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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اإلسالم و الدولة :أوال

 أصل كلمة دولة 

ببل الشروع يف التحدث عن اظام احلكم يف اإلسالم و التعريف به  ُي تح ن ضبط وحتديدد مصدطلح الدولدة يف 
كلمدة دولدة عنددما كاادك تدذكر يف القدد   ف دائرة الفكر اإلسدالمي لتحديدد مالمدح الدولدة اإلسدالميةحل وأركاسدا األساسدية حل 

تشدكلك عدا الامدان مدن خدال   أووالدولدة جداءت  .يدعط  وأخدرى تُ م ُكدجمتمع فيه طائفة حتَ تد  على وجود  أوكااك تعهب 
وجدددود م ددداحة مدددن األر  هدددذ  األر  يتدددوفر  دددا أسدددباب العددديط حل مدددن مددداء وهدددذاء ومرعدددى وطقدددس جيدددد حل فتقدددوم هدددذ  

 يتااوجدوااألر  املتوفر  ا أسباب العيط جبذب ال كان إليحلا حل وال كان عندما حيضدروا إليحلدا يكدون عدددهم بليدل جددا ف
عشدةة  إىلسر  بليلدة العددد حيكمحلدا األب  وينجبوا جيال جديدا وعددا جديدا يف هذا احلا  ينتقل هذا العدد القليل من أُ 

يوجد  ا عدد من األفراد الب س به حيكمحلا شدي  العشدةة حل فت دتمر عمليدة ةيدادة عددد األفدراد بأشدكا  نتلفدة ويندت  عدن 
مددددن ومدددن ل ومدددع ةيدددادة عددددد املددددن  إىلمديندددة ل  إىلل تتحدددو  هدددذ  القدددرى بدددرى  إىلذلدددك بريدددة ل تتحدددو  هدددذ  القريدددة 

 .تتشكل الدولة ال  حيكمحلا سلطة معينة وهي عبارة عن عدد من أبناء الشعب 

ماديددة إال حدددني تعددا عدددن  أووالدولددة دومدددا هددي مفحلدددوم اظددري حل ولدددذا فاادده ال ةكدددن بيامحلددا بددداي صددفة ملموسدددة "
 ".  كالشركة القااواية حل كيان بااوينالشعب يؤمن بأسا موجودة حل وهي   ألناف حلا من خال  احلكومة والدولة موجودة فقط 

  تعريف الدولة: 
 :و هي كالتايلال بعض التعريفات ال  جاء  ا الفالسفة للدولة أو ن تعر  س

مجاعة من األفراد تقطن على وجه الدوام واالسدتقرار حل إبليمدا " بأسا  األستاذ الدكتور حم ن خليل يعرف الدولة (1
  . "يف أساسحلا عن أشخاص من ةارسحلا جغرافيا معينا حل وختضع يف تنظيم شؤوسا ل لطة سياسية حل ت تقل

جمموعة مدن األفدراد م دتقرة يف إبلديم حمددد ختضدع ل دلطة صداحبة ال ديادة حل " يعرف الدولة   defoeاما ديفو  (2
( 1: )وهو بذلك حيدد أربعدة أركدان لقيدام الدولدة هدي " مكلفة ان حتقق صاحل اجملموعة حل ملتامة يف ذلك مبادئ القااون 

 .ال يادة ( 4)ال لطة حل ( 3)اإلبليم حل ( 2)جمموعة من األفرادحل 
تعريفددات ال ددابقة إذا مددن خددال  ال.... فالدولددة بددذلك تتعدددد تعريفابدداحل ح ددب املعدداية الدد  وضددعوها ملفحلددوم الدولددة 

جماعة من الناس تقيم على وجه الدوام في إقلييم معيين و وتقيفم فييلم سيلكة حاكمية تنيفلى تن ييم "بأسا الدولة اعرف 
  ."شؤونلم وتدبير أمفرهم في الداخل والخارج

 



 احلكم يف اإلسالمنظام 

 إميان العصيمي/ أ  

3 

 

 : ةكن حتديد أركان الدولة بآاليت  ال ابقه التعريفات ومن
 
 
 
 

 

 
 وةكددن القددو  إنه هددذ  العناصددر هددي الدد  تشددكلك منحلددا الدولددة اإلسددالمية منددذ اشددأبا يف عحلددد رسددو  ا  

فتددوافر "   - تحكيييم اإلسييالم فييي كييل شييؤونه -ولكنحلددا اختلفددك عددن مفحلددوم الدولددة احلديثددة باضددافة ركددن أساسددي وهددو 
األركان األساسية للدولة يف الفقه الدستوري املعاصر من شعب وإبلديم وسدلطة سياسدية والد  بتوافرهدا يتحقدق الدركن املدادي 

جااددب ذلددك الكيددان املددادي كيددان روحددي تكددون لدده اهليمنددة  إىلأن يتددوافر هلددا " إسددالمية "حل وإمنددا يتحددتم لكددي تعتددا الدولددة 
يان املادي حل ويؤثر تأثةا مباشدرا يف كدل عنصدر مدن عناصدر  ويف كدل وضدع مدن أوضداعه حل ويتمثدل التامة حل واملطلقة على الك

 ". هذا الكيان يف القواعد واملبادئ ال  أوجبحلا اإلسالم
يعيشدددون علدددى ربعدددة مدددن  –مدددن امل دددلمني  أكثدددرهم –جمموعدددة مدددن األفدددراد :" بأسدددا  تعرييييف الدولييية اإلسيييالمية

املبيندددة يف  –يف اطددداق العقيددددة والتشدددريع  –األر  ويلتامدددون التاامدددا حتميدددا وبطعيدددا بالقواعدددد واألحكدددام والضدددوابط اإلهليدددة 
 ."مصادرها التفصيلية حل وخيضعون ل لطة سياسية تلتام باالمتثا  وكفالة حتقيق ما أمر به الشارع

 
 

 

 .اإلقليم  .1

    وهو ربعة مدن األر  الد  يقدوم عليحلدا 
 .الشعب إبامة م تقرة ودائمة 

 الشعب أو األمة  .2

وهددددددم املقيمددددددون علددددددى هددددددذ  القطعددددددة 
 اجلغرافية من األر 

 السلكة الحاكمة   .3

 أركان الدولة      
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 ية ملام الدولة اإلسالم: 
حل وفددق بواعددد سددنتحلا البشددرية امل دداواة إبامددة العددد  واحلريددة و اإلا دداينإذا كددان اهلدددف مددن بيددام الدولددة يف اجملتمددع       

عاثدده فكددان اإلسددالم مددن مبدددأ ااب" عددا مراحددل تطورهددا التددارخيي حل فحلددذ  املبددادئ أبربددا دولددة اإلسددالم منددذ بعثددة الرسددو  
وأن ال يكتفدددي . تنفيدددذ تلدددك الددددعوة بأيددددي املدددؤمنني حل و احلدددق والعدددد  إىلالددددعوة مقددددرا لددده أن يكدددون اظامدددا يقدددوم علدددى 

احلقيقدة  ألنبوة هة بوة ذلك الددين حل  إىلبظحلور احلق حل الذي بعث به يف حالة يكون احلق على من ينحرف عنه موكوال 
الَّدذ يَن إ ن  َمكَّنَّداُهم  يف  اأَلر    أَبَداُموا الصَّدالَة  : تعداىلوهذا بني يف بولده ." الكاملة للدين أن ينقاد إليه أتباعه ااقيادا كامال

ُُمدور  حل فبدنيه هدذا األصدل القدرآين أن [  41: سدورة احلد  ] َوآتَدُوا الاََّكاَة َوأََمدُروا ب دال َمع ُروف  َواَدحَلدو ا َعدن  ال ُمن َكدر  َول لَّده  َعاب بَدُة األ 
  هدي إبامدة شدرع ا  وفدق منحلجده ودسدتور  حل ومدن دعدائم هدذا املدنحل  اإلهلدي هاية الدولة اإلسالمية عند التمكني يف األر 

ومددا مددن شددك أن اجملتمددع األمثددل هددو اجملتمددع الددذي يقددوم فيدده النددا  بأهلددب شددؤوسم حل  األمددر بدداملعروف والنحلددي عددن املنكددر
حل ولددذا كلهمددا تدددين أدوات القحلددر واألحكددام الظاهريددة ال ددلطان ي ددتعمل  ألنويتضدداء  فيدده دور ال ددلطان ألضدديق احلدددود 

ورهبدة فيمدا عندد  مدن مثوبدة يقومدون  تعداىلاجملتمع وأفراد  من تلقاء أاف حلم دون أن يرهبحلم سلطان الدولة ولكن رهبدة ا  
 .بأهلب وظائف الدين  والدولة

ل يف مجلدة أمدور  دب علدى سدلطان أن محلدام الدولدة ومدا يلدام سدلطاسا مدن وظدائف تتمثد المياورد اإلمام ويرى   
 :  قياد وهيألاالدولة حل ويلام األمة على أساسحلا الطاعة وا

 .حفظ الدين من التبديل فيه حل واحلث على العمل به حل من هة إمها  له  :أوال
 . والذهب عن األمة من عدوٍّ يف الدين أوباهي افس أوما ( 1) حراسة البيضة :ثاايا
 . عمارة البلدان باعتماد مصاحلحلا حل وبذيب سبلحلا وم الكحلا :ثالثا
 .تقدير ما يتوال  من األموا  ب نن الدِّين من أي حتريف يف أخذها وإعطائحلا :رابعا

 . معاااة املظامل واألحكام بالت وية بني أهلحلا واعتماد النصفة يف فصلحلا :خام ا
 .فيحلا حل وال تقصة عنحلا إبامة احلدود على م تحقهحلا من هة  أوة :سادسا

 .اختيار خلفائه يف األمور أن يكون من أهل الكفاية فيحلا واألمااة عليحلا :سابعا 

 

   

                                                           

ولينتشروا يف الطربات ويف األسفار آمننيحل وحىت يأمن النا  على واملعىن احملافظة على احلواضر والبوادي ليتفرغ النا  ملعايشحلم  ((1
 أمواهلم وأاف حلم من التعر  للتغرير أو اهلالكحل ومن محلام رأ  الدولة دفع أي بديد أو أضرار داخلية أو خارجية بدد أمن الوطن



 احلكم يف اإلسالمنظام 

 إميان العصيمي/ أ  

5 

 

  وظائف الدولة اإلسالمية: 

ية مجعددداء وفدددق اإلا دددااللدولدددة اإلسدددالمية محلدددام ووظدددائف عديددددة يكفيحلدددا فقدددط شدددرف الشدددحلادة وتبليددد  الددددعوى  
 :تتمثلالضوابط الشرعية وهذ  املحلام 

يتنوع مصطلح اجلحلاد يف هذا املقام وحنن اقصد به املراتب املختلفة مدن جحلداد الدنفس ضدد اااعدات  :الجلاد  -1
اجلحلدداد يف سددبيل ا  ضددد عدددو ا   إىلجحلدداد الشدديطان حددىت اصددل  إىلالفددرد بتددوفة الدولددة الوسددائل الردعيددة لعدددم إفشددائه 

ُبوَن ب ده  َعدُدوَّ اللَّده  َوَعدُدوَُّكم   ِعدُّوا َلُلم  َوأَ  :تعاىلوالقرائن الشرعية يكفينا بو  ا   َي ل  تُدر ه  َتطَع ُتم  م ن  بُدوٍَّة َوم ن  ر بَاط  اْل  َما اس 
ددن  ُدوس  ددم  اَل تَدع َلُمددواَدحُلُم اللَّددُه يَدع َلُمحُلددم   وعلدى ذلددك يكددون علددى عدداتق الدولددة اإلسددالمية واجددب حل [60:األافددا ]. َوآَخدر يَن م 

للجحلاد وبوسائل القوة املتغةة يف كدل وبدك فداذا كدان النبدل وال دحلام يف الوبدك القدد  فدان الصدواري  والقدذائف يف  داإلعدا
 .الوبك احلاضر

ا حفدظ الددين علدى حلدمن واجبات اْلليفة كما عددها الفقحلداء تشدمل عددة أمدور أمه :نشر األمن في الداخل -2
اتحلددداك وحتفدددظ حقدددوق عبددداد  تعددداىل عدددن االأصدددوله امل دددتقرة ومدددا امجدددع عليددده سدددلف األمدددة وإبامدددة احلددددود لتصدددان حمدددارم ا  
 .ته اْلاصة وحراسته األمةسواستحلالك تقدير العطايا ومباشرة األمور وتصفح األحوا  بنف ه لينحلض سيا

ولعل من ابرة ما أكدته الشريعة اإلسدالمية واألدلدة علدى ذلدك عديددة يف الكتداب  :قامة العدل ورد الم المإ -3
َ النَّددا   أَن  حَت ُكُمدوا ب ال َعدد     :وال دنة إبامدة العدد  ورد املظدامل فيقددو  عاوجدل  دُتم  بدَدني  علددى حل و [58:الن داء]. َوإ َذا َحَكم 

القضداة ثالثدة واحدد يف ": يقدو  يعتدا مدن أشدرف الواجبدات عدا جعدل الرسدو   القضاء تنفيذ حكم ن اهذا األسا  ف
اجلنددة واثنددان يف النددار فأمددا الددذي يف اجلنددة فرجددل عددرف احلددق فقضددي لدده ورجددل عددرف احلددق فجددار يف احلكددم فحلددو يف النددار 

 " ورجل بضي للنا  على جحلل يف النار
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أهددددمه محلامحلدددا الوظيفيددددة املتجددددددة  إىلو بعددددد تعريدددف مفحلددددوم الدولدددة اإلسددددالمية حل واإلشدددارة  وبنددداء علددددى ماسدددبق
واملتطورة ب ة حركة اجملتمع ومنو  العمراين والبشري لعلدي أحددد صدورة مدن العالبدة بدني األمدة والدولدة يف املفحلدوم اإلسدالمي 

يف النظددام اإلسدالمي وذلددك  - عالبدة األمددة بالدولدة يف -مدن خدال  مددا راتده األصددو  واملبدادئ الكليددة لل ياسدة  الشددرعية 
 :يف اآليت 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  عالقة األمة بالدولة اإلسالمية

 وجفب النقيد بالشرع. 1

 الشفرى وخضفع الدولة لمحاسبة األمة. 2
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 :و نأتي هنا للشرح 
 :وجفب النقيد بالشرع : أوالً 

اْلددروج علددى  تعدداىلتبددني عددا سددلف أن منطلددق ال دديادة يف الدولددة اإلسددالمية هددو الشددرع اإلهلددي  وبددد جعددل ا  
َدا أَاد دَاَ  اللَّدُه فَأولَ  دَك ُهدُم ال َكداف ُروَن  :  تعاىلم ار الشرع كفرا حلأو ف قا حلأو ظلما فقا   َوَمن  ملَ  حَي ُكم  ِب 

 :سدورة املائددة] 
َا أَاد َاَ  اللَّدُه فَأولَ  دَك ُهدُم الظَّدال ُمونَ   : وبا  عاه وجل  [44 َوَمن  ملَ  حَي ُكم  ِب 

َوَمدن   : تعداىلوبدا  حل  [45 :املائددةسدورة ] 
دُقونَ  َا أَاد َاَ  اللَّدُه فَأولَ  دَك ُهدُم ال َفاس  ملَ  حَي ُكم  ِب 

فوجدوب التقيدد بالشدرع أمدر الةم للدولدة مدع اعتبدارات . [47 :سدورة املائددة] 
األحوا  حل واألةمان  يف تطبيقات احلددود حل كمدا هدو الةم ل مدة يف أفرادهدا ومجاعابدا حل لتعلقده بكمدا  اإلةدان كمدا يف بولده 

ددد : تعددداىل دددنَدحُلم  ُلَّ ال  َ  ُمدددوَك ف يَمدددا َشدددَجَر بَديد  نُدددوَن َحدددىتَّ حُيَكِّ دددحل م  َحَرجددداَ ع َّدددا َبَضدددي كَ فَدددال َوَربِّدددَك ال يُدؤ م  َوُيَ دددلُِّموا  ُدوا يف  أَاد ُف  
ل يماَ   .[ 65 :سورة الن اء ] َت  
  -:الشفرى وخضفع الدولة لمحاسبة األمة :ثانياً 

مددن أهددم بواعددد العالبددة بددني األمددة والدولددة يف النظددام اإلسددالمي باعدددة الشددورى الدد   ثددل الضددمااة احلقيقيددة يف 
واسددتقامة اجملتمددع حل وخضددوعه للشددريعة وطاعتدده للحدداكم الشددرعي العدداد  امللتددام امللددام  امل دداواةالعددد  واألمددن و إرسدداء بواعددد 
و الدولددة هددي اهليكددل ال ياسددي للحكددم يف . كمددا  ثددل األمددة يف الشددورى الضددمااة الدائمددة يف مراببددة الدولددة حل حبدددود ا  

اكم علددى باعددة الشددورى حل وهدي الدد  تعددا  اإلسدالم يشدديفك يف تركيبحلدا طرفددان احلداكم واألمددة حل واألمدة هددي الد  تنصددب احلد
احلاكم إذا خرج عدن املشدروعية الدسدتورية وال ي دتثىن عدن تنفيدذ شدرع مدن حيدث خضدوعه لقدااون الشدريعة والدسدتور الدذي 

 .تضعه األمة ومرجعيتحلا فيه الكتاب وال نة 
بدده النددا  اليددوم وي ددمواه ال يقددف أمامدده مددا يتغددىن " ِبفحلومدده اإلسددالمي وبعددد  احلضدداري" الشييفرى"ومصددطلح    

بالدةقراطيةحلفالشدددورى  ثدددل الضدددمااة احلقيقيدددة لتطبيدددق املدددنحل  اإلسدددالمي املتكامدددل الدددذي يعطدددي أكدددا م ددداحة للم دددامهة 
اجلماعيددة وللمشدداركة فيمددا هددو حددق وعددد  يف سياسددة األمددة حل ومددن له فددان األمددة تكددون بددادرة علددى ربابددة الدولددة ِبوجددب 

ُعوَن  : تعددداىل بولددده التكليدددف القدددرآين الدددوارد يف دددن ُكم  أُمَّدددةن يَدددد  حَلدددو َن َعدددن  ال ُمن َكدددر   إىلَول دددَتُكن  م  َدددة   َويَدددأ ُمُروَن ب دددال َمع ُروف  َويَدند  اْل 
ل ُحوَن  يف سدلوك  االحندرافحل فعلى األمة تقع م ؤولية ربابدة الشدريعة وربابدة [  104 :سورة آ  عمران ] َوأولَ  َك ُهُم ال ُمف 

اجملتمع الظاهر فتحت ب على املنكرات بشىت الوسائل املشروعة واملقددور عليحلدا وبدد أعطدى الشدرع م داحة واسدعة إلثبدات 
ددَتط ع  فَب ل َ دداا  :"  القدديم اإلسددالمية وحصددر دوائددر الشددر واملخالفددات حلفقددا  ددن ُكم  ُمن َكددرَا فَدل يُدَغيدِّددر ُ  ب يَددد    فَددا ن  ملَ  َي   ه  َمددن  رََأى م 

ةَان   َتط ع  فَب َقل ب ه  َوَذل َك َأض َعُف األ  و ذا املفحلوم يصدبح كدل فدرد مدن أفدراد اجملتمدع ربيبدا علدى الدولدة يف حددود مدا " فَا ن  ملَ  َي  
 .ه جاء ال يتجاأ من األمة ألاله علم به 
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روحيدا وماديدا وبطدع دابدر الف داد بابامدة  اإلا دانِبدا أن الدولدة اإلسدالمية بددف إيل إصدال   :خالصة القيفل 
 :للدولة إال بأمرين أتيال يشرع ا  وفق ما راته من ال ياسة الشرعية فان ذلك 

  وذلك باصال  عقيدته وتصوراته وأفكار  وبيمده وأخالبده ومواةينده كلحلدا وفدق : إصالح الفرد: أوللما
 . ة حل واالبتصاديةحبدود الشريعة حبيث حتفظ احلياة االجتماعيو منحل  ا  
  ي بإصيييالح عالقاتيييه ون ميييه وقفانينيييه ربييي  أصيييفل الشيييريعة اإلنسيييانإصيييالح المجنميييع : ثانيلميييا

 وضفابكلا 
 املؤمنني  تعاىلوإذا حتقق هذا وجب على األمة طاعة الدولة ال  تعد من أهم أهداف اإلسالم ال  أمر  ا ا     

القضاة والوالة إذا حكموا بني الندا  أن حيكمدوا بداحلق  تعاىلملا أمر سبحااه و " :يقو  اإلمام الشوكاين يف بيان 
أمددر النددا  بطدداعتحلم هاهنددا  وطاعددة ا  عددا وجددل بامتثددا  أوامددر  واجتندداب اواهيدده  وطاعددة رسددوله فيمددا أمددر بدده وسددي عندده 

 ". الية طاهوتيةهم األئمة وال الطني والقضاة وكل من كااك له والية شرعية ال و :حلوأولوا األمر 

 
 

  (  عناصر الدولة) أركان الدولة: 
 

 
 اإلسنقالل. 4 السلكة السياسية. 3 "اإلقليم"األرض . 2  "الشعب"السكان 

 

 نالمسنأمنف  أهل الذمة المفارنفن
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 :و نأتي هنا للشرح 
 ( :الشعب ) السكان : ال أو 

دولة حل والشعب هو ركدن أساسدي مدن أركدان  ركن أساسيا ال هىن عنه لقيام أية ن وجود الشعب يف الدولة يعدإ 
كشددرط لقيددام   للشددعبوال يشدديفط حددد أد  . هددو الددذي أاشددل الدولددة الشددعب  ألندولددة بدوادده فددال يعقددل وجددود . الدولددة 
 .(منونامل تأ و حلحل و أهل الذمة امل لمني :)ويتألف الشعب يف مفحلوم الدولة اإلسالمية من  الدولة حل
  ثالثة أب ام رئي ية وهم  إىليق م ال كان يف أي دولة  :سكان الدولة هم: 

 .  بات وةنحون والئحلم التام للدولةاجلماعة داخل الدولة ال  هلا مجيع احلقوق والواج أووهم أفراد  :المفارنفن  -1
اإلسدالمية بصدفة دائمدةحل وأبدرهم احلداكم هم اليحلود والنصارى واجملو  وهةهم عن يعيشون يف الدولدة و  : ةأهل الذم -2

على دينحلمحل بشرط أن يلتاموا أحكام النظام اإلسالمي من معامالت وعقوباتحل وأن يدفعوا اجلاية اظدة بيدام امل دلمني 
 .وال  ب اجلايه على الن اءحل وال على الصبيانحل وال العبيد حل والفقراء منحلم. مايتحلم والدفاع عنحلمحب  
ن امل ددلمني الدددذين يددددخلون الددبالد اإلسدددالميةحل ويقيمدددون فيحلددا إبامدددة مؤبتدددة بعقددد أمدددان مددد هدددم هدددة :المسيينأمنفن -3

 . .الرعية امل لمةأولياءاألمور أو هةهم من 

 
 ( : اإلقليم ) األرض : ثانيا 

ثداين شددرط أساسددي العتبددار كيددان مددا دولدده حل هددو وجددود م دداحة حمددددة مددن االر  هلددا حدددود عيدداة تفصددلحلا عددن 
 إىلحل ويتضمن مفحلوم االر  ايضا الياب ة اف حلا فقط حل واهلدواء فوفقحلدا وامليدا  الد  تغمرهدا وحتددها  اجملاور الدو  االخرى 

واملصدددادر الطبيعيدددة والطقدددس حل وح دددب القدددااون الددددويل حل فدددان م دددافة اثنددد  عشدددر مددديال مدددن سدددواحلحلا والبحدددةات واجلبدددا  
 . عدد سكاسا  أوللدولة امل تقلة افس والوضع الشرعي بغض النظر عن م احتحلا 

  :السلكة السياسية : ثالثا 
إن الدولدددة ال ةكدددن ان تنشدددأ بتدددوافر جمموعدددة مدددن األفدددراد وإبلددديم يعيشدددون بددده حل وامندددا  دددب ان يكدددون علدددى هدددذا 

وال دلطة احلاكمدة ال يكفدي جمدرد وجودهدا يف الدولدة للقددو  . اإلبلديم سدلطة سياسدية ليخضدع األفدراد لقدرارات هدذ  ال ددلطة 
وهذا ال يعدهب أيضدا ان تكدون هدذ  ال دلطة . ألفراد وببوهلم بوجود الدولة حل بل  ب ان حتصل هذ  ال لطة على اعيفاف ا

 .عارسة ال لطة تتم عا القوة  ألنالقوة حل  إىلبدون بوة فال لطة وإن كااك إرضاء ل فراد إال أسا  ب ان ت تند 
  :االسنقالل : رابعا 

 .من الشروط األساسية للدولة هو ان تكون م تقلة عن سيطرة الدو  األخرى 
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 خصائص الدولة 
 الشخصية المعنفية  :ال أو 

إن االعددديفاف بالشخصدددية املعنويدددة للدولدددة يعدددهب وحددددة الدولدددة واسدددتقالليتحلا وهدددذا ال يعدددهب االسدددتقاللية فقدددط عدددن 
 .وظحلور ال لطة اجملردة النظامية . األفراد احملكومني بل االستقاللية ايضا عن احلكام وبالتايل ةوا  فكرة شخصية الدولة 

  اتائ  الشخصية املعنوية للدولة:-  
 .تعتا الدولة وحدة بااواية م تقلة -
 .اظام احلكم فيحلا أو شكل الدولة ان املعاهدات واالتفابيات ال  أبرمتحلا الدولة حل تبقى اافذة محلما تغة -
تعدد  هدذ  القدائمني عليحلدا مدا مل  أواظام احلكدم فيحلدا  أوتبقى التشريعات سارية يف حالة تغية شكل الدولة  -

 .تل   أوالتشريعات 
 .بالدولة  يفض النظر عن أي تغية إن االلتاامات املالية تبقى اافذة بغ -
 .حقوق الدولة والتاامابا تبقى بائمة ببقاء الدولة -

 
 السيادة  :ثانيا 

وهددذا  علحلددا . هي ددة اخددرى  أوإن  تددع الدولددة بال دديادة يعددهب ان تكددون هلددا الكلمددة العليددا الدد  ال  يعلوهددا سددلطة 
 . ت مو على اجلميع وتفر  اف حلا عليحلم باعتبارها سلطة آمرة عليا 

  م اهر السيادة: 
  حبيددث تكدددون هددي ال دددلطة . وهدددو ان تب ددط ال ددلطة ال ياسدددية سددلطابا علددى إبلددديم الدولددة  :املظحلددر الددداخلي

 .االمر  ال  تتمتع بالقرار النحلائي 
  ال ددديادة بددداملظحلر اْلدددارجي مرتبطدددة ) قاللية الدولدددة وعددددم خضدددوعحلا لدولدددة اخدددرى يعدددهب اسدددت :املظحلدددر اْلدددارجي
 ( .باالستقال  
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 نشأة الدولة اإلسالمية 
يف  اشدأبا مدن خدال  بعدض املوابدف لددعوة الند   ببل حتديد مصدطلح الدولدة اإلسدالمية ةكدن التعدرف علدى   

 .مكة املكرمة ال  حددت بواعد الفكر ال ياسي للدولة ببل تكوينحلا وبروة باعدبا باملدينة املنورة 
 
 

 
 (الفنرة النمليدية)العلد المكي  -1

هددي امتددداد لدددعوة األابيدداء والرسددل يف مددنحلجحلم ( املكددي واملدددين)تعتددا الدولددة اإلسددالمية يف عحلددد النبددوة بعحلددديحلا 
عبددادة ا   إىلفدددعوة األابيدداء والرسددل أتددك لتخددرج النددا  . يف مجيددع مندداحي احليدداة تعدداىلعبوديددة ا  سددبحااه و  إىلودعددوبم 

 :ومن هذ  اجملاالت. تعاىلاالته خاضَعا حلكم ا  وَجع ل منحل  احلياة يف مجيع جمحل وحد  تعاىل
وبدد اتضددح لقدريط هدذا اجلااددب عنددما دعدداهم خداا األابيدداء والرسدل عليدده الصدالة وال ددالم  :المجيال السياسييي 

واضددح لقددريط  فاجلااددب ال ياسددي يف دعددوة الندد  . وحددد  تعدداىلأي أن تكددون العبوديددة واحلاكميددة   حل ال إلدده إال ا  إىل
فعنددما ذهبدك حل مدن الدوحي بل حقيقة هدذا األمدر واضدحة مندذ أو  مدا بددئ بده رسدو  ا   عو  حل دبالوهةهم عن اع 

وهدو شدي  كبدة حل وبدد تنصَّدر يف اجلاهليدة وكدان يكتدب األجنيدل -وربدة بدن اوفدل  إىل خد ة رضدي ا  عنحلدا مدع الرسدو  
يدا ليتدهب فيحلدا حل هدذا النَّدامو  الدذي اداَّ  ا  علدى موسدى: )فقدا  لده وربدةحل مدا رأى َخبَددرَ  فدأخا  رسدوُ  ا  حل -بد عمدي 
رِِجيي  ُهيم  : "ليتهب أكون حيًّا إذ خُي ر ُجدك بومدك فقدا  رسدو  ا  حل جذَعا مل يدأت رجدل بدط ِبثدل مدا حل بدا  اعدم" أو ُمخ 

خيدددالف مدددا عليددده اجلاهليدددة يف جاابحلدددا العقددددي واظدددام حل و يقصدددد بدددذلك ألاددده يدددأيت ِبدددنحل  للحيددداة..(. ج دددك بددده إال عُدددودي
 .ياسي كان واضَحا منذ بداية الوحيفمنحل  اإلسالم ال حل وال ياسي واالبتصادي واالجتماعي

واال ا  ال ياسي يف العحلدين املكي واملدين  ب أن يُفدرَّق فيده بدني وجدود الدولدة اإلسدالمية ككيدان مدادي عنددما 
حل املدينددة وبددني وجددود املددنحل  ال ياسددي اإلسددالمي الددذي صدداحب هددذ  الدددعوة مددن بعثددة الرسددو   إىل هدداجر الرسددو  

وكذلك يُدَفرَّق بني ااو  بعض التشريعات يف اإلسالم عندما بامك الدولة اإلسالمية يف املدينة وبدني وجدود أصدو  ومبدادئ 
 .ومنطلقات النظام ال ياسي يف عحلد  املكي

حل ِبفحلومحلددا الددذي وبددع يف املدينددة –مددن حيددث الكيددان املددادي  –مل تكددن فيدده دولددة  إن العحلددد املكددي: ولددذا يقددا 
وةكددن اعتبددار مددا حصددل مددن أعمددا  سياسددية يف العحلددد املكددي ُمقدددِّمات بيددام الدولددة الدد  بامددك بالفعددل ِبعاملحلددا احلقيقيددة 

 .تعاىلال يادية يف العحلد املدين كما سيأيت ذكر ذلك إن شاء ا  
 
 

 الدولة اإلسالمية في العلد النبف 
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 .يف العحلد املكي بعض األعما  ال  بام  ا الن   إىل –بعد إيضا  ما تقدم  –ة وةكن اإلشار 
 احلبشة يف رجب سنة مخس من البعثة إىلكااك اهلجرة األوىل  :الحبشة إلىاألمر باللجرة   -1

 وهددذ  اهلجددرةمل تكددن إال إجددراَء مؤبتَددا ُبصددد بدده  ايددة األفددراد امل ددلمني مددن أذى بددريط وبغيحلددا الددذي مل يكددن رسددو  ا  
 .على منعه -يف تلك الفيفة  –بادرَا 

 حماولددةوهددذا العمددل يُعدددب مددن أبددرة األعمددا  يف العحلددد املكدديحل وهددو  :نفسييه علييى القبائييل عييرض رسييفل اهلل   -2
كدان : بدا  –رضدي ا  عنحلمدا  –روى سدامل عدن جدابر بدن عبدد ا   .لتوسيع اطداق الددعوة وإ داد مدالٍذ آمدٍن هلدا

ِملُنِيييي : "يعدددر  اف ددده علدددى الندددا  يف املوبدددفحل فقدددا  رسدددو  ا   ِميييهو فَيييِإن  قُيَري ًشيييا قَيييد   إليييىَأاَل رَُجيييَل َيح  قَيف 
 "َمنَيُعفِني َأن  أُبَيلَِّغ َكاَلَم رَبِّي
عدن مكدان آمدن  يعد صورة واضحة تؤكد حبثه  –وهو عر  اف ه على القبائل  - وهذا العمل من الن  

إل دداد منطلقدات آمنددة  منده  حماولدةيف أر  العدرب حدىت يددؤدي رسدالَة ربِّدهحل بددل إنَّ طلدب النبصدرة واملنعددة مدن القبائدل تُعدددب 
يُعدددددددرف بدددددددالتعبة ال ياسدددددددي  إ ددددددداد األر حل أو مدددددددا –كمدددددددا تقددددددددم   –للددددددددعوة اإلسدددددددالمية ومدددددددن أهدددددددم هدددددددذ  املنطلقدددددددات 

الددعوة  إىلويقيمدون عليده دولدتحلم فيتفرهدوا حل الدذي يكدون ال دلطان ال ياسدي فيده للم دلمني" المحيط اإلقليمي":املعاصر
 لدينحلم واجلحلاد يف سبيله

عدر  الرسدو  "وهاتان البيعتان ما مها إال اتيجدة أو ردرة مدن ردار العمدل ال دابق  :بيعنا العقبة األولى و الثانية  -3
 كااتا أسا  بيام الدولة اإلسالمية يف املدينة والبذرة األوىل هلا  فقد حل"اف ه على القبائل.  

حدددىت إذا كدددان العدددام املقبدددل وا  " وجندددد أاددده باسدددالم األاصدددار بدددرة أو   مدددع إسدددالمي م دددتقر يف جايدددرة العدددرب 
علدى بيعدة الن داء حل وذلدك ببدل أن تفدر   املوسم من األاصار اثنا عشر رجال فلقو  بالعقبة األوىل حل فبدايعوا رسدو  ا  

 .وصحبه ا بعد املعاااة ال  كابدها الرسو  و  ذ  البيعة ااطلقك الدعوة من عقاهل.. عليه احلرب 
 :وقد رسمت هذه البيعة أمفرا أهملا  

 .وعدم االشراك با  وهو اهلدف األساسي الذي كان ي عى له رسو  ا  . االستجابة لدعوة التوحيد   -1
احلنيددف وهددو عددا رسددم األصددو  الدد  سدديقوم عليحلددا اجملتمددع اإلسددالمي حلكالعفدداف والطحلددر وااللتدداام بقدديم الدددين   -2

 . يد  على ترسي  بواعد األحكام مع العقيدة لبناء جمتمع سوي عقيدة وسلوكا
 .فيما يأمر به و فيما ينحلى عنه  االلتاام والطاعة لرسو  ا   -3

أبددايعكم علددى أن  نعددوين عددا  نعددون مندده "  وبددد تلددك بيعددة العقبددة األوىل بيعددة ثاايددة حل بددا  هلددم فيحلددا رسددو  ا  
طلدددب مدددنحلم البيعددده علدددى احلمايدددة و  وي دددتخلن مدددن هدددذا القدددو  ابتدددداء عالمدددات اهلجدددرة إذ النددد  " م وأبنددداءكما ددداءك

النصرة حيث مدا كدان ِب دتطاعحلم و هدو ِبكدة ق ألن بريشدا كاادك  دا أشدد وأوثدق مدن أهدل يثدرب الاائدرين هلدا يف املواسدم حل 
 .ولكن يف هذ  البيعة حدث حتو  كبة يف م ار الدعوة 
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ع  َوالطَّاَعدة  يف  النََّشداط  َوال َكَ دل   بَايَدع نَدا َرُسدوَ  اللَّده  :  عبدادة بدن الصدامك  ذكر كما  إ اَّدا بَايَدع نَداُ  َعلَدى ال َّدم 
دي  َعدن  ال ُمن َكدر  َوَعلَدى أَن  اَدُقدو  ر  َوَعَلى اأَلم ر  ب ال َمع ُروف  َوالندَّحل  ر  َوال ُع   َوالَ ََنَداَف  تعداىليف  اللَّده  تَدبَداَرَك وَ   َ َوَعَلى الندََّفَقة  يف  ال ُي  

 َّ َنَّد َلو َمَة الَئ ٍم ف يه  َوَعَلى أَن  اَدن ُصَر النَّ   ن دُه أَاد ُفَ دَنا َوأَة َواَجنَدا َوأَبد َناَءاَدا َولَنَدا اجل  نَدعُدُه ع َّدا مَن نَدُع م  نَدا يَدث در َب فَدَنم  ُة فَدحَلدذ    إ َذا َبد َم َعَليد 
َعُة َرُسو  حَلا    اللَّه  بَديد    :وينجلى البيعة الثانية اآلتي .الَّ   بَايَدع َنا َعَليد 

 .وهذا يد  على رسوخ العقيدة يف افو  املؤمنني ال مع والطاعة املطلقة   ولرسوله  .1
 .التاام األمر باملعروف والنحلي عن املنكر   .2
 .الدفاع عن الدعوة وتبليغحلا  .3
إذا كاادك البيعدة األوىل رادك  تعداىليف ال لم واحلرب ابتغداء مرضداة ا   الدفاع عن  رسو  ا   .4

أهدم معدامل اجملتمدع اإلسدالمي حل فدان البيعدة الثاايدة كاادك عقدد التداام عدام فدالتاام املدؤمنني مدن أهدل يثددرب 
 .  ذ  املعاهدة كااك م ارا جديدا للدعوة حل وهو مرحلة الدفاع عنحلا وعن الن  

إن الفكددر ال ياسددي للدولددة اإلسددالمية الدد  تشددكلك  يكلحلددا التنظيمددي يف املدينددة املنددورة كددان  إىلحثني ويددذهب بعددض البددا
 . اتاج البيعتني ال الفتنيحل وعدوا األخةة ِبثابة حجر الااوية يف بناء الدولة اإلسالمية

املديندة حل فخرجدوا إليحلدا أفدرادا  إىلللصدحابة بداهلجرة  وبعد معاهدة االلتداام يف بيعدة العقبدة الثاايدة أذن الرسدو  
املديندة املنددورة تكاملدك أركدان الدولددة اإلسدالميةحل عنددما وجدددت األمدة إبليمدا ت ددتقر  إىلحدىت حلدق  ددم و جرتده . ومجاعدات

حيفدظ . ميثابدا للمجتمدع كدان ِبثابدة دسدتور عليه ووجدت ال لطة ال  تتوىل شؤون األمة وتدنظم أمورهدا وبدد وضدع الند 
تمددع والدولددة وفددق تعدداليم الددوحي اإلهلددي الددذي سدداوى بددني أفددراد اجملتمددع حل ومل يفددرق بيددنحلم يف احلقددوق والواجبددات  مصدداحل اجمل

 . فيما يأمر به  حل والطاعة لرسوله تعاىلإال بالتقوى حلحيث بام اجملتمع الذي يدين بالوالء املطلق   

( بيعدد  العقبددة األوىل والثاايددة)املدينددة اتيجددة ورددرة للعمددل ال ددابق  إىلكددان األمددر بدداهلجرة  :المدينيية إلييىلجييرة ال -4
رََأي ييُت ِفييي ال يييَمَناِم َأنِّييي : "بددا  وعددا ورد يف األحاديددث الصددحيحة أن الندد  .الدد  حتددددت فيحلددا أر  الدولددة اإلسددالمية

ِليي إلىُأَهاِجُر ِمن  َمك َة  َل َفَذَهَب َوه  ِدينَيُة يَيث يِربُ  َأني َليا إليى َأر ٍض ِبَلا َنخ  كاادك هجدرة  ".ال يَييَماَمُة أو َهَجير فَيِإَ ا ِهيي الم 
وال  ُعرفك بالعحلد املدينحل فقد تكواك  دذ  اهلجدرة الدولدة حل الفيفة الثااية من عحلد النبوة املدينة بداية إىلمن مكة  الن  

للدددعوة   وعلددى ذلددك فددالفيفة املكيددة .التشددريع العملددي علددى أا صددور  إىلاإلسددالمية وأصددبح هلددا كيددان دويلحل وم ددك احلاجددة 
اددواة اجملتمددع  فقددد تكوهاددك فيحلددا -حه علددى مددا ا إيضددا –كااددك ِبثابددة املرحلددة التمحليديددة للفدديفة املدايددة بددل والتأسدديس هلددا 

 –وهدي الفديفة املدايدة  –ة الثاايدة اإلسالمي من أول ك األفراد القالئل وتقررت فيحلم بواعد اإلسدالم األساسديةحل أمَّدا يف الفديف 
فقد ُفصِّل ما ُأمج  ل من بواعد اإلسالم يف الفيفة األوىل واالك التشريعات ال  احتاجك إليحلا الدولدة اإلسدالمية اجلديددة يف 

 .الشؤون العامهة واْلاصة على َحدٍّ سواء
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 (:قيام الدولة)العلد المدني   -2
بندداء لكيددان األمددة اإلسددالمية ووضددع األسددس العامددة الدد  سددوف كددان العصددر النبددوي بق ددميه مرحلددة تأسدديس و 

الدولدة اجلديددة علددى أسدا  اإلسدالم  يف إداربددا وسياسدتحلا وحر ددا فيدده بامدك   حلحتكدم م دةة هددذ  األمدة علدى طددو  التداري
 . وسلمحلا وص البا باألفراد واجلماعات

 :المدينة على النحف الناليحين قدومه ويمكن  كر أهم األعمال الني قام بلا النبي 
بدا  ابددن حل أوالَ م ددجد ببداء وكدان ُيصددلهي فيدهأسدس  أن الند   يظحلددر مدن الروايدات الصددحيحة :بنيا  المسيجد  (1

 .م جد    حل ل بىن بعد(ماعة امل لمني عامةأو  م جد ُبهب جل: )حجر عن م جد بباء
أمضدى امل دلمون يف مكدة فقدد . ذي ُةثِّل رمدا ااتصداراباعنوان هذ  األمةحل وهو ال فحلو :أهمية بنا  المسجد -

ثالث عشرة سنة يعبدون ا  على خوف ووجلحل وُيضطحلدون إن أعلنوا شعائرهمحل ويُؤَذون إن َصدلهوا وجحلدروا 
بيددام  فلدذلك يعتداحل وكدان أو  ركددن ظداهر تقدوم دولدة اإلسددالم عليده ومدن أجلده هددو الصدالةحل بصدالبم وبدرآسم
 .ن بيام دولة اإلسالمالهو إعامل جد النبوي 

إن  ددااس شددعب أي دولددة مددن الدددو  مددن العوامددل املحلمددة يف االسددتقرار  :المؤاخيياة بييين المليياجرين واألنصييار (2
نددة ا  علددى رسددوله حل ال ياسددي للدولددة َ  : تعدداىلأن ألَّدددف بددني بلددوب امل ددلمنيحل بددا   وكددان مددن م  َوأَلَّددَف بدَدددني 

ددنَدحُلم   ۚ  بُدلُددو   م   َ بُدلُددو   م  َولََّك ددنَّ اللَّددَه أَلَّددَف بَديد  ددَك بدَددني  يَعددا مَّددا أَلَّف  َر    مجَ  ددَك َمددا يف  األ    إ اَّددُه َعا يددان َحك دديمن  ۚ  لَددو  أَاَفق 
 بدني األو  واْلدارج مدن األاصدارفقدط حل بدل كاادك  بني املحلداجرين واألاصدار املؤاخاة و مل تكن[.63: األافا ]

بددني أصددحابه  آخددى رسددو  ا  : )ن حكمددة املؤاخدداة بددني املحلدداجرين واألاصددار يقددو  ال بددحليليويف بيددا. أيضددا 
ويُؤا دددحلم مدددن مفاربدددة األهدددل والعشدددةةحل وَيُشددددب أة ر بعضددددحلم حل حدددني االدددوا املديندددة ليدددذهب عدددنحلم وحشدددة الغربدددة

 (.ببعض
حني  أن الن   وال ة وهةهاجاء يف كتب املغاةي  (:وثيقة المدينة أو دسنفر المدينة)صحيفة المدينة  (3

. وشرط هلم واشيفط عليحلمحل بدم املدينة كتب كتابَا بني املحلاجرين واألاصار وادع فيه يحلود وعاهدهم
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 تن يم الدولة اإلسالمية وأبرز معالملا السياسية الداخلية والخارجية: 
اددواحي النشدداط ال ياسددي املعروفددة آاددذاك يف تكوَّاددك الدولددة اإلسددالمية وأخددذت تباشددر محلامحلددا الدد   لددك كددل 

يتوىل تلك املحلام بنف ده أو بواسدطة بدواد سدرايا  وبعوثدهحل واُظِّمدك مدوارد الدولدة املاليدة  وكان رسو  ا    جماالبا املختلفة
 .حل فتكواك بذلك أسس العالبات الدولية للدولة اإلسالميةوطرق جبايتحلاحل وعقدت املعاهدات بتنظيم الاكاة
 ض النشريعات السياسية للدولة اإلسالميةبع : 

 .وعالبابا اْلارجيةحل بدأت الدولة اإلسالمية تتخذ طابعحلاحل وتتشكل تشريعابا ال ياسية يف شؤوسا الداخلية
صداحب ال دلطة فيحلدا رسدو  ا  

شدؤوسم الداخليدة واْلارجيدة حتكمحلددا . وصدحابته رضدي ا  عدنحلم هدم أعوااده ووةرا  حل  
ن نَي إ ذا ُدعُدوا  :بقولده تعداىلبد وصفحلم ر م سبحااه و حل اإلسالميةحل ومنحلم الرضا والت ليمالشريعة  دا كداَن بَددو َ  ال ُمدؤ م   إىلإ منَّ

ل ُحونَ  نَدحُلم  أَن  يَدُقوُلوا اَ ع نا َوأَطَع نا َوأُول  َك ُهُم ال ُمف  ُكَم بَديد   [.51: النور] اللَّه  َوَرُسول ه  ل َيح 
يف كدل اجملداالتحل ومدن ذلدك مدا يتعلدق بال ياسدة يف كدل جماالبدا الداخليدة  اإلا دانوجاء الشرع ِبا ينظم شدؤون 

حيدددد لكددل م دد ولياته ويعرِّفدده بواجباتددهحل . مددع بعضددحلم شددعبوبددني أفددراد الحل احلدداكم و األمددهواْلارجيددةحل حيدددد العالبددة بددني 
 :ومنحلا على سبيل املثا حل ببيان هذ  ال ياسةحل طحلرةوال نة املحل فجاءت النصوص الشرعية من الكتاب الكر 

 
  َييييَنج ييييُرُهم  أبف َوال ييييِذيَن اس  ييييا  ُشييييفَرى  ا لِييييَربِِّلم  َوَأقَيييياُمفا الص يييياَلَة َوَأم  يييينَيُلم  َوِمم  بَييي 

َناُهم  يُين ِفُقفنَ   َرزَقي 
 .بيان لطبيعة ال لطة يف اإلسالم

  ًِل  َيًة يَا َأييَُّلا ال ِذيَن آَمُنفا قَياتُِلفا ال يِذيَن يَيلُيفَنُكم مِّيَن ال ُكف ياِر َول َيِجيُدوا ِفييُكم  
 َواع َلُمفا َأن  الل َه َمَع ال ُمن ِقينَ  ۚ  

 .بيان اوع من العالبة اْلارجية

ُئفَل َعين  ": بو  الرسو   َِميُر ال يِذ  َعلَيى َأاَل ُكلُُّكم  رَاٍع وَُكلُُّكم  َمس  َرِعي نِيِهوفَاأل 
ُئفَل َعن  َرِعي ِنهِ    ..."الن اِس رَاٍعو َوُهَف َمس 

 

 
 .إشعار للراعي ِب  ولية الرعاية

ًَُضيييييفا":  بولددددده َواَل يَبِيييييع  و  َواَل تَيييييَدابَيُرواو اَل َتَحاَسيييييُدوا َواَل تَيَناَجُشيييييفاَواَل تَيَبا
َفانًيياو بَيع ُضييُكم  َعلَييى بَيي ييِع بَيع ييضٍ  ِلمُ .وَُكفنُييفا ِعبَيياَد اهلِل ِإخ  ِلُم َأُخييف ال يييُمس  اَل . ال يييُمس 

ِذلُهُ  ِقُرهُ و َي  ِلُمُهو َواَل َيخ    "َواَل َيح 
 

 
تنظدددددديم لعالبددددددات أفددددددراد اجملتمددددددع 

فيمدا يكفدل مصدلحة حل فيما بيدنحلم
 .اجلميع
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 مالمح السياسة الداخلية للدولة اإلسالمية: 
ومدددن حل تعددداىلي دددتمد سياسدددته الداخليدددة هلدددذ  الدولدددة اإلسدددالمية مدددن وحدددي ا  سدددبحااه و  لقدددد كدددان رسدددو  ا  

ولكددن ةكددن حل حل وتنظيمحلدداالصددعب يف هددذا املددوجا اإلحاطددة جبوااددب ال ياسددة الداخليددة هلددذ  الدولددة يف عحلددد رسددو  ا  
 :شيء من هذ  ال ياسة وهذا التنظيم الذي كان يقوم به الن   إىلاإلشارة 
وكددان يدددعو النددا  لعسددالم مددع احلددرص علددى حل يتلقَّددى الددوحي ويبلهغدده للنددا  حلددوفحل تبليدد  الدددعوة وم ِبحلمددة كددان يقدد .1

وحنوهددا  أمددوا  الاكداةومجدع حل وتعيدني الددوالةحل وكدان يتددوىل الفصدل يف املناةعدداتحل التدأليف بيدنحلم وحتددذيرهم مدن الشددرك
 . وإافابحلا يف مصارفحلا

ورة باصددرة اولي ددك املشددحل ورته هلددم يف أمددور كثددةةافقددد ثبتددك مشددحل ي تشددة أصددحابه فيمددا ي ددتجد لدده مددن األمددور  .2
 .على أمور احلرب أو اجلااب الع كري

حل ُكتَّدداب الددوحي)وكددان هندداك الُكتَّدداب حل فكددان هندداك صدداحب ال ددرِّ حل علددى توةيددع محلددام الدولددة توةيَعددا دبيَقدداَحددرص  .3
 .وهة ذلكحل وكان هناك صاحب اْلتمحل (اب العحلود والصلح واملواثيقوُكتَّ حل وُكتَّاب الرسائل

يندادي الندا   بل كدان حل فلم يكن هناك جيط حمددحل جعل م ؤولية  اية البلد على كل بادر من أفراد الرَّعية .4
وب باجلحلادحل ل خيتار منحلم من يصلح لذلك مع اعتنائه الكامل باختيار من يرا  األصدلح ْلدو  همدار هدذ  احلدر 

 .واملحلام الع كرية

 
 
 الدعوة و اجلحلاد. 1  : العالقات الخارجية للدولة اإلسالمية 

 الرسل و الرسائل. 2
 العحلود و املوثيق. 3

 الدعفة والجلاد: أوالً 
ا  سددبحااه  إىلكااددك العالبددات اْلارجيددة للدولددة اإلسددالمية مددع هةهددا مددن الدددو  مبنيددة علددى أسددا  الدددعوة 

 ياسدة حتقيدق اهلددف الفكدان مدن . احلدرب إال بعدد عددة مراحدل إىلحل ومل يكن مدن سياسدة الدولدة اإلسدالمية اللجدوء تعاىلو 
ويدد  حل وعددم بطدع األشدجارحل بدالنحلي عدن بتدل الشديوخ والن داء واألطفدا حل بأد  حد من اْل ائر حدىت يف صدفوف العددو

أوصا  يف خاصته بتقوى ا  ومن معده مدن امل دلمني خدةَا ل  إذا أمَّر أمةَا على جيط أو سرية على ذلك أن رسو  ا  
ثُيلُ : "با  ً ُزوا َواَل تَيغُلُّفا َواَل تَيغ ِدروا َواَل َتم  ِم اهلِل ِفي َسِبيِل اهلِل قَاتُِلفا َمن  َكَفَر بِاهلِلو ا ً ُزوا بِاس  نُيُلفا وليًداا  ..."فا وال تَيق 
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مع بعض صحابته من الرسائل الدعوية  ومن العالبات اْلارجية ما كان يبعث به رسو  ا   :والرسائل الرسل: ثانًيا
مع ذكر الصحايب حامل  امللوك خارج اجلايرة العربية  الذين أرسل عليحلم رسو  ا       واذكر هناحل امللوك وهةهم إىل

:الرسالة

 و (ع يم الروم" )هرقل"

 

  دحية بن خليفة الكلبي 

 

 ( ع يم فارس" )كسرى"
 
 

عبد اهلل بن حذافة 
 . السلمي

 

 ملك الحبشة "الن جاشي"
  
 

 .عمرو بن أمية الضمر 
 
 

 ملك مصر " المقفقس"
 
 

 .حارب بن أبي بلنعة

 
 :العلفد والمفاثي : ثالثًا

الدذي أجدرا  رسدو  ا   ومدن ذلدك صدلح احلديبيدةحل العالبات اْلارجيدة للدولدة اإلسدالمية مدع هةهداالعحلود واملواثيق اوع من 
 كما يف بولهحل فتَحا تعاىلالذي اا  ا  سبحااه و حل مع كفار بريط :َنا َلَك فَدت َحا ُمب يَنا  [.1: الفتح] إ اَّا فَدَتح 

و خلفائدده الراشدددين أصددبحك هددذ  الدولددة هددي أداة لتنفيددذ  الرسددو بعددد أن اكتملددك أركددان الدولددة اإلسددالمية يف عحلددد 
 :سواء أكااكحل األحكام و التعاليم ال  جاء  ا اإلسالم

 
 
 .أحكاما تن يميه تنعل  بحياة الناس الفردية و اإلجنماعية  .1

 
أم  تعيياليم عقائديييه تيين م العالقيية بييين الخييال  و عبيياده  .2

و المالييييه  تفجيييب علييييلم نفعيييا مييين العبيييادات البدنيييية
 .للنقرب إليه

  دار اإلسالم  –و من أهم خصائص الدولة اإلسالمية–  : 

 .أن اإلسالم دين ودولة .1
 .أسا دولة بااوايه  .2
 .أسا دولة تقوم على الت ااد بني الفرد و اجلماعة  .3
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 المقصفد بن ام الحكم في اإلسالم: 
 :فحلناك .... اظام احلكم يف ال الم على شريعة االسالم يقوم 
 .وهي النصرة و الوالية " اإلمارة"و فيحلا ... و هذ  الكلمه تطلق على االمارة و ال لطان  :الفالية  (1
اْلالفددددة هددددي رئاسددددة عامددددة للم ددددلمني مجيعدددداَ يف الدددددايا إلبامددددة أحكددددام الشددددرع اإلسددددالميحل و ددددل الدددددعوة  :الخليفيييية  (2

إبامة خليفدة فدر  علدى امل دلمني كافدة يف و . العاملحل وهي عينحلا اإلمامةحل فاإلمامة واْلالفة ِبعىن واحد إىلاإلسالمية 
والقيام به د كالقيدام بدأي فدر  مدن الفدرو  الد  فرضدحلا ا  علدى امل دلمني د هدو أمدر حمدتم ال ختيدة . مجيع أبطار العامل

 .عصية من أكا املعاصي يعذب ا  عليحلا أشد العذابفيه وال هوادة يف شأاهحل والتقصة يف القيام به م
يددا َداُوُد إ اَّددا :  تعدداىلولقولدده و يف أمتدده مددأخوذ مددن اسددتخلف أي مددن ينددوب عندده لكوادده خيلددف الندد    إ ا الخليفيية

لكيين معنيياه .. َوإ ذ  بَدداَ  َرببددَك ل ل َمالَئ َكددة  إ ينِّ َجاع ددلن يف  اأَلر    َخل يَفددةَ  :  تعدداىلو بولدده  َجَعل نَدداَك َخل يَفددَة يف  اأَلر    
ذلددك أن .  الددذي ينددوب عددن األُمددة يف احلكددم وال ددلطانحل ويف تنفيددذ أحكددام الشددرع  :فييي الن ييام السياسييي يُقصييد بييه

وبددد أوجددب ا  عليحلددا تنفيددذ أحكددام . ااإلسددالم بددد جعددل احلكددم وال ددلطان ل ُمددةحل تُنيددب فيدده مددن يقددوم بدده ايابددة عنحلدد
وِبا أن اْلليفة إمنا ينصبه امل لمونق لدذلك كدان وابعده أاده اائدب عدن األُمدة يف احلكدم وال دلطانحل ويف .  الشرع مجيعحلا

وال يكدون َمدن  يلدي أمدر امل دلمني خليفدة إال إذا . تنفيذ أحكام الشرعق لذلك فااه ال يكدون خليفدة إال إذا بايعتده األُمدة
ايعدده أهددل احلددل والعقددد يف األُمددة بيعددة ااعقدداد شددرعيةحل بالرضددى واالختيددارحل وكددان جامعدداَ لشددروط ااعقدداد اْلدددالفةحل وأن ب

 . يبادر بعد ااعقاد اْلدالفة له بتطبيق أحكام الشرع
  مميزات الخالفة اإلسالمية: 
 ْلليفة ال ي تمد سلطاته من ا  ا .أ 
 .رئاسة عامة يف أمور الدين  تقوم على أسا  .ب 

 .ي تمد اْلليفة سلطاته من األمة  .ج 
 .ختتار األمة اْلليفة بوساطة أهل احلل والعقد  .د 

اإلمام هو الذي يأا به القوم سواء كااوا صاحلني أم طاحلنيحل و إمام القوم هو الدذي يتقددم علديحلم و يقتددي  :اإلمامة (3
إمددام األئمدده حل و اْلليفدده إمددام الرعيدده حل وبددد وردت كلمددة اإلمددام يف القددرآن   ام اإلسددالم حل و الرسددو  بدده حل فددالقرآن إمدد
 إ ينِّ َجاع ُلَك ل لنَّا   إ َماَما : اْلة  إىلحيث يقصد باإلمام فيه اهلادي  تعاىلكثةا مثا  بوله 
هو أن اتعرف على القواعد و األحكام ال  تتعلدق بدرئيس الدولدة :  ( ن ام الحكم في اإلسالم) ب و اقصد 

مددع توضدديح كيفيددة اختيددار  و عالبددة األمدده بدده و املحلددام الدد  يقددوم  ددا و يتحددرك يف دائربددا حل مددع االلتدداام  ددذ  القواعددد و 
مده و اْلاصدة و حراسدة الضوابط الشرعيه ال  تضمن األمن يف اجملتمع و الغايه من ذلك حفظ الدين و اشدر  بدني العا

 .  و اْلالفة و اإلمامه هي احلكومة اإلسالميه الشرعيه .. اجملتمع و بيادة األمه
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  0كيفية اخنيار اإلمام األع م والشروط الفاجب تفافرها فيمن يرشح للذا المنصب 

واليدددة أمدددر الندددا  مدددن أعظدددم واجبدددات  -- دددب أن يعدددرف أن  تعددداىليقدددو  شدددي  اإلسدددالم ابدددن تيميدددة ر ددده ا    
: بدا  الند  حل حيدثبعدض إىلالدينحل بل ال بيام إال   احل فان بدن  آدم ال تدتم مصدلحتحلم إال باالجتمداع حلاجدة بعضدحلم 

لذلك ارى أاه من خال  دراسدتنا للتداري  اإلسدالمي جندد أاده عدن اختيدار ( ... إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم) 
 .. ويل أمر امل لمني مل يكن بطريقة واحد  على مدى العصور اإلسالمية  و إمنا تفاوت بتفاوت الشخصيات والدو  

أمدددددر االختيدددددار ومدددددا  لقدددددد تدددددرك رسدددددو  ا   ( أ
 .يتعلق به ل مة 

الدددد  سددددلكتحلا  و الشددددورى االختيددددارإن طددددرق  ( ب
 .األمة يف عحلد الراشدين 

وهدددذ  الطريقدددة مدددن أفضدددل : االختيدددار والبيعدددة  ( ج
 .الطرق املشروعة 

 اإلمجاع ( د
 التوريث ( ه

 
 :إلننخاب الخليفة خالل العصفر االسالمية و نعرض هنا الكرق األساسية

وهدي الطريقدة الد  ااتخدب فيحلدا اْلليفدة األو  يف  (: ي  بكر الصيد أبف)  .اإلخنيارية –الكريقة اإلسنشارية    (1
لددم عددن اجتمدداع لالاصددار يف سددقيفة  بددهب وااشددغا  امل ددلمني يف تشددييعه عَ  فبعددد وفدداة الرسددو  حل  بيعددة ال ددقيفة

وهنددداك دار اقدددا  حددددو   دور (. سدددديد اْلدددارج)ن يعيندددوا مرشددددححلم سدددعد بدددن عبدددادة أسددداعدة وكددداد اجملتمعدددون 
فقددام عمددر وبددايع أبددو بكددر مبايعددة عمددر بددن اْلطدداب  املحلدداجرين يف دعددم الدددعوة االسددالمية فددابيف  أبددو بكددر 

وايددك هددذ  البيعددة  يف ال ددقيفه بددابي اجملتمعددنيمددن بعدددهم و   -رضددوان ا  علدديحلم-ومددن ل بايعدده ايضددا أبددو عبيددد 
رضدوان -حيث ختلف عن مبايعة أبو بكر طلحدة والدابة وعلدي بدن أيب طالدب (عة السقيفهبي)وأ. البيعة بالصغرىب

يف املديندة  يف م دجد الرسدو ويف اليوم التايل  لدس أبدو بكدر . الاشغاهلم بغ ل جثة الرسو  -ا  عليحلم
رضددددوان ا  –وعندددددها بامددددك الوفددددود ِببايعتدددده ومددددنحلم طلحددددة والددددابة . ويلقددددي خطبددددة اْلالفددددة كخليفددددة للرسددددو 

 . بالبيعة الكبرىوهذ  البيعة ايك  -عليحلم
 : الدوافع الني كانت من ورا  اننخاب الخليفة أبف بكر -

 .أاه كان من االولني يف االسالم .أ 
 .كان صديق الرسو  .ب 

 .املدينة إىل هاجر مع الرسو  .ج 
الرسدددو  مدددر كدددان امدددام امل دددلمني عندددد  .د 
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اقصددد بالعحلددد ان يعحلددد اْلليفددة القددائم باْلالفددة ببددل وفاتدده إىل رجددل : (  عميير بيين الخكيياب) درريقيية العليي  (2
-حيدث عحلدد باْلالفدة لعمدر بدن اْلطدابمعني وأو  من فعل ذلك كان أبدو بكدر الصدديق وهدو علدى فدرا  املدوت 

 .-رضي ا  عنحلما

 :سباب التباع هذه الكريقةاأل -

مل حل كمددا حدددث بال ددقيفة فتختلددف كلمددتحلم  مددن حصددو  فتنددة بددني امل ددلمني حددو  هددذا املنصددب  بكددر أبددوخددوف  -
 .والعقد هل احللأو أختيار هل اإلأواوا ب -رضوان ا  عليحلم-الصحابةبكر بقرارة هذا بل استشار كبار  أبوينفرد 
 :االسس التاليةحيث برةت فيه  -رضي ا  عنحلما–على عثمان بن عفان  كناب العلدبكر  أبوملى أوبد 

 .ترشيح اْلليفة القائم -
 .استشارة اهل احلل والعقد -
 .وموافقة عامة  امل لمني ورضاهم على ما اتفق عليه اهل احلل والعقد -
 
اتخدداب اْلليفددة ايف  هددذ  الطريقددة اسددتعملحلا عمددر بددن اْلطدداب :  (  عثمييان بيين عفييان) :رريقيية الشييفرى (3

وهدذ  الطريقدة هدي طريقدة دةقراطيددة يف إاتخداب اْلليفدة ألسدا تكدون بعدد التشداور مدع كبددار  الثالدث عثمدان بدن عفدان
يب عبيددة أن أخليفدة امل دلمني القدادم فقدا  لدو  وهدو علدى فدرا  املدوت عدن ؤ  عمدر بدن اْلطدابوبد ُسدحل الصحابة 

باختيدار سدتة  عمر بدن اْلطدابفقام . بن اجلرا  على بيد احلياة الخيفته ولكنه كان بد استشحلد يف طاعون عموا 
. سيعد بين ابيي وقياسو عبيد الرحميان بين عيف و عثميان بين عفيانو علي بن ابي رالب)  :من املبشرين باجلنة وهم
يف   -رضدي ا  عنحلدا-اظدار كاادك تددور حدو  علدي وعثمدانن األإ.  (-رضفان اهلل عليلم-رلحه والزبير بن العفام

 يرشددح اف دده أالع احددد الكفتددني اذا ت دداووا بشددرط ن يقددف مددأمددن ابندده عبدددا   اْلالفددة فطلددب عمددر بددن اْلطدداب 
 . للخالفة  وبعد  التشاور وبع االختيار على عثمان بن عفان

اقصددد و  .وكااددك هددذ  هددي طريقددة اختيددار اْلليفددة علددي بددن ايب طالددب: ( ي رالييبأبييعلييي بيين ) :البيعيية   (4
و  أوبددد كااددك . الطاعددة واملوافقددة مددن ببددل امل ددلمني لشددخن معددني الددذي ا ددميه خليفددة الرسددو  بالبيعدده هنددا 

واملبايعدة تكدون عدادَة مدن ببدل ةعمداء القبائدل وتكدون عدن طريدق  بيعة يف االسدالم هدي مبايعدة أبدو بكدر الصدديق 
االحدظ ذلدك مدن خدال  .  احلكدمالبيعة محلمة جداَ يف اسدتقرار اظدام  و تعتاحل املصافحة او الق م كتاكيد للطاعة
مبايعتده والنتيجدة كاادك  بدن أيب سدفيان  ب دبب رفدض معاويده يب طالدب أالفتنة ال  كاادك يف ةمدن علدي بدن 

 .موبعة اجلمل و موبعة صفني
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مدا بوسدائل التخويدف إوكاادك . يل اْلليفدة اجلديدد للحكدممثال كااك البيعة ت تعمل ببل تدو  العصر األمف في ف 
 .مثا  على ذلك مبايعة امل لمني ليايد بن معاوية اثناء خالفة معاوية اف ه .و اليفهيبأ
ولديس حل اصبحك البيعة تأخذ الطابع الفارسي والبيااطي حيدث كدان اْلليفدة  لدس يف بصدر  العصر العباسيويف  

 .امل ؤولني يف الدولةيف حفل حيضر  كبار ِببايعته عن طريق تقبيل اليد  بامل جد كما ذكراا سابقاَ وتقوم النا 

 :( يزيد بن معاوية) :رريقة النفريث (  5

ن التندافس علدى بدأشدعر حينمدا   معاوييه بين أبيي سيفيان و  مدن اتبعحلدا أ و ظحلرت طريقة التوريدث :العلد االمف  (أ
وبددذلك بضددى علددى اظددام الشددروى الددذي كددان حل ه يايددداحلكددم بددد فددرق كلمددة امل ددلمني لددذلك فقددد عحلددد باْلالفددة إىل ابندد

 . -رضوان ا  عليحلم-سا  ااتخاب اْللفاء الراشدينأ

  :العلد العباسي( ب

 .تولية عحلدهم اثنني بل ثالثةم بالغوا يف ذلك يف أسلعباسيون على مبدا الوراثة حىت سار ا (1
فدداْلياران ةوجددة . الن دداء يف توليددة العحلددد ل تدددخلحل حيكددك يف بددالط اْلالفدداء الدد  كثددرت الدسددائس واملددؤامرات  (2

وبد بتلك ابنحلدا عنددما . استمرت يف التدخل يف شؤون الدولة ال ياسية واالداريةحل اْلليفة املحلدي وابنحلا اهلادي
 .منعحلا من التدخل

 املدامون ل واملعتصم وعحلد باْلالفدة إىل االمدني لحل ونأماملحل منياأل :والد  الثالثةأب م هارون الرشيد الدولة بني   (3
عدا ولددد . حداو  تعدني ابنده خليفدة مدن بعدد اشدات بدني االمدني واملدامون الن االمددني حروبدا اهليدةاال ان . املعتصدم

 .احلروب االهلية ال  دارت بني االخوين
  الخكفات المنبعة في عملية االخنيار: 

 .لتقد  أفضلحلم حلمشروطحلا حل واليفجيح بينحلم تصفح أحوا  املرشحني لتوىل منصب الرئاسة عن توافرت في :أوالً 
 .ببو  املرشح حتمل هذ  األمااة حل وهذا شرط الةم ألن اإلمامة عقد واليفاضي ركن من أركااه  :ثانياً 
 . "اْلليفه"لويل أمرهم البيعة العامة من مجاهة امل لمني  :ثالثاً 

  مل يعرف النظام ال ياسي اإلسالمي حتديداَ ملدة الرئاسة حل فاْلليفدة يظدل يف منصدبه مدا دام أهدالَ  :مدة الرئاسة
 . لشغل هذا املنصب فاذا ةالك عنه هذ  األهلية فااه ييفك منصبه ملن هو أهل له وأجدر به 
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 : بعدة ألقاب هي  ُعرف ويل األمر يف الدولة اإلسالمية بعد رسو  ا  و بد 
 . (و السلكان و الملكالخليفة و وأمير المؤمنين و واإلمام )   
ليفددة خبحل فكددااوا ي ددمواه بكددر الصددديق  أبددو  مددن لقددب باْلليفددة هددو أو لكوادده خيلددف الندد  يف أمتددهحل و  :الخليفيية  (1

رسو  ا  
 . 

كدااوا ي دمون عمدر بدن حل و بكدر  أبدوحل وذلدك أاده ملدا تدويف   مدن دعدي بده عمدر بدن اْلطداب أو  : أمير الميؤمنين (2
حل فاسدتثقلوا ذلددك اللقدب بكثرتدده وطدو  إضددافتهحل ووافدق أن دعددا أحدد امل ددلمني خليفددة خليفدة رسددو  ا  اْلطداب 

 .فاستح نه النا  واستصوبو  ودعو  به( يا أمة املؤمنني)عمر رضي ا  عنه بدد
إن اسدتطاعحل فدان جداء آخدر   -بلبده فليطعده  مدن بدايع إماَمدا فأعطدا  صدفقة يدد  وَردرة: )حلدديث الرسدو   : اإلميام (3

ولقددب . " علددي بددن أيب طالددب "  مددن اشددتحلر  ددذا اللقددب هددو أمددة املددؤمنني أو و (... يناةعددهحل فاضددربوا عنددق اآلخددر
وهلدذا  .يف تددبة شد وسم ورعايدة مصداحلحلمه يدؤم امل دلمني يف صدالبمحل و ألاداإلمام للقائم على أمدور امل دلمني صدحيححل 

 مة الكاى حل  ييااَ عن اإلمامة الصغرىحل كامامة الصالة واحل  وحنوهاحل اإلما: يقا  
 (فماتحل فميتته اجلاهلية  -من خرج من ال لطان شاَا : ) حلديث الصحيحني :السلكان (4
ب ُهم  إ نَّ اللََّه َبد  بَدَعَث : تعاىلحل ولقوله "صار مالَكا ألمر الرعية"ألاه بد  :الملك (5   َلُكم  طَاُلوَت َمل َكاوبَاَ  هَلُم  َا  
 . وال يوصف بذلك هة ا   "ملك الملفك"ألن معنا   "شاهان شاه": وحيرم حترةا هليظَا أن يقا  له ولغة  من اْللق 

 
 حتدث الفقحلاء عن الشدروط الواجدب توافرهدا يف إمدام امل دلمنيحل وهدذ  الشدروط منحلدا  :"الخليفه" شروط اإلمام

 :ما هو نتلف فيه وهي با اة على النحو التايل ما هو متفق عليه حلومنحلا
 الشروط المنف  عليلا :الً أو 

للدولة فددال  ددوة للكددافر أن يكددون رئي دداَ  هددذا الشددرط يف اإلمددام مددن الشددروط املتفددق عليحلددا بددني الفقحلدداءحل :اإلسييالم  (1
إمامددة امل ددلمني تقتضددي مددن اإلمددام اشددر اإلسددالم و ايددة امل ددلمنيحل و ايددة مصدداحل األمددة وحنوهدداحل  ألناإلسددالميةحل 

كمددا أن اإلمدددام يف الدولددة اإلسدددالمية لددده سددلطةحل وال  دددوة سددلطة الكدددافر علدددى  .وهددذ  األمدددور ال تتددأتى مدددن الكدددافر
ن نَي َسب ياَل َوَلن َ  َعَل اللَُّه ل ل َكاف ر يَن : تعاىلامل لم لقوله سبحااه و   [ .  141:الن اء]َعَلى ال ُمؤ م 

يشيفط يف اإلمام أن يكدون مكلفداحل أي بالغداَ عداباَلحل فالصدغة وةائدل العقدل مرفدوع عنحلمدا القلدم حلدديث  :النكليف  (2
بُييَرو َعيِن : رُِفيَع ال َقلَيُم َعين  َثاَلثَيٍة " با  با  رسدو  ا   علي  ينَيي ِقَ و َوَعيِن الص يِغيِر َحن يى َيك  الن يائِِم َحن يى َيس 

 .لذلك ال  وة توليتحلا ملن ال حيكم عقلهواإلمامة من أعظم التكاليف  . "َوَعِن اليُمب نَيَلى َحن ى يَيع ِقل
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ُدَدبَّرق  :الحرية  (3
كاتَدب وامل

ُ
احلرية ضد الرقحل فالعبد ال يصدلح أن يكدون إمامداَ للم دلمنيحل ومدن يف حكمده كداآلبق وامل

هددة احلددر مشددغو  خبدمددة سدديد حل ولدديس لدده حريددة التصددرف بنف دده ومالددهحل فكيددف يكددون لدده التصددرف يف مصدداحل  ألن
ا احتقدرو حل واسدتنكفوا عدن طاعتدهحل ويف هدذ  شعب بأكمله؟ كما أن الرق مايل للحليبةحل فالربيق ال يحلابده الندا حل ورِبد

ولكن إذا تغلب هدة احلدر وحصدلك لده اإلمامدة  .ي  احلا  ال تنتظم الطاعة للربيق ال  هي من واجبات الرعية للوا 
  .وجبك طاعته وإن كان عبداَ حبشياحل وحرم اْلروج عليهحل إمخاداَ للفتنة وصوااَ للدماءحل وحتقيقاَ ملصلحة األمة

اتفق سلف هذ  األمة وخلفحلدا علدى أاده ال  دوة للمدرأة أن تلدي اإلمدارةحل ملدا ورد يف صدحيح البخداري مدن  :الذكفرة  (4
َم :"أن أهل فار  بد ملكدوا علديحلم بندك ك درى بدا   با  ملا بل  رسو  ا   حديث أيب بكرة  ِليَح قَييف  لَين  يُيف 

ييَرُهُم  ا َأم  ييَرأةً َول يف  عمددارة كمدا أن توليحلددا ل. املرأة أبددل كفداءة مددن الرجددل يف إدارة شد ون الدولددة يف احلدرب وال ددلمفد". ام 
يقضي نالطتحلا للرجدا حل وكثدرة ال دفرحل والتنقدل بدني الدبالدحل ومواجحلدة املوابدف املختلفدة الد  ت دتدعي الشددة واحلدام 

حملددده يتنددددا  مدددع الضدددوابط الشددددرعية يف عمدددل املددددرأة يف وجددده الدددبعضحل واللددددني والربدددة يف وجدددده الدددبعض اآلخدددرحل وهددددذا 
ومددن املعلددوم أن اإلسددالم جدداء بكرامددة املددرأة امل ددلمة وعاهدداحل يف حددني أادده يف كثددة مددن األديددان .  وعالبتحلددا بالرجددا 

الوضددعيةحل والعددادات اجلاهليددة القدةددة منحلددا واملعاصددرة هددي الدد  ظلمددك املددرأة وااتقصددك مددن حقوبحلدداحل ومددا جدداء مددن 
 الشددريعة اإلسددالمية يف شددأن املددرأة لدديس ااتقاصدداَ هلدداحل وال تقلدديالَ مددن شددأساحل ولكنحلددا حكمددة ا  سددبحااه اصددوص يف

 . تعاىلو 
مددن اجتنددب الكبددائرحل ومل يصددر علددى الصددغائرحل وهلددب :  اصييكالح الفقلييا ويف . االسددتقامة:  فييي اللغيية  :العداليية  (5

واشدديفاط العدالددة يف اإلمددام ال يعددهب أن يكددون معصددوماَ  .مددن كااددك أهلددب أحوالدده الطاعددة : لقددو صددوابهحل وةكددن ا
. فحلذ  منالة ال يدركحلا إال الرسلحل أمدا امل دلم العدادي فقدد يقدع يف بعدض األخطداء الد  ال تقدد  يف عدالتده ومروءتده

روج عليدددهحل و دددب طاعتددده وإذا حصدددل مدددن اإلمدددام مدددا خيدددالف هدددذا الشدددرط مدددن املعاصدددي فااددده مدددع ذلدددك ال  دددوة اْلددد
 . باملعروف ومناصحته فيما بصر فيه

والكفداءة يف اإلمدام أن يكدون عندد  الدرأي ال دديد يف تددبة شد ون ..  "الكفاء  ال ياسديه"و يقصد  ا  : الكفا ة  (6
تنفيذ احلددود الشدرعية وإمضدائحلاحل وأن الدولةحل وشجاعة وحام لتجحليا اجليو  ورد األخطار عن البالدحل وبدرة على 

وأما الكفايدة فحلدو أن يكدون جري داَ علدى إبامدة احلددودحل : )يقو  ابن خلدون. يكون ذا حنكة سياسيةحل ويقظة دائمة
وابتحام احلروب بصةاَ  احل كفديالَ حبمدل الندا  عليحلداحل عارفداَ بالعصدبية وأحدوا  الددهاءحل بويداَ علدى معااداة ال ياسدةحل 

والكفدداءة هددي  . ك مددا جعددل إليدده مددن  ايددة الدددين وجحلدداد العدددوحل وإبامددة األحكددام وتدددبة املصدداحلليصددح لدده بددذل
ويعددرف ذلددك مددن خددال  . بابدداحل مددع احلددام واحلنكددة يف إدارة شدد ون الددبالدأو القدددرة علددى اختدداذ القددرارات املناسددبة يف 

 .و اربه ال ابقة دليالَ على أهليته هلذا املنصباألعما  ال ابقة ال  توالها ببل اإلمارة العظمىحل فتكون خااته 
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 الشروط المخنلف فيلا  :ثانياً 
اإلمددام كفيددل بتنفيددذ األحكددام الشددرعية يف البلددد و ددل النددا  عليحلدداحل وهددذا يتطلددب مددن  :بلييفم مرتبيية االجنليياد  (1

تتعطدل األحكددام ال  حىترأى كثددة مدن الفقحلداء عددم اشديفاط االجتحلداد و بدد مدام أن يكدون عاملداَ  دذ  األحكداماإل
 .إلمام أن ي تعني ِبن هو أعلم منهالشرعيةحل وعلى ا

ابدن خلددون حيدث ذلدك اشديفاط  إىلوهذا مدن الشدروط املختلدف فيحلدا وعدن ذهدب  :سالمة الحفاس واألعضا   (2
 والعطلددة حل ومددا يددؤثر فقددد  مددن األعضدداء يف العمددلوأمددا سددالمة احلددوا  واألعضدداء مددن الددنقن : )يقددو  يف ذلددك

وال يضدر اإلمدام أن : )وعن خالف يف االشديفاط ابدن حدام(.   ام عملهفتشيفط ال المة منحلا كلحلاحل لتأثة ذلك يف
عبددا   ولقدد وىل رسدو  ا  ( . ومن بل  اهلرم ما دام يعقلحل فكل هدؤالء إمدامتحلم جدائاة يكون يف خلقه عيب

 .بن أم مكتوم وهو رجل أعمى على املدينة مراراَ إذا خرج للغاو 
اختلددف أهددل العلددم بدددةاَ وحددديثاَ يف هددذا الشددرطحل مددنحلم مددن يددرى أن اإلمددام  ددب أن يكددون  :النسييب القرشييي  (3

مدددن األدلدددةحل منحلدددا مدددا ورد يف صدددحيح  وي دددتد  أصدددحاب هدددذا الدددرأي بعددددد برشدددياحل ومدددنحلم مدددن مل يشددديفط ذلدددك
ٍٍ َميا بَِقيَي : "با  عن الن   -رضي ا  عنحلما  -البخاري من حديث ابن عمر  َم ُر ِفي قُييَري  اَل يَيَزاُل َهَذا األ 

ُلُم اثي َنانِ   .إذا توىل هة القرشي فتجب طاعته وحيرم اْلروج عليهلكن و  ."ِمني 
  0اإلسالمية النكاليف الملقاة على رئيس الدولة 

حل ومجدداع  حتدددث الفقحلدداء الددذين حبثددوا يف الواليددات عددن واجبددات اإلمددام مددا بددني مقددل وم ددتكثرحل ومفصددل ونتصددر
حراسة الدين وسياسة الداياحل ويتفدرع عدن ذلدك واجبدات متعدددةحل ولعلندا ادذكر شدي اَ منحلدا علدى :ذلك أن واجب اإلمام هو

 :النحو التايل
 .وما أمجع عليه سلف األمةحفظ الدين على أصوله امل تقرةحل  (1
 .اشر العلم واملعرفة بكل سبيلحل فان تقدم الدولة رهن ِبا تصل إليه من العلوم النافعة (2
 . العمل على توفة احلياة الكرةة ألبناء الدولة  (3
 .تحلاكحل وحتفظ حقوق عباد  عن إتالف واستحلالك ألاعن ا تعاىلإبامة احلدود لتصان حمارم ا   (4
 . حتصني الثغور بالعدة املااعة حل والقوة الدافعة  (5
 . اشر اإلسالم من واجبات الدولة  ألنإليه ومنع النا  من الدخو  فيهحل الدعوةجحلادمن عااد اإلسالم بعد (6
 . جبه الشرع اصاَ واجتحلاداَ أو جباية الفيء والصدبات على ما  (7
 .تقدير العطايا من بيك املا  (8
 .لة حل وتعيني األمناء على أموا  األمة اختيار األكفاء لوظائف الدو  (9
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  0الحقفق الفاجبة على الرعية لرئيس الدولة اإلسالمية 

: كمددا أن لعمددام حقدداَ علددى رعيتددهحل فلدده علدديحلم حددقحل ولقددد حتدددث أهددل العلددم عددن حقددوق اإلمددامحل وهددي ثالثددة أمددور 
 :الطاعةحل والنصرةحل والنصيحة على النحو التايل

يَددا أَيدبحَلددا الَّددذ يَن  :  تعدداىلويددد  علددى هددذا احلددق بولدده  تعدداىل ددب طاعددة ويل األمددر يف هددة معصددية ا   :الكاعيية .1
دن ُكم  أو آَمُنوا أَط يعُدوا اللَّدَه َوأَط يعُدوا الرَُّسدوَ  وَ  در  م  َم  ٍء فَددُردبوُ   ۖ  يل  األ  نُدوَن  إىلفَدا ن  تَدنَداَةع ُتم  يف  َشدي  اللَّده  َوالرَُّسدو   إ ن  ُكن دُتم  تُدؤ م 

ر   خ  َ ُن تَ  ۖ  ب اللَّه  َوال يَدو م  اآل  ل َك َخيد رن َوَأح  وكذلك ما ورد مدن األحاديدث الصدحا  حل ومنحلدا [. 59 :الن اء حل ] ياَل أو ذََّ
ُع َوالك اَعييُة : "بددا   عددن الندد  -رضددي ا  عنحلمددا  -مددا ورد يف صددحيح البخدداري مددن حددديث عبدددا  بددن عمددر  الس ييم 

عَ  َمر  ِبَمع ِصييَيٍة فَييِإَ ا أُِمييَر ِبَمع ِصييَيٍة فَيياَل َسييم  ِلِم ِفيَمييا َأَحييب  وََكييرَِه َمييا لَيييم  ييُييؤ  وبددد بددايع . " َواَل رَاَعييةَ َعلَييى ال يييَمر ِ  ال يييُمس 
دعااددا : بددا   -رضددي ا  عندده  -علددى ال ددمع والطاعددةحل كمددا يف حددديث عبددادة بددن الصددامك  الصددحابة رسددو  ا  

علينداحل  فقا  فيما أخذ علينا أن بايعنا على ال مع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وع راا وي دراا وأَثَدرة. فبايعنا  الن  
بدايعحلم علدى الطاعدة يف حدا  النشداط  رسدو  ويد  على أمهية الطاعة يف هذا احلدديث أن ال. وأن ال اناةع األمر أهله

 . والك لحل ويف الع در والي درحل وأن الطاعدة ال تتوبدف علدى إيصداهلم حقدوبحلمحل بدل حدىت ولدو منعدوا مدا هلدم مدن احلقدوق
عدن الند    كمدا يف احلدديث الدذي ورد يف صدحيح م دلم مدن حدديث أيب هريدرة  ومعصية األمدة معصدية لرسدو  ا  

  َِميَر فَيَقد  َأرَاَعِني َوَمين  يَيع يِص األ َ َمن  َأرَ : "با ِمييَر اَعِني فَيَقد  َأرَاَع اهللَ َوَمن  يَيع ِصِني فَيَقد  َعَصى اهللَ َوَمن  يُِكِع األ 
 .  "فَيَقد  َعَصاِني

ولي ك طاعة األمة مقصورة على العاد  منحلم فح بحل بل حىت ولو كان فيده شديء مدن اجلدور والظلدم وخبدس 
شدديء مددن احلقددوق فتجددب طاعتدده يف هددة معصددية ا حل ود  الشددرع علددى طاعددة هددذا الصددنف مددن األمددراء ملددا فيحلددا مددن 

لة عددن واجبحلددا حنددو  ومددن ذلددك املصددلحة للم ددلمنيحل فجددور  وظلمدده وف ددقه علددى اف دده سيحاسددب عليددهحل واألمددة م دد و 
يدا : فقدا  سدأ  سدلمة بدن يايدد اجلعفدي رسدو  ا  : عن علقمة بن وائل احلضدرمي عدن أبيده بدا . الواجب الطاعة له

ا  ا حل أرأيك إن بامك علينا أمراء ي ألواا حقحلمحل وةنعواا حقنا فمدا تأمراداحل فدأعر  عندهحل ل سدأله فدأعر  عندهحل ل 
َمُعفا َوَأِريُعفا فَِإن ما َعَلي ِلم  َميا ُحمِّلُيفا : " الثالثةحل فجذبه األشعث بن بيس وبا  رسو  ا  يف أوسأله يف الثااية  اس 

ومدددا يف معناهدددا تدددد  علدددى وجدددوب الطاعدددة بددداملعروف لعمدددامحل وإن مندددع بعدددض  فحلدددذا احلدددديث .  "َوَعلَيييي ُكم  َميييا ُحمِّل يييُنم  
املدا  وحندو  مدن األمدور الشخصديةحل فعلدى  أوالضدرر باجل دم  إىلذلدك  احلقوقحل واستأثر بدبعض األمدوا حل بدل ولدو تعددى

جبده ا  عليده مدن الطاعدةحل وأن حيت دب حقده عندد ا  عدا وجدلحل وذلدك سدداَ لبداب الفد  واملصدائب أو املؤمن القيام ِبدا 
 . على األمة
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البد لعمام حىت يقوم بواجبه مدن اصدرة رعيتده لدهحل كتأديدب البغداة واْلدارجنيحل ومكافحدة أعدداء الددين  :النصرة  .2
أن اإلمدام إذا بدام حبقدوق األمدة فقدد  املاورديذكر . وحنو ذلك من األمور ال  ال ي تغهب فيحلا اإلمام عن اصرة رعيته له

ويددرى شدي  اإلسددالم  .  طاعدة والنصددرةحل مدامل يتغددة حالدهفيمددا هلدم عليددهحل ووجدب لدده علديحلم حقددان ال تعداىلأدى حدق ا  
 .  ابن تيمية أن من واجب امل لمني أن ينصروا ال لطانحل إذا تصدى للمحاربنيحل وبطاع الطريق حىت يقدر عليحلم

لنصدديحة هددي اإلخددالصحل واصددح لدده القددو  إذا أخلصدده لددهحل والنصدديحة كلمددة جامعددة معناهددا حيدداةة ا : النصيييحة  .3
 -وعا يد  على وجدوب النصديحة لدوالة األمدر مدا ورد يف صدحيح م دلم مدن حدديث  ديم الدداري . احلظ للمنصو  له 
يُن الن ِصييييَحةُ : "بدددا   أن النددد   -رضدددي ا  عنددده  يييِلِميَن هلِل : "بلندددا ملدددن؟ بدددا  "اليييدِّ يييِة المس  َوِلِكَنابِيييِه َوِلَرُسيييفِلِه َوأِلَئِم 

وهنددداك م دددألة محلمدددة تتعلدددق بالنصددديحة وهدددي الددددعاء لدددويل األمدددرحل فاإلمدددام يتحمدددل م ددد ولية كددداى ويرعدددى .  "َوَعيييام ِنِلم  
لبعدد عدن دعداء امل دلمني لدهحل والنصدح لدوالة األمدر هدو جداء مدن النصديحةحل مدع ا إىلمصاحل امل لمنيحل وهو حباجة ماسة 

 . النصيحة تقتضي اإلخالص وصدق احملبة للمنصو حل والرهبة يف اإلصال  ألنالتشحلةحل 
إن من احلكم الظاهرة يف وجود ويل أمدر للم دلمني هدو أن يكوادوا  :وجفب لزوم الجماعة والنلي عن الفرقة  .4

ادة متآلفدةحل فدان اجلماعددة ر دة والفربدة عدذابحل ولدذا فقدد جدداءت النصدوص الشدرعية تؤكدد علدى هددذا و امجاعدة واحددة متع
َميين  : "بددا   عددن الندد    -رضددي ا  عنحلمددا  -االجتمدداع وحتددذر مددن الفربددة واْلددروج عددن اجلماعددةحل فعددن ابددن عبددا  

َرُهُه فَيل َيص ِبر  َعَلي ِهو فَِإن ه : ويف روايدة.  "َمن  فَاَرَق ال يَجَماَعَة ِشب راً َفَماَت ِإال  َماَت ِمَينيًة َجاِهِلي يةً  رََأى ِمن  َأِميرِِه َشي ئاً َيك 
و فَِإن ييه َميين  َخييَرَج ِمييَن السُّييل كَاِن ِشييب راً َميياَت ِمي نَييًة َجاِهِلي ييةً " ييِبر  َميياَت ِمَينَييًة "ومعددىن  " .َميين  َكييرَِه ِميين  َأِميييرِِه َشييي ئاً فَيل َيص 

م كددااوا ال يعرفددون ذلددكحل ولدديس املددراد أادده ألسددأي كمددوت أهددل اجلاهليددة علددى ضددال حل ولدديس لدده إمددام مطدداعحل " َجاِهِلي ييةً 
وحيتمددل أن يكددون التشددبيه علددى ظدداهر حل ومعنددا  أادده ةددوت مثددل مددوت اجلدداهليحل وإن مل . ةددوت كددافراحل بددل ةددوت عاصددياَ 

 .ة مرادأن ذلك ورد مورد الاجر والتنفة وظاهر  ه أويكن هو جاهلياحل 
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  0وكيفية اخنيارهم والدور الذ  يقفمفن به ( أهل الحل والعقد ) أصحاب الشفرى 
  :تعريف الشفرى

 .حل فكان امل تشة يأخذ الرأي من هة اَ  يف أمري االرت فو اش :لغة  -
أهدل الدرأي واالختصداص يف األمدور الد  ال يوجدد فيحلدا ادن شدرعي واضدححل للوصددو   إىلالرجدوع  :اصيكالحا -

 .فع هلاألااألصلح  ل مة وا إىل
أهدل اْلداة مدن أفدراد األمدة عدن هلدم معرفدة و ربدة أو مدن أهدل االختصداص  إىلواملراد  ذا أن الشورى تكون بالرجوع 

بدداألمر موضددوع الشددورىحل واسددتطالعحلا مددن أهددل الشددورىحل هلدددف  حمدددد  هددو الوصددو  للددرأي الددذي حيقددق املصددلحة والنفددع 
  .ل مة

 :المقصفد بأهل الحل والعقد :أوال

حل ومل يكدددن امل دددلمون  بددددأ أهدددل الشدددورى بدددالظحلور يف كتابدددات املف دددرين والفقحلددداء بعدددد عصدددر رسدددو  ا  
أن يتم اختيار أهل الشورى عدن طريدق االاتخداب أو التعيدنيحل وإمندا كدان اختيدارهم أمدر طبيعيدا تلقائيدا  إىلآاذاك حباجة 

ويدرى حل ة  الندا حل وأهدل الدرأي فديحلمحل وسدابقة الفضدلأوجد  وابدع احليداة يف ذلدك العصدرحل ومعرفدة جمتمدع امل دلمني ِبندا
حل وهددم أفاضددل (أهددل احلدل والعقددد)بعدض البدداحثني أن املف هددرينحل واملتكلهمدنيحل والفقحلدداء تعرهضددوا ألهددل الشدورى واهددوهم 

امل ددددلمنيحل وأهددددل االجتحلدددداد والعدالددددةحل واألشددددراف واألعيددددانحل واألمددددراءحل والعلمدددداءحل والاعمدددداء والر سدددداءحل وأهددددل الددددرأي 
ان أهددل احلددل والعقددد خيتلفددون يف محل فددالتدددبةحل وأصددحاب االعتبددارحل ووجددو  النددا  الددذين يتي هددر اجتمدداعحلم وحضددورهو 

وظيفتحلم ويف الشروط املتطلهبة منحلم عن اجملتحلددينحل فالشدروط املتطلبدة يف اجملتحلددين أشدد مدن الشدروط املتطلبدة يف أهدل 
حل فأهدل احلدل والعقدد يتولهدون املحلمهدة ال ياسديهة يف الدبالدحل أمدا احلل والعقدحل وذلك الختالف محلمهة كل ف ة عن األخدرى

 .ك اجملتحلدين فمجا  اختصاصحلم هة ذل

تلددك الصددفوة مددن اجملتمددع الدد  تتددوىل ) :المقصييفد بأهييل الحييل والعقييدأن  إىلومددن خددال  مددا سددبق َنلددن 
ددة لبندداء م ددتقبل األمهددةحل وحتديددد مصددةها اسددتنادا  مقدددهراباحل وتضددحيتحلا يف سددبيلحلاحل  دددف هةبددا علددى  إىلاألمددور املحلمه

 (. أعلى امل تويات عا مجيع األصعدةحل ويف كل امليادين إىلالوصو   ا 
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 . شرورلم وصفاتلم: ثانيا

ةكددن أن اعتددا أهددل الشددورى هددم املمثهلددني احلقيقيددني للمجتمددعق وذلددك ألن اآلراء الدد  ختددرج عددنحلم تعدداه عددن 
دم يف هالدب األمدر يكوادون حمدال لثقدة مدن ةثهلدونحل إال أن وابدع مدا يقومدون بده يفدر  أن رو  اجملتمع وتوجحلاتهحل كما  أسه

 :تتوافر فيحلم بعض الشروط ال  تتحقق  ا أهليتحلم ملا يقومون به وهي

فال بد أن يكون املرشهح جمللس الشورى م لما بالغا عابلحل فال يكون هة امل لم من أهدل الشدورى  :النكليف .1
 .ون امل لمنيحل فالذمي الذي يعيط يف دار اإلسالم ال  وة أن يكون من أهل الشورىيتحكهم يف شؤ 

كمدددا أن الصدددغة ال يصدددلح هلدددذ  امل ددد ولية العامهدددةق وذلدددك لغيددداب التأهيدددل عندددد  لتولهيحلددداحل وكدددذلك مدددن هددداب عقلددده  
ددة ألن العقدددل هددو منددداط التكليددفحل وهدددو بدددد فقددد أداتدددهحل ولدديس املطلدددوب فدديمن يتدددوىل هدددذ   كدداجملنون ال يكلهدددف باملحلمه

فطنددةحل بعيددا عددن ال دحلو والغفلددةحل يتوصهدل بذكائدده املحلمهدة العقدل فح ددبحل بدل ال بددد أن يكدون صددحيح التمييداحل جيهدد ال
 .حل املعضالت إىل

ددةق وذلددك ألاهدده مشددغو  بددأمر سدديهد حل وال ةلددك الواليددة علددى اف دده  :الحريّيية .2 فددال  ددوة للعبددد أن يتددوىله هددذ  املحلمه
 .حىت ةلكحلا على هة حل وال ةكنه أن يتصرهف بك بهحل فكيف يتصرهف بك ب النا 

ون مدددن أهدددل الشدددورى أن يكدددون لديددده إملدددام بالشدددريعة اإلسدددالميهةحل ومعرفدددة باألحكدددام فيشددديفط فددديمن يكددد :العليييم .3
  .الشرعيهةق وذلك حىت ال خيالف يف اجتحلاد  حكما شرعيا ثبك بالكتابحل أو بال نهةحل أو باإلمجاع

أي متصددددفا ... يددددرى علمدددداء الشددددريعة أاهدددده ال  ددددوة أن يتددددوىله أحددددد أمااددددة الشددددورى إال إذا كددددان عدددددال :العداليييية .4
االستقامةحل أو  نهدب الكبدائرحل وعددم اإلصدرار علدى الصدغائرحل أو أن يكدون ... باألخالق الفاضلةحل أو على حد التعبة

 .صالحه أكا من ف اد حل وصوابه أكا من خط ه
وهو ما يعا عنه باألهليهةحل ويندرج حتتدددحلا ما تشة إليده النظددددم احلديثدددددة مدن اشديفاط  :ةالقدرة على حمل األمان .5

 .سن معيهندددة ملن يتوىل محلمهة الشدددددورى
فينبغي أن يكون املرشهدح مواطندا يعديط يف دار اإلسدالمحل أمهدا امل دلم الدذي ال يعديط يف دار اإلسدالم  :المفارنة .6

 .ضوا يف الشورىفااهه ال يصلح أن يكون ع
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 كيفّية اخنيار أهل الحل والعقد :ثالثا
إن األمور املتعلهقة باختيار أهل الشدورى يف اإلسدالم جداءت عامدة ومرادة مل تلدام امل دلمني بعددد معدني لرجدا  
الشدددورىحل وال بطريقدددة بعينحلدددا لكيفيدددة اختيدددارهمحل وال بنظدددام خددداص لالبددديفاع بيدددنحلمحل بدددل أمدددرت هدددذ  النصدددوص احلددداكم 

 إىلشددورىحل أمددا كيفيتحلددا وتنظيمحلددا فقددد أوكددل هددذا بالشددورىحل وألامددك امل ددلمني أن يصدددروا مجيددع أمددورهم بندداء علددى ال
 .عرف اجلماعة وم تواهاحل وظروفحلا يف العصور املتعاببة

األسدداليب الدد  ةكددن أن اتخددذها يف اختيددار أهددل احلددل والعقددد ال بددد أن اعلددم بددأن ديننددا  إىلوببددل أن اتطددرهق 
ذلدك هدو تدرك  إىلختيدارق وبدد كدان الدداعي احلنيف عندما أوجب األخدذ ِببددأ الشدورى مل يصدر علدى طريقدة معيهندة لال

 . احلريهة للمجتمع الختاذ ما يرا  من طرق لتعيني من ةثهله وفق ما يتناسب مع وابعه

وإذا أرداا أن اتعرهف على الطرق واألساليب املختلفة الختيار أهل احلل والعقدحل فاانا جنددها متمثهلدة يف أربعدة 
 :أساليب اتناوهلا كالتايل

  فدال بدد أن يشديفك مجيدع أفدراد الشدعب علدى اخدتالف م دتويابم : أهل الشفرى عين رريي  االننخياباخنيار
ن وابددع اجملتمعددات حيددث إوثقافددابم يف هددذ  العمليهددةحل إال أن وسدديلة التعيددني باالاتخدداب ميفوكددة ملددا يتوافددق مددع اجملتمعحل

اإلسدددالمي جمتمعددا ب دديطا كال ددابقحل ووسددديلة  املعقهدددة اليددوم هددو الدددذي  علنددا اأخددذ  ددذا األسدددلوبحل فلددم يعددد اجملتمددع
 .االاتخاب هي الوسيلة الوحيدة ال  تظحلر عن طريقحلا ماايا املرشهحني

  أي أن يددتم اختيددار أهددل  (:المكانيية االجنماعيّيية للفييرد)اخنيييار أهييل الشييفرى حسييب النييدرّج االجنميياعي
ج يف اجملتمدع ح دب املنصدب املدايل للشدخن  الشورى على ح ب الفل فة ال  يقوم عليحلا اجملتمعحل فقدد يكدون التددره 

كما هو احلا  يف اجملتمعات الرأااليهةحل أو يكون التدرهج ح ب املكااة االجتماعيهدةحل والددور الدذي يقدوم بده املرشهدح يف 
أن أهدل احلدل والعقدد وفقدا هلدذ  الطريقدة هدم مدن هلدم شدعبية يف جمتمعدابمحل ومدن هلدم دور   إىل لخنوا .اجملتمع وهكذا

حيدددد أهدددل الشددورى ح ددب مكددااتحلمحل وتضدددحيابمحل   كبددة يف خدمتددهحل وبددد كددان هدددذا املبدددأ يف عحلددد رسددو  ا  
 .وتقواهمحل وخدمتحلم للدعوة اإلسالميهة

 يس الدولدة باختيدار أهدل الشدورى بنداء علدى استفاضدة حيدث يقدوم رئد :اخنيار أهل الشفرى عن رريي  النعييين
 .أخبار فضلحلمحل وتقدهمحلم على من عداهم يف النواحي ال  ي تشارون فيحلا

 وهدذا الدرأي يتمثهدل يف  :اخنيار أهل الشفرى عين رريي  الجميع بيين األسيلفب االننخيابي المباشير والنعييين
يكدددون مدددن ذوي اْللدددق الكدددر حل واْلددداةحل واالختصددداص يف األو  خيتدددار  الشدددعب مباشدددرةحل والثددداين ... تكدددوين جمل دددني

 .احلقو  املختلفةحل وهذا األخة يقوم بتعيني أعضاء  اإلمام أو احلاكمحل وتكون وظيفته حمدهدة االختصاص
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رى بأاهه من خال  ما سبق أن مجيع ما ذكر من طرق يف كيفيهة تعيدني أهدل الشدورى فيحلدا مدن ال دلبيات مدا او 
املباشددر مددن الشددعب هددة جمديددةق وذلددك ألن الف ددات  التعيددني باالاتخددابإل ابيهددات مددا فيحلدداحل فطريقددة فيحلدداحل وفيحلددا مددن ا

ددل فدديمن ترشهددححل كمددا أن هالددب مددا ي ددمعواه مددن دعايددات يعلنحلددا  املختلفددة مددن الشددعب ال تدددرك مجيعحلددا مدددى التأهه
 .ةاملرشحني ختلوا من اجلدهيةحل وبد مل نا ذلك يف كثة من الدعايات االاتخابيه 

مدن ببدل احلداكم فحلدو منتقدد أيضداق وذلدك ألن احلداكم لدن خيلدو تعيينده  ألسلوب االختيار بالتعينيأمها بالن بة 
من اهلوىحل كما أاهه ال ي تطيع أن يكون فكر  وحد  هو املدرك لالمتيداةات الد  ةكنده مدن خالهلدا أن خيتدار الشدخن 

 .املناسب

وهددددو أسددددلوب االختيددددار وفقددددا للمكااددددة االجتماعيهددددة الدددد  تتوافددددق مددددع فل ددددفة اجملتمددددع  األسددددلوب الثالددددثأمددددا 
وتوجهحلاته فحلو أسلوب جيهدحل ولكنهه هدة واضدح املعدايةحل كمدا أاهده صدعب التطبيدق يف جمتمدع تتاايدد فيده التعقيددات يومدا 

 .ن هؤالء فح ببعد يومحل وال ةكن أن تكون صفوة اجملتمع الذين ا تطيع أن ا تثمر آراءهم من ضم

فددان كددال الطددريقني كمددا أسددلفنا ال خيلددو مددن ال ددلبيهاتحل  ألسددلوب اجلمددع بددني االاتخدداب املباشددر والتعيددنيوبالن ددبة 
 .حيث أاهه ال ةكننا من خال  أي من هذين الطريقني أن َنتار الصفوة احلقيقيهة وأصحاب الرأي واملشورة يف اجملتمع

وهدددي أن وظيفدددة امل تشدددار يف أمدددور األمهدددة هدددي وظيفدددة عامهدددة جعلدددك ال ةكدددن أن َنتلدددف حدددو  اقطدددة هامهدددة و 
للقيددام ِبصدداحلحلا العامهددةحل وأرى عددا سددبق أن أسددلوب التعيددني الددذي اتهبعدده يف اختيددار املوظددف العددام ةكددن أن اطبددق شددي ا 

ورة سدابقا يف أهدل منه يف اختيار أهل احلل والعقدحل وإذا ااتحلينا من اْلطدوة األوىل وهدي حتقهدق الصدفات والشدروط املدذك
احلددل والعقدددحل وبمنددا بالفعددل عددن طريددق جلنددة مكلهفددة مددن حدداكم امل ددلمني حبصددرهمحل تددأيت اْلطددوة الثاايهددةحل وهددي طريقددة 

 .االختيار من بني هؤالء الذين توافرت فيحلم الشروط والصفات

الختيدارحل فديمكن أن وهذ  املرحلة تتمثهل يف اختيار صفوة عن توافرت فيحلم الشروطحل وهناك عدهة طرق هلذا ا
تكددون باالاتخدددابحل إال أاندددا رأيندددا مدددا تعرهضدددك لددده هدددذ  الطريقدددة مدددن اقددددحل واملتمثهدددل يف عددددم إدراك مجيدددع النددداخبني ملدددن 
استجمعك فيه ملكات ح دن الدرأيحل كمدا أن هنداك طريقدة أخدرى وهدي بيدام احلداكم  دذا االختيدارحل وعرضدنا مدا  دذ  

 .الطريقة من سلبيهات
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 ل الحل والعقدو وكيفّية إبدا  رأيلمواجبات  أه 
 .واجبات أهل الحل والعقد: أوال

واعهب يف هذا املقام من مفحلوم الواجبات ال  تقع علدى عداتقحلم مدا  دب أن يتمثهدل يف شخصدحلم وذابدم مدن 
ال شدك  .صفات وخصدا  ينبغدي علديحلم أن يتحلهدوا  داحل فيكوادون بدذلك متدأههلني ملمارسدة وظيفدتحلم علدى أكمدل وجده

أاه ينبغي أن ي لم أهل الشورى من الصفات الداي ةحل واْلصا  الذميمةحل كاحل د والتندافس الدذي ةنعحلددددددددم مدن إبدداء 
 اآلراء الصائبدددددةحل و عل آرائحلدم اابعدددددة مدن أهدوائحلم الشخصيهددددددددة بعيددة عدن املصدلحة العليدددددددددا للدولدةحل فيجدب علديحلم إذا

 .ال يتأخددددددروا يف إبداء حل أو يتباط وا يف إمضاء رأوا رأيددددددددددا أ

وينبغي كذلك أن تكون سريربم خالصدةحل فدال يكتمدون رأيداحل وال خيوادون أماادةحل وأن  تحلددوا يف بدذ  النصدح 
 .وإبداء الرأيحل و ب أال يبدوا آرائحلمحل أو يتاهعوا بالنصح ببل أن تطر  امل ألة للشورى واملنابشة

واجددددب شددددرعي ال مدددددخل فيدددده للعصددددبيهة والتعصهددددبحل وال بددددد أن ينددددا  فيدددده علددددى حكددددم  إن واجددددب املشدددداورة
األهلبيهةحل ويقف امل تشار فيه حيث تقف اجلماعةحل ويبتعد عن احلابيهة والطائفيهدةق وذلدك ألاهده رهدن للمصدلحة العامهدةحل 

 .فال بد عليه أن يتناة  عن رأيه إذا مل ير فيه الصواب

 .كيفّية إبدا  رأيلم: ثانيا
 :إلبداء الرأي عند املشورة طريقتان مها

أن  تمددع أهددل الشددورى كلهحلددمحل ويعملددوا الفكددرحل وحييلددوا النظددر يف امل ددألة املعروضددة للشددورىحل ويددذكر كددل واحددد  .1
 .منحلم ما وصل إليه فكر حل وما بدحه خاطر حل وما رآ  يف امل ألة

فكدر حل و حلدد برحيتدهحل ويقدد  خداطر حل أن يبدي كل واحدد مدن أهدل الشدورى رأيده يف سدر وكتمدان بعدد أن حييدل  .2
وهدددذ  الطريقدددة  تددداة بأسدددا ت دددتكد الفكدددرحل وت دددتفرغ اجلحلددددحل فكدددل واحدددد مدددن أهدددل الشدددورى  تحلدددد يف إظحلدددار 

 .الصوابق حىت حيظى رأيه بالقبو 
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 الدعائم الني يقفم عليلا ن ام الحكم في اإلسالم (1
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  ":البيعه" : أوال

علددى أكمددل وجددهحل وأمهحلددا سياسددية الدددين  اكمحل وإافدداذ محلمددات احلددمددة للحدداكم عحلددد علددى الطاعددة مددن األ البيعددة 
 والدددايا علدددى مقتضدددى شدددرع ا حل والدددذي يُددددهط القدددارئ أن البيعدددة يف اإلسدددالم مل تُدَفدددرِّق بدددني الرجدددل واملدددرأةحل أو بدددني الكبدددة

 .نحلم على االرتقاء ِبجتمعحلم يُدَعلِّم اإلسالم امل لمني ضرورة املشاركة فيما بيق حيث مه والصغةحل وهذا حسٌّ تربوي ل 

 :  بيعة الصحابة لرسفل اهلل

كبيعد  العقبدة األوىل : صدحابته أكثدر مدن بيعدة اإلسالميةق حيث بدايع الند   لدعوةلقد كااك البيعة منذ فجر ا 
عددد ال حل فمن الرجا  الذين بايعوا رسدو  ا   والثاايةحل وكذلك بيعة الرضوانحل وكااك كل طوائف امل لمني يُبايعواه 

ث بدايع األطفدا حل حيد حدىت أاده حل على البيعة وإمنا بايعحلن بدالكالم حلنم يصافحفل ةكن حصر حل ومن الن اء العدد اجلم
اليددوم األو  لقيددام الدولددة اإلسددالميةحل يُرسددي مبدددأ البيعددة منددذ فنجددد  . وهددو ابددن سددبع سددنني  عبييد اهلل بيين الزبيييربددايع 
إ نَّ الَّددذ يَن :  تعدداىل يف أكثددر مددن موضددعحل حيددث يقددو  القددرآن الكددر أشددار إليحلددا يددة أمددر البيعددة يف املنظددور  اإلسددالمي وألمه

َدددا يُدبَددداي ُعوَن ا َ يَدددُد ا   فَددددو َق أَي دددد يحل م   دددَي ا ُ َعددددن  : تعددداىلو  حل ويف ذات ال دددورة يقددد[10: الفدددتح] يُدَباي ُعواَدددَك إ منَّ َلَقدددد  َرض 
ن نَي إ ذ  يُدَباي ُعوَاَك حَت َك الشَّدَجرَة  فَدَعل دَم َمدا يف  بُدلُدو   م  فَدأَاد َاَ  ال َّدك يَنَة َعلَدي حل م  َوأَثَد كمدا [. 18: الفدتح] ابَدحُلم  فَدت َحدا َبر يبَداال دُمؤ م 

ددتَدغ ف ر  هَلُددنَّ : تعداىلحل فقددا  يف اإلسددالم دورهدن الفاعددل أشدار القددرآن الكددر  إىل بيعددة الن داءحل داللددة علددى أمهيددة  فَدبَدداي ع حُلنَّ َواس 
يمن   [.12: املمتحنة] ا َ إ نَّ ا َ َهُفورن َرح 

 :بالبيعة اهنمام عمر بن الخكاب

حل فأضددحك البيعدددة ركنَددا ال فكددداك مندده يف املنظومدددة اإلسددالميةحل ودلددديالَ علدددى  تأسَّدددى امل ددلمون برسدددو  ا   لقددد 
حل ومن َله أاكدر علدى مدن ةعدم أن البيعدة تنعقدد بالبيعة  عمر بن اْلطابمشاركة الرعية كلحلا يف مبايعة اإلمامحل وبد اهتم 

لدو مدات عمدر لبايعدك ! وا : بلغدهب أن بدائالَ مدنكم يقدو : " بواحد مدن هدة مشداورة اجلماعدةحل فقدا  علدى مندا الرسدو 
أال وإسددا بددد كااددك كددذلكحل ولكددن وبددى ا  . كااددك فلتددة فتمددكإن بيعددة أيب بكددر : فددال يغدديفَّنَّ امددر  أن يقددو . فالاَددا

حل مدن بدايع رجدالَ مدن هدة مشدورة مدن امل دلمني فدال يبدايع هدو شرَّهاحل وليس فيكم من تتطلع إليده األعنداق مثدل أيب بكدر 
وبدوع الفتندة بدني املحلداجرين واألاصدار  حل وما كدان خيشدى مدن ل ساق خا بيعة أيب بكر  ".وال الذي بايعه لغرَّة أن يقتال

علددى ذلددكق فكددان ل ابددن اْلطدداب حل وبددد أبددرَّت مجاعددة الصددحابة عمددلددوال تلددك املبددادرة ِببايعتدده للثقددة بقبددو  سددائر امل ددلمني
تُعتدددا فاألصدددل يف املبايعدددة أن تكدددون بعدددد استشدددارة مجحلدددور امل دددلمنيحل واختيدددار أهدددل احل دددلِّ والعقددددحل وال . إمجاَعددا فتقدددرَّر  دددذا

 .مبايعة هةهم إال أن تكون تبَعا هلم
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 :ألمهية أمر البيعةحل فقد عقد هلا فقحلاء امل لمني مخ ة شروط الةمة التحققحل وهي: شروط تحقي  البيعة في اإلسالم

 .أن  تمع يف املأخوذ له البيعة شروط اإلمامةحل وبد ذكرااها يف مبحث شروط اْلالفة (1
 .أهل احللِّ والعقد من العلماء والر ساءحل وسائر وجو  النا أن يكون املتويلِّ لعقد البيعة  (2
 .أن ُ يب املبايَع إىل البيعةق حىت لو امتنع مل تنعقد إمامته ومل ُ  َا عليحلا (3
 .اإلشحلاد على املبايعةحل فيما إذا كان العابد واحَداحل أما إذا كان العابد للبيعة مجَعاحل فااه ال يشيفط اإلشحلاد (4
َد املع (5  .قود لهحل بأن ال تُعقد البيعة ألكثر من واحدن يتَّح 

وال شددددكَّ أن هددددذ  الشددددروط الدددد  أبرَّهددددا فقحلدددداء اإلسددددالمحل لتُدَعدددددب مددددن املعددددامل احلضددددارية البددددارةة يف مؤس ددددة احلكددددم  
 .اإلسالميةق ألن هر  هذ  الضوابط جلب كل املصاحل ال  حيتاجحلا اجملتمع اإلسالمي
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 :"بالشريعة اإلسالميةالحكم " :ثانيا
 تعددداىلاظدددام احلكدددم يف الدولدددة اإلسدددالمية حتكمددده ضدددوابط وبيدددود شدددرعية حل إاددده اظدددام شدددرعي حل حمكدددوم بشدددرع ا   

ُفدددر  ب الطَّددداُهوت  َويدُدددؤ م ن  ب اللَّددده  فَدَقدددد   :  تعددداىلوحددداكم بددده حل بدددا   دددَن ال غَددديِّ َفَمدددن  َيك  دددُد م  َ الربش  ين  بَدددد  تَدبَددددنيَّ دددرَاَ  يف  الددددِّ اَل إ ك 
َ َك ب ال ُعر َوة  ال ُوثد َقى اَل اا ف َصاَم هَلَا َواللَُّه اَ يعن َعل ديمن  َتم  مطداوع والطداهوت هدو كدل معبدود متبدوع .  [ 256: البقدرة ] اس 

 . تعاىلمن دون ا  
وبدددد سدددى القددددرآن الكدددر  عددددن عبدددادة األشدددخاص وإن كددددااوا علمددداء الدددددينحل وعدددن متابعدددة األهددددواء واألهدددرا  مددددع  

ددن  ُدون  اللَّده   حل فنعدى علددى أبدوام تعداىلاإلعدرا  عدن شددرع ا   بَدااَدحُلم  أَر بَابَدا م  بَدداَرُهم  َورُه  َدُذوا َأح  و .  [ 31: التوبددة ] اختَّ
َوأَن   : لنبيده  تعداىلوهلذا بدا  ا   .[ 23: اجلاثية ].  أَفَدرَأَي َك َمن  اختَََّذ إ هَلَُه َهَواُ  َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ع ل ٍم   :تعاىلبوله 

ت ُنوَك َعن  بَدع ض  َما أَاد اَ  َذر ُهم  أَن  يَدف  َواَءُهم  َواح  َا أَاد َاَ  اللَُّه َواَل تَدتَّب ع  أَه  نَدحُلم  ِب  ُكم  بَديد   . [ 49: املائدة ] َ  اللَُّه إ لَي كَ اح 
وبددد حددث . اإلسددالم فدداحلكم بشددريعة ا  هددو األسددا  املتددني والقاعدددة الراسددخة الدد  يقددوم عليحلددا اظددام احلكددم يف  

 ."  تركك فيكم ما إن   كتم به لن تضدلوا بعددى كتداب ا  وسدن " على التم ك بأهداب الشرع من بعد   النىب 
هددو خدداا األابيدداء املبعددوث للنددا  كافددة حل وأن شددريعته خا ددة الشددرائع يصددلح ا   ددا ف دداد كددل ةمددان ه وحنددن اعلددم يقيندداَ أادد

اصدددوص الشدددرع حمددددودة متناهيدددة حل وحدددوادث الامدددان املتجدددددة هدددة متناهيدددة وهلدددذا بدددررت ومكدددان حل واعلدددم بالضدددرورة أن 
 .الشريعة مبدأ االجتحلاد حل واالجتحلاد   فحلم اصوص الشرع وتطبيعحلا حل ال االجتحلاد يف ابذها واإلعرا  عنحلا 

ومدن  .ويؤدى االجتحلاد بضدوابطه إىل تطدور الفقده اإلسدالمي وخصدوبته ومرواتده . فليس هناك اجتحلاد مع النن   
 .التشريعحل ويكون التشريع حمكوماَ بضوابط هنا فان الشريعة تعطى احلق للمجتحلدين وأوىل األمر يف

 . أال يخالف شرع اهلل الثابت نصاً أو روحاً وإال وقع النشريع بارالً  :أوللا 
  .أن يكفن مبنياً على تحقي  مصالح الناس ودفع الضرر عنلم  :الثانى 

مددن  و معصددومفحلددكم إىل شددريعة رباايددة مددن حيددث مصدددرها وهايتحلددا ووجحلتحلددا حل ومددن ل حيددت اإلسددالمي كددمإن احل  
و تداة هدذ  الشدريعة بالوسدطيةحل لدذا كاادك األمدة الوسدط  .التنابض والتطرف واالخدتالف الدذي يصديب تشدريعات البشدر 

وََكددَذل َك َجَعل نَدداُكم  أُمَّددَة َوَسددطَا  هددي الدد  تقدديم الشددريعة الوسددطحل فتتأهددل  ددا إىل منالددة الشددحلادة علددى األمددم يددوم القيامددة 
 .ل َتُكواُوا ُشحَلَداَء َعَلى النَّا   
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 ":الشفرى" :ثالثا

الشدريعة كمبددأ ترتكدا عليده دولدة اإلسدالم يف مدا تتوجهده إليده مدن صدناعة للم دتقبلحل ويرجدع  يفاظام الشورى يعتا  
هذا االرتكاة على هذا احملور اهلام إىل ما  ىن من وراء  من رار يااعة تعود بنفعحلا علدى اجملتمدع اإلسدالميحل وال شدك أن 

 .اين الذي راه فأح ن راهما كان كذلك يبقى حريه باالهتمام مىت ا تفعيله وفق النحل  الربه 
ان فد حلإن املعاين ال اميةحل واحلقدائق العظيمدة الد  يعاهةهدا مبددأ الشدورى هدي الد   علده مبددأ  دذ  األمههيدة القصدوى  

تتمثهل يف النتيجدة الد  تر دى مدن وراء تطبيقده وتفعيلده التفعيدل الصدحيححل ولقدد كدان وابدع امل دلمني يف أيهدام رسدو   تحلاأمههي
رهدم أاهده يدوحى إليدهحل ومدا ذلدك إال  يقوم على أسا  من التشاور وتبداد  الدرأي كمبددأ اسدتخدمه رسددددددو  ا    ا  

يف تفعيله لتطوير حياة امل دلمنيحل وتنميدة مصداحلحلم وفدق ر يدة ختدرج مدن صدفوة  دليل على عظمة هذا املبدأ ورهبة من 
  .اجملتمع وخااته

العمل على ترسي  مفحلوم الشورى اإلسالمي كثقافدة أساسديهة لعا دان امل دلم  وإن من الضرورة ِبكان ال عي حنو 
 .حبيث ينشل وهو مدرك جلميع أبعاد هذا الركن األسا  للمجتمع اإلسالمي

 :ورد ذكر الشورى ِبعناها العام املتعلق بنظام احلكم يف اإلسالم يف آيتني من القرآن الكر   :أدلة الشفرى في القرآن
َتَجأبوا ل َر ِّ م  َوأَبَاُموا الصَّاَلَة َوأَم رُُهم   :األوىل   نَدحُلم  َوع َّا َرَةبد َناُهم  يُدن ف ُقونَ  ُشفَرى  َوالَّذ يَن اس   [38: الشورى ] بَديد 
دتَدغ ف ر  هَلُدم  ﴿فَب َما َر  ٍَة م َن اللَّه  ل ن َك هَلُم  َوَلو  ُكن َك َفظهاَ َهل يَظ ال َقل ب  ألاَفضبوا م ن  َحو   :الثااية  حُلم  َواس  ل َك فَداع ُف َعدند 

َم ر  فَا َذا َعَام َك فَدتَدوَكَّل  َعَلى اللَّه  إ نَّ اللََّه حيُ بب ال ُمتَدوَكِّل نيَ   [159:آ  عمران ] َوَشأور ُهم  يف  األ 
إن الندداظر  يف أمددر القددرآن الكددر  بالشددورى حل واملتدددبر للمنددافع امليفتبددة عليحلددا ال يشددك يف مدددى أمهيتحلددا الكبددةة يف  

 :وةكن إ اة تلك األمهية يف العناصر التاليةالنظام ال ياسي اإلسالمي حل 
 .اكاة ذكر مد  املؤمنني بالشورى بني  ركنني عظيمني من أركان اإلسالم مها ومها الصالة وال .1
ورة تقل فيه ا بة اْلطأ وتكثر اإلصابةحل فان احلاكم محلما بل  مدن رجاحدة وسدعة ا عن طريق املشإن األمر إذا ا .2

 .اطالعه وكثرة  اربه فحلو حمدد بنقصه البشري 
الشددورى  يف احلقيقددة توةيددع للم ددؤولية حل فددال تقددع اتيجتحلددا محلمددا كااددك علددى كاهددل واحددد بعينددهحل بددل يتقااحلددا  .3
 .فال يت وم النا  ويتنافرون ويتشاجرون إن كااك اتيجتحلا على خالف ما يريدوناجلميع حل
 .اجملتمع الذي تطبق فيه الشورى على الطريقة الشرعية يشعر فيه األفراد  بامل ؤولية   .4
 .الشورى  وباية للمجتمع  من االضطراب وهي صمام أمان  وحاجا عن الف   .5
األوبات ال  مدرت  دا األمدة يدوم طبقدك شدرع ا   وسداد مبددأ الشدورى   إن الوابع التارخيي شاهد على أن أسعد .6
 .يف حيابا
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 يقصددد بنطدداق الشددورى األمددور الدد  تعددر  علددى أهددل الشددورى لينظددروا فيحلددا حل ل يصددلوا فيحلددا إىل  :نكيياق الشييفرى
 :وأما  ما يدخل يف اطاق الشورى فحلو اتيجة حل
 .وهة بطعية على املرادالنصوص الشرعية ال  تكون داللتحلا حمتملة  .1
 .ما يتعلق بتنايل النن الشرعي على الوابع وتطبيقه عليه  .2
 . ما يتعلق باألمور الدايوية ال  مل تتطرق هلا الشريعة بصورة منفصلة  .3
 
 

 

 

 

 

العلييييييييييييم  المنضييييييييييييمن  .4 .العدالة .3 .النكليف .2 .اإلسالم  .1
اإللميييييييييييام بيييييييييييأمفر الشيييييييييييرعية 

 .اإلسالمية

 الرأ  و الحكمة.5

 

 

 

 

 

 

 

 شروط أهل الشفرى       
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 :المسئفلية :رابعا

م د و  عدن كدل شديء جعدل الشدرع لده سدلطاااَ عليدهحل أو بددرة علدى  امل  ولية يف اإلسالم تعهب أن امل دلم املكلدف 
 .حلمسئفلية منعددة جماعيةو أم مسئفلية شخصية فردية الوجو حل سواء أكااك التصرف فيه بأي وجه من

عباداتده  فحلي م  ولية كل فدرد عدن اف ده وجوارحده وبدادهحل روحده وعقلدهحل علمده وعملدهحل ":ةالشخصي المسئفلية" (1
 لحلددا أحددد هددة حل فددان َأح ددن حَتقددق لدده  ومعامالتددهحل مالدده وعمددر حل أعمددا  بلبدده وجوارحددهحل وهددي م دد ولية ال يشدداركه يف

عبيد ييفم  ال تيزول قيدما" :بدا  ا   اليفمدذي عدن أيب بدرةة األسدلمي أن رسدو  روى .الثدوابحل وإن أسداء بداء بالعقداب
أيين أكنسيبه وفيميا أنفقيهو وعين  القيامة حنى يسأل عن عمره فيما أفناهو وعن علميه فيميا فعيل فييهو وعين ماليه مين

 . "جسمه فيما أباله
الخالفةو تفلية أمر  -المسئفلية الكبرى في اإلمامة الع مى  فتتضمن ":المسئفلية الجماعية " (2

ا حل وكذا القيام بامل  وليات يف الوظائف العامة عداَل يف  حتكيم شرع ا  يف أر  ا  على عباد هيق و (-المسلمين
فال  ومراببة   وحد  يف كل بضيةحل وكذا احلفاظ على األموا  واملمتلكات واملرافق العامةحل الرعيةحل وب ماَ بال ويةحل

واألمااة كما شرع ا حل  دي اْلواة ال فحلاءحل بياماَ بامل  وليةبتولية األكفاء األمناءحل واألخذ على أي تصان احلقوق إال
 .حيقق مصاحل البالد والعباد وحتقيقاَ ملا يتطلع إليه والة األمر وفقحلم ا حل وهو ما
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 ":المحاسبة و المراقبة و النقد" :خامسا

واالحت داب مدأخوذ مدن . وت كني ال ني حل اسم مدن االحت داب كالعددة مدن االعتدداد احلاءبك ر  :في اللغة  الحسبة
 : حلوهو على معان عدة منحلا  احل ب

 :  تعدداىلومنده بددو  ا  . حل إذا عددتدده  وح دباااح ددبك الشدديء أح دبه ح ددابا : يقدا   .العيدد والحسيياب   (1
ددَبا   َوَجَعددَل  فَددال قُ  ددد يُر  اللَّي ددلَ األ ص  ددَباااَ َذل ددَك تَدق  َس َوال َقَمددَر ُح    : تعدداىلوبولدده  [96:األاعددام] ال َعل دديم   ال َعا يددا  َسددَكناَ َوالشَّددم 

اَددا آيَددَة اللَّي ددل  َوَجَعل نَددا آيَددَة  اللَّي ددلَ  َوَجَعل نَددا ددن  َربُِّكددم  َول تَدع َلُمددوا َعددَدَد  الندَّحَلددار  َوالندَّحَلدداَر آيَدتَدددني   َفَمَحو  ددالَ م  ددرََة ل َتب تَدغُددوا َفض  ددن نيَ ُمب ص   ال ِّ
دديالَ  ٍء َفصَّددل َناُ  تَدف ص  َواحل  َ دداَب وَُكددلَّ َشددي 

ويندددرج حتددك هددذا املعددىن العددد احت دداب اإلا ددان األجددر عنددد ا  [ 12:اإلسددراء] 
أي أعددها يف حلخطداي هدذ   أحت دبإين  أىب بكدر الصدديق وعليده حدديث  تعاىلفيما يدخر  عند ا   اعتدإذا  تعاىل

ددن  َذا ب دده   إ ةَااَدداَصدداَم َرَمَضدداَن  َمددن  : " سددبيل ا  تعددايل ويف احلددديث بددا  رسددو  ا   ت َ ددابَا ُهف ددَر لَددُه َمددا تَدَقدددََّم م  أي  ".َواح 
 . واحل بة واملراد باحل بة طلب الثواب  بالنيةاألعما  الشرعية معتاة 

بَداَ  هَلُدُم النَّداُ  إ نَّ النَّداَ  بَدد  مَجَعُدوا َلُكدم   الَّدذ ينَ : تعداىلفيقا  احت ب بكذا اكتفى بده ومنده بدو  ا   :الكفاية   (2
َشو ُهم   بُدَنا اللَُّه َوا ع َم  فَاخ    [173:آ  عمران]  ال وَك يلُ فَداَاَدُهم  إ ةَاااَ َوبَاُلوا َح  

 : الحسبه في االصكالح
حل فقدد عرفحلدا مجحلدور الفقحلداء بأسدا أمدر بداملعروف إذا  اللغويدةتعريفات احل بة االصدطالحية تبعدا ملددلوالبا  تعددت 

بأنلييا وظيفيية دينييية ميين بيياب األميير بييالمعرو  ): ابيين خلييدونحل  يعرفحلددا إذا ظحلددر فعلدده املنكددرظحلددر تركدده حل وسددي عددن 
يشدمل كدل  وإمندااملعىن االصطالحي للح بة ال يقتصر على تغية املنكر الظاهر فح ب   أن هة (.المنكروالنلي عن 

املنكدددر حل والصددددبة واألذان حل واإلبامدددة وأداء  عدددنكددداألمر بددداملعروف والنحلدددي   تعددداىلمدددا يفعدددل ويدددراد بددده ابتغددداء مرضددداة ا  
 ا ن الشددواهد القرآايددة والنبويددة حل منحلددا بددو  أاددواع الددا حل ويؤيددد ذلددك العديددد مدد ومجيددعالشددحلادة حل واجلحلدداد يف سددبيل ا  حل 

ه  َر ِّ م  َوأَبَاُموا الصَّالَة َوأَاد َفُقوا ع َّا  َصبَدُروا َوالَّذ ينَ تعاىل َ دَنة  ال َّديَِّ َة  َرَةبد َناُهم  اب ت َغاَء َوج  رَأُوَن ب احلَ  رهاَ َوَعالا َيَة َويَد  هَلُدم   أُولَ  دكَ س 
ار   َواهَلُُم اب ت َغاَء َمر َضدات  اللَّده  َوتَدث ب يتداَ  الَّذ ينَ  َوَمَثلُ  :تعاىل وبوله حل [ 22 :الرعد ] ُعق ىَب الدَّ دن  يُدن ف ُقوَن أَم  دحل م  َكَمثَدل   م  أَاد ُف  

َددا  أُُكَلحَلدداَجنَّددٍة ب َربد ددَوٍة َأَصددابَدحَلا َواب ددلن َفآتَددك   حَلا َواب ددلن َفطَددلٌّ َواللَّددُه ِب  ددبد  ددع َفني   فَددا ن  ملَ  ُيص  ددةن  تَدع َملُددونَ ض   فحلددذ  [265:البقددرة ] َبص 
جداء رجدل إيل رسدو  أاه حل وكما ورد يف احلديث  تعاىلمرضاة ا   ابتغاءاآليات تبني أن أعما  امل لمني  ب أن تكون 

هددة مدددبر أيكفددر عددىن خطايدداي ؟ فقددا  رسددو  ا   حمت ددبايددا رسددو  ا  إن بتلددك يف سددبيل ا  صددابرا :   فقددا  ا  
 :احل بة وعدم ابتصارها على اوع معني من األحكام  مفحلومالنصوص وهةها تد  على سعة  حلذ ف .اعم   . 



 احلكم يف اإلسالمنظام 

 إميان العصيمي/ أ  

41 

 

علييى قيييم المجنمييع اإلسييالمي و باعنبارهييا  العامييةالحسييبة تمثييل الرقابيية النكبيقييية فييإن : )  وبندداء علددى ذلددك 
وهيي صيفة :  قيال بين القييماألمير بيالمعرو  والنليي عين المنكير و كميا  هيفوظيفة دينية خلقيية وقاعيدتلا وأصيللا 

درَ  ُكن دُتم   :  تعداىلفقدا  ا   ( األميم رعليى سيائاألمة و وفضللا من أجل  لك  هذهوصف اهلل بلا  ر َجدك   َخيد  أُمَّدٍة أُخ 
حَلددو َن ل لنَّدد ددُل ال ك تَدداب  َلَكدداَن  َعددن  ا   تَددأ ُمُروَن ب ددال َمع ُروف  َوتَدند  نُددوَن ب اللَّدده  َولَددو  آَمددَن أَه  اَ ال ُمن َكددر  َوتُدؤ م  نُددوَن  َخددة  حُلُم ال ُمؤ م  ددند  هَلُددم  م 

ُقون ثَدرُُهُم ال َفاس  فيده مجيدع مدا أمدر ا  بده  يددخلوهدذا األمدر اإلهلدي اْلداص باألمدة اإلسدالمية   حل [110:آ  عمران].َوَأك 
 . .تدخل فيه كل املعاصي املخالفة لقواعد الشريعة واظامحلا املنكروكله أاواع الا وهو من االحت اب حل و 

تبدىن عليحلدا   الد اإلسالمي حقيقة شرعية حل واظامية كما سبق يف تعريفابا وأن اصلحلا وباعددبا  النظاميف  احل بةف 
عمددال  التنظيمديعددن املنكدر حل فحلددي يف جماهلدا العدام  ثددل حكمدا تكليفيددا ملامدا ويف جاابحلددا  والنحلدياألمدر بدداملعروف   :هدي

 تنظيميا خاصا بالنظام اإلسالمي 
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 ":ملكية األمة" :سادسا

ال َّدَماَوات  َول لَّده  ُمل دُك  ويف القدرآن الكدر  . واافدرد بالتصدرف فيده ءملك الشدي ء وفيهاحتواء الشي  :الملك لغة  -
نَدحُلَمدا َر    َوَمدا بَديد  بيددي عقددد : أو التمليدك ويقدا  ( بك ددر املديم وت دكني الدالم ) وامللكيدة يف اللغدة هدي امللدك . َواأل 
 .ملكية هذ  األر  

القددرة " ابدن تيميدة بأاده اأخدذ منحلدا تعريدف لقد عرف الفقحلاء امللك بتعريفدات كثدةة متقاربدة  :الملك  اصكالحاً  -
حددق امللكيددة هددو سددلطة املالددك يف أن يتصددرف يف ملكدده تصددرفا مطلقددا ف" صددرف يف الرببددة ِبنالددة القدددرة احل دديةعلددى الت

 ..وحد  أن ينتفع بالعني اململوكة  ءعينا ومنفعة واستغالال وان ملالك الشي
 امللكيدددة   يدددات الشدددريعة اإلسدددالمية عدددن هةهدددا مدددن القدددوااني الوضدددعية بدددابرار ثدددالث أادددواع مدددن  : أقسيييام الملكيييية

 -:وامللك من هذ  الناحية يقيم إىل ثالثة أب ام . باعتبار صاحبحلا الذي وبعك يد  عليحلا يد ملك 
مدددا كاادددك " أو  " وهدددي مدددا كاادددك لفدددرد أو جمموعدددة مدددن األفدددراد علدددى سدددبيل االشددديفاك "  :الملكيييية الخاصييية   (1

 "  .لصاحب خاص واحد كان أو متعدداَ له االست ثار ِبنافعحلا والتصرف يف حملحلا 
فأبددا  امللكيددة اْلاصددة حيدداة اإلا ددان فلددم  ينكرهددا  وبددد اعدديفف اإلسددالم بغريدداة حددب التملددك كحقيقددة وابعددة يف 

ددن  النَِّ دداء   :تعدداىلبددا  . طريددق الددذي ت ددة عليدده ك ددب مباحددة وحدددد هلددا ال  ضددمن وسددائل ةُيِّددَن ل لنَّددا   ُحددبب الشَّددحَلَوات  م 
َي دل  ال ُمَ دوَّ  دن  الدذََّهب  َوال ف ضَّدة  َواْل  َدر ث  َوال َبن دنَي َوال َقنَداط ة  ال ُمَقن طَدرَة  م  َاد َعدام  َواحل   وبدا  أيضداَ .  [14:آ  عمدران]  َمة  َواأل 

َواهل  م  َحقٌّ َمع ُلوم  ُروم  * َوالَّذ يَن يف  أَم   [25-24 :املعارف ].ل ل َّائ ل  َوال َمح 
هددي الدد  يكددون املالددك هلددا جممددوع األمددة دون النظددر ل فددراد حبيددث يكددون االاتفدداع بدداألموا  "  :الملكييية العاميية  (2

إذا تعلقدددك حاجدددة " واألسدددا  يف بيدددام امللكيدددة العامدددة أاددده " الددد  تتعلدددق  دددا هلدددم مجيعددداَ بددددون أن خيدددتن  دددا أحدددد مدددنحلم 
وبددد أبددرت الشددريعة اإلسددالمية امللكيددة " لفددردي اجلماعددة يف االاتفدداع بأشددياء معينددة فاادده ال  ددوة أن تقددع حتددك التملددك ا

العامة وذلك ماثل يف امل داجد ويف األعيدان املوبوفدة علدى جحلدات اْلدة العدام حل وكمدا يف األسدار الكبدةة والطدرق واجل دور 
 " .احلمى " واملناطق احملمية 

فيحلدددا هدددو بيدددك املدددا  وهدددي امللكيدددة التابعدددة للدولدددة والددد  يكدددون صددداحب االختصددداص "  :ملكيييية بييييت الميييال   (3
وتدأيت مدوارد بيدك " يتصرف فيحلا تصرف املالك اْلاصني يف أمالكحلدم بشدرط حتقيدق املصدلحة العامدة للجماعدة اإلسدالمية 

 :املا  من
 .زكاة أمفال المسلمين  (1
 .خمس المعادن والغنائم  (2
 .الجزية  (3

 .اللقكات وتركات المسلمين الني ال وارث للا  (4
الخراج والفي  والعشفر  (5
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 -:أسباب الملكية 

 .األسباب المنشئة للملكية والمنرتبة على الجلد الخاص  :أوالً 

كددل عمددل ابتصددادي يبددذ  الشددخن يف ذلددك أي جمحلددود " ويشددمل ". وهددو بددذ  اجلحلددد لتحصدديل املددا  "  :العمييل   (1
آية تتحدث عن العمل ِبعنا  الديهب والددايوي وال فدرق يف اإلسدالم  328وبد ورد يف القران " يف مجيع الصور واألوضاع 

غل بالتجددارة يف مددا   ال دديدة خد ددة رعددى الغددنم واشددت بددني األعمددا  النافعددة فكلحلددا طريددق شددرعي للك ددب فالرسددو  
.   ومن أنفاع األعمال المشروعة الني أجازها اإلسالم وجعلا سبباً لنملك المال ما يلي:- 
َددارََة  : تعدداىلبددا   :النجييارة  ( أ ددَنُكم  ب ال َباط ددل  إ الَّ أَن َتُكددوَن    ددَواَلُكم  بَديد  َعددن تَدددرَاٍ  يَددا أَيدبحَلددا الَّددذ يَن آَمنُددوا  الَ تَددأ ُكُلوا  أَم 

ويدخل حتك هذا البند شركة املضداربة وال م درة والداللدة وبدد اظدم اإلسدالم األحكدام حل [29:الن اء]. مِّنُكم  
التفصديلية للتجدارة يف أبدواب البيدوع وال دلم والشدركات وحدرم الربدا  واالحتكدار والغدط والضدرر لتكدون املكاسددب 

 .حالالَ يرضاها ا  لعباد 
ويدخل حتك هذا البند عمل الاارع والصااع وال دابي واإلسدالم يددعو صداحب األر  أن  :الزراعة والصناعة  ( ب

بدددد ادبدده ألن ةنححلدددا لغددة  ليقدددوم  اإلسددالمي ددتغلحلا بنف دده فددداذا مل يكددن لديددده القدددرة مددا ةكنددده مددن ذلدددك فددان 
صدددناعة فحلددذا ادددو  عملددوا بال وبدددد جدداء يف األثدددر أن بعددض أابيددداء ا  . باراعتحلددا وسددقايتحلا واالسدددتفادة منحلددا 

 .يصنع الفلك وسيداا داوود يصنع الدروع 
والعمل بأجرة مشروع بنن القرآن الكر  وهو من أسباب التملك للما  فحلو عقدد علدى منفعدة  :أجرة األجير  ( ج

أو عقددد علددى عمددل وكددل ِبحددل حددال   ددوة اإلجددارة فيدده كالتجددارة والاراعددة والصددناعة وهددة ذلددك مددن األعمددا  
 .املشروعة 

 
 :"املا  املبا  هو كل ما  مل يدخل فيه ملك حمرم وال يوجد مااع شرعي من  لكه " و هو  :إحراز المباحات  (2

 .وهو الوسيلة األوىل يف حياة البشرية وما تاا  تعد مورداَ ابتصادياَ هاماَ  :الصيد  (1
أن يضددع يددد   وألي إا ددان. وهددي األر  املنفكددة عددن امللددك واختصاصددات معصددوم  :إحيييا  األرض المييفات  (2

 .على جاء منحلا إلحيائحلا بالاراعة ومن مل يعمر األر  تؤخذ منه وتدفع لغة  ألن املقصود هو اإلحياء 
". الركاة كل ما يشتمل عليده بداطن األر  مدن جدوهر "  :اسنخراج ما في بارن األرض من الركاز والمعادن (3

اللغدة كدذلك ويف مدا خيدرج منحلدا اْلمدس لبيدك مدا  امل دلمني املعددن والكندا ألاده يف : األصناف من الركاة يشدمل ادوعني 
 .والبابي للواجد إذا كااك األر  ليس هلا مالك 
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 :كية والمنرتبة على إرادة آخرين األسباب الناقلة للمل :ثانياً 

وتشدمل عقدود املعاوضدات املاليدة والتاعدات مدن بيدع وإجدارة وهبده كمدا تشدمل ببدو  مدا  :العقفد الناقلة للملكيية  (1
 . ب دفعه على املعطي يف الاكاة والنفقات والنذور والكفارات 

وهدددو سدددبب طبيعدددي شدددرعه ا  عدددا وجدددل بدددنن القدددرآن لنقدددل امللكيدددة يف املدددا  يف املتدددو  لورثتددده ضدددمن  :المييييراث  (2
  .ااية مقادير حددبا االيات القر 

 ".هي عحلد خاص مضاف إىل ما بعد املوت "  :الفصية  (3
 " هو التصرف القاضي حببس العني املوبوفة والتصدق بريعحلا "  :الفقف  (4
 " . وهو جعل ويل األمر رببة األر  لشخن من األشخاص فيصبح مالكحلا وم تغلحلا "  :اإلقكاع  (5
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 :اإلسالم حماية الملكية في 

حني حدد اإلسالم ضوابط وبيود للك ب واإلافاق يف األموا  عموماَ وضع معحلا الوسدائل املناسدبة حلمايدة امللكيدة بعدد  
فددالنفس البشددرية تدددنجح يف كثددة مددن األحيددان يف ادددواةع الشددر واالعتددداء علددى حقدددوق الغددة املاليددة وهددة املاليدددة حل " ثبوبددا 

حيفظدده بالوسدددائل املمكنددة بدددل وجعددل اإلسدددالم حفددظ املدددا  مددن الضدددروريات  لددذلك شدددرع ا  لعمددام مدددن املددا  عمومددداَ أن
اْلمس ومن مقاصد الشريعة الكلية ولذا رتدب الشدارع تشدريعات حلفدظ املدا  مدن مالكده إن كدان مبدذراَ أو سدفيحلاَ أو مدن 

 .هة  سواء باالعتداء عليه أو بأكله بالباطل 

 :حماية الملكية الخاصة : أوال

 :ة امللكية اْلاصة ل موا  منحلا الضوابط ال  جاء  ا اإلسالم لتعايا  ايا تعر  مجلة من 

 َأَجددٍل يَددا أَيدبحَلددا الَّددذ يَن آَمنُددوا  إ َذا تَددَدايَنُتم ب ددَدي ٍن إ ىَل  : تعدداىلتوثيددق الددديون حفظدداَ حلقددوق األطددراف يف األمددوا  بددا   (1
ُتُبو   .على مراعاة حفظ األموا  وتنميتحلا وهذا دليل برهان . [282:البقرة].مبَ مًّى فَاك 

إباحدة بتدا  اإلا دان دون مالده وبدد جداء يف احلدديث عدن أيب هريدر  أن رجدالَ جداء إىل الند  صدلى ا  عليده وسددلم  (2
فااشدد بدا  حل فقدا  فدان : إن أبدوا علديه بدا : فااشدد بدا  حل بدا  : يا رسو  ا  أرأيك إن عدي على مايل؟ با  : فقا  

 ".فقاتل فان بتلك ففي اجلنة وإن بتلك ففي النار :  أبوا علي با
 الغددط  ر حتددحددق عددن التعدددي عددن مددا  الغددة وشددرع لددذلك حدددوداَ منحلددا حددد ال ددربة وحددد احلرابدده وحددرم الغصددب و  (3

 .  اليفف والشح والرشوة وأكل ما  اليتيم  ر حتوالضرر والربا و 

 :حماية الملكية العامة : ثانيا

 :العامة وحافظ على وجودها واحيفامحلا وبرر حلمايتحلا ما يلي أبر اإلسالم امللكية 

حرم االستيالء على األموا  العامدة واعتدا  سدربة أطلدق عليده اسدم الغلدو  وجداءت اآليدات واالحاديدث تتوعدد مدن  (1
 .هل بالعقاب يوم القيامة

رف فيحلدا إال ِبوجدب مصداحل اإلسالم امللكية العامة م تقلة عن ملكية الدولة ومندع احلداكم امل دلم مدن التصد جعل (2
وال ةلدك احلداكم امل دلم ان يوسدع أو يضديق مدن اطابحلدا ح دبما يشداء وامندا " مقررة ال خترج عن مقاصدد الشدريعة الكليدة 

 " يراعي ما يتطلبه الصاحل العام للم لمني ألن اإلمام نة ختية مصلحة ال ختية شحلوة
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 ":اإلنسانحقفق ": سابعا

تحلاكددات اْلطددةة حلقددوق ألاأمهيددة كدداى يف العقددود األخددةةحل والسدديما يف أعقدداب تصدداعد ا هددذا املصددطلح اكت ددب  
عددن األمددم املتحدددة يف  (اإلنسييانالعييالمي لحقييفق  ألناإلعيي)األوىل والثاايددة حيددث صدددر : يف احلددربني العددامليتني اإلا ددان
بعدض هدذ  احلقدوقق  إىلد أشدارت م بد1776االسدتقال  األمريكدي سدنة   نمحل وعلى الرهم من أن وثيقة إعد1948عام 

لكددددن األمددددر مل يتعددددد الفكددددرة العامددددة الدددد  تددددار احلددددرب الدددد  واجحلددددوا خالهلددددا إجنلدددديفا وااتحلددددك باالسددددتقال  األمريكددددي عددددام 
م اتيجددة لالضددطحلاد 1789يف عددام  (والمييفارن اإلنسييانحقييفق )ل جدداءت الثددورة الفرا ددية فأصدددرت وثيقددة حل م1783

 .الذي كان سائَدا يف أوربا النصرااية ببل بيام الثورة الفرا يةالديهب واالستبداد ال ياسي 
التأكيددد علددى حقددوق  إىلات والوثددائق  اددمجيددع هددذ  اإلع -وبقددرون طويلددة  -ويف حقيقددة األمددر فددان اإلسددالم بددد سددبق 

 .حل وبيان حرمة االعتداء عليحلاحل والعقوبات امليفتبة على ذلكاإلا ان
 :ومن تلك التعريفاتحل بوصفه مصطلَحا علميًّا مركَبا (اإلنسانحقفق : )وبد حاو  بعض الباحثني تعريف

 ددان وتلددك املفدديف  أن تكددون لدده كاا ددان وتلددام لدده يف حياتدده لاوَمددا معتدداَداق ليعدديط يف جمتمددع اعاحلقددوق الواجبددة ل – 1
مصدددلحة عامددددة  حدددر م دددتقل بعيددددَدا عدددن االسددددتبداد والظلدددم والتدددددخل يف شدددؤون الفددددرد اْلاصدددة إال فيمددددا كدددان وراء ذلددددك

 (.للمجتمعحل أو خاصة بذات الفرد
مصلحة ومنفعة بررها املشرِّع لينتفع  ا صاحبحلا ويتمتع ِبااياهاحل وبالتدايل تكدون واجبَدا والتااَمدا علدى جحلدةق أو آخدر ) -2

وبغض النظر عن موبفنا من تلك التعريفات ومدى ات ابحلا مع النظام ال ياسي يف اإلسدالمق فدان األمدر املؤكدد  (.يؤديحلا
مدددع التأكيدددد علدددى  يدددا املفحلدددوم . واحلاجدددة املاسدددة حلفظحلدددا يف كدددل اجملتمعدددات البشدددرية املعاصدددرة اإلا دددانهدددو أمهيدددة حقدددوق 
 .اإلا اناإلسالمي حلقوق 

 : اإلنساني والمفلفم الغربي لحقفق المقارنة بين المفلفم اإلسالم
هددو الددذي خلددق البشددر وهددو أعلددم ِبددا  تعدداىلفددا   :فييي اإلسييالم ربيياني وفييي الغييرب بشيير  اإلنسييانمصييدر حقييفق  .1

حل و سداميه و عادلده يف اإلسدالم ثابتدة  اإلا دانولدذا فحقدوق  .يصلححلمحل وِبا هلم من احلقوقحل ومدا علديحلم مدن الواجبدات
والضدددعفحل حل ق فدددال شدددك أاددده سددديقع يف الظلدددمحل واجلحلدددلحل والطغيددداناإلا دددانأمدددا مدددن جعدددل أفكدددار البشدددر مصددددرَا حلقدددوق 

 .  اإلا انوالعجلةحل وهي أمور من طبيعة 
وهدو اخدتالف جدوهريحل  :في اإلسالم النكريم اإللليو وفي الغرب فكرة الحي  الكبيعيي اإلنسانأساس حقفق   .2

منحدة رباايدة ومنهدة إهليدة وهبحلدا ا  لده كمدا وهبده احليداة والدرةق وأسدا مدن مجلدة تكدر   اإلا دانفبينما يرى امل لم أن حقوق 
ندالف لدذلكق فحلدو  اإلا دانإالَّ أن املفحلوم الغريب حلقوق . ا  له وتفضيله إيا  على نلوباته وت خة ما يف هذا الكون 

 . ان الحدحل وإمنا هي حقوق طبيعية لي ك منحة وال هبة وال تكرةَا من أ اإلا انيرى أن حقوق 
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ففددي حددني يرجددع أبعددد تددأري  تددذكر   :الغييرب للييا نالقبييل قييرون ميين إعيي اإلنسييانإقييرار حقييفق  إلييىسييب  اإلسييالم  .3
حنيى   اإلا دانل التطدور التددر ي البطديء لفكدرة حقدوق م 13/ه7 إىليف الغدرب  اإلا داناملصادر لظحلور فكرة حقدوق 

كفكدرة مدرهت    اإلا دانحقدوق  لذا ارى أن .م1948الصادر عن األمم املتحدة عام  اإلنسانالعالمي لحقفق  ألناإلع
إبدرار هدذ  احلقدوق وتأكيدد  إىلووثيقة  ذا املخا  الطويل واملتدأخر سدبعة بدرون علدى األبدلق فدان اإلسدالم سدبق   نوإع

حل ومددا خطبددة الددوداع ومددا ورد وجددوب  ايتحلددا مددن خددال  آيددات القددرآن الكددر حل ومددا صددح مددن أحاديددث الرسددو  األمددني 
 .إال احللقة األخةة يف سل لة إثبات هذ  احلقوق على صوربا النحلائية اإلا انفيحلا من النصوص الصرحية يف حقوق 

مو مييع عمفمييية هييذه الحقييفقو وإبلاملييا فييي كثييير ميين األحيييان فييي المفلييفم فييي اإلسييال اإلنسييانوضييفح حقييفق  .4
يف احلاالت املختلفدةحل ويف املقابدل  اإلا انحفلك اصوص القرآن وال نة بنصوص واضحة وحمددة تبني حقوق  :الغربي 

علدددى بعدددض املبدددادئ العامدددة الددد  بدددد تتفددداوت األفحلدددام يف تقددددير معاايحلدددا وكيفيدددة  اإلا دددانابتصدددر املفحلدددوم الغدددريب حلقدددوق 
تطبيقحلددا السددتنادها علددى العموميدداتق كالعدالددة وامل دداواة واحلريددة دون تفصدديل يبددنيه حدددود هددذ  احلقددوق ويوضددح حقيقددة 

 .معناها
يف  اإلا دانإن حقدوق  :في اإلسالم ليست مجرد شيعارات كميا هيف الحيال فيي المفليفم الغربيي اإلنسانحقفق  .5

اإلسدددالم الةمدددة لكدددل إا دددان و دددب العمدددل  دددا وإال وبدددع فاعلحلدددا يف اإلل وتعدددر  ل دددخط ا  وعقوبتددده أواَلحل ل تعدددر  
يف املفحلددوم الغددريب  اإلا ددانوتعديدده عليحلدداحل أمددا حقددوق  اإلا ددانلعقوبددة النظددام ال ياسددي اإلسددالمي جددااء ااتحلاكدده حقددوق 

رفددعق لكنحلددا جمددرد توصدديات عامددة هددة ملامددة ألحدددحل ل إن تطبيقحلددا ااتقددائيحل ويددتم توظيفدده املعاصددرق فحلددي شددعارات برهابدده ت
ق  اإلا دددانسياسددديًّا علدددى ح دددب مصددداحل الددددو  الغربيدددة الكددداىحل فقدددد يدددتم هدددض الطدددرف عدددن ااتحلاكدددات خطدددةة حلقدددوق 

كمددا حيصددل يف   -اهم ومدددسم كتعددذيب املعتقلددني يف ال ددجونحل أو اإلبددادة اجلماعيددة ل بريدداءحل أو بجددة املددواطنني مددن بددر 
 .ظمة الغربية والدولة الصحليوايةألاجملرد وجود املصلحة ال ياسية املظنواة بني ا -فل طني على سبيل املثا  

جداء  :فيي اإلسيالم تحقيي  العبفديية هللو وفيي الن يام الغربيي تحقيي  الحريية المكلقية للفيرد اإلنسانًاية حقفق  .6
يف اإلسدالم  اإلا دانحدق  ولذا فان مناإلسالم لتحقيق الغاية الكاى ال  خلق ا  النا  ألجلحلا وهي عبادة ا  وحد  

ية كالكرامدددة اإلا ددداابقيدددة حقدددوق  -تبَعدددا لدددذلك  -أن يتحدددرر مدددن عبوديدددة البشدددر واألهدددواء وسدددائر املعبدددوداتحل وأن يندددا  
يف اإلسالم عن هذ  الغايةق بل ت ة معحلا وت دتمد مشدروعيتحلا  اإلا انوال تنفصل حقوق  .واالحيفام والعدالة وامل اواة

 .من خالهلا
 اإلا دانحقدوق   نق فدان بديم احليداة الغربيدة املعاصدرة هدي الغايدة األساسدية إلعداإلا دانحلقدوق  أما في المفليفم الغربيي

رسة ما يرا  حمقَقا ملصدلحته أو جالبَدا للدذة واملنفعدة إليده دون حرية الفرد املطلقة يف عا: والدفاع عنحلاحل ومن أهم تلك القيم
كدددون ذلدددك الشددديء حراَمدددا أو حدددالالَ يف دينددده الدددذي ينتمدددي إليددده أو يف عُدددرف جمتمعددده الدددذي يعددديط فيددده مدددا دام   إىلاظدددر 

 .من جَما مع التشريعات يف الدولة
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 : ساننإلأهم الحقفق الني كفللا اإلسالم ل

 القرآن ح  النفضيل والكرامة وخالفة األرض المذكفر في   .1
ًسييا ُمَعاِهييًدا لَيييم  : "جدداء الوعيدد كددذلك علدى بتددل هدة امل ددلمني بغددة حدق يف بولدده و  :حي  الحييياة  .2 َميين  قَينَيَل نَيف 

 .حفظَدا حلدق احليداةتحدار واإلجحلدا حل وبدد حدرَّم اإلسدالم ذلدك ألاا: ومدن صدور االعتدداء علدى احليداة".يَرح  رَاِئَحَة الجن ةِ 
ويتبددع حرمددة االعتددداء علددى احليدداة بالقتددل االعتددداء عليحلددا دون القتددلق كال ددجن بغددة حددقحل واليفويددع والضددرب وهددة ذلددك 

 .من صنوف االعتداء ال  حرَّمحلا اإلسالم
الشدددرع واملقصدددود هندددا امل ددداواة يف أصدددل اْللقدددةحل وامل ددداواة أمدددام تكددداليف  :حييي  العيييدل والمسييياواة بيييين البشييير  .3

ا والبشدر أيَضدا مت داوون أمدام تكداليف الشدرع فحلدم مجيَعد .محلما كان وضعحلم االجتمداعي أو االبتصدادي وأحكام القضاء
حددني حدداو  أن يشددفع المددرأة   ةيددد اشددتد هضددبه علددى أسددامة بددن ولددذلك فددان الندد  مطددالبون بتوحيددد ا  وعبادتهحل

يَفُع ِفيي َحيِد ِمين  ُحيُدوِد اهللِ ": الشدرعي يف ال دربة فقدا  شريفة الن ب من بهب ناوم حىت ال يقيم عليحلا احلد  ل  "َأَتش 
َلُكم  َأني ُليم  َكيانُفا ِإَ ا َسيَرَق ِفييِلُم الش يرِيُف تَيرَُكيفُهو ِوِإَ ا َسيَرَق ِفييِلُم ا": با  لَيَك َمين  َكياَن قَييبي  لض يِعيُف َقكَعُيفُهو ِإن َما َأه 

 ."َكاَنت  فَاِرَمة بِن ت ُمَحم ٍد َلَقكَع ُت يََدَهاَوال ِذ  نَيف ِسي بَِيِدِه َلف   
ذلددك أن األمددن اعمددة كدداى مددن ا  علددى عبدداد حل وهددو حددق هلددم ال  ددوة سددلبه مددنحلم إالَّ حبددق شددرعي  :حيي  األميين .4
. حل والعقددلحل واملددا (أو العددر )الدددينحل والددنفسحل والن ددل : وبددد جدداء اإلسددالم لدديحفظ علددى النددا  ضددرورات مخددس .ثابددك

ومدددن هندددا فقدددد شدددرعك  . ددداناعتدددداء علدددى حدددق مدددن هدددذ  احلقدددوقق فااددده سدددلب حلدددق األمدددن الدددذي كفلددده ا  لفكدددل اع
و هندا عدر  للحددود الشدرعية الد  أبرههدا اإلسدالم .العقوبات واحلدود حلفظ أمن الفرد واجملتمعحل ومنع االعتداء بني أفراد 

 :و ال  حتافظ على الضرورات اْلمس 
 الدينياألمن        فحد الردة

 األمن على النفس       حد القنل العمد 
 رضأمن النسل والع        حد الزنا 
 أمن العقل       حّد الخمر 
 أمن المال       حّد السرقة 

 .فضالَ عن بقية العقوبات والتعايرات الشرعية ال  حتفظ األمن ِبفحلومه الشامل الذي يتضمن األمن الفكري  
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 دان احلريدة الد  ةدار  مدن خالهلدا حياتده دون اضدطحلاد أو حجدر علدى اعكفل اإلسدالم ل  :المسئفلةح  الحرية  .5

 .االعتددداء علددى حقددوق اآلخددرين إىلحريتددهق لكددن هددذ  احلريددة لي ددك مطلقددة مددن كددل بيددد وإال أصددبحك فوضددى وأدت 
  إىلوبدد سدبق اإلسددالم حل الجتحلداد يف حددود مددا أباحده ا  حدق التعبدة عددن الدرأي واو وتشدمل هدذ  احلريدة حريددة االعتقداد 

كفالددة مددا اددي باحلريددة املدايددة الدد  تشددمل حريددة الددذات مددن الددرق باعتبددار النددا  يولدددون أحددرارَاحل وحريددة التنقددلحل واللجددوءحل 
 .واهلجرةحل وحرية امل كنحل واملراسالتحل وعدم جواة التج س عليحلما

يف اف ددده  اإلا دددانوهدددذا احلدددق ضدددمااة حلفدددظ حقدددوق  (:القضيييا  الشيييرعي إليييىاللجيييف  )حييي  النقاضيييي بمعنيييى  .6
 .القضاء فحق التقاضي مكفو  للنا  مجيَعا إىلوعرضه ومالهحل وال حيق ألحد أن ةنع إا ااَا من رفع مظلمته 

 دددان يف اإلسدددالم احلدددق يف التملدددك يف اعفل :حييي  النمليييك والعميييل والنكافيييل االجنمييياعي والرعايييية الصيييحية  .7
حل ولددده احلددق يف تددوفة فددرص العمدددل الشددريف الددذي يك ددب رةبددده مددن خاللددهحل وإذا عجددا عدددن تعدداىلحدددود مددا أباحدده ا  

فيجددب علددى اجملتمددع أن يتكفددل ب ددد حاجتده ورعايددة شددؤواه حددىت ي ددتطيع أن يعدديط بكرامددة دون أن  تددد : حتصديل ذلددك
 .الطرق احملرمة لك ب املا  إىلأن ينحرف عن الطريق ال وي فيلجأ  يد  ل ؤا  النا  وتكففحلمحل أو

يف اإلسددالم أن يعدداد عنددد املددر  وأن حيصددل علددى الرعايددة الصددحية الكافيددةحل ويدددخل ذلددك يف إطددار  اإلا ددانومددن حددق 
 .الضمان االجتماعي والتكافل بني أفراد اجملتمع

ُكيلُّ : "بولده  دانحل وبدد صدحَّ عدن الند   اوهو أحد أهم احلقدوق الد  كفلحلدا اإلسدالم ل :ح  النربية والنعليم  .8
لُييفٍد يُفلَييُد َعلَييى ال ِفك ييَرِة فَيي رَلَييُب ال ِعل ييِم َفرِيَضييَة َعلَييى ُكييلِّ : "وبددا  ". اُه يُيَلفَِّدانِييِهو َأو  يُيَنصِّييَرانِِهو َأو  يَُمجَِّسييانِهِ أبف َمف 

ييِلمٍ  واإلةددان بدده ِبقتضددى العقيدددة الصددحيحةحل ومعرفددة   تعدداىلالددذي ال ي ددقط عددن أحددد هددو معرفددة ا   واحلددد األد  ".ُمس 
وال  .مدددا ال يددتم الواجدددب إاله بدده فحلدددو واجدددب ألنومعرفدددة شددروطحلا  –كالصدددالة والصدديام -كيفيددة أداء العبدددادات الواجبددة 

 . ان على جمتمعه اوتربيته ِبا ينمهي الفطرة ال وية ال  خلقه ا  عليحلا حق ثابك ل اإلا انشك أن رفع اجلحلل عن 
الداواج وتكدوين األسدرة الد  يندت  عنحلدا األطفدا حل وبدد عددَّ ا   إىلميدل فطدري  اإلا دانلدى  :ح  تكفين األسرة .9

َد : ذلك آية من آياتده فقدا  دَنُكم  َمدَودََّة َوَر   حَلدا َوَجَعدَل بَديد  دُكُنوا إ لَيد  دُكم  أَة َواَجدا ل َت   دن  أَاد ُف   دن  آيَات ده  أَن  َخلَدَق َلُكدم  م   ۖ  َة َوم 
ددُرونَ  ٍم يَدتَدَفكَّ ل ددَك آَليَدداٍت ل َقددو  ومددن هنددا فقددد حددرَّم اإلسددالم كددل اعتددداء علددى هددذا احلددق يف تكددوين   [.21: الددروم] إ نَّ يف  ذََّ

األسددرة ح دديًّا بدداملنع وعضددل األوليدداء ملوليددابمحل أو معنويًّددا بددالتنفة مددن الدداواج ووضددع العقبددات أمامددهحل وفددتح الطددرق أمددام 
الددداوج علدددى ضدددااة و حدددق األبنددداء و الرضددداعة و احلويف اإلسدددالم تدددتم رعايدددة حقدددوق حل البددددائل هدددة الشدددرعية الددد  ال تنظدددر 

ةوجتددهحل والاوجددة علددى ةوجحلدداحل وهددذا يدددخل ضددمن حقددوق األسددرةحل فللاوجددة علددى ةوجحلددا حددق النفقددةحل وح ددن العشددرةحل 
واإلعفافحل ورعاية الدينحل وح دن التوجيدهحل وللداوج علدى ةوجتده حدق الطاعدة يف هدة معصدية ا حل ورعايتدهحل وأوالد  منحلداحل 
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 :النكافل االجنماعي 

وإةاء  اف دددهاألمدددة يعدددهب م دددؤولية الفدددرد امل دددلم واجلماعدددة امل دددلمة واجملتمدددع كدددل مدددنحلم إةاء  مقومددداتالتكافدددل يف  
و حيدددد املددنحل  القددرآين م دد ولية  جمتمعددهفددالفرد يف اجملتمددع اإلسددالمي م ددؤو  عددن اف دده كمددا هددو م ددؤو  عددن حل اآلخدرين 

َرى َوإ ن  َتد ُع ُمثد َقَلةن إ ىَل َتا ُر وَ  َوال : تعاىلالفرد عن اف ه حيث يقو  ا   ءن َولَدو  َكداَن     ل حَلااة رَةن و ة َر أُخ  ن ُه َشدي  ال حُي َمل  م 
َا تُدن ذ ُر  َدا  تَداَكَّدىخَي َشدو َن َربدَّحُلدم  ب ال َغي دب  َوأَبَداُموا الصَّدالَة َوَمدن   الَّدذ ينَ َذا بُدر ىَب إ منَّ ده  يَدتَداَكَّدى  فَا منَّ دةُ َوإ ىَل  ل نَدف     فداطر]. اللَّده  ال َمص 

َددا   ُكددلب  :تعدداىلويقددو  .[18: ددٍس ِب  ينَددة َكَ ددَبك  اَدف  أمددا  ددا  جمتمعدده فم ددؤولياته تقددوم علددى التعدداون حل  [38 :املدددثر].َره 
  : تعددداىلبولددده : يف  العديدددد مدددن اآليدددات القرآايدددة منحلدددا االجتماعيدددة علدددى املدددنحل  املدددأمور بددده  الدددروابطوالتعاضدددد لتقويدددة 

َوان  َواتدَُّقوا اللََّه إ نَّ اللََّه  تَدَعاَواُواَعَلى ال ا ِّ َوالتدَّق َوى َوال  َوتَدَعاَواُوا   .  [2:املائدة ]ال ع َقاب َشد يدُ َعَلى األ ل   َوال ُعد 
ن نَي يف   َمثَدلُ " تصدور  يف حدديث رسدو  ا   ةكدنالدذي يبدىن عليده اجملتمدع املدؤمن   االجتماعي والتكافل   ال ُمدؤ م 

دون  َوتَدرَا ُ حل م  تَدَوادِّه م   ن دُه ُعض  دَتَكى م  َ دد  إ َذا اش  مَّدى تَدَداَعىَوتَدَعاطُف حل م  َمثَدُل اجلَ  َ دد  ب ال َّدحَلر  َواحلُ  الصدورة  وهدذ  حل"لَدُه َسدائ ُر اجلَ 
يده   بَدا َ "  التكافل مدن كمدا  اإلةدان كمدا بدا   يعتاتتشكل بالقاعدة اإلةااية إذ  َخ   َمداالَ يدُدؤ م ُن َأَحددُُكم  َحدىتَّ حيُ دبَّ أل 

دده   وهايددة  هدددفامددا حتقددق التكافددل االجتمدداعي علددى أسددس األخددوة اإلةاايددة حتققددك العدالددة وامل دداواة  وإذاحل ".حيُ ددبب ل نَدف   
 .اإلسالمي  مللنظا

 
 


