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ساریة في            .. .. وتوجيهاتهوتوجيهاته ه ال د وآلمت ن اهللا الخال ساریة في            فاإلسالم دی ه ال د وآلمت ن اهللا الخال فاإلسالم دی
ود ودالوج واء  .. .. الوج ة س ى آلم الوا إل سلمين أن تع د الم واء  ونناش ة س ى آلم الوا إل سلمين أن تع د الم ونناش

سالم   سان وال دل واإلح الحق والع ق ب ي الح سالم  لنحم سان وال دل واإلح الحق والع ق ب ي الح   ..لنحم
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  المقدمةالمقدمة
  

وأسلم على سيدنا محمد وعلى آل      وأصلي  .. وتمام كل نعمة  .. فاتحة كل خير  .. الحمد هللا 
  ...بيته األطهار وصحبه الكرام

  ..وبعد

.. وهي رسالة للثقلين اإلنس والجن    .. فإن رسالة اإلسالم رسالة عامة لكل زمان ومكان       
فسيدنا محمد هو خاتم األنبياء فليس      .. فلإلسالم خاصية الشمول واإلحاطة والدوام واالستمرار     

ن الكريم خاتم الكتب السماوية فليس هناك كتاب ينزل بعده مـن            والقرآ.. هناك نبي يأتي بعده   
 إنهـا األمـة     خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاسِ     :لهذا كان القرآن الكريم دستورا ألمة هي      .. السماء

نبي أمة أيقـظ فيهـا      .. ونبيها  .. المؤمنة التي يحكمها الضمير الحي وأحكام القرآن والسنة       
أمة الـدنيا   .. لذلك انتصرت أمة اإلسالم   .. ي الذي يلتزم بالقيم األخالقية النبيلة     الضمير اإلنسان 

ضمير حي  .. أمة تعيش بروحها مع جسدها    .. وأمة الغد .. وأمة اليوم .. فهي أمة األمس  .. كلها
إذ بعث فيهم وإليهم هذا النبـي العظـيم         .. ولقد من اهللا على اإلنسانية    .. وقلب واٍع وجسد قوي   

وأنزل عليه القرآن الذي تتكشف لنا كل يوم من أسراره ما يؤكد لنا أنه كتاب الكون                 محمد  
فيه نبأ من قبلنا وخبر     .. كتاب ال تنقضي عجائبه وال يملّه قارءوه وال يسأم منه سامعه          .. بأسره

كتاب تشريع  .. كتاب تهذيب وتربية  .. القرآن الكريم كتاب الكون كله    .. ما بعدنا وحكم ما بيننا    
كتاب يحمي المجتمع من الفوضى واالضطراب كما يحمي الفرد من          .. ودستور ألمة .. ألحكامل

كتاب بين اهللا لنا فيه الحالل والحرام وذكر لنا أخبار السابقين وضرب لنـا              .. الضياع والهالك 
ووجهنا إلى كيفيـة اختيـار      ..  كما بين لنا في هذا القرآن أصول الحكم        ،المثل لنهتدي بما فيه   

والحاكم ال بد أن يعاونه أهـل الحـل والعقـد           .. الحاكم الذي يحكم بالحق وال يحيد عن العدل       
وهؤالء يتم اختيارهم من جميع أفراد الشعب علـى نظـام الـشورى ألن              ) أعضاء البرلمان (
والشورى تعني حسن االختيار ويكون اختيارهم اآلن بما        .. مبدأ من مبادئ اإلسالم   ) الشورى(

  :وعلى كل ناخب أن يراعي هذه الضوابط) نتخاباال(نُسميه 
وأنت عندما تنتخب شخصا فقد ألقيت بأمانتك عنـده ليقـوم هـو             .. إن صوتك أمانة   )١

لذلك عليك أن تختـار     .. بالمشاركة في صنع القرار الذي ينفع الناس ويرقى بالمجتمع        
ار بكفـاءة   ليستطيع أن يشارك في صنع القر     .. المثقف.. المتواجد.. المتدين.. الكفء
  .واقتدار

فإن جاملت في االختيار ونائبـك لـم        .. أنت مسئول أمام اهللا عمن اخترته لينوب عنك        )٢
.. أو لم تكن له القدرة علـى اإلسـهام بـالرأي          .. يحضر ولم يشارك في صنع القرار     
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وحدث خلل في المجتمع أو اضطراب لعدم القدرة على صياغة القوانين فأنت مسئول             
تحسن االختيار وجاملت على حساب الصالح العام وفَـوت الفرصـة           أمام اهللا ألنك لم     

 .على الكفاءات من أهل دينك

.. االنتخابات شهادة بكفاءة من تشهد له فإن اخترت شخصا مطعونًا في شرفه أو ذمته              )٣
فأنت شهدت شهادة زور ألنك ضيعت الحقيقة وضلَّلت الرأي العام وفـوت الفرصـة              

فَلْيَؤد الَِّذي اْؤتُِمن َأمانَتَه ولْيتَِّق اَهللا ربـه والَ        : ي قول اهللا  على من يستحق واقرأ مع    
ِليمع لُونما تَعاُهللا ِبمو هقَلْب آِثم ا فَِإنَّههكْتُمن يمةَ وادوا الشَّهتَكْتُم ] ٢٨٣: البقرة.[ 

الذين هـم أهـل الحـل       ) لبرلمانأعضاء ا (لكل هذه األسباب علينا أن نتنبه عند اختيار         
والذين يختارون الحاكم األصلح ويساعدوه بوضع القوانين المـستمدة مـن القـرآن             .. والعقد
ومما استقر عليه الرأي في تاريخ األمـة ومـا سـجله      .. ومن السنة النبوية المطهرة   .. الكريم

قـة الفـرد بالدولـة      العلماء والفقهاء من آراء حول النهوض بالمجتمع وعالقة الفرد به وعال          
  ...وعالقة الدولة بمن يجاورها من المجتمعات

إن أمانة الكلمة تتطلب من كل إنسان يعيش في أي وطن أن يشارك بفاعلية وإيجابية في                
ولمـا كانـت    .. صياغة القوانين ووضع الضوابط والنظم التي ترقى باألمة وتنهض بالمجتمع         

 في نفس الوقت أن يجتمع الناس كلهم لصنع قرار،          لكنه مستحيل .. مشاركة كل فرد أمرا واجبا    
والنـاس  .. فقد اقتضى األمر أن ينيب الناس عنهم نُوابا يحملون على عاتقهم عبء المـسئولية  

إن .. ألننا إن أحسنا اختيار النواب فسنضمن حسن اختيار الحاكم        ... عليهم أن يحسنوا االختيار   
كنا نبكي  .. ولذلك نحن هنا  .. ف تدفع الثمن غاليا   أي أمة ال تحسن اختيار أعضاء البرلمان فسو       

من الذي يالم؟   .. لكنني كنت أسأل نفسي   .. نا عن النواب المنحرفين   أبدل الدموع دما يوم أن قر     
وكنت كلما نظرت إلى التليفزيون أتابع وقائع الجلـسات وأنظـر إلـى خلـو               .. من اختاروهم 

 أي قانون يصدر هـو باطـل ألن هـذه           أن.. كان ضميري يحدثني  .. البرلمان من األعضاء  
ثم هناك إهمال في بعض الـدواوين       .. القوانين تصدر دون دراسة ودون مراعاة للصالح العام       

من الذي يحاسب الوزراء؟ ومن الذي يلفت نظر الدولة؟ إنهـم           .. الحكومية واإلدارات التنفيذية  
ذَِلك ِبَأن اَهللا لَـم يـك        : حانهاألمر الذي يجعلنا نردد ما قاله الحق سب       !!! وأين هم؟ .. النواب

            ِليمع ِميعاَهللا س َأنو ا ِبَأنْفُِسِهموا مرغَيتَّى يٍم حلَى قَوا عهمةً َأنْعما نِّعرغَيم ]  ٥٣: األنفـال .[
أهل الحل والعقـد فـإن   ) أعضاء البرلمان(إن الحاكم العام هو ربان السفينة وقائدها ومعاونوه   

وال .. أحسنا نحن اختيار هؤالء النواب فقد أحسنا إلى أنفسنا حيث تنضبط القيم ويتواجد النواب             
يبحثون عن المصالح الشخصية ويعكفون على دراسة القوانين واالتفاقيـات ورسـم الخطـط              

ثم بعد ذلـك    .. وااللتحام بالجماهير لالستماع إلى مشاكلهم    .. اإلصالحية بعد الزيارات الميدانية   
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ف على األوراق للدراسة المتأنية في جو يتسم بالمعرفة الشمولية لما يجري على الـساحة             عكو
  ..المحلية والعالمية

والدخول إلـى   .. ألن الدنيا مزرعة اآلخرة   .. دين ودولة .. إن هذا ما ينشده اإلسالم ألنه     
دع مـا   (د   فليس في مفهوم اإلسـالم أن يـرد        - بالعمل الجاد لصالح الدين والدنيا معا      –الجنة  

ألن اإلمـام الـذي     .. فهذه مقولة ال تنطبق على الدين اإلسالمي أبدا       ) لقيصر لقيصر وما هللا هللا    
.. وهذا إمام في الصالة   .. يؤم الناس في صالتهم إن أخطأ ردوه وصححوا له وإن نسي ذكّروه           

لى خطأ كذلك   فإذا كان اإلسالم قد جعلك تلتزم بعمل اإلمام فال تسبقه بقول أو فعل وال تُقره ع               
  ..ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.. فالدين هو النصيحة.. الحال بالنسبة للحاكم العام

وإنني إذ أقدم بين يدي القارئ الكريم هذه اللمحات السريعة عـن نظـام الحكـم فـي                  
وأصبت في الذي صنعت فـذلك مـن فـضل اهللا           .. فإن أحسنت فيما سقت من أدلّة     .. اإلسالم
وأؤمن بقول عمر بن                .. علي نسب إليوإن أنا أخطأت فيما فعلت فأنا بشر وهذا مني قصور ي

  :وأردد قول الشاعر" رحم اهللا امرءا أهدى إلي عيوبي: "الخطاب 

 وما أبرئ نفسي إننـي بـشر      
 وما ترى عذرا أولى بذي ذلل     

  

 أسهو وأخطئ ما لم يحمني قـدر        
 من أن يقول مقـرا أننـي بـشر        

  

 يديك قسمته إلى خمسة أبواب في كل باب عدة فصول وما قصدت بـذلك إالّ                والذي بين 
سائالً اهللا سبحانه أن يجعل عملنا خالصا لدينه وأن يوفقنا إلى مـا             .. الخير واهللا أعلم بالسرائر   

  ..يحبه ويرضاه إنه سميع قريب مجيب الدعاء
م بإحسان إلـى يـوم      وصلي اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيه         

  ...وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.. الدين
  
   هـ١٤٢٢ محرم ١٥القاهرة في \

           م٢٠٠١ أبریل ٩والموافق 
  

  منصور الرفاعي عبيد



 www.kotobarabia.com 
 

9 

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

 

   األول األولالبابالباب
 

Ýa<‚ãÂ<àÚ<êc<Ý^¿ÞÝa<‚ãÂ<àÚ<êc<Ý^¿Þ  
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<Ùæù]<Ø’ËÖ]<Ùæù]<Ø’ËÖ]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  
<<

Ýø‰ý]<»<ÜÓ£]<Ý^¿ÞÝø‰ý]<»<ÜÓ£]<Ý^¿Þ<<

<<

  : : البدایةالبدایة

سجود تحية  .. وأسجد له مالئكته  .. آدم هو أبو البشر، خلقه اهللا بيده ونفخ فيه من روحه          
أن يـسكنه فـي     .. بعد أن أخبر اهللا المالئكة أنه خلق آدم لمهمة جليلة هـي           .. وتقدير وإجالل 

ن اهللا آدم الجنة في أول األمر بعد أن خلق          ولقد أسك .. ليعمر فيها ويصلح من شأنها    .. األرض
من باب االختبار واالبتالء أال يأكل من شـجرة         .. وقد أمر اهللا آدم   .. له منه حواء ليسكن إليها    

ما نَهاكُما ربكُمـا عـن هـِذِه         : لكن الشيطان الرجيم وسوس آلدم وحواء وقال لهما       .. معينة
    ِة ِإالَّ َأن تَكُونَا مرالشَّج    الْخَاِلِدين تَكُونَا ِمن ِن َأولَكَي *      النَّاِصـِحين ا لَِمنا ِإنِّي لَكُممهمقَاسو * 

وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى أن آدم نَِسي بعـد أن           ]. ٢٢ – ٢٠: األعراف [ فَدالَّهما ِبغُرورٍ 
يقـول اهللا   .. م عـزم  ولهذا لم يكن عند آد    .. أغراه الشيطان وأقسم له من باب الخداع فصدقه       

  ].١١٥: طه [ ولَقَد عِهدنَا ِإلَى آدم ِمن قَبُل فَنَِسي ولَم نَِجد لَه عزما : تعالى
وكان من فضل اهللا ورحمته أن هبط آدم إلى األرض التي خلق منها ليعيش عليها حسب                

تلقى مـن   ..  إلى األرض  أن آدم عندما نزل   .. وكان من فضل اهللا   .. مشيئة اهللا سبحانه وإرادته   
وفـي  .. هذه الكلمات كلها خير وإرشاد وتوجيه وترشيد للتعايش على هذه الحياة          .. ربه كلمات 

وكيـف  .. وكيف يتزوجـون  .. دمآكيف يكون الحكم بين أوالد      .. هذه اآليات البينات بال شك    
ى فَمن تَِبع هداي فَالَ خَوفٌ علَيِهم       فَِإما يْأِتينَّكُم منِّي هد    : ولهذا قال الحق سبحانه   .. يتعايشون

  نُونزحي مالَ هو ] ويقول في آية أخرى   ].. ٣٨: البقرة :        ـعِن اتَّبى فَمدنِّي هنَّكُم مْأِتيا يفَِإم
ا ونَحـشُره يـوم     ومن َأعرض عن ِذكِْري فَِإن لَه مِعيشَةً ضـنكً         * هداي فَالَ يِضلُّ والَ يشْقَى    

قَاَل كَذَِلك َأتَتْك آياتُنَا فَنَِسيتَها      * قَاَل رب ِلم حشَرتَِني َأعمى وقَد كُنتُ بِصيرا        * الِْقيامِة َأعمى 
ذَاب اَآلِخـرِة َأشَـد     وكَذَِلك نَجِزي من َأسرفَ ولَم يْؤِمن ِبآياِت ربِه ولَع         * وكَذَِلك الْيوم تُنْسى  

  ].١٢٧ – ١٢٣: طه [ وَأبقَى
من هذا يتبين أن الحق سبحانه وتعالى وضع الضوابط المحكمة والنظم الدقيقـة لحكـم               

.. وتكـون بيـنهم الـصراعات الداميـة       .. حتى ال يتفلت الناس   .. من بداية تكوينه  .. المجتمع
ين الحق من أول لحظة فـي تـاريخ         فاقتضت مشيئة الحق أن يضع مواز     .. والحروب المهلكة 
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لَقَد َأرسلْنَا رسلَنَا ِبالْبينَاِت وَأنْزلْنَا معهم الِْكتَاب والِْميزان         : لهذا قال الحق سبحانه   .. البشرية
          ِللنَّاِس و نَاِفعمو شَِديد ْأسِفيِه ب ِديدلْنَا الْحَأنْزِط وِبالِْقس النَّاس قُومِلي       هرنْـصـن ياُهللا م لَمعِلـي

ِزيزع اَهللا قَِوي ِب ِإنِبالْغَي لَهسرو ] ٢٥: الحديد.[  
  دین األنبياء دین األنبياء 

: اإلسالم هو دين األنبياء جميعا من عهد آدم إلى أن خُتمت الرساالت بسيدنا محمـد                
  ن يقْبَل ِمنْه وهو ِفي اَآلِخرِة ِمن الْخَاِسِرين       ومن يبتَِغ غَير اِإلسالَِم ِدينًا فَلَ      : قال اهللا تعالى  

  ].٨٥: آل عمران[
  : ويقـول سـبحانه   ].. ١٩: آل عمـران   [ ِإن الدين ِعنْد اِهللا اِإلسالَم     : ويقول سبحانه 

          ِِدهعِمن ب ينالنَِّبينَا ِإلَى نُوٍح ويحا َأوكَم كنَا ِإلَييحاِعيَل         ِإنَّا َأوـمِإسو اِهيمـرنَـا ِإلَـى ِإبيحَأوو 
 * وِإسحاقَ ويعقُوب واَألسباِط وِعيسى وَأيوب ويونُس وهارون وسلَيمان وآتَينَـا داود زبـورا            

لَيع مهصنَقْص الً لَّمسرُل وِمن قَب كلَيع منَاهصقَص الً قَدسروك ] ١٦٤، ١٦٣: النساء.[  
فمن عمـر   .. وقد جعل اهللا الدنيا لعمارة اآلخرة     .. إن أصل الدين واحد فهو من عند اهللا       

  : وتعمير الدنيا يقوم على أساسين.. دنياه عمر آخرته
وذلك يتطلب منك أن تحافظ على ما فرضه عليك من عبـادة وأن             .. حسن العالقة باهللا   )١

  ..تنتهي عما نهىتلزم نفسك بما أمر اهللا و
.. عدم اإلضرار بهـم   .. طيب العشرة مع الناس   .. حسن الجوار .. حسن العالقة بالناس   )٢

إلى غير ذلك من األمور األخالقيـة       .. عدم الغش .. عدم التعامل بالربا  .. رعاية األيتام 
 ..التي أوجبها اإلسالم على اإلنسان

قُْل تَعالَوا َأتُْل    :  إليها فقال  وهذه أمور مشتركة في جميع الرساالت أرشد الحق سبحانه        
                نالٍَق نَّحِإم نكُم مالَدالَ تَقْتُلُوا َأوانًا وسِن ِإحياِلدِبالْوًئا وَأالَّ تُشِْركُوا ِبِه شَي كُملَيع كُمبر مرا حم

ها وما بطَن والَ تَقْتُلُوا النَّفْس الَِّتي حـرم اُهللا          نَرزقُكُم وِإياهم والَ تَقْربوا الْفَواِحشَ ما ظَهر ِمنْ       
      ِقلُونتَع لَّكُمِبِه لَع اكُمصو قِّ ذَِلكُمتَّـى            * ِإالَّ ِبالْحح نـسَأح ِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهياَل الْيوا مبالَ تَقْرو

زان ِبالِْقسِط الَ نُكَلِّفُ نَفْسا ِإالَّ وسعها وِإذَا قُلْتُم فَاعِدلُوا ولَو كَان            يبلُغَ َأشُده وَأوفُوا الْكَيَل والِْمي    
ونتَذَكَّر لَّكُمِبِه لَع اكُمصو فُوا ذَِلكُمِد اِهللا َأوهِبعى وبذَا قُر ] ١٥٢، ١٥١: األنعام.[  

ألساسية للحياة اإلنسانية وهـي مـا       يتبين لنا من هذا أن الحق سبحانه وضع الضوابط ا         
  .أو الحاكمية كما يسميها البعض) حكم المجتمع(نسميه 

إن اهللا سبحانه وتعالى ما كان ليذر البشرية تتخطفهم شياطين الجن ويتكالـب بعـضهم               
وهنا ال  .. فتخرج اإلنسانية عن خط مسارها ويهوي بها الهوى في أودية سحيقة          .. على بعض 
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وما خَلَقْـتُ الِْجـن      : من أجلها خلق اإلنسان، وقد بين اهللا هذه الغاية يقول         تتحقق الغاية التي    
ِإن اَهللا هو الرزاقُ ذُو      * ما ُأِريد ِمنْهم من رزٍق وما ُأِريد َأن يطِْعمونِ         * واِإلنْس ِإالَّ ِليعبدونِ  

ِتينِة الْمالْقُو ] ٥٨ – ٥٦: الذاريات.[  
إن الخالفة عن اهللا في األرض تتطلب من صاحب األمر أن يضع وثيقة للخليفة ليـسير                

ليكـون  .. على مقتضاها ليكون من حق المستخلف أن يحاسب المستخلف بمقتضى بنود الوثيقة     
الجزاء العادل من ثواب أو عقاب، ألنه إذا لم توضع هذه الوثيقة من قبل الحق فسوف يتساوى                 

المؤمن مع المجرم، وكل إنسان سيفعل ما يتفق مع هواه بال ضوابط وهنا             الصالح مع الطالح و   
من أجل هذا نقول وباطمئنان اإلسالم الذي حمل لواءه األنبياء          .. تكون الطامة الكبرى والفساد   

يدعو الناس إلى أن يتعاونوا مع بعضهم على إصالح دنياهم وفقًا لمنهج اهللا كي يـسعدوا فـي                 
 ولكي نصل إلى ذلـك      ،رار وفي اآلخرة بجنة عرضها السموات واألرض      الدنيا باألمن واالستق  

 وأن نستشعر رقابة اهللا علينا ونحن نوقن بأن اإلسـالم رفـض             ،فعلينا أن نعمل بدقة ومهارة    
 وإهدار لطاقات أوجدها اهللا فـي اإلنـسان         –الرهبنة ونهى عنها ألنها تعطيل للقوى اإلنسانية        

 والبعد عن العزلة التي تؤدي إلى شلل المجتمع وعدم قدرتـه            ،سللعمل الميداني وااللتحام بالنا   
  .. وبهذا يضيع المجتمع وينهار،على النمو

  النظام االجتماعيالنظام االجتماعي
وفطرة فطر اهللا   .. مغروس في طبعه حب االجتماع مع اآلخرين      .. اإلنسان إلف مألوف  

أو زيـادة   .. لخبرةأو اكتساب ا  .. من باب الصداقة  .. الناس عليها أن كل واحد يميل إلى اآلخر       
.. وعبروا عـن ذلـك بقـولهم      .. إن االجتماع اإلنساني أمر ضروري    .. ولهذا قالوا .. المعرفة

وهـذا مـا يؤيـده      .. ومما ال شك فيه أن كل اجتماع يحتاج إلى تنظيم         .. اإلنسان مدني بطبعه  
ع بعضهم  واألفراد ال يمكنهم العيش م    .. فاإلنسان يولد في المجتمع ويعيش فيه ويموت      .. الواقع

بحرية مطلقة داخل المجتمع إال في إطار نظام يقوم على أسـاس مـن الـضوابط والـروابط         
وأصول وأفكار يرتضيها األفراد مع بعضهم يتضمن ذلك الحدود التي يجب أن يقـف عنـدها                
الجميع وأن يلتزم بهذه الضوابط كل فرد في سلوكه حتى يستطيعوا العيش مع بعضهم بهـدوء                

ومن هنا نرى أن هدى اهللا ووحيه       ..  االجتماعي لإلنسان جاء نتيجة احتياجاته     فالنظام.. وأمان
فإذا خرج الناس على مقتـضى      .. إلى أنبيائه كان هو المعيار األساسي الذي يسير عليه الناس         

وكان الرسول دائمـا يـأتي      .. هذا النظام فإن اهللا كان يبعث الرسل متوالين مبشرين ومنذرين         
  وما َأرسلْنَا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن قَوِمـِه ِليبـين لَهـم            : لهذا قال اهللا  بلسان قوم ولغتهم و   

ن الرسول يبين لقومه معالم الحق ويرشدهم إلى الـصواب وينهـاهم عـن             إ، أي   ]٤: إبراهيم[
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: األعراف [ الَِحهاوالَ تُفِْسدوا ِفي اَألرِض بعد ِإص      : الفساد واإلفساد في األرض ويقول لهم     
  :، ونقف أمام بعض أنبياء اهللا لنرى كيف بدءوا يعالجون الخلل االجتماعي]٥٦

جاء يعالج الخلل الذي وقع فيه التجار ألن التجار كـانوا يتعـاملون             .. نبي اهللا شعيب   )١
يقطـع حبـل    .. وهذا األمر يفسد العالقة االجتماعية    .. بتطفيف الكيل ونقص الميزان   

.. ما يمأل القلوب بالحقد ويفضي ذلك إلى أكل أموال الناس بالباطل          .. الناسالمودة بين   
اعبدوا اَهللا ما لَكُم من ِإلٍَه غَيره قَد جاءتْكُم بينَةٌ مـن             : فبعث اهللا شعيبا ليقول للناس    

شْياءهم والَ تُفِْسدوا ِفي اَألرِض بعـد   ربكُم فََأوفُوا الْكَيَل والِْميزان والَ تَبخَسوا النَّاس أَ       
  ].٨٥: األعراف [ ِإصالَِحها

 * وِزنُوا ِبالِْقسطَاِس الْمستَِقيمِ   * َأوفُوا الْكَيَل والَ تَكُونُوا ِمن الْمخِْسِرين      : وقال لهم كذلك  
  ].١٨٣ – ١٨١: الشعراء [ رِض مفِْسِدينوالَ تَبخَسوا النَّاس َأشْياءهم والَ تَعثَوا ِفي اَأل

َوَیا َقْوِم َأْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط َوَال َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَال َتْعَثْوا ِفي اَألْرِض  : وقال لهم آذلك
  ]..٨٥: هود [ ُمْفِسِدیَن

ب في إبالغ دعوة ربه إلى قومه ترتكـز         هكذا نرى من تنوع األسلوب الذي قام به شعي        
على تصحيح العالقات االجتماعية بين الناس حتى ال ينهار المجتمع على من فيه بسبب هـذا                
الفساد لذلك أخبرنا الحق سبحانه بأن قوم شعيب لما كذبوا وتعمدوا إلحاق الـضرر بـالمجتمع                

فََأخَذَتْهم الرجفَـةُ    :  الحق سبحانه   وأخبرنا بأن مالهم لم ينفعهم، يقول      ،أنزل اهللا عليهم العذاب   
   اِثِمينج اِرِهموا ِفي دحبا كَانُوا            * فََأصبيوا شُعكَذَّب ا الَِّذينا ِفيهغْنَوي ا كََأن لَّمبيوا شُعكَذَّب الَِّذين

الْخَاِسِرين مه ] ٩٢، ٩١: األعراف.[  
بأنه دمر هذا المجتمع الفاسد بعد أن أنـذرهم         والحق سبحانه بين لنا في مواضع أخرى        

 وإنما يبعـث بالرسـل مـصححين ومنبهـين          ،ألن اهللا رحيم بعباده فال يعجل العذاب للناس       
  .. ومحذرين حتى ال يكون ألحد على اهللا حجة

فإن المال أحيانًـا يـصيب اإلنـسان        .. بعثه اهللا ليعالج فساد األغنياء    .. نبي اهللا صالح   )٢
فأرسل اهللا سيدنا صالحا ليعالج هذا النوع       .. عالء والتطاول على خلق اهللا    بالشّره واالست 

من المرض النفسي وبال شك أن الكبرياء والغرور إذا دخل ذلك قلب اإلنسان ال ينقاد               
 كَالَّ ِإن اِإلنْسان لَيطْغَـى     : للحق وال يستجيب لداعي الفضيلة ولهذا قال الحق سبحانه        

وقد أخبر الحق سبحانه أن اإلنسان يحب المـال         ]. ٧،  ٦: العلق [ غْنَىَأن رَآه استَ  * 
: الفجـر  [ وتُِحبون الْماَل حبا جمـا     : وهذه فطرة قال عنها ربنا    .. ويحرص عليه 

حـب  وِإنَّه لِ  * وِإنَّه علَى ذَِلك لَشَِهيد    * ِإن اِإلنْسان ِلربِه لَكَنُود    : ويقول كذلك ]. ٢٠
ِر لَشَِديدالْخَي ] ٨ – ٦: العاديات.[  
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ولكن ال تجعل حبه يـستولي علـى قلبـك          .. ودين اهللا ال ينهى عن حب المال وجمعه       
بل اسلك السبل الكريمـة     .. وال تجمع المال من حرام    .. وينسيك ذكر ربك ويبعدك عن إخوانك     

ألن هـذه   .. ال تَخُـن  .. ال تغـش  .. ال تتعامل بالربـا   .. ال تأخذ الرشوة  .. ال تسرق .. النظيفة
لهـذا بعـث اهللا     . األساليب المحرمة المجرمة تكون سببا في إفساد المجتمع وإلحاق الضرر به          

واذْكُروا ِإذْ جعلَكُم    : هذا النبي ليعالج هذا الخلل ويصحح المسار، فقال لقومه كما يقول القرآن           
 اَألرِض تَتَِّخذُون ِمن سهوِلها قُصورا وتَنِْحتُون الِْجبـاَل بيوتًـا           خُلَفَاء ِمن بعِد عاٍد وبوَأكُم ِفي     

       فِْسِدينِض ما ِفي اَألرثَوالَ تَعاِهللا و وا آالَءفَاذْكُر ] وقال لقومه كمـا يقـول      ].. ٧٤: األعراف
ه هو َأنشََأكُم من اَألرِض واستَعمركُم ِفيها       قَاَل يا قَوِم اعبدوا اَهللا ما لَكُم من ِإلٍَه غَير          : القرآن

ويقول في آية أخرى على لسان صالح وهو يوجـه          ].. ٦١: هود [ فَاستَغِْفروه ثُم تُوبوا ِإلَيهِ   
ٍل طَلْعها  وزروٍع ونَخْ  * ِفي جنَّاٍت وعيونٍ   * َأتُتْركُون ِفي ما هاهنَا آِمِنين     : الكالم إلى قومه  

ِضيمه *     وتًا فَاِرِهينياِل بالِْجب ِمن تَنِْحتُونـونِ     * وَأِطيعفَـاتَّقُوا اَهللا و *      ـرـوا َأمالَ تُِطيعو
ِرِفينسالْم * ونِلحصالَ يِض وِفي اَألر ونفِْسدي الَِّذين ] ١٥٢ – ١٤٦: الشعراء.[  

ثهم اهللا بضوابط تتسم باألخالق العالية وتدعو الناس إلـى          وهكذا يتبين لنا أن األنبياء بع     
الصالح وحب الخير ليتعايش الناس مع بعضهم إخوة فيعمروا الكون بالعمل الجاد والتعـاون              

  .والتضامن والتآلف
بعثه اهللا سبحانه ليعالج خلالً اجتماعيا بسببه تنتشر األمـراض ويعـم            .. نبي اهللا لوط   )٣

والنفس .. ألنه عمل شاذ وخروج على الفطرة السليمة      .. لنسلالمجتمع الوباء وينقطع ا   
وهذا فـساد فـي األرض      .. الكريمة ال تقبل هذا العمل أبدا ألنه عالقة الرجل بالرجل         

َأتَْأتُون الْفَاِحشَةَ ما سبقَكُم ِبها ِمـن        : وضرر بالمجتمع فبعث اهللا لوطًا ليقول لقومه      
  الَِمينن الْعٍد مِإ * َأح               مقَـو ـْل َأنْـتُماِء بوِن النِّـسـن دةً مواَل شَهجالر لَتَْأتُون نَّكُم

ِرفُونسم] وجاء في آية أخـرى    ].. ٨١،  ٨٠: األعراف :       ِمـن انالـذِّكْر َأتَـْأتُون
الَِمينالْع *         ْل َأنْتُمب اِجكُموَأز نكُم مبر ا خَلَقَ لَكُمم ونتَذَرو  ونادع مقَو  ]  الـشعراء :
إن الحق سبحانه وتعالى دمر قوم لوط لما لم يستجيبوا لدعوتـه ولـم              ].. ١٦٦،  ١٦٥

يبتعدوا عن هذا السلوك الشاذ، ثم أنزل مطرا ليطهر المنطقة التي كان فيهـا هـؤالء                
ها ساِفلَها وَأمطَرنَـا    فَلَما جاء َأمرنَا جعلْنَا عاِلي     : يقول الحق سبحانه في هذا    .. الناس

  مسومةً ِعنْد ربك وما ِهي ِمن الظَّاِلِمين ِببِعيـدٍ         * علَيها ِحجارةً من ِسجيٍل منْضودٍ    
  ].٨٣، ٨٢: هود[

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ     .. وهذا جزاء الظالمين الذين يفسدون في األرض وال يصلحون        
 : وقد بين الحق سبحانه وتعالى عندما قال لكل نبـي         .. أخذه أليم شديد  القرى وهي ظالمة إن     
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                تَـكوعد ٍل قَِريٍب نُِّجبنَا ِإلَى َأجنَا َأخِّربوا رظَلَم قُوُل الَِّذينفَي ذَابالْع ْأِتيِهمي موي َأنِذِر النَّاسو
     متَكُونُوا َأقْس لَم َل َأوسنَتَِّبِع الرالٍ      وون زا لَكُم مُل من قَبتُم م *       اِكِن الَّـِذينـسِفـي م كَنتُمسو

  ].٤٥، ٤٤: إبراهيم [ ظَلَموا َأنْفُسهم وتَبين لَكُم كَيفَ فَعلْنَا ِبِهم وضربنَا لَكُم األمثَاَل
نما بعـث إليـه      وإ ،إن الحق سبحانه وتعالى الذي خلق اإلنسان ليعمر األرض لم يتركه          

 فإذا شذّ الناس في أفكارهم وخرجوا على هذا         ؛األنبياء ليسددوا خطاه طبقًا لقانون الحق والعدل      
 فإن أصـروا علـى المعاصـي ولـم          ؛الهدى كان يذكرهم ويبعث بالنذر علَّ الناس يرجعون       

  ..يستجيبوا لداعي الحق فإنهم لن يعجزوا اهللا الذي خلقهم وهو على كل شيء قدير
  لة لة الدوالدو

والناس مع بعضهم يكونـون     .. هذا النظام الذي بعث اهللا به األنبياء جاء إلصالح الناس         
المجتمع وهنا تتكون الدولة ألنها عدد من الناس تجتمع إرادتهم على العيش مع بعضهم والوالء               

وهذه القطعة من األرض هي أهم مقومات       .. للدولة التي أقاموها على قطعة من األرض معينة       
ة ألن كل شبر في هذه القطعة ملك لكل من يعيش داخل هذا المجتمع ألنه بهـذه الحـدود    الدول

 وله في نظرهم قداسة لذلك يـضحون بالغـالي          ،التي حددوها أصبحت وطنًا يعيش الناس فيه      
 ولهذا فإن الوطن هو مبعـث حيـاة المـواطنين ألنهـم      ،والرخيص في سبيل أمن هذا الوطن     

 الخلقية والخلقية من العوامل الطبيعية المؤثرة في المناخ االجتماعي          يأخذون الكثير من صفاتهم   
فإذا لـم تكـن     .. والوطن له حدود طبيعية كاألنهار والجبال إلى غير ذلك        .. الذي يحيط بالناس  

هذه الحدود الطبيعية فهناك حدود معلّمة بعالمات يرتضيها الناس فإذا قامـت مجموعـة مـن                
خل الحدود المحددة فإن الناس األول الذين حددوا هذا الجـزء           الناس وأقامت على أي جزء دا     

الدولـة هـي المنظمـة      .. إذًا.. يشعرون بالقلق والخوف من هؤالء الذين دخلوا داخل الحدود        
  .. االجتماعية التي ينتظم الناس في العيش تحت لوائها ويدينون لها بالطاعة

  التعریف اللغوي للدولة التعریف اللغوي للدولة 
وقيـل  .. الدولة في المال والدولة في الحرب والجاه      .. وقيل.. واحدة) الدولة(و) والدولَة(

كَي الَ يكُون دولَةً بـين       : قال تعالى .. الدولة اسم الشيء الذي يتداول بعينه والدولة المصدر       
  ..وتداول القوم كذا أي تناولوه من حيث الدولة] ٧: الحشر [ األغِْنياِء

] ١٤٠: آل عمران  [ وِتلْك األيام نُداِولُها بين النَّاسِ     :  بينهم، قال تعالى   وداول اهللا كذا  
)١(.  

                                                 
 .١٧٤المفردات في غريب القرآن، للراغب األصفهاني ص  )1(
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الدال والواو والالم أصالن أحدهما يدل على تحول شيء مـن           . وجاء في المعجم دولْ   (
أدال القوم إذا   .. مكان إلى مكان واآلخر يدل على ضعف واسترخاء فأما األول فقال أهل اللغة            

ولوا من مكان إلى مكان ومن هذا الباب تداول القوم الشيء بينهم إذا صار من بعضهم إلى                 تح
والدولة والدولة لغتان سمي بذلك ألنه أمر يتداولونه فيتحول من هذا إلى ذاك ومـن               .. بعضهم

لثـوب  دال ا : قال أبو زيـد   ..  وأما األصل الثاني الدويل من النبت ما يبس لعامه         ،ذاك إلى هذا  
  .)٢() يدول إذا بلي ومنه دال بطنه أي استرخى

) الدولة انقالب الزمن والعقبة في المال، ويضم وقيل الضم في اآلخرة والفتح في الدنيا             (
)٣( .  

* * ** * *  

                                                 
 .وما بعدها) ٣١٤/ ٢(معجم مقاييس اللغة البن فارس  )2(

 ).٣٨٨/ ٣(القاموس المحيط  )3(
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<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<

  
  

<íÖæ‚×Ö<ëçßÃ¹]<á^éÓÖ]<íÖæ‚×Ö<ëçßÃ¹]<á^éÓÖ]<<

  
.. الجويـة .. وهنـاك شـبكة المواصـالت     .. إننا نعيش في عصر السموات المفتوحة     

سهلت االتصال بين الدول ومع ذلك فإنه ما زالت هنـاك حـدود لكـل               .. والبرية.. لبحريةوا
وكل إنسان تهتز نفسه إذا عرف أن أي شبر من داخل حدود وطنه احتلّه إنسان آخـر                 .. دولة

ذلك ألن الدولة هي كيان اجتماعي تكون من مجموعة من الناس نظمت نفـسها فـي حـدود                  
معنوي لهذه الدولة ينطوي فيه الشخصية المعنوية ويعني ذلك النظـام           وأصبح الكيان ال  .. معينة

واالستقرار لهذا الكيان وأصبح له اسم يعرف به وله علم يرمز إلى مجده ويميزه عن غيـره                 
.. والناس يتحركون في هذا اإلطار طبقًا للقانون الذي ارتضوه ووضعوه ألنفـسهم          .. من الدول 

لته وإن كان من المؤكد أن اإلنسان كما يولد في وطنـه فـإن      فقانون الدولة يربط المواطن بدو    
  .. الوطن يولد في داخل اإلنسان

واإلرادة هي تمثيل فعلي لمبدأ منطقي أو اعتقـاد         .. فالدولة إذًا تمثل إرادة المكونين لها     
وبهذا تدب الحياة في الدولة ألن لها أعضاء كأعـضاء الجـسم            .. مسيطر على عقول األفراد   

عضاء تؤدي وظائفها ما دام في الدولة حياة تنمو ثم إنها قد تضمحل وهذا يتوقف على                وهذه األ 
إذا كانـت الدولـة     .. لهذا نستطيع أن نقول   .. قوة األفراد الذين يمثلون هذا المجتمع أو ضعفهم       
  :كيانًا طبيعيا له شخصية فإن األمر يحتاج إلى

بر عن إرادتها والحكومـة هـي       حكومة تنظيم هذا الكيان والدولة بواسطة الحكومة تع        )١
التي تشرف على المنظمات والهيئات وتضع القوانين المنظمة والتعليمات التي يجـب            

 : على األفراد أن يتمسكوا بها وهذه الحكومة تحافظ على

  ..سيادة الدولة، ومن مظاهر السيادة االستقالل وبدونه تكون الدولة ناقصة  -أ 
..  الشعب، ألنه هو الذي يختار الحكومـة        والمصدر الرئيسي الستقالل الدولة هو      -ب 

وإن الذي يختار يستطيع أن يسحب هذا االختيار، فكأن الحكومة تولت مقاليد الحكم             
 .بهذه الدولة بناء على هذا االختيار من الشعب
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 الشعب يتكون من مجموعة من الناس يشغلون الحيز الذي اختاروه والذين بإجماع              -ج 
العـادات،  .. والقاسم المشترك بين األفراد جميعا اللغـة      إرادتهم تتكون منهم الدولة     

 .اآلمال، اآلالم

فيرى فريـق تقـسيم     .. ثم إن علماء التاريخ واالجتماع اختلفوا حول أصل نشأة الدولة         
دولة دينيـة أو    (وفريق آخر يقسمها إلى     . )٤() ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية   (الدولة إلى   

ويـرى  .. )٥() اع النشأة إلى البشر أو إلى قوى غير بشرية        بشرية ويعللون ذلك من حيث إرج     
  ..)٦() اتجاه نظري وآخر واقعي(آخرون إرجاع هذه النظريات إلى اتجاهين 

  .)٧() اتجاه غيبي وآخر علمي: (وهناك اتجاه آخر يقول
والحكومة هي المنفذة إلبـراز     . وهكذا يتضح لنا أن الكيان المعنوي للدولة أمر مهم جدا         

لكيان من خالل النظم والقوانين التي تضعها لحماية الدولة وضبط حركة اإليقـاع داخـل          هذا ا 
  ..هذا الكيان ولهذا كان ال بد من قيام

  الحكومة الحكومة 
فالحكومة بناء على ما قدمناه هي المنظمة االجتماعية التي تعبر الدولة بواسطتها عـن              

مجتمع وتكون صورة مكبرة آلمـال      إرادتها وتدبر شئونها، فالحكومة تحدد مطالب الناس في ال        
ألنها تهدف إلى تنميـة     ) إن الحكومة مرآة الشعب   (الشعب وما يرجو تحقيقه لنفسه، لذلك يقال        

والحاجة ملحة إلـى    .. الشخصية اإلنسانية في نطاق المجتمع الذي تعمل على تطويره وتقدمه         
  :إقامة حكومة في المجتمع لما يأتي

ألسس لتعامل األفراد مع بعضهم داخل المجتمع وهذا ما         ألنها تقوم بوضع المعايير وا     )١
  ).النظام الداخلي(نسميه 

فالمواطنون جميعا كتلة واحدة ال يجوز      .. وتعمل على تحقيق العدالة بين جميع األفراد       )٢
.. فالخدمات تقدم إلى كل بال تمييـز وال محـسوبية         .. أن نفرق بين شخص وشخص    

 .فالكل في حق الحياة سواء

حرية التحرك واالنتقال،   .. حرية التملك .. صون الحريات لجميع األفراد   تحرص على    )٣
المهم ال تصادر حرية أي فرد إالّ إذا أخلَّ هو بالنظام فعندئـٍذ يكـون               .. حرية التعبير 

الضرب بقوة على يد من تسول له نفسه أن يعبث بأمن الوطن أو يعتدي على ممتلكات                
                                                 

 .٥٤فوظ، النظم السياسية ص عبد المنعم مح. د )4(

 . وما بعدها) ١٢/ ١(محمد ميرغني، الوجيز في النظم السياسية . د )5(

 .  وما بعدها٢٦طعيمة الجرف، نظرية الدولة والمبادئ العامة لألنظمة السياسية ونظم الحكم ص . د )6(

 .  وما بعدها٥٦يحيى الجمل، األنظمة السياسية المعاصرة، ص . د )7(
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يخرجون على نظم الحكم وضـعت القـوانين        الناس وسلب أموالهم فمثل هؤالء الذين       
 .زجرا لهم وحماية المواطنين من شرهم

الخدمات التي تقدمها الحكومة ألفراد الرعية ليست هبة وال منحة وإنما الواجب عليها              )٤
أن تقدم الخدمات وتُحسن المرافق وتعمل على رفاهية الجميع ألنها في سـبيل ذلـك               

وعائد كل  ..  من ناتج المرافق التي تخدم المواطنين       ولها العائد  ،تحصل على الضرائب  
 .ذلك الخدمات العامة لجميع المواطنين

الوطن جزء من األرض وهو يعيش في وجدان كل إنسان لذلك علـى             .. حماية الحدود  )٥
الحكومة أن تسهر على حماية الحدود وهي مسئولة أمام الشعب عن التفريط فـي أي               

ند من تشاء وتنظم الجيش القـوي وتـضع كافـة           وعليها في سبيل ذلك أن تج     .. شبر
 والنهوض به ليرد المعتدي الذي يريد أن يغتصب أرض         ،اإلمكانيات لتقوية هذا الجيش   

 .الوطن

إنه مع تداخل المجتمعات اآلن وسرعة االنتقال بسهولة من مكـان إلـى      .. الدبلوماسية )٦
 هنـاك تمثيـل      وأن يكـون   ،مكان إالّ إن الحكومة عليها أن تتصل بالدول األخـرى         

والدبلوماسية تعني التحدث باسـم    .. دبلوماسي ألن هذا جزء من واجب الحماية الدولية       
والدبلوماسي الناجح هـو  .. الدولة والحكومة في الدول األخرى، وهذا التمثيل قديم جدا  

 ويقنع  ،الذي ينقل إلى الدولة التي يذهب إليها آراء أمته وسياسة حكومته بصدق وأمانة            
 وأن مـصالح هـذه الدولـة        ،التي ذهب إليها أن سياسة حكومته ال غبار عليها        الدولة  

ثم يقوم بنقل كل ما يراه إلى حكومته لتكون على علم بما            .. تتمشى مع سياسة حكومته   
ألن الصالت الدولية أمر مهم للغاية نظـرا للتـرابط          .. يجري في المجتمعات األخرى   

 ..الدولي

ال شك أن البطالة تلعب دورا هاما فـي إفـساد           .. الناسالقضاء على البطالة وتشغيل      )٧
من لم يشغله الحق شُِغل     (الفرد وبالتالي نشر الفساد بين األفراد ألنه من نافلة القول أن            

كقطاع خاص  .. لهذا على الحكومة أن توجه الناس إلى إيجاد مصانع إنتاجية         ) بالباطل
 وتحـدد سـاعات     ،لتي تنظم المرتبات  وفي سبيل ذلك تضع اللوائح المالية واإلدارية ا       

 وتنبه صاحب العمل إلى إيجاد أماكن للترفيه عـن العـاملين وأسـرهم، أمـا                ،العمل
الحكومة بدورها فهي التي تنهض بإقامة المشروعات الكبيرة كشق الترع والمصارف           
ومحطات المياه والكهرباء والمصانع الكبرى والمرافق الهامة إلى غيـر ذلـك مـن              

لكبرى التي تخدم الشعب، وما تجذب العمال إليها وتفتح الباب لهم مع منحهم             المرافق ا 
ووضع تنسيق مع القطاع الخاص حتى ال يكون هنـاك تفـاوت            .. المرتبات المجزية 

 وبسبب ذلك يحدث إحباط عند الفريق اآلخر فيدفعه ذلـك إلـى             ،ضخم في المرتبات  
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مة ملزمة بتطبيق العدل على جميع      ولما كانت الحكو  .. التراخي في العمل واإلهمال فيه    
أفراد المجتمع فقد لزم األمر أن تضع من الضوابط والنظم ما يضمن للناس جميعا أن               

 . وحتى ال تكون هناك فجوة يحدث بسببها الخراب والدمار،يعيشوا في مجتمع العدل

هناك بعـض األشـخاص     : المجتمع ال بد أن تتحقق فيه الكفاية لكل فرد        ... المساعدة )٨
لدوا معاقين أو هناك أفراد حلَّت بهم كوارث أهلكت الحرث والنسل فهؤالء وأولئـك              و

في حاجة إلى المساعدة العاجلة التي ترفع مستواهم وتمسح الكآبة عنهم وتضمن لهـم              
كذلك على الحكومة أن تضع نظم المساعدات في تقديم العالج الطبـي            .. العيش الكريم 

م خدمات اجتماعية كإقامة المالعب وأماكن الترفيه، فهذا        وبناء دور العلم والعبادة وتقدي    
كله مسئولية الحكومة عليها أن تنظمه وتضع له من التشريع ما يجعل الناس ينتفعـون               

 ولها في سبيل ذلك أن تضع       ، وعدم تداخل االختصاصات   ،بكل هذا في جو من الوفاق     
يجعـل النـاس يـشعرون       و ،من الحماية واألمن بعد التنظيم والتشريع ما يقيم العدل        

 .بالمواطنة الصحية

إذا كانت الحكومة هي المصدر الرئيسي الذي يهيمن على الدولة فعليها أن تقوم مـن                )٩
جانبها أو تعمل على إيجاد جو مالئم للتوفيق بين الشخصيات المختلفـة والجماعـات              

 القـانون   والعائالت وإعطاء الفرصة للقادرين من األفراد لقيادة البيئة المحلية في ظل          
ألنه وبال شك في حياة الجماعات وفي داخل كل         .. العام وفي إطار التشريعات والنظم    

مجتمع عدد ال يحصى من المشاكل فإذا لم يمكن تدارك هذه المـشاكل وحلَّهـا بـات                 
لهذا يتطلب األمر من الحكومـة أن تـستعين بالمؤسـسات           .. المجتمع مهددا بالخطر  

 :لى مصادر القلق مثلاالجتماعية لتساعدها وتقضي ع

فهي مصدر هام لتهدئة الخواطر وتهيئة الجو الصالح لألفراد الـذين           .. العائلة  -أ 
  .يعيشون تحت لوائها ويحملون اسمها

 الهيئات الدينية ألن العقيدة مصدر أمن للنفوس وترشـيد للـسلوك وتحـسين             -ب 
في أمن  لذلك فإن المؤسسات الدينية تلعب دورا خطيرا        .. للعالقات االجتماعية 
 .المجتمع وسالمته

.. وهي على اختالف اتجاهاتها تعمل على تثقيف العقول       ..  الجمعيات الخيرية  -ج 
وشحذ همة الفرد للمشاركة في العمل التطوعي االجتماعي الذي يحقق خلـق            

وحث الناس على مـساعدة بعـضهم،       .. روح التكافل االجتماعي بين األفراد    
يـد المـساعدة إلـى الفقيـر بالحـب          فالقوي يأخذ بيد الضعيف والغني يمد       

وفي هذا المناخ تسكن النفس الثائرة ويهـدأ الفكـر المـضطرب،            .. والرحمة
 .ويشعر الناس جميعا أنهم يعيشون في أسرة واحدة
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 االتحادات العمالية والمؤسسات الصناعية والغـرف التجاريـة واالتحـادات            -د 
من واالستقرار بـين    كل هذه مصادر مساعدة للدولة في استتباب األ       .. المهنية

 .الجماهير

إن الحكومة إذا نظمت كل هذه المصادر ووضعت لها الضوابط وألزمتها بميثاق شرف             
 وبذلك ينهض كل فرد فيه بـأداء عملـه بجـد            ،فإنه بال شك سيكون االستقرار الدائم للمجتمع      

  .ومهارة وابتكار في أسلوب األداء
  المؤسسات السياسية المؤسسات السياسية 

بدور هام جدا وضروري الستمرار الحياة الطيبة الهنيئـة وقـد           إذا كانت الحكومة تقوم     
والمؤسسات السياسية  .. فإن هناك كذلك المؤسسات السياسية    ... نبهنا إلى مصادر المعاونة لها    

عبارة عن شخصيات يختارهم الشعب لتقوم بدور التمثيل عنهم بحيث يتم نقل المشاكل بواسطة              
إن (ويرى فريق من العلمـاء والفقهـاء   .. لى حل المشاكل هؤالء النواب إلى الحكومة التي تتو     

وقـد دأب   .. )٨() النظام النيابي هو األمثل حتى ولو كانت الديمقراطية المباشرة ممكنة التحقيق          
والرجل السياسي هو الذي يـتكلم بلـسان أفـراد          ) سياسي(الناس على أن يطلقوا على النائب       

والسياسي هو الذي يحـاول أن يحـول        .. وضوهالشعب ويدافع عن حقوقهم ألنه ينوب عمن ف       
وجهة المجتمع إلى مصلحة الجماعة وتوجيه سياسة الدولة إلى المستوى الالئق بها كي تنهض              

والرجل السياسي الناجح ال يبحث عن مصالحه الشخصية ألنه بوضـعه           .. وتتبوأ مكان الريادة  
مصارحة وال يجعل الكذب والتزوير     الراهن أصبح زعيما محليا، وعليه أن يتحلى بالصدق وال        

ولهذا فهو يحتاج إلى من يعاونه فعليه أن        .. سمة من سماته وأن تكون صلته بالجماهير مباشرة       
يختار الكفاءات الذين يتسمون بالشرف وفيهم قناعة وعندهم استعداد لخدمـة الجمـاهير وقـد          

معة وطنـه وكرامتـه     والرجل السياسي هو الذي يحرص على س      .. عرف هذا النظام من قديم    
وقـد  ..  ويعمل بكل ما لديه على رفع مستواهم األدبي والمـادي          ،ويدافع عن شرف المواطنين   

يالقي في سبيل ذلك صعوبات وعقبات لكنه ال يضعف وال تلين قناته ألنه يستشعر المـسئولية                
م اهللا أوالً   ويدرك عبء األمانة التي يحملها وشرف النيابة التي يمثلها ويحس بأن مسئوليته أما            

من هنا كانت مـسئولية     .. وأمام ضميره ثم هو أقسم القسم على أال يخون بلده وال من اختاروه            
 وأن  ، وأن الواجب يحتم عليه أن يتعايش مع بنـي دائرتـه           ،الرجل السياسي مسئولية خطيرة   

 فـي    وعليه أن يكون دقيقًا    ،يستمع إلى الرأي العام الذي يتعرض ألي ناحية من نواحي الدولة          
ومن ..  وله في نفس الوقت خطورته     ،نقل هذه المعلومة إلى الحكومة ألن الرأي العام له أهميته         

المعروف أن الرأي يمثل اتجاها فرديا لكن يتسع نطاقه حتى يشمل مجموعة كبيرة من النـاس                
                                                 

 . وما بعدها١٢٣حمد الميرغني، مبادئ القانون اإلداري ص م. د )8(
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 وتـؤدي الخدمـة العامـة ألن        ،ويكون هذا الرأي مؤسسا على ضوابط وأسس تخدم المجتمع        
والرأي العام له أثر كبير في رسم الخطط التـي          .. اع ألي شيء هو نتيجة الحاجة إليه      االختر

تؤدي إلى استقرار األفراد وتقديم الخدمة إليهم والنهوض بالمجتمع والعمل على استقراره فـي              
  .كافة مناحي الحياة

  التأثير على الرأي العامالتأثير على الرأي العام
.. ا مؤيدة من الرأي العـام     الحكومة الناجحة هي التي تعمل جاهدة على أن تكون خطاه         

هنـاك اتجـاه    .. نقول.. وهذا يؤكد حسن الصلة بين الحكومة والشعب وعندما نؤكد على ذلك          
.. ألغراض شخصية ومنافع ذاتية يريد البعض أن يحققها من خالل تأثيره على الـرأي العـام      

.. اإليحاء إليها بسرعة  لكن االستجابة لهذا تكون عن طريق ِقلَّة ال كثرة وعقلية هذه الِقلّة تقبل              
والحكومة اليقظة تبعث من يحاور هذه القلة على مرأى ومسمع من الجميـع ويبـين لهـم أن                  

 وبهذا األسلوب تكشف الحكومة زيف الـزائفين وتعـريهم          ،الصالح العام فوق المصالح الذاتية    
 الحكومة تملـك    ثم إن .. أمام الجماهير بأنهم أصحاب منفعة أرادوا أن يسخروا الجماهير لنيلها         

فهناك االتصال المباشر عن طريق الـسمع       .. من وسائل التأثير على الرأي العام الشيء الكثير       
وهنـاك االتـصال الـسريع      ) اإلذاعـة (وهناك االتصال السمعي فقـط      ) التليفزيون(والبصر  

والغرض من ذلك تجلية الحقائق وتحصين الجماهير مـن الوقـوع فـي الخطـأ               ).. التليفون(
  .ياد ألصحاب المنافعواالنق

فعلـى  ) الصدق أقصر طريـق للنجـاح     (ومع ذلك فإننا نؤكد على الحكومة ونقول لها         
الحكومة أن تلتزم الصدق والصدق وحده ال يكن هناك تجريح لشخص ومصادرة على حريته              

م ألن الدولة عليها أن تلتز    .. إالّ إذا خرج على الشرعية القائمة مع بيان ذلك للناس بدقة وأمانة           
فإن الشعور العام بسمو الحكام يجعل الشعب دائما في حالة استعداد نفسي لقبول             .. بالمثل العليا 

اإليحاءات التي تقال من الدولة وهذا بالضبط هو الغرض المطلوب تحقيقـه، إن الـشعوب ال                
وخذ .. ولذلك يجب أن يكون الرمز والشعار موضع صدق وأمان        .. تُخدع بالرموز والشعارات  

القاضي الذي يحكم بين الناس في ساحة المحكمة يضفي عليه الناس المهابـة والوقـار               .. مثالً
ألن ضمير القاضي فوق كل مظهر وال دخل إطالقًا ألي شخص كـي يغيـر مـن أحكامـه                   

إذا رأى الناس هذا القاضي يجلس على المقهى ويتعاطى الدخان ويحملق فـي             .. لكن.. العادلة
رته تهتز في أعين الناس وال يثقون في أحكامه حتى ولو تـوخى        فإن صو .. الغادين والرائحين 

ألن الرأي العام يتهامس مع بعضه بسلوك هذا القاضي وبما رأوه يأتيه            .. لماذا؟.. العدالة فيها 
لهذا نؤكد على أن على الحكومة أن تحرص على فتح باب الحرية ليقول الناس              .. على المقهى 
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لوسائل المتاحة أمامها ومن خالل المنظمات والهيئات التـي    ما يشاءون وعليها هي أن تعالج با      
  .. أشرنا إليها

إن الكبت ومصادرة الحريات وتكميم األفواه وقصف األقالم يؤدي ذلك كله إلى التدهور             
 وبالتالي تدهور المجتمع وتأخره وانهياره، إنه من خـالل األفـراد            ،الخلقي واالنحطاط القيمي  

عب والشورى والنواب وغير ذلك من المجالس النيابية التي يكون          السياسيين يتكون مجلس الش   
لها سلطة التشريع ومحاسبة الحكومة ألنه من المؤكد أن أي نظام سياسي ناجح هو الذي يعمل                

ولذلك .. وال شك أن الشعب هو المصدر األساسي لكل السلطات        .. على تحديد مصدر السلطات   
لمطلقة لينتخب من يشاء ألنه بإرادته وحريته يختـار         فإن إرادة الشعب يجب أن تمنح الحرية ا       

األصلح واألفضل الذي يمثله تمثيالً صادقًا في ضـبط األمـور ومراقبتهـا والقـضاء علـى        
إن الشعب عندما يختار بإرادته من يكـون        .. االنحرافات وسيادة العدل ليأخذ كل ذي حق حقه       

ء الختيـار النائـب هـو االنتخـاب          وأفضل شي  ،أمينًا على مصالحه فسوف يعم البالد األمن      
 وأن يعـرف بـين النـاس        ،المباشر وأن الذي يرشح نفسه يكون عنده استعداد لتحمل األمانة         

بالنزاهة وإذا كانت األمة قد اختارته فمن حقها أن تعزله إن خان األمانـة وفـرط فـي أداء                   
  ... الواجبات

  أرآان النظام النيابي أرآان النظام النيابي 
  .وجود برلمان منتخب من الشعب )١
فالرجل السياسي عندما تم انتخابه أصبحت الدولـة        .. ضو البرلمان يمثل األمة كلها    ع )٢

 ويتعقب المنحرفين فـي  ،كلها أمام عينيه وفي خاطره ألنه يحارب الفساد في أي موقع   
 .أي إدارة

أو .. يجب أن يعلم العضو أن الشعب الذي اختاره لمدة معينة إن وجد منه أي قـصور         )٣
ويهمل المصالح العامة أو أنـه يتحاشـى لقـاء          .. الخاصةأنه يحرص على مصلحته     

فإنهم بذلك لن يمنحوه أصواتهم بعد ذلك، بل ويطالبون بعزله مـع تقـديم              .. الجماهير
 ..التبرير الذي يرونه

  صور تدخل الشعب 
إن من حق الشعب أن يشارك األجهزة البرلمانية والحكومة في شئون الحكم ويكون ذلك              

  :من خالل
ويعني ذلك الرجوع إلى الشعب مباشرة الستطالع رأيه في بعض          .. ء الشعبي االستفتا )١

  . األمور الدستورية أو التشريعية... مثل.. األمور
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أن يقوم الشعب بإعداد مشروع قانون في مسألة معينة بـشرط أن            ... االقتراح الشعبي  )٢
كـون مجـرد   وقـد ي .. يكون المشروع وافيا وبه مذكرة تفصيلية تُبين الهدف والنتائج      

رغبة في عرض فكرة تعوذها التفصيالت ويقوم البرلمان بـصياغتها فـي صـورة              
وإذا رفض البرلمان االقتراح فإن األمـر يطـرح علـى الـساحة الـشعبية               .. قانون

 ..لالستفتاء

يحدد الدستور أنه من حق عدد من الناخبين أن يعترضوا علـى قـانون              .. االعتراض )٣
وهذا حق الشعب في مراعاة المصلحة العامـة        .. نةصادر من البرلمان خالل مدة معي     

 ..فإذا اعترض البرلمان على الرفض طُرح على الشعب لالستفتاء العام

لكل هذه األمور كان على الشعب أن يشارك في االنتخابات مشاركة إيجابية ألنه يدرك              
ألن .. فه اهللا بهـا   تماما أنه إن تأخر عن المشاركة في اإلدالء بصوته فقد خان األمانة التي كلّ             

اإلدالء بالصوت والمشاركة اإليجابية هي اعتراف صريح بأن هذا الـشخص الـذي أمنحـه               
وقد أحجب عنه صوتي وأعطيـه      ..  طيب السلوك  ، حسن السمعة  ،صوتي جدير بحمل األمانة   

 وقد أمرنا الحق سـبحانه      ،لغيره ألنه من وجهة نظري أمين وصادق وجدير بتحمل المسئولية         
وَأِقيموا الشَّهادةَ   : وقد قال اهللا تعالى   .. في هذا العمل ألنه فيه خدمة للبالد والعباد       أن تشارك   

: البقرة [ والَ تَكْتُموا الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَِإنَّه آِثم قَلْبه        : ، ويقول سبحانه  ]٢: الطالق [ ِهللا
ه مواطن صالح وبفعله هذا شارك وأسهم في        واإلنسان عندما يدلي بصوته فقد أثبت أن      ].. ٢٨٣

وعلى الحكومة باعتبارها تملك السلطة التنفيذية أن تعمل على خلق          .. صنع القرار الذي يصدر   
جو من المالئمة والتوفيق بين الشخصيات المختلفة ألنه بهذا التوفيق والمالئمة تخلق جوا مـن               

رح على الرأي العـام أن هـذه المنافـسة ال            ثم إن عليها أن تط     ،المنافسة الشريفة بين األفراد   
يتأسس بسببها عداء وال خلق جو من التنافر مليء بالشحناء ألن االنتخابات ما هي إال إبـراز                 

 ونحن كبشر تتفاوت عقولنا في االختيار فال مانع من          ،لشخصيات عندها استعداد وكفاءة وقدرة    
فسه الكفاءة ويريد النزول إلـى الحيـاة        فمن يجد في ن   .. االختالف بشرط أال يفسد للود قضية     

وعلى الحكومة  .. العامة فهذا حقه بشرط أن يحافظ على شعور اآلخرين فال تجريح وال تطاول            
أن تكون محايدة ال تتدخل إالّ لضبط النظام وفرض السيطرة على من تسول له نفسه الخروج                

  .. على الشرعية
لمجتمع الذي هو ملـك الجميـع وعلـى         إن المواطن الصالح هو لبنة صالحة في بناء ا        

  .الجميع أن يحرص على هذا المجتمع
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  الِعْلُم السياسي الِعْلُم السياسي 
  :یقوم العلم السياسي على ُأسس وقواعد أهمها

أن يكون المشتغل بالسياسة عنده خبرة وعلم وكفاءة بالعمل االجتماعي الذي يبحث في              )١
  .صلة الناس بعضهم ببعض في ظل الدولة ونظمها وقوانينها

 .عرفة لألصول التنظيمية إلدارة الحكم من خالل المؤسسات التنفيذيةوم )٢

هذه هي أهم الركائز التي يجب على اإلنسان الذي         ... وعلم بالعلم والقانون الدستوري    )٣
يرشح نفسه للعمل السياسي أن يكون على معرفة بها ألن العلوم االجتماعيـة ترتكـز               

رفة عالقات اإلنـسان وحياتـه فـي        على دراسة اإلنسان وسلوكه االجتماعي مع مع      
.. ويتأتى ذلك من الكشف على معرفة الدوافع لسلوك اإلنسان في المجتمـع           .. المجتمع

كذلك يكون هذا الشخص على معرفة بعلم التاريخ فإن الحقائق التاريخية هي األسـاس      
 وتحليل األحداث التي مـرت يمكـن تحليلهـا        ،لبناء بعض النظريات في علم السياسة     

كذلك االقتصاد فدراسته أمر هام ألن المال       .. نباط قواعد عامة للنهوض بالمجتمع    الست
وكل ما قلناه يكون    .. له دور هام في تثبيت قوائم المجتمع وازدهار حركة اإلنتاج فيه          

أهمها .. ألن حياة الفرد في المجتمع تقوم على عدة صالت        .. محكوما باألخالق النبيلة  
فـالمجتمع  .. ويتمثل فيها العرف والعادات والتقاليد المتبعة      ،وأساسها األخالق السمحة  

األكبر الذي يعيش فيه الناس يجب أن يتمثل فيه أسمى ما يتصورونه من قيم أخالقيـة                
ولهذا كان أكبر عامل الستتباب األمن واالستقرار االجتمـاعي هـو إعطـاء             .. عالية

 ..ابط والتضامن والتآلففرصة لألفراد ليعيشوا مع بعضهم في جو من اإلخاء والتر

.. وبهذا تقوم الدولة وتنهض ألن أفرادها يتمسكون بهذه المثل العليا من األخالق النبيلـة             
والشعب يساعدها في هـذا     .. والدولة بما لها من سلطان تفرض العدل وتمثل الحق واإلنصاف         

ن هو الحاكم بال    فالدولة الصحيحة هي الدولة المنظمة وإن اختلف بعض الناس فالقانو         .. التيار
والرجل السياسي هو من اؤتمن على تحقيق إرادة أمته فعليه أن يكون قدوة صـالحة               .. محاباة

  ...أمام الجماهير
إن دراسة التاريخ المليء بالحكمة والموعظة يؤيد حكم القانون الذي هو مصدر الضبط             

  .والربط والقائم على تحقيق العدل في المجتمع
  الحاآم الحاآم 

  يختاره الـشعب اختيـارا حـرا مباشـرا دون ضـغط           .. ام هو رأس الدولة   الحاكم الع 
وال بد منه لحفظ النظام وتدبير مصالح العباد ألنه دائما وأبدا ال بد للجماعة من قائد                .. أو إكراه 
وهو في منصب الوالية عنها     ..  وحاكم يفصل فيما شجر بين األفراد ويخطط لمستقبلها        ،يقودها
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إذا اجتمع أهـل    (يقول اإلمام الماوردي    ... صل بالبالد المجاورة نيابة عنها    يتحدث باسمها ويت  
العقد والحل لالختيار تصفحوا أحوال أهل اإلمامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة مـنهم              

فـإذا  .. أكثرهم فضالً وأكملهم شروطًا ومن يسرع الناس إلى طاعته وال يتوقفون عن بيعتـه             
الجماعة من هداهم االجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه فإن أجـاب إليهـا             تعين لهم من بين     

، )٩(...) بايعوه عليها وانعقدت بيعتهم له باإلمامة فلزم الكافة الدخول في بيعته واالنقياد لطاعته            
  ..ومن هنا يصبح هو الحاكم

ولهذا كان  .. والحق سبحانه وتعالى أخبر المالئكة أنه خلق آدم للخالفة عنه على األرض           
أول شيء تلقّاه آدم بعد أن نزل إلى األرض هي كلمات من ربه تهديه إلى الطريق المـستقيم                  
وتصحح له المسار وتجعله يحكم بين أبنائه ليكون هذا بداية لتنظيم الدولـة وتأسـيس الحكـم                 

  ..ووضع النظام المحكم لضبط المجتمع وتنظيم شئونه من خالل هدى اهللا
  التطور التاریخي التطور التاریخي 

ن استقراء التاريخ يتبين لنا أن أصل الدولة نشأت عندما وجد جماعة من الناس شكلوا               م
ولمـا كـان اإلنـسان كائنًـا        ... مع بعضهم الدولة ألنهم يتفقون في وحدة اللغة والدم العادات         

.. اجتماعيا بطبعه ال يستطيع أن يعيش منعزالً فهو يشعر بميل غريزي لالجتماع مـع غيـره               
) األسـرة ( ذلك اجتماع الذكر واألنثى مكونين بذلك وحدة اجتماعية صـغيرة            ولعل ما يوضح  

التي تتفرع هي األخرى وتكبر فتكـون       ) العائلة(تتشعب األسرة بعد ذلك وتتفرع فيتكون منها        
فالدولة إذًا مرحلة متقدمة آخذة شـكل التطـور         .. وهذه هي نواة الدولة   ) القبيلة(فـ  ) العشيرة(

وهذه النظرية تعرضـت    .. )١٠() القبيلة(أو شيخ   ) رب األسرة (رجع إلى   وأساس السلطة فيها ي   
 فسلطة رب األسرة مؤبدة وهذه الـسلطة        ؛النتقادات ألنها في زعمهم ال تصلح لنشأة كل الدول        

أما في السلطة   .. باقية ما بقي رب األسرة حيا وليس ألحد من أفراد األسرة أن يعترضوا عليه             
.. )١١( وسلطة رب األسرة إجبارية وسلطة الحاكم ليست كـذلك           ..السياسية فيمكن االعتراض  

.. ويذكر آخرون أن اإلنسان قبل نشأة الدولة كان يتمتع بحقوقه االجتماعية وحريتـه المطلقـة              
والقانون هنا هو قانون الطبيعة لكن بعض األفراد رغبة منهم في رعايـة مـصالحهم العامـة     

ض حقوقهم وحرياتهم له مقابل أن يقيم فيهم العـدل          تعاقدوا مع أحدهم على أن يتنازلوا عن بع       
 وبين الحـين    ،على أن يشركهم في األمر على مبدأ الشورى واالستعانة بالرأي والرأي اآلخر           

والغرض من ذلك تنظيم الحقوق الطبيعية      .. والحين يقدم لهم كشف حساب عما قام به من عمل         
                                                 

 . ٧األحكام السلطانية للماوردي ص  )9(

 .٢١، ٢٠بتصرف من النظم السياسية للدكتور عبد المنعم محفوظ ص  )10(

 . بتصرف١٠٦فؤاد عطار، النظم السياسية ص . د )11(
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ومن هنا لم ينزل األفراد عـن حقـوقهم إالّ   . .التي كان األفراد يمارسونها في حياتهم الطبيعية    
وهي سلطة مفيدة بما يتـضمنه العقـد مـن          .. بالقدر الالزم إلقامة السلطة التي منحت للحاكم      

  :التزامات متبادلة أهمها
  ).القدر الذي لم يتنازلوا عنه(المحافظة على حقوق األفراد  )١
 .إقامة العدل بينهم )٢

فإن جاوز الحاكم ما اتفق     ... اعة والمعاونة للحاكم  إزاء هذا فإن الشعب ملزم بواجب الط      
لقد لجأ الشعب إلى هذا العقـد نظـرا         .. عليه هو والشعب كان لألخير حق عزله عن منصبه        

ومن هنا نرى أنه ذابت إرادة األفـراد فـي          .. لتعدد المصالح وازدياد حدة المنافسة بين الناس      
فاألمة إذًا هي مـستودع الـسيادة   ) رادة العامةتشكل اإل(بوتقة الجماعة فنشأ عنها إرادة واحدة    

وصاحبتها وال يمكن لألمة أن تتنازل عنها إالّ إذا ظهر حاكم مستبد إلى الحكم المطلق وهنـا                 
لكن هذا القهر ال يدوم ألن الشعب المتذمر ينتفض ويحطم القيـود واألغـالل              .. يقهر الشعب 

.. وهكـذا نجـد قيـام الدولـة       .. فيها الفـساد  ويفتك بالظالمين الذين طغوا في البالد فأكثروا        
والتـاريخ ملـيء    .. حسبما يكون الحاكم واتجاهاته نحو الشعب     .. استمرارها أو القضاء عليها   

قَد خَلَتْ ِمن قَبِلكُم سنَن فَِسيروا ِفي اَألرِض         : بالقصص والعبر والعظات وصدق اهللا العظيم     
: آل عمران  [ هذَا بيان لِّلنَّاِس وهدى وموِعظَةٌ لِّلْمتَِّقين      * مكَذِِّبينفَانْظُروا كَيفَ كَان عاِقبةُ الْ    

١٣٨، ١٣٧ .[  
* * ** * *  
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<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<<

  
<<

<]<ï‚â<]<ï‚â<<

  
إن اهللا سبحانه وتعالى ما كان ليذر اإلنسان تتخطفه الشياطين بل إنه من فضله ورحمته               

لى الدول يضعون نظم الحكم بين الناس على ما         وجعلهم حكاما ع  .. بعث الرسل هداة مرشدين   
يوجههم إليه الخالق ألنه سبحانه أعرف بما يسعد األمة ويجدد لها نشاطها ويحفظ عليها كيانها               

والواقـع أن   ] ٥٠: المائدة [ ومن َأحسن ِمن اِهللا حكْما لِّقَوٍم يوِقنُون        :في ظل تعاليم السماء   
ونهم ال يتم من خالل الوعظ واإلرشاد فقط، وإنما يلزم لذلك قوة سياسية             حكم البالد وتنظيم شئ   

  : الذي لقّنه له ربه    ولهذا كان من دعاء سيدنا محمد       .. لتنفيذ أحكام اهللا ونشر هدى األنبياء     
             نْكل لِّي ِمن لَّدعاجٍق وِصد جخْرِني مَأخِْرجٍق وخََل ِصددِخلِْني مَأد بقُل را  ولْطَانًا نَّـِصيرس  

 يطلب من ربه أن يعطيه السلطة ويعينه عليها وأن يـسخر لـه              فالرسول  ].. ٨٠: اإلسراء[
مـن  ) الحكومة(تشد من أزره وتنصره ليتمكن بهذا السلطان وقوة المناصرين          ) حكومة(أعوانًا  

فإن (م المجتمع تقويم المعوج وتنفيذ قانون عدالته وصد تدفق طوفان الفواحش التي تقوض دعائ           
  ).اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن

ثم إننا نعجب من الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة وهذه شعارات تظهر بين الحـين               
دع مـا لقيـصر     : (، ويقولون )ال سياسة في الدين وال دين في السياسة       : (واآلخر حيث يقولون  

ونقول لهم أليس هـذا هـو       .. يثًا في هذا األمر   وقد اختلف الناس قديما وحد    ) لقيصر وما هللا هللا   
وتعالوا بنا نقرأ القرآن ونقف أمام بعض األنبياء وكلهـم          ..  كما جاء في القرآن    دعاء النبي   

ألن الدين هو العاصم للمجتمع مـن التفكـك         .. على نمط واحد جاءوا لحكم الدنيا بأحكام الدين       
  : وخذ مثالً من األنبياء.. والضياع
وهو نبي عظيم مارس مهنة الدعوة إلى اهللا حتى عندما دخل الـسجن             .. سيدنا يوسف  )١

يا صاِحبي السجِن َأَأرباب متَّفَرقُون خَير َأِم اُهللا الْواِحـد            :وهو مظلوم فقال للمساجين   
ارالْقَه *         و ا َأنْتُموهتُميمس اءموِنِه ِإالَّ َأسِمن د وندبا تَعـا ِمـن        مَل اُهللا ِبها َأنْزاُؤكُم مآب

سلْطَاٍن ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِهللا َأمر َأالَّ تَعبدوا ِإالَّ ِإياه ذَِلك الدين الْقَيم ولَِكن َأكْثَـر النَّـاِس الَ                   
ونلَمعي ] يوسف هذا النبي عندما ُأفرج عنه واعتذر لـه الملـك           ]. ٤٠،  ٣٩: يوسف

رأى أن البالد مقبلة على مجاعة تحتاج إلى عقل ذكي وإنسان لبيب له فهـم دقيـق                 و
ويوسف فيه هذه الكفاءات فعرض نفسه على الملك كما يقـول           .. وقدرة على التخطيط  
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وعندما ].. ٥٥: يوسف [ قَاَل اجعلِْني علَى خَزاِئِن اَألرِض ِإنِّي حِفيظٌ عِليم        : القرآن
.. لبة على لسان يوسف وافق عليها الملك ومن معه فـي المجلـس            خرجت هذه المطا  

  اجعلِْنـي علَـى خَـزاِئِن اَألرضِ        :وإنما قال ذلك  : "يقول الزمخشري في الكشاف   
ليتوصل إلى إمضاء أحكام اهللا تعالى وإقامة الحق وبسط العدل والتمكن فـي األرض              

ف أن أحدا غيره ال يقوم مقامه في ذلك         الذي ألجله تبعث األنبياء إلى العباد، ولعلم يوس       
وهذا هو ما بعـث مـن أجلـه         .. فطلب التولية ابتغاء وجه اهللا ال لحب الملك والدنيا        

  ".األنبياء والرسل
ولعل هذا توجيه لكل إنسان يجد في نفسه القدرة والكفاءة لعمل الخير تحقيقًـا لرفاهيـة                

اني وال يتكاسل وال يخاف ما دام هو يرجـو          عليه أن يتقدم للعمل الميد    .. الشعب ونشر الرخاء  
 . وليس وراء ذلك مصلحة شخصية.. الخير ألمته واالستقرار لمجتمعه

يـا داود ِإنَّـا جعلْنَـاك        : قال له ربه  .. نبي عظيم ورسول كريم   .. داود عليه السالم   )٢
ِبِع الْهوى فَيِضلَّك عن سِبيِل اِهللا ِإن       خَِليفَةً ِفي اَألرِض فَاحكُم بين النَّاِس ِبالْحقِّ والَ تَتَّ        

].. ٢٦: ص [ الَِّذين يِضلُّون عن سِبيِل اِهللا لَهم عذَاب شَِديد ِبما نَسوا يوم الِْحـسابِ            
وهو النبي الذي كانـت الجبـال       .. فداود إذًا مكلف من اهللا أن يحكم بين الناس بالعدل         

وهكذا يتبين لنـا أن النبـي       .. لك كانت تحشر لتردد تسابيح داود     تُسبح معه والطير كذ   
 .الداعي إلى اهللا مكلف بحكم المجتمع وتطبيق نظام العدل

سليمان عليه السالم وهو ابن داود آتاه اهللا الحكمة وفصل الخطاب، وكانـت تعـرض                )٣
قـضية  عليه المشاكل العويصة فيحلّها بمهارة وكفاءة، ولقد حكى القرآن أنه عرضت            

فحكم سليمان فـي القـضية      .. في مجلس داود وهو األب النبي وبجواره ولده سليمان        
وداود وسـلَيمان ِإذْ يحكُمـاِن ِفـي          :يقول اهللا تعالى  .. بكفاءة ورضي بالحكم داود   

        شَاِهِدين كِْمِهمكُنَّا ِلحِم والْقَو ِث ِإذْ نَفَشَتْ ِفيِه غَنَمرالْح * نَا    فَفَهآتَي كُالو انملَيا سنَاهم
أن .. ، والقضية )الرعي وال يكون إالّ ليالً    : النفش] (٧٩،  ٧٨: األنبياء [ حكْما وِعلْما 

عرضت هـذه القـضية     .. الغنم نزلت على الكرم فأفسدت عناقيده وأتلفت شجر الكرم        
: قـال ..  يا نبي اهللا   غير هذا : فقال سليمان .. فقضى بالغنم لصاحب الكرم   .. على داود 

وتدفع .. فيقوم عليه حتى يعود كما كان     .. يدفع الكرم إلى صاحب الغنم    : وما ذاك؟ فقال  
الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكـرم إلـى                 

 . فَفَهمنَاها سلَيمان : صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها، فذلك قوله

الحرث الذي نفشت فيه الغنم إنما كـان        : " ابن أبي حاتم عن مسروق قال      كما روي عن  
. كرما فلم تدع فيه ورقة وال عنقودا من عنب إالّ أكلته، فأتوا داود عليه السالم فأعطاهم رقابها                
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تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم فيكون لهم لبنها ونفعها ويعطـى أهـل             (بل  ) ال: (فقال سليمان 
عمروه ويصلحوه حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم ثم يعطى أهل الغـنم               الغنم الكرم في  

  )".غنمهم وأهل الكرم كرمهم
:  قـال  وقريب من هذا ما أخرجه البخاري ومسلم ورواه اإلمام أحمد عن أبي هريرة              

بـه  بينما امرأتان معهما ابنان لهما إذ جاء الذئب فأخذ أحد االبنين فتحاكما إلى داود، فقضى                "
يرحمك : للكبرى فخرجنا فدعاهما سليمان فقال لهما هاتوا السكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى           

  .)١٢(" هو ابنها ال تشقه فقضى به للصغرى.. اهللا
ِإنَّا َأنْزلْنَـا التَّـوراةَ      : وكما يقول ربنا  .. أنزل اهللا عليه التوراة   .. موسى عليه السالم   )٤

   كُمحي نُورى ودا ها          ِفيهِبم ارباألحو وناِنيبالروا واده وا ِللَِّذينلَمَأس الَِّذين ونا النَِّبيِبه 
استُحِفظُوا ِمن ِكتَاِب اِهللا وكَانُوا علَيِه شُهداء فَالَ تَخْشَوا النَّاس واخْشَوِن والَ تَشْتَروا             

     ي ن لَّممنًا قَِليالً واِتي ثَمِبآي       ونالْكَـاِفر مه َل اُهللا فَُأولَِئكا َأنْزِبم كُمح ]  ٤٤: المائـدة .[
وهذا بيان من أن التوراة التي أنزلها اهللا على موسى فيها أحكـام تنظـيم المجتمـع،                 

ولذلك نجـد فـي القـرآن       .. والحكم بين المتخاصمين والقضاء على الظلم والظالمين      
فَِإن جاءوك فَاحكُم بينَهم َأو :  قول اهللا تعالى لنبيه     الكريم قبل اآلية السابقة مباشرة      

َأعِرض عنْهم وِإن تُعِرض عنْهم فَلَن يضروك شَيًئا وِإن حكَمتَ فَاحكُم بينَهم ِبالِْقـسِط              
   قِْسِطينالْم ِحباَهللا ي ِإن *   مهِعنْدو ونَككِّمحفَ يكَيو        نلَّـوتَوي اِهللا ثُم كْما حاةُ ِفيهرالتَّو 

     ْؤِمِنينِبالْم ا ُأولَِئكمو ِد ذَِلكعِمن ب ] هذا هو موسى عليه السالم     ].. ٤٣،  ٤٢: المائدة
 ووضع له نظم الحكم ليسير الناس   ،نبي اهللا وكليمه أمره اهللا أن يحكم بين الناس بالعدل         

أفبعد هذا يكون هناك قول     .. ه آدم من لحظة نزوله إلى األرض      على هدى اهللا الذي تلقّا    
إن اهللا الذي خلق العباد هو أرحم بهم مـن          !!) دع ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا      (يقول  

لهذا كانت مهمة األنبياء الذين اصطفاهم الحـق        .. أنفسهم وأعرف بما يحقق المصلحة    
  ).ود على األرض بين الناسوأن العدل يجب أن يس.. تبليغ الناس أن اهللا واحد(
يا يحيى خُِذ الِْكتَاب ِبقُوٍة وآتَينَـاه الْحكْـم          : يقول الحق سبحانه  . يحيى عليه السالم   )٥

  وبرا ِبواِلديِه ولَم يكُن جبـارا عـِصيا        * وحنَانًا من لَّدنَّا وزكَاةً وكَان تَِقيا      * صِبيا
والحق سبحانه يقول عن يحيى عليه السالم وهو نبي كريم وابـن            ].. ١٤،  ١٢: مريم[

بجـد  .. أي.. بأن الحق وجهه إلى أن يتعلم وأن يأخذ ما في الكتاب بقوة           .. نبي عظيم 
أي ألنه كان يحرص علـى العلـم        .. وحرص واجتهاد ولقد آتاه اهللا الحكم وهو صبي       

لذلك أقبل على العلم وانكـب      .. هللا مداركه ويجتهد فأعطاه اهللا الفهم والعلم حيث وسع ا       
                                                 

 ).٥١٦/ ٢(مختصر تفسير ابن كثير للصابوني  )12(
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عليه واجتهد في حل المسائل وحل المشاكل وكان نابغة ولهذا ذهب إليه الصبيان فـي               
 .)١٣(ما للهو خُِلقْنَا .. مثل سنِّه وقالوا له هيا بنا نلعب فقال

حكم ونجد في ثناياه وبين آياته قواعد ال      .. أنزل اهللا عليه اإلنجيل   .. عيسى عليه السالم   )٦
ولْيحكُم َأهُل اِإلنِْجيِل ِبما َأنْزَل اُهللا ِفيِه ومن لَّم يحكُم ِبما            : بين الناس، يقول اهللا تعالى    

الْفَاِسقُون مه َل اُهللا فَُأولَِئكَأنْز ] ٤٧: المائدة.[ 

سـواء  وهكذا تتوافى الديانات كلها على هذا األمر ويتعين حد اإليمان وشرط اإلسـالم              
للمحكومين أو للحكام والمناط كله هو الحكم بما أنزل اهللا وقبول هذا الحكم وعدم ابتغاء غيـره        

إنها قضية الحكم والشريعة والتقاضي ومن ورائها قـضية األلوهيـة           .. من الشرائع واألحكام  
أيكـون  : والقضية في جوهرها تتلخص في اإلجابة على الـسؤال اآلتـي          .. والتوحيد واإليمان 

كم والشريعة والتقاضي حسب مواثيق اهللا وعقوده وشرائعه التي استحفظ عليهـا أصـحاب        الح
الديانات السماوية واحدة بعد األخرى وكتبها على الرسل وعلى من يتولـون األمـر بعـدهم                

أم يكون ذلك كله لألهواء المتقلبة والمصالح التي ال ترجع إلى أصـل             ".. ليسيروا على هداهم  
  ..والعرف الذي يصطلح عليه جيل أو أجيال؟.. ثابت من شرع اهللا

يتناول هذا الدرس الذي هو أخطر قضية مـن قـضايا           (إن ما قدمناه على لسان األنبياء       
والقرآن وقد عالج هذا    .. العقيدة اإلسالمية والمنهج اإلسالمي ونظام الحكم والحياة في اإلسالم        

 المائدة يتخذ شكالً محددا مؤكـدا يـدل          لكنك تجد األمر في سورة     ،األمر في كثير من اآليات    
إنه ال هوادة   .. وكأن الحق سبحانه يقول   ).. عليه النص بألفاظه وعباراته ال بمفهومه وإيماءاته      

وأنه ال عبـرة    .. في هذا األمر وال نرخص في شيء منه وال انحراف عن جانب ولو صغير             
نات التي جاءت من عند اهللا تؤكد       فإن الديا .. بما تواضع عليه جيل أو لما اصطلح عليه أجيال        

  ..على تحتيم الحكم بما أنزل اهللا وإقامة الحياة كلها على شريعة اهللا
 فذكروا لـه أن رجـالً مـنهم         عن عبد اهللا بن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول اهللا            

 فقالوا نفـضحهم  " ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟      : "وامرأة زنيا، فقال لهم رسول اهللا       
فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم     .. كذبتم إن فيها الرجم   .. قال عبد اهللا بن سالم    .. ويجلدون

فقال له عبد اهللا بن سالم ارفع يدك، فرفـع يـده            .. يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها        
.. فرجمـا  فأمر بهما رسول اهللا     ... فيها آية الرجم  .. صدق يا محمد  : فإذا آية الرجم، فقالوا   

  .)١٤(هذا لفظ البخاري .. فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة

                                                 
 ).٤٤٤/ ٢(ير ابن كثير للصابوني مختصر تفس )13(

 ).٥٨/ ٢(تفسير ابن كثير  )14(
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وقد ذكر اإلمام ابن كثير أحاديث متعددة في هذا المعنى مما يدل علـى أن شـريعة اهللا                  
  : واحدة ألن وحي اهللا إلى أنبيائه واحد وقد جاء في تفسير ابن كثيـر عنـد قـول اهللا تعـالى                    

  ِهلَينَا عكَتَبو             نالـسِباُألذُِن و اُألذُناَألنْفَ ِباَألنِْف وِن ويِبالْع نيالْعِبالنَّفِْس و النَّفْس ا َأنِفيه م
                 مه َل اُهللا فَُأولَِئكا َأنْزِبم كُمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وقَ ِبِه فَهدن تَصفَم اصِقص وحرالْجو نِبالس

  ].٤٥: المائدة [ اِلمونالظَّ
وهذا أيضا مما وبخَت به اليهود وقرعوا عليه فإن عندهم في نص التـوراة أن الـنفس                 
بالنفس وهم يخالفون ذلك عمدا وعنادا كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم فـي رجـم                

  .)١٥(الزاني المحصن وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم 
ثم قال القرطبي أنهـا     .. ء في تفسير القرطبي أسباب أخرى لسبب نزول هذه اآليات         وجا

  .)١٦(نزلت بشأن اليهود وكتمانهم حد الزنا، وهذا أصح األقوال 
 وما بعـدها،    ١٥٠ ص   ٦، الطبري جـ    ١٣٨ ص   ٦كما ذكر األلوسي في تفسيره جـ       

  سـها يـستقر المجتمـع     ما يبين لنا بجالء أن الحكم بين الناس قضية مهمـة ألن علـى أسا              
أو يضطرب، ومما ال شك فيه أن شريعة اهللا مفضلة على جميع ما يـشرعه البـشر ألن اهللا                   
تبارك وتعالى منهجه في التشريع قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن اإلنـساني والحاجـات               

من أمور هذه   ومن ثم ال يفرط اهللا في شيء        .. اإلنسانية وبحقيقة الكون الذي يعيش فيه اإلنسان      
الحياة تصلح للبشر وتحقق لهم األمن واالستقرار ألن اهللا سبحانه هو مدبر الكـون وال ينـشأ                 

وكذلك ال يكون هناك تصادم     .. بسبب هذا التدبير أي تصادم مدمر بين أنواع النشاط اإلنساني         
تدال بين كـل    كذلك بين النشاط اإلنساني والنواميس الكونية ألن تدبير اهللا يوجد التوازن واالع           

وِإن من شَيٍء ِإالَّ ِعندنَا خَزاِئنُه ومـا نُنَزلُـه ِإالَّ            : األشياء والحق سبحانه وتعالى هو القائل     
وهذا التوافق والتناسق ال يتوافر أبدا لمنهج من وضع اإلنـسان           ].. ٢١: الحجر [ ِبقَدٍر معلُومٍ 

 ال يسلم ما وضعه البشر من منهج مـن التـصادم            صاحب األفق الضيق والعلم المحدود، لذلك     
المدمر بين بعض ألوان النشاط واالحتكاك الجماعي ويكون نتيجة هذا التصادم الهزات العنيفة             

إن منهج اهللا وما شرعه لعباده من حكم المجتمع قائم علـى            .. التي توجد الخلل بين بني البشر     
 ويبـين لنـا     ،فع العباد وما يحقق العدل المطلق     العدل المطلق ألنه سبحانه يعلم حق العلم ما ين        

الوسائل التي تحقق لنا ذلك، لهذا يجيء منهجه وشرعه مبرءا من الهوى كما أنه مبـرء مـن                  
ألن اهللا سبحانه هو رب الجميع وصـاحب هـذا          .. الجهل ليس فيه قصور وال تفريط وال غلو       

لوهية أن يـشرع لعبـاده مـا    لهذا فإن أخص خصائص األ... الكون وصانعه وصانع اإلنسان  
                                                 

 .وما بعدها) ٥٧/ ٢(تفسير ابن كثير  )15(

 ).٢٢٧١/ ٣(تفسير القرطبي  )16(
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إن الدين الذي أرسل اهللا به رسله يجعل الشريعة هللا وحده           .. يحقق لهم العيش في سعادة وهناء     
ويعلن تحريـر اإلنـسان ألن   .. حتى يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اهللا الواحد الديان          

  .. الناس جميعا يتساوون أمام اهللا في الحقوق والواجبات
إليمان باهللا إقرار له بالوحدانية واعتراف من العبد الضعيف هللا بأنه صاحب األمـر              إن ا 

فإذا كان هـو    .. والقوامة على الوجود كله واالعتراف بسلطان اهللا تعالى وربوبيته لهذا الكون          
سبحانه الخالق الرازق وال سلطان ألحد عليه واإلنسان ال يضره أحد إالّ بإذن اهللا فيكون مـن                 

وإذا كانت الحكمة ال تظهر للناس      .. ك االعتراف المطلق بأفضلية ما شرعه اهللا لعباده       وراء ذل 
في جيل من األجيال لحكمة التشريع اإللهي فإن األجيال القادمة سوف تتعرف على ما خفـي                

ونحن نرجع دائما إلى كتاب اهللا ألنه المصدر العظيم لنقل معالم الرساالت            .. على الجيل األول  
  ].٨٧: النساء [ ومن َأصدقُ ِمن اِهللا حِديثًا  :كل دقةالسابقة ب

تلك جولة تجولنا فيها في الحدائق الغَنَّاء في رياض األنبياء وفي ساحتهم الطاهرة لنقول              
َأفَحكْم الْجاِهِليِة يبغُـون     : لإلنسانية كلها تعالوا إلى حكم اهللا حتى ال تكونوا ممن قال اهللا فيهم            

مووِقنُونٍم يا لِّقَوكْماِهللا ح ِمن نسَأح ن ] ٥٠: المائدة .[  
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<Ùæù]<Ø’ËÖ]<Ùæù]<Ø’ËÖ]<<

  
  

‚Û¦<^¤]<ßÖ]‚Û¦<^¤]<ßÖ]      
  

لهذا فليس هناك وحـي     .. وهو خاتم لجميع األنبياء   .. إن رسالته قائمة لجميع الرساالت    
، وانتقل هو إلى ربه وتركنا على       زل على البشر بعد أن اكتمل الدين على يد سيدنا محمد            ين

فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم مـا     .. ليلها كنهارها ألن القرآن الكريم    .. المحجة البيضاء 
 :والقرآن نزل من عند اهللا وفيه تبيان كل شيء ألنه       .. بيننا من قال به صدق ومن حكم به عدل        

         ٍِكيٍم خَِبيرح نلَتْ ِمن لَّدفُص ثُم اتُهتْ آيِكمُأح ِكتَاب ] وهذا الكتاب نـزل ليحـتكم       ]١: هود ،
وَأِن احكُم بينَهم ِبما َأنْزَل اُهللا والَ        : الناس إلى آياته وينزلوا على أحكامه، وقد قال اهللا تعالى         

  مهذَراحو مهاءوَأه اُهللا               تَتَِّبع ِريدا يَأنَّم لَما فَاعلَّوفَِإن تَو كَل اُهللا ِإلَيا َأنْزِض معن بع فِْتنُوكَأن ي 
النَّاِس لَفَاِسقُون نا مكَِثير ِإنو ِض ذُنُوِبِهمعِبب مهِصيبَأن ي ] ٤٩: المائدة.[  

نيا ونشر العدل بين الناس وإقامـة       ولقد أعلن اإلسالم من لحظة نزوله أنه جاء لقيادة الد         
.. معالم الحق ونشر الفضيلة وضبط حركة اإليقاع في المجتمع حتى ال يعتدي أحد على أحـد               

ألن رساالت السماء من عهد آدم إلى أن خُتمت على يد سيدنا محمد الذي جاء بعـد األنبيـاء                   
التهم واحدة وأن الهـدف     الذين سبقوه فهو يمشي على أعقابهم ويعلن أنهم جميعا إخوة وأن رس           

.. وتعريف النـاس بـربهم    .. الذي بعثوا به جميعا هو تصحيح مفهوم العقيدة في نفوس الناس          
لتكوين مجتمع صالح يجد فيه كل إنسان مأمنه ينشر الخير ويرفع راية            .. وتعاونهم مع بعضهم  

ياء جميعا الذين   وبهذا بعث األنب  .. السالم ويحث على العمل ويخلق روح االبتكار في كل إنسان         
يقـول  .. ذكرهم اهللا في قرآنه وأمرنا أن نؤمن بهم ونعترف برسالتهم ألنها وحي من عند اهللا              

آمن الرسوُل ِبما ُأنِْزَل ِإلَيِه ِمن ربِه والْمْؤِمنُون كُلٌّ آمن ِباِهللا ومالَِئكَِتِه وكُتُِبِه              : الحق سبحانه 
ومع إيماننا المطلق بهم فإننا نؤمن بأن شـريعة اإلسـالم نـسخت             ].. ٢٨٥: البقرة [ ورسِلِه

 ألنه مصدق لما معهم، ولكن      شرائعهم وأنهم لو كانوا أحياء ما وسعهم إالّ اتباع النبي محمد            
شريعته زادت بما يصلح العباد في أي مكان وألنها شاملة وافية تـتالءم مـع أي مكـان وال                   

 وال تعطل تفكير اإلنسان وتفي بكل حاجاته التي فيها صـالحه            ،بداتتصادم مع العقل البشري أ    
لقد كَمل بناء الرساالت على يد سيدنا محمد الذي أصبح قائد األمة ومتلقي             .. في الدنيا واآلخرة  

  ... وحي اهللا ومبلغه إلى اإلنسانية
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  خصائص الشریعة اإلسالمية خصائص الشریعة اإلسالمية 
  : لى شيء واحد هو أنهاترجع إ.. تتميز الشریعة اإلسالمية بخصائص آثيرة

من حيث المصدر ومن حيث الغاية، وهي وحي السماء جاء بإرادة اهللا تعالى             .. ربانية )١
إننا نعترف بأن الرسـاالت التـي       ..  الذي بلّغه إلى الناس جميعا     وتلقاه النبي محمد    

جاءت من قبل اإلسالم دخلها تحريف وأضيف إليها شروح وتأويالت أدمجـت فـي              
وقد نبهنا اهللا إلى ذلـك حيـث        .. لسابقة فبدت طبيعتها ودخلها التحريف    صلب الكتب ا  

َأفَتَطْمعون َأن يْؤِمنُوا لَكُم وقَد كَان فَِريقٌ منْهم يسمعون كَالَم اِهللا ثُم يحرفُونَه              : قال
     ونلَمعي مهو قَلُوها عِد معِمن ب ] ي آية أخرى  ويقول ف ]. ٧٥: البقرة :    ٌل لِّلَّـِذينيفَو

يكْتُبون الِْكتَاب ِبَأيِديِهم ثُم يقُولُون هذَا ِمن ِعنِْد اِهللا ِليشْتَروا ِبِه ثَمنًا قَِليالً فَويٌل لَّهـم                
ونكِْسبا يمم مٌل لَّهيوو ِديِهمتْ َأيا كَتَبمم ] ٧٩: البقرة.[  

إن االجتماع البشري والملك يستوجب قـوانين سياسـية         : "دون في مقدمته  يقول ابن خل  
مفروضة يسلِّمها الكافة وينقادون إلى أحكامها فإذا كانت هذه القوانين مفروضة مـن العقـالء               

وإن كانت مفروضة من اهللا بـشارع يقررهـا         .. وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية     
  .)١٧(عة في الدنيا واآلخرة ويشرعها كانت سياسية دينية ناف

إننا نؤمن ونعتقد أن أحكام السياسة إنما هي لقيادة الدنيا وتنظيم المصالح بـين النـاس                
 ومقصود الشارع بالنـاس إصـالح آخـرتهم فوجـب           ،الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا     

ن هـذا   وكـا ،بمقتضى الشرع حمل الكافة على األحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخـرتهم           
  .)١٨(" الحكم ألهل الشريعة وهم األنبياء ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء

والوسط هو الخيار واألجـود     .. فأمة اإلسالم أمة وسط   .. وتعني االعتدال ... الوسطية )٢
فاسألوا اهللا الفـردوس األعلـى فهـو     "ويقول هو ..  وسطًا في قومه   وكان النبي   

والذي : "يقول ابن جرير  .. لوسط هي األمة المعتدلة   واألمة ا " أوسط الجنة وأعلى الجنة   
أرى أن معنى الوسط في اآلية الجزء الذي بين الطرفين والمعنى أنهم وسط لتوسطهم              
في الدين فلم يغلوا كغلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود ولكنهم أهـل وسـط               

كُم ُأمةً وسطًا لِّتَكُونُوا شُهداء     وكَذَِلك جعلْنَا  : واهللا تبارك وتعالى يقول   .. )١٩(" واعتدال
فالشريعة الخالدة منزهـة    ]. ١٤٣: البقرة [ علَى النَّاِس ويكُون الرسوُل علَيكُم شَِهيدا     

  .عن التطرف والغلو ألنها معتدلة
                                                 

 ١٩٠ ص ٢٥مقدمة ابن خلدون الفصل  )17(

 .المرجع السابق )18(

 ). ١٤٢/ ٣(تفسير ابن جرير  )19(
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في المناهج  .. تتميز الشريعة اإلسالمية بالوضوح التام في األصول والعقائد       .. الوضوح )٣
وترجع سمة الوضوح إلى وضوح المصدر الـذي        .. في الغايات واألهداف  .. والطرق

فالقرآن كتاب واضح ليس فيه اضطراب في أحكامـه وال          .. تستقي منه أحكام الشرائع   
  ولَقَد يسرنَا الْقُرآن ِللذِّكِْر فَهـْل ِمـن مـدِكرٍ          : خلل في تشريعاته لقول اهللا تعالى     

م اإلسالم مشَاع بين الجميع يتوارثها األبناء عـن اآلبـاء وهـي             وأحكا].. ١٧: القمر[
ِإنَّـا   : واضحة جلية في مصادر ثابتة مصانة عن التبديل والتغيير وصدق اهللا العظيم           

اِفظُونلَح ِإنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز ننَح ] ٩: الحجر.[  
الشريعة شريعة قوية ثابتـة ال      يمنح  .. الثبات مطلوب عزيز وغالٍ   ... الثبات والمرونة  )٤

ولكننا نلحـظ أن جميـع التـشريعات والقـوانين يالحقهـا            .. تنسخها شريعة أخرى  
لكننا والحمد هللا لم نلحظ ذلك فـي الـشريعة          .. االضطراب والخلل وتصادم المصالح   

أما المرونة فإن التغيير مطلب ملـح       .. اإلسالمية فهي ثابتة راسخة ال تتغير وال تتبدل       
 الحوادث المتجددة والمتغيرة والشريعة اإلسالمية ال توصف بالجمود وال تقف           لمواجهة

والجمود عيب كبير وال يمكـن أبـدا أن توصـف           .. عاجزة أمام الحوادث والقضايا   
  ..الشريعة بهذا

وقد أودع اهللا في هذه الشريعة عنـصر        .. من هنا نؤكد على أن اإلسالم شريعته خاتمة       
  ..رونة والتطورالثبات والخلود وعنصر الم

  .. القرآن والسنَّة ما كان منها قطعي الداللة والثبوت.. فالثبات على المصادر الرئيسية
والمرونة ما عدا ذلك من مصادر فرعية متجددة كالعرف والمصلحة العامـة والقيـاس              

وهذه األشياء ال تتعارض أبدا مع النص وإنما يلجـأ إليهـا حـسب اقتـضاء                .. واالستحسان
وقد عقد ابن القيم فصالً في تغيير الفتـوى بحـسب ظـروف             .. حة زمانًا ومكانًا وحاالً   المصل

هذا فصل عظيم النفع جدا وقد وقع بسبب الجهل به غلـط عظـيم              : "الزمان والمكان، قال فيه   
ليه ما يعلم أن الشريعة البـاهرة       إعلى الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما ال سبيل           

رتب المصالح ال تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم وصالح العباد             التي في أعلى    
فهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلهـا فكـل مـسألة              .. في المعاش والمعاد  

خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلـى المفـسدة وعـن                 
ومن هنا كـان كبـار      .. )٢٠("  وإن ُأدخلت فيها بالتأويل    الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة     

الفقهاء ينصون على تغيير األحكام بتغير الزمان والمكان وكانوا يسيغون تغير االجتهـاد فـي               

                                                 
 .اوما بعده) ٣/ ٣(إعالم الموقعين البن القيم،  )20(
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 ونذكر أن اإلمام الشافعي كان له مـذهبان مـذهب بـالعراق             ،المسألة الواحدة من وقت آلخر    
  .. يئة والمكانومذهب في مصر ألنه نظر إلى تغير الظروف والب

.. الشريعة اإلسالمية ربانية من حيث المصدر والوجهـة والغايـة     : اإلنسانية والشمول  )٥
 وتضع له من التشريع ما يالئم       ،ومع ذلك فإنها تخاطب اإلنسان وتنبهه إلى خصائصه       

الجانب الروحي والجانب المادي وتدعوه إلى أن يقيم االعتـدال بـين الجـانبين ألن               
 كما يمقت العمل الذي يضيع حقوق اهللا ويعتدي صاحبه علـى            ،رهبنةاإلسالم يمقت ال  

وابتَِغ ِفيمـا آتَـاك اُهللا الـدار          :لهذا كانت دعوة اإلسالم قائمة على     .. حقوق الناس 
ـ               ساد ِفـي   اَآلِخرةَ والَ تَنس نَِصيبك ِمن الدنْيا وَأحِسن كَما َأحسن اُهللا ِإلَيك والَ تَبِغ الْفَ

فِْسِدينالْم ِحباَهللا الَ ي ِض ِإناَألر ] ٧٧: القصص.[  
فالشريعة الخالدة نزلت لتطبق في كل زمان ومكان فهي تشمل كل مـا يهـم               : والشمول

..  كما أنها توضح لإلنسان خط سـيره       ،عقيدة وشريعة أخالق ومعامالت   .. اإلنسان في حياته  
إن الشارع الحكيم ترك    .. بطن أمه وطوال حياته وبعد مماته     من قبل أن يولد ثم وهو جنين في         

لنا أمور دنيانا لنتصرف فيها على حسب المصالح ألن الناس أعلم بأمور ديـنهم مثـل تقلـيم                  
األشجار وغرس النباتات وتحديد إشارات المرور إلى غير ذلك مما هو جاٍر في حياة النـاس                

ألمور بما يتطلب األمـر ألن النـاس كمـا يقـول      فقد أوكلت الشريعة إلى الحاكم تنظيم هذه ا       
ما أحلَّ اهللا في كتابه فهو حالل وما حرم         : " أعلم بأمور دنياهم وقد قال الرسول        الرسول  

فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من اهللا عافيته فإن اهللا لم يكن لينس شيًئا وقرأ قـول                    
  .)٢١(  وما كَان ربك نَِسيا  :اهللا

 كما أنها بريئة مـن  ،إن الشريعة اإلسالمية معصومة من التناقض والتطرف واالختالف   
الجور والتحيز والهوى متميزة بالسهولة وكل ذلك يضفي عليهـا احترامـا وقدسـية وتتقبـل              

 ونضرب على ذلـك     ، وتسارع إلى ما جاء في تنفيذ هذا المنهج        ،أحكامها النفوس وهي راضية   
  .مثالً

ت مباحة ويشربها الناس ليل نهار، وكانت مختلطة بدمائهم عالقة بأفكـارهم            كان.. الخمر
فلما أنزل اهللا تحريم شرب الخمر وتحريم بيعها وصناعتها واالتجار          .. مسيطرة على حواسهم  

فيها استجاب الصحابة فورا ولم يترددوا بل إن بعضهم كان الكأس على فمه يرشف منه فلمـا                 
وذهب كل واحد إلـى بيتـه       ) انتهينا يا رب  (بالكأس من فيه وهو يردد      سمع آية التحريم ألقى     

 بل كان بعض المسلمين في سفر وقد احتملوا         ،وأخرج المخزون من الخمر وإراقة في الطريق      

                                                 
 . من سورة مريم، والحديث رواه البزار والحاكم٦٤اآلية  )21(
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الكثير من الخمر للشرب والبيع فلما علموا بتحريمها وعلموا أن ثمنها حرام أراقوا ما معهـم                
  .)٢٢() انتهينا يا ربنا(وقالوا 

وال ريب أن الصحابة لم يخافوا من انهيار اقتصاد المجتمع المدني ألنهـم يعلمـون أن                
أما الحالل وااللتزام بمـا أمـر اهللا فهـو          .. الحرام أكثر خطورة على المجتمع وعلى اقتصاده      

الشيء الذي يعمر ويحفظ االقتصاد ألن االلتزام بقول اهللا تعالى والعمل بشرعه يحقق األمـن               
ستقرار، وانظر مثالً إلى السياحة مصدر من مصادر الدخل القومي تحقق ثـروة             واألمان واال 

لكن لو أن السياح دخلوا عرايا ونـشروا        .. طائلة وتُغني الناس وتعدل الميزان االقتصادي للبلد      
الرذائل في المجتمع وأفسدوا األخالق فإن اهللا يقول للمسلمين امنعوهم عن دخول بالدكـم وال               

 ألن انهيار األخالق والفساد في األرض هو الفقر الحقيقي لألمة وأنا اهللا القـوي               ..تخافوا الفقر 
: القادر سوف أغنيكم من فضلي إن التزمتم بأوامري وسرتم على هدى األنبياء، يقول اهللا تعالى         

           ا ِجدسوا الْمبقْرفَالَ ي سنَج شِْركُونا الْمنُوا ِإنَّمآم ا الَِّذينها َأيي      ِإنـذَا وه اِمِهمع دعب امرلْح
ِكيمح ِليماَهللا ع ِإن ِلِه ِإن شَاءاُهللا ِمن فَض غِْنيكُمفَ يولَةً فَسيع ِخفْتُم ] ٢٨: التوبة.[  

  آفالة الحقوق آفالة الحقوق 
الحقوق في اإلسالم ليست منحة من حاكم أو تشريعا من منظمة دولية أو قرارا صادرا               

  لـذلك ) اهللا( وإنما الحقوق لكل إنسان ملزمة بحكم مانحهـا اإللـه األعظـم              ،يةمن سلطة محل  
إن الحقوق لإلنسان ال يستطيع العيش بدونها       .. ال يسمع باالعتداء عليها وال يجوز التنازل عنها       

.. وهي المدخل الصحيح إلقامة مجتمع حر، الناس فيه سواسية فليس فيه امتياز لفرد دون آخر              
مجتمع يتساوى فيه الحاكم والرعيـة علـى قـدم          .. يتمتع فيه الجميع بالمساواة   فالمجتمع الحر   

مجتمع يرفض كل ألوان الطغيان ويضمن لكل فرد فيه األمن والحرية           .. المساواة أمام القضاء  
مجتمع السلطة فيه أمانة في عنق الحاكم ليحقق الحرية لكل فرد ويطبـق             .. والكرامة والعدالة 

 مجتمع األسرة فيه هي النواة لذلك فهو يحوطها بحمايته وتكريمه ويهيئ            ..العدالة على الجميع  
وهذه الحقوق قد أرسى دعائمها اإلسالم منذ خمسة عـشر          .. لها كل أسباب االستقرار والتقدم    

 بل هـي    ؛قرنًا فهي أقدم من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أصدرته هيئة األمم المتحدة            
هذه الحقوق فتحت رايتها كم اغتصبت بالد وسفكت دمـاء وشـرد            لم تستطع أن تحافظ على      

وفي مجلس أمنها   ..  حيث باتوا في العراء بال مأوى وال غطاء وال طعام وال شراب            ؛الماليين
وفي محكمة العدل الدولية كـم      .. كم أهدرت كرامات، وكم رسمت من الخطط للغدر باآلمنين        

نك عندما تتأمل حقوق اإلنسان في اإلسـالم تـرى          لك.. أصبح الظالم مظلوما والمظلوم ظالما    
الكرامة اإلسالمية محفوظة والمساواة مطبقة بكل صورها حتى الكافر الذي ال يدين باإلسـالم              
                                                 

 ).٥٤٦/ ٢(مختصر تفسير ابن كثير للصابوني  )22(
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كما أن المرأة   .. تجده في بالد اإلسالم موفور الكرامة ال يعتدي على نفسه وعلى ماله وعرضه            
.. ها شخصيتها الكاملة واستقاللها المـالي     كذلك صان اإلسالم كيانها وحافظ على شخصيتها فل       

 فلكل إنسان أن يؤمن بما شاء بـشرط         ؛وهكذا نجد أن حقوق اإلنسان مكفولة حتى في االعتقاد        
وهكذا نجد أن رسالة سيدنا محمد      .. أال يتالعب باألديان وال يتعرض بدين آخر للتطاول عليه        

 وتعالوا بنا نقف مع سيدنا محمد مـن         ،العالمية الخالدة جاءت إلصالح الدنيا على أساس الدين       
أول لحظة في تاريخ الدعوة اإلسالمية لنرى كيف خطط لقيام الدولة ووضـع األسـس التـي                 

المعاهدات إلى غيـر    .. الحروب.. مخاطبة الملوك .. العمل الدبلوماسي .. تنجحها مثل السفارة  
 حتى إذا كانت الرسـالة      ..ذلك من شئون الدولة التي أرسل اهللا رسله ليقيموها كل في مجتمعه           

  .الخاتمة كان الشمول والثبات والمرونة واالستقرار
  

* * ** * *  
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لحسن أخالفه فلقد كان يعـيش      .. وتأتي عظمته ..  شخصية عظيمة  رسول اهللا محمد    
على أرض مكة والذين في مثل ِسنّه يشربون الخمر ويلعبـون الميـسر ويطـاردون النـساء         

 فهـو   أما سـيدنا محمـد      .. ملون بكل قوتهم على إذالل الضعيف وسلب حق اآلخرين        ويع
لـم  .. يعطف على الضعيف ويساعده ويأخذ بيده ويحنـو عليـه         .. الشخص الكامل في أخالقه   

يشرب خمرا ولم يعرف العرب الذين يعايشونه أنه طارد امرأة أو نظر إليها بريبة وإنما كانوا                
ثم ما كان يتمتع به من حلم وسعة الصدر وبعـد النظـر             .. ياءيلحظونه وهو يغض بصره ح    

الـذي تـم   ) حلف الفـضول ( بل كان يشترك مع الكبار في تأسيس ،والوفاء والصدق واألمانة 
ن ينصروا  أهل الفضل مع بعضهم وتعاقدوا      أتأسيسه في دار عبد اهللا بن جدعان حيث تحالف          

لقد شهدت   " ويقول   ..ن يساعدوا الضعيف  أن يطعموا الجائع و   أي جنس كان و   أالمظلوم من   
مع عمومتي حلفًا في دار عبد اهللا بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت به فـي                     

وهذا الحلف يشبه   .. ، ذلك ألنه عليه الصالة والسالم مبعوث بمكارم األخالق        .."اإلسالم ألجبت 
م أحسن قومه خلقًا وأبعدهم عن الفُحش       لقد كان عليه الصالة والسال    ).. الجمعيات الخيرية (اآلن  

واألخالق التي تُدنِّس الرجال حتى كان أفضل قومه مروءة وأعظمهم حلما وخيـرهم جـوارا               
 وكان مع ريعـان شـبابه وفتوتـه وقـوة           ،وأكرمهم مخالطة وأصدقهم حديثًا وأعظمهم أمانة     

  .. عضالته يتسم بالتواضع والجود والكرم والعفة والحياء
  ..صفات الزعامة والمؤهالت التي يحملها القائد العظيموهذه هي 

عندما بلغ األربعـين مـن     .. هذه الشخصية الكريمة التي لم يبرز في التاريخ من يدانيها         
وقد كان هذا الرجل العظـيم حبـب إليـه          .. اختاره اهللا تعالى ليكون رسوالً للعالمين     .. عمره
لذلك كان يخلو بنفسه في     .. في المجتمع من عمل ال يليق     ألنه كان يتألم نفسيا مما يراه       . الخالء

وبينما هو في حالـة  .. يفكر في الكون وما فيه ويتأمل لتصفو نفسه وتسمو روحه         .. غار حراء 
وأنت رسول  .. أنا جبريل .. ابشر يا محمد  : (ه الملك جبريل، وقال له    أنفسية هادئة مستقرة فاج   

ألنه عليه الصالة والسالم أمي لـم       .. ما أنا بقارئ  .. قالف) اقرأ(ثم قال له    ) اهللا إلى هذه األمة   
اقْـرْأ   : لكن جبريل ضمه إلى صدره بشدة ثم أرسله وقال له         .. يتعلم القراءة ولم يتعلم الكتابة    

علَّم  * م ِبالْقَلَمِ الَِّذي علَّ  * اقْرْأ وربك األكْرم   * خَلَقَ اِإلنْسان ِمن علَقٍ    * ِباسِم ربك الَِّذي خَلَقَ   
   لَمعي ا لَمم اناِإلنْس ] ورجع محمـد    .. وانصرف الملك ].. ٥ – ١: العلق     إلـى زوجتـه 
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وكان يرتعش جـسده    ).. خديجة بنت خويلد رضي اهللا عنها     (األصيلة الكريمة العفيفة الطاهرة     
فـوني فـي ثـوبي      أي ل .. من شدة الخوف بعد مقابلة الملَك وقال لخديجة زملوني زملـوني          

: فلما هدأت نفسه أخبر خديجة بما حدث، وقال لها        .. وغطوني ليزول عنه الخوف الذي ألَم به      
واهللا لن يخزيك   .. (لماذا تخاف؟ .. لكنها قالت له بلغة الواثق المطمئن     .. لقد خشيت على نفسي   

معـدوم وتقـري    إنك لَتِصل الرحم وتحمل الكَّل وتكـسب ال       .. ثم بررت هذا بقولها   .. اهللا أبدا 
إن خديجة ألـصق    ).. الضيف وتعين على نوائب الحق فال يسلِّط اهللا عليك الشياطين واألوهام          

لذلك عبرت بكلمات لترسـم أمـام       .. الناس بمحمد فهي زوجته تعرف عنه ما ال يعرف الغير         
إن بعـض   .. عينيك شخصية الرجل العظيم الذي يتمسك باألخالق ويعيش بها ولها ومن أجلها           

وهذا هو انفـصام    .. اس يظهرون في المجتمعات بأخالق غير التي يتعايشون بها في بيوتهم          الن
الشخصية لكن الرجل الكريم يعيش في المجتمعات وفي بيته وفي خلوته بنفس األخالق وهـذه               

  ..هي الشخصية الكاملة المتكاملة ولن تكون إالّ لسيدنا محمد
  ورقة بن نوفل ورقة بن نوفل 

وقد اطلع على كتب األقدمين وكان قد تنصر في الجاهليـة           رجل يعرف القراءة والكتابة     
خديجة بلباقتها وحسن تفكيرها اصطحبت النبي العظـيم معهـا          .. وله إلمام باإلنجيل والتوراة   
وتكلم محمد وأنـصت    .. وقالت لمحمد قُص على ورقة ما حدث      .. وذهبت إلى ابن عمها ورقة    

هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، يا        : (ةورقة وعندما انتهى النبي من كالمه صاح ورق       
فاستغرب عليه الصالة والسالم من قول ورقة       .. إذ يخرجك قومك  ) شابا جلدا (ليتني فيها جذعا    

لذلك .. ومحمد يعلم أن قومه يحبونه التصافه بمكارم األخالق حتى أطلقوا عليه الصادق األمين            
لم يأتي رجل قط بمثل مـا جئـت بـه إالّ    .. عمن: أو مخرجي هم؟ قال: سأل النبي ورقة وقال   

  )..وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.. عودي
  ... ونظرا ألن ورقة كان شيخًا كبيرا قد كُفّ بصره لم يلبث إالّ قليالً حتى توفي

لقد عرف محمد من أول لحظة أنه سيهاجر من مكة إلى بلد آخر وسوف يحمـل معـه                  
وإذا كان هو قـد تهيـأ نفـسيا         .. لهذا فإن األمر يتطلب االستعداد    .. ها إياه أمانة اهللا التي حمل   

للهجرة فسوف يترك األمور إلى أن ينجلي الموقف قليالً ويمده الوحي بما يحدد علـى هـداه                 
  .. خطاه

وفي ذهنه كالم ورقة عـن      ..  وكلف بتبليغ الدعوة   ولقد توالى الوحي على رسول اهللا       
  ..بدأ في إعداد العدة واالستعداد لما سوف تكشف عنه األيامإذًا فلي.. الهجرة
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  تربية الرجال تربية الرجال 
القائد العظيم هو الذي يحرص على إعداد جيل من الكوادر المتميز لحمـل المـسئولية               

وهـو  .. والنهوض بأداء الدور الذي يؤديه اإلنسان على مسرح الحياة ومحمد أعظم العظمـاء            
ألنهم أقدر على الفهم    ..  في إعداد قيادات طبيعية من الشباب      أدرسول اهللا على األرض إذًا فليب     

وهو يدعو ويبلِّغ ِسـرا     .. لذلك بدأ النبي يفكر   .. واالستيعاب وعندهم قدرة على سرعة الحركة     
  ..وقد آمن به

  .خديجة.. من النساء )١
 .أبو بكر.. من الرجال )٢

 .علي.. من الصبيان )٣

 .زيد بن حارثة.. من العبيد )٤

ء بدأت الحركة االجتماعية لتوصيل الدعوة اإلسالمية إلى مسامع الناس          على أكتاف هؤال  
  : وبدأت الدعوة تأخذ مجالها العالمي وذلك على الوجه اآلتي) ِسرا(

  ".بالل"أسلم .. وهي قارة كبيرة.. من إفريقيا )١
 ".صهيب"أسلم .. وهي قارة أوربا.. من الروم )٢

 ".لمانس"وهي كذلك دولة في قارة عظيمة أسلم ... فارس )٣

يعني أن الدولة بدأت تأخذ شكلها العالمي وإن كانت محبوسة في قلوب            .. ماذا يعني هذا؟  
إذًا فليتخذ  .. ولقد قلنا بأن الداعية األول له فكر ثاقب وعنده بعد نظر          .. من آمنوا بالدعوة أوالً   

لقاه مـن وحـي اهللا   مقرا يجتمع فيه هو ومن آمنوا به وصدقوا برسالته ليبلّغهم أوالً بأول ما يت       
وهي في الحقيقة أول جامعة تخرج فيها فحـول العلمـاء           ) دار األرقم (وقد وقع االختيار على     

والقيادات الطبيعية التي تأصلت فيها العقيدة وتهيأت أنفسهم لتحمل كل صـنوف العـذاب دون               
  اهـدوا اَهللا علَيـهِ    ِرجاٌل صدقُوا مـا ع      :التخلي عن العقيدة أو البعد عنها مهما كان الثمن        

فلقد .. والذين تعلموا في دار األرقم استطاع كل واحد منهم أن يؤثر في غيره            ] ٢٣: األحزاب[
كما قام علـي    .. كما قام أبو بكر بدور عظيم بين الرجال       .. قامت خديجة بدور رائد بين النساء     

وبدأت قريش تعرف   .. ارثةبن أبي طالب بدور هام جدا بين الفتيان والشباب وكذلك زيد بن ح            
 وقليل جـدا    ،أن محمدا يقوم بدور خطير جدا وله اآلن أتباع لكن معظمهم من الفقراء والعبيد             

  .من أغنياء القوم وساداتهم بدءوا يخططون لوقف هذا التيار الجديد
  التعذیب التعذیب 

بدأ المشركون يصبون غضبهم على الضعفاء والعبيد وحدثت سلسلة ضخمة من التعذيب            
وبدأ المشركون يبتكرون أساليب جديدة وطرقًا غير معروفة فـي التعـذيب            .. ن آمن بمحمد  لم
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بـل  .. لكن المفاجأة التي هزت أعماق المشركين أن المسلمين تحملوا هذا العذاب ِبجلَد وصبر            
  . إن المسلمين كانوا وهم تحت العذاب يسخرون من المشركين ويستهزءون بهم

  المقاطعةالمقاطعة
ط على النفس ألن المشركين تعاهدوا مع بعضهم أن يقيموا حـصارا            أسلوب جديد للضغ  

ودام .. على المسلمين ال يبيعون لهم وال يشترون منهم وال يتزوجون من نسائهم وال يزوجونهم      
 ومع ذلك صبروا وكانوا أصحاب عزيمـة        ،الحصار فترة القى فيه المسلمين العنف واإلرهاق      

وكما فشل أسلوب العذاب فشل كـذلك       .. لنفسي والعصبي قوية وإرادة ال يؤثر عليها الضغط ا      
  ..ألنه مع هذا كان المسلمون يزيد عددهم في كل يوم بالعشرات.. أسلوب المقاطعة

  المساومة المساومة 
لقد تيقن المشركون أن محمدا يفكر في إنشاء دولة ألن إعداد هذه الكوادر بهذه الصورة               

ولكي نتعرف عليه فال    .. تصور في ذهن محمد   إذًا هناك   .. أمر يسترعي االنتباه ويلفت النظر    
لذلك أرسلوا إليه وفدا من عظمائهم يساومونه على أن المـشركين           .. بد من استقراء فكر محمد    

  :يريدون أن يجلسوا معك بشرط
  .سادة قريش وأغنياؤها يريدون منك أن تطرد الفقراء والعبيد من حولك )١
٢(         ا ألنه ال يليق بنا ونحن الـسادة          إذا كنت لن تقبل طرد الفقراء فاجعل لنا يوما ولهم يوم

 .والعظماء أن نجالس الفقراء والمساكين

في أثناء هذا النقاش وعرض هذه األمور جاء عبد اهللا بن أم مكتوم وهو رجل أعمـى                  )٣
فتغامز المشركون وضـحكوا    " علمني ما نزل عليك من الوحي     : "يقول لرسول اهللا    

واصبروا فغدا  .. ال.. محمد؟ ويجيبون على أنفسهم   ولسان حالهم يقول أبمثل هذا ينجح       
 . يموت

وألنه مسدد الخطى موجه يـأمر الـوحي        ..  تأثر نفسيا لكل هذه العوامل     النبي محمد   
انتظر اإلجابة من السماء التي جاءته تبين له معالم الطريق الحق وعليه أن يتبعه وال يحيد عنه                 

  .وذلك
والَ تَطْرِد الَِّذين يـدعون ربهـم ِبالْغَـداِة والْعـِشي          :جاء الرد .. بالنسبة للبند األول   )١

يِريدون وجهه ما علَيك ِمن ِحساِبِهم من شَيٍء وما ِمن ِحـساِبك علَـيِهم مـن شَـيٍء                  
   الظَّاِلِمين ِمن فَتَكُون مهدفَتَطْر ] يا أهـل الغنـي      إذًا طلبكم مرفوض  ].. ٥٢: األنعام 

  .. فالرجل يقدر بخلقه وال يقدر بماله.. والثراء
واصِبر نَفْسك مع الَِّذين يـدعون       : جاء الرد على الوجه اآلتي    .. بالنسبة للبند الثاني   )٢

ينَةَ الْحياِة الـدنْيا والَ     ربهم ِبالْغَداِة والْعِشي يِريدون وجهه والَ تَعد عينَاك عنْهم تُِريد زِ          
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وقُِل الْحقُّ ِمن ربكُم فَمن     * تُِطع من َأغْفَلْنَا قَلْبه عن ِذكِْرنَا واتَّبع هواه وكَان َأمره فُرطًا          
كْفُرفَلْي ن شَاءمْؤِمن وفَلْي شَاء ] ٢٩، ٢٨: الكهف.[ 

 .ن الحق له وجه واحد يقابل الناس جميعا بال تفرقةإذا فطلبكم يا أهل مكة مرفوض أل

يا أهل مكة لماذا تسخرون منه؟ إن العاهة التـي بـه            .. بالنسبة لعبد اهللا بن أم مكتوم      )٣
والرجل الفطن الذكي يرضـى بقـضاء اهللا        .. ولكن هذا قدر اهللا   .. ليست من صنع يده   

اهللا عظيم يساوي آالف    وأنت يا محمد ِلم تشيح بوجهك عن األعمى وهو عند           .. وقدره
أما هـؤالء فقـد     .. الرجال الذين هم أمامك فهذا األعمى جاء إليك يسعى يطلب العلم          

َأن جاءه   * عبس وتَولَّى  : جاءوا يساومونك فَِلم تميل إليهم وقد وضح اهللا ذلك بقوله         
فََأنْتَ  * َأما مِن استَغْنَى   * نْفَعه الذِّكْرى َأو يذَّكَّر فَتَ   * وما يدِريك لَعلَّه يزكَّى    * األعمى

فََأنْتَ عنْه   * وهو يخْشَى  * وَأما من جاءك يسعى    * وما علَيك َأالَّ يزكَّى    * لَه تَصدى 
 ].١٠ – ١: عبس [ تَلَهى

لبه وفكره وعلو همته    إنه عتاب رقيق وفيه يكشف عن معادن الرجال ويبين أن الرجل بق           
إن بناء الدولة يحتاج إلى     .. وحسن أخالقه ال بمنصبه وجيبه وعدد ما يمتلك من أسهم وسندات          

العناصر المؤمنة المخلصة الصادقة واالعتماد على أصحاب العقيدة ولـيس علـى أصـحاب              
  .الخزائن واألموال

ن عدد المسلمين بدأ يـزداد      إن التفكير في إنشاء الدولة بدأ يتسع رويدا رويدا خاصة وأ          
  لذلك ال بد من نشر الدين واإلعالن عن مبادئه في أرض جديدة فإلى أين وما هي؟ 

  الحبشة الحبشة 
فريقيا موقعها على الخريطة موقع استراتيجي هام ذات خصب ونماء تتصل بالعالم كله             إ

د تجارية  وكذلك هناك بال  .. بحرية وتتسم باألمان  .. برية وهي وعرة وليست سهلة    .. عن طرق 
فريقيا البلـد التجـاري     إوكان بعد النظر من سيدنا محمد أن اختار من قارة           .. يفد إليها التجار  

الذي له صلة بالبحر ووسائل النقل إلى قارات العالم فاختار الحبشة وقال ألصـحابه أخرجـوا             
  :  بهذا التوجيهوقد أراد الرسول .. إليها فإن بها ملكًا ال يظلم في جواره أحد

  .أن يخفف األذى عن المسلمين الذين القوا عذابا أليما من المشركين )١
والنصارى أقرب مودة للمسلمين وعندهم رقة في قلوبهم        .. أن الحبشة ملكها نصراني    )٢

 .وعاطفة إنسانية في تعاملهم

الحبشة سوق تجاري عالمي وبتواجد المسلمين بأرض الحبـشة سـيحتكون بالتجـار              )٣
ولهذا فإن التجار   ..  من وحي وبلّغه إليهم     وما حمله النبي     ويعرضون عليهم أفكارهم  

وكانـت  .. سوف ينشرون ما سمعوه ويأتي من وراء ذلك نتيجة عظيمة وفوائد متعددة           
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فلما وجد المسلمون األمن واالستقرار     .. الهجرة إلى الحبشة في أول األمر بعدد محدود       
 الوفد الثاني اختار النبـي  وعاد بعضهم وبقي بعضهم كانت هناك هجرة ثانية، وفي      

ولقـد  .. جعفر بن أبي طالب ليكون سفيرا فوق العادة والمتحدث الرسمي باسم اإلسالم           
أحسن جعفر صنعا فعرض اإلسالم بأسلوب رائع مما جعل ملك الحبشة يقسم أن هـذا               

وقد أمن النجاشي المـسلمين     .. والذي جاء به عيسى بن مريم يخرج من مشكاة واحدة         
.. ن نزلوا على أرض بلده ومنحهم حرية التنقل في مملكته والحديث إلى من شاءوا             الذي

وبهذا األسلوب استطاع المسلمون أن ينقلوا فكرهم إلى التجار الذين ساحوا في قارات             
 .الدنيا آنذاك وكل ينقل ما سمع

  وفد نجران وفد نجران 
 وهو مع بعـض   ببعد نظره قد وجه أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة إذا كان الرسول    

أصحابه في مكة يعانون ما يفعله المشركون من ظلم بهم وإجحاف عليهم، ولكن النبي العظـيم              
لذلك استقبل وفد من نصارى نجران حيث بلغهم خبر         .. لم ينْس أبدا أنه يبني أمة ويؤسس دولة       

ثمار رحلة  ، وهذا الوفد أول ثمرة تُجنى من        )٢٣( من بعض التجار العائدين من الحبشة        النبي  
فقابلهم أبو جهل يسفِّه رأيهـم ويتطـاول        .. الحبشة وكانوا قرابة عشرين رجالً وقد آمنوا كلهم       

وقد أنزل اهللا ما يوضح ذلـك فـي         ) سالم عليكم ال نجاهلكم   (عليهم لكن أحدهم رد عليه بقوله       
ِكتَاب ِمن قَبِلِه هـم     الَِّذين آتَينَاهم الْ   : سورة القصص وهي من السور المكية، يقول اهللا تعالى        

 ْؤِمنُونِبِه ي *                ِلِمينـسِلِه منَا ِإنَّا كُنَّا ِمن قَببقُّ ِمن رالْح نَّا ِبِه ِإنَّهقَالُوا آم ِهملَيتْلَى عِإذَا يو * 
        نَِة السسِبالْح ُؤونرديوا وربا صِن ِبمتَيرم مهرَأج نْؤتَوي ُأولَِئك    نِْفقُـوني مقْنَاهزا رِممَئةَ وي * 

وِإذَا سِمعوا اللَّغْو َأعرضوا عنْه وقَالُوا لَنَا َأعمالُنَا ولَكُم َأعمـالُكُم سـالَم علَـيكُم الَ نَبتَِغـي                  
اِهِلينالْج ] ٥٥ – ٥٢: القصص.[  

يف أنه ينير النفس ويهدئ الخاطر      ولك أن تتأمل في هذا لتتعرف على عظمة اإلسالم وك         
  .من القلق واالضطراب

  وفد دوسوفد دوس
 وهو بمكة يعاني ما يعاني من الظلم واالضطهاد اسـتقبل           كذلك قَِدم على رسول اهللا      

وهو من أشراف قومه شاعرا نبيالً فأسلم وحسن إسـالمه وكـان            ) الطفيل بن عمرو الدوسي   (
  .)٢٤(م فأسلموا جميعا ممثالً لقومه وقبيلته وقد رجع إليه

                                                 
 . ٧٢نور اليقين للخضري ص  )23(

 .٧٨نور اليقين للخضري ص  )24(
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  هجرة الطائف هجرة الطائف 
 بفترات عصبية كان أصعبها على نفسه هذا العام الذي تُوفيت فيه السيدة             مر الرسول   

وعامل اسـتقرار   .. خديجة رضي اهللا عنها وكذلك توفي أبو طالب واالثنان كانا مرفأ أمن له            
 الحزن واشتد سـعار قـريش        هذا العام بعام   ولقد توفيا في عام واحد وسمى النبي        .. نفسي

.. حتى كانوا ينثرون التراب على رأس رسول اهللا ويضعون أوساخ الشاة عليه فـي صـالته               
ويرفعـون  ) أأنت الذي تريد أن تجعل اآللهة إلها واحـدا؟        (وكانوا يتجاذبونه بشدة ويقولون له      

ن كَان هذَا هو الْحقَّ ِمن      اللَّهم إِ  : كما يقول القرآن  .. أصواتهم في وجهه ويشيرون إليه قائلين     
  ].٣٢: األنفال [ ِعنِْدك فََأمِطر علَينَا ِحجارةً من السماِء َأِو اْئِتنَا ِبعذَاٍب َأِليٍم

 مكة واتجـه إلـى   في وسط هذا الجو المكفهر المشحون بالكره والبغضاء ترك النبي          
 يرجو منهم نصرته على قومه      وكان  ) ن مكة بلد في الجنوب الشرقي م    (قبيلة ثقيف بالطائف    

وقد قصد بهذا الخير ألهل الطائف ومساعدتهم لـه ألنهـم           .. ومساعدته له حتى يبلغ وحي اهللا     
 لكن أهل الطائف كانوا أسوأ حاالً من أهل مكة          أقرب الناس إلى مكة وبالطائف أخوال النبي        

صغار والسفهاء يصيحون فـي وجهـه       فرموه بالحجارة وتطاولوا عليه وجمعوا له النساء وال       
ويقذفونه بأفظع الكلمات ويرمونه بالحجارة، فلما بلغ به التعب واشتد به الكرب جلـس تحـت                

.. شجرة ليستظل بها وكانت الشجرة بجوار بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهما مـن أعدائـه               
وقلة حيلتي وهـواني    اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي       : "وقد رفع يديه إلى السماء وهو يقول      

على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلنـي إلـى بعيـد                  
  .)٢٥(" يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فال أبالي

  موقف مؤثر موقف مؤثر 
عتبة وشيبة كانا في بستانهما ينعمان وقد سمعا ورأيا ما يقول محمد وموقفه فـي أهـل                 

ولقد دبت الرحمـة    .. ئف وكانا من ألد أعدائه وخصومه لكنهما تأثرا بما سمعاه وما رأياه           الطا
 لذلك أرسال بعنقود من العنب مع خادم لهمـا          ،في قلبيهما وظهرت الشفقة عليهما بما تأثرا به       

) بسم اهللا الرحمن الرحيم   ( يأكل من العنب مبتدءا بقوله       نصراني يسمى عداس وبدأ الرسول      
 من أي البالد أنت ومـا دينـك؟         ال عداس هذا كالم ما يقوله أهل هذه البالد فسأله النبي            فق
..  من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقـال عـداس           فقال  .. نصراني من نينوى  .. قال

فلما سمع ذلـك    .. وأسمعه قصة يونس من القرآن    .. هو نبي وأنا نبي   : وما علمك بيونس؟ قال   
  .فكأن الرحلة أتت ثمارها وفضل اهللا كثير وخيره عظيم.. ا خير كثيروهذ... )٢٦(أسلم 

                                                 
  .٧٦المرجع السابق ص  )25(

  .٧٧المرجع السابق ص  )26(
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  رحمة رحمة 
 وما َأرسلْنَاك ِإالَّ رحمةً لِّلْعالَِمين     :  رحمة للعالمين يقول تعالى    بعث اهللا النبي محمدا     

] لكن النبي   ].. ١٠٧: األنبياء      ا من أهل الطائفن لذلك روى البخاري أ   ..  ُأوذي أذى كثير
هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحـد؟           : (عائشة رضي اهللا عنها قالت لرسول اهللا        

لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبـد                  .. قال
فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم           ) وهو من زعماء الطائف   (يا ليل   

 وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلّتني فنظرت فإذا فيها جبريل               أستفق إالّ 
عليه السالم فناداني فقال إن اهللا قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليـك ملـك                    

قد بعثنـي اهللا    .. يا محمد .. الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلَّم علي ثم قال           
.. ليك، وإن اهللا قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال قد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت                 إ

أرجـو أن يخـرج اهللا مـن         "؟ فقال رسـول اهللا      )الجبلين(إن شئت أطبق عليهم األخشبين      
  ].أخرجه البخاري ومسلم [)٢٧(" أصالبهم من يعبد اهللا وحده ال يشرك به شيًئا

مة النفس المؤمنة وسماحة التقي النقي، إنه يرجو السالمة لكل          هذا هو معدن النبوة وكرا    
  .وهذا هو المعدن األصيل وبه يقتدي الناس في أفعالهم وسلوكهم.. البشر حتى ألعدائه

  
* * ** * *  

                                                 
 .٧٧المرجع السابق ص  )27(
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وهـذا العـالم يـشكل      .. غيبي عن أعيننا ال نراه على أصل خلقته       .. عالم من خلق اهللا   
فقـد  ... ن مع بعضهم لهم نظام حياتهم ونظم معيشتهم وهم مكلفون مثلنا تماما           مجتمعا يتعايشو 

 عائد من الطائف وكان بواٍد يسمى نخلة وفد عليه          والنبي  .. أوجب اهللا عليهم ما أوجب علينا     
فلما انتهى الرسول من تالوتـه رجعـوا إلـى قـومهم            ..  يقرأ القرآن  نفر من الجن، وكان     

وِإذْ صرفْنَا ِإلَيك نَفَرا من      : إليه وفيهم نزل قول اهللا حيث يقول سبحانه       أخبروهم بما استمعوا    
              نْـِذِرينِمِهم ما ِإلَى قَـولَّوو ا قُِضيقَالُوا َأنِْصتُوا فَلَم وهرضا حفَلَم آنالْقُر ونتَِمعسي الِْجن * 

     نَا ِكتَابِمعنَا ِإنَّا سما قَوِإلَى             قَالُوا يقِّ وِدي ِإلَى الْحهِه ييدي نيا بقًا لِّمدصى موسِد معا ُأنِْزَل ِمن ب
يا قَومنَا َأِجيبوا داِعي اِهللا وآِمنُوا ِبِه يغِْفر لَكُم من ذُنُوِبكُم ويِجركُم من عذَاٍب        * طَِريٍق مستَِقيمٍ 

 داِعي اِهللا فَلَيس ِبمعِجٍز ِفي اَألرِض ولَيس لَه ِمن دوِنِه َأوِلياء ُأولَِئك ِفي              ومن الَّ يِجب   * َأِليٍم
  ].٣٢ – ٢٩: األحقاف [ ضالٍَل مِبيٍن

لهـذا وإن   .. وهكذا يتبين لنا أن الحق سبحانه يجمع على نبيه العديد من اإلنس والجـن             
      ق عليهم إالّ أن المؤمنين يزداد عددهم كل يـوم          كان ينزل العذاب على النبي وأصحابه ويضي

  .وتقوى شوكتهم
إنه خالل المرحلة المكية كان مع الفتح على اآلفاق الدولية تربية الرجـال وصـهرهم               

وهكذا يكون اإلعداد للتغلـب علـى األزمـات         .. وتدربهم على حمل المسئولية بكفاءة واقتدار     
جاد البدائل تيسيرا لمهام الدولة وتعظيما لشأنها حتـى         والقدرة على مواجهة المشاكل وحلِّها وإي     

  .يحتمي بها الصديق ويلجأ إليها العدو
  التخطيط والتنظيم التخطيط والتنظيم 

وتخطت الحدود وتغلبت على الكثير من الصعاب، إذًا        .. بدأت الدعوة تتخذ مسارا عظيما    
المؤسـسات التـي   ال بد من التخطيط لبناء الدولة لتكون شامخة لها نشيد قومي وعلم ولها كل              

 إلى عرض نفسه علـى القبائـل        لهذا اتجه النبي    .. تؤدي دورها لحماية الحق ونشر العدل     
 عليهم اإلسالم فقبلوه وطلبـوا      وعرض النبي   ) يثرب(خاصة في موسم الحج وقَِدم وفد من        

  أن يوفد معهم من يفقههم في الدين ويتلو عليهم القرآن وهنـا اختـار النبـي                  من النبي   
وهو شاب يتميز بالحصافة وبعد النظر وعلو الهمة واللباقة فـي الحـديث     ) مصعب بن عمير  (
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والكياسة وذهب مصعب إلى يثرب وبدأ يتعرف على كافة االتجاهات ويـضع عينـه علـى                
الشخصيات البارزة ذات الثقل الجماهيري والتي تتميز بشعبية عظيمة لذلك تعامل مع سعد بن              

ألوس وسيد قومه وقد أسلم وبفضل ذكاء مصعب أسلم العديد من رجال            معاذ وهو رئيس قبيلة ا    
وعاد مصعب في العام الثاني     .. األوس والخزرج وانتشر اإلسالم في يثرب ودخل في كل بيت         

وبفضل التخطيط الجيد والسفير فوق العادة مصعب بن        .. ومعه الكثير من رجال يثرب ونسائها     
  . ط للهجرةعمير كان النجاح العظيم وبدأ التخطي

  غربلة غربلة 
ومن هنا قلنا بأن المسلمين كثـر       .. ال تقوم الدولة إالّ على أكتاف أصحاب العقيدة القوية        

ولكي تنجح الدولة إذًا    .. عددهم في مكة فيهم ضعيف اإليمان وفيهم من أسلم طمعا في أي مغنم            
ى أحدهم قيادة عمل    ال بد من تنقية المجتمع من أصحاب العقيدة الواهية لتنحيتهم وحتى ال يتول            

فيتخاذل فيه وتكون الطامة الكبرى، ولكن كيف يمكن غربلة هؤالء ليميـز اهللا الخبيـث مـن                 
كان حادث اإلسراء والمعراج هو المحك الحقيقي لمعرفة أصـحاب العقائـد القويـة              .. الطيب

والنفوس العظيمة من الضعفاء المتخاذلين وقد وقع حادث اإلسراء والمعـراج قبـل الهجـرة               
وكان اإلسراء من مكة إلى بيت المقدس في جزء يسير مـن            .. للرسول يقظة وبجسده وروحه   

  الليل والمعراج من بيت المقدس إلى السموات العال حيث دنـا فتـدلى فكـان قـاب قوسـين                   
  :والعبرة من ذلك.. أو أدنى
نبوة  ومعنى ذلك انتقال ال    االجتماع باألنبياء في بيت المقدس وإعالنهم مبايعة النبي          )١

وإلى األبد من بني إسرائيل ووضعها في العرب الذين هم أقدر النـاس علـى تحمـل     
  .المسئولية وصيانة الحق والدفاع عنه

 وإطالله على الملك والملكوت وتعريفه عن قرب بقدرة اهللا          التسرية عن رسول اهللا      )٢
 .سبحانه الذي له ملك السموات واألرض

ون واسطة لتكون هدية اهللا إلى خلقـه ومـدد          فرض الصالة عليه في المأل األعلى بد       )٣
 .السماء إلى أهل األرض

ضعاف اإليمان تعجبوا وقالوا مسافة نضرب إليها اإلبل شهرا تقطعها أنت في جزء من              
وكان ذلك  .. الليل وتعود وارتدوا عن اإلسالم وقالوا لقد كان أمرك قبل اليوم سهالً أما اآلن فال              

قِْدم على عمل جيد وبناء ضخم يقوم على أكتاف العمالقة مـن             م بمثابة غربلة ألن الرسول     
  . فاإلسالم ليس لعبة الصغار.. الرجال
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  المجتمع الجدید المجتمع الجدید 
ولما كانت التنقية قد تمت فإن المسلمين الصادقين        ..  الدعوة إلى الهجرة   وجه الرسول   

جحـت الهجـرة    ون.. استجابوا على الفور وتركوا كل شيء في سبيل تنفيذ توجيهات النبي            
 وبعد أن اطمئن الرسول     .. وتمت بسالم وأمان وهاجر المسلمون دون ضغط عليهم أو إكراه         

على أصحابه هاجر هو اآلخر وبدأ الوضع االجتماعي يتخذ نمطًا جديدا تصادفه عقبات مثـل               
 وكانت كلها تُحل بروح التعاون والتفـاهم      .. أزمة المواصالت .. أزمة المعيشة .. أزمة اإلسكان 

وأنعـم بـاليقين    .. واإليثار ذلك ألن اإليمان يصنع المعجزات وما أحلى طعمه في فم اإلنسان           
واإلخالص في وجدان اإلنسان وأحاسيسه، كل ذلك نتيجة اإلخالص هللا ولرسـوله والحـرص              
الشديد على المساهمة في وضع لبنة في المجتمع الجديد الذي يقام باسم اهللا ومن أجل اهللا وفي                 

  .ة اإلنسان ورفاهيتهسبيل سعاد
 في مكة قد وضع بعض النظم االجتماعية التـي تـنظم شـكل الـسيطرة                كان النبي   

إذًا عندما نتكلم عن الدولة اإلسالمية     .. فكانت هذه الحالة أشبه بتنظيم سياسي متطور      .. والسيادة
 الدولة  في مكة نقول بأنها كانت تمهيدا لتنظيم سوف يأخذ وضعه الطبيعي في النمو حتى تقف              

.. شامخة عندما تتهيأ لها الظروف وحتى ال يقال بأن الدولة اإلسالمية قامت بطريق الـصدفة              
ومعنـى  ) رجل سياسي (ومن المعلوم أن القائد السياسي الذي يخطط لقيام دولة نقول عنه بأنه             

هذا أنه يتواجد وبشكل دائم بين الناس يعايشهم ويتعرف على مـشاكلهم وتـستهوي صـفاته                
 كان نبيا يـوحي إليـه       والرسول  .. دين له عن قرب وتؤثر صفاته في المعارضين له        المؤي

وليس في حسبانه أبدا أنه يطلب الزعامة ألن قريشًا عرضوا عليه هذا األمـر فـرفض ألنـه                  
عندما هاجر بدعوته من مكة كـان فـي         .. قدوة للناس في سلوكه لهذا    .. رسول مبلِّغ عن اهللا   

دقيقًا ألنه وجد في يثرب أرضا صالحة للدعوة ومن هنا بدأ يفكر فـي              المدينة يخطط تخطيطًا    
  :أمور ثالثة

 : توحيد صف المسلمين ألنهم یتشكلون من عناصر ثالثة) ١

  .المهاجرون  -أ 
 . وهي قبيلة لها شأنها وفيها شخصيات تتسم بالزعامة..  األوس  -ب 

 . لزعامةوهم كذلك قبيلة لها شأنها وبها شخصيات فيها مقومات ا..  الخزرج  -ج 

من هنا كان ال بد من إدماج هؤالء في بوتقة واحدة ينصهر كيانها ليظهر منهم جميعـا                 
الصف القوي والقيادات الطبيعية وعناصر القوة حتى يمكن الـدفاع عـن الـدين والعـرض                

 بين كل اثنين واحد من المهاجرين وآخر من األنصار الـذين            لهذا آخى الرسول    .. والوطن
اإليمان يحبون من هاجر إليهم بنفس طيبة وتسامح كريم، وقـد تمـت اإلخـوة               تبوأوا الدار و  
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 أن يتغلب علـى مـشاكل اإلسـكان وحـل األزمـة             بصدق ومن خاللها استطاع الرسول      
خوة الجميع وبهذا تم ترتيب المجتمع الجديد على أسـاس إيمـاني            االقتصادية وسادت روح اإل   
  .يتسم بالصدق واإلخالص

  : : یثرب بها یهود یتكون منهم طوائف ثالثةیثرب بها یهود یتكون منهم طوائف ثالثة.. ..  المسلمين المسلمينالعالقة مع غيرالعالقة مع غير) ) ٢٢

  .بنو قينقاع  -أ 
 .بنو النضير  -ب 

 بنو قريظة  -ج 

 عليهم اإلسالم فأبوا، لهذا كتـب معاهـدة بيـنهم           هذه الطوائف الثالثة عرض النبي      
..  يقرهم على دينهم مع صيانة أموالهم وحريتهم في ممارسة شعائر دينهم           عاهدهم فيها أنه    
  : المعاهدة هيوأهم بنود هذه

  .لليهود دينهم وللمسلمين دينهم  -أ 
 .وعلى المسلمين نفقتهم.. أن على اليهود نفقتهم -ب 

 . أن بينهم النصح والنصيحة والبر دون اإلثم -ج 

 .وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة  -د 

اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وأن بينهم النصر على مـن دهـم                 -ه 
 .يثرب

 .جار قريش وال من نصرهاال تُ  -و 

 .وأنه ال يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم -ز 

ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخالف فساده فإن مرده إلـى                 -ح 
 .)٢٨( اهللا عز وجل وإلى محمد رسول اهللا 

لتقام فيه الصلوات وهناك اعتبار عظيم يجب أن نلتفـت إليـه هـو أن           .. بناء المسجد  )١
أهم ركيزة في بناء المجتمع فمع كونه موضع أداء الصالة فهو جامعة يتلقـى              المسجد  

فيها المسلمون العلم مع تعليمات اإلسالم وتوجيهاته ثم هو قاعدة إلدارة شئون الحيـاة              
وفي أوائل الهجرة شُرع األذان الـذي       .. وبرلمان لعقد المجالس االستشارية والتنفيذية    

 علوي الكلمات التي تدوي في اآلفاق كل يوم خمـس           أصبح نشيد األمة اإلسالمية فهو    
 . مرات والتي ترتج لها أنحاء عالم الوجود

                                                 
 .ما بعدهاو) ١٤٧/ ٢(ابن هشام  )28(
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وعلـى  ..  قواعد مجتمع جديـد    بهذه الحكمة وبهذه الحصافة وبعد النظر أرسى النبي         
أروع وأشـرف مجتمـع عرفـه       ..  أن يبني هذا المجتمع    هذه األسس استطاع النبي محمد      

وقضى على المشاكل الداخليـة وأصـبحت       .. اكل هذا المجتمع الحلول   التاريخ وأن يضع لمش   
 دستورا  كما وضع النبي    .. الدولة متوافقة األجناس متناسقة وأصبحت بحق عاصمة اإلسالم       

  .ألهل المدينة وبه اكتملت معالم الدولة
  نمو الدولة نمو الدولة 

ـ                 ى ال شك أن الدولة في يثرب أخذت وضعها واستقرت وغير الرسول اسـم يثـرب إل
 وقد بدأت تنمو بسرعة وتتطـور وزاد        ،ألنها أصبحت أكثر أمنًا واستقرارا وتنظيما     ) المدينة(

 فاتسعت رقعتها وتطور بالتـالي دسـتورها        ؛حجم شعبها األمر الذي فرض حكمه على الواقع       
ولقد كان الـوحي ينـزل      .. وتغير قانونها كل ذلك ليشمل األقاليم التي بدأت تنضم إلى المدينة          

المعـامالت، بقيـة    "،  "تنظيم األسـرة  " فنزلت جميع النصوص المتعلقة بـ       سول اهللا   على ر 
مقـدس  .. وهكذا أخذ مجتمع المدينة يأخذ بكل مظاهر الـسيادة فالدسـتور          " العبادات، الحدود 

ومن خالل ذلـك نـشأت    .. والقانون واجب التنفيذ والحاكم أوامره نافذة وسلطانه على كل فرد         
أت معالم المصادر المالية تتضح إلى غير ذلك من األمور التي هي قـوام              السلطة القضائية وبد  

  .الدولة
  مصادر الشرعية الدستوریة في الدولة مصادر الشرعية الدستوریة في الدولة 

ال شك أن الدولة اإلسالمية مصادر دستورها وقانونها من عند اهللا تعالى بما شرع فـي                
ث الزمان  ونصوص الشرع محدودة متناهية وحواد    .. كتابه وبما جاء على لسان رسول اهللا        

ثم زادت مصادر الشريعة اإلسالمية، فدخل      ) االجتهاد(غير متناهية، لذلك قررت الشريعة مبدأ       
 وأن  ،بشرط أالّ يتصادم مع نص ثابت من كتاب اهللا أو سنَّة رسـوله            ) القياس واإلجماع (فيها  

رفـع  يكون التشريع مبنيا على تحقيق المصالح للمسلمين ودفع الضرر عنهم ودرء المفاسـد و             
ثم زادت بعد ذلك في المجتمع اإلسالمي اللوائح التنظيمية التي ترسم خطط التنظـيم              .. الحرج

 وقد أوكل اإلسـالم     ،إنه في كل يوم تظهر حاجة المجتمع إلى تنظيم        .. لحماية الفرد والجماعة  
  .إلى ولي األمر أن يضع من التنظيمات ما يالئم التطور ويرقى بالمجتمع وينهض باألمة

   الحاآم  الحاآم تعریفتعریف
فقبل حكَمتُه وحكَمـتُ  .. حكَم أصله منع منعا لإلصالح، ومنه سميت اللجام حكمة البداية 

والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس        .. منعته بالحكمة وأحكمتها جعلت لها حكمة     .. الدابة
: األنعـام  [ ِغي حكَمـا  َأفَغَير اِهللا َأبتَ   : بكذا سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه، قال تعالى         

وإنما قال حكما ولـم  ] ٣٥: النساء [ فَابعثُوا حكَما من َأهِلِه وحكَما من َأهِلها   : ، وقال ]١١٤
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يقل حاكما تنبيها إن من شرط الحكمين أن يتوليا الحكم عليهم ولهم حسب ما يستصوبانه مـن                 
  .)٢٩(الحكم للواحد والجمع غير مراجعة إليهم في تفصيل ذلك، ويقال 

 هو مؤسس هذه الدولة والحاكم لها في نفس الوقت الدعوة إلـى الـدين               إن الرسول   
 ، ويجاهد في سبيل نـشره     ،الجديد سمة هذه الدولة وكل فرد من أفراد الشعب يدعو لهذا الدين           

 بنـاء   وكل فرد في هذه الدولة يشارك فـي       .. ويوالي أصحابه ويعادي أعداءه بسبب هذا الدين      
  .هذه الدولة بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وهذه الدولة نشأت على أسس ثابتة وقواعد قوية فهناك تعاقد بين رئـيس هـذه الدولـة                 
وبين ممثلي الشعب من األنصار أوالً الذين بايعوا في ليلة العقبة على إرساء دعائم              ) النبي  (

فمؤسس الدولة اإلسالمية وحاكمها األول كان نبيا ورسوالً، وقد أمره اهللا أن يحكـم              الدولة، إذًا   
  .بين الناس بالعدل

  العدالة العدالة 
  .العدالة التي أمر بها اإلسالم

العدل أساس الحكم في دولة اإلسالم ألن الحاكم ينفذ أمر اهللا وهو سبحانه أعدل العادلين               
لْعدِل واإلحساِن وِإيتَاِء ِذي الْقُربى وينْهى عِن الْفَحـشَاِء والْمنْكَـِر   ِإن اَهللا يْأمر ِبا : وهو القائل 

ونتَذَكَّر لَّكُملَع ِعظُكُمغِْي يالْبو ] ٩٠: النحل.[  
ولهذا تجد من أسـماء     .. والعدل من األسس التي قام عليها عمارة الكون وصالح العباد         

فهو الحكم الذي ال يحكم إالّ بالحق وال يقول إالّ الحق لـذلك سـمي               ) الحكم العدل (اهللا سبحانه   
وجاء فـي الحـديث     ].. ٤٦: فصلت [ وما ربك ِبظَالٍَّم لِّلْعِبيدِ    : عدالً ألنه سبحانه هو القائل    

رواه " [يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمـا فـال تظـالموا              : "القدسي
  ].مسلم

لعدل واجب في الحكم على األصدقاء واألعداء ألن المسلمين هم حملة المنهج الرباني             وا
يـا َأيهـا    : الذي أنزله اهللا على سيدنا محمد ليقيم العدل والقسط بين الناس جميعا، قال تعالى       

كُم َأِو الْواِلديِن واألقْرِبين ِإن يكُن      الَِّذين آمنُوا كُونُوا قَواِمين ِبالِْقسِط شُهداء ِهللا ولَو علَى َأنْفُسِ         
                  اَهللا كَان وا فَِإنِرضتُع وا َأوِإن تَلْوِدلُوا وى َأن تَعووا الْها فَالَ تَتَِّبعلَى ِبِهما فَاُهللا َأوفَِقير ا َأوغَِني

إن أحب الناس إلـى اهللا      : "هللا  وفي الحديث عن رسول ا    ].. ٨: المائدة [ ِبما تَعملُون خَِبيرا  
يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى اهللا يوم القيامة وأشدهم عذابا                

  ].رواه الترمذي" [إمام جائر

                                                 
 .  وما بعدها١٢٦الراغب األصفهاني في مفردات غريب القرآن ص  )29(
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إن الدولة اإلسالمية دولة دينية فالدين سبب نشأتها به قامت وصار هدفها وغايتها تسعى              
 سبحانه وتعالى أن من تحاكم أو حكم بغير مـا أنـزل اهللا فقـد                لنشره وتبليغه وقد أخبر الحق    

َألَم تَر ِإلَى الَِّذين يزعمـون َأنَّهـم         : تحاكم إلى الطاغوت وهذا كفر والعياذ باهللا، قال تعالى        
الطَّاغُوِت وقَـد ُأِمـروا َأن      آمنُوا ِبما ُأنِْزَل ِإلَيك وما ُأنِْزَل ِمن قَبِلك يِريدون َأن يتَحاكَموا ِإلَى             

  ].٦٠: النساء [ يكْفُروا ِبِه ويِريد الشَّيطَان َأن يِضلَّهم ضالَالً بِعيدا
  :قـال تعـالى   .. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطـاع             

 ن دا ماببَأر مانَهبهرو مهاربوِن اِهللاتَّخَذُوا َأح ] ٣١: التوبة.[  
إنا لـم   .. يا رسول اهللا  :  وهو يقرأ هذه اآلية فقال     دخل عدي بن حاتم على رسول اهللا        

أليس يِحلُّون لكم ما حرم اهللا فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحـّل اهللا   .. بلى: قال.. نتخذهم أربابا 
  .]رواه الترمذي. [فتلك عبادتهم: قال.. بلى: فتحرمونه؟ قال

.. وكما أن اإلعراض عن شرع اهللا اتباعا لألحبار والرهبان عبادة لهـم مـن دون اهللا               
َأرَأيـتَ   : قال تعالى.. فكذلك اإلعراض عن شرع اهللا اتباعا للهوى فتلك عبادة لغير اهللا أيضا  

َأفَرَأيتَ مـِن    :  ويقول سبحانه  ].٤٣: الفرقان [ مِن اتَّخَذَ ِإلَهه هواه َأفََأنْتَ تَكُون علَيِه وِكيالً       
اتَّخَذَ ِإلَهه هواه وَأضلَّه اُهللا علَى ِعلٍْم وخَتَم علَى سمِعِه وقَلِْبِه وجعَل علَى بصِرِه ِغشَاوةً فَمن                

  ].٢٣: الجاثية [ يهِديِه ِمن بعِد اِهللا
: لذلك قال الرسول    .. ال التوحيد إن كل انحراف عن شرع اهللا بدافع الهوى ينافي كم         

  ".ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به"
مهما استحسن من شيء ورآه حسنًا في هوى فـي نفـسه كـان دينـه                : (قال ابن كثير  

تركت فـيكم مـا إن      : " على التمسك بآداب الشرع في قوله      ولهذا حثّ النبي    . )٣٠() ومذهبه
  ].أخرجه مالك في الموطأ" [اب اهللا وسنتيتمسكتم به لن تضلوا بعدي، كت

  نظریات الدولة نظریات الدولة 
  : المجتمع الدولي نشأت فيه نظریات تؤصل نشأة الدولة منها

وهذه النظرية برزت إلى الوجود يوم أن كانت قوى البـشرية           .. نظرية التغلب والقوة   )١
في صراع دائم وكان المنتصر يفرض إرادته على المغلوب وتكـون إرادة المنتـصر              

ى المجموع بعد ذلك ويكون بمثابة السلطة الحاكمة وهذه النظرية تالشت لما طـرأ              عل
 كما أن هناك مؤسسات دولية قامت لتصون حـدود          ،على المجتمع الدولي من تحضر    

أما المضمون فهنـاك    .. هذا في الشكل  .. المجتمعات وتحول بين الظالم وبين ما يتمناه      

                                                 
 ).٣٠٩/ ٣(تفسير ابن كثير  )30(
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عيا وتجاريا تتحكم في الدولة الفقيرة وتجعلهـا  الشعوب القوية صناعيا واقتصاديا وزرا   
تعيش في تخلفها وال تخرج من حيز نطاقها وإال فالويل لها وهذا هو سالح القوة الذي                

 ولنـا أن    ،تستعمله الدول القوية وهو أكثر بطشًا وفتكًا في الدول الضعيفة من األسلحة           
ض فلسطين، وكيـف أقامـت      نتأمل في التاريخ ونقرأ كيف أقام اليهود دولتهم على أر         

الهند دولة بنجالديش وما تفعله بمسلمي كشمير وها هي روسيا أمـام أعيننـا تـدمر                
المجتمع الشيشاني وتمنع اإلعانة عن الالجئين وقبل ذلك شردت مئـات اآلالف مـن              

 عالوة على ما يجري على العراق من حصار ومعها ليبيا           ؛البوسنة والهرسك وكوسوفا  
  . األمور التي ال تغيب عن البالإلى غير ذلك من

تقوم الدولة عندما يتجمع جماعة من البشر ويتفقون على تكـوين           .. التطور التاريخي  )٢
 وهذه النظرية من أكثر النظريات توفيقًـا فكـل          ، وأسس تحكم كيانهم   ،نظام معين لهم  

وبذلك تتطور المجتمعات تبعـا لعـدة عوامـل         (مجتمع يتكون وفقًا لظروفه الخاصة      
لف من مجتمع آلخر األمر الذي يستتبع عدم جواز إسناد السلطة إلى قاعدة عامـة               تخت

بالنسبة إلى كل الدول بل يقتضي األمر بحث هذا الموضوع بالنسبة إلى كل دولة على               
 .)٣١() حدة

ويؤخذ على هذه النظرية أن كل اختالف سياسي ال يؤدي حتما إلى إنشاء دولة كمـا أن                 
روجي من  (الدولة على التجمعات البشرية القبلية وهي من انفرد به          هذه النظرية تضفى صفة     

  .)٣٢() بين الفقهاء
كان السفسطائيون يعتقدون قديما أن العقد االجتماعي أساس        .. نظرية العقد االجتماعي   )٣

لهذا فإن النظام السياسي عندهم هو نظام اتفق األفراد علـى           .. لنشأة المجتمع السياسي  
الحهم ومن ثم فال يجوز أن يكون هذا النظام حائالً دون تمنعهم            تكوينه للسهر على مص   

بحقوقهم الطبيعية وال يتقيد األفراد بالقانون إالّ إذا كان متفقًا وهذه الحقـوق الطبيعيـة               
)٣٣(.  

  :إذا ما قارنا هذه األمور بنظام الدولة اإلسالمية فإننا نرى فوارق متعددة أهمها

اكم والمحكوم لحكم الشرع ألن الدولة أساسها العقيدة        الدولة اإلسالمية يخضع فيها الح     )١
  .الصحيحة وقد نشأت على تعاقد حقيقي ثم بين األفراد والقائد

                                                 
 .١٠٦فؤاد العطار النظم السياسية ص . د )31(

 .٢٢طعيمة الجرف، نظرية الدولة والمبادئ العامة لألنظمة السياسية ونظم الحكم ص . د )32(

 .  وما بعدها١٠٨ق ص فؤاد العطار، المرجع الساب. د )33(
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أن وجوب السمع والطاعة على األفراد في الدولة للحاكم وعدم الخروج عليـه إالّ إذا                )٢
 .أخّل باألسس الصحيحة ونصوص الدستور الصريحة

ساء دعائم الحق والعدل والمساواة وحفظ حقوق األفـراد     أن الدولة اإلسالمية غايتها إر     )٣
وضمان حرياتهم ودعوة الناس في دخول دين اهللا والضرب بقوة على أيدي العـصاة              

 .والمجرمين وجهاد المعاندين مع تحقيق الرفاهية لألفراد

  نظریات حول الحاآم نظریات حول الحاآم 
  :وهذه النظریات هي.. نشأ في المجتمع الدولي نظریات حول الحاآم

  .يه الحاكمتأل )١
 .الحق اإللهي المباشر )٢

 .الحق اإللهي غير المباشر )٣

  تأليه الحاآم تأليه الحاآم 
هذه النظرية وجدت مجاالً رحبا في العصور السحيقة ولقد سجل القرآن الكريم ما حدث              

 ما عِلمتُ لَكُم مـن ِإلَـٍه غَيـِري          :في مصر عندما قال فرعون لقومه الذين كانوا يؤلهونه        
ونَـادى   ذلك ما جاء على لسان فرعون يبرر زعمه في ادعاء األلوهيـة             ك]. ٣٨: القصص[

                ونِصرِتي َأفَالَ تُبِري ِمن تَحتَج ارِذِه األنْههو رِمص لْكِلي م سِم َألَيا قَوِمِه قَاَل يِفي قَو نوعِفر 
] ٥١: الزخرف[   اوما قاله أيض ، :   لَىاألع كُمبَأنَا ر ] ولقد انتشرت هـذه    ]. ٢٤: لنازعاتا

وفي العـصر الحـديث     . النظرية في بالد فارس والروم فقد كان الحاكم يصطبغ بصبغة إلهية          
 كان اليابـانيون يـضفون      ١٩٤٧ففي اليابان وحتى عام     .. وجدت هذه النظرية مجاالً للتطبيق    

  . )٣٤(على اإلمبراطور طابعا إلهيا 
ن السماوية واتساع دائرة اإلعالم فقدت هذه النظريـة         ومع تقدم الحضارة وانتشار األديا    

مكانتها وقوتها ألنها كانت تمنع مساءلة الملك عن أي شيء والطاعة العمياء لـه فشخـصيته                
  .مقدسة وأوامره نافذة

  الحق اإللهي المباشر الحق اإللهي المباشر 
تقوم هذه النظرية على أن اهللا سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء وخلق الدولة وهو                

  : ويترتب على هذه النظرية ما يأتي.. ختار الملوك مباشرة لحكم الشعبالذي ي
  .أن الحاكم ليس إلها وال نصف إله )١
 .هو بشر اختاره اهللا من بين الشعب )٢

                                                 
 . وما بعدها١٣محمد الميرغني، مبادئ القانون اإلداري ص . د )34(
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ليس ألحد من الرعية أن يسأل الملك، فله أن يفعل ما يـشاء وال سـلطان عليـه إالّ                    )٣
 .ضميره واهللا الذي اختاره وأقامه

الدين المسيحي فخرج   ) قسطنطين(وربا عندما اعتنق اإلمبراطور     وهذه النظرية سادت أ   
إن سلطة  : (ومما يؤثر عن لويس الرابع عشر ملك فرنسا       .. الباباوات على الناس بهذه النظرية    

، وجاء فـي مقدمـة قـانون        )الملوك مستمدة من تفويض الخالق فاهللا مصدرها وليس الشعب        
تاج إالّ من اهللا فسلطة عمل القـوانين هـي مـن            إننا لم نتلق ال   : (أصدره لويس الخامس عشر   

والملـوك عنـدما   . )٣٥() اختصاصنا وحدنا ال يشاركنا في ذلك أحد وال نخضع في عملنا ألحد       
تمسكوا بهذه النظرية دب الصراع بينهم وبين شعوبهم لكنهم برروا هذه النظريـة باسـتعمار               

إن اهللا قد وقع اختياره علـى       : (الثانيوقال إمبراطور ألمانيا غليوم     .. البالد واسترقاق الشعوب  
  . )٣٦() ألمانيا لتحكم العالم

  الحق اإللهي غير المباشر الحق اإللهي غير المباشر 
بدأ الحكـام   ) الحق اإللهي المباشر  (لما حدث صراع بين الحكام والشعوب على النظرية         

لذلك بدءوا  .. يعدلون في فكرة الحق اإللهي المباشر التي أصبحت غير مستساغة من الشعوب           
إن اهللا ال يتدخل بإرادته المباشرة فـي تحديـد شـكل            (ه النظرية التي قالوا عنها      يطورون هذ 

وأنه ال يختار الحكام بنفسه وإنما يوجه الحوادث واألمـور          .. السلطة وال في طريقة ممارستها    
بشكل معين يساعد جمهور الناس على أن يختاروا بأنفسهم نظام الحكم الذي يرتضونه والحاكم              

ولمـا كانـت    . )٣٧() وهكذا فالسلطة تأتي من اهللا للحاكم بواسطة الـشعب        .. الذي يزعنون له  
الكنيسة ممثلة للشعب المسيحي باعتبارها وسيطًا بينه وبين السلطة المقدسة التي تأتي من لدن              

.. اهللا فالحاكم يمارس سلطته باعتبار ذلك من حقه الشخصي استنادا إلى اختيار الكنيـسة لـه               
وبقيـت  ) تعميد الملوك في الكنيسة   (اشتهرت وكان شكلها الرسمي هو      وظهرت هذه النظرية و   

أساسا لسلطان الملوك حتى قضت الثورة الفرنسية على هذه النظرية ونادت بنظريـة سـيادة               
  . األمة

  فروق بين النظریات والدولة اإلسالمية فروق بين النظریات والدولة اإلسالمية 
هـذه  إن الدول التي تبنّت هذه النظريات كانت أبعد ما تكون عن الدين وكانـت تتخـذ                 

  .النظريات ستارا تحتمي به من غليان الشعب الذي كان يحكم حكما استبداديا

                                                 
 .٧٧النظم السياسية الدولة والحكومة ص . محمد كامل ليله. د )35(

 .١٤محمد ميرغني، مبادئ القانون اإلداري ص . د )36(

 .٣٠طعيمة الجرف، مرجع سابق، ص . د )37(
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 يعلن دائما له بـشر      ألن محمدا   .. وهل هذه النظريات تتفق مع الكيان اإلسالمي؟ ال       
هكُم ِإلَـه واِحـد     قُْل ِإنَّما َأنَا بشَر مثْلُكُم يوحى ِإلَي َأنَّما ِإلَ         : يوحي إليه بقول القرآن عن لسانه     

  وهتَغِْفراسِه ووا ِإلَيتَِقيمفَاس ] ا ].. ٦: فصلتويقول أيض :         ى ِإلَـيوحي ثْلُكُمم شَرا َأنَا بقُْل ِإنَّم
  ِرك ِبِعبادِة ربِه َأحدا   َأنَّما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَمن كَان يرجو ِلقَاء ربِه فَلْيعمْل عمالً صاِلحا والَ يشْ             

 حسب نظام الوحي الذي يـوحي إليـه،         والحكم بين الناس يلتزم به النبي       ]. ١١٠: الكهف[
وَأنْزلْنَا ِإلَيك الِْكتَاب ِبالْحقِّ مصدقًا لِّما بين يديِه ِمن الِْكتَاِب ومهيِمنًـا علَيـِه               : يقول اهللا تعالى  

ةً          فَاحعِشـر لْنَـا ِمـنْكُمعقِّ ِلكُـلٍّ جالْح ِمن كاءا جمع مهاءوَأه الَ تَتَِّبعَل اُهللا وا َأنْزِبم منَهيكُم ب
             تَِبقُوا الْخَيفَاس ا آتَاكُمِفي م كُملُوبلَِكن لِّيةً واِحدةً وُأم لَكُمعاُهللا لَج شَاء لَوا واجِمنْهاِت ِإلَـى اِهللا    ور

      ِفيِه تَخْتَِلفُون ا كُنْتُمِبم ُئكُمنَبا فَيِميعج كُمِجعرم *          مهاءوَأه الَ تَتَِّبعَل اُهللا وا َأنْزِبم منَهيكُم بَأِن احو
فَاعلَم َأنَّما يِريـد اُهللا َأن يـِصيبهم        واحذَرهم َأن يفِْتنُوك عن بعِض ما َأنْزَل اُهللا ِإلَيك فَِإن تَولَّوا            

      النَّاِس لَفَاِسقُون نا مكَِثير ِإنو ِض ذُنُوِبِهمعا         * ِببكْماِهللا ح ِمن نسَأح نمو غُونبِة ياِهِليالْج كْمَأفَح
وِقنُونٍم يلِّقَو ] ٥٠ – ٤٨: المائدة.[  

 بشر  ظهار هذه الحقيقة بين الناس ويعلن أن رسول اهللا          والقرآن الكريم حرص على إ    
 إذا كان يتلقى الوحي من السماء فهو لم يعلن أبـدا            لكنه  .. يأكل الطعام ويمشي في األسواق    

أنه فوق أحكام الشرع بل إنه يطبق القانون على نفسه ويلتزم بتطبيقه على أحب النـاس إليـه                  
حـديث  " [ن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها       والذي نفسي بيده لو أ    : "ويعلن بصراحة 

إن محمدا بشر كان يجتهد برأيه فيما ليس فيه نص فكان يصيب في حكمه أحيانًا               ].. متفق عليه 
ويخطئ في أحيانًا أخرى فينزل عليه الوحي منبها ومصححا فيسارع إلى الرجوع إلى الحـق               

لدنيا تحكمها الخبرات اإلنسانية لذلك كـان       وتدارك الخطأ ويعترف وال يجادل ويقر بأن أمور ا        
  ].حديث متفق عليه" [أنتم أعلم بأمور دنياكم: "يقول

ومن المؤكد أن الدولة اإلسالمية نشأت نتيجة صراع دب بين أهل اإليمان بقيادة النبـي               
العظيم محمد وبين المشركين الذين تطاولوا على مقام األلوهية ولم يستجيبوا لنداء الفطرة فـي               

وكان الصراع في بداية األمر تعبيرا عن خالف فكري عقائـدي           .. نفسهم ويؤمنوا باهللا الواحد   أ
اجتماعي ثم تبلور إلى خالف سياسي وتطور الصراع حتى كان االحتكام إلى الـسيف وكـان                
النصر للمؤمنين وتمكنوا بذلك من تقوية صف المسلمين وبسط نفوذ الدولة اإلسـالمية علـى               

 وكان للقوة دخل كبير في هذا الصراع إالّ أن الشواهد التاريخيـة تؤكـد أن       ..معظم المعمورة 
اإلسالم لم يقم بالسيف وهذا التأكيد آٍت من استقراء األحداث والتعرف على أسـباب غـزوات        

 الذي كان دائما يرفع راية السالم وينادي على البشرية لتدخل في السالم وتحت رايته               النبي  
  .را للمجتمعحقنًا للدماء وتعمي
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<Ùæù]<Ø’ËÖ]<Ùæù]<Ø’ËÖ]<<

  
  

<Ýø‰ý]<»<ÜÓ£]<Ý^¿Þ<Ýø‰ý]<»<ÜÓ£]<Ý^¿Þ<<
  

  : : فهناكفهناك... ... یقوم نظام الحكم في اإلسالم على شریعة اإلسالمیقوم نظام الحكم في اإلسالم على شریعة اإلسالم
هـي النـصرة    ) اإلمارة(وفيها  .. وهذه الكلمة تطلق على اإلمارة والسلطان     .. الوالية )١

كأن الوالية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل وما لم يجتمـع          : "قال ابن األثير  .. الواليةو
واإلمارة واإلمرة كالوالية والتأمير توليـة      .... )٣٨(" ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الولي      

اإلمارة وأمير األعمى قائده ألنه يملك أمره، واألمير الملك لنفاذ أمره وأولـو األمـر               
والـسلطان الحجـة   .. ، والسلطان هو المتسلط واالسـم سـلطة       )٣٩(العلماء  الرؤساء و 

ولذلك قيل لألمراء سالطين من تسلطهم أو ألنهم        .. والبرهان والتسلط إطالق السلطان   
  .)٤٠(الذين تقام بهم الحجة والحقوق 

وخلف فالن فالنًـا إذا كـان       .. استخلف فالنًا من فالن جعله مكانه     .. الخالفة.. الخليفة )٢
والخليفة السلطان األعظم، قال الفـراء فـي قولـه    .. فته كما جاء في لسان العرب    خلي

أي جعل أمـة محمـد      ]. ٣٩: فاطر [ هو الَِّذي جعلَكُم خَالَِئفَ ِفي اَألرضِ      : تعالى
: قـال الزجـاج   . )٤١(خالئف كل األمم وقيل خالئف في األرض يخلف بعضكم بعضا           

يـا داود ِإنَّـا جعلْنَـاك        : يقول اهللا تعالى  ..  في أرضه  جاز أن يقال لألئمة خلفاء اهللا     
 .)٤٢(] ٢٦: ص [ خَِليفَةً ِفي اَألرِض

والخليفة من كان خلفًا عن غيره، والمراد بالخليفة أنه خلف          : ن تيمية بقال شيخ اإلسالم ا   
سـول اهللا    خليفة ر  والخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق         .. من كان قبله من الخلق    

      ا قالوا ألبي بكر يا خليفة اهللا       ..  ألنه خلفه على أمته بعد موتهلست بخليفـة   : قال.. ولهذا لم
  . وحسبي ذلكاهللا، ولكني خليفة رسول اهللا 

                                                 
 ).٤٩٢٠/ ٦(لسان العرب  )38(

 .٣٦ومختار الصحاح ص ) ١٢٨/ ١(سان العرب ل )39(

 ).٢٠٦٥/ ٣(لسان العرب  )40(

 ).١٢٣٥/ ٢(لسان العرب  )41(

 ).١٢٣٥/ ٢(لسان العرب  )42(
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إذًا الخالفة هي تولي األمر على شعب من الشعوب وفي دولة من الدول وقـد يكـون                 
 فـي  الخالفة أن يكون في محل رسول اهللا الخليفة أعم من ذلك فيشمل عدة دول ويعني لفظ          

 وتكون عامـة علـى دار اإلسـالم،         قيادة األمة بشرع اهللا تعالى تأسيا واقتداء برسول اهللا          
  .وغايتها حفظ الدين وسياسة المجتمع أو المجتمعات به

وإمام القـوم   .. اإلمام هو الذي يأتم به القوم سواء كانوا صالحين أم طالحين          .. اإلمامة )١
.. فـالقرآن إمـام المـسلمين     .. فإمام كل شيء قَيمه   .. و الذي يتقدم عليهم ويقتدي به     ه

واإلمـام  .. وإمام الجند قائـدهم   .. والخليفة إمام الرعية  ..  إمام األئمة  وسيدنا محمد   
وقد وردت فـي الخيـر      .. وقد وردت كلمة اإلمام في القرآن كثيرا      .. دليل في السفر  

ِإنِّـي جاِعلُـك     : فيد الهداية إلى الخير كما في قوله سبحانه       والشر، فهي إذا أطلقت ت    
: السجدة [ وجعلْنَا ِمنْهم َأِئمةً يهدون ِبَأمِرنَا     : ، وقوله ]١٢٤: البقرة [ ِللنَّاِس ِإماما 

  : لكن القرآن إذا أوردها بمعنى الشر فتأتي مقيدة كما في قـول الحـق سـبحانه               ]. ٢٤
 ُةَ الْكُفْرِ  فَقَاِتلوا َأِئم ] وكما في قوله  ]. ١٢: التوبة :       ِإلَـى ونعـدةً يَأِئم ملْنَاهعجو

ونرنْصِة الَ يامالِْقي مويالنَّاِر و ] وتعني اإلمامة]. ٤١: القصص:  
  .رئاسة عامة في مهمات الدين والدنيا )٢
 .)٤٣(رئاسة عامة لشخص مخصوص بحكم الشرع ليس فوقها يد  )٣

 .)٤٤(اإلمامة موضوع لخالفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به  )٤

حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم األخروية والدنيوية الراجعـة             )٥
إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح اآلخرة فهـي فـي                

 . )٤٥(لدين وسياسة الدنيا به الحقيقة خالفة عن صاحب الشرع في حراسة ا

  .وواضح من هذه التعريفات أن هناك تركيز على أمر الخالفة
  ما المقصود بنظام الحكم ما المقصود بنظام الحكم 

نظام الحكم هو أن نتعرف على القواعد واألحكام التي تتعلق برئيس الدولة مع توضـيح             
  عمـوم الواليـة   ف.. كيفية اختياره وعالقة األمة به والمهام التي يقوم بها ويتحرك في دائرتها           

أو الخالفة هي رئاسة عامة والغرض منها حمل الكافة على االلتزام بالضوابط والقواعد التـي               
  .تضمن األمن في المجتمع

                                                 
 ).٣٧٤/ ٥(البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار، ألحمد بن يحيى المرتضى  )43(

 .٥الماوردي في األحكام السلطانية ص  )44(

 .١١٩ه ص ابن خلدون في مقدمت )45(
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.. والغاية من ذلك حفظ الدين ونشره بين العامة والخاصة وحراسة المجتمع وقيادة األمة            
  .والخالفة واإلمامة هي الحكومة اإلسالمية الشرعية

  نظام حكم في اإلسالم؟ نظام حكم في اإلسالم؟ هل یوجد هل یوجد 
ألن من خصائص اإلسالم أنه دين شامل للدين والدنيا معا، لهذا نرى أن القـرآن               .. نعم

وعنـدما  .. الكريم نبه على الحكم والعدل والشورى والحكم بما أنزل اهللا ولزوم طاعة الحكام             
فمن ذلك قول الرسول    . .تقرأ السنَّة النبوية تجد التوجيهات المتعددة والكثيرة في لزوم الجماعة         

" :روا أحدهمرواه أبو داود" [إذا خرج ثالثة في سفر فليَؤم.[  
ال يحل لثالثة يكونون    : "ويقول اإلمام ابن تيمية تعليقًا على هذا الحديث وحديث آخر هو          

فإذا كان قد أوجب في أقـل الجماعـات         : (يقول ابن تيمية  " بفالة من األرض إالّ أمروا أحدهم     
  .)٤٦()جتماعات أن يولّي أحدهم كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثروأقصر اال

 لم  ومع هذا فإن رسول اهللا      .. مصحف وسيف .. مسجد ومصنع .. واإلسالم دين ودولة  
لـيس  : (يقول هاملتون جـب   .. يكن رسوالً فحسب وإنما كان بجوار ذلك حاكما ورئيسا لدولة         

خاص بل هو مجتمع بالغ تمام الكمال يقوم على أسـاس دينـي             اإلسالم دينًا بالمعنى المجرد ال    
 وهو مجتمع ال تزال تتردد في صميمه هذه الفكرة، والحق           ،وشكل كل مظاهر الحياة اإلنسانية    

أن نمو هذه الفكرة في اإلسالم فاق كثيرا ما وصلت إليه أوربا من متانة الصلة بين الحكومـة                  
حتـى  .. نت ركنًا أساسيا من فكرة المسلمين عن نظام العالموالحياة الدينية واالجتماعية التي كا  

  .)٤٧() كان اضطراب هذه الصلة من أكبر أسباب األزمة الحديثة في اإلسالم
  أقوال العلماء في هذا أقوال العلماء في هذا 

، )الشافعي(يقول اإلمام الماوردي    .. أجمع الفقهاء على أن نصب الخليفة واجب باإلجماع       
  .)٤٨() ة لمن يقوم بها في األمة واجب باإلجماععقد اإلمام): (الحنبلي(وأبو يعلى 

يجب أن يعرف أن والية أمر الناس من أعظم واجبات الـدين            : (ويقول اإلمام ابن تيمية   
  .)٥٠(وابن حزم يرى اإلجماع على وجوب اإلمامة . )٤٩() ال قيام للدين إال بها

مـاع  فقد عرف وجوبه فـي الـشرع بإج       .. إن نصب اإلمام واجب   : (يقول ابن خلدون  
 وإلـى    عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر         الصحابة والتابعين ألن أصحاب رسول اهللا       

                                                 
 ).٦٥/ ٢٨(فتاوى ابن تيمية  )46(

 .٣٩اإلسالمية نظام مجتمع ومنهج حياة، لألستاذ أنور الجندي ص  )47(

 .٣، واألحكام السلطانية ألبي يعلى الحنبلي ص ٣األحكام السلطانية للماوردي ص  )48(

 .١٣٨السياسة الشرعية البن تيمية ص  )49(

 ).٨٤/ ٤(الملل والنحل البن حزم  )50(
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تسليم النظر إليه في أمورهم وكذا في كل عصر من األعصار، واستقر ذلك إجماعا داالً على                
  .)٥١() وجوب نصب اإلمام

  شروط من یتولى اإلمارة شروط من یتولى اإلمارة 
حكـم  (ل هذه ألفاظ مترادفة ألمر واحد هو        اإلمارة والوالية والخليفة والملك والسلطان ك     

وقـد  .. وإن اختلفت الدالالت والنظم إالّ أننا نضع قواعد عامة لمن يتولى هذا المنصب            ) البالد
أن يكون الشخص كفًئا للنهوض بأعباء هذا المنـصب         (اشترطوا لذلك جملة شروط خالصتها      

، وذكر الفقهاء   )ة بكفاءة وأمانة  الخطير على الوجه الذي يرضي اهللا تعالى ويحقق مصلحة األم         
  : شروطًا منها

ومهمتها األساسـية   .. أو غير ذلك من أعظم األمور     .. أو اإلمارة .. لما كانت الخالفة   )١
، فاإلسالم شرط أساسي لقـول اهللا       )مسلم(حفظ الدنيا وصيانة المجتمع فال يتوالها إالّ        

، ويقـول   ]١٤١: النـساء  [ مْؤِمِنين سِبيالً ولَن يجعَل اُهللا ِللْكَاِفِرين علَى الْ      : تعالى
ومنكم أيها  ] ٥٩: النساء [ َأِطيعوا اَهللا وَأِطيعوا الرسوَل وُأوِلي األمِر ِمنْكُم       : سبحانه

  .المسلمون
، ]٣٤: النـساء  [ الرجاُل قَوامون علَـى النِّـساءِ      : أن يكون رجالً لقول اهللا تعالى      )٢

والمرأة ال تقـدر    ]. رواه البخاري " [لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة     : " ولقول الرسول 
بأي حال من األحوال على النهوض بمهام رئاسة الدولة ألنها كثيرة ومتشعبة وجسيمة             

.. وتحتاج إلى متابعة دائمة وقد يكون هناك سهر متواصل وانتقال من مكان إلى مكان             
نحن نؤمن بأن هناك قلة قليلة وعدد ضئيل        . .ومن يجد في نفسه شيًئا من ذلك نقول له        

منهن من ذكرها القرآن وأشاد بها العلمـاء كبلقـيس          .. من النساء تولَّين رئاسة الدولة    
واإلسالم يعمـل   .. وبعض شخصيات نسائية كذلك، لكن هذه فلتات يندر أن تجد مثلها          

 والبعد بهـا    دائما من جانبه على رعاية ظروف المرأة وتقدير وضعها وصيانة جانبها          
إذا كانـت لظـروف     .. لهـذا ... عن العمل المتعب بالمرهق وحفظها من قالة السوء       

 ..استثنائية ونادرا ما تولّت أمر الدولة فهذه قاعدة غير مطردة

أن يكون الشخص المختار عدالً في دينه عارفًا بأمور السياسة عالما بشئون الحكـم،               )٣
نده دراية بمصالح األمة وسبل تحقيقها وحرصـه        ع.. لديه القدرة على إقامة حدود اهللا     

 .)٥٢(عليها وتقديمه لها 

                                                 
 . ١٩١مقدمة ابن خلدون ص  )51(

 .١٩٣، ومقدمة ابن خلدون ص ٤الماوردي ص  )52(



 www.kotobarabia.com 
 

65 

، "األئمة من قـريش   : "وهناك حديث صحيح  .. هناك من تكلم أن يكون الحاكم من قريش       
أن مقصود الخالفة يحصل باالجتماع ووحـدة       : "والحكمة من هذا الشرط كما يقول ابن خلدون       

وهذا يحصل إذا كان الخليفة ممن تـسكن إلـيهم          .. هاالكلمة وترك النزاع وانقياد األمة لرئيس     
النفوس ويعترف لهم بالفضل والتقدم وهذا االعتراف وذاك السكن كان متحققًا فيمن يولّي مـن               
قريش ألن قريشًا كانت ذات قوة وشوكة وتعترف لها العرب بالتقدم والفضل والزعامـة ولـم                

ول الطاعة لهم أقرب احتمـاالً وأسـهل        ينازعوها في ذلك مما يجعل أمر اجتماع الكلمة وحص        
 وأن األئمة منهم ليحصل االئتالف ويـسهل        ،مناالً من غيرهم، ولذلك جاء الحديث بالتنويه بهم       

والرأي المرجوح في ذلك أنه إذا وجد قرشـي وغيـر           . )٥٣(" االنقياد ويتحقق مقصود الخالفة   
ثم .. ر القرشي أصلح للمسلمين   قرشي وكان غير القرشي يتميز بالكفاءة والقدرة فإن اختيار غي         

إن الكالم عن القرشي يرجع إلى قوة تحميه وجماعة قوية تسانده ليحمل ذلك الناس علـى أن                 
  .ينقادوا له وال ينقضوا عليه

وقد أجمع أهل السنَّة والجماعة على أن خالفة الخلفاء الراشدين هي خالفة النبـوة وأن               
: يقـول الرسـول     .. تعبير أدق خالفتهم خالفة ملْـك     من بعدهم من الخلفاء كانوا ملوكًا أو ب       

رواه أبـو داود والترمـذي      " [من يـشاء  ) الملك(خالفة النبوة ثالثون سنة ثم يؤتي اهللا ملكه         "
  ].وأحمد

وسـتكون  : "ويجوز تسمية من بعد الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكًا لقول الرسـول             
وفي األثر أن عمر    ]. رواه مسلم " [ببيعة األول فاألول  فوا  : قالوا فما تأمرنا؟ قال   .. خلفاء فتكثر 
إن أنـت جبيـت مـن    : أملك أنا أم خليفة؟ فقال سلمان : ( سأل سلمان الفارسي   بن الخطاب   

  ).أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة
  ) ) الحاآمالحاآم((آيف یتم اختيار الخليفة آيف یتم اختيار الخليفة 

  :الذي یحكم البالد على مراحلیتم اختيار الحاآم 

ألنهم نواب ووكالء عن األمة فهم يباشرون انتخاب رئيس الدولـة           .. أهل الحل والعقد   )١
واألمة هي التي اختارتهم لينوبوا عنها وقد رفعتهم إلى هذه المنزلـة            .. نيابة عن األمة  

  :هاباختيارها، وقد ذكر الفقهاء عدة شروط يجب أن يلتزم بها أهل الحل والعقد من
  .العدالة الجامعة بكل شروطها  -أ 
 .العلم بمعرفة الشخص الذي يتم اختياره بالشروط المعتبرة فيه -ب 

                                                 
 .١٩٥مقدمة ابن خلدون ص  )53(
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الرأي المتبادل والحكمة والحصافة وبعد النظر الختيار من هـو أصـلح بتـدبير               -ج 
 .)٥٤(مصالح األمة 

أولي األمر جماعة أهل الحل والعقد، وهم األمراء والحكماء         (ويذهب البعض اآلخر إلى     
العلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم النـاس فـي الحاجـات               و

  .)٥٥() والمصالح العامة
هم المتبعـون فـي األمـة       .. ويفهم من كل هذا أن الفقهاء ذكروا أن أهل الحل والعقد          

وحـسن  الحائزون على ثقتها ورضاها ِلم عِرفوا به من التقوى والعدالة واإلخالص واالستقامة        
  .الرأي والحرص على مصالح األمة

قد انتخبهم الشعب   ) مجلس الشعب والشورى  (إن األمة التي أنابت عنها أهل الحل والعقد         
وهذه الثقـة مـن   .. انتخابا مباشرا حرا دون ضغط أو إرهاب أو تزوير إذًا فقد نالوا ثقة األمة            

  .أوجب واجباتها أالّ يخونوا األمة ويلعب بهم الهوى
  س حق األمة في انتخاب الحاآم س حق األمة في انتخاب الحاآم أساأسا

مجلـس الـشعب    (وقد فوضت أهل الحل والعقـد       .. األمة كلها هي التي تختار الخليفة     
فإن وجدت األمة أن هؤالء مالوا أو هم لم يحضروا بأكملهم جلسة االختيـار فـإن                ) والشورى

 وقـد   ..على الشعب أن يجنبهم وأن يقوم الشعب باالختيار ويباشر حقه في انتخـاب الـرئيس              
ولما كان  ] ٣٨: الشورى [ وَأمرهم شُورى بينَهم   : استدل العلماء على ذلك بقول اهللا تعالى      

  . اختيار الحاكم من أعظم األمور فإن على المسلمين أن يتشاوروا
ال : إذا وقعت واقعة اجتمعوا وتشاوروا فأثنى اهللا علـيهم، أي         : (جاء في تفسير الرازي   

  .)٥٦() لم يجتمعوا عليهينفردون برأي ما 
ألنها هي المخاطبة في القرآن لتنفيـذ أحكـام         .. إن أساس حق األمة في انتخاب الخليفة      

الشرع وإقامة المجتمع السليم ونشر اإلسالم في اآلفاق فاألمة إذًا مطالبة باختيار الحـاكم مـن                
شارع ثم كلفها أن تختار     وهذه السلطة أوكلها إليها ال    .. تحديد مسئوليتها عن تنفيذ أحكام اإلسالم     

خليفة عنها ليقوم بمباشرة السلطة في تنفيذ ما هي مكلفة به ألن إنابة الملك غيره في مباشـرة                  
  .ما يملكه أمر جائز كما هو معروف في الفقه اإلسالمي

                                                 
، وأبو يعلى الحنبلي في األحكام السلطانية له ص         ٤يراجع في كل ذلك األحكام السلطانية للماوردي ص          )54(

٤، ٣. 

 ).١٨١/ ٥(تفسير المنار لرشيد رضا  )55(

 ).١٧٧/ ٢٧(تفسير الرازي  )56(
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ونستعرض معا النصوص التي كلّف اهللا بها األمة متضامنة مع الحاكم في إقامة حـدود               
يا َأيها الَِّذين آمنُوا كُونُوا قَواِمين ِبالِْقسِط شُهداء ِهللا ولَـو            : يقول اهللا تعالى  ... اهللا في المجتمع  

علَى َأنْفُِسكُم َأِو الْواِلديِن واألقْرِبين ِإن يكُن غَِنيا َأو فَِقيرا فَاُهللا َأولَى ِبِهما فَالَ تَتَِّبعوا الْهـوى َأن                  
والْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعٍض يْأمرون       : ، ويقول أيضا  ]١٣٥: النساء [ اتَعِدلُو

             ُأولَِئـك ولَهسراَهللا و ونِطيعيكَاةَ والز ْؤتُونيالَةَ والص ونِقيمينْكَِر وِن الْمع نونْهيوِف ورعِبالْم
مهمحريس     ِكيمح ِزيزاَهللا ع اُهللا ِإن  ] ويقول سـبحانه   ]٧١: التوبة ، :     ُاِرقَةالـساِرقُ والـسو

          ِكيمح ِزيزاُهللا عاِهللا و نا نَكَاالً مبا كَسِبم اءزا جمهِديوا َأيفَاقْطَع ] ويقول سبحانه  ]٣٨: المائدة ، :
   ِلداِني فَاجالزةُ واِنيالز               ْأفَةٌ ِفي ِديِن اِهللا ِإن كُنْتُما رِبِهم الَ تَْأخُذْكُمٍة ولْدا ِماَئةَ جمنْهاِحٍد موا كُلَّ و

ْؤِمِنينالْم نا طَاِئفَةٌ ممهذَابع دشْهلْيِم اآلِخِر ووالْيِباِهللا و تُْؤِمنُون ] ٢: النور.[  
.. اعة المسلمين عن تنفيذ أحكـام اإلسـالم       وهناك نصوص كثيرة تدل على مسئولية جم      

فعلى األمة أن تعاون الحاكم الذي اختارته وأن تعاون أهل الحل والعقد على ممارسة أعمـالهم        
  .بهمة ونشاط

من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامتـه ووجبـت           : (جاء في كتاب المغني   
  .)٥٧() معونته

  عزل الحكام عزل الحكام 
حاكم بإرادتها الحرة وبمباشرة حقها الممنوح لها من قبل الحـق           األمة هي التي تختار ال    

والمبرر الحقيقي الشرعي لعـزل الخليفـة       ) ومن يملك حق التعيين يملك حق العزل      (سبحانه،  
  : ينحصر في

كأن يخون األمة أو يتفق     .. خروجه عن مقتضى وكالته عن األمة خروجا يبرر عزله         )١
  .لمنحرفينمع أعدائها أو يتستر على المجرمين ا

يصاب بالعجز وعدم قدرته على القيام بمهام أمور الرئاسة كـأن يـصاب بـالمرض                )٢
ولألمة خلع اإلمام وعزله بـسبب يوجبـه        : (يقول الفقهاء في هذا   .. والشلل وغير ذلك  

مثل أن يوجد منه ما يوجب اختالل أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم               
 .)٥٨() عالئهانصبه وإقامته النتظامها وإ

وقد وردت كلمة الظلم بمعنـى      .. الظلم وهو في اللغة وضع الشيء في غير موضعه         )٣
، )الجحود للقرآن وكل ما جاء فيه     (،  )الجور(،  )الضرر(،  )النقص(،  )الذنب(،  )الشرك(

                                                 
 ).١٧/ ٨(المغني البن قدامة الحنبلي  )57(

 .٢٧١النظريات السياسية اإلسالمية لألستاذ ضياء الدين الريس ص  )58(
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فالحاكم إذا ظلم وجار فعلى أهل الحل والعقد أن ينـصحوه برفـق             . )٥٩() ظلم الناس (
 ووِجه بما يفعله فإن أصر على موقفه بعد بيان الحقيقة أمـام              فإن استجاب وإالّ   ؛ولين

فإن خاف المجتمع الفتنة فإنه يستمر وتدعو الرعية له بالصالح لعل           .. عينيه فإنه يعزل  
 .اهللا يصلح أمره

.. الجنون وهو فقد العقل الذي هو شرط أساسي عند اإلمام فإن أصيب بالجنون عـِزل               )٤
واألمر هنا متروك ألهل الحل والعقد      .. وجنون مؤقت .. ائموالجنون ينقسم إلى جنون د    

إن رأوا أن الجنون المؤقت ال يقدح في صحة الواليـة وال يحـول دون أداء مهـام                  
  منصب الرئاسة كذلك إن أصيب بالعمى أو الصمم أو الخرس أو فقد اليـد أو اليـدين                

 .في هذه الحالة يجب النظر في أمره فورا.. أو الرجل أو الرجلين

أن يقع الخليفة في األسر سواء ُأِسر في بيته أو عند األعداء، فإن ُأِسر في يـد البغـاة                    )٥
وكان مرجو الخالص ظل على إمامته ورئاسته، وإن كان ميئوسا من خالصـة تـم               

 .اختيار غيره

  آيفية إقالة الحاآم آيفية إقالة الحاآم 
مور وأنـه   الحاكم قد يتقدم برغبته بطلب يبين فيه أنه أصبح غير قادر على تسيير األ              )١

يشعر أن الشللية من حوله تعوقه عمله فيتقدم هو بهذه االستقالة طالبا فيها إعفاؤه مـن                
منصبه وتكون هذه االستقالة فيها مصلحة كبرى ألنه حفظ على المـسلمين دمـاءهم              
وأخمد فتنة كادت تنزل بالمسلمين فحقن دماءهم، ونستدل على ذلك بما فعله الحسن بن              

 برضاه عن الخالفة لمعاوية بن أبي سفيان وذلك حقنًـا لـدماء              عندما تنازل  علي  
  ).عام الجماعة(المسلمين، ولذلك سمي المسلمون العام الذي تنازل فيه الحسن بـ 

فيقولون له  ) أقيلوني أقيلوني ( كان دائما يصيح في المسلمين       كما أن أبا بكر الصديق      
من نفسه العجز وتقدم باستقالته كان ذلـك دليـل          فالرئيس إذًا إذا شعر     .. ال نقيلك وال نستقيلك   

 .على بعد نظره وحصافة رأيه

فبعد أن استتب األمر الذي كان ينشده تقدم        ) سوار الذهب (ونذكر في هذا المقام الرئيس      
 .وهناك غيره الكثير.. باستقالته وتفرغ ألعمال اجتماعية خيرية دولية

 المعتبرة فيه والتي تـؤثر فـي تحقيـق          إذا فقد الحاكم أي شرط من الشروط      .. اإلقالة )٢
جـاز  ) االستقالة(قدرته على النهوض بأداء واجباته ولم يقم هو بتقديم طلب من جانبه             

وال يحكم بعزله إالّ بعـد      .. ألهل الحل والعقد في الدولة أن يقيلوه من منصبه ويعزلوه         
                                                 

 ومـا   ٣٠٨يراجع في ذلك قاموس القرآن، إصالح الوجوه والنظائر في القرآن للفقيـه الـدامغاني ص                 )59(
 .بعدها
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ب أهلية فـي    مع مراعاة الحفاظ على النظام العام وعدم قيام حر        .. اليأس من إصالحه  
فإن رأي أهل الحل والعقد أن العزل سيكون سـببا فـي            .. المجتمع تضر به وتؤخِّره   

إثارة فتنة وأن األمة سوف تدفع ثمن ذلك الكثير والكثير من دمائها وقوتها وأمنها فال               
ولعلنا نذكر أنه لما أراد جماعة عزل الخليفة عثمان بن عفان           .. يجوز لهم عزل اإلمام   

وانقسمت األمة بسبب ذلـك إلـى فـرق         .. ة عظيمة لم تنته إلى يومنا هذا      صارت فتن 
وطوائف وشيع وأحزاب وحدث تأويل لكثير من النصوص وكـل ذلـك أخـذ علـى                
المسلمين واتهموا بأنهم ال يستطيعون إدارة مجتمعهم، ولكن الحقيقة أن الـذين قـاموا              

الين وليـسوا أهـل حـل       بالفتنة على عثمان والخروج عليه كانوا من المنحرفين الض        
لذلك نحن ال نتخذ الخروج على عثمان قاعدة وإنما هي فتنة كما جـاء عـن                .. وعقد

، وفـي حـديث     ]رواه البخاري " [هالك أمتي على يد غلمة من قريش      : "رسول اهللا   
نما أخاف على أمتـي     إ: "، وفي حديث آخر   "هالك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء     : "آخر

انصر أخاك ظالما أو مظلومـا،      : "، وفي حديث آخر   ]الترمذيرواه  " [األئمة المضلين 
كان ظالما فكيف أنصره؟    يا رسول اهللا أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إن          : فقال رجل 

 ].أخرجه البخاري" [تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره: قال

  والخالصة في هذا الموضوع والخالصة في هذا الموضوع 
ته وأنه أقسم اليمين علـى أن يكـون   إن الحاكم هو الذي يقدم مصلحة األمة على مصلح    

فإن أحس بضعف أو عدم قدرة فعليه أن يعمـل مـن            .. أمينًا على مصالح األمة صادقًا معها     
جانبه على أن تظل صورته مشرقة محفوظة باإلعزاز واإلكبار في ذهن الجماهير فعليـه أن               

عندما ينوي أن يعتزل يبدأ     ونذكر في هذا المقام أن العب الكرة        .. يتقدم باستقالته وطلب إبقائه   
قبل االعتزال وقبل اإلعالن عنه تجده في المالعب يتألق ويتْقن الدور الذي يقوم به ويبرز من                

وفجأة وهو في تألقه وتوهجه ونجوميته الالمعة       .. مواهبه وكفاءته ما يجعل الجماهير تتعلق به      
بأن الجماهير تعلقت به وهتفـت      وقد شعر   .. وأساليبه المبتكرة في الفر والكر والهجوم والصد      

تجده بعد ذلك حديث الناس في    .. باسمه ليعلن فجأة أنه سيترك الملعب ألنه أعطى خير ما عنده          
كل مكان يحتفظون بصورته ويتناقلون كلماته التي يعتبرونها من الِحكَم الغالية ألن صـاحبها              

ندما يصدر منهم مـا يمـس       ولعلنا نذكر أن بعض حكام الدول الكبرى ع       .. أخلص لفنّه وملعبه  
الشرف أو يسيء إلى أي وضع اجتماعي أو يتسبب في أي خلل إما أن يحاكم كما حدث مـع                   
كلينتون أو يعزل كما حدث مع ريجان في قضية ووترجيت، وكما حدث من وزير البترول في                

عـن  دولة الكويت عندما اشتعلت النار من إحدى مصافي البترول واعتبر الرجل نفسه مسئوالً      
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وإذ نقرر ذلك نرفض التصفية الجسدية كما حدث في بعض المواقف التي حدث             .. هذا الحدث 
  .فيها قصور، وتمت تصفية جسدية لبعض الشخصيات دون اإلعالن عن محاكمة

  
* * ** * *  
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<ÜÓ£]<Ý^¿Þæ<Ýø‰ý]<ÜÓ£]<Ý^¿Þæ<Ýø‰ý]<<
  

ظام الحكم ينبـع    ونحن هنا أمة إسالمية فن    .. إن أساس نظام الحكم ينبع من ضمير األمة       
لهـذا فـإن    .. وعقيدتنا تحتم علينا أن نتمسك بأمور قيمية وأخالقيـة وسـلوكية          .. من عقيدتنا 

المسلمين إذا تمسكوا بدينهم نفذوا أحكامه ألن ذلك هو المظهر األساسي من مقاصد الحكم فـي          
 له من سلطان    فالحكم في اإلسالم وسيلة إلى مقاصد معينة يستطيع الحاكم تحقيقها لما          .. اإلسالم

  :فمهمته هي... يستطيع به تنفيذ ما يعجز عنه الناس
  .حراسة أحكام الدين وتنفيذ أوامره )١
والضرب بشدة  .. العمل على نشر أحكام اإلسالم بين الناس وحفظ القرآن من التحريف           )٢

ألنه قد يقع المسلم في زيغ أو شُبهة نتيجـة          .. على يد أي إنسان يريد أن يبدل دين اهللا        
أن يعمل علـى كـشف      ) الحاكم(فيجب على ولي األمر     .. قيم أو تضليل خبيث   فهو س 

        ـرالشبهة وإظهار الصواب بالدليل والبرهان حتى يظهر الحق وتقوم الحجة فـإن أص
المبطل على باطله وسعى إلى نشر الشر بين الناس فإن على الحـاكم أن يمنعـه وأن                 

 .يقيم عليه من الحدود والزواجر ما يوجبه الشرع

العمل على تحصين الثغور وحدود البلد بإعداد العدة وتجهيز القـوة حتـى ال يـتمكن      )٣
األعداء من مهاجمة الدولة ألن دفع األعداء عن دار اإلسالم أمر ضروري لحفظ الدين       

ولو أن األعداء استولوا على دار اإلسالم فإنهم سـيعملون علـى            .. وسالمة المجتمع 
عندئـٍذ تكـون فتنـة      .. رف المسلمين عن دينهم   طمس حقائق الدين ويعملون على ص     

 .لهذا كان ال بد لحماية البالد من إعداد العدة وتجهيز الجيوش.. عظيمة وفساد كبير

أي ) سياسة الدنيا بالـدين   (إن المقصد من إقامة الحاكم ووضع النظم األساسية له هو            )٤
 : ذلك في أمورويتحقق.. إدارة شئون الدولة على وجه يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة

  .تطبيق أحكام اإلسالم في سائر المعامالت بين الناس  -أ 
 .حمل الناس على الوقوف عند حدود اهللا والطاعة ألوامره -ب 

 .عالقة الدولة بالدول األخرى في حدود الشرعية الدولية -ج 

 . إقامة العدل بين الناس جميعا  -د 
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من الناس على   إشاعة األمن واالستقرار في مجتمع المسلمين حتى يأمن كل واحد             -ه 
ويكون ذلك بتنفيذ العقوبات الشرعية على الخارجين على        .. نفسه وعرضه وماله  

وأن يطبق ذلك على الجميع بـال    .. القانون والمعتدين على الناس والعابثين باألمن     
 .استثناء وال محسوبية

تهيئة ما يحتاجه الناس في الزراعة، والصناعة والحرف، فقد قال ابن عابدين في               -و 
: كما يقول ابن القـيم    . )٦٠() ومن فروض الكفاية الصنائع المحتاج إليها     : (تهحاشي

إن لولي األمر إجبار أصحاب الحرف والصناعات على العمل بأجر المثـل إذا             (
 .)٦١() امتنعوا عن القيام وكان في الناس حاجة إلى صناعاتهم

.. خ لتشغيل الناس  وعلى هذا األساس الحاكم مسئول عن تدبير أمور الرعية وتهيئة المنا          
فاإلنسان إذا لم يشغل بالحق شُِغل بالباطـل، وعلـى          .. ألن البطالة مفسدة خاصة بين الشباب     

الحاكم توجيه الناس إلى العمل في أي حرفة أو مهنة وأن يوجه المدربين لتدريبهم وأن يـوفر                 
لس علـى   سبل الحصول على اآللة حتى ال يكون هناك فساد من وراء الشلل العاطلة التي تج              

  .المقاهي

إن سياسة الدنيا بالدين فيها خير عظـيم للمجتمـع ألن           .. استثمار خيرات البالد   -ز 
علماء اإلسالم أجمعوا على أن استثمار خيرات البالد بما يحقق للرعية العـيش             

: يقول أبو يوسف الفقيـه المـشهور      .. الكريم مع الرفاهية للجميع أمر مطلوب     
إن على الخليفـة    .. لخليفة هارون الرشيد جاء فيها    وجه هذا الفقيه رسالة إلى ا     (

.. أن يأمر بحفر األنهار وإجراء الماء فيها وتحميل بيت المال وحده نفقات ذلك            
.. أي فـي حفـر األنهـار      .. على أن في ذلك   .. أي أهل الخبرة  .. فإذا اجتمعوا 

 صالحا وزيادة في الخراج أمرت بحفر تلك اآلبار وجعلت النفقة من بيت المال            
وال تحمل النفقة على أهل البلد وكل ما فيه مصلحة ألهل الخراج في أرضـهم               

ه إذا لم يكـن فيـه ضـرر علـى           وأنهارهم وطلبوا إصالح ذلك لهم أجيبوا إلي      
 .)٦٢()غيرهم

إنه يمكن القياس على ما ذكره أبو يوسف لكل شيء فيـه اسـتغالل لثـروات الـبالد                  
تسيير المركبات  .. تعبيد الطرق .. الجميع من ذلك  وخيراتها على وجه يعود بالنفع العميم على        

                                                 
 ).٣٢/ ٣(ابن عابدين  )60(

 .٢٢٢م ص الطرق الحكمية البن القي )61(

 .١١٠الخراج ألبي يوسف ص  )62(
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إلى غير ذلـك    .. تحسين التربة الزراعية  .. إقامة المصانع .. التي تنقل الجمهور بسهولة ويسر    
  .مما فيه خير للعباد وتهيئة للمناخ االجتماعي السليم

  اإلسالم دین ودنيا اإلسالم دین ودنيا 
ل الدين عن الدنيا ويعلنون     وهناك من ينادي بعز   .. إن اإلسالم ما جاء إالّ إلصالح الدنيا      

وهذه الشعارات من األشـياء المؤسـفة       ) وال دين في السياسة   .. ال سياسة في الدين   (شعارات  
أن الذين رفعوا راية هذا الشعار      .. ألن وجه الغربة هنا   .. ومن أشد ما يصيب اإلنسان بالدهشة     

دين خاصة وأن الـشيخ     لكن تبعهم فريق من المسلمين لم يعرفوا مغزى ال        .. هم أعداء اإلسالم  
علي عبد الرازق قد أصدر كتابا يتضمن هذا المعنى في كتابه الـشهير الـذي أثـار ضـجة                   

وسار علـى   ) من هنا نبدأ  (ثم تبعه مؤخرا خالد محمد خالد في كتابه         ) اإلسالم وأصول الحكم  (
لحكـم  أن نظـام ا : (عندما نادى وأعلن في كتابه الفتنة الكبرى  ) طه حسين (نهج هؤالء خاصة    

أيام النبي لم يكن مفروضا من السماء وال رأي للناس فيه وأن ليس بين اإلسالم وبين المسيحية                 
ونـرد علـى    .. )٦٣() أعطوا ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا      : إلى أن قال  .. فرق في هذه الناحية   

لـى  اقرءوا القرآن وليس غير القرآن واسمعوا إ      .. هؤالء جميعا ومن دار في فلكهم ونقول لهم       
  :كالم فطاحل العلماء منهم

اتفق جميع أهل الـسنَّة وجميـع المرجئـة         : (الفقيه األندلسي العظيم يقول   .. ابن حزم  )١
وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب اإلمامة وأن األمة واجب عليها االنقيـاد             

هللا إلى إمام عادل يقيم فيها أحكام اهللا ويسوسهم بأحكام الشريعة التي جاء بها رسـول ا               
 ()٦٤(.  

اإلمامـة موضـوعة لخالفـة      : (وهو عالم عظيم من فقهاء الشافعية يقول      .. الماوردي )٢
 .)٦٥() النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به

والخالفة هي حمـل الكافـة علـى        : (عالم فحل في علم االجتماع يقول     .. ابن خلدون  )٣
 إليها إذ أحوال الدنيا     مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم األخروية والدنيوية الراجعة       

ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها في الحقيقة خالفة عن صاحب الشرع في حراسة              
 .)٦٦() الدين وسياسة الدنيا به

                                                 
 ).٢٦/ ١(طه حسين : الفتنة الكبرى )63(

 ).٦٧/ ٤(الفصل في الملل واألهواء والنحل  )64(

 .٥األحكام السلطانية للماوردي ص  )65(

 . وما بعدها١٩١مقدمة ابن خلدون ص  )66(
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ثم إن الذين ألّفوا كُتُبا انبرى لهم العلماء وردوا عليهم، بل إن الشيخ علي عبد الـرازق                 
ر وحكموا عليه بأنه ليس من العلماء وسـحب         حوكم أمام هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ األزه       

شهادة األزهر منه وصدر الحكم من اللجنة المكونة من أربعة وعشرين عضوا عـالوة علـى                
كما أن الشيخ محمد بخيت مفتي مـصر        .. شيخ األزهر وطرد مؤلف الكتاب من زمرة العلماء       

د الخضر حـسين ألّـف      أصدر كتابا بعنوان حقيقة اإلسالم وأصول الحكم، وكذلك الشيخ محم         
وهناك كتـب   ... ١٩٢٦وكان ذلك في عام     ) نقض كتاب اإلسالم وأصول الحكم    (كتابا بعنوان   

للدكتور محمد  ) الفكر اإلسالمي والحديث وصلته باالستعمار الغربي     (كثيرة ُألَّفَت في هذا منها      
للدكتور )  الحديث اإلسالم والخالفة في العصر   (،  )النظريات السياسية اإلسالمية  (البهي، وكتاب   

إلى غير ذلك من الكتب التي ُألَّفت في هذا المجال والغرض منهـا             .. محمد ضياء الدين الريس   
أما خالد محمد خالد فجاء الرد عليه تباعـا،         .. تفنيد الرأي الذي ينادي بفصل الدين عن الدولة       

بفصل الـدين عـن     ثم إن الذين ينادون     ) من هنا نعلم  (ونشير إلى كتاب الشيخ محمد الغزالي       
 بالنسبة لألحكام الشرعية     أن ظواهر القرآن كلها تؤكد أن عمل الرسول          -يزعمون–الدولة  

ومـا علَـى     : ليس إالّ البالغ فقط فهو لم يكلف إالّ بذلك واستدلوا على ذلك يقول اهللا سبحانه              
 * فَذَكِّر ِإنَّما َأنـتَ مـذَكِّر      : هوذكروا كذلك قوله سبحان   ].. ٩٩: المائدة [ الرسوِل ِإالَّ الْبالَغُ  

ولهذا فهم  ..  لم يكن حاكما   الرسول  .. ويقولون]. ٢٢،  ٢١: الغاشية [ لَستَ علَيِهم ِبمسيِطرٍ  
 أي سند من الدين ثم ذكروا أن النبـي          ينكرون أن يكون لمنصب الخالفة بعد وفاة الرسول         

 ا ملكًار بين أن يكون نبيا لما خُيا عبدا.. أو نبيا عبدأخرجه الترمذي. [فاختار أن يكون نبي.[  
هون عليك فإني   : " لرجل أخذته منه رعدة وخوف واضطراب فقال له        ويرددون قوله   

  ]. أخرجه أبو داود" [لست بملك وال جبار وإنما أنا ابن امرأة من قريش
من غير المعقول أن يحكـم      هذه أدلة القائلين بفصل الدين عن الدولة زاعمين كذلك أنه           

العالم كله بحكومة واحدة وأن تكون قيادته واحدة، ذلك ألن اإلسالم دين عالمي وقـد قـال اهللا             
ِإالَّ من رِحـم ربـك       * ولَو شَاء ربك لَجعَل النَّاس ُأمةً واِحدةً والَ يزالُون مخْتَِلِفين          : تعالى

 مخَلَقَه ِلذَِلكو ] وخالصة القول أنهم ذهبوا في رأيهم إلى عزل الدين عن           ]١١٩،  ١١٨: هود ،
  .الدولة وكل األدلة التي استدلوا بها ال تؤيدهم

  واألدلة واألدلة 
 جاء مبلِّغًا رسالة اهللا إلى أهل األرض وليس عليه أن يكره أحدا علـى               أن الرسول    )١

هة إلـى النـاس جميعـا        موج ولذلك نرى أن دعوة الرسول      .. الدخول في اإلسالم  
، ]١٥٨: األعراف [ قُْل يا َأيها النَّاس ِإنِّي رسوُل اِهللا ِإلَيكُم        : إعماالً لقول اهللا تعالى   

فمـن اسـتجاب    .. فاإلنسانية كلها الدعوة من الرسول موجهة إليها للدخول في الـدين          
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ا ورسوالً فإن سـلوكه      نبي ودخل في الدين ورضي باهللا ربا وباإلسالم وسيدنا محمد          
 يتغير ألنه يبدأ في تنفيذ أحكام اهللا وتنفيذ أوامره ويلتزم بما يوجه إليـه الرسـول                 

، فالرسـول   ]٨٠: النساء [ من يِطِع الرسوَل فَقَد َأطَاع اهللاَ      : إعماالً لقول اهللا تعالى   
             مستقلة وقانون   مطبق لشرع اهللا ومنفذ ألحكامه ويعمل على تربية أمة لها شخصية

وقبلة .. وكتاب واحد .. ونبي واحد .. لها رب واحد  .. ذلك ألن األمة اإلسالمية   .. موحد
  .لذلك كانت األمة متميزة بأمور تحدد شخصيتها وتُبين لنا أسس قيامها.. واحدة

ن ِإن اَهللا يـأمركُم أَ     :  نبهه اهللا أن يحكم بين الناس بالعدل بقول اهللا تعالى          الرسول   )٢
]. ٥٨: النـساء  [ تَُؤدوا األمانَاِت ِإلَى َأهِلها وِإذَا حكَمتُم بين النَّاِس َأن تَحكُموا ِبالْعدلِ          

 ُأِمر أن يحكم بين الناس حتى بين المخالفين لنا في العقيـدة لكـنهم               بل إن الرسول    
احكُم بينَهم ِبما َأنْـزَل اُهللا      فَ : يقول اهللا في هذا   .. يعيشون معنا داخل الدولة اإلسالمية    

 ].٤٨: المائدة [ والَ تَتَِّبع َأهواءهم عما جاءك ِمن الْحقِّ

.. كيف يكون الزواج؟ عالقـة الرجـل بزوجتـه        .. اإلسالم يشتمل على أحكام األسرة     )٣
لة العـشرة   كما حدد نظام الطالق عند استحا     .. عالقة األوالد باآلباء  .. تنظيم المواريث 

.. وبين ما يجب للزوجة من حقوق وما عليها من واجبات وهي زوجة أو أم أو مطلقة               
وبين لنا أحكام البيوع والشهادة وحدد لنا أسس العالقة التي يجب أن تتم مـن جانـب                 

 كما بين لنا أصول الحكـم الـذي يعتمـد علـى             ،الفرد مع األسرة والعالقة بالجيران    
 .اواة ثم وضح لنا العالقات الدولية وكيف تكونالشورى والعدالة والمس

نبه اإلسالم إلى اتخاذ القوة وإعداد العدة وأخذ األهبة باألسلحة المتطورة لرد المعتدلين              )٤
 .وجبرهم على احترام المسلمين

.. وضع اإلسالم نظام الصالة ورغّب أن تكون في المساجد وأمر بالمحافظـة عليهـا              )٥
ظيم مصغر لقيادة البيئة االجتماعية يـستتبع ذلـك النظـام           وهذه الصالة ما هي إالّ تن     

فالمسجد بمثابة برلمان يجتمع فيه النواب وهـم الركـع الـسجود التـائبون              .. األكبر
العابدون الحامدون الشاكرون واإلمام شخص يقود هذه الجمـوع وعلـى الجميـع أن              

 .يب على القيادةيلتزموا به وال يجوز الخروج عليه وهذا نمط من نظام الحكم وتدر

وهي العقوبات التي قدرها المشروع لحجز      .. ألنه وضع الحدود  .. اإلسالم دين ودولة   )٦
وهذه العقوبـات تتناسـب مـع عظـم         .. الناس عن ارتكاب الجرائم وصيانة للمجتمع     

 : وهذه الحدود هي.. خطرها وألنها تتعلق بحق األمة

  . عقوبة الزنا  -أ 
 .عقوبة السرقة -ب 
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 .و الخطأعقوبة القتل العمد أ -ج 

 .عقوبة شرب الخمر وقذف الغير  -د 

 .عقوبة الحرابة والبغي  -ه 

 .عقوبة الردة  -و 

وهذه العقوبات تتناسب مع قدر الجرائم ومن ثم فهي عقوبات عادلة وليست قاسـية وإن               
فإن قطع الرأس ال زال منفذًا في بعـض         .. كان فيها جلدا وبترا لبعض األعضاء ورجما وقتالً       

  . فإذا جاز قطع األهم فجواز قطع ما دونه أهون وأولى.. أهم من اليدالدول المتقدمة والرأس 
واإلسالم لم يشرع هذه العقوبات إالّ لمواجهة جرائم معينة لها خطورة بالغة على الدولة              

ألننا نرى أن الردة مثالً لو تُرك األمر بال         .. والمجتمع واألسرة واألفراد واألعراض واألموال    
 يستقيم أمر األمة اإلسالمية ألن المرتد يطعن في دين األمة بعد أن             عقاب للشخص المرتد فلن   

آمن به مختارا والتزم باحترامه والعمل به، وال شك أن النظام االجتمـاعي األساسـي الـذي                 
اعتنقته الدولة يحمي الكيان العام حتى ال تتعرض الشعوب لهزات عنيفة وتقلُّبات عقائدية تُفتت              

  . ن ذلك سببا للفوضى والخلخلة االجتماعيةالجبهة الداخلية ويكو
وحد الزنا يحمي نظام األسرة من الفسق ويحفظ على األسرة شرفها وكيانهـا ويحـافظ               
على األنساب ويحول دون اإلباحية الجنسية وما تجره على األفراد من أمراض وعلى األسرة              

  .من تفكك والمجتمع من االنهيار
  . عائالت ويصون األنساب ويدرأ عنها العار والبهتانوحد القذف يحمي سمعة األسر وال

يحمي نظام الملكية ويصون المجتمع من ابتزاز األقوياء للضعفاء ويـسد           .. وحد السرقة 
وهكذا كلما ذهبنا إلى عقوبة وضعت لجريمة نرى        .. الطريق على مغتصبي أموال الناس كُرها     

غفل اإلسالم مـصلحة المـتهم نفـسه        كذلك لم ي  .. أنها وضعت لصالح الفرد وصيانة المجتمع     
حتى يضمن أالّ توقع العقوبـة إالّ حيـث         .. فوازن شدة العقوبة بتشديد مقابل في وسائل إثباتها       

يثبت على وجه اليقين ارتكاب الجاني للجريمة، كذلك فإن اإلسالم يتحرى وسائل االستقامة في              
هم وال يتعقب عـوراتهم وال      فال يهتك أسرار  .. وسائل اإلثبات ويرعى في ذلك حرمات الناس      

  . يكشف خبيئاتهم
ولم يكتِف اإلسالم بالتشديد في وسائل اإلثبات وإنما ترك الباب بعد ذلك مفتوحا لـدرء               

ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فمن كـان         : "الحدود بالشبهات عمالً بقول الرسول      
إن ".. خير له من أن يخطئ في العقوبة      له مخرج فخلُّوا سبيله فإن اإلمام ألن يخطئ في العفو           

اإلسالم راعى العدالة التامة في توقيع عقوبات الحدود ألنها جرائم مستنكرة بشعة فـي نظـر                
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ألن العقوبة في واقع األمر ضرورة اجتماعية ال محـيص عنهـا ألي مجتمـع               .. الرأي العام 
 الواضـح الملمـوس أشـد       وهذه العقوبات بحكم أثرها   .. حفاظًا على سالمته وأمنه واستقراره    

إرهابا للنفوس الشريرة والطبائع المنحرفة من العقوبات السالبة للحرية التي يعتادها المجرمون            
وال يغيـب عـن     .. عادة بحكم طول الممارسة وإفسادها للنفوس وتحطيمها للشعور بالمسئولية        

وإنما هي  .. ال.. همنقول ل .. الذهن أن هذه العقوبات هي إلرهاب الناس في المجتمع اإلسالمي         
وضعت لمن تُسول له نفسه إلى النزوع إلى الشر واإلفساد في األرض وأمثال هـذه النفـوس                 

ولذلك وجدت التشريعات العقابيـة فـي كـل         .. المنحطة ال يردعها إالّ عقوبات رادعة قاسية      
رض منها  كما أن هذه العقوبات ليس الغ     .. المجتمعات مهما ارتقت في مدارج الحضارة والتقدم      

إنزال جزاء أليم وعقاب شديد بالمجرم بعد ارتكاب جريمته، وإنما العقوبة فـي المقـام األول                
فالوقاية من الجريمة خير مـن الوقـوع        ... للحيلولة دون ارتكاب جريمته ذاتها بقدر اإلمكان      

ذاتها مانعـة   فكلما كان العقاب فعاالً كان ناجحا في مكافحة الجرائم ألن شدة العقوبة في              .. فيها
  ..وحائلة دون وقوع الجرائم ما أمكن إلى ذلك سبيالً

أال ترون أن جريمة السرقة     .. هناك بعض الناس يتباكون على قطع يد سارق ونقول لهم         
 وهي من أبشع الجرائم ألن جريمة السرقة لهـا مـضاعفات            ،مثالً تمثل أخطر جرائم األموال    

واللـصوص دائمـا    .. قتل أعز الناس لـديهم    ألن مجرمي السرقة ال يتورعون عن       .. خطيرة
تجدهم يمارسون كل ضروب الجرائم والدعارة والفسق والمخدرات وغير ذلك مـن الجـرائم              

فاإلسالم عندما أمر بقطع يد السارق ليعيش النـاس آمنـين علـى             .. التي تقشعر منها األبدان   
  .أموالهم وأنفسهم

م أو يجلد لو تصور أحـدهم أن سـكِّيرا          وهؤالء الذين يتباكون على زاٍن أو سكِّير يرج       
خطف أخته تحت تهديد السالح أو زوجته أو ابنته وهتك عرضها فسأله ما رأيـك؟ ونتـرك                 

ألنه من المعلوم أن الشرف غاٍل على اإلنسان والخمـر تـصيب العقـل بآفـات                .. اإلجابة له 
الخمر مخـاطر وخيمـة     والجسم بأمراض والمجتمع بنكبات ألنها أم الكبائر والخبائث وللزنا و         

  .على األسرة والصحة والمجتمع
إننا إذ نقرر هذا نقول إن اهللا أرحم بنا من أنفسنا وأن اهللا عندما فرضها فصيانة للمجتمع                 
ألن المجتمع اإلسالمي بحكم تكوينه الديني على مستوى األفراد والجماعة ال يهيـئ المنـاخ               

ت العقوبات رغبة في تقويم المنحرف وعـالج        ومن هنا كان  .. المالئم لظهور الجرائم الخطيرة   
  ..الضعيف

  .إذًا لو لم يكن اإلسالم دين ودولة ما فرض هذه العقوبات
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والغـرض مـن    .. فهذا تنظيم داخلي  .. إذا كان اإلسالم قد قرر العقوبة على المنحرف       
.. كة قوية يسودها األمن والتقـدم واالزدهـار       الحفاظ على الجبهة الداخلية لتظل متماس     .. ذلك

وال شك أنه ستكون فـي المجتمـع        .. واإلنتاج الجيد .. واإلسالم يدعو إلى العمل الجاد المثمر     
وفرة من اإلنتاج الزراعي والصناعي وال بد من فتح منافذ لترويج السلع وبيـع الزائـد مـن                  

  ..ة الخفيفة والثقيلةالمحصول الزراعي واإلنتاج الحيواني والصناعات اليدوي
فليكن هناك ترابط مع الدول المجاورة والبعيدة هذا الترابط يكـون مـن وراثـة               .. إذًا
  : هدفان
أن تأمن الدولة جانب الدولة األخرى بحيث ال يكون هناك رحب أو إثارة مشاغبات أو                )١

ن جانب  أو إثارة فتن داخلية م    .. الرائحة والغادية .. قطع الطريق على القوافل التجارية    
  .تدخل دول أخرى

 ..ترويج الزائد من المنتج في كافة المجاالت )٢

والدبلوماسـية  .. فالترابط الدولي نظام معروف وقد أصبح أساسا للتعامل بـين الـدول           
أصبحت تستخدم كأسلوب في العالقات الدولية للحصول على عالقات طيبة أو حل لمـشكالت              

واإلسالم عرف نظام الدبلوماسية فـي      .. لتينتعترض بعض العالقات لظروف طارئة بين الدو      
  ألن هناك دبلوماسية طويلة النفس تستخدم األسـاليب المتعـددة دون االلتـواء            .. العهد المكي 

وأول من مارس العمل الدبلوماسي هو سيدنا رسول        .. أو الخروج على مقتضى القيم األخالقية     
 يريد أن يعيش في  والرسول  .. العداء ألنه يحاول نقل أفكار دعوته إلى قوم يناصبونه          اهللا  

وكان العمل الدبلوماسي اإلسالمي آية في العمل األخالقي وهو يحاول          .. هدوء واستقرار وأمن  
  : خذ مثالً.. أن يقنع المعاندين

يعتمد العمل الدبلوماسي غالبا على أن يكون االجتماع األول بعد التعارف على غـذاء               )١
ولما فرغ القوم   ..  فقد دعي أعمامه على مائدة غداء       وهذا ما فعله رسول اهللا    .. عمل

إن الرائد ال يكذب أهله واهللا لو كذبت الناس         : " وقال لهم  من طعامهم وقف الرسول     
لكنهم انصرفوا  " واهللا إني لرسول اهللا إليكم خاصة وإلى الناس عامة        .. جميعا ما كذبتكم  

ريش كعتبة بـن أبـي ربيعـة         لزعماء ق  دون أن يؤازره أحد ولقد كرر رسول اهللا         
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وأخوه شيبة وأبو سفيان بن حرب والنضر بن الحارث والوليد بن المغيـرة وغيـرهم               
.. انصرفوا ولم يجيبـوا   ..  بدعوته وبعد أن أكلوا وطعموا أخبرهم الرسول       .. كثير

لكنهم ذهبوا إلى ناديهم وعقدوا مؤتمرا وقرروا في نهايته إيفاد مجموعة منهم لتتحدث             
وبعد هذه المفاوضـات    ..  يعرضوا عليه بعض األمور ويسمعوا منه       اهللا   مع رسول 

  .)٦٧(والنقاش انتصرت الدبلوماسية اإلسالمية انتصارا عظيما 
لقد سمعت قوالً من محمد واهللا مـا سـمعت         : (ألنه زعيم المفاوضين من المشركين قال     

ـ .. واهللا ما هو بالشعر وال هو بالسحر وال بالكهانة        .. مثله قط  ا معـشر قـريش أطيعـوني       ي
واجعلوها بي وخلُّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فواهللا ليكونن لقوله الذي سمعت                
منه نبأ عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه                

 ). عزكم وكنتم أسعد الناس به

تتسرع جني الثمار وإنما كان أملها أن تتحقـق         الدبلوماسية اإلسالمية في مكة كانت ال        )٢
ولكن نرى أن شخصا كأبي جهل      .. النتائج وأن تجني اإلنسانية ثمرتها ولو طال الوقت       

عندما سأله األخفش بن شريق وكانا يذهبان سويا ليستمعا إلـى محمـد وهـو يقـرأ                 
 تؤمن بمحمـد    لماذا ال .. فسأل األخفش أبا جهل بعد لياٍل ثالث من االستماع        .. القرآن

.. تنازعنا نحن وبنو عبد منـاف الـشرف       ( وأنت تسمع ما تسمع؟ فكان رد أبي جهل       
أعطوا وأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا        .. وحملوا وحملنا .. أطعموا وأطعمنا 

كفرسي رهان قالوا منّها نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثـل هـذه، واهللا ال                 
 .)٦٨() صدقهنؤمن به أبدا وال ن

وليس الغرض منها أبدا الحرب     .. الغرض من الدعوة اإلسالمية هداية الناس إلى الحق        )٣
لذلك فإنها لم تستعجل النتائج وإنما تتروى ليقوم المجتمع علـى           .. أو اإلضرار بالناس  

الكعبة البيت الذي بني لعبادة اهللا وحده، األصنام حولـه وفوقـه            .. فمثالً.. دعائم ثابتة 
والعقيدة اإلسالمية في قلوب المؤمنين     .. مر مؤلم للنفوس المسلمة بغيض وكريه     وهذا أ 

 ومع أن المسلمين فـي مكـة   ،الموحدين نور يسطع على وجوههم وصفاء في نفوسهم  
كان من المنتظـر أن يقتـرح       .. قرءوا قصة إبراهيم وأنه حطم األصنام وجعلها جذاذًا       

..  األصنام يحطمونها كما فعل إبـراهيم       أن يقوموا بثورة على    المؤمنون على النبي    
 : لكنهم لم يفعلوا ألنهم

                                                 
 .وما بعدها) ٢٩٤/ ١(تراجع هذه األحداث في سيرة ابن هشام  )67(

 .يرة النبوية البن هشامالس )68(
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وما دامت هذه القيادة لم تـأمر فهـم لـم            ..يتبعون قيادة يثقون في صدق إخالصها       -أ 
  .يجرءوا على أن يقترحوا ألن هذا أمر يتعلق بالتنظيم والقائد لديه القدرة

ركـة بـين أنـصار       لو حدث أن قام المسلمون بتكسير األصنام في مكة لكانت مع           -ب 
الباطل وأتباع الحق وال شك أن المؤمنين ليست لديهم القدرة لخوض معركـة لـم               

 .يعدوا لها عدة

لو حدث هذا الصدام فإن حرمة البيت العتيق تتهتك وكيف يـتم ذلـك والمـسلمون                 -ج 
 .يدعون إلى احترامه وتوقيره وتقديسه

يه األصنام وتُحطّم وال يكون     نظرة القائد بعيدة لذلك فهناك تخطيط جيد ليوم تُكسر ف           -د 
 .هناك من يدافع عنها أو يبكي عليها

ولقد حدث ذلك فعالً يوم فتح مكة ودخل الناس في دين اهللا أفواجا، وبدأ زعماء قريش                -ه 
بل .. وسدنة األصنام وحماتها هم الذين يكَسرونها ويقولون جاء الحق وذهب الباطل          

من هي في العناد والكفر دخلت في ديـن         إن هندا بنت عتبة زوجة أبي سفيان وهي         
 وترسـل   اإلسالم بل أسرعت بعد ذلك هي بنفسها تصنع طعاما شهيا لرسول اهللا             

به إليه وتعتذر في أن القحطاء قد أصابهم بالعجز فلم تقدر إالّ هـذا القـدر الـذي                  
 .)٦٩(أرسلته 

وال ننـسى   ..  مكة أليس في هذا ما يدل على أن العمل الدبلوماسي أدى دورا عظيما في            
 وهناك أدى جعفر بن أبـي طالـب     ، ألصحابه بأن يهاجروا إلى الحبشة     أبدا توجيه الرسول    

  .الدور العظيم في العمل الدبلوماسي العظيم
  السفارات والمعاهدات السفارات والمعاهدات 

 للرجال كانت تربية عظيمة ولقد ظهرت معالم الرجولة التي رباهـا            إن تربية محمد    
ة المنورة ألن هؤالء الرجال حملوا المسئولية بجدارة وساحوا بها في            في مجتمع المدين   النبي  

المجتمع اإلنساني فأنشأوا حضارات أسهمت في قيام مجتمعات كان لإلسالم الـدور األعظـم              
) الفـردوس المفقـود   (وال يغيب عنا ما حدث في األندلس        .. واألوحد في بناء هذه المجتمعات    

الت إلى يومنا هذا حديث أوربا وكل ذلك لم يأِت مـن            وكيف أسهم في حضارة في تركيا ما ز       
  .فراغ

فالدبلوماسية اإلسالمية منذ اللحظة األولى لـدخول اإلسـالم وهـي متكاملـة الـشكل               
ولقد استخدم اإلسالم من أول لحظة إرسال السفراء ليهيئوا المنـاخ االجتمـاعي             .. والمضمون

                                                 
 .٤٠٠، ٣٨٣راجع إمتاع األسماع ص  )69(
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والمالحظ .. نًا لتستمع من الداعي إلى ما يدعو      كما أنه أفسح للوقود القادمة مكا     .. لتبليغ الدعوة 
أنه في العصر الحديث رغم أن هناك سفارات دائمة لبعض الدول مع بعضها إالّ أن الـدول ال            

واإلسالم قـد سـبق هـذه       .. تستغني أبدا عن إرسال مبعوث خاص برسالة مكتوبة أو شفهية         
ه الخطاب الذي يبعـث بـه إلـى          قد اتخذ خاتما من فضة يختم ب       فنجد أن الرسول    .. الدول

  .)٧٠(الملوك والرؤساء 
 يكتب الكتاب ويبعث به مع شخصية مناسـبة للقـوم الموجـه لهـم               وكان الرسول   

 بعث حاطب بن أبي بلتعة ومعه رسالة إلى المقـوقس           ومصداق هذا أن الرسول     .. الخطاب
أحسنت (مقوقس  قال ال .. عظيم القبط بمصر وبعد أن جرى حوار عظيم بين حاطب والمقوقس          

  .)٧١() أنت حكيم من عند حكيم
 كان يوجه السفير الذي يحمل الرسالة أن يتعلم لغة البلد التي يـسافر              بل إن الرسول    

وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلـسان القـوم الـذين بعـث             : (قال ابن سعد في طبقاته    .. إليها
  .)٧٢()إليهم

ماسي والسفير تجده دائمـا حـسن       ثم إنه من المعلوم والمتعارف عليه أن الرجل الدبلو        
فقد كان  ( قدوة في ذلك     المظهر على وجهه ابتسامة رغم المشاكل التي عنده وكان الرسول           

          ١(إمتاع األسـماع للمقريـزي      ) [ إذا قدم عليه القوم لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك /
لمشركون يقولون   عندما ذهب إلى مكة ألداء عمرة القضاء وقف ا         كما أن الرسول    )]. ٥٠٩

 اضطبع بردائه وأخـرج عـضده       إن المسلمين في جهد وفاقة أكلتهم حمى يثرب فالرسول          
  .)٧٣() رحم اهللا امرءا أراهم اليوم قوة: (األيمن ثم قال

ومع ذلك فإن الدبلوماسية اإلسالمية كانت واضحة كل الوضوح ألن أقل غموض فـي              
وعلـى ذلـك نـرى أن هـذا         ... نفذ منه العدو  العالقات قد يؤدي إلى سوء تفاهم أو ثغرات ي        

لـذلك  .. الوضوح ألدق األمور كان يلتزم التعريف المحدد وكان يتجنب التعميمات الغامـضة           
اتجه المسلمون إلى كتابة المفاوضات التي تتم مع أي طرف وهذا ما سـمي بالمعاهـدات ألن                 

لمحافظـة علـى مـا جـد        اإلسالم يحرص على الكفاية حتى ال يضل أحد أو ينسى ولتكون ا           
  .بالمعاهدة ليكون الوفاء وااللتزام

                                                 
 ).٢٤٠/ ٣(السيرة الحلبية  )70(

 ).٢٥٠/ ٣(السيرة الحلبية  )71(

 ).٢٥٨/ ١(الطبقات الكبرى  )72(

 ).٦٣/ ١(، والسيرة الحلبية )٣٨٨/ ١(اإلمتاع  )73(
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فكيـف  .. أليس كل ذلك عمل دبلوماسي منظم يتم على أحدث ما عرفته البـشرية اآلن             
نستطيع اليوم أن نعلن ال سياسة في الدين ولكل من يريد المزيد عليـه أن يرجـع إلـى آالف         

أن فاعلية العمل الدبلوماسي في أي دولة       ونحن نؤكد على    .. الكتب التي ُألَّفَت في هذا المضمار     
فالدولة التي تعاني حربا أهلية أو تعاني من إفـالس          .. يعتمد إلى حد كبير على قوتها الداخلية      

مالي كذلك التي تعاني من تبديل السياسة بسبب تغير الحكومة فإن كل ذلك يؤدي إلى انعـدام                 
وماسيوها أن يؤدوا دورا فعاالً فـي المجتمـع          وبالتالي ال يستطيع دبل    ،ثقة الدول األجنبية فيها   

السياسة الخارجية يجب أن تعكس القوة الداخلية واالسـتقرار فـي         (يقول أحد الكُتّاب    .. الدولي
  .)٧٤() الدولة

  العبادات العبادات 
إن العبادات التي شرعها الحق سبحانه للمسلمين فيها تنظيم للمجتمع فالصالة كما قـدمنا              

 وتـذويب   ، وتقريب بين الطبقات   ،الزكاة تنظيم للتكافل االجتماعي    و ،والمسجد لهما دور عظيم   
فهو نظـام يوحـد مـشاعر       .. كذلك الصيام .. الفوارق لم تعرف البشرية إلى اآلن أحسن منها       

إلى غير ذلك من القـيم النبيلـة        .. المسلمين وينظم أوقاتهم ويهذب أخالقهم ويرفق مشاعرهم      
والذين دعوا لحضور هذا المؤتمر هم      .. يقام باسم اهللا  مؤتمر عالمي   .. والحج.. والخلق الكريم 

والناس ..  وفي كل مكان يحرم فيه الرفث والفسوق والجدال        ،أنبياء اهللا يقام على أرض طاهرة     
ويدارس النـاس   ) لبيك اللهم لبيك  ( والنشيد لهم جميعا كلماته سماوية المطلع        ،جميعا بزي واحد  

فال استعمال للفيتو وإنما صوت صاحب الحق       .. وسالمفي هذا الجو مشاكلهم في جو كله أمن         
وتجد أن هذا المؤتمر السنوي يجتمع فيه القادة والملوك والرؤسـاء والـوزراء             .. هو األقوى 
واألدلة على ذلـك  .. ومن كانت له مظلمة فليرفعها حتى ولو كان من غير المسلمين        .. والحكام

  .واضحة والتاريخ أكبر شاهد
 األدلة نقول للمشككين هـل آن األوان لكـم أن تنـصفوا الحقيقـة               وبعد كل هذه  .. لهذا

  .وتعلنوها واضحة ألن الرجوع إلى الحق فضيلة
  نتائج نتائج 

  : إننا لو سلَّمنا مع الجاهلين بفصل الدین عن الدولة فسوف یترتب على ذلك ما یأتي

 : فمثالً.. قيام سلطتين في داخل الدولة كل واحدة تنازع األخرى االختصاص )١

 سيطرت السلطة الدينية على األمور فإن ذلك يعني أن أمر األمة يؤول إلى سـلطة                إذا  - أ
ومنفـذة  ) وهو القرآن الكريم  (واحدة وهذه السلطة ملتزمة بدستور الجماعة اإلسالمية        

                                                 
 .٢٣، ٢٢السفير الهندي بانيكار في كتابه أصول الدبلوماسية وأساليبها ص  )74(
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 وهنا سوف نجد من ينادي بأن المسلمين اسـتغلوا          ألحكامه مطبقة لسنة رسول اهللا      
ن يد السارق ويرجمون الزاني إلى غير ذلك مـن          اإلسالم أسوأ استغالل ألنهم يقطعو    

  .تأليب الجماهير وتضليل الرأي العام ويكون الصدام الشعبي مع الحكومة الدينية
فاإلنسان يصلي  .. إذا سيطرت السلطة المدنية على األمور فإن الدين ينعزل عن الحياة           - ب

 .أو ال يصلي ويصوم أو ال يصوم ويرتكب الفواحش كما يرتكب

نرى من ينعي على السلطة الحاكمة خروجها على أوامر الدين وينعي عليهـا             ومن هنا   
خروجها على أوامر الشرع ويعلن أن هذه السلطة خرجت على قانون الـسماء وال بـد مـن                  

وهذا أمر ال يرضاه الدين ألن السلطة المدنية سوف تقاوم وبعنف ووحشية كل من              .. مقاومتها
  .رة القواعد الدينية على الحياةيحاول أن يقود الشعب في اتجاه سيط

فال بد من إيجاد توازن في المجتمع بين السلطتين ألن أي صراع يضعف األمـة               .. لهذا
 ولذا  ،ويؤدي في النهاية إلى سيطرة أحد السلطتين بعد أن يكون حدث ما حدث من قتل وتدمير               

 األمة اإلسـالمية    وجب علينا أن نعلن أن القول بفصل الدين عن الدولة يؤدي إلى الصراع في             
وليس هناك سوى حل واحد هو أن تكون السلطة في الدولة قائمة على أمر الدين قائدة الـدنيا                  

  .به
إن اإلسالم وضع أصلح نظام لسياسة الدول في الداخل والخارج وليس هنـاك تنظـيم               

وم أن  وعلينا نحن المسلمين الي   .. أفضل مما وضعه اهللا فهو أعلم بخلقه وأعلم بما يصلح شأنهم          
نقول للعالم الذي ينظر إلينا ال تحكموا على اإلسالم بعمل أتباعه ألن اإلسالم حائر بين أهلـه                 

.. إن كل ما في اإلسالم ينطق ويؤكد على أنه دين ودولـة           .. بسبب جهل أتباعه وعجز علمائه    
.. صالة في محـراب العبـادة     .. عالقة باهللا وصلة بالمجتمع   .. أمر بمعروف ونهي عن منكر    

  .ل في المزرعة ووقوف أمام مصانع اإلنتاج وآالت التشغيلوعم
إن اإلسالم ال يقر السلبية في حياة الناس وال يرضى أبدا أن تكون خلقًا مـن أخالقهـم                  
لذلك نحن ندعو الناس إلى الدين الذي يتسم بالرحمة ويأمر بالوفاء وصيانة الحقوق واحتـرام               

ِإن اَهللا يْأمر ِبالْعدِل واإلحساِن وِإيتَاِء ِذي        :  العظيم وصدق اهللا . الحاكم وينهي عن إثارة الفتنة    
        ونتَذَكَّر لَّكُملَع ِعظُكُمغِْي يالْبنْكَِر والْمشَاِء وِن الْفَحى عنْهيى وبـِد اِهللا ِإذَا       * الْقُرهفُـوا ِبعَأوو

   وِكيِدها وقَد جعلْتُم اَهللا علَيكُم كَِفيالً ِإن اَهللا يعلَم ما تَفْعلُون          عاهدتُّم والَ تَنقُضوا اَأليمان بعد تَ     
  ].٩١، ٩٠: النحل[

* * ** * *  
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والحاكم من الشعب والـشعب     .. إن سيادة أي مجتمع تتركز وتتجسد في شخص الحاكم        

ولمـا كانـت    .. ن حق السيادة المطلقة هو لألمة ال يشاركها فيه منازع         فكأ.. هو الذي اختاره  
األمة في مجموعها يستحيل عليها أن تمارس مظاهر السلطة فإن أفراد األمة يختـارون مـن                

  .ينوب عنهم في ممارسة مظاهر سلطة الدولة
 أفراد  وعلى هذا فإن كل فرد من     .. إن مبدأ سيادة األمة هو لب الديمقراطية      .. لهذا قالوا 

والكـل  .. الشعب يعتبر حامالً لجزء من سيادة األمة مساٍو لما يحمله كل شخص فـي الدولـة      
.. يستظل بظل القانون الذي هو تعبير عن إرادة األغلبية التي وافقت على مواد هـذا القـانون                

لهذا فإن انتخاب الحاكم واختياره هو حق لكل فرد من األمة باعتبار أنه يملـك جـزءا مـن                   
.. الدولة.. فاالنتخاب حق لكل فرد عليه أن يبدي رأيه وال يمنعه من ذلك أحد            .. ادة الشعبية السي

لهذا .. ولما كان هذا النظام يستحيل لعدم القدرة على جمع المواطنين من الدولة في مكان واحد              
وهذان النظامان هما أقـرب شـيء إلـى         ) االستفتاء الشعبي (أو  ...) االنتخاب(كان هذا نظام    

إالّ أن هذا النظام هو الذي يتفق       .. واب وإن كانت هناك بعض األنظمة في الدول األخرى        الص
وشَاِورهم ِفي    :مع مبدأ اإلسالم الذي نبهنا إلى استعمال الشورى حتى قال لحبيبه ومصطفاه           

 ولما كانت األمة هي التي تختار الخليفة فإن هناك بعض القواعد          ].. ١٥٩: آل عمران  [ األمِر
  :أهمها.. يجب أن تراعي

لما كان يصعب حشد أفراد األمة في مكان واحد ألخذ رأيهم فإن دور الشعب يقتـصر                )١
فدور الشعب مهم جدا فـي      .. اختيار النواب الذين يقومون عنه باختيار الحاكم      .. على

والقـدرة  .. الكفاءة.. ولقد قلنا بأن  .. اختيار النواب على الناخب أن يدقق فيمن يختاره       
شروط أساسية في العضو الـذي يـتم        .. والوفاء.. والصدق.. والنزاهة.. الستقامةوا

 .انتخابه

من يتم انتخابه بعد ثبوت صالحيته أصبح ممثالً لألمة كلها فهو يتكلم عن األمة عليـه                 )٢
 .أن يهتم بأي مشكلة في أي موقع
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ناخبين فـي  لهم جزء كبير من االستقالل عن ال    ) أهل الحل والعقد  (أعضاء البرلمان أو     )٣
وإنما من حق الناخبين أن يعرضوا مطالبهم وعلى العضو         .. ممارسة سلطتهم وأعمالهم  

وأن يكون عـادالً وال يتـأثر    .. المنتخب أن يصوغ ما قُدم إليه بفكرة ويقدم األولويات        
 وإنما يراعي المصلحة العامة التي تهم الجماهير وتكون ذات نفع عام            ،ببعض األهواء 
 .في المجتمع

النظام البرلماني المعروف اآلن عليه أن يتعاون مع كافة األجهزة ويقيم التوازن أمام             و )٤
 .السلطة التشريعية والتنفيذية وأن يراقب كل ما يجري على الساحة

إن الحاكم العام ليس في استطاعته أن يباشر كل شيء في الدولة لذلك فـإن الـسلطة                  )٥
.. لطتهم إلى الوكالء وكّل يباشر عملـه      تنتقل منه إلى الوزراء وهم بدورهم ينقلون س       

والوزراء كل في اختـصاصه     .. ومن ثم فإن رئيس الدولة هو المسئول أمام البرلمان        
أن يحيلوا رئيس الدولة    ) أهل الحل والعقد  (مسئول أمام رئيس الدولة ومن حق النواب        

لحها إلى المحاكمة إذا أخطأ في حق األمة أو أتى أعماالً من شأنها اإلضـرار بمـصا               
 .وتكون محاكمة رئيس الدولة بطريقة يحددها الدستور

إن األمة تسمع وتطيع للحاكم وتسارع في نصرته فإن أهل الحل والعقد من حقهم ألنهم               
ونذكر هنا أن األوزاعي وهو رجـل مـن أهـل الحـل             .. نواب عن األمة أن تكون لهم وقفة      

:  يا أمير المؤمنين، قـال رسـول اهللا        :فقال له ) المنصور(دخل على الخليفة العباسي     .. والعقد
يا أمير المؤمنين كنت في شغل شـاغل        .. أيما واٍل مات غاشًا لرعيته إالّ حرم اهللا عليه الجنة         "

من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم أحمرهم وأسودهم ومسلمهم وكافرهم             
م وراء ِفئام ليس منهم أحـد إالّ       فكيف بك إذا انبعثت منهم ِفئا     .. وكل له عليك نصيب من العدل     

  . وهو يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظالمة سقتها إليه
 دعا إلى القصاص من نفسه فـي خـدش خدشـه            إن رسول اهللا    .. يا أمير المؤمنين  

إن اهللا تعالى لم يبعثك جبارا وال متكبرا فدعا         .. فقال يا محمد  .. أعرابيا لم يتعمده فأتاه جبريل    
قد أحللتك بأبي أنت وأمي يا أمير       .. فقال األعرابي .. اقتص مني :  األعرابي فقال  رسول اهللا   
  .وكذلك ال يبقى لك كما لم يبق لغيرك.. إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك.. المؤمنين

لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات      : بلغني أن عمر بن الخطاب قال     .. يا أمير المؤمنين  
  .)٧٥(" فكيف بمن حِرم عدلك وهو على بساطك؟.. عنهاضيعة لخشيت أن أسأل 

ولعل ) صراحة ووضوح والتزام بالمنهج األخالقي    (هكذا كان يتعامل النواب مع الحكام       
وحوله ) معاوية بن أبي سفيان   (أبلغ مع ذلك ما حدث من أبي مسلم الخوالني عندما دخل على             

                                                 
 . وما بعدها١١٥مختصر منهاج القاصدين البن قدامة ص  )75(
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فينكر الجالسون هـذا    .. عليك أيها األجير  السالم  (فيقول أبو مسلم    .. الكثير من رجاالت الدولة   
دعوا .. كيف تقول هذا ألمير المؤمنين؟ لكن معاوية يقول لهم        .. األسلوب ويصيحون في وجهه   

اسـتأجرك  .. يا أمير المؤمنين إنما أنت أجيـر      : فيقول أبو مسلم  .. أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول     
مرضاها وحبست أوالها على أخراها     رب هذه الغنم لرعايتها فإن أنت هنأت جرباها وداويت          

وإن أنت لم تهنأ جرياها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أوالهـا علـى              .. وفّاك سيدها أجرك  
  .)٧٦() عاقبك سيدها.. أخراها

 وأن األمـة عنـدما      ،هكذا كان يتعامل أهل الحل والعقد ألنهم يدركون مسئولية الحاكم         
أن يعاونه ويساعده ليـسلك باألمـة الطريـق         اختارته فقد حملته األمانة ووجب على الجميع        

  .األصوب
والذي يتكون مـن رئـيس مجلـس        ) مجلس الوزراء بأكمله  (الوزارة بكافة تشكيالتها     )١

الوزراء والوزراء مسئولين كذلك أمام أهل الحل والعقد مسئولية تضامنية بمعنى أنهـا      
ما تفقـد ثقـة     أو إسقاطها إذا أساءت خاصة عند     .. تهدف إلى شكر الوزارة إن أحسنت     

أن يشكل لجانًـا للتحقيـق فـي بعـض          ) البرلمان(وألهل الحل والعقد    . )٧٧(البرلمان  
ألن للوزراء الحق في حضور     .. تصرفات الوزراء بعد توجيه األسئلة إليهم واستقبالهم      

  .واالشتراك في إدارة الجلسات والمناقشات) البرلمان(جلسات أهل الحل والعقد 
هيد ليتبين لنا أن األمة هي صاحبة الحق وأن الحكومة من الشعب            إن ما قدمنا إنما هو تم     

فهي جاءت إلى المنصب بواسطة الـشعب الـذي لـه الـسيادة             .. وبكل الشعب ولكل الشعب   
واإلسالم قد كفل الحقوق لكل األفراد ومنحهم الحرية وال يملك أحد كائنًا من كان أن               .. المطلقة

اعد العامة واإلجراءات السليمة فمن نال من حقوق أي         يصادر حقوق أي فرد إالّ من خالل القو       
إنسان أو صادر حريته فقد خرج على النظم اإلسالمية ونال مـن الـشريعة ووجـب علـى                  

وقد فصلت الشريعة اإلسالمية من خالل منهجها القرآني        .. المسلمين السعي لتغيير هذا المنكر    
يهم هذه الحقوق التـي منحـت لكـل فـرد       وأقوال العلماء الفقهاء ومن يعتد برأ      هدي نبيها   

والحرية السياسية الممنوحة له والنظم االجتماعية واالقتصادية ووسائل حمايـة هـذه الـنظم              
  .والحفاظ عليها دون تطرف باإلفراط أو التفريط

                                                 
 .٢٤السياسة الشرعية البن تيمية ص  )76(

 .  وما بعدها للدكتور فؤاد العطار٣٣٤يراجع في ذلك كتاب النظم السياسية والقانون الدستوري ص  )77(
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  موقف اإلسالم من ذلك آله موقف اإلسالم من ذلك آله 
 األمة هي مصدر السلطة وهي التي تختار الحاكم وتراقبه وتناصـحه وتملـك وحـدها              

  كما أنها تملـك وحـدها عـزل الحـاكم         ) هل الحل والعقد  أ(اختيار النواب الذين ينوبون عنه      
" ال تجتمع أمتي على ضـاللة      "أو النائب إن حاد أحدهما عن الطريق السوي لقول الرسول           

  ].أخرجه أبو داود[
ولـيس النائـب    .. مصدر السيادة هـو الموكـل األصـيل       (وبهذا يكون المنطق السليم     

  .)٧٨()الوكيل
وإذا كانت األمة هي صاحبة السيادة العليا فليس لها أن تخالف نصا قطعيا من كتاب اهللا                

ألن صاحب السيادة في الحاكمية علـى       .. فهي مقيدة بأحكام الشرع اإلسالمي    .. أو سنَّة رسوله  
 اِهللا حكْمـا    ومن َأحسن ِمن    :الذي نعبده ونحتكم لشريعته   ) اهللا رب العالمين  (العالم أجمع هو    

 وِقنُونٍم يلِّقَو ] ومبدأ سيادة األمة يتالءم مع ما جاء به اإلسالم فلـيس هنـاك              ]٥٠: المائدة ،
كُنْتُم خَير ُأمٍة     :ألن الخطاب في القرآن الكريم موجه إلى األمة كلها        .. اضطراب وال خلخلة  

  ، ]١١٠: آل عمــران [ هــون عــِن الْمنْكَــِرُأخِْرجــتْ ِللنَّــاِس تَــأمرون ِبــالْمعروِف وتَنْ
    اِميعِل اِهللا جبوا ِبحتَِصماعو ]  ١٠٣: آل عمران[  ،       ٍةن قُـوتُم متَطَعا اسم موا لَهَأِعدو  
  ].٦٠: األنفال[

وهكذا نرى أن النداء في مبدأ السيادة يتوجه من اهللا صاحب األمر إلى النـاس جميعـا                 
 وأخيرا الدعوة الصريحة إلى استعمال الشورى كنظام أساسي         ،رهم شركاء في المسئولية   باعتبا

 ثم تُنيب عنها أصـحاب الكفـاءات واختيـار          ،في حكم البالد ألن األمة متضامنة مع بعضها       
القيادات السياسية الذين لهم رصيد من العمل االجتماعي المؤسـس علـى األخـالق والقـيم                

لـذلك فـإن    .. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض يسعى بذمتهم أدناهم      .. نبيلةوااللتزام بالمبادئ ال  
بل ذلـك محكـوم     .. الشعب ال يملك سلطة مبايعة الحاكم وعزله بقانون وضعه هو من نفسه           

بالقانون اإلسالمي الذي أراده اهللا رب العالمين وقد فصل العلماء الذين لهم قدم راسـخة فـي                 
.. كما بينوا األسس التي يتم عليها عزلـه       .. يار رئيس الدولة  العلم الشروط التي يصح بها اخت     

وال يجوز بأي حال من األحوال سن تشريع يرتكز على قانون يتعارض مع نص من الكتـاب                 
والسنَّة أو مع قاعدة من القواعد العامة التي أرستها الشريعة اإلسالمية اللهم إالّ فـي حـاالت                 

فَمـِن   : لحة عامة ضرورية إعماالً لقول الحق سبحانه      استثنائية أو ظروف طارئة تمليها مص     
         ِحيمر اَهللا غَفُور اِنٍف ِإلثٍْم فَِإنتَجم رٍة غَيصخْمِفي م طُراض ] وفي قوله سبحانه  ]. ٣: المائدة :

    ِهِإلَي تُمطُِررا اضِإالَّ م ] وكما فعل سيدنا عمر بن الخطـاب        ] ١١٩: األنعام    فـي عـام  
                                                 

 .١٢٦نظام الحكم في اإلسالم، للدكتور محمد يوسف ص  )78(
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وهو نظام فيه يسر ورحمـة      .. المجاعة فنظام اإلسالم تحكمه القواعد الدينية من جميع الوجوه        
  .ومن هنا كان منهجه وطريقته يسمو على كل ما عداه.. ال يتسم بالعنف.. وتسامح

  أساليب االختيارأساليب االختيار
 هو الذي أسس الدولة اإلسالمية وبالتالي كان هـو الحـاكم   من المعلوم أن الرسول   )١

 وقبل ذلك وبعده كان نبيا يوحي إليه اهللا ويسدد خطاه ويصحح لـه العـادات                ..األول
 والناس من حوله يستشيرهم     ويعصمه من الناس ومضت مدة الرسول       .. االجتماعية

وينزل على رأيهم ما لم يكن هناك وحي ويترك لهم أمر اختيار بعض األمور ويقرهم               
ومع ذلـك فقـد   ".. م أعلم بأمور دنياكمأنت"عليها ويقول ألصحابه في كثير من األمور     

ويناقشهم وهؤالء نسميهم بلغة العصر     ..  أعوان يصطفيهم يجاذبهم الرأي    كان للنبي   
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن معاذ وأسعد بـن             .. وزراء

زرارة وغيرهم كثير كل في اختصاصه وخبرته وكان من هؤالء ما نـسميهم بأهـل               
لعقد كالشخصيات الشعبية ذات الثقل في المجتمع كسعد بن معاذ وأسـعد بـن              الحل وا 

 .زراة وعبادة بن الصامت

وكذلك كان هناك من النساء نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو إلى غير ذلـك كثيـر                 
 كان يسير مقاليد الحكم برأي عام ووحـي الـسماء           لتتضح الصورة أمام أعيننا أن الرسول       

واألمر كذلك حتى ال يقال إن هناك       .. حح له ما فيه خير اإلنسانية وسعادة البشرية       يؤيده أو يص  
فقـد أمـر    ..  عندما تقدم به السن بدأ يوجه النظر إلى أبي بكر          والرسول  .. استبداد بالرأي 

 لم ينص صراحة في أي حديث علـى أن   والرسول  .. المسلمين أن يجعلوا أبا بكر إماما لهم      
لو كنت مؤمرا أحدا دون مشورة المؤمنين ألمـرت ابـن أم            "ففي الحديث   . .الخليفة هو فالن  

 يعلم تماما أن اإلسالم أصـبح لـه         والرسول  ].. أخرجه الترمذي " [يعني ابن مسعود  .. عبد
وليس هناك مصلحة لفرد أو لجماعة تتعارض       .. السيطرة التامة بنظامه على كل مناحي الحياة      

 ثم يكون الجوهر اختيار الحاكم في اإلسالم هو البحث عـن أفـضل             مع النظام اإلسالمي ومن   
 وهو إذ يعلن أن أهم عنـصر        العناصر التي تنفذ شرع اهللا وتحقق مصالح العباد والرسول          
..  ولم يستخلف أحدا من الناس     في الحاكم أن يكون صالحا في القيادة ولقد توفي رسول اهللا            

رك تماما أن الشرك ال زال له بقية في األطراف البعيـدة            وهو يد ..  لم يكن ناسيا   والرسول  
وإنما ترك هذا األمر ليعطي لألمة حقها في أن تختار مـن تـراه أهـالً                .. عن موقع الخالفة  

هذا أسلوب فاألمة من حقها     ..  ترك أمر اختيار الخليفة لألمة     فالرسول  .. للنهوض بمصالحها 
 وإما أن يكون    ، إما أن يتم عن طريق أهل الحل والعقد        وهذا االختيار .. أن تباشر اختيار الحاكم   

  . عن االنتخاب المباشر أو االستفتاء الشعبي
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يقـول أبـو يعلـى      .. اختيار أبي بكر الصديق لخليفته وهو ما نسميه باختيار الخليفة          )٢
واإلمامة تنعقد بوجهين أحدهما باختيار أهل الحل والعقـد         (ويقول الماوردي   .. الحنبلي

وعلى هذا قرر العلماء بأن الحاكم يجوز أن يعهـد     .. )٧٩() عهد اإلمام من قبله   والثاني ب 
إلى غيره ألن أبا بكر رضي اهللا عنه شاور أهل الحل والعقد في رغبته أن يعهد إلـى                  

إذًا فوالية العهد تتم باالستشارة خاصة مـن أهـل          .. عمر فأظهروا رضاهم على ذلك    
وحميد الختيار الخليفة ألنـه بعـد أن يعهـد          وهذا بال شك مسلك سديد      .. الحل والعقد 

الحاكم إلى ولي العهد فهو بذلك يقربه منه ويوجهه ويطلعه علـى الـسياسة العامـة                
علما بأنه بعد موت الحاكم يطرح األمر على الجمهور         .. والخاصة وهذا بمثابة تدريب   

به وهو في   إلبداء رأيهم على أن الحاكم مسئول عن حسن االختيار ألنه مسئول أمام ر            
آخر عمره فعليه أن يحسن إلى األمة التي أحسنت إليه وأن يأتي لها بالكفاءات التـي                

 يعهد باألمر من بعده إلى عمر ويعلـن علـى     ولذلك رأينا أبا بكر     .. تنهض باألمر 
ومع ذلك فإن المسلمين أقروا بهـذا       .. الناس أنه اختار لهم األفضل واألحسن والعادل      

 . لبعض قد أبدى تخوفًا من عمر لشدته وصالبته وقوتهاالختيار وإن كان ا

  االستخالفاالستخالف
أو النائب للحاكم ألنها الطريقة السهلة      ) والية العهد (عرف المسلمون طريقة االستخالف     

 وهو من هو في دينـه       واألسرع في عملية انتقال السلطة واستدلوا على ذلك بفعل أبي بكر            
عمل لما فيه من اتصال اإلمامة وانتظام أمر اإلسـالم          وخلقه وقد أجمع المسلمون على جواز ال      

فالخليفة في حضرته وهو مفوض من      .. وأهله ورفع ما يتخوف من االختالف في رئاسة الدولة        
ويختـار األصـلح فـي حـال        .. األمة وعنها فهو في ذلك أمين على مصالح األمة في حياته          

لحاكم السابق بل يجب عليه أن يـشاور        علما بأنه ال تنعقد الخالفة بمجرد العهد من ا        .. صحته
) ١٤١/ ٣(فقد جاء في الطبقات الكبرى البن سـعد         ... أهل العقد والحل كما فعل أبو بكر        

أخبرني عن عمر؟   .. فقال له ..  لما استعزيه دعا عبد الرحمن بن عوف       أن أبا بكر الصديق     
فقال عبـد   . وإن: ال أبو بكر  ما تسألني عن أمر إالّ وأنت أعلم به مني، فق         .. فقال عبد الرحمن  

أخبرني .. فقال له .. ثم دعا عثمان بن عفان    .. الرحمن بن عوف هو واهللا أفضل من رأيك فيه        
فقال عثمان اللهم علمي به أن      .. فقال على ذلك يا أبا عبد اهللا      .. عن عمر؟ فقال أنت أخبرنا به     

مك اهللا واهللا لو تركتـه مـا        يرح: فقال أبو بكر  .. سريرته خير من عالنيته وأنه ليس فينا مثله       
وشاورا معهما سعيد بن زيد وأسيد بن الحضير وغيرهما من المهاجرين واألنصار،            .. عدوتك

اللهم أعلمه الخبرة بعدك يرضى للرضا ويسخط للسخط الذي يسر خير مـن             : (ولقد قال أسيد  
                                                 

 .٤ ألبي يعلى، واألحكام السلطانية للماوردي ص ٧لسلطانية ص األحكام ا )79(
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خول عبـد    بد الذي يعلن ولم يِل هذا األمر أحد أقوى عليه منه وسمع بعض أصحاب النبي               
ما أنـت   : الرحمن وعثمان على أبي بكر وخلوتهما به فدخلوا على أبي بكر فقال له قائل منهم              

أباهللا تخوفونني؟ خاب من تزود     .. أجلسوني: قائل لربك إذا سألك عن استخالفك؟ فقال أبو بكر        
  ).اللهم استخلفت عليهم خير أهلك.. أقول.. من أمركم بظلم

 فإن عمـر    ر من واحد كما حدث من عمر بن الخطاب          ويجوز للخليفة أن يعهد ألكث    
عهد إلى ستة من الصحابة وكلفهم أن يختاروا األفضل الذي يصلح لقيادة األمة وقد اختار عمر             

واجتمع الستة وكلفوا عبد الرحمن بـن       .. الستة لكفاءتهم وخبرتهم ومعرفتهم لكثير من األمور      
شعبية ويستطلع رأي والة األقاليم ويتعرف      عوف أن يقوم هو يعمل االتصاالت بالشخصيات ال       

على اتجاهات الرأي العام ثم يعرض على بقية زمالئه ما توصل إليه من رأي وهم إما يؤيدوه                 
.. وال مانع من المعارضة الهادفة البنـاءة      .. أو يناقشوه الرأي ويستوضحون وإما أن يعارضوه      

فكـأن رأي عبـد     .. مان بن عفـان   وقام عبد الرحمن باستطالع اآلراء التي أجمعت على عث        
لذلك لما طرح اسـم عثمـان علـى         .. الرحمن كان كاشفًا عن الرأي العام بعد االستطالعات       

  ...الساحة فويل باالرتياح وتم انتخابه
هذه بعض االتجاهات في اختيار الخليفة علما بأن اإلمامة لولي العهد ال تنعقـد بمجـرد        

يجوز لإلمام أن يعهد إلى إمام      (لعام لتكون األمور على بينة      العهد وإنما ال بد من إبداء الرأي ا       
بعده وألن عهده إلى غيره ليس بعقد لإلمامة ألنها ال تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد وإنما تنعقد                 

  .)٨٠( وإن إمامة المعهود إليه تنعقد بعد موته باختيار أهل الوقت ،بعهد المسلمين
  

* * ** * *  

                                                 
 . ٩األحكام السلطانية ألبي يعلى ص  )80(
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إن الغرض من والية العهد هو النصح لألمة ألن المؤمنين بعضهم أولياء بعض وحفـظ           

وجمع كلمة األمـة علـى      .. مصلحة الوطن ألن اهللا في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه            
شخصية لها ثقلها االجتماعي وقدرتها على األداء وانضباطها على القيم األخالقية وقدرتها على             

خاذ القرار وكياستها في مواجهة األحداث وهذا ما رآه أبو بكر وعمر فالمصلحة العامة فوق               ات
لكن لألسف استغل أصحاب المآرب هذه القاعدة العظيمة وأسندوا         .. الجميع وليس هناك محاباة   

 وهنا قامت والية العهد على المحاباة وفي ذلك بعد        .. والية العهد إلى ولد الحاكم أو أحد أقاربه       
 وأول من ابتدع هذه البدعة معاوية بن أبي سفيان فقـد            ،عن المصلحة العامة وضياع للكفاءات    

  .أخذ العهد البنه يزيد وجعل المسلمين يبايعونه طوعا أو كرها
لذلك رأينا االنتكاسة التي أصابت المسلمين حيث بدءوا بعد ذلك يعهدون إلى األطفـال              

وكان ذلـك يـتم     .. أو تكميم األفواه  ..  البيعة باإلكراه  وكانوا يأخذون .. وهو عهد غير صحيح   
  .تحت تأثير المجاملة للحاكم أو الخوف منه

وقد شارك في إهدار حقوق األمة الذين سكتوا على الباطـل ولـم يرفعـوا أصـواتهم                 
  :فالمسلمون بذلك خانوا األمانة ولم يقوموا بأداء الواجب عليهم لذلك نتج عن ذلك.. باالحتجاج

ووضع األمور في غير نصابها فاختلطت األهواء وغلبت        .  الموازين في الدولة   انقالب )١
  . المصالح الفردية وظهرت األنانية

وفسدت أداة التنفيذ لألحكام في الدولـة       .. تحول الحكم في الدولة اإلسالمية عن غايته       )٢
 . وسادت المنفعة الشخصية

خـالق وشـاعت الفاحـشة      نتج عن فساد الحكم أن ابتعد الناس عن الدين وفسدت األ           )٣
 .الشعار الذي رفعوه.. وضعف الوازع الديني عند المسلمين ولقد أصبحت الفوضى

كان من وراء كل ذلك أن اشتعلت الفتن هنا وهناك ونشبت الحروب األهلية وكثُـرت                )٤
االنقالبات العسكرية وها نحن اليوم نشاهد وبأعيننا كثرة االنقالبات بـل والحـروب             

ومـن هنـا فـإن األمـة        .. ع العراق وإيران والعراق والكويت    المدمرة كما حدث م   
اإلسالمية أصبحت مضرب المثل في العالم كله على الظلم واالستبداد ألن المـسلمين             
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تخلوا عن دينهم وتركوا أمر الشورى واستعملوا االستفتاء الشعبي الذي تأتي نتيجتـه             
تى لقد نادى المصلحون وأهـل      كما أننا رأينا التزوير في االنتخابات ح       % ٩٩,٩دائما  

فريقيا عنـدما سـقط     إالرأي أن نعمل بعمل أهل المكسيك أو بما جرى من بعض أهل             
المسلمون ديـنهم يـأمر     .. ويا لحسرة النفس ولوعتها   .. الحزب الحاكم في االنتخابات   

  بالعدل واإلحسان وعدم الغش والتزوير والثبات على المبـدأ وعـدم محابـاة االبـن              
 ومع ذلك فال تـرى إالّ مـا يـؤلم           ،لعم أو الخال ألن الحق أحق أن يتبع       أو األخ أو ا   

... إن بعض المسلمين يقولون نرضى بهذا الوضع خشية الوقوع فـي الفتنـة            .. النفس
ومن .. وهم في الفتنة قد سقطوا ألنهم أقاموا أمر الدين والدنيا على غير ما يرضي اهللا              

ال تحكموا على اإلسالم بحكم عمل      .. ل مكان هنا نوجه نداء إلى عقالء اإلنسانية في ك       
 .معتنقيه وإنما أحكموا على المسلمين بقدر تمسكهم بكتاب اهللا والتزامهم بهديه

إن مسألة والية العهد أمر خطير لذلك ننبه ونقول إن عهد الخليفة لمن بعده ليس عقـدا                 
يقول الشيخ  .. ير جائز وإالّ ألفضى إلى اجتماع إمامين في عصر واحد في دولة واحدة وهذا غ            

محمد رشيد رضا إن لإلمام أن يستخلف غيره بشرط أن يكون اإلمام جامعا لشروط اإلمامـة                
ولكن االستخالف متوقف على إقرار أهل الحل والعقد له كما يرى أن استدالل الفقهاء يقتضي               

ظر إلى  فاالستخالف يكون ترشيح للرجل األصلح من غير ن       . )٨١(هذا الرأي وإن لم يصرحوا      
ثم أن يقبـل    .. قرابة أو غيرها أو حفظ الرئاسة في أسرة بعينها دون رعاية إلى مصلحة األمة             

وأن يكون الحاكم الذي يختار نائبه قد تـم         .. المعهود إليه تحمل عبء األمانة وال يجبر عليها       
 ويجوز أن تكون والية العهد ألكثر من واحد بـشرط أن          .. اختياره من األمة التي رضيت به     

وقد استدلوا على   .. فإن مات فبعده فالن   .. ويقول إذا مت فإن بعدي فالنًا     .. يرتبهم الحاكم أوالً  
حيث أسند اإلمارة إلى زيد بن حارثة وقـال إن          ..  في جيش مؤتة   ذلك بما فعله رسول اهللا      

وقد ذهب الماوردي إلـى     .. أصيب فبعده جعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد اهللا بن رواحة           
واز العهد لآلباء واألبناء وذلك ألن العهد كالشهادة والحكم فال تقبـل شـهادة الرجـل                عدم ج 

ثم إن الخلفاء الراشدين رفضوا مثل      .. ألصوله وفروعه وألن الشبهات تثور في مثل هذا العهد        
لو كـان أبـو عبيـدة بـن         .. من استخلف :  قال إن عمر   : (يقول ابن سعد  . )٨٢(هذا العهد   

قاتلـك اهللا،   : يا أمير المؤمنين فأين أنت من عبد اهللا بن عمر؟ فقال عمر           : الجراح؟ فقال رجل  
وروى الطبري هـذه    . )٨٣() أستخلف رجالً ليس يحسن طالق امرأته     .. واهللا ما أردت اهللا بهذا    

                                                 
 . وما بعدها٣٣انظر كتابه الخالفة، ص  )81(

 . وما بعدها٩راجع في هذا األحكام السلطانية للماوردي ص  )82(

 ).٢٤٨/ ٣(الطبقات الكبرى البن سعد  )83(
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ورفـض  .. ال أرب لنا في أموركم ما حمدتها فأرغب فيها ألحد من أهل بيتـي             (القصة وفيها   
ال آمـركم وال    : وقد سألوه أنُبايع ابنـك الحـسن؟ فقـال        .. ألمرعلي بن أبي طالب مثل هذا ا      

ولكني أترككم كما ترككم رسـول      .. ال.. وقال لمن طلب منه أن يوصي     .. أنتم أبصر .. أنهاكم
  .)٨٤() اهللا 

  األمة اإلسالمية األمة اإلسالمية 
األمة اإلسالمية تدين هللا الواحد تعبده وتؤمن بالنبي الذي بعثه وتلتزم بالكتاب الذي نزل              

لذلك فإن الحكم في الدولة اإلسالمية يستمد كل مواده ونظمـه مـن القـرآن               ..  هذا النبي  على
ألن الـسيادة المطلقـة   .. لذلك فإن الحاكم في اإلسالم يرتبط ارتباطًا كليا بهذا الـدين          .. الكريم

ال يجـوز لجمهـور المـسلمين       وسيادة األمة مرتبطة بنصوص الشرع ف     .. لشريعة اهللا تعالى  
واألمة التي تختار الحاكم لينوب     .. التشريع بما يخالف نصا صريحا من كتاب اهللا وسنَّة رسوله         

 وعلينا أن نفرق بـين      ،عنها في تنفيذ أحكام اهللا تراقبه بدقة وأمانة وتعاونه بالنصيحة المخلصة          
لذلك فإن كل ما يهم     .. كرة القومية أمرين فإن كلمة الشعب في المنظور الديمقراطي يرتبط بالف        

أن كلمة الشعب في    .. األمر الثاني .. هذا أمر .. هذا الشعب يرتبط بالحيز القومي وال يتجاوزه      
أشهد أالّ إله إالّ اهللا وأشـهد أن  : (المنظور اإلسالمي أوسع من ذلك بكثير إنه يضم كل من قال      

ير المسلمين وكل من يعيش تحت لوائهم       هذا باإلضافة إلى أهل الذمة من غ      ) محمدا رسول اهللا  
إن النظام السياسي اإلسـالمي محكـوم بـشرع اهللا          .. وعلى األرض التي يقام فيها شرع اهللا      

لذلك ترى أن النظام السياسي اإلسالمي يتفق مع الكثير مـن           .. واألفراد محكومون بشرع اهللا   
سياسي اإلسالمي ال يقر سـيطرة      ولكن النظام ال  .. األنظمة القائمة الحاكمة في المجتمع الدولي     

الديكتاتورية وإن ادعى الحاكم أنه عادل ألن هذا الحكم يقوم على النظام الشمولي ويتدخل في               
  ).الشورى(كل صغيرة وكبيرة في حياة األفراد مع عدم األخذ بآرائهم فهو إذًا يلغي مبدأ 

  والخالصة والخالصة 
وهو ليس ديمقراطيا بل يختلف     .. إن النظام السياسي اإلسالمي يقوم على مبدأ الشورى        )١

  .معها في بعض األمور خالفًا بسيطًا
 .النظام السياسي اإلسالمي ليس نظاما شموليا ألنه يرفض مبدأ سيطرة الفرد وتحكمه )٢

النظام السياسي اإلسالمي له طبيعة خاصة في الحاكم ألنه يأمر بالعـدل واإلحـسان               )٣
 ونظامـه يقـوم علـى       ،أمر الناس وعدم المحاباة والوضوح وال يكشف المستور من        

وال .. صيانة األمة ويهدف إلى تحقيق صالح الفرد والجماعة معا وال يبيح االسـتغالل            
يجوز للحاكم أبدا أن يقف موقفًا سلبيا إزاء تصرفات بعض األفراد التي تنطوي علـى               
                                                 

 .)٢٢٧/ ٤(تاريخ الطبري  )84(
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 األمة  االستغالل أو االحتكار أو تركيز األموال في أيدي فئة معينة واستغاللهم مصالح           
..  وال يقر اإلسالم النزعة الـسلبية لألفـراد        ،والضرب بقوة على يد الظالم مهما كان      

 .ولهذا تجده يفرض على الدولة كفالة المحتاج

إن المجتمع الدولي لو أخذ يفتش في كل القوانين الوضعية لن يجد أفضل مـن تـشريع                 
لذلك شـرع   .. حقق الرفاهية لهم  ألنه سبحانه الخالق وهو أعرف بما يصلح عباده وبما ي         .. اهللا

فاهللا سبحانه وتعـالى    ] ٥٠: المائدة [ ومن َأحسن ِمن اِهللا حكْما لِّقَوٍم يوِقنُون        :لنا كل خير  
بين لنا في القرآن الكريم نماذج للحاكم اليقظ الحريص على مصلحة الدولة واألمة والقائم على               

.. ية ومعرفة أحسن أنواع التجسس النافع لصالح الدول       تدبير شئون الملك وعن الحكومة الشور     
] ٢٠: النمـل  [ وتَفَقَّد الطَّيـر   : وضرب لنا مثالً على ذلك بقصة سليمان عند قوله سبحانه         

ولك أن تقـرأ    ) أالّ يستبد الحاكم برأيه وينسى رعيته     (والقرآن يضع مبدءا دستوريا هاما وهو       
ون الحاكم؟ وكيف يتعامل مع أفراد رعيته؟ وترى كيف قام          هذا في سورة النمل لترى كيف يك      

وكيف حمل الخطاب من سليمان     .. الهدهد بعملية استطالع وتجسس ثم ذهب إلى الحاكم فأخبره        
إلى الملكة التي تراها بعد أن قرأته جمعت أهل الحل والعقد وأدارت حـوارا هـو الـشورى                  

ي األرض وال يصلحون وأدلتها على ذلك       وكيف حكمت هي على أن الملوك يفسدون ف       .. بعينه
  .إلى غير ذلك من أمور السياسة العليا والتي ترسمها هذه السورة بكل وضوح وجالء

  ).آفى أن تقرءوا سورة النمل فقط(إننا بهذا نرد على الذین یشككون في نظام الحكم في اإلسالم ونقول لهم 

  السلطات في الدولة اإلسالمية السلطات في الدولة اإلسالمية 
م نظام انفرد به عن غيره من األنظمة ألن أمور الحاكمية في حياة             نظام الحكم في اإلسال   

وتقوم سياسة الحكم في اإلسالم بعد التسليم بقاعدة األلوهية الواحدة التي هي            .. البشر هللا وحده  
مصدر التشريع للحكم بين الناس على أساس العدل المطلق الذي ال يميل ميزانـه وال يتـأثر                 

  . بالتباغض بينهمبالقرابة بين األفراد وال
  :وإذا آان الباحثون في عصرنا الحدیث یعملون على تقسيم السلطة في الدولة إلى

  .سلطة تشريعية -١
 .سلطة قضائية -٢

 .سلطة مالية -٣

 .سلطة تنفيذية -٤

 .سلطة المراقبة -٥
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ولقد قامت نداءات بفصل هذا السلطات عن بعضها مع إقامة نظام للتوازن بينها حتى ال               
والذي يقرأ الكتب التي تحدثت عن نظم الحكم في اإلسالم يرى أن            . .تطغى سلطة على سلطة   

فقهاء المسلمين قد تركوا األمر ألهل الحل والعقد في الدولة أن يضعوا من القواعد والنظم مـا            
ألنه ليس في اإلسالم ما يوجب األخذ بنظام معين لجهـاز           .. يرونه يحقق لهم المصلحة العامة    

وقد تركت الـشريعة اإلسـالمية      ) أنتم أعلم بأمور دنياكم    (اهللا  فقد ورد عن رسول     .. الدولة
أساليب التنظيم للحاكم باعتباره نائبا عن األمة ومن يعاونه من أهل الحل والعقد وأن يكون ذلك              

  .إحقاق الحق ومنع التجاوز.. في حدود ما أمر اهللا به الحاكم من استشارة أهل الرأي والغاية
م بمباشرة هذه السلطات خاصة السلطة التنفيذية التي تدخل فـي           إن الحاكم عليه أن يقو    

أعمال الناس فعلى الحاكم أن يكون يقظًا وأن يختار الكفاءات ويبعث بالمفتشين والمراقبين بين              
أما السلطة التشريعية فهناك القواعد العامة والـضوابط األساسـية واألحكـام            .. الحين والحين 

 والسلطة القضائية هي العين الساهرة      ، جاء بها القرآن الكريم واقيا     الكلية والمبادئ العامة التي   
والحكم في المنازعات والخصومات والجرائم     .. على إحقاق الحق بين الناس ورفع الظلم عنهم       

وعدالة القضاء دليل على قوة الـدين فـي نفـس           .. والمظالم إلى غير ذلك من األمور الكثيرة      
إلنسان الذي يحرص على استتباب األمن واستقالل الـسلطة         القاضي وإشارة إلى تحضر هذا ا     

فَاحكُم بين النَّاِس ِبالْحقِّ والَ تَتَِّبـِع         :القضائية مبدأ معروف في اإلسالم ألنه مطالب من اهللا        
إن اإلسالم يوجب علـى القـضاة أن يتـصدوا          ].. ٢٦: ص [ الْهوى فَيِضلَّك عن سِبيِل اهللاِ    

انين ويطالبوا أن تكون متفقة وتعاليم اإلسالمي وأالّ يحكموا إالّ بما أنـزل اهللا وإالّ               لشرعية القو 
  ..كان عليهم الوزر والذنب من اهللا

أما السلطة المالية فإنه من أول يوم نشأت فيه الدولة اإلسالمية كانت الـسلطة الماليـة                
القضاء وجمع الزكاة وفـي شـئون       في  ..  يعين عماالً  فلقد كان رسول اهللا     ... سلطة مستقلة 

ولما اتسعت الدولة كان هناك بيت المال وكان إيراده مـن           .. كثيرة أخرى وكان لهم استقاللهم    
وكان عمر بن الخطاب في عهده نظم فروضـا         .. الخراج والجزية والصدقات والفيء والغنيمة    

 فرض لكل طفـل     بل إنه .. شهرية من بيت المال لكل رجل كبير أم صغير ولكل امرأة كذلك           
  .كل ذلك للمحتاجين والعجزة وغير القادرين على العمل.. يولد

.. إن اإلسالم نظم أمور الدولة وجعل على رأسها الحاكم الذي له حق السمع والطاعـة              
وفي نفس الوقت أمر هذا الحاكم أن يطبق العدل حتى على نفسه ألن عذاب الدنيا أهون مـن                  

ئبا عن األمة والمشرف على كل شيء في الدولة وأن مـال            والحاكم بصفته نا  .. عذاب اآلخرة 
:  قـال  فالرسول  .. هو مال اهللا تعالى ليس ألحد أن يأخذ منه إالّ بالحق          ) المال العام (الدولة  

مـا  : "ويقـول أيـضا   " أال إن مفاتيح ما لكم معي أال وإنه ليس لي أن آخذ منه درهما دونكم              "
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إنه ليس ألحد في الدولـة اإلسـالمية أن         " أضع حيث أمرت  أعطيكم وال أمنعكم إنما أنا قاسم       
يتميز على اآلخر في المرتبات أو المكافآت أو الحوافز إالّ بطرق صحيحة وإالّ فـإن الحـاكم                 

من كان لنا عامالً فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتـسب             : " يقول مسئول فالرسول   
 راوي الحـديث أخبـرت أن       يقول أبو بكر    . .خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنًا       

، ونذكر في   "من استخلفناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول           : " قال النبي  
 اعتـرض علـى     في عهد عثمـان     ) وزير المالية (هذا المقام أن خازن بيت مال المسلمين        

فقـال لـه    .. عدم صرفها وكان خازن بيت المال يرى      ) الحاكم(صرف أموال أمر بها عثمان      
".. ال خازنـك الخـاص    .. أنا خازن بيت مال المسلمين    : "فرد عليه بقوله  .. عثمان إنك خازن  

:  كان يحلف بأحقية الناس جميعا في مال بيت مال المـسلمين ويقـول             وعمر بن الخطاب    
ن المسلمين  وواهللا  ما م   .. واهللا ما أجد أحدا أحق بهذا المال من أحد وما أنا بأحق به من أحد              (

.. هذه هي القواعد العامة التي يجب أن يلتزم بها الحـاكم          ).. أحد إالّ وله في هذا المال نصيب      
باعتباره الخليفة األول بعد رسـول      ( هو أول من اعترف بسلطان األمة        ونذكر أن أبا بكر     

فـإن  .. أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيـركم        : (ألنه عندما تولى الحكم قال    ) اهللا  
وتبعه عمر بن الخطاب الذي قال بعد أن تولى الحكـم           ) أحسنت فأعينوني وإن أسألت فقوموني    

واهللا لـو رأينـا     .. فوقف أحدهم وأخذ بقبضة سيفه وقال     ) من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه     (
إن وجـدتم فـي كتـاب اهللا أن         : ( يقول كذلك كان عثمان    ).. فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا   

إن هـذا   : ( قـال  كذلك علي بن أبي طالب      ) وا رجلي في القيد فضعوا رجلي في القيد       تضع
هؤالء الخلفاء األربعة لـم     ) أمركم ليس ألحد فيه حق إالّ من أمرته إالّ أنه ليس لي أمر دونكم             

العدل والحق فليس   .. وسلطان األمة له ضوابط   .. يواجهوا األمة بهذا إالّ بما لألمة من سلطان       
وعندما تفوه الحكام بهذا يعلمون أن سلطان األمة محكوم ألنهم يتكلمـون            .. ى ِعالته األمر عل 

  .إلى المؤمنين الصادقين الركع والسجود
إننا ال نريد من حكامنا أن يكونوا على مستوى هؤالء ولكن عليهم أن يتشبهوا فإن يـوم                 

ناس إلـى اهللا يـوم      إن أحب ال  : " يقول فالرسول  .. عدل من الحاكم خير ألهل األرض كلهم      
القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى اهللا يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام                

  ].رواه الشيخان" [جائر
إن اإلسالم هو الذي صنع الرجال وصاغ العقول وهذّب النفوس لذلك رأينا حاكما عاما              

 وكان يحاسبها على الرائحة التـي       ، الصدقة يأمر زوجته أن تبيع العطر للمسلمين ألنه من مال        
ولمـن؟ لـصالح بيـت مـال        .. أرأيت حاكما زوجته تبيع العطر    .. في ثيابها من هذا العطر    

.. حد األبطال العظماء إنه   أفمن هو الحاكم؟ إنه أحد الشوامخ في الدولة اإلسالمية و         .. المسلمين
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جته أن تبيع لنساء المـؤمنين مـسكًا        عمر بن الخطاب الحاكم العام للدولة اإلسالمية يكلف زو        
 ولعل أغرب مـا     ،وكان يبيع المسك ليضع المال في خدمة المجتمع       .. ورد ثمنه إلى بيت المال    

كان عمر بن الخطاب يدفع إلى امرأتـه طيبـا مـن ِطيـب              .. (عرف التاريخ مثل هذا العمل    
بأسـنانها فيعلـق    المسلمين فتبيعه امرأته فبايعت مرة فجعلت أقوم وتزيد وتـنقص وتكـسره             

ما هذا الريح؟ فأخبرتـه     : بإصبعيها شيء منه فتمسح بأصبعيها على خمارها فدخل عمر فقال         
فانتزع الخمار من رأسها وأخـذ      !! طيب المسلمين تأخذينه أنت فتطيبين به     : فقال.. بالذي كان 

 شـاء   جزءا من ماء فجعل يصب الماء على الخمار ثم يدلكه في التراب ثم يشده ففعل ذلك ما                
إننـا  .. )٨٥(فجعلت بعد ذلك إذا علق بأصبعها شيء مسحت به التراب           .. اهللا حتى ذهب ريحه   

ونحن نذكر هذا نذكر والذكرى تنفع المؤمنين ولعلنا نذكر ما قاله شاعر النيل حافظ إبراهيم في           
  : القصائد العمرية

 يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لهـا      
  

 من أين لي ثمن الحلوى فأشـريها        
  

.. بل إن العدالة طُبقت في واقـع المـسلمين        .. ن عدالة اإلسالم لم تكن مجرد نظريات      إ
أنه في عام المجاعة عندما قام بوضع نظام لكنه لم          .. ونذكر قصة عن عمر بن الخطاب كذلك      

بينما عمر يمـشي    (فقد ذكر ابن سعد في طبقاته       .. فلقد عامل الجميع على قدم المساواة     .. يفعل
قال عمر يـا حوبتهـا يـا        ..  إذا هو بصبية تطيش هزاالً تقوم مرة وتقع مرة         في سكة المدينة  

نعـم  : أما تعرفها يا أمير المؤمنين قال     .. من يعرف هذه منكم؟ فقال عبد اهللا بن عمر        .. بؤسها
وأي بناتي هذه؟ قال عبد اهللا هذه فالنة بنت عبـد اهللا بـن              : قال!!! هذه إحدى بناتك  : قال.. ال

ومنعـي مـا    : قال عمر . منعك ما عندك  : وما صيرها إلى ما أرى؟ قال     . .ويحك: قال.. عمر
عندي منعك أن تطلب لبناتك ما يطلب القوم لبناتهم؟ إنك واهللا ما لك عندي غير سـهمك فـي                   

  .)٨٦() هذا كتاب اهللا بيني وبينك.. المسلمين وسعك أو أعجزك
في سلوكه وعملـه وأن     إن أي مجتمع لو قام بتطبيق نظام الحكم وأن يكون الحاكم قدوة             

يحاسب بدقة كل من يسرق المال العام أو يرتشي وكل من يخطف اإلناث ويهتك اإلعـراض،                
  .لو أقيم حد اهللا مرة واحدة لهدأت النفوس فإن اهللا يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن

إن اإلسالم دين ودولة وليس في اإلسالم كهنوت وال رهبانية والرسول عليـه الـصالة               
م قد تركنا على المحجة البيضاء وترك فينا كتاب اهللا وسنَّته وفيهما بيان بالحدود ورسم               والسال
والحدود ال تقام إالّ بالقوة وتنفيذ األحكام ال يتم إال بالقوة وصون نظام الجماعـة ال                .. للحقوق

                                                 
 ومـا  ٢٩يراجع في ذلك الحكومة الدينية بين مفهوم الكهنوت ومفهوم اإلسالم لألستاذ يوسف العظم ص        )85(

 .بعدها

 ).١٩٨/ ١(الطبقات الكبرى البن سعد  )86(
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 لما لـه    لذلك رأينا من ينادي بأن الحاكم     .. والقوة ال بد أن تحصر في واحد      .. يكون إالّ بالقوة  
من اعتبارات ال بد أن يكون قرشيا لما لها من عزة بـالكثرة وهيمنـة بالعـصبية وزعامـة                   

ولكن هذا الشرط كان مرحليـا فـي        .. وكانت العرب تهابهم وتعترف لهم بالزعامة     .. بالشرف
لكنه مع اختالف التكوينات    .. وكان الهدف منه أن يلي األمر من يقدر الظروف        .. أول اإلسالم 

.. تماعية للمسلمين أصبح هذا الشرط شبه مستحيل لتقادم الزمن وانقطاع سلـسلة النـسب             االج
إن الغاية األساسية من نصيب اإلمـام       : (لذلك رأينا عالما من علماء المسلمين كابن حزم يقول        

فكيف يمكن تنفيذ هذه الشريعة أو كيف ترعى مـصلحة اإلسـالم            .. هي تنفيذ شريعة اإلسالم   
  .)٨٧() ن متولي هذا المنصب مسلماوأهله إن لم يك

فالمهم أن يكون الحاكم مسلما وليس بالضرورة أن يكون قرشيا خاصة وأن اإلسالم من              
  .وعلى هذا األساس نرى أنه ال داعي إلثارة هذا الموضوع.. أسسه ومبادئه المساواة

  المرأةالمرأة
لموا عن الحاكم   ال خالف بين علماء المسلمين أن المرأة نصف المجتمع لكنهم عندما تك           

وقالوا بأن اإلمامة العظمى يجب أن تصرف منها إلى الرجل نظـرا            .. العام اشترطوا الذكورة  
وإذا كنا في العصر    .. لظروفها الجسدية وما ينتابها من أعراض تهز كيانها وتؤثر في تفكيرها          

في بـنجالديش   الحديث ورأينا امرأة تقود انجلترا وأخرى في باكستان وثالثة في تركيا ورابعة             
لكنني أميل مع من قال بأن منصب الحاكم        .. فهؤالء نوادر ال يقاس عليهن    .. وخامسة في الهند  

أما كونها تدخل انتخابات مجلس الشعب أو تتولى وزارة إلى غيـر ذلـك مـن                .. للرجال فقط 
  .فاإلسالم ال يمانع في عمل المرأة بشروط مفصلة في غير هذا الموضع.. األعمال

 ففي الحـديث    ين عليهم أن يتنبهوا والراعي بالذات ألنه كما يقول الرسول           إن المسلم 
" كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيته فاألمير راٍع في رعيته وهو مسئول عن رعيته             : "الشريف

ويقول في حديث آخر ال يسترعي اهللا تبارك وتعالى عبدا رعية قلّت أو كثـرت إالّ سـأله اهللا                   
وم القيامة أقام فيها أمر اهللا تبارك وتعالى أم أضاعه حتى يسأله عن أهل              تبارك وتعالى عنها ي   

  .بيته خاصة
وعلـى  .. إن الحكم بما أنزل اهللا فيه خير للمجتمع ونشر لألمن وتدعيم لعالقات المودة            

وإذا كنتم قد جـربتم الـنظم المتعـددة         .. الذين يتخوفون من حكم اإلسالم تقول لهم ال تخافوا        
  .فتعالوا جربوا حكم اإلسالم.. نين الوضعية ورأيتم ما حل باإلنسانية من شقاءوالحكم بالقوا

                                                 
 .٢٤٩انظر النظريات السياسية للدكتور ضياء الدين الريس ص  )87(
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وإذا كان ما حدث في السودان دل علـى         .. وكم قلت ال تحكموا على اإلسالم بعمل أهله       
ذلك ألن  .. نوع من االضطراب والفوضى فألنهم أقاموا الحدود ولم يتعرفوا على عدالة الشهود           

أقيموا دولة اإلسالم في أنفـسكم      (د العدول أمر ضروري ولذلك قالوا       إن الشهو .. اإلسالم يقول 
وأن يكون محافظًا   .. ونفس لوامة .. ن كل إنسان يكون عنده ضمير حي      إأي  ) تقم على أرضكم  

وأن يعرف بالعدالة وأالّ يعرف بالغفلة والنسيان إلى آخر ما قاله العلمـاء فـي               .. على الصالة 
وأن اإلعـالم لـه     .. ن التعليم في الدولة اإلسالمية مهم جـدا       من هنا نقول بأ   .. صفات الشاهد 

بما يبثـه إعالمهـا مـن       .. وتهتم كذلك .. ألن األمة العظيمة تهتم بالتعليم والتربية     .. خطورته
إن أردت أن تحكم على أمة فاحكم على أنظمة التعليم فيهـا ومـا تبثـه                (ولهذا قالوا   .. برامج

  ).. وسائل اإلعالم لها
عندما نرى العدل هو السائد فال      .. ألمة لن ينصلح حالها إالّ بما صلُح بما أولُها        إن هذه ا  

محسوبية ألحد وال صوت يعلو فوق صوت اإلسالم ألنه من الحق ويدعو إلى الحـق ويحـق                 
  .. الحق

  

* * ** * *  
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<Ùæù]<Ø’ËÖ]<Ùæù]<Ø’ËÖ]<<

  
  

<<

<íéÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]<íéÚø‰ý]<íÖæ‚Ö]<<
  

 يأكل الطعـام    - وهو بشر   ومؤسس هذه الدولة هو سيدنا محمد        –اإلسالم دين ودولة    
يفرح وبحزن ولقد قال كما حكى القرآن علـى لـسانه           ..  يتزوج النساء  –ويمشي في األسواق    

 :         ِنسا ممِر والْخَي تُ ِمنتَكْثَرالَس بالْغَي لَمكُنتُ َأع لَوو وءالس ي ] ولقد ]. ١٨٨: األعراف
  قُْل ِإنَّما َأنَا بشَر مثْلُكُم يـوحى ِإلَـي         :  فقال اهللا سبحانه   أكد القرآن على بشرية الرسول      

وإذا كان القرآن قد أكد على بشرية الرسول وأنه ال يملك لنفسه نفعا وال ضرا               ] ١١٠: الكهف[
واهللا سبحانه وتعالى يختار لوحيـه صـفوة        .. ن اهللا خالق الخلق   والوحي م .. إال أنه يوحى إليه   

مانة التبليغ إلى الناس وأن هذا النبي الذي تلقى وحي الـسماء          أالبشر من الناس ويحمله الوحي      
وال .. أمين وصادق فيما يبلغ ال يزيد من عنده حرفًا في الكتاب الموحى به إليه من عنـد اهللا                 

 * ولَو تَقَوَل علَينَـا بعـض األقَاِويـلِ        * تَنِزيٌل من رب الْعالَِمين     :ينقص منه أي شيء ألنه    
 ٤٣: الحاقة [ فَما ِمنكُم من َأحٍد عنْه حاِجِزين      * ثُم لَقَطَعنَا ِمنْه الْوِتين    * ألخَذْنَا ِمنْه ِبالْيِمينِ  

– ٤٧.[  
وإقامة دولة وهذا ما فعله النبي      .. وين الجماعة وتك.. وغاية الوحي ومهمته إصالح الفرد    

 ..               فعندما تلقى وحي السماء بدأ في إعداد الفرد وإصالح شأنه وتوسيع مداركـه وصـياغة
عقله ليتقبل االندماج في الجماعة التي تتكون وفقًا لمنهج الحق الذي نزل به الروح األمين على                

اكتمال تربية مجموعة من الرجـال والنـساء        وبعد  .. قلب سيدنا محمد ليكون به من المنذرين      
 اللمـسات    وبعد أن هاجر هؤالء من مكة إلى يثرب ووضع النبي محمد             ،واألطفال والعبيد 

  :  يتضح لنا اآلتي؛ وتظهر معالمها، وبدأت تتكون هذه الدولة،األولى في بناء الدولة الحديثة
  .مؤسس هذه الدولة محمد رسول اهللا  )١
قانونها كتاب اهللا الذي نزل بعضه وتتنزل آياته لتواجـه التطـور            دستور هذه الدولة و    )٢

 وتكتمل األنظمة التي ترتكـز      ،الذي بدأ يظهر في مسيرة الدولة لتأخذ شكلها الطبيعي        
 .عليها الدولة
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إخراج النـاس   .. الدعوة إلى اهللا بالحكمة والموعظة الحسنة     .. الهدف من إقامة الدولة    )٣
مجاهدة المعاندين الذين يـصدون عـن       .. ر اإليمان من ظلمات الشرك والجهل إلى نو     

 .سبيل اهللا ويسعون في األرض فسادا

السلطة العامة فيها تستمد مقوماتها من الدستور اإللهي وتطبقه على األفـراد وتنفـذه               )٤
 .بدقة

  خصائص هذه الدولة خصائص هذه الدولة 
  .الدولة اإلسالمية دولة دينية لها عقيدة واضحة وقيم أخالقية نبيلة )١
 .ولة على ُأسس قوية من الحب بين القائد واألفرادقامت هذه الد )٢

الحاكم والمحكوم لحكم الشرع فال يتميز أحد على أحـد وإنمـا            .. يخضع الجميع فيها   )٣
 .يؤهل عمل اإلنسان لتقدمه في عمله وإنتاجه

 .الشورى أساس الحكم )٤

 .والمساواة في الحقوق والواجبات.. والعدل.. الحق.. دعائم الدولة )٥

 .يحة بين الجميعوجوب بذل النص )٦

 .السمع والطاعة على األفراد في الدولة للحاكم العام )٧

إن تحقيق سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة هي الغاية التي من أجلها قامت هذه الدولـة                
  .اإلسالمية

  آيف قامت هذه الدولة؟ آيف قامت هذه الدولة؟ 
كانت  و ،قامت هذه الدولة على األفراد األسوياء، ألن كل فرد فيها كان يشارك في البناء             

 والحاكم العام نبي    ، وكل شبر في أرض الدولة كأنه ملك لكل فرد         ،عينه على كل مرافق الدولة    
إن : (يقول الماوردي في كتابه األحكام الـسلطانية     ..  وعنده من بعد النظر والحكمة     ،يوحى إليه 

اسة ليـصدر   اهللا جلّت قدرته ندب لألمة زعيما خلف به النبوة وحاط به الِملَّة وفوض إليه السي              
 فكانت اإلمامة أصالً عليه واستقرت      ؛التدبير عن دين مشروع وتجتمع األمة على رأي متبوع        

 وصدرت عنه الواليات    ،قواعد الِملّة وانتظمت به مصالح األمة حتى استتبت به األمور العامة          
وهو ..  يأخذ البيعة على كل مسلم     وقد كان النبي    ..  فلزم تقديم حكمه على كل حكم      ؛الخاصة

ولقد نشأت الدولة بهذا التعاقـد الـذي        .. ما نسميه بالعقد الحقيقي الذي يتم بين الحاكم والرعية        
المصافحة باليد مـع الـتلفظ      (وهو عقد حقيقي يتخذ شكالً معينًا، هذا الشكل هو          ) البيعة(سمي  

مجموعة ) رعية كلها أفراد ال ( من بين المتعاقدين     وقد اختار النبي    ) بعبارات االنقياد والتأييد  
 ليكونوا أهل حلِّ عقـد مـن        وقد اختارهم النبي    ) النقباء(منهم وهم النواب أو ما سمي بـ        

وقد صارت البيعة أصالً معموالً به عند قيام الدولة األولى فقائـدها العظـيم محمـد                .. حوله
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 البيعة لـم    يحرص على أن يبايع كل فرد حتى يسهم هذا الفرد في بناء صرح الدولة ونجد أن               
تكن مقصورة على الرجال فقط، بل النساء أيضا شاركن في البيعة وبيعة الرجال كبيعة النساء               

إالّ بندا واحدا هو القتال، والصورة في بيعة الرجال والنساء واحدة إال عند النساء              .. في بنودها 
  .فال مصافحة

  صور من البيعة صور من البيعة 
 مع وفد من أهل يثرب يقول عنهـا         بي  هناك مبايعة أولى وقد تمت عندما التقى الن        )١

 أال نشرك باهللا    –أ  :  على عبادة بن الصامت إني من النقباء الذين بايعوا رسول اهللا           
  . أال نقتل النفس التي حرم اهللا إالّ بالحق–د .  أال نزني-جـ .  أال نسرق–ب . شيًئا

 . فيها ذكر القتالوهذه البيعة تُسمى بيعة النساء وإن كان فيها رجال ألنه لم يرد

وجاء فـي   ) بيعة العقبة الكبرى  ( بيعة عرفت في التاريخ بـ       جاء وفد وبايعوا النبي      )٢
  على أن يمنعوا النبـي       –ب  .  كل ما جاء في البيعة األولى      –أ  : هذه البيعة ما يأتي   

 أن يميلوا    استأذن أهل يثرب رسول اهللا       -جـ  . مما يمنعون منه نساءهم وأوالدهم    
 العقبة بأسيافهم فلم يأذن لهم في ذلك، ولهذا تُسمى هذه البيعة علـى نـصرة                على أهل 

 . وعلى حرب األحمر واألسودرسول اهللا 

إن البيعة األولى كانت تهتم بغرس القيم األخالقية ومبادئ سلوكية، أما البيعـة الثانيـة               
اية المستضعفين  فكانت باإلضافة إلى ما سبق بيعة سياسية عسكرية من أجل نصرة الدين وحم            

 ونستطيع أن نقول عنها إنها بمثابة عقد تأسـيس تـم            ،وقيام دولة على الحق والعدل والمساواة     
  . وبين قادة األوس والخزرج لقيام دولة إسالميةبين رسول اهللا 

 كان يظن أن قومه سيسارعون إلـى نـصرته ألنـه            وال يغيب عن بالنا أن الرسول       
لكن تعصبهم األعمى جعلهم يصدون عن سبيل اهللا بـل وإيـذاء            جاءهم بخيري الدنيا واآلخرة     

ولقد ذهب إلى أهـل الطـائف       . المؤمنين وأعماهم الحقد فتآمروا على قتل النبي محمد األمين        
 ومع ذلك أغروا به السفهاء والنساء       ،ومكث فيها عشرة أيام يعرض نفسه على أهلها فلم يجيبوه         

فقريش إذًا أبت أن تكون مكة مركزا لهذا        .. وال حياته فرموه بالحجارة، وكان يوما لم ينسه ط      
 أصحابه أن يهـاجروا إلـى       الدين الجديد ولم تقبل أن تنصاع لدعوة الحق، وقد وجه النبي            

 ولذلك لم يهاجر هو إليها ألنه أرسل إلى قومه العرب خاصة            ،الحبشة وهي أرض غير عربية    
 يستعين بغير العرب     من الناس أن النبي      وإلى الناس عامة وال يتصور أحد     . في أول األمر  

لـذلك كـان    .. إلجبار العرب على الدخول في اإلسالم، هذا شيء بعيد عن المنطق والصواب           
يا أيها الناس قولوا ال إلـه إال اهللا         : (يعرض نفسه على قبائل العرب قبيلة بعد قبيلة ويقول لهم         

إن هذه دعوة   ).. منتم كنتم ملوكًا في الجنة    آذا  تُفلحوا وتملكوا بها العرب وتُذَل لكم بها العجم فإ        
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فيها أنوار النبوة تشرق ألن في طيات الكلمات بشارة للعرب أن يكونوا ملوكًا في العالم ولهـم                 
أن النبـي   : لهذا نرى أن بعض العرب كما يقول ابن إسحاق        .. لكنها العقول المغلقة  .. السيطرة
       رط أن يكون لهم األمر من بعده، فقال لهم األمر           اشترطت عليه بعض القبائل أن يتابعوه بش

عنـدما عـرض    ) بني عامر بن صعصعة   (هللا يضعه حيث يشاء ونخص بالذكر هنا أن قبيلة          
 نفسه قال رجل منهم واهللا لو أني أخذت هذا الفتى من قريش ألكلت به العـرب  عليهم النبي   
 على من خالفـك أيكـون لنـا    أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك اهللا (ثم قال للنبي    

أفتهـدف نحورنـا    .. األمر إلى اهللا يضعه حيث يشاء، فقال له       : األمر من بعدك؟ قال النبي      
، تـاريخ   ٢ابن هشام ج    ) [للعرف دونك فإذا أظهرك اهللا كان األمر لغيرنا ال حاجة لنا بأمرك           

  ].٢الطبري ج 
ـ   .. هذه هي الصورة التي كانت وتمت البيعة       ساء أشـار الحـق سـبحانه       وإلى بيعة الن

يا َأيها النَِّبي ِإذَا جاءك الْمْؤِمنَاتُ يباِيعنَك علَى َأن الَّ يشِْركْن ِباِهللا شَيًئا والَ يـسِرقْن                 : وتعالى
يِديِهن وَأرجِلِهن والَ يعِصينَك ِفـي      والَ يزِنين والَ يقْتُلْن َأوالَدهن والَ يْأِتين ِببهتَاٍن يفْتَِرينَه بين أَ          

        ِحيمر اَهللا غَفُور اَهللا ِإن نلَه تَغِْفراسو نهاِيعوٍف فَبرعم ]   لقد كـان النبـي      ].. ١٢الممتحنة 
يجدد البيعة في األمور التي تحتاج إلى مواقف صعبة وكأنه يذكر الناس بالعقد الوثيق والعهـد                

 ففي صلح الحديبية حـدث أن       ؛ ويواجهوا المخاطر بعزيمة قوية وروح وثَّابة      ، المسلمون لينشط
لَقَد  :  الناس تحت الشجرة ألن الموقف كان صعبا وإلى هذا أشار الحق سبحانه            بايع النبي   

لُوِبِهم فََأنْزَل الـسِكينَةَ علَـيِهم      رِضي اُهللا عِن الْمْؤِمِنين ِإذْ يباِيعونَك تَحتَ الشَّجرِة فَعِلم ما ِفي قُ           
لقد ].. ١٩،  ١٨: الفتح [ ومغَاِنم كَِثيرةً يْأخُذُونَها وكَان اُهللا عِزيزا حِكيما       * وَأثَابهم فَتْحا قَِريبا  

كانت البيعة تتم مصافحة بين الرسول والرجال، وصارت البيعة أصالً عند انتقال السلطة مـن               
 إلى الرفيق األعلى وانقطاع وحي السماء لم يعـد          ص إلى شخص ألنه بعد انتقال النبي        شخ

فكانت .. هناك من يربط السلطة بالسماء، ولذلك أضحى اختيار الحاكم مسئولية جميع المسلمين           
وبعـد انتهـاء المبايعـة      ) برلمان الشعب (البيعة تُؤخذ للحاكم من الرعية في المسجد باعتباره         

 نتم اختياره على المنبر ويلقي خطبة يحدد فيها مالمح سياسته وطريق حكمه للدولـة               يصعد م 
ثم أخذت البيعة تأخذ أنماطًا وأشكاالً إلى أن صارت فـي           .. وأسلوبه في اختيار معاونيه وهكذا    

  ).االنتخاب(عهدنا الحديث تتم عن طريق 
  

* * ** * *  
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<<

<íÖæ‚Ö]<»<ìçÏÖ]<†‘^ßÂ<íÖæ‚Ö]<»<ìçÏÖ]<†‘^ßÂ<<

  
  ::الوحدةالوحدة

الوحدة أساس قوي لقيام الدولة، والقرآن الكريم وهو دستور أساسـي للمـسلمين حـثّ               
المسلمين على التمسك بالوحدة ليضمنوا بقاء مجتمعهم قويا ويعيش في أمان ومحبـة وسـالم،          

عمـتَ اِهللا   واعتَِصموا ِبحبِل اِهللا جِميعا والَ تَفَرقُوا واذْكُـروا نِ         : وفي ذلك جاء قول اهللا تعالى     
ونهى ].. ١٠٣: آل عمران  [ علَيكُم ِإذْ كُنْتُم َأعداء فََألَّفَ بين قُلُوِبكُم فََأصبحتُم ِبِنعمِتِه ِإخْوانًا         

  عن الفُرقة واالختالف ألن ذلك يؤدي إلى الهالك والضعف، وإلى هذا أشار الحـق سـبحانه                
    تَفَر الَ تَكُونُوا كَالَِّذينو           ِظـيمع ذَابع ملَه ُأولَِئكنَاتُ ويالْب مهاءا جِد معاخْتَلَفُوا ِمن بقُوا و  
فنحن جميعا مأمورون بالتمسك بحبل اهللا المتين في إطار جماعة المسلمين           ] ١٠٥: آل عمران [

 المـشركين هـم     ألنه من شذَّ عن الجماعة شذّ إلى النار إن الحق سبحانه يبين لنا في كتابه أن               
الذين فرقوا دينهم وعددوا آلهتهم وتحزبوا لهذه اآللهة لذلك أصابهم الضعف والوهن وتخاذلوا             

ِمن الَّـِذين فَرقُـوا    * والَ تَكُونُوا ِمن الْمشِْرِكين     :عن نصرة بعضهم، يقول اهللا في بيان هذا       
ا لَدٍب ِبما كُلُّ ِحزعكَانُوا ِشيو مِدينَهونفَِرح ِهمي ] ٣٢، ٣١: الروم.[  

لذلك اهتم مؤسس الدولة بالدعوة إلى الوحدة وآخا بين المهاجرين واألنصار ونبههم إلى             
والنصيحة لوالة األمر ولزوم جماعة المـسلمين، ومـن         .. واالعتصام بحبله .. عبادة اهللا وحده  

صاكم أو يفرق جمـاعتكم     من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق ع          : "قوله  
ثالث ال يغّل عليهن قلب مسلم، إخالص العمـل هللا والنـصيحة            : "، ويقول ]رواه مسلم " [فاقتلوه

إن اهللا  : "، ويقول أيـضا   ]رواه مسلم " [للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم       
ا بحبل اهللا جميعا وأن   يرضى لكم ثالثًا يرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيًئا وأن تعتصمو            

إن وحدة الدين ووحدة الرب المعبود والقـرآن        ].. رواه الترمذي " [تناصحوا من ولي اهللا أمركم    
واحد والقبلة واحدة لكل هذه األمور وغيرها اعتبر اإلسالم وحدة المسلمين أساسا قويـا مـن                

ذلك أكد النبي فـي     عصمة للمؤمن ول  ) حاكمهم(ألن جماعة المسلمين وإمامهم     .. أسس دولتهم 
كثير من حديثه على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ألن األمة وقد بايعت الحاكم أو انتخبتـه                

 وعلى الرعية أن تدعو للحاكم بالصالح وأن تؤيده وتقف من خلفـه             ،فهي ملتزمة بهذه البيعة   



 www.kotobarabia.com 
 

106 

ة عليـه ألن    مساندة له وإن جاء الحاكم وخرج عن منهاج العدل الذي التزم به فال تخرج األم              
خروجهم عليه يؤدي إلى التنازع والتقاتل وإشعال الحروب األهلية وهذا يؤدي إلـى انهيـار               
الدولة وتمزق األمة وضياعها لذلك فإن الواجب على الرعية أن تقدم النصح للحـاكم بـالرفق                

ـ               ،واللين والحكمة  ه أن   ونأخذ هذا من توجيه اهللا سبحانه لسيدنا موسى عليه الـسالم وأمـره ل
  : يذهب إلى فرعون الذي بغي وتجبر وزعم أنه إله ومع كل هذا يقول اهللا لموسـى وهـارون                 

     طَغَى ِإنَّه نوعا ِإلَى ِفربخْشَى        * اذْهي َأو تَذَكَّري لَّهنًا لَّعالً لَّيقَو فَقُوالَ لَه ]  ٤٤،  ٤٣: طـه .[
" أطيعوا فإنما عليهم ما حِملُوا وعليكم ما حملْتم       اسمعوا و : " يقول ألصحابه  وسيدنا رسول اهللا    

من أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من             : "، ويقول ]رواه مسلم [
من خلع يدا من طاعة لقي اهللا يوم القيامة وال حجة له ومن مـات               : "، ويقول ]رواه مسلم " [كان

سيكون بعدي خلفاء يعملـون     : "، وقوله   ]رواه مسلم " [وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية      
بما يعلمون ويفعلون ما يؤمرون وسيكون بعدي خلفاء يعملون بما ال يعلمون ويفعلون مـا ال                

رواه أبـو   " [يؤمرون فمن أنكر عليهم بريء ومن أمسك يده سِلم ولكن مـن رضـي وتـابع               
: وج على اإلمام اسـتنادا إلـى حـديث        ولقد رأى كثير من الفقهاء القدامى عدم الخر       ]... يعلي

 فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة        - أي غرائب وفتن وأمور محدثات     –ستكون هنات وهنات    "
كما أخرج الدار قطنـي     ]. ٥مجمع الزوائد جـ    " [وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان      

روج علـى الحـاكم      أمر بالصبر وعدم المشاركة في الخ      عن عبد اهللا بن خباب أن الرسول        
وجـاء  .. حتى لو قتل اإلنسان بيد الخونة اللئام الخارجين على الحاكم الذين يفرقون أمر األمة             

إن الحفاظ على وحدة األمة وعـدم       " كن عبد اهللا المقتول وال تكن عبد اهللا القاتل        : "في الحديث 
لألمـة ولهـذا     مما يحقق الخير واالزدهار      ؛الفوضى أمر مطلوب ومناصرة الحاكم ومؤازرته     

.. أفال نُنابذهم؟ قـال    ( عن خلع الحكام فقال للسائل الذي قال لرسول اهللا           سئل رسول اهللا    
إن المصلحة العامة للدولة أمر مهم جدا ومناصرة الحاكم في جميع           ) ما أقاموا فيكم الصالة   .. ال

لتجارية من األشياء   المجاالت الداخلية بزيادة العمران وتحقيق النهضة الصناعية والزراعية وا        
 وعلينا أن نقوم بتوعية الناس وبذل الجهد أن تقديم اآلراء واألفكار التي تـؤدي               ،المهمة للدولة 

  .إلى كل ما قلناه
إن أعداء اإلسالم عندما عرفوا أن اإلسالم يحرص على وحدة األمة ومؤازرة الحـاكم              

عزيزة الجانب لها كل مقومات      والغرض من ذلك أن تكون الدولة قوية         ،بعد اختياره ومبايعته  
ودخلوا بهذا الفكر ليشعلوا العـصبية      ) القومية(التقدم، دخلوا إلينا عن طريق نعرة جاهلية هي         

لهذا رأينا أن بعد دخول هذه األلفاظ إلى مـصطلح المـسلمين أصـبح              .. في نفوس المسلمين  
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سية في قلبه، والعربـي     المصري يستعيد أمجاد الفراعنة القدامى، واإليراني يوقظ نيران الفار        
  :يجدد أفكار الجاهلية في نفسه، وبعد أن كان الناس يقول أحدهم

 أبي اإلسالم ال أب لي سواه     
  

 إذا افتخروا بقيس أو تميم      
 

جاءت القومية وقضت على هذا وصارت العصبية للجنس أو اللون أو اللغـة وأصـبح               
  :كام اإلسالم في هذا األمر نرىوعندما نستعرض أح.. التقارب بين الناس على هذا األساس

) التعصب(أنه ال ينكر على اإلنسان أن يعتز بوطنه أو بلغته أو بعرقه لكنه ينكر مبدأ                 )١
:  المـسلمين بقولـه    الذي يدعو إلى احتقار اآلخرين ومعاداتهم، لذلك وجه الرسول          

النبـي  ، وقد خطب    ]أخرجه مسلم " [المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره        "
      ا يضرب بعضكم رقاب       : " فقال كما جاء في صحيح البخاريال ترجعوا بعدي كفّار

، إن الشعوبية والقومية والعصبية معول هدم في بنيان الوحدة اإلسالمية ولنا أن             "بعض
نعجب أن إشعال فتنة القومية ليس باألمر الجديد على المجتمع اإلسالمي فلقد حدث في              

س رجل من اليهود بين األوس والخزرج وذكرهم بماضيهم          أن جل  عهد رسول اهللا    
وأذكى الحمية في قلوبهم لذلك قاموا إلى بعضهم البعض يحملون السيوف ليقتتلوا وبلغ             

أبدعوى الجاهلية وأنـا بـين أظهـركم،        : " فجاء مسرعا إلى الناس وقال     ذلك النبي   
  ].رواه مسلم)" [ةدعوها فإنها منتن(وأمرهم بترك العصبية والتعصب وقال لهم 

 - وأساس ذلك–إن اإلسالم يدعو إلى الوحدة اإلنسانية والمساواة بين بني البشر جميعا         )٢
احترام اإلنسان ألخيه اإلنسان وتكريمه بغض النظر عن موطنه وجنسه إعماالً لقـول             

لْنَـاكُم شُـعوبا وقَباِئـَل      يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكٍَر وُأنْثَـى وجع          : اهللا تعالى 
الناس بنو آدم   : " على ذلك في قوله    ، وقد نص الرسول     ]١٣: الحجرات [ ِلتَعارفُوا

أمـا  .. إن اإلسالم يدعو إلى وحدة الجنس البشري      ].. رواه الترمذي " [وآدم من تراب  
هنـا  الوطن واللغة واللون ليس لها أدنى اعتبار في أساس الوحدة اإلسـالمية، ومـن               

 .اختفت النعرة القومية من بالد المسلمين

الغرب الذي يظهر العداء لإلسالم عندما رأى أن اإلسالم قضى على النعـرة القبليـة                )٣
وأمات النعرة القومية نشط رجاله ونجحوا في إحياء هذه النعرات بين العـرب التـي               

الده وإقامـة    وبدأ الغرب يدعو إلى الوحدة بين ب       ،قضت على المسلمين ومزقت دولتهم    
السوق المشتركة خدمة لمواطنيه وما ارتضاه لنفسه من الوحدة لم يرضه للعرب بـل              

إن النعرة القومية التي اشتعلت في أوربـا        .. بكل وسائله ينشط لتمزيق صف المسلمين     
ومزقتهم وأشعلت الحرب بينهم وجعلت بأسهم بينهم شديدا تنبهوا هم في اآلونة األخيرة         

 وبعد أن كنا دولة إسالمية واحدة       ، عندنا وصدروا إلينا أسوأ ما عندهم      وأخذوا خير ما  
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يهابها العدو أصبحنا قطيعا من أمم ممزقة األوصال يضرب بعـضنا رقـاب بعـض               
 ولكن علينا أن نعلم أن هذا الدين الذي حملـه نبـي             ،ويعتدي بعضنا على دولة اآلخر    

يا َأيها الَِّذين آمنُـوا مـن        : حانه قال كريم ال يضيعه من أرسل به نبيه إلينا ألنه سب         
يرتَد ِمنْكُم عن ِديِنِه فَسوفَ يْأِتي اُهللا ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونَه َأِذلٍَّة علَى الْمْؤِمِنين َأِعـزٍة               

، والقوم  ]٥٤: المائدة [ الِئٍمعلَى الْكَاِفِرين يجاِهدون ِفي سِبيِل اِهللا والَ يخَافُون لَومةَ          
الذي يأتي بهم اهللا هم الذين وعدهم اهللا باالستخالف في األرض كما استخلف الذين من               

وعد اُهللا الَِّذين آمنُـوا ِمـنْكُم وعِملُـوا الـصاِلحاِت            : قبلهم وهم من قال عنهم ربنا     
 الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّـنَن لَهـم ِديـنَهم الَّـِذي      لَيستَخِْلفَنَّهم ِفي اَألرِض كَما استَخْلَفَ    

               ن كَفَـرمًئا وِبي شَي شِْركُونونَِني الَ يدبعنًا يَأم ِفِهمِد خَوعن بم ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضار
    الْفَاِسقُون مه فَُأولَِئك ذَِلك دعب ] سول  ، والر ]٥٥: النور        تنبأ بفرقة األمة ثـم تنبـأ 

..  وبأن الساعة لن تقوم حتى يمكن اهللا للمسلمين في األرض          ،أيضا بالوحدة بعد الفرقة   
إن اهللا زوى لي األرض فرأيت شرقها ومغربها وإن أمتي سـيبلغ            : "من ذلك قوله    

بلغن ولي: "قول الرسول   .. وعند اإلمام أحمد  ]. أخرجه مسلم " [ملكها ما زوى لي منها    
هذا األمر ما بلغ الليل والنهار وال يترك اهللا بيت مدر وال وبر إال أدخله هذا الدين بعز       

 ".عزيز أو بذل ذليل عزا يعز به اهللا اإلسالم وذالً يذل به الكفر

خوة بـين المـسلمين     إن الوحدة اإلسالمية لن تتحقق إالّ إذا كان هناك شعور عام باإل            )٤
وأن ما يصيب المـسلم     .. لمسلم في أي بلد ومن أي جنس      خوة ا إيشعر فيها كل مسلم ب    

في أي مكان هو واقع بالمسلمين جميعا ألنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو من هذا               
ولنعلم أن واقع المسلمين لن يتغير بـين يـوم          .. الجسد تألم له وبسببه سائر األعضاء     

بث وسـائل اإلعـالم الفهـم       وليلة، لهذا فإن علينا أن نسعى حكّاما ومحكومين وأن ت         
 وأن الوحـدة ضـرورية واجبـة        ،الصحيح للوحدة الدينية ألن اإلسالم كلٌّ ال يتجـزأ        

وعندما نقرأ تاريخ المسلمين وتصريح المسئولين نـرى أن         .. بمقتضى الشرع والدين  
الدعوة إلى االستقالل وعدم التبعية لالستعمار كانت تنادي بالوحدة ألنها إذا لـم تكـن               

: ١٩٤٨ ولك أن تقرأ ما قاله وزير خارجية إيران في           ،فيها القوة والعزة والمنعة   دينًا ف 
إن الدين اإلسالمي واألواصر القديمة تربط الشعوب والدول اإلسالمية بربـاط           .. قال(

لكننـا  .. وثيق وهذه الرابطة المتينة لم تستطع األحداث العظام أن تقطعها وتنال منهـا           
 ،خـوة ه البشرية أكثر من ذي قبل إلـى التعـاون واإل    اليوم نعيش في عصر تحتاج في     

 وال يخفي   ،خوة والتعاون أصلين من أصول ديننا     ونحن بحمد اهللا قد أعطانا اإلسالم اإل      
علينا أن األمم اإلسالمية قد أصيبت في هذا العصر بمصائب وشدائد لم تصب بمثلهـا               

مم اإلسـالمية فـي      ولهذا السبب فإن األ    ، وكثر الهجوم عليها من كل صوب      ،من قبل 
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 ، وتوحيد الجهود أكثر مـن العـصور الغـابرة         ،حاجة ماسة وشديدة إلى اتحاد الكلمة     
  واعتَِصموا ِبحبِل اِهللا جِميعا والَ تَفَرقُـوا       : وعلينا أن نجعل نصب أعيننا هذه اآلية      

 ].١٠٣: آل عمران[

 على دولنا أن تندمج فـي       لزام): (جميل المدفعي (ويقول رئيس مجلس األعيان العراقي      
  ).كتلة قوية ألننا في أمس الحاجة إلى التساند والتآزر لمواجهة الشيوعية

إن التجارب أثبتت بما ال يدع مجاالً للـشك أن          : (ويقول رئيس حزب االستقالل العراقي    
األمم الصغيرة ال تستطيع الوقوف وحدها دون حماية من الخارج أو الـداخل، ولهـذا فـإنني                 

يمكـن  ).. يران والهنـد وباكـستان    إإلى تكوين كتلة شرقية من الدول العربية وتركيا و        أتطلع  
الرجوع إلى كتاب الكتلة اإلسالمية بين الكتلتين الديمقراطية الغربيـة والـشيوعية الـشرقية،              

  ].  دار الجامعة١٩٥١. توفيق عبد القادر ط[
ـ          ة وأن يبـدءوا فـي وحـدة        إن المسلمين اليوم مطالبون بأن يبتعدوا عن النعرة القومي

 ويجمـع   ، ولنبدأ في صورة اتحاد فيدرالي يحفظ لكل دولة شيًئا من الذاتية واالستقالل            ،إسالمية
 ثـم تكـون الوحـدة       ،ولنبدأ بأن نتعرف على اإلسالم ومنهجه     .. الكل في صورة دولة واحدة    

يـع الـدول     وأن تكون الثروات فـي جم      ،السياسية واالقتصادية مع إزالة الحواجز الجمركية     
 أو من المواطنين أصحاب الديانات الذين يعيـشون         ،اإلسالمية مقصورة على عمال المسلمين    

 وتشجيع للرحالت الفردية والجماعية بين      ، على أن تكون هناك وحدة ثقافية      ،بيننا ِسلما وسالما  
  .البالد اإلسالمية

ونبذوا القومية ورفضوا   لقد قاد العرب المسلمون العالم وسادوه يوم أن تمسكوا باإلسالم           
 ولم يتذكر إال حقيقة واحدة هـي أنـه          ، ونسي كل واحد من المسلمين جنسه ووطنه       ،العصبية

 وجنسه هم الذين يحتـضنونه برفـق        ،مسلم، وطنه هو الذي يجد فيه الحرية ويشعر بالكرامة        
  في حجة الوداع يرن في      ويأمن على ماله وعرضه ألن قول الرسول         ،ويعيش معهم بسالم  

يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد أال ال فضل لعربي على عجمي وال لعجمي                 "أذنه  
وانظر إلى  ].. رواه أحمد " [على عربي وال ألحرم على أسود وال ألسود على أحمر إال بالتقوى           

ذان هـو    واآل وزير إعالم ألنه مؤذن الرسـول       ) بالل الحبشي (وزراء الرسول ومستشاريه    
كان المساعد األول للقائـد     ) وسلمان الفارسي .. (كأنه المتحدث الرسمي لدولة اإلسالم    اإلعالم ف 

األعلى للقوات المسلحة فهو الذي أشار بحفر الخندق في غزوة األحزاب وهو سالح لم تعرفه               
 ببيت النبوة فقـال عنـه        لذلك منح أعظم وسام في العالم حيث ألحقه النبي           ،العرب من قبل  

الذي بـشّره   ) وصهيب الرومي . (وهو حديث صحيح أخرجه الطبراني    ) ل البيت سلمان منّا آ  (
إلى غير ذلك كثير مما تحفل به كتب السيرة ومـا           ) ربح البيع يا صهيب   ( وقال له    الرسول  
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إن فكرة الوطن في ذهن اإلنسان هي المنطقة التي يولـد فيهـا             .. يتصل بها من كتب الطبقات    
 منطقة محدودة المعالم لكن مع ارتباطه بها وحبه لها إالّ أنه            ويتربى في أزقتها وحواريها وهي    

 فهو يعتبر األرض كلها له وطن ألنه يشعر بأنه إن قيد            ؛كلما يكبر تتسع كلمة الوطن في ذهنه      
نفسه في هذه الحدود الضيقة فال يستطيع تحقيق ما يصبو إليه وما يأمله وما يتطلع إليه لذلك ال                  

  .وطنه األرض كلها حيثما يجد الخير ويصل إلى ما يرجوه وإنما يجعل ،يقيد نفسه
فهل نعتبر ونعلم أوالدنا ذلك ونغرس في نفوسهم أن األرض هللا يورثها من يشاء مـن                 
عباده الذين يصلحون لعمارتها وإقامة دولة على ظهرها تنشر الحق وإليه تدعو وتعمل بالعدل              

 ى الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُوا علَى اِإلثِْم والْعدوانِ       وتَعاونُوا علَ   :وتطبقه على نفسها وشعارها   
  ].٢: المائدة[

  المساواة المساواة 
إن من أسباب قوة الوطن أن أفراده يشعرون جميعا بالمساواة ألن المجتمع الذي يتساوى              

واة فيه أفراده أمام القانون هو مجتمع عظيم ترفرف أعالمه عالية، من هنا برزت فكرة المـسا               
 مدوية عندما قال في خطبة       وأعلنها رسول اهللا     إلى الوجود عندما نزل القرآن على نبينا        

أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم آلدم وآدم من تراب أكرمكم عنـد اهللا                 "الوداع  
أتقاكم ليس لعربي فضل على عجمي وال لعجمي فضل على عربي وال ألحمر فـضل علـى                 

فتأمل في الحديث تجد أن     ]. رواه أحمد " [وال ألبيض على وال ألبيض فضل على أحمر       أبيض  
التقوى هي وحدها نصاب التفاضل بين الناس، لكنه تفاضل عند ربهم فقط وهذا التفاضـل ال                

إن مجتمـع   .. يعطي لفرد حقًا دون غيره من الناس يميزه ويجعله يعبث فـي األرض فـسادا              
واة الكل يتمتع بالحقوق والوجبات مساواة تنبع من وحـدة األصـل            المسلمين هو مجتمع المسا   

اإلنساني مجتمع يتساوى فيه الحاكم والرعية ويقف الحاكم فيه والمحكوم على قـدم المـساواة               
أمام القضاء مجتمع يرفض كل ألوان الطغيان ويضمن لكل فرد فيه األمن والحرية ولكرامـة               

إلسالمية ألن هذه الشريعة لم تعترف بفـروق مـصطنعة          والعدالة بالتزام ما قررته الشريعة ا     
 خذ مثالً الصالة، الناس فيها جميعا يتساوون فالكل        –تقوم على أساس من جنس أو لون أو لغة          

في موقف العبادة والضراعة في صالة الجماعة يصطف الناس جميعا خلف إمامهم فال يتمايز              
ير والسوقة والغنى والفقير تتجلـى      شخص عن شخص والصف األول من سبق ترى فيه األم         

المساواة بينهم في أروع معانيها كذلك الصوم الكل يمتنع عن األكل والشرب ومـا بينـه لنـا                  
اإلسالم الكل يمتنع في وقت واحد، واإلفطار في وقت واحد بال تمايز بين هـذا وذاك، كـذلك                  

لَك اآلالف نفس القيمة كذلك الحج      ومن م  % ٢,٥الزكاة من ملَك الباليين يخرج نصاب زكاته        
وهكذا نجد أن صورة المساواة تتجلى بأروع ما فيها في اإلسالم ولقد قرر القرآن الكريم هـذه                 
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 أعظم تطبيق حتى قال في حديثه الشريف        المساواة التامة في كثير من آياته وطبقها الرسول         
ولعل " مد سرقت لقطع محمد يدها    والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت مح       : "الذي رواه البخاري  

 فَقَد درعه وهـو  أروع مظهر للمساواة بعد الذي قلناه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب       
.. متوجه إلى صفين وبحث عنها طويالً فلم يجدها وبعد أيام وجدها في يد يهودي فقال له علي                

ال على وهو الحاكم العـام      فق. درعي وفي يدي  : فقال اليهودي . الردع درعي ولم أبع ولم أهب     
                 نـة علـى أنيب نحتكم إلى القاضي وتوجها إلى القاضي شريح الذي قال ألمير المؤمنين ألَك

.. فقال القاضي شريح  . يشهدان أن الدرع درعي   ) قُنْبر والحسن .. (نعم: الدرع ِملْكُك؟ قال علي   
.. الجنة ال تجوز شهادته؟ قال    الحسن رجل من أهل     .. فقال علي .. شهادة االبن ال تجوز لألب    

أمير المؤمنين  .. وبعد الحكم وقف اليهودي وقال    .. وحكم القاضي بالدرع لليهودي   .. هو ولدك 
قَدمني إلى قاضيه وقاضيه حكم ضده أشد أن هذا هو الحق، وأما الدرع فهي درعك يا أميـر                  

  .المؤمنين وأنا أشهد أن ال إله إالّ اهللا وأن محمدا رسول اهللا
لقد كان في إمكـان     .. فانظر إلى حرص اإلسالم في المساواة بين الخصوم أمام القضاء         

أن يلجأ إلى ما يسمى بحالـة الـضرورة ويـسن قـوانين             ) علي بن أبي طالب   (الحاكم العام   
الطوارئ ويأخذ الدرع بالقوة والظروف مهيأة والناس في زمن فتنة حيث الحـروب األهليـة               

 لنعيش في مجلس من مجالسه وقـد دخـل          ى معي إلى عمر بن الخطاب       بل تعال .. مشتعلة
تلك الغساني العظـيم    ) جبلة بن األيهم  (عليه رجل أعرابي من عامة الناس وتقدم بشكوى ضد          

وخالصة الشكوى أن األعرابي داس على طرف رداء جبلة فلطمه على خده فأرسل عمر في               
قال ألطمته على خده؟ قال     .. ا األعرابي؟ قال نعم   أتعرف هذ .. استدعاء الملك ولما حضر سأله    

كيف وأنا ملك وهو سوقة؟     .. قال جبلة .. إما أن تُرضيه وإما أن يقتَص منك      .. قال عمر .. نعم
والشريعة اإلسـالمية سـوت بـين الـوالة         " لقد سوى اإلسالم بينكما   "فقال عمر قولته الخالدة     
  .والرعية أمام القانون

اب كان يحذر والة األقاليم من أن تأخذهم نشوة السلطة فتصدر منهم            وهذا عمر بن الخط   
إني لم  : (مخالفات في حق اهللا تعالى أو الناس لذلك كان يكثر في خطبه أمام الجماهير من قوله               

أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم وال من أموالكم إنما بعثتهم إلـيكم ليحجـزوا بيـنكم                 
إن عاملك فالنًـا ضـربني      : فقام رجل فقال  .. من فُعل به غير ذلك فليقم     وليقسموا فيأكم بينكم    

 فقـال   – فلم يستطع تبرير ما فعـل        -مائة سوط، فتوجه عمر إلى العامل وسأله فيم ضربته؟          
من ظلمه عامله بمظلمـة     : "كذلك خطب في يوم من األيام وقال      .. عمر للرجل قم فاقتص منه    

فيقول عمـرو بـن   .. اب المفتوح، ليرفعها إلي حتى أقُصها منه     فال إذن له علي، أي سياسة الب      
: أرأيت إن أدب أمير المؤمنين رجالً من رعيته أتقصه منه؟ فيقول عمر           .. العاص حاكم مصر  
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يراجع في ذلك كتب عمر بـن       "  يقص من نفسه   وما لي ال أقصه منه وقد رأيت رسول اهللا          
وابن كثير في البدايـة     .. للدكتور سليمان الطماوي  الخطاب وأصول السياسة واإلدارة الحديثة      

  .٣والطبقات الكبرى البن سعد جـ .. ٢والنهاية جـ 
لقد بلغ حرص اإلسالم في المساواة بين الخصوم أمام القضاء إلى حد مـساواتهم فـي                

يقول عمر بن الخطاب ألبي موسى األشـعري وقـد واله           .. إقبال القاضي عليهم ونظره إليهم    
وآِس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وفي قضائك حتى ال يطمع شـريف              (ء  منصب القضا 

  .اعدل بالسوية: وآس، أي).. في حيفك وال ييأس ضعيف من عدلك
وال شك أن المساواة أمام القضاء بين الخصوم حتى ولو كان الخصم هو الحاكم العـام                

الدخول عليه أو القيام له     فهذا عنوان العدل في الحكومة ألن القاضي إذا خص أحد الخصمين ب           
أو اإلقبال عليه والبشاشة في وجهه والنظر إليه كان عنوان ظلمه وجوره وعدم عدلـه ممـا                 

لهذا روى السيوطي فـي تـاريخ   .. يدخل اليأس إلى نفس الخصم ويضعف قلبه وتنكسر حجته    
إلـيهم شـيًئا فقـدموا      الخلفاء أن الخليفة المنصور قَِدم المدينة فحمل الحمالون متاعه ولم يدفع            

شكوى ضده إلى القاضي محمد بن عمران الطلحي الذي كتب إلى الخليفة بالحـضور فـورا                
فذهب الخليفة إلى مجلس القضاء ومعه وزيره فلم يقم القاضي لهما ووقف الخليفة المنـصور               

عد أن  والوزير ولم يأذن لهما القاضي بالجلوس ونَادى على الخصوم فقضى لهم على الخليفة ب             
ثم توجه الخليفـة    .. قامت البينة ودفع الخليفة ما حكم به القاضي وانصرف الحمالون شاكرين          

  ).جزاك اهللا عن دينك أحسن الجزاء: (بالكالم إلى القاضي وقال له
أن .. ٧٨ويذكر الدكتور عبد المنعم النمر في كتابه المساواة بين اإلسالم والغـرب ص              

فـدخل  .. وكان القاضي يحيى بن أكـثم     ..  الرشيد اختصم مع رجل    الخليفة المأمون بن هارون   
ليجلس عليها فقال له    ) سجادة قيمة (المأمون إلى مجلس القضاء وخلفه خادم له يحمل له طنفسة           

فاسـتحيا المـأمون ودعـا      .. يا أمير المؤمنين ال تأخذ على صاحبك شرف المجلس        : القاضي
  .لخصمه بمثل ما حمله خادمه

  أهل الكتاب أهل الكتاب 
له ما للمسلمين من حقوق وعليه ما       .. أيا كانت عقيدته  .. كل شخص يعيش بين المسلمين    

 فغير المسلمين مواطنون وعرفوا     –على المسلمين من واجبات، ألن الدين هللا والوطن للجميع          
إنما شيء إالّ ما كـان متعلقًـا        : (يقول علي بن أبي طالب      ) بأهل الذمة (في الفقه اإلسالمي    

دة والعبادة وعلى هذا فإن الشريعة اإلسالمية تُفرق بين المسلم والذمي في الجـرائم              بأمر العقي 
فالتحريم هنا ديني اإلسالم يحرمهـا      ) كشرب الخمر وأكل الخنزير   (المؤسسة على أساس ديني     

لكن الذمي قد يتعاطاها لكن ينبه عليه بعدم الجهر حتى ال يخرج على النظـام العـام للدولـة                   
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.. مـن هنـا   ..  عند المسلمين ويسيء إلى اآلداب العامة إذا شرب سكر وأهذى          ويخدش الحياء 
تضع الدولة الضوابط ليكون االحترام المتبادل بين األفراد ولقد حدث أن عمر بن عبد العزيز               

.. وهو العالم العظيم يستفتيه في أهل الذمـة       ) الحسن البصري (وهو خليفة المسلمين كتب إلى      
لفاء الراشدين تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم واقتنـاء  ما بال الخ : (يقول عمر 

إنما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقـدون وإنمـا         : (فأجابه الحسن البصري  ) الخمور والخنازير؟ 
ويترتب على ذلك أن الخمر والخنزير ماٌل متقوم معترف به إذا           (،  )أنت متَّبع ال مبتدع والسالم    

حقوق أهل الذمة في الدولة اإلسـالمية ألبـي         ).. اعتدى عليه ملزم بالضمان   كان للذمي ومن    
  .األعلى المودودي
  الرجل والمرأة الرجل والمرأة 

لذلك فإن اإلسالم يسوي بينهما فـي الحقـول   .. الرجل والمرأة سواء في أصل اإلنسانية   
لهـا وظيفـة   والمرأة في اإلسالم .. والمرأة لها شخصيتها المتكاملة واستقاللها المالي   .. المدنية

والرجل له ميدان عملـه     .. معينة هي رعاية بيتها والقيام على شئون زوجها ومراعاة أوالدها         
ومن حق المـرأة أن تعمـل       .. في السعي على المعاش وتدبير المال للنفقة الالزمة على البيت         

.. ةخارج بيتها بشرط مراعاة األخالق الدينية واآلداب اإلسالمية والقيم االجتماعيـة الفاضـل            
.. واإلسالم أوجب على الرجل النفقة على المرأة سواء كانت أما أو أختًـا أو زوجـة أو بنتًـا                

واإلسالم عندما وضع هذه القواعد نص على أن المرأة مكلفة بأركان اإليمان وأحكام الـشرع               
ـ                  ا، إالّ ما استثناه لها في ظروف طارئة، وهي مكلفة بكل ما في اإلسالم مثلها مثل الرجل تمام

 وأن تشارك في األعمـال      ،فلها حق التصويت في االنتخاب وأن تبدي رأيها في األمور العامة          
 وأن تحضر إلى المسجد تصلي وتتعلم وتحضر الجمعة والجماعة، كل ذلـك فـي             ،االجتماعية

حدود ما يوافق طبيعتها ويتواءم مع شخصيتها وهكذا وضع اإلسالم قواعد المساواة بنظم دقيقة              
ون هنا اضطراب ثم على المرأة أن تعلم ما شرعه اهللا لها ألن في ذلك مـصلحتها                 حتى ال يك  

الرجاُل قَوامون علَى النِّساِء ِبما فَضَل اُهللا بعضهم علَى بعٍض            :وسعادتها وصدق اهللا العظيم   
اِلِهموَأم ا َأنْفَقُوا ِمنِبمو ] ٣٤: النساء.[  

لرجل والمرأة واالختصاصات في هذه المؤسسة موزعة بين طرفيها         واألسرة مسئولية ا  
المرأة ال تشاركه فيـه  .. فالرجل له اختصاصه.. من أجل النهوض بها كأساس للمجتمع المسلم    

والمرأة لها اختصاصها داخل األسرة والرجـل ال        .. ألنها ال تقدر على حمل هذا االختصاص      
ولة التداخل في االختصاصات لكل طرف معول هدم        يصلح أبدا أن يقوم بهذا االختصاص فمحا      

لهذا اإلسالم وضع سياجا متينًا لحماية األسرة بعد أن بين مسئولية كل فرد             .. في كيان األسرة  
  .في هذه األسرة
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من األسس التي قام عليها عمار الكون وصالح العباد واستقرار المجتمع وثبات الحكـم              
والعدل واجب في الحكم على الـصديق       .. ألن العدل أساس الحكم   ".. العدالة"قرار األمور   واست

 عندما استشهد عمه حمزة بن عبد المطلب في غـزوة           ونذكر أن رسول اهللا     .. وعلى العدو 
وِإن  :  أن يمثل بسبعين جثة منهم فأنزل اهللا تعالى        أحد ومثَّل المشركون بجثته أقسم النبي       

واصِبر وما صبرك ِإالَّ     * م فَعاِقبوا ِبِمثِْل ما عوِقبتُم ِبِه ولَِئن صبرتُم لَهو خَير لِّلصاِبرين          عاقَبتُ
         ونكُرما يمٍق ميِفي ض الَ تَكو ِهملَيع نزالَ تَحِباِهللا و ] وهـذا خيـر    ].. ١٢٧،  ١٢٦: النحل

جـاء  ) جعدة بن هبيرة  (ويذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن         .. مثال للعدل مع األعداء   
إلى اإلمام علي كرم اهللا وجهه فقال يا أمير المؤمنين يأتيك الرجالن أنت أحب إلى أحدهما من                 

إن هـذا   .. فقال علي .. أهله وماله واآلخر لو يستطيع أن يذبحك لذبحك فتقضي لهذا على ذاك           
والعدالة التي أمر بها اإلسـالم تعـم العدالـة          .. لكن إنما ذا شيء هللا    شيء لو كان لي فعلت و     

والعدالة االقتصادية التي تُمكن كل     .. االجتماعية وهي التي تنظم التكافل االجتماعي بين الناس       
قادر على العمل أن يعمل وأن يكون تكافؤ الفرص أمرا متاحا للجميع ولذلك امتنع عمر عـن                 

واإلمـام  .. اتحين حتى ال يكون هناك الغني القادر والفقيـر المحـروم          تمليك أرض السواد للف   
يقرر أن الركاز المعادن والبترول وكل ما يستخرج من األرض كالذهب وغيره، يكون             ) مالك(

 واإلنسان المسلم يقول العدل ولو على نفـسه ويقيمـه           ،ذلك ملكًا للدولة وليس ألحد من الناس      
 يخرص على أهـل خيبـر       عبد اهللا بن رواحة بعثه النبي        ويذكر أن    ،على أحب الناس إليه   

راد أهل خيبـر أن     أ ف - أي يحسب نتاج زراعتهم ليأخذ حق اهللا في الزكاة         –ثمارهم وزرعهم   
واهللا لقد جئتكم من عند أحب الخلق       :  فقال لهم  - أي ليحسب العشرة خمسة    –يرشوه ليرفق بهم    

والخنازير وما يحملني حبي إياه وبغـضي لكـم         إلي وألنتم أبغض إلي من أعداءكم من القردة         
  ].تفسير ابن كثير[بهذا قامت السموات واألرض : فقالوا.. على أالّ أعدل فيكم

لما والني عمر بن عبد العزيز بالد الموصل قدمتها فوجـدتها مـن   : قال يحيى الغَساني 
خذ الناس بالظنة وأضربهم    أآ.. أكثر البالد سرقة ونقبا فكتبت إلى عمر أعلمه حال البلد وأسأله          

أن آخـذ النـاس     .. على التهمة أو آخذهم بالبينة وما جرت عليه السنة؟ فكتب عمر إلى يحيى            
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ففعلت ذلك فما   : قال يحيى . بالبينة وما جرت عليه السنة فإن لم يصلحهم الحق فال أصلحهم اهللا           
وطي في كتابه تاريخ    السي[خرجت من الموصل حتى كانت من أصلح البالد وأقلها سرقة ونقبا            

  ].الخلفاء
وخالصة ما تقدم أن العدل ركن أساسي من أساس قيام الدولة وبقائها والعدالة الـشاملة               

 أمرنا رسـول اهللا     : (بجميع أنواعها حتى بين األوالد من األب واألم ولهذا يقول ابن مسعود           
دالً خاصة عنـدما يختـار    وعلى الحاكم العام أن يكون عا     ) أن نعدل بين أوالدنا حتى في القُبل      

) الوزراء والمحـافظون  (معاونيه فال يؤثر قريبا لقرابته وال يقدم أحدا لهوى وأن يختار الوالة             
من ولـي   : "من الشخصيات التي تتسم بالصالح والرفق وسعة األفق ففي حديث رسول اهللا             

ح للمسلمين منه فقد خان  وهو يجد من هو أصل - أي ولّى رجالً   –من أمر أمتي شيًئا فأمر أحدا       
المقسطون عند اهللا على منابر من      : (، ويقول الرسول    ]رواه الحاكم ) [اهللا ورسوله والمؤمنين  
) هم الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم ومـا غلـوا         .. وكلتا يديه يمين  .. نور على يمين الرحمن   

 ولي من أمر أمتي     اللهم من : ( في حديثه أكثر من ذلك فيقول      ويوضح النبي   ]. أخرجه مسلم [
]. أخرجه مسلم) [شيًئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيًئا فرفق بهم فارفق به             

.. إن أحب الناس إلى اهللا يوم القيامة وأقربهم منه مجلـسا          : (ويقول أيضا عليه الصالة والسالم    
  ].أخرجه الترمذي) [ جائرإمام عادل وإن أبغض الناس إلى اهللا يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام

لهذا نرى أن العدالة يوم أن سادت دنيا الناس هدأت النفوس وأمن كل شخص على حقه،                
 لعن الراشي والمرتشي    فال ظلم ألحد على أحد واختفت الرشوة من دنيا الناس ألن الرسول             

نهمـا  ونحن إذ ننادي بتطبيق العـدل والمـساواة أل        .. والرائش وهو الذي يسعى بين الطرفين     
الدعامتان للدولة إذا ساد بين الناس هذا وأمن الكل على حقه انطلق كل واحد إلى عمله بجـد                  
واجتهاد وصبر ومصابرة ال يخاف أحد ظلم اآلخر وال يخاف من اعتداء شخص عليه وصدق               

ويقول ].. ١٥٢: األنعام [ فُواوِإذَا قُلْتُم فَاعِدلُوا ولَو كَان ذَا قُربى وِبعهِد اِهللا َأو          : اهللا العظيم 
ِإن اَهللا يأمركُم َأن تَُؤدوا األمانَاِت ِإلَى َأهِلها وِإذَا حكَمتُم بـين النَّـاِس َأن تَحكُمـوا                  : أيضا
إن اهللا سبحانه وتعالى من أسمائه الحكَم العدل فهو الحكم الذي ال يحكم             ]. ٥٨: النساء [ ِبالْعدِل
لهذا إذا حكمنا بما أنزل اهللا      . الحق وال يقول إال الحق وال يفعل إال الحق فسمي بذلك عدالً           إال ب 

.. وهذا هو المطلوب فإننا نحكم بالعدل ألنه ليس هنا حكم أفضل من حكـم اهللا وهـو الحكـيم            
حكم فعدل وحد الحدود ليكون في ذلك روع لكل من تسول له نفسه أن يهـز الكيـان                  .. لذلك

واهللا يقول الحق ويهدي إلى     .. عي أو يروع اآلمنين فإلى العدل نطبقه ونسوس به الناس         االجتما
  . صراط مستقيم
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  طاعة أولي األمرطاعة أولي األمر
والحاكم يتولى إدارة البالد وتدبير أمر العباد وإيجـاد         .. الدولة ال بد أن يكون لها حاكم      

ى عمله بعد البيعـة التـي       والحاكم يتول .. الضبط والربط بين كل الجهات المعنية في المجتمع       
تؤخذ له أو بعد االستفتاء الجماهيري إن كان فردا واحدا على الساحة أو االنتخاب الحر الـذي                 

هذا الحاكم الذي جاء إلى الحكم من خالل أي طريقـة           .. يتسم بالنزاهة والحيدة وعدم التزوير    
تسمع وتطيع لألميـر    : "كالبيعة أو االستفتاء على الرعية أن تسمع له وتطيع لقول الرسول            

األمر بلزوم الجماعة عند ظهـور      ]. رواه مسلم " [وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع      
  .الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر من غضب اهللا عليهم ألنهم يشعلون فتنة ال تخمد

والعالقة بين الحاكم والمحكوم أو بين السلطة اآلمرة الناهية وبين األفـراد تـستلزم أن               
ألن الحاكم يقـصد مـن وراء       .. تقبل األفراد طاعة هذه السلطة فيما أمرت بها أو نهت عنه          ي

يقـول  .. قراراته وأوامره ونواهيه تحقيق الصالح العام والعمل على سير دوالب الحياة بانتظام           
: النـساء  [ي األمِر ِمنْكُم    يا َأيها الَِّذين آمنُوا َأِطيعوا اَهللا وَأِطيعوا الرسوَل وُأولِ         : اهللا تعالى 

فاآلية نصت على طاعة اهللا فيما أمر به ونهى، والمسلم مرتبط بهذا األمر ارتباطًا وثيقًا               ]. ٥٩
ألنه يجد في نفسه باعثًا قويا على احترام أوامر اهللا تعالى والبعد عن نواهيه لعلمه اليقينـي أن                  

 تقوى اهللا عز وجل وثمرتها اتباع أوامر اهللا         اهللا تعالى رقيب عليه في كل حين فتحقق في نفسه         
والمسلم لو نازعته نفسه وغلبته شهوته ووقع في معصية فإنه يبادر بينـه             .. واجتناب لنواهيه 

وإذا .. وبين نفسه بإعالن توبته وندمه على ما وقع منه ألن نفسه لوامة تلومه على فعل الخطأ               
ليل ولم يره أحد لكن ضميره اسـتيقظ لـذلك          ما ارتكب المسلم جريمة في الخفاء وفي ظالم ال        

يتوجه إلى السلطة الحاكمة ويعترف بجرمه وخطئه ويتقبل العقوبة بنفس راضية ألنه يوقن أن              
  ولقد حدث من شخصيات كثيرة ذهبت إلـى النبـي            ،عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة     

وعفى عن آخرين لعـدم   الحد على البعض واعترفت بذنبها وأقرت بجريمتها وأقام الرسول   
 وطاعة اهللا فيما    ،فطاعة اهللا فيما أمر أمر واجب     .. ثبوت األدلة وألن الجريمة لم تكتمل أركانها      

 فيما بين لنا من القرآن وما بلَّغه إلينا من الـوحي الـذي              نص عليه القرآن وطاعة الرسول      
: الحـشر  [ وه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا    وما آتَاكُم الرسوُل فَخُذُ    : ليس بقرآن لقول اهللا تعالى    

أحكام اهللا ولم   ، ثم طاعة ولي األمر ما دام قائما على شرع اهللا منفذًا له لم يعطل حكما من                  ]٧
 وإنما جـاءت    ، فإن طاعة أولي األمر لم تأت استقالالً       ؛يلغي نصا صريحا مما جاء به القرآن      

  .تبعا لطاعة اهللا وطاعة رسوله
فقال بعض العلماء إنهم الوالة     .. قد اختلف العلماء قديما وحديثًا حول مفهوم أولي األمر        و
.. وقال آخرون أنهم العلماء ورجح البعض أن اآلية عامة تـشمل الـصنفين معـا              . واألمراء
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 بطاعـة الـوالة   والرأي الصواب أنهم األمراء والوالة لما صح من أخبار عن رسـول اهللا       
  .ا كان هللا طاعة وللمسلمين مصلحةواألمراء فيم

 في نفر مـن     كان رسول اهللا    : (أخرج اإلمام أحمد عن ابن عمر رضي اهللا عنهم قال         
أصحابه فقال ألستم تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع اهللا وأن من طاعة اهللا طاعتي؟ قالوا بلى                 

ليه عن ابن عبـاس     ، وجاء في الحديث المتفق ع     )فإن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم    : نشهد، قال 
من رأى من أميره شيًئا يكرهه فليصبر فإنه لـيس أحـد            : ( قال رضي اهللا عنهما عن النبي      

ذلك ألن طاعة األمراء تظل هي الرابطـة        ) يفارق الجماعة شبرا فيموت إالّ مات ميتة جاهلية       
  لطاعـة بين الحاكم والمحكوم وطاعة األمير ليست لشخصه بل هي لمنزلته في القيادة، وهذه ا             

ال تكون بالرهبة والخوف والبطش من القائد الحاكم أو تكون رغبة فيما عنده من منزلة يحتلها                
وإنما الطاعة للحاكم تكون بالحب والرضا ألنـه مـن          .. أو صلة يأخذها فاإلسالم يرفض ذلك     

ايـة   وإن رأى منه شيًئا يكرهه دعا له بالهد        ،رأى من أميره شيًئا يحبه دعا له بالخير والتوفيق        
 وإنما طاعته دين يتقـرب      ،والرشاد ألن طاعة أولي األمر ليست من قبيل المصلحة الشخصية         

كان واليا على العراق وعنده جمع مـن الفقهـاء          ) أن عمر بن هبيرة   (به العبد إلى ربه، روي      
إن أمير المؤمنين يكتب إلي في أمور أعمل بها فما          : (منهم الحسن البصري والشعبي وقال لهم     

  ).أنت مأمور والتبعة على من أمرك: ن؟ قال الشعبيتريا
وفي هذا المجال ال بد أن نقدم النصيحة إلى الحاكم ليسوس الرعيـة بالعـدل ويـصون        

الـدين   (المجتمع من أي اعتداء والنصيحة نقدمها إلى الحكام بالرفق واللين لقول الرسـول              
رواه ) ولرسوله وألئمة المـسلمين وعـامتهم     هللا  .. قلنا لمن يا رسول اهللا؟ قال     .. النصيحة ثالثًا 

لو كانـت لـي     (مسلم ومناصحة الحكام تكون بالمحبة وبالدعاء بالتوفيق، يقول بعض السلف           
ومما ال شك فيـه     ) دعوة مجابة لدعوتها لسلطان المسلمين فإنها تصيب جميع المسلمين بالخير         

هؤالء هم أقدر الناس على نصح      أن بطانة تحيط بالوالي من الوزراء والمستشارين والمقربين و        
ما بعث اهللا من نبي وال استخلف من خليفة إال كانت           : ( قال اإلمام، أخرج البخاري أن النبي      

له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانـة تـأمره بالـشر وتحـضه عليـه                 
الة أمورنـا   إن علينا أن نفهم هذا الموضوع جيـدا وأن نحـب و           ).. والمعصوم من عصم اهللا   

ونتعاون معهم وندعو لهم بالخير والتوفيق والسداد والرشاد ألن الخروج عليهم دمار للمجتمع             
من ال يهتم بأمر المسلمين فليس مـنهم ومـن لـم يمـسي              : ( يقول وضياع لألمة فالرسول    

  ].يأخرجه الطبران) [ويصبح ناصحا هللا ولرسوله ولكتابه وإلمامه ولعامة المسلمين فليس منهم
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  التعددیة التعددیة 
رغَّب اإلسالم في طاعة ولي األمر واعتبر أن ذلك يقرب اإلنسان من ربه ألنها تؤلـف                
الجماعة وتوحد الصف وأن من خرج على الطاعة وفارق الجماعة ومات على ذلـك فميتتـه                
جاهلية، وعلى هذا األساس فإن من بايع اإلمام فعليه أن يلتزم به فإن وجد في فعله أو أقوالـه                   

ا يخالف رأيه فعليه أن يصبر ألن الفقهاء قالوا بوجوب الصبر وعدم جوار الخـروج علـى                 م
الحاكم مطلقًا وذلك رعاية لوحدة األمة واجتماع الكلمة واحتمال أخف الضررين واستدلوا على             
  ذلك بأن كثيرا من الصحابة والتابعين امتنعوا عن الخروج على الحـاكم إالّ إذا أعلـن كفـره                 

) ال طاعة لمن لم يطع اهللا     : (مرا من الدين معلوما بالضرورة وذلك لقول الرسول         أو أنكر أ  
 عن خلع الحكام حيث قال      سئل رسول اهللا    : (ولحديث آخر رواه البخاري   ].. رواه الشيخان [

إالّ أن تـروا    : (وقوله كذلك )  ال ما أقاموا فيكم الصالة     له السائل أفال ننابذهم؟ قال الرسول       
إن األمة اإلسالمية لهـا حـق مراجعـة    )  عندكم من اهللا فيه برهان - أي ظاهرا  –احا  كفرا بو 

الحاكم فإذا تجوز في سلطانه أو جار في عدالته أو عجز عن القيام بوظائفه األساسـية وهـي                  
فإن على الرعية أن تقدم له النصح فإن لـم          ) حراسة الدين وأمن الوطن في الداخل والخارج      (

. عزله برفق وحكمة حفاظًا على وحدة األمة وعمالً على اسـتقرار األمـن            يستجب ينظر في    
من ولّـى   : " يقول سمعت رسول اهللا    : (ونذكر في هذا المقام الحديث الذي رواه أبو ذر يقول         

أحدا من المسلمين أتى به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم فإن كان محسنًا نجـي وإن                  
لذلك كان عمر بـن     ) هوى فيه سبعين خريفًا وهي سوداء مظلمة      كان مسيًئا انخرق به الجسر ف     

لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن اهللا          : (الخطاب بعد أن سمع هذا الحديث يقول      
جمـل  –وعلي بن أبي طالب رأي عمر بن الخطاب على قتب يغـدو             ) سائلي عنها يوم القيامة   

بعير .. يا علي : ؤمنين أين تذهب هكذا؟ فقال    يا أمير الم  :  فقال علي لعمر   -ليس عليه أي شيء   
ال : قـال عمـر   .. لقد أذللت الخلفاء من بعدك    :  من إبل الصدقة، فقال له علي      - أي ضل  –ند  

) كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيتـه : ( يقولفلقد سمعت رسول اهللا    .. تلومني يا أبا الحسن   
ة قلّت أو كَثُرت إالّ سـأله اهللا تبـارك          ال يسترعي اهللا تبارك وتعالى عبدا رعي      : (ويقول أيضا 

وتعالى عنها يوم القيامة أقام فيهم أمر اهللا تبارك وتعالى أم أضاعه حتى يسأله عن أهل بيتـه                  
  .وهذه األحاديث في الصحاح) خاصة

ثم انظر إلى عمر الحاكم العام اشتهت زوجه الحلوى وطلبت منه شراء ذلك لها فقـال                
 على أذربيجان فأرسل    - محافظ –ى فأشتريها لك وعِلم بذلك عامله       من أين لي ثمن الحلو    .. لها

بسفطين من الخبيص فلما ذاقه وجده حلوا فأرسل إلى عامله يسأله أكُلُّ المسلمين عندك يـشبع                
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أشبع المسلمين عندك فإنه ليس من كد أبيـك وال          : فرد عمر السفطين وقال   . ال: من هذا؟ قال  
  .من كد أمك

قد نبه إلى أن الصبر مطلوب على الحاكم الظالم وتقديم النصيحة إليـه             إذا كان اإلسالم    
) اإلمام الجائر خير مـن الفتنـة   (بيسر وسهولة ورفق ولين وحكمة إعماالً لقول رسول اهللا        

فإذا أِمن الناس الفتنـة     ) من أم قوما وهم ال كارهون لم تجز صالته أذنيه         ( نبه   لكن الرسول   
ب أهلية وأن حال الرعية ساء وأن الشريعة اإلسالمية أصبحت مهملة فعطِّلَـت             وعدم قيام حر  

إن) : المساجد وانتشر الفساد فعندئٍذ عليهم أن يعملوا لخلع اإلمام إعماالً لقـول رسـول اهللا                
ومع كل ما   ).. الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب من عنده              

  .وهذا األمر نُسميه بلغة العصر) التعددية(مناه فهناك أمر ال بد أن نتنبه له هو جواز قد
  المعارضة المعارضة 

المعارضة من األمور األساسية والمسلّم بها وناتج هذا بسبب اخـتالف العقـول وفهـم               
مجريات األحداث وتحليل األسباب والنتائج ولهذا كان نظام الشورى هو أسلم طريق وأحـسن              

صل إلى الرأي السليم الذي يجب أن نعمل به ما لم يكن هنا نص من القرآن الكـريم                  شيء يو 
 أو أثر من أقوال السلف الصالح يستند به أو إجماع مـن أهـل               صريح أو قوٌل لرسول اهللا      

 واالختالف مع   ،واختالف الرأي بين أهل الشورى وأهل الحل والعقد أمر وارد         .. الحل والعقد 
ألن ) عدم الخروج على الشرعية الدسـتورية     ( أمر جائز كل ذلك يتم بشروط        الحاكم في الرأي  

الغرض من كل ذلك الوصول إلى أحسن اآلراء وأسهل الطرق وأقل التكاليف والحفاظ علـى               
لذلك حثَّنا القرآن على األمر     .. وحدة األمة فرأي الجماعة ال تشقى البالد به ورأي الفرد يشقيها          

كُنْتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس      : نكر حسبما جاء في قول اهللا تعالى      بالمعروف والنهي عن الم   
  تَأمرون ِبالْمعروِف وتَنْهون عِن الْمنْكَِر وتُْؤِمنُون ِباِهللا ولَو آمن َأهُل الِْكتَاِب لَكَان خَيرا لَّهم             

ْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعٍض يْأمرون      والْم : وفي قوله أيضا  ]. ١١٠: آل عمران [
            ُأولَِئك ولَهسراَهللا و ونِطيعيكَاةَ والز ْؤتُونيالَةَ والص ونِقيمينْكَِر وِن الْمع نونْهيوِف ورعِبالْم

ِكيمح ِزيزاَهللا ع اُهللا ِإن مهمحريس ] واألحاديث الواردة في األمـر بـالمعروف    ].٧١: توبةال
 وفـي عـصر     ولقد ظهرت المعارضة في عصر رسـول اهللا         .. والنهي عن المنكر كثيرة   

الخلفاء الراشدين واإلسالم يجيزها إذا كانت تستهدف صالح المجتمع وتناقش األمور بجدية وال             
الم يشجع المعارضة إذا كانت تهدف      واإلس.. تخرج المعارضة في مناقشاتها عن اإلطار العام      

 وعلى الجانب اآلخر فإنها ال تهدف إلى التفرقة ألن التعددية في الفكر أمـر               ،إلى الصالح العام  
       ونعيش اآلن في عصر رسـول اهللا        .. محمود حيث يزاد بها الفكر اإلسالمي خصوبة ونماء 

  .لنرى كيف كانت المعرضة تتعامل مع الرسول 
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 أن ينزل بالجيش في مكان وأمر المسلمين أن ينزلـوا           اد الرسول   في غزوة بدر أر    )١
يا رسول اهللا إن هذا ليس بمنزل ولكن نتحرك         : ويحطوا رحالهم لكن صوتًا عال وقال     

الحبـاب بـن    ( إلى المتكلم فإذا هو      فنظر الرسول   .. فننزل عند أدنى ماٍء من القوم     
فقبل الرسـول   .. لمواقع الصحراوية وكان هذا الرجل عنده علم الستراتيجية ا      ) المنذر

  .مقالته ونزل حسبما أشار
 لبعض المشركين ثلث    في غزوة الخندق اعترض السعدان على أن يمنح رسول اهللا            )٢

 وقد استجاب رسول اهللا     ) سعد بن معاذ وسعد بن عبادة     (ثمار المدينة والسعدان هما     
 .لهما ونزل على رأيهما

على بعض بنود الصلح ووقف عمر بن الخطاب        في صلح الحديبية اعترض المسلمون       )٣
ألـسنا علـى الحـق      : قال عمر . بلى: ألست نبي اهللا حقًا؟ قال    .. يا رسول اهللا  : يقول

إني رسول  : فَِلم نعطي الدنيَة في ديننا؟ قال     : قال عمر . بلى: وعدونا على الباطل؟ قال   
 .اهللا ولست أعصيه وهو ناصري

 لمسلمين بقيادة عمر في تنفيذ أمر رسول اهللا         في صلح الحديبية أيضا تأخر بعض ا       )٤
 لهذا الموقـف    ولقد تألم رسول اهللا     .. حين أمرهم بذبح الهدى وأن يحلقوا رءوسهم      

ودخل على زوجته أم سلمة والغضب باٍد على وجهه وأشارت عليه برأي خالصته أن              
ـ .. يخرج من بيته وال يكلم أحدا حتى يذبح هديه ويحلق رأسه          زل علـى  وفعل ذلك ون
 .مع أن الغم كاد يقتلهم.. رأي أم سلمة وعندما رآه الصحابة يفعل ذلك قاموا وفعلوا

..  للمؤلفة قلوبهم أمواالً كثيرة    أعطى رسول اهللا    ) هوازن وغطفان (عند تقسيم غنائم     )٥
سيوفنا تقطر من دماء قـريش      .. وعندئٍذ سرى همس بين بعض شباب األنصار وقالوا       

 ذلك فجمع الناس    هم؟ إن هذا لهو العجب العجاب، وسمع الرسول         وغنائمنا تُرد علي  
 :وخطب فيهم قائالً موجها كالمه إلى األنصار

ألم أجدكم ضالالً فهداكم اهللا بي وكنتم متفرقين فألَّفكم اهللا بـي            .. ما مقالة بلغتني عنكم   (
وصـدقتم أتيتنـا مكـذبا      لو شئتم لقلتم    : قال.. اهللا ورسوله أمن  : وعالة فأغناكم اهللا بي؟ قالوا    

أال : قـال : بل المن علينا هللا ورسـوله     : قالوا.. فصدقناك ومخذوالً فنصرناك وطريدا فأويناك    
ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ واهللا لوال الهجرة لكنـت               

وشعبها إنكم سـتلقون    امرءا من األنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي األنصار            
اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار وأبنـاء       .. بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض      

والمعارضة لم تكن في    .. فانظر إلى هذه المعارضة المهذبة    .. فبكى األنصار ).. أبناء األنصار 
  . أمر نزل فيه وحي وحاشاهم أن يفعلوا ذلك
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ا اإلسالم ويأباها وال يرضى بهـا ألنهـا ليـست           ولكن هناك معارضة مستفزة يرفضه    
 يقسم الغنائم فوقـف     كان رسول اهللا    .. خذ مثالً .. خالصة لدين أو طن أو لجماعة من الناس       

ويلك من يعـدل إذا لـم       : فقال له رسول اهللا     .. اعدل..  يا محمد  رجل وقال لرسول اهللا     
ذه المقولة أراد أن يكون معول هدم فـي         إن هذا الرجل به   .. أعدل ِخبتُ وخَِسرتُ إن لم أعدل     

بنيان الدين والدولة ألنه يعارض بوقاحة وغلظة ولم يقصد بمعارضته الصالح العام لكنـه أراد   
فقال .. ائذن لي أضرب عنقه   :  وقال يا رسول اهللا    أن يثير فتنة لذلك وقف عمر بن الخطاب         

ـ    : له النبي    التهم وصـيامه مـع صـيامهم    دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صالته مع ص
حديث متفق  ) [يقرءون القرآن ال يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية            

  ].على صحته
وفي هذا تحديد واضح للشخصيات التي تعارض بغرض إثارة الفتنة وزعزعة الثقة في             

نعـود فنقـول إن الـذي       الحاكم بألفاظ يعاقب عليها القانون وال يرضى بها الرأي العام لهذا            
يعارض من أجل البناء والوصول بالمجتمع إلى أسعد حال يحترم رأيه ويناقش بالحوار البنـاء            

  .الهادف حتى يستبين الرأي وال يصادر على رأي ما دام فيه خير البالد وصالح العباد
  معالم التشریع معالم التشریع 

وائح وبعد ذلك القرارات    لكل دولة دستور وبعد الدستور القوانين وبعد القوانين النظم والل         
فقد .. واإلسالم لم يغفل هذه الجوانب    .. وما يصدر من مكاتبات عن المسئولين في كتاب دوري        

ولقد كان الوحي   .. رسم الحدود ووضح ذلك في كتاب ال يغادر صغيرة وال كبيرة إالّ أحصاها            
 وبيان الحـدود     وكان الوحي هو المصدر األساسي للتنظيم والتخطيط       ينزل على رسول اهللا     

فنظم اإلسالم إذًا عند نزول الوحي كان متالئمة علـى          .. مع وضع ضوابط العالقات اإلنسانية    
فلقـد  ) أزهى عصر عرفته الحضارة اإلنـسانية     ( وقد عرفت الفترة النبوية بأنها       ،أكمل الوجوه 

 نتيجـة    من مثل سامية وقيم عالية في الميادين العامة للدولة وكانـت           تحقق في حياة النبي     
فـي األحـوال    ( ترجمة عملية لهذا الوحي وتجد ذلك واضـحا          للوحي القرآني وكان النبي     

.. التفريعـات الماليـة   .. التنظيمات العـسكرية  .. الحقوق الدولية .. النظم العائلية .. الشخصية
ثـم كانـت    .. ولقد ظهر هذا التنظيم إثر بيعتي العقبة األولى والثانيـة         ).. السياسة واالقتصاد 

حيث أتاحت للجماعة اإلسـالمية أن تنتقـل وفقًـا لتطـور            .. لهجرة تجسيدا لهذه التنظيمات   ا
ثم إن المرحلة العملية في المدينة لم تكن        .. الحوادث من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية      

اد إال امتدادا لحياة الجماعة اإلسالمية في مكة التي لم يظهر فيها التشريع والتنظيم ألن اضطه              
 أما في المدينة فقد أصبح الجو مالئما للتشريع وظهرت          –المشركين للمسلمين كان على أشده      

 ولقد ترتب على ذلك أن ظهر       ،الحركة اإلسالمية في المدينة بصورة جديدة من الناحية الشكلية        
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 ثم السياسة ثم االقتـصاد وبـدأت تظهـر أركـان            ،األثر مع الخط الديني في التربية والتعليم      
سالم، فالزكاة نظمت ليكون بها التكافل االجتماعي، والصوم تهذيب وتعويد علـى الـصبر              اإل

 وقد استتبع ذلك بناء المـسجد ليكـون         ،والمراقبة، والحج وما فيه من معاٍن اجتماعية وروحية       
..  وليكون بعد ذلك وحدات شعبية منتشرة على طول القاعدة الشعبية وعرضـها            ،برلمانًا لألمة 
جد هي أداة التنظيم والتضامن االجتماعي والتماسك بين أعضاء األمة ألن وحـدة             وهذه المسا 

 ويساعد نظام المساجد على     ، ووحدة الوسائل والتضامن   ،اإليمان تؤدي إلى وحدة الفكر والفهم     
هذا التماسك المتين وعلى تنظيم الخاليا االجتماعية في جسم األمة اإلسالمية بشكل دقيق ذلـك               

لمسجد يتعلمون النظام والطاعة وهي أهم خصائص صـالة الجماعـة ففيهـا             ألن الناس في ا   
 ،يتعلمون القيادة ألنه في المسجد يكونون وحدة نظامية لها شخصية عندها قدرة على التصرف             

ثم إن المسجد يؤدي كذلك وظيفة دستورية ألنه يكشف لنا عن الشخصيات المتميزة المتفقهـة               
الجتماعية مع طرح أسلوب الحل وهذه الفئة عندها سعة فـي           التي تتحدث بلباقة عن المشاكل ا     

 – واالعتراف بالحق حتى ولو كان من الخصوم         ،الفكر وضبط لألعصاب وقدرة على الحوار     
ومن خالل هذه التربية    ) بأهل الحل والعقد  (فالناس تثق فيهم وتعرف لهم قدرهم وهم ما نسميهم          

ي هذا الجو نرى أن الثقة تكون منتشرة بين القاعدة          واإلفرازات المتأنية يكون تكافؤ الفرض وف     
إذا كانت االجتماعـات    ..  ومعاونته في النهوض بالمجتمع    ،الشعبية في الحاكم وحسن الظن به     

تعقد في المساجد فإن الدعوة إلى هذا االجتماع بألفاظ علوية المطلع ليس فيها اسـم لفـالن أو                  
 فقط ألنه الذي حمـل إلينـا أمانـة          كر اسم النبي     مع ذ  ،فالن وإنما هي تكبير للواحد الديان     

  ثم دعوة الصالة ألن فيها الفالح ولعلنا نذكر أن المساجد التي بنيت في عهد النبـي     ،الوحي
 ومع ذلك خَرجت الرجال والنساء وربت الشباب وعلّمت الفتيـان وكـان             ،لم تزد على عشرة   

..  العربية يقضي على التمييز العنـصري       كأول زعيم لدولة منظمة في الجزيرة      رسول اهللا   
ويهدم قواعد الكبرياء ويطبق العدل بين الناس جميعا ثم بدأ يتدرج في التشريع ليكون االنسجام               

 ،التام بين الفرد والمجتمع والتدرج في التنظيم االجتماعي هو أفضل أسلوب إلصالح المجتمع            
ات كالخمر وما يدور فـي حكمهـا بـدأ          لذلك عندما بدأ في تحرير الرقيق أو معالجة المسكر        

 للمـؤثرات    لذلك كانت نظرتـه      ،تدريجيا ألن هذين األمرين كان لهما أثر اقتصادي خطير        
االجتماعية أو السياسية أمر يجب أن نتنبه له وكيف ألغى الربا ثم كيف وزع ثروات المجتمع                

 الدولة الجديدة وما أكثرهم      ولم يترك فجوة يدخل منها أعداء      ،على كل الطبقات بالقسط والعدل    
..  وإنما كان ببعد نظره وتأنِّيه هذا العمل العظيم الذي أقام دولـة عظيمـة              ،وهم يتربصون بها  

كان لكل منهم وجهـة تختلـف       ..  ليسوا في مداركهم سواء    والناس الذين كانوا في عصره      
يقـود كـل هـؤالء       استطاع أن     وكان التعصب أمرا فطريا فيهم لكنه        ،مشاربهم وأمزجتهم 

إن النظم االجتماعية التي كان لها األثـر الفعـال فـي            .. بالرحمة والحب واإلحسان والتسامح   
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ومـن المعلـوم أن     .. تكوين المجتمع كانت تستمد كل مقوماتها من كتاب اهللا وسنّة رسوله            
 دقيقًا شامالً   تعريفًا.. جاء فيه تعريف لهذا اإلله العظيم     .. الوحي الذي جاء من عند اهللا سبحانه      

فهـو اهللا رب    "لخصائص ذاته سبحانه هذا اإلله العظيم نرى في القرآن الكريم وصف حقيقته             
العالمين واحد أحد فرد صمد يطِعم وال يطعم ال تأخذه ِسنَةٌ وال نوم، عنده مفـاتح الغيـب ال                   

  ".يعلمها إالّ هو في السماء عرشه وعلى األرض سلطانه آثار قدرته ظاهرة للعيون
بهذا التعريف الدقيق تشعر النفس البشرية بالوجود اإللهي واضحا قويا يأخذ على النفس             
قُواها ويحيط بها لتستشعر عظمة هذا اإلله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميـت مـن                 

ولما كان اهللا سبحانه ال يعجزه شيء في الوجود وال يتم في الكون شيء إالّ بعلمه وال                 .. الحي
وهذا اإلله له أسماء حـسنى      ..  عليه خافية في األرض وال في السماء فهو المعبود بحق          تخفى

ولما كان اإلنسان يتعامل هكذا مـع اإللـه         ..  أصحابه بإحصائها وفهم معانيها    رغّب النبي   
الموجود إذًا فعلى اإلنسان أن يحاسب نفسه ليستشعر حالوة اإليمان بهذا اإلله العلـيم الحكـيم                

مان ال بد أن يظهر في واقع حياة اإلنسان العملية فيندفع الشخص إلى العمل بـروح                وهذا اإلي 
 وفي كل تصرف من تصرفاته ألنه يوقن برقابة اهللا عليـه            ،الجد والمثابرة واإليجابية المؤثرة   

 ومـن   ،وهذه الرقابة من اهللا دفعت باإلنسان إلى أن يتصرف بإرادته ألنه يملك حرية االختيار             
حاسب على كل عمل يعمله ألن اهللا ترك للشخص حرية العمل مع تزويده بالعقـل               هنا فإنه سي  

الذي ال يتأثر بالهوى وال     ) الوحي( كما أن مصادر المعرفة في نظر اإلسالم         ،وإمداده بالكتاب 
يجامل شخصا على شخص والوحي قائم على موافقة المنقول للمعقول واألنبياء الذين أرسـلوا              

 خاتمهم ما جاءوا إالّ لهداية البشر وما نـزل علـيهم            وسيدنا محمد   .. إلينا وتلقوا وحي اهللا   
وظيفة األنبياء لهداية البشر حيث إن الوحي الذي ينزل عليهم فيخبر           .. الوحي إالّ إلسعاد الناس   

 ثم  ، وعن أصل اإلنسان ونهايته وبداية هذا العالم ومصيره        ،الناس عن ذات اهللا وصفاته وأفعاله     
ا وراء الطبيعة وآتاهم علْم ذلك حيث لم يكن لـديهم مبـادئ هـذه العلـوم وال                  حدثهم عن م  

 لكـن   –إن معارفنا وعلومنا محدودة ناقصة رغم التقدم العلمي في كافة الميـادين             .. أصولها
الوحي هو الذي شرح وفصل وأجمل وأظهر وأوجد التوفيق والتناسق بين اإلنسان وكل شيء              

لذلك أوجب اهللا علينا اإليمان بهم من غير        ..  اهللا إلى األنبياء واحدة    إن رساالت .. يتعايش حوله 
آمن الرسوُل ِبما ُأنِْزَل ِإلَيِه ِمن ربِه والْمْؤِمنُون كُلٌّ          : تفرقة بين أحد منهم ففي القرآن الكريم      

       نيقُ بِلِه الَ نُفَرسركُتُِبِه والَِئكَِتِه ومِباِهللا و نِلهِ   آمسن رٍد مَأح  ] كمـا روى   ].. ٢٨٥: البقرة
.. ال والذي اصطفى موسى علـى البـشر  : (البخاري أن رجالً من المسلمين سمع يهوديا يقول    

إن وحـي   )..  غضبا شديدا وقال ال تُفضلوا بين أنبياء اهللا        فلطمه فشكاه إلى الرسول فغضب      
 ، أن الناس إذا ماتوا قُبروا وبعد القبر بعـث ونـشور  اهللا أخبر الناس على لسان األنبياء جميعا 
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ويقوم اإلنسان من قبره على الهيئة التي قُبر عليها وبعد القيام من القبر هناك حساب دقيق لكل                 
وكل إنسان  .. كما أن هناك ميزانًا دقيقًا توزن به أعمال العباد        .. شخص على ما قدم في حياته     

 ِإن اَهللا ِعنْده ِعلْم الساعةِ     وم القيامة غيب ال يعلمه إال اهللا        لكن ي .. هناك سيقرأ سجل أعماله   
بْل تَْأِتيِهم بغْتَةً فَتَبهتُهم فَالَ يستَِطيعون ردها والَ هـم           ويوم القيامة يأتي بغتة     ].. ٣٤: لقمان[

وننظَري ] سـبحانه وتعـالى بقدرتـه       إن كل من على األرض فاٍن ثـم اهللا        ].. ٤٠: األنبياء 
وعظمته ينشئ النشأة األخرى وهذه قدرة ليست إالّ هللا الواحد ولهذا يقول الحق سبحانه وتعالى               

 * نَحن قَدرنَا بينَكُم الْموتَ وما نَحـن ِبمـسبوِقين          :مبينًا لنا أنه هو المتفرد بالموت والحياة      
   ثَالَكُمَل َأمدلَى َأن نُّبع     ونلَما الَ تَعِفي م نُنِشَئكُمو  *      ونالَ تَذَكَّرالنَّشَْأةَ اُألولَى فَلَو تُمِلمع لَقَدو  

  ].٦٢ – ٦٠: الواقعة[
من هذه النظم األساسية نرى أن اهللا سبحانه وتعالى الذي خلقنا بقدرته وترك لنا حريـة                

فهـو  ..  للحرية أو إهـدار للكرامـة      اختيار العمل حتى ال يكون هناك مصادرة لفكر أو كبت         
 ومع كل ذلك نبهنـا      ،سبحانه خلقنا وأودع فينا العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين وفصل          

 وأن الناس هناك سيحاسبون على أعمالهم التي فعلوها         ،إلى يوم الحساب وأنه آٍت ال ريب فيه       
بون في يوم آٍت ال ريب فيه       بإرادتهم وبمحض حريتهم وال سلطان ألحد عليهم لذلك فهم محاس         

           ًِبيالى سدَأه وه نِبم لَمَأع كُمبلَى شَاِكلَِتِه فَرُل عمعقُْل كُلُّ ي ] ٨٤: اإلسراء[  ،   ْلمعن يفَم
   هرا يرٍة خَيِمثْقَاَل ذَر *      هرا يٍة شَرْل ِمثْقَاَل ذَرمعن يمو ] ٨،  ٧: الزلزلة ..[ ِئٍذ  وموي نزالْو

      ونفِْلحالْم مه فَُأولَِئك اِزينُهون ثَقُلَتْ مقُّ فَموا        * الْحخَـِسر الَِّذين فَُأولَِئك اِزينُهوخَفَّتْ م نمو
    ونظِْلماِتنَا يا كَانُوا ِبآيِبم مهَأنْفُس ] ٩،  ٨: األعراف ..[    نَـاهماٍن َألْزكُلَّ ِإنْسِفـي   و هطَـاِئر

 اقْرْأ كَتَابك كَفَى ِبنَفِْسك الْيوم علَيك حِسيبا       * عنُِقِه ونُخِْرج لَه يوم الِْقيامِة ِكتَابا يلْقَاه منْشُورا       
 *             الَ تَِزرا وهلَيِضلُّ عا يلَّ فَِإنَّمن ضمتَِدي ِلنَفِْسِه وها يى فَِإنَّمتَدِن اها    ممى وُأخْر رةٌ ِوزاِزرو

  ].١٥ – ١٣: اإلسراء [ كُنَّا معذِِّبين حتَّى نَبعثَ رسوالً
 وبـدأ يرسـم خطـة       بهذا البيان الواضح وجدنا اإلنسان الذي تربى في عصر النبي           

نهايـة  حياته االجتماعية طبقًا لهذا البرنامج الذي وضعه اهللا للعباد ليفهموا منه طبيعة حياتهم و             
دنياهم وأن يعدوا أنفسهم بالعمل والجد واالجتهاد والصدق واألمانة والوفاء وااللتزام التام بكل             
ما من شأنه يرقى باألمة ويسعد المجتمع حتى يؤهل اإلنسان نفسه الستقبال حياة أفضل يعيش               

عنـه ومجـاورة    فيها اإلنسان في جنة اهللا العالية التي يجد فيها متعته وسعادته مع رضاء اهللا               
  .. األنبياء والصديقين والشهداء والصالحين

* * ** * *  
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وتمسك المجتمع بكل ما    ) القرآن والسنة (التزم المجتمع اإلسالمي بالمصدرين األساسيين      

 حيث شعر الناس بأن الخير كل الخير والنجاح كـل           ؛في هذين المصدرين من تشريعات    جاء  
 هو محرر اإلنسان    ولما كان رسول اهللا     .. النجاح في التمسك بما جاء في هذين المصدرين       

 باب االجتهاد وكان يقر الناس على ذلك، فقد         كما أنه حرر العقل اإلنساني فقد فتح الرسول         
: قـال .. بكتاب اهللا:  عندما بعثه إلى اليمن وسأله بم يحكم بين الناس؟ قال أقر معاذ بن جبل     
  .أجتهد: فإن لم تجد؟ قال

 بالرفيق األعلى ولم يصدق العرب أنه ترك دنياهم وانتقل      لكن بعد أن لحق رسول اهللا       
  بِلِه الرسلُ رسوٌل قَد خَلَتْ ِمن قَ      :لذلك غاب عنهم من هول المفاجأة أنه      .. إلى الدار اآلخرة  

وما جعلْنَا ِلبشٍَر من قَبِلـك       : كذلك غابت عنهم آيات الوحي التي تقول      ].. ١٤٤: آل عمران [
    ونالْخَاِلد متَّ فَهَأفَِإن م تِ    * الْخُلْدوكُلُّ نَفٍْس ذَاِئقَةُ الْم ]  واإلحـساس   ]٣٥،  ٣٤: األنبيـاء ،

 بعد موته تركهم فـي فـراغ كيـف          ا حيارى ألن الرسول     الذي انتاب المسلمين أنهم وقفو    
لكن اهللا سبحانه وتعـالى وفـق       ..  وقد كان جل اعتمادهم على الوحي      ،يعالجون مشاكل حياتهم  

المسلمين إلى اختيار أبي بكر الذي وقف وألقى خطبة كانت بمثابة دستور للمسلمين وأكد لهـم                
 وأن له عليهم حق المشورة والمؤازرة والخطبة        أنه سيسوهم بالعدل وأنه مسئول عنهم أمام اهللا       

أيها الناس إنّي قد ولّيت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن            : "كما ذكر ابن هشام   
أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقّـه               

 منه إن شاء اهللا، أطيعوني ما أطعت اهللا       إن شاء اهللا والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق         
  ".ورسوله، فإن عصيت اهللا ورسوله فال طاعة لي عليكم

وأبو بكر تولى الخالفة ألن المسلمين بايعوه ومن خالل خطبته يتضح لك أنه متَّبع وأن               
 لذلك هدأت الفتنة  ..  هما ما سوف يسير عليهما     - القرآن والسنّة  –المصدرين األساسيين للدولة    

 لم يلحق بربه إالّ بعد أن مكَّنه اهللا في          وثاب الناس إلى رشدهم، ومن المعروف أن الرسول         
األرض وبسط نفوذه على شبه الجزيرة وترك الناس أمة واحدة لها شخصيتها المتميزة وكيانها              



 www.kotobarabia.com 
 

127 

 األصيل وأصبح المسلمون يربط بينهم رباط الدين وانمحت العصبية وحلَّ محلَّها اإلخاء والحب            
  ..والتسامح

وأبو بكر ووِجه بمصاعب شتَّى فلقد كان هناك جيش أسامة يعسكر خارج المدينة جهزه              
 وهـذا نـوع مـن        ولم يسيره فَسيره أبو بكر إلى الجهة التي حددها الرسول            رسول اهللا   

ـ              .. االلتزام ل ثم إن بعض القبائل ارتدت عن الدين وخرجت على نظام الدولة األساسـي وقبائ
أخرى منعت الزكاة وقالت إنها كانت إتاوة ندفعها لمحمد وقد مات محمد ولن نعتـرف بأحـد                 

وهكذا بدأت روح التمرد تظهر، في أثناء كل هذه الفوضى خيم على المجتمع اإلسالمي              .. بعده
روح الحزن والكآبة لكن أبا بكر شمر عن ساعده وأعلن أنه سيحارب كل من خرج على نظام                 

وأراد عمر أن يمنع أبا بكر عن هذا فقال لـه أبـو             .. ويحاول أن ينتقص منها أي شيء     الدولة  
  .وحارب أهل الردة) واهللا ألقاتلن من فرق الصالة والزكاة: (بكر

كما أنه كان قد ظهر بعض المتنبئين الذين زعموا أنهم أنبياء بعد محمـد وأن الـوحي                 
 واحد لذلك هدأت األمور وعادت الحياة       وقد حارب أبو بكر كل هؤالء في وقت       .. ينزل عليهم 

 إلى الرفيق األعلى بعد أن أحرز أعظم        إلى وضعها الطبيعي واستتب األمر وانتقل أبو بكر         
 من الشخصيات العظيمة التي أسـهمت        فكان بعد رسول اهللا      ؛االنتصارات في حركة الفتوح   

و بكر في الخالفة وقتًا قصيرا       ولما كان الوقت الذي قضاه أب      ،في إرساء دعائم الدولة العظيمة    
  . وإنما كان التمسك بما كان عليه الرسول ،فلم يكن فيه تشريعات جديدة

  العصر الذهبي العصر الذهبي 
 إلى الرفيق األعلى وهو قد جاء إلى الحكم ببيعة من المسلمين في         قبل انتقال أبي بكر     

ظروف التـي يعيـشونها     المساجد ولما أحس بدنو أجله أراد أن يجنب المؤمنين الفرقة ألن ال           
 وألن أبـا بكـر      ،أحوج ما يكونون إلى وحدة الكلمة ألن حروب الردة كانت ماثلة في األذهان            
لهذا بدأ أبو بكر    .. أعلن أنه لن يهادن ولن يصالح إالّ بالرجوع إلى الدين والتعهد بإقامة أركانه            

 العام ال يسمح بأخذ      ويبين لهم أن الجو    ،في استشارة الصحابة في استخالف عمر بن الخطاب       
 وعندها قدرة على التصدي     ،البيعة وإنما األمر يحتاج إلى شخصية حكيمة تتسم بالذكاء والحلم         

لذلك أنا أرشحه لكم ورضي الـصحابة وأقـروا هـذا           .. للمشاكل وعمر أقدر الناس على هذا     
اتقه خيـر قيـام،     وتولى عمر القيادة وقام بالمهام الملقاة على ع       .. الترشيح فكأنه بمثابة مبايعة   

وكان لعمر من المرونة وسعة األفق ما حمله على االستفادة من بعـض الـنظم فـي الـبالد                   
أن عمر هو أول من دون الدواوين وكتب أسماء المقاتلين وحـدد لهـم              (لذلك قالوا   .. المفتوحة

اولة بـين    وأبقى على العملة المتد    ،رواتبهم وترك الدواوين في البالد المفتوحة تكتب بلغة أهلها        
 وقد أضاف كلمة جـائز عنـد        ،الناس ولو كان عليها نقوش مسيحية أو رسم عليها بيت النار          
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، وعمر كان أشهر خلفاء المسلمين ولقد تـم         ]يراجع كتاب النقود للمقريزي   . [تداول هذه العملة  
ثم . .وسموا عصره ظاللها الخير واألمن والسالم     .. في أيامه إصالح الشئون اإلدارية والمالية     

 ولكن الذي نؤمن به أن كل       ،تحولت الخالفة إلى ملك عضود واشتعلت الحروب في سبيل ذلك         
  ما ارتكب ويرتكب باسم اإلسالم من تسلط وجبروت فدين اهللا منه براء، وإثم من فعـل ذلـك                 
أو شارك فيه يوم القيامة يحاسب عليه أمام الكبير المتعال، ومع كل ما حدث فـإن المـسلمين                  

 في كل لحظات حياتهم شذى النبوة وينعمون بظاللها الوارفة ويستنيرون بما يلوح             يستروحون
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تـضلوا         : (ويكفينا ما قاله رسول اهللا      .. من أضوائها الباقية  

والقرآن الكريم باٍق لم يغير فيه شيء فقد نقل إلينا بالتواتر كتابـة             ) بعدي أبدا كتاب اهللا وسنتي    
  .وحفظًا وترتيالً وهو محل اجتهاد المجتهدين الذين فقَّههم اهللا في كتابه المبين

إنما ينكشف للراسخين في العلم      (١يقول اإلمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين جـ          
من أسرار القرآن بقدر غزارة علمهم وصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على التـدبر وتجـردهم               

   في الترقي إلى درجة أعلى منها أما االستيفاء الكامل فال مطمع فيه ولو              للطلب ولكل واحد حد 
كان البحر مدادا واألشجار أقالما فأسرار كلماته عز وجل ال نهاية لها فمن هذا الوجه يتفاوت                

  ).الخلق في الفهم بعد اشتراط معرفة ظاهر التفسير
اس إلى طاعة الرسـول العظـيم       ألن القرآن الكريم نبه الن    ... والمصدر الثاني هو السنة   

والتزام سنته في آيات صريحة ال تحتمل التأويل، لذلك قرر العلمـاء المحققـون أن الحـديث                 
وما آتَاكُم الرسوُل فَخُذُوه وما نَهاكُم       : واقرأ قول اهللا تعالى   .. الصحيح حجة على جميع األمة    

 فـي    من اآليات التي حددت وظيفة الرسـول         إلى غير ذلك  ].. ٧: الحشر [ عنْه فَانْتَهوا 
وَأنْزلْنَـا   : توضيح ما أجمله القرآن وتخصيص ما ورد فيه من ألفاظ العموم لقول اهللا تعالى             

ِهمَل ِإلَيا نُزِللنَّاِس م نيِلتُب الذِّكْر كِإلَي ] ٤٤: النحل.[  
رآن بنفي وال إثبات وإذا أثبتت السنة حكما        فالسنَّة النبوية تُثْبت أحكاما لم يعرض لها الق       

: األنعام [ ما فَرطْنَا ِفي الِْكتَاِب ِمن شَيءٍ      : فال بد أن يكون أصله من القرآن لقول اهللا تعالى         
٣٨ .[  

كل أدلة القرآن تدل على أن مـا جـاء بـه            : (يقول اإلمام الشاطبي في كتابه الموافقات     
  ).عنه فهو الِحقٌ في الحكم بما جاء في القرآنالرسول وكل ما أمر به ونهى 

ولو أن امرءا قال ال نأخذ إالّ ما        : (ويقول ابن حزم في كتابه اإلحكام في أصول األحكام        
وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع األمة ولكان ال يلزمه إال ركعة ما بين دلوك الشمس إلى                 

ا يقع عليه اسم صالة وال حـد ألكثـر فـي            غسق الليل وأخرى عند الفجر ألن ذلك هو أقل م         
  ).ذلك
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َأِقِم الصالَةَ ِلدلُوِك الشَّمِس ِإلَـى غَـسِق         : وابن حزم يقول ذلك أخذًا من قول اهللا تعالى        
  ].٧٨: اإلسراء [ اللَّيِل وقُرآن الْفَجِر ِإن قُرآن الْفَجِر كَان مشْهودا

  اإلجماعاإلجماع
  عندما نظمت نفسها وبدأت تطرأ على الساحة مـشاكل اجتماعيـة          إن الدولة اإلسالمية    

أو سياسية ليس لها في كتاب اهللا نظير وال في سنة رسوله شبيه ألن الناس لم يفقهوا القـرآن                   
ولم يعرفوا الكثير من السنة فهل يقف المجتمع بأفراده عاجزا عن حل المشاكل ومـستحدثات               

وقد منحنا اهللا العقل    .. تخلفنا في األرض لينظر كيف نعمل     ألن اهللا اس  ) ال وألف مرة ال   (األمور  
ونبهنا إلى فضل الشورى خاصة استشارة أصحاب الرأي وأولي النباهة في المجتمع ومن هـم             

واإلسالم منحنا الحرية في التفكير والعمل، إذًا فال بد من          .. على درجة عالية في العلم والكفاءة     
 وأن نواجه ما هو مطروح على الساحة بالمناقشة         ،األمورأن نتحاور مع بعضنا في مستحدثات       

              جمع عليها الناس ويرون أنالجادة والحوار البناء ونأخذ اآلراء لنضع قاعدة أصولية صحيحة ي
لذلك كان اإلجماع مصدر يتحقـق بـه حكـم          .  وأحسن حٍل للقضية   ،هذا أفضل عالج للمشكلة   

 وهكذا حتـى    ،ي أو قول لصاحبي أو تابعي     شرعي قابل لالجتهاد ليس فيه نص قرآني أو نبو        
 وقرروا الحكم التفـصيلي للقـضية       ،نصل إلى اللحظة التي اجتمع فيها أهل الرأي والمشورة        

 وبعد عصر الخلفاء الراشدين     إن المسلمين واجهوا بعد رسول اهللا       .. المطروحة على الساحة  
ومن يشَاِقِق الرسوَل ِمن     : الىفكان أن اجتمعوا وقرروا مستلهمين هذا العمل من قول اهللا تع          

بعِد ما تَبين لَه الْهدى ويتَِّبع غَير سِبيِل الْمْؤِمِنين نُولِِّه ما تَـولَّى ونُـصِلِه جهـنَّم وسـاءتْ                   
  ].١١٥: النساء [مِصيرا

  : واإلجماع على ثالثة أقسام

  . فيه صراحة على رأي واحدألن الجميع يتفقون .. اإلجماع الصريح )١
 .ألن أكثر الجالسين سكتوا عما رآه البعض غير منكرين عليه.. اإلجماع السكوتي )٢

اختالف الحاضر على رأيين كل واحد يتمسك برأيه وهذا الرأي نرى أنه مـن بـاب                 )٣
والرسـوِل  فَِإن تَنَازعتُم ِفي شَيٍء فَردوه ِإلَى اِهللا          :الحفاظ على وحدة األمة تقول لهم     

 ].٥٩: النساء [ ِإن كُنْتُم تُْؤِمنُون ِباِهللا والْيوِم اَآلِخِر ذَِلك خَير وَأحسن تَْأِويالً

وهنا رأي وجيه للمالكية أنه في حالة االختالف أنه يستطلع رأي فقهاء أهل المدينة ألنها               
ال تجتمع أمتـي علـى      : (النبي  هذا وقد قال    .. دار السنة وأهلها أعلم بسيرة رسول اهللا        

سألت ربي أالّ يجمـع     : (، وقوله   )لم يكن اهللا ليجمع أمتي على الضاللة      : (ضاللة، وقوله   
وليس ببعيد أن   .. ذكر ذلك اإلمام الغزالي في كتاب المستصفى      ) أمتي على الضاللة فأعطانيها   
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وا عونًا لولي األمر في      هو الذي أنشأ في نفوس الصحابة فكرة اإلجماع ليكون         يكون الرسول   
  .تدبير شئون الرعية على كافة المستويات االجتماعية والسياسية واالقتصادية

  القياس القياس 
وهو مصدر عقلي ذكره الغزالـي      .. القياس عمل اجتهادي عقلي يؤخذ به حيث ال نص        

القياس تعدية حكم من األصل إلى الفرع بعلَّة متحـدة ال تعـرف             : (في كتابه المستصفى بقوله   
فالقياس إذًا عمل عقلي يثبت به المجتهد الحكم للواقعة التي لم يرد دليل على              ) بمجرد فهم اللغة  

اهللا تبـارك وتعـالى     .. ونضرب لذلك مثالً  .. حكمها بعد مساواة الفرع ألصله في علَّة التحكيم       
 حرم عصرها وحملها واالتجار فيها وحرم شربها واعتبر أن كل ما يأتي مـن             .. حرم الخمر 

الخمر من ربح فهو حرام، وتمسك المسلمون بهذا واعتبروا أن كل مسكر خمر وأن كل خمر                
أنها تغتال العقول وتقلل الحصانة عن الجـسد فيكـون عرضـة            .. وعلّة التحريم فيها  .. حرام

لألمراض ثم تلف المال وإضاعته بال عائد على اإلنسان من هنا كان التحريم وجـاء الـنص                 
ها الَِّذين آمنُوا ِإنَّما الْخَمر والْميِسر واألنصاب واألزالَم ِرجـس مـن عمـِل              يا َأي  : القرآني

   ونتُفِْلح لَّكُملَع وهتَِنبطَاِن فَاجِفـي           * الشَّي اءغْضالْبةَ واودالْع نَكُميب وِقعَأن ي طَانالشَّي ِريدا يِإنَّم
].. ٩١،  ٩٠: المائدة [ ميِسِر ويصدكُم عن ِذكِْر اِهللا وعِن الصالَِة فَهْل َأنْتُم منتَهون         الْخَمِر والْ 

وكلمة اجتنبوه أقوى في الداللة على التحريم من أي لفظ آخر وقد بين اهللا ذلك فـي القـرآن                   
حنَفَاء  * ثَاِن واجتَِنبوا قَوَل الزورِ   فَاجتَِنبوا الرجس ِمن األو    : الكريم عندما قال الحق سبحانه    

             يحِوي ِبِه الرتَه َأو رالطَّي اِء فَتَخْطَفُهمالس ِمن ا خَرِباِهللا فَكََأنَّم شِْركن يمِبِه و شِْرِكينم رِهللا غَي
  ].٣١، ٣٠: الحج [ ِفي مكَاٍن سِحيٍق

 الخمر تغتال العقل وتجعل شاربها يفقد أخص صفاته         لهذا كان تحريم الخمر من اهللا ألن      
ظهر فـي المجتمـع اإلنـساني الحـشيش         .. ويكون كالحيوان الذي ال يفرق بين أمه وزوجته       

واألفيون والكوكايين وما يدور في فلك هذه المسميات مما يوضع في قائمة المخـدرات هـذه                
لكن العلماء والحكماء واألطباء     األشياء ليس فيها نص صريح من كتاب اهللا أو سنة رسوله            

قاموا بعمل قياس بالضرر الناتج عن تعاطي هذه المخدرات فوجدوها أسوأ من ناتج الخمر ألن               
 ،المخدرات تدمر الشخص وتتلف بنيته األساسية وتهد كيانه وتقعده عن العمل بل وتفقده الوعي             

ا بحرمة هـذه األشـياء      وأن األضرار التي في المخدرات أكثر من أضرار الخمر لذلك حكمو          
ومع التحريم والتجريم، وحرموا زراعتها وجلبها واالتجار فيها وأن زارعها ومروجهـا ومـا              

ن هنـاك  إومن يقول بأن المخدرات لم يرد فيها نص نقول         .. بينهما الكل ملعون ومكسبه حرام    
بي موسـى   وأيده فيه كثير من الصحابة عندما قال أل القياس الذي وضعه عمر بن الخطاب       
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وعلى هذا األساس فإننا نستعمل القياس      ) أعرف األمثال واألشياء وِقس األمور عندك     (األشعر  
  .حين تدعو الحاجة إليه

ويتعلق بالقياس أشياء أخرى كاالستحسان وهو العدول عن قياس وضحت علّتـه إلـى              
 يهتدي إليهـا    كذلك االستصالح وهو الحكم في مسألة ال حكم فيها لمصلحة         .. قياس خفيت علّته  

اشتراط سٍن معينة للزوجين توثيقًا لعقد الزواج بينهما إلى غير ذلـك            (المجتهد برأيه مثال ذلك     
                 نت طريقًا إليها ولـذلك عـدا لغاية إذا تعيمن األمور، وهناك الذرائع وهي وسيلة تُعطي حكم

  .اإلمام مالك األخذ بالذرائع أصالً في األحكام ووافقه اإلمام أحمد
اإلسالم دين من مميزاته أنه منح الفرد المكلف حريته العقلية ليجتهد إذا ضاقت عليه              إن  

 أو رأي إلجماع العلماء     ، وليس لديه نص قرآني أو هدي نبوي       ،السبل في أي أمر من األمور     
 فإن اإلسالم يقول له اجتهد لكن ال تشرع ألن المجتهد له شروط علم              ؛أو قياس ألمر فيه نص    

 والسنة وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ومعرفة تامة بلغة العرب وأسـاليبها            بأحكام القرآن 
  .في البالغة والبيان

 وإنما  ،إن اإلسالم لم يسلب المسلمين حريتهم ولم يلغ إرادتهم ولم يملك عليهم أمرهم كلّه             
مـا   ولم يحِص عليهم ما ينبغي أن يفعلوا وكـل           ،ترك لهم حريتهم في الحدود التي رسمها لهم       

 وأذن لهم أن يتوخـوا الخيـر        ،ينبغي أن يتركوا وقد ترك لهم عقوالً تستبصر وقلوبا تستذكر         
  .والصواب والمصلحة العامة والخاصة لصالح الناس ما وجدوا إلى ذلك سبيالً

 بذر للدولة اإلسالمية بذورها ورسم لها منهجا وهيأ لها مجتمعـا يـصون              إن النبي   
 كـان ينـزل   احتياج الحياة اإلنسانية إلى التطور والنماء ألن النبي         بقاءها جاعالً في تقديره     

 وكل ذلك كان تمهيدا إلقامـة       ،عليه الوحي يحسن له الحسن ويرسم له المنهج ويصحح الخطأ         
 لقد رسم الوحي على وجه اإلجمال أسس        ،الدول اإلسالمية الراشدة التي تضبط أمور المجتمع      

 ألّفَ حكومة في عهد عـصره األول    األحوال وحسبك أن النبي      العدل لجميع الناس في كافة    
 فخذ مثالً القـرآن     ؛كانت تدير الدولة وتضع لها تخطيطًا ونظاما مع تقدير مقتضيات المصالح          

]. ٥٨: النساء [ وِإذَا حكَمتُم بين النَّاِس َأن تَحكُموا ِبالْعدلِ       : يأمر بالعدل في قول اهللا سبحانه     
ونحن نقول لهم ال مسوغ للتخصيص وال موجب للتقييد         .. عض يقول إن هذا خاص بالقضاء     الب

عدل الرئيس فـي    ..  عدل الحاكم في أهل بيته     ..حكامفالصياغة شاملة تعم عدل القاضي في األ      
عدل ال يميل له ميزان     .. عدل الحاكم العام مع الرعية    .. عدل القاضي في األحكام   .. مرءوسيه

لقربى والحنان وال يتغير بالتباغض والشنآن مما يقطع بأن العدل المقصود به عدل             وال يتأثر با  
: النحـل  [ ِإن اَهللا يْأمر ِبالْعدِل واإلحسانِ      :األئمة والحكام وعدل كل إنسان في مكان عمله       

٩٠ .[  
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لية ال  إن اإلسالم هو دين األمر الواقع لم يشأ أن يدخل على الناس بتصورات مثالية خيا              
محصل لها في الواقع الذي يحيون فيه ألنه بما افترض من أصول الحكم وقواعده سبق أحداث                

 ومع ذلك فقد ترك لعقلية كل جيل أن تضع من القواعـد مـا يـتالءم مـع                   ،األجيال المتعاقبة 
األحداث بشرط عدم الخروج على القواعد الكلية واألصـول المنـصوص عليهـا بوضـوح               

 لم يلحق بالرفيق األعلى إالّ وقد خطا بالـسياسة الرشـيدة خطـوات               إن الرسول .. وجالء
 وأن يـضمنوا للنـاس العـدل        ،واسعة أتاحت للراشدين من بعده أن يكملوا بتجاربهم ما بـدأ          

 وأن على الرعيـة أن      ، وأن يعملوا على حماية الجماهير من الظلم وإضاعة الحقوق         ،والحرية
خوة والمحبة والتعـاون أسـاس النظـام     وأن اإل،ء للقبيلةتعلم أن الوالء لألمة يحل محل الوال 

االجتماعي، وأن الشورى تؤدي إلى التوازن االجتماعي وتقسيم الحاكم الذي يحكم بالعدل بـين   
  ..الرعية

  
* * ** * *  
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ذكر القرآن الكريم في معرض الحديث عن موسى عليه السالم وهو يتـضرع إلـى اهللا          
وَأشِْركْه  * اشْدد ِبِه َأزِري   * هارون َأِخي  * واجعل لِّي وِزيرا من َأهِلي     : ةقائالً في ضراع  

ويتبين من هذا المدلول أن الوزير هو النصير الذي يتحمـل           ].. ٣٢ – ٢٩: طه [ ِفي َأمِري 
 وكان له مع    ، يشاور أصحابه ويسألهم الرأي    ولقد كان النبي    .. شيًئا من األعباء والمسئولية   

كما . أبي بكر أسلوبا خاصا في التشاور والتحاور لذلك سماه كثير من الصحابة وزير النبي               
 وزيـرا لعمـر، وكـذلك    كما كان عثمان   ..  كان وزيرا ألبي بكر    أن عمر بن الخطاب     

ي جميـع   وقد امتاز هؤالء الوزراء بالبساطة ف     .. اإلمام علي كرم اهللا وجهه كان وزيرا لعثمان       
  .المظاهر ولم يشغلهم أبهة المنصب عن خدمة الرعية

ثم كان في عهد األمويين أن اتجهت اإلدارة نحو التمركز ألنها في عهد الخلفاء كانت ال                
مركزية، وعند قيام الدولة العباسية في أول أمرها وقبل مبايعة الخليفة العباسي األول أقر نظام               

ريض من الفرس ألنهم كانوا األنصار الطبيعيين للعباسـيين         الوزارة ويقولون بأن ذلك تم بتح     
.. وقد رضي الخليفة بذلك ألنه راعى تطور الدولة واتجاهها نحو التمركز وتوزيع الـسلطات             

ونظرا لعدم تحديد سلطة الوزير وعدم الفهم لصالحياته كان الخليفة يعتبر أن الوزير مـساعدا               
 الجهاز اإلداري لذلك كثيرا ما وقع التصادم بـين           وكان الوزير يريد فرض سيطرته على      ،له

وفي عهد الرشيد بلغت الوزارة حدا كبيرا من القوة ألن الرشيد حين استوزر             .. الخليفة ووزيره 
يا بني قلَّدتك أمر الرعية وأخرجتـه مـن         : (يحيى بن برمك فوضه في جميع السلطة وقال له        
لكن الوزير يحيى استغلَّ هذا     ) اعزل من أردت  عنقي إليك فاحكم بما ترى واستعمل من شئت و        

التفويض وحصر الوظائف الهامة ألعوانه وأنصاره فسيطروا على خزائن األموال وأسـاءوا            
الـوزير لغـة    .. ولكن نقف لنحدد حكمه الـوزارة     .. وهكذا.. التصرف فكانت نكبتهم الشهيرة   

  ..حكـم وأثقالـه   مشتقة من الوزر وهـو الثقـل والعـبء ألن الـوزير يتحمـل أعبـاء ال                
رزيراجع األحكام السلطانية ألبي يعلى.. [أو من الو.[  

ومعناها ) البهلوية(وبعض المستشرقين يقولون بأن لفظة الوزارة كلمة فارسية قديمة أي           
  كَموالمستشرقون الذين قالوا ذلك أخطأوا ألن بين القـضاء والـوزارة فرقًـا      .. القاضي أو الح

.. فقة المستشرقين على رأيهم في اشتقاق هذا اللفظ من األصل الفارسي          واضحا ال يجيز لنا موا    
  : والوزارة في عهد العباسيين كانت قسمين
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وتنحصر أعمالها في تنفيذ أوامر الخليفة وليس من حـق الـوزير أن             ... وزارة تنفيذ  )١
  .يتصرف إالّ في حدود األوامر فهو همزة وصل بين الحاكم والشعب

 .وزير الذي يفوضه الخليفة في التصرفوهو ال.. وزارة تفويض )٢

  : ووزیر التنفيذ آما یقول أبو یعلى في آتابه األحكام السلطانية یشترط فيه

  .حتى ال يخون فيما أؤتِمن عليه وال يغش فيما يستنصح فيه.. األمانة -١
 .صدق اللهجة حتى يوثق بخبره -٢

 .قلة الطمع حتى ال يرتشي وال ينخدع -٣

فإن العداوة تصد عـن التناصـف       .. لناس من عداوة وشحناء   أن يسلم فيما بينه وبين ا      -٤
 .وتمنع عن التعاطف

 .أن يكون ذَكورا لكل ما ينقله ويؤديه -٥

 .أن يكون ذكيا حصيفًا حتى ال يدلس وال يموه عليه أحد -٦

إلى غير ذلك ممـا     .. أال يكون من أهل األهواء فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل           -٧
 .وأن يكون من أهل الكفاءة.. لماورديويضيف ا.. قاله أبو يعلى

   الحجابة  الحجابة ––  ٢٢
عرفت الدولة اإلسالمية الحاجب ولم تعرف هذه الوظيفة إالّ فـي عهـد معاويـة ألن                

.. الحاجب كان يقوم بعمل مدير التشريفات اليوم وكان الحاجب يتمتع بسلطات رئيس الحكومة            
رسمية مع الخليفة اتخـذوا الحاجـب       ويالحظ أن العباسيين عندما منعوا الناس من المقابالت ال        

األول ثم الحاجب الثاني، بل إنهم زادوا حاجبا ثالثًا وقد أصبح الحاجب الثالـث الـذي يقابـل                  
الجماهير أحاط نفسه بهالة من اإلجالل ولذلك قوي نفوذه في الدولة وعلت مرتبته ألنـه هـو                 

استطاع األقوياء مـن حجـاب      الذي يلتقي بالجماهير ويتعرف على اتجاهات الرأي العام لذلك          
 وهكذا يتبين لنا أنه في كل يوم يكشف         ،الدرجة الثالثة أن يضعفوا من قوة الوزارة عند الخلفاء        
 لكن يؤخذ على الحاكم     ، وال مانع منها   ،التنظيم اإلداري للدولة نظما جديدة يحتاجها نظام الحكم       

فمفروض عليه أن يحتك بالشعب ولو      العام إذا ترك أمره للحجاب واكتفى بنقل المعلومات إليه          
عن طريق المحاورات التلفزيونية وعلى أفراد الرعية أثناء المحاورة أو عرض المـشكلة أن              

  . يحفظوا للحاكم هيبته وأن يكونوا صرحاء في نقل المعلومات
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   دیوان الكتَّاب  دیوان الكتَّاب ––  ٣٣
 عليهـا ويقـوم   الكاتب في الدولة مهم جدا فهو الذي يقوم بكتابة الرسائل وتلقـى الـرد    
 ولقد ظهـرت    ،بعرضها على رئيس الدولة الذي يبدي وجهة النظر فيما جاء وينبه بالرد عليها            

 كما ظهرت في عصر الخلفاء الراشدين وأمسى الكتَّـاب          وظيفة الكاتب في عهد رسول اهللا       
  :في عصر األمويين على درجات خمسة

  .كاتب للرسائل -١
 .كاتب للخراج -٢

 .كاتب للجند -٣

 .ةكاتب للشرط -٤

 .كاتب للقضاء -٥

إن الكاتب الذي يتميز بقوة الشخصية والدهاء والذكاء يعادل مركز الوزير خاصة كاتب             
 كما ينشر بـين     ،الرسائل ألنه هو الذي يحرر الرسائل الرسمية والسياسية في الداخل والخارج          

لكاتـب   وقد كان يتـاح      ، وما يستجد من تنظيم في األمور اإلدارية       ،الناس المراسيم والقرارات  
المراسيم أحيانًا أن يجلس مع الخليفة على منصة القضاء لينظر في الدعاوى والـشكاوى ثـم                

وهكذا نرى أن النظم اإلسالمية قابلة للتطـور حـسب تطـور البيئـة              .. يختمها بخاتم الخليفة  
واحتياجاتها ألن أصول الحكم في اإلسالم تستهدف مصلحة الجماهير والتخفيف عنهم وحمايـة     

وكانـت  ) للجهشياري(ومن هنا جاء في كتاب الوزارة والكتَّاب        .. رقيه والنهوض به  الوطن و 
ملوك فارس تُسمى كُتّاب الرسائل تراجمة الملوك وكانوا يقولون لهم ال تحملنكم الرغبـة فـي                

ومن هنا كـان    ).. تخفيف الكالم واإليجاز فيه على حذف معانيه وترك ترتيبه وتوهين حجمه          
  ..المؤتمن على أمور الدولة وأسرارهاكاتب الرسائل هو 

ألنها إمـا   .. إن أصول السلطان وتصرفاته ال تعدو أربعة      : (يقول ابن خلدون في مقدمته    
أن تكون في أمور حماية الكافة وأسبابها من النظر في الجند والسالح والحروب وسائر أمور               

قديمـة بالمـشرق ولهـذا      الحماية والمطالبة، وصاحب هذا هو الوزير المتعارف في الدولة ال         
العصر بالمغرب، وإما أن تكون في أمور مخاطباته لمن بعد عنه في المكان أو فـي الزمـان                  

وإما أن تكون فـي جبايـة       .. وتنفيذه األوامر فيمن هو محجوب عنه وصاحب هذا هو الكاتب         
 المال وإنفاقه وضبط ذلك من جميع وجوهه أن يكون بمضيعة، وصاحب هذا هو صاحب المال              

وإما أن تكون في مدافعة الناس ذوي الحاجات عنه أن يزدحموا عليه فيشغلوه عـن               .. والجباية
وهكذا نرى أن هذا التنظيم الذي      .. مهمته وهذا راجع لصاحب الباب الذي يحجبه وهو الحاجب        
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 ومن فعل الخلفاء الراشدين مع مالحظة التطـور         أخذ شكله العام مستمد من فعل رسول اهللا         
  .االتساع العمرانيالزمني و

* * ** * *  
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 بالدين الجديد وأخذ هو يعلم الناس، ولكن بدأت القبائل تدخل في ديـن اهللا               بعث النبي   
..  ببعض رجاله ليفقهوا القبائل في الدين ويعلمـوهم القـرآن          فتطلب األمر أن يبعث النبي      

ي في الدولة الناشئة التـي لـم تـستمل نظامهـا            وكانت هذه هي اللبنة األولى للتنظيم اإلدار      
 يقود الجيش لمحاربة المعتدين وصد تيار المهاجمين للدولة الناميـة  الدستوري ثم كان النبي    

كمـا  ..  ينيب عنه من يؤم الناس في الصالة ويسير دوالب العمل في المدينة            فكان الرسول   
صدر الممول للدولة ثم بدأ يحدد مرتبات للعمال        أنه كان يبعث العمل لجمع الزكاة باعتبارها الم       

نائبه على مكة وكان الراتب درهم في       ) عتاب بن أسيد  ( وحدده لـ    وأول راتب فرضه النبي     
 يخـص كبـار     والصحابة عندما عرفوا بذلك اعتبروه مرتبا ضخما ثم بدأ النبي           .. كل يوم 

فكان أبو عبيدة علـى     ..  بمناصب معينة  الصحابة وال سيما من كانوا معه منذ اللحظات األولى        
وترك لعمـر أمـر القـضاء       .. ونستطيع أن نسميه بلغة العصر وزير مالية واقتصاد       .. المال

تعادل هذه الوظيفة شيخ    (ولعلي أمر الفتوى فيما يجد على الساحة من مشكالت          ).. وزير عدل (
 بن الخطـاب اتـسعت      في عهد عمر  ) األزهر ووزير األوقاف والمفتى ورئيس جامعة األزهر      

الدولة اإلسالمية فكان ال بد من التنظيم اإلداري وتقيم المناطق فجعل بالد فارس ثالث واليات               
فريقيا فجعلها ثالث واليات ولكن تعددت      إوجعل العراق واليتين وكذلك الشام أما       ) محافظات(

ث يعمـل مـا يـراه     حي؛فيها اإلدارات وهكذا جعل على كل بلد واليا وأعطاه السلطة الواسعة          
األفضل في كل مرفق من مرافق الحياة دينيا ودنيويا وكان الوالي عليه أن يـؤم النـاس فـي                   
الصالة ويقضي بينهم بالحق ويقسم بينهم األموال التي يحصلون عليها من الغنائم وكان عمـر               

رسـلوا   أي ال ت   –ال تجلدوا العرب فتـذلوها وال تجمروهـا فتفتنوهـا           : (يوصي العمال قائالً  
 وال تغفلوا   -باألشخاص في الجيش لمدة طويلة وتحبسوهم عن أهاليهم فتكون الفتنة هنا وهناك           

وهكذا كان الوالي يجعل من المسجد ندوة لالجتماع فمنه تذاع األخبار العامة            ) عنها فتحرموها 
 ألن  وفيه تُلقى الخطب اإلصالحية والتوجيهية وبيانات الوالة في السياسة واالجتمـاع والـدين            

 كما أنها أداة للتنظيم والتضامن االجتماعي ألن في المسجد يـتعلم      ،هذه المساجد وحدات شعبية   
ولهـذا فـإن    .. الناس الطاعة والنظام ويتعلمون القيادة وإدارة مسائلهم على أساس أحكام الدين          

تينًا وله من   وكان النظام اإلداري م   .. الدولة اإلسالمية بلغت شأوا عاليا في االزدهار واالتساع       
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المرونة والقوة ما حفظ الدولة من التفكك خاصة في زمن الفتن التي حلَّت بالمجتمع اإلسالمي               
ألن المسجد كانت األعمال اإلدارية تُمارس فيه والسلطة اإلدارية جزء من الـسلطة التنفيذيـة               

م الذي أصبح   وكل ذلك يستمد من الشعب الذي بايع الخليفة برضاه وهو قد فوض السلطة للحاك             
لهـذا كـان    .. نائبا عن الشعب في كل األعمال وهو بدوره يفوض الوزراء والوالة والقـضاة            

الشعب هو مصدر السلطات والجميع مقيدون بحكم اهللا متبعون لما أنزل وما تقتضيه شـريعته               
اسة لهذا يقول ابن تيمية في كتابـه الـسي        .. إذًا تكون النهاية أن الشعب والسلطة عنصر واحد       

  ).أولوا صنفان األمراء والعلماء إذا صلحوا صلح الناس(الشرعية 
إن القاعدة الشعبية اإلسالمية تتكون من عموم الناس الذين آمنوا باهللا ربا وباإلسالم دينًا              

هـم أمـة    ..  نبيا ورسوالً هؤالء جميعا مهما اختلفت لغتهم وتباعدت أوطانهم         وسيدنا محمد   
، ولذا فـإن األشـكال      ]٩٢: األنبياء [ ِإن هِذِه ُأمتُكُم ُأمةً واِحدةً     : حانهواحدة يقول الحق سب   

السياسية التي طرأت على المجتمع اإلسالمي وجعلت بالد المسلمين دوالً مستقلة عن بعـضها              
يـة  نرى أن هذا التقسيم ال يؤثر أبدا في وحدة الكيان اإلسالمي وال يؤثر أبدا في الوحدة الطبيع                

بين جميع المسلمين ألن عنصر األمة اإلسالمية يتماسك حول شـريعة اهللا فَـصالتهم واحـدة     
وقبلتهم واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد كل هذه العوامل أوجدت روح التضامن بين المسلمين              
فإن وحدة اإليمان تؤدي إلى وحدة الفكر ويساعد نظام المساجد على هذا التماسك المتين وعلى               

  .نظيم الخاليا االجتماعية في جسم األمة اإلسالميةت
وإن اإلدارة اليوم تهتم بتنظيم النشاط البشري ليعمل على تحسين إدارة شئون المجتمـع              
وخدمته لتحقيق أهدافه االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمر يتطلب إعدادا وتخطيطًا لهذا           

ت وتدبير لإلمكانيات البشرية والماديـة المتاحـة        النشاط مع تحديد لألهداف وتقدير لالحتياجا     
   ثم متابعة التنفيذ والمراقبة الدقيقة للتـصرف علـى أوجـه القـصور             ،والتنسيق بين كل ذلك   

 ثم إصالح المعوقات بعد وضع الضوابط التي تحكم دقة األداء وتقلل            ،أو االنحراف في المسلك   
  .من االنحراف

ومبادئ وقيم وأخالق ألن اإلدارة بمفهومها العـام        إن اإلدارة في اإلسالم محكومة بمثل       
القدرة على استخدام اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة بأقصى كفاية لتحقيـق أهـداف             (هي  
واإلدارة علم تعتمد على الذكاء والكياسة والفطنة والفكر اإلداري اإلسالمي يستند إلـى             ) معينة

يقـول  .. وية ويقوم على أساس من القيم اإلسالمية      نصوص القرآن الكريم وتوجيهات السنة النب     
وليس معنى القرآن تبيان لكل شيء أنـه       (الدكتور عبد الرحمن تاج في كتابه السياسة الشرعية         

أحاط بجزيئات الوقائع والحوادث ونص على تفاصيل أحكامها ولم يعن بعرض تلك الجزيئات             
 ممـا يتـصل بتلـك القـوانين         ؛ومبادئ كلِّية وإنما أتت األحكام التي عرض لها قوانين عامة         
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نه أحـاط   إفالقرآن هو المصدر األول للتشريع اإلسالمي تبيان لكل شيء من حيث            .. والمبادئ
بجميع األصول والقواعد التي ال بد منها في كل قانون ونظام وذلك كوجوب العدل والـشورى            

مانات إلى أهلهـا والرجـوع      ورفع الحرج ودفع الضرر ورعاية الحقوق ألصحابها وأداء األ        
بمهام األمور إلى أهل الذكر واالختصاص وما إلى ذلك من المبادئ العامة التي ال يستطيع أن                

 وزع العمال على القبائل أمـا عمـر   إن الرسول  ).. يشذ عليها قانون يراد به إصالح األمم      
 كان يعطي   الرسول  فوزع على الواليات ولقد كان مجتمع اإلسالم مجتمع كفاية وعدل ألن            

  .المتزوج في الراتب أكثر من األعزب
  الدواوین الدواوین 

لما اتسعت البالد في عهد عمر بن الخطاب أشار عليه أحد األشخاص أن يدخل نظـام                
) الدفتر أو الـسجل   (وأصل الديوان بالفارسية    .. وقد استجاب عمر لذلك   .. الدواوين في الدولة  

وعمر بن الخطاب طور في الديوان وعـدد        .. لدائرةلكنه حرف وصار يطلق على المكان أو ا       
  :لذلك أنشأ.. اختصاصاته ليواكب االتساع في الدولة

وهذا الديوان يختص بتسجيل أسماء المقاتلين مع بيان مواقعهم وعناوين          .. ديوان الجند  )١
  ).راتب(بالدهم وعدد أفراد أسرهم وتحديد ما يأخذونه من عطاء 

 مال المسلمين فيه أسماء الذين يدفعون الزكاة وأسماء الذين          وهو بيت .. ديوان الخراج  )٢
 .يأخذون العطاء

ثم جاء العصر األموي فاتـسعت      .. والدواوين في اإلسالم منها المركزية ومنها المحلية      
  :الدواوين وأصبحت كاآلتي

  .ديوان الخراج -١
واليات وهو الذي يشرف على مراسالت الخليفة في أول األمر مع ال          .. ديوان الرسائل  -٢

كذلك الرسائل التي تأخذ الصبغة السياسية في مخاطبـة ملـوك الـدول             .. واألمصار
 .األخرى

 .أي الذي يرد إليه إيرادات الدولة.. ديوان المستغالت -٣

وهو مختص بكل ما يصرف على الجـيش مـن مالبـس وتـسليح              .. ديوان النفقات  -٤
 .ورواتب

 .وهذا الديوان يقوم بحصر المجندين.. ديون الجند -٥

وكان هذا الديوان مختصا بإنتاج األزياء الرسمية واألعالم والشّارات         .. وان الطراز دي -٦
 .والشعارات
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لتنظيم االتصاالت ووسائل النقل بين األقاليم ونقل األخبار مـن وإلـى            .. ديوان البريد  -٧
 .الواليات

ع وهو الديوان الذي يحفظ فيه خاتم الدولة بعد أن يربط بخـيط ويـشم             .. ديوان الخاتم  -٨
 .بالشمع األحمر وهو ما يعرف في زماننا هذا باألرشيف

وقد أخذ اسم هذا الديوان من آية الصدقة ألنه كان يهـتم بتوزيـع              .. ديوان الصدقات  -٩
 .موارد الزكاة

لقد قلنا بأن النظام اإلداري للدولة يتبلور وكلما اتسعت الدولة كان هناك التفكير السديد من 
  . المستجدات على الساحة ولذلك نشأأولى األمر يواكبون بأفكارهم

  القضاء القضاء 
 يرى أنه من أول لحظة نص على القضاء في الـصحيفة التـي              المتتبع لسيرة النبي    

أنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شـجار يخـاف              (كتبها مع اليهود فقد جاء فيها       
ومن هذا النص يتضح أن     ] مسيرة ابن هشا  ) [فساده فإن مرده إلى اهللا عز وجل وإلى محمد          

وسبب ذلـك أن    ..  كان هو الحكم فإليه وحده يردون كل نزاع أو خصام وهو القاضي            النبي  
ثم بدأ  .. المجتمع ناشئ وجديد وحسب اإلنسان فخرا أن يكون قاضيه رسول اهللا وخاتم النبيين            

 اشتهر في أيامه    وقد.. يبعث ببعض أصحابه إلى بعض البالد كما بعث بعلي إلى اليمن قاضيا           
             كثير من الصحابة والصحابيات وكانوا يتدربون على يد رسـول اهللا     فـيعلمهم أصـول 

 وعلـى خـصمه إن      ، وعلى المدعى أن يبين الحق بالدليل      ،الدعوى وأساليب التظلم والشكوى   
  في وقد حكم الرسول    ) البينة على من ادعى واليمين على من أنكر       .. (أنكر أن يحلف اليمين   

 النخل إذا   –له عضيد   ) سمرة بن جندب  (قضايا أمام أصحابه، ومن ذلك مثالً ما رواه أبو داود           
 رجل من األنصار ومع هذا الرجل أهله فكان         - بستان – وهذا النخل في حائط      -صار له جذع  

 سمرة يدخل إلى نخلة فيتأذّى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى                 
أنـت  (ثم رغَّبه أن يهبه له واهللا يثيبه أكرم مثوبة فأبى، فقال عليه الصالة والـسالم ِلـسمرة                  

، كان الصحابة يسمعون هذا الحوار الذي       )اذهب فاقلع نخله  : ثم قال للرجل األنصاري   ) مضار
  .من هنا تعلموا عمليا القضاء وكيفية إصدار الحكم. انتهى بهذا الحكم

 على المأل رواها البخاري في صحيحه أن رجالً من األنصار           ثم قضية أخرى عرضت   
وهي الحجارة السوداء ويـراد     ( في شراج الحرة     خاصم الزبير بن العوام واشتكاه إلى النبي        

سرح الماء يمر،   : التي يسقون بها النخل ألن األنصاري قال للزبير بن العوام         ) بها مسايل الماء  
أسفي يا زبير ثم أرسل الماء إلـى        ( الذي قال للزبير     ند النبي   فأبى الزبير عليه فاختصما ع    

: ألن الزبير أرضه على رأس األرض والماء يمر منها أوالً فغضب األنصاري فقـال             ) جارك
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 ثم قال أسفي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع           فتلون وجه رسول اهللا     ! إن كان ابن عمتك؟   
 ردفنزل قوله تعالى  ) إلى الج : َالَ             ف ثُـم مـنَهيب را شَجِفيم وككِّمحتَّى يح ْؤِمنُونالَ ي كبرالَ و

  ].٦٥: النساء [ يِجدوا ِفي َأنْفُِسِهم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّموا تَسِليما
 في أي حكم بين المتخاصمين كانوا يسلِّمون به         من هنا فإن ما صدر عن رسول اهللا         

 وقد علّم القضاة    ،ن حكمه مقترن بالتنفيذ الفوري الذي ال حاجة معه إلى االستئناف أو النقض            أل
أن ينصفوا بالعدل والسماحة وعدم قبول الشفاعة ورد الهدية ألنها رشوة مقنَّعة لهذا قال فيمـا                

 ُأنـزل    ومن أكره عليه   ،رواه اإلمام مسلم من ابتغى القضاء وسأل فيه الشفعاء وِكَل إلى نفسه           
 يفصل بين المتنـازعين     والقاضي دائما يحكم بالظاهر لذلك كان الرسول        ) عليه ملك يسدده  

ببساطة تامة ويصرح ألصحابه بأنه لم يؤت علم الغيب فقد يختصم إليه رجالن أحدهما ألحـن                
  بحجته من أخيه فمن قضى له بشيء ليس حقًا له فإنمـا هـي قطعـة مـن النـار فليأخـذها            

 وإنما المتهم كان يحبس في المـسجد       ولم يكن الحبس معروفًا في زمن الرسول        .. اأو ليدعه 
ويالزمه خصمه أو نائب عنه، األمر كذلك في عهد أبي بكر لكنه أسند القضاء إلى سيدنا عمر                 

 ولما تولي عمر اإلمارة عين بعض       ،الذي ظل عامين كاملين ال يأتيه شاٍك وال مشكو في حقه          
يات ليفصلوا بين الناس في قضايا النزاع التي نتجت من اختالط العرب بأهـل  القضاة في الوال 

قضاء الكوفة وجعل راتبه مائة درهم مع مؤونتـه مـن           ) شريحا الكندي (البالد المفتوحة فولّى    
قـضاء البـصرة    ) وأبا موسى األشـعري   (قضاء مصر   ) عثمان بن قيس  (الحنطة، كذلك ولّى    

وقضاء .. خاص.. ر العباسي فقسموا القضاء إلى نوعين     وسارت األمور على ذلك حتى العص     
وكُتب الفقه مليئة بأدب القاضي ومن هذه اآلداب أنه ال يقضي وهو غضبان وال وهـو                .. عام

وتطور األمر حتـى سـارت      .. جائع أو عطشان وال يقضي إذا غلبه النعاس أو أقلقه المرض          
وبهذا يتبـين أن    ..  الماضي قاضي القضاة   األمور إلى إنشاء وزارة العدل التي كان يقابلها في        

 والمـسلمون   النظم اإلسالمية بدأت منذ البدء في تكوين الدولة اإلسالمية بقيادة سيدنا محمد             
  .األول لم يفتهم كذلك أن ينشئوا

  والیة المظالم والیة المظالم 
وظيفة ممتزجة مـن سـطوة الـسلطنة        (وهذه الوالية كما يقول ابن خلدون في مقدمته         

تحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتـدى             ونصفة القضاء و  
وليس في عصرنا هـذا مـا يـشبه الواليـة إال            ).. وكان الخلفاء األولون يباشرونها بأنفسهم    

ألن اختصاصاتها تفوق اختصاصات القضاء فـي       ) المحكمة الدستورية العليا أو مجلس الدولة     (
) فـي كتابـه األحكـام الـسلطانية، وكـذلك المـاوردي           أبو يعلـى    (أمور كثيرة كما يقول     
  :واالختصاصات هي
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النظر في الشكاوى التي يرفعها أفراد الرعية على الوالة والحكام إذا انحرفـوا عـن                -١
  .طريق الحق والعدل

 .النظر في جور العمال فيما يجتنبونه من األموال -٢

ألموال فيمـا يـستوفونه     النظر في كُتّاب الدواوين ألنهم أمناء المسلمين على بيوت ا          -٣
 .ويوفونه

 .النظر في تظلم المرتزقة إذا نقصت رواتبهم أو تأخر دفعها إليهم -٤

 .رد ما غصبته أيدي الظلمة من المستضعفين -٥

 .اإلشراف على األوقاف العامة والخاصة لتمضي على شروط واقفيها -٦

 .أنفذ أمراتنفيذ وقف أحكام القضاة والمحتسبين ألن والي المظالم أقوى منهم يدا و -٧

 .مراعاة إقامة الشعائر والعبادات في مواعديها المحددة -٨

 .إنزال عقوبة التأديب بعمال الدولة من كبار الموظفين -٩

 . تأخير البت في القضية عند اشتباهها إمعانًا في الكشف عن أسبابها وظروفها -١٠

الخصوم عن كل ذلك ألن لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاء في كف 
أن يكون جليل (التجاحد ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب، ولذلك اشترطوا في والي المظالم 

  .القدر عظيم الهيبة ظاهر العفة كثير الورع نافذ األمر قليل الطمع
وكان والي المظالم يعقد مجلسه في يوم معروف محـدد وال بـد أن يحـضر مجلـسه                  

  : جماعات خمس
  . للقبض على ما ثبتت إدانته..الحماة واألعوان -١
 .الستالم ما يثبت عندهم من حقوق.. القضاة والحكام -٢

 .ليرجع إليهم فيما أشكل عليه.. الفقهاء -٣

 .الكتَّاب ليسجلوا ما جرى بين الخصوم ويدونوا األحكام -٤

 .الشهود إلثبات ما عرفوا عن الخصوم واإلدالء بأقوالهم ويسمعوا حكم والي المظالم -٥

أن الدولة بحاكمها العام وأعوانه ومستشاريه توصلوا إلى ذلك ثـم قـام             مما ال شك فيه     
الفقهاء فأصلُوا هذه األمور وبينوا هذه الشروط ألنهم كانوا يسمعون القرآن وهو يتلـي علـى                

  ].٥٨: النساء [ وِإذَا حكَمتُم بين النَّاِس َأن تَحكُموا ِبالْعدِل  :مسامعهم
ليوم طبقوا هذا النظام ألراحوا واستراحوا وانتهت الشكاوى المكدسـة          ولو أن المسلمين ا   

في المحاكم ألن الناس إذا رأوا يد العدالة قوية لتوقف الظالم عن ظلمه والمعتدى عن اعتداءاته                



 www.kotobarabia.com 
 

143 

ألن اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن، وإذا كنا نسمع في هذه األيام منا على مـا تعلمنـا                    
لكن إذا كان الذي ينادي باإلسالم هو الحـل         " سالم في أنفسكم تقم على أرضكم     أقيموا دولة اإل  "

يقول ما ال يفعل وليس لديه معرفة بأحكام الصالة وغيرها من الفرائض فكيف باهللا علينـا أن                 
يا َأيها الَّـِذين     : لقد آن األوان أن نستمع جيدا لقول اهللا تعالى        .. نمشي وراء شعارات جوفاء   

، لقد عشنا ردحا من الزمن رأينـا نائبـا عامـا            ]٢: الصف [ وا ِلم تَقُولُون ما الَ تَفْعلُون     آمنُ
وهتك العـرض  . سلب ونهب) محافظة(يتولى الدفاع عن المظلومين وعندما أسندت إليه والية    
  !..فأين المفر؟) حاميها حراميها: (وداس على الشرف وتندر الرجل العامي يومها وقال

  اإلسالم شريعة عادلة ينصف المظلوم ويأخذ الحق من الظـالم مهمـا كـان قـدره               إن  
أو سلطانه ألن الشعب بقاعدته العريضة يؤيد صاحب الحق ويقف مع العدل الذي بـه قامـت                 

  . السموات واألرض
  العدل العدل 

وهو من القيم اإلسالمية العالية التي تشيع الطمأنينة في النفـوس           .. العدل هو إقامة الحق   
 كما أنها تقوى الثقـة بـين        ،شر األمن بين العباد وتقوى عالقات األفراد بينهم وبين بعض         وتن

  في ظل العدل يزيـد الرخـاء وتُنَمـى الثـروة فـال تتعـرض لخلخلـة                .. الحاكم والمحكوم 
به يستقر نظام الحكم ألن المحكوم يمضي إلى غايته في العمل واإلنتاج وخدمة             .. أو اضطراب 

يفة األنبياء وأتباعهم لهذا نهى اإلسالم الحاكم على أن يقبل هديـة كـذلك              الدولة وهذه هي وظ   
القاضي ال يقبلها من أحد ألنه ربما يقف يوما أمامه في قضية فال يحكم بـالحق ويميـل مـع                    

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخـذه  : " قالالهوى، لهذا روى أبو داود أن النبي       
آل  [ ومن يغْلُْل يْأِت ِبما غَلَّ يـوم الِْقيامـةِ   : نحن نؤمن بأن اهللا قال، و"بعد ذلك فهو غلول  

من بعثناه على عمل فغلَّ شيًئا جاء يوم القيامة         : "ومنه قوله   ) الخيانة(، والغل   ]١٦١: عمران
قاضـي  ولما كانت الهدية إلى الحاكم أو ال      " هدايا الوالة غلول  : "، وقوله كذلك  "يحمله على عنقه  

 لعن من يأخذ الرشوة ألنه قدمها ليأخذ حق غيره أو يدفع عن نفـسه               رشوة فإن رسول اهللا     
لعنـة اهللا علـى   : " فيما رواه أحمـد    شرا جزاء ما ارتكبت يداه وهذا حرام لقول رسول اهللا           

همه وسيدنا سليمان كان نبيا ملكًا وقد حكى اهللا عنه أنه سبحانه فَ           " الراشي والمرتشي في الحكم   
األحكام ألنه كان على حق ويجتهد في معرفة الحقيقة فكان اهللا يسدد خطاه ولقد عرضت عليه                
قضية أن امرأتين تتنازعان طفالً كل واحدة تدعى أنه ولدها فقال سليمان أخرجوا الطفل أمامي               
وائتوني بسكين ألشقه نصفين كل واحدة تأخذ النصف، وهنا تحركـت عاطفـة األم الحقيقيـة                

ال تفعل وآثرت أن يبقى حيا بعيدا عنها على أن يقتل فاستدل بذلك على أنه               : صرحت وقالت و
كانت امرأتان معهما ابناهما فجـاء      : " يقول  أنه سمع رسول اهللا      يقول أبو هريرة    .. ولدها
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الذئب فذهب بابن أحدهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت األخرى إنما ذهـب بابنـك                
فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السالم فأخبرتاه فقـال          .. لى داود فقضى للكبرى   فتحاكما إ 

ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى ال تفعـل يرحمـك اهللا هـو ابنهـا فقـضى بـه              
وإذا رضي أهل الكتاب وأهل الذمة الذين يعيشون فـي المجتمـع اإلسـالمي أن               ).. للصغرى

فال مانع من ذلك بشرط أن يكون الحكم بما يحكم به للمـسلمين             يتحاكموا إلى قضاة المسلمين     
وفي اآلية اآلتية داللـة واضـحة       ].. ٢٦: ص [ فَاحكُم بين النَّاِس ِبالْحقِّ    : لقول اهللا تعالى  

فَِإن جاءوك فَاحكُم    : على أن الحكم بين غير المسلمين يكون بما أنزل اهللا لقول الحق سبحانه            
منَهيِط               بِبالِْقس منَهيب كُمتَ فَاحكَمح ِإنًئا وشَي وكرضفَلَن ي منْهع ِرضِإن تُعو منْهع ِرضَأع َأو 

   قِْسِطينالْم ِحباَهللا ي ِإن ] والحاكم أو القاضي عليه أن يسمع الـدعوى مـن          ].. ٤٢: المائدة
 فيما رواه أبو داود حيث كان يوصي اإلمام         الخصوم وأن يسمع من الطرفين لقول الرسول        

يا على إذا جلس إليك الخصمان فال تقضي بينهما حتى تسمع مـن اآلخـر كمـا                 : "علي بقوله 
  ".سمعت من األول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء

وعلى القاضي كذلك أن يتعرف على الشهود ألن هناك من يشهدون الزور فإن رآهـم               
 مجلسه فعليه أن يطردهم من مجلسه وال يسمع لشهادتهم بل ويأمر بحبسهم             مرة بعد أخرى في   

المـسلمون  (وقد واله القـضاء     ) عبد اهللا بن قيس   ( في وصيته لـ     لقول عمر بن الخطاب     
ثم ما رواه اإلمـام     ) عدول بعضهم على بعض إال مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور            

ي الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن         لو يعط : ( قال أحمد أن رسول اهللا     
ومن المعلوم في كتب الفقه أنه ال تجوز شهادة سـاقط المـروة وال              ) اليمين على المدعى عليه   

المجنون وال شهادة األخرس إالّ إذا كتب شهادته بيده، وكذلك ما رواه أبو داود أن رسول اهللا                  
 أي صاحب حقـد علـى       –ائنة وال ذي غمرة على أخيه       ال تجوز شهادة خائن وال خ     : ( قال 

، ) أي الذي تنفق عليه زوجته أو أقاربـه        - وال تجوز شهادة القانع ألهل البيت      -المشهود عليه   
كذلك ال تقبل شهادة من ُأشيع عنه أنه يمارس الزنا وال من اشتهر بالكذب وفـساد األخـالق،                  

، كذلك شهادة المجهول لما ثبت أن عمر بـن          وعند الشافعي ال تجوز شهادة الكافر على المسلم       
لست أعرفك وال يضرك أالّ أعرفك،      :  رفعت إليه قضية فشهد رجل فقال له عمر        الخطاب  

أنـا أعرفـه يـا أميـر        : ائِت بمن يعرفك، فقال رجل من الجالسين      : ثم قال لصاحب القضية   
 جارك األدنـى الـذي      هو: بالعدالة والفضل، قال  : بأي شيء تعرفه؟ قال   : المؤمنين، قال عمر  

فرافقك في السفر الذي يستدل به      : قال عمر .. ال: تعرف مدخله ومخرجه في ليله ونهاره؟ قال      
كما أنه ال تجوز شهادة ساكن القرية علـى     ).. لست تعرفه : قال. ال: على مكارم األخالق؟ قال   

واه مسلم  ر) [ال تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية      : (من يسكن في المدينة لقول الرسول       
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واستَشِْهدوا شَِهيديِن ِمن رجاِلكُم فَِإن لَّم يكُونَـا         : والشهود كما قال اهللا تعالى    ].. في صحيحه 
  رجلَيِن فَرجٌل وامرَأتَاِن ِممن تَرضون ِمن الشُّهداِء َأن تَِضلَّ ِإحداهما فَتُذَكِّر ِإحداهما اُألخْرى            

تنسى جزءا من الشهادة فتذكرها أختها وتنبهها إذا غفلت         : تضل إحداهما، أي  ]. (٢٨٢: ةالبقر[
وإذا عجز أحد الطـرفين عـن       ). ونسيت ألن المرأة مشغولة دائما ببيتها وأوالدها ومصالحها       

اإلتيان بالشهود فإن اإلسالم لم يترك األمر هكذا تضيع الحقوق على الناس وإنما حدد الرسول               
 روى البخاري ومسلم عن األشـعث بـن        .. ير ووضع الضوابط حتى ال يتفلت الناس       المعاي

شاهداك : ( فقال كان يبني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول اهللا            : (قيس قال 
من حلف على يمين يقتطع بها مال امرٍئ مـسلم  : (فقال.. إنه يحلف وال يبالي  : فقلت) أو يمينه 

 وهو رجل اختصم إلـى      – قال للكندي    ، وأخرج مسلم أن النبي      )لقي اهللا وهو عليه غضبان    
يا رسول اهللا الرجل فـاجر  : فقال. فلك يمينه : قال. ال: ألَك بينة؟ قال  : ( فقال له  -رسول اهللا   

ولقـد حـدد    ). ليس لك منـه إالّ ذلـك      : فقال.. ال يبالي على ما حلف وليس يتورع من شيء        
مـن كـان   : "المدعي عليه حيث جاء في الحديث الـصحيح     اليمين التي يحلف بها      الرسول  

احلف باهللا الذي ال إله إال      : ( رجالً فقال له   كذلك حلَّف النبي    " حالفًا فليحلف باهللا أو ليصمت    
  ).هو ما له عندك شيء

  ِلَم ذلك؟ِلَم ذلك؟
إن اإلسالم رسم هذه الخطوط وحدد هذه المعالم ألنه منذ مطلع فجره وإشراق نوره لـه                

اإلسالم الذي حمل رسالته إليكم نبـي كـريم         ( في آفاق الدنيا ليسمعها كل الناس        صيحة مدوية 
ورسول عظيم يقدس حق اإلنسان في هذه الحياة وينبه الناس جميعا إلى أن ينـشروا الـسالم                 
بينهم ألنه من المبادئ التي عمق اإلسالم جذورها في نفوس المسلمين لذلك أصبح السالم بينهم               

 التي عمق اإلسالم جذورها في نفوس المسلمين لذلك أصبح السالم جزءا من             ألنه من المبادئ  
كيانهم واإلسالم يحب الحياة ويحبب الناس فيها من هنا فهو يحررهم من الخوف وينشر عليهم               

ولفظ اإلسالم مأخوذ من مادة السالم ألن السالم واإلسالم يلتقيان في           .. مظلة األمن واالستقرار  
) الـسالم (سكينة للناس جميعا، من هنا كان رب هذا الدين من أسمائه الحسنى             توفير األمن وال  

فهو سبحانه يؤمن الناس بما شرع من مبادئ وبما رسم من خطـط ومنـاهج ثـم إن تحيـة                    
المسلمين فيما بينهم السالم ألنها كلمة تقوي العالقة بين اإلنسان وأخيه وتؤلف القلوب، يقـول               

ويقول الرسول  ].. ٩٤: النساء [ لُوا ِلمن َألْقَى ِإلَيكُم السالَم لَستَ مْؤِمنًا      والَ تَقُو  : اهللا تعالى 
" :        ولقد دخل رجل علـى رسـول اهللا         " إن اهللا جعل السالم تحية ألمتنا وأمانًا ألهل ذمتنا 

ـ     " السالم قبل الكالم  : "وأراد أن يتكلم قبل السالم فقال الرسول         سالم وقد رغّب اإلسالم في ال
واُهللا يدعو ِإلَـى     ألنه اسم من أسماء اهللا ثم هو اسم لدار األمن مستقر الصالحين يوم القيامة               
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، إلى غير ذلك من     ]١٢٧: األنعام [ لَهم دار السالَِم ِعنْد ربِهم     ،  ]٢٥: يونس [ داِر السالَمِ 
ك بالسالم ألنه من القيم الرفيعة وفيه يستطيع        األشياء العظيمة التي رغّبنا فيها اإلسالم بأن نتمس       

 ؛اإلنسان أن يجد آمنة ثم بعد ذلك يفكر ويبتكر في تحسين العالقة بينه وبـين النـاس جميعـا                  
فاإلسالم ما جاء إالّ ليجمع القلوب ويضم الصفوف مستهدفًا إقامة كيان موحد ليكون هذا الكيان               

د النبيلة واألهداف الصالحة التي جاءت بها رسـالة         قادرا على تحقيق الغايات السامية والمقاص     
ومـا َأرسـلْنَاك ِإالَّ رحمـةً        : اهللا على يد النبي العظيم الذي يحدثنا القرآن عنه وهو يقول له           

الَِمينلِّلْع ] إنما أنا رحمة مهداة"، ويقول هو عن نفسه ]١٠٧: األنبياء."  
يحس بإحساسه ويشعر بشعوره فيفـرح لفرحـه        إن المؤمن إلفٌ مألوف وهو قوة ألخيه        

ويحزن لحزنه ويرى أنه جزء منه واإلسالم يدعم هذه الروابط ويقوى هذه العالقة بالدعوة إال               
: االندماج بمحبة وسالم في الجماعة فإن يد اهللا معها وهي رحمة، ففي حديث رسـول اهللا                 

 خير من الثالثة فعليكم بالجماعة فإن       االثنان خير من واحد والثالثة خير من االثنين واألربعة        "
  ".اهللا لن يجمع أمتي إالّ على الهدى

إن هذه الروابط والصالت بين أفراد المجتمع تتميز بأنها قابلة للنماء والبقاء ألنها أقوى              
من رابطة الدم واللون واللغة وهذه الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسـكًا قويـا                 

، "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعـضا      : "ا عظيما وصدق رسول اهللا      وتقيم منهم كيانً  
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثـل الجـسد الواحـد إذا المجتمـع               : "ويقول

مجتمع يعرف العدل ويحكم به ويدعو إلى السالم ويتمسك به وينظم العالقة بـين              .. اإلسالمي
يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّـِذي        : جميعا إعماالً لقول اهللا تعالى    الفرد والجماعة وبين الناس     

خَلَقَكُم من نَّفٍْس واِحدٍة وخَلَقَ ِمنْها زوجها وبثَّ ِمنْهما ِرجاالً كَِثيرا وِنساء واتَّقُوا اَهللا الَّـِذي                
فالناس جميعا متـشابكون وإن     ].. ١: النساء [  كَان علَيكُم رِقيبا   تَساءلُون ِبِه واألرحام ِإن اهللاَ    

أن رجالً دخـل علـى أميـر        .. ومما يذكر في هذا المجال    .. اختلفت لغتهم وتباعدت أوطانهم   
يا معاوية أسألك بحق الرحم التي بيني وبينـك أن          : وقال له ) معاوية بن أبي سفيان   (المؤمنين  

: قـال . نعم: قال له .. تسألني بالرحم التي بيني وبينك    : يه معاوية وقال  فنظر إل .. تعطيني ماالً 
: قـال . ال: أمك من قبيلتي؟ قال   : قال. ال: أي رحم بيني وبينك يا رجل؟ أأمي من قبيلتك؟ قال         

: قال. ال: أختك أو ابنتك تزوجت عندنا؟ قال     : قال. ال: هل أختي أو ابنتي تزوجت عندكم؟ قال      
لقد سـألني   : قال معاوية لجلساته  . أسأل بحق رحمنا أمنا حواء    : بها؟ قال فأي رحم إذًا تسألني     

لهذا تجـد أن المجتمـع المـسلم        . بالرحم التي يجب أن توصل وال تقطع أعطوه حتى يرضى         
  : يعيش فيه غير المسلم فيجد األمن والعدل والمساواة ونفصل ذلك فنقول
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  عالقة المسلمين بغيرهم عالقة المسلمين بغيرهم 
م ولذلك فهو يتعايش مع الكون كله في تنـاغم وحـب وُألفـة              المسلم يحب السلم والسال   

فأهل ..  ثم يتبادل مع غير المسلمين المصالح وتقوية الصالت اإلنسانية         ،وتعارف وتعاون وبر  
.. باح اإلسالم لنا زيارتهم وعيـادة مرضـاهم       أحتى الكفار   .. وهما النصارى واليهود  .. الذمة

والذين يسكنون في أمصار    : (م زمنهم، قال صاحب البدائع    وتقديم الهدايا لهم والبيع والشراء له     
المسلمين يبيعون ويشترون ألن عقد الذمة شرع ليكون وسيلة إلسالمهم وتمكينهم من المقام في              

وليس لنا أن نكرههم على الدخول في الدين، يقول اهللا          ) أمصار المسلمين أبلغ في هذا المقصود     
ولهذا فإن السياح الذين    ]. ٢٥٦: البقرة [  قَد تَّبين الرشْد ِمن الْغَي     الَ ِإكْراه ِفي الدينِ    : تعالى

يأتون إلى بالدنا لهم عقد الذمة ألن التأشيرة التي صدرت لهم من السفارة هي بمثابة عقد بيننا                 
منُـوا َأوفُـوا    يا َأيها الَِّذين آ    : وبينهم والعقود تحترم ويجب الوفاء بها عمالً بقول اهللا تعالى         

وِإن َأحد من الْمشِْرِكين استَجارك فََأِجره حتَّى يسمع         : ويقول أيضا ].. ١: المائدة [ ِبالْعقُوِد
    نَهْأمم ِلغْهَأب اِهللا ثُم كَالَم ] ـا قـرر اإلسـالم          ].. ٦: التوبةوهناك أهل الكتاب، فهؤالء جميع

التعامل فلهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من واجبـات             المساواة بينهم في    
وكفل لهم حريتهم الدينية ولهم أن يمارسوا شعائر دينهم فال تهدم لهم كنيسة وال يكـسر لهـم                  

هذا هو أصل التعامل عالقة ال تتبدل بـل         ".. اتركوهم وما يدينون  : "يقول الرسول   . صليب
الَ ينْهاكُم اُهللا عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِْرجوكُم من              :ثابتة بنص قول اهللا تعالى    

        قِْسِطينالْم ِحباَهللا ي ِإن ِهمتُقِْسطُوا ِإلَيو موهرَأن تَب اِركُمِدي ] وقد أباح اهللا لنا    ].. ٨: الممتحنة
الْيوم ُأِحلَّ لَكُـم الطَّيبـاتُ       : بنسائهم، يقول اهللا تعالى   أن نأكل طعام أهل الكتاب وأن نتزوج        

وطَعام الَِّذين ُأوتُوا الِْكتَاب ِحلٌّ لَّكُم وطَعامكُم ِحلٌّ لَّهم والْمحصنَاتُ ِمن الْمْؤِمنَاِت والْمحـصنَاتُ              
 آتَيتُموهن ُأجورهن محِصِنين غَير مساِفِحين والَ متَِّخِذي        ِمن الَِّذين ُأوتُوا الِْكتَاب ِمن قَبِلكُم ِإذَا      

الْخَاِسِرين ِة ِمنِفي اَآلِخر وهو لُهمِبطَ عح اِن فَقَدِباِإليم كْفُرن يماٍن وَأخْد ] ٥: المائدة .[  
  المواالة المنهي عنها المواالة المنهي عنها 

وغيره حذرنا من الفئة التي تعمل على هدم هـذه          القرآن عندما حدد العالقة بين المسلم       
  :والحرب إما تكون.. العالقة الطيبة وإظهارهم العداوة للمسلمين وإعالنهم الحرب علينا

  .حرب سالح -١
 .حرب إشاعات -٢

 .وثقافة.. وفكر.. حرب إعالم -٣

وإذا كانت الحرب اقتصادية أو سياسية أو ما شابه ذلك مما ذكرنـاه فيجـب أن تكـون         
فورا، وقد حذر اإلسالم من مواالة هؤالء األعداء ومناصرتهم ومن يتعامل معهم من             المقاطعة  
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وراء ظهر الحاكم وبدون علمه فهو ال يربطه بالدين رباط وال بالوطن عالقـة ويطـرد مـن                  
رحمة اهللا ألن هذا األسلوب فيه خيانة وهو الذي تعامل به المنافقون من قبل، وقد أنزل اهللا في                  

الَِّذين يتَِّخذُون الْكَاِفِرين َأوِلياء ِمـن دوِن        * بشِِّر الْمنَاِفِقين ِبَأن لَهم عذَابا َأِليما      : هذا الشأن 
وقَد نَزَل علَـيكُم ِفـي الِْكتَـاِب َأن ِإذَا           * الْمْؤِمِنين َأيبتَغُون ِعنْدهم الِْعزةَ فَِإن الِعزةَ ِهللا جِميعا       

س             ِرِه ِإنَّكُـمِديٍث غَيوا ِفي حخُوضتَّى يح مهعوا مدا فَالَ تَقْعُأ ِبهزتَهسيا وِبه كْفَراِت اِهللا يآي تُمِمع
م فَِإن كَان   الَِّذين يتَربصون ِبكُ   * ِإذًا مثْلُهم ِإن اَهللا جاِمع الْمنَاِفِقين والْكَاِفِرين ِفي جهنَّم جِميعا         

                    كُملَـيِوذْ عتَحنَـس قَـالُوا َألَـم نَِصيب ِللْكَاِفِرين ِإن كَانو كُمعنَكُن م اِهللا قَالُوا َألَم نم فَتْح لَكُم
اِفِرين علَـى الْمـْؤِمِنين     ونَمنَعكُم من الْمْؤِمِنين فَاُهللا يحكُم بينَكُم يوم الِْقيامِة ولَن يجعَل اُهللا ِللْكَ           

إن حكم القرآن واضح في الذين يتعاونون مع أعداء اإلسالم          ]. ١٤١ – ١٣٨: النساء [ سِبيالً
وأعداء الوطن ومن يمشي في هذا الخط فقد خان اهللا ورسوله ولم يرع حق الوطن والمسلمين                

ـ           د بـاعوا أنفـسهم للـشيطان       وهؤالء الخونة الذين يتعاونون مع أعداء البالد بتصرفهم هذا ق
  .وسجلّوا على أنفسهم الخزي والعار خزي الدهر وعار األبد

  
* * ** * *  
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يتميز اإلسالم عن غيره من النظم األخرى بأنه منذ تكونت دولته وبرز إلـى الوجـود                
 على مبادئ أساسـية     مجتمعه انفرد بتنسيقه بين شئون المادة وشئون الروح وانطوت تعليماته         

 وينشأ هذا عن تحديد العالقـة بـين         ،في التنظيم االجتماعي ليكون الشعور بالسالم والطمأنينة      
 ثم يتبلور ذلك لتتضح العالقة بين       ،الفرد ونفسه وبين الشخص والشخص وبين اإلنسان وأسرته       

من أفراد متوازنين   الفرد والدولة تحت مظلمة العدالة االجتماعية ألن المجتمع المتوازن يتكون           
 ولهـذا كانـت تكـاليف       ،فال توازن لمجتمع يعيش أفراده في قلق نفسي أو اضطراب روحي          

 ذلك عمليا عند بدء الرسـالة       األديان السماوية موجهة أوالً إلى األفراد، ولقد طبق الرسول          
يم السلوكية  فقد أهتم أوالً ببناء الفرد على أساس قوي من العقيدة الصحيحة واالنضباط على الق             

  .والمحافظة على شعائر اهللا.. األخالقية العالية
واإلسالم في كل تشريعاته وتوجيهاته ال يتجاهل الفرد أبدا مع أن اإلنسان عرضة للتأثر              

..  وهذا أمر مركوز في طبيعـة اإلنـسان        ،بالنزعة الفردية أحيانًا وبالنزعة االجتماعية كذلك     
فاإلنسان تتغلب عليه النزعة الفردية أحيانًا ويريد       .. األسسولذلك تعامل اإلسالم معه على هذه       

أن يمارس حريته ويرضى غريزته ويستجيب لغروره ويشبع كل ما فيه من ميول ورغبـات               
زين ِللنَّاِس حب الشَّهواِت ِمن النِّساِء والْبِنين والْقَنَـاِطيِر          : والقرآن هنا يعترف بهذا ويقول    

والقرآن ]. ١٤: آل عمران  [ رِة ِمن الذَّهِب والِْفضِة والْخَيِل الْمسومِة واألنْعاِم والْحرثِ       الْمقَنْطَ
وهو يؤكد على ذلك يلفت نظر اإلنسان إلى أن كل هذه األشياء متاع زائل وشـيء ال يـدوم                   

إذًا فهناك أحسن وأجمل وعلـى      ]. ١٤: آل عمران  [ ذَِلك متَاع الْحياِة الدنْيا    : فيقول سبحانه 
واُهللا ِعنْده حسن    : الفرد أن يقيم التوازن واالعتدال والتوسط مع نفسه هو فيقول اهللا مبينًا له            

ألنْهـار  قُْل َأُؤنَبُئكُم ِبخَيٍر من ذَِلكُم ِللَِّذين اتَّقَوا ِعنْد ربِهم جنَّاتٌ تَجِري ِمن تَحِتهـا ا               * الْمآِب
الَِّذين يقُولُون ربنَا ِإنَّنَـا      * خَاِلِدين ِفيها وَأزواج مطَهرةٌ وِرضوان من اِهللا واُهللا بِصير ِبالِْعبادِ         

الْمنِْفِقـين  الـصاِبِرين والـصاِدِقين والْقَـاِنِتين و       * آمنَّا فَاغِْفر لَنَا ذُنُوبنَا وِقنَا عذَاب النَّـارِ       
  ].١٧ – ١٤: آل عمران [ والْمستَغِْفِرين ِباألسحاِر
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إن اإلسالم دين واقعي يعايش الناس على أرض الواقع ويحرص على إطـالق جميـع               
قُْل من حرم ِزينَةَ     : لهذا يقول اهللا تعالى   .. الطاقات الفردية في اإلنسان دون إفراط أو تفريط       

خْرج ِلِعباِدِه والْطَّيباِت ِمن الرزِق قُْل ِهي ِللَِّذين آمنُوا ِفي الْحياِة الدنْيا خَاِلصةً يـوم               اِهللا الَِّتي أَ  
في نفس الوقـت    ].. ٧٧: القصص [ والَ تَنس نَِصيبك ِمن الدنْيا     :  ويقول سبحانه   الِْقيامِة

 حيث يتسامى ويتعالى علـى غرائـزه        ؛لناحية الروحية نرى اإلسالم يوجه المسلم إلى أهمية ا      
  وابتَِغ ِفيمـا آتَـاك اُهللا الـدار اَآلِخـرةَ          : ويتعلم الجود والكرم والسخاء والعفة فيقول له      

وإنها للفتة رائعة أن اإلنسان كما يبني جسده بالغذاء الجيـد والهـواء الطلـق          ] ٧٧: القصص[
.. نفسه األمارة بالسوء وال يجعـل للـشيطان عليـه سـلطانًا           والرياضة عليه كذلك أن يجاهد      

واإلسالم وهو يحث على ذلك ويشجعه ينكر عليه المبالغة في العبادة كذلك ألن التوازن أمـر                
مطلوب فالذين سلكوا مسلك الرهبان وحرموا أنفسهم من طيبـات الحيـاة عـاب اهللا علـيهم                 

ورهباِنيةً ابتَـدعوها مـا      : ال الحق سبحانه  لهروبهم من تحمل المسئولية في بناء األسرة فق       
ولقـد أنكـر    ].. ٢٧: الحديد [ كَتَبنَاها علَيِهم ِإالَّ ابِتغَاء ِرضواِن اِهللا فَما رعوها حقَّ ِرعايِتها         

 على بعض أصحابه الذين قالوا سنصوم الدهر كله وسنتهجد طـول الليـل ولـن                الرسول  
صوم وأفطر وأصـلي وأرقـد      أأما إني   : "اء، لذلك أعلن على الناس كلهم قوله        نتزوج النس 

والذي يتبين أن الحرية التي منحت لإلنـسان        " وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني       
مقيدة بمصلحة الجماعة العليا فجميع األفراد في المجتمع يركبون سفينة واحدة ليس ألي أحـد               

 وإنما هناك االنضباط على حق الجماعة كل فرد         ،نة باسم الحرية  أن يخرق أي خرق في السفي     
مطالب به فاإلسالم يعمل على ضبط اإلرادة في اإلنسان لتنشأ من هنا مسئوليته ومـن ضـبط       

مثل القائم في حدود اهللا والواقع فيها      : "اإلرادة ينشأ الضمير الحي الواعي لهذا يقول الرسول         
صار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا          كمثل قوم استهموا على سفينة ف     

استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنّا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤِذ من فوقنـا                   
رواه " [ وإن أخذوا على أيـديهم نجـوا ونجـوا جميعـا       ،فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا     

ال تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحـسنا         : "لصالة والسالم ، ويقول أيضا عليه ا    ]البخاري
إن ".. وإن أساءوا أسأنا ولكن وطِّنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تحسنوا            

اإلسالم عندما فرض العبادات على المؤمن كان في ثناياها األعمال االجتماعية التـي تعـود               
ى أحسن األعمال واألخالق فالصالة صرفٌ إلرادة اإلنسان إلى         النفوس على الخير وتوطنها عل    

ِإن الـصالَةَ كَانَـتْ علَـى       : العمل الجاد وضبط الوقت والبعد عن االشتغال بـاهللا والعبـث          
، والصيام تحكّم اإلنسان في ضبط غرائزه عن الطعام         ]١٠٣: النساء [ الْمْؤِمِنين ِكتَابا موقُوتًا  

ئز الجنس والزكاة قهر النفس بإخراج جزء من المال امتثاالً ألمر اهللا وتـذكيرا         والشراب وغرا 
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بحق الفقير على المجتمع، إذًا فاإلرادة في اإلنسان هي الفارق القوي بينه وبين الحيوان وهـي                
  .مناط المسئولية على الفرد أمام المجتمع

  الحسبة والمحتسب الحسبة والمحتسب 
حتسب هو الذي يقوم بهذا العمل معينًـا        الحسبة هي أمر بمعروف ونهي عن منكر والم       

ولما كانت هذه الوظيفة مأجور عليها براتب يقبـضه مـن           .. من الدولة أو يتطوع بها إن شاء      
ألنها مسئولية اجتماعية على الفـرد والجماعـة ألنهـا          .. بيت المال فليس له أن يتشاغل عنها      
.. لعقول السليمة والفطر النقية   والمعروف ما تستريح له ا    .. تضمن استمرار التوازن االجتماعي   

لألمر بالمعروف إذا ظهـر     (المحتسب وظيفة   : يقول الماوردي .. والمنكر ما تنكره تلك العقول    
وابن خلدون يقول في مقدمته يجمل أعمال المحتـسب         ) تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله      

  :فيما يأتي
نسان من منكـر ويحمـل      يبحث عن المعكرات ويعزز ويؤدب على قدر ما ارتكبه اإل         (

منـع  .. المنع من المـضايقة فـي الطرقـات       .. مثل.. الناس على المصالح العامة في المدينة     
والحكم على أهل المبـاني المتداعيـة للـسقوط      .. الحمالين وأهل السفن من اإلكثار من الحمل      

لمكاتب والضرب على أيدي المعملين في ا     .. بهدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة       
وال يتوقف حكمه على تنازع أو استعداء       .. وغيرها عند اإلبالغ في ضربهم للصبيان المتعلمين      

  ).بل له النظر والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك وما يرفع إليه
  : ویمكن تحدید اختصاصات المحتسب في ثالثة أنواع

 : ویكون فيه.. یتعلق بحق اهللا) ١

كذلك صالة  .. ومنع األئمة من اإلطالة في الخطبة     .. عةاإلشراف على إقامة صالة الجم      -أ 
الجماعة وزجر من يتركونها ومنع اإلفطار في رمضان ومنع التسول فـي الـشوارع              

  .والتصدي للجهلة الذين يفتون في أمور الدين
وكذلك منع التعامل بالربا ومنـع      .. منع البيوع الفاسدة كالخمر والخنزير والميتة والدم       -ب 

 . عات ومنع التدليس في األثمان والنقص في المكاييل والموازينالغش في المبي

كذلك عدم مخالطـة    " على النواحي أو األماكن المظلمة    "منع الناس من مواقف الريبة       -ج 
  .النساء في الطرقات وتأديب السكران أو الذين يلعبون القمار

 : أمور تتعلق بحقوق العباد) ٢

  . الديون والقبض عليهمطاردة المماطل في أداء الحقوق وأداء   -أ 
 . كفالة من تجب كفالته من األيتام وأصحاب العاهات والفقراء -ب 
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 . التصدي لمن يعتدي على جاره ويسيء إليه -ج 

 : أمور تتعلق بالخدمة العامة) ٣

  . مراقبة األسواق والطرقات العامة  -أ 
 . ارمراقبة تعطل مرافق البالد المتعلقة باإلنارة والمياه والصرف الصحي وتهدم األسو -ب 

 .  مراقبة فتح المساجد والقيام بأداء الشعائر -ج 

تكليف أرباب البهائم بإطعامها وعدم تحميلها فوق طاقتها كذلك أصحاب السفن عـدم               -د 
تحميلها فوق قدرتها ومراقبة سير السيارات إلى غير ذلك من األمور التي تعمل على              

 .رراحة الناس وتهدئ من خواطرهم ليعيشوا جميعا في أمن واستقرا

  آرامة اإلنسان آرامة اإلنسان 
احتـرام إنـسانية    (إن اإلسالم بما أنشأه من نظم ووضع من قواعد الغرض من ذلـك              

ألن اهللا سبحانه وتعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحـه           ) اإلنسان ليظهر خصائصه في المجتمع    
وأسجد له مالئكته وسخَّر له ما في السموات وما في األرض وجعله خليفة عنه وزوده بالقوى                

) كمال مـادي وارتقـاء روحـي      (والمواهب ليسود األرض ويصل إلى أقصى ما قدر له من           
واإلنسان ال يستطيع أن يحقق أهدافه وال يبلغ غايته إال إذا توفرت له جميع عناصـر النمـو                  
وأخذ حقوقه كاملة ألنه سيد على هذا الكوكب استخلفه اهللا لعمارته وإصالحه والحقـوق التـي         

  :لإلنسان هيكفلها اإلسالم 
فال يحل االعتداء على اإلنسان إالّ إذا خرج هو على حدود حريته فقتـل              .. حق الحياة  )١

غيره أو هتك عرضا أو أفسد في األرض مما يوقعه تحت طائلة المـساءلة وتطبيـق                
 : لقول اهللا تعالى  ) ينتحر(وال يجوز له هو نفسه أن يقتل نفسه         .. قانون الحرابة عليه  

 يقـول فيمـا     ، والرسول   ]٢٩: النساء [ ا َأنْفُسكُم ِإن اَهللا كَان ِبكُم رِحيما      والَ تَقْتُلُو 
ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أال إله إال اهللا وأنَّى رسول اهللا إالّ بإحدى               : (رواه البخاري 

رواه ) [الثيب الزاني والنفس بـالنفس والتـارك لدينـه المفـارق للجماعـة            .. ثالث
ألن قتل أي إنسان هدم لبناء إرادة اهللا وسلب لحيـاة المجنـي عليـه               ذلك  ].. البخاري

لذلك .. واعتداء على عصبته الذين يعتزون بوجوده وينتفعون به ويحرمون بفقده العون   
رواه ابـن   " [لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل مؤمن بغير حق         : "قال رسول اهللا    

  ].ماجه
هل األرض اشتركوا في دم مؤمن ألبكهم اهللا فـي          ولو أن أهل السماء وأ    : (ويقول أيضا 

  ].رواه الترمذي) [النار
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وقد اعتبر اإلسالم أن من قتل نفسا أو شارك في المؤامرة على قتله فهو كمن قتل الناس                 
َأنَّه من قَتََل نَفْسا ِبغَيِر نَفْـٍس        : جميعا وذلك لعظم أمر الدماء وشدة خطورتها قال اهللا تعالى         

: المائدة [ ساٍد ِفي اَألرِض فَكََأنَّما قَتََل النَّاس جِميعا ومن َأحياها فَكََأنَّما َأحيا النَّاس جِميعا            َأو فَ 
قال الذي يخنق نفسه يخنقها في النـار والـذي          : "وقد روى البخاري أن رسول اهللا       ].. ٣٢

يرمي نفسه مـن مكـان   : يقتحم، أي" اريطعن نفسه يطعنها في النار والذي يقتحم يقتحم في الن  
  .عاٍل

لذلك دعا إلى السالم وجعله من المبادئ التي عمـق          .. إن اإلسالم يحب الحياة ويقدسها    
.. اإلسالم جذورها في نفوس المسلمين وأصبح السالم جزءا من كيانهم وعقيدة مـن عقائـدهم           

 المثلى لتتعايش اإلنـسانية     لذلك حبب الناس في الحياة وحررهم من الخوف ورسم لهم الطريقة          
لهذا كان السالم تحية المسلمين تُؤلف      .. تحت راية السالم متجهة إلى غاياتها من الرقى والتقدم        

بين قلوبهم وتقوى الصالت بينهم وتربط اإلنسان بأخيه اإلنسان ألن دينهم هـو ديـن األمـن                 
، ويقـول   ) وأمانًا ألهل ذمتنـا    إن اهللا جعل السالم تحية ألمتنا     : (لهذا قال الرسول    .. والسالم
واإلسالم ال  .. وال كالم إالّ بعد األمان    .. ، وسبب ذلك أن السالم أمان     )السالم قبل الكالم  : (أيضا

يقف عند حد اإلشادة بهذا المبدأ فحسب وإنما يجعل العالقة بين الفرد وغيـره وبـين األسـر                  
 اإلسالمية بدولة إسالمية أم عالقة      والعائالت بل وبين الدول سواء في ذلك أكانت عالقة الدول         

هذه العالقة قائمة على التعاون والتآلف، عالقة جـوار، بـال           .. دولة مسلمة بدولة غير مسلمة    
  . وإنما أمن وسالم. بغي وال حرب

  عالقة المسلم بالمسلمين عالقة المسلم بالمسلمين 
اإلسالم أشاد بالسالم ليتعايش اإلنسان في أمن وأمان مع أخيه ألن اإلسـالم يـستهدف               

كياٍن موحد يذب عنه عوامل الفرقة التي تؤدي إلى الضعف والهزيمة والغرض من هذا              إقامة  
القدرة على تحقيق الغايات السامية والمقاصد النبيلة واألهداف الصالحة التـي           .. الكيان الموحد 

ليتمكن الفرد من عبادة ربه في ظل كيان اجتماعي         .. جاءت بها رسالة اإلسالم الخاتمة العالمية     
فيه راية الحق ويطبق العدل ويسود الخير مجتمع الناس ليتعرف الناس علـى المبـادئ               تعلو  

  .والنظم التي بعث اهللا بها األنبياء
إن اإلسالم عندما نهى عن قتل اإلنسان إالّ إذا ارتكب ما يؤدي إلى إعدامـه وإزهـاق                 

كرامـة  ألنه أصبح مصدر فساد وإفساد ونشر الرعب بين الناس حيث يعتدي علـى              .. روحه
هـذا الـذي    .. فاإلسالم هنا يقول للجماعة المـسلمة     .. الكرامة فيهتك العرض أو يسرق المال     

.. ومن شذّ .. ألن يد اهللا مع الجماعة    .. أصبح جرثومة خبيثة اقتلوه وال تأخذكم به رأفة وبأمثاله        
س ألنها المتـنف  .. إن الجماعة مهما صغرت فهي على أي حال خير من الوحدة          .. شذّ في النار  
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الطبيعي لإلنسان فاالثنان خير من الواحد والثالثة خير من االثنين واألربعة خير من الثالثـة               
.. ونحمي الجماعة في ظل ضمير الفرد اليقظ      .. فعليكم بالجماعة لنحمي الفرد في ظل الجماعة      

وهو أن ال   ..  يحرص على أن يجتمع المسلمون حتى في المظهر الشكلي         ولهذا كان الرسول    
لكـنهم إذا جلـسوا مـع     .. ليست هناك شورى متبادلة   .. الناس كل واحد في حال سبيله     يجلس  

لهذا كانت الجماعة هي القـوة      .. بعضهم وتكلموا وتشاوروا فسيكون من وراء ذلك خير كثير        
والْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَـاتُ    : لهذا يقول اهللا تعالى   .. التي تحمي دين اهللا وتحرس دنيا المسلمين      

عكَاةَ            بالز ْؤتُونيالَةَ والص ونِقيمينْكَِر وِن الْمع نونْهيوِف ورعِبالْم ونرْأمٍض يعب اءِليَأو مهض
  ولَهسراَهللا و ونِطيعيو ] ألنهـا رابطـة    .. إن طبيعة اإليمان تجمع وال تفرق     ].. ٧١: التوبة

: لهـذا قـال رسـول اهللا        .. والوطن والمصالح المادية  أقوى من رابطة الدم واللون واللغة       
مثَل المؤمنين فـي تـوادهم وتـراحمهم        : "، ويقول "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا     "

ولن تصل  " وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر            
..  إذا بذل لها كل فرد من ذات نفسه وذات يده          خوة إالّ الجماعة إلى تحقيق هذا الكيان وهذه اإل      

وكان عونًا لها في كل أمر من األمور التي تهمها سـواء أكانـت هـذه                .. ومن تفكيره وعقله  
فالناس كلهم عيال اهللا أحـبهم إلـى اهللا أنفعهـم          .. المعاونة بالمال أو العلم أو الرأي والمشورة      

إن األصل في العالقات اإلنـسانية بـين الفـرد          . .ألن اهللا سبحانه يحب إغاثة اللهفان     .. لعياله
وغيره عالقات صنعها اهللا فهو الذي ألَّفَ بين قلوب المسلمين تفضالً منه ورحمة، ولهذا كـان                

تبادل المصالح واضطراد المنافع لذلك أكد اإلسالم على أن عالقة          .. من مقتضيات هذه العالقة   
التعاون وتبادل المصالح ألن اإلسـالم صـان        المسلم بغير المسلم يجب أن تقوم على العدل و        

حقوق غير المسلمين في داخل الكيان اإلسالمي وحمى كرامتهم وجعل لهم من الحريـة مـا                
يتعلمـون  .. يزرعـون ويتـاجرون   .. يتمكنون بها من التحرك في المجتمع يبيعون ويشترون       

ر المسلم وتقديم الهـدايا     ولقد أباح اإلسالم لكل مسلم زيارة غي      .. ويعملون في األمور الوظيفية   
وال تُراق لهم الخمور    .. لهم وعلى المسلم أن يزور مرضاهم ويشيع موتاهم ويأكل من طعامهم          

وعلى الحاكم أن يؤدب أحدهم لـو تطـاول علـى الكيـان       .. التي عندهم وال يقتل لهم خنزير     
جزء مـن هـذا     اإلسالمي أو اعتدى على كرامة مسلم وأن يطبق عليهم قوانين المجتمع ألنهم             

  .الكيان فال يجوز ألحدهم الخروج عليه
إن اإلسالم بعد أن أشاد بمبدأ السالم ومنح اإلنسان حق الحياة وأمر باحترام هذا الكيـان          
يقطع النظر عن جنسه ولونه ودينه ولغته ووطنه وقوميته ومركزه االجتماعي وضـع المبـدأ               

  :الثاني وهو
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رير صيانة النفس وحمايتها بل أقر حرية العبادة        فإن اإلسالم لم يكتف بتق    .. حق الحرية  )١
وحرية الفكر وحرية اختيار المهنة التي يمارسها لكسب عيشه وحرية االسـتفادة مـن       

إن اإلسالم أعلن بصريح القول أن الفرد حر بحيث إن هـذه            .. جميع مؤسسات الدولة  
ا جـاء إنـسان     الحرية منضبطة على قيم الحق وأدب الجماعة والعرف السائد فمثالً إذ          

ذلك ألنه ..  وجزاء المرتد القتل  -وأعلن الخروج عن عقيدة اإلسالم هنا نقول هذه ِردة          
.. فإن قال هذه حريتي قلنا لـه      .. بعد أن آمن به   .. أعلن على المأل عدم اعترافه باإلله     

حريتك مصونة من االنضباط على القيم األخالقية وما دمت قد خرجت علـى نظـام               
حترم مشاعر من حولك فجزاؤك هذا ألن الشريعة اإلسالمية التي أباحت           المجتمع ولم ت  

حرية االعتقاد وعملت على صيانة هذه الحريـة وحمايتهـا مـن التيـارات الوافـدة                
أو يقيمون صـاالت    .. كمن يعملون على إقامة حفالت لعبادة النار      .. والمذاهب الهدامة 

أو الـشذوذ الجنـسي       الدعارة أو يقومون باإلعالن عن   .. لشرب الخمر ولعب القمار   
فنقول لهم هذه ليست حرية ألنها خروج على دين اهللا واعتداء على حريـة اآلخـرين                
وانتهاك لآلداب العامة وتصدع في بنيان األمة وخروج على الواجـب الـذي يجـب               
االلتزام به، لهذا ألزمت الشريعة اإلسالمية الناس أن يحترموا حق الغير في اعتقاد ما              

وفي تركه يعمل طبقًا لعقيدته وإن كان هناك ما يخالف عرف المجتمع وتقاليده             .. يشاء
فـإن عـرف    .. ال يعلم بها أحد وبعدم دعوة غيرك إلى هذا الخـروج           فلتكن في السر  

الحاكم فله أن يضع من النظم ما يتالءم مع تأديب هذا الشخص الذي خرج على عرف                
 تحاسب على الـسرائر والبـواطن وإنمـا    ألن الدولة اإلسالمية ال  .. المجتمع وعقيدته 

  .تحاسب على الظاهر والمعلن
إن اإلسالم ال يقبل أبدا في ظل المناخ االجتماعي السليم الدعوة إلـى اعتنـاق عقيـدة                 
مخالفة للعقيدة اإلسالمية ألن اإلسالم له شعائر تمارس في المجتمع اإلسالمي وتكون الـدعوة              

 والجهاد في سبيل اهللا لنشر مبادئ اإلسالم خارج حدود وطن         فيه إلى الوحدة والتعاون والترابط    
المسلمين والدولة اإلسالمية تحمي الدعاة ومن اعتنقوا اإلسالم من أبناء الدول األخرى وهم ما              
نسميهم باألقليات اإلسالمية فهؤالء على الدولة أن تعمل من جانبهـا علـى رعايـة أمـرهم                 

لسفراء والدبلوماسية اإلسالمية أن تـسمح لهـؤالء        والتفاوض مع الدول األخرى عن طريق ا      
ألننا نعامل رعايا هذه الدولة على هذه األسس .. بممارسة شعائر دينهم وتهيئة مذبح لهم ومقابر      

 فال إكراه ألحد على الدخول في الدين ولهم أماكن عبادتهم معرية مـصانة ولهـم قبـورهم                  –
  . ا اإلسالم تحقق للناس الخير والسعادة واالستقرار لهذا كانت الحرية التي كفله-مسورة مصانة
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لقد منح اإلسالم الحرية للبشر في أن يتملكوا ما شاءوا وهذا الحق            .. حق صيانة المال   )١
فهو ممنوح لإلنسان في ظل الدولة القائمة على        .. مسلم أو غير مسلم   .. ممنوح لإلنسان 

كسب المشروع ولكل شخص    نظم اإلسالم وعندما منح اإلسالم هذا الحق حدد طرق ال         
أن يمارس سائر المعامالت من بيع أو زراعة أو تجارة إلى غير ذلك مـن األعمـال                 
التي تؤدي إلى كسب المال بشرط عدم ظلم اآلخرين أو استغالل األفراد استغالالً سيًئا              
أو االتجار في أشياء يحرمها اإلسالم أو يكون من وراء ذلك غـش البـضاعة التـي                 

سواق أو يقوم التاجر باحتكار األصناف التي تحتاجهـا الجمـاهير فـإذا             تطرح في األ  
هنا يلـِزم اإلسـالم     .. شحت من السوق وأصبح الطلب عليها طرحها بسعر عاٍل جدا         

الحاكم أن يتدخل ليقيد حرية هذا اإلنسان أيا كانت هويته أو عقيدته ألن الحاكم يرعى               
وكما .. ا يحقق لها األمن والصحة والسعادة     مصلحة األمة ويصون كيانها ويحفظ لها م      

أن النفس معصومة ال يعتدى عليها كذلك المال ما دام قد اكتسبه اإلنسان من الطريـق              
الشرعي والنظم التي كفلتها قوانين الدولة اإلسالمية فال يجوز ألحد أبدا أن يأخذ مـن               

من أخذ مال   : " يقول هذا المال الذي جمعه اإلنسان وطهره بإخراج الزكاة فالرسول          
يا رسول اهللا وإن كـان      : أخيه بيمينه أوجب له اهللا النار وحرم عليه الجنة، فقال رجل          

  : ، والحق سبحانه وتعالى يقول    "وإن كان عودا من أراك    : شيًئا يسيرا، فقال الرسول     
         ِبا نَكُميب الَكُمونُوا الَ تَْأكُلُوا َأمآم ا الَِّذينها َأياٍض        ين تَـرةً عارِتج اِطِل ِإالَّ َأن تَكُونلْب

نْكُمم ] ويقول سبحانه ]. ٢٩: النساء :         ـالُوا ِبهتُداِطِل وِبالْب نَكُميب الَكُموالَ تَْأكُلُوا َأمو
تَع َأنْتُماِل النَّاِس ِباِإلثِْم ووَأم نكَّاِم ِلتَْأكُلُوا فَِريقًا مِإلَى الْحونلَم ] ١٨٨: البقرة.[  

والمـسكن فـي    .. المأوى هو المكان الذي يأوي إليه اإلنسان ليسكن فيه        .. حق المأوى  )٢
اإلسالم له حرمته فال يجوز دخول مسكن الغير من غير استئذان صاحبه بنص القرآن              

 غَيـر بيـوِتكُم حتَّـى       يا َأيها الَِّذين آمنُوا الَ تَدخُلُوا بيوتًا       : يقول اهللا تعالى  .. الكريم
        ونتَذَكَّر لَّكُملَع لَّكُم رخَي ا ذَِلكُمِلهلَى َأهوا علِّمتُسوا وتَْأِنسا      * تَسدا َأحوا ِفيهتَِجد فَِإن لَّم

كُـم واُهللا ِبمـا     فَالَ تَدخُلُوها حتَّى يْؤذَن لَكُم وِإن ِقيَل لَكُم ارِجعوا فَارِجعوا هو َأزكَى لَ            
ِليمع لُونمتَع ] ٢٨، ٢٧: النور.[ 

وحرمة دخول السكن كما تنطبق على الفرد تنطبق على الحاكم ولعلنا نذكر قصة عمـر               
 الذي كان يتحسس أحوال الرعية وعرف أن جماعة من وراء جدار يـشربون              بن الخطاب   

 في وسط الجماعـة وأراد أن يقـيم   وأراد ضبطهم وهم متلبسون فتسور الجدار ونزل .. الخمر
إن كنَّا أخطأنا في واحدة فأنت      .. فقالوا له مهالً يا ابن الخطاب     .. عليهم الحجة ليقيم عليهم الحد    

] ١٨٩: البقـرة  [ وْأتُوا الْبيوتَ ِمـن َأبواِبهـا      : أما األولى فإن اهللا قال    .. أخطأت في ثالث  
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الَ تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوِتكُم حتَّى تَستَْأِنـسوا   :  اهللا قال أما الثانية فإن  .. وأنت تسورت الجدار  
فإن اهللا  .. ، وأنت دخلت بال استئذان ولم تُسلِّم، وأما الثالثة        ]٢٧: النور [ وتُسلِّموا علَى َأهِلها  
ـ .. وأنت قد تجسست علينا   ] ١٢: الحجرات [ والَ تَجسسوا  نهى عن التجسس     أقر عمـر   ف

  ].يراجع كتاب النظام السياسي لألستاذ محمد المبارك. [بحجتهم وانصرف عنهم وتركهم
سواء أكانوا من المـسلمين أم مـن غيـرهم حريـة            .. إن اإلسالم عندما منح مواطنيه    

شخصية في اإلقامة والتنقل والسفر إلى الخارج واختيار المسكن الذي يأويـه والعمـل الـذي                
لكن هذه الحرية من حق الحاكم أن يحـددها فـي           .. ك منح أي فرد حريته    يجيده فإنه قصد بذل   

فإذا كان هناك من يسافر لجلب المخدرات فـإن         .. ظروف استثنائية معروفة أو لمصلحة عامة     
الحاكم يقيد حريته، وإذا كان هناك من يريد أن يحول بيته إلى مصنع خمر فإن الحاكم عليه أن                  

  ذ من مسكنه مكانًا إليواء الخـارجين علـى أمـن المجتمـع            وإذا كان هناك من يتخ    .. يمنعه
أو الهاربين من تنفيذ عقوبة أو الذين يخيفون اآلمنين فمن حق الحاكم أن يطاردهم حتى ولـو                 
هدم المسكن على رءوس من فيه، كل ذلك يتم بشرط أن يعلن الحاكم المبررات واألسباب التي                

  .دعته إلى فعل ما أقدم عليه
إن حق الحياة حق أساس للفرد يصونه اإلسالم لكل الناس فـي دولتـه              .. حق العرض  )١

لهذا فإن جرائم اإلخالل باألمن العام أمر خطير جدا على الحـاكم أن             .. وخارج دولته 
يتدخل بكل قوته لمنع هذا اإلخالل خاصة إذا كان هذا اإلخالل فيه انتهاك ألعـراض               

ية فيها اعتداء على شرف الفتاة وإهـدار        أن الزنا جريمة خلق   .. ألنه كما نعلم  .. النساء
لكرامة أهلها وخلق جو يتسم باالنحالل الخلقي وضعف الوازع الديني ويتـأتى مـن              

وإذا كان اإلسالم قد حرم     .. وراء ذلك اختالط األنساب وضياع الحقوق على أصحابها       
سالم انتهاك األعراض حتى ولو بكلمة نابية فإن من شنّع على مسلم أو مسلمة فإن اإل              

يا َأيها الَِّذين آمنُوا الَ يسخَر قَوم من قَوٍم عسى َأن            : يعاقبهم، وقد قال الحق سبحانه    
                كُموا َأنْفُـسالَ تَلِْمزو ننْها مرخَي كُنى َأن يساٍء عن نِّسم اءالَ ِنسو منْها مركُونُوا خَيي

لْقَاِب ِبْئس االسم الْفُسوقُ بعد اِإليماِن ومن لَّـم يتُـب فَُأولَِئـك هـم               والَ تَنَابزوا ِباأل  
ونالَ                 * الظَّاِلمو ِإثْـم الظَّـن ـضعب ِإن الظَّن نا موا كَِثيرتَِنبنُوا اجآم ا الَِّذينها َأيي

  ].١٢، ١١: لحجراتا [ تَجسسوا والَ يغْتَب بعضكُم بعضا
إن اإلسالم اعتبر انتهاك عرض اإلنسان جريمة بشعة وحرم ذلك علـى المـؤمنين وال               
يقتصر موقف اإلسالم في التحريم فقط بل يطالب بمعاقبة المعتدي عقابا شديدا، والعقاب ينزل              

األمن مسلم أو غير مسلم ما دام في حماية الدولة وقد استظل اإلنسان بمظلة              .. على أي مجرم  
ِإنَّما جـزاء الَّـِذين يحـاِربون اَهللا        : اإلسالمية والعقاب الذي ينزل بمثل هؤالء يقول اهللا فيه        
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ورسولَه ويسعون ِفي اَألرِض فَسادا َأن يقَتَّلُوا َأو يصلَّبوا َأو تُقَطَّع َأيِديِهم وَأرجلُهم من ِخالٍَف               
  ].٣٢: المائدة [  ِمن اَألرِض ذَِلك لَهم ِخزي ِفي الدنْيا ولَهم ِفي اَآلِخرِة عذَاب عِظيمَأو ينفَوا

وقطع دابر  .. وصيانته من العبث  .. إن الحدود التي وضعها اإلسالم هي لحماية المجتمع       
ح لهم شأن عظيم    المفسدين ولو أن المسلمين طبقوا حدود اهللا في هذه األيام في مجتمعهم ألصب            

مـن قُِتـَل    : علما بأن الحدود ال تُقام إالّ بأمر الحاكم لقول اهللا تعالى .. وكيان اجتماعي دولي  
  ].٣٣: اإلسراء [ مظْلُوما فَقَد جعلْنَا ِلوِليِه سلْطَانًا فَالَ يسِرف ِفي الْقَتِْل ِإنَّه كَان منْصورا

قررة لإلنسان في المجتمع أن يأخذ حظه من التعليم لينير          من الحقوق الم  .. حق التعليم  )١
واإلسالم قرر حرية التعليم بشرط أن يكون التعليم في         .. بذلك عقله ويرفع من مستواه    

حدود خدمة الدين والدنيا ألن طلب العلم فريضة على كل مسلم بل هناك توجيه بـأن                
وسيلة لمعرفة اهللا وفهم كتابـه      وجعل اإلسالم العلم    .. اإلنسان يطلب العلم ولو بالصين    

وطريقًا للخير واعتبر العلماء ورثة األنبياء واإلسالم يمنـع مـن مـصادرة الـرأي               
ومحاربة الفكر الحر إالّ إذا كانت اآلراء ضارة بالمجتمع فإن من حق الحاكم هنـا أن                
يتدخل ويصادر اآلراء الشاذة واألفكار الهدامة حمايـة للمجتمـع وصـيانة لحقـوق              

وأول من دفع إلى تحصيل العلم والتعليم بل وتعليم الكبار ومحو األمية هـو              .. اداألفر
 إذ جعل فداء األسرى يوم غزوة بدر أن األسير المتعلم يعلم عددا             سيدنا رسول اهللا    

كما حث الجار أن يعلم جـاره وأفـراد األسـرة           .. من أبناء المسلمين القراءة والكتابة    
كما نبه على األشعريين وجعل هذا العمل عبادة يتقـرب          . .الواحدة يعلم بعضهم بعضا   

لهذا اعتبـر اإلسـالم أن      .. بها اإلنسان إلى ربه له على ذلك ثواب عظيم وأجر كبير          
ِإن  : المتعلم الساكت عن تعليم غيره شيطان أخرس وإلى هذا أشار الحـق سـبحانه             

 والْهدى ِمن بعِد ما بينَّاه ِللنَّاِس ِفي الِْكتَاِب ُأولَِئك          الَِّذين يكْتُمون ما َأنْزلْنَا ِمن الْبينَاتِ     
الالَِّعنُون منُهلْعياُهللا و منُهلعي ] ١٥٩: البقرة.[  

إن اإلسالم وقد أعطى لإلنسان حرية القول بحيث يقول ما يعتقد أنه            .. الحرية السياسية  )٢
 اإلسالم لإلنسان أن يبدي رأيه في شـئون         وقد أعطى .. حق ويدافع عنه بلسانه وقلمه    

بشرط أن يكون الغرض من     .. وهو ما نسميه بالنقد   .. الحياة العامة من تصرفات الناس    
الـدين  : " يقول وعدم التشهير بأحد ألن الرسول      .. هذا النقد تصحيح مسار اآلخرين    

كذلك " وعامتهمهللا ولرسوله وألئمة المسلمين     : قال.. قلنا لمن يا رسول اهللا    .. النصيحة
يعطي اإلسالم حرية للفرد ليشارك في اختيار الحاكم إما عن طريق بيعـة جمهـور               

أو يكون ذلك عن طريق االنتخاب ألن المسلم في الدولـة           الشعب ورضاه بمن اختياره   
مطالب بأن يشارك في صنع القرار ولن يكون ذلك إالّ إذا شارك اإلنسان في اختيـار                
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إلدالء بالرأي هو موقف سلبي واإلسالم ال يقر الـسلبية فـي            الحاكم ألن التهرب من ا    
وكل فرد من   .. حياة الناس وال يرضى أبدا أن تكون السلبية خلقًا من أخالق المسلمين           

أفراد الشعب يؤمن بالدين عليه أن يشارك في بناء الدولة وصيانة مرافقها واإلسـهام              
ن الفرد مـع الجماعـة مـشاركًا        بالرأي في كل ما من شأنه أن يسمو باألمة وأن يكو          

من ال يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن        : "ومعاونًا، ففي الحديث عن رسول اهللا       
" لم يمِس ويصبح ناصحا هللا ولرسوله ولكتابه وإلمامه ولعامة المسلمين فلـيس مـنهم             

 ].رواه الطبراني[

سـاليب المـشروعة    إن اإلسالم وضع من النظم في منح الفرد هذه الضمانات تكون باأل           
ونهى اإلسالم عن التأثير على الرأي العام بالكذب أو أساليب غيـر مـشروعة، ألن سياسـة                 

وانهيار البنيان االجتماعي   .. الكذب والخداع ال تدوم ويكون من ورائها تصدع الجبهة الداخلية         
أمـور  أما سياسة المناصحة ومجانبة الغش والخداع وإرشاد الناس إلى مصالحهم وتعلـيمهم             

دينهم ودنياهم ونصرتهم في الحق وقضاء المصالح لهم بأيسر الطرق كل ذلـك يـؤدي إلـى                 
لهذا كانت العالقة بين الحاكم والمحكوم في اإلسالم عالقـة توجـه           .. التماسك والقوة والتعاون  

األفراد إلى طاعة الحاكم فيما أمر واالبتعاد عما نهى ألن الحاكم وصل إلى مكانـه برضـاء                 
 واختياره وهذا الحب المتبادل بين الحاكم والمحكوم يؤدي إلى سير دوالب العمل في              الجمهور

والمواطن الذي يشارك في العمل الـسياسي باختيـار         .. المجتمع بانتظام وتحقيق الصالح العام    
إنما هو رمز ضمان    ) مجلس الشورى (أو  ) مجلس الشعب (ممثليه في مجلس أهل الحل والعقد       

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتُصلّون      : "ولهذا قال الرسول    .. هألن المجتمع وسالمت  
قـال  .. عليهم ويصلّون عليكم وشرار أئمتكم الذي تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم         

مـا أقـاموا فـيكم      .. ال: يا رسول اهللا أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال الرسـول           : أحد الصحابة 
يه واٍل فرآه يأتي شيًئا من معصية اهللا فليكره ما يأتي من معصية اهللا              إالّ من ولى عل   .. الصالة

واإلنسان المسلم وهو يشارك في العمل السياسي ال        ]. أخرجه مسلم " [وال ينزعن يدا من طاعة    
ألن كل شخص يعرض مبـادئ حزيـه        . يجرح شعور غيره ممن يخالفه في االتجاه الحزبي       

أما استعمال القوة والتشنيع والتجريح واإلساءة إلى مـن         .. اإلصالحية والجمهور له أن يختار    
يخالفني في الرأي السياسي فهذا أمر مرفوض ال يقره الدين وال يرضى به إنسان على خلـق                 
ألن التجريح والتشنيع أمور تؤجج العداوة بين الناس وهذا أمر يسيء إلى المجتمع، لهذا قـال                

يـا  .. قال أحد الصحابة  .. فالقاتل والمقتول في النار   إذا التقى المسلمان بسيفيهما     : "الرسول  
أخرجـه  " [إنه كان حريصا علـى قتـل صـاحبه    : رسول اهللا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال       

  ].البخاري
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إنه يتحمل المسئولية الكاملة لخدمة     .. إن من المؤكد أن الذي يرشح نفسه للعمل السياسي        
 يعرض نفسه للخدمة العامة وفي أول خطوة يضرب         وليس من المعقول أن اإلنسان    .. المجتمع

الناس بعضهم بعضا بسببه وتتأجج نار العداوة من أول لحظة يضع نفـسه فيهـا علـى أول                  
وإذا كان الناس ال يفهمون أن العمل السياسي خدمة وتطـوع فعلـى المرشـح أن                .. الطريق

وسعادة لكل األفراد ألنني    يعرفهم بذلك وأن يقول ألتباعه وأنصاره نريد أن نكون مصدر خير            
إن فُزت فسأخدم عدوى قبل صديقي ونريد نحن أن نكون قدوة ليقتدي بنا اآلخرون ثم أننا أهل                 

واالختالف في الـرأي ال     .. بلد واحدة مسجدنا واحد وقرآننا واحد ونبينا واحد، ونحن جيران         
بـات تفـرق بـين الـصديق        لقد عشنا أياما رأينا أن االنتخا     .. يفسد للود قضية فعالما التناحر    
وال شك أن للنظـام     ..  مما أدى إلى تأخر المجتمع بسبب تناحره       ؛والصديق بل بين األب وولده    

االجتماعي أهمية كبرى ال يتيسر لنا إقامة النظام االجتماعي إالّ في حمى النظام السياسي ألن               
 وبالنظام الـسياسي    به يتمكن المجتمع من حماية اآلداب اإلسالمية والضرب على يد مخالفيها          

وقد قال  .. يوجد النظام االقتصادي الذي يمهد للمسلمين فرص العمل والكسب والحياة الكريمة          
من استكملها فقـد    .. وحدودا وسنَنًا .. إن اإليمان فرائض وشرائع   (اإلمام البخاري في صحيحه     

 هي النظم االجتماعية    والشرائع اإلسالمية ) استكمل اإليمان ومن لم يستكملها لم يستكمل اإليمان       
التي تنظم الجماعة وتزودها بالقواعد التي تمنع الخالف وتحسمه عند وقوعه وهي ضـرورية              

لهذا كان من عناية اإلسالم تربية الفرد تربية ذاتية تؤدي فـي            .. إلقامة المجتمع على اإليمان   
يش فـي جـو صـحي    النهاية إلى التكوين االجتماعي العام لإلنسان على مناهج اإليمان والتعا 

يتنافس فيه األفراد على مبدأ األخوة فمن فاز من المرشحين هنأناه ومن خانه التوفيق لم ينطِو                
على نفسه ولم يبتعد عن الساحة ولم يعتزل الجماهير وإنما هو يؤمن بأن الخدمة العامة تؤدي                

ـ                 زم بقيمـه  في أي موقع ولها مجاالت متعددة وال ضير عليه ألنه خرج من المعركة وقـد الت
اإليمانية وتقاليده اإلسالمية هذا ومسئولية الدولة أنها تحول دون التزوير أو الغش أو الخـداع               
فإن عرفت وسكتت فإن غضب اهللا نازل على هذه األمة التي تقلب موازين الحق وتغيـر رأي              

 لذلك فهو ال يؤدي خدمة اجتماعية عامة وإنما يؤدي مـصالح          .. الشعب وتأتي بمن ال يستحق    
ومـا ربـك      :فردية يرضي بها من أسهموا له في التزوير وشجعوا على قلب الحقائق لكن            

  لُونمعا يمِبغَاِفٍل ع     إن حقوق اإلنسان على المستوى الدستوري أمر كفله اإلسالم منذ لحظـة 
ـ   ..  ألن الفرد هو الشخص الدولي األول في النظام اإلسالمي         –نزوله   سانية واإلسالم دين اإلن

 فـالحقوق التـي     –جمعاء وضع حماية لحرية كل شخص وصان كرامته وأبرز كيانه الذاتي            
.. منحها اإلسالم ال غنى عنها ليقوم الفرد في المجتمع وهو يشعر بكيانه وكرامته الشخـصية              

وحق االنتخاب له حق أصيل ال يجوز أن يتراجع عنه وال يتنازل ألنه عندما يدلي بصوته فقد                 
 وبين اإلسالم أن اإلنـسان إذا لـم          الَ تَكْتُموا الشَّهادةَ   :  للحق وقد قال اهللا عنها     أدى شهادة 



 www.kotobarabia.com 
 

161 

يمارس حقه السياسي التي هي تكاليف ومسئوليات فقد خان األمانة وكتم الشهادة، وقد قـال اهللا        
: البقـرة  [  واُهللا ِبما تَعملُون عِلـيم     والَ تَكْتُموا الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَِإنَّه آِثم قَلْبه        : تعالى
يا َأيها الَِّذين آمنُـوا الَ تَخُونُـوا اَهللا والرسـوَل وتَخُونُـوا              : ، كما قال الحق سبحانه    ]٢٨٣

ونلَمتَع َأنْتُمو انَاِتكُمَأم ] ٢٧: األنفال.[  
علمـا بـأن الـشريعة      ) الحـسبة (إن ممارسة هذه الحقوق مرقومة بجزاء عملي وهو         

اإلسالمية تمنح الفرد واليات عامة واختصاصات مباشرة في دائرة اختصاصاته ونطاق عمله            
وبما يحقق األمن للمجتمع والمحافظة على النظام العام وبما يؤسس عالقة المحبة بين األفـراد               

القاعدة الشعبية  و.. ألن الناس سواسية كأسنان المشط، ال فضل لعربي على أعجمي إالّ بالتقوى           
تتكون من األمة كلها وهذه القاعدة في حقيقتها كيان واحد ألن التماسك بين أعضاء القاعدة من                
أهم مقومات النظام الذي يحفظ للدولة استقاللها ويسد الباب في وجه أي طفيلي يريد أن ينـشر           

بية ال بد أن تتعاون     الفوضى ويهدد النظام ألنه من المتعارف عليه في اإلسالم أن القاعدة الشع           
مع السلطة الحاكمة الستتباب األمن والنهوض بمرافق الدولة العامـة حتـى ال تكـون فتنـة                 

  .ويضيع الحق وينشر الفساد. ويتصدع المجتمع وينهار
في ظل هذه الدولـة تكفـل       .. عبادة ومعاملة .. عقيدة وشريعة .. إن اإلسالم دين ودولة   

  .والتعاون والسالم.. ن األلفة واألمانالحريات وتمارس األمة حقها في جو م
إن اإلسالم وقد كفل للفـرد حريتـه ووضـع لـه            .. حماية الدولة من المنشقين عليها     )١

الضمانات التي تحافظ على كيانه وتسمو بروحه ونهى عن االعتداء على الفرد بـأي              
يبلغ لون من ألوان االعتداءات الغرض من ذلك أن ينطلق اإلنسان إلى اآلفاق الواسعة ل             

علمـا بـأن أي     .. كماله ويحصل على ارتقائه المقدر له في ظل كيان اجتماعي سليم          
إن اإلسالم وقـد    .. تفويت أو تنقيص لحق من حقوق اإلسالم يعتبر جريمة من الجرائم          

وضع هذه الضوابط فإنه طالب الفرد أن يعمل على حماية السلطة الشرعية القائمة من              
..  إلى المجتمع ويلوث سمعته ويقول فيه ما ليس فيه         أي منشق في خارج البالد يسيء     

كذلك طالب اإلسالم اإلنسان أن يحمي السلطة من أي إنسان متمرد داخـل المجتمـع               
يدعو إلى زعزعة الثقة في السلطة أو ترويج إشـاعات عليهـا حتـى ولـو يرسـم                  

تـصغر  الكاريكاتير أو النكت، فإن هذه أمور ال يستهان بها فإن معظم النار مـن مس              
.. ذلكم ألن األصل في العالقات والروابط التي تربط بين أفراد القاعدة الشعبية           . الشرر

لـذلك إذا ظهـر متمـرد يـدعو إلـى           .. وحب الوطن من اإليمان   .. هي رباط ديني  
اجتماعات سرية لبث أفكار متطرفة أو توزيع منشورات تحمل أفكـارا تُـسيء إلـى               

ارئي المنشورات أنه يريد مقاومة السلطة، هنا       الدولة أو يغرس في نفوس مستمعيه وق      
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وال تـروج  .. وال تستمع إلى تلك اإلشـاعات .. ال تسمع لهذا الهراء.. نقول لكل مسلم 
واعلم بأنك على ثغر من ثغور اإلسـالم فاحـذر أن يـؤتي             .. النكت وال الكاريكاتير  

 فعليـك أن    ..وأنت في بيئتك االجتماعيـة    .. وأنت في موقع عملك   .. اإلسالم من قبلك  
توجه الناس برفق ولين وحكمة إلى أن الذين يريدون الخروج على السلطة الحاكمـة              
هؤالء هم أصابع أعداء األمة عندهم ضعف في الدين وانحطاط في الخلق وتخلف في              

ألن الفتنة أشد من القتل وقد أمرنا اهللا بقتال البغاة          .. العلم وهؤالء بغاة علينا أن نقاتلهم     
وِإن طَاِئفَتَاِن ِمن الْمْؤِمِنين اقْتَتَلُوا فََأصِلحوا بينَهمـا فَـِإن           : ق سبحانه حيث قال الح  

بغَتْ ِإحداهما علَى اُألخْرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تَبِغي حتَّى تَِفيء ِإلَى َأمـِر اِهللا فَـِإن فَـاءتْ                 
، وقد قـال    ]٩: الحجرات [ ِإن اَهللا يِحب الْمقِْسِطين   فََأصِلحوا بينَهما ِبالْعدِل وَأقِْسطُوا     

الفقهاء بأن أموالهم ال تُُصادر وأن نساءهم وأطفالهم ال تُسبى وأن جـريحهم ال يقتـل                
ألن .. هذا حكم شأن البغاة وحكم اهللا فيهم      .. وأن من قتل منهم غُسل وكُفٍِّن وصلِّى عليه       

تمع متماسك له كيـان قـوي يـستطيع مواجهـة           اإلسالم يعمل على تحقيق إيجاد مج     
والَ تَكُونُوا كَالَِّذين تَفَرقُوا     : ولهذا قال الحق سبحانه   .. األحداث ورد عدوان المعتدين   

         ِظيمع ذَابع ملَه ُأولَِئكنَاتُ ويالْب مهاءا جِد معاخْتَلَفُوا ِمن بو ]   ١٠٥: آل عمـران[ ،
  ِمن الَِّذين فَرقُوا ِدينَهم وكَانُوا ِشيعا      * الَ تَكُونُوا ِمن الْمشِْرِكين   و : ويقول سبحانه 

  ].٣٢، ٣١: الروم[
  فضل الجهادفضل الجهاد

) رجال األمـن  (ففي الداخل نسميهم    .. تحتاج الدولة إلى حمايتها من الداخل إلى الخارج       
ن بالمفسدين ويحولون بين    يتعقبون المجرمين ويمسكو  .. وهم الذين يسهرون على حماية الناس     
هؤالء الناس الذين يحافظون على الغـرض والـشرف        .. هؤالء وبين تنفيذ خططهم اإلجرامية    

ويعملون على ضبط الشارع وحماية األسواق ومنع التجار من العبث بالمكاييـل والمـوازين              
.. سواقوالمقاييس ويحمون المستهلك من الغش التجاري ويمنعون طرح األشياء الفاسدة في األ           

ألن حراسة المجتمع من الداخل أمر مهم جدا، وقـد          .. مجاهدون في سبيل اهللا   .. هؤالء الناس 
كل عين باكية يوم القيامة إالّ ثالثة أعين عين بكت من خشية اهللا، وعـين               : "قال رسول اهللا    

ايـة  فالعين السهرانة في حماية البلد وحم     " غضت عن محارم اهللا، وعين سهرت في طاعة اهللا        
منشآتها وتأمين الناس من أي فزع وإغاثة المكروب والملهوف أمر عظيم جدا ولقد ثبـت أن                

فقد كان من خـواص حـراس       .. ن الحال مع خلفائه   أ اتخذ لنفسه حراسا وكذلك      رسول اهللا   
 إالّ عند النـوم كمـا هنـاك         الذي كان ال يفارق النبي      ) عبد اهللا بن مسعود    (رسول اهللا   

كما كان هناك مـن يمـشي       .. ن سفيان بن كعب الذي لقبوه بسياق رسول اهللا          ب) الضحاك(
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إلى غير ذلك كثير ممن عرفوا بحراسة رسول        ) جبلة بن عامر  (خلفه في معظم األوقات وهو      
ورجل الشرطة في عصرنا هذا لو أنه أخلص هللا في عمله وأدى واجبه بدقة وأمانـة                .. اهللا  

  .ة المتقين أحسن بكثير من غيرهونزاهة وسعة أفق ألصبح في منزل
  :ولقد قال أحد الشعراء من المجاهدین في سبيل اهللا

ــصرتنا  ــو أب ــرمين ل ــد الح ــا عاب  ي
ــه  ــده بدموع ــضب خ ــان يخ ــن ك  م
ــا  ــن عبيرن ــم ونح ــر لك ــح العبي  ري

  

ــب    ــادة نلعـ ــك بالعبـ ــت أنـ  لعلمـ
ــضب ــدمائنا تتخــ ــا بــ  فنحورنــ
 وهــج الــسنابك والغبــار األطيــب   

  

ن حراس الجبهة الداخلية ومنحهم وسام االستحقاق بأن أعينهم         فإذا كان اإلسالم أعلى شأ    
الـذين  ) حـراس الحـدود   (لن تبكي يوم القيامة ألنها باتت تحرص في سبيل اهللا فهناك كذلك             

يحمون البالد من تآمر األعداء ويصدون كل معتد أثيم وهؤالء ما داموا يعملون في مـواقعهم                
طة الحاكمة فإن عملهم هو إعالء الكلمة اهللا ألن هـذا           بهمة عالية وكفاءة متميزة وبتوجيه السل     

والجندي الشجاع المنضبط على قيم جنديته والذي يـسهر لحمايـة بلـده             .. جهاد في سبيل اهللا   
ويحمل السالح دائما يتدرب عليه ويطور نفسه ويبتكر في أسلوب استعمال األسلحة ويحـصل              

:  قـال  عباس رضي اهللا عنهما أن النبي       فعن ابن   .. على كل جديد فهو مجاهد في سبيل اهللا       
والفرس يومها يعادل الدبابـة     " أال أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل اهللا          "

وفـي  " رهبانية أمتي الجهاد في سـبيل اهللا      : "وصدق رسول اهللا    .. أو الطيارة في هذه األيام    
 ثمرة مـن ثمـرات الحـب اإلنـساني          ذلك من التضحية بالنفس والمال وبيعهما هللا ما هو إالّ         

ِإن اَهللا اشْـتَرى ِمـن       : واإليمان باهللا القوى واالعتماد عليه سبحانه، وصـدق اهللا العظـيم          
علَيِه الْمْؤِمِنين َأنْفُسهم وَأموالَهم ِبَأن لَهم الْجنَّةَ يقَاِتلُون ِفي سِبيِل اِهللا فَيقْتُلُون ويقْتَلُون وعدا              

حقا ِفي التَّوراِة واِإلنِْجيِل والْقُرآِن ومن َأوفَى ِبعهِدِه ِمن اِهللا فَاستَبِشروا ِببيِعكُم الَِّذي بايعتُم ِبِه               
ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكو ] ١١١: التوبة.[  

مـن  : "روى البخاري ومسلموواجب الجنود بالنسبة لقائدهم الطاعة في غير معصية فقد   
أطاعني فقد أطاع اهللا ومن عصاني فقد عصى اهللا ومن يطع األمير فقد أطاعني ومن يعـصي                 

  ".األمير فقد عصاني
خوة الشاملة  الم يهتم بدعوة المجتمع الدولي إلى الدخول في اإلسالم ألن دين اإل           سإن اإل 

ووجه إلى التعاون على البر والتقوى      والتعاون الدائم الذي نادى بتطبيق العدل وأمر باإلحسان         
.. ونظم المواريث ووضع الحقوق كاملة ووضع قواعد تشريعية تتالءم مع كل زمان ومكـان             

حافظ على الكيان األسرى ووضع من الضوابط ما تُصان به األسر وال تتعرض للهزات ولما               
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ث الخالف والـشقاق    كان اإلنسان بشر واإلسالم يتعامل معه على هذا األساس فإنه راعى حدو           
.. بين الزوجين فوضع من القواعد التشريعية ما يضمن لكل فرد حقه عند النـزاع والخـالف               

يخدم قضية السالم ويخدم    .. أو مذهب أو تشريع   .. وليس هناك على وجه األرض دين أو نظام       
الدين قضية العدل ويعمل على حماية الفرد وحماية المجتمع مثل ما هو الحال في اإلسالم ألنه                

 الباقية ألن المعجزة هي القرآن الذي شرح اإلسالم         الخالد العالمي وهو معجزة النبي محمد       
وفصله ألن القرآن جامعة من القول والعلم والقصص واألخالق والتـشريع واآلداب، وهـذا               

 ثم إن الحقائق التي تـضمنها هـذا         ،القرآن يعترف بجهد األنبياء السابقين ويدافع عن رسالتهم       
القرآن ينضبط بها السلوك اإلنساني ويحمي الضمائر فال تحيد عن الحق ألن اإلسالم يجعل من             

 حيث أرشد الحق سبحانه فـي       ؛المؤمنين قوة أمن ذاتية تقوم على حراسة الحق وحماية العدل         
 أمرها اإلسـالم أن  ، إن اإلنسانية التي والَ تَعتَدوا ِإن اَهللا الَ يِحب الْمعتَـِدين       : سورة البقرة 

تتعارف وتتعاون لتصون الحق وتحمي حرية اإلنسان وكرامته وتقيم المجتمع الفاضـل الـذي              
السالم الذي تنطق به األلسنة وتردده القلوب ثم يكون من وراء ذلك نـشر              .. يرفع راية السالم  

اركوا األمـر    وأفاقوا من ثباتهم العميق وتد     فإذا نهض أتباع محمد     .. األمن والكفاية والعدل  
ونظموا أنفسهم وأخلصوا هللا فسيرجع لهم عزهم السالف وتاريخهم المجيد ويصبحوا في دنيـا              

 : الناس وهم يتبوءون مكانهم الالئق بهم وبمجدهم الذي عاد إليهم مع إيماننا بقول اهللا تعـالى               
  ].١١: الرعد [ مِإن اَهللا الَ يغَير ما ِبقَوٍم حتَّى يغَيروا ما ِبَأنْفُِسِه

إن المشكلة اليوم مشكلة أخالق حيث دب صراع بين اإلنسان ونفسه ألن الـسالم ينبـع                
أوالً من ضمير الفرد ومن معرفته لنفسه التي يجب أن تحيا في طهارة ويتعفف عما فـي يـد                   

 فالسالم سـالم  .. الناس ويقيم الشخص في نفسه وقاية صادقة من وحي اإليمان ويقظة الضمير           
ألن المال ال يمكن أن يوفر للـنفس        .. نفوس واإليمان إيمان قلوب وليست المشكلة نقصان مال       

.. سالم البـر والرحمـة    .. إن السالم الذي تنادى به هو سالم العدل واإلخاء        .. أمنها وسالمها 
سـالم  .. سالم فيه صلة الـرحم والمـروءة      .. سالم الوفاء والتعاون  .. سالم الصدق واألمانة  

إذا قام السالم في النفس والعدل      .. إننا ال نقلل من أهمية المال ولكننا نقول       .. والتعاونالتعارف  
في المجتمع تهيأ لكل فرد أسباب الحركة والعمل واإلنتاج ونؤكد بأن اإلسالم ال يفصل مطلقًـا                

 الـدار   وابتَِغ ِفيما آتَـاك اهللاُ     بين عمل الدنيا وعمل اآلخرة ألن اإلسالم يركز على االثنين           
          كاُهللا ِإلَي نسا َأحكَم ِسنَأحا ونْيالد ِمن كنَِصيب الَ تَنسةَ واَآلِخر ] وفي األثر  ].. ٧٧: القصص

لقد انتشر اإلسالم في العالم     ".. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا         "
فعلـى  .. هون اإلسالم وقد يكونون من أبنائه     وشع نوره في قارات األرض لكن هناك من يشو        

المسلمين أن يقوموا قومة رجل واحد وأن يجعلوا أعمالهم تتفق مع أقوالهم ألن اإلسـالم فـي                 
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مقدوره أن يرد الناس إلى الحق وأن يبصرهم بالصواب وأن يصحح أخطاءهم إذا عادوا إليـه                
ن هذا الدين وتمسكت به استطاعت      بصدق وحكّموه فيما شجر بينهم ألنه كلما اقتربت النفوس م         

أن تتغلب على شهوات النفس وأن تذيب سطوة المنفعة الذاتية ألنه من رحمـة اهللا بعبـاده أن                  
وكفـى أن تـضمن     .. السماء ضمنت حفظ الحق وحراسته ليظل شاهدا على الخلق قائما بينهم          

ـ   .. السماء لألرض حفظ الحق ألن ذلك يؤدي إلى أسباب السعادة          سانية بمحـض   وعلـى اإلن
إراداتها أن تتمسك بالحق وتدافع عنه عندئٍذ تسدد السماء خطاهم وتهيئ لهم من أمرهم رشـدا                

  ِإنَّا لَنَنصر رسلَنَا والَِّذين آمنُوا ِفي الْحياِة الدنْيا ويوم يقُوم األشْـهاد            : وصدق اهللا العظيم  
  ].٥١: غافر[

  : وهو يلقي أول بيان له بعـد أن تـولي الخالفـة يقـول              لقد سمعنا من فم الصديق      
والتجربة قائمـة   ..) فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فقوموني         (.. 

بين أيدينا على مر الدهور تُبين لنا إن اإلسالم بحقائقه الزاخرة وما فيه من قيم ومبادئ وآداب                 
ائق عصمها من التردي في مهـاوي الفـساد والظلـم           ومثل إن اقتربت اإلنسانية من هذه الحق      

إن رسـالة   .. وبمقدار قربها أو بعدها من هذه الحقائق يكون األمن والسلم أو الحرب والدمار            
اإلسالم تعلن تآخيها مع الكون وتطلب اإليمان باهللا عن طريق التأمل في هذا الكـون ليكـون                 

الشارع والمسجد في كل مكان ألن اإلسـالم        عمل اإلنسان للدين والدنيا في الحقل والمعمل في         
ألن اإلسالم يخرج الناس من الظلمـات إلـى         .. يوجب على المسلمين أن يكونوا أقوياء أعزاء      

النور ومن الجهل إلى العلم ويهدي اإلنسانية التائهة إلى سبيل الرشاد والسالم وإلى الـصراط               
يهِدي ِبِه اُهللا مِن اتَّبع ِرضوانَه سبَل السالَِم         * ب مِبين قَد جاءكُم من اِهللا نُور وِكتَا      : المستقيم

].. ١٦،  ١٥: المائـدة  [ ويخِْرجهم من الظُّلُماِت ِإلَى النُّوِر ِبِإذِْنِه ويهِديِهم ِإلَى ِصراٍط مستَِقيمٍ         
وإذا كانـت قـد     .. لـضالل إن الحق واضح ال لبس فيه وال غموض وأنه ليس بعد الحق إالّ ا             

غشيتنا ظلمات بعضها فوق بعض يوم أن أدرنا ظهورنا لإلسالم وتعلقت أبصارنا بالمـذاهب              
وغيرهم ودخلنا في متاهة ما بين      ) كارل ماركس (و) جان جاك روسو  (األوروبية وروجنا كتب    

ألمـور  واآلن جربنا كل هـذه ا     .. رأسمالية واشتراكية وشيوعية وتركنا كتاب اهللا فضاع الحق       
وراجت لدينا كل مقومات العفن من مجالت تدعو إلى الجنس وتصور العري وتسمى قيـادات               

وهذا خطأ فـاحش ألن     .. والنجمة الفالنية قالت  .. يقولون النجم الفالني قال   ) نجوم(هذا العمل   
 ..النجم هو الذي ينير الطريق لغيره بأعماله العظيمة ومهاراته المؤسسة على الخلق والفضيلة            

أصـحابي كـالنجوم    : " نجوم وقال عنهم الصادق األمين     ومن هنا سمي أصحاب رسول اهللا       
لكن ماذا نفعل وقد بلغ الجهل من بعض المسلمين أنه يسمى األشياء بغير             " بأيهم اقتديتم اهتديتم  

وإن التبعية تقع على العلماء ورجال اإلعالم ألن عليهم أن يصححوا للناس أخطاءهم             .. حقيقتها
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 فَماذَا بعد الْحقِّ ِإالَّ الضالَُل فََأنَّى تُصرفُون        :وأن يبينوا لهم طريق الحق ألنه كما يقول ربنا        
  ].٣٢: يونس[

وعلى الذين يريدون أن يفصلوا بين الدين والدولة أن يعلموا أن أحكام اإلسالم ال تتجزأ               
ل ببعضها دون الـبعض اآلخـر        وأن نصوصه تمنع من العم     ،وال تقبل االنفصال عن بعضها    

َأفَتُْؤِمنُون ِببعِض الِْكتَاِب وتَكْفُرون ِببعٍض فَما جزاء من يفْعُل ذَِلك ِمنْكُم ِإالَّ             : لقول اهللا تعالى  
  ِبغَاِفٍل عمـا تَعملُـون    ِخزي ِفي الْحياِة الدنْيا ويوم الِْقيامِة يردون ِإلَى َأشَد الْعذَاِب وما اُهللا             

  ].٨٥: البقرة[
إن األمية الدينية التي تفشت في المجتمع وبين المثقفين كذلك فإن العلماء عليهم واجـب               
التنبيه وتصحيح األفكار السائدة ألن الناس قلبوا الحقائق وغيـروا مفهـوم األلفـاظ ومـدلول              

ومـسئوليتها خطيـرة    .. لك فإن الدولة مسئولة   لذ.. وإن العلم ينبع من الثقافة العامة     .. الكلمات
بـدءا مـن    .. ألن واجبها يقتضي أن تنشر الثقافة الدينية في مقررات التربية والتعلـيم           .. جدا

وتعتمد هـذه  ) الثقافة اإلسالمية(الحضانة ونهاية بدراسة الدكتوراه وأن تكون هناك مادة تسمى  
في نفس الوقت   .. م وآدابه ومنهجه وتشريعاته   الدراسة على المعلومات الصحيحة من قيم اإلسال      

على الدولة أن تنبه بأنه عند وضـع الخريطـة          .. أجهزة اإلعالم في الدولة هي المسئولة عنها      
العامة للبث اإلذاعي أو التلفزيوني أن تراعي آداب المجتمع وتقاليده وقـيم دينـه واألصـول                

البيوت واحتلت أماكن الصدارة في كـل       العامة في مفهوم هذا الدين ألن وسائل اإلعالم دخلت          
كذلك مؤسسات الصحف   .. والدولة مسئولة عن تثقيف الشعب وغرس القيم األخالقية فيه        .. بيت

ليست لمصادرة الحريات وال قصف األقالم      .. وإصدار الكتب ال بد أن تكون هناك رقابة شديدة        
لبلبلة بنشر ما نـسميه اإلبـداع     ونشر الحقائق دون مغالطة وعدم إثارة ا      .. وإنما لتهذيب الكلمة  

إن الدولة مسئولية عن    .. الفني وهو شيء يسيء إلى الذوق العام ويقلب الحقائق ويغير المفاهيم          
ثم حماية المظلومين في المجتمع الذي تُرفع علـيهم قـضايا           .. حماية الشعب وحماية معتقداته   

تُتَداول من محكمة إلى    ويسير القضاء ببطء ويمضي عشر سنوات أو أكثر على القضية وهي            
األمر الـذي يجعلنـا     .. محكمة والبطء في القضاء هو الظلم بعينه وهنا تكون مسئولية الدولة          

ألن الفـرد   .. فالدولة عليها كذلك حماية الفرد    .. كما أن الفرد مطلوب منه حماية الدولة      .. نقول
علـي وعلـى    إذا شعر بالضياع قلب الموازين وعمل من جانبه على نشر الفوضـى وقـال               

لذلك كانـت الحقـوق مـشتركة ويجـب         .. وال ينفع الندم  .. يومها ال تنفع الموعظة   .. أعدائي
  .وجانب الدولة أهم وأعم وأشمل.. رعايتها

* * ** * *  
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  الخاتمة الخاتمة 
.. من هذا االستعراض لتكمل النقاط يتبين لنا بجالء أن اإلسالم يفرض على المـسلمين             

نادي بالعدل وتطبقه وأن يكون لهذه الدولة إمام واحـدة          وت.. تفرض الحق وتحميه  .. إقامة دولة 
ويكـون غرضـه    .. ومن خرج عليه وأراد أن ينازعه     .. ويلتزمون طاعته .. يختار من بينهم  

تمزيق وحدة األمة فإن اإلسالم يوجب قتل من ينازع اإلمام ويعمـل علـى تـصدع الجبهـة                  
بين المسلمين شورى فليس هنـاك      وأن األمر   .. وحماية الدولة أمر واجب ومطلوب    .. الداخلية

  :استبداد بالرأي وال حكم فرد متجبر فقد قال الشاعر

 حكم الجماعة ال تشقى البالد بـه      
  

ــشقيها     ــرد ي ــم الف  وحك
  

  ".األمر شورى والخالفة بيعة: "وكما يقول اآلخر
واإلسالم يجعل المساواة بين الناس فريضة والعدالة بين الناس جميعا دعامة من دعائمه             

الذين ينتسبون إلى العلم وهـو      .. م أعلن اإلسالم الحرب على الظلم واالستبداد وعلماء السوء        ث
ويفتون على غير علم ويوقعون الناس فـي حيـرة          .. ألنهم يقولون ما ال يعلمون    .. منهم براء 

لذلك فإن اإلسالم وهو ينادي علـى النـاس         .. وبلبلة وتشتت في الرأي وعدم معرفة الصواب      
نترك الحاكم يخطـط ونـساعده نحـن        ] ٦٤: آل عمران  [ عالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواءٍ   تَ  :جميعا

والرجوع في كل قضية إلى     .. والفهم الواضح لقضايا المجتمع   .. بالعمل الجاد والحركة المتأنية   
.. ومع إيماننا بأن اإلسـالم ديـن ودولـة        .. أهل االختصاص ألنهم أقدر الناس على التوضيح      

فإن علينا أن نشارك في صنع القرار عنـدما نـسهم فـي اإلدالء      .. احة مسجد منصة حكم وس  
بأصواتنا الختيار من يمثل الشعب وينوب عن األمة في مجلس الشعب وأن يكـون االختيـار                

ألن هذا هو الـذي     .. ألصلح العناصر ومن يتميز بالطهارة وله إسهامات في العمل االجتماعي         
كون صاحب دين وخلق وأن يكون عفيف النفس معروفًـا          سوف يصنع لك القرار فال بد أن ي       

والدولة من خالل مؤسساتها األمنيـة والعـسكرية        .. بين الناس ألن له بينهم تواجدا وحضورا      
وال تقدم شخصا على آخـر      .. وتصون الحقوق .. أمينة على كل مرافق المجتمع تحمي العدالة      

وأن الشخص المختار ال ترتعش يده وهو       .. لعملإالّ بالكفاءة والقدرة على االبتكار في أساليب ا       
كما أن الحكـام    .. إن األمة مسئولة أمام ربها    .. يتخذ أي قرار للنهوض بالعمل الذي أسند إليه       

ألنه ثبت أن المجتمعات ال تتأخر إالّ إذا أسندت المناصب          .. مسئولون كذلك عن حسن االختيار    
وتـضيع  .. ويعم الفساد.. وتنتشر الرشوة.. جهليسود ال.. إلى غير الكفاءات ألنه في هذا الجو   

  .أقم عليها مأتما وعويالً.. وأمة هذا شأنها.. الحقيقة
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إن على المسلمين أن يتورعوا عن أن يقرنوا عمل الناس وأقوالهم ثم يلصقون هذا العمل               
قراطيـة  ديم.. شيوعية اإلسالم .. اشتراكية اإلسالم .. وهذا القول بدين اهللا فتجدهم مثالً يقولون      

دا فالن نور   .. دا ربك يعطي الحلق للي بال ودان      .. الجهل الديني .. اإلرهاب الديني .. اإلسالم
وهذا كله خطـأ فـي      .. دا فالن ربنا افتكره   .. دا فالن بياكل رز مع الماليكة     .. اهللا في برسيمه  

ـ  .. وتفسد العقيدة .. التعبير وجهل بالقول بل منها كلمات تؤدي إلى الكفر         ا نـرى أن    لهذا فإنن
بال شك ظلم لإلسالم الذي يبرأ من هـذه األشـياء           .. الجهل الذي بلغ مداه عن بعض المسلمين      

أن الحكومة هتجيـب اللـي      .. كذلك الذين يمتنعون عن اإلدالء بأصواتهم في االنتخابات بحجة        
 هيه عاوزاه ويتخذون ذلك وسيلة وتكأة لعدم مشاركتهم في االنتخابات نقول لهم أخطـأتم ألن              

الواجب يحتم عليكم أن تشاركوا وأن تسهموا وأن تعلنوا بلسان عاٍل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ال                
قُل الَّ تُسَألُون عمـا َأجرمنَـا والَ         : تُسألون عن أعمالنا وال نُسأل عن أعمالكم كما قال ربنا         

  لُونما تَعمَأُل عنَا      * نُسبنَنَا ريب عمجقُْل ي       ِلـيمالْع الْفَتَّاح وهقِّ ونَنَا ِبالْحيب فْتَحي ثُم ]  هـود :
١٢٣ – ١٢١.[  

نعمل ونجتهد ونـشارك    ) اعقلها وتوكل (تلك هي مقومات الحياة التي دعا اإلسالم إلهيا         
عندنا أمل فـي    .. صالحوال نيأس من اإل   .. في العمل ونخدم ديننا ونحافظ على كيان المجتمع       

ويدخل الناس في دين اهللا أفواجا يوم أن يروا أمة مثالية           .. رق فيه شمس اإلسالم   غد مشرق تش  
والحلـم  .. المروءة دأبهـم والـشجاعة خلقهـم      .. تتجسد في هذه األمة قيم اإلسالم وسماحته      

وإذا خاطبهم  .. الصبر ديدنهم يعلمون الناس وال يِملُّون ال يسأمون من دعاء الخير          ، ..سالحهم
إن دعاءنا إلى اهللا سبحانه أن يمن علينا لنعيش في مجتمـع اإلسـالم              .. وا سالما الجاهلون قال 

الذي يوفر الكرامة لكل شخص ويحمي حقوق الناس ويرفع راية الحق وبهذا المجتمع يفـرح               
المؤمنون بنصر اهللا لكن الخوف أن يستمر الحال على ما هو عليه وال نجد الرجال األقويـاء                 

وال تتولـوا فيبـدل اهللا قومـا    .. الدنيا يا قوم سارعوا إلى مغفرة من ربكم   وساعتها نعلن على    
.. وهذا ما تم في كل المجتمعات التي شاع فيها الظلـم والفـساد            .. غيركم ثم ال يكونوا أمثالكم    

  .والتاريخ أكبر شاهد وكفى بربك شهيدا
 رشدا مرددين قول    فإلى اهللا وحده نرفع أكف الضراعة سائلين اهللا أن يهيئ لنا من أمرنا            

  ".اللهم اهد قومي فإنهم ال يعلمون: "نبينا 
ولـم  .. إن الحق سبحانه وتعالى دمر البالد التي شاع فيها الظلم واالستبداد وأهلك أهلها            

َأخْـذَه  وكَذَِلك َأخْذُ ربك ِإذَا َأخَذَ الْقُرى وِهي ظَاِلمةٌ ِإن            :يفعل ذلك ظلما وإنما القاعدة الدينية     
 شَِديد َأِليم ] والتاريخ يؤكد أن الدولة إذا انتشر فيها الظلم وغاب العدل فإن اهللا             ]١٠٢: هود ،

  .سبحانه وتعالى يهلك هذا المجتمع ويأت بمجتمع آخر
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الَِّذين طَغَـوا ِفـي      * وِفرعون ِذي األوتَادِ   : ولقد قال لنا ربنا ليرشدنا إلى تلك الحقيقة       
: الفجر [ ِإن ربك لَِبالِْمرصادِ   * فَصب علَيِهم ربك سوطَ عذَابٍ     * فََأكْثَروا ِفيها الْفَساد   * ِدالِْبالَ
  ِإن اَهللا الَ يغَير ما ِبقَوٍم حتَّى يغَيـروا مـا ِبَأنْفُـِسِهم             : ، وعدالة السماء تقتضي   ]١٤ – ١٠

  ].١١: الرعد[
: محمـد  [ وِإن تَتَولَّوا يستَبِدْل قَوما غَيركُم ثُم الَ يكُونُوا َأمثَالَكُم         : قال لنا ربنا  كما قد   

المسئولية في تدعيم قيم الحق ونشر العدل وإشـاعة األمـن           .. ، األمر إذًا واضح صريح    ]٣٨
وكل ما من   .. والحياءونشر السالم والعلم بجد وابتكار واالنضباط على قيم التعاون والمروءة           

ألن الفرد إذا كان هـو      .. بين الفرد والدولة  .. أمور مشتركة .. شأنه يسمو بالمجتمع ويرقى به    
اللبنة األولى في صرح المجتمع وبنيانه فإن الدولة مسئولة عن حمايـة هـذا البنيـان وعـدم                  

ا إلقامة بنيان   والدول تدرك أن اللبنة إذا تصدعت وتحطمت من داخلها فلم تصلح أبد           .. تصدعه
  ..يسر الناظرين

وإن صالح الفرد لن يكـون      .. إن صالح المجتمع بصالح أفراده    .. فهل لنا أن نعلم ذلك    
الّ من خالل الدين ومفاهيمه واإلسالم وتشريعه والقرآن وتوجيهه والـسنة النبويـة القوليـة               إ

.. صالحة في سيرتها الذاتية   ثم ال بد من القيادة الطبيعية التي تكون قدوة          .. والفعلية والتقريرية 
.. شـعب .. والهيئة التشريعية بـشقيها   .. الحاكم ومعاونوه من الوزراء   .. وأهم قدوة للجماهير  

هؤالء هم القيـادات فـال بـد أن         .. وحماة البلد من أمن وجيش    .. والهيئة القضائية .. وشورى
ـ                 سوبية ألحـد  يكونوا قدوة في الطهارة ونظافة اليد وإحقاق الحق وتطبيـق العـدل دون مح

فإننا نرفع رايات الحب وننشر أعالم السالم وننادي بـأعلى          .. إذا تم ذلك  .. أو مجاملة لشخص  
ِإنَّـا   : حي على الفالح، ويومها يتحقق النصر الذي وعده اهللا ألنبيائه وللمـؤمنين           .. أصواتنا

قُْل عسى   : ، يقول الناس متى هذا    ]٥١: غافر [ لَنَنصر رسلَنَا والَِّذين آمنُوا ِفي الْحياِة الدنْيا      
ألنه إذا قام كل فرد بأداء الواجب       .. ، وما ذلك على اهللا بعزيز     ]٥١: اإلسراء [ َأن يكُون قَِريبا  

ربنَـا   .. ساعتها تعيش الجماعة في أمن وهدوء واستقرار      .. المنوط به وأخذ حقه المحدد له     
هةً ومحر نْكاآِتنَا ِمن لَّدشَدِرنَا رَأم ْئ لَنَا ِمني .  

  ...وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه.. فقوواهللا الم
  

* * ** * *  
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