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  المحاضـــرة األولـــى

   : الفكر السياسي العربي قبل اإلسالم

العرب قبل اإلسالم، حضر وبدو وبينهما حاشية هي وسط بين البداوة وبين الحضارة، فهي     

مستقرة نوعا ما في بيوت هي وسط بين الحضارة وبن بيوت البداوة تعيش على شيء من الزرع وعلى رعى 

غالب في حواشي الغنم والماعز والبقر وتربية الدجاج واإلبل وقد تنتقل إلى مواضع الكأل. ولكنها منيخة في ال

 الحواضر ومن هنا صارت وسطًا بين أهل الدر وبين أهل الوبر.

ومن هذا الواقع نبع الفكر السياسي العام لهذه المجتمعات الثالثة، وطبع كل مجتمع منها بطابع 

ففي المجتمعات المتحضرة، وال سيما المجتمعات الكبيرة منها، ظهر الفكر السياسي الهادف  خاص امتاز به.

إلى جمع فتات المستوطنات المبعثرة هنا وهناك لضمها إلى مجتمع موحد هو الحكومة التي تراسها كهنة 

ملوك قبل الميالد، يصدرون أحكامهم وأوامرهم باسم اآللهة. وال سيما إله الشعب الرئيس الذي هو نواة 

يداع أعمال الشؤون الدينية إلى الكهنة حكام  الحكومة، وذلك فيما قبل الميالد بسبب انفراد الملوك بالحكم، وا 

 المعابد والمتحدثين باسم اآللهة.

ومع انفصال السلطتين ظل التعاون المتين قائمًا بين صاحب السلطان وبين المتكلم باسم اآللهة، 

لتشابه المصالح وارتباطها بهما، فالملك يتقدم إلى اآللهة بالنذور وباألموال وبإقامة المعابد وبتأديب الخارج 

على الكهنة تباركه وتشد أزره وتتكلم باسم اآللهة في تأييده، فالملك هو الرئيس المسير ألمور السلم 

 والحرب ورؤساء المعابد هم الناطقون باسم اآللهة في تأييد اآللهة والحكومة في السلم والحرب.

الشعب هنا هو وعلى الشعب إبداء الطاعة للسلطتين ، والدفاع عن الدولة في السلم وفي الحرب، و 

القبيلة التي تكون نواة الحكومة والتي ينتمي إليها الملوك والكهنة، ثم القبائل المتحالفة والقبائل المغلوبة 
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ينطبق  على أمرها التي اضطرت على الخضوع لها بالقوة، فهي بمعنى "أمة" أو "شعب" باصطالحنا الحديث

 ئيسية إلى جانبها قبائل صارت منها لعوامل متعددة.ذلك على حكومات اإلعراب كذلك، لتكونها من قبيلة ر 

وفي العربية الجنوبية مصطلح، له صلة بمعنى "المواطنة" والمواطنين بالمعنى الحديث، هو 

مصطلح: "خمس" ويجمع على "اخمس" ويراد به مواطنو مملكة أو إمارة بمعنى المواطنة أو الرعاية في 

ة ما في اي مكان كان، فهو "خمس" في تلك الحكومة ، أي االصطالح الحديث، فكل من يعيش في حكوم

المواطن من رعايا تلك الحكومة، وعلى الحكومة، حمايته والدفاع عنه، ألنه أحد رعاياها، كما إن على 

 القبيلة التي ينتمي إليها واجب حمايته ودفع األذى عنه.

ظام ديني واقتصادي واجتماعي، وتؤدي لفظة "هوصت" معنى: "ملة" والملة في اإلسالم، يراد بها ن

ارتبط إفراده بمجتمع واحد، برابط االمور المذكورة فهي في معنى شريعة ودين وأمة وسنة وطريقة، وقد 

وردت في خمسة عشر موضعًا في القرآن الكريم، وفيها "ملة إبراهيم"، ومن هذا اإلطالق قبل: ملة محمد، 

 وملة عيسى، وملة موسى.

م"، فترادف لفظة "قوم" في عربيتنا، ويرتبط القوم برباط متين يربط إفراده، هو اما لفظة "كوم"، "جو 

اإلله الذي ينتمي القوم إليه، فورد "جوم عثتر" و "جوم ود" أي "قوم عثتر" و "قوم ود" وهما إلهان، فالقوم 

خوة في الدين، تؤمن باله يجمع شمل المؤمنين به، ويربط بينهم برباط العقيد ة واإليمان به ال اذن جماعة وا 

 برباط النسب وصلة الرحم والدم.

ومن هذا المصطلح نطلق اليوم: القومية بمعنى الجنسية التي ينتمي إليها اإلنسان، فنقول "القومية 

العربية" بمعنى: األمة العربية من حيث أن العرب جنس له لسانه وخصائصه وعرفه وعاداته التي تميزه عن 

 غيره من أمم العالم.
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د لفظة "عم" بمعنى شعب في الكتابات النبطية وفي الثمودية والصفرية وقد نعت ملوك النبط وتر 

أنفسهم "رحم عمه" أي "رحم شعبه"، "راحم شعبه" بمعنى أنه محب له رحيم به. وفي هذا التعبير تقرب منه 

لقومه اب شفيق  وتلطف به. وبين الشعب واآللهة رابطة مقدسة وصلة متينة ال انفصام لها، فهو بالنسبة

غفور رحيم، بمنزلة الوالد من أبنائه، وقد عبروا عن هذه النظرة بـ "ودم ابم" وبـ "اولد عم" إي "ود أب" و 

"أوالد عم" و "عم" اسم إله ، كما عبروا عن هذه الرابطة التي تربط بين اآللهة وبين أبنائها بمصطلح "حبلم"، 

وباآلية   }واعتصموا بحبل اهلل{ لهة، وهو مصطلح يذكرنا باآلية:إي حبل متين يربط بين الـ "جوم" وبين اآل

 }أين ما تقفوا إال بحبل من اهلل وحبل من الناس{. :

بـ "شيم"، إي حام   واإلله حامي شعبه والذاب عنه، والمؤيد له في السلم وفي الحرب، لذلك نعت

عنهم في السلم، ويبعث النماء والبركات  وحافظ ومدافع، فهو يقاتل معهم، ويحملونه معهم في القتال ويدافع

في زروعهم وفي أموالهم ما داموا في طاعته يؤدون ما عليهم من حقوق آللهتهم ولملوكهم فإذا نكصوا عن 

أداء ما عليهم، نكصت الهتهم عنهم، وعلى ذلك فسروا أسباب الهزيمة التي تقع على المغلوب في الحرب 

قد تنزل بالقوم ، وهو تفسير ال زال يقول به بعض الناس في حالة أو النكبات الطبيعية وغيرها التي 

 االندحار وحلول النكبات.

وفي تعبير "أهل عثتر" الوارد في نصوص المسند، تعبير يذكرنا بتعبير "أهل اهلل" الوارد في اإلسالم، 

عبه والمنتمون إليه، في مقابل "اهل هبل" أو أهل األصنام واألوثان "فأهل اإلله عثتر هم جماعته وقومه وش

 فهم مواطنوه".

والملك هو رئيس الحكومة األعلى، ولم أعثر على اسم ملكة في نصوص المسند أي في كتابات 

العربية الجنوبية، وقد ذكرت الكتابات اآلشورية اسم ملكات حكمن العرب الشماليين، مهن: "شمسي" أي 
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اآلشوريين وعرفت ملكة "الزباء" ملكة تدمر ، وقد جاء "شمس" و "زبيبي" أي "زبيبة" و "تلخونو". وقد حاربن 

 اسمها في كتابات تدمر، كما ورد اسم زوجها "اذينة" في هذه الكتابات كذلك.

ولم نعثر في كتابات عرب ما قبل اإلسالم على نعوت تفخيم وتعظيم ذيلت بها أسماء ملوكهم على 

رة، إال ما ورد في لقب "اذينة" صاحب تدمر، حيث غرار النعوت التي ذيلت بها أسماء القياصرة أو األكاس

قد كان رؤساء هذه المدينة قبله يلقبون أنفسهم بـ "رش ،   دعى نفسه بـ "ملك ملكا" أي "ملك الملوك"(

تذمور" أي "رئيس تدمر" ثم تركوه ونعتوا أنفسهم بـ "ملك " وهو ألطف واعلى درجة من "رش" أي رئيس. 

نما كان ملوك العربية ال جنوبية يتخذون لهم لقبًا بسيطًا يذيلون به اسمهم، مثل " غيلن" في "يدع ابغ يلن" وا 

أحد ملوك حضرموت ومعناه الفيل او القياض ، و"بين " في "يدع ال بين" و "نمرن" في "رب شمس نمرن" 

التلقيب باال  معناه النمر، وأمثال ذلك وذلك ألن العقيلة العربية ال تستطيع ما يستسيغه األعاجم ألنفسهم من

حاطة أنفسهم بهالة من التعظيم والتفخيم بل هي تميل إلى خلقة الطبيعة التي لم تفرق أحدًا  قاب الفخمة وا 

نما اإلنسان نفسه هو الذي خلق هذه الفروق ولعل ذلك اجع إلى طبيعة  على أحد في المنزلة والمكانة، وا 

 ن يحاطبون حكامهم بـ "يا أبا فالن" أو "يا فالن".البيئة التي يعيش فيها العرب الذين ال زالوا حتى اآل

وقد وصلت إلينا نصوص حضرمية تذكر إن الملك حين تنتقل الملوكية إليه يذهب إلى "محفد آنود" 

وهو حصن، في موكب رسمي ضخم، ليعلن عن تتويجه وعن اللقب الذي سيلقب نفسه به ويقولون عن ذلك 

ل كبار رجال المملكة ورجال من الحكومات األخرى، وعندئذ يعلن "هملقب" إي "تلقب" ويحضر هذا االحتفا

لقبه مثل: "بين " مبعنى "البين" و "علن" بمعنى "المعروف"، وما شاكل ذلك فإذا أعلنه صار لقبه الرسمي 

 المميز له.

حتى اآلن على صورة تاج توج راس ملوك العرب الجنوبيين وقد طبعت صرة بعض الملوك  نقفولم 

هم، وهم جالسون على كرسي، ورؤوسهم مكشوفة، ولكن ذلك ال يكون دلياًل على انهم لم يكونوا على نقود
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يلبسون التيجان ، فقد كان لبس التاج من عالمات التملك، وقد أشير إليه في نص "امرئ القيس" الذي عثر 

ك بتأثير الفرس والروم للميالد(، فذكر أنه "حاز التاج"، وذل 328في النمارة والذي يعود تاريخه إلى سنة )

 على العرب الشماليين.

وللملوك قصور مثل قصر "غمدان" ، "غندن"، وقصر "سلحن" ، تكون دارا لهم ومقرا للحكم، فإذا ورد 

أسمها في النصوص عرف أنها تعني دار الحكم، وفي هذا القصر موظفون يقومون بتمشية أعمال حكومة 

 .سبأ، كما كان لحمير قصر "ذريدن" بظفار

ويرتكز الحكم في العربية الجنوبية على أساس األخذ بالرأي والرجوع إلى آراء الناس في المعضالت، 

ففي القرى مجالس من سادة ووجوه أهل القرية منها مجلس الثمانية "ثمنيتن" وهو مجلس سناده ثمانية 

 ي.رجال من وجوه المكان، ويحكم ذلك المكان، وقد عرف بـ "المثامنة" عند الهمدان

وقد أشير في نص إلى حكم مجلس ال "ثمنيتن" كما اشير مجلس "ابعل" الذي كان يحكم ضواحي 

 ومدينة "حرمي" وقد أصدر أحكامه باسم اإلله "هلفن" رب ادثتم.

وتقرأ في المساند اسم مجلس مهم كان يقدم الرأي للملك عرف بـ "مسود" فكان في دولة معين مسود 

مملكة سبأ وحضرموت وقتبان مجلس "مسود" كذلك. وعرف أعضاء هذا  عرف بـ "مسود معن"، وكان في

 . المجلس بـ "اسود" أي "أسياد" "سادة"

 .ونظر إلى هذا المجلس نظرة تقدير وتعظيم، فنعت في الكتابات بـ )منعن( أي )المنيع(، الرفيع

يمثل أصحاب  وكان الحكم في مملكة )لحيان( التي هي في العربية الشمالية الغربية إلى مجلس 

الرأي والوجاهة، عرف بلسانهم بـ )هجيل( أي )الجيل(. وقد عمل الملوك بقراراته، بدليل ما نجده في كتاباتهم 

من أمثال لفظة )براي(ن بعد إقرار الملك امرًا، وهي لفظة تفيد انا لملك اتخذ قراره بـ "رأي" المجلس )هجيل( 

  ى شان( أي )العلي الشأن( )الرفيع(وقد نعت المجلس بنعوت تقدير وتعظيم مثل )عل
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. وقد تصور بعض العلماء وجود احزاب سياسية في هذه المملكة، غير إننا لم نعثر على نص فيه 

 شيء عن الحزبية واألحزاب في مملكة لحيان.

وكان أهل )تدمر( مجلس )سنات( على غرار مجلس شيوخ )روحة(. مؤلف من أصحاب الجاه 

 القوافل وله رئيس وكاتب.والسلطان وقادة الجيش و 

بل كانت هنالك مجالس طبقية وحرفية، فكان لكبار المالكين مجلس عرف بـ )طبنن(، و )الطبن( في 

ورجاله من الوجوه أصحاب األرض ورؤساء أفخاذ القبيلة،   عربيتنا: الرجل الفطن الحاذق العالم بكل شيء

جال )الطبنن( من كان عضوا في )المسود(. ونجد وقد أشير إليه بعد )ألمسود( في نص قتباني، وكان من ر 

 ذكر هذا المجلس في كتابات يظن أنها ترجع إلى أواسط القرن الخامس قبل الميالد.

وترد في الكتابات السبئية لفظة تشير إلى طبقة خاصة بسبأ، عرفت بـ ")عهرو(، عهر. والظاهر 

 أنها جماعة من أصحاب العقار واالمالك.

ة عرفت بـ )اذ غدر( ، )ذو اعذر(، يظهر أنها كانت طبقة من األشراف ال يربط كما أشير إلى طبق

بينها دم، وال يجمع بينهم وبين القبيلة التي ينزلون بينها أو بين الناس الذي يعيشون بينهم، صلة رحم، وال 

نما هم حلفاء وجيران، نزلوا بين قوم فصاروا مثلهم، لهم ما لهم وعليهم م ا عليهم، يؤدون يملكون أرضًا، وا 

 (.17ألنهم في جواره وفي حلفه)  ما يؤديه حليفهم من القبيلة من واجب وعمل، وعلى حليفهم مراعاتهم،

وقد انبعث هذا الحكم من طبيعة العربية الجنوبية ومن حكم بيئتها ، فهي قرى ومدن وسهول وجبال 

د فيها أنظمة تستند على حكم التكتالت ، واودية ، ومن عيون ونهيرات وآبار، وسدود وأرض هذا شأنها تتول

 التي تجبر )الملك( على االنصياع لرأيها واألخذ بما تبديه من آراء.

واما أصول الحكم عند )آل لخم( فأننا ال نملك نصوصًا لهم مدونة، كذلك ال نملك نصوصًا فيها 

نمط )المسود( عند  شيء عن أصول الحكم عند الغساسنة، ولم يشر أهل األخبار إلى وجود مجالس على
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المناذرة أو الغساسنة، لذلك ال نستطيع أن نتحدث بأي حديث عن الشورى واخذ الرأي عند اللخميين او عند 

 آل غسان.

بل يستنبط من بعض روايات أهل األخبار، إن ملوك آل نصر وآل غسان وآل آكل المرار، كانوا 

نما كانوا يعملون برأيهم الراضين ملوكًا غلب على حكمهم االستبداد بالرأي، إذ لم يعملو  ا برأي مجلس، وا 

عنهم من حاشيتهم، والواقع إن لتطور الزمن عالقة بهذا الوضع، فقد ساد بعد الميالد الحكم المطلق في كل 

مكان، فالعربية الجنوبية التي تحدثت عن أخذها بالرأي وعن مجالسها المتعددة. تحولت منذ القرن الثالثة 

ه من حكم األخذ بالرأي إلى حكم الملوك االنفرادي، فاختفى ذكر )ألمسود( من الكتابات، للميالد فما بعد

وكذلك ذكر مجالس المالكين والحرفيين وظهر اسم الملك فيها وكأنه األول واألخير مما يمثل انتكاسة خطيرة 

 في الفكر السياسي العربي في كل جزيرة العرب.

في العربية الجنوبية، واستيالئهم على أجزاء منها، وقيام  ولعل سبب ذلك هو تدخل الجيش        

ملوك العربية الجنوبية بمحاربة الغزاة إلبعادهم عنها، مما جعلهم في حالة حرب وتعبئة عامة، وفي مثل هذه 

الحالة يتولى الملك وقادة جيشه القيادة، ويهمل األخذ بالرأي، إال أن هذه الحالة دفعت بعض القبائل على 

صال بالحبشة لرغبتها في االنفصال بالرأي، إال ان هذه الحالة دفعت بعض القبائل على االتصال االت

بالحبشة لرغبتها في االنفصال واالستقالل انصياعًا للروحية القبلية، حتى صارت العربية الجنوبية ميداناً 

ة القبائل، ثم إلى تدخل الفرس للتناحر والتقاتل، مما انزل بها الخراب والدمار وسبب في تهدم السدود وهجر 

في شؤون اليمن، فصار في العربية الجنوبية حبش وفرس يقاتلونهم وسادات قبائل لقبوا أنفسهم ملوكًا 

منهم من انضم إلى الحبش ومنهم من انضم إلى الفرس رجاء إنقاذ بالدهم من الحبش، ومنهم من قاتل 

 الجنبي.الحبش والفرس معًا رجاء تحرير البالد من الحكم ا
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وكان لمكة مجلس ينسب ظهوره إلى )قصي( عرف بـ )دار الندوة( وهي دار قصي، ومجمع قومه، 

كان له حق إبداع الرأي في هذا المجلس، على طريقة الرأي والمشاورة،   به كان يجتمع )المأل( ، وهم من

}واستغفر لهم وشاورهم في  وصارت هذه المشاورة قاعدة للحكم في اإلسالم، بمنزل األمر بها في كتاب اهلل:

 . }أمرهم شورى بينهم{ ، و األمر{

ولما عاب رسول اهلل عبادة )المأل( اجتمعوا بدار الندوة التخاذ رأي فيه، فطرحوا ما جاء عندهم من 

 رأي، ثم تآمروا على قتله، وكذلك كانوا يفعلون في كل أمر يقع لهم.

لحكم المدنية والعسكرية عند العرب وقد مونتنا نصوص المسند بأسماء عدد من مناصب ا

الجنوبيين: مثل )كبر(، أي )الكبراء(، و)األقيال( والـ )سمخض( ، وهو مدبر امور الري واألرضين، والـ 

)ملوطن( ناظر االمالك االميرية، وغير ذلك من مناصب تخصصية ، تعطيك صورة واضحة بينة عن جهاز 

 الناس.حكومي منظم يشرف على إدارة شؤون الحكومة و 

وجاءت نصوص المسند بأسماء درجات عسكرية ، تفيد إن الجيش كان بأمرة ضباط، وان الجيش 

 المتطوع كان بأمره يقوده من أبناء القرى والعشائر الذين ينضمون إلى الجيش النظامي أيام النفير.

شراف على وقد كان ملوك المناذرة والغساسنة مثل ذلك، فقد كان في الحيرة ديوان يتولى أمر اإل

المراسالت التي تجرب بينهم وبين بالط الساسانيين، باللغتين الفارسية والعربية ، كما كان للملوك عمال 

لى القبائل، وقد كان مثل ذلك  يشرفون على اإلعمال الخاضعة، ولهم رسل يرسلونهم في مهمات سياسية وا 

 عند ملوك الغساسنة كذلك.

وطنها الذي تكون به، ومواطنوها وهم إفرادها، وساداتها ورؤساء واما القبيلة في الواقع دولة لها م

أفخاذها، كما أن لها أعرافها وسياستها بالنسبة للداخل والخارج ولها مجلسها كذلك، وهو مجلس القبيلة ، 

المكون وسياستها بالنسبة للداخل والخارج ولها مجلسها كذلك، وهو مجلس القبيلة، المكون من وجوه أفخاذ 
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يلة للداخل والخارج ولها مجلسها كذلك، وهو مجلس القبيلة، المكون من وجوه أفخاذ القبيلة من أصحاب القب

 الرأي والسداد والحكمة، فإذا حدث للقبيلة حادث اجتمع الرؤساء للنظر فيه.

وبين القبائل صالت وعهود ومحالفات، على نحو ما نجده بين الدولة، وذلك لضرورة المحافظة على 

فقد فرضت الطبيعة على أبناء البوادي التنازع والتقاتل في سبيل الحصول على القوت، القوي منها  البقاء

على الضعيف واألقوياء بعضهم على بعض، واضطر الضعفاء التكتل، وعلى التحالف مع حليف قوي، 

قات واألعراف وبالتراسل مع القبائل ومع حكومات الحضر بمختلف وسائل االتصال التي تمثل ضربًا من العال

 الدولية.

وفي نصوص المسند مصطلحات سياسية دقيقة جدًا في التعبير عن العالقات الدولية قبل اإلسالم، 

فقد أطلق العرب الجنوبيون على السفير الذي يمثل دولة لها صلة ممتازة جدًا عند دولة صديقة أخرى لفظة 

ا النص هذه اللفظة على سفيري الحبشة )حشكت(، كالذي جاء في نص )أبرهة( الشهير، فقد أطلق هذ

والروم اللذين وفدا عليه، بينما أطلق لفظة )تنبلت( على مبعوث الساسانيين إليه، وذلك لصلة أبرهة القوية 

بالحبشة وهو منهم، وصلة الحبشة القوية بالروم، وتحالفهم معهم، والرتباطهم معهم بالنصرانية، واصل 

جة، وقد رأى العرب الجنوبييون إطالقها على سفراء الدولة العظمى )حشكت( في العربية الجنوبية زو 

المتحالفة معهم والتي لها مكانة خاصة، بينما استعملوا لفظة )تنبلت( على رسل الفرس وأمثالهم ألن 

 صالتهم بهم لم تكن على مستوى صالتهم بالحبشة وبالروم.

إليه، لفظة )رسل(، وهي دون اللفظتين : واطلق نص أبرهة على مبعوثي الملك الغساسنة والمناذرة 

)حشكت( و )تنبلت( في المنزلة، مما يدل على وجود عرف دبلوماسي ال يختلف عن العرف الدبلوماسي 

المستعمل بين الدول في الوقت الحاضر من التمييز بين البعثات الدبلوماسية باالستناد إلى منازل الدولة 

 وقربها او بعدها بعضها من بعض.
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لى ملك وفي  لى المقوقس، وا  لى النجاشي وا  لى كسرى وا  سيرة الرسول أنه أرسل رساًل إلى قيصر وا 

المناذرة والغساسنة، وقد حملهم كتبًا ختمها بخاتمه، ألنهم قالوا لرسول اهلل ان الملوك ال تقرأ كتبًا غير 

 مختومة، وفي ذلك دليل على وجود العرف )الدبلوماسي( عند العرب قبل اإلسالم.

نجد في الموارد العراقية التي تعود إلى ما قبل الميالد وفي الموارد اليونانية والالتينية إن اتصاالت و 

دبلوماسية كانت تجري بين حكومات جزيرة العرب وبين حكومات العراق والروم، فلجزيرة العرب أهمية خاصة 

ند وسرنديب وتحملها إلى العراق او إلى نظرًا لموقعها الجغرافي، كما أنها كانت تستورد حاصالت إفريقيا واله

 غزة لبيعها إلى أهل البحر المتوسط.

وقد عرفت العربية الجنوبية باللبان وبأنواع من البخور وكانت مطلوبة جدًا عند أهل أوربا في ذلك 

الوقت طلب العالم اليوم للنفط، وقد حسد الرومان العرب على هذه النعمة، ووضعوا األساطير حول ثراء 

لعرب فزعموا أن بيوتهم قصور من حجارة الذهب، وأنهم يأكلون بأوان من ذهب ، وأنهم كانوا يبيعون لهم ا

وال يشترون منهم شيئًا، وهذا ما حملهم على إرسال حملة )اوليوس غالس( على اليمن، انتهت بفشل ذريع 

اس من الجهل بطبيعة البالد بسبب أسلحة أهل اليمن وقوة مقاومتهم للغزاة، بل بسبب قيام الحملة على أس

التي ساروا منها إلى اليمن بهلك كثير منهم عطشا وجوعا، مما جعلهم يقرون العودة إلى مصر، مركز 

تجمعهم، رامين فشلهم هذا على رقبة الوزير )صالح( وزير ملك النبط، الذي جعل دليل للحملة، رمي 

 بالخداع والغش وحكموا عليه بالقتل.

حرب وكذلك حروب ما قبلها وما بعدها، إن العرب كانوا في حروبهم مستمرًا، ولم لقد علمتنا هذه ال

يجهزوها بأسلحة متطورة بالنسبة لمفهوم التطور في ذلك الوقت، فكان إذا التحم جيشهم بجيوش نظامية، 

وال  قاتلها بحماس شديد إال أنه ال يصبر على قتاله مدة طويلة ألنه لم يتعود على صبر الجندي النظامي

على حذقه باستعمال سالحه، ثم ان نزعته الميالة إلى االشتراك بالقتال لنيل مغنم، تتغلب عليه، إذا طالت 
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الحرب ومل نها، فكان الساسانيون والروم والحبش، يستغلون مواطن الضعف هذه، ويرشون من يرون فيه 

هذه الجيوش قبائل عربية كانت تقاتل  الميل إلى المال، وبذلك ضبطوا الحدود واألمن، وآية ذلك أنك تجد مع

معها القبائل العربية المحاربة لها، أو تجد الساسانيين يدفعون المناذرة على غزو الغساسنة، والروم 

 يحملون الغساسنة على مهاجمة المناذرة، مع إنهم عرب.

مع شمل ذلك ان عرب ما قبل اإلسالم لم تكن عندهم نظرة سياسية قومية عامة، بمعنى السعي لج

نما كانت دولهم دوال ملكية ، يسيرها ملوك، أو سادات قبائل وفق  نشاء دولة عالية عربية، وا  العرب كلهم وا 

المثل التي يرسمونها ويسعون لتحقيقها، بتوسيع ملكهم وبمناهضة أعدائهم، ودولة ليست لها مثل عالية ال 

يخرجون من جزيرتهم بمثله التي جاء بها،  يمكن أن تفكر في سياسة عالية، واإلسالم هو الذي جعل العرب

من نشء الرسالة وفتح أبواب اإلسالم لمن يريد الدخول فيه، فقاتلوا عن رسالة ثابتة وتمكنوا بهذه الرسالة 

 من الفتح.

فإذا قاتل المناذرة الساسانيين أو قاتل الغساسنة الروم أو قاتل أهل العربية الجنوبية الحبش قاتل 

المناذرة وحدهم وربما قاتلت بعض قبائلهم مع الفرس وهكذا الحال مع الغساسنة ومع أهل العربية الجنوبية 

انت متغلبة على نفوسهم هي قوميتهم ذلك ألن العصبية القبلية أو العصبية اإلقليمية أو العصبية العائلية ك

التي كانوا يحملون بها آنذاك ولم تكن عندهم فلسفة عامة في السياسة على النحو الذي وقع في اإلسالم 

فيما ثبتت الفكرة السياسية وانهجت ووضع لها مثلما توحد هدف العرب وناضلوا من اجلها فتحوا 

لمين ذلك ألنهم كانوا عربًا وهم المسلمون من جنس واحد وحارب أهل الحيرة وهم نصارى مع المس  األبواب

والعرب متسامحون جدًا ال يميزون بعضهم عن بعض بسبب االختالف في الدين فصار من كان يدافع عن 

الساسانيين أو عن الروم في الصفوف المقاتلة من صفوف المسلمين ودول أجنبية وهي: الساسانية 

ت النزاعات الطائفية الدينية بين العرب قبيل اإلسالم فحرضت اليعاقبة وهم والرومية والحبشية هي التي أثار 
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نصارى على النساطرة وهم نصارى كذلك وما مذبحة )األخدود( بنجران ال صفحة من هذه الصفحات إثارتها 

ثارت السياسة االجنبية بين العرب الجنوبين وقد عمل الروم منذ فقدوا بالد الشام ومصر وما وراء ذلك على أ

الحقد بين النصارى والمسلمون باسم الدين وقامت أوربا بحربها الصليبية باسم الدين وال تزال على هذه 

الوتيرة ولكن الدين بعبد عن السياسة االستغاللية التي تشغل كل وسيلة في سبيل سيطرة فئة من الناس 

 على فئة أخرى منهم.

 

 

 

 :  التالية  المراجع منهذه المحاضرة  اعدادتم  

 د. جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم  -

 د. جواد علي : ابحاث في تاريخ العرب قبل اإلسالم  -

 د. هاشم يحيى المالح : الوسيط في تاريخ العرب قبل اإلسالم  -

 محمد سهيل طقوش : تاريخ العرب قبل اإلسالم د.  -
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 المحاضـــرة الثانيــــة

  
  م ) الخالفة ( : نظام الحكم في اإلسال

 :مفهوم الخالفة

بمفهومه الذي يدل على تكليف شخص  -صّلى اهلل عليه وسّلم–انبثق ُمصطلح الخالفة بعد وفاة الرسول    

ما مهمته ُحكم المسلمين حسب ما جاء في الشريعة اإلسالمّية، وقد بدأ تاريخ الخالفة بهذا المفهوم عند تولي 

صّلى اهلل عليه –بعد حادثة السقيفة، ولقد كانت هذه الحادثة بعد وفاة الرسول  أبي بكر الصديق أمر المسلمين

إذ اجتمع في سقيفة بني ساعدة األنصار وأرادوا تولية سعد بن عبادة، والسقيفة تعني المكان المسقوف  -وسّلم

رضي –ر الصديق الذي تّم به اجتماع األنصار، وصل خبر اجتماع األنصار إلى عمر بن الخّطاب فأخبر أبو بك

باألمر، وسارع الصحابيان إلى السقيفة ووجدوا أبو عبيدة بن الجراح فرافقهم، وبعد ذلك كانت  -اهلل عنهما

 .-صّلى اهلل عليه وسّلم–الخالفة اإلسالمية بعد الرسول 

الخالفة لغة من مصدر خلف يخلف، يقال: خلفه خليفة، أي كان خليفته وبقي بعده )لسان العرب(، و 

صلى اهلل عليه وسلم  -ليفة: هو السلطان والرئيس واإلمام واألمير والحاكم، وُسمَِّي خليفة ألنه يخلف النبي والخ

في حراسه  -صلى اهلل عليه وسلم  -في أمته، أما اصطالًحا فقد عرفها علماء أهل السنة بأنها خالفه الرسول -

فة النبوة، في حراسة الدين وسياسة الدنيا( الدين وسياسة الدنيا، يقول الماوردي )اإلمامة موضوعة لخال

)األحكام السلطانية(، ويعرفها ابن خلدون بأّنها: )خالفة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا(، 

ومن تعريفات علماء أهل السنة للخالفة يتضح لنا أّن هناك ارتباط وثيق بين الخالفة واإلمامة، غير أن مفهوم 

ن مفهوم الخالفة، حيث إّن الخالفة هى نمط من أنماط اإلمامة، ومضمونها يعني االقتداء اإلمامة أشمل م

 .واالتباع
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وعن التسمية فقد ُسمي الخليفة بذلك ألّنه يخلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة 

بخليفة رسول اهلل فكان أول الخلفاء،  -رضي اهلل عنه  -الدنيا، وقد ُسمي الصحابي الجليل أبو بكر الصديق 

مسلمين، ولم يسم بخليفة خليفة رسول اهلل وُسمي بعده الصحابي عمر بن الخطاب بأمير المؤمين كثاني خليفة لل

 .حّتى ال يكون اللقب طوياًل له ولمن بعده، فكان كل خليفة للمسلمين بعده يسمى بأمير المؤمين لهذا السبب

من الناحية السياسية يجب تقرير أن علماء أهل السنة استخدموا مصطلح اإلمامه بداللتين، الداللة األولى 

لفكر السياسي المعاصر، فالحديث هنا عن اإلمام أو الخليفة كشخص يرأس السلطة تفيد معنى السلطة في ا

التنفيذية في الدولة، أما الداللة الثانية فتفيد معنى الدولة في الفكر السياسي المعاصر، فالحديث هنا عن اإلمامه 

بداللتين، يتسق مع  لذات المصطلح  أو الخالفة أي عن الدولة بأركانها من شعب وسلطة وأرض، واستخدامهم

الدولة هي الشعب   تقرير الفكر السياسي المعاصر أن مفهوم الدولة أشمل من مفهوم السلطة، باعتبار أن أركان

 .واألرض والسلطة

لقد اتفق علماء األمة السنة أّن اإلمامة أو الخالفة هي فرع من فروع الدين وليست من أصوله، بخالف 

ا أصل من أصول الدين، كما أن الخالفة واجب ضروري عند أهل السنة كما يؤكد علماء الشيعة الّذين يعتبرونه

لمن يقوم بها في األمة واجب  -أي اإلمامة  -العلماء، يقول الماوردي في "األحكام السلطانية": )وعقدها 

وهي أيًضا كما يقول العلماء فرض كفاية ال واجب عيني على كل شخص، إذا قام بها شخص …( باإلجماع

 .سقطت عن البقية

الّتي عّبر عنها العلماء  تحقيق المصالح الدنيوية والدينية أّما عن دور الخليفة وأهداف الخالفة فتتلخص في

"بحراسه الدين وسياسة الدنيا"، تتمثل سياسية الدنيا في: إقامة الحدود، تدبير أمور األمة، تنظيم الجيوش، سد 

يادة المسلمين في حجهم وغزوهم وتقسيم الفئ بينهم )الماوردي: األحكام الثغور، ردع الظالم وحماية المظلوم، ق
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بناء على هذا فإنه ال يمكن إطالق صفة اإلمامة الصغرى أو الكبرى "الخالفة"، على دولة ال تعمل .( السلطانية

 .على تحقيق مصالح المسلمين الدينية والدنيوية

فيه، وما يقتضيه هذا  ني اإلسالمي وحفظه وقوه اإللزام أما حراسة الدين فتعني ضمان نفاذ النظام القانو 

 .اإللزام من تشريع )تقنيين(، إدارة، قضاء، تنفيذ وردع، باإلضافة إلى حفظ مفاهيم وقيم اإلسالم

وقد تعّددت طرق تولّي الخليفة منصبه، فالطريقة األولى تكون باالختيار واالنتخاب، ومثال ذلك: خالفة أبو 

رضي اهلل -اهلل عنه، حيث توّلى األمر باختيار أهل الحل والعقد له، ثّم إجماع الصحابة بكر الصديق رضي 

على ذلك، وكذلك توّلى عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنهم، وأّما الطريقة الثانية  -عنهم

ي اهلل عنهما، بالخالفة فتكون بوالية العهد من الخليفة السابق، كما عهد أبو بكر الصديق لعمر بن الخطاب رض

من بعده، والطريقة األخيرة تكون بالقوة والغلبة، حيث يتم توّلي األمر بالسيف وغلبة السلطان، كما فعل بعض 

الخلفاء األمويين، والعباسيين، وتجدر اإلشارة إلى أّن تولي الخالفة بالقوة والغلبة أمٌر مخالٌف للشريعة، ولكن إن 

وة والغلبة، واستقّر له األمر، وحكم بشرع اهلل تعالى؛ وجب على المسلمين طاعته، ويرجع توّلى اإلمام الحكم بالق

السبب في ذلك، لعظم المصلحة المترتبة على وجود من يحكم األمة، وعظم المفسدة المترتبة على نزع األمن من 

 البالد.
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 :شروط الخالفة 

صّلى اهلل عليه -إّن الخليفة يحّل مكان رسول اهلل  إّن الخالفة من أعظم المناصب الدينية في اإلسالم؛ إذ

في سياسة الدنيا، بما يوافق الشريعة اإلسالمية، ولعظم تلك المهمة كثرت الشروط التي يجب توفرها في  -وسّلم

 القائم بتلك المهمة، وقد أجمع العلماء على جزٍء منها، واختلفوا في بعضها، وفيما يأتي بيان تلك الشروط:

م: إذ ال يجوز أن يتوّلى أمر المسلمين كافٌر، مصداقًا لقول اهلل تعالى: )َوَلن َيْجَعَل اللَُّه ِلْلَكاِفِريَن اإلسال -

 َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيًل(، والخالفة أعظم السبيل، ولذلك هي أولى بعدم الجواز. 

بة، واألعباء العظيمة، ومن الذكورة: حيث إّن أمر الخالفة يترتب عليه الكثير من الخطورة، والصعو -

المعروف أّن طبيعة المرأة الرقة واألنوثة، مّما يتنافى مع طبيعة المنصب، فلذلك اقتضت حكمة الشرع عدم تولية 

النساء أمر المسلمين؛ رحمًة بهن، وصونًا لذلك المنصب، وحفظًا له من الضياع، في حال تواله من ليس بأهٍل 

ّلى اهلل عليه وسّلم: )لن ُيفلَح قوٌم ولَّوا أمَرهم امرأًة(، فلذلك ال تصّح إمارة النساء، له، مصداقًا لقول رسول اهلل ص

 بل يجب أن يكون األمير رجاًل.

التكليف: يجب توّفر العقل والبلوغ لتوّلي األمر، حيث ال تصّح إمارة الصبي، وال المجنون؛ ألّنهما غير  -

هما، فكيف يوليان على المسلمين. الحرية: فال يجوز توليه من فيه مكلفان، باإلضافة إلى أّنهما في والية غير 

 رٌق؛ ألّنه مشغوٌل بخدمة سيده، وال يملك من أمره شيئًا. 

الكفاية: حيث يجب أن يتوّفر في من سيقود األمة من النجدة، والجرأة، والشجاعة، ما يؤهله لقيادة -

-عن األمة، ويصّح أن يستعين بأهل الكفاية في ذلك.  الجيوش في الحروب، وحسن اإلدارة السياسية، والدفاع

العدالة واالجتهاد: وقد اختلف العلماء في ذلك الشرط، حيث يرى الجمهور بأّن العدالة واالجتهاد شرٌط لصحة 

تولي الخالفة، ويرون عدم جواز تولي الفاسق، أو المقلد، إاّل في حال فقدان العدل المجتهد، وقد تبّنى ذلك الرأي 
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اًل من الشافعية، والحنابلة، والمالكية، بينما خالفهم األحناف، حيث قالوا بأّن العدالة واالجتهاد شرط أولويٍة، ك

ن توّفر العدل المجتهد، ولكّن األولى واألفضل تقديم العدل المجتهد.  فقالوا بجواز توّلي الفاسق، حتى وا 

الجمهور إلى أّن النسب شرط صحٍة لتوّلي النسب: اختلف العلماء في ذلك الشرط أيضًا، فقد ذهب  -

الخالفة، فيجب أن يكون الخليفة من قريش، مصداقًا لقول رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم: )األئمُة من قريٍش، 

ن عاهدوا وُفوا، فمن لم يفعْل  ن اسُتحِكموا عَدلوا، وا  ولهم عليكم حقٌّ، ولكم مثُل ذلك، ما إن اسُترِحموا رِحموا، وا 

منهم فعليه لعنُة اهلِل، والمالئكِة، والناِس أجمِعيَن، ال ُيقَبُل منه صرٌف، وال عدٌل(، وقد نقل الماوردي اإلجماع ذلك 

على ذلك الشرط، وأّما الفريق اآلخر من العلماء فقالوا بعدم اشتراط النسب، واستدلوا بقول عمر بن الخطاب 

فَة َحّيًا الستخلفُتُه (، ولكن ذلك األثر لم يصّح، وقد ضّعفه أهل رضي اهلل عنه: )ولو كاَن سالٌم َموَلى أبي ُحَذي

العلم، ومن الجدير بالذكر أّنه ال يشترط حصر الخالفة في الهاشمين، أو العلويين، إذ لم يكن الخلفاء الثالثة 

 األوائل من بني هاشم، ولم يعترض عليهم أحٌد من الصحابة رضي اهلل عنهم. 

واليدين، والرجلين: وقد اختلف العلماء في ذلك، حيث يرى الجمهور أّن  سالمة السمع والبصر،-

السالمة من العيوب شرٌط لتوّلي الخالفة؛ ألّنها تمنع من القيام بمصالح المسلمين على أكمل وجٍه، وخالفهم 

وال من فريٌق من العلماء، ولم يعتبروا ذلك الشرط؛ لعدم توفر دليٍل من الكتاب، وال من السنة النبوية، 

 اإلجماع عليه.

هذه هي شروط انعقاد الخالفة للخليفة وما عدا هذه الشروط السبعة ال يصلح أي شرط ألن يكون شرط 

ن كان يمكن أن يكون شرط أفضلية إذا صحت النصوص فيه، أو كان مندرجًا تحت حكم ثبت  انعقاد، وا 

تي الدليل على اشتراطه متضمنًا طلباً بنص صحيح. وذلك ألنه يلزم في الشرط حتى يكون شرط انعقاد أن يأ

جازمًا حتى يكون قرينة على اللزوم. فإذا لم يكن الدليل متضمنًا طلبًا جازمًا كان الشرط شرط أفضلية ال 

شرط انعقاد، ولم يرد دليل فيه طلب جازم إاّل هذه الشروط السبعة، ولذلك كانت وحدها شروط انعقاد. أما ما 
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فهو شرط أفضلية فقط. وعلى ذلك فال يشترط النعقاد الخالفة أن يكون الخليفة  عداها مما صح فيه الدليل

مجتهدًا ألنه لم يصح نص في ذلك، وألن عمل الخليفة الحكم، وهو ال يحتاج إلى اجتهاد إلمكانه أن يسأل 

ولكن عن الحكم وأن يقلد مجتهدًا وأن يتبنى أحكامًا بناء على تقليده، فال ضرورة ألن يكون مجتهدًا، 

األفضل أن يكون مجتهدًا فإن لم يكن كذلك انعقدت خالفته. وكذلك ال يشترط النعقاد الخالفة أن يكون 

الخليفة شجاعًا، أو من أصحاب الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، ألنه لم يصح حديث في 

ن كان األفضل  أن يكون شجاعًا ذا رأي وبصيرة. ذلك، وال يندرج تحت حكم شرعي يجعل ذلك شرط انعقاد، وا 

وكذلك ال يشترط النعقاد الخالفة أن يكون الخليفة قرشيًا. أما ما روي عن معاوية أنه قال سمعت رسول اهلل 

إن هذا األمر في قريش ال يعاديهم أحد إاّل كبه اهلل على وجهه ما أقاموا »صى اهلل عليه وسلم يقول : 

ال يزال هذا »ن ابن عمر أنه قال: قال رسول اهلل صى اهلل عليه وسلم : رواه البخاري وروي أيضًا ع« الدين

فهذه األحاديث وغيرها مما صح إسناده للرسول من جعل والية األمر « . األمر في قريش ما بقي منهم اثنان

ن كانت تفيد  لقريش، فإنها وردت بصيغة اإلخبار ولم يرد وال حديث واحد بصيغة األمر، وصيغة اإلخبار وا 

الطلب ولكنه ال يعتبر طلبًا جازمًا ما لم يقترن بقرينة تدل على التأكيد ولم يقترن بأية قرينة تدل على التأكيد 

وال في رواية صحيحة، فدل على أنه للندب ال للوجوب، فيكون شرط أفضلية ال شرط انعقاد. وأما قوله في 

في النهي عن عدم معاداتهم، وليس تأكيدًا لقوله: فإنه معنى آخر « . ال يعاديهم أحد إاّل كبه اهلل»الحديث: 

فالحديث ينص على أن األمر فيهم، وعلى النهي عن معاداتهم. وأيضًا فإن كلمة « إن هذا األمر في قريش»

قريش اسم وليس صفة. ويقال له في اصطالح علم األصول لقب. ومفهوم االسم أي مفهوم اللقب ال يعمل 

قب ال مفهوم له، ولذلك فإن النص على قريش ال يعني أن ال يجعل في غير به مطلقًا ألن االسم أي الل

ال يعني أن هذا « ال يزال هذا األمر في قريش»، « أن هذا األمر في قريش»قريش. فقوله عليه السالم: 

األمر ال يصح أن يكون في غير قريش، وال أن كونه ال يزال فيهم أنه ال يصح أن يكون في غيرهم، بل هو 
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م ويصح أن يكون في غيرهم، فيكون النص عليهم غير مانع من وجود غيرهم في الخالفة. فيكون على فيه

 .هذا شرط أفضلية ال شرط انعقاد

وأيضًا فقد أمََّر رسول اهلل صى اهلل عليه وسلم عبد اهلل بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة بن زيد 

قريش. وكلمة هذا األمر تعني والية األمر أي الحكم. وجميعهم من غير قريش، فيكون الرسول قد أمَّر غير 

وليست هي نصًا في الخالفة وحدها. فكون الرسول يولي الحكم غير قريش دليل على أنه غير محصور 

اسمعوا »فيهم وغير ممنوع عن غيرهم. وأيضًا فقد روى البخاري أن رسول اهلل صى اهلل عليه وسلم قال: 

ن استعمل عليكم عب أوصاني خليلي »وروى مسلم عن أبي ذر قال: « د حبشي كأن رأسه زبيبةوأطيعوا وا 

ن كان عبدًا ُمجدَّع األطراف إن ُأّمر عليكم عبد ُمجدَّع »وفي رواية: « صى اهلل عليه وسلم أن أسمع وأطيع وا 

فهذه األحاديث نصوص صريحة في جواز أن يتولى أمر « أسود يقودكم بكتاب اهلل فاسمعوا له وأطيعوا

سلمين عبد أسود. وفي ذلك ما يدل صراحة على أن الخالفة أو والية األمر يجوز أن يتوالها ناس من الم

غير قريش بل من غير العرب. فتكون األحاديث قد نصت على بعض من هم أهل للخالفة للداللة على 

 .أفضليتهم، ال على حصر الخالفة بهم، وعدم انعقادها لغيرهم

لخليفة هاشميًا أو علويًا لما ثبت أن النبي صى اهلل عليه وسلم ولى الحكم وكذلك ال يشترط أن يكون ا

غير بني هاشم وغير بني علي، وأنه حين خرج إلى تبوك وّلى على المدينة محمد بن مسلمة وهو ليس 

هاشميًا وال علويًا. وكذلك وّلى اليمن معاذ بن جبل وعمرو بن العاص وهما ليسا هاشميين وال علويين. 

بالدليل القاطع مبايعة المسلمين بالخالفة ألبي بكر وعمر وعثمان، ومبايعة علي رضي اهلل عنه لكل  وثبت

واحد منهم مع أنهم لم يكونوا من بني هاشم وسكوت جميع الصحابة على بيعتهم، ولم يرو عن أحد أنه 

ن فيهم علي وابن عباس أنكر بيعتهم ألنهم ليسوا هاشميين وال علويين، فكان ذلك إجماعًا من الصحابة بم

وسائر بني هاشم على جواز أن يكون الخليفة غير هاشمي وال علوي. أما األحاديث الواردة في فضل سيدنا 
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علي رضي اهلل عنه وفي فضل آل البيت فإنها تدل على فضلهم ال على أن شرط انعقاد الخالفة أن يكون 

 .الخليفة منهم

ى وجود أي شرط النعقاد الخالفة سوى الشروط السبعة ومن ذلك يتبين أنه ال يوجد أي دليل عل

السابقة، وما عداها على فرض صحة جميع النصوص التي وردت فيه أو اندراجه تحت حكم صحت فيه 

النصوص، فإنه يمكن أن يكون شرط أفضلية ال شرط انعقاد، والمطلوب شرعًا هو شرط انعقاد الخالفة 

ذلك فهو يقال للمسلمين حين يعرض عليهم المرشحون للخالفة للخليفة حتى يكون خليفة. أما ما عدا 

ليختاروا األفضل. ولكن أي شخص اختاروه انعقدت خالفته إذا كانت توفرت فيه شروط االنعقاد وحدها ولو 

 .لم يتوفر فيه غيرها

 : واجبات الخليفة 

يقع على عاتق الخليفة القيام بعدٍد من الواجبات ، وفيما يأتي بيان بعضها: حفظ الدين على أصوله  

المستقّرة، وهو ما أجمع عليه السلف، حيث يجب تبيين الحّجة والصواب لكّل مبتدٍع، أو صاحب شبهٍة. تطبيق 

ى ظالٌم، وال يضعف مظلوٌم. حماية أحكام الشريعة في حّل الخصومات، بحيث يسود العدل واإلنصاف، فال يتعدّ 

األراضي اإلسالمية من أّي اعتداٍء، وتحصينها بالعّدة المانعة، والقوة الدافعة، حتى ال يتمّكن أعداء األمة من 

احتاللها، وانتهاك الحرمات، وسفك دماء المسلمين، أو المعاهدين. جمع الصدقات والفيء، على الوجه الذي 

ر خوٍف وال تعّسٍف. االختيار الصحيح للرجال األمناء أصحاب الرأي والنصيحة، وتكليفهم أوجبه اهلل تعالى، من غي

القيام بأعمال الدولة، حتى يقوموا بوظائفهم بكّل كفاءٍة وأمانٍة. الحفاظ على المال العام، وصرف العطايا من غير 

من  -تعالى-وحماية محارم اهلل  إسراٍف وال بخٍل، ودفعها في الوقت المناسب. حفظ حقوق العباد من الضياع،

االنتهاك، من خالل إقامة الحدود. القيام بأمر الدعوة إلى اهلل تعالى، وجهاد كّل من يقف في طريق وصول 

 .اإلسالم إلى الناس
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 :-صّلى اهلل عليه وسّلم-الخالفة بعد الرسول 

رضي اهلل -ية أبي بكر الصديق بدأ عصر الخالفة الراشدة بتول -صّلى اهلل عليه وسّلم-بعد وفاة الرسول 

، وذلك بعد أحداث سقيفة بني ساعدة والجدال الكبير بين المهاجرين واألنصار، وقد أبدى عمر بن الخطاب -عنه

وجهة نظر المهاجرين وأن الخالفة يجب أن تكون لرجل من المهاجرين ومن قريش تحديًدا،  -رضي اهلل عنه-

يحكم ومن المهاجرين أيًضا، إاّل أن هذا األمر لم يكن محموًدا بالنسبة  ولكن األنصار أرادوا أن يكون منهم من

، وفي المقابل -صّلى اهلل عليه وسّلم-للمهاجرين، وقد استند األنصار في حجتهم أنهم أول من نصر الرسول 

مت ، واستمر الجدال حتى ت-صّلى اهلل عليه وسلم-استند المهاجرين في حجتهم أنهم أول من آمن بالرسول 

صّلى اهلل عليه -، وبهذا تشكلت الخالفة اإلسالمية بعد الرسول -رضي اهلل عنه-البيعة ألبي بكر الصديق 

  -وسلم

 

 

 الخالفة الراشدة:

 الخلفاء اختيار لكيفية وأعدلها والوسائل الطرق أفضل اإلسالمية الحضارة منحت لقد         

دت مما هي السبل وهذه واألمراء،  السابقة الحضارات من سواها عما اإلسالمية الحضارة به تفرَّ

 اختيار مجال في الخالدة، اإلسالمية حضارتنا بها جاءت التي المبتكرة اآلليات فأُوَلى عليها، والالحقة

 أن في ريبة أدنى هناك وليس الشورى، نجد اإلسالمية، الدولة في العليا المناصب أصحاب أو الخلفاء

 لها أفردنا فقد واإلنسانية، اإلسالمية الحضارة في الشورى قضية وألهمية الص،خ إسالمي مبدأ الشورى

 مستقالًًّ. مبحًثا
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ولكننا في حديثنا هنا نتحدَّث عن األشكال المختلفة التي ابتكرها المسلمون الختيار خليفتهم، وال شكَّ في 

تلفة، ولكنها مع اختالفها أننا نجد أن الخلفاء الراشدين، قد جاءوا إلى الخالفة عبر أربع طرق مخ

وتباينها، قد َمثَّلت لجمهور المسلمين أربع نظريات أو أمثلة شرعية يمكن من خاللها اختيار خليفة 

ع في حقيقته هو مما قدمته الحضارة اإلسالمية لإلنسانية كلها في مجال  المسلمين أو إمامهم، وهذا التنوُّ

 اختيار الحاكم أو الزعيم.

 فة:الخلي اختيار طرق

 األولى: الطريقة

صلى هللا عليه ( ومن أُولَى هذه الطرق أو األمثلة الرائدة، نجد طريقة اختيار خليفة لرسول هللا      

؛ فاألنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليختاروا من أنفسهم إماًما للمسلمين، لكن ثالثة فقط وسلم( 

 هللا )رضي ، وعمر بن الخطابعنه( هللا )رضي الصديقمن المهاجرين قد اجتمعوا بهم، وهم أبو بكر 

ل إليها المجتمعون والتي تمثَّلت في عنه( هللا )رضي ، وأبو عبيدة بن الجراحعنه( ، فالنتائج التي توصَّ

لم نجد لها مثيالً في تاريخ عنه( هللا )رضي ترجيح كفة المهاجرين، ومبايعة أبي بكر الصديق

؛ خاصة إذا علمنا أن هذا الزعيم الحضارات البشرية، في اختيا ر زعيم أو رئيس بمثل هذا النقاش الحرِّ

من فرع ضعيف في قبيلة قريش، وهو فرع تيم، بينما يترك األنصار وهم في بلدهم األمر له؛ ألنه 

 األصلح واألفضل، ويمكن أن نطلق على هذه النموذج "االختيار الشعبي المباشر"!

 الثانية: الطريقة

وثاني هذه الطرق أو األمثلة التي قَدَّمها المسلمون في المنظومة السياسية الحضارية ما قام               

، ولم يكن هذا العهد عنه( هللا )رضي من عهد لعمر بن الخطاب عنه( هللا )رضي به أبو بكر الصديق

لهم؛ فقد ذكر الطبري  عنه( هللا )رضي جبًرا على المسلمين؛ فقد كان باختيارهم، وبعرض من أبي بكر



 ديع محمد ابراهيمبد. أ.       تاريخ اسالمي     –المرحلة : دكتوراه       نظم ومؤسسات      المادة :   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 
 

في تاريخه، أن أبا بكر خرج على الناس في مرض وفاته فقال لهم: "أترضون بمن أستخلف عليكم؟! 

فإني وهللا ما ألوت من جهد الرأي، وال َولَّيت ذا قرابة، وإني قد استخلفُت عمر بن الخطاب، فاسمعوا له 

 وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا".

هذا مفاجأة للمسلمين؛ فقد استطلع آراء كبار الصحابة قبل  عنه( هللا )رضي ن فِْعل أبي بكرولم يك         

 هللا )رضي لما عزم على العقد لعمر عنه( هللا )رضي قراره هذا، فمما رواه الطبري أن أبا بكر

 )رضي ، فقال: أخبرني عن عمرعنه( هللا )رضي في مرض الوفاة "دعا عبد الرحمن بن عوف عنه(

. فقال: يا خليفة رسول هللا، هو وهللا أفضل من رأيك فيه من رجل، ولكن فيه غلظة. فقال أبو عنه( هللا

: ذلك ألنه يراني رقيقًا، ولو أفضى األمر إليه لترك كثيًرا مما هو عليه، ويا أبا عنه( هللا )رضي بكر

عنه، وإذا لنُت له أراني الشدةَ  محمد قد رمقتُهُ فرأيتُني إذا غضبُت على الرجل في الشيء أرانَي الرضا

عليه، ال تذكر يا أبا محمد مما قلُت لك شيئًا. قال: نعم. ثم دعا عثمان بن عفان، قال: يا أبا عبد هللا، 

أخبرني عن عمر. قال: أنت أخبُر به. فقال أبو بكر: على ذاك يا أبا عبد هللا. قال: اللهم علمي به أن 

س فينا مثله. قال أبو بكر: رحمك هللا يا أبا عبد هللا، ال تذكر مما ذكرُت سريرته خيٌر من عالنيته، وأن لي

بمنزلة  عنه( هللا )رضي لك شيئًا. قال: أفعُل". ولذلك كان العهد ألمير المؤمنين عمر بن الخطاب

 "إجماع األمة على مرشح الخليفة السابق".

 الثالثة: الطريقة

وثالث هذه الطرق التي قَدََّمْتها الحضارة اإلسالمية في منظومة السياسة العالمية، ما رأيناه من        

لمن يأتي من بعده؛ فقد اختار ستة من كبار  عنه( هللا )رضي ترشيح ممنهج من الخليفة عمر بن الخطاب

لى مكانتهم وفضلهم، ، وهم الذين اجتمعت آراء المسلمين داخل المدينة وخارجها عr صحابة رسول هللا

 هللا )رضي ومن ثم صالحيتهم لتولية إمامة المسلمين، والحق أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب

عنهم، فهم "المبشَُّرون بالجنة"، والمستغرب أنهم لم  r قد اختار هؤالء بناء على رضا رسول هللا عنه(
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، وعلي بن أبي طالب عنه( هللا )رضي يكونوا ستة فقط، بل سبعة نفر، وهم: عثمان بن عفان األموي

، وسعد بن أبي وقاص عنه( هللا )رضي ، وعبد الرحمن بن عوف الزهري عنه( هللا )رضي الهاشمي

، وطلحة بن عبيد هللا عنه( هللا )رضي ، والزبير بن العوام األسديعنه( هللا )رضي الزهري

رو بن نفيل، لكن عمر بن ، وأما سابعهم فهو سعيد بن زيد بن عمعنه( هللا )رضي التيمي

قد استبعده لقرابته منه، فلم يشأ أن يلي أمر المسلمين أحد من آل عمر أو من  عنه( هللا )رضي الخطاب

 أقاربه فـ"بحسب آل عمر أن يَُحاسب منهم رجل واحد!".

من ، كانت مقبولة ألقصى درجة عنه( هللا )رضي ومن دون شكٍّ أن هذه الطرق التي اقترحها عمر       

خاصة المسلمين وعامتهم، بل يمكن القول: إنها توافقت مع ما استجد على ساحة المسلمين من رقعة 

ألحد بعينه وسط هذه  عنه( هللا )رضي شاسعة، ومسئولية هائلة، فلم يكن من المتوقع أن يعهد عمر

نها كانت منضبطة الظروف الجديدة، ومن ثم تواكبت هذه اآللية العمرية مع األحداث حينئذ، وبالطبع فإ

لُوا إلى اختيار  بالضوابط الشرعية التشاورية؛ لذلك استطاع المجتمعون أو "أهل الشورى" أن يتوصَّ

، وتمت الموافقة عنه( هللا )رضي خليفة بطريقة تشاورية رائعة في المدة التي حددها عمر بن الخطاب

 هللا )رضي يقة التي استحدثها عمر، وهذه الطرعنه( هللا )رضي على الخليفة الثالث عثمان بن عفان

 ، بمنزلة "تنافس المرشحين بطرق شرعية على منصب الخالفة".عنه(

 الرابعة: الطريقة

من خاللها،  عنه( هللا )رضي والطريقة الرابعة التي تم اختيار الخليفة الراشد علي بن أبي طالب       

مالزمة ألحداث استثنائية مرت بها الدولة كانت غاية في األهمية ويجب الوقوف أمامها؛ ألنها كانت 

اإلسالمية حينئذ، وهذه األحداث كانت الفتنة بعينها! ومن ثم، كان من الضروري أن تدرأ األمة هذه 

المفسدة قبل استفحالها، فلم يكن من بُدٍّ أن يُسرع المسلمون لمبايعة رجل بمكانة علي بن أبي 

، قد اشترط أن عنه( هللا )رضي ل، حتى إن علي بن أبي طالب، وهو ما تمَّ بالفععنه( هللا )رضي طالب
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ف من  عنه( هللا )رضي تكون بيعته عامة في المسجد، ولقد كان البعض كعبد هللا بن عباس في تخوُّ

البيعة في المسجد وسط هذه الفتنة وأحداث "الشغب"، لكن البيعة قد تمت بالفعل من المهاجرين 

، وهذه اآللية الجديدة التي لجأ إليها المسلمون وسط هذه األحداث [5]واألنصار في مسجد رسول هللا

 الدامية يمكن أن نطلق عليها "اللجوء إلى الرجل المناسب في أوقات المحن".

عة هي مما قَدَّمته الحضارة اإلسالمية كحلول ناجعة وشرعية لكيفية اختيار الحكام  هذه الطرق المتنوِّ

عة؛ حيث جمعت بين السلم وال رؤساء، وقد جمعت هذه الطرق بين أوقات مختلفة، وأحداث متنوِّ

والهدوء، وبين الحرب والفتن، ولكن الجامع لهذه اآلليات كان مبدأ الشورى والبيعة، وهذان األمران 

 سنُْفِرد لهما فصلين مستقلين، وكذلك الخالفة بالعهد والوراثة.

وغيرها من الطرق التي استحدثها المسلمون بعد عصر -ع في اختيار الحاكم والحق أن هذه الطرق األرب

هو مما يَُؤكِّد على مرونة الشريعة اإلسالمية، ومن ثَمَّ قدرة الحضارة اإلسالمية على  -الخلفاء الراشدين

َدْت به الحضارة اإلسالمية على سواها من الحضا رات مواكبة المستجدات، وهذه المرونة هي مما تَفَرَّ

 األخرى.
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