 
الراأي ال�سواب واحلق، مل ي�سوت عمر على الراأيني ويرجح اأحدهما الذي 
لل�سورى يف املمار�سة  الوجه الآخر  الأغلبية، فلي�ست احلرية هي  يحوز على 
الإ�سالمية، واإمنا يرجع للراأي احلق مبا�سرة لأن العدالة هي الوجه الآخر 

لل�سورى على امل�ستوى الفردي.

ال�سورى  نظام  يف  الباحثني  من  كثرًيا  اأن  ال�سدد،  هذا  يف  يذكر  ومما 
الإ�سالمي تتداخل هذه امل�ساألة عليهم فيقعون يف خطاأ عن غري عمد عندما 
اأنها ملزمة،  يرى  بال�سورى، فمنهم من  التزام احلاكم  يتحدثون عن مدى 
ومنهم من يرى اأنها غري ملزمة بالن�سبة له، بل حاول بع�سهم تربير عدم 

1- ُيراَجُع: حممد عبد الرحمن عبد اللطيف، عمر بن اخلطاب واملعادلة الإن�سانية، �ص 176 و177.
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مع  م�ستمرة  حرب  حالة  يف  كانوا  الرا�سدين  اأي��ام  امل�سلمني  ب��اأن  اإلزامها 
الفر�ص والروم، ومن ثم فهي غري ملزمة لهم كاإجراء ا�ستثنائي فر�سته حالة 

احلرب)1(.

نتيجة  اإلى  ي�سلوا  اأن  اأبحاثهم  يف  يتعمدون  اآخرين  اأن  ذلك  اإلى  اأ�سف 
للدميقراطية  الإ�سالمية  ال�سيا�سية  املمار�سة  معرفة  نفي  �سلًفا هي  حمددة 
فقالوا: اإن الأفراد يف الإ�سالم لي�ص لهم حقوق اإزاء احلاكم، واإن اخلالفة يف 

الإ�سالم هي نوع من اأنواع احلكومات ال�ستبدادية املطلقة غري املقيدة)2(.

امل�ستوى  على  لل�سورى  الآخ���ر  ال��وج��ه  احل��ري��ة  م��ن  يجعلون  بذلك  وه��م 
اأن  بيد  ال�سيا�سية،  للممار�سة  ال��غ��رب��ي  ال��ن��م��وذج  على  قيا�ًسا  ال��ف��ردي 
الرا�سدين  عهد  على  ال�سيا�سية  للممار�سة  الإ�سالمي  النموذج  يف  الو�سع 
النموذج  ه��ذا  يف  ال��ع��دال��ة  اإّن  اإذ  ال��غ��رب��ي،  ال��ن��م��وذج  ع��ن  مت��اًم��ا  يختلف 

 

لل�سورى على امل�ستوى الفردي، وبالتايل  – هي الوجه الآخر  – ل احلرية 
ل يكون اتخاذ القرار – هنا – على اأ�سا�ص نظام الأغلبية اأو الأقلية اأو نظام 
الت�سويت املعروف يف الفكر الغربي، واإمنا على اأ�سا�ص اأي من هذه البدائل 
ذلك  حدد  كما  امل�سالح  وحتقيق  واحلق  للعدل  اأق��رب  املب�سوطة  )الآراء( 

1- ملزيد من التفا�سيل حول مو�سوع اإلزام راأي ال�سورى من عدمه ُيْنَظُر على �سبيل املثال: د. اأحمد 
كمال اأبو املجد، حوار ل مواجهة، �ص 101-104، د. حممد �سليم العوا، يف النظام ال�سيا�سي للدولة 
الإ�سالمية، �ص 198-200، د. حممد �سياء الدين الري�ص، النظريات ال�سيا�سية الإ�سالمية، �ص 293، 
وُيراَجُع الراأي اخلا�ص باأنها غري ملزمة كاإجراء ا�ستثنائي يف: حممد عبد الرحمن عبد اللطيف، عمر 

بن اخلطاب واملعادلة الإن�سانية، �ص 179.
الإ�سالمي ميثل منوذج احلكم  اأن احلكم  اإلى  اأرنولد الذي يذهب  اأمثال هوؤلء �سري توما�ص  2- من 
املطلق امل�ستبد، واأن اخلالفة ما كانت اإل نوًعا من احلكومة امل�ستبدة اجلائرة التي يتمتع فيها احلاكم 
ب�سلطة غري مقيدة، ويطلب من الرعية اأن تطيعه دون تردد، وي�ساركه يف هذا الراأي ماكدونالد حيث 
اأمام  اأية حقوق يف مواجهة احلاكم امل�سلم، واأن هذا الأخري لي�ص م�سئوًل  اأن الرعية لي�ست لها  يرى 

اأحد، ومن ثم فاإنَّ حكم الإمام حكم مطلق غري د�ستوري، ُيْنَظُر:
T. A[nold, The Caliphate, P. 47, Macdonald, Development of Muslim Theology, Ju[isp[udence 
and Constitutional Theo[y, P. 58&59.
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ولو جاء  للعدل واحلق حتى  الأقرب  البديل  ال�سرع، ومن ثم يختار احلاكم 
من فرد واحد اأو اأقلية، وبعبارة اأخرى احلاكم هنا لي�ص ملزًما براأي الأغلبية 
الراأي الذي يتحرى العدل واحلق ويحقق ذلك  اإذا كان هو  اإل  على الدوام 
ا، فاإذا كان غري ذلك اأخذ بالراأي البديل الذي يراه اأقرب اإلى حتقيق  اأي�سً
العدل وعدم اجلور، وذلك بعد اإقناع واقتناع اجلميع ب�سحة هذا الراأي، واأنه 

هو الذي يحقق العدل ب�سورة اأكرب من غريه.

وعلى ذلك ميكن القول ب�سهولة وي�سر: اإنَّ العدالة، باعتبارها الوجه الآخر 
القرار بل  الأغلبية يف اتخاذ  راأي  الفردي، ل تتطلب  امل�ستوى  لل�سورى على 
ت�ستند اإلى الإجماع يف �سنع هذا القرار، ومن ثم مل يعرف الفكر الإ�سالمي 
الأغلبية  مبداأ  الرا�سدين  الإ�سالمية يف عهد  ال�سيا�سية  املمار�سة  تقاليد  اأو 
والجتهاد  الإجماع  مبداأ  عرف  واإمنا  الو�سعي،  باملعنى  الت�سويت  نظام  اأو 
العليا  القيمة  العدالة ل احلرية هي  لأن  الق�سايا)1(؛  والقيا�ص يف كثري من 

على امل�ستوى الفردي، وهي الوجه الآخر لل�سورى كقيمة جماعية.

ثالًثا: العدالة هي القيمة الفردية العليا يف املمار�سة ال�سيا�سية الإ�سالمية.

امل�ستوى  على  الرا�سدين  عهد  يف  ال�سيا�سية  احلركة  حمور  العدالة  تعد 
الفردي، وهي ال�سمة الأ�سا�سية الوا�سحة يف كل اأقوالهم واأفعالهم، وبجانب 
من  لل�سعيف  احلق  ياأخذ  الق�ساء  قام  وجمالتها  اإجراءاتها  بكل  العدالة 
قامت  ثم  وتتعقد،  تت�سابك  بداأت  التي  العباد  م�سالح  بني  ويق�سي  القوى، 

1- اإذا كان الإجماع مل يتحقق يف �سنع بع�ص القرارات على عهد الرا�سدين، فاإنَّ ذلك ل ينفي اأن 
ال�سعي واحلر�ص على حتقيقه كان املنطلق اأو املدخل الأ�سا�سي يف الو�سول اإلى القرار، وعلى العك�ص 
من ذلك يف تقاليد املمار�سة الغربية فاإنَّ اأق�سى ما ي�سعون اإليه هو مترير القرار بالأغلبية الب�سيطة اأو 
املطلقة، ويف هذا ال�سياق، يجب التمييز بني مراحل �سنع القرار يف التقاليد الإ�سالمية، فثمة فرق بني 
مرحلة التداول والت�ساور يف اتخاذ القرار وعر�ص البدائل، وهي مرحلة يظهر فيها الختالف وتعدد 
الآراء، ثم مرحلة اتخاذ القرار يف �سورته النهائية وهي مرحلة يظهر فيها التفاق والإجماع، وملزيد 
ُيْنَظُر: د. عدنان ر�سا النحوي،  من املعلومات حول اتخاذ القرار يف املمار�سة ال�سيا�سية الإ�سالمية 

ال�سورى وممار�ستها الإميانية، �ص 595 وما بعدها.
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احلرية وامل�ساواة وال�سرعية والأخوة والت�سامح نتاًجا طبيعًيا للقيام بالعدل 
وتطبيقه)1(.

ا يف عهد عمر بن  وعلى ذلك، فاإنَّ منوذج اخللفاء الرا�سدين – وخ�سو�سً
اخلطاب – ا�ستطاع اأن يوائم اأح�سن مواءمة بني حتقيق العدالة الجتماعية 
احلريات  كفالة  وب��ني  حديثة  اأو  قدمية  جتربة  اأي  اإليها  ت��رق  مل  ب�سورة 
الأفراد  الإبداع يف حياة  باعتبارها حافًزا على  الرعية  ال�سخ�سية جلمهور 
العدالة  ب��ني  ال��را���س��د  ال��ن��م��وذج  حققه  ال��ذي  ال��ت��وازن  ه��ذا  وال�سعوب، 
واحلرية مل ت�ستطع اأي جتربة اأخرى اأن حتققه، وظلت فكرة كفالة قدر كبري 
من العدالة مع قدر مماثل من احلرية الفردية اأكرب مع�سلة تواجه التجارب 

الجتماعية يف ال�سيا�سة واحلكم حتى يومنا هذا)2(.

والذي  الإ�سالمي  للنظام  العقائدي  الطابع  وليد  التوازن  هذا  كان  ولقد 
اأن ت�سعد العدالة فتكون القيمة الفردية العليا يف نظام القيم  فر�ص عليه 
ال�سيا�سية الإ�سالمية، واأن يكون ما عداها من قيم – رغم اأهميتها ووجودها 

ودورها – قيًما تابعة للعدالة تت�سكل بها ول تعلو عليها.

تنازعها  ح��الت  يف  اإل  للقيم  الت�ساعد  عملية  تظهر  األ  الطبيعي  ومن 
يف  ببع�سها  الت�سحية  يتم  احلالة  هذه  ففي  البع�ص؛  بع�سها  مع  وتعار�سها 
�سبيل اإعالء �ساأن البع�ص الآخر، ويف هذا ال�سدد توؤكد املمار�سة ال�سيا�سية 
على  العدالة  ل�سالح  كانت  الت�سحية  اأن  الرا�سدين  عهد  على  الإ�سالمية 
ويقاطع  الفار�سي  �سلمان  يعرت�ص  فعندما  الأخ��رى،  الفردية  القيم  ح�ساب 
"ل ن�سمع  اأ�سا�ص حقه يف نقد احلاكم، ويقول له:  عمر بن اخلطاب على 
يف  نف�سه  ميز  عندما  يعدل  مل  عمر  اأن  احلق  ذلك  يربط  اإمنا  نطيع"،  ول 
الق�سمة بثوبني دون �سائر الرعية التي منح كل فرد منها ثوًبا واحًدا، وحني 

1- حممد عبد الرحمن عبد اللطيف، عمر بن اخلطاب واملعادلة الإن�سانية، �ص 175.
2- املرجع ال�سابق، �ص 13 و14.
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اإياه، ويتيقن  اإل ثوب عبد اهلل بن عمر اأعطاه  اأن الثوب الثاين ما هو  يعلم 
اأن ميزان العدل قائم، واأنه ل متييز للخليفة على الرعية يقول له: "الآن قل 
ن�سمع"، وكاأن العدالة هنا هي التي حددت جمال حرية النقد واإبداء الراأي، 

اأو بعبارة اأدق هي التي �سبطت اإيقاع حق النقد يف هذه الواقعة.

كذلك فاإنَّ عمر بن اخلطاب عندما مينع ال�سحابة من اخلروج من املدينة 
– واإن مل يكن ذلك حجًرا على حرياتهم ال�سخ�سية – فاإنه يدل، بو�سوح، 
على �سبط احلريات بجعلها تابعة لفلك العدالة اأو رهًنا بها، اأو قد ي�سحى 

بها اإذا ما تطلب اإقامة العدل ذلك.

وحتمل ق�سة عمر مع عمرو بن العا�ص وولده عندما �سرب ابنه اأحد اأفراد 
اأن  اآخر على  اإلى عمر... حتمل هذه الق�سة دلياًل  الرعية ملا �سبقه ف�سكاه 
واإعطاء كل ذي حق حقه هي وحدها  واحلياد  التحيز  العدالة مبعنى عدم 

التي متكن املواطن من احلرية)1(.

وق�ص على ذلك ت�سرف عمر مع ن�سر بن حجاج، فحينما �سمع امراأة، وهو 
يع�ص، تقول هل من �سبيل اإلى خمر فاأ�سربها اأو هل من �سبيل اإلى ن�سر بن 
اأح�سن النا�ص وجًها واأجملهم �سعًرا،  اأح�سر عمر ن�سًرا، فراآه من  حجاج، 
فاأمره بق�ص �سعره، فلم يزده ذلك اإل ح�سًنا، فاأمر بو�سع العمامة على راأ�سه 
فزاده ذلك جماًل، فقال له عمر: ل ، والذي نف�سي بيده ل جتامعني باأر�ص 
اأنا فيها، ثم اأمر له مبا ي�سلحه و�سريه اإلى الب�سرة يجاهد مع جند الإ�سالم 

املجاهدين)2(.

هذه الق�سة قد تبدو، لأول وهلة، م�سادرة حلرية ن�سر بن حجاج، بيد اأن 

1- ُيْنَظُر يف ذلك : د. حامد ربيع، نظرية القيم، �ص 199 و200.
2- ُيراَجُع هذه الواقعة يف: ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: الق�سم الأول، �ص 204 و205،

الفتاح  عبد  الطناحي،  الكربى، حتقيق: حممود حممد  ال�سافعية  ال�سبكي، طبقات  الكايف  عبد  ابن 
احللو، ج�1، �ص 284-280.
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الوجه الآخر للحقيقة يو�سح اأن عمر حاول احلفاظ على م�سالح امل�سلمني 
ورعاية حريات الآخرين ل�سيما واأن رجال املجتمع يف ذلك الوقت كانوا غائبني 
املجاهدين  حقوق  �سيانة  حماوًل  العدل  فتحرى  الإ�سالم،  اأعداء  جهاد  يف 
وهم غائبون، فلم يكن اأمامه مفر من نفي ن�سر بن حجاج وتوجيهه للجهاد، 
اأحدهما مع  اأ�سبحت رهًنا مببداأ العدالة، فاإذا تعار�ص  اأن احلرية هنا  اأي 
قيمة  لت�سبح  احلرية  وتنحني  العليا،  املرتبة  لتحتل  العدالة  ارتفعت  الآخر 

تابعة للعدالة.

وقد يقال اإنَّ العدل الذي عرفه النموذج الرا�سد للممار�سة ال�سيا�سية ما 
هو اإل جمرد عدة حوادث ل يقا�ص عليها، بيد اأن مثل هذا العرتا�ص كما 
يقول العقاد ما هو اإل "منوذج لوثبات العقل القا�سر الذي يلتم�ص النقائ�ص 
باللتفات  واأوله���ا  اإليه  الأم��ور  اأق��رب  لين�سى  حتى  الف�سائل  على  ويتعلل 
والتدبر"، ويركز حديثه على عدل عمر فيقول "فقبل هذا العدل من الفاروق 
مقدمات �سبقت وعلمت النا�ص اأن ال�سكوى من الظلم عمل جمد، واإن�ساف 
املظلوم، قبل عدل الفاروق، ثقة النا�ص بالعدل الذي ل �سك فيه، ول خطر 
على ال�ساكني ال�سعاف من امل�سكوين الأقوياء"، ثم ي�سيف: "قبل اأن ن�ساأل: 
كيف عدل عمر؟ ينبغي اأن ن�ساأل: كيف علم النا�ص من احلجاز اإلى م�سر، 
ومن العراق اإلى احلجاز، ومن امل�سلمني والذميني، ومن العلية وال�سوقة، اأن 
ال�سرب  منال من  اأقرب  واأنه  على طالبه،  ماأمون  واأن طريقه  كائن،  العدل 
على الظلم واإْن هان، ولو مل يكن عهد عمر م�سبوًقا بعهد جرى فيه الإن�ساف 
طلبه  ملا  وحدب  فج  كل  يف  وماآثره  اأنباوؤه  و�ساعت  امللمو�سة  الوقائع  جمرى 
اأ�سغرها  اأكرب الأمور، ويف  اإلى طلبه يف  اأق�سى مكان، ول خفوا  النا�ص من 

على ال�سواء.

ال�سك  يخامرها  ل  بالعدل  ثقة  ال��ع��دل،  قبل  الده�سة،  مو�سع  اإنَّ 
الإن�ساف م�سرية  ولو ج�سمه طلب  الظلم  يقر �ساحبها على  ول  وال��رتدد، 
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اأعلى  اأيام وجمازفة بخطر النتقام، ثقة وطماأنينة ل تتعلق الآمال مبطلب 
منها ول اأغلى يف حياة بني اآدم وحواء، جاءت هذه الثقة من عند اهلل، حيث 

يطمئن ال�سمري اإلى العدل الإلهي، وي�ستمدها من الإميان")1(.

ولقد جتاوز هذا العدل الإن�سان: م�سلًما وغري م�سلم اإلى احليوان والرفق 
"وفدنا على  اإذ يقول:  به، ولعل ما روي عن الأحنف بن قي�ص يو�سح ذلك، 
حتى  معنا  فقام  كذا،  مكان  يف  قلت:  نزلتم؟  اأين  فقال:  عظيم  بفتح  عمر 
انتهينا اإلى مناخ رواحلنا، فجعل يتخللها بب�سره ويقول: األ اتقيتم اهلل يف 
ركابكم هذه؟ اأما علمتم اأن لها عليكم حًقا؟ األ خليت عنها فاأكلت من نبت 

الأر�ص")2(.

وهكذا فاإنَّ العدالة ظلت القيمة العليا يف عالقة املواطن بال�سلطة، فتحكم 
نتج عن ذلك متا�سك  الرا�سدين، وقد  ال�سيا�سية يف عهد  وت�سبط احلركة 
وتوازن يف املجتمع الإ�سالمي، ويف اللحظات التاريخية التي فقدت العدالة 
فقدت  احلرية  و�سعدت  الإ�سالمية  ال�سيا�سية  القيم  منظومة  يف  مكانتها 
اإلى فو�سى وعدم  واتزانها، وحتولت احلرية  ان�سباطها  ال�سيا�سية  احلركة 

ا�ستقرار.

من  ملجموعة  حم�سلة  الرا�سد  النموذج  يف  الإ�سالمية  العدالة  رابًعا: 

القيم الفرعية املكونة لها.

توؤكد املمار�سة ال�سيا�سية يف عهد الرا�سدين اأن العدالة الإ�سالمية ما هي 
التي  واملفاهيم اجلزئية  القيم  اإل حم�سلة طبيعية لاللتزام مبجموعة من 
اإلى  والأحداث  الوقائع  الإ�سالمية، وت�سري  العدالة  تكون يف جمموعها مبداأ 
واإمنا  حقه،  حق  ذي  كل  اإعطاء  حدود  عند  تقف  ل  الإ�سالمية  العدالة  اأن 
تتطلب اأن يقوم التعامل بني احلاكم واملحكومني على اأ�سا�ص متني من الثقة 

1- نقاًل عن عبا�ص حممود العقاد، الدميقراطية يف الإ�سالم، �ص 147-142.
2- جهاد قلعجي، الإ�سالم اأقوى، �ص 215.
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دون  اأ�سحابها  اإلى  احلقوق  و�سول  اإلى  والطمئنان  واملو�سوعية،  واحلياد 
تاأخري اأو اعتبارها منحة من احلاكم، واأن هذه احلقوق يقابلها جمموعة من 
اإيجاد نوع  اإلى  اللتزامات والواجبات، فكل حق يقابله واجب، ويوؤدي ذلك 

من التوازن الدقيق بني فئات املجتمع املختلفة.

اأ�سف اإلى ذلك اأن ممار�سة العدالة يف عهد الرا�سدين ارتبطت مبفهوم 
�إفر�ط وال تفريط، ورف�س مطلق الأية مبالغات  �العتد�ل و�لو�صطية، فل 
اأو تطرف، لذلك طبقوا العدالة على امل�سلم وغري امل�سلم، بل ومع العدو يف 

وقت احلرب، فلي�ص ثمة تاأثري للكراهية اأو احلب يف تطبيق العدالة.

ومن ناحية اأخرى، ترتبط العدالة الإ�سالمية يف التطبيق الرا�سد لها باأداء 
الأمانات يف الأموال ويف الوليات، وبالوفاء بالعهود، وعدم الغدر يف كل عهود 
وكذلك يف عهود  املفتوحة  البالد  واأهايل  الذمة  اأهل  مع  التي تربم  ال�سلح 
الأمان اأثناء احلرب حتى لو اأعطى عهد الأمان عبد م�سلم وباأي �سورة من 

ال�سور يفهم منها منح الأمان.

 ثم ياأتي فيكمل هذه املفاهيم مبداأ عدم العتداء واملعاملة باملثل يف الأمور التي 
فاإن  الإ�سالمية،  والقيم  املبادئ  مع  متعار�سة  باملثل  املعاملة  فيها  تكون  ل 
اأولى،  تعار�ست املعاملة باملثل مع املبادئ والقيم الإ�سالمية فالرفق والعفو 
لذلك ينهى اخللفاء عن املعاملة باملثل يف م�ساألة التمثيل باأج�ساد الأعداء يف 
القتال؛ لأن ذلك يتنافى مع مبداأ احرتام الكرامة الإن�سانية وقد�سية ج�سد 
اأكرث  والرفق  العفو  اأن  وي��رون  الدينية،  التعاليم  عليه  حت�ص  الذي  املتوفى 
التعامل  يف  مطلوًبا  الرفق  كان  واإذا  احل��الت،  هذه  مثل  يف  ومنفعة  جدوى 
الرعية  التعامل مع  – اأكرث جدوى يف  اأول��ى  باب  – ومن  فاإنه  الأع��داء  مع 
ا يف م�سائل احلدود ويف التعامل مع الأقليات غري امل�سلمة من اأهل  وخ�سو�سً

الذمة.

ه���ذا، وم���ن ج��ان��ب اآخ����ر، ف����اإنَّ ال��ع��دال��ة الإ���س��الم��ي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى مبداأ 
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الرا�سدة  اخل��الف��ة  من��وذج  وي��ق��دم  ال��ق��دوة،  وم��ب��داأ  الجتماعي،  التكافل 
بالعدالة  الل��ت��زاُم  حيث  القدوة  مفهوم  املبداأين؛  لهذين  مثالًيا  تطبيًقا 
�سائر  على  للخليفة  ��يُّ��َز  مَتَ ف��ال  ال��رع��ي��ة،  على  تطبيقها  قبل  النف�ص  م��ع 
اأكرث  وم�سئوليات  تبعات  اخلليفة  يحمل  وظيفي  متيز  �سوى  الرعية  اأف��راد 
تعامله  يف  يحتاط  �خلليفة  �أن  كما  و�م��ت��ي��از�ت،  ح�صنات  من  يعطيه  مما 
احلكم  �سئون  يف  وال��ت��دخ��ل  ال��ولي��ات  ع��ن  فيبعدهم  وخا�سته،  اأه��ل��ه   م��ع 

ا يف العطاء ك�سائر الرعية. ما ا�ستطاع اإلى ذلك �سبياًل، ويكونون اأي�سً

اأما مبداأ التكافل الجتماعي فقد تبناه اخللفاء الرا�سدون حتى ل تظهر 
"طبقية" يف املجتمع الإ�سالمي، فحر�سوا على توزيع الرثوات وم�ساعدة ذوي 
احلاجة والفقراء من بيت مال امل�سلمني، واعتربوا اأن للمال وظيفة اجتماعية 
بالأمن  اجلميع  ي�سعر  حتى  املختلفة  املجتمع  فئات  بني  التكافل  حتقيق  هي 
وال�ستقالل والطماأنينة، فيدرك الأغنياء اأن ثروتهم حتملهم اأعباء اإ�سافية 
هم ملزمون باأدائها، ويف نف�ص الوقت ل متيزهم عن الفقراء يف املعاملة ويف 
فقرهم  واأن  الدين،  يف  اإخوانهم  الأغنياء  اأن  الفقراء  يدرك  كما  احلقوق، 
فر�ص  لهم  يوفر  اأْن  النظام  على  بل  اإياها،  ي�سلبهم  اأو  ل مينعهم حقوقهم 
العي�ص الكرمي، ويوجد لهم الأعمال ما يكفل لهم حياة فا�سلة ل تقوم اإل على 

احرتام كرامة الإن�سان.

خام�ًسا: امل�ساواة اأمام القانون وا�ستقالل موؤ�س�سة العدالة

الرا�سدين  عهد  يف  الإ�سالمية  العدالة  معامل  م��ن  املعلم  ه��ذا  يرتبط 
املطبق،  القانون  وح��دُة  حيث  الإ�سالمية  العدالة  من  النظامي  باجلانب 
ووحدة وا�ستقالل الق�ساء كاأهم مرفق من مرافق العدالة يف عهد الرا�سدين 
فعلًيا،  تطبيًقا  القانون  اأم��ام  امل�ساواة  مبداأ  تطبيق  من  ذل��ك  يعنيه  مبا 
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اأو غني وفقري، ومن ثم ت�سود املعايري  ل فرق يف ذلك بني حاكم وحمكوم، 
املتخا�سمني  ل�سخ�ص  اعتبار  اأي  ودون  واحلق  العدل  حتري  يف  املو�سوعية 
اأمام القانون، ويبدو ذلك وا�سًحا يف مقولة عمر بن اخلطاب: "ل اأبايل اإذا 

اخت�سم اإيّل رجالن لأيهما كان احلق")1(.

ابنه  اأق�سى درجاتها يف تعامل عمر بن اخلطاب مع  امل�ساواة  وتبلغ هذه 
عندما تعاطى اخلمر يف م�سر واإقامة عمرو بن العا�ص احلد عليه يف �سحن 
داره، فعلى الرغم من اأن الوايل اأقام احلد عليه وهو ابن اأمري املوؤمنني اإل 
اأن اأمري املوؤمنني وجد اأن ابنه متتع ببع�ص الرعاية، فاآمله ذلك وعاتب واليه 
ا على حدود اهلل ورغبة يف تقومي  واأنزل بابنه قدًرا اأكرب من العقاب حر�سً

ابنه وتاأديبه)2(.

بالرعية  يت�ساووا  اأن  الرا�سدين  اخللفاء  على  امل�ساواة  هذه  فر�ست  ولقد 
من  للرعية  وقاد  نف�سه،  من  القود  بكر  اأبو  اأعطى  لذلك  متييز،  اأدنى  دون 
الولة، وكذلك فعل عمر بل ت�سدد يف ذلك فاأعطى القود من نف�سه اأكرث من 
القود من  يعطى   [ ر�سول اهلل  "راأيت  قال:  له يف ذلك  قيل  وملا  م��رة)3(، 
نف�سه، واأبا بكر يعطي القود من نف�سه، واأنا اأعطي القود من نف�سى"، ومن 
ت�سدد عمر يف ذلك اأنه �سرب رجاًل فقال له: "اإمنا كنت اأحد رجلني؛ رجاًل 

جهل فعلم، اأو اأخطاأ فعفى عنه، قال له عمر: �سدقت، دونك فاأمتثل")4(.

الق�سائية،  ال�سلطة  وا�ستقالل  القانون  اأمام  امل�ساواة  مبداأ  ظل  وهكذا 
املبادئ  اأهم  واحًدا من  التنفيذية،  الهيئات  واجباتها عن حدود  اأداء  يف 

1- ُيْنَظُر يف ذلك : ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: الق�سم الأول، �ص 209،
وكذلك د. م�سطفى اأبو زيد فهمي، فن احلكم يف الإ�سالم، �ص 474.

2- ُيْنَظُر: املرجع ال�سابق، �ص 475.
3- ُيراَجُع: ابن اجلوزي، مناقب عمر بن اخلطاب، �ص 115-113.

4- اأبو يو�سف، اخلراج، �ص 65.
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اأر�سيت  بل  الرا�سدين)1(،  عهد  يف  عليها  املحافظة  مت  التي  التوجهات  اأو 
تقاليدها ونظمها يف هذا العهد، ويتفرع عن هذا املبداأ – ب�سفة عامة اأو يدور 
يف فلكه – عدة مبادئ وتقاليد متداخلة ومتكاملة توؤكد يف جمموعها طبيعة 

العدالة النظامية يف عهد الرا�سدين، ومن هذه التقاليد واملبادئ:

اأو تغيريه: فعلى الرغم من  – مبداأ عدم عزل القا�سي مبوت اخلليفة   1
عهد  يف  الإ�سالمية  املمار�سة  اأن  ي��رون  املعا�سرين)2(  الباحثني  بع�ص  اأن 
الرا�سدين مل تعرف مبداأ عدم قابلية القا�سي للعزل على اعتبار اأن اخلليفة 
هو الذي يعني الق�ساة ويعزلهم دون اأية قيود حتد من �سلطانه يف ذلك، فاإنَّ 
الأقرب لل�سواب هو عك�ص ذلك، فاملتمعن يف وقائع اختيار الق�ساة وعزلهم 
يرى بو�سوح اأن �سلطة اخلليفة لي�ست مطلقة متاًما يف اختيار وعزل الق�ساة، 
�إذ �إّن ثمة قيوًد� تفر�س عليه يف ذلك، وتتمثل يف �صروط �الختيار ويف �صروط 
�لعزل، ومن �صروط �الختيار �لعدل و�لتقوى وغز�رة �لعلم، وي�صتمر �لقا�صي 
يف من�صبه طاملا ��صتمرت هذه �ل�صروط، وال يجب عزله �إال �إذ� �نتفت و�حدة 

من هذه �ل�صروط، �أي يف �حلاالت �الآتية)3(:

- اإذا ثبت جوره بالإقرار اأو البينة، ول جتوز بعد ذلك وليته اأو �سهادته، 
واإْن تاب و�سلحت حاله، لعظم ما ارتكب من اإثم.

- اإذا ثبت اأخذه الر�سوة من اأحد اخل�سوم.

�سفاوؤه.  يرجى  ل  مبر�ص  لإ�سابته  اأو  �سنه  لكرب  العمل  عن  �سعف  اإذا   -
ولذلك مل نعرف حالة واحدة من حالت عزل الق�ساة يف عهد الرا�سدين، 

نظًر� لتحريهم �لدقة يف �الختيار، وتو�فر �ل�صروط �ملطلوبة يف �لقا�صي.

 2-احرتام مبداأ الف�سل بني ال�سلطات يف النظام الإ�سالمي: فعلى الرغم 

1- د. حازم ال�سعيدي، النظرية الإ�سالمية يف الدولة، �ص 461.
2- ُيْنَظُر: عبد الغني ب�سيوين عبد اهلل، مبداأ امل�ساواة اأمام الق�ساء يف الإ�سالم، �ص 44.

3- ُيْنَظُر: حممود ال�سربيني، الق�ساء يف الإ�سالم، �ص 159.
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فاإن  الأم��ر)1(،  نهاية  نف�سه يف  يد اخلليفة  ال�سلطات جتتمع يف  اأن هذه  من 
الت�سريعية  امل�سائل  والف�سل يف  ال�سورى  اأهل  والعقد وهم  اأهل احلل  هناك 
والإدارة،  اأمور احلكم  القائمني على  اأن هناك  الأحكام، كما  وا�ستخراج 
ا الق�ساء  ول �ساأن لهم يف عملية الت�سريع، وف�ساًل عن هذا وذاك هناك اأي�سً

ودوره يف الف�سل يف املنازعات ول تدخل لهم يف �سّنه.

التنفيذية:  الهيئات  ح��دود  عن  وجمال�سهم  الق�ساة  ا�ستقالل  3-م��ب��داأ 
على اعتبار اأنهم ينفذون القانون الإلهي يف عباد اهلل، وهم يف ذلك لي�سوا 
الكا�ساين  ويو�سحه  الأمة،  نواًبا عن  بل  اختارهم،  الذي  اخلليفة  عن  نواًبا 
فيقول: "كل ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يخرج به القا�سي عن الق�ساء، 
ل يختلفان اإل يف �سيء واحد، وهو اأن املوكل اإذا مات اأو خلع ينعزل الوكيل، 

واخلليفة اإذا مات اأو خلع ل تنعزل ق�ساته وولته.

واإذا  ا،  اأي�سً املوكل ويف خال�ص حقه  بولية  يعمل  الوكيل  اأن  الفرق  ووجه 
ويف  اخلليفة  بولية  يعمل  ل  والقا�سي  الوكيل،  فينعزل  الولية  اأهلية  بطلت 
حقه، بل بولية امل�سلمني ويف حقوقهم، واإمنا اخلليفة مبنزلة الر�سول عنهم، 
لهذا مل تلحقه العهدة كالر�سول يف �سرت العقود والوكيل يف النكاح، واإذا كان 
فيبقى  باقية  اخلليفة  موت  بعد  ووليتهم  امل�سلمني،  لعامة  فعله  كان  ر�سوًل 
القا�سي على وليته، وهذا بخالف العزل، فاإنَّ اخلليفة اإذا عزل القا�سي 
اأو الوايل ينعزل بعزله ول ينعزل مبوته، لأنه ل ينعزل بعزل اخلليفة بل بعزل 
العامة، والعامة ولوه ال�ستبدال دللة لتعلق م�سلحتهم بذلك، فكانت وليته 

ا")2(. منهم معنى يف العزل اأي�سً

د-مبداأ عدم تدخل اخلليفة يف اأعمال الق�ساة: فعلى الرغم من اأن اخلليفة 
هو �لذي يعني �لق�صاة وله حق عزلهم ب�صروط معينة، فاإنه مل يعهد يف عهد 

1- د. عبد الغني ب�سيوين عبد اهلل، مبداأ امل�ساواة اأمام الق�ساء يف الإ�سالم، �ص 45.
2-  نقاًل عن الكا�ساين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، ج�2، �ص 16.
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التاريخ  لنا  ي�سجل  ومل  الق�ساة،  اأعمال  يف  اخللفاء  تدخل  اأن  الرا�سدين 
الإ�سالمي حالة واحدة تدخل فيها اخللفاء اأو ولتهم يف اأحكام الق�ساء)1(.

ه�- مبداأ حق م�ساءلة اخللفاء وعمالهم اأمام الق�ساء: ففي حالة ن�سوب 
خ�سومة اأو نزاع بني اخلليفة – اأو عماله – وبني اأحد اأفراد الرعية ميثل 
اخلليفة اأو عامله اأمام الق�ساء، وي�ستوي يف ذلك متاًما مع اأي فرد من عامة 
الرعية، والوقائع التي ترويها كتب ال�سرية يف ذلك على اأيام الرا�سدين اأكرث 

من حت�سر)2(.

�ساد�ًسا: تعدد م�ستويات العدالة يف عهد الرا�سدين

اإنَّ اأية قراءة �سريعة لأبعاد وموؤ�سرات العدالة التي عر�سنا لها اآنًفا، توحي 
باأن ثمة م�ستويات متعددة للعدالة الإ�سالمية يف عهد الرا�سدين، فمن ناحية 
دون  اجلميع  على  ويطبق  قد�سيته  له  ع��ادًل  قانوًنا  هناك  اأن  يالحظ  اأول��ى 

ا�ستثناء، كما اأن هناك حاكًما عادًل يلزم نف�سه بهذا القانون قبل رعيته.

التعامل  ح��دود  عند  تقف  ل  العدالة  ه��ذه  اأن  يت�سح  ثانية،  ناحية  وم��ن 
على  تطبق  بها  فاإذا  اخلارجي،  التعامل  نطاق  اإلى  تتعداه  واإمنا  الداخلي، 
الرعية يف الداخل، كما ت�سمل نطاق التعامل مع ال�سعوب املجاورة يف زمن 

ال�سلم ويف وقت احلرب.

ومن ناحية ثالثة، فاإنَّ هذا التطبيق يف النطاق الداخلي ل مييز امل�سلم دون 
غري امل�سلم، بل يغطي الأكرثية امل�سلمة والأقلية غري امل�سلمة على ال�سواء، كما 

اأنها حتمل معنى عدل الراعي وعدل الرعية مًعا.

اأ�سف اإلى ذلك اأنها ل تقت�سر على تطبيق العدالة كوظيفة على النظام 
ال�سيا�سي اأداوؤها والقيام بها من خالل مرافق العدالة املتعددة التي عرفتها 

1- ُيْنَظُر يف ذلك : د. حازم ال�سعيدي، النظرية الإ�سالمية يف الدولة، �ص 455،
د. عبد الغني ب�سيوين عبد اهلل، مبداأ امل�ساواة اأمام الق�ساء يف الإ�سالم، �ص 45.

2- ُيراَجُع يف ذلك : د. حازم ال�سعيدي، مرجع �سابق، �ص 455.
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املظامل،  والنظر يف  التحكيم  ونظام  الق�ساُء واحل�سبُة  املمار�سة حيث  هذه 
ا العدالة ك�سلوك على الراعي والرعية اللتزام به يف كل  اأي�سً بل وتت�سمن 

تعامالتهم.

ووفق هذه امل�ستويات املتعددة للعدالة يف عهد الرا�سدين، مل يكن تطبيق 
تلك  تعددت �سورها يف  ثم  �ساماًل، ومن  تطبيًقا  بل  تطبيًقا جزئًيا  العدالة 
املمار�سة بدًءا من العدالة مع النف�ص حيث �سيادُة مفهوم القدوة، ثم العدالة 
املجتمع  فئات  بني  التفرقة  واإل��غ��اُء  الجتماعي  التكافُل  حيث  الجتماعية 
املختلفة، ثم العدالة القت�سادية حيث اللتزاُم بتحقيق احلد الأدنى للكفاف 
القت�سادي، والعدالة يف جباية املال واإنفاقه وتوزيعه، ثم العدالة النظامية 
اإقامة احلدود  وامل�ساواة يف  وا�ستقالله،  الق�ساء  اأمام �سلطة  امل�ساواُة  حيث 
ياأتي يف �سلب هذه ال�سور  القانون الإ�سالمي على اجلميع، ثم  ويف تطبيق 
جميعها العدالة ال�سيا�سية حيث امل�ساواُة بني الراعي والرعية، فاإذا اخلليفة 
ل يختار اإل بر�سا الرعية، واإذا ا�ستمراريته يف ممار�سة ال�سلطة م�سروطة 
باإقامته للعدل فيهم، �سواء ممار�ستها بنف�سه اأم ممار�ستها عن طريق عماله 

الذين يختارهم ويتحمل امل�سئولية عن اأعمالهم.

وترتيًبا على ما �سبق، تتعدد م�سالك تطبيق العدالة يف عهد الرا�سدين كما 
تتعدد اأدواتها.

على  القائمون  وهم  ال�سورى  واأهل  والعقد  احلل  اأهل  فمنها  امل�سالك  اأما 
اأحقيته  على  العادلة  �سهادتهم  بعد  العامة  للبيعة  وطرحه  اخلليفة  تر�سيح 
احلكم  ممار�سة  يف  �سوراه  اأهل  ا  اأي�سً وهم  لتوليه،  واأهليته  املن�سب  بهذا 

ب�سفتهم اأهل الراأي واخلربة والعلم.

ا الق�ساء حيث الف�سل يف املنازعات بني الرعية، ونظام احل�سبة  ومنها اأي�سً
حيث اإعمال مبداأ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ل�سبط النظام العام يف 
التي تتعر�ص لها  العامة وكذلك نظام النظر يف املظامل  الأ�سواق والأماكن 
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الرعية من قبل ذوى النفوذ وال�سلطان يف البالد، اأ�سف اإلى ذلك اأن نظام 
من  ذاتها  يف  حتمله  مبا  العدالة  م�سالك  من  م�سلك  ذاته  حد  يف  ال�سهادة 

اإقرار للحق والعدل، وملا لها من اإلزامية يف الأداء وعدم التهاون فيها.

منها  اأدوات  عدة  �سنجد  العدالة  حتقيق  اأدوات  اإلى  امل�سالك  تركنا  واإذا 
ما هو اإيجابي ي�سعى لإقرار العدل و�سيوعه كالإ�سالح بني النا�ص، والدعوة، 
واجلهاد يف �سبيل اهلل، ناهيك عن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكل 
على  واملحكومني  احلاكم  م�ستوى  على  الرا�سد  العهد  عرفها  الأدوات  هذه 
ا جمموعة من الأدوات ال�سلبية التي يكون غر�سها  اأي�سً ال�سواء، كما عرف 
الأ�سا�سي منع الظلم وعدم ال�سرتاك فيه حينما يكون عدم التدخل يف الأمور 
اأ�سلم واأعم نفًعا، ومن اأهم هذه الأدوات العزلة وال�سرب؛ العزلة مبعنى عدم 
لعدم  ونظًرا  ظلم  �سبهة  من  خوًفا  وغريها  ال�سيا�سية  امل�سائل  يف  التدخل 
و�سوح الروؤية يف هذه امل�سائل، وقد اأخذ بهذه التوجه بع�ص ال�سحابة يف اأيام 
عثمان بن عفان وعلّي بن اأبي طالب، ويعد اأبو ذر الغفاري خري من ميثلون 
اأبي  ا �سلوك عبد اهلل بن عمر و�سعد بن  اأي�سً هذا التوجه، ويدخل يف ذلك 

وقا�ص اأيام خالفة علّي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنهم جميعا.

اأبرز  ومن  املحكومني،  من  ياأتي  وقد  احلاكم،  من  ياأتي  فقد  ال�سرب  اأما 
حالت ال�سرب يف عهد الرا�سدين �سرب عثمان على الذين ثاروا عليه، و�سرب 

علّي بن اأبي طالب على اخلوارج الذين خرجوا عليه بعد قبوله التحكيم.

�سابًعا: العدالة هي هدف النظام ال�سيا�سي واأ�سا�س �سرعيته.

النظام  غاية  اأن  الرا�سدين  عهد  على  ال�سيا�سية  املمار�سة  متابعة  توؤكد 
ال�سيا�سي الإ�سالمي يف هذا العهد انح�سرت يف اإقامة العدالة على النطاق 
بل  اخلارجي،  امل�ستوى  على  العاملية  مبداأ  وحتقيق  الدعوة  ون�سر  الداخلي، 
حتى يف ن�سر الدعوة وحتقيق مبداأ العاملية اإمنا انطلقوا يف �سبيل حتقيق ذلك 
نطاق  يف  به  والتزامهم  الداخلي،  امل�ستوى  على  العدالة  مبداأ  على  اعتماًدا 
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تعاملهم اخلارجي.

واإذا كانت اإقامة العدالة هي غاية النظام الإ�سالمي يف عهد الرا�سدين، 
الف�سلني  يف  راأينا  وقد  ا،  اأي�سً �سرعيته  حمور  الوقت  نف�ص  يف  كانت  فقد 
العدالة،  اأ�سا�ص معيار  اأن اختيار اخلليفة كان يتم على  الأول والثاين كيف 
العدالة،  حتقيق  الأ�سا�سي  مدخله  كان  الختيار  هذا  عن  الرعية  ر�سا  واأن 
فاإذا جرح  الوا�سع،  العدالة مبعناها  باإقامة  الر�سا رهن  ا�ستمرار هذا  واأن 
تبدو  اأولى،  اأن ثمة جوًرا يف حكمه كان عزله  اأو لوحظ  اخلليفة يف عدالته 
الذي  عفان  بن  عثمان  ا  وخ�سو�سً الأربعة  اخللفاء  مع  وا�سحة  املقولة  تلك 
رف�ص اأن يخلع نف�سه من اخلالفة عندما طلب منه الثوار ذلك، لأنه مل يكن 
فيه ما يوجب العزل �سواء جرح يف عدالته اأم جور يف حكمه، وقد كان ذلك 
متم�سًيا مع ن�سيحة عبد اهلل بن عمر له الذي ن�سحه بعدم خلع نف�سه عن 
اخلالفة حتى ل ت�سري �سنة)1(، وحتى الثوار الذين ثاروا عليه اإمنا ثاروا عليه 
وقد ظنوا اأن فيه هوادة ومياًل جتاه ذوي قرابته من بني اأمية، واأنه ميزهم 
منه  اأن يف ذلك خروًجا  فراأوا  الوليات،  العطاء ويف  القبائل يف  �سائر  عن 
عن دائرة العدل فقاوموه، بيد اأنهم �سلوا الطريق فبدًل من اأن يتاأكدوا من 
– ليف�سلوا فيها  اأهل احلل والعقد  – اأعني  الأمور ويرتكوا امل�ساألة لأهلها 
ويتبينوا حقيقة الأمور – ا�ستباحوا لأنف�سهم قتل عثمان لأنهم اعتمدوا على 
حريتهم يف التعبري خارج نطاق مبداأ العدالة، فانقلبت حريتهم يف التعبري 
خارج نطاق مبداأ العدالة، فتحولت اإلى فو�سى، واأحدثوا ثقًبا يف بنية املجتمع 

الإ�سالمي مل يتم ترميمه حتى يومنا هذا.

وعموًما فاإن ما يهمنا يف هذا ال�سدد – ودون الدخول يف تفا�سيل – اأن 
الدللة واحدة، عثمان من منطلق اأنه مل يجرح يف عدالته ومل يجر يف حكمه 

1- يروى اأن عثمان ا�ست�سار عبد اهلل بن عمر يف اأمر اخللع فن�سحه قائاًل: "ل اأرى اأن ت�سن هذه ال�سنة 
ا قم�سكه اهلل" ُيْنَظُر: ابن العربي،  يف الإ�سالم كلما �سخط قوم على اأمريهم خلعوه، ل تخلع قمي�سً

العوا�سم من القوا�سم، �ص 130، ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: الق�سم الأول، �ص 45 و46.
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والثوار من مدخل  نف�سه من اخلالفة– وكان حمًقا يف ذلك-،  رف�ص خلع 
العدالة ظنوا به مياًل ومتييًزا لع�سريته فثاروا عليه، بيد اأنهم يف ثورتهم عليه 
ي�سلكوه من حيث  اأن  عليهم  ينبغي  كان  الذي  ال�سحيح  الطريق  ي�سلكوا  مل 
اأهل  اإلى  واإرجاعه  كله  الأمر  �سكواهم منه ووجه احلقيقة يف  تبياُن حقيقة 
– وكانوا غري حمقني يف ذلك–، ففلت الزمام  احلل والعقد ليف�سلوا فيه 

ب�سيادة احلرية على مبداأ العدالة وقتل عثمان مظلوًما وكانت فتنة كربى.

اأن العدالة مل تكن حمور �سرعية اخلالفة فح�سب،  اإلى ما �سبق  اأ�سف 
نظام  ال��ولي��ات يف  �سرعية جميع  – حم��ور  اأول���ى  ب��اب  – وم��ن  كانت  ب��ل 
ال�سدقات  وعلى  الأم�سار  على  العمال  اختيار  اأ�سا�ص  فكانت  الرا�سدين، 
وعلى اخلراج وعلى بيت املال ناهيك عن �سراة اجلند والق�ساة، ولذلك 
مل يكن للخليفة مطلق احلرية يف اختيار عماله على هذه الوليات كما يذهب 
يعدل  اأن  اأهل لها، ومن ي�ستطيع  باأن يوليها ملن هو  البع�ص، بل كان مقيًدا 
كان  فقد  العمال  هوؤلء  عزل  حق  ميلك  كان  اأنه  من  الرغم  وعلى  فيها، 
يعزل  اأن  الأح��وال  من  ح��ال  ب��اأي  ي�ستطيع  ك��ان  فما  مقيًدا،  ذل��ك  يف 
و اإذا وجد يف ذلك  اأ و جار يف وليته،  اأ اأحدهم اإل اإذا جرح يف عدالته 
اأقوى منه على الولية، وكان هوؤلء  اإذا وجد من هو  و  اأ للم�سلمني  �سالًحا 
لل�سلطة يف نطاق ولياتهم  العمال يتمتعون با�ستقالل ن�سبي يف ممار�ستهم 

بعيًدا عن �سلطة اخلليفة طاملا اأقاموا العدالة والتزموا بها يف هذا النطاق.

ثامًنا: حتقيق العدالة وت�ساعد النمو يف الدولة الإ�سالمية.

اأحد املالمح الهامة التي ميكن ب�سطها هي اأن حتقيق العدالة الإ�سالمية 
حتقيق  من  الإ�سالمي  النظام  مكن  الرا�سدين  عهد  يف  الوا�سع  مبفهومها 
نف�ص  يف  مكن  كما  الداخلي،  امل�ستوى  على  وال�ستقرار  والأم��ن  التما�سك 
ثم يف  ومن  الإ�سالمية  الدولة  اإقليم  والت�ساع يف  النمو  ت�ساعد  من  الوقت 

ن�سر الدعوة الإ�سالمية ب�سورة جماعية.

224



توازًنا  العدالة  ملفهوم  الرا�سدين  تطبيق اخللفاء  اأولى، حقق  ناحية  فمن 
الق�ساء  من  كما مكن  فئاته،  وبني خمتلف  الإ�سالمي  املجتمع  داخل  دقيًقا 
ا يف اأيام اأبي بكر وعمر التي كان تطبيق  على نزعة الع�سبية القبلية وخ�سو�سً
اأوج عظمتها وتكاملها وتدفقها، فحدث نوع من الن�سهار  العدالة فيها يف 
غري  واأمًنا  ا�ستقراًرا  ذلك  وخلق  طوائفها،  مبختلف  الرعية  بني  والتكامل 

عاديني.

العدالة  بتطبيقه  الرا�سدين،  اأ�سلوب احلكم يف عهد  اأن  ذلك  اإلى  اأ�سف 
يعرفه  مل  اإخ��اء  فولد  الرعية،  بني  الدينية  الأخ��وة  مبفهوم  ارتفع  كاملة، 
بتلك ال�سورة اأي نظام من النظم ال�سيا�سية قدميها وحديثها، كما اأن هذا 
التطبيق ال�سارم للعدالة حال دون حدوث ا�سطراب وعدم ا�ستقرار للنظام 
يف بع�ص احلالت والأزمات التي كانت تنذر بذلك وكان من املمكن اأن تق�سي 
على النظام، ومن ذلك على �سبيل املثال اأزمة اخلالفة بعد انتقال الر�سول 
اأبي ذر  اأحداث عام الرمادة، دعوة  اإلى الرفيق الأعلى، حركة الردة،   [
الغفاري، اخلروج على عثمان، ومقتله، خروج طلحة والزبري على علّي بن اأبي 
طالب، ال�سراع بني علّي ومعاوية وظهور اخلوارج بعد التحكيم، ومقتل علّي 
بن اأبي طالب، كل هذه احلوادث والأزمات – مع خطورتها – متكن النظام 
ا�ستيعابها  – من  الدرجة  اختالف يف  – مع  الرا�سدين  ال�سيا�سي يف عهد 
وال�سيطرة عليها، وانتهت الأمور با�ستقرار عام �سنة 04 ه� "عام اجلماعة" 
دام مدة تربو على الع�سرين عاًما هي مدة حكم معاوية بن اأبي �سفيان الذي 
تولى اخلالفة عقب مقتل علّي بن اأبي طالب وبعد �سلحه مع احل�سن بن علي 
الذي اتفقوا فيه على اأن يتولى معاوية اخلالفة على اأن يرتك الأمر �سورى 

للم�سلمني من بعده.

ومن ناحية ثانية، فاإنَّ الدولة الإ�سالمية يف عهد الرا�سدين امتدت يف ظل 
�سيادة القيم الإ�سالمية اإلى اأبعد مما و�سلت اإليه اأية دولة يف العامل، فاأقاموا 
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خالل ثالثني عاًما دولة �سارت على هدي النبوة ف�سعد النا�ص يف ظلها بالإخاء 
والعدالة وامل�ساواة واحلرية، ل ي�ستعلي فيها احلاكم على املحكوم ول ي�ستاأثر 

دونه مبا ل يوؤثره لغريه.

هذا احلكم العادل هو الذي هياأ للفتح الإ�سالمي ودفع امل�سلمني اإليه، ويف 
ظله تكونت الدولة الإ�سالمية حتميها روح الإ�سالم واأ�سالة مبادئه، وظلت 
وعملت  وات�ساعها،  منوها  على  وحتافظ  الدولة  حتمي  الأول��ى  الدفعة  هذه 
اإّنه  اإذ  غايته،  عن  احلكم  انحرف  اأن  بعد  حتى  النهيار  من  �سيانتها  على 
اأح��راًرا خمتارين، فجعل منهم  اأقبلوا عليه  �سديًدا حني  م�ص حياتهم م�ًسا 
اأمة واحدة تت�سق فيها القيم الجتماعية والأخالقية، وتوؤلف �سفوفها وحدة 
اأجنا�سهم واألوانهم يف  العقيدة، ويت�ساوى فيها النا�ص جميًعا على اختالف 
اأخوة غدت �سنوا لالإميان، فال يكتمل اإميان الفرد ما مل يحب لأخيه ما يحب 
الإ�سالمية  للدولة  وقاء  الإ�سالمي  املجتمع  �سالمة  كانت  وبالتايل،  لنف�سه، 
حتى بعد اأن تفرق احلكم فيها بني الغالبني عليها، وملا بداأ املجتمع يف التحلل 
كان ذلك بداية حتلل احل�سارة الإ�سالمية وانهيارها بعد خم�سمائة عام من 
املجتمع  يف  والت�ساق  الن�سجام  فقدان  وكان  والنطالق،  والتفتح  الزدهار 

الإ�سالمي اأول ما بدر من عوامل حتلله، ولعله اأقواها واأبعدها اأثًرا فيه)1(.

1- ُيراَجُع: د. ح�سني فوزي النجار، الإ�سالم وال�سيا�سة، �ص 29-27.
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 املبحث الثاين

ممار�سة العدالة بني املبداأ والتطبيق

اإذا كانت العدالة، باعتبارها ت�سورا عاما، تثري مفاهيم جمردة ومطلقة، 
نفًيا  تعك�ص  عنه  املعربة  النظامية  واملظاهر  للمبداأ  الواقعية  املمار�سة  فاإنَّ 
اإل الن�سبية، وهذه الن�سبية هي وحدها  لهذا الإطالق والتجريد، ول تعرف 

التي ت�سفي على اأي خربة �سيا�سية متيزها وا�ستقاللها)1(.

وتتطلب درا�سة ن�سبية العدالة يف التطبيق واملمار�سة على عهد الرا�سدين 
اأربعة  يف  اإجمالها  ميكن  والتمحي�ص،  بالبحث  مو�سوعات  ع��دة  ت��ن��اول 

مو�سوعات كالآتي:

للخلفاء  الفعلي  وال�سلوك  القويل  ال�سلوك  بني  الن�سجام  م��دى  اأوله�ا: 
الرا�سدين يف تعاملهم مع الرعية، على اعتبار اأنه كلما ان�سجم ال�سلوك الفعلي 
مع ال�سلوك القويل وتطابق اقرتب النموذج من حتقيق العدالة ل�سيما واأن 
الرا�سدين ويف غريه من اخلربات  ال�سيا�سي يف عهد  ال�سلوك  احلديث عن 
الإ�سالمية ل يعني يف اأب�سط معانيه �سوى ممار�سة العدالة مبفهومها الوا�سع 

وم�ستوياتها املتعددة.

ثانيها:حتديد اختالف درجة ممار�سة العدالة يف تطبيقات اخللفاء الأربعة 
للمفهوم، واإبراز الثابت واملتغري يف تلك املمار�سة، ويتم ذلك من خالل عملية 

مقارنة ذاتية بني التطبيقات املختلفة ملمار�سة العدالة يف هذا العهد.

ثالثها:قيا�ص درجة تطابق املمار�سة ك�سلوك فعلي و�سلوك قويل مع املبداأ 
كت�سور عام من خالل مقارنة هذه املمار�سة مع املبداأ كت�سور عام كما ب�سطه 

الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي وبالتحديد يف م�سادره الأ�سا�سية.

الرا�سدين  العدالة يف عهد  رابعها:معرفة مدى متيز وا�ستقالل ممار�سة 

1- ُيْنَظُر: د. حامد ربيع، حتقيق �سلوك املالك يف تدبري املمالك، �ص 79 و114.
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عن غريه من اخلربات الأخرى، وميكن الإملام بذلك اأ�سا�ًسا من خالل مقارنة 
هذه املمار�سة بغريها من اخلربات غري الإ�سالمية التي عا�سرتها وتعاملت 

ا مبقارنتها باخلربات الإ�سالمية التي ظهرت بعدها. معها، واأي�سً

اأوًل: الن�سجام بني ال�سلوك القويل وال�سلوك الفعلي يف تعامل اخللفاء 

الرا�سدين.

مبا اأن العدالة يف منوذج الرا�سدين هي القيمة ال�سيا�سية العليا التي تتمحور 
حولها جميع القيم ال�سيا�سية الأخرى من حرية وم�ساواة و�سرعية وت�سامح، 
بل مبداأ ال�سورى نف�سه ما هو اإل حتقيق للعدالة ال�سيا�سية يف التطبيق على 
يعني  ل  عهدهم  يف  ال�سيا�سي  ال�سلوك  عن  احلديث  فاإنَّ  الفردي،  امل�ستوى 
اأو يف تعامله مع  اإل ممار�سة العدالة من قبل اخلليفة جتاه رعيته  بب�ساطة 
بينها  الرعية فيما  تعامل  اأو يف  امل�ستوى اخلارجي  تعامله على  اأو يف  عماله 

كانعكا�ص لتعامل الراعي معهم.

عملًيا؛  وجانًبا  قولًيا  جانًبا  يت�سمن  ال�سيا�سي  ال�سلوك  فاإنَّ  املعنى  وبهذا 
اأما ال�سلوك القويل فيمكن ا�ستخال�سه من جمموعة الر�سائل واخلطب التي 
تت�سمن الجتاهات العامة للراعي جتاه رعيته وعماله، واأما ال�سلوك الفعلي 
فاإنه ل يتعدى جمموعة املمار�سات وال�ستجابات احلركية من الراعي جتاه 

رعيته وعماله والعك�ص، وطبيعة التفاعل بينهم.

ال�سلوك  من  الفعلي  ال�سلوك  اقرتب  كلما  اأنه  العتبار  يف  اأخذنا  ما  واإذا 
القويل وتطابق معه كان ذلك اأقرب اإلى حتقيق العدالة يف تلك اخلربة. فاإن 
الت�ساوؤل الذي يثار يف هذا ال�سدد هو ما مدى اقرتاب ال�سلوك الفعلي من 

ال�سلوك القويل يف التعامل ال�سيا�سي للخلفاء الرا�سدين؟

وتفرت�ص اإجابة هذا الت�ساوؤل حالة من حالت ثالث:

ت�سميتها  القويل، وميكن  ال�سلوك  الفعلي مع  ال�سلوك  اأوله�ا: حالة تطابق 
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حالة النموذج القيا�سي يف ممار�سة العدالة.

مدى  القويل  وال�سلوك  الفعلي  ال�سلوك  بني  امل��دى  يكون  اأن  ثانيها:حالة 
معقوًل وميكن تقبله، ويف هذه احلالة يظل العدل قائًما واإن مل يقرتب من 

النموذج وما يجب اأن يكون.

ثالثها:حالة اأن يكون املدى بني ال�سلوكني كبرًيا ول ميكن تقبله، ويف هذه 
احلالة ن�سل اإلى م�ستويات الظلم ودرجاته.

ولعل العودة اإلى منوذج اخلالفة الرا�سدة وقراءة خطب ور�سائل اخللفاء 
توؤكد مبا  اآخر،  واأفعالهم من جانب  اأعمالهم  وعمالهم من جانب، ومتابعة 
ل يدع جماًل لل�سك اأن املمار�سة ال�سيا�سية يف عهد الرا�سدين ينطبق عليها 
ال�سلوك  يتطابق  حيث  الذكر،  ال�سالفة  احل��الت  ه��ذه  من  الأول��ى  احلالة 
الفعلي للراعي مع �سلوكه القويل، ول ي�ستثنى يف ذلك اأي من اخللفاء الأربعة 
القيا�سي يف  النموذج  اإلى حالة  اأن هذه املمار�سة ت�سل  مبا يعنيه ذلك من 

ممار�سة العدالة.

رعيته  اأو  عماله  ن�سح  اأن  الرا�سدين  اخللفاء  اأحد  عن  يعرف  مل  ولذلك 
بن�سيحة اأو باأمر اإل وطبق ذلك على نف�سه وخا�سته، وبالتايل، فاإنهم األزموا 
اأنف�سهم العمل بالعدل والت�سدد يف ذلك قبل اإلزام الرعية به، وكانوا معها 

اأكرث رفًقا وت�ساحًما.

ثانًيا: الثابت واملتغري يف ممار�سة العدالة على عهد الرا�سدين.

ال�سيا�سية  املمار�سة  يف  والقويل  الفعلي  ال�سلوك  بني  الن�سجام  كان  اإذا 
معنى  فلي�ص  ا�ستثناء،  دون  عندهم  عامة  ظاهرة  �سكل  قد  الأربعة  للخلفاء 
ذلك اأن كل تطبيق من هذه التطبيقات الأربعة كان �سورة مكررة من الآخر 
واجهوها  التي  الأ�سا�سية  الق�سايا  اأن  العتبار  يف  اأخذنا  اإذا  ا  وخ�سو�سً
كانت ذات طبيعة خمتلفة؛ ففي حني كانت الق�سية الأ�سا�سية التي واجهت 
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ال�سديق اأبو بكر هي ق�سية الردة وق�سية ال�ستخالف، فقد كانت الق�سية 
وبناء  الإ�سالمي  التو�سع  ق�سية  هي  عمر  الفاروق  واجهت  التي  الأ�سا�سية 
النظام ال�سيا�سي للدولة الإ�سالمية، اأما عثمان فكانت ق�سيته الأ�سا�سية هي 
ق�سية املحافظة على ا�ستمرار النظام و�سمان فاعليته، وملا قتل عثمان كانت 
امل�سكلة الرئي�سية التي واجهها علي بن اأبي طالب هي م�سكلة وحدة النظام 

ومتا�سكه حيث ظهر ال�سراع بني عدة قوى اإ�سالمية.

وال�سيء الأ�سا�سي الذي ميكن ت�سجيله هنا هو اأن العدالة كانت هي املعيار 
رغم  الرا�سدين  عهد  يف  ال�سيا�سي  التعامل  يف  عليه  اعتمد  الذي  الأ�سا�سي 
اختالف الق�سايا الرئي�سية التي كانت مثارة يف تلك الفرتة، كما اأنها كانت 
من  كل  ذلك  يف  ي�ستوي  الإ�سالمي،  املجتمع  يف  ال�سيا�سية  احلركة  اأ�سا�ص 

الراعي والرعية، ومبوجبها عرف هذا املجتمع نوًعا من ال�سبط ال�سيا�سي.

وعلى اأية حال، فاملالحظ اأن املمار�سة الرا�سدة للخلفاء حققت الآتي:

1 –  ثبات قيمة العدالة باعتبارها مرفقا. 

2- ر�سوخ العدالة على م�ستوى التعامل اخلارجي.

3- حتققت العدالة يف التعامل مع مال امل�سلمني.

4- ممار�سة العدالة يف التعامل مع الرعية.

5- ممار�سة العدالة يف اختيار اخلليفة

6- ممار�سة العدالة يف اختيار العمال والتعامل معهم

ثانياً: متيز وا�ستقالل النموذج الرا�سد يف ممار�سة العدالة.

الرا�سدين  عهد  يف  العدالة  ممار�سة  عن  قيل  ما  كل  من  الرغم  على 
الأربعة  العهود  من  اآخ��ر  اإل��ى  عهد  من  تطبيقها  م�ستويات  يف  والختالف 
متلك  ه��ذا  يومنا  حتى  م��ازال��ت  املمار�سة  ه��ذه  ف��اإنَّ  الرا�سدين،  للخلفاء 
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خ�سو�سيتها ومتيزها وا�ستقاللها من حيث اأخذها طابًعا معيارًيا يقا�ص به 
غريها من النماذج واخلربات الإ�سالمية الأخرى يف حتديد مدى ا�ستمرار 
اأو انقطاع منظومة القيم ال�سيا�سية الإ�سالمية، مبا يف ذلك قيمة العدالة، 
مبا حتمله من و�سعية خا�سة ومكانة متميزة يف منظومة القيم الإ�سالمية 
هذا  ففي  واخل��ربات؛  النماذج  تلك  يف  اآنًفا،  اإليه  اأ�سرنا  الذي  النحو  على 
النموذج الرا�سد طبقت العدالة الإ�سالمية يف قيمها احل�سية واملعنوية ويف 
جوانبها املادية والروحية، وكان ذلك النموذج امتداًدا لعهد الر�سول ] يف 
املدينة، وبالتايل �سكل اأروع منوذج للعدالة البناءة ال�سحيحة ال�ساملة، ففيه 
اأنف�سهم وولتهم وقادتهم واأهليهم، ف�ساد العدل  التزم احلكام بالعدل من 
املجتمع باأ�سره، ل يختلف يف تطبيقه والقيام به غني اأو فقري، واإمنا طبقه 
الفقراء والأغنياء على ال�سواء، وخري منوذج للفقراء حالة اأبي ذر الغفاري 
ينفقون  كانوا  الذين  والأغنياء  والولة  ب�سدة على احلكام  يحمل  كان  الذي 
املال باإ�سراف، ولعل معار�سته ملعاوية بن اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنهم جميعا 
يف اإ�سرافه وتبذيره خري دليل على ذلك، وعلى اجلانب الآخر ي�سرب عبد 
الرحمن بن عوف ر�سي اهلل عنه النموذج الوا�سح حلالة الأغنياء يف تطبيق 
العدالة فقد كان ينفق بقوة اإنفاق من ل يخ�سى الفقر، ويروي ابن �سعد يف 
بني  فقراء  كلها يف  ق�سمها  دينار  األف  باأربعني  له  ا  اأر�سً باع  "طبقاته" اأنه 

زهرة وذوي احلاجة من النا�ص ويف اأمهات املوؤمنني)1(.

ولكي نفهم متيز هذه املمار�سة وا�ستقاللها فاإنه يجب مقارنتها باخلربات 
بالتحديد  واأعني  معها،  تعاملت  والتي  املعا�سرة  الإ�سالمية  غري  الأخ��رى 

اخلربة الرومانية واخلربة الفار�سية.

اخللفاء  زمن  التطبيق  يف  م��داه  الإ�سالمي  العدل  بلغ  ال��ذي  الوقت  ففي 
الرا�سدين، كانت دولة الفر�ص ودولة الروم تعي�سان اأو�ساًعا ونظًما ل يقال 
بني  الفوارق  كانت  الفر�ص  بالد  ففي  م�ستبدة،  ظاملة  نظم  اإنها  �سوى  عنها 

1- ابن �سعد، الطبقات الكربى، ج�3: ق�سم اأول، �ص 75 وما بعدها.
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عمل،  بغري  حمفوظة  منا�سب  الأن�ساب  لذوي  وكان  اأ�سدها،  على  الطبقات 
التجار  من  خليًطا  القادة  وطبقة  الكهان  طبقة  بني  الرعية  عامة  وكانت 
تكن  ومل  وظائف احلكومة،  كل حق يف  والفالحني حمرومني من  وال�سناع 
والأم��راء،  امللوك  به  ياأمر  وما  العرف  �سريعة  غري  مرعية  �سريعة  للدولة 

وي�ست�سريون غري مقيدين بال�ست�سارة)1(.

املحكوم  حقوق  اختفاء  اأ�سا�ص  على  قائًما  الفار�سي  النموذج  كان  وهكذا 
اإزاء احلاكم، فاإذا بالأول )املحكوم( ل وجود له، واإذا بالأخري )احلاكم( 

ي�سل اإلى حد التقدي�ص والألوهية)2(.

اأما النموذج الروماين فمن اأهم مالحمه اأنه اعتمد على طغيان احلركة 
ت�سكل  عملية  حيث  الت�ساعدي  والتنوع  القوة  من  ذلك  يعنيه  مبا  اأ�سا�ًسا، 
ا على الت�ساع ون�سر  طبقات متتابعة داخل املجتمع الواحد، كما اعتمد اأي�سً
النفوذ لتمكني جمتمع معني من ال�سيادة وال�ستعالء على املجتمعات الأخرى، 

وبالتايل، قدم هذا النموذج اإطاًرا وا�سًحا للدولة امل�ستبدة امل�سيطرة)3(.

املثل  م�سرب  امل��ي��الدي  ال�ساد�ص  ال��ق��رن  يف  ال��ن��م��وذج  ه��ذا  ك��ان  ول��ق��د 
ع��ن��ه عندما  م��ع��اوي��ة ر���س��ي اهلل  اأن خ�����س��وم  ل��درج��ة  امل��ط��ل��ق  يف احل��ك��م 
وكان  "هرقلية"،  يجعلها  اأن  يريد  اإن��ه  قالوا  اخلالفة  توريثه  عليه  عابوا 
املعروفني  ال�سعب  وك��الء  منا�سب  األغى  قد  ال��روم  اإم��رباط��ور  ق�سطنطني 
يتلقوا  اأن  حقهم  من  وكان  القبائل،  عن  ينوبون  الذين  )الرتبيون(  با�سم 
بحقوق  جتحف  ال��ت��ي  الأوام����ر  على  يعرت�سوا  واأن  وامل��ظ��امل،  ال�سكايات 
وا�ستقرت  ال�سيوخ،  �سلطان جمل�ص  واأبطل  القوانني  اأنه جمع  الدهماء، كما 
اأ�سحاب  اأو�ساع الطبقات يف عهده، كما كانت من قبل، على طبقة املالك 

النظم  ال�سالح،  �سبحي  38.د.  �ص  الإ�سالم،  يف  الدميقراطية  العقاد،  حممود  عبا�ص  ُيْنَظُر:   -1
الإ�سالمية: ن�ساأتها وتطورها، �ص 36-28.

2- د. حامد ربيع، حتقيق �سلوك املالك يف تدبري املمالك، �ص 14.
3- املرجع ال�سابق، �ص 14 و15.
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الأر�ص، وطبقة القادة واجلند، وطبقة العامة من الزراع وال�سناع، واأ�سبح 
باأية تكاليف  تلتزم  ت�ستمتع بكافة احلقوق ول  اأنها  العليا  الطبقة  من مزايا 
ال�سرائب  �سوعفت  ذل��ك  مقابل  ويف  وامل��ك��و���ص،  ال�سرائب  م��ن  فاأعفيت 
للوفاء  اأحياًنا  الأح��رار  بيع  حد  اإل��ى  و�سلت  لدرجة  العامة  الطوائف  على 

 

وكان  اخلالية،  ال�سنوات  املطالب احلكومية يف  بقايا  من  عليهم  تراكم  مبا 
الإعفاء من ال�سرائب ل يعفي الطبقة العليا من طلبها �سرًعا على ح�سب الهوى 

اأو من امل�سادرة بذريعة من ذرائع ال�سيا�سة التي ل تدخل يف ح�ساب)1(.

يف هذا الوقت الذي عرفت فيه ال�سعوب، الواقعة حتت �سيطرة الفر�ص يف 
العراق اأو حتت نفوذ الروم يف م�سر وال�سام، �سوًرا خمتلفة من املظامل و�سوء 
املعاملة، تدفقت الفتوحات الإ�سالمية على هذه البلدان بغية تخلي�سها من 
تلك املظامل، وقد راأى اأهلها عدالة احلكام امل�سلمني ووفاءهم وعدم غدرهم 
وت�ساحمهم، فمنهم من اأ�سلم ومنهم من اآثر دفع اجلزية وان�سوى حتت لواء 

الدولة الإ�سالمية.

ولقد كان ترحيب اأهايل تلك البالد املفتوحة بالفتح الإ�سالمي خري دليل 
اأهل  تعامل  وا�سًحا يف  ويبدو ذلك  التعامل معهم،  امل�سلمني يف  على عدالة 
مع�سر  "يا  لهم:  امل�سيحيون  الأه��ايل  كتب  اإذ  عبيدة،  اأبي  جي�ص  مع  ال�سام 
العرب، اأنتم اأحب اإلينا من الروم واإن كانوا على ديننا، اأنتم اأوفى لنا واأراأف 
بنا، واأكف عن ظلمنا، واأح�سن ولية علينا، ولكنهم غلبونا على اأمرنا وعلى 
اأبواب مدينتهم دون جي�ص هرقل، واأبلغوا  اأهل حم�ص  اأغلق  منازلنا"، كما 

امل�سلمني اأن وليتهم وعدلهم اأحب اإليهم من ظلم الروم وتع�سفهم.

وملا عقدت دم�سق �سلًحا مع امل�سلمني �سمنت به �سروًطا مالئمة مل تتوان 
�سائر مدن ال�سام يف اأن تن�سج على منوالها، فاأبرمت كل من حم�ص ومنبج 

1- ُيْنَظُر: عبا�ص حممود العقاد، الدميقراطية يف الإ�سالم، �ص 39 و40.د. �سبحي ال�سالح، النظم 
الإ�سالمية: ن�ساأتها وتطورها، �ص 27-21.
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للعرب  تابعة  مبقت�ساها  اأ�سبحت  �سلح  معاهدات  الأخ��رى  امل��دن  وبع�ص 
�مل�صلمني، بل و�صلم بطريق بيت �ملقد�س هذه �ملدينة ب�صروط مماثلة، ويقول 
اأرنولد يف ذلك "اإنَّ خوف الروم من اأن يكرههم الإمرباطور على اتباع مذهبه 
جعل الوعد الذي قطعه امل�سلمون على اأنف�سهم مبنحهم احلرية الدينية اأحب 
اإلى نفو�سهم من ارتباطهم بالدولة الرومانية وباأية حكومة م�سيحية، ومن ثم 
مل تكن املخاوف الأولى التي اأثارها نزول جي�ص فاحت يف بالدهم تتبدد حتى 

اأعقبها حتم�ص قوي مل�سلحة العرب الفاحتني")1(.

ا اإن كثرًيا من امل�سيحيني اأ�سلموا حتى يتخل�سوا من  وي�سيف اأرنولد اأي�سً
الإ�سالم  اإلى  الباحثني نظروا  اأن بع�ص  اإلى  الكن�سي م�سرًيا يف ذلك  الظلم 
النظام  هذا  واأن  �سيما  البيزنطي،  الكن�سي  النظام  �سد  فعل  رد  اأن��ه  على 
�سدور  على  فجثم  ج�ستنيان،  عهد  يف  وا�ستبداًدا  تع�سًفا  ازداد  قد  الكن�سي 
�سائًدا يف  كان  الذي  ال�سخط  وانفجر  ال�سواء،  والعامة على  الكني�سة  رجال 
الق�سطنطينية عام 532 امليالدي على الكني�سة والدولة مًعا، وحتول اإلى ثورة 
على حكومة ج�ستنيان مل تقمع اإل بعد اأن ذبح 35 األف �سخ�ص، وقام حزب 
اجلرين الذي اأطلق ا�سمه على جماعة املتذمرين على نظام ج�ستنيان بو�سع 
احتجاج قوي و�سريح على ا�سطهاد الإمرباطور، ونادوا يف ناديهم قائلني: 
"لقد فقد العدل من الدنيا، ولن يكون مرة اأخرى، ولكنا �سنتهود بل �سوف 

نعود اإلى عبادة الوثنية الإغريقية")2(.

وعلى نف�ص املنوال، يرجع النجاح ال�سريع الذي حققه العرب امل�سلمون يف 
فتح م�سر اإلى ما لقوه من ترحيب اأهاليها امل�سيحيني الذين كرهوا احلكم 
البيزنطي ملا عرف به من الإدارة الظاملة، وملا اأ�سمروه من حقد مرير على 
علماء الالهوت، وقد جلب هذا الفتح اإلى هوؤلء القبط يف م�سر حياة تقوم 

1- ُيْنَظُر: �سري توما�ص اأرنولد، الدعوة اإلى الإ�سالم، �ص 73 و74.
2- املرجع ال�سابق، �ص 191.
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بن  تركهم عمرو  ولقد  ذلك،  قبل  بها  ينعموا  التي مل  الدينية  احلرية  على 
العا�ص اأحراًرا على اأن يدفعوا اجلزية، وكفل لهم اإقامة �سعائرهم الدينية 
ا اإياهم من التدخل امل�ستمر الذي اأنوا من عبئه الثقيل يف ظل احلكم  خمل�سً
الروماين، ناهيك عن اأنه مل ي�سع يده على �سيء من ممتلكات الكنائ�ص، كما 

مل يرتكب عماًل من اأعمال ال�سلب والنهب)1(.

ال�سعداء،  الأه��ايل  تنف�ص  حتى  فار�ص  فتح  امل�سلمون  اأمت  اأن  ما  ا  واأي�سً
ورحبوا بالعرب، حًبا يف التخل�ص من ظلم احلكام اأوًل، ورغبة يف اإعفائهم 
ثالًثا؛  الدينية  باحلرية  متتعهم  يف  اأم��اًل  ثم  ثانًيا،  الع�سكرية  اخلدمة  من 
وذلك لأن الإ�سالم كان يبيح لغري امل�سلمني اأن يتدينوا مبا ير�سون لأنف�سهم 
من دين على اأن يدفعوا اجلزية للم�سلمني)2(، ولذلك ملا اأراد يزدجرد ملك 
الفر�ص اأن يهرب ويلحق بخاقان، اأو يذهب اإلى ال�سني ومعه عظيم خزائن 
القوم )امل�سلمني( فن�ساحلهم  اإلى هوؤلء  بنا  "ارجع  له:  اأهل فار�ص، قالوا 
فاإنهم اأوفياء واأهل دين"، وحني اأ�سر على الهرب ورف�ص ن�سيحتهم قاتلوه، 
واأخذوا اخلزائن التي معه واأعطوها طوًعا للم�سلمني، وعقدوا معهم �سلًحا، 
ثم تراجعوا اإلى بالدهم واأموالهم على اأف�سل ما كانوا يف زمان الأكا�سرة، 
فكانوا كاأمنا هم يف ملكهم اإل اأنَّ امل�سلمني اأوفى لهم واأعدل عليهم، فاغتبطوا 

وغبطوا)3(.

ولقد كتب يزدجرد اإلى ملك ال�سني ب�ساأن اللجوء اإليه، فحاور ملك ال�سني 
ر�سوله و�ساأله عن امل�سلمني، وعلى الرغم من عداوة هذا الر�سول الفار�سي 
ملر�سدهم،  ق��وم  اأط��وع  واأن��ه��م  بالعهد،  يوفون  اأنهم  اأج��اب��ه  للم�سلمني، 
واأنهم ل يحرمون ما حلل لهم، ول يحللون ما حرم عليهم، فكانت النتيجة 
التي تو�سل اإليها ملك ال�سني من هذا الو�سف اأن هوؤلء القوم ل يهلكون اأبًدا 

1- ُيْنَظُر: املرجع ال�سابق، �ص 123 و124.
2- املرجع ال�سابق، �ص 236.

3- الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، ج�4، �ص 170 و171.
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حتى يحلوا حرامهم، ويحرموا حاللهم، ون�سح يزدجرد اأن ي�ساملهم وير�سى 
منهم بامل�ساكنة)1(.

وهكذا يبدو وا�سًحا من املقارنة بني املمار�سة ال�سيا�سية يف عهد الرا�سدين 
واخلربة الفار�سية والرومانية اأنه يف الوقت الذي كانت فيه الدولة الفار�سية 
جمال  ل  حيث  امل�ستبد  الظامل  للحكم  الأمثل  النموذج  متثالن  والرومانية 
دون  احلقوق  كافة  حاكمة  طبقات  وحيث  احلاكم،  اإزاء  املحكومني  حلقوق 
حتمل اأدنى التزامات، يف حني اأن عامة الرعية تتحمل كل الأعباء والتكاليف 
ول حقوق لها األبتة، يف هذا الوقت كانت املمار�سة ال�سيا�سية يف عهد اخللفاء 
الدينية  التعاليم  على  تعتمد  التي  ال�ساملة  العدالة  على  تقوم  الرا�سدين 
ل  وبالتايل  اهلل،  اأنزل  مبا  واحلكم  اللتزام  حيث  الدينية  املثالية  وحتقيق 
طبقات ول متيز داخل املجتمع الإ�سالمي حتى بني احلاكم واملحكوم، بل كان 
احلاكم اأكرث اأفراد املجتمع اأعباء والتزامات، كما كانت العالقة مبا�سرة بني 

احلاكم واملحكوم حيث امل�ساواة والأخوة الدينية.

ال�سيا�سية  املمار�سة  على  و�سيطرتها  العدالة  �سيادة  على  ترتب  ولقد 
باأهايل  والفر�ص  الروم  وا�ستبداد  الفرتة يف مقابل ظلم  تلك  الإ�سالمية يف 
بالفتوحات  البلدان  تلك  اأه��ايل  رحب  اأن  لهم  خا�سعة  كانت  التي  البالد 
الإ�سالمية، وقبلوا الدخول يف طاعة النظام الإ�سالمي والولء املطلق له �سواء 
اأهل ذمة  كانوا  اأم  ما عليهم،  وعليهم  امل�سلمني  ما على  لهم  كانوا م�سلمني 
يدفعون اجلزية – وهي مقدار ب�سيط من املال ل يقارن مبا كانوا يدفعونه 
من �سرائب باهظة حلكامهم من الفر�ص اأو الروم –، ويف مقابل ذلك يتولى 
دون  ذلك  بعد  بكافة احلقوق  ويتمتعون  وحمايتهم،  عنهم  الدفاع  امل�سلمون 

�إكر�ه �أو �صغوط عليهم �أو تع�صف، بل ت�صامح ورفق يف �لتعامل معهم.

العدالة  �سمو  – مدى  لل�سك  جم��اًل  يدع  ل  – ومبا  املقارنة  هذه  وتوؤكد 

1- ُيْنَظُر يف ذلك : ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج�3، �ص 18 و19، الطربي، تاريخ الر�سل وامللوك، 
ج�4، �ص 171 و172.
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وا�ستقاللها،  متيزها  وم��دى  الرا�سدين  عهد  على  تطبيقها  يف  الإ�سالمية 
ويربز هذا التميز وال�ستقالل بو�سوح يف املالمح العامة التي حددناها كاأهم 
مالمح ممار�سة العدالة يف النموذج الرا�سد يف املبحث الأول من هذا الف�سل، 
اإذ ت�سري هذه املالمح، ف�ساًل عن املقارنة بني هذا النموذج من ناحية وبني 
النموذج الفار�سي والروماين من ناحية اأخرى، اإلى مدى تفرد وا�ستقالل هذا 
النموذج يف ممار�سة العدالة الإ�سالمية ب�سورة مل تعرفها على هذا النحو 
اأية ممار�سة �سيا�سية للمبداأ، ي�ستوي يف ذلك اخلربات الإ�سالمية الالحقة 
الإ�سالمية  النماذج  من  وغريها  والعثماين  والعبا�سي  الأموي  كالنموذج  له 
الأخرى، اأو اخلربات غري الإ�سالمية التي عا�سرت هذا التطبيق كالنموذج 
الفار�سي والنموذج الروماين، مع اختالف يف ن�سبية الدللة بني هذه النماذج 
الوا�سح  لها مذاقها اخلا�ص ومتيزها  اأن هذه اخلربة  ناهيك عن  بالطبع، 
عن النماذج املعا�سرة للممار�سة ال�سيا�سية كالنموذج ال�سرتاكي والنموذج 
الليربايل، وهما ما نطلق عليهما مًعا النموذج الغربي للممار�سة ال�سيا�سية 
الذي يجعل من مبداأ العدالة قيمة فردية تابعة، وتدور القيمة الفردية العليا 
النموذج  امل�ساواة يف  ومبداأ  الليربايل،  النموذج  مبداأ احلرية يف  ثنائية  يف 

ال�سرتاكي.

237



 املبحث الثالث

 اإحياء وبعث تقاليد ممار�سة العدالة واأ�سولها

على عهد اخللفاء الرا�سدين

اإلى  املعا�سرة  والعربية  الإ�سالمية  ال�سيا�سية  النظم  تتجه  اأن  عجب  من 
القتبا�ص من النظم احلديثة يف ال�سرق والغرب وتقلدها دون اأن تعمل على 
اإحياء وبعث تقاليد املمار�سة ال�سيا�سية الإ�سالمية يف اأزهى ع�سورها واأنقاها 
على عهد الر�سول ] وخلفائه الرا�سدين من بعده يف دولة املدينة التي متثل 
ال�سيا�سة-  فاأمُة  الإ�سالمية؛  ال�سيا�سية  للممار�سات  املثايل  الذهبي  الع�سر 
يف  ال�سيا�سة  تعرف  تعد  مل   – للنا�ص  اأخرجت  اأمة  خري  باأنها  ُتنعت  التي 
واقعها املعا�سر، ومل تعد خري الأمم، فقد ابتعدت كثرًيا عن الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، الذي هو �سر وعلة خريية هذه الأمة كما ثبت من تراكم 
اهلل  يقول  امل�ستقبل،  ويف  احلا�سر،  ويف  املا�سي،  يف  ال�سيا�سية  خرباتها 

تعالى: { ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  
ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   
والآخرة  الدنيا  يف  فالفالح  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ })1( 
لالأمة املوؤمنة املوحدة التي تاأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، ولقد كان ذلك 
املدينة  يف  الإ�سالمية  للدولة  والريادة  واخلريية  الفالح  ومعيار  حمك  هو 
ت�سليم  حمل  اأمر  وهو  الرا�سدين،  واخللفاء   [ الر�سول  عهد  على  املنورة 
مطلق ل يتزعزع عند كل فئات املجتمع الإ�سالمي: حكاًما وحمكومني على 

امتداد تطور مراحل واأطوار املمالك والدول حتى الوقت احلا�سر. 

وتتفاوت  وتطبيقاتها،  النظرية  بني  كبرًيا  ات�ساًعا  تت�سع  الفجوة  اأنَّ  بيد 
من ع�سر لع�سر حتى بلغنا مرحلة اخلطر واخلوف على الهوية احل�سارية 
لل�سعوب الإ�سالمية التي تغرق يف بحار ع�سر ال�سالم الأمريكي العن�سري 

الذي يكيل مبكاييل متباينة دون حياء ول مواربة.

1- اآل عمران: 110.
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وبعث  اإح��ي��اء  اإل��ى  ندعو  اأن  والرت��ب��اك  واحل��رية  التحيز  ب��اب  من  ولي�ص 
تطبيقات العدالة واأ�سولها على عهد اخللفاء الرا�سدين اإذا ما اأريد حتقيق 
تلك  وبخا�سة  املعا�سرة  ال�سيا�سية  للنظم  ال�سحيح  ال�سيا�سي  الإ�سالح 
اإلى املحيط العربي الإ�سالمي، فلي�ص من قبيل املبالغة  النظم التي تنت�سب 
القول اإّن كل قواعد واأ�س�ص عملية الإ�سالح ال�سيا�سي – الذي هو عماد كل 
املمار�سات  عرفتها  – قد  املدى  بعيد  ا�سرتاتيجي  وتخطيط  �سامل  اإ�سالح 
ال�سيا�سية يف هذا العهد الرا�سد وب�سورة تكاد تتفوق على معاملها امل�سهورة 
يف اأرقى النظم ال�سيا�سية املعا�سرة التي نتهافت على ترقيع نظمنا ال�سيا�سية 
ال�سكل  على  تعتمد  ب�سورة  النظم  ال�ستعارة من هذه  املعا�سرة عن طريق 
والقت�سادي يف  ال�سيا�سي والجتماعي  البنيان  وت�سوه معامل  دون اجلوهر، 
بالدنا وحترمها من اخلروج من املاأزق العميق الذي تواجهه؛ فيزداد اجلور 
احلا�سر  على  والأمان  الأمن  ويقل  وال�ستبداد،  الف�ساد  وينت�سر  والطغيان، 
اإلى  الدول  وتت�سرذم  والقادمة،  احلالية  الأجيال  حقوق  وت�سيع  وامل�ستقبل، 
الرخوة  الدولة  تلك  منا،  الأغنياء  دول��ة  ع�سر  ونعي�ص  وطوائف،  دوي��الت 
التي  ال�ساحقة  الأغلبية  ح�ساب  على  متلك  التي  الأقلية  حقوق  حتمي  التي 
ل متلك، ول تكاد جتد قوت يومها؛ وجمتمعات على هذا املنوال لن جتدي 
طوياًل ال�سيا�سات الأمنية املتبعة يف حتقيق ان�سباطها وحت�سينها من العنف 
واخلروج عن دائرة ال�سيطرة، ولن يح�سنها اإل العدل احلقيقي الذي ي�سري 
احلنيف  ال�سرع  يعلمنا  – كما  الأم��م  فهالك  ا�ستثناء؛  دومن��ا  الكافة  على 
والقانون اخلالد وتراكم خربات املا�سي البعيد واحلا�سر القريب – يحدث 

حينما ت�سيع العدالة ويو�سد الأمر اإلى غري اأهله،{ ی  جئ   حئ  مئ    
هلك  "اإمنا  ال�سريف  احلديث  ويف  ىئ  يئ  جب  حب })1(، 
ال�سعيف  فيهم  �سرق  واإذا  تركوه،  ال�سريف  فيهم  �سرق  اإذا  من  قبلكم  من 
واخللفاء   [ اهلل  ر�سول  عهد  على  املدينة  دولة  ويف  احلد"،  عليه  اأقاموا 

1- هود: 117.
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الرا�سدين اأقيم احلد على ال�سريف وال�سعيف �سواء ب�سواء، وما بني العهد 
الرا�سد والعهد احلا�سر خفت العدل خفوًتا يكاد ي�سل بنا اإلى حافة الهالك، 
فال�سفينة التي ن�ستهمها جميًعا قد كرثت ثقوبها ومل ناأخذ على اأيدي اأولئك 

الذين اأحدثوا بها هذه الثقوب.

اخللفاء  عهد  على  واأ�سولها  العدالة  تطبيقات  وبعث  اإح��ي��اء  هل  ت��رى 
اأ�سابت ال�سفينة التي ن�ستهمها  الرا�سدين ي�سهم يف جرب هذه الثقوب التي 
عهد  من  امل�ستقاة  العدالة  وقواعد  اأ�سول  ت�سلح  وهل  ورعية؟  رعاة  جميًعا 
الرا�سدين مقارنة باملبادئ والأ�ساليب املعتمدة يف النظم ال�سيا�سية احلديثة؟ 

تقت�سي الإجابة على هذا الت�ساوؤل التعر�ص باإيجاز ملا يلي:

اأوًل: هل كان العهد الرا�سد فلتة يف تطبيق العدالة الإ�سالمية؟

يعد العهد الرا�سد امتداًدا لعملية بناء الدولة الإ�سالمية يف املدينة املنورة 
على عهد ر�سول اهلل ]، غري اأنَّ الوحى قد توقف بانتقال الر�سول ] اإلى 
مدوية  �سريحة  ال�سديق  بكر  اأبو  يعلنها  اأن  ل غرو  ولذلك  الأعلى،  الرفيق 
ر�سول  ل�سرية  متبع  اأي  مببتدع"،  ول�ست  متبع  "اإنني  وليته  فاحتة  منذ 
اهلل ] و�سنته يف احلكم ولأحكام القراآن الكرمي، ل اأحيد عنهما ول اأبتدع 

ما يخالفهما.

وقد ارتفعت رايات العدالة عالية خفاقة يف هذا العهد الرا�سد داخل نظام 
القيم ال�سيا�سية الإ�سالمية التي تتعاظم مكانتها داخلها؛ باعتبارها القيمة 
الفردية العليا املحورية التي حتقق الرتابط والن�سجام بني القيم اجلماعية 
وامل�ساواة  احلرية  حيث  التابعة  الفردية  والقيم  وال�سورى،  التوحيد  حيث 

والت�سامح وال�سرعية والأخوة.

اجلماعية  الإ�سالمية  ال�سيا�سية  للقيم  الفريد  النظام  هذا  ا�ستمر  فهل 
والفردية، مبا فيها العدالة، و�ساد يف املراحل الالحقة للعهد الرا�سد؟ هل 
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حتققت ال�ستمرارية التاريخية ملمار�سات العدالة على امتداد ن�سوء وارتقاء 
اأن  اأم   1924 ع��ام  يف  واإل��غ��اوؤه��ا  �سقوطها  حتى  الإ�سالمية  اخلالفة  دول��ة 

تطبيقاتها يف العهد الرا�سد كانت فلتة مل تتكرر بعد ذلك العهد؟

لقد كان عبد امللك بن مروان اخلليفة الأموي م�سيًبا وبليًغا حينما طالبته 
رعيته باأن يحكم فيها ب�سرية اأبي بكر وعمر، فقال مقولته امل�سهورة اإذا كنتم 
اأبي بكر وعمر؛  اأبي بكر وعمر، فاأتونا برعية  اأن نحكم ب�سرية  تريدون منا 
هذه العالقة الدافعية التفاعلية بني الراعي والرعية �سحيحة متاًما؛ فبقدر 
اأعمال الرعية يكون العمال القائمون على هذه الرعية، وتقتدي الرعية عادة 
�سلبية  ورعيته  ح�سنة  واأ�سوة  قدوة  الراعي  يكون  اأن  يعقل  فال  الأم��ر،  بولة 
غري مكرتثة ول م�سئولة ول فاعلة، وقد عرف اأن الرعية على عهد عبد امللك 
فيما  بهما،  اخلليفة  لهتمام  واحلكم  الإدارة  باأمور  ان�سغلت  قد  مروان  بن 
ان�سغلت رعية الوليد بن عبد امللك بفنون العمارة والبناء ملا عرف عن هذا 
اخلليفة من تعلق بهما، بينما عرف عن رعية اخلليفة العادل الزاهد عمر بن 
عبد العزيز  اأنها �سغفت بالتقرب اإلى اهلل وح�سن العبادة و�سالح اأحوالها يف 

الدين والدنيا اقتداء ب�سلوك هذا اخلليفة العادل.

ال�سيا�سي  للنظام  اإقامتها  يف  فلتة  بحق  كانت  املنورة  املدينة  دول��ة  اإن 
الإ�سالمي العادل الذي اأحكم فيه تطبيق القيم ال�سيا�سية الإ�سالمية ب�سورة 
مثالية، مع تفاوت ن�سبي يف ممار�سات كل خليفة من اخللفاء الأربعة، بيد اأنه 
يف زمن اخلالفة الواقعية التي قامت على الع�سبية وامللك الع�سو�ص مل ت�سع 
العدالة كلية، واإن غابت ال�سورى الإ�سالمية، بل لقد كانت تطبيقات العدالة 
بدياًل عن ممار�سة ال�سورى، فا�ستمر متا�سك الدولة الإ�سالمية وا�ستقرارها 

ومنوها، وعمت فتوحاتها وانت�سرت.

الإ�سالمية مبا  ال�سيا�سية  القيم  اإلى �سعود  الإ�سالمية  الدافعية  اأدت  وقد 
اأخرى؛  اأطوار  الإ�سالمية وهبوطها يف  الدولة  اأطوار  بع�ص  العدالة يف  فيها 
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وذلك اأمر بابه وا�سع وكبري ي�ستوجب م�سًحا ومتابعة ويحتاج درا�سة م�ستقلة، 
ويكفي اأن ن�سري اإلى التجربة الرائدة والرائعة للخليفة الأموي عمر بن عبد 
العزيز، وما حدث من اإ�سالح �سيا�سي �سامل يف عهده الذي مل يتجاوز  �ستة 
وع�سرين �سهًرا، وما اأحدثه من انقالب يف املمار�سات ال�سيا�سية الإ�سالمية، 
خام�ص  عليه  واأطلق  الرا�سدين  اخللفاء  عهد  على  الأولى  �سريتها  فاأعادها 
اخللفاء الرا�سدين باإجماع العامة واخلا�سة، وذلك اأمر مل ياأخذ ن�سيبه بعد 
من البحث والدرا�سة العلمية املن�سفة. كيف ا�ستطاع هذا اخلليفة العادل اأن 
يعيد اإحياء نظام احلكم الرا�سد يف هذه املدة الوجيزة بعد توقف دام اأكرث 
من ن�سف قرن من الزمان؟ لقد ح�سن خالفته ونظام حكمه بالعدل، وبداأ 

بنف�سه فكان اأ�سوة ح�سنة، عدل فعدلت رعيته، ولو رتع لرتعت هذه الرعية.

عرفت  قد  املختلفة،  اأطوارها  يف  الإ�سالمية،  اخلالفة  اأي��ام  كانت  واإذا 
يف  تنقطع  ثم  تظهر  معينة  عهود  يف  وعادلة  م�ستقيمة  �سيا�سية  ممار�سات 
�لذي حافظ  �لد�ئري غري �خلطي،  �ل�صكل  تاأخذ  �لتي  �لد�فعية  �أمناط من 
على ا�ستمرار الدولة الإ�سالمية ون�سوئها وارتقائها من رحم حالت تدهورها 
وفنائها .. اإذا كان ذلك كذلك، فاإّن الإن�ساف يقت�سي اأن ن�سري اإلى اجلوانب 
هي  لأنها  وارتقائها؛  ن�سوئها  اأط��وار  يف  الدولة  هذه  �سهدتها  التي  ال�سلبية 
مدى  اأي  اإلى  تبني  التي  املخالفة  ب�سهادتها  واملوعظة  العربة  تقدم  بدورها 
اأثرت املمار�سات ال�سيا�سية غري املن�سفة وغري احلكيمة بال�سلب على دولة 
والتي  املن�سفة  غري  املمار�سات  هذه  �سدارة  يف  ياأتي  الإ�سالمية،  اخلالفة 
تتنافى مع عدالة الإ�سالم، والتي اأ�ساعت اإحدى القيم اجلماعية العليا يف 
نظام القيم ال�سيا�سية الإ�سالمية، واأعني بها توريث احلكم، وما �ساحب ذلك 
اأهله  اإلى غري  الأمر  واإ�سناد  الأ�سر احلاكمة  داخل  و�سراعات  نزاعات  من 

وتدخل اأهل احلاكم وحا�سيته وخدمه وحرميه باأنف�سهم يف �سئون احلكم.
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اأيام  وان��ح�����س��اره يف  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سيا�سية  ال��ق��ي��م  ن��ظ��ام  غ��ي��اب  ث��ان��ًي��ا: 

ال�ستعمار الغربي

ال�سيا�سية  القيم  نظام  اأنَّ  بيد   ،1924 عام  الإ�سالمية  اخلالفة  انتهت 
الإ�سالمية، مبا فيها العدالة، قد غاب يف احلوا�سر الإ�سالمية حتى قبيل اأن 
تظهر اأعرا�ص العلل على "الرجل املري�ص" الذي عملت القوى ال�ستعمارية 
الأوروبية على اإ�سعافه وتفتيت دولته وتق�سيمها فيما بينها، وظهر التناف�ص 
ع�سر  التا�سع  القرنني  يف  والإ���س��الم��ي  العربي  العاملني  على  ال�ستعماري 

والع�سرين.

وعرفت هذه الدول اأياًما �سوداء من الحتالل وال�ستعباد واحتكار ثرواتها 
�ستار  حتت  فاحًتا  جاءها  ال��ذي  الأبي�ص،  الرجل  قبل  من  خرياتها  ونهب 
التي  الدول  هذه  اإلى  والتحديث  احل�سارة  نقل  الأبي�ص" يف  الرجل  "عبء 
حقق  وما  العثمانية،  الدولة  اأيام  والتدهور  واجلمود  التخلف  ويالت  عانت 
الرجل الأبي�ص هذا ال�سعار قط �سواء اأيام احتالله الع�سكري لهذه الدول اأم 
ال�سيا�سية  اأ�سباح نظمه  الوهمي بعدما ر�سخ فيها  ا�ستقاللها  حينما منحها 
عن  للغرب  والتبعية  لال�ستعمار  امل�ستمرة  قابليتها  وفر�ص  والقت�سادية، 
طريق تكوين القواعد الفكرية والنظم التحتية التي تعمق هذه التبعية وتلك 

القابلية امل�ستمرة لال�ستعمار.

عانت  اأن  لال�ستعمار،  امل�ستمرة  والقابلية  ال�ستعمار،  هذا  عن  جنم  وقد 
الدول وال�سعوب العربية والإ�سالمية من تناق�سات و�سراعات عديدة، ما بني 
العروبة والإ�سالم من جانب، والدولة والدين من جانب اآخر، وال�سرتاكية 
رابع،  جانب  من  والإ�سالم  والدميقراطية  ثالث،  جانب  من  والراأ�سمالية 
والتطرف والإرهاب وحقوق ال�سعوب يف تقرير م�سريها ومكافحة ال�ستعمار 
من جانب خام�ص، عالوة على �سراعات املذاهب والطوائف والإثنيات التي 

تغذي الفرقة والت�سرذم والحتماء بالآخر من جانب �ساد�ص.
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منها،  لبد  التي  العوملة  دع��اوي  يف  لال�ستعمار  القابلية  موجة  وت�ستمر 
و���س��راع احل�����س��ارات ب��ني ال��غ��رب والإ���س��الم وح��ق��وق الإن�����س��ان ومكافحة 
الإرهاب والتطرف فتدخل القابلية لال�ستعمار اإلى اأن�سجة اجل�سد العربي 

الإ�سالمي واأجهزته احليوية، لي�ساب باخللل وال�سطراب والق�سور.

ال�ساحلة  الرا�سدين  عهد  من  امل�ستقاة  العدالة  واأنظمة  قواعد  ثالًثا: 

للممار�سات ال�سيا�سية املعا�سرة.

اخلالفة  عهد  يف  ممار�ستها  وتقاليد  الإ�سالمية  العدالة  تطبيقات  تقدم 
املعا�سرة،  ال�سيا�سية  للممار�سات  ال�ساحلة  القواعد  من  حزمة  الرا�سدة 
ت�سهم يف جمموعها يف �سياغة برنامج عمل �سيا�سي يحقق احلكم الر�سيد 

الناجح يف احلياة ال�سيا�سية املعا�سرة.

على  والأ�سول  التقاليد  هذه  ت�سنيف  ميكن  تفا�سيل،  يف  الدخول  ودون 
النحو الآتي:

)اأ( على م�ستوى الختيار للمنا�سب القيادية والعامة وممار�سة ال�سلطة:

تربز جمموعة من الأ�سول والقواعد على هذا ال�سعيد، من اأهمها:

حظر التوريث يف الوليات العامة وبخا�سة من�سب رئي�ص الدولة. - 

واإبعاد  عليها،  التهافت  وعدم  ال�سلطة  يف  والزهد  املنا�سب  عن  الرتفع  - 
العنا�سر التي تطلبها وتتهافت عليها.

�الحتياط يف تولية �الأ�صلح للواليات �لعامة دومنا متييز �أو تقييد، و�العتماد  - 
على معيار الكفاية والقدرة ل الولء والتبعية يف الختيار لهذه املنا�سب.

ت�سريُف  ول  �سرف  ل  وابتالء  وتكليف،  وم�سئولية  حمنة  العامة  الولية  - 
وا�ستعالء.
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وا�سطة  �سبهة  دون  العامة  للمنا�سب  الرت�سيح  يف  التزكية  جواز  - 
حم�سوبية. اأو 

ال�سلطة  ميار�ص  ملن  العامة  احلياة  عن  اخلا�سة  احلياة  ف�سل  عدم  - 
اأن يكون م�سئوًل وراعًيا يف حياته  للولية العامة، فمن ل ي�سلح  وير�سح 

اخلا�سة ل ي�سلح من باب اأولى اأن يتولى املنا�سب العامة.

ال�ستعانة باأهل ال�سورى اخلا�سة والعامة، والثقة يف اأهل احلل والعقد من  - 
اأبناء الأمة.

�سنع  يف  التاأثري  اأو  ال�سلطة  ممار�سة  يف  واحلا�سية  الأه��ل  تدخل  عدم  - 
القرارات.

التطابق بني اأفعال احلاكم واأقواله، فهو قدوة واأ�سوة ح�سنة لرعيته، اإن  - 
�سلح �سلحت هذه الرعية.

عدم تدخل اجلي�ص يف ال�سيا�سة و�سئون احلكم. - 
عدم تدخل احلاكم يف �سئون الق�ساء. - 

الرقابة الالحقة وال�سابقة على اأعمال العمال على الوليات وحما�سبتهم،  - 
وتعدد و�سائل هذه الرقابة مبا يف ذلك الأخذ بنظام املواطن الرقيب.

من  خوف  دون  بالذات  والع��ت��داد  القيادات  بني  التعامل  يف  الندية  - 
والثقة  الح��رتام  على  احلفاظ  مع  ال�سلطة،  عن  وع��زل  طرد  اأو  اإق��ال��ة 
اأن هذه العنا�سر القيادية �سركاء للحاكم يف  املتبادلة فيما بينها، ذلك 

امل�سئولية ولي�سوا موظفني يف ديوان هذا احلاكم.
اإطالق  على  والعمل  بعينها،  العامة يف جمموعات  املنا�سب  عدم ح�سر  - 
الطاقات اخلالقة وبناء القدرات وتاأهيل القيادات دون خوف من مناف�سة 

اأو مزاحمة.
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)ب( على م�ستوى بناء الأمة الفاعلة املكافحة:

تظهر يف هذه امل�سمار طائفة من الأ�س�ص والقواعد منها:

الت�سليم ب�سرورة قيام الدولة وال�سلطة احلاكمة وعدم ترك الأمر فو�سى  - 
دون قيادة؛ فاإقامة الإمامة )الولية العامة( فر�ص كفاية وواجب �سرعي 

على الأمة.
اللتزام بالر�سالة والدور احل�ساري لالأمة الإ�سالمية حيث ن�سر الدعوة  - 
دون اإكراه واإقامة العدل، وعدم ازدواج املعايري يف التعامل ال�سيا�سي على 

امل�ستويني الداخلي واخلارجي.
مبا  الأم��ة  ل�سئون  الدقيق  والتنظيم  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  التخطيط  - 
يتواكب مع التطورات وامل�ستجدات ومبا يخدم م�سالح الأمة، ومن اأمثلة 
الدواوين،  احل�سبة،  املظامل،  ولية  الق�ساء،  دار  املال،  بيت  اإن�ساء  ذلك 
تنظيم خراج اأر�ص ال�سواد بالعراق وم�سر بعد فتحها، والرقابة على اأداء 

الولة.
البع�ص،  وبع�سها  الرعية  بني  فيما  الفعلية  املو�سوعية  امل�ساواة  حتقيق  - 

وفيما بينها وبني الراعي وعماله على الوليات.
تقلي�ص �سور التفاوت والتمييز بني الأفراد على اأ�س�ص طبقية اأو عن�سرية،  - 

فالتقوى والعمل ال�سالح هو معيار التفا�سل بني اأفراد الرعية.
الجتماعي  الن�سيج  من  جزًءا  لتكون  امل�سلم  املجتمع  يف  الأقليات  اإدماج  - 

املتجان�ص واملتما�سك لهذا املجتمع.

)ج( على م�ستوى التعامل مع املال العام:

تر�سخت عدة اأ�سول وقواعد على هذا امل�ستوى، من اأهمها:

ف�سل املال العام عن املال اخلا�ص، ملنع ت�سارب وازدواج امل�سالح للفئات  - 
احلاكمة وهي يف ال�سلطة.
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عدم ان�سغال الراعي واأهله با�ستغالل املال العام والرتبح. - 
العامة  الأم��وال  توزيع  يف  وبطانته  واأهله  لنف�سه  الراعي  اإيثار  عدم  - 

عليهم اأو الإغداق عليهم منها، اأو تقدمي الت�سهيالت لهم يف العطاء.
الرفق وعدم حتميل املواطنني ما ل يطيقون يف جمع الزكاة وال�سرائب  - 
العامة، واإعفاوؤهم من هذه ال�سرائب اأو تخفي�سها والتي�سري عليهم حني 

اإع�سارهم.
)د (  على م�ستوى تنظيم العالقة بني احلاكم واملحكوم وم�ساركة املواطنني 

يف ال�ساأن العام:

وقواعدها،  املمار�سة  تقاليد  من  جمموعة  ال�سعيد  هذا  على  ا�ستقرت 
منها:

وتر�سيخها  الرعية  جتاه  والقادة  الأمراء  قبل  من  املفتوح  الباب  �سيا�سة  - 
قوًل وفعاًل، وعدم اتخاذ حجاب يف�سلون بني الراعي والرعية.

�حلكم،  ل�صرعية  وحمك  ك�صرط  �حلاكم  عن  و�لر�صا  �لعدل  ��صتمر�ر  - 
وما ي�ساحب ذلك من اطمئنان الرعية وعدم خوفها وثقتها يف احلكام، 
باأنف�سهم عن هذا العدل والر�سا، وما يحققه ذلك من  وحتري احلكام 
الأمة  يف  العام  للراأي  الفاعل  والتاأثري  �سلبيتها  وعدم  اجلماهري  فاعلية 

امل�سلمة.
باإيجابية  وامل�ساركة  ومواجهته  للحاكم  الت�سدي  على  الرعية  ت�سجيع  - 
الإيجابية كواجب  وتن�سئتهم على هذه  املواطنني  وتهيئة  العام  ال�ساأن  يف 

�سرعي.
اأو ال�سخرية منهم  اإنزال النا�ص منازلهم وتقديرهم وعدم ال�ستهزاء  - 
مبا يف ذلك من يعار�سون النظام احلاكم وعدم معاقبتهم على اأقوالهم 

اأو نق�سانهم حقوقهم جراء اإعالن هذه املعار�سة.
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تو�سيل  و�سمان  وحمايتها  وكفالتها  املجتمع  يف  ال�سعيفة  الفئات  رعاية  - 
احلقوق اإليها.

اعتدال احلاكم وعدم اإ�سرافه وتوا�سعه باعتباره قدوة واأ�سوة ح�سنة يف  - 
التعامل مع رعيته، واعرتافه بخطئه اأمام الرعية والعتذار عن ذلك دون 

خوف اأو تردد اأو �سعور بالنق�ص.
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خامتة

العدالة امل�ستدامة والإ�سالح ال�سامل

اإنَّ العدالة لي�ست ظرفية ول وقتية، بل هي م�ستدامة، كقيمة ونظام؛ هكذا 
عرفتها تقاليد املمار�سة ال�سيا�سية الإ�سالمية على عهد اخللفاء الرا�سدين، 
التوحيد،  قيم:  �ساأن ثالثية  ترفع من  التي  الإ�سالم  لتعاليم  تطبيًقا �سادًقا 
وال�سورى، والعدالة، وت�سمو بها قيًما خالدة ل ينعت اأي نظام �سيا�سي باأنه 
َع هذه القيَم مو�سعها ال�سحيح، وطبقها التطبيق ال�سليم،  اإ�سالمي اإل اإذا َو�سَ
فهي املحك واملعيار ال�سائب الذي يحكم على ماهية وهوية النظام ال�سيا�سي 
الإ�سالمي يف اأي زمان واأي مكان بغ�ص النظر عما يتخذه هذا النظام من 
اأ�سكال و�سور؛ حيث ترتفع العدالة الإ�سالمية- يف �سالتها الوثقى )بالتوحيد 
�سبحانه  اهلل  اأن��زل  مبا  احلكم  حد  لتبلغ  مداراتها  وتت�سع   – وال�سورى( 
وتعالى. وقد ظهر بجالء من خالل متابعة ممار�سات العدالة – على اأوجهها 
على  اخللفاء  ه��وؤلء  حر�ص  مدى  الرا�سدين،  اخللفاء  عهد  يف  املتعددة– 
احلكم مبقت�سى قواعد العدل والإن�ساف، دومنا متييز بني حاكم وحمكوم، 
بحقوقهم  للمطالبة  وتاأهيلهم  املحكومني  تهيئة  اإلى  هوؤلء اخللفاء  بل عمد 
قبل الوفاء بواجباتهم، لتقدم هذه التجربة الرائدة منوذًجا قيا�سًيا يحتذى 
والواجبات على م�ستوى  البديع واخلالق فيما بني احلقوق  التوازن  بناء  يف 
الراعي والرعية �سواء ب�سواء؛ فالراعي هو خادم القوم، ولأنه خادمهم فهو 

�سيدهم بال منازع.

الرا�سد  العهد  يف  العدالة  ملمار�سات  املتواترة  التقاليد  هذه  حفظت  وقد 
للمجتمع الإ�سالمي يف دولة املدينة املنورة ما نعم به هذا املجتمع من متا�سك 
وا�ستقرار واأمن حقيقي: على كافة امل�ستويات التي تعد اأحد النوامي�ص التي 
تقنن العمل ال�سيا�سي بوجه عام، "حكمت فعدلت فاأمنت فنمت يا عمر" .. 
اأجل، لقد نام اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب بال حرا�سات م�سددة؛ لأنه 
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وحده هو احلقيقة اخلالدة  وليبقى ذلك  النا�ص،  بني  بالعدل  دولته  ن  ح�سَّ
على مر الع�سور ملن اأراد اأن يعي من ولة الأمور على اأي م�ستوى وبخا�سة 
�سلحت  اإن  احل�سنة  والأ�سوة  القدوة  هي  التي  العامة،  الولية  م�ستوى  على 
يف  اإل  من�سود  �سالح  من  اجل�سد  لهذا  فما  ف�سدت  واإن  كله،  اجل�سد  �سلح 
والنمو  البقاء  على  تعينه  ول  توازنه،  اجل�سد  لهذا  حتفظ  ل  �سيقة  ح��دود 

وال�ستمرار.

ياأتي فيكمل ما تقدم اأنَّ هذا العدل النموذجي – الذي حتقق يف احلا�سرة 
 – الرا�سدين  عهد  على  املنورة  املدينة  بدولة  الإ�سالمية  للخالفة  الأول��ى 
التي امتدت داخل دولة  الوا�سعة  اإجناز الفتوحات الإ�سالمية  قد �ساهم يف 
الفر�ص ودولة الروم، اللتني انهارتا على اأنقا�ص حالة الظلم العامة التي حلت 
بهما، يف مقابل اإ�سعاعات عدل الإ�سالم التي اأ�ساءت اأرا�سيهما، ودخلت يف 
اأبنائهما، الذين ان�سرحت �سدورهم لعدل الإ�سالم وحالوة التوحيد  اأفئدة 

و�سماحة دين الفطرة.

لقد ا�ستقر الأمر يف دولة املدينة بيد من يب�سره من اخللفاء العدول من 
توؤول  اأن  واأ�سوب  اأ�سلح  وما  كالنجوم،  هم  الذين   [ اهلل  ر�سول  �سحابة 
اأمورنا ملن يب�سرها، ل ملن ميلكها، على كل امل�ستويات ال�سيا�سية والإدارية، 
اإذا  الإ�سالمية  الروؤية  الذي هو فر�ص كفاية يف  العام  ال�سيا�سي  العمل  ويف 
قام به البع�ص على وجهه القومي �سقط عن الآخرين، واإذا مل يقوموا به اأثموا 

جميًعا.

وانطالًقا مما ذكر، وملا كان اخللفاء الرا�سدون يف بناء نظامهم ال�سيا�سي 
التقاليد  من  اأر���س��وا  قد  وال��ع��دل،  وال�سورى  التوحيد  ثالثية:  على  القائم 
والأ�سول التي ت�سلح لالقتداء والتاأ�سي بها يف احلياة ال�سيا�سية املعا�سرة، 
ال�سيا�سية  النظم  اإليه  ونتغنى به مما تو�سلت  ن�سيد  والتي �سبقت بكثري ما 
ومقت�سيات  ال�سرعي  الواجب  فاإّن  املعا�سر،  العامل  العريقة يف  والد�ستورية 
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وبعث  اإحياء  اإل��ى  الدعوة  اإل��ى  جميعها  تف�سي  اإمن��ا  املعي�ص  والواقع  احل��ال 
�سوب  فالجتاه  الرا�سدين؛  عهد  يف  اأر�سيت  التي  والأ�سول  التقاليد  هذه 
الإ�سالمية  احل�سارية  وهويتنا  اأ�سولنا  من  النابع  القيا�سي  النموذج  هذا 
والتوغل فيه وتوظيفه يف و�سع برنامج عمل �سيا�سي هادف ي�سهم يف تفعيل 
يف  وانت�سرت  تكاثرت  التي  والقت�سادي  ال�سيا�سي  الإ�سالح  دعوات  ودعم 
هذه  يف  كبرية  ثقة  يولد  ما  وهو  املعا�سرة،  والإ�سالمية  العربية  املجتمعات 
مل�ساندة  ا  ويقدم زخًما جماهريًيا عري�سً ناحية،  الإ�سالحية من  املحاولت 
ناحية  من  لها  وا�سعة  �سرعية  ي�سفي  كما  ثانية،  ناحية  من  املحاولت  هذه 
وامل�سالح  العام  ال�سالح  خدمة  يف  ي�سب  احلال  بطبيعة  ذلك  وكل  ثالثة، 
يف  �سامل  حقيقي  باإ�سالح  يتعلقون  الذين  الوطن  واأبناء  لالأوطان  العليا 
ويحقق  واملر�ص،  والفقر  اجلهل  مثلث  من  ينت�سلهم  اأوطانهم  مفا�سل 
واأبنائه  الوطن  رب��وع  كل  على  خرياتها  تتوزع  التي  امل�ستدامة  التنمية 
كافة بال متييز ول جور ول اختالل يف امليزان، ولن تتحقق هذه الإ�سالحات 
املن�سودة الع�سية ول تلك التنمية امل�ستدامة الق�سية اإل برفع ميزان العدالة 
املحكومني،  قبل  احلكام  وفئاته:  املجتمع  �سرائح  كل  تظلل  التي  امل�ستدامة 

والأغنياء قبل الفقراء، والأقوياء قبل ال�سعفاء.

ومما هو جدير بالذكر يف هذا امل�سمار، اأن هذه الدعوة اإلى بعث واإحياء 
تقاليد ممار�سة العدالة الإ�سالمية واأ�سولها امل�ستقرة على عهد الرا�سدين، 
اإليه من واقع معي�ص  اإلى املا�سي والهروب  اأو الرجوع  ل تعني قط النغالق 
غري موؤات؛ اإذ اإّن ذلك ل مينعّن البتة من ال�ستفادة مما تقدمه احل�سارة 
الأ�سعدة  خمتلف  على  ونافعة  متطورة  واإج����راءات  نظم  م��ن  املعا�سرة 
ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية والتقنية دون اأن يوؤدي ذلك اإلى اخرتاق 
هويتنا احل�سارية ومراعاة اأ�سول ال�سريعة الإ�سالمية التي هي �ساحلة لكل 
كل  بها" يف  اأولى  فهو  وجدها  اأينما  املوؤمن  �سالة  "واحلكمة  ومكان،  زمان 

وقت وحني.
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فهر�س م�سادر ومراجع الدرا�سة

اأوًل: امل�سادر العربية

1- القراآن الكرمي وتف�سريه

، حتقيق:  القراآن" - "اأحكام  العربي، )اأبو بكر حممد بن عبد اهلل(،  ابن 
و�سركاه،  احللبي  البابي  عي�سى  مطبعة  القاهرة:  البجاوي،  حممد  علي 

الطبعة الثالثة، 1972م.
اإ�سماعيل(،  الفدا  اأبو  الدين  عماد  احلافظ  اجلليل  )الإم��ام  كثري،  ابن  - 
العربية  الكتب  اإحياء  دار  مطبعة  القاهرة:  العظيم"،  القراآن  "تف�سري 

)عي�سى البابي احللبي و�سركاه(، بدون تاريخ.
)تف�سري  اجلاوي، )ال�سيخ حممد نووي(، "مراح لبيد لك�سف معنى قراآن"  -
النووي( وبهام�سه "الوجيز يف تف�سري القراآن العزيز" لالإمام اأبي احل�سن 
العربية  الكتب  اإحياء  دار  مطبعة  القاهرة:  ال��واح��دي،  اأحمد  بن  علي 

)عي�سى البابي احللبي و�سركاه(، بدون تاريخ.
 ، اجل�سا�ص، )الإمام اأبو بكر اأحمد بن علي الرازي(، "اأحكام القراآن" -

بريوت: دار الكتاب العربي، بدون تاريخ.
القراآن  لأحكام  اجلامع  - " الأن�ساري(،  حممد  اهلل  عبد  )اأبو  القرطبي، 

الكرمي"، القاهرة: دار الفكر العربي، 1986م.
روح املعاين  الألو�سي، )العالمة اأبو الف�سل �سهاب الدين ال�سيد حممود(، " -

يف تف�سري القراآن العظيم وال�سبع املثاين"، بريوت: دار الفكر، 1978م.
 ، الن�سفي" - "تف�سري  اأحمد بن حممود(،  بن  بكر عبد اهلل  )اأبو  الن�سفي، 
احللبي  البابي  )عي�سى  العربية  الكتب  اإح��ي��اء  دار  مطبعة  ال��ق��اه��رة: 

و�سركاه(، بدون تاريخ.
الرحمن  عبد  الدين  وج��الل  املحلي،  اأحمد  بن  حممد  الدين  جالل  - 
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بن اأبي بكر ال�سيوطي، )الإمامان اجلليالن(، "تف�سري القراآن العظيم"، 
احللبي  البابي  )عي�سى  العربية  الكتب  اإح��ي��اء  دار  مطبعة  القاهرة:: 

و�سركاه(، بدون تاريخ.
، بريوت: دار ال�سروق، الطبعة ال�سرعية  �سيد قطب، "يف ظالل القراآن" -

العا�سرة، 1982م.
العظيم  القراآن  تف�سري  - " ال�سيخ(،  الإمام  الإمام حممد عبده، )الأ�ستاذ 
امل�سمى تف�سري املنار"، تاأليف: ال�سيد حممد ر�سيد ر�سا، القاهرة: الهيئة 

امل�سرية العامة للكتاب، 1972م.
ال�سعب،  دار  مطابع  القاهرة:  املف�سر،  امل�سحف  وج��دي،  فريد  حممد  - 

1977م.
2- احلديث ال�سريف

عار�سة  - " اهلل(،  عبد  بن  بكر حممد  اأبو  احلافظ  )الإم��ام  العربي،  ابن 
الأحوذي ب�سرح �سحيح الرتمذي"، بريوت: مكتبة املعارف، بدون تاريخ.

، بريوت: دار  ابن حجر الع�سقالين، "فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري" -
الفكر للطباعة، 1983م.

�سنن ابن  ابن ماجه، )احلافظ اأبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني(، " -
ماجه"، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقى، القاهرة: عي�سى البابي احللبي 

و�سركاه، 1972م.
ال�سج�ستاين(،  الأ�سعث  بن  �سليمان  احلافظ  )الإم��ام  الأزدي،  داود  اأبو  - 
دار  حم�ص:  الدعا�ص،  عبيد  عزت  وتعليق:  اإع��داد  داود"،  اأبي  "�سنن 

احلديث للن�سر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1969، 1974م.
، القاهرة: دار  اأحمد بن حنبل، )الإمام(، "م�سند الإمام اأحمد بن حنبل" -

الفكر العربي، 1986م.
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العمري(،  بن عبد اهلل اخلطيب  الدين حممد  )الإم��ام ويل  التربيزي،  - 
من�سورات  دم�سق:  الألباين،  نا�سر  حممد  حتقيق:  امل�سابيح"،  "م�سكاة 

املكتب الإ�سالمي، 1961م.
البخاري، )الإمام اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل بن املغرية بن بردزيه  - 
والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  ا�ستانبول:  البخاري"،  "�سحيح  اجلعفي(، 

والتوزيع، 1981م
اجلوهر  وبهام�سه   ، الكربى" - "ال�سنن  احل�سني(،  بن  )اأحمد  البيهقي، 
دائرة  مطبعة  اآب��اد:  حيدر  الرتكمان،  لبن  البيهقي  على  الرد  يف  النقي 

املعارف العثمانية، الطبعة الأولى، 1354ه�
ال�سوكاين، )ال�سيخ الإمام املجتهد العالمة قا�سي القطر اليماين حممد  - 
بن علي بن حممد(، "نيل الأوطار من اأحاديث �سيد الأخيار �سرح منتقى 

الأخبار"،  بريوت: دار اجليل، 1973م.
�سحيفة همام بن منبه عن اأبي هريرة  رفعت فوزي عبد املطلب، حتقيق " -

ر�سي اهلل عنه"، القاهرة: مطبعة املدين، الطبعة الأولى، 1985م.
املوطاأ  برجال  املبطاأ  اإ�سعاف  ويليه  املوطاأ  - " )الإم��ام(،  اأن�ص،  بن  مالك 

جلالل الدين ال�سيوطي"، بريوت: دار الفكر العربي، 1985م.
م�سلم بن احلجاج، )الإمام اأبو احل�سن  بن م�سلم الق�سريي الني�سابوري،  - 

تاريخ. بدون  اجلديدة،  الآفاق  دار  بريوت:  ال�سحيح"،  "اجلامع 
3- املعاجم واملو�سوعات

، القاهرة: مطبعة م�سر،  اإبراهيم م�سطفى واآخرون، "املعجم الو�سيط" -
1961م.

، بريوت: دار �سادر، بدون تاريخ. ابن منظور امل�سري، "ل�سان العرب" -
 ، واآخرون" - الكبري  علي  اهلل  عبد  حتقيق:  العرب"،  "ل�سان  منظور،  ابن 

القاهرة: الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، 1976.
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 ، الرازي، )الإمام حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر(، "خمتار ال�سحاح" -
القاهرة: الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، 1976م.

احل�سيني  مرت�سى  حممد  ال�سيد  الفي�ص  اأبي  الدين  )حمب  الزبيدي،  - 
الوا�سطي(، "�سرح القامو�ص امل�سمي تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص"، 

القاهرة: املطبعة اخلريية، الطبعة الأولى، 1306 ه�.
اأب��ادي(،  الفريوز  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  )ال�سيخ  ال�سريازي،  - 
املطبعة  القاهرة:  اللغة"،  يف  الو�سيط  والقامو�ص  املحيط  "القامو�ص 

احل�سينية، الطبعة الثانية، 1344ه�.
امل�سباح املنري يف غريب  الفيومي، )اأحمد بن حممد بن علي املقري(، " -
ال�سرح الكبري للرافعي"، حتقيق: د. عبد العظيم ال�سناوي، القاهرة: دار 

املعارف، 1977م.
املعجم املفهر�ص لألفاظ احلديث النبوي عن الكتب ال�ستة  اأ.ي. ون�سنك، " -
وعن م�سند الدارمي وموطاأ مالك وم�سند اأحمد بن حنبل"، ليدن: مكتبة 

بريل، 1936م.
الأعالم: قامو�ص تراجم لأ�سهر الرجال والن�ساء  - " الزركلي،  الدين  خري 
للماليني،  العلم  دار  ب��ريوت:  وامل�ست�سرقني"،  وامل�ستعربني  العرب  من 

الطبعة ال�سابعة، 1986م.
 ، وال�سوارد" - العربية  ف�سح  املوارد يف  "اأقرب  ال�سرتوين،  اخلوري  �سعيد 

بريوت: مطبعة مر�سلي الي�سوعية، 1889م.
، بريوت: دار ومكتبة الهالل،  البحرين" - "جممع  الدين الطريحي،  فخر 

الطبعة الأولى، 1985م.
ال�سرق،  دار  بريوت:   ، والعلوم" - والأدب  اللغة  يف  "املنجد  معلوف،  لوي�ص 

الطبعة التا�سعة والع�سرون، 1986م.
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 ، الكرمي" - القراآن  لألفاظ  املفهر�ص  "املعجم  الباقي،  عبد  ف��وؤاد  حممد 
القاهرة: ا�ستانبول: دار الدعوة، بدون تاريخ.

، بريوت: دار الفكر،  حممد فريد وجدي، "دائرة معارف القرن الع�سرين" -
الطبعة الأولى، 1979م.

4- كتب ال�سرية والتاريخ الإ�سالمي

عبد  د.  حتقيق:   ، الفريد" - "العقد  حممد(،  بن  )اأحمد  رب��ه،  عبد  ابن 
العلمية،  الكتب  دار  لبنان:  قميحة،  حممد  مفيد  د.  الرتحيني،  املجيد 

الطبعة الأولى، 1983م.
، لبنان: دار الكتاب العربي، بدون  ابن قتيبة الدينوري، "عيون الأخبار" -

تاريخ.
، بريوت: مكتبة املعارف، بدون تاريخ. ابن كثري، "البداية والنهاية" -

، حققها و�سبطها و�سرحها وو�سع فهار�سها:  ابن ه�سام، "ال�سرية النبوية" -
د. م�سطفى ال�سقا واآخرون، بريوت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.

للطباعة  الدين  موؤ�س�سة عز  ، بريوت:  "الأغاين" - الأ�سفهاين،  الفرج  اأبو 
والن�سر، بدون تاريخ.

دار  بريوت:   ، الأ�سفياء" - وطبقات  الأولياء  "حلية  الأ�سفهاين،  نعيم  اأبو 
الكتب العلمية، بدون تاريخ.

الطبعة  العربي،  الكتاب  دار  ب��ريوت:   ، الإ�سالم" - "�سحى  اأم��ني،  اأحمد 
العا�سرة، بدون تاريخ.

، القاهرة: مطبعة العتماد، الطبعة الثانية،  اأحمد اأمني، "فجر الإ�سالم" -
يناير 1933م.

، حتقيق: حممود اإبراهيم زايد، القاهرة:  البخاري، " التاريخ ال�سغري" -
مكتبة دار الرتاث، الطبعة الأولى، 1977م.
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وو�سع  ن�سره   ، البلدان" - "فتوح  جابر(  بن  يحيى  بن  )اأحمد  البالذري، 
النه�سة  مكتبة  القاهرة:  املنجد،  الدين  �سالح  د.  وفهار�سه:  مالحقه 

امل�سرية، بدون تاريخ.
، حتقيق: د. حممد حميد اهلل، القاهرة:  البالذري، "اأن�ساب الأ�سراف" -

دار املعارف، 1959.
، القاهرة:  الطربي، )اأبو جعفر حممد بن جرير(، "تاريخ الر�سل وامللوك" -

دار املعارف، الطبعة الرابعة، 1979م، بريوت: دار �سادر، بدون تاريخ.
مروج الذهب ومعادن  امل�سعودي، )اأبو احل�سن علي بن احل�سني بن علي(، " -

اجلوهر"، بريوت: دار الكتاب اللبناين، الطبعة الأولى، 1982م.
الكرم حممد بن  اأبي  اأبو احل�سن علي بن  الأثري اجلزري، )الإم��ام  ابن  - 
دار  ب��ريوت:  التاريخ"،  يف  "الكامل  ال�سيباين(،  الكرمي  عبد  بن  حممد 

الكتاب العربي، الطبعة الرابعة، 1983م.
ابن اجلوزي، )الإمام جمال الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن حممد(،  - 
"التب�سرة"، حتقيق: د. م�سطفى عبد الواحد، القاهرة: مكتبة احللبي، 

الطبعة الأولى، 1970م.
 ، الزاهد" - اخلليفة  العزيز  عبد  بن  عمر  ومناقب  "�سرية  اجل��وزي،  ابن 
حتقيق: د. ال�سيد اجلميلي، بريوت: دار ومكتبة الهالل، الطبعة الأولى، 

1985م.
دار  حلب:  فاخوري،  حممود  حتقيق:   ، ال�سفوة" - "�سفوة  اجل��وزي،  ابن 

الوعي، الطبعة الأولى، 1969م.
بعد  ال�سحابة  مواقف  حتقيق  يف  القوا�سم  من  العوا�سم  - " العربي،  ابن 
وفاة النبي �سلي اهلل عليه و�سلم"، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، بريوت: 

املكتبة العلمية، 1983م.
�سذرات الذهب يف اأخبار  ابن العماد احلنبلي، )اأبو الفالح عبد احلي(، " -
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من ذهب"، بريوت: دار الآفاق اجلديدة، بدون تاريخ.
الإ�سابة يف متييز ال�سحابة  - " الع�سقالين(،  ابن حجر، )اأحمد بن علي 
بن  اهلل  عبد  بن  ليو�سف  الأ�سحاب  معرفة  يف  ال�ستيعاب  كتاب  وبذيله 
حممد عبد الرب"، حتقيق: د. طه حممد الزيني، القاهرة: مكتبة الكليات 

الأزهرية، الطبعة الأولى، 1977م.
وفيات الأعيان  ابن خلكان، )�سم�ص الدين اأحمد بن حممد بن اأبي بكر(، " -
واأنباء اأبناء الزمان"، حتقيق: حممد حمى الدين عبد احلميد، القاهرة: 

مكتبة النه�سة العربية، الطبعة الثانية، 1964م.
الواقدي(،  كاتب  منيع  بن  �سعد  بن  حممد  اهلل  عبد  )اأب��و  �سعد،  اب��ن  - 
التحقيقات  ترجمة  واآخرون،  جنر  �سرب  حتقيق:  الكربى"،  "الطبقات 
وال�سروح: د. عوين عبد الروؤوف، القاهرة: دار التحرير للن�سر والطباعة، 

1968م.
فتوح ال�سام وبهام�سه حتفة  - " الواقدي، )اأبو عبد اهلل حممد بن عمر(، 
املكتبة  ب��ريوت:  وال�سالطني"،  ال��ولة  من  م�سر  ويل  فيمن  الناظرين 

ال�سعبية، بدون تاريخ.
والثقايف  والديني  ال�سيا�سي  الإ���س��الم  تاريخ  - " ح�سن،  اإبراهيم  ح�سن 

والجتماعي"، بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، بدون تاريخ.
، بريوت: دار  حمب الدين الطربي، "الريا�ص الن�سرة يف مناقب الع�سرة" -

الكتب العلمية، بدون تاريخ.
جمموعة الوثائق ال�سيا�سية للعهد النبوي واخلالفة  - " حممد حميد اهلل، 

الرا�سدة"، بريوت: دار النفائ�ص، الطبعة الرابعة، 1983م.
�سبل الهدى والر�ساد يف �سرية  حممد بن يو�سف ال�ساحلي، )الإمام(، " -
املجل�ص  القاهرة:  حلمي،  احلق  عبد  العزيز  عبد  حتقيق  العباد"،  خري 

الأعلى لل�سئون الإ�سالمية – جلنة اإحياء الرتاث الإ�سالمي، 1975م.
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، بريوت: دار املعرفة، بدون  حممد يو�سف الكاندهلوي، "حياة ال�سحابة" -
تاريخ.

5- كتب الفقه وال�سيا�سة ال�سرعية

يف  املالك  �سلوك  - " حممد(،  بن  اأحمد  الدين  )�سهاب  الربيع،  اأب��ي  ابن 
تدبري املمالك"، درا�سة وحتقيق وتعليق وترجمة: د. حامد عبد اهلل ربيع، 

القاهرة: مطابع دار ال�سعب، 1980م.
تدبري  ال�سلوك يف  حترير  - "  ،) الف�سل حممد  اأبو  )الكاتب  الأع��رج،  ابن 
�سباب  موؤ�س�سة  الإ�سكندرية:  املنعم،  عبد  ف��وؤاد  د.  درا���س��ة:  امللوك"، 

اجلامعة، 1982م.
احلليم(،  عبد  بن  اأحمد  العبا�ص  اأب��و  الدين  تقي  )الإم��ام  تيمية،  ابن  - 
"الأمر باملعروف والنهي عن املنكر"، تقدمي وتعليق: ال�سيخ عبد العزيز 

الربماوي، الإ�سكندرية: مكتبة الإميان، 1986م.
، الإ�سكندرية: دار عمر بن اخلطاب،  ابن تيمية، "احل�سبة يف الإ�سالم" -

بدون تاريخ.
، حتقيق وتعليق:   ابن تيمية، "ال�سيا�سة ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية" -
دار  مكتبة  القاهرة:  عا�سور،  اأحمد  وحممد  البنا،  اإبراهيم  حممد  د. 

ال�سعب، 1971م.
 ، والقدرية" - ال�سيعة  كالم  نق�ص  يف  النبوية  ال�سنة  "منهاج  تيمية،  ابن 

القاهرة: املطبعة الكربى الأمريية، الطبعة الأولى، 1322ه�.
الإحكام  ابن حزم الظاهري، )الإمام اأبو حممد علي بن اأحمد بن �سعد(، " -

يف اأ�سول الأحكام"، القاهرة: مطبعة العا�سمة، بدون تاريخ.
امللل  وبهام�سه  والنحل  والأه��واء  امللل  يف  الف�سل  - " الظاهري،  حزم  ابن 
والنحل لالإمام اأبي الفتح حممد بن عبد الكرمي ال�سهر�ستاين"، بريوت: 

دار املعرفة للطباعة، الطبعة الثانية، 1975م.
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بدون  اجل��دي��دة،  الآف���اق  دار  ب��ريوت:   ، "املحلى" - الظاهري،  ح��زم  اب��ن 
تاريخ.

اأبو ن�سر عبد الوهاب بن علي(،  ال�سبكي، )تاج الدين  ابن عبد الكايف  - 
وعبد  الطناحي  حممد  حممود  حتقيق:  الكربى"،  ال�سافعية  "طبقات 
و�سركاه،  احللبي  البابي  عي�سى  مطبعة  القاهرة:  احللو،  حممد  الفتاح 

الطبعة الأولى، 1964م.
حممود(،  بن  اأحمد  بن  اهلل  عبد  حممد  اأبو  الدين  )موفق  قدامة،  ابن  - 
ال�سرح الكبري لبن قدامة املقد�سي"، بريوت: دار الكتاب  "املغنى ويليه 

العربي للن�سر والتوزيع، 1972م.
، راجعه وعلق عليه:  ابن قيم اجلوزية، "اأعالم املوقعني عن رب العاملني" -

طه عبد الروؤوف �سعد، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1968م.
، بريوت: دار  ابن قيم اجلوزية، "الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية" -

الكتب العلمية، بدون تاريخ.
بدون  الأم��ريي��ة،  املطبعة  القاهرة:   ، القدير" - الفتح  "�سرح  همام،  ابن 

تاريخ.
 ، اأبو املعايل اجلويني، )اإمام احلرمني(، "غياث الأمم يف التياث الظلم" -
حتقيق: د. م�سطفى حلمي ود. فوؤاد عبد املنعم، الإ�سكندرية: دار الدعوة، 

بدون تاريخ.
 ، الفا�سلة" - املدينة  اأه��ل  "اآراء  ال��ث��اين(،  )املعلم  الفارابي،  ن�سر  اأب��و 

القاهرة: مكتبة ومطبعة حممد علي �سبيح واأولده، بدون تاريخ.
حتقيق:              ، واملعطلة" - امللحدة  على  ال��رد  يف  "التمهيد  الباقالين،  بكر  اأب��و 

د. حممد عبد الهادي اأبو ريده، د. حممود اخل�سريي، القاهرة، 1974م.
حتقيق:   ، "اخلراج" - حنيفة(،  اأبي  �ساحب  الق�ساة  )قا�سي  يو�سف،  اأبو 

د.حممد اإبراهيم البنا، القاهرة: دار العت�سام، 1981م. 
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، حتقيق: د. حممد بهجة  الألو�سي، "بلوغ الإرب يف معرفة اأحوال العرب" -
الأثري، بريوت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.

وبوبها  لها  ق��دم   ، ال�سيا�سية" - الر�سائل  اجلاحظ:  "ر�سائل  اجلاحظ: 
الهالل،  ومكتبة  دار  من�سورات  ب��ريوت:  ملحم،  اأب��و  علي  د.  و�سرحها: 

الطبعة الأولى، 1987م.
ال�سنن  اخت�سار  يف  املهذب  -  " عثمان(،  بن  اأحمد  بن  )حممد  الذهبي، 
الكبري"، حتقيق: حممد ح�سني العقبي، وحامد اإبراهيم اأحمد، القاهرة: 

مطبعة الإمام، بدون تاريخ.
الرازي، )عبد الرحمن بن اأبي حامت حممد بن اإدري�ص بن املنذر التميمي  - 
املعارف  دائرة  جمل�ص  مطبعة  الهند:  والتعديل"،  "اجلرح  احلنظلي(، 

العثمانية، الطبعة الأولى، 1952م.
، بريوت:  الفقه" - اأ�سول  "املوافقات يف  اإ�سحاق(،  اأبو  ال�ساطبي، )الإمام 

دار الفكر للطباعة، 1983م.
القاهرة:   ، "الأم" - اإدري�ص(،  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  )الإم��ام  ال�سافعي، 

الدار امل�سرية للتاأليف والرتجمة، بدون تاريخ.
، �سرح واإمالء:  ال�سيباين، )الإمام حممد بن احل�سن(، "ال�سري الكبري" -
حممد بن اأحمد ال�سرخ�سي، حتقيق: د. �سالح الدين املنجد، القاهرة: 

معهد املخطوطات بجامعة الدول العربية، 1971م.
املهذب يف  - " اآب��ادي(،  الفريوز  يو�سف  بن  بن علي  )اإبراهيم  ال�سريازي، 

فقه الإمام ال�سافعي"، القاهرة: مكتبة احللبي و�سركاه، بدون تاريخ.
اإحياء علوم الدين وبذيله  الغزايل، )الإمام اأبو حامد حممد بن حممد(، " -
كتاب املغنى عن حمل الأ�سفار يف الأ�سفار يف تخريج ما يف الإحياء من 
الأخبار للعالمة زين الدين اأبي الف�سل عبد الرحيم بن ح�سن العراقي"، 

بريوت: دار املعرفة، 1983م.

261



، القاهرة: مكتبة اجلندي،  الغزايل، "الترب امل�سبوك يف ن�سيحة امللوك" -
بدون تاريخ.

القاهرة:   ، ال�سرائع" - ترتيب  يف  ال�سنائع  "بدائع  )الإم��ام(،  الكا�ساين، 
املطبعة اجلمالية، الطبعة الأولى، بدون تاريخ.

اأدب الدنيا  املاوردي، )الإمام اأبو احل�سن علي بن حممد بن حبيب(، "  -
والدين"، حتقيق: د. م�سطفى ال�سقا، لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة 

الثالثة، بدون تاريخ.
اأحمد  د.  حتقيق:   ، الدينية" - والوليات  ال�سلطانية  "الأحكام  امل��اوردي، 
الأول���ى،  الطبعة  قتيبة،  اب��ن  دار  مكتبة  ال��ك��وي��ت:  ال��ب��غ��دادي،  م��ب��ارك 

1989م.
، القاهرة: مكتبة الكليات  �سعد الدين التفتازاين، "�سرح العقائد الن�سفية" -

الأزهرية، 1987م.
عبد اجلبار اأحمد، )القا�سي اأبو احل�سن بن عبد اجلبار الهمداين الأ�سد  - 
احلليم  عبد  د.  حتقيق:  والتوحيد"،  العدل  اأب��واب  يف  "املغني  اآب��ادي(، 
امل�سرية  ال��دار  القاهرة:  ح�سني،  طه  د.  باإ�سراف:  واآخ���رون،  حممود 

للتاأليف والرتجمة، مطبعة م�سر، الطبعة الأولى، 1962م.
، حتقيق: د. عبد الكرمي  عبد اجلبار بن اأحمد، "�سرح الأ�سول اخلم�سة" -

عثمان، القاهرة، 1965م.
، بريوت: دار العلم للماليني،  عبد الرحمن بدوي، "مذاهب الإ�سالميني" -

الطبعة الأولى، 1971م، 1973م.
ال�سعب،  القاهرة: دار   ، ابن خلدون" - "مقدمة  الرحمن بن خلدون،  عبد 

بدون تاريخ.
، بريوت: دار الآفاق اجلديدة،  عبد القادر البغدادي، "الفرق بني الفرق" -

1987م.
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الأن�سار،  دار  ال��ق��اه��رة:  ال�سرعية،  ال�سيا�سة  خ��الف،  ال��وه��اب  عبد  - 
1977م.

للن�سر،  ، بريوت: دار احلديث  اأ�سول الفقه" - "علم  عبد الوهاب خالف، 
1985م.

، بريوت:  عزالدين بن عبد ال�سالم، " قواعد الأحكام من م�سالح الأنام" -
دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.

يف  جمموع  الإ�سالمي:  ال�سيا�سي  الفقه  ت��راث  من  - " املنعم،  عبد  ف��وؤاد 
املغربي،  علي  بن  احل�سني  القا�سم  واأب��ي  الفارابي  ن�سر  لأبي  ال�سيا�سة 
اجلامعة،  �سباب  موؤ�س�سة  الإ�سكندرية:  �سينا"،  اب��ن  الرئي�ص  وال�سيخ 

1982م.
املدونة الكربى رواية �سحنون عن ابن القا�سم عن الإمام  مالك بن اأن�ص، " -

مالك"، القاهرة: مطبعة ال�سعادة، بدون تاريخ.
الفكر  دار  القاهرة:   ، الإ�سالمية" - املذاهب  "تاريخ  زه��رة،  اأب��و  حممد 

العربي، بدون تاريخ.
مناهج الجتهاد يف الإ�سالم يف الأحكام الفقهية  حممد �سالم مدكور، " -

والعقائدية"، الكويت: جامعة الكويت، الطبعة الأولى، 1973م.
 ، واملثالية" - الواقعية  ب��ني  الإ���س��الم��ي  "الفقه  �سلبي،  م�سطفى  حممد 

الإ�سكندرية: من�ساأة املعارف، 1960م.
 ، حممود كامل اأحمد، "مفهوم العدل يف تفا�سري املعتزلة للقراآن الكرمي" -

القاهرة: مكتبة ال�سباب، 1980م.
غاية املنتهى يف اجلمع بني  مرعي بن يو�سف احلنبلي، )الفقيه ال�سيخ(، " -
الأولى،  الطبعة  الإ�سالمي،  املكتب  من�سورات  دم�سق:  واملنتهى"،  القناع 

1377ه�.
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6- كتب اأخرى

اإدري�ص،  اأحمد  ترجمة:   ، الإ�سالمية" - "احلكومة  امل��ودودي،  الأعلى  اأب��و 
القاهرة، 1976م.

جدة:   ، الإ�سالمية" - الدولة  يف  الذمة  اأهل  "حقوق  امل��ودودي،  الأعلى  اأبو 
الدار ال�سعودية للن�سر والتوزيع، 1988م.

دار  مكتبة  القاهرة:  ال�سيا�سية،  الإ�سالم  نظرية  - " امل��ودودي،  الأعلى  اأبو 
العت�سام، بدون تاريخ.

والقانون  ال�سيا�سة  يف  وهديه  الإ�سالم  نظرية  -  " امل��ودودي،  الأعلى  اأب��و 
والد�ستور"، بريوت: دار الر�سالة، 1969م.

النظام  يف  تاأمالت   - الإ�سالمي" - احلل  "حتمية  الفتوح،  اأبو  املعاطي  اأبو 
ال�سيا�سي الإ�سالمي"، القاهرة: مطبعة اجلبالوي، 1977م.

دار  الكويت:   ، الإ�سالم" - يف  ال�سيا�سية  "احلرية  الفنجري،  �سوقي  اأحمد 
القلم، الطبعة الأولى، 1983م.

 ، اأحمد كمال اأبو املجد، "حوار ل مواجهة: درا�سة حول الإ�سالم والع�سر" -
اأبريل  ال�سابع،  العدد  العربي،  كتاب  الكويت،  حكومة  مطبعة  الكويت: 

1985م.
احل�سارة الإ�سالمية يف القرن الرابع الهجري اأو ع�سر النه�سة  اآدم متز، " -
يف الإ�سالم"، نقله اإلى العربية: د. حممد عبد الهادي اأبو ريده، القاهرة: 

مكتبة اخلاجني، بريوت: دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة، 1967م.
القاهرة:  ال�سيد،  لطفي  اأحمد  ترجمة:   ، "ال�سيا�سة" - طالي�ص،  اأر�سطو 

الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، 1979م.
فن  كل  يف  امل�ستطرف  - " اأحمد(،  بن  حممد  الدين  )�سهاب  الأب�سيهي، 
والن�سر،  للطباعة  احلياة  مكتبة  دار  من�سورات  ب��ريوت:  م�ستظرف"، 

1988م.
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دار  ب��ريوت:   ، الإ�سالمية" - "احلكومة  اهلل(،  اآي��ة  )الإم���ام  اخلوميني، 
الطليعة للن�سر، بدون تاريخ.

 ، الربيع ميمون، نظرية القيم يف الفكر املعا�سر بني الن�سبية واملطلقية" -
اجلزائر: ال�سركة الوطنية للن�سر والتوزيع، 1980م.

نهج  - " املو�سوي(،  احل�سن  بن  حممد  احل�سن  )اأب��و  الر�سي،  ال�سريف 
البالغة من كالم الإمام علّي ر�سي اهلل عنه"، �سبط ن�سه: د. �سبحي 

ال�سالح، بريوت: دار الكتاب اللبناين، 1982م.
، اإ�سراف: موري�ص  اندريه اميار، جانيه اوبوايه، "تاريخ احل�سارات العام" -
بريوت:  اأبوريجان،  ج.  فوؤاد  داعز،  فريدم.  العربية:  اإلى  نقله  كروزيه، 

من�سورات عويدات، الطبعة الأولى، 1964م.
العت�سام،  دار  القاهرة:   ، الإ�سالمية" - الدعوة  "عاملية  اجلندي،  اأن��ور 

1989م.
 ، اأنور اجلندي، "مقدمات العلوم واملناهج- املجلد الأول: الفكر الإ�سالمي" -

القاهرة: دار الأن�سار، بدون تاريخ.
 ، توفيق يو�سف الواعي، "احل�سارة الإ�سالمية مقارنة باحل�سارة الغربية" -
املن�سورة: دار الوفاء للطباعة والن�سر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1988م.

العقيدة  ن�سر  تاريخ  يف  بحث  الإ���س��الم:  اإل��ى  الدعوة  - " اأرن��ول��د،  توما�ص 
الإ�سالمية"، ترجمة: د. ح�سن اإبراهيم واآخرون، القاهرة: مكتبة النه�سة 

العربية، الطبعة الثالثة، 1971م.
د. علي مقلد،  ، ترجمة:  ال�سيا�سي" - الفكر  "تاريخ  واآخ��رون،  تو�سار  جان 

بريوت: الدار العاملية للطباعة والن�سر والتوزيع، 1981م.
بدون  العربي،  الكتاب  دار  ب��ريوت:   ، اأقوى" - "الإ�سالم  قلعجي،  جهاد 

تاريخ.
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، بريوت: دار العلم  "املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم" - جواد علي، 
للماليني، بغداد: مكتبة النه�سة، الطبعة الثانية، 1976م.

، ترجمة: ح�سن جالل العرو�سي  "تطور الفكر ال�سيا�سي" - جورج �سباين، 
واآخرون، القاهرة: دار املعارف، 1954م.

القاهرة:  زعيرت،  ع��ادل  ترجمة:   ، العرب" - "ح�سارة  لوبون،  جو�ستاف 
مطبعة عي�سى البابي احللبى و�سركاه، 1969م.

، القاهرة: دار النه�سة،  حازم ال�سعيدي، "النظرية الإ�سالمية يف الدولة" -
الطبعة الأولى، بدون تاريخ.

، القاهرة: دار املوقف العربي،  حامد ربيع، "نظرية الأمن القومي العربي" -
بدون تاريخ.

النظرية  اأ�سول  يف  بحث  وال�سيا�سة-  الإ�سالم  - " النجار،  ف��وزي  ح�سني 
ال�سيا�سية ونظام احلكم يف الإ�سالم"، القاهرة: دار ال�سعب، 1977م.

 ، حورية توفيق جماهد، "الفكر ال�سيا�سي من اأفالطون اإلى حممد عبده" -
القاهرة: مكتبة الأجنلو امل�سرية، 1986م.

حوار  يف  العاملي  الإ�سالمي  املفكر  فكار  ر�سدي  د.  - " البكري،  خمي�ص 
الأولى،  الطبقة  وهبه،  مكتبة  القاهرة:  الع�سر"،  م�ساكل  متوا�سل حول 

1986م.
نظرات اإ�سالمية لالإن�سان واملجتمع من خالل القرن الرابع  ر�سدي فكار، " -

ع�سر الهجري"، القاهرة: مكتبة وهبة، الطبعة الأولى، 1980م.
، ترجمة: د. عادل العوا، دم�سق: دار  رميون بولن، "الأخالق وال�سيا�سة" -

طال�ص، الطبعة الأولى، 1988م.
الطبعة  والتوزيع،  للن�سر  النهار  بريوت:   ، القانون" - "تاريخ  يكن،  زهدي 

الثانية، 1969م.
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 ، �سعاد �سالح، "مبادئ النظام القت�سادي الإ�سالمي وبع�ص تطبيقاته" -
القاهرة: دار ال�سياء للن�سر والتوزيع والطبع، الطبعة الأولى، 1986م.

الفكر  ويف  العربية  الد�ساتري  يف  الثالث  ال�سلطات  - " الطماوي،  �سليمان 
ال�سيا�سي الإ�سالمي"، القاهرة: دار الفكر العربي، 1974م.

، ترجمة: اأمني حممود ال�سريف، القاهرة:  �سيد اأمري علي، "روح الإ�سالم" -
املطبعة النموذجية، 1961م.

ال�سروق،  دار  القاهرة:   ، الإ�سالم" - الجتماعية يف  "العدالة  �سيد قطب، 
الطبعة التا�سعة، 1983م.

الأولى،  الطبعة  وهبة،  مكتبة  القاهرة:   ، للحياة" - " الدين  مر�سي،  �سيد 
1986م.

دار  ب��ريوت:   ، وتطورها" - ن�ساأتها  الإ�سالمية:  "النظم  ال�سالح،  �سبحي 
العلم للماليني، الطبعة الثانية، 1976م.

 ، �سالح منت�سر، " حوار مع ال�سيخ ال�سعراوي عن احلكم والعدل وال�سباب" -
القاهرة: دار املعارف، �سل�سلة كتابك رقم 142، 1982م.

، القاهرة: مطبعة  عا�سم عجيله، حممد عبد الوهاب، "النظم ال�سيا�سية" -
ح�سان، الطبعة الثالثة، 1985م.

الع�سرية  ب���ريوت:   ، عاملية" - دع��وة  "الإ�سالم  العقاد،  حممود  عبا�ص 
للطباعة، 1987م.

دار  ال��ق��اه��رة:   ، الإ�سالم" - يف  "الدميقراطية  العقاد،  حممود  عبا�ص 
املعارف، الطبعة ال�ساد�سة، 1981م.

املجموعة الكاملة لأعمال العقاد،  عبا�ص حممود العقاد، "عبقرية عمر" –  -
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1- ال�صهود احل�صاري لالأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظالل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صالم والإعالم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�س.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صالمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- مالمح تطبيقية يف منهج الإ�صالم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صالم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�س      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صالمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صالمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- مالمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صالمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صالمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صالمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�س ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صالمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صالمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صالمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �سامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�سى العرباين      

د.نا�سر يو�سف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�س الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــالم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صالمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صالم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــالميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �سكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــالم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صالمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صالم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــالميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �سكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�سفي عا�سور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صالمي.

د. وليد اإبراهيم الق�ساب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�ســني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

د/ زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�سور      

62- نظام العدالة الإ�صالمية يف منوذج اخلالفة الرا�صدة.

د. خليل عبد املنعم خليل مرعي       




