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ي  هو نظام أخالقي مما اإلسالمأن النظام : الم يقصد بالنظام السيايس يف إلس    

 ديـن وسياسـة وال سـبيل لفـصل اإلسـالميقتىض معه أن يكون نظـام سـيايس ف

 .إحدامها عن اآلخر وذلك لالرتباط  الوثيق بني املجتمع والقيم  

 شـئون الرعيـة ورعايتـه إهنـا إدارةعلـم : اإلسـالمويقصد بالعمـل الـسيايس يف 

 . أساسا خدمات وإنتاج 

 إن التفكري والعمل السيايس كان إىل جانـب الـدعوة منـذ البدايـة فـالتفكري -*

ــتنارة  ــيل االس ــي ع ــي تبن ــم الفــروض الت ــن أه ــالمية م ــضة إس ــو فري ــيل ه العق

واالستفادة من العلوم واملعارف احلديثـة ومهـا يتعارضـان بـل يناقـضان الفكـر 

 .االستبدادي األحادي 

 أقام دولة وحكومة مثالية وآيت بنظام معني  هو الدين الوحيد الذياإلسالم -*

 .وحمدد للرياسة واحلكم

وكـل عمـل يؤديـه احلـاكم املـسلم أو املـسئول عـن الرعيـة يكـون فيـه خـدمات 

وأعامل  سياسة، يعترب عبادة، وله عليـه صـدقة ، والعمـل الـسيايس فـرض عـيل 

 .كل مسلم 
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 وليـست سياسـية الفـةي وهذه اخلاإلسالميف النظام  منه بد ال أمرا  اخلالفة-*

 .دينية بخالفة

 .  أول دولة عىل مبدأ املواطنة واملساواة التامة بني املواطنني اإلسالملقد أقام 

 املتعـارف الـسياسية ودالالهتـا املفـاهيم مـن ي بـه العديـداإلسـالم النظـام - *

 الـسيايس، و الـسلطة، النظـام ، والـشورى واملساواة، العدل مبادئ عليها، مثل

 احلكام مسئوليةوواحلريات،  نساناإل حقوق السلطات، مصدر األمة طنة،املوا

 .األمة إرادة بتعزيز وتقييد سلطاهتم

 ، اإلسـالموىف ضوء ما تقدم فإنني سوف أقـوم بدراسـة النظـام الـسيايس يف   

 يف قـام عليهـا ، والـدالالت الـسياسية التـي مدلوله، واألسس والقواعـد: ًمبينا

 . تعاىل بمشيئة اهللاإلسالم

 – األمـة – الـسيادة – الـسياسة – الـسلطان – الـسلطة –:  الكلمات املفتاحية

 .املواطنة 
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Abstract: 

   A political system in Islam is an ethical system. which requires 

religion and politics stand side by side and cannot be separated 

from one another, where there is a close connection between 

society and values                                   

   Politics in Islam : the science of parish management, care and 

their welfare as it is basically depends on services and production 

towards the parish. 

   Political thinking and actions have been at the side of advocacy 

from the outset and thinking in Islam, which is imperative case that 

builds on information, use of modern science and knowledge that 

contradicts authoritarian monotheism . 

   Islam is the only religion that has built an exemplary state and 

government and brought a specific system of stature and 

government. Every action performed by a Muslim ruler carries out 

political services and actions that considered as his worship of alms 

and this political actions imposed on every Muslim. 

   Discord is inevitable in the Islamic system and it is a must, 

However, It is a political not a religious succession.                                     

   Islam has founded the first country on the principal of full 

citizenship and equality among citizens in which the Islamic system 

has many universally accepted concepts and political connotations, 

such as the principles of justice ,equality ,consultation and power 
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,the political system of citizen nationhood ,the source of power’s 

human rights and freedom ,the responsibility of rulers ,the 

restriction of their powers by strengthening the will of the nation . 

   In the light of the foregoing, I’m going to study the political 

system in Islam, explaining the meaning, bases and rulers in which 

it was based on and the political implications in Islam in the will of 

mighty god. 

Keywords: Authority, Politics Sovereignty, Nation, Citizenship, 

Religion, State. 
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*  - ا م :  
 

 وانترش وتزعم املسلمون العامل وعزلوا األمم املريضة مـن زعامـة اإلسالمظهر 

ًية سريا حثيثـا متزنـا نسانية التي استغلتها وأساءت عملها، وساروا باإلنساناإل ً ً

ــادة األمــم، وتــضمن  ــي تــؤهلهم لقي ــيهم الــصفات الت ــد تــوفرت ف ًعــادال، وق

ي لـيس اإلسـالم مما يؤكد أن النظام ، يف ظلهم وحتت قيادهتمسعادهتا وفالحها

 فهـو كـذلك نظـام سـيايس ونظـام ، بل هو باإلضافة إىل أنـه ديـن، فحسبًادين

ملـا مـشوا إىل أبـى : قـال ما روي عن ابـن عبـاس : ومما يبني ذلكللقيادة، 

طالب وكلموه، وهم أرشاف قومه عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو جهل 

 .بن هشام، وأمية بن خلف، وأبو سفيان بن حرب، يف رجال من أرشافهم

يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت، وقد حـرضك مـا تـرى، وختوفنـا : فقالوا

 ؛ وخذ له منا، بيننا وبني ابن أخيك فادعه فخذ لنا منهالذيعليك، وقد علمت 

يـه أبـو طالـب  فبعث إل، ولنكف عنه، وليدعنا وديننا ولندعه ودينه،ليكف عنا

 ليعطـوك ؛يا بن أخى، هؤالء أرشاف قومـك قـد اجتمعـوا إليـك: فجاءه فقال

 . وليأخذوا منك

هبـا العـرب  يا عم، كلمـة واحـدة تعطوهنـا متلكـون: فقال رسول اهللا : قال

 .وتدين لكم هبا العجم

ــو جهــل ــرش كلــامت: فقــال أب ــم وأبيــك وع ــال، نع ــه إال اهللا: ق ، تقولــون ال إل

يـا حممـد أتريـد أن : ثـم قـالوا، فـصفقوا بأيـدهيم، بدون من دونهوختلعون ما تع

 . واحدا؟ إن أمرك لعجبإهلاجتعل اآلهلة 
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إنــه واهللا مــا هــذا الرجــل بمعطــيكم شــيئا ممــا : ثــم قــال بعــضهم لــبعض: قــال

 ثـم ،تريدون، فانطلقوا وامضوا عىل ديـن آبـائكم حتـى حيكـم اهللا بيـنكم وبينـه

 .تفرقوا

 . ما رأيتك سألتهم شططاأخي يا بن واهللا: فقال أبو طالب

 أسـتحل ،أي عم فأنت فقلها :فيه، فجعل يقول له فطمع رسول اهللا : قال

 .)١( "...لك هبا الشفاعة يوم القيامة 

أن التفكري والعمل السيايس كان إىل جانب الدعوة منذ البداية : فهذا األثر يبني

 .بع سنوات ، ألن هذا اخلطاب كان قبل اهلجرة إىل املدينة بس

*     - دا   ا اوأ   

 كل ما عرفة التـاريخ مـن اإلسالم وقد سبق ، شئون الرعية ورعايتهإدارةعلم  

نظـم احلكـم يف حتديـد مـسؤولية احلـاكم واعتبـاره مـسئوال عـن تـرصفاته أمــام 

 أال ": لالرعية التي اختارته وأمـام اهللا الـذي يراقـب أعاملـه بقـول الرسـو

                                                        

 الـسهييل أمحـد بـن اهللا عبـد بـن الـرمحن عبـدل النبويـة الـسرية رشح يف األنـف الروض) ١(

 العـريب، الـرتاث إحيـاء دار، الـسالمي الـسالم عبـد عمـر: ، حتقيق٤/١٧ هـ٥٨١:  املتوىف

ــريوت ــة، ب ـــ١٤٢١  :األوىل الطبع ــون، م٢٠٠٠ ،ه ــر عي ــون يف األث ــازي فن ــشامئل املغ  وال

 هــ٧٣٤: سـنةاملتوىف ،اليعمري الناس، سيد ابن أمحد، بن حممد بن حممد بن حمد ملوالسري

ــراهيم: تعليــق، ١/١٥٢ ــضان حممــد إب ــم دار: ، طبعــةرم ــة، بــريوت ،القل   :األوىل الطبع

١٤١٤/١٩٩٣. 
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هــذا هــو املعنــي احلقيقــي لكلمــة   )١( "رعيتــه عــن مــسئول وكلكــم راع كلكــم

 . السياسة 

اخلدمات منها توفري أبواب العمل والرزق لكـل ، فإهنا أساسا خدمات وإنتاج

ــرد يف ــب لكــل أرسة.. املجتمــع  ف ــوفري املــسكن املناس ــوفري التعلــيم،وت  ، وت

 والكفالة االجتامعية ،ية االقتصاديةتوفري كل أنوع الرعاو ،واخلدمات الصحية

وكل أنواع اخلـدمات .... أو يتيم أو مسكني، أو عاطل عن العمل،لكل عاجز

العامة ابتداء من متهيد الطريق وشق الرتع وتسهيل املواصالت وتـأمني النـاس 

 . هيف أرزاقهم وحياهتم وعملهم إيل محاية حدود الوطن وأرض

ال الدولة يف املرشوعات الناجحـة التـي ترفـع واإلنتاج معناه حسن استثامر أمو

 وتــشجيع ،مــستوى الــدخل القــومي ومــساعدة االقتــصاد الــوطني عــىل النمــو

 . الناس عيل الرزق احلالل تشجيع الصناعة والتجارة والتصدير وهكذا 

بل إن العمل السيايس خري عند اهللا :  ال يفرق بني السياسة والديناإلسالم -*

 عدل ساعة ":، يقول   نطاق الرشع يف  طاملا أنهعباداتثوابا ومنزلة من ال

                                                        

 تعـاىل اهللا قـول  بـاب،األحكـام  كتاب)٧١٣٨ (٩/٦٢البخاري صحيح: متفق عليه) ١(

ــول وأطيعــوا اهللا أطيعــوا{و ــر وأويل الرس ــساء [}مــنكم األم وصــحيح مــسلم ، ]٥٩: الن

 واحلـث اجلـائر، وعقوبـة العـادل، اإلمـام فضيلة باب، اإلمارة كتاب )١٨٢٩ (٣/١٤٥٩

  .عليهم املشقة إدخال عن والنهي بالرعية، الرفق عىل
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 أيـضا   ويقـول)١( " قيـام ليلهـا وصـيام هنارهـا،خري مـن عبـادة سـتني سـنة

 .)٢( "يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستني سنة":

 وهـو ، للـدين والـدنيا معـاه مـن األديـان يف أنـه خيتلـف عـن غـرياإلسالمف -*

دولة وحكومة مثالية وآيت بنظام معني وحمدد للرياسـة الدين الوحيد الذي أقام 

ً للحكـم مبنيـا عـيل القـرآن اأن يقـيم نظامـ  بل إن اهللا أمر رسـوله ،واحلكم

¸  Ä  ÃÂ  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹     ":فيقول

 Ç  Æ  Å" )هو الدين الوحيـد الـذي جيعـل العمـل اإلسالمف )٣ 

 أنـه  عبـاس ابـن عـنف ،العبادة والتقرب إيل اهللالدنيوي الصالح يف منزلة 

 له فقال جلس ثم عليه فسلم رجل فأتاه  اهللا رسول مسجد يف معتكفا كان

 لفـالن اهللا رسـول عـم ابـن يا نعم :قال ،حزينا مكتئبا أراك فالن يا :عباس ابن

                                                        

 قـال "سـنة سـبعني عبـادة مـن أفـضل عـادل طانسـل ذي مـن واحـد ليوم ": احلديث)١(

 وهـو اهــ سـتني بلفـظ حـسن بـسند عبـاس ابن حديث من الطرباين أخرجه:  العراقي

 .سنة ستني عبادة من خري ساعة عدل األلسنة عىل الدائر املشهور اخلرب معنى

 :الـسبكى ابـنو هــ،٨٠٦:  املتويف سنةِلعراقيل الدين علوم إحياء أحاديث ختريج: يراجع

َاستخراج، ١/٣٨٠ هـ١٢٠٥ الزبيديو هـ، ٧٧١
ُحممـود اهللاَّ عبـد أيب: ِ ّحممـد ِبـن َ َ ّاحلـداد ُ َ ،

 . م١٩٨٧ ،هـ١٤٠٨  :األوىل الطبعة، الرياض ،للنرش العاصمة دار

 مهـران بن موسى بن إسحاق بن أمحد بن اهللا عبد بن محدأل الوالة من العادلني فضيلة) ٢(

 دار، ســلامن حممــود حــسن مــشهور: حتقيــق، ١١٦، صـهــ٤٣٠:  ســنةاملتــوىف  األصــبهاين

 . م١٩٩٧ ،هـ١٤١٨ األوىل، الطبعة، الرياض ،الوطن

 .١٠٥:سورة النساء اآلية رقم)٣(
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 : عبـاس ابن قال ،عليه أقدر ما القرب هذا صاحب وحرمة والء حق عيل

 من خرج ثم  عباس ابن فانتعل :قال ،أحببت إن :فقال ،فيك أكلمه أفال

 صاحب سمعت ولكني ال :قال ،فيه كنت ما أنسيت :الرجل له فقال ،املسجد

 يف مـشى مـن ":يقـول وهـو عينـاه فـدمعت ،قريـب بـه والعهـد  القرب هذا

 يوما اعتكف ومن ،سنني عرش اعتكاف من له خريا كان فيها وبلغ أخيه حاجة

 بــني ممــا أبعــد خنــادق ثــالث النــار وبــني بينــه اهللا جعــل تعــاىل اهللا جــهو ابتغــاء

 . )١( "اخلافقني

*  -ا ا  ةوا  ندة ووا .  

ــايل ــول تع Z  Y  X  W  VU  T    ]  \  " :  يق

e  d  c   ba  `  _   ̂ ]" )اهللا تعايل قد ربط ف )٢

 ،لزكـاة التـي هـي رضيبـة اقتـصاديةبني الصالة التي هي فريـضة تعبديـة وبـني ا

 . وبني األمر باملعروف والنهي عن املنكر التي هي ممارسة سياسية

                                                        

 أبـو املنـذري القـوي عبـد بـن العظـيم عبـدل الـرشيف احلديث من والرتهيب الرتغيب)١(

ــراهيم : حتقيــق، ٢/٩٦   حممــد ــة الكتــب دار، الــدين شــمس إب  الطبعــة، تبــريو ،العلمي

 .هـ١٤١٧ :األوىل

 رشط مـن ليست وغريها الصحاح يف مشهورة  النبي اعتكاف وأحاديث :احلافظ قال

 .كتابنا

 .٤١: سورة احلج اآلية رقم )٢(
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وهكــذا نــري القــرآن كلــام ذكــر العبــادة ربطهــا بالعمــل الــدنيوي وخدمــة  -*

 أن ولـو شـيئا، املعـروف من حتقرن ال ":  ويف ذلك يقول الرسول ،الناس

 .)١(" طلق بوجه أخاك تلقى

 لـك أخيـك وجـه يف تبـسمك " : اهللا رسـول قال: قال  ذر أيب عنو

 أرض يف الرجـل وإرشادك صدقة، املنكر عن وهنيك باملعروف وأمرك صدقة،

 وإماطتـك صـدقة، لـك البـرص الـرديء للرجـل وبـرصك صـدقة، لك الضالل

 دلـو يف دلـوك مـن وإفراغـك صـدقة، لك الطريق عن والعظم والشوكة احلجر

 . )٢( "صدقة لك أخيك

عمـل يؤديـه احلـاكم املـسلم أو املـسئول عـن الرعيـة يكـون فيـه خـدمات وكل 

 .  صدقة ه يعترب عبادة، وله علي، سياسةوأعامل

  . اإلسالم عبادة يف نظر ،فالعدل بني الرعية ورفع الظلم عنهم

 وتـشغيل ، وإنـشاء املـصانع، وإصـالح الطـرق، وفتح املـدارس،بناء املساكنف

  . اإلسالم العاطلني يعترب عبادة يف نظر

كل هذه األمور التي هي من عمل أجهزة احلكم املتخصصة والتي تـدخل  -*

ً عبـادة وتقريبـا إيل اهللا وعمـال اإلسـالميف بند اخلدمات واإلنتاج تعتـرب يف نظـر 

 . ًصاحلا يثبت علية يف الدنيا واآلخرة 

                                                        

 اســتحباب بـاب، واآلداب والـصلة الــرب  كتـاب)٢٦٢٦ (٤/٢٠٢٦ مـسلم صـحيح )١(

 .  اللقاء عند الوجه طالقة

 مـا  بـاب ، اهللا رسـول عـن والصلة الرب بوابأ )١٩٥٦ (٤/٣٣٩ الرتمذي سنن )٢(

  ."غريب حسن حديث  هذا":، وقال الرتمذياملعروف صنائع يف جاء



  

)٧٣٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
توجيه  هذا العمل فعيل الرعية املسلمة تقديم النصح واليفن و املسئولوإذا قرص

 ، بالنـصيحةاإلسـالم وهـذا هـو مـا يـسمي يف ديـن ،إليهم وتنبيهه إيل أخطائهم

 .ويسمي يف عرصنا احلديث بالنقد السيايس

أي " عـيل توصـيل اخلـدمات واإلنتـاج إيل النـاس اإلسـالم حرص  لقد  و-*

 ه من أساساإلسالمأن جعل املقرص يف ذلك كاملكذب بدين ب "العمل السيايس

6  7  8  9  :  ;  >   =  ":ولفاهللا تعـايل يقـ

  ?  >    E  D  C  B  A  @)١(. 

ًي جائعـا بـال عمـل أو كفالـة اإلسـالمن ترك أحد أفراد املجتمع إ :ومعني اآلية

 ،ًأو يتــيام بــال مــأوى إيل أخــر ذلــك مــن خــدمات الدولــة والتزاماهتــا، اجتامعيـة

 . فذلك هو التكذيب بالدين 

ط بـني الـسياسة والـدين وتبـني شـعور احلـاكم ومن األمثلة احلية التـي تـرب -*

الصالح باملسئولية أمام اهللا عن كل عمل سيايس هو تلك الكلمة التـي جـاءت 

واهللا لو أن بغلة عثـرت يف أرض بـالعراق حلـسبت أن  ":عيل لسان عمر 

  ." ملاذا مل أمهد هلا طريقها،اهللا سيحاسبني

 ، مثـل الطـب واحلـسابعلـوم غـري متـصلة بالـدين، علوم احلياة قسمني و-*

وكـل ، علوم متصلة بالدين مثل علوم الفقه وعلـم الـسياسة وعلـم االجـتامعو

ًفرد يف األمة وكل مواطن مسلم ـ سواء كان حاكام للدولـة أو عـضوا يف حـزب 

 يف اخلـدمات واإلنتـاج ويف هـ عليـة واجـب أمـام اهللا مـن موقـع عملـو غريمها أ

                                                        

 .٣ – ١ : من اآليةسورة املاعون) ١(



 

)٧٣٤(  درا ا  ا ار  

وكل هـذه األعـامل التـي توضـع حتـت ، جيهويف النصح والتو...املراقبة والنقد 

ي اإلسـالمبند العمل السيايس والنقد السيايس هي يف الواقع من صميم الدين 

 )١( "هللا وما هللا لقيرص  أعط ما لقيرص":الذي يرفض املبدأ القائل

 .)٢( "   @  D        C  B   A": أن األمر كله هللا كام يف قوله تعاىلبل يعلن

 ، منها ما خيتص بالدنيا والسياسة فالعلومذا ال يقبل التجزئة يف هاإلسالمو -*

 فـال ،خـرً بـل يعتـرب كـل مـنهام مكمـال لآل،ومنها مـا خيـتص بـاآلخرة والعبـادة

 وال تكمل عبادتنا بغـري أن تـصلح سياسـتنا، ،تصلح آخرتنا بغري صالح دنيانا

ML   K  J  I  H  G    ": تعـايل يقـول يف ذلــكواهللا

 R  Q  P  O  N  [  Z  YX  W  V   U      T  S 

 e  d    c  b  a   `_  ^   ]  \" )٣( . 

*-  ا ا إ .  

 o  n      m  l   k  j  i   h  g  f  ": تعــــايل قـــال

t  s  r  qp")٤(.    

ً فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر يعترب التزاما عيل املسلم وفريضة جيـب -*

 ولكنهـا أمـر ،فكلمة األمر باملعروف ال تقترص عيل الصوم والصالة، يؤدهيا أن

                                                        

 هــ٨٨٥:  املتـويف البقـاعى عمـر بـن بـراهيمإل والـسور اآليـات تناسب يف الدرر نظم) ١(

 .هـ١٤٢٤، م٢٠٠٢:  الثانية الطبعة بريوت، ،العلمية الكتب دار ،٧/٨٩١

 . ١٥٤:  من اآلية رقم آل عمرانسورة )٢(

  .٨٥: سورة البقرة من اآلية رقم)٣(

 .١٠٤: سورة آل عمران اآلية رقم)٤(



  

)٧٣٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
عام بالعدل واإلصالح والنقد والنصح، وكلمة النهي عن املنكر ال تقترص عيل 

ولكنها هني من كل ما يرض الرعيـة املـسلمة أو ... حماربة اخلمر والربا والفساد 

 . حقوقهم أو يضيع... يبدد أمواهلم أو يضعف قوهتم أو يفرق بينهم 

وهبذا املفهوم احلقيقي لإلسالم يكون األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر  -*

 ،وتصبح ممارسة السياسة فريضة عيل كل مـسلم...ًنوعا من املامرسة السياسية 

 أن يأمر باإلصالح هبل علي، ال يمكنه التهرب منها بالسلبية واالنطواء والعزلة

 . الباطلةاربحمو

ن هيــتم بــشئون املــسلمني العامــة وقــضاياهم الــسياسية وعــل كــل مــسلم أ -*

أو ، أو املـشاكل، سـواء منهـا املـشاكل االجتامعيـة،  أن يدرس مشاكلهمهوعلي

كل من حيـاول العزلـة عـن مـشاكل املـسلمني ومآسـيهم أن و، املشاكل الثقافية

ه يريــد التفــرغ للعبــادة وحــدها وللــدين وحــده فهــذا هــو أنــومطـالبهم مــدعيا 

، يقـول النبـي اإلسـالم وهذا هو التدين الكاذب الذي يرفـضه ،لديناملكذب با

 خيالط الناس ويصرب عىل أذاهم خـري مـن املـؤمن الـذي ال الذي املؤمن ":

 . )١( "خيالط الناس وال يصرب عىل أذاهم

حيـث عــىل  بـل ، بمخالطـة النـاس ومعرفــة مـشاكلهماإلسـالموال يكتفـي  -*

شاكل وتقـــديم النـــصيحة للحكـــام يف وضـــع احللـــول هلـــذه املـــمـــشاركتهم 

 الـدين النـصيحة، قـالوا ملـن يـا رسـول اهللا، قـال هللا ":يقـول واملحكومني 

                                                        

 .البالء عىل الصرب بابكتاب الفتن، ) ٤٠٣٢ (٢/١٣٣٨ ماجة ابن سنن )١(



 

)٧٣٦(  درا ا  ا ار  

وهـذه هـي املامرسـة الـسياسية والنقـد  )١( "ورسوله وألئمة املسلمني وعـامتهم

 . السيايس البناء كام يطلق عليه يف العرص احلديث 

النقـد الــسيايس البنــاء وتقــديم واملقـرص يف أداء واجبــه يف  املامرســة الــسياسية و

  ËÊ  É   È  Ç  Æ     Å  Ä   "فهو آثم، يقول تعـاىل، النصيحة

Ð  Ï  Î  Í  Ì" )ـــة واجلـــزاء ال تقـــع عـــىل . )٢ أي أن العقوب

 ولكـن عـىل األمـة كلهـا إذا تقاعـست وسـكتت عـن ،املفسدين والظاملني فقط

 .اخلطأ والباطل

ما حيجــم علامؤهــا وأصــحاب اهللا عقــاب األمــم وزواهلــا عنــد لقــد جعــل -*

يقـول احلكمة والرأي فيها عـن الوقـوف يف وجـه احلـاكم املـستبد ومعارضـته، 

 )٣( " منهـا تـودع فقد ظامل، إنك: له تقول أن الظامل هتاب أمتي رأيت ذا ":

 إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا عىل يديه أوشك أن يعمهم ":ويقول 

 .)٤( "اهللا بعقاب

                                                        

 .النصيحة الدين أن بيان بابكتاب اإليامن، ) ٥٥ (١/٧٤ مسلم صحيح )١(

   .٢٥ : سورة األنفال اآلية رقم)٢(

 حميـي القايض رتبها، احلسني بن باهللا املرشد يحيىل للشجري اخلميسية األمايل رتيبت) ٣(

 حــسن حممــد حــسن حممــد: حتقيــق، ٢/٣١٩  العبــشمي القــريش أمحــد بــن حممــد الــدين

 .م٢٠٠١، هـ١٤٢٢ األوىل الطبعة، لبنان ،بريوت العلمية، الكتب دار، إسامعيل

،  وسـلم عليه اهللا صىل اهللا رسول عن الفتن أبواب، )٢١٦٨ (٤/٤٦٧ الرتمذي ننس )٤(

 . املنكر يغري مل إذا العذاب نزول يف جاء ما باب



  

)٧٣٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ،لعمل السيايس يعترب التزاما وفريـضة عـىل املـسلم جيـب أن يؤدهيـافمثل هذا ا

الرعية بمامرسـة الـسياسة فمـن البـدهيي أن هييـئ بعض  يلزم اإلسالموإذا كان 

     )١(. هلم حرية ممارستها ويكفل هلم كافة الضامنات حلرية الرأي وحرية النقد 

 كتــاب منــزل أصــحاب؛ ألهنــم املــسلمني خــري النــاس يف سياســة الــدنيا و-*

مل يتولــوا ؛ وألهنـم ورشيعـة إهليـة، فــال يقننـون وال يــرشعون مـن عنـد أنفــسهم

احلكم والقيادة بغري تربية خلقية وتزكية نفس، بخالف غالـب األمـم واألفـراد 

ًورجال احلكومة يف املايض واحلارض، بل مكثوا زمنـا طـويال حتـت تربيـة حممـد  ً

هم بالزهـد والـورع والعفـاف وإرشافـه الـدقيق يـزكيهم ويـؤدهبم ويأخـذ 

واألمانة واإليثار عىل النفس وخشية اهللا وعدم االسترشاف لإلمـارة واحلـرص 

 حـرص أحـدا وال سـأله، أحدا العمل هذا عىل نويل ال واهللا نا إ":يقول، عليها

º  ¹      «   ¼   ": قول اهللا تعـاىل، وال يزال يقرع سمعهم)٢( " عليه

  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   Ç  Æ")فكانوا ال يتهافتون )٣ ،

الـضوء، بـل كـانوا يتـدافعون يف  عىل الوظائف واملناصب هتافت الفراش عـىل 

ًقبوهلا ويتحرجون من تقلدها، فضال عن أن يرشحوا أنفسهم لإلمارة ويزكـوا 

 .ًأنفسهم وينرشوا دعاية هلا وينفقوا األموال سعيا وراءها

                                                        

 ومــا ١٤٥أمحــد شـوقي الفنجــرى،  ص .  يف دولــة عـرصية د اإلسـالمكيـف نحكــم ب )١(

 .م١٩٩٩الثانية ، اهليئة املرصية العامة للكتاب  بعدها، الطبعة

 اإلمـارة طلـب عـن النهـي بـاب ،اإلمـارة  كتـاب)١٧٣٣ (٣/١٤٥٦ مـسلم صحيح )٢(

 .عليها واحلرص

  .٨٣: سورة القصص اآلية رقم)٣(



 

)٧٣٨(  درا ا  ا ار  

ًيعدوه مغـنام أو طعمـة أو ثمنـا ملـا أنفقـوا مـن ًفإذا تولوا شيئا من أمور الناس مل  ً

ــا مــن اهللا، ويعلمــون أهنــم  ًمــال أو جهــد، بــل عــدوه أمانــة يف عــنقهم وامتحان

ً، وتـذكروا دائـام قـول اهللا اليـسري والعظـيم موقوفون عند رهبم ومسئولون عن 

ـــــاىل ̄   °   ±  µ   ´  ³  ²  ¶  ":تع  ®  ¬  «  ª    © 

À ¿   ¾  ½  ¼    »  º ¹  ¸Å   Ä           Ã  Â    Á  " )مل يكونوا ؛ وألهنم )١

خدمــة جــنس، ورســل شــعب أو وطــن، يــسعون لرفاهيتــه ومــصلحته وحــده 

ويؤمنون بفضله ورشفه عىل مجيع الشعوب واألوطـان، فـاألمم عنـدهم سـواء 

آدم، وآدم مـن تـراب، ال فـضل لعـريب  من والناس عندهم سواء، الناس كلهم

I  H     G  F  E    ": إال بـالتقوى  عريبعىل عجمي وال لعجمي عىل

  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J

Z ")٢(.  

 وقـد  ـ عامـل مـرص  لعمرو بـن العـاص وقد قال عمر بن اخلطاب

ًرضب ابنه مرصيا، وافتخر بآبائه قائال خذها من ابن األكـرمني، فـاقتص منـه : ً

 . )٣( "لدهتم أمهاهتم أحرارامتى استعبدتم الناس وقد و:  ـعمر

                                                        

 .٥٨: سورة النساء اآلية رقم)١(

 .١٣ سورة احلجرات اآلية رقم)٢(

 الــدين جـالل بكـر، أيب بـن الـرمحن عبـد لوالقـاهرة مـرص تـاريخ يف املحـارضة حـسن )٣(

 الكتـب إحيـاء دار، إبراهيم الفضل أبو حممد: ، حتقيق١/٥٧٨ هـ٩١١ : املتوىف السيوطي

 . م١٩٦٧ ،هـ١٣٨٧ األوىل الطبعة، مرص ،ورشكاه احللبي البايب عيسى - العربية



  

)٧٣٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
فلم يبخل هؤالء بام عندهم من دين وعلم وهتذيب عـىل أحـد، ومل يراعـوا  -*

ًيف احلكم واإلمارة والفضل نسبا ولونا ووطنا، بل كانوا سحابة انتظمت البالد  ً ً

وعمت العباد، أثنى عليها السهل والوعر وانتفعت هبا البالد والعباد عـىل قـدر 

 .قبوهلا وصالحها

 حتــى -يف ظــل هــؤالء وحتــت حكمهــم اســتطاعت األمــم والــشعوب  و-*

ــصيبها مــن الــدين والعلــم والتهــذيب -املــضطهدة منهــا يف القــديم ــال ن  أن تن

ًواحلكومة، أن تساهم العرب يف بناء العامل اجلديد بل إن كثريا من أفرادها فاقوا 

 وسـادة العرب يف بعض الفضائل، وكان منهم أئمة هم تيجان مفـارق العـرب

مــن  ":)١( حتــى قــال ابــن خلــدون املــسلمني مــن األئمــة والفقهــاء واملحــدثني

ية أكثرهم العجم، ال مـن العلـوم اإلسالمالغريب الواقع أن محلة العلم يف امللة 

 ، إال يف القليل النادر، وإن كان مـنهم العـريب )٢(الرشعية وال من العلوم العقلية 

                                                        

                 عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن احلسن ، أبو زيد ، احلرضمي، األشبييل األصـل :هو) ١(

وويل يف ، ن خلـدون، عـامل، أديـب، مـؤرخ، اجـتامع، حكـيمالتونيس، املالكي، املعروف باب

 :مـن تـصانيفه،  وأخذ الفقه عن قايض اجلامعة ابن عبد السالم وغـريه،مرص قضاء املالكية

رشح ، ووتـاريخ ابـن خلـدون، العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببـر

  .هـ ٨٠٨ ، مات الربدة

 .٤/١٠٦، واألعالم ٢/١٤٥، والضوء الالمع  ٧/٧٦شذرات الذهب يراجع 

  .يعني سواء يف ذلك العلوم الرشعية والعلوم العقلية )٢(



 

)٧٤٠(  درا ا  ا ار  

اه ومشيخته، مع أن امللة عربيـة، وصـاحب يف نسبته، فهو عجمي يف لغته، ومرب

 . )١( "رشيعتها عريب

 قادة وملوك ووزراء وفضالء، هـم اإلسالمونبغ من هذه األمم يف عصور  -*

 . ال حيصيهم إال اهللا....يةنساننجوم األرض ونجباء اإل

بأهنم كانوا جامعني بني الديانة واألخالق  متاز أصحاب النبي  ولقد ا-*

ية بجميــع نواحيهــا وشــعبها نــسانسة، وكانــت تتمثــل فــيهم اإلوالــسيا والقــوة

ــة  وحماســنها املتفرقــة يف قــادة العــامل، وكــان يمكــن هلــم بفــضل تــربيتهم اخللقي

، ومجعهـم بـني نـسانوالروحية السامية واعتداهلم الغريـب الـذي قلـام اتفـق لإل

ا الواسع أن يـسريو مصالح الروح والبدن واستعدادهم املادي الكامل وعقلهم

 عقيــدة اإلســالم واملاديــة ية إىل غايتهــا املــثىل الروحيــة واخللقيــةنــسانبــاألمم اإل

، ومن أجل ما سبق فقد وأخالق وتنظيم اجتامعي وسيايس واقتصادي وقانوين

 :وفقني اهللا تعاىل يف كتابة هذا البحث وسميته

   دراسة تارخييةاإلسالم    النظام السياسي يف 
  

  -: ا اع   ون  أب اري-*

ي، وانتظـام اإلسـالم واتـصاله بالتـرشيع اإلسالمأمهية النظام السيايس يف  - ١

 .أمر الدين والدنيا

 مـن أهـم املوضـوعات التـي اختلـف فيهـا اإلسـالمأن النظام السيايس يف  - ٢

 .العلامء، وكان الختالفهم فيها أثر واضح يف انتظام احلياة الدينية والدنيوية

                                                        

 .٤٩٩ ص  مقدمة ابن خلدون،)١(



  

)٧٤١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 الذي ينـتظم بـه أمـور احليـاة اإلسالمت النظام السيايس يف حبي ملوضوعا - ٣

 .ووددت أن أعرض له من جهة فلسفية وتارخيية

ية، ومواصلة البحث العلمـي اإلسالمإضافة بحث علمي جديد للمكتبة  - ٤

 .يف هذا املجال

ت اراا 

 يف سيايسلقد كثرت الدراسات واألبحاث التـي تناولـت موضـوعة النظـام الـ

ّ ، ولكن أغلبها تعرض هلذه الدراسة ضمن موضـوع آخـر  ويبـدو أنـه ماإلسال

نظـام َّيوجد توجه لدى املسلمني، إىل أن القـرآن الكـريم مل يـنص رصاحـة عـىل 

َّ معني ، وهنا بـرزت االجتهـادات، باعتبـار أن عـدم التعـرض للنظـام سيايسال

 لـه بـشكل  يف القرآن الكريم بشكل تفصيىل واكتفى القرآن بـالتعرضسيايسال

عام ، هو بحد ذاته ترشيع؛ وهذا الترشيع يتبلـور يف بـاب االجتهـاد فـيام خيـص 

وعليه نورد بعض الدراسـات التـي تناولـت العديـد . سيايسموضوع النظام ال

هـي  من اجلوانب التي ختصه  وعالقته بالدين، من ناحية، ومن ناحية أخرى ما

 التطرق إىل مفهـوم النظـام  ؟ ويف جانب آخر تمسيايسرضورة وجود النظام ال

 ودالالته والـبعض اآلخـر تنـاول ماهيـة الـنظم الـسياسية اإلسالم  يف سيايسال

ًية، وكيف بدا واضحا أن هناك اختالفا وتباينا يف اآلراء واالجتهادات اإلسالم ً َّ

 .َّبني الباحثني والكتاب

  :و ٌ   ارات

ــضل١ ــر  ـ ف ــامعيل ، الفك ــس اهللا إس ــالم يف يايسال ــكندرية ،١ ، ط اإلس  : اإلس

  م٢٠٠٤املعرفة،  بستان مكتبة



 

)٧٤٢(  درا ا  ا ار  

 وسـنن صـولالـسياسة واحلكـم، الـنظم الـسلطانية بـني األ ــ  حسن الرتايب ، ٢

حيـث تنـاول الباحـث العديـد   م ،  ٢٠٠٣دار الـساقي، : بريوت١الواقع، ط ،

 مـــــــن قـــــــضايا الـــــــسياسة والـــــــسـلطان، وتنـــــــاول كـــــــذلك قـــــــضـية

ّواعتــرب أن مبــادئ الــدين يف احليـــاة . دارةتها وآليــة التعيــني واإلاإلمــارة وســلط

 املـؤمن الفـرد، ويف مجاعـة تقـوم نـسانَالـسلطان هـي مـن نظـم اإل عامـة، وفــي

األحكام العامة، ويف بسط السلطان النافذ يف ذلك  بالشورى لقرار اإلمجاع فـي

 وفق ميزان احلق والعدل

ية ، املكتـب املـرصي  اإلسـالمايس للدولـة النظـام الـسي، حممد سـليم العـوا ـ ٣

 .م١٩٨٣احلديث، القاهرة، 

ي، النبـوة والـسياسة، اإلسالمتكوين املجال السيايس  أ ـ : ـ  عبد اإلله بلقزيز٤

ـــــــــــريوت١ط ، ــــــــــــة،: ب ــــــــــــدة العربي ـــــــــــات الوح ـــــــــــز دراس  مرك

ـــة  م ،  ٢٠٠٥. ــىل الناحي ــوي ع ــرشوع النب ــه للم ــث يف تناول ــز الباح ــد رك وق

ــسياسـية، ــي ال ــري يف املــسألة وه ــيد التفك ــصل يف ترش ــث ألن ي ــة للباح  حماول

ا التأسيسية، والغايـة مـن هـذا أصوهلإرجاعها إىل  السياسية، وذلك مـن خـالل

للنبي والقائد العظيم حممـد صـىل اهللا  الكتاب كانت دراسة املشـروع السياسـي

وحـدة  ، النبـوة والـسياسة، مركـز دراسـات العبد اإلله بلقزيز ب ـ عليه وسلم

 .م٢٠٠٥العربية 

 االنجلـو ية مكتبـةاإلسـالم الدين الريس ، النظريات السياسية ضياء  ـ حممد٥

 .م الطبعة الثالثة١٩٦٠املرصية، القاهرة، 



  

)٧٤٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 دراسـة ،اإلسـالم يف والدسـتوري الـسيايس النظـام مجعـه ضـمريية ،  ـ عـثامن٦

 م٢٠٠٧رقة،الشا جامعة املتحدة، العربية اإلمارات الشارقة،  ،١مقارنة، ط 

ي اإلسـالماملكتـب : مدينة نرص١، ط اإلسالمالدولة يف ـ عبد احلي يوسف ، ٧

 م٢٠٠٥ الرتاث، إلحياء

ــة إىل ــصت الدراس ــد خل ــدين : وق ــضايا ال ــن ق ــم م ــسياسة واحلك ــضية ال ّأن ق

ّاجلوهريــة ومــسائله األصــيلة، وأن الــدعوة لفــصل الــدين عــن الدولــة ليــست 

ــل هــي مــن ا ــدعوة إســالمية املنبــت، ب ّلفكــر الــدخيل، وأخــريا، أن الرســالة ب ً

ّية يف احلكم قائمة عىل مثل أخالقية عليـا، وأن الـشورى مبـدأ أسـايس اإلسالم

 . يف احلكماإلسالممن مبادئ 

: بـريوت١ية بني العلامنية والسلطة الدينية، ط ،اإلسالمالدولة ـ حممد عامرة، ٨

 ١٩٨.دار الرشوق، 

، فــيام يتعلــق بعالقــة الــدين اإلســالمَّن الدراســة، أ وأبــرز مــا جـــاءت بـــه هـــذه

ًتطـورا جديـدا ومتقـدما عـن  بالسلطة السياسية يف املجتمع وبالدولة، قـد مثـل ً ً

. الرسـاالت ّية بأهنا خامتـةاإلسالماألديان السابقة لإلسالم، بل متيزت الرسالة 

 ّوهذا يعني أن البشـرية أصـبحت موكولـة. ّوأن رسوهلا خاتم األنبياء والرسل

ًومسئولة عن أمور دنياها، ومل تعد أمرا سامويا، يأيت هبا نبي أو رسول جديد ً.  

 إ  ا ط وا ،و ،و.  
، وأسباب اختياري اإلسالم فذكرت فيها  أمهية العمل السيايس يف :أما املقدمة

 .للموضوع، وخطة البحث، ومنهجي فيه



 

)٧٤٤(  درا ا  ا ار  

ولا ا :ل  ا ا ا اوا وا ،

 ، و :-                                                       

  .اإلسالممدلول السياسة الرشعية يف : املبحث األول

، ومقتـضياته ، وفيـه ثالثـة اإلسـالممـدلول النظـام الـسيايس يف : املبحث الثـاين

 -:مطالب

 .اإلسالممدلول النظام السيايس يف : املطلب األول

 .حتمية النظام السيايس: املطلب الثاين

 . دين و دولةاإلسالممضمون : املطلب الثالث

 -: ، وفيه ستة مطالباإلسالمأسس النظام السيايس يف : املبحث الثالث

 .السيادة للرشع والسلطان لألمة: املطلب األول

 .العدل: املطلب الثاين

 .ية املشرتكةنساناملساواة يف القيمة اإل: املطلب الثالث

 .احلرية: املطلب الرابع

 .الشورى: املطلب اخلامس

 .مسئولية احلاكم: املطلب السادس

 ا ا م : ا  ت اا ا و ،

 -:ن

 .الدالالت السياسية يف العهد النبوي: املبحث األول

 -:الدالالت السياسية يف عهد اخللفاء الراشدين، وفيه مطلبان: املبحث الثاين

 .يالدالالت السياسية عقب وفاة النب: املطلب األول

 ملالك بن األشرت  الدالالت السياسية يف رسالة اإلمام عيل: املطلب الثاين



  

)٧٤٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 -:وفيه فرعان

 .ياإلسالممواصفات احلاكم : الفرع األول

 .ياإلسالمواجبات احلاكم : الفرع الثاين

ففيها بعد احلمد هللا والثناء عليـه، والـصالة والـسالم عـىل رسـوله : وأما اخلامتة

 .وفهارسه العلمية أهم نتائج البحث، 

  -: ا    و ن 

النظـام  ملفهوم الالزمة املعلومات بجمع وذلك التحلييل، الوصفي املنهج: أو

 مفهـوم حقيقـة إىل للوصـول وحتليلهـا دراسـتها أجـل ي، مناإلسالمالسيايس 

ي، وذلــك مــن خــالل متابعــة ممارســة نظــام احلكــم اإلســالمالنظــام الــسيايس 

ي يف عرص النبوة وعرص اخللفاء الراشدين، فتكون اإلسالموالسياسة يف النظام 

دراسة تارخيية اجتامعية حتـت تـأثري تطـورات جغرافيـة واجتامعيـة و من خالل 

  اقتصادية وسياسية

م: واستقصاء بحث هو عامة بصورة التاريخ يعترب املقارن، التارخيي املنهج 

 الــذي البحــث هــو التــارخيي والبحــث املاضــية، اخلــربات أو اســتجالء املـايض

 ملــصلحة أو املــايض، ألحــداث علميــة أجــل معرفــة مــن إمــا التــاريخ، يوظــف

َّن هـذه الدراسـة حتـاول ًة، بناء عليـه فـإ املعارص الظواهر لواقع العلمي البحث

العهد النبوي، واخللفـاء  فتـرة يف التطرق إىل التشكيالت واهليكليات السياسية

ً كون أن هذه الفرتة قد تشكل أساسا يقـوم عليـه الفكــرالراشدين، ي اإلسـالم َّ

 اإلسـالم ما بـني توضح الفرقَّن هذه الدراسة نظرية سياسية متكاملة، إيف بناء 

 .   .البرش كنظام سيايس تم وضعه من قبل بنـي اإلسالموكدين 



 

)٧٤٦(  درا ا  ا ار  

ح دقة التعبري، ووضومع وقد توخيت يف البحث جزالة األسلوب،  :ا -*

راعيت قد ، وال إطناب ممل، وإخالل باملعنىالعبارة بام تفي باملعنى من غري 

األمانة العلمية يف النقل عن العلامء، فإن كانت العبارة بنصها، عزوهتا إىل 

  . اهلامش، مع ذكر الكتاب واجلزء والصفحةإىل ذلك يف قائلها، وأرشت 

كر الكتاب باهلـامش، مـع وإذا مل تكن العبارة بنصها، اقترصت فقط عىل ذ -*

 .كتابة اجلزء والصفحة

 ولقد قمت بعزو اآليات القرآنية إىل سورها يف كتـاب اهللا تعـاىل، وكتابتهـا -*

بالرســـم العـــثامين، وترمجـــت لألعـــالم الـــوارد ذكرهـــا يف البحـــث، وختـــريج 

األحاديث النبوية الرشيفة، واآلثـار الـواردة عـن الـسلف مـن كتـب احلـديث، 

ــار املعت ــري واآلث ــر مــن غ ــت احلــديث أو األث ــم عليهــا إذا خرج ــدة مــع احلك م

الصحيحني، مع العناية بضبط األلفاظ، وخاصة التي يرتتب عىل عدم ضـبطها 

 .ُيشء من الغموض، أو إحداث لبس، أو احتامل بعد

 ثــم عمــل خامتــة أبــني فيهــا أهــم نتــائج البحــث، ثــم قائمــة بــأهم املــصادر  -*

  .واملراجع، ثم فهرس املوضوعات

َّ فمن فضل اهللا تعاىل عيل وتوفيقـه، وإن  ـوهو املأمول ـ  كنت قد وفقت فإن-*

الشيطان، واهللا ورسوله منه  كانت األخرى مستعيذا باهللا منها، فمن نفيس ومن

 . براء



  

)٧٤٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
، ةواآلخـر  َواهللاَ أسأل أن يكتب لبحثي هذا القبول وخـري املثوبـة يف الـدنيا -*

رئـه وكاتبـه يف الـدنيا واآلخـرة، وأن يكـون هللا ًوأن يكون هذا البحث نافعـا لقا

 .ًخالصا ليس ألحد فيه يشء؛ إنه نعم املجيب، وخري مسئول

َّأن جيزي عني والدي ـ جل وعالـ كام أسأله  -*  َّ ومن له حق عـيلوأساتذيت ، ،َ

Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È      Ç  Æ  Å  Ä  " خري اجلزاء

  Ó" )١(. 

  و ا وأ و آ و  م  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 .٨٨: سورة هود من اآلية رقم) ١(



 

)٧٤٨(  درا ا  ا ار  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .  

  

  

 

  

ولاا  :ل ا ا ا وا ،

 اوا  

  و :-                                                     

  .ل ا ا  ا : ا اول
ما ا : و ا  ا ل ا.  
ا ا: ا   ا ا ا  ا .  

 



  

)٧٤٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ولاا   

 ا ل اا  

  اوا وا

: 

 حتـدد كيفيـة األساسـية القواعـد عبـارة عـن جمموعـة مـن الـسيايس    إن النظام

ومـا جيـب  خـرى،لأل بالنـسبة واملحكومـة احلاكمة اهليئة من كل ومكانة احلكم

 هبـذا كلية أحكام من نصوص الرشع يف جاء ملا وفقا ،رجتاه اآلخ منهام عىل كل

،  وأن نحكـم بـه، أوجب علينـا أن نتحـاكم إىل مـا أنـزل إلينـاتعاىلاهللا الشأن، ف

اهللا ر  فقد وجب عـىل املـسلمني أن ينـصبوا علـيهم حكومـة تقـيم فـيهم أمـولذا

 .  ملا أنزل اهللا كام يتعبدون بالصوم والصالة ويتعبد أفرادها بإقامة احلكم طبقا

 فـإذا كـان احلكـم ،واألصـل يف احلكومـات أهنـا رضورة اجتامعيـة ال مفـر منهـا

يتميز بصفات معينة فقد وجب أن تتصف احلكومـة القائمـة عليـه بـنفس هـذه 

  ومـا حيـسن،الصفات ضامنا لنجاح احلكم فام يـستطيع فاقـد الـيشء أن يعطيـه 

 . فكرة إال مؤمن هبا القيام عىل ال

 ، وجــب أن تكـون احلكومــة إســالميةاإلسـالم احلكــم طبقـا لــرشيعة وإذا كـان

ا، يعا باملبادئ التي يقوم عليها احلكم وحيرصون عىل العمل هبـيؤمن أفرادها مج

، اإلسـالم يف هذا املبحـث عـن مـدلول الـسياسة الـرشعية يف ثولذا فإننا نتحد

 .وحتميته، وأسسه التي قام عليها

 

 



 

)٧٥٠(  درا ا  ا ار  

  ا اول

  ا ل ا ا  

ــام يف األصــل     ــنهج قي ــو ياإلســالم امل ــق ه ــت التطبي ــه، ظماملن ــذ لتعاليم  وتنفي

ــه ــاس، أحكام ــني  الن ــا ب ــاة يف وإحالهل ــا احلي ــلوكيا، عملي ــذا وس ــي وه  َّأن يعن

 بـني وبالتـايل والـدنيا، اآلخـرة بـني مـصالح اجلمـع رضورة عىل يؤكد اإلسالم

 ملـضامني مهمـة، تـرتجم فـسحة وجـود عـن اجلمـع هـذا ويعـرب واحلياة، الدين

واحلكـم  السلطة يف توجيهات من عليه يرتتب وما السياسة مفهوم بني مرتابطة

 .)١( اإلسالم يف واملجتمع الدولة شئون إدارةو

 حيـث مـن السياسة طبيعة :عىل يقوم اإلسالم يف السيايس البعد مدلول َّ إن-*

 تثبيـت يف والـسلوكي املعـريف املنطلـق متثل رشعية، صفة وخصوصية ذات إهنا

 عـىل العربيـة اللغـة عـاجمامل دللـت حيـث ،اإلسـالميف  واحلكـم الدولـة أصول

 األمور عند والوقوف الناس بني الغري واملداراة بقضايا السياسة مفهوم ارتباط

 الـرشعية الـسياسة اسـتوعب مفهـوم فقـد ولـذا فـسادها، ويذهب يصلحها بام

 عدة جوانـب، فشمل واملقاصد، األحوال يف والتحري النظر حاالت من ًكثريا

 للحيــاة املنظمــة والعالقــات األمــور، يــةووال واحلكــم الرئاســة جوانــب منهــا

 يف الــرشعية الــسياسة إليهــا تــشري مــا أهــم بيــان يمكــن ية وعــىل ذلــك نــساناإل

  -:)٢(ييل   كاماإلسالم

                                                        

ــة دارةاإل  موســوعة)١( ــالم العربي ــة٥٥:ية، صاإلس ــة ، املنظم ــة العربي ــة، للتنمي   اإلداري

 . م٢٠٠٤القاهرة، 

 .٦٠:ية، صاإلسالم العربية دارةاإل عة موسو)٢(



  

)٧٥١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 .املجتمع بقضايا االهتامم -١

 هلمــوم ًواهتاممــا ًســعيا ممــا يــشكل وإصــالحها، األمــور بمعاجلــة االهــتامم -٢

  الناس

 . للعمل ودفعهم الناس لدى عموحيازة الد التأييد ببث االهتامم  -٣

 األمة قيادة عىل قادر سيايس نظام هو اإلسالم َّأن عىل ُتدل املؤرشات  فهذه-*

 أن ، ويكـاداإلسـالم ظـل يف والـدنيا الـدين مـصالح حيقق بام وتنظيم سلطاهنا،

ّ إنـه  )١(التهـانوي يـذكر مـثلام كاصـطالح الـسياسة تعريف مع املفهوم هذا يتفق

 تـسمية ويمكـن بـاحلكم، املرتبطـة العمليـة املهـام جمموعة عن ينبثق مدين جهد

 مـع يتفـق َّأنـه كـام امللـك، وسياسـة الـسياسة وعلم السياسية السياسة باحلكمة

 .للسياسة املعارص املفهوم

*- ــإن :و ــسياسة َّف ــرصة ًنقاطــا يتــضمن ،اإلســالم يف مفهــوم ال  يف منح

 املنهجيـة الـسمة عـن تعرب لنقاطهذه ا األخرى، املفاهيم من غريه دون توصيفه

 -:وهي الدولة يف السياسة مفهوم ملدلول والسلوكية

                                                        

 بعـد تـويف هنـدي باحـث التهـانوي، احلنفي الفاروقي حممد بن عيل بن عيل حممد :هو )١(

  .م١٧٤٥، هـ١١٥٨ سنة

 حممـد القـايض ابـن عـيل بـن حمد ملوالعلوم الفنون اصطالحات كشاف موسوعة: يراجع

 تقـديم، ١/٣٨هــ١١٥٨ بعـد: املتـوىف التهـانوي احلنفـي الفـاروقي صـابر ّحممد بن حامد

. د:  العربيـة إىل الفـاريس الـنص نقـل، دحروج عيل. د: حتقيق، العجم رفيق. د: ومراجعة

، بــريوت ،نــارشون لبنــان مكتبــة، زينــاين جــورج. د: األجنبيــة الرتمجــة، اخلالــدي اهللا عبــد

 .م١٩٩٦  :األوىل الطبعة



 

)٧٥٢(  درا ا  ا ار  

 وفكرهـا األمـة، حيـاة عىل هتيمن التي املرجعية، والقواعد تقرير األحكام - ١

 يف الدولـة تعتنقـه الـذي الفلـسفي واملـنهج واالجتامعي، السيايس واالقتصادي

 .الداخلية واخلارجية أنشطتها ممارسة

ــيم - ٢ ــئو تنظ ــسلطات نش ــىل احلاكمــة ال ــستوى ع ــذي امل ــرشيعي والتنفي  الت

 .والقضائي

 مـصالح خدمـة هدفـه السلطات، أعامل وتنظيم األحكام تقرير يكون أن  - ٣

 . )١(الدين والدنيا بني وعدم الفصل الناس

*-وا   ا ا  ء اا ن ا )٢(:  

رشائـع وفـق دنيـاهم وشـئون ّالنـاس بـأمور القيـام عـام، يعنـي وهـو : أ 

 الــدين حراســة يف عــن الرســول  النيابــة أي اخلالفــة، معنــى وهــو الــدين،

  . الدنيا وسياسة

مللنـاس اإلصـالح قـرارات يـصدرونه مـن ومـا احلكـام، يراه ما وهو: و 

 .التقدم طريق يف والسري الفساد وملقاومة وواقعهم

 أي الـرشعية، بطـابع مـصبوغ اإلسـالم يف لسياسةا مدلول َّفإن :و ا  -*

 توجيهـات إطـار يف القائمـة الرشعية السياسة تلك هي اإلسالم يف َّإن السياسة

 .الدنيا وسياسة الدين سياسة عىل الذي يقوم ياإلسالم املنهج

                                                        

 . ٥٧ ، ص املرجع السابق ية،اإلسالم العربية دارةاإل  موسوعة)١(

 للعاملني فكرية وحدة نحو ومقاصدها، الرشعية نصوص ضوء يف الرشعية  السياسة)٢(

 :وهبــة القــاهرة، مكتبــة ، الطبعــة األوىل،٣٢لإلســالم للــدكتور يوســف القرضــاوي، ص

 .م١٩٩٨



  

)٧٥٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 عـىل االستحواذ تعني ال ّألهنا ذاهتا؛ بحد ًهدفا ليست يةاإلسالم  فالسياسة-*

 أحـسن عـىل احليـاة تنظـيم هو اهلدف َّإن بل السلطة، توفرها لتيالقهر ا أدوات

 يكـون احلياة،وأن تنظيم توافر ما إذا تتحقق يةاإلسالمالسياسة  ّفإن ولذا وجه،

  .)١(الرشيعة  عىل ًالتنظيم تنظيام هذا

 املسلم األمر ويل قيام ّالرشعية بأهنا  وعىل ما سبق يمكن القول بأن السياسة-*

 مقتـضيات وفق والرعية، الدولة شئون يف األصلح تدبري عنه عىل ينوب من أو

  .)٢(الكلية  ومقاصده العامة، وقواعده أحكامه، الرشع يف

 األخـذ بمقومـات الراشـدون يف  واخللفـاء الرسـول مـسرية وحتى تكتمل

 يف تنظـيم الـسياسية األبعـاد أهـم مـدركني الـرشعية الـسياسة لتأكيـد الرشيعة؛

 الـسيايس النظـام ملنـشأ تعزيـزهم خـالل من وشئون األمة، لةالدو إدارةو حكم

 الـسياسة مـسارات توجـه حكيمـة قواعـد والسري عـىل ية،اإلسالمالنظرة  وفق

  .)٣(العامة املصالح ورعاية  الدولةإدارةو احلكم ومقتضيات

 :ا  ا ات

 ليقــيم العـريب، عاملجتمـ يف العقائـد اخـتالف ظـل يف اإلسـالم ظهـور كـان لقـد

 النظرة مستوى عىل للتجانس وحدة املجتمع من وخيلق شاملة للعقيدة، وحدة

 ًبـديال منهجـا اإلسالم االختالف، وأصبح حاالت من يقلل مما معا، والسلوك

                                                        

 .٥٣العدد  النبأ، ، جملة١:ص  لصادق الشريازي،اإلسالم يف السياسة  واقع)١(

 ملجيـد حممـود سـعيد أبـو   اإلسالم يف الدولة موظفي تعيني يف عيةالرش السياسة  قواعد)٢(

 .  م٢٠٠٥: والتوزيع، عامن، الطبعة األوىل سنة للنرش الثقافة  دار ، ، عامن١٨حجري، ص

 .٦٠:ية، صاإلسالم العربية دارةاإل  موسوعة)٣(



 

)٧٥٤(  درا ا  ا ار  

 يف الوحــدة فتجــسدت العقيــدة والعبــادة، يف الــسابقون املتفرقــون عنــده التقــى

 والـدنيا، الدين بني إسالمية جتمع تتوجيها خالل من واهلدف واالجتاه املسار

الــدين  محايــة عــىل الكــربى وأهدافــه غاياتــه يف قــائم ســيايس نظــام عــرب وذلــك

  .)١(البرشية  وإسعاد العقيدة ووحدة

 عقيـدة بوصـفه كمنهج اإلسالم يف السيايس البعد مدلوالت جتسدت  وقد-*

 املرتبطـة دنيويـةوال الدينيـة احليـاة نـواحي بـني تكـامال طياته يف حامال ورشيعة

 تـضمن مصلحتها حيث يف ملا يةنساناإل تدبري أحوال إىل هتدف والتي نسانباإل

 حمــصلة عــىل جوهرهــا تــشتمل يف مــسبوقة، غــري سياســية مــدلوالت اإلســالم

 املـسلم ومتتـع املجتمـع قيـام سبيل يف والسلطة احلكم يف السياسية للتوجيهات

 .تعاىل اهللا بوحدانية باإليامن أفراده

ل ا  جمتمـع ألي البـد األرض، هـذه عـىل  لالستمرار: ا 

 تناقضات عىل هتيمن عليا قوة أو قدرة له تكون أن واالستمرار من البقاء يبغي

 القـدرة هـذه سـيايس، ككيـان لـه رأسـه ممثلـة عـىل وتكون واختالفاهتم، أفراده

 الـسلطة َّفإن ًادا لذلكواستن السياسية، السلطة هي املسيطرة القوة وتلك العليا

 .نفسه اليشء متثل عضوية، عالقة بينهام واملجتمع

                                                        

 .٤٣: ية، صاإلسالم العربية دارةاإل  موسوعة)١(



  

)٧٥٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
سـلطة، دون مـن جمتمـع قيـام وال جمتمـع دون من يتصور سلطة ال ّفإنه :و 

 اجلسد، من الرأس بمثابة معا جيعلهام اجلامعة والسلطة بني واضح تالزم فهناك

  .)١(ويعتقد  به يؤمن فيام ولصاحلها هلا يعمل

 والـسياسة، العبـادة بـني للحيـاة، جيمـع وأسـلوب ونظـام ديـن اإلسالم َّإن -*

 آثارهـا لـيعكس يتجاوزهـا ّوإنـام اهلدايـة، عىل ًوقفا ليس حياة الناس يف فدوره

 . والدنيوية الدينية وعالقتها شتى مناحيها يف حياهتم يف جلية واضحة

 كـان إذا إال المه،له إسـ رسم ما وفق حياته يصوغ أن يستطيع ال املسلم فالفرد

 األمـن عـىل له وتوفر الصياغة، هذه عليه وتسهل حتميه وسلطة يؤويه جمتمع له

 ال وما حارس، والسلطان السلطة أساس الدين ّإن وقد قيل وعىل  دينه،  نفسه

 بالـسلطان يـزع اهللا ّإن :وقيـل ،)٢(ضائع  له فهو حارس ال وما فمهدوم، له أس

 .)٣(بالقرآن  يزع ال ما

                                                        

 للتوزيـع وكالة األهـرام ،٧٤عبده سعيد، ص  ي لصبحيالماإلس املجتمع يف  السلطة)١(

 األهـرام وكالـة االشـرتاكي القـاهرة، واملجتمع السلطة م،١٩٩١الطبعة األوىل، القاهرة ، 

 .  م١٩٨٩للتوزيع، 

، هــ٤٥٠ ،تـوىفامل احلسن عىل بن حممد بـن حبيـب املـاوردى، يبألأدب الدنيا والدين  )٢(

 .هـ١٤٢٧م، ٢٠٠٦: وىل سنة، الطبعة األ، دار العقيدة٤٧ص

ــدر) ٣( ــور ال ــد لاملنث ــن الــرمحن عب ــر، أيب ب ــالل بك ــدين ج ــسيوطي ال ــوىف ال    هـــ٩١١املت

 . بريوت، الفكر دار، ٥/٣٢٩



 

)٧٥٦(  درا ا  ا ار  

و ا :-  

 وما كان يل عليكم ":تعاىل كقوله القاهر، السلطان أو والقهر، امللك: أ ْ ْ َُ َ َِ ََ َ َ

ٍمن سلطان َ ْ ُ ْ
  . فأقهركم قاهر ملك من  أي)١( "ِ

م :،َوكيف أخاف ما أرشكتم وال ختافون  ":تعاىل قوله جاء يف كام احلجة ُ َ ََ َ َْ َ ُْ ُ َْ ََ ْ َ َ

َأنكم أرش ْ َ َْ ُ ًكتم باهللاَِّ ما مل ينزل به عليكم سلطاناَّ ْ ََ ُْ ْ ْ ُ َ ُْ َ
ِ ِ ِِّ َ ُْ َ  كتـاب يف حجة بمعنى ، أي)٢( "ْ

 .اهللا 

*- وا : عليـه جيب واآلخر األمر يصدر أحدمها طرفني، وجود 

 بالـسلطة الـرشيعة أوامـر بتطبيـق احلـاكم يقوم اإلسالم ففي الطاعة والتسليم،

 ّألن وذلـك والقـوة، الـرشعية معنـى بـني ال تعـارض إذ قوة رشعية، إهنا حيث

 .)٣(عنه  والذود الرشع إلنفاذ مطلوبة القوة

وا      ريا : عـىل تطلـق كـام القانونيـة، الـصالحية 

 . )٤( تلك الصالحية متارس التي اهليئة

 ًنبيـا  بوصـفه النبـي قيـادة خالل من اإلسالم يف السلطة فكرة رسخت لقد

 إىل الــسلطة عــىل القــائم يتحـول ال وحتــى املــؤمنني، عـىل عامــا ًوقائــدا ًمرسـال

                                                        

  .٢٢:سورة إبراهيم من اآلية رقم )١(

  .٨١: سورة األنعام من اآلية رقم)٢(

 بـني اهلجـريني والتاسع الثامن القرنيني يف ياإلسالم السيايس الفكر  حممود الشناوي،)٣(

  .٣٣٢ م ، ص ٢٠٠٥للنرش،  الكتاب القاهرة ، مركز ، طبعة أوىل ، والعقل النقل

  ،١مقارنة، ط  دراسة ،اإلسالم يف والدستوري السيايس النظام مجعه ضمريية ،  عثامن)٤(

 .٢٣١ ، ص ٢٠٠٧الشارقة، جامعة املتحدة، العربية اإلمارات الشارقة،



  

)٧٥٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
َيـا داود إنـا جعلنـاك  ":القرآن يف قوله تعـاىل التحذير جاء ويتبع اهلوى، مستبد َ ْ َ َ ُ ُ ََّ ِ َ

ْخليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عـن َ َ َ َ َْ َّ ًِ ِ
ُ ْ ْ َْ َ ََْ ِ ِ َّ َ َّ َِّ َْ ِْ ِ َِ ُ َ ِ سـبيل ِ ِ َ

ِاهللاَِّ إن الذين يضلون عن سبيل اهللاَِّ هلم عذاب شديد بام نسوا يوم احلساب َ َ َ ُ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِْ ْ ٌ َ ْ َ ََ َ ِ ٌ َ َ َُ ِ ِ َ َُّّ َّ ِ" )١( . 

اهللا يقـول تعـاىل  لـرشيعة ًوفقـا احلكم يكون أن جيب :اهلوى إتباع ولضامن عدم

َوأن احكم بينهم بام أنزل اهللاَُّ وال ت": َ ََ َ ْ ََ ْ َُ َ
َ ِ ْ ْ ُْ ْتبـع أهـواءهم واحـذرهم أن يفتنـوك عـن ِ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َْ َُ َِّ ْ َ ْ ْ ْْ َ ََ ِ

ْبعض ما أنزل اهللاَُّ إليك فإن تولوا فاعلم أنام يريد اهللاَُّ أن يصيبهم ببعض ذنوهبم  ْ ُ ُ ْ ْ َِ ِ ُ َّ ُْ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ ْ َِ ُ
ِ ْ َْ َ َُ َ َِ َ َ َّ ََ َِ َِ َ

ِوإن كثريا من الناس َّ َ َ
ِ ًِ َ َّ َ لفاسقون ِ ُ َِ  بالـرشيعة لتزاماال  أضف عىل ذلك رضورة)٢( "َ

َفال وربك ال يؤمنون حتـى حيكمـوك فـيام  ":تعاىل لقوله املحكومني جانب من
ِ َِ ُ ُ َِّ َ ُ َّ َُ ِّ ََ ْ َ َ

ًشجر بينهم ثم ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليام ِ ِ ِ
ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َّ ْ ْ ََ َ ُ َِّ َ ً َُ َ َ ََ ََّ ِ َ ُِ َْ ِ ُ" )٣(  

 وقيم أخالقية ضوابط موعةبمج مقيدون اإلسالم يف واملحكومني فاحلكام -*

 . )٤(وحمكومني ًحكاما بأرسها لألمة ًملزما ًقانونيا ًإطارا كونت والتي وترشيعية،

*- ر و ع ا ث و ات ر :- 

 قبل من وعملية فعلية  بطريقةاإلسالم يف السلطة ممارسة عن وهو يعرب: اول 

 عن  فضال الرسول يتمتع هبا التي نيةالدي بالدعامة  وحظيت الرسول

 .السياسية الدعامة

                                                        

  ٢٦:ّص )١(

  ٤٩:ائدةامل )٢(

 : اإلسـكندرية ،١ ، ط اإلسـالم يف الـسيايس اهللا إسـامعيل ، الفكـر  ؛ فضل٦٥:النساء )٣(

  ٤٨٧ ـ ٤٦٨ م ، ص ٢٠٠٤املعرفة،  بستان مكتبة

 .٤٦املرجع السابق ، ص  ية،اإلسالم العربية دارةاإل  موسوعة)٤(



 

)٧٥٨(  درا ا  ا ار  

مقبل من وعملية فعلية بطريقة اإلسالم يف السلطة عن ممارسة وهو يعرب :ا 

  . الراشدي  يف العهد الرسول خلفاء

وقـد  فكريـة، أمهيـة شـكلت قـد اإلسـالم يف الـسلطة َّأن عـن وهو يعرب: ا

 التوجهـات يف تطـور موضـع جعلهـا ممـا العلـامء،و الفقهاء اهتامم إليها جذبت

 عـىل ياإلسـالم الـسيايس العقل مكانة عززت التي والتأصيالت والرشوحات

 . )١(واملامرسة  النظرية صعيد

 تتطلبـه رضوري أمـر أمـة أي احلاكمـة يف السلطة َّأن عىل  ولقد قام اإلمجاع-*

 القائـد رك الرسـولأد وقـد البـرشي، االجتامع سنن وتستلزمها األشياء طبائع

 يف أوجبها للمسلمني، بل الكبري االجتامع عىل يقرصها ومل الرضورة  هذه

مـن  بفـالة يكونـوا أن لثالثـة حيـل ال ":يقـول إذ اجتامعهم من العارض القليل

 إىل احلـد الزم أمـر اجلامعـة حيـاة يف فالقيادة  )٢(أحدهم عليهم َّأمروا إال األرض

 .  )٣( "جاهلية ميتة مات إمام له وليس مات من ":  الرسول فيه قال الذي

                                                        

 .٤٩ ـ ٤٧:ص ية،اإلسالم العربية دارةاإل  موسوعة)١(

  ابــن وفيــه: اهليثمــي قــال ":قــال ابــن حجــر) ٦٦٤٧ (١١/٢٢٧ أمحــد اإلمــام مــسند) ٢(

 ."الصحيح رجال رجاله وبقية لني، وهو هليعة،

ــيس: يراجــع ــساري أن ــق ختــريج يف ال ــي األحاديــث وحتقي ــافظ ذكرهــا الت ــر ابــن احل  حج

، )١١٩٥   (١١/١٣٠٨ الكـويتي منـصور بن نبيل حذيفة، يب ألالباري فتح يف العسقالين

َمؤسـسة، البـصارة َيعقـوب بـن َمنـصور بـن نبيل: حتقيق  الطبعـة لبنـان، بـريوت، َّالريـان، َّ

 .م٢٠٠٥ هـ،١٤٢٦ األوىل

: املتـوىف  حبـان بـن أمحـد بـن حبـان بـن حمـد ملحبان ابن صحيح تقريب يف اإلحسان )٣(

، )٤٥٧٣ (١٠/٤٣٤ هــ٧٣٩:املتـوىف الفـاريس عـيل الـدين عالء األمري: ترتيبهـ، ٣٥٤



  

)٧٥٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
إمام  إقامة  جيب" :)١( املاوردي  قال فقد السلطة، رضورة عىل العلامء وأكد

 عـىل ًجاريـا بـسلطانه ًحمروسـا الدين ليكون األمة وزعيم الوقت سلطان يكون

 .)٢(  الدين  وأحكامه سنن

                                                                                                                                        

 يف وعـال جـل اهللا يطيـع الـذي اإلمـام املـرء اعتقـاد ترك عن الزجر ذكر ،األئمة طاعة باب

، هــ١٤٠٨ : األوىل الطبعـة، بـريوت الرسالة، مؤسسة ، األرنؤوط شعيب: حتقيق، أسبابه

  .م١٩٨٨

 هلم تكن مل فإن: فقلت وإمامهم، املسلمني مجاعة تلزم....":ورواه مسلم يف صحيحه بلفظ

 حتـى شـجرة أصـل عـىل تعـض أن ولـو كلهـا، الفـرق تلـك فـاعتزل: قال إمام؟ وال مجاعة

 ."ذلك عىل وأنت املوت يدركك

 عنـد اجلامعـة بلزوم األمر  باب،اإلمارة  كتاب،)١٨٤٧ (٣/١٤٧٥ مسلم  صحيح:يراجع

 .رالكف إىل الدعاة وحتذير الفتن ظهور

 ،الـورداملـاوردي، نـسبته إىل بيـع مـاء الشافعي،  عيل بن حممد بن حبيب :هو املاوردي )١(

 إمـام يف ،وبغـداد بالبـرصة درس أديـب، مفـرس، ،أصويل قيه،ف هـ، ٣٦٤: سنةولد بالبرصة

 يف عهد القائم بأمر اهللا " أقىض القضاة " وهو أول من لقب بـ،له اًحافظ مذهب الشافعي،

احلـاوي يف : ، له مصنفات نافعـة منهـا له املكانة الرفيعة عند اخللفاء وملوك بغداد،العبايس

  . هـ٤٥٠ :بغداد يف  تويف،الوزارة  وأدب الدنيا والدين، وقانون،واألحكام السلطانية، الفقه

، التميمـي عـيل بـن حممـد بن أمحد بن العزيز عبدل ووفياهتم العلامء مولد تاريخ ذيل: يراجع

 األوىل الطبعــة، الريـاض ،العاصـمة دار:  احلمـد ســليامن أمحـد اهللا عبـد :، حتقيـق٢٠٥:ص

  الــوايف،١٨/٦٤ سـري أعــالم النــبالء ،١٣٠:، صاملحــدثني طبقــات يف ني املعــهــ،١٤٠٩:

 قـايض البـن الشافعية طبقاتو ،٥/٢٦٧ للسبكي الشافعية طبقات، ٢١/٢٩٧ بالوفيات

 . ١/٢٣٠شهبة

: املتـوىف املـاوردي حبيـب بـن حممـد بـن حممـد بـن عـيل احلسن يب ألوالدين الدنيا أدب )٢(

 ي صــبحياإلســالم املجتمــع ، والــسلطة يفم١٩٨٦، احليــاة مكتبــة دار ،١٣٥، صهـــ٤٥٠

 . م١٩٩١األهرام للتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل ، وكالة١٨عبده سعيد، ص



 

)٧٦٠(  درا ا  ا ار  

 ويقــيم أحكــامهم نفــذي إمــام مــن للكافــة  البــد" :)١( الــشهرستاين  ويقــول

ــدودهم ــضتهم، ح ــظ بي ــرس وحيف ــوزهتم، وحي ــئ ح ــهم، ويعب ــسم جيوش  ويق

 مـن وينتـصف املظلـوم، خـصوماهتم، وينـصف يف إليـه ويتحاكمون غنائمهم،

 بالوعظ يتم يمكن أن ال ياإلسالم املجتمع بناء ّأن يتبني ذلك فمن......الظامل

املطلوبـة،  يةاإلسالم صياغةال املجتمع تصوغ سلطة بقيام ّوإنام فقط، واإلرشاد

 سلطان من هلا بام إفساده، أو ختريبه يريد من ومتنع سالمته عىل وترشف وتسهر

 أي الـشديد البـأس ذو احلديـد يمنعه الكتاب هداية تنفعه مل ومنعة، فمن قوة و

 . )٢( القوة

 ويكـون هـدفها احلـاكم، رأسـها عىل يقوم جمتمعة، سلطة السلطة  فمدلول-*

 إىل الـسلطة هـذه إسـناد خـالل مـن بـه، الـدنيا وسياسـة الدين محاية عىل مرتكز

 .منها القوة الرشيعة واستمداد أحكام

                                                        

 فقيهـا مـربزا إمامـا كـان. الـشهرستاين الفـتح أبـو أمحد، بن الكريم عبد بن حممد :هو )١(

 املحاورة، حسن املحفوظ، كثري وكان الكالم، علم يف وتفرد الفقه، يف برع يا،أصول متكلام

 واملنـاهج والنحـل، وامللـل اإلقـدام، هناية: ، له مصنفات منهااملذهب شافعي الناس، يعظ

 .هـ٥٤٩: وقيل هـ،٥٤٨  تويف ، وغريها، واملضارعة ،والبيان

 الـذهب شـذرات ،٣/٤٠٣ األعيـان وفيات ،٦/١٢٨ للسبكي الشافعية طبقات: يراجع

٤/١٤٩. 

ي اإلسـالم املجتمع يف والسلطة ،١٦٨: للشهرستاين، صمالكال علم يف اإلقدام هناية )٢(

 .١٨صعبده سعيد،  صبحي



  

)٧٦١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 الـسلطة تلـك هـي اإلسـالم يف الـرشعية الـسلطة ّإن" :املاوردي  رأى وقد

 أن دون األمـة بثقـة حيظـى حـاكم إىل وإسـنادها هلـا األمـة قبـول عـىل التي حتوز

  . )١(عليه  اخلروج يف مطمعا نيكو ودون أن هلا، غاصبا يكون

 فلم كامل، بشكل يةنساناإل احلياة تنظيم توىل الشمولية بصفته اإلسالم ّإن -*

 اجلامع التصور يملك اإلسالم َّإن حيث تفاريق، أو ًأجزاء تناوهلا ّأنه عنه يعهد

 ّأن نجـد ياإلسـالم التـاريخ نستعرض وحني يةنساناحلياة اإل لنواحي املتكامل

 ومقتـضاها النبـوة صـفة صـفتني؛ الكريمـة يف شخـصيته مجـع  قد الرسول

 اسـتقر عنـدما للدولـة األعـىل الـرئيس صفة به، إليه أوحى فيام ربه عن اإلبالغ

 تبليـغ سـبيل  يف الرسـول تعـرض هلـا التـي الـصفة وهـذه املدينـة، يف األمر

 كـان ومـا الـدين أمـر من كان ما بني الرسول  مجع وهكذا أساسية، رسالة

ورئاسـة  النبـوة  بنيالرسول  صفة متايز مع هكذا والسياسة، الدنيا أمر من

 . )٢(السياسية  املدنية والصفة الدينية الصفة بني التاميز كان الدولة،

 وجهـة مـن والدولـة املجتمـع يف العليـا الـسياسية بالسلطة الدين عالقة َّ إن-*

حتى ى األخر األديان عن اًمتقدم ًوطورا ًجديدا ًتطورا قد مثلت ،اإلسالم نظر

 األنبياء خاتم ورسوله الرساالت ختام  كاناإلسالمف الظهور، إىل سبقتها التي

                                                        

 .١٨صعبده سعيد،  ي صبحياإلسالم املجتمع يف  السلطة)١(

 بـني يةاإلسـالم ، الدولـة٧٨عبـده سـعيد، ص  ي صـبحياإلسالم املجتمع يف  السلطة)٢(

: ريوت، الطبعـة األوىل ، دار الـرشوق، بـ٦٤الدينية ملحمد عـامرة ، ص  والسلطة العلامنية

 ، مطبوعـــات٢١٤ــــ ٢١٣ النجـــار، ص فـــوزي والـــسياسة ، حـــسن اإلســـالمم، ١٩٨٨

 . م١٩٦٩: الشعب، القاهرة، الطبعة األوىل سنة



 

)٧٦٢(  درا ا  ا ار  

 ومـن الرشـد، وسـن مرحلة النضج وبه عنده بلغت قد البرشية َّوألن والرسل،

 ُنبي به سامويا يأيت ًأمرا تعد ومل عقلها إىل موكولة دنياها أمور أصبحت فلقد ثم

 . )١(املستقيم  الطريق عن انحرفت كلام جديد

 تبــني طبيعــة  الرســول هنــج يف للــسلطة العمــيل والتطبيــق املامرســة َّ إن-*

 والـدنيا، الـدين بـني فـصال تقـرر ال سـلطة كوهنا حيث من اإلسالم يف السلطة

 أمـر مـن كـان ما بني متايز أن عىل قادرة هي ّوإنام بينهام، ووحدة ًتقرر احتادا وال

 مع ًواتساقا ًتوافقا إال يكن مل ذلك ّفإن والسياسة، أمر  الدنيا من كان وما الدين

 هدايـة بـني جيمـع اإلسـالم ّألن    دعوتـه، وذلـك محل الذي الدين إليه يدعو ما

 ًوزنا وسلطاهنا الناس وشئوهنا حياة يف منهام لكل وجيعل العقل، وهداية الدين

 كـان نصيب، ومـا فيه لللعق كان الثوابت، الدين أصول من يكن مل فام ًودورا،

 .نصيب فيه للعقل يكن مل الثوابت هأصول من

 حيـث ومكـان، زمـان لكـل ياإلسالم الدين صالحية تتحقق النحو هذا وعىل

 واجلديـد التطـور مـسايرة متلـك التـي العقـل هدايـة الدين، هداية بجانب يرتك

 مـع تتوافـق صـياغات مـن الرشـيد نساينالفكر اإل عن يكشف بام واملستحدث

 هـذا قررهـا التـي والقواعـد الكليـة العامـة الوصـايا إطـار يف املجموع صلحةم

 ّكـام أنـه الدينية، بالصبغة السياسية الدولة صبغ يرفض اإلسالمف وعليه الدين،

 ال املـسلم اإلمـام ّفـإن وكـذلك والزمنيـة، الدينية السلطتني وحدة فكرة يرفض

                                                        

  .٦٥ص  الدينية حممد عامرة، والسلطة العلامنية بني يةاإلسالم  الدولة)١(



  

)٧٦٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 يـستمد ّوإنـام والنـاس، اهللا بـني الوساطة من وال اإلهلي من احلق واليته يستمد

  . )١(الرشيعة  تنفيذ من ذاهتا السلطة كام يستمد املسلمني، من وواليته سلطته

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 ٠ ٩٢ ، ٩١:عبده سعيد، ص ي صبحياإلسالم املجتمع يف  السلطة)١(



 

)٧٦٤(  درا ا  ا ار  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ما ا :  ا ل ااو ،  

  و :-  

  .ل ا ا  ا: ا اول
ما ا :ا ا .  
ا ن : ااو دو د .  

  

  

  



  

)٧٦٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ما ا  

  ا ل اا  

 و  

: 

يــف النظــام وحتميتــه ، نقــوم بتعراإلســالم   لبيــان مــدلول النظــام الــسيايس يف 

ورضورة الــسلطان ومــدلول األمـــة مــصدر الـــسلطات، ومــدلول املواطنـــة، 

   -: دين ودولة، وذلك يف املطالب اآلتيةاإلسالم، ومضمون نسانوحقوق اإل

 

  ا اول

  ا ل اا  

  اسة   والـسي)١(ِسـاس األمـر سياسـة : ِمن مصدر عىل فعالة، يقـال: ا

ٌفعل السائس، والوايل يسوس رعيته، وسوس فالن أمـر بنـي فـالن أي ِّ ِّكلـف : ُ ُ

 .)٣(أمرهتا وهنيتها :  وسست الرعية سياسة)٢(سياستهم 

                                                        

، حتقيــق جمموعــة مـــن  ٨/٣٥٤ املحكــم واملحــيط األعظـــم يف اللغــة، البــن ســـيده )١(

 .املحققني، معهد املخطوطات العربية، القاهرة

، حتقيـق حممـد حـسن آل ياسـني، عـامل ٨/٤١٦َّاملحيط يف اللغة، للـصاحب بـن عبـاد ) ٢(

 .م١٩٩٤: الكتب، بريوت

عة من املحققني، مؤسسة الرسالة، ، جممو٧١٠ القاموس املحيط، الفريوز آبادي، ص )٣(

 .م١٩٨٧بريوت، 



 

)٧٦٦(  درا ا  ا ار  

:  القيـام عـىل الـيشء بـام يـصلحه، وسـست الرعيـة سياسـةهـي: او -*

ِّأمرهتا وهنيتها، وسوس الرجل ِّإذا ملك أمرهم، : ُ : وابهو يسوس الد: يقالوُ

 .)١( إذا قام عليها وراضها، والوايل يسوس رعيته

لغـة ال تنحـرص يف الوالـسياسة  )٢( والسياسة هبذا البيان لفظة عربيـة أصـيلة -*

فــيام يتعلــق بالدولــة وأمــور احلكــم، وإنــام هــي القيــام عــىل الــيشء بــام يــصلحه 

  وتـستخدم كلمـة سياسـة للداللـة عـىلفيجلب له املنافع، ويـدفع عنـه املـضار،

ية نـسانتسيري أمور أي مجاعة وقيادهتا ومعرفة كيفية التوفيق بني التوجهـات اإل

املختلفة والتفاعالت بني أفراد املجتمع الواحد، بام يف ذلك التجمعات الدينيـة 

 .واألكاديميات واملنظامت

َّ فإذا أضفنا الـسياسة إىل الرعيـة كـان :ويتحدد لفظ السياسة بام يضاف إليه -*

ُلقيام عىل شؤون الرعية بام يصلح تلك الـشؤون، يقـول ابـن تيميـة معنى ذلك ا َّ

 .)٣( علم بام يدفع املرضة عن الدنيا وجيلب منفعتها:  عن العلم بالسياسة

تعني رعاية شؤون الدولـة الداخليـة واخلارجيـة، وتعـرف : السياسة اصطالحا

ن حيـصل أهنا دراسة الـسلطة التـي حتـدد مـ: إجرائيا حسب هارولد السويل بـ

متى وكيف، أي دراسة تقسيم املوارد يف املجتمـع ) املصادر املحدودة(عىل ماذا 

 ). ديفيد إيستون) السلطةعن طريق 

                                                        

 .٦/١٠٨ لسان العرب ،٤/١٦٩لزبيدي لتاج العروس  )١(

 .٢/٢٢٠ اخلطط للمقريزي )٢(

 .٤/٤٩٣ جمموع الفتاوى )٣(



  

)٧٦٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــا  ــشيوعيونوعرفه ـــال ــام :  ب ــات، ك ــني الطبق ــات ب ــة العالق ــا دراس ــرف أهن ع

أهنــا فــن املمكــن أي دراســة وتغيــري الواقــع الــسيايس :  الــسياسة بـــالواقعيــون

ــع  ــشائع وهــو أن فــن املمكــن هــو اخلــضوع للواق ــيس اخلطــأ ال موضــوعيا ول

 . )١(املصلحة السيايس وعدم تغيريه بناء عىل حسابات القوة و

 ملزمة لكل املجتمع تتناول قـيم ماديـة توتعرب السياسة عن عملية صنع قرارا

ومعنوية وترمز ملطالب وضغوط وتتم عن طريق حتقيق أهـداف ضـمن خطـط 

أفراد ومجاعات ومؤسسات ونخب حسب ايدولوجيا معينة عىل مستوى حمـيل 

 . أو إقليمي أو دويل

وم وهـي الـسلطة األعـىل يف املجتمعـات والسياسة هي عالقة بني حـاكم وحمكـ

ية، حيث السلطة السياسية تعني القدرة عىل جعل املحكوم يعمل أو ال نساناإل

 .يعمل أشياء سواء أراد أو مل يرد، ومتتاز بأهنا عامة وحتتكر وسائل اإلكراه

 فهي دراسة السلوك السيايس وتفحص نواحي وتطبيقات العلوم السياسيةأما 

، أي القدرة عىل فرض رغبات شـخص مـا عـىل النفوذهذه الساسة واستخدام 

 .آلخرينا

أهنا العالقة بني احلكام واملحكومني أو الدولة وكـل مـا :  تعرف السياسة بـ-*

ية وكــل مــا يتعلــق نــسانيتعلــق بــشئوهنا أو الــسلطة الكــربى يف املجتمعــات اإل

 .بظاهرة السلطة 

                                                        

 .١/٥٢ ول ديورانت:  رصح الفلسفة لـ)١(



 

)٧٦٨(  درا ا  ا ار  

  :  و ا اء  ا   وأرادوا  ة ن -*
تعلقة بأداء األمانات يف الواليات واألمـوال، واحلكـم  األحكام الرشعية امل-١

 .)١( بالعدل يف حدود اهللا وحقوقه، ويف حقوق اآلدميني

َّ ما يسنه والة األمر جمتهدين فيه من األمور التي تكون الرعية معه أقرب إىل -٢ ّ

الصالح وأبعد عـن الفـساد، وإن مل يـرد بـذلك نـص مـا دام أنـه حيقـق املقاصـد 

وهـو مـا يعنـي العمـل باملـصالح  )٢( ال خيالف أدلة الرشع التفصيليةالرشعية، و

 . املرسلة

 .)٣(  ـ التعزيز والزجر والتأديب٣ 

جمموعـة مـن األحكـام الـرشعية، يدخل فيها السياسة كلمة يدخل حتتها ف -* 

يؤدي العمل هبا إىل جلب اخلري جلامعة املسلمني وإىل دفع الرش عنهم، ومل تكن 

ية؛ مـن حيـث شــكل اإلسـالمر عـىل األحكـام املتعلقــة بالدولـة تعنـي االقتـصا

 .  الخ....الدولة أو نوعها أو طبيعة السلطة فيها ومصدرها

، ومل  باملعنى املعارص حدث له نـوع مـن التخـصيصمدلول لفظ السياسة و-*

ًيعد يفهم منه اصطالحا ما  ُ سابقا، وإنام صـار يفهـم منـه مـا يتعلـق بحكـم ذكرُ ً

                                                        

 .٢٤٥ ـ ٢٨/٢٤البن تيمية الفتاوى  )١(

املكتبـة  حممـد حميـي الـدين عبـد احلميـد،: ، حتقيـق٤/٣٧٢ ن القيمبالعالم املوقعني أ )٢(

 . صيدا، لبنان،العرصية

 ،١٦٩ص عالء الدين الطرابليس، لمعني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام )٣(

 .١٥/ ٤  حاشية ابن عابدين؛وما بعدها



  

)٧٦٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
: وردت عــدة تعريفــات للــسياسة يف االصــطالح املعــارص منهــاالــدول، وقــد 

 . )١(  عالقاهتا اخلارجيةإدارةمعرفة كل ما يتعلق بفن حكم دولة و: السياسة

*- وتشمل دراسة نظام الدولـة، وقانوهنـا األسـايس، ...علم الدولة: ا

 كـام تـشمل هـذه الدراسـة النظـام....ونظام احلكـم فيهـا، ونظامهـا التـرشيعي 

 إدارةالداخيل يف الدولة، واألسـاليب التـي تـستخدمها التنظـيامت الداخليـة يف 

  .)٢( شؤون البالد أو للوصول إىل مقاعد احلكم

 حتـى إنـه ليـصعب صـياغة تعريـف واختلف املعارصون يف تعريـف الـسياسة،

ًواحد يوافق عليه اجلميع، إال أن هناك قدرا متيقنا متفقا عليـه لتحديـد مـدلول  ً

 .)٣( سة، أال وهو أهنا تتعلق بالسلطة يف الدولةالسيا

  ا  : ُاخليط الـذي يـنظم بـه اللؤلـؤ، ونظـام كـل أمـر مالكـه، : لغة

 .)٤( اهلدي والســرية: العقد من اجلوهر واخلرز ونحومها، والنظام: والنظام

هـو جمموعـة اخلطـوات :  ا ا  إ        و -*

جراءات املتناسقة التـي يـتم مـن خالهلـا تـدبري األمـور وتـسيريها بطريقـة أو اإل

هـو : وإذا أردنا تعريفه بالنظر إىل أنه لقب عىل كيفية حكم الدولـة قلنـا. صاحلة

                                                        

ــسياسة )١( ــم ال ــو عل ــاوي، ص ،مارســيل بريل ــد برج ــة حمم ــشو، ١١ ترمج ــن من   راتم

 .م٢٠١٧، عويدات، بريوت

 :بعــة الثالثــةطال العربيــة، النهــضة، دار ٦٦١ص  أمحــد عطيــة اهللا القــاموس الــسيايس )٢(

 . م ـ مرص١٩٦٨

 .م١٩٨٩دار النهضة العربية القاهرة ، ٤، ص ثروت بدوى ٠النظم السياسية د )٣(

 .٧٥٨ / ١٢لسان العرب  )٤(



 

)٧٧٠(  درا ا  ا ار  

جمموعة األحكام وما ينـتج عنهـا مـن هيئـات أو مؤسـسات وتنظـيامت متعلقـة 

افظـة عليهـا وحتقيـق ية مـن حيـث إقامـة الدولـة وإدارهتـا واملحاإلسالمبالدولة 

 .)١( غايتها

ْفيدخل يف إقامـة الدولـة األحكـام املتعلقـة بنـصب اخلليفـة -* كـام يـدخل يف ، َ

حتقيـق غايتهـا األحكـام  ذلـك كام يدخل يف إدارهتا األحكام املتعلقة بالسلطة؛ 

ــة ــالعمران والتنمي ــة ب ــأمن ....املتعلق ــة ب ــام املتعلق ــك األحك ــدخل يف ذل ــام ي ك

كام يدخل يف ....اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكراملجتمع؛ من حيث 

ًذلك أحكام العالقات اخلارجية، وكل ذلك يتضافر معا ليكون وحـدة واحـدة 

  .ياإلسالمهي النظام السيايس 

ما ا   

ا ا   

تــأتلف :  فقــال  حتميــة النظــام الــسيايس الــسلطان القــاهر املــاورديَّ   بــني 

ٌرهبتـه األهــواء املختلفــة، وجتتمــع هبيبتــه القلــوب املتفرقــة، وتنكــف بــسطوته ب َ َ

 ألنـه يف طبـاع النـاس مـن ؛، وتنقمع من خوفه النفوس املعاندةهاأليدي املتغالب

ٌحب املغالبة واملنافسة عىل ما آثروه، والقهر ملن عاندوه، مـاال ينكفـون عنـه إال 

 .)٢( ّبامنع قوي، ورادع مىل مستمر

                                                        

 .١١، ص ثروت بدوى ٠النظم السياسية د )١(

 .١٢٦٠، ص ثروت بدوى٠النظم السياسية د )٢(



  

)٧٧١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــس ــست وال ــه، وطم ــدلت أحكام ــلطانه إال ب ــن زال س ــيس دي ــادل فل ُلطان الع ِّ ُ

 . )١( أعالمه، وكان لكل زعيم فيه بدعة، ولكل عرص يف وهيه ـ ضعفه ـ أثر

 هــو القيـادة احلكيمـة الواعيــة، قيـادة يقـوم بينهــا وبـني أفــراد بالـسلطاناملـراد و

 .املجتمع نوع من التفاعل أو االتصال الوجداين

لقيــادة القويــة التــي حتفــظ االســتقرار وتنــصف الــضعيف وتــشيع الــسلطة هــي او

العدالــة بــني النــاس، وهــذا الــنمط مــن الــسلطة عنــرص أســايس يف دعــم التامســك 

فــإن اهللا جلــت :  أمــا بعــد": واالســتقرار االجتامعــي، لــذلك يقــول املــاوردي

 قدرته ندب لألمة زعيام خلف بـه النبـوة، وحـاط بـه امللـة، وفـوض إليـه الـسياسة،

ليصدر التدبري عن دين مرشوع، وجتتمع الكلمة عىل رأي متبوع، فكانت اإلمامـة 

أصال عليه استقرت قواعد امللة، وانتظمـت بـه مـصالح األمـة، حتـى اسـتتبت هبـا 

األمور العامة، وصدرت عنها الواليات اخلاصـة، فلـزم تقـديم حكمهـا عـىل كـل 

يني، لرتتيب أحكـام حكم سلطاين، ووجب ذكر ما اختص بنظرها عىل كل نظر د

 .)٢( الواليات عىل نسق متناسب األقسام، متشاكل األحكام

واملراد بالسلطان القاهر هو وجود حكومة، وعىل رأسها خليفة خيلـف رسـول 

 يف سياسة األمة وإقامة الدين، ونصبه واجـب باإلمجـاع وجيـب إتباعـه اهللا 

قـد واحلـل، ويقـوم هـو عىل األمة كافة، وهو بمثابة نائب عنها خيتـاره أهـل الع

                                                        

 .١١٥، ص ثروت بدوى٠النظم السياسية د )١(

حتقيـق عـامد ، ١٣٠أبو احلسن املاوردي، األحكام السلطانية والواليـات الدينيـة، ص  )٢(

  ، طبعــة مــصطفى هـــ ١٢٩٨مطبعــة الــوطن ، مــرص ،  املكتبــة التوفيقيــة، ذكــى البــارودي

 .  م١٩٦٦ م ، ١٩٧٣احللبي ، 



 

)٧٧٢(  درا ا  ا ار  

باختيار من يعاونه من وزراء أو أمراء وفق قواعد حمدودة وهو مفصل يف كتب 

الفقهاء أمثال املاوردي األحكام السلطانية والواليات الدينية، ابـن خلـدون يف 

  ٠مقدمته، ابن تيمية السياسة الرشعية وغريهم من الفقهاء املعارصين الكثري

 الـسلطة الـسياسية : ا امم ا     واد  ن     -*

 وهي كلمة تطلـق عـىل اهليئـة املنظمـة التـي تتـوىل ممارسـة الـسلطة ،أو احلكومة

حلكـم الـشعب وتــرصيف أمـور النـاس وتوجيــه جهـودهم وتنظيمهـا وضــبط 

ــات، و ــراد واجلامع ــلوك األف ــالمس ــىاإلس ــذا املعن ــة هب ــة ؛ حكوم  ألن احلكوم

ــاكم يف  ــالمواحل ــسلطات  اإلس ــع ال ــرشيعة ومجي ــام ال ــا ألحك ــضعون مجيع خي

الترشيعية والتنفيذيـة والقـضائية تنحـرس مهمـتهم يف التنفيـذ واالجتهـاد املقيـد 

  ٠)١(ضمن ذلك اإلطار العام

*-              ا ا  أن  وإنـام جيـب أن :و 

بوجـود سـلطة أخـرى تبسط سلطاهتا عىل اإلقليم الـذي حتكمـه بـام ال يـسمح 

منافــسة هلــا وإال وقــع الــرصاع بيــنهام، فــإذا انتــرصت إحــدامها عــىل األخــرى 

فستنفرد بمامرسة السلطة عىل هذا اإلقليم، وقد يتم تقسيم اإلقلـيم بيـنهام إذا مل 

يسفر الرصاع عن انتصار أحد الطرفني، كام أنه ليس بـرشط أن تكـون ممارسـة 

                                                        

   عبـد الغنـى بـسيونى عبـد اهللاكتور دم، لل١٩٩٧ دستوريالنظم السياسية والقانون ال )١(

 مصطفى أبو زيـد ٠منشأة املعارف، اإلسكندرية، النظرية العامة للدولة د:  طبعة،٢٣ص 

دار املطبوعات اجلامعية،  اإلسكندرية؛  الـنظم ، ٣٠، ص  م ١٩٩٧فهمى،  طبعة خامسة 

 .  ١٨٠ عمر فؤاد بركات، مطبعة جامعة طنطا، ص٠دم، ٢٠٠٣، ٢٠٠٢السياسية 



  

)٧٧٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ً فكثريا ما تبـسط احلكومـة )١(  جمموع الشعبهذه اهليئة احلاكمة للسلطة برضاء

سلطتها عن طريق القوة والردع، كـام حيـدث عنـد وقـوع ثـورة أو انقـالب، أو 

 .عند حدوث حرب أهلية، أو قالقل أو اضطرابات تتوىل إمخادها بالقوة

البـد مـن : السلطة حـدث اجتامعـي رضوري: رضورة السلطان القاهر العادل

 كومة سواء كان ذلك يف املجتمعات البدائيـة أو وجود طبقة حاكمة وأخرى حم

املتقدمة، حكام يزاولون السلطة وحمكومون خيضعون هلا، فإذا مـا كانـت األمـة 

ن يف الشهرة واملقدرة عىل القيادة كسيدنا أبى بكر يتتكون كلها من أفراد متساو

يض وسيدنا عمر أو عىل حد القول املشهور كنابليون وهانيبال فإن املصلحة تق

   ٠بأال حيكموا مجيعا يف نفس الوقت

*-      : ال يوجـد جمتمـع بـرشي أو جتمـع بـرشي إال وحيـس أنـه

أفــراده بحاجــاهتم الــشديدة إىل النظــام وهلــذا يقــال إن مرفــق الــضبط هــو أول 

املرافق التي تنشأ يف التاريخ، وهذا النظام ال يمكن إال أن يتم حتت سلطة عامة 

األفــراد لتــضع هلــا احلــدود فــال تتعــارض أو تتنــازع، ومنــذ تراقــب تــرصفات 

ــسان اإلساملجتمعــات األوىل حيــ ــةن ــه إىل احلري ــة ال يمكــن أن ، بحاجت  واحلري

تكون إال يف ظل النظام والنظام ال يكون إال يف ظل السلطة، وهلـذا فقـد ارتـبط 

 لـيس ىنـ هبـذا املعاإلسالمو  )٢( معنى السلطة من أقدم العصور باحلرية والنظام

  .ًدين وعبادة فحسب بل هو أيضا نظام سيايس 

                                                        

 الـنظم ،٢٣ ص ، عبد الغنى بسيونى عبد اهللا٠د دستوريالنظم السياسية والقانون ال )١(

 .١٨٠ص   عمرو فؤاد بركات،كتوردلل

 .٣٠٠، صزيد فهمى  مصطفى أبو٠د النظرية العامة للدولة )٢(



 

)٧٧٤(  درا ا  ا ار  

 إىل الدولـة نـشأة روسـو، جـاك يرجـع جـان : ات  ر  ا  ل 

 ثـم ومـن الدولـة األمة وأقامـت كونت التي هي حيث للجامعة، العامة اإلرادة

 إال حيـنام مرشوعة الدولة متارسها التي السلطة تكون وال لألمة، السيادة تكون

 .)١(لألمة  العامة اإلرادة تلك وليدة نتكو

 يف وقـدرهتا وحقهـا األمـة، سـلطة يمثـل املفهـوم وهـذا سلطان، هلا  واألمة-*

 تنـصيب هلـا أبـاح الـذي الـرشع مقررات ضوء يف مصاحلها ذاهتا ورعاية حكم

ــة بلــوغ أهــدافها نحــو يقودهــا حــاكم ــة يف ولألمــة واألخرويــة، الدنيوي  الدول

 هـذا توجيـه يف احلـق احلـاكم وهلـا اختيـار يف احلـق هلـا أي سـلطاهنا، يةاإلسالم

 ًللحكم وخارجـا صاحلا يعد مل إذا وعزله وحماكمته وحماسبته ومساءلته احلاكم

 عـىل املـسلمون سـار احلكيم، وقد الرشع وسيادة الصالح احلكم متطلبات عن

 اراختيـ خـالل مـن ًواضـحا بدا وهذا ية،اإلسالم األمة قامت املنهج وعليه هذا

  ٠)٢(الرسول  عقب وفاة وخلفائها حلكامها األمة

 رشيعة تكون ألن توجهها؛ يف املسلمني جلامعة العامة اإلرادة جتسدت  وقد-*

 اهللا ديـن حراسـة عـىل قـائام اإلمـام يكـون وألن تـرصفاهتم، عىل هي احلاكم اهللا

  . رشعه وإنفاذ

                                                        

، الــرشق املتحــدة   ٣٩١عــثامن، صفتحــي  ي حممــداإلســالم الــسيايس الفكــر أصــول )١(

 . م١٩٧٩: للتوزيع، بريوت، الطبعة الثانية

  .١٠٦ية، املرجع السابق ، ص اإلسالم العربية دارةاإل  موسوعة)٢(



  

)٧٧٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 العقـد هذا َّوأن العليا، سلطةلل اخلليفة تولية غايته ًحقيقيا ًعقدا فاخلالفة كانت

 اخلليفــة ســلطة تكــون أن ّعنــه وينــتج اخلليفــة واألمــة، بــني عقــد هــو احلقيقــي

 ٠)١( ّاألمة من مستمدة

 واألمـة، اخلليفـة بني ما العقد إبرام يف يةاإلسالم لألمة التارخيية التجربة َّ إن-*

 عليـه هللا صـىل الرسـول خلالفـة الراشـدين اخللفـاء تـويل مـن خـالل ثابـت هلـو

 يف بكـر أيب األول اخلليفـة تنـصيب تـم مالحمه عندما برزت العقد وهذا وسلم،

 أن إىل واملباحثات املداوالت واملشاورات متت حيث ساعدة، بن سقيفة اجتامع

 . املسجد يف عامة كانت بيعة تبعتها ثم خاصة بيعة للخالفة بكر أيب مبايعة تم

الـذين  هـم املـسلمني َّأن خطبتـه يف أقـر دقـ األول اخلليفة َّأن واضحا كان ولقد

 كـام. للـسلطة ممارسته أثناء وينصحونه يراقبونه الذين هم ّوأهنم السلطة، َولوه

 هـو اإلسـالم يف مجيعـا واملحكـومني احلـاكم حيكم الذي القانون األعىل َّأن قرر

ــاذ يــستحق الطاعــة ّإنــام احلــاكم َّوأن اهللا، رشيعــة ــذلك الــرشيعة، هــذه بإنف  وب

 حمكومــة ، فهــياإلســالم دولــة يف اإلمــام ســلطة حــدود األول اخلليفــة ضــحأو

 يف رصحيــة واضــحة كانــت وهــذه. املــسلمني مجهــور ورضــا الــرشيعة بحــدود

 أحـسنت فـإن بخـريكم، ولـست علـيكم وليـت الناس أهيا يا ": خطبته األوىل

 فـال عـصيته فإن فيكم، اهللا أطعت ما فسددوين، أطيعوين أسأت وإن فأعينوين،

 . )٢(عليكم  يل اعةط

                                                        

 .٩٤الرزاق أمحد السنهوري، ص  ي لعبداإلسالم الفقه يف احلق  مصادر)١(

  .٣٩٨ي، ص اإلسالم السيايس الفكر أصول )٢(



 

)٧٧٦(  درا ا  ا ار  

 مـن النـاس عامـة موافقـة عىل احلصول إىل اخللفاء سعي َّأن عىل هذا  ويدل-*

 مـصدر تعتـرب كانـت عـام، بـشكل بمجموعها األمة ّأن إىل العامة خالل البيعة

 حــال يف اخلالفــة تنعقــد أن ممكنــا فلــيس النعقــاد اخلالفــة، الــسياسية الــرشعية

 الـسيايس الفكـر التـي قررهـا القواعـد هـذه ّوأن اخلليفـة مبايعـة األمـة رفضت

 . )١(  السلطات مصدر األمة عبارة تعنيه ما تعني ياإلسالم

 وأهـل والعقـد احلـل بأهـل ياإلسـالم الفكـر يف األمـة ممـثيل تـسمية ّأن  كام-*

 مصدر األمة ّأن يعني هذا كل ساروا، حيث اجلامهري معهم ومن تسري االختيار

 بـاألمر يـستبد أن احلاكم املـسلم أو للخليفة  فليسالسيادة، وهلا بل السلطات،

َّيدعي أن أو املسلمني، دون  ٠)٢(سلطانه  فوق سلطان ال أن َ

 -:و  أرن    ات ر ا  ون أن-*
 النظـام أسـس يف أصـيال منطلقـا متثـل وهي احلكام، وحماسبة الشورى، البيعة،

 .ياإلسالم السيايس

 والعقيـدة، الفكـر دولـة يةاإلسـالم الدولـة تعتـرب :ا  ااط ل

َوسـع  أن املبدأ، هذا عىل يرتتب بحيث  يـشمل بحيـث األمـة، مفهـوم اإلسـالمََّ

ــع ــسلمني مجي ــذين امل ــسكنون ال ــل ي ــة داخ ــض الدول ــر بغ ــن  النظ ــوهلع  مأص

                                                        

 عـامرة، املؤسـسة حممـد. وحتقيـق د ، مجـع٥/٢٥٨ة الشيخ حممد عبـده الكامل  األعامل)١(

الدين األفغـاين، ص  الكاملة، مجال م، األعامل١٩٧٤: للدراسات والنرش، بريوت العربية

 .م١٩٦٨القاهرة   طبعة:القاهرة عامرة، حممد وحتقيق، دراسة ، ٤٧٩، ٤٧٨

 .م٢٠٠٦، االطبعة األوىل، اجلامعي الفكر ، دار١١٥:الدولة داوود الباز ص  بناء)٢(



  

)٧٧٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 لنظـاما ارتـضوا الـذين املـسلمني، غـري مـن الذمـة أهـل يـشمل مثلام ومنابتهم،

 الدولــة يف املواطنــة حلــق الفــرد اكتـساب يكــون وعليــه حيــاة، نظــام ياإلسـالم

 :  أمرين بأحد يةاإلسالم

 يةاإلسالم الدولة دستور نص عليه ما وهذا الذمة، ، والثاين عقداإلسالماألول 

 مظلومني غري واألسوة النرصة له ّفإن هيود من تبعنا من ّ وإن":املدينة املنورة يف

 الدولــة ظــل يف أو اإلســالم يف الرابطــة ّأن ذلــك ويعنــي "علــيهم رصوال متنــا

 النسب أو الدم رابطة عن النظر بقطع واملبدأ أساس الفكر عىل تقوم يةاإلسالم

  .)١( األرض أو

 وأمـة الـدين أمـة بـني التجربة واقع من ياإلسالم التارخيي الرتاث ميز  لقد-*

 أصـولب املـصدقة اجلامعة أي ،إلسالما بدين املؤمنون هي ُالسياسة، فأمة الدين

 كدين اإلسالم عقيدة يف األمة وهذه وسلم، اهللا عليه صىل حممد ونبوة اإلسالم

 الـسياسة أمـة َّأمـا وتـاريخ،  كحـضارةاإلسالم دولة يف السياسة أمة من أخص

 وإن ية،اإلسـالم يف الدولـة املواطنـة عالقـة تـربطهم التـي املـواطنني مجاعة فهي

  . )٢( هبا يؤمنون التي لدياناتا هبم تفرقت

                                                        

 ، مؤســسة٣٦ص  اهللا الكــيالين ، عبــداإلســالم يف الدولــة ســلطة عــىل الــواردة  القيــود)١(

 .م١٩٩٧الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل 

، دار الـرشوق ٦٦الدينيـة، حممـد عـامرة ص  والـسلطة العلامنيـة بني يةاإلسالم  الدولة)٢(

 ٠م١٩٨٨بريوت، الطبعة األوىل 



 

)٧٧٨(  درا ا  ا ار  

 الرسـول معهـا تعامـل التـي الكيفيـة :الـسيايس الدستور هذا من  ويالحظ-*

 ومـا بعـض، مـع بعـضهم املـواطنني عالقـة تنظيم يف سياسيا ًقائدا  بوصفه

 وفيـه واجبـات، من عليها وما حقوق من السياسية لبنات اجلامعة من لبنة لكل

 عالقـة تـربطهم الـذين اإلسـالمب مجاعـة املـؤمنني بني ما التمييز بوضوح نلحظ

 اجلامعـة بـني ومـا الدولـة اجلديـدة، يف السياسية املواطنة عالقة عن فضال الدين

  . )١( املسلمني واليهود من كال تضم والتي سيايس أساس عىل القائمة واألمة

عـىل النبويـة الوثـائق أهـم مـن وعـدت املدينة، دستور الصحيفة كانت :و 

 كـان والـذي العقائـد، متعـدد جمتمـع يف عقدية طبيعة ذات تأسيس دولة يدصع

  .وتصفيات إبادة حلروب مرشحا

 فنهجـه والتناقـضات االختالفـات هـذه جتـاوز  الدولـة مؤسـس  لكـن-*

 من حتام تنتجه وما البرش بني االختالف يف اهللا بسنة االعرتاف قائم عىل نموذج

 .واللغات األلوان يف ددالتع شأن وفكري وحضاري ديني تعدد

 الكتـاب، أهـل مـن املسلمني غري فهم :الذمة عقد عرب املواطنة هلم جتب من ّأما

 أهـل بـه يقـصد اصـطالح وهـو الذمـة، بأهـل إسـالميا علـيهم الذين يـصطلح

 حـدودها داخـل يـسكنوا أن عىل ية،اإلسالمالدولة  مع تعاهدوا الذين الكتاب

ــرشوط ــي بال ــون الت ــؤالء يتفق ــا، ه ــدون عليه ــضنهم املعاه ــا حتت ــة رعاي  الدول

 ثابتـة، هلـؤالء يةاإلسـالم الدولـة   حقوقهم ومحاية كامل هلم وتوفر ية،اإلسالم

 تعاهـدوا التـي الذمـة رشوط كانـت طاملـا املـسلمني، املـواطنني مع عىل السواء

                                                        

 .٦٧الدينية، حممد عامرة ص والسلطة العلامنية بني يةاإلسالم ة الدول)١(



  

)٧٧٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 كلفـه أو معاهدا ظلم  من: بقوله الرسول ذلك عىل وأكد )١(حمفوظة  عليها

 يـوم حجيجـه فأنـا نفـسه طيـب بغـري شـيئا منـه أو أخـذ انتقص طاقته، أو فوق

ُوحرص )٢( القيامة
 يف الذمـة بأهل باالهتامم واضحا بدا بن اخلطاب  عمر ِ

 وال ورائهــم مـن يقاتـل بعهـدهم وأن هلـم يــوىف  أن":بقولـه خيلفـه ملـن وصـيته

  .)٤( " )٣( طاقتهم فوق يكلفوا

 األسـاس هـي يةاإلسـالم دةالعقيـ تعتـرب: و  من ا ق ل

ــري ــام الفك ــسيايس للنظ ــالم ال ــناإلس ــم ي، وم ــام أه ــان النظ  الــسيايس أرك

 نـسانفاإل ،اإلسـالم يف الفـرد هبا يتمتع التي واحلريات احلقوق نظام ياإلسالم

_  `        a   ":تعـاىل لقولـه خملوقاتـه أفـضل من هو العقيدة هذه بمقتىض

   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  m  l

o  n"  )٥(. 

                                                        

 ٠ ١٧٧الدينية، حممد عامرة، ص  والسلطة العلامنية بني يةاإلسالم  الدولة)١(

 أهل تعشري يف باب، والفيء واإلمارة اخلراج كتاب) ٣٠٥٢ (٣/١٧٠ داود أيب سنن )٢(

 .بالتجارات اختلفوا إذا الذمة

 صـىل النبـي قـرب يف جـاء مـا باب، اجلنائز كتاب )١٣٩٢ (٢/١٠٣ البخاري صحيح) ٣(

 .عنهام اهللا ريض وعمر بكر، وأيب وسلم، عليه اهللا

 االنجلـو ، مكتبـة٢٨٦الـدين الـريس ص  ضـياء ية حممداإلسالم  النظريات السياسية)٤(

  .م الطبعة الثالثة١٩٦٠املرصية، القاهرة، 

 .٧٠: سورة اإلرسار اإلرساء)٥(



 

)٧٨٠(  درا ا  ا ار  

 التفـضيل هبـا يتحقـق ثابتة معينة حقوقا منحهم :ا ا  وء -*

 بمعناهـا تعـاىل اهللا عبـادة مـن هبـا ويمكـنهم جهة من بقية املخلوقات عىل فعال

 . اخللق أصال غاية هي التي الواسع

 فـردال جيعل اإلسالم يف واحلريات احلقوق لنظام الفكري األساس هذا فهم ّإن

 وجيعـل اهللا، لـرشيعة وفقـا  إهليـة مـنح أهنـا عـىل واحلريات بتلك احلقوق يتمتع

 وحرصـهم هبـا التمتع من األفراد متكن عىل ي حترصاإلسالم النظام يف الدولة

 مظاهرها من التي يةاإلسالم حييوا احلياة أن لتمكينهم إال قامت ما ألهنا عليها،

 .)١(استعامهلا إىل مبارشة دفعتهم بل اتواحلري احلقوق بتلك التمتع من متكينهم

 والدولـة الفـرد يـصبح حيـث عظيمـة، واحلريات باحلقوق االهتامم ثامر ّ إن-*

 . )٢( واحلريات احلقوق عىل احلرص بشأن واحد يف اجتاه يسريان

 اهللا بحكـم الـرشعي بـاملنظور ثابتة العامة واحلريات الفردي احلق كان  وملا-*

 مـن مظهرا تنفيذها وكان الوقت، ذات يف وواجبا حقا انتفك املثبت هلا، تعاىل

 . الفسوق عالمات من وإهدارها عالمة العبادة، مظاهر

!  "  #   ":القطعي، يقـول تعـاىل الوجه عىل رشعا ثابت مثال احلياة فحق

  1  0  /  .  -   ,  +   *  )  (  '  &  %  $

  <;   :  9  8  7  6  5  4   3  2

                                                        

مجعـه ضـمريية  ص  مقارنـة عـثامن دراسـة ،اإلسـالم يف والدسـتوري لـسيايسا  النظام)١(

 م٢٠٠٧الشارقة  جامعة املتحدة، العربية اإلمارات ، الشارقة،١٠٩

ــام)٢( ــسيايس  النظ ــتوري ال ــالم يف والدس ــة ،اإلس ــثامن دراس ــة ع ــمريية،  مقارن ــه ض مجع

  .١١٠:ص



  

)٧٨١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

A  @  ?  >  =  H  G  F  E  D        C  B  

  I"  )مـن ّفإنـه حييـا، أن نـساناإل حـق مـن كـان إذا ّأنـه يعني وهذا )١ 

  .احلق هذا له الدولة حتمي أن أي أيضا، أن حييا الواجب

 عـىل تنص والتي الرشع أحكام تنفيذ أجل من العامة السلطة وضعت  لقد-*

 j  i   h  g  f  ":تعاىل قوله يف املنكر عن والنهي األمر باملعروف

t  s  r  qp  o  n      m  l   k" )وبينت  )٢ 

ــاملعروف األمــر ّأن  مقــصود ّوأن كلهــا، الــرشيعة يــشمل عــن املنكــر والنهــي ب

 مجيـع عىل عامة متتلك سلطة دولة بوجود إال كامال يتحقق ال اآلية من الشارع

 مــن جانــب هتــاون أي َّبــاملعروف، وأن واألمــر املنكــر إنكــار مهمتهــا أفرادهــا،

   .)٣(الدولة مرافق سائر عىل تفوقها الواجب الرشع سيادة سيمس الدولة

ا ا  

   د و دوا ن 

 وأحكامـه شـاملة لتنظـيم اإلسـالم دين ودولة، أن تعاليم اإلسالماملقصود بأن 

كل من أمور الدين والدولة بمعنى أهنا تنظم شئون الناس يف الدنيا واآلخـرة ، 

ــاول وحتــدث عــن  ــار " اهللا اخلــالق "فكــام تن ــة والن ــاء واجلن  واملالئكــة واألنبي

وحـج وزكـاة ووحدانيـة وغـري ذلـك مـن شـئون والعبادات من صالة وصـيام 

                                                        

 .٣٢:  آيةاملائدة سورة )١(

 .١٠٤:آل عمران سورة )٢(

دار ، ١٢٠ ، ١١٩اهللا الكـيالين ص   عبـداإلسـالم يف الدولة سلطة عىل الواردة  القيود)٣(

 .م١٩٩٧ ، البشري



 

)٧٨٢(  درا ا  ا ار  

الدين ، حتدث كذلك عن احلاكم واملحكوم والبيع والرشاء والزواج والطـالق 

واملرياث واحلرب والسالم وغـري ذلـك مـن شـئون الـدنيا ووضـع هلـا القـوانني  

ًوالــنظم، وألــزم املــسلمني بإتباعهــا وحــدد عقوبــة املخــالفني والعــصاة حتديــدا  

وذلـك كلـه عـيل عكـس األديـان . يله الجتهاد أئمة املسلمني ًجممال وترك تفص

 والتـي مل هتـتم بتنظـيم أمـور الـدنيا بـصورة اإلسـالموالفلـسفات التـي سـبقت 

كاملة أو واضحة فكانت الترشيعات التي توردها أشبه بنصائح غري ملزمـة يف 

 .)١( الغالب، ومن ثم مل ترد هبذه األديان دراسة كافية عن التنظيم السيايس

 ودولــة إســالميالـسنة يقتــيض تنفيــذه قيـام حكــم وكـل أمــر يف القــرآن  إن -*

 خـالص إسـالميغـري مـأمون إال يف ظـل حكـم  ن تنفيـذه كـام جيـب ألإسالمية

 .  تقوم عىل أمر اهللا إسالميةودولة 

 نفسه يف احلدود التي رسمها اهللا و بينها الرسول يقتيض قيام اإلسالموقيام  -*

 .له يف حدوده املرسومة اإلسالم تقيم إسالميةدولة 

، فكـل يةاإلسـالم والدولة ياإلسالم تقتيض قيام احلكم اإلسالم إن طبيعة -*

ن  ألإسـالمية ودولـة إسـالميالـسنة يقتـيض تنفيـذه قيـام حكـم وأمر يف القرآن 

 إسـالمية خـالص ودولـة إسـالمي ظل حكـم تنفيذه كام جيب غري مأمون إال يف

 . تقوم عىل أمر اهللا 

                                                        

مكتبة النهضة املرصية، الطبعـة الثالثـة : ، طبعة٣/٢٤٦أمحد شلبي .  مقارنة األديان د)١(

، رسـالةمؤسـسة  ال: ، طبعـة٥٢عبد الكريم زيدان ص .  الدعوة دأصولم؛ ١٩٩٩عرش ، 

 عقيـدة ورشيعـة اإلمـام األكـرب، اإلسـالمم، ٢٠٠١ هــ، ١٤٢١التاسعة، : الطبعةبريوت، 

 .  م١٩٨٧، دار الرشوق ٩،١٠حممود شلتوت، ص



  

)٧٨٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
و بينهـا الرسـول يقتـيض قيـام  نفسه يف احلـدود التـي رسـمها اهللا اإلسالموقيام 

 ال يمكـن أن اإلسـالم أن إذ يف حـدوده املرسـومة، اإلسـالم تقـيم إسالميةدولة 

 ال هيمهــا أن يقــام وال إســالمية عــىل وجهــه الــصحيح يف ظــل دولــة غــري يقــوم

 إنـاميرضها أن ينـتقص منـه، وال يمنعهـا يشء مـن تعطيلـه أو االنحـراف بـه، و

 و اإلسـالم عىل وجهه الـصحيح يف ظـل دولـة تقـوم عـىل مبـادئ اإلسالميقوم 

  .)١(حدوده تتقيد ب

 هــو إنــام ال يــدخل تنفيــذه يف اختــصاص األفــراد واإلســالموأكثــر مــا جــاء بــه 

 و اإلسـالمحـده يقطـع بـأن احلكـم مـن طبيعـة اختصاص احلكومـات وهـذا و

 .  دين و دولة اإلسالم و أن مقتضياته

 جريمـة يعاقـب إتياهنـا قد أتى بتحريم كثري من األفعال، واعتـرب اإلسالمف -*

لعمـد وعقوبتـه عليها، وفرض هلذه اجلرائم عقوبات، ومن هذه اجلرائم القتل ا

̂   _  `d  c    b  a   ":القصاص  ]           \  [  Z  Y

  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg   f  e

  ¢  ¡  �  ~  }    |  {  zy  x  w  v  u" )والرسقة )٢ 

/  0  1   2  3  4  5           ":اليــد عقوبتهــا قطــع 

                                                        

مؤسسة :  وما بعدها، طبعة٧٩عبد القادر عودة ص .  وأوضاعنا السياسية د اإلسالم )١(

 .م١٩٨١هـ ١٤٠١الرسالة ، بريوت 

  .١٧٨ : اآليةالبقرةسورة  )٢(



 

)٧٨٤(  درا ا  ا ار  

  ;  :  9 َ والـذين يرمـون ":وبته اجللـد والقذف عق)١( "   >    6  7   8 ُ ْ َ َ َ
ِ َّ

ْاملحصنات ثم مل يأتوا بأربعـة شـهداء فاجلـدوهم ثامنـني جلـدة وال تقبلـوا هلـم  ْ ْ َ ََُّ َُ ْ ْ َ َُ َ َ ُ ْ َ َ َ َْ َ ُ َ ُ ًَ َ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َُ َ ِْ ْ ُْ

َشهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ُ ْ َ ًِ َِ َُ ُ َ َ ََ ُ َ ً وال جدال يف حتريم األفعـال واعتبارهـا  )٢( " َ

 هو من مسائل احلكم و من أخص ما تقـوم إنامقوبات عليها جرائم وفرض الع

 . ك هذا املسلك  دينا ودولة ملا سلاإلسالمبه الدولة ، ولو مل يكن 

وهذا يستلزم وال شك أن القرآن بالنصوص اخلاصة باجلرائم لتنفذ وتقام،  -*

 هذه النصوص، وتعترب تنفيذها بعـض مـا إقامة حكومة ودولة تسهر عىل إقامة

 . اجيب عليه

H     G  F  E   ":وله تعاىللق يوجب املساواة بني الناس اإلسالم و-*

  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I

  Z" )النــاس سواســية كأســنان املــشط الواحــد ال فــضل  ":قــول وي  .)٣

 . احلكوماتبني الناس من عمل  واملساواة )٤( "إال بالتقوىلعريب عىل عجمي 

                                                        

  .٣٨: ائدة اآليةسورة امل)١(

 .٤: سورة  النور اآلية رقم)٢(

 .١٣: اآلية احلجراتسورة )٣(

 مــن رجــل حــديث، األنــصار مــسند تتمــة) ٢٣٤٨٩ (٣٨/٤٧٤ أمحــد اإلمــام مــسند)٤(

 .وسلم عليه اهللا صىل النبي أصحاب



  

)٧٨٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

̄   °    ":والقــرآن يوجــب العدالــة يف احلكــم -*  ®  ¬  «  ª    ©

   Ä           Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ²  ±

  Å" )والعدالة يف احلكم من أخص شئون احلكومات والدول  )١ . 

 وحيـرم )٢( " خـاطئال إرال حيتقـ ":  ه حيرم االحتكار يف قولـاإلسالمو -*

حتكـار والربـا واالسـتغالل  وحتـريم اال، وحيرم استغالل النفوذ والرشوة،الربا

 . احلكومات الصاحلة ومن أهم اختصاصاهتا ويات من أول.....والرشوة 

ويفرض يف أموال األغنياء حقوقا ،  رض رضائب عىل األموال يفاإلسالم -*

وحيمل الثروات أمحـاال مـن الـرضائب التـي تنفـق يف سـبيل اهللا وعـىل  ،للفقراء

ــن  ــد م ــة و يقي ــذا بذوي احلاج ــل ه ــتى ، وك ــود ش ــال بقي ــدهم امل ــن ي ــامل م أع

 . احلكومات يف أقدم العهود وأحدثها بل هو أهم ما يقيم احلكومات ويسقطها 

 حكـم الـشورى تقتـيض إقامةو،  يوجب أن يكون احلكم شورىاإلسالمو -*

 دينا ودولة ملـا تعـرض اإلسالمن مل يكو ، ولإسالمية و دولة إسالميقيام حكم 

 .لشكل احلكومة وبني نوعها 

ظم صـالت األفـراد  بعد ذلك قد جاء بنصوص يصعب حرصها تـناإلسالمو 

مـن  باحلكومات، وصلة احلكومات باألفراد، و تنظم التـرصفات واملعـامالت 

 دارة وهبـــة ووصـــية وزواج وطـــالق إىل غـــري ذلـــك، وتـــنظم اإل وإجيـــاربيـــع

 وهـذه النـصوص يف جمموعهـا تكـون .....واالقتصاد، وحتكم الفتن الداخليـة 

                                                        

 ٥٨: اآليةالنساءسورة )١(

ـــاب) ١٦٠٥ (٣/١٢٢٨ مـــسلم صـــحيح)٢( ـــساقاة كت ـــاب، امل ـــار حتـــريم ب  يف االحتك

 .األقوات



 

)٧٨٦(  درا ا  ا ار  

وضعي عرف حتـى اآلن دستور فريد من نوعه ال يقارن به أي دستورا للحكم 

ــن  ــوم م ــا عــرف إىل الي ــل التــرصفات هــي أســمى م وتكــون رشيعــة حتكــم ك

ــا إال  تــرشيعات، وكــل هــذه أمــور ال يقــوم عليهــا و ال يمكــن أن يــضطلع هب

 وأوجبهــا، فقــد جــاء باحلكومــة اإلســالم فــإذا جــاء هبــا ل،احلكومــات و الــدو

 .، مما ال يثري معه أي جدل أو خالف وأوجب قيام الدولة

 ألن ؛ يفرق بـني الـدين و الدولـةاإلسالمأن ال يعني  : د و دو  او -*

زج الدين بالدولـة والدولـة بالـدين، حتـى ال يمكـن التفريـق بيـنهام،  ماإلسالم

  هـواإلسـالم هي الدين، و أصبح الـدين يف اإلسالموحتى أصبحت الدولة يف 

 .ة والدولة مقدمة إلقامة الدين، وأصبح الدين مقدمة لقيام الدولالدولة

يقيم شئون الدنيا كلها عىل أساس من الدين، و يتخذ من الدين  اإلسالمف -*

 . ندا للدولة ووسيلة لضبط شئون احلكم و توجيه احلكام واملحكومني س

 التي تقيم أمور الدنيا بأمر الدين ، فتأخذ  هي الدولةاإلسالموالدولة املثالية يف 

 .)١(  رعاياها بام أمر اهللا ومتنعهم عام هنى اهللا

  رضوري للدولـــة، والدولـــة رضورة مـــن رضورات اإلســـالموالـــدين يف  -*

 اإلسـالمفكـام أن  ،الدين، فال يقام بغري الدولة، وال تصلح الدولـة بغـري الـدين

 اإلسالم بربه فهو يف ذات الوقت ينظم عالقته باألخريني فنسانينظم عالقة اإل

ربانيــة، العقيــدة ال: جيمــع بــني كونــه ديــن ودولــة، ألنــه يقــوم عــيل مبــادئ منهــا

                                                        

 ٧٩ وأوضـاعنا الـسياسية، صاإلسـالمهذه اجلزئية مقتبسة من د عبـد القـادر عـودة،  )١(

 .  وما بعدها



  

)٧٨٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 إعالن عـام لتحريـر اإلسالم ، فنسانواألخالق الثابتة، التي تنمى شخصية اإل

  .نساناإل

*-   وا   دو م   : ألن ما جاء به من تنظيم جديد ، تقوم عيل

أساسه الدولـة والتـي تتمثـل يف قـوانني مدنيـة وجنائيـة وسياسـية واقتـصادية ، 

 .  قوم عيل الرب والقسط وحس التعامل تعاون دويل ي يف ودولية تتمثل

 وجهاز إداري وحكومي قائم عيل الكفاءة واألمانـة ودون حمابـاة وال حتيـز -*

 .ألحد وال وساطة

فاألمــة هــي صــاحبة احلــق يف اختيــار احلــاكم ويف توجيهــه ونــصحه ويف بيعتــه 

ثة  يقوم عىل ثالاإلسالموعزلة إذا اقتىض األمر ومن املالحظ أن نظام احلكم يف 

 .أركان وهي احلكومة واألمة والدستور وهي متوافرة عىل النحو الوارد بيانه

ومنها اجليش، فوجـود اجلـيش القـوى فريـضة حمكمـة مـن فـرائض :  القوة-*

  ويالحـظ يف اآليتـنياإلسـالم مل يفرق  بينها وبني فرائض العبـادات يف اإلسالم

اجلبن عن أداء فريـضة األخريتني بمن يأخذ بالتكاليف السهلة  واتصف بصفة 

 .القوة

 والقوة هي قـوة عامـة، قـوه العقيـدة واإليـامن والوحـدة واالرتبـاط، وقـوة -*

الساعد والسالح ، فكل ما يؤدى إيل هذه القوة بأنواعهـا جيـب عـيل املـسلم أن 

يسلكها فام ال يتم الواجب إال به فهو واجـب، طاملـا أن هـذه الـسبل ال ختـالف 

 .الرشع

ألن مهمتـه األساسـية هـي حتقيـق : عن أية سـلطة يف الدولـة قضاء مستقل -*

 .ًالعدل بني الناس مجيعا بغض النظر عن أشكاهلم وأجناسهم وديانتهم



 

)٧٨٨(  درا ا  ا ار  

 بالتعليم ورفع مـن شـأنه اإلسالمفقد اهتم :  دعوة إيل تعليم العلوم النافعة-*

 .العلامء 

ــة-* ــزة والكرام ــق الع ــايل:   حتقي ــول تع ̂    ":يق     ]  \  [  Z

 _   h  g  f    e  d  cb  a            ̀

  k    j    i" )١( . 

لذلك تقرر نظـام احلـسبة املـأخوذ بـه يف النظـام :  حراسة دائمة للرأي العام-*

 . ي اإلسالم

أهـم املبـادئ واألسـس التـي تـربهن عـيل أن :  يتضح مـن العـرض الـسابق-*

ل بـني اجلانـب  جيمـع بـني الـدين والـسياسة، ومـن املـستحيل أن تفـصاإلسالم

الــديني واجلانــب الــدنيوي يف أي تنظــيم إســالمي وهــو مــا ذهــب إليــة أغلــب  

الباحثني، قدامي  وحمدثني، مسلمني ومسترشقني وهو مـا يثبـت عـدم صـواب 

وجهه النظر القائلة بفصل الدين عن السياسة، وهـو مـا أدي إيل اهنيـار الدولـة 

م واجتـاه الدولـة ١٩٢٤ركيـا عـام ية بعدما ألغيت اخلالفة العثامنيـة يف تاإلسالم

   .)٢( ية إيل االجتاه العلاميناإلسالم

 

 

 

                                                        

 .٨: سورة املنافقون اآلية)١(

، وكتابــه ٢٩،٣٠،٣١صــويف حــسن أبــو طالــب، ص. ية، داإلســالمتطبيــق الــرشيعة )٢(

 .٢٦، ٢٢:م، ص١٩٧٨اشرتاكيتنا  الديمقراطية، القاهرة 



  

)٧٨٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ا ا :  ا ا   ا اا  

  و :-  

  .ن ع وا ادة: ا اول
ما ل: اا .  
ا ا :ا ا  واةماما .  
اا ا :ا.  

ا رى: اا.  
  . ا: ا ادس

 



 

)٧٩٠(  درا ا  ا ار  

ا ا  

ا ا   ا  

  ا ا  

 : 

 كـــرضورة اقتـــضتها مطالـــب اجلامعـــة                          اإلســـالمنـــشأ النظـــام الـــسيايس يف      

ي ، وعليــه كــان اإلســالمية واألقليــات غــري املــسلمة داخــل املجتمــع ماإلســال

ية، ويف ذات الوقـت متامشـيا اإلسالمًجديرا بأن يتطور وفقا للتعاليم والقواعد 

مع اإلطار العـام التـساع الدولـة وامتـدادها وتعـدد مطالبهـا وتنـوع حاجياهتـا 

الـسيايس مـع النظـام لنظم إدارية جديدة، ويف هذا الواقع اجلديد اجتمع النظام 

 يف محاية الدين اإلسالماإلداري يف الدولة، وذلك من أجل حتقيق غاية ورسالة 

ً الدولة ومرافقها، وعليه كان الـتالزم واضـحا إدارةَوحراسة الرشيعة، ومن ثم 

بني النظامني؛ فالنظام اإلداري هو األداة التنفيذية لفكرة احلكم، وعليه يصعب 

ل بينهام، فاألداة التنفيذية هلا مظهرها الـسيايس طاملـا بل كان من الصعب الفص

 .)١(كانت تنفذ فكرة الدولة العليا 

وإذا كان النظام السيايس جمموعة من القواعد األساسية التي حتدد كيفية احلكم 

ومكانة كل من اهليئة احلاكمة واملحكومة بالنسبة لألخرى، وواجب كل مـنهام 

نــصوص الــرشع مــن أحكــام كليــة هبــذا الــشأن، جتــاه اآلخــر وفقــا ملــا جــاء يف 

 يغلب عليـه الطـابع القيمـي اإلسالمّوكذلك خلصنا إىل أن النظام السيايس يف 

                                                        

، مطبوعــات الــشعب، ٢١٩ ـ ٢١٣ الــسيايس، حــسني فــوزي النجــار، ص ماإلســال)١(

 .م١٩٦٩القاهرة، 



  

)٧٩١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
املقاصدي كام يتناوله اخلطاب القرآين، والذي يقترص عىل حتديد األطـر العامـة 

والقيم الكلية واملقاصد العليا، دون التطـرق إىل التفاصـيل أو اجلزئيـات، وقـد 

 .هذه اجلزئيات لتمأل وفقا حلاجات العرص وظروفهتركت 

 هـي األسـس الدسـتورية الرئيـسية التـي اإلسـالمّإن قواعد النظام السيايس يف 

، وهلا مكانتها يف النظرية والواقع العميل اإلسالميقوم عليها النظام السيايس يف 

 نـورد املبـادئ الدسـتورية، وفـيام يـيل ًية، ويطلـق عليهـا أحيانـااإلسـالمللدولة 

إشارات إىل ما نراه من القواعد اهلامة مؤصلني هلا من الكتـاب والـسنة، وفعـل 

 -:وأقوال اخللفاء الراشدين وذلك يف املطالب اآلتية

  ا اول

 نع وا دةا  

ي حددته تلك القواعد الكلية الواردة يف القـرآن اإلسالمّ     إن النظام السيايس 

ٌنة النبوية، سـواء بآيـات قطعيـة الداللـة، أو مـستنبطة مـن اآليـات الكريم والس

القرآنية والسنة النبوية فقد وردت آيات كريمة يف القرآن الكـريم توضـح علـو 

 .ي كلهاإلسالم من أحكام عىل إرادة املجتمع ما جاء به الرسول 

ية هـي للـرشع اإلسـالمّوهذا يدلل وبشكل واضـح أن الـسيادة يف الدولـة   -*

   . )١(ي اإلسالموحده فيام يقوم عليها نظام احلكم يف املجتمع 

ية املرجـع الـذي يتحـاكم النـاس  اإلسـالموهذا كله جيعل من تعـاليم الـرشيعة 

¸  º  ¹     «   ": لقولــه تعــاىل)٢(إليــه، ويقــوم عليــه القــضاء وامليــزان 

                                                        

، مكتبـة مـدبويل، القـاهرة، ٢١٩،٢٢٠: صابر طعيمة، صاإلسالمالدولة والسلطة يف  )١(

 .م٢٠٠٥الطبعة األوىل 

  .١٠٣ية، ص اإلسالم العربية دارةموسوعة اإل )٢(



 

)٧٩٢(  درا ا  ا ار  

  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼" )وغريها )١ 

 .ص القرآن الكريممن نصو

ية للسيادة، تلزم مجيع األفـراد واجلامعـات باخلـضوع إىل اإلسالمّ إن النظرة -*

ــرشيعة  ــق ال ــدعو إىل تطبي ــيم ت ــرشع احلك ــسيادة لل ــذه ال ــيم، وه ــرشع احلك ال

ًوالعقيدة، نظاما ودولة وقانونا وفكرا وحضارة، عـىل مجيـع شـئون احليـاة، وال  ً ًً

 .لزام أو التزام بإرادة الرشعيصح ترك الناس عىل هواهم دون إ

ًي يف احلكم بناء عىل أمور هي  اإلسالم وتكمن وجوه سيادة الرشع -*
)٢( :- 

 ترك أي ممارسة مل تنبثـق مـن روح الـرشع، وال تـؤدي إىل مـصلحة رشعيـة -*

 وغـريه مـن )٣( " مـن أحـدث يف أمرنـا هـذا مـا لـيس منـه فهـو رد":لقولـه 

 .األحاديث

 إنـام ":كام إال يف حدود مـا رشعـه اهللا، لقـول الرسـول  وأنه ال طاعة للح- *

  أحب  السمع والطاعة عىل املرء املسلم، فيام": وقوله )٤( "الطاعة يف املعروف
  

                                                        
  ١٠٥: سورة النساء اآلية رقم)١(

  .١٠٥ ، ١٠٤:ية، صاإلسالم العربية دارةة اإلموسوع)٢(

 صـلح عـىل اصـطلحوا إذا بـاب، الـصلح كتاب ،)٢٦٩٧ (٣/١٨٤صحيح البخاري )٣(

 نقــض بـابكتـاب األقـضية، ) ١٧١٨(٣/١٣٤٣ مـسلم صـحيح، مـردود فالـصلح جـور

 .األمور حمدثات ورد لباطلة، ا األحكام

 مل مـا لإلمـام والطاعـة سمعالـ باب، األحكام  كتاب)٧١٤٥ (٩/٦٣صحيح البخاري)٤(

 طاعــة وجــوب بــاب، اإلمــارة  كتـاب) ١٨٤٠ (٣/١٤٦٩ مــسلم صــحيح، معــصية تكـن

 .املعصية يف وحتريمها معصية، غري يف األمراء



  

)٧٩٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 .)١( " وكره ما مل يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة

درج  وأن الرشع هو الفيصل واحلكم يف السياسة الدولية واخلارجية وما ينـ-*

ــذه  ــد ه ــب أن تنعق ــه وج ــة، وعلي ــات دولي ــدات وعالق ــن معاه ــا م يف إطاره

ــرشع أو يعطــل  ــالف ال ــذي ال خي ــمن اإلطــار ال ــات ض ــدات واالتفاقي املعاه

إنكـم  َّإن ما ورد يف صحيفة الرسول مع اليهود يف املدينة ليؤكد ذلـك. أحكامه

ن حـدث بـني ّمهام اختلفتم فيه من  يشء، فإن هللا مرده وإىل حممـد، ومـا كـان مـ

 .ّأهل هذه الصحيفة، واستجار خياف فساده فإن مرده إىل اهللا تعاىل واىل حممد

 أما سلطان األمة، ويقصد بالسلطة أو السلطان؛ احلكم، ومبـارشة التنفيـذ -*

ية قاعـدة أساسـية مـن اإلسـالملألحكام والقواعد التنظيمية، وتقـرر الـرشيعة 

ــسلطان، أي احلكــم لألمــة وفــق َّي، وهــي أن ااإلســالمقواعــد نظــام احلكــم  ل

 ويــستدل عــىل ذلــك )٢( ي املــستند إىل الكتـاب والــسنةاإلســالمضـوابط النظــام 

�  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  ":باآليات من القرآن منها قوله تعاىل

  «  ª   ©  ¨§" )وقولـه تعــاىل)٣  :"  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

     Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ý  Ü          

  ä  ã  â  á  àß  Þ" )واملراد هنا بأويل األمر الذين تولوهنم )٤ 

 .أنتم أمركم

                                                        
 .   ، باب السمع والطاعة لإلمام ا  ب)٧١٤٤ (٩/٦٣صحيح البخاري )١(

  .٢٣٢، ص  صابر طعيمة، مكتبة مدبويلاإلسالمالدولة والسلطة يف )٢(

  ١٠:سورة األعراف اآلية رقم)٣(

 . ٥٩:سورة النساء اآلية رقم)٤(



 

)٧٩٤(  درا ا  ا ار  

 وقد تضمن القرآن الكـريم مـن بـني نـصوصه، نـصوصا تعـد األسـاس - *

وأول هذه النصوص قوله  ،اإلسالمالذي تعزز فيه إرادة األمة وسلطاهنا يف 

 ,  !  "  #  $  %  &  '  )  (*   +   ":تعاىل

  9  8 7  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -

 وهذا النص يبني أن البرش مجيعا مستخلفون يف )١( ":  ;  >  =  <   

 .)٢(األرض وأهنم مكلفون بالقيام عىل أمر اهللا  وهنيه 

 ولكن مما يصعب القيام به، وهـو قيـام األمـة املؤمنـة مجيعهـا هبـذه اخلالفـة، -*

 .  )٣(ن ختتار منها مجاعة تنوب عنها يف هذه املهمة وعليه فقد تعني عىل األمة أ

 احلــق يف اختيــار رئــيس الدولــة، ثــم مبايعتــه، فــاألفراد هــم الــذين فلألمــة -*

يبايعون احلاكم، الذي يبارش احلكم نيابة عنهم ليحكم بكتـاب اهللا وسـنة نبيـه، 

ختيـار فاال ّباعتبار أن اخلالفة هي رئاسة عامة للمسلمني إلقامة أحكام الـرشع

ّوالبيعة مها لألمة، باعتبار أن احلكم هلـا أصـال، فـذلك ثابـت يف الـسنة النبويـة، 

بايعنا رسول اهللا عىل  ":  يف قوله)٤(وذلك كام جاء عن عبادة بن الصامت 

                                                        

 .٣٠:سورة البقرة اآلية رقم)١(

 .م١٩٨٤، مكتبة وهبة، ١٦٣ي، ص اإلسالمالدولة والسيادة يف الفكر )٢(

، مكتبة بـستان املعرفـة ٣٧٤ ، ٣٧٣ فضل اهللا إسامعيل ص اإلسالمالفكر السيايس يف )٣(

 . م٢٠٠٤، 

مـن ،  صـحايب،عبادة بن الـصامت بـن قـيس، أبـو الوليـد، األنـصاري اخلزرجـي: وه)٤(

 كان أحد النقباء بالعقبـة، وآخـى النبـي: ًاملوصوفني بالورع، شهد بدرا، وقال ابن سعد

شـهد فـتح :  وقـال ابـن يـونس،بينه وبني أيب مرثد الغنوي، وشهد املشاهد كلهـا بعـد بـدر



  

)٧٩٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 من مات ":  وقوله )١( " واملنشط واملكرهواليرس العرس يفالسمع والطاعة 

 .  )٢( وليس يف عنقه بيعة، قد مات ميتة جاهلية

 يف  لقد سار اخللفاء الراشدون عىل هنج القرآن الكريم وهنج الرسـول -*

إعالء إرادة األمة وتعزيز سلطاهنا، وقد تبني ذلك يف اختيار األمة خللفائها بعد 

 إىل الرفيق األعىل وترك والية أمـر فلقد انتقل الرسول  وفاة  الرسول 

ّ، وقد بينا أن املقصود كان ربام يف ترك املسلمني من بعده دون أن حيدد من خيلفه ّ

األمر شورى بـني املـسلمني، ملـا يرتتـب عليـه مـن عـدم إلـزام املـسلمني إال بـام 

يناســب ويالئــم مــصاحلهم يف العــصور املختلفــة، وربــام يــشكل هــذا الــسلوك 

 . )٣(النبوي دليال عىل االعرتاف بإرادة األمة 

قاش بني املهاجرين واألنصار يف سـقيفة  لقد ورد يف السرية النبوية أنه دار ن-*

بنــي ســاعدة، حيــث اســتقر األمــر ومتــت البيعــة أليب بكــر الــصديق بالــصورة 

 ،رية القائمة عىل االختيار احلر والشورى الـصحيحة مـن قبـل األنـصااإلسالم

                                                                                                                                        

 ١٨١روى ، ني، مـات بالرملـة أو بيـت املقـدس  وهو أول مـن ويل القـضاء بفلـسط،مرص

  .هـ٣٤: ، توىف  وكان من سادات الصحابة،ًحديثا، اتفق البخاري ومسلم عىل ستة منها

 .٤/٣٠، األعالم ٥/١١١، هتذيب التهذيب ٢/٢٦٨ اإلصابة :يراجع

 ).٣٨٤١٢ (١٢/٩٦ شيبة أيب ابن مصنف)١(

  .٢٣١: صابر طعيمة، صاإلسالمالدولة والسلطة يف )٢(

ــة )٣( ــسيايس للدول ــام ال ــالمالنظ ــليم العــوا، ص اإلس ــد س ــرصي   ٧٣ية حمم ــب امل ، املكت

  .٢٣٢: ،  صابر طعيمة ، صاإلسالمم، الدولة والسلطة يف ١٩٨٣احلديث، القاهرة،



 

)٧٩٦(  درا ا  ا ار  

ّوجتمع الروايات عىل أن انتخاب الصديق تأكد وتقرر بمبايعـة النـاس لـه بيعـة 

  .)١(ليوم التايلعامة يف املسجد يف ا

 وبعد توليته بالبيعة العامة يف مـسجد الرسـول  ّأما عمر بن اخلطاب 

أما بعد، فقد ابتليتم يب، وابتليت   ":كان أول عمل قام به أن صعد املنرب، وقال

بكم، وخلفت فيكم بعد صاحبي، فمن كان بحرضتنا بارشنـاه بأنفـسنا، ومـن 

ُنـة، فمـن حيـسن نـزده حـسنا، ومـن يـسئ غاب عنا ولينا عليه أهل القوة واألما

 .  )٢( "نعاقبه، ويغفر اهللا لنا ولكم

 من أكثر الناس إيامنا بأمهية أخذ رأي األمة كأساس   وكان الفاروق -*

 .من أهم األسس التي أقام عليها حكمه

ــن عفــان -* ــة عــثامن ب ــت إرادة األمــة يف توليــه  )٣( ويف خالف   فقــد متثل

 ببيعة عامـة  األمر انتهى للخليفة عثامن بن عفان َّللخالفة، حيث ثبت أن

                                                        

دار : ، حتقيق حممد أبوالفـضل، القـاهرة٢٢٣ـ ٣/٢١٨تاريخ الرسل وامللوك للطربي )١(

 . م١٩٦٢املعارف، 

 . ، دار التحرير للطباعة والنرش، القاهرة٣/١٤٢لكربى، البن سعد الطبقات ا)٢(

، القـريش منـاف عبـد بـن شـمس عبـد بـن أمية بن العاص أبى بن عفان بن عثامن :هو)٣(

 بعـد ولـد ،النـورين بـذي لقـب ،منـاف عبـد يف  اهللا ورسـول هو جيتمع، املؤمنني أمري

 لرابـع إين :يقـول وكان فأسلم، إلسالما إىل اإلسالم بكر أول أبو دعاه ،سنني  بست الفيل

 ،باجلنـة املبـرشين العـرشة أحد وهو،  عمر مقتل بعد اخلالفة توىل ،اإلسالم يف أربعة

 .  هـ٣٥ اجلمعة يوم باملدينة ًشهيدا  تلُوق



  

)٧٩٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًيف املسجد كأسالفه، فقد كانت طريقة انتخاب عثامن فيهـا تأكيـدا ملبـدأ األخـذ 

بـإرادة   األمــة؛ ألن املرشــحني للخالفــة تــشاوروا يف بدايــة األمــر فــيمن يكــون 

ك خليفة، ثم عرضت نتيجة املشاورات عىل املسلمني يف مـسجد املدينـة، وبـذل

    . )١(متت بيعة عثامن خليفة للمسلمني بعد عمر 

ّ وبــذلك يتــبن أن مــا ورد يف الكتــاب والــسنة وأقــوال وأفعــال اخللفـــاء -*

ّالراشدين، ليؤكد عىل دور األمة يف احلكـم، وكيـف أهنـا مـصدر الـسلطات يف 

 .ياإلسالمالنظام السيايس 

ما ا  

  ال

 مكانـة سـامية مل اإلسـالم، فقـد جعـل لـه سـالماإلالعدل، وهو  مبدأ أصـيل يف 

  )٢(وليس أدل عىل ذلك من اآليات القرآنيـة الكثـرية  جتعلها له أية رشيعة سابقة

̄   °   ±  ²  ³  ´    ":ومنها قوله تعاىل  ®  ¬  «  ª    ©

                                                                                                                                        

ــع ــن الطبقــات: يراج ــاط الب ــات، ١٠:، صخي ــن الثق ــان الب  االســتيعاب، ٢/٢٤١ حب

 تـذهيب خالصة، ٤/٣٧٧ الصحابة متييز يف بةاإلصا، ٣/٥٧٨  الغابة أسد، و٣/١٠٣٧

 .١/٢٦١ الكامل هتذيب

تــاريخ الرســل وامللــوك   و٤٢٩ فــضل اهللا إســامعيل، ص اإلســالمالفكــر الــسيايس يف )١(

  .  ٤٢٦للطربي، ص 

األنجلو  ، مكتبة ١٦٩الفكر السيايس من أفالطون إىل حممد عبده، حورية جماهد، ص)٢(

 فـضل اهللا إسـامعيل ، ص اإلسـالمم، الفكر الـسيايس يف ٢٠٠٧املرصية، الطبعة اخلامسة، 

٢٩٢  .  



 

)٧٩٨(  درا ا  ا ار  

  Å   Ä           Ã  Â    Á  À ¿   ¾  ½  ¼    »  º ¹  ¸  ¶  µ " )فهذه اآلية )١ 

ًطابا إىل احلكام مجيعا يف أي موقع من مواقع احلكم يف الدولـة، فهـي تتضمن خ ً

، أن يـؤدوا األمانـات إىل دارةًتأمرهم مجيعا وعـىل شـتى مـستويات احلكـم واإل

 .)٢(أهلها، يؤدوها كاملة غري منقوصة 

 مأمورة بأن تنـزل القـرآن حكـام وحتـاكام اإلسالم  وألن السلطة احلاكمة يف -*

ًوفقا لذلك ال بد أن تقيم ممارستها ألعامهلا عىل العـدل واحلـق بني الناس، فهي 

-  .  /     ":ّودفع العدوان واالعتداء، ذلـك أن العـدل يف املـصدر احلـاكم

  =  <  ;  :  9  8   7          6  5  43  2  10" 
والعدل مأمور به عند التنفيذ وعند التقايض، كام ال يقف العـدل عنـد احلكـم )٣(

 .)٤(حسب بل وجب العدل يف القول والفعل ف

 وســريته مــا يؤكــد ذلــك، فهــي تلــزم احلــاكم بالعــدل  ويف ســنة النبــي -*

وترتب عىل ذلك عظيم األجر والثـواب، وتنهـى عـن الظلـم وتبـني آثـاره عـىل 

  سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله":الظاملني، فقد   قال الرسول 

 .  )٥( "... إمام عادل

                                                        

 .٥٨:سورة النساء اآلية رقم)١(

  .٢٩٣، فضل اهللا إسامعيل، ص اإلسالمالفكر السيايس يف )٢(

 .١١٥:سورة األنعام اآلية رقم)٣(

  . ٢٠٦ ، ٢٠٥: سعيد، صبحي عبده سعيد ، ص) ٤(

 ينتظـر املـسجد يف جلـس مـن بـاب ،األذان  كتـاب)٦٦٠ (١/١٣٣ البخاري صحيح)٥(

 فـضل بـاب ،الزكـاة  كتـاب)١٠٣١ (٢/٧١٥ مـسلم صـحيح، املـساجد وفـضل الصالة

 .الصدقة إخفاء



  

)٧٩٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
قــد أمــر اهللا تعــاىل بالعــدل بــام يقيــد الــسلطة العامــة، ويوجههــا يف كافــة  و-*

 .  قراراهتا

ّ وترجع أمهية مبدأ العدل يف أنه هو املبدأ األصيل الذي يشكل ويتحكم يف -*

مجيع املبادئ األخرى السياسية املرتبطة بكل ما له صلة بالتعامـل مـع الـسلطة، 

ية، ويف حـال تـم النظـر إىل عمليـة اإلسـالمومن هذا التصور خرجت التقاليـد 

ّالتكــوين الــسيايس للخلفــاء الراشــدين نلحــظ أن مبــدأ العدالــة ظــل دائــام هــو 

 .)١( املحور األصيل يف نظام القيم السياسية لدهيم

 وأكرب دليل عىل ما سـبق ذكـره، يف الواقعـة املعروفـة واملنـسوبة إىل اخلليفـة -*

من ابن عمـرو بـن العـاص  عندما جاءه مرصي يشكو عمر بن اخلطاب 

ّ الذي كان واليا عىل مرص، وفحوى الشكوى أن ابن عمـرو بـن العـاص 

ً رضب مرصيا بالـسوط عنـدما تنازعـا عـىل فـرس كـان يملكـه املـرصي 

 مـن صـحة الواقعـة؛ دعـا وبحضور والده، وملا حتقق عمـر بـن اخلطـاب 

ً وابنه إىل جملسه، ثم أعطى عمر املرصي سوطعمرو بن العاص  ا وطلب ٌ

أيا عمـرو، متـى اسـتعبدتم   ":منه أن يرضب ابن عمرو، وقال قولته املشهورة

                                                                                                                                        

  .٦٦٠ ، ١٣٣ / ١صحيح البخاري، باب الصدقة باليمني، 

، ٤٠ احلديثة، سـليامن حممـد الطـاموي،صدارة السياسة واإلأصولعمر بن اخلطاب و)١(

 .م١٩٦٩مطبعة املستقبل، مرص 



 

)٨٠٠(  درا ا  ا ار  

ّكيـف أن مفهـوم احلريـة : وهنا نلحظ.  )١( "الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا

 . يف تصور اخلليفة عمر، ال يتحقق إال من خالل العدل بني الناس مجيعا

ي، ليعـرب عــن أحــد اإلســالم ّ إن مفهـوم العدالــة يرتفــع يف الفكـر الــسيايس-*

ّأمــور النــاس إنــام  ":يقــول ابــن تيميــة . خــصائص النظــام الــسيايس املثــايل

تستقيم يف الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه االشرتاك يف بعـض أنـواع اإلثـم 

ّإن اهللا :  وقـد قيـل"أكثر مما تستقيم مع الظلم يف احلقوق، وإن مل تشرتك يف إثـم

 كـافرة، وال يقـيم الظاملـة وإن كانـت مـسلمة،  وإن كانـت يقيم الدولة العادلـة 

  . )٢( "اإلسالمالدنيا تدوم مع العدل والكفر، وال تدوم مع الظلم و: ويقال 

ّ ينظر إىل مبدأ العدل أو العدالة عىل أنه جوهر نظام احلكـم والقـيم اإلسالم-*

  . السياسية معا

 وهـو مـا اإلسـالمواسـع يف للعدل مفهـوم : رضورة قيام العدل لتحقيق النظام

عدل شامل، يدعوا إىل األلفـة، ويبعـث عـىل الطاعـة، : عرب عنه املاوردي بقوله

وتعمر به األرض، وتثمر به األموال، ويكثر معه النـسل، ويـأمن بـه الـسلطان، 

 .)٣(ً حني رآه وقد نام مبتذال عدلت فأمنت فنمتفقد قال املرزبان لعمر 

                                                        

 احلديثـة، سـليامن حممـد الطـاموي، املرجـع دارة السياسة واإلأصولعمر بن اخلطاب و)١(

 .٤١السابق ، ص

حممـد مجيــل : ، حتقيـق٤٣، ٤٢األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكــر، البـن تيميـة، ص)٢(

 .غازي، مطبعة املدين، القاهرة

 ١٣١، ١٣٠أدب الدنيا والدين للاموردى، ص)٣(



  

)٨٠١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
و حتقيـــق العدالـــة االجتامعيـــة؛ ألن العدالـــة  واملـــراد بالعـــدل الـــشامل هـــ-*

االجتامعيــة أدعــى إىل حتقيــق التكافــل والتــآزر االجتامعــي، وأن االبتعــاد عنهــا 

يؤدي إىل فساد األخالق وإىل االنحـالل االجتامعـي، فعـىل هـذا األسـاس فـإن 

العدل من أهم الدعائم التي يقوم عليها املجتمع الصالح، وكل جمتمع ال يقوم 

س من العدل بني األفراد التي يتكون منها يف جمموعه فهـو جمتمـع غـري عىل أسا

صالح وهنايته إىل االنحالل والزوال، وإذا كان العدل من إحدى قواعـد الـدنيا 

 بالعدل نسانالتي ال انتظام هلا إال به وال صالح فيها إال معه، وجب أن يبدأ اإل

 ٠مع نفسه، ثم بعدله مع غريه

م  ل٠)١(ون بحملها عىل املصالح، وكفها عن القبائحفيك: وا  

 فـيمن دونـه، كالـسلطان مـع  نـسان مع غريه، وهو إما عدل اإلنسانوالعدل اإل

 مع من فوقـه، فالرعيـة مـع سـلطانه، والـصحابة مـع نسانرعيته، وإما عدل اإل

 إذا ال يشء أنفع من العدل، كام أنـه ال )٢( مع أكفائه نسانرئيسها، وإما عدل اإل

يشء أرض مما ليس بعدل، لكل ما سبق نجد أن من األهداف الرئيسية للقـانون 

 ٠حتقيق العدل

 يف نـسانمنـذ أن وجـد اإل : و اا ف  أاف امن         -*

جمتمع يضم غريه من أقرانه وهو ينشد العدل فيام ينشأ بينه وبينهم من عالقات 

العدل فكرة القانون منذ وجوده، ومعامالت، لذلك ليس غريبا أن تالزم فكرة 

                                                        

 ١٣١ن للاموردى، صأدب الدنيا والدي)١(

 ١٣٣، ١٣٢أدب الدنيا والدين للاموردى، ص )٢(



 

)٨٠٢(  درا ا  ا ار  

 فاسـتحوذت تلـك )١(بل إن فكرة العدل تتوج قمـة اهلـرم القـانوين عـىل الـدوام 

ية كـذلك، اإلسـالمالفكرة عىل اهتامم الفالسفة منذ أقدم العصور ويف الرشيعة 

 جعل قيمة العـدل عاليـة اإلسالمونشري عىل أمهيتها ونكتفي بذلك بالقول بأن 

 الثوابت التي يدعو إليها الناس والـدين، فالعـدل "ل القيمك"متألقة، تتصدر 

   ٠اسم من أسامء اهللا احلسنى، وصفة من صفاته سبحانه وتعاىل

، فريضة واجبة، ولـيس جمـرد حـق مـن احلقـوق اإلسالم والعدل يف رشيعة -*

 !  التي جيوز لصاحبها التنازل عنها إن أراد، أو التفريط فيها دون وزر وتأثيم

 اا  

ا ا  واةماما   

ــائفتني  ــنهم إىل ط ــرق بي ــاس وتف ــسم الن ــن أن تق ــسمحة ال يمك ــرشيعة ال إن ال

 فيقـرر )٢(فالناس كلهم  أمام الرمحن سواء ال يتفاضـلون بغـري العمـل الـصالح 

ية كأسـنان نـسانديننا احلنيف مبادئ من أمهها، أن الناس سواسية يف القيمـة اإل

، وأنه ال تفاضل بينهم يف هذا الصدد إال عـىل أسـاس كفـايتهم وأعامهلـم املشط

 بنظريتـه اإلسـالم، ونساينوما يقدمه كل منهم لربه ونفسه ووطنه واملجتمع اإل

هــذه قــىض عــىل نظــام الطوائــف، وأســاليب التفرقــة بــني الطبقــات، وقواعــد 

ساب ًاملفاضـــلة بـــني النـــاس تبعـــا الخـــتالف شـــعوهبم أو تفـــاوهتم يف األحـــ

                                                        

 .١٩٠:  محدي عبد الرمحن، ص٠، داإلسالمفن احلكم يف )١(

 .٤٧٠٠ مصطفى أبو زيد فهمى، ص٠، داإلسالمفن احلكم يف )٢(



  

)٨٠٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

M   L  K  J  I  H     G  F  E    ":، يقول تعاىل)١(واألنساب 

  Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N )ولقـــد قـــرر ذات  )٢ 

إن ربكـم واحـد، وإن :  أهيا النـاس": يف خطبة الوداع املبدأ،  سيدنا النبي 

ــاكم،  أبــاكم واحــد، كلكــم آلدم، وآدم مــن تــراب، وإن أكــرمكم عنــد اهللا أتق

وليس لعريب عىل عجمي، وال لعجمي عـىل عـريب، وال أمحـر عـىل  أبـيض، وال 

 ٠)٣( ".....ألبيض عىل أمحر فضل إال بالتقوى

     ق اا ن وما واة أما هو إال تأكيد اإلسالمإن العدل يف : ا 

 ٠لوضع آخر هو املساواة بصفة عامة واملساواة أمام القانون بصفة خاصة

 إىل العدل، فإن ذلـك يعنـي يف نفـس الوقـت اإلسالميف اللغة، فإذا دعا فالعدل 

ً أن يعامل الناس مجيعا عىل قدم املـساواة اإلسالمالدعوة إىل املساواة، فلقد قرر 

أمــام القــانون ويف احلقــوق العامــة بــدون تفرقــة بــني صــعلوك وأمــري، وال بــني 

 .رشيف ووضيع

 عندينه واهللا ما فيكم أحد أقوى  أهيا الناس إ": ويف هذا يقول عمر -*

من الضعيف حتى آخذ احلق له، وال أضعف عندي من القوى حتى آخذ احلق  

                                                        

 عــىل عبـد الواحــد واىف، قــضايا إلســالمية ، سلــسلة ٠، داإلســالم يف نــسانحقـوق اإل)١(

هــ، ١٤٢٤، القـاهرة،  ذو احلجـة ١٠٦ألوقاف ، الطبعة الثانية،  العدد تصدر عن  وزارة ا

 .٨٠، ٧: م،  ص٢٠٠٤فرباير 

 .١٣٠سورة احلجرات، اآلية )٢(

ــم يف ) ٣( ــن احلك ــصيال، ف ــالمًتف ــابق ، ٠، داإلس ــع س ــى ، مرج ــد فهم ــو زي ــصطفى أب  م

 .٨ عىل عبد الواحد واىف، مرجع سابق ، ص ٠، و د٤٧٠:ص



 

)٨٠٤(  درا ا  ا ار  

 إن اهللا ابتالكم يب، وابتالين بكم، وأبقاين فيكم بعد صاحبي، ": ويقول)١( "منه

فال واهللا ال حيرضين شئ من أمركم فيليه أحد دوين، وال يتغيب عنـي فـآلوا فيـه 

األمانة، ولئن أحسنوا ألحسنن ولئن أساءوا ألنكلـن هبـم ، عن أهل الصدق و

ّلكم عـيل أن ال ألقيـنكم يف املهالـك، وال أحجـركم يف ثغـوركم، وإذا غبـتم يف 

 ٠)٢( البعوث، فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم

ال يغرنـك مـن اهللا :  حني واله حرب العـراق إىل سعد  وكتب -*

فـإن اهللا لـيس بينـه  ...  رسـول اهللا  وصاحبخال رسول اهللا : أن قيل

وبني أحد نسب إال طاعته، فالناس رشيفهم ووضيعهم يف ذات اهللا سـواء، اهللا 

 .)٣(رهبم، وهم  عباده، يتفاضلون بالعافية، ويدركون ما عنده بالطاعة 

ً ومل يكن األمر مقصورا عىل وضع قواعـد وتقريـر مبـادئ، بـل إن التـاريخ -*

 اعد واملبادئ كانت منفذة بحـذافريها يف عهـد الرسـول لينبئنا أن هذه القو

 ٠)٤(واخللفاء الراشدين من بعده

 أن ً عمال، فلقد روي عن أم املؤمنني عائـشة  وأثبت ذلك القول -*

من يكلم : ًقريشا أمههم شأن فاطمة بنت األسود املخزومية التي رسقت فقالوا

                                                        

 .٣/٢١٠ الطربي تاريخ)١(

 .٣/٢٠٨ الكربى الطبقات)٢(

 .٣/٤٨٣ الطربي تاريخ)٣(

 عـىل عبـد ٠أخرجه الشيخان البخـاري ومـسلم، ومالـك، وأبـو داود، والرتمـذي ؛ د) ٤(

 مـصطفى أبـو ٠؛  د١٠، ٩ ، مرجـع سـابق ، ص اإلسـالم يف نسانالواحد واىف، حقوق اإل

 ٠ وبعدها٤٧٤ ، مرجع سابق ، ص اإلسالمزيد فهمى، فن احلكم يف 



  

)٨٠٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
امة بـن زيـد، فقـد كـان مـن من جيرتئ عليـه إال أسـ:  ثم قالوا"رسول اهللا 

 شــفاعة  فكلمــه أســامة فــأنكر الرســول أحــب النــاس إىل رســول اهللا 

 ثـم قـام ٠٠٠ًأسامة عىل حبه له، وانتهزه قائال أتـشفع يف حـد مـن حـدود اهللا ؟

إنــام أهلــك الــذين مــن قــبلكم أهنــم كــانوا إذا رسق : فخطــب يف النــاس فقــال

 احلـد، وأيـم اهللا لـو أن فاطمـة الرشيف تركوه وإذا رسق الضعيف أقاموا عليـه

  ٠)١(بنت حممد رسقت لقطعت يدها

 وهذا احلديث له معنى عام وأشمل من أن خيص حد الرسقة بل هو حيـوي -*

يف مــضمونه كــل احلــدود، وإذا كانــت املــساواة فــرض بــني املــسلمني بعــضهم   

البعض، فعلية ال نظرية فحسب فإهنا جتب كذلك أن تكون بني املسلمني وغري 

فيقرر الرشع احلنيف أن الذميني يف بلد إسالمي، هلم ما للمـسلمني  )٢(املسلمني 

من حقوق عامة وعليهم ما عـىل املـسلمني، وتطبـق علـيهم القـوانني القـضائية 

التي تطبـق عـىل املـسلمني إال مـا تعلـق منهـا بـشئون الـدين فتحـرتم عقائـدهم 

 .وشعائرهم

  .)٣(ية الواحدة نساندة وهو دين اإلية واحإنسان يدعو إىل اإلسالم وهكذا ف-*

                                                        

، الغـار حـديث بـاب، األنبيـاء أحاديـث  كتـاب)٣٤٧٥ (٤/١٧٥ البخـاري صحيح)١(

 وغـريه، الـرشيف الـسارق قطـع  بـاب،احلـدود  كتاب)١٦٨٨ (٣/١٣١٥ مسلم صحيح

 .احلدود يف الشفاعة عن والنهي

ــسانحقــوق اإل)٢( ــابق ،  ص٠، داإلســالم يف ن ــد الواحــد واىف ، مرجــع س ــىل عب ، ١١ ع

  .القضاء، يف املساواة أمام ١٢٠

 .٤٨٠، ٤٧٩ مصطفى أبو زيد فهمى، ، مرجع سابق ، ص٠، داإلسالمفن احلكم يف )٣(



 

)٨٠٦(  درا ا  ا ار  

K  J  I  H     G  F  E     ": وهذا ما يؤيده القرآن الكريم قال تعاىل- *

  Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L  ")١(. 

ً عىل أن يعيش اجلميع إخوانا، دون أن يبلغ كل فرد منهم ما اإلسالم فعمل -*

  .)٢( يةنسان وما تكفله له صفته اإلتؤهله له استعداداته الشخصية،

يته ذاهتـا إنسان مستمدة من نسانإن كرامة اإل:  قال كلمته املدويةاإلسالم و-*

ال مـــن أي عـــرض آخـــر كـــاجلنس، أو اللـــون، أو الطبقـــة، أو الثــــروة، أو  

 واحلقـوق األصـلية ٠٠ إىل آخر هذه األعـراض العارضـة الزائلـة٠٠٠املنصب

  .)٣(ية، التي ترجع إىل أصل واحد نسانلك اإل مستمدة إذن من تنسانلإل

اا ا  

ا  

  كانــت احلريــة مــن القواعــد األساســية التــي جــاء هبــا النظــام الــسيايس يف -*

ية احلريات العامة عىل اخـتالف أنواعهـا، اإلسالم،  قد أقرت الرشيعة اإلسالم

، وحريــة الــرأي،  عــىل احلريــة الدينيــةاإلســالملألفــراد واجلامعــات؛ فقــد نــص 

 الكـربى، وهـي اإلسـالم واحلريـة هـي رشيعـة )٤( واحلرية السياسية واالجتامعية

 .)٥(حرية العقل، وحرية الضمري، وحرية اإلرادة 

                                                        

 .١٣: سورة احلجرات اآلية رقم)١(

 .١٦٠ ، ١٥ ، ١٤ عىل عبد الواحد واىف ، مرجع سابق ، ص ٠ يف اإلسالم، دنسانحقوق اإل)٢(

 .٢٢٥: صبحي عبده سعيد مرجع مشار إليه ص)٣(

، الكتـاب األول ٥٣ي، ظـافر القاسـمي ص اإلسـالميعة والتاريخ نظام احلكم يف الرش)٤(

 .م١٩٧٤ه ١٣٩٤: احلياة الدستورية، دار النفاس، الطبعة األوىل سنة

 .١١٠حسني فوزي النجار، ص ) ٥(



  

)٨٠٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا  : يف وقت كانت فيه ديانات ساموية، ما زال اإلسالملقد جاء 

 اإلسـالموة ّوعـىل الـرغم مـن أن دعـ. هلا معتنقون، وقـد سـموا بأهـل الكتـاب

جاءت إىل الناس كافة، فإن القرآن الكـريم قـد تـضمن مبـدأ احلريـة الدينيـة يف 

Ü  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  Õ   ":عدة آيات، منها قوله تعـاىل Ô  Ó    Ò  Ñ

  é  èç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý

  ë  ê" )يقــول ابــن كثــري يف تفــسري هــذه اآليــة أي ال تكرهــوا أحــدا عــىل )١  

 )٢(، فالنفي بمعنى النهي اإلسالمل يف دين الدخو

 ": وقد تتابعت اآليات القرآنية يف تأكيدها عىل هذا املعنى، ففي قوله تعاىل-*

  v      u  t  sr  q  p    o  nm  l  k  j   i  h

  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |{  z  y  x  w

مبلـغ وال يملـك أن  إن هـو اال ّ فهذه اآليات تؤكد أن الرسول )٣( "¦     

جيــرب أحــدا عــىل اعتقــاد مــا ال يريــد وال يــؤمن بــه، وهنــا جتلــت احلريــة الدينيــة 

فاإليامن وهو أصل الدين وجوهره؛ عبارة عن إذعان النفس، . بأوضح معانيها

ّويستحيل أن يكون اإلذعان بـاإللزام واإلكـراه، وإنـام يكـون بالبيـان والربهـان 

 .)٤(  واإلقناع

                                                        

 .٢٥٦: سورة البقرة اآلية رقم)١(

 . ٥٤ي، ظافر القاسمي، صاإلسالمنظام احلكم يف الرشيعة والتاريخ )٢(

 .٤٨: اآلية رقمسورة الشورى)٣(

ي ظـافر اإلسـالم ، نظام احلكم يف الرشيعة والتـاريخ ٣/٣٧تفسري اإلمام رشيد رضا ) ٤(

  .٥٤القاسمي، ص 



 

)٨٠٨(  درا ا  ا ار  

ّيف السرية النبوية، فيؤكد أن مجيع الكتب التـي وجههـا الرسـول  أما ما ورد -*

 إىل القبائل التي أسلمت أو التي عاهـدها كانـت تتـضمن عبـارة واحـدة، 

َومن كان عىل هيوديته أو نرصانيته، فإنه ال يفتن عنها،  ":ًترتدد فيها مجيعا وهي ُ ّ

 )١( "وعليه اجلزية

 : ي  أو  أ ّْ  اأا أ :  اأي

ًالــشورى، وجعلهــا حقــا لألفــراد وواجبــا عــىل احلكــام، ويف الــشورى  : اول ً

 .يكون إبداء الرأي

   مس اا تكليـف كـل مـسلم بـاألمر بـاملعروف والنهـي عـن               : فهـو:  أ

أقـر الرسـول  وقـد )٢(املنكر، وهذا يستوجب متتع الفـرد بـاحلق يف إبـداء الـرأي 

 الـرأي أمامـه، وقـد سـجل القـرآن وإبـدائهم املسلمني عـىل مناقـشتهم لـه 

الكريم جمادلة زوجة أوس بن ثابت له عليه الصالة والـسالم يف ظهـار زوجهـا 

!  "  #    ": يقول تعاىل)٣(هلا حتى نزلت سورة املجادلة مسجلة تلك احلادثة 

    0  /.   -  ,   +  *  )  (  '  &  %  $  3  2  1 )٤(. 

ً ومل يكتف عليه الصالة والسالم بـذلك، بـل كـان يـدرب أصـحابه تـدريبا -*

ًعمليا عىل ممارسـة  حريـة الـرأي، فكـان يـسأهلم يف الـشئون العامـة ويف شـئونه 

ّاخلاصة، وقد ورد أنه أخـذ يف كثـري مـن احلـاالت بـرأي مـن حولـه وإن كانـت 

                                                        

 .اجلزية كم باب، اجلزية كتاب، )١٨٦٧٤ (٩/٣٢٧ للبيهقي الكربى السنن)١(

  .١١٥منري حممد البيايت، ص )٢(

 . ٥٠٣: فضل اهللا إسامعيل، ص)٣(

 .١:ية رقمسورة املجادلة اآل)٤(



  

)٨٠٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
حلباب بن املنذر فيام يتعلق باملوقع  عندما أخذ برأي ا :ختالف رأيه، ومثال ذلك

  .)١(الذي رأى أن ينزل فيه املسلمون يف بدر 

ومما يؤكد متتع من حول الرسول بحرية الرأي ما ورد عن عمر بـن اخلطـاب، فقـد 

 حتى نزل القرآن الكريم يؤيد قول ورأي عمـر يف سـبعة كان يناقش الرسول 

  . عىل عهد خلفاء رسول  ولقد كانت حرية الرأي مكفولة)٢(عرش موضعا 

 أن يقـول مـا يعتقـد نـسان كفل حرية الرأي، ولإلاإلسالمّ ولكن ورغم أن -*

ّ  احلق، ويدافع بلسانه وقلمه عام يعتقد، فإن حرية القول ليست مطلقـة بـال  ّأنه

 عـىل حريـة اإلسـالمفقـد وضـع . ضوابط أو قيود، وإال كانت الفوىض بعينهـا

ناقـشة واحـرتام الـرأي والـرأي اآلخـر، كـام الرأي ضـوابط تـستهدف حـسن امل

ًوضع عليها قيودا تستهدف منـع الفتنـة والفرقـة بـني املـسلمني ونـرش األهـواء 

والبدع بينهم، ومنع تناول الناس بفحش القول واخلوض يف أعراضهم وإذاعة 

 .)٣( أرسارهم

 ا عـرتف َّإن احلريات السياسية هي مجلة احلقوق اإللزاميـة امل: وا

واملقصود باحلقوق واحلريات السياسية يف املصطلح . هبا من الدولة للمواطنني

الدستوري أن تكون األمة مصدر السلطات وصاحبة السيادة العليـا يف شـئون 

                                                        

ــشام، ) ١( ــن ه ــذيب ســرية اب ــوث ١٦١ص . هت ــت، دار البح ــالة، الكوي ، مؤســسة الرس

 . ه١٣٧٤العلمية ، 

 .٤٥٧: خالد الفهداوي، ص) ٢(

 .٣٣٦: فتحي عبد الكريم، ص) ٣(



 

)٨١٠(  درا ا  ا ار  

 ولقـد )١(احلكم سواء عن طريق اختيارها احلاكم ومراقبته وحماسبته أو يف عزله 

ي، فقـد كانـت إرادة اإلسـالمع ًجتلت هذه القضايا ممارسـة وسـلوكا يف املجتمـ

 .األمة يف اختيار خلفائها واضحة وبارزة عىل مدار عهد اخلالفة الراشدة

ّي نجد أن احلريات العامة كانت حارضة بني اإلسالم  ومن دراسة التاريخ -*

ّأن أبـا بكـر : مجيع الطبقات، وبني الصحابة خاصـة، ويف مجيـع الـشئون، ومنهـا

أتـسوي بـني : ء، يوم توىل اخلالفة، فأتاه عمر يقول لهَّسوى بني الناس يف العطا

 من هاجر اهلجرتني، وصىل القبلتني، ومن أسلم عام الفتح خوف السيف؟

 ّإنام عملوا هللا، وأجورهم عىل اهللا، وإنـام الـدنيا دار بـالغ، فقـال :  فقال أبو بكر

ة فلـام تـوىل عمـر اخلالفـ ال أجعـل مـن قاتـل رسـول اهللا كمـن قاتـل معـه: عمر

  .)٢(ووضع  الديوان فضل السابقة 

 ولعل هذا املوضوع من أوائل املوضوعات االجتهادية التـي اختلـف فيهـا -*

ًأبى بكر وعمر، وقد كان النقاش بـني صـاحبي الرسـول فيهـا حـرا، : الشيخان

 .)٣( حيث طبق كل منهام املذهب الذي اعتقد صوابه

 

                                                        

 ، مرص دار هنـضة مـرص، الطبعـة ٧، عيل عبد الواحد  ص اإلسالم يف نسانحقوق اإل) ١(

 .ه ١٣٨٧الرابعة، 

السلطانية أليب يعيل حممـد بـن احلـسن الفـراء تـصحيح وتعليـق حممـد حامـد األحكام )٢(

 . م٢٠٠٠، دار الكتب العلمية بريوت، ٢٢٢الفقي ص

، تقـديم أسـامه الرافعـي ٣٦تاريخ عمـر بـن اخلطـاب، عبـد الـرمحن بـن اجلوزيـة، ص)٣(

 .ه١٣٩٤دمشق مكتبة اإلحسان ، 



  

)٨١١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ا ا  

  ارى

طابع مجاعي وليـست ذات طـابع فـردي حتـى يـصح إن الشؤون السياسة ذات 

 شـأن قابـل لالخـتالف بطبعـه، ومـستثري وهـإسناد احلكم ألفراد معـدودين، و

 اهللنوازع والطموحات، وال يتحدد الرأي فيه إال باملصلحة الغالبة التي حيـدد

  .األغلب، وليس األقوى، واألغلب ال يتجسد إال يف الشورى

ي، ملا اإلسالملتي يقوم عليها النظام السيايس  والشورى من أهم  األسس ا-*

 ومــن بعــده ّي،  فنجـد أن الرســول اإلســالمهلـا مــن أمهيــة يف دعـم احلكــم 

 وسنحيل احلديث عـن . اخللفاء الراشدين قد مارسوا الشورى تنفيذا ألمر اهللا

ية حيث إهنا اإلسالماحلديث عن صفات احلكومة  يف الشورى لتناوهلا تفصيال

 .ت احلكم الرشيد من أهم صفا

  ا ادس

ا   

 مبدأ مسئولية اخلليفة عىل أوسع نطاق، وأبعد مدى، أبعد ممـا هـو اإلسالمقرر 

ٌ مـسئول عـن أعاملـه اإلسـالم فاحلـاكم يف )١( معروف من األنظمـة الديمقراطيـة

يث وهذه املسئولية يستدل عليها من الكثري من اآليات القرآنية واألحاد. مجيعا

 . النبوية، وكام أقرها اخللفاء الراشدون يف القول والعمل

                                                        

، مكتبـة ١٦٧لعـال الـصعيدي ص  واخلالفة يف العرص احلديث، حـازم عبـد ااإلسالم)١(

 .   م١٩٨٤اآلداب، القاهرة، 



 

)٨١٢(  درا ا  ا ار  

 )١( "z  y  }  | ~  �  ¡  ¢       £   ¤  ":ففي قوله تعاىل

داللة عىل طاعة أويل األمـر، ولكـن بـرشط إتبـاع أحكـام الـرشع، وعـدم إتبـاع 

ّإن النـاس إذا رأوا الظـامل فلـم  ":يف قولـه وهذا مـا أكـده الرسـول . اهلوى

 ال ": وقولــه)٢( "ا عــىل يديــه أوشــك أن يعمهــم اهللا بعقــاب مــن عنــدهيأخــذو

  .)٣( "ّطاعة يف معصية؛ إنام الطاعة يف املعروف

 وســرية اخللفــاء تبــني إدراكهــم ملــسئولية احلــاكم، وهــذا يمكــن تلمــسه يف -*

 . خطبهم عند توليهم اخلالفة

زل اهللا، وأن  حق عىل اإلمـام أن حيكـم بـام أنـ":وقد ورد عن عيل بن أيب طالب

يؤدي األمانة، فإن فعل ذلك كان حقـا عـىل املـسلمني أن يـسمعوا وأن يطيعـوا 

 .)٤( "وجييبوا إذا دعوا

  

  

  

  

  

                                                        

   .١٥٢-١٥١: سورة الشعراء اآلية رقم)١(

 الرتمـذي سـنن، والنهـي األمـر بـاب، املالحم كتاب )٤٣٣٨(٤/١٢٢ داود أيب سنن)٢(

 نـزول يف جاء ما  باب،وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول عن الفتن  أبواب)٢١٦٨(٤/٤٦٧

 .املنكر يغري مل إذا العذاب

 .م١٩٣١، القاهرة، ٢٨ ـ ٢٧: السياسة الرشعية، عبد الوهاب خالف، ص)٣(

 .١٧٩حاكم املطريي، ص )٤(



  

)٨١٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  

  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

اا م : ا  ت ااا  

 -: و ن

 .ت ا  ا ايا: ا اول
ما ا :اء اا   ت اا  
  -: و ن
  .ات ا  وة ا ه: ا اول

ما ا : ا ر  ت اا   
ا  

  -: و ن
  . اات ا: اع اول

مع اا :ا ت اوا.  



 

)٨١٤(  درا ا  ا ار  

اا م  

 ا  ت ااا

: 

الواقع أنه ما يوجد جتمع برشى حتـى حيـس أفـراده بحاجـاهتم الـشديدة إىل      

إن مرفــق الــضبط هــو أول املرافــق التــي تنــشأ يف التــاريخ : لنظــام وهلــذا يقــالا

جتمع برشى يقيم عىل وجه الدوام بنية االسـتقرار فـوق إقلـيم معـني، : فالدولة

وتقوم بينهم سلطة سياسـية تتـوىل تنظـيم العالقـات داخـل هـذا املجتمـع، كـام 

 .)١(تتوىل متثيله يف مواجهة اآلخرين

ــدول  ــصية وإذا كانــت ال ــام وال تكتــسب الشخ ــا للمفهــوم املعــارص ال تق ًطبق

الدولية إال أن يتوافر هلا عنـارص ماديـة، وهـي اإلقلـيم، والـشعب، واحلكومـة، 

ًواالعرتاف وهو ال يتـأتى إال بفاعليـة الـسلطة الـسياسية يف الدولـة، بنـاء عليـه 

 .هذا الفصل من خالل مبحثني يف سيكون حديثنا

  : ا  ا اي ات: ا اول 
 ما ا :اء اا   ت اا. 

 
 

 
 

                                                        

، دار املطبوعـات اجلامعيـة ٣٠مصطفى أبو زيد فهمـى ص . النظرية العامة للدولة، د) ١(

إبـراهيم . حممـد سـعيد الـدقاق، د. ، د ٧اإلسكندرية الطبعة اخلامسة، التنظيم الـدويل ص

 . أمحد خليفة، دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية



  

)٨١٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  ا اول

  ات ا  ا اي
 

 قد محل إىل العامل عقيدة روحية، اإلسالمّيكاد يكون اإلمجاع منعقدا عىل أن       

 قد أسـس  املالحظ أن الرسول ّوأنه محل كذلك تنظيام لشئون الدنيا، ومن

ّية، وأنه قد مارس العمل الـسيايس باإلضـافة إىل كونـه رسـوال اإلسالمالدولة 

   )١(مبلغا 

*-  ا ًأن هناك الكثري من الشواهد التي تدلل عىل أن الرسول : و 

قد مارس العمل السيايس، وهذا يمكـن اسـتقراؤه مـن الـسرية النبويـة، والتـي 

 قد وضع منذ بداية الدعوة أسسا وأركانا مهدت لقيام لرسول ّتوضح أن ا

ية فيام بعد، ويمكن أن نسوق شيئا من سريته علها تـدلل عـىل اإلسالمالدولة   

 .الفعل السيايس للرسول 

ّ فقد ورد أنه يف السنة الثالثة للرسالة مشى أرشاف قـريش إىل عـم الرسـول -*

يننا وبني ابن أخيـك، فادعـه، فخـذ وقد علمت الذي ب:  أيب طالب، فقالوا

له منا، وخذ لنا منـه؛ ليكـف عنـا ونكـف عنـه، وليـدعنا وديننـا وندعـه ودينـه، 

يا ابـن أخـي، هـؤالء أرشاف قومـك، قـد  : فبعث إليه أبو طالب  فجاءه، فقال

ــول  ــال الرس ــك، ق ــذوا من ــوك، وليأخ ــك ليعط ــوا ل ــة اجتمع ــم، كلم  نع

نعــم : كــم   العجــم، فقــال أبــو جهــلتعطونيهــا، متلكــون هبــا العــرب وتــدين ل

                                                        

ــلطة القيود الواردة على ) ١( ــيالين، ص اإلســالمالدولة في س ــداهللا الك  ، ١٢٠ ، ١١٩ عب

 .م١٩٩٧: ، الطبعة األوىل سنةروتـبي، الةـة الرسـسسمؤ



 

)٨١٦(  درا ا  ا ار  

 تقولـون ال الـه إال اهللا، وختلعـون مـا قال الرسـول . وأبيك، وعرش كلامت

  .)١(تعبدون من دونه، فرفضوا 

متلكـون هبـا العـرب، وتـدين لكـم   : يف قولـهّإن ما ورد عىل لسان الرسول 

ىل الـدين   ّالعجم، يشري ويدلل عىل أن التفكري السيايس كان إىل جانب الدعوة إ

اجلديد، وهذا يعطي داللة عىل أمهية التمكني السيايس للدولة وتوسـعها، وقـد 

 .كان هذا قبل اهلجرة إىل املدينة بسبع سنني

ّ ومما يدلل أيضا عىل أن التفكري السيايس كان إىل جانب الدعوة حينام بـرش -*

ن عـىل  املسلمني أثناء حفر اخلندق حول املدينة بأهنم سيستخلفوالرسول 

، وهـذا يعطــي داللـة أيــضا ًعـىل أمهيــة التمكــني الــيمنملـك فــارس و الـروم و

 .السيايس للدولة وتوسعها

عـه  ملا أراد أن يدخل بعـد رجوّ وكذلك ذكر ابن إسحاق أن الرسول  -*

ّإين    :أأدخــل يف جــوارك؟ فقــال: مـن الطــائف، أرســل إىل األخــنس بـن رشيــق

                                                        

 الـسهييل أمحـد بـن اهللا عبـد بـن الـرمحن عبـدل النبويـة الـسرية رشح يف األنـف الروض) ١(

 الـرتاث إحيـاء دار: ، طبعةالسالمي السالم عبد عمر: ، حتقيق٤/١٧ هـ٥٨١:  سنةملتوىفا

 املغــازي فنــون يف األثــر عيــون، م٢٠٠٠ ،هـــ١٤٢١ ، األوىل الطبعــة، بــريوت العــريب،

 املتـوىف ،اليعمـري النـاس، سـيد ابـن أمحـد، بـن حممد بن حممد بن حمد ملوالسري والشامئل

 الطبعـة، بـريوت ،القلـم دار: ، طبعةرمضان حممد راهيمإب: تعليق، ١/١٥٢ هـ٧٣٤:سنة

  هــارون ، الكويــتعبد السالم هتــذيب ســرية ابــن هــشام ، ؛ ١٤١٤/١٩٩٣ : ســنةاألوىل

 . م١٩٦٤مؤسسة الرسالة، دار البحوث العلمية، 



  

)٨١٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ّإن بنـي عـامر ال : حليف، واحلليف ال جيري، فبعث إىل سـهيل بـن عمـرو فقـال

 . جتري عىل بني كعب، فبعث إىل املطعم بن عدي، فأجابه عىل ذلك

ه  قـد مـارس عمـال سياسـيا تطلبتـّ ونلحظ يف هذه الواقعة أن الرسول -*

 هذه املرحلة يف قيام الدولة، وهو طلب اإلجارة واحلامية من العدو يف مكـة

وهـو صـاحب الـدعوة إىل التوحيــد مل جيـد حرجـا مــن أن يطلـب اإلجـارة مــن 

مرشك، فالسياسة هلـا مقتـضيات ورضورات يقـدرها املـسئول وفقـا للظـروف 

 . )١(واملصلحة 

عىل القبائل أيـام  بدعوته وعرض نفسه  ومن أجل أن ينهض الرسول -*

 . )٢( اإلسالماملوسم، يدعوهم إىل 

َّ أهنـا دعـوة رصحيـة بطلـب احلاميـة مـن القبائـل  ويفهم من فعـل الرسـول - *

العربية لتبليغ الرسالة، ويفهم كذلك أنه ليس من الرضوري أن تسلم القبيلة، إنـام 

ِّاملطلوب  هو أن تؤمن احلامية الالزمة للرسول   دعـوة ربـه،  ليتمكن من تبليـغَ

 .)٣(وقد حدث ذلك سابقا، فالذين هيئوا له احلامية من قبل مل يكونوا مؤمنني مجيعا

                                                        

، مكتبــة املنــار،  ١٩ منــري حممــد الغــضبان ، ص.  املــنهج احلركــي للــسرية النبويــة ، د ) ١(

ــنة ــحاق ، ١٩٨٤ :األردن، س ــن إس ــرية اب ــتحقيق محم، محمد بن إسحاق يسار م ؛ س د ـ

 .  م ١٩٨١كيا،تر، در أبادي ـد اهللا الحيـحمي

إمتاع اإلسامع ملا للنبي من األنباء واألموال واحلفدة واملتـاع ، أمحـد بـن عـيل املقريـزي  ) ٢(

 . حممد عبد املجيد النميس، دار األنصار، القاهرة: ، حتقيق٣١-١/٣٠

هارون، مؤسسة الرسالة، الكويت، دار البحـوث عبد السالم ذيب سرية ابن هشام ،هت)٣(

 .  م١٩٦٤العلمية، 



 

)٨١٨(  درا ا  ا ار  

 وهذه اهلجرة ختتلف عن كثري من اهلجرات التي عرفهـا  وهاجر النبي -*

ّالتاريخ املعارص والقديم؛ ألهنا مل تكن هجرة اختيارية أرادها املـسلمون، وإنـام  ّ

 أن حيفظ مجاعته مـن االضـطهاد أو الرسول كانت خطة سياسية أراد منها 

  .)١(ّمن   الفناء، حتى إذا وجد أن سبب اهلجرة قد زال استدعاهم فعادوا 

 عددا من أهل املدينة يف موسـم احلـج، وكـان اهلـدف مـن  وبايع النبي -*

 الرتكيــز عــىل البنــاء الــداخيل وكــان وتبــني أهنــدف النبــي  )٢(هــذه املبايعــة 

رب، حيــث كــان هلــؤالء النفــر اإلثنــى عــرش دور كبــري يف بــث الرتكيــز عــىل يثــ

 مــن البنــاء الــداخيل يف ، وقــد حتقــق هــدف الرســول اإلســالمالــدعوة إىل  

املدينة وبث الفكرة يف صـفوفها، وكـذلك مـا يعـد فعـال  سياسـيا مـن الرسـول 

 . )٣(وهو تعينه سفريا له، وهو مصعب بن عمري 

 كـان هييـئ النـاس سـية، فالرسـول   وحتمـل هـذه احلادثـة دالالت سيا-*

 .)٤( حلرب خصومه، وما احلرب إال عمال سياسيا تقتضيه الظروف أحيانا

 أن يتـصل بكـل فـرد مـن  فلم تنته القضية بعد، فلن يستطيع الرسـول -*

هؤالء املبايعني كل مـرة ولـن يـستطيع أن يبـايع كـل أفـراد األمـة املـسلمة عـىل 

 . مسئولة مسؤولية مبارشة عن هذه القواعدذلك، فال بد من انتخاب قيادة 

                                                        

  .  ٨١ ، ٨٠منري حممد الغضبان، ص . املنهج احلركي للسرية النبوية ، د )١(

مطبعـة  ،  حتقيـق الـسقا وزمـالؤه ،٧٣، ٧٢ السرية النبوية ، عبد امللك ابن هشام، ص)٢(

 .م١٩٧٧: اهرةالبايب احللبي، الق

 .  ١٥٨ ــ ١٥٦املنهج احلركي للسرية النبوية ، منري حممد الغضبان، ص )٣(

 .م١٩٩ ، املنصورة، دار الوفاء،١٦٩الرحيق املختوم، بحث يف السرية النبوية ص )٤(



  

)٨١٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
وتم األمر بانتخاب تسعة من اخلـزرج وثالثـة مـن األوس، وهـذا يـدل عـىل أن 

 أعطى لألمة حـق االختيـار واالنتخـاب يف تـسمية مـسئوليهم، و  الرسول

َّهذا يؤرش عىل أن االختيـار واالنتخـاب كـان سـمة بـارزة ومفهـوم أسـايس يف 

ّ كـام أن هـذا الفعـل يؤكـد أمهيـة  عهـد الرسـول ي يفاإلسـالمنظام احلكم 

، وأمهية الدور الذي لعبته وما أثبتتـه مـن اإلسالمتشكيل احلكومة يف ظل دولة 

كفاءة عالية، وكيف استطاعت أن تقوم باألعباء التي ألقيت عليها، وقد أثنـى 

¸  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹   ":اهللا عليهم بقولـه تعـاىل

  Å  Ä  Ã   Â  Á     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ

×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î" )١(.  

 إىل املدينة بـدأ  وبعد ذلك كانت اهلجرة إىل املدينة، وبوصول الرسول-*

مرحلة جديدة للعمل السيايس النبوي، وقد جتلت يف الكيان الـسيايس اجلديـد 

ــادة  النبويــة لد ــة املدينــة، فقــد أدرك يف املدينــة، وباجلهــاز اإلداري، ثــم بالقي ول

ّ منذ وصوله للمدينة، أن جمتمع املدينة غري متجانس بل وجـد أن الرسول   ّ

 والبعض بقي عىل هيوديته، فكان ال بد هلـذا املجتمـع اإلسالمالبعض قد اعتنق 

ّمن تنظيم، وأن هذا التنظيم جيب أن يشمل شؤون احلياة وما هيم أفراد املجتمع 

                                                        

، و املـنهج احلركـي للـسرية النبويـة ، منـري حممـد الغـضبان، ص ٩: سورة احلرش اآليـة)١(

١٥٦ . 



 

)٨٢٠(  درا ا  ا ار  

ليات، فكان أن وضع عهـدا وميثاقـا، عـرف فـيام من حقوق وواجبات ومسؤو

 . )١(بعد باسم الصحيفة بني هذه الطوائف املختلفة 

ّ ومن اجلدير ذكره أن القرآن الكريم مل يكن قد اكتمل نزولـه، كـام أن هنـاك -* ّ

طائفة مستقلة مل تكن قد اعتنقت الدين اجلديد، وهي اليهود، لذا يمكننا القول 

بصفته احلاكم والقائد والقايض أن يؤسس املجتمـع  استطاع ّبأن الرسول 

 يعـيش يف ظلـه املـسلمون اإلسـالمالسيايس األول، فقـد وضـع أول دسـتور يف 

وأهل الكتاب عىل الـسواء فـيام خيـص حقـوق املواطنـة، وبـذلك كانـت وثيقـة 

ية األول، حيث حددت فيها الصحيفة أركان اإلسالمالصحيفة دستور الدولة 

 .  املتعدد بأديانه وقبائله وفئاتهاملجتمع التعددي،

 قـد ملـك العقليـة ّ وعند دراسة الصحيفة، نستخلص إىل أن الرسـول -*

السياسية والقيادية ، باإلضافة إىل كونـه رسـوال مبلغـا، فقـد حـوت الـصحيفة 

 .)٢(كل مرتكزات املجتمع السيايس ومعامل الدولة املدنية 

                                                        

 ، مركــز دراســات الوحــدة ١٤٤ – ١٣٧ياسة، عبــد اإللــه بلقزيــز، ص  النبــوة والــس)١(

 .م٢٠٠٥العربية 

ـــرتايب وآخـــرون  اشكاالت المصطلح  والمفهوم،  والديمقراطيةىالشور)٢( ؛ حـــسن ال

يون واملــسألة الــسياسية ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــريوت  ، اإلســالم؛ ٤٣ص 

ــد ٢٠٠٣ ــة أمح ــشورى والديمقراطي ــسيايس  ، جــدليات ال ــر ال ــة يف الفك ــيل ؛ الدول املوص

، مركز دراسات الوحـدة العربيـة  ١٤١ ، ١٤٠ص  ي املعارص ، عبد اإلله بلقزيز، اإلسالم

 .م٢٠٠٢،  



  

)٨٢١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 اليهود عىل سبيل املثـال، جـزءا مـن  وقد أدى قبول هذه الوثيقة عىل اعتبار-*

ــة، ال  ــيس هــذه الدول ــايل رضورة التزامهــا بحكــم رئ ــسياسية، وبالت اجلامعــة ال

باعتباره النبي املرسل، بل باعتبار مـرشوعيته الـسياسية املـستمدة مـن االتفـاق 

ّنفسه ، حيث إن قبول هذه الوثيقة من قبل اليهـود مل يفـض إىل اعـرتافهم بنبـوة 

بول مرشوعيته السياسية كقائد وحاكم لتلك الدولـة، إذا لقـد  بل بقحممد 

َأمن العقـد الـسيايس بـني مجاعـة اليهـود مـن جهـة ومجاعـة املـسلمني مـن جهـة  َّ َ

ــه مــن تعــاليم أخــرى مــرشوعية الــسلطة الــسياسية للرســول   ومــا جــاء ب

 .ونصوص يف وثيقة الصحيفة

املهـاجرين واألنـصار، ّ ويف هذا الواقع اجلديد نجد أمـة مؤمنـة تتـألف مـن -*

التي أقام عقد املؤاخاة بينهم رباطا وثيقا يف احلق ويف سـبل العـيش، ونجـد مـع 

تدين باليهودية التـي دخلـت مـع  التي املهاجرين واألنصار هذه اجلامعة العربية

ّاملــؤمنني يف أطــار الرعيــة الــسياسية، أي أن األمــة الــسياسية والقوميــة للدولــة 

الدستور الذي هو غري القرآن؛ دسـتور اجلامعـة املؤمنـة، اجلديدة، ووجدنا هذا 

وجدنا الدستور السيايس يتحدث عن أبـرز مجـاعتني تتكـون مـنهام هـذه األمـة 

ّالــسياسية اجلديــدة، فيقــول عــن املهــاجرين  واألنــصار، أمــة الــدين، أهنــم أمــة  ّ

  .واحدة من دون الناس

ــل العــرب-* ــدد قبائ ــائلهم، يع ــدد قب ــم بعــد أن ع ــي  ث ــة الت ــدين باليهودي  ، ت

ّلـيخلص إىل تقريـر والدة هـذا الكيـان الـسيايس، واألمـة الـسياسية، فيقــول أن 

أمة مع املؤمنني، لليهـود ديـنهم ...هيود بني عوف، وبني النجار، وبني احلارث

ّأن بينهم النرص عىل من حـارب أهـل الـصحيفة، وأن ......وللمسلمني دينهم ّ

ٌوهذا دليل عـىل قيـام دولـة سـبق .... .إلثمبينهم النصح والنصيحة والرب دون ا



 

)٨٢٢(  درا ا  ا ار  

قيامها عقد تأسيس وقام هلا دستور، وما زالـت مـواده املحكمـة الـصياغة حمـط 

ــ ــذا العمــل ال ــني مــن ه ــاء سيايسأنظــار املعجب ــن نوعــه ، مــن الفقه ــد م  الفري

 .)١( الدستوريني

مـل يف ّ وهنا نجد أن كيانا سياسيا نشأ يف املدينة بعد اهلجرة إليها، وكـان حي-*

 تـشهد لـذلك الكيـان )٢(جوفه عنارص دولة، وتوافرت ثالثة عنارص عـىل األقـل

 .)٣(بالكينونة التارخيية والقيام السيايس، ويمكن اعتبارها أسسا لذلك الكيان 

 .)٤( ود إ   ا  ة -١

٢-    دال يتـصور وجـود دولـة بـدون شـعب، لـذا تـضمنت اتفاقيـة : و

 والتـي نـصت عـىل أن ١٩٣٣مونتفيدو بخصوص حقوق الدول واملوقعة عام 

 . الدولة جيب أن يكون هلا شعب دائم 

                                                        
ــة، د اإلســالمالدولــة )١( ــة والــسلطة الديني ،  دار ٢١٦حممــد عــامرة، ص / ية بــني العلامني

 .م١٩٨٨: الرشوق، بريوت سنة

، جملـة مـرص ١٩٩عـىل أبـو هيـف، ص . تنميـة االقتـصادية د اإلطار القانوين الـدويل لل)٢(

 ؛ كـام أخـذ ١٨١ ومؤلفه،  القانون الدويل العـام، ص ١٩٧٧ ابريل ٣٦٨املعارصة ، العدد 

م، وكـذا اتفاقيـة ١٩٣٦هبذا االجتاه جممع القانون الـدويل يف بروكـسل يف قـراره الـصادر يف 

 .٩ املادة ١٩٤٨بوجوتا 

 ١٤٠ص  ي املعارص عبد اإلله بلقزيز، مرجع سابق ،اإلسالمايس الدولة يف الفكر السي)٣(

، مكتبة بستان  ٣٩٧ – ٣٩٢:  ، فضل اهللا إسامعيل، صاإلسالم، الفكر السيايس يف ١٤١، 

 . م٢٠٠٤املعرفة اإلسكندرية، 

مصطفى أبو زيد فهمى ، .  وما بعدها، د١١٦عبد القادر عودة، مرجع سابق ، ص . د )٤(

إبراهيم أمحد خليفـة ، مرجـع . حممد سعيد الدقاق، د.  وما بعدها؛ د ٢٧مرجع سابق ، ص

 . وما بعدها٩سابق ،  ص



  

)٨٢٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 إن العنرص األسايس يف تكوين كيان الدولة هو الشعب، وهـو يتكـون مـن -*

 .جمموع املواطنني التابعني للدولة

  يف واملواطنــون وحــدهم هــم العنــرص البــرشي الــذي تعتمــد عليــه الدولــة-*

شئوهنا فهم حمل التكاليف العامة ، فهم وحـدهم يتمتعـون بحقـوق ثابتـة عـىل 

إقليم الدولة تتجاوز تلك التي يتمتع هبا األجانب، فلهم وحدهم حق اإلقامـة 

الدائمة عىل اإلقليم وهم وحدهم يتمتعون باحلقوق الـسياسية، وهـى احلقـوق 

حق االنتخاب ، تـوىل : احلكم وتسيري شئون الدولة مثل  يف اخلاصة باالشرتاك

 . الوظائف العامة 

وكان ذلك يف بداية األمر قائم عىل وحدة مجاعتني إيامنيتني متبـاينتي اإليـامن يف 

.  والدفاع عن ذلك املوطن- املدينة -مجاعة سياسية جديدة، مجع بينهام املوطن 

ّفكانــت أمــة مزدوجــة االنــتامء الــديني، وأصــبحت الــصحيفة دســتورا ضــابطا 

 إىل جممـوع اإلسـالم اجتامعها السيايس، ثم مل تلبث أن توسعت رقعة لعالقات

اجلزيــرة العربيــة، فقــد دخلــت قبائــل عــدة كانــت تــدين بالنــرصانية يف الكيــان 

         .ي السيايس وحتت سلطانه حتتفظ بعقيدهتا وحريتها الدينيةاإلسالم

٣-  ن أو اــع، ويت:  ا ــة يف املجتم ــلطة عام ــيل س ــي أع ــا وه بعه

الــسلطات التــرشيعية والفــضائية والتنفيذيــة، وتتــويل احلكومــة حتقيــق أهــداف 

 .الدولة ضمن سلطاهتا أو وظائفها الثالث املذكورة

ــع   -* ــا مجي ــضع هل ــة خي ــلطة عام ــدت س ــون إذا وج ــسيادة  تك ــسلطان وال  وال

األفراد، فالدولة تتمتـع بكامـل سـلطاهتا عـىل إقليمهـا بـام عليـه مـن أشـخاص   

، سواء كانت سلطات مادية كمرشوعات التخطـيط العمـراين وإنـشاء وأشياء



 

)٨٢٤(  درا ا  ا ار  

املرافق املختلفة، أو كانت سلطات قانونية وما يقتـضيه ذلـك مـن متتـع أجهـزة 

الدولة بمظاهر السلطة العامة كمامرسة سلطة القهر واإلجبار وهذا مـا يـسمى 

لـة أن بالسلطات الشاملة، وهناك ما يسمى بسلطات اسـتئثاريه فتـستطيع الدو

تستأثر بمامرسة كافة السلطات التي خيوهلـا هلـا حقهـا يف الـسيادة عـل إقليمهـا 

متثــل الدولــة تــستطيع أن متــارس مظــاهر الــسيادة  التــي فالــسلطات واألجهــزة

داخل اإلقليم دون أن يشاركها يف هذا الصدد أيـة هيئـة أو سـلطة تابعـة لدولـة 

 .)١(أخرى 

 الـذي كـان لـه حـق لرسـول  وكان هـذا الـسلطان يرتكـز يف شـخص ا-*

ية وكـان علـيهم واجـب الـسمع و اإلسـالمإصدار األوامر جلميع أفـراد األمـة 

Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    ":الطاعة 

  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü        Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ

  ä ")٢( .   

٤-  ل اجـدال يف أن  عـة لغريهـا وال و يتوفر إذا مل ختضع اجلام:ا

املسلمني متتعوا هبذا االستقالل من يوم أن جتمعوا باملدينة، فام عرف عنهم أهنم 

خـضعوا يف أمــورهم الداخليـة و اخلارجيــة ألي مجاعــة أخـرى أو لغــري توجيــه 

 .الذي ينتمون له اإلسالم

                                                        

مصطفى أبـو زيـد فهمـى، مرجـع . عبد القادر عودة، املرجع السابق نفس املكان، د. د)١(

حممد سعيد الدقاق، د إبراهيم أمحـد خليفـة، مرجـع سـابق، .  وما بعدها، د ٣٠سابق، ص

 .  وما بعدها١٠ص

 .٥٩:سورة النساء اآلية رقم)٢(



  

)٨٢٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
واالستقالل عنرص مهـم مـن عنـارص قيـام الدولـة ، وهـو يعنـي عـدم خـضوع 

الدولة أليه مؤثرات أو قيود خارجية من قـدرهتا عـيل اختـاذ القـرارات املتعلقـة 

 . ةبتنفيذ سياساهتا الداخلية واخلارجي

 فإذا كانت هذه األركان األربعـة متـوفرة يف الوحـدة التـي ألفهـا املـسلمون -*

 . ية بحكم الفقه وبحكم الواقع اإلسالم فقد تكونت الدولة برئاسة النبي 

 األول اإلسالمَّ كل ذلك يدل عىل أن نواة نظام سيايس كانت تنشأ يف جتربة -*

مت يف عهد اخللفاء الراشدين  وهذه النواة التي تطورت ونبقيادة الرسول 

  .إىل أن وصلت إىل دولة بل إىل دولة إمرباطورية

يف إعالء رأي األمة، حيث : و أ ات ا  ا اي -*

هو ما كان واضحا يف اختيار إمام األمة، ورئـيس الدولـة، وقبولـه والرضـا بـه، 

، وقبول حكمه، وقد كانت ووسيلة ذلك هو البيعة، أي إعالن تنصيب احلاكم

البيعة تقليدا إسالميا عمل به الرسـول ومتثـل يف بيعتـي العقبـة األوىل والثانيـة، 

 ملبـدأ البيعـة، إىل جانـب اإلسـالمّكذلك بيعة الشجرة، وهذا يدل عىل أن إقرار 

 منـــذ األيـــام األوىل لظهـــور الدولـــة مبـــدأ االختيـــار وممارســـة الرســـول 

ملجـرى التـاريخ الـسيايس وخطـوة عظيمـة يف تــاريخ ية، تعتـرب تغيـريا اإلسـالم

 :)١(ي كله اإلسالمالفكر السيايس 

 هو هنجـه الـشوري  وكذلك من الدالالت السياسية يف حياة الرسول -*

  =  <  ?@  D  C   B  A      ":يف احلكم وهذا امتثاال ألمر اهللا تعاىل

                                                        

 .٣٩٧ – ٣٩٢ فضل اهللا إسامعيل ص اإلسالمالفكر السيايس يف )١(



 

)٨٢٦(  درا ا  ا ار  

  FE " )يقهــا ويــشاور  يمــدح الــشورى وحيـث عــىل حتقالرســول   ، فكـان)١

 .املسلمني يف معظم األمور التي تعرض له

   يف كثري من األمور الدنيويـة أنـه كـان يرجـع إىل املـسلمنيوثبت عنه  -*

ّ ينـزل عـىل آرائهـم يف أمـور الـدنيا، وأن الـسنة النبويـة ولقد كان الرسـول 

 ألصـحابه، الرشيفة وسريته زاخرة باألمثلـة العمليـة الستـشارة الرسـول 

استشارته ألصحابه يف اخلروج يوم بدر، ويف اخلروج أو البقاء يف املدينة : اومنه

 .)٢(يوم أحد، ويف مصاحلة بعض األحزاب يوم اخلندق عىل ثلث ثامر املدينة 

ــرشيعات واختــاذ -* ــدار الت ــف وإص ــشورى منهجــا يف املواق ــت ال ــد كان ً فق

 .القرارات ، لرتسيخ الثقة املتبادلة بني اإلمام والرعية 

 شـئوهنا العامـة، إدارةّ ومن هنـا يتـضح أن الـشورى تعطـي األمـة احلـق يف -*

ّوهــذا يعنــي أن الــشورى متثــل ضــامنة لعــدم خمالفــة القــانون، أو االنحــراف يف 

استعامل السلطة، ألن القرار الذي ستقوم عليه السلطات احلاكمة لن خيرج إىل 

شاورة املختصني يف هـذا ٍّحيز التنفيذ إال بعد بحث و حتر للمصلحة العامة، وم

 .األمر

 يف الـشورى كان أفضل وأعظـم مثـل عـىل ذلـك يف الـنهج  فالرسول  -*

  . احلكم

 

                                                        

 .١٥٩: سورة آل عمران اآلية رقم )١(

 .٢٤٢ ، عبد احلميد متويل، صاإلسالممبادئ نظام احلكم يف )٢(



  

)٨٢٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ية إال أن الرسـول اإلسـالم وإذا كان القرآن الكريم هو دسـتور األمـة -*

ً من بعده الستنباط املبادئ والقيم التي تـنظم عالقـاهتم وفقـا لألمةوإشارة منه 

تعـارض مـع أحكـام القـرآن واملـستوحاة بـالطبع مـن القـرآن لظـروفهم ممـا ال ي

ًالكريم، فقد وضع الرسـول صـحيفة عنـد تأسيـسه دولتـه والتـي تعـد دسـتورا 

باملعنى املعارص، والذي بمقتضاه ترسم عالقة املـسلمني فـيام بيـنهم وعالقـتهم 

مع غريهم بصورة عامة واليهود بـصورة خاصـة والـذي يعتـرب دسـتور الدولـة 

ُ يف خطبــة الــوداع التــي حلقــوق ية بــاملعنى  املعــارص، ثــم يعــرض اإلســالم

 مـن قيمتـه اآلدميـة، بغـض النظـر  التي جيب أن يتمتع هبا، ويعلـو نساناإل

ُعن ديانته أو جنسه أو نوعه أو لونه، فهـذه الوثيقـة وهـذه اخلطبـة مـن الـدالئل 

 كـذلك وال  كام أنه دين فهـو نظـام سـيايساإلسالموالرباهني التي تدل عىل أن 

ًيمكن فصل إحدامها عن اآلخـر، بنـاء عليـه سـوف نعـرض لوثيقـة املدينـة ثـم 

 : خطبة الوداع عىل النحو اآليت 

أو : ا قبل أن أشـري إىل نـص وثيقـة املدينـة أذكـر أوال األسـس :و  ً

 إىل التي أقام عىل أساسـها الرسـول دولتـه ، فلقـد كانـت هجـرة الرسـول

ًنى سوى نشأة أول دار إسالم إذ ذاك، وقد كان  ذلك إيذانا بظهـور املدينة ال تع

ولـذا فقـد كـان أول عمـل   ية بإرشاف منشئها األول حممـد اإلسالمالدولة 

 أن أقام األسس اهلامة هلذه الدولة ولقد كانت هذه األسس  ممثلة يف قام به 

 .مني عامةبناء املسجد، واملؤاخاة بني املهاجرين واألنصار خاصة واملسل

كتابة وثيقة دستور حـددت نظـام حيـاة املـسلمني فـيام بيـنهم وأوضـحت : ثالثا

 .عالقتهم مع غريهم بصورة عامة و اليهود بصورة خاصة 



 

)٨٢٨(  درا ا  ا ار  

هناك دالئل لبناء املسجد كثـرية نكتفـي بإحـداها    : ء ا: اس اول  

 :يةالماإلسي والدولة اإلسالماملجتمع  يف فقط، مدى أمهية املسجد

 بمجرد وصوله إىل املدينة واستقراره فيهـا عـىل إقامـة فقد أقبل رسول اهللا 

ــاجرين  ــسلمني امله ــؤالء امل ــن ه ــألف م ــخ  يت ــك راس ــالمي متامس ــع إس جمتم

واألنصار الذي مجعتهم املدينة املنـورة وال غـرو وال عجـب ألن إقامـة املـسجد 

ي إنـام اإلسـالمملجتمـع ي، ذلـك أن ااإلسـالمأول وأهم ركيزة يف بناء املجتمع 

 وعقيدتـه وآدابـه، وإنـام اإلسالميكتسب  صفة الرسوخ والتامسك بالتزام نظام 

 .ينبع ذلك كله من روح املسجد ووحيه 

*-   مس اا :     ا  ةبـني  عنـدما آخـى الرسـول :ا 

 أصحابه من املهاجرين واألنصار، آخى بينهم عـىل احلـق و املواسـاة، وعـىل أن

ية يف ذلـك أقـوى اإلسـالميتوارثوا بينهم بعد املامت، بحيث يكون أثر األخـوة 

من أثر قرابة الرحم، فجعل جعفـر ابـن أبـى طالـب ومعـاذ ابـن جبـل أخـوين، 

وجعل محزة ابن عبد املطلب وزيد ابن حارثة أخوين، وجعل أبا  بكر الصديق 

الــك  وخارجــة ابــن زهــري أخــوين، وعمــر ابــن اخلطــاب وعتبــان ابــن م

 الخ  ...............أخوين ، وعبد الرمحن ابن عوف و سعد ابن الربيع أخوين 

 هذا التآخي بـني أفـراد الـصحابة بنطـاق عـام مـن األخـوة و ثم ربط النبي 

 .املواالة

ًوقد قامت هذه األخوة عىل أسس مادية أيضا، وكان حكم التوارث فيام بيـنهم 

ود هـذا اإلخـاء مقدمـة عـىل حقـوق من بعض هذه املظاهر املادية، وظلـت عقـ

 . القرابة حتى موقعة بدر الكربى



  

)٨٢٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
هناك دالئل لإلخاء بني املسلميــن، هذا هـو األسـاس : د ا اس   -*

ي والدولـة اإلسـالم يف سـبيل بنـاء املجتمـع الثاين الـذي اعتمـده الرسـول 

 -:ية، وإن أمهية هذا األساس تظهر يف نواحي عدة منهااإلسالم

إن أي دولة ال يمكن أن تنهض وتقـوم إال عـىل أسـاس مـن وحـدة األمـة : أو

وتساندها، وال يمكن  لكل من الوحـدة والتـساند أن يـتم بغـري عامـل التـآخي 

ًواملحبة املتبادلة، وهذا التآخي كان مبنيا عىل عقيدة يـتم اللقـاء عليهـا واإليـامن 

ة التي مجع عليهـا  أساس األخوهبا، ومن أجل ذلك، فقد جعل رسول اهللا 

ية التـي جـاءهم هبـا مـن عنـد اهللا تعـاىل والتـي اإلسـالمأفئدة أصحابه، العقيدة 

  .تضع الناس  كلهم يف مصاف العبودية اخلالصة هللا تعاىل

م : إن املجتمع إنام يتألف من جمموعة ما من الناس منتثرة ومفككة، ال جتمع

اون فــيام بــني أشــخاص هــذا إال بــيشء واحــد، هــو قيــام مبــدأ التنــارص والتعــ

 .املجتمع، وىف كل نواحي احلياة و مقوماهتا

 وإذا كان املجتمع السليم إنام يقوم عىل أساس من العدالة يف االستفادة من -*

أسباب احلياة و الرزق، فام الذي يضمن سالمة هذه العدالة وتطبيقها عىل خري 

 وجه ؟ 

، إنام هي التآخي والتواد يليهـا بعـد إن الضامنة الطبيعية و الفطرية األوىل لذلك

ذلك ضامنة السلطة و القانون، فام أرادت السلطة أن حتقـق مبـادئ العدالـة بـني 

األفراد، فإهنا ال تتحقق ما مل تقم عىل أساس من املحبة و التآخي فيام بينهم ، بل 

إن هذه املبادئ ال تعدو أن تكون حينئذ مصدر أحقاد وضغائن تشيع بني أفراد 



 

)٨٣٠(  درا ا  ا ار  

ك املجتمع، ومن شأن األحقاد و الضغائن أن حتمل عىل طيها بذور الظلم و ذل

 .الطغيان  يف أشد الصور و األشكال 

 مـن حقيقـة التــآخي الـذي أقامـه بــني  مـن أجـل هـذا اختــذ رسـول اهللا -*

ًاملهاجرين واألنصار أساسا ملبـادئ العدالـة االجتامعيـة التـي قـام عـىل تطبيقهـا 

عي يف العامل ، ولقد تـدرجت مبـادئ هـذه العدالـة فـيام أعظم وأروع نظام اجتام

بعد بشكل أحكام  وقوانني رشعية ملزمة، ولكنها كلها  إنام تأسـست وقامـت 

ية، ولـوال هـذه األخـوة اإلسـالمعىل تلـك األرضـية األوىل، أال وهـى األخـوة 

ية، ملـا كـان  لتلـك اإلسـالمالعظيمة التي تأسست بدورها عىل  حقيقة العقيدة 

 .ي ودعم كيانه اإلسالمبادئ أي أثر تطبيقي وإجيايب يف شد أزر املجتمع امل

 : ــنهم ــيام بي ــسلمني ف ــاة امل ــام حي ــددت نظ ــتور ح ــة، أي دس ــة وثيق كتاب

 .وأوضحت عالقتهم مع غريهم بصورة عامة واليهود بصورة خاصة 

ما ا  

اء اا   ت اا  
 

ا هنا عن الدالالت السياسية يف عهد اخللفاء الراشـدين وعقـب سيكون حديثن

ألحد وهى فرتة توىل أبـو بكـر الـصديق يف  استخالفه  وعدموفاة الرسول 

 عــىل النحــو ثــاينمطلــب  يف مطلـب أول وعهــد اإلمــام عــيل ملالــك بــن األشــرت

 -:اآليت

 . ات ا  وة ا: ا اول 

 .   ا اات ا  ر :  ا ام

                                        



  

)٨٣١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  ا اول

ة او  ت اا  

 باملـسلمني يوقـع أن كـاد الـصحابة، يألفـه مل ًجديدا ًحدثا السيايس الفراغ كان 

 .عمر عن جاء امك رشها، املسلمني وقى هللا أن لوال فتنة

  عبـد بنـي مـن أو بيته آل من ألحد استخالفه   وعدم النبي وفاة تركت فقد

 .السلطة يف ًحادا ًاألنصار فراغا أو املهاجرون من أو قريش عامة من أو مناف،

خطـر  أعمـق وكان ًمقصودا،  كانالنبي موت ّخلفه الذي السيايس الفراغ

 تـتمكن أهلية وحروب داخلية قساماتان يؤدي إىل  الذي املجتمع ، هو يواجه

 .ممكنة درجة أقىص إىل العصبية فيه

ــتىل امتحــان أول الــسيايس الفــراغ   كــان-* ــاة بعــد الــصحابة بــه يب  القائــد وف

 الـسياسية، عـىل والقـيم واألخالقيـة اإليامنيـة لقـدراهتم اختبـار وهـو املؤسس،

 .للصعود هاطريق تشق أمة به ُتبتىل أن يمكن سيايس اختبار أصعب جتاوز

 واألخالقيـة النبويـة، اإليامنيـة التعاليم المتحان فرصة النبوي الغياب منح لقد

 .واالجتامعية القبلية الفروقات ظل السياسية يف والقيم

  رئيـسني حـزبني يف ممثلـة األنصار، بني توزعت قد القبلية املكونات  كانت-*

 .وقوة ًعددا األكثر واخلزرج شوكة، األقل األوس :مها

  القـوة، رشعيـة يف األقـوى األمـوي احلـزب يف ًممـثال منـاف عبـد بنو ـــ وحزب

 الـرشعية قـوة يف والعباسـيني، األقـوى مـن العلـويني املكون اهلاشمي واحلزب

  .)١(البعض   تعبري حد عىل

                                                        

 .٤٠اإلله بلقزيز، ص واالنقسام عبد الفتنة)١(



 

)٨٣٢(  درا ا  ا ار  

 ّثـم كافـة، العربيـة األوسـاط يف حـزبني أقـوى يمثلهـا الـسيادة هلـا التي فقريش

 .شتى قبائل من وهم ،املهاجرين من ثالث مكون

ــت-* ــادرات أوىل  كان ــسداد املب ــراغ ل ــسيايس الف ــد ال ــدأت ق ــع ب ــزب م  احل

 قرشـية ذات زعامـة وسـط أنـصاري مرشـح الختيـار السقيفة حتت األنصاري

 .العرب مجيع عىل قديم تارخيي إرث

توقف،  دون مضت قد كانت لو ّحاد انقسام بذور طياهتا يف حتمل مبادرة وهي

 االجتامعيـة ورشائحـه القبليـة املجتمـع بمكونـات علـم أدنى هلدي َمن كل كان

 .العواقب حمسوبة غري جمازفة األنصار مبادرة أن يدرك

 مليـزان االعتبـار يف األخـذ دون مـن الرئاسـة مرشـح الختيار حماولة كانت فقد

 .قوة العصبة بميزان مرشحها لتقديم تتأهب التي األخرى القوى

 السـتعادة كانـت األنـصار مبادر ة أن ُالكتاب ضبع لدى َّاملرجح من يكون قد

 النبي جميء قبل كام كانت أيدهيم يف تعد ومل تضاءلت التي املدينة عىل زعامتهم

 العدديـــة القـــوة أصـــبحت أن بعـــد- بالـــضعف الـــشعور دفعهـــم  وربـــام

 الرئاسـة ، وربـام منـصب وحـسم املبـادرة إىل -القرشيني يد يف القبلية والعصبة

 كــام للجامعـة، ولـيس للقـوم بـأمري االكتفـاء الـسقيفة اجـتامع نمـ ُالقـصد كـان

 حـزب مـع قيـادات تفاوضـه  أثنـاء بـن  املنـذر احلبـاب جـواب يف اتضح

  .أمري ومنكم أمري منا: املهاجرين

 يكـون لـن الرئاسـة مرشـح ّبـأن َشـعر أن بعـد جـاء احلبـاب جواب  ولكن-*

 .يف املدينة سيايسال متركزهم لألنصار ليعيد عرضه ّفقدم ًأنصاريا،



  

)٨٣٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 كـام- علـيهم ّأنـصاري لتأمري األنصار سعي كان فقد ًانفصاليا، ًسلوكا يكن مل

 التقاليـد عداد يف ًالسقيفة سلوكا موضوع تناولت التي التحليالت بعض تشري

 .العرب  جزيرة يف عليها ُدرج التي

  يف سـابقتهم بأمهيـة شـعروا األنـصار ّبـأن كذلك التحليالت بعض  وتشري-*

 ًإضـافة لدعوتـه، الـرسيعة  واالسـتجابة النبي محاية يف وسابقتهم ،اإلسالم

 ًاسـتحقاقا هلم أن رأوا بموجبها والتي األصليني، وسكاهنا املدينة أهل لكوهنم

 .خالفته يف

 لوحـده ّشـكل الـذي عبـادة، بـن سـعد خطبـة إىل التحليالت تلك  وتستند-*

ًحزبا معارضا  يف سـابقة لكـم إن األنـصار رشمعـ يـا :يقـول سـعد خطبـة  ففي:ً

 بـضع  لبـث ًحممـدا العـرب إن مـن لقبيلة ليست اإلسالم يف وفضيلة الدين

 آمـن فـام واألوثان، األنداد وخلع الرمحن عبادة إىل يدعوهم قومه يف سنة عرشة

 واملنـع وبرسـوله به وأما أنتم فرزقكم اهللا اإليامن قليلون، رجال قومه إال من به

 ّيعـزوا أن وال اهللا رسـول يمنعوا أن عىل يقدرون فكنتم كانوا... وألصحابه له

 مـن عـدوه عـىل وأثقلـه مـنكم، عـدوه عـىل النـاس  أشـد" ًقـائال خيـتم ثـم دينه

هبـذا  أنـتم اسـتبدوا أما « وكرها ًطوعا اهللا ألمر العرب استقامت حتى غريكم،

 .الناس  دون لكم فإنه األمر

 وجهات اختالف إىل تشري ّولعلها ،السقيفة يف األنصار مواقف بعض  هذه-*

 .حينذاك جرت التي املداوالت أثناء يف النظر

 وبـني املهـاجرين، مـع الـسلطة اقتـسام يـرى َمـن بـني األنـصار انقـسم ـــ لقـد*

 .الناس دون هبا للتفرد واملسارعة االستئثار



 

)٨٣٤(  درا ا  ا ار  

 النبي وفاة بعد التهميش من باخلوف واإلحساس القرشية األكثرية ظل  يف-*

 فقـد ّمهمـش، أو وضـعيف لكـل مظلـوم ًواجتامعيـا ًأمنيا ًدرعا كان يالذ 

 التـي اللحظـة تلـك هـي نفوذهم الستعادة التارخيية اللحظة أن األنصار ّأحس

 اعتقـدوا التـي وباملعطيـات األكثريـة، هلا تسابق أن  قبل النبي وفاة أعقبت

 .لالستحقاق كافية أهنا

                  كانـت ًوأيـا اخلـزرج، مـن أو وساأل مـن مرشـح الختيـار األنـصار اندفع لقد

 كانـت التـي ِبيـد األكثريـة مرهونة اجلديد املرشح رشعية كانت فقد األسباب،

   .أمية وبني هاشم لبني

ــذه يف ــاء، ه ــو أدرك األثن ــر أب ــر بك ــو وعم ــدة وأب ــم )١( عبي ــادات ه ــزب قي                   ح

 واإلمــارة، منــصب الرئاســة حــول بالتــشاور األنــصار ّتفــرد خطــر املهـاجرين،

 .فيها اجتمعوا التي سقيفتهم يف فعاجلوهم

 يف الـصغرية قـريش قبائـل إحـدى تـيم قبيلـة إىل ِّالـصديق بكـر أبـو   ينتمي-*

 .القريش الوسط

 عـدي، قبيلـة قـريش قبائل فروع ألحد كذلك )٢( اخلطاب بن عمر  وينتمي-*

 .ِّالصديق قبيلة مستوى يف وهي

مظـاهر العـرص احلـديث عنـد اختيـار  إىل بحاجـة تكـن ومل ت،املفاوضا  بدأت

 ورغـم.إلـخ   ...دوليـني رئيس الدولة أو أعـضاء الربملـان مـن جلـان ومـراقبني

 قيـام أو تفتيـت مـن ِّخيلفـه قـد ومـا اجلامعـة، وحدة عىل السيايس اخلطر تصاعد

                                                        

 .٤٠ صاإلله بلقزيز، واالنقسام عبد الفتنة)١(

 .٢/١٨٢األثري  التاريخ البن يف الكامل)٢(



  

)٨٣٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 إىل مفاوضـات بعد السقيفة انتهت مساجالت أن إال القبائل، بني أهلية حرب

 .عبادة بن سعد عدا ما له األنصار ومبايعة خليفة، بكر أيب مبايعة

 .)١( وغريه  وهذا كله ذكره ابن األثري 

 زرعهـا التـي األسس وهي والتشاور، احلوار بعد )٢( الصديق األنصار  بايع-*

 .أكلها تؤيت هي وها قومه، يف الكريم النبي

 سـيعني النبـوي والغيـاب ا،تـشكله بـدايات يف تـزل مل الفتية الدولة  كانت-*

 عـىل وأخطـر املواضـيع أهـم يف مـرصاعيه عـىل االجتهاد ويفتح احلسم، غياب

 .اإلطالق

ــة-* ــي  الدول ــدأت الت ــشكل يف ب ــزال ال الت ــت ت ــأة حت ــراف وط ــة، األع  القبلي

ــاوالت ــة واملح ــري يف النبوي ــادات تغي ــراف الع ــد واألع ــعت ق ــس يف وض  األس

 .لالمتحان خاضعة وبقيت األمة ووالية الشورى

 النبويــة، للتعــاليم ًتطبيقـا الــصحابة أكثــر هـم )٣( عبيــدة وأبــو وعمـر بكــر وأبـو

 عن حتدثت التي يف الرواية كام للمنصب، ًسعيا تكن مل السقيفة إىل ومسارعتهم

 وقد خاطئ، باجتهاد تتفرق أن قبل الكلمة جلمع ًسعيا كان بل السقيفة، حادثة

 .مهمتهم نجحت

                                                        

األثـري  التـاريخ البـن يف الكامـل ؛٢٤٥ J ٢٣٥ ص وامللـوك للطـربي، األمـم تـاريخ)١(

 .٤٢ ص ، اإلله بلقزيز واالنقسام عبد ، الفتنة٢/١٨٢

 األثـري، ابـن ؛ ٢٤٣ ٢/ قتيبـة  ؛ اإلمامـة البـن٥٣٠  / ١ تيميـة، ابـن السنة،  هديمن)٢(

 .٢/١٩٠التاريخ  يف  الكامل

 .١٣/ ١ ؛ تاريخ اخللفاء والسياسة ٢٤٢   ١/ وامللوك للطربي األمم تاريخ)٣(



 

)٨٣٦(  درا ا  ا ار  

اجلامعة  ومصلحة الشورى وقيم قوة، األكثر سيادة يف ليةالقب األعراف  بني-*

ــة، ــدأت الكلي ــر ب ــامل تظه ــوة مع ــشوكة، الق ــات وال ــت املفاوض ــصار فانته  بانت

 .اخلليفة بمنصب الفوز من القوية األحزاب تتمكن ومل اجلامعة، مصلحة

 النبـوة، فالـسابقة جمتمع منتجات وهى واألكمل، لألقدر مالت العددية ّفقوهتا

 والقـوة املدينـة، يف هلـم التـي واألقدمية ديني، رأسامل متثل وهي لألنصار، التي

 جمتمعة تستطع مل القرشية، ألقوى األحزاب اجتامعي رأسامل متثل التي العددية

 ًكيانـا يمثلـون أصبحوا الذين املهاجرين حزب من املفاوضني حجج تواجه أن

 القرشـية، الفـروع عفألضـ ينتمي الذي بمرشحهم املدينة، وقبلت يف ًمستقال

 عـىل األحزاب جمتمعة ختتلف فلم يصلح، بمن ًواعيا أصبح قد املجتمع ّولكن

 وتتـابع لقيـادة الدولـة، ِّالـصديق برتشـيح )١( عمـر ابتدأ وقد املهاجرين، مرشح

 يــتم مل ولــو املدينــة، أهـل بايعــه الــسقيفة ولــو يف األنـصار فبايعــه بعــده، النـاس

 خالفـة عـن تيمية ابن يقول. الرشعية تتم مل األكثرية،ب اختياره أو عليه اإلمجاع

ّقدر ..... " )٢( بكر أيب  البيعـة عـن الصحابة وامتنع بايعوه معه وطائفة عمر أن ُ

 مـن قـدر ّبأقل ًمتمكنا الراشدة الدولة يف اخلليفة  ، أصبح"ًإماما  بذلك يرص مل

 .النبوية يمالتعال هبا جاءت التي القيم من قدر وبأكثر العصبية، القوة

 ، الـوزراء وأنـتم األمراء نحن السياسية، املشاركة معامل بدت السقيفة جدل يف

 هلا واألقلية الزعامة، األغلبية هلا. الدولة إدارة من وجزء اجلامعة من جزء فأنتم

 .احلكومة يف الوزاري الدور

                                                        

  .٢٤٦  /٢األثري  الغابة البن أسد)١(

 . ، بترصف٢٩٣، ٢٩٢ ، ٢٨٨ ص ، ، اخلليفة، يمهإلبرا الوحي مهف جتديد)٢(



  

)٨٣٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 نـةمزي مـن ًخمتلفـة َقبائـل ضـم فقـد ًخالصا، ًقرشيا يكن مل املهاجرين ـ حزب* 

 .للمدينة مكة من هاجروا وجهينة،

 اسـتعمل قـد بكر أبا أن تذكر مل املصادر من الكثري أن إىل نشري أن املهم  من-*

 .احلوار دارةالنصوص إل تسخري عىل اعتمد أو ًنصوصا مفاوضته يف

 مـع االجتامعيـة الواقعيـة من قدر بأكثر السقيفة يف التشاور يدير أن استطاع بل

 .ابن اجلراح أو عمر هلم فاقرتح األصلح تقديم يف التشاور حماولة

 يعتـرب مل وفضلهم، سابقتهم عىل بالثناء األنصار مع حديثه )١(بكر  أبو ابتدأ لقد

 كـام مكـانتهم، مـن أو انـتقص بالـضالل يـرمهم مل ًحتريـضا، أو ًخروجـا فعلهم

 النـاس ورمـي باألوصاف، جيورون وهم اليوم بالسلطة امللتصقني بعض يفعل

 يـصيب اجتهـاد ملجـرد عقائـدي، خـالف إىل اخلالف السيايس ونقل روج،باخل

 .وخيطئ

 ومل ًأحدا،  بعده النبي يستخلف فلم ًرئاسيا، ًمرشحا نفسه ِّالصديق ّيقدم مل

 .املسلمني خالفة يف يستوجب تقديمه الصالة يف تقديمه أن يعترب

 فـاألعراف اعـة،مج يف فـصيل رغبـة يقبال أن عمر أو ِّالصديق مقدور يف يكن مل

 الختيـار ًنـضجا أصـبحت أكثـر األعراف تلك أن إال حاكمة، زالت ال القبلية

 .أضعف فرع من كان ولو القبيلة داخل من األصلح الزعيم

 أو تسلط دون فيها، ما بكل متت )٢( للصحابة األوىل السياسية التجربة  هذه-*

 يف اجلـادة الرغبـة متـت حتـت لألمـة هتمـيش أو تعيني أو للحكم وراثة أو عنف

                                                        

  . ٣٣١   / ٨ تيمية، ، ابن السنة اجه من)١(

 .٢٨٨ ص اخلليفة، يمهإبرا،  الوحي مهف  جتديد)٢(



 

)٨٣٨(  درا ا  ا ار  

 حتـت ومتـت والتـشاور، الـشورى ظالل وحتت واالجتامعية، السياسية الوحدة

 يف احلــارضة األمــة ظــالل وحتــت الــسلمي الطبيعــي، الــسيايس الــرصاع ظــالل

 ِّحـق تأسـيس اهللا ـــ يف ــ بعد الفضل هلا كان والتي أبعاده، بكل السيايس القرار

 .السيايس يف القرار املشاركة

 يكـن ومل النـاس، دون بالقرار يتفرد أن تيار أو لفصيل األمة تلك سمحت  مل-*

 عـىل ختـرج مجاعـة مـسلحة ليكـون األمة تتبعه ال الذي الفصيل ّيتنحى أن احلل

 .منها ًواحدا رشحت التي اجلامعة

 اسـتبعاد  هـو الرسـول وفـاة بعـد الـصحابة حققـه سيايس إنجاز أعظم إن

 النمط هذا أرس يف الوقوع هو بعد ذلك ثحد انحراف وأخطر العائيل، احلكم

 .احلكم من

 بذاتـه يوضح لفظ وهو " الراشدة باخلالفة " اخلالفة هذه األمة  ووصفت-*

 الراشـدة اخلالفـة هذه بعد حكم أي هبا يتميز مل بمزايا متيزت راشدة خالفة أهنا

 :وهي الرشيد، أو باحلكم الصالح يسمى ما بذلك حمققة

 ١  -  خلالفـة بكـر  أبـا اخلطـاب بـن عمـر رشـح فقد: ام 

ــه النبــي ــل صــفة هلــم وكانــت املدينــة، أهــل  فقبل ــبالد متثي  بأكملهــا، ال

 عنـد بكـر أبـو أوىص وقد ضغط، قهر أو دون واختيارهم برضاهم وبايعوه

 وقـال املـسجد النبـوي، يف النـاس ومجـع اخلطـاب، بـن لعمـر باخلالفة وفاته

 الـرأي جهـد من ألوت ما واهللاّ فإين ليكم،ع أستخلف بمن  أترضون":هلم



  

)٨٣٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ــتوال ، ــة، ذا  ولي ــد وإين قراب ــتخلفت ق ــر اس ــن عم ــاب ب ــمعوا اخلط ــه فاس  ل

 .)١( "سمعنا وأطعنا : الناس فقال " وأطيعوا

*-     ا منـصبا باخلالفـة يـرون كـان الراشـدين اخللفـاء ّأن: و 

 .رهتمومشو املسلمني برضا فيه من الفصل بد ال انتخابيا

 ٢ -  رى :الـرأي وأخـذ باملـشورة الراشـدين اخللفـاء حكم امتاز لقد 

 حكـى مهران بن ميمون ّأن :سننه يف روى الدارمي فقد. املسلمني من أهله من

 يف حكمـه نظـر األمـور أمر مـن وقع إذا كان ّأنه حكمه، يف بكر أيب مسلك عن

 خيـار مجـع جيـد مل فإن  اهللا رسول فيه قىض كيف نظر جيد مل فإن اهللا، كتاب

 بـه قىض ومناقشة ومتحيص بحث بعد رأهيم عليه استقر فام وشاورهم، الناس

 .)٢(وحكم 

 ّأين: فقـال الـشورى مسألة يف اخلالفة سياسة بني فقد اخلطاب بن عمر   أما-*

  واحــد ّفــإين أمـوركم، مــن محلـت فــيام أمـانتي يف تــشرتكوا ألن أزعجكـم إال مل

 وافقني، من ووافقني خالفني من خالفني تقرون باحلق، ليوما وأنتم كأحدكم،

  .)٣( هواي الذي هذا تتبعوا أن أريد ولست

                                                        

 .٢/٦٠٤وامللوك  األمم تاريخ) ١(

 يبوامللـك، تعـر الـشدة ؛ اخلالفـة مـن فيـه ومـا الفتيـا، بـاب ،٥٢الدارمي، ص  سنن)٢(

 .م١٩٧٨القلم، الكويت، الطبعة األوىل، دار األعىل املودودي،  إدريس أبو حمدأ

ــف، األنــصاري أبــو إبــراهيم بــن اخلــراج ليعقــوب)٣(                     ملطبعــة الــسلفية، ا٢٥ص يوس

 .  هـ ١٣٥٢ومكتبتها، القاهرة، الطبعة األوىل، 



 

)٨٤٠(  درا ا  ا ار  

 ٣ -  ا ى  ا  ءا  ااخللفـاء خطـب كانـت لقـد: ا 

 هـي واجبـاهتم مـا وتبـني اخللفـاء، عليهـا سـار التـي للـسياسة تبيانـا الراشدين

 يف النـاس لعامـة شـفافية بكل األمور تلك كل تظهر كانت وقد حكام، كوهنم

 .وأفعاهلم خطبهم وأقواهلم

 القـانون، فوق أنفسهم يضعون الراشدون اخللفاء يكن مل: امن دة  - ٤ 

 برعايـاهم متـساوين القانون عند كانوا ّإنام سلطة تعلوه، ذواهتم من جيعلون أو

  أي قـاض ّأن إال ة،القـضا يضعون وينصبون كانوا ّأهنم رغم وذميني، مسلمني

 وحيكـم عامـة الرعايـا مـن كواحـد يعـاملهم أن يف منـصبه توليـة بعـد حرا كان

 بـن ُوأيب اخلطـاب بـن عمـر اختلـف َّأنـه روي فقـد. ذلـك استوجب إن عليهم

 مكانه من زيد فقام أمامه، فمثال ثابت، بن زيد إىل واحتكام ما، أمر كعب ، عىل

 عرض ثم كعب، بن أيب خصمه مع وجلس عمر عمر، فرفض ُجيلس أن وأراد

 ّلكنـه عمـر، يـستحلف أن زيـد عـىل عمر، وكـان فأنكرها دعواه، كعب بن أيب

 أن يـصلح ال ّأن زيـدا اجللـسة، هنايـة يف وأعلـن نفـسه، مـن عمـر فحلف تلكأ،

 .)١( عامة املسلمني من ورجل عنده يستو مل عمر ّألن قاضيا، يكون

 منـه يأخـذها فلـم الكوفـة، سـوق يف عـهدر يبيـع رآه ذميـا نـازع عليـا ّأن وروي

 القـايض، إىل شـكواه رفع إنام آنذاك، الدولة ورئيس املؤمنني بصفته أمري غصبا

 . )٢( ضده القايض قىض دعواه، عىل أو شهود بينة تقديم يستطع مل وملا

                                                        

  .١٠/١٣٦الكربى للبيهقي  السنن)١(

 .٢٥ ص يوسف، األنصاري أبو إبراهيم بن اخلراج ليعقوب)٢(



  

)٨٤١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 القـايض، إىل الـذميني، فانطلقـا وأحـد تنـازع عليا ّأن خلكان، ابن  ويروي-*

 .)١( "جورك أول هذا ":عيل فقال به، ورحب عليا بلواستق القايض فوقف

 قبائـل الـردة بـني أنبـاء وردت عنـدما الـسياسة، يف الـصحابة عبقرية جتلت لقد

 وإيامهنــم اإلســالم عــىل بقاءهــا أعلنــت قــد القبائــل هــذه ّأن ورد فقــد العــرب،

 ،ةالزكا ّأما واحلج والصوم الصالة، أقروا قد  فهم حممد جاء به وبام بالدين

 خيـامهم مضارب يف يستحقوهنا من بني حمليا، أي قومهم يف ّفإهنم سيرصفوهنا

 يعرتفـون ال ّألهنـم املدينـة، يف احلاكم اخلليفة إىل منها يدفعوا شيئا ولن القبلية،

 .)٢(والسلطان  السلطة  منللرسول  به يعرتفون كانوا بام له

ــن-* ــك، رفــضت الــصديق عبقريــة  لك  وحــدةبال التمــسك عــىل وأرص ذل

 اآلخـر وجههـا حيمـل واحـدة لعملـة الثـاين الوجه باعتبارها للدولة، السياسية

 مـن أصبح السياسية الوحدة عىل ّأن احلفاظ أدرك بل الدين، يف التوحيد عقيدة

 ورسـول، لـيس بنبـي و للدولـة سـيايس وحـاكم خليفـة فهو األهم مسؤولياته

 لــو واهللا ": الــشهرية مقولتــه يف أوجــزه والــذي واحلاســم احلــازم قــراره فكــان

 واضـحا بـدا وقـد ،"عليها لقاتلتهم اهللا رسول إىل يؤدوهنا كانوا منعوين عقاال

 عـىل زالـوا مـا فهـم سياسـية، حربـا هـي بـل حربا دينية، تكون لن مقاتلتهم ّأن

 أمـواهلم زكاة سيرصفون إال أهنم ، وأركانه اإلسالمب وباإليامن الديني التوحيد

                                                        

 .م١٩٨٤املرصية، الطبعة األوىل،  ، النهضة٤/١٦٨خلكان  األعيان البن وفيات)١(

ــة)٢( ــني ةياإلســالم الدول ــة ب ــة، والــسلطة العلامني ــامرة/  د الديني ، دار ١١١، صحممــد ع

 .م١٩٨٨الرشوق، الطبعة األوىل، 



 

)٨٤٢(  درا ا  ا ار  

. الدولـة وبيـت مـال اخلالفـة عاصـمة إىل دفعهـا عـن وسيمتنعون مضارهبم يف

 .شوكتها وحفظ الدولة وحدة إعادة أجل من كانت فاحلرب

 طابعها عىل دليال احلرب ألمراء وعهده بكر للجند أيب وصية كانت ولقد  -*

 الـسياسية الوحـدة عـن قد ارتـدت مسلمة، قبائل لقتال ذاهبون فهم السيايس،

 داال عـىل وصـيته كانـت الـدين ، وقـد يف اإلهلـي دالتوحيـ عن ترتد ومل للدولة،

 عـن أذانا للصالة فأمسكوا فيها فسمعتم الناس دور من دارا غشيتم إذا "ذلك

 .الغارة فشنوا أذانا تسمعوا مل وإن نقموا، الذي ما تسألوهم حتى أهلها

 صالهتم، يف للمسلمني إماما فقط يكن مل بكر أبا اخلليفة ّأن سبق مما  يتضح-*

ــا بــل ــة أجــل مــن التــرصف حيــسن سياســيا كــان إمام  يةاإلســالم الدولــة محاي

 .وسيادهتا

 طابعهـا كـان والتـي الـصحابة، حيـاة يف كانـت التـي األحـداث أبـرز  ومن-*

 اخلطـاب، بن عمر عهد يف وخاصة الفتوحات، حروب واضحا، هي السيايس

 حتتـاج وال بارزة، كانت عنها الدينية شبهة احلرب وانتفاء السيايس الطابع فإن

 بحــدود امتــدت ّ، وإنــاماإلســالم عقيــدة تفــرض مل فتوحــات فهــي تفــصيل إىل

 الـبالد املفتوحـة ألهايل تاركة العربية، اجلزيرة شبه وراء ما إىل السياسية الدولة

 هلـم أتاحـت لقـد بـل جموسـا، أم هيودا أم كانوا مسيحيني االعتقاد، يف حريتهم

 هــذه قبــل مــن بــه يتمتعــون كــانوا مــا فــوق والدينيــة االعتقاديــة مــن احلريــات

 رضيبـة من إعفائهم مقابل زهيدة رضيبة عىل بعضهم فرضت فقد الفتوحات،

 العـريب التكوين وطبيعة أمن الدولة الناشئة، اقتضاه ألمر وذلك والقتال اجلزية



  

)٨٤٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  يف دينـه ـــ املفتوحـة، ـــ وهـو عـىل الـبالد أبنـاء من شارك فمن املقاتل، جليشها

 تـرتك فتوحـات ّ إن)١(والقتـال  اجلزيـة اجلزيـة، رضيبـة هذه عنه سقطت القتال،

 يف ديـن املهـزوم يـدخل ال وقتـال الدينيـة، عقائـدهم عـىل املفتوحـة الـبالد أهل

 إىل أقـرب هلـو والعقائديـة كاملـة، الدينيـة احلريـة لـه بـل طواعيـة بكـل املنترص

 وضــامن اتاحلريــ فيــه جتلــت والــذي الــديني، القتــال إىل الــسيايس منــه العمــل

   .ألصحاهبا صيانتها

 ســبيال يكــون أن يمكــن ال القتــال ّألن دينيــة، ٌحــروب اإلســالم يف  فلــيس-*

 يف والقتــال اإليــامن، هــو الــذي الــداخيل، واليقــني التــصديق القلبــي لتحــصيل

 و الــدعوة محايــة رضورة عنــد الـرضورة، املـسلمون إليــه يلجـأ ســبيل اإلسـالم

 أو دفاعـا القتـال كان ذلـك سواء املسلمني، انوأوط اإلسالم لدار األمن ضامن

 احلاالت صد كل يف فهو حمتمال ، أو أكيدا عدوانا املسلمون هبا جيهض مبادأة،

ــا للعــدوان، ــنح إذا أم ــالفون ج ــت الــسلم إىل املخ ــسبل وانفتح ــام ال ــوة أم  دع

  .عندئذ للحرب رضورة فال ،اإلسالم األمن لدار وحتقق ،اإلسالم

  

  

  

                                                        

 .م١٩٧٩، حممد عامرة/  د القومية، والوحدة اإلسالم)١(



 

)٨٤٤(  درا ا  ا ار  

اما  

 ر  ت اا  

ا  ا     
  

: 

 اإلمــام مــن عهــد واملــستوحاةالــدالالت الــسياسية ســيكون حــديثنا هنــا عــن 

مـرص،  ّ لواليه عىل مرص مالك بن احلارث األشرت النخعي حني واله عيل

 .ياإلسالمواملتمثلة يف مواصفات وواجبات احلاكم 

ّ، واهتم العلامء والباحثون هبذا العهـد الرائـع املـسمى  لقد كان عهد اإلمام -* ّ

 الدولـة وسياسـة احلكومـة إدارةبرسالته إىل مالك األشـرت فهـو عهـد يف كيفيـة 

بـشكل رائـع ال  ذكر بنودها أمري املـؤمنني عـىل .ومراعاة حقوق الشعب 

 .ًتشوبه شائبة، فكانت دستورا للحكومات ال ينقصه يشء 

اخلالفـة فيهـا عدودة التي توىل أمري املـؤمنني عـيل متيزت السنوات امل -*

بوفرة اإلنتاج الثقايف سواء كـان عىل شكل خطـب وكتـب ووصـايا و عهـود ، 

ًأو عىل شكل حوادث ووقائـع حيـث غطى هـذا اإلنتـاج حقــوال عديــدة فــي 

ومتثـل رسائل . الفكـر واألخالق واملعـارف واحلقـوق واآلداب إىل غيـر ذلـك 

 يف اإلسـالمإىل والته وعامله وموظفيه خـري وجـه ناصـع لـسياسة إلمام ا

ية يف كـل أبعادهـا ويف اإلسـالم البالد والعباد فهي جامعة للـسياسة إدارةكيفية 

 .خمتلف شؤوهنا

ـــىل  -* ـــاله ع ــصار وعم ــلها إىل والة األم ـــي أرس ـــب الت ـــوع الكت ــان جمم وك

ع وصايــاه ألهـل بيتــه ولألمـراء ًالصدقـات واخلـراج ثالثـون  كتابــا، وجممــو



  

)٨٤٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
والعامل إحدى عرش وصية، أما جممـوع ما أرسل إىل أمراء اجليـوش مـن كتـب 

فهو إضافة إىل عهدين ، وأرسل ثامنيـة كتـب إىل أهل األمصار وكتـب عرشون 

 . ًكتابـا إىل أعدائه

وإذا كـان هـذا الكـم الذي وصل إلينا من الكتب والوصـايا يعكـس شـدة  -*

حداث التي واجهها عليه الـسالم يف مـدة خالفتـه ، فإهنـا تعكـس مـن جهــة األ

أخرى حرصه عىل بناء نظـام سيايس وإداري ناجــح ويبقــى عهـد اإلمـام عـىل 

ّملالك بن احلارث األشرت  النخعي حـني واله مـرص سـنة  سـبعة ) عليه السالم(

 مـن خـالل ًوثالثون هجرية حني بعثـه واليـا عـىل مـرص ، يكتـسب أمهيـة فائقـة

حتشيده للرؤى واألفكار وعالجات الواقـع فيــه ، فقــد جــاء العهــد ليؤسـس 

ــة  ــة منزوع ــو خط ــل ه ــسب ، ب ــارضة فح ــا حل ـــارصا ومعانق ــيس مع ـــا ل ًخطاب ً ً

ــة مــستقبلية  ــة مرحل ــق يف أي ــاحلة للتطبي ــة األفكــار ، ص اخلــصوصيات ، مطلق

 واالجتمـاعيــة يواجههـا أصحاب القرار فـي خضم جتاذبات الواقـع السياسية

ّوالفكريـة ، واهـتم العلــامء والبـاحثون هبـذا العهــد الرائـع املـسمى برســالته إىل  ّ

 الدولة وسياسة احلكومة ومراعاة حقوق إدارةمالك األشرت فهو عهد يف كيفية 

 بـشكل رائـع ال تـشوبه) عليـه الـسالم(ذكر بنودها أمري املؤمنني عـىل .الشعب 

ية  اإلسـالمات ال ينقصه يشء ، كامال للدولـة ًشائبة ، فكانت دستورا للحكوم

 يف احلـــاكم واحلكومــة ومنـــاهج الــدين يف االقتـــصاد اإلســالمفيــه نظريـــات 

  . واألمور العبا دية والقضائيةدارةواالجتامع والسياسة واحلرب واإل

إن قراءة هذا العهد بشكل تفصييل والوقوف عىل املفاصـل الرئيـسية التـي  -*

 أطـول "سلـسلة مـن الدراسـات العميقــة واملتخصـصة فهــوتناوهلا حيتاج إىل 



 

)٨٤٦(  درا ا  ا ار  

 ، كام نص عـىل ذلـك ابـن أيب احلديـد يف رشحـه "عهـد كتبه وامجعه للمحاسن

أفــضل مرســوم إداري كتــب إىل اآلن ولـــم يــصبـه غبـــار  لنهـــج البالغـــة وهــو

عيــون ":  وهـو مـن  ،كام يؤيد اإلمام الـشريازي . "النسيان عىل مرور الزمان 

 مــا دارة السيايس الشاهـد عىل نضـج الفكـر العبقـري فــي الـسياسة واإلالفكر

 .حممـد عمـارة.  عىل حـد تعبري د "الفـن  يشهـد ملـوهبة اإلمام فـي هـذا 

ـــامج األمــم املتحـــدة اإلنامئــي  -* ـــر الـــذي أعــده برن ـــد تــضمــن التقـري ولقـ

ؤمنني عليــه الـسالم  مقتطفات مـن وصايــا أمـري املــنساناخلـاص بحقـوق اإل

وسنقترص يف بحثنا هذا عىل تنـاول مـسألة حموريـة . التـي تضمنهـا هـذا العهـد 

 وواجباتـه ياإلسـالموجوهرية وردت يف ثنايا العهد وتتعلق بـصفات احلـاكم 

األساسية جتاه الرعية حيـث أن هـذا مـن صـميم العمـل الـسيايس ، ولإلحاطـة 

 والتي األشرتعليه السالم فـي عهـده ملالك باألسس واألفكار التي ثبتها اإلمام 

أسست لنظرية إدارية وقانونيـة ال زالت مـادة للقراءة مــن قبــل نظــام احلكــم 

ية يف جهازهـا اإلداري واحلكـومي، اإلسـالميف أية دولـة تسعى لتطبيق الرؤيـة 

مواصـفات : فرعني مهـاًبناء عليه سيكون حديثنا عن عهد اإلمام مالك خالل 

 .ي، وواجباتهاإلسالمم احلاك

  

  

  



  

)٨٤٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  اع اول

 ت ااا  

 فيه شخـصيات املسئولونمن األمور اجلوهرية يف نظام احلكم العادل أن يكون 

 مفاصـل ذلـك النظـام ، توجهـه نحـو إخـصاب إدارةقوية فاعلـة ومـؤثرة فــي 

ــبالد وازدهارهــا يف جوانبهــا املختلفــة ، ففــي احلكــ م تكمـــن احلالــة العامــة لل

 .قوانيـن وسمـات ومـؤرشات الظـلم والعـدل 

 ناجحـة، إدارة عليه أية تقاميعد العدل األساس واملرتكز األسايس الذي  و-*

فهـو ال خيتص بزمـن دون آخـر، وال حتتـاج إليـه فئـة دون غريهـا، بـل هـو سـنة 

 ةفسيولوجيتارخيية أودعت فـي سياق هـذا الكـون والوجـود الكبري ، وظاهرة 

تأيت ثامرها حـني يامرسـها النـاس إىل جانـب ممارسـتها مـن قبـل الـساسة ووالة 

األمر يف الدولة ، وتتمثـل ثامرهـا يف ازدهـار املجتمـع ونظـام احلكـم ، هـذا فـيام 

يؤدي الظلم واالستبداد ال إىل اهنيار النظـام الـسيـايس فحـسب ، بــل واهنيــار 

 .الكـيان االجتمـاعــي ألية مجـاعة برشيـة 

 ًوإدراكــا منــه ملخــاطر احلكـــم ومــسؤولياتـه الكــربى ،كـــان اإلمــام  -*

ًمتشددا فـي حتديـد مواصفـات الوايل العادل الذي يمثـل قمـة اهلـرم يف اجلهــاز 

ـــه  ًاإلداري ومؤكــدا عــىل اثـــر التفاعــل الــسيكولوجـي بــني ذات الفـــرد ومبدئ

احلكــم ، فعنـدما يعــي  نظــام إدارةبالنسبـة إىل حركــة الـسيايس املـسئول عـىل 

ـــدا ،  ــا وجتدي ــة تطبيق ـــه اإلداري ـــي حركت ـــق ف ـــه سينطل ـــم مهـام ــسئول عظ ًامل ً

ًواعتــداال ، ومــساواة بحــرص ووعــي ونزاهـــة ومبدئيــة ، وإخــالص متوخيـــا  ً

عـن طريـق تـوفري احليـاة الكريمـة جتـسيد اهلـدف املنشود فــي إسـعاد الـشعـب 



 

)٨٤٨(  درا ا  ا ار  

ت نقطــة البدايــة مــن اختيــار الــشخص وجــاء . واالســتقالل ألبنائــهريـــة واحل

املالئم الذي يمتلك مقومـات اإلداري النـاجح ومبـادئ املـسلم القـوي فجــاء 

اختيـاره ملـالك األشرت وقد حتدث اإلمام عليه السالم عن سمو شخصية مالك 

 ":اوعظيم شأنه يف رسالته التي بعثها ألهل مرص حيـنام واله علـيهم جـاء فيهـ

وال ينكل ، ًيكم عبدا من عباد اهللا تعاىل ال ينام أيام اخلوففقد بعثت إل: أما بعد

أشد عىل الكفار من حريق النـار وهـو مالـك بـن ، عن األعداء ساعات الروع 

احلارث أخو مذحج فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيام طابق احلق فإنـه سـيف مـن 

وا فـانفروا وال نايب الرضيبة فإن أمركم أن تنفر  سيوف اهللا تعاىل ال كليل الظبة

وال يقدم ، وال يؤخر ، وال حيجم ، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه ال يقدم ، 

وقد آثرتكم به عىل نفـيس لنـصيحته لكـم وشـدة شـكيمته عـىل ، إال عن أمري 

 ."عدوكم

*-        ا   ن         ا  ا    اما  و

  :  

ــام الرعــب واخلــوفعظــيم شــجاعته وشــدة بأســه يف -١ ــه ال هيــاب ،  أي فإن

 .وال يلني هلم األعداء

، وقد وصفه اإلمام بأنه أشـد علـيهم مـن حريـق النـار، شدته عىل الكفار -٢

 .وهو وصف من أروع الصفات

 .إنه سيف من سيوف اهللا تعاىل كام كان اإلمام عيل  -٣

فكـان عـضده ومستـشاره يف ختطـيط سياســته  وقـد الزم مالـك اإلمـام عـيل 

  . ًوأشدها بالء ،وكان معه يف أحلك الظروف وأشدها حمنة ، شؤون دولته دارةإو



  

)٨٤٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
، وحرسات وملا انتهى النبأ املفجع بشهادة مالك إىل اإلمام عيل  ذابت نفسه أسى 

احلمـد هللا رب العـاملني ، إنـا هللا وإنـا إليـه راجعـون:ًوأخذ يذرف الدموع قـائال 

رحم اهللا : ًوأضاف قائال، ائب الدهراللهم إين احتسبته عندك فإن موته من مص

وإنا قـد وطنـا أنفـسنا أن ، ولقي ربه ، وقىض نحبه ، ًتعاىل مالكا فقد وىف بعهده 

فغنهـا ، ) صىل اهللا عليـه وسـلم ( نصرب عىل كل مصيبة بعد مصابنا برسول اهللا 

 . من أعظم املصائب 

كـان مـن  وهللا در مالـك لـ: خذ اإلمام يتلهف عىل فقـده ويقـول بحـرارةأو -*

، ًكــان مــن حجــر لكــان صــلدا أمــا واهللا ليهــدين موتــك  ًجبــل لكــان فنــدا ولــو

لقـد عـرض  وهـل موجـود كاملـك ، عىل مثل مالك فلتبك البـواكي: وأضاف

 حمـن الـدنيا فقد خرس أعظم شخـصية تـساعده عـىل، شهادة مالك حياة اإلمام

 .وكوارث األيام

 إدارة امللقاة عىل عاتقه فيام يتصل بعظـم املسؤوليةبلـوايل اإلمام  ولقد ذكر ا-*

شؤون املرص الذي خيضع له مـن الناحيـة الـسياسية واملاليـة واخللقيـة ، فاإلمـام 

ية املختلفة بطريقة غري مبارشة أي عـرب الـوالة ، فـالوايل اإلسالمحيكم األقاليم 

ة إذن هو اخلليفة يف واليته فعليه كام عىل اخلليفة واجبات خلقية وسياسية ومالي

ن كانت يف حدود أضيق من حدود اخلليفة من الناحية السياسيـة واملكانيـة إ، و

 .، وأوسع مـن حـدود املـوظفيـن اآلخرين



 

)٨٥٠(  درا ا  ا ار  

*-  ،ا  ا ا أ  ا ا  ولو

ا ا  وذ ذا  اات اوا:-  
  

أو : ا :  

١ -     وا ت اكـانـت البـدايـة بـالرشط األصـعب : ا

ووضـع اليـــد عـــىل البدايـــة الــصحيحـة للقيــام بحكـــم عــادل وذلــك بتحديــد 

املواصفات الواجب توافرها وترسيخها يف نفس القائد اإلداري والتـي تنطلـق 

 .من خشية اهللا تعاىل وتقواها

 ومراقبتهــا والـسيطـرة عليهــا وقــد أمـر اإلمـام والتقـوى معناها حفظ الـنفس

 بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا مـا أمـر بـه عبـد:   واليـه قال اإلمام عيل 

ــني واله  ــه ح ــده إلي ــرت يف عه ــارث األش ــن احل ــك ب ــؤمنني مال ــري امل ــيل أم ّاهللا ع

 ّ اهللا ، وإيثـار طاعتـه ، واتبـاع مـا أمـر اهللا بـه يف كتابـه مــن أمـره بتقـوى...مـرص

ّفرائضه وسننه التـي ال يـسعد أحـد إال باتباعهـا ، وال يـشقى إال مـع جحودهـا  ّّ

ّفإنه قد تكفل بنرص مـن نـرصه، وإضاعتها ، وأن ينرص اهللا بيده وقلبه ولسانه ّ  ،

 .ّإنه قوي عزيز 

ّ فإن النفس أمارة بالسوء إال مـا ؛وأمره أن يكرس من نفسه عند الشهوات   -* ّ ّ

ّرحم ريب ، إن ريب غ ّفور رحيم، وأن يعتمد كتاب اهللا عند الشبهات ، فـإن فيـه ّّ

ــون ــوم يؤمن ــة لق ــل يشء ، وهــدى ورمح ــان ك ًتبي ــا اهللا، وال ،ًّ ــرى رض ّ وأن يتح

ّلسخطه، وال يرص عىل معصيته ، فإنه ال ملجأ من اهللا إال إليه ّيتعرض  ّ ّ. 

وبـذلك يـؤرش اإلمــام بعـدي التقـوى حيــث يتمثـل بعـدها األول بالعمــل  -*

ــــرك بالو ــــي بت ــــدها الثان ــــل بع ــــام يـتـمث ــــة ، بين ــــض الديني ــــات والفرائ اجب



  

)٨٥١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 وإلـى "إيثار طاعتـه ": املـحـرمـات واملحظـورات ، وأشار إىل األول بتعـبـيـر 

 ." أن يكرس نفسه عن الشهـوات":الثاين بقوله

 بالتأكيد عىل القيم والـرشوط العقائديـة واألخالقيـة ويستمر اإلمام  -*

 بد إن تتوفر يف شخص احلاكم إليامنه بأن األخالقية هي الضامنة احليوية التي ال

ــى  ــداها ال يتلق ــيام ع ــي ، وف ــدل االجتامع ــسيايس للع ــنهج ال ــق ال ــسن تطبي حل

ــم واإل ــال احلك ــن رج ــون م ــل دارةاملواطن ــي يتحم ــسلبية الت ــصفات ال ــري ال  غ

 دارةحلكـم واإلأوزارها املجتمع ، وكلام ازدادت قيمة املكانة الوظيفية لرجال ا

ـــة  ـــة العالي ــد عــىل الــصفـات األخالقي ــة التوكي واملــسؤولية ،كلــام ازدادت أمهي

ًوالتـي جيمل اإلمام بعضا منهـا فــي ثنايــا عهـده لألشـرت ومنهـا ،إشـاعة اخلـري 

للرعية دون منة أو تزيد ، والعمـل عىل اقرتان الوعـود بالتنفيذ وجتنـب اخللـف 

 وإيـاك واملــن عـىل رعيتـك "لغـري مـسنـودة بأعامهلـا بالوعـد وإرجاء األقوال ا

واحلفـاظ عـىل الـسنن الـصاحلة ... "بإحسانك أو التزيد فيمـا كـان مـن قبلــك

 وال "التي توارثها الناس والتي تـدل عـىل اخلـري والعقـل واحلكمـة والـصالح 

ً فـضال عـن االعتـدال يف "تنقـض سنـة صاحلــة عــل هبــا صـدور هــذه األمـة 

 وإياك والعجلة باألمور "واختاذ التدابري يف أواهنا واالبتعاد عن العجلة احلكم 

 واالعتـــدال فـــي الشخــصيـة "... ا عنــد أمكاهنــا هــقبــل أواهنــا أو التــساقط في

 واملـك محيـة نفـسك وسـورة "واالبتعـاد عـن الغضب والعصبيـة فـي األمور 

ــسانك ـــدك وغــرب ل ــاط الــدائم باملبــد"حــدك وسطـــوة ي أ ومقاصــد  واالرتب

 ولن حتكم ذلك مـن نفسك حتـى تكثر مهومـك بـذكر "الرشيعة وعامل الغيب 



 

)٨٥٢(  درا ا  ا ار  

 وحب الشعب والرمحـة بـه واإلحـسان إليـه واحلـرص عليـه "املعـاد مـن ربـك

 ."م واشعر قلبك الرمحة للرعية واملحبة هلم واللطـف هب""

املواصـفات بعــد إن يفــرغ مــن حتديـد : ا ا ا      ـــ ٢

الشخصية للحاكم العادل جسم الـدولة ، تـأيت أمهيـة رضورة تثقيـف املوظـف 

اإلداري بالثقافــة العلميــة وتزويــده باملعــارف ليــتمكن مــن تــامني احلقــوق 

والواجبـات بــني أفــراد املجتمــع وتأمينهــا بــني األمــة واحلكـومـــة عـــىل املبــادئ 

 .  مصلحة الدولة ودوامهاالعلميـة واألخالقية والعرفيـة التـي تقتضيـها

ولعـل مــن أهم عنـارص الثقافــة لإلداري النـاجح وقـوفـه عىل التطـورات  -*

التارخيية والترشيعية التي مرت باإلقليم الـذي يعـيش فيــه ، وخيــر معيــن لــه 

عىل تفهـم األخالق والعـادات والعـرف وسائر التقاليـد االجتامعية املهـمة هـو 

 وحوادثه الكربى ، فعىل قدر تبحـره وسعة اطالعه يف تـاريخ بلـده تاريخ البـلد

وحميطـــه ، يـــستطيع القائـــد اإلداري معاجلـــة اإلمـــراض اإلداريـــة والـــسياسية 

 .املشكـالت واملعضالت فـيهـاوالتغلب عىل 

نظـر واليـه األشـرت إىل تـاريخ   اإلمـامًوانطالقا من هـذا الفهـم لفـت  -*

ّ ثـم اعلـم يـا مالـك أين ":  وحكومـات فيقـول مرص وما دالت عليها مـن دول ّ

ّوجهتك إىل بالد قـد جـرت عليهـا دول قبلـك مـن عـدل وجـور ، وأن النـاس  ّ

ينظرون من أمورك يف مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الوالة قبلـك ، ويقولـون 

فيك ما كنت تقول فيهم ، وإنام يـستدل عـىل الـصاحلني بـام جيـري اهللا هلـم عـىل 

فليكن أحب الذخائر إليك ذخرية العمل الصالح ، بالقـصد فـيام ألسن عباده ، 

ّجتمع وما ترعى به رعيتك، فاملك هواك وشح بنفسك عام ال حيـل لـك  ّ ّ  فـإن ؛ُ



  

)٨٥٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ـــــــت  ـــــــت وكره ـــــــيام أحبب ـــــــصاف منهـــــــا ف ـــــــالنفس اإلن ـــــــشح ب  .ال

وأشـعر قلبــك الرمحــة للرعيـة، واملحبــة هلــم، واللطـف باإلحــسان إلــيهم ، وال 

ّريا تغتنم أكلهم ، فإهنم صنفان ، إما أخ لك يف الدين ، ًتكونن عليهم سبعا ضا ً

ِوإما نظري لك يف اخللق ، يفرط  منهم الزلل ، وتعرض هلم العلل ، ويؤتى عـىل  ِ َ ّ

ّأيدهيم يف العمد واخلطأ ، فـأعطهم مـن عفـوك وصـفحك مثـل الـذي حتـب أن 

 فـوق مـن ّيعطيك اهللا من عفوه ، إنك فوقهم ، ووايل األمر عليك فوقك ، واهللا

ّوالك بام عرفك من ّ كتابه، وبرصك من سـنن نبيـه  ّ ويف ذلـك إشـارة إىل إن  ّ

 ، فقـد شـهد تـاريــخ مـرص حكـم نـسانالسنن التارخيية تعيد نفسها عىل يـد اإل

الفراعنة وظلمهم فانحرست حضارهتم وسلطاهتم عـن مـرسح التـاريخ ، كـام 

فهــوم العــدل وطبقــوه ً فكانوا حكاما عـادلني  مــارسوا ماإلسالمشهد حكم 

ًعىل واقـع الناس فأنتج كيانـا اجتمـاعيـا وسياسيا متالمحـا ً. 

 وهذا الكيان االجتامعي  السيايس املتالحم هو الذي ينتظره شـعب مـرص  -* 

من الوالية السياسية ملالك األشرت وعليه فال ينبغـي خذالهنم فيام يتوقعون مـن 

 إن هيمـل سنــة العــدل ألن إمهاهلـا مستقبل سيايس عـادل وال يـصح للحاكــم

  .يـؤدي إىل اهنيـار كيـان الـدولة وخــذالن اجلمـاهري

 يبني اإلمام العالقة الوطيدة واملبارشة بني صالح : ا و ار   -٣

احلكومة وعلو مقامها وبـني صـالح الـوزراء ونـضجهم ، فـالوزراء هـم ارفـع 

يع احلكومة وهم الذين يمكـنهم قيـادة الذين يضطلعون بمسؤولية برجمة مشار

املسرية اإلداريـة نحــو الـصالح والفــالح ، أو جــرها إىل الفـساد واالنحــراف 

ويـويص عليــه الـسالم واليــه بـسلب صالحيــة التـصدي للــوزارة واملناصـب 



 

)٨٥٤(  درا ا  ا ار  

احلساسة فـي احلكـومــة مـن كـان ذا جتربــة وسابقــة فــي وزارات احلكومـات 

فاسدة ألهنم تأقلموا عىل الثقافة اجلـائرة السائدة فـي ذلـك الطاغية واألنظمة ال

كد إن األمر الذي حيول بينهم وبيـن ؤ الظلم، في النظـام ، فهـم ال يتورعون عن

التجانس مـع حكومـة العـدل التـي تـرفـض كافـة أشـكال الظلـم واالضـطهاد  

ً أيقن أن رش وزرائك من كان لألرشار وزيرا، ومن رشك":يقول ّ هـم يف اآلثـام ّ

ّوقام بأمورهم يف عباد اهللا ، فـال يكـونن لـك بطانـة  ُ تـرشكهم يف أمانتـك كـام )١(ُ

ّوال يعجبنــك ، رشكـوا يف ســلطان غــريك فــأردوهم وأوردهـم مــصارع الــسوء

ّ فإهنم أعوان األثمـة ، وإخـوان الظلمـة ، وعبـاب كـل ؛شاهد ما حيرضونك به ّ

ّ ممن له مثل أدهبم ونفـاذهم ممـن  ، وأنت واجد منهم خري اخللف)٢(طمع ودغل  ّ

ّقد تصفح األمور ، فعرف مساوهيا بام جرى عليه منها ، فأولئك أخـف عليـك  ُ ُ ّ

ًمؤونة ، وأحسن لك معونة ، وأحنى عليك عطفا ، وأقل لغريك إلفا ، مل يعاون  ّ ً

ًظاملا عىل ظلمه ، وال آثام عـىل إثمـه ،  ومل يكـن مـع غـريك لـه سـرية أجحفـت « ً

ّ فاختذ أولئك خاصة خللوتك ومالئك ؛» واملعاهدين باملسلمني  ُ ّ. 

ّثــم لــيكن آثــرهم عنــدك أقــوهلم بمــر احلــق ،  -* ّ                  وأحــوطهم عــىل الــضعفاء « ّ

ًكرة اهللا ألوليائه واقعا ذلك  ّباإلنصاف ، وأقلهم لك مناظرة فيام يكون منك مما

                                                        

ّخاصته ، وصاحب رسه وداخلة أمره الذي يشاوره يف أحواله : ِبطانة الرجل)١( ّ. 

  .٥٥ / ١٣لسان العرب : يراجع

 .سادالف: الدغل ) ٢(

  .٢٤٤ / ١١لسان العرب : يراجع



  

)٨٥٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ّ فإهنم يقفونك عىل احلق ، ويبـ؛من هواك حيث وقع  ّرصونك مـا يعـود عليـك ّ

 ."نفعه

ّلصق بأهل الورع والصدق وذوي العقول واألحساب ، ثم رضـهم عـىل أال أو ْ ُ ّ

ّ فإن كثرة اإلطراء حتدث الزهو ، وتدين ؛ّيطروك، وال يبجحوك بباطل مل تفعله 

ّ الغرة ، واإلقرار بذلك يوجب املقت من اهللا  من
ِ. 

   ّ فـإن ذلـك تزهيـد ألهـل؛سـواء ّال يكونن املحسن وامليسء عندك بمنزلـة  -*

�اإلحسان، يف اإلحسان ، وتدريب ألهل اإلساءة عىل اإلساءة ، فألزم كال منهم 

 .ًأدبا منك ينفعك اهللا به ، وتنفع به أعوانك  ما ألزم نفسه،

  :ا اة س -٤

حيــن تتنــوع مـسؤوليـات الوالــي وتتعـــدد فانــه يعمــد فــي عالقاتـه مــع  -*

النــاس إىل اســتخدام أدواتــه الــسياسية والوظيفيــة فتنــشأ شــبكة مــن اإلداريــني 

واملــسئولني الثــانويني الــذين يمثلــون البريوقراطيــة اجلديــدة املحيطــة بــالوايل ، 

ًفتمثل مراكـز جديـدة تـؤثر عـىل التوجـه الـسيايس العـام للـوايل فتحركـه وفقـا 

ً احتــرازا نظريـا "سالمعليــه الـ"إلرادهتا ومـصاحلها ، ولـذلك يبـدي اإلمـام  ً

ًوسلوكـيا رضوريا ملجاهبـة تلـك الظـاهرة وأشكاهلا املتجددة ، لذلك سـتكون  ً

ًالعالقة احلية والصحيحة مـع النـاس وجهـا لوجـه ضـامنة كـربى لـسيادة احلـق 

رفض السفراء واحلجاب والوسطاء بني الوايل وبني شعبه لرتبية الـوالة عـىل و.

ًكــي تــصبح منهجــا إســالميا ثابتــا تــصنع مــن خاللــه نــسق العالقـــة املبــارشة ل ً ً

 .قرارات احلق والعدل 



 

)٨٥٦(  درا ا  ا ار  

ّويأيت قوله هبذا الصدد فال تطولن احتجابك عن رعيتـك  -* ّ فـإن احتجـاب ؛ّ

ُالوالة عن الرعية شعبة من الضيق ، وقلـة علـم بـاألمور ، واالحتجـاب يقطـع  ّ

 الصغري ، ويقـبح عنهم علم ما احتجبوا دونه ، فيصغر عندهم الكبري ، ويعظم

ّاحلسن ، وحيسن القبيح ، ويشاب احلق بالباطل ، وإنام الوايل برش ال يعـرف مـا  ّ ُ

ُتوارى عنه الناس به من األمور ، وليست عىل القول سامت يعرف هبا الـصدق 

ّ فـإنام أنـت أحـد ؛ّمن الكذب ، فتحصن من اإلدخال يف احلقوق بلني احلجاب 

ّلبـذل يف احلـق ففـيم احتجابـك مـن واجـب ّإما امرء سخت نفسك با: رجلني 

ّحق تعطيه ، أو خلق كريم تسديه ؟ وإما مبتىل باملنع فام أرسع كف الناس عـن  ّ ّ

ّمسألتك إذا أيسوا من بذلك ، مع أن أكثر حاجـات النـاس إليـك مـا ال مؤونـة 

فانتفع بـام وصـفت لـك ، « .  من شكاية مظلمة ، أو طلب إنصاف ؛عليك فيه 

ِثـم إن للملـوك خاصـة بطانـة .» ّ حظك ورشدك ، إن شـاء اهللا واقترص فيه عىل ّ ّ ّ

ُفيهم استئثار وتطاول ، وقلة إنصاف ، فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلـك  ّ ّ

ّاألشياء ، وال تقطعن ألحد من حـشمك وال حامتـك  ّ قطيعـة ، وال تعتمـدن )١(ّ

ك حيملون  يف رشب ، أو عمل مشرت؛ّيف اعتقاد عقدة ترض بمن يليها من الناس 

َمؤونتهم عىل غريهم ، فيكون مهنـأ ذلـك هلـم دونـك ، وعيبـه عليـك يف الـدنيا 

 .واآلخرة 

مــن املبــادئ األساســية التــي ينبغــي : د ارى و اءا -٥ 

للحاكم إتباعها مبدأ االستشارة التي تعني أرشاك األمة يف القضايا التي تتعلق 

                                                        

 .ّخاصة الرجل من أهله وولده وذي قرابته: ّاحلامة ) ١(

  . ١٥٣ / ١٢لسان العرب : يراجع



  

)٨٥٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
و األمور املختلفة ، وتعد من العنـارص العمليـة هبا وحتريك فعالية املسلمني نح

يف احليلولة دون التسلط واالستبداد ، إىل جانب االنفتاح عىل أفكـار اآلخـرين 

والتوصل إىل األساليب الناجعة للتعامل مع بعض األمـور وتنـشا أمهيتهـا مـن 

 :أمرين

التطــور والــشمولية التــي تــشهدها القــضايا الــسياسية والثقافيــة : أ

األخالقيــة واالقتــصادية وغريهــا يف كافــة جمــاالت احليــاة الســيام أن التعقيــد و

والتخصص الذي يكتنف أغلـب املـسائل جيعـل مـن الـصعوبة فهمهـا وإدراك 

 .فقراهتا وبالتايل ال مناص من استشارة ذوي اخلربة واالختصاص 

مد  إن كل فرد من أفراد البرش مهام امتلك مـن قـوة عـضلية وذكـاء حـا:و

ًا حمددا ، فإذا استشار اآلخرين وتعـرف عـىل إنسانمقارنة باآلخرين ، فانه يبقى  ً

 .أفكارهم حصل عىل النتيجة األمثل 

ًوقد اعتمد أمري املؤمنني عليه السالم الشورى عمليا واستشار أصحابه يف  -*

    ":ًوجتـسيدا لقولـه تعـاىل  الرسـول "أكثر من موطن ومناسبة تأسيا بسرية

  >  =  FE  D  C   B  A  @? "  )األشرت ولذلـك نصح هبا واليـه )١ 

ًكــدا بعدهــا العلمــي املتمثـل يف ضــم اآلراء إىل ؤفــي إدارتـه ألمـور الدولــة م

بعضهـا ، حيث يعطـي مجيـع اآلراء القــوة واملتانـة للـرأي املـستخـلص منهــا ، 

لمني للمداولـة يف ًفضال عــن بعـدهــا االجتامعـي الـذي يتمثـل يف اجـتامع املـس

 .أمورهم والبحث عـن رأي سليـم وسديـد 

                                                        

 .١٥٩: سورة البقرة من اآلية رقم)١(



 

)٨٥٨(  درا ا  ا ار  

وإذا يستفيد عاملنا املعارص اليوم من قضية االستشارة وحياول االنفتاح عىل  -*

جتارب اآلخرين والسيام يف األجهزة املرتبطة بالدولة التي توظـف األفـراد مـن 

ــه ــذي أغفلت ــر ال ــري أن األم ــصاص ، غ ـــة واالخت ـــم والتجرب ــب ذوي العل  اغل

األوساط إنام يكمن يف املعايري األخالقيـة التـي ينبغـي إن تتـوفر يف املستـشارين 

واستبعاد من ال تنطبق عليه تلك املعايري من هيئـة الشورى وهـذا ما أشار إليـه 

ّال تــدخلن يف مــشورتك بخــيال خيــذلك عــن الفــضل ، : أمــري املــؤمنني بقولــه  ُ

ّألمور ، وال حريصا يزين لـك الـرشه ًويعدك الفقر ، وال جبانا يضعف عليك ا ً ُ

ّ فإن البخل واجلور  واحلرص غرائز شتى جيمعها سوء الظن باهللا ؛باجلور  ّ ّ)١(.  

مع اا  

 ت اواا  

ية موضـع التطبيـق العمـيل ، فـإن اإلسـالممن اجـل ذلـك ولوضـع املبـادئ  

مها طبيعة موقعه  يتحمل مسؤوليات وواجبات عدة ، حتتياإلسالماحلاكم 

لواليه   عيل اإلماموقد وضح عهد .  وسيايس أعىل إدارياملهم كقائد 

ــرص  ــاكم يف إبعــادعــىل م ــاتق احل ــاة عــىل ع ــات اجلــسيمة امللق ــك الواجب  تل

 ويمكن تلخيص تلك املهـام يف ،املجاالت االجتامعية واالقتصادية واألمنية

 :النقاط اآلتية  

ح : أوا اول اإلمـام تركيبـة املجتمـع والقـوى املـؤثرة فيـه نت : ا

والقطاعــات الــرضورية فيــه ، وحــدد كيفيــة التعامــل مــع تلــك القــوى املهمــة 

 .ومسؤوليات السلطة العليا جتاه كل طبقة

                                                        

 .٤٣ /١٧رشح النهج   ،٦٠٢ ٣٣/البحار   ،٨٧ / ٣٣هنج البالغة ) ١(



  

)٨٥٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 عدة طبقـات وال إىل ينقسم نساينوهبذا الصدد يذكر اإلمام أن املجتمع اإل -*

لبعض اآلخر ، وال يتم صـالحها يمكن هلذه الطبقات أن يستغني بعضها عن ا

ــام ّثــم اعلــم أن الرعيــة طبقــات ، ال يــصلح  ":يقــول  إال بتعاوهنــا والتئ ّّ

ّ فمنها جنود اهللا ، ومنها كتاب ،ّبعضها إال ببعض، وال غنى ببعضها عن بعض

ّالعامة واخلاصة، ومنها قضاة العدل ، ومنهـا عـامل اإلنـصاف والرفـق ، ومنهـا  ّ ّ

ّمـن أهـل الذمـة ومـسلمة النـاس ، ومنهـا التجـار وأهـلأهل اجلزيـة واخلـراج  َ َ ّ 

ّ السفىل من ذوي احلاجة واملسكنة ، وكال قد سمى )١(الصناعات ، ومنها الطبقة  �

ّاهللا سهمه ، ووضع عىل حد فريضته يف كتابـه أو سـنة نبيـه  ّ ً، وعهـدا عنـدنا ّ

 ."ًحمفوظا 

       ود ا ه ات و أ  ط و         -*

  إ ى وت ا :  

                       الرعيـة للحاميـة وحتقيـق األمـن إليهـاوهـم احلـصون التـي يلجـأ  : اد -١

ّ فـاجلنود ـ بـإذن اهللا ـ حـصون الرعيـة، وزيـن الـوالة ، وعـز الــدين ، "وبـذلك ّ

ّوسبيل األمن واخلفض ، وليس تقوم الرعية إال ّثم ال قوام للجنود إال بام .  هبم ّ ّ

ّخيرج اهللا هلم من اخلراج الذي يصلون به إىل جهاد عدوهم ، ويعتمدون عليـه ، 

 .ويكون من وراء حاجاهتم 

ــامل  -* ــضاة والع ــن الق ــث م ــصنف الثال ــصنفني إال بال ــذين ال ــاء هل ــم ال بق ّث ّ ّ

ّوال قوام هلم مجيعا إال بالتجـار وذوي الـصناعا، ّوالكتاب ّ ت فـيام جيمعـون مـن ً

                                                        

 .يف هنج البالغة  كام ،طبقة، والصحيح ما أثبتناه: يف املصدر) ١(



 

)٨٦٠(  درا ا  ا ار  

ّمرافقهم ، ويقيمون من أسواقهم ، ويكفوهنم من الرتفـق بأيـدهيم ممـا ال يبلغـه  ّ

 .رفق غريهم 

ِثم الطبقة السفىل من أهل احلاجـة واملـسكنة الـذين حيـق رفـدهم ّ  تعـد " .... )١(ّ

املؤسسة العسكرية قطب الرحـى يف متاسـك أي جمتمـع وهـي احلـارس األمـني 

د املتني لقمع كل رذيلـة ، وميـزان العـدل ، ولـوال اجلنـود لكل فضيلة ،واملساع

 .النعدم األمن 

*-  ا ل إو و  : " فول مـن جنـودك أنـصحهم يف نفـسك هللا ّ

ًولرسوله وإلمامك ، وأنقاهم جيبا ، وأفضلهم حلام ، وأمجعهم علام وسياسة ،  ً ً

 عـىل )٢(عفاء ، وينبـو ّممن يبطئ عن الغضب ، ويرسع إىل العذر ، ويـرأف بالـض

  . "ّاألقوياء ، ممن ال يثريه العنف ، وال يقعد به الضعف

٢-   وا ب ا :  وهم الذين يكتبون وحيفظـون العهـود بـني النـاس

وينظموا أحواهلم ويدبروا شؤوهنم ويسعون لعـامرة املجتمـع ملنـع املظـامل ، أمـا 

باتـه لعاملـه وأعوانـه يف الـسلم اخلاصة فهم كتاب احلاكم والـذين يكتبـون خماط

 .واحلرب 

 بــأن ال جيــوز اختيــار أفــراد هــذه الطبقــة بالقرابــة "عليــه الــسالم"وحــذر  -*

الظن، فان الرجال قد يتصنعون الصالح ويتظاهرون بالقدرة واألمانـة  وحسن

                                                        

 .العطاء والصلة: الرفد ) ١(

  . ١٨١ / ٣ لسان العرب : يراجع

ْالنبو ) ٢(  .العلو واالرتفاع: َّ

  .٣٠٢ / ١٥ لسان العرب : يراجع



  

)٨٦١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ليظفروا بمثل هذا املنصب دون أن يكونوا يف حقيقتهم عىل يشء مـن الـصالح 

تيار األمثل هلؤالء يتم عـىل أسـاس املعرفـة التامـة بمحـيطهم والكفاءة ، واالخ

وكفاءهتم وقدرهتم وممن يعرفهم الشعب باحلب لـه ورعايـة مـصاحله والـسهر 

ّ ثم ال يكن اختيارك إياهم عىل فراستك واستنامتك "عىل رفاهيته وسعادته  ّ)١( 

ّوحسن الظن هبم ، فإن الرجال يعرفون فراسـات الـوالة بتـصنعهم وخـدم ّ تهم ّ

ّوليس وراء ذلك من النـصيحة ، ولكـن اختـربهم بـام ولـوا للـصاحلني قبلـك ، 

ّفاعمد ألحسنهم كان يف العامة أثرا وأعرفهم فيها بالنبل واألمانـة ، فـإن ذلـك  ً ّ

ُثـم مـرهم بحـسن الواليـة ، ولـني . ّدليل عـىل نـصيحتك هللا وملـن وليـت أمـره  ّ

 ."الكلمة

ناس باحلق والعـدل ويقيمـوا حكـم اهللا وهم الذين يقضون بني ال : اة -٣

ّثـم انظـر ....":تعاىل يف خلقه ويأخذوا حق املظلوم من الظامل ، ويويص 

ّ فـإن احلكـم يف إنـصاف املظلـوم مـن ؛ّيف أمر األحكام بـني النـاس بنيـة صـاحلة 

ّالظامل واألخذ للضعيف من القوي وإقامة حدود اهللا عىل سـنتها ومنهاجهـا ممـا  ّ ّ

ّفـاخرت للحكـم بـني النـاس أفـضل رعيتـك يف نفـسك .  وبالده يصلح عباد اهللا

ُ والـسخاء  ، ممـن ال تـضيق بـه األمـور ، وال   وأنفسهم للعلـم واحللـم والـورع ّ

ِمتحكه  ّ اخلصوم ، وال يتامدى يف إثبات الزلة ، وال حيرص مـن الفـيء إىل احلـق )٢(ُ ّ

                                                        

ّإذا أنـس بـه واطمـأن إليــه : اسـتأنس بـه ، واسـتنام فــالن إىل فـالن : َاسـتنام إىل الـيشء)١(

 .وسكن

 .٥٩ / ١٢لسان العرب : يراجع

ْملحك ا) ٢(  .َّاللجاج : َ



 

)٨٦٢(  درا ا  ا ار  

م دون أقـصاه ، إذا عرفه ، وال ترشف نفـسه عـىل طمـع ، وال يكتفـي بـأدنى فهـ

ًوأوقفهم يف الشبهات ، وآخذهم باحلجج ، وأقلهم تربمـا بمراجعـة اخلـصوم ،  ّّ

ّوأصربهم عىل تكشف األمور، وأرصمهم عند اتضاح احلكم ، ممـن ال يزدهيـه  ّ ُ ّ

ّ فــول قــضاءك مــن كــان ؛ للتبليــغ )١(إطــراء ، وال يــستميله إغــراق، وال يــصغى

  "...... . كذلك ، وهم قليل 

 القضائية من أهم سلطات الدولة هبا يفـرق بـني السلطةملعروف بأن ومن ا -*

وألجل ذلك كانـت احليطـة  احلق والباطل ، وهبا ينتصف للمظلوم من الظامل ،

من اإلمام شديدة يف اختيار القضاة ، وأرشد واليه إىل رضورة أن خيتار للقضاة 

ًمن الرعية أفـضلهم علـام  واقـومهم نفـسا ، وأجـودهم فهـام، و ًأشـدهم التزامـا ً

ًوأمضاهم دفاعا عن احلق وتثبيتـا لـه ، وغـري ذلـك مـن الـصفات التـي خلـصها  ً

 ."والعدالة باالجتهاد املطلق يف الرشيعة،" اإلسالمفقهاء 

 ويقصد هبم املـوظفني الـذين جيمعـون مـال اهللا :)أ ااج   (رل ال    -٤

وأوىل اإلمـام عـيل  واإلحـسانمن عبـاده بـاحلق وحيفظونـه ويـرصفونه بالعـدل 

 عنايــة خاصــة وذلــك ألن اخلــراج كــان املــصدر يةاإلســالماخلــراج يف الدولــة 

 . الرئييس القتصاد الدولة يف ذلك العرص 

 اإلنتـــاجولعــل مــن بـــدهييات النظريــات االقتـــصادية املعادلــة الدقيقـــة بــني 

، املعادلــة واالســتهالك فتطــور االقتــصاد يف األمــة متوقــف عــىل إحكــام تلــك

                                                                                                                                        

  .٤٨٦ / ١٠لسان العرب : يراجع

 .مال: صغا إليه يصغى ) ١(

  .٤٦١ / ١٤لسان العرب : يراجع



  

)٨٦٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 التي تتسلمها الدولة عن األرض التـي األجرةعبارة عن " اخلراج بأنه ويعرف

فلـام كـان االنتفـاع "تدخل يف حساب املسلمني نتيجة جهاد إسالمي مـرشوع 

 ".خراجا)  النفقة أي(بسبب تلك األرض سموها 

وملا كانت األرض هي املصدر الرئييس للدولـة ، كـان صـالحها وصـالح   -*

 ملن سواهم من الرعية وجاء يف نص عهد اإلمـام ملالـك ًالقائمني عليها صالحا

ّ فـإن يف صـالحه وصـالحهم ؛ّ وتفقـد مـا يـصلح أهـل اخلـراج ":األشرت قولـه

ّصالحا ملن سواهم ، وال صالح ملن سواهم إال هبـم  ّ ألن النـاس كلهـم عيـال ؛ً ّ

فلــيكن نظــرك يف عــامرة األرض أبلــغ مــن نظــرك يف . عــىل اخلــراج وأهلــه 

ّ فإن اجللب ال يدرك إال بالعامرة ، ومن طلب اخلـراج بغـري ؛راج استجالب اخل ّ

 .ّعامرة أخرب البالد ، وأهلك العباد، ومل يستقم له أمره إال قليال 

ُفأمجع إليك أهل اخلراج من كل بلدانك ، ومرهم فليعلموك حال بالدهـم  -* ُ ّ

ّوما فيه صالحهم ورخاء جبايتهم ، ثم سل عام يرفع إليك أهـل الع َ لـم بـه مـن ّ

ــة أرض  ــة مــن انقطــاع رشب أو إحال ــإن كــانوا شــكوا ثقــال أو عل ّغــريهم ، ف

ّاغتمرها غرق أو أجحف هبم العطش أو آفة خففت عنهم ما ترجو أن يـصلح 

اهللا به أمرهم ،  وإن سألوا معه معونة عـىل إصـالح مـا يقـدرون عليـه بـأمواهلم 

ً فإن يف عاقبة كفايتك إياهم صالحا؛فاكفهم مؤونته  ّ ّ ، فـال يـثقلن عليـك يشء ّ

ّ فإنه ذخر يعودون به عليك لعـامرة بـالدك ، وتـزيني ،ّخففت به عنهم املؤونات

ّ نياهتم ، واستفاضة اخلـري ، ومـا يـسهل   ّواليتك ،  مع اقتنائك مودهتم وحسن ّ

ّاهللا به من جلبهم ، فإن اخلراج ال يستخرج بالكد واألتعاب ، مع أهنا عقد  ّ ّ)١(.   

                                                        

 .ّكل يشء يستوثق الرجل به لنفسه ويعتمد عليه : ُالعقدة ) ١(



 

)٨٦٤(  درا ا  ا ار  

ّ لفــضل قــوهتم بــام ؛» ًيهــا إن حــدث حــدث كنــت علــيهم معتمــدا  تعتمــد عل

ّ ، والثقـة مــنهم بـام عـودهتم مــن عـدلك ورفقــك ، )١(َذخـرت عـنهم مــن اجلـامم 

ّومعرفتهم بعذرك فيام حـدث مـن األمـر الـذي اتكلـت بـه علـيهم ، فـاحتملوه 

ّبطيب أنفسهم ، فإن العمران حمتمل ما محلته  ّ..." . 

عند املختصني يف علم االقتصاد يف عرصنا بقاعدة وهذه القاعدة عرفت  - *

 بالتنميـة "ًوتأكيـدا ملـا يـسمى اليـوم " اإلنتـاج ليس للخـراج أن يعرقـل "

 والتي تعني عملية تطوير األرض واملجتمعات وكذلك األعامل "املستدامة 

التجارية برشط أن تلبي احتياجات احلارض بـدون املـساس بقـدرة األجيـال 

 .ية حاجاهتا القادمة عىل تلب

وهم ركيزة السوق ومن يوفر للناس احتياجـاهتم  :  اتوأار   ـ٥

 أمهيـة دور إىلوقد نبه اإلمام عاملـه عـىل مـرص . وسلعهم بالتصنيع أو املتاجرة 

ومكانة أصحاب التجارة وأرباب الصناعات يف املجتمع وعىل الوايل مسؤولية 

ّ التجــار وذوي الــصناعات فاســتوص ّ ثــم": تفقــد شــؤهنم وأحــواهلم فيقــول 

 ."  بامله)٢( املقيم منهم ، واملضطرب ؛ً خريا  وأوص هبم

من جانب آخر يلفت نظر الوايل إىل ما يف هذه الطبقة من سلبيات وعيوب  -*

اجتامعية واقتصادية فقد يكون يف كثري منهم نوع من الشح والبخـل فيـدعوهم 

                                                                                                                                        

  . ٢٩٩ / ٣لسان العرب : يراجع

 .الراحة: َاجلامم ) ١(

  .١٠٥ / ١٢لسان العرب : يراجع

  .ّاملرتدد به بني البلدان : له املضطرب بام) ٢(



  

)٨٦٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
تطفيف يف الـوزن والكيـل وزيـادة يف ذلك إىل االحتكار يف القوت واحليف أي 

 ويتوجب عىل   اهللا"السعر أو ما يعرب عنه باالحتكار الذي هنى عنه رسول

الوايل أن يتصدى ملنع ذلك ومطاردة املخالفني ومعاقبتهم يف غري إرساف يقول 

ًواعلم مـع ذلـك أن يف كثـري مـنهم ضـيقا فاحـشا ، وشـحا قبيحـا، ...": ً ً ًّ ّ

ّ وحتكام يف البياعات ، وذلـك بـاب مـرضة للعامـة ، وعيـب ًواحتكارا للمنافع ، ّ ً ّ

 .هنى عنه ّ فامنع االحتكار فإن رسول اهللا ؛عىل الوالة 

ًوليكن البيع والرشاء بيعـا سـمحا ، بمـوازين أعـدل ، وأسـعار ال جتحـف  -* ً

ّبالفريقني من البائع واملبتاع ، فمن قارف حكـرة بعـد هنيـك فنكـل وعاقـب يف  ُ

 ."فعل ذلك ّفإن رسول اهللا  «   غري إرساف

٦-  ا من املعروف بأن الطبقة الفقرية تشكل القسم األكـرب مـن  :ا

جيـب عـىل الطبقـات الـسابقة واألحـسن املجتمع يف كل زمان ومكان ، لـذلك 

حتـى تـنهض ممـا هـي فيـه وتـنعم بالعدالـة  الفقـرية محاية ومساعدة الطبقةحال 

 .االجتامعية 

مفهوم الطبقة السفىل عىل طبقة الفقـراء ويـويص  مام عيل ويطلق اإل -*

ًواليه هبا خريا ، والناس من هذه الطبقـة هـم الـذين ال قـدرة هلـم عـىل الكـسب 

ّ ثم اهللا اهللا يف الطبقـة "ًوالتكسب، وجيعل هلم حقوقا مقررة وثابتة يف بيت املال 

ــاجني ،  ــساكني ، واملحت ــة هلــم ، وامل ــذين ال حيل ــن ال ــسفىل م ــؤسال   وذوي الب

  . )١(والزمنى 

                                                        

ِمجع زمن ، وهو ذو الزمانة ، والزمانة : َّالزمنى ) ١(  .العاهة: َ

  .١٩٩ص ١٣لسان العرب : يراجع



 

)٨٦٦(  درا ا  ا ار  

ّفإن يف هذه الطبقة قانعـا ومعـرتا ، فـاحفظ اهللا مـا اسـتحفظك مـن حقـه فيهـا ،  ً ًّ ّ

ّواجعل هلم قسام من غالت صـوايف  ّ يف كـل بلـد ، فـإن لألقـىص مـنهم اإلسـالمً ّ

ّ لألدنى ، وكال قد اسرتعيت حقه  مثل الذي ُ �....". 

لسن وأصحاب األمـراض والعاهـات وهؤالء الفقراء هم اليتامى وكبار ا -*

ــاجتهم ــم ح ــاس رغ ــؤال الن ــن س ــاء ع ــنعهم احلي ــذين يم ــذلك ال ــة وك             املزمن

ــة أمــرهم وبحــث " املتعففــني"  ويمــيض أمــري املــؤمنني يف دعــوة واليــه لرعاي

ًأحواهلم وأن خيصص من وقته قسام يتفرغ فيه ألمور هذه الطبقـة والـسامح هلـم 

ّ فـال يـشغلنك ": ياجاهتم ومطالبهم دون خوف بالتحدث عن قضاياهم واحت

ّ فإنــك ال تعــذر بتــضييع الــصغري إلحكامــك الكثــري املهــم ، فــال ؛عــنهم نظــر  ُ ّ

ــم ،  ــدك هل ــصعر خ ــنهم ، وال ت ــك ع ــشخص مه ّت ُ ُّ ــك اهللا ، « ّ ــع هللا يرفع وتواض

ّ، وتفقــد مــن » واخفــض جناحــك للــضعفاء ، وارهبــم إىل ذلــك منــك حاجــة 

ِّك مـنهم ممـن تقتحمـه العيـون وحتقـره الرجـال ، ففـرغ ُأمورهم ما ال يصل إليـ ّ ّ

ّألولئك ثقتك من أهل اخلـشية والتواضـع فلريفـع إليـك أمـورهم ، ثـم اعمـل  ُ ُ

ّفيهام باإلعذار إىل اهللا يوم تلقاه ، فإن هؤالء أحوج إىل اإلنـصاف مـن غـريهم ، 

 .ّفأعذر إىل اهللا يف تأدية حقه إليه 

ُوتعهــد أهــل اليــتم والزما  -* ّنــة والرقــة يف الــسن ممــن ال حيلــة ، وال ينــصب ّ ّ ّ

ًفأجر هلم أرزاقا  « ؛للمسألة نفسه  ًواجعـل لـذوي احلاجـات منـك قـسام ......ِ

ّوذهنك من كل شغل ، ثم تأذن هلم عليك « تفرغ هلم فيه شخصك  ، وجتلس » ّ

ُهلم جملسا تتواضـع فيـه هللا الـذي رفعـك ، وتقعـد عـنهم جنـدك وأعوانـك مـن  ً

ُطك ، ختفض هلم يف جملسك ذلك جناحك ، وتلني هلـم كنفـك أحراسك ورش



  

)٨٦٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ّيف مراجعتــك ووجهــك حتــى يكلمــك مــتكلمهم غــري متعتــع ، فــإين ســمعت  ُ ّ ّ ّ

ّلن تقدس أمة ال يؤخذ : يقول يف غري موطن  )صىل اهللا عليه وسلم(رسول اهللا  ُ ّ

ـــــــــع  ـــــــــري متعت ـــــــــوي غ ـــــــــن الق ـــــــــه م ـــــــــا حق ـــــــــضعيف فيه ّلل ّ. 

ّثم احتمل اخلرق منهم والعي ،  ِّونـح عنـك الـضيق واألنـف يبـسط اهللا عليـك ّ

ًأكناف رمحته ، ويوجب لك ثواب أهل طاعته ، فأعط ما أعطيت هنيئا ، وامنع 

ّ فإن اهللا حيـب املتواضـعني ؛وتواضع هناك « يف إمجال وإعذار ،  ولـيكن أكـرم . ّ

ًأعوانك عليك أليـنهم جانبـا ، وأحـسنهم مراجعـة ، وألطفهـم بالـضعفاء ، إن 

 .شاء اهللا

 م :عوا ا :  
  

ي ، ولـذا فهـي اإلسـالمًية واجبا يف املنظور اإلسالمتعد الوظيفة األمنية للدولة 

ــل إن أحــد مظــاهر فقــدان الــسلطة  ــست منــة مــن الدولــة للمــواطنني ، ب لي

وعىل الدولـة أن تـسعى . ملرشوعيتها هو عدم قدرهتا عىل توفري األمن للشعب 

 الـذي يعـد الـضامنة األساسـية لألمـن الـداخيل نـسانإلحلامية وتفعيل حقـوق ا

ــدم  ــواء ع ــاعة أج ــل إش ــرز عوام ــن أب ــد م ــة تع ــة الدول ــارجي ألن سياس واخل

 .االستقرار السيايس إذا كانت موجهة ضد حقوق وحريات املواطنني 

 ألنـه احلـصن احلـصني ؛ياإلسـالموللجيش أمهية كبـرية يف حفـظ النظـام  -*

ً نظامـا اإلسالمين من البغاة واملعتدين ، فلذا وضع للحاكم والرعية ومحاية الد

ية وحتديــد نــسانًدقيقــا يف رعايــة وتنقيــة صــفوفه مــن كــل مــا يــشني للــدين واإل

ُ ثـم تفقـد أمـورهم "حقوقهم وواجباهتم ورعاية عائلتهم يف حلهم وترحـاهلم  ّ ّ



 

)٨٦٨(  درا ا  ا ار  

ّبام يتفقد الوالـد مـن ولـده ، وال يتفـاقمن   وال .ّ ، يف نفـسك يشء قـويتهم بـه )١(ّ

ًحتقرن لطفا تعاهدهتم به وإن  ّ فـإن داعيـة هلـم إىل بـذل النـصيحة وحـسن ؛ّقـل  ّّ

ّفال تدع تفقد لطيف أمورهم اتكاال عىل جسيمها . ّالظن بك  ُ ّ فإن لليسري مـن ؛ّ

ًلطفك موضـعا ينتفعـون بـه ، وللجـسيم موقعـا ال يـستغنون عنـه  ولـيكن آثـر .ً

ّ علـيهم يف بذلـه ممـن يـسعهم رؤوس جنودك من واساهم يف معونتـه ، وأفـضل

ً من أهلهم ، حتى يكون مههـم مهـا واحـدا يف )٢(ُويسع من وراءهم من اخللوف  ً ّ ّ ّ

 .جهاد العدو

 يف عيالـه )٣(ّوإن استشهد أحد من جنودك وأهل النكاية يف عـدوك فاخلفـه  -*

ُ حتى ال يرى عليهم أثر فقده ؛بام خيلف به الويص الشفيق املوثق به  ّ فإن ذلـك ؛ّ

 لركوب )٤(يعطف عليك قلوب شيعتك ، ويستشعرون به طاعتك ، ويسلسون 

 .معاريض التلف الشديد يف واليتك 

                                                        

ًأي ال تعد ما قويتم به عظيام ) ١( ّ. 

   .٦٠٤ / ٣٣بحار األنوار : يراجع

 .الذين ال يغزون: اخلوالف ) ٢(

  .٨٦ / ٩لسان العرب : يراجع

َخل) ٣(  .إذا أقمت بعده فيهم وقمت عنه بام كان يفعله: ُفت الرجل يف أهله َ

 .٦٦ / ٢النهاية : يراجع

 . إذا انقاد: ُسلس املهر ) ٤(

  .١٠٦ / ٦لسان العرب : يراجع



  

)٨٦٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
وعىل الصعيد اخلارجي حيدد اإلمام عليه السالم معامل العالقة الطيبة للبالد  -*

ية مـع البلـدان املجـاورة مـع توطيـد االحـرتام املتبـادل وعـدم التـدخل اإلسالم

ًالرضر والرتبص بـاجلريان ، ويـأيت الوفـاء بالعهـد تـدعيام بشؤون الغري وجتنب 

ًألركان السلم مع اآلخرين ولذلك يفرض عىل كل من أعطى عهدا أو ذمـة أن 

ــالقول  ال :يــصوهنا بجــسده وروحــه فيهلــك أو يفــي هبــا ، وخياطــب األشــرت ب

ّتدفعن صلحا دعاك إليـه عـدوك فيـه   جلنـودك ، )١(ّ ، فـإن يف الـصلح دعـة ريضًّ

ّولكن احلذر كل احلذر من مقاربـة عـدوك . ًة من مهومك ، وأمنا لبالدك وراح ّّ

ّ فإن العـدو ربـام قـارب ليتغفـل ، فخـذ بـاحلزم وحتـصن كـل ؛يف طلب الصلح  ّ ّ ّ

 . ُخموف تؤتى منه ، وباهللا الثقة يف مجيع األمور 

ُوإن جلت بينك وبني عدوك قضية عقدت هبا صلحا أو ألبسته منك ذمة فحـط  ّّ ً ّ

ّ بالوفاء ، وارع ذمتك باألمانة ، واجعل نفسك جنة دونه ، فإنه ليس يشء عهدك ّ ُ ّ

ًمن فرائض اهللا جل وعز الناس أشد عليه اجتامعا يف تفريق أهـوائهم وتـشتيت  ّّ ّ

أدياهنم من تعظيم الوفـاء بـالعهود ، وقـد لـزم ذلـك املـرشكون فـيام بيـنهم دون 

َاملسلمني ملا استوبلوا ّ ، فـال تغـدرن بـذمتك ، وال ختفـر  مـن الغـدر واخلـرت)٢( َ ّ)٣( 

                                                        

ّودع اليشء ، سكن واستقر وصار إىل الدعة) ١( ُ َ. 

   .٤٩٨ / ١١تاج العروس : يراجع

 .الوخامة وسوء العاقبة : الوبال )٢(

 .استومخوا من عواقب الغدر واخلرت : واملراد ) ١٩٠١ / ٣جممع البحرين : اجعير

 .نقض عهده وخاس به وغدره : َأخفره ) ٣(

   .٢٥٣ / ٤لسان العرب : يراجع



 

)٨٧٠(  درا ا  ا ار  

ّ عدوك ، فإنه ال جيرتئ عىل اهللا إال جاهل ، وقد جعـل)١(ّبعهدك ، وال ختتلن ّ  اهللا ّ

ــه ،  ــسكنون إىل منعت ــريام ي ــه ، وح ــاد برمحت ــني العب ــضاه ب ــا أف ــه أمن َعهــده وذمت َ ًّ ً

 .)٢(ويستفيضون به إىل جواره ، فال خداع وال مدالسة وال إدغال فيه 

   :   درة ا" دا عنـدما بويـع اإلمـام عـيل بـن ايب :ا 

ــادة األمــة  ية وأصــبح خليفــة رابــع للمــسلمني ســنة اثنــني اإلســالمطالــب لقي

وسبعون هجرية أعلن معامل سياسـته التـي متيـزت بتقـدم حـضاري ملمـوس ، 

اهتاممه بـأمر حيث أكد عىل السياسة املالية وواردات الدولة ، وآلية توزيعها ، و

  .اخلراج والرضائب وما متلكه الدولة من عائدات مالية التي هي ملك الشعب

 كانـت تقتـرص عـىل اإلسـالم أن املوارد املاليـة يف صـدر إىل اإلشارةوجتدر  -*

اخلراج واجلزية واخلمس والزكاة ، ومن خالل نصوص العهد فقد أوىل اإلمـام 

الرئييس للموارد املالية فيويص الوايل أمهية متميزة للخراج الذي يعده العصب 

 صـلح فـإذا ألهنـم األداة املنفـذة جلبايتـه ، ؛بأن يصلح القائمني عىل استحصاله

حاهلم صلح اخلراج ، وإن صالح أهل اخلراج هو صـالح لألمـة بكاملهـا وقـد 

ي مـن خـالل اإلسـالمرسخ اإلمام عيل عليه السالم بعض الـسامت لالقتـصاد 

 -: ما ييل للسياسة املالية للدولة لعل أبرزهائبادالتأكيد عىل أهم امل

                                                        

 . ختادع عن غفلة : اخلتل ) ١(

 .١٩٩ / ١١لسان العرب : يراجع

ّوال تعقد عقـدا جتـوز فيـه العلـل وال ت: زاد يف هنج البالغة) ٢( ً ّعـولن عـىل حلـن قـول بعـد ِ ِّ

 .التأكيد والتوثقة 



  

)٨٧١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
١-   ا   ر واوا ا  دويستمد ذلك من :ا 

 حيث أشارت نصوص مـن القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة إىل اإلسالممبادئ 

تلــك األمــور عنــدما حرمــت الربــا واالحتكــار، ودعــت إىل حفــظ املــوازين ، 

 والتفريط والبخل والتبـذير ، كـام اإلفراطواالعتدال الذي ال يتعدى والتوازن 

فــامنع ... ":اهــتم اإلمــام بتنظــيم معــامالت البيــع والــرشاء ومراقبــة األســعار

 .هنى عنه  ّاالحتكار فإن رسول اهللا 

٢-    ا ا يف االقتصاد هو أن ياإلسالمفمن مباين النظام  : ا 

 اعتبارية ومؤقتة ، وما هو إال مستخلف عليها ، فال نسانوملكية اإلامللكية هللا ،

بد من حفظ األمانة وإتقان معادلة الكسب والرصف بام حيقق رضا املستخلف 

 .عىل املستخلف

٣-  ل ويعرض اإلمام مبدأ فلسفي من مبادئ الفلـسفة االقتـصادية يف : ا

 نسانسيلة لبناء احلياة وخدمة اإل ، وهو أن املال وسيلة وليس غاية ، واإلسالم

 .وحتقيق أدميته عىل طريق الصالح

يوجه اإلمام واليه بأن ال يصطفي نفـسه وذويـه يف  : از ادل وة    ــ٤

أموال الدولة ،وإنام تنفق تلك األموال لتطوير وتنمية احليـاة العامـة مـن خـالل 

 املعيــشة للفــرد ، خلــق فــرص العمــل وتقليــل معــدل البطالــة ، ورفــع مــستوى

والقضاء عـىل اجلريمـة والفـساد ، وإشـاعة الرفـاه االقتـصادي لـسكان الدولـة 

 .ية دون متييز أو اعتبار جانبي اإلسالم

ًيعرض اإلمام معادلـة يتناسـب طرفاهـا تناسـيا  : ان ارض وا   ــــ ٥

ة ًطرديا وهـي عمـران األرض واملجتمـع ، فكلـام حتـسن العمـران تتعـاظم قـدر



 

)٨٧٢(  درا ا  ا ار  

ــة الثانيــة تناســبهام عكــسيا فتنحــدر  ــزداد عطــاؤهم ، واملعادل ًحتمــل النــاس وي

األرض وأهلها نحو اخلراب واالنحطاط كلام ازداد حـرص احلكـام عـىل مجـع 

ّ وإنام يؤتى خراب األرض إلعـواز أهلهـا ، وإنـام يعـوز أهلهـا إلرساف "املال  ّ

ّالوالة وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعرب  ،  فاعمل فيام وليت عمـل مـن ّ

ّحيب أن يدخر حسن الثناء من الرعية ، واملثوبة مـن اهللا ، والرضـا مـن اإلمـام  ّ .

ّوال قوة إال باهللا  ّ .. ...".. 

كـد عليهـا العهـد مبـدأ تـوفري ؤمن املبادئ املهمة التـي ي:  اديا ــ ٦ 

ــان لــه أمهيــة كبــرية يف ح فــظ التجــارة األمــن للتجــار وخاصــة يف أســفارهم ف

ــا و ــهولة حركته ــواقمــشاركتها وس ً بيعــا و رشاءا يف األس ــق األمــن ً  ، وحتقي

االقتصادي سيحقق االستقرار يف األسـعار ويـضمن رسيـان العقـود التجاريـة 

بيـرس ونجــاح ممـا يــسهم يف احلفــاظ عـىل مــصالح النــاس بجلـب الــربح ودفــع 

 اإلمـام وأوجز ككل اخلسارة وينعكس بالتايل عىل احلالة االقتصادية للمجتمع

ّ وذلك باب مرضة للعامـة ، وعيـب " باملعامالت التجارية بقوله اإلخالل آثار ّ

 ."عىل الوالة  

*-        ا   لقـد وجـه اإلمـام رسـائل عديـدة لوالتـه : ا

 خـالل مـدة حكمـه التـي دام مخـس سـنوات يةاإلسـالم الدولة أقطاروعامله يف 

تلـك الرسـائل أراد أن يبـسط العـدل واملـساواة بـني وثالث أشهر ومن خـالل 

الرعية من خالل تطبيق مبادئ العـدل لـدى احلـاكم و نظريـة اإلمـام يف العـدل 

 اإلسـالمالتـي أسـسها   وحقوقهنسانواملساواة بني الرعية قائمة عىل احرتام اإل

 .كدين حق 



  

)٨٧٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
كـن عىل مرص مالك األشـرت واملتعلقـة بمواصـفات احلـاكم وواجباتـه، يم -*

 وإيـصالًالقول أنه أراد أن يضع أسسا واضحة ال دارة احلكم وتطبيـق العدالـة 

احلقوق ألصحاهبا ومنع الظلم عـن النـاس وهـذه مـن أهـم مميـزات مـا يـسمى 

 أو مبادئ النزاهة والعدالـة والـشفافية واملحاسـبة التـي "احلكم الرشيد"اليوم 

 .تعترب أهم أسس احلكم الصالح والصحيح

*- و  ا ا  اء اا :  
  

فساروا عىل منهج الرسول عليه الصالة والسالم، ن شدي اخللفاء الرالقد سلك

. ّا أطلق عليها لقب اخلالفة الراشـدة إال ألهنـا كانـت كـذلك مم،منهج األنبياء 

 سيايسللعمــل الــاخلالفــة الراشــدة مــنهج  واعتبـــرت ممارســـات وســـلوكيات

  .، وخصائص مميزة، ويمكن تبيان تلك اخلصائصرةداإلوا

ذات صالحيات ملتزمة يف القرآن والسنة، فاخلليفة كـان القائـد سياسة َّهنا  ـ إ١

ــسلطة  واإلداري ــه ال ــه، ل ــت ذات ــة، ويف الوق ــسلطة التنفيذي ــىل واملوجــه لل األع

  .املرشوعة يف محاية الدين

، وقـد اسـتمدت مقوماهتـا مـن تقوم عىل مبـدأ الـشورى وقيادة سياسة ّهنا  ـ إ٢

العدل واملساواة وضامن احلريات وحفظ  القرآن الكريم والسـنة، وقامـت علـى

 .للمواطنني احلقوق 

 بأعبـاء العمـل وذلك للقيام القيادي و سيايسالالتفرغ الكيل ملامرسة العمل  ـ ٣

 . عىل أكمل وجه القيادي

ــري عــن إرادة األمــة و ـ ٤ ــسياسة الراشــدة ا، لكــون آماهلــا التعب  تعتمــد عــىل ل

 .اإلمجاع



 

)٨٧٤(  درا ا  ا ار  

تطبيقيـة وعمليـة، فقـد مـنح القـادة الراشـدون للقـائمني عـىل سياسـة ّهنـا إ  ـ ٥

ـــة ــة للدول ــزة اإلداري ــام  ، األجه ــة امله ــاهج يف تأدي ــا ومن ــامل طرق ــن والة وع ًم

 .حتت الرقابة واملساءلةوضعهم و

 يف تنفيـذ األعـامل اعتمدت عىل مبدأ تقسيم العمل والتخصصسياسة ّهنا  ـ إ٦

 .واملهام

إىل  الدولــة دارة إلسيايس اخللفــاء الراشــدين مــن خــالل مــنهجهم الــ ســع ـ٧

 دارةمـسئويل اإل توظيف معطيات احلـوار اإلجيـايب واملناقـشـات املـسـئولة بــني

 ، ممـا أشـاع روح العالقـات العامـة، والتـشاور والتناصــح، وإظهــارشعب وال

 دارةّوعليـه يمكـن القـول بـأن اإل .يف أو تـضليلاألمور عىل حقيقتها دون تزي

 جسدت احلكـم الـصـالح باملامرســة انتهجها اخللفاء الراشدين  التي سياسيةال

فكانت نظرة خلفائها، نظرة إدارية عميقة األبعاد طيعة التطبيـق، ال  والتطبيـق،

يـة ن حتميغرور أو فشل، وقد أقـر اخللفـاء الراشـد يعرتهيـا تعقيـد وال يلبسـها

 دارةالواليـات إل سياسـة يف  القيـادي واإلدارياالستحالفالقيادة، ووجوب 

ًمصالح أبنائها دينيا ودنيويا، وقامـت العالقـات اإلداريـة العامـة بــني اخلليفــة ً 

وتابعيه عىل اختالف مناصبهم، ومعتمدة عىل سبل ووسائل اتصال دلت عـىل 

  .واإلرشاد والنصح الفاعلية واالستجابة

 

 

 

 



  

)٨٧٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  
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)٨٧٦(  درا ا  ا ار  

ا  

  به تتم الصاحلات، وبفضله تبارك الطيبـات، وبتوفيقـه تـذللالذي هللا احلمد     

ا خـاتم ً، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممـدالعقبات

 ومـن ، خلقه، اللهم صل وسلم وبارك عليـه وعـىل آلـه وصـحبهوصفوةرسله 

                . إىل يوم الدينتهبسن واستن ،سار عىل هنجه

  ،،،و

 ظراه ا ل      أ ة م:-   
  

منذ ألف وأربعامئة وأربعون سنة ، واملسلمون يتنـاولون مواضـيع الـسياسة أنه 

واسـع، وذلـك ارتباطهـا بمواضـيع اجلامعـة  ووالدولة والـسلطان بـشكل كبـري

، وهم يف ذلك مـثلهم مثـل بـاقي األمـم واجلامعـات واألمة واالجتامع السيايس

 . األخرى، التي سبقتهم أو عارصهتم

ًي، فإننـا نجـد ترابطـا اإلسـالموإذا أردنا احلديث عن النظام السيايس يف الدين  ّ

أمــتن وأوثــق بــني مفهــومي الــدين والــسياسة ، كــذلك تتــضاءل الفجــوة بــني 

 كل من املـسيحية واليهوديـة فبينام سعت. املستوى الروحي واملستوى الدنيوي

وغريمهــا مــن الــديانات واملعتقــدات إىل حـــث تــرك قيــود الــدنيا ومهومهـــا 

ومشاغلها واالجتاه إىل التأمل الروحـي لـضامن الوصـول إىل الـسعادة األبديـة، 

 خيصص جزءا كبريا من تعاليمـه لتوضـيح العالقـة بـني الفـرد اإلسالمَّنجد أن 



  

)٨٧٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
َّوأن هـذه العالقـة جيـب أن تـستند إىل العقيـدة والسلطة وبني األفراد أنفـسهم، 

 . )١(   واحلكمدارةية يف الترشيع واإلاإلسالم

 أخـذت حيـزا كبـريا، وذلـك مـن خـالل جتربـة اإلسـالمَّإن املسألة السياسية يف 

 التارخيية، وخاصة يف عهده األول، فقـد بينـت الـشواهد عـىل مركزيـة اإلسالم

ُا يمكــن أن نلمــسه مــن خــالل مــا فرضــته ، وهــذاإلســالماملــسألة الــسياسية يف  ُّ

ــالة  ــدة يف رس ــضامني عدي ــالمم ــية اإلس ــة سياس ــود مجاع ــتوجب وج ــا اس ، مم

َّوسلطان سيايس يعزز تلك اجلامعة ويكون ناطقا باسمها، وال يمكن إغفال أن  ً

 .)٢(  املسألة السياسية فرضت نفسها عىل املسلمني منذ اليوم األول لوفاة النبي

ص القرآين العديد من التفصيالت التـرشيعية، بحيـث شـملت لقد قدم الن -*

ية ، مثل التجـارة والعقـود، واملواريـث اإلسالممعظم نواحي احلياة االجتامعية 

واحلقوق، وأحكام الطالق واحلدود، واملواثيق والعهود والعديد من األحكـام 

سية يف َّاألخــرى، إال أن الــنص القــرآين مل يقــدم تــرشيعا خاصــا باملــسألة الــسيا

 يرسم فيها إطار السياسة العامة وطبيعة السلطان، ووظيفة كل منهام ؟ اإلسالم

َّوما هـي القواعـد املنظمـة لتلـك القـضايا؟ ورغـم ذلـك فإنـه ال يمكـن إغفـال 

 يف مراحلــه اإلســالمَّ حــث عــىل رضورة قيــام الدولــة، وأن اإلســالمَّحقيقــة أن 

                                                        

ــنظم الــسلطانية بــني )١( ــرتايب،  وســنن الواقــعصــولاألالــسياسة واحلكــم وال ، حــسن ال

 .، بريوت، الطبعة األوىلدار املساقي، ٢٨ص

مركز ، ٣٩، صعبد اإلله بلقزيزلي ، النبوة والسياسة اإلسالمتكوين املجال السيايس )٢(

 .م٢٠٠٥ :، بريوت، سنةدراسات الوحدة العربية

 



 

)٨٧٨(  درا ا  ا ار  

 الرسالة اإلسالمصور أن يكون األوىل كان دين ودولة، وكذلك ال يمكن أن يت

ية والرشيعة الكاملة التي ارتـضاها اهللا للبـرشية، مـن غـري دولـة نساناخلالدة لإل

  .تتجىل فيها أحكام هذه الرسالة وتقام فيها الواجبات واحلقوق واحلدود

 وال بد من التنويه إىل رضورة الفصل بني املقاصد العليـا املثاليـة واملامرسـة  -*

 .رشية التي قد تصيب وختطئالعملية الب

ي  هو نظام أخالقي مما يقتىض معه أن يكـون نظـام سـيايس اإلسالمالنظام  -*

 هو علم اخلري والرش والسلوك النافع - بالتعريف املخترص-ألن علم األخالق

والضار، والطيب واخلبيث، وهلذا عندما حياول بعض العلـامء بيـان قيمـة علـم 

ًإنـه إكليـل العلـوم مجيعـا، : خرى فمنهم من يقـولاألخالق بالنسبة للعلوم األ

إنـه زبـدة العلـوم، ذلـك أن : إنه تاج العلوم، ومنهم من يقول: ومنهم من يقول

العلوم األخرى أساسا تساعد عىل األخالق يف الكشف عن اخلري والرش، وعن 

ــإن علــم األخــالق  ــافع والــضار، ومهــا موضــوع األخــالق، وهلــذا أيــضا ف ًالن

م األخرى يف الكشف عن مهمته وحتقيـق أهدافـه، وتعتـرب تلـك يستخدم العلو

 .العلوم وسائل معينة لتحقيق هذا العلم

 فاألخالق وسيلة مهمة للنهوض باألمة ، و لكي حتقق األخـالق أهـدافها  -*

 أن يكون هناك أوامر ونواهي ونظام سـيايس يعـيش أبنـاء املجتمـع حتـت جيب

 .  يشءسلطانه بام ال ينتقص من حقوقهم 

ًفاألخالق إذا تفرتض بطبيعتهـا وجـود نظـام سـيايس وبنـاء عليـه فالـدين  -*

 هي يقتــىض بطبيعتـه األخالقيــة وجـود نظــام سـيايس تقــام عـىل أساســاإلسـالم

  .الدولة 



  

)٨٧٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 هو نظام سيايس قادر عىل قيادة األمـة وتنظـيم سـلطاهنا بـام حيقـق اإلسالم -*

األول لإلسـالم، مـن خـالل مصالح الدين والـدنيا، وهـذا مـا حتقـق يف الـصدر 

 .وخللفائه من بعده العمل واملامرسة السياسية للنبي 

ي نظام دولـة بـه العديـد مـن املفـاهيم ودالالهتـا الـسياسية اإلسالم النظام  -*

ــل  ــصدر : املتعــارف عليهــا، مث ــة، األمــة م ــسيايس، املواطن الــسلطة، النظــام ال

 . واحلرياتنسانالسلطات، حقوق اإل

الكثري مـن   قد مارس الفعل والعمل السيايس، فقد بينتل  إن الرسو -*

أن طابعهـا كـان سياسـيا، ويـصعب نـسبتها إىل الوقائع يف حيـاة الرسـول 

دولـة، وجهـز  فقـد أقـام الرسـول . الدين، وإن كان القائم هبـا نبيـا مرسـال

 .اجليوش، وعقد التحالفات، وأبرم املعاهدات، وغريها من األفعال

 سياسيا برز وقام يف الصدر األول لإلسالم، فقد اتـضحت معاملـه  إن جماال -*

ــي أقامهــا الرســول  ــة، الت ــة املدين ــة يف عهــد  يف دول واســتمرت هــذه الدول

ية، والتــي حتمــت اإلســالماخلالفــة الراشــدة، بــل اتــسعت بــسبب الفتوحــات 

 . دارةاالجتهاد يف وضع مبادئ احلكم واإل

انت امتدادا للعهد النبوي، فقـد كـان العهـد وقد متيزت اخلالفة الراشدة بأهنا ك

النبــوي هنجهــا التــي تــسري يف دربــه ، وقــد حتقــق يف عهــدها العــدل واملــساواة، 

 . مان، والتزمت الشورى، وأعطت األمة احلق يف اختيار خلفائها واألمن واأل

فقد كانت خالفة جسدت معامل احلكم الصالح، فلم يسجل التـاريخ مثـيال هلـا 

 .ياإلسالمريخ عىل مر التا
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والـسلطة ال .  إن احلكم والسلطة هي ظـاهرة رضوريـة لالجـتامع البـرشي -*

تنشأ يف فراغ بل هي ظاهرة سياسية ترتتب عـىل قيـام ظـاهرة اجتامعيـة وتكـون 

لــيس جمــرد عقيــدة دينيــة فحــسب، بــل هــو أيــضا نظــام  اإلســالمف. الحقــة هلــا

 اكتملــت أركــان قيــام  ولقــدة،اجتامعـي ســيايس ال يكتمــل وجــوده إال بالدولـ

 .الدولة يف الصدر األول لإلسالم املعروفة لدى علامء السياسة

 كـام جـاء يف قـول ـ لقد كانت اخلالفة أمرا ال بـد منـه بعـد وفـاة الرسـول *

، ويف هــذه " ال بـد هلــذا األمـر مـن يقـوم بـه":اخلليفـة األول أيب بكـر الـصديق

ة، فظهــر منــصب اخلالفــة، اللحظــة احلرجــة كــان ال بــد مــن اخلالفــة الــسياسي

وقد اختذت طرق اختيار اخلليفة . وكانت خالفة سياسية وليست بخالفة دينية

 .أشكاال عديدة

ية ، اإلسالمالنص القرآين مل يأت بالتفصيل يف شأن النظام السيايس للدولة  -*

 كـان اإلسـالملقد تـم تفـسري ذلـك بـأن . الشكل األنسب لقيادة الدولة وما هو

ت الساموية، وأن البرشية قد نضجت، وعليه فقد أحيل إليها أمر خاتم الرساال

ــانإدارة ــل عــرص وزم ــا واحتياجاهتــا يف ك ــا لظروفه ــإن .  شــئوهنا وفق ّوهلــذا ف

 قد وقف عند النهج واملقاصد والغايات والفلسفات يف كل مـا يتـصل اإلسالم

باألمور التي هي حمـل وموضـوع للتغـري والتطـور، والـذي هـو قـانون طبيعـي 

ــادة األمــة  وســنة مــن ســنن اهللا يف كونــه، ومــن هــذه األمــور إقامــة الدولــة وقي

 .وسياستها

 بمبادئ عامة حتكم التنظـيم الـسيايس يف كـل زمـان ومكـان، اإلسالمجاء  -*

مثل مبادئ العدل واملـساواة، والـشورى وضـامن احلريـات، ومـسئولية احلكـام 
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 أقرهتا النصوص القرآنية وما وهذه املبادئ. وتقييد سلطاهتم بتعزيز إرادة األمة

مـن أحاديـث وأفعـال، وتلـك املبـادئ بطبيعتهـا العامـة  ورد عن الرسـول 

 .صاحلة لكل زمان ومكان وتتخذ صورا خمتلفة يف التطبيق

ــة  -* ــل اخلالف ــن مراح ــة م ــل مرحل ــي يف ك ــسيايس واالجتامع ــع ال إن الوض

ن شـخص آلخـر، الراشدة، قد لعب دورا بارزا يف حتديد فكر انتقال احلكـم مـ

ي منذ قيام الدولة اإلسالممع عدم إغفال مبدأ الشورى يف بناء الفكر السيايس 

 . ية األوىلاإلسالم

ّمل يوجد فكر سيايس واحد، وأن التطبيق ضمن نظام الـشورى فهـو الـذي  -*

التنظري الفكري، وهو الذي أرسى وأسس الفكـر الـسيايس النظـري  طغى عىل

. اإلسـالمطر العامة والقواعد الكلية التـي جـاء هبـا ية، وفق األاإلسالمللدولة 

 مل يأت بنظام معني حمدد من أنظمة احلكم، فـإن أي نظـام مـن اإلسالمفإذا كان 

 .ية اإلسالمأنظمة احلكم ال خيرج عىل املبادئ العامة 

حوى القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة العديـد مـن اإلشـارات والـدالالت  -*

ي نظـام ســيايس كـام أنـه نظــام اإلسـالمد أن النظــام والتـي تؤكـ واملـصطلحات

 .عقيدة 

إن املواطنة كحقوق وواجبات هي مفهوم إسالمي وإن كانت كمـصطلح  -*

 أقام أول دولة عىل مبدأ املواطنة واملساواة التامة بني اإلسالمأصلها إغريقي ، و

املــواطنني بــرصف النظــر عــن ديــنهم أو لــوهنم وهــي دولــة املدينــة التــي وضــع 

وهـي أول دسـتور حيـدد حقـوق ) الصحيفة(فيام سمي  دستورها الرسول 

  ًوواجبات املواطنني ويساوي بينهم، عىل عكـس الوضـع الـذي كـان سـائدا يف
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بـأن ) أن النـاس عـىل ديـن ملـوكهم (  فنجد املبدأ القانوين الـذي يقـيض ،أوربا

واطنـة يصبح كل النـاس عـىل ديـن امللـك وإال فـال حـق ملـن خيـالف ذلـك يف امل

 .واحلقوق املرتتبة عليها

ـــرؤى  -* ـــم وال ـــاالت الفه ـــة يف جم ـــود التعددي ـــة وج ـــذه املرجعي ـــع ه ال متن

 ألن املبادئ التي ؛احلديثة) املدنية ( والتوجهات اإلصالحية يف الدولة القانونية 

تقررها هذه املرجعية وتتخذها سبيال للرؤيـة النظريـة والتطبيقيـة يف املجـاالت 

لدولـة بـام يف ذلـك جمـال العمـل الـسيايس ، متكـن مـن تأصـيل املختلفة داخـل ا

ي ال يــتم اإلسـالموتفعيـل مبـدأ التعدديــة ، كـام أن تطبيـق املــرشوع احلـضاري 

بالــضغط أو اإلكــراه إنــام يــتم عــن طريــق اختيــاره وإقــراره مــن جانــب اإلرادة 

 الشعبية الغالبة التي تعرب عـن هـذا االختيـار وهـذه الرغبـة مـن خـالل العمليـة

 . االنتخابية احلرة والنزهية 

 الرؤيـة االجتامعيـة التــي توفرهـا هــذه املرجعيـة ال تقـوم عــيل الـرصاع بــني -*

لتحقيـق مـصالح ) طبقاته (الطبقات وإنام تقوم عيل التعاون بني فئات املجتمع 

ًالفـرد املــواطن ومــصالح اجلامعــة أي جممــوع املــواطنني معــا يف نفــس الوقــت ، 

س التنـاقص هـو األسـاس الـذي تبنـي عليـة العالقـة بـني ولذلك فالتوافق ولي

الفئات املختلفة للمجتمع مع األخذ يف االعتبار أن الطبقة املتوسطة هي الطبقة 

 . املؤهلة للحفاظ عيل التوازن السيايس واالجتامعي الالزم الستقرار املجتمع 

 هـذا ال  أن بناء الدولة يتم بصورة أساسية عىل املستوى املؤسسايت، ولكـن-*

َّيكفي ألنه حيتاج إىل االعتامد عىل الفاعل السيايس الـذي يتوقـف عليـه تكـوين 

ن هـذه العمليـة ترافقهـا عمليـة أخـرى عـىل فـإووجود هذه الدولـة، ومـن هنـا 
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املـستوى االجتامعـي والثقـايف وهـي بنــاء األمـة، وهـي عمليـة هتـدف إىل خلــق 

 التعــايش والتــآلفتمــع وإنــشاء هويــة مجاعيــة لكــي يــستطيع مجيــع أفــراد املج

 . واحدةدولةالبعض داخل والتامثل مع بعضهم 

ي تؤكـد عـيل أن التفكـري العقـيل اإلسالماملرجعية الدينية للدولة يف النظام  -*

 مواكبـة التطـور واحلداثـة هو فريضة إسالمية من أهم الفروض التي تبني عـيل

 يناقـضان الفكـر واالستفادة من العلوم واملعارف احلديثة ومهـا يتعارضـان بـل

االستبدادي األحادي ومع أي حتجيم للمؤسسات السياسية واملدنيـة والدينيـة 

 . ودورها يف إصالح وتطوير املجتمع والدولة واحلياة السياسية فيها 

ي ال يعـــرف الفـــصل بـــني العقيـــدة والعبـــادة واملعـــامالت اإلســـالمالـــدين  - *

ـــة الـــسيايس واالقتـــصادي و االجتامعـــي والثقـــايف واألخـــالق وبـــني فقـــه الدول

ي يكمـل بعـضها الـبعض ليكـون هنـاك اإلسـالمواألخالقي فهي قواعـد للنظـام 

 .   تناغم ووحدة ومزج ال غنى عنه فال يمكن الفصل بينها بأي حال من األحوال 

ــك اإلســالم  -* ــر وذل ــن اآلخ ــدامها ع ــبيل لفــصل إح ــة وال س ــن وسياس  دي

يم تعــرب عــن الرابطــة بــني الواقــع لالرتبـاط  الوثيــق بــني املجتمــع والقــيم  فــالق

 و يؤسـس القـانون عـىل ٠والقانون، و تسيطر عىل القانون يف مراحلـه املختلفـة

 وهذا االرتباط الذي يوجـد بـني القاعـدة القانونيـة وقيمتهـا هـو ٠فلسفة القيم

الذي جيعل منها قاعدة قانونية منـشأة لاللتزامـات ، فاألصـل الـديني للقاعـدة 

ي حيقق نموذج متقدم وراق من القـيم األخالقيـة يف اإلسالمام القانونية يف النظ

ــذا  ــساموية ، وه ــديانات ال ــه ال ــشرتك يف إقامت ــة ، وت ــع والدول األرسة واملجتم

النموذج هو الذي حيقق حياة الضمري وأمانة املسئولية وصدق الوالء وإحسان 
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يف التعامــل وحــسن الرتبيــة وقــدوة الــسلوك ، ويمنــع الفــساد املنتــرش ويغــرس 

ــصية و  ــصلحة الشخ ــىل امل ــة ع ــصلحة العام ــديم امل ــار وتق ــدأ اإليث ــواطن مب امل

 .     اإلحساس باالنتامء والوالء 

ي وهذه اخلالفة سياسـية وليـست اإلسالم اخلالفة أمرا ال بد منه يف النظام  -*

 .وقد اختذت طرق اختيار اخلليفة أشكاال عديدة. بخالفة دينية

 : ات -*

ــة١   ــة واالجتامعي ــة والفكري ــني اخلــصوصيات الثقافي ــة ب ـــ التفرق اهلويــة  يف  ـ

 .اهلوية الغربية وعدم اخللط بينهام  يف ية ونقيضهااإلسالم

 من مـصادرها الـرشعية سيايس األفكار والثقافة املتعلقة بالنظام الط ــ استنبا٢

 .املحافل املحلية والدولية وتوعية الباحثني هبا  يف ونرشها

جمـال الـسياسة وحتـى العامـة عـىل  يف  ــ نرش الثقة بـني الـسياسيني والبـاحثني٣

شكلها املعـارص وأن هـذا  يف  الدولةإدارة عىل اإلسالم يف سيايسقدرة النظام ال

ّبــأن قــضية الــسياسة وتــوعيتهم  .الغــريباملجتمــع  يف النظــام أفــضل مــن نظــريه

ّيلة، وأن الــدعوة لفــصل واحلكــم مــن قــضايا الــدين اجلوهريــة ومــسائله األصــ

الدين عن الدولة ليست بدعوة إسالمية املنبـت، بـل هـي مـن الفكـر الـدخيل، 

ّية يف احلكم قائمة عىل مثـل أخالقيـة عليـا، وأن الـشورى اإلسالمّوأن الرسالة 

 . يف احلكماإلسالممبدأ أسايس من مبادئ 
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ضـع احللـول  ووياإلسـالم سيايسجمال النظـام الـ يف  ــ التشجيع عىل البحث٤

 الدولة وإزالة اإلشكاالت بـني احلكومـات إدارةتقوم ب التي  املؤسساتوإقامة

 .هذا املجال  يف ياإلسالمًواملعارضة طبقا ملصادر الفقه 

 واسـتنباط ياإلسـالم سيايساملجـال الـ يف ُكتبـت التـي  ــ تنقية كتـب الـرتاث٥

 .ية إلسالما من الرشيعة بوحيتساير احلداثة  التي األوضاع السياسية

جمـال اختـصاصه وذلـك  يف ً إىل فئات املجتمع كالوإيصاله ــ نرش هذا العلم ٦ 

 .عرب مواقع اإلنرتنت وغريها من الوسائل احلديثة للتوعية واملعرفة 

 ــ تغيري طريقة تشكيل جملس النواب ، بحيث يكون عن طريق االختيار ممـن ٧

قد ـ من مجيع العلـامء وأهـل تنطبق عليهم مواصفات أهل الشورى ـ احلل والع

مجيــع املجـــاالت الــسياسية والقانونيـــة والدينيــة والزراعيـــة  يف االختــصاص

 .   إلخ ....والتجارية 

 

اء ا دي إا و ا و وا  
  

و ا    
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ادر واا  
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 در وااا 

 .القرآن الكريم - ١

 ، حبـان بن أمحد بن حبان بن حممد،  حبان ابن صحيح تقريب يف ناإلحسا - ٢

 مؤسـسة، األرنـؤوط شـعيب: ، حتقيق الفاريس عيل الدين عالء األمري: ترتيب

  .م١٩٨٨، هـ١٤٠٨ األوىل الطبعة، بريوت الرسالة،

األحكام السلطانية أليب يعيل حممد بن احلسن الفراء تصحيح وتعليق حممد  - ٣

 . م٢٠٠٠كتب العلمية بريوت، حامد الفقي، دار ال

حتقيـق عـامد ، أبـو احلـسن املـاوردي األحكام السلطانية والواليات الدينية، - ٤

، وطبعـة .هــ١٢٩٨ ، مطبعـة الـوطن ، مـرص املكتبـة التوفيقيـة، ذكى البارودي

 . م ١٩٧٣ ، ١٩٦٦مصطفى احللبى، 

 ، ياملاورد حبيب بن حممد بن حممد بن عيل احلسن يب ألوالدين الدنيا أدب - ٥

 .م١٩٨٦، احلياة مكتبة دار

 بـن حممد اهللا بن عبد بن يوسف عمر  أليباألصحاب معرفة يف االستيعاب - ٦

  ،اجليـل دار، البجـاوي حممد عيل :حتقيق ،القرطبي النمري عاصم بن الرب عبد

 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢ األوىل الطبعة، بريوت

 حممـد بـن مـدحم الكرم أيب بن عيل احلسن أيب الصحابة معرفة يف الغابة أسد - ٧

: حتقيـق ،األثـري ابن الدين عز اجلزري، الشيباين الواحد عبد بن الكريم عبد بن

 الطبعـة، العلميـة الكتـب دار، املوجـود عبـد أمحـد عـادلو ،معـوض حممد عيل

 .م١٩٩٤هـ،١٤١٥ األوىل



 

)٨٨٨(  درا ا  ا ار  

 السيايس، حسني فوزي النجـار، مطبوعـات الـشعب، القـاهرة، اإلسالم - ٨

 .م١٩٦٩

 اإلمــام األكــرب، حممــود شــلتوت، دار الــرشوق  عقيــدة ورشيعــةاإلســالم - ٩

 .  م١٩٨٧

 واخلالفة يف العرص احلديث، حازم عبد العال الصعيدي، مكتبـة اإلسالم -١٠

 .   م١٩٨٤اآلداب، القاهرة، 

الـشعب، القـاهرة،  فوزي النجـار، مطبوعـات والسياسة حلسن اإلسالم -١١

 . م١٩٦٩الطبعة األوىل 

 .م١٩٧٩ ،رة حممد عام. دالقومية، والوحدة اإلسالم -١٢

عبــد القــادر عــودة، مؤســسة الرســالة، .  وأوضــاعنا الــسياسية داإلســالم -١٣

 .م١٩٨١هـ ١٤٠١بريوت 

 بن أمحد بن حممد بن عيل بن أمحد ،الفضل يبأل الصحابة متييز يف اإلصابة -١٤

 دار، معـوض حممـد وعـىل املوجـود عبـد أمحـد عـادل: حتقيق ،العسقالين حجر

 .هـ١٤١٥ ألوىلا الطبعة، بريوت ، العلمية الكتب

مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، : عبد الكريم زيدان، طبعـة.  الدعوة دأصول -١٥

 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢١التاسعة، 

فتحـي عـثامن، الـرشق املتحـدة    ي حممـداإلسـالم الـسيايس الفكـر أصول -١٦

 . م١٩٧٩: للتوزيع، بريوت، الطبعة الثانية

ف، جملـة مـرص عىل أبو هيـ. اإلطار القانوين الدويل للتنمية االقتصادية د  -١٧

 .م١٩٧٧ ابريل ٣٦٨املعارصة ، العدد 



  

)٨٨٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
:  طبعـةحممد حميي الدين عبد احلميـد،: بن القيم، حتقيقالعالم املوقعني أ -١٨

 . صيدا، لبنان،املكتبة العرصية

  الـزركيل فـارس، بـن عـيل بـن حممـد بـن حممـود بـن الـدين ري خلـاألعالم -١٩

 .م٢٠٠٢ مايو ارأي ،عرش اخلامسة الطبعة، للماليني العلم دار، الدمشقي

 عامرة، املؤسـسة حممد. وحتقيق د الكاملة الشيخ حممد عبده، مجع األعامل -٢٠

 .م١٩٧٤بريوت  والنرش، للدراسات العربية

 عـامرة، حممـد وحتقيـق، الـدين األفغـاين، دراسـة الكاملـة، جلـامل األعـامل -٢١

 .م١٩٦٨ القاهرة :القاهرة

سن الــرتايب ، حــشكاالت المصطلح  والمفهومإ والديمقراطية ىالشور -٢٢

يون واملـسألة الـسياسية، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، اإلسـالموآخرون، 

 .م٢٠٠٣بريوت 

إمتاع اإلسامع ملا للنبي من األنباء واألموال واحلفـدة واملتـاع ألمحـد بـن عـيل  -٢٣

 .حممد عبد املجيد النميس، دار األنصار، القاهرة، بدون تاريخ : املقريزي، حتقيق

حممــد مجيــل : لنهــي عــن املنكــر، البــن تيميــة، حتقيــقاألمــر بــاملعروف وا -٢٤

 .غازي، مطبعة املدين، القاهرة ، ، بدون تاريخ 

   ابــن احلــافظ ذكرهــا التــي األحاديــث وحتقيــق ختــريج يف الــساري أنــيس -٢٥

: حتقيق، الكويتي منصور بن نبيل حذيفة، يب ألالباري فتح يف العسقالين حجر

َؤسسةم، البصارة َيعقوب بن َمنصور بن نبيل  الطبعـة لبنان، بريوت، َّالريان،    َّ

  .م٢٠٠٥ هـ،١٤٢٦ األوىل

 .م٢٠٠٦اجلامعي، الطبعة األوىل،  الفكر الدولة ، داوود الباز، دار بناء -٢٦



 

)٨٩٠(  درا ا  ا ار  

 ّالـرزاق عبـد بـن ّحممـد بـن ّحمـدمل القـاموس جواهــر مـن العـروس تاج -٢٧

، املحققني من جمموعة :حتقيق َّالزبيدي، بمرتىض، ّامللقب الفيض، أيب احلسيني

 .اهلـداية دار

دار : تاريخ الرسل وامللوك للطـربي، حتقيـق حممـد أبـو الفـضل، القـاهرة -٢٨

 . م١٩٦٢املعارف، 

تاريخ عمر بن اخلطاب، عبد الرمحن بن اجلوزية، تقـديم أسـامه الرافعـي  -٢٩

 .ه١٣٩٤دمشق مكتبة اإلحسان 

،  يالزبيدو السبكى ، ابنو ، ِلعراقيل الدين علوم إحياء أحاديث ختريج -٣٠

َاستخراج
ُحممود اهللاَّ عبد أيب: ِ ّحممد ِبن َ َ ّاحلداد ُ ، الريـاض ،للنـرش العاصمة دار، َ

 . م١٩٨٧ ،هـ١٤٠٨ األوىل: الطبعة

 رتبهـا، احلـسني بن باهللا املرشد يحيىل للشجري اخلميسية األمايل رتيبت -٣١

 حممد حسن حممد: حتقيق، العبشمي القريش أمحد بن حممد الدين حميي القايض

، هــ١٤٢٢ األوىل الطبعـة، لبنان ،بريوت العلمية، الكتب دار، إسامعيل حسن

 .م٢٠٠١

 القـوي عبـد بـن العظـيم عبـدل الرشيف احلديث من والرتهيب الرتغيب -٣٢

، بريوت ،العلمية الكتب دار، الدين شمس إبراهيم : حتقيق، حممد أبو املنذري

 .هـ١٤١٧ :األوىل الطبعة

هـ ١٤١٦ حسن أبو طالب ، القاهرة صويف. ية، داإلسالمتطبيق الرشيعة  -٣٣

 .م ١٩٩٥ــ

 .م١٩٧٨صويف حسن أبو طالب،  القاهرة . اشرتاكيتنا  الديمقراطية، د -٣٤



  

)٨٩١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
إبــراهيم أمحــد خليفــة، دار . حممــد ســعيد الــدقاق، د. التنظــيم الــدويل، د  -٣٥

 . املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية

 حجـر بـن أمحـد بـن حممد بن عيل بن أمحد الفضل يبأل التهـذيب هتـذيب -٣٦

 .هـ١٣٢٦ األوىل الطبعة ،اهلـند  ،النظامية املعارف دائرة، العسقالين

 مؤسـسة الرسـالة،  هـارون الكويـتعبد السالم هتذيب سرية ابن هـشام  -٣٧

 . م١٩٦٤دار البحوث العلمية، 

هتذيب سرية ابن هشام، مؤسسة الرسالة، الكويت، دار البحوث العلمية  -٣٨

 . ه١٣٧٤

: حتقيـق ، البـستي التميمـي حـاتم أيب ،محـدأ بـن حبـان بن حمدمل الثقات -٣٩

 هــــ،١٣٩٥ األوىل الطبعـــة، بـــريوت، الفكـــر دار، أمحـــد الـــدين رشف الــسيد

 .م١٩٧٥

اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهللا هـ وسننه وأيامه، املعروف  -٤٠

: بصحيح البخاري ملحمد بن إسامعيل أبو عبـد اهللا البخـاري اجلعفـي ، حتقيـق

 .هـ١٤٢٢ النارص، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل حممد زهـري بن نارص

 .جدليات الشورى والديمقراطية أمحد املوصيل -٤١

 جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد لوالقاهرة مرص تاريخ يف املحارضة حسن -٤٢

 ،العربيـة الكتب إحياء دار، إبراهيم الفضل أبو حممد:  ، حتقيقالسيوطي الدين

 . م١٩٦٧ ،هـ١٣٨٧ األوىل الطبعة ،مرص ،ورشكاه احللبي البايب عيسى

 عـىل عبـد الواحـد واىف، الطبعـة الثانيـة،  ٠، داإلسـالم يف نسانحقوق اإل -٤٣

 .م، وزارة األوقاف٢٠٠٤هـ، فرباير ١٤٢٤، القاهرة،  ذو احلجة ١٠٦العدد 



 

)٨٩٢(  درا ا  ا ار  

، عـيل عبـد الواحـد، مـرص دار هنـضة مـرص، اإلسـالم يف نـسانحقوق اإل -٤٤

 .ه١٣٨٧الطبعة الرابعة، 

الــسلفية   يوســف، املطبعــة األنــصاري أبــو إبــراهيم بــن قــوباخلــراج ليع -٤٥

 .  هـ ١٣٥٢ومكتبتها، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 صـفي الفقيـه لحـافظ لالرجال أسامء يف الكامل هتـذيب تذهـيب خالصة -٤٦

 أبـو الفتـاح عبـد :حتقيـق، اليمنـي األنـصاري اهللا اخلزرجي عبد بن أمحد الدين

 .هـ١٤١٦ بريوت ، حلب البشائر دار، يةاإلسالم املطبوعات مكتب، غدة

، الفكـر دار  ،السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد لاملنثور الدر -٤٧

 . بريوت

دار : الدينية ملحمـد عـامرة، طبعـة والسلطة العلامنية بني يةاإلسالم الدولة -٤٨

 .م١٩٨٨الرشوق، بريوت، الطبعة األوىل 

 عبـد اإللـه بلقزيـز، مركـز ي املعـارصاإلسـالمالدولة يف الفكـر الـسيايس  -٤٩

 .م٢٠٠٢دراسات الوحدة العربية 

مكتبة مـدبويل، القـاهرة، :  صابر طعيم، طبعةاإلسالمالدولة والسلطة يف  -٥٠

 .م٢٠٠٥الطبعة األوىل 

 .م١٩٨٤مكتبة وهبة، : ي، طبعاإلسالمالدولة والسيادة يف الفكر  -٥١

 عـيل بـن مـدحم بن أمحد بن العزيز عبدل ووفياهتم العلامء مولد تاريخ ذيل -٥٢

 الطبعـة، الريـاض ،العاصـمة دار، احلمد سليامن أمحد اهللا عبد :، حتقيقالتميمي

 .هـ١٤٠٩ األوىل



  

)٨٩٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 دار الوفـاء، :الرحيق املختوم، بحث يف السرية النبويـة، املنـصورة، طبعـة -٥٣

 .م١٩٩

 أمحـد بـن اهللا عبـد بـن الرمحن عبدل النبوية السرية رشح يف األنف الروض -٥٤

ــسهييل ــق ال ــ: ، حتقي ــد رعم ــسالم عب ــسالمي ال ــاء دار، ال ــرتاث إحي ــريب، ال  الع

 .م٢٠٠٠ ،هـ١٤٢١ األوىل الطبعة، بريوت

ــسلطة يف -٥٥ ــع ال ــالم املجتم ــبحياإلس ــة ي ص ــعيد، وكال ــده س ــرام  عب األه

 . م١٩٩١للتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل

  األهــرام وكالــة عبــده ســعيد،  ي لــصبحياإلســالم املجتمــع يف الــسلطة -٥٦

 .م١٩٩١وىل، القاهرة الطبعة األ للتوزيع

 . م١٩٨٩للتوزيع،  األهرام وكالة االشرتاكي القاهرة، واملجتمع السلطة -٥٧

ْسـنن الرتمــذي أليب عيـسى حممــد بـن عيــسى بـن ســورة بـن موســى بــن    -٥٨ َ

أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد الباقي، : الضحاك، الرتمذي، حتقيق وتعليق

ـــيم عطــوة عــوض، مــصطفى البــايب احللبــي،  مــرص، الطبعــة الثانيــة وإبراه

 .م١٩٧٥هـ،١٣٩٥

 .م١٩٧٨القلم، الكويت، الطبعة األوىل، دار الدارمي،  سنن -٥٩

 اخلراســاين، عـيل بــن شـعيب بــن أمحـد الــرمحن عبـد يبأل الكــربى الـسنن -٦٠

 شـعيب: عليه أرشف، شلبي املنعم عبد حسن: أحاديثه وخرج حققه ،النسائي

 ، الرســالة مؤســسة، الرتكــي املحــسن عبــد اهللا بــن عبــد:  لــه قــدم، األرنــاؤوط

 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢١ األوىل الطبعة، بريوت

 ملحمد بن يزيد أيب عبد اهللا القزوينـي، "السنن، املعروف بسنن ابن ماجة -٦١



 

)٨٩٤(  درا ا  ا ار  

 .حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر ، بريوت: ـ، حتقيق

 وحـدة نحـو ومقاصـدها، الـرشعية نـصوص ضـوء يف الـرشعية السياسة -٦٢

القاهرة،  للدكتور يوسف القرضاوي، الطبعة األوىل،لإلسالم  للعاملني فكرية

 .م١٩٩٨ :وهبة مكتبة

 .م١٩٣١السياسة الرشعية، عبد الوهاب خالف، القاهرة،  -٦٣

حـسن ،  وسـنن الواقـعصـولاألالسياسة واحلكم والنظم السلطانية بـني  -٦٤

 .، بريوت، الطبعة األوىلدار املساقي، الرتايب

  عـثامن بـن أمحـد بـن اهللا حممـد عبـد أبـو الـدين شمس لالنبالء أعالم سري -٦٥

ــسة، الذهـــبي ــالة ، مؤس ــة الطبعــة، الرس ـــ، ١٤٠٥ الثالث ــقم١٩٨٥، ه : ، حتقي

 .الشافعيني طبقات ،األرناؤوط شعيب: الشيخ  بإرشاف املحققني من جمموعة

د اهللا ــد حميــتحقيق محم، محمد بن إسحاق يسار سرية ابن إسحاق ،  -٦٦

 .  م ١٩٨١كيا تر، در أبادي ـالحي

مطبعـة : ة النبوية ، عبد امللـك ابـن هـشام،  حتقيـق الـسقا وزمـالؤه،السري -٦٧

 .م١٩٧٧ البايب احللبي، القاهرة 

 ابـن حممـد بـن أمحـد بـن احلـي عبد لذهـب من أخبار يف الذهـب شذرات -٦٨

 عبــد: أحاديثــه خــرج، واألرنــاؤوط حممــود: حتقيــق، ، احلنــبيل َالعكــري العــامد

ــادر ــاؤوط الق ــن دار، األرن ــري، اب ــش كث ــريوت ، قدم ــة، ب  ١٤٠٦ األوىل الطبع

 . م١٩٨٦هـ،

 ابـن حممـد بـن أمحـد بـن احلـي عبد لذهـب من أخبار يف الذهـب شذرات -٦٩

 القـادر عبد:  أحاديثه خرج، واألرناؤوط حممود: ، حتقيقاحلنبيل َالعكري العامد



  

)٨٩٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦ األوىل الطبعة، بريوت ، دمشق كثري، ابن دار، األرناؤوط

 .ول ديورانت :رصح الفلسفة  -٧٠

 عبـد بن حممد اخلري أيب الدين شمس لالتاسع القرن ألهـل الالمع الضوء -٧١

 دار  منـشورات، الـسخاوي حممـد بـن عـثامن بـن بكـر أيب بـن حممـد بن الرمحن

 .بريوت ، احلياة مكتبة

 الـشهـبي األسـدي عمـر بـن حممد بن أمحد بن بكر يب ألالشافعية طبقات -٧٢

 العلـيم عبـد احلـافظ :، حتقيـق الـدكتورشهــبة قايض ابن الدين تقي الدمشقي،

 .هـ ١٤٠٧ األوىل الطبعة، بريوت – الكتب عامل، خان

الــسبكي،   الــدين تقــي بـن الوهـــاب عبــد الـدين تــاج لالــشافعية طبقـات -٧٣

، احللـو حممـد الفتـاح عبـد :والـدكتور ،الطنـاحي حممد حممود :حتقيق الدكتور

 .هـ١٤١٣ الثانية الطبعة، القاهـرة، وزيعوالت والنرش للطباعة هـجر

دار التحريــر للطباعــة والنــرش، : الطبقــات الكــربى، البــن ســعد، طبعــة -٧٤

 . القاهرة

هــ، ٢٤٠، املتـويف العـصفري الليثـي عمـر أيب ،خياط بن ليفةخل الطبقات -٧٥

ــة دار، العمــري ضــياء أكــرم: الــدكتور حتقيــق ــة الطبعــة، الريــاض ، طيب  الثاني

 .م١٩٨٢هـ،١٤٠٢

 مــن منــشورات،  ترمجــة حممــد برجــاوي،مارســيل بريلــو  الــسياسةعلــم -٧٦

 .م٢٠١٧ عام عويدات، بريوت

ــاب و -٧٧ ــن اخلط ــر ب ــولعم ــسياسة واإلأص ــليامن حممــد دارة ال ــة، س  احلديث

 .م١٩٦٩الطاموي، مطبعة املستقبل، مرص 



 

)٨٩٦(  درا ا  ا ار  

 حممـد بـن حممـد بـن حمد ملوالسري والشامئل املغازي فنون يف األثر عيون -٧٨

 ،القلـم دار، رمضان حممد إبراهيم: تعليق، اليعمري ناس،ال سيد ابن أمحد، بن

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤ األوىل الطبعة، بريوت

 .اإلله بلقزيز واالنقسام عبد الفتنة -٧٩

 بـن إسـحاق بـن أمحـد بـن اهللا عبـد بـن محـدأل الـوالة من العادلني فضيلة -٨٠

 ،الوطن دار، سلامن حممود حسن مشهور: حتقيق،  األصبهاين مهران بن موسى

 . م١٩٩٧ ،هـ١٤١٨ األوىل، الطبعة، ياضالر

 النقل بني اهلجريني والتاسع الثامن القرنيني يف ياإلسالم السيايس الفكر -٨١

للنـــرش،  الكتــاب القــاهرة ، مركـــز والعقــل، حممـــود الــشناوي، طبعـــة أوىل،

 .م٢٠٠٥

 فــضل اهللا إســامعيل، مكتبــة بــستان املعرفــة، اإلســالمالفكــر الــسيايس يف  -٨٢

 . م٢٠٠٤

ــة الفكــر الــس -٨٣ يايس مــن أفالطــون إىل حممــد عبــده، حوريــة جماهــد، مكتب

 .م٢٠٠٧األنجلو املرصية، الطبعة اخلامسة، 

              دار املطبوعــات   مــصطفى أبــو زيــد فهمــى،٠، داإلســالمفــن احلكــم يف  -٨٤

  م٢٠٠٣اإلسكندرية ، اجلامعية

بعـة طال، ، مـرص العربيـةالنهـضةأمحـد عطيـة اهللا، دار  القاموس الـسيايس -٨٥

 .م١٩٦٨

ــسة  -٨٦ ــني، مؤس ــن املحقق ــة م ــادي، جمموع ــريوز آب ــيط، الف ــاموس املح الق

 .م١٩٨٧الرسالة، بريوت، 



  

)٨٩٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ملجيد حممود اإلسالم يف الدولة موظفي تعيني يف الرشعية السياسة قواعد -٨٧

والتوزيـع، عـامن، الطبعـة األوىل  للنـرش الثقافـة  دار ، عـامن سعيد أبـو حجـري،

 .  م٢٠٠٥

 دار البـشرياهللا الكيالين،   عبداإلسالم يف الدولة سلطة عىل الواردة القيود -٨٨

 .م١٩٩٧الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل  م؛ نفس املرجع ، مؤسسة١٩٩٧

أمحد شوقي الفنجـرى، الطبعـة .  يف دولة عرصية داإلسالمكيف نحكم ب -٨٩

 .م١٩٩٩، الثانية، اهليئة املرصية العامة للكتاب

 األنـصاري منظـور ابـن عـىل بـن مكـرم بن  حممد،الفضل يبأل العرب لسان -٩٠

 .هـ ١٤١٤ الثالثة الطبعة، بريوت ،صادر هـ، دار٧١١ املتوىف ،اإلفريقي الرويفعى

،  الدسـتورية احلديثـةباملبـادئ مـع املقارنـة اإلسالممبادئ نظام احلكم يف  -٩١

 .٠ م١٩٦٦ الطبعة األوىل  اإلسكندرية،، دار املعارف،احلميد متويل عبد

 عبـد اهللا بـن ناصـيف بـن جنـبالط، الـشهري ناصيف بـن، جممع البحرين  -٩٢

 ،هـ١٣٠٢الرابعة، ، الطبعة املطبعة األدبية، بريوت، باليازجى، نرصاين الديانة 

 .م١٨٨٥

جمموع الفتاوى لتقي الـدين أيب العبـاس أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن تيميـة  -٩٣

عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن قاسـم، جممـع امللـك فهــد لطباعـة : احلراين، حتقيـق

ــة الــسعودية، املــصحف  هـــ، ١٤١٦ الــرشيف، املدينــة النبويــة ، اململكــة العربي

 .م١٩٩٥

ــق جمموعــة مــن   -٩٤ ــن ســيده، حتقي املحكــم واملحــيط األعظــم يف اللغــة، الب

 .املحققني، معهد املخطوطات العربية، القاهرة



 

)٨٩٨(  درا ا  ا ار  

َّاملحيط يف اللغة، للصاحب بن عباد، حتقيق حممد حـسن آل ياسـني، عـامل  -٩٥

 .م١٩٩٤: الكتب، بريوت

: مسند اإلمام أمحد بن حنبل أيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبـل،  حتقيـق -٩٦

عبد اهللا بن عبـد : شعيب األرنؤوط ، عادل مرشد، وآخرون، إرشاف الدكتور

 .م٢٠٠١ هـ،١٤٢١املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل 

 هـــ املــسند الــصحيح املختــرص بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهللا -٩٧

املعروف بصحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج أيب احلسن القـشريي النيـسابوري، 

 .حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: حتقيق

 .الرزاق أمحد السنهوري ي لعبداإلسالم الفقه يف احلق مصادر -٩٨

 بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي الـيامين الـصنعاين يب ألاملصنف -٩٩

املكتـب : يطلب مـن  اهلند،املجلس العلمي، حبيب الرمحن األعظمي: ، حتقيق

 . هـ١٤٠٣ الطبعة الثانية،  بريوت،ياإلسالم

عــالء الــدين  لمعــني احلكــام فــيام يــرتدد بــني اخلــصمني مــن األحكــام -١٠٠

 .الطرابليس

 أمحـد بن اهللا حممد عبد أيب ،الدين شمس ، املحدثني طبقات يف املعني -١٠١

 دار، سـعيد الـرحيم عبـد هــامم :الـدكتور: حتقيـق،  الذهـبي ْيامزَقا بن عثامن بن

 .هـ١٤٠٤ األوىل الطبعة، األردن ، عامن ، الفرقان

مكتبة النهضة املـرصية، الطبعـة : أمحد شلبي، طبعة. مقارنة األديان د -١٠٢

 .م١٩٩٩الثالثة عرش 

 عبــد الـرمحن بــن حممـد بــن خلـدون احلــرضمي لمقدمـة ابــن خلـدون -١٠٣



  

)٨٩٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 .م١٩٨٤ اخلامسة الطبعة،  بريوت،دار القلم ، هـ٨٠٨املتويف  

ــار،   -١٠٤ ــة املن املــنهج احلركــي للــسرية النبويــة منــري حممــد الغــضبان، مكتب

 .م١٩٨٤األردن، 

املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار أليب العباس، أمحد بن عيل بـن  -١٠٥

عبــد القــادر، احلــسيني العبيــدي، تقــي الــدين املقريــزي، دار الكتــب العلميــة ، 

 .هـ١٤١٨ريوت، الطبعة األوىل ب

  اإلداريـة، للتنميـة العربية ية، املنظمةاإلسالم العربية دارةاإل موسوعة -١٠٦

 . م٢٠٠٤القاهرة، 

 ابـن عـيل بـن حمـد ملوالعلـوم الفنـون اصـطالحات كـشاف موسوعة -١٠٧

 وإرشاف تقديم التهانوي احلنفي الفاروقي صابر ّحممد بن حامد حممد القايض

 إىل الفـاريس الـنص نقـل، دحـروج عـيل. د: حتقيـق، جمالع رفيق. د: ومراجعة

 لبنـان مكتبـة، زينـاين جـورج. د: األجنبية الرتمجة، اخلالدي اهللا عبد. د: العربية

 .م١٩٩٦ األوىل الطبعة، بريوت ،نارشون

النبوة والسياسة، لعبد اإللـه بلقزيـز، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة  -١٠٨

 .م٢٠٠٥

ي، ظافر القاسـمي، الكتـاب اإلسالميخ نظام احلكم يف الرشيعة والتار -١٠٩

 .م١٩٧٤ه ١٣٩٤األول احلياة الدستورية، دار النفاس، الطبعة األوىل 

ية حممد سليم العـوا، املكتـب املـرصي  اإلسالمالنظام السيايس للدولة  -١١٠

 .م١٩٨٣احلديث، القاهرة، 



 

)٩٠٠(  درا ا  ا ار  

 دراسـة مجعـه ضـمريية   عـثامناإلسالم يف والدستوري السيايس النظام -١١١

 .م٢٠٠٧الشارقة، جامعة املتحدة، العربية اإلمارات شارقة،مقارنة، ال

مجعـه  مقارنـة عـثامن دراسـة ،اإلسـالم يف والدسـتوري السيايس النظام -١١٢

 .م٢٠٠٧الشارقة  جامعة املتحدة، العربية اإلمارات ضمريية، الشارقة،

ــسياسية -١١٣ ــات ال ــداإلســالم النظري ــة ضــياء ية حمم ــريس، مكتب ــدين ال  ال

  .م١٩٦٠اهرة، الطبعة الثالثة، املرصية، الق االنجلو

 مــصطفى أبــو زيــد فهمــى،  طبعــة خامــسة ٠النظريــة العامــة للدولــة د -١١٤

 .، دار املطبوعات اجلامعية،  اإلسكندرية١٩٩٧

 دار،  البقـاعى عمر بن براهيمإل والسور اآليات تناسب يف الدرر نظم -١١٥

  .هـ١٤٢٤، م٢٠٠٢ الثانية الطبعة بريوت، ،العلمية الكتب

 ـ ٢٠٠٢  عمر فؤاد بركات، مطبعة جامعـة طنطـا٠د، اسية النظم السي -١١٦

 . م ٢٠٠٣

 دار النهـــضة العربيـــة القـــاهرة،  ثـــروت بـــدوى٠الـــنظم الـــسياسية د -١١٧

 .م١٩٨٩

 عبد الغنى بـسيونى عبـداهللا،. ، د  دستوريالنظم السياسية والقانون ال -١١٨

 .اإلسكندرية م ١٩٩٧منشأة املعارف،

 .ين للشهرستاالكالم علم يف اإلقدام هناية -١١٩

 ،اهللا الـصفدي عبـد بـن أيبـك بن خليل الدين صالح لبالوفيات الوايف -١٢٠



  

)٩٠١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
، بـــريوت  الـــرتاث إحيـــاء دار، مــصطفى وتركـــي األرنـــاؤوط أمحـــد: حتقيــق

 .م٢٠٠٠هـ،١٤٢٠

 .٥٣العدد  النبأ،  ، صادق الشريازي، جملةاإلسالم يف السياسة واقع -١٢١

، املـــرصية، الطبعـــة  األوىل خلكـــان، النهـــضة األعيـــان ابـــن وفيـــات -١٢٢

 .م١٩٨٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)٩٠٢(  درا ا  ا ار  

  س ات
  

  ا  اع

 ٧٢٧ مقدمة

ـــصل األول ـــس : الف ـــالمي، واألس ـــسيايس اإلس ـــام ال ـــدلول النظ م

 .والقواعد التي قام عليها النظام
٧٤٨ 

 ٧٥٠ .مدلول السياسة الرشعية يف اإلسالم : املبحث األول

م وحتميته ومضمون مدلول النظام السيايس يف اإلسال: املبحث الثاين

 .اإلسالم دين ودولة
٧٦٥ 

 ٧٦٥ .مدلول النظام السيايس يف اإلسالم: املطلب األول

 ٧٧٠ .حتمية النظام السيايس: املطلب الثاين

 ٧٨١ . دين و دولةاإلسالممضمون : املطلب الثالث

 ٧٩٠ .األسس التي قام عليها النظام السيايس يف اإلسالم : املبحث الثالث

 ٧٩١ .السيادة للرشع والسلطان لألمة: املطلب األول

 ٧٩٧ .العدل: املطلب الثاين

 ٨٠٢ .قيمة اإلنسانية املشرتكةاملساواة يف ال: املطلب الثالث

 ٨٠٦ .احلرية: املطلب الرابع

 ٨١١ .الشورى: املطلب اخلامس

 ٨١١ .مسئولية احلاكم: املطلب السادس

 ٨١٣ .الدالالت السياسية يف النظام اإلسالمي: الفصل الثاين



  

)٩٠٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 ٨١٥ .الدالالت السياسية يف العهد النبوي: املبحث األول

 ٨٣٠  السياسية يف عهد اخللفاء الراشدينالدالالت: املبحث الثاين

 ٨٣١ .×الدالالت السياسية عقب وفاة النبي : املطلب األول

الدالالت السياسية يف رسـالة اإلمـام عـيل لواليـه عـىل : املطلب الثاين

            .مرص
٨٤٤ 

 ٨٤٧ .مواصفات احلاكم اإلسالمي: الفرع األول

 ٨٥٨ .ميواجبات احلاكم اإلسال: الفرع الثاين

 ٨٧٥ اخلامتة

 ٨٨٦ قائمة املصادر واملراجع

 ٩٠٢ فهرس املوضوعات

  

  

 


