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 ،اية خصوص  ويف فقه السياسة الشرع ،اتعترب الشورى قضية أساسية يف الفقه السياسي عموم  
 ،ا لطرق تطبيقهاا وتبيين  ا وتقرير  إلسالمي العام إال ويتعرض هلا شرح  وما من مؤلف يف الفقه ا

كما يتكلم عنها   آلايت اليت أتمر هبا وتتحدث عنها،ل عنها أثناء التفسريكلمون فاملفسرون يت
من أسباب نقض  هباوجيعلون تركها وعدم االعتناء  ،الفقهاء يف أبواب تولية اإلمام والقضاء

 .أحكام القاضي وعزل احلاكم
كاحلياة   ،يف مجيع نواحي احلياة املهمة اوقد وردت نصوص شرعية أتمر ابلشورى عموم  

أتمر هبا يف امليدان العام الذي هو تسيري  ىأخر كما وردت نصوص   ،الزوجية والبيع والشراء
ة يف اإلسالم وهو النيب صلى هللا يه إىل أعلى شخصج   وهذا األمر قد و   ،حياة الناس وسياستها

ٍَة م  َن اّلل   ل نَت هَل مم َوَلوم   ك نَت َفظًّا َغل يَظ المَقلمب  الَنَفضُّوام م نم عليه وسلم فقال هللا له:}فَب َما َرْحم
تَ غمف رم هَل مم َوَشاو رمه مم يف  اأَلممر  فَإ َذا َعَزممَت فَ تَ وَكَّلم َعَلى اّلل   إ نَّ اّلل َ   ُي  بُّ َحومل َك فَاعمف  َعن مه مم َواسم

ري احلياة واستيعاب . وهذا األمر جاء يف معرض تبيني طرق تسي[159]آل عمران: المم تَ وَك  ل ني{
النظر  ض   وبغَ  ،وأنه ال وسيلة جلمعهم إال الصرب عليهم ومشاورهتم ،الناس على اختالف طبائعهم

على االعتبار فإن مطلق األمر يدل  ؛ب أو الوجوبعما يفيده األمر يف اآلية هل هو الند
يفسر لنا وجه األمر هل  وسلم للشورىالتطبيق العملي للنيب صلى هللا عليه ولعل  ،اشرع  

  ؟اهو للوجوب أو للندب مطلق  
  ؟يف األمر تفصيل مأ ؟ُمْلزِمة مُمْعِلمة أ وهل الشورى

 .قشته يف هذه الورقة العلميةحناول مناهذا وغريه هو ما سوف 
مع املقارنة بني الشورى اليت يريدها اإلسالم وبني بعض أمناط الشورى املعاصرة اليت  

 .النظم كالدميقراطية وغريهاض بع هبا اتسمت
فإننا سوف  ؛وشورى التدبري ،ليةمل انحيتني مهمتني مها شورى التو ا ألن الشورى تشونظر  

 :أ بتعريف موجز للشورىوال أبس أن نبد ،انتناوهلما ونبني طريقة كل منهما وكيفية اعتبارها شرع  
 الشورى: تعريف 
طلب  :وشاوره ،راجعته ألرى رأيه :شاوره يف كذا واستشرته ،: هي التشاورلغة الشورى
 رأيه يف األمر.
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 .(1)اجلمال الرائع :والشارة ،حسن النظر :والشار ،التعيني ابليد :واإلشارة
أمهها: "أهنا استطالع رأي األمة، أو أهل احلل والعقد  ،: هلا تعاريف عدةاالصطالحويف 
الستخراج  ؛االختصاص واخلربة فيها يف األمور العامة اليت للرأي فيها مدخل ذويمنها أو 

 .(2) عن إرادة األمة ووضعه موضع تنفيذ"الرأي األفضل واملعرب   
 ونبدأ بشورى التولية ونفصلها: .وشورى تدبري ،شورى تولية :وهي كما قدمنا قسمان

 شورى التوليةالنوع األول: 
 ني:تة تنعقد بطريقماإلماإىل أن التنبيه  جيدر :أوال  

 نوعان: يوه الشرعية:الطريقة 
  ،قدوالعح  ل ِ الشورى أو بيعة أهل الح  النوع األول:
 االستخالف. :والنوع الثاين

وهي االستيالء على السلطة من إمام قاهر قهر : (القهرية) غري الشرعيةالثانية:  الطريقة
 الناس بشوكته.

 مفصلة ونتبه بشرح الثانية: ونبدأ يف األوىل ونشرحها
 الشورى :ةمانعقاد اإلمايف  لطريقة الشرعيةا ألولاالنوع 

والشورى حق عام للمسلمني دلت عليه النصوص  ،إن األصل يف اإلمامة الشورى 
 واألصل عدم ختصيصها بطائفة من املسلمني. ،الشرعية

 األدلة على عموم الشورى يف التولية: 
ا منهم دون على عموم الشورى يف التولية ومل ختصص أحد   دلت نصوص الكتاب والسنة

 واألدلة كاآليت:  ،أحد
َتَجاب وا ل َرهب   مم َوأَقَام وا الصَّالََة َوأَممر ه مم ش وَرى بَ ي منَ ه مم َوِم َّا َرَزق مَناه مم  قال تعاىل: }َوالَّذ يَن اسم

وكل هذا  ،وإقامة الصالة والشورىفجعل من صفاهتم االستجابة هلل . [38 ]الشورى:ي نف ق ون{ 
 ا أبحد عن أحد.ليس خاصًّ 

                                                             

 0(5/225( لسان العرب )196املصباح املنري )ص   (1)11
 (.172احلكم يف اإلسالم عطية عدالن )ص النظرية العامة لنظام  (2)
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 . [159 ]آل عمران: {األَممر  يف   }َوَشاو رمه مم  :قال سبحانهو 
فإن هللا تعاىل  ،لويل األمر عن املشاورة ال غىن" :يخ اإلسالم ابن تيمية رْحه هللاقال ش

وقد روى أبو هريرة رضي  .{يف  اأَلممر   }َوَشاو رمه مم : تعاىلأمر هبا نبيه صلى هللا عليه وسلم فقال 
وقد قيل  ،مل يكن أحد أكثر مشورة ألصحابه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :هللا عنه قال

وليستخرج  ؛إن هللا أمر هبا نبيه صلى هللا عليه وسلم لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به من بعده
 .(3)"فغريه أوىل ابملشورة ،هبا منهم الرأي فيما مل ينزل به وحي من أمر احلروب وغري ذلك

 فيه على شخص بعينه. صَّ وال شك أن اإلمامة ليست ِما ن   
مجهور األصل يف تولية اإلمام هو شورى أن ت نصوص السنة وكالم الصحابة على وقد دلَّ 

 :األدلة من السنةوهذه  ،من الرجال والنساء املسلمني
فعن انفع قال: جاء  :عن النيب صلى هللا عليه وسلم عموم النصوص الواردة يف ذلك  ▪

 ،ة ما كان زمن يزيد بن معاويةرَّ عبد هللا بن عمر إىل عبد هللا بن مطيع حني كان من أمر احلَ 
ا ثك حديث  أتيتك ألحد    !إين مل آتك ألجلس :فقال ،اطرحوا أليب عبد الرْحن وسادة :فقال

يقول: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوله
ومن مات وليس يف عنقه بيعة  ،ة لهج  هللا يوم القيامة ال حُ  يح ا من طاعة لقِ خلع يد   نْ مح »

 .(4) «جاهلية   مات ميتة  
 الشديد؟!قه هذا الوعيد أييت يف حفإذا كانت ال حتق له فكيف 

 .«نم مَ »حلديث هو عمومه الذي ورد بلفظ من اووجه الداللة 
وأورد فيه أربعة  "،ابب بيعة النساء" :تبويب البخاري رْحه هللا حيث قال يف صحيحه  ▪
كان النيب صلى هللا عليه وسلم يبايع النساء ابلكالم هبذه ؛  ومنها حديث عائشة ،أحاديث

  .(5)اآلية

                                                             

 (435بن تيمية )ص الشيخ اإلسالم  ،( السياسة الشرعية3)
 ( 1851مسلم ح) )4(
ئ ا{ ] : تعاىلأي قوله  )5(  ّللَّ  َشي م َن اب  ر كم  (.7214[. صحيح البخاري )12 : املمتحنة}اَل ي شم
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 من ابيع رجال  " :فقد قال عمر ،قول الصحابة وفعلهمومن األدلة على عموم الشورى   ▪
واملسلمون لفظ . (6)" َتغ رَّة  َأنم ي قَتال و وال الذي ابيعهعن غري مشورة من املسلمني فال يبايع ه

 وكذلك فعل عبد الرْحن بن عوف كما يف صحيح البخاري. ،عام
فقد يرد  ،التولية هو اعتبار رأي مجهور املسلمنيوبعد أن قرران أن األصل يف شورى 

هل هو استالب حلق املسلمني يف السلطة  ؟عند العلماءوالَعقمد  ل   احلَ هل ما املراد أب :إشكال هنا
 مة؟ ز  لم مة أو م  ل  عم أم ال؟ وما معىن أن الشورى م  

 :والعحْقد ل ِ الح مفهوم أهل  :أوال  
فقد  ،ع عليه عند العلماء يف هذا املبحثجمَ    ر املأن نقر    د  قبل اخلوض يف هذه املسألة نوَ 

هلم يف اختيار  قَّ واتفقوا على أن أهل الذمة ال حَ  ،أمجعوا على جواز استشارة الرجال يف التولية
 ال؟واختلفوا يف النساء هل هلم حق اختيار احلاكم أم  ،احلاكم
والناظر يف هذا األمر جيد  ،على األدلة اليت ذكران وأجازه آخرون بناء   ،(7)فمنعه اجلويين 

 :أن أهل العلم استخدموا مصطلح أهل احلل والعقد استخدامني
   وهذا ُيصرهم يف أهل العلم الشرعي. ،استخدام ختصيص :االستخدام األول 

 ،وهذا جيعل أهل احلل والعقد هم الرموز املتبعون من اجملتمع: التمثيلي الثايناالستخدام 
وأكثر احملققني من أهل العلم يستخدمون  ،وهذا االستخدام ال يتعارض مع تعميم الشورى

يريدون به التسهيل على  أهنم-أعلموهللا -والظاهر  ،مصطلح أهل احلل والعقد هذا االستخدام
 الناس يف أمر الشورى. 

 ،ترسيخ هذا املفهوما يف ا كبري  وقد لعبت صعوبة التواصل بني أطراف الدولة اإلسالمية دور  
 إمجاع مجيع أهل عترَب وابطل أن ي  " :قال حيث-هللارْحه -الغزايل م ح بذلك اإلماوِمن رأيته صرَّ 

يفتقر فيه إىل انتظار مدة  األن ذلك ِما ميتنع ويتعذر تعذر   ؛احلل والعقد يف مجيع أقطار األرض
  .(8)مهملة" قى األمور يف مدة االنتظارفتب ،ر اإلماممم عساها تزيد على ع  

                                                             

 (.8306( البخاري )6)
 (.62)ص للجويين غياث األمم (7)
 (.175للغزايل )ص ،فضائح الباطنية (8)
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وينوبون وكذلك ابن حجر اهليتمي صرح أبن املراد أبهل احلل والعقد من تيسر اجتماعهم 
ا فيما رف  الذين يتيسر اجتماعهم حالة البيعة أبن مل يكن فيه كلفة ع  " :قال رْحه هللا ،عن غريهم

  .(9)مر ينتظم هبم ويتبعهم سائر الناس"ألن األ ؛يظهر
من العلماء والرؤساء  والَعقمد ل   احلَ األصح أن املعترب بيعة " يقول: وكذا اإلمام النووي حيث

  .(10)ر حضورهم"سَّ ر وجوه الناس الذين يتيَ وسائ
وامللك ال  ،لطانوس  لك اإلمامة م  " م ابن تيمية رْحه هللا حيث قال:وكذلك شيخ اإلسال

هؤالء تقتضي موافقة  موافقةإال أن تكون  ؛ا مبوافقة واحد وال اثنني وال أربعةلك  يصري م  
 فجعل شيخ اإلسالم اإلمامة ال تنعقد هبم إال إذا اقتضى ذلك موافقة غريهم. .(11)غريهم"

ألنه ال يناقض عموم الشورى بل إنه  ؛واستخدام املصطلح هبذا املفهوم ال إشكال فيه
ه، أما هو اجملتمع ال غري  دٍ قم وعَ  ل ٍ الذي جعلهم أهل حَ  والَعقمد ل   احلَ فأهل  ،هايسر يؤكدها وي

ا عند ، بل القول فيه ليس مرضيًّ فهو ال خيلو من اعرتاض استخدامه ابملعىن األول الذي مر معنا
 علماء أهل السنة واجلماعة.

 ؟ُمْعِلمةأم  ُمْلزِمةالشورى   •
ن العلماء الذي أشكل على كثري من الباحثني يف هذه املسألة هو أن شورى التولية كا

 أحد على ىلَّ وَ فال ي    ،ار  شَ تَ سم م  ومل خيتلفوا يف إلزاميتها للمستشري والم  عليها )البيعة(،يطلقون 
وإذا اختاره أغلب الناس لزم الباقني الدخول حتت طاعته، ويشهد  ،املسلمني إال إبذن منهم

أحي ُّهحا َيح » النيب صلى هللا عليه وسلم:ا بقول ذأوردان، ونعضد ه هلذا ما سبق من النصوص اليت
ا الْحيِ  ِمْن قُ رحْيٍش، ُهْم أحْوسحُط اْلعحرحِب يف  بحِغي أحْن يحُكونح ِإال  يف هحذح ا اأْلحْمرح الح ي حن ْ  الن اُس ِإن  هحذح

ُموا قُ رحْيش ا أن عموم الناس ال  :أي" .(12)«اْلعحرحِب، وحأحقْ رحُب يف اْلعحرحِب ِمنح اْلعحرحِب، أحالح الح ت حقحد 
وليس هلم عند أحد  ،اا وأوسطهم دار  ألهنم أشرف العرب نسب   ؛اا إال إذا كان قرشيًّ يرضون أمري  

بل إن األنصار ال يرضى بعضهم  ،وأما األنصار فلم يكونوا كذلك ،من العرب اثرات قدمية
                                                             

 (.9/76حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ) (9)
 (.370/ 8لنووي )ل ،روضة الطالبني (10)
 (. 1/527بن تيمية )ال ،منهاج السنة (11)
 (.1547البن عاصم ) ،السنة (12)
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ويعين هذا  ،ةملا كان بينهم من اثرات قدمي ؛فاألوسي ال يرضى إبمامة اخلزرجي ،إمامة بعض
أن يرضى عنه مجهورهم  دَّ وال ب   ،ستشار فيه عموم الناسوأن ي   دَّ أن اإلمام العام ال ب  

 .(13)"وأغلبيتهم
 شورى التدبري :النوع الثاين

 ،ستشار عموم الناسأن ي   وهذه اتفقوا على أهنا ال يشرتط فيها ،وتكون يف األمور اخلاصة
فالنيب صلى هللا عليه وسلم استشار  ،هم األمرأهل اخلربة واالختصاص ومن يهمُّ  بل يستشار

وكذلك يف غزوة  ،للرجوع إىل عموم الناس جم ومل ُيتَ  ،(14)من معه من أهل بدر يف غزوة بدر
مة أم ز  لم واختلفوا هل هي م   ،(15)ألن األمر يعنيهما ؛ن واقتصر عليهمايم عدَ اخلندق استشار السَّ 

 على قولني: مة؟ل  عم م  
 :ُمْعِلمةأهنا  األول:

وأن احلاكم ال جيب عليه  ،م عمل مةذهب مجهور السلف وبعض املعاصرين إىل أن الشورى 
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة " :قال ابن أىب العز احلنفي ،الشورىترك رأيه لرأي أهل 

احلرب وعامل الصدقة يطاع يف  وإمجاع سلف األمة أن ويل األمر وإمام الصالة واحلاكم وأمري
ذلك  بل عليهم طاعته يف ،وليس عليه أن يطيع أتباعه يف موارد االجتهاد ،االجتهادواضع م

 .(16)وترك رأيهم لرأيه"
وأشاروا عليه وأن اإلمام إذا استشار الناس  ،ةمح زِ لْ مُ  ذهب مجهور املعاصرين إىل أهنا :ثاينال

فمىت ما رأى  ،املعيار يف الشورى عند اخلالف هو األكثريةوهؤالء يرون  ،بشيء لزمه العمل به
وسوف أييت توثيق هذه األقوال عن  ، وقف عليه أكثرهم لزم اإلمام أن يتابعهمأهل الشورى رأاي  

  وهي:  ،وقبل تقرير أي القولني أرجح ال بد من التنبيه إىل أمور جتب معرفتهاأصحاهبا، 
كالعلم ورجاحة العقل والشجاعة   ،املعتربةجيب أن يستجمع اإلمام الشروط أنه   .1

 وسالمة األعضاء.
                                                             

 (.41لعبد اخلالق )ص ،الشورى يف ظل نظام احلكم اإلسالمي (13)
 (.3952) القصة خمرجة يف البخاري رقم (14)
 (.2/223أخرجه ابن إسحاق يف السرية ) (15)
 (.373شرح الطحاوية البن أيب العز احلنفي )ص (16)
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  ابلسلف الصاحل.ا للمسلمني مقتداي  ال بد أ ن يكون انصح    .2
جد نص صريح من الكتاب والسنة واإلمجاع فال جيوز ألحد أن يتجاوز إذا و    .3

 ذلك.
ويسأل أهل  ،إذا مل يوجد شيء من ذلك فيجب عليه أن يبحث بنفسه  .4

 .(17)الشأن
 ،كان اإلمام هبذه الدرجة واستشار أهل احلل والعقد ِمن تتوفر فيهم شروط الشورى  فإذا

 وإن اختلفوا ففي املسألة تفصيل:  ،فإن اتفقوا فال إشكال
 فهذا يلزمه قوهلم وال جيوز له العدول عنه. ، هباجاهال  أن يكون احلاكم  (1
 فحينئذ يلزم األخذ برأي األكثرية. ،يقع اخلالف واألغلب موافقون لهأن  (2
   .(18)ففي املسألة خالف ،أن يقع اخلالف ولإلمام علم ابملسألة واألغلب على خالفه (3

ا على مصلحة املسلمني ا حريص  اإلمام إذا كان خملص   أن-أعلموهللا -إال أن الذي يظهر 
 
 
 سبب. إىل رأي آخر ألي  ه العدول عنه عَ فإنه ال يسَ  ؛ له احلقا مبا يستشري فيه وتبنيَّ عامل

 ،وهبذا نستطيع فهم أساليب النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة يف التعامل مع الشورى
واترة عمل برأيه كما يف صلح  ،فتارة التزموا برأي األكثرية كما وقع للنيب يف غزوة أحد

كما أن   ،فهذا ال يستقيم مع الشرع ؛ا لقبول احلقا مطلق  أما جعل األكثرية معيار   ،(19)احلديبية
وذلك يتناىف مع  ،برأيه دون شرط أو قيد جيعله يف حكم املعصوم إطالق العنان للحاكم يستبدُّ 

 اإلسالم.
 ،ر هذه القضية كالم مهم وحمكم نورده يف هذا البحثمد شاكر الشريف يف تصو  حملو 
من حيث عالقتها ابلشورى  مامإن صالحيات اإل" :يقول يف معرض نقاشه هلذه القضيةحيث 
 :قسمان

                                                             

ية والتطبيق وينظر الشورى بني النظر  (.بعدها وما 192ص)بني نظم احلكم املعاصرة اإلسالمية الفة اخلينظر:   (17)
 وما بعدها(. 17)ص

 (.وما بعدها 198ص ) املعاصرة:بني نظم احلكم  فة اإلسالميةاخلال ينظر:(18)
 (.211_3/140ينظر: زاد املعاد البن القيم ) (19)
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ذها ويقوم هبا على فإنه ينف   ،ه مبقتضى واليته وهي داخلة يف صالحياته: ما يتوال  هلماأو  
 إال إذا مل يدر   وال جيب عليه أن يستشري يف ذلك ،الوجه الذي يرى أنه ُيقق مقاصد الوالية

فأما تسيريه ألمور الدولة وإصداره  ،وجه الصواب من األمور املشكلة ومل يرتجح له شيء فيها
للتعليمات اليت تنظم ذلك وعمل اللوائح واختياره ملعاونيه وتوليته للوالة وحتديد صالحياهتم 

وهو ما يعرف يف الفكر -وحماسبتهم وعزهلم وحنو ذلك من األمور اليت تدخل يف صالحياته 
وال جتب عليه  ،الحياتهفإنه يعمل ذلك انطالقا من ص -السياسي )ابلسلطة التنفيذية(

وإن كنا نقول: االستشارة يف هذه األمور وما جرى جمراها إذا مل يرتتب  ،االستشارة يف ذلك
ا إذا أحسن اختيار من ن يستفيد خري  ، ولن يعدم املستشري أعليها تعطيل لألمور فيها خري كثري

 يستشريه.
ال ميلك أن ميضيها إال مبوافقة  فهذه ،: أمور ال ميتلك التصرف فيها مبقتضى واليتهاثنيهما

ولذلك أمثلة ففي غزوة بدر الكربى ملا أراد الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،أهلها على ذلك
 ؛على ذلك املهاجرون فوافقمالقاة املشركني بعد جناة قافلة مكة، استشار من معه يف القتال 

وذلك  ،وهو يريد بذلك األنصار ،«أشريوا علي أيها الناس» :لكن النيب مل يكتف بذلك وقال
وإمنا كانت قاصرة  ،أن البيعة اليت أخذها عليهم يف مكة مل تكن تلزمهم ابلقتال خارج املدينة

ففي هذا  ،فقام سعد فقال قولته الشهرية ،على أن مينعوه وهو يف دايرهم ِما مينعون منه أنفسهم
   .   (20)"ل على رأيهم ألنه أملك لذلكاملقام شاور النيب صلى هللا عليه وسلم أصحاب الشأن وعم

فالدينية يعمل فيها  ،وميكن القول أبن الشورى تنقسم من حيث جماهلا إىل دينية ودنيوية
 وال يلتفت إىل أكثرية وال إىل أقلية. ،مبقتضى الدليل الشرعي

 وهللا أعلم. ،أما الدنيوية فهذه أيخذ فيها احلاكم ابألصلح وال يفرض عليه فيها شيء
 املعترب يف شورى التولية أغلب الناس ال كلهم  •

بعد التتبع واالستقراء لكالم أهل العلم يف هذه القضية وجدت أهنم يعتربون يف انعقاد 
ِما قال اجلويين: " ،رتطون اإلمجاع لذلكوال يش ،الوالية أغلب الناس ومن تكون هبم الشوكة

، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: (21)ابإلمجاع"ا يف عقد اإلمامة يس شرط  يقطع به أن اإلمجاع ل
                                                             

 ( بتصرف.47مقدمة يف فقه النظام السياسي اإلسالمي )ص (20)
 (.67)ص غياث األمم  (21)
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 ،وال ريب أن اإلمجاع املعترب يف اإلمامة ال يضر فيه ختلف الواحد وال االثنني وال الطائفة القليلة"
 .(22)ك مل يكد ينعقد إمجاع على إمامة"فإنه لو اعترب ذل

فإهنم  ؛الوالية ا يف انعقادوملا مل يعتربوا اإلمجاع شرط   ،ونصوصهم واضحة يف هذا الباب
منهم من يرى أهنا تنعقد ابلواحد  ،اختلفوا يف العدد املطلوب النعقاد الوالية على أقوال كثرية

  ضعف هذه األقوال ملصادمتها األدلة الشرعية. ىوال خيف ،واالثنني واألربعة واألربعني
شرتط وا أنه ال ي  فقد قرر  -رْحهما هللا-أما احملققون من أهل العلم مثل اجلويين وابن تيمية 

 :يقول اجلويين رْحه هللا ،واملنعةوإمنا املعترب أغلب الناس ومن تكون هبم الشوكة  ؛فيها اإلمجاع
فالوجه عندي يف ذلك أن يعترب يف البيعة حصول مبلغ من األتباع واألنصار واألشياع حتصل "

م لصطرض ثوران خالف ملا غلب على الظن أن يحبيث لو ف   ،ومنعة قاهرة ،هبم شوكة ظاهرة
واستظهرت أبسباب  د  دَ ع  والم  د  دَ ابلشوكة والعَ  وأتطدت فإذا أتكدت البيعة ،أتباع اإلمام

 .(23)وتتأكد الوالية وتستمر" ،مة وتستقرفإذ ذاك تثبت اإلما ؛االستيالء واالستعالء
  :وكالم اجلويين يفيد أمورا مهمة

 ابلشوكة احلاصلة ابألتباع واألنصار واملنعة القاهرة.أنه ربط االنعقاد  .5
 .د  دَ والع   د  دَ وأكد أن البيعة ال تكون إال ابلشوكة والعَ  .6
ر أن عمر وطائفة معه ابيعوا أاب بكر د   ولو ق  " :خ اإلسالم ابن تيمية رْحه هللاويقول شي 

ابة ا مببايعة مجهور الصحوإمنا صار إمام   ،ا بذلكإمام   رم ص  وامتنع سائر الصحابة عن البيعة مل يَ 
 .(24)الذين هم أهل القدرة والشوكة"

 .ا مببايعة مجهور الصحابة"صار إمام  إمنا " :الشاهد عندي من كالم الشيخ قولهحمل  
 : االستخالف:ةميف انعقاد اإلما لطريقة الشرعيةل النوع الثاين

ومعناه أن يعهد اإلمام  ،ابالستخالفعلى جواز انعقاد البيعة الشرعية  وقد أمجع العلماء
 : هز اومن األدلة على جو  ،إىل شخص بعده ابخلالفة

                                                             

 (.8/335منهاج السنة ) (22)
 (.71)ص غاث األمم للجويين (23)
 (.11/530منهاج السنة )  (24)
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 ،عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدى»: قوله عليه الصالة والسالم .1
 سنتهم. واالستخالف من. (25)«وإَيكم وحمداثت األمور ،ابلنواجذوا عليها عضُّ 

وقد  (26)«أيب بكر وعمر ؛ن من بعدييْ ذح وا ابلل  اقتد»: الصالة والسالمقوله عليه  .2
 استخلف أبو بكر عمر.

وعمر قد  ،عمل الصحابة وإمجاعهم: فإن أاب بكر رضي هللا عنه قد استخلف عمر .3
ومل ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي هللا عنهم، فقد أخرج  ،عهد ابألمر من بعده إىل الستة

جزاك هللا  :فأثنوا عليه وقالوا ،"حضرت أيب حني أصيب مسلم يف صحيحه عن ابن عمر قال:
ددت أن حظي لو  !اا وميت  ل أمركم حيًّ أحتمَّ  :فقال ،استخلف :قالوا ،راغب وراهب :فقال ،اخري  
-يعين أاب بكر-فقد استخلف من هو خري مين خلف ستأوال يل، فإن  يَّ الكفاف ال عل امنه

 .(27)"رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وإن أترككم فقد ترككم من هو خري مين ،
حاصله أن املسلمني أمجعوا على " رْحه هللا يف تعليقه على احلديث:قال اإلمام النووي 

فإن  ،وجيوز له تركه ،االستخالفذلك جيوز له  لَ بم أن اخلليفة إذا حضرته مقدمات املوت أو ق َ 
وأمجعوا على  ،وإال فقد اقتدي أبيب بكر ،تركه فقد اقتدى ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا

وأمجعوا على انعقاد : "قول النووي رْحه هللا والشاهد من .(28)د اخلالفة ابالستخالف"انعقا
 ."اخلالفة ابالستخالف

الطريق الثاين: مه على طرق اإلمامة الشرعية فقال: "وقد ذكره بدر الدين بن مجاعة يف كال
وأمجعوا على  ،استخالف اإلمام الذي قبله كما استخلف أبو بكر عمر رضي هللا عنهما

 .(29)ته"صح
 التغلب:: وهو ةميف انعقاد اإلما )القهرية( الطريقة غري الشرعية

                                                             

 ( صححه األلباين صحيح ابن ماجه.42سنن ابن ماجه) (25)
 (.3662الرتمذي ) (26)
 (.1823صحيح مسلم ) (27)
 (.12/172املنهاج للنووي ) (28)
 (.53حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم بدر الدين بن مجاعة )ص (29)
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ومنها ما هو  ،منها ما هو شرعي ؛قد ذكران يف كالم سابق أن اإلمامة هلا طرق انعقاد
الذي يطلق الفقهاء  واآلن نذكر النوع الثاين وهو الطريق القهري ،وذكران الشرعي ،غري شرعي

الفرق بني وقبل الكالم عنه أحب أن أوضح  ،ى يف عصران )ابالنقالب(سمَّ وي   ،عليه )التغلب(
 حىت ال نظلم أئمة الفقه يف السياسة الشرعية. ،االنعقاد واالستحقاق

مرتبة  فاالنعقاد أقل   ،أي انعقاد الوالية واستحقاقها ،هناك فرق بني االنعقاد واالستحقاق
 ألن االستحقاق هو الصورة الكاملة والشرعية يف الوالية. ؛من االستحقاق

ومل جيعلوا الشورى فيه خاصة  ،واالستحقاق اعتربوا فيه شورى مجيع أو أغلب املسلمني
 .(30)ب من مصادر االستحقاقكما مل جيعلوا التغل    ،بطائفة معينة من األمة

 ،ابن تيمية رْحه هللا وِمن نص من األئمة على التفريق بني االنعقاد واالستحقاق شيخ اإلسالم
موافقة أهل الشوكة فإن أريد به اإلمجاع الذي ينعقد به اإلمامة، فهذا يعترب فيه  " حيث يقول:

حبيث يكون متمكنا هبم من تنفيذ مقاصد اإلمامة حىت إذا كان رءوس الشوكة عددا قليال، 
ومن سواهم موافق هلم حصلت اإلمامة مببايعتهم له. هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة 

 وأما أهل الكالم فقدرها كل منهم بعدد، وهي تقديرات وهو مذهب األئمة كأْحد وغريه.
 ابطلة.

ترب فيه إما اجلميع وإما وإن أريد به اإلمجاع على االستحقاق واألولوية، فهذا يع
  .(31)"اجلمهور

ق بني االنعقاد الذي قد يكون سببه التغلب والشوكة فهذا قد ُيصل فالشيخ رْحه هللا فرَّ 
ال  فهذا-للواليةوهو الصورة الشرعية -االستحقاق  وبني ،اويطاع فيه احلاكم لكنه ليس شرعيًّ 

  يكون إال مبوافقة الناس أو مجهورهم.
وإمنا يفردوهنا ابلذكر  ،وأئمة اإلسالم مجيعهم ال يدخلون الوالية القهرية يف الوالية الشرعية

 تعامل معها على خالف األصل.من ابب أهنا من قبيل الطوارئ واحلوادث اليت قد ي  

                                                             

رسالة التخرج من املعهد العايل للدراسات والبحوث  ،واملطلوباحلكم اإلسالمي املعاصر بني املمكن  نظامينظر:  (30)
 (.21احلضرمي أْحد الطلبه )صالباحث  قدمهاإلسالمية مبوريتانيا، 

 (.8/356منهاج السنة ) (31)
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فبعد أن ذكر اإلمامة الشرعية وذكر  ،مجاعةاإلمام بدر الدين بن أيضا ح بذلك صرَّ وِمن 
دليل على هذا و  ،اومل يذكر لصاحبها شرط   ،معها شروط اإلمامة تعرض ملا أمساه اإلمامة القهرية

الذي تنعقد به البيعة القهرية هو قهر حيث االستحقاق، فقال رْحه هللا: " فقدان الشرعية من
شوكته ا من هو من أهلها وقهر الناس بفإذا خال الوقت عن إمام فتصدى هل ،صاحب الشوكة

لينتظم مشل املسلمني وجتتمع  ؛ولزمت طاعته ،انعقدت بيعته خالفوجنوده بغري بيعة أو است
   .(32)ا على األصح"أو فاسق   ،ك كونه جاهال  وال يقدح يف ذل ،كلمتهم

 ،"لينتظم مشل املسلمني وجتتمع كلمتهم" رْحه هللا بسبب االنعقاد بقوله: فقد صرح
ا وإمنا حفظ   ؛فالعلماء رْحهم هللا يف جتويزهم انعقاد الوالية ابلقهر ليس إابحة منهم للتغلب

 لدماء املسلمني.
 فاملتغلب مرتكب لكبرية من الكبائر بتغلبه على أمر املسلمني من غري إذهنم.

                                                             

 (.55حترير األحكام يف تدبري أهل االسالم )ص (32)
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 الفرق بني الشورى يف اإلسالم والشورى الدميقراطية:
 ،ا ابحلكم كما لو أنه صاحب احلققبل اإلسالم مستبدًّ  كان احلاكم يف النظم اليت سادت

أو من قبيل أنه صاحب الشوكة واملنعة كما  ،من قبيل أنه إله كما كان حال فرعون فتارة يستبدُّ 
 ،وأقام العدل ورد لألمة حقها يف احلكم ،مظ  م هذه النُّ فجاء اإلسالم وحطَّ  ،كان يف ملوك فارس

ا من طرف ض  فليس مفوَّ  ،ُيتاج إليهم يف قراراته ويف مجيع شؤونها من الناس فصار احلاكم فرد  
 م األخرى.ظ  وال حكاما ابمسه كما هو احلال يف النُّ  ،اإلله

وهل شورى التدبري  ،ق بينهماورى التولية وشورى التدبري والفر شمعىن تقرر فيما سبق وقد 
نعرج على أسسها  مث ،الشورىعن حكم  هذا املبحث يف وسوف نتكلم ،لزمةعلمة أم م  م  

 وطرقها وآلياهتا وصفات أهل الشورى.
 وأوجه التالقي واالفرتاق بينها وبني شورى الدميقراطية إن صحت تسميتها بذلك.

 :لشورى يف اإلسالماختلف العلماء يف حكم احكم الشورى: 
والقول  ،أهل العلم إىل وجوهبا، وهم مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكيةفذهب مجاعة من 

نسب هذا القول للنووي وابن عطية وابن خويز منداد وي   ،الصحيح من املذهب الشافعي
ف وعلى لقادر عودة وعبد الوهاب خال  عبد ا ومن املعاصرين ،، وغريهم كثري(33)والرازي

  :واستدل هؤالء أبدلة منها. الصاليب
َممر   يف   َوَشاو رمه مم } :قوله تعاىل - [159: عمران آل]{ األم

وال  ،، واألصل يف األمر الوجوب(34)
 قرينة تصرفه عن الوجوب.

 .(35)«خالفتكما ما يف مشورة ماتلو اجتمع» :وقوله صلى هللا عليه وسلم -
 .(36)نسب هذا القول إىل الشافعيوي   ،القول الثاين: القول ابلندب

 واستدل هؤالء: 

                                                             

 (.279/ 62املوسوعة الفقهية الكويتية ) (33)
 (.250_4/249ينظر: تفسري القرطيب ) (34)
 (.17994مسند أْحد ) (35)
 بن تيمية وابن القيم وابن حجر. ابن حزم و ا(. وهبذا القول قال 100/ 7األم ) (36)
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َممر   يف   َوَشاو رمه مم }: تعاىل بقوله - له عن والصارف  ،األمر للندب أن [159: عمران آل]{ األم
 والنيب ال ُيتاج إىل مشورة. ،ه إىل النيب صلى هللا عليه وسلمج   الوجوب أنه و  

نَ ه مم  ش وَرى }َوأَممر ه مم : تعاىل قولهوأما   ألنه  ؛ال داللة فيه على الوجوبف [38: الشورى]{ بَ ي م
 .37ا يف الوجوبوهذا ليس كافي   ،جمرد مدح للصفة

وهذا  ،ملا يف طبيعة احلكم من متثيل لألمة ؛والذي يظهر وهللا أعلم هو القول ابلوجوب 
مع أن القائلني ابالستحباب ال خيالفون يف أن األمري جيب  ،يعين وجوب الرجوع إليها يف األمر

 ،ألنه مطالب بتطبيق شرع هللا عز وجل ؛ل حكمهلرجوع إىل أهل احلل والعقد فيما جهعليه ا
مث إن قياس احلاكم على النيب صلى هللا عليه وسلم  ،ى إال ابلرجوع إىل أهل الشأنأتَّ  يتَ وذلك ال

وِما  ،خبالف احلاكم ،والواجب هو اتباعه ،فالنيب وإن شاور فامللزم هو رأيه ،قياس مع الفارق
ر ذلك مجع كد األوامر كما قرَّ وهذا آ ،خرجت خمرج اخلربأن اآلية يدل على وجوب الشورى 

  .(38)األصولينيمن 
 أسس الشورى يف اجلانب السياسي: 

 تنطلق أحكام الشورى من عدة أسس ميكن حصرها فيما يلي: 
 .مرجعية الكتاب والسنة -
 مسؤولية اخلليفة املباشرة عن حراسة الدين وسياسة الدولة به. -
 .االشرتاك يف املصلحة املبتغاة من الشورى -
 ونشره والعمل به.االشرتاك يف املسؤولية عن بلوغ احلق  -
 .شورىاللزم يف املسألة موضع عدم وجود حكم شرعي م   -
 عدم احنصار إدراك احلق والصواب يف شخص واحد ولو كان أعلم أهل األرض. -
 .(39)عدم القدرة على اإلحاطة التامة ابألمور كلها من قبل الفرد -

 صفات أهل الشورى: 

                                                             

 (.229إرشاد الفحول )ص  (37)
وما  196جلمال املراكيب )ص ،ينظر: حبث املسألة مستوىف يف كتاب اخلالفة اإلسالمية بني نظم احلكم املعاصرة (38)

 بعدها(.
 (.18ينظر: مقدمة يف فقه النظام السياسي اإلسالمي )ص  (39)
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من اآلراء  والوصول إىل األصوبى إىل التكامل نظرا ألن الشورى يف اإلسالم تسع
 ا ميارسه كل من هبَّ ا عامًّ شورى التدبري( حقًّ  :)أي عل الشورىمل جت   ؛واألفضل من الوسائل

 للطريق يف ا وتطويال  ألن يف وجوده تشويش   ؛شروطا خترج فاقد األهلية ابل اشرتطت فيه ،ودبَّ 
 وهذه الشروط ابختصار هي:  ،الوصول إىل احلق

 .ا ابلغ  ا عاقال  ومعناه أن يكون مسلم   :التكليف  .1
على  ر ٍ ص  غري م   ،للمحرمات امتجنب   ، للواجباتالعدالة: ومعناها أن يكون مؤداي   .2

 الصغائر.
 توصل هبما إىل الصواب.العلم واخلربة اللذان ي   .3
وهذا ال مينع من  ،واخلربة الواسعة هبمخمالطة الناس  تقتضيألن الشورى  ؛ةالرجول .4

 استشارة النساء يف األمور العامة إذا كان هلم هبا علم.
 .(40)لتفت إليهستشار وال ي  األمانة والقوة: فغري املؤمتن ال ي   .5

 آليات الشورى يف اإلسالم
 :شورى يف اإلسالم من خالل أنواعهاوميكن أن نعرف آليات ال

 :)اختيار الاكم( شورى التولية
يراعون فيه الشروط املعتربة يف  ،ا لرائسة الدولةح  العقد مرشَّ و  ل  أهل احل  وآليتها أن خيتار 

وال تنعقد له  ،ويبايعه الناس ،حوه للناساحلاكم اإلسالمي، فإن اتفقوا على شخص بعينه رشَّ 
 البيعة إال مببايعة أغلب الناس له.

وتنعقد البيعة ملن ابيعه أغلب  ،حون لألمة األفاضل من بينهمأما إذا اختلفوا فإهنم يرش  
 .(41)الناس

 بري: شورى التد
وهذه الشورى آلياهتا أن يعرض احلاكم األمر على أهل احلل والعقد الذين اختارهتم األمة 

وإن مل  ،فإن اتفقوا فهذا هو املطلوب ، من طرف األمةللنيابة عنها، أو اختارهم احلاكم املعنيَّ 
 :يتفقوا ففيه حاالت

                                                             

 (105ينظر: اخلالفة اإلسالمية بني نظم احلكم املعاصرة مجال املراكيب )ص   (40)
 كما يف قصة عبد الرْحن بن عوف يف البخاري.(41)



17 
 

فهذا إن اتبعه  ،للحاكم صواب رأي األكثرية لوضوح دليله وجالء احلق فيهأن يظهر   .1
 لزم اجلميع السعي فيه.

  :ففيه وجهان ،ىل رأيإوإن اختلفوا فذهب األكثرية إىل رأي واألقلية   .2
  شاء.نيم أن للحاكم أن خيتار أي الرأيَ أ(  
 .(42)أنه يتبع األكثريةب(           
وميكن لألمة أن تستفيد  ،هلا آليات الشورى ال حدَّ اتفق الفقهاء املعاصرون على أن  :تنبيه

 .(43)عليها د  ة آلية تستجَ من أيَّ 
 :الشورى بني اإلسالم والدميقراطية

ذه املقارنة بني النظام اإلسالمي والنظام الدميقراطي يف جمال الشورى معاذ هللا هل تقدمينا
يف النظام ، ولتبيني أن ما وإمنا لبيان الفارق بينهما ،من قبيل أهنما سواء يف األفضلية يكونأن 

 ،ة اإلسالموما فيه من مساوئ هو بسبب خمالف ،الدميقراطي من حماسن سببه موافقة اإلسالم
   وهذه اآللية تقوم على ما يلي: ،االنتخاب يف اختيار احلاكم فنبدأ آبليات

بصفة فردية وإما عن طريق األحزاب )حسب  إما-أكثرأو -أن يتقدم شخص واحد  -1
 ا من الناس اختياره.األنظمة املعمول هبا يف كل بلد( طالب  

عن طريقهم أو طريق أعواهنم ابلدعاية وإظهار  للرائسة-الطالبونأو -أن يقوم الطالب  -2
 حماسنهم وإبراز أخطاء اآلخرين.

والدعاية لذلك يتم االختيار من قبل الشعب بعد فرتة من بداية التقدم لطلب الرائسة  -3
 وهو كل مواطن ابلغ عاقل. ،ِمن له حق االختيار ،له

يفوز برائسة الدولة حكم الشعب فرتة زمنية حمددة من ُيصل على أكرب عدد من  -4
  .(44)األصوات )األغلبية النسبية أو املطلقة حسب النظام االنتخايب يف البلد(

 ريقة اإلسالمية يف جمموعة من األمور: وهذه الطريقة ختتلف عن الط

                                                             

 (.93واملطلوب )ص نظام احلكم اإلسالمي املعاصر بني املمكن  (42)
 (20(. ومقدمة يف فقه النظام السياسي )ص 313ينظر: اخلالفة اإلسالمية ) (43)
 (.24ينظر: مقدمة يف فقه النظام السياسي اإلسالمي )ص  (44)
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 ،أن املرشح فيها طالب للسلطة أما يف اإلسالم فاألصل عدم السعي إىل طلب السلطة .1
أما الذي يرشح  ،ا قد توفرت فيه الشروط الشرعية املعتربةل والعقد خيتارون شخص  وإمنا أهل احل  

 احلكم.راعي الضوابط الشرعية الستحقاق نفسه فليس ابلضرورة أن ي  
إال أن األغلبية  ؛يتفق مع اإلسالم يف مبدأ أن األغلبية هي اليت ينال هبا احلاكم شرعيته .2

وقد حكى اجلويين  ،وال دخل يف ذلك ألهل الذمة ،اليت ختتار احلاكم هي األغلبية اإلسالمية
 .(45)اإلمجاع على ذلك

ألن أسلوب احلسم فيه يتم عن طريق  ؛أن هذا النظام غري دقيق وال يضمن األصلح .3
وكذلك للتوازانت االقتصادية واالجتماعية دور كبري  ،الدعاية االنتخابية والقوة املادية للمرشح

 يف حتديد الفائز فيه.
 ؛أما النظام اإلسالمي فإنه يف آلياته يسعى إىل ضمان وجود األصلح حلكم الناس .4

رد من إذا علم منه ذلك ط  و  ،من الرائسة غرض دنيويللمرشح أي م أن يكون ولذلك حرَّ 
 .السباق

األموال فيه الذين هلم القدرة على أتسيس أرابب ومن اآلفات يف هذا النظام سيطرة 
وكذلك امتالك وسائل اإلعالم الكبري اليت متتلك القدرة الدعائية وتوجيه  ،األحزاب ومتويلها

 اجلماهري لصاحل ما يريد أرابب األموال.
 :)الربملانية( النيابيةالشورى 

من املعلوم أن مهمة الربملان هي تشريع القوانني بدون شرط أو قيد، وإمنا املعترب يف ذلك 
 هو إرادة الشعب.

إذ أن جمال الشورى فيه حمصور بعدم خمالفة  ؛وهذا مفرق طريق بني اإلسالم والدميقراطية
والعمل السياسي ال خيرج عن  ،فالشورى يف اإلسالم جتمع بني األخالق والتشريع ،النصوص

لتحصيل املنافع والقيم دميقراطية ختضع يف الفكر الغريب يف حني أن ال ،إطار العمل األخالقي
الغاية  يف أن ل واملخالفات وسياسات مكيافيليوعليه تقع احليَ  ،النسبية حسب رأي األغلبية

  ِما يوقع الفساد األخالقي وِمارسة اإلصالح ابسم الدميقراطية. ؛تربر الوسيلة

                                                             

 (.42ينظر: غياث األمم )ص   (45)
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فاملعارضة هلا ساحة لكن  ،إن الشورى يف اإلسالم تسعى إىل حتقيق التكامل بني اجملتمع
أما النظام الدميقراطي  ،اإلنسان يرجع إىل األغلبية يف جوانب أخرى )وهي الطاعة يف املعروف(

لالتفاق بني  اللحظة وضع حد ٍ  وذلك أنه مل يستطع إىل حد    ،اعيس االنقسام االجتمكر   فإنه ي  
فإذا كان النظام االشرتاكي هو  ،وإجياد معيار اثبت يتحاكمون إليه ،األغلبية واألقلية املعارضة

ا بني عشية وضحاها حسب الطيف ويصري اإلنسان جمرم   ،ايل والعكسم النظام الرأمساحلاكم جرَّ 
 املتصارع.

 :، منهاإذ قرران هذا املبدأ فإننا نراعي جوانب عدة : وحننتنبيه
 معه. التعاملعلى بعض البلدان فيلزم لدميقراطية نظام مفروض أن ا -
ن الفوارق بني النظام الدميقراطي والنظام اإلسالمي يف اآلليات وخاصة الشورى ميكن أ -

 .التغلب عليها من طرف املستخدمني لآللية وذلك ابإلضافة والتنقيح
بل  ؛كما يصور املتحمسون له  نسيابية الوسائل يف احلكمليس االدميقراطي لنظام ن اأ -

فيلزم على املسلمني التفكري يف إجياد بدائل تنطلق  ،هو قاصر يف حتقيق املقصد منه عرب آلياته
 من اإلسالم وتراعي ضوابطه.

                                                
 : احلضرمي أْحد الطلبهكتبه                                                   

 
 


