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 ومخص بالمغة العربية
 احلاج بكارعبدالمطيف يوسف . م.م

 واى بو سعداى األستاذ املصارك الدكتور
 شايدرا بهت عبد اخلميند. 

نظاـ الحكـ في اإلسالـ يقـك عمى أف الحاكـ نائب عف األمة في إدارة شؤكنيا، كىك بشر يصيب كيخطئ، كليس  إفّ 
فيجب عمى الحاكـ أف ضمف اإلسالـ الحؽ لعامة الناس أف ينصحكه إذا أخطأ، كأف يعينكه إذا أحسف. قد ك  .معصكمان 

اتخذت الدكلة الحديثة  ،يصمح في إدارة الشؤكف العامة يستشير الناس حتى يتكصؿ إلى اآلراء الناضجة، فيرجح منيا ما
، فيؿ ىناؾ العقد االجتماعيأك  كسائؿ شتى في تحقيؽ ىذه المعاني معتمدة عمى ما يطمؽ عميو في زماننا الديمقراطية

مف المنظكر  في الحكـ كصالحيتيا الديمقراطيةدؼ ىذا البحث إلى بياف ماىية تخريج فقيي لمحكـ بالديمقراطية؟ يي
بإطالؽ. فمف ، كمانع بإطالؽبالديمقراطية بيف مجيز  لمحكـ المنظكر الشرعي حكؿ ىناؾ جدؿ متجدداإلسالمي. 

أجازىا بإطالؽ لـ يراع أف حؽ التشريع في اإلسالـ مختص باهلل تعالى، كمف منعيا بإطالؽ قاؿ بأنيا مزاِحمة لمحكـ 
كىذا يدؿ عمى الحاجة الممحة  ،ف تقييد، كلدينا البديؿ عنيا كىك نظاـ الشكرلبما انزؿ اهلل، كىي تعتمد رأم األكثرية دك 

كبياف مجاالت الديمقراطية في المجتمع  أصيمة ليذه المسألة، كمقاربة فقيية بيف الشكرل كالديمقراطية عممية إلى معالجة
 كرؤية أصكلية لقضية األكثرية كأثرىا في األحكاـ. ،المسمـ

  التشريع، الشورى ،الديمقراطية الكممات المفتاحية:

ISLAMIC PERSPECTIVE ON DEMOCRACY 
Researcher: Yousef Alhaj Bakkar 

Assocciate professor Dr. Saadan Man 
Dr. Shahidra Abdul Khalil 

Summary 
The Islamic governance system consider the ruler as a representative of people, and he is a human 

being, he can be right or wrong as he isn’t infallible. Islam has granted the right to the public to 

advise the ruler if he was mistaken, and support him if does the right thing. Based on what has been 

mentioned, the ruler should seek peoples’ opinion and consult them to get the sound view about how 

the best to serve the public. The modern state has put in place various tools to ensure a genuine 

implementation of these rules, namely Democracy or the social contract. So is there any 

jurisprudential practise help to embrace democracy in Islam? This study aims to clarify the 

meaning of Democracy and its validity from an Islamic perspective. Opinions have differed over the 

issue of Democracy between those who adopted it unconditionally, and those who completely 

rejected it. Those who supported it didn’t’t consider the fact that Allah is the ultimate and supreme 

source of legislation in Islam. And those who dismiss it on the ground that it undermines the rule of 

the divine law, and it relies entirely on the majority rule. And they also argue that we have the 

Islamic alternative of democracy; the principle of consultation “Shurah”. This has shown a dire 

need for an academic study to shed the light on this matter, and a judicial approach between 

democracy and consultation, and to clarify the areas of where democracy can be applied, and 

explain the Islamic law perspective of the majority rule and its impact on legislation. 

Key words: Democracy- Consultation- Legislation .  
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 املقدوة

ال  النظر، فإنو ُبعدنساف مف المكاىب كالخبرات، كالتجارب ك إلميما أكتي ا
ني عف اآلراء األخرل، كخاصة في القضايا التي تتفاكت كجيات النظر في يستغ

ؼ كالنظر. أما مف دائرة الخال القطعيات كالثكابت كمف ىنا فإف الشريعة ُتخرج ،تقديرىا
في القضايا التي تحتمؿ الخالؼ، أك التي ال نص فييا، أك فييا نصُّ محَتِمؿ ألكثر مف 

بؿ ، عمى بذؿ الكسع في معرفة الصكاب مف الخطأ الشريعة تحضتفسير كرأم، فينا 
ىذه القكاعد أسست لمعقمية  ،تدقيؽ كتمحيصكتثيب المخطئ طالما انو أصدر رأيو بعد 

اإلسالمية في التعاطي مع قضايا الحكـ االجتيادية، التي تختمؼ باختالؼ الزماف 
قشة كمطارحة اآلراء، كالمكاف كاألشخاص، كرّسخت مبدأ حرية الرأم كالنقد كالمنا

مبدأن عامان في إدارة شؤكف الحكـ،  كليذا كانت الشكرل ،كتصكيب أخطاء الحكاـ كالكالة
كىذا في  .فيمضيو فيو المصمحة في أحكاؿ األمة العامة ككاف كلي األمر يتحرل ما

المجالس بأدكاتيا المتمثمة  أك، جكىره يمثؿ الديمقراطية في بناء الدكلة الكطنية المعاصرة
يطرح البعض اعتراضات كثيرة عمى كاالنتخابات كاالستفتاء  البرلمانيةالتشريعية أك 

األصكؿ التي تُبنى عمييا الديمقراطية، كالحكـ باألكثرية، كبعدـ انضباطيا بقيكد محددة 
فيؿ تنسجـ ، ، كأنيا تقـك عمى سيادة األمة مقابؿ سيادة الشريعةفي إطارىا التشريعي

، ىذا ما سيناقشو الباحث بعكف اهللىذا ما ؟ تناقضيا كأ مع مبادئ اإلسالـ الديمقراطية
 كاهلل مف كراء القصد.

 مشكلة البحث:
مف المنظكر اإلسالمي؟  ما حكـ اعتماد الديمقراطية ككسيمة مف كسائؿ الحكـ

ف الشريعة ُتعد المرجعية أكطالما  كىؿ ىناؾ فرصة لممقاربة بيف الديمقراطية كالشكرل؟
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ك إذا كانت الديمقراطية تستند لممسمميف، فما مجاالت الديمقراطية إذا ُطبِّقت لدييـ؟ 
 كثرية، فما المكقؼ الفقيي كاألصكلي مف رأم األكثرية؟لرأم األ

 هدف البحث:
ييدؼ البحث إلى اإلجابة عمى التساؤالت التي تثيرىا مشكمة البحث، ببياف 

كما أكجو التشابو كاالفتراؽ بيف الشكرل كالديمقراطية؟  ؟مكقؼ الشرعي مف الديمقراطيةال
ؼ عد الشريعة مرجعيتو العميا؟ كييدراطية في المجتمع المسمـ الذم يكما مجاالت الديمق

 صكلي مف الحكـ الذم يصدر عف األكثرية.البحث لبياف المكقؼ الفقيي كاأل
  منهج البحث:

المتعمقة كذلؾ بتتبع اآلراء  لقد اتبع الباحث المنيج االستقرائي التحميمي،
بالمكضكع مف المصادر المعتمدة، كتخريجيا كتأصيميا عند العمماء. مع ذكر األدلة 

 كاستنباط األحكاـ منيا. 
 خطة البحث:

 كخاتمة كمبحثيفيتككف البحث مف مقدمة 
 كاالعتراضات الكاردة عمييا : بياف ماىية الديمقراطية األكؿالمبحث 
 األكؿ: بياف ماىية الديمقراطية المطمب

 المطمب الثاني: االعتراضات الكاردة عمى الحكـ بالديمقراطية
: مجاالت الحكـ في الديمقراطية كالمكقؼ الشرعي مف قضية ثانيالمبحث ال

 األكثرية، كفيو مطمباف
 المطمب األكؿ: مجاالت الحكـ في الديمقراطية

 الثاني: المكقؼ الشرعي مف قضية األكثرية المطمب
 الخاتمة: فييا أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث
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  بحث األوه:امل
 بياى وايية الدميقراطية واالعرتاضات عميًا

  املطمب األوه:
 (Democracy)  بياى وايية الدميقراطية

كتعني الحكـ   Demosىي في األصؿ كممة التينية مركبة مف كممتيف كىما  
كشكؿ مف كتعني الشعب أك الناس، كبذلؾ فإف الديمقراطية  Kratosأك السمطة، ك

مف المشاركة في الحكـ مف خالؿ التصكيت أك  أشكاؿ الحكـ ُثعد طريقة لتمكيف األفراد
بدايةن في القرف الخامس قبؿ الميالد  كقد ظير ىذا المصطمح، ـاختيار مف ينكب عني

ثـ تطكر ىذا ، في المشاركة في اتخاذ القرارات لضماف المساكاة، اإلغريقيةفي الثقافة 
بشكؿ كاسع في نياية القرف السابع عشر كبداية القرف الثامف المفيـك كشاع استعمالو 

. (ٔ)كدكالن أخرل حكؿ العالـ با كاليندك أمريكا كأكر صبحت عنكانان لنظاـ الحكـ في أك  عشر
األول: التداول السلمي ساسييف، أالديمقراطية بمفيكميا األساسي عمى عنصريف  كتقـك

عبر كسيمة االختيار التي يتمتع بيا األفراد في تككيؿ مف ينكب عنيـ في إدارة للسلطة 
، كاالستعماؿ المعاصر لمديمقراطية لو ثالثة الثاني: كفالة الحقوق والحرياتالحكـ، 
 أشكاؿ:

في ذلؾ البمد بالممارسة الفعمية في اتخاذ القرارات اإلدارية  أف يتمكف األفراد -ٔ
كالسياسية بشكؿ مباشر عف طريؽ ممارسة حقيـ في االنتخاب كىك ما 

 يسمى بالديمقراطية المباشرة.
نما عف طريؽ  -ٕ أف يمارس األفراد نفس الحقكؽ كلكف ليس بشكؿ مباشر كا 

في اتخاذ القرارات التي تيـ ممثميف ليـ يتـ اختيارىـ بعناية لينكبكا عنيـ 
 الشأف العاـ، كىذا يطمؽ عميو التمثيؿ النيابي.

                                                            

 . ٛص الديمقراطية:ينظر: المكسكعة السياسية لمشباب،  (ٔ)
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أف يتمتع المكاطنكف في بمد ما بالمشاركة في اتخاذ القرارات بناء عمى رأم  -ٖ
عف  ، كحرية التعبيرساسيةاأل األغمبية فيما يخص حفظ الحقكؽ كالحريات

ما يسمى بالديمقراطية  كىذا، كالحرية السياسية، الحرية الدينيةك  الرأم
 .(ٔ)الدستكرية

فمف الناحية ، الديمقراطية في أصؿ نشأتيا نظاـ سياسي، اجتماعي، اقتصادم
كمف  ،االجتماعية يراد بو المساكاة بيف أفراد المجتمع بعيدان عف المكف كالمغة أك الجنس

الناحية االقتصادية ُيقصد بو تنظيـ المكارد، كصيانة حقكؽ العماؿ، كالعدؿ في تكفير 
كمف الناحية السياسية يقصد بو كضع ضكابط لضماف التداكؿ السممي لمسمطة،  ،الفرص

د ك  كتمكيف الخبراء كأىؿ الرأم مف الُنصح كالنقد كاالعتراض في بيئة آمنة مف الترصُّ
ه الجكانب كغيرىا مف المصالح ىي ما أناطو الشرع بسمطات الدكلة كىذ ،الظمـ كالحيؼ
 الديمقراطية تحكلت .(ٕ)كىي بالجممة تتمثؿ بحراسة الديف كسياسة الدنيااإلسالمية، 

يد الرعية الختيار مف فيي أداة في  ،تمثؿ إرادة أم أمة مف األمـالحقان إلى أداة سياسية 
كىي كسيمة لمتعبير عف الرأم كالمشاركة في يمثميـ كيكصؿ صكتيـ ألصحاب القرار، 

رتقاء بالشؤكف العامة كالحياة الكريمة لممجتمع، كىي طريقة لممارسة حؽ الالسعي ل
اإلنساف في تقييـ أداء مف يمثمو، فيك ليس مسمكب اإلرادة أك ال يؤبو لو، بؿ ىك أحد 

، فمو حقكؽ كعميو مسؤك  ليات ككاجبات، طرفي العقد االجتماعي بيف الحاكـ كالمحكـك
أال كمكـ راع ككمكـ مسئكؿ عف "قاؿ:  : أف رسكؿ اهلل عف عبد اهلل بف عمر 

رعيتو، فاإلماـ الذم عمى الناس راع كىك مسئكؿ عف رعيتو، كالرجؿ راع عمى أىؿ 
بيتو، كىك مسئكؿ عف رعيتو، كالمرأة راعية عمى أىؿ بيت زكجيا، ككلده كىي مسئكلة 

                                                            

 .ٗ/ٗ ينظر: المكسكعة البريطانية: (ٔ)
 .٘ٔصلمماكردم:  ،حكاـ السمطانيةينظر: األ (ٕ)
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مى ماؿ سيده كىك مسئكؿ عنو، أال فكمكـ راع ككمكـ مسئكؿ عنيـ، كعبد الرجؿ راع ع
 .(ٔ)"عف رعيتو

ي عمى فأىـ دعائـ الديمقراطية االنتقاؿ مف الحكـ المطمؽ إلى التداكؿ السمم
في شؤكف الحكـ عف طريؽ االستشارة كاالنتخاب كتحمؿ  السمطة، كمشاركة األفراد

   المسؤكلية.
عندما انتقؿ ىذا النظاـ إلى بمداف مختمفة، بؿ ، يكجد شكؿ مكحد لمديمقراطيةال 

 ذلؾ فكؿ بمد أخذ حظو منو بما يتناسب مع خصكصية تعددت صكره كتنكعت آلياتو،
  .البمد كثقافتو

شكاؿ اختيار أففي البمداف اإلسالمية يمكف لمديمقراطية أف تككف شكالن مف 
ىدار الحقكؽ األساس كال  ،ريعة ضامنة لياية التي جاءت الشالحاكـ، لمنع االستبداد كا 

ألنيا عندئذ تككف  ؛ُيتصكر أف تككف الديمقراطية أداة لتحريـ الحالؿ أك تحميؿ الحراـ
 أداة ليدـ الديف كتعطيؿ أحكامو، كنقض ثكابتو. 

فخالصة ما انتيى إليو الفكر اإلسالمي في مكضكع الديمقراطية أنيا كسيمة 
فتأمف البالد مف قيران، فرض عمييـ الحاكـ  يُ حتى ال قكاميا أف يختار الناس مف يمثميـ

كالحاكـ في اإلسالـ ليس لو سمطة إليية، إنما ىك فرد مف المسمميف،  ،ستبدادفاسد االم
 العقد الذم بينو كبينيـ.مف لو، ك  بيعتيـ )انتخابيـ(كسمطتو مستمدة مف 

 
 
 

                                                            

، رقـ ٕٙ/ٜ (:ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یقكؿ اهلل تعالى: )صحيح البخارم: كتاب األحكاـ، باب  (ٔ)
الجائر، كالحث عمى الرفؽ (. صحيح مسمـ: كتاب اإلمارة، باب: فضيمة اإلماـ العادؿ، كعقكبة ٖٛٔٚ)

، رقـ ٜ٘ٗٔ/ٖبالرعية، كالنيي عف إدخاؿ المشقة عمييـ، أكرده بمفظ كاألمير الذم عمى الناس...، 
(ٕٜٔٛ.) 
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  :الثاني املطمب
 االعرتاضات الواردة عمى الدميقراطية

لقد تباينت اآلراء حكؿ الديمقراطية، بيف مجيز ليا بإطالؽ، أك رافض ليا 
كالكاقع أف المكقؼ الشرعي منيا يحتاج لبياف  ،بيف القبكؿ كالرفض مترددبإطالؽ، كبيف 
 أك ليبرالي،، اإلسالـ بأنو ديمقراطيفي ال يمكف أف يكصؼ نظاـ الحكـ  بعض الحقائؽ:

كال  ،العبكدية هلل تعالى كماؿ تحقيؽنظاـ مميز قائـ عمى ألنو  ؛أك غير ذلؾ، أك عمماني
ي النصكص كتطكيعيا مف أجؿ إيجاد معاٍف شرعية لممصطمحات لَ  التكمؼ في ينبغي
كبالكقت نفسو ال ينبغي تكّمؼ المعاداة لكؿ مصطمح جاء مف عند غير  ،الكافدة

 ؾ منو ما كدر.كيتر  ، فيؤخذ منو ما صفاالمسمميف، حتى ُيبحث في مضمكنو كمحتكاه
 :يمي ، فيماالحكـ بالديمقراطيةعمى كسيناقش الباحث أىـ المآخذ 

أنيا نظاـ مستكرد مف األمـ الكافرة، كأنيا تساكم بيف الجميع في التصكيت أواًل: 
فتجعؿ صكت العالـ كصكت الجاىؿ، كصكت أصحاب الخبرة كالرأم كصكت مف ال 

 .خبرة كال رأم لو
 كاألسمكب اإلسالمي الراسخ لمحكـ. ،المبدأ الكحيد في اإلسالـالشكرل ىي  ثانيًا:
 .مصطمح الديمقراطية لـ يرد في كتاب أك سنةثالثًا: 
التشريع كسف القكانيف  الديمقراطية تعطي السمطة المطمقة لإلنساف في :رابعاً 

كاألحكاـ، كىذا يتعارض مع طبيعة التشريع اإلسالمي الذم يستمد سمطانو مف ككنو 
 .(ٔ)رباني المصدر

فالمبادئ التي تدعك ليا الفجكة بيف التنظير لمديمقراطية كالكاقع الفعمي، خامسًا: 
 .(ٕ)الديمقراطية ال تعدك أف تككف شعارات ليس ليا حظ مف التطبيؽ العممي

  

                                                            

 ٔٓٔصالديمقراطية كنظريات اإلصالح في الميزاف:  ،كما بعدىا ٕٕصالشكرل كالديمقراطية:  ينظر: (ٔ)
 كما بعدىا.

 .ٕٔ٘صىا كآثارىا في الحياة اإلسالمية المعاصرة: تيا كتطكر أينظر: العممانية، نش (ٕ)
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 االعتراضات مناقشة
الباحث في االعتراضات عمى الديمقراطية كأداة في الحكـ يرل أنيا ترجع إما 
إلى خمؿ في فيـ الديمقراطية كآلية استعماليا في الحكـ، أك إلى خمؿ في تصكر نظاـ 

 :كسيكرد الباحث إجابات عمى ىذه االعتراضات، الحكـ كأسمكبو في اإلسالـ
بأنيا نظاـ مستكرد مف األمـ الكافرة، فيجاب عنو بأنو ليس كؿ  القكؿأما أواًل: 

، كقد أقر النبي  فكرة الخندؽ مع أنيا كانت مستكردة مف أمة  ما ىك مستكرد مذمـك
 رسائمو لختـ اتخاذه في الصحابة عميو أشار عندما الختـ الفرس آنذاؾ، كاتخاذ النبي 

، عند ُعرؼ كىك مراء،كاأل لمممكؾ  أف أراد : أف نبي اهلل عف أنس بف مالؾ  الرـك
، خاتـ عميو إال كتابان  يقبمكف ال إنيـ: لو فقيؿ األعاجـ، مف أناس أك رىط، إلى يكتب

 المنبر فكرة كَقبؿ النبي ، (ٔ)خاتمان مف فضة، نقشو: محمد رسكؿ اهلل" "فاتخذ النبي 
 يا: : "أف امرأة مف األنصار قالت لرسكؿ اهلل عف جابر بف عبد اهلل  الحبشة، مف

، قاؿ: "إف شئتِ "قاؿ: ؟ فإف لي غالما نجاران  عميو تقعد شيئا لؾ أجعؿ أال اهلل رسكؿ
. كطالما أف الفكرة المستكردة ليست مف الديف كال تنافي شريعتنا كلـ (ٕ)َفعِممْت لو المنبر"

كالحقيقة أف الديمقراطية بمفيكميا التشاركي ، يرد فييا نيي مخصكص فال حرج في ذلؾ
ليس مصدرىا الغرب، بؿ إنيا ُعرؼ سائد عمى مدل العصكر، فمعظـ الدكؿ كانت 
تسيِّر شؤكنيا كأمكرىا اإلدارية بالتشاكر كتقميب اآلراء كاختيار أصمحيا كأقكميا. كليس 

لفمسفية كأفكارىا التي بالضركرة استعماليا في المجتمع المسمـ يعني استيراد مستمزماتيا ا
 ال تنسجـ مع ثكابت كقطعيات الديف. 

"األمكر التي نعتقد أنيا مف لكاـز الديمقراطية ليست مف  يقكؿ الدكتكر الريسكني:
لكازميا في الحقيقة، فيمكف إذان أف تنتقؿ جممة مف المفاىيـ كمف األفكار كمف المبادئ 

                                                            

صحيح مسمـ: كتاب المباس  ،(ٕٚٛ٘، رقـ )ٚ٘ٔ/ٚ صحيح البخارم: كتاب المباس، باب: نقش الخاتـ: (ٔ)
 (.ٕٜٕٓ، رقـ )ٚ٘ٙٔ/ٖ: العجـ إلى يكتب أف أراد لما خاتما في اتخاذ النبي كالزينة، باب: 

 (.ٜٕ٘ٓ، رقـ )ٔٙ/ٖ النجار: صحيح البخارم، كتاب البيكع، باب (ٕ)
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يا في دم دكلة معينة أك في حقبة الزم الديمقراطية مف دكف أف ينتقؿ معيا كؿ ما
 .(ٔ)تاريخية معينة"
كىي تعني في  الحكـ،شؤكف ف الشكرل ُتعد أسمكبان فريدان في أال شؾ ثانيًا: 

 . (ٕ) طمب الرأم كاالىتداء بواللغة: 
مف أكلي  استفراغ الكسع في سبيؿ الكصكؿ إلى الرأم السديدالشورى اصطالحًا: 

كىي  حظكظ النفس كالعصبية. مف كالمجردمع الشرع،  نسجـالم النُّيى كالحـز كالبصيرة،
 نكاة الحكـ الصالح. 

 قاؿ تعالى:جعميا القرآف الكريـ مقكمان أساسيان مف مقكمات الحكـ في اإلسالـ، 

ٰى ين ىن(ٖ) قاؿ تعالى: ، كٰى ٌّ ٍّ(ٗ).  
 كقد دلت اآلية عمى أف الشكرل مأمكر بيا الرسكؿ " قاؿ اإلماـ ابف عاشكر:

 . (٘)كىك ميمات األمة كمصالحيا" «األمر»ػػػبفيما عبر عنو 
كغايتيا التكصؿ إلى آراء أىؿ الرأم السديد كأصحاب الخبرة كالنصيحة في 

كقد أطمؽ  ،القضايا العامة التي تخص عمـك المسمميف أك أغمبيـ أك فئة مف فئاتيـ
كلكف يمتبس  ،(ٙ)الفقياء عمى ىذه الطبقة مف المستشاريف مصطمح أىؿ الحؿ كالعقد

عمى المعترضيف أف الشكرل يراد بيا المشاركة في اتخاذ القرارات كعدـ استبداد الحاكـ 
فُيسمع ألىؿ الحؿ كالعقد كيتـ  ،كتفرُّده أك استئثاره بالحكـ كالبت في القضايا العامة

                                                            

 . ٘ٗصاألمة ىي األصؿ:  (ٔ)
 . ٖ٘ٗ/ٗ لساف العرب: (ٕ)
 ٖٛاآلية  ،سكرة الشكرل (ٖ)
 .ٜ٘ٔاآلية  ،سكرة آؿ عمراف (ٗ)
 .ٚٗٔ/ٗ التحرير كالتنكير: (٘)
 .ٕٕص األحكاـ السمطانية:ينظر:  (ٙ)



 

 044 

11 

اء المختمفة في شأف مف الشؤكف كنقاشيا مف أصحاب العقكؿ كاألفياـ بعيدان تقميب اآلر 
عف العصبية كاليكل حتى يتكصؿ إلى الصكاب منيا أك إلى أصكبيا فُيعمؿ بو كيتـ 

 الخاصة كحتى العامة األمكر في أصحابو يستشير ما كثيران  تنفيذه. كقد كاف النبي 
: "ما رأيت أحدا أكثر قاؿ أبك ىريرة فؾ، اإل حادثة في جرل كما األحياف، بعض في

مف أشكاؿ  كبيذا تككف الديمقراطية شكالن  ،(ٔ)"مشاكرة ألصحابو مف رسكؿ اهلل 
الشكرل ككجيان مف كجكىيا باعتبارىا أسمكب مشاركة الرعية في اختيار مف يمثميـ مف 

ف كصؼ أىؿ الحؿ كالعق ،أكلي األلباب، كذكم البصيرة كالرأم  غيرد أك أىؿ االختيار كا 
نما يتسع لي عمى مقتصر شمؿ أىؿ االختصاص كالخبرة في طبقة محددة في المجتمع، كا 

كؿ مجاالت الحياة، كاألمة ليا الحؽ في اختيار مف يمثميا كيدافع عف مصالحيا 
 كيصكف كرامتيا كيحفظ حقكقيا، كأىؿ الحؿ كالعقد أك ما ينكب منابيـ في عصرنا ليـ

ر الحاكـ. قاؿ الدكتكر كىبة الزحيمي رحمو اهلل: "كاختيار الخميفة عمى اختياالحؽ في 
فآلية اختياره قائمة  .(ٕ)أساس بيعة أىؿ الحؿ كالعقد ىك األساس الديمقراطي الخالص"

 عمى اإلرادة كاالختيار، ال اإلكراه كاإلجبار.
كطالما تـ اختيارىـ مف قبؿ أفراد الرعية فإف عمييـ كاجب النصح كالمراقبة 
كالمحاسبة، كقد يصؿ األمر إلى العزؿ أك ما يسمى بسحب الثقة في زماننا، إذا حدث 
ما يدعك لذلؾ مف فساد أك انحراؼ خطير يؤدم لفكات مصالح األمة في حفظ دينيا 

ىذا ما لفت إليو األنظار الخميفة عمر بف ك  أكتيديد شككتيا أك إدارة شؤكف العامة.
: يقكؿ: لك مات أمير المؤمنيف لبايعت فالنان، فقاؿ عمر  حيف سمع مف الخطاب 

إني لقائـ العشية في الناس كمحذِّرىـ ىؤالء الرىط الذيف يريدكف أف يغتصبكا المسمميف "

                                                            

، رقـ ٙٛٔ/ٔ :الكالي كالقاضي في األمرمشاكرة السنف الكبرل لمبييقي: كتاب آداب القاضي، باب  (ٔ)
(ٕٖٓٓٔ.) 

 . ٖٛٔصالعالقات الدكلية في اإلسالـ مقارنة بالقانكف الدكلي الحديث:  (ٕ)
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كبعض العمماء أكجب عزؿ الحاكـ إف لـ يستشر أىؿ العمـ كالديف كذكم  ،(ٔ)أمرىـ"
مـ كنبذ التسمط ك  ،(ٕ)الحـز كالبصيرة الظمـ، كال كتعاليـ اإلسالـ العامة تشجع عمى السِّ

ليست غاية بحد ذاتيا بؿ ىي كسيمة لمتداكؿ السممي لمسمطة، يخفى أف الديمقراطية 
لمحاكـ، كىما يمثالف حجر األساس لمشكرل، كىذه  كتقـك عمى مبدأم المراقبة كالمحاسبة

كالديمقراطية بكصفيا  ،إحدل أكجو االتفاؽ كىي كثيرة بيف الشكرل بمعناىا اإلسالمي
قاؿ الشيخ محمكد شمتكت رحمو اهلل: "الشكرل مف األمكر التي  لحكـ.كسيمة كأداة في ا

كتمكينان ليـ مف  ،تكسعة عمييـ ،غير نسياف، رحمة بالناس، ركت نظميا دكف تحديدتُ 
كماداـ المقصكد ىك أصؿ المشكرة  ،اختيار ما يتاح لمعقكؿ كتدركو البشرية الناضجة

، كالتي تعمر كتبني ،كالكصكؿ بيا إلى قكانيف التنظيـ العادؿ التي تجمع األمة كال تفرقيا
  .(ٖ)فاألمر في الكسيمة سيؿ ميسكر" ،تيدـ كال تخرب ك

أف مصطمح الديمقراطية لـ يرد في كتاب أك سنة، فيجاب  االعتراضا أمثالثًا: 
عميو أنو ال مشاحة في االصطالح كنحف لسنا متعبديف في االصطالحات في األمكر 
االجتيادية فيما لـ يرد فيو نص صريح، ككما أف مصطمح أىؿ الحؿ كالعقد، أك أىؿ 

أك سنة، كالكارد إنما ىك  الرأم أك أصحاب االختيار لـ يرد فيو أيضان نص في كتاب
الشكرل، ككما تقدـ أف الديمقراطية أداة كأسمكب يتفؽ في كثير مف صكره مع الشكرل 

مف ينادم بالديمقراطية أف  ت، كالبد قبؿ اإلنكار عمىفي كثير مف التطبيقات كالجزئيا
يست كأما األلفاظ التي ل ُيسأؿ عف مراده مف ىذا المصطمح، قاؿ ابف تيمية رحمو اهلل:"

في الكتاب كالسنة كال اتفؽ السمؼ عمى نفييا أك إثباتيا فيذه ليس عمى أحد أف يكافؽ 
مف نفاىا أك أثبتيا حتى يستفسر عف مراده فإف أراد بيا معنى يكافؽ خبر الرسكؿ 

                                                            

 .ٜٔٗ/ٕ السيرة النبكية كأخبار الخمفاء: (ٔ)
 .ٖٗ٘/ٔالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز:  ينظر: ابف عطية: (ٕ)
 . ٖٗٗص اإلسالـ عقيدة كشريعة: (ٖ)
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ف بو أقر ملسو هيلع هللا ىلص كثيرا مف نزاع  فإف ...أنكره  الرسكؿ خبر يخالؼ معنى بيا أراد كا 
الناس سببو ألفاظ مجممة مبتدعة كمعاف مشتبية حتى تجد الرجميف يتخاصماف 
كيتعادياف عمى إطالؽ ألفاظ كنفييا كلك سئؿ كؿ منيما عف معنى ما قالو لـ يتصكره 

 . (ٔ)فضال عف أف يعرؼ دليمو "
تو قبؿ التسرع في كالصكاب في ذلؾ ىك النظر في معنى المصطمح كتطبيقا

إذ أف كالن منيما يدعك إلى  لشكرل تداخؿ كتماثؿعمى مف ينادم بو، فبينو كبيف ا يرالنك
  دكف إكراه أك جكر. ر شؤكف الناس إشراؾ أىؿ الرأم كالتجربة في اختيار مف يسي

فإذا  ،الشريعة اإلسالمية ىي مصدر األحكاـ كالقكانيف في المجتمع المسمـرابعًا: 
أما  ،شرعي، فينا ال خيار لممسمـ إال بالرضا كالتسميـدليؿ  كرد نص مف الكحي أك ثبت

مالـ يرد فيو نص أك كرد كلكف فيو مجاؿ لمنظر كاالجتياد، فينا يتاح المجاؿ ألىؿ 
 في البالد المسممة الرأم كالخبرة مف أجؿ التشاكر. كلذا ال يمكف القكؿ أف الديمقراطية

كيكجد في العالـ  ،يؤخذ كما ىك ليست قالبان جامدان ألنيا ؛ اليد في التشريعُتطمؽ 
، كليست ديمقراطية كاحدة، ككؿ مجتمع لو ظركفو كما سبؽ ديمقراطيات مختمفة كمتنكعة

كأف حؽ التشريع في سممة تقر بكحدانية اهلل كحاكميتو الخاصة، كالبالد ذات األغمبية الم

 خب حب: اإلسالـ حؽ خالص هلل سبحانو كتعالى، كقد أكد ىذا المعنى قكؿ اهلل 

 ىث نث مث، كقاؿ تعالى: (ٕ)مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب

استبدالو،  فال يجكز تحريفو كال. كىذا يشمؿ ما نص عميو الشرع كحدده كبينو، (ٖ)يث
تدير شؤكنيا بما ال يتعارض مع قكاعد الشرع ـ يرد فيو نص فأمره متركؾ لألمة أما ما ل

                                                            

 .ٗٔٔ/ٕٔ مجمكع الفتاكل: (ٔ)
 .ٕٔاآلية  ،سكرة الشكرل (ٕ)
 . ٓٗاآلية  ،سكرة يكسؼ (ٖ)
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كآلية ، التي تحقؽ المصمحة العامةكمبادئو، كىذا يشمؿ التراتيب اإلدارية كسف القكانيف 
ذلؾ مف الترتيبات المتنكعة بما ال  اختيار الحاكـ، كانتخاب أىؿ الحؿ كالعقد كغير

كقد يطمؽ عمى ىذه الييئات أك المؤسسات التي تقـك ، يتجاكز إطار الشريعة كأحكاميا
التي تسف   بةك المجالس النيابية المنتخأبيذا بالمجالس التشريعية أك السمطة التشريعية 

كمستند  ،القكانيف في الفركع كالمسائؿ االجتيادية، فتصبح أحكامان سارية كقكانينان مرعية
 ملسو هيلع هللا ىلصذلؾ ما ركاه ابف سعد في الطبقات عف مبايعة سبعيف رجالن مف األنصار لمنبي 

إف مكسى أخذ مف بني إسرائيؿ اثني عشر نقيبان، فال يجدف منكـ أحد في نفسو : "فقاؿ
ره فإنما يختار لي جبريؿ، فمما تخيرىـ قاؿ لمنقباء: أنتـ كفالء عمى غيركـ أف يؤخذ غي

كفي ركاية أخرل أف  ككفالة الحكارييف لعيسى بف مريـ كأنا كفيؿ عمى قكمي. قالكا: نعـ"
لمنفر الذيف لقكه بالعقبة: "أخرجكا إلي اثني عشر منكـ يككنكا كفالء عمى  قاؿ النبي 

كالحديث فيو  ،(ٔ)فأخرجكا اثني عشر رجال"يسى ابف مريـ لع قكميـ كما كفؿ الحكاريكف
 عامة عف ينكب مف كانتخاب التمثيؿ فكرة سف   قد داللة كاضحة عمى أف النبي 

 كعمر بكر ألبي قاؿ كعف ابف غنـ األشعرم: أف النبي . مصالحيـ إدارة في الناس
كالديمقراطية بيذه الصكرة  .(ٕ)"خالفتكما ما مشكرة في اجتمعتما لك: "عنيما اهلل رضي

التي ُتعد شكالن مف أشكاؿ الحكـ، ال تالـز بينيا كبيف رفض االعتراؼ بأف اهلل سبحانو 
 كتعالى ىك مصدر األحكاـ .

االعتراض عمى اليكة بيف المبادئ الديمقراطية كتطبيقيا في الكاقع خامسًا: 
التي العممي اعتراض مكضكعي، كيشيد لو الكثير مف الممارسات الخاطئة لمديمقراطية، 

                                                            

 .ٕ٘ٗ/ٖ الطبقات الكبرل: (ٔ)
(. قاؿ عنو الشيخ شعيب األرنؤكط: إسناده ٜٜٗٚٔ، رقـ )ٛٔ٘/ٜٕ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ: (ٕ)

مف المشكرة في األمكر  إال أف معناه يكافؽ ما ُعيد عف رسكؿ اهلل  ،ضعيؼ لضعؼ شير بف حكشب
 الدنيكية التي تعتمد عمى الخبرة كالتجارب.
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األخطاء ال تسكِّغ نقض الديمقراطية نتائج تناقض شعاراتيا. إال أف ىذه إلى  عادة تؤدم
يره ككصفة جاىزة. كليست أيضان مجرد نصكص كميان، فيي ليست شكالن كاحدان يتـ تصد

بؿ ىي كما سبؽ اجتياد بشرم خارج .  ثابتة أك نظاـ مقدس ال يقبؿ التغيير كالتبديؿ
بالنسبة لممجتمع المسمـ. فمكؿ مجتمع تحدياتو الخاصة كظركفو  دائرة القطعيات كالثكابت

اع البائسة إلى بيئة كالديمقراطية ليست أداة سحرية في االنتقاؿ مف األكض المختمفة،
نما ىي طريقة لتنظيـ األمستقرة  تحتاج لتضافر ، كضاع الداخمية لكؿ مجتمعمزدىرة، كا 

مف ك  ،في مكاجية االستئثار بالسمطة كاستغالؿ النفكذ الجيكد كالطاقات مف المؤىميف
فرص إلنياء حاالت الصراع عمى كتكفير  ،ؿ صكره كأشكالوكأد االستبداد بكأجؿ 
كىذا يتطمب مف أىؿ العمـ كاالختصاص مزيدان مف الجيكد كاستمراران في  ،السمطة

النقاشات الجادة حكؿ المآخذ عمى الديمقراطية، ككشؼ األزمات التي تعاني منيا 
التكصؿ إلى  كال ُيستبعد بيذا إمكانية، الديمقراطية في البمداف التي أنبتتيا كركجت ليا

يراعي خصكصية المجتمعات  تنكعة، كلكنويحاكي الديمقراطيات الم يمنتج إسالم
   بمرجعيتيا الشرعية العميا. المسممة 
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  املبحث الثاني:
 دلاالت احلكم يف الدميقراطية 

 واملوقف الصرعي وو قضية األكثرية
  املطمب األوه:

 دلاالت احلكم بالدميقراطية
في مف حيث ككنيما كسيمتيف  كالشكرل بيف الديمقراطية رغـ بعض أكجو التقارب

التشريع كالمجاالت التي  أحقيةف ىناؾ افتراقان كتباينان كاضحان في أإال ، إدارة شؤكف الحكـ
كال يممؾ أحد تحميؿ الحراـ أك  ارس فييا الديمقراطية، فالتشريع في اإلسالـ حؽ هلل تمُ 

 ىث نث مث ى:تحريـ الحالؿ، كىذا أمر مجمع عميو عند جميع المسمميف، قاؿ تعال

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلكقاؿ سبحانو:  ،(ٔ)يث

 دكرفالثكابت الشرعية ليست محالن لمبحث كالنقاش، فال  ،(ٕ)ين ىن من خن
فقد كجب ؛ ألف التشريع إف كاف فيو كحي إذا ُكجد الكحييمقراطية كال حتى لمشكرل لمد

ف لـ يكف فيو نصكال محيد عنوالتزامو  ، ككاف مف شؤكف األمة العامة كمصالحيا، ، كا 
 كأفحينيا يككف المجاؿ مفتكحان لمتشاكر كالتصكيت كانتخاب اآلراء التي تجمب المصالح 

الديمقراطية حيث ال كحي، كتككف المجالس التشريعية المختارة نائبة ف ،(ٖ)تدرأ المفاسد
ييا مف الشرع نص كاضح عف األمة في تشريع القضايا االجتيادية المرنة التي لـ يرد ف

يا تصمح كطبيعة الديمقراطية أن ،فاجتياد السمطة التشريعية يككف مقيدان بالشريعة، حاسـ
دراكيا، ككزف ما ينتج عنيا مف  أف تككف في األمكر التي تتفاكت العقكؿ في تقييميا كا 

مصمحة أك مفسدة، كفي الشؤكف التي تختمؼ فييا اآلراء، كىذا ميداف كاسع كدائرة 

                                                            

 .ٓٗاآلية ،سكرة يكسؼ (ٔ)
 .ٖٙاآلية  ،سكرة األحزاب (ٕ)
 .ٚٗٔ/ٗينظر: التحرير كالتنكير:  (ٖ)
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كتككف طاعة الحاكـ مشركطة بطاعة اهلل كرسكلو في النظاـ ، فسيحة في حياة الناس
الديمقراطي في البمد المسمـ، فإذا خالؼ الشريعة أك أمر بمعصية يحاسبو الناس أك مف 

 عف عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيماينكب عنيـ في المجالس التشريعية كالقضائية، 
اعة عمى المرء المسمـ فيما أحب ككره، ما لـ يؤمر السمع كالط"قاؿ:  عف النبي 

ىك منصكص عميو فالحكـ فيو  فما ،(ٔ)"مر بمعصية فال سمع كال طاعةبمعصية، فإذا أُ 
لمنص، كيككف مجاؿ الديمقراطية فيو في آلية التطبيؽ، كاالجتياد في تنزيؿ النص عمى 

 كىذا يتطمب المشاكرة كالتداكؿ بيف أىؿ الخبرة كالتجربة. ،أفراده
أعضاء المجالس  في زماننا فيمكف أف ُيعد أىؿ الحؿ كالعقد كأىؿ الشكرل

، فإذا اختارت األكثرية في ىذه المجالس النيابية كمجالس الشكرل الذيف يختارىـ الشعب
فال يممؾ فسدة، مصمحة أك دفع مفيو جمب مف أىؿ الحكمة كالخبرة كالرأم كالعدالة رأيان 

مع الشكرل، كبيذا تككف الديمقراطية كسيمة منسجمة ، داد برأيوالحاكـ مخالفتو أك االستب
كخاصة في األمكر الدنيكية التي  ،عممة فقطمزمة كليست مُ كخاصة عند مف قاؿ بأنيا مُ 

  .(ٕ)ا نصفييلـ يرد 
بيف الشكرل كالديمقراطية كما يشير الدكتكر عبد الكريـ بكار: "محصكر  فالتكافؽ

في النظر إلى الشكرل الممزمة، أما الشكرل غير الممزمة فبعيدة كؿ البعد عف 
 .(ٖ)الديمقراطية"
 
 

                                                            

 ، رقـ الحديثٖٙ/ٜباب السمع كالطاعة لإلماـ ما لـ تكف معصية، ارم: كتاب األحكاـ، خصحيح الب (ٔ)
مسمـ: كتاب اإلمارة، باب كجكب طاعة األمراء في غير معصية، كتحريميا في  (. صحيحٗٗٔٚ)

 (.ٜٖٛٔ، رقـ )ٜٙٗٔ/ٖ المعصية:
 .ٜٙٔص ينظر: الشكرل، ىؿ ىي ممزمة أك معممة: (ٕ)
 . ٚ٘صأساسيات في نظاـ الحكـ في اإلسالـ:  (ٖ)
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  املطمب الثاني:
 ووقف الصريعة اإلسالوية وو قاعدة األكثرية

رأم  عمى تحكيـ أنيا تعتمد الحكـ بالديمقراطيةمف  بعض المانعيفاستشكؿ   
ما أف األمر يتكقؼ ، أك في تسيير الشؤكف العامة، كطالاألكثرية كأداة في اختيار الحاكـ

كأكردكا  ،فقد تتفؽ األكثرية عمى حاكـ فاسد، أك أمر باطؿ عمى التصكيت كاالنتخابات،
 جس مخ جخ مح جح  مجبعض اآليات التي تذـ األكثرية، كقكلو تعالى: 

كقكلو تعالى:  ،(ٔ)جع مظ حط مض خض حض جض  مص حصخص مس خس حس

حي جي ٰه مه جه هن(ٕ)  ّأف ىذه اآليات جاءت في سياؽ  إال
، كصدكا عنو فأعرضكا عف دعكتو، المشركيف كعداكتيـ لرسكؿ اهلل الحديث عف عناد 
 إف تطع أكثر مف في األرض مف الكفار كأىؿ اليكل، فإنيـ سيضمكؾ كمعنى اآلية أم

كاآلية الثانية جاءت تسمية لمنبي  ،(ٖ) عف الصراط السكم الذم يكصمؾ إلى اهلل كثكابو
 الصالة عميو يكسؼ خبر عف سألكه فقد مكة، مشركي مف قكمو عنو أعرض عندما 

 بو، لإليماف سيدفعيـ ذلؾ أف ظف كقد بو، فأخبرىـ كالت عنت التحدم سبيؿ عمى كالسالـ
كالشؾ أف الكثرة ليست بحد  ،(ٗ)ىـ كعنادىـ، فنزلت اآليةكفر  عمى كأصركا ييتدكا فمـ

ذاتيا ميزانان كمعياران لمحؽ كالباطؿ، كما أف األقمية ال تصمح أف تككف ميزانان لمحكـ عمى 
عندما تككف مف نخبة األمة مف  لبطالف، كلكف الكثرة ُيعتمد عميياالشيء بالفساد كا

الخطأ، مف الضالؿ ك  حصنان ، فغالبان يككف اجتماعيـ طبقة العمماء كالفقياء كالمجتيديف
 عمى تجتمع لف أمتي إف: "يقكؿ : سمعت رسكؿ اهلل كما يقكؿ أنس بف مالؾ 

                                                            

 .ٙٔٔاآلية  ،سكرة األنعاـ (ٔ)
 .ٖٓٔاآلية  ،سكرة يكسؼ (ٕ)
 .ٕٕٖ/ٖ تفسير ابف كثير: ،ٜٚٔ/ٕ تفسير البيضاكم: ،ٔٚ/ٚتفسير القرطبي: ينظر:  (ٖ)
 . ٕٔٚ/ٜ تفسير القرطبي: ،ٚٓ٘/ٕ الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ:ينظر:  (ٗ)
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ناؾ العديد مف األدلة ،  بؿ إف ى(ٔ)"األعظـ بالسكاد فعميكـ االختالؼ رأيتـ فإذا ضاللة،
 لرأم األكثرية منيا:  التي تدعـ االستناد

إلى الشاـ، فمقيو  أنو عندما خرج عمر بف الخطاب  ركل ابف عباس أوال: 
أمراء األجناد، أبك عبيدة بف الجراح كأصحابو، فأخبركه أف الكباء قد نزؿ بالشاـ، فدعا 

  المياجريف كاألنصار كاستشارىـ، فبعضيـ أشار عميو بالرجكع إلى المدينة كبعضيـ
دعا مشيخة قريش مف مياجرة الفتح،  رأل أف يمضي في طريقو كيدخؿ الشاـ، ثـ

فأشاركا عميو بالرجكع كعدـ دخكؿ الشاـ، فنزؿ إلى رأييـ، ثـ جاء بعد ذلؾ عبد الرحمف 
إذا سمعتـ "يقكؿ:  ، سمعت رسكؿ اهلل إف عندم في ىذا عممان ، كقاؿ: بف عكؼ 

ذا كقع بأرض كأنتـ بيا فال تخرجكا فرارا منو فحمد اهلل  .(ٕ)"بو بأرض فال تقدمكا عميو، كا 
كقد عم ؽ اإلماـ ، عمى مكافقة ىذا الرأم لممشكرة ثـ انصرؼ قافالن إلى المدينة عمر 

ابف حجر في شرحو عمى ىذا الحديث أف فيو داللة عمى الترجيح باألكثرية في العدد 
كاألكثر  كفيو الترجيح باألكثر عددان كالخبرة، فكاف عدد المخالفيف أقؿ، قاؿ رحمو اهلل: "

لرجكع عمر لقكؿ مشيخة قريش مع ما انضـ إلييـ ممف كافؽ رأييـ مف  ،تجربة
المياجريف كاألنصار فإف مجمكع ذلؾ أكثر مف عدد مف خالفو مف كؿ مف المياجريف 

كذكر اإلماـ القسطالني في شرحو أيضان أف مف أسباب الترجيح ىنا كثرة  ،(ٖ)كاألنصار"
 . (ٗ)ةالقائميف بالرجكع إلى المدين

                                                            

(. قاؿ عنو المحقؽ الشيخ شعيب ٜٖٓ٘، رقـ )ٜٙ/٘باب السكاد األعظـ:  سنف ابف ماجة: كتاب الفتف، (ٔ)
ال تجتمع عمى ضاللة" صحيح بمجمكع شكاىده". سنف الترمذم: كتاب  كقكلو: "إف أمتياألرنؤكط: 

 بزيادة " كمف شذ  شذ  إلى النار". (،ٕٚٙٔ، رقـ )ٖٙ/ٗ جاء في لزـك الجماعة، الفتف، باب ما
(. كركاه مسمـ، ٜٕٚ٘، رقـ )ٖٓٔ/ٚ صحيح البخارم: كتاب الطب، باب ما ُيذكر في الطاعكف: (ٕ)

 (.ٜٕٕٔ، رقـ )ٓٗٚٔ/ٗ باب: الطاعكف كالطيرة كالكيانة: صحيح مسمـ: كتاب السالـ،
 .ٜٓٔ/ٓٔ فتح البارم: (ٖ)
 . ٖٗٛ/ٛ ينظر: إرشاد السارم لشرح صحصح البخارم: (ٗ)
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د أمر استخالفو يِ ، كحضرتو الكفاة، عَ عندما ُطعف عمر بف الخطاب ثانيًا: 
عثماف، كعمي، : كىـ راٍض، عنيـ كىك تكفي الذيف ،إلى ستة مف أصحاب النبي 

 ، فأكصى عمر كطمحة، كالزبير، كعبد الرحمف بف عكؼ، كسعد بف أبي كقاص 
  أف يككف األمر شكرل بينيـ، كأميميـ ثالثة أياـ، فاستشار عبد الرحمف بف عكؼ

الناس بعدما تنازؿ ىك طكاعية عف ىذا األمر، فراح يسأؿ الرجاؿ كالنساء، سران كجيران، 
كفي اليـك الرابع، اجتمع أىؿ الشكرل كأخبرىـ بأف أكثر الناس يبايعكف عثماف، فتمت 

مبايعتو كبايعو عمي 
(ٔ). 

، إف مف بيف المرجحات لألخذ بركاية معينة في عمـ الحديث كثرة الركاةثالثًا: 
، ككاف عدد ركاتيا إذا سممت الركاية مف المعارضة أك الطعف في سندىا أك ركاتياف

عمـ أف ا، قاؿ اإلماـ الرازم رحمو اهلل: "ك أكثر، فإنو يصار لمترجيح لكثرة عدد الركاة
الركاة أك بأحكاليـ أما الكاقع بكثرة الركاة فمف كجييف أحدىما  الترجيح إما أف يقع بكثرة

. كمف أسباب الترجيح في (ٕ)أف الخبر الذم ركاتو أكثر راجح عمى الذم ال يككف كذلؾ"
: كثرة ركاة أحد الخبريف، كقد مثؿ ماـ التممساني مف فقياء المالكية السند ما ذكره اإل

عمى حديث طمؽ بف عمي، كىك قكؿ النبي  لذلؾ بحديث إيجاب الكضكء مف مس الذكر
، فإف الكضكء، نقض بعدـ فقالكا الحنفية بو تمسؾ الذم منؾ، بضعة إال ىك ىؿ 

 كقاص أبي بف كسعد خالد، بف كزيد عمر، كابف ىريرة أبك ركاه الكضكء، إيجاب حديث
كزاد اإلماـ الباجي رحمو اهلل قكلو:  ،(ٖ)حبيبة كأـ سممة كأـ كعائشة اهلل عبد بف كجابر

كمف أدلة االعتداد بالكثرة أف زيادة عدد  ،(ٗ)"كخبركـ لـ يركه إال كاحد، فكاف خبرنا أكلى"

                                                            

 . ٕٛٗ/ٕ الكامؿ في التاريخ: ،ٕٜٔ/ٗ تاريخ الرسؿ كالممكؾ:، تاريخ الطبرمينظر:  (ٔ)
 .ٗٔٗ/٘ المحصكؿ: (ٕ)
 .ٜٕٙصمفتاح الكصكؿ إلى بناء الفركع عمى األصكؿ )كمعو: مثارات الغمط في األدلة(:  (ٖ)
مبية مف الكجية الشرعية: غ. كلالستزادة ينظر: قضية األٔ٘ٙصالفصكؿ في أحكاـ األصكؿ:  إحكاـ (ٗ)

 .ٜٙص
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 مم ام :الركاة تككف آكد في الضبط كأبعد عف الخطأ مف الكاحد، قاؿ تعالى
فزيادة عدد الشيكد دليؿ عمى اعتبار الكثرة  ،(ٔ)نن من  زن رن

 في غمبة الظف عمى الصدؽ. 
ألف قكؿ الجماعة أقكل في الظف كأبعد عف قاؿ اإلماـ الشيرازم رحمو اهلل: " 

 ،(ٕ)نن من  زن رن مم ام السيك كليذا قاؿ اهلل تعالى:
كقاؿ اإلماـ الجكيني رحمو اهلل: "فإف التعكيؿ في األخبار عمى الثقة كظيكرىا في الظف 

كقاؿ اإلماـ اآلمدم رحمو اهلل: "كال يخفى أف الظنكف  ،(ٖ)كىذا يزداد بزيادة عدد الركاة"
كليذا فإنو  المجتمعة كمما كانت أكثر كانت أغمب عمى الظف حتى ينتيي إلى القطع.

كاجب بالزنا مف أكبر الحدكد كآكدىا جعمت الشيادة عميو أكثر عددا مف لما كاف الحد ال
كقاؿ ابف القيـ رحمو اهلل في ترتيب األخذ بفتاكل الصحابة رضي اهلل عنيـ ، (ٗ)غيره"

ف كاف ، ربعة: "فإف كاف األربعة في شؽ فال شؾ أن و الصكابفقاؿ عف الخمفاء األ كا 
 . (٘)أكثرىـ في شؽ فالصكاب فيو أغمب"

، كمما زاد عدد يةكمف التطبيقات الفقيية عمى الترجيح برأم األكثر رابعًا: 
المجتيديف في مسألة يصار إلى رأم أكثر العمماء في تمؾ المسألة، كىك مظنة الصكاب 

قكاؿ الصحابة أكالرجحاف، قاؿ الخطيب البغدادم رحمو اهلل كىك يكرد كيفية الترجيح في 
 عف مجاىد، قاؿ: "ليس أحد بعد رسكؿ اهلل : فإف كتارؾ قكلو مف آخذ كأنت إال 

 بكثرة اآلخر عف القكليف أحد رجح الصحابة أقاكيؿ مف المختمفيف القكليف دليؿ استكل

                                                            

 . ٕٕٛ اآلية ،سكرة البقرة (ٔ)
 .ٖٛص الممع في أصكؿ الفقو:نفس اآلية السابقة. ينظر:  (ٕ)
 .ٜٖٕ/ٕ :البرىاف في أصكؿ الفقو (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٗ اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ: (ٗ)
 .ٚٗ٘/٘ إعالـ المكقعيف عف رب العالميف: (٘)
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 األكثر ُقدـ أقميـ، اآلخر القكؿ كعمى الصحابة، أكثر القكليف أحد عمى كاف فإف،  العدد
كأكرد اإلماـ الزركشي رحمو اهلل كالـ اإلماـ  ،(ٔ)"األعظـ بالسكاد عميكـ:  النبي لقكؿ

ف اختمؼ المفتكف الشافعي في اختالؼ الصحابة كالترجيح بيف أقكاليـ كاجتياداتيـ: " كا 
 . (ٕ)كال دليؿ فيما اختمفكا فيو، نظرنا إلى األكثر" -يعني مف الصحابة  -بعد األئمة 

حة ألحد حديثو عف األمارات المرجّ كقاؿ اإلماـ أبك الحسيف البصرم في 
الخبريف عند التعارض: "أف يعمؿ أكثر السمؼ بأحد الخبريف... ألف األغمب أف 

 .(ٖ)الصكاب يككف مع األكثر"
ؿ أف رأم األكثر مف الصحابة كغيرىـ مقدـ كمرجح عمى اخالصة ىذه األقك 

يف االعتبار، أف رأم األقؿ، كأقرب إلى الصكاب، كأبعد عف مظنة الخطأ، مع األخذ بع
مخالفة األكثرية ليا اعتبارىا إف كانت مبنية عمى الدليؿ، كاعتبركا مخالفة القميؿ مانعة 

اإلجماع مف األكثر ليس بحجة مع جماع، قاؿ اإلماـ الغزالي رحمو اهلل: "مف انعقاد اإل
: إف بمغ عدد األقؿ عدد التكاتر اندفع  مخالفة األقؿ كقاؿ قـك ىك حجة كقاؿ قـك

ف نقص فال يندفع...اإل كىك  ،كقد قاؿ بعضيـ قكؿ األكثر حجة كليس بإجماع جماع كا 
 متحكـ بقكلو إنو حجة إذ ال دليؿ عميو كقاؿ بعضيـ: مرادم بو أف اتباع األكثر أكلى.
قمنا: ىذا يستقيـ في األخبار كفي حؽ المقمد إذا لـ يجد ترجيحا بيف المجتيديف سكل 

 . (ٗ)"اتباع الدليؿ دكف األكثر الكثرة، كأما المجتيد فعميو
 

                                                            

 .ٜ٘ص كينظر: الممع في أصكؿ الفقو: ،ٔٗٗ/ٔ الفقيو كالمتفقو: (ٔ)
 .ٛ٘/ٛ البحر المحيط في أصكؿ الفقو: (ٕ)
 .ٕٛٔ/ٕ المعتمد في أصكؿ الفقو: (ٖ)
 .ٚٗٔ-ٙٗٔ/ٔ المستصفى: (ٗ)
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ك بالمخالفة النكعية ممف ُيعتد بخالفو، كيمكف أفالترجيح إما أف يككف باألغمبية 
في المسائؿ االجتيادية كالقضايا الدنيكية التي  األكثريةىنا طرح مقاربة لمعمؿ برأم 

كأما  تختمؼ فييا اآلراء كالخبرات كالتجارب، قاؿ اإلماـ ابف عبد السالـ رحمو اهلل: "
كمفاسدىا، فمعركفة بالضركرات كالتجارب كالعادات كالظنكف ، مصالح الدنيا، كأسبابيا

يحة ثابتة، فال مجاؿ فييا لألكثرية أما األمكر التي قررىا الشرع بأدلة صر ، (ٔ)المعتبرات"
 كال لألقمية، كيصار فييا إلى ما قرره الشارع كأمر بو.

  

                                                            

 . ٓٔ/ٔ قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ: (ٔ)
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 اخلامتة
 : إلى النتائج اآلتية مف خالؿ ىذه الدراسة تكّصؿ الباحث لقد
لـ تنشأ كأداة سياسية، بؿ كانت تمثؿ نظامان متكامالن اقتصاديان، الديمقراطية  .ٔ

لكنيا تحكلت إلى أداة سياسية في العصر ، كاجتماعيان كسياسيان، كمعرفيان 
لى  شكالو، تيدؼ لضماف أكسيمة مف كسائؿ الحكـ، كشكؿ مف الراىف، كا 

التداكؿ السممي لمسمطة، كىي بيذا المعنى تنسجـ مع الكجداف اإلسالمي في 
 تطمعو لقيـ العدؿ كالمساكة كتحقيؽ األمف كاالستقرار.

لمديمقراطية، بؿ ىي متباينة متنكعة في أقطار مختمفة، ال يكجد شكؿ محدد  .ٕ
فال تممؾ  ،قائـ عمى أف السمطة لألمة كالسيادة لمشريعة كجكىرىا في اإلسالـ

أك تِحؿ  شيئان أقرت الشريعة ـ شيئان أحمتو الشريعة، ف ُتحرِّ أجية أك ىيئة 
ابية عف طريؽ المجالس الني كدكر األمة يتمثؿ في اختيار حكاميا بحرمتو

كالة كالتشريعية الشكرل التي تنكب عف أفراد المجتمع في مراقبة عمؿ 
،  كمحاسبتيـ في حاؿ التقصير، كعزليـ في حاؿ فيما لو صمة بيـ األمكر

 .أك إذا تذمر منو الناس كسخطكه الفساد أك فقداف الكفاءة
أنيا تقـك عمى ضماف حرية إبداء الرأم كالنصح أساس الشكرل في اإلسالـ  .ٖ

كالمناقشة في الشأف العاـ، كتطكيؽ بذرة االستبداد المتمثمة بإعجاب كؿ ذم 
نما ىي أمر ال تشكؿ نظامان سياسيان قائمان بحد ذاتو، كلذا فيي  ،رأم برأيو كا 

 ِجبمِّي تتغير كسائمو بتغير الزماف كالظركؼ. 
فر اكال مجاؿ لمديمقراطية حيث تتك ، التشريع في اإلسالـ حؽ هلل تعالى .ٗ

 ،ارج إطار الثكابت الشرعيةخفي القضايا التي ُتعد  ياكيبقى مجالكص النص
 كىي كسيمة الختيار الحاكـ الذم يحكـ بما أنزؿ اهلل.

ح العمماء يرجكقد  ،النكعية كثريةإلسالمية ُتعمؿ مبدأ االحتكاـ لألالشريعة ا .٘
أك ركاية نظران لكثرة القائميف بيا، كخاصة إذا تجاذبت األدلة في تمؾ  قكالن 

 المسألة.
 ىذا كأرجك اهلل اإلخالص كالقبكؿ 

 كالحمد هلل رب العالميف
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 .ـٕٔٓٓ
يكب أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أ:  إعالـ المكقعيف عف رب العالميف .7

: أبك عبيدة مشيكر بف حسف حقيؽت ىػ(،ٔ٘ٚالمعركؼ بابف قيـ الجكزية )ت
 .ـٕٕٓٓ، ٔآؿ سمماف، السعكدية، دار ابف الجكزم، ط

األمة ىي األصؿ، مقاربية تأصيمية لقضايا الديمقراطية، حرية التعبير، الفف:  .8
 .ـٕٕٔٓ، ٔأحمد الريسكني، الشبكة العربية لألبحاث كالنشر، بيركت، ط
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ر التنزيؿ كأسرار التأكيؿ: ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف أنكا .9
ىػ(، تحقيؽ: محمد عبد الرحمف ٘ٛٙتمحمد الشيرازم البيضاكم )

 .ـٜٜٚٔ، ٔالمرعشمي، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ط
أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف : البحر المحيط في أصكؿ الفقو .11

 .ـٜٜٗٔ، ٔىػ(، دار الكتبي، القاىرة،  طٜٗٚتشي )بيادر الزرك
عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد البرىاف في أصكؿ الفقو:  .11

  ،ىػ(ٛٚٗتالجكيني، أبك المعالي، ركف الديف، الممقب بإماـ الحرميف )
، ٔصالح بف محمد بف عكيضة، دار الكتب العممية، بيركت، ط تحقيؽ:
 .ـٜٜٚٔ

محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف : تاريخ الرسؿ كالممكؾ، تاريخ الطبرم .12
، ٕىػ(، دار التراث، بيركت، طٖٓٔتغالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )

 .ـٜٙٙٔ
تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير »التحرير كالتنكير  .13

محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر «: الكتاب المجيد
 .ـٜٗٛٔىػ(، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، ٖٜٖٔت) التكنسي

أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر القرشي البصرم ثـ : تفسير القرآف العظيـ .14
ىػ(، تحقيؽ: سامي بف محمد سالمة، دار طيبة ٗٚٚالدمشقي ابف كثير )ت

 .ـٜٜٜٔ، ٕلمنشر كالتكزيع، الرياض، ط
ْكرة بف مكسى بف : محمد بف عيسى بف سَ «سنف الترمذم»الجامع الكبير  .15

دار الغرب اإلسالمي، بيركت، ، ىػ(،ٜٕٚتالضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى )
 .ـٜٜٛٔ
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أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح : الجامع ألحكاـ القرآف .16
تحقيؽ: أحمد ، ىػ(ٔٚٙاألنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي )ت

 .ـٜٗٙٔ، ٕالقاىرة، طدار الكتب المصرية، ، راىيـ أطفيشبالبردكني كا  
الديمقراطية كنظريات اإلصالح في الميزاف: سعيد عبد العظيـ، دار اإليماف  .17

 .ـٕٗٓٓ، ٘سكندرية، طلمطباعة كالنشر، اإل
تحقيؽ:  ىػ(،ٖٕٚتأبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ): سنف ابف ماجو .18

ي محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية )فيصؿ عيسى الباب
 الحمبي(، مصر.

أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الُخْسَرْكِجردم : السنف الكبرل .19
تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا،  ىػ(،ٛ٘ٗالخراساني، أبك بكر البييقي )ت
 .ـٖٕٓٓ، ٖدار الكتب العممية، بيركت،  ط

محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ  السيرة النبكية كأخبار الخمفاء: .21
عزيز  تحقيؽ: ىػ(،ٖٗ٘تبف َمْعبَد، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، الُبستي )
 .ـٜٜٙٔبؾ كجماعة مف العمماء، الكتب الثقافية، بيركت،  

الدار البيضاء،  ،الشكرل كالديمقراطية: عبد السالـ ياسيف، مطبكعات األفؽ .21
 .ـٜٜٙٔ، ٔط

زمة أك معممة: عبد الحميد األنصارم، قطر، حكلية كمية الشكرل، ىؿ ىي مم .22
 .ـٜٓٛٔالشريعة كالدراسات اإلسالمية، العدد األكؿ، 

البخارم الجعفي،  صحيح البخارم: لمحمد بف إسماعيؿ أبي عبد اهلل .23
المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة )مصكرة عف 

 .ىػٕٕٗٔ، ٔالباقي(، طالسمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد 
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صحيح مسمـ: لمسمـ بف الحجاج أبي الحسف القشيرم النيسابكرم  .24
ق(، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ٕٔٙت)

 .بيركت
أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي ابف سعد،  :الطبقات الكبرل .25

تحقيؽ: إحساف  ىػ(،ٖٕٓت)بالكالء، البصرم، البغدادم المعركؼ بابف سعد 
 . ـٜٛٙٔ، ٔعباس، دار صادر، بيركت، ط

العالقات الدكلية في اإلسالـ مقارنة بالقانكف الكضعي الحديث: كىبة  .26
 .ـٕٛٔٓ، ٕالزحيمي، دار الفكر، دمشؽ، ط

العممانية، نشأتيا كتطكرىا كآثارىا في الحياة اإلسالمية المعاصرة: سفر بف  .27
 ق.ٕٓٗٔيجرة، المدينة المنكرة، )د.ط(، عبد الرحمف الحكالي، دار ال

أحمد بف عمي أبك الفضؿ العسقالني : فتح البارم شرح صحيح البخارم .28
ترقيـ كتبكيب: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة،  ق(،ٕ٘ٛتالشافعي )
   ق.ٜٖٚٔبيركت، 

أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب  :الفقيو كالمتفقو .29
تحقيؽ: أبك عبد الرحمف عادؿ بف يكسؼ الغرازم، ، ىػ(ٖٙٗتالبغدادم )

 . ـٕٓٓٓ، ٕدار ابف الجكزم، السعكدية، ط
أحمد الريسكني، بيركت، الشبكة العربية  قضية األغمبية مف الكجية الشرعية: .31

 .ـٕٕٔٓ، ٔلألبحاث كالنشر، ط
أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد : األحكاـ في مصالح األناـقكاعد  .31

السالـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء 
: طو عبد الرؤكؼ سعد، مكتبة الكميات االزىرية، القاىرة، حقيؽت ىػ(،ٓٙٙت)

 .ـٜٜٔٔ
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بف محمد بف عبد الكامؿ في التاريخ: أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد  .32
 ىػ(،ٖٓٙتالكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير )

، ٔتحقيؽ: عمر عبد السالـ تدمرم، دار الكتاب العربي، بيركت، ط
 .ـٜٜٚٔ

أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، : الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ .33
 .ـٜٙٛٔ، ٖربي، بيركت، طىػ(، دار الكتاب العٖٛ٘تالزمخشرم جار اهلل )

لساف العرب: محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر  .34
، ٖىػ(، دار صادر، بيركت، طٔٔٚت) ياإلفريق ياألنصارم الركيفع

 ق.ٗٔٗٔ
سحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم إصكؿ الفقو: أبك أالممع في  .35

 .ـٖٕٓٓ، ٕدار الكتب العممية، بيركت، ط ىػ(،ٙٚٗ)ت
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف  .36

ىػ(، تحقيؽ: عبد ٕٗ٘تعبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )
 .ىػٕٕٗٔ، ٔالسالـ عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية، بيركت، ط

لتيمي الرازم أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف االمحصكؿ:  .37
طو جابر فياض  ىػ(، تحقيؽ:ٙٓٙتالممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم )
 .ـٜٜٚٔ، ٖالعمكاني، مؤسسة الرسالة، بيركت،  ط

ىػ(، ٘ٓ٘تأبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي ) :المستصفى .38
، ٔتحقيؽ: محمد عبد السالـ عبد الشافي، دار الكتب العممية، بيركت، ط

 .ـٖٜٜٔ
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أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ : اإلماـ أحمد بف حنبؿمسند  .39
بيركت، ىػ(، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط كآخركف، ٕٔٗتبف أسد الشيباني )

 .ـٕٔٓٓ، ٔمؤسسة الرسالة، بيركت، ط
محمد بف عمي الطيب أبك الحسيف الَبْصرم : المعتمد في أصكؿ الفقو .41

، الميس، دار الكتب العممية، بيركتىػ(، تحقيؽ: خميؿ ٖٙٗتالمعتزلي )
 .ـٕٜٛٔ، ٔط

مفتاح الكصكؿ إلى بناء الفركع عمى األصكؿ )كمعو: مثارات الغمط في  .41
ق(، تحقيؽ: ٔٚٚأبك عبد اهلل محمد بف أحمد الحسني التممساني )ت األدلة(:

 .ـٜٜٛٔ، ٔمكة المكرمة، ط محمد عمي فرككس، المكتبة المكية،
 .ـٕٕٓٓ، ٘ٔب صفرا، شيكاغك، طالمكسكعة البريطانية: يعقك  .42
المكسكعة السياسية لمشباب، الديمقراطية: صبرم سعيد، القاىرة، دار نيضة  .43

 .ـٕٚٓٓ، ٔمصر، ط
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