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 مقدمة

الحمد هلل الذي ال ُتْسَتفتح الكتُب إال بحمِده، والصالة والسالم على سٌد األنبٌاء 

 :ـمحمٍد رسولِِه وعبِده، وعلى آله الطٌبٌن وأصحابه الطاهرٌن من بعِده. أما بعد

الدولة اإلسالمٌة، موضوع التؾ حوله الدانً  الحكم فً اإلسالم، ومفهومفنظام 

والقاصً، وجذب إلٌه كثٌراً من المفكرٌن والباحثٌن والكّتاب، سواء من الذٌن أنعم هللا 

. علٌه بنعمة اإلسالم، أو الذٌن تصدوا للرسالة الخالدة، ولم ٌزدهم فحٌحهم إال خساراً 

معٌنة بموجب العالقة نظام الحكم اإلسالمً ٌكتسب خصوصٌة ان فٌه  الشك فمما

الوثٌقة بٌن الدٌن والسٌاسة فً اإلسالم، فالقاعدة التً ٌرتكز علٌها نظام الحكم 

نظام  اإلسالمً هً قاعدة دٌنٌة إلهٌة، وهً الشرٌعة اإلسالمٌة وهذا ٌترتب علٌه أنَّ 

الحكم اإلسالمً ٌعمل فً هدي قانون أخالقً دائم ومطلق تتحدد بموجبه مقاٌٌس 

ة لمفاهٌم العدل والظلم، أو الخٌر والشر، أما األنظمة األخرى فإنها ترتكز ومعان ثابت

القانون األخالقً السائد لدٌها هو قانون  فإنَّ  على نظرٌات وفلسفات بشرٌة، ومن ثمَّ 

مفاهٌم  المصلحة المبنً على أهواء الناس ومطالبهم المادٌة وحدها، وهذا ٌعنً أنَّ 

ال تحمل حقٌقة ملزمة فً ذاتها وإنها تتخذ صورة  العدل والظلم، أو الخٌر والشر

 .(ٔ)متعددة تتالءم مع مقتضٌات الظروؾ االجتماعٌة والسٌاسٌة

 

 أهمٌة البحث:ـ

  قدٌمة جدٌدة، ما ٌكاد ٌقل االهتمام بها ) قضٌة نظام الحكم فً اإلسالمتعد

والحدٌث عنها إال وتعود بشكل ملح لتفرض نفسها على الكتاب والباحثٌن ومن 

 ثم تتباٌن اآلراء وتتعدد وجهات النظر بشؤنها من جدٌد. 

 قضٌة نظام الحكم، أو ما سمً فٌما بعد بنظام الخالفة هً القضٌة المحورٌة  تعد

 السٌاسً للمسلمٌن منذ البداٌة التً اتجه إلٌها التفكٌر

 ومٌزة، ال تصح معه المقارنة مع سائر  افرٌدً ا وضعً  ان نظام الحكم فً األسالم

 تشابه معها فً بعض الجزٌئات أنظمة الحكم األخرى حتى وإنْ 

 

   -:البحث منهج

 فً علً تحتم الموضوع مفردات كانت فقد العلمً البحث وسائل معً تنوعت

 البحث ؼالب فً وكنت التارٌخً االستردادي بالمنهج العمل البحث جوانب بعض

                                                           
(ٔ) 

 .۲ٕ، ص79٘ٔأعذ: ِٕٙاض اإلعالَ فٟ اٌذىُ، اٌطثؼح اٌشاتؼح، ت١شٚخ: داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ،  ِذّذ
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 فً اضطر كنت كما بصدده أكون مما موقفً لتحدٌد وذلك التحلٌلً، المنهج اعتمد

 ذلك كل فً وكنت موقؾ دحض فً ٌعتمد الذي النقدي المنهج إلً األوقات اؼلب

 فً واألمانة بالموضوعٌة االلتزام مع المعٌنة مصادرها من العلمٌة المادة جمع التزم

 .النقل

 

 سباب اختٌار الموضوع :ـ أ

أنَّ الدعوة إلقامة نظام الحكم اإلسالمً قد تعرضت فً اآلونة األخٌرة لكثٌر من  •

العقبات والصعوبات، فهناك اآلراء التً عارضت هذه الدعوة من األساس، وهناك 

هذا النظام وطبٌعته، وهو  الخالفات بٌن أصحاب هذه الدعوة أنفسهم حول كٌفٌة إقامة

  األمر الذي أحدث قدًرا من اضطراب الصورة حول مفهوم الحكم اإلسالمً.
 

 إشكالٌة البحث

 تتمحور حول فلسفة نظام الحكم فً اإلسالم وهذه اإلشكالٌة تتفرع إلً مشكالت  

 قضٌة نظام الحكم القضٌة الرئٌسٌة فً الفكر السٌاسً اإلسالمً، فاإلسالم  تمثل

فً مصادره األساسٌة لم ٌتعرض بصورة تفصٌلٌة لنظام الحكم، أو تحدٌد شكل 

الحكومة، أو طرق تنظٌم السلطات فٌها أو لقواعد اختٌار الحاكم. وؼٌر ذلك من 

التً ٌجب أن ٌقوم علٌها  التفاصٌل، وإنما احتوى على المبادئ واألسس العامة

الحكم الصالح كمبدأ الشورى والعدل والمساواة ومسئولٌة الحاكم وؼٌرها ثم 

ترك للمسلمٌن بعد ذلك مهمة وضع هذه المبادئ والقواعد موضع التطبٌق بما 

 .ٌحقق مصالحهم وٌتالءم مع أوضاعهم على مر العصور
 ؟ماهً أهم القٌم السٌاسٌة فً نظام الحكم فً اإلسالم 

 ماهً الخالفة؟ وماهً المشكالت التً أثٌرت حولها؟ 
  لقد شهد الواقع السٌاسً للمسلمٌن منذ انقضاء فترة الخالفة الراشدة صورة

متعددة لنظام الخالفة، تفاوتت درجة اقتراب كل منها للموازٌن اإلسالمٌة، حتى 

ً فً الفترة انتهى األمر بتالشً المبادئ والقواعد التً ٌقوم علٌها الحكم اإلسالم

 .األخٌرة
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 خّطة البحث
 لقد جعلت خّطة البحث كما ٌلً:

ٌّة الموضوع، وأهداؾ الدراسة، وأسباب اختٌارها،  . مقّدمة، تحّدثت فٌها عن أهم

ٌّته.وإشكالٌة البحث  ، وخّطة البحث، ومنهج
 وتناولت فٌه تحدٌد المصطلحات التً تصمنها  عنوان البحث تمهٌد:

 السٌاسٌة فً نظام الحكم فً اإلسالم.المبادئ المبحث األول: 

 المبحث الثانً: الخالفة فً اإلسالم
 . خاتمة: لّخصُت فٌها نتائج البحث

 .قائمة المصادر والمراجع
 وهللاَ أسؤل أن ٌجعل عملً هذا خالصاً لوجهه الكرٌم إّنه سمٌع قرٌب مجٌب.
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 تمهٌد

قضٌة نظام الحكم القضٌة الرئٌسٌة فً الفكر السٌاسً اإلسالمً، فاإلسالم فً  تمثل    

مصادره األساسٌة لم ٌتعرض بصورة تفصٌلٌة لنظام الحكم، أو تحدٌد شكل الحكومة، أو 

 طرق تنظٌم السلطات فٌها أو لقواعد اختٌار الحاكم. وؼٌر ذلك من التفاصٌل، وإنما احتوى

التً ٌجب أن ٌقوم علٌها الحكم الصالح كمبدأ الشورى والعدل  على المبادئ واألسس العامة

والمساواة ومسئولٌة الحاكم وؼٌرها ثم ترك للمسلمٌن بعد ذلك مهمة وضع هذه المبادئ 

. والقواعد موضع التطبٌق بما ٌحقق مصالحهم وٌتالءم مع أوضاعهم على مر العصور

واردة فً عنوان البحث فنقول وسوؾ نتناول فً هذا التمهٌد التعرٌؾ بالمصطلحات ال

 وباهلل تعالى التوفٌق :ـ

 -:التً تضمنها عنوان البحث  تحدٌد المصطلحات
ال شك فً أن تحدٌد المصطلحات والمفاهٌم واأللفاظ ٌساعد فً زٌادةالفهم     

أخرى؛ إذ إن  وتحسٌن سبل التواصل بٌن المتخاطبٌن من جهة، والوضوح من جهة

لكونها مفاتٌح العلوم  التواصل فهم المصطلحات والمفاهٌم،من أهم مقدمات هذا 

خزائن المعانً، مع العلم أن  واألفكار والمعارؾ، فالمقوالت واأللفاظ والعبارات هً

من وجهة عالقة المفهوم أو  الضرورة تقتضً فهم هذه المصطلحات والمفاهٌم

بتوضٌح أهم  وانطالًقا من هذه النظرة فسوؾ أقوم. المصطلح بالواقع المحٌط

  التً تضمنها عنوان البحث، وذلك كما ٌلً : المصطلحات

 أ: فلسفة

ترجع الداللة األصلٌة لمصطلح فلسفة إلى لفظ ٌونانً مشتق من كلمتً )فٌلو( و)سوفٌا(     

أي محبة الحكمة، وهناك من ٌرى أن هذا اللفظ قال به فٌثاؼورس الذي رأى أن اإلله وحده 

فٌجب أن ٌكتفً بمحبة الحكمة. ؼٌر أن هذا الرأي رفضه البعض ألن الحكٌم أما اإلنسان 

فٌثاؼورس كان معروؾ عنه الؽرور وعدم التواضع ، وهناك من ٌرى أن سقراط هو أول 

من استخدمها. وعلى أي حال استخدمها أفالطون لٌمٌز بٌن حب الحكمة عند سقراط 

 وادعاء الحكمة عند السوفسطائٌٌن.

" اسم الفلسفة ٌونانً ، وهو دخٌل فً العربٌة ، وهوعلى مذهب ٌقول الفارابً:    

وهو فٌلسانهم من "فٌلو"و"سوفٌا"،  ، لسانهم : " فٌلوسوفٌا " ، ومعناها : إٌثار الحكمة

وفٌلو : اإلٌثار ، وسوفٌا : الحكمة و" الفٌلسوؾ "مشتق من" الفلسفة"، وهو على 

للحكمة ؛ والمإثر للحكمة عندهم :  فٌلوسوفوس " ، ومعناه : المإثر : مذهب لسانهم
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 (ٕ)هوالذي ٌجعل الوكد من حٌاته وؼرضه من عمره الحكمة 
باختالؾ –فلسفة  –وقد اختلفت المعانً التً ٌمكن أن تندرج تحت هذه الكلمة     

المختلفة، ولهذا كان  أنظار الفالسفة ، والمذاهب الفلسفٌة عبر مراحل الفكر اإلنسانً

ٌحٌط بمعانً كلمة " فلسفة "  وضع تعرٌؾ جامع مانع ٌمكن أنمن الصعوبة بمكان 

حٌن آلخر، وتتسع دائرة  عبر العصور؛ " فقد كان معنى الفلسفة ٌتؽٌر من

اختصاصها أو تضٌق تبعا لمستوى التفكٌر أوانحطاطه فً مجتمع من المجتمعات، 

 ٖكما كان موضوعها ٌتؽٌر بتؽٌر مفهومها
وإذا حاولنا استقراء المعانً التً اندرجت تحت كلمة "فلسفة" عبرمراحل التفكٌر     

المعارؾ اإلنسانٌة؛  اإلنسانً فإننا نجد أن معناها قد اتسع فً بداٌة أمرها لٌشمل كل

إذ كانت تطلق على كل من كمل فً شًء ، عقلٌا كان أومادٌا، إلى أن استقلت عنها 

 -معنٌٌن : نهاٌة أمرها علىالعلوم تدرٌجٌا لتستقر فً 

األول :" دراسة العلوم بالمعنى الدقٌق دراسة مباشرة ، حٌث تنظرالفلسفة فً أصل 

العلوم ومعارفها ، تنظر مباديء الٌقٌن ، وتحاول النفاد إلى العلل والوقائع التً ٌقوم 

 ٗعلٌها بناء العلوم الوضعٌة 
الدراسات  فً" فلسفة" ٌثة لكلمةوهذا المعنى هو الذي تستهدفه اإلطالقات الحد   

دكتوراه : العلمٌة المتخصصة؛ فٌقال مثال عند منح درجة الدكتوراه فً أحد الفروع

 السٌاسٌة ...... إلى آخره . أو االقتصاد والعلوم، أو فً الطبٌعة ،الفلسفة فً الكٌمٌاء

ة، وبذلك تقوٌمٌ الثانً : أن تكون الفلسفة دراسة للعقل من حٌث كونه ٌتمٌز بؤحكام

العلوم المعٌارٌة الثالثة  ٌكون مركز الفلسفة ومحورها : " المجموعة التً تتكون من

 : المنطق واألخالق والجمال
وبهذا ٌتضح أن الفلسفة تحتوي على جانبٌن : األول علمً أو نظري ،والثانً     

قعنا عملً؛ وإذا أردنا جمع المعنٌٌن فً جملة واحدة تعبر عن مفهومالفلسفة فً وا

 المعاصر ، قلنا إنها : العلم بحقائق األشٌاء والعمل بما هوأصلح .

الحٌاة ممثلة فً  وباستقراء تارٌخ الفلسفة نجده سجال حافال للكفاح العقلً من أجل    

ومناهج المسٌرة البشرٌة  حقائق الوجود الكبرى، ومكانة اإلنسان فً الكون حوله،

 عنه مذاهبها فً صٌػ مختلفة. الذي عبرت نحو السعادة ؛ وذلك هو هدؾ الفلسفة

                                                           
2

 تذْٚ – تث١شٚخ اٌذ١اج ِىرثح ؽثؼح ، سػا ٔضاس /د : ذذم١ك ، ، األؽثاء ؽثماخ فٟ األٔثاء ػ١ْٛ: أط١ثؼح أتٟ اتٓ 

 ٗٓٙ ص ، ذاس٠خ
ٖ

 7ص ، َ 79ٖٔ عٕح تث١شٚخ اٌٍثٕأٟ اٌىراب داس ِٚزا٘ة ،ؽثؼح ِمذِاخ ا١ٌٛٔا١ٔح اٌفٍغفح :ت١ظاس ػثذاٌشدّٓ ِذّذ
ٗ

 ۲ٗٗ ص ، ت١شٚخ – اٌؼ١ٍّح اٌىرة . داس ، َ 77ٖٔ عٕح ٔ فٍغف١ح،ؽ ِٚظطٍذاخ ٔظٛص ػثذاٌّؼطٟ : فاسٚق 
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 نظام الحكم فً اإلسالم ب :

نظام الحكم اإلسالمً نظام متمٌز عن جمٌع أنظمة الحكم فً العالم، سواء فً األساس     

الذي ٌقوم علٌه، أو باألفكار والمفاهٌم والمقاٌٌس واألحكام التً ترعى بمقتضاها الشإون، 

ٌضعها موضع التطبٌق والتنفٌذ، أو بالشكل الذي تتمثل به أو بالدستور والقوانٌن التً 

 الدولة اإلسالمٌة، والذي تتمٌز به عن جمٌع أشكال الحكم فً العالم أجمع

ٌَّة، وتدبٌر أهل      لطة السٌاس مة للسُّ ٌُقَصد بنظام الحكم فً اإلسالم األحكام المنظِّ

دَرأ عنهم الفساد،  ٌَ ٌُصلِح أحوالهم، و ٌَّة.اإلسالم بما   فهو جزٌء ِمَن السٌاسة الشرع

ٌَُعدُّ منبثًقا من العقٌدة اإلسالمٌة، وُتَسٌِطر علٌه      وال شك أنَّ نظام الحكم فً اإلسالم 

أ، وإنَّ نصوصه تمنع من اإلٌمان ببعضها  األخالق اإلسالمٌة، واإلسالم كلٌّ ال ٌتجزَّ

ْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكفُُروَن بَِبْعٍض َفَما َجَزاُء أََفُتْإِمُنوَن بِبَ  : ﴿-تعالى  -والكفر ببعضها؛ قال 

وَن إِلَى أََشدِّ اْلَعَذا ٌَُردُّ اَمِة  ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ ا َو ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ ْفَعُل َذلَِك ِمْنُكْم إاِلَّ ِخْزٌي ِفً اْلَح ٌَ ِب َوَما َمْن 

ا َتْعَملُونَ  ُ ِبَؽاِفٍل َعمَّ  [.5٘البقرة: ]﴾  هللاَّ
؛ فتؤُخذ رعاٌاها بما أَمر هللا، ٘المٌة هً التً ُتقٌِم أمور الدنٌا بؤْمر الدٌنوالدولة اإلس    

ا نهىفقد قال اَلَة  :﴿-تبارك وتعالى  -وتمنعهم عمَّ نَّاُهْم فًِ اأْلَْرِض أََقاُموا الصَّ الَِّذٌَن إِْن َمكَّ

َكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِؾ َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكرِ  ِ َعاقَِبُة اأْلُُمورِ  َوآَتُوا الزَّ  [.ٔٗالحج: ]﴾  َوهلِلَّ

وٌعرؾ بعض الكتاب نظام الحكم اإلسالمً بؤنه ٌعنً التطبٌق التفصٌلً العملً     

 (ٙ)لألصول والمبادئ التً جاء بها اإلسالم لتنظٌم شئون الحكم

وفً ضوء االختالؾ الواضح بٌن األساس النظري، الذي ٌبنً علٌه نظام الحكم     

فً اإلسالم وؼٌره من أنظمة الحكم األخرى، تتضح خصوصٌة نظام الحكم 

اإلسالمً، بمعنى أن له وضًعا فرًٌدا ومٌزة، ال تصح معه المقارنة مع سائر أنظمة 

 . الحكم األخرى حتى وإْن تشابه معها فً بعض الجزٌئات
حسب المفهوم الؽربً  7فنظام الحكم اإلسالمً ال ٌماثل نظام الحكم الدٌمقراطً    

                                                           
٘

  9َٓٔ ص 797ٔ٘ـ، 77ٖٔػثذاٌمادس ػٛدج: "اٌّاي ٚاٌذىُ فٟ اإلعالَ"، ؽثؼح ِىرثح اٌفالح، اٌى٠ٛد  

، 9٘-ٙ٘، ص7۲ِٓٔثاسن. ٔظاَ اإلعالَ: اٌذىُ ٚاٌذٌٚح، اٌطثؼح اٌصاٌصح، ت١شٚخ: داس اٌفىش اٌؼشتٟ،  )أظش ِذّذ ٙ

 . ٖٕ، ص7ٙ۲ِٔٚذّذ ػثذهللا اٌؼشتٟ، ٔظاَ اٌذىُ فٟ اإلعالَ، ت١شٚخ: داس اٌفىش، 
9

ّْ اٌمشآْ اٌىش  ٠ُ لذ ت١ّٓ فٟ ٔظٍٛص ذرؼاسع اٌذ٠ّمشاؽ١ّح تال شّه ِغ اٌّشش٠ؼح اإلعال١ِّح ِٓ جٛأة وص١شج ِٕٙا: أ

ًّ ِا ٠ظٍخ ٌُٙ فٟ د١اذُٙ ِٓ  ّْ اٌذىُ ٘ٛ هلل ذؼاٌٝ، فٙٛ عثذأٗ ٚدذٖ اٌّشّشع اٌزٞ ٚػغ ٌٍّٕاط و ٚاػذح طش٠ذح أ

 ّْ ج١ّغ جٛأثٙا، فذىّٗ عثذأٗ ال ِؼمّة ٌٗ، ٚال ٠أذ١ٗ اٌثاؽً ِٓ ت١ٓ ٠ذ٠ٗ ٚال ِٓ خٍفٗ، فٙٛ اٌذّك اٌّطٍك اٌّث١ٓ، ٚئ

َٚ أدٌح رٌه ٟ٘ فٟ اٌمش  ُُ ٌْم١َِّ ُٓ ا ٠ َش أاَلا ذَْؼثُُذٚا ئاِلا ئ٠ِااُٖ َرٌَِه اٌذِّ َِ ِ أَ ُُ ئاِلا هلِلا ٌُْذْى ِْ ا ٓا أَْوصََش إٌااِط ال آْ اٌىش٠ُ فٟ لٌٛٗ ذؼاٌٝ: )ئِ ٌَِى

ُّْٛ(]٠ٛعف: اتٗ دّك اٌرّشش٠غ ٚئطذاس األدىاَ فٟ ٠َْٗٓؼٍَ ّٛ ّْ اٌذ٠ّمشاؽ١ّح ذؼطٟ اٌّشؼة أٚ ٔ األِٛس [ ت١ّٕا ٔشٜ أ

ٌُ ستّأٟ لطؼٟ، ِٚٓ األِصٍح ػٍٝ رٌه ِغأٌح اٌخّٛس ٚت١ؼٙا ٚششاؤ٘ا ٚذذاٌٚٙا، ٚاٌرٟ ذطشح  ٚاٌّغائً اٌرٟ ٔضي ف١ٙا دى

اج تاٌذ٠ّمشاؽ١ّح، ٚئْ ِجّشد ذظ٠ٛد األوصش٠ّح فٟ اٌّجاٌظ ػٍٝ لشاس ئتادح اٌخّش ت١ؼاً  ّّ فٟ وص١ٍش ِٓ اٌّجاٌظ اٌّغ

ّْ اإلعالَ لذ ٚػغ ِثذأ اٌّشٛسٜ اٌمائُ ػٍٝ ِشاٚسج  ٚششاء ٠جؼٍٙا وزٌه فٟ ٚالغ اٌذاي ٚ٘زا ٠خاٌف دىُ هللا ذؼاٌٝ. أ
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وإْن كانت تلتقً مع اإلسالم من حٌث تقرٌر مبدأ سٌادة الشعب، إالَّ  5فالدٌمقراطٌة

أنهما ٌختلفان حول حدود هذه السٌادة، فبٌنما هً مطلقة فً الحكومة الدٌمقراطٌة 

تشاء من القوانٌن حتى وإْن جاءت مخالفة للقانون  حٌث ٌحق لألمة أْن تسن ما

األخالقً أو متعارضة مع المصالح اإلنسانٌة العامة، نجد أنَّ هذه السٌادة فً الحكومة 

اإلسالمٌة لٌست مطلقة ولكنها مقٌدة بالشرٌعة اإلسالمٌة، فهً ال تستطٌع أْن تتصرؾ 

 .(9)إالَّ فً إطار وحدود هذا القانون
نظام الحكم اإلسالمً عن األنظمة األخرى التً ترتكز على القانون كضمانة وٌختلؾ     

بنٌانٌة لها. ومرد هذا االختالؾ إلى طبٌعة هذا القانون، فالقانون الذي تخضع له هذه 

األنظمة هو من صنع البشر، وهم متؤثرون فً وضعه بؤهوائهم ومٌولهم، ومن ثمَّ فهو قابل 

أما القانون اإلسالمً فهو من عند هللا، وهو قانون دائم ال ٌتؽٌر، للتبدٌل والتعدٌل واإللؽاء، 

أي أنَّ مقاٌٌس العدالة والحق والمساواة هً مقاٌٌس إلهٌة ثابتة، حتى القوانٌن التً ٌضعها 

 .(ٓٔ)البشر فً ظل الحكم اإلسالمً فإنها توضع وفقا لروح الشرٌعة ومبادئها
وإْن كان ٌرتكز على الدٌن، إالَّ أنه ال ٌماثل  وأخًٌرا؛ فإنَّ نظام الحكم اإلسالمً    

، الذي ساد أوروبا فً العصور الوسطى، فالحاكم فً اإلسالم ال (ٔٔ)الحكم الثٌوقراطً

ٌستمد سلطانه من هللا، وإنها من الجماعة، فهً التً تعٌنه ولها الحق أْن تعزله، وهو 

ال ٌختص بسلطات روحٌة تتٌح له حق احتكار الشرٌعة وتفسٌرها، وإنما هو فقط 

                                                                                                                                                    
اج  ّّ أً٘ اٌخثشج ٚاٌؼٍُ ٚاٌىفاءج تّا ٌُ ٠شد ف١ٗ إٌّض، ٚد١س ٠ىْٛ ِظّٕح االجرٙاد اٌثششٞ، ت١ّٕا ال ذشرشؽ اٌّجاٌظ اٌّغ

ّٓ اٌّثرَزي، أٚ عفٙاء إٌّاط. تاٌذ٠ّمشاؽ١ّح أْ ٠ىْٛ اٌّخراِس٠ٓ ػٍٝ دسجٍح ِٓ اٌؼٍُ أٚ اٌىفاءج ف مذ ٠رٌّٛٝ ا١ٌٕاتح ِصالً أً٘ اٌف

ٓ ئٌضاَ اٌذاوُ تشأٞ األوصش٠ّح ت١ّٕا فٟ اإلعالَ لذ ٠شّجخ اٌذاوُ أِشاً تؼذ االعرّاع  ّّ ّْ دىُ اٌذ٠ّمشاؽ١ّاخ اٌّؼاطشج ٠رؼ أ

غُ ِٓ االخرالفاخ اٌىص١شج ت١ٓ ئٌٝ آساء اٌخثشاء ٚإٌّٛاب ِٚشاٚسذُٙ. جٛأة ذشاتٗ اٌذ٠ّمشاؽ١ح ٚاٌشٛسٜ ػٍٝ اٌشّ 

ٍْ ػٍٝ ٚجٗ ٘زٖ  ًّ ئٔغا ّْ و١ٍّٙا ٠إّوذ ِؼٕٝ اٌذش٠ّح ٚئتذاء اٌّشأٞ اٌزٞ ٘ٛ دكٌّ ٌى ٟ اٌذ٠ّمشاؽ١ّح ٚاٌّشٛسٜ ئالّ أ َِ ِفٙٛ

ًّ ئٔغاْ ِٓ خالي االٔرخاتاخ اٌرٟ ٟ٘ أدذ ذؼات١ش  األسع، وّا ٠إّوذ وال اٌّف١ِٛٙٓ ػٍٝ دك اٌّشاسوح اٌغ١اع١ّح ٌى

ًّ ٚاٌؼمذ اٌرٟ ٠ىْٛ ٌٙا دٌٚس وث١ش فٟ اخر١اس اٌذاوُ ٚاٌّغإ١ٌٚٓ وّا ٚأشىا ي اٌذ٠ّمشاؽ١ّح، أٚ ِٓ خالي ِجاٌظ أً٘ اٌذ

أظش ػثذاٌمادس اٌثذشاٚٞ : اٌفىش اٌغ١اعٟ فٟ االعالَ ، اٌذاس االٔذٌغ١ح ٌٍطثاػح ٚإٌشش، .فٟ ِفَٙٛ اٌّشٛسٜ فٟ اإلعالَ

 ۲ٕٔٓاالعىٕذس٠ح 
۲

 ٠ٚؼٕٟ اٌشؼة، ٚاٌصأٟ  demos ١ح ئٌٝ اٌٍغح ا١ٌٛٔا١ٔح اٌمذ٠ّح ٚذرىْٛ ِٓ ِمطؼ١ٓ؛ األٚيذؼٛد وٍّح اٌذ٠ّمشاؽ 

kratos  ُ٠ٚؼٕٟ اٌذى. 

وّا ٠رُ ذؼش٠ف اٌذ٠ّمشاؽ١ح أ٠ًؼا ػٍٝ أٔٙا ٔظاَ ع١اعٟ ٠ؼطٟ  –ذؼٕٟ دىُ اٌشؼة” د٠ّٛوشاذظ“ٚتزٌه ذظثخ وٍّح 

ك اٌمٛا١ٔٓ ٚإٌظُ اٌّٛػٛػح، ٚدش٠ح ل١اُِٙ تأدٚاسُ٘ ٚاٌرّرغ ٌىً اٌّذى١ِٛٓ اٌمذسج ػٍٝ ذغ١١ش دىاُِٙ ع١ًٍّا ػٓ ؽش٠

 .تذمٛلُٙ اٌّذ١ٔح ٚفك اٌؼّأاخ اٌششػ١ح
(7)

 ، ٙٓٔ، ص 7۲ٓٔأتٛ األػٍٝ اٌّٛدٚدٞ: اٌذىِٛح اإلعال١ِح، اٌطثؼح اٌصا١ٔح، اٌما٘شج: اٌّخراس اإلعالِٟ، 
(ٔٓ)

 . ۲ٕٖ، ص797ِٔذّذ ػ١اء اٌذ٠ٓ اٌش٠ظ: إٌظش٠اخ اٌغ١اع١ح اإلعال١ِح، اٌطثؼح اٌغادعح، اٌما٘شج: داس اٌرشاز، 
(ٔٔ)

٠ُمظذ تاٌص١ٛلشاؽ١ح دىِٛح اإلٌٗ أٚ ا٢ٌٙح اٌز٠ٓ ٠ىْٛٔٛ ِّص١ٍٓ تشجاي وٕٙٛخ أٚ صػّاء سٚد١١ٓ ِمذع١ٓ، ِٚٓ  

الء اٌشؤعاء عٍطاخ سٚد١ح، ٌُٚٙ دك اٌغفشاْ أِصٍرٙا دىِٛح اٌثاتٛاخ فٟ اٌؼظٛس اٌٛعطٝ، ف١ىْٛ ٘إ

ٚاٌذشِاْ، ٠ٚجة ٌُٙ اٌطاػح اٌّطٍمح، ٚألٛاٌُٙ لأْٛ، ألُٔٙ ٠ذػْٛ أُٔٙ ٠ّصٍْٛ اإلسادج اإل١ٌٙح، أظش: د. ِذّذ 

 .99ٖػ١اء اٌذ٠ٓ اٌش٠ظ، ِشجغ عاتك، ص
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 مجرد منفذ لها، وخاضع ألحكامها. 
ا سبق؛ نخلص إلى القول بؤنَّ نظام الحكم اإلسالمً ذو طبٌعة خاصة وبناًء على م    

ٌتمٌز بها عن سائر األنظمة األخرى، وال بعد التشابه فً بعض الجزئٌات مع هذه 

األنظمة مبررة إلطالق صفة هذه النظم على نظام الحكم اإلسالمً، فنقول عنه مثالً 

مصطلحات ولٌدة أحداث معٌنة أنه دٌمقراطً أو ثٌوقراطً، ذلك أنَّ مثل هذه ال

. ومن ثمَّ فإنَّ (ٕٔ)خاصة بالؽرب وحده، وتحمل معانً ودالالت ال صلة لها باإلسالم

نظام الحكم اإلسالمً ال ٌمكن أْن تفهم طبٌعته وتتضح حقٌقته إالَّ فً ضوء المفاهٌم 

 والمصطلحات اإلسالمٌة وحدها. 

 اإلسالم: ًنظام الحكم ف فً مبادئ السٌاسٌةال: المبحث األول

التً تبنً علٌها دولة  ٖٔالسٌاسٌة المبادئ السٌاسٌة فً اإلسالم هى تلك القواعد والقٌم    

اإلسالم وٌستلهم منها النهج السٌاسً للحكم. فمبدأ كل شًء أي أدلته ومادته التً ٌتكون 

ومن أهمها القٌم، منها، والمبادئ هى القواعد األساسٌة التً ٌقوم علٌها وال ٌخرج عنها 

هناك إجماع على تشكٌل القٌم وفالمبدأ هو الفكر األساسً الذي تبنى علٌه األفكار والحٌاة. 

 –الوحدة اإلسالمٌة –المساواة –الشورى –الحرٌة –البٌعة –العلٌا من هذه القٌم: العدالة

لٌة المسئو–العدل -األخوة اإلسالمٌة والتعاون –االنتماء لألمة اإلسالمٌة–الطاعة

  (14).وؼٌرها

البٌــعة -
)*(

: 

البٌعة هً مٌثاق الوالء للنظام السٌاسً اإلسالمً، و إلتزام جماعة المسلمٌن به     

وتمثل  صلى هللا علٌه وسلموالطاعة إلمامهم .  وهى تقلٌد إسالمً أثر عن الرسول 

  .(15)فً بٌعتً العقبة األولى والثانٌة ، وكذلك فً بٌعة الشجرة

                                                           
(ٕٔ)

 . ِٕ٘ذّذ أعذ، ِشجغ عاتك، ص

(
ٖٔ

ٌٍذظٛي ػٍٝ اٌمٛج، فٙٛ شخض ٠ٙذف ئٌٝ اٌغ١طشج ٚاٌرذىُ  اٌم١ُ اٌغ١اع١ح ٠مظذ تٙا ا٘رّاَ اٌفشد ١ٍِٚٗ (

فٟ األش١اء ٚاٌرذىُ فٟ األش١اء فٟ ِخرٍف ٔٛادٟ اٌذ١اج أظش. ئعّاػ١ً ػثذ اٌفراح، " اٌم١ُ اٌغ١اع١ح فٟ 

 .ٕٖ[ ص ٕٔٓٓاإلعالَ "، ] اٌما٘شج، اٌذاس اٌصماف١ح ٌٍٕشش،

(
14

د. فإاد ػثذ إٌّؼُ، أطٛي ٔظاَ اٌذىُ فٟ اإلعالَ، اإلعىٕذس٠ح، ِشوض اإلعىٕذس٠ح ٌٍىراب،  -ساجغ : (

 .ٖٗ-ٖٖتذْٚ ذاس٠خ، ص ص 
)*(

اٌث١ؼح فٟ ٌغح اٌؼشب : اٌظفمح ػٍٝ ا٠جاب اٌث١غ ، ٚطفك ٠ذٖ ٚػٍٝ ٠ذٖ تاٌث١ؼح ٚاٌث١غ : ػشب ت١ذٖ ػٍٝ   

ٚوأد اٌؼشب ذؼمذ اٌذٍف ٚاٌؼٙذ تأعا١ٌة ِخرٍفح ، ِصً  ٠ذٖ ػٕذ ٚجٛب اٌث١غ ، ٚذظافمٛا : ذثا٠ؼٛا .

أُٙ وأٛا ٠ؼؼْٛ أ٠ذ٠ُٙ فٟ جفٕح ٍِّٛءج ؽ١ثا ٠ٚرؼا٘ذْٚ ػٍٝ أِش ، أٚ فٟ جفٕح ٍِّٛءج دِا . اٌث١ؼح 

فٟ االعالَ : ػالِح ػٍٝ ِؼا٘ذج اٌّثا٠غ ٌٗ ٚ أْ ٠ثزي ٌٗ اٌطاػح فٟ ِا ذمشس ت١ّٕٙا ٠ٚماي تا٠ؼٗ ػ١ٍٗ 

 ذٖ ػ١ٍٗ ِثا٠ؼح أٞ ػا٘
(

15
 . ٖٔ٘ - ٖٓ٘ؼً هللا ِذّذ ئعّاػ١ً ، " إٌظُ ٚإٌظش٠اخ اٌغ١اع١ح اإلعال١ِح " ، ص ص ف (
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ٌَُباٌُِعوَن   َما  َباٌُِعوَنَك إِنَّ ٌُ ووقد ردت البٌعة فً القرآن الكرٌم ، قال تعالى :] إِنَّ الَِّذٌَن 

هُ  ٌْ نُكُث َعلَى َنْفِسِه َوَمْن أَْوَفى ِبَما َعاَهَد َعلَ ٌَ َما  ِدٌِهْم َفَمن نََّكَث َفإِنَّ ٌْ ِ َفْوَق أَ ُد هللاَّ ٌَ  َ َ  هللاَّ هللاَّ

ٌُْإتٌِِه أَْجرً   .(16)[ا َعِظًٌماَفَس

 ومن شروط البٌعة:ـ

  أن ٌكون المباٌع ممن تصح منه البٌعة فال تصح من صبً أو من مجنون

ألنهما ؼٌر مكلفٌن شرًعا ، وأن ٌكون مختاًرا ، وال تعتبر البٌعة صحٌحة إذا 

 تم أخذها باإلجبار أو بحد السٌؾ .
 صلى هللا بالمعصٌة ، الن الرسول  أن ال ٌكون المباٌع له من المتجاهرٌن

 " ) رواه ابن ماجه واحمد ( .ال طاعة لمن عصى هللاقال "علٌه وسلم 
  ال تصح البٌعة عند القٌام بما نهى هللا عنه ، أو خالًفا ألوامره وأوامر

صلى هللا علٌه  ه، فال طاعة فً معصٌٍة لقول  علٌه الصالة والسالمالرسول 

: "على المرء المسلم السمع والطاعة فٌما أحبَّ وكره إال أن ٌإمر  وسلم

 بمعصٌة ، فإذا أمر بمعصٌة فال سمع وال طاعة". 

  :)*(العـدل -

إن العدل مبدأ أصٌل فً اإلسالم ، كما أن العدل أحد أسماء هللا سبحانه، جعل له       

مسلم كواجب أساسً. فالعدل اإلسالم مكانة  وقٌمة مطلقة ذات مٌزان واحد ٌلتزم به ال

هو القاعدة األساسٌة فً تنظٌم عالقة المسلم بؽٌره، وٌشمل ذلك العالقات الدولٌة ، 

العدل لؽة معناه المساواة واإلنصاؾ ، وفً أبسط معانٌه هو إعطاء كل ذي حق حقه 

هللا دون تؤثر بمشاعر أو أهواء سواء أكان مإمًنا أم كافًرا ، عدًوا أم صدًٌقا، وقد أمر 

المإمنٌن أن ٌلتزموا بهذا المعنى للعدل وأن ٌطبقوه . فالعدل فً اإلسالم عدل مطلق 

 ٌؽطً الحٌاة اإلنسانٌة فً شتى نواحٌها.

 :فً عدة آٌات نذكر منها على سبٌل المثال العدل فً القرآن الكرٌموقد ورد لفظ     

ؤُْمُر بِاْلَعْدِل }قال تعالى:  - ٌَ  َ ْنَهى َعِن إِنَّ هللاَّ ٌَ َواإلَْحَساِن َوإٌَِتاِء ِذي اْلقُْرَبى َو

                                                           
(

16
 .ٓٔاٌفرخ آ٠ح  عٛسج (

)*(
جاء فٟ ٌغاْ اٌؼشب دٛي ذؼش٠ف اٌؼذي : " ِا لاَ فٟ إٌفٛط أٔٗ ِغرم١ُ ٚ٘ٛ ػذ اٌجٛس. ٚفٟ أعّاء هللا 

عثذأٗ : اٌؼذي. ٚاٌؼذي : اٌذىُ تاٌذك. ٠ماي : ٘ٛ ٠مؼٟ تاٌذك ٠ٚؼذي.. " وّا جاء فٟ ٌغاْ اٌؼشب 

ىا١٠ً : عٛا٘ا ٚػذي اٌشٟء أ٠ؼاً: " سجً ػذي ت١ٓ اٌؼذي ٚاٌؼذاٌح : ِؼٕاٖ رٚ ػذي. ػذي اٌّٛاص١٠ٓ ٚاٌّ

ًُ عٛاء، أٞ إٌظ١ش  ٠ؼذٌٗ ػذالً ٚػادٌٗ : ٚاصٔٗ. ٚذؼذ٠ً اٌشٟء : ذم٠ّٛٗ. اٌَؼذُي ٚاٌِؼذُي ٚاٌَؼِذ٠

 ٚاٌّص١ً..." 

  ،ٗئتٓ ِٕظٛس ،  ٌغاْ اٌؼشب، ض -     
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ُرونَ  ِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ ٌَ  .9ٓسورة النحل : اآلٌة : {اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْؽًِ 

وإذا كان العدل أصالً ومصدراً وؼاٌة، فهو فً نفس الوقت تشرٌع وتنفٌذ ووسٌلة،     

من األصل فإن التنفٌذ البد وأن ٌحمل نفس السمات، وكلها وإذا كان التشرٌع ٌستمد 

تنبع وتصب فً مجرى العدل، وإذا كان العدل ؼاٌة ٌهدؾ إلٌها التشرٌع اإلسالمً 

 (.17)فإن وسٌلته إلى تحقٌق ذلك هو العدل ذاته "

وتشمل العدالة فً المفهوم اإلسالمً العدالة القانونٌة بمعنى سرٌان القانون على        

لؽنً والفقٌر والحاكم والمحكوم كما تشمل العدالة االجتماعٌة، بمعنى محو التفرقة بٌن ا

الطبقات وتوفٌر المعٌشة الكرٌمة لكل مإمن. وتشمل أًٌضا، العدالة الدولٌة التً ترتكز على 

ثالثة مبادئ هى الوفاء بالعهد، المعاملة بالمثل ماعدا انتهاك الفضٌلة، وأن ٌكون السلم 

 (18)العقيدة.فً عالقة المسلمٌن بؽٌرهم بشرط احترام حرٌة األساس 
 العدل إلى نوعان: العدل الخاص والعدل العام.و

العدل الخاص: هو الذي ٌحكم العالقات بٌن األفراد وٌقوم على أساس المساواة 

 التامة المتبادلة بٌنهم وٌسمً بالعدل التبادلً.

اعتبار الفرد جزء من المجتمع باعتبار العدل العام : هو الذي ٌقوم على أساس 

المجتمع هو الكل، فالعدل فً هذه الحالة ٌرمً إلى تحقٌق المصلحة العامة 

وٌتم عن طرٌق إقامة تفاصل بٌن القٌم واألفراد من حٌث الحاجة أو لقدرة أو 

 لكفاءة وٌشمل العدل توزٌعً والعدل االجتماعً .

 إلى :ٌإدي  ٌس نظام الحكماسع فً وااللتزام بالعدل بمفهومه اإلسالمً الو

ضمان وصٌانة القٌم األدنى فً منظومة القٌم اإلسالمٌة، وفً مقدمتها قٌم المساواة  -

 والحرٌة.
 توطٌد وترسٌخ األمن واالستقرار والسالم. -
بناء السٌاسات الخارجٌة للدولة )اإلسالمٌة( على المبادئ والقٌم والقانون وااللتزام  -

بمراعاة المصالح الوطنٌة فً إطار تلك المبادئ والقٌم ودون التضحٌة بها طمًعا فً 

 فرصة عابرة أو فً مصلحة خاصة .
 حقوق اإلنسان، وتؤمٌن حقوق الشعوب، والدول، ودعم القضاٌا الدولٌة العادلة. تعزٌز -

إن العدل بٌن الناس هو الؽاٌة المقصودة من الشرٌعة اإلسالمٌة، وخالصة القول :    

                                                           
(

17
 .ٔ٘ص  [955ٔعلم السٌاسٌة"، ]دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  عبد الرحمن خلٌفة، "المدخل إلى (

(
18

١ِح ؽ ( ١ٌح اإلعال ذٚ ؼاللاخ ٌا ِثادب ٌا جٕضٚسٞ، " ؼظ١ُ ٌا ذذ٠صح، د.خ[  صٔد. ػثذٌا  .9۲ٖ، ]أع١ٛؽ، ِىرثح ا٢الخ ٌا
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ولهذا أمر هللا المسلمٌن أن ٌقوموا بالقسط ولو على أنفسهم أو الوالدٌن واألقربٌن، 

وجعل العدل فً الحكم وفً القول مفروضاً فً كتاب هللا، وأمر بالعدل ولو مع العدو، 

ولقد أفتً بعض العلماء المسلمٌن بؤن الكافر العادل أوصل من المسلم الجائر ألن 

األول لنا عدله وعلٌه كفره والثانً له إسالمه وعلٌنا جوره، وقالوا : إن هللا ٌقٌم 

ى إسالم. ومن المبادئ التشرٌعٌة الدولة بالعدل ولو على كفر وال ٌقٌمها بالظلم ولو عل

التً تمت بسبب صحٌح إلى تحقٌق مصالح الناس وإقامة العدالة بٌنهم ، رفع الضرر 

  (19)ورفع الحرج وسد الذرائع والبراءة األصلٌة.

 :)*(الشــورى -

تعد الشورى ركٌزة أساسٌة فً بناء الدولة اإلسالمٌة، بل هى من أُسس الحكم فً     

أبرز خصائصه؛ فالشورى تحتل مكان الصدارة فً المبادئ التى جاء بها اإلسالم، ومن 

اإلسالم، وأرسى دعائم دولته. وألهمٌة الشورى فً حٌاة األمة، سمى هللا تعالى سورة فً 

القرآن الكرٌم باسم الشورى، حٌث تعطً األمة الحق فً إدارة شئونها العامة، وتمثل 

ن أو االنحراؾ فً استعمال السلطة، فمن حق كل ضمانة أساسٌة تحول دون مخالفة القانو

 مة للجماعة.فرد فى األمة أن ٌعلم بما ٌجري فى حٌاته، من شإون تتصل بالمصلحة العا
: منها على سبٌل المثال مواضع عدة وردت كلمة الشورى فً القرآن الكرٌم فًولقد 

 تعالى: هقال

َن هللّاِ لِنَت لَُهْم َولَوْ } وْا ِمْن َحْولَِك َفاْعُؾ  َفِبَما َرْحَمٍة مِّ ا َؼلٌَِظ اْلَقْلِب الَنَفضُّ ُكنَت َفّظً

ٌُِحبُّ  ْل َعلَى هللّاِ إِنَّ هللّاَ  َعْنُهْم َواْسَتْؽفِْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفً األَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

لٌِنَ   9٘ٔسورة آل عمران : اآلٌة  {اْلُمَتَوكِّ

إن أهل الشورى هم جمهور المسلمٌن ، مستدالً فً ذلك بقول هللا ومن المتعارؾ علٌه 

 .عز وجل : " وأمرهم شورى بٌنهم " ، أن األمر هنا " أمرهم " جمٌعاً 

ولكً ٌكون الشخص من أهل الشورى ٌجب أن تتوافر فٌه مجموعة من الشروط على 

                                                           
(

19
. . ٔٙ[ ص 7۲ٗٔاٌشعاٌح،ِذّذ فرذٟ ػصّاْ، " ِٓ أطٛي اٌفىش اٌغ١اعٟ اإلعالِٟ "، ] ت١شٚخ، ِإعغح أظش : (

سعدي أبو .ِٔ٘ذّذ ػٍٝ أتٛ س٠اْ، " اإلعالَ اٌغ١اعٟ فٟ ا١ٌّضاْ " ] اإلعىٕذس٠ح، داس اٌّؼشفح اٌجاِؼ١ح، د. خ[ ص

، ص 95ٕٔ، ٙحبٌب، " الوجٌه فً المبادئ السٌاسٌة فً اإلسالم "، ] جدة، كتاب النادي األدبً والثقافً، رقم 
 .ٗٓٔ-ٔٓٔص
ْسذُُٗ فٟ األِش، اعرششذٗ، اٌشٛسٜ فٟ اٌٍغ )*( َٚ ح: اٌشَُّٛسٜ: اٌّشٛسج، ٚاٌّشاٚسج: اعرخشاض اٌشأٞ، ٠ماي: َشا

ٚؽٍثد ِٕٗ اٌّشٛسج . اٌشٛسٜ فٟ االططالح: لاي اٌشاغة األطفٙأٟ : " ٟ٘ اعرخشاض اٌشأٞ، 

تّشاجؼح اٌثؼغ ئٌٝ اٌثؼغ"،  ٠ٚمٛي اتٓ اٌؼشتٟ : "ٟ٘ االجرّاع ػٍٝ األِش، ١ٌغرش١ش وً ٚادذ 

ُٕٙ طادثٗ، ٠ٚغرخشض ِا ػٕذٖ " ، ٚػشفٙا اٌذورٛس جاتش األٔظاسٞ ـ ِٓ اٌّؼاطش٠ٓ ـ تمٌٛٗ: ِ

 "ٟ٘ اعرطالع سأٞ األِح، أٚ ِٓ ٠ٕٛب ػٕٙا فٟ األِٛس اٌؼاِح اٌّرؼٍمح تٙا " .
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 رأسها:

 أن ٌكون ذا دٌن وتقً ، ألن ذلك عماد كل صالح وباب كل نجاح. -ٔ

 له عقل كامل مع تجربة سابقة ، ألن كثرة تجارب الحاكم تصح رإٌته . -ٕ
 العلم : البد أن ٌتوفر العلم فً أهل الشورى . -ٖ
 .(20)األمانة : البد أن ٌكون أمًٌنا وقادًرا على حمل أمانة العمل -ٗ

إن الشورى طرٌق إلى وحدة األمة اإلسالمٌة، ووحدة المشاعر الجماعٌة، وال شك    

خٌر وسٌلة  وهً.(21)المشكالت العامة، وتبادل الرأي والحوارمن خالل عرض 

األفراد لذاتٌاتهم، وما أوتوا من مواهب  للكشؾ عن الكفاءات والقدرات، وتحقٌق

وملكات؛ كً تستفٌد الدولة واألمة من كافة طاقات أبنائها، والسٌما فً شئون الحكم 

 .(22)والسٌاسة
الشورى فً األمة مبدأ أصٌل، وصفة الزمة، بدونها تفقد األمة صالحها،      

الشورى فً اإلسالم أصل مشروعٌة الوالٌة العامة على األمة، وقد تفرد اإلسالم و

بهذا المبدأ األصٌل، وأقره سلوكاً عاماً فً المجتمع، وأسلوباً فً إدارة الشئون العامة 

إصالح شؤنها وتقدم بالدها؛ ألنها من أهم  ، حٌث تحتاج إلٌها كل جماعة ترؼب فً

أسباب صالح المجتمع، ومن أهم أسس الحضارة اإلسالمٌة اإلنسانٌة، وتشتد حاجة 

األمة إلى الشورى حرصاً على استمرار حضارتها واضطراد تقدمها، ... وٌكفً أن 

الشورى مطلب األمم الواعٌة المتنورة ٌكفً هذا دلٌالً على عظمة نظام الشورى 

 أساساً من أسس الشرٌعة اإلسالمٌة الخالدة.

  المسـاواة " : -

، وقد نظام الحكم فً االسالمإن المساواة من المبادئ األساسٌة التً ٌقوم علٌها        

وإذا كان العدل هو أساس الحكم فً .جاءت المساواة فً اإلسالم بصورة مطلقة

إال عن طرٌق المساواة الكاملة  اإلسالم، مما الشك فٌه أن السبٌل إلى ذلك ال ٌكون

ن تباٌن فً بٌن الناس، بؽض النظر عن اختالؾ األصول العرقٌة وما ٌنتج عنها م

                                                           
(

20
 . ٖٗٙ - ٖٗ٘. فؼً هللا ِذّذ ئعّاػ١ً ، " إٌظُ ٚإٌظش٠اخ اٌغ١اع١ح اإلعال١ِح " ، ص ص د (

(
21

اٌذ١ّذ ئعّاػ١ً األٔظاسٞ ، " اٌشٛسٜ ٚأشش٘ا فٟ اٌذ٠ّمشاؽ١ح : دساعح ِماسٔح"، ]ت١شٚخ،  ػثذ (

 . ٙ[  ص  7ٔ--ِٕشٛساخ اٌّىرثح اٌؼظش٠ح ، 

(
22

فرذٟ اٌذس٠ٕٝ ، " خظائض اٌرشش٠غ اإلعالِٟ فٟ اٌغ١اعح ٚ اٌذىُ " ، ] ت١شٚخ ، ِإعغح اٌشعاٌح ،  (

 . ٗٔٗ[ ص  7۲ٕٔ
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هذه المساواة فً خطبة  علٌه الصالة والسالموقد أكد الرسول  الجنس واللون واللؽة.

 الوداع فقال: "أٌها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم آلدم وآدم من تراب..

حطم وهكذاأكرمكم عند هللا اتقاكم، ولٌس لعربً على عجمً فضل إال بالتقوى " .

اإلسالم كل المعاٌٌر الزائفة للتفاضل بٌن الناس ، كمعٌار الجنس أو العرق أو اللون 

، وٌحارب كافة صور التفرقة العنصرٌة ، الناس جمًٌعاً أمام أحكام أو الؽنى أو الفقر

اإلسالم بٌن الرجل والمرأة فً الجنس والحقوق الشرٌعة سواء . كما ساوى 

اإلنسانٌة، كما ساوى بٌنهما من الناحٌة الدٌنٌة والروحٌة، حٌث المساواة أمام القانون، 

والمساواة أمام القضاء والمساواة فً تولً الوظائؾ العامة، المساواة فً تحمل 

السر فً عظمة اإلسالم  التكالٌؾ المالٌة، فهذا المبدأ إلى جانب المباديء األخرى هو

 .(23)وقٌام دولته وامتدادها إلى ربوع العالمٌن

إن الحرٌة فً اإلسالم أصل عام، فال توجد حرٌة من الحرٌات ال ٌعرفها    :)*(الحرٌة

اإلسالم وال توجد حرٌة تدعو إلٌها الحاجة مستقبالً وٌقؾ اإلسالم عقبه فً سبٌل 

التمتع بها ومزاولتها. حرٌة اإلنسان محترمة ـ كحٌاته سواء ـ والناس أحرار فً 

هلل وحده، لٌس ألحد أن ٌعتدي علٌها، وال األصل، خلقهم هللا على الفطرة، عبودٌتهم 

 ٌجوز تقٌٌدها أو الحد منها إال وفًقا إلحكام الشرٌعة، وباإلجراءات التً تقّرها.

وعلى هذا إلى أي مدى ٌحرص الناس على االستقالل عن الناس أو البلدان       

بٌد  األخرى وإلى أي مدى ٌحرصون على حرٌتهم داخل دولتهم أو والٌتهم؟

لحرٌة" التً نقصدها هنا هى " الحرٌة السٌاسٌة". تلك الحرٌة التً تعنً قوة أن"ا

الفرد فً مواجهة السلطة، حتى ال تعسؾ السلطة بالحرٌات، ولذلك تعرؾ " الحرٌة 
                                                           

(
23

 .97ٖ -9ٖٔذ ئعّاػ١ً ، "إٌظُ ٚإٌظش٠اخ اٌغ١اع١ح ٚاإلعال١ِح"، ص ص ساجغ:. فؼً هللا ِذّ (
)*(

اٌذش٠ح خالف اٌؼثٛد٠ح. ٚل١ً : اٌخٍٛص ِٓ اٌشٛائة أٚ اٌشق أٚ اٌٍإَ. ٚاٌذش، ِؼٕاٖ : اٌخاٌض ِٓ 

 اٌشٛائة. أٚ ٘ٛ خ١اس وً شٟء. أٚ ٘ٛ خالف اٌؼثذ أٚ اٌؼر١ك. أٚ ٘ٛ اٌىش٠ُ، ٚاٌخاٌض ِٓ اٌشق. 

 ٚلاِٛط إٌّجذ.  ٘ٙٔص  ٔٚاٌّؼجُ اٌٛع١ؾ ض 9ص ٕاٌماِٛط اٌّذ١ؾ ض -     

رٌه ِؼٕٟ اٌذش أٚ اٌذش٠ح فٟ اٌٍغح. ٌىٓ ٠شاد تٙا فٟ اٌّفَٙٛ اٌغ١اعٟ ٚاالجرّاػٟ: لذسج اإلٔغاْ ػٍٝ 

اٌرظشف تّا ال ٠ؼش ا٢خش٠ٓ.. أٚ ٘ٝ لذسج اإلٔغاْ ػٍٝ ئذ١اْ. وً ػًّ ال ٠ؼش تا٢خش٠ٓ ؛ ٚػٍٟ 

اْ اٌذش٠ح ِم١ذج تّا ٠ّٕغ اػرذاء األفشاد تؼؼُٙ ػٍٝ تؼغ.أظش اٌماِٛط اٌغ١اعٟ. ئػذاد أدّذ ٘زا ف

 . ۲ٙ٘„ٗٙ٘ػط١ح هللا ، ص ص

" اٌذش٠ح " فٟ ِفِٙٛٙا اٌؼاَ ذٍه اٌٍّىح اٌخاطح اٌرٟ ذ١ّض اٌىائٓ اٌّرفىش ) اإلٔغاْ ( ِٓ د١س وٛٔٗ 

ح ئسادج أخشٞ، أٚ تؼثاسج أخشٜ فاْ " اٌذش٠ح " ٘ٝ وائٕاً ػالالً ٠ؼثش ػٓ أفؼاٌٗ تاسادذٗ ٘ٛ، ال ػٓ أ٠

أؼذاَ اٌمغش اٌخاسجٟ، ٚاإلٔغاْ اٌذش تٙزا اٌّؼٕٟ ٘ٛ ِٓ ٌُ ٠ىٓ ػثذاً أٚ أع١شاً أٚ ِىش٘اً. ٌٚمذ 

اططٍخ اٌرم١ٍذ اٌفٍغفٟ ػٍٝ ذؼش٠ف " اٌذش٠ح " تأٔٙا اخر١اس اٌفؼً ػٓ سؤ٠ح ِغ اعرطاػح ػذَ اخر١اسٖ، 

  أٚ اعرطاػح اخر١اس ػذٖ.

 .۲ٔ، ص79ِٕٔىرثح ِظش، [أظش : صوش٠ا ئتشا١ُ٘، ِشىٍح اٌذش٠ح،  -      
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السٌاسٌة " بؤنها حق كل إنسان فً إبداء رأٌه فً سٌر األمور العامة، وحقه فً والٌة 

وتعد " الحرٌة السٌاسٌة " أساس كل الحرٌات  (24)الوظائؾ العامة ما دام أهالً لها.

األخرى فهً المجال الحٌوي الذي تنمو فٌه كل الحرٌات، فحٌث تبلػ الحرٌة السٌاسٌة 

 رشدها، وتبسٌط نفوذها تمارس كل الحرٌات األخرى )الفكرٌة والمدنٌة......الخ (. 

 ومن أبرز الحرٌات التً أعلنها اإلسالم:

 )*(حرٌة العقٌدة  -

إن حرٌة االعتقاد هى قدرة اإلنسان على التدٌن بدن على نحو ما ٌراه أو ٌعتقده        

وذلك من ؼٌر إكراه فً ذلك أو ترهٌب. ومثل هذه الحرٌة مكفول فً اإلسالم. وذلك 

فً الجملة. وتفصٌل ذلك أن أهل الكتاب من الٌهود والنصارى والمجوس لهم مطلق 

وفً ما ٌمارسونه من شعائر وعبادات وطقوس  الحرٌة فً اعتقاد ما ٌدٌنون به

خاصة بؤدٌانهم من ؼٌر تعثٌر لهم فً ذلك أو تضٌٌق. وهو ما بٌناه فً حق اإلنسان 

فً العبادة. وبذلك فؤهل الكتاب أحرار فٌما ٌضمرونه فً أنفسهم وتصوراتهم من 

أن ٌحول  معتقدات فً النصرانٌة أو المجوسٌة أو الٌهودٌة. ولٌس ألحد كائناً من كان

بٌن واحد من أهل الكتاب وما ٌدٌن به أو ٌعتقده. فؤهل الكتاب فً كنؾ اإلسالم 

والمسلمٌن ال ٌمسهم من أحد ضٌر أو إكراه ولٌس ألحد من المسلمٌن أن ٌعترضهم 

فً أي من تصرفاتهم التً ٌجدون أنها منبثقة عن دٌاناتهم وشرائعهم. والقرآن الكرٌم 

الوعً ولٌعلم أن حرٌة األدٌان ألهل الكتاب مكفولة فً ظل  ٌبٌن هذه الحقٌقة من ٌرٌد

َك َوَما (25)اإلسالم ٌْ َنا إِلَ ٌْ ى ِبِه ُنوًحا َوالَِّذي أَْوَح ٌِن َما َوصَّ ، قال تعالى } َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّ

قُ  ٌَن َوال َتَتَفرَّ َنا ِبِه إِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى أَْن أَِقٌُموا الدِّ ٌْ وا ِفٌِه َكُبَر َعلَى َوصَّ

ٌُِنٌُب {.  ِه َمْن  ٌْ ْهِدي إِلَ ٌَ َشاُء َو ٌَ ِه َمْن  ٌْ ْجَتِبً إِلَ ٌَ  ُ ِه هللاَّ ٌْ سورة اْلُمْشِرِكٌَن َما َتْدُعوُهْم إِلَ

وذلك ٌدل على وحدة األدٌان كلها من حٌث األصل والمورد  .ٗٔالشورى: اآلٌة 

ن السماء، ومصدرها المشرع والمضمون ون أدٌان السماء إنما سبٌلها الوحً م

الخالق، لكن الشرائع مختلفة متفاوتة تبعاً لتبدل األحوال واختالؾ الظروؾ. وفً ذلك 

 ..5ٗسورة المائدة : اآلٌة  {لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاجاً }ٌقول سبحانه 

هذه الحرٌة مصونة فً اإلسالم و لها احترامها ، فالدٌن من الضرورٌات التً 
                                                           

(
24

 .7٘،ص7۲ٗٔأٔظش : ِذّذ اٌغضاٌٟ، دمٛق اإلٔغاْ، داس اٌىرة اإلعال١ِح،  (
)*(

االػرماد ٠شاد تٗ ٕ٘ا اٌرذ٠ٓ تذ٠ٓ ِٓ األد٠اْ. اػرمذخ وزا أٞ : ػمذخ ػ١ٍٗ اٌمٍة ٚاٌرفى١ش درٝ ل١ً :  

ذ٠ٓ تٗ اإلٔغاْ. ٚل١ً اٌذىُ اٌزٞ ال ٠مثً اٌشه ف١ٗ ٌذٞ ِؼرمذٖ. ٚاٌؼم١ذج فٟ اٌذ٠ٓ ٘ٝ اٌؼم١ذج ٘ٝ : ِا ٠

 ِا ٠شاد تاالػرماد فٟ أطً اٌٍغح.ِا ٠مظذ تٗ االػرماد دْٚ اٌؼًّ، وؼم١ذج ٚجٛد هللا ٚتؼصح اٌشعً. رٌه 
(

25
 .9ٖٔ-ٖٙٔ[ ص ص779ٔ، د. أ١ِشج ػثذ اٌؼض٠ض، " دمٛق اإلٔغاْ فٟ اإلعالَ "، ؽ ] اٌما٘شج، داس اٌغالَ(
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ا كانت دٌانتهم وعقٌدتهم ، وأتاح للفرد أن ٌختار الدٌن  ًٌ ٌحفظها اإلسالم لبنى البشر أ

الذي ٌرتضٌه من ؼٌر إكراه وال إجبار على اإلسالم ، فإذا ما اختار اإلنسان بحرٌته 

ٌحمً ذلك الدٌن الذي اختاره وال ٌكره على خالؾ ما  دًٌنا معًٌنا ، فإن اإلسالم

ٌِن  ٌرتضٌه. ، فال إكراه ألحد على اعتناق عقٌدة معٌنة . قال تعالى :] الَ إِْكَراَه ِفً الدِّ

] ًِّ ْشُد ِمَن اْلَؽ ٌََّن الرُّ َب . إن أهل الذمة قد عاشوا فً ظل   ٕٙ٘سورة البقرة : اآلٌة  َقد تَّ

 ارسوا فٌها حرٌتهم الكاملة فً االعتقاد وإقامة شعائرهم .اإلسالم حٌاة سعٌدة وم
لألمة ، وسار علٌه ،  علٌه الصالة والسالمهذا هو المنهج الذي رسمه الرسول     

وهو منهج ٌقوم على الحرٌة الدٌنٌة فً أرحب مفاهٌمها ، فما علٌه إال بٌان الحق 

ر.قال تعالى : ] َوقُِل اْلَحقُّ للناس وتذكٌرهم به ومن شاء منهم فلٌإمن ومن شاء فلٌكف

ْكفُْر [ ٌَ ٌُْإِمن َوَمن َشاء َفْل ُكْم َفَمن َشاء َفْل بِّ    9ٕسورة الكهؾ :اآلٌة  ِمن رَّ

الناس والمسئولٌن فً  وٌراد بذلك القدرة على النقد وإبداء الرأي. أماحرٌة الرأي: 

صراحة ووضوح من ؼٌر حظر أو حجر فً ذلك على أحد ومن ؼٌر إحساس بحرج 

 من ذلك أو تخوؾ. فلقد كفل اإلسالم للفرد حرٌة إبداء الرأي، ونهى عن مصادرته؛

فقد فتح مجاال رحبا للتفكٌر وإعمال العقل. ولكن وضع اإلسالم على حرٌة الرأي 

والفرقة بٌن المسلمٌن ونشر األهواء والبدع بٌنهم، ومنع ضوابط تستهدؾ منع الفتنة 

تداول الناس بفحش القول والخوض فً أعراضهم. فالتفكٌر الحر ـ بحثاً عن الحق ـ 

لٌس مجرد حق فحسب، بل هو واجب ، وال ٌجوز ألحد حتى الحاكم أن ٌلزم ؼٌره 

 بإتباع رأٌه فً مسائل االجتهاد .

اجبه: أن ٌعلن رفضه للظلم، وإنكاره له، وأن ٌقاومه، فمن حق كل فرد بل ومن و      

ٌُّب من مواجهة سلطة متعسفة، أو حاكم جائر، أو نظام طاغ.. وهذا أفضل الجهاد.  دون ته

مكفول فً اإلسالم تماماً. بل إنه حق فً صورة  –حرٌة الرأي  –وهذا الحق     

حق فً صدق وجرأة. واجب ٌطوق به اإلسالم أعناق المسلمٌن لكً ٌجهروا بقول ال

وأٌما تردد فً ذلك أو امتناع من اإلدالء بالصواب فً كل األحوال ال جرم أنه 

ضرب من الضعؾ والخور أو صورة من الذلة واالستهزاء ٌهوي فٌهما المجتمع 

وهو تؽشاه ؼواشً النفاق والجبن. واإلسالم من جهته ٌنعً بشدة على الخائرٌن 

دعون بالكلمة الصرٌحة الصادقة والذٌن تنثنً الساكتٌن من الناس الذٌن ال ٌص

صدورهم على اآلراء والمقاصد لتظل حبٌسة محشورة ال ٌحجبها عن الظهور ؼٌر 
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وفً التندٌد بالنفاق والمنافقٌن ٌقول هللا تبارك و تعالً : }إِنَّ .(26)الجبن أو النفاق

ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر{   . .٘ٗٔة النساء اآلٌة سوراْلُمَناِفِقٌَن ِفً الدَّ
ٌَْنَهْوَن َعِن      ٌَؤُْمُروَن بِالُْمنَكِر َو وٌقول أٌضاً }الُْمَنافِقُوَن َوالُْمَنافِقَاُت َبْعُضهُم مِّن َبْعٍض 

ٌَهُْم إِنَّ الُْمَنافِقٌَِن ُهمُ اْلفَاِسقُوَن{ ٌَهُْم َنُسواْ هللّاَ فََنِس ِد ٌْ ٌَْقبُِضوَن أَ   7ٙالتوبة: اآلٌةسورة  الَْمْعُروِؾ َو

وٌتوعد هللا عباده المتخاذلٌن الذٌن جنحوا إلى الدعة واالسترخاء وهم ٌرون الحكام 

( فً ذلك : إن وسلم لٌهعى هللا متمادٌن فً ؼٌهم وطؽٌانهم. فٌقول الرسول )صل

 (27).الناس إذا رأوا الظالم فلم ٌؤخذوا على ٌدٌه أوشك أن ٌعمهم هللا بعقاب منه "

حٌث كفل اإلسالم لكل من ٌقٌم على إقلٌم دولته العناصر األساسٌة : خصٌةالحرٌة الش

للحرٌة الشخصٌة كما ٌعرفها القانون الدستوري الحدٌث ، وهً حرٌة التنقل وحق 

 األمن وحرمة المسكن.

التعلٌم: ٌجعل اإلسالم طلب العلم فرٌضة على كل مسلم، كما رفع اإلسالم من قدر  حرٌة -

 العلماء ووجب على الحكومة اإلسالمٌة نشر العلم والقٌام على أمره وتمكٌن الجمٌع منه.

 –بوسائل التملك المشروعة  –أقر اإلسالم حق الملكٌة الفردٌة  :حرٌة الملكٌة

هذا التقرٌر نتائجه الطبٌعٌة فً حفظ هذا الحق وجعلها قاعدة نظامه ورتب على 

لصاحبه وصٌانته من السرقة أو النهب أو السلب أو االختالس بؤي طرٌقة من 

 .(28)الطرق
وهذه الحرٌة قد كفلها اإلسالم لإلنسان ألنها حق من حقوقه األساسٌة  الحرٌة الفكرٌة:

ن الرحٌب.. الكون الهائل الذاتٌة. وذلك كٌما ٌجول بعقله فً اآلفاق وفً هذا الكو

الحافل.. الكون الذي ٌزخر باألشٌاء والخالئق ؛ وهً ال جرم أنها خالئق وكائنات ال 

ٌعلم عدها وأنواعها وآثارها سوي بارئها. هذا الكون بامتداده وشموله. وبانسجامه 

واتساقه وقوة تخلٌقه قد أذهل العقول واأللباب، وأثار فً النفوس كوامن العجب 

ش، واستنفر األذهان من مراقدها لكً تتخٌل وتتدبر وتعً. ذلكم الكون الشاسع والده

بعجائبه ومخالٌقه قد دعا هللا عباده البشر أن ٌتدبروا أمره وأن ٌتفكروا بما فٌه من 

آٌات ونوامٌس. فمن الممكن تقٌٌد حركة اإلنسان وأعضاء جسده بٌد أنه ٌستحٌل تقٌٌد 

                                                           
(

26
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ[ ص ص779ٔد. أ١ِشج ػثذ اٌؼض٠ض، " دمٛق اإلٔغاْ فٟ اإلعالَ "، ؽ ] اٌما٘شج، داس اٌغالَ، (

(
27

 .9ٕٖ، صٔسٚاٖ أتٛ داٚد ٚاٌرشِزٞ ٚأتٓ ِاجٗ ػٓ أتٟ تىش. اٌجاِغ اٌظغ١ش ٌٍغ١ٛؽٟ،ض (

(
28

 .۲7ٖ -97ٖساجغ: د. فؼً هللا ِذّذ ئعّاػ١ً ، "إٌظُ ٚإٌظش٠اخ اٌغ١اع١ح ٚاإلعال١ِح"، ص ص  (
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 (29)عقله وفكره.

م بجعله حرٌة الفكر مستمدة من واجب التفكٌر انطالقاً من قوله تعالً إن اإلسال    

ُرونَ "  "وبربطة بٌن أهل الفكر وأولً األلباب :ٓ٘سورة األنعام : اآلٌة  "أََفالَ َتَتَفكَّ

والحرٌة الفكرٌة متصلة بحرٌة المعتقد أو حرٌة العقٌدة الدٌنٌة، وهً قضٌة أساسٌة 

 فً الرساالت وحقوق اإلنسان، ما تزال البحوث والدراسات تدور حولها إلى اآلن. 

مما سبق تستخلص الدراسة ، إن الحرٌة مالزمة لإلنسان فً طبٌعته فهو قد ولد       

ة عمر بن الخطاب التً أنب فٌها عمرو بن العاصً حراً كما جاء فً رسالة الخلٌف

وإلً مصر بسبب إساءته إلى أحد المسلمٌن : " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 

أمهاتهم أحراراً ؟ ". هذا بصرؾ النظر عما آلت إلٌه أحوال المسلمٌن الحقاً فً 

 قضٌة الحرٌة عندما تحول الحكم إلً" ملك عضوض". 

ؤٌََها النَّاس إِنَّا َخلَْقَنكم مِّن َذَكر َو أُنثى َو َجَعْلَنكْم  التعاون اإلنسانً : ٌَ قال تعالً : {

َ َعلٌٌِم َخِبٌرٌ  ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ هللاَّ سورة الحجرات:  }شُعوباً َو َقَبائَل لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَكَرَمكْم ِعنَد هللاَّ

انً بٌن البشر، إنها تقر . تشكل هذه اآلٌة الكرٌمة أساس التعاون اإلنسٖٔاآلٌة 

بالتعدد )شعوب وقبائل(، وتدعو إلى )التعارؾ( الذي ٌشمل التعاون بٌن الناس على 

كافة المستوٌات وفً مختلؾ المجاالت، ثم تحدد معٌار التكرٌم أو التفضٌل بٌن الناس 

 بالتقوى. 
 :ـاألمن 

أهم المطالب، وأعظم الضرورات لإلنسان. ولألمن مفهوم واسع  إن األمن من      

ومعنً شامل ٌنتظم عدداً من الجوانب، وال ٌختص بالجانب الذي قصره كثٌر من 

الناس علٌه، بل ٌتجاوزه لٌشمل األمن العقدي، واألمن النفسً، واألمن الفكري، 

ن مطلباً ضرورٌا واألمن االقتصادي، واألمن االجتماعً، ونحوها مما ٌعتبر األم

فٌه. بل إن األمن ٌتجاوز الحٌاة الدنٌا كلها لٌكون مطلباً أخروٌاً ٌتحقق لمن ٌتصؾ 

 باإلٌمان الصحٌح واالعتقاد السلٌم، وٌناله المإمنون، وٌظفر به المتقون. 

 الحق: -

 " الحق أن ٌقسم إلى ثالثة أنواع : 

بؤنفسهم أو ببعضهم  الحقوق الخاصة : وهى التً تربط األفراد فً عالقاتهم -

 البعض وتنتج عادة من تبادل المنافع بٌنهم، مثل حق الملكٌة. 
الحقوق العامة : وهً التً تربط الفرد بالدولة وتحدد مركزه فً مواجهتها  -

                                                           
(

29
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ[ ص ص779ٔد. أ١ِشج ػثذ اٌؼض٠ض، " دمٛق اإلٔغاْ فٟ اإلعالَ "، ؽ ] اٌما٘شج، داس اٌغالَ،  (
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مثل حق الشخص فً حرمة نفسه وماله وعقٌدته، أو تربط السلطة العامة 

  ببعضها البعض مثل عالقة الدولة بهٌئاتها اإلدارٌة.
الحقوق السٌاسٌة : وهً التً تنجم عن اعتبار الشخص عضواً فً هٌئة  -

سٌاسٌة مثل حقه فً االنتخاب والترشٌح، وحقه فً تولً الوظائؾ العامة، 

 (30)وحقه فً مقاومة جور السلطة.
هى نفسها المبادئ الكونٌة التً ٌبشر بها المبادئ هذه   واخٌرا نستطٌع ان نقول ان:

المثقفون األمرٌكٌون قد أرساها اإلسالم قبل أربعة عشر قرناً وقبل أن توجد منظمات 

 (31)ألمم المتحدة ومواثٌقها الدولٌة.حقوق اإلنسان أو هٌئة ا

إن الدولة اإلسالمٌة لم تفرض شكالً من أشكال الحكم محدد التفاصٌل فٌجرفه الزمن 

والجو فارؼاً لتمأله المصالح واألهواء  بتبدٌالت أحواله ، ولم ٌترك األمر فٌها مهمالً 

أو التقالٌد الموروثة ، فقد قدم اإلسالم للناس مبادئ وقواعد عامة أثبتت تجارب 

البشرٌة صالحٌتها ، فكانت خالل تطور الدولة فً تارٌخ البشرٌة أهدافاً مثالٌة تتطلع 

لتً ٌمكن أن البشرٌة إلى تحقٌقها وترك التفصٌالت الجزئٌة والتطبٌقات العلمٌة ا

تحتملها هذه المبادئ والقواعد الجتهاد البشر حسب اختالؾ أطوارهم وبٌئاتهم 

 )*(وأحوالهم.

 الخالفة: المبحث الثانً

من المتعارؾ علٌه: ان الخالفة واإلمامة العظمً وإمارة المإمنٌن ثالث كلمات 

. (32)معناها واحد هو رئاسة الحكومة اإلسالمٌة الجامعة لمصالح الدٌن وشئون الدنٌا

وٌذهب الماوردي إلً أن اإلمام ٌسمً خلٌفة ألنه خلؾ رسول هللا ـ صلى هللا علٌه 

لٌفة هللا فجوزه بعضهم لقٌامه بحقوقه فً خلفه وسلم ـ فً أمته فٌجوز أن ٌقال ٌا خ

ولقولة تعالً "وهو الذي جعلكم خالئؾ فً األرض ورفع بعضكم فوق بعض 

وامتنع جمهور العلماء من جواز ذلك ونسبوا  ٘ٙٔ درجات "سورة األنعام_من اآلٌة

قائلة إلً الفجور وقالوا ٌستخلؾ من ٌؽٌب أو ٌموت وهللا ال ٌؽٌب وال ٌموت، وقد 

ٌل ألبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه ٌا خلٌفة هللا فقال لست خلٌفة هللا ولكنً خلٌفة ق

                                                           
(

30
 .9ٕٓ- ٕٙٓح، ص صد. ػادي فرذٟ شاتد ػثذ اٌذافظ، "ششػ١ح اٌغٍطح فٟ اإلعالَ " دساعح ِماسٔ(

(
31

د. ػثذ اٌشدّٓ اٌذاض ٚآخشْٚ، " اإلعالَ فٟ ػاٌُ ِرغ١ش "، ع١اعاخ اإلطالح اإلعالِٟ تؼذ " أ٠ٍٛي، ]دِشك،  (

 .٘ٔٔ-ٗٔٔ[ ص ص ٕ٘ٓٓآفاق ِؼشفح ِرجذدج،  –داس اٌفىش 
)*(

 . 7ٖٗد. فؼً هللا ِذّذ ئعّاػ١ً ، " إٌظُ ٚإٌظش٠اخ اٌغ١اع١ح ٚاإلعال١ِح " ،  ص   

(
32

 9ٔ( ص  7۲۲ِٔذّذ سش١ذ سػا : اٌخالفح ) اٌما٘شج ، اٌض٘شاء ٌإلػالَ اٌؼشتٟ،   (
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و ٌجوز أن ٌقال لبشر أنه خلٌفة هللا وذلك ألنه فً ٖٖرسول هللا )صل هللا علٌه وسلم(

رأٌة ال ٌنبؽً أن ٌقاس هللا عز وجل وعال بالبشر. فإذا كان شؤن البشر أن ٌستخلفوا 

ن شؤن هللا أن ٌستخلؾ وهو شاهد ال ٌؽٌب وال ٌموت ، فً الؽٌبة والموت فإن م

فخالفة البشر فً كل األحوال هً خالفة عن هللا عز وجل ولٌست عن ؼٌره من 

 ٖٗالبشر

فالخالفة ال تزٌد على ما ٌسمى دولة، إال أنها رابطة سٌاسٌة تجعل شعوبا مختلفً »

أنفسهم واختٌار. ومن هذه العناصر والقومٌة ٌولون وجوههم شطر راٌتها بعاطفة من 

الوجهة ٌنظر إلٌها بؽاة االستعمار بعٌن عابسة، وٌحاول الؽر، الذي ٌنخدع ببهرج 

 (ٖ٘)«آرائهم، أن ٌطوى راٌتها وٌمحو أثرها

... وبحثها ٌرجع إلى النظر (ٖٙ)إن الخالفة لٌست من نوع العقائد»قال الشٌخ الخضر: 

مما ٌترتب على الفرق بٌن األحكام فً حكم عملً ال فً عقٌدة من عقائد الدٌن. و

العملٌة والعقائد أن األحكام العملٌة ٌكتفً فٌها باألدلة المفٌدة ظنا راجحا، وأما العقائد 

فإنها التقوم إال على براهٌن قاطعة... فال ؼضاضة على حكم الخالفة إذا لم ٌرد به 

دٌن وتسوس قرآن ٌتلى، إذ لٌست الخالفة زائدة على إمارة عامة تحرس شعائرال

الناس على طرٌق العدل، ولم ٌكن وجه المصلحة من إقامة هذه اإلمارة بالخفً الذي 

ٌحتاج إلى أن ٌؤتً به قرآن صرٌح... فالقرآن لم ٌصرح بحكم اإلمارة العامة اكتفاء 

بما بثه فً تعالٌمه من األصول التً تبٌنها السنة وٌرجع إلٌها الراسخون فً العلم عند 

«! ستنباط، وألن فً األمر بإطاعة أولى األمر عبرةألولى األلباب...الحاجة إلى اال

« الدولة اإلسالمٌة -اإلمامة  -فإذا استدل علماء اإلسالم على وجوب الخالفة 

ترك الناس فوضى الٌجمعهم على الحق جامع والٌزعهم عن »بضرورتها، ألن 

اك حرمة األموال الباطل وازع، ٌفضً إلى تبدد الجماعة، وإضاعة الدٌن، وانته

إنما ٌطبقون قاعدة شرعٌة، وهً  -)بهذا االستدالل(  -والنفوس واألعراض، فإنهم 

ماال ٌتم الواجب المطلق إال به، وكان مقدورا، »أو قاعدة: « الضرر ٌزال»قاعدة: 

                                                           
(

ٖٖ
أتٛ اٌذغٓ ػٍٟ تٓ ِذّذ تٓ ِذّذ تٓ دث١ة اٌثظشٞ اٌثغذادٞ، اٌش١ٙش تاٌّاٚسدٞ :األدىاَ اٌغٍطا١ٔح: ( 

 9ٖإٌاشش: داس اٌذذ٠س اٌما٘شج. ص

(
ٖٗ

 ٙٙٔ( ص  7۲ٗٔاٌما٘شج ، ِىرثح ٚ٘ثٗ ، فرذٟ ػثذ اٌىش٠ُ : اٌذٌٚح ٚاٌغ١ادج فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ ) ( 

ٖ٘
) 

ِذّذ ػّاسج : ٔمغ وراب االعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ٌش١خ االعالَ ِذّذ اٌخؼش دغ١ٓ ،فٟ اٌر٠ٕٛش 

۲ٕ،ص7۲۲ٔ(، داس ٔٙؼح ِظش ٌٍطثاػح ٚإٌشش ، اٌما٘شج7ٔاالعالِٟ)
 

ٖٙ)  )
ٚاٌصمافح ،اٌما٘شج  ٌٍرؼ١ٍُ ٕ٘ذاٚٞ ِذّذ اٌخؼش دغ١ٓ:ٔمغ وراب االعالَ ٚأطٛي اٌذىُ ،ِإعغح

ٕٙص ،ٕٗٔٓ
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 .(7ٖ)فهو واجب

ً فمما الشك فٌه ان الخالفة من أهم الموضوعات التً تدعو إلى االختالؾ بٌن األمة، وه

أعظم خالؾ بٌن األمة إذاما سل سٌؾ فً اإلسالم على قاعدة دٌنٌة مثل ما سل على 

، وهً منشؤ الخالؾ حتى افترقت هذه األمة على ثالث وسبعٌن (5ٖ)اإلمامة فً كل زمان

 . (9ٖ)فرقة كما ذكر فً األحادٌث النبوٌة الصحٌحة، واستمر هذا الخالؾ إلى الٌوم

فً أنها الجسم الوحٌد الذي ٌستطٌع أن ٌجمع شمل  وتكمن أهمٌة الخالفة اإلسالمٌة

األمةاإلسالمٌة فً مشارق األرض ومؽاربها فً إطار واحد، ٌرعى مصالح 

المسلمٌن، وٌقٌم حدود هللا فٌهم، وٌحمً بٌضتهم، وٌذود عن حٌاضهم، وٌدافع عن 

.وال ٌمكن أن ٌستقٌم حال المسلمٌن بدون الخالفة،  حوزتهم  وٌكسر شوكة أعدائهم

وال ٌمكن القٌام على أمور الدٌن إالبها، وال ٌمكن أن ٌتحقق األمن واألمان للمسلمٌن 

ولدٌارهم من أعدائهم إال بها، وال رادع للظالمٌن وقاطعً الطرٌق والمنافقٌن 

 ٓٗٓنوالطواؼٌت إال بها  وإن هللا لٌزع بالسلطان ما الٌزع بالقرآ

وٌعرفهاابن خلدون، بؤنها هً حمل الكافة على مقتضی النظر الشرعً فً مصالحهم 

األخروٌة والدنٌوٌة الراجعة إلٌها إذ أحوال الدنٌا ترجع كلها عند الشارع إلى 

اعتبارها بمصالح اآلخرة فهً فً الحقٌقة خالفة عن صاحب الشرع فً حراسة الدٌن 

 .(ٔٗ)وسٌاسة الدنٌا به

تٌمٌة فً كتابه "مجموع فتاوى ابن تٌمٌة "على أّنها الخلٌفة هو ما كان وٌعرفها ابن 

خلٌفة عن ؼٌره والمراد بالخلٌفة أنه خلؾ من كان قبله، كما كان أبو بكر الصدٌق 

 ٕٗ.خلٌفة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، ألنه خلفه على أمته بعد موته

للخالفة حٌث عرفها على أنها "اإلمامة  أّما الماوردي هو أول من وضع تعرٌفا دقٌقا

 ٖٗموضوعة لخالفة النبوة لحراسة الدٌن وسٌاسة الدنٌا.

فالخالفة إذن نظام حكم إسالمً ٌخضع فٌه الحاكم لسٌادة الشرٌعة اإلسالمٌة، وٌستمد 

صلى هللا  –سلطانه من األمة اإلسالمٌة؛ فٌستحق بذلك تصرفا عاما ٌخلؾ به النبً 
                                                           

ٖ9)  )
ِٚاتؼذ٘ا ترظشف ِٓٔذّذ اٌخؼش دغ١ٓ : ٔمغ االعالَ ....، ِشجغ عا تك ، ص

 

(ٖ۲) 
 . ٖٔ، صٔ٘ـ(، ض  ٗٓٗٔ، )ت١شٚخ: داس اٌّؼشفح، اًٌٍّ ٚإٌذًاٌشٙشعرأٟ، 

(ٖ7) 
 .َ٘ٔ(، ص77٘ٔ -٘ـ ٙٔٗٔ، )ت١شٚخ: اٌّىرثح اٌؼظش٠ح، اٌفشق ت١ٓ اٌفشقاٌثغذادٞ، 

ٗٓ
 – اٌصأٟ اٌذٌٟٚ اٌؼٍّٟ اٌّإذّش ئػادذٙا،وراب ٚعثً اإلعال١ِح اٌخالفح ِؼٛلاخ ػاشٛس: هللا ػثذ عؼذ 

 1067ص.َ 2007 -ٖ 1428اٌذ٠ٓ، أطٛي و١ٍح – اٌّؼاطشج ٚاٌرذذ٠اخ اإلعالَ
ٕٗٗ، ص ٕٗٓٓ،1 ؽ اٌما٘شج، ٌٍرشاز، اٌفجش داس اٌطا٘ش، أدّذ داِذ ذذم١ك اٌّمذِح، خٍذْٚ، (اتٓٔٗ)

  

(
ٕٗ

 ، 35 اٌّجٍذ اٌماعُ، تٓ ِذّذ تٓ اٌشدّٓ ػثذ ٚذشذ١ة جّغ ذ١ّ١ح، اتٓ فراٜٚ ِجّٛع ذ١ّ١ح، اتٓ أدّذ (

  43 ص خ، د ؽ، د اٌغؼٛد٠ح، اٌشش٠ف١ٓ، اٌذش١ِٓ - ٌشإْٚ اٌؼاِح اٌشئاعح

(
43

 ٘ٔص ٔ: األدىاَ اٌغٍطا١ٔح ، ، ضاٌّاٚسدٞ (
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اسة الدٌن وسٌاسة الدنٌا به، وٌحمل به الكافة على مقتضى النظر فً حر -علٌه وسلم

أهم مقوم فً الحكومة  والتً هً(ٗٗ) الشرعً فً مصالحهم األخروٌة والدنٌوٌة.

 اإلسالمٌة.

 نظرٌات نشؤة الدولة فً اإلسالم :

درج الفقهاء على وصؾ نظرٌات نشؤة الدولة بؤنها نظرٌاٌت دٌنٌٌة، مع أن         

لحرفً للمصطلح الفرنسً ال ٌعنً النظرٌات الدٌنٌة بل ٌعنً النظرٌات التً المعنى ا

 َتنِسب السلطة إلى هللا.

، وعلٌه ؤة الدولة وظهور السلطة إلى هللاٌرجع أنصار هذه النظرٌة أصل نش       

فؤنهم ٌطالبون بتقدٌسها لكونها من صنعه وحق من حقوقه ٌمنحها لمن ٌشاء، فالحاكم 

وفقا لهذه النظرٌة من هللا ، وما دام األمر كذلك فإنه ٌسمو على ٌستمد سلطته 

المحكومٌن نظرا للصفات التً ٌتمٌز بها عن ؼٌره والتً مكنته من الفوز بالسلطة ، 

 لذلك فإن إرادته ٌجب أن تكون فوق إرادات المحكومٌن.

را فً والحقٌقة أن المتتبع للتارٌخ ٌالحظ أن هذه النظرٌات لعبت دورا كبٌ      

القدٌم، فلقد قامت السلطة والدولة فً المجتمعات القدٌمة على أسس دٌنٌة محضة، 

ولم تختؾ آثارها  العصر المسٌحً والقرون الوسطى . واستعملت النظرٌة الدٌنٌة فً

إال فً بداٌة القرن العشرٌن، والسبب ٌعود إلى دور المعتقدات واألساطٌر فً حٌاة 

هذا العالم محكوم بقوى ؼٌبٌة مجهولة ٌصعب تفسٌرها،  اإلنسان، حٌث كان ٌعتقد أن

 فسهم وإضفاء صفة اإللهٌة علٌهم .وهو ما ترك البعض إضفاء صفة القداسة على أن

وبمرور الوقت بدأ االختالؾ بٌن أنصار هذه النظرٌة حول طرٌقة اختٌار الحاكم ، 

 اتجاهات:وان كانوا متفقٌن على أن السلطة هلل، مما أدى إلى ظهور ثالثة 

 : ( نظرٌة تؤلٌه الحاكمٔ)
َوجدت هذه النظرٌة مجاالً رْحًبا فً العصور القدٌمة؛ حٌث تؤثر اإلنسان      

ٌُعَبد.. ففً مصر الفرعونٌة كان فرعون هو اإلله  باألساطٌر، فظن أن الحاكم إلٌه 

ل القرآن الكرٌم قول فرعون فً قوله: ﴿ َما َعلِْمُت لَُكْم مِ  ِري﴾ )رع(، وقد سجَّ ٌْ ْن إِلٍَه َؼ

ُكْم األَْعلَى ﴾ سورة النازعات:  5ٖسورة القصص: من اآلٌة  وقوله تعالى:﴿ َفَقاَل أََنا َربُّ

، وفً بالد فارس والروم كان الحاكم ٌصبػ بصبؽة إلهٌة ، وفً الهند ٕٗاآلٌة 

 القدٌمة، فإن لبراهما ٌعتبر شبه إله.

 ( نظرٌة الحق اإللهً المقدس المباشر:ٕ)
                                                           

(
ٗٗ

 .9ٕص  ٔض َ.، ٕٔٔٓداس ا١ٌغش  اٌطثؼح األٌٚٝ : إٌظش٠ح اٌؼاِح ٌٕظاَ اٌذىُ فٟ اإلعالَ ، ػط١ح ػذالْ  (
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تعنً هذه النظرٌة أن الحاكم لٌس إلًها وال نِْصَؾ إله، ولكنه بشٌر ٌحكم باختٌار      

هللا عز وجل، فاهلل الذي خلق كل شًء وخلق الدولة، هو الذي ٌختار الملوك مباشرًة 

لحكم الشعوب، ومن َثمَّ َفَما على الشعب إال الطاعة المطلَقة ألوامر الملوك، وٌترتب 

الملوك أمام أحد من الرعٌة، فللملك أن ٌفعل ما ٌشاء دون  على ذلك عدم مسئولٌة

 مسئولٌة أمام أحد سوى ضمٌره ثم هللا الذي اختاره وأقامه.

فمن نتائج هذه النظرٌة أن الحاكم ال ٌكون مسئوال أمام أحد ؼٌر هللا، وبالتالً منه      

فً فكرة تؤلٌه ٌستمد سلطته. أما من حٌث األساس فإنها تختلؾ عن الصورة األولى، ف

الحاكم ال توجد تفرقة بٌن اإلله وشخص الملك، عكس فكرة الحق اإللهً المقدس 

 حٌث توجد بها هذه التفرقة وهذا راجع لدواعً تارٌخٌة.

وقد سادت هذه النظرٌة أوروبا بعد أن اعتنق اإلمبراطور قسطنطٌن الدٌَن      

، فخرج رجال الدٌن على الناس بهذه النظرٌ ًَّ ة؛ وذلك لهدم نظرٌة تؤلٌه المسٌح

 الحاكم من ناحٌة، ولعدم المساس بالسلطة المطلقة للحاكم من ناحٌة أخرى.

 ( نظرٌة الحق اإللهً الؽٌر المباشر:ٖ)
لم تعد فكرة الحق اإللهً المباشر مستساؼًة من الشعوب، ومع ذلك لم تنعدم     

رت وتبلورت فً صورة نظرٌة  التفوٌض اإللهً الؽٌر الفكرة تماًما، وإنما تطوَّ

ى هذه النظرٌة أن هللا ال ٌتدخل بإرادته المباشرة فً  المباشر أو العناٌة اإللهٌة، ومإدَّ

ام بنفسه وإنما  تحدٌد شكل السلطة، وال فً طرٌقة ممارستها، وأنه ال ٌختار الحكَّ

ٌَّن ٌساعد جمهور الناس ورجال الدٌن خصوصا  ه الحوادث واألمور بشكٍل مع ٌوجِّ

ى أن ٌختاروا بؤنفسهم نظام الحكم الذي ٌرتضونه وٌذعنون له وهكذا، فالسلطة عل

تؤتً من هللا للحاكم بواسطة الشعب  والحاكم ٌمارس السلطة باعتبارها حقَّه 

الشخصً، استناًدا إلى اختٌار الكنٌسة الممثلًة للشعب المسٌحً؛ باعتبارها وسًٌطا بٌنه 

 لدن هللا. وبٌن السلطة المقدسة التً تؤتً من

 والنتٌجة المتوصل إلٌها أنه ال ٌجوز مخالفة أوامر الحاكم، وإال ارتكبنا معصٌة. 

 -هدؾ الدولة " فً اإلسالم :
إن إقامة المجتمع اإلسالمً بكل معالمه التً تحددت فً الكتاب والسنة كهدؾ     

وتحقٌق مصالح  ،نهائً للدولة اإلسالمٌة ٌقتضً تحقٌق هدفٌن هما : إقامة الدٌن

المحكومٌن. هذا ولئن كان هدؾ الدولة فً اإلسالم ٌتمثل أساساً فً أقامة الدٌن ونشر 

فالرئٌس ٌعنً ‘ الدعوة فال ٌعنً هذا أن عمل رئٌس الدولة ال ٌتعلق بمصالح األفراد 

بهذه المصالح سواء تعلقت بمسلمٌن أو بؽٌر مسلمٌن فً المجتمع اإلسالمً . إن 

وما من حكم بها إال ‘ مٌة  فً جملتها جاءت لتحقٌق مصالح الناس الشرٌعة اإلسال
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وبقصد به مصلحة خاصة أساسها المحافظة علً النفس أو العقل أو العرض أو المال 

أو الدٌن إال أن تقرٌر هذه المصلحة وكٌفٌة تحقٌقها ٌكون وفقاً للقٌم اإلسالمٌة التً 

امتها ونشرها علً مستوي المجتمع ٌكون الهدؾ من الخالفة ) رئاسة الدولة ( أق

 )*(المسلم الكلً. 
وثانٌهما: تحقٌق ، هدؾ الدولة فً اإلسالم "ذو مضمونٌن": أولهما: إقامة الدٌن        

مصالح المحكومٌن. أما عن إقامة الدٌن فهو الهدؾ األساسً الذي ٌجب أن تلتزم به 

ها من الدول. بل إن الدولة اإلسالمٌة. إنه مبرر وجودها وسر تمٌزها عن ؼٌر

ال ٌجمع بٌن أفرادها ‘ الجماعة المسلمة التً تشكل فً تجمعها السٌاسً صورة الدولة 

 إال صفة اإلسالم .

هذا وال تتم إقامة الدٌن بالقوة )بالسلطة( فال قٌام للدٌن إال بها. ذلك أن الدٌن والسلطة 

 لسلطة فً المجتمع .ومن هنا أجمع الفقهاء علً وجوب قٌام ا ،توأمان ال ٌنفصالن

وبصدد المضمون الثانً لهدؾ الدولة فً اإلسالم: "تحقٌق مصالح المحكومٌن"      

فإنه إذا كان هدؾ إقامة الدٌن من األهمٌة بمكان علً أساس أنه الؽاٌة والهدؾ 

فإن هدؾ تحقٌق مصالح المحكومٌن )من المسلمٌن وؼٌر ‘ األساسً للدولة اإلسالمٌة 

"ذلك أن ‘ مكاناً من األهمٌة ٌجعله ٌقؾ جنباً إلً جنب مع إقامة الدٌنالمسلمٌن( ٌحتل 

هللا سبحانه وتعالً قد رتب علً طاعته واجتناب معصٌته مصالح الدارٌن: الدنٌا 

واآلخرة . وكما ٌترتب علً الطاعة واجتناب المعصٌة مصالح الفرد الدنٌوٌة 

صلح للمحكومٌن ألنه ٌولً واألخروٌة فإن الحاكم ٌجب علٌه التصرؾ بما فٌه األ

 )*(للقٌام بجلب مصالح المولً علٌهم ودرء المفاسد عنهم " .

ولقد أوجب الفقهاء هنا علً الحاكم واجبات لتحقٌق هدؾ "تحقٌق مصالح     

المحكومٌن" منها: تحصٌن الثؽور بالعدة المانعة والقوة الدافعة وحماٌة الدٌار 

وتنفٌذ األحكام بٌن  ،ً األسفار آمنٌنلٌتصرؾ الناس فً المعاٌش وٌنتشروا ف

 المتنازعٌن...الخ.

وانطالًقا مما تقدم فإن الهدؾ النهائً للدولة اإلسالمٌة بشتى مإسساتها إنما ٌنحصر فً     

إقامة مجتمع إسالمً كما تحددت معالمه ) بكل قطاعاته ( فً الكتاب والسنة . وتبعاً لذلك 

جانب القائمٌن علً سلطة الدولة هو علً حد تعبٌر فإن العمل علً تحقٌق هذا الهدؾ من 

فً معنى أن  –" شرط ابتداء وشرط بقاء " بالنسبة لوالٌتهم  –كما تقدم  –الفقه اإلسالمً 

                                                           
)*(

 . ٕٓٓ، ص  ] 7٘ٙٔد.َ ، داس اٌمٍُ ، [  „ ػٍُ أطٛي اٌفمٗ" „" ػثذ اٌٛ٘اب خالف   
)*(

 .9ٗ -ٔٔ، ص ص ] 7ٙ۲ٔاٌما٘شج ، د.خ ، [ „ لٛاػذ األدىاَ " „" ػض اٌذ٠ٓ تٓ ػثذ اٌغالَ 
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شرعٌة السلطة فً الدولة اإلسالمٌة مرهونة فً قٌامها وفً استمرارها بالتزامها بالعمل 

 )*(لة اإلسالمٌة . علً تحقٌق تلك الؽاٌة أو ذلك الهدؾ النهائً للدو

ومن هنا فإذا خرجت سلطة األمر فً الدولة اإلسالمٌة علً مقتضً ذلك الشرط       

وسقط عن المحكومٌن ‘ )إقامة الدٌن وتحقٌق مصالح المحكومٌن( انقضت والٌتها

واجب الطاعة لها. ولئن قامت سلطة سٌاسٌة فً مجتمع إسالمً تحت أي ظرؾ من 

طة ؼٌر شرعٌة ال ٌجب علً الظروؾ ولم تلتزم بتحقٌق هذه الؽاٌة  فهً سل

المحكومٌن طاعتها. إن االلتزام بتحقٌق تلك الؽاٌة هو الحد األدنى لشرعٌة السلطة 

فً الدولة اإلسالمٌة. ذلك أن هذا االلتزام هو وحده الكفٌل بوجوب طاعة المحكومٌن 

أم حالت بٌنها وبٌن ‘ وسواء بعد ذلك أأمكنها أن تإدي ما التزمت به‘ لهذه السلطة

أو ضرورات كان علٌها مراعاتها والخضوع لها ‘ قٌقه عوامل خارجة عن إرادتهاتح

ٌكون فً عدم التصدي لها ‘ أو فتنة داخلٌة ‘ حال انشؽال الدولة فً حروب خارجٌة‘ 

 إضرار بكٌان الدولة ذاته أو بالمصالح الحٌوٌة ألفرادها . 

ؽاٌة استناداً لقواعد شرعٌة ففً مثل هذه الحاالت ٌؤتً عدم السعً إلً تحقٌق ال       

ودفع المفسدة مقدم ‘ " خاصة قاعدتً: " الضرورات تبٌح المحظورات " ‘ عامة 

علً جلب المنفعة " . ذلك هو الحد األدنى لتحقٌق الؽاٌة فً النظام اإلسالمً 

 )*(واألساس الشرعً لذلك .

 :لوظائؾ السٌاسٌة والدٌنٌة للدولة ا
فً عشر مسائل ، ومن المصلحة التً ٌقتضٌها حصر الماوردي وظائؾ الدولة  

 التصنٌؾ العلمً أن نمٌز بٌن الوظائؾ الدٌنٌة الوظائؾ السٌاسٌة :
 : الوظائؾ الدٌنٌة

 الوظٌفة العقائدٌة األخالقٌة ) فظ الدٌن( 1
الدولة فً اإلسالم قائمة على التزام عقٌدة ونظام وتشرٌع، ٌجمعها كلها دٌن هو 

ا حماٌةاإلسالم فً عقائده وأخالقه وتنفٌذه فً تشرٌعه هتاإلسالم وأن أول واجبا

وأحكامه .إن أعظم مهمات الدولة فً اإلسالم نشر دعوة اإلسالم بما تتضمنه من 

حقائق عقائدٌة وتعالٌم أخالقٌة، ومنع ما ٌعارض هذه الدعوة ، فهً إذن مسإولٌة 

إذا أقامت النظام عظمى ملقاة على كاهلها ومن ثم فالحكومة ال تكون مسلمة ، إال 

                                                           
أهداؾ ومجاالت السلطة فً الدولة ‘ لمزٌد من التفصٌل فً هذا الشؤن ارجع إلً: د. فوزي محمد طاٌل )*(

وما  ٘ص‘ 95ٙٔ‘ دار النهضة العربٌة‘ جامعة القاهرة‘ كلٌة الحقوق‘ رسالة دكتوراه )منشورة( ،اإلسالمٌة
  بعدها .

 ۲ٖٕ-ٖٕٗدساعح ِماسٔح " ، ص ص  –فرذٟ شاتد ػثذ اٌذافظ ،" ششػ١ح اٌغٍطح فٟ اإلعالَ  د.ػادي ( )*
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الذي ٌدعوا إلٌه اإلسالم، وؼرست العقٌدة التً تمد هذاالنظام بالحٌاة والحرارة 

 والنماء.

 لذلك نستطٌع القول أن هذه الوظٌفة تفرض على الدولة :

سواء فً العهد المكً تعلٌم العقٌدة ، وكذا حقائق اإلٌمان ، واألخالق واألحكام ، 

وهذا هو ما كان ٌفعله الرسولصلى هللا علٌه وسلم قبل نشوء الدولة وبنائها أم بعدها . 

 وكان ٌرسل الصحابة لتعلٌم القبائل إلى المناطق وكذلك فعل من بعده خلفاإه.

فقال: ٌا أٌها الناس، أال إنا إنما كنا  بن الخطابعمر  خطب قال: أبً فراس، فعن

نعرفكم إذ بٌن ظهرانٌنا النبً صلى هللا علٌه وسلم، وإذ ٌنزل الوحً، وإذ ٌنبئنا هللا 

من أخباركم، أال وإن النبً صلى هللا علٌه وسلم قد انطلق، وقد انقطع الوحً، وإنما 

را وأحببناه علٌه، ومن أظهر نعرفكم بما نقول لكم، من أظهر منكم خٌرا ظننا به خٌ

وبٌن ربكم، أال إنه قد أتى  منكم لنا شرا ظننا به شرا، وأبؽضناه علٌه، سرائركم بٌنكم

علً حٌن وأنا أحسب أن من قرأ القرآن ٌرٌد هللا وما عنده، فقد خٌل إلً بؤخرة أال إن 

 ٘ٗه بؤعمالكمرجاال قد قرإوه ٌرٌدون به ما عند الناس، فؤرٌدوا هللا بقراءتكم، وأرٌدو

فكما ٌبنً الحاكم الجسر على نهر لٌعبر علٌه العابرون ، ٌبنً المعهد الذي ٌصقل     

النفوس وٌبٌن الحالل والحرام ، والفضٌلةوالرذٌلة ، كال العملٌن جزء من وظٌفته، 

ولٌس أحدهما أولى من اآلخر باهتمامه .ومن ثم وجب أن ٌكون الحكم ترجمة أمٌنة 

ا التً تقدسها تهم فٌه ، وأداة صالحة للتعبٌر عن مزاج األمة وعقٌدللمجتمع الذي ٌقو

ا، فهو ظن بهتم تها . وأن الدولة فً اإلسالم ال تسؤل عنها وال تهوشرعتها التً آثر

مؽرق فً الخطؤ والضاللوأما ما ٌظنه الظانون أن العبادات من صالة وصٌام وزكاة 

ا وأن الدولة فً اإلسالم بهلة ألصحاوحج وؼٌر ذلك من عبادات ، أعمال فردٌة موكو

 ٙٗا ، فهو ظن مؽرق فً الخطؤ والضالل.بهتم تهال تسؤل عنها وال 

 حماٌة الدعوة إلى اإلسالم ونظامه وحكمه ٕ
من أهم أهداؾ اإلسالم ودولته ، تحرٌر البشر من االستعباد والظلم ، وإقامة العدل 

ضً أن ٌكون للدولة قوة ، وأن بٌنهم سواء أكانوا مسلمٌن أو ؼٌرمسلمٌن ، وهذا ٌقت

العدل  تستعمل هذه القوة فً الجهاد، إلزالة الظلم واالستعباد بٌن البشر، وإقامة

وحماٌة الكرامة اإلنسانٌة ، وإخضاع الناس لنظامها اإلنسانً العادل، سواء أدخلوا 

                                                           
(

45
ِغٕذ ػّش تٓ اٌخطاب سػٟ هللا « ِغٕذ اٌؼششج اٌّثشش٠ٓ تاٌجٕح ٚغ١شُ٘« داش١ح ِغٕذ اإلِاَ أدّذ تٓ دٕثً (

 ۲ٓٔص ٔ، ضذؼاٌٝ ػٕٗ ٚأسػاٖ

(
46

 ٔٔ، ص 77ٙٔش ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ ، اٌما٘شجِٟ،داس ٔٙؼح ِظِذّذ اٌؼضاٌٟ:ِؼشوح اٌّظذف فٟ اٌؼاٌُ االعال (

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=1&idto=24317&bk_no=308&ID=1
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3&idto=1954&bk_no=308&ID=4
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3&idto=1954&bk_no=308&ID=4
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 7ٓٗفً اإلسالم، أو بقوا على دٌنهم ودخلوا تحت لواء نظامها وحكمها ( 
ؾ اإلسالم ودولته كذلك : نشر اإلسالم والدعوة إلٌه عقٌدة وشرٌعة ومن أهدا 

 والحوار على الصعٌد العالمً . ونظاما، بالحجة والدلٌل والتعلٌم
وهذه الدعوة السلمٌة نفسها قد تصادؾ من ٌمنعها وٌكافحها ، وهنا ال بد للدولة 

 سبٌلها ؾ : ا بالقوةوالسالح ، ومجاهدة من ٌقؾ فًتهاإلسالمٌة من حماٌة دعو
 / منع الظلم بإقامة العدل ومنع االستعباد بالتحرٌر لبنً اإلنسان .ٔ
 / وحماٌة نشر الدعوة إلى اإلسالم ونظامه .ٕ

 الوظائفا لسٌاسٌة:   

 الوظٌفة القضائٌة واألمنٌة.  ٔ
 الوظٌفة المالٌة واالقتصادٌة.  ٕ

 وظٌفة األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ) الحسبة(  ٖ
 تحقٌق التكافل االجتماعً .  ٗ

  



 اإلسالم فً الحكم نظام فلسفة
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 الخاتمة

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضل جوده تنعم الموجودات ، وكما     

حمدته سبحانه وتعالى فً المقدمة أحمده سبحانه فً الخاتمة ، وأشكره على توفٌقه . 

ل وأصلى وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنٌر وعلى اآل

 والصحب الؽر المٌامٌن ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن .

 وبعد:ـ        

 فهذه خالصة للنتائج التى توصلت إلٌها من خالل الدراسة   

أنَّ نظام الحكم اإلسالمً ذو طبٌعة خاصة ٌتمٌز بها عن سائر األنظمة األخرى،     

وال بعد التشابه فً بعض الجزئٌات مع هذه األنظمة مبررا إلطالق صفة هذه النظم 

على نظام الحكم اإلسالمً، فنقول عنه مثالً أنه دٌمقراطً أو ثٌوقراطً، ذلك أنَّ مثل 

نة خاصة بالؽرب وحده، وتحمل معانً ودالالت هذه المصطلحات ولٌدة أحداث معٌ

ال صلة لها باإلسالم. ومن ثمَّ فإنَّ نظام الحكم اإلسالمً ال ٌمكن أْن تفهم طبٌعته 

 وتتضح حقٌقته إالَّ فً ضوء المفاهٌم والمصطلحات اإلسالمٌة وحدها. 

ال تصح معه والحق الذي الجدال فٌه ان لنظام الحكم فً األسالم وضًعا فرًٌدا ومٌزة،    

 المقارنة مع سائر أنظمة الحكم األخرى حتى وإْن تشابه معها فً بعض الجزٌئات. 

بؤنَّ نظام الحكم اإلسالمً ٌمثل محور اهتمام الفكر اإلسالمً السٌاسً، وال شك     

وأنَّ حقٌقة هذا النظام تكمن فً وجوب إقامته فً إطار المبادئ التً قررها اإلسالم 

 هو بذلك ٌعد أحد المتطلبات األساسٌة للدول اإلسالمٌة المعاصرة،الشإون الحكم، و

النظام السٌاسً اإلسالمً ٌقوم علً الخالفة التً تعتبر رٌاسة المسلمٌن و تولً أن 

شئونهم الدنٌوٌة واألخروٌة نٌابة عن النبً صلً هللا علٌه وسلم. والشك فً ان مسؤلة 

التً اختلؾ علٌها المسلمون ٌوم لحق نبٌهم بالرفٌق  الخالفة من أخطر وأول القضاٌا

األعلى، فقد أثارت الجدل واحتدم الصراع حولها وٕالٌها ٌرجع السبب فً نشؤة الفرق 

 واألحزاب السٌاسٌة وتفرق المسلمٌن إلً طوائؾ مختلفة.
 أن الحمد هلل رب العالمٌن وآخر دعوانا                       

  والصالة والسالم على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.                         
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 المصادر والمراجع
  أبو األعلى المودودي، الخالفة والملك: تعرٌب احمد إدرٌس، دار القلم، الكوٌت الطبعه

 م.955ٔاالولً،
  أحمد بن علً بن أحمد بن عبدهللا القلقشندي، مآثر األنافة فً معالم الخالفة  تحقٌق : عبد

 م.ٕٗٓٓالستارأحمد فراج، عالم الكتب، بٌروت،
   أحمد بن عبد الحلٌم بن عبدالسالم ابن تٌمٌة الحرانً،مجموع الفتاوى البن تٌمٌة تحقٌق: عبد

 م.99٘ٔالرحمن القاسم،مجمع الملك فهد لطباعة المصحؾ، الرٌاض 
  الراشدة، دار ٌافا العلمٌة إحسان عبد المنعم سمارة، النظام السٌاسً فً اإلسالم نظام الخالفة

 م.ٕٓٓٓالطبعة االولً، عمان، 
  ، ،صالح عوض،النظام السٌاسً فً الفكر العربً اإلسالمً، الشروق لإلعالم والنشر

 م.ٕٓٔٓالجزائر، 
   ،م. 99ٙٔعارؾ خلٌل أبو عٌد، نظام الحكم فً اإلسالم، دار النفائس، عمان 
 5ٕٔٓسالم ، الدار األندلسٌة ، االسكندرٌة عبدالقادر البحراوي ن الفكر السٌاسً فً اإل 
 " ،النظم والنظرٌات السٌاسٌة اإلسالمٌة" ،  عبد الرحمن خلٌفة ،. فضل هللا محمد إسماعٌل

 [.ٕ٘ٓٓ]دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، 
 ،اإلسكندرٌة، مركز اإلسكندرٌة للكتاب، ] أصول نظام الحكم فً اإلسالم، فإاد عبدالمنعم

 [د.ت

 اجم والموسوعاتالمع
 أحمد عبد الؽفورعطار، : تاج اللؽة وصحاح العربٌة : إسماعٌل بن حماد الجوهري، تحقٌق

 دار العلم للمالٌٌن، بٌروت.
  عبد السالم سرحان، الدار المصرٌة .د: تهذٌب اللؽة : محمد بن أحمد األزهري، تحقٌق 

 للتؤلٌؾ والترجمة.
  ٌعقوب الفٌروز آبادي، تحقٌق : مكتب التراث فً القاموس المحٌط : مجد الدٌن محمد بن

 م 95ٓٔ-هـٙٓٗٔ، مإسسة الرسالة، بٌروت،ٔمإسسة الرسالة، ط 
 ،بارٌس  [ ترجمة: خلٌل أحمد خلٌل، الطبعة الثانٌة، أندرٌه الالند، موسوعة الالند الفلسفٌة- 

 .ٕٔٓٓبٌروت، منشورات عوٌدات، 
 ، جامعة الكوٌت،  إسماعٌل صبري مقلد موسوعة العلوم السٌاسٌة، محمد محمد ربٌع ،

 [99ٗٔ – 99ٖٔ]مإسسة الكوٌت للتقدم العلمً ، 


