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 امللخص
 :الفقه وأصوله ، ماجستري يفعمرو وليد أيوب السر

 .2018 يناير
مساءلة احلكام يف الفقه املالكي دراسة وصفية نقدية يف السياسة الشرعيةالعنوان: 

 أ.د. صاحل قادر كرميملشرف على الرسالة: ا
، وتصنيف حتديداً  عند فقهاء املذهب املالكيوحماسبتهم احلكام  دراسة ببيان وسائل مساءلةتعىن هذه ال

وإشكالية . وغري املباشرة ،هذه الوسائل تصنيفًا موضوعياً، كما تعىن ابلبحث يف الوسائل واألدوات املباشرة
البحث الرئيسة كانت عن وجود دور لفقهاء املذهب املالكي يف حماسبة احلاكم ومساءلته يف القضااي السياسية 

هذه الدراسة إىل فصلني رئيسني، أوهلما يتحدث عن اجتاهات التأليف يف حماسبة  مت تقسيممن عدمه. وقد 
القي، واالجتاه الفقهي، واجتاه التحليل التارخيي، مث أبنواعها الثالثة االجتاه األخ احلكام يف املذهب املالكي

حتليل مضامني الكتب الواردة يف كل اجتاه. ويتحدث الفصل الثاين عن اجلانب العملي حتدث بعد ذلك عن 
وكان الرتكيز فيه على املعارضة اإلجيابية واملعارضة السلبية، مث بعد ذلك كان احلديث  من املساءلة واحملاسبة

غِفل البحث بعض األمثلة اخلاطئة اليت إذا اقتضت الظروف، يف حني مل يُ  كام يف املذهب املالكيعن عزل احل
وقد اتبع الباحث يف هذا البحث  .ها مصلحة دنيويةسبة واملساءلة وكان الغرض من ورائبثوب احملا اكتست

وع إىل منهج البحث التارخيي يف الرجو  ،الفروع الفقهية، واحلوادث التارخييةيف تتبع  غري التام املنهج االستقرائي
الدراسة  وقد خلصت  التحليل التارخيي يف حتليل الوقائع وألحداث التارخيية، كتب الرتاجم والطبقات، ومنهج

إىل أن وسائل احملاسبة واملساءلة مل تكن واضحة املعامل كما هو احلال اليوم، ومل تكن ضمن مؤسسات رمسية، بل 
مستمدين ذلك من  ألمر ابملعروف والنهي عن املنكرامتثااًل لو  يقومون هبا من منطلق احلسبة، كان الفقهاء

ملا هلم  ،مكانتهم يف نفوس الناس، وبناًء على ذلك كان احلكام حريصني على إرضاء الفقهاءموقعهم الديين، و 
 من مكانة وثقل علمي ق اجملتمع.
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 شكر وتقدير
ألصحابه فإين أتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان لكل  من منطلق العرفان وتقدير اجلميل

من ساندين بدعوة، أو فكرة، أو مرجع، أو دعم معنوي، إذ لوالهم بعد هللا ملا أمتمت هذا البحث.

األستاذ الدكتور صاحل قادر كرمي الذي بذل من وقته وجهده  وأخص ابلشكر والثناء مشريفي 
الدكتور حممد أمزاين  األستاذ لكتابة، ومشريف املساعدوخربته لتزويدي أبدوات البحث وطرق ا

 الذي مل يتواَن عن تقدمي نصح أو إسداء معروف، أو تقدمي مرجع مفيد.

حيث مل يبخلوا علي  طيلة حيايت حىت حلظة إمتام الكتابةوال أستثين والديي وما قدموه يل 
بدعم مادي أو معنوي.

وكانت نعَم املعني على طريق طلب  ،اندتين وحثتينكما أتقدم ابلشكر اجلزيل لزوجيت اليت س
 العلم.
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 املقدمة
 احلمد هلل والصالة والسالم علي رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد

فقد أتى على املسلمني حني من الدهر كانوا سادًة عظماء، ومرت عليهم فرتات قامتة كانوا 
أخذوا ابألسباب  ن همعليهم شأهنم شأن ابقي األمم، فإذيالً لألمم، وكانت سنن هللا جتري  افيه

ة اليت ال تتخلف سنة معاقبة السنن الرئيسختاذلوا وختلوا خذهلم هللا. ومن ن هم نصرهم هللا، وإ
للظامل حىت إذا إن هللا ليملي » :ملسو هيلع هللا ىلصفعن النيب  ،األمة الساكتة عن املنكرعن ربكة الوحمق  ،الظاملني

سورة]«}وََكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمةٌ ِإني َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد{:مث قرأ ،أخذه مل يفلته

[102هود 
بلى وهللا،  نفسه، فقال أبو هريرة: "هريرة رجالً يقول: إن الظامل ال يضر إاّل  أبو ومسع، (1)

 .)2("يف وكرها هزاال لظلم الظاملتموت حىت احلبارى ل
، أو فساد املفسدين، فإذا وصل احلال ابلناس لدرجة سكوهتم مجيعاً عن التصريح بظلم الظاملني

فهذا نذير هالك وخذالن من هللا، فقد قاهلا  ؛شعار البلد السكوت عن إنكار املنكر حىت يصبح
سرق فيهم وإذا  فيهم الشريف تركوه،إمنا أهلك الذين قبلكم، أهنم كانوا إذا سرق » :صراحةً  ملسو هيلع هللا ىلص

 عمداً  أو املقصرين ،. فمواصلة اإلصالح والتقومي ومساءلة الظاملني(3) «الضعيف أقاموا عليه احلد
َر أُمية  ُأْخرَِجْت }تعاىل:أتسيسًا على قوله  على ما اقرتفوه أمٌر مطلوب من عامة الناس ُتْم َخي ْ ُكن ْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ لِلنياِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعرُ   [.110آل عمران: سورة ]{وِف َوتَ ن ْ

 ، كتاب التفسري، ابب قول هللا تعاىل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة،صحيح البخاريأخرجه البخاري،  (1
 .74، ص6جه(، 1422، 1حتقيق: حممد زهري انصر )بريوت: دار طوق النجاة، ط (،4686رقم )ب
(، حتقيق: عبد 7075برقم ) كتاب طاعة أويل األمر، ابب التشديد يف الظلم،اجلامع لشعب اإلميان،  البيهقي، أخرجه (2

  ، و قال احملقق: إسناده جيد.544، ص9ج (،2003، 1العلي عبد امحيد حامد )الرايض: مكتبة الرشد، ط
 .175، ص4ج ،(3475)برقم  كتاب أحاديث األنبياء، ابب حديث الغار،صحيح البخاري، أخرجه البخاري،  (3
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واحملدثني  ،واملفسرين ،الفقهاء من هم علماء األمة ين يقودون هذا اإلصالح بشكل رئيسالذو 
لعني مبهمة بيان أحكام هللا واحلرص على نفاذها بني الناس، ألن طمض، فإهنم كانوا والوعاظ
كما كانت مراقبة احلكام سبيالً   والنافذ يف حياة الناس سابقاً،كانت التشريع السائد   هأحكام

بيدهم مفاتيح األمور من منطلق  هم ن احلكامأل فيذ هذه املهمة على أكمل وجه،خمتصرًا لتن
 سلطتهم ومنصبهم العايل.

همته على الوجه األمت عليه أن يسلك طريقًا بينه وبني احلاكم مب قيه القيامفحىت يتسىن للف
كانت مساءلة احلكام من ابلتشريع نصًا وروحاً. وعليه فأداءه يف احلكم، ويراقب التزامه  يراقب

الضرورية يف حياة الفقيه والعامل كي يتم التأكد من إقامة العدل بني الناس، وأن حياة األمور 
 املكلفني تسري وفق منهج االستخالف يف األرض

اإلمام مالك بن  ومن أولئك العلماء ،ومن العلماء من سجل صفحًة انصعة يف هذا الصدد
املوازنة بني نشر العلم والفكر، وبني مساءلة  رائعة يف ضرب أمثلةً حيث ه( 178أنس )املتوىف سنة 
هذه دربه، و سار عدد من تالمذته وأتباع مذهبه على  وليس هذا فحسب بل اخلليفة يف عصره،

الكتب للتعرف على أبرز اجتاهات املساءلة الدراسة حماولة للّم شتات املوضوع، وجزئياته من بني 
استنساخ التجارب حبرفيتها وطرحها  وهذه الدراسة ال حتاول .اليت سلكها فقهاء املذهب املالكي

سحب املاضي والتاريخ ليومنا الراهن بوصفه  جاهزة ملشاكل اليوم، فليس من قناعة الباحث حلوالً 
وتتعزز قناعته  االجتهاد عند كتاابت السابقني.لة عج  توقفتوإاّل  ،هو احلل السحري لقضاايان

جياد القواسم املشرتكة بينها، ونشر مبادئ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف إبالبحث، يف هذا 
 ابألحداث التارخيية لفهم مواقف وربطه ،األمة، وحماولة قراءة الرتاث قراءة موضوعية يف سياقاته

األمة اإلسالمية بقراءات  موجهة للرتاث وللوحيني  ابتليت ، حيثبشكل أعمق وفتاواهم العلماء
 نتائج خاطئة.  ولدت
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ا ابتلو من الذين  رمحه هللا اً املذهب املالكي حتديداً ألن مؤسسه اإلمام مالك ار الباحثوقد اخت
ملذهب اب متذهبتء عصره، كما أن البالد اليت يف ذات هللا، وكانت له مواقف مشهودة مع خلفا

ابألحداث السياسية والتقلبات، خصوصًا بالد األندلس اليت ساد فيها  ةلوءكانت مماملالكي  
 ،كذلك بسبب صلة املذهب املالكي الوثيقة بعلم مقاصد الشريعة  ،الكي بال منازعاملذهب امل

وسائل املساءلة املقاصد، فكان هذا البحث دراسة للجانب العملي ل علم فمن حتت لوائه برز أئمة
 آنذاك، وارتباطها مبقاصد الشريعة ومصاحل املسلمني. لسائدةواحملاسبة ا

عند فقهاء  ومساءلتهم احلكام بحث واجلمع لوسائل حماسبةتقوم فكرة الرسالة على الوعليه، ف
عرب استعراض الكتاابت الفقهية،  تهماختذها الفقهاء يف حماسب والصور اليت ،املذهب املالكي

 يف الوقت الذي مل يوجد فيه مؤسسات رمسية حملاسبة احلاكم. .والسياسية، واملصادر التارخيية

 إشكالية البحث وأسئلته
هل كان لفقهاء املذهب املالكي دور يف وإشكالية البحث تتمثل يف السؤال املركزي اآليت: 

أم كانوا معتزلني احلياة السياسية عاكفني على  ،حماسبة احلاكم ومساءلته يف القضااي السياسية
 األسئلة التالية: عنهاويتفرع دروسهم؟ 

 ما أبرز اجتاهات التأليف يف حماسبة احلكام يف املذهب املالكي؟ .1
ما أبرز وسائل احملاسبة واملساءلة اليت كان ميارسها فقهاء املذهب املالكي؟ .2
 ؟لذلك أو خلعه إن كان هناك داع   ،هل جلأ الفقهاء لعزل احلاكم .3
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 أمهية البحث

 اآليت:تكمن أمهية البحث يف 

السياسة الشرعية عمومًا من أكثر املسائل حاجة للمراجعة والنقد، والبناء  مسائل تعد   .1
 والتطوير حبكم استمرار تغري الظروف، واستمرار طروء احلوادث.

وصالحه يعين صالح الناس  الناس وحياهتم، هو املدبر لشئون على وجه اخلصوص احلاكم  .2
احملتم على الدارسني أن يتوسعوا يف بيان العالقة بني لذا صار من  فسادهم. وفساده يعين

أو جتاوز صالحيته  ،أو جتاوز احلد ،احلاكم واحملكوم، ووسائل تقومي ومساءلة احلاكم إذا ظلم
 الدستورية والقانونية.

 أهداف البحث
 :يهدف هذا البحث إىل حتقيق اآليت

ودور فقهاء املذهب  حتديد اجتاهات التأليف عند املالكية يف السياسة الشرعية .1
 يف كل اجتاه.

وسائل احملاسبة واملساءلة اليت اختذها فقهاء املذهب املالكي عند احنراف  كشف .2
 أو جتاوزه. ،احلاكم
من  بيان الفروق بني حاالت عزل احلاكم، ومتييز أي منها كان ملصلحة املسلمني .3

 أجل االستفادة من هذه الدراسة يف وقتنا احلاضر.

 حدود البحث
هذا البحث خيتص ابملذهب املالكي حتديدًا فقد كانت حدوده مرسومًة تقريبًا واضحة  ألن

 وهي: من عنوان البحث
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ما بني عصر اإلمام مالك مؤسس املذهب وحىت عصر املتأخرين يف املذهب  احلدود الزمانية:
( دون احلديث عن فرتة ما بعد ه1299وعليش )ت ،ه(1230أمثال الدسوقي )تمن 

 .االستعمار

تركزت معظم مادة البحث يف بالد املغرب واألندلس املأوى الرئيس  احلدود املكانية:
 .للمذهب، ابإلضافة للمدينة املنورة عند احلديث عن اإلمام مالك مؤسس املذهب

 منهج البحث

أبرز اجتاهات  عن هذا البحث يطرح أسئلة كبرية أرجو أن أمتكن من اإلجابة عنها، وهي
أبرز وسائل احملاسبة واملساءلة اليت كان ميارسها و  ،احلكام يف املذهب املالكي التأليف يف حماسبة

 .واحلاالت اليت أجلأت الفقهاء لعزل احلاكمفقهاء املذهب 

هذه األسئلة يالئمه املنهج االستقرائي لكشف وتتبع حاالت املساءلة  وال شك أن البحث يف
إىل كتب التاريخ  البحث التارخيية فإن الباحث سيلجأمسائل واحملاسبة يف املذهب. وابلنظر لطبيعة 

املنهج التارخيي  وسيستخدم ،عملية يف مساءلة احلكام والطبقات للبحث عن مواقف ،والرتاجم
ه الوقائع وبيان درجة يف دراسة بعض الوقائع التارخيية املأخوذة من مصادرها املعتمدة، مث حتليل هذ

 سأستخدم املنهج التحليلي.ويف ذلك  ،متها للشرعقرهبا ومواء

 الدراسات السابقة
وهو رسالة دكتوراه قدمها  نظرية حماسبة احلكام يف الفقه السياسي اإلسالمي .1

لعلوم الوحي وا معارف يف اجلامعة اإلسالمية مباليزاي، كلية –رمحه هللا  –الدكتور أفراشيم علي 
. حتدثت الرسالة عن نظرية حماسبة احلاكم يف الفقه 2007، قسم الفقه وأصوله عام اإلنسانية

اإلسالمي ابملعىن االصطالحي للنظرية، وقد ابتدأها ابحلديث عن مفهوم النظرية الفقهية 



6 
 

والفرق بينها وبني القاعدة الفقهية، مث احلديث عن طبيعة نظام احلكم يف اإلسالم. مث حتدث 
حلكام يف اإلسالم ابعتبار أن احملاسبة من األمر ابملعروف والنهي عن عن حكم حماسبة ا

 احلديثملعروف والنهي عن املنكر. مث فكان احلديث عن احلكم التكليفي لألمر اب ،املنكر
الرأي العام، والسلطة التشريعية  املعاصر منعن طرق حماسبة احلكام يف الفقه السياسي 

هذه الوسائل من وجهة نظر شرعية،  قراءةالسلطات، مث اسية، والفصل بني واألحزاب السي
ومل . فالبحث يف أغلبه أتصيلي لقضااي معاصرة، ومدى إمكانية توظيفها يف الدول املسلمة

 .صدديف هذا الالفقهاء  اضطلع بهيتطرق كثرياً للدور الذي 
وهو كتاب قيم من أتليف أ. أيب عبد  ،اجلانب السياسي من فقه اإلمام مالك .2

. واملؤلف مجع يف كتابه 2014طيف حممد ايسني شباين، نشر دار الكلمة يف القاهرة، عام الل
أغلب آراء اإلمام مالك يف السياسة الشرعية مبوبًة على أبواب العقيدة والقضاء والعبادات 

، كما واملعامالت، وحتدث عن منهج اإلمام مالك يف االجتهاد، وعن فقه اإلمام املقاصدي
حيَظ بنصيب موضوع احملاسبة واملساءلة مل إال أن  ،ليل والتخريج يف املذهبالتع حتدث عن

استقصاء ملا أثر عن اإلمام مالك يف ابب السياسة  أصل الكتاب عبارة يف الكتاب ألن وافر
. الشرعية كله،  ومل يعاجل موضوع املساءلة واحملاسبة بشكل  واف 

، أتليف الدكتور عماد املرزوق، الفقه السياسي عند املالكية يف الغرب اإلسالمي .3
. وهو دراسة موسعة عن مالمح ومعامل املدرسة 2014نشر مركز ابن األزرق للدراسات عام 

 وجزءُ املؤلفات يف الباب وما حوته، عن من حديثه  املالكية يف االجتهاد السياسي، فكان جزءٌ 
ومنهج فقهاء املذهب يف استنباط األحكام السياسية، مث  ،منهج اإلمام مالكآخر عن 

، فالكتاب يبحث الضوابط املنهجية اليت منهجهم يف تنزيل األحكام االجتهادية على الواقع
اتبعها فقهاء املذهب يف اجتهاداهتم السياسية، ومل يتعرض لوسائل املساءلة واحملاسبة بشكل  

 كبري. 
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أتليف كايد شريعة اإلسالمية والنظم الدستورية، طرق انتهاء والية احلكام يف ال .4
يعة والنظم الدستورية . وهو دراسة مقارنة بني الشر 1987عرقوش، نشر مؤسسة الرسالة، عام 

تولية  شروطو طرق انتهاء والية احلكام، تناول فيها الكالم عن طرق تولية احلاكم،  يفاملعاصرة 
هناء والية رئيس الدولة يف الشريعة ويف النظم رئيس الدولة، كما تناول الوسائل السلمية إل

الدستورية، والطرق غري السلمية إلهناء والية رئيس الدولة يف الشريعة والنظم الدستورية، كما 
مله يف جمالكتاب ، و ة واخلوارج فكان موسعاً جداً أن كتابه مشل طوائف املسلمني الشيعة واملعتزل

مع  توافقاً بعض مسائله م يف فجاء ،لشريعة اإلسالميةيتناول القضااي الدستورية ويقارهنا اب
مسائل هذا البحث إال أن اتساع رقعة الشريعة اإلسالمية لتشمل الفرق والطوائف العقدية 

 . أمراً هامشياً جعل الرتكيز على كل مذهب   واملذاهب الفقهية
الشيال وهو رسالة لطيفة للدكتور مجال الدين أبو بكر الطرطوشي العامل الثائر  .5

حتدث فيها عن أحد أعالم املذهب املالكي وهو أبو بكر الطرطوشي، وركز على عالقته 
تقدمي منوذج العامل العامل والرسالة عبارة عن سرد التارخيي يف ، ومناصحته له ابحلاكم يف عصره

 .لألمة

البحثخطة   

 مت تقسيم البحث إىل فصلني

 احلكام عند املالكيةمساءلة الفصل األول: اجتاهات التأليف يف 

 املبحث األول: االجتاه األخالقي عند املالكية يف أدب نصيحة امللوك

 املطلب األول: حركة التأليف يف االجتاه األخالقي عند املالكية

 املطلب الثاين: حتليل مضامني مؤلفات االجتاه األخالقي
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 احلكام اه الفقهي عند املالكية يف مساءلةاملبحث الثاين: االجت

 احلكاممساءلة املطلب األول: حركة التأليف يف االجتاه الفقهي يف 

 احلكاممساءلة  املطلب الثاين: حتليل مضامني املؤلفات الفقهية يف

 احلكام مساءلة املبحث الثالث: اجتاه التحليل التارخيي يف 

 احلكام مساءلة املطلب األول: حركة التأليف يف اجتاه التحليل التارخيي يف

 احلكام اجتاه التحليل التارخيي يف مساءلةالثاين: حتليل مضامني مؤلفات  املطلب

 الفصل الثاين: دور الفقهاء املالكية يف مساءلة احلكام مواقف واجتاهات

 املبحث األول: اجتاه املعارضة السلمية

 املطلب األول: املعارضة اإلجيابية 

 املطلب الثاين: املعارضة السلبية

 طرق عزل احلكام يف الفقه املالكياملبحث الثاين: 

 املطلب األول: العزل السلمي للحاكم

كماملطلب الثاين: اخلروج على احلا 
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 املصطلحات األساسية يف البحث
تعنّي لذا ، لبحث لكوهنا تعرب عن مواضيع رئيسة يف البحثمصطلحات ستتكرر يف اهناك 

، وقد ركزت فيها على معانيها البحثيف هذا  الباحث منها التوقف عندها، وشرح مقصود
وإن كانت أخص منها يف خارج البحث، أو حتمل  ،االصطالحية، وما يراد هبا يف البحث نفسه

 دالالت خمتلفة قلياًل.

إن احلكم يف االصطالح اللغوي هو املنع من الظلم، مث استخدم يف االصطالح كم: احلا 
. ويف العرف احلديث يشمل احلاكم (1) وصار احلاكم هو القاضي ،اللغوي والفقهي مبعىن القضاء
أو  ،سواء الوايل ،فيشمل اإلمام األعظم، أو اخلليفة ومن دونه ،(2) كل من يتوىل السلطة العامة

أو بطريق غري مشروع واستتب له  ،سيد املنطقة. وسواًء كان احلاكم وصل للحكم بطريق مشروع
 األمر، كل ذلك داخل حتت اسم احلاكم.

مث صار يستخدم مبعىن عد أخطاء وزالت  ،(3)وهو العد ،مأخوذة من احلساب احملاسبة:
احلاكم يف هذا البحث تعين  الشخص، فيقال حاسبته على تقصريه، وهللا حياسب العباد، وحماسبة

 لوكهم وسياستهم.يف س وسؤاهلم مراقبتهم

 ، ويف البحث ترُِد مرادفاً للمحاسبة.هي مفاعلة من سأل املساءلة:

                                                           
ابدي، آ الفريوز ،91ص ،2( ج1979: دار الفكر، )بريوتابن فارس، أمحد، مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم هارون  (1

، 1095، ص1( ج2005، 8إشراف: حممد نعيم العرقسوسي )بريوت: مؤسسة الرسالة، طالقاموس احمليط،  جمد الدين،
 .572، ص4( ج1991، 1تعريب: فهمي احلسيين )بريوت: دار اجليل، ط األحكام،درر احلكام شرح جملة  حيدر، علي،

 .217، ص6ج (2)الكويت: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، ط الفقهيةاملوسوعة جمموعة مؤلفني،  (2
 .74، ص1جالقاموس احمليط، ابدي، آ الفريوز (3
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تصفية العسل وخياطة الثوب، مث استعمل يف ضد الغش، ويف  يف اللغة النصح معىن النصح:
اإلخالص والصدق كالتوبة النصوح. وقيل: النصح والنصيحة واملناصحة: إرادة اخلري للغري، وهي 

. ويف االصطالح إخالص الرأي من الغش للمستشري وحنوه، وإيثار (1)كلمة جامعة إلرادة اخلري
 .(2)مصلحته

بفسخ الوالية ورد وعّرف القرايف العزل ، (3)حية، يقال عزله إذا حناهالعزل التنعزل احلاكم: 
املتويل كما كان قبلها كفسخ العقود يف البيع وغريه، وكما انقسم ذلك يف العقود إىل الفسخ 

واملقصود ، (4)انقسم هاهنا إىل العزل واالنعزال، وهذا كله متفق عليه بني العلماءفقد واالنفساخ 
 ،احلاكم بدون خروج عليه ابلسالح، وال يشمل انعزال احلاكم آلفة  تصيبه كمرضيف البحث عزل 

 أو وفاة. ،و جنونأ

  

                                                           
دار )الكويت:  حتقيق: عبد الستار فراجاتج العروس من جواهر القاموس،  ،الزبيدي، حممد بن حممد بن عبد الرزاق (1

 .175، ص7( ج1965، اهلداية
، 1، حتقيق: حيىي إمساعيل )مصر: دار الوفاء للنشر والتوزيع، طاملعلم بفوائد مسلم اليحصيب، عياض بن موسى، إكمال (2

 .306،ص1( ج1998
  .1031، ص1ج القاموس احمليط،ابدي، آالفريوز  (3
، 1ن )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طو يق حممد حجي وآخر قحت الذخرية يف الفقه املالكي، ، أمحد بن إدريس،القرايف (4

 .127، ص10( ج1994
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 الفصل األول

 اجتاهات التأليف يف حماسبة احلكام عند املالكية
 

 املبحث األول: االجتاه األخالقي عند املالكية يف أدب نصيحة امللوك

 احلكام مساءلةاه الفقهي عند املالكية يف املبحث الثاين: االجت

 احلكام مساءلةيف املبحث الثالث: اجتاه التحليل التارخيي 
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سهامات إ ذات هذه التأليفات وكانت ،تنوعت اجتاهات التأليف السياسي عند الفقهاء
 ؤلفهكتاابً ييؤلف  عندما  لفقيه أو العامل، فايهوالرقابة غري املباشرة علعديدة يف تقومي سري احلاكم، 

إىل يد احلاكم، وستصل حمتوايته إليه  عاجاًل أم آجالً  وهو يعلم يقينًا أن هذا الكتاب سيصل
، أو أديب.يكون قد أدى رسالًة توجيهية انبعة من منوبذلك  ال خيفى أن و  صبه كفقيه، أو قاض 

ألف بطلب  ، أو(1)ه(520حلاكم  ظامل كما فعل الطرطوشي )ت ابتداءً أُلِّف  هذه الكتب بعض
 .(2)ه(783من احلاكم ليكون دستوراً يسري عليه كما حصل مع ابن رضوان املالقي )ت

وانقسمت إىل أربعة اجتاهات رئيسة سار عليها  وقد تنوعت اجتاهات التأليف بشكل  عام،
 :هي ، وهذه االجتاهاتيف السياسة الشرعية باحثون واملؤلفونال

مبرااي األمراء أو مرااي امللوك، وهو اجتاه يغلب اجتاه التأليف األخالقي فيما يعرف  .1
 عليه اجلانب الوعظي اإلرشادي.

ية والكتب الفقه ،يف اجلوامع الفقهية وأكرب أكثر بصورة ويربز ،االجتاه الفقهي .2
البخاري  اإلمام شروح السنة كشرح صحيحيف  أو املتخصصة يف السياسة الشرعية،

وغريها.  ،الك بن أنسم اإلمام وموطأ ه(،261مسلم )ت اإلمام ه(، وصحيح256)ت
يف تفاسري القرآن وكتب أحكام القرآن اليت تعاجل اجلانب التشريعي للقرآن  كما يربز

                                                           
أبو بكر حممد بن الوليد بن حممد األندلسي الطرطوشي الفقيه املالكي الزاهد، صحب أاب الوليد الباجي وقرأ األدب  هو (1

له من  ،منها ابليسري من الدنيا راضياً  قالالً م متواضعا متقشفاً  ديناً  ورعاً  كامل زاهداً   عاملاً  حممد ابن حزم، وكان إماماً على أيب 
التصانيف سراج امللوك وكتاب بر الوالدين وكتاب الفنت وغري ذلك وتويف ثلث الليل األخري من ليلة السبت ألربع بقني من 

 حتقيق: إحسانوفيات األعيان، سكندرية. ينظر: ابن خلكان، أمحد بن حممد بن إبراهيم، ه ابإل 520مجادى األوىل سنة 
 .263، ص4( ج1971، 1عباس )بريوت: دار صادر، ط

. ابلنحو والفقه، ومن أشهر مؤلفاته كتابه يف السياسة السلطانية عاملاً  ،ً متفنناهو القاضي عبد هللا بن يوسف، كان أديباً  (2
، (2000، 2: دار الكتاب، طد احلميد اهلرامة )طرابلسعب :حتقيق نيل االبتهاج بتطريز الديباج، اباب،التنبكيت، أمحد 

 .221ص
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ه(. 597)ت بن الفرس أحكام القرآن الو ه(، 474كأحكام القرآن البن العريب )ت
فهي  لكعلمية تعتمد على قواعد الشرع لذ جتاه يعاجل القضااي بطريقة أتصيليةاال وهذا

 .كالتمعاجلة املش أقوى الطرق يف
السلك  (، وبدائعه808)ت ويربز فيه مقدمة ابن خلدون ،اجتاه التحليل التارخيي .3

وهذا الكتاب خلص فيه كالم ابن  ،ه(896)تالغرانطي يف طبائع امللك البن األزرق
 .حتليل التاريخ. وهو اجتاه يعتمد االستقراء و خلدون يف مقدمة اترخيه وغريه

جتاه الفلسفي وهذا مل يساهم فيه الفقهاء املالكيون وال غريهم، بل كان من اال .4
ه(، وهؤالء تناولوا السياسة 428وابن سينا )ت ،ه(399نصيب الفالسفة كالفارايب )ت

 .هذه الدراسةتطرق هلذا االجتاه يف ال ولذلك ال يتممن اجلانب الفلسفي، 
تحليل مضامينها يقوم بمث  ،هذه املؤلفات بشيء من التفصيل يتناول الباحث وفيما يلي

 .، وأتثرت هباوالظروف اليت عكستها ،يف ضوء العصر الذي ألفت فيه
 

 املبحث األول

 االجتاه األخالقي عند املالكية يف أدب نصيحة امللوك
أو ما يعرف مبرااي األمراء يهدف ابألساس إىل إصالح سلوك وأخالق  ،االجتاه األخالقي 

امللك، وإرشاده إىل احلكمة يف السياسة واإلدارة مستندًا يف ذلك على نصوص القرآن والسنة، 
م اليوانن، وملوك الفرس، والسند. وإنه أول ما بدأ بدأ برتمجة كتاب كَ وسري اخللفاء الراشدين، وحِ 

مث توالت املؤلفات يف الفكر  ه(،255)ت املنسوب للجاحظ "التاج"تاب ، وك"كليلة ودمنة"
تسهيل " كتاابً بعنوان  فألّ حيث ه( 450اإلسالمي فكان من الرواد املسامهني فيه املاوردي )ت

الترب املسبوك " كتابه(  505أبو حامد الغزايل )تألف ، و "النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك



14 
 

)ت نظام امللك الطوسيامللوك والسالطني الذين كتبوا يف هذا الشأن ومن  ."يف نصيحة امللوك
 ألف كتاب الذي ه(463، وعنصر املعايل قابوس )ت "سياسة انمة"ه( ألف كتاب 485

 ."قابوس انمة"

يف ذلك، فألفوا العديد مشهود كغريهم من الفقهاء كان هلم إسهام   فقهاء املذهب املالكيو 
. ولسائل أن يتساءل عن عالقة هذا املطلب مبوضوع احلديث عنهاكما سيأيت من املؤلفات  

يرى سياسة  عندماصاحب التصنيف  واجلواب أنكام، البحث الذي يتحدث عن مساءلة احل
 ،بلده تسري سرياً خاطئاً، أو يرى الضعف يتسلل ألركان الدولة، أو يرى سياسة امللك ظاملة جمحفة

حماسبًة غري مباشرة، رغبةً منه يف إصالح  حياسبه الله أنيفكر يف التصنيف كي يتمكن من خفإنه 
للدخول على احلاكم وأمره ابملعروف،  من غري حاجةيقوم بدور الرقيب  وبعمله هذاالقائم، الوضع 

فمن هنا كان التأليف  ،جتدي هذه الطريقة نفعاً يف نظره رمبا ال صريح، إذوهنيه عن املنكر بشكل 
 .، وإن كان من وجه خفيحتت ابب املساءلة وحماسبة احلكام داخالً  تيف هذا النوع من املؤلفا

 املطلب األول: حركة التأليف يف االجتاه األخالقي عند املالكية:
اليت سطرها الفقهاء املالكيون يف  ملية التأليف لكتب مرااي األمراءيتناول هذا املطلب سري ع

ه احلاكم على أخطائه، ويعد التأليف يف هذا حماولة جادة إلصالح الوضع السياسي القائم، ولتنبي
ئم قا هذا االجتاهو  ،اجملال أوىل خطوات املساءلة نظرًا لألسلوب اللني املستخدم يف هذه الكتب

شواهد من سري الصاحلني، الحاديث، و األايت  و اآلإيراد  يفعلى الوعظ الديين بشكل كبري 
يعتمد هذا  كما  ،للحاكم املوجه إليه الكتاب صاحلةً  امللوك منهم ليشكلوا قدوةً سرية وخصوصًا 

م اليوانن واهلند كَ االجتاه بشكل كبري على استنطاق التاريخ اإلسالمي وما قبل اإلسالم، وحِ 
دف  واحد. ونظرًا لطبيعة هذه املؤلفات، تحقيق ه، كل ذلك اجتمع يف بوتقة واحدة لوالسند

موقف أحد والقارئ يلمس أن  عدة عناوين.شاهبة كثريًا بني املادة مت فإنوطبيعة مصادرها 
 ،ويف أكثر من موضع ،د أكثر من مؤلفيتكرر عن مثالً  من خلفاء العباسيني الصاحلني مع خليفة  
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أبرز و وكأهنم حياولون استصحاهبم للماضي الصاحل قبل ظهور االنقسامات والفنت والتعقيدات. 
 :ال يف اآليت، والتسلسل الزميناليت ألفت على هذا املنو  هذه الكتب وأكثرها أتثرياً 

 (1)ه(489)ت أيب بكر املراديلقاضي الفقيه ل كتاب اإلشارة يف تدبري اإلمارة .1
وإمنا أراد أن يسلك يف ه(: "542قال عنها ابن بسام )ت ،اتصل ابملرابطني وكانت له غاية

وحظوظ مقسومة، ، ومل يدر أهنا أقدار حمتومة، (2)محل دول املرابطني، مسلك عبد هللا بن ايسني
 . (3)" على بعد السفر، وانقطاع العني واألثرفلم حيصل إاّل 

إذ يعد أول كتاب يف املذهب يف أدب  ،وكتاب املرادي على صغر حجمه له مكانة عالية
ه كتابه مرااي األمراء، وهو الذي فتح الطريق ملن بعده من املالكية للتأليف يف هذا الفن، ووجّ 

على ذلك قوله يف املقدمة: "وقد ذكرت لك يف هذا الكتاب من ذلك يدل و  ،للحاكم مباشرة
أبواابً، إذا أحطت حبفظها علماً، وانعطفت حتفظها فهماً، كانت لك ميزاانً  -يقصد احلكمة-

وقد نظمت لك  .القك، وأصاًل تسند إليه قياسك..تزن هبا آدابك، وميداانً تروض فيه أخ

                                                           
أيب بكر حممد بن احلسن احلضرمي، كان عاملاً ابلفقه وأصول الدين بليغاً شاعراً، توىل القضاء يف أزكد  القاضي الفقيههو  (1

حتقيق: إحسان عباس )تونس: الدار العربية  الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة،ابن بسام، علي، ه. 489عام  إىل أن تويف فيها
 .364، ص7( ج1979، 1للكتاب، ط

هو عبد هللا بن ايسني اجلزويل، أرسله شيخه إىل الصحراء ليعلم الناس الدين، فأقام هلم رابطًا كان نواة أتسيس دولة  (2
نظر: اليحصيب، عياض بن موسى، يه. 450لنهي عن املنكر. تويف عام واألمر ابملعروف وااملرابطني، كان شديداً يف احلق 

، 8( ج1981، 1حتقيق: سعيد أمحد عراب )احملمدية: املغرب، مطبعة فضالة، ط ترتيب املدارك وتقريب املسالك،
 .83ص

( 1979، 1دار العربية للكتاب، طحتقيق: إحسان عباس )تونس: ال الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة،ابن بسام، علي،  (3
 .364، ص7ج
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ة والوزارة، وفصلت لك يف ثناايه فصوالً من أنواع اإلدارة يف هذا الكتاب درراً من آداب اإلمار 
 .(1)واالستشارة"

فيها احلث ، و وقد اشتمل كتاب املرادي على ثالثني اباًب جتمع بني األخالق، والسياسة
على التعلم، واالستشارة، والكالم عن رجال الدولة من أمراء وجند، والكالم عن أخالق 

 وظهور واحتجاب. وآداب السلطان من كالم وصمت،
من أهم الكتب على  هذا الكتاب : يعدسراج امللوك أليب بكر الطرطوشي .2

كثرة النقل عنه ممن جاء بعده وألف يف هذ الفن،   يفلكية، وتظهر أمهيته اإلطالق عند املا
 ينقالن عنه الكثري من النصوص ه(896ه( ،وابن األزرق )ت783لقي)تفابن رضوان املا

 ه(.489من كتاب املرادي )ت  ومشوالً تناوالً  وهو أوسع (2)

يعود أصل مؤلفه إىل طرطوشة يف بالد األندلس، ورحل إىل العراق، مث استقر به املقام و 
يف مصر يف مدينة رشيد. وملا قام احلاكم العبيدي مبقتلة يف عدد من فقهاء اإلسكندرية طلب 

 هذا الكتاب ويدرس فيها، فرحل. وهناك ألف ،أهل اإلسكندرية من الطرطوشي أن يرحل إليها
ه( والذي كان حيكم مصر 521للوزير الفاطمي يف مصر املأمون البطائحي الفاطمي )ت 

رغبت أن أخصه هبذا الكتاب رجاء لطف قال يف مقدمة كتابه: " وعن هذا ،(3) فعلياً آنذاك

                                                           
، 1، حتقيق: حممد حسن وأمحد فريد )بريوت: دار الكتب العلمية طاإلشارة يف تدبري اإلمارةاملرادي، حممد بن احلسن،  (1

 .16ص( 2003
حتقيق: علي سامي النشار )الدار الشهب الالمعة يف السياسة النافعة، ظر على سبيل املثال: املالقي، أبو القاسم، ين (2

 .109، 97، 68( ص1984، 1البيضاء: دار الثقافة، ط
، ابن خلكان، أمحد 136( ص1967)القاهرة: دار الكتاب العريب، د ط،  بغية امللتمسنظر: الضيب، أمحد بن حيىي، ي (3

 .263، ص4( ج1971، 1حتقيق: إحسان عباس )بريوت: دار صادر، ط وفيات األعيان،بن حممد بن إبراهيم، 
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 حُمَْضرًا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوء  تَ َود  َلْو َأني }جتَُِد ُكل  نَ ْفس  َما َعِمَلْت ِمْن َخرْي  هللا تعاىل يف يوم
َنُه أََمًدا بَِعيًدا{ نَ َها َوبَ ي ْ   .(1)"[30آل عمران: سورة  ]بَ ي ْ

كن عده أقرب إىل اجتاه األخالق ميلذلك  ،والكتاب يغلب عليه اجلانب الوعظي
واألخالق كما هو احلال عند بعض  لطرطوشي مل يكن يفصل بني السياسةفا السياسية؛

 علماءأخالقي، وهذا شأن  منظورن يعاجل القصااي السياسية من الفالسفة الغربيني، بل كا
 بصورة عامة. وكّتاهبم املسلمني

قضااي متنوعة ختتص  تناول فيها ،وستني ابابً  وأربعة  مقدمة  علىحيتوي  وهذا الكتاب
ند، واخلراج والوزير واملستشارين، واألخالق الالزمة ابحلكم، ومتعلقاته اإلدارية، كشأن اجل

الستدامة امللك من عدل، وحلم وشجاعة، مقتبساً ذلك كله من نصوص القرآن الكرمي والسنة 
فإنين : "يقول  ، فها هو حيدثنا عن ذلك يف مقدمة كتابه حيثالسابقةالنبوية، وحكم األمم 

الية، وما وضعوه من السياسات يف تدبري الدول، ملا نظرت يف سري األمم املاضية، وامللوك اخل
ل، وجدت ذلك نوعني: أحكاماً وسياسات، فأما األحكام حَ والتزموه من القوانني يف حفظ النِّ 

املشتملة على ما اعتقدوا من احلالل واحلرام فأمر اصطلحوا عليه بعقوهلم ليس على شيء منه 
السياسات اليت وضعوا يف التزام تلك األحكام، والذب برهان وال أنزل هللا به من سلطان، وأما 

عنها فقد ساروا يف ذلك بسرية العدل، وحسن السياسة، ومجع القلوب عليها كل ذلك قد 
ساروا فيه بسرية مجيلة، ال تنايف العقول شيئًا منها، لو كانت األصول صحيحة والقواعد 

لوك الطوائف وحكماء واجبة. فجمعت حماسن ما انطوت عليه سريهتم خاصة من م
 .(2)"الدول

                                                           
: حممد فتحي أبو بكر )القاهرة: الدار املصرية اللبنانية، قيقحت سراج امللوك، الطرطوشي، أبوبكر حممد بن حممد بن الوليد، (1

  .11( ص1994، 1ط
 .9-8ص  سراج امللوك، الطرطوشي، (2
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 الشهب الالمعة يف السياسة النافعة البن رضوان املالقي  .3
الشهب الالمعة يف "إذا كان سراج امللوك من األسس اليت نقل عنه من بعده، فإن كتاب 

يف أبواب  كثرية، إال  بذلك كما صرح  شك،البن رضوان قد استفاد منه بال " السياسة النافعة
كان كاتبًا عند احلاكم. وألفه بناًء على طلب   مؤلفهه أبنه واقعي أكثر؛ حبكم أن عننه ميتاز أ

ه(، وفيه 762 – 760إبراهيم بن احلسن املريين املشهور أبيب سامل حاكم املغرب )حكم بني 
من أبواب النصيحة وجمالسة العقالء احلكماء ما يفصح عن غرض مؤلفه جتاه ملكه، فإن 

أتليف الكتاب ليكون أنه طلب من ابن رضوان املالقي  من رغمعلى ال يينامللك أاب سامل املر 
بن اخلطيب امبثابة الدستور الذي يسري عليه إال أنه سار سريةً ظاملة. فقد نقل عنه لسان الدين 

أراد أن يقطع كل احتمال ثورة  ضده من  (ه760)ه( أنه ملا استقر األمر له عام 776) ت
بية بني مراهق وحمتلم ومستجمع، طائفة تناهز العشرين، غلماانً ردنة، بين أبيه "فالتقط من الصّ 

. مث (1)قتلوا إغراقًا من غري شفعة توجب إابحة قطرة من دمائهم، ورأى أن قد خال له اجلّو"
ماذا كان حاله بعد ذلك؟  لقد "تواكل، وآثر احلجبة، وأشرك األيدي يف ملكه، فاستبيحت 

إىل أن . مات، وأخذ الناس حرمان العطاء..اجلباايت، وكثرت الظالأموال الرعااي، وضاقت 
قامت عليه وفراره  رةثو يشري لسان الدين بن اخلطيب إىل . (2)كان من أمره ما هو معروف"

 .(3)ه762مث قتله يف ذي القعدة عام 
ء أبواابً تتكلم عن املستشارين واجللسا "الشهب الالمعة"لذا ليس من املستغرب أن جند يف 

والوزراء، وأبوااًب تتحدث عن بيت املال ومصارف املال، وأبوااًب تتحدث عن العفو والعدل 
                                                           

، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط اإلحاطة أبخبار غرانطة حممد بن عبد هللا بن سعيد، لسان الدين، ( ابن اخلطيب1
 .158ص ،1ج ،(1924

 .158ص 1ج نفسه اإلحاطة أبخبار غرانطة،ابن اخلطيب،  (2
 ،(1988، 2حتقيق: خليل شحادة )بريوت: دار الفكر، ط ،اتريخ ابن خلدون ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، (3
 .415ص ،7ج
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علي الدكتور علي سامي النشار مقابل الظلم والغضب، مما يؤكد واقعية الكاتب يف أتليفه، ويُ 
قد استفاد منه ه( 808ابن خلدون )ت حيث اعتقد أنيف مقدمة حتقيقه من شأن الكتاب 

 .(1)ه( 896بن األزرق )تكذلك احلال ابلنسبة ال  بذلك، و دون أن يصرح
 ه(:791واسطة السلوك يف سياسة امللوك للسلطان أيب محو الزايين )ت .4

 ،مؤلفه كان ملكًا على دولة بين عبد الواد خيتلف هذا الكتاب عن الكتب السابقة ألنّ 
أسلوب القارئ د جي. لذا ملك إىل ملكمن  ويل عهده، فالكتابو وألف الكتاب وصية لولده 

حق أبيه واثر عليه ن يف ثنااي الكتاب، وإن كان االبن العاق مل يرَع يالعطف واحلنان ظاهر 
 .(2)ه(791)وقتله عام 

قال املؤلف يف مقدمته: "فرأينا أول ما نتحف به ويل عهدان، ووارث جمدان، واخلليفة إن و  
مما ختتص به امللوك وتنتظم هبا شاء هللا من بعدان وصااي حكيمة وسياسة عملية علمية 

مؤلفه عاش جتربة احلكم بنفسه، ومل ميِل هو أن  عن غريه الكتاب يزميإن ما و . (3)أمورهم"
وقد . الكتاب حتت ضغط حاكم أو ما شابه، وهذا قلما يتوفر يف التاريخ أن يؤلف امللك كتاابً 

فالباب األول  أو قواعد،ة حتت كل ابب أربعة فصول مل الكتاب على أربعة أبواب  رئيساشت
م املرشدة للصواب، والباب الثاين يف قواعد امللك كَ يف قواعد امللك والوصااي واآلداب واحلِ 

 وأركانه، والباب الثالث يف أوصاف كمال امللك، والباب الرابع يف الفراسة وهي خامتة السياسة.

                                                           
علي النشار )الدار البيضاء: دار الثقافة،  حتقيق: الشهب الالمعة يف السياسة النافعة، ابن رضوان املالقي، أبو القاسم، (1

 .32-31( ص1984، 1ط
/

 .195ص 7جاتريخ ابن خلدون،  ابن خلدون، (2
: مركز ابن األزرق بريوتحتقيق: عبد الغين مستو )واسطة السلوك يف سياسة امللوك،  أبو محو الزايين، موسى بن يوسف، (3

  .81ه( ص1436ط، . لدراسات الرتاث السياسي د
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املغيلي  اتج الدين فيما جيب على امللوك والسالطني حملمد بن عبد الكرمي .5
 ه(:909التلمساين )ت

هي رسالة موجزة يف مثانية أبواب تدور حول احلكم وأسباب القوة وإصالح اململكة، و 
بدءًا من إصالح احلاكم، ومرورًا ابلعلماء، والقضاة وصواًل إىل الرعية. ورغم أتخرها إال أهنا 

د املسلمني. ركز ومؤشر ِحرِص املؤلف على إصالح بلده، وغريها من بال ،تعد ذات أمهية
فيها على األمر ونقيضه كالعدل ونقيضه الظلم، والقوة ونقيضها الضعف، مستمداً ذلك كليه 
من نصوص القرآن والسنة وقواعد الشرع، وختم كل ابب منها بقوله: "رأس كل بلية 

 .(1)االحتجاب عن الرعية"
 وهذااحلق، واجلرأة والسعي لإلصالح، ونصح احلاكم،  قول وقد اشتهر املغيلي بقوته يف 

مقداًما على األمور، جسورًا جريء  -رمحه هللا-كان   : "يقول عنه ه(1036)ت التنبكيت
.ونقل عنه أنه سافر إىل عدة  (2)"القلب، فصيح اللسان، حمبًا يف السنة جدلًيا نظارًا حمقًقا

بصاحبها وأقرأ أهلها وانتفعوا به، مث دخل بالد أهر، ودخل بالد تكدة، واجتمع بالد مثل 
بالد كنو، وكشن من بالد السودان واجتمع بصاحب كنو واستفاد منه، وكتب رسالة يف أمور 

عن املنكر، وقرر هلم أحكام الشرع  والنهي مر ابملعروف،األالسلطنة حيضه على اتباع الشرع، و 
واجتمع بسلطاهنا ساسكي حممد  وقواعده. مث رحل لبالد التكرور، فوصل إىل بلدة كاغو،

 .(3)احلاج، وجرى على طريقته من األمر ابملعروف، وألف له أتليًفا أجابه فيه عن مسائل"
: تتناول هذه الرسالة قضااي ه(1102الرسالة الصغرى أليب علي اليوسي )ت .6

اإلصالح العدل واجلهاد، ويرى املؤلف أن احلال اليت وصلت هلا البالد من االختالل تستلزم 
يعطي رأيه يف املوضوع. واتصفت رسالته ابلقوة والصراحة، فيقول يف بدايتها: و  ،واملعاجلة

                                                           
حتقيق: حممد خري رمضان يوسف )بريوت:  اتج الدين فيما جيب على امللوك والسالطني، املغيلي، حممد بن عبد الكرمي، (1

 .53، 47، 40، 33، 28، 24 ،18( صم1994، 1دار ابن حزم، ط
  .577ص نيل االبتهاج بتطريز الديباج، ،التنبكيت (2
  .الصفحة نفسها نيل االبتهاج،التنبكيت،  (3
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"فيعلم سيدان أن األرض هلل والناس عبيد له، وسيدي واحد من العبيد وقد ملكه هللا عبيده 
له و  ،ابتالًء وامتحاانً. فإن قام عليهم ابلعدل والرمحة واإلنصاف فهو خليفة هللا يف أرضه

الدرجات العالية عند هللا، وإن قام ابجلور والطغيان فهو متجاسر على مواله يف مملكته، 
ومتسلط بغري حق ومتعرض، لعقوبة هللا وسخطه. وإن على السلطان أموراً كثرية منها مجع 

وتفريقه يف حق، وإقامة اجلهاد إلعالء كلمة هللا، واالنتصاف من الظامل  ،املال من حق
 .(1)فوجب علينا تنبيهه" ،ذه الثالثة كلها اختلت يف دولة سيدانللمظلوم، وه

: هذه رسالة صغرية ه(1102)ت رسالة ندب امللوك للعدل أليب علي اليوسي .7
 طريقة حكمهم وبنّي  ،استعرض فيها مؤلفها سرية اخللفاء الراشدين وسرية عمر بن عبد العزيز

وقارن ذلك ابخللفاء احلريصني على امللك  ابلعدل واحلرص على مصاحل األمة والزهد يف الدنيا،
ممن جاء بعدهم. وكان يرمي من هذه املقارنة دفع حكام زمانه لالقتداء ابخللفاء الراشدين الذين 
حكموا على منهاج النبوة. قال يف آخر رسالته بعد العرض التارخيي السريع: "فقد جعل هللا 

 واحد وال يف درجة واحدة، بل هم متفاوتون للملوك على ما هم فيه مصاحل مجة وليسوا على وصف  
يف الفضل فمن كان منهم أقرب للخلفاء الراشدين شبهاً يف مراعاة الفضل والعدل وحسن اخللق 

 (2)والسرية، كان أفضل وأكمل"

 املطلب الثاين: حتليل مضامني مؤلفات االجتاه األخالقي
امللوك والظروف اليت ألفت  يف املطلب السابق ذكر أهم املؤلفات املالكية يف أدب نصيحة مر

حديث أكثر عن حمتوايت هذه  من سرية مؤلفيها، ويف هذا املطلبشيء كما مت تناول فيها  
ذلك  هبدف تصنيفمن املساءلة واملناصحة  لبحثهم ما جاء فيها مما له صلة ابالكتب، وأ

خدمت أسلوابً است فهي ،يظهر طريقة املساءلة يف هذه الكتبسهذا التصنيف و  .تصنيفاً موضوعياً 
                                                           

ثقافة، البيضاء: دار ال الدار)القبلي مجع وحتقيق: فاطمة خليل  رسائل اليوسي،أبو علي اليوسي، احلسن بن مسعود،  (1
  .237، ص1( ج1981، 1ط

 .255، ص1، جرسائل اليوسياليوسي،  (2
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صالح سرية امللك ابألساس يكن مهها ترسيخ أركان امللك، بل كان مهها مل لكن ، و لطيفاً مساملاً 
 كالمضحة يف ذهن املؤلف. وهذا الصالح الرعية، وراحتهم، فاملعادلة كانت واإ إىل يؤدي وهذا

ة أغلب املؤلفني، فقد كان كثري منهم زاهداً يف الدنيا، شجاعًا يف احلق ال يبغي على سري  يستند
 املؤلفات األخالقية:تلك ذكر أهم خصائص  من الدنيا. وقبل البدء حيسن عرضاً 

 ونربط اجلانب األخالقي ابلعمل السياسي: فلم يكن أولئك الكتاب ممن يفصل .1
 ي؛ابمللك ورعيته وجنده ألرقى مستوًى أخالق بل كانت غاايهتم السمو ،السياسة عن األخالق

وإن كان الواقع  ،كن أن متارس السياسة بدون أخالقاألخالق من صلب الدين، وال مي ألنّ 
إال أن احلرص من املؤلف كان للتقريب قدر اإلمكان  ،يف أحيان  كثرية ال يصدق هذه القاعدة

 ،ه(:"ما والك هللا عليهم لتكون سيدهم909من مقصد اإلسالم األخالقي. يقول املغيلي )ت
 .(1)وموالهم وإمنا والك عليهم لتصلح دينهم ودنياهم"

كثرة النقول عن ملوك اهلند وفارس والروم، مع نصوص من القرآن والسنة وسري  .2
 فإن الكتاب املسلمني ،بعض األفكار تغايل يف مكانة امللك مثة وإن كان ،الراشديناخللفاء 

فكرة السلطان وال خيفى أن وروهنا ويصبغوهنا بصبغة إسالمية حي ال ميرون عليها مرور الكرام،
إال أهنم ربطوها إبقامة شريعة  (2)خليفة هللا يف أرضه فيها مغاالة ظاهرة، وال يصح فيها حديث

امللك خليفة هللا يف أرضه، املوكل إبقامة  ليت ال مياري فيها أحد، قال أبو محو: "اي بين إنّ هللا ا

                                                           
 .18ص، اتج الدين فيما جيب على امللوك والسالطني، املغيلي (1

ي بطريق و جمهول، ور  ففيه راو   ،روي حديث عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ:" السلطان ظل هللا يف األرض" إال أنه منكر (2
السلطان ظل هللا يف األرض أيوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له األجر وعلى  عن ابن عمر مرفوعًا " آخر

. ينظر: ابن أيب حامت، " إال أنه ضعيف جداً وعلى الرعية الصرب ،حاف، أو ظلم كان عليه اإلصر جار، أوالرعية الشكر، وإن 
حتقيق فريق من الباحثني إبشراف سعد احلميد، وخالد اجلريسي )السعودية: مطابع  علل احلديث،عبد الرمحن بن حممد، 

املطالب العالية يف زوائد املسانيد ، وينظر أيضاً: ابن حجر، أمحد بن علي، 538، ص6( ج2006، 1احلميضي، ط
 .77، ص10( ج1998، 1حتقيق: فريق من الباحثني إبشراف سعد الشثري )السعودية: دار العاصمة، طالثمانية، 



23 
 

 ،فهذا الكالم صحيح ،( 1)أمره وهنيه.... وأمره إبقامة الشرائع وسد الذرائع ليقيم قسطاس احلق"
لكن ال يشرتط أن ينطبق على كل ملك بعينه، لكن ملا كان موضوع هذه الكتب عدم مناقشة 

مه الشرعية، وافرتاض امللك صاحب شرعية، وأمره واقعًا صاروا يكتبون له الكتاابت اليت تقوّ 
 وتصحح مساره.

قة فمن يطالع هذه الكتب يقف على حقي، الكتب االهتمام ابجلانب الرتبوي الغالب على هذه
كما مر هو أتليفها  ألن اهلدف هذه الكتب وأهنا كتٌب غلب عليها البعد الرتبوي التصحيحي، 

جنة ملن حتصن به " كتابه:تصحيح السلوك والدعوة إىل مكارم األخالق، يقول الطرطوشي عن  
من أويل اإلمرة والسياسة، ومجال ملن حتلى به من أهل اآلداب واحملاضرة، وعنوان ملن فاوض به 

 هوهذا الباب مما يعدّ وقال أيضًا يف الباب السابع والعشرين: " ،(2)"أهل اجملالسة واملذاكرة من
وفيما يلي بيان  .(3)"احلكماء من أساس اململكة وقواعد السلطنة، ويفتقر إليه الرئيس واملرؤوس

 .ألبرز ما تضمنت هذه املؤلفات مما له صلة ابلبحث

  النصيحة للحاكمالنقطة األوىل: يف بيان أمهية 

د هللا البجلي يرد يف هذا املقام عدد من األحاديث النبوية الصحيحة منها ما يرويه جرير بن عب
والنصح لكل »فشرط علي:  ،قلت: أابيعك على اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النيب  يوم مات املغرية:

وإيتاء الزكاة، والنصح لكل  على إقام الصالة ملسو هيلع هللا ىلصابيعت رسول هللا » ويف لفظ مسلم: ،(4)«مسلم

                                                           
 .87ص واسطة السلوك يف سياسة امللوك، الزايين، أبو محو، (1
 10ص سراج امللوك،الطرطوشي،  (2
  .319ص، سراج امللوكالطرطوشي،  (3
 .21، ص1ج ،(58برقم ) كتاب اإلميان، ابب النصيحة هلل ورسوله وأئمة املسلمني،  البخاري، أخرجه البخاري، صحيح( 4
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قلنا: ملن؟  الدين النصيحة»، قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ، واحلديث املشهور عن متيم الداري: أن (1) «مسلم
، والذي يعنينا هنا هو النصيحة ألئمة (2) «هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم قال:

حيث  ا يف بيان ذلك الطرطوشيو املسلمني، فقد تكلم املصنفون عن النصيحة، ومن الذين أسهب
وإرشادهم عند  ،"النصيحة لألئمة معاونتهم على ما تكلفوا القيام به يف تنبيههم عند الغفلةل: قا

وحتذيرهم ممن يريد السوء هبم، وإعالمهم أبخالق عماهلم وسريهتم  ،اهلفوة، وتعليمهم عندما جهلوا
 .(3)ونصرهتم يف مجع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم" ،يف الرعية، وسد خلتهم عند احلاجة
سن االختيار حيُ  الذيف ،وما ينبغي له من التحلي ابلصفات ،ويتطرق أيضًا للكالم عن الناصح

فالناصح ليس جمرد  ،(4)، وال خري لك فيمن ال خري له يف نفسهغريهلحسن االختيار يُ س لنفسه
أخذ على  نفسه الوقت ، بل هو شخص ممارس وخبري، ويفانقل كالم أو قارئ لبعض الكتب

 ابلنصيحة اليت يسديها لغريه. عاتقه
هذا بيان ملبدأ النصيحة بشكل نظري وسيأيت يف املباحث الالحقة أمثلة تطبيقية للنصيحة يف 

 فروع شىت.
 النقطة الثانية: واجبات احلاكم والتزاماته

ل أن يكون حماسباً وسياسته يف احلكم قب ،رعيته عنتعاىل احلاكم املسلم حماسب أمام هللا  
إذا استشعر رقابة هللا يف تصرفاته وقراراته، ووزن أموره مبيزان الشرع، فال يقتل إال حبق أمام الناس، و 

يتصرف  حبق، وهكذا يف أموره كلها، وال مينع ماالً إاّل  ، حبقوال يعفو إال حبق، وال يصرف ماالً إاّل 
بواب إشارات إىل مسئوليات بني ثنااي الفصول واأل جيد الباحث كل خري. لذابعلى أمته مبا يعود 

 الزايين املوافقة ملصلحة الدنيا فمثالً يقول السلطان أبو محو، و املقتبسة من مصادر اإلسالم احلاكم

                                                           
، ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي )بريوت: (56برقم )، كتاب اإلميان، ابب الدين النصيحة،  صحيح مسلمأخرجه مسلم،  (1

  .75، ص1ج دار إحياء الرتاث العريب، د.ت، د.ط(،
 .74ص 1ج ،(55برقم ) كتاب اإلميان، ابب الدين النصيحة،  صحيح مسلم، أخرجه مسلم، (2
  .326ص سراج امللوكالطرطوشي،  (3
  .331ص  ،املرجع السابق (4
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مة امللك خليفة هللا يف أرضه املوكل إبقامة أمره، أمره إبقا يف وصيته البنه ويل العهد:" اي بين إنّ 
 .(1)الشرايع وسد الذرايع ليقيم قسطاس احلق يف رعاية اخللق"

 النقطة الثالثة: بيان أمهية العدل وأثر الظلم

هو كل مفروض من عقائد وشرائع يف أداء األماانت، وترك الظلم واإلنصاف، وإعطاء  العدل
وهو أساس املعاملة بني العبد وخالقه، وبني العبد والناس. والذي يعنينا هنا العدل من  ،(2) احلق

يف وصيته البنه من شروط اإلمارة هو والرفق  ه أبو محو الزاييناحلاكم إىل احملكومني. وقد عدّ 
يَن ِإْن }اليذِ :قوله تعاىل يف، وال مياري أحد يف أمهية العدل للحاكم، فقد قال الطرطوشي (3)ابألانم

 َعاِقَبُة َمكينياُهْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا الصيالَة َوآتَ ُوا الزيَكاَة َوأََمُروا اِبْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َولِلِيِ 
وشرط عليهم أربع شرائط كما ترى،  ،"فضمن هللا تعاىل النصر للملوك ،[41احلج: سورة ]{اأْلُُمورِ 

أو  ،أو انتقض عليهم شيء من أطراف ممالكهم، أو ظهر عليهم عدو ،فمىت تضعضعت قواعدهم
أو رأوا أسباب الغري فليلجئوا إىل هللا  ،ابغي فتنة أو حاسد نعمة، أو اضطربت عليهم األمور

وركوب سبيل العدل واحلق الذي  تعاىل،...إبقامة امليزان ابلقسط الذي شرعه هللا تعاىل لعباده،
قامت به السماوات واألرض، وإظهار شرائع الدين ونصر املظلوم واألخذ على يد الظامل، وكف 
يد القوي عن الضعيف ومراعاة الفقراء واملساكني، ومالحظة ذوي اخلاصة والفقراء املستضعفني، 

إذا حلت املصائب . أي (4)النصر"وليعلموا أهنم قد أخلوا بشيء من الشروط األربع اليت شرطت يف 
إبرجاع احلقوق إىل أهلها، وليعلموا أن سبب ذلك هو اإلخالل ابلشروط  احلكام ابلبلد فليسارع

املذكورة يف اآلية، مث أورد الطرطوشي عددًا وافرًا من األحاديث احلاثة على العدل، والناهية عن 
                                                           

 .87ص ،امللوكواسطة أبو محو الزايين،  (1
، 1: مؤسسة الرسالة، ط)بريوتحتقيق: عبد هللا عبد احملسن الرتكي اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، حممد بن أمحد،  (2

  .412، ص12( ج2013
 .85صواسطة السلوك  أبو محو الزايين، (3
  .160، صسراج امللوكالطرطوشي،  (4
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ما من امرئ يلي أمر املسلمني، مث مل جيتهد »: ملسو هيلع هللا ىلصالظلم، واملتضمنة للوعيد الشديد للظامل كقوله 
وكما قيل "سلطان عادل خري من مطر وابل، وعدل  (1) «ةهلم وينصح إال مل يدخل معهم اجلن
أنه  ه(101رمحه هللا )ت ونقل عن عمر بن عبد العزيز .(2)السلطان خري من خصب الزمان"

استشار يف قوم ليستعملهم فقال له بعض أصحابه: عليك أبهل العدل. قال: ومن هم؟ قال: 
وإن احلاكم العادل األمني  .(3)الذين إذا عدلوا فهو ما رجوت، وإن قصروا قال الناس: اجتهد عمر

 .(4)والنصر والبقاء ،قد ضمن له أربعة أشياء: األجر والثناء

واخللفاء  ملسو هيلع هللا ىلصومن خالل النصوص واآلاثر اليت أوردها الطرطوشي عن القصاص عن النيب 
"دلت اآلاثر على أن األمري واملأمور يف القصاص سواء، إذا جىن  الكرام خلص إىل قاعدة تقول:

أحدمها على اآلخر، وإن األمري إذا ظلم املأمور زال أتمره عليه يف ذلك املعىن، وكان األمري يف 
. فبلغت عنايته ابلعدل )5(ملعىن كبعض املؤمر عليهم حىت يتحاكموا إىل السلطان األعظم "ذلك ا

ويف هذا رسالة واضحة إىل الوزير املوجه إليه  ،حد املساواة بني األمري واملأمور يف استيفاء احلقوق
 واحلذر من مغبة الظلم واالعتداء.  ،الكتاب من ضرورة العدل

ه( وبعض فقهاء عصره 392يل بني املنصور بن أيب عامر )توقد حصل موقف من هذا القب
فاستحضر بعض فقهاء عصره فأفتوا  ،ملا أراد املنصور االستيالء على أرض وقف ويعاوضها أبخرى

سان وكلمهم بكالم قاس، ووصفهم لوأرسل هلم رجاًل حاد ال ،أنه ال جيوز، فغضب السلطان
فقال: نتوب إىل هللا مما قاله  ،م ضعيف اهلمةفأجابه شيخ منهمبشيخة السوء، وأفحش عليهم، 

                                                           
 .1460ص 3ج ،(142برقم ) كتاب اإلمارة، ابب فضيلة اإلمام العادل،صحيح مسلم،  ،مسلم أخرجه (1
 .91ص ،الشهب الالمعة يف السياسة النافعةاملالقي، ( 2
  .554ص ،سراج امللوكالطرطوشي،  (3
  .وما بعدها42ص اإلشارة يف تدبري اإلمارة،، املرادي (4
 .626ص ،سراج امللوكالطرطوشي،  (5
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وكان جلداً، صارماً  أمري املؤمنني ونسأله اإلقالة، فرد عليه زعيم القوم حممد بن إبراهيم بن حيويه
فقال للمتكلم: مم نتوب اي شيخ السوء؟ حنن براء من متابك! مث أقبل على الوزير فقال: اي وزير 
بئس املبلغ أنت! وكل ما نسبته إلينا عن أمري املؤمنني فهو صفتكم معاشر خدمته، فأنتم الذين 

ن معايشكم ابلرشا واملصانعة، أتكلون أموال اليتامى ابلباطل، وتستحلون ظلمهم ابإلخافة، وتنتجو 
وتبغون يف األرض بغري احلق، وأما حنن فليست هذه صفاتنا وال كرامة، وال يقوهلا لنا إال متهم 
ابلداينة، فنحن أعالم اهلدى وسرج الظلمة، ورد عليه رداً قوايً، مث قاموا منصرفني فلم يكادوا يبلغوا 

فتلقاهم الوزراء ابإلعظام ورفعوا منازهلم، واعتذروا  والرسل تناديهم، فدخلوا القصر ابب القصر إاّل 
إليهم مما كان من صاحبهم، وقالوا هلم: إن أمري املؤمنني يعتذر إليكم ويعلمكم أنه اندم على ما 

. فمثل هذه املواقف أوىل ابإلنكار (1)كان منه إليكم، وهو مستبصر يف تعظيمكم وقضاء حقوقكم 
 ققه من مصاحل عامة لألمة مجعاء.واالستمساك ابلرأي الشرعي ملا حي

 النقطة الرابعة: االهتمام ابملال العام 

 هوفق هواه، أو يوزع وال جيوز للحاكم أن يتصرف فيه ،املال العام حق من حقوق املسلمني 
عن  احلديثويرتك رعيته مهملًة فقرية. وال بد عند احلديث عن املال العام  ،على مقربيه وحاشيته

وقال:" جيب  ،ووجوه مجع املال احملرمة ،وجوه مجع املال املباحةفقد ذكر املغيلي  ،كيفية مجع املال
}َوَمْن يَ تَ َعدي ُحُدوَد الِلِي فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه اَل  من حيث أابح هللاعلى كل أمري أن ال جييب األموال إاّل 

َ حُيِْدُث بَ ْعَد َذِلكَ  والكف عن أموال الناس أساس بقاء اململكة ... [1الطالق: سورة ]أَْمرًا{ َتْدرِي َلَعلي الِلي
فمن األموال اليت أحل هللا لألمراء أخذها الزكاة،  ،ومجاله، والطمع يف أمواهلم خراب اململكة وزلزاهلا

فإذا كان األمري عادالً يف صرف املال وجب على كل  يمة، وأموال اجلزية، والصلح ...ومخس الغن
يده شيء فيه زكاة عني، أو غريها أن يدفعه له ليصرفه، ومن األموال اليت حرمها هللا عز وجل من ب

                                                           
 .133ص مرجع سابق،الطرطوشي،  (1
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واملكس وأخذ املال على  ،مث شرع يعدد أنوع الظلم من الرشوة (1)على األمراء وغريهم كل ظلم"
 ، والكالم عن املال العام نوجزه يف عدة نقاط:القضاء

 مع اجلود ال يتهيأ إاّل  "واعلم أنّ  :املرادي يقولاحلديث عن صرف املال وإنفاقه  عندأواًل:  
. ويف وصية (2)التنمية، وال يستقيم مع التضييع، وال مع التبذير، وال مع ترك النظر يف تنمية املال"

 ألنه جرب قيمة ،السلطان أيب محو البنه يوصيه ابحلفاظ على املال وعدم تبذيره يف غري مصلحة
واعلم اي بين أنه ينبغي لك أال تنفق " فيقول: ،احملافظة على املال خصوصاً يف احلفاظ على اجليش

 يف مستحقه... وال تسرف فيه يف لذات دنياك كاخلروج عن  يف حقه، وال خترجه إاّل مالك إاّل 
تتشاغل جبمع احلد يف الزينة، واللباس، والبناء املفرط اخلارج عن القياس.... اي بين ينبغي لك أن 

 .(3)أجنادك، وتوفري أحشادك وأعدادك"

وعنه نقل ابن رضوان املالقي  فريى الطرطوشي ،تنوعت آراء الكتاب يف سياسات املالاثنياً: 
أن خري سياسة يف املال هي سياسة األنبياء، ومن سار على هديهم من اخللفاء، وهي سياسة 

ابقني، ويقولون يف هذا الصدد: " كانت امللوك توزيع املال، وعدم االدخار، خالفًا للملوك الس
تدخر األموال وحتجبها عن الرعية، وتعدها ليوم كريهة.. وكانت الرسل واخللفاء من بعدهم تبذل 

 ، وقد علمتم أنّ  ملسو هيلع هللا ىلصاألموال وال تّدخرها، وتصطنع الرعية وتوسع عليها، وهذه سرية نبينا حممد 
. وكذلك (5)، وأنه مات ودرعه مرهون يف صاع من شعري عند يهودي (4)جوعه كان أكثر من شبعه

                                                           
  ا.وما بعده 48، صاتج الدين فيما جيب على امللوك والسالطنياملغيلي،  (1
 .58ص، اإلشارة يف تدبري اإلمارةاملرادي،  ( 2
 ابختصار. 371-369، صواسطة السلوك يف سياسة امللوكأبو محو الزايين،  ( 3
. أخرجه البخاري، حممد بن من خبز شعري يومني متتابعني حىت قبض ملسو هيلع هللا ىلصعائشة، ما شبع رسول هللا السيدة  قالت (4

 .75، ص7( ج5416)وأصحابه أيكلون، برقم  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب األطعمة، ابب ما كان النيب   صحيح البخاري، إمساعيل،
حتقيق: شعيب األرانؤوط وآخرين )بريوت: مؤسسة الرسالة،  ، مسند عبد هللا بن العباس،مسند اإلمام أمحدأخرجه أمحد:  (5

 ، وإسناده صحيح.18، ص4( ج2001، 1ط
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. (1)ابنه احلسن، وعمر بن عبد العزيز"اخللفاء الراشدون بعده أبو بكر وعمر، وعثمان، وعلّي، و 
يرى املالقي أن ما أهلك بالد األندلس هي سياسة ادخار املال، والضن هبا على اجلند، اثلثاً: 
وكان  ،وك الروم يوزعون املال على جنودهم، فكان للروم بيوت رجاليف حني كان مل ،والرعية

قد يكون األوىل منه هو ما ذكره املرادي و  أي رجح الباحث هذا الرأي .(2) أموالللمسلمني بيوت 
فضل من احتكار املال األ هو من ضرورة تنمية املال وتكثريه بدل توزيعه أواًل أبول، لكنه يبقى

 وحاشيته.وتوزيعه بني امللك 

وأنه جيب أن يوافق شرع هللا  ،ه( يفصل يف كيفية صرف املال909املغيلي)ت وهذا هو
فمصرف  ،[45املائدة: سورة ]}َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنْ َزَل الِليُ َفُأولَِئَك ُهُم الظياِلُموَن{:مستندًا لقوله تعاىل

الزكاة موضح يف القرآن، وابقي املصارف موكولة لإلمام يصرفه ابلتقوى ال ابهلوى، ويبدأ بسد ما 
ال بد منه من حصون وسالح، مث أبرزاق العلماء والقضاة، مث ابلفقراء األحوج فاألحوج، مث يعمم 

ز وجل  عهللافهذه سنة صرف أموال ". ويصف حال بالده فيقول: (3) ابقي الناس ابلسوية
 اليوم يف ضالل مبني، قطعوا العدل واإلحسان، ووصلوا الظلم والبهتان، نيالظامل للمسلمني لكنّ 

 .(4)وجاءهم املوج من كل مكان" ،وساءت أخالقهم ،فقلت أرزاقهم

 النقطة اخلامسة: احلث على االهتمام ابلعلم والعلماء

الفقهاء،  قصود هناوهم الذين يعاجلون أمراضه وعلله، وامل ،سادة اجملتمع وقادته هم علماءال 
ألهنم فيصل  ،ال تقل أمهيتهم عن أمهية الفقهاء ،واملفتون واملفسرون، واحملدثون. والقضاة املستقلون

فإمهاهلم والتضييق عليهم مضر مبصلحة املسلمني،  ،مات والنزاعات، وسبيل حفظ احلقوقاخلصو 
                                                           

 .365ص ،الشهب الالمعة املالقي، ،500ص سراج امللوكالطرطوشي،  (1
   .367، صالسياسة النافعةالشهب الالمعة يف نظر: املالقي، ي (2
  .45، صاتج الدين فيما جيب على امللوك والسالطنينظر: املغيلي، ي (3
 .58 ، صنفسهاملغيلي،  (4
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القاضي  قالورفع قدرهم وهيبتهم بني الناس، يعود على املسلمني ابخلري. ورعايتهم واالعتناء هبم، 
ه( املدينة دعا مالكاً، 193ته( قال هشام بن عيسى ملا قدم هارون الرشيد )544عياض )ت

ومن إعظامكم له أال تدعوا محلته إىل  ،وأوىل الناس إبعظامه ،فقال مالك: "منكم خرج هذا العلم
العلماء انلوا نصيبًا من كتاابت املؤلفني يف أدب  و. (1) أاب عبد هللا"أبوابكم، قال قد فعلت اي

على تقفي  -املوجه إليه كتاب سراج امللوك –الوزير األفضل  فمن ذلك حث الطرطوشي ،امللوك
ه( يف بناء املدارس والرابطات للعلماء وطلبة العلم، يف أحناء الدولة 485أثر نظام امللك )ت

واإلنفاق عليهم، حيث مل يبق من أوائل الشام وهي بيت املقدس إىل سائر الشام األعلى، وداير 
أبقطارها إىل مسرقند من وراء هنر جيحون مسرية زهاء مائة يوم، ، وخراسان (2)بكر، والعراقني 

 .(3) وكرامته شاملة له سابغة عليهحامل علم، أو طالبه، أو زاهد، أو متعبد يف زاويته، إاّل 
 النقطة السابعة: السياسة واإلدارة

من آكد الواجبات على الفقهاء وضع التآليف للحكام ليسريوا وفق السياسة الشرعية 
حيحة احملققة للعدل، ومصاحل الناس. وليس أضر على األمة املسلمة من حاكم مفرط لقواعد الص

السلطان الكافر العادل على  وشيحمالة، وقد فضل الطرط السياسة الشرعية ألنه سيضيع األمة ال
املسلم املضيع الظامل من حيث القوة والبقاء، ال من حيث املنزلة عند هللا فقال: "إن السلطان 
الكافر احلافظ لشرائط السياسة االصطالحية، أبقى وأقوى من السلطان املؤمن العدل يف نفسه 

اإلميان وال ألهل الكفر إال إبقامة املضيع للسياسة النبوية العدلية.... فال يقوم السلطان ألهل 
وهذه احلقيقة نراها اليوم جلية واضحة.  ،(4)العدل النبوي، أو ما يشبهه من الرتتيب االصطالحي"

للحكام ليسريوا وفق السياسة الشرعية  ؤلفاتالواجبات على الفقهاء وضع امللذا فإن من آكد 
                                                           

 .19، ص2جترتيب املدارك، القاضي عياض،  (1
 .93، ص4( ج1995، 2، ط)بريوت: دار صادرمعجم البلدان  العراقان هم الكوفة والبصرة. ينظر: احلموي، ايقوت، (2
 .514، صسراج امللوكالطرطوشي،  (3
 .222ص  ،سراج امللوكالطرطوشي،  (4
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الطريق القومي للحكم – لِّف هلذا الغرضومصاحل الناس وإن مؤلفًا أُ  ،الصحيحة احملققة للعدل
وتناقلته أيدي الناس كفيل مبحاسبة احلكام ومساءلتهم عما فعلوه، وقد انتظم هذا   -والسياسة

 هي:و  ،املطلب ثالثة فروع

 الفرع األول: يف تولية الوالة على املسلمني

حسن اختيار الرجال يدل على قدرة احلاكم على القيادة واحلكم، وقد مدح عمر بن اخلطاب  
، وذلك عن (1)رضي هللا عنه أاب بكر  الصديق بقوله: "يرحم هللا أاب بكر، كان أعلم مين ابلرجال"

يز لذا فالتمي، عزل خالد بن الوليد عن قيادة اجليش، وإصرار أيب بكر  الصديق قبله على إبقائه
فمن يصلح ألمر قد ال يصلح لغريه، فيجب على الرئيس  ،ضروري بني أنواع الناس، وطبائعهم

 .(2)والوايل أن يضع عماله فيما يصلحون له، وأن ال يويل أحداً منهم يف غري موضعه

يف شروط الوالايت الدينية كالقضاء، واملظامل، واحلسبة ونقل عن أيب احلسن  قيوقد فصل املال 
اعلم " مبينًا شروط التولية على املسلمني: قال الطرطوشي. و (3)املاوردي جل كالمه يف الباب

أرشدك هللا تعاىل أنه جيب أن يُوىلي على األعمال أهل احلزم والكفاية والصدق واألمانة، وتكون 
وال  ،الوالايت كلها وأساسها أن ال توىل األعمال طالبًا هلا (5)ال للهوى، وَماَلك (4)َغناءالتولية لل

ألنه  ،من أسباب فساد الدول وسقوطها تولية احلريص على الوالية مث أوضح أنّ  .(6)"راغبًا فيها

                                                           
 .601، ص3ه( ج1387، 2)بريوت: دار إحياء الرتاث، طاتريخ الطربي نظر: الطربي، حممد بن جرير، ي (1
 .39ص ،اإلشارة إىل أدب اإلمارة املالقي،( 2

 .349- 322ص ة،النافعالشهب الالمعة يف السياسة نظر: ابن رضوان املالقي، ي (3
 .والقدرةالغناء: الكفاية  (4
، 1جالقاموس احمليط،  آابدي، جمد الدين، ه. ينظر: الفريوزلذي مُيَْلُك باواُمُه مالك األمر بكسر امليم أو فتحها ق (5

 .954ص
 .560، صامللوكسراج الطرطوشي،  (6
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موقف  أنه استوقفه إاّل  ،(1)ال خيطبها إال لص يف ثوب انسك أو ذئب يف مسالخ عابد كما قال
يف طلبه الوالية حيث أنه كان: "واثقًا بنفسه ابألمانة والكفاية بني  سيدان يوسف عليه السالم

وال يعلم خصائصه وفضائله، ويرى األمور واألعمال والوالايت  ،يدي من ال يتحقق بواطن أسرار
 ،لم منزلتهضائعة يف أيدي من ليس هلا أهالً، وجيوز مثل هذا اليوم ملن حصل بني يدي جبار ال يع

فيسلم بذلك  ،وال ما عنده من اخلصال والفضائل أن يذكر له بعض ما يعلم من نفسه ليعلم قدره
 .(2)من شره"

 الفرع الثاين: يف معاملة عامة الناس

مثل الباب  ،حتث الوالة واحلكام على حسن السياسة كتب مرااي األمراء من أبواب    مل ختلُ 
: "يف بيان السرية اليت يصلح عليها األمري واملأمور، ويسرتيح "امللوكسراج "اخلامس والثالثني يف 

 "الشهب الالمعة"إليها الرئيس واملرؤوس، مستخرجة من القرآن العظيم"، والباب الثامن عشر يف 
بعنوان: "يف الرفق ابلرعية وسياستها وأتمني السبل وما إىل ذلك". واملالحظ على هذه الكتب 

ألبواب مقارنةً ابألبواب املعنية ابحلاكم، وأخالقه، وشئونه، وسياسته، ألن الرتكيز قلة إيرادهم هلذه ا
سن رعاية الناس. كذلك يالحظ عليها كثرة إيرادهم إىل حعة احلال على هذه اجلوانب مفض  بطبي

 أو متغلب إاّل  ،إذ رضوا حبكم جائر وكأهنمعمر بن اخلطاب،  ، ال سيمامناذَج من سري السابقني
ظلوا يستصحبون ذكر اخللفاء السابقني، وِسيَ َرهم يف العدل واحلكم، فلما دونوا هذه األخبار أهنم 

وهي ال شك تصل إىل امللوك بطريقة أو أبخرى  ،يف الكتب املوجهة للملوك خاصة، أو للعامة
كان ذلك مبثابة مطالبة هلم ابلسري يف طريق من سبقهم. فمن ذلك إيراد ابن رضوان املالقي  خرب 
عمر بن عبد العزيز مع ابنه عبد امللك حينما قال له: "اي أبتاه مالك ال تنفذ األمور، فوهللا ما 

                                                           
 .561ص ،امللوكسراج الطرطوشي،  (1
2)

 نفسها. الصفحة سراج امللوك،الطرطوشي،  
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أابيل يف احلق شيئاً لو غلت يب وبك القدور، فقال له عمر: ال تعجل اي بين، فإن هللا ذم اخلمر 
احدة، فيدفعونه يف القرآن مرتني، وحرمها يف الثالثة، وأان أخاف أن أمحل الناس على احلق مجلًة و 

. وحنن ال نعلم يقيناً ما طبيعة األحكام اليت رفض عمر تطبيقها مجلةً واحدة، لكنها (1)فيكون فتنة"
 بال شك ليست من قطعيات وثوابت الدين.

وعن االحتجاب املمنوع قال الطرطوشي خماطبًا الوزير: "اي أيها املغرور احملتجب، احتجبت 
وجعلت دوهنم جباالً مشيدة وحظائر ابحلجارة واملاء والطني مانعة، عن الرعية ابحلجاب واألبواب، 

}ِإالي َمْن َشاَء َأْن يَ تيِخَذ :حاجب وال بواب، قال هللا تعاىل وابب هللا مفتوح للسائلني ليس هناك
خراب فاالحتجاب أرجى اخلالل إىل هدم السلطان، وسرعة . (2)" [57الفرقان: سورة ]ِإىَل َربِِّه َسِبياًل{

الدول ألن احلاكم يف حكم األموات، وإذا احتجب احلاكم فللشعب سالطني كثرية، كقائد اجليش 
 .(3)وهلم جراً  ،أو الوزير أو بطانة احلاكم

وعن بناء النفوس وكسبها أورد املالقي خرباً عن أحد امللوك كان يكنز املال، ويضن به على 
ن عدوه يرتبص به، فلم حيفل بنصيحتهم، وقال الرجال فنصحه أصحابه ابالستعداد ابلرجال؛ أل

لكن رأيه كان فاسداً  –يعين املال يشرتي به الرجال وقت احلاجة  –هلم: الرجال يف الصناديق 
. فاإلنفاق على اجلند، والرجال كفيل جبعلهم يف صف احلاكم خرياً من معاملتهم (4)ونتج عنه هزمية 

 كمرتزقة. 

                                                           
سرية عمر بن عبد  : ابن عبد احلكم، عبد هللا،نظر اخلرب يفي، و 317ص الشهب الالمعة يف السياسة النافعةاملالقي، ( 1

 .57ص( 1984، 6، حتقيق: أمحد عبيد )بريوت: عامل الكتب، طالعزيز
  .237، صسراج امللوكالطرطوشي،  (2
 ، الصفحة نفسها.سراج امللوكالطرطوشي،  (3
 .367ص ،لشهب االمعةاملالقي، ا ( 4
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دة من مغبة اإلسراف، والرتف فيقال عن بين أمية: إن أمرهم هذا ابإلضافة للتحذيرات الشدي
كان مستقيمًا حىت أفضى أمرهم إىل أبنائهم املرتفني، فآثروا الشهوات، وأقبلوا على اللذات 

. وهذا ما (1) والدخول يف املعاصي، والتعرض لسخط هللا، فسلبهم هللا العز، ونقل عنهم النعمة
فإن املال العام أمانٌة يف يد احلاكم يوزعه وفق ما  ،وسوء توزيع املال يطلق عليه اليوم الفساد املايل

هللا، فإذا انغمس احلاكم يف لذاته، وتناسى شئون الدولة سقطت الدولة أبيدي أعدائها،  هشرع
ه( وقتذاك أبخذ 762وإن إيراد املالقي هذا اخلرب ونظريه فيه رسالة واضحة لألمري أيب سامل )ت 

صري بعض أسالفه، وأوضح املالقي هذه النقطة عندما قارن حال اخلليفة األمني احليطة وتاليف م
فاألول أقبل على اللهو وصحبة أهل  ،ه(218ه( واملأمون العباسي )ت198العباسي )ت

 .(2)فصار أمره إىل ما صار من الظهور ،والثاين عكسه ،البطالة فصار أمره إىل ما صار من الدثور

 املشاورةالفرع الثالث: يف 

للشورى مكانة عظيمة يف السياسة، والرأي الراجح فيها أهنا ملزمة ال معلمة؛ فكم من مصائب 
أن يكون النقاش دائرًا واخلالف جاراًي حول  له حتدث بسبب االنفراد ابلرأي. وإن مما يؤسف

يقها هي ملزمة أم معلمة، دون أن يكون النقاش عن تطوير مبدأ الشورى، وحسن تطب الشورى، هل
كعبه يف العلم   وعندما يستأثر حاكم مهما عال ،عرب العصور. فال شك أن الشورى أمٌر وجودي

در اإلشارة إليه أن االستشارة ليست ألهل جتيصيب األمة مجعاء. ومما  ابلقرار، والرأي، فخطؤه
العلم ابلدين فقط كما هو شائع، بل االستشارة قد تكون ألهل العلم ابلدنيا على اختالف 

ه(: "ويستعني امللك مبشورة 783جماالهتا وتعقيداهتا، وإن مما ينقل يف هذا الشأن قول املالقي )ت

                                                           
 .415، صالالمعةالشهب املالقي،  (1
2

 
 .419ص ،الشهب الالمعةاملالقي،  (
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وأجنح  ،أهل العقول ويستمد آبراء ذوي احلكمة والتجارب من الشبان والكهول فذلك أمحد للرأي
 .(1)للسعي" 

وذكر فيه عدة  ،ه( عقد فصاًل للنصيحة واملشاورة يف كتابه520كما أن الطرطوشي )ت
أمران جليالن ال يصلح أحدمها  منها: قول علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه:" ،أقوال ومواقف

فكما ال يستقيم امللك ابلشركة ال  ،ومها امللك والرأي ، ابملشاركةإال ابلتفرد، وال يصلح اآلخر إاّل 
أنه سأل أحد جلسائه عن . ومنها حكايته عن املأمون العباسي (2)يستقيم الرأي ابالنفراد به"

فقال: كان واسع الصدر ضيق  -يعين أخاه األمني - قال:" صف يل أخالق املخلوعاألمني: ف
وال يصغي إىل نصيحة، وال يقبل مشورة، يستبد  ،األدب، يبيح من نفسه ما أتابه مهم األحرار

قال: جيمع  برأيه فريى سوء عاقبته، وال يردعه ذلك عما يهم به. قال: فكيف كانت حروبه؟
. أما وهللا لو ذاق (3)الكتائب ابلتبذير، ويفرقها بسوء التدبري. فقال املأمون: لذلك ما حل حمليه

 .(4)ك نفسه عند شهوهتا ما ظُِفَر به"لذاذة النصائح، واختار مشورات الرجال ومل

وال أان فقيه،  ،ويروى أن الرشيد أحضر رجاًل ليوليه القضاء فقال له: إين ال أحسن القضاء
والشرف مينع صاحبه من الدانءة، ولك حلم  ،فقال له الرشيد: فيك ثالث خصال: لك شرف

ومن شاور يف  ،ه، وأنت رجل تشاور يف أمركؤ خط ومن مل يعجل قلّ  ،واحللم مينعك من العجلة
ل وقد فصّ  .(5)أمره كثر صوابه، وأما الفقه فتضم إليك من تفقه به، فويل فما وجد فيه مطعن

                                                           
 .156ص ،الشهب الالمعةاملالقي،  (1
 .199ص ،سراج امللوكالطرطوشي،  (2
  .أي مل يستقر له األمر (3
  .321، صسراج امللوكالطرطوشي،  (4
 .558ص املرجع السابق،الطرطوشي،  (5
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أو أبحد من أهله  ،وعدم حلوق ضرر به ،املرادي يف صفات املستشار من كتمان سر وعدم حسد
 . وغري ذلك الكثري مما غرضه أتكيد قيمة املشاورة عند احلكام.(1)بسبب النصيحة

 النقطة السادسة: الرتغيب والرتهيب 

اهلدف منها إصالح حال اشتملت كتب مرااي األمراء على كثري من املواعظ املرققة للقلوب، 
أو احلاكم، معتمداً يف ذلك على كالم مشاهري الزهاد. هذا ابإلضافة إىل أبواب خمصصة  ،األمري

هلذا الغرض مثل البابني األول، والثاين يف سراج امللوك، فمن ذلك قول الفضيل بن عياض: "لو 
زفاً يبقى على ذهب يفىن، كانت الدنيا ذهب يفىن، وكانت اآلخرة خزفاً يبقى، لوجب أن خنتار خ

آداب امللوك عن . وقلما خيلو كتاب من كتب (2)فكيف وقد اخرتان خزفاً يفىن على ذهب يبقى"
. كما جند ذلك (3)وقد سار على هذا النهج ابن رضوان املالقي يف مفتتح كتابه. مثل هذه األبواب

ل ن حثّ  على التقوى والتوكجلياً يف مفتتح كتاب اتج الدين فيما جيب على امللوك والسالطني م
 .(4)بتهعلى هللا ومراق

واملالحظ على هذه األبواب واملباحث إكثارها من أمثلة السلف، والرعيل األول من اخللفاء 
الراشدين، وسرية عمر بن عبد العزيز على بعد ما بني الفرتتني إال أن الكتاب كانوا يطمحون إىل 
العودة إىل سرية العدل، والسلم، والوحدة السياسية، فكانوا ال يفتأون يستصحبون الشواهد، 

 .(5)واملواقف ما يؤدي هذا الغرض

                                                           
 .وما بعدها 22ص اإلشارة يف تدبري اإلمارة،املرادي،  (1
 .18ص ،سراج امللوكالطرطوشي،  (2
 .78ص الشهب الالمعة يف السياسة النفعة،، نظر: املالقيي (3
 .وما بعدها 16ص اتج الدين يف ما جيب على امللوك والسالطني،: املغيلي، نظري (4
  .وما بعدها 87أخبار يف الشهب الالمعة يف السياسة النافعة ص نظر يف ذلك ابب العدل وما جاء فيه مني (5
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أنه ال ينبغي أن يعول على ابيب الرتغيب والرتهيب كثريًا ألن أثره يف  للباحثوالذي يظهر 
 النفس سريع الزوال، وهو كاملَلح من احملاسبة واملساءلة.
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 املبحث الثاين

 االجتاه الفقهي عند املالكية يف مساءلة احلكام
يعاجل كل قضااي الفرد املسلم، ما يتعلق حبياته الشخصية، وما يتعلق حبياته  يالفقه اإلسالم

م يف ثنااي املصنفات مباحث الفقه السياسي ومساءلة احلكا حضورمع جمتمعه، لذا فمن الطبيعي 
هذا املبحث هي اليت اعتنت ابجلانب التقعيدي واالستداليل، وعنيت  ختصالكتب اليت الفقهية. و 

 وفق قواعد االستنباط اليت وضعها أهل هذا الشأن، وهي على هذا النحو ببيان أحكام هللا
املصنفات الفقهية، وكتب شروح األحاديث يف األبواب املخصصة هلذه املباحث، وكتب التفسري 

 وتفسري آايت األحكام عند اآلايت املعنية هبذه املباحث. 

احلديث  كانمارة، واألقضية واألحكام، و اإلفاملصنفات الفقهية تناولت هذه املواضيع يف أبواب  
ي أن يسري عليه يف سريته، كما فيها عن شروط اإلمام، وصفاته، وحاالت عزل اإلمام، وما ينبغ

يف أبواب  متفرقة فتاوى، وآراء توحي مبضموهنا مبحاسبة احلاكم وتقليص صالحياته إذا جار  كان
اوى الغصب صرته ضد اخلارجني عليه، أو فتوظلم، مثل حكم القتال مع اإلمام الفاجر، وحكم منا

يف املبحث السابق فإن املصنيف إذا وِضع، وُدّرس وانتشر بني الناس صار  سبقواإلكراه، وكما 
أو حاشيته.  ،ه قطعًا إىل مسمع احلاكمؤ ة واملساءلة للحاكم، و ستصل أنبامبثابة إعالن املعارض

م خليل بن إسحاق صاحب املختصر ه( معلقًا على كال1194من ذلك قول البناين )ت و 
قال  ،"فرقة خالفت اإلمام ملنع حق أو خللعه، فللعدل قتاهلم وإن أتولوا "الباغية:ه(776)ت
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كما ال خيفى أن كتب النوازل اليت سجلت تفاعل   ،(1)"وأما غري العدل فليس له قتاهلم البناين:"
 هلا طابع املساءلة، واحملاسبة.سياسية الفقهاء مع مشاكل حديثة الوقوع ال ختلو من فتاوى 

وأما كتب التفسري وشروح احلديث فقد تناولت املوضوع يف مظانه املعتادة، فمثالً عند تفسري 
}اَي َداُووُد ِإاني َجَعْلَناَك :أو قوله تعاىل [،124البقرة: سورة ] الظياِلِمنَي{}قَاَل اَل يَ َناُل َعْهِدي قوله تعاىل: 
أو  ،[26ص: سورة ]اأْلَْرِض فَاْحُكْم بَ نْيَ النياِس اِبحلَْقِّ َواَل تَ تيِبِع اهْلََوى فَ ُيِضليَك َعْن َسِبيِل{َخِليَفًة يف 

كالم املفسرين عن شروط اإلمام، وعدل اإلمام. كذلك األمر عند شروح   كان غريها من اآلايت
أمثال شراح ف صغري، أو النصيحة ألويل األمراألحاديث النبوية املتعلقة ابلطاعة، والبيعة، أو والية ال

 حة األمة يف فقه هذه األحاديث،املدوانت احلديثية، وموطأ مالك يسهبون يف بيان ما يتعلق مبصل
 الطريقة األسلم وإن خالفت الواقع املعاش. يبينونيقعدون القواعد و ف

أبرز خطوط التأليف داخل  حلركة التأليف يف االجتاه الفقهي وبيان عرضويف املطلبني القادمني 
لتحليل مضامني هذه الكتب عندما تكلمت عن مساءلة  البحث هذا االجتاه، كما سيتعرض

 احلكام.

 املطلب األول: حركة التأليف يف االجتاه الفقهي يف مساءلة احلكام
الكتب الفقهية املتخصصة يف السياسة ومساءلة احلكام ألِّفت على يد أوائل فقهاء املذهب، 

إلمام مالك مثل الرسالة اليت يرويها القاضي عياض عن ا ،أن هناك كتباً موجهة للحاكم بعينه كما
ومل أدخر فيه  ،أما بعد فإين كتبت إليك كتااًب مل آل فيه رشداً  وفيها:" ،إىل أحد اخللفاء يعظه

عك ، فتدبر ذلك بعقلك، ورد فيه بصرك، وأوعه مس ملسو هيلع هللا ىلصنصحاً فيه حتميد هللا، وأدب رسول هللا 
وال تغينب عنه ذهنك، فإن فيه الفضل يف الدنيا وحسن ثواب  ،واعقله بعقلك، واحضره فهمك

هللا تعاىل يف اآلخرة". وجاء يف الكتاب بعض الوصااي املهمة مثل:" فاحذر على نفسك حذراً 
                                                           

حتقيق: عبد السالم حممد أمني )بريوت: الفتح الرابين فيما ذهل عنه الزرقاين، بن مسعود،  نظر: البناين، حممد بن احلسني (1
 .104، ص8( ج2002، 1دار الكتب العلمية ط
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غري تقرير وابدر إىل نفسك قبل أن تسبق إليها، وما ختاف احلسرة فيه عند نزول املوت". و 
واحذر دعوة املظلوم واتق يومًا ترجع فيه إىل هللا  ،ظ على فرائض هللا، واجتنب سخط هللا"وحاف

ه( يف حث 628. ومثل املقالة اليت ألفها احملدث الفقيه ابن القطان الفاسي )ت(1)والسالم"
 .(2)اإلمام على القعود ومساع مظامل الناس ابإلضافة ملقالة له يف اإلمامة الكربى

كتاابً من تالميذ اإلمام مالك   ه(197)ت ه( أن البن وهب799فرحون )تويذكر ابن 
ه( كتاابً يف السلطان 238لعبد امللك بن حبيب )ت ، ويذكر القاضي عياض(3)يف أحكام البيعة

. ومن الكتب املهمة اليت كان هلا أثر عند الناس يف مواجهة احلاكم (4)كتب  ةوسرية اإلمام يف مثاني
اإلمامة قال عنهما القاضي  ه(، فقد ألف كتابني يف256حممد بن سحنون )تالظامل ما ألفه 

وكان ابن مخس وثالثني سنة، وكتب إذ ذاك كتايب اإلمامة ووجه هبما إىل اخلليفة. قال " :عياض
، ويف فتنة العبيديني كان من اخلارجني عليهم (5)عيسى بن مسكني: وما ألف يف هذا الفن مثلهما"

حاصر املهدية، ومسع عليه هناك كتاب اإلمامة، حملمد بن ه( و"333ي )تأبو العرب التميم
. وللفقيه أيب (6)بني هنا علي أفضل من كل ما كتبت"سحنون، وكان يقول: مساع هذين الكتا

نتائج األفكار يف معاين "ه( كتاب امسه 599بكر حممد بن أمحد املعروف اببن أيب مجرة )ت

                                                           
 .106، ص2ج ترتيب املدارك، القاضي عياض، (1
: دار )تونس، حتقيق: إحسان عباس وآخرين الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلةابن عبد امللك، حممد بن حممد،  (2

 .22، ص5( ج2012، 1الغرب اإلسالمي، ط
حتقيق: حممد أمحدي أبو النور )القاهرة:  الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب،ابن فرحون، إبراهيم بن علي،  (3
 .417، ص1الرتاث للنشر د ت، د ط( جار د
  .128، ص4، جترتيب املداركالقاضي عياض،  (4
 .209، ص4ج، ترتيب املداركالقاضي عياض،  ( 5
 .324، ص5ج، ترتيب املداركالقاضي عياض،  (6
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وأمر حبرق نسخ املدونة، ورد الناس إىل الكتاب  ،ألفه عندما أوقع السلطان ابلفقهاء املالكية "اآلاثر
 .(1)والسنة، فكان هذا الكتاب رد فعل على هذا التصرف

قد تكون هذه الكتب عامة يف أبواب املسائل السياسية خصوصاً أن التأليف املتخصص مل  
بيان أحكام اإلسالم العادلة يف ظل الدول املتقلبة،  يكن قد شق طريقه بعد عند الفقهاء، إال أن

أو احلكم املتغلب كفيل ابملسامهة يف إعادة النظر يف نظام احلكم، خصوصًا إذا علمنا أن كتايب 
ابن سحنون كان هلما حضور يف الفتنة ضد العبيديني أصحاب االجتاه املناهض لوحدة ألمة 

 وعقيدهتا. 

جلامعة فعددها كبري ويصعب تتبع حركة أتليفها يف هذا املطلب وابلنسبة للمصنفات الفقهية ا
ليها من املقصود هنا هو املراجع املعتمدة يف املذهب كاملدونة وما وضع ع  أنّ من البحث إاّل 

( واللخمي 520مصنفات كبار األئمة كابن رشد اجلد )ت ضوبع خليل،أعمال، وشروح خمتصر 
 ه(.684ه( والقرايف )ت646ه( وابن احلاجب )ت478)ت

وابلنسبة لشروح احلديث فعلى رأسها شروح موطأ مالك، وشروح صحيح البخاري كشرح 
إن كان مفقودًا إال أن جّل آرائه و ه( وهو 611ه(، وشرح ابن التني )ت449ابن بطال )ت

ه( يف شرحه فتح الباري، كذلك األمر ابلنسبة لشرح 852حجر العسقالين )تضمنها ابن 
 ه(.435املهلب بن أيب صفرة األندلسي )ت

ه(، 543وابلنسبة لتفاسري آايت األحكام فأمهها أحكام القرآن البن العريب املالكي )ت
 ه(.597وأحكام القرآن البن الفرس )ت

                                                           
، الذهيب، 81، ص2( ج1995: دار الفكر، د ط، )بريوتلكتاب الصلة  التكملةهللا، ابن األابر، حممد بن عبد  :نظري (1

، 21( ج1985، 3ن )بريوت: مؤسسة الرسالة، طو حتقيق: شعيب األرانؤوط وآخر  سري أعالم النبالء،حممد بن أمحد، 
 .398ص
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 قهية يف مساءلة احلكاماملطلب الثاين: حتليل مضامني املؤلفات الف
طريقة تناول املادة يف الكتب الفقهية ختتلف عنها يف الكتب األخالقية، فبينما تكثر يف  

 ،احلض على التحلي مبكارم األخالقاألخرية املادة اإلنشائية، وسرد األقوال، واللغة الوعظية، و 
وأّن ألساليب العلمية واالستدالل ابلقرآن والسنة واألصول والقواعد، تتميز ابالكتب الفقهية  فإن

أهل القانون ألن الفقهاء كانوا مبثابة  ، ذلكأكثر وضوحاً ومتييزاً بني اخلطأ والصواب فيها األحكام
هم أتخذَ  اّل يف شىت النوازل، وينبغي أ ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله تعاىل هللا مراد ، وكانت مهمتهم بيانيف عصران

 اكم، وهذا هو الوضع السليم.احلأو تعاطف مع حماابة 

 يندرج يف عدة نقاط: مساءلة احلكامصنفات مما له عالقة مبوضوع يف هذه امل وإن أبرز ما 

 النقطة األوىل: أمهية النصيحة للحاكم

عيته، وسلوك الرعية مع من األحاديث الضابطة لسلوك احلاكم مع ر  اً وت كتب السنة عددح
األحاديث الواردة يف هذا اجملال أحاديث طاعة احلكام، ومدى وجوب الطاعة على من احلكام، و 

احلكام. فقد روى جرير بن عبد هللا البجلي يوم مات املغرية قال:" أتيت  ومناصحةاملسلمني، 
 ويف لفظ مسلم:، (1)« والنصح لكل مسلم»فشرط علي:  ،قلت: أابيعك على اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

واحلديث املشهور  .(2)«على إقام الصالة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم ملسو هيلع هللا ىلصابيعت رسول هللا »
هلل ولكتابه ولرسوله »قلنا: ملن؟ قال:  «الدين النصيحة»، قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن متيم الداري: أن النيب 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  وحديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف املوطأ: أنّ . (3)«وألئمة املسلمني وعامتهم
إن هللا يرضى لكم ثالاثً، ويسخط لكم ثالاثً، يرضى لكم أن تعبدوه، وال تشركوا به شيئاً، وأن »

تعتصموا حببل هللا مجيعاً، وأن تناصحوا من واله هللا أمركم، ويسخط لكم قيل وقال، وإضاعة 
                                                           

 .21، ص1ج ،(58برقم ) كتاب اإلميان، ابب النصيحة هلل ورسوله وأئمة املسلمني،  البخاري، أخرجه البخاري، صحيح( 1
 .75، ص1( ج56) برقم النصيحة،، كتاب اإلميان، ابب الدين صحيح مسلمأخرجه مسلم،  (2
 .74ص 1( ج55) برقم النصيحة،كتاب اإلميان، ابب الدين   ،صحيح مسلم أخرجه مسلم، (3
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ت اب. والذي يعنينا اآلن هو النصيحة ألئمة املسلمني فقد اعتنت كتا(1) «املال، وكثرة السؤال
 د أنّ جي -صتهم فضاًل عن خا-إىل واجب عامة الناس  الدارس الفقهاء ببيان ذلك، وإذا نظر

"كل من واكلهم، وجالسهم، وكل من أمكنه نصح السلطان لزمه ذلك إذا رجي أن يسمع منه، 
. (2)ري عليهم، وال يسلم من متابعتهم"وإمنا فر من فر من األمراء ألنه ال ميكنه أن ينصح هلم، وال يغ

ه( من 449)تن يغشى السلطان. بل منع ابن بطالفهم كما ترى جعلوه لزامًا على كل م
أما النصيحة ألئمة " الدخول على احلاكم إن مل يستطع أن يغري منكراً، أو ينصح نصحًا فقال:

املسلمني فهو على قدر اجلاه واملنزلة عندهم، فإذا أمن من ضرهم فعليه أن ينصحهم، فإذا خشي 
سه فحسبه أن يغري بقلبه، وإن علم أنه ال يقدر على نصحهم، فال يدخل عليهم؛ فإنه على نف

وإن موضوع النصيحة الواجبة على األمة ليست  .(3)يغشهم ويزيدهم فتنة ويذهب دينه معهم"
 .(4)بل تشمل" األئمة واخللفاء وكذلك سائر األمراء" ،أو الرئيس ،للحاكم األعلى فقط
 املال العامالنقطة الثانية: 

ال ينكر أحد أمهية املال ودوره يف بناء األمم، وحاجة كل حاكم إىل موارد مالية لتسيري شئوهنم، 
ودور الفقيه هنا يرتكز أكثر على بيان املوارد املباحة واملوارد اجلائزة، وتفصيلها يف كتب الفقه من 

. إال (5)ال وارث له من ، وتركةوالصلحة زكاة  مبختلف أنواعها، وغنائم ويفء احلرب، وأموال اجلزي
سد حاجات الدولة، وحيتاج بيت املال ملوارد إضافية، فتربز قضية لملوارد أنه قد ال تكفي هذه ا

                                                           
حتقيق: حممد فؤاد  (20برقم ) كتاب الكالم، ابب ما يكره من إضاعة املال وذي الوجهني،  موطأ مالك،أخرجه مالك، ( 1

 .990ص 2ج (1985عبد الباقي )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د ط، 
حتقيق: مصطفى العلوي، حممد عبد الكرمي  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد،ابن عبد الرب، يوسف بن عمر،  (2

 .285ص 21ج ه(1387ط، رة األوقاف والشئون اإلسالمية، د.البكري )املغرب: وزا
، 2حتقيق: ايسر إبراهيم )الرايض: مكتبة الرشد، ط شرح صحيح البخاري، علي بن خلف بن عبد امللك، ابن بطال،( 3

 .131ص 1( ج2003
 .248، ص21جالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، ابن عبد الرب،  (4

 .49، صاتج الدين فيما جيب على امللوك والسالطني، املغيلي (5
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اشرتطوا  عنهاوظيف. والفقهاء الذين تكلموا وهي ما يسمى ابلت ،فرض الضرائب على الناس
إذا قرران إماما مطاعاً " (:ه790بني املصاحل واملفاسد، فقال الشاطيب )ت فيهاوازنوا  ،شروطاً 

مفتقرًا إىل تكثري اجلنود لسد الثغور ومحاية امللك املتسع األقطار، وخال بيت املال وارتفعت 
حاجات اجلند إىل ما ال يكفيهم، فلإلمام إذا كان عدالً أن يوظف على األغنياء ما يراه كافياً هلم 

ل، إىل أن يظهر مال بيت املال.... وهذه املسألة نص عليها الغزايل يف مواضع من كتابه، يف احلا
، وشْرُط جواز ذلك كله عندهم عدالة (1)وتاله يف تصحيحها ابن العريب يف أحكام القرآن له

نظره  طة يفتبفاملسألة مر  .(2)ملال وإعطائه على الوجه املشروع"اإلمام، وإيقاع التصرف يف أخذ ا
 وظائف يف أموال الناس وينفقها ملصاحله،السيوظف  اجلائرألن اإلمام  ،شدة احلاجة وعدالة اإلمامب

ه( يرى هذا الرأي ويدافع عن الرأي القائل ليس يف املال حق 543وإن اإلمام ابن العريب )ت
 . (4)إذا كان التوظيف بدون حاجة نزلت ابملسلمني (3)سوى الزكاة 

للحديث عن الرشاوي املفروضة الباحث  املفروضة على الشعب جيرلضرائب واحلديث عن ا
الناس لدفع رشوة لتسهيل  من على الشعب بشكل ضمين، إذ تكثر احلاالت اليت يضطر فيها أحد

 أن وإن كان ما يكسبه العمال قد يكون هديًة من حيث الظاهر، إاّل  ،أموره، أو حل مشكلته
. ففي (5)وهو العطاء من أجل الوالية ،رعياً لباطن القصداحلديث دل على عدم االعتبار ابلظاهر 

                                                           
، 1( ج2003، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط، حتقيق: حممد عبد القادر عطا أحكام القرآنابن العريب، أبو بكر،  (1

 .88ص
: دار ابن عفان، )السعودية، حتقيق: سليم اهلاليل املوافقات يف أصول الشريعةو إسحاق الشاطيب، إبراهيم بن موسى، بأ (2

 .620، ص2( ج1992، 1ط
كتاب الزكاة، ابب ما أدي زكاته فليس بكنز، حتقيق: شعيب   سنن ابن ماجه، حديث أخرجه ابن ماجه،هذا نص  (3

البدر املنري يف (. واحلديث ضعيف جداً. ينظر أيضاً: سراج الدين بن امللقن، 1789برقم ) 9، ص3األرانؤوط وآخرين ج
 .487ص ،5( ج2004، 1الرايض: دار اهلجرة، ط) ختريج أحاديث الرافعي الكبري

 .88، ص1، جأحكام القرآنابن العريب،  (4
 .291، ص1ج ،بدائع السلكابن األزرق،  (5
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على صدقات بين سليم،  (1)استعمل ابن األتبية ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  الصحيح عن أيب محيد الساعدي: أنّ 
هدية أهديت يل، فقال رسول ، وحاسبه قال: هذا الذي لكم، وهذه ملسو هيلع هللا ىلص هللافلما جاء إىل رسول 

، مث «أمك حىت أتتيك هديتك إن كنت صادقاً فهال جلست يف بيت أبيك، وبيت » ملسو هيلع هللا ىلص:هللا 
أما بعد، فإين أستعمل رجاالً » س ومحد هللا وأثىن عليه مث قال:، فخطب الناملسو هيلع هللا ىلصقام رسول هللا

منكم على أمور مما والين هللا فيأيت أحدكم فيقول: هذا لكم، وهذه هدية أهديت يل، فهال جلس 
قال  - ادقاً، فوهللا ال أيخذ أحدكم منها شيئاً يف بيت أبيه، وبيت أمه حىت أتتيه هديته إن كان ص

ما جاء هللا رجل ببعري له رغاء،   جاء هللا حيمله يوم القيامة، أال فألعرفنّ إاّل  -هشام بغري حقه 
. كما أن (2)«ىت رأيت بياض إبطيه أال هل بلغتأو ببقرة هلا خوار، أو شاة تيعر مث رفع يديه ح

وعيد آجل وهو اللعنة كما يف حديث عبد هللا بن عمرو  املكتسب من مال بطريق الرشوة فيه
 .(3)«لعن هللا الراشي واملرتشي»مرفوعاً: 

 ابن األتبيةأو أحد مقربيه التجارة، فيزدادوا رحباً عن غريهم، وحديث  ،وكثرياً ما ميارس احلاكم
يف مقامسته  رضي هللا عنه أصل يف حماسبة احلكام واألمراء، وهو الذي مشى عليه عمر بن اخلطاب

وإمنا فعل ذلك ملا رأى ما انلوه من كثرة األرابح، وعلم أن ذلك من أجل سلطاهنم، للعمال، 
أفال »: ملسو هيلع هللا ىلصوسلطاهنم إمنا كان ابملسلمني، فرأى مقامسة أمواهلم نظراً للمسلمني واقتداء بقول النيب

 .(4)«ة مل يهد إليه شيءجلس يف بيت أبيه، وأمه فريى أيهدى له شيء أم ال، ومعناه أنه لوال اإلمار 

                                                           
كذا يف رواية أيب ذر لصحيح البخاري بفتح اهلمزة واملثناة وكسر املوحدة، وضبطه األصيلي خبطه يف هذا الباب بضم الالم   (1

نظر: ابن حجر، أمحد بن يقال ابن السمعاين ابن اللتبية.  وسكون املثناة وكذا قيده ابن السكن وقال هو الصواب، وكذا
 .205، ص13ج (2000، 1)الرايض: دار السالم للنشر والتوزيع، ط فتح الباري شرح صحيح البخاري علي،

 (.9171برقم ) 76، ص9ج ،كتاب األحكام، ابب حماسبة اإلمام عماله  صحيح البخاري،أخرجه البخاري، ( 2
 (1385برقم ) ،كتاب األحكام، ابب ما جاء يف الراشي واملرتشي، ترمذين نس، حممد بن سورة، أخرجه الرتمذي( 3

 واحلديث صحيح. 173، ص3( ج2009، 1حتقيق: شعيب األرانؤوط وآخرون )بريوت: الرسالة العاملية، ط
 .557، ص3ج شرح صحيح البخاري، بطال، ابن (4
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النظر املصلحي، وإن كان الظن يف والة عمر بن مع هذا  متوافقاً أي اإلمام مالك ر  فقد جاءلذا 
إال أن فيه شبهة  وإن كان حالالً  املال  أنإاّل  وعدم أكل املال ابلباطل ،اخلطاب الصدق واألمانة

 .(1)كاملضارب للمسلمني  الوايل فجعل الكسب بقوة املنصب،

 النقطة الثالثة: التعامل مع احلاكم الظامل

له جتارب ومواقف يف هذا الصدد سجلتها كتب الرتاجم وكتب الفقه، رمحه هللا اإلمام مالك 
وتوالت اجتهادات الفقهاء النظرية والعملية من بعده على بيان احلكم يف هذه القضية. وقد تعاطى 

 ظري والعملي.الفقهاء مع هذا املوضوع على صعيدين اثنني، الن
ففي مدوانت الفقه ركزوا على اجلانب النظري، ورسم اإلطار املرجعي الذي يسري عليه الفقيه،  

مواقف انمجة عن تقدير  هناكوعامة الناس يف تعاملهم مع احلاكم الظامل. ويف اجلانب العملي 
خروج العمري من  واضح فمثالً لإلمام مالك موقف .موقف  ما، وال يعمم هذا املوقف على غريه

يف بالد احلرمني، ولكنه توقف يف مسألة الفتنة يف بالد األندلس، فقد سأله تلميذه ابن نصر عن 
ان فال أتكلم يف هذا بشيء، فأعاد عليه أوكيفية املخرج منها، فقال: أما  الفنت يف بالد األندلس

ه، وأان لك انصح، الكالم، وقال إن رسول من خلفي إليك، فقال: كف عين الكالم يف هذا ومثل
. أما حني قال له العمري ابيعين أهل احلرمني وأنت ترى ظلم أيب جعفر، (2)بشيءوال جتب فيه 

فقال له مالك تدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز أن يوىل رجاًل صاحلاً بعده؟ قال ال، قال 
كانت البيعة ليزيد فخاف عمر بن عبد العزيز إن ابيع لغريه أن يقيم يزيد اهليج، ويقاتل الناس 

. فاإلمام مالك مل يرتدد يف جوابه للعمري، (3)مالكح، فاحتمل العمري عن رأي فيفسد ما ال يصل
بتغري الزمان واملكان،  أتثراً فقه ال أبواب أكثر من ألن الفقه السياسي حجم عن جواب األندلسيوأ

                                                           
 .570ص سراج امللوكالطرطوشي،  (1
 .ط(.د د.ت،)بريوت: دار صادر، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، ومعه حاشية تسهيل منح اجلليل عليش، حممد،  (2

 .457ص، 4ج
 .169، ص1جترتيب املدارك وتقريب املسالك، القاضي عياض،  (3
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جمموعة فروع وفتاوى فقهية يف  ويف اآليتوتعميم فتاواه على األقطار واألزمنة خطأ من الفقيه. 
 ل مع احلاكم الظامل.التعام

الفرق الباغية هي فرقة من املسلمني خرجوا على اإلمام  أحكام الفرقة الباغية: .1
. وإن قيد العدل يف (1)احلكممتأولني أو غري متأولني ملنع حقّ  وجب عليهم، أو لعزله عن 

وفقهاء  .ن مساندته يف قتال اخلارجني عليهكالم الفقهاء أخرج احلاكم الظامل ومنع الناس م
املذهب عندما مل جييزوا اخلروج على احلاكم يف أغلب األحوال كان دليلهم حتقيق املصلحة يف 

وموقفهم كان صرحياً من  ،املقام األول، واملوازنة بني املصاحل واملفاسد، ال ألجل احلاكم نفسه
املأثورة عن ه( هذا الفصل ابملقولة الشهرية 919اإلمام الظامل. فيفتتح املكناسي املغريب )ت

روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك: إن كان مثل عمر بن عبد العزيز إمام املذهب:" 
وجب على الناس الذب عنه والقيام معه، وأما غريه فال، دعه وما يراد منه ينتقم هللا من الظامل 

قامة حاكم يف إشارة من هذا الفقيه املتأخر إىل استمرار السعي إل (2)"بظامل مث ينتقم من كليهما
قتاهلم الحتمال  –أي الظامل -كما أنه ال جيوز له   .مة الظامل بنزع شرعية الدفاع عنهعدل، ومقاو 

 .(3) أن يكون خروجهم عليه لفسقه وجوره
جيب فروي عنه:" ،اإلمام سحنون على الناس مناصرة العدل ضد احلاكم الظاملأوجب و 

فإن كان غري عدل فإن خرج  ،من قام عليهقتال أهل العصبية إن كان اإِلمام عداًل، وقتال 

                                                           
حتقيق: أمحد معبد عبد الكرمي  التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب، نظر التعريف يف: الكندي، خليل بن إسحاق،ي (1
بريوت: دار منح اجلليل، )، عليش، حممد بن أمحد، 211، ص8( ج2008، 1مركز جنيبويه خلدمة الرتاث، طالقاهرة: )

 .195، ص9ج ط(.، د1989الفكر، 
، حتقيق: أمحد معبد عبد الكرمي )القاهرة: مركز جنيبويه خلدمة شفاء الغليل يف حل مقفل خليلاملكناسي، حممد بن أمحد،  (2

 .1099، ص2( ج2008، 1الرتاث، ط

ج  ط(.ت، د.: دار الفكر، د)بريوت لدسوقي على الشرح الكبري للدرديرا حاشيةعرفة، الدسوقي، حممد بن أمحد بن  (3
 .299، ص4
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عليه عدل وجب اخلروج معه ليظهر دين هللا وإال وسعك الوقوف إال أن يريد نفسك أو مالك 
 .(1)فادفعه عنهما"

ن شرعية احلاكم الظامل أو الفاسق ليست مطلقة، فالصرب، وعدم مقاومته مل يكن فإوهكذا 
الناس اليوم مثل هذه اآلراء ويروهنا تزيد من إفساد  بل كان مصلحياً، وقد خيالف ،رأايً هنائياً 

إىل نقطة  ينبه الباحثلذا  .ة أكثراإلسالمياحلاكم الظامل، ويرون أن السكوت عليه يضر األمة 
جوهرية هي اختالف حال الدول عن السابق، فالفنت السياسية، وظلم احلكام مل يكن يؤثر 

ومل يكن يعطل مظاهر احلياة بشكل كامل، ومل يكن يضر  ،على عبادات الناس وال تعليمهم
الناس يف جزئيات حياهتم، أما اليوم فبسبب تغلغل الدولة يف كل مفاصل احلياة، صار الفساد 
والظلم يالحق الناس خارج دوهلم ابلتضييق عليهم يف جوازات سفرهم، وصار فساد الدولة 

عن اخلياانت الدولية اليت  العمل، انهيكص يتطرق للتعليم والصحة، والتغذية، واألمن، وفر 
 هتدر خريات البلد لصاحل األجنيب.

لفتاوى جمردًة من كتب ا استصحابوال ميكن عند دراسته ومعاجلته  ،فاألمر جد خمتلف 
إسقاطها على واقع خمالف متامًا عما كان عليه وقت كتابتها. بل جيب اتباع مث السابقني، 

ا سئل عن الفنت يف بالد األندلس وأين هي من املدينة املنورة اإلمام فيما ذهب إليه عندم
ان فال أتكلم يف هذا بشيء، فأعاد عليه الكالم، وقال إن رسول من خلفي إليك، أ: أما فقال

 .(2)فقال: كف عين الكالم يف هذا ومثله، وأان لك انصح، وال جتب فيه بشيء

                                                           
بن  البناين، حممد بن احلسنالبناين  ، ومعه حاشيةخمتصر خليلشرح الزرقاين على الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف،  ( 1

( 2002، 1حتقيق: عبد السالم حممد أمني )بريوت: دار الكتب العلمية طالفتح الرابين فيما ذهل عنه الزرقاين، مسعود، 
 .104، ص8ج
ط( .د د.ت،)بريوت: دار صادر، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، ومعه حاشية تسهيل منح اجلليل عليش، حممد،  (2

 .457ص، 4ج
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 وابن انفع ،ه(191قال ابن القاسم )ت دفع الزكاة إىل اإلمام غري العدل: .2
وإذا عدل اإلمام، مل يسع أحد زكاته دونه، ولتدفع إليه زكاة العني " :عن مالك ه(206)ت

وغريه، وأما من ال يعدل، فإن قدر أن خيفي عنه زكاة املاشية واحلب فعل إن مل حيلِّفه، فإن مل 
لك ال تدفع زكاة الفطر إىل غري يقدر فال حيلف وليجرتئ مبا أخذ وخيرج ما فضل عنده وكذ

  .(2) ه( ذلك أبن احلاكم الظامل يضيع الزكاة على مستحقيها684وعلل القرايف )ت.( 1)العدل"
 وإن كان اإلمام ظاملاً ودفعها إليه فهل جيزئه؟

أكرهه  حالة مامكان إخفائها عنه مل جتزئه إال يف قول أشهب إن دفعها إىل غري العدل مع إ
 فال جتزئ وإاّل  ،على ذلك، وقال ابن القاسم: إن أخذها الظامل وهو يضعها مواضعها أجزأت

 .(3) طوعاً وال كرهاً، وخالفه أصبغ يف ذلك وقال إهنا جتزئ على إكراهه
إعطاء الزكاة لغري العدل  ه( عن اجلمهور أنّ 541فروى سند )ت ،املسألة خالفية يف ذلكو 

جتزئه، لكن النقطة اليت جيب التنبه هلا هو تقليص صالحيات ونفوذ احلكام الظلمة، فالفقهاء 
كانوا يقومون مبهاّم دينية حسبًة هلل تعاىل، ومثل هذه الفتاوى يتبعها الناس دون الرجوع إىل 

أي العام مبنع دفع الزكاة وهي ق العلم ومنابر اخلطباء توجه الر لَ مؤسسة احلكم، فإذا كانت حِ 
 درجة إىل املسئولني واجلباة الرمسيني، فهذا يعطي مؤشراً عن -عبريإن جاز الت-ثابة ضريبة مالية مب

 .عند الفقهاء مساءلة احلكام

                                                           
 نظر أيضاً:ي، و 276، ص2ج النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، القريواين، ابن أيب زيد، (1

 .1119، ص3ج التبصرة، اللخمي، علي بن حممد،
  .135، ص3ج (1994، 1طبريوت: دار الغرب اإلسالمي، ) الذخرية القرايف، أمحد بن إدريس،ينظر:  (2
 .135، ص3ج مرجع سابق،القرايف،  (3
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 اجلهاد مع اإلمام اجلائر .3
كان اإلمام مالك ال يرى اجلهاد مع الوالة الظلمة إال أنه تراجع عن ذلك بعد حادثة 

ألنه لو ترك ذلك كان ضررًا على املسلمني. وقال ابن انفع يف شرح ابن مزين: "ال  (1)مرعش
أحب ألحد  أن خيرج معهم فيكون هلم عوانً على ما يريدون من طلب الدنيا وحكي عن مالك 

قلت ملالك: اي " مثل ذلك". وحيمل قول مالك على ما قبل احلادثة، ويروي عنه ابن القاسم:
  .(2)"إهنم يفعلون ويفعلون؟ فقال: ال أبس على اجليوش وما يفعل الناسأاب عبد هللا 

ال يرى أن يغزى معهم إذا كانوا ال يوفون بعهد، وهو إال أن اللخمي انفرد برأي مفاده أنه 
أشد من تعديهم يف اخلمس. وكذلك، إذا كانوا على ما ال حيل من الفسق وشرب اخلمر، فال 

 يف وقت  كان الذي يرغب يف اجلهاد من أهل اخلري كثريًا، فتأخرهم وإمنا تكلم مالكٌ  ،يغزى معهم
 .(3)يضعف الباقني

من أعظم الشعائر ، ألنه  أي اجلهاد هذا الرأي أيضاً فيه منع اجلهاد مع احلكام الظلمة وهو
واجلهاد هلذه األغراض غري جائز،  ،يف هذه احلالة قد يكون ألغراض دنيوية أو توسعًة للملك

أو الدفاع عن  ،أو الدفاع عن النفس ،اد مشروع لغاايت نبيلة مثل نصرة املستضعفنيبل اجله
ِ َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء َواْلوِْلَداِن  :الدين، قال تعاىل }َوَما َلُكْم اَل تُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل الِلي

َهِذِه اْلَقْريَِة الظياملِِ أَْهُلَها َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل لََنا ِمْن  اليِذيَن يَ ُقوُلوَن رَب يَنا َأْخرِْجَنا ِمنْ 
}أُِذَن لِليِذيَن يُ َقاتَ ُلوَن أِبَن يُهْم ظُِلُموا َوِإني الِليَ َعَلى :وقال تعاىل، [75النساء: سورة ]{َلُدْنَك َنِصريًا

                                                           
بناه  ،حصن عليه سور يعرف ابملرواين ،وخندق ويف وسطها ،هلا سوران ،وبالد الروم ،مدينة يف الثغور بني الشام َمْرَعش: (1

ابهلارونية وهو مما يلي ابب مث أحدث الرشيد بعده سائر املدينة، وهبا ربض يعرف  ،مروان بن حممد الشهري مبروان احلمار
 .107ص، 5ج ،معجم البلدان. احلموي، ايقوت، احلدث

، 498، ص1( ج1994، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط املدونةنظر يف ذلك: التنوخي، سحنون بن عبد السالم، ي (2
دار ابن  النعيم محييت )بريوت:، حتقيق: حممد الوثيق وعبد املدونة التنبيهات املستنبطة علىاليحصيب، عياض بن موسى، 

، حتقيق: أمحد معبد عبد الكرمي )قطر: وزارة األوقاف التبصرةاللخمي، علي بن حممد،  ،493، ص2( ج1،2011حزم، ط
  .1348، ص3( ج1،2011والشئون اإلسالمية، ط

 .1348، ص3ج التبصرة،، اللخمي (3
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ن للذين يقاتِلون ذِ ( أُ ه154ويف قراءة أيب عمرو البصري )ت،  [39: احلجسورة ] َنْصرِِهْم َلَقِديٌر{
{:بكسر التاء، وقال تعاىل َنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ُكل ُه لِلِِي  [39األنفال: سورة ]} َوقَاتُِلوُهْم َحىتي اَل َتُكوَن ِفت ْ

فهذه مقاصد القتال كما بينها القرآن  .(1)فالفتنة هنا معناها الشرك وما تبعه من فتنة املؤمنني
لذلك اختلف رأي مالك بعد حادثة مرعش ألن  ،الكرمي، وما سواها ألغراض  دنيوية فحرام

مالك يف اجتهاده واطرد يف  األمر صار فيه مصلحة انجزة للمسلمني، وخالف اللخمي اإلمامَ 
 الرأي املانع.

 املبارزة واملقاتلة مع اإلمام اجلائر .4
هل جيوز للفارس أن يبارز بغري إذن إمامه؟ سئل ابن وهب فى الصفان يف املعركة وإذا التق

 ه(:520وقال ابن رشد )ت .عن ذلك فقال: إن كان غري عدل فليبارز وليقاتل بغري إذنه
هذا كما قال: إن اإلمام إذا كان غري عدل مل يلزمهم استئذانه يف مبارزة وال قتال، إذ قد ينهاهم "

أي  ."له على غري وجه نظر يقصده لكونه غري عدل يف أموره فيلزمه طاعته عن غرة قد ثبتت
، وقد يكون رأي القائد غري سديد له أنه لو استأذن قائده غري العدل فإنه حتماً سيسمع ويطيع

فيصبح االستئذان يف غري حمله .كذلك األمر لو خرجت سرية للنيل من  ،لعدم أهليته للقيادة
والذي يبدو من سياق هذه  .(2)ال جيوز هلا اخلروج بغري إذن اإلمام إن كان اإلمام عدالً  ،العدو

وليس ابلضرورة أن  ،األقوال والتعليالت أن عدالة اإلمام هنا من قبيل القدرة على إدارة اجليش
لحة  يف حدود الشرع وملص يسمع له ويطاع إاّل اّل اً، نعم قد يكون كذلك فأوىل أيكون اإلمام ظامل

املسلمني، لكن لو كان عداًل يف دينه غري عدل يف علمه وكفاءته فتنطبق عليه هذه اآلراء حىت 
 يعني غريه.

                                                           
 .246، ص3ج اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب،  (1
، 2حتقيق: حممد حجي وآخرون )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طالبيان والتحصيل، ابن رشد، حممد بن أمحد، نظر: ي (2

)بريوت:  مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، احلطاب الرعيين، حممد بن حممد بن عبد الرمحن،، 63، ص3( ج1988
 . 349، ص3ج (1992، 3دار الفكر، ط
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 يف أحكام املكره: .5
 ،وحد هذا االستكراه هو التيقن ابحلبس ،وال الزم مثل الطالق ،بيع املستكره غري جائز عليه

. وإن األمري الظامل إذا (1) أو التهديد بذلك إذا مل يفعل ما ُأكره عليه ،أو الضرب ،أو التنكيل
وتبقى ملكية األرض لصاحبها، بل لو اضطر  ،أو أرضه ال ينفذ بيعه ،أكره أحداً علي بيع بيته
 ذلك: األمري الغاصب يقول للرجل مال  ألمري ظامل فقد قال سحنون يفالرجل لبيع متاعه لدفع 

وال جيد الرجل ما يعطيه، فيبيع داره أبلف دينار فيعطيها  ، ضربت عنقكر وإاّل اْئتين أبلف دينا
فإن البيع منتقض، ويغرم البائع إىل من اشرتى منه الدار الثمَن الذي أخذ منه، وأيخذ  ؛األمري

أو ضرب  ،كذلك حيرم طاعة األمري الظامل إذا أمر بقتل .(2)مث يتبع ذلك األمري مبا أعطاه ،داره
لطان ه( قال يف الس212من أطاع كان عليه الغرم والقود لدرجة أن ابن املاجشون )تو  ،أحد

 . (3)"ن السلطان يقتل وال يقتل املأمور"إ :أيمر رجالً بقتل رجل ظلماً 
من صفات امللك العاض احلريص على امللك والسلطة، قتل الناس أبدىن التهم، وهنب و 

يوقفه أحٌد عند حده سيتمادى، ويزداد إمعااًن يف ممتلكاهتم، وإن حاكمًا يفعل ذلك دون أن 
الفساد والطغيان، لذا كانت هذه الفتاوى للحد من هذه املظاهر، خصوصًا وأهنا صدرت من 
فقهاء قضاة كابن رشد، وابن فرحون املالكي، فال التعامل بسلعة  أخذت غصباً جائز، وال طاعة 

 امللك إذا أمر بقتل رجل  ظلماً جائزة.
 ستكره وبيعة املستكره:ميني امل .6

وهذه أخطر من سابقيها فالبيع واليمني قد  ،وبيعة املكره ،ومثل بيع املكره يوجد ميني املكره 
يتعلق به حقوق الناس لكن يف دائرة حمدودة، نعم إذا انتشرت واستفحل أمرها صار ضررها كبرياً 
على الناس، لكنها ال ترقى لبيعة املكره اليت جتري على كل أفراد األمة، ويراد هبا تثبيت ملك ال 

                                                           
 تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج احلكام، ، ابن فرحون، إبراهيم بن حممد،البيان والتحصيلنظر: ابن رشد، ي (1

 .88، ص3ج( 2015، 1)دمشق: دار القلم ط عثمان مجعة ضمريية: حتقيق
 .89، ص3ج تبصرة احلكام،ابن فرحون،  (2
 .90، ص3ج ،مرجع سابقابن فرحون،  (3
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فيما  -وأصحابه  ،"اتفق مالك :ابن رشد اجلدالقاضي يرغبه الناس، وال أهل احلل والعقد. قال 
يلحقه يف بدنه من قتل،  ءأن املكره على اليمني ال يلزمه اليمني إذا كان إكراهه بشي -علمت

أو ضرب، أو سجن، أو تعذيب إذا كانت ميينه فيما كان هلل فيه معصية، أو فيما ليس له فيه 
حتلف فعل بك كذا وكذا، أو استحلف ومل يهدد  إن مل :طاعة وال معصية، وسواء هدد فقيل له

 .(2)من ذلك، ما مل حيلف هو متطوعاً ابليمني قبل أن يستحلف" (1)فحلف فرقاً 
رف فقد قال مط ،وابلنسبة لليمني عند البيعة فإهنا ال تلزم عند مجيع أصحاب مالك

(: ه226توإمساعيل بن أيب أويس ) ،ه(186وابن انفع )ت ،ه( وابن املاجشون214)ت
من أكره على أن حيلف بيمني، وهدد بضرب، أو بسجن، وجاء من ذلك وعيد بنيِّ تقع فيه 

 ،املخافة، أو خاف ذلك وإن مل يوقف عليه مثل ما يفعلون يف البيعة وأشباها، فال ميني عليه
 ،ه(163وكأنه مل حيلف، ورواه عن مالك وعن كثري من أصحابه، وقال مثله ابن عبد احلكم )ت

وأشهب  ،ه(197وابن وهب)ت،ه(191وهو قول ابن القاسم )ت ،ه(225)ت وأصبغ
 .(3)ه(204)ت

سبب حمنته  فهذا رأي مالك نقله عنه تالمذته الثقات، وهذا القول املروي عن مالك كان 
 اً فقد روت كتب التاريخ أن اإلمام مالك ،ه(158ا يف عهد املنصور )تهباملشهورة اليت ابتلي 
، وأن الوشاة واحلساد سعوا به إىل وايل املدينة (4)«ليس على مستكره طالق»كان حيدث حبديث 

بيعتهم ال جتوز، فعندها استدعاه جعفر بن سليمان  إنّ  :وأخربوه أنه يقول ،من قبل املنصور
. فإذا كان توقيت هذه احلادثة وقت هاجت هيجاء ابملدينة كما ذكر صاحب (5) وضربه ابلسوط

                                                           
 .917، ص1جالقاموس احمليط، ابدي، آنظر الفريوز يأي وخوفاً وفزعاً.  (1
 .119، ص6، جالبيان والتحصيل ابن رشد،( 2
 .306، ص10، جما يف املدونة من غريها من األمهات ىالنوادر والزايدات علالقريواين، ابن أيب زيد،  (3
حتقيق: كمال احلوت  (18027برقم ) كتاب الطالق، ابب من مل ير طالق املكره بشيء،  املصنف، أخرجه ابن أيب شيبة: (4

 .84، ص4ج ه(1409، 1)الرايض: مكتبة الرشد، ط

املنتظم يف  ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي،، 130، ص2ترتيب املدارك، جينظر تفاصيل القصة يف: القاضي عياض،  (5
   .80، ص8جسري أعالم النبالء، . الذهيب، 44، ص9ج اتريخ امللوك واألمم،
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أو أثناء خالفة املنصور  ،ه(145قد تكون ثورة حممد النفس الزكية )ت، واليت (1)كتاب احملن
واليت ختللتها هذه الثورة، فإن قول مالك وفتواه كانت معارضة واضحة لبيعة اخلليفة،  ،بشكل عام

وأهنا جمرد فتوى فقهية عابرة،  ،وهو ما استفز الوايل على املدينة الذي مل يكن يرى األمور بظاهرها
ى اإلمام مالك، وعرف أثر هذه الفتوى على الناس، وأراد أن يثنيه عن هذا الرأي، بل أدرك مرم

 :وقيل له ،فشنع عليه، وأهانه يف التعذيب، ومحله على محار، وحلق رأسه وطاف به يف املدينة
"اند على نفسك، فنادى: أال من عرفين فقد عرفين، أان مالك بن أنس، أقول: طالق املكره 

. فاحملنة الشديدة وقعت على اإلمام مالك عندما (2)جعفر: أدركوه أنزلوه"ليس بشيء، فقال 
أعلن فتواه معارضًا نظام البيعة االستبدادي آنذاك، وملا علم الوايل أثر هذه الفتوى أراد أن يثين 

 لكن اإلمام ظل اثبتاً عليها. ،اإلمام عنها
ملالك إنه أتتينا بيعة هؤالء القوم فتغلق علينا  :"ولقد قلت :ويروى كذلك عن ابن القاسم 

أبواب املسجد فيضهدوننا فنبايع، قال: إذا علمت بذلك فال تربح، واجلس يف بيتك قلت: 
، وأيضاً كان يقول (3)أفكان مالك يقول: إذا أكرهوه على البيعة إن ذلك ال يلزمه؟ قال: نعم"

وانه قوتلوا إذا كان األول عداًل، فأما هؤالء فال إذا بويع لإلمام فقام عليه إخ" عن بيعة هؤالء:
ألن الناس غري ،، فالبيعة على اخلوف غري شرعية (4)بيعة هلم إذا كان بويع هلم على اخلوف"

 خمتارين فيها، وكانوا يلزموهنم أبميان الطالق حىت ال يعودوا فيها.
د حممد النفس أنه أيّ اإلمام مالك دعا للخروج على املنصور؟ أو  نّ لكن هل يعين ذلك أ 

الزكية يف ثورته؟ إن أصرح رواية يف الباب هي اليت رواها الطربي عن سعيد بن عبد احلميد بن 
يف أعناقنا  بن أنس استفيت يف اخلروج مع حممد، وقيل له: إنّ  مالكَ  غري واحد أخربه أنّ  جعفر أنّ 

                                                           
 (1984، 1حتقيق: عمر العقيلي )الرايض: دار العلوم، ط احملن،كتاب   حممد بن أمحد بن متيم، أبو العرب اإلفريقي، (1

  .333ص
 .719، ص4ج (2003، 1بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط)معروف بشار  :، حتقيقاتريخ اإلسالم، الذهيب (2
  .526، ص18ج البيان والتحصيل،ابن رشد،  (3
 .154، ص4ج القرآن،أحكام ابن العريب،  (4
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فأسرع الناس إىل حممد،  ،مكره ميني بيعة أليب جعفر، فقال: إمنا ابيعتم مكرهني، وليس على كلّ 
مالكاً  نّ ، وفيها أهاملكره وهذا ال مراء في وقصارى ما فيها هو بيان حكم بيعة .(1) بيتهولزم مالك 

لزم بيته فلم يشارك يف الثورة ومل يدع إليها، وإمنا قرر الناس االلتحاق ابلثورة بعد أن علموا حبكم 
 بيعة اإلكراه.

رواية( يف 150جل أحداث ثورة النفس الزكية )وهي قرابة  قصة فإنّ وفيما يتعلق بسند ال
اتريخ الطربي مستقاة من كتب شيخه عمر بن شبة وهو ثقة، لكن عمر بن شبة رواها أبسانيد 

 ت ومن بينها الرواية اليت بني أيدي الباحثمنقطعة، عن  جمهولني وضعفاء، وجل هذه الروااي
من عمل حممد طاهر الربزجني، والشيخ صبحي حسن  وردت يف كتاب ضعيف اتريخ الطربي،

د اخلروج على اخلليفة قد تكون دعا للخروج أو أيّ  اً . ففكرة أن اإلمام مالك(2)حالق رمحه هللا 
موقف اإلمام مالك مل يتجاوز بيان  أنّ  وفيها نسبة شك، لذا فالذي يبدو للباحث ،غري اثبتة

فتواه كان  نّ أل ،وبسببها تعرض اإلمام مالك للتعذيب، علقاهتاتوماحلكم الشرعي لبيعة اإلكراه 
اإلمام مالك عندما ا حساده مل تكن افرتاًء عليه. و والوشاية اليت سعى هبر يف نفوس الناس، هلا أث

يرى مثل هذه املمارسات لتثبيت أركان السلطة وهي خمالفة لشرع هللا تعاىل وخمالفة هلدي النيب 
وتصله الفتاوى من أحناء األرض، وإن  ،رز أئمة املسلمنيوهو أحد أب ،ال يسعه السكوت ملسو هيلع هللا ىلص

 .املبتلني غريه من العلماءذا الرأي كما فعل بكان يدرك أنه سيدفع مثن ه
فقهاء املذهب كانوا حياسبون األمراء، ويفتون بفتاوى  أنّ  ا سبق عرضه من املسائل يتبنيمم

حتد من ظلمهم وتعديهم، ويقّعدون قواعد يف أبواب القضاء مبوجب هذه الفتاوى، ومثل هذه 
األحكام واآلراء كانت صدى ملا يعانيه الناس يف أماكن وأزمان خمتلفة من ظلم والة أو أعواهنم 

الناس ويعمل هبا، كان من املؤمل عندهم أن يصلح  فإذا كانت هذه املسائل تدرس وتشاع بني
حال احلكام، ويسريوا يف الناس بسرية العدل. خصوصاً وأهنم إن رضوا حبكم املتغلب من ابب 

                                                           
 .560، ص7ه( ج1387، 2)بريوت: دار الرتاث، ط اتريخ األمم وامللوك الطربي، حممد بن جرير، (1
: دار ابن )دمشقحتقيق: حممد طاهر الربزجني، وصبحي حسن حالق  ،(اتريخ الطربي )ضعيف اتريخ الطربينظر: ي (2

 .881، ص9( ج2007، 1كثري، ط
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الضرورة إال أهنم مل يسلموا له بكل شيء، فاحلاكم مهما كان عليه إقامة العدل سواًء جاء عن 
ابلسيف، وإّن أخَذ أحكاِم القبول بوالية  طريق اختيار وانتخاب، أم عن طريق تغلب وقهر

حيرف احلقيقة وينتج  (1)املتغلب الظامل وبرتَها عن الشروط اليت اشرتطت عليه صراحًة أو ضمنياً 
 قراءًة جمحفة حبق الفقهاء الذين مل يسكتوا على ظلم ظامل.

 النقطة الرابعة: السياسة واإلدارة

اليت حتسن من وضع نظام احلكم، ففي نطاق بعض اإلسهامات من الفقهاء  يف هذه النقطة
صالحياهتم واختصاصهم بينوا بعض املسائل اليت جيب التنبه هلا مثل مسألة الشورى، والتولية على 

 .املسلمني، وعمادهم يف ذلك كله املصلحة، وكليات النصوص

 الفرع األول: تولية الوالة على املسلمني

القسم الثالث من " :س كفؤاً، فقد قال القرايفملن لي من املسائل املذكورة مسألة تولية العهد
حمرمة، وهي بدعة تناولتها قواعد التحرمي وأدلته من الشريعة كاملكوس، واحملداثت من البدع: بدع 

املظامل املنافية لقواعد الشريعة كتقدمي اجلهال على العلماء، وتولية املناصب الشرعية من ال يصلح 
ويف  .(2)املستند لذلك كون املنصب ألبيه، وهو يف نفسه ليس أبهل" وجعل ،هلا بطريق التوارث

يقول  (3)«الساعةإذا أسند األمر إىل غري أهله فانتظر »: ملسو هيلع هللا ىلصالتعليق على حديث النيب
حيح: "ومعىن إسناد األمر إىل غري أهله ه( وهو من متأخري شراح اجلامع الص1218)تالزرهوين

                                                           
التنظري الفقهي لوالية املتغلب جيد مكانه يف التكييف الفقهي لواقع املمارسة التارخيية هبدف تصحيحه وال يندرج حتت  (1

التشريع املبدئي للممارسة السياسية املعرتف بشرعيتها، وهذا التمييز ضروري لفهم املوقف من هذه املسألة فهمًا موضوعياً 
الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة، يف الفقه السياسي مقاربة اترخيية )زاين، حممد، بعيدا عن اخللط واإلسقاط. ينظر: أم

 .161( ص2001، 1ط
 .203، ص4ط( ج.ت، د.د )الرايض: دار عامل الكتب، الفروقالقرايف، أمحد بن إدريس،  (2
 .104ص، 8 ج ،(6496برقم ) الرقاق، ابب رفع األمانة، كتابالبخاري صحيح أخرجه البخاري،  (3
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وفرض عليهم النصيحة هلم، فينبغي هلم تولية أهل الدين، فإذا أن األئمة ائتمنهم هللا على عباده، 
 .(1)ولو غريهم فقد ضيعوا األمانة اليت قلدهم هللا إايها"

فاألصل أن الوالية واحلكم أمانة يف أعناق أصحاهبا، وليست مناصب تشريفية، واألصل أن  
اكم، واحلفاظ على احلكم يف يوىل على الناس اخليار األكفياء، أما طقوس تولية الصغري، وابن احل

 .قريباً قول القرايف  يف ذلكهذه من البدع احملرمة كما مر نسل احلاكم نفسه ف
 الفرع الثاين: الشورى

من أهم قواعد احلكم اإلسالمي الشورى اليت حتقق أكرب قدر من العدل، وسالمة اآلراء 
اإلمام ابن عطية األندلسي  واملواقف، وكلما عظم األمر عظمت الشورى فيه لدرجة أنّ 

ه( قال: "والشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحكام، ومن ال يستشري أهل العلم 542)ت
الشورى يف أمور الدنيا أن يكون  مث وضح أنّ  ،فعزله واجب، هذا ما ال خالف فيه"والدين 

ءلة إىل درجة عزل من يتفرد . فقد وصل األمر يف املسا(2)املستشار "عاقالً جمرابً واّداً يف املستشري"
 ابلرأي مما يؤكد على أمهية الشورى. 

  

                                                           
: مكتبة الرشد( )الرايضعبد الفتاح الزنيقي  حتقيق: الفجر الساطع على الصحيح اجلامع،الزرهوين، حممد الفضيل،  (1

 .254، ص14ج
 ،1 )بريوت: دار الكتب العلمية، طحتقيق: عبد السالم عبد الشايفاحملرر الوجيز،  ابن عطية، عبد احلق بن غالب، (2

 .543ص، 1ه( ج1422
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 املبحث الثالث

 اجتاه التحليل التارخيي يف مساءلة احلكام
التاريخ هو دراسة للتطور البشري يف مجيع جوانبه السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية 

علوم ذات األمهية البالغة وهو من ال .(1)واجتاهاتهوالروحية، أايً كانت معامل هذا التطور وظواهره 
ستقبل، ابإلنسان وما يعرض له، وهو ال يشمل املاضي فقط، بل يشمل املاضي واحلاضر وامل لتعلقه

يف الوجود، ودراسة التاريخ توقفنا على جذور  شيء يتالشىال  نهألنه ثبت لدى املؤرخني أ
 .(2)حلاضرة وتعني على فهمهااملشكالت ا

أو ما يسميه البعض فلسفة التاريخ عملية تتجاوز سرد األحداث  ،وعملية التحليل التارخيي
التارخيية حسب السنوات كما هو شائع يف كتب التاريخ، بل هي عملية تتبع األحداث وحماولة 

ن فهم الرابط بينها، وربط األسباب مبسبباهتا، وتعليل األحداث التارخيية. ويعترب العالمة ابن خلدو 
ففرق يف كتابه بني ظاهر التاريخ، وابطن التاريخ فقال  ،ه( أول من وضع هذا املنهج808)ت

إذ هو يف ظاهره ال يزيد على أخبار عن األايم والدول، والسوابق من القرون  عن علم التاريخ:"
وأسباهبا األول، ويف ابطنه نظر وحتقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع 

. مث تبعه يف (3)"عميق، فهو لذلك أصيل يف احلكمة عريق، وجدير أبن يعد يف علومها وخليق
أي دراسة التاريخ بعني  ،ومساه فلسفة التاريخ ،القرن احلديث الفيلسوف الفرنسي فولتري يف منهجه

 . (4)الفيلسوف، أي دراسة حتليلية انقدة ترفض األساطري واخلرافات
 فإن هذا املبحث يليب جزءاً من فكرة هذا البحث ابعتبار أن أشهر مؤليفنيِ  حال ،وعلى أية

عند املسلمني يف هذا اجملال مها مقدمة ابن خلدون، وبدائع السلك يف طبائع امللك للفقيه املؤرخ 
                                                           

 .7( ص1988 ،ط.د )القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، فلسفة التاريخالشيخ، رأفت غنيمي،  ( 1
  .10صفلسفة التاريخ، ، الشيخ (2

 .6، ص1جاتريخ ابن خلدون )املقدمة( ابن خلدون، عبد الرمحن،  (3
 .16صفلسفة التاريخ، رأفت غنيمي،  ،الشيخ (4
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فقيه مالكي، كما أن كتابيهما ال خيلوان من لفتات  واحد منهما (، وكل896ابن األزرق )ت
 لكل حاكم. وتوجيهات قيمة ،ب سقوط الدول، وهنضتها، ففيهما رسائلوتعليالت ألسبا

 املطلب األول: حركة التأليف يف اجتاه التحليل التارخيي يف مساءلة احلكام
ه( يف مقدمة اترخيه 808)تاملؤرخ ابن خلدون سبق قوله د األوائل يف هذا اجملال كمامن الروا

الذي خلص مقدمة ابن خلدون وأضاف عليها  ه(896)ت  بن األزرقوحممد بن علي الشهري اب
 إضافات  مهمة يف كتابه بدائع السلك يف طبائع امللك.

العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أايم "فأما مقدمة ابن خلدون فهي مقدمة اترخيه املعروف ابسم 
يخ، وفيها أتصيل ألمهية التار  "،العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب

فيها  ،وضرورة التحقيق يف كتابة التاريخ والبعد عن التهويالت، وحماولة قراءة التاريخ قراءة جديدة
للقوانني اليت حترك احلراك التارخيي. وتكلم فيها عن العمران البشري وما يعرض له،  واستنتاجحتليل 

واألطوار اليت متر هبا الدول، ابإلضافة للحرف والعلوم اليت تشكل النسيج االجتماعي للدول، فهو 
 بذلك يقدم أساساً لالجتماع البشري، وأساساً لفهم حراك الدول.

ففيه تلخيص ألهم ما جاء يف مقدمة ابن خلدون، حبكم أن  وأما بدائع السلك البن األزرق
عن  ه(1041، ويقول املقري )تابن األزرق تويف بعد ابن خلدون بثمانني عاماً، وأضاف عليها

كتاب حسن مفيد يف موضوعه، خلص يف كالم ابن خلدون يف مقدمة اترخيه وغريه مع  كتابه: "
لك، وما يطالب به السلطان تشييدًا ألركان امللك وكتابه يعرض حلقيقة امل .(1)" زوائد كثرية

 يف طريق امللك. والعوائق هبا، وأتسيساً لقواعده، وأركان امللك اليت ال يقوم إاّل 

                                                           
، 1: دار صادر، ط)بريوت، حتقيق: إحسان عباس الرطيبنفح الطيب عن غصن األندلس املقري، أمحد بن حممد،  (1

 .699، ص2( ج1997
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لفتات مهمة عن مساءلة احلكام  جيد القارئويف ثنااي هذين الكتابني "املقدمة" و "البدائع"، 
د جيف األمة، أو تقويض امللك، كما ضععلى شكل حتليالت لوقائع سياسية كانت سببًا يف 

 الباحثل وسيحاو  أيضًا مؤشرات  هامة عن املمارسات وأساليب احلكم اليت توهن كيان األمة.
يف هذين الكتابني ابعتبار مؤلفيها من األعالم املالكية   هذا املبحث استخالص أهم ما جاءيف

الكبار، فابن خلدون توىل القضاء يف مصر، وابن األزرق درس علم الفقه من بني العلوم اليت 
 .(1)سانمدرسها على كبار علماء تونس وتل

 املطلب الثاين: حتليل مضامني مؤلفات اجتاه التحليل التارخيي يف مساءلة احلكام
 النقطة األوىل: واجبات احلاكم والتزاماته:

لك منصب  ألنّ  ،وأوىل خطواته ،احملاسبةلمساءلة و التذكري بواجبات احلاكم يعد مقدمة ل 
ُ
"امل

شريف ملذوذ يشتمل على مجيع اخلريات الدنيوية، والشهوات البدنية، واملالذ النفسانية فيقع فيه 
فضي إىل احلرب فتقع املنازعة وت ، إذا غلب عليهإاّل التنافس غالباً، وقل أن يسلمه أحد لصاحبه 

اه والسلطة، فإن احلاكم فإذا كان احلكام الدنيويون مههم احلفاظ على اجل. (2)"والقتال واملغالبة
:}ِإيّنِ َجاِعٌل حتقيقاً لقوله تعاىل (3)ع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا"مهه: "النيابة عن الشار  املسلم

مصاحل الدين  ألنّ  ،اخلمسفأصل واجبات احلاكم رعاية الكليات  [30]البقرة: َخِليَفًة{يف اأْلَْرِض 
والدنيا مبنية على احملافظة عليها حبيث لو اخنرمت مل يبق للدنيا وجود من حيث اإلنسان املكلف، 

 وال لآلخرة من حيث ما وعد هبا، فوظيفة احلاكم جتاه هذه الكليات تنقسم لقسمني:
حفظها من جانب الوجود وذلك إبقامة أركاهنا، ورعاية مكمالهتا فالدين إبظهار  .1

شعائره، وبث الدعوة إليه ابلرتغيب والرتهيب، والنفس حبفظ بقائها، والعقل بتناول ما ال يعود 
                                                           

)بريوت: منشورات دار ومكتبة احلياة،  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،مشس الدين السخاوي، حممد بن عبد الرمحن،  (1
 .21، ص9ط( ج.ت، د.د
 .193، ص1ج ابن خلدون )املقدمة( اتريخابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، ( 2
 .239، ص1ج ،املقدمة(اتريخ ابن خلدون ) ،ابن خلدون (3
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أو فساد، والنسل إبقامة أصله املشروع واجتناب وضعه يف احلرام، واملال برعاية  ،عليه بسكر
 لك أواًل، وتثمريه بعد اثنياً.دخوله يف امل

حفظها من جانب العدم وذلك بدرك اخللل الواقع واملتوقع عليه، وهنا تفصيل  .2
 .(1)أبواب العقوابت

وقد مثل ابن األزرق حلكام عصره حبوار دار بني عبد هللا بن مروان األموي، وملك النوبة ملا 
أهنم استحلوا ما حرم هللا سببه مؤداه أن ما حل بدولة بين أمية  سقطت دولة بين أمية يف املشرق

 .   (2)فسلبهم هللا تعاىل العز بذنوهبم ،عليهم، وظلموا يف ما ملكوا
 النقطة الثانية: بيان أمهية العدل وأثر الظلم:

كل اجتاهات التأليف متفقة على ذم الظلم، بل كل األداين وامللل على ذمه، لكن كتب 
فهم يوضحون دور الظلم يف خراب العمران  ،التارخيي تناولت املوضوع من زاوية أخرىالتحليل 

والبالد، وفسروا ذلك منطقياً وربطوا اخلراب أبسبابه. وذلك أن العدوان على أموال الناس ذاهب 
آبماهلم يف حتصيلها، واكتساهبا ملا يرونه حينئذ من أن غايتها ومصريها انتهاهبا من أيديهم، وإذا 

 .(3)هبا انقبضت األيدي يف السعي لذلكذهبت آماهلم يف اكتسا

أو بال سبب كما  ،وإن هذا الظلم املخرب للبالد ليس مقصوداً به فقط أخذ املال بال عوض 
فكل من أخذ ملك أحد، أو غصبه يف عمله، أو كالبه بغري  ،من ذلك بل هو أعمّ  ،هو مشهور

 فقد ظلمه. ،حق، أو فرض عليه ما مل يفرض عليه الشارع

                                                           
حتقيق: علي سامي النشار )القاهرة: دار السالم للنشر  ،بدائع السلك يف طبائع امللكابن األزرق، حممد بن علي،  (1

 .172ص ،1ج( 2008، 1والتوزيع، ط
 .171، ص1ج ،امللكبدائع السلك يف طبائع ابن األزرق،  (2
 .195، ص 1ج ،امللكبدائع السلك يف طبائع ابن األزرق،  .353، ص1جقدمة(ملااتريخ ابن خلدون )ابن خلدون،  (3
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كما أن من عادات امللوك الظاملني القتل ابلرهبة لضبط أمور اململكة، وقد هنى عنه ابن   
ه(، واألشد 478األزرق، وعده من السياسات الفاسدة، ووافق يف ذلك إماَم احلرمني اجلويين )ت

 من ذلك اعتقاد حتليله، وهو ما يشيع عن بعض امللوك الفاسدين قدمياً وحديثاً من أن الغاية تربر
 .(1)الوسيلة، فيتخذون القتل ألدىن شبهة وسيلة لتثبيت أركان امللك

ه( احلكمة املقصودة للشارع من حترمي الظلم احلفاظ على 896ابن األزرق )ت لذلك عدّ  
 .العمران

 النقطة الثالثة: املال العام

العدل فهو ، وقد أرجع ابن األزرق مناءه وزايدته إىل كما هو معلوم عصب الدولة الرئيس  املال
مجاع األمر كله. وإن اآلفات املذهبة ابملال اليت عددها أغلبها آفات ظلم واستبداد ابملال، وقليل 

 منها سوء إدارة. ومما ُحذِّر به احلكاُم بشأن املال من اآلفات:

وزايدة الرتف مما يثقل كاهل  ،تكثري الوظائف عن التوسع يف ما وراء الضرورايت .1
 الرعية.
كثرة نفقات احلاكم ونفقات اجلند، وإذا زادت نفقات احلاكم ضرب املكوس ل .2

ال هم  و ،زادت نفقات احمليطني به اقتداًء به، فكيف يرى احلاشية ملكهم غارقًا يف الرتف
 يطلقون العنان ألهوائهم وشهواهتم؟

جتارة السلطان: وحتليل ابن األزرق وابن خلدون ألثر جتارة السلطان على االقتصاد  .3
 : إن جتارة السلطان من اآلفات املضرة ابلرعية حىت ولو ظنّ يسوقه الباحث إبجيازحتليل عميق 

السلطان أنه جيرب نقص اجلباية، بل ال خيلو األمر من ظلم للرعية موجب لسخطهم ونقمتهم، 
هذه التجارة مضايقة الفالحني والتجار الصغار عندما يضطرون ملنافسة السلطان  من آاثر فإنّ 

                                                           
 .725، ص1ج بدائع السلكابن األزرق،  (1
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فيبخس على  ،يف جتارته، والسلطان يف الغالب حيصل على السلعة أبيسر مثن لفقد املنافس
فإذا ربطنا ذلك ابملكوس اليت تفرض على الشعب رأينا  .ر، فينهار االقتصاد شيئاً فشيئاً التاج

 ،لذا جند املؤلَِّفني يستشهدان أبخبار وآاثر عن منع السلطان من التجارةو  .مضاعفاً الضرر 
. (1)«ل اجتر يف رعيته فقد هلكت رعيتهأميا وا» :ملسو هيلع هللا ىلصفمن ذلك احلديث املروي عن النيب 

ه( أنه كان له سفينة حيمل فيها الطعام عندما كان 101ويذكر عن عمر بن عبد العزيز )ت
 ،فتصدق هبا ،ه( وذكر له احلديث103فنهاه حممد بن كعب القرظي )ت ،والياً على املدينة

كل ذلك للتأكيد على ضرورة ابتعاد السلطان وحاشيته   .(2)شبهاوفكك السفينة وتصدق خب
املوافق لعمل  يذكران برأي اإلمام مالك عن التجارة وأنه ال جيوز هلم اجلمع بني األمرين. وهذا

فإن الظن  ،عمر بن اخلطاب عندما كان يشاطر والته أرابح جتارهتم، وإن كانت بطريق احلالل
يف والته أهنم على قدر وافر من األمانة والنزاهة، فقد شاطر أاب هريرة رضي هللا عنه، وسعد 

من غري  ما أصاب العامل أنه رأى أنّ مالك اإلمام ص وسبب هذا الفعل يف نظر بن أيب وقاا
رشوة، فإن كان حالاًل فال يستحق ذلك؛ ألن ملن له اإلمرة قوة على أن ينال من احلالل ما 

 .(3)ضارب للمسلمنيال يناله غريه، فجعله كامل

                                                           

( وله شاهد من حديث أيب األسود 372ابب الفيء واإلمارة، برقم ) املراسيل، ( السجستاين، سليمان بن األشعث،1
املكي عن أبيه عن جده يف مسند الشاميني للطرباين بلفظ: "ما عدل وال  اجتر يف رغيته" رواه الطرباين، سليمان بن أمحد، 

محد بن علي بن نظر: العسقالين، أ( واحلديث ضعف ابن حجر. ي1322مريي برقم )، مسند خالد احلمسند الشاميني
، كتاب اخلالفة واإلمارة، عة ابحثني إبشراف سعد الشثريحتقيق: جممو  املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية، حجر،

 .111، ص10ج ه(1419، 1دار الغيث، ط –)السعودية: دار العاصمة  (2159برقم ) ،ابب فضل اإلمام العادل
 .وما بعدها 180وما ص  1جدائع السلك بابن األزرق  نظر:ي( 2
 .570ص ،سراج امللوكالطرطوشي،  (3
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 النقطة الرابعة: السياسة واإلدارة
ال ختلو السياسة واإلدارة من تغريات حسب الزمان واملكان، إال أنه من الضروري على 

وما ستؤول الفقيه والعامل أن يكون واعياً لسياسة بلده، واألحداث اجلارية، مدركاً جملرايت البلد 
 ألمور اخلارجية. اب إليه األمور، بصرياً 

وفيها وصف لصراع  ،املكية سورة الروم وهللا سبحانه وتعاىل أنزل على املسلمني يف الفرتة
واالطالع على ما حيصل فيه.  ،بني دولتني عظيمتني للداللة على أمهية االنفتاح على العامل

احلديث عن السياسة ذو ِشّقني، عقلي وديين، "فسياسة احلكم إن كانت  يضاف إىل ذلك أنّ 
فعة يف الدنيا فقط، وإن كانت من العقالء وذوي البصرية بتدبري الدولة كانت سياسة عقلية ان

وجدير ، (1)عن هللا تعاىل بواسطة شرعة يشرعها كانت سياسة دينية انفعة يف الدنيا واآلخرة"
هذا التقسيم ابعتبار مصدر هذه السياسة وإال فإن احلكام املسلمني عندما يطبقون  ابلذكر أنّ 

ليت ال تتعارض مع الشريعة. سياسة رهبم يُعملون عقوهلم يف سن القوانني والنظم واخلطط ا
 عن السياسة واإلدارة. نيباالكت ينوفيما يلي بعض النقاط البارزة اليت وردت يف هذ

 أواًل: السياسة املالية:
من األخطاء السياسية اليت يرتكبها احلاكم لتدارك األزمات املالية تكثري الوظائف، ظناً 

ية ال نفع وراءها؛ لكثرة النفقات وعدم منهم أن ذلك جيرب النقص، حىت ينتهي األمر إىل غا
وأوىل منه تقليل  ،. هذا التغيري الذي حيدثه احلاكم تغيري موهوم(2)وفاء اجلباية ابحلاجات

 عند ضعف الدولة ووصوهلا ملرحلة اهلرم، وال جمال للرتاجع وترشيد النفقات، وال يظهر أثره إاّل 
 وقتها.

                                                           
 اتريخ ابن خلدون )أملقدمة(،ظر معناه يف: ابن خلدون، ينو  .251، ص1، جبدائع السلك يف طبائع امللكابن األزرق، ( 1

 .377، ص1ج
 .183، ص1جبدائع السلك، ابن األزرق،  (2
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وقد مر احلديث عنها آنفاً، لكن يضاف  ،ويضاف إىل ذلك سياسات فرض الضرائب
وتقل جباايهتا تستعيض عن ذلك  ،الدولة عندما تضعف عن إدارة نواحيها البعيدة إليه أنّ 

ابلضرائب، وهو حل أسوأ من املشكلة ذاهتا، وقد حصل ذلك يف أواخر عهد العبيديني 
وائف حىت أزاله ه(، ووقع يف عهد الط589والعباسيني حىت أسقطه صالح الدين األيويب )ت

 .(1)(ه500تيوسف بن اتشفني )

 اثنياً: معاملة عامة املسلمني

من أبواب حتث الوالة واحلكام على حسن السياسة مثل  لسياسة الشرعيةكتب ا  مل ختلُ 
ابب: "االحتجاب" يف بدائع السلك، فاالحتجاب عن الناس مبعىن االنعزال عنهم ممنوع. ويف 
الفرتة اليت حيتجب فيها احلاكم عن الناس "ال خيليها من أعمال الفكرة فيهم، واستدعاء املعرفة 

هو فرضه الالزم ووظيفته املستغرقة لزمانه حبسب ذلك  ألنّ  ،عن عيانهأبحواهلم الغائبة 
ه( نصوصاً يف التحذير من االحتجاب، ومعلوم أن 896ذكر ابن األزرق )تو  .(2)اإلمكان"

هذه النصوص تنصرف ملن حيتجب عن الناس اتركًا إايهم غري مكرتث، فمن ذلك حديث 
"من واله هللا شيئًا من أمر  أيب مرمي اجلهين أنه قال ملعاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه:

 هللا عنه دون حاجته وخلته وفقره املسلمني فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب
كما جاء عن   ابإلضافة حلديث احلرمان من الرمحة (3)"قال: فجعل رجاًل على حوائج الناس

                                                           
 .184، ص1جبدائع السلك، رق، ز نظر: ابن األي (1

 .316 ، ص1ج ،السلكبدائع األزرق،  ابن (2
، برقم 570، ص4ج الرعية،فيما يلزم اإلمام من أمر  كتاب اإلمارة والفيء، ابب  سنن أيب داود،أخرجه أبو داود،  (3
، 1ج بدائع السلك،. ابن األزرق، ، وقال خمرجوه: صحيح لغريه565، ص29ج، مسند اإلمام أمحدوأمحد،  ،(2948)

 .315ص
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أو ذي احلاجة  من ويل أمراً من أمر الناس، مث أغلق اببه دون املسكني، واملظلوم»: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 .(1)«حاجته، وفقره أفقر ما يكون إليهاأغلق هللا تبارك وتعاىل دونه أبواب رمحته عند 

 النقطة اخلامسة: الرتغيب والرتهيب

ال ختلو الكتب من لفتات وعظية، وإن كان الرتكيز عليها ليس كبرياً، لكن ال بد من 
ركزت أكثر على الوقائع التارخيية التذكري هبا من حني  آلخر، وإن كتب التحليل التارخيي 

ودورها يف التأثري على الدول سلبًا وإجياابً، ويف أثناء ذلك جند اإلشارة إىل بعض املعاين اليت 
ه( حيذر يف كتابه من اتباع اهلوى ألنه 896ختدم هذا املنهج، فمن ذلك جند ابن األزرق )ت

متوعد عليه ابلعقوبة عاجاًل أم آجالً علم ابلتجربة أن اتباع اهلوى ينشأ عنه فساد النظام، و 
}اَي َداُووُد ِإاني َجَعْلَناَك َخِليَفًة يف اأْلَْرِض فَاْحُكْم بَ نْيَ النياِس اِبحلَْقِّ َواَل تَ تيِبِع اهْلََوى  :لقوله تعاىل

َعَذاٌب َشِديٌد مبَا َنُسوا يَ ْوَم فَ ُيِضليَك َعْن َسِبيِل الِلِي ِإني اليِذيَن َيِضل وَن َعْن َسِبيِل الِلِي هَلُْم 
[26ص: سورة ]{احلَِْسابِ 

ففي استحضار هذه اآلية ابلتحديد خبطاهبا اإلهلي املوجه لنيبّ  كرمي  (2)
 ما يقطع على احلاكم أي ذريعة يف فساد احلكم، أو عدم امتثال النصيحة.

  

                                                           
 بدائع السلك،. ابن األزرق، لغريه صحيح قال خمرجوه:(، و 15651، برقم )408، ص24ج مسند أمحد، أخرجه أمحد، (1

 .316ص، 1ج
 .489، ص2بدائع السلك، ج (2
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تتنوع أساليب ووسائل املساءلة وفق األحداث اجلارية وخطورهتا، ووفق تقدير الفقيه للموقف، 
لدى الفقهاء وإن كانت الكتب وسيلة ذائعة الشيوع أو مجاعية.  ،فاألمر موكول الجتهادات فردية

ترتقي  وتلك الوسائل أهنم جلأوا لوسائل أخرى ابلتوازي مع كتاابهتم، حبكم منصبهم بني الناس إاّل 
إىل زجر، مث إىل اختاذ موقف معني، ويف حاالت قد تصل إىل  ناصحة ابلكالماملمن قوهتا يف 

 أو إعالن الثورة. ،اخللع

كثري منها يف جتلى  و  هذه األساليبم نصيب يف استخدام وفقهاء املذهب املالكي كان هل
 مواقف عملية حفظها لنا التاريخ، وحفظتها كتب الرتاجم.

وهذا الفصل ينقسم إىل ثالثة مباحث بدءاً من مبحث املعارضة السلمية ومروراً مببحث عزل 
 احلكام، وانتهاًء مببحث اخلروج املسلح على احلكام.
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 املبحث األول

 اجتاه املعارضة السلمية
املعارضة السلمية من أكثر الوسائل اعتماداً لدى الفقهاء يف مساءلة احلكام، خصوصاً وأهنم  

تبنوا منهج املوازنة بني الصرب على احلاكم الظامل، واخلروج عليه وإزالته عن منصبه، فلما كان الرأي 
خيانًة  املستقر هو الصرب على احلاكم الظامل كان السكوت عن ظلمه وغض الطرف عن ممارساته

بل كان تقديراً مصلحياً،  ،هلل ورسوله، وخيانة لألمة، ألن الرأي القائل ابلصرب مل يكن رأايً هنائياً 
 لذا كان من الضروري االستمرار يف عملية اإلصالح والنصح والتوجيه.

يف هذا البحث ليس املعارضة مبعناها وشكلها احلديث فهذا النوع من اإلسقاطات  واملقصود
وصور معاصرة إلضفاء الشرعية من التكلف  ،ة وحماولة إثبات التطابق بني صور اترخييةالتارخيي

وعدم املوضوعية يف البحث، كأن يثبت أحدهم اشرتاكية اإلسالم، أو دميوقراطية اإلسالم ابملعىن 
احلديث. وذلك أن املعارضة اليوم مصطلح سياسي يقصد به األحزاب واجلماعات السياسية اليت 

الستيالء على احلكم، واليت تعادي كليًا أو جزئيًا سياسة احلكومة، وغالبًا ما متارس تناضل ل
 .(1)ا عرب مؤسسات رمسية اثبتةاملعارضة عمله

ومنع وصار عارضاً كاخلشبة املنتصبة يف  ،"اعرتض: انتصب مأخوذة من قوهلم: هنا املعارضةف
ض الشيء النهر والطريق وحنوها متنع السالكني سلوكها، مث صار معناها معنوايً فصار يقال: اعرت 

خمالفة األمر مع حماولة منعه،  هنا يف نظر الباحث . فمعىن املعارضة(2)دون الشيء أي حال دونه"
ويف  أو ممنوع، أو خيل مبصلحة األمة املسلمة. ، إذا كان األمر غري مشروعوهذا ال يكون إاّل 

                                                           
)بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر ة موسوعة السياس نظر تعريف املعارضة وانواعها يف: الكيايل، عبد الوهاب،ي (1

 .231، ص6ج د.ت، د.ط(
 .818، ص7ج عرض(مادة ) ه(1414، 3، طرد)بريوت: دار صالسان العرب  حممد بن مكرم ابن منظور، (2
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املعارضة إىل إجيابية وسلبية. فاإلجيابية ميثلها مناذج من االتصال  معن املعارضة قسّ  الباحث حديث
أو تكسب. فالفقيه هنا عندما  ،ابحلاكم، ونصحه وزجره أحياانً، ومساءلته عما اقرتف دون متلق

 بل مهه إصالح األمة. ،أو منصباً  ،حياسب ال يبتغي عرضاً من الدنيا

أما املعارضة السلبية فهي موقف يتبناه بعض الفقهاء بقطع العالقة مع احلاكم، والتوقف عن  
الدخول إليه، ورفض املناصب اليت يوليها إايه، أو األعطيات اليت مينحها إايه. كل هذا من ابب 

ن هذا الضغط على احلاكم وحماولة التأثري عليه لينتهي عما يقرتفه، أو إلشاعة فكرة بني الناس أ
 احلاكم ظامل خمطئ يف حكمه.

 .واحلديث عن هذين النوعني من املعارضة يف املطلبني اآلتيني

 املطلب األول: املعارضة اإلجيابية 
أنه دخل على زاوية الشيخ احلسني بن  (1)حيكى عن السلطان أيب حيىي أحد امللوك احلفصيني

ه( ليتربك به فلم جيده، ووجد ابن أخيه الفقيه اإلمام هبا فقيل له: 689عبد هللا الزبيدي )ت
غاب عمك فباشر أنت السلطان، فلقيه فقال له السلطان ادع هللا يل، فقال وما عسى دعائي 

أمر أميت شيئاً فرفق هبم فارفق  اللهم من ويل من» وذكر له حديث: ملسو هيلع هللا ىلصلك قد سبقت دعوة النيب 
. فهذا الفقيه مل ينقطع عن احلاكم مطلقاً (3()2) «به، ومن ويل أمر أميت شيئاً فشق عليه فشق عليه

ومل يطلب عرضًا من الدنيا، خصوصًا وأن  ،وقابله نيابًة عن عمه، ويف ذات الوقت مل يتملق له

                                                           
ووصل نفوذهم ملكة املكرمة عام  ،الدولة احلفصية دولة قامت على أنقاض دولة املوحدين يف تونس واجلزائر وطرابلس (1

( 1996، 1فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية، ط)د. ن، موجز التاريخ اإٍلسالمي  ، أمحد معمور،ينظر العسري ي. ه657
 .307 – 306ص 

 .1458، ص3ج ،(1828برقم ) كتاب اإلمارة، ابب فضيلة اإلمام العادل،  صحيح مسلم، أخرجه مسلم: (2
 .514، ص2، جبدائع السلك يف طبائع امللكابن األزرق، ( 3
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عن ثواب اإلمام العادل، وعقوبة  ملسو هيلع هللا ىلصبل حدثه حبديث اثبت عن النيب  ،احلاكم جاءه بنفسه
 اإلمام اجلائر.

هذا وتباينت مواقف الفقهاء املتصلني ابحلكام يف أساليب مساءلة وحماسبة احلكام وإن كان  
هذا املطلب إىل ثالثة  وينقسمكثري منها غري مباشر لكن يفهم يف سياقه التارخيي دالالته ومراميه. 

التصال مع احلاكم، والثاين عن عدم مداهنة احلكام، أقسام، األول منها يتحدث عن مبدأ ا
 والثالث عن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

 :الفرع األول: مبدأ االتصال مع احلكام
مبدأ التواصل والدخول على امللوك واحلكام كان سائداً معروفاً عند الفقهاء املسلمني ومنهم  

فقهاء املالكية. وإن كنا نريد أتصياًل هلذا األمر وجدانه كما وجد املقاطعون للحكام أتصيالً 
تعاطيهم ملوقفهم من اعتزال الفنت واحلكام الظلمة، لكن املهم يف تقومي سلوك الفقهاء هو طريقة 

فرب فقيه داخل على السلطان وله مصلحة يف ذلك، ورب فقيه داخل على السلطان  ،مع املوقف
وال شك  ، كذلك األمر ابلنسبة للمنقطعني عن السلطان.أمينًا عزيزًا ابلعلم الذي حيملهانصحًا 

ملا فيه من  ،قطاع عنهم ولو بدافع الضغط عليهمأن الدخول على األمراء الظلمة أفضل من االن
"سيد الشهداء محزة : ملسو هيلع هللا ىلصحتمل املشقة واإلصالح، ويعزز هذا الفهم احلديث الذي يروى عن النيب

 .(1)بن عبد املطلب ورجل قام إىل إمام جائر  فأمره وهناه فقتله"

كما كان الصحابة والتابعون رضي هللا عنهم على قدر من االتصال ابحلاكم مستحضرين يف   
أن عمر بن  نكر، فقد روى البخاري يف صحيحه:ابملعروف والنهي عن امل أذهاهنم مبادئ األمر

                                                           
 238، ص4ج ،(4079)برقم  ابب من امسه علي،، ، املعجم األوسطأخرجه الطرباين، سليمان بن أمحد الطرباين (1

، 215، ص3( ج4884)املطلب، ابب: ذكر إسالم محزة بن عبد  املستدرك على الصحيحني،واحلاكم، حممد بن عبد هللا، 
 .(274وصححه األلباين يف الصحيحة )
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عبد العزيز أخر الصالة يوما فدخل عليه عروة بن الزبري، فأخربه أن املغرية بن شعبة أخر الصالة 
يوما وهو ابلعراق، فدخل عليه أبو مسعود األنصاري، فقال: ما هذا اي مغرية أليس قد علمت أن 

ى ى، فصلّ ، مث صلّ ملسو هيلع هللا ىلص هللاى رسول ى، فصلّ ، مث صلّ  ملسو هيلع هللا ىلصى رسول هللا ، فصلّ ى صلّ نزل ف ملسو هيلع هللا ىلصجربيل 
هبذا »، مث قال: ملسو هيلع هللا ىلصى، فصلى رسول هللا ، مث صلّ ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا ى ى، فصلّ ، مث صلّ ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

وقت الصالة؟  ملسو هيلع هللا ىلص جربيل هو أقام لرسول هللا أنّ  ، فقال عمر لعروة: اعلم ما حتدث، أو«أمرت
. ففي هذا احلديث من الفقه (1)قال عروة: كذلك كان بشري بن أيب مسعود حيدث عن أبيه"

أئمة عدل، وفيه إنكار العلماء على األمراء ما خيالف  دخول العلماء على األمراء إذا كانوا
فيه، فدخوهلم على أئمة اجلور من  جائزاً . فإذا كان دخول العلماء على األمراء العدول (2)السنة

 ، ألهنم أحق ابملساءلة واحملاسبةابب أوىل

لبساً لدى بعض الناس الذين  سببتتعلق مبوضوع االتصال، وقد ت مهمةوجيدر التنبيه لنقطة 
أو دون معرفة خلفياهتا، وهي أن اتصال هؤالء  ،يستصحبون هذه األحكام دون نظر  يف سياقها

أن ال يصحبه الوالء لذات  نبغييلزمه الوالء هلم، واتصال أي فقيه  بعدهم يالفقهاء ابحلكام ال 
احلاكم، بل الوالء لعدله وتطبيقه ألحكام هللا تعاىل، مبعىن أهنم قد يدخلون على حاكم جائر 

ألن  ،، أو انل السلطة بطريق غري مشروعوجيالسونه ويشريون عليه وإن كان احلاكم غري أهل
يف زمن كانت احلروب هي األصل يف عالقات  –وجود إمام يُقاَتل معه مصاحل الناس تقتضي 

قول ابن العريب ين على موازنة  مصلحية، أال ترى وإمام يدير شئون البالد، فرضاهم مب –املمالك 
"إذا بويع لإلمام فقام عليه إخوانه قوتلوا إذا كان األول  مالك: اإلمام ه( نقاًل عن543)ت

أو  ،فال بيعة هلم إذا كان بويع هلم على اخلوف؛ قال مالك: وال بد من إمام برعداًل، فأما هؤالء 

                                                           
  .110، ص1ج (521) برقم كتاب مواقيت الصالة، ابب مواقيت الصالة وفضلها،  صحيح البخاري، أخرجه البخاري، (1
 .149، ص2جشرح صحيح البخاري، ابن بطال،  (2
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ال  ه أمراً . فإذا أضحى وجود اإلمام ضرورة ال مفر منها صارت مساءلته والدخول علي(1)"رفاج
 مفر منه.

اإلمام وابلعود على فقهاء املذهب املالكي جند الكثري من املواقف املأثورة عن شيخ املذهب 
مع اخللفاء ووالة املدينة، وكان له منهجه املعتدل املستنبط من جمموع ما أُثر عنه، فريوى  مالك

ويف ذات الوقت جنده  (2)يف هذه املدينة سنًة معموالً هبا" ملسو هيلع هللا ىلصعنه: "لوال أين آتيهم ملا رأيت للنيب 
مضافة تضفي على . فهذا الدخول واالتصال املقيد له قيمة (3)ال يغشى األمراء إال أن يبعثوا إليه

تدخل  مالكاإلمام ن األحيان. وملا سئل العامل العزة، واهليبة، وتلزم احلاكم ابتباع رأيه يف كثري م
على السالطني وهم يظلمون وجيورون؟ فقال: "يرمحك هللا وأين املتكلم ابحلق؟ وقال مالك حق 

خل إىل ذي سلطان أيمره على كل مسلم أو رجل فعل هللا يف صدره شيئاً من العلم والفقه أن يد
كانت   مالكاً  . لذا رغم أنّ (4)كان فهو الفضل الذي ال بعده فضل"فإذا   ،وينهاه عن الشر ،ابخلري

ه وقيمه اليت ؤ هم مسريًا أعمى، بل كانت له مبادعالقته وثيقة ابحلكام إال أنه مل يكن يسري مع
عطااي اخللفاء، ويف ذات الوقت  فقد كان يقبل ،حتكمه، واليت استمدها من تعاليم الدين احلنيف

 مل يكن يذل هلم يف معرض تطبيق أحكام هللا.

والقاضي ابن عمران ، مالك اإلمام دخله وهيبته فعندما وة شخصيتومما يؤكد هذه القضية ق 
يف أشراف املدينة على املنصور فكان كل من أراد االنصراف ألقى أبو جعفر كمه فقبله، فقال 

                                                           
 .154، ص4جأحكام القرآن، ابن العريب،  (1
  .96، ص2، جترتيب املداركالقاضي عياض،  (2
 .95، ص2ج ترتيب املدارك وتقريب املسالك،، ضعياالقاضي  (3
 الصفحة نفسها. ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك، ضعياالقاضي  (4
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فقام وإن مل يفعل مل أفعل،  ،لتل الكم قبّ فإن قب ،هبذا الشيخ يعين مالكاً  بعضهم ألقتدين اليوم
 .(1)وأردت ذلك فلم تقلين ركبتاي حىت قّبلت ،مالك وانصرف ومل يقّبل

روى عن نفسه أنه دخل على : أنه واالتصال من اإلمام مالك ومن نتائج هذا الدخول 
قال: كلمته يف الناس وحضضته عليهم  (2)عليهاملنصور ودار بينهما حوار عن املوطأ ومحل الناس 

وال أعرف  ،وجعل يسألين عن بين وعن ابين وعن أهلي فأخربه، فقال يل أترى أين أعرف منزلك
إن رابك ريب يف عامل املدينة أو سوء سرية يف الرعية فاكتب إيّل بذلك  :أمر الناس؟ مث قال يل

أنزل هبم ما يستحقون، وقد كتبت إىل عمايل هبذا أن يسمعوا منك ويطيعوا يف كل ما تعهد إليهم 
. (3)وأنت حقيق أن تطاع ويسمع منك ،تؤجر على ذلك ،فاهنهم عن املنكر، وأمرهم ابملعروف

ونصيحته للحكام تبوأ منزلة املراقب لعمال اخلليفة  ،وثباته على مبادئه ،قفهبوضوح موا هذا اإلمامف
 وال شك أن العمال صاروا حيسبون له حساابً. ،على املدينة، وصار لرأيه منزلة يف نفس اخلليفة

وهو من املتشددين  سحنون بن عبد السالم التنوخيإذا مشينا مع فقهاء املذهب جند اإلمام و 
 يف استثناءات يبينها النص الدخول على احلاكم، وقد تكون معارضته سلبية إاّل يف التحذير من 

هو عند  :املنقول عنه فيقول: "ما أقبح العامل يؤتى إىل جملسه فال يوجد فيه، فُيسأل عنه فيقال
هذا وشبهه شرٌّ من علماء بين إسرائيل؛ بلغين أهنم  األمري، هو عند الوزير، هو عند القاضي؛ فإنّ 

وفيه النجاة هلم كراهية أن يستثقلوهم،  ،ا حيدثوهنم من الرخص ما حيبون مما ليس عليه العملكانو 
لنجوا ووجب أجرهم  -أي حدثوهم مبا عليه العمل ولو خالف أهواءهم-ولعمري لو فعلوا ذلك 

 على هللا عز وجل، فوهللا لقد ابتليت هبذا القضاء وهبم فوهللا ما أكلت هلم لقمة، وال شربت هلم
شربة، وال لبست هلم ثوابً، وال ركبت هلم دابة، وال أخذت هلم صلة، وإين ألدخل عليهم فأكلمهم 

                                                           
 .112ص ،2، جاملسالكترتيب املدارك وتقريب القاضي عياض،  ( 1

 .وما بعدها 71، ص2ج املدارك،ترتيب  عياض، يالقاض نظر:ي (2
 .97، ص2ج املدارك،ترتيب  عياض، يالقاض (3
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ابلتشديد وما عليه العمل، وفيه النجاة مث أخرج عنهم وأحاسب نفسي... فلوددت أين أجنو مما 
األمراء نه لو دخل على وألنا كثرياً من فقه اإلمام سحنون . هذا النص يبني (1)دخلت فيه كفافاً"

الباعث يف  ألنّ  ،ال يفيت هلم ابلسهل وما يريدون مما اصطلح عليه ابلرخص، وال يفيت هلم ابحليل
هذه احلالة قد يكون حتقيق هوًى، أو قضاء مصلحة كما يفعل علماء السوء املوجودون يف كل 

ال تسرتسل وقت، بل بفيت هلم مبا عليه العمل، وعند دخوله على احلكام يعاتب نفسه وحياسبها لئ
 ملصلحتها. 

هذا النوع من االتصال هو الذي حيقق مصلحة األمة، وهو الذي يردع احلكام يف كل وقت 
 وحني عن غيهم، وظلمهم. 

 مداهنة احلاكم   عدمالفرع الثاين: 
وال يتنازل عن مبادئه مهما كانت الظروف، وهذا هو حتقيق  ،الفقيه صاحب املبدأ ال يداهن 

ِإاني َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السيَماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل َفأَبَ نْيَ َأْن }نساناإللها معىن األمانة اليت مح
ْنَساُن إِنيُه َكاَن ظَُلو  َها َومَحََلَها اإْلِ وقد كان النيب ، [72األحزاب: سورة ]ًما َجُهواًل{حَيِْمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ

أي ودوا لو  [8 :القلمسورة ]}َود وا َلْو تُْدِهُن فَ ُيْدِهُنوَن{:وقال عنه ربه ،يلنيرجل مبادئ ال  ملسو هيلع هللا ىلص
لذا ليس من املستغرب على حامل . (2)ترخص هلم فريخصون، أو تلني يف دينك فيلينون يف دينهم

رشد  ينقل ابنويف هذا السياق حقيقًة أن يسري يف ذات الدرب،  ملسو هيلع هللا ىلصلواء الدعوة، ووارث النيب 
ه( قال لعبد هللا بن عمر يف كالم قاله له 95أن احلجاج بن يوسف الثقفي )ت اجلد عن مالك

، فقال له عبد هللا: إذن لسقرك هللا به يف -أي احلجاج-عبد هللا بن عمر إال يكون ضرب عنقه 
لقاً: قول عبد هللا بن عمر للحجاج فيما كان هم به من قال ابن رشد مع( 1)جهنم على رأسك

                                                           
)القاهرة: مكتبة حتقيق: إبراهيم شبوح  معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، الدابغ، عبد الرمحن بن حممد األنصاري، (1

، رايض النفوس يف طبقات علماء القريوان وإفريقية، املالكي، أبو بكر عبد هللا، 97، ص 2ج (1968، 2اخلاجني، ط
 .395، ص1ج (1994، 2)بيوت: دار الغرب اإلسالمي، ط حتقيق: بشري البكوش

حتقيق أمحد حممد شاكر وحممود حممد شاكر، وحممود  ،جامع البيان عن تفسري آي القرآنالطربي، حممد بن جرير،  (2
 .532، ص23ج (2000، 1شاكر احلرستاين )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط
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يدل على ما هو معلوم من  -قتل عبد هللا بن عمر: إذن لسقرك هللا به يف جهنم على رأسك 
وأن الوعيد الحق به؛ ألنه أخرب أنه لو فعل لسقره  ،مذهب عبد هللا بن عمر أن القاتل ال توبة له

 .(1)ن توبًة وال غريهاهللا به يف جهنم على رأسه، ومل يستث
"خرجنا مع مالك إىل املصلى يوم عيد  : قال عتيق بن يعقوب:ومما يروى عن اإلمام مالك

ومالك ميشي، وخرج عبد امللك بن صاحل أمري املدينة يف سالح وتعبية، وراايت وأعالم، فنظر 
واخللفاء الراشدون، فبلغ  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ما هكذا كان النيب "ان هلل وإان إليه راجعون"إ :إليهم مالك فقال

ما رأيت معك،  :اي أاب عبد هللا ما الذي أنكرت؟ قال :ذلك عبد امللك فأاته يف املصلى، فقال
دخل عام  ملسو هيلع هللا ىلصإمنا أتى الناس الصالة خاشعني يرجون املغفرة، ولقد أخربين حيىي بن سعيد أن النيب 

راحلته وحتته قطيفة قيمتها أربعة  الفتح مكة يف عشرة آالف، أو اثين عشر ألفاً وكان راكباً، وحط
امللك هلل الواحد القهار، وكان أييت املصلى للعيدين واالستسقاء  :وهو يقول ،دراهم منكس الرأس

 إعادة. فهذا املوقف حاول فيه اإلمام مالك (2)أو قوس منكساً رأسه خاشعاً" ،متوكئاً على عصا
 من الوايل إىل حالة التواضع اليت ينبغي أن يكون عليها، وفيه أيضًا التنبيه على حفظ املال العام

واملسلمون أحق به، وال  ،للمال العام ذمومأن يبدده يف مظاهر املواكب الفخمة فهذا مصرف م
لى القائلني رد عاليعين هذا مسري الوايل بدون حرس بل مسريه بدون تكرّب وفرق كبري بينهما، وفيه 

ن فاإلمام مالك قال ما قال للوايل على مسمع من الناس؛ أل ،بوجوب نصح احلكام ابلسر فقط
قيمتها فموقف التفاخر واالستكثار يلزمه كسر سورة  تقدلفهذه النصيحة لو كانت يف السر 

 .النفس على مأل من الناس
عندما يتعلق األمر بنشر علم  وأكثر ما تتجلى مواقف الفقهاء املالكيني يف مساءلتهم للحكام

أو مسألة فقهية يرتتب عليها حكم هللا، فالفقهاء طاملا أيقنوا أهنم حراس الشريعة وهم مؤمتنون 
ت، وكلما ازداد من اخلياان دّ أو رأي مما حيتاج إليه يع ،فكتمان علم ،للناس على تبليغهاو  ،عليها

 ،أصحابه بنشر العلم وهذا إمام املذهب. كلما متسك أكثر بنشر هذا العلم وتطبيقه  علم الفقيه
                                                           

  .79، ص17ج البيان والتحصيل، رشد، حممد بن أمحد، ابن (1
  .104ص 2ج ترتيب املداركالقاضي عياض،  (2
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وانشروا هذا العلم وعلموه وال  ،: " كنا إذا ودعنا مالكًا يقول: اتقوا هللاروى عنه ابن القاسمو 
عن  فقد روى القاضي عياض. وتتجلى هذه الوصية عند تطبيق حد من حدود هللا، (1)تكتموه" 

عبد اجلبار بن عمر قال: حضرت مالكاً وقد أحضره الوايل يف مجاعة من أهل العلم، فسأهلم عن 
وأخذ رداءه، وأبوا الغالمني حاضران، فقال  ،رجل عدى على أخيه حىت إذا أدركه دفعه يف بئر

"أرى أن تضرب عنقه  أو القصاص، فقال مالك ،مجاعة من أهل العلم اخليار لألبوين يف العفو
الساعة"، فقال األبوان أيقتل ابٌن ابألمس ونفجع يف اآلخر اليوم؟ حنن أولياء الدم وقد عفوان، 
فقال الوايل اي أاب عبد هللا ليس مث طالب غريمها وقد عفوا، فقال مالك: وهللا الذي ال إله إال هو 

وصاح الناس  أو تضرب عنقه وسكت، وكلم فلم يتكلم، فارجتت املدينة ،ال تكلمت يف العلم أبداً 
إذا سكت مالك فمن يسأل ومن جييب؟ وكثر اللغط، فلما رأى الوايل عزمه على السكوت قدم 
الغالم فضرب عنقه، فلما سقط رأسه التفت مالك إىل من حضر وقال: إمنا قتلته ابحلرابة حني 

ه بر يف أخذ ثوب أخيه، ومل أقتله قوداً إذ عفا أبواه. فانصرف الناس وقد طابت نفوسهم حني رأو 
 . (2)ميينه إذ كان يعلم أنه ال حينث

ابإلضافة لفقهه وسربه العميق للحادث يدل على عدم  ا اإلصرار الشديد من مالكفهذ
أو حكم من أحكام هللا تعاىل،  ،مداهنة هذا اإلمام وتساهله، إذا تعلق أمٌر حبد من حدود هللا

فعلم الفقيه إن مل يظهر على  ،يوميةوهذا يؤكد مدى انعكاس العلم الذي محلوه على حياهتم ال
. وإذا عرضنا املوقف بصورة واقعنا احلايل ئهبيس الكتب ال فائدة ترجى من وراأرض الواقع وظل ح

اعرتض على خمالفة األحكام والقوانني املعمول هبا يف البلد، فكما أن تعطيل  قد جند اإلمام مالك
القوانني أو خمالفتها بدون مسوغ غري مقبول يف القانون والدستور كذلك احلال للفقيه مالك إذا 

 خولف أمر هللا الوارد يف كتابه.
موقف حصل  ي حكايةويرد يف هذا املقام رواية ال تثبت لكن جيء هبا على سبيل التنبيه، وه

األموية العدو اللدود مالك واخلليفة الرشيد يتعلق مبعاوية بن أيب سفيان مؤسس الدولة اإلمام بني 
                                                           

 .68، ص2ج املدارك ترتيبالقاضي عياض،  (1
 .58، ص2ج ترتيب املداركالقاضي عياض،  (2
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حتت ابب أخبار مالك مع امللوك واخللفاء ووعظه إايهم، فقال:  ، وأورده القاضي عياضللعباسيني
ينهاه أن حيدث حبديث معاوية  كنت عند مالك إذ أاته رسول الرشيد: ش بن هشام اخلابوري"قال يعي

}ِإني اليِذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ زَْلَنا ِمَن اْلبَ يَِّناِت :قال: مث تال مالك قول هللا تعاىلالسفرجل، يف 
مث قال: وهللا ألخربن هبا يف هذه الغرفة، واندفع فقال: حدثنا [ 159البقرة: سورة ] َواهْلَُدى.......{اآلية

فأعطى أصحابه واحدة  ،فأهدي إليه سفرجل ملسو هيلع هللا ىلصانفع عن ابن عمر، قال كنت عند رسول هللا 
 .(1)وقال القين هبن يف اجلنة" ،وأعطى معاوية ثالث سفرجالت ،واحدة

إن احلديث بطرقه ال أصل له، والقصة موضوعة حكم عليها أئمة احلديث ابلوضع، فأصحاب 
،  إن الراوي هلا هو يعيش بن هشام، وهذه من أكرب املثالب يف القصة، مث(2)مالك مل يرووها عنه

كما أن طرق هذا احلديث ال   .(3)هور القرقساين وأحدمها وضع القصةورواها عنه أمحد بن اجلم
وحممد جمهول وإبراهيم  ،فمنها ما رواه حممد بن عبيد عن إبراهيم بن زكراي عن مالك ،ن نقدختلو م

هو جعفر  ملسو هيلع هللا ىلصوفيه أن الذي أهدى النيب  ،ومنها ما رواه عبد امللك بن يزيد عن مالك .(4)ضعيف
، وجعفر استشهد مبؤتة قبل إسالم معاوية بن أيب سفيان. فهذا اخلرب ال يعول (5)بن أيب طالبا

للخليفة  عليه، كما أنه ال يتوقع من اإلمام مالك أن يروي حديثًا ظاهر البطالن عنادًا وحتدايً 
 والدولة.

                                                           
  .97، ص2ترتيب املدارك، ج( 1
، 59( ج1995حتقيق: عمرو العمروي )بريوت: دار الفكر، د ط ، اتريخ دمشق، ابن عساكر، علي بن احلسن، (2

 .98ص
( 1969، 1البجاوي )بريوت: دار املعرفة، ط حتقيق: علي ميزان االعتدال يف نقد الرجال،الذهيب، حممد بن أمحد، (  3

 .459، ص4ج
حتقيق: صالح عويضة )بريوت: دار املصنوعة يف األحاديث املوضوعة،  الآللئالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر،  (4

 .386، ص1( ج1996، 1الكتب العلمية، ط
( 2002، 1أبو غدة )بريوت: دار البشائر، ط، حتقيق: عبد الفتاح لسان امليزانابن حجر العسقالين، أمحد بن علي،  (5

 .542 ، ص8ج
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 والنهي عن املنكر  الفرع الثالث: النصيحة واألمر ابملعروف
عند احلديث عن احملاسبة واملساءلة موضوع األمر ابملعروف  إىل الذهنمن أكثر ما يتبادر 

 ،احلديثة واملؤسساتإنه كان من الوسائل الشائعة يف وقت مل تكن الوسائل  والنهي عن املنكر، إذ
 معروفة. الس النيابيةواجمل

واملعروف واملنكر من األلفاظ ذات الدالالت الواسعة يف اللغة والشرع، فيقال يف املعروف: 
فاألمر ابملعروف  .(1)رع حسنه، واملنكر: ما ينكر هبما"أو الش ،"اسم لكل فعل يعرف ابلعقل

فإن كان من املسئولني كان له  ،ة الشخصوالنهي عن املنكر هو اإلرشاد والتوجيه هلما حبسب رتب
استخدام سلطته وقوته، وإن كان من العلماء كان له استخدام وسائل نشر العلم من اخلطابة 

لديه، وكل ذلك والتأليف والوعظ، وإن كان من عامة الناس كان له استخدام الوسائل املتاحة 
فإن مل  ،فإن مل يستطع فبلسانه ،من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده»: يشمله احلديث املشهور

أسهب الفقهاء والشرّاح يف تفصيل أحكام األمر . وقد (2) «اإلميانوذلك أضعف  ،يستطع فبقلبه
هنا هو ضرورة تقدير . والذي يلزم (3)يف هذا البحث هابملعروف والنهي عن املنكر مبا يغين عن ذكر 

 يؤدي اّل من أسس النهي عن املنكر أ ؛ فإنّ املوقف من قبل اآلمر وخصوصاً عند تعامله مع احلاكم
منكر أكرب، وهو ما يعرب عنه بفقه املآالت، ويف عصران احلديث يوصف بعلم استشراف  إىل

ضافة لتقدير املوقف كل ذلك لدراسة النتائج املستقبلية لفعل النهي عن املنكر، ابإل  ،املستقبل

                                                           
، 1حتقيق: عدانن الداودي )دمشق: دار القلم، ط املفردات يف غريب القرآن،  بن حممد،نيالراغب األصفهاين، احلس( 1

 .561ص ه(1412
 .69، ص1ج(، 78برقم ) كتاب اإلميان، ابب كون النهي عن املنكر من اإلميان،  صحيح مسلم،مسلم،  أخرجه (2
، 1)بريوت: دار إحياء الرتاث، ط املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجنظر يف ذلك: النووي، حيىي بن شرف، ي (3

 .وما بعدها 22، ص2ج (1392
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فكل هذه  سرتاتيجي والتحليل السياسيتقديراً صحيحاً، وهو ما يعرب عنه بلغة اليوم ابلتقدير اال
 األدوات تلزم اآلمر والناهي على السواء حىت حيقق أفضل النتائج.

للمحاسبة واملساءلة يدخل حتت األمر ابملعروف والنهي عن  املالكي املذهب فقهاءوممارسات 
أو ممارسات ، نييااستخدام الفقهاء للهجات شديدة يف أحأنه مفض  إلزالة املنكر، و  املنكر مبعىن

كان فإن ذلك  ؛ مع ملوك الطوائفي ه( والطرطوش474الباجي )ت ضاغطة من قبيل ما فعله
. وعلى أية حال فإن ما يقصد يف املسلمني يف األندلسهدد أمة الذي يخطورة املوقف عن  انجتاً 

عن آليات  على احلاكم مما يعزز التصورهذا الفرع هو حاالت النصح املباشر واللوم، والدخول 
قتبس منها يُ ، لكن وهي حاالت كثرية صعبة احلصر والعد ،مساءلة احلكام اليت اتبعوها آنذاك

 مواقف يف فرتات وأماكن خمتلفة.

له وروى  .وأوصاه أبهل املدينة ،مالك على املهدياإلمام ية أبهل املدينة دخل فعن الوص
املدينة مهاجري، وهبا قربي، وهبا بعثيت وأهلها وجرياين، وحقيق على أميت حفظي يف »حديث: 

جرياين، فمن حفظهم كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة، ومن مل حيفظ وصييت يف جرياين سقاه 
 .(1)«هللا من طينة اخلبال

ه(، ويف 64معاوية )تهذه الوصية جاءت بعد حمن تعرضت هلا املدينة املنورة يف عهد يزيد بن  
ه(، وكان املهدي وقتذاك ولياً 145عهد املنصور حصلت ثورة حممد بن عبد هللا بن حسن )ت

هلا املدينة املنورة، فكانت هذه النصيحة متضمنة هتديداً  تعرضشاهدًا للفنت اليت ت (2) للعهد
                                                           

والروايين يف  ،205، ص20ج ،(470برقم ) ، ابب حديث معقل بن يسار،املعجم الكبريرواه بنحوه الطرباين يف  (1
لسالم بن أيب اجلنوب وهو فيه عبد ا :، وقال عنه اهليثمي329، ص 2(، ج1301برقم ) يسار،حديث معقل بن املسند، 
 .310، ص3ج جممع الزوائد ومنبع الفوائد،نظر: نور الدين اهليثمي، علي بن أيب بكر بن سليمان، يمرتوك، 

نظر: ابن كثري الدمشقي، إمساعيل بن يثورة النفس الزكية أبربع سنوات. أي قبل  (،ه141)ُعنّي املهدي ولياً للعهد عام  (2
 .82، ص10ج (1988، 1)بريوت: دار إحياء الرتاث، ط البداية والنهاية، عمر،
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امتثل هذه الوصية  ، أو قسا عليهم. مث إن املهديملسو هيلع هللا ىلصمع أهل مدينة رسول هللا ام بقللمهدي إذا ق
اي مالك أما أين حمتفظ بوصيتك اليت " وقال لإلمام مالك: ،عليهم ماالً  ووزع ،وطاف على أهلها

 .(1)ولئن سلمت ال غفلت عنهم" ،حدثتين هبا

 ملسو هيلع هللا ىلصعلى ضرورة تنفيذ وصية النيب  لقد كانت مالحظًة يف حملها من اإلمام مالك يف التنبيه 
وكانوا يستخدمون هذا النسب  ،نسباً  ملسو هيلع هللا ىلصلة العباسيني مرتبطة ابلنيب يف أهل املدينة ال سيما وأن دو 

 .(2)وسيفاً يشهرونه يف وجه معارضيهم ،ذريعًة لتوطيد حكمهم

 وتفصيل الكالم عن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف البنود اآلتية:

 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بشأن العلم والعلماءأواًل: 

فسرين لذا من الطبيعي املدثني، و احملفقهاء، و الرأس مال الدولة هم رجال الفكر واإلصالح من  
من الرتكيز على قضية العلماء عند مالك يف مساءلته ومناصحته. فمن موقفه مع  الباحث دجيأن 

فقال مالك: "منكم خرج هذا العلم وأوىل الناس  ،مالكاً اإلمام ( ملا دعا ه149تالرشيد )
. فقد (3)قد فعلت اي أاب عبد هللا : تدعوا محلته إىل أبوابكم"، قالومن إعظامكم له أاّل  ،إبعظامه

فطن اإلمام مالك ملا قد يعرتي العامل إذا عومل معاملَة اخلدم أو الرعاة وعرف كيف يؤثر ذلك 
اس، وال يزال العامل خبري ما دام عزيزاً ال يذل ألحد خصوصاً على علمه وفكره الذي ينشره بني الن

 . إليهم للسالطني، وما دام ال أيخذ العطااي حانياً رأسه ماداً يده

                                                           
 .110، ص2، جاملداركترتيب  القاضي عياض، :نظري (1

يف: الطربي، د النفس الزكية ملا اثر عليه يثنيه عن الثورة منظر على سبيل املثال الكتب اليت كان يرسلها املنصور إىل حمي (2
 .568، ص7ج اتريخ امللوك واألمم، حممد بن جرير،

 .19، ص2، جكاملدار  ترتيبالقاضي عياض،  (3
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ه( أنه اجتمع مع 580)ت (1)هذا الصدد عن الفقيه أيب عبد هللا بن زرقونيف كذلك يروى 
وشدد  ،ه( الذي هامجهم558بعض الفقهاء حبضرة امللك املوحدي عبد املؤمن بن علي )ت

دون الرجوع إىل كتاب هللا، وأرعد وأبرق يف  من املدونة اليت مجعها سحنون عليهم يف فتاواهم
والفقهاء سكوت، فقال ابن زرقون  -أي كتب الفروع –التهديد من النظر يف هذه الكتب 

مث ساق له مناذج من  ،فحملتين الغرية على أن تكلمت وتلطفت يف الكالم"" ه(:580)ت
استنباطات الفقهاء املبنية على الكتاب والسنة مثل مسألة إعادة الصالة الوقتية، وعدم إعادهتا 

منزله. وقال الفقيه معلقاً:  وقام إىل،واقتنع  ،إذا خرج وقتها، مث انبسط له ابلكالم حىت رضي منه
 ،ملؤمن فأرى منه الرب التامللحقتين عقوبة هللا تعاىل، فكنت أدخل على عبد ا سكت   "لو

. فهذا املوقف النبيل من الفقيه كان له أثره املهم؛ إذ لو سكت مع الساكتني وأمّروا (2)والتكرمة"
املوقف لضعف دور الفقهاء التعليمي، ودورهم يف اإلفتاء، وخصوصاً أن امللك وحاشيته ال يفقهون 

أن على الفقيه االلتزام احلريف ابملذهب،  د هناأقص ول والفقه وقواعد االستنباط، والكثرياً يف األص
بل عليه إعمال جهده يف تلمس احلق، لكن القرار الذي صدر من عبد املؤمن واقٌع يف غري حمله 

 ألنه مل يصدر عن دليل وحجة  معروفة عند أهل الشأن، وهللا أعلم.
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بشأن مصاحل املسلمنياثنياً:  

وحثه على مصاحل  ،وفيما يتعلق مبصاحل املسلمني واملال العام دخل مالك على الرشيد
عمر بن اخلطاب كان يف فضله وِقَدِمه ينفخ هلم عام الرمادة النار  وقال له: "بلغين أنّ  ،املسلمني

                                                           
من أهل إشبيلية وأصله من بطليوس. مسع أابه وأاب عمران بن أيب تليد وأاب القاسم  حممد بن سعيد بن يعرف اببن زرقون (1
من آتليفه:  ،حافظًا للفقه مربزًا فيهسبتة، كان وويل قضاء شلب وقضاء وغريه بن األبرش وأجاز له أبو عبد هللا اخلوالين ا

ني تسنة اثن ومولدهالسجستاين، الرتمذي وسنن أيب داود ومجع أيضًا بني  ،كتاب األنوار مجع فيه بني املنتقى واالستذكار
باج املذهب يف معرفة طبقات الدي . ينظر: ابن فرحون، إبراهيم بن حممد،ومخسمائة. وتويف سنة ست ومثانني ومخسمائة

 .260، ص2ج أعيان املذهب،
، 1ج ت()بريوت: دار املعرفة، د.ط، د. يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك ي املالكلفتح الععليش، حممد بن أمحد،  (2

 .102ص
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. فالنموذج األول يف (1)وقد رضي منكم الناس بدون هذا" ،حتت القدور خيرج الدخان من حليته
كم والعدل منوذج اخللفاء الراشدين وسريهم كانت من املراجع الرئيسية يف فقه السياسة الشرعية احل

عامًة، ومستندًا ملساءلة احلكام خاصة ،إذ بناًء على الفرق بني احلاكم واجليل األول تدرك قيمة 
عن  "مللوكسراج ا"يف كتابه  النص الذي ساقه الطرطوشي احملاسبة وضرورهتا، ويظهر ذلك جلياً يف

ملا حج املهدي قال: ال " ( ملا قال:ه169ته( مع اخلليفة املهدي )161سفيان الثوري )ت
بد يل من سفيان، فوضعوا يل املرصد حول البيت فأخذوين ابلليل، فلما مثلت بني يديه أدانين، 

هنيتنا عن مث قال: ألي شيء ال أتتينا فنستشريك يف أموران، فما أمرتنا من شيء صران إليه وما 
شيء انتهينا عنه؟ فقلت له: كم أنفقت يف سفرك هذا؟ قال: ال أدري يل أمناء ووكالء، قلت: 
فما عذرك غداً إذا وقفت بني يدي هللا تعاىل فسألك عن ذلك؟ لكن عمر بن اخلطاب رضي هللا 

ر ديناراً، عنه ملا حج قال لغالمه: كم أنفقنا يف سفرتنا هذه؟ فقال: اي أمري املؤمنني مثانية عش
 . (2)فقال: وحيك؛ أجحفنا بيت مال املسلمني"

وال خيفى على أحد أثر الفساد املايل واإلسراف يف املال العام ملصاحل امللك وأن ذلك ليس 
اليت تعاين من الفساد السياسي واملايل  من حقوق امللك وال حقوق اخلليفة، وإن دول العامل اليوم

فقد علق موقع الشفافية العاملية على التقرير السنوي لعام  ،مرتديةيعاين سكاهنا أوضاعًا معيشيًة 
-احلاجيات والضرورايت -رم مواطنوها من احلاجات األساسية أبن كثرياً من الدول حيُ  2016

خ  مع حصانة  حتميهم من ويبيتون ليلهم جائعني يف حني أن األقوايء والفاسدين يستمتعون ببذ 
إىل  0وذكر التقرير أن ثلثي بالد العامل املئة وستة وسبعني حتت منتصف املؤشر ما بني ) .املساءلة
أي أهنم حصلوا على درجة حتت اخلمسني، ويف دراسة مسحية أجراها املوقع ذكرت  (3) (100

                                                           
 .95، ص2ج، ترتيب املدارك عياض، يالقاض (1
 .257، ص7ج سري أعالم النبالء الذهيب،: ، واخلرب بنحوه يف191ص سراج امللوكالطرطوشي،  (2
 :يف 2016لعام  نظر هذه التفاصيل يف التقرير السنوي للشفافية العامليةي (3

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2
016. 
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املطلة على احمليط اهلادي يدفعون الرشاوي ألجل  مليون شخص يف دول آسيا (900)أن قرابة 
. ومن املؤسف أن الغالبية الساحقة للدول املسلمة تعاين من أحلك حاالت (1)امة اخلدمات الع

 دولتان فقط مها اإلمارات العربية املتحدة ابلرتتيب الرابع الفساد اإلداري واملايل ومل يشذ إاّل 
 فال حول وال قوة إال ابهلل. ،والعشرين، ودولة قطر ابلرتتيب الواحد والثالثني

على واحد   التعليق املسلمني حيسن بنا عرض منوذجني متشاهبني و عن مصاحل وابحلديث
وتسمي غري القرشي ابخلالفة، فقد ذكر ابن  ،وهو موقف بعض الفقهاء من شرط القرشية ،منهما

 ،ه( أن أمري القريوان أاب متيم املعز بن ابديس أراد أن يتسمى ابخلالفة456حزم األندلسي )ت 
 يف قريش، فقال: الفاسي ذلك، وبني له أن النص مل جيوز اخلالفة إاّل  فكره إليه الفقيه أبو عمران

إنك إمنا تريد هبذا الشقاق واالرتفاع عن املساملة، وهذا ال يتم لك، ألنك إذا فتحت هذا الباب 
وغريهم، فبطل ما اختصصت به، وهان  (2)تسمى هبا كل من أردت التفوق عليه من مصاقبيك

 .(3)هذا األمر ومل تفقد شيئا، فسمع املعز له، وترك ما أراد
ملا أراد التسمي ابخلالفة  املشهور ابحلاجب املنصور ومثل ذلك حصل مع املنصور بن أيب عامر 

ومت له األمر، وصار هو احلاكم الفعلي للدولة،  فجمع لذلك عددًا من  ،بعد أن استقام ملكه

                                                           
 م.7/03/2017منظمة الشفافية العاملية،  (1

https://www.transparency.org/news/pressrelease/many_governments_in_asia_
pacific_fail_to_stop_corruption_900_million_people. 

 ،مادة )صقب( العرب،لسان ابن منظور،  نظريملراد القريبني منك يف املنزلة. : القرب، ومكان صقيب أي قريب، واالصقب (2
  .525، ص1ج

 سسة العربية للدراسات والنشر، حتقيق إحسان عباس )بريوت: املؤ ، رسائل ابن حزم علي بن أمحد، ابن حزم، (3
 .87، ص2ج (1987، 2ط
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 ،(3)وابن املكوي (2)واألصيلي ،(1)الفقهاء فيهم أمحد بن حزم والد الفقيه املشهور، وحممد ابن زرب
ألن األمور كلها بيد  ،نصحه أمحد بن حزم ابلعدول عن ذلكوغريهم، فصوب بعضهم األمر، و 

وكان صبياً أموايً امسه هشام املؤيد ابهلل  –املنصور، وأما ابن زرب فاستفصل عن صاحب الشأن 
فقال: ال يصلح هلذا، فقال: يرى وجيرب يف مسائل السياسة فإن مل يقم ينظر يف قريش، فأعرض  –

عريب ضابط خري من " يلي:وابن املكوي، فقال له األص عنه املنصور مغضباً، ونظر إىل األصيلي
قرشي مضيع" وأيده يف ذلك، ونظر إىل ابن املكوي: فجعل يضحك منه ويقول: "اي موالي 

وكل شيء  بيدك، وإمنا يرغب ابألمساء من ال حيقق، واملدار  ،وأنت الكل ،ومثلك يفكر يف هذا
 .(4)ابن عامر، وقاموا واحدًا واحداً  فسكت. على احلقيقة وهي بيدك"

وكانت يف أول أمرها إمارة،  ،األموية يف األندلس أتسست على يد عبد الرمحن الداخل الدولةو  
 ه( بقوله:748وإىل ذلك أشار الذهيب ) ،( نفسه خليفة350مث أعلن عبد الرمحن الناصر )ت 

فلما ضعف أمر األمة، ووهت أركان الدولة العباسية، وتغلبت القرامطة واملبتدعة على األقاليم، "
صاحب األندلس األمري عبد الرمحن بن حممد األموي املرواين، وقال: أان أوىل الناس  قويت مهة

                                                           
 ،أحد قراء القرآن للناس، وعين ابلرأي فتقدم فيه قرطيب، كان أبوهالحممد بن زرب القاضي أبو بكر حممد بن يبقى بن  (1

ترتيب املدارك،  نظر: القاضي عياض،يه. 381الك وأفقههم به، تويف عام وكان من أحفظ أهل زمانه ملسائل مذهب م
 .114، ص7ج
ومتيز يف مذهب مالك،  ،ورحل إىل املشرق ،هو عبد هللا بن إبراهيم بن حممد األصيلي أبو حممد، تفقه بقرطبة منذ صباه (2

وتويف  ،بح رأسا يف الشورى بعد وفاة ابن زربوأص ،واله املنصور قضاء سرقسطة، فلم تطل مدته فيه واستعفى وعاد إىل قرطبة
 .135، ص7، جترتيب املداركنظر: القاضي عياض، يه. 392سنة 

 ، موىل بين أمية، وسكن قرطبة، شيخ فقهاء األندلس يف وقته،املكوياملعروف اببن  أبو عمر أمحد بن عبد امللك اإلشبيلي (3
، 7ج ترتيب املدارك، . ينظر: القاضي عياض،ه401سنة  الرببرية بقرطبةويف أبو عمر رمحه هللا أول انبعاث الفتنة ت

 .123ص
 .87، ص2ج رسائل ابن حزم،نظر اخلرب بتمامه يف: ابن حزم، ي (4
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حاجباً عامر إىل أن كان املنصور بن أيب  . واستمرت اخلالفة(1)"ابخلالفة، وتسمى أبمري املؤمنني
 . (2)لقوته وابر أو للخليفة الصغري هشام املؤيد، وكان هو احلاكم الفعلي للبالد وهتابه ملوك 

أكثر هو موقف الفقهاء الذين مجعهم املنصور بن أيب عامر الستشارهتم الباحث  والذي يعين
يف أمر التسمي ابخلالفة بدل هشام املؤيد الذي انل اخلالفة ابلوراثة عن أبيه، وذلك أن املسلمني 

خلالفة والبيت األموي اعتادوا على وجود اخلالفة يف األندلس يف بين أمية، وعليه فإن نزع منصب ا
وهو ميلك  ،منهم ينبين عليه فنت ال حصر هلا، ابإلضافة إىل أن املنصور ال حيتاج هذا املنصب

فيه و  ،وابن املكوي فيه صواب ،فكان رأي أمحد بن حزم ،زمام األمور كلها، وهتابه ملوك أوراب
م العامل بعد نظر، أما رأي ابن زرب فهو مبين على النظر يف مصاحل املسلمني وتولية الصاحل هل

كثريًا يف بلد   احلاكمَ  ألحكام الفقهية الفرعية ال يلزمألن العلم اب ؛أبمور السياسة وشئون احلكم
ابلعلماء  نقص علمه وفقههيستعيض عن إبمكانه أن  حتيط هبا الفنت والقالقل من كل جانب، و

ر: عن عبد هللا و واملستشارين، و يؤخذ على هذا الرأي أنه حصر األمر يف القرشية للحديث املشه
إن هذا األمر يف قريش ال يعاديهم أحد إال كبه هللا يف النار على وجهه » :بن عمرو بن العاصا

ا أمر فيه هل هذا األمر يسلم حىت يف العصور الالحقة اليت تالشى . لكن(3 «ما أقاموا الدين
هل يعقل أن يربط أمر خالفة وحكم املسلمني ابلقرشية فقط؟ والدين  ؟قريش، بل أمر القبائل كلها

لذا فإن احلديث حيتمل  ،جاء للمساواة بني الناس وأْن ال تفاضل بني عريب وعجمي إال ابلتقوى
 وجوهاً للتأويل أوردها العلماء على النحو التايل:

يف اإلمام عمالً نقل اإلمجاع واتفاق األمة يف الصدر األول على اعتبار ذلك صفًة  .1
 .(4)بظاهر احلديث

                                                           

 .624، ص7، جاتريخ اإلسالم( الذهيب،  1
 .256ص، 2ج البيان املغرب، ، ابن عذاري،738، ص8ج اتريخ اإلسالم،الذهيب،  نظر أخبار احلاجب املنصور يف:ي (2
 .62، ص9ج (7139برقم ) ، كتاب األحكام، ابب األمراء يف قريش،صحيح البخاري أخرجه البخاري: (3
 .211، ص8، جشرح البخاري ابن بطال، (4
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 .(1)ال يسمع هلمفمل يقيموا الدين  نأقاموا الدين": حيتمل مفهومه فإيف قيد "ما  .2
من سلم ابألمر مع عدم اهتدائه لعلة يف احلكم سوى أن هللا خصص هذا املنصب  .3

 .(2) ملسو هيلع هللا ىلصالعلي، واملرقب السين أبهل بيت النيب 
العصبية اليت هلم على العرب فاستطاعوا اعتبار الشارع الشرط القرشي بسبب  .4

قيادهتم وإنشاء دولة للمسلمني، وعليه فكل قائم أبمور املسلمني حيتاج لعصبية قوية غالبة 
ه( 13ويشهد هلذا النظر قول أيب بكر  الصديق رضي هللا عنه )ت ،(3) ليستتبعوا من سواهم

األمر إال هلذا احلي من قريش، ومل تعرف العرب هذا " يوم سقيفة بين ساعدة يف حديث طويل:
فاألمر متعلق ابنقياد العرب لقريش والعرب كانوا قاعدة ، (4)"هم أوسط العرب نسبًا ودارا

 .د تتحقق يف غري القرشي، وقد ال تتحقق يف القرشيإلسالم، وهذه العلة قاألساس ل
احلكم بعد أخيه  فإن ابن احلاجب املنصور عبد الرمحن توىل ،وتعقيباً على موقف الفقهاء هذا

املظفر، وطلب من هشام املؤيد احملجور عليه أن يوليه العهد من بعده، فثار البيت األموي وخلعوا 
، وعينوا بداًل منه حممد بن هشام بن عبد اجلبار ولقب ابملهدي، وقتل عبد الرمحن بن اً هشام

. وأعقب هذا األمر فنت دول الطوائف، وتقسمت األندلس إىل دويالت (5)(ه399)املنصور عام 
ودخلت عهد الطوائف الذي استمر سبعني سنًة فقط، إال أهنا كانت سقطة مل تقم األندلس 
بعدها أبداً ومل تسرتد وحدهتا اإلقليمية، وبدأت ختسر مدانً مع السنني واألايم إىل أن حوصرت يف 

. هكذا نرى القرارات املتسرعة غري املبنية على النظر (6)ابع اهلجريغرانطة يف منتصف القرن الس
                                                           

  .144، ص13ج فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر العسقالين،  (1
 .81، صغياث األمم يف التياث الظلم اجلويين، عبد امللك بن عبد هللا، (2
 .245، ص1ج اتريخ ابن خلدون )املقدمة(، نظر: ابن خلدون،ي (3
مسند عمر بن  مسند أمحد، ، وأخرج احلديث: أمحد،1137ص سرية ابن هشام، ابن هشام، عبد امللك احلمريي، (4

  ، واحلديث صحيح.454، ص1اخلطاب، ج
 .192، ص4ج اتريخ ابن خلدوننظر: ابن خلدون، ي (5
(، 1997، 4، ط)القاهرة: مطبعة اخلاجني دولة اإلسالم يف األندلس نظر تفصيل ذلك كله يف: عنان، حممد عبد هللا،ي (6

 .وما بعدها 16، ص2ج
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 دمه الفقهاء للمنصور بن أيب عامرومصاحل املسلمني وهكذا نرى قيمة الرأي الذي ق ،يف املآالت
 لعدول عن فكرة التسمي ابخلالفة.عندما منعوه وأقنعوه اب

ركة أيب الوليد الباجي حومن أهم مواقف علماء املذهب املالكي يف مسائلة احلكام 
تفككت ، القرن اخلامس اهلجريجتاه ملوك الطوائف لتوحيد األندلس، ففي  (1)ه(474)ت

منها من واىل العدو ضد أخيه املسلم،  ،إىل دويالت متناحرة متقاتلة وانقسمت وحدة األندلس
ومنها من وقف مكتوفًا مل حيرك ساكنًا إزاء أي حدث حيدث ضد املسلمني. وكانت مصيبة 
املصائب يف تلك الفرتة سقوط مملكة طليطلة من يد حاكمها القادر ابهلل بيد النصارى، وكانت 

األندلس فبسقوطها كانت  وكانت السد األوسط يف ،طليطلة أمنع وأقوى احلصون يف األندلس
 .اجع قوات املسلمني شيئاً فشيئاً بداية قلب املوازين يف األندلس لصاحل النصارى وتر 

لذهن اإىل يخ األندلسي، لكن سؤااًل يتبادر اشتهرت حركة الباجي لتوحيد األندلس يف التار و 
إذا نظران إىل هو هل قام هبذه الدعوة من تلقاء نفسه أم بتكليف من املتوكل صاحب بطليوس؟ 

 :يتعزز االحتمالني اآلتينيالنصوص يف القضية 
يفهم من عدد من النقول أن الباجي قام هبذا التطواف من تلقاء نفسه كما يقول  .1

وألول قدومه رفع صوته ابالحتساب، ومشى بني ملوك " ه(:542ابن بسام يف ذخريته )ت
أهل اجلزيرة بصلة ما انبّت من تلك األسباب، فقام مقام مؤمن آل فرعون لو صادف أمساعاً 

                                                           
هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن أيوب الباجي، أصله من بطليوس مث انتقل إىل ابجة األندلس، واستقر شرق األندلس،  (1

حلجاز وبغداد ومسع عدد من علماء األندلس منهم أبو األصبغ وابن الرحوي والقاضي يونس بن مغيث، ورحل إىل اتفقه على 
قال عنه ابن حزم: مل يكن ألصحاب املذهب املالكي بعد القاضي ، وروى عن أيب بكر اخلطيب البغدادي، من أئمة الفقه

شرح املنتقى على املوطأ واحلدود يف من مؤلفاته  لم وطرق العلم،عبد الوهاب مثل أيب الوليد الباجي له دور يف جتديد الع
وما بعدها، ابن  118، ص8املدارك، جترتيب  نظر: القاضي عياض،ي. ابملرية (ه474) أصول الفقه وغريها وتويف سنة

 377، ص1ج الديباج املذهب، وما بعدها، ابن فرحون، 94، ص3 ج الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، بسام، علي،
 .وما بعدها
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واعية، بل نفخ يف عظام  انخرة وعكف على أطالل دائرة، بيد أنه كلما وفد على مهلك منهم 
والتقريب، وهو يف الباطن يستجهل نزعته، يف ظاهر أمره لقيه ابلرتحيب، وأجزل حظه ابلتأنس 

ويستثقل طلعته، وما كان أفطن الفقيه، رمحه هللا أبمورهم، وأعلمه بتدبريهم، لكنه كان يرجو 
حااًل تثوب، ومذنبًا يتوب، ومل خيل مع ذلك من أتليف الدواوين وتدريسها، وتشييد املكارم 

قدم من املشرق إىل األندلس بعد  "وملّاه(: 1041. كذلك يروي املقري )ت (1)"وأتسيسها
ثالثة عشر عامًا وجد ملوك الطوائف أحزااًب متفرقة، فمشى بينهم يف الصلح، وهم جيّلونه يف 

 .(2)الظاهر، ويستثقلونه يف الباطن، ويسرتدون نزعته، ومل يفد شيئًا فاهلل تعاىل جيازيه عن نيته"
املسئولية يف الدخول على ملوك الطوائف فهذان النصان يفيدان أن الباجي قام مببادرة وحتمل 

لتوحيدهم وإزالة اخلطر عن إخواهنم، كما يفيدان حالة التبلد واخلذالن، واألاننية واألثرة اليت 
اتصف هبا ملوك الطوائف، وهي صفات من شأهنا أن تسبب اهلالك ألمة املسلمني كما حدث 

ومل يسعفها  ،سقطت بيد النورمانه من أعمال سرقسطة ملا 456يف واقعة مدينة بربشرت عام 
 أحد. 
النص الثاين الذي يفيد أن الباجي حترك أبمر من املتوكل صاحب بطليوس نقله  .2

"وملا عظم عيث الطاغية أذفونش بن فرذلند وتطاول إىل  ه( عن املتوكل:658ابن األابر)ت
ك الرؤساء ومل يقنع بضرائب املال انتدب للتطوف على أولئ  -يقصد حصار طليطلة-الثغور 

 ،ويطوف عليهم واحداً واحداً  ،ومدافعة العدو ،القاضي أبو الوليد الباجي يندهبم إىل مل الشعث
 .(3)وكلهم يصغي إىل وعظه"

فيذكر  ،ها لكنها ال حتصيها مجيعهاللباجي عددًا من املدن اليت زار  ويذكر املرتمجون، هذا
 ،ومرسية ،األندلس ما بني سرقسطة وبلنسيةوكان أكثر تردد أيب الوليد بشرق  :"القاضي عياض 

                                                           
 .95، ص3ج الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، ابن بسام، (1
 .77، ص2ج نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، ، أمحد بن حممد التلمساين،ياملقر  (2

 .98، ص2ج( 1985، 2)القاهرة: دار املعارف، ط حتقيق: حسني مؤنس احللة السرياء، ابن األابر، حممد بن عبد هللا، (3
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كما   (2)نه انظر ابن حزم يف ميورقةأىل أنه تردد على غريها، كما روي إ يشيوهذا  (1)ودانية"
لسبع عشرة خلت من رجب، "وتويف ابملرية سنة أربع وسبعني  يروي عياض عن خرب وفاته:

على نصرة اإلسالم، ويروم مجع كلمتهم ىل املرية سفرياً بني رؤساء األندلس يؤلفهم إوكان جاء 
 .(3)مع جنود ملوك املغرب املرابطني على ذلك، فتويف قبل متام غرضه رمحه هللا"

فيما سبق دخوله على امللوك وحماسبتهم  سائل اليت كان حيملها فقد مرأما عن حمتوى الر 
قوط طليلطة ر هذا التفرق سمن آاث وكيف أنّ  ،ودعوهتم للتوحد للوقوف يف خطر النصارى

وما جرى فيها من املذابح واملآسي، لكن هذه  ،هم املدن األندلسية ومدينة بربشرتأإحدى 
احملاوالت مل جتِد نفعًا ومل يصل الباجي ملراده من هذه الرحلة اليت استمرت عدة سنوات، وكان 

هللا رمحه تلميذ الباجي أبو بكر الطرطوشي  مللوك الطوائف شأٌن آخر شارك فيه بشكل جاد
 .، وسريد يف هذا البحث احلديث عنهتعاىل
هو أبو حفص عمر بن  أبو حفص بن عمر اهلوزينومن الفقهاء الذين كان هلم دور ابرز  

احلسن بن عبد الرمحن اهلوزين. رحل إىل املشرق خوفًا من حاكم إشبيلية املعتضد، والتقى 
وملا عاد استأذن املعتضد يف سكن مرسية، فلما استوىل النورمان  ،وكان متفنناً يف العلوم ،ابلباجي

ه( خاطب املعتضد برسالة حيضه فيها على اجلهاد ويستشريه أين 456على بربشرت عام )
ودفنه يف  ،فرد عليه ابلرجوع إىل إشبيلية، وهناك قتله املعتضد شر قتلة يف قصره بيده ،يسكن

 ، وكان من رسائله للمعتضد أبيات من الشعر قال فيها:ه460قصره بثيابه يف ربيع األول عام 
 أعب           اد جل الرزء والق           وم هجع ... على حالة من مثله        ا يتوقع
 فلق كتايب من فراغك ساعًة ... وإن طال فاملوصوف للطول موضع

                                                           
  .119، ص8ج ترتيب املدارك،عياض،  القاضي (1
  .122، ص8ج املرجع السابق ،عياض،  القاضي (2

 .128، ص8ج، املرجع السابق القاضي عياض، (3
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 .(1)إذا مل أبث ال         داء رب دوائه ... أضع        ت وأهل للمالم املض      يع 
املهدي ابن تومرت و  ي،يقالفقيه اإلفر كذلك جند موقفاً حامساً يف عدم السكوت عن املنكر بني 

 كيف ال وحركته  ،الشخصيات صاحبة التأثري الكبري مؤسس احلركة املوحدية، وأحد ه(524)ت
من املنحرفني ابن تومرت  والذي يبدو أنّ  وقيام دولة املوحدين،تسببت يف إسقاط دولة املرابطني 

فكرايً بسبب األفكار اليت تبناها مثل فكرة املهدية، وفكرة العصمة وفكرة اصطفاء أصحابه من 
ملعنيون االطبقة الثانية، ورفع مقامهم أبنه ما على وجه األرض من يؤمن إمياهنم، وهم العصابة 

 «ال تزال طائفة ابلغرب ظاهرين على احلق، ال يضرهم من خذهلم حىت أييت أمر هللا» :ملسو هيلع هللا ىلصبقوله 
خطب املهدي يف قبيلته خطبة أتى فيها على ذكر وقد ذكر ابن القطان خربًا فيه: " .(3) (2)

فبايعوه،  فيك أنت املهدي املنتظر، فلما فرغ ابدر عشرة رجال وقالوا: هذه الصفة ال توجد إاّل 
مل -وهؤالء العشرة هم الطبقة األوىل من املقربني من املهدي ابن تومرت منهم فقيه من إفريقيا 

وكان  ،(4) ، وبعد ذلك استوطن املهدي وأنصاره مدينة تسمى تينملل-يذكر ابن القطان امسه
م وكانت قبيلة هزمرية حتضر الدرس ومعهم السالح، فقال هلم: "مالك ،يلقي فيها الدروس

وكان قد  ،فرتكوا محل السالح ،متسكون العدة وأصحابنا املوحدون أعزهم هللا ال ميسكوهنا؟"
يقتلون و  ،وفوجئوا ابملوحدين حييطون هبم ،ةدتوجس منهم خيفة من عددهم، فجاؤوا يوماً بال ع

نساءها، ووزع كرومها وضياعها على املوحدين، وقد أنكر  يبوسُ  -غدرًا - 15,000منهم 
                                                           

الصلة يف بشكوال،  ، ابنوما بعدها 82 ، ص3ج الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة،نظر ترمجته ومقتله يف: ابن بسام، ي( 1
 .93، ص2ج نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب،، املقري، 381، صاتريخ أئمة األندلس

كتاب اإلمارة، ابب صحيح مسلم،  "ال يزال أهل الغرب ظاهرين على احلق، حىت تقوم الساعةبلفظ " أخرجه مسلم (2
 .1525، ص3ج ،(1925برقم ) ،قال تزال طائفة من أميت على احل :قوله

 .408، ص11ج اتريخ اإلسالم، ،الذهيب نظر أخبار ابن تومرت وآراؤه يف:ي (3

جبال ابملغرب هبا قرى " هكذا ذكرها ابن القطان يف نظم اجلمان، وذكرها ايقوت احلموي: تني مّلل وقال عنها ايقوت: (4
 يسكنها الربابر، بني أوهلا ومراكش، سرير ملك بين عبد املؤمن اليوم، حنو ثالثة فراسخ، هبا كان أول خروج حممد بنومزارع 

نظر: احلموي، ي تومرت املسّمى ابملهدي الذي أقام الدولة، ومات فصارت لعبد املؤمن مث لولده، كما ذكرته يف أخبارهم"
  .69، ص2ج معجم البلدان، ايقوت،
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وصلبه ألنه شك يف عصمة  ،صفيه الفقيه اإلفريقي قتل الناس هبذه الطريقة فقتلهعليه 
ساقه صاحبه من أوله إىل آخره مليئاً ابإلطراء والرتضي على ابن تومرت،  هذا اخلربو . (1)\املهدي

بل إنه عندما أتى على ذكر قتل وصلب الفقيه اإلفريقي ختم املوقف ابلرتضي على ابن تومرت، 
 ام به ليس جرميًة وسفكاً للدم احلرام.وكأن ما ق

 :املطلب الثاين: املعارضة السلبية
ومل يروا  ،كانوا على وصال مع احلكام، و ءقام هبا الفقهاسابقاً مناذج وصور حملاسبة احلكام  مر

وكان  ،أبسًا يف االتصال ابحلاكم من حني  آلخر؛ ألن ذلك كان وسيلًة لتقومي وتوجيه احلاكم
 . هيسهل عليهم مراقبة سلوك

يف هذا املطلب مناذج أخرى لفقهاء آثروا االعتزال والقطيعة مع احلاكم، فلم يكونوا يقبلون و 
وكان ديدهنم مع احلكام التجايف واالجتناب قدر اإلمكان  ،منهم وظائف، ومل يقبلوا منهم أعطيات

أو أِلّح عليه لقبول عمل مل يكن يرغبه،  ،ألنه أكره ،حىت أن منهم من رحل من بلده إىل بلد  آخر
وسجلت كتب الرتاجم سبب هذا االنقطاع. وال شك أن تالميذهم وعامة الناس مسعوا وعرفوا 
سبب هذا االنقطاع وكان هذا كافيًا ابلنسبة هلم يف تبليغ رسالة للناس. وجيدر ابلذكر أن من 

للحاكم، مث ملا أيس منه ومن استماعه  الفقهاء من تدرج يف أسلوبه من االتصال وحماولة النصح
 .له ولشعبهأو رحل من بلده يف رسالة صرحية  ،قاطعه

وأكثر ما تتجلى هذه القطيعة مع احلاكم يف رفض قبول منصب القضاء ابلتحديد لدرجة أن 
أكثر املؤلفني من أصحابنا وغريهم  اعلم أنّ " :ونصارت هذه ظاهرة يف املذهب قال عنها ابن فرح

ابلغوا يف الرتهيب والتحذير من الدخول يف والية القضاء، وشددوا يف كراهية السعي فيها، ورغبوا 

                                                           
 ،143 - 125ص نظم اجلمان لرتتيب ما سلف من أخبار الزمان، نظر: ابن القطان، حسن بن علي بن حممد،ي (1

 .408، 11ج  اإلسالم،اتريخ الذهيب، 
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يف اإلعراض عنها والنفور واهلرب منها، حىت تقرر يف أذهان كثري من الفقهاء والصلحاء أن من 
 .(1)"تهلكةوألقى بيده إىل ال ،ويل القضاء فقد سهل عليه دينه

 أواًل: بواعث هذه القطيعة بني الفقهاء واحلكام وموازنة بينها وبني رأي املتصلني:

علق على هذا مث  ،ما شاع وذاع بني الفقهاء من الفرار من القضاء مر يف نقل ابن فرحون
مث ذكر فضائل القضاء واحلكم  .(2)الرأي بقوله: "وهذا غلط فاحش جيب الرجوع منه والتوبة عنه"

، وإن كان أبو عبد هللا (3)ابلعدل، ووجه النصوص الواردة يف ذم القضاء أبهنا يف القاضي الظامل
وإمنا  ،وهذا غلط فاحش ليس هو غلطاً  ،وقوله يف التحذير من القضاء" ميارة قد خالفه بقوله:

دة وما جاز على املثل جيوز على هو نظر للغالب الذي هو كاحملقق، فإن الطبيعة البشرية واح
مماثله، والعيب حيدث ملن مل يكن فيه، والنفس جمبولة على حب الدنيا واإلمارة وامليل للنفس 
واألقارب واألصحاب ومن يعاملها خبري فالتحذير من القضاء من ابب سد الذرائع وتقدمي درء 

 . (4)"املفاسد على جلب املصاحل
بني قبول القضاء ورفضه، وإذا كان الدافع ذاتياً عند الفقيه فهذا ال واخلالف قدمي يف املوازنة 

فهذا الذي  ،عالقة له مبوضوع البحث. أما إذا كان له تعلق ابحلاكم نفسه ومعرة االتصال به
، فقد شاع وذاع يف الرتاث الفقهي والرتبوي عند كثري من الوعاظ والزهاد يكون احلديث عنه

وأثر ذلك على نفسية الفقيه على املدى البعيد، من ذلك قول  ،التحذير من غشيان السلطان
ه( يف ابب هني العلماء عن التهافت على ابب السلطان عن بعض 502الراغب األصبهاين)ت

شرار األمراء أبعدهم عن العلماء، وشرار العلماء أقرهبم إىل األمراء، ودان سقاء من فقيه  العلماء:"
لة فقال: أهذا موضع املسألة؟ فقال السقاء: أو هذا موضع على ابب السلطان فسأله عن مسأ

                                                           
 .120، ص1، جتبصرة احلكامابن فرحون،  (1
  الصفحة نفسها. ، مرجع سابق ابن فرحون، (2
  .وما بعده 120، ص1، جمرجع سابق ابن فرحون، ينظر: (3
 .11، ص1ج بريوت: دار املعرفة، د.ت، د.ط() قان واإلحكام يف شرح حتفة احلكاماإلت ميارة، حممد بن أمحد الفاسي، (4



94 
 

أن الفقيه الذي يغشى السلطان إذا تذرع مبا يرجو  ه(580)ت . ويف نظر ابن اجلوزي(1)"الفقيه؟
 ،النية قد حتسن يف أول الدخولمن إعزاز دين هللا، أو إصالح  سياسي لن ينجو من حماذير إذ "

. (2)"وترك اإلنكار عليهم،ابلطمع فيهم وال يتماسك َعْن مداهنتهم  أو ،مث تتغري إبكرامهم وإنعامهم
ألمثال هؤالء بقوله: "ما أقبح العامل يؤتى إىل جملسه  اإلمام سحنون بن عبد السالم ذم   وقد مر

فال يوجد فيه فُيسأل عنه فيقال هو عند األمري، هو عند الوزير، هو عند القاضي؛ فإن هذا وشبهه 
لديهم هذا التوجه من أن "شر العلماء  متأخرو املالكية كان  حىت ،(3)شرٌّ من علماء بين إسرائيل"

( من أهل بلشيذ من أعمال 560دا بعبد العزيز بن حممد األموي )تمما ح ،(4)علماء السالطني"
ولكين ال  ،ه(474سرقسطة أن يقول:" مسعت كتاب البخاري على أيب الوليد الباجي )ت

 . (5)أحدث به عنه ألنه كان يصحب السلطان"
اء من فقهاء املسلمني من إبق بل ،هذه اخللفية سيصدر عنها عدد غري قليل من فقهاء املالكية

أراد  إنو مسافة بينهم وبني السلطان وعدم االقتناع ابملسوغات اليت دعت غريهم للدخول عليهم، 
 الوقت لى ما فيه من حماذير، ولكن يفجح مبدأ االتصال عسري  بني األمرين وازنالباحث أن ي

والفقيه حيس من نفسه الفتنة، أو العجز  اً فإذا كان املانع النفسي صادق ،فاملرء أعلم بنفسه نفسه
يتبعه جم و  ،ألنه قدوة للناظر والعامي ،عن التغيري، أو الضعف أمام املغرايت فاالمتناع خري له

"فكم رأينا فقيهاً ترديد إىل أبواب  :قولهيف ه( 771أصاب اتج الدين السبكي )ت فقد غفري، لذا
ذلك إىل فساد عقيدة األمراء يف العلماء؛ فإهنم  امللوك فذهب فقهه، ونسي ما كان يعلمه، وأدى

يستحقرون املرتديد إليهم، وال يزالون يعظمون الفقيه حىت يسأهلم يف حوائجه، ويؤول ذلك إىل أهنم 
                                                           

، 1)بريوت: دار األرقم بن أيب األرقم، ط دابء وحماورات الشعراء والبلغاءحماضرات األ األصبهاين، احلسني بن حممد، (1
 .52، ص1ج ه(،1420

 .108ص (2001، 1)بريوت: دار الفكر، ط تلبيس إبليس ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي، (2
   .97، ص 2ج معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، الدابغ، عبد الرمحن بن حممد األنصاري، (3
 املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب،أبو العباس الونشريسي، أمحد بن حيىي، ( 4

  .480، ص2ج ،(1981إشراف: حممد حجي )الرابط: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، 
 .95، ص3، جلكتاب الصلة التكملةاألابر،  ابن (5
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وال يطيعوهنم فيما يفتون به، وينقصون العلم وأهله، وذلك فساد  ،يظنون يف أهل العلم السوء
 .(1)عظيم"
 ى احلاكم كما كان اإلمام مالك والباجي والطرطوشيأما إن كان الفقيه صاحب أتثري عل 

 بصالح احلكام صالح األمة. ألنّ  ،رمحهم هللا فدخوهلم على احلكام ومساءلتهم واجبة
 يف مقاطعة احلكام: املذهب املالكيفقهاء اثنياً: مواقف 

قيهاً ابرعاً كان سحنون بن عبد السالم ف  ه(:240اإلمام سحنون )ت .1
وال من غريه لدرجة  ،زاهداً يف الدنيا، ومل يكن يقبل من السلطان شيئاً  صارماً يف احلق

كان ال يهاب ابنه حتايل لتكفينه بغري الكفن الذي أرسله األمري عند وفاته، و  أنّ 
وهو  ،. كان األمري يلح عليه حواًل كاماًل يف تويل القضاء(2)سلطااًن يف حق بقوله

ما رأى سحنون كثرة إحلاحه اشرتط عليه شروطاً كثرية منها: أنه سيبدأ أبهل ليرفض ف
ال هبم وأجر للناس عليهم ظالمات كثرية فوافق األمري وقال: "ال تبتدئ إ بيته ألنّ 

فويل  ،عندها رأى اإلمام سحنون أنه ال مفر من القبول (3)احلق على مفرق رأسي"
ا كان موقفه صادمًا لبعض العلماء أرسل له ومل أيخذ أجراً، ومل ،القضاء ستة أعوام

" كنت تنظر يف مصاحل أخراهم فأنت تنظر يف مصاحل  أحد الزهاد رسالة فيها:
اعلم أنه ال تصلح للناس " فأي احلالتني أفضل"؟ فرد عليه رد فقيه  قائاًل: ،دنياهم

 . (4)م من قويهم ومن ظاملهم ملظلومهم"أخراهم حىت تصلح هلم دنياهم آخذ لضعيفه
اختلف أبو حممد عبد " عن سحنون: والقاضي عياض، نقل ابن فرحون .2

فقال ، -رمحه هللا تعاىل -من رواة مالك هللا بن فروخ وابن غامن قاضي أفريقية ومها 

                                                           
( 1986، 1)بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط، مفيد النعم ومبيد النقماتج الدين عبد الوهاب بن علي،  السبكي،ابن ( 1

 .58ص

 .32، ص2جالديباج املذهب، ، ابن فرحون، 81، ص2ج معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان،الدابغ،  (2
  .85، ص2ج ، املرجع السابقالدابغ،  (3
 .نفسها الصفحة املرجع السابق،الدابغ،  (4
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ابن فروخ: ال ينبغي للقاضي إذا واله أمري غري عدل أن يلي القضاء، وقال ابن غامن: 
فكتب هبا مالك فقال مالك: أصاب  جيوز أن يلي وإن كان األمري غري عدل،

 .(1)الفارسي يعين ابن فروخ، وأخطأ الذي يزعم أنه عريب يعين ابن غامن"
ه( أخربان 665قال أبو شامة )ت ه(:590الشاطيب املقرئ )ت .3

ه(: أن سبب انتقال الشاطيب من بلده أنه أريد على اخلطابة 643السخاوي )ت
ومل يعد إليه تورعًا مما كانوا يلزمون اخلطاب من ذكرهم  ،فاحتج ابحلج، وترك بلده

. فهذا كما قال ابن بطال (2)األمراء أبوصاف مل يرها سائغة وصرب على فقر  شديد
ولعل  (3)فيمن رأى شيئاً من معارضة بدعة أو قلب شريعة فليخرج من تلك األرض

نفسه عن امتثال أوامر اإلمام الضرير مل يقَو على معارضة املنكر أو تغيريه، فنأى ب
 .(4)احلاكم وعوضه هللا خرياً فقد تصدر لإلقراء مبصر وعظم حاله

شيخ املالكية يف وقته كان  عمروعثمان بن  ه(:646ابن احلاجب )ت .4
 (ه638)أحد احلصون للصليبيني عام  وملا سلم حاكمها الصاحل إمساعيل ،بدمشق

ه( خطيب البلد، 660اشتد اإلنكار عليه من الشيخ عز الدين بن عبد السالم )ت
وهذا الفعل خيانة عظمى للمسلمني فاحلروب  -والشيخ أيب عمرو بن احلاجب، 

فاعتقلهما مدة مث أطلقهما وألزمهما  -الصليبية كانت على أشدها يف ذلك الوقت 
ن مصر، وقصد ابن احلاجب منازهلما، مث خرج الشيخان من دمشق وقصد عز الدي

 .(5)مدينة الكرك

                                                           
 .154، ص1ج تبصرة احلكام،، ابن فرحون، 108، ص3، جترتيب املداركالقاضي عياض،  (1
  .263، ص21جسري أعالم النبالء، الذهيب،  (2
  .215، ص8جشرح البخاري، ابن بطال،  (3
 .263، ص21، جسري أعالم النبالءالذهيب،  (4
 .181، ص13ج البداية والنهاية،ابن كثري،  (5
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عمد بعض الفقهاء إىل جتريح من يتصل ابلسلطان العتقادهم مبفاسد  .5
ه( من ال 628فقد كان من معاصري ابن القطان الفاسي )ت ،االتصال ابلسلطان

كذلك احلال   .(1)ينها غلوه يف آل عبد املؤمن بن عليرى الرواية عنه بسبب مآخذ م
الزم جملس ابن العريب ه( الذي 457د بن عبيد هللا األنصاري )تمع حممد بن أمح

كان :فقيل له يف ذلك فقال  ،مث ختلف عنه ،ه( حنوًا من ثالثة أشهر543)ت 
 .(2)ركوب إىل السلطانوبغلته عند الباب ينتظر ال ،يدرس
كان يعقوب   ه(:597حممد بن عبد الكرمي أبو عبد هللا الكتاين )ت .6

املنصور املوحدي حياول ضمه لطلبة العلم عنده فما قدر عليه البتة بل ملا جاز اخلليفة 
 أصابه فانصرف اخلليفة ومل مبدينة فاس مل يكن يف الوفد الذي استقبله متعلاًل مبرض  

 .(3)يلقه
مقاطعة احلاكم لألسباب اليت  هذه املواقف وأمثاهلا كانت تعبرياً عن اجتاه له أنصاره يف

أن حماسبة احلكام قد أتخذ صورة الرتك  تدل علىسباب  شخصية، وكلها ألأو ، مرت
كما أتخذ صورة الفعل، فالفقيه الذي ميتنع عن حضور وفد استقبال حاكم، وميتنع عن 
أخذ أعطياته، وميتنع حىت عن االتصال مبن يتصل ابحلاكم له موقف من هذا احلاكم 

 من احلاكم أن يراجع نفسه وطريقته يف احلكم. ،ويريد
  

                                                           
 .25-24، ص5ج الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة،ابن عبد امللك،  (1
  .48، ص2، جالتكملة لكتاب الصلةابن األابر،  (2
 .226- 225، ص5، جوالتكملة لكتايب املوصول والصلة الذيلابن عبد امللك،  (3
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 املبحث الثاين

 اجتاه عزل احلكام
إن احلديث عن عزل احلكام يتجه للعزل السلمي بدون سالح وإراقة دماء، إما بواسطة أهل 
احلل والعقد والفقهاء، أو بواسطة الشعب يقوده أهل احلل والعقد، ومثل هذه احلاالت قليلة 

الرتاث الفقهي، كذلك األمر ابلنسبة لوقائع عزل احلكام، فالغالب يف والة األمة الوجود يف 
أو اخلروج عليهم، فال تكاد عائلة تؤسس دولة حىت تقوم عليها  ،اإلسالمية واليتهم حىت املوت

عائلة أخرى. إال أن التنظري الفقهي مل يعدم من كتب الفقهاء، وإن كانوا قد وضعوا قواعد عامة 
أو عجز عن القيام مبهمته  ،أو عزله من أهل احلل والعقد كما إذا كفر ابهلل ،احلاكم بنفسه النعزال

املقصد من  ألنّ  ،ألي سبب. فمن البدهيات أن احلاكم إن عجز عن القيام مبهامه فإنه ينعزل
ه(: "وعليه أن خيلع نفسه إذا وجد يف نفسه 671حكمه انتفى، ويف ذلك يقول القرطيب )ت

 .(1)يف اإلمامة" نقصاً يؤثر

لكن عزل احلاكم بسبب ظلمه، أو فسقه، أو تقصريه جتاه أمته دار حوله خالف بني فرق  
املسلمني، واملذاهب الفقهية، وتناولته أقالم املتكلمني والفقهاء ومؤرخي الفرق والطوائف، فقال 

طاعته كفره ه(: "أمجعت األمة أنه يوجب خلع اإلمام وسقوط فرض 403أبو بكر الباقالين )ت 
بعد اإلميان، وتركه إقامة الصالة والدعاء إليها، واختلفوا إذا كان فاسقًا ظاملًا غاصبًا لألموال، 
يضرب األبشار، ويتناول النفوس احملرمة، ويضيع احلدود، ويعطل احلقوق، فقال كثري من الناس: 

مور، وال جيب اخلروج جيب خلعه لذلك. وقال اجلمهور من األمة وأهل احلديث: ال خيلع هبذه األ
وقال أيضاً: "ومما  .(2)ه فيما يدعو إليه من معاصي هللا"عليه، بل جيب وعظه وختويفه وترك طاعت

                                                           
 .406، ص1، جالقرآناجلامع ألحكام القرطيب،  (1
 .521، ص8، جشرح صحيح البخاريابن بطال،  (2
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 ،وذهاب متييزه حىت ييئس من صحته، وكذلك إن صم ،يوجب خلع اإلمام تطابق اجلنون عليه
فإذا عطل  ،لذلك مصاحل األمة، ألنه إمنا نصبأو خرس وكرب وهرم، أو عرض له أمر يقطعه من 

ذلك وجب خلعه. وكذلك إن جعل مأسوراً يف أيدي العدو إىل مدة خياف معها الضرر الداخل 
 . (1)ييئس من خالصه وجب االستبدال به"على األمة و 

يف هذا البحث لقضااي الكفر، أو طروء عارض مينعه من مواصلة حكمه  يتعرض الباحثولن 
هذه املسألة  ألنّ  ؛لقضية أسر اإلمام يعرضم فيه، كما لن ، وال مزيد كالال خالف عليهمما فهذا 

وجتاوز احلد يف  هو عزل احلاكم إذا ظلم ه. إمنا الذي يهميف حكم املعدومصارت متعذرة، أو 
وهي حادثة  ،واقعة مشهورة كان لفقهاء املذهب املالكي دور كبري فيها الباحث حكمه، فبني يدي

ه( حاكم املرابطني 500الطرطوشي إىل يوسف بن اتشفني )تورسالة ه(. 202الربض عام )
هناك حادثة مل تكن الغاية منها مصلحة املسلمني، بل ضرت  نّ أ كما  بشأن ملوك الطوائف.

املسلمني أكثر مما نفعتهم وهي حادثة عزل اخلليفة عبد الواحد بن يوسف بن عبد املؤمن املوحدي 
حىت يستبني لنا الفرق الرئيسي  ،ختهاأواملقارنة مع  هلا ابلتحليل فيما أييت عرض، و ه621عام 

 يف حوادث العزل خصوصاً واخلروج عموماً.

حادثة الربض: وتعرف يف التاريخ ابسم هيج الربض، والربض حي متصل بقصر  .1
بقيادة الفقهاء واألعيان، مث  (ه179)احلكم، وقد حصلت األحداث فيه أول ما حصلت عام 

 على يد عامة الشعب. (ه202)واشتعلت مرة أخرى عام  ،مخدت

                                                           

 .216، ص8ج، شرح صحيح البخاري ابن بطال، (1
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وقد حصلت يف عهد احلكم بن هشام بن عبد الرمحن الداخل، وكان طاغية، حازماً، شجاعاً، 
شديد الوطأة على خصومه واخلارجني عليه، وكانت حتدوه مع ذلك نزعة إىل اإلنصاف والعدالة، 

 .(1)والندماءوكان مسرفاً أظهر البذخ وأكثر من جمالس اللهو 

هو ما قام به الفقهاء الذين  الباحث هده عدة ثورات إال أن الذي يعينوهو إذ قامت يف ع 
فكانوا حيرضون الناس ويثريون الدعاايت ضد احلكم،  ،تقلص دورهم ونفوذهم يف عهد احلكم

 ويقويها سلوك احلكم الالهي واملنصرف إىل ،وكانت دعاايهتم تالقي آذااًن عند عامة الناس
هط من الفقهاء وكان وراءها ر  ،حركًة تُدبر خللعهاكتشف احلكم  (ه179)امللذات، ويف عام 

رواة املوطأ  ه( صاحب مالك وأحد234)ت (3)وحيىي بن حيىي الليثي، (2)مثل عيسى بن دينار
واتفقوا على تعيني أحد أقاربه لكنه خاف  ،، ابإلضافة لعدد من األعيان(4)عنه، وطالوت الفقيه

وأخرب احلكم، وانكشفت املؤامرة قبل متامها، وقبض احلكم على عدد كبري من املتآمرين، واستطاع 
 ، وزاد(5)منهم اثنني وسبعني رجالً  ىي، وعيسى بن دينار، وأعدمبعضهم الفرار، مثل حيىي بن حي

 .(6)لثورة ردحاً من الزمنة، و مخدت امن االحتياطات األمنية وحصن قرطب

                                                           
: دار الكتاب )بريوتحتقيق: عمر عبد السالم تدمري  يف التاريخ، الكاملحممد، نظر صفاته يف: ابن األثري، علي بن ي (1

 .230، ص1جدولة اإلسالم يف األندلس، ، عنان، حممد عبد هللا، 311، ص5( ج1997، 1العريب، ط
نظر: القاضي ي ه.212يكىن أاب حممد، رحل إىل ابن القاسم ومسع منه، كانت له رائسة يف الفقه يف األندلس، تويف عام  (2

 .109ص 4ج ترتيب املدارك وتقريب املسالك،عياض، 
وعاد إىل  ،رحل إىل املدينة والتقى مبالك، ورحل مرة أخرى والتقى بتالميذ مالكهو حيىي بن حيىي بن كثري الليثي ابلوالء  (3

األندلس بعلم جم، وانتهت إليه رايسة الفقه يف األندلس، وانتشر مذهب مالك يف األندلس على يديه ويدي عيسى بن 
 .352، ص2جالديباج املذهب، نظر: ابن فرحون، يه. 234عام دينار، تويف 

ن العلم والدين، فقيهاً حافظاً. اجلبار الفقيه، رحل إىل املشرق ومسع من مالك ونظرائه وكان مبحل سيّن م دطالوت بن عب (4
 .140 ، ص2، جالذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلةنظر: ابن عبد امللك، ي
  .وما بعدها بتصرف واختصار 230، ص1ج دولة اإلسالم يف األندلس،نظر: عنان، ي (5
 .237، ص1ج دولة اإلسالم يف األندلسعنان،  (6
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، يهوكان شعب قرطبة انقمًا عل هرة أخرى، وكادت تزعزع عرشاثرت الثورة م هويف آخر عهد
وزادت حفيظته بسبب الضرائب اليت فرضها على املواد الغذائية، وكانوا يتعرضون له يف األسواق 

رضني البارعني مثل ن احملوكان الفقهاء من جهة أخرى، ويف مقدمتهم مجاعة م وينعتونه ابملخمور.
وغريه، يعملون على إذكاء سخط العامة على احلكم وبالطه، مبا يرمون به احلكم  فقيهطالوت ال

زحفوا  أنإىل ووصل األمر  من جنوح إىل املعاصي، واقرتاف لإلمث، واهنماك يف اللهو والشراب.
وطرد قسمًا من أهل الربض اجلنويب منبع الثورة،  ،على القصر، فتصدى هلم احلكم بكل قسوة

 وسوى املدينة ابألرض وأجلى سكاهنا إىل املغرب واإلسكندرية.  ،وتتبع اآلخرين
وملا دنت وفاته، "عتب نفسه فيما تقدم منه عتاابً، واتب إىل هللا مث إن احلكم ندم على فعلته 

هي األبقى واألوىل، فتزين ابلتقوى، واعتصم متاابً، ورجع إىل الطريقة املثلى، وقال: إن اآلخرة 
تَ ُهوا يُ ْغَفْر هَلُْم َما َقْد َسَلَف{:وبه واعرتف، وأنس إىل قوله تعاىلابلعروة الوثقى، وأقر بذن سورة ]}ِإْن يَ ن ْ

 .(1)"(ه206)وكان من عباد هللا املتقني، إىل أن أاته من ربه اليقني، فتويف سنة ، [38األنفال: 
بنيت أول ما بنيت على اجتماع عدد من الفقهاء واتفاقهم على عزل احلاكم حداث هذه األ

إنّه كان من اجملاهرين ابملعاصي، السافكني " غيانه، فقد قال ابن حزم يف حقه:بسبب فساده وط
ضد احلكم  املتحركنيوكان يف طليعة الفقهاء  .(2)الدماء، ولذلك قام عليه الفقهاء والصلحاء"

حيىي بن حيىي الليثي صاحب مالك، وعيسى بن دينار تلميذ ابن القاسم، وطالوت الفقيه وقد 
مسع من اإلمام مالك. فهؤالء من طليعة أئمة املذهب املالكي مل يرتضوا أن يكون حاكمهم الهياً 

ة متحرايً حسن السري عابثاً، ظاملاً، ابإلضافة إىل أنه خلف أبيه من بعده وكان أبوه صاحلًا "
مل أيخذه يف هللا لوم وال  ،لزكوات من طرقها، ووضعها يف حقها"قبض ا وقيل عنه:، (3)للعدل"

                                                           
ج. س. كوالن، ِإ. ليفي ، حتقيق: البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغربابن عذاري، حممد بن حممد املراكشي،  (1

دولة اإلسالم  نظر خرب الربض يف: عنان، حممد عبد هللا،. وي80ص 2( ج1983، 3ار الثقافة، ط: دبروفنسال )بريوت
  339، ص1، جنفح الطيب من غصن األندلس الرطيباملقري التلمساين، ، 244 – 243ص ،1جيف األندلس، 

  .342، ص1، جنفح الطيب، املقري (2
 .192، ص2ج رسائل ابن حزم، ابن حزم،  (3
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أايم هشام هذا  تعلق به ظلم..... قال القاضي أبو معاوية: أدركت صدرًا من الناس حيكون أنّ 
األمة  أنّ . فإذا أضيف إىل ذلك (1)كانت من الدعة والعافية واهلدوء حبيث مل يعلم هلا مثل"

اإلسالمية مل تشهد بعد من الفنت مثل ما شهدته بعد قرون من غزو الصليبيني واملغول، وتشرذم 
األقطار اإلسالمية واخلياانت املتتالية، فبالتايل كان سقف الفقهاء عاليًا يف واجبات احلاكم، 

، ومل يقم بثورة حلكم بن هشام مل يكن متغلباً إّن ايع النفاذ يف السكوت عليه. هذا و وصربهم سر 
الفقهاء ملا رأوه غري أهل للحكم ائتمروا على   أنّ إاّل  ،بوالية العهد على احلاكم السابق، بل توىل

فالقضية يف نظرهم كانت  ،املتآمرين والثوار من بعدهم غم من القسوة اليت جابه هباخلعه، وعلى الر 
 يد عنه يف نظرهم.مصلحة أمة، ومل يكن السكوت على احلاكم الظامل خياراً ال حم

 إزالة حكام الطوائف يف األندلس .2
ه( طاف على ملوك الطواف حااًث وداعيًا إىل الوحدة، 474آنفًا أن الباجي )ت مر

ااًن صاغية، وأن أنه مل يالِق آذ العدو القادم من الشمال. ومر كيفوذكرهم بضرورة مواجهة 
صار املسلمون يف خطر مهددًا و ن تقسم إىل اثنني وعشرين دولة صار وضع األندلس بعد أ

كيف وافت املنية الباجي قبل أن يرى وحدة األندلس وهناية االفرتاق املذموم الذي   حمدق، وتبني
وهزم  ،حصل. وقد قيض هللا لألندلس أمري املرابطني يوسف بن اتشفني الذي عرب إىل األندلس

ملسلمني والنصارى يف األندلس الصراع بني ا  أنّ إاّل  .(ه479)لنصارى يف وقعة الزالقة عام ا
ظل قائمًا بعد الزالقة مما اضطر يوسف بن اتشفني إىل العبور لألندلس مرتني لنصرة أهلها، 

أنه وقع يف يده كتاب من أحد ملوك   من ملوك الطوائف لدرجةوخياانت   ورأى هناك ختاذالً 
وافق ملوك الطوائف وت" :الطوائف يشجع فيها العدو على الثبات. ويف ذلك يقول ابن خلدون

على قطع املدد عن عساكره وحمالته فساء نظره، وأفتاه الفقهاء وأهل الشورى من املغرب 
واألندلس خبلعهم وانتزاع األمر من أيديهم، وصارت إليه بذلك فتاوى أهل الشرق األعالم مثل: 

                                                           
 .66- 65، ص2جالبيان املغرب، ابن عذاري،  (1
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والسيطرة  ،فوقد استطاع يوسف بن اتشفني القضاء على ملوك الطوائ .(1)"والطرطوشي ،الغزايل
على األندلس وتسمى أبمري املسلمني، وأرسل عبد هللا بن حممد بن العريب وابنه القاضي أاب بكر 

اسي ويف فعينه اخلليفة العب ،بن العريب إىل اخلليفة ليستصدر منه مرسومًا بتعيينه على األندلس
ومن مث الطرطوشي فأرسلوا معهما رسالة إىل يوسف بن اتشفني حيثانه  ،ا على الغزايلطريقهما مرّ 

يف شأن الغزايل دور كبري يف إقناع اخلليفة و  وكان أليب بكر بن العريب فيها على العدل يف احلكم
 (2)ملوك الطوائف وظلمهم وخطر وجودهم على املسلمني يف األندلس.

 خلع اخلليفة عبد الواحد املوحدي .3
كان هلا دور ، و واألندلس على أنقاض دولة املرابطني  ،يف املغرب العريب دولة املوحدين قامت

 أهنا يف آخر عهدها ضعفت، وانكسرت شوكتها بعد إاّل  ،كبري يف محاية اإلسالم يف األندلس
املستنصر ، واستخلف ابنه (3) (ه609)ه( يف معركة العقاب عام 616هزمية الناصر لدين هللا )ت

، ومل يكن له دور يف احلكم. واستبد ابألمر أحد (4)أو ستة عشر سنة ،وقتها ابن عشر سننيوكان 
اجتمع رأى  )ه620(عام  فلما مات دون عقب .(5)اء عليه إىل أن مات بعد عشر سننياألوصي

أشياخ املوحدين على أن يقدموا مكانه للخالفة السيد أاب حممد عبد الواحد ابن اخلليفة يوسف 
 . (6) ملؤمن، وكان شيخاً قد جاوز الستنيبن عبد ا

                                                           
 .249، ص6جابن خلدون،  اتريخخلدون، ابن  (1
دولة اإلسالم يف  ،. عنان، حممد عبد هللا250، ص6، جخلدوناتريخ ابن ابن خلدون،  يف:هذا اخلري كاماًل  نظري (2

 .44 -41، ص3جاألندلس، 
 .وما بعدها 282، ص 4ج دولة اإلسالم يف األندلس، األرك يف: عنان، حممد عبد هللا،  نظر أخبار الناصر ومعركةي (3
بشار عواد معروف، وحممد بشار عواد )تونس: دار الغرب اإلسالمي،  ، حتقيق:املغرب لبيان( ابن عذاري، أمحد بن حممد، ا4

 .380، ص3( ج2013، 1ط
 الصفحة نفسها. ،البيان املغرب، ابن عذاري (5
 .349، ص4جاألندلس، اإلسالم يف  دولةهللا، عنان، حممد عبد  (6
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 أنه كان يهدف إىل تعيني شخص  ضعيف وهذا االختيار فضالً عن أنه مت يف سرعة فائقة إاّل 
 إاّل  ،(1)يف السن اً خالفته مرحلة انتقالية كونه كبري ولتكون  ،ليكون أداًة يف يد األعيان واألشياخ

ابن أخيه عبد هللا بن يعقوب امللقب ابلعادل يف  أن األمر مل يتم للخليفة إذ سرعان ما عارضه
األندلس. ومبساعدة أشياخ املوحدين والفقهاء يف األندلس حصل على البيعة، وبوعده ألشياخ 

وأجربوه أن يعلن خلع نفسه أمام  ،مراكش جبزيل الصالت أقنعهم خبلع العادل، فدخلوا عليه
 .(2) د ثالثة أايمواألشياخ، وقتلوه يف قصره بع ،والفقهاء ،القضاة

الفقهاء وأشياخ املوحدين،  بعض هذا العرض املوجز يبني لنا فداحة األمر، واخلطأ الذي ارتكبه
وا على فعلهم حبال. وإن البحث ليس غرضه التوسع يف احلوادث قرّ وطالب امللك، وال ميكن أن يُ 

أعوام من ابن عمه امللقب  التارخيية لكن آاثر تويل العادل، والثورات اليت قامت عليه مدة ثالثة
واليت مكنت النصارى من اقتطاع القواعد واحلصون الواقعة يف شرقي قرطبة ويف مشاهلا،  ،ابلبياسي

دفاع عن قرطبة، وقد اقتطعوا منها ابلفعل طائفة كبرية، كان ضياعها سببًا يف إضعاف خطوط ال
العزل هذه اآلاثر ابإلضافة للثوار . ويتحمل كل الذين شاركوا يف عملية (3)والتمهيد لسقوطها

 :لألسباب التالية
إن اخلليفة عبد الواحد توافرت فيه الكثري من الصفات احلميدة فيقول عنه  .أ

صوام قوام، جمتهد يف " ه( وهو من املعاصرين له الذين عرفوه عن قرب:647املراكشي )
 .ذه يف احلق لومة الئميمة، ال أتخدينه، شديد البصرية يف أمره، قوي العزمية، شديد الشك

شهدته والوالية قد اكتنفته، وأمور الرعية  ، بذكر هللا، وأتالهم لكتاب هللاأرطب الناس لساانً 
من الوظائف  قد استغرقت أوقاته، وهو يف كل ذلك ال خيل بشيء من أوراده، وال يرتك وظيفة

لى أوقات الليل والنهار. من أخذ العلم وقراءة القرآن، وأذكار رتبها ع ،اليت رتبها على نفسه
هذا مع دماثة  .تند فيه إىل روايةوال أس ،شهدت هذا كله منه بنفسي، ال أنقله عن أحد

                                                           
 .349، ص4ج األندلس،اإلسالم يف  دولةهللا، عنان، حممد عبد  (1
 .351 - 350، ص4، جاملرجع السابقهللا، عنان، حممد عبد  (2

 .بعدهاوما  357، ص4ج،  املرجع السابقنظر هذه اآلاثر واألحداث ابلتفصيل يف: عنان، حممد عبد هللا، ي (3
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أو ظنه مضافًا  ،وملن علم فيه خرياً من املسلمني ه،خلق، ولني جانب وَخْفض َجناح ألصحاب
وقال أيضًا عند احلديث عن الوالايت اليت توالها قبل  .(1)إىل سخاء نفس وطالقة وجه"

 .(2)ألمر له، ليمألهنا خرياً وعداًل"خالفته: "ولئن كان ما قالوا حقًّا ومت هذا ا
الغرض من القيام عليه كان دنيوايً حمضاً، ومل يكن ملصلحة املسلمني حظ فيه فقد  .ب

قد  إهنم بتنصيب عبد الواحد :لهدخل أحد الوزراء على العادل ملا توىل عبد الواحد وقال 
 .(3)حدي أخي عبد الواحد، وأيب العادلأخرجوا اإلمامة عن عقب املنصور املو 

إن الدولة املوحدية كانت يف حالة ضعف بعد انكسار قوهتا يف معركة العقاب  .ت
والتنافس على امللك. فكان  ،، ومل تكن أوضاعها تسمح مبزيد من الضعف(ه609)عام 

 د عن اخلالفة سيء التوقيت عظيم اخلطر.عزل عبد الواح
  

                                                           
حتقيق: الدكتور صالح الدين اهلواري  املعجب يف تلخيص أخبار املغرب، عبد الواحد بن علي التميمي،املراكشي،  (1

 242.( ص2006، 1)صيدا: املكتبة العصرية، ط
 .241ص ،املغرباملعجب يف تلخيص أخبار ، ياملراكش (2
  .351، ص4عنان، دولة اإلسالم يف األندلس، ج (3
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 املبحث الثالث

 اجتاه اخلروج املسلح
إذا أخذان  منها الت عزل احلاكم قليلة يف اترخينا، فإن حاالت اخلروج املسلح أقلاإذا كانت ح

يف االعتبار اخلروج ألجل اآلخرة وحتقيق شرع هللا، أو اخلروج بقيادة الفقهاء، أما اخلروج إلقامة 
ملك وسلطان دنيوي فهذا كان ديدن الدول، وال عالقة لنا به. وكما حصل اخلالف يف حكم 

تعددة.  طوائف وفرق املسلمني املنيعزل احلكام، حصل اخلالف يف حكم اخلروج على احلكام ب
اخلروج عليه يؤدي لفتنة أكرب، ومن قائل  ألنّ  ؛فمن قائل ابلصرب على احلاكم الظامل الفاسق

، مع ا، وهذه احلاالت حصل خالف بني الفقهاء يف حتديدهةابخلروج عليه يف حاالت حمدد
أما ما دون الكفر من الفسق والظلم  .(1)لع اإلمام إذا كفر وخرج من امللةاتفاقهم على وجوب خ

وقائل ابخللع. فمن القائلني ابلصرب اإلمام أمحد بن حنبل  ،فهم متفاوتون بني قائل ابلصرب
أيمر بكف  –أمحد بن حنبل  –مسعت أاب عبد هللا " :ه(275ه(، قال املروزي )ت241)ت

( ه456تبن حزم األندلسي ). ومن القائلني ابخلروج ا(2)"كاراً شديداً وينكر اخلروج إن ،الدماء
فإن امتنع  ،يكلم اإلمام يف ذلك ومينع منه ن وقع شيء من اجلور وإن قل أنّ إوالواجب " :قال

فإن امتنع من إنفاذ شيء  ،وهو إمام كما كان ال حيل خلعه ،سبيل إىل خلعه فال ...وراجع احلق
}َوتَ َعاَونُوا :ريه ممن يقوم ابحلق لقوله تعاىلوإقامة غ ،من هذه الواجبات عليه ومل يراجع وجب خلعه

مثِْ َواْلُعْدَوانِ   .(3)"[2املائدة: سورة ]{َعَلى اْلربِّ َوالت يْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ
ويتفاوت الفقهاء يف درجة الصرب وتقدير املصلحة مع األخذ بعني االعتبار تقييد ما ورد عن  

منع اخلروج على الظّلمة استثىن من ذلك من  "من (:ه840تابن الوزير اليماين ) األئمة .قال

                                                           
 .406، ص1جاجلامع ألحكام القرآن، نظر: القرطيب، ي (1
)بريوت: مؤسسة الرسالة طبعة خاصة بوزارة  حتقيق: شعيب األرانؤوط، عمر القياماآلداب الشرعية، ابن مفلح، حممد،  (2

 .237، ص1( ج2015، 1األوقاف والشئون اإلسالمية بقطر، ط
 .135، ص4ط( ج.ت، د.، دمكتبة اخلاجني: القاهرة) الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم، علي بن أمحد،  (3
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منهم ممّن يعتّد به إبمامة من هذه حاله،  ومل يقل أحدٌ ...حش ظلمه، وعظمت املفسدة بواليتهف
وإن ظّن ذلك من مل يبحث، إليهام ظواهر عباراهتم يف بعض املواضع، فقد نّصوا على بيان 

فأما إذا تواصل منه " . مث نقل كالم اجلويين يف هذا الصدد:(1)"وخّصوا عموم ألفاظهم ،مرادهم
العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وزال السداد، وتعطلت احلقوق واحلدود، وارتفعت 
الصيانة، ووضحت اخليانة، واستجرأ الظلمة، ومل جيد املظلوم منتصفًا ممن ظلمه، وتداعى اخللل 

 .(2)"ل إىل عظائم األمور، وتعطيل الثغور، فال بد من استدراك هذا األمر املتفاقمواخلط
وكما سلفت اإلشارة عند احلديث عن احلاكم املتغلب، جيدر التنبيه إىل أن مسوغ الصرب عند 
القائلني به هو حتقيق املصلحة ودرء الفتنة، كذلك األمر ابلنسبة للقائلني ابخلروج يف حاالت 

تفاقم كما وصفه اجلويين. وخيتلف الفقهاء يف تقدير املصلحة تبعاً للوضع الذي يعيشونه، الظلم امل
من خروج العمري ملا طلب بيعة  هذا الكالم مبوقف اإلمام مالك وتبعًا لفهمهم للواقع. ويذكران

 :مالك اإلمام ابيعين أهل احلرمني وأنت ترى ظلم أيب جعفر، فقال له: فقال له ،اإلمام مالك
تدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز أن يوىل رجاًل صاحلًا بعده؟ قال ال، قال كانت البيعة "

ليزيد فخاف عمر بن عبد العزيز إن ابيع لغريه أن يقيم يزيد اهليج، ويقاتل الناس فيفسد ما ال 
فاملانع الذي منع اإلمام مالك هو الضرر الذي  .(3)يصلح، فاحتمل العمري عن رأي مالك

 حق املسلمني جراء هذه الثورة، لكن األمر املؤكد هو اتفاقه مع العمري على ظلم املنصور. سيل
وقد انسحبت هذه النظرة املتوازنة على كتاابت فقهاء املذهب فرتاهم يبحثون أمور البغي 

ويفصلون بني عدم جواز اخلروج على احلاكم الظامل، وعدم نصرته ضد  ،واخلروج على احلاكم
وإن  ،للعدل قتال الفئة الباغية" ه(:1230ليه أيضاً، ويف ذلك يقول الدسوقي )تاخلارجني ع

                                                           
ان حتقيق: علي بن حممد العمر  الروض الباسم يف الذب عن سنة ابن القاسم، إبراهيم، د بنمابن الوزير اليماين، حم (1

 .382، ص 2ط( ج.ت، د.)الرايض: دار عامل الفوائد، د
، 2قيق: د. عبد العظيم الديب )مطبعة هنضة مصر، طحتغياث األمم يف التياث الظلم، اجلويين، عبد امللك بن حممد،  (2

 .106( ص1401
 .169، ص1جترتيب املدارك وتقريب املسالك، اض، القاضي عي (3
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وجيب على الناس معاونتهم عليه، وأما غري العدل فال جتب معاونته قال مالك: دعه وما  ،أتولوا
يراد ينتقم هللا من الظامل بظامل مث ينتقم من كليهما. كما أنه ال جيوز له قتاهلم الحتمال أن يكون 

. وهذا الكالم له حدث (1)إن كان ال جيوز هلم اخلروج عليه"وجهم عليه لفسقه وجوره، و خر 
ه( وذلك أنه توجه لقتال الثائرين يف منطقة دهلك يف مصر 218تطبيقي حصل أايم املأمون )ت

ما تقول يف خروجنا هذا؟ فقال أخربين عبد الرمحن بن ( 250)ت (2) فسأل احلارث بن مسكني
الرشيد كتب إليه يسأله عن قتال أهل دهلك فقال: إن كانوا خرجوا عن ظلم  أنّ قاسم عن مالك 

من السلطان فال حيل قتاهلم، وإن كانوا إمنا شقوا العصا، فقتاهلم حالل. فجاوبه املأمون جبواب 
 .(3)ّب مالكاً، وقال له: ارحل عن مصرقبيح، سّبه فيه، وس

عليه، جيوز للناس مساندة العدل إذا قام على  وكما ال جيوز معاونة غري العدل ضد اخلارجني 
عليه إمام عدل فيجوز   أن يقوموال جيوز اخلروج عليه تقدميا ألخف املفسدتني اللهم إاّل ظامل "

افرتض هللا قتال اخلوارج، وإن كانوا يظلمون ه( "451. ونقل عن ابن يونس )ت(4)"هاخلروج علي
وال القيام عليه، وال يسعك الوقوف عن العدل كان هو  ،فال جيوز لك الدفع عنه ،الوايل الظامل

 .)5(أو املقام عليه" ،القائم
ال ظلماً، فيقول كذلك األمر يف حال الدفاع عن النفس ضد احلاكم الظامل إذا كلفهم مب  

اإلمام إذا كلف الناس مبال  ظلماً  أنّ  -أي الدردير  -يؤخذ من تعريف املصنف " الدسوقي أيضاً:
ألهنم  ؛عن إعطائه فأتى لقتاهلم فيجوز هلم أن يدفعوا عن أنفسهم وال يكونون بغاة مبقاتلتهفامتنعوا 

                                                           
 .299، ص4جللدردير، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري الدسوقي، ( 1
هو احلارث بن مسكني بن حممد بن يوسف. مسع من ابن القاسم، وأشهب وابن وهب، ودّون أمسعتهم وبّوهبا. وهبم تفقه  (2

وقال النسائي: احلارث بن مسكني ثقة مأمون، وللحارث بن مسكني كتاب حسن، دون فيه مساع   وعد يف أكابر أصحاهبم.
 .26، ص4، جترتيب املداركه.القاضي عياض، 250ابن القاسم وابن وهب. تويف سنة 

ملختصر  التاج واإلكليل، املواق، حممد بن يوسف، 34، ص4ج ترتيب املدارك وتقريب املسالك،عياض،  القاضي (3
 .366، ص8( ج1994، 1بريوت: دار الكتب العلمية، ط) لخلي

 .366، ص8، جملختصر خليل التاج واإلكليل املواق، (4
 ، الصفحة نفسها.املرجع السابق املواق، (5
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إذن فالتسليم من الفقهاء ليس مطلقاً، وليس إقراراً للظلم ولكنه تقدير مصلحي  .(1)نعوا حقاً"مل مي
 منها أنّ  لة اختالف بني عدة حوادث، حىتيتفاوت من بلد  لبلد ومن زمن  لزمن. وسيأيت يف األمث

. وفيما أييت مناذج للثورات اليت قادها الفقهاء املالكيون أو حاالت ختالف شرع هللا وهدي هللا
 شاركوا فيها.

 ثورة اخلوارج على العبيديني .1

من الثورات الشهرية لفقهاء القريوان ضد الدولة العبيدية اليت بلغت مداها يف الظلم، بل 
ولقد قتل عدد كبري من فقهاء القريوان يف  ،جهاداً يف سبيل هللاوالكفر أحياانً فكان اخلروج عليها 

يد هللا ملا وصل عبهذه الثورة وقبلها امتحااًن وإذالاًل من حكام بين عبيد، فعلى سبيل املثال: 
طلب  -بلدة يف ضواحي القريوان-مؤسس الدولة العبيدية إىل رقادة ه( 322امللقب ابملهدي )ت

، وابن هذيل، فأتياه وهو على السرير، وعن ميينه أبو عبد هللا الشيعي، (2)من القريوان ابن الربدون
وأخوه أبو العباس عن يساره، فقال: أتشهدان أن هذا رسول هللا؟ فقاال بلفظ واحد: وهللا لو 

هللا، ما قلنا ذلك، فأمر جاءان هذا والشمس عن ميينه والقمر عن يساره يقوالن: إنه رسول 
فاقم األمر على أهل السنة مجيعاً يف الشمال اإلفريقي وأظهر العبيديون كفراً . كذلك ت(3)بذحبهما

واثر عليهم أبو يزيد اخلارجي خملد بن  .(4)ا دفع علماء القريوان حملاربتهمصرحيًا يف سياستهم مم
وإن كانوا خيتلفون مع  ،وانضم فقهاء القريوان لثورته ضد العبيديني ،ه(336كيداد الرببري )ت

وهم بنو  ،أهل القبلة وأولئك ليسوا أهل قبلة -أي اخلوارج  -وحجتهم يف ذلك أهنم  ،أيب يزيد
 .(5)فإن ظفران هبم مل ندخل حتت طاعة أيب يزيد ألنه خارجي" ،عدو هللا

                                                           
 .366، ص8، جملختصر خليل التاج واإلكليل املواق، (1
كي، تلميذ أيب عثمان الضيب موالهم، اإلفريقي، املال هو اإلمام، الشهيد، املفيت، أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن الربدون (2

 .215، ص14، جسري أعالم النبالءنظر: الذهيب، يبن احلداد. 

 .263، ص2، جمعامل اإلميان يف معرفة أهل القريوانالدابغ،  (3
 .154، ص15جسري أعالم النبالء، الذهيب،  (4
 .155، ص15ج ،املرجع السابق الذهيب، (5



110 
 

من  فهذه الثورة هلا مربراهتا ومسوغاهتا ففضالً عن الظلم والتضييق الذي حصل، ومنع الفقهاء
ويف  ،األخبار بكفر بين عبيد كفرًا بواحاً ت ، تواتر (1)ء والتدريس على مذهب اإلمام مالكاإلفتا

وقد أمجع علماء املغرب على حماربة آل عبيد ملا شهروه من الكفر الصراح " ذلك يقول الذهيب:
 .(2)الذي ال حيلة فيه وقد رأيت يف ذلك تواريخ عدة يصدق بعضها"

الثورة وغدر أيب يزيد بفقهاء القريوان إال أن مبدأهم كان واضحاً، وهو وعلى الرغم من فشل 
عدم االنقياد لدولة بين عبيد، وقد كان الفقهاء يف أول أمرهم يصربون أنفسهم ويلجأون للوسائل 

، مث تطور (3)العبيديني من قضاء وصلوات وجنائزالسلمية من مقاطعة مجيع مؤسسات وجتمعات 
 املسلح كما سلف.األمر إىل اخلروج 

 الثورة على ابن مردنيش .2
م شرق األندلس، بن سعد اجلذامي بن مْردنَيش، حك أبو عبد هللا حممد بن سعد بن حممدهو 

ويُرجح الدكتور حسني مؤنس أن أصله ليس عربياً، بل انتمى جده إىل اجلذاميني ابلوالء فنسب 
كان جلة أصحابه ورجاله من النصارى وكان يلبس   .(5)، ويرجح أنه من أهل شبه اجلزيرة(4) إليهم
، وكان يغدق إحدى املدن اليت حيكمهاصديقًا نصرانيًا له مدينة ويتحدث لغتهم، وأقطع  ،زيهم

نه عقد الكثري من املعاهدات مع ملوك أألعطيات واألموال. ابإلضافة إىل على مرتزقته النصارى ا
تفرغ حملاربة املوحدين الذين أسسوا دولتهم حديثًا وفرضوا والتزم فيها بدفع اجلزية هلم لي ،النصارى

 سيطرهتم على األندلس. فمن هذه املعاهدات واإلاتوات:
 .إاتوة إىل حاكم برشلونة وحاكم مملكة قشتالة مقدارها مئة ألف مثقال من الذهب .أ

                                                           
ه(، وأهني وطيف به على محار عرايانً ألن كان يفيت 329لقد ُضرب الفقيه أيب عبد هللا حممد بن العباس الذهلي )ت ( 1

 .336، ص5ترتيب املدارك، جنظر: القاضي عياض، يمذهب اإلمام مالك. على 
 .154، ص15ج سري أعالم النبالء، ،الذهيب (2
 .79( ص2006، 1: مؤسسة اقرأ، طالقاهرة)الدولة الفاطمية  الصاليب، علي حممد، ( 3

 .232ص، 2ج احللة السرياء،( يف: ابن األابر، 1رقم ) نظر حاشيةي (4
 .أي شبه جزيرة األندلس (5
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 .نيمعاهدة مع مجهورية جنوا وبيزا يف إيطاليا يدفع مبوجبها عشرة آالف دينار خالل عام .ب
 إىل هنري الثاين ملك اجنلرتا، هدية قيمة من الذهب واحلرير واخليل واجلمال، وبعثإرساله  .ت

 .(1)إليه ملك اجنلرتا هدية جليلة
وليبين هلم املرافق اليت  ،أثقل كاهل الرعية ابلضرائب ليدفع أرزاق مساعديه من النصارى .ث

 .(2)يلهون فيها من حوانيت مخر وغريها، وضاق احلال كثرياً يف املدن اليت حيكمها 
إزاء هذه األوضاع املزرية واخلياانت املتتالية، ومواالة النصارى املرتبصني ابملسلمني قامت 

واألخرى يف لورقة بقيادة القضاة  ،يف بلنسية اه( إحداه546على ابن مردنيش ثوراتن عام )
، إال أهنما آلتا إىل الفشل، وكان القضاء على (3)واألعيان ملا استنكروا االتفاقيات اليت عقدها

 .(ه567)ابن مردنيش على يد املوحدين عام 
 ثورة القاضي ابن حسون .3

إذا كانت الثوراتن السابقتان قامتا ألهداف نبيلة وضد حكام ظلمة كالعبيديني وابن 
مردنيش، فإن عددًا من الثورات اليت تزعمها فقهاء وقضاة قامت ألغراض دنيوية لألسف، 
ويف الوقت الذي حتتاج فيه األمة إىل وحدة الصف، ومل الشمل كانت األطماع حترك بعض 

 آخر عهد املرابطني ملا ضعف سلطاهنم وقد كانوا قضوا على ضعاف النفوس. فمن ذلك يف
دويالت الطوائف، وكان للفقهاء واألدابء والقضاة مكانة اجتماعية مرموقة تضاهي مكانة 
زعماء البالد، قام عدد من الفقهاء والقضاة ابلعديد من الثورات للحفاظ على مكانتهم بعد 

                                                           
وما  636، ص3ج دولة اإلسالم يف األندلس،يف: عنان حممد عبد هللا،  هذه االتفاقياتأخبار ابن مردنيش و  نظري (1

 .109ص (1986، 1)عمان: دار الفرقان، طمع املمالك النصرانية  املوحدين عالقة. أبو رميلة، هشام، بعدها
، 1اإلحاطة أبخبار غرانطة )بريوت: دار الكتب العلمية، طحممد بن عبد هللا بن سعيد، لسان الدين بن اخلطيب،  (2

 .72، ص2ه( ج1424
  .110ص (1984، 1)عمان: دار الفرقان، ط النصرانيةعالقة املوحدين مع املمالك أبو رميلة، هشام،  (3
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وليسرتدوا مكانتهم من الدولة اجلديدة بعد القضاء  ،أن أخذ جنم دولة املرابطني ابألفول
 . (1)عليها

كليب ومن الثورات اليت حفظها التاريخ ثورة القاضي أيب احلكم احلسني بن احلسني ال
 .ه(547املشهور اببن حسون )ت 

، وأعلن فيها الثورة، ودعا لنفسه، وقام أبمر (ه538)ويل أبو احلكم قضاء مالقة سنة  
ر املرابطني يف القصبة، ولبث على منازلتهم ستة أشهر حىت أخرجهم منها، املدينة، وحاص

وملك القصبة، واستقر هبا وتسمى أبلقاب اإلمارة. ولكن املرابطني يف احلصون اجملاورة، 
استمروا يف مهامجته ومضايقته، حىت اضطر أخريًا أن يستعني ابملرتزقة النصارى، واضطر من 

هل املدينة ابملطالب واملغارم املختلفة، فنقموا عليه مسلكه وآتمر أجل دفع أجورهم، أن يرهق أ
عليه فريق من الناس مع حارس اببه ليقتله لكنه جنا، وملا شعر ابخلطر تناول السم ليقتل نفسه، 

ومات بعد يومني يف عام  ،ودخلوا عليه وهو ينزف ،ومل ميت لفوره، فطعن نفسه ابلرمح
 .(2)(ه547)

 ثورة ابن الفرس .4
عبد الرحيم بن عبد الرحيم اخلزرجي ابن الفرس، يعرف ابملهر. كان فقيهاً جليل القدر،  هو

ابلنحو واللغة واألدب، ماهر الكتابة، رائق الشعر، بديع الّتوشيح، سريع  رفيع الذّكر، عارفاً 
البديهة، جاراًي على أخالق امللوك يف مركبه وملبسه وزيّه. كان طموحًا للملك، روى لسان 

حّدثين به بعض شيوخي من صحبه قال: خرجنا معه يومًا على ابب من ": بن اخلطيبان الدي
أبواب مراكش برسم الفرجة، فلّما كان عند الرجوع نظران إىل رؤوس معّلقة، وتعّوذان ابهلل من الّشّر 

 ر طريقة وخساسة مهّة،وَ وأهله، وسألناه سبحانه العافية، قال: فأخذ يتعجب مّنا، وقال: هذا خَ 

                                                           
 .318، ص3، جاألندلسدولة اإلسالم يف عنان،  (1
  .319، ص3ج،  األندلسدولة اإلسالم يف  عنان، (2
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وهللا ما الشرف واهلّمة إاّل يف تلك، يعين يف طلب امللك، وإن أّدى االجتهاد فيه إىل املوت دونه 
على تلك الّصفة. قال: فما برحت الليايل واألايم، حىت شرع يف ذلك، ورام الثورة، وسيق رأسه إىل 

 .(1)مراكش، فعلق يف مجلة تلك الرؤوس
إن معرتك الثورات واخلروج املسلح على احلاكم معرتك صعب، والدخول فيه ال أيمن صاحبه 
دوام السالمة والعافية يف دينه ودنياه، وإن كان بعض الفقهاء اثروا مضطرين على احلاكم كما فعل 

ولة و حىت لو قام الفقهاء مبحاأوكما فعل الثوار ضد ابن مردنيش، فقهاء القريوان ضد العبيديني، 
خلع احلاكم الفاسد كما حصل يف الربض، فإن احتمال جناح ثورهتم ال زال ضئياًل إذا قورن بقوة 

احلاالت من قبيل اجلهاد املفروض على املسلمني وعلى الرغم من أن بعض هذه الدولة اليت جتاهبهم. 
ال متت لشرع هللا  للدفاع عن دينهم، وبالدهم، إال أان رأينا عدداً من الثورات، وحاالت خلع احلاكم

والفهم الصحيح يف نفوس الناس  ،زم بث الوعيالبصلة ال من قريب وال من بعيد. لذا كان من ال
  .عن احلالة املثالية لنظام احلكم، وعدم الكف عن التذكري مبقاصد الشريعة يف احلكم والسياسة

ت الداخلية ومواالة ويف بالد مثل األندلس اليت سكنها املسلمون مثانية قرون، كانت اخلياان
املوحدين لسقطت دولة  التدخل اخلارجي من املرابطني، مث من األعداء أشبه بظاهرة متكررة، ولوال
لضياع اإلسالم يف  ان السكوت عن هذه اخلياانت يؤدي ال حمالةاألندلس قبل ذلك بكثري، لذلك ك

هذا الفهم يؤدي إىل نقيض ؟ مطلقاً؟ وفساده األندلس، فكيف يعقل القول ابلصرب على جور احلاكم
فاملسلمون تعرضوا لشىت محالت التنصري بعد سقوط آخر مدهنم بيد  ،مقصد الشريعة يف حفظ الدين

وت الفقهاء على ذلك؟ ون بسبب سقوط املدن األندلسية وسكفكيف لو مت ذلك قبل قر  ،النصارى
ه املقررة له، واملقتبسة من الشرع، كل هذا يربز لنا أمهية مساءلة احلاكم وحماسبته إذا جتاوز صالحيات

 حىت ال تتكرر أمثال تلك األخطاء.
                                                           

، السيوطي، جالل الدين عبد 360، ص3جاإلحاطة أبخبار غرانطة، ( ينظر أخباره يف: لسان الدين بن اخلطيب، 1
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم )مصر: مطبعة عيسى البايب بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، الرمحن بن أيب بكر، 

 .360، ص2( ج1965احلليب وشركاه، 
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 اخلامتة وأبرز النتائج
من كتاابت   املالكي يف هذا البحث عدة أساليب يف مساءلة احلكام عند فقهاء املذهب رم

موجهة للحاكم إىل كتاابت موجهة لعامة الناس، ومن مواجهة مباشرة مع احلاكم إىل انقطاع اتم. 
 كذلك رأينا حاالت العزل واخلروج على احلاكم إذا استفحل أمره.

كذلك كان من اجللي الواضح أن هناك تفاواتً يف مستوايت احملاسبة والتأثري على احلاكم تبعاً 
مثاًل كانت كلمته انفذة حىت على  رمحه هللا يه وأثره يف نفوس الناس، فاإلمام مالكملكانة الفق

 نّ أب إىل القول اخلليفة أو الوايل، وغريه من الفقهاء مل يكن له نفس التأثري. وهذا كله يقودان
ال املسئولية يف التغيري وحتقيق النتائج امللموسة ليس ابلضرورة أن تكون من الفقيه أو املفكر، ف

ينبغي أن ُيالَم الفقهاء على ما حيصل يف بالدهم إذا كانوا قاموا بواجبهم على أكمل وجه من 
 املنظور الذي يرجحونه.

الفقهاء يف تبيان أحكام الدين للناس وتبليغ رسالة اإلسالم للناس على أكمل وجه جتعل من و 
 عينيًا إذا كان اخلطر حمدقاً واجباً  –بل والتدخل يف شئون احلكم أحيااًن  –الرقابة على احلكام 

ابألمة، أو كان احلاكم يقود األمة حنو اهلاوية، لكن الفقهاء يف النهاية من البشر وجيري عليهم ما 
جيري على بقية البشر من عوامل الضعف، أو اخلوف، أو التخاذل، أو املواالة واملماألة. لذا كان 

ن نزهنا مبيزان الشرع وقواعد اإلسالم الكلية، أو مواقفهم أ ،من الواجب عند عرض آراء الفقهاء
ونرى إىل أي مدى حتقق هذه االجتهادات مقاصد الشريعة، وهذه دعوة ملواصلة جتديد االجتهاد، 

 واملراجعة املستمرة.
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 والتوصيات أهم النتائج
بة واملساءلة موجودة يف األزمنة الغابرة كما هو احلال يف مل تكن مؤسسات الرقا .1

كان الفقهاء ميارسون دورهم يف املساءلة من منطلق االحتساب وابتغاء وقتنا احلاضر، بل  
عروف، املو نشر أ ،نكراملخري حمرك للنفوس يف تغيري  األجر من هللا، وهذا الوازع الديين هو

ضرر الالحق ابألمة، وإذا وصل األمر ابحلاكم أن ل عن الأوإذا انعدم من صاحبه فال تس
 .يكون لديه نفس الوازع الديين لصارت مهمة املساءلة أسهل بكثري مما كانت عليه

إذا كانت مؤسسات الرقابة واملساءلة غري موجودة يف عصور املدوانت الفقهية  .2
مع أفكار  عصرية فإنه من التكلف تفسري األحداث التارخيية واملواقف من الفقهاء ليتالءم 

، أو إثبات -نومها متناقضا –كمحاولة إثبات دميوقراطية اإلسالم، أو اشرتاكية اإلسالم 
أو مييين، وغري  ،صورة املعارضة مبفهومها احلايل، ومثل من يفسر آراء فقيه أبنه يساري

ذلك من التكلف والتمحل. وتبقى الفائدة املستقاة من البحث هي االقتداء يف صلب 
ر وأساسه من ضرورة حماسبة احلكام، ومساءلتهم، وتقدمي مصلحة األمة، واستخدام األم

 كافة الوسائل املتاحة، واستثمار األحداث للخروج بفائدة واالعتبار منها.
أن ميلك مكانًة سامية يف نفوس الناس، وميلك ثقاًل يف اجملتمع  يفرتض ابلفقيه  .3

سالطني أن حيرصوا على إرضائه، ألن الفقيه مما حدى ابألمراء والوهذا الذي يعيش فيه، 
بل ميثل األمة املؤمتن عليها من هللا، واليت حيس إزاءها مبسئولية أمام  ،ال ميثل نفسه فقط

عاماًل مبا  كثري االحتكاك هبم،، و هللا. وهذا يتحقق فقط إذا كان الفقيه قريبًا من الناس
أتليف كتاب، أو اختاذه موقفًا معينًا من  أو ،فبالتايل يزداد أتثريه عند إلقاء خطبة ،يعلم

احلاكم. وإذا رأى الناس الفقيه زاهداً يف الدنيا راغبًا يف اآلخرة ال يذل لعرض  قليل، وال 
 .وقبوالً له خينع ألمري ظامل كان لكالمه صدى يف النفوس
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ضرورة نشر الوعي الصحيح بني الناس ليميزوا بني اخلبيث والطيب يف مقاومة  .4
لذا كان من  ،ومساءلتهم فكم من اثئر أو قائم أو مناد  وهو يبيت أمرًا من فعلهاحلكام 
وأن يتقاعسوا عن أمثال ثورة ابن  ،العبيديني أمثال يف الثورة على أن يسارع الناسالالزم 

 مردنيش ملا بني الثورتني من فروق يف املقاصد والغاايت.
قطار املختلفة كفيلة بتغيري نظرة مسائل الفقه السياسي يف العصر الواحد واأل تُعدّ  .5
أو توقفه عن اإلفتاء إن كان غري مطلع على اجملرايت واألحداث بدقة، وذلك أن  ،الفقيه

االختالف يف األحداث قد ينتج عنه اختالف يف احلكم تبعًا لألثر الالحق ابلفتوى، 
الفروق  يطلقها دون مراجعة أو مالحظة، و فكيف مبن يستصحب فتاوى لزمان غري زمانه

اجلوهرية بني احلادثتني، وال أحتدث هنا عن القراءة املوجهة أو القراءة األيدلوجية لتدعيم 
فهذه مقطوع خبطئها وعدم دقتها، بل أحتدث عن قراءة موضوعية لكنها خالية  ،فكرة ما

 من النقد أو بيان الفروق بني احلادثتني.
 وخرجت الدراسة ابلتوصيات اآلتية:

قراءة الرتاث قراءة موضوعية، وعدم الولوج إليه بفكرة مسبقة وحماولة احلرص على  .1
 التكلف يف إثباهتا حىت لو كانت الفكرة ختدم اإلسالم.

الوعي ابلظروف واألحداث اليت أفرزت بعض اآلراء، واستخدام مبدأ التعليل  .2
قرب األصويل يف مالحظة الفروق بني احلوادث املتشاهبة، حىت خيرج الفقيه بنتائج أ

 للواقع.
االهتمام بتطوير مسائل الفقه السياسي، واالجتهاد احلديث فيها مع مراعاة   .3

 مقاصد الشريعة، ومتطلبات الزمان.
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