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 اإلهداء
 :قائلا إلى من أوصاني بهما ربي في كتابه الكريم 

 "اا ُهَما َكَما َربََّياِني َصِغير "َوُقْل َربِّي اْرَحمْ 
 حباا ووفاءا واعتزازاا 
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 شكر وعرفان

ير دال يسعني هنا إال أن أتقدم بجزيل الشكر والتق ؛ألن من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل
الذي  ،األستاذ الدكتور رياض مصطفى شاهين وأخّص في هذا المقام لكل من علمني حرفًا،

ذتي في تاة هذه الرسالة، كما أشكر كافة أسمنحني من وقته وجهده مما مكنني من اتمام كتاب
، واشكر كذلك كل من الدكتور غسان وشاح، الذين تعلمت منهم الكثير ،الجامعة اإلسالمية

 دكتور عبد الرحمن المغربي اللذين تفضال بمناقشة هذه الرسالة.واألستاذ ال
 .وأسأل اهلل عز وجل أن تبقى الجامعة اإلسالمية صرحًا علميًا منيراً 
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 ملخص الدراسة
تناولت هذه الدراسة تطور النظام السياسي اإلسالمي من الهجرة إلى العصر األموي 

م(، حيث  تطّور ذلك النظام نتيجة تطّورات تاريخية، فوفاة النبي صلى 120-222هـ/1-132)
ين، ما دفعهم وقيادتهم السياسية اهلل عليه وسلم أوجدت فراغًا تشريعيًا فيما استجّد من حياة المسلم

لالجتهاد في تلك القضايا الجديدة، فأصبحت اجتهادات الخلفاء الراشدين مرجعية للمسلمين فيما 
بعد، وأّدت وفاة العديد من الصحابة إلى نشوء جيل جديد من العلماء المجتهدين، الذين انقسموا 

سالمية األربعة في أواخر العصر إلى مدرستي الرأي والحديث، ما مّهد لنشوء المذاهب اإل
 األموي، وبدايات العصر العباسي. 

كما دفعت وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم األمة للبحث عن آليات لتداول السلطة، فتمت 
بيعة أبي بكر، الذي استخلف من بعده عمر بن الخّطاب، والذي ابتدع بدوره آلية جديدة الختيار 

لستة من كبار الصحابة يتفقون على بيعة أحدهم، وبعد استشهاد الخليفة، تمّثلت في تسميته 
عثمان بن عفان مرت األمة بأزمة سياسية صعبة، إال أنها اختارت علي بن أبي طالب خليفة 
لها، وواجه بدوره أزمات متعددة، وعندما انتقلت السلطة إلى معاوية بن أبي سفيان؛ أوجد نظام 

 مل عما اعتاد عليه المسلمون، طوال العقود الماضية.والية العهد، الذي يختلف بشكل كا
كما أّثر اتساع الدولة اإلسالمية وتزايد أعباء السلطة التنفيذية على القضاء، فبعد أن كان 
النبي يقضي بنفسه بين الناس، وسار على نهجه أحيانًا الخلفاء الراشدون؛ إال أنهم اضطروا 

غيرها من األمصار، ثم انفصلت في بعض الواليات  لتعيين القضاة سواًء في المدينة، أو في
سلطة القاضي عن سلطة األمير، أما في العصر األموي فكان في كافة الواليات قاٍض منفصل 

 تمامًا عن سلطة األمير. 
كافة التغيرات السابقة أّثرت بشكل كبير على دور األمة السياسي، فبعد أن كانت ُتعّبر 

النبوي والراشدي عن آرائها، باتت تلك الحرية مقيدة في العصر بمنتهى الحرية في العهدين 
 األموي، وافتقدت األمة حقها في اختيار قيادتها السياسية.

 وانتهت الدراسة بخاتمة اشتملت على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث.
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 المقدمة
 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

سالمي مكانة كبيرة في تاري  األمة اإلسالمية، ما يوجب على للنظام السياسي اإل
الباحثين التاريخيين مهمة دراسة ذلك النظام، بحثًا عن أسباب تفوق األمة اإلسالمية خالل 
عصورها الزاهية، وبحثًا عن أسباب إخفاقها أينما أخفقت، للتمسك باألولى وتجنب الوقوع في 

 اءت هذه الدراسة.الثانية، وكخطوة في ذلك الطريق ج
 ومن أهم الدوافع الختيار موضوع الدراسة: 

قلة الدراسات األكاديمية التي تناولت تاري  النظام السياسي اإلسالمي، وتطوره خالل فترة  .1
 الدراسة.

السعي إلقناع األمة اإلسالمية اليوم بالعودة لتطبيق النظام السياسي اإلسالمي، لنجاحه  .2
 إلى مكانة متقدمة.سابقًا في الوصول باألمة 

إظهار حقيقة النظام السياسي اإلسالمي، وأهم مميزاته التي تسببت في سيادة األمة  .3
 اإلسالمية.

إبراز العالقة بين سلطات الدولة الثالث في النظام السياسي اإلسالمي، وعالقتها باألمة  .4
 ودورها السياسي.

 سالمي، أو ابتعادها عنه.كشف مدى تأثر مكانة األمة بالتزامها بنظامها السياسي اإل .2
 أي تطورات وتحديات سياسية. قدرة األمة اإلسالمية على مواجهةتوضيح مدى  .2

 حدود الدراسة:
-1تمتد حدود الدراسة؛ زمانيًا من الهجرة النبوية إلى نهاية العصر األموي )

المدينة م(، وتشمل مكانيًا عواصم الدولة اإلسالمية خالل فترة الدراسة، وهي؛ 120-222هـ/132
المنورة حتى نهاية عهد عثمان، والكوفة في خالفة علي بن أبي طالب، ودمشق في العهد 

 األموي، وقد امتدت بعض األحداث إلى خارج هذه المواقع ضمن حدود الدولة اإلسالمية.
 الدراسات السابقة:

ي لم يعثر الباحث على دراسات تاريخية تناولت موضوع تطور النظام السياسي اإلسالم
 خالل فترة الدراسة، لكنه عثر على دراسات كثيرة تناولت موضوعات قريبة، ومنها:
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: الشورى في النظام السياسي اإلسالمي حتى نهاية العصر درويش توفيق محمد سعيد .1
العباسي األول، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، قسم التاري ، فلسطين، 

 م.2001
الوالة والعمال في الجهاز اإلداري في صدر اإلسالم منذ فترة حسن حسين عبد اهلل عياش:  .2

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، قسم الرسول وحتى نهاية الدولة األموية، 
 م.2002التاري ، فلسطين، 

: مؤسسة بيت المال في صدر اإلسالم، رسالة ماجستير غير عدوان منير حسن عبد القادر .3
 م.2001، قسم التاري ، فلسطين، منشورة، جامعة النجاح

: النصح للحّكام في صدر اإلسالم، رسالة ماجستير غير عطا اهلل نعيم محمد عوض .4
 م.2013منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية اآلداب، فلسطين، 

أبو لبدة: تطور جهاز الشرطة في صدر اإلسالم والعهد األموي، رسالة ماجستير  سهيل أحمد .2
 م.2011ة اإلسالمية، كلية اآلداب، فلسطين، غير منشورة، الجامع

وقد ناقشت الدراسات السابقة جزئيات مختلفة في إطار النظام السياسي اإلسالمي، لكنها لم 
تتناوله بشكل كامل؛ لكشف مدى العالقة، والتناسق بين أجزائه المختلفة، وقد حاول الباحث 

عن النظام السياسي التي سعى لكشفها  االستفادة من تلك الجزئيات في توضيح الصورة الكلية،
 اإلسالمي.

 منهج الدراسة: 
اعتمد الباحث المنهج التاريخي في دراسة النصوص المختلفة، للوصول إلى الصورة 

 الحقيقة للنظام السياسي اإلسالمي خالل فترة الدراسة.
 تقسيمات الدراسة:

السياسي اإلسالمي، وأربعة  مقّسم الباحث دراسته إلى مقدمة، وتمهيد تناول مفهوم النظا
يعية في النظام السياسي اإلسالمي، ومكانتها السلطة التشر فصول، تناول الفصل األول منها؛ 

السيادية في الدولة اإلسالمية، حيث علت على كافة السلطات األخرى، وشّكلت مرجعية لها في 
 الثالث. حال اختالفها، وكيف تطورت تلك السلطة وأساليبها عبر عصور الدراسة



[12] 

 

في النظام السياسي اإلسالمي، وكيفية السلطة التنفيذية أما الفصل الثاني فقد تحدث عن 
 توليها، وعالقتها بالتشريع والقضاء واألمة، واألدوار التي قامت بها، وتطورها عبر فترة الدراسة.

كام ائية في النظام السياسي اإلسالمي، وعالقة الحالقض وتناول الفصل الثالث السلطة
 بها، ومدى تأثرها بالظروف السياسية المختلفة التي مرت بها الدولة اإلسالمية. 

اسي، حيث بّين مكانة الشورى وحقيقتها في األمة ودورها السي بينما تحدث الفصل الرابع عن
 عصور الدراسة، ودور األمة في انتقاد حكامها، ومدى استجابة الحكام لذلك النقد. 

 اشتملت على أهم النتائج. ،اسة بخاتمةانتهت الدر وأخيرًا 
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 دراسة تاريخية وتحليلية حول أهم مصادر الدراسة
 ومن أهمها: ،والحديثية ،اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر التاريخية

 الطبقات الكبير. م(:144هـ/230ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع )ت:  .1
تبًا للواقدي، وأّلف كتابي الطبقات الكبير، وهو مولى بني هاشم، سكن بغداد، وكان كا

والطبقات الصغير، وحّدث عن عدد من كبار المؤرخين، مثل: الواقدي، ووكيع، ومن تالميذه: 
، وقد عّده ابن (1)البالذري، وابن أبي الدنيا، وكان أحمد بن حنبل حريصًا على اإلطالع على كتبه

ث ابن سعد في ، وقد تحدّ (2)"المتحرين لثقاتا الكبار الحفاظ أحد" ؛حجر في تهذيب التهذيب
كتابه الطبقات الكبير عن سيرة النبي صلى اهلل عليه وسّلم، وترجم للصحابة، والتابعين، وقد 

أبو اعتمد على كتابه من ترجموا للصحابة فيما بعد، مثل: ابن عبد البر في كتابه االستيعاب، و 
ب العديد من التفاصيل الدقيقة، التي تمس جوهر نعيم في كتابه معرفة الصحابة، وقد كشف الكتا

 النظام السياسي اإلسالمي.
 م(: تاري  خليفة بن خّياط.124هـ/240خليفة: بن خّياط بن أبي ُهبْيرة الليثي العصفري) .1

، وقد ذكره ابن حّبان (3)روى عن عدد من كبار العلماء منهم ابن ُعيينة وروى عنه البخاري
ث في كتابه عن ، وقد تحدّ (4)ان متقنًا، عالمًا، بأيام الناس، وأنسابهمووصفه بأنه ك ،في الثقات

ر، ودون تفاصيل واسعة، لكن تلك اإلشارات تفاصيل كثيرة، تهم فترة الدراسة، لكنه ذكرها باختصا
ساهمت في تأكيد أو نفي روايات مفصلة في مصادر تاريخية، ليست بذلك المستوى من الثقة، 

 والدقة.
 .م(: أخبار القضاة919هـ/302ن خلف بن حيان)وكيع، محمد ب .2

 من"كان "، و كثيرة مصنفات وله وأخبارهم، ،الناس وأيام ،بالسير عارفاً  فاضالً  عالماً  كان"
، وقد احتوى كتابه أخبار القضاة، على معلومات قيمة جدًا عن تاري  (2)"والنحو والفقه القرآن أهل

                                                           
 .213-212، ص2الذهبي، تاري  اإلسالم، ج (1)
 .112، ص9ابن حجر، تهذيب، ج (2)
 .121-120، ص3، جالمصدر نفسه (3)
 .233، ص1ابن حّبان، الثقات، ج (4)
 .312-311، ص 2البغدادي، تاري  بغداد، جالخطيب  (2)
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دها هذا المصدر غير موجودة في مصادر تاريخية ة القضائية، وبعض التفاصيل التي أور السلط
 أخرى، لم تراِع الحديث عن السلطة القضائية إال بشكل عابر، خاصة في العهد األموي.

 م(: تاري  الطبري.922هـ/310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير) .3
 وصفه الذهبي: "باإلمام صاحب التصانيف"، كان أحد األئمة الكبار، قيل عنه: "مكث ابن

ث ابن جرير الطبري في تاريخه عن فترة ، وتحدّ (1)جرير أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة"
ضعيفة، ويترك للقارئ الحكم هذه الدراسة بتفصيل واسع، وكان يسوق كافة الروايات الصحيحة وال

عليها، وقد حاول البحث االستفادة من روايات الطبري والمقارنة بينها للوصول إلى الصورة 
 األكثر دقة لموضوع دراسته.

 .م(: تاري  دمشق1112هـ/211 )ت: ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل .4
ن اْمَرَأة يوثمان ،وثالثمائة َشْي  اً عدة شيوخه ألفرحل في طلب العلم إلى بلدان عديدة وبلغ 

، وكتابه (2)من المؤلفات "، وله العديدمنه بالرجال أعرف واََل  أحفظ زمانه ِفي يكن لم، "و ونيف
تاري  دمشق احتوى على معلومات قيمة عن فترة الدراسة، لكنه كثير التكرار إلى حد مرهق 

، ويتميز الكتاب بإلمامه بتفاصيل كثيرة تتعلق بالدولة األموية، استفاد منها للباحث أو القارئ
 الباحث في كشف صورة النظام السياسي في ذلك العهد.

م(: الكامل في 1232هـ/230و الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني )ابن األثير، أب .2
 التاري .

ودمشق ثم عاد إلى بلده جزيرة ابن عمر  ،والده بتعليمه ورحل في طلب العلم إلى العراق اهتمّ 
، ورغم أنه من المتأخرين إال أن (3)"محتشماً  ،نبيالً  ،أديباً  ،أخبارياً  مؤرخاً  نسابة، ،إماماً  كانو"
 لقدرته الفائقة على تحليل ونقد الروايات المختلفة. ؛به الكامل احتوى على معلومات قيمةكتا
م(: 1341هـ/141الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز )ت .2

 .تاري  اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم

                                                           
 .120، ص1سالم، جالذهبي، تاري  اإل (1)
 .493، ص12، جالمصدر نفسه (2)
 .922، ص13، جالمصدر نفسه (3)
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 تراجم وعرف وأحواله، علله ونظر ه،ورجال الحديث أتقن يبارى، ال والفظ يجارى، ال حافظ"
بالتاري ، وبعلم الجرح والتعديل، ما  ، وقد جمع في كتبه معرفته(1)"، وله العديد من المؤلفاتالناس

 منح المعلومات التي أوردها ثقة أكبر خاصة عند اختالف الروايات.
لبداية م(: ا1312هـ/114ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )ت: .1

 والنهاية.
وله  ،وصفه السيوطي بأنه: "اإلمام المحدث الحافظ ذو الفضائل"، و"العمدة في علم الحديث"

ز كتابه البداية والنهاية؛ سعة ، وما ميّ (2)تفسير للقرآن، والعديد من الكتب في الحديث والسير
وايات في حال اختالفها ه بالتاري  وعلم الجرح والتعديل، ما منحه القدرة على الحكم على الر ملع

 أو تناقضها.
التي زخرت بمعلومات  ،كما اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر الحديثية والفقهية

وقد  وبالعديد من األحداث التي اعتنت بها الدراسة، ،وعالقة األمة بحّكامها ،مهمة عن التشريع
 : ة، ومن تلك المصادرلجأ الباحث إليها لحسم الخالف حول كثير من القضايا الحساس

 .م(: الموطأ192هـ/119المدني )ت: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي .1
، وقد احتوى كتابه (3)حجة" ،عالماً  ،فقيهاً  ،ورعاً  ،ثبتاً  ،مأموناً  ،قال ابن سعد: "وكان مالك ثقة

، خاصة أن ي  التشريع، ودور األمة السياسيالموطأ على معلومات تاريخية قيمة، خاصًة في تار 
والتقى العديد من العلماء الذين عاشوا فيها حينما كانت  ،األمام مالك عاش في المدينة المنورة

 عاصمة للدولة اإلسالمية، أو نقلوا علومهم عمن عاشوا فيها في تلك الفترات.
 م(: صحيح البخاري. 129هـ/222البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي )ت:  .9

 جمعتم َلويقول: " َراَهَوْيه بن ِإْسَحاقتابه الصحيح بعد أن سمع شرع البخاري في تأليف ك
 قلِبي ِفي َذِلك َفَوقع" البخاري: َقالَ  "،َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  ُسنَّةُ  لصحيح ُمْخَتصراً  كتاباً 

ِحيح اْلَجاِمع جمع ِفي َفأخذت ، وقد (4)لف حديثأ 200"، وقام باختيار أحاديثه من بين الصَّ
اعتمد عليه الباحث في كشف العديد من التفاصيل الدقيقة الخاصة بالتشريع، ولم يقتصر صحيح 

                                                           
 .311-312، ص3الكتبي، وفات الوفيات، ج (1)
 .234السيوطي، طبقات، ص (2)
 .212، ص1ابن سعد، الطبقات، ج (3)
 .1، ص1ابن حجر، فتح الباري، ج (4)
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نما نقل أحداثًا عديدة وقت في العهدين  البخاري على أحداث وقعت في العهد النبوي فحسب، وا 
 الالحقين.

 م(: 911هـ/320الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي )ت:  .10
العديد من الكتب  ولهوالده بتعليمه فجمع علمًا واسعًا، رحل لتحصيله إلى بلدان عديدة،  اهتمّ 
، وقد (1)بالحافظ المشهور وسط ومسند الشاميين، وصفه الذهبي، والمعجم األالمعجم الكبيرمنها: 

كشفت كتبه العديد من التفاصيل الخاصة بفترة الدراسة وبتوسع أكبر من المصادر الحديثية 
 خرى.األ
 
 

 

                                                           
  .143، ص1الذهبي، تاري  اإلسالم، ج (1)
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ه مكوناتعن  تحّدثوي ،واصطالحاً  مفهوم النظام السياسي اإلسالمي لغةً  تمهيديتناول هذا ال
السلطة التنفيذية ثّم ي اإلسالمي، مبتدئًا بالسلطة التشريعية ودورها في النظام السياس ،بشكل عام

ووظائفها، والسلطة القضائية ومكانتها، وعن العالقة بين تلك السلطات، وُيختتم بالحديث عن 
 األمة ودورها السياسي.

 :مفهوم النظام السياسي اإلسلمي
 النظام السياسي لغةا:

موزونًا ومقفًى،  أي أّلفه وجمعه في سلك، ومنه نْظم الشعر لتأليفه كالماً نَظم اللؤلؤ 
وتنّظم األمر أي استقام، وتناظمت الصخور أي تالصقت، والنظام الطريق والعادة، والنظام من 

خضوع  هومرتبطة وظيفيًا، و  اصرالنظام هو مجموعة عنو ، (1)الجراد والنخل أي الصف منه
جتماعية، بما ، وهو مصطلح يطلق على الظواهر، والعالقات، والبنى اال(2)للقوانين وحفاظ عليها

 .(3)يفيد تبلورها، وانتظامها في قواعد، ومصالح، وقيم، واتجاهات متمايزة
، قال (4)ساس األمر إذا قام به، والسياسة القيام على الشيء بما يصلحهوالسياسة من 

أمورهم كما  توّلىأي ت ،(2)رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء"
ومنه قولهم سست الرعية إذا  ،، والسياسة كذلك بمعنى األمر والنهي(2)ألمراء والوالة بالرعيةيفعل ا

، وجميع المعاني السابقة تدور حول إصالح األمور (1)أمرتها ونهيتها، وأساسه الناس أي رّأسوه
 العامة للناس، وتدبير شؤونهم وتوجيههم.

 
 
 

                                                           
 . 1122دي، القاموس، صالفيروزآبا (1)
 .2232، ص1مختار، معجم اللغة العربية، ج (2)
 .212، ص2الكيالي، موسوعة، ج (3)
 .101، ص2ابن منظور، لسان، ج (4)
 . 122البخاري، صحيح، ص (2)
 .101، ص2ابن منظور، لسان، ج (2)
 . 221الفيروزآبادي، القاموس، ص (1)
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 اصطلحاا:النظام السياسي 
مسلمين القدماء مصطلح السياسة الشرعية، وعرفوها بأنها: ما يجعل راج بين علماء ال

ن لم يأت به قرآن وال سنة فعل شيء "، وأنها (1)الناس أقرب إلى الصالح، وأبعد عن الفساد، وا 
ن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي  اْلُمَحاَفَظةَ " :والمصلحة هي ،(2)"من الحاكم لمصلحة يراها، وا 

 ،َوَنْفَسُهمْ  ،ِديَنُهمْ  َعَلْيِهمْ  َيْحَفظَ  َأنْ  َوُهوَ : َخْمَسة   اْلَخْلقِ  ِمنْ  الشَّْرعِ  َوَمْقُصودُ  ،ْرعِ الشَّ  َمْقُصودِ  َعَلى
 َما َوُكل   َمْصَلَحة ، َفُهوَ  اْلَخْمَسةِ  اأْلُُصولِ  َهِذهِ  ِحْفظَ  َيَتَضمَّنُ  َما َفُكل   َوَماَلُهْم، ،َوَنْسَلُهمْ  ،َوَعْقَلُهمْ 
 .(3)"َمْصَلَحة   َوَدْفُعَها ،َمْفَسَدة   َفُهوَ  اأْلُُصولَ  ِذهِ هَ  ُيَفوِّتُ 

تختلف باختالف المبادئ، والمعتقدات،  ،للسياسة تعريفات كثيرةأما في العصر الحديث ف
ووجهات النظر، فالسياسة هي فن ممارسة القيادة والحكم، وعلم السلطة أو الدولة، وأوجه العالقة 

النشاط االجتماعي المدعوم بالقوة المستندة إلى مفهوم ما للحق  بين الحاكم والمحكوم، وهي
وللعدالة، لضمان األمَنين الخارجي والداخلي، ولضبط الصراعات، وتعدد المصالح، ووجهات 

ممكن من العنف، حّد  باستخدام أقل ،النظر؛ للحيلولة دون اإلخالل بتماسك الوحدة السياسية
 .(4)وتغليب المصلحة العامة، في وجه ضغوط المصالح الفئوية وهي الجهد إلقامة النظام والعدل،

تُنظِّم الحكم وطريق ممارسته، وأهداف من المؤسسات التي فيتكون ظام السياسي لنأما ا 
 تصنع القرار السياسي، وتؤثر فيهو  ،السلطة، وطبيعتها، وحقوق وواجبات الحكام والمحكومين

، والتشريعية، الثالث التنفيذيةالدولة سلطات من بشكل مباشر أو غير مباشر، سواًء كانت ض
والقضائية، أو كانت خارج اإلطار الرسمي لتلك السلطات، كاألحزاب، وجماعات الضغط، 

رغم وجودها  ؛وجماعات المصالح، وحتى النقابات المهنية، وكلها تعتبر جزءًا من النظام السياسي
 .(2)خارج اإلطار الرسمي لمؤسسات الدولة

                                                           
 .29، ص1ابن القيم، الطرق الحكمية، ج (1)
 .11، ص2ابن نجيم، البحر الرائق، ج (2)
 .114الغزالي، المستصفى، ص (3)
 .323-322، ص3الكيالي، موسوعة، ج (4)
. الخياط، النظام، 1، 2. الكاظم والعاني، األنظمة السياسية، ص49العويني، أصول العلوم السياسية، ص (2)

 . 31-32. علي، النظام السياسي، ص21ص
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 النظام السياسي اإلسلمي:ماهية 
إذا ما -ال يوجد شك في أن النظام الذي أقامه النبي صلى اهلل عليه وسلم في المدينة 

، حيث كان للنبي صلى اهلل (1)كان نظامًا سياسياً  -قيس بمقاييس السياسة في العصر الحديث
ل شكِّ ، وكان النبي يُ (3)لها جيش، وراية، وقوانين، وكل أركان الدولة الحديثة (2)عليه وسلم دولة

الجيوش، ويعين أمرائها، ويعقد المعاهدات، ويرسل السفارات، وحين يغادر المدينة يختار أميرًا 
، ولقد مارس النبي صلى اهلل عليه وسلم والمسلمون من بعده سلطات الدولة الثالث، (4)يخلفه

يشتمل على نظام سياسي، تم يؤكد على أن اإلسالم  ، وذلك(2)التشريعية، والتنفيذية، والقضائية
 تطبيق قواعده في لحظة من اللحظات واقعًا على األرض.

د بشكل ملزم مؤسسات وتنظيمات الدولة اإلسالمية، الدين اإلسالمي لم يحدّ  ولكن
باعتبار أن ذلك أمر يخضع في تكوينه لمعايير متغيرة بحكم الزمان والمكان، فشكل الدولة 

، بل لهم من بعدهالنبي صلى اهلل عليه وسلم ليس ملزمًا للمسلمين اإلسالمية وتنظيمها في زمن 
 .(2)همعصر مقتضيات  تناسببالطريقة التي  دولتهمتنظيم شكل 

يشتمل على الحكومة،  إلى أنهالنظام السياسي  تعريفقد خُلص في  الباحثوبما أن 
اإلسالمي مكونًا من واألحزاب، وجماعات الضغط والمصالح، فإنه يمكن اعتبار النظام السياسي 

في دور األمة ية، والتنفيذية، والقضائية، باإلضافة إلى التشريعالسلطات الثالث للدولة، وهي: 
 النظام السياسي اإلسالمي.

عن عالقات تلك المكونات بعضها ببعض، ُيالحظ أن النظام السياسي  بحثوعند ال
ات، إال أنه جعل التشريع مستقاًل اإلسالمي وأن لم تتضح عند ممارسيه فكرة الفصل بين السلط

تمامًا عن سلطة الدولة؛ وذلك لكونه قانونًا ربانيًا ال يحيد عنه أحد حتى النبي صلى اهلل عليه 
َقاَل الَِّذيَن اَل َيْرُجوَن ِلَقاءَنا اْئِت ِبُقْرآٍن َغْيِر َهـَذا َأْو َبدِّْلُه ُقْل َما َيُكوُن ِلي َأْن وسلم، قال تعالى: "

                                                           
 .21الريس، النظريات، ص (1)
 .10-9انظر: العربي، دولة، ص (2)
انظر: محفوظ والخطيب، مبادئ في النظم  .أركان الدولة الحديثة هي: الشعب، واإلقليم، والسلطة الحاكمة (3)

 . 1. ساير، القانون، ص32-22السياسية، ص
 انظر: العيساوي، الوثيقة النبوية.  (4)
 انظر: خاّلف، السلطات الثالث.  (2)
 .11-13. القرضاوي، من فقه الدولة، ص22لحريات، صالغنوشي، ا (2)
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َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمن َشْيٍء "، وقال تعالى: (1)"ِبُع ِإالَّ َما ُيوَحى ِإَليَّ َلُه ِمن ِتْلَقاء َنْفِسي ِإْن َأتَّ ُأَبدِّ 
، وهذه النصوص تثبت سيادة التشريع اإلسالمي على بقية سلطات الدولة، بل (2)"َفُحْكُمُه ِإَلى اللَّهِ 

أن بعض الخلفاء كأبي بكر وعمر جمعوا بين السلطتين  على كل فرد من أفراد األمة، بينما ثبت
، إال أن سيادة التشريع منحت القضاة في العصرين الراشدي واألموي استقالاًل التنفيذية والقضائية

 . (3)موممارساته مفي أحكامه ؛تاماً 
ما يميز النظام السياسي اإلسالمي أنه جاء بقواعد كلية دون تفاصيل، مما وّفر أهّم  ومن

له عنصري الثبات والتطور، األمر الذي مكنه من الصمود أمام كافة التطورات التي طرأت على 
، والتطور ليس سمًة خاصة بالنظام السياسي دون بقية األنظمة، بل إن العملية (4)المجتمع

ثينا ، والنظام اإلسالمي لم يكن متفردًا في تطوره التاريخي، فأ(2)السياسية ككل متطورة متغيرة أبداً 
وروما اللتان تحولتا إلى إمبراطوريتين كبيرتين مرتا بتطورات سياسية، كتلك التي مرت بها مدينة 

، وقد تطور النظام السياسي اإلسالمي نتيجة تطوراٍت تاريخيٍة (2)النبي صلى اهلل عليه وسلم
وفاة ثّم فة، مهمة، كوفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم التي أجبرت المسلمين على إبداع نظام الخال

 جيل الصحابة، وتوسع الدولة اإلسالمية التي أحدث بدوره تغيرات كبيرة في األنظمة المختلفة.
 :النظام السياسي اإلسلميكونات م

 ،والقضائية ،والتنفيذية ،التشريعية ؛على السلطات الثالث للدولةتلك المكونات وتشتمل 
 والنهي عن المنكر. ،في األمر بالمعروف راس لمن خالل حقها ا مكانة األمة ودورها السياسي،و 

                                                           
 .12سورة يونس، آية (1)
 .10سورة الشورى، آية (2)
 . 330-322انظر: النعمة، أصول التشريع، ص (3)
 .10الوحيدي، الفقه، ص (4)
 .324، 3الكيالي، الموسوعة،ج (2)
 .11األفندي، اإلسالم، ص (2)
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 :التشريع في النظام السياسي اإلسلميأوالا: 

كسابها قوتها  ،هو سن القواعد القانونيةفي العصر الحديث  (1)التشريعإذا كان تعريف  وا 
ما فإن التشريع اإلسالمي هو  ،(2)إلجراءات معينة عن طريق سلطة مختصة وفقاً  ،اإللزامية
م عالقات الناس نظّ التي تُ والمعامالت  ،واألخالق ،والعبادات ،هلل لعباده من العقائدشرعه ا

  .(3)بعضهم ببعض

فصل بين ويقع هذا عندما يُ  ،إما أن تخضع له ؛وعالقة الدولة بالقانون تتمثل في حالتين
ما  ،الحاكم وبين القانون فال توجد قيود  ،وهذا عندما تختلط إرادة الحاكم بالقانون ، تخضع لهالّ أوا 

للقانون، يخضع فيها الحاكم  ،دولة قانونية بهذا المعنىوتعتبر الدولة اإلسالمية  ،(4)على سلطته
الخروج على سلطة القانون  -أيًا كان- وال يملك أحد النبوية، لقرآن والسنةمتمثاًل في ا

 .(2)اإلسالمي
للحاكم، فـ"ال طاعة في النظام السياسي اإلسالمي ليست  (2)وهذا يعني أن السيادة
، (1)"ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلّلهِ ، وهي كذلك ليست للشعب، قال تعالى: (1)لمخلوق في معصية الخالق"

بُِّكْم واََل تَتَِّبُعوْا ِمن ُدوِنِه َأْوِلَياءوقال:  نما هي للسلطة التشريعية،  ،(9)"اتَِّبُعوْا َما ُأنِزَل ِإَلْيُكم مِّن رَّ وا 
، ولكن ينبغي التفريق بين السلطة والسيادة، فرغم أن السيادة ليست (10)حكام الشريعةالمتمثلة في أ

مصدر السلطات، فال توجد في النظام السياسي اإلسالمي سلطة  -أي األمة-لألمة؛ إال أنها 
                                                           

ابن  .وشرعت في األمر أخذت فيه، وطريق شارع أي يسلكه الناس عامة الشريعة لغًة: مورد الناس لالستقاء، (1)
 .119-112، ص1منظور، لسان العرب، ج

 .23. بوديار، الوجيز، ص1خاّلف، خالصة تاري  التشريع، ص (2)
ى ِبِه ُنوحًا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك" سورة (3) َن الدِّيِن َما َوصَّ . وقال تعالى: 13الشورى، آية  قال تعالى:  "َشَرَع َلُكم مِّ

َن اأْلَْمِر َفاتَِّبْعَها َواَل َتتَِّبْع َأْهَواء الَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن" سورة الجاث  .11ية، آية "ثّم َجَعْلَناَك َعَلى َشِريَعٍة مِّ
 .12بوديار، الوجيز، ص (4)
ى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص قال تعالى: "َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقضَ  (2)

ِبينًا" سورة األحزاب، آية  ذا كان اإلنسان المؤمن يخضع هلل ورسوله، فإن 32اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل م  . وا 
"الرسول بدوره يخضع لحاكمية اهلل، قال تعالى: "إِ   .9سورة األحقاف، آية  .ْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيوَحى ِإَليَّ

 .40ساير، القانون، ص .لة لهامثِّ وهي السلطة التي ال تعترف أبدًا بوجود سلطة أعلى منها، أو مُ  (2)
 .110، ص11الطبراني، المعجم الكبير، ج (1)
 .21سورة األنعام، آية (1)
 .3سورة األعراف، آية (9)
 . 31-31وي، من فقه الدولة، صالقرضا (10)
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؛ سوى سيادة الشريعة، ويترتب على ذلك استقرار القانون، وثباته، والثقة (1)أعلى من سلطة األمة
االجتهاد فيما ليس ثّم ، ومصادر التشريع في النظام السياسي هي القرآن، والسنة، (2)ترامهبه، واح
 . (3)فيه نص

يقتصر دورها  ،وجود سلطة تشريعية في النظام السياسي اإلسالمي ضرورةوهذا يعنى 
لك وذ ،مسترشدة بالقواعد العامة التي وضعتها الشريعة اإلسالمية ،على االجتهاد فيما ال نص فيه

، ومنع استبداد أو تسويتها إذا حدثت ،وقيام النزاعات داخل المجتمع ،لمنع تضارب المصالح
، (4)ومصدر كل القوانين ،أعلى سلطة في البالد -أي السلطة التشريعية– ألنها ؛يةنفيذالسلطة الت

فراد والبد من اإلشارة إلى وجوب التفريق بين الشورى والتشريع، ألن الشورى حق لكل فرد من أ
ن مارسته في إطار أهل الحل والعقد–الدولة اإلسالمية،  بينما االجتهاد المؤدي للتشريع  -حتى وا 

ما فيما بينهم أن يمارسوا الشورى  ولئكال يقوم به إال من يملكون أدواته من العلماء، والبد أل
 .(2)يؤدي إلى توصلهم لالجتهاد األقرب للصواب

 :نظام السياسي اإلسلميالسلطة التنفيذية في الثانياا: 
ر عنها القوانين عبّ التي تُ  ،السلطة التنفيذية هي السلطة التي تقوم بتنفيذ إرادة الشعب

وتتصل  ،ووزرائه ،على رأس الدولةغالبًا ذلك المصطلح يطلق و  (2)الصادرة عن السلطة التشريعية

                                                           
 . 230-110انظر فصل األمة ودورها السياسي، في هذه الرسالة، ص (1)
، والقانون اإلسالمي يسبق في وجوده الدولة اإلسالمية، وهو حاكم للمجتمع ال 14-12البكار، النظام، ص (2)

 .22، 11كولسون، في تاري  التشريع، ص .محكوم به
ا َأَراَد الن (3)  بي َأْن َيْبَعَث ُمَعاذًا ِإَلى اْلَيَمِن َقاَل: َكْيَف َتْقِضي ِإَذا َعَرَض َلَك َقَضاء ؟، َقاَل: َأْقِضي ِبِكَتاِب اللَِّه،"َلمَّ

َلْم َتِجْد ِفي ُسنَِّة َرُسوِل ِإْن َقاَل: َفِإْن َلْم َتِجْد ِفي ِكَتاِب اللَِّه؟، َقاَل: َفِبُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: فَ 
َفَضَرَب َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  ،اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َواَل ِفي ِكَتاِب اللَِّه؟ َقاَل: َأْجَتِهُد َرْأِيي، واََل آُلو

-443، ص2، َرُسوِل اللَِّه ِلَما ُيْرِضي َرُسوَل اللَِّه" أبو داود، سنن، جَصْدَرُه، َوَقاَل: اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َوفََّق َرُسولَ 
444. 

. 1. بوديار، الوجيز، ص19-11. غمق، السلطة التشريعية، ص212، ص 3الكيالي، موسوعة السياسة، ج (4)
 .2ساير، القانون، ص

 .192-111صاألمة ودورها السياسي في العصر النبوي في هذه الرسالة،  مبحثانظر:  (2)
 .221عيسى وعبد القادر، مقدمة في علوم السياسة، ص (2)
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وتنظيم  ،قات مع دول العالموالعال ،والدفاع ،الداخلي بتحقيق االستقرارالسلطة التنفيذية  أعمال
 .(1)وتقديم الخدمات للمواطنين ،مالية الدولة

اإلمام،  أحياناً وفي النظام السياسي اإلسالمي يرأس الدولة خليفة المسلمين، الذي يسمى 
هو الغالب، ولقد عّرف الماوردي الخالفة بأنها: الخليفة  لقب، إال أن (2)أو أمير المؤمنين

، وقوله حراسة الدين يعني أن (3)ة في حراسة الدين، وسياسة الدنيا بهموضوعة لخالفة النبو 
الخليفة مطالب بالدفاع عن الدين كما هو، دون أن يحتكر سلطة شرحه، أو التغيير فيه، وهذا 

، وال (4)اللقب ابتكره المسلمون، ولم يأخذوه عن أحد من قبل، وكانت بداية إطالقه على أبي بكر
المنصب خليفة اهلل، وقد نهى عن ذلك أبو بكر قائاًل: لست خليفة اهلل، طلق على صاحب ذلك يُ 

 .(2)ولكني خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ولقد وضع علماء المسلمين شروطًا البد أن يتمتع بها أي شخص مرشح لمنصب  
قة، والحرية، ، والبلوغ، والعقل، وسالمة الجسد من اإلعا(1)، وهي: اإلسالم، والذكورة(2)الخالفة
، والعلم المؤدي لالجتهاد في النوازل، وحسن الرأي والتدبير، والشجاعة، والنجدة الالزمة (1)والعدالة

 .(10)، وهذا الشرط عليه خالف كبير(9)لحماية البالد، وجهاد العدو، والنسب القرشي
 

                                                           
 .304-303. الوحيدي، الفكر السياسي، ص211-212، ص3الكيالي، موسوعة السياسة، ج( 1)
 .111-111الريس، النظريات، ص (2)
. 19، صالخالفة. ولمزيد من التعريفات؛ انظر: عليان، اإلسالم و 3الماوردي، األحكام السلطانية، ص (3)

 .132-122السوسي، العالقة بين السلطات، ص
 .121، 112الريس، النظريات، ص (4)
 .219، ص2، البرهان فوري، كنز العمال، ج121، ص3ابن سعد، الطبقات، ج (2)
هذه الشروط عند أهل السنة والجماعة، وللتعرف على شروط المذاهب األخرى؛ كالشيعة، والمعتزلة، انظر:  (2)

 .20-41، صالخالفةم و عليان، اإلسال
ولقد أجمع العلماء القدماء من كافة الفرق؛ من أهل السنة، والشيعة، والمعتزلة، والخوارج، وغيرهم، على ذلك  (1)

أبو فارس، القاضي أبو يعلى .مستدلين بقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" 
 . 329الفراء، ص 

هي االستقامة على طريق الحق، واجتناب ما هو محظور، والعدل: هو من اجتنب الكبائر، ولم يصر  العدالة: (1)
 . 131السوسي، العالقة بين السلطات، ص .على الصغائر، وغلب صوابه، واجتنب األفعال الخسيسة

 .22-20. الفراء، األحكام السلطانية، ص 2-2الماوردي، األحكام السلطانية، ص (9)
 .439-422د انظر: أبو فارس، القاضي أبو يعلى الفراء، ص للمزي (10)
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 :ة في النظام السياسي اإلسلميقضائيالسلطة الثالثاا: 
وانقطاع  ،واإللزام ،تدور في جملتها حول الحتم ،كثيرة ق على معانٍ القضاء في اللغة يطل

القضاء و  ،الحكم، والقاضي هو القاطع لألمور الُمْحِكم لهاو  ،والفراغ منه ،الشيء وتمامه
 .(1)اتالفصل بين الناس في الخصومات، قطعًا للنزاعهو  :اصطالحاً 
المعروضة يقه على الوقائع وتطب ،ناط بالسلطة القضائية وظيفة تفسير القانونويُ 

، وللخليفة (3)ه كبار صحابتهالنبي صلى اهلل عليه وسلم القضاء بنفسه، وتوالّ  توّلى، ولقد (2)عليها
ي القضاء، جامعًا بذلك بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بشرط أال يكون في الفقه اإلسالمي تولّ 

 . (4)طرفًا في القضية التي ينظر فيها
أن يتدخل في عمله، بما  -ولو كان خليفة المسلمين-لقاضي أن يسمح ألحد وال يجوز ل

القضاة ثالثة: واحد في "يحرفه عن الحق، ويؤكد على هذا قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
ورجل عرف الحق،  ،واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة، فرجل عرف الحق فقضى به الجنة،

وقال النبي ، (2)"فهو في النار ،ر، ورجل قضى للناس على جهلفجار في الحكم، فهو في النا
َفاْحُكم َبْيَنُهم "اهلل تعالى:  وقال، (2)صلى اهلل عليه وسلم: "ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق"

، فال يجوز للقاضي اتباع هوى أحد من الناس كائنًا من كان (1)"ُه َواَل َتتَِّبْع َأْهَواءُهمْ ِبَما َأنَزَل اللّ 
غضب النبي من سعي قريش لمطالبته بالعفو عن المرأة المخزومية التي سرقت، حيث  وقد

 ،تركوه أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف قبلكم،إنما أهلك الذين خطب النبي في الناس، قائاًل: "
ذا سرق فيهم الضعيف فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت  لو أن ايم اهللو  ،، أقاموا عليه الحدّ وا 

 .(1)"يدها

                                                           
 . 211لسان الحكام، ص ،ابن الشِّْحَنة (1)
 .211، ص3الكيالي، موسوعة السياسة، ج (2)
، 2. أبو داود، سنن، ج1291، 1210-1229، 1421، 1112، 211انظر مثاًل: البخاري، صحيح، ص (3)

 . 442-443، 434ص
 . 222، صانظر: الطبري، تاري  (4)
 . 422، ص2أبو داود، سنن، ج (2)
 .110، ص11الطبراني، المعجم الكبير، ج (2)
 .41سورة المائدة، آية  (1)
 .921مسلم، صحيح، ص (1)
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 األمة ودورها في النظام السياسي اإلسلمي:رابعاا: 
لألمـة فــي النظــام السياســي اإلسـالمي مكانــة كبيــرة، فهــي مصـدر الســلطة السياســية، وهــي 

، قـال أبـو بكـر: فـإني قـد وليـت (1)أي قداسـةألنـه ليسـت لـه ، مه إذا أخطأوتقوّ التي تختار الخليفة، 
ن أساءت فقوّ عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينو  بن أبي طالـب ، وقال علي (2)موني"ني، وا 

 .(3)حين عرضوا عليه البيعة: أيها الناس...إن هذا أمركم ليس ألحد من حق إال من أّمرتم"
مســؤوليته إال بعــد انعقــاد البيعــة لــه،  تــوّلىكمــا أنــه ال يمكــن لــرئيس الســلطة التنفيذيــة أن ي

ض األميـر فـوّ والشـراء، تتعهـد فيـه الرعيـة بالطاعـة، وتُ وهي تمثل عقدًا بين طرفين يشبه عقد البيـع 
، ولـم يتسـلم النبـي مسـؤولية (4)بالنظر في أمرها، وهذا العقد ينشئ حقوقـًا، وواجبـات، لكـال الطـرفين

   .(2)قيادة المدينة إال بعد بيعة العقبة الثانية، التي جعلت له حقوقًا، وعليه واجبات
كانـة األمـة فـي النظـام اإلسـالمي، ألنهـا ال يمكـن أن تـتم والبيعة تعتبر دلـياًل مهمـًا علـى م

 .(2)الماوردي "عقد مراضاة واختيار، ال يداخله إكراه، وال إجبار" أكدّ باإلكراه، فهي كما 
وذلك يعني أن األمة اإلسالمية هي مصدر السلطات في النظام السياسـي اإلسـالمي، وال 

 .الميةتوجد سلطة أعلى منها سوى سيادة الشريعة اإلس
، وقال تعالى موجهـًا (1)"َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهمْ الشورى، قال تعالى: " واألمة مطالبة بممارسة

ولــم يعتبــر النظــام السياســي اإلســالمي ، (1)"َوَشــاِوْرُهْم ِفــي اأَلْمــرِ أمــره للنبــي صــلى اهلل عليــه وســلم: "
نما ،أو جزءًا من السلطة التشريعية ،الشورى سلطة مستقلة مورسـت  ،كانت الشورى منهـاج حيـاة وا 

، كمـــا أنهـــا حـــق لكـــل فـــرد فـــي (9)؛ التشـــريعية، والتنفيذيـــة، والقضـــائيةفـــي إطـــار الســـلطات الـــثالث

                                                           
 .33-32الصاوي، التعددية، ص (1)
 .201-200، ص2البرهان فوري، كنز العمال، ج (2)
 .402ابن األثير، الكامل، ص (3)
 .11-12حلمي، نظام، ص (4)
 .329الطبري، تاري ، ص (2)
 .1الماوردي، األحكام السلطانية، ص (2)
 .31سورة الشورى، آية  (1)
 .129سورة آل عمران، آية  (1)
. 1029. البخاري، صحيح، ص13، ص2. ابن سعد، الطبقات، ج41، ص1انظر: الواقدي، المغازي، ج (9)

 .200، ص2. البرهان فوري، كنز العمال، ج910مسلم، صحيح، ص
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المجتمع المسلم، فقد استمع النبي آلراء مختلف الفئات في المدينة، وفيهم كبار الصحابة، و"فتيان 
 .(1)أحداث"، ورؤوس النفاق كعبد اهلل بن أبي بن سلول

كما أن لكل فرد مسلم أن يصدع بكلمة الحق في وجه السلطان، قال النبي عليه الصالة 
 ،سيُِّد الش هداِء حمزُة بُن عبِد المطَّلبِ ، و"(2)"أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائروالسالم: "

على  -بل الواجب  -وذلك انطالقًا من الحق  ،(3)"فأمره ونهاه فقتلهجائر ورجل  قام إلى إماٍم 
الفرد المسلم، وهو مبدأ "األمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وقد مارست األمة ذلك الحق، أو 

 . (4)امهاالواجب تجاه الجميع بمن فيهم حكّ 
 

 

 

                                                           
. وعبد اهلل بن أبي بن سلول 32-34، ص2. ابن سعد، الطبقات، ج214-209، ص1الواقدي، المغازي، ج (1)

كان سيد الخزرج قبل الهجرة، قدم النبي المدينة وقد جمع له قومه الخرز ليتوجوه، فقضى انتشار اإلسالم بين 
 .201-200، ص3ابن سعد، الطبقات، ج .قومه على حلمه، فأظهر اإليمان، وأبطن النفاق

 .400، ص2أبو داود، سنن، ج (2)
 .212، ص3الحاكم، المستدرك، ج (3)
 .349، ص2انظر: أبو داود، سنن،ج (4)
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 الفصل األول

 من الهجرة إلى العصر األموي التشريع في النظام السياسي اإلسلمي

 م(057-م222هـ/1-132)

 

 .بويالعصر النالتشريع في  .1

 .العصر الراشديالتشريع في  .2

 .العصر األمويالتشريع في  .3
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 األول المبحث
 العصر النبويفي  تشريعال

اتسم التشريع اإلسالمي بشموليته لكافة جوانب حياة الجماعة والفرد، فهو يتناول الطهارة، 
ارة، والقضاء، ، كما يتناول الزواج، والطالق، والحدود، والتجالحجّ والصالة، والزكاة، والصيام، و 

، والمبدأ (2)، كما أن الجزاء في التشريع اإلسالمي دنيوي وأخروي(1)والجهاد، وشؤون الحكم
من  موها على أية سلطة أخرى، انطالقاً األساسي في التشريع اإلسالمي هو سيادة الشريعة، وسُ 

، وتلك (4)لى كل طاعة أخرىوهذه الطاعة مقدمة ع ،(3)"َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه" قول اهلل تعالى:
 . (2)حتى النبي صلى اهلل عليه وسلم ،السيادة يخضع لها الجميع

 (:م233-222/هـ11-1)العصر النبويالتشريع في مصادر 
 ؛(2)"اً َوَنِذير  صلى اهلل عليه وسلم إلى كافة الناس "َبِشيراً  اً أرسل اهلل تعالى النبي محمد

، على مدار ثالثة (1)إليه القرآن الكريم، والسنة النبوية الذي أوحى ،(1)ليدعوهم إلى طاعة اهلل
الذي سار عليه  ،معالم التشريع اإلسالمي فشيئاً  ، اتضحت خاللها شيئاً (9)وعشرين عاماً 

                                                           
لالطالع على أقسام الفقه اإلسالمي، انظر أحد كتب المذاهب األربعة: مالك، الموطأ. الشافعي، األم. أبو  (1)

 يوسف القاضي، اآلثار. ابن قدامة، المغني.
لَُّبوا َأْو تَُقطََّع لى: ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيصَ قال تعا (2)

سورة  .ُهْم ِفي اآْلَِخَرِة َعَذاب  َعِظيم  َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن خاّلف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزي  ِفي الد ْنَيا َولَ 
 .33المائدة، آية 

انظر: عبد الباقي، المعجم .مرة 11. وتكرر ذلك المعنى في القرآن ما ال يقل عن 13سورة المجادلة، آية  (3)
 .430المفهرس، ص

 .32سورة األحزاب، آية  (4)
اهلل تعالى: "َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه َواَل َتتَِّبْع  . ويؤكد على نفس المعنى قول9انظر: سورة األحقاف، آية  (2)

ا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ" ، وقوله تعالى: ِإنَّا َأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْيَن 41سورة المائدة، آية .َأْهَواَءُهْم َعمَّ
 . 102النساء، آية سورة .النَّاِس ِبَما َأَراَك الّلُه"

.]منها[ .لت على األنبياء بستعلى ذلك قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: "ُفضّ  ُيدلِّل. و 21سورة سبأ، آية  (2)
 .222مسلم، صحيح، ص .وُأرسلت إلى الخلق كافة"

 . 101. سورة يوسف، آية 122. سورة اإلسراء، آية21انظر: سورة المائدة، آية  (1)
. 231سورة البقرة، آية  .يًا، قال تعالى: "َوَما َأْنَزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة َيِعُظُكْم ِبِه"تعتبر السنة وح (1)

 . 292، ص.ابن كثير، تفسير القرآن.فالحكمة هنا هي السنة النبوية
 . 942البخاري، صحيح، ص (9)
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لكل ما يستجد من  ؛بقدر ما استنبطوا منه أدلة جديدة المسلمون فيما بعد، ولم يضيفوا إليه شيئاً 
 العصر النبويولذا يعتبر  ،(3)َوَتْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء"" ،(2)ِلُكلِّ َشْيٍء" اً ، فهو "ِتْبَيان(1)قضايا وأحداث

 وأخطر عصور التشريع اإلسالمي.أهّم 
 :، هيالعصر النبويمصادر التشريع في و 

 القرآن الكريم: .1
، وعلى الجميع أن يخضع له خضوعًا تامًا، ومن (4)مصادر التشريعأهّم  وكان القرآن
، بينما كان (2)كالكفر، والفسق، والظلم من اإلسالم، واستحق أوصافاً  تماماً خالف ذلك فقد خرج 

عوا المؤمنون من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم على خالف ذلك، فما كان قولهم حين دُ 
تناول كافة  القرآن ، وكانوا يعتقدون بشكل جازم أن(2)لتطبيق أوامره إال أن قالوا: "َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا"

في  (1)على ذلك قول الصحابي جابر بن عبد اهلل ُيدلِّلو  ،دون أن يترك منها شيئاً  ،ون حياتهمشؤ 
 ،"القرآن ينزلو  ،قال: "كنا نعزل على عهد رسول اهلل ،(8)معرض حديثه عن عدم حرمة العزل

 .(9)ولما سكت عليه النبي ،قاصدًا بذلك أن العزل لو كان حرامًا؛ لما سكت عليه القرآن الكريم
 
 
 

                                                           
 .19-41، صانظر المبحثين التاليين من هذا الفصل الرسالة( 1)
 .19سورة النحل، آية  (2)
 .111سورة يوسف، آية (3)
. 102سورة النساء، آية  .حيث قال تعالى: "ِإنَّا َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِبَما َأَراَك اللَُّه "(4)

َل ِإَلْيِهْم " وقال: "َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلتَُبيَِّن ِللنَّاِس َما . وقال: "َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه واََل 44سورة النحل، آية .ُنزِّ
ا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ " سورة  .. وقال: "َوَهَذا ِكَتاب  َأْنَزْلَناُه ُمَباَرك  َفاتَِّبُعوُه"41سورة المائدة، آية  .َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّ

 .122ة األنعام، آي
 .41-44انظر: سورة المائدة، آية (2)
 .21سورة النور، آية (2)
اخُتلف في أنصاري، شهد كافة غزوات النبي عدا بدر وأحد، وهو من الصحابة المكثرين لرواية حديث النبي،  (1)

 .220-219، ص1ابن عبد البر، االستيعاب، ج .م(291-293هـ/11-14سنة وفاته لكنها ترواحت ما بين )
 .441، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج .هو َعْزُل الرَُّجِل الماَء َعْن المرأة ِإذا َجاَمَعَها ِلَئالَّ َتْحِمل (1)
 . 121-122مسلم، صحيح ، ص (9)
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 السنة النبوية: .2
للمسلمين األوائل أن القرآن ليس وحده مصدر التشريع  أكدّ  ؛(1)""َأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلهُ  ومبدأ

اإلسالمي، بل هنالك مصدر آخر هو سنة النبي صلى اهلل عليه وسلم، الذي ال يكتمل إيمان أحد 
ن "َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع ، أل(2)دون أن يجد في نفسه حرجًا من ذلك ؛إال بطاعته التامة

 .(4)َوٱلرَُّسوِل" " وأي نزاع بين المسلمين عليهم أن يردوه "ِإَلى ٱللَّهِ (3)اللَّهَ 
اقتران كلمتي اهلل  ؛على مكانة النبي صلى اهلل عليه وسلم في مجال التشريع ُيدلِّلومما 

وأفعاله  ،بي صلى اهلل عليه وسلم هي أقواله، وسنة الن(2)مرة 20ورسوله في القرآن ما ال يقل عن 
"َوَما َآَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه  ، قال تعالى:، وقد أمر القرآن باتباعها(2)وتقريراته
فالقرآن  ،(1)ن للناس ما أجمله القرآن من تشريعاتبيّ وكان النبي صلى اهلل عليه وسلم يُ  ،(1)"َفاْنَتُهوا
نما فعل ذلك النبي صلى اهلل عليه وسلم، حدِّ لكنه لم يُ  ؛بالصالةثاًل مأمر  د وقتها وال كيفيتها، وا 

 .هماوغير  ،الحجّ و  ،وكذلك الزكاة
 االجتهاد: .3

 ؛ومن األدلة على ذلك ،(9)وقد كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يجتهد في بعض المسائل
عن  روف معينة، مثل قوله عندما تأخرتوقفه عن فعل بعض األمور التي يرغب فيها مراعاة لظ

ألمرتهم بالصالة هذه  ؛صالة العشاء حتى رقد النساء والصبيان: "لوال أن أشق على أمتي
 لــــــــــومث ،(11)رُتهم بالسواِك مَع كلِّ صالٍة"ألمَ ...ل قوله: "لوال أن أشقَّ على أمتيــــ، ومث(10)الساعة"

                                                           
انظر: عبد الباقي، المعجم  .مرة 11، وتكرر ذلك المعنى في القرآن ما ال يقل عن 13سورة المجادلة، آية (1)

 .430المفهرس، ص
 .22ظر: سورة النساء، آيةان (2)
 .10سورة النساء، آية (3)
 .29سورة النساء، آية (4)
 .311-312انظر: عبد الباقي، المعجم المفهرس، ص (2)
 .12حميدان، السنة، ص (2)
 .1سورة الحشر، آية (1)
 .44سورة النحل، آية  (1)
 .10انظر: حميدان، السنة، ص (9)
 .212البخاري، صحيح، ص (10)
 .1119، ص، صحيح، البخاري (11)
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عادة بنائها،  .(1)"بجاهلية عهدٍ  وحديثلوال أن العرب " رغبته في هدم الكعبة، وا 
على  هومن األدلة على أن للنبي صلى اهلل عليه وسلم حق االجتهاد، عتاب اهلل تعالى ل

لتوقف النبي صلى اهلل عليه وسلم  ؛ولو لم يكن له الحق في االجتهاد ،خطئه في بعض اجتهاداته
اجتهاده في  أكثر من مرة، ومن ذلك -رغم ذلك –رلكن اجتهاده تكرّ  ،بعد العتاب األول ذلك عن

، وقد عاتبه ربنا في الموقفين (3)، وفي استغفاره لعمه أبي طالب(2)قبول الفدية من أسرى بدر
و"َما َكاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا ، (4)": "َما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن ِفي اأْلَْرضِ قائالً 

ه اهلل قرَّ مع مالحظة أن اجتهاد الرسول صلى اهلل عليه وسلم إما أن يُ  ،(2)"َيْسَتْغِفُروا ِلْلُمْشِرِكينَ ْن أَ 
 .(2)فيتحول لجزء من السنة، أو يتنزل الوحي بتبديله ؛تعالى

فإذا ما التقوا  ،النبي صلى اهلل عليه وسلموا بعيدين عن وكان الصحابة يجتهدون إذا كان
ما فعله عمرو  ذلكأو يبدي رأيًا مخالفًا، ومن  ،فإما أن يوافقهم عليه ،ه اجتهادهمعرضوا علي هب

فخشي من الهالك  ،فاحتلم في ليلة باردة ،حينما أرسله النبي في غزوة ذات السالسل ؛بن العاص
 .(1)لم يقل شيئاً فذكروا ذلك للنبي  ، فلما عادواوصلى بأصحابه ،فتيمم ،إن اغتسل

اجتهادهم في فهم قول  ، مثلأحياناً يجتهدون في تطبيقهم للتشريعات كما كان الصحابة 
عندما أدركتهم ف ،(8)"أحد العصر إال في بني قريظة : "ال يصلينّ لمالنبي صلى اهلل عليه وس

كر ذلك ، وعندما ذُ واإال عندما وصل وايصلّ  أن ى بعضهم، ورفض بعضهمالصالة في الطريق صلّ 
كذلك كان القضاة الذين يعّينهم النبي صلى  ،(9)ف واحدًا منهم"عنّ م يُ للنبي صلى اهلل عليه وسلم "ل

 .(10)اهلل عليه وسلم يجتهدون في المسائل التي ال وجود لها في القرآن والسنة
 

                                                           
 . 312المصدر نفسه، ص  (1)
 .910-929مسلم، صحيح، ص (2)
 . 1191البخاري، صحيح، ص (3)
 .21سورة األنفال، آية  (4)
 .113سورة التوبة، آية  (2)
 . 11خاّلف، خالصة تاري  التشريع، ص (2)
 .334، ص1أبو داود، سنن ،ج (1)
  .32-30، ص1البالذري، فتوح، ج .هـ(222هـ/2ه النبي لمحاربتهم سنة )وذلك عندما توجّ  (1)
 . 1011البخاري، صحيح، ص (9)
 .444-443، ص2أبو داود، سنن، ج (10)
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 :العصر النبويأشكال التشريعات في 
 تهاوغير قادرين على ممارس ،كانت التشريعات قبل الهجرة قليلة، ألن المسلمين ضعفاء

زت أغلب التشريعات على اإليمان، وبيان أركانه، واألمر بمكارم األخالق، دت، وقد تركّ جلو وُ 
والنهي عن مساوئها، وتناول التشريع اإلسالمي في ذلك العهد بعض العبادات؛ كالصالة، 
والصيام، والزكاة، لكن تفاصيلها لم تكن آنذاك كما أصبحت فيما بعد بالمدينة، فالزكاة مثاًل كانت 

أو وقتها، وبّين التشريع المكي كذلك بعض أشكال الحالل  ،دون تحديد مقدارها ،الصدقةتعني 
م القتل، ووأد البنات، والزنا، وأكل مال اليتيم، والظلم، واإلسراف، والبغي، ونقص والحرام، فحرّ 

 .(1)الميزان، كما نهى عن الذبح لغير اهلل، وأمر باإلحسان إلى الناس
احتاجت س فيها دولة هلل عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وأسّ انتقل النبي صلى اثّم 

لفرد والجماعة، ام شؤونها، وقد شملت تلك التشريعات كافة جوانب حياة نظِّ تشريعات واسعة تُ ل
 ومنها:

 التشريعات والمبادئ الدستورية:
ة، التي تتعلق بنظام الحكم في الدول ،ويتكون الدستور من مجموعة القواعد القانونية

تكوين السلطات العامة، وكيفية تشكيلها، والعالقات فيما بين  دحدّ ويتوسع القانون الدستوري لي
بعضها البعض من جانب، وبينها وبين المواطنين من جانب آخر، باإلضافة لتحديد الحقوق، 

 .(2)والحريات العامة، التي يتمتع بها المواطنون
أن الدولة اإلسالمية دولة قانون، وعلى  المبادئ الدستورية في ذلك العصرأهّم  ومن

وحى إليه، وهذا الذي ُأمر باتباع ما يُ  ،تباعه، بمن في ذلك النبي صلى اهلل عليه وسلماالجميع 
على محوريته، وعلى النبي صلى اهلل عليه وسلم  ُيدلِّل، مما (3)المعنى تكرر في القرآن ست مرات

                                                           
 .49-42. القطان، تاري  التشريع، ص44-41األشقر، تاري  الفقه، ص (1)
 .22، 11مجمع اللغة العربية، معجم القانون، ص (2)
. 2. سورة األحزاب، آية109، و12. سورة يونس، آيتا203آية . سورة األعراف،20انظر: سورة األنعام، آية (3)

 . 9سورة األحقاف، آية
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ال ، بينما على ب(1)أن يحكم بين الناس بالعدل قية المؤمنين أن يخضعوا للتشريع اإلسالمي، وا 
 .(2)خرجوا من دائرة اإليمان باهلل تعالى

"ُأمًَّة د مسار حياتهم، فهم حدِّ وللمسلمين وفق ذلك القانون قواعد دستورية أساسية، تُ 
، وتلك األمة تؤمن (2)ويتعاملون مع كافة الناس "ِباْلَعْدِل"، (4)َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم"، "(3)َواِحَدًة"

وليس هنالك من حرج في اإلحسان إلى  ،(1)لذا فإنه "اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن" ،(2)بكرامة كافة "َبِني َآَدَم"
ر على اآلراء، فأفضل الناس هم الذين "َيْأُمُروَن وال حجْ ، (1)الكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين

، و"المسلم أخو المسلم، ال يظلمه، وال يخذله، وال يحقره...]و[ (9)ْنَكِر"ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلمُ 
 -حتى–، فال يحق لإلنسان أن يقتل (10)كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه"

ال كان "في نار جهنم خالداً  من االعتداءات داخل المجتمع للحّد و  ،(11)"فيها أبداً  مخلداً  نفسه، وا 
ذا حدث خالف بين فئتين "َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما ،(12)َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص" المدني "ُكِتبَ  َفِإْن َبَغْت  ،وا 

ُهَما َفِإْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْينَ  ،ِإْحَداُهَما َعَلى اأْلُْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَّهِ 
 .(13)"ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا

، (14)أن األمة الناشئة في دولة المدينة ال تعتدي على أحد ومن القواعد الدستورية أيضًا؛
 ،(12)ال تسمح ألحد باالعتداء عليها، من خالل امتالك ما استطاعت من قوة هاذات اللحظة وفي

                                                           
 .42انظر: سورة المائدة، آية (1)
 . 32-31سبق بيان ذلك في هذه الرسالة ص (2)
 .92سورة الحّج، آية (3)
 .31سورة الشورى، آية  (4)
 .21سورة النساء، آية (2)
 .10سورة اإلسراء، آية (2)
 .222قرة، آيةسورة الب (1)
 .1انظر: سورة الممتحنة، آية  (1)
 .104سورة آل عمران، آية  (9)
 .1311-1312مسلم، صحيح، ص (10)
 .29مسلم، صحيح، ص (11)
 .111انظر: سورة البقرة، آية  (12)
 .9رات، آية سورة الحج (13)
 .11انظر: سورة المائدة، آية  (14)
 .20انظر: سورة األنفال، آية  (12)
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، (2)دباراأل يهمولِّ ، وعند لقاء األعداء فعلى جيش المدينة أال يُ (1)ذ الحذروأخْ  ،االستعداد الدائمو 
كما أن التشريع اإلسالمي في ذلك العهد جعل الوظيفة األولى للمسلمين الدعوة إلى اهلل تعالى، 

 .(3)وصحابته ،وذلك يشمل النبي صلى اهلل عليه وسلم
 ،وقد عمل النبي صلى اهلل عليه وسلم على توضيح المبادئ الدستورية لكافة أهل المدينة

فور هجرته إلى  الصحيفة التي اتفق معهم عليهاعبر واليهود،  من المهاجرين، واألوس، والخزرج،
تقف يدًا واحدة ضد الظلم، واإلثم،  ،ت على أنهم "أمة واحدة من دون الناس"أكدّ ، و المدينة المنورة

منع إجارة قريش تُ نصر كافر على مؤمن، وأنه والعدوان، واإلفساد بين المؤمنين، وأنه ال يُ 
ة الخارجين عن سلطة المدينة، وأن بين الجميع "النصر على من حارب منع نصر وأموالها، كما يُ 

فإن  ؛و"مهما اختلفتم فيه من شيء ،وللمسلمين دينهم" ،وأن "لليهود دينهم ،أهل هذه الصحيفة"
لى محمد" ،ه إلى اهللمردّ   . (4)وا 

 التشريع الجنائي:
، (2)ما، وتوقيع العقوبات عليهد الجرائم وعقوباتها، والنظم اإلجرائية لتعقب مرتكبيهوهو يحدّ 

 جرائم قليلة، وهي:  ؛د عقوباتهاوحدّ ؛ دها التشريع اإلسالميوالجرائم التي حدّ 
 :(2)جرائم القصاص .1

                                    لكن النبي قام بتطبيق القصاص ،(1)"اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلىالتشريع اإلسالمي على " أكدّ وقد 
بأصبعه في خاصرته  (1)بل عندما طعن النبي أسيد بن حضير، (1)قتل من جرائمفيما دون ال

 النبي ، ولكن هذا ال ينفي أن(2)طالب أسيد النبي بالقصاص، فوافق صلى اهلل عليه وسلم ،مازحاً 
 .(3)كان ينصح المجني عليهم بالعفو

                                                           
 .11ة النساء، آية انظر: سور  (1)
 .112انظر: سورة األنفال، آية  (2)
 . 101انظر: سورة الرعد، آية  (3)
. العيساوي، الوثيقة النبوية، 22-21. حميد اهلل، مجموعة الوثائق، ص203، ص1جابن هشام، السيرة،  (4)

 .12-10ص
 .123مجمع اللغة العربية، معجم القانون، ص (2)
ابن منظور، لسان  .اني ِمْثَل ِفْعِلِه بالمجني عليه ِمْن َقْتٍل َأو َقْطٍع َأو َضْرٍب َأو َجْرحٍ الِقصاص: َأن ُيفعل بالج (2)

 .12، ص1العرب، ج
 . 111سورة البقرة، آية  (1)
 .911. مسلم، صحيح، ص1103البخاري، صحيح، ص (1)
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، بينما جعلت (4)الناس وقد جعل القرآن الكريم عقوبة الزاني أو الزانية مئة جلدة أمام الزنا: .2
، أما المحصن فجعلت عقوبته الرجم (2)نصَ حْ السنة تلك العقوبة مقتصرة على الزاني غير المُ 

 .(2)ارة حتى الموتالحجب
دون إثبات وقوع ذلك فعليًا من خالل ، (1)وهو اتهام شخص ما بارتكاب جريمة الزنا: القذف .3

عقوبة من يفعلون تلك الجريمة، قائاًل: د التشريع اإلسالمي شهادة أربعة أشخاص، وقد حدّ 
َواَل تَْقَبُلوا َلُهْم  ،َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدةً  ،َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداءَ ثّم  ؛"َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناتِ 

 .(1)"َشَهاَدًة َأَبًدا
وقد ، (9)َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما" السرقة: وعقوبة مرتكبها قطع يده، قال تعالى: "َوالسَّاِرقُ  .4

 .(10)أمر النبي صلى اهلل عليه وسلم بقطع يد امرأة سارقة
، (11)شرب الخمر: وقد قام النبي صلى اهلل عليه وسلم بضرب شارب الخمر بالجريد والنعال .5

 .(12)كما قام بضرب بعضهم بجريدتين نحو أربعين جلدة
ع اإلسالمي عقوبة من يرتكبون تلك الجريمة "َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو الحرابة: وقد جعل التشري .6

 .(13)"تَُقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرضِ 

                                                                                                                                                                      
قبة الثانية، شهد معركتي من األوس، أسلم على يد مصعب بن عمير، وكان أحد النقباء في بيعة الع صحابي (1)

ابن عبد البر، االستيعاب،  .بدر، وأحد، وثبت فيها مع النبي صلى اهلل عليه وسلم، وُأصيب فيها سبع جراحات
 .94-92، ص1ج
 .202، ص1الطبراني، المعجم الكبير، ج( 2)
 .241، ص2أبو داود، سنن، ج (3)
 .2انظر: سورة النور، آية  (4)
 . 121، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج .زوجَ َأْحَصَن الرجُل أي ت (2)
 .932مسلم، صحيح، ص (2)
 .211، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج (1)
 .4سورة النور، آية  (1)
 .31سورة المائدة، آية  (9)
 .1022البخاري، صحيح، ص (10)
 . 1211المصدر نفسه، ص (11)
 .931مسلم، صحيح، ص (12)
 .33سورة المائدة، آية (13)
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نّص التشريع اإلسالمي بأن أحد من يستحقون عقوبة القتل، هو "المفارق لدينه التارك : الردة .7
عقيدة، فقد ر على حرية الالحجذلك التشريع  يعنِ ولم  ،(2)ل دينه فاقتلوه"، و"من بدّ (1)ة"للجماع

، (3)لم يقتلهم النبي صلى اهلل عليه وسلمذلك ن معلوم نفاقهم، ورغم و كان في المدينة منافق
لة ، لكن االنتماء لإلسالم كان يعني االنتماء لدو (4)عاشوا بحرية كاملة اً وكان في المدينة يهود

 ،واالطالع على أسرارها، مما سيدفع األعداء لفعل ذلك سعيًا لإلضرار بالمسلمين مدينة،ال
عمل التشريع اإلسالمي على منع حدوث ذلك، من خالل تلك  وقدواكتشاف نقاط ضعفهم، 

 العقوبة الزاجرة.     
ن البغي: سعى التشريع اإلسالمي لضمان الوحدة الداخلية، فجعل من واجبات المسلمي .8

"َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اأْلُْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي تَْبِغي َحتَّى  اإلصالح بين أي طائفتين تقتتالن،
 . (2)"َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّه َفِإْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا

 التشريعات االقتصادية واالجتماعية:
 ،ومنعت الربا ،(2)فدعت لتوثيق الديون ،لتشريعات اإلسالمية بالحياة االقتصاديةت ااهتمّ 

وتناولت التشريعات اإلسالمية قضية البيع ، (1)ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه"دت من يمارسه "وتوعّ 
ام ت على ضرورة وزن الطعأكدّ و  ،(1)واألصنام ،والخنزير ،والميتة ،بيع الخمر حّرمتف ،والشراء

وجعلت للمخدوع التراجع عن  ،والخداع، (11)ونهت عن االحتكار ،(10)أو تسليفه ،(9)عند شرائه

                                                           
 .919. مسلم، صحيح، ص1101ري، صحيح، صالبخا (1)
 . 1112البخاري، صحيح، ص (2)
سورة األحزاب، آيتا انظر مثاًل:  .تحّدثت آيات كثيرة من كتاب اهلل عن المنافقين وأفعالهم في المجتمع النبوي (3)

 . 1. سورة المنافقون، آية49. سورة األنفال، آية 12،20
 .203، ص1جابن هشام، السيرة،  .وللمسلمين دينهم"  ،ى أن "لليهود دينهمنصت الوثيقة النبوية بالمدينة عل (4)
 .9سورة الحّجرات، آية (2)
 .213-212انظر: سورة البقرة، آية  (2)
 .219سورة البقرة، آية  (1)
 .123-122مسلم، صحيح، ص (1)
 .120المصدر نفسه، ص( 9)
 .310الترمذي، سنن، ص (10)
 .311، ص2أبو داود، سنن، ج (11)
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 ،(3)وبين البائعين بعضهم البعض ،(2)قواعد التعامل بين البائع والمشتري حّددتو ، (1)البيع
 .(2)ل الدولة في األسعارورفضت تدخ   ،(4)آليات التعامل مع المفلسين حّددتو 

، (2)ع اإلسالم على الصدقةفقد شجّ  ،ل االجتماعي بين األغنياء والفقراءولضمان التكاف
َقاِب  ،َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهمْ  ،َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها ،َواْلَمَساِكينِ  ،ِلْلُفَقَراءِ كحق "وفَرض الزكاة   ،َوِفي الرِّ

مسها لنفقات وجعل خُ  ،م الغنائم بين المقاتلينوقسّ  ،(1)"َوِاْبِن السَِّبيلِ  ،َوِفي َسِبيِل اللَّهِ  ،َواْلَغاِرِمينَ 
 . (1)النبي

ت على وحثّ  ،(9)آليات الزواج حّددتف ،الحياة االجتماعيةتناولت التشريعات اإلسالمية و 
وألغت ذلك الزواج إذا  ،(12)موافقة وليهاو ، (11)زواج المرأة بدون موافقتها حّرمتو ، (10)تيسيره
أو  ،عمتها وأ، (12)وأختها الجمع بين المرأة حّرمتو  ،(14)ونهت عن زواج الشغار ،(13)حدث
أو  ،وبنات األخ ،والخاالت ،والعمات ،واألخوات ،الزواج من األمهات حّرمتو  ،(12)خالتها
من  حّرمتمن الرضاعة ما  حّرمتو  ،أو بناتهن ،وأمهات الزوجات، زوجات اآلباء، و األخت
 .(11)النسب

                                                           
 . 1221، ص2األلباني، صحيح الجامع، ج (1)
 . 311-310، ص2. أبو داود، سنن، ج201البخاري، صحيح، ص (2)
 .291-219النسائي، سنن، ص (3)
 . 1031، ص2األلباني، صحيح الجامع، ج (4)
 .322، ص2أبو داود، سنن، ج (2)
 .221، 224انظر على سبيل المثال: سورة البقرة، آيتا  (2)
 .20وبة، آيةسورة الت (1)
 .41سورة األنفال، آية  (1)
 .1122البخاري، صحيح، ص (9)
 . 221، ص1األلباني، صحيح الجامع، ج (10)
 .1122البخاري، صحيح، ص (11)
 . 1224، ص2األلباني، صحيح الجامع، ج (12)
 .1122البخاري، صحيح، ص( 13)
ى أن يزوجه اآلخر وليته، ليس . والشغار: أن يزوج الرجل وليته لرجل؛ عل1303البخاري، صحيح، ص (14)

 .411، ص4ابن منظور، لسان، ج .بينهما مهر
 .23سورة النساء، آية  (12)
 . 1303البخاري، صحيح، ص (12)
 .23-22سورة النساء، آية  (11)
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 حّددتف ،التفاصيل في العالقات الزوجية ن أدقّ عاإلسالمية كذلك التشريعات  تتحّدثو 
 حّددتكما  ،(2)إفشاء أسرار تلك العالقة حّرمتو  ،(1)المسموح والممنوع في العالقات الجنسية

ويكسوها إذا  ،مطعم زوجته إذا طعِ الزوج أن يُ  تفأمر  ،حقوق الزوجين بعضهما على بعض
طيع زوجها وال الزوجة أن تُ  توأمر  ،(3)وال يهجر إال في البيت ،وال يضرب الوجه ،اكتسى
تناولت و ، (2)نت طرق اإلصالح بين الزوجينوبيّ ، (2)لعدل بين الزوجاتأوجبت او  ،(4)تعصيه

، (1)ونهت عن التحريض عليه ،(1)وما يترتب عليه، وكيفية وقوعه ،الطالقالتشريعات اإلسالمية 
 .(9)نت حقوق المطلقاتوبيّ 

 سمات التشريع في العصر النبوي:
"ُيِريُد اللَُّه ِبُكُم ، قال تعالى: للتيسير على الناس -وبشكل كبير -التشريع اإلسالمي مال

ولذلك تميز التشريع في  ،(11)"َما ُيِريُد اللَُّه ِلَيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرجٍ " ،(10)"َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  ،اْلُيْسرَ 
 العصر النبوي بعدة مميزات؛ منها:

 هما:  ؛والتدرج في ذلك العصر انقسم إلى نوعين في التشريع:التدرج  .1
نما شُ أوالً   رعت: التدرج في كافة العملية التشريعية، بمعنى أن التشريعات لم تتم مرة واحدة، وا 

                                                           
 .1324. البخاري، صحيح، ص223-222انظر مثاًل: سورة البقرة، آية  (1)
 .123مسلم، صحيح، ص (2)
 .412ص، 3أبو داود، سنن، ج (3)
 .34سورة النساء، آية  (4)
 . 1110، ص2األلباني، صحيح الجامع،ج (2)
 .32-34سورة النساء، آية  (2)
 .112. مسلم، صحيح، ص1-1. سورة الطالق، آية 233-221سورة البقرة، آية  (1)
 .1229، ص2األلباني، صحيح الجامع، ج (1)
 .112مسلم، صحيح، ص .1-1. سورة الطالق، آية 233-221سورة البقرة، آية  (9)
 .112سورة البقرة، آية  (10)
 .2سورة المائدة، آية  (11)
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رض رضت قبل الهجرة بسنة، بينما فُ ، فالصالة فُ (1)عاماً  23بلغت  على مدار سنوات طويلة 
واألضاحي، وصالة العيدين في  ،الزكاة، و رض الصومولى للهجرة، وفُ والقتال في السنة األ ،األذان

 ،والطالق في السنة الثالثة للهجرة، وصالة الخوف ،أحكام المواريثُشرعت السنة الثانية للهجرة، و 
تحريم كان في السنة الرابعة للهجرة، و  ،الحجّ و  ،القذف حدّ و  ،والتيمم ،ر الصالة في السفروقصْ 
، والمساقاة ،، وأحكام المزارعةالسادسة للهجرةسنة الفي  ،واألزالم ،واألنصاب ،والميسر ،الخمر

ع ومنْ  ،اللعان ، وحدّ م(229/هـ1)السرقة سنة  ، وحدّ م(221/هـ1)ر األهلية سنة مُ وتحريم الحُ 
 .(2)في العام التالي، وتحريم الربا بشكل كامل م(230/هـ9)الكفار من دخول مكة سنة 

تشريع الحكم الواحد، فقد راعى التشريع في ذلك الوقت انتقال الناس من حالة ثانيًا: التدرج في 
ثّم رضت الصالة في البداية ركعتين، رت كثير من أحوالهم، ففُ حيث تغيّ  ،الكفر إلى اإلسالم

ل كيفيته بعد فترة، فقد فصّ يُ ثّم كان التشريع يفرض األمر بدون تفاصيل،  أحياناً ، و (3)صارت أربع
، وكذلك (4)في المدينة لم تتضح إال ،ومستحقيها ،وأنصبتها ،اة في مكة، لكن مقاديرهاُفرضت الزك

ويصوم يوم  ،ففي البداية كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يصوم ثالثة أيام من كل شهر ؛الصيام
َياُم... َطَعاُم ِمْسِكينٍ "فأنزل اهلل تعالى:  ،عاشوراء المسلمين فكان بعض  (2)"ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
حتى أنزل اهلل تعالى "َشْهُر َرَمَضان...ِمْن َأيَّاٍم  ًا،طعم كل يوم مسكينوبعضهم يُ  ،يصومون

 .(1)فُفرض صيام رمضان على كافة المسلمين (2)"ُأَخرَ 
 ؛مثل ،ج في تحريم األمور المحبوبة لدى العرب قبل اإلسالموكذلك راعى التشريع التدرّ 

ثّم ، (1)القرآن في البداية على أن إثمها أكبر من نفعها أكدّ ف ،ج في تحريمهاالخمر حيث تدرّ 
اَلَة َوَأْنتُْم مها لفترات محدودة حتى يعتاد الناس على تركها، فطالبهم بأن "حرّ  اَل تَْقَرُبوا الصَّ

                                                           
 . 942البخاري، صحيح، ص (1)
، 13، ج11، ص1، ج11، ص2جابن حجر، فتح الباري، . 202، ص1ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج (2)

 .49-41األشقر، تاري  الفقه، ص. 412ص
 . 921-922البخاري، صحيح، ص (3)
 .202، ص1ية، مجموع الفتاوى، جابن تيم (4)
 .114-113سورة البقرة، آية (2)
 .112سورة البقرة، آية  (2)
 .313-311، ص1أبو داود، سنن، ج (1)
ْثُمُهَما َأْكَبُر ِمْن نَ قال تعالى:  (1) سورة .ْفِعِهَما""َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإثّم َكِبير  َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َواِ 

 .219البقرة، آية 
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ا ِإنََّما اْلَخْمُر ل القرآن قائاًل: "َيا َأي َها الَِّذيَن َآَمُنو حينما تنزّ  ،تاماً  ها تحريماً حرمّ ثّم  ،(1)"ُسَكاَرى
 ".(2)َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجس  ِمن َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجتَِنُبوهُ 

 بساطة التشريعات وملئمتها للواقع: .2
فكان  ،يتميز بالبساطة الشديدة عملياً  في بيان التشريع منهجاً النظام اإلسالمي كان منهج 

ن لهم هل دون أن يبيّ  ؛فيفعلون مثله ،هئفيرى أصحابه وضو ؛ لم يتوضأالنبي صلى اهلل عليه وس
وا كما وكان يقول لهم: "صلّ  ،وكذلك كانوا يرون صالته فيفعلون مثله ،شرطأم  ،ذلك ركن

من النبي  ،وقام الصحابة بنقل ما تعلموه عملياً  ،(4)وكذلك سائر العبادات ،(3)ي"رأيتموني أصلّ 
ئل أبو أيوب عن فعندما سُ  ،ألجيال الالحقة فيما بعد بنفس الطريقةصلى اهلل عليه وسلم إلى ا

هكذا  :قالثّم  ،كه بيديه "فأقبل بهما وأدبرحرّ ثّم رأسه على الماء  قام بصبّ  ،ل المحرم لرأسهغسْ 
 .(2)رأيته يفعل صلى اهلل عليه وسلم"

ال سؤ  ؛وبعضها بدون سبب، ومن األسباب ،وكانت بعض التشريعات تتنزل لسبب ما
 ،(1)""َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُيْنِفُقونَ  ،(2)"َيْسَأُلوَنَك َعِن اأْلَِهلَّةِ مثل: " ،بعض الصحابة عن مسألة ما

وسأل رجل النبي صلى اهلل  ،(9)""َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسرِ  ،(1)""َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحَرامِ 
 .(10)"الحل ميتته ،ل: "هو الطهور ماؤهفقا ،عليه وسلم عن ماء البحر

                                                           
 .43سورة النساء، آية  (1)
 .90سورة المائدة، آية (2)
 .212، ص1األلباني، صحيح الجامع، ج (3)
 .42-42األشقر، تاري  الفقه، ص (4)
 .231، ص3أبو داود، سنن، ج (2)
 .119سورة البقرة، آية (2)
 .212سورة البقرة، آية (1)
 .211سورة البقرة، آية (1)
مرة، تسع منها على األقل كانت عن أحكام  12رت لفظة يسألونك في القرآن ، وقد تكرّ 219سورة البقرة، آية (9)

 .331انظر: عبد الباقي، المعجم المفهرس، ص .تشريعية
انظر على سبيل  ،ني عليها أحكام، ولمزيد من أسئلة الصحابة التي بُ 22، ص1أبو داود، سنن، ج (10)

 .1221، 122، 102حيح، صالبخاري، ص.المثال
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رض بعد مجيء خولة الذي فُ  ،(1)كم الظهارمثل حُ  ،ومن األسباب أيضا حوادث معينة
، وعندما حدث شجار بين (3)للنبي صلى اهلل عليه وسلم تشكو أن زوجها ظاهر منها (2)بنت ثعلبة

خطب قيس بن أبي قيس بن وعندما  ،(2)"ُص " ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصا :نزل قول اهلل تعالى ،(4)قبيلتين
واََل " :فأنزل اهلل عز وجل رفعت األمر للنبي،ثّم ..." ك ولداً دّ إنما أعُ ": له قالتاألسلت امرأة أبيه، 

زوجته بارتكاب  (7)، وعندما اتهم الصحابي هالل بن أمية(2)"َتْنِكُحوا َما َنَكَح َآَباُؤُكْم ِمَن النَِّساءِ 
فأنزل  ،(1)القذفحّد  أو يقيم عليه ،لبه النبي صلى اهلل عليه وسلم بأربعة شهودطا ،جريمة الزنا

اِدِقينَ  ،اهلل تعالى آية اللعان  .(9)""َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم...ِإْن َكاَن ِمَن الصَّ
 البعد التعبدي واإليماني في التشريع: .3

نما كان  ،وبة الدنيويةد التشريع في العصر النبوي عدم االكتفاء بالعقتعمّ  وبشكل دائم -وا 
قال تعالى:  ؛القرآن عن القصاص تحّدثفعندما  ،وتقواه ،ر بوجوب طاعة اهللذكّ يُ  -تقريباً 

نَّ اْعَلُموا أَ "َواْلُحُرَماُت ِقَصاص  َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَُّقوا اللََّه وَ 
َواتَُّقوا  فقال: " ؛الحجّ عن  تحّدثومثل ذلك عندما  ،على أهمية التقوى أكدّ ف ،(10)"اللََّه َمَع اْلُمتَِّقينَ 

َواتَُّقوا اللََّه قال: " ؛الرضاعةعن أحكام  تحّدثوعندما  ،(11)"اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ 

                                                           
 . 221، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج .قول الرجل المرأته: أنت علّي كظهر أمي، قاصدًا تحريمها عليه (1)
صحابية جليلة، كانت زوج أوس بن الصامت، فظاهر منها، فاشتكت ذلك إلى النبي، فنزل فيها قول اهلل  (2)

َهاِتِهمْ  تعالى: "الَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمنُكم مِّن  عمر بن الخّطابوكان  .4-2." سورة المجادلة، آية .نَِّساِئِهم مَّا ُهنَّ ُأمَّ
، 4ابن عبد البر، االستيعاب، ج .يكّن لها احترامًا كبيرًا ويقول: هذه امرأة سمع اهلل شكواها من فوق سبع سماوات

  .1131-1130ص
 .231-232، ص3أبو داود، سنن، ج (3) 
 .40حيح، صالحميدان، الص (4)
 .111سورة البقرة، آية  (2)
 .22. واآلية من سورة النساء، آية 111الحميدان، الصحيح، ص (2)
ابن عبد البر، االستيعاب،  .أنصاري من بني واقف، شهد بدرًا، َوُهَو أحد الثالثة الذين تخلفوا َعْن غزوة تبوك (1)
 .1242، ص4ج
 . 1112البخاري، صحيح، ص (1)
 .9-2آية  سورة النور، (9)
 .194سورة البقرة، آية  (10)
 .192سورة البقرة، آية  (11)
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َيا َأي َها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه "قال:  ؛عن الربا تحّدثوعندما  ،(1)"َتْعَمُلوَن َبِصير   َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه ِبَما
َبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ  قسمة و  ،(3)عن توثيق الديون تحّدثوكذلك عندما  ،(2)"َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ

، وقد مارس النبي (1)والطالق وأحكامه ،(2)رسولوطاعة ال ،(2)واإلصالح بين الناس ،(4)الغنائم
بأن من أخذ حق أخيه  ،الخصوم إذا جلسوا للقضاءحّذر يُ فكان  صلى اهلل عليه وسلم ذلك عملياً 

 .(1)فإنما يأخذ قطعة من النار
 ،ولم يكن ذلك يعني عدم وجود عقوبة مادية لمرتكبي الجرائم، بل يعني وجود العقوبتين

َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه "، كما يعاقب بنار أو الدية ،بالقتل اً فالقاتل يعاقب قصاص
أن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو فجزاء من يمارسونها " ؛وكذلك في الحرابة ،(9)"َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما

ومع ذلك فلهم "ِفي اآْلَِخَرِة َعَذاب   ،اَلٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض"تَُقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن خِ 
َعِظيم "
(10). 

مرتكبي الجرائم ليأتوا للنبي صلى اهلل  ، دفعتوتلك العقوبات األخروية الزاجرة قاسية العبارات
ورغم  ،جمالر حّد  رغم أن العقوبة قد تصل إلى ،ودون أي ضغط ،بأنفسهمبها وا عليه وسلم ويقرّ 
 .(11)وا على مواقفهمأال أنهم أصرّ  ،روا آرائهمغيّ عرض عنهم لعلهم يُ أن النبي كان يُ 

لزام الناس بها ،ورغم ذلك لم تتدخل سلطة الدولة في تطبيق كافة التشريعات إال تلك التي  ؛وا 
 ،لصالةأو على ا ،الحجّ على  اً أحد سلمالنبي صلى اهلل عليه و  جبرفلم يُ  ،اآلَخرينتتعلق بحقوق 

                                                           
 .233سورة البقرة، آية  (1)
 .211سورة البقرة، آية  (2)
 .212انظر: سورة البقرة، آية  (3)
 .1انظر: سورة األنفال، آية (4)
 .10انظر: سورة الحّجرات، آية ( 2)
 .1انظر: سورة الحشر، آية (2)
 .1ق، آيةانظر: سورة الطال (1)
 .1112-1112انظر: البخاري، صحيح، ص (1)
 .93سورة النساء، آية  (9)
 .33سورة المائدة، آية  (10)
 . 932،934مسلم، صحيح، ص (11)
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 إال أن ذلك لم يتعدَ  ،(1)بمعاقبة تاركي صالة الجماعة ر النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه همّ كَ ذَ فقد 
 .مرحلة التفكير

 البعد التربوي واألخلقي في التشريع: .4
 ؛ولذا فإنه زخر بمصطلحات أخالقية، سعى التشريع اإلسالمي إلتمام مكارم األخالق

َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلُقْرَبى " ،(4)"َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا" ،(3)"ُخِذ اْلَعْفوَ و"، (2)"َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ مثل: "
اِحِب ِباْلَجْنِب َواْبِن السَِّبيِل َومَ  ا َمَلَكْت َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ

رَّاِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاس ،(2)"مْ َأْيَماُنكُ  ، بل (2)"ومثل "الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّ
 ،ب المسلمين على البعد عن الجدالدرّ يُ  الحجّ ، فأهداف العباداتأهّم  قي األخالق أحدكان رُ 

 .(1)"ِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ "َتْنَهى عَ  ؛وكذلك الصالة ،(1)وسوء األخالق
ساهمت في تطوير مجتمع المدينة  ،قيم إيجابية كما عمل التشريع اإلسالمي على بثّ 

في سنوات  حيث تمّ  ،التي انطلقت لتحقيق أهدافها بقوة هائلة ،ومنحته القوة الذاتية ،المنورة
 ومن تلك ،رجها لنشر اإلسالمالتوسع خاثّم  ،والسيطرة على الجزيرة العربية ،محدودة فتح مكة

                                                           
 . 321انظر: المصدر نفسه، ص (1)
 .1سورة المائدة، آية  (2)
 .199سورة األنفال، آية  (3)
 .13سورة البقرة، آية  (4)
 .32سورة النساء، آية  (2)
 .134سورة آل عمران، آية  (2)
 .191سورة البقرة، آية  (1)
 .42سورة العنكبوت، آية (1)



[45] 

 

واإلنفاق في سبيل  ،(4)والتوكل عليه ،(3)وعدم الخوف إال من اهلل ،(2)والتضحية ،(1)الصبر :لقيما
 . (2)وحب اهلل ورسوله ،(2)اهلل

 حْرص التشريعات على محاربة دوافع الجريمة:  .5
حاربة بل حرصت على م ،لم تحرص التشريعات اإلسالمية على محاربة الجريمة فحسب

من أشار قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: " ،من جرائم القتل واالعتداءللحّد دوافعها وأسبابها، ف
ن كان أخاه ألبيه وأمه ،إلى أخيه بحديدة، فإن المالئكة تلعنه من جرائم البغي للحّد و ، (1)"حتى وا 
 ،(1)"المقتول في النارإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل و قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: "

"ُقْل فقال اهلل تعالى:  ،من جريمة الزنا اتخذ التشريع اإلسالمي عدة إجراءات احترازيةللحّد و 
وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم...َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ  وقال النبي صلى اهلل  ،"ِلْلُمْؤِمِنيَن َيُغض 

؛ هم عليهولذات السبب أمر النبي الشباب بالزواج وحثّ  ،(9)"رجل بامرأة ال يخلونّ عليه وسلم: "
"يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم قائاًل: 

 .(10)"، فإنه له وجاءيستطع فعليه بالصوم
د قال النبي صلى من جريمة القذف أمر التشريع اإلسالمي بالسيطرة على اللسان، فقللحّد و 

على الناس حّث كما  ،(11)"َأْلِسَنِتِهمْ  َحَصاِئدُ  ِإالَّ  النَّارِ  ِفي النَّاَس  َيُكب   َوَهلْ اهلل عليه وسلم لمعاذ: "

                                                           
مرة، انظر على سبيل المثال: سورة  92تكرار مادة صبر في القرآن الكريم ما ال يقل عن  الباحثأحصى  (1)

 .200النساء، آية
، سورة 29، 12، سورة التوبة، آيتا 190آية أمر اهلل بالقتال في سبيله في آيات كثيرة منها: سورة البقرة،  (2)

 .123يونس، آية 
 .120سورة البقرة، آية  .َفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِني"  قال تعالى: " (3)
مرة، انظر على سبيل المثال: سورة  44تكرار مادة توكل في القرآن الكريم ما ال يقل عن  الباحثأحصى  (4)

 .21التوبة، آية
 .29. سورة فاطر، آية 221، 224يل المثال: سورة البقرة، آيتا انظر على سب (2)
 .24. سورة التوبة، آية 122سورة البقرة، آية  (2)
 . 1410مسلم، صحيح، ص (1)
 . 1100البخاري، صحيح، ص (1)
 . 140المصدر نفسه، ص( 9)
َيْقَطُع النِّكاَح َكَما َيْقَطُعه  . والباءة: النكاَح، والِوجاء: الخصاء؛ َأراد َأن الصومَ 1293المصدر نفسه، ص( 10)

 .191. ص32، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج .الِوَجاءُ 
 .141، ص20الطبراني، المعجم الكبير، ج( 11)
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 َلوْ : "(1)د على ماعزفقال النبي صلى اهلل عليه وسلم لمن شهِ  ،ستر من يقع في جريمة الزنا
 َفَقدْ حّد  ِمنْ  َبَلَغِني َفَما َبْيَنُكْم، ِفيَما اْلُحُدودَ  َتَعاف واكما قال النبي: "، (2)"َلكَ  َخْيًرا َكانَ  ِبَثْوِبكَ  َسَتْرَتهُ 
ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحب وَن َأْن َتِشيَع "في المجتمع قائاًل:  شائعاتالقرآن من نشر تلك الحّذر و ، (3)"َوَجبَ 

النبي اإلنسان من الحديث حّذر كما  ،(4)"م  ِفي الد ْنَيا َواآْلَِخَرةِ اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن َآَمُنوا َلُهْم َعَذاب  َأِلي

نَّ مَن الُمجاهرِة أن يعَمَل الرَّجُل باللَّيِل إالَّ الُمجاِهرينَ  ىً كل  أمَّتي ُمعاف"فقال:  ،عن جرائمه ، وا 
، ذا، وقد باَت يستُره رب هُ : يا فالُن، عِملُت البارحَة كذا َوك، فيقولَ يصِبَح وقد ستَره اللَّهُ ثّم  ،عمالً 

 .(2)"ويصِبُح َيكِشُف ستَر اللَِّه عنهُ 
 
 

 

 

                                                           
هو ماعز ْبن َماِلك األسلمي، معدود ِفي الصحابة المدنيين، وكتب له رسول اهلل صلى اهلل عليه َوَسلََّم كتابًا  (1)

، 3ابن عبد البر، االستيعاب، ج .لى نفسه بالزنا تائبًا منيبًا، َوَكاَن محصنًا فرجمبإسالم قومه، َواعترف ع
 .1342ص

 . 430، ص2أبو داود، سنن، ج (2)
 .429، ص2المصدر نفسه، ج (3)
 .19سورة النور، آية  (4)
 .1220-1219البخاري، صحيح، ص (2)
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 ثانيال مبحثال
 العصر الراشديفي  تشريعال

النبي صلى اهلل عليه وسلم بعد أن اكتملت التشريعات اإلسالمية بصورتها  ُتوفي         
تهاد، خاصة أن ات األمور فرضت على المسلمين سلوك طريق االجثتحد، لكن مس(1)العامة

التشريعات اإلسالمية ُوجدت لحوادث وقعت لحظة تشريعها، ولم ُتشّرع أحكامًا لحوادث فرضية 
مكانة متميزة في إطار ، وقاد الخلفاء الراشدون طريق االجتهاد، علمًا أنهم شغلوا (2)محتملة

"وسنة  ،ن باتباع سنتهيالنبي صلى اهلل عليه وسلم المسلمأوصى  ، حيثالتشريع اإلسالمي
، وجاءت تلك (4)، وقال: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"(3)الخلفاء المهديين الراشدين"

أن أبا بكر كان  المكانة بسبب علمهم الواسع بالتشريعات اإلسالمية، فقد شهد عدد من الصحابة
ء العرب في ضع علم أحيالو وُ ": عمر بن الخّطابعن  (2)بن مسعودعبد اهلل ، وقال (2)همأعلم
عثمان بن بأن  (8)، وشهد ابن شهاب الزهري(1)"لرجح بهم علم عمر ؛وعلم عمر في كفة ،كفة

 .(10)، وشهد آخرون بأنه األعلم بالمناسك(9)من أعلم الناس بعلم الفرائض عّفان
 
 

                                                           
 .3انظر: سورة المائدة، آية (1)
 .31خاّلف، خالصة، ص (2)
 . 12، ص1أبو داود، سنن، ج (3)
 .132الترمذي، سنن، ص (4)
 .122البخاري، صحيح، ص (2)
عبد اهلل بن مسعود الهذلي، حليف بني زهرة من قريش، أسلم في بداية الدعوة، وهو أحد العشرة المبشرين  (2)

 .994-911، ص3ابن عبد البر، االستيعاب، ج .م(222هـ/32بالجنة، هاجر إلى الحبشة ثّم المدينة، ُتوفي )
 .290، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (1)
أحد كبار علماء األمة، روى عن عبد اهلل بن عمر، وأنس بن مالك، وروى عنه عدد كبير  :الزهري شهاب ابن (1)

ابن عساكر،  .م(142هـ/124من علماء األمة، منهم؛ عروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، واإلمام مالك، )ت
 .291-294، ص22تاري  دمشق، ج

. وللمزيد عن سعة 202، ص1ابن منظور، لسان، ج .. والفرائض هي المواريث11ابن حنبل، فضائل، ص (9)
 . 11-12، ص1ابن القيم، إعالم، ج .علم الخلفاء الراشدين

. وللمزيد 499، ص10ابن منظور، لسان، ج .. والمناسك هو أمور الحجّ 14، ص1ابن القيم، إعالم، ج (10)
 .11-12، ص1ابن القيم، إعالم، ج .الخلفاء الراشدين عن سعة علم



[48] 

 

 :العصر الراشديمنهجية التشريع في 
اإلسالمي؛ حتى في حرص الخلفاء الراشدون بشكل واضح على اتباع تعاليم التشريع 

فقال في خطبته: "أطيعوني ما ذلك؛ أبو بكر أكثر من مرة على  أكدّ أقسى الظروف، حيث 
اطمة والعباس ، وقال لف(1)فإذا عصيت اهلل ورسوله فال طاعة لي عليكم" ،أطعت اهلل ورسوله

ه إال النبي: "واهلل ال أدع أمرًا رأيت رسول اهلل يصنعه فيميراث من  نصيبهماعندما طلبا 
 ؛قائدًا للجيش (3)غير أسامة بن زيد مر نيابة عن الصحابة بتعيين رجلولما طالبه ع، (2)صنعته"

قال مستنكرًا األمر بشدة: "استعمله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتريدني أن أنزعه"، وخطب 
 .(4)في ذلك الجيش قائاًل: "إنما أنا متبع ولست بمبتدع.."

على التشبه بأفعال النبي صلى اهلل عليه المستوى العملي و بكر على أبحرص كما 
أنه كان يوصي جيوشه بالوصايا ذاتها التي كان يوصي بها النبي المجاهدين ومن ذلك  ،وسلم

 .(2)، واقتدى أبو بكر حتى في كفنه برسول اهلل(2)إذا تحركوا للغزو
 عمر بن الخّطابيه ورفض أبو بكر ابتداع أي شيء لم يفعله النبي، فعندما اقترح عل

" ولم يكن وُل اهللِ "كيف أفَعُل شيًئا لم َيفَعْله رسجْمع القرآن الكريم استنكر األمر في البداية؛ قائاًل: 
ذلك حال أبي بكر فحسب، بل كان ذلك موقف أغلب الصحابة، فالعبارة نفسها قالها زيد بن 

 .(1)ع القرآنعندما عرض عليه أبو بكر وعمر جمْ  (7)ثابت
                                                           

 . 1002، صالبداية. ابن كثير 219. ابن األثير، الكامل، ص419الطبري، تاري ، ص (1)
 .411. الطبري، تاري ، ص 1221البخاري، صحيح، ص (2)
لكنه ُتوفي قبل أن يخرج ، واّله النبي صلى اهلل عليه وسلم قيادة الجيش الذي قّرر إرساله إلى الشام، صحابي (3)

، وقد وجد بعض الصحابة في أنفسهم شيئًا لصغر سنه، حيث قيل بكر الصّديقإلى مهمته، فخرج في عهد أبي 
، 1. ابن عبد البر، االستيعاب، ج494-493الطبري، تاري ، ص .أنه في الثامنة عشر، أو العشرين آنذاك

 .11ص
 .494-493الطبري، تاري ، ص (4)
. البيهقي، السنن، 494. الطبري، تاري ، ص311. الترمذي، سنن، ص 923م، صحيح، صمسلانظر:  (2)
 . 12-14، ص9ج
 .221الطبري، تاري ، ص (2)
ه النبي عن شهود بدر لصغر سنه، وكان يكتب الوحي للنبي، وأمره صحابي أنصاري من بني النجار، ردّ  (1)

ابن  .علم الصحابة بالمواريث، وكّلفه أبو بكر بجمع القرآنم السريانية ليكتب له رسائله إلى الملوك، وكان أبتعلّ 
 .239-231، ص2عبد البر، االستيعاب، ج

 .1122-1122البخاري، صحيح، ص (1)
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في سنة ثّم "، اهلل كتابفي أي تشريع؛ أنه كان ينظر في " بكر الصّديقن منهج أبي وكا
، وكان أبو بكر ُيبّين في أحكامه متابعته (1)النبي، فإن لم يجد فيهما حاجته استشار "الناس"

للتشريع اإلسالمي، فعندما أعطى المرأة حق حضانة طفلها في قضية ُعرضت عليه؛ قال: 
  .(3)"َوَلِدَها َعنْ  َواِلَدة   (2)ُتوَلهْ  اَل "لى اهلل عليه وسلم يقول: سمعت رسول اهلل ص

؛ حيث اتبع التشريع اإلسالمي متمثاًل في القرآن والسنة، عمر بن الخّطابوكذلك كان  
، كما حافظ على اتباع التشريعات التي (4)وكان يسأل الصحابة عن التشريعات التي ال يعرفها

شهد علي بن أبي طالب أن أبا بكر عمل بعمل رسول اهلل صلى ، فقد (2)ُأقرت في عهد أبي بكر
 عمر بن الخّطابأوصى ، و (2)وأن عمر عمل بسنة النبي وأبي بكر ،وبسنته ،اهلل عليه وسلم

 .(1)قائاًل: "عليكم بكتاب اهلل فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه" ؛المسلمين عند وفاته
 (8)منزل العباس مي متى عِلم به، فقد أراد ضمّ وكان عمر يسارع للخضوع للتشريع اإلسال
ذلك؛ دفعه  ُيحّرمبحديث نبوي  (9)بي بن كعبلمسجد النبي؛ رغم رفض العباس؛ إال أن استشهاد أُ 

المرأة من دية  ومَنع توريث ،(11)الدية للعاقلة جعل عمر، وعندما (10)للتراجع الفوري عما أراد
إن رسول اهلل "كتب إلّي أن أورث امرأة أشيم  :(12)اك بن سفيان الكالبيقال الضحّ ، زوجها

                                                           
 . 221، ص4. أبو داود، سنن، ج423ابن ماجه، سنن، ص (1)
 .221، ص13ابن منظور، لسان، ج .يقال امرأة واله؛ أي شديدة الحزن والجزع على ولدها (2)
 .1، ص1ج البيهقي، السنن، (3)
 .132، ص1ابن زنجويه، األموال، ج (4)
 .34، ص1المنسوب البن قتيبة، اإلمامة،  ج (2)
 .204، ص13ابن أبي شيبة، مصنف، ج (2)
 .211، ص13المصدر نفسه، ج (1)
كََّة، َوَشِهَد معارك ُحَنْين، عباس بن عبد المطلب، عم النبي صلى اهلل عليه وسلم، َأْظَهَر ِإْسالَمُه َيْوَم َفْتِح مَ  (1)

 .112-110، ص2ابن عبد البر، االستيعاب، ج .َوالطَّاِئف، َوَتُبوَك 
 .، من الخزرج، شهد بيعة العقبة الثانية، ومعركة بدر، وكان أحد فقهاء الصحابة، وأقرأهم لكتاب اهللصحابي (9)

 .22-22، ص1ابن عبد البر، االستيعاب، ج
 .129-121، ص1فاروق، جابن كثير، مسند ال (10)
 .420، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج .أُيْعُطون ِدَيَة َقْتل الَخط اْلَقَراَبُة ِمْن ِقَبل اأَلب، الَِّذينَ  العاقلة: (11)
د بمئة ، اْسَتْعَمَلُه النَِّبي  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى من أسلم من قومه، وأّمره على سرية، وكان يعصحابي (12)

 .142، ص2ابن عبد البر، االستيعاب، ج .فارس
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، أما إذا جدَّ أمر يستوجب تشريعًا جديدًا، كان (1)"فرجع عمر عن قوله" ،الضبابي من دية زوجها"
 .(2)عمر يجمع الصحابة ويستشيرهم

والخليفتين من  ،ورسوله ،سنة اهللأما عثمان فقد بايعه المسلمون على أن يلتزم بـ"
أن  -عند وفاته- رفضفقد  ،، وكذلك كان علي بن أبي طالب(4)ما حدث فعلياً ، وهو (3)"بعده

 .(2)"أترككم إلى ما ترككم إليه رسول اهلل" :قائاًل للناس ؛يستخلف أحداً 
قرت في عهد الخلفاء الراشدين قبواًل من الصحابة؛ الذين عملوا والقت التشريعات التي أُ 

فإن لم يكن في  ،ئل عن شيء فكان في كتاب اهلل قال به"كان ابن عباس إذا سُ ، فـ(2)وأفتوا بها
فإن لم يكن عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،وكان من رسول اهلل فيه شيء قال به ؛كتاب اهلل

فإن لم يكن ألبي بكر وعمر فيه شيء قال  ،قال بما قال به أبو بكر وعمر ،وسلم فيه شيء
 .(1)ء في تلك التشريعات عند إقرارها، لكن الصحابة كانوا يناقشون الخلفا(1)"برأيه

فـعندما  ،ي أي فعل من أفعال السلطةف ؛وكان التشريع اإلسالمي مقياس الصواب والخطأ
وقد قاَل رسوُل  ؛: "كيَف تقاتُل النَّاَس عمر بن الخّطابقال له  ؛أبو بكر على قتال المرتدينأصّر 

فَمن قاَل ال إلَه إالَّ  ،النَّاَس حتَّى يقولوا ال إلَه إالَّ اللَّهُ  اللَِّه صلَّى اللَُّه عليِه وسلََّم أمرُت أن أقاتلَ 
واللَّه أَلقُتَلنَّ َمن  :فقاَل أبو بكرٍ  ،وحساُبُه على اللَّهِ  ،إالَّ بحقِّهِ  ،ونفَسهُ  ،اللَُّه فقد عصَم منِّي ماَلهُ 
ِه لو منعوني ِعقااًل كانوا يؤد ونُه إلى رسوِل واللَّ  ،فإنَّ الزَّكاَة حق  المالِ  ،فرََّق بيَن الصَّالِة والزَّكاةِ 

فواللَِّه ما هَو إالَّ رأيُت اللََّه : عمر بن الخّطابفقاَل  ،اللَِّه صلَّى اللَُّه عليِه وسلََّم لقاتلُتُهم على منِعهِ 
ء على أن الخلفا ُيدلِّل، ومما (9)فعرفُت أنَُّه الحق " ؛عز وجل قد شرَح صدَر أبي بكٍر للقتالِ 

                                                           
 .441-441، ص2ابن كثير، مسند الفاروق، ج (1)
 .22، 42، ص1ابن القيم، إعالم، ج (2)
 .1111البخاري، صحيح، ص (3)
 .311، ص2، االستذكار، جعبد البرابن  (4)
 . 222، ص13ابن أبي شيبة، مصنف، ج (2)
 .239مسلم، صحيح، ص (2)
 .212، ص1كم، المستدرك، جالحا (1)
 . 21النسائي، سنن، ص (1)
 .32-31مسلم، صحيح،ص (9)
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قال لرجل قتل ابنه: لوال أني سمعت  عمر بن الخّطابخضعوا بشكل تام ألحكام الشريعة؛ أن 
 .(1)رسول اهلل يقول: "ال يقاد الوالد من ولده" لقتلتك

ولم يكن ذلك حال صفوة أصحاب النبي فحسب؛ بل كان العامة أيضًا كذلك، فعندما 
قال أبو بكٍر إنَّما لَك من ماِلِه ًا من ماله، "جاء رجل ألبي بكر ليشكو له ولده الذي ال يعطيه شيئ

" أنَت وماُلَك ألبيكَ  :فقال يا خليفَة رسوِل اهلِل أما قال رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليِه وسلَّمَ  ،ما يكفيكَ 
حينما أراد أن يضع حدًا أعلى  عمر بن الخّطاب، كما أن (2)على موقفهأصّر فأبى أبو بكر، و 

تراجع عما ف، (3)"ِقْنَطاًرا ِإْحَداُهنّ  َوآتَْيُتمسيدة؛ مستشهدًة بقوله تعالى: " للمهور؛ اعترضت عليه
 ، والشاهد أن الجميع كان يعود إلى التشريع اإلسالمي؛ ليؤكد وجهة نظره.(4)أراد

فعندما  ،العصر الراشديكما كان التشريع اإلسالمي الفيصل في خالفات الناس في 
نبي صلى اهلل عليه وسلم حسم األمر قول أبي بكر: "سمعته الصحابة في موقع دفن ال اختلف

، وعندما أراد (2)صلى اهلل عليه وسلم يقول: "ما ُقبض نبي قط إال ُدفن جسده حيث قبض روحه"
معه الصحابة؛  ترّددفي األمر، و  ترّدددخول الشام بعد انتشار الطاعون فيها،  عمر بن الخّطاب

 اهللِ  رسول َسِمْعتُ من بن عوف عند عودته، وكان متغيبًا: "لكن ما حسم المسألة قول عبد الرح
ذا عليه، تَقَدموا فال بأرضٍ  به َسِمعُتم إذا: يقولُ  وسلَّم عليه اهللُ  صلَّى  فال بها وأنتم بأرضٍ  وَقع وا 

 .(2)"منه ِفراًرا َتخُرجوا
 :العصر الراشديأشكال التشريعات في 

العصر جوانب الحياة، واستمر تطبيقها في كافة  العصر النبويتناولت التشريعات في 
؛ بالشكل الذي سبق توضيحه، لكن االجتهاد في عهد الخلفاء الراشدين عالج تفاصيل الراشدي

ن كانت أصولها قد ُأرسيت بشكل راس ، ومما يؤكد على  ومستجدات؛ لم تظهر زمن النبي، وا 
لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن "ثالث وددت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذلك قول عمر: 

                                                           
 .439، 2ابن كثير، مسند الفاروق، ج (1)
  .242، ص1الطبراني، المعجم األوسط، ج (2)
 .20سورة النساء، آية (3)
 .222، ص1ابن القيم، إعالم، ج (4)
 .2-2، ص1، جاإلمامة( المنسوب البن قتيبة، 2)
 .1421ري، صحيح، ص( البخا2)
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، فرغم أن التشريعات اإلسالمية (2)، وأبواب من أبواب الربا"(1)، والَكالَلةعهدًا ُينتهى إليه: الجدّ 
وا من البّت في تلك القضايا الثالث، إال تمّكنفّصلت قضية المواريث، والربا؛ أال أن الصحابة لم ي

 باالجتهاد.
 :العصر الراشديكليًا أو جزئيا في  تثتحدوقد شملت التشريعات التي اس

 التشريعات والمبادئ الدستورية:
؛ التأكيد على االلتزام العصر الراشديالمبادئ الدستورية التي ُرّسخت في أهّم  ومن

أبو بكر على قتال المرتدين الذين أصّر بالتشريعات اإلسالمية؛ حتى لو خالفت الشورى، حيث 
، وكان تطبيق التشريع اإلسالمي (3)م أن الصحابة أبدوا رأيًا مخالفاً امتنعوا عن دفع الزكاة؛ رغ

نصارى  عمر بن الخّطابمقترنًا بالقدرة على ذلك، وعدم وجود أولويات تتعارض معه، فقد أجلى 
، ولم يفعل ذلك أبو بكر؛ (4)م(؛ ألن النبي أمر بإخراجهم من جزيرة العرب232هـ/13نجران )

 .(2)النشغاله في حروب الردة
ومنها التأكيد على أن األمة هي صاحبة السيادة األولى، فهي التي تختار حاكمها 

، (1)السلطة فعليًا؛ إال إذا التزم بما اشترطت عليه في عقد البيعة توّلى، وال ُيمكن أن ي(2)وتُقّومه
واحد  ، والخليفة ليست له أي قدسية، إنما هو(1)وليس ألحد أن ُيعّين الخليفة دون مشورة الناس

، كما تم التأكيد (10)، يخضع للتشريع اإلسالمي، ويعاقب إن ارتكب ما يوجب العقوبة(9)من الناس
                                                           

 .292، ص11ابن منظور، لسان، ج .وهو من ال ولد وال والد له (1)
 .212، 9. ابن حزم، المحلى، ج213، ص2ابن كثير، مسند الفاروق، ج (2)
 .32-31مسلم، صحيح، ص (3)
 .112البخاري، صحيح، ص (4)
 .229، 222الطبري، تاري ، ص (2)
 . 1002، صالبداية. ابن كثير 219الكامل، ص. ابن األثير، 419الطبري، تاري ، ص (2)
، 419. الطبري، تاري ، ص1111. البخاري، صحيح، ص402، ص13ابن أبي شيبة، مصنف، جانظر:  (1)

 . 1002، صالبداية. ابن كثير 219. ابن األثير، الكامل، ص119
 .1291( البخاري، صحيح، ص1)
َقال: هذا ما أرى اهلل َأمير المؤمنين ُعمر، فقال: "اَل َتُقْل ( لما كتب الكاتب بين يدي عمر ُحكمًا حَكم به؛ فَ 9)

وكان أبو بكر إذا اجتهد قال: "َهَذا َرْأِيي، َفِإْن َيُكْن  "،عمر بن الخّطابَهَكَذا َوَلِكْن ُقْل: َهَذا َما َرَأى َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن 
ْن َيُكْن َخَطًأ َفِمنِّي َوأَ   .43، 32-31، ص1ابن القيم، إعالم، ج.ْسَتْغِفُر اللََّه" َصَواًبا َفِمْن اللَِّه، َواِ 

، 2. ابن كثير، مسند الفاروق، ج241، ص1. ابن القيم، إعالم، ج114الطبري، تاري ، صانظر:  (10)
 . 422، 449ص
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على أن الخليفة من قريش؛ ألن العرب ال ترضى بحكم غيرهم، والتأكيد على وحدة األمة، ووحدة 
وتم ، (1)قرارها السياسي، من خالل رفض مبدأ "منا أمير ومنكم أمير" في سقيفة بني ساعدة

، والتأكيد على استقاللية (2)التأكيد على أهمية العدل، وخضوع كافة الناس قويهم وضعيفهم له
ال يخضع إال للتشريع فالسلطة القضائية في أحكامها، حيث ال سلطان ألحد على القاضي، 

 .(4)، وأمالك المسلمين وأموالهم حق لهم، ال يحق ألحد أن يتنازل عنها دون موافقتهم(3)اإلسالمي
 التشريع الجنائي:

لكن ظهور أشكال  ،العصر النبويفي  كانتواستمر تطبيق التشريعات الجنائية كما  
 ، ومن تلك الجرائم:اضطر الخلفاء الستحداث عقوبات تتناسب معها ؛جديدة من الجرائم

وأقرت التشريعات قتل القاتل؛ حتى لو كان جماعة كبيرة من الناس، بينما  جرائم القصاص: .1
قول النبي: "ال يقتل والد لمئة من اإلبل، ، وجعلت عليه دفع ابنه عمداً قاتل قتل  منعت
ألن القصاص منه  ؛منعت التشريعات القصاص من أعور فقأ عين آخر عمداً ، و (2)بولده"

واحد من أولياء المجني عليه أو عفا إذا القصاص ومنعت ، (2)يعني فقدانه البصر بالكلية
 .(1)قون العفوأكثر، حتى وأن رفض البا

للجنايات بحق أعضاء اإلنسان، دفع  العصر الراشديقرت في ومن التعويضات التي أُ 
طع جزئيًا طع كليًا، أما إذا قُ ع الفرج، ودية كاملة للسان إذا قُ مئة من اإلبل في حال قطْ 

في اإلبهام و  ،، وفي األذن خمسين من اإلبل(1)صاحبه من النطق ففيه نصف الدية تمّكنو 
بل، وفي الخنصر تسع، ، وفي كل من السبابة والوسطى عشر من اإلاإلبلعشرة من خمس 

تعويضًا  عبد أو جاريةبدفع ُحِكم فيه وفي كسر الترقوة والضلع جمل، أما إسقاط الجنين ف
                                                           

. الطبري، تاري ، 12، ص1ج . المنسوب البن قتيبة، اإلمامة،1291-1219البخاري، صحيح، ص (1)
 .492ص

. 219. ابن األثير، الكامل، ص419. الطبري، تاري ، ص321، 321، 11-12خبار القضاة، صوكيع، أ (2)
 . 1002، صالبداية. و 129-121، ص1ابن كثير، مسند الفاروق، ج

 .241-242، ص2ابن كثير، مسند الفاروق، ج (3)
 .101-99، 21-20ابن الجوزي، مناقب، ص (4)
 . 421،443، ص2الفاروق، ج. ابن كثير، مسند 1102البخاري، صحيح، ص (2)
 .419، ص10ابن حزم، المحلى، ج (2)
 .211، 210، ص1األلباني، إرواء ، ج (1)
 .449، 442، ص10ابن حزم، المحلى، ج (1)
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ُضرب فذهب أما من ، (2)صيبت عينه الصحيحة فله دية كاملةأما األعور إذا أُ ، (1)للمتضرر
ن بقي أربع ديات،فله وعقله، سمعه، وبصره، ونكاحه،  أما العين العمياء إذا ، (3)اً حي وا 

، كما بيّنت التشريعات كيفية تحصيل (4)ُأسقطت أو اليد الشالء إذا ُقطعت ففيها ثلث الدية
يتبّين مدى اجتهاد  عند التدقيق في تلك التشريعات، و (2)الدية حيث جعلتها في ثالث سنوات

 في أحكامه، أو القياس عليها.الخلفاء في تحري تقليد النبي 
ن اختلفت ق الخلفاء الراشدون العقوبة ذاتها التي طبّ طبّ  الزنا: .2 قها النبي في تلك الجريمة، وا 

الزاني غير المحصن، وغرّبه  عمر بن الخّطابجلد بعض تفاصيلها باختالف الظروف، فقد 
تشريعات الحد عن وأسقطت ال، (2)رجمهثّم علي بن أبي طالب المحصن عامًا، بينما جلد 

الزاني إذا كان مجنونًا، أو ُمكرهًا، أو جاهاًل بالحكم، كما أنها لم تعاقب من قتلوا أشخاصًا 
 .(1)ألحقت ولد المالعنة بعصبة أمه، و (1)حاولوا اغتصابهم، أو انتهاك أعراض نسائهم

لزنا؛ دون ولم يجّد جديد في هذه العقوبة سوى أن عمر اعتق جارية قذفها صاحبها با القذف: .3
 .(9)من إثبات ذلك تمّكنأن ي

منعت تلك  العصر الراشديع يده؛ إال أن التشريعات في رغم أن عقوبة السارق قطْ  السرقة: .4
العقوبة في ظروف معينة، منها؛ السرقة من مكان للسارق فيه نصيب؛ مثل السرقة من بيت 

(10)المال، وسرقة العبد من مال سيده
(11)الحاجةومنها السرقة عند الجوع و ، 

 لكن التشريعات، 
(12)تترك أولئك اللصوص بال عقوبة؛ إنما فرضت عليهم الجلد، والغرامة المالية لم

. 

                                                           
 . 443، 442، ص2. ابن كثير، مسند الفاروق، ج1101البخاري، صحيح، ص (1)
 .312، ص1األلباني، إرواء ، ج (2)
 . 322، ص1. األلباني، إرواء ، ج449، ص10ابن حزم، المحلى، ج (3)
 .330، 321، ص1األلباني، إرواء، ج (4)
 .420، ص2ابن كثير، مسند الفاروق، ج (2)
 .402، ص4. الحاكم، المستدرك، ج1291البخاري، صحيح، ص (2)
 . 201-202، 422، ص2. ابن كثير، مسند الفاروق، ج429، ص4الحاكم، المستدرك، ج (1)
 .319، ص2الستذكار، جابن عبد البر، ا (1)
 . 409، ص4الحاكم، المستدرك، ج (9)
 .211، ص2. ابن كثير، مسند الفاروق، ج429، ص4الحاكم، المستدرك، ج (10)
 .11، ص3ابن القيم، إعالم، ج (11)
 .211، ص2. ابن كثير، مسند الفاروق، ج429، ص4الحاكم، المستدرك، ج (12)
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ضرب كان شارب الخمر في عهد النبي، وأبي بكر، وبداية عهد عمر، يُ  شرب الخمر: .2
جعلها عمر أربعين جلدة، ولما رأى تفشي ثّم باأليدي والنعال، دون تحديد عدد الضربات، 

ولكن العقوبة لم تستقر تمامًا، بل جلد الخلفاء شارب الخمر ، (1)مر جعلها ثمانين جلدةاأل
كما أقرت  ،(2)هر بشربها ثمانين جلدةهر بذلك أربعين جلدة، وجلدوا من اشتُ الذي لم يشتُ 

 .(3)التشريعات حرق المكان الذي يباع فيه الخمر

 التشريعات االقتصادية واالجتماعية:
ة، حيث بيّنت ميراث ثتحدبقضايا المواريث المس العصر الراشديعات في وفّصلت التشري

، كما عالجت قضية ميراث من (5)وميراث الزوجة من دية زوجها ،(4)والعمة، والخالةالجد، والجدة، 
ماتوا معًا مثل الغرقى، والقتلى تحت الهدم، ومن ُأشكل أمرهم؛ فال ُيدرى أيهم مات قبل صاحبه، 

 .(2)التي ُيطّلقها زوجها في مرض موته ليحرمها من الميراثت المرأة وورثّ 
 عمر بن الخّطابمن تشريعات أن  ثتحدما اسأهّم  أما في قضايا الزواج والطالق؛ فإن

عالجت التشريعات ، كما العصر النبويالطالق الثالث ثالثًا؛ بعد أن كان طلقة واحدة في اعتبر 
ر كاماًل للمرأة؛ بينما تعويض الزوج على أوليائها، قضايا الخداع في الزواج، حيث جعلت المه

تتزوج مرة ثّم تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، ثّم أما المرأة التي تفقد زوجها فتنتظر أربع سنين؛ 
فرقت بينه ثّم أخرى إن أرادت، ومنحت الرجل الذي يعجز عن ممارسة حياته الجنسية عامًا، 

 .(1)وبين زوجته إذا استمر عجزه
ومنع عمر بيع أقر التشريع زواج العبد من اثنتين فقط، في قضايا العبيد والجواري؛ فأما 
 .(9)الُمكاتب إلى الرق إذا أدى شطر ما عليه، كما منعت التشريعات عودة (1)أمهات األوالد
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التشريعات بدقة أكبر مقادير ما فرضته تشريعات  حّددتوفي القضايا االقتصادية؛ 
قيمة زكاة األموال، وقيمة الجزية، وفرضت على التجار  حّددتامات، فمن التز  العصر النبوي

%، وعلى التجار الذين ينتمون لدول 2%، وعلى التجار المعاهدين 2.2المسلمين ضريبة بلغت 
 . (1)معادية قيمة ما تأخذ دولهم من التجار المسلمين

 :العصر الراشديسمات التشريع في 
من السمات؛ التي اختلفت عن سمات التشريع  موعةبمج العصر الراشدياتسم التشريع في 

 في طبيعتها، لكنها تقاربت معها في أسبابها ودوافعها؛ ومن تلك السمات: العصر النبويفي 
 :العصر النبويمراعاة المقاصد العليا التي أقرتها التشريعات اإلسلمية في  .1

دون  ًا في إطار كلي جامع؛حيث فهم الخلفاء الراشدون التشريع اإلسالمي، وطّبقوه عملي
االقتصار على نصوص جزئية؛ قد يفهم اإلنسان منها ألول وهلة خالف المراد، ومما يؤكد على 
ذلك أن رجاًل أتى أبا بكر ليشكو له ولده، الذي ال يعطيه شيئا من ماله، "فقال أبو بكٍر إنَّما لَك 

قال رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليِه وسلََّم أنَت وماُلَك من ماِلِه ما يكفيَك، فقال يا خليفَة رسوِل اهلِل؛ أَما 
، كذلك تمّثل الفهم الكلي الجامع للتشريع اإلسالمي (2)على موقفهأصّر ألبيَك"، فأبى أبو بكر، و 

في إصرار أبي بكر على قتال المرتدين؛ رغم أن عمر قال له: "كيَف تقاتُل النَّاَس، وقد قاَل 
ُه عليِه وسلََّم أمرُت أن أقاتَل النَّاَس حتَّى يقولوا ال إلَه إالَّ اللَُّه، فَمن قاَل ال إلَه رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّ 

واللَِّه لو لى اللَِّه، فقاَل أبو بكٍر: "إالَّ اللَُّه فقد عصَم منِّي ماَلُه، ونفَسُه، إالَّ بحقِِّه، وحساُبُه ع
فعرف عمر  صلَّى اللَُّه عليِه وسلََّم لقاتلُتُهم على منِعِه" منعوني ِعقااًل كانوا يؤد ونُه إلى رسوِل اللَّهِ 

 .(3)"أنَُّه الحق "
هّموا بالفرار نحو الروم؛ ألنهم  (4)عندما علم بأن نصارى تغلب عمر بن الخّطابكما أن 

يأنفون من دفع الجزية، مع استعدادهم لدفع الزكاة كسائر المسلمين، وافق على ذلك، ولم يكن 
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، ومنع عمر سهم المؤلفة (1)االسم، أهو جزية أم زكاة؛ بقدر عنايته بالمقصود من ذلكمعنيًا ب
قلوبهم؛ ألنه رأى أن المقصد من إعطائهم هو تقوية اإلسالم من خالل جذبهم إليه، أما في عهده 

 .(2)فقد زال ذلك المقصد
وسلم؛ لما عجز كما استرد عمر من أحد الصحابة إقطاعًا أقطعه إياه النبي صلى اهلل عليه 

عن عمارته، وقال له: "إن رسول اهلل لم يقطعك لتحجره عن الناس، إنما أقطعك لتعمل، فخذ منها 
 . (3)ما قدرت على عمارته، ورّد الباقي"

ومن المقاصد التي راعتها التشريعات في ذلك العهد؛ حماية اإلسالم بكافة أركانه، والدعوة 
 .(4)إليه، ووحدة المسلمين، وحفظ حقوقهم

 مراعاة المصالح العليا للمسلمين ودفع الضرر عنهم: .2
راعى التشريع اإلسالمي في عهد الراشدين تقديم المصلحة األهم على المصلحة األقل 

، ومن ذلك؛ جمع أبي بكر للقرآن في مصحف واحد؛ خوفًا من ضياعه باستشهاد حفظته (2)أهمية
مها النبي في كما قسَ  ؛المفتوحة في العراقتوقف عمر عن قسمة األراضي ، و (2)في معارك الردة

حفاظًا على حقوقهم فيها، ولكي ال تشغل المسلمين عن  وقفًا لألجيال القادمة اوتركه ،خيبر
، ونهى عمر عن تطبيق الحدود في الغزو؛ لكي ال تدفع الحمية صاحب الحد للفرار (1)الجهاد

العصر ثًا؛ بعد أن كان يحتسب في ، واحتساب عمر الطالق الثالث طلقات ثال(1)نحو األعداء
، ونهى عمر عن الزواج (9)طلقة واحدة، وذلك لمنع المسلمين من التمادي في ذلك الخطأ النبوي
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عثمان الناس على ، وجمع (1)من النصرانيات رغم عدم حرمة ذلك صيانة ألعراض المسلمين
وذلك بحثًا عن مصلحة ، على سبعة أحرفمن القرآن؛ رغم أن النبي أباح قراءتها  حرف واحد

وتحميل علي بن أبي طالب أصحاب المهن؛ كالراعي، والصّباغ، والخّياط، ، (2)اتفاق المسلمين
 .(3)مسؤولية ما يعملون فيه من أمتعة الناس، ليجتهدوا في الحفاظ عليها

 تغير التشريعات بتغير الوقائع والظروف: .3
وتطبيقاتها، فقد وافق أبو بكر على جمع ولعبت الظروف والوقائع دورًا في تغير التشريعات، 

القرآن في مصحف واحد، بينما كان ذلك ممنوعًا في عهد النبي ألنه لم يكتمل بعد، ولم ُيخَش 
، ورغم أن النبي أعطى المجاهدين في الغزو كل ما (4)ضياعه، وهو ما تغير في عهد أبي بكر

منه شيء؛ إال أن عمر أخذ من يجدونه مع من يقومون بقتلهم من المشركين؛ دون أن يأخذ 
، وكانت التشريعات حريصة على (5)بعضهم خمسه لصالح المسلمين عندما وجده مااًل كثيراً 

تطبيق الحدود؛ لكنها أمرت بوقفها أثناء الفتوحات على أطراف الدولة اإلسالمية، لمنع لجوء 
، (1)ة لشدة حاجة الناس، كما أوقف عمر الحد عن السارق في عام المجاع(2)المعاَقبين لألعداء

، ومنع عمر منح شيء من الزكاة للمؤلفة (1)ولم يعاقب السارق إذا ثبتت حاجته الشديدة وفقره
الخالفة  يومئذ ذليل"، وهو ما تغير في عصر قلوبهم؛ ألنه رأى أن النبي كان يعطيهم "واإلسالم

 .(9)الراشدة
تهم على ذلك، أو انشغالهم بما كذلك توقف الخلفاء عن تطبيق بعض التشريعات؛ لعدم قدر 

، ورغم (10)هو أهم، أو أكثر إلحاحًا، فقد أمر النبي بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب
نما أخرجهم   .(1)عمر بن الخّطابذلك لم يخرجهم أبو بكر؛ النشغاله بحروب الردة، وا 
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 مراعاة العدل في التشريعات:  .4
بين  عمر بن الخّطاب، ومن ذلك مفاضلة (2)يعاتهموعمل الخلفاء على مراعاة العدل في تشر 

، كما (3)الناس في العطاء، حيث أعطاهم حسب خدمتهم لإلسالم؛ ألنه رأى في ذلك عداًل بينهم
وّرثت التشريعات في ذلك العهد المرأة التي ُيطّلقها زوجها في مرض موته؛ ليحرمها من الميراث، 

، كما راعت التشريعات العدل في قسمة المواريث في (4)رأت حرمانها ظلمًا البد أن يزال األنه
 .(5)بعض القضايا المختلف فيها

كما أن التشريعات اإلسالمية عملت على ضمان العدل؛ بالفصل بين سلطتي القضاء 
من حّد  والتنفيذ، من خالل منع القاضي من الحكم بشهادته، قال أبو بكر: "لو وجدت رجاًل على

شهادة عمر تى يكون معي غيري"، واعتبر عبد الرحمن بن عوف شهادة حدود اهلل، لم أحّده ح
، ولحرص التشريع على العدل كان يمنع العقوبة ألدنى شبهة، قال (2)رجل واحد من المسلمين

 .(1)ل الحدود بالشبهات؛ أحب إلّي من أن ُأِقيَمها بالشبهات"عطِّ : "ألن أُ عمر بن الخّطاب
بعض التشريعات؛ من وقت إلى آخر، وال شك أن ذلك  ولقد ساهمت تلك السمات في تغير

من اختالف ثّم التغير كان نابعًا بالدرجة األساسية من االختالف في فهم التشريع اإلسالمي، 
الظروف المحيطة، ولم يكن على اإلطالق نابعًا من هوًى شخصي، فقد قال أبو بكر: "أي أرض 

، وقال علي بن أبي طالب: (1) ما ال علم لي به"ظلني؛ إن قلت في كتاب اهللقلني؛ وأي سماء تُ تُ 
، وقال عمر: "اتهموا الرأي (9)أولى بالمسح من أعاله" "لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخفّ 

ن الرأي منا هو الظنّ  عندما أفتى عثمان الناس بترك إحدى رخص ، و (10)ف"والتكل   على الدين، وا 
أعمدَت إلى ُسنٍَّة سنَّها رسوُل اهلِل وقال له: " ،الباعترض على األمر علي بن أبي ط ؛الحجّ 
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وتنهى  ،ُتضيُِّق عليهم فيها ،ورخصٍة رخَّص اهلُل تعالى بها للعباِد في كتاِبهِ  ،صلَّى اهلُل عليِه وسلَّمَ 
 .(1)"ومن شاء ترَكهُ  ،فمن شاء أخذ به ،ًيا أشرُت بهإنما كان رأفقال عثمان: " ،"عنها

، فلم يكن الصحابة ليقبلوا ذلك، بل لك كان تغييرًا للتشريع اإلسالميأْن ذولذا ال يمكن القول 
، وهو لم يكن يحدث بشكل (2)ةثتحدُيمكن اعتبار موافقتهم إجماعًا على تلك التشريعات المس

نما بعد تمحيص، و  ف رأي عمر؛ أفتى ابن عباس بخالعن الرأي األصوب، فقد  بحثتلقائي، وا 
 .(3)"أن ُيتّبع من قول عمر  عمر، قول رسول اهلل أحقّ : "رحم اهللفلما روجع قال
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 لثالثا المبحث
 العصر األمويفي  تشريعال

العصر استمر التشريع اإلسالمي مهيمنًا على قرارات وسلوك الدولة اإلسالمية في 
في  بانتقالها من النظام الشوريّ  ؛رغم ابتعادها عن جزء من التشريع اإلسالمي الدستوري ،األموي

دارتها بقيت كما في  خرى،قوانين الدولة األكافة إلى نظام الوراثة، إال أن  ،الوصول للسلطة وا 
 ،والسنة ،في القرآن متمثلةً  ،مستندة إلى المصادر األساسية للتشريع اإلسالمي العصر الراشدي

ذلك  وتمثل التطور األهم في التشريع اإلسالمي في ،واجتهادات الصحابة في العصر الراشدي
 التي نضجت تمامًا في العهد العباسي. ،العهد بالتمهيد لظهور المذاهب اإلسالمية األربعة
 علقة الدولة األموية بالتشريع اإلسلمي:

فمؤسس الدولة  ،ربطت الدولة األموية عالقة قوية بالتشريع اإلسالمي ومصادره األساسية
كما روى خلفاء بني أمية العديد من  ،(1)األموية معاوية بن أبي سفيان كان من كتبة الوحي

رويت عنهم تلك ثّم  ،أو من صحابته ،سمعوها من النبي مباشرة سواءً  ،األحاديث النبوية
فقد روى معاوية عددًا من  ،مهمًا من أدلة التشريعات اإلسالمية اً لت جزءالتي شكّ  ،األحاديث

مثل حديث: "ِإَذا َشِرُبوا اْلَخْمَر  ،األحاديث التي سمعها بنفسه من النبي صلى اهلل عليه وسلم
وغيره من  (2)ِإَذا َشِرُبوا َفاْقُتُلوُهْم"ثّم ِإَذا َشِرُبوا َفاْجِلُدوُهْم، ثّم ِإَذا َشِرُبوا َفاْجِلُدوُهْم، ثّم َفاْجِلُدوُهْم، 

 .(3)األحاديث التي تتعلق بالعديد من التشريعات
أو عن  ،(4)ث النبي سواءً  بشكل مباشروروى الخليفة مروان بن الحكم عددًا من أحادي

وروى عبد الملك بن مروان  ،(2)وُبْسَرُة ِبْنُت َصْفَوانَ  ،(2)أبي هريرة ؛مثل ،طريق بعض الصحابة
ووالده مروان  ،وأبي هريرة ،وأم سلمة ،عائشة ؛مثل ،الحديث النبوي عن عدد من كبار الصحابة

                                                           
 .2431، ص2اآلجري، الشريعة، ج (1)
 .431صسنن،  ابن ماجه، (2)
. 203-202، ص3. ج243-242، ص2. أبو داود، سنن، ج431، 219، 22: سنن ابن ماجه، صانظر (3)

 .  221، ص3. ومسند الشاميين، ج10، ص2. ج219، ص2الطبراني، المعجم األوسط، ج
 .141، ص1الطبراني، المعجم األوسط، ج (4)
 .42، ص1الطبراني، مسند الشاميين، ج (2)
ابن عبد البر،  .. وُبْسرة صحابية قرشية، بايعت النبي، وعمها ورقة بن نوفل41، ص1وطأ، جمالك، الم (2)

 .  1192، ص4االستيعاب، ج



[62] 

 

عمن سمعوها من صحابة النبي  ،ن األحاديثوروى عمر بن عبد العزيز عددًا م ،(1)بن الحكم
 .(2)صلى اهلل عليه وسلم

 ،وعثمان ،وعمر ،بكر الصّديقكذلك روى مروان بن الحكم بعض اآلثار التشريعية ألبي 
 .(4)عمر بن الخّطابوكان عبد الملك يسأل العلماء عن تشريعات  ،(3)وعلي بن ابن أبي طالب

والخلفاء  ،لماء يسألونهم عن تشريعات النبيكان الخلفاء يكتبون إلى الصحابة والع
 ،(2)يسأله عن بعض أحكام الطالق ،فقد كتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت ،الراشدين

عن حكم اجتماع صالتي العيد  (7)كما سأل زيد بن أرقم ،(2)وعن نصيب الجد من الميراث

يسأله عن  (9)عروة بن الزبيروكتب عبد الملك بن مروان إلى ، (1)والجمعة في يوم واحد
 .(12)ويسألها عن بعض التشريعات اإلسالمية ،(11)وكان يستشير أم الدرداء ،(10)أشياء

                                                           
. ومسند 141، ص1، ج131، ص2. والمعجم األوسط، ج213، ص23الطبراني، المعجم الكبير، ج (1)

 .212، ص2، ج421، ص1الشاميين، ج
 . 190، 129ابن ماجه، سنن، ص  (2)
 .23، ص1. سعيد بن منصور، سنن، ج412، ص2الك، الموطأ، جم (3)
 .323-322، ص22ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (4)
 .231، ص1مالك، الموطأ، ج (2)
 .221، ص2المصدر نفسه، ج (2)
ه سبع صحابي من الخزرج، قال: "غزا َرُسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم تسع عشرة غزوة، غزوت منها مع (1)

 .232-232، ص2عشرة غزوة" ابن عبد البر، االستيعاب، ج
 .291، ص2أبو داود، سنن، ج (1)
، "وكان ثقة كثير الحديث فقيهًا عالمًا بكر الصّديقعروة بن الزبير بن العوام، قرشي، وأمه أسماء بنت أبي  (9)

 .240-231، ص40ابن عساكر، تاري  دمشق، ج .م( 113هـ/94مأمونًا ثبتًا" )ت
 .140ابن كثير، تفسير، ص (10)
بنت حيي األوصابية من حمير، وهي فقيهة، روت الحديث عن عدد من  ُجَهْيَمة، ويقال ُهَجْيَمةهي  (11)

الصحابة، لكنها ليست أم الدرداء الصحابية، واسمها خيرة بنت أبي حدرد األسلمي، التي ُتوفيت في خاّلفة 
-142، ص10اكر، تاري  دمشق، ج. ابن عس1932-1934، ص4ابن عبد البر، االستيعاب، ج .عثمان
120. 

 .412، ص10معمر بن راشد، جامع، ج (12)



[63] 

 

عن بعض  ،(2)، َوَخاِرَجَة ْبَن َزْيِد ْبِن ثَاِبتٍ (1)وسأل الوليد ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َساِلَم ْبَن َعْبِد اهللِ 
 ،كذلك الحجّ والزهري عن بعض أحكام  (4)كحولوسأل م ،(3)فاختلفا في حكمهما ،الحجّ أحكام 

الذي استند إلى ما تعرفه عائشة من فعل النبي صلى اهلل عليه  ،فأخذ برأي مكحول ،فاختلفا عليه
َبْيِر، واْلَقاِسَم ْبَن  ،(2)وترك رأي الزهري الذي استند إلى رأي ابن عمر ،وسلم وسأل ُعْرَوَة ْبَن الز 

 .(2)طالقُمَحمٍَّد عن بعض أحكام ال
وجمع ُسَلْيَماَن  ،(1)الحجّ عن بعض أحكام  (7)وسأل ُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك َطاُوس  اْلَيَماِني  

ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َوَخاِرَجُة ْبُن َزْيِد ْبِن  ؛ِفيِهمْ  ،ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك مرًة أخرى ُأَناًسا ِمْن َأْهِل اْلِعْلمِ 
، َوَساِلم ، َوَعْبُد اهللِ (9)اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمَّدٍ ثَاِبٍت، وَ 

َفَسَأَلُهْم َعِن بعض ، اْبَنا َعْبِد اهلِل، َواْبُن ِشَهابٍ  (10)

                                                           
سنة وفاته، ولكنها تراوحت بين اخُتلف في ، فقيه من أهل المدينة، عمر بن الخّطابهو سالم بن عبد اهلل بن  (1)
ابن عساكر، تاري  دمشق،  .ةم(، عّده عبد اهلل بن المبارك أحد فقهاء المدينة السبع121-123هـ/102-110)
 . 13-41، ص20ج
الذهبي، تاري   .م(119هـ/100ابن الصحابي الخزرجي زيد بن ثابت، من كبار فقهاء المدينة المنورة، )ت (2)

 .1011، ص2اإلسالم، ج
 .411، ص1مالك، الموطأ، ج (3)
ابة والتابعين، أصله من سبي روى عن عدد من الصح ،مكحول بن ُدبر، "فقيه أهل دمشق، وأحد قراء الشام" (4)

ابن  .م(132هـ/114م( أو )131هـ/113سنة وفاته؛ لكن األرجح أنه ُتوفي )اخُتلف في كابل، وقيل من مصر، 
 .202-191، ص20عساكر، تاري  دمشق، ج

 .322، ص1الطبراني، مسند الشاميين، ج (2)
 .299، ص1مالك، الموطأ، ج (2)
الذين سيرهم كسرى إلى اليمن، تعلم على يد عدد من الصحابة، منهم؛ أبو طاوس بن كيسان من أبناء الفرس  (1)

الذهبي، تاري   .م(121-120هـ/110-101هريرة، وعائشة، وابن عباس، كان عالمًا زاهدًا، ُتوفي ما بين )
 .22، ص3اإلسالم، ج

 .12، ص4، حلية األولياء، جأبو نعيم (1)
ِد ْبِن َأبِ  (9) ، ولد في خاّلفة عثمان، وربته عمته عائشة، وروى الحديث عنها، بكر الصّديقي هو اْلَقاِسُم ْبن ُمَحمَّ

ًة"، ُتوفي ما بين عامي) -101وعن عدد من الصحابة، "وَكاَن َفِقيًها، ِإَماًما، ُمْجَتِهًدا، َوِرًعا، َعاِبًدا، ِثَقًة، ُحجَّ
 .131، ص3الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .م(121-120هـ/110

، من علماء المدينة، سمع من عدد من الصحابة، عمر بن الخّطاببن عبد اهلل بن عبد اهلل  (10)
 .10، ص3الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .م(123هـ/102)ت
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يسألون أهلها عن أي مسألة  ،لق العلم في المساجدوكان الخلفاء يلجأون إلى حِ ، (1)الحجّ أحكام 
 .(2)جديدة تعرض لهم

أن كبار العلماء كانوا  ؛عات التي اعتمدها خلفاء بني أميةعلى مكانة التشري ُيدلِّلومما 
 ،(4)وَسِعيَد ْبَن اْلُمَسيَّبِ  ،(3)ومنهم عروة بن الزبير ،وفي كتبهم ،ويروونها لتالميذهم ،يتعلمونها

الالحقون يهتمون ، كما كان العلماء (1)والبيهقي ،(2)وَرَجاِء ْبِن َحْيَوةَ  ،(2)وعطاء بن أبي رباح
وعطاء ابن  ،فقد اختلف الزهري ،ل آراء العلماء في أوقاتهممثّ ألنها كانت تُ  ؛الخلفاءبتشريعات 
 ،(9)فاستدل عطاء على صواب رأيه بفعل عبد الملك بن مروان ،(8)في قضية العمرى ،أبي رباح

 .(10)واستدل البيهقي في بعض أحكام الزواج بآراء عبد الملك بن مروان
ذلك االرتباط  ؛العصر األمويية بين العلماء والتشريعات في على العالقة القو  ُيدلِّلومما 

فقد كان طالب  ،ناط بهم التطبيق العملي للقانون في أي دولةالذين يُ  ،الكبير بين العلماء والقضاة

                                                           
 .399، ص3ابن حجر، فتح الباري، ج (1)
 .323-322، ص22ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (2)
 . 312، ص1ابن زنجويه، األموال، ج (3)
وُتوفي ما  ،. وسعيد بن الُمسيَّب، قرشي من أهل المدينة، ولد في خاّلفة عمر231، ص2مالك، الموطأ، ج (4)

م( سمع عددًا من الصحابة، "عالم أهل المدينة بال مدافعة" وكان أعلم الناس 119-109هـ/100-90بين عامي)
 .1101-1103، ص2الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .عمر بن الخّطاببأقضية 

وعطاء من كبار علماء مكة المكرمة، "وكان ثقة، فقيهًا، عالمًا، كثير الحديث"، . 210النسائي، سنن، ص (2)
ورغم أنه أسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، ثّم عمي، إال أنه حاز احترامًا كبيرًا من خلفاء بني أمية، ومن أهل 

 .312-322، ص40ابن عساكر، تاري  دمشق، ج .م(132-132هـ/111-114زمانه، لعلمه الواسع )ت
وه من أفضل علماء الشام، وروى عن عدد . ورجاء "أحد أئمة التابعين"، وعدّ 422، ص2ج البيهقي، السنن، (2)

لعمر بن عبد  الخالفةمن الصحابة، وكان بمثابة وزير لسليمان بن عبد الملك، ولعب دورًا كبيرًا في وصول 
 .232-234، ص3الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .م(130هـ/112العزيز، )ت

م(، 902-112هـ/293-200. والبيهقي هو داود بن الحسين النيسابوري)219، ص1ج البيهقي، السنن، (1)
 .وخراسان، وأّلف عددًا من الكتب منها السنن الكبرى ،والحّجاز ،والعراق ،ومصر ،رحل في طلب العلم إلى الشام
 . 112-114، ص11ابن عساكر، تاري  دمشق، ج

ُه ِللرَُّجِل طوَل ُعُمِرك َأو ُعُمِره ثّم ترد إلى صاحبها، وكان ذلك في الجاهلية، فأبطله اإلسالم، الُعْمَرى: َما َتْجَعلُ  (1)
، 4ابن منظور، لسان العرب، ج .ولكن الفقهاء اختلفوا، فمنهم من جعلها تمليكًا، ومنهم من جعلها عارية ترد

 .203ص
 .210النسائي، سنن، ص (9)
 .422، ص2ج البيهقي، السنن، (10)
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كما كان القضاة حريصين على شهود كبار  ،يتعلمون منها ،العلم يجلسون في مجالس القضاة
ذا لم ي ،وليصححوا لهم أقضيتهم ،من علمهمليستفيدوا  ؛العلماء لمجالسهم وا من ذلك فإنهم تمّكنوا 

 .(1)والمستجدة ،خاصة في القضايا الكبيرة ،يرسلون الستشارتهم
 علقة تشريعات الدولة األموية بالمذاهب األربعة: 

ورووها في  ،واستدل علماء المسلمين في العصور التالية بتشريعات الخلفاء األمويين
التي بدأت في  ،وأضحت من مصادر التشريع في المذاهب اإلسالمية ،لمعتبرةكتب الفقه ا

 .العصر األمويالظهور في نهاية 
فقد أورد أبو  ،فقد استندت مصادر الفقه الحنفي إلى العديد من تشريعات الخالفة األموية

 المصادر التي روت فقه اإلمام أبيأهّم  الذي يعد -في كتاب اآلثار  (2)القاضييوسف 
تحت باب صالة فذكر  ،العصر األمويالعديد من اآلراء التشريعية التي ُعمل بها في  -(3)حنيفة

َل َمْن َبَدَأ ِباْلُخْطَبِة َقْبَل  ل َمْن َخَطَب َيْوَم اْلُجُمَعِة، َوُهَو َقاِعد ، َوَكاَن َأوَّ العيدين أن معاوية "َأوَّ
َل َمْن َأذَّنَ  اَلِة ِفي اْلِعيِد، َوَأوَّ في عدد من كتبه  (5)وروى أبو عبد اهلل الشيباني ،(4)ِفي اْلِعيَدْيِن" الصَّ

فتحت باب "اْلُمسلم يْعتق  ،العديد من التشريعات األخرى -التي تعد من مصادر الفقه الحنفي -
أعتق عبدا َلُه  عمر بن عبد اْلَعِزيزسوط" روى أن الذِّمِّّي" في كتابه "األصل المعروف بالمب

 (1)ر"وتحت باب "جناية المدبَّ  ،(2)َماله ِفي َبيت الَمال فأدخل ،َوترك َماالً  ،َفَماَت الَعْبد ،اً َنْصَراِنيّ 

                                                           
 .209، 493، 311،  101وكيع، أخبار، ص (1)
م(، لعب دورًا كبيرًا في نشر مذهب أبي حنيفة، وكان تلميذه 191هـ/112هو يعقوب بن إبراهيم الكوفي )ت (2)

القضاء في عهدي الهادي والرشيد، وهو أول من ُلقِّب  توّلىالنجيب، روى عنه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، 
 .311-329، ص12ب البغدادي، تاري  بغداد، جالخطي .بقاضي القضاة

م(، هو الن ْعَماُن ْبُن ثَاِبٍت ْبُن َزْوِطيٍّ 121-299هـ/120-10. وأبو حنيفة )13كرو، أصول التشريع، ص (3)
افعي: "النَّاُس ِفي اْلِفْقِه ِعَيال  الكوفي، "َبَرَع ِفي الرَّْأِي، َوَساَد َأْهَل َزَماِنِه ِفي التََّفق ِه، َوَتْفِريِع اْلَمَساِئِل"، قال عنه الش

 .992-990، ص3الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .َعَلى َأِبي َحِنيَفَة"
 .29أبو يوسف، اآلثار، ص (4)
م(، دمشقي، ولد ونشأ بالعراق، تعلم على يد اإلمام أبي 102-120هـ/119-132وهو محمد بن الحسن ) (2)

 .س علم في مسجد الكوفة وهو في العشرين، واّله الرشيد القضاءحنيفة، وحّصل علمًا كثيرًا، وكان له مجل
 . 213-221، ص2الخطيب البغدادي، تاري  بغداد، ج

 . 221، ص4الشيباني، األصل، ج (2)
 .399، ص1الحدادي، التوقيف، ج .هو العبد الذي ُيعلَّق عتقه على وفاة سيده (1)
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وفي كتابه  ،(1)ر على َسّيده"روى "َأن عمر بن عبد اْلَعِزيز جعل ِجَناَية اْلُمدبَّ  ؛في الكتاب ذاته
وية جعل دية المعاهد "مثل هل الذِّمَّة" أن معاأة على أهل المدينة" روى تحت باب "ِدَية الحج"

َفتَزوج  ،وروى أن رجاًل كانت "َتْحَتُه أْرَبْع نْسَوة َفطلق َواِحَدة َثاَلثاً  ،(2)نصف ِدَية اْلحر اْلُمسلم"
 .(3)َففرق َبينهَما َمْرَوان بن الحكم" ،اْلَخاِمَسة قبل أن َتْنَقِضي اْلعدة

التي تستند إلى تشريعات الدولة  ،اإلمام أبا حنيفة نفسه يجلس في مجالس القضاء وكان
 .(4)تعلم فيهالي ؛األموية

في كتاب الموطأ عددًا من  (5)فقد روى اإلمام مالك ؛وكذلك األمر في الفقه المالكي
القصاص من "فروى تحت باب  ،وجعلها أدلة على آرائه في مذهبه ،تشريعات الخلفاء األمويين

َتَب ِإَلى ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِبي ُسْفَياَن، َأنَُّه ُأِتَي ِبَسْكَراَن َقْد َقَتَل َرُجاًل، َأنَّ َمْرَواَن ْبَن اْلَحَكِم كَ  ؛"السكران
روى عن َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيَِّب:  ؛وتحت باب عقل األسنان ،(2)"َأِن اْقُتْلُه ِبهِ "َفَكَتَب ِإَلْيِه ُمَعاِوَيُة: 

ِعيٍر، َوَقَضى ُمَعاِوَيُة ْبُن َأِبي ُسْفَياَن ِفي اأَلْضَراِس ِفي اأَلْضَراِس ِبَبِعيٍر بَ  عمر بن الخّطاب"َقَضى 
َكاَة" ،(0)ِبَخْمَسِة َأْبِعَرٍة" ُل َمْن َأَخَذ ِمَن اأْلَْعِطَيِة الزَّ  .(1)وروى أن معاوية "َأوَّ

ذها عبد الملك بن مروان في التي نفّ  ،واألحكام ،كما روى اإلمام مالك التشريعات
وأنه  ،(9)عبد الملك "َأَقاَد َوِليَّ َرُجٍل ِمْن َرُجٍل َقَتَلُه ِبَعصًا، َفَقَتَلُه َوِلي ُه ِبَعصاهُ" فقد ذكر أن ،خالفته

 .(10)"َقَضى ِفي اْمَرَأٍة ُأِصيَبْت ُمْسَتْكَرَهًة، َصَداِقَها َعَلى َمْن َفَعَل َذِلَك"
إذا ُتوفى عنها فتحت باب "عدة أم الولد  ،وروى العديد من تشريعات الخلفاء اآلخرين

أن "َيِزيَد ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َفرََّق َبْيَن ِرَجاٍل َوِنَساء ُكنَّ ُأمََّهاِت َأْواَلِد لِرَجاٍل فَهَلُكوا، ذكر  ،سيُِّدها"

                                                           
 .290، ص4، جالشيباني، األصل (1)
 .321، ص4ج المصدر نفسه، (2)
 .413، ص3المصدر نفسه، ج (3)
 .202وكيع، أخبار، ص (4)
ًة، َفِقيًهًا، عالمًا، ورعًا" من كبار علماء 192-112هـ/119-93مالك بن أنس ) (2) م( وكان "ِثَقة ، ثَْبًتا، ُحجَّ

 .130-119، ص4الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .المدينة في عهده
 .222، ص2مالك، الموطأ، ج (2)
 .231، ص2لمصدر نفسه، جا (1)
 .222، ص1المصدر نفسه، ج (1)
 .241، ص2المصدر نفسه، ج (9)
 .411، ص2المصدر نفسه، ج (10)
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وتحت باب  (1)َعْشًرا.."َأْو َحْيَضتَْيِن، َفَفرََّق َبْيَنُهْم، َحتَّى اْعَتد دَن َأْرَبَعَة َأْشُهٍر وَ  ،َفَتَزوَّجنَّ َبْعَد َحْيَضةٍ 
أن يأخذ زكاة التجار  ،ذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب ألحد والته "؛الزكاة في العروض"

ْن المسلمين "من ُكلِّ َأْرَبِعيَن ِديَناًرا، ِديَناًرا، َفَما َنَقَص، َفِبِحَساِب َذِلَك، َحتَّى يْبُلَغ ِعْشِريَن ِديَناًرا، وا ِ 
، َفَدْعَها واََل تَْأُخْذ ِمْنَها َشْيًئا، َوَمْن َمرَّ ِمْن َأْهِل الذِّمَِّة ، َفُخْذ ِممَّا ُيِديُروَن ِمَن َنَقَصْت ُثُلَث ِديَنارٍ 

َعَشَرَة  التَِّجاَراِت ِمْن َأْمَواِلِهْم ، ِمْن ُكلِّ ِعْشِريَن ِديَناًرا، ِديَناًرا، َفَما َنَقَص َفِبِحَساِب َذِلَك، َحتَّى يْبُلغَ 
ْثِلِه ِمَن َر، َفِإْن َنَقَصْت ُثُلَث ِديَناٍر، َفَدْعَها َواَل َتْأُخْذ ِمْنَها َشْيًئا، َواْكُتْب َلُه ِبَما َتْأُخُذ ِكتَاًبا ِإَلى مِ َدَناِني

 .(2)اْلَحْوِل"
 (3)فقد أورد الشافعي ،واستند الفقه الشافعي كذلك إلى العديد من تشريعات الدولة األموية

 ،فروى عن معاوية قوله "َنِرُث اْلُمْشِرِكيَن، َواَل َيِرُثوَنا" ،ديد من تلك التشريعاتفي كتابه "األم" الع
وروى عن مروان  ،(4)وأنه قضى في األضراس بخمسة أبعرة ،وأنه أول من أخذ من األعطية زكاة

وروى عن عبد  ،(2)ْكَرَهَها"َعَلى الَِّذي اْستَ  ؛بن الحكم أنه "َقَضى ِفي اْمَرَأٍة اْسَتْكَرَهَها َرُجل  ِبَصَداِقَها
لإلضرار بنصيب زوجته  ؛الملك بن مروان إجازته لزواج رجل من ثالث نسوة في مرض موته

 .(2)كما روى عنه بعض أحكام العالقات الناشئة عن الرضاعة ،األولى من الميراث
أنه لم يكن يعلن عن عيد  ؛منها ،وروى عن عمر بن عبد العزيز عددًا من التشريعات

ؤخذ من وأنه أمر أال يُ  ،وأنه حّدد موعد صالة العيد بطلوع الشمس ،فطر إال بشهادة شاهدينال
نحت الهدايا التي مُ  وأنه ضمّ  ،وأنه جعل زكاة التجارة دينارًا من كل أربعين ،الخيل أو العسل زكاة

ه منع وأن ،وأنه جعل سن الخامسة عشر عالمة على البلوغ في قضية العطاء ،للوالة لبيت المال
 .(1)معاقبة الخوارج إال بمثل جريمتهم إذا أجرموا

                                                           
 . 229، ص1المصدر نفسه، ج (1)
 . 221، ص1المصدر نفسه، ج (2)
م(، قرشي من نسل عبد مناف بن قصي، ولد بغزة، ونشأ 119-121هـ/204-120هو محمد بن إدريس) (3)

ن نفسه: "حفظت اْلُقْرآن َوَأنا اْبن سبع ِسِنين، وقرأت اْلُمَوطَّأ َوَأنا اْبن عشر ِسِنين، وأقمت ِفي بُطون بمكة، قال ع
 .121-121، ص2الصفدي، الوافي، ج .اْلَعَرب عْشرين سنة، آخذ أشعارها ولغاتها"

 .241، ص1. ج90، ص4. ج11، ص2الشافعي، األم، ج (4)
 .224، ص3المصدر نفسه، ج (2)
 .210، 31، ص1الشافعي، األم، ج(2)
 . 230، 124، ص4. ج23، 49، 42، ص2. ج222، 223، ص1المصدر نفسه، ج (1)
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ن لم يكن بمستوى المذاهب  ،واستدل الفقه الحنبلي ببعض تشريعات الدولة األموية  وا 
ضمن أدلة مذهبه قضاء معاوية  (1)فقد ذكر اإلمام أحمد ،خاصة في المصادر المتقدمة ،األخرى

ميراث الموالي الذين ال وارث لهم في بيت  لهوجعْ  ،في األسنان واألضراس بخمسة من اإلبل
 . (2)المال

فقد ذكر  ،في كتابه )المغني( العديد من تشريعات الدولة األموية (3)بينما ذكر ابن قدامة
أن عبد الملك بن مروان "َقَضى ِفي اْلَجِنيِن إَذا ُأْمِلَص ِبِعْشِريَن ِديَناًرا، َفِإَذا َكاَن ُمْضَغًة، َفَأْرَبِعيَن، 

ُه َفِماَئَة ِإَذا َكاَن َعْظًما ِستِّيَن، َفِإَذا َكاَن اْلَعْظُم َقْد ُكِسَي َلْحًما َفَثَماِنيَن، َفِإْن َتمَّ َخْلُقُه َوُكِسَي َشْعرُ فَ 
 ،الخاصة ببعض أحكام القصاص ،كما ذكر عددًا من تشريعات عمر بن عبد العزيز ،(4)ِديَناٍر"
 .(2)وغيرها ،اءوالعط ،واللقطاء ،والزكاة ،والغنائم

 :العصر األمويمنهجية التشريع في 
قها طبّ في تشريعات يُ  ؛م االجتهادات المختلفةنظّ لون الناظم الذي يُ كان الخلفاء يشكّ 

وكان أولئك  ،حيث كان القضاة يستشيرون الخلفاء في األقضية التي تستشكل عليهم ،القضاء
وربما أرسلوا إلى العلماء يستشيرونهم في  ،يهمإذا كان واضحًا لد ؛يرسلون إليهم بالتشريع المناسب

فقد كتب َمْرَواَن ْبَن اْلَحَكِم ِإَلى ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِبي ُسْفَياَن، َأنَُّه ُأِتَي ِبَمْجُنوٍن قد َقَتَل  ،(2)الحكم المناسب
كما كتب إليه  ،(1)َلْيَس َعَلى الَمْجُنوٍن َقَود   َرُجاًل، َفَكَتَب ِإَلْيِه ُمَعاِوَيُة، َأِن اْعِقْلُه واََل تُِقْد ِمْنُه، َفِإنَّهُ 

  .(1)فأمره أن يقتله به ،يسأله عن سكران قتل رجالً 

                                                           
لد ونشأ ببغداد، رحل في طلب العلم إلى م(، وُ 122-111هـ/241-124أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ) (1)

يحفظ ألف ألف حديث، وروى عنه البخاري الكوفة، والبْصرة، ومّكة، والمدينة، واليمن، والّشام، والجزيرة، وكان 
 .1021-1010، ص2الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .ومسلم

 .212-122، ص2أحمد، مسائل، ج (2)
-241هو عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن قدامة، موفق الدين أبو محمد الجماعيلي ) (3)

لكافي، في الفقه، و"كان إمامًا في علم م(، له العديد من المؤلفات، منها؛ المغني، وا1223-1142هـ/220
 .129-121، ص2الكتبي، فوات الوفيات، ج .الخاّلف، والفرائض، واألصول، والفقه، والنحو، والحساب"

 .401، ص1المغني، ج (4)
 .249، ص9. ج311، ص1. ج112، ص2. ج342، ص4. ج201، ص2المصدر نفسه، ج (2)
 .394، ص1سعيد بن منصور، سنن، ج (2)
 .222، ص2لك، الموطأ، جما (1)
 .222، ص2المصدر نفسه، ج (1)
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وربما كانت الرواية التالية توضح بشكل كبير منهجية الوصول إلى إقرار التشريعات في 
علمه أن "يُ  ،َعْبد العزيزوالي مصر أخيه حيث كتب عبد الملك بن مروان إلى  ،الدولة األموية

فجمع عبد العزيز  ،أهل الشام اختلفوا َعَلْيِه ِفي نَفقة المبتوتة، فاكُتْب إلّي بما عند أهل ِمصر ِفيِه"
 .(1)وسألهم ،كبار العلماء

أو من خالل والتهم في  ،بشكل مباشر سواءً  ،كما كان الخلفاء يستشيرون العلماء
ْن َأْهِل اْلِعْلِم ِفيِهْم ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، فقد جمع سليمان بن عبد الملك "ُأَناًسا مِ  ،األمصار

فسألهم  "ابٍ َوَخاِرَجُة ْبُن َزْيِد ْبِن ثَاِبٍت، َواْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد، َوَساِلم ، َوَعْبُد اهلِل اْبَنا َعْبِد اهلِل، َواْبُن ِشهَ 
 .(2)عن بعض أحكام الحجّ 

ويمكن أن تتضح من خاللها  ،بن عبد العزيزومن المراسالت التي دارت في عهد عمر 
أجاز شهادة رجل وامرأتين  (3)أن القاضي إياس بن معاوية ،صورة لعملية التشريع في ذلك العهد

فأرسلوا إلى عمر بن عبد  ،فأعلن أحد العلماء عدم جواز شهادة النساء في الطالق ،في طالق
 .(4)وصّوب ما رآه ذلك العالم ،فخّطأ إياس ،العزيز

ولكن عمر بن عبد العزيز حاول أن يدخل تعدياًل جوهريًا على منهجية التشريع في 
في تعديل كثير من التشريعات  هساهم من خالل ،من خالل تشكيل مجلس للعلماء ،الدولة األموية

ِز، يدل على ذلك ما رواه ابن قدامة في المغني عن أبي الزناد: "َأنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبد اْلَعِزي ،السابقة
َوُنَظَراِئِهْم، َأنَّ  (5)َكاَن َيْجَمُع اْلُفَقَهاِء، َفَكاَن ِممَّا ُأْحِيي ِمْن ِتْلَك الس َنِن ُبُقوِل ُفَقَهاِء اْلَمِديَنِة السَّْبَعةِ 
َة َعَشَر َأْلِف ِدْرَهٍم، َناًسا َكاُنوا َيُقوُلوَن: إنَّ الدَِّيَة ُتَغلَُّظ ِفي الشَّْهِر اْلَحَراِم َأْرَبَعَة آاَلٍف، َفَتُكوُن ِستَّ 

َذِلَك ِبَقْوِل اْلُفَقَهاِء، َوَأْثَبَتَها اْثَنْي َعَشَر َأْلَف ِدْرَهٍم ِفي الشَّْهِر اْلَحَراِم، َواْلَبَلِد اْلَحَراِم،  ...َفَأْلَغى ُعَمرُ 
سابقة التي وذلك يوحي بأن عمر اعتمد تلك المنهجية بشكل كبير، ومن التشريعات ال (2)َوَغْيِرِهَما"

                                                           
 .233الكندي، كتاب الوالة، ص (1)
 .399، ص3ابن حجر، فتح الباري، ج (2)
قضاء البصرة لمدة عام، في عهد عمر بن عبد العزيز، وكان "ُيْضَرُب ِبِه اْلَمَثُل ِفي الذََّكاِء، َوالرَّْأِي،  توّلى (3)

-314، ص3الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .م(140-139هـ/122-121ِل" وُتوفي ما بين عامي )َوالس ْؤُدِد، َواْلَعقْ 
312. 

  . ذكر وكيع أنه الحسن ولعله الحسن البصري.209وكيع، أخبار، ص (4)
 .في هذه الصفحة سيأتي ذكر أسمائهم بعد قليل (2)
 .311، ص1المغني، ج (2)
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َفَلْم  ،ما قام به معاوية من أخذ زكاة الرقيق والخيل ،قام عمر بن عبد العزيز بتعديلها وفقًا لذلك
َردَّ ُكلَّ َصَدَقٍة َكاَنْت ُأْثِبَتْت ِفي فقام بـ"َ َحتَّى اْسُتْخِلَف ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز،  ،َيَزِل اأْلَْمُر َعَلى َذِلكَ 

 .(1)ِقيِق"اْلَخْيِل َوالرَّ 
قبل تولي عمر بن عبد العزيز الخالفة على مستوى ق طبّ ويبدو أن تلك المنهجية كانت تُ 

 عن يصدرون كانوا الذين المدينة أهل فقهاء كان"المدينة المنورة، فقد قال عبد اهلل بن المبارك: 
 ،محمد بن موالقاس ،اهلل عبد بن وسالم ،(2)يسار بن وسليمان ،بالمسيَّ بن  سعيد ؛سبعة رأيهم
 المسألة جاءتهم إذا وكانوا ،زيد بن وخارجة ،(3)عتبة بن اهلل عبد بن اهلل وعبيد ،الزبير بن وعروة
ولكن عمر  (4)"فيها فينظرون ،إليهم يرفع حتى القاضي يقضي وال ،فيها فنظروا ،جميعاً  فيه دخلوا

 بن عبد العزيز عّمم التجربة على مستوى الدولة اإلسالمية كلها.
كانوا يعودون إلى  -دولة األمويةرجع إليها التوهم مصادر التشريع التي  -العلماء  لكن

وهو ما فعله زيد بن ثابت عندما سأله معاوية عن  ،ويلتزمون بها ،تشريعات الخلفاء السابقين
وكان العلماء بدورهم يقومون  ،(2)فأخبره بحكم الخلفاء الراشدين فيه ،نصيب الجد من الميراث

فقد أراد مروان بن الحكم  ،إذا أخطأوا فيها ؛علم الوالة والخلفاء بالتشريعات اإلسالميةبتصحيح 
قائاًل: "َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه  ،(6)فنهاه عن ذلك َراِفع بن خديج ،قطع يد عبد سرق شيئًا من الثمار

 .(1)طلق مروان سراح العبدفأ ،َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسَلَم، َيُقوُل: ال َقْطَع ِفي َثَمٍر معلق.."
وكانت تلك  ،ل فيها تشريعاتها المختلفةسجّ ويبدو أن الدولة األموية احتفظت بوثائق تُ 

وي بعض ما فيها كما رُ  ،فقد توارثها الخلفاء ،الوثائق على درجة كبيرة من األهمية والمصداقية

                                                           
 .1022، ص3ابن زنجويه، األموال، ج (1)
كبار فقهاء المدينة، مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى اهلل عليه وسلم، روى عن عدد من من  (2)

ابن عساكر، تاري   .م(122-119هـ/101-100سنة وفاته، لكنها تراوحت ما بين )اخُتلف في الصحابة، 
 . 234-223، ص12دمشق، ج

هدًا" قيل: أنه كان مؤدب عمر بن عبد العزيز، من كبار علماء المدينة، "وكان إمامًا، حجًة، حافظًا، مجت (3)
 .1131-1131، ص2الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .م(111هـ/99م( أو )111هـ/91ُتوفي)

 .21، ص20ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (4)
 .221، ص2مالك، الموطأ، ج (2)
بسهم، وشارك في حد، وأصيب فيها صحابي خزرجي، رّده النبي في غزوة بدر لصغر سنه، وشارك في أُ  (2)

 .410-419، ص2ابن عبد البر، االستيعاب، ج .م( 293هـ/14العديد من المغازي األخرى، )ت
 .32، ص2مالك، الموطأ، ج (1)
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لكبرى: قال َرَجاِء ْبِن فقد ذكر البيهقي في السنن ا ،من أحكام في أمهات المصادر اإلسالمية
َأنَّ ُكلَّ َأَحٍد َطلََّق  ،ِفيِه الس َننُ  ،َحْيَوَة: َقَرَأ َعَلْيَنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َمْرَواَن ِكتَاَب ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِبي ُسْفَيانَ 

ِوَيَة ْبِن َأِبي ُسْفَياَن، َوِكَتاِب كما روى البيهقي بإسناده َعْن ِكَتاِب ُمَعا ،(1)اْمَرَأَتُه َجاِئز  ِإالَّ اْلَمْجُنوَن"
 الَّ ُجْعلَ ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز: َلْم َيْجَعْل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َكْسِر اْلَيِد ِفي اْلَخَطِأ إِ 

 .(2)"اْلَجاِبرِ 
 :العصر األمويأشكال التشريعات في 

 ؛(3)النبوي والراشدي دون أي تعديل العصرينتشريعات قت الدولة األموية كافة وقد طبّ 
رت نظام الحكم من النظام أنها غيّ  ؛لتشريعات الدستوريةفي اومن أهمها  ،إال في بعض القضايا

حيث ظهر وألول مرة في اإلسالم نظام والية العهد، ويعني وراثة  ،الشوري إلى النظام الوراثي
 العصرينتشريعات ب غالباً أن الدولة األموية التزمت ، رغم (4)الملك، وحصره داخل األسرة األموية

 (2)السلطة القضائية ، كما أن(2)فخضعت بشكل كامل للقرآن والسنة مصدرًا للتشريع ،السابقين
وكان القضاة حريصين  ،كما كانت في العصر الراشدي ،حافظت على استقاللها بشكل كامل

 .(1)صلى اهلل عليه وسلم على التشبه في اإلجراءات واألحكام بالنبي
بعد إن كانت  ؛معاوية دية المعاهد نصف دية المسلم جعل ؛في الجانب الجنائيأما 

 د كانت بعيرًا في ـــــبع ؛رةـــــــرس خمسة أبعـــــن أو الضــــــــدية الس جعلو  ،(1)مثلها في العصر الراشدي
 
 

                                                           
، 11ابن منظور، لسان العرب، ج .. وُجعل الجابر أجرة من يقوم بعالج الكسر219، ص1ج السنن، (1)

 .111ص
 .114، ص1ج السنن، (2)
 .119-124، صفي العصر األموي في هذه الرسالة القضائية ثمبحللمزيد انظر  (3)
 .133-112، صالسلطة التنفيذية في العصر األموي بهذه الرسالة مبحث انظر: (4)
 .19-12، بهذه الرسالة، صسمات التشريع في العصر األموي :انظر (2)
 .119-124، صالسلطة القضائية في العصر األموي بهذه الرسالة مبحثانظر:  (2)
 .10-19وكيع، أخبار، ص (1)
 . 321، ص4ة، جالشيباني، الحج (1)
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ب جارية بأن تدفع عاقلته أربعة على مجنون اغتص (2)وقضى ابن زياد، (1)العصر الراشدي
ولم  ،(4)وغّرم مروان بن الحكم من جرح عبدًا غير متعمد مقدار ما ينقص من ثمنه، (3)آالف

بينما جعل عبد الملك بن  ،(2)كالسجن، والجلد ؛لكنه عوقب بعقوبات أخرى ؛تُقطع يد المختلس
"َفِإَذا َكاَن ُمْضَغًة  ،مضغةمروان دية الجنين إذا ُأسقط عشرين دينارًا إذا لم يكن قد صار 

 َوُكِسَي َشْعُرُه َفَأْرَبِعيَن، َفِإَذا َكاَن َعْظًما ِستِّيَن، َفِإَذا َكاَن اْلَعْظُم َقْد ُكِسَي َلْحًما َفَثَماِنيَن، َفِإْن َتمَّ َخْلُقهُ 
 ، وجعل(1)عمر بن عبد العزيز جعل قيمة الدية اثني عشر ألف درهموجعل  ،(2)َفِماَئَة ِديَناٍر"

ولم تكن كذلك من  ،وهي ثمانون جلدة ،عقوبة العبد إذا وقع في جريمة القذف كعقوبة الحر
 .(1)قبل

أن معاوية فرض على العطاء  ؛ومما استجد من تشريعات في الجانب االقتصادي 
 واستمر ،السابقين العصرينخالفًا لما كان عليه األمر في  ،كما أخذ زكاة الخيل والرقيق ،(9)زكاة

، وفي الجانب االجتماعي أعطى عمر بن عبد (10)األمر كذلك حتى ألغاه عمر بن عبد العزيز
أعطاها ربع  ،ولم يكن وليها يعلم بذلك ،هاقاً العزيز امرأة تزوجها رجل دون أن يعلم أن بها بُ 

 .(11)المهر
 
 

                                                           
 .231، ص2مالك، الموطأ، ج (1)
جمع له العراق كله،  الخالفةيزيد  توّلىم(، وعندما 212هـ/22هو عبيد اهلل بن زياد، واّله معاوية البصرة ) (2)

موصل على يد إبراهيم بن األشتر وخالل واليته على العراق ُقتل الحسين بن علي، وُقتل عبيد اهلل في ال
 . 422-433، ص31ابن عساكر، تاري  دمشق، ج .م(212هـ/22)
 د هل هي أربعة آالف درهم أم دينار.. ولم يحدّ 31-31بن يونس، كتاب القضاء، صسريج  (3)
 .239، ص2مالك، الموطأ، ج (4)
 .323، 333، 322-320، ص11ابن حزم، المحلى، ج (2)
 .401، ص1المصدر نفسه، ج (2)
 .311، ص1ابن قدامة، المغني، ج (1)
 .494وكيع، أخبار، ص (1)
 .222، ص1مالك، الموطأ، ج (9)
 .1022، ص3ابن زنجويه، األموال، ج (10)
 .242الكندي، كتاب الوالة، ص (11)
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 :العصر األمويسمات التشريع في 
ة السمات التي تميز بها في العصرين تميز التطبيق العملي للتشريع في ذلك العهد بكاف

وذلك ألن التشريع في ذلك  ،والعدل ،ومراعاة المصلحة ،والبساطة ،من ناحية التيسير ؛السابقين
ولم يتأثر إطالقًا بالخالف السياسي  ،العصر كان امتدادًا طبيعيًا للتشريع في العصرين السابقين

موي في الجانب التشريعي باإلضافة إلى تلك ومما تميز به العصر األ ،الذي نشب بين المسلمين
  السمات.
 االلتزام بالتشريعات اإلسلمية: .1

فعندما  ،التزم الخلفاء سواًء على المستوى الشخصي أو العام بتطبيق التشريع اإلسالمي
رع "صاحب العبد إلى رافع بن خديج، هُ  ،أراد مروان بن الحكم قطع يد عبد سرق شيئًا من الثمار

َذِلَك، َفَأْخَبَرُه، َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسَلَم َيُقوُل: ال َقْطَع ِفي َثَمٍر...  فسأله َعنْ 
 َي َمِعيَ َفَقاَل الرَُّجُل: َفِإنَّ َمْرَواَن ْبَن اْلَحَكِم َأَخَذ ُغاَلًما ِلي َوُهَو ُيِريُد َقْطَع يده، َوَأَنا ُأِحب  َأْن َتْمشِ 
ج حتى ِإَلْيِه َفُتْخِبَرُه ِبالَِّذي َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسَلَم، َفَمَشى َمَعُه َراِفع  بن خدي

َأَرْدُت أتيا َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكِم، َفَقاَل: َأَخْذَت ُغاَلًما ِلَهَذا؟ َفَقاَل: َنَعْم َقاَل: َفَما َأْنَت َصاِنع  ِبِه؟ َقاَل: 
ال َقْطَع ِفي "َقْطَع َيِدِه َفَقاَل َلُه َراِفع  بن خديج: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسَلَم، َيُقوُل: 

 .(1)، َفَأَمَر َمْرَواُن ِباْلَعْبِد، َفُأْرِسلَ .."معلق َثَمرٍ 
بير وعبد الملك في قضية هدم بن الز عبد اهلل ما حدث بين  ؛على ذلك االلتزام ُيدلِّلومما 

عادة بنائها مسترشدًا  ،وقام بتغيير بنائها ،فقد هدمها ابن الزبير عندما سيطر عليها ،الكعبة وا 
َحتَّى َأِزيَد  ؛بقول النبي لعائشة بنت أبي بكر: "َيا َعاِئَشُة َلْواَل ِحْدثَاُن َقْوِمِك ِباْلُكْفِر َلَنَقْضُت اْلَبْيتَ 

ُروا ِفي اْلِبَناِء"رِ الحجِفيِه ِمَن  فلما انتصر عبد الملك بن مروان قام بإعادتها إلى  ،، َفِإنَّ َقْوَمِك َقصَّ
وقال: "َلْو ُكْنُت َسِمْعُتُه َقْبَل َأْن َأْهِدَمُه،  ،فلما علم بقول النبي لعائشة ندم ،ما كانت عليه سابقاً 

َبْيِر"  .(2)َلَتَرْكُتُه َعَلى َما َبَنى اْبُن الز 

                                                           
 .32، ص2مالك، الموطأ، ج (1)
 .292مسلم، صحيح، ص (2)
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، قال: "ابتعت غالمًا، فاستغللته، (1)على ذلك أيضًا ما رواه َمخلد بن ُخَفاف ُيدلِّل ومما
َظَهرُت منه على عيب، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي ِبَردِِّه، وقضى ثّم 

ن... علي ِبَردِّ َغلَِّته، ]فأخبره عروة بن الزبير أن رسول اهلل[ قضى في مثل هذا أن الخراج بالّضما
فقال عمر: فما َأيسَر عليَّ من قضاء قضيُته، اهلل يعلم أني لم ُأرد فيه إال الحق، فبلغتني فيه سنة 

 .(2)رسول اهلل، فَأُرد  قضاء عمر، وُأَنفِّذ سنة رسول اهلل
أن الدولة األموية أقرت أقضية ابن  ؛على التزام الدولة بالتشريعات اإلسالمية ُيدلِّلما مو 

أن كال الدولتين كانتا تستندان إلى مرجعية  يعنيما  ،(3)تعمل على إعادة النظر فيهاولم  ،الزبير
السياسي رغم الخالف  بن أبي طالب؛ وكذلك كان القضاة يأخذون بآراء علي ،تشريعية واحدة

 .(4)بينه وبين األمويين

 لعلماء في مراقبة مدى االلتزام بالتشريع اإلسلمي:لكبير لدور اال .2
بل  ؛حافظة على التشريعات اإلسالمية وااللتزام بها مسؤولية الدولة فحسبلم تكن الم

كما كانت في  ،لعبت األمة بكافة مستوياتها دورًا كبيرًا في دفع الدولة لاللتزام بتلك التشريعات
فقد أرسل عبد اهلل بن  ،فكانت البيعة تشترط االلتزام بتلك التشريعات ،النبوي والراشدي العصرين
َوُسنَِّة  ،ومقرًا بالسمع والطاعة "َعَلى ُسنَِّة اللَّهِ  ،إلى عبد الملك بن مروان مبايعاً  الخّطابعمر بن 

 .(2)َرُسوِلِه ِفيَما اْسَتَطْعت"
فقد اعترض أهل المدينة على  ،وكان الصحابة والعلماء يعترضون إذا رأوا مخالفة لذلك

ألن  ؛كما اعتادوا ،على أخذها من الجزية واوأصرّ  ،قرار معاوية منحهم أعطياتهم من زكاة اليمن
نما الزكاة وفق التشريع اإلسالمي  وعندما اجتهد معاوية فرأى أن  ،(2)لفئات بعينهاليست لهم؛ وا 

وبالتالي دعا إلخراج زكاة الفطر منها  ،بعض أطعمة الشام تتفوق في جودتها على أطعمة المدينة

                                                           
 .بيلة غفار، وأبوه وجده صحابيان، ولم يرِو إال حديثًا واحداً َمخلد بن ُخفاف بن أيماء بن رْحضة، تابعي من ق (1)

 .412، ص1ابن سعد، طبقات، ج
 .21، ص2سبكي، فتاوى، جال (2)
 .90وكيع، أخبار، ص (3)
 .190المصدر نفسه، ص (4)
 .1192البخاري، صحيح، ص (2)
 .291، ص2ابن زنجويه، األموال، ج (2)
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فَقاَل َأُبو  ،َأَخَذ النَّاُس ِبَذِلكَ  ،ة في عهد النبيبعد أن كانت صاعًا من طعام المدين ؛نصف صاع
 .(2): "َفَأمَّا َأَنا َفاَل َأَزاُل ُأْخِرُجُه َكَما ُكْنُت ُأْخِرُجُه، َأَبًدا َما ِعْشُت"(1)َسِعيٍد اْلُخْدِري  

طالبه  ؛وعندما انتشر نوع من بيوع الربا بين بعض الناس في عهد مروان بن الحكم
، وعندما بدأ مروان بن الحكم بالخطبة قبل الصالة (3)ففعل بإلغاء تلك المعامالت بعض الصحابة

اَلُة َقْبَل اْلُخْطَبةِ مطالبًا بأن تكون  ،في العيد اعترض عليه أحد الناس ، كما هي سنة النبي الصَّ
 .(4)ده أبو سعيد اْلُخْدِري  وأيّ  صلى اهلل عليه وسلم،

في قضية جمعه  ؛(5)ُغَضْيِف ْبِن اْلَحاِرِث الث َماِليِّ  وعندما استشار عبد الملك بن مروان
ْبِح َواْلَعْصِر، َفَقاَل: َأَما  الناس على "َرْفع اأْلَْيِدي َعَلى اْلَمَناِبِر َيْوَم اْلُجُمَعِة، َواْلَقَصص َبْعَد الص 

َقاَل: ِلَم؟ َقاَل: أِلَنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل  ،ْنُهَماِبْدَعِتُكْم ِعْنِدي، َوَلْسُت ُمِجيَبَك ِإَلى َشْيٍء مِ  ِإنَُّهَما َأْمَثلُ 
َفَتَمس ك  ِبُسنٍَّة َخْير  ِمْن ِإْحَداِث  ،َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: "َما َأْحَدَث َقْوم  ِبْدَعًة ِإالَّ ُرِفَع ِمْثُلَها ِمَن الس نَِّة"

عبد الملك عندما رفض إعطاء بعض واعترض عمر بن عبد العزيز على سليمان بن  ،(2)ِبْدَعٍة"
 . (1)قائاًل: "ُسْبَحاَن اهلِل، َوَأْيَن ِكتَاُب اهلِل" ،نساء البيت األموي ميراثهن

على شعور األمة ككل بمدى مسؤوليتها عن تطبيق التشريع اإلسالمي هذه  ُيدلِّلومما 
َكاِة، التي جاءت في صحيح مسلم: "اْخَتَلَف النَّاُس ِفي َزَمِن َعبْ  ،الرواية ِد اْلَمِلِك ْبِن َمْرَواَن ِفي الزَّ

َأد وَها الثَّاِنَيَة َوَقاَل َبْعُضُهْم: اَل ثّم َفَقاَل َبْعُضُهْم: اْدَفُعوَها ِإَلْيِهْم َوَبِرْئُتْم، َوَقاَل َبْعُضُهُم: اْدَفُعوا ِإَلْيِهْم، 
ليطبقوا فيهم التشريعات  ؛أحياناً يلجئون للعلماء  ، وكان الناس(1)َتْدَفُعوَها ِإَلْيِهْم، َوَأد وَها َأْنُتْم"

                                                           
م(، 293هـ/14ثعلبة، من الخزرج، واشُتهر بأبي سعيد الخدري)ت هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن (1)

"أول مشاهده الخندق، وغزا مع َرُسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اثنتي عشرة غزوة، وكان ممن حفظ عن َرُسول 
ابن .وفضالئهم" ،وعلمائهم ،ن نجباء األنصاراللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم سننًا كثيرة، وروى عنه علمًا جمًا، وكان م

 .202، ص2عبد البر، االستيعاب، ج
 .490مسلم، صحيح، ص (2)
 .344، ص2مالك، الموطأ، ج (3)
 .223ابن ماجه، سنن، ص (4)
، 2الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .مختلف في صحبته، روى عن عدد من الصحابة، ُتوفي في خاّلفة عبد الملك (2)

 .114-113ص
 .12، ص41ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (2)
 .210، ص2، حلية األولياء، جأبو نعيم (1)
 .1129، ص3ابن زنجويه، األموال، ج (1)
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 ،طبقات الفقهاء: "كان خارجة بن زيد جاء فيويؤكد ذلك ما  ،اإلسالمية دون الرجوع إلى الدولة
وينتهي الناس إلى قولهما، ويقسمان  ،ستفتيانفي زمانهما يُ  ،(1)وطلحة بن عبد اهلل بن عوف

وال شك أن ذلك لم  ،(2)واألموال، ويكتبان الوثائق للناس" ،والنخل ،من الدور ؛المواريث بين أهلها
الالزمة إلجبار الجميع  ،والتي كانت تملك قوة اإلكراه ،يكن يغني عن المؤسسات الرسمية للدولة

نما يمكن اعتباره دلياًل على خضوع الناس للتشريع اإلسالمي إيماناً   ،على االلتزام بالقانون، وا 
 الدولة.أكثر منه خوفًا من سلطة 

 ظهور االختلف في فهم التشريعات: .3
عمر فقد قضى  ،كام بني أمية عن تشريعات الخلفاء الراشدينحتشريعات بعض اختلفت 

كما كانت دية  ،(3)بينما قضى فيها معاوية بخمسة أبعرة ،في األضراس ببعير بعير بن الخّطاب
 ،(4)ية نصف دية الحر المسلمفجعلها معاو  ،مثل دية الحر المسلم العصر الراشديالمعاهد في 

وبقي األمر كذلك حتى  ،ولم تكن ُأخذت في العصرين السابقين ،وأخذ معاوية زكاة الخيل والرقيق
 .(2)ألغاه عمر بن عبد العزيز

إما لالختالف في  ،وكان ذلك بسبب اختالف اجتهاداتهم عن اجتهادات الخلفاء الراشدين 
ولذلك كان القضاة يعملون بفهم الصحابة لحديث  ،ئعأو اختالف الظروف والوقا ،فهم النصوص

 أبي بن محمدقاضي المدينة  كان فقد، أكثر من عملهم بنص الحديث ،وتطبيقاتهم له ،النبي
 الحديث عن أنت أين أخي أي: "اهلل عبد أخوه له يقول ،للحديث مخالفاً  بالقضاء قضى إذا (6)بكر

 .(1)"بالمدينة عليه اجُتمع ما يعني ؟العمل فأين ؛أيهات :فيقول به؟ تقضي

                                                           
قرشي، ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، روى عن عدد من الصحابة، "وكان ثقة كثير الحديث"  (1)

 .42-40، ص22ابن عساكر، تاري  دمشق، ج .م(112هـ/91)ت
 .20طبقات، ص الشيرازي، (2)
 .231، ص2مالك، الموطأ، ج (3)
 .321، ص4ة، جالشيباني، الحج (4)
 .1022، ص3ابن زنجويه، األموال، ج (2)
، "َرَأى َبْعَض  (2) ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َأُبو َعْبِد اْلَمِلِك اأَلْنَصاِري  ُد ْبُن َأِبي َبْكِر ْبِن ُمَحمَّ َحاَبِة، َوَكاهو ُمَحمَّ َن الصَّ

 .122، ص3الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .م(120هـ/132ِمَن الثَِّقاِت" )ت
 .111وكيع، أخبار، ص (1)
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أن يزيد بن عبد الملك "َفرََّق َبْيَن ِرَجاٍل  ؛ومن االختالفات التي ظهرت في ذلك العهد 
، َحتَّى َوِنَساء ُكنَّ ُأمََّهاِت َأْواَلِد لِرَجاٍل فَهَلُكوا، َفَتَزوَّجنَّ َبْعَد َحْيَضٍة َأْو َحْيَضتَْيِن، َفَفرََّق َبْيَنُهمْ 

ِه: دَن َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا، َفَقاَل اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد: ُسْبَحاَن اهلِل َيُقوُل اللَُّه تبارك وتعالى ِفي ِكَتابِ اْعَتد  
 .(1)"َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا" َما ُهنَّ لهم بأْزَواِج"

فيأخذ  ،فال يتفقون على رأي واحد ،ستشارتهميجمعون الفقهاء ال أحياناً وكان العلماء 
فقد سأل الوليد بن عبد الملك كاًل من مكحول والزهري  ،الخلفاء بما يعتقدون أنه األقرب للصواب

الذي استند إلى ما تعرفه عائشة من  ،فأخذ برأي مكحول ،فاختلفا عليه ،الحجّ عن بعض أحكام 
وَسَأَل  ،(2)الذي استند إلى رأي ابن عمر ،زهريوترك رأي ال ،فعل النبي صلى اهلل عليه وسلم

وهو الطيب بعد رمي  ،الحجّ عن حكم من أحكام  ،َساِلَم ْبَن َعْبِد اهلِل، َوَخاِرَجَة ْبَن َزْيِد ْبِن ثَاِبتٍ 
َفَنَهاُه َساِلم  بن عبد اهلل، َوَأْرَخَص َلُه َخاِرَجُة ْبُن َزْيدِ  ،وقبل اإلفاضة ،الجمرة والحلق

ل ، وسأ(3)
عن "الرَُّجِل َيُكوُن ِعْنَدُه َأْرَبُع ِنْسَوٍة،  ،والقاسم بن محمد ،الوليد بن عبد الملك عروة بن الزبير

"َغْيَر َأنَّ  ،َفُيَطلُِّق ِإْحَداُهنَّ اْلَبتََّة ، َيَتَزوَُّج ِإذا َشاَء، َواَل َيْنَتِظُر َأْن َتمِضَي ِعدَُّتَها" فأفتياه بجواز ذلك
 .(4)ُمَحمٍَّد، َقاَل: َطّلَقَها ِفي َمَجاِلَس َشتَّى" اْلَقاِسَم ْبنَ 

ت االختالفات في فهم النصوص إلى ظهور مدرستين رئيسيتين في فهم وقد أدّ 
وقد  ،ومدرسة الحديث في المدينة المنورة ،مدرسة الرأي في الكوفة ؛هما ،التشريعات اإلسالمية

صور ر المذاهب األربعة المشهورة في العتا إلى ظهو وأدّ  ،تطورت هاتان المدرستان فيما بعد
أوصى الصحابة الذين  عمر بن الخّطابألن  ؛وقد انتشرت مدرسة الرأي في العراق ،(2)الالحقة

مما جعلهم  ،(2)واالمتناع عن رواية الحديث ،بالتركيز على تعليم القرآن ،أرسلهم لتعليم أهل العراق
 ،مدرسة المدينة بكثرة الصحابة تمّيزتبينما  ،يعتمدون فيما يستجد لهم من قضايا على آرائهم

                                                           
 .229، ص1مالك، الموطأ، ج (1)
 .322، ص1الطبراني، مسند الشاميين، ج (2)
 .411، ص1مالك، الموطأ، ج (3)
 .299، ص1المصدر نفسه، ج (4)
 .291-219القطان، تاري  التشريع، ص (2)
 .113، ص1حاكم، المستدرك، جال (2)
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ما جعلهم أكثر اعتمادًا على  ،الذين ورثوا علم النبي صلى اهلل عليه وسلم ،والعلماء من التابعين
 (1)النصوص من آرائهم الشخصية

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .293-292القطان، تاري  التشريع، ص (1)
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 الفصل الثاني

 من الهجرة إلى العصر األموي السلطة التنفيذية في النظام السياسي اإلسلمي

 م(057-م222هـ/1-132)

 .العصر النبويالسلطة التنفيذية في   .1

 .العصر الراشديالسلطة التنفيذية في   .2

 .العصر األمويالسلطة التنفيذية في   .3
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 األول المبحث
 بويالعصر النفي  السلطة التنفيذية

ذلك بعد و  ،دون أي إكراه ؛المدينة بعد موافقة أهلها قيادةالنبي صلى اهلل عليه وسلم  توّلى
اشتمل ذلك و  م(،222)قبل الهجرة بثالثة شهور/ في بيعة العقبة الثانيةعقد واتفاق تم بينه وبينهم 

أما شروط النبي فكانت: "أبايعكم على أن تمنعوني مما العقد على شروط لكٍل من طرفيه، 
، فوالذي بعثك : "نعم(1)قائلين على لسان البراء بن معرور ،تمنعون منه نساءكم وأبناءكم" فوافقوا

أبناء الحروب، ورثناها كابرا  -واهلل  –ك مما نمنع أزرنا، فبايعنا يا رسول اهلل، فنحن عنّ نَ بالحق لنمْ 
بيننا وبين قائاًل: "يا رسول اهلل، إن  ؛(2)بن التيهانثّم نها أبو الهيعن كابر".. أما شروطهم فقد بيّ 

نا قاطعوها حباالً  –يعني اليهود–الرجال  أظهرك اهلل أن ترجع ثّم سيت إن فعلنا ذلك ، فهل عوا 
، أنا منكم وأنتم مني، (3)والهدم الهدم ،وتدعنا" فرد عليه النبي قائاًل: "بل الدم الدم ،إلى قومك

العصر وهذا يوضح أن تولي السلطة التنفيذية في ، (4)أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم"
 تحّدثوالواجبات، وفي هذا الفصل ي ،توضيح الحقوقوعبر حوار تم فيه  ،بحرية كاملة تمّ  النبوي
 ي.العصر النبو مهمات السلطة التنفيذية في أهّم  عن الباحث

 :العصر النبويفي  الجانب العسكري
في حوالي عشر  سرية، 41و ،غزوة 21خاضت دولة النبي صلى اهلل عليه وسلم 

سرايا العمليات الغزوات و ك التلوقد شملت ، سرايا سنوياً  ( غزوات أو1-1) بمعدل ،(2)سنوات
 .(1)المطاردة، والحصار، ودوريات االستطالع والقتالو  ؛واإلغارات، الهجوميةو الدفاعية، 

                                                           
صحابي خزرجي، "كان سيد األنصار وكبيرهم"، أحد نقباء األنصار في بيعة العقبة األولى، وأول من بايعه  (1)

 .123-121، ص1ابن عبد البر، االستيعاب، ج .في بيعة العقبة الثانية، وُتوفي قبل الهجرة بشهر
أبو نعيم،  .م(241هـ/20َماِلُك ْبُن التَّْيَهاِن، شهد بيعتي العقبة األولى والثانية، وشهد معركة بدر، )تهو  (2)

 .2449-2441، ص2معرفة الصحابة، ج
، 12ابن منظور، لسان العرب، ج .عبارة تقولها العرب عند المعاهدة والنصرة، وتعني أنه لن يفارقهم أبداً  (3)

 .204ص
 .329، صالطبري، تاري  (4)
. وذكر ابن إسحاق أن عدد 41-41. مؤنس، دراسات في السيرة، ص2، ص2انظر: ابن سعد، الطبقات، ج (2)

. والغزوات هي البعوث العسكرية التي 212-214، ص2ابن إسحاق، السيرة، ج .سرية 31سرايا النبي هو 
مؤنس، دراسات في السيرة،  .من صحابتهقادها النبي بنفسه، أما السرايا فهي البعوث التي أرسل النبي من يقودها 

 .124ص
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 ،"فهي حلقات في عملية عسكرية سياسية واحدة، "المغازي كلها عملية واحدة"تلكل مثّ وتُ 
دخال الناس فيه ،هدفها الدعوة إلى اإلسالم والغالبية ... لذلك ةً نتيج ،وتوسيع رقعة أمته ،وا 

 ،وداخلة في نطاق عمل عسكري سياسي دعائي واحد ،العظمى من المغازي كانت مرتبة كلها
وتحويلها وتحويلهم إلى قاعدة لنشر  ،في اإلسالم غرضه إدخال جزيرة العرب كلها وأهلها جميعاً 

 .(2)اإلسالم في أرجاء الدنيا"
 :في فتمثلت أما األهداف الجزئية لتلك الغزوات والسرايا

إلجبارها على وقف عدوانها ضد  ؛ومحاربة تجارتها ،فرض الحصار االقتصادي على قريش .1
 .(3)المسلمين

 ،من أجل السلب ؛أو لقطع الطرق المؤدية إليها ،لمهاجمة المدينة سعتمحاربة القبائل التي  .2
 .(4)النهبو 

 .وكشف تحركاتهم المعادية للمسلمين ،استطالع أخبار المشركين .3
 .ان قريش والقبائل المتحالفة معهاوصد عدو  ،فاع عن المدينةالد .4
 .(2)تطهير المدينة من اليهود المتآمرين على المسلمين .2
حّذر و  ،في حالة تعبئة عامة اً لجعلهم دائم ؛واإلعداد النفسي للمسلمين ،التدريب العملي .2

 .مستمر
 إشعار األعداء بقوة المسلمين التي تهاجم أعدائها في عقر دارهم. .1
 .(2)ويسعى لتأليب القبائل عليها ،القضاء على من يحرض على دولة المدينة المنورة .1

 ،في كافة تحركاته العسكرية على االستعانة باهلل حرصن النبي صلى اهلل عليه وسلم أورغم 
كقائد للجيش اإلسالمي على األخذ بأسباب االنتصار  -كذلك-حرص إال أنه  ،(1)واللجوء إليه

                                                                                                                                                                      
 .122-2، ص2ج.ل ابن سعد في الطبقات أخبار تلك الغزوات. وقد فصّ 22محفوظ، غزوات الرسول، ص (1)
 .122-123مؤنس، دراسات في السيرة، ص (2)
 . 12-9، ص1انظر مثاًل: الواقدي، المغازي، ج (3)
 .90-19 ،11-14 ،11، 29-21، 41، 42، 32، 31، 1،21، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (4)
 .202، 113، 123، 92-12انظر: خّطاب، الرسول القائد،  (2)
 .91-90، 11-11، 29-21، 22-22، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (2)
 .921. مسلم، صحيح، ص9انظر: سورة األنفال، آية (1)
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ووضع الرماة على الجبل  ،(1)من عيون الماء م(223هـ/2)د حرم قريش في بدرفق ،على العدو
على كتمان  حرصو  ،(3)م(222هـ/2)وحفر الخندق في غزوة األحزاب ،(2)م(224هـ/3)في أحد

 تلك األسباب:أهّم  ومن ،(4)أسرار تحركات جيشه
لالستعداد  دون إعطائهم فرصة ،ومهاجمتهم في عقر دارهم ،الحرص على مباغتة األعداء .1

وهم غادون  ،ففوجئوا به على أبواب حصونهم م(221هـ/1)فقد باغت يهود خيبر، (2)لمالقاته
 .(2)في الصباح إلى أعمالهم

ولذا عنه،  وحرمان أعدائه من الحصول على أي معلومات ،الحرص على السرية والكتمان .2
ويكمن  ،يسير ليالً كما كان في أحيان كثيرة ، (1)ابتكر النبي أسلوب الرسائل المكتومة

 وذلك حرصاً  ،(9)وكان إذا خرج لمعركة أعلن أنه يريد جهة غير التي يريدها حقيقةً ، (1)نهاراً 
 .مبادئ الحربأهّم  التي تعد ،على مباغتة األعداء

رسل أ، وقد (10)رسال العيونإ، من خالل وحرمانهم من مباغتته جمع المعلومات عن األعداء، .3
 م(،224هـ/3)في غزوة أحد المدينة يخبره بتحرك قريش نحونبي العباس بن عبد المطلب لل

 .(11)مما جعل النبي يستعد لمالقاتهم
ب النبي صلى اهلل عليه رتّ  م(223هـ/2)ففي معركة بدر ،تنظيم الجيش بشكل أكثر فعالية .4

 ،وهي طريقة الصفوف بداًل من أسلوب الكر والفر ،بطريقة جديدة على العربجيشه وسلم 

                                                           
 .222، ص3طبقات ابن سعد، ج (1)
 . 944-943البخاري، صحيح، ص (2)
 .1001، 101ر نفسه، صالمصد (3)
 . 121-121المصدر نفسه، ص (4)
 .29-21، 41، 42، 32، 31، 21، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (2)
 .131البخاري، صحيح، ص  (2)
 .94خّطاب، الرسول القائد، ص (1)
 .122، 111، 113، 111، 11-12، 14، 29، 41، 1، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (1)
 .121البخاري، صحيح، ص (9)
  .34، 14، 10، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (10)
 .21. حميد اهلل، مجموعة الوثائق، ص33، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (11)
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، كما كان النبي يعطي (1)منحه قدرة كبيرة على السيطرة على جيشه، مما عليه وادالذي اعتا
 .(2)ا مكان كذاو مثل: أال يجاوز  ؛المقاتلين أوامر دقيقة عند خروجهم للمعركة

حفر  :مثل ؛وابتكار وسائل حربية قادرة على هزيمة األعداء ،(3)اتخاذ األدلة الخبراء .2
 .(4)م(222هـ/2)الخندق

  200( م224/هـ3) (2)سدفقد أوقد المسلمون في حمراء األَ  ،ب في قلوب األعداءإثارة الرع .2
سرية ما إلثارة رعب  أحياناً بل كان النبي يرسل  ،إليهام كفار قريش بكثرة عددهم ؛نار

 .(2)قريش
أسلحة من خالل التدريب والحصول على أفضل السالح كالخيول، و ، تطوير قوة جيشه .1

 .(1)الحصون ودكّ  ،الحصار
فقد كانوا يسيرون مسافات  ،ضحون تضحيات بالغةيُ  وجنداً  وكان الجيش اإلسالمي قيادةً 

ذا  ،(1)وذلك مشيًا على أقدامهم ،وربما مثلها إياباً  ذهاباً  لخمسة ليالٍ  أحياناً قد تصل  ،طويلة وا 
حد تناوب على ركوب البعير الواحيث  ،فإنها في كثير من األحيان ال تكفيهم ،بلهمإكانت معهم 

وصلت في  ،طويلة كما كانوا يغيبون عن أهلهم أياماً  ،(9)خمسة أشخاص-في إحدى الغزوات–
 .(1)ومصابين، (11)شهداءما قدموا من ذلك باإلضافة إلى ، (10)يوماً 21بعض األحيان إلى 

                                                           

 .123-122خّطاب، الرسول القائد، ص (1)
 .1، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (2)
 .111، 32، 32ص، 2جابن سعد، الطبقات،  (3)
 .222-222الثالثيني، األمن العسكري، ص (4)
الطبري،  .ى بعد ثمانية أميال من المدينة ووصل إليها النبي أثناء مطاردته للمشركين بعد معركة أحدتقع عل (2)

أمتار، لكن العرب  1209. والميل اليوم يساوي 301، ص2، معجم البلدان، جالحموي . ياقوت311تاري ، ص
، 193جم المصطلحات، ص)الخطيب، مع .سم24ذراع، والذراع يساوي بمقاييس اليوم  4000قدرته قديمًا بـ

 مترًا.  2220(، وبذلك يكون الميل 412
 .12، 42، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (2)
 .23محفوظ، غزوات، ص (1)
 .1، ص2ابن سعد، الطبقات، ج .مثل سرية سعد بن أبي وقاص التي خرجت بعد تسعة أشهر من الهجرة (1)
 .11، 9، ص2المصدر نفسه، ج .بعيراً  30رجل يعتقبون  120في غزوة ذي العشيرة خرج مع النبي  (9)
 .21، 42، 32، 21، 1، ص2، جابن سعد، الطبقات (10)
. ابن 301، ص1الواقدي، المغازي، ج .14أو  10صحابيًا، وفي أحد  14م( 224هـ/2في بدر) ُقتل (11)

 . 12، ص2سعد، الطبقات، ج
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ومن وصاياه  ،كان النبي حريصًا على التزام جيشه باألخالق في معاملة األعداءكما  
كتب وكان يُ  (2)وال تقتلوا وليدا" ،وال تمثلوا ،وال تغدروا ،وال تغلوا ،عركة: "اغزواللمقاتلين قبل الم
 .(3)"محمد رسول اهلل ،ال إله إال اهلل" على لواء النبي:

 :(4)العصر النبويالداخلي في  حفظ األمن
أو المشاكل  ،سواًء من الهجمات الخارجية ،على حفظ أمن المدينة المنورةحرص النبي 

 ،لهجمات بعض القبائل أحياناً كانت أطراف المدينة تتعرض  العصر النبويية،  ففي بداية الداخل
 ،وصحابته ،هحيث خرج بنفس ،جادةً  ما استدعى من النبي وقفةً  ،والنهب ،التي هدفت للسلب

 .(2)ردعهمو  ،أولئك اللصوص ةطاردمل
من يتجسس له كان النبي يبعث  ،وعدم تعرضها لألخطار ،ولضمان حفظ أمن المدينة 

كما فعل في  ،باستخدام سالح الحرب النفسية لتفريق األعداء أحياناً ، وأمرهم (2)على أخبار العدو
ولم  ،ويحرسون المدينة، (1)ن من الصحابة من يحرسونهعيّ كما  ،(1)م(222هـ/2)غزوة األحزاب
على أمن كذلك  بل كان حريصاً  ؛بحفظ أمن أصحابه داخل المدينة فحسب اً ييكن النبي معن

 .(10)ويتخذ له دليالً  ،(9)للجيش فيعين حارساً  ،جيشه إذا خرج للغزو
فقد اتخذ النبي من األسباب ما يضمن  ،أما على صعيد األمن الداخلي للمدينة المنورة

، فور هجرته لضمان ما يمكن أن يطلق عليه الوحدة الوطنية بين سكان المدينة فقد سعى ،أمنها
أمة واحدة من "ينص على أنهم  ،وأنشأ بينهم وبين اليهود عقداً  ،نصارآخى بين المهاجرين واألف

                                                                                                                                                                      

ابن  .ج في جبهته، وسال الدم على وجههُأصيب النبي صلى اهلل عليه وسلم يوم أحد، وُكسرت رباعيته، وش (1)
. ولالطالع على مزيد من المصابين المسلمين وحوادث 919. مسلم، صحيح، ص42، ص2سعد، الطبقات، ج

 . 1231-1231، 991،  112-111اإلصابة انظر:  البخاري، صحيح، ص
 . 923مسلم، صحيح، ص (2)
 .122الخزاعي، مختصر تخريج، ص (3)
 .22-12تطور جهاز الشرطة، ص( انظر: أبو لبدة، 4)
 .1001-1000، 114-113مسلم، صحيح، ص  (2)
 .34، 14، 10، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (2)
 .411-410، ص1الواقدي، المغازي، ج .حيث أمر نعيم بن مسعود أن يخّذل األحزاب، ويفّرق بينهم (1)
 . 120-149، 212الترمذي، سنن، ص (1)
 .122-122، ص4أبو داود، سنن، ج (9)
 .111، 32، 32ص، 2جابن سعد، الطبقات،  (10)
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ونقضوا بنود  ،وتعاونوا مع أعدائها ،، وعندما تآمر اليهود على الدولة اإلسالمية(1)"دون الناس
 .(2)وأخرجهم من المدينة ،قاتلهم النبي ،ذلك العقد

، (4)أو بعقوبات أخرى كالحبس ،(3)مرتكبي الجرائم سواًء بإقامة الحدود النبي عاقبكما 
وحبس  ،(2)في سارية من سواري المسجد فقد ربط أحد األسرى مرةً  معين،مكان له يكن  الذي لم

 م(222هـ/2) قبل قتلهم وحبس رجال بني قريظة ،األسيرات من النساء في حظيرة بباب المسجد
 .(2)في دار امرأة من األنصار

 :العصر النبويالجانب المالي في 
 ،(9)والجزية ،(1)والغنائم ،(1)على الزكاة العصر النبويدت مالية الدولة اإلسالمية في اعتم

َوِفي  ،َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهمْ  ،َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها ،َواْلَمَساِكينِ  ،فكانت األولى "ِلْلُفَقَراءِ  ،(10)وتبرعات الصحابة
َقابِ   ،وكانت الثانية توزع أغلبها على المقاتلين ،(11)َوِاْبِن السَِّبيل" ،لَّهِ َوِفي َسِبيِل ال ،َواْلَغاِرِمينَ  ،الرِّ

َواْبِن  ،َواْلَمَساِكينِ  ،َواْلَيَتاَمى ،"َوِلِذي اْلُقْرَبى، مس والجزية لنفقات المسلمين العامةبينما يبقى الخُ 
 .(12)السَِّبيِل"

أمر القبائل بدفعها، يوكان النبي  ،(13)وقد جعلت الزكاة أحد أركان اإلسالم الخمسة
ويبدو أن ، ق"دِّ صَ وكان من يقوم بهذه المهمة يسمى "مُ ، (1)يرسل إلى كل قبيلة من يجمع زكاتهاو 

                                                           

 .203، ص1جابن هشام، السيرة،  (1)
 .132-122أبو زهري، يهود المدينة، صانظر:  (2)
، 911. مسلم، صحيح، ص1223-1222، 1023-1022، 42،1103انظر: البخاري، صحيح، ص (3)

934. 
 . 414، ص2. أبو داود، سنن، ج334الترمذي، سنن، ص (4)
 .911-910لم، صحيح، صمس (2)
 .143-142الخزاعي، مختصر تخريج، ص (2)
 . 124. الترمذي، سنن، ص229-221، ص4: أبو داود، سنن، جانظر (1)
 . 221. مسلم، صحيح ، ص121البخاري، صحيح، ص (1)
يفرض على كل رجل حر عاقل صحيح قادر والجزية هي مبلغ مالي،  .110-119البخاري، صحيح، ص (9)

 .123الخطيب، معجم مصطلحات، ص .أهل الكتاب يقع تحت سلطة الدولة اإلسالميةماليًا من 
 .139، 134الترمذي، سنن، ص (10)
 .20التوبة، آية  (11)
 .41األنفال، آية  (12)
 . 241، ص1األلباني، صحيح الجامع، ج (13)
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للنبي صلى اهلل عليه وسلم  شكتالتي  ،بعض الخالفات كانت تقع بينهم وبين بعض القبائل
بل كانت  ،(3)ذونها منهاالتي يأخ هاذاترغم أن هؤالء كانوا يوزعون الزكاة في القبائل  ،(2)منهم

كما كان النبي يعمل على ضمان نزاهة العاملين على  ،(4)مة على النبي وأهلهالصدقات محرّ 
 .(2)ويتوعد من يفعل ذلك منهم بعذاب النار ،(2)من أخذ شيء منهاحّذر فيوصيهم بال ،جمع الزكاة
ت مستكملة بحيث "صار  ،الفنية للزكاة صراالرسول صلى اهلل عليه وسلم العن وضعو 
ومن ، نها شأن األوضاع الفنية ألي ضريبة من ضرائب الماليات العامة الحديثة"أش ،األوضاع

من خالل تحديد قيمة  ،منهاعفا والتي تُ  ،د الفئات التي تدفع الزكاةأنه حدّ  ؛تلك األوضاع الفنية
واألشخاص  ،فيهاواألوقات التي تدفع  ،دفع عنهاد طبيعة األموال التي تُ كما حدّ  ،نصاب الزكاة

في زمن النبي صلى اهلل عليه وسلم عملية حصر وتسجيل لدافعي  تحّدثولم  ،الذين يجمعونها
كما كان  ،(1)من أركان اإلسالم اً كونها ركن ،بل كان المسلمون يبادرون بأنفسهم لدفعها ،الزكاة

كان يشجع من قاموا بل ، (1)إلى اهلل أصحابه على دفعها تقرباً حّث النبي صلى اهلل عليه وسلم ي
 .(9)اللهم صل على آل فالنعنهم:  بدفعها قائالً 

النبي بين  قّسمهافقد  ،أما الغنائم التي كان المسلمون يحصلون عليها من قتال عدوهم
 من لي يحل الوقد قال لهم: "، ونفقات المسلمين ،مسها في نفقاتهخُ  استخدمو ، (10)الصحابة
الغنائم التي يحصل عليها كانت ، بينما (11)ردود فيكم"مس موالخُ  مس،الخُ  إال... غنائمكم

وكان ينفق منها على أهله نفقة  ،من حق النبي صلى اهلل عليه وسلم وحدهالمسلمون بال قتال؛ 

                                                                                                                                                                      

 . 229-221، ص4أبو داود، سنن، ج (1)
 .492مسلم، صحيح، ص (2)
 .124الترمذي، سنن، ص (3)
 . 240-239مسلم، صحيح، ص (4)
 .229، ص4أبو داود، سنن، ج (2)
 .221-221، ص4المصدر نفسه، ج (2)
 .21، 20محمد، السياسة المالية، ص (1)
 .321-320، ص1أبو داود، سنن، ج (1)
 .1210البخاري، صحيح، ص (9)
 .443-442، ص4أبو داود، سنن، ج (10)
 .1221، ص2األلباني، صحيح الجامع، ج (11)
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وكان النبي صلى اهلل عليه وسلم يهتم بحفظ  ،(1)ويجعل الباقي في السالح في سبيل اهلل ،سنة
ورغم أن المقاتلين كانوا  ،(2)شديداً  قبل قسمتها تحذيراً  هاذ شيء منالناس من أخْ حّذر يو  ،الغنائم

، غير منها شيئاً  نيأخذو م يكونوا إال أنهم ل، (3)أو فور انهزام العدو ،يجمعون الغنائم أثناء القتال
ويبدو أنه كان يفعل ذلك من باب التشجيع ، (4)لمن قتل مشركًا أن يأخذ سالحه أجازأن النبي 

لحاجة من حوائج  ؛ف عن المعركةنبي إذا قسم الغنائم يعطي من تخلّ وكان ال ،على القتال
 ،مقابل إطالق سراح أسراهم ؛وباإلضافة إلى الغنائم كان النبي يأخذ من الكفار ماالً ، (2)المسلمين

 .(2)م(223هـ/2)كما حدث في بدر
 الناس بتخيير اض الجزية يأمرهبعد فرْ ، ل سريةوكان النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا أرس

عن كل  وكانت قيمتها تساوي ديناراً ، (1)أو الحرب ،أو الجزية ،إما اإلسالم ؛إحدى ثالثبين 
 .(9)ال يجوز االعتداء عليه بحال، فومن دفعها وقع تحت حماية المسلمين ،(1)بالغ

 ،ات كالحروبعند الملمّ  ،الصحابة على اإلنفاق في سبيل اهللحّث النبي  باإلضافة إلى
فقد جاء عثمان  ،(10)من أموالهم ما يكفي لسد االحتياجات المطلوبة اودفعو  ،فاستجابوا ،واألزمات

 ،بنصف ماله عمر بن الخّطابوجاء ، (12)فرساً  20و ،ناقة920بـ وتبرع مرةً ، (11)بألف دينار مرةً 
 نينابن عم النبي في غزوة حُ  (14)وتبرع نوفل بن الحارث، (13)وجاء أبو بكر بماله كله

                                                           

 .92، ص1ابن زنجويه، األموال، ج (1)
 .12مسلم، صحيح، ص (2)
 .1022البخاري، صحيح، ص (3)
 . 922-921مسلم، صحيح، ص (4)
 .991-991البخاري، صحيح، ص (2)
 .321-322، ص4أبو داود، سنن، ج (2)
 .924-923مسلم، صحيح، ص (1)
 . 242-242، ص4أبو داود، سنن، ج (1)
 .1110البخاري، صحيح، ص (9)
 .134الترمذي، سنن، ص (10)
 .139المصدر نفسه، ص (11)
 .322الخزاعي، مختصر تخريج، ص (12)
 .134الترمذي، سنن، ص (13)
قاتل مع المشركين في بدر، وُأسر فيها، وأسلم وهاجر أثناء غزوة األحزاب، وشهد فتح مكة، وُحنين،  (14)

 .1212، ص4ابن عبد البر، االستيعاب، ج .م(232هـ/12والطائف، )ت
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وكان أحب أمواله  ،ببستانه (2)األنصاري وتصدق أبو طلحة، (1)ثالثة آالف رمحب م(230هـ/1)
 .(4)بل تكرر أكثر من مرة ،ولم يقتصر هذا الفعل على مرة واحدة لم يتكرر بعدها ،(3)إليه

 ،ولتأليف قلوب قادة القبائل ،وكانت نفقات دولة النبي تذهب للجهاد في سبيل اهلل
دفع ديات من قتلوا  ؛مثل ،عالجة أخطاء الجهاز التنفيذي للدولةوم، (2)وتقريبهم من اإلسالم

وكان النبي يقسم ما يأتيه من خراج في اليوم ، (1)أو افتداء األسرى المسلمين لدى الكفار ،(2)خطأً 
 .(1)نفسه

 :العصر النبويفي  الخارجيةالشؤون 
يط به من حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم على أن تربطه عالقات جيدة بكل من تح

العرب والعجم؛ ككسرى، وهرقل،  فقد أرسل النبي خطابات لعدد من الملوك واألمراء ،قبائل ودول
وكان ، كما أرسل النبي رسائل إلى رجال الدين النصارى، (10)، وأمراء الغساسنة(9)والمقوقس

 ،(12)اتهمكما كان يكتب للعجم منهم بلغ ،(11)ويخاطبهم بلغة راقية ،إلى اإلسالم يدعوهم جميعاً 
ولم تقتصر عالقات النبي ه، بعضهم على رسائل وقد ردّ  ،(13)يختم به رسائله وكان له خاتم

                                                           

 .330الخزاعي، مختصر تخريج، ص (1)
هو زيد بن سهل، أنصاري من بني النجار، شهد بدرًا، وغزا في عهد النبي، وأبي بكر، وعثمان، وُتوفي في  (2)

ابن عبد البر،  .م(223هـ/32م( أو )222هـ/31سنة وفاته والراجح أنها )اخُتلف في خاّلفته، مجاهدًا في البحر، 
 .222-223، ص2االستيعاب، ج

 .322-322البخاري، صحيح، ص (3)
 .134الترمذي، سنن، ص (4)
 .230صحيح ، مسلم، ص (2)
 .301. والخزاعي، مختصر تخريج، ص20، ص2انظر: ابن سعد، الطبقات، ج (2)
 .334، ص4أبو داود، سنن، ج (1)
 .120، ص2األلباني، صحيح الجامع، ج (1)
 .314، ص1ابن عبد البر، االستيعاب، ج .حاكم مصر (9)
. حميد اهلل، 211. الترمذي، سنن، ص1129. مسلم، صحيح، ص1111-1112البخاري، صحيح، ص (10)

ياقوت، معجم  .. والغساسنة، قبيلة عربية موالية للروم، كانت تسكن الشام123-121مجموعة الوثائق، ص
 .21، ص1البلدان، ج

البخاري، صحيح،  .م فارسخاطب النبي هرقل الروم بلفظ عظيم الروم، وخاطب كسرى بلفظ عظي (11)
 .1129. مسلم، صحيح، ص1111-1112ص
 .11الخزاعي، مختصر تخريج، ص (12)
 .1129-1121مسلم، صحيح، ص (13)
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العباس بن عبد المطلب بعض األفراد؛ مثل: بل كانت له عالقات ب ،الخارجية على القبائل والدول
 .(2)يةوقد أرسل إليه النبي بهد -قبل إسالمه–أبي سفيان و  ،(1)ه بأخبار قريشمدّ الذي كان يُ 

 التفاقيات مع القبائل العربيةكما عمل النبي صلى اهلل عليه وسلم على عقد المعاهدات وا
وأهل  ،(4)حرُ وعقد معاهدات مع أهل جرباء وأذْ ، (3)فعقد مع قريش صلح الحديبيةالمجاورة، 

 ، يغزوهوال ،على أال يغزوهم (1)بني ضمرة م(223/هـ2)ووادع النبي سنة  ،(2)انرَ جْ وأهل نَ  ،(2)مقنا
، وكان ق تلك االتفاقيات كتابةً وكان النبي يوثّ  ،(9)ووادع عيينة بن حصن ،(1)عدواً  وال يعينوا عليه

زلهم نْ ويُ  ،وكان النبي يستقبل الوفود العربية الزائرة للمدينة، (10)بن أبي طالب اً علي عهودهكاتب 
على  كان النبي حريصاً  كما، (11)ويخدمهم ،ص لهم من يأتيهم بالطعامخصّ ويُ  ،في دار واسعة

و اء بالتزاماته نحعلى الوف، وحرص كذلك (12)حماية الرسل الذين يأتونه من قبل الملوك واألمراء
 . (13)على أن "من قتل معاهدًا لم َيَرْح رائحة الجنة" أكدّ حيث  اآلخرين،

                                                           

 .132-132، 111، 102-104، 21حميد اهلل، مجموعة الوثائق، ص (1)
 .14الخزاعي، مختصر تخريج، ص (2)
 .213-229البخاري، صحيح، ص (3)
 . 11-10البالدي، معجم المعالم، ص .في األردن، شمال غرب مدينة معان ، تقعاننقريتان متجاورتاوهما  (4)
، 1ياقوت الحموي، معجم البلدان، جانظر:  .بلدة تقع قرب ما يعرف في الوقت الحالي بمدينة العقبة األردنية (2)

 .32. البالدي، معجم المعالم، ص211، ص2. ج292ص
ياقوت الحموي، معجم  .. وَنْجَران بلد باليمن112-112، 122-111حميد اهلل، مجموعة الوثائق، ص (2)

 .222، ص2البلدان، ج
ياقوت الحموي،  .قبيلة من كنانة، منها عزة صاحبة كثير، وتقطن في منطقة األبواء، قرب المدينة المنورة (7)

 .411، 94ن ص1معجم البلدان، ج
 .1، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (1)
. وعيينة بن حصن الفزاري، أسلم بعد فتح مكة أو قبله بقليل، وهو من 29، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (9)

 .المؤلفة قلوبهم، واتسم بالجفاء والغلظة، وأسماه النبي األحمق المطاع، لطاعة قومه له مع عدم تميزه بالحكمة
 .1221-1249، ص3ابن عبد البر، االستيعاب، ج

 .213-229، ص. والبخاري، صحيح1، ص2ابن سعد، الطبقات،ج (10)
 .309الخزاعي، مختصر تخريج، ص (11)
 .319، ص4أبو داود، سنن، ج (12)
 .1102، ص2األلباني، صحيح الجامع، ج (13)
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 :العصر النبويفي  التعليم
كونهما مهمتين لحفظ  ،اءة والكتابةالقر  خاصةً  ،النبي صلى اهلل عليه وسلم بالتعليم اهتمّ 
م أن يعلّ  (1)ولذا فقد أمر النبي صلى اهلل عليه وسلم عبد اهلل بن سعيد بن العاص ،القرآن الكريم

أن يعلم أحدهم الكتابة  م(223هـ/2) الفقراء كما طلب من بعض أسرى بدر ،أهل المدينة الكتابة
الذي أصبح بعد  ،تعلم الكتابة زيد بن ثابتفكان ممن  ،طالق سبيلهإمقابل  ؛عشرة من الغلمانل

 .(2)ذلك من كتبة الوحي
ليس ، وتعليمهما الناس ،والفقه ،(3)وباإلضافة إلى الكتابة أمر النبي الصحابة بتعلم القرآن

بتعليم  (4)بن جبلفقد أمر معاذ  ،بل في كل مكان تصل إليه دعوة اإلسالم ؛في المدينة فحسب
أرسل عمرو بن حزم بن ، و كما أرسله إلى اليمن للمهمة ذاتها ،والقرآنأهل مكة بعد فتحها الفقه 

 .(2)ليعلمهم الفقه والقرآن ،السابعة عشر من العمر إلى نجرانفي وهو  (2)زيد األنصاري
، كان الصحابة يتعلمون أمور دينهم ،(1)ونتيجة لتشجيع النبي على التعلم والتعليم

 (1)ةفَّ أهل الص   (9)عبادة بن الصامت عّلمفقد  ،الفقراءعلى ى حت، وانطبق ذلك (1)ويعلمونها أبنائهم

                                                           

ابن عبد البر، االستيعاب،  .في بدر، وقيل في مؤتة، وقيل في اليمامة ُقتلمن بني أمية، قيل أنه  صحابي (1)
 .920، ص3ج
 .23ألشقر، تاري  الفقه، ص. ا24-23الخزاعي، مختصر تخريج، ص (2)
 .243الترمذي، سنن، ص (3)
صحابي خزرجي، شهد بيعة العقبة الثانية، وكافة غزوات النبي، أرسله النبي إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا، ُتوفي  (4)

 .242-239، ص3ابن سعد، الطبقات، ج .م( 239هـ/11في الشام )
م( أو 211هـ/21سنة وفاته، فقيل )اخُتلف في حزاب، ، خزرجي من بني النجار، شارك في غزوة األصحابي (2)
 .1113-1112، ص3ابن عبد البر، االستيعاب، ج .م(213هـ/23)
 .121، 22الخزاعي، مختصر تخريج، ص (2)
 .221الترمذي، سنن، ص (1)
 .291البخاري، صحيح، ص (1)
إلى الشام معلمًا وقاضيًا، ودفن  عمر بن الخّطابخزرجي، شهد بيعتي العقبة، وكافة غزوات النبي، أرسله  (9)

 .101-101، ص2ابن عبد البر، االستيعاب، ج .م(224هـ/34في القدس، )ت
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مت الشفاء بنت عبد فقد علّ وُيعّلمن، كانت النساء يتعلمن ، كما والقرآن الكريم ،الكتابة (1)ةفَّ الص  
 .(3)الكتابة عمر بن الخّطاببنت  حفصة (2)اهلل

تعلم زيد بن  بل تعدى ذلك إلى اللغات فقد ؛ولم يقتصر التعليم على الكتابة وأمور الدين
وتعلم ذلك في المدينة  ،والسريانية ،والعبرية ،والحبشية ،والقبطية ،والرومية ،ثابت اللغات الفارسية
 .(4)وكان ذلك بأمر النبي صلى اهلل عليه وسلم ،من أهل تلك اللغات

لسؤاله عن  -رجااًل ونساءً -يلجأ الناس  ،وقد كان النبي المعلم األول في المدينة المنورة
، كذلك كان كبار الصحابة الذين كانوا يفتون الناس في عهد النبي (2)ما يطرأ لهم من جديد كل

 .(2)صلى اهلل عليه وسلم
 : العصر النبويفي  اإلدارة المحلية

 إدارياً  فقد بنى المسجد ليكون مركزاً  ،النبي المدينة بشكل متميز من الناحية اإلداريةنّظم 
بإحصاء أعداد كما أمر  ،(1)ن فور وصوله إلى المدينةم مساكن المهاجريونظّ  ،للدولة

لكل قبيلة من  ، وجعل(10)كتب أسماء المجاهدين في الغزوات، و (9)وكتابة أسمائهم، (1)المسلمين
 ،أمرا يحتاج إلى موافقة تلك القبائل إال بعد استشارة عرفائها يقضِ  لمو  ،القبائل عريفاً 

 .(11)وموافقتهم

                                                           
فَّة هم جماعة من فقراء المهاجرين، ال مال لهم وال زاد،  (1) فَّة: مكان مظلل في المسجد النبوي، وأهل الص  الص 

 .292-291الخطيب، معجم المصطلحات، ص .منهم أبو هريرة
ابن عبد البر،  .حابية قرشية مبايعة، أسلمت قبل الهجرة، اسمها الحقيقي ليلى، وغلب عليها الشفاءص (2)

 .1129-1121، ص4االستيعاب، ج
 .32، ص2، ج290، ص2أبو داود، سنن، ج (3)
 . 211الترمذي، سنن، ص (4)
 . 102. ابن ماجه، سنن، ص434، 112-114مسلم، صحيح، ص (2)
 .302-219، ص2ابن سعد، طبقات، ج (2)
 .12الكرمي، اإلدارة، ص  (1)
 .11مسلم، صحيح، ص (1)
 .99الخزاعي، مختصر تخريج، ص (9)
 . 140البخاري، صحيح، ص (10)
 . 112-111، صالمصدر نفسه (11)
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وممن استعملهم  ،من صحابته واحداً لمدينة عند خروجه منها كان النبي يستخلف على او 
كذلك عّين النبي أمراء لبعض  ،(3)، وزيد بن حارثة(2)سعد بن معاذو  ،(1)على ذلك سعد بن عبادة
ن على الطائف سنة وعيّ ، (4)اب بن أسيدمكة التي عّين عليها عتّ  :مثل ،المناطق التابعة لدولته

كما مستقلة،  م النبي اليمن إلى عدة أقسام إداريةقسّ و ، (2)اصعثمان بن أبي الع م(230/هـ9)
 .(2)كل مجموعة مكلفة بأمر ما لىع كان النبي يعين أميراً 

 بل كان النبي ،ولم يكن في المدينة موظفون دائمون لتنفيذ متطلبات السلطة التنفيذية
لين عن ن مسؤو لنبي يعيّ فقد كان ا ،وينتهي تكليفه بانتهاء مهمته ،يكلف لكل مهمة من يقوم بها

بن  وأرسل علياً  ،(10)بكتابة أموال الصدقات (9)ف الزبير بن العواموكلّ  ،(1)والجزية ،(1)الزكاةجمع 
 ،ف بعض الصحابة بحمل اللواءوكان يكلّ  ،(11)مس من عماله خارج المدينةأبي طالب لجمع الخُ 

                                                           
من الخزرج، كان جوادًا، شهد بيعة العقبة الثانية، ولم يشهد بدر رغم حرصه على ذلك، رشحته  صحابي (1)

 .210-222، ص3ابن سعد، الطبقات، ج .بعد وفاة النبي خالفةالاألنصار لمنصب 
أسلم على يد مصعب بن عمير، شهد بدرًا وكان معه لواء األوس، وثبت مع النبي في أحد، وأصيب في غزوة  (2)

 .402-311، ص3ابن سعد، الطبقات، ج .إثر إصابته فيها ُقتلاألحزاب، و 
انظر: الواقدي،  .ن استخلفهم النبي على المدينة في غزواتهذكر الواقدي في المغازي قائمة بأسماء م (3)

. وزيد بن حارثة من قبيلة كلب العربية، ُسبي وهو طفل صغير، فاشترته خديجة، ووهبته 1-1، ص1المغازي، ج
في معركة مؤتة  ُقتلللنبي، فتبناه النبي قبل البعثة، وكان يسمى زيد بن محمد، قبل أن ُيحرِّم اإلسالم ذلك، و 

 .241-242، ص2ابن عبد البر، االستيعاب، ج .م(229هـ/1)
 .م(234هـ/13من بني أمية، أسلم يوم فتح مكة، وواّله عليها النبي منذ فتحها، وبقي واليًا عليها حتى وفاته ) (4)

 .1024-1023، ص3. ابن عبد البر، االستيعاب، ج32-34، ص2ابن سعد، الطبقات، ج
فدها إلى النبي سنًا، وأسلم قبلهم سرًا، وكان حريصًا على تعلم أحكام من قبيلة ثقيف، وكان أصغر و  (2)

اإلسالم، فأعجب به النبي، وواّله على الطائف، وبقي واليًا عليها في عهد الخلفاء الراشدين، حتى عّينه عمر على 
 . 10-21، ص1ابن سعد، الطبقات، ج .البحرين

 . 141-141انظر: البخاري، صحيح، ص (2)
 .229-221، ص4اود، سنن، جأبو د (1)
 . 242-242، ص4. وأبو داود، سنن، ج110-119البخاري، صحيح، ص (1)
عامًا، وهاجر إلى الحبشة 12قرشي، أمه صفية عمة النبي، وزوجته أسماء بنت أبي بكر، أسلم وعمره  (9)

في  ُقتلري النبي، و والمدينة، شارك في كافة غزوات النبي، وثبت معه يوم أحد، وبايعه على الموت، وهو حوا
 .102-93، ص3ابن سعد، الطبقات، ج .م(221هـ/31صفين)

 .222الخزاعي، مختصر تخريج، ص (10)
 .1024البخاري، صحيح، ص (11)
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أقرب إلى المبعوث الخاص  (1)وكان عمرو بن أمية بن خويلد أو استنفار الناس للجهاد معه،
 ،يدعوه إلى اإلسالم ملك الحبشة، فقد أرسله النبي إلى النجاشي ،للنبي صلى اهلل عليه وسلم

يدافعون عن  ،وشعراء، (4)وخطيباً  ،(3)وكان للنبي مترجماً  ،(2)وبعثه بهدية إلى أبي سفيان بمكة
 .(2)دعوته

وأن أبدى  ،ز الدولة التنفيذيوكان النبي يتحمل مسؤولية األخطاء التي تقع من جها
دفع النبي  هم؛كفر  معتقداً بعض الناس بن الوليد فعندما قتل خالد  ،(2)وعدم رضاه عنها ارفضه له

الذي أعطاه  ،اب بن أسيدعتّ ، مثل؛ النبي بعض من يستعملهم رواتب أعطىكما  ،(1)الدية ألهلهم
على أن يوفر لموظفيه االحتياجات  حريصاً  وكان النبي ،(1)عن واليته على مكةكل يوم درهمين 

 .(9)وخادم ،وزوجة ،ودابة ،األساسية من منزل
فقد  ،على حماية وحفظ حقوق الفئات الضعيفة داخل المجتمع المسلم وحرص النبي أيضاً 

صيب سعد بن معاذ في غزوة وعندما أُ  ،(10)عمل على افتداء أسرى المسلمين لدى األعداء
ولتداويه امرأة من  ،ليعوده فيها من قريب ؛نبي خيمة في المسجدنصب له ال م(222هـ/2)األحزاب

وكان يمنع األطفال دون  ،(12)وتخدمهم ،كانت تداوي الجرحىو  (11)تسمى رفيدة ،قبيلة أسلم

                                                           
شهد بدرًا وأحدًا مع المشركين، وأسلم بعد ُأحد، وكان رجاًل شجاعًا، وُتوفي في خاّلفة معاوية بن أبي سفيان  (1)

 .234-233، ص4ت، جابن سعد، الطبقا .بالمدينة
 .124، 122، 129الخزاعي، مختصر تخريج، ص (2)
 .211الترمذي، سنن، ص (3)
 .1012ص البخاري، صحيح، (4)
 .1231، ص3نعيم، معرفة الصحابة، جأبو  .1322، صمسلم، صحيح (2)
 .1021البخاري، صحيح، ص (2)
 .301الخزاعي، مختصر تخريج، ص (1)
 .413ص ،1الذهبي، تاري  اإلسالم، ج (1)
تَِّخْذ َخاِدًما، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "َمْن َوِلَي َلَنا َعَماًل َفَلْم َيُكْن َلُه َزْوَجة  َفْلَيَتَزوَّْج، َأْو َخاِدم  َفْليَ  (9)

الطبراني، المعجم  .َك َفُهَو َغالٌّ َأْو َساِرق "َأْو َمْسَكن  َفْلَيتَِّخْذ َمْسَكًنا، َأْو َدابَّة  َفْلَيتَِّخْذ َدابًَّة، َفَمْن َأَصاَب ِسَوى َذلِ 
 .302، ص20الكبير، ج

 .924مسلم، صحيح، ص (10)
ابن عبد  .سوى ما ُذكر في المتن ؛على معلومات عنها في المصادر التي ترجمت للصحابة الباحثلم يعثر  (11)

 ترجم لها ابن سعد في الطبقات.. ولم يُ 1131، ص4البر، االستيعاب، ج
 . 1131، ص4ن عبد البر، االستيعاب، جاب (12)
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 ،أمر بكسوته وكان إذا رأى عارياً  ،(1)الخامسة عشر من المشاركة في الحرب رغم إلحاحهم
طعامه بن  وكان القائم على ذلك بالل ،ر لالستدانةتى لو اضطُ ح ،من النفقة العامة للمدينة ،وا 
 .(4)على اإلنتاج ومشجعاً  ،(3)على إيجاد فرص عمل للعاطلين وكان النبي حريصاً  ،(2)أبي رباح

بعد أن كان اليهود يسيطرون على كافة  ؛خاصة بالمسلمين وأنشأ النبي بعد هجرته سوقاً 
 ،نفسه من جودة الطعام المعروض للبيع في األسواقب أكدّ كما كان النبي يت ،(2)أسواق المدينة

وكان يرفض التدخل في  ،(1)كما كان يتفقد أحوال األسواق ،(2)ويأمر البائعين بالبعد عن الغش
 .(9)واستعمل سعيد بن سعيد بن العاص على سوق مكة بعد الفتح ،(1)األسعار

 :(17)العصر النبوياإلعلم في 
يأمر من يخرج  ؛إذا أراد تبليغ أمر للمسلمين بشكل سريع كان النبي صلى اهلل عليه وسلم

 الحجّ كما في إعالنه لعبادات  ؛وقد تكرر هذا في جوانب مختلفة ،لينادي في الناس بذلك األمر
وفي تصحيحه لبعض الممارسات الخاطئة من  ،(12)وفي دعوته لصالة الخسوف، (11)مكةفي 

 .(13)حكما طارئا ، أو تعليمهمقبل الصحابة
من  أو ليخاطب المسلمين فيما جدّ  ،كان يصعد المنبر لألسباب السابقة نفسها كما

، (14)فك عندما أفاض فيه الناسكحديث اإل ؛أو لمحاربة اإلشاعات ،أو الخاصة ،شؤونهم العامة

                                                           
 .1031مسلم، صحيح، ص (1)
 . 221-229، ص4أبو داود، سنن، ج (2)
 .311ابن ماجه، سنن، ص (3)
 .211مسلم، صحيح، ص (4)
 .10-19الكرمي، اإلدارة، ص (2)
 . 311الترمذي، سنن، ص (2)
 .313ابن ماجه، سنن، ص (1)
 .322، ص2أبو داود، سنن، ج (1)
 .132عي، مختصر تخريج، صالخزا (9)
 انظر: عوض، اإلعالم في السنة. (10)

 .120-129ابن كثير، تفسير، ج(11) 
 .220البخاري، صحيح، ص (12)
 .221، ص4أبو داود، سنن، ج (13)
 . 1493-1411مسلم، صحيح، ص (14)
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إليهم  تحّدثكما كان النبي يجمع بعض الناس لي، (1)أو لتوضيح حقيقة بعض الممارسات الخاطئة
 .(2)م(229هـ/1)فعل مع األنصار حينما اشتكوا حرمانهم من غنائم حنينكما  ،على انفراد
استثمر النبي صلى اهلل عليه وسلم مواهب صحابته في صناعة خطاب إعالمي يخدم و 

وكان ، (4)والرد على أشعارهم ،بهجاء كفار قريش (3)فقد كان يأمر شاعره حسان بن ثابت ،أهدافه
، كما استخدم (2)هلل عليه وسلم أمام الوفود الزائرة للمدينةللنبي صلى ا خطيباً  (2)ثابت بن قيس

 . (1)أصحاب األصوات العالية في تبليغ الناس ما يريد
وفي رفع  ،وفي محاربة الكفار ،(1)واستخدم النبي تلك الوسائل اإلعالمية في نشر دعوته

: "لن م(224هـ/3)ومن ذلك أنه قال بعد هزيمة أحد، (9)الروح المعنوية للصحابة في األزمات
وكان إذا انتصر يرسل من يبشر الصحابة بانتصاره ، (10)ينالوا منا مثل هذا حتى نستلم الركن"

إلى أهل  (11)حيث أرسل عبد اهلل بن رواحة م(،223هـ/2)كما فعل في بدر ،على وجه السرعة
 .(12)وأرسل زيد بن حارثة إلى أهل السافلة ،العالية في المدينة

                                                           

 .221-221، ص4أبو داود، سنن، ج (1)
 .221مسلم، صحيح، ص (2)
 .عاماً  120لم يشهد مع النبي أيًا من غزواته، ُتوفي في خاّلفة معاوية، وعمره من بني النجار، من األنصار،  (3)

 .321-322، ص4ابن سعد، الطبقات، ج
 .1322، صمسلم، صحيح (4)
ْوِت، َشِهَد  (2) َلُه النَِّبي  َصلَّى ثَاِبُت ْبُن َقْيِس ْبِن الشَّمَّاِس ْبِن َثْعَلَبَة من اْلَخْزَرِج، َكاَن َخِطيَب اأْلَْنَصاِر، َجِهيَر الصَّ

 .424، ص1أبو نعيم، معرفة الصحابة، ج .م(232هـ/12ِباْلَيَماَمِة ) ُقتلاللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلَجنَِّة، 
 .1012البخاري، صحيح، ص (2)
 .919-911مسلم، صحيح، ص (1)
 .122سورة آل عمران، آية  (1)
 .21-22، ص2قات، ج. ابن سعد، الطب1024، 101البخاري، صحيح، ص (9)
 .41، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (10)
 ُقتلقيادة جيش المسلمين في مؤتة بعد جعفر بن أبي طالب، و  توّلىخزرجي، شهد بيعة العقبة الثانية وبدر،  (11)

 .1231، ص3أبو نعيم، معرفة الصحابة، ج .م(، كان حارس النبي، وشاعره229هـ/1في المعركة )
. والعالية اسم لكل ما كان من 232. الخزاعي، مختصر تخريج، ص21، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (12)

ياقوت  .جهة نجد من المدينة من قراها وعمائرها إلى تهامة، وما كان دون ذلك من جهة تهامة فهي السافلة
 .11، ص4الحموي، معجم البلدان، ج
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كان في الجانب  سواءً  ،(1)نتقد أخطاء الصحابة العامة وال يخفيهاوكان ذلك اإلعالم ي
في قتل بعض بن الوليد ومن ذلك أنه عندما أخطأ خالد ، (2)أو الجهادي ،أو االجتماعي ،التعبدي

وال يعني  ،(3)األسرى، رفع النبي يده أمام الصحابة، وقال: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد"
أما  ،(4)كالزنا مثالً  ؛ر بستر أخطاء المخطئين التي وقعت بشكل فرديهذا أنه لم يكن يأم

فقد انتقدها النبي عالنية  ،كالسرقة من الغنائم مثالً  ؛األخطاء التي كانت تتعلق بالحقوق العامة
كما كان النبي صلى اهلل ، (2)وذلك تصحيحًا وتعليمًا لبقية أصحابه، مع علم الصحابة بفاعليها

، بل كان (2)أنه يشوهها فلم يفعل ما ظنّ  ،على صورة دعوته أمام الناس اً عليه وسلم حريص
يظهر من األفعال ما يقنع الناس بنبل أهدافه، فعندما أرسلت قريش في صلح الحديبية رجاًل من 

؛ ليطالب النبي بالرجوع عن مكة، أمر النبي أصحابه بإظهار شعائر العمرة من تلبية، (1)كنانة
 صدوايُ  أن لهؤالء ينبغي ما اهلل، سبحانذبح، فلما شاهد الرجل ذلك عاد قائاًل: "وحيوانات معدة لل

 .(1)"البيت عن
 
 

 

                                                           

ُهم ِبِإْذِنِه َحتَّى ِإَذا َفِشْلُتْم َوتََناَزْعتُْم ِفي اأَلْمِر َوَلَقْد َصَدَقُكُم الّلُه َوْعَدُه ِإْذ َتُحس ونَ قال تعالى:  (1)
ا ُتِحب وَن ِمنُكم مَّن ُيِريُد الد ْنَيا َوِمنُكم مَّن ُيِريُد اآلِخَرةَ  سورة آل عمران،  ."َوَعَصْيُتم مِّن َبْعِد َما َأَراُكم مَّ

 .122آية 
 .919،1211-911مسلم، صحيح، ص (2)
 .113ن، صالنسائي، سن (3)
 .430، ص2أبو داود، سنن، ج (4)
 .12مسلم، صحيح، ص (2)
 .1392المصدر نفسه، ص (2)
. 9، ص20. الطبراني، المعجم الكبير، ج213-229البخاري، صحيح، ص .لم تذكر المصادر اسمه (1)

 .322، ص9ج البيهقي، السنن،
 .213-229البخاري، صحيح، ص (1)
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 الثاني المبحث
 العصر الراشديالسلطة التنفيذية في 

وقد  ،تميز تولي السلطة التنفيذية في العصر الراشدي بأنه جاء نتيجة عملية شورية كاملة
 وال هو يتابع فال؛ المسلمين من مشورة غير من رجالً  بايع من" قائاًل: ؛ذلك عمر بن الخّطاب أكدّ 

كما كانت أمرًا خاصًا بكافة المسلمين، ال يجوز ألحد أن يستبد به دونهم، قال  ،(1)"هبايع الذي
س ألحد فيه من حق إال من علي بن أبي طالب قبل بيعته: "أيها الناس .. إن هذا أمركم لي

 .  (2)"أّمرتم
صلى  الختيار رئيسها قبل دفنهم للنبي ة ألهمية السلطة التنفيذية؛ فبادرواوتنّبه الصحاب

اهلل عليه وسلم، كذلك راعي المسلمون في اختيار رأس السلطة التنفيذية موقف الناس وأعرافهم 
ممن سيتوالها، قال أبو بكر في معرض نقاشه مع األنصار في سقيفة بني ساعدة حول آلية 

لعرب ال تعرف هذا األمر إال لهذا الحي من قريش، وهم أوسط العرب دارًا، اختيار الخليفة: "إن ا
 . (3)ونسبًا"

 م(:234-232هـ/13-11) للخلفةتولي أبي بكر 
حد من أصحابه م(؛ دون أن يعهد أل232هـ/11صلى اهلل عليه وسلم سنة )النبي  ُتوفي

، فبادر األنصار لالجتماع في الخالفةمنصب  توّلىفيمن يحّث ا دفعهم للتبابقيادة المسلمين، م
حوا لإلمارة سيد الخزرج سعد بن ، ورشّ (4)فيه النبي ُتوفيسقيفة بني ساعدة في اليوم ذاته، الذي 

ل المهاجرين وعلى رأسهم أبو بكر وعمر حال دون ذلك، حيث رأى أبو بكر أن  عبادة، لكن تدخ 
ه فكرة "منا أمير، ومنكم أمير"، العرب لن تقبل حكم أحد من خارج قريش، فاقترح األنصار علي

بالموافقة كونه غير عملي، وطرح أبو بكر بداًل منه صيغة "نحن  إال أن ذلك الرأي لم يحظَ 
األمراء، وأنتم الوزراء" مؤكدًا على الدور المهم لألنصار في نصرة اإلسالم، وعلى مكانتهم التي 

 .(2)ال يمكن ألحد التقليل منها

                                                           
 .1291البخاري، صحيح، ص (1)
 .193بري، تاري ، ص الط (2)
 . 419-411، صالمصدر نفسه (3)
 .412. الطبري، تاري ، ص1291-1219البخاري، صحيح، ص (4)
 . 411. الطبري، تاري ، ص12-1، ص1. المنسوب البن قتيبة، اإلمامة،  ج902البخاري، صحيح، ص (2)
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الف مرشحًا لمنصب الخالفة عمر ابن الخطاب، أو أبا عبيدة وبادر أبو بكر لحسم الخ
 .(1)، وسارع لبيعته، فاقتدى به الناسترشيح أبي بكرعلى أصّر بن الجراح، لكن عمر 

مدى حرية التعبير التي تدارس بها الصحابة أمر الخالفة، وقد بايع من بايع والالفت 
 . (2)بة امتنعوا عن البيعةمنهم دون إكراه، وتذكر بعض الروايات أن بعض الصحا

 هي: ؛ ، وقد أرست خطبته عدة مبادئ أساسية(3)قام أبو بكر بعد بيعته خطيبًا في الناسو 
 أنه واحد من المسلمين، وليس بخيرهم. .1
 أن المسلمين يمتلكون سلطة تقويمه إن أخطأ، بينما تجب عليهم مساعدته متى أحسن. .2
 المساواة بين الضعيف والقوي. .3
 أهمية الجهاد في عزة المسلمين. التأكيد على .4
 أن شرعيته مستمدة من طاعته هلل ورسوله أي التزامه بالتشريع اإلسالمي. .2

، وتتمثل شروطه في أنهم البد أن (4)وتمثل تلك الخطبة عقدًا بين الخليفة وبقية المسلمين
أن يتوقفوا عن يطيعوه، ويساعدوه مادام مطيعًا هلل ورسوله، ومحسنًا في تصرفاته، وأنه ليس لهم 

طاعته؛ إال إذا عصى اهلل ورسوله، أو أساء التصرف، وكل ذلك ينفي أن تكون للحاكم المسلم 
 قدسية، أو عصمة؛ بل إنه يصيب ويخطأ. 

القرشيين ثّم وأسفرت بيعة أبي بكر عن أن أمر الخالفة انحصر فيما بعد في المهاجرين، 
 دون بقية المسلمين.

 م(:245-235هـ/23-13)فةللخل عمر بن الخّطابتولي 
بدأ في سؤال كبار الصحابة  م(؛232هـ/13مرضه األخير سنة) حينما مرض أبو بكر

، فأثنوا عثمان بن عّفان، وممن سألهم عبد الرحمن بن عوف، و عمر بن الخّطابعن رأيهم في 

                                                           
 .1291-1219البخاري، صحيح، ص (1)
 .219ابن األثير، الكامل، ص (2)
ن أسأُت  ،فان أحسنُت فَأعينوني ،أبو بكر في خطبته: "أيها الناُس فإني قد ُولِّيُت عليكم ولسُت بخيِركمقال  (3) وا 

موني والقوي   ،إن شاء اهللُ  ،حتى ُأرِجَع عليه حقَّه ؛والضعيُف فيكم قويٌّ عندي ،والكذُب خيانة   ،الصدُق أمانة   ،فقوِّ
وال تشيُع  ،ال يدُع قوم  الجهاَد في سبيِل اهلِل إال خَذلهم اهلُل بالذ لِّ  ،اهللُ إن شاء  ،حتى آخَذ الحقَّ منه ؛فيكم ضعيف  

فإذا عصيُت اهلَل ورسوَله فال طاعَة لي  ،أطيعوني ما أطعُت اهلَل ورسوَله ،الفاحشُة في قوٍم إال عمَّهم اهلُل بالبالء
 . 1002، صالبدايةر . ابن كثي219. ابن األثير، الكامل، ص419الطبري، تاري ، ص .عليكم"

 .419الطبري، تاري ، ص (4)
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لوت من خرج إلى الناس؛ قائاًل: "أترضون بمن أستخلف عليكم، فإني واهلل ما أثّم عليه خيرًا، 
ني قد استخلفت  ، فاسمعوا له وأطيعوا" فقالوا: عمر بن الخّطابجهد الرأي، وال وليت ذا قرابة، وا 

نما شعر أنهم موافقون (1)سمعنا وأطعنا ، وهذا يعني أن أبا بكر لم يستبد باألمر دون الناس، وا 
 .(2)على اختياره لعمر، وقد كان بإمكانهم أن يمتنعوا عن بيعته لو أرادوا

عمر في أول خطبة له بعد بيعته أنه ابُتلي باألمر، وأنه سيستخدم أهل القوة  كدّ أو 
 . (3)واألمانة، وسيحاسبهم إذا أخطئوا، ويثيبهم إذا أحسنوا

 :م(252-245هـ/35-23) للخلفة عثمان بن عّفانتولي 
لم يكن المسلمون حيث  ؛مائاًل إلمارة عثمانكان الرأي العام بين المسلمين  رغم أن

في لحظاته رفض  عمر بن الخّطاب، إال أن (4)ون في أن الخالفة ستكون له بعد عمريشكّ 
؛ هـ استخالف أحد، وقد عرض عليه بعضهم أن يستخلف ابنه عبد اهلل23األخيرة نهاية عام 

 ،عثمان بن عّفانو  ،علي بن أبي طالب :هم ،ح للخالفة ستة من كبار الصحابةورشّ  ،(2)فرفض
 ،(2)والزبير بن العوام ،وعبد الرحمن بن عوف ،وسعد بن أبي وقاص ،وطلحة بن عبيد اهلل

، وجعل الترجيح العددي (1)أميرًا للمؤمنينالختيار أحدهم  ؛ومنحهم ثالثة أيام للتشاور على انفراد
حًا ألحد الفريقين أن تساويا عدديًا، رجِّ فيصاًل بينهم إن اختلفوا، على أن يكون ابنه عبد اهلل مُ 

 .(1)تل من رفض اختيار األغلبية؛ إال أن األمر انحصر فعليًا في عثمان وعليوأمر بق
، فقد استشار كبار مسئولية استقراء اآلراء الختيار أحدهماعبد الرحمن بن عوف  توّلىو 

الصحابة، وقادة الجند، والمهاجرين، واألنصار، واستشار النساء، واألطفال، واألعراب الوافدين 
                                                           

 . 223. الطبري، تاري ، ص112، ص3ابن سعد، الطبقات، ج (1)
 .22، صالخالفةالعمري، عصر  (2)
 .222، ص3ابن سعد، الطبقات، ج (3)
 .212، ص13ابن أبي شيبة، مصنف، ج (4)
. ابن 112. الطبري، تاري ، ص41، ص1. المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج911البخاري، صحيح، ص (2)

 .310األثير، الكامل، ص
. البخاري، صحيح، 209، ص13. ابن أبي شيبة، المصنف، ج21-21، ص3ابن سعد، الطبقات، ج (2)

 . 1092، صالبداية. ابن كثير، 911ص
 . 1093-1092، صالبداية. ابن كثير، 112. الطبري، تاري ، ص21، ص3ابن سعد، الطبقات، ج (1)
. ابن كثير، 112. الطبري، تاري ، ص912. البخاري، صحيح، ص21، ص3سعد، الطبقات، جابن  (1)

 . 1093، صالبداية
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، وقد (1)م(222هـ/24، فتمت بيعته بداية عام )عثمان بن عّفاناختار أغلبهم إلى المدينة، وقد 
، (3)، إال أن ابن كثير استبعد ذلك(2)ذكرت بعض الروايات أن عليًا اعترض على اختيار عثمان
 .(4)وقد ذكر ابن سعد أن عليًا كان أول أو ثاني رجل بايع عثمان

لمين، فقد اشترط عليه عبد الرحمن بن عوف وقد مّثلت بيعة عثمان عقدًا بينه وبين المس
أمام الناس أن يعمل وفق سنة اهلل ورسوله والخليفتين من بعده، فوافق بينما اشترط علي حينما 

 .(2)عرض عليه األمر من قبل؛ قائاًل: "ال، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي"
 :م(227-252هـ/47-35)للخلفة  علي بن أبي طالب تولي

م(، فاضطرب 222هـ/32ة عام )الحجفي ذي  على يد المتمردين ن عّفانعثمان بتل قُ 
أمر الصحابة، وبقيت المدينة خمسة أيام بال خليفة للمسلمين، والصحابة والمتمردون يحاولون 

على الرفض، بسبب الظروف غير أصّر بتولي الخالفة؛ إال أنه  بن أبي طالب إقناع علي
الصحابة على بيعته دفعه للموافقة، على أن تكون البيعة في  الطبيعية في المدينة؛ إال إن إصرار

، الذين خاطبهم قائاًل: "أيها الناس .. إن هذا أمركم، ليس ألحد فيه من (2)المسجد، وأمام الناس
، فبايعه الناس بمن فيهم كبار الصحابة؛ إال أن بعض الروايات تذكر أن (1)حق إال من أّمرتم.."

، وتتناقض تلك الروايات مع ما ذكره الطبري حيث رفض (1)هين بالقوةطلحة والزبير بايعا مكر 
 .(9)بيعة علي، فخّلى سبيلهم، ولم يمسهم بسوءسواهما عدد من الصحابة 

"أترككم إلى ما  :قائاًل للناس ،ورفض علي بن أبي طالب عند وفاته أن يستخلف أحداً 
 .(10)ترككم إليه رسول اهلل"

                                                           
 .44-43، ص1جاإلمامة، . المنسوب البن قتيبة، 1111البخاري، صحيح، ص (1)
 .119، 111الطبري، تاري ، ص (2)
 .1093، صالبدايةابن كثير،  (3)
 .29، ص3ابن سعد، الطبقات، ج (4)
 .1093. ابن كثير، البداية، ص119، 111. الطبري، تاري ، ص1111بخاري، صحيح، صال (2)
. ابن 401. ابن األثير، الكامل، ص192-190. الطبري، تاري ، ص 29، ص3ابن سعد، الطبقات، ج (2)

 . 1129، ص البدايةكثير، 
 .193الطبري، تاري ، ص  (1)
 .29، ص3ابن سعد، الطبقات، ج (1)
 .192-191 ، ص الطبري، تاري (9)
 . 222، ص13ابن أبي شيبة، مصنف، ج (10)
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 م(:221-233هـ/47-11)العصر الراشديالوزارة في 
منصب الوزارة بالشكل المحدد الذي عرف به في العصور  العصر الراشديلم ُيعرف في 

التالية، ولكن ذلك ال ينفي معرفة المسلمين بذلك المنصب، ويؤكد على ذلك قول أبي بكر 
، وقوله لعبد الرحمن بن عوف أنه تمنى لو جعل (1)لألنصار: "نحن األمراء، وأنتم الوزراء"

، وقول علي بن أبي طالب للناس (2)الخالفة يوم السقيفة ألبي عبيدة، أو عمر، وكان هو وزيراً 
 . (3)حينما جاءوا لبيعته؛ بأن من األفضل لهم أن يكون وزيرًا، ال أميراً 

وربما كان الوزير يمثل الرجل الثاني في الدولة، دون أن يحمل ذلك اللقب، وكان عمر 
لمكانة، فكان يحافظ على التوازن مع أبي بكر، بمعنى أنه كان يلين في عهد أبي بكر في تلك ا

، كما كان عثمان في تلك المكانة (4)عندما يغضب أبو بكر، ويستخدم الشدة عندما يلين أبو بكر
 .(2)في عهد عمر

لدور الوزير في  -ولو جزئية -وبالنظر لعالقة أبي بكر وعمر يمكن الوصول إلى صورة 
أأنت :"لدرجة أن أحدهم سأل أبا بكر ،عالقة عمر بأبي بكر بقوة كبيرة مّيزتت، فقد ذلك العصر

، وال يعني ذلك أن أبا بكر كان يطيع عمر (2)"غير أن الطاعة لي ؛عمر"فقال:  "األمير أم عمر
في كل شيء، فقد رفض إصراره على عزل خالد بن الوليد؛ رغم إلحاحه، وقال: "ال أشيم سيفًا 

 ،(1)م(233هـ/11فار"، كما رفض اقتراحه تغيير قيادة جيش أسامة بن زيد)سّله اهلل على الك

                                                           
 .902البخاري، صحيح، ص (1)
 . 31، ص1. المنسوب البن قتيبة، اإلمامة،  ج341، ص1ابن زنجويه، األموال، ج (2)
 .190الطبري، تاري ، ص  (3)
 .223الطبري، تاري ، ص .هذا ما لمسه أبو بكر، وحّدث به عبد الرحمن بن عوف (4)
 .213طبري، تاري ، صال (2)
 .211المصدر نفسه، ص (2)
 .494المصدر نفسه، ص (1)
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، وذلك بعد أن (2)، بينما وافق رأيه في عزل خالد بن سعيد(1)ورفض اقتراحه بعدم قتال المرتدين
 .(3)م(232هـ/13خالف أوامر أبي بكر، فُهزم في الشام )

 :م(221-233هـ/47-11) العصر الراشديدور السلطة التنفيذية في 
ن كانت بشكل أوسع، العصر النبويواصلت السلطة التنفيذية مهمتها التي بدأتها في  ، وا 

فقد كان الهّم األساسي لها نشر اإلسالم؛ من خالل الفتوحات العسكرية المتواصلة خارج حدود 
بن  عمرتعبير حّد  على-الدولة اإلسالمية، أما داخلها فقد كانت وظيفة أعضاء السلطة التنفيذية 

 .(4)موا الناس دينهم، وسنة نبيهم، ويقسموا فيهم فيئهم، ويعدلوا فيهم"أن "يعلّ  -الخّطاب
 وأهم الجوانب التي عملت فيها السلطة التنفيذية:

 : في العصر الراشدي الجانب العسكري
ويمكن تقسيم العمل العسكري في ذلك  ،العصر الراشديكان الفعل العسكري بارزا في 

 ثة أقسام: العهد إلى ثال

 حروب الردة في عهد أبي بكر: .1
أو  ،فقد ارتدت أغلب القبائل العربية كلياً  ،عاش المسلمون بداية حكم أبي بكر فترة عصيبة

وتطلع كثير من  ،وكثر أشياعهم ،عى عدد من الناس النبوةكما ادّ  ،عدا قريش وثقيف ،جزئياً 
وأمر قادة جيوشه أن يستنفروا من  ،لقتالهمفشّكل أبو بكر أحد عشر جيشًا  ،المرتدين لغزو المدينة

وقد امتدت حركة الردة من المناطق المحيطة بالمدينة إلى  ،قابلوا من المسلمين للخروج معهم
 إال  ولم تنتهِ  ،(2)وقد استمرت تلك الحروب حوالي عشرة أشهر ،واليمامة ،مانوعُ  ،والبحرين ،اليمن

                                                           
 .32مسلم، صحيح، ص (1)
صحابي من بني أمية، أسلم في بداية الدعوة، وهاجر إلى الحبشة، وعاد منها بعد معركة خيبر، استعمله  (2)

-420، ص2عبد البر، ج االستيعاب، ابن .م(232هـ/13في معركة إجنادين ) ُقتلالنبي على صنعاء باليمن، 
423 . 

 .220الطبري، تاري ، ص (3)
 .210، ص13ابن أبي شيبة، مصنف، ج (4)
( ثّم أرسل أبو بكر 491م( )ص233هـ/11ذكر الطبري في تاريخه أن النبي ُتوفي في محرم ربيع أول سنة ) (2)

لمين لمحاربة المرتدين ( وبعد استراحته توجهت جيوش المس200جيش أسامة فمكث أربعين أو سبعين يومًا )ص
( وهذا يعني أن حروب 233م( أمر أبو بكر خالد بالتوجه للعراق )ص233هـ/12( وفي المحرم سنة )202)ص

 م(.  233هـ/12م( إلى المحرم )233هـ/11الردة استمرت من ربيع ثاني سنة )
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 .(1)بعودة القبائل المرتدة إلى اإلسالم
 لفتوحات خارج الجزيرة العربية في عهود أبي بكر وعمر وعثمان:ا .2

بدأت جيوش المسلمين  م(؛233/هـ12)بعد انتهاء أبي بكر من حروب الردة في محرم 
فتح المسلمون  م(241/هـ20)بالتوجه إلى العراق، وفي العام التالي بدأوا في فتح الشام، وفي عام 

فتح  م(242/هـ24)على برقة وطرابلس بليبيا، وفي سيطروا  م(243/هـ22)، وفي عام (2)مصر
توجه  م(220/هـ29)توجه المسلمون إلى أذربيجان، وفي  م(242/هـ22)المسلمون أرمينية، وفي 

تم فتح  م(222/هـ32)تم فتح طبرستان، وفي  م(221/هـ30)المسلمون إلى أصفهان، وفي 
 .(3)طخارستان

عادة وحدة  .3  األمة بعد مقتل عثمان:الحروب الداخلية لقمع الفتن وا 
( انقسم المسلمون إلى م222/هـ32وبعد مقتله ) ،(4)أبى عثمان أن يقاتل الثائرين عليه

ى الفريق أبينما ر  ،طالب علي بن أبي طالب بسرعة القصاص من قتلة عثمان ين، أحدهمافريق
تب له ويست ،حتى يدخل الناس جميعًا في بيعته ؛االنتظاروفيهم علي بن أبي طالب اآلخر 
هي معركة الجمل بين علي بن  ،، وقد أدى ذلك االنقسام إلى نشوب معارك داخلية مريرة(2)األمر

معركة صفين بين علي ثّم  ،وعائشة وطلحة والزبير من جانب آخر ،أبي طالب من جانب
خاض معهم علي معركة ، الذين وانتهت بالتحكيم الذي أدى إلى ظهور الخوارج ،ومعاوية
 .(2)نهاوند

العمل على نشر بالدرجة األساسية إلى  العصر الراشديالعسكرية اإلسالمية في  هدفتو 
 ،أو الجزية ،اإلسالم ؛هي ،اإلسالم، فقد كانت الجيوش اإلسالمية تخّير األعداء بين إحدى ثالث

أحكام الشريعة المتمثل في  ،بالقانون االلتزام، كما كانت تسعى للحفاظ على (1)أو الحرب

                                                           
، البدايةابن كثير، . 232-200. الطبري، تاري ، ص21-20لمزيد من التفاصيل انظر: خليفة، تاري ، ص (1)

 . 412-390، صالخالفة. العمري، عصر 1024-1010ص
 . 1024، صالبداية. ابن كثير، 233. الطبري، تاري ، ص19، 22-21خليفة، تاري ، ص (2)
 .101-90شاكر، موسوعة الفتوحات، ص (3)
 .422، صالخالفة. العمري، عصر 219، ص13ابن أبي شيبة، مصنف، ج (4)
 .402-404. ابن األثير، الكامل، ص140-139، 109-103تاري ، ص انظر: الطبري، (2)
 .112-110، 124-140، 134-120انظر: الطبري، تاري ، ص (2)
 .1041، 1022ابن كثير، البداية، ص (1)
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"واللَِّه لو منعوني ِعقااًل كانوا يؤد ونُه إلى رسوِل اللَِّه صلَّى قال أبو بكر عن المرتدين:  ،اإلسالمية
حماية حدود الدولة اإلسالمية من غارات كما أنها سعت ل ،(1)لقاتلُتُهم على منِعِه" ؛اللَُّه عليِه وسلَّمَ 

 دوا مهاجمة المدينة.كما فعل أبو بكر مع المرتدين حين أرا ،والدول المجاورة ،القبائل
 :العصر الراشديسمات العسكرية اإلسلمية في 

نما كانت األمة كلها مقاتلة حين تدعى إلى  ،لم يكن في عهد الخالفة الراشدة جيشًا نظامياً  .1 وا 
 .(2)الجهاد

يمان مستقر .2 ألنهم  ،ساهم في ثباتهم أمام األعداء ،كان المسلمون يتمتعون بعقيدة راسخة وا 
ولن يؤتى  ،وخاذل من كفره ،من نصره صراواهلل ن ،بو بكر وعمر: "أعوان اهللكما قال لهم أ
 .(3)فاحترسوا منها" ،ولكن من تلقاء الذنوب ،مثلكم عن قلة

التي انتصرت  ،لم يشكل الفارق في القوة بين المسلمين والمشركين مشكلة لجيوش الخالفة .3
 42ألفًا أو  32ان عدد المسلمين ( كم234/هـ13رغم الفارق في القوة، ففي معركة اليرموك)

 ،ف( آال1-1عدد المسلمين )كان ( م232/هـ14وفي القادسية ) ،(4)ألفاً  240ألفًا والروم 
 .(2)ألفاً  20والفرس 

، وكان الخلفاء وقادة الجيوش يؤكدون (2)التزم المسلمون أثناء مواجهة عدوهم بأخالق رفيعة .4
، (م232/هـ11و بكر حينما قال لجيش أسامة)التي وّضحها أب ؛باستمرار على تلك األخالق

وال تقتلوا  ،وال تمثلوا ،وال تغدروا ،واوال تغلّ  ،(: "ال تخونوام234/هـ13وجيوش فتح الشام )
 .(1)وال امرأة .." ،وال شيخًا كبيراً  ،طفاًل صغيراً 

                                                           
 .320. الذهبي، سير، ص32مسلم، صحيح، ص (1)
 .319العمري، عصر، ص (2)
الطبري، تاري ،  .رفع الروح المعنوية للجند قبيل المعركةوقد كان قادة جيوش المسلمين يستثمرون ذلك في  (3)

 .1041، 1034-1031، صالبداية. ابن كثير، 293، 211، 211، 212، 223-222ص
 .221الطبري، تاري ، ص (4)
 .11خليفة، تاري ، ص (2)
 .1040ابن كثير، البداية، ص (2)
 . 142، ص9. البيهقي، السنن، ج494الطبري، تاري ، ص (1)
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 ؛فقد ابتكر خالد أسلوب الكراديس ،أبدع المسلمون وسائل وطرق جديدة في قتالهم لعدوهم .2
 .(1)(م234/هـ13ألول مرة في معركة اليرموك )

 تل منهمفقد قُ  ،مون تضحيات كبيرة للوصول إلى ما وصلوا إليه من فتوحات شاسعةلم المسقدّ  .2
( أربعة م234/هـ13وفي معركة الجسر )، (2)( ثالثة آالفم234/هـ13يوم اليرموك)

: في اليرموك (4)جهل عكرمة بن أبي، وليس أدل على حجم تلك التضحيات من قول (3)آالف
نادى من يبايع ثّم  "منكم اليوم وأفرّ  ،قاتلت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في كل موطن"

 .(2)فاستشهدوا وأصيبوا جميعاً  ،من خيرة المسلمين 400فبايعه  ،على الموت

 : في العهد الراشدي حفظ األمن الداخلي
، (2)ا كان ذلك سببًا في مقتل ثالثة منهملم يتخذ الخلفاء الراشدون حرسًا خاصًا بهم، وربم

وفي وقت الردة اتخذ أبو بكر إجراءات احترازية لحماية المدينة من خطر المرتدين، فوضع 
الحراس على أطراف المدينة، وخرج بنفسه لقتالهم خارجها، ُمظِهرًا روحًا معنوية عالية رفعت من 

مة المسلمين في تلك الظروف العصيبة؛ ، كما عاقب بشدة كل من تجرأ على مهاج(1)همم الناس
في إطار ، و (1)وغدر بالمسلمين ،خدعه ألنه رجالً حرق األقرب إلى حاالت الكوارث الوطنية، فقد 

في كل قبيلة بمن قتلوا  وليقتلنّ  ،الحرب النفسية أقسم أبو بكر على أن يقتل في المشركين كل قتلة
وزيادة تمسك المسلمين في  ،نوية للمرتدينمما أدى لضعف الروح المع ،من المسلمين وزيادة

 .(9)بإسالمهمالبعيدة عن المدينة القبائل 

                                                           
 .1032بن كثير، البداية، صا (1)
 .1032، صالبداية. ابن كثير، 224الطبري، تاري ، ص (2)
 . 1041، صالبداية. ابن كثير، 21-22خليفة، تاري ، ص (3)
 ُقتلكان شديد العداوة لإلسالم، ثّم أسلم بعد فتح مكة، وحُسن إسالمه، استعمله أبو بكر في حرب المرتدين، و  (4)

 . 1013-1012، ص3عبد البر، االستيعاب، جابن  .في معركة اليرموك
 .224الطبري، تاري ، ص (2)
 . 23. أبو لبدة، تطور جهاز الشرطة، ص192-192، 111، 103-102الطبري، تاري ، ص (2)
 .202، 201-200الطبري، تاري ، ص (1)
كانت الحالة  ( وربما224، وندم أبو بكر عند وفاته على حرقه )الطبري، تاري ، ص201المصدر نفسه، ص (1)

 العصيبة جدًا للمسلمين في تلك اللحظات هي الدافع لتلك العقوبة القاسية.
 .212، 201الطبري، تاري ، ص (9)
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ظهر في المدينة نظام العسس، وكان يقوم بها عدد من كبار  العصر الراشديوفي 
، (1)الصحابة لحماية أمن الناس، أما في األمصار فقد كان للوالة والقضاة من يقوم بدور الشرطة

، وبدأ نظام الشرطة في التوسع في عهد (2)لى وجود سجن في عهد عمروقد وردت اإلشارة إ
، حيث أرسل الشرطة لتمكين بني هاشم من دفن العباس بن عبد المطلب؛ حين عثمان بن عّفان

، أما في عهد علي بن أبي طالب فقد ظهرت الشرطة العسكرية، وكان (3)ازدحم عليه الناس
نت تطورًا طبيعيًا لما كان يفعله عمر من اتخاذه عيونًا ، ويبدو أنها كا(4)اسمها شرطة الخميس
 . (2)في الجيوش اإلسالمية

 :(2)العصر الراشديالجانب المالي في 
 ،والجزية ،والغنائم ،(1)على الزكاة العصر الراشدياعتمدت مالية الدولة اإلسالمية في 

ربع أخماس الغنائم توزع على كانت أ ،وبينما استمرت األولى توزع في مصارفها الثمانية المعروفة
، حمل إلى عاصمة الدولة اإلسالميةتُ  ،والجزية ،بينما كان خمس الغنائم ،المقاتلين حيثما تواجدوا

فبينما كانت توزع بالتساوي في  ،حيث توزع على المسلمين وفق آليات اختلفت باختالف الخلفاء
ربه من النبي صلى اهلل وق ،كان عمر يعطى كل شخص حسب نفعه لإلسالم ،عهد أبي بكر

نون في عيّ ، وكان الخلفاء يُ (1)والصبيان ،والنساء ،وكانت تلك اآللية تشمل الرجال ،عليه وسلم
 .(9)قسمة الغنائم توّلىالجيوش الغازية من ي

                                                           
 .29-21، 24أبو لبدة، تطور جهاز الشرطة، ص (1)
 .30. أبو لبدة، تطور جهاز الشرطة، ص19، ص1األلباني، إرواء، ج (2)
 .29، ص4ابن سعد، الطبقات، ج (3)
 .32-32و لبدة، تطور جهاز الشرطة، صأب (4)
 .211الطبري، تاري ، ص (2)
 .221-119انظر العمري، عصر، ص .للمزيد عن الجانب المالي في عهد الخاّلف الراشدة (2)
 .11-12، ص3أبو داود، سنن، ج (1)
. أبو داود، سنن، 109، 231-230، 211، 222، 242، 234، 231، 224-223الطبري، تاري ، ص (1)
 . 211، ص3. األلباني، إرواء، ج292ص ،4ج
 .1042ابن كثير، البداية، ص (9)
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يكتبون لهم كانوا و  الزكاة، كان الخلفاء يرسلون إلى القبائل والمناطق من يجمعونو 
 .(2)وعمرو بن العاص ،(1)ممن أرسلوا لتلك المهمة أنس بن مالكو  ،مقاديرها في كافة األنواع

 ،مقابل حمايتهم ؛على من رفضوا الدخول في اإلسالم من الرجال ففرضتأما الجزية 
وكان المجاهدون المسلمون أكثر حرصًا على دخول الناس  ،والصبيان ،منها النساء يعفأُ بينما 

ولم تكن الجزية تمثل تمييزًا عنصريًا ضد  ،(3)ممن حرصهم على أخذ الجزية منه ،في اإلسالم
بداًل من  ؛على أن يأخذ من نصارى تغلب قيمة الزكاة عمر بن الخّطابفقد وافق  ،غير المسلمين

، البالد المفتوحة ضريبة الخراج منالمسلمون  جبىكما  ،(4)التي اعتبروا دفعها إهانة لهم ،الجزية
كما فرض الخلفاء الراشدون ابتداًء من عهد عمر ضريبة  ،(2)على األراضي الزراعية تفرضالتي 

 .(2)العشور على التجار األجانب
فلم يأخذوا من بيت  ،الفساد الماليأسباب لى البعد عن عالخلفاء المسلمون حرص و 

حيث منحوا أبا بكر ستة  ،وافق عليه المسلمون في المدينة ،المال ألنفسهم سوى راتبًا محدوداً 
كما منحوا  ،(1)كما أنه لم يقبل الهدايا من الرعية ،(1)عند وفاتهها كل رّدهالكنه  ،اً آالف درهم سنوي

كما أن علي بن أبي طالب لم يأخذ من بيت المال لنفسه إال  ،(9)عمر ما يكفيه وأهله بالمعروف
 ،خرينكما لم يكن يحق للخليفة أن يعطي أحدًا من الناس ما ال يعطيه لآل ،(10)بعض المالبس

                                                           
 .م(109هـ/90. وأنس، أنصاري من بني النجار، خدم النبي عشر سنين، ُتوفي)1030المصدر نفسه، ص (1)

 .341-322ابن سعد، الطبقات، ج، ص
. األلباني، 121-121. الترمذي، سنن، ص20-12، ص3. أبو داود، سنن، ج122البخاري، صحيح، ص (2)

م( 223هـ/43وَعْمُرو ْبُن اْلَعاِص أسلم في الحبشة بعد غزوة األحزاب، وواّله معاوية على مصر وُتوفي فيها )
 .1911، ص4ابن عبد البر، االستيعاب، ج .َوَكاَن َأَحَد ُدَهاِة اْلَعَربِ 

 .239الطبري، تاري ، ص (3)
 .241المصدر نفسه، ص (4)
 .201-192العمري، عصر، ص (2)
 .211المرجع نفسه، ص (2)
 .32-31، ص1المنسوب البن قتيبة، اإلمامة،  ج (1)
 .224، 239الطبري، تاري ، ص (1)
 .231المصدر نفسه، ص (9)
 .222-221، ص13ابن أبي شيبة، مصنف، ج (10)
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 ةلى ضمان نزاهة والعالخلفاء ، وحرص (1)برفض صارم من المسلمين ُقوبلا حدث ذلك عندمو 
 .(2)الجيوشقادة و  ،األمصار

 :العصر الراشديالعلقات الخارجية في 
 ،العصر النبويمختلفة عنها في  العصر الراشديأصبحت العالقات الخارجية للمسلمين في 

ي عهد النبي تقتصر على الرسائل الودية الداعية إلى فبينما كانت العالقات مع الدول المجاورة ف
أو  ،يدعو الناس إلى اإلسالم ،أصبحت في عهد الخلفاء الراشدين زحفًا عسكرياً  ،(3)اإلسالم
يهدف إلزالة العوائق بين الناس وبين بقدر ما كان وال يعني ذلك عدوانًا  ،أو الحرب ،الجزية

ويلتزمون بعقودهم مع  ،حون من توقف عن قتالهموكان المسلمون يصال ،دخولهم في اإلسالم
ن غُ  ،الناس  .(4)أو في أسباب دفعهم نحو توقيعها ،رر بهم في صيغة تلك العقودحتى وا 

 ،ويتعاملون معهم باستعالء كبير ،كما كان المسلمون يتفاوضون مع قادة الجيوش المحاربة
 ،وسالحه ،بفرسهي القادسية قائد الفرس فالذي دخل على رستم  (2)كما فعل ربعي بن عامر

وأغلظ له القول مبديًا بذلك عزة اإلسالم والمسلمين، وكان ربعي قد اقترح على سعد بن أبي 
نما يرسل إليه رجاًل  ،وقاص قبل القادسية أال يرسل إلى رستم جماعة من الرجال واحدًا فقط؛ وا 

 .(2)ففعل سعد ذلك ،إلظهار عدم اهتمامهم به
ودوره في انتقالهم من أمة ال  ،فاوضاتهم يهتمون بإبراز عظمة اإلسالمكان المسلمون في مو 

قال ربعي بن عامر  ،تمام الحرص على الدعوة إلى اهلل وحرصوا ،وزن لها إلى أمة عظيمة قوية
 ،ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ،لرستم: "اهلل جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اهلل

بن  قال خالدو ، (1)فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه.." ،إلى عدل اإلسالم ومن جور األديان

                                                           
 .21-20ابن الجوزي، مناقب، ص (1)
 .1031. ابن كثير، البداية، ص214، 222-222الطبري، تاري ، ص (2)
. حميد اهلل، 211. الترمذي، سنن، ص1129. مسلم، صحيح، ص1111-1112البخاري، صحيح، ص (3)

 . 123-121مجموعة الوثائق السياسية، ص
 .291، 211، 210، 223، 242-239، 233الطبري، تاري ، ص (4)
ابن  .العربأدرك النبي، وشهد فتح دمشق، وشارك في القادسية، وشهد فتوح خراسان، وكان من أشراف  (2)

 .311، ص2. ابن حجر، اإلصابة، ج49، ص11عساكر، تاري  دمشق، ج
 .291-292الطبري، تاري ،  (2)
 .299-292، 219، 239المصدر نفسه، ص (1)
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لى اإلسالم ،أدعوكم إلى اهلل"(: م233/هـ12ألهل الحيرة حينما ذهب إليهم فاتحًا ) الوليد فإن  ،وا 
زية فإن أبيتم الج ،فإن أبيتم فالجزية ،م ما عليهمكيوعل ،لكم ما لهم ،أجبتم إليه فأنتم من المسلمين

كتب خالد بن الوليد إلى ملوك و  ،فقد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة.."
ولو لم يفعل ذلك بكم  ،ق كلمتكموفرّ  ،ووهن كيدكم ،نظامكم الفرس: "أما بعد، فالحمد هلل الذي حلّ 

ال كان ذلك ،ونجوزكم إلى غيركم ،فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم ،كان شرًا لكم وأنتم  وا 
ولم تكن دعوة المسلمين للناس ، (1)على أيدي قوم يحبون الموت كما تحبون الحياة"... كارهون

نما كانوا يدعون بأخالقهم قبل كل شيء فحسب، إلى اإلسالم دعوة نظرية  .(2)وا 

 :(3)العصر الراشديفي  التعليم
انوا من كبار العلماء أن الخلفاء ك ؛على أهمية العلم في عهد الخالفة الراشدة ُيدلِّلمما 
وكان التعليم في ذلك العصر  ،(2)وقد كان ابن عباس يرجع إلى آرائهم في فتاواه ،(4)المجتهدين

في إحدى خطبه: "اللهم إني  عمر بن الخّطابفقد قال  ،وظائف الوالة في األمصارأهّم  أحد
وممن اشتهر  ،(2)ة نبيهم"وسن ،موا الناس دينهمأني إنما بعثتهم ليعلّ  ؛أشهدك على أمراء األمصار

 .(1)بذلك والي الكوفة أبو موسى األشعري
فقد سأل عمر عامله على مكة قائاًل: "من  ،معايير الوظيفة العامةأهّم  وكان العلم أحد

استعملَت على أهِل الوادي؟ فقال: ابَن أْبَزى، قال: ومِن ابُن أْبَزى؟ قال: مولى من موالينا، قال: 

                                                           
 .242، 233الطبري، تاري ، ص (1)
 م(: "ال233هـ/11وقد ظهر ذلك في وصايا الخلفاء للجيوش، كما فعل أبو بكر عندما قال لجيش أسامة ) (2)

تخونوا، وال تغلوا، وال تغدروا، وال تمثلوا، وال تقتلوا طفاًل صغيرًا، وال شيخًا كبيرًا، وال امرأة، وال تعقروا نخاًل، وال 
 .494الطبري، تاري ، ص .تحرقوه، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تذبحوا شاًة، وال بعيرًا إال لمأكلة" 

 .324-219، صالخالفةللمزيد انظر: العمري، عصر  (3)
 .43-32الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص (4)
 .202، بهذه الرسالة، صالراشدي العصر في باألمة التنفيذية السلطة عالقةانظر:  (2)
 .101الطبري، تاري ، ص (2)
اْلَحَبَشِة، وقدم . وأبو موسى هو َعْبُد اهلِل ْبُن َقْيٍس، َأْسَلَم ِبَمكََّة، َوَهاَجَر ِإَلى 44الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص (1)

المدينة بعد معركة خيبر، أرسله النبي إلى اليمن مع معاذ بن جبل، وواّله عمر على الكوفة، وبعثه علي بن أبي 
، 4أبو نعيم، معرفة الصحابة، ج .م(222هـ/44م( وقيل )213هـ/22طالب ممثاًل له في التحكيم، ُتوفي )

 .1149ص



[111] 

 

نه عالم  بالفرائِض، قال عمُر: أما فاستخلفت عليهم مول ، وا  ى؟ قال: إنه قارئ  لكتاِب اهلِل عزَّ وجلَّ
 . (1)إنَّ نبيَّكم صلَّى اهلُل عليه وسلََّم قد قال: إنَّ اهلَل يرفُع بهذا الكتاِب أقواًما ويضُع به آخِريَن"

وقد أصبح  ،وينشروا بينهم الفقه ،ليعلموا الناس ؛وانتشر عدد من الصحابة في األمصار
بل  ؛ولم يقتصر األمر على علوم الدين ،(2)عدد من تالميذهم من كبار علماء األمة اإلسالمية

ومن علماء اللغة  ،بسبب دخول العجم في إطار الدولة اإلسالمية ،امتد األمر إلى علم اللغة
 .(4)لنحوالذي وضع علم ا ؛(3)الكبار الذين نشأوا في عهد الخالفة الراشدة أبو األسود الدؤلي

 .(2)خالل خطبهم على تثقيف الناس بحقوقهم السياسية حرصوات أن الخلفاء الفوال

 :(2)العصر الراشديفي  اإلدارة المحلية
، والبحرين، وُعمان، ونجد، الحجازقسمت الدولة اإلسالمية إلى عدة واليات؛ منها: 

رها الخليفة عند وجوده، واليمن، وحضرموت، ومصر، والكوفة، والبصرة، أما المدينة فكان يدي
، وكان الخليفة يعيش بين الناس ويتساوى معهم في كل (1)وينيب غيره إلدارتها إذا غادرها

 .(1)شيء
وكان الخليفة يساهم في توعية الناس بحقوقهم عبر أحاديثه، وخطبه، كما كان يتابع والة 

توجيهاته المكتوبة في األمصار، وأمراء الجيوش، ويراقبهم، ويسأل الناس عنهم، ويالحقهم ب
غيابه، أما في حضوره فيباشر نصيحتهم، وتوجيههم بنفسه، كما كان يعزل الوالة إذا اشتكى منهم 

                                                           
 .401مسلم، صحيح، ص (1)
. األدنروي، طبقات 34-13. السيوطي، طبقات الحفاظ، ص49-43بقات الفقهاء، صالشيرازي، ط (2)

 . 1-3المفسرين، ص
، وكان من عمر بن الخّطابهو ظالم بن عمرو الدؤلي، أو الديلي، روى عن عدد من الصحابة، منهم؛  (3)

اأَلْسَوِد ُمَقدَّم  ِفي َطَبَقاِت النَّاِس،  أنصار علي بن أبي طالب المقربين، وأمره بوضع علم النحو، َقاَل اْلَجاِحُظ: "َأُبو
ِة، َواْلَحاِضِري َكاَن َمْعُدودًا ِفي اْلُفَقَهاِء، َوالش َعَراِء، َواْلُمَحدِِّثيَن، َواأَلشََّراِف، والفرسان، واألمراء، والدهاة، َوالن َحا

َلِع اأَلشََّراِف"، -132، ص2الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .م(211هـ/29ُتوفي) اْلَجَواِب، َوالشِّيَعِة، َواْلُبَخالِء، َوالص 
132. 

 .22-21الزبيدي، طبقات النحويين، ص (4)
 .111، 101، 102. الطبري، تاري ، ص210، ص13ابن أبي شيبة، مصنف، ج (2)
 .124-111العمري، عصر، صانظر:  (2)
 . 249الطبري، تاري ، ص (1)
 .1041ابن كثير، البداية، ص . 110، 101 -102، 224المصدر نفسه، ص (1)
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الناس، ويعاقبهم إذا ظلموا أحدًا، وكان والة األمصار يعينون أمراء للمناطق التابعة لهم، 
 .(1)باإلضافة إلى عرفاء القبائل

 توّلىعندما  (2)المثنى بن حارثة الشيبانيأصّر فقد  ،ن بروح عاليةيع قادة المسلمتمتّ و 
على أن أصّر  ،(3)ومقتل قائدهم أبي عبيد الثقفي ،القيادة بعد هزيمة المسلمين في موقعة الجسر

ال بشكل فعّ بن الوليد ساهم خالد ، كما ئنًا لهمطمِّ ومُ  هم،حاميًا بذلك ظهور  ،يكون آخر المنسحبين
 .(4)ومقاسمته لماله ،بن الخّطابعزله من قبل عمر  ( رغمم232/هـ14في فتح دمشق)

وكان في المدينة مسؤول عن بيت المال، يتابع مدخالته، ومخرجاته، وربما استدان منه 
-ا الخليفة ليرد إليه دينه فيما بعد، وكذلك كان الحال في األمصار التي كان من موظفيه

خراج، وقاٍض، ووضعت في ذلك مسؤول عن بيت المال، ومسؤول لل -باإلضافة إلى األمير
 .(2)العهد إجراءات إدارية مهمة، منها التاري  الهجري، وتدوين الدواوين

 :العصر الراشديالشئون اإلعلمية في 
بذلك، فقد  كان الخلفاء إذا أرادوا تبليغ أمر عاجل للمسلمين يأمرون بخروج من ينادي

بن أبي طالب بعدم قتل الجرحى في نادى أبو بكر مطالبًا بخروج جيش أسامة، ونادى علي 
 . (1)عليه، أو تصحيحهحّث ، كذلك استخدموا المنبر لتوضيح أمر ما، أو ال(2)معركة الجمل

                                                           
، 494. الطبري، تاري ، ص401. مسلم، صحيح، ص412-414، ص13ابن أبي شيبة، مصنف، ج (1)

. ابن كثير، البداية، 112، 111، 101، 102، 293، 212، 214، 221، 230، 222، 219، 201
 . 1031ص

م( إلى العراق قبل 232هـ/11أبو بكر ) م(، وبعثه231هـ/10م(، وقيل )230هـ/9أسلم، وقدم إلى النبي سنة ) (2)
مسير خالد بن الوليد إليها، وكان "شجاًعا شهمًا بطاًل، ميمون النقيبة، حسن الرأي واإلمارة، أبلى في حروب 

 .1422، ص4ابن عبد البر، االستيعاب، ج .م( في القادسية232هـ/14) ُقتلالعراق بالًء لم يبلغه أحد"، 
سعود ْبن عمرو الثقفي، أسلم في عهد النبي، واستعمله عمر على جيش كبير أرسله إلى هو أُبو ُعَبْيد ْبن م (3)

 .فيها، وُقتل عدد كبير من جنوده، واختلفوا في صحبته ُقتلم(، و 232هـ/14العراق، حيث خاض معركة الجسر )
 .10، ص2الذهبي، تاري  اإلسالم، ج

، 1031. ابن كثير، البداية، ص214-213، 221-222. الطبري، تاري ، ص22خليفة، تاري ، ص (4)
1041 . 

 .109، 102، 212الطبري، تاري ، ص  (2)
 .493. الطبري، تاري ، ص412، ص13ابن أبي شيبة، مصنف، ج  (2)
. الطبري، تاري ، 1114، 1291-1219. البخاري، صحيح، ص 222، ص3ابن سعد، الطبقات، ج (1)

 . 1002البداية ، ص. ابن كثير، 219. ابن األثير، الكامل، ص419ص
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وكان الخلفاء حريصين على رفع الروح المعنوية للمسلمين في حالة األزمات، كما 
لقبائل ى ارسالة إلأرسل بكر  اأبحرصوا على كسر الروح المعنوية لألعداء، ومن ذلك أن 

ني بعثت إليكم فالنًا في جيش من المهاجرين" جاء فيها: ؛المرتدة والتابعين  ،واألنصار ،وا 
ومن أبى أمرت أن يقاتله  ...وال يقتله حتى يدعوه إلى داعية اهلل  ،وأمرته أال يقاتل أحداً  ،بإحسان

وأن يسبي  ،قتلهم كل قتلةوي ،قهم بالناروأن يحرّ  ،ر عليهبقي على أحد منهم قدِ ال يُ ثّم  ،على ذلك
"، ولم يكتِف بذلك بل أقسم في أحاديثه أمام الناس وال يقبل من أحد إال اإلسالم ،والذراري ،النساء
، وقال أبو (1)وليقتلن في كل قبيلة بمن قتلوا في المسلمين وزيادة ،في المشركين كل قتلة ليقتلنّ 

 .(2)لروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد"بكر عندما أرسل خالد إلى الشام: "واهلل ألُنسيّن ا
وحينما وصل البريد إلى جنود المسلمين في اليرموك؛ ليخبرهم بوفاة أبي بكر، وجدهم في 
معمعة المعركة، فسأله الجنود عن الخبر، فأخبرهم بكل سالمة، وبأمداد قادمة لنصرتهم، حتى 

وا بعد موقعة الجسر بالحياء لما لذين فرّ ، وحينما شعر المسلمون ا(3)خال بخالد، فأخبره بما يريد
، وكان المسلمون ينتقدون أخطاء (4)على رفع روحهم المعنوية عمر بن الخّطابفعلوا، عمل 

 . (2)األمراء، والخلفاء، ويجهرون بذلك دون أن يخشوا شيئاً 

 

 

                                                           
 .201،203الطبري، تاري ، ص (1)
 .222المصدر نفسه، ص (2)
 .223المصدر نفسه، ص (3)
 .214-213المصدر نفسه، ص (4)
 .1041. ابن كثير، البداية، ص 219المصدر نفسه، ص (2)
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 ثالثال المبحث
 العصر األمويفي  السلطة التنفيذية

ل علي بن أبي طالب، واألمة اإلسالمية منقسمة إلى انتهى عهد الخالفة الراشدة بمقت
م(؛ لكنه 221هـ/40فريقين؛ أحدهما يقوده معاوية، واآلخر بايع الحسن بن علي بالخالفة )

، (1)م(، فعادت األمة إلى وحدتها مرة أخرى221هـ/41سرعان ما تنازل عنها لصالح معاوية )
م( بمقتل مروان بن 120هـ/132وانتهي ) وبدأ عهد الخالفة األموية الذي استمر تسعة عقود،

 .(3)، وحكم خالل تلك الفترة أربع عشرة خليفة من بني أمية(2)محمد
 :العصر األمويفي التنفيذية تولي السلطة 

؛ وفق نظام العصر الراشديكما كان في  العصر األمويلم يستمر تولي السلطة في 
نما ظهر منصب الخالفةاألصلح لتولي  عن بحثالشورى؛ الذي يستبعد مبدأ وراثة السلطة، وي ، وا 

حيث  ،وحصره داخل األسرة الواحدة ،ويعني وراثة الملك ،نظام والية العهدوألول مرة في اإلسالم 
 . (4)كان الخليفة ابتداًء من معاوية يعهد إلى شخص ما أو أكثر بتولي الحكم من بعده

طًا عليهم أن يحاربوا من مشتر  ؛حصل الحسن بن علي على بيعة أنصار والدهفعندما 
للحسن ثّم  ،ما دام حياً  هوصالحه على أن اإلمامة ل ،كاتب معاوية ،ويسالموا من سالم ،حارب

، ولذا يمكن القول أن معاوية لم يحز (2)وبذلك حصل معاوية على بيعة أنصار الحسن ،من بعده
ة من رضا تام من قبل كافة شرعية الخالفة إال بعد بيعة األمة له، لكن تلك البيعة لم تكن نابع

نما كانت أفضل الحلول التي يمكن التوصل إليها؛ للوصول إلى وحدة األمة، في  المسلمين، وا 
حتى تلك –أن أحدًا من المسلمين لم يكن يتوقع  ومن ذلك يتبينظل الغلبة التي تمتع بها معاوية، 

ناس، وربما يفسر ذلك ما أن تنحصر الخالفة في األمويين؛ دون سائر ال -اللحظة على األقل
 عاشته الدولة األموية من صراعات عنيفة، رفضًا لوالية العهد.

                                                           
 . 902-199. الطبري، تاري ، ص123خليفة، تاري ، ص (1)
 .110-111، الكامل، ص. ابن األثير1411الطبري، تاري ، ص (2)
 . 13، ص2ماجد، التاري  السياسي، جانظر:  (3)
 .21-41ذوقان، والية العهد، ص (4)
 .222، 220-229، ص1المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج (2)
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نما أراد توريثه لولده يزيد، خارجًا  لكن معاوية لم يكتف بحصوله على منصب الخالفة، وا 
شؤونها؛  توّلىر من يقرّ النبوي والراشدي، اللذين كانت األمة خاللهما تُ  العصرينبذلك على تقاليد 

ن وصاية من أحد، وتشير بعض المصادر إلى أن معاوية أراد أن ُيوجد آلية تُيّسر انتقال دو 
 .(1)عثمان بن عّفانالسلطة؛ بعد الفتنة التي عاشتها األمة إثر مقتل 

ولم يكن معاوية يجهل المتاعب التي سيتعرض لها، بسبب معارضة األمة لسياسة 
م؛ مبتدًأ بأنصاره في الشام؛ حيث عقد ما يشبه مؤتمرًا لذا عمل على إقناع الرأي العا ،(2)التوريث

مرتب مسبقًا،  هلوا األمر بشكل يبدو أنو انتخابيًا، حضره قادة القبائل، وأمراء األمصار، الذين تدا
ين أشار لرفض أهل تحّدثوا أيدوا رأي معاوية، ورغم أن بعض المتحّدثخاصة أن كل من 

ضمن بعد ذلك المؤتمر تأييد أهل الشام لبيعة ابنه يزيد، ، إال أن معاوية (3)، والعراقالحجاز
 فسعى لضمان تأييد المعارضين في المناطق األخرى.

بنفسه؛ إلقناع الناس  الحجازم( ذهب معاوية إلى 210هـ/49وبعد وفاة الحسن بن علي )
 ببيعة يزيد، بعد إن فشل واليه على المدينة في الحصول على موافقة عدد من كبار أهلها،

إال أنه لم  ؛كالحسين وابن الزبير وابن عمر وابن عباس، ورغم أن معاوية هّدد باستخدام الشدة
يفعل؛ بل تعامل برفق، أماًل في كسبهم لصالحه، ورغم ذلك واجه منهم معارضة شديدة، فلجأ إلى 

 م(.      211هـ/21الحيلة؛ حيث أوهم الناس بأنهم بايعوا، وبذلك بايعه أهل المدينة )
اجه معاوية نوعين من المعارضة؛ األولى معارضة مبدئية؛ ومن أولئك الحسين، وعبد وو 

، واألخرى معارضة باحثة عن مصالح ذاتية، ومن أولئك مروان بن الحكم، (4)اهلل بن الزبير
(2)، فأغراهما بالمال، والمناصب(2)عثمان بن عّفانوسعيد بن 

.  
لمدينة يطالبه بأخذ بيعة الحسين، وابن الزبير، معاوية أرسل يزيد إلى والي ا ُتوفيوعندما 

ُقتل الحسين بن علي ثّم "أخذًا شديدًا ليس فيه رخصة"، لكنهما فرا إلى مكة دون أن يبايعا، 

                                                           
 .223، ص1المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج (1)
 .922الطبري، تاري ، ص (2)
 .492-491. ابن األثير، الكامل، ص211-223، ص1المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج (3)
 . 922-922الطبري، تاري ، ص. 132-131خليفة، تاري ، ص (4)
واّله معاوية خراسان، وفتح سمرقند، ُقتل في المدينة المنورة على يد أعاجم جاء بهم من خراسان، ولم تذكر  (2)

 .221-220، ص21دمشق، ج . ابن عساكر، تاري 122، ص1ابن سعد، الطبقات، ج .المصادر سنة وفاته
 .922. الطبري، تاري ، ص302-301، 219-211، ص1المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج (2)
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َخلع أهل المدينة بيعة يزيد، فأرسل ثّم م( في طريقه إلى الكوفة؛ ثائرًا على يزيد، 210هـ/21)
م(، وأجبرهم 213هـ/23، فهزمهم في موقعة الَحّرة )(1)يإليهم جيشًا بقيادة مسلم بن عقبة الُمرّ 

 .(2)على بيعة يزيد تحت تهديد السالح، وقام بقتل كل من رفض
يزيد؛ بعد أن استخلف ابنه معاوية، الذي كان مريضًا  ُتوفيم( 213هـ/24وفي عام )

باختيار من  ، وتذكر بعض الروايات أنه اعتزل األمر، وطالب الناس(3)بعد فترة قصيرة ُتوفيو 
شاؤوا لمنصب الخالفة، وبذلك تواصل انقسام األمة؛ حيث ُبويع في مكة لعبد اهلل بن الزبير 

خاللها ابن الزبير  توّلىثماني سنوات،  الحجازم(، فانحسرت سلطة األمويين عن 213هـ/24)
ى العراق ، وال شك أن ذلك أمرًا له دالالته السياسية، وامتدت سلطة ابن الزبير إلالحجّ شؤون 

 .(4)بيعتهفي وأجزاء من الشام، بل فّكر بعض األمويين 
م( مروان بن الحكم، وذلك 213هـ/24بايع بعض أهل الشام ) ؛أما في الجانب األموي

وانتصر  م(،214هـ/24) (2)لكبر سنه؛ مقارنة بالمرشحين اآلخرين، وتم ذلك في مؤتمر الجابية
في موقعة مرج راهط، وقبل  (2)عامة الضحاك بن قيسمروان على أنصار ابن الزبير في الشام بز 

، وأخذ مروان والية العهد (1)عبد العزيزثّم أن يتوفى مروان أخذ البيعة من بعده البنيه عبد الملك 

                                                           
از، فانتصر على عاوية، أرسله يزيد لحرب أهل الحجأدرك النبي، ولم يذكر أحد أنه رآه، شهد صفين مع م (1)

نصرف لحرب عبد اهلل بن الزبير، فمات في الطريق أهل المدينة في موقعة الَحّرة، وارتكب فيهم مقتلة كبيرة، ثّم ا
 .114-102، ص21ابن عساكر، تاري  دمشق، ج .م(214هـ/24)
. 331-330، 324-322، ص1. المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج149-142، 143خليفة، تاري ، ص (2)

 . 1224-1229ص . ابن كثير، البداية،233-229. ابن األثير، الكامل، ص1011، 910الطبري، تاري ، ص
. ابن 1031. الطبري، تاري ، ص121-121خليفة، تاري ، ص .قيل أنها أربعون يومًا وقيل ثالثة أشهر  (3)

 .234األثير، الكامل، ص
. ابن 231. ابن األثير، الكامل، ص1041، 1030. الطبري، تاري ، ص121، 121خليفة، تاري ، ص (4)

 .1291-1291كثير، البداية، ص
 .91، ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج .قرب دمشق من ناحية الجوالن قرية تقع (2)
قرشي، فهري، له صحبة ورواية عن النبي، شهد فتح دمشق وسكنها، وكان على عسكر أهل دمشق في  (2)

صفين، كان على شرطة معاوية، ثّم واّله صفين، دعا لبيعة ابن الزبير بعد وفاة يزيد، ُقتل في معركة مرج راهط 
 .221-241، ص2. الذهبي، تاري  اإلسالم، ج241-243، ص2ابن سعد، الطبقات، ج .م(214هـ/24)
. ابن كثير، البداية، 1029، 1042-1042. الطبري، تاري ، ص122-121خليفة، تاري ، ص (1)

 .1299-1291ص
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يزيد  وفاة الثنين من أبنائه، وليس واحدًا؛ ليتفادى أي فراغ محتمل في السلطة، كما حدث بعد
 .(1)فعل ذلك، واقتدى به بقية خلفاء بني أمية وابنه معاوية، وكان مروان أول من

عبد الملك بن مروان الخالفة، فبايعه أهل الشام، واستمر  توّلىم( 212هـ/22وفي عام )
خارج سيطرته، كما واجهته متاعب داخلية، مثل ثورة  الحجازانقسام األمة، حيث بقيت العراق و 

ثّم من القضاء عليها،  تمّكننه م(، لك219هـ/10في دمشق ) (2)عمرو بن سعيد بن العاص
دت األمة كلها تحت م(، وبذلك توحّ 292هـ/13) الحجازم(، و 291هـ/12سيطر على العراق )
 .(3)سلطته بالقوة العسكرية
ولي العهد عبد العزيز بن مروان، فبايع عبد الملك لولديه  ُتوفيم( 103هـ/14وفي عام )

 ُتوفيم( 102هـ/12، وفي عام )(4)وا البيعة لهماالوليد، وسليمان، وقام بعض والته بجلد من أب
عبد الملك، فبويع الوليد، وهمَّ بخلع أخيه سليمان من والية العهد، والبيعة البنه عبد العزيز، إال 

م( 111هـ/99، وفي سنة )(2)م( قبل أن يحقق ما أراد، فُبويع أخوه سليمان114هـ/92) ُتوفيأنه 
لما شعر سليمان بقرب موته، قبله، ف ُتوفية البنه أيوب، لكنه سليمان، وكان قد أخذ البيع ُتوفي
األول  ُتوفييزيد بن عبد الملك، فثّم ه صغار لم يبلغوا، استخلف عمر بن عبد العزيز، وأبناؤ 

م(، 124هـ/102) ُتوفيم(، مبقيًا األمر على ما هو عليه، فُبويع بعده يزيد الذي 120هـ/101)
م(، ودخلت الدولة بعده في حالة من 143هـ/122) ُتوفي، ف(2)كفبويع بعده هشام بن عبد المل

الخالفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وسرعان ما ُقتل في العام  توّلىعدم االستقرار، حيث 
 .(1)التالي على يد ابن عمه يزيد بن الوليد

توزيع د للناس بمجموعة من اإلجراءات، مثل العدل في وعندما ثار يزيد بن الوليد تعهّ 
قال: "فإن أردتم بيعتي على الذي بذلت لكم فأنا ثّم األموال على الناس، وفي التعامل مع الجنود، 

                                                           
 .104، ص2ماجد، التاري  السياسي، ج (1)
ه يزيد بن معاوية المدينة، وأمره بإرسال جيش لمحاربة ابن أموي، وكان من أحب الناس إلى أهل الشام، واّل  (2)

 .234، ص1ابن سعد، الطبقات، ج .الزبير في مكة ففعل
 .1031. ابن كثير، البداية، ص199-192، 123-122، 121خليفة، تاري ، ص (3)
 .1312-1310. ابن كثير، البداية، ص1221. والطبري، تاري ، ص113خليفة، تاري ، ص (4)
. ابن األثير، 1229-1223، 1231. الطبري، تاري ، ص191-191، 190، 112يفة، تاري ، صخل (2)

 .244الكامل، ص
 .292. ابن األثير، الكامل، ص1210، 1213. الطبري، تاري ، ص213، 202، 202خليفة، تاري ، ص (2)
 .1429-1422. ابن كثير، البداية، 131-134. ابن األثير، الكامل، ص231-232خليفة، تاري ، ص (1)
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ن رأيتم أحدًا هو أقوى عليها مني فأردتم بيعته فأنا أول  ن ملت فال بيعة لي عليكم، وا  لكم به، وا 
 .(1)من بايع، ودخل في طاعته" فبايعه أهل الشام عدا بعض المدن، مثل حمص

ه إبراهيم بن الوليد، م(، مستخلفًا أخا144هـ/122أشهر ) يزيد بن الوليد بعد عدة ُتوفيو 
لكن مروان بن محمد خلعه، ودعا جنوده لبيعة من رضيه من المسلمين، فبايعوه، ودخل في 

َخلع نفسه، وبايع مروان سنة ثّم صراع عسكري مع جيوش إبراهيم، الذي ُهزم، 
ه خالل حكمه ثورات قبلية في الشام، والعراق، وخراسان، وامتد ، الذي واج(2)م(142هـ/121)

الصراع القبلي بين القيسية واليمنية في عهده إلى كافة أنحاء الدولة اإلسالمية، كما ثار عليه 
 .(3)الخوارج، والشيعة، في العراق، وانتهت سلطته بالثورة العباسية
عوا في اختيار أولياء عهودهم عدة ويتبين مما سبق أن الخلفاء األمويين رغم أنهم را

صفات، منها عراقة النسب، فلم يعهدوا ألبناء اإلماء؛ ألن العرب تستخف بهم، ومنها البلوغ، 
، إال أنهم غّلبوا الهوى الشخصي في كثير من (4)والرشد، وحسن السيرة والخلق، والخبرة العسكرية

 دولتهم. قضت علىصراعات متعددة،  األحيان، ما تسبب في انقسام البيت األموي، ودخوله في
 :العصر األمويالصراع على السلطة في 

صراعًا مريرًا على السلطة، التي تنافس عليها األمويون،  العصر األمويشهد 
، (2)والهاشميون، والزبيريون، والعباسيون، وسيطر األمويون على السلطة بدًء من والية يزيد

امة، وعنف، ودهاء، أما الهاشميون وأنصارهم فخاضوا ودافعوا عما اعتبروه حقهم فيها، بصر 
محاوالت للوصول إلى السلطة، فبعد بيعة يزيد خرج الحسين بن علي إلى الكوفة ثائرًا، فُقتل قبل 

الذين دعوا لالنتقام له؛ لكن  (1)، وخرجت بعده حركة التوابين(2)م(210هـ/21أن يصلها )

                                                           
 .1413-1410. ابن كثير، البداية، ص240-231خليفة، تاري ، ص (1)
 .1412. ابن كثير، البداية، ص121-142. ابن األثير، الكامل، ص244-240خليفة، تاري ، ص (2)
 .112-33. دراوشه، مروان بن محمد، ص224-220خليفة، تاري ، ص انظر: (3)
 .14-12شبيكة، خاّلفة، ص. أبو 21-41ذوقان، والية العهد، ص (4)
 باعتبار أن بيعة معاوية تمت باتفاق األمة عام الجماعة. (2)
 .1011-994الطبري، تاري ، ص (2)
م( في الكوفة، 214هـ/24جماعة قادها أحد أنصار علي بن أبي طالب، هو سليمان بن صرد، خرجوا ) (1)

كنهم ُهزموا في معركة عين الوردة، على يد عبيد اهلل للمطالبة بدم الحسين، وكانوا ينادون "يا لثأرات الحسين"، ل
 .1021-1020، 1022-1014الطبري، تاري ، ص .م(212هـ/22بن زياد )



[118] 

 

، وقام بقتل (2)خرج المختار بن أبي عبيدثّم ، (1)م(212هـ/22األمويون هزموهم في عين الوردة )
 . (3)م(211هـ/21عدد ممن شاركوا في قتل الحسين، لكنه ُهزم، وُقتل على يد مصعب بن الزبير )

أما عبد اهلل بن الزبير فرفض بيعة يزيد، وخرج إلى مكة، وتحّصن بها، فحاصره جيش 
م( أجبرتهم على رفع الحصار، 213هـ/24يزيد )؛ لكن وفاة (4)األمويين بقيادة الحصين بن نمير

م(، وخاض أنصاره عدة معارك مع األمويين، كان أخطرها 213هـ/24فبويع الزبير بالخالفة )
مرج راهط في الشام، والتي قاد أنصار الزبير فيها الضحاك بن قيس، لكن مروان بن الحكم 

ير مسار التاري  اإلسالمي بشكل انتصر عليه بخدعة، ولو ُقدِّر لذلك الجيش أن ينتصر؛ لتغ
شقيقه عبد اهلل ثّم م(، 291هـ/12كبير، وفي عهد عبد الملك ُقتل مصعب ابن الزبير في العراق )

، وُيعتبر ابن الزبير أخطر الذين نافسوا األسرة األموية (2)اجالحجّ م( في مكة على يد 292هـ/13)
يرة من الدولة اإلسالمية، شملت على السلطة، حيث امتدت سيطرته الفعلية على أجزاء كب

 ، والعراق، وأجزاء كبيرة من الشام.الحجاز
كما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، فأرسل إليهم جيشًا بقيادة مسلم بن عقبة المري، 

 (1)م( ثار ابن األشعث100هـ/11، وفي سنة )(2)م(212هـ/23فانتصر عليهم في موقعة الَحّرة )

                                                           
 .221-241. ابن األثير، الكامل، ص1022-1041الطبري، تاري ، ص (1)
عى النبوة، ُقتل سنة ع قتلة الحسين فقتلهم، وادّ ابن أبي عبيد الثقفي قائد معركة الجسر، خرج بالكوفة، وتتبّ  (2)
 .102، ص2الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .م(211هـ/21)
 .211-221. ابن األثير، الكامل، ص1102-1011الطبري، تاري ، ص (3)
بعد  ،م(214هـ/24قيادة جيش يزيد الذي اتجه لحرب ابن الزبير ) توّلىمن قبيلة كندة، ومن أهل حمص،  (4)

ابن عساكر، تاري   .م(212هـ/22له إبراهيم بن األشتر في معركة الخازر )وفاة قائده مسلم بن عقبة المري، قت
 .319-312، ص14دمشق، ج

، 912-910. الطبري، تاري ، ص121-121، 121، 121-121، 142-144خليفة، تاري ، ص (2)
1029 ،1043-1042 ،1129-1132 ،1142-1144 . 

 . 331-321، ص1امة، ج. المنسوب البن قتيبة، اإلم149-141خليفة، تاري ، ص (2)
عبد الرَّْحَمن بن ُمَحمَّد بن اأْلَْشَعث بن قيس اْلِكْنِدّي، كان أمير سجستان، فخلع عبد الملك، ودعا لنفسه،  (1)

م(، وبايعه أهلها، وبايعه عدد من العلماء 299هـ/11انتصر على الحّجاج في بداية أمره، ودخل البصرة )
الصفدي،  .م( 103هـ/14لك، خاض مع الحّجاج معارك كثيرة، قتل )والصالحين، مثل الصحابي أنس بن ما

 .132-134، ص11الوافي بالوفيات، ج
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خاض ضده عدة حروب، لكنه ُهزم وانتهى خطره في موقعة دير اج، وخلعه، و الحجّ على 
 .(1)م(101هـ/12الجماجم )

لالستيالء على السلطة، فهي الدعوة  العصر األمويأما أخطر المحاوالت التي جرت في 
العباسية، التي عملت بصمت طوال ثالثة عقود، حتى نجحت في القضاء على الدولة األموية 

 . (2)م(120هـ/132)
د عمرو بن سعيد بن شهد ذلك العهد صراعًا أمويًا أمويًا على السلطة، حيث تمرّ  كذلك

غدر به، وقتله ثّم ن بدمشق، فصالحه عبد الملك، العاص على عبد الملك، وتحصّ 
منصب  توّلى، كما قتل يزيد بن الوليد ابن عمه الخليفة الوليد بن يزيد، و (3)م(219هـ/10)

، ورفض مروان بن محمد بيعة إبراهيم بن الوليد (4)م(144هـ/122الخالفة بعده )
م(، وانتصر عليه ما اُضطر إبراهيم لخْلع نفسه، وبيعة مروان خليفًة للمسلمين 144هـ/122)
 .(2)م(142هـ/121)

وبالتزامن مع ذلك تواصلت حركة الخوارج، التي خاضت ضد األمويين صراعات مريرة، 
 . (2)، في عهد عبد الملك بن مرواناج من إضعافهم بشكل كبيرالحجّ  تمّكنحتى 

 بعدة سمات؛ منها:  العصر األمويالصراعات الداخلية في  تمّيزتو 
الخالفات الداخلية بالشدة، والدموية، وكانت كل األطراف سواء المعارضة أو السلطة  تمّيزت .1

 فرضحسم الصراع، و  قادرة علىتلجأ للحسم العسكري، وال يمكن تبرئة السلطة ألنها كانت 
 .(1)سيادتها بأقل قدر من الدماء

                                                           
 .1204-1199. الطبري، تاري ، ص112، 110-112خليفة، تاري ، ص (1)
. حسان، خاّلفة، 331-323، 2. ماجد، التاري  السياسي، ج224-223، 223-222خليفة، تاري ، ص (2)

 .123-122ص
 .122، تاري ، صخليفة (3)
 .1429-1422. ابن كثير، البداية، 131-134. ابن األثير، الكامل، ص231-232خليفة، تاري ، ص (4)
 .1412. ابن كثير، البداية، ص121-142. ابن األثير، الكامل، ص244-240خليفة، تاري ، ص (2)
 .124-134، ص2ماجد، التاري  السياسي، جانظر:  (2)
خليفة،  .أناس ثائرين عليها بعد انتهاء الصراع، واستسالمهم ألنهم عبروا عن رأي ما  قتلت السلطة أحياناً  (1)

. الطبري، 340، ص1. المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج192، 112-111، 111-111، 122تاري ، ص
 .1021تاري ، ص



[121] 

 

للغدر في معاركها الداخلية، فقد خدع مروان بن الحكم الضحاك بن قيس  أحياناً لجأت الدولة  .2
، وخدع (1)هاجمه بشكل مفاجئثّم في معركة مرج راهط، حيث اتفق معه على وقف القتال، 

 . (2)قتلهثّم الحه، عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد بن العاص، عندما ثار عليه حيث ص
، العصر األمويلعبت العنصرية القبلية دورًا سلبيًا في الصراعات العسكرية الداخلية في  .3

 وساهمت في انهيار الدولة. 
، وعدم االستعداد الجيد لما يقومون به، (3)تميز الخارجون على الدولة األموية بالتهور .4

، حيث نجح األمويون في خداعهم بسهولة، (2)، وعدم االستفادة من التجربة(4)أحياناً والسذاجة 
فلم يصمد أحد منهم سوى عبد اهلل بن الزبير، التي استمرت حركته سبع سنوات، وسوى الثورة 

 العباسية التي قضت على الدولة األموية.

 : العصر األمويدور السلطة التنفيذية في 
السلطة ذاتها تي حملت أعبائها القيام بالمهمات ال العصر األمويسلطة التنفيذية في واصلت ال

رّكزت اهتمامها على بعض الجوانب بشكل أكبر، كما ولكنها النبوي والراشدي،  العصرينفي 
 قامت بتطوير بعض المجاالت، وذلك على النحو التالي:

 :العصر األمويالفتوحات الخارجية في 
عده الخلفاء وواصله من ب ،واصلت الدولة األموية نهج الفتوحات الذي بدأه النبي

 ،على مدار التاري  ،أقصى اتساع لها العصر األموي، وبلغت الدولة اإلسالمية في الراشدون
فعلى الجبهة  ،الكبرىالداخلية توقف إال في األزمات تلم و  ،وامتدت الفتوحات على عدة جبهات

الث البيزنطية حوصرت عاصمة الدولة البيزنطية القسطنطينية من قبل الجيوش اإلسالمية ث

                                                           
 .121خليفة، تاري ، ص (1)
 .129-122خليفة، تاري ، ص (2)
. الطبري، تاري ، 112، 110-112للمزيد خليفة، تاري ، ص .شعث ظهر ذلك في حركة ابن األ (3)

 .1204-1199ص
 . 912-914الطبري، تاري ، ص .وصل عبيد اهلل ابن زياد إلى مسلم بن عقيل، وقتله ببساطة شديدة (4)
لوا رغم أن أهل العراق قد تخلوا عن علي بن أبي طالب وابنه الحسن، إال أن الحسين انخدع بوعودهم، فتخ (2)

الطبري، تاري ،  .. واألمر نفسه حدث مع مصعب بن الزبير 992الطبري، تاري ، ص .عنه، وكان مصيره القتل
 .1034ص
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كما تواصلت الصوائف والشواتي بشكل  ،استمر الحصار في أحدها سبع سنوات برًا وبحراً  ،مرات
 .(1)سنوي شبه منتظم

أما على الجبهة األفريقية واألوربية فقد تواصلت الفتوحات، لتشمل المغرب واألندلس، 
لجبهة الشرقية ، وعلى ا(2)م( في بالط الشهداء جنوب فرنسا132هـ/114وتوقفت الفتوحات عام )

وصلت جيوش الدولة األموية إلى خراسان، وبخارى، وسمرقند، وأفغانستان، والهند، والسند، 
 . (3)وخوارزم، حتى وصلت حدود الصين

ويالحظ أن الدولة األموية اتبعت في فتوحاتها سياسة الهجوم، وضم مناطق جديدة، 
جاورة، لكن تلك الفتوحات التي بلغت كوسيلة من وسائل الدفاع عن نفسها أمام هجمات الدول الم

ذروة ما وصلته الفتوحات اإلسالمية طوال العهود السابقة والالحقة، ارتبطت  العصر األمويفي 
، ولنا أن نتخيل حجم الفتوحات في ذلك العهد، لو توحدت (4)عكسيًا بشكل كبير بالصراع الداخلي
 ونشر اإلسالم. ،األمة، ووّظفت كل طاقتها في الفتح

 :العصر األمويألمن الداخلي في ا
 ،بسبب الصراعات الداخلية ؛اضطرابات أمنية واسعة العصر األمويعاشت األمة في  

ما وضع أمام السلطة التنفيذية تحديًا واسعًا، يتمثل في  ،ض قطاعات واسعة لتوريث السلطةورفْ 
لجهاز عسكري مسلح  ر جهاز الشرطة، وزادت قوته، حيث بات أقربإعادة األمن المفقود، فتطوّ 

له سطوة كبيرة، وكان قائد الشرطة يمثل الرجل الثاني في الوالية بعد أميرها، وكان للشرطة ديوان 
يحدد مهماتها، وما يختص بأفرادها، ويهتم بشؤون الجناة، والمشبوهين، كما تجاوز دور الشرطة 

                                                           
، 201، 192، 191، 112-114، 111، 139-131، 132-134، 129-121خليفة، تاري ، ص (1)

-209ة، ص. حسان، خاّلف142-143. أبو شبيكة، خاّلفة، ص931، 930-921. الطبري، تاري ، ص211
220 . 

. الطبري، تاري ، 221، 223. البالذري، فتوح، ص223، 211، 194-192، 122خليفة، تاري ، ص (2)
. أبو شبيكة، 34، 9. أبو زيد، الدولة األموية، ص9، ص2. ماجد، التاري  السياسي، ج1220، 1233ص

 . 220-209. حسان، خاّلفة، ص142-143خاّلفة، ص
. البالذري، فتوح، 1223-1220. الطبري، تاري ، ص192-190، 131، 122خليفة، تاري ، ص (3)

. أبو 22-42، 9. أبو زيد، الدولة األموية، ص9، ص2. ماجد، التاري  السياسي، ج421، 412، 312ص
 . 220-209. حسان، خاّلفة، ص142-143شبيكة، خاّلفة، ص

 .22-22، 12، 9، 1أبو زيد، الدولة األموية، ص (4)
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الشرطة حراسة الخليفة، البعد الجنائي، إلى مالحقة المعارضين السياسيين، وكان من وظائف 
ظهار هيبتهم  .(1)والوالة، وا 

نون قادة الشرطة في والياتهم، ولجأوا لحفظ األمن في وكان الوالة في األمصار يعيّ 
الواليات المضطربة، مثل الكوفة، والبصرة، إلى إجراءات استثنائية، كمنع الناس من الخروج لياًل، 

ي البصرة بالقتل، ورغم أنه خّوف الناس تخويفًا شديدًا؛ إال ل ذلك فعَ من فَ  (2)فقد هّدد زياد بن أبيه
أنهم أِمنوا في المقابل على أموالهم، وأعراضهم، وكان عدد شرطته أربعة آالف رجل، وكان يقول: 

 .(3)ه"ذَ من أخَ  "لو ضاع حبل بيني وخراسان علمتُ 

 :العصر األمويفي اإلدارة المالية 
تتمثل في الزكاة، والجزية، وخمس الغنائم،  يالعصر األمو كانت موارد الدولة في 

واصلت الدولة ، وبالنسبة للزكاة (4)والضرائب التي تفرض على األراضي الزراعية، والتجارة
ورغم الخالفات مع األمويين إال أن الصحابة حرصوا  ،(2)وصرفها في مصارفها ها،األموية جمع

في ذلك أثناء الصراع بين عبد الملك وابن على دفع الزكاة لبني أمية؛ إال أن الناس اختلفوا 
 .(2)الزبير

أما الجزية فكانت تؤخذ من األفراد غير المسلمين المقيمين داخل حدود الدولة اإلسالمية 
، أما خمس (1)مقابل حمايتهم، كما كانت تؤخذ من دول مجاورة مقابل الصلح معها، وعدم غزوها

، وبالنسبة لخراج األراضي الزراعية (1)يوش المحاربةمه من قادة الجالغنائم فكانت الدولة تتسلّ 
 .(9)من يقوم بتحصيله مع حرصها على نزاهته بلدعّينت الدولة في كل 

                                                           
 .132-42. أبو لبدة، تطور، ص200-191. حسان، خاّلفة، ص121-124فة، صأبو شبيكة، خاّل  (1)
ادعى معاوية أنه أخيه، فصار يعرف بزياد ابن أبي سفيان، وأمه سمية جارية الحارث بن كلدة الثقفي، واّله  (2)

 .99-91، ص9م(. ابن سعد، الطبقات، ج213هـ/23معاوية الكوفة والبصرة معًا، ُتوفي بالكوفة )
 .923، 922، 904الطبري، تاري ، ص (3)
 .194-191حسان، خاّلفة، ص (4)
 .191-111عدوان، مؤسسة، ص (2)
 .1129، 1120، 1141، ص3ابن زنجويه، األموال، ج (2)
 .313، 1، جالمصدر نفسه (1)
 .142خليفة، تاري ، ص (1)
 .902الطبري، تاري ، ص (9)
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؛ فقد أنفقت الدولة أموااًل على القضايا العصر األمويأما عن أوجه صرف األموال في 
، كما كانت الدولة (2)، أو إنقاذ جيش محاصر(1)العامة، مثل دْفع أموال لألعداء لوقف هجماتهم

تمنح أصحاب الحاجات إذا لجأوا إليها، وكانت تنفق كذلك على الفئات المهمشة في المجتمع، 
 . (3)كما استمر توزع العطاء على المسلمين

وكان الخلفاء يتابعون بيت المال؛ سواء في العاصمة، أو األمصار، ومصادر جلب 
، غير (2)اوية ديوان الخاتم للحفاظ على أموال الدولةواتخذ مع ،(4)األموال العامة، وأوجه صرفها

، هو قيام عبد الملك بن مروان بضرب الدنانير، العصر األمويأن التطور االقتصادي األهم في 
 .(2)م(212هـ/21والدراهم اإلسالمية )

العصر لكن النزاهة المالية التي تمتع بها العصر الراشدي زالت في أوقات كثيرة في 
عدد من الوالة على أموال الدولة  توّلىاصة في أوقات الفتن والصراعات، فقد اس، خاألموي

لصالحهم، ورغم أن بعض الخلفاء حاولوا استرداد تلك األموال؛ إال أن محاوالتهم باءت 
 . (1)بالفشل

 :العصر األمويالعلقات الخارجية في 
عسكري غالبًا، فارتبطت على سياسة الهجوم القامت العالقات الخارجية للدولة األموية 

عالقاتها الدبلوماسية مع الدول المجاورة خاصة الدولة البيزنطية بالصراع الداخلي بين المسلمين، 
حيث كان األمويون يلجئون لمصالحة الروم وقت الفتن فقط، وما سوى ذلك كان التوسع في 

 .(1)عملية الفتح هو العالقة الوحيدة التي تربط الدولة األموية بجيرانها

                                                           
 .1021المصدر نفسه، ص (1)
 .112خليفة، تاري ، ص( 2)
. الطبري، 1101-1102. البخاري، صحيح، ص232، ص2، ج321، ص1ابن زنجويه، األموال، ج (3)

 . 921تاري ، ص
 .122-121. عدوان، مؤسسة، ص111، ص1ابن زنجويه، األموال، ج (4)
 .921الطبري، تاري ، ص (2)
 .1121المصدر نفسه، ص (2)
 . 214-221صعدوان، مؤسسة،  انظر:. و 1212، 922الطبري، تاري ، ص (1)
 .1أبو زيد، الدولة األموية، ص (1)
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م( صالح معاوية الروم؛ ليمنح األمة فرصة للراحة بعد سنوات 221هـ/41ففي سنة )
م( عقد معاوية صلحًا 219هـ/20، وفي عام )(1)سرعان ما عاد لمهاجمتهمثّم الفتنة الطويلة، 

م( 212هـ/ 22)آخر مع الروم مدته ثالثون عامًا؛ لكنهم لم يلتزموا به، فصالحهم عبد الملك 
ع لهم ألف دينار أسبوعيًا مقابل توقف هجماتهم، وذلك بسبب انشغاله بحرب ابن على أن يدف

 . (2)الزبير، والقضاء على الفتن الداخلية، التي ما إن انتهت حتى عادت سياسة الهجوم مرة أخرى
وكانت الدولة األموية ترسل مندوبين لها إلى الدول األخرى؛ إلنجاز مهمات دبلوماسية؛ 

، كما كان لبعض قادة الجيوش اتصاالت مع الدول المتصلة (3)بادل أسرىكعقد هدنة، أو ت
بجبهاتهم العسكرية لألغراض ذاتها، فقد كان لقتيبة بن مسلم اتصاالت دبلوماسية مع عدة دول 

 .(4)منها الصين وخوارزم
نما امتدت لتشمل القبائل،  ولم تقتصر عالقات الدولة األموية على الدول فحسب، وا 

، واألقاليم المتمردة، مثل الجراجمة، والسالف، واألرمن، الذين يقطنون بين حدود واألقليات
 .  (2)الدولتين اإلسالمية والبيزنطية

 :العصر األموياإلدارة المحلية في 
الذي ظهر في  ،ليشمل ديوان الرسائل ؛وتوسع ،نظام الدواوين العصر الراشدير في تطوّ 
وظهر أيضًا في  ،وديوان الخاتم ،والواردة إليه ،رة عن الخليفةبالرسائل الصاد واهتمّ  ،عهد معاوية
لها  ف لضمان عدم تزوير األوراق الرسمية للدولة، كما تطورت دواوين أخرىوهدِ  ،عهد معاوية
، وكان لكل ديوان من تلك وديوان الجند ،وديوان الخراج ،مثل ديوان بيت المال وجود مسبق،

على تعريب الدواوين في  العصر األمويملت الدولة في الدواوين موظف مسؤول عنه، كما ع
 .(2)كافة األمصار

                                                           
 .122خليفة، تاري ، ص (1)
 .24. أبو زيد، الدولة األموية ص1021الطبري، تاري ، ص (2)
 .20-42، ص33ابن عساكر، تاري  دمشق، ج .1021الطبري، تاري ، ص .122خليفة، تاري ، صانظر:  (3)
 .1222، 1220، 1240، 1233، 1219الطبري، تاري ، صانظر:  (4)
 .14أبو زيد، الدولة األموية، ص (2)
، 902. الطبري، تاري ، ص201، 204، 202، 199، 191، 190-119، 141، 130خليفة، تاري ، ص (2)

 .191-114. حسان، خاّلفة، ص110-122، ص2. ماجد، التاري  السياسي، ج929، 921
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وعند النظر إلى قوائم الموظفين المحليين التي أوردها خليفة بن خياط، نجد أن الدولة 
مت إلى عدة أمصار؛ هي: البصرة، والكوفة، والسند، والبحرين، وُعمان، ومصر، سّ األموية قُ 

ية وأذربيجان"، واليمامة، والشام، وتشمل: فلسطين، وحمص، واألردن، وأفريقية، والجزيرة، و"أرمين
 . (1)والبلقاء

ولضمان السيطرة على مجريات األمور في األمصار، عِمد األمويون إلى اختيار الوالة 
اج بن يوسف الحجّ ، وتعيين األشداء منهم على الواليات المضطربة، مثل زياد بن أبيه، و (2)بعناية

أولئك الوالة يقومون بتعيين الموظفين التابعين لهم، والذين كانوا يرحلون برحيلهم، الثقفي، وكان 
، كما كانت الرعية (3)وكان الخلفاء يتابعون أولئك الوالة، ويحاسبونهم، ويعزلون الضعفاء منهم

الذي كان حكمًا بينهم وبين والوالة؛ إذا ما نشب بينهم خالف، لكن تلك  تتواصل مع الخليفة
تقلصت كثيرًا،  العصر الراشديقة السامية التي سادت بين الناس والسلطة والتنفيذية في العال

 . (4)خاصة بعد انتهاء عهد معاوية

  :العصر األمويالتعليم في 
تواصلت الحركة العلمية التي بدأت بالبعثة النبوية دون توقف، وامتدت في العصر 

م في ذلك العهد خطوة إلى اإلمام، مهدت الطريق األموي؛ لتشمل أقطارًا جديدة، كما قفزت العلو 
ثّم ، العصر األمويلترسي  المذاهب الفقهية، واالتجاهات العلمية، التي بدأ ظهور بوادرها في 

 العصر الراشدي، ففي (2)تواصلت في العقود التالية، لتستقر بالشكل الذي نعرفها عليه اليوم
 .(2)العصر األمويعلوم الدين، فأدرك تالميذهم موا الناس انتشر الصحابة في األمصار ليعلّ 

، وحديث القرآن وعلومهوكانت العلوم التي ُتدرس في ذلك العهد تشمل القراءة، والكتابة، و 
النبي، والفقه، والتاري  والسير، وكان أهل العلم يقبلون عليه بشغف شديد، ويبذلون جهودًا مضنية 

                                                           
 .201، 202، 204-203، 199-191، 119-111خليفة، تاري ، ص (1)
 .922الطبري، تاري ، ص (2)
 . 923، 922، 920. الطبري، تاري ، ص112، 112خليفة، تاري ، ص (3)
، 923، 924، 919، 903. الطبري، تاري ، ص424ابن ماجه، سنن، ص .1111البخاري، صحيح، ص (4)

929.  
للمزيد انظر: أبو زهرة،  .استقرت المذاهب الفقهية األربعة في أواخر العصر األموي، وبدايات العهد العباسي (2)

 .202-329تاري  المذاهب، ص
 .10-20السيوطي، طبقات، ص (2)
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، (1)ينفقون أعمارهم في تعليمهثّم عيدة للوصول إليه، في طلبه، ونشره، فكانوا يرحلون مسافات ب
ورغم أن الطالب كانوا يكتبون العلم في ذلك الوقت؛ إال أن بعضهم مكنته قدرته الفائقة على 

 .(2)الحفظ من االستغناء عن ذلك
وكانت العملية التعليمية تتم في المساجد، والمكاتب، ويمكن تقدير نسب الطالب في ذلك 

قدمت الكوفة وفيها أربعة م( الذي قال: "129هـ/110)ت (3)سيرينالل ما ذكره ابن الوقت من خ
م( يدير مؤسسة 121هـ/102كما كان الضحاك بن ُمزاحم الهاللي )ت ،(4)"آالف يطلبون الحديث

، (1)طالب 300في مسجد النبي  (2)، وكان ألبي الزناد(2)آالف طالب 3تعليمية في خراسان فيها 
حلقات علمية في المساجد للمستويات التعليمية العليا، يؤكد ذلك أن زيد بن  كما كانت هنالك

، وكان للعلماء مكانة (9)كانت له حلقة في مسجد النبي، فيها أربعون من الفقهاء األحبار (1)أسلم
 .(10)، حتى ُوصف أحدهم بأن "معه من األتباع مثل ما مع السلطان"العصر األمويكبيرة في 

هتمام األمويين بالتعليم أن بعض خلفائهم كانوا من كبار العلماء، فلقد وليس أدل على ا
ُذكر كل من عمر بن العزيز، وعبد الملك بن مروان، في كتب طبقات العلماء، حيث ُعّدا 

                                                           
 . 44، 42، 22-22، 22-21. السيوطي، طبقات، ص222، 113، ص1الذهبي، معرفة، ج (1)
 . 22، 40. السيوطي، طبقات، ص233، ص1. الذهبي، معرفة، ج11الشيرازي، طبقات، ص (2)
مولى أنس بن مالك، وأصله من سبي العراق، "وكان ثقة مأمونًا عاليًا رفيعًا  هو أبو بكر محمد بن سيرين، (3)

 .202-192، ص9فقيهًا إمامًا كثير العلم ورعًا" ابن سعد، الطبقات، ج
 .21السيوطي، طبقات، ص (4)
. والضّحاك عالم جليل، أدرك سعيد بن جبير، وتعلم منه التفسير، كان له 11-10األدَنروي، طبقات، ص (2)

 .419-411، ص1ابن سعد، الطبقات، ج .م(123هـ/102ُكّتاب يعلم فيه بال أجرة، أقام في خراسان، ُتوفي )
 .22السيوطي، طبقات، ص .م(120-م212هـ/132-22هو عبد اهلل بن ذكوان، من كبار فقهاء المدينة ) (2)
 .22المصدر نفسه، ص (1)
ابن  .م(121هـ/143ه حلقة علم في مسجد النبي، ُتوفي )، وكان ثقة كثير الحديث، ولعمر بن الخّطابمولى  (1)

 .201-201، ص1سعد، الطبقات، ج
 .20السيوطي، طبقات، ص (9)
 .22المصدر نفسه، ص (10)
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، ولم يكن العلم مقصورًا على فئات دون أخرى، فلقد طلب عدد كبير من الموالي العلم، (1)منهم
 . (2)األمة في ذلك العهدحتى باتوا من كبار علماء 

  :العصر األموياإلعلم والخطاب اإلعلمي في 
استخدام األدوات اإلعالمية ذاتها التي استخدمت في  العصر األمويتواصل في  

قرأ العصرين األموي، والراشدي، كالخطابة، والنداء على الناس، والشعر، ورسائل القادة التي تُ 
اب اإلعالمي بشكل كبير حيث سادت لغة الوعيد، والتهديد، في ، بينما تغير الخط(3)على العامة

خطب أغلب الخلفاء، والوالة، فلقد خطب زياد ابن أبيه في أهل الكوفة في بداية واليته، ونعتهم 
ني أقسم باهلل آلخذن الولي بألفاظ قاسية، واتهمهم بالسفه، والجهل، ومخالفة اإلسالم،  قائاًل: "وا 

حتى يلقى الرجل منكم أخاه  ،والصحيح منكم بالسقيم ،والمقبل بالمدبر ،اعنوالمقيم بالظ ،بالولي
 :، فيهًا ُقرأ عليهمي، كما كتب يزيد ألهل المدينة خطابًا تهديد(4)فيقول: انج سعد فقد هلك سعيد"

"وايم اهلل لئن أشرت أن أضعكم تحت قدمي ألطأنكم.. واترككم أحاديث.. كأحاديث عاد 
 .(2)وثمود"

بعد سيطرته عليه؛ قائاًل: "واهلل ال أداوي هذه األمة  الحجازد الملك في أهل وخطب عب
إال بالسيف، ولست بالخليفة المستضعف، وال الخليفة المداهن" وقصد بالمستضعف عثمان، 

ني ألرى رؤوسًا قد أينعت، وحان الحجّ وخطب  ،(2)وبالمداهن معاوية اج في أهل الكوفة قائاًل: "وا 
ب الوليد بن عبد الملك عند توليه الخالفة؛ قائاًل: "من أبدى لنا ذات نفسه ، وخط(1)قطافها"

، وال شك أن ذلك الخطاب ارتبط بأوقات (1)ضربنا الذي فيه عيناه، ومن سكت مات بدائه"
 األزمات، والفتن الداخلية التي عصفت باألمة.

                                                           
 . 23. السيوطي، طبقات، ص24-22الشيرازي، طبقات، ص (1)
بقات، . السيوطي، ط110، 111، 123، 129، ص1. الذهبي، معرفة، ج12، 21الشيرازي، طبقات، ص (2)

44 ،20-22. 
، 910. الطبري، تاري ، ص321، ص1. المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج111انظر: خليفة، تاري ، ص (3)

922-923 ،923 ،929 ،1041 ،1231 . 
 .923الطبري، تاري ، ص (4)
 .321، ص1المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج (2)
 .111خليفة، تاري ، ص (2)
 .1141الطبري، تاري ، ص (1)
 .1231المصدر نفسه، ص (1)
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مير الكوفة المغيرة بن لكن بعض الخلفاء والوالة لم يستخدموا اللغة السابقة، فعندما علم أ
ع الناس، وخاطبهم؛ قائاًل: "كفوا أيها الناس طون للخروج عليه، جمَ أن الخوارج يخطّ  (1)شعبة

وفي  (2)ة واإلعذار"الحجسفهاءكم، قبل أن يشمل البالء عوامكم" "فقد قمت هذا المقام إرادة 
"أنتم أولى بأمركم فاختاروا  الخطبة التي اعتذر فيها معاوية بن يزيد بن معاوية عن الخالفة قال:

يزيد بن الوليد بن عبد الملك، حيث قال  ، وقريب من ذلك الخطاب كان خطاب(3)له من أحببتم"
ن رأيتم أحدًا هو أقوى عليها مني فأردتم بيعته، فأنا أول من بايع، ودخل في  في بداية واليته: "وا 

 .(4)طاعته"

                                                           
م(، وقدم مهاجرًا، ُأصيبت عينه يوم اليرموك، ويعد أحد دهاة العرب األربعة، 222هـ/2من ثقيف، أسلم سنة ) (1)

وهم؛ معاوية، وعمرو بن العاص، وزياد بن أبيه، وهو، واّله عمر وعثمان ومعاوية على الكوفة، ُتوفي 
 .1442-1442، ص4ج ابن عبد البر، االستيعاب، .م(210هـ/20)
 .910الطبري، تاري ، ص (2)
 .1041الطبري، تاري ، ص (3)
 .1413-1410. ابن كثير، البداية، ص240-231خليفة، تاري ، ص (4)
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 الفصل الثالث

 من الهجرة إلى العصر األموي اإلسلمي القضاء في النظام السياسي

 م(057-م222هـ/1-132)

 .العصر النبويالقضاء في  .1

 .العصر الراشديالقضاء في   .2

 .العصر األمويالقضاء في   .3
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األول المبحث  
العصر النبويالقضاء في   

ليه يلجأ الناس لحل  أي كان النبي صلى اهلل عليه وسلم القاضي األول في المدينة المنورة، وا 
أو عندما يقع عليهم ضيم من أحد، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، بل  خالف ينشب بينهم،

النبي  توّلىوقد  ،(1)كان غير المسلمين يشتكون المسلمين للنبي عليه السالم إذا ما اعُتدي عليهم
مثل:  ه مختلف الشؤون العامة، والخاصة للناس،ؤ تناول قضا، و (2)القضاء بأمر من اهلل تعالى

، (1)، وولد المالعنة(1)والزنا، (6)والشجارات بين األفراد، (2)، وقتل األجنة(4)، والديات(3)قضايا القتل
كالخالف بين  ؛، وكان النبي يقضي في الشؤون االجتماعية(10)، والسرقات(9)واإلصابات

ون اإلماء ، وشؤ (13)، والخالفات حول الميراث(12)لف فيها، ومهور النساء إذا اختُ (11)األزواج
والخالفات ، (2)، والديون(1)والنزاعات حول األمالك، (12)، وقضى في الخالفات التجارية(14)والعبيد

                                                           
 .211البخاري، صحيح، ص (1)
 .41انظر: سورة المائدة، آية  (2)
 .912مسلم، صحيح، ص (3)
 .321. الترمذي، سنن، ص1210البخاري، صحيح، ص (4)
 .1421البخاري، صحيح، ص (2)
 .211المصدر نفسه، ص (2)
 .1291المصدر نفسه، ص (1)
ْوَجْيِن ِإذا 1112المصدر نفسه، ص (1) ، فاإِلمام ُيالِعُن َبْيَنُهَما ويبدُأ بالزناالرجُل امرَأته  اتهم. والُمالَعَنة َبْيَن الزَّ

نه َلَصاِدق  ِفيَما َرَماَها ِبِه، فِإذا َقاَل َذِلَك َأربع َمرَّاٍت َقاَل ِفي َيُقوَل: َأشهد ِباللَِّه َأنها َزَنْت ِبُفاَلنٍ فِبالرَُّجِل  ، واِ 
ضًا َأربع َمرَّاٍت: َأشهد ِباللَِّه اْلَخاِمَسِة: َوَعَلْيِه َلْعَنُة اللَِّه ِإن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبيَن ِفيَما َرَماَها ِبِه، ثّم تُقاُم المرَأة َفَتُقوُل َأي

ادِ  َأنه َلِمنَ  َنا، ثّم َتُقوُل ِفي اْلَخاِمَسِة: وعليَّ َغَضُب اللَِّه ِإن َكاَن ِمَن الصَّ ِقيَن؛ فِإذا اْلَكاِذِبيَن ِفيَما َرَماِني ِبِه ِمَن الزِّ
ن َكاَنْت َحاِماًل َفَجاَءْت ِبَوَلٍد َفُهَو َولَ  ْوجِ َفَرَغْت ِمْن َذِلَك َباَنْت ِمْنُه َوَلْم َتِحلَّ َلُه َأبدًا، واِ  ابن  .ُدَها َواَل َيْلَحُق ِبالزَّ

 .311، ص13منظور، لسان العرب، ج
 . 222، ص2أبو داود، سنن، ج (9)
 .122النسائي، سنن، ص(10) 
 .1112البخاري، صحيح، ص(11) 
 . 422-421، ص3أبو داود، سنن، ج(12) 
 .  410، ص2، ج221، ص4. أبو داود، سنن، ج1229البخاري، صحيح، ص (13)
 .211، 3د، سنن، جأبو داو  (14)
 .302. الترمذي، سنن، ص129-121مسلم، صحيح، ص (12)
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اختلف فيها  عندما، وقضى النبي بعرض الطريق (3)والخالفات بين المزارعين، وتوزيع المياه بينهم
 .(2)فهي له مواتاً  ، كما قضى بأن من أحيا أرضاً (4)الناس

فقد  ،مجتمع المدينة تقع تحت سيادة السلطة القضائية للنبيوكانت كافة طوائف وفئات 
وقد  ،(2)نصت الوثيقة النبوية على أن حكم النبي هو المرجع ألي خالف بين سكان المدينة

رأس أحد اليهود  كما حكم النبي برّض  ،(1)جد بينهم أحد القتلىخضع اليهود لقضاء النبي حينما وُ 
 .(1)من أجل سرقة حليهاألنه فعل ذلك بجارية  ؛بين حجرين

ولم يمارس النبي وظيفة القضاء  ،(9)وقد جمع النبي بين سلطات القضاء والتشريع والتنفيذ
نما بوصفه حاكماً  ،وحى إليه من السماءيُ  بصفته نبياً  ، فقد قال للصحابة: " ،للمدينة وا  إنما أنا بشر 

نه يأتيني الَخصُم، فلعلَّ بعًضا أن يكوَن أبلَغ من بعٍض، أقضي له بذلك، وأحِسُب أنه صادق ،  وا 
 فكان قضاؤه مبنياً  (10)"، فْلَيأُخْذها أو ِلَيَدْعهاالنارفَمن قَضيُت له بحقِّ مسلٍم فإنما هي قطعة  مَن 

لعلم  ألنه لو قضى بينهم بصفته نبياً  ؛دون معرفة السرائر ؛ج والبراهينالحجّ على الظاهر من 
يعلن للخصوم أنه يقضي بينهم بكتاب  كانصمين، و صاحب الحق دون انتظار براهين المتخا

  .(12)برأيه، أما المسائل التي لم يتنزل فيها الوحي فكان يقضي فيها (11)اهلل
وكانت المرجعية  ،(13)كان للنبي صلى اهلل عليه وسلم قضاة يرسلهم إلى المناطق البعيدةو 
ن لم يجد ،بما في كتاب اهلل قضواولقضاته أنهم  هالقانونية ل بما في سنة  قضواوا ما يسعفهم وا 

                                                                                                                                                                      
 . 212البخاري، صحيح، ص (1)
 .213، صالبخاري، صحيح (2)
 . 412، ص2أبو داود، سنن، ج (3)
 .229البخاري، صحيح، ص (4)
 .212-214، ص4أبو داود، سنن، ج (2)
. العيساوي، الوثيقة النبوية، 22-21ائق، ص. حميد اهلل، مجموعة الوث203، ص1جابن هشام، السيرة،  (2)

 .12-10ص
 .1102-1102البخاري، صحيح، ص (1)
 .912مسلم، صحيح، ص (1)
 .91-11، 41-29، صفي هذه الرسالة العصر النبوي،مبحثي التشريع والسلطة التنفيذية في  انظر: (9)
 .1112-1112البخاري، صحيح، ص (10)
 .1211المصدر نفسه، ص (11)
 .439، ص2ود، سنن، جأبو دا (12)
 . 442-443، ص2أبو داود، سنن، ج (13)
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ن لم يجدوا ما يسعفهم ،رسول اهلل حتى  اوكان النبي يوصي قضاته بأال يقضو ، (1)رأيهم اجتهدوا وا 
 .(2)وليس من أحدهما فحسب ،يسمعوا من كال الخصمين

 قضاة النبي:
الصحابة بالقضاء في مسائل بعض ف كلّ و  ،النبي بين سكان المدينة بنفسه قضى

وعندما اتسعت حدود الدولة اإلسالمية بدأ النبي بإرسال  ،(3)باب التدريب واالختبارمن  ،محددة
وعلي بن  ،(2)كان من قضاة النبي معاذ بن جبلو ، (4)اليمن :مثل؛ القضاة إلى المناطق البعيدة

ف والة المدن واألقاليم النبي كلّ كما ، (8)ومعقل بن يسار ،(1)عمر بن الخّطابو ، (2)أبي طالب
والة األقاليم ومن  ،(9)باإلضافة إلى مسؤولياتهم األخرى ،دة عن المدينة بالقيام بشؤون القضاءالبعي
والي  المهاجر بن أبي أميةو  ،(10)لطائفعثمان بن أبي العاص والي ا؛ العصر النبويفي 

 انذلالوأبو موسى األشعري  ،عمرو بن حزمو  ،(12)والي حضرموت  زياد بن لبيدو  ،(11)صنعاء

                                                           
 .  442-443، ص2أبو داود، سنن، ج(1)
 .434، ص2المصدر نفسه، ج (2)
 .41الزحيلي، تاري  القضاء، ص (3)
 .  442-443، ص2أبو داود، سنن، ج (4)
 .  442-443، ص2المصدر نفسه، ج (2)
 .434، ص2المصدر نفسه، ج (2)
 .412ترغيب والترهيب، صالمنذري، ال (1)
. ومعقل من قبيلة ُمَزْينة، بايع النبي على عدم الفرار، ُتوفي 312، ص2الطبراني، المعجم األوسط، ج (1)

 .1433-1432، ص3ابن عبد البر، االستيعاب، ج .بالبصرة في أواخر خاّلفة معاوية بن أبي سفيان
 .239الكرمي، اإلدارة، ص (9)
 .10-21، ص1ابن سعد، الطبقات، ج (10)
المصدر  .المهاجر؛ شقيق أم المؤمنين أم سلمة، واّله النبي صنعاء، وبقي واليًا عليها في عهد أبي بكر (11)

 .93-92، ص2نفسه، ج
أنصاري رحل إلى النبي في مكة، وأقام معه، وهاجر معه إلى المدينة المنورة، ولذا يقال له "مهاجري  (12)

زوات النبي، واستعمله النبي على حضرموت باليمن، ُتوفي في أول خاّلفة أنصاري"، شهد بيعة العقبة، وكافة غ
 . 233، 2ابن عبد البر، االستيعاب، ج .معاوية
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 ،(4)والي البحرين (3)العالء بن الحضرميو  ،(2)اب بن أسيد والي مكةوعتّ  ،(1)من اليمن زاءً أج ياتولّ 
بما أمر اهلل في أن يحكم بينهم "جعل فيه من مهمات العالء  كتاباً  البحرينوكتب النبي ألهل 

 .(5)"كتابه من العدل
وسلم كان صلى اهلل عليه  هلكن ،فون من تولي القضاءكان أغلب قضاة النبي يتخوّ و 
عه ن أن أقضي يا رسول اهلل" فشجّ سِ حْ "ما أُ فقد قال معقل بن يسار:  ،على تشجيعهم حريصاً 
وقال علي بن أبي طالب حينما  ،(2)"َعْمًدا َيِحفْ  َلمْ  َما اْلَقاِضي َمعَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَ  ِإنَّ "قائاًل:  ؛النبي

القضاء" فقال له النبي: إن اهلل لي ب للقضاء: "ترسلني وأنا حديث السن، وال علم أرسله النبي
وقال لمعاذ بن جبل بعد أن ضرب صدره مشجعًا حين رأى فهمه ، (1)"ت لسانكسيهدي قلبك، ويثبّ 

وعندما أمر النبي عقبة  (1)ق رسول رسول اهلِل لما يرضي رسول اهلِل"للقضاء: "الحمد هلل الذي وفّ 
عه أنت أولى بذلك مني" فشجّ ل للنبي: "وقا ،ف من األمربالقضاء تخوّ  (9)بن عامر الجهني

ن لم تصب فلك حسنة" ،وقال: "اجتهد فإن أصبت فلك عشر حسنات ،النبي ع كما شجّ ، (10)وا 

                                                           
 .42-44الزحيلي، تاري  القضاء، ص (1)
 .م(234هـ/13من بني أمية، أسلم يوم فتح مكة، وواّله عليها النبي منذ فتحها، وبقي واليًا عليها حتى وفاته ) (2)

 .1024-1023، ص3. ابن عبد البر، االستيعاب، ج32-34، ص2د، الطبقات، جابن سع
وهو العالء بن عبد اهلل بن ِضماد، والحضرمي نسبة إلى بلده حضرموت اليمن، أرسله النبي واليًا على اليمن،  (3)

 . 210-212، ص2ابن سعد، الطبقات، ج .أرسله أبو بكر إلى البحرين على رأس أحد جيوش حرب الردة
بلد تقع بين البصرة وُعمان، وبينها وبين اليمامة مسيرة عشرة أيام، وبين مدينة هجر التي تقع ضمنها وبين  (4)

، 1ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج .البصرة مسيرة خمسة عشر يوما على اإلبل، وبينها وبين ُعمان مسيرة شهر
 .40البالدي، معجم المعالم، ص .ْيَن َقَطَر َواْلُكَوْيتِ . َوكانت اْلَبْحَرْيُن اْسًما ِلَسَواِحِل َنْجٍد بَ 341ص

 .19، ص11الطبراني، المعجم الكبير، ج (2)
، 9ابن منظور، لسان العرب، ج .. والَحْيُف؛ الَمْيُل ِفي الُحكم، والَجْوُر والظ لم191، ص2المصدر نفسه، ج (2)

 .20ص
 .434، ص2أبو داود، سنن، ج (1)
 .  442-443، ص2أبو داود، سنن، ج (1)
فة، ُتوفي سنة ) (9) ابن عساكر، تاري  دمشق،  .م( بالشام211هـ/21صحابي، بايع النبي، وكان من أهل الص 
 .202-490، ص40ج
 .111، ص2ج البيهقي، السنن، (10)
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أو  ،أصبت :قائاًل له حين أخبره بقضائه ؛حينما أرسله للقضاء في مسألة (1)حذيفة بن اليمان
 . (2)أحسنت :قال

م لهم ويقدّ  ،ههمويوجّ  ،فيختبرهم ،قضاته على االطمئنان على قدرات وكان النبي حريصاً 
فقد كان علي بن أبي طالب حين  ،وكان يهتم بخبراتهم دون النظر إلى أعمارهم، (3)النصيحة

د لنفسه بأنه ما شك في حيث شهِ  ،في القضاء لكنه كان متميزاً "، حديث السن"القضاء  توّلى
بي يرفعون أمرهم إلى النبي صلى اهلل كان الذين ال يعجبهم قضاء قضاة النبينما ، (4)ذلكقضاء 

فقد  ،وكان قضاة النبي يقضون في المسائل الخطيرة ،(2)ويخبرونه بالقضاء السابق ،عليه وسلم
 .(2)والديات، في القتلىبن أبي طالب قضى علي 

 وسائل اإلثبات في القضاء:
فالبد  ،تحديد وسائل اثبات لكل دعوىعلى  العصر النبويحرص القضاء اإلسالمي في 

"لو ُيعطى الناس بدعواُهم، الّدَعى ناس  دماَء ولذا قال صلى اهلل عليه وسلم:  ،لكل اتهام بّينةمن 
 بّينةالْ كما قال النبي عليه الصالة والسالم: " (1)ولكن اليميَن على المّدَعى عليِه"، رجاٍل وأموالُهم

ولذا سميت  ،عد الشهادة في مقدمة وسائل االثباتوتُ  ،(1)"َأْنَكرَ  َمنْ  َعَلى َواْلَيِمينُ  ادََّعى، َمنِ  َعَلى
وهذا في كافة حاالت  ،(9)أو رجل وامرأتان ،ونصابها في القضاء اإلسالمي رجالن ،بّينةالشهادة 
 .(10)باستثناء حالة الزنا التي تحتاج إلى أربعة شهود ،القضاء

                                                           
هو حذيفة بن حسيل بن جابر من حلفاء األنصار، واليمان لقب لوالده حسيل، وهو صاحب سر النبي، وأرسله  (1)

ابن عبد البر،  .م(222هـ/32يه الصالة والسالم لمعرفة خبر الكفار في غزوة األحزاب، ُتوفي سنة )عل
 .332-334، ص1االستيعاب، ج

 .229، ص2الطبراني، المعجم الكبير، ج (2)
 .442-443، ص2أبو داود، سنن، ج (3)
 .434، ص2المصدر نفسه، ج (4)
 .24، ص2ابن حنبل، مسند، ج (2)
 .24، ص2سه، جالمصدر نف (2)
 . 941مسلم، صحيح، ص (1)
 . 213، ص1ج البيهقي، السنن، (1)
 .212انظر: سورة البقرة، آية  (9)
 .4. سورة النور، آية 12انظر: سورة النساء، آية  (10)
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شهادة  فلم يكن يقبل ،يقبل شهادة أي شخص العصر النبويولم يكن القاضي في 
من يمتون ألحد  ، أومن الحدودحّد  قيم عليهمأو من أُ  ،وشهادة الزور ،المعروفين بالخيانة

 .(1)أو منفعة ،الخصمين بصلة قرابة
ولدور الشهود المهم في تحقيق العدالة، وحفظ الحقوق، شجعهم النبي على المبادرة 

 .(3)، وحّذرهم من شهادة الزور تحذيرًا شديداً (2)لإلدالء بشهادتهم
جاء رجل من حضرموت فقد  ،بّينةومن وسائل اإلنكار اليمين في حالة عدم وجود ال

إن هذا قد  ..يا رسول اهلل"ورجل من كندة إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم، فقال الحضرمي: 
غلبني على أرض لي كانت ألبي.. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق.. 

قال: يا ،فلك يمينه"قال: ال، قال: " ،"بّينة"ألك  : صلى اهلل عليه وسلم للحضرميفقال رسول اهلل
رع من شيء، فقال: "ليس لك رسول اهلل إن الرجل فاجر ال يبالي على ما حلف عليه، وليس يتوّ 

 .(2)حتى لو لم يكن مسلماً وكان يستحلف المتهم  (4)منه إال ذلك" فانطلق ليحلف..."
الذي يعتبر  ؛ومنها كذلك اإلقرار ،(2)وال سيما في الوصية ؛الكتابةومن وسائل اإلثبات 

أمر النبي برجمهما بناًء على  ،بالزنا (7)ماعز والغامدية فعندما أقرّ  ،من أقوى وسائل اإلثبات
وقد استخدمها النبي مع  ،ومنها الفراسة ،(9)خاصة عند اقتسام المواريث ؛ومنها القرعة ،(1)إقرارهما

                                                           
 . 221، ص10ج البيهقي، السنن، (1)
 .441، ص2أبو داود، سنن، ج (2)
 .421، ص2المصدر نفسه، ج (3)
 . 14مسلم، صحيح، ص (4)
 .212البخاري، صحيح، ص (2)
قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: "ما حق  امرٍئ مسلٍم له شيء  يوصي فيه . يبيُت ثالَث لياٍل إال ووصيُته عنده  (2)

 . 112مسلم، صحيح، ص .مكتوبة "
وأرضعت ولدها ثّم أقام عليها اْمَرَأة  ِمْن َغاِمٍد ِمَن اأْلَْزِد، أقرت أمام النبي بالزنا، فتركها النبي حتى وضعت،  (1)

، ثّم َأَمَر ِبَها َفَصلَّى «الحد، وقال عنها النبي: "َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد َتاَبْت َتْوَبًة، َلْو َتاَبَها َصاِحُب َمْكٍس َلُغِفَر َلهُ 
 .933-932مسلم، صحيح، ص .َعَلْيَها، َوُدِفَنْت"

 . 932المصدر نفسه، ص (1)
َيا  ،اقَتِسماصما إليه في مواريث بينهما: "لنبي صلى اهلل عليه وسلم لرجلين من األنصار اختقال ا (9) ثّم تَوخَّ

 .440، ص10ج البيهقي، السنن، .ثّم ِلُيحِلْل كل  واحٍد منكما صاحَبه"  ،ثّم استِهما ،الحقَّ 
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 ،خالفًا لما تم االتفاق عليه ،لحيي عند فتح خيبر ماالً الذي قام بإخفاء  ،(1)خطبعم حيي بن أ
فسأله عنه النبي، فقال: أذهبته النفقات والحروب، فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم: العهد قريب 

ه بشيء من العذاب، فأقر دفعه النبي إلى الزبير بن العوام فمسّ ثّم والمال أكثر من ذلك، 
ومن وسائل  ،(3)ق مع المجني عليه، والمتهم؛ للوصول إلى الحقيقةحقّ ، بل كان النبي يُ (2)هبمكان

 .(4)ومعرفة أثر األقدام وتمييزه ،وهي معرفة الشبيه بشبيهه ،اإلثبات أيضا القافة
 :العصر النبويسمات القضاء في 

 عصر النبويال"في فلم يكن له  ،يتميز بالبساطة الشديدة العصر النبويكان القضاء في 
نما كان بعيداً  ،إجراء خاص وذلك لقلة  ...والقيود الظاهرية  ،واإلجراءات الشكلية ،عن التعقيد وا 

بادرون متى وقعت كان الناس يُ و ، (2)والرقابة الذاتية" ،وتوفر التربية الروحية ،والخالفات ،الدعاوى
لم يكن و ، ليحتكموا لديه ؛نفسهمبينهم واقعة باللجوء إلى الرسول صلى اهلل عليه وسلم من تلقاء أ

، فقد مارس النبي صلى اهلل عليه وسلم القضاء في بيته ،هناك مكان خاص للقضاء )محكمة(
 .(2)وكل ذلك بشكل علني أمام الناس كافة ،وفي الطريق ،وفي المسجد
 ،الذي كان يساوي بينهما مساواة تامة ،(1)كان الخصمان يجلسان بين يدي القاضيو 

فقد قال النبي صلى  ،نهمايأو من ناحية العدل التام ب ،حية إجراءات عملية التقاضيسواء من نا
شارتهو  ،في لحظه ؛لى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهممن ابتُ اهلل عليه وسلم: "  "ومقعده ،ا 

كما كان القاضي ال يقضي  ،(1)"صوته على أحد الخصمين ماال يرفعه على اآلخر يرفعال "و
قائال:  ؛حين أرسله لليمن بن أبي طالب فقد أوصى علي ،م المتخاصمين كليهماحتى يسمع كال

                                                           
وكان ممن  ،م(224هـ/3المدينة ) والد أم المؤمنين صفية، وسيد يهود بني النضير، الذين أجالهم النبي من (1)

تل معهم وقُ  ،ضوا المشركين على غزوة األحزاب، وحرض بني قريظة على نقض عهدهم مع المسلمينحرّ 
 .210-209، 202، 119، 91، 94، ص1الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .م(222هـ/2)
 .231، ص9ج البيهقي، السنن، (2)
 .212البخاري، صحيح، ص (3)
 .421، ص2أبو داود، سنن، ج.القافة في مالحقة هاربين من المدينةاستخدم النبي  (4)
 .24الزحيلي، تاري  القضاء، ص (2)
 .1113-1112، 1323، 213، 221انظر: البخاري، صحيح، ص (2)
 .440، ص2أبو داود، سنن، ج (1)
 .212-214، ص23الطبراني، المعجم الكبير، ج (1)
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 ،(1)"، كما سمعت من األوليديك الخصمان فال تقضين، حتى تسمع من اآلخرفإذا جلس بين "
والشك في أن ، (2)آلخرظلم أحدهما ا إنْ  ،المتخاصمين لديه من عقاب اهللحّذر يكان النبي و 

 ،(4)ذ حق الضعيف من القويوأخْ  ،(3)حرص على العدل عصر النبويالالقضاء اإلسالمي في 
 .(2)له إلى نفسه"فإذا جار وكّ  ،رفاهلل "مع القاضي ما لم يجُ 

فقال النبي صلى  ،يراعي مشاعر القاضي العصر النبويكما كان النظام القضائي في  
 .(2)اهلل عليه وسلم: "ال َيقِضَينَّ َحَكم  بيَن اثنيِن وهو َغضباُن"

فعندما اختصم الزبير  ،ودون انتظار ،صدر أحكامه على الفوركذلك كان القاضي يُ 
أصدر النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،حول سقاية زرعهما بالماء ؛ورجل من األنصار إلى رسول اهلل

 ،(1)وكذلك كان قضاة النبي مثلما فعل علي بن أبي طالب في قضية الزبية ،(1)حكمه على الفور
من اإلجراءات التي و  ،(9)هم من غضبهيحّذر و  ،الخصوم على تقوى اهللحّث قاضي يكما كان ال

فقد قضى علي بن أبي طالب  ،وتمييزه ،أقرها النبي صلى اهلل عليه وسلم مبدأ استئناف الحكم

                                                           
 .434، ص2أبو داود، سنن، ج (1)
 .14. مسلم، صحيح، ص1122ري، صحيح، صالبخا (2)
 .122. سورة األنعام، آية 1انظر: سورة المائدة، آية  (3)
ابن ماجه، سنن،  .س اهلل أمة ال يؤخذ من شديدهم لضعيفهم" قدِّ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "كيف يُ  (4)

 .223-222ص
 .392المصدر نفسه، ص (2)
 .1121البخاري، صحيح، ص (2)
للزبيِر : "اسِق فقال  ،فاختصما عند النبيِّ  ،ختلف الزبير بن العوام وأحد األنصار حول نصيبهما من ماء الريا (1)

َن وجُه رسوِل اهلِل صلَّى  أنْ "فقال:  ،فغضب األنصاري   "يا زبيُر، ثّم أرسِل الماَء إلى جاِركَ  كان ابَن عمتَك؟ فتلوَّ
 .221البخاري، صحيح، ص .ا زبيُر، ثّم احبِس الماَء حتى يرجَع إلى الُجُدِر" : "اسِق ي، ثّم قال "اهلُل عليِه وسلَّمَ 

ًة لألسِد فجاء حتى وَقع فيها رجل  وتعلق بآخَر وتعلق اآلخُر بآخَر حفر ( ُروي أنَّ عليًّا كان باليمِن فاحتفروا 1)
بينهم فقضى  ،حتى أخذوا السالحَ  فتنازعوا في ذلك فماتوا،وتعلق اآلخُر بآخَر حتى صاروا أربعًة فجرحهم األسُد 

لألوِل ربَع ديٍة وللثاني ثلَث ديٍة وللثالِث نصَف ديٍة وللرابِع الديَة كاملًة قال : فرضَي علي بن أبي طالب وجعل 
وه فُأخبر  ،فارتفعوا إلى النبيِّ صلَّى اهلُل عليِه وسلَّمَ  ،الديَة على قبائِل الذين ازدحموابعُضهم وكره بعُضهم وجَعل 

 .321-321، ص2ابن حنبل، مسند، ج .بقضاء علي بن أبي طالب فأمضاه كما هو
 .1112-1112( البخاري، صحيح، ص9)
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 ،فرفعوا أمرهم للنبي صلى اهلل عليه وسلم ،لكنهم لم يرضوا بقضائه ،بين أهل اليمن في قضية
 .(1)عد أن استمع لقضيتهم، ولقضاء علي فيهاب فأقر قضاء علي

 ،كما حدث مع النبي صلى اهلل عليه وسلم ،كان القضاة يصبرون على غضب الخصوم
فما كان  ،بالمحاباة أحياناً بل وصل األمر إلى اتهامه  ؛الذي تعرض أكثر من مرة لذلك الموقف

 .(2)منه إال الصبر على ذلك
فقد جاء بعضهم من  ،للتقاضي عندهاطق البعيدة يـأتون للنبي من المن وكان الخصوم

، كما أن النبي إذا ما جاءه أحد الخصوم مشتكيًا، أرسل إلى الخصم اآلخر، واستمع إلى (3)اليمن
، كما أن النبي إذا ما رأى خالفًا بين طرفين بادر بنفسه للفصل (4)صدر حكمهكالمه قبل أن يُ 

 .(5)يهفي الخصومة بينهما؛ دون انتظار مجيئهم إل

  العصر النبوي:األحكام القضائية في 

توافـــق التشـــريعات اإلســـالمية فـــي القضـــايا  العصـــر النبـــويكانـــت األحكـــام القضـــائية فـــي 
أو قضــاته فــي القضــايا  ،مــن النبــي بينمــا كانــت اجتهــاداً  ،والقتــل ،والزنــا ،الســرقة ؛مثــل ،الواضــحة

وضـرب فاعـل  ،مراتعهـا بثمنهـا مـرتين مثل قضـائه فـي الشـاة التـي تؤخـذ مـن ،(2)التي ال نص فيها
فُخـْذ بيـِد أيِّهمـا  ،أم ـك وهـذه، أبـوك هـذاقائاًل: " ؛هاكما أنه خّير طفاًل اختصم فيه والد، (1)ذلك نكاالً 

ــه ،شــئتَ  وكانــت الســلطة القضــائية فــي ذلــك العهــد تصــل إلــى كافــة  ،(1)"فانطلقــْت بــه ،فأخــذ بيــِد أمِّ
خالفـات  ،ت على النبي صلى اهلل عليـه وسـلم ليقضـي فيهـارضفمن الخالفات التي عُ  ،المستويات

كمـا ضـمن القضـاء اإلسـالمي حقـوق الفئـات  ،(10)وبين الزوجات وأزواجهن ،(9)بين األبناء وآبائهم

                                                           

 .321-321، ص2ابن حنبل، مسند، ج .( ذكرت القصة في الحاشية قبل السابقة1)
 . 221( البخاري، صحيح، ص2)
 .14مسلم، صحيح، ص (3)
 .211البخاري، صحيح، ص (4)
 .213صالمصدر نفسه،  (2)
 .43-39واصل، السلطة القضائية، ص (2)
 .21-20، ص4ابن القيم، زاد المعاد، ج (1)
 .219-211، ص3أبو داود، سنن، ج (1)
 .1122البخاري، صحيح، ص (9)
 .1321المصدر نفسه، ص (10)
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وفـي حقهـن  ،(1)حقوق النساء في عدم إجبارهن علـى الـزواجحيث ضمن  ،كالنساء مثالً  ؛الضعيفة
 .(2)في المهر

فــال يوجــد هنــاك جهــاز يقــوم علــى  ،ن يقــوم بــه الخصــوم أنفســهمأمــا تنفيــذ األحكــام فقــد كــا
فكـان  ،إال فـي القضـايا التـي تحتـاج إلـى تنفيـذ عقوبـات أو حـدود ؛متابعة األمور واألحكام لتنفيذها

فــه النبــي بــرجم امــرأة الــذي كلّ  ؛(3)مثــل أنــيس األســلمي ،النبــي يعهــد بتنفيــذها إلــى بعــض الصــحابة
بمنزلـة "بـين يـدي النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم  (5)بـن سـعد بـن عبـادة كما كان قيس ،(4)أقرت بالزنا

 .(2)"صاحب الشرطة من األمير

 :العصر النبويقها القضاء في التشريعات التي طبّ 
اقــتص مــن ، و (1)النبــي علــى القصــاص مــن امــرأة جرحــت إنســاناً اقــتّص تشــريع القصــاص: فقــد  .1

 .(1)القاتل بنفس الطريقة التي قتل بها
بة الزنا: فقد أمر النبي صلى اهلل عليه وسلم برجم رجل مـن قبيلـة أسـلم، وقـد ثبتـت تشريع عقو  .2

، وقـد أعطـاه النبـي أكثـر مـن فرصـة ليتراجـع عـن إقـراره، أمام النبـيبنفسه عليه جريمته بإقراره 
، كمـا أقـام (9)جمفأمر به فرُ  ،نعم :قال ؟هل أحصنت :سأله النبيثّم على أقواله، أصّر إال أنه 
، كـذلك جلـد النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم الزانـي غيـر (10)فسه على امرأة تـدعى الغامديـةالحد ن

، وكان النبي صلى اهلل عليـه وسـلم يصـلي علـى (11)المحصن، ونفاه خارج المدينة عامًا كامالً 
                                                           

 .1122المصدر نفسه، ص (1)
 .423، ص3أبو داود، سنن، ج (2)
ابن حجر في اإلصابة: "قال ابن الّسكن: لست أدري من أنيس  على معلومات عنه، وقال الباحثلم يعثر  (3)

، 1ابن حجر، اإلصابة، ج .المذكور في هذا الحديث، ولم أجد له رواية، غير ما ذكر في هذا الحديث"
 .211ص

 . 221البخاري، صحيح، ص (4)
، َوَحاِجُبُه، َوَصاِحُب ِلَواِئِه، (2) ُه َعِلي  ْبُن َأِبي َطاِلٍب  أْنَصاِري َخْزَرِجّي، َخاِدُم النَِّبيِّ َكاَن ِمْن ُدَهاِة اْلَعَرب، َوالَّ

 . 2301، 4أبو نعيم، معرفة الصحابة، ج .ِمْصَر، وكان من أنصاره، وأنصار ولده الحسن
 . 1121البخاري، صحيح، ص (2)
 .911. مسلم، صحيح، ص1103البخاري، صحيح، ص (1)
 .212البخاري، صحيح، ص (1)
 .1344-1343، صالمصدر نفسه (9)
 .932مسلم، صحيح، ص (10)
 . 934. مسلم، صحيح، ص42البخاري، صحيح، ص (11)
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، (1)مرتكــب جريمــة الزنــا إذا مــا ُرجــم، وينهــى عــن ســبه، وشــهد للغامديــة بــأن اهلل قــد غفــر لهــا
 .(2)وقد حدث ذلك في عدة حاالت ،كان يتم إثبات وقوعها باعتراف مرتكبهاوجريمة الزنا 

كان النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا جاء أحد يشـهد علـى آخـر بجريمـة تشريع عقوبة القذف:  .3
، وعندما وقع أحد األزواج وهو هالل بن أميـة فـي (3)في ظهرك"حّد  أو بّينةيقول له: "ال ،الزنا

ه ترتكب جريمة الزنا، فجاء للنبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم طالبـًا تنفيـذ حرج، بعد أن شاهد زوجت
ال نفـذ فيـهبّينةالحد على زوجته، فطالبه النبي صلى اهلل عليه وسلم بال  ، وهـي أربعـة شـهود، وا 

القــذف، فقــال هــالل "والــذي بعثــك بــالحق إنــي لصــادق، فلينــزلن اهلل مــا يبــرىء ظهــري مــن حــّد 
اِدِقيَن": (4)الحد" فنزلت آية اللعان  .(2)"َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم...ِإْن َكاَن ِمَن الصَّ

، كمــا (2): وقــد أمــر النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم بقطــع يــد امــرأة ســارقةالســرقةتشــريع عقوبــة  .4
ولــم يكــن ذلــك الحــد يقــام فــي كــل الســرقات فقــد قــال  (1)حكــم بقطــع يــد رجــل ســرق مــن المســجد

كما أن الحـد كـان يقـام فيمـا تجـاوز ، (1)"لم: "ال قطع في ثمر وال كثرالنبي صلى اهلل عليه وس
، وأقـل شـيء ورد (10)، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيـه غرامـة مثليـه، وعقوبـة الجلـد(9)نجَ ثمنه المِ 

وقــال: "تقطــع اليــد فــي ربــع  (11)رس بلــغ ثمنــه ثالثــة دراهــمالســرقة هــو تُــحــّد  أن النبــي أقــام فيــه
 .(12)دينار فصاعدًا"

                                                           

 .932مسلم، صحيح، ص(1) 
على حالة أوقع النبي فيها هذه  الباحث. ولم يعثر 932. مسلم، صحيح، ص1223البخاري، صحيح ، ص (2)

رف أحد طرفي الجريمة فقط بوقوعها، لم العقوبة بشهادة الشهود؛ دون مبادرة الجاني لالعتراف بفعلته، ولو اعت
يكن يقام الحد إال على الُمعترف، بينما كان النبي يرسل إلى الطرف اآلخر يسأله عن ذلك، فإن أقر كان يقيم 

ال فال  .934. مسلم، صحيح، ص42البخاري، صحيح، ص .عليه الحد وا 
 .1112البخاري، صحيح، ص (3)
 .1112، صالمصدر نفسه (4)
 .9-2ور، آية سورة الن (2)
 .1023-1022البخاري، صحيح، ص (2)
 .21-20، ص4ابن القيم، زاد المعاد، ج (1)
 .134، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج .طلع النخل :. والكثر441، ص2أبو داود، سنن، ج (1)
 .94، ص13. ج32، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج .هو الت رس الذي يتوقى به المقاتل في الحرب (9)
 .123النسائي، سنن، ص (10)
 . 439-431، ص2أبو داود، سنن، ج (11)
 .1210البخاري، صحيح، ص (12)
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وقـــد قـــام النبـــي صـــلى اهلل عليـــه وســـلم بضـــرب شـــارب الخمـــر شـــريع عقوبـــة شـــرب الخمـــر: ت .5
وكـان فـي بعـض ، (2)، كما قام بضـرب بعضـهم بجريـدتين نحـو أربعـين جلـدة(1)بالجريد والنعال

، وكــان (3)يرمــي فــي وجهــه شــيئًا مــن التــرابثــّم ب الخمــر، ر األحيــان يــأمر النــاس بضــرب شــا
بعضــهم بنعــالهم، وبعضــهم بثيــابهم، فلــم يكــن للضــرب أداة بعــض النــاس يضــربون بأيــديهم، و 

عينـــوا عليــــه معينـــة، وكـــان ينهـــى عــــن شـــتم الشـــارب، إذا أقــــام عليـــه الحـــد، ويقــــول لهـــم: "ال تُ 
 . (4)الشيطان"

وقد قام النبي بتطبيق تلك العقوبة بحق عـدد مـن األشـخاص القـادمين  تشريع عقوبة الحرابة: .6
ن يشـــربوا مـــن ألبـــان إبـــل الصـــدقة، ولكـــنهم لـــم يراعـــوا ســـمح لهـــم أ، حيـــث مـــن خـــارج المدينـــة

"قطـع أيـديهم ثـّم المعروف، فغدروا براعي اإلبل، وقتلوه، وسرقوها، فأرسل النبي من يطاردهم، 
 .(2)أعينهم...وتركهم حتى ماتوا" (5)رمَ وأرجلهم، وسَ 

ق تلـك طّبـولم تذكر النصوص التاريخية أن النبي صلى اهلل عليـه وسـلم  تشريع عقوبة الردة: .7
ن معلوم نفاقهم، ورغـم ذلـك لـم يقـتلهم النبـي و د، رغم أنه كان في المدينة منافقالعقوبة بحق أح

 . (1)صلى اهلل عليه وسلم
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1223-1222البخاري، صحيح، ص (1)
 .931مسلم، صحيح، ص (2)
 .231، ص2أبو داود، سنن، ج (3)
 .1211البخاري، صحيح، ص (4)
 .311، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج .ُهم ِبَها َسَمَر َأعينهم َأي َأحمى َلَها َمَساِميَر اْلَحِديِد، ثّم َكَحلَ  (2)
 .224النسائي، سنن، ص (2)
سورة األحزاب، آيتا انظر مثال:  .تحّدثت آيات كثيرة من كتاب اهلل عن المنافقين وأفعالهم في المجتمع النبوي (1)

 . 1. سورة المنافقون، آية49. سورة األنفال، آية 12،20
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الثاني المبحث  
العصر الراشديالقضاء في   

يحتكمون إلى التشريع اإلسالمي؛ متمثاًل في كتاب اهلل،  العصر الراشديكان القضاة في 
ما أبو بكر: قال لها تسأله ميراثها،  بكر الصّديق جاءت الجدة إلى أبيسول اهلل، فعندما سنة ر ثّم 

، فارجعي ، وما علمت لك في سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيئاً لك في كتاب اهلل شيء
أنهما  (1)ومحمد بن مسلمة األنصاري المغيرة بن شعبة شهدحتى أسأل الناس، فسأل الناس، ف

، ويدل ما سبق على عدم وجود قوانين (2)صلى اهلل عليه وسلم أعطاها السدسل اهلل رسو  احضر 
لة واضحة، بقدر ما كان القضاة يلجؤون لمصادر التشريع؛ الستنباط األحكام منها، وتدل مفصّ 

، (3)الروايات على أن قضاء أبي بكر وعمر وعثمان توافق مع قضاء النبي صلى اهلل عليه وسلم
على أن الخلفاء خضعوا بشكل تام ألحكام الشريعة؛ أن رجاًل قتل ابنه خطًأ بعد أن  ُيدلِّلومما 

: لوال أني سمعت رسول اهلل يقول: "ال يقاد الوالد من ولده" عمر بن الخّطابرماه بسيف، فقال له 
 .(4)لقتلتك قبل أن تبرح

يجدوا في  ، أما إذا لم(2)كما كان الخلفاء يأمرون قضاتهم في األمصار بالشيء ذاته
كتاب اهلل وسنة النبي ما يقضون به، فإنهم يستشيرون الناس، ويجتهدون في الوصول إلى الحكم 

 .(2)المناسب
عرض عليهم، فلم يفِصلون في كافة القضايا؛ التي تُ  العصر الراشديوكان القضاة في 

، أنهم يكن لهم اختصاص موضوعي معين، فالذي "يؤخذ من تتبع أقضية القضاة في هذا العهد

                                                           
رجي، كان من أوائل من أسلم من األنصار على يد مصعب بن عمير، شهد أنصاري خز محمد بن مسلمة:  (1)

كافة مغازي النبي عدا تبوك حيث استخلفه النبي على المدينة، وكان ممن ثبت في أحد، بعثه النبي قائدًا لعدة 
 .410-401، ص3ابن سعد، الطبقات، ج .م(222هـ/42سرايا، ُتوفي )

 .312، ص4، المستدرك، ج. الحاكم221، ص4أبو داود، سنن، ج (2)
 .113النسائي، سنن، ص (3)
 .439، 2ابن كثير، مسند الفاروق، ج (4)
 .241، ص2. ابن كثير، مسند الفاروق، ج321وكيع، أخبار القضاة، ص (2)
 .931. مسلم، صحيح، ص1101البخاري، صحيح، ص (2)



[143] 

 

 ،وأفراد أسرته" ،بين الزوج وزوجتهكانوا يفصلون في مواد المنازعات المدنية، وفي مواد النزاع 
 .(1)فيها نهائياً  ليبتّ  ؛كانوا يرفعون قضايا القصاص للخليفةلكنهم مع ذلك 

 وعلقتهم بالقضاء: الراشدون الخلفاء
ويبدو أنهم كانوا يفعلون ذلك  ،أحياناً وكان الخلفاء الراشدون يقضون بين الناس بأنفسهم 

في القضايا الكبيرة، كما قضى أبو بكر بين عمر وبين مطلقته؛ في خالفهما حول حضانة الولد، 
وربما قضى أبو بكر في تلك القضية بنفسه لمكانة عمر الكبيرة في الدولة، ولكونه قاضي 

 .(2)المدينة
تراضوا على رجل  ؛صومةكما كان الخلفاء إذا وقعت بينهم وبين أحد من الناس خ

في خالف بينهما عند زيد  (3)وُأبي بن كعب عمر بن الخّطابيجعلونه بينهما قاضيًا، فقد تقاضى 
ساوي القاضي بينه وبين خصمه بن ثابت، وذهبا إليه في بيته، وكان عمر حريصًا على أن يُ 

عمر فعرض عليه  ،هكان للعباس عم النبي بيتًا بجوار مسجد النبي يعيق توسيعمساواة تامة، و 
، (4)فتقاضيا إلى أبي بن كعب فحكم لصالح العباس ،بيعه لصالح المسلمين فأبى بن الخّطاب

أثناء خالفته من رجل فرسًا فنشب بينهما خالف حول ذلك، فاحتكما  عمر بن الخّطابواشترى 
فته وتقاضى علي بن أبي طالب في خال، (6)، فقضى لصالح الرجل(5)بن الحارث ُشرْيحإلى 

 .(1)ُشرْيحورجل يهودي في خالفهما حول ملكية درع؛ إلى القاضي 
أما في سوى ذلك من القضايا األقل خطورة، والتي ال تخص أصحاب النفوذ، فكان يبّت  

عمر  توّلىنهم الخلفاء، سواء في المدينة المنورة، أو في األمصار، فقد عيّ فيها القضاة الذين يُ 
المدينة المنورة، ولم يحتكم إليه خالل فترة توليه للقضاء إال عدد  في بكر الصّديقالقضاء ألبي 

                                                           
 .24-23خاّلف، السلطات الثالث، ص (1)
 . 222الطبري، تاري ، ص (2)
أنصاري من بني النجار، من كتبة الوحي، وتعلم الكتابة في الجاهلية، شهد كافة مغازي النبي، وقال عنه:  (3)

 .422-422، ص3ابن سعد، الطبقات، ج .ُأبي بن كعب" -أي لكتاب اهلل–"أقرأ أمتي 
 .129-121، ص1ابن كثير، مسند الفاروق، ج (4)
قاضيًا مشهورًا نزيهًا، بدأ ممارسة القضاء في وكان شاعرًا، و ، سكن الكوفة، بن الحارث الكندي ُشرْيحوهو  (2)

-12سنة وفاته لكنها تراوحت ما بين عامي )اخُتلف في واستمر حتى وفاته في العصر األموي،  ،عهد عمر
 .222-222، ص1ابن سعد، الطبقات، ج .م(299هـ/10

 .224-223، ص1المصدر نفسه، ج (2)
 . 321، 321 ،11-12وكيع، أخبار القضاة، ص (1)
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، وكان أبو (1)محدود من الناس، بسبب طبيعة أهل المدينة المتميزة بالورع، والبعد عن الخالف
 .(2)ليفصل فيها عمر بن الخّطاببكر إذا عرضت عليه مسألة أمر بتوجيهها إلى 

على قضاء المدينة سنة أبي طالب  بن اً عليبن الخّطاب استعمل عمر كما  
ورغم ذلك إال أن إشارات  ،(4)، واستعمل زيد بن ثابت على القضاء، ومنحه راتباً (3)م(234/هـ13)

فلم يستعمل على  عثمان بن عّفان، أما (2)وردت تدل على أن عمر كان يقضي بين الناس بنفسه
نما شّكل ما يشبه مجلسًا قضائيًا، فإذ ا ما جاءه الخصمان طلب حضور علي المدينة قاضيًا، وا 

بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد اهلل، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، ليستمعوا جميعًا 
، وورد أن علي بن أبي طالب فصل في خالفته بين خصمين؛ اختلفا (2)يحكموا فيهاثّم للشكوى؛ 

 .(1)على ملكية شيء من المال

 :الراشدي العصرالقضاء في األمصار في 
أما في األمصار فكان تعيين القضاة يتم إما بأمر مباشر من الخليفة، أو بتكليف من 
أمير المصر، وعلى كل حال كانت للخليفة السلطة العليا في إقرار أو عزل أي قاٍض عينه أحد 

جبهم ، وكان الخصوم إذا لم يع(1)نونهيستشيرون الخليفة فيمن يعيّ  أحياناً األمراء، الذين كانوا 
قضاء قضاة األمصار يرحلون إلى الخليفة، ويعرضوا عليه قضيتهم، والحكم الذي صدر فيها، 

المرجعية النهائية للقاضي، فقد ورد أن عمر أرسل  عمر بن الخّطابوبالتالي كان الخليفة خاصًة 
عين  إلى قضاة األمصار بتحديد الحكم في مسائل معينة، منها أنه كتب إليهم آمرًا أن يقضوا في

 .(9)قئت بربع ثمنها، وليس نصفها كما كانوا من قبلالدابة إذا فُ 

                                                           
 . 14، ص1. وكيع، أخبار القضاة، ج222الطبري، تاري ، ص (1)
 .13وكيع، أخبار القضاة، ص (2)
 1042، صالبدايةابن كثير،  (3)
 .309، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (4)
 . 919-911البخاري، صحيح، ص (2)
 .11وكيع، أخبار القضاة، ص (2)
 .42بن يونس، كتاب القضاء، صسريج  (1)
 .231، 113، 113وكيع، أخبار القضاة، ص (1)
 .321-322المصدر نفسه، ص (9)
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وال يمكن تفسير ذلك بأنه تدخل من قبل السلطة التنفيذية في شئون القضاء، ألن الخلفاء 
، باإلضافة إلى أنه كان لهم دور (1)أنفسهم ما كان يبّتون في مسألة حتى يستشيروا كبار الصحابة

 عرفتم بما عليكميعية في اإلسالم، فقد قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: "..مهم في العملية التشر 
 .(2)"بالنواجذ عليها عضوا المهديين، الراشدين الخلفاء وسنة سنتي، من

كان  (3)كما أن الخلفاء الجدد لم يكونوا عند توليهم يعزلون القضاة السابقين، فأبو الدرداء
 (5)بعده فضالة بن عبيد توّلى، و (4)ُتوفين، إلى أن في عهد عثماثّم قاضيًا في عهد عمر، 

بن  ُشرْيح، كما أن بعض قضاة عمر مثل (2)في عهد معاوية ُتوفيالقضاء، وبقي قاضيًا حتى 
 . (1)الحارث الكندي بقي في منصب القضاء إلى عهد األمويين

يهات وباإلضافة إلى التوجيهات في بعض األحكام؛ كان الخلفاء يصدرون لقضاتهم توج
عامة تتعلق بطبيعة القضاء، وكانت تلك التوجيهات تتم عبر التواصل المباشر، أو عبر الرسائل 
المكتوبة، ومن ذلك أن عمر كان ينهى القضاة عند تعيينهم عن قبول الهدية، أو الرشوة، وعن 

، وقد ، كما كتب عمر كتابًا توجيهيًا لقاضيه على البصرة أبي موسى األشعري(1)العمل بالتجارة
 مبادئ القضاء في ذلك العهد، ومن ذلك:أهّم  بّين الكتاب

 المساواة بين الناس شريفهم ووضيعهم أمام القاضي. .1
 حتى لو خالف حكمًا سابقًا له. القاضي يتبع الحق متى ظهر؛ .2
 ، واليمين، وما ظهر له من األدلة.بّينةالقاضي ال يحكم إال بال .3
 صمين بما ال ُيضيع حق أحدهما.على القاضي أن يسعى للصلح بين المتخا .4

                                                           
 .312، ص4. الحاكم، المستدرك، ج221، ص4انظر: أبو داود، سنن، ج (1)
 .21-20ابن ماجه، سنن، ص (2)
عويمر بن قيس بن زيد، أنصاري خزرجي، شهد غزوة الخندق وما بعدها من مغازي النبي، واّله عمر قضاء  (3)

 .1230-1221، ص3ابن عبد البر، االستيعاب، ج .م(222هـ/32م( أو )221هـ/31وفي )دمشق، تُ 
 .1242، ص4. ج1229، ص3المصدر نفسه، ج (4)
شهد كافة مغازي النبي عدا بدر، بايع النبي في بيعة الرضوان، أرسله معاوية قائدًا لغزوة بحرية نحو الروم،  (2)

 .230، ص2. الذهبي، تاري  اإلسالم، ج1223-1222، ص3المصدر نفسه، ج .م(213هـ/23ُتوفي )
 .211-212وكيع، أخبار القضاة، ص (2)
 .1، ص23ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (1)
 .321، 321وكيع، أخبار القضاة، ص (1)
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 .(1)وال يضجر منهم ،على القاضي أن يصبر على الخصوم .2
أنه يجب أن  ؛ه مصرحين والّ  (2)كذلك جاء في عهد علي بن أبي طالب إلى األشتر النخعي

 والذي تتوفر فيه الصفات التالية: ،يختار للقضاء أفضل الناس
 ن له فيه الخطأ.الرجوع عن أي قضاء تبيّ  .1
 د عن الطمع.البع .2
 الحرص على األخذ باألدلة ال بالشبهات. .3
 الصبر على أذى الخصوم. .4
 .(3)الصرامة والقوة والثبات أمام اإلغراءات .2

على اختيار األفراد الالئقين بتلك المهمة، فكانوا  ُيصّرونوكان الخلفاء عند اختيارهم للقضاة 
من أهليتهم أرسلوا  أكدّ ذا ما تم التيختبرون المرشحين من خالل تفوضيهم بالحكم في قضية ما، فإ

نما تؤخذ بالحسبان (4)لألمصار ، ولم تكن المعرفة بأحكام القضاء هي المعيار الوحيد للقاضي، وا 
ي على القضاء رجاًل قويًا، فقال: "ألستعملّن ولّ صفاته الشخصية، فكان عمر حريصًا على أن يُ 

نه، وأمر أبا موسى األشعري حين أرسله على القضاء رجاًل إذا رآه الفاجر فرقه"، أي خاف م
، ولذا عمل الخلفاء على (2)لقضاء البصرة بأن يكون لينًا في غير ضعف، وشديدًا في غير عنف

وعبادة  (7)، وعبد اهلل بن مسعود،(6)تعيين كبار الصحابة في منصب القضاء، مثل؛ أبي الدرداء
 .(1)بن الصامت

بدأ سياسة الفصل  عمر بن الخّطابضاء، ولكن الق أحياناً وكان والة األمصار يتولون 
بين السلطتين التنفيذية والقضائية في األمصار، من خالل تعيينه للقضاة في األمصار الكبيرة، 

نهم في وظائف أخرى إضافية، فقد عّين عبد اهلل بن مسعود على القضاء وبيت عيّ يُ  أحياناً وكان 
                                                           

 .241-242، ص2ابن كثير، مسند الفاروق، ج (1)
ن على عثمان، واّله علي بن أبي طالب لعت عينه فيها، كان أحد الثائريمالك بن الحارث، شهد اليرموك، وقُ  (2)

 .322، ص2الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .مصر، فمات مسمومًا في الطريق
 .233-232الشريف الرضي، نهج، ص (3)
 .91، ص9. ج224-223، ص1انظر: ابن سعد، الطبقات، ج (4)
 .321، 112، 111-112، 113وكيع، أخبار القضاة، ص (2)
 .1229، 3ب، جابن عبد البر، االستيعا (2)
 .23، ص33ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (1)
 .101-101، ص2ابن عبد البر، االستيعاب، ج (1)
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عثمان لقاضي رقابة مالية مانعة لفساد الوالة، أما وربما كان ذلك ليفرض ا، (1)المال في البصرة
على قضاء  (2)كان ُيعّين القضاة على األقاليم؛ حينًا بنفسه، مثل تعيينه كعب بن سورف بن عّفان
يكون منصبا الوالية والقضاء بيد  أحياناً يترك للوالة اختيار الشخص المناسب، و  أحياناً البصرة، و 

كما كان الخلفاء يعينون في  ،(3)ية واليًا وقاضيًا على صنعاءشخص واحد، فقد كان يعلى بن أم
 .(4)الجيوش الغازية قضاة يفصلون بين المجاهدين إذا نشب بينهم خالف

 :العصر الراشديسمات القضاء في 
كان كافة الناس يخضعون للقضاء اإلسالمي، ويتساوون أمامه؛ بمن فيهم الخلفاء  .1

 .(2)الراشدون
خاضعًا بشكل تام للشريعة اإلسالمية، وقد يرجع القاضي عن قضائه  كان القضاء اإلسالمي .2

متى تبين له مخالفة أحكام الشريعة، فقد جاء رجل البن عباس فسأله عن بعض أحكام 
أنتم "الميراث؛ فلما أخبره بحكمه، قال الرجل: فإن عمر قضى بغير ذلك، فقال ابن عباس: 

 .(2)توافق رأيه، وتخالف قضاء عمر، واحتج بآية من كتاب اهلل "أعلم أم اهلل
حيث"كان مجتهدًا في  ،أو ما توصل به إليه ،بحرية تامة سواًء في قضائهيتمتع  اضيكان الق .3

وعندما عرض  ،(7)أو رأي مجتهد" ،دون أن يتقيد "بمذهب أحد ؛وفي اإلجراءات" ،الموضوع
ما يمنعك واألمر و  :فقال الرجل ،أخبر بأن له رأي مختلف ،على عمر قضاًء ألحد قضاته

ولكني أردك إلى  ،لفعلت ؛أو سنة رسوله ،ك إلى كتاب اهللدّ لو كنت أرُ "فقال عمر:  ؟إليك
، ولكن ذلك لم يمنع بعض القضاة من استشارة الخلفاء في بعض (1)"والرأي مشترك ،رأيي

، وزوجته، فُرفع أمرهم إلى المغيرة بن شعبة اً القضايا، فقد ادعت امرأة أنها أرضعت زوج

                                                           
 .322وكيع، أخبار القضاة، ص (1)
، فواّله قضاء البصرة، حاول اإلصالح بين المسلمين في معركة عمر بن الخّطابمن األزد، أعجب بفقهه  (2)

 .92-90، ص9ابن سعد، الطبقات، ج .فُقتل بسهمصفين، فوقف بين الجيشين ناشرًا مصحفه، 
 .121، صالخالفةالعمري، عصر  (3)
 .212الطبري، تاري ، ص (4)
 . 321، 321، 11-12. وكيع، أخبار القضاة، ص222الطبري، تاري ، ص (2)
 .111. وكيع، أخبار القضاة، ص311-312، ص4الحاكم، المستدرك، ج (2)
 .21خاّلف، السلطات الثالث، ص (1)
 .132، ص2ابن عبد البر، جامع، ج (1)
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ن لم  بّينةًا عليه: "إن كان لها فأرسل يستشير عمر، فكتب رادّ  على ما ذكرت ففرق بينهما، وا 
بين الرجل وامرأته؛ إال أن يتنزها، ولو فتحنا هذا الباب للناس لم تشأ امرأة  فخلّ  بّينةيكن لها 

لما أخبره القاضي كان ال يجيز شهادة العبد، ف ُشرْيحأن تفرق بين اثنين إال فعلت"، كما أن 
ولم يكن ذلك خضوعًا للسلطة التنفيذية التي  ،(1)علي بن أبي طالب أنه يجيزها؛ فعل مثله

نما لكونه عالمًا مجتهدًا.مثّ يُ   لها علي بن أبي طالب، وا 
سرية، وقضايا الحدود، كان القاضي يفصل في كافة أنواع الخصومات؛ المالية، واألُ  .4

 .(2)عرف اليوم باالختصاص القضائيوالقصاص، وليس هناك ما يشير إلى ما يُ 
أصبحت عقوبة اإلعدام ال ثّم كان البد من موافقة أمراء األمصار على أحكام القصاص،  .2

 . (3)تطبق قبل موافقة الخليفة عليها
نما كان ذلك في المسجد، أو البيت، لكن الشائع  .2 لم يكن للقاضي مكان محدد يقضي فيه، وا 

سجل لقلتها، وسهولة حفظها، رغم أن بعض ضية تُ جلوسهم في المسجد، ولم تكن األق
 .(4)الروايات أشارت لوجود كتّاب لبعض القضاة

 يحتكم أن دون بكر أبي عهد فيسنًة  عمر مكث فقد، نادرة الناس بين الخصومات كانت .1
 قضاء على قدم حين (6)ربيعة بن سلمان إلى اختلفت: "(5)سلمة بن شقيق وقال، اثنان إليه

 .(1)"خصماً  فيها عنده أجد ال؛ صباحاً  أربعين الكوفة
كان القضاء اإلسالمي حريصًا على ستر المذنبين، فلم يعاقب إال من جاء مقرًا معترفًا  .1

بجريمته؛ أما من أخفاها فلم تكن الدولة حريصة على التفتيش على الناس، كما كان القضاة 
بن أبي طالب؛ متهمًة زوجها ، فقد لجأت امرأة إلى علي (1)يتجنبون العقوبات ألقل الشبهات

                                                           
 .441، 211ابن القيم، الطرق الحكمية، ص (1)
 سُيالحظ ذلك بعد قليل في التشريعات التي طبقها القضاة في العصر الراشدي. (2)
 .129، صالخالفةالعمري، عصر  (3)
 .110الطبري، تاري ، ص. 112، 112وكيع، أخبار القضاة، ص (4)
، ُتوفي في زمن الحّجاج بعد عمر بن الخّطابي النبي وهو غالم أمرد، ولم يره، روى عن من بني أسد، ُتوف (2)

 . 222-212، ص1ابن سعد، الطبقات، ج .م(101هـ/12معركة دير الجماجم )
ه ُعَمر قضاء الكوفة، ثّم  (2) سلمان بن ربيعة الباهلي، يقال أن له ُصَحبة، وكان بطاًل شجاعًا فاضاًل عابدًا، والَّ

 .111، ص2الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .في خاّلفته ُقتله عثمان غزو أرمينية، فواّل 
 . 14، ص1. وكيع، أخبار القضاة، ج222الطبري، تاري ، ص (1)
 . 211. وكيع، أخبار القضاة، ص419، ص4الحاكم، المستدرك، ج (1)
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بالوقوع بجاريتها، فلما سأل زوجها أنكر ذلك، فقال علي للمرأة: إن كنت صادقة رجمت 
ن كنت كاذبة جلدتك الحد،   ولم ترَ  ،تركها، وقام يصلي، ففكرت المرأة في نفسهاثّم زوجك، وا 

من صالته ولم يجدها، ت ذاهبًة، فلما انتهى علي رجم زوجها، أو تجلد، فولّ لها فرجًا في أن يُ 
 . (1)لم يسأل عنها

كان بإمكان القاضي حبس المتهم للتأنيب، واستيفاء الحقوق، وقد فعل ذلك عمر، وعثمان،  .9
، (2)ذ خارج المساجدنفّ هيئ السجون في مراكز المدن، وكان القصاص يُ وعلي، فكانت الدولة تُ 

نفسهم لتنفيذها، وذلك ما كان وكانت للقضاة سلطة تنفيذ أحكامهم؛ إذا لم يبادر الناس بأ
 . (3)يحدث غالباً 

نما بالبينات، والدالئل، فقد منع الخلفاء الراشدون  .10 لم يكن القاضي يقضي بعلمه؛ وا 
ذا أراد أن يكون كذلك فالبد أن يتنحى من  القاضي من أن يكون شاهدًا في قضية ما، وا 

من حدود اهلل؛ لم أحّده حّد  القضاء في تلك القضية، فقد قال أبو بكر: لو وجدت رجاًل على
حتى يكون معي غيري، واعتبر علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف شهادة عمر على 

 .(4)السرقة، أو الزنا، ونحوه، شهادة رجل واحد من المسلمين
 :العصر الراشديفي  التشريعات التي طبقها القضاء

 تشريع القصاص: .1
في كافة االعتداءات الصغيرة أو الكبيرة، إال ؛ العصر الراشديُطبقت عقوبة القصاص في 
صاحب المظلمة، أو ثبت أنها لم تكن متعمدة، فقد أقاد عفا ، أو إذا وقعت من قبل طفل صغير
من  بن أبي طالب من ضربة بالدرة، وأقاد علي بن الخّطاب أبو بكر من لطمة، وأقاد عمر

أو سبعة أشخاص اشتركوا في قتل خمسة  عمر بن الخّطابكما قتل لطمة، ومن ثالثة أسواط، 
قتل رجل ابنه عمدًا في رجل، وقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا، أما عندما 

، (2)ه"بولدِ  قتل والد  ، جعل عليه مئة من اإلبل، ولم يقتله، لقول النبي: "ال يُ عمر بن الخّطابعهد 

                                                           
 .122ابن القيم، الطرق الحكمية، ص (1)
 . 120، صالخالفةعصر  . العمري،214البخاري، صحيح، ص (2)
 .29خاّلف، السلطات الثالث، ص (3)
 .231-230ابن القيم، الطرق الحكمية، ص (4)
 . 421،443، ص2. ابن كثير، مسند الفاروق، ج1102البخاري، صحيح، ص (2)
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صحيح رجل عين رجل أعور فقأ  فقدبعض الناس لظروف خاصة،  ُمنع في حقلكن القصاص 
، كذلك (1)أعور ألنه، ولم يقتص منه فيها بالدية كاملة عثمان بن عّفانضى فق ؛العينين عمداً 

كان القصاص ُيمنع إذا تنازل واحد من أولياء المجني عليه أو أكثر، حتى وأن رفض الباقون 
عمر بن خوتها للرجل، فقضى العفو، فقد قتل رجل امرأته ألنه وجد عندها رجاًل؛ فتنازل بعض إ

قم عمر الحد بعضهم، فلم يُ عفا لسائرهم بالدية، وقتل رجل رجاًل فجاء أوالد المقتول وقد  الخّطاب
نما أعطاهم الدية  .(2)على القاتل، وا 

فرفع ذلك إلى علي بن أبي  ،وبقيت عينه مفتوحة ،ضرب رجل عين رجل فذهب بصرهو 
وبقيت عينه  ،فذهب بصره ؛ا إلى عينه حتى سالت نطفتهامهقدّ ثّم  ،فدعا بمرآة فأحميت ؛طالب
، بينما كسر غالم أحد أسنان زميله أثناء اللعب بشكل غير متعمد، فلم يعاقبه علي بن مفتوحة

 .(3)أبي طالب بشيء
وقضى علي بن أبي طالب في قضية امرأة أدخلت عشيقها إلى بيت زوجها؛ فقتل الزوج 

ثّم ، قضى علي على المرأة بدية العشيق، ألنها تسببت في قتله، قتلت المرأة الزوجثّم العشيق، 
قتلها قصاصًا لزوجها، كما قضى علي بن أبي طالب في رجل قطع فرج امرأته؛ أن تؤخذ منه 

ن طلقها أنفق عليها  .(4)دية الفرج، وُيجبر على إمساكها حتى تموت، وا 
قطع في قضى أبو بكر عويض، أو التي قبل أصحابها الت ؛أما في الحوادث غير المتعمدة

جزء منه طع فإن قُ  ،طع بالدية إذا نزع من أصلهفي اللسان إذا قُ و ، ئة من اإلبلمبالرجل  فرج
في اإلبهام بخمس  عمر بن الخّطابوقضى ، (2)ففيه نصف الدية صاحبه من النطق؛ تمّكنو 

وفي كسر  بتسع،عشرة من اإلبل، وفي كل من السبابة والوسطى بعشر من اإلبل، وفي الخنصر 
الترقوة والضلع بجمل، أما في إسقاط الجنين فقضى عمر بدفع أمة أو غالم تعويضًا للمتضرر، 

، وقضى عثمان وعلي في أعور ُأصيبت (2)وقضى عمر وعلي في قطع األذن بخمسين من اإلبل

                                                           
 .419، ص10ابن حزم، المحلى، ج (1)
 .102، ص1ج البيهقي، السنن،. 349، ص9الطبراني، المعجم الكبير، ج (2)
 .41بن يونس، كتاب القضاء، صسريج  (3)
 .122،131-122ابن القيم، الطرق الحكمية، ص (4)
 .449، 442، ص10ابن حزم، المحلى، ج (2)
 . 443، 442، ص2. ابن كثير، مسند الفاروق، ج1101البخاري، صحيح، ص (2)
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في رجل ُضرب فذهب سمعه، وبصره،  عمر بن الخّطاب، وقضى (1)عينه الصحيحة بدية كاملة
فمات  في بئر في أعمى قاده رجل فخرا معاً كاحه، وعقله، بأربع ديات، والرجل حي، وقضى ون

، وقضى في العين التي (2)على عاقلة األعمى بالدية ى عمرفقض ،ولم يمت األعمى ،الصحيح
طعت بثلث ديتها، مقلدًا في ذلك قضاء سقطت بثلث ديتها، وفي اليد الشالء إذا قُ ال تبصر إذا أُ 

 .(3)قضية مشابهة، وقضى أبو بكر بثلثي الدية لرجل ُرمي بسهم فنفذ في جسده النبي في
وكان أي فعل مشابه يشترك فيه عدد من األشخاص يقتسمون الدية بينهم، فقد ركبت  

ثالث فتيات كل منها على عنق األخرى، فقامت األخيرة بقرص األولى فسقطت، ما أدى لمقتل 
، فُمنح أهل القتيلة ُثلثي بقسمة قيمة الدية على الفتيات الثالثالثالثة، فقضى علي بن أبي طالب 

 .(4)الدية، كل ُثلث من إحدى الفتاتين الباقيتين
فقد كانت دية المسلم في عهد النبي راعى القضاة تقويم قيمة الدية باختالف حال الناس، و 

عشر ألف درهم، بينما  ألهل القرى بألف دينار، أو اثني عمر بن الخّطابمئة من اإلبل، فقّومها 
مكان كل بعير في الدية  بكر الصّديققضى أبو و ، (2)جعل دية األعرابي خمسين من اإلبل

 . (2)بقرتينب
 تشريع عقوبة الزنا: .2

ل القضاء في هذه الجريمة بأحكام اختلفت باختالف الظروف، فقد جلد علي بن أبي وقد فصَ 
، (1)لى الزاني غير المحصن، وغّربه عاماً رجمه، وقام عمر بإقامة الحد عثّم طالب المحصن 

كرهن على ذلك، وعن رجال بينما ُأسقط في خالفة عمر الحد عن مجنونة زنت، وعن نساء أُ 
وهّم رجل باغتصاب جارية فرمته بحجر فقتلته، فقضى عمر  ونساء أعاجم جهلوا حكم التحريم،

                                                           
 .331، ص9الصنعاني، المصنف، ج (1)
 .202، 449، ص10ابن حزم، المحلى، ج (2)
 .421، ص1بن قدامة، المغني، جا (3)
 .419، ص1المصدر نفسه، ج (4)
 .132، ص1ج البيهقي، السنن، (2)
 .399، ص10ابن حزم، المحلى، ج (2)
 .402، ص4. الحاكم، المستدرك، ج1291البخاري، صحيح، ص (1)
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ا أمير المؤمنين؛ إني ضربت فخذي واُتهم رجل بالقتل؛ فسأله عمر؛ فقال: ي، (1)بأن ليس له دية
عاقب القاتل وا بذلك، فلم يُ امرأتي؛ فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فسأل عمر أهل القتيل فأقرّ 

ومن القضايا المتعلقة بجريمة الزنا أن علي بن أبي طالب حينما اخُتصم إليه في ، (2)بشيء
 . (3)ميراث ولد المالعنة جعله ألمه

 تشريع عقوبة القذف: .3
ُطبقت عقوبة القذف على ثالثة شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا؛ دون أن يستطيعوا 
اإلتيان بشاهد رابع، فُجلدوا ثمانين جلدة، كما ُجلدت امرأة ثمانين جلدة بعد أن اتهمت زوجها 

اعترفت بأنها وهبتها له، وأحرق رجل أجزاًء من جسد جاريته ألنه اتهمها ثّم بالزنا بجاريتها؛ 
؛ فطالبه بإثبات ذلك؛ فلم يستطع، فجلده مئة جلدة، واعتقها عمر بن الخّطابالزنا، فجاءت إلى ب

 .(4)منه
 تشريع عقوبة السرقة: .4

لم  العصر الراشديرغم أن عقوبة السارق قطع يده؛ إال أن العديد من حوادث السرقة في 
 -يت المال بالكوفة تطبق فيها تلك العقوبة، بسبب ظروف تلك الحوادث، حيث سرق رجل من ب

فُجلد تعزيرًا، مع درء الحد، ألن له في بيت المال نصيبًا، وسرق غلمان لرجل  -في خالفة عمر
فُدرأ الحد عنهم للضرورة، وُهدد مالكهم بعدم  -في خالفة عمر -ناقة مملوكة له، وأكلوها 

 .(2)مال سيدهرفض عمر أن يقطع يد غالم سرق من إجاعتهم، وُغرَم ضعفي ثمن الناقة، كما 
 تشريع عقوبة شرب الخمر: .2

شارب الخمر الخالفة الراشدة، حيث كان  هدت عقوبة شرب الخمر تطورًا في عصروقد ش
دون تحديد عدد  ،يضرب باأليدي والنعال ،وبداية عهد عمر ،وأبي بكر ،في عهد النبي

وقد اقترح  ،جلدةولما رأى تفشي األمر جعلها ثمانين  ،جعلها عمر أربعين جلدةثّم  ،الضربات

                                                           
ر . العمري، عص429، ص4. الحاكم، المستدرك، ج201-202، 422، ص2ابن كثير، مسند الفاروق، ج (1)

 .124، صالخالفة
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، الخالفة. العمري، عصر 211، ص2. ابن كثير، مسند الفاروق، ج429، ص4المصدر نفسه، ج (2)

 .122ص



[153] 

 

، وقد زِيد في تلك القذفحّد  قياسًا على ،وعبد الرحمن بن عوف ،ذلك علي بن أبي طالب
العقوبة لظروف خاصة، حيث ُجلد رجل شرب الخمر في رمضان، بعهد علي بن أبي طالب، 

لما شرب الخمر  (2)، إال أنه وفي زمن عثمان ُجلد الوليد بن عقبة(1)مئة جلدة لحرمة رمضان
 .(3)بعين جلدة، بمشورة علي بن أبي طالبأر 

كذلك عاقب القضاء اإلسالمي بعض الجناة بعقوبات مختلفة في جرائم لم يسبق فيها عقاب 
ثالثمئة سوط بعد تزويره خاتم بيت المال بالكوفة في خالفة  (4)معين، فقد ُجلد معن بن زائدة

 ،(2)ب؛ ألنه خالف شروط العهدفُصل -في خالفة عمر -، كما أن ذميًا اغتصب مسلمة (5)عمر
كما كان القضاة يضربون المجرمين تعزيرًا لهم، فقد قضى أبو بكر وعمر بضرب من وجد مع 

، واستسقى رجل قومًا فأبوا أن يسقوه حتى مات، فألزمهم (1)امرأة أجنبية في فراش واحد مئة جلدة
لظروف خاصة، فقد قضى  كان القضاة يضاعفون العقوبة أحياناً و ، (1)ديته عمر بن الخّطاب
، فيمن ُقتل في الحرم، أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم، عثمان بن عّفان، و عمر بن الخّطاب

 . (9)بدية وثلث
ومن أقضية الخلفاء الراشدين؛ أن علي بن أبي طالب قضي بتحميل أصحاب المهن؛ 

اس، ليجتهدوا في الحفاظ كالراعي، والصّباغ، والخّياط، مسؤولية ما يعملون فيه من أمتعة الن

                                                           
. العمري، 411-412، ص4. الحاكم، المستدرك، ج931حيح، ص. مسلم، ص1211البخاري، صحيح، ص (1)

 . 122، صالخالفةعصر 
عثمان بن واستعمله على الصدقات،  عمر بن الخّطابأموي، له صحبة، أسلم يوم فتح مكة، استعمله النبي و  (2)
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 .939مسلم، صحيح، ص (3)
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ع أن يكون توقّ و بني أمية، وأول دولة بني العّباس، وولي إمرة اليمن، وله أخبار شهيرة في الشجاعة والكرم" 
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النبي صلى  اقتداًء بفعلورفض الخلفاء الراشدون حبس المدين إذا ثبت عجزه عن السداد، عليها، 
 .(1)اهلل عليه وسلم

وقضى القضاة في القضايا الغريبة وغير المسبوقة، ومن ذلك أن علي بن أبي طالب قضى 
ميراث شخص واحد، أم شخصين، في ميراث مولود له رأسان وصدران في جسد واحد، هل هو 

ن انتبه أحدهما فقط  فأمر بأن يوقظ أحدهما من النوم، فإن تيقظا معا، فلهما ميراث رجل واحد، وا 
أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر فلهما ميراث رجلين،كما قضى عثمان في المفقود 

 .(2)ن امرأتهر بين الصداق وبييّ خُ  ؛فإن جاء زوجها األول ،تتزوجثّم  ،وعشراً 

 :بالعصر الراشدي وسائل االثبات في القضاء
بوسائل  العصر الراشديالقضاة في  ؛ اهتمّ العصر النبوياستمرارًا لما كان عليه القضاء في 

اإلثبات في الدعاوى، فقد كتب عمر إلى أبي عبيدة الجراح: "إذا حضرك الخصمان فعليك 
 من وسائل اإلثبات في القضاء بذلك العهد:، و (3)"نات العدول، واأليمان القاطعةبالبيّ 
نما حرصوا على الت .1 من حال الشهود،  أكدّ الشهود: ولم يرَض القضاة بشهادة أي شخص، وا 

، فطلب منه أن يأِت بمن عمر بن الخّطابومدى التزامهم األخالقي، فقد شهد رجل عند 
عدالة والفضل، قال يعرفه، فقال رجل: أنا أعرفه، فقال عمر: بأي شيء تعرفه، فقال: بال

عمر: فهو جارك األدنى الذي تعرف ليله ونهاره، ومدخله ومخرجه؟ قال: ال، قال عمر 
فمعاملك بالدينار والدرهم؛ اللذين ُيستدل بهما على الورع؟ قال: ال، قال: فرفيقك في السفر 

ائت  قال للرجل:ثّم الذي يستدل به على مكارم األخالق؟ قال: ال، قال عمر: لست تعرفه، 
 . (4)بمن يعرفك
نما يتحقق منها القاضي، فقد اتهمت امرأة امرأة ولم تكن تُ  قبل شهادة الشهود على عالتها، وا 

أخرى بالزنا، بعد أن خافت زواج زوجها منها، وشهدت معها جاراتها، ففرق علي بن أبي طالب 

                                                           
 .121. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص21بن يونس، كتاب القضاء، صسريج  (1)
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ن له أن يقة، فتبيّ بين الشاهدات، وحقق معهن، موهمًا كل واحدة أن زميلتها قد اعترفت بالحق
 .(1)المتهمة بريئة

فرفض عمر بن الخّطاب التفريق بينهما إال ببّينة، وادعت امرأة أنها أرضعت زوجًا وزوجته، 
 .(2)شهادة رجلين، أو رجل وامرأتينوهي 

وكان القضاة يقبلون شهادة المرأة، واعتبروها وفق التشريع اإلسالمي نصف شهادة الرجل، 
، وداست عمر بن الخّطابق بينهما أته ثالثًا، فشهدت عليه أربع نسوة، ففرّ ق سكران امر فقد طلّ 

كما ، (3)امرأة على صبي فقتلته، فشهد عليها أربعة نسوة، فأجاز علي بن أبي طالب شهادتهن
كذلك  ،حتى لو تأخرت شهادتهم لما بعد تقدمهم في العمر ،قبل القضاة شهادة األطفال الصغار

 .(4)والعبيد ،صارىقبل القضاة شهادة الن
اليمين: ولجأ القضاة إلى اليمين إذا انعدمت وسائل اإلثبات األخرى، أو لم تكن كافية، فقد  .2

، كما لجأوا لليمين كوسيلة للتأكيد، ومن ذلك أن علي دعيويمين المُ  ،بشهادة الواحدقضوا 
 يمين، أن المقداد، ومن القضايا التي لجأ القضاة فيها إلى ال(2)ابن طالب كان ُيحّلف الشهود

استدان من عثمان سبعة آالف درهم، فلما قضاها أتاه بأربعة آالف فقط، فقال  (6)بن عمرو
عثمان إنها سبعة، فاحتكما إلى عمر، فقال المقداد: يا أمير المؤمنين، ليحلف أنها كما يقول 

 .(1)وليأخذها، فوافقه عمر على قوله
متنازلين عن حقوقهم التي يّدعونها، فقد  يرفضون حلف اليمين، أحياناً  وكان الخصوم

عثمان بن باع عبد اهلل بن عمر غالمًا له بالبراءة، فرده المشتري ألن به داًء، فاختصما إلى 

                                                           
 .124-122ابن القيم، الطرق الحكمية، ص (1)
 .211-211ابن القيم، الطرق الحكمية، ص (2)
 .401،  203المصدر نفسه، ص (3)
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، فقضى على عبد اهلل بن عمر باليمين؛ أنه باعه الغالم وما به داء يعلمه، فأبى ابن عّفان
 .(1)عمر، فرّد عليه الغالم

عمر بن استخدم ، فقد يأخذون بالقافة العصر الراشدين القضاة في كاالدالئل والقرائن:  .3
أن وقع كالهما على المرأة التي  بعد ،اختلف عليه رجالن ؛ثبات ولدالقافة في إ الخّطاب

 .(2)نجبتهأ
بالعالمات الدالة، فقد استدلوا بالحمل على الزنا،  العصر الراشديكما استدل القضاة في 

ن ل ، وجعلوا رائحة الخمر وقيئها عالمة (3)م تقر، ولم يشهد عليها أربعةفحدوا به المرأة، وا 
 .(4)على شربها

اجتهدوا في فك  في عهد الخالفة الراشدة جرائم معقدة، وقد وقعتالتحقيقات والتحريات:  .4
على بعد فترة عثروا ثّم  ،ومن ذلك أنهم عثروا في عهد عمر على جثة شاب قتيل ،طالسمها
وطلب من المرأة التي اعتنت بالرضيع أن تنتبه  ،استه بين الحادثينفربط عمر بفر  ،رضيع

وقام  ،فذهب إليها عمر ،وفعاًل جاءت فتاة تطمئن على الرضيع ،وتخبره به ه،لمن يهتم بشأن
عفا ف ،وأن الرضيع هو ابنها منه ،ليتبين له أن القتيل قام باغتصابها فقتلته ؛بالتحقيق معها

 .(2)عنها عمر رضي اهلل عنه
كما أنكرت امرأة في عهد عمر شابًا ادعى أنه ابنها، فعرض عمر قضيتها على علي بن أبي 

، (2)ابنها ه، فاضطربت المرأة، واعترفت بأنهطالب، فاحتال عليها بأنه أدعى أنه قام بتزويجها من
ي، نِ وضعت بياض بيضة على ثوبها، وادعت أنه مَ أن واتهمت امرأة شابًا باغتصابها، بعد 

عمر القضية على علي بن أبي طالب، فأمر بوضع ماء مغلي عليه، فتبين له أنه بيض،  فعرض
 .(1)وليس منياً 

                                                           
 .309، ص2مالك، الموطأ، ج (1)
 .211حكمية، ص. ابن القيم، الطرق ال21بن يونس، كتاب القضاء، صسريج  (2)
 .929مسلم، صحيح، ص (3)
 .220ابن القيم، الطرق الحكمية، ص (4)
 .12-13المصدر نفسه، ص (2)
 .111المصدر نفسه، ص (2)
 .120ابن القيم، الطرق الحكمية، ص (1)



[157] 

 

عادوا ولم يعد، ثّم رجل إلى علي بن أبي طالب أن أباه خرج مع مجموعة من الناس،  شكاو 
حّقق ثّم ولم يرجعوا بشيء من ماله الكثير، فجاء بهم علي، وعزل كل واحد منهم على حدة، 

وا عليه، حتى اعترفوا جميعًا بقتله، وسرقة ماله، فرّد م؛ موهمًا كل واحد بأن زمالئه قد أقرّ معه
 .(1)المال، واقتص منهم
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 الثالث المبحث
 العصر األمويالقضاء في 

احتكامه للتشريع اإلسالمي، حيث كان العلماء في  العصر األمويواصل القضاء في 
النبي والخلفاء الراشدين، ويطبقونها عمليًا؛ مستشهدين يدرسون بعمق أقضية  العصر األموي

 ، لكنهم كانوا(1)بالقرآن، وحديث النبي، واجتهادات الخلفاء الراشدين في القضايا التي يحكمون فيها
نهم قاموا ولذا فإ وصه،أكثر من عملهم بنصلتشريع اإلسالمي الصحابة لمجتمع يعملون بفهم 

، ولم (2)لراشدين؛ دون أن يسمحوا ألحد بحرفهم عن ذلك المساربتطبيق أقضية النبي والخلفاء ا
فقال: لست  ،"بما أراك اهلل" اقضِ  :قال أحدهم للشعبييمنح ذلك أحكام القضاء قداسة دينية، فقد 

 .(3)بقضاء ربي أقضي، إنما أقضي برأيي
فاء ولكن التشريع اإلسالمي لم يتسع لكل ما استجد من قضايا، ما اضطر العلماء والخل

والقضاة لالجتهاد، ولم يكن ذلك االجتهاد تلقائيًا، وبال ضوابط، بل كان القضاة يلجأون للعلماء 
والخلفاء في القضايا المستجدة، وكان الخلفاء بدورهم يستشيرون العلماء للوصول إلى الرأي 

يتركون كان الخلفاء  أحياناً ، و (4)يقومون بتعميمه على قضاة األمصار المختلفةثّم األصوب، 
تقدير الموقف للقاضي؛ إذا لم يصلوا إلى رأي تطمئن نفوسهم له، فبينما أرسل قاضي مصر 
عياض بن عبيد اهلل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن بعض أحكام الدية الخاصة بالموالي فرد 
عليه موضحًا الحكم في تلك القضية، نجد أنه رفض أن يحدد له حكمًا في قضية صبي فّض 

 .(2)"لم يبلغني ِفي هذا شيء، وقد جعلته لك، فاقِض ِفيِه برأيك" صبية بيده، قائاًل له:بكارة 
ولم يكتف بعض الخلفاء باستقراء رأي العلماء في العاصمة دمشق للوصول إلى األحكام 
نما كانوا يرسلون إلى أمراء األمصار ليسألوا من  القضائية األقرب إلى روح التشريع اإلسالمي، وا 
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من العلماء عن تلك القضايا، وأحكامها، في منهج أقرب إلى ما يعرف اليوم باالجتهاد عندهم 
 . (1)الجماعي
والقضايا  ،وشؤون العبيد ،والديون ،كان القضاة يقضون في المعامالت التجاريةو 
، كما كانوا يفصلون في الحدود بناتهمأبنائهم و وكانوا يقضون بين اآلباء و ، والمواريث ،االجتماعية
كما هي، حيث مّكن القضاة  العصر الراشديقت في بّ ، وبقيت أحكام القضاء التي طُ (2)والجنايات

المرأة التي يطلقها زوجها في مرض موته ليحرمها من الميراث مكنوها من ميراثها، استمرارًا لما 
 .(3)عمر بن الخّطابفعله عثمان، كما قضوا في عين الدابة بربع ثمنها كما فعل 

عدد من القضايا، منها؛ في المواريث توريث األسير، وفي  العصر األمويي واستجد ف
، كما أقيمت الحدود (4)وأنصاف لحاهم ،العقوبات معاقبة التجار الغشاشين بحلق أنصاف رؤوسهم

، (2)كحد قطع يد السارق، لكن المختلس لم تقطع يده، مع معاقبته بعقوبات أخرى كالسجن، والجلد
نا، لكن بعض الحاالت لم يقم فيها الحد لظروف خاصة، فقد قضى عبيد اهلل بن الز حّد  كما ُأقيم

، (2)، ولم يمسه بسوء لجنونهمبلغًا من المال تهدفع عاقلزياد على مجنون اغتصب جارية؛ أن ت
، (1)قطع أذن رجل قام بقطع أذن آخر ُشرْيحكما ُنّفذ حكم القصاص في الجراحات، ومن ذلك أن 

رجل بتطبيق ذلك الحد على أبو هريرة لقذف ثمانين جلدة، وقد أمر قاضي المدينة احّد  كما ُطبِّق
 .(1)هم آخر بارتكاب الفاحشةاتَ 

 : في العصر األموي السلطة التنفيذية وعلقتها بالقضاء
كانت الدولة تمنح القضاة أجرًا على عملهم، ولكن ذلك األجر تفاوت باختالف الواليات 

، بينما أخذ بعضهم في (9)درهم سنوياً  200في العراق على القضاء  حُشريْ واألوقات، فقد أخذ 
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-320، 1، ص11. ابن حزم، المحلى، ج21، 24-41، 39-31بن يونس، كتاب القضاء، صسريج  (2)

322 ،333 ،323. 
 .132، ص2الفسوي، المعرفة، ج (3)
 .391، 190وكيع، أخبار، ص (4)
 .323، 333، 322-320، ص11ابن حزم، المحلى، ج (2)
 .31-31بن يونس، كتاب القضاء، صسريج  (2)
 .10المصدر نفسه، ص (1)
 .201، 19وكيع، أخبار، ص (1)
 .1321بداية، صابن كثير، ال (9)
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، أما في المدينة فقد بلغ راتب القاضي في خالفة عمر بن عبد (1)مصر مائتي دينار سنوياً 
، لكن بعض القضاة رفضوا أخذ (2)وكان القاضي يأخذ األجرة من الواليالعزيز دينارين شهريًا، 
وا مناصب أخرى باإلضافة إلى القضاء، كانوا أن بعض القضاة تولّ  ، كما(3)أي أجر على القضاء

دارة بيت المال، وقيادة  مامة الصالة، وا  يحصلون مقابلها على أجر إضافي، ومنها الوعظ، وا 
 .(4)الشرطة

اختارت الدولة القضاة من خيرة الناس وفضالئهم، فكان بينهم الصحابة، مثل؛ أبي هريرة 
، كما كان بينهم من اشتهر بالخبرة الواسعة، والفهم (2)معاوية عصرة في قضاء المدين توّلىالذي 

وبلغ بعض ، والعفة ،والعلم ،كانوا من أهل الفقهكما ، (2)بيعْ ، والشَّ ُشرْيحالدقيق للقضاء، مثل؛ 
ومن الصفات التي رأى عمر بن العزيز أن ، (1)والفضل ،في العبادة القضاة مرتبة متقدمة
 . (1)ف بها العلم بالقضاء، ومشاورة العلماء، والنزاهةالقاضي يجب أن يتص

معهم في شؤون  تحّدثوبلغ من نزاهة بعض القضاة أنهم منعوا أصدقائهم وأقاربهم من ال
ي القضاء لصديقه: ال تكلمني في شيء من أمر لّ لما وُ  (9)قال ابن شبرمة فقد ،القضاء
 من شيء ِفي لي تعِرِضنَّ  ال"ل المرأته القضاء قا (1)توبة بن نمر توّلى، وعندما (10)القضاء

                                                           
 .102، ص10الصفدي، الوافي، ج (1)
 .93وكيع، أخبار، ص (2)
 .242. الكندي، كتاب الوالة، ص211، 221، 492، 232، 92-91المصدر نفسه، ص (3)
. ابن عبد الحكم، فتوح، 222، ص2. ابن الجوزي، المنتظم، ج222، 241، 229الكندي، كتاب الوالة، ص (4)

 . 191، ص3ج. ابن حجر، اإلصابة، 223ص
 . 19وكيع، أخبار، ص (2)
هو عامر بن شراحيل بن عبد أبو عمرو الشَّْعِبي . و 312. وكيع، أخبار، ص902الطبري، تاري ، ص (2)

الكوفي، روى عن عدد من الصحابة، وروى عنه عدد من كبار التابعين، مثل؛ اإلمام أبي حنيفة، ُتوفي الشَّْعِبي 
 .430 -332، ص22ابن عساكر، تاري  دمشق، ج .م(123هـ/104م( أو )122هـ/103)
 .129، ص2. وابن الجوزي، المنتظم، ج120-111، 101، 102، 100، 92، 12وكيع، أخبار، ص (1)
 .412وكيع، أخبار، ص (1)
بِّي  اْلُكوِفي  الْ  (9) َفِقيُه"، "َعاِلُم َأْهِل اْلُكوَفِة ِفي َزَماِنِه َمَع "َعْبُد اللَِّه ْبُن ُشْبُرَمَة ْبُن الط َفْيِل ْبُن َحسَّاٍن، َأُبو ُشْبُرَمَة الضَّ

 .م(122هـ/144)اإِلَماُم َأِبي َحِنيَفَة" "َكاَن َعِفيًفا َصاِرًما َعاِقال ُيْشِبُه الن سَّاَك، َوَكاَن َشاِعًرا َجوَّاًدا َكِريًما" ُتوفي 
 .902، ص3الذهبي، تاري  اإلسالم، ج

 .213وكيع، أخبار، ص (10)
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 (2)"طالق فأنتِ  هذا من شيًئا فعلت فإن حكومة، َعنْ  تسئلِّني وال بخصم، تذكِرنِّي وال القضاء،
 ،عبد اهلل الذي قضى ضد ولده ُشرْيحومن األمثلة على القضاة ذوي النزاهة الشديدة، القاضي 

نما حبسك الحق" ،"لم أحبسك ، وقضى ضد أحد أقاربه، وقال له:(3)سهبوأمر بح ، كما كان (4)وا 
 .(2)شديد مع الهدايا، فكان إذا أهدي إليه شيء لم يرد الطبق إال وعليه شيءحّذر يتعامل ب

هم ألغراض خاصة، لكنهم من قضاة سيئين، استغلوا مناصب العصر األمويولم يخُل 
فاشتكاه المظلومون إلى  (6)ميُمونيحيى ْبن وممن اشتهر من القضاة بالفساد، والرشوة،  ،كانوا قلة

ه اصِرْف يحيى عمَّا يتوالَّ (: "م132/هـ114الخليفة هشام بن عبد الملك فكتب إلى والي مصر)
 .(1)"من القضاء مذموًما مدحوًرا

على استقاللية القضاء، دون أن يسمحوا ألحد من الخلفاء  العصر األمويحافظ قضاة 
م أن تعيين القضاة أو عزلهم يتم من قبل السلطة التنفيذية، أو الوالة بالتدخل في أقضيتهم، فرغ

، إال أن ذلك لم ُيمّكن تلك السلطة من التدخل في أحكام القضاة، فقد (1)ممثلة بالخليفة أو الوالي
على الذي قضى  ؛(9)اضي المدينة عبد اهلل بن نوفلومنهم ق ،وأقاربهم ،على الوالةقضى بعضهم 

دون أن يتدخل مروان في األمر، أو  ،بن الحكم في خالفة معاويةصهر والي المدينة مروان 
بشدة إخراج أحد المسجونين عندما أمره  ُشرْيح، ورفض القاضي (10)يسعى لتغيير حكم القاضي

                                                                                                                                                                      
، ُجمع له القضاء والقصص بمصر، ُتوفي تَ  (1) ْوَبُة ْبُن َنِمِر ْبِن َحْرَمِل ْبِن َتْغِلَب اْلَحْضَرِمي  اْلُبْسِتي 
 .212، ص3الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .م(131هـ/120)
 .241الكندي، كتاب الوالة، ص (2)
 .222، ص1ابن سعد، الطبقات، ج (3)
 .222، ص1المصدر نفسه، ج (4)
 .311، أخبار، صوكيع (2)
، 3الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .م(133هـ/114قضاء مصر، ُتوفي ) توّلىيحيى بن ميمون الحضرمي،  (2)

 .331ص
 .241. الكندي، كتاب الوالة، ص221. ابن عبد الحكم، فتوح، ص222، 221وكيع، أخبار، ص (1)
 .111، 119، 100-93، 14-11وكيع، أخبار، ص (1)
سنة اخُتلف في النبي، واّله مروان بن الحكم وكان أمير المدينة في عهد معاوية القضاء،  هو ابن الحارث عم (9)

 .22-24، ص1ابن سعد، الطبقات، ج .وفاته
 .10وكيع، أخبار، ص (10)
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وجلد خاله  ،الخليفة الوليد بن يزيد (2)تحدى قاضي المدينة سعد بن إبراهيم، و (1)الوالي بذلك
 .(3)عندما رآه سكراناً 
القضاة يطالبون الوالة بالحضور إلى مجلس القضاء، إذا اشُتكي عليهم ليجلسوا  كما كان

إلى أميرها مروان بن الحكم فأبى  (4)مع خصومهم، فقد أرسل قاضي المدينة نوفل بن مساحق
، وكان الناس يلجئون إلى (2)الحضور، طالبًا من القاضي أن يحكم بما شاء، وأنه سينفذ قضائه

على والي المدينة المنورة،  (6)يهم ظلم من الوالي، فقد قضى سعيد بن سليمانالقاضي إذا وقع عل
عليه ظلمًا، فأراد الوالي عزله، فما استطاع، ويبدو أن الخليفة قد علم  توّلىوانتزع منه مااًل اس
، ما دفع (8)، كذلك فعل إياس بن معاوية مع والي البصرة عدي بن أرطأة(1)باألمر فُعزل الوالي

ال وبلغ بعض القضاة من االعتزاز بالنفس أنه قال: "، (9)للتآمر عليه، واتهامه بالقذف الوالي
 .(10)"ينبغي للقاضي أن يأتي األمير، بل ينبغي لألمير أن يأتي القاضي

                                                           
 .30، ص23ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (1)
َن ِمْن ُقَضاِة اْلَعْدِل"، وكان"َيُصوُم الدَّْهَر، َوَيْخِتُم قرشي من بني زهرة، "َكاَن ال َتْأُخُذُه ِفي اللَِّه َلْوَمَة الِئٍم، َوَكا (2)

الذهبي، تاري  اإلسالم،  .م(142هـ/121م( و )143هـ/122اْلُقْرآَن ُكلَّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة َأْو َلْيَلَتْيِن" ُتوفي ما بين عامي )
 .419، ص3ج
 .109-101وكيع، أخبار، ص (3)
ابن  .سنة وفاتهاخُتلف في القضاء والصدقات في المدينة،  توّلىمدينة" "كان من أشراف قريش من أهل ال (4)

 .301-293، ص22عساكر، تاري  دمشق، ج
 .11وكيع، أخبار، ص (2)
، "َكاَن َفاِضال َعاِبًدا، ُأِريَد َعَلى اْلَقَضاِء َفاْمَتنَ  (2)  .ّم أكره عليهَع" ثَسِعيُد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َزْيِد ْبِن ثَاِبٍت اأَلْنَصاِري 

 .23، ص3الذهبي، تاري  اإلسالم، ج
 .223-222، ص31ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (1)
، واّله عمر بن عبد العزيز البصرة سنة ) (1) م(، قتل على يد معاوية 111هـ/99َعِدي  ْبُن َأْرَطَأَة اْلَفَزاِري  الدَِّمْشِقي 

، 3الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .م(121هـ/102مويين سنة )بن يزيد المهلبي، عندما ثار أبيه يزيد على األ
 . 91ص

 .200وكيع، أخبار، ص (9)
 . 191، ص3ابن حجر، اإلصابة، ج .هو الّسائب بن هشام (10)
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وسارع بعض القضاة لالستقالة من وظيفتهم عندما ُمنعوا من تطبيق القانون على بعض 
شرب الخمر على حّد  إقامة (1)ن ْبن عبد الرحمن الَحَسنيِعْمراالمجرمين، فقد أراد قاضي مصر 

 .(3)فرفض الوالي ذلك، فاعتزل عمران القضاء (2)ْبن َعْبد الملك  عبد اهللأحد ُكتّاب الوالي 
كان الخلفاء وأمراء األمصار يمارسون القضاء بأنفسهم في بعض األحيان، خاصة في 

و التي تخص كبار قادة الدولة وموظفيها، فقد قضى والي الرأي العام، أ القضايا الكبيرة، التي تهمّ 
كان الناس يلجئون ، كما (4)العراق عبيد اهلل بن زياد بنفسه في قضية اغتصاب وقعت في واليته

فقضى  معاوية،فقد حدث خالف حول أحد القتلى فلجأوا إلى  ،إلى الخلفاء في القضايا الكبيرة
لمين الذين استولوا على كنيسة لهم إلى عمر بن ، وخاصم نصارى دمشق بعض المس(2)بينهم

 .(2)عبد العزيز، فرّد عليهم كنيستهم
للخلفاء إذا ما اختلفوا مع القضاة، فلما ُصرف عبد اهلل بن عبد ون ؤ وكان الناس يلج

خاصمه ناس من اليهود إلى عمر بن عبد العزيز في  ؛عن قضاء مصر (7)بن حجيرةالرحمن 
عى أنه أعاده إليهم، فقال له عمر: فهل بأنه كان قبضه منهم، وادّ  رّ مال كان قبضه منهم، فأق

تذكر ابن حجيرة ثّم قال: َغِرمت يا ابن حجيرة وَضِمنت،  ،ت إليهم؟ فقال: الأنك أعد بّينةعندك 
، كما كان يتم رفع القضايا إلى الوالي إذا كان للقاضي (1)عدد من الرجال، فشهد له بّينةأن له 

إذا طلب أحد الخصوم شهادة القاضي فإنه يتنحى عن الحكم في القضية، ف أي عالقة بها،
 .(9)ويرفعها إلى الوالي

                                                           
 .م(122هـ/103)ثّم أصبح واليًا عليها، ُتوفي سنة القضاء والشرطة فيها  توّلىمن قبيلة كندة، سكن مصر و  (1)

 .133، ص3ج الذهبي، تاري  اإلسالم،
، الخالفة توّلىعبد اهلل بن عبد الملك بن مروان، واّله أبوه عبد الملك مصر وعزله عنها أخوه الوليد حينما  (2)

 .323-343، ص 29ابن عساكر، تاري  دمشق، ج .م(119هـ/100ُتوفي سنة )
 .231الكندي، كتاب الوالة، ص (3)
 .31-31بن يونس، كتاب القضاء، صسريج  (4)
 .12-14ع، أخبار، وكي (2)
 .311، ص1ابن زنجويه، األموال، ج (2)
-112هـ/91-91م( و)112-109هـ/93-90قضاء مصر مرتين ) توّلىهر بأبي عبد الرحمن الخوالني، اشتُ  (1)

 .221-221، ص13ابن عساكر، تاري  دمشق، ج .م(112
 .119ابن حجر، رفع اإلصر، ص  (1)
 .221وكيع، أخبار، ص (9)
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جراءاته فقد كان  ،لم تنسحب استقاللية القضاء في أحكامه على استقالليته في تنظيمه وا 
ر ر القضاة بتغيّ فكثيرًا ما تغيّ  ،الوالة والخلفاء يملكون تعيين وعزل القاضي بناء على رغباتهم

ذكره مسبقًا من حرص الدولة  وال ينفي ذلك ما تمّ  ،ما تسبب في خالفات بين الفريقين ،الوالة
كان الوالة يراجعون القضاة في فقد  ،األموية على تعيين األكثر كفاءة في منصب القضاء

ج االحجّ ، فقد قال (1)ويعزلونهم إذا وجدوا لديهم ما ال يصلح للقضاء ،ال في أحكامهم ،إجراءاتهم
: أنت أكثر كالمًا من الخصم، قال: ألني أكلم الخصم (2)للقاضي عبد الرحمن بن ُأذينة

 .(3)والشاهدين
وكانت  ،إلى القضاة والرسائل التوجيهية ،كان الخلفاء يرسلون ببعض التعليمات العامة

ن بعض بيّ أو تُ  ،(4)فيقضي بها القضاة ،واألقضية ،ن بعض األحكامبيّ بعض تلك الرسائل تُ 
 إلى ذلك يرفع وأن الِجراح، ِفي بالنظر يأمره (5)عتر بن سليم إلى معاوية كتبفقد  ،إلجراءاتا

كتب يزيد بن و  ،(2)دفع دياتها من عطاء الجناة قبل توزيعه عليهم توّلىالعطاء، لي ديوان صاحب
ت وضع الخلفاء عقوباكما  ،(1)عبد الملك لقاضي المدينة سعد بن إبراهيم برّد شهادة الحمقى

بل كان  ،ولم تكن تلك العالقة من جانب واحد فقط، (1)لبعض الجرائم، التزم القضاة بتطبيقها
فقد  ،الذي قد يلجأ بدوره إلى الخليفة ،إلى الواليالقضاة يلجأون في المسائل المعقدة والمستجدة 

كان  أحياناً و  ،(9)أمر قاضيه أن يقضي بهاثّم  ،اج عبد الملك في بعض األقضيةالحجّ استشار 

                                                           
 .111، 119، 100-92، 14-11ه، صالمصدر نفس (1)
، روى عن أبي هريرة، وروى عنه الَشعبي، وَوثََّقُه َأُبو َداُوَد، َوالُه الحّجاجُ  (2)  َقَضاَء َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ُأَذْيَنَة اْلَعْبِدي 

، 2م، جالذهبي، تاري  اإلسال.م(113هـ/92م( وبقي حتى قاضيًا حتى وفاته )101هـ/13اْلَبْصَرِة َسَنَة )
 .1130ص

 . 193وكيع، أخبار، ص (3)
 .332، ص34ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (4)
ُتوفي  ،وعلي ،بينهم عمر ،التجيبي المصري، كان يسمى الناسك لشدة عبادته، روى عن عدد من الصحابة (2)
 .219-221، ص12المصدر نفسه، ج .م(294هـ/12)
 .224-223الكندي، كتاب الوالة، ص (2)
 .101، أخبار، صوكيع (1)
 .494المصدر نفسه، ص (1)
 .193وكيع، أخبار، ص (9)
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األحكام التي لم يكونوا  فيرّدوا عليهم بتوضيح ،القضاة يكتبون إلى الخلفاء بشكل مباشر
نما بعد التشاور مع كبار العلماء ،يصدرونها جزافاً   .(1)وا 

يبحثون عن األشخاص المناسبين للقضاء، ويسألون عنهم قبل تعيينهم كما كان الخلفاء 
ثّم ، (3)ن الحكم مصر، سأل عن القاضي عابس بن سعيدفعندما زار الخليفة مروان ب ،(2)وبعده

َقاَل: فتكتب بيدك؟ َقاَل: ، اَل: فتفِرض الفرائض؟ َقاَل: القَ ، قال: َأجمعَت الُقرآن؟ َقاَل: الدعاه، ف"
له سأَ ثّم  ،"َقاَل: أنت القاضي، ي بما عِلمت، وأسَأل عمَّا جهلتَقاَل: فِبَم تقضي؟ َقاَل: أقض، ال

َأله َعْن شيء من وس ،وسأله َعْن مسألة ِفي الطَّالق، فأصاب، ْن فريضة، فأصابعَ "بعد َذلَك 
فقال َمْروان: عباد اللَّه، َأال تعَجبون من عابس، زعم أنَّه ال ُيحِسن الفرائض ، الُقرآن، فأصاب

 .(4)"ولكن المؤمن يهِضم نفسه ،والُقرآن

 :في العصر األموي العلمعلقة القضاء ب
 العصر األمويبالعلم والعلماء بشكل كبير جدًا، فقد كان العلماء في ارتبط القضاء 

ولم  ،(2)يدرسون بعمق أقضية النبي، والخلفاء الراشدين، وممن تفوقوا في ذلك سعيد بن المسيَّب
، وكان القضاة (2)تمنع الخالفات السياسية من تعلم أقضية علي بن أبي طالب، والحكم بها

 ،(1)بلغ بعض القضاة مبلغًا كبيرًا من العلمسابقين، ويقضون بها، و يتعلمون أقضية القضاة ال
، وقاضي الكوفة عامر (1)بأنه "أحفظ الصحابة" فومنهم قاضي المدينة أبو هريرة الذي ُوص

صف ، وقاضي مصر عبد الرحمن ابن ُحجيرة الذي وُ (9)صف بأنه من أفقه الناسالذي وُ الشَّْعِبي 
البعض  توّلىمعايير اختيار القضاة، حيث أهّم  ، وكان الفقه من(10)"اسفقيًها من َأفقه النبكونه "

                                                           
 .293ابن حجر، رفع اإلصر، ص  .413، ص11ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (1)
 .220وكيع، أخبار، ص (2)
القضاء والشرطة في مصر في عهد مسلمة بن مخلد األنصاري الذي ُتوفي  توّلىالغطيفي المرادي،  (3)
 .414-413، 220-249، ص1ابن يونس، تاري ، ج .م(211هـ/21حتى وفاته )م( وبقي 211هـ/22)
 . 222الكندي، كتاب الوالة، ص (4)
 .21الشيرازي، طبقات، ص (2)
 .190وكيع، أخبار، ص (2)
 .393-392، 202، 111. وكيع، أخبار، ص22-21، 49بن يونس، كتاب القضاء، صسريج  (1)
 . 11، ص. السيوطي، طبقات19وكيع، أخبار، ص (1)
 .40. السيوطي، طبقات، ص393-392وكيع، أخبار، ص (9)
 .221الكندي، كتاب الوالة، ص (10)
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ذلك المنصب الخطير على صغر سنهم، ولم يشفع لهم للوصول إلى تلك المكانة سوى سعة 
 .(1)علمهم وفقههم

وكانت مجالس القضاء ساحات مفتوحة أمام طلبة العلم، الذين يحضرونها لالستفادة من 
مجالس القضاة، أبو حنيفة  كانوا يحضرونالفقهاء والقضاة الذين  علوم القضاة، ومن كبار
 .(2)النعمان، وعامر الشعبي

نما كانوا يسألون صحابة النبي ولم يكتف القضاة بما سبق أن حصّ   لوه من علم، وا 
، فقد سأل مروان بن الحكم زيد بن ثابت عن قطع يد (3)والعلماء عما ُأشكل عليهم من قضاء

، واتخذ بعض القضاة من العلماء المعاصرين (4)ولكن نكال وعقوبة ،ال قطع فيها المختلس، فقال:
حون لهم ما يخطئون فيه، ومن يحضرون معهم مجالس القضاء، ويصحّ  ،لهم مستشارين دائمين

ومنهم قاضي الكوفة  ، الذي كان يحضر مجلس قضائه عدد من العلماء،ُشرْيحأولئك القضاة 
ن أحدهما عن يمينه، واآلخر عن يساره، ان ُيجلس معه عالمان كبيرا، الذي ك(5)محارب بن دثار

 .(2)والخصوم بين يديه
 :العصر األمويوسائل اإلثبات عند قضاة 

دِعي احضار شهوده، فإن كان القاضي يطلب من المُ اليمين، حيث  :من وسائل اإلثبات
جهة ضده، فإن حلف انتهى لم يكن معه شهود، طلب من المدَعى عليه يمينًا بإنكار الدعوى المو 

ن طلب رد اليمين إلى المدِعي طلب القاضي من المدِعي حلف اليمين، فإن حلف  األمر، وا 
ن أبى أسقط شكواه، ولم يعطه شيئًا، وال يرد اليمين إلى المدَعى عليه وكان  ،أعطاه حقه، وا 

 .(1)والشهود ،القضاة يستحلفون الخصوم

                                                           
 .349، ص29ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (1)
 . 221، 211، 202، 311، 311. وكيع، أخبار، ص220، ص1ابن سعد، الطبقات، ج (2)
 ،242، 101وكيع، أخبار، ص (3)
 .322، ص11ابن حزم، المحلى، ج (4)
قضاء الكوفة، وُتوفي في خاّلفة هشام بن عبد  توّلىُمَحاِرُب ْبُن ِدثَاٍر، ِمْن َبِني َسُدوِس ْبِن َشْيَباَن ْبِن ُذْهِل،  (2)

 .424، ص1ابن سعد، الطبقات، ج .الملك 
 .209، 201، 202، 493، 411، 311، 319وكيع، أخبار، ص،،  (2)
 . 492، 412وكيع، أخبار، ص (1)
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من مصداقيتهم  أكدّ كان القضاة يحرصون على التومن وسائل اإلثبات الشهود، الذين  
، ولم يكن القضاة يبحثون في شأن (1)يهمزكّ وكانوا يطالبونهم بأن يأتوا بمن يُ  قبل قبول شهادتهم،

الشهود من ناحية الثقة فحسب، بل من ناحية عدم انخداعهم بالقضية التي يشهدون فيها، فقد 
دان من آخر أربعة آالف درهم، لكن المدين قال شهد مجموعة من الصالحين على رجل بأنه است

بأنه استدان فقط ألفي درهم، فسأل القاضي الشهود: هل كان فالن يلقاكم فيذكركم شهادتكم بأربعة 
آالف، قالوا: نعم، كان ال يزال يلقانا فيقول: اذكروا شهادتكم على فالن بأربعة آالف درهم، فدعا 

 .(2)نهما ألفان فقطالمشهود له، وحّقق معه حتى أقّر بأ
ومن الحاالت التي لم يقبل فيها القضاة شهادات الشهود، رغم ما يتمتعون به من ثقة، أن 

وال الزوج أو الوالد للولد، حيث كانوا ال يجيزون شهادة الولد للوالد،  يكونوا من أقارب الخصمين،
القضاة أجازوا شهادة  ، إال أن بعض(3)ويجيزون شهادة األخ ألخيهأو الزوجة للزوج، ، زوجةلل

، وممن لم يقبلوا شهادتهم صاحب العالقة المالية، أو العدائية (4)هروا بسمعة حسنةاألقارب إذا اشتُ 
ون في إمكانية إدراكه لحقيقة ما يشهد به كاألعمى، واألحمق، وكانوا بأحد الخصوم، والذي يشكّ 

طيرة؛ كالقذف؛ إال إذا اعتقدوا اتهموا بجرائم خ نيرفضون شهادة أهل البدع، والمجرمين الذي
توبتهم، ورغم ذلك فإنهم أجازوا شهادة اليهود والنصارى بعضهم على بعض، خاصة إذا اشتهروا 

ب بالنزاهة بين أبناء دينهم، وأجازوا شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الخالفات التي تنشُ 
 .(2)بينهم

في ذلك،  وضرورة تقوى اهلل تعالى ،الشهود بخطورة شهادة الزور ونر ذكّ يُ  ضاةكان القو 
ذا تساوى الخصمان في بيناتهم  وحلق أنصاف رؤوسهم،وكان يعاقبون شهود الزور بالضرب،  وا 

 .(2)وشهودهم أبقى القاضي األمر الواقع على ما هو عليه

                                                           
 . 494، 312، 412. وكيع، أخبار، ص224، ص1، الطبقات، جابن سعد (1)
 .230وكيع، أخبار، ص (2)
 .231المصدر نفسه، ص (3)
 .224الكندي، كتاب الوالة، ص (4)
 . 224، 220. الكندي، كتاب الوالة، ص221، ص1ابن سعد، الطبقات، ج (2)
 . 211، 312، 244-243. وكيع، أخبار، ص224، ص1ابن سعد، الطبقات، ج (2)
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نما كانوا يُ كما  قون في بواطن دقّ حرص القضاة على عدم االنخداع بمظاهر الخصوم، وا 
أظنها مظلومة، فقال له:  ُشرْيحلالشَّْعِبي فبكت، فقال  ُشرْيحصمت امرأة رجاًل إلى األمور، فقد خا

 .(1)إن أخوة يوسف جاءوا أباهم عشاًء يبكون
القضاة في الدالئل والقرائن التي تثبت الحق، وممن اشتهر بذلك القاضي إياس  بحثو 

سأل كل واحدة منهما عما ثّم ما فافة غزل، ففرق بينهبن معاوية، فقد اختصمت إليه امرأتان في لُ 
لفت غزلها عليه، فقالت األولى على قطعة قماش، والثانية على قطعة خبز، فأمر بنقض الغزل 

تين حمراء اختصم رجالن إليه في قطيففإذا هو ملفوف على خبز فأعطاه لصاحبته، كما 
ملكيتهما، فسّرح شعر اختلفا في ثّم وخضراء، وضعاهما متجاورتين في الحّمام، وذهبا لالغتسال 

كل واحد منهما بمشط، فخرج من شعر إحدهما صوف أخضر فأعطاه الخضراء، وأعطى اآلخر 
 .(2)الحمراء

رجع فوجد صاحبه قد ثّم وأودع رجل رجاًل كيسًا فيه دنانير، فغاب خمس عشرة سنة، 
بأنه قبل خمس  اأبدل الدنانير بدراهم، فاختصما إلى إياس، فسألهما عن وقت إيداع المال فأقرّ 

في الدراهم فوجد بينها ما ضرب قبل عشر سنوات فقط، فاضُطر الرجل  بحثعشر سنة، ف
 .(3)لالعتراف بسرقته مال صاحبه

الحيل النفسية في التوصل للحقيقة، فقد تنازع إليه بن معاوية واستخدم القاضي إياس 
إياس: أين أودعته هذا المال؟ رجالن اّدعى أحدهما أنه أودع صاحبه مااًل، وجحده اآلخر، فقال 

قال في موضع كذا وكذا، قال: وما كان ذلك الموضع؟ قال: شجرة، قال: فلعلك إذا أتيتها تذكر 
أخذ ثّم أين وضعت مالك، فانطلق الرجل، وقال إياس للمطلوب: اجلس إلى أن يجيء صاحبك، 

عك فيه، قال: ال؛ يقضي بين الناس، وفجأة سأل الرجل: أترى صاحبك بلغ الموضع الذي أود
 .(4)، فأمره بدفع الوديعةيا عدو اهلل إنك لخائن، فأقّر بكذبهقال: 

وعدم  ،وعندما سلب رجل مال آخر، جاء المسلوب إلى القاضي إياس، فأمره بالرجوع
أرسل إلى خصمه، وقال له: إن لدي مااًل كثيرًا جدًا، أريد أن أودعه ثّم إخبار أحد بأنه جاء إليه، 

                                                           
 .312وكيع، أخبار، ص (1)
 .213، 210المصدر نفسه، ص (2)
 .29، ص10ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (3)
 .212وكيع، أخبار، ص (4)
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أمر القاضي المسلوب بالذهاب ثّم سنوات، فأعّد في بيتك مكانًا لذلك، وأتني غدًا،  عندك لعدة
لصاحبه، وطلب ماله منه، وتهديده بأنه سيخبر القاضي إن لم يفعل، ففعل، فأعطاه ماله طمعًا 

 .(1)في االحتيال على القاضي
 :العصر األموي قضاةاإلجراءات اإلدارية عند 

 م،إلجراءات التي اتبعها النبي عند تقاضي الخصوم إليهحرص القضاة على التشبه با
وبينما كان القضاة يبّتون  مهما ارتفعت مكانة أحدهما، ؛مثل المساواة بين الخصمين في المجلس

وذلك لتمكين الخصوم من  ،يعقدون أكثر من جلسة لبعض القضايا واكانفي القضاء بسرعة، 
 .(2)الخصوم بالتصالح قبل أن يحكم بينهم ، وكان القاضي ينصحإحضار بيناتهم وشهودهم

؛ بحكم اختالف ظروف العصر األمويومع ذلك طرأت تطورات واسعة على القضاء في 
كان القضاة الجدد يستعينون الدولة، فقد كان بين القضاة وبعضهم البعض تعاون وثيق، فقد 

شكل عليهم، فقد كتب ، ويسألونهم عن القضايا التي تستويستشيرونهم ،بخبرة القضاة القدماء
، يسألونه عن عدد من المسائل، منها مثاًل؛ ميراث ولد ُشرْيحالعديد من القضاة إلى القاضي 

 .(3)الزنا
وامتد ذلك التعاون ليشمل تنسيقًا بينهم حول القضايا التي تمتد في أكثر من والية، كأن 

قاضي الوالية التي يتواجدون  يوجد الشهود في والية، والخصم في والية أخرى، فيشهد الشهود عند
يرسل ذلك القاضي كتابًا مختومًا بشهادتهم إلى قاضي الوالية التي يتواجد فيها ثّم فيها، 
 .(4)الخصم

فقد يأتي الرجل ليسأل القاضي عن  ،لون مستشارين قانونيين للناسكان القضاة يمثّ و 
إذا لم يرضوا بقضاء  ؛كثر خبرةكما كان الخصوم يلجئون إلى القضاة األ، (2)الحكم في مسألة ما

، وكان القاضي يحترم مجلسه فال القضاء اليومفي ستئناف االوهو ما يشبه  ،القاضي األول

                                                           
 .29-21، ص10ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (1)
 .422، 314، 202، 104-103، 10-19وكيع، أخبار، ص  (2)
 .193-119وكيع، أخبار، ص (3)
 .412، 239-231المصدر نفسه، ص (4)
 .41بن يونس، كتاب القضاء، صسريج  (2)
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ولم يكن  بحديث جانبي، وينصح من يأتيه ألمر غير القضاء أن يأتيه في موعد آخر، تحّدثي
 .(1)القاضي يقوم حتى ينادي: هل من خصم

ي مهمة القضاء، ويحفظون هيبته، فقد كان على رأس وكان مع القاضي من يساعدونه ف
رجل إذا تقدم إليه خصمان قال: أيكما المدعي فليتكلم، وكان على رأسه إذا جلس  ُشرْيحالقاضي 

كما كان القاضي يكتب لقائد الشرطة ببعض أقضيته؛ ليتابع تطبيقها، وكان  للقضاء سّيافان،
 .(2)القاضي يسجن من يأبى االستجابة لقضائه

، وكانوا يتداولون القضايا ويهجونهم دون عقابورغم ذلك كان الخصوم ينتقدون القضاة 
التي تخصهم أمام القاضي بحرية تامة، فقد ُرفع إلى قاضي مصر توبة بن نمر غالم يهب أمواله 

 ،يالقاض أي ها عليك يحجر فمن": َقالَ ، "ُبنيَّ  يا عليك أحجر أن أرى": َتْوبة فقالللناس ويبذرها، 
 ،(3)بعد َسِفيه َعَلى يحجر ولم ،َتْوبة فسكت، "تبذيرك من ِمعشار ُعشر أموالنا ِفي نبلغ ما واهلل

، بينما على النقيض من فجلدوا من تطاول عليهملكن بعض القضاة عملوا على حفظ هيبتهم، 
 .(4)قال: اقتصمشى إليه، و سوطًا،  ينالخصمأحد الشَّْعِبي ضرب عندما ذلك 

صر األموي أعداد السجون، وأكثر القضاة من استعمال عقوبة السجن، زادت في الع
النبوي والراشدي، بل إن أحد القضاة أمر بسجن امرأة متهمة باالحتيال؛ قبل أن  العصرينمقارنة ب

يقوم أولياؤها بإنقاذها من تلك العقوبة بدفع األموال المطلوبة منها، وكان الخصوم يطلبون من 
الستيفاء حقوقهم، وقد رفض أبو هريرة سجن رجل مفلس، معلنًا أنه القاضي سجن خصومهم 

 .(2)سيتركه لكسب قوته، وقوت عياله
رغم أن الدولة األموية عاشت صراعات وفتن داخلية متعددة؛ إال أن القضاء ظل بعيدًا و 

 كعبد الملفي عهد ثّم  ،ابن الزبير بعض القضاة في عهد توّلىعن تلك الصراعات غالبًا، فلقد 
دون شعور بالحرج من قبل القضاة، ودون إقصاء من الدولة، كما أمر عبد الملك القضاة بإقرار 
 ؛األقضية التي تمت في والية عبد اهلل بن الزبير، وأعلن أنه ال يعيب على ابن الزبير قضائه

                                                           
 .202، 424، 311، 190وكيع، أخبار، ص (1)
 .202، 424، 311، 311،  231المصدر نفسه، ص (2)
 .221الكندي، كتاب الوالة، ص (3)
 .412، 101-102وكيع، أخبار، ص  (4)
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 ية،الصراعات الداخل لكن بعض القضاة اعتزلوا أعمالهم أثناء بقدر ما يعيب تصرفاته السياسية،
 .(1)والفراغ السياسي

 العصرينكما كانت خالل  العصر األمويكما بقيت بعض إجراءات القضاء في 
إال أنهم لم  غالبًا، المساجدالسابقين، بينما تطورت بعضها، فقد بقي القضاة يمارسون أعمالهم في 

نما كانوا يفصلون في أي قضية تعرض  يشترطوا على الخصوم أن يحضروا إلى المسجد، وا 
عليهم حيثما كانوا، فقد قضوا في الطريق، وعلى أبواب منازلهم، وفي بيوت الناس، وكانوا 

 .(2)يقضون بين النصارى على أبواب المساجد
كان القضاة يكتبون للناس ، فقد العصر األمويتطورت اإلجراءات اإلدارية في القضاء ب

مر إلى ديوان كامل، ُتسجل فيه كتبًا تثبت حقوقهم، التي قضوا لهم بها، وسرعان ما تطور األ
كما زاد مستوى التعاون بين القضاء، وبين  ،(3)األحكام التي يشهد عليها كبار رجاالت الدولة

ثّم ديوان العطاء، فكان القاضي يحكم في القضايا التي تستوجب عقوبات مالية، كدفع الديات، 
مبالغ المطلوبة من أعطيات الجناة، يقوم بإرسال حكمه فيها لديوان العطاء، الذي يخصم بدوره ال

عينه في شؤون القضاء ، كما كان مع القاضي من يُ (4)يقوم بدفعها للمجني عليهمثّم أو عاقلتهم، 
كتاب الوالة وكتاب ، وكاختصاصيين يساعدونه في بعض األمور، فقد نقل الكندي في (2)كالشرطة
أو  ،رُجاًل ِفي بيت المال إذا ُشجَّ الرُجلأدركت عن أحد المتابعين لشؤون القضاء، قوله: " القضاة
، وهذه كذا، وهذه (2)بعث ِبِه القاضي إلى َذلَك الرُجل، فيقول: هذه ُموِضحة، وهذه ُمنقِّلة ،ُجرح

 .(1).."ب القاضي بِدَية َذلَك الُجرحكذا، فيكت
اتخذ بعض القضاة إجراءات عامة تضمن حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع، فقد و 
ف عرفاء القبائل كلّ و  ،موال اليتامىأفي عبد الرحمن بن معاوية بن حديج لقاضي نظر ا

                                                           
 .229، 192-191،  90وكيع، أخبار، ص (1)
. 411، 319، 240، 231، 212، 210، 111. وكيع، أخبار، ص222، ص1ابن سعد، الطبقات، ج (2)

 . 224الكندي، كتاب الوالة، ص
 .224. الكندي، كتاب الوالة، ص191وكيع، أخبار، ص (3)
 .224-223اب الوالة، صالكندي، كت (4)
 .202وكيع، أخبار، ص (2)
 ،ِهَي الَِّتي َيْخُرُج ِمْنَها َفراُش اْلِعَظامِ منها الُمَنقِّلة ، و َعْنهُ  فَأوَضَحتْ  اْلَعْظمَ  َبَلَغتِ  الَِّتي جراحال ِمنَ  الُموِضحةُ  (2)

 .321، ص2. ج232، ص2العرب، ج ابن منظور، لسان .َوِهَي ِقْشَرة  َتُكوُن َعَلى اْلَعْظِم ُدوَن اللَّْحمِ 
  .224الكندي، كتاب الوالة، ص (1)
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، كما عمل بعضهم على (1)عليهوأشهد  ،بضمانها، وكتب بذلك كتابًا احتفظ به عنده، وشهر ذلك
  .(2)متابعة شؤون األوقاف الخاصة بالفقراء، ودونوا لها ديوانًا خاصًا بها

فقد كان خارجة بن زيد بن ثابت وطلحة بن  ،رسميان هنالك قضاء شعبي غير ما كك
ويقسمان المواريث بين أهل المدينة  ،وينتهي الناس إلى قولهما ،عبد اهلل بن عوف ُيستفتيان

 .(3)بذلك ويكتبان الوثائق للناس ،المنورة
 
 

                                                           
 .444، ص32ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (1)
 .220الكندي، كتاب الوالة، ص (2)
 .20الشيرازي، طبقات، ص (3)
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 الفصل الرابع

من الهجرة إلى العصر  في النظام السياسي اإلسلمياألمة ودورها السياسي 

 ألمويا

 م(057-م222هـ/1-132)

 .العصر النبويفي  األمة ودورها السياسي .1

 .العصر الراشديفي  األمة ودورها السياسي  .2

 إلسلميافي  األمة ودورها السياسي  .3
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 األول المبحث
 العصر النبوياألمة ودورها السياسي في 

على ذلك  ، دلّ األمة مكانة كبيرة جداً  العصر النبويمنح النظام السياسي اإلسالمي في 
نما وُ  جهت أن األوامر القرآنية المهمة والخطيرة لم توجه إلى شخص الحاكم، أو إلى سلطة ما، وا 

ْن ، و"(2)"َوَقاِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَّهِ و" ،(1)َوَأِعد وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة"مثل: " إلى األمة كلها؛ َواِ 
يَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اأْلُْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي َطاِئَفتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِ 

الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة و" ،(4)َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما""، (3)َتْبِغي"
، فلم يقل القرآن للنبي صلى اهلل عليه وسلم: أعّد، أو قاتل، أو أصلح ، أو اقطع، أو (2)"َجْلَدةٍ 

نما كان األمر موجهًا لألمة كلها، وربما  القرآن التأكيد على مكانة األمة في  راعىاجلد، وا 
 .عصور الحقة؛ إذا انَتهكت السلطة الحاكمة حقوقها

يع اإلسالمي بيده، دون الرجوع للنبي صلى ولم يعِن ذلك أن أي شخص كان ُيطّبق التشر 
، (2)اهلل عليه وسلم، بل إن األحداث تؤكد أن األمور كلها كانت ترفع للنبي، وهو من يبّت فيها

 -وذلك في إطار سلطة الدولة آنذاك، أما خارج حدود الدولة فقد ورد أن بعض الصحابة قاموا 
اهلل عليه وسلم، وذلك ألنهم استشعروا في  بأفعال تخالف فعل النبي صلى -بمبادرة خاصة منهم

كان يهاجم قوافل قريش؛ في  (1)قرارة أنفسهم رضا النبي عن أفعالهم، ومن ذلك؛ أن أبا بصير

                                                           
 .20سورة األنفال، آية  (1)
 .244سورة البقرة، آية  (2)
 .9سورة الحّجرات، آية (3)
 .31سورة المائدة، آية  (4)
 .2سورة النور، آية (2)
، 91-11يتضح ذلك عند النظر في مبحثي القضاء والسلطة التنفيذية في العصر النبوي بهذه الرسالة، ص  (2)

132-141. 
اسمه ونسبه، فقيل هو عبيد أو عتبة بن ُأسيد بن جارية، وقيل أنه من هوازن، وكان حليفًا لبني اخُتلف في  (1)

ثقيف، أو قريش، وكان أبو بصير من المحبوسين بمكة، ففّر منها بعد صلح  زهرة من قريش، وقيل أنه من
ه النبي إلى قريش التزامًا بنص صلح الحديبية، فقتل أبو بصير أحد آسريه، وفّر، الحديبية، وهاجر إلى النبي، فردّ 

ارين من قريش، حتى وأخذ يتعرض لقوافل قريش، ويسلب أموالها، ويقتل رجالها، وانضم إليه عدد من المسلمين الف
 .منع أبا بصير ومن معه من االلتحاق بالنبي في المدينةنازل عن شرط صلح الحديبية، الذي اضُطرت قريش للت

 .31، ص1. ابن حجر، اإلصابة، ج1214-1212، ص4ابن عبد البر، االستيعاب، ج
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، ولكنه كان يفعل ذلك ألنه خارج (1)ذات اللحظة التي كانت تربطها بالنبي اتفاقية صلح الحديبية
عه عليه، وهو ما يتفق أن النبي أمره بذلك، أو شجّ  حدود سلطة الدولة النبوية، علمًا بأنه لم يرد
 مع أخالق النبي الذي ُعرف بالوفاء بالعهد.

كذلك كان الصحابة يساعدون النبي صلى اهلل عليه وسلم في تحقيق أهداف الدولة 
، كما (2)السالح لمواجهة األعداء عدّ ويستشعرون مسؤولية ذلك، فكان الواحد منهم يُ  اإلسالمية،

في غزوة بألف بعير  عثمان بن عّفانع فقد تبرّ نفقون على التحركات الجهادية للدولة، كانوا يُ 
 .(3)تبوك

طاعة أوامر اهلل ورسوله، بل صلى اهلل عليه وسلم يسارعون ل وقد كان صحابة النبي
كانت االستجابة لتلك األوامر تتم بشكل فوري، فعندما نزل أمر اهلل تعالى بتحويل القبلة من بيت 

خرج فمر على ثّم مقدس إلى الكعبة، صلى رجل صالة العصر مع النبي صلى اهلل عليه وسلم، ال
ى مع النبي صلى اهلل عليه وسلم نحو الكعبة، ون، فأعلن لهم أنه صلّ صلّ قوم من األنصار يُ 

، وعندما نزل تحريم الخمر خرج مناٍد ينادي بذلك، فأراقها (4)فانحرفوا وهم ركوع في الصالة
ينادي  عندما أمر النبي منادياً ، و (2)فور سماع النداء، حتى جرت في سكك المدينة الصحابة

نها لتفور باللحم"ر األهلية، مُ بتحريم الحُ  ، ولم يقتصر األمر على (2)أكفأ الصحابة القدور "وا 
قالت: "يرحم اهلل نساء  بنت أبي بكر، فعن عائشة كذلك لرجال فحسب، بل كانت النساءا

" شققن مروطهنّ المهاجرات األُ  فاختمرن  ول، لما أنزل اهلل: "َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ
 .(1)بها"

وعمل الصحابة على نقل تلك الطاعة ألوامر اهلل ورسوله إلى أبنائهم، فعندما ذكر عبد  
ابنه بالل: واهلل اهلل بن عمر قول النبي صلى اهلل عليه وسلم "ال تمنعوا نسائكم المساجد..." فقال 

                                                           
 . 213-229البخاري، صحيح، ص (1)
على ذلك قول اهلل  ُيدلِّل. و 1412-1412م، صحيح، صمسل .تدلل قصة تخلف كعب بن مالك على ذلك (2)

 .42سورة التوبة، آية .تعالى: "َوَلْو َأَراُدوا اْلُخُروَج أَلََعد وا َلُه ُعدًَّة" 
 .139الترمذي، سنن، ص (3)
 . 1192البخاري، صحيح، ص (4)
 . 1132المصدر نفسه، ص (2)
اب حيث الستجابة ألمر اهلل بارتداء الحجرعن ل. والحديث يعني أنهن سا1032-1031المصدر نفسه، ص (2)

 .93-92، ص19العيني، عمدة، ج .مّزقن ثيابهن لفعل ذلك
 . 1193البخاري، صحيح، ص (1)
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لنمنعهن، فسبه عبد اهلل سبًا سيئًا، وقال: "ُأخبرك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وتقول: 
، (3)رجال يخذف (2)لغفَّ فعندما رأى عبد اهلل بن مُ  ،، بل عملوا لنقلها لكافة الناس(1)واهلل لنمنعهن"

رآه بعد ذلك ثّم هى عن الخذف" .. فقال له: "ال تخذف، فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ن
يخذف، فقال له: "ُأحّدثك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه نهى عن الخذف...وأنت 

 . (4)تخذف، ال أكلمك كذا وكذا"
 علقة النبي بالناس:

النبي  توّلىعالقة النبي صلى اهلل عليه وسلم بالصحابة على الحرية الكاملة، فقد  قامت
وبعد ممارسة النبي لسلطاته في  ،(2)افقة حرة لألنصار في بيعة العقبة الثانيةالسلطة بعد مو 

: (2)ليجِ البَ بن عبد اهلل الصحابي جرير قال  المدينة لم يكن بعيدًا عن الناس، أو معزواًل عنهم،
ولم يكن ذلك  ،(1)بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منذ أسلمت، وال رآني إال ضحك""ما حجَ 
لي وحده؛ بل "كان رسول اهلِل صلى اهلل عليه وسلم، يجلس بين ظهري جَ عبد اهلل البَ  حاله مع

ورغم أن الصحابة كانوا يعاملون  (1)أصحابه، فيجيء الغريب، فال يدري أيهم هو، حتى يسأل"
؛ إال أن بعض (9)النبي صلى اهلل عليه وسلم بمنتهى االحترام؛ وذلك لمقام النبوة الذي يتمتع به

                                                           
 . 233-232مسلم، صحيح، ص (1)
إلى البصرة لتعليم أهلها، ُتوفي آخر خاّلفة  عمر بن الخّطابمن ُمزْينة، بايع النبي يوم الحديبية، أرسله  (2)

 .142-144، ص2ابن سعد، الطبقات، ج .ة بن أبي سفيانمعاوي
 .21، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج .الخذف هو الرمي بحصى أو نواة (3)
 . 1392البخاري، صحيح، ص (4)
 .329الطبري، تاري ، ص (2)
د في الجاهلية بأنه سي عمر بن الخّطابكان سيد قبيلته َبِجيَلة، أسلم قبل وفاة النبي بأربعين يومًا، وصفه  (2)

 .231-231، ص1ابن عبد البر، االستيعاب، ج .م(210هـ/21م( وقيل )213هـ/24واإلسالم، ُتوفي بالكوفة )
 . 932البخاري، صحيح، ص (1)
 .14، ص1أبو داود، سنن، ج (1)
على أي قوم، واهلل لقد وفدت الحظ ذلك مبعوث قريش إلى النبي في الحديبية عروة بن مسعود، فقال لهم: " (9)

م أصحاب عظِّ مه أصحابه؛ ما يُ عظّ والنجاشي، واهلل إن رأيت مليكًا قط يُ  ،وكسرى ،الملوك، ووفدت على قيصر
محمد صلى اهلل عليه وسلم محمدًا، واهلل إن تنّخم نخامة إال وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، 

ذا توضأ كادوا يقتتلون على وض ذا أمرهم ابتدروا أمره، وا  ذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما ُيحّدون إليه وا  وئه، وا 
 .211البخاري، صحيح، ص .النظر تعظيمًا له"
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، وعندما وقف بين (1)ء كان جريئًا مع النبي لدرجة أنه كان يناديه باسمه المجرد دون ألقابالغربا
نْ يديه رجل فأخذته رعدة الخوف والرهبة؛ قال له رسول اهلل: "  ِإنََّما ؛ِبَمِلكٍ  َلْستُ  َفِإنِّي َعَلْيَك، َهوِّ

 .(2)"اْلَقِديدَ  َتْأُكلُ  َكاَنتْ  ُقَرْيٍش، ِمنْ  اْمَرَأةٍ  اْبنُ  َأَنا
ي لـّ صـ، ويُ (4)مـهـريضـمئن على مـط، ويَ (3)زورهمـيـنة فـديــل المـاًل مع أهـبي متواصـان النـوك

، ويساهم معهم في كافة األمور (1)، ويشارك في مناسباتهم االجتماعية(2)عه، ويشيّ (2)ميتهم على
اس معاناتهم، ولم يكن كما كان النبي يشارك الن ،(9)، وحفر الخندق(1)العامة، مثل: بناء المسجد

وفي معركة أحد ُكسرت  ،(10)معزواًل عنهم، فقد شارك في القتال، وقاتل في تسع غزوات
، ويتعب معهم إذا تعبوا، (13)وكان النبي يجوع مع الناس إذا جاعوا ،(12)رح وجههوجُ  ،(11)رباعيته

 .(14)دون أن يميز نفسه عنهم بشيء

                                                           
 .14، ص1أبو داود، سنن، ج (1)
 .24، ص2الطبراني، المعجم األوسط، ج (2)
 .1222البخاري، صحيح، ص (3)
 . 1392مسلم، صحيح، ص (4)
 . 1122البخاري، صحيح، ص (2)
 . 312النسائي، سنن، ص (2)
 .221الترمذي، سنن، ص (1)
 .929-921البخاري، صحيح، ص (1)
 . 1001المصدر نفسه، ص (9)
 .2، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (10)
ابن منظور، لسان  .الرباعية: ِإحدى اأَلسنان اأَلربع الَِّتي َتِلي الثَّنايا، َبْيَن الثَِّنّية َوالنَّاِب، َتُكوُن لإِلنسان َوَغْيِرهِ  (11)

 .101، ص1جالعرب، 
 .990مسلم، صحيح، ص (12)
 .1201البخاري، صحيح، ص (13)
كنا في غزوِة بدٍر، كل  ثالثٍة منا على بعيٍر، كان عِليٌّ وأبو لبابَة زميَلي رسوِل اهلِل : "عبد اهلل بن مسعودعن (14)

يا رسوَل اهلِل حتى نمشَي عنك، صلَّى اهلُل عليِه وسلَم، فإذا كان َعقبُة النبي صلَّى اهلُل عليِه وسلَم قااًل: اركْب 
 .423، ص2ج البيهقي، السنن، ."عن األجِر منكمافيقوُل: ما أنتما بأقوى على المشيِّ مني، وما أنا بأغنى 
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حينما جاء للقاء  (1)دي بن حاتمشهد عَ قد وقد لفت ذلك أنظار الغرباء عن المدينة، ف
 وصبي معها، فقاال إنّ  النبي في المدينة، بأنه عندما خرج معه من المسجد إلى بيته "لقيته امرأة

 .(2)"لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما
ولم تقتصر عالقات النبي الحسنة على المؤمنين فحسب؛ بل حتى المنافقين حاول النبي 

، (3)يصنع بينه وبينهم حاجزًا فقد شارك في الصالة على عبد اهلل بن أبي بن سلول رغم نفاقه أال
ردائه حتى ظهر وكان النبي يحتمل أذى الناس؛ رغم قدرته على البطش بهم، فقد جذب أعرابي 

َك ال أثر ذلك في عنقه، فالتفت إليه النبي، فقال األعرابي: "احمْل لي عَلى َبِعيرَّيَّ هذيِن، فإن
 .(4)فاستجاب له النبي دون أن يؤذيه ،أبيَك" مالِ من  وال ماِلكَ َتْحِمُل لي من 

كما كان النبي ييسر على الناس في كل شأن من شؤون حياتهم، فـ"ما ُخّير رسول اهلل 
ي وكان يوصّ  (2)صلى اهلل عليه وسلم بين أمرين، أحدهما أيسر من اآلخر، إال اختار أيسرهما"

را وال يسّ عندما أرسل النبي أبا موسى األشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال لهما "فوالته بذلك، 
 . (2)"رارا وال تنفّ را، وبشّ تعسّ 

الذي أخطأ في  (1)ميلَ وكان النبي يعامل الناس برفق شديد، فها هو معاوية بن الحكم السُ 
ك اهلل، فلما نظر وهو في صالة الجماعة لرجل عطس يرحم ؛بداية إسالمه، فقال بصوت عالٍ 

، قال معاوية: (1)مالكم تنظرون إلي بأعين شزر :قال لهم وهو مازال في صالته ؛إليه الصحابة
"فلما قضى رسول اهلِل صلى اهلل عليه وسلم، قال من المتكلم، قيل هذا األعرابي، فدعاني رسول 

                                                           
م(، منع قومه من الردة 231هـ/10م( أو )221هـ/1مهاجري، سيد قبيلة طيء، قدم على النَِّبّي ِفي شعبان ) (1)

اإلسالم، "َوَكاَن سيدًا شريفًا ِفي قومه، خطيبًا، حاضر الجواب، فاضاًل، كريمًا" ُتوفي بعد وفاة النبي، وثّبتهم على 
 .1029-1021، ص3ابن عبد البر، االستيعاب، ج .م(211-212هـ/29-21بالكوفة ما بين عامي )

 .221الترمذي، سنن، ص (2)
 .1122البخاري، صحيح، ص (3)
 .124، ص1أبو داود، سنن، ج (4)
 .1210يح، صمسلم، صح (2)
 . 932البخاري، صحيح، ص (2)
ابن عبد البر،  .َلُه َعِن النَِّبّي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم حديث واحدو  ،المدينة، ويسكن ِفي بني ُسَلْيم َكاَن ينزل (1)

 .1414، ص3االستيعاب، ج
ِر اْلَعْيِن، وَأكثر َما َيُكوُن النظُر الشَّْزُر ِفي َحاِل اْلَغَضبِ النََّظُر بِ أو  ،الشَّْزُر: النََّظُر َعِن اْلَيِميِن َوالشََّمالِ  (1)  .ُمَؤخَّ

 .404، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج
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اهلل جل وعز، فإذا كنت فيها إنما الصالة لقراءة القرآن، وذكر  :اهلِل صلى اهلل عليه وسلم، فقال لي
 .(1)فليكن ذلك شأنك، فما رأيت معلمًا قط أرفق من رسول اهلِل صلى اهلل عليه وسلم"

ولم تكن للنبي سلطة مطلقة في المدينة، إنما هو واحد من أهلها، ال يستطيع أن يأخذ 
، (2)هري فْليستَِقدْ بل قال للصحابة: "أال فمن كنُت جلدُت له ظهرًا فهذا ظ مال أحد أو حقه عنوًة،

ومن كنُت أخذُت له مااًل فهذا مالي فليأخْذ منه، ومن كنُت شتمُت له ِعرًضا فهذا ِعرضي 
نَّ الشَّحناَء ليست من شأني، وال  فْلَيْسَتِقْد، وال يقولنَّ قائل  أخاف الشحناَء من قبِل رسوِل اهلِل، أال وا 

نَّ أحبَّكم إليَّ من أخذ حّقًا إن ، أو حلََّلني فلقيُت اهلَل عزَّ  من ُخُلقي، وا  وجلَّ وليس  كان له عليَّ
، ويبيع إليهم، ويستدين منهم، ويرهن (4)، وكان النبي يشتري من الصحابة(3)"ألحٍد عندي َمظلمة  

، وكان بعض الناس يرفض أن (2)يوثق ذلك كتابةً  أحياناً ، وكان (2)شيئًا من متاعه إذا احتاج لذلك
 .(1)، فلم يكن صلى اهلل عليه وسلم ُيجبره على ذلكيبيع للنبي رغم إلحاحه

وا، ولم يكن وجود تحّدثويستمع إلى حديثهم إذا  وكان النبي يسأل عن أصحابه إذا تغيبوا،
فقد سأل النبي في معركة تبوك عن كعب بن مالك حينما  النبي بينهم يشعرهم بحرج من الحديث،

فقال  ،(1)"ِعْطِفهِ  ِفي َوَنَظُرهُ  ُبْرَداُه، َحَبَسهُ اهلِل،  شعر بغيابه، فقال رجل من بني سلمة: "يا رسولَ 
فسكت رسول اهلل صلَّى  ،ُمعاٍذ بن جبل: "بئس ما ُقْلت، واهلل يا رسوَل اهلِل ما علمنا عليه إال خيرًا"

 .(9)اهلُل عليه وسلَّم
                                                           

 .194، ص2أبو داود، سنن، ج (1)
ذا َأتى ِإنسان  ِإلى آَخَر َأْمرًا فانَتَقم ِمْنُه ِبمْثِلها، ِقيَل: استقاَدها ِمْنهُ  (2) ابن منظور، لسان  .الَقَوُد هو الِقصاُص، واِ 

 .312، ص3العرب، ج
 .101، صالبدايةابن كثير،  (3)
 . 412، ص2أبو داود، سنن، ج (4)
 . 491البخاري، صحيح، ص (2)
 .290الترمذي، سنن، ص .اء بن خالد من النبي أمة أو عبدا فوثق ذلك كتابةً اشترى العدّ  (2)
نَّه قد عن جابر بن عبد اهلل: "أنَّ رجاًل أَتى النَّبيَّ صلَّ  (1) ى اهلُل عليه وسلَّم؛ فقال إنَّ لفالٍن في حائطي ِعْذقًا، وا 

آذاني، وشقَّ عليَّ مكاُن ِعْذِقه، فأرسل إليه النَّبي  صلَّى اهلُل عليه وسلَّم، فقال: ِبْعني عْذَقك الَّذي في حائِط فالٍن، 
ما  :ِة، قال: ال، فقال رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلَّمقال: ال، قال: فَهْبه لي، قال: ال، قال: فِبْعنيه بِعْذٍق في الجنَّ 

 .212المنذري، الترغيب والترهيب، ص.رأيُت الَّذي هو أبخُل منك إالَّ الَّذي يبخُل بالسَّالِم"
، 11العيني، عمدة، ج .الُبرد لباس، والِعطف جانب اإلنسان، والجملة؛ ِإَشاَرة ِإَلى إعجابه ِبَنفِسِه، ولباسه (1)

 .22ص
 .1012-1011البخاري، صحيح، ص (9)
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ندما ع-كما كانت النساء تتواصل مع النبي دون حواجز، فقد جاءت امرأة هالل بن أمية 
إلى رسول اهلل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم فقالت: "يا رسوَل اهلِل، إن  -فه عن غزوة تبوكعوقب لتخلّ 

هالل بن أمية شي  ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟" قال: "ال، ولكن ال يقربنك"، 
ان إلى يوَمه قالْت: "إنه واهلل ما به حركة إلى شيء، وواهلل ما زال يبكي منذ كان من أمره ما ك

ي ذى اهلل عليه وسلم تشتكي زوجها ال، كما جاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول اهلل صل(1)هذا"
: "يا رسول اهلل أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كُبرت سني، وانقطع وقالتظاهر منها 

 .(2)ولدي، ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك"
 عليه وسلم يتعامل مع الصحابة كواحد منهم، على أن النبي صلى اهلل ُيدلِّلوكل ذلك 

 دون أن يميز نفسه عنهم بأي شكل من أشكال التمييز.

 :العصر النبويالشورى في 
ولم يكن النبي صلى اهلل عليه يقضي أمرًا يخص المسلمين دون استشارتهم، وموافقتهم، 

ارس الشورى ذكر المؤرخ العسكري محمود شيت خطاب أن النبي م ؛ففي الجانب الجهادي
  .(3)العسكرية إحدى وعشرين مرة في تسع من أخطر غزواته

الظروف وأخطرها، مثل:  وقد استشار النبي الصحابة، واستمع إلى آرائهم، في أدقّ 
نما أراد (4)في معركة بدر اً مواجهته قريش ، حيث لم يكتف باالستماع إلى رأي المهاجرين فقط، وا 

تكرار قوله لهم "أشيروا علي"، حتى فهم مراده سعد بن معاذ،  أن يستمع إلى رأي األنصار، فأعاد
عليه وسلم أبا  اهللصلى  اهللكما استشار رسول  ،(2)رًا عن رأيهمًا باسم األنصار، ومعبّ تحّدثفقام م

 .(2)بكر، وعليًا، وعمر، في أسرى بدر
، لم تشر إليه في غزوة بدر ذكر محمود شيت خطاب وجود تطبيق عملي للشورىو 

مصادر صراحًة، أال وهو بقاء أبي بكر وسعد بن معاذ إلى جانب النبي عليه الصالة والسالم، ال

                                                           
 .1412مسلم، صحيح، ص  (1)
 .322ابن ماجه، سنن، ص (2)
 .90-19الشورى العسكرية، ص (3)
 .41، ص1الواقدي، المغازي، ج (4)
 .41، ص1. الواقدي، المغازي، ج13، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (2)
 .910مسلم، صحيح، ص (2)
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في العريش الذي بناه الصحابة؛ ليقود منه النبي جيش المسلمين، حيث كان بقاؤهما معه بهدف 
 .(1)االستماع آلرائهما، ونصائحهما

، وكان رأيه (2)ل غزوة أحدعندما علم بتحرك المشركين قب ؛وكذلك استشار النبي أصحابه 
وا على موقفهم خضع البقاء في المدينة، وقتال الكفار فيها، فرفض الصحابة ذلك، ولما أصرّ 

ندموا على مخالفة رأي النبي، وتراجعوا، إال أنه كان قد ثّم  ،(3)النبي لرأيهم، قائاًل: "شأُنكم إذْن"
الناس بالخروج  فيالحرب، وأذن  (4)مةلبس مالبس الحرب، فقال لهم: "ال ينبغي لنبي إذا أخذ أل

ومنهم رجل  وفي غزوة أحد استمع النبي إلى آراء الكثيرين،، إلى العدو؛ أن يرجع حتى يقاتل"
 .(2)معروف النفاق هو عبد اهلل بن أبي بن سلول، واستمع إلى آراء "فتيان أحداث"

لصحابة بذلك وفي غزوة األحزاب عندما علم النبي بتحرك قريش ومن معها، أخبر ا
ولم يقِض النبي أمرًا يخص المسلمين دون استشارتهم، واالستماع آلرائهم  ،(2)وشاورهم في األمر

وا عن بقية األحزاب، ولكن موقف قادة إذا رجعوا وتخلّ  ؛عرض على غطفان ثلث ثمار المدينة فقد
 .(1)دفعه لعدم اتمام االتفاق، رغم وصوله لمراحل متقدمة ،األنصار الرافض لذلك

، وفي غزوة الحديبية عندما علم النبي (1)قريظة في غزوة بنيكما استشار النبي الناس 
ه عن الوصول إلى مكة، وقف النبي واستشار بتحرك خيول المشركين بقيادة خالد بن الوليد؛ لصدِّ 

، كما استشار النبي صلى اهلل عليه وسلم الصحابة في كيفية (9)الناس في كيفية مواجهة الموقف
واستشار  استخدام المنجنيق، (10)ب على حصن الطائف، فاقترح عليه سلمان الفارسيالتغلُ 

 .(1)يوماً  12الصحابة عندما أراد االنصراف عن الطائف بعد حصاره 

                                                           
 .12-14الشورى العسكرية، ص  (1)
 .209. الواقدي، المغازي، ص23-22، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (2)
 .32، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (3)
 .232، ص12ابن منظور، لسان العرب، ج .أَلَْمُة اْلَحْرِب: َأداتها، وهي أيضًا الدرع الحصينة (4)
 .210، ص1. الواقدي، المغازي، ج32-34، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (2)
 .442-444، ص2لمغازي، جالواقدي، ا (2)
 .394. الطبري، تاري ، ص411-411، ص2المصدر نفسه، ج (1)
 .222، ص 3ابن سعد، الطبقات، ج (1)
 .432، ص2العمري، السيرة، ج (9)
عن الدين الصحيح، حتى  بحثمن أصل فارسي، لم يقتنع بدين قومه الذين كانوا يعبدون النار، فخرج لل (10)

من شهود بدر  تمّكنفباعوه عبدًا رقيقًا لرجل يهودي، ولذا لم ي ،وخدعه قوم في الطريق وصل إلى المدينة المنورة،
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لم يأمر  إليهم سبيهم، أسلمت غطفان بعد معركة حنين؛ وطلبوا من النبي أن يردّ حينما و 
نما قا إنَّ إخوانكم هؤالِء قد م خطيبًا في المدينة، وقال ألصحابه: "النبي بذلك بقرار فوقي ملزم، وا 

ني قد رأيُت أن َأُردَّ لهم َسْبَيُهْم، من َأَحبَّ أن ُيَطيَِّب فليفعْل، ومن َأَحبَّ منكم أن  جاؤونا تائبيَن، وا 
  .(3)اهلُل علينا فليفعْل" (2)يكوَن على حظِِّه، حتى ُنعطيِه إياُه من أوِل ما يفيءُ 

في األمور التعبدية؛ مثل: استشارته للصحابة في كيفية  النبي الصحابة اراستشو 
 .(4)اقترحوا األذان، فوافق عليه النبيثّم اجتماعهم للصالة، فذكروا البوق والناقوس، 

 :العصر النبويحرية التعبير عن الرأي في 
سواًء اتفق  وكان الصحابة يعبرون عن آرائهم بمنتهى الحرية، وكان النبي يستمع إليهم،

عن التشريع، ففي بدر  اً موقفهم مع موقفه أو خالفه، طالما أن األمر في إطار االجتهاد، وبعيد
قال: ثّم ، (2)قام عمر فقال فأحسنثّم النبي إلى آراء الصحابة، فقام أبو بكر فقال فأحسن، استمع 

ما آمنت منذ كفرت، واهلل ال "يا رسول اهلل: إنها واهلل قريش وعزها، واهلل ما ذلت منذ عزت، واهلل 
 .(2)ولتقاتلنك، فاّتهب لذلك أهبته، وأعد لذلك عدته" تسلم عزها أبدًا،

وقال المقداد بن عمرو: " يا رسول اهلل امض لما أمرك اهلل، فنحن معك، واهلل ال نقول 
ولكن اذهب أنت  ،(1)"اِعُدونَ اْذَهْب َأْنَت َوَرب َك َفَقاِتاَل ِإنَّا َهاُهَنا قَ " كما قالت بنو إسرائيل لموسى:

لجالدنا معك  (1)فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الِغماد إنا معكما مقاتلون، ،وربك فقاتال
يا نبي اهلل لما  ًا باسم األنصار؛ قائاًل: "امضِ تحّدث، وقال سعد بن معاذ م(9)من دونه، حتى تبلغه"

                                                                                                                                                                      

ابن سعد،  .وأحد، إال أنه كاتب مالكه، وتحرر منه، وشهد غزوة األحزاب، ُتوفي في خاّلفة عثمان بالمدائن
 .11-29، ص4الطبقات، ج

 .932، 921، ص3الواقدي، المغازي، ج (1)
 .122، ص1لسان العرب، ج .يمُة، والَخراجُ الَفْيُء: الَغنِ  (2)
 . 112-111البخاري، صحيح، ص (3)
 .132ابن ماجه، سنن، ص (4)
 .320الطبري، تاري ، ص (2)
 .41، ص1الواقدي، المغازي، ج (2)
 .24سورة المائدة، آية  (1)
، 1م البلدان، ج، معجالحموي ياقوت .موضع يبعد عن مكة خمس لياٍل مما يلي البحر، وقيل بلد باليمن (1)

 .399ص
 .320الطبري، تاري ، ص (9)
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ا البحر فخضته لخضناه معك، ما بقي منا رجل أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذ
 (1)واحد"

 اهللقال أبو بكر: "يا نبي استمع النبي آلراء أصحابه في األمر، ف ؛وفي قضية أسرى بدر
يهديهم  أن اهللتأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى  أنهم بنو العم والعشيرة، أرى 

أرى  ما "ال واهلل ترى يا ابن الخطاب؛ فقال: ماعليه وسلم  اهللصلى  اهللفقال رسول  ،لإلسالم"
عليًا من  مّكنتُ ا فنضرب أعناقهم، فتمّكن أنعنه، ولكني أرى  اهللرأى أبو بكر رضي  الذي
فأضرب عنقه، فإن هؤالء أئمة الكفر،  -نسيبًا لعمر-ي من فالن تمّكنفيضرب عنقه، و  (2)عقيل

 .(3)ر، فأخذ منهم الفدية، ولم يقتلهمفمال النبي لقول أبي بك ،وصناديدها"
حد استمع النبي إلى آراء كبار الصحابة، وشبابهم األحداث، بل استمع إلى وفي غزوة أُ 

بشر  أقاموا أقاموا فإن ، الذي قال: "يا رسول اهلل أقم بالمدينة،عبد اهلل بن أبي بن سلولرأي 
ن دخلوها ق ن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا، وا  اتلهم الرجال في وجوههم، ورماهم مجلس، وا 

 .(4)ارة من فوقهم"الحجالصبيان والنساء ب
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "امكثوا في المدينة، واجعلوا النساء والذرراي في 

وقال فتيان أحداث لم يشهدوا ، "فنحن أعلم بها منهماآلطام، فإن دخلوا علينا قاتلناهم في األزقة، 
: "يا رسول اهلل نحن واهلل بين (2)وقال مالك بن سنان اهلل: "اخرج بنا إلى عدونا"،بدرًا لرسول 

إحدى الحسنيين، إّما ُيظفرنا اهلل بهم، فهذا الذي نريد فيذلهم اهلل لنا، فتكون هذه وقعة مع وقعة 
ل اهلل ما بدر، فال يبقى منهم إال الشريد، واألخرى يا رسول اهلل يرزقنا اهلل الشهادة، واهلل يا رسو 

نما استمع إلى قوله وسكت، أبالي أيهما كان، إّن كالً  وقال  لفيه الخير"، ولم يرّد عليه النبي، وا 
حمزة بن عبد المطلب: "والذي أنزل عليك الكتاب؛ ال أطعم اليوم طعامًا حتى أجالدهم بسيفي 

 .(2)خارجًا من المدينة"

                                                           
 .13، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (1)
 .هو عقيل بن أبي طالب أخو علي، وكان مع المشركين في بدر فُأسر، ففداه عمه العباس بن عبد المطلب (2)

 .40-31، ص4ابن سعد، الطبقات، ج
 .910مسلم، صحيح، ص (3)
 .332ابن إسحاق، السيرة، ص (4)
 .231، ص2ابن حجر، اإلصابة، ج .بها ُقتلوالد الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري، شهد ُأحدًا، و  (2)
 .211-210، ص1الواقدي، المغازي، ج (2)
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فوالذي بعثك بالحق  ال تحرمني الجنة، : "يا رسول اهلل(1)وقال النعمان بن مالك بن ثعلبة
قال: "بأني أشهد أن ال إله إال اهلل، وأنك رسول اهلل، وأني  ،فقال رسول اهلل: "بَم" ،الجنة" ألدخلن

 .(2)ال أفر يوم الزحف"، فقال النبي: "صدقت"
: "يا رسول اهلل، نحن بنو عبد األشهل من البقر المذبَّح، (3)وقال إياس بن أوس بن عتيك

رجو يا رسول اهلل أن ُنذبِّح في القوم، وُيذبَّح فينا، فنصير إلى الجنة، ويصيرون إلى النار، مع ن
 (4)أني يا رسول اهلل ال أحب أن ترجع قريش إلى قومها، فيقولون: حصرنا محمدًا في صياصي
، وقد يثرب وآطامها، فيكون هذا جرأًة لقريش، وقد وطئوا سعفنا، فإذا لم نذب عن عرضنا لم نزرع

كنا يا رسول اهلل في جاهليتنا، والعرب يأتوننا وال يطمعون بهذا منا، حتى نخرج إليهم بأسيافنا 
 .(2)نا اهلل بك وعرفنا مصيرنا، ال نحصر أنفسنا في بيوتنا"حتى نذبهم عنا، فنحن اليوم أحق إذ أيدّ 

حواًل تجمع  ، فقال: "يا رسول اهلل إن قريشًا مكثت(2)الحارثوقام أبو سعد خيثمة بن 
جاءوا قد قادوا الخيل، ثّم ، (1)الجموع، وتستجلب العرب في بواديها، ومن تبعها من أحابيشها

يرجعون وافرين لم ثّم وامتطوا اإلبل، حتى نزلوا بساحتنا فيحصروننا في بيوتنا وصياصينا، 
وا العيون ُيكلموا؛ فيجرئهم ذلك علينا، حتى يشنوا الغارات علينا، ويصيبوا أطرافنا، ويضع

واألرصاد علينا، مع ما قد صنعوا بحروثنا، ويجترئ علينا العرب حولنا؛ حتى يطمعوا فينا إذا 
رأونا لم نخرج إليهم؛ فنذبهم عن جوارنا، وعسى اهلل أن يظّفرنا بهم، فتلك عادة اهلل عندنا، أو 

قد بلغ من تكون األخرى فهي الشهادة، لقد أخطأتني وقعة بدر، وقد كنت عليها حريصًا، ل
حرصي أن ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه، فُرزق الشهادة، وقد كنت حريصًا على 
الشهادة، وقد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة، يسرح في ثمار الجنة وأنهارها، وهو 

صبحت يقول: الحق بنا ترافقنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني ربي حقًا، وقد واهلل يا رسول اهلل أ
                                                           

 .201-201، ص3ابن سعد، الطبقات، ج .فيها ُقتلصحابي من الخزرج، شهد بدرًا، وأحدًا، و  (1)
 .312الطبري، تاري ، ص (2)
 .121، ص1ابن عبد البر، االستيعاب، ج .في غزوة أحد ُقتلصحابي خزرجي،  (3)
 .414، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج .الصياصي: الحصون (4)
 .212-211، ص1الواقدي، المغازي، ج (2)
 .421، ص2ابن عبد البر، االستيعاب، ج .في معركة أحد ُقتلصحابي من األوس،  (2)
ِمْنُه ُسمَِّي َأحابيُش ُقَرْيٍش، َوَذِلَك َأن َبني الُمصطلق، َوَبِني الَهْون ْبِن ُخزيمة،  ُحْبِشّي: جَبل بَأسفل َمكََّة، ُيَقالُ  (1)

، َوَما َأْرَسى ُحْبشيٌّ اْجَتَمُعوا ِعْنَدُه َفَحاَلُفوا ُقَرْيًشا، َوَتَحاَلُفوا باللَّه؛ ِإنَّا َلَيد  َعَلى غيِرنا، َما َسجا َلْيل ، وَوَضَح َنَها ر 
 .211، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج .ّموا َأحابيش ُقريش َباِسِم اْلَجَبلِ َمكاَنه، فسُ 
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عظمي، وأحببت لقاء ربي، فادُع اهلل يا  رت سني، ورقّ مشتاقًا إلى مرافقته في الجنة، وقد كبُ 
رسول اهلل أن يرزقني الشهادة، ومرافقة سعد في الجنة" فدعا له رسول اهلل بذلك، وقال أنس بن 

ما الغنيمة والظفر في(1)قتادة  .(2)"قتلهم : "يا رسول اهلل هي إحدى الحسنيين؛ إما الشهادة، وا 
وهذا المؤتمر الذي عّبر فيه كثير من الصحابة عن آرائهم، في منتهى الداللة على دور 

 األمة ومكانتها في اتخاذ قراراتها المصيرية والمهمة.  
حينما حاول النبي االتفاق مع غطفان على الرجوع عن المدينة؛  وفي غزوة األحزاب؛
د بن حضير: "يا رسول اهلل إن كان أمرا من السماء سي، قال أُ (3)مقابل إعطائهم ثلث ثمارها

ن كان غير ذلك فواهلل ال نعطيهم إال السيف، متى طمعوا بهذا منا" فدعا النبي  ،فامض له، وا 
ض له، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهما في ذلك، فقاال: "إن كان أمرا من السماء فام

ن كان أمرًا لم تؤمر فيه ن كان إنما هو الرأي، فما لهم عندنا  ،ولك فيه هوىً  ،وا  فسمعًا وطاعًة، وا 
إال السيف" فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم:"إني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة، فقلت 

، فقال سعد بن معاذ: "يا رسول اهلل قد كنا نحن وهؤالء القوم على شرك (4)أرضيهم وال أقاتلهم"
إال  ؛يطمعون أن يأكلوا منا تمرة نعبد اهلل، وال نعرفه، وهم ال باهلل عز وجل، وعبادة األوثان، وال

أو بيعًا، أفحين أكرمنا اهلل باإلسالم، وهدانا له، وأعزنا بك، نعطيهم أموالنا، ما لنا بهذا من  ،قرىً 
 .(2)حاجة، واهلل ال نعطيهم إال السيف؛ حتى يحكم اهلل بيننا وبينهم"

ي بتحرك خيول المشركين بقيادة خالد بن الوليد؛ وفي غزوة الحديبية عندما علم النب 
ه عن الوصول إلى مكة، وقف النبي واستشار الناس في كيفية مواجهة الموقف، فقال أبو لصدّ 
"نرى يا رسول اهلل أن نمضي لوجهنا، فمن صدنا عن البيت قاتلناه"، وقال المقداد بن  بكر:

اْذَهْب َأْنَت َوَرب َك َفَقاِتاَل ِإنَّا َهاُهَنا "يل لموسى: رائعمرو:"يا رسول اهلل؛ ال نقول كما قالت بنو إس
ولكن اذهب أنت وربك فقاتال، إّنا معكم مقاتلون، واهلل يا رسول اهلل لو سرت بنا إلى  ،(2)"َقاِعُدونَ 

                                                           
 .244، ص1أبو نعيم، معرفة الصحابة، ج .في أحد ُقتلصحابي من الخزرج، شهد بدرًا، و  (1)
 .213-212، ص1الواقدي، المغازي، ج (2)
 .394الطبري، تاري ، ص (3)
 .411-411، ص2الواقدي، المغازي، ج (4)
 .394بري، تاري ، صالط (2)
 .24سورة المائدة، آية  (2)
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ِبرك الِغماد لسرنا معك، ما بقي منا رجل"، وقال أسيد بن حضير: "يا رسول اهلل؛ نرى أن نصمد 
 .(1)له، فمن صدنا قاتلناهلما خرجنا 

 12وعندما أراد النبي صلى اهلل عليه وسلم االنصراف عن الطائف؛ بعد أن حاصرها 
، فقال: "يا رسول اهلل ثعلب في (2)ياستشار نوفل بن معاوية الديل يومًا، دون أن ينجح في فتحها،

ن تركته لم يضرك" فجعلوا  ،المسلمينفلم يعجب ذلك األمر  ،(3)جحر، إن أقمت عليه أخذته، وا 
"يتكلمون، يمشي بعضهم إلى بعض، فقالوا: ننصرف وال نفتح الطائف، ال نبرح حتى يفتح اهلل 

ق اهلل تلك الجموع، ففرّ  ،وجمع غطفان ،علينا، واهلل إنهم ألذل وأقل من القينا، قد لقينا جمع مكة
نما هؤالء ثعلب في جحر، لو حصرناهم لماتوا في حصنهم هذا، وكثُ  لقول بينهم، ر اوا 

وذهبوا إلى كل أبي بكر وعمر للتعبير عن موقفهم؛ إال أنهم لم يلقوا منهما استجابة،  ،واالختالف"
ويبدو أن الضجة التي أثارها المسلمون قد وصلت إلى النبي، فقال لهم: "اغدوا على القتال"، فلما 

 .(4)بيفعلوا أصابتهم جراحات، كان نتيجتها أن عادوا للموافقة على رأي الن
وكان النبي يخضع آلراء الصحابة في حالة اختالفها عن رأيه، فقد عدل عن رأيه بالبقاء 

وتراجع عن منح غطفان  ،(2)في المدينة في غزوة أحد؛ عندما رأى إصرار الصحابة على الخروج
ثلث ثمار المدينة؛ مقابل تراجعهم عن حصار المدينة في غزوة األحزاب، عندما رفض األنصار 

، وفي غزوة الطائف خضع النبي لرأي المسلمين باستمرار حصار الحصن، رغم أنه كان (2)ذلك
 . (1)يميل إلى خالف ذلك

ولم يكن التعبير عن اآلراء حرًا فقط في الشؤون العامة، بل امتد ذلك للشؤون الخاصة 
ر، غضب للناس، فعندما قضى النبي لصالح الزبير بن العوام، في خالف بينه وبين أحد األنصا

                                                           
 .211-210، ص2الواقدي، المغازي، ج (1)
دِّيِق َسَنَة ) (2) َواْلَخْنَدَق  ،َوُأُحداً  ،وَشِهَد َبْدراً  ،م(230هـ/9َلُه ُصْحَبة ، َوِرَواَية ، َوَشِهَد َفْتَح مكة، َوَغَزا َوَحجَّ َمَع الصِّ

 .121، ص2الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .ِفي خاّلفِة ُمَعاِوَيَة، أو ابنه يزيد، َوُتوفي َمَع اْلُمْشِرِكينَ 
 .442الطبري، تاري ، ص (3)
 .931-932، ص3الواقدي، المغازي، ج (4)
 .32، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (2)
 .394. الطبري، تاري ، ص400-399، ص2ابن اسحاق، السيرة، ج (2)
 . 1141البخاري، صحيح، ص (1)
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ن وجه النبي، لكن المصادر لم تذكر األنصاري، واتهم النبي بمحاباة الزبير ألنه ابن عمته، فتلوّ 
 .(1)أن النبي عاقبه بأي شكل من أشكال العقوبات

 : العصر النبويللقيادة السياسية في  النصيحةتوجيه 
متى استشارهم  والمواقف السابقة كانت تظهر تعبير الصحابة عن آرائهم بمنتهى الحرية،

النبي عليه الصالة والسالم، ولكن الصحابة كانوا أيضا يعبرون عن آرائهم في المواقف التي لم 
فقد بادر أحد الصحابة فاقترح على النبي إنشاء منبر له في مسجده يبادر النبي الستشارتهم فيها، 

رجل من أصحابه  بالمدينة، حيث كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يخطب على جذع، فقال
شيئًا تقوم عليه يوم الجمعة؛ حتى يراك الناس، وتسمعهم خطبتك"،  لكأن نجعل  لك"هل 
 .(2)فوافق

على النبي بتغيير موقع جيشه، قائاًل: "أرأيت  (3)باب بن المنذربدر أشار الحُ غزوة وفي 
الرأي والحرب والمكيدة؟  أنزلكه اهلل، ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه، أم هو هذا المنزل، أمنزالً 

قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، قال يا رسول اهلل فإن هذا ليس بمنزل، امِض بالناس حتى 
نبني عليه حوضًا فنمأله ثّم نغور ما وراءه من اآلبار، ثّم نأتي أدنى ماء من القوم فنعسكر فيه، 

صلى اهلل عليه وسلم : لقد أشرت بالرأي، نقاتل القوم فنشرب وال يشربون، فقال رسول اهلل ثّم ماًء، 
 . (4)أمر بإنفاذه، فلم يجئ نصف الليل حتى تحولوا كما رأى الحباب، وامتلكوا مواقع الماءثّم 

نبي اهلل؛ أال نبني  واقترح سعد بن معاذ على النبي في بدر أن يبني له عريشًا، قائاًل: "يا
نلقى عدونا، فإن أعزنا اهلل وأظهرنا على عدونا، ثّم لك عريشًا تكون فيه، وُنعّد عندك ركائبك، 

ن كانت األخرى جلست على ركائبك، فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد  كان ذلك ما أحببنا، وا 
ما نحن بأشد لك حبًا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا  -يا نبي اهلل -تخلف عنك أقوام 

 .(2)عنك..." فكان ما أراد
                                                           

 .1121صدر نفسه، صالم( 1)
 .222-221ابن ماجه، سنن، ص (2)
صحابي خزرجي، أشار على النبي بآراء نافعة في عدد من معاركه، مثل؛ بدر، وبني النضير، وبني قريظة،  (3)

، 3ابن سعد، الطبقات، ج .عمر بن الخّطابشهد كافة مغازي النبي، وثبت في ُأحد، وُتوفي في خاّلفة 
 .222-222ص

 .222، ص3فسه، جالمصدر ن (4)
 .12خّطاب، الشورى العسكرية ص (2)
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، وبادرت أم سلمة (1)غزوة األحزاب أشار سلمان الفارسي على النبي بحفر الخندق وفي         
بطرح رأيها على النبي، حينما شكا إليها تباطأ الصحابة في االستجابة لرأيه، بحلق رؤوسهم، 

نبي اهلل، أتحب ذلك، اخرج ال تكلم أحدًا منهم  ونحر أضاحيهم، بعد صلح الحديبية، قائلًة له: "يا
حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك" فلما فعل ما قالت، "قاموا فنحروا، وجعل بعضهم كلمة، 

 .(2)يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم غماً 
، واستعرض موقفه من عمر بن الخّطابوعندما وافق النبي على صلح الحديبية، قام 

اري في صحيحه حيث قال الصلح بحرية كاملة، ودخل في جدال مع النبي، توضحه رواية البخ
فأتيت نبي اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقلت: "ألست نبي اهلل حقا؟" قال: "بلى"، : "عمر بن الخّطاب

قلت: "ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟" قال: "بلى"، قلت: "فلم نعطي الدنية في ديننا إذًا؟" 
نا أّنا سنأتي البيت تحّدثيس كنت قال: "إني رسول اهلل، ولست أعصيه، وهو ناصري"، قلت: "أول

 .(3)فنطوف به؟" قال: "بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام"، قلت: "ال"، قال: "فإنك آتيه ومطوف به"
لمطالبة النبي بعدم تنفيذ  عمر بن الخّطاببادر وعندما انصرف المسلمون من الحديبية؛ 

لك سيؤدي إلى نقص أعدادها اقتراح بعض الصحابة بنحر إبلهم؛ لّما شعروا بالجوع، ألن ذ
 .(4)عندهم

وفي غزوة خيبر اقترح الحباب بن المنذر على النبي بالتمركز بعيدًا عن حصون اليهود؛ 
وفي الطائف اقترح الحباب بن المنذر أيضًا على  ،(2)ليكون المسلمون في مأمن من سهامهم

ون المسلمون في مأمن من النبي االبتعاد عن حصن الطائف، واالكتفاء بمحاصرته من بعيد، ليك
سهامهم،كما استشار النبي صلى اهلل عليه وسلم الصحابة في كيفية التغلب على حصن الطائف، 

 .(2)فاقترح عليه سلمان الفارسي استخدام المنجنيق
وبادر أبو بكر لمطالبة النبي بالدعاء للمسلمين حينما أصابهم عطش شديد في تبوك، 

فادُع، فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم أتحب  خيرًا، الدعاء في عّودك اهلل إن اهلل رسول "ياقائاًل: 
                                                           

 . 392. الطبري، تاري ، ص23، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (1)
 .213-229البخاري، صحيح، ص (2)
 .213-229البخاري، صحيح، ص (3)
 . 22، ص49ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (4)
 .244-243، ص2الواقدي، المغازي، ج (2)
 .921-922، ص3المصدر نفسه، ج (2)
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قال: فرفع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يديه، فلم يرجعهما حتى  ذلك يا أبا بكر، قال: نعم،
 .(1)"ما معهم او فملئ ،]أمطرت[
على صالة النبي على عبد اهلل بن أبي بن سلول، وحاول  عمر بن الخّطاباعترض و 

لما مات عبد اهلل بن أبي منعه من ذلك، وقد وصف عمر مشهد اعتراضه على النبي؛ قائاًل: "
ابن سلول، دعي له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليصلي عليه ، فلما قام رسول اهلل صلى اهلل 

وكذا كذا  ،عليه وسلم وثبت إليه، فقلت: يا رسول اهلل، أتصلي على ابن ُأبي، وقد قال يوم كذا
ر عني يا عمر، فلما وكذا؟ ُأعّدد عليه قوله، فتبسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقال: أخّ 

وهذا  ،"ن زدت على السبعين يغفر له لزدتأكثرت عليه، قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إ
في الحوار الحر والصريح والعلني بين رسول اهلل وبين عمر كان دلياًل على مدى حرية التعبير 

 على، حتى أن عمر نفسه أبدى تعجبه فيما بعد، قائاًل: "فعجبت بعُد من جرأتي العصر النبوي
 .(2)وسلم يومئذ" عليهرسول اهلل صلى اهلل 

 
وكان الصحابة يعترضون أيضًا على أمراء النبي إذا ما أخطأوا، ويأمرونهم بالمعروف، 

زوة مؤتة رجاًل من أهل اليمن من وينهونهم عن المنكر، فعندما منع خالد بن الوليد في غ
، وقال: (3)الحصول على سلب رجل رومي قتله؛ ألنه استكثره، قام إليه عوف بن مالك األشجعي

"يا خالد أما علمت أنَّ رسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم قضى ًبالسلب للقاتل" قال خالد: "بلى؛ 
عند رسول اهلِل صلى اهلل عليه وسلم"  ولكني استكثرته" فقال عوف: "لتردنه عليه، أو ألعرفنكها

 فأبى خالد أن يرد عليه، فلما عادوا إلى المدينة ذكر عوف القصة للنبي، فأمر خالدًا برد السلب
 .(4)لليمني

                                                           
 .323، ص3الطبراني، المعجم األوسط، ج (1)
 .1122البخاري، صحيح، ص (2)
ابن عبد البر،  .م(292هـ/13أشجع َيْوم اْلَفْتح، وُتوفي في الشام )قبيلة أول مشاهده خيبر، وكانت معه راية  (3)

 .1222، ص3االستيعاب، ج
 .411، ص4، سنن، جأبو داود (4)
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كما اعترض عبد اهلل بن عمر على أمر خالد بن الوليد؛ حينما بعثه النبي إلى بني 
لد بقتل أسراهم، فقال عبد اهلل بن عمر: "واهلِل ال جذيمة، فقالوا صبأنا، بداًل من أسلمنا، فأمر خا

 .(1)أقتُل أسيري وال يقتل أحد  من أصحابي أسيَره"
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

                                                           
 .1021البخاري، صحيح، ص (1)
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 ثانيال المبحث
 العصر الراشدياألمة ودورها السياسي في 

كانت ُتعّين بحرية كاملة وبإرادة  فقد ،مكانة سياسية كبيرة العصر الراشديكان لألمة في 
 ،وتنهاه عن المنكر ،وتأمره بالمعروف ،وتقوم بتقويم الحاكم متى أخطأ تنفيذية،تامة سلطتها ال

 بمنتهى الحرية. هوتنتقد
 دور األمة في اختيار قدرتها السياسية في العصر الراشدي:

ليبايعوا سعد  ؛فور وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم في سقيفة بني ساعدةاجتمع األنصار 
وتداولوا األمر بمنتهى الحرية حتى جاءهم أبو بكر وعمر طارحين  ،بن عبادة خليفة للمسلمين

وتدل نصوص الحوار الدائر ذلك اليوم في السقيفة على مدى شعور الصحابة آنذاك  ،(1)رأيًا آخر
 وحقهم في ذلك. ،بمسؤوليتهم عن تعيين الحاكم

ودورهم في  ،مؤكدًا على مكانة األنصار ؛في بداية االجتماع سعد بن عبادة تحّدثفقد 
تشاوروا في موقفهم إذا ثّم  ،فوافق قومه ،ولذا فإنهم األحق بخالفة رسول اهلل ،نصرة اإلسالم

حيث استقر رأيهم على أن يطرحوا في تلك الحالة صيغة "منا أمير  ،رفض المهاجرون رأيهم
األنصار  مبينًا مكانةأبو بكر  تحّدث ،بكر وعمر إلى السقيفة ، وعندما وصل أبو(2)ومنكم أمير"

لكن تلك المكانة ال تنفي أحقية المهاجرين بخالفة النبي صلى اهلل  ؛الكبيرة في خدمة اإلسالم
باب بن المنذر مطالبًا ، فقام الحُ (3)ألن العرب لن تقبل بحكم أحد من خارج قريش ،عليه وسلم

ال فليس أقل من صيغة "منا أمير ومنكم أمير" ،األنصار بالثبات على موقفهم عمر فتكلم  ،(4)وا 
أخرى مؤكدًا  فقام الحباب بن المنذر مرةً  ،معترضًا: "هيهات ال يجتمع اثنان في قرن" بن الخّطاب

 ؛على موقفه السابق، فقال أبو عبيدة بن الجراح: يا معشر األنصار، إنكم أول من نصر وآزار

                                                           
 .412الطبري، تاري ، ص (1)
 . 491. الطبري، تاري ، ص1-1، ص1المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج (2)
 .492الطبري، تاري ، ص (3)
 .12، ص1. المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج1291-1219البخاري، صحيح، ص (4)
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حق المهاجرين في مؤكدًا على  (1)فال تكونوا أول من بّدل وغّير، فقام بشير بن سعد األنصاري
عبيدة بن الجراح لتولي منصب أبي أو  عمر بن الخّطابخالفة رسول اهلل، فطرح أبو بكر اسمي 

 . (2)الخليفةأبو بكر يتواله فأبيا إال أن  ؛فةالخال
حيث  ،لنت األمر بشكل مفصّ أما النصوص التي أوردها الواقدي في كتاب الردة فقد بيّ 

وبشير بن  ،سيد بن حضيروأُ  ،(3)هم خزيمة بن ثابت ؛الجلسةسبعة من األنصار في تلك  تحّدث
 ،والحباب بن المنذر ،وثابت بن قيس بن شماس ،(2)ومعن بن عدي ،(4)وعويم بن ساعدة، سعد

وكان أول من  ،أو حق المهاجرين ،وتنوعت آراؤهم ما بين التأكيد على حق األنصار في الخالفة
 ؛متم قريشًا على أنفسكميا معشر األنصار، إنكم قد قدّ ": فقال ؛م من األنصار خزيمة بن ثابتتكلّ 

ليكم كانت الهجرة ،وأنتم األنصار في كتاب اهلل عز وجل ،يتقدمونكم إلى يوم القيامة فاجمعوا  ...وا 
 . (2)"وتأمنه األنصار ،أمركم على رجل تهابه قريش

عمة اهلل عليكم سيد بن حضير األنصاري: يا معشر األنصار إنه قد عظمت نبينما قال أُ 
فاجعلوا ذلك  ،وفيكم قبض الرسول محمد عليه السالم ،وجعل عليكم الهجرة ،إذ سماكم األنصار

ن هذا األمر في قريش دونكم ،هلل  .(1)ومن أخَّروه فأخِّروه ،فمن قدمَّوه فقدمِّوه ،وا 
د فق ،كذلك لم يكن اختيار أبي بكر لعمر لمنصب الخالفة استبدادًا باألمر دون األمة

خرج إلى الناس قائاًل: ثّم ، عمر بن الخّطابأخذ أبو بكر في سؤال كبار الصحابة عن رأيهم في 

                                                           
ثعلبة، شهد بيعة الَعَقبة الثانية وكافة مغازي النبي، أرسله النبي قائدًا لسريتين في شعبان بشير بن سعد بن  (1)

ابن سعد، الطبقات،  .م( قتل شهيدًا في معركة عين التمر بالعراق، في خاّلفة أبي بكر221هـ/1وشوال سنة )
 .493-492، ص3ج
 . 492، ص. الطبري، تاري 10-9، ص1المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج (2)
من بني خطمة من األوس، يعرف بذي الشهادتين، ألن النبي جعل شهادته بشهادة رجلين، شهد كافة مغازي  (3)

النبي، وكانت معه راية قومه بني خطمة في فتح مكة، قاتل مع علي بن أبي طالب بصفين، وُقتل فيها 
 .441، ص2ابن عبد البر، االستيعاب، ج .م(221هـ/31)
ول مجموعة من األنصار قابلت النبي، ودخلت في اإلسالم، شهد بيعتي الَعَقبة، ُتوفي في خاّلفة كان ضمن أ (4)

 .422-424، ص3ابن سعد، الطبقات، ج .عمر بن الخّطاب
، 3المصدر نفسه، ج .م(233هـ/12في معركة اليمامة ) ُقتلشهد بيعة الَعَقبة الثانية، وكافة مغازي النبي،  (2)

 .  431ص
 .43-32ي، كتاب الردة، صالواقد (2)
 .33المصدر نفسه ، ص (1)
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وقد كان بإمكانهم أن يمتنعوا عن  ،(1)"أترضون بمن أستخلف عليكم ... فقالوا: سمعنا وأطعنا"
 .(2)بيعته لو أرادوا

 على غير مشورة فقال: "من بايع رجاًل  ؛وقد بّين عمر أن تعيين الخليفة حق للمسلمين
ق ُتوفي الباحث، ويؤكد ما سبق عدم دقة ما ذكره (3)من المسلمين، فال يتابع هو وال الذي بايعه"

درويش في بحثه عن "الشورى في النظام السياسي اإلسالمي" من أن الشورى لم تكن ملزمة ألبي 
 . (4)بكر وعمر

خذ عبد الرحمن بن عوف حيث أ ،بموافقة جمهور األمةكذلك تم فأما اختيار عثمان 
، والمهاجرين ،وقادة الجند ،فقد استشار كبار الصحابة ،يستشير الناس من كافة األطياف

وقد تهم، ، وضعفاء الناس، وعامّ واألعراب الوافدين إلى المدينة ،واألطفال ،النساءو  ،واألنصار
يتناقض هذا مع ما ، و (2)م(242/هـ24) فتمت بيعته بداية عام ،عثمان بن عّفاناختار أغلبهم 

ق درويش؛ من أن أهل الشورى الذين اختارهم عمر لم يكونوا يمثلوا كافة ُتوفي الباحثذكره 
أن هذا القول غير  الباحث، ويعتقد (2)اتجاهات الجماعة المسلمة، حيث كانوا جميعًا من قريش

نما كانوا مرشح ين من قبله لتولي دقيق، ألن الشورى لم تقتصر على الستة الذين اختارهم عمر، وا 
منصب الخالفة، وقد اتفقت الجماعة المسلمة منذ يوم السقيفة على أن الخلفاء من قريش فحسب، 

لألنصار: عندما قال أبو بكر ولم يوافقوا على ذلك إال خضوعًا لرأي األمة كلها، كما بّين ذلك 
 .(1)إال على رجل من قريش" وال تقرّ  ،"ال ترضى العرب

 ،(1)إال بعد ضغوط شديدة عليه الخالفة الب فلم يتم اختاره لمنصبن أبي طأما علي ب
وأعلن في خطبته للناس: "أيها الناس .. إن هذا أمركم  ،ل أن يكون وزيرًا ال أميراً فضّ وقد كان يُ 

                                                           
. الطبري، تاري ، 33-32، ص1. المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج112، ص3ابن سعد، الطبقات، ج (1)

 . 223ص
 .22، صالخالفةالعمري، عصر  (2)
 .1291البخاري، صحيح، ص (3)
 .121، 111درويش، الشورى، ص (4)
. 111. الطبري، تاري ، ص44-43، ص1نسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج. الم1111البخاري، صحيح، ص (2)

 . 1093-1092، صالبداية. ابن كثير، 310ابن األثير، الكامل، ص
 .141-142درويش، الشورى، ص (2)
 .203، ص13ابن أبي شيبة، مصنف، ج (1)
 .11، ص1المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج (1)
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، كما أنه عند (1)فبايعه الناس بمن فيهم كبار الصحابة ،"يس ألحد فيه من حق إال من أّمرتمل
"أترككم إلى ما  :قائاًل للناس ،وترك األمر لجمهور األمة اإلسالمية ،داً وفاته لم يستخلف أح
 .(2)ترككم إليه رسول اهلل"

فكانت  ،بينهم وبين المسلمين ن للسلطة التنفيذية عقداً يل تولي الخلفاء الراشدوقد مثّ 
 فإذا عصيت اهلل ،(: "أطيعوني ما أطعت اهلل ورسولهم232/هـ11شروط العقد عند أبي بكر )
( أن يعمل بـ"سنة م244/هـ23) عثمان بن عّفان، وشروطه عند (3)ورسوله فال طاعة لي عليكم"

 اً أن علي ؛ومما يؤكد على وجوب التزام الخليفة بذلك الشرط ،(4)اهلل ورسوله والخليفتين من بعده"
؛ "اللهم ال وقال: ؛رض عليه األمر في الوقت ذاته بالصيغة نفسها رفضبن أبي طالب عندما عُ 
، وعندما طلب علي بن أبي طالب البيعة من بعض الناس (2)ك وطاقتي"ولكن على جهدي من ذل

فإذا عصيته فال طاعة لك علينا"  ،ك ما أطعت اهللعينبايعك "على أن نط :( قال لهم222/هـ32)
 .(2)فقال علي: نعم"

رادتهم دون إ ،يبايعون الخليفة باختيارهم العصر الراشديوكان الناس في  كراه، وكان وا 
فقد ذكرت الروايات امتناع عدد من الناس عن بيعة  ،مس بسوءفال يُ  ؛بعضهم يمتنع عن البيعة

كرههم أحد على ولم يُ  ،وغيرهم ،(1)، وعلي بن أبي طالب(1)منهم سعد بن عبادة ؛أبي بكر
 .(1)البيعة

                                                           
 . 193طبري، تاري ، ص . ال29، ص3ابن سعد، الطبقات، ج (1)
 .20، 49. ابن أبي الدنيا، مقتل، ص222، ص13ابن أبي شيبة، مصنف، ج (2)
 . 1002، صالبداية. ابن كثير 219. ابن األثير، الكامل، ص419الطبري، تاري ، ص (3)
 .1111البخاري، صحيح، ص (4)
 .119الطبري، تاري ، ص (2)
 . 402، ص13ابن أبي شيبة، مصنف، ج (2)
 .11-12، ص1لمنسوب البن قتيبة، اإلمامة، جا (1)
حيث ذكرت بعض  ،. وقد ذكر الطبري روايات متناقضة في قضية بيعة علي412الطبري، تاري ، ص (1)

ولكن ابن  ،(411-412)ص ،وذكرت روايات أخرى بيعته بعد ستة شهور ،رواياته بيعة علي مع بقية المسلمين
 ،وأورد دلياًل على كالمه حديثاً  ،ًا والزبير بادرا للبيعة مع بقية المسلمينأن علينهاية وال البدايةكثير أورد في 

أو سبعة آالف  ،أو عشرة آالف درهم ،(، أي كيس فيه ألف درهم1002وصفه بأنه يساوي بدرة )ص
على ذلك أن المصادر لم تذكر اعتراض علي بن أبي  ُيدلِّل(، ومما 341دينار)الفيروزآبادي، القاموس، ص

 ،لى خاّلفة عمر، لكن رواية اإلمام مسلم تؤكد امتناع علي بن أبي طالب عن البيعة حتى وفاة فاطمةطالب ع
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 :العصر الراشديدور األمة في تقويم الحاكم في 
 ،عن المنكر هنهيو  ،وأمره بالمعروف، م الحاكم متى أخطأوكان لألمة دور مهم في تقوي

ن أسأت فقوموني" ،ال أبو بكر: "أيها الناس .. فإن أحسنت فأعينونيد قفق ولذا كان ، (2)وا 
الصحابة وبينهم ناقش المسلمون يناقشون أمرائهم، سواًء كانوا قادة سياسيين أم عسكريين، فقد 

ال رسول اهلل وقد ق ،كيف تقاتل الناس": حيث قال عمر ؛بكر في قضية قتال المرتدين اعمر أب
ال إله إال اهلل، فمن قالها، فقد عصم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: صلى اهلل عليه وسلم

، مني ماله ونفسه إال بحقَّه، وحسابه على اهلل، فقال: واهلل؛ ألقاتلنَّ من فرَّق بين الصَّالة والزَّكاة
قال  ،لمال، واهلل لو منعني َعناقًا كانوا يؤد ونها إلى رسول اهلل؛ لقاتلتهم على منعهاحق  ا فإن الزكاةَ 

 .  (3)": أنه الحققد شرح اهلل صدر أبي بكر، فعرفت عمر: فواهلل ما هو إال أن
وعمل على إقناعه بذلك  ،القتراح جمع القرآن على أبي بكر عمر بن الخّطابكما بادر 

لم يفعله رسول اهلل صلَّى اهلُل عليه  حيث قال له: "كيف أفعل شيئاً  ،ه في البدايةترّددرغم 
 ،عمر ؛بينهم ،من كبار الصحابة ز جيوش الشام جمع عدداً جهّ لما أراد أبو بكر أن يُ ، و (4)وسلَّم"

عبيدة بن  ون بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبالرحم وعبد ،والزبير ،وطلحة ،وعلي ،وعثمان
فقال عمر: "سرِّب  ،قائاًل: "فليشر عليَّ كل  امرىِء بمبلغ رأيه" ؛ب مشورتهموطل ،الجراح، وغيرهم

 وقال عبد ،والجنود تتلوها الجنود" ،إليهم الخيل في إثر الخيل، وابعث الرجال تتبعها الرجال
حديد، وركن شديد، واهلل ما حّد  يا خليفة رسول اهلل، إنها الروم وبنو األصفر"الرحمن بن عوف: 

ثّم ر، غيْ تبعثها فتُ ثّم تقحم الخيل إقحامًا، ولكن تبعث الخيل، فتعبر في أدنى أرضهم،  أرى أن
 ،أضروا بعدوهم، وغنموا من أرضهم، فقووا بذلك على قتالهم" ؛ترجع إليك، فإذا فعلوا ذلك مراراً 

 .(2)وعلي بن أبي طالب ،عه على االستمرار فيما أراد كل من عثمانكما شجّ 

                                                                                                                                                                      

مسلم، صحيح،  .وليس حول خاّلفة أبي بكر ذاتها ،ف حول ميراث النبيو الخاللكن الرواية تجعل السبب ه
 .921ص

 .219ابن األثير، الكامل، ص (1)
 . 1002، صالبداية. ابن كثير 219الكامل، ص . ابن األثير،419الطبري، تاري ، ص (2)
 .32-31مسلم، صحيح، ص. 339البخاري، صحيح، ص (3)
 .1111-1111البخاري، صحيح، ص (4)
 .23، ص2ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (2)
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: "فإنك ، وقالواطالبه المسلمون بالبقاء في المدينة (1)ةصّ كر إلى ذي القَ عندما خرج أبو بو 
صيب أّمرت فإن أُ  ؛فابعث رجالً  ،ومقامك أشد على العدو ،صب لم يكن للمسلمين نظامأن تُ 
 .(2)وألواسينكم بنفسي"، ال أفعل ؛فأبى قائاًل: "ال واهلل ،آخر"

سار  ،في حروب الردة ،وهوازن ،وطيء ،وغطفان ،حينما انتهى خالد من قبائل أسدو 
وقالوا: ما هذا بعهد  ،ت األنصار في الذهاب معهترّدد، ف(4)طاحفي البُ  (3)يريد مالك بن نويرة

أن نقيم  ،واستبرأنا بالد القوم ،(2)ُبَزاَخةالإن الخليفة عهد إلينا إن نحن فرغنا من  ،الخليفة إلينا
أن يكرههم على مرافقته، فراجع األنصار  أبى خالد، وواصل طريقه دونف ،حتى يكتب إلينا

 ،(2)غضب أبو قتادة ؛مالك بن نويرة خطأً بن الوليد حينما قتل خالد أنفسهم وسارعوا للحاق به، و 
 .(1)ومضى عائدًا إلى أبي بكر ًا،وترك خالد

قال له عكرمة بن ؛ تل أحد قادة المرتدين في حضرموتق بن أبي أمية أراد المهاجر ولما
وكان ذلك الرجل قد كتب أسماء  -، وأبلغه أبا بكر فهو أعلم بالحكم في هذا ،رهأخِّ  :أبي جهل

فقال المهاجر:  -ولكنه نسي نفسهوفق اتفاق استسالمهم للمسلمين، نحوا األمان مُ  ،ومهمن ق عدداً 
 .(1)إن أمره لبّين ولكني أتبع المشورة وأوثرها، وتوقف عن قتله

ر؛ عندما قّرر عدم دخول الشام بعد وقوع الطاعون واعترض أبو عبيدة الجراح على عم
 إلى اهللِ  قَدرِ  من َنِفر   نعمْ  ُعَبيَدَة؟ أبا يا قالها غيُرك ُعَمُر: لو فقال اهلِل؟ قَدرِ  من فيه؛ قائاًل: "أِفراًرا

                                                           
؛ لحماية المدينة المنورة من بكر الصّديقموضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون مياًل، عسكر فيه أبو  (1)

 .119، ص1. الهمداني، األماكن، ج1012، ص3البكري معجم ما اسُتعجم، ج .تدينالمر 
 .201الطبري، تاري ، ص (2)
من بني يربوع، واّله النبي قبيل وفاته على صدقات قومه، اعتقد خالد بن الوليد أنه من المرتدين فقتله، ويبدو  (3)

 . 121-122، ص2ابن سعد، الطبقات، ج .له خالدأن بعض الصحابة اعتقدوا أنه مازال مسلمًا، فغضبوا لما فع
البطاح بضم الباء وقيل كسرها، أرض فى بالد بنى تميم، انتصر فيها خالد على المرتدين من بني تميم وأسد،  (4)

 .222، ص1البكري، معجم ما اسُتعجم، ج .وقتل فيها مالك بن نويرة
انتصر فيها المسلمون بقيادة خالد بن الوليد على  ماء لقبيلة بني أسد في نجد، دارت قربه معركة فاصلة (2)

 .401، ص1ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج .طليحة األسدي ومن معه
هو الحارث بن ِربعي، من بني سلمة من الخزرج، شهد ُأحدًا، ُتوفي بالكوفة في خاّلفة علي بن أبي طالب،  (2)

 .131، ص1، الطبقات، جابن سعد .م( 212هـ/24وقيل ُتوفي بالمدينة المنورة )
 .211الطبري، تاري ، ص (1)
 .231صابن كثير، البداية،  (1)
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 َجدَبة ، ىواألخر  ِخصَبة ، إحداهما ،(1)ُعْدَوتانِ  له واِدًيا هبَطتْ  إِبل   لك كان لو أرَأيتَ  اهلِل، قَدرِ 
ن اهلِل، بقَدرِ  َرَعيَتها الِخصَبةَ  َرَعيتَ  إن أليس ذلك  ُيدلِّلو  (2)اهلِل؟" بقَدرِ  َرَعيَتها الَجدَبةَ  َرَعيتَ  وا 

 معهم في ذلك. بإقناع رعيته بقراراته، وتحاوره الحوار على اهتمام الخليفة
ي بعدم عبور أبو عبيد الثقف (3)( نصح سليط بن قيسم234/هـ13قبل موقعة الجسر )و 

وقد أشرنا  ،فقال له: "أنا واهلل أجرأ منك نفساً  ،إال أن أبا عبيد اتهمه بالجبن ؛الجسر لمالقاة الفرس
 ،تلولكن االختالف في الرأي لم يمنع سليط من القتال في المعركة حتى قُ  ،فستعلم" ،عليك الرأي

؛ نه عمرإمرة الرجل الذي عيّ  لعراقرفضت إحدى القبائل الذاهبة ل، وعندما بيدتل أبو عُ كما قُ 
 .(4)وعزله رغم كراهيته لرأيهم ،استجاب لهم
القادسية أال يرسل إلى رستم معركة اقترح ربعي بن عامر على سعد بن أبي وقاص قبل و 

نما يرسل إليه رجاًل  ،جماعة من الرجال فوافق  ،بهالمسلمين  إلظهار عدم اهتمامواحدًا فقط؛ وا 
التي لم يقاتل فيها بسبب  -،عراء سعد بن أبي وقاص في معركة القادسيةوانتقد أحد الش، (2)سعد

نما قاد الجيش من مكان بعيد ،مرضه  قائاًل:  -وا 
 نقاتُل حتى أنزَل اهلُل نصَره    وسعد  بباِب القادسيِة ُمعِصمُ 
 فُأْبنا وقد آمت نساء  كثيرة       ونسوُة سعٍد ليس فيهن أّيمُ 

 .(2)ه بمرضه دون أن يعاقب الرجل على قولهوأخبر  ،فاعتذر سعد للناس
وجاء إلى المدينة وفد من أهل مصر؛ معترضًا على بعض سياسة عثمان، حيث ناقشه 

 قام ما جماعة، يفارقوا وال عصا، يشقوا ال أن عليهم وأخذ ،شرطاً  عليه فكتبوا" ،في عدة قضايا
لمجاهدين المسلمين في الشام في ، وبادر حذيفة بن اليمان عندما رأى اختالف ا(1)"بشرطهم لهم

قراءة القرآن؛ طالبًا من عثمان العمل على إيجاد آلية تمنع اختالفهم في ذلك، فقام بجمع القرآن 
                                                           

مِّ َواْلَكْسِر: جانُب الوادي، وقيل: الُعْدَوة؛ اْلَمَكاُن اْلُمْرَتِفُع َشْيًئا َعَلى َما ُهَو ِمْنهُ  (1) ابن منظور، لسان  .الُعْدَوة، ِبالضَّ
 .41، ص12العرب، ج

 .1421البخاري، صحيح، ص (2)
في موقعة الجسر بالعراق  ُقتلأنصاري من بني النجار، أسلم قبل الهجرة، وشهد كافة مغازي النبي، و  (3)
 .414، ص3ابن سعد، الطبقات، ج .م(234هـ/13)
 .212-213الطبري، تاري ، ص (4)
 .291الطبري، تاري ، ص (2)
 .1041، ص البدايةابن كثير،  (2)
 . 102-101ابن حنبل، فضائل، ص (1)
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فبلغ األمر علي بن أبي طالب ؛ الحجّ مسألة من مسائل ، وأفتى عثمان في (1)في مصحف واحد
ورخصٍة  ،وُل اهلِل صلَّى اهلُل عليِه وسلَّمَ أعمدَت إلى ُسنٍَّة سنَّها رسفقال: " ؛فأقبل حتى وقف عليه

إنما كان " فقال عثمان: "وتنهى عنها ،ُتضيُِّق عليهم فيها ،رخَّص اهلُل تعالى بها للعباِد في كتاِبهِ 
 (3)اعترض عبيد اهلل بن عدي بن الخيار، و (2)"ومن شاء ترَكهُ  ،فمن شاء أخذ بهِ  ،رأًيا أشرُت بهِ 
ذلك على  ُيدلِّل، و (4)فاستجاب له ،لد أحد والته الذين شربوا الخمرطالبًا منه ج ؛طريق عثمان

 .مدى ما تمتع به الناس في زمن عثمان من حرية في الرأي والتعبير
 :العصر الراشديعلقة السلطة التنفيذية باألمة في 

كان الخلفاء الراشدون ووالتهم يتساوون مع الناس في كافة شؤون حياتهم، ولم تكن لهم 
نما سلطة مقيدة بالتشريع اإلسالمي، فقد أغلظ رجل ألبي عليه ، بكر الصّديقم سلطة مطلقة، وا 

: "يا خليفة رسول اهلل أال أقتله؟ فقال: ليس هذا إال لمن شتم (2)فقال له أبو َبْرَزة األسلمي
: "يا بني عبد ولهوق، د خالد بن سعيد بن العاص تولي أبي بكر للخالفةاانتق، ورغم (2)النبي"

جيوش المسلمين  حدنه قائدًا ألعيّ  ، إال أن أبا بكرمناف، لقد طبتم نفسًا عن أمركم يليه غيركم"
 ،(1)(م234/هـ13ما تسبب في هزيمة جيشه ) ،ولم يعزله إال عندما خالف أوامره ،(م234/هـ13)

ليت "أيها الناس إني قد و وجاء ذلك كله التزامًا بما تعهد به في خطبته األولى؛ عندما قال: 
 .(1)ولست بخيركم" ،عليكم

دعا عند بيعته كما أن أبا بكر لم يكن يرى له حقًا استثنائيًا في أموال المسلمين، حيث  
فـ"فرضوا له في ، (9)"فقال: ما ترون لي من هذا المال؟ ،واألوجاه من أصحاب رسول اهلل ،"عمر

                                                           
 .1212البخاري، صحيح، ص (1)
 .91-90، ص2ابن حنبل، مسند، ج (2)
قرشي من نسل عبد مناف بن قصي، روى عن عمر وعثمان، ُتوفي في خاّلفة الوليد بن عبد الملك، ومن  (3)

 .24-23، ص1ابن سعد، الطبقات، ج .أوالده المختار بن عبيد اهلل
 .132-130ابن حنبل، فضائل، ص (4)
د اهلل ْبن نضلة، أسلم في بداية الدعوة، وشهد فتح مكة، سكن الكوفة، وشارك في غزو خراسان، واسمه: َعبْ  (2)

 .9، ص9ابن سعد، الطبقات، ج .وُتوفي بها
 . 392، ص4الحاكم، المستدرك، ج (2)
 .220-249الطبري، تاري ، ص (1)
 . 1002، صالبداية. ابن كثير 219. ابن األثير، الكامل، ص419المصدر نفسه، ص (1)
 .21، ص1المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج (9)
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، كما ن بعده"عمر: "لقد أتعب مَ فقال  ،إلى المسلمين هاوعند وفاته ردّ  ،كل سنة ستة آالف درهم"
 .(1)أن يحتسبها جزًء من الجزية اً وأمر خالد ،لم يقبل هدايا أهل العراقأن أبا بكر 

على الخروج بنفسه لقتال أصّر وكان أبو بكر حريصًا على مساواة نفسه بالمسلمين، فقد 
، كما (2)وألواسينكم بنفسي" ،ال أفعل ؛: "ال واهلللمن طالبوه بالبقاء قائالً  ،المرتدين حول المدينة

في  (4)عبد الرحمن، كما شارك ابنه (3)على أن يمشي وأسامة بن زيد راكب في وداعه لهأصّر 
لكنه انتقل بعد توليه  ،(2)حنُ كان منزل أبو بكر قبل الخالفة بالس  ، و (2)حروب الردة كجندي مقاتل

ي صلّ وكان يُ  ،دميه في المدينةوكان أبو بكر يسير على ق ،الخالفة بستة أشهر إلى المدينة
 .(1)يحلب لجيرانه أغنامهم -مثالً  -فكان  ،ةبعد توليه الخالف هموحافظ على عالقته ب ،بالناس

كتب لقادة وكان أبو بكر يوصي قادة جنده ووالته بحسن العالقة مع المسلمين؛ حيث 
وحسن  ،لرفق بالمسلمينوبا ،والفساد ،أمرهم فيه بمنع جنودهم من العجلة حروب المرتدين عهداً 

 .(1)ولين القول لهم ،الصحبة
للسؤال عن جيش  خرج مرةً فقد أما عمر فكان واحدًا من الناس ال يتميز عنهم بشيء، 

فأخبره بالفتح  سأله عن األخبار،فلقي أحد المسلمين القادمين من هناك ف ،سعد في العراق
مون على سلّ المدينة فوجئ الرجل بالناس يُ فلما اقتربا من  ،ثه وهو ال يعرفهحدّ وجعل يُ  ،والنصر

فقال: ال حرج  ، أعلمتني أنك الخليفةهاّل  ؛فقال: "يرحمك اهلل يا أمير المؤمنين ؛عمر بلقب اإلمارة
 .(10)، إال أنه كان له حاجب يأذن للناس بالدخول عليه(9)عليك يا أخي"

                                                           
 .224، 239الطبري، تاري ، ص (1)
 .201المصدر نفسه، ص (2)
 .494الطبري، تاري ، ص (3)
، بقي على دين قومه، وشهد بدرًا مع قريش، أسلم في هدنة الحديبية، بكر الصّديقعبد الرحمن بن أبي  (4)

 .21، ص2ابن سعد، الطبقات، ج .م(212هـ/23وهاجر إلى المدينة، ُتوفي )
 .212الطبري، تاري ، ص  (2)
، 3البكري، معجم ما استعجم، ج .على بعد ميل من مسجد النبي، وكان يسكنها بنو الحارث من الخزرج (2)

 .11. وسبق بيان الميل في هذه الرسالة، ص120ص
 .224الطبري، تاري ، ص (1)
 .203المصدر نفسه، ص (1)
 .1041لبداية، ص ابن كثير، ا (9)
 .919-911( البخاري، صحيح، ص10)
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و أقربائه حقًا فيها زيادة يقوم بقسمة األموال بين الناس بنفسه، دون أن يمنح نفسه أكان و 
إليه  ليردّ  ؛عمر بن الخّطابوربما استدان منه  ،كان هنالك مسؤول عن بيت المال، و (1)عنهم

، ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم ،كان عمر يطوف في األسواق، كما دينه فيما بعد
فقال: بل ، المؤمنين نفعك بنوك يا أمير"وقال:  ؛على حمل شيء فدعا له الرجل رجالً مرًة أعان و 

نما يصلي  ،حرس يمنعونه من الناسه لم يكن ل، و "أغناني اهلل عنهم ، فيكلمه من شاء ،يقعدثّم وا 
 . (3)بنفسهويتفقد أحوالهم  ،زل المسلمينويرتاد منا (2)كان يعّس و 

كذلك كان حريصًا على تعريف المسلمين بحقوقهم، ويطالبهم بانتزاع تلك الحقوق، 
ويقسموا  ،وسنة نبيهم ،أن "يعلموا الناس دينهمفقد بّين في خطبه أن مهمة الوالة  والدفاع عنها،

وال ليضربوا  ،اللهم إني لم أبعثهم ليأخذوا أموالهم": عنهم قال، و (4)ويعدلوا فيهم" ،فيهم فيئهم
قال للرعية: "فمن ُفعل به شيء سوى ذلك ]أي من ثّم مرة ذاكرًا ما سبق، خطب ، و (2)"أبشارهم

رب أو اإلهانة[ فليرفعه إلّي، فواهلل الذي نفسي بيده إذًا ألقّصنه فيه"، فراجعه عمرو بن الض
 . (2)على موقفهأصّر العاص إال أنه 

"إني لم استعملكم على أمة محمد صلى اهلل عليه وسلم على  وصي الوالة؛ قائاًل:يُ كان و 
 ،وتقضوا بينهم بالحق ،م الصالةإنما استعملتكم عليهم لتقيموا به ،وال على أبشارهم ،أشعارهم

 ،وحمايتهم من المهالك ،والرفق بجنودهم ،بتقوى اهلل هموصييكان كما  ،(1)"وتقسموا بينهم بالعدل
، وكان عمر إذا قابل الوافدين من قلبك عنها" هِ وألْ  ،ض بصرك عن الدنيا"فغمِّ  :كما كان يقول لهم

، فإن لم يعجبه قولهم عزله، وكان يحاسب األمصار؛ يسألهم عن أميرهم، ومدى عالقته بالناس
الوالة، وأخذ شطر مال عدد منهم، كما فعل مع خالد بن الوليد، كما أخذ من أبي هريرة بعد أن 

كي إليه إذا شُ كان و ، (1)استعمله على البحرين اثني عشر ألف درهم، كان قد اكتسبها أثناء واليته

                                                           

 . 322-324، ص1( ابن كثير، مسند الفاروق، ج1)
يَبة (2)  .139، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج .َأي َيُطوُف ِباللَّْيِل َيْحُرُس الناَس َوَيْكِشُف َأهل الرِّ
 .110-109، 101-102، 201الطبري، تاري ، ص (3)
 .210، ص13ف، جابن أبي شيبة، مصن (4)
 .101الطبري، تاري ، ص (2)
 .244، ص2مسند الفاروق، ج (2)
 .101الطبري، تاري ، ص (1)
 .113-112البالذري، فتوح، ص (1)
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عن بن أبي وقاص عزل عمر سعد ، و عوقب فإذا رأى عقابه ،عامل جمع بينه وبين من شكاه
في اشتكوا ثّم  ،واتهموه بعدم اتقان الصالة ،ألن أهلها اشتكوا منه ؛م(241/هـ20)الكوفة سنة 
 .(1)أيضاً  فعزله ،عمار بن ياسرالعام التالي 

كما كان عمر يقتص من نفسه، فقد مّر في السوق ومعه درة فضرب بها رجاًل ضربة 
، (2)درهم ليحج بها، مقابل تلك الضربة 200به، فلقيه بعد عام وأعطاه خفيفة، أصابت طرف ثو 

، (3)وعندما ضرب رجاًل آخر عقابًا له، أعطاه الدرة وطالبه بالقصاص منه، فأبى الرجل وعفا
واستدعى امرأة ألمر ما فخافت، وسقط جنينها ومات، فطالبه علي بن أبي طالب بدفع دية 

 .(4)الجنين ففعل
، (2)فكان يعيش بين الناس، ويفتيهم، ويناقشهم، ويقضي بينهم عّفان عثمان بنأما 

يقتص من وكان ، (2)ويِصُلون إليه بسهولة، خاصة في أوقات الصالة، ويوجهون إليه النصيحة
ويستمع إلى شكاوى  ،الحجّ يحاسب والته في موسم ، وكان (1)نفسه إذا أخطأ في حق أحد الرعية

، وعندما اشتكى (1)ع الضعيف على القوي مادام مظلومًا"م"إني وكان يقول لهم:  ،الناس ضدهم
سألهم عمن يختارون، فاختاروا محمد بن أبي  (9)إليه أهل مصر واليهم عبد اهلل بن أبي السرح

                                                           
 .112، 101، 293، 214،214،212، 222-222الطبري، تاري ، ص (1)
 .114المصدر نفسه، ص (2)
 .422، ص2مسند الفاروق، ج (3)
 .449، ص2المصدر نفسه، ج (4)
 .110. الطبري، تاري ، ص91-90، ص2ابن حنبل، مسند، ج (2)
 .941-941البخاري، صحيح، ص (2)
 .241، ص1ابن القيم، إعالم، ج (1)
 . 110الطبري، تاري ، ص (1)
إلى مكة،  َعْبُد اللَِّه ْبُن َسْعِد ْبِن َأِبي َسْرِح، من األشعريين، أسلم قديمًا، وكتب الوحي للنبي، ثّم ارتد، وفر هارباً  (9)

 .202، ص9ابن سعد، الطبقات، ج .عنه، وعاد إلى اإلسالمعفى النبي، ف عثمان بن عّفانواستأمن له 
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، وليس أدل على مدى احترام عثمان لحقوق المسلمين من رفضه قتال (2)، فاستجاب لهم(1)بكر
 .(3)ؤوا لنصرته باالمتناع عن قتالهممن حاصره في بيته، ومطالبته من جا

أما علي بن أبي طالب فكان يوقظ الناس لصالة الفجر، ويؤمهم في الصالة، وُيوصلون 
خصومه  ُسئل عنر األمة كلها، ويحترمها، فقد قدّ ، وكان علي يُ (4)إليه حاجتهم بيسر، وسهولة

إن المنافقين فقال: "، ؟قون همأمناف ، قيل:"من الشرك فروا"قال:  ؟الجمل: أمشركون همفي معركة 
، وسألوه عن عبد الرحمن بن (2)"إخواننا بغوا علينا:"قال ؟فما هم :قيل "،ال يذكرون اهلل إال قليالً 

بعد أن ضربه بالسيف؛ فقال: "أطعموه من طعامي، واسقوه من شرابي، فإن أنا عشت  (2)ملجم
ن أنا مت فاضربوه ضربًة، وال تزيدوه   .(1)عليها"رأيت فيه رأيي، وا 

 
 :العصر الراشديالشورى في 

لم يكن في عهد الخلفاء الراشدين مجلس للشورى، لكن الخلفاء األربعة كانوا إذا ألّم بهم 
"عمر واألوجاه من  بكر الصّديق، فقد استشار أبو (1)أمر جمعوا كبار الصحابة، واستشاروهم

فـ"فرضوا له في كل سنة  ؤون الخالفة،" في قيمة راتبه السنوي؛ مقابل تفرغه لشأصحاب رسول اهلل
، واستشار أبو بكر عددًا من الصحابة في إقطاع كل من عيينة بن حصن (9)ستة آالف درهم"

                                                           
م(، شارك مع علي بن أبي طالب في معركتي الجمل، 231هـ/10، ولد سنة )بكر الصّديقمحمد بن أبي  (1)

-1322، ص3، االستيعاب، جابن عبد البر .م(211هـ/31وصفين، وواّله علي على مصر، فُقتل بها سنة )
1321 . 

 .22-21، ص1المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج (2)
. الترمذي، سنن، 23-22، ص1. المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج219، ص13ابن أبي شيبة، مصنف، ج (3)

 .392. ابن األثير، الكامل، ص132ص
 .32ابن أبي الدنيا، مقتل، ص (4)
 .409ص ،13ابن أبي شيبة، مصنف، ج (2)
عبد الرحمن بن ملجم المرادي، كان من شيعة علي بن أبي طالب، ثّم أصبح من الخوارج، وقام بقتل علي  (2)

الصفدي، الوافي بالوفيات،  .انتقامًا لقتلى الخوارج في معركة النهروان، وألنه رأى أنه حّكم الرجال في دين اهلل
 .113-111، ص11ج
 .42ابن أبي الدنيا، مقتل، ص (1)
 .99العمري، عصر، ص (1)
 .224، 239. الطبري، تاري ، ص21، ص1المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج (9)



[213] 

 

اعترض، وطالب  عمر بن الخّطابقطعة من أرض المسلمين، فوافقوا، لكن  (1)واألقرع بن حابس
 ،بو بكر الناس في شؤون التشريعاستشار أ، كما (2)أبا بكر باستشارة "كل المسلمين" قبل أن يفعل

 .(3)كما في ميراث الجدة ،والقضاء
ق درويش أن الشورى لم تكن ملزمة ألبي بكر، وأنه خالفها في قضية إرسال ُتوفيوذكر 

، والحقيقة أن أبا بكر لم يخالف المشورة بقدر التزامه بالتشريع (4)جيش أسامة، ومحاربة المرتدين
النبي الذي جعل الزكاة ركنًا من أركان اإلسالم، وبأوامر النبي الذي اإلسالمي، متمثاًل في حديث 

أمر قبل وفاته بإتمام جيش أسامة، ويؤكد ذلك رجوع الصحابة عن آرائهم، واقتناعهم برأي أبي 
: فواهلل ما هو إال عن نقاشه مع أبي بكر في قضية المرتدين عمر بن الخّطابقال ، فقد (2)بكر
 .  (2): أنه الحقبي بكر، فعرفتقد شرح اهلل صدر أ أن

( بعد م232/هـ14) هماستشار أما عمر فقد استشار المسلمين في مسائل عدة، منها؛ أنه 
، إرسال سعد بن أبي وقاصبفأشاروا عليه  ،أن جمعهم في قضية ذهابه بنفسه لفتح العراق

، واستشار (1)"حيث نادى: "الصالة جامعة ،أن عمر شمل باستشارته كافة أهل المدينة والالفت
 مغازيّ  في مستشيرك إنيبعد إسالمه في خطة الفتوحات اإلسالمية، قائاًل له: " (1)عمر الهرمزان

 وله، رأس له طائر مثل المسلمين عدو من الناس من فيها من ومثل مثلها نعم،: قال هذه،
 الجناح ركس فإن والرأس، بجناح الرجالن نهضت الجناحينأحد  سركُ  فإن رجالن، وله، جناحان
ن والرأس، الرجالن نهضت اآلخر  فالرأس والرأس، ،والجناحان ،الرجالن ذهبت الرأس دخشُ  وا 
" فأمر عمر كسرى إلى فلينفروا المسلمين فمر فارس، اآلخر والجناح قيصر، والجناح كسرى،

                                                           
، 1ابن عبد البر، االستيعاب، ج .من أشراف بني تميم، أحد المؤلفة قلوبهم، شهد فتح مكة، وُحنين، والطائف (1)

 .103ص
 .21-20ابن الجوزي، مناقب، ص (2)
  .221، ص4أبو داود، سنن، ج (3)
 .111درويش، الشورى، ص (4)
 .29، ص1المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج (2)
 .32-31مسلم، صحيح، ص. 339البخاري، صحيح، ص (2)
 . 1044، صالبداية. ابن كثير، 213الطبري، تاري ، ص (1)
على حكم من أهل فارس، كان أميرًا على قلعة ُتْسَتر، فحاصرهم أبو موسى األشعري؛ حتى اضطروا للنزول  (1)

، فأرسل أبو موسى الهرمزان واثني عشر من أتباعه إلى عمر، فأسلم الهرمزان في المدينة عمر بن الخّطاب
 .92-90، ص1ابن سعد، الطبقات، ج .المنورة
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: زانالهرم فقال؟ أذربيجان أو صبهان، واستشاره هل يبدأ بفتح أ(1)المسلمين بالتوجه نحو العراق
(2)والرأس الجناحان سقط؛ الرأس قطعت فإن الجناحان، وأذربيجان، الرأس أصبهان

. 

فقال  ،سألهم من أي يوم نكتب، و جمع الناسكما استشار عمر في وضع التاري ، ف
المسلمين في تدوين عمر  استشار، و (3)لى اهلل عليه وسلمعلي: من يوم هاجر الرسول ص

طالب: تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال فال تمسك منه ، فقال له علي بن أبي الدواوين
ن لم يحصوا حتى تعرف من أخذ عثمان بن عّفانشيئًا، وقال  : أرى مااًل كثيرًا يسع الناس، وا 

ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر األمر، فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة: يا أمير المؤمنين قد 
ن ديوانًا، وجنِّد جندًا، فأخذ برأيهجئت الشام فرأيت ملوكها قد دّونو   .(4)ا ديوانًا، وجّندوا جندًا، فدوِّ

 المهاِجرينَ واستشار عمر في ذهابه إلى الشام عندما علم وقوع الطاعون فيه، فاستشار "
لينَ  ثّم "، كاختالِفهم واختَلفوا المهاِجريَن، سبيلَ  فسَلكوااستشار األنصار "ثّم "، فاختَلفوا" "األوَّ
 هذا على تُقِدَمهم وال، بالناسِ  َترِجعَ  أن َنرى: فقالوا"، "الفتحِ  ُمهاِجَرةِ  من ُقَريشٍ  َمشيَخةِ " استشار
استشار عمر علي بن أبي طالب في خط سير عمرو ، و (2)"، فاستقر رأي عمر على العودةالَوباءِ 

عْمٍر بن فأشار عليه علي بتأمير خالد بن الوليد على أحد جيوش  ،بن العاص أثناء فتح مصر
 .(1)، والمواريث(1)، واستشار عمر في القضايا التشريعية؛ كالجنايات(2)العاص

كما استشار في كيفية التعامل  ،(9)المسلمين في فتح أفريقية عثمان بن عّفاناستشار و 
 التخلي بعدم فنصحه، محاصريه مطالب في عمر بن اهلل عبد واستشار، (10)مع المتمردين عليه

 .(11)الخالفة عن

                                                           
 .110البخاري، صحيح، ص (1)
 .422البالذري، فتوح، ص (2)
 .22. ابن الجوزي، مناقب، ص241الطبري، تاري ، ص (3)
 . 230. البالذري، فتوح، ص109ري ، صالطبري، تا (4)
 .1421البخاري، صحيح، ص (2)
 .202، ص2الواقدي، فتوح، ج (2)
 .1101البخاري، صحيح، ص (1)
 .213، ص9ابن حزم، المحلى، ج (1)
 .311البالذري، فتوح، ص (9)
 . 392ابن األثير، الكامل، ص (10)
 .101-102ابن حنبل، فضائل، ص (11)
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وكان الخلفاء الراشدون يوصون قادة جيوشهم بالشورى، فقد أمر أبو بكر خالد بن الوليد 
تشاور ، و (3)، وكذلك كان يفعل عمر(2)بعد توبته من ردته (1)أن يستشير طليحة األسدي
بن  أشار عليهم أبو سفيان، ففي كيفية مواجهة الروم م(234/هـ13)المسلمون في الشام سنة 

 ،أن أبا عبيدة بن الجراح "استشار المسلمين" في فتح حمص ، كما(4)ابوا لهبرأي فاستج حرب،
بعد أن  ،مهاجمتهم بشكل مفاجئثّم  ،بخداعهم من خالل الرحيل عنهم أحد المسلمينفأشار عليه 

كما استشار عمرو بن العاص جنوده في خط سيره أثناء فتح  ،(2)، ويفتحوا أبواب مدينتهميطمئنوا
المسلمين عندما أراد فتح طخارستان سنة  (1)األحنف بن قيس ، واستشار(2)مصر

 .(1)م(223هـ/32)

                                                           
سدي، ارتّد بعد وفاة النبي، واّدعى النبوة، وكان فارسًا مشهورًا بطاًل، هزمه خالد بن الوليد طليحة بن خويلد األ (1)

ابن عبد البر،  .في حرب الردة، ففّر إلى الشام، ثّم عاد إلى المدينة، وأسلم، وأبلى في معركة القادسية بالًء حسناً 
 .113، ص2االستيعاب، ج

 .1013ابن كثير، البداية، ص (2)
 .229بري، تاري ، صالط (3)
 .1032ابن كثير، البداية، ص (4)
 .132-132، ص1الواقدي، فتوح، ج (2)
 .204، ص2المصدر نفسه، ج (2)
من بني تميم واسمه الضّحاك، واشتهر باألحنف، أسلم في زمن النبي ولم يره، ولكن النبي سمع به، ودعا له  (1)

، 1ابن عبد البر، االستيعاب، ج .م(212هـ/21في بالكوفة )بالمغفرة، ويعّد من كبار التابعين في البصرة، ُتو 
 .142-142ص

 .141الطبري، تاري ، ص (1)
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 ثالثال المبحث
 العصر األموياألمة ودورها السياسي في 

فقد  ،النبوي والراشدي العصرينلم يعد لألمة في العصر األموي مكانتها السابقة في 
أقّل  -خاصة بعد وفاة معاوية -س كم من النظام الشوري إلى الوراثي، وبات الناانتقل نظام الح

قدرة على التعبير عن آرائهم، فتوسعت الصراعات العنيفة، وُأكره الكثيرون على البيعة للخلفاء 
 األمويين دون رضاهم.

 ويتبّين ذلك من خالل النقاط التالية:  
 دور األمة المعارض للسلطة في العصر األموي:
واسعة من المجتمع المسلم، وتطّورت تلك ُووجهت الدولة األموية بمعارضة قطاعات 
، وكان المعارضون للدولة األموية يعّبرون (1)المعارضة إلى صراع عسكري في كثير من األحيان

عن ذلك بمنتهى الجرأة، ما عّرضهم أحيانًا للعقوبة، خالف ما كان عليه األمر في العصور 
  دون عقاب. عن آرائهم بحرية كاملة السابقة، حيث كان الناس يعّبرون

عندما أراد معاوية بن أبي سفيان استخالف ولده يزيد بن أبي سفيان واجهته معارضة ف
ِإنَّ اللََّه َقْد َأَرى َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َرْأًيا " :َفَقالَ  كبيرة، فقد خطب واليه على المدينة مروان بن الحكم،

ْن َيْسَتْخِلْفُه َفَقِد اسْ  ،َحَسًنا ِفي َيِزيدَ   :َفَقاَل َعْبُد الرَّْحَمِن بن أبي بكر "،َتْخَلَف َأُبو َبْكٍر َوُعَمرُ َواِ 
َوَما َجَعَلَها ُمَعاِوَيُة ِإالَّ  ،َواَل ِفي َأْهِل َبْيِتهِ  ،ِإنَّ َأَبا َبْكٍر َواللَِّه َما َجَعَلَها ِفي َأَحٍد ِمْن َوَلِدهِ  ،ِهَرْقِليَّة  "

اْمَتَنُعوا ِمَن الد ُخوِل َخْلَفُه ِإْعَظاًما ف ،َفَدَخَل َبْيَت َعاِئَشةَ  "،ُخُذوهُ "، فقال مروان: "َكَراَمًة ِلَوَلِدهِ 
 .(2)ِلَعاِئَشةَ 

ولكن معاوية بن أبي سفيان تميز بعالقته الوثيقة بالناس، حيث كان حليمًا، صبورًا على 
ُجْنُدُه، َفَزَحُموا السَّاِئَب  ُطوُف ِباْلَبْيِت َوَمَعهُ ، فقد كان ي(3)خصومه، ساعيًا الستمالتهم بكل السبل

َهَيا "َفَلمَّا َقاَم َقاَل:  ،"اْرَفُعوا الشَّْي َ "َفَقاَل:  ،َفَسَقَط، َفَوَقَف َعَلْيِه ُمَعاِوَيةُ  (4)ْبَن َصْيِفيِّ ْبِن َعاِبدٍ 

                                                           
 .133-112السلطة التنفيذية في العصر األموي من هذه الرسالة، ص مبحثسبق بيان ذلك في  (1)
 .211، ص1ابن حجر، فتح الباري، ج (2)
 .421، ص2انظر: ابن سعد، الطبقات، ج (3)
ابن عبد  .باسم السائب بن أبي السائب، قرشي، "من جملة المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسالمه منهم"اشُتهر  (4)

 .214-212، ص2البر، االستيعاب، ج



[217] 

 

، َفَقاَل " َلَقْد َأَرْدُت َأْن َأَتَزوََّج ُأمَّكَ َأَما َواهللِ  ،َأتَْيتََنا ِبَأْوَباِش النَّاِس َيْصَرُعوَنَنا َحْوَل اْلَبْيتِ  ؛ُمَعاِوَيةُ 
، وعدد من أنصاره، رغم أنهم (2)، ورغم ذلك؛ فإنه قام بقتل ُحْجر بن َعِدي(1)"َلْيَتَك َفَعْلتَ "ُمَعاِوَيُة: 

عثمان بن ألنه شارك في قتل  (4)، وربما كان قتله لعمرو بن الحمق(3)لم يبدوا إال معارضة قولية
 .(2)عّفان

وعندما ُتوفي معاوية، وأعلن أهل المدينة رفضهم خالفة يزيد، أرسل إليهم جيشًا بقيادة 
م(، وأجبرهم على بيعة يزيد تحت 213هـ/23مسلم بن عقبة الُمّري، فهزمهم في موقعة الَحّرة )

 .(2)تهديد السالح، وقام بقتل كل من رفض
أوصى َعْبُد اللَِّه ة في األمصار، فقد ولقد انعكست تلك العالقة المتوترة على والة بني أمي

ِإَذا اْبُن ِزَياٍد ِفي  ،"فلما َأْخَرُجوُه ِمْن َداِرهِ  ،َأْهَلُه بأال يصلي عليه عبيد اهلل بن زياد (1)ْبُن اْلُمَغفَّلِ 
 .(1)فأخبروه بوصيته، فسار معه مسافًة ثّم تركه ،َمْوِكِبِه ِباْلَباِب"

مقتل ابن  ، بعدالحجازسياسته للناس، في خطبة في أما عبد الملك بن مروان فبّين 
ني واهلل ال  ،ويوكلون ،كان من قبلي من الخلفاء يأكلون من المال، حيث قال: "عامينبالزبير  وا 

وال الخليفة  [،يعني عثمان] ولست بالخليفة المستضعف ،أداوي أدواء هذه األمة إال بالسيف
حتمل لكم أيها الناس إنما يُ  [،يعني يزيد بن معاوية] 9بونوال الخليفة المأ [،يعني معاوية] المداهن

                                                           
 .212، ص1الفاكهي، أخبار مكة، ج (1)
شهد الجاهلية واإلسالم، شارك في القادسية، وكان من أنصار علي بن أبي طالب، سكن الكوفة، وكان شديد  (2)

ابن  .ارضة لمعاوية، حاول زياد بن أبيه استمالته، إال أنه أبى، فأرسله إلى معاوية، فقتله وعدد من أصحابهالمع
 .340-331، ص1سعد، الطبقات، ج

 .331-321، ص 2ابن حنبل، مسائل، ج (3)
خزاعي، له صحبة، سكن الكوفة ثّم مصر، كان من أنصار علي بن أبي طالب، قتله جند معاوية سنة  (4)
 .204-490، ص42ابن عساكر، تاري  دمشق، ج .م( 211هـ/21م( أو )210هـ/20)
 .213، ص2ابن سعد، الطبقات، ج (2)
. 331-330، 324-322، ص1. المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج149-142، 143خليفة، تاري ، ص (2)

 .1224-1229، ص. ابن كثير، البداية233-229. ابن األثير، الكامل، ص1011، 910الطبري، تاري ، ص
من ُمزْينة، بايع النبي تحت الشجرة في الحديبية، أرسله عمر إلى البصرة ليفّقه أهلها، ُتوفي في آخر خاّلفة  (1)

 .14-13، ص9ابن سعد، الطبقات، ج .معاوية
 142، ص2المصدر نفسه، ج (1)
 .402، ص1األنباري، الزاهر، ج .فالن مأبون: أي َمِعيب (9)
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 ،هه حقّ حقّ  (2)هذا عمرو بن سعيد ،أو وثوب على منبر ،ما لم يكن عقد راية ،(1)غوبةكل اللُ 
ن الجامعة ،فقلنا بسيفنا هكذا ،سه هكذاأقال بر  ،وقرابته قرابته  ،التي خلعها من عنقه عندي (3)وا 

 .(4)"فليبلغ الشاهد الغائب ،حد إال أخرجها الصعداءأأضعها في عنق إال  عطيت اهلل عهداً أوقد 
اَل "َفَقاَل:  ،ِب ِلْلَبْيَعِة ِلْلَوِليِد، َوُسَلْيَماَن َبْعَد َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َمْرَوانَ ُدِعَي َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَّ و 

 ،َواْخُرْج ِمَن اْلَباِب اآْلَخرِ  ،اْدُخْل ِمَن اْلَبابِ ": الوالي فقال له "،ُأَبايُع اْثَنْيِن َما اْخَتَلَف اللَّْيُل َوالنََّهارُ 
، فلما علم عبد الملك بذلك أرسل إلى (2)"ة جلدةَفَجَلَدُه ِمئَ  "،َواهلِل اَل َيْقَتِدي ِبي َأَحد  ِمَن النَّاسِ "َقاَل: 

نا تضربه، أن من رحمه تصل أن ِإَلى أحوج واهلل سعيد َكانَ واليه: "  سعيد عند َما أنه لنعلم وا 
 .(2)"خالف وال شقاق

ألنه  ،(1)فقد غضب على أحد تالميذه وكانت معارضة سعيد بن المسيَّب لألمويين كبيرة،
 ،َقِدَم َعْبَد اْلَمِلِك ْبَن َمْرَواَن اْلَمِديَنةَ  ، وعندما(1)ونقل علمه إليه ،ذهب إلى عبد الملك بن مروان

َفَلْم َيَر ِفيِه ِإالَّ  ؟"اْنُظْر َهْل َتَرى ِفي اْلَمْسِجِد َأَحًدا ِمْن ُحدَّاِثي"َقاَل ِلَحاِجِبِه: فَ  ،َفاْسَتْيَقَظ ِمْن َقاِئَلِتهِ 
َأَلْم َتَر َأنِّي "َفَقاَل:  ،ثّم َأَتاُه اْلَحاِجبُ  ،َفَلْم َيَتَحرَّْك َسِعيد   ،َفَأَشاَر ِإَلْيِه ِبِإْصَبِعهِ  ،َسِعيَد ْبَن اْلُمَسّيبِ 

َفَقاَل: اْنُظْر َهْل َتَرى ِفي  ،اْستَْيَقَظ َأِميُر اْلُمْؤِمِنينَ "َفَقاَل:  "،َوَما َحاَجُتَك؟"َقاَل:  "،ْيَك؟ُأِشيُر ِإلَ 
بذلك، ْبُد اْلَمِلِك فلما أخبر الحاجب ع "،َلْسُت ِمْن ُحدَّاِثهِ " :َفَقاَل َلُه َسِعيد   ،"اْلَمْسِجِد َأَحًدا ِمْن ُحدَّاِثي

 .(9)َدْعُه" ،ُد ْبُن اْلُمَسيِّبِ َذِلَك َسِعي": قال

                                                           
 .142، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج .الفسادالل ُغوبُة:  (1)
عمرو بن سعيد بن العاص، من أقارب عبد الملك، خرج عليه وتحّصن في دمشق، فصالحه عبد الملك، ثّم  (2)

 .234، ص1ابن سعد، الطبقات، ج .م(219هـ/10قتله )
ْنَسان؛ الستخراج َمال، َأو إلقرار ِبَأْمر (3) . 331، ص3المرسي، المخصص، ج .قيد من َحِديد يعّذب ِبِه اإْلِ

 والعبارة تهديد بأن من يفعل مثل عمرو بن سعيد سيلقى المصير ذاته.
 .132، ص31ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (4)
 .110، ص2، حلية األولياء، جأبو نعيم (2)
 .221، ص1البالذري، أنساب األشراف، ج (2)
 هو ابن شهاب الزهري. (1)
 .291-291، ص22، جابن عساكر، تاري  دمشق (1)
 .129، ص2، حلية األولياء، جأبو نعيم (9)
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" َبِريد  ِلَبِني َمْرَوانَ " وكان سعيد بن المسيَّب يجهر بمعارضته تلك أمام الناس، فعندما مرّ 
 ،َقاَل: ِبَخْيرٍ  ،َقاَل: َفَكْيَف َتَرْكَتُهْم؟ ،َقاَل: َنَعمْ  ،ِمْن ُرُسِل َبِني َمْرَواَن َأْنَت؟: "سعيد بالسوق، قال له

 .(1)فألهاه الناس حتى ابتعد فغضب الرسول، "،َوُيْشِبُعوَن اْلِكالَب؟ ،َرْكَتُهْم ُيِجيُعوَن النَّاَس َقاَل: تَ 
َجاَء َوَلُد لسليمان بن عبد الملك ومن العلماء المعارضين لبني أمية طاوس اليماني، فقد 

َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن، َفَلْم َيْلتَِفْت، ثّم َقاَل: َأَرْدُت َأْن َفَلْم َيْلتَِفْت ِإَلْيِه، َفِقيَل َلُه: اْبُن "، هَفَجَلَس ِإَلى َجْنبِ 
 .(2)"َيْزَهُدوَن ِفيَما ِفي َيَدْيهِ  َيْعِرَف َأنَّ ِللَِّه ِعَباداً 

ْلَطانِ و   ،قال أحد أبناء َطاُوٍس: ُكْنُت ال َأَزاُل َأُقوُل أِلَِبي: ِإنَُّه َيْنَبِغي َأْن ُيْخَرَج َعَلى َهَذا الس 
اًجا، َفَنَزْلَنا ِفي َبْعِض اْلُقَرى َوِفيَها عامل  ِلَناِئِب اْلَيَمِن، ُيَقالُ وَ  َلُه: َأُبو  َأْن ُيْفَعَل ِبِه، َقاَل: َفَخَرْجَنا ُحجَّ

ْبَح ِفي اْلَمْسِجِد، َفِإَذا َأُبو ُنَجْيٍح َقْد َعِلمَ  ِبَطاُوٍس،  ُنَجْيٍح، َوَكاَن ِمْن َأْخَبَث ُعمَّاِلِهْم، َفَشِهْدَنا الص 
قِّ اآلَخِر، َفَجاَء َفَقَعَد َبْيَن َيَدْيِه، َفَسلََّم َعَلْيِه، َفَلْم ُيِجْبُه، ثّم َكلََّمُه، َفَأْعَرَض َعْنُه، ثّم َعَدَل ِإَلى الشِّ 

ُه، وقلت: إن أبا عبد َفَأْعَرَض َعْنُه، َفَلمَّا َرَأْيُت َما ِبِه ُقْمُت ِإَلْيِه، َفَمَدْدُت ِبَيِدِه، َوَجَعْلُت ُأَساِئلُ 
، َفَلمَّا  ؛الرحمن لم يعرفك، َفَقاَل: َبَلى َمْعِرَفُتُه ِبي َفَعَلْت ِبي َما َرَأْيَت، َقاَل: َفَمَضى َوُهَو َساِكت 

ِطْع َأْن َتْحِبَس َعْنُهْم َدَخْلَنا اْلَمْنِزَل َقاَل ِلي: َيا ُلَكُع، َبْيَنَما َأْنَت ُتِريُد َأْن َتْخُرَج َعَلْيِهْم ِبَسْيِفَك، َلْم َتْستَ 
 .(3)ِلَساَنكَ 

وتطورت إيجابيًا عالقة الدولة بمعارضيها في عهد عمر بن عبد العزيز، الذي حاول أن 
وأنكرا عليه رجم الزناة وتحريم  ،رجالن ِمْن اْلَخَواِرجِ  اهأتيفتح حوارًا مع كافة المعارضين، فقد 

َفَقاَل َلُهَما: َكْم َفَرَض  ،َلْيَس َهَذا ِفي ِكَتاِب اللَِّه َتَعاَلى"اَل: ، َوَقاالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
اَلِة؟ َقااَل: َخْمَس َصَلَواٍت ِفي اْلَيْوِم َواللَّْيَلِة َوَسَأَلُهَما َعْن َعَدِد َرَكَعاِتهَ  ا، َفَأْخَبَراُه اللَُّه َعَلْيُكْم ِمْن الصَّ

َكاِة َوُنُصِبَها، َفَأْخَبَراُه، َفَقاَل: َفَأْيَن َتِجَداِن َذِلَك ِفي ِكَتاِب اللَِّه؟ َقااَل: اَل ِبَذِلَك َوَسَأَلُهَما َعْن ِمْقَدا ِر الزَّ
 :َقالَ  ،َواْلُمْسِلُموَن َبْعَدهُ  ،َنِجُدُه ِفي ِكَتاِب اللَِّه َقاَل: َفِمْن َأْيَن ِصْرُتَما إَلى َذِلَك؟ َقااَل: َفَعَلُه َرُسوُل اللَّهِ 

 .(4)"ِلَك َهَذاَفَكذَ 

                                                           
 .1102، ص2الذهبي، تاري  اإلسالم، ج (1)
 .22، ص3المصدر نفسه، ج (2)
 .22، ص3الذهبي، تاري  اإلسالم، ج (3)
 .112، ص1ابن قدامة، المغني، ج (4)
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، (1)وقد القى عمر بن عبد العزيز قبواًل واسعًا من األمة اإلسالمية، بسبب عدله، وزهده
وربما يوضح الموقف التالي نظرة األمة إلى عدد من خلفاء بني أمية، مقارنة بعمر بن عبد 

اْلُمْؤِمِنيَن، ِإنَّ َعْبَد اْلَمِلِك َأْقَطَع  َيا َأِميرَ "َفَقاَل:  ،ِهَشاِم ْبِن َعْبِد اْلَمِلكِ  العزيز، فقد جاء رجل إلى
َحتَّى ِإَذا اْسُتْخِلَف ُعَمُر َرِحَمُه اهلُل َنَزَعَها، َفَقاَل َلُه ِهَشام :  ،َفَأَقرََّها اْلَوِليُد َوُسَلْيَمانُ  ،َجدِّي َقِطيَعةً 

 ،َفَأَقرََّها اْلَوِليُد َوُسَلْيَمانُ  ،اْلَمِلِك َأْقَطَع َجدِّي َقِطيَعةً  َأِعْد َمَقاَلَتَك، َفَقاَل: َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن، ِإنَّ َعْبدَ 
َفَقاَل: َواهلِل ِإنَّ ِفيَك َلَعَجًبا، ِإنََّك َتْذُكُر َمْن َأْقَطَع َجدََّك  ،َحتَّى ِإَذا اْسُتْخِلَف ُعَمُر َرِحَمُه اهلُل َنَزَعَها

نَّا َقْد َأْمَضْيَنا َما َصَنَع َفاَل َتَترَ  ،َوَمْن َأَقرََّها ،َقِطيَعةً  ُم َعَلْيِه، َواِ  ُم َعَلْيِهْم، َوَتْذُكُر َمْن َنَزَعَها َفَتَتَرحَّ حَّ
 .(2)"ُعَمُر َرِحَمُه اهللُ 
قال َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َيِزيَد ْبِن  ،سعى بعض خلفاء بني أمية لمعاقبة الناس على آرائهموقد 

َوَخْلُفَنا  ،ِء ْبِن َحْيَوَة، َفَتَذاَكْرَنا ُشْكَر النَِّعِم، َفَقاَل: َما َأَحد  َيُقوُم ِبُشْكِر ِنْعَمةٍ : "ُكنَّا َمَع َرَجا(3)َجاِبرٍ 
نََّما ُهَو  ،رجل  َعَلى َرْأِسِه ِكَساء ، َفَقاَل: َوال َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن؟ َفُقْلَنا: َوَما ِذْكُر َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن ُهَنا َواِ 

النَّاِس، َفَغَفْلَنا َعْنُه، َفاْلَتَفَت َرَجاء  َفَلْم َيَرُه، َفَقاَل: َأَتْيُتْم ِمْن َصاِحِب اْلِكَساِء، َوَلِكْن ِإْن  رجل  ِمنَ 
َفَأَتْيَنا َباَب  َفَما َعِلْمَنا ِإال ِبَحَرِسيٍّ َقْد َأْقَبَل، َفَقاَل: َأِجيُبوا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن، ،ُدِعيُتْم َفاْسُتْحِلْفُتْم َفاْحِلُفوا

 ، َتْحَتجَّ َلهُ ِهَشاٍم، َفَأِذَن ِلَرَجاٍء َوْحَدُه، َفَلمَّا َدَخَل َعَلْيِه َقاَل: َهْيَه َيا َرَجاُء، ُيْذَكُر َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن َفال
: َما أحد  َيُقوُم ِبُشْكِرَها، ِقيَل َلُكْم: َقاَل: َوَما َذاَك َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن؟ َقاَل: َذَكْرُتْم ُشْكَر النَِّعِم، َفُقْلُتمْ ف

: َلْم َيُكْن َذاَك، َقاَل: آللَِّه؟ ال رجاءَفق ،َفُقْلَت: َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن رجل  ِمَن النَّاسِ  ،َوال َأِميَر اْلُمْؤِمِنينَ 
اَن َرَجاء  َبْعَد َذِلَك ِإَذا َجَلَس اْلَتَفَت َفَأَمَر ِبَذِلَك السَّاِعي َفُضِرَب َسْبِعيَن َسْوًطا... َفكَ  ،: آللَّهِ ال رجاءق

، ولجوء أحد كبار العلماء للحلف على عدم تعبيره عن رأي ما، (4)َوَقاَل: اْحَذُروا َصاِحَب اْلِكَساِء"
 يدّل على خشيته الواضحة من العقاب.

 الشورى في العصر األموي:

نما كان الخلفاء كان األمويون يستشيرون الناس، ولم يكن للشورى مجلس مع ين، وا 
يستشيرون من حضر مجالسهم، وربما أرسلوا في بعض الحوادث إلى أهل الثقة؛ ليتعرفوا على 

                                                           
 .324، 221، ص2، حلية األولياء، جأبو نعيمانظر:  (1)
 .342، ص2جالمصدر نفسه،  (2)
أزدي من أهل دمشق، روى العلم عن عدد من كبار علماء عصره مثل ابن شهاب الزهري، ومكحول، وكان  (3)

 .411، ص11الخطيب البغدادي، تاري  بغداد، ج .م(113-110هـ/122-123ثقة، ُتوفي ما بين عامي )
 .232، ص3الذهبي، تاري  اإلسالم، ج (4)
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آرائهم، لكن الشورى لم ُينظر إليها في ذلك العصر غالبًا على أنها حّق لألمة، بقدر ما كانت 
لى زعماء أهل بهدف استمالة قادة المجتمع، والوصول إلى الرأي األصوب، ولذا اقتصرت ع

 .الشام، وكبار بني أمية، وعدد من العلماء الفقهاء
حجر بن عدي بن األدبر َوَأْصَحابه من اْلعَراق ِإَلى ُمَعاِوَية بن  عندما أرسل زياد بن أبيه

َوِمْنُهم  ،َفمنهْم المشير ،النَّاس ِفي َقتلهمْ معاوية اْسَتَشاَر  ، بعد مجاهرتهم بمعارضته،أبي ُسْفَيان
 :َفَناَدى ،َفَقاَم اْلُمَناِدي ،جلس على منبرهثّم  ،َقاَم ِفي النَّاس َخِطيًبا ،َفَلمَّا صلى الّظْهر ،اِكتالسَّ 

نما أعلن  ،َفَقامَ  ،(1)َأْين َعْمرو بن اأْلسود اْلَعنِسي وتحّدث في األمر دون أن يبدي رأيًا واضحًا، وا 
كالمًا  َقالَ و  ،َفَقامَ  ؟(2)َأْين َأُبو ُمسلم اْلَخواَلِنيّ  :َفَناَدى ،يَقاَم اْلُمَنادِ ثّم طاعته لقرار معاوية أيًا كان، 

ِإن " وقال: ،َفَقامَ  ؟(3)ر الشرعبيمَ خْ َأْين عبد اهلل بن مِ  :َقاَم اْلُمَناِدي َفَقالَ ثّم مشابهًا لمن سبقه، 
ن َتْعُفو فقد َأْحَسنت ،تعاقبهم فقد أصبت  ؟(4)َأْين عبد اهلل بن َأسد اْلَقسِري :َفَناَدى ،َفَقاَم اْلُمَناِدي "َواِ 

ن تعفوا َفِإن اْلَعفو أقرب للتقوى ،ِإن تعاقبهم فقد جنوا أنفسهم اْلعُقوَبة" :َقالَ و  ،َفَقامَ  َيا َأِمير  ،َواِ 
ير َيا َأمِ  ،َعن عمل اآْلِخَرة نؤوماً  ،ِباللَّْيلِ  ظلوماً  ،لَنفِسهِ  اَل ُتِطع ِفيَنا من َكاَن غشوماً  ؛اْلُمؤمِنينَ 
واقترب ِمْنَها  ،وأحبها َأْصَحابَها ،ومالت بَها عمادها ،ِإن الد ْنَيا قد انخشعت أوتادها ؛اْلُمؤمِنينَ 
 .(2)عن الباقينعفا من أنصاره، و  اً ، فقتل معاوية حجر بن عدي، وعددجلسثّم  "،ميعادها

الشورى، وعندما أراد معاوية جعل والية العهد لولده يزيد، عمل على منح األمر صبغة 
فعقد ما يشبه مؤتمرًا، أظهر من خالله قادة القبائل الموالية لمعاوية رغبتهم في استخالف يزيد، 

                                                           
 .ادهم، َوَكاَن ُيْقِسم على اللَّه فيبره" روى عن معاوية، وروى عنه عدد من الشاميين"من ُعّباد أهل الشَّام، وزه (1)

 .111، ص2ابن حّبان، الثقات، ج
عبد اهلل بن ثوب، "سيد التابعين في الشام"، روى عن عدد من الصحابة، ألقاه األسود العنسي في النار فلم  (2)

 .149-142، ص2الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .م(212هـ/22تضره، ُتوفي مجاهدًا في أرض الروم، سنة )
أدرك الجاهلية، وقدم دمشق، واّله معاوية بن أبي سفيان ديوان الخاتم ، وكان يستشيره، وواّله يزيد حمص،  (3)

 .32-21، ص33ابن عساكر، تاري  دمشق، ج .وُتوفي في خاّلفته
. وهو من َبجيَلة، وكان 3011، ص1ج .زيد بن أسدقال ابن العديم في بغية الطلب: إنما هو عبد اهلل بن ي (4)

مع عمرو بن سعيد بن العاص حين خرج على عبد الملك، فسّيره عبد الملك إلى العراق، حيث كان تحت سيطرة 
 .312-312، ص33ابن عساكر، تاري  دمشق، ج .عنهعفى ابن الزبير، ثّم 

 .331-321، ص2ابن حنبل، مسائل، ج (2)
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، وعبد اهلل بن (1)وقد تحّدث في ذلك االجتماع الضحاك بن قيس، وعبد الرحمن بن عثمان الثقفي
قد أّيد جميعهم ، و (4)، وعبد اهلل بن عصام األشعري(3)، وثور بن معن السلمي(2)مسعدة الفزاري

استخالف يزيد، وتحّدث في االجتماع أيضًا األحنف بن قيس، ولم يبِد معارضة واضحة لألمر، 
 .(2)والعراق لن يقبلوا ذلك الحجازلكنه أعلن أن أهل 

على إيمان معاوية بجدوى الشورى؛ أنه أوصى ولده يزيد بااللتزام بها، قائاًل:  ُيدلِّلومما 
 والَ  ،َفَشاِوْرُهمْ  ،التَّْقَوى َوَأْهلِ  ،اْلَمَشاِي ِ  ِمنَ  اْلَخْيرِ  َأْهلِ  ِمنْ  َوالتَّْجِرَبةِ  السِّنِّ  َأْهلَ  َفاْدعُ  ًراَأمْ  َأَرْدتَ  َفِإَذا"

 .(2)"َواِحدٍ  َصْدرٍ  ِفي َلْيَس  الرَّْأيَ  َفِإنَّ  ،ِبَرْأِيكَ  َوااِلْسِتْبَدادَ  ياكا  و  تخالفهم،
 يا": رجل فقالذرية الحسين بن علي بعد مقتله،  واستشار يزيد بن معاوية الناس في أمر

 ذرية من يبقى ال حتى الحسين بن علي اقتل جروًا، سوء كلب من تخذنيُ  ال المؤمنين أمير
 كان كما معهم اعمل :اْلُمْؤِمِنينَ  َأِميرَ  َيا": (1)َبِشيرٍ  ْبنُ  الن ْعَمانُ  َفَقالَ  ،يزيد فسكت ،"أحد الحسين
 .(1)"، فاستجاب لهالحال هذه على رآهم َلوْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َمَعُهمْ  يعمل

وبعد وفاة معاوية بن يزيد اختلف أهل الشام، فمنهم من أراد بيعة ابن الزبير، وعلى 
اك بن قيس، ومنهم من أصّر على بيعة أحد بني أمية، ولكن اختلفوا فيمن يختارون رأسهم الضحّ 

، وكان بين المجتمعين عدد من كبار (9)فاجتمعوا في مؤتمر الجابية، وتشاوروا في األمرللخالفة، 
قادة أهل الشام، ومن األمويين، ودار بينهم حوار واسع حول المرشحين، وفي النهاية اتفقوا على 

                                                           
ن اسمه: عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عثمان، واشُتهر بعبد الرحمن بن أم الحكم، وهي عمة ذكر ابن عساكر أ (1)

 .22-43، ص32ابن عساكر، تاري  دمشق، ج .معاوية، واّله معاوية الكوفة ثّم مصر
كان و كان مع معاوية في صفين، وأوفده رسواًل إلى ملك الروم، وأرسله غازيًا ألرضهم في إحدى الشواتي،  (2)

 .20-42، ص33ابن عساكر، تاري  دمشق، ج .م(213هـ/24ى جند دمشق في موقعة الَحرَّة سنة )عل
من أصحاب الضحاك بن قيس، دعا لبيعة ابن الزبير بعد وفاة معاوية بن يزيد، ُقتل في معركة مرج راهط  (3)
 .113-112، ص11ابن عساكر، تاري  دمشق، ج .م(213هـ/24)
انظر: ابن  .ان رسول يزيد بن معاوية إلى عبد اهلل بن الزبير في طلب البيعة لهشهد صفين مع معاوية، وك (4)

 .122، ص2. ابن حجر، اإلصابة، ج233-231، ص13عساكر، تاري  دمشق، ج
 .211-223، ص1المنسوب البن قتيبة، اإلمامة، ج (2)
 .1294، صالبدايةابن كثير،  (2)
وواّله الكوفة، وقضاء دمشق، قتل في الشام، سنة  صحابي أنصاري، كان "منقطعًا إلى معاوية"، (1)
 .112-111، ص22ابن عساكر، تاري  دمشق، ج .م(213هـ/24)
 .1219، صالبدايةابن كثير،  (1)
 .1219، صالبدايةابن كثير،  (9)
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ذلك عطي ، ويُ (1)"قريش وشي  ،اْلُمْؤِمنِينَ  أِمير ُعْثَمان عم اْبنبيعة مروان بن الحكم، ألنه "
االجتماع صورًة عن طبيعة الشورى التي هدفت لتوحيد األمويين، وأنصارهم، من أجل الحفاظ 

 على الخالفة فيهم.
والشك أن مروان مارس الشورى أثناء خالفته، فقد كان ذلك منهجه أثناء واليته على 

زيد بن ثابت المدينة المنورة في عهد معاوية بن أبي سفيان، فقد استشار مروان بن الحكم آنذاك 
في قطع يد المختلس، فنهاه، واستشاره في حكم أكل الكائنات البحرية التي تُقذف إلى الشاطئ 

على اهتمامه بالشورى أنه أوصى  ُيدلِّل، ومما (2)فأجازه، واستشار ابن عباس في دية األضراس
 َحتَّى اْلُحْكمِ  ِمنَ  ْيءٍ شَ  ِفي َتْعَجلَ  ال َأنْ  َوُأوِصيكَ ولده عبد العزيز حين واّله مصر؛ قائاًل: "

 َعنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى ُمَحمًَّدا َنِبيَّهُ  أَلْغَنى َذِلكَ  َعنْ  َأَحًدا َأْغَنى َلوْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ  َفِإنَّ  َتْسَتِشيَر،
 .(3)"اأَلْمرِ  يفِ  َوَشاِوْرُهمْ : َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  َقالَ  َيْأِتيِه، الَِّذي ِباْلَوْحيِ  َذِلكَ 

كما مارس عبد الملك بن مروان الشورى، حيث استشار عندما أراد التوجه لمحاربة 
 فيهما شخصت سنتين، بين واليت قد إنك: َمَعهُ  من بعض َلهُ  َفَقالَ مصعب بن الزبير في العراق، 

ثّم  ،واسترح سنتين، أو ،سنةً  األمر فأرجِ  ،جدب عام هذا وعامك ورجالك، خيلك فخسرت
 يدعوني العراق َأْهل أشراف إليّ  كتب وقد نفاده، آمن وال المال، قليل بلد الشام: َفَقالَ  ،اشخص

 فنصرك مرةً  غزوت اْلُمْؤِمِنينَ  َأِميرَ  َيا: َفَقالَ  ،(4)أسيد ْبن َخاِلد ْبن اللَّهِ  َعْبد ْبن خالد، وشاور إليهم
: َقالَ  ترى؟ َما: مروان ْبن محمدخيه أل َقالَ ّم ث هذا، عامك فأقم ،عزاً  اللَّه فزادك ثانيةثّم  اللَّه،

 النَّاس فأمر ،"حقك طلب ِفي روشمّ  ،عدوك فاغزُ  ،غزوت أو أقمت اللَّه ينصرك أن أرجو"
 .(2)للمسير باالستعداد

عمرو بن سعيد بن العاص؛ فّكر في قتل شقيقه يحيى بن سعيد،  أن قتل عبد الملكوبعد 
 إال الحية تلد هل المؤمنين، أمير يا": فقال رجل؛ فقام ،ذلك في سالنا استشارو  اْلِمْنَبر،فصعد 

 أمير يا": فقال الفزاري، مسعدة بن اهلل عبد قامثّم  "،عدو منافق فإنه تقتله أن واهلل نرى ،حية
 قد ما بهم وصنعت صنعوا، ما صنعوا وقد علمت، قد ما وقرابته عمك، ابن يحيى إن المؤمنين،

                                                           
 .220-229، ص2البالذري، أنساب األشراف، ج (1)
 .231، 191، 34، ص2مالك، الموطأ، ج (2)
 .129. واآلية من سورة آل عمران، آية 31والة، صالكندي، كتاب ال (3)
 .121-122، ص12ابن عساكر، ج .قرشي، أموي، واّله عبد الملك البصرة، ثّم عزله عنها (4)
 .11، ص1البالذري، أنساب األشراف، ج (2)
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 قد كنت تلواقُ  هم فإن عدوك، إلى رهمسيّ  ولكن قتلهم، لك أرى وال بآمن، لهم ولست صنعت،
ن غيرك، بيد أمرهم كفيت بن  سعيد آل وأخرج برأيه، فأخذ"، رأيك فيهم رأيت ورجعوا سلموا هم وا 

 .(1)الزبير بن بمصعب فألحقهمالعاص، 
بي في واستشار عبد الملك خالد بن يزيد بن معاوية؛ عندما هّدده ملك الروم بسّب الن

 للناس واضرب ،دنانيرهم محرّ العملة الرومية، التي كانت متداولة بين المسلمين، فقال له خالد: "
 فضرب بذلك؛ أيضاً  عليه فأشار ،العزيز عبد أخاه استشارثّم  ،"تعالى اهلل ذكر وفيها ،سكة

 .(2)والدراهم ،الدنانير
خيه عبد العزيز عن والية واستشار عبد الملك بن مروان عددًا من مقربيه؛ في خْلع أ

 َتْفَعلْ  ال": َلهُ  َوَقالَ  ،(3)ُذَؤْيبٍ  ْبنُ  َقِبيَصةُ  َذِلكَ  َعنْ  َفَنَهاهُ العهد، والبيعة لولديه الوليد، وسليمان، 
على  ُيدلِّلمما و  ،(4)"ِمْنهُ  َفَتْسَتِريحُ  َيْأِتيهُ  اْلَمْوتَ  َوَلَعلَّ  ،َنعَّاًرا َصْوًتا َعَلْيكَ  ِبهِ  َتْبَعثُ  َفِإنَّكَ  ،َهَذا

 َوقد ُأِصيب َأن من ِإَليّ  أحب ،استشرت َوقد أخطىء أِلَناهتمام عبد الملك بالشورى، قوله: "
 .(2)"مشورة غير من وأمضيته ،ِبَرْأي استبددت

فيمن يستخلف، فأشار عليه بعمر  اْلِكْنِديّ  َحْيَوة بن َرَجاءواستشار سليمان بن عبد الملك 
أراد  قوم فيواستشار  ،(1)شار عمر بن عبد العزيز في العديد من القضايا، واست(2)بن عبد العزيز

 فهو عدلوا إذا الذين: قال هم؟ ومن: قال ،العدل بأهل عليك: أصحابه بعض له فقال استعمالهم،
ن رجوت، ما  .(1)عمر اجتهد: الناس قال رواقصّ  وا 

                                                           
 .1122-1122الطبري، تاري ،  (1)
 .111-112، ص1بن تغري بردي، النجوم، ج (2)
ي الدَّْرَداء، َوزيد ْبن ثَابت، "َوَكاَن من ُفَقَهاء أهل اْلَمِديَنة، وصالحيهم" َوَكاَن معلم ُكّتاب، خزاعي، روى َعن َأبِ  (3)

 .311-311، ص2ابن حبان، الثقات، ج .م( 102هـ/12اْنتقل ِإَلى الشَّام، َوُتوفي بَها سنة )
 .322، ص32ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (4)
 .411لمسلوك، صالعدوي، المنهج اجالل الدين  (2)
 .34ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، ص (2)
 .240، ص12انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج (1)
 .139الطرطوشي، سراج، ص (1)
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 ،"ِبُخَراَسانَ  َعاِلًما َوَكانَ " ،(1)اْلَحَنِفيَّ  ُسَلْيطٍ  نَ بْ  اْلَكِريمِ  َعْبدَ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِهَشامُ واستشار 
 .(2)عليها، فأشار عليه بعدد من المرشحين، وبّين مميزاتهم وعيوبهم ُيَولِّيهِ  ِفيَمنْ 

ولم يعثر الباحث على معلومات قيمة عن الشورى في عهد الخلفاء الالحقين، وربما كان 
 ضطرابات السياسية، والصراعات العسكرية.السبب في دخول الدولة في موجة من اال

 :(3)دور األمة في تقويم السلطة السياسية في العصر األموي
والنهي عن  ،دورها السابق في األمر بالمعروف العصر األمويمارست األمة في  
تي ال ، الورأوا فيها أحد واجباتهم الدينية ،تجاه قيادتها السياسية، وقاد العلماء ذلك التوجه ،المنكر

 ينبغي التوقف عنها، وتبين المواقف التالية ذلك:
َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه قال جرير بن عبد اهلل الَبَجلي لمعاوية بن أبي سفيان: "

، ِمَن اأْلَْزِد، ُيْكَنى َرُجٍل ِمْن َأْهِل ِفَلْسِطينَ ، وقِدم (4)"َوَسلََّم َيُقوُل: َمْن ال َيْرَحُم النَّاَس ال َيْرَحُمُه اللَّهُ 
َما َأْنَعَمَنا ِبَك؟ َقاَل: َحِديث  َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل اللَِّه "َأَبا َمْرَيَم، َعَلى ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِبي ُسْفَياَن، َفَقاَل: 

ُه اللَُّه ِمْن َأْمِر النَّاِس َشْيًئا "َوَسلََّم، َيُقوُل: َصلَّى اهلُل َعَلْيِه   ،َوَحاَجِتِهمْ  ،َفاْحَتَجَب َعْن َخلَِّتِهمْ َمْن َوالَّ
أم  ، وكتبت(2)"َوَفاَقِتهِ  ،َوَخلَِّتهِ  ،اَجِتهِ َوَفاَقِتِهْم، اْحَتَجَب اللَُّه تََباَرَك َوَتَعاَلى َيْوَم اْلِقَياَمِة َعْن حَ 

ِن اتََّقْيَت النَّاَس َلْم  ِإنََّك ِإِن اتََّقْيتَ "َعاِئَشَة ِإَلى ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِبي ُسْفَياَن: المؤمنين  اللََّه َكَفاَك النَّاَس، َواِ 
 .(2)"َيْغُنوا َعْنَك ِمَن اللَِّه َشْيًئا، َفاتَِّق اللَّهَ 

واختيار أولئك األشخاص لتلك األحاديث، التي أخبروا بها معاوية، لم يكن اختيارًا 
نما هدفوا لتقويم منهجه في حكم الناس؛ من خالل دف عه لرحمتهم، وتيسير حوائجهم، عشوائيًا، وا 

 والقرب منهم، ومراعاة تقوى اهلل في ذلك.

                                                           
ذكره ابن حّبان في الثقات، ولم يذكر ابن عساكر عنه أي معلومات؛ سوى استشارة هشام بن عبد الملك له  (1)

 .439-431، ص32اكر، تاري  دمشق، ج. ابن عس131، ص1، الثقات، جابن حّبان .فيمن يوليه خراسان
 .124ابن األثير، الكامل، ص (2)
 .121-100انظر: عطا اهلل، النصح للحكام، ص (3)
 .23، ص2البخاري، التاري  الكبير، ج (4)
 .24، ص1ابن زنجويه، األموال، ج (2)
 .211أبو داود، الزهد، ص (2)
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ونهى عبادة بن الصامت معاوية بن أبي سفيان عن التصرف في الغنيمة بخالف 
اْحُثوا ِفي ، وحثى التراب في وجه رجل مدح معاوية، مستشهدًا بقول النبي: "(1)التشريع اإلسالمي

ُمَعاِوَيَة ْبَن َأِبي ُسْفَياَن وأمر ابن عباس  ،(2)ولم يباِل بغضب معاوية ،"بَ ُجوِه اْلَمدَّاِحيَن الت َراوُ 
المسلمين بإخراج زكاة الفطر  ُمَعاِوَيَة ْبَن َأِبي ُسْفَيانَ وعندما أمر ، (3)باتباع سنة النبي في الحجّ 

ي ِإالَّ َما ُكنَّا ُنْعِطي َعَلى َعْهِد : اَل ُنْعطِ الخدري َقاَل َأُبو َسِعيدٍ َأْو َصاَع َتْمٍر،  ،َصاٍع ِحْنَطةً نصف 
َأْو  ،َأْو َصاًعا ِمْن َزِبيبٍ  ،َأْو َصاًعا ِمْن َأِقطٍ  ،َصاًعا ِمْن َتْمرٍ  ،َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 .(4)َصاًعا ِمْن َشِعيرٍ 
َما اْلَماُل َماُلَنا، َواْلَفْيُء َفْيُئَنا، َفَمْن ِإنَّ "اْلِمْنَبَر َيْوَم اْلُجُمَعِة:  وقال معاوية بن أبي سفيان على

َفَلْم ُيِجْبُه َأَحد ، َفَلمَّا َكاَن اْلُجُمَعُة الثَّاِنَيُة َقاَل ِمْثَل َذِلَك، َفَلْم ُيِجْبُه "، "َوَمْن ِشْئَنا َمَنْعَناهُ  ،َأْعَطْيَناهُ  ئناشَ 
، ِإنََّما اْلَماُل َماُلَنا َواْلَفْيُء َلِتِه، َفَقاَم ِإَلْيِه َرُجل  اَل ِمْثَل َمَقاَأَحد ، َفَلمَّا َكاَن اْلُجُمَعُة الثَّاِلَثُة قَ  ، َفَقاَل: َكالَّ

معاوية بن أبي  َحَبَس و ، (2)فلم يؤذه معاوية ،"اَفْيُئَنا، َفَمْن َحاَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُه َحاَكْمَناُه ِإَلى اهلِل ِبَأْسَياِفنَ 
: "َيا ُمَعاِوَيُة، ِإنَّ َهَذا أحد خطبه، قائالً  اْلَخْواَلِني   َأُبو ُمْسِلمٍ طع ا، فقْيِن َأْو َثاَلَثةً اْلَعَطاَء َشْهرَ  سفيان

 .(2)فمنح معاوية الناس أعطياتهم "،َواَل َماِل ُأمِّكَ  ،اِل َأِبيكَ َواَل مَ  ،اْلَماَل َلْيَس ِبَماِلكَ 
 "السَّاَلُم َعَلْيَك َأي َها اأْلَِجيرُ "َوَقاَل:  ،اِوَيَة ْبِن َأِبي ُسْفَيانَ َدَخَل َأُبو ُمْسِلٍم اْلَخْواَلِني  َعَلى ُمعَ و 

َفَقاَل  ،َفَقاَل النَّاُس: اأْلَِميرُ  "،ُم َعَلْيَك َأي َها اأْلَِجيرُ السَّاَل "َقاَل: ف ،اأْلَِميُر َيا َأَبا ُمْسِلمٍ  :َفَقاَل النَّاُس 
 ،ِإنََّما َمَثُلَك َمَثُل َرُجٍل اْسَتْأَجَر َأِجيًرا"َقاَل َأُبو ُمْسِلٍم:  "،ُهَو َأْعَلُم ِبَما َيُقولُ  ،َدُعوا َأَبا ُمْسِلمٍ "ُمَعاِوَيُة: 

ُه َماِشَيَتهُ  َفِإْن ُهَو َأْحَسَن  ،َوَأْلَباَنَها ،(1)َوُيَوفَِّر َجَزاَزَها ،َوَجَعَل َلُه اأْلَْجَر َعَلى َأْن ُيْحِسَن الرَِّعيَّةَ  ،َفَوالَّ
ِغيَرةُ  ،َوَوفََّر َجَزاَزَها ،ِعيََّتَهارَ   ،َوَزاَدُه ِمْن ِقَبِلِه ِزَياَدةً  ،َأْعَطاُه َأْجَرهُ  ،َوَتْسَمَن اْلَعْجَفاءُ  ،َحتَّى َتْلَحَق الصَّ

ْن ُهَو َلْم ُيْحِسْن َرِعيََّتَها  ،ْم ُيَوفِّْر َجَزاَزَهاَولَ  ،َوَتْعَجَف السَِّميَنةُ  ،َوَأَضاَعَها َحتَّى َتْهَلَك اْلَعْجَفاءُ  ،َواِ 

                                                           
 .1011، 3ماء، جالدوالبي، الكنى واألس (1)
 .1024، ص3المصدر نفسه، ج (2)
 114، ص2الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ج (3)
 .11، ص4ابن خزيمة، صحيح، ج (4)
 .393، ص19الطبراني، المعجم الكبير، ج (2)
 .1222، ص1الاللكائي، شرح أصول، ج (2)
 .2، ص2الفراهيدي، العين، ج .الَجَزاز: الصوف الذي لم يستعمل بعد (1)
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َما َشاَء اهلُل "َفَقاَل ُمَعاِوَيُة:  "،َوَلْم ُيْعِطِه اأْلَْجرَ  ،َفَعاَقَبهُ  ،َغِضَب َعَلْيِه َصاِحُب اأْلَْجرِ  ،َوَأْلَباَنَها
 .(1)"َكانَ 

َفَقاَل:  ،ى ِمْنَبِر ِدَمْشقَ َوُهَو َجاِلس  َعلَ  ،ُمْسِلٍم اْلَخْواَلِنيِّ ُمَعاِوَيَة ْبَن َأِبي ُسْفَيانَ  وَأبَناَدى و 
َقهُ  ،اَل َتْحَسَبنَّ اْلِخاَلَفَة َجْمَع اْلَمالِ  ؛َيا ُمَعاِوَيةُ "  ،َواْلَقْوُل ِباْلَمْعَدَلةِ  ،َوَلِكنَّ اْلِخاَلَفَة اْلَعَمُل ِباْلَحقِّ  ،َوَتَفر 

َما َصَفْت َلَنا َرْأُس  ،اَل ُنَباِلي ِبَكَدِر اأْلَْنَهارِ  ِإنَّا ؛َيا ُمَعاِوَيةُ  ،َوَأْخُذ النَّاِس ِفي َذاِت اهلِل َعزَّ َوَجلَّ 
نََّك َرْأُس َعْيِنَنا، َيا ُمَعاِوَيُة ِإيَّاَك َأْن َتِحيَف َعَلى َقِبيَلٍة ِمْن َقَباِئِل اْلَعَربِ  ،َعْيِنَنا َفَيْذَهَب َحْيُفَك  ،َواِ 
 .(2)"َيْرَحُمَك اهللُ ": له معاوية َفَقالَ  "،ِبَعْدِلكَ 

تكرار تلك المواقف التي أدلى فيها أبو مسلم بآرائه، التي مّست جوهر السلطة، وهو و 
العدل، والمساواة، والبعد عن الفساد، دّل داللة واضحة على عدم انزعاج معاوية من ذلك، أو 

 عدم قدرته على منعه.
يه وكذلك كان الحال مع مروان بن الحكم، سواًء في واليته على المدينة، أو عند تول

ِإنَّ َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن ُمَعاِوَيَة، َقْد َأَمَر ِبُأْعِطَياِتُكْم َواِفَرًة َغْيَر "َفَقاَل:  ،َعَلى اْلِمْنَبرِ الخالفة، فقد قام 
ْلَحاِق ُة َأْلٍف، َوَذِلَك ِلَما َدَخَل ِفيُكْم ئَقْد َعَجَز ِمَن اْلَماِل مَمْنُقوَصٍة، َوَقِد اْجَتَهَد َنْفَسُه َلُكْم، وَ  ِمَن اإْلِ

النَّاُس َعَلى  اَجثَ ، فَ "ِإَذا َمرَّْت َعَلْيَنا ،َواْلَفَراِئِض، َوَقْد َكَتَب ِإَليَّ َأْن آُخَذَها ِمْن َصَدَقِة َماِل اْلَيَمنِ 
ا، ِإنََّما َماُل اْلَيَمِن َصَدَقة ، اَل َواللَِّه، َما َنْأُخُذ ِمْنَها ِدْرَهًما َواِحًدا، ِإنَّا َنْأُخُذ َحقَّ َغْيِرنَ ": وقالوا، ُرَكِبِهمْ 

نََّما َعَطاُؤَنا ِمَن اْلِجْزَيِة، َفاْكُتْب ِإَلى ُمَعاِوَيةَ  َدَقُة ِلْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن، َواِ  َيْبَعُث ِإَلْيَنا ِبَبِقيَِّة  ؛َوالصَّ
 .(3)فاستجاب لهم، َفَكَتَب ِإَلْيِه ِبَقْوِلِهْم، "َعَطاِئَنا

ؤمنين عائشة مروان بن الحكم بااللتزام بسنة النبي، وتمكين امرأة طّلقها وأمرت أم الم
، وعندما أراد مروان قطع يد عبد (4)زوجها من قضاء عدة طالقها في بيت زوجها، كما هي السنة

َواَل في  ،معلق ال َقْطَع ِفي َثَمرٍ سرق فسيلة نخل، أمره رافع بن خديج بإطالقه، لقول النبي: "
 .(2)ستجاب مروان"، فاَكَثرٍ 

                                                           
 .122، ص2أبو نعيم، حلية األولياء، ج (1)
 .122، ص2المصدر نفسه، ج (2)
 .291، ص2ابن زنجويه، األموال، ج (3)
 .241، ص1مالك، الموطأ، ج (4)
 .32، ص2المصدر نفسه، ج (2)
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َقاَم ِإَلْيِه  ،َخَطَب َعْبُد اْلَمِلِك ْبِن َمْرَواَن ِبَمكََّة َلمَّا َحجَّ َيْوًما، َفَلمَّا َصاَر ِإَلى َمْوِضِع اْلِعَظةِ و 
، َفَقاَل: َمْهال، ِإنَُّكْم َتْأُمُروَن َوال ُتْؤَمُروَن، َوتَْنَهْوَن وال تُْنَهْوَن، َأَفْنَقَتِدي ِبسِ  يَرِتُكْم ِفي َأْنُفِسُكْم، َأْم َرُجل 

ُة؟ َوَكْيَف االْقِتَداُء ِبِسيَرِة الحجَوَما  ،َوَكْيفَ  ،ُنِطيُع َأْمَرُكْم ِبَأْلِسَنِتُكْم؟ َفِإْن ُقْلُتْم: اْقَتُدوا ِبِسيَرِتَنا، َفَأْينَ 
ْن ُقْلُتْم: َأِطيُعوا َأْمَرَنا َواْقَبُلوا ُنْصَحَنا، َفَكيْ  ْن ُقْلُتْم: الظََّلَمِة؟ َواِ  َف َيْنَصُح َغْيَرُه َمْن َيُغش  َنْفَسُه؟ َواِ 
ُأُموِرَنا؟ َأَما َعِلْمُتْم َأنَّ ِفيَنا َمْن ُهَو َأْفَصُح  (1)ُخُذوا اْلِحْكَمَة ِمْن َحْيُث َوَجْدُتُموَها، َفَعالَم َقلَّْدَناُكْم َأِزمَّةَ 

ال، َفَأْطِلُقوا ِعَقاَلَها (2)ِه الل َغاِت، َفَتَلْجَلُجواِمْنُكْم ِبُفُنوِن اْلِعَظاِت، َوَأْعَرُف ِبُوُجو  َيْبَتِدُر ِإَلْيِه  ،َعْنَها، َواِ 
ْدُتُموُهْم ِفي اْلُبْلَدانِ  ال َيْعُدوُه، َوِكَتاًبا َبْعَدُه ال َيْتُلوُه، ال ُيَغاِدُر َصِغيَرًة  اً َيْوم اً ِإن َلُكْم َقاِئم ،الَِّذيَن َشرَّ

 .(3)َأيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبونَ ال َأْحَصاَها، َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َوال َكِبيَرًة إِ 
واََل ِعُظُه، َوَكاَن ِفي آِخِرِه: "ِإَلى َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َمْرَواَن ِكتَاًبا يَ  (4)ْبَن ُحَبْيشٍ  وكتب ِزرّ 

ِتَك، َفَأْنَت َأْعَلُم ِبَنْفِسَك، َواْذُكْر َما  ُيْطِمْعَك َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن ِفي ُطوِل اْلَحَياِة َما َيْظَهُر ِمْن ِصحَّ
ُلوَن:  َتَكلََّم ِبِه اأْلَوَّ

 ِإَذا الرَِّجاُل َوَلَدْت َأْواَلُدَها ...   َوَبِلَيْت ِمْن ِكَبٍر َأْجَساُدَها
 

 (2)َهاَوَجَعَلْت َأْسَقاُمَها َتْعتَاُدَها ... ِتْلَك ُزُروع  َقْد َدَنا َحَصادُ 

َعِة َلُه، ِبالتَّْوسِ  هّم بعضهمَوَأْصَحاِبِه، ف ،َأْقَبَل َيِزيُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َمْرَواَن ِإَلى َمْكُحولٍ و 
 :  علىنوفل بن مساحق ، ودخل (2)"َمَكاَنُكْم، َدُعوُه َيْجِلُس َحْيُث َأْدَرَك، َيَتَعلَِّم التََّواُضعَ "َفَقاَل َمْكُحول 

إني "، فقال له الوليد: الذي كان الوليد معجبًا به اممَ وهو عند الحَ ، عبد الملك بن مروان الوليد بن

                                                           
 .212، ص12ابن منظور، لسان العرب، ج .أزّمة: جمع ِزمام، وهو الحبل الذي يقود به البعير (1)
 .322، ص2المصدر نفسه، ج .ِن الشَّْيِء: َأداره ليْأخذه ِمْنهُ َلْجَلَجه عَ  (2)
 .332، ص1الدينوري، المجالسة، ج (3)
من بني أسد بن خزيمة، أدرك الجاهلية ولم ير النبي، "وهو من جّلة التابعين من كبار أصحاب ابن مسعود"،  (4)

برا هيم النخعي، وكان عالمًا بالقرآن قارئًا أدرك أبا بكر، وعمر، وروى عن عمر وعلي، وروى عنه الشعبي، وا 
 .224-223، ص2ابن عبد البر، االستيعاب، ج .عاماً  120م( وعمره 102هـ/13فاضال، ُتوفي سنة )

 .114، ص4أبو نعيم، حلية األولياء، ج (2)
 .114، ص2المصدر نفسه، ج (2)
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ولكنك خسستني،  ،ما خصصتني ؛يا أمير المؤمنين"، فقال: "خصصتك هذا المدخل ألنسي بك
 .(1)ره إلى المدينة، وغضب عليهفسيّ  "،ورة، وليس مثلي يدخل على مثل هذاإنما هذه ع

وِر، َفَأَمَر ِبَقْطِع ِلَساِنِه، َوِعْنَدُه اْلَقاِسمُ ُن َعْبِد اْلَمِلِك ِبَشاِهِد ِليُد بْ َوُأِتَي اْلوَ   َوَساِلم   ،بن محمد ز 
ُسْبَحاَن اللَِّه، ِبَحْسِبِه َأْن ُيْخَفَق َسْبَع َخَفَقاٍت، َوُيَقاَم َبْعَد اْلَعْصِر، َفُيَقاَل: َهَذا "، َفَقااَل: بن عبد اهلل

 .(2)َفَفَعَل َذِلَك ِبهِ  "،ْيٍس، َوَجْدَناُه َشاِهَد ُزورٍ َأُبو ُقبَ 
 َيِزيدَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َأِميرَ  ِإنَّ : الشَّْعِبيالبصري و  لَحَسنِ قال ل ،اْلِعَراقَ  (3)ُهَبْيَرةَ  ْبنُ  ُعَمرُ  َوِلي َلمَّاو 

نْ  ،اهللَ  َعَصْيتُ  َأَطْعُتهُ  َفِإنْ  ،َهَلَكةَ الْ  ِإْنَفاِذَها ِفي َأنَّ  َأْعِرفُ  ،ُكتًُبا َيْنُفذُ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنَ   َعَصْيتُهُ  َواِ 
 ُيوِشكُ  ُهَبْيَرةَ  ْبنَ  ُعَمرُ  َيا: "اْلَحَسنُ  َفَقالَ  َفَرًجا؟ ِإيَّاهُ  ُمَتاَبَعِتي ِفي ِلي َتَرَيا َفَهلْ  ،َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَ  َأَطْعتُ 

 َسَعةِ  ِمنْ  َفُيْخِرَجكَ  ،َأَمَرهُ  َما اهللَ  َيْعِصي الَ  َغِليظ   َفظٌّ  ،َلىَتَعا اهللِ  َماَلِئَكةِ  ِمنَ  َمَلك   ِبكَ  َيْنِزلَ  َأنْ 
 َواَل  ،اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنِ  َيِزيدَ  ِمنْ  َيْعِصْمكَ  اهللَ  َتتَّقِ  ِإنْ  ؛ُهَبْيَرةَ  ْبنَ  ُعَمرُ  َيا ،َقْبِركَ  ِضيقِ  ِإَلى َقْصِركَ 

 َعَلى ِإَلْيكَ  اهللُ  َيْنُظرَ  َأنْ  َتْأَمنْ  اَل  ؛ُهَبْيَرةَ  ْبنَ  ُعَمرُ  َيا ،َوَجلَّ  َعزَّ  اهللِ  ِمنَ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنُ  َيِزيدُ  َيْعِصُمكَ 
 ُعَمرُ  َيا ،ُدوَنكَ  اْلَمْغِفَرةِ  َبابَ  ِفيَها َفَيْغِلقَ  ،َمْقتٍ  َنْظَرةَ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  بن َيِزيد َطاَعةِ  ِفي َتْعَملُ  َما َأْقَبحِ 
 ِمنْ  ِإْدَباًرا َأَشدَّ  ُمْقِبَلة   َوِهيَ  الد ْنَيا َعَلى َواهللِ  َكاُنوا اأْلُمَّةِ  َهِذهِ  َصْدرِ  ِمنْ  َناًسا ْدَرْكتُ أَ  َلَقدْ  ؛ُهَبْيَرةَ  ْبنَ 

ُفكَ  ِإنِّي ُهَبْيَرةَ  ْبنَ  ُعَمرُ  َيا ،ُمْدِبَرة   َوِهيَ  َعَلْيَها ِإْقَباِلُكمْ  َفَكهُ  َمَقاًما ُأَخوِّ  ِلَمنْ  َذِلكَ ": َفَقالَ  ؛َتَعاَلى اهللُ  َخوَّ
 (2)َباِئَقةَ  َكَفاكَ  ،َطاَعِتهِ  ِفي َتَعاَلى اهللِ  َمعَ  َتكُ  ِإنَّ  ؛ُهَبْيَرةَ  ْبنَ  ُعَمرُ  َيا ،(4)"َوِعيدِ  َوَخافَ  َمَقاِمي َخافَ 
نْ  ،اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنِ  َيِزيدَ   .(2)"ِإَلْيهِ  اهللُ  َوَكَلكَ  اهللِ  َمَعاِصي َعَلى اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنِ  َيِزيدَ  َمعَ  َتكُ  َواِ 

أبا  يا حاجتك ماعلى هشام بن عبد الملك، فقال له هشام: " رباح أبي بن عطاءودخل 
 ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وجيران ،اهلل أهل الحرمين أهل ؛المؤمنين أمير يا" :قال ؟"محمد

 ،بعطاءين مكة وأهل ،المدينة ألهل اكتب :غالم يا ،نعم :قال "،وأرزاقهم ،أعطياتهم فيهم مسَ قْ يُ 
 أهل ؛المؤمنين أمير يا ،نعم" :قال ؟"محمد أبا يا غيرها حاجة من هل" :قالثّم  ،لسنة وأرزاقهم

                                                           
 .301، ص22بن عساكر، تاري  دمشق، جا (1)
 .233ص، 10ابن قدامة، المغني، ج (2)
، جمع له يزيد بن عبد الملك العراق ) (3) م( 122هـ/103ُعَمُر ْبُن ُهَبْيَرَة ْبِن ُمَعاوَيَة ْبِن ُسَكْيٍن، َأُبو اْلُمثَنَّى اْلَفَزاِري 

 .132-131، ص3الذهبي، تاري  اإلسالم، ج .م(124هـ/102وعزله عنها هشام )
 .14سورة إبراهيم، آية  (4)
 .30، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج .والَبِلّية َتْنِزُل ِباْلَقْوِم: َأصابتهم َباِئَقة  ُيَقاُل للداِهية  (2)
 .149، ص2، حلية األولياء،جأبو نعيم (2)
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 يا اكتب ،نعم" :قال "،صدقاتهم فضول فيهم تردّ  ،اإلسالم وقادة ،العرب أصل نجد وأهل ،الحجاز
 ؛المؤمنين أمير يا ،نعم" :قال ؟"محمد أبا يا غيرها حاجة من هل ،صدقاتهم فيهم ترد بأن ؛غالم
 فإنهم ،عليهم هادرّ تُ  أرزاقاً  لهم أجريتم قد ،عدوكم ويقاتلون ،بيضتكم وراء من يرمون الثغور أهل
 أبا يا غيرها حاجة من هل ،غالم يا إليهم أرزاقهم حملتُ  اكتب ،نعم" :قال "،زيتمغُ  هلكوا إن

 فونكلَّ يُ  وال ،كبارهم تتعتع وال ،صغارهم جبىتُ  ال ذمتكم أهل ؛المؤمنين أمير يا ،نعم" :قال "،محمد
 لواحمّ يُ  ال بأن ؛غالم يا اكتب ،نعم" :قال "،عدوكم على لكم معونةً  تجبونه ما فإن ،طيقونيُ  ال ما
 كفإن ،نفسك في اهلل اتقِ  ؛المؤمنين أمير يا ،نعم" :قال ؟"غيرها حاجة من هل ،يطيقون ال ما
 نرى ممن معك ما واهلل ال ،وحدك حاسبوتُ  ،دكوح حشروتُ  ،وحدك وتموت ،وحدك لقتخُ 

 .(1)"أحد
ومما سبق يتضح أن العديد من خلفاء بني أمية حاولوا أن يمنعوا األمة من القيام بدورها  

السياسي السابق، لكنها رفضت ذلك، وخاضت محاوالت عديدة إلعادة الحكم إلى طبيعته 
 ط الدولة األموية وانهيارها تمامًا. الشورية، وساهمت تلك المحاوالت المتواصلة في سقو 

                                                           
 .321، ص40ابن عساكر، تاري  دمشق، ج (1)
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 الخاتمة:
 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها:

  ،الدولة اإلسالمية دولة قانونية منذ نشأتها، وقد خضعت بشكل كامل للتشريع اإلسالمي
المتمثل في القرآن، والسنة، واجتهادات علمائها، وعلت السلطة التشريعية على كافة السلطات 

 ى في الدولة اإلسالمية.األخر 
  مارس علماء األمة اإلسالمية دورًا كبيرًا في تطوير تشريعاتها عبر االجتهاد، الذي قاده

 تشريعاتها االجتهادية.ل الوصول مارست الدولة اإلسالمية الشورى فيالخلفاء والعلماء، و 
 .راقبت األمة مدى التزام الدولة بالتشريع اإلسالمي، وسعت إللزامها بذلك 
  بدأ ظهور االختالف في فهم التشريعات اإلسالمية في العهد األموي، من خالل بروز

 مدرستي الرأي والحديث، ما مّهد لظهور المذاهب اإلسالمية األربعة في العصور التالية.
 النبي السلطة التنفيذية في المدينة المنورة بعد موافقة المسلمين، في عقد تّم االتفاق عليه  توّلى

 ة العقبة الثانية قبل الهجرة.في بيع
  مارس النبي الشورى في كافة إجراءاته العامة، ولم تقتصر الشورى على فئة بعينها من كبار

نما شملت كافة طوائف المجتمع بمن فيهم الشباب، واستشار النبي عبد اهلل بن  الصحابة، وا 
 ُأبي بن سلول رغم نفاقه.

 رجال السلطة التنفيذية، الذين واّلهم بعض األعمال، انتقد النبي عالنيًة التصرفات الخاطئة ل
 وعمل على تصحيحها.

 الخلفاء الراشدون حكم األمة اإلسالمية بعد موافقة تامة من المسلمين، ودون أي إكراه،  توّلى
 وبعد حوار واسع، وأكّدوا على حق األمة في تقويم أخطائهم.

 لتي منحت األمة حق اختيار حّكامها عبر لم تلتزم الدولة األموية بالتشريعات اإلسالمية، ا
وقوبل ذلك بمعارضة واسعة، كانت أحد أهم أسباب  نظام الشورى، وليس والية العهد،

 انهيارها.
  اقتصرت الشورى في العهد األموي غالبًا على أهل الشام، ولم تكن الدولة تنظر إليها على

 ل إلى الرأي األصوب.أنها حق لألمة، بقدر ما كانت الستمالة أنصارها، وللوصو 
  خضع القضاء بشكل كامل للتشريع اإلسالمي، ولم يقبل القضاة وصاية من أحد، وتميز

 النبوي، والراشدي، واألموي. في العصور الثالثة ،باستقاللية كاملة القضاء
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  تسعى لتجاوز أحكامه، سواًء نتيجة قناعة قادة خضعت السلطة التنفيذية ألحكام القضاء، ولم
التنفيذية بذلك، أو قوة وصرامة القضاة الذين تخرجوا من حلقات العلم الشرعي األكثر السلطة 

 تمسكًا بالتشريع اإلسالمي. 
  نّظم الخلفاء إجراءات التقاضي، وكانوا يراسلون القضاة، بتعليمات توجيهية عامة، ويحددون

 بعض األحكام بعد التشاور مع العلماء.
 ياسي، الذي نشب في فترات مختلفة، خاصة في العهد ظل القضاء بعيدًا عن الصراع الس

 األموي.
  منح النظام السياسي اإلسالمي األمة مكانة كبيرة، من خالل الشورى، ومن خالل واجبها في

 األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
  حرصت األمة على مسائلة حكامها، بل كان الصحابة يناقشون النبي صلى اهلل عليه وسلم

 اته السياسية، وتواصل ذلك في العصرين التاليين.في إجراء
  حرص الخلفاء الراشدون على تثقيف األمة بحقوقها السياسية، وراقبوا مدى التزام الوالة في

 األقاليم بها.
  افتقدت األمة الكثير من دورها السياسي في العصر األموي، لكنها ناضلت طوياًل لالحتفاظ

ا أخطأوا، الحّكام، وتنتقدهم عالنيًة، وترفض أخطائهم إذبتلك الحقوق، وكانت تقف في وجه 
ن لم يصل لمستواه في  ورغم ذلك كان هنالك هامش كبير من التسامح مع حرية التعبير، وا 

   العهدين السابقين.
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 :المصادر
 القرآن الكريم. .1
م(: 1232هـ/230الكريم الشيباني )ابن األثير، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد  .2

 .دار بيت األفكار الدولية ،األردن والسعوديةالكامل في التاري ، 
(: م910/هـ320أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اهلل اآلُجرِّي  البغدادي )ت: ، اآلُجرِّيّ  .3

، دار الوطن ،الرياض، السعودية، تحقيق: عبد اهلل بن عمر بن سليمان الدميجي، الشريعة
 م.1999 ،2ط

( طبقات المفسرين، تحقيق: م11/ القرن هـ11األدنروي، أحمد بن محمد)ت: في القرن  .4
 م.1991، 1مكتبة العلوم والحكم، طالسعودية، المدينة المنورة، سليمان بن صالح الخزي، 

األصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
 م(:1039هـ/430)ت
 م.1911دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ، حلية األولياء وطبقات األصفياء .2
دار الوطن للنشر،  ،الرياضالسعودية،  ،تحقيق: عادل بن يوسف العزازي ،معرفة الصحابة .2

 م.1991، 1ط
(: السيرة النبوية، م121هـ/121ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، المدني) .1

 م.2004، 1المزيدي، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، طتحقيق: أحمد فريد 
الزاهر في معاني كلمات (: م939/هـ321)ت: محمد بن القاسم بن محمد بن بشاراألنباري،  .1

 م.1992 ،1ط، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان،، حاتم صالح الضامن ، تحقيق:الناس
سوريا، دمشق، ح البخاري، م(: صحي129هـ/222البخاري، محمد بن إسماعيل الجعفي )ت:  .9

 م. 2002، 1دار ابن كثير، ط
م(: كنز العمال، 1221هـ/912البرهان فوري، عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين ) .10

 م. 1912، 2مؤسسة الرسالة، طلبنان، بيروت، تحقيق بكري حياني وصفوة السقا، 
يب البغدادي )ت: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطالبغدادي،  .11

دار الغرب ، بيروتلبنان، ، بشار عواد معروفتحقيق:  ،تاري  بغداد: (م1010/هـ423
 .2002، 1، طاإلسالمي
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أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد البكري األندلسي )ت:  البكري، .12
 عالم دار، بيروتلبنان، ، معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع: (م1094/هـ411

 م.1912 ،3ط الكتب،
 م(: 192هـ/219البالذري: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت: 

 م.1911، دار ومكتبة الهالل، بيروت لبنان،فتوح البلدان،  .13
، دار الفكر ،لبنان، بيروت، ورياض الزركلي ،تحقيق: سهيل زكار، أنساب األشراف .14

 م.1992، 1ط
(: السنن الكبرى، م1022هـ/421البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي )ت: .12

 م.2003، 3دار الكتب العلمية، طلبنان، بيروت، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 
(: سنن الترمذي، تحقيق: مشهور بن م192هـ/219الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة ) .12

 .1السعودية، الرياض، مكتبة المعارف، طحسن آل سلمان، 
الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري ابن تغري بردي، أبو المحاسن جمال  .11

وزارة الثقافة  ،مصر، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةم(: 1429هـ/114الحنفي )ت:
 .واإلرشاد القومي، دار الكتب

)ت:  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيابن تيمية،  .11
 ،السعودية، عبد الرحمن بن محمد بن قاسميق: ، تحقمجموع الفتاوى(: م1321هـ/121

 م.1992مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  المدينة النبوية،
عبد الرحمن بن نصر بن عبد اهلل، أبو النجيب، جالل الدين جالل الدين العدوي،  .19

، المنهج المسلوك في سياسة الملوك :(م1194/هـ290 ت:العدوي الشيزري الشافعي )
 .مكتبة المنار ،األردن، الزرقاء، علي عبد اهلل الموسى: تحقيق

ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت: 
 م(: 1200هـ/291
تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر ، المنتظم في تاري  األمم والملوك .20

 م.1992، 1طدار الكتب العلمية، ، بيروتلبنان، ، عطا
 مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخّطاب، دار ابن خلدون، مصر، اإلسكندرية. .21
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م(: 1014هـ/402الحاكم، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم النيسابوري)ت: .22
دار الكتب لبنان، بيروت، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 

 م.2002، 2العلمية، ط
مد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، مح ابن حّبان، .23

دائرة المعارف ، حيدر آباد الدكن ،الهند ،الثقات :(م922/هـ324ت: الدارمي، الُبستي )
 م.1913 ،1، طالعثمانية

ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت: 
  م(:1441هـ/122
دار  لبنان، بيروت،، محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق: لباري شرح صحيح البخاريفتح ا .24

 م.1929المعرفة، 
، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، اإلصابة في تمييز الصحابة .22

 م.1،1994، طدار الكتب العلمية، بيروت لبنان،
مكتبة ، القاهرة، مصر، تحقيق: الدكتور علي محمد عمر، رفع اإلصر عن قضاة مصر .22

 م.1991، 1طالخانجي، 
 م.2002، 1، طالنظامية المعارف دائرة مطبعةتهذيب التهذيب، الهند،  .21
الحدادي، زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي ثم المناوي  .21

دار عالم مصر، القاهرة، ، التعاريف مهمات على التوقيف م(:1221هـ/1031القاهري )
 م.1990، 1ب، طالكت

(: المحلى، م1024هـ/422بن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ) .29
 .دار الطباعة المنيرية ،مصر، القاهرةتحقيق: أحمد محمد شاكر، 

 (: م122هـ/241بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي )ت
، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان،، تحقيق: وصي اهلل محمد عباس، فضائل الصحابة .30

 م.1913، 1ط
 .3مصر، دار المعارف، طالمسند، تحقيق: أحمد محمد شاكر،  .31
 .الدار العلميةالهند، ، صالح همسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن .32
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م(: مختصر 1311هـ/119الخزاعي، علي بن محمد بن أحمد بن موسى بن مسعود )ت .33
 م.1990البغدادي، مكتبة السندس، تخريج الدالالت السمعية، إعداد: أحمد مبارك 

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي ابن خزيمة،  .34
، تحقيق: د. محمد مصطفى األعظمي، (: صحيح ابن خزيمةم923/هـ311النيسابوري )ت: 

 .المكتب اإلسالمي ،بيروتلبنان، 
(: تاري  م124هـ/240الليثي العصفري) خليفة، أبو عمرو خليفة بن خّياط بن أبي ُهبْيرة .32

دار لبنان، بيروت، خليفة بن خّياط، تحقيق: مصطفى نجيب فواز، حكمت قشلي قوار، 
 م.1992، 1الكتب العلمية، ط

ِجْستاني )ت: سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ  ،أبو داود
  :(م111/هـ212
، حلوان مصر،، غنيم بن عباس بن غنيمو براهيم بن محمد، إتحقيق: ياسر بن ، الزهد .32

 م.1993، 1، طدار المشكاة
سنن أبي داود، تحقيق: شعيب األرنؤوط، ومحمد كامل قروبللي، وشادي محسن الشياب،  .31

 م.2009دار الرسالة العالمية، 
موي أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األابن أبي الدنيا،  .31

تحقيق: إبراهيم ب، مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طال م(:194هـ/211)ت: القرشي 
 م.2001، 1، طدار البشائر، دمشق سوريا،، صالح

أبو ِبْشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم األنصاري الدوالبي الرازي  الدوالبي، .39
، دار ابن ظر محمد الفاريابيق: أبو قتيبة نيحق، تالكنى واألسماء :(م922/هـ310: ت)

 م.2000، لبنان، بيروت، 1حزم، ط
(: المجالسة م944/هـ333: تأبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي )الدينوري،  .40

جمعية التربية البحرين، ، تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، وجواهر العلم
 م.1991، دار ابن حزمت، بيرو لبنان،  ،اإلسالمية

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز  لذهبي،ا .41
بشار عّواد ، تحقيق: تاري  اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمم(: 1341هـ/141)ت

 م.2003، 1، طدار الغرب اإلسالمي، معروف
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(: طبقات النحويين واللغويين، تحقيق: محمد م919/هـ319الزبيدي، محمد بن الحسن) .42
 .2دار المعارف، ط القاهرة،مصر، الفضل إبراهيم،  أبو

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى )ت:  الزبيدي، .43
 ، دار الهداية.تاج العروس من جواهر القاموس :(م1190/هـ1202

أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد اهلل الخرساني )ت: ابن زنجويه،  .44
مركز الملك فيصل،  ،السعودية، شاكر ذيب فياض: تحقيق ،(: األموالم122/هـ221

 م.1912
(: م1322/هـ122أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي )ت: الُسبكي،  .42

 ، دار المعارف.فتاوى السبكي
(: كتاب القضاء، م120هـ/232سريج بن يونس، أبو الحارث سريج بن يونس البغدادي ) .42

 م.2000، 1دار البشائر اإلسالمية، طلبنان، بيروت، حسن صبري،  تحقيق: عامر
ابن سعد، أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء البصري البغدادي )ت:  .41

مكتبة الخانجي،  القاهرة، حمد عمر، مصر،الطبقات الكبير، تحقيق: علي م م(:144هـ/230
 م.2001، 1ط
بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني )ت:  أبو عثمان سعيدسعيد بن منصور،  .41

الدار ، الهند، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، (: سنن سعيد بن منصورم142/هـ221
 م.1913 ،1، طالسلفية

: طبقات الحفاظ، (1202هـ/911السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)ت: .49
 م.1913، 1دار الكتب العلمية، طلبنان، بيروت، 

أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب  ،يالشافع .20
، دار المعرفة، بيروت لبنان، م(: األم،119هـ/204)ت بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

 م.1990
ابن الشحنة، أبو الوليد لسان الدين أحمد بن محمد بن محمد الثقفي الحلبي الحنفي  .21

 الحلبي، البابي دار القاهرة، مصر، األحكام، معرفة في لحكاما لسان م(:1411هـ/112)
 .م1913 ،2ط
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لبنان، بيروت، (: نهج البالغة، تحقيق: محمد عبده، م1012/هـ402الشريف الرضي ) .22
 م.1990، 1مؤسسة المعارف، ط

 (: م102/هـ119أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )ت: الشيباني، 
إدارة القرآن  ،كراتشي باكستان،، تحقيق: أبو الوفا األفغاني، مبسوطاألصل المعروف بال .23

 .والعلوم اإلسالمية
عالم ، بيروت لبنان،، تحقيق: مهدي حسن الكيالني القادري، الحجة على أهل المدينة .24

 م.1913، 3، طالكتب
(: م120هـ/232ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة العبسي) .22

، 1دار الفاروق الحديثة، طمصر، القاهرة، المصنف، تحقيق: أسامة بن إبراهيم بن محمد، 
 م.2001

(: طبقات م1013هـ/412الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي ) .22
 ، دار الرائد العربي.لبنان، بيروتالشافعية، تحقيق: إحسان عباس، 

الوافي م(: 1322هـ/124عبد اهلل )ت:  الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن .21
، دار إحياء التراث، بيروت لبنان،، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، بالوفيات
 م.2000

 أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعانيالصنعاني،  .21
، لعلميالمجلس ا، الهند، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، المصنف م(:122هـ/211)ت:
 م.1913 ،2ط

  (:م911هـ/320)ت:  سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني،
، مؤسسة الرسالة ،بيروت لبنان،، المجيد السلفي تحقيق: حمدي بن عبد، مسند الشاميين .29

 م.1914، 1ط
، يةمكتبة ابن تيم ،القاهرةمصر، ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، المعجم الكبير .20

 م.1994، 2ط
عبد المحسن بن إبراهيم و طارق بن عوض اهلل بن محمد ، المعجم األوسط، تحقيق:  .21

 .دار الحرمين ،مصر، القاهرة، الحسيني
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 األردن، السعودية،م(: تاري  الطبري، 922هـ/310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير) .22
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