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 امللخص

 الدراسة مشكلة نوتكم اإلسالمية، للدولة السياسية املنظومة بشكل املتعلقة الشرعية السياسية جوانب من مهما   جانبا   الدراسة هذه تناولت
 هتدف حيث ؟اجتهادي فرعي أم يتغري؟ ال اثبت اعتقادي أصل هو هل اإلسالمية، الدولة يف-واحلكم الدولة-السياسية املنظومة شكل حول

 وانتهجت لسياسية،ا منظومته يف للمستجدات قبوله يف اإلسالم مرونة مدى وبيان اإلسالمية، للدولة السياسية املنظومة شكل لبيان الدراسة
 نتائج لعدة الدراسة توصلت وقد ومناقشتها، واألدلة اآلراء هذه لتحليل التحليلي واملنهج املسألة، يف اآلراء جلمع االستقرائي املنهج الدراسة

 الشرع لروح تهاموافق بشرط عليها مستحداثت إدخال من حرج وال لالجتهاد، القابلة الفروع قبيل من اإلسالمية السياسية املنظومة أن أمهها
 .لألمة املصلحة وحتقيق

 .اإلسالمية الدولة، السياسية املنظومة: كلمات مفتاحية

Abstract 

This study takes a very important aspect about Islamic Politics which is concern the political form 

for Islamic state, the problem statement for this study lies in the form of political system – countries 

and rules – is it solid does not change? Or it is can be change and improve? Where this study aims to 

obvious for the political system for the Islamic Countries, and obvious how can Islam be flexibility 

in approval the updates in the Political System, and the study approach’s the inductive approach to 

collect opinions in the subject, and analysis approach to analyzes this opinions and evidences and 

discussion it, this study will reach to many results, the most important of them that the Islamic 

Political System is from the branches which accepts diligence, and there is no problem from insert 

any update on it as long as to approval the spirit of religion and achieve the benefit for people. 
Keywords: political form and Islamic state. 
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 مقدمة
 عبادة دين هوف احلياة، مناح لكل شامل نظام هو بل املساجد، يف وحمصور فحسب ابلعبادات خاصا   دينا   ليس اإلسالم إن

 .األخرى األداين من غريه عن لإلسالم ميزة وهذه وسياسة، ودولة ومعاملة

 يتحصر والناظر وانبها،ج بكل الفرتة تلك ميجد اجلميع ترى الراشدة، واخلالفة الرسالة فرتة اإلسالمية الدولة عن احلديث عند
 حنو ننطلق هنا من ،الفاضلة الدولة وتلك اخلوايل األايم تلك تعود لو يتمىن فرتاه اليوم، املسلمني أحوال اليه آلت ما على
 ألوىلا الدولة ومضمون ومسميات شكل نستنسخ هل احلديثة؟ اإلسالمية الدولة شكل كيف الدراسة، هذه مسألة طرق

 شكل استحداث نم مانع يوجد ال أنه أم شرعا ، عليه منصوص ألمر خمالفة أنه ابعتبار تغري؟ أي هبا حندث وال للمسلمني
 خمتلفني رأيني كلتاش فكريتان مدرستان هذان لألمة؟ املصلحة وحيقق الشرع منظور مع يتوافق مبا اإلسالمية الدولة يف للحكم

 بكال الدراسة رأي بيانو  اآلراء مبناقشة وأعقبته وأدلته، الرأي تبىن من وبينت الرأيني هذين الدراسة فتناولت املسألة، يف
 .والتوصيات النتائج أبهم الدراسة وختمت الرأيني،

 االعتقادية ولاألص من الكربى اإلمامة اعتبار حول كانت فقد متاما ، خمتلف بطرح ولكن قدميا   املسألة هذه نوقشت لقد
 من اإلمامة هتوليت على منصوص اإلمام أن يعتقد الذي الشيعي الفكر خالل من الطرح هذا ونبع ال، أم عليها املنصوص

 االجتهاد ابب من األمر فاعتربوا السنة أهل وخالفهم حوهلا، لالجتهاد جمال وال معينني أانس يف حمصورة وأهنا تعاىل، هللا قبل
 ولكين ثا ،حب أشبع مما فهذا ال أم اعتقادي أصل اإلمامة كانت إن أحبث فال دراسيت، تناولته ما هذا وليس االعتقاد، ال

 فرعية أم اث،االستحد أو التجديد تقبل ال أصال   كوهنا وبيان اإلسالمية للدولة العامة السياسية املنظومة شكل تناولت
 .العصور عرب للتطور قابلة اجتهادية

 هذا يف بحثوال الطرح حساسية إىل ذلك وأعزو حيومها، الغبش زال ما اليت األبواب من الشرعية السياسة ابب أن أعتقد
 فيها، السياسية املنظومة شكل من أهم هناك وليس هلا، الشرع ونظرة األمور حقائق استكشاف من بد ال ولكن الباب،

 .واحلضارة العصر مستجدات من اإلسالم موقف عن واإلجابة

 

 األقوال يف شكل املنظومة السياسية يف االسالم  .1
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 -الفة الراشدةدولة النبوة واخل -ترى بعض اجلماعات اإلسالمية بوجوب استنساخ الشكل واملضمون للدولة اإلسالمية األوىل
ويرون بنقلها كما كانت بتقسيماهتا وهيكليتها من رئيس الدولة وطريقة تعينه ومسماه، مرورا  مبجلس الشورى وصوال  إىل 

 1ا األول من ابب احلرام، وقد يصل عند البعض للكفر.احملتسب...، وعّدوا الزايدة على شكله

لقد اندى هبذا التصور قلة من أهل االختصاص مقارنة مبن تبىن عكسه، وميكن حصر من قال هبذا القول حبزب التحرير 
 4واجلماعات اجلهادية األصولية. 3وبعض اجلماعات السلفية، 2اإلسالمي،

رير اإلسالمي"، حيث جعل من أهم أهدافه، إقامة دولة إسالمية على منهاج يعترب أهم من اندى هبذا القول "حزب التح
وشكل ومضمون الدولة النبوية واخلالفة الراشدة، فجاء يف كتّيباهتم التعريفية ابحلزب، "وقد حدد اإلسالم شكل نظام احلكم 

مرافق الدولة السياسية جيب أن يقوم على ، ويرون أن تقسيم 5أبنه نظام اخلالفة وجعله وحده نظام احلكم للدولة اإلسالمية"
ما كان عليه زمن الرسول عليه السالم واخلالفة الراشدة، ويتضح ذلك من خالل رؤيتهم املستقبلية لشكل مرافق الدولة 
السياسية، فحصروها مبا كان يف تلك الفرتة من خليفة ومعاونني ووالة وجملس شورى ... إخل، وقاموا بسرد األدلة على 

مثل هذه األلقاب فرتة الرسالة، وحرموا تغري املسميات، فلم يبحوا قول رئيس الدولة، وحصروها مبسمى خليفة،  وجود
 6وحرموا  وصف دولة اإلسالم ابجلمهورية اإلسالمية، إمنا حصروها بلفظ دولة اخلالفة اإلسالمية.

                                                           
 .38ص -99ص األمة، دار: بريوت ،التحرير حلزب سياسية أفكار م،4991 التحرير، حزب منشورات التحرير، حزب1
، أهم أهدافه إقامة دولة اخلالفة ويرى هبا حل لكل 4998حزب سياسي إسالمي، أسسه الشيخ تقي الدين النبهاين يف القدس عام  2

م، 1144مشاكل األمة، وهو حزب منتشر يف معظم بلدان العامل، يتزعمه حاليا  عطاء بن خليل الرتشه. انظر: كلييب، يوسف عطية حسن، 
 .94ص ،فلسطني -جامعة النجاح الوطنية -، رسالة ماجستريسالمحكم إقامة األحزاب يف اإل

ا كان عليه نسبة إىل فهمهم للكتاب الكرمي والسنة النبوية مب دعوة السلفية، ومسوا أنفسهم بذلكيسمون أنفسهم السلفيني، أو أصحاب ال 3
(، ويعدون أنفسهم أعلم الناس ابلبدع م4094-م4018سلف األمة، ويطلق عليهم الوهابية نسبة ملؤسسها حممد بن عبد الوهاب )

، فلسطني: تعريف عام ابلدعوة السلفيةهـ، 4113املهداوي، رائد بن عبد اجلبار بن خضر،  . انظر:واحملداثت، فيحاربوهنا ويتصدون هلا
 األداين واملذاهب واألحزاب املوسوعة امليسرة يفه، 4111 . وانظر: اجلهيين، مانع بن محاد،419منشورات الدعوة السلفية، نشرة رقم: 

 .4101: ص1ج، الرايض: دار الندوة للشباب اإلسالمي، املعاصرة
قامة دولة إسالمية حتكم ابإلسالم، وانتهجت لتحقيق هذا اهلدف العمل العسكري، إكفرت األنظمة احلاكمة ودعت إىل   هي مجاعات 4

ولة اخلالفة اإلسالمية، ومن هذه اجلماعات: مجاعة التكفري واهلجرة، ومجاعة ورأت اخلروج على هذه األنظمة ابلقوة لكي يعود احلكم إىل د
يد اجلهاد. عات أطلقوا عليها ترشار التاريخ، حيث قاموا بعمل مراج أفكار مثل هذه اجلماعات على مداجلهاد، ومن املالحظ وجود حتول يف

 .94صإفريقيا الشرق،  . املغرب:اإلسالم السياسي واحلداثة، م1111 براهيم،إعراب،  نظر:ا
 .04صم، 4991حزب التحرير،  5
 .41ص، ، بريوت: دار األمةمنهج حزب التحرير ،م1119حزب التحرير،  6
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ىل لدولة اإلسالم على املنظومة السياسية األو ويتفق مع حزب التحرير يف منهجهم هذا  بعض السلفيني فاعتربوا كل وافد 
ابلبدعة املصدرة، فرفضوا أي مذهب من املذاهب السياسية املوجودة يف عاملنا وحكموا عليها ابلكفر، فالدميقراطية يف نظرهم 

السياسية  بنظام كفري حبت، وتداول السلطة مفهوم غريب خيالف تعاليم اإلسالم، ودعوا إىل الكفر بكل القوانيني واملذاه
احلالية، واعتربوا إحداث أي تغيري يف شكل الدولة اإلسالمية بدعة حمرمة جيب الوقوف بوجهها، ملخالفتها ما عليه شكل 

 7الدولة اإلسالمية األوىل.

أما اجلماعات اجلهادية التكفريية فقد غالت يف املوضوع ودعت إىل تكفري األنظمة احلاكمة وجعلت هدفها إقامة دولة 
فة، واعتربت األشكال السياسية احلالية كفرية ال تتفق مع شكل ومضمون الدولة اإلسالمية الصحيحة، وانتهجت اخلال

يف زماننا تطبيق عملي هلذا الفكر، فأعلنوا قيام دولة  -داعش -وتعترب الدولة اإلسالمية 8لتحقيق ذلك العمل العسكري،
 بوه ابخلليفة.اخلالفة يف العراق والشام، ونصبوا عليها إماما لق

 

 أعتقد أن املنطلق النتهاج أصحاب هذا الرأي يف قوهلم مرده أربع أمور:

يه الصالة والسالم عن رسول هللا عل -رضي هللا عنه –مفهوم البدعة، فوضعوا احلديث الذي يرويه جابر بن عبدهللا  .4
رَ  فَِإنَّ  بـَْعُد، أَمَّا»فيما خيص البدعة أمام أعينهم   اأْلُُمورِ  َوَشر   حُمَمٍَّد، ُهَدى اهْلَُدى َوَخيـْرُ  هللِا، َتابُ كِ  احْلَِديثِ  َخيـْ

، فكل أمر مستحدث على النظام اإلسالمي جيب رده إىل القرآن والسنة، فإذا ما 9«َضاَلَلة   ِبْدَعةٍ  وَُكل   حُمَْداَثتـَُها،
ورد ما يؤكد على وجوده فيها وإقراره نصا ؛ فهو مقبول، وما عدا ذلك فهو من ابب البدعة احملرمة اليت توعد هللا 

ليشمل مجيع  باداتصاحبها ومعتنقها ابهلالك يف انر جهنم، فمفهومهم للبدعة يتعدى استحداث أمرا  يف الع
 املناحي، والنظام السياسي أوهلا.

 

                                                           
. نقال  عن جريدة 81: ص11ج، 9: العدد جملة التوحيد،الشواد، صفوت،  .19: ص19، ج9: ، العددجملة التوحيدبراهيم، إهالل،   7

. اتريخ املشاهدة: http://www.almasryalyoum.com/node/506361املصري اليوم االلكرتونية، انظر: 
 م.4/41/1148
 .03ص، م1111انظر: عراب،  8
  ،الباقي حياء الرتاث العريب. حتقيق حممد فؤاد عبدإ، بريوت: دار صحيح مسلمخرجه مسلم، أبو احلسن بن حجاج النيسابوري، )د.ت( أ  9

 .44: ص8، ج1111ابب ختفيف الصالة، حديث رقم:  -كتاب اجلمعة

http://www.almasryalyoum.com/node/506361
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إن الرسول عليه السالم قد بلغ ما أُمر به، وما انتقل إىل الرفيق األعلى إال وقد ترك األمة على احملجة البيضاء ليلها   .1
نه أن م كنهارها، وأن هللا تعاىل قد أكمل دينه، فكل تغيري يف شكل املنظومة السياسية للدولة اإلسالمية يفهم

الدين مل يكتمل وأن الدين انقص، فحاشا وكال أن يكون كذلك، فلم نغري من شكل منظومتنا السياسية ما دامت 
 من عند عليم خبري يعلم ما فيه صالحنا.

 
التشكك من كل وافد غري إسالمي وال، حكم عليه مسبقا  ابملؤامرة على اإلسالم واملسلمني، ووضعه يف موضع  .8

ويعزو الدكتور القرضاوي توجه  10لك الدميقراطية ففي نظرهم نظام كفري خيالف تعاليم اإلسالم،الشبهة، ومثال ذ
 11هذا الفريق إىل مثل هذه األحكام هو اجلهل حبقيقة هذه املستجدات وعدم السرب يف حقيقتها.

 
دولة الرسالة  هلقد رسخ يف ذهن هذا الفريق أن السبيل لعودة هذه األمة لسابق عهدها بتمسكها مبا كانت علي .1

واخلالفة الراشدة، وأن صالحها مقرون مبا صلح به األولون، "ال يصلح أمر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا" ومل 
يقصروا صالحها بتمسكها بتعاليم دينها ورسوخ العقيدة فيها، بل جعلوا من أساسيات هذه العودة، استنساخ 

 ل مل يكن موجودا  يف الدولة اإلسالمية األوىل.دولة اخلالفة بشكلها ومضموهنا، ورفض كل دخي
 

يف املقابل فإن أغلب العلماء واملفكرين اإلسالميني اعتربوا نظام احلكم والسياسة يف اإلسالم من قبيل الفروع القابلة لالجتهاد 
وحاجيات العصر، وال يوجد ما مينع من استقدام تعديالت على شكل املنظومة السياسية ما دامت مل  والتطوير مبا يتالئم

ختالف نصا  اثبتا ، ويتحقق منها مصلحة لألمة، يقول الشيخ القرضاوي: "إن من حقنا أن نقتبس من غريان من األفكار 
ويقول الفنجري: "وال مينع االستفادة 12قاعدة شرعية اثبتة"،واألساليب واألنظمة ما يفيدان ما دام ال يعارض نصا  حمكما  وال 

  13من النظم الغربية املعاصرة لنا... واقتباس ما يصلح منها لإلسالم".
 

                                                           
لكرتونية: اإل. نقال  عن جريدة املصري اليوم 9: ص18، ج9، العدد: . جملة التوحيد99ص، م4991نظر: حزب التحرير، ا  10

http://www.almasryalyoum.com/node/506361 :م.4/41/1148. اتريخ املشاهدة 
 .484، صالقاهرة: دار الشروق ،من فقه الدولة يف اإلسالمم، 4990 القرضاوي، يوسف، 11
 .414ص م،4990القرضاوي،  12
 .18ص ،العامة للكتب، مصر: اهليئة املصرية ؟كيف حنكم ابإلسالم يف دولة عصرية، م4991 الفنجري، أمحد شوقي، 13
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ليس من من أصول الدايانت وال من األمور الالبدايت حبيث ال يسع  14"وأعلم أن الكالم يف اإلمامة: يقول اآلمديو 
  15ا"املكلف اإلعراض عنها أو اجلهل هب

 
ويذكر الشريازي أن اإلمامة ومسائل احلكم من قبيل االجتهادات يف معرض رده على الشيعة الذين يرون اإلمامة من أصول 

 16جتهاد" "وخيالف هذا ما ذكروه من وجه اإلمامة... وليس كذلك ها هنا فإنه من مسائل اال: الدين
 

لدولة بتقعيد مجلة من القواعد والتأكيد على مجلة من املقاصد " إذا كان اإلسالم قد اكتفى يف مسألة ا :ويقول الغنوشي
نوع ظروف للعقل املسلم جماالت واسعة للتفاعل مع اختالف وت ىل التقنني التفصيلي إال يف نطاق ضيق اتركا  إغري عامد 

 17.الزمان واملكان األمر الذي ينتج منه تنوع صور احلكم"
 
بع أبن التجربة التارخيية للحكم وبني األصول الثابتة الصحيحة الصرحية، ويتاكد الغنوشي على وجوب التفريق بني ؤ وي

  18.عتبار واالستئناسالتجارب التارخيية للحكم مبجملها ليس هلا قيمة غري اال
 

ويستنكر رشيد رضا من قال أبن احلكم أصل من أصول الدين أو أنه مستفاد من القرآن الكرمي والسنة النبوية، ومل جيد 
 19يف تطبيق ما هو غريب إذا كان فيه الصالح. حرجا  

وبني الدكتور عمارة أن اعتبار احلكم وشكله من الفروع القابلة للتغري بتغري الزمان واملكان وعده أمرا  ال يقلل من أمهيتها، 
 .20وال يضعف من شأهنا، إمنا العربة أبخذ كل ما يتالئم مع جوهر اإلسالم وحيقق الصالح لألمة

                                                           
 ومقصده يف ذلك نظام احلكم برمته، أي اخلالفة وتوابعها. 14
، حتقيق: حسن حممود عبد اللطيف، القاهرة: اجمللس غاية املرام يف علم الكالمهـ، 4894اآلمدي، علي بن أيب علي بن حممد بن سامل،  15

 .898: ص4األعلى للشؤون اإلسالمية، ج
، حتقيق: حممد حسن هيتو، دمشق: التبصرة يف أصول الفقههـ، 4118براهيم بن علي بن يوسف الفريوزآابدي، إسحق إالشريازي، أبو   16

 .849: ص4دار الفكر، ج
 .19، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، ص4، ط.احلرايت العامة يف الدولة اإلسالميةم، 4998الغنوشي، راشد،  17
 .19م، ص4998الغنوشي،  18
 .18، حتقيق: وجيه كوثراين، بريوت: دار الطليعة، صخمتارات سياسية من جملة املنارم، 4931رشيد، رضا، حممد  19
انظر: الغنوشي،  ،وعلى حنوها قال الغنوشي .411ص، مصر: هنضة مصر، اإلسالم يف مواجهة التحدايت، م1110 عمارة، حممد، 20

 .19صم، 4998
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نطلق فإن هذا الفريق ينتقد من َقَصَر فكره على صورة واحدة للحكم يف الدولة اإلسالمية، ومن يطالب ابستنساخ من هذا امل
املنظومة السياسية للدولة اإلسالمية األوىل، واعتربوا ذلك من ابب اجلمود على حرفية النص والشكل دون الغوص يف 

 21عوة اإلسالمية وإضراره ابإلسالم ودعوا إىل جماهبة مثل هذه األفكار.املضمون، وأشاروا إىل سلبية مثل هذا الطرح على الد

ال أحد ينكر مثالية دولة اخلالفة الراشدة والصورة املشرقة اليت نقلتها لنا كتب السري، والبحبوحة يف الرزق واألمن يف العيش، 
زمان أن نقوم بعد مخسة عشر قران  من ال واهليبة عند العدو، وعن العدل حدث وال حرج، مع اإلقرار هبذا كله، فهل يعين

بنقل شكل منظومتهم السياسية وال حندث عليها أي تغيري؟ وهل نعترب أن كل دخيل عليها كفر جيب حماربته؟ أما تتغري 
الظروف واألحوال واالهتمامات؟ أمل تتغري ذمم الناس؟ أمل تستجد أحداث مل تكن يف زماهنم؟ إن من الظلم لإلسالم الدعوة 

بعدة  22ىل ذلك، فذلك يوقف صالحية النظام اإلسالمي لكل زمان ومكان، ويلخص هذه الفكرة الدكتور الفنجريإ
 نقاط:

 ابلرغم من حقيقة اخلالفة الراشدة الباهرة إال أنه كان نظاما  بسيطا  حسب متطلبات ذلك العصر. .4
مة أثر على عدم تعقيد شكل املنظو وجود الوازع الديين عند الصحابة لقرب عهدهم ابلرسول الكرمي، كان له  .1

 السياسية، ابإلضافة النشغاهلم ابجلهاد عن تطوير منظومة احلكم للدولة اإلسالمية.
إن نظام اخلالفة الراشدة ال يستطيع مواجهة متطلبات اجملتمع املعاصر وما استجد به من قضااي سياسية، فما كان  .8

بته وال يصلح لليوم قد ال يصلح للغد، فقواعد احلكم ليست اث صاحلا  ابألمس ليس ابلضرورة صالحيته لليوم، وما
 دائمة.

وقد رد هذا الفريق على من قال ببدعية كل ما اسُتحدث يف املنظومة السياسية، أبن الذي هنينا عنه هو التقليد األعمى، 
يه فاحلكمة ضالة املؤمن ال حرج فوالتشبه فيما مييزهم دينا  كلبس الصليب للنصارى، أما االقتباس فيما خيص شؤون احلياة ف

وهو أوىل الناس هبا، ومما يؤكد ذلك ما فعله عليه الصالة والسالم من حفر اخلندق يف غزوة األحزاب مع أنه من أساليب 
 23الفرس، واقتباس عمر رضي هللا عنه نظام اخلراج.

 

 ابملسألة الدراسة رأي .2
 السياسية يف اإلسالم، هل هي اعتقادية أم اجتهادية؟أعتقد أن أصل املسألة يكمن يف توصيف املنظومة 

                                                           
 .411م ، ص1110عمارة،  .19ص، م4998. الغنوشي، 19م، ص4991انظر: الفنجري،  21
 .80ص-89، صم4991الفنجري،  22
 .413، صم4990. القرضاوي، 411، صم4998انظر: الغنوشي،  23
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فمن يرى أبهنا أصل من األصول العقدية عندها ال جمال لبحثها أو تعديلها أو الزايدة عليها، فما علينا إال قبوهلا والتسليم 
دوا هبذا، األول اعتق هبا، كما اجلنة والنار واحلساب والعقاب، فال جمال لبحثها أو االجتهاد هبا، وأرى أن أصحاب الرأي

يتضح ذلك من كالمهم وأدلتهم اليت ساقومها آنفا ، وأن هللا قد أكمل الرسالة وبينها فال جمال لالجتهاد يف شكل الدولة 
هُ  ِإالَّ  تـَْعُبُدوا َأالَّ  أََمرَ  لِلَِّ  ِإالَّ  احْلُْكمُ  ومنظومتها السياسية، وقوله تعاىل }ِإنِ   اَل  النَّاسِ  َأْكثـَرَ  َوَلِكنَّ  يِّمُ اْلقَ  نُ الدِّي َذِلكَ  ِإايَّ

فاحلاكمية هلل تعاىل وهو من وضع من خالل رسوله الكرمي شكل الدولة فليس أمامنا إال التسليم هبا شكال   24يـَْعَلُموَن{
 25ومضموان .

 
ل احلكم والدولة ئبينما يرى الفريق الثاين أن املنظومة السياسية من ابب الفروع االجتهادية، ال األصول العقدية، فمسا

 26ليست اثبتة وال دائمة، وإال لكان نزل بتوضيحها القرآن والسنة، ولكنها متغرية حسب كل جمتمع وظروفه.

بني من اعتربها من أصول اإلسالم فقال بثبات شكلها ومضموهنا، وبني من   -حسب اعتقادي-هذا هو منبع االختالف 
صلحة  وفق تغري الزمان واملكان ما مل ختالف نصا  شرعيا ، وفيها حتقيق ملعدها من ابب الفروع القابلة لالجتهاد فتتغري

 حقيقية.

ال شك أن من قال بوجوب احلفاظ على الشكل األول للمنظومة السياسية يف الدولة اإلسالمية هم قلة مقارنة مبن خالفهم 
عجبه ويتعاطفون معه ألبعد احلدود، فمن ال يهلذا التوجه، مع اعتقادي أن كثريا  من عامة الناس يستهويهم هذا الطرح، 

حكم وشخصية اخللفاء الراشدين!! وهم من وصل اإلسالم يف زماهنم إىل جمده من حيث اهليبة واألمن والعدل، خصوصا  
 مع ما نشهده اليوم يف كثري من الدول اإلسالمية يناقد هذا كله حيث ال أمن وال هيبة وال عدل.

ذلك، ولكن السؤال املطروح هل احلل ملشكلتنا اليوم ابستنساخ شكل ومضمون دولة اخلالفة أظن أن اجلميع متفق على 
حىت يف مسميات مرافقها السياسية؟ وهل ستحل هذه املشاكل عند تغيري مسمى الرئيس إىل خليفة والوزراء إىل معاونني، 

 وإلغاء كل مستجد يف عصران مل يوجد يف عصرهم؟.

لفريق عدة قضااي جعلتهم يرفضون أي جتديد على املنظومة السياسية اإلسالمية ومنها البدعة لقد سيطر على أفئدة هذا ا
ونظرية املؤامرة، فتصورا أن البدعة كل ما استجد من أمر يف الدين وليس له أصل شرعي، وهذا تصور جانب الصواب 

داث شيء يف ة ابلقول أن البدعة كائن يف إحفاالبتداع احملرم ما استحدث يف أمور العبادات، ويبني النحالوي ضابط البدع
                                                           

 .11: 41، سورة يوسف،القرآن الكرمي 24
 .41، ص م4991 . حزب التحرير،41م، ص1119انظر: حزب التحرير،  25
 .80، صم4991الفنجري،  26
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فهل املنظومة السياسية من حيث شكلها ومضموهنا أمر تعبدي،  27الدين مما ليس منه ويتخذها طاعة يتعبد هللا تعاىل هبا،
 فالقول ببدعية استحداث أي شكل للحكم غري الشكل األول للدولة اإلسالمية فيه مبالغة وحتميل للفظ فوق طاقته.

نظرية املؤامرة، فأرى أن نظرهتم لكل غريب ما هو إال من قبيل البضاعة املسمومة املصدرة بغرض هدم اإلسالم واملسلمني، وأما 
فريون الغرب عدو وقبيح وال خيرج منه اإل ما هو قبيح ومسموم، قد يعذر الشباب املتحمس إذا راوده هذا األمر وذلك ملا 

الم يف بعض االحيان من قبل البعض، ولكن ملاذا جنعل أمام أعيننا هذا يشاهده من ظلم وجربوت وهجمة على اإلس
االحتمال ونرفعه من درجة االحتمال إىل التحتيم؟ أليس لنا أفئدة ومنطق سليم؟ فلماذا ال نعرض أي أمر على منطقنا النابع 

ي بتمجيد  الشرع، املشكل ه من الفهم السليم لإلسالم؟ فقد يكون فيه اخلري والفالح، بل وقد حيقق مقصد من مقاصد
كل ما هو غريب واعتباره من املسلمات اليت ال يشوهبا اخلطأ، وليست املشكلة أبخذ صور للحكم والسياسية تتفق مع روح 
شريعتنا وحتقق مقاصده، فمثال  مبدأ تداول السلطة وعزل احلاكم إن ابن فساده، هذا أمر  موجود يف الغرب، فلماذا ال 

قى متمسكني برتاث قدمي ألقوال علماء ذكروه لزماهنم بعدم عزل احلاكم حىت ولو أفسد وظلم ما مل يظهر نستقيه؟ وملا نب
 الكفر عليه صراحة؟ أي القولني هو أقرب لتحقيق مقصد الشريعة من األمن والعدل؟

فمن خصائص  الم،مث إن القول بنقل شكل ومضمون املنظومة السياسية األوىل يف اإلسالم لعصران فيه ظلم كبري لإلس
اإلسالم الشمول والصالحية لكل زمان ومكان، فعند القول هبذا الرأي وكأننا عزلنا أنفسنا واإلسالم عن واقع التطور 
واحلضارة، وجعلناه يصتطدم بكثري من تطورات احلياة، ويقف عندها عاجزا  عن مواجهة حتدايت زماننا، إن الدولة األوىل 

شكل والرتكيب كانت أفضل دولة من كل جوانبها، ولكن يف زماهنا وليس زماننا، لقد أجاز للمسلمني هي دولة بسيطة ال
العلماء تغري األحكام بتغري األزمان واألمكان بناء على املصلحة، أفال نغري يف شكل منظومتنا السياسية مبا يتالئم مع زماننا 

 28هِبَا" َأَحق   فـَُهوَ  َدَهاَوجَ  َفَحْيثُ  اْلُمْؤِمِن، َضالَّةُ  حِلْكَمةُ "ا وعصران وال خيالف شريعتنا، لقد ورد عن الرسول عليه السالم
 فكل ما فيه اخلري من شؤون دنياان أنخذه وحنوره مبا يتالئم معه مهما كان مصدره غريب أم شرقي.

                                                           
، بريوت: دار بن حزم، 4.، حتقيق: وهيب غاوجي، طالدرر املباحة ابحلظر واإلابحةم، 1119النحالوي، خليل بن عبد القادر الشيباين،  27
 .414ص
، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، كتاب العلم عن رسول سنن الرتمذي، م4993 خرجه الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سوره،أ 28

 . قال الرتمذي: حديث غريب.94: ص9، ج1930ابب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة، حديث رقم:  - عليه و سلمهللا صلى هللا 
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دث الفاروق أمل يستحلقد سرد التاريخ اإلسالمي أحدااث  تبني استحداث الدولة اإلسالمية األوىل أمورا  سياسية وإدارية، 
 29عمر نظام الدواوين وما هو إبسالمي املولد؟ ولكن ملا رأى فيه مصلحة للدولة اإلسالميه أقره واستحدثه يف مرافق الدولة.

لقد متسك أصحاب هذا القول ابملسميات فرفضوا تسمية رئيس أو وزير أو جملس نيايب، ومتسكوا ابملسميات األوىل كخليفة 
 وحمتسب... أليس يف ذلك وقوفا  عند املسميات والقشور وتركا  للجوهر واملضمون؟ هل أضحت التسمية املسلمني ومعاونني

أمر تعبدي؟ لقد نص الفقهاء قاعدة نصها "ال مشاح يف االصطالح" أمل يغري الفاروق عمر رضي هللا عنه مصطلح اجلزية 
 رها.علينا أن ننظر لألمور من روح الشريعة ال قشو  بناء على طلب النصارى، واجلزية منصوص على تسميتها، إن الواجب

إن النظام السياسي اإلسالمي جله من الفروع القابلة لالجتهاد وفق املصلحة العامة وتطورات العصر، وجزء يسري من جانبه 
صيل النظام السياسي امن قبيل األحكام العامة الثابتة اليت ال ختضع للتغري أو التبديل، ويف ذلك يقول الدكتور العوا: "أن تف

ختلفة لكي خيتار فيها املسلمون ما يوائم العصور امل تركت أصال   -بكل ما تشمله هذه العبارة من معان-للدولة اإلسالمية 
ويف هذا ميزة للنظام السياسي اإلسالمي، فهو من املرونة مبكان حبيث ال مينع تغري أشكاله أو  30والظروف املختلفة"

مة األخرى مبا حيسن وضعه وحيقق مآرب املصلحة جملموع األمة، ولكن بشرط أن ال يتناقض مع تلك ستفادة من األنظاال
القواعد العامة الثابتة للنظام السياسي اإلسالمي، فعند النظر يف املستجدات فيما خيص نظام احلكم جيب أن نضع القواعد 

املبادئ ت على ذلك النظام، والنظر يف مدى مراعاهتا للمصلحة و العامة الثابتة أمام انظرينا، ومن مث نبحر ابلنظر يف املسجدا
 العامة للشريعة اإلسالمية.

 
لقد حوت كتب الفقه القدمية على فروع ومسائل احلكم وكان الغالب يف تفصيالهتا موائمتها ملا عليه ذلك العصر من 

بد الدهر، أوحدا  لشكل النظام السياسي أ وحمددا  اثبتا   مسميات وأحكام، واجتهادهم هذا ال يعين ابلضرورة صريورته حكما  
حاجيات جتهاد وتقليب اآلراء إبعمال فقه الواقع و بل هو اجتهاد يف الفروع وفق العصر الذي يعيشون، فال مينع من اال

 العصر يف كل زمان ومكان ما دامت ال ختالف قاعدة عامة جممع عليها.
 

غي ذلك بلة لالجتهاد تبعا  لتغري الزمان واملكان، وال يلامن قبيل الفروع القخنلص ابلقول أن النظام السياسي اإلسالمي 
وجود قواعد عامة اثبتة هلذا النظام ال تتغري وال تتبدل حبدوث النوازل أو تغري الزمان واملكان وهي ابجلملة جزء يسري من 

، ع روح الشرعم لحة املرجوة مع اتفاقه ضمنا  جتهاد وفق املتغريات واملصهذا النظام ويبقى السواد األعظم مما يدخله اال
واإلسالم يهمه املضمون ال األمساء  فما العربة يف رئيس يسمي نفسة خليفة ودولته دولة اخلالفة وهي تفتقر ألدىن مقومات 

 املبادئ اإلسالمية.
                                                           

ه، مصنف بن أيب شيبة، الرايض: مكتبة الرشد.، ابب ما قالوا يف 4119 نظر: أبن أيب شيبة، أبو بكر عبدهللا بن حممد بن إبراهيم،ا 29
 .191: ص9الفروض وهتذيب الدواوين، ج

  .183، مصر: دار الشروق، صيف النظام السياسي للدولة اإلسالمية، م1113لعوا، حممد سليم، ا30
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هو دين ودولة  البالد أو العباد، بل يف يوم من األايم دينا  تعبداي  خالصا  ال دخل له يف شؤون مل يكن اإلسالموأخريا  فإن 

هي فإن كانت هذه الدعوة تصدق على املسيحية ف وسياسة واقتصاد، وال يصح فصل الدين عن الدولة كما يدعي البعض،
ال تتفق مع اإلسالم، كون املسيحية ختلوا من األحكام والتشريعات املنظمة للتعامل البشر مع البشر، وكوهنا داينة روحية 

فهذا ال يتفق مع اإلسالم، فالدين اإلسالمي مرجع أساسي للنظام السياسي اإلسالمي، ومعىن ذلك أن نلتزم خالصة، 
ابلقواعد العامة الصحيحة الصرحية اليت خطها اإلسالم املتمثل ابلقرآن الكرمي والسنة الصحيحة الصرحية يف شىت جوانب 

 فروع االجتهادية القابلة للتغري بتغري األزمان واملكان.نظام احلكم للدولة اإلسالمية، وأن تكون املرونة يف ال
 

 اخلامتة .1

 جلب ماإ لنا مصلحة األحكام فكل احملققة، املصلحة أحكامه طيات يف وحوى حياتنا شؤون لنا ونظم اإلسالم جاء لقد
 بعض يف اجلزئيات يفصل ومل عليها، نسري عامة ومنطلقات قواعد لنا وضع أن اإلسالم مرونة ومن مفسدة، درء أو مصلحة
 عامة قواعد ماحلكي الشارع فوضع السياسية، املنظومة وشكل احلكم الشؤون، هذه ومن الدنيوية، حلياتنا املنظمة الشؤون
 دل إن وهذا حملققة،ا املصلحة و الشرع مقاصد وحيقق عصران مع يتالئم مبا عداها فيما لنجتهد لنا وترك الباب هذا تضبط

 لفالح،وا الصالح فيه مستحدث كل ورفض اجلمود وعدم ومكان، زمان لكل وصالحيته اإلسالم مرونة على يدل فإمنا
 .عليه النص عدم جملرد

 الباب، هذا يف تاملستحداث من اإلسالم موقف ينجلي ففيه مهم، موضوع الدراسة تناولته اليت السياسية املنظومة شكل إن
 على توقفنيم نبقى أن يعقل فال اإلسالمية، منظومتنا على وافد أو دخيل كل على خالله من حنكم الذي الضابط وبيان

 .املعاصرة املستجدات نواكب وال السياسية، منظومتنا شكل يف األول اإلرث

 :ابلتايل تكمن نتائج عدة إىل الدراسة خلصت ولقد

  .االعتقادية األصول ال لالجتهاد القابلة الفروع قبيل من اإلسالمية السياسية املنظومة .4
 

كثري من األحكام املنقولة يف كتب األقدمني واملتعلقة ابلسياسة واحلكم، ما هي إال أحكام الئمت زمان ومكان  .1
 معينني، وليس ابلضرورة صالحيتها وموائمتها لكل زمان ومكان أبد الدهر، كون مبناها االجتهاد. 
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 لكنو  مصدرها كان مهما السياسية منظومتنا على يةاحلال السياسة أشكال من شكل إدخال أو استحداث مينع ال .8
 :بشرطني

 .قطعيا   نصا   ختالف ال أن -أ
 .لألمة مصلحة حتقق أن -ب
 .عاملنيال رب هلل واحلمد الشيطان، ومن فمين خطأ من كان وما هللا، فمن صواب كان فما الدراسة إليه توصلت ما هذا

 واملراجع املصادر

 يف،اللط عبد حممود حسن: حتقيق الكالم، علم يف املرام غاية هـ،4894 سامل، بن حممد بن علي أيب بن علي اآلمدي،
 .اإلسالمية للشؤون األعلى اجمللس: القاهرة

 .اإلسالمي الغرب دار: بريوت الرتمذي، سنن م،4993 سوره، بن عيسى بن حممد عيسى أبو الرتمذي،
 ةالندو  دار: الرايض املعاصرة، واألحزاب واملذاهب األداين يف امليسرة املوسوعة ه،4111 محاد، بن مانع اجلهيين،
 .اإلسالمي للشباب

 .األمة دار: بريوت. التحرير حلزب سياسية أفكار م،4991 التحرير، حزب منشورات التحرير، حزب
 .الطليعة دار: بريوت. املنار جملة من سياسية خمتارات م،4931 رشيد، حممد رضا،

 . الرشد مكتبة: الرايض شيبة، أيب بن مصنف ه،4119 إبراهيم، بن حممد بن عبدهللا بكر أبو شيبة، أيب أبن
 حممد: حتقيق الفقه، أصول يف التبصرة هـ،4118 الفريوزآابدي، يوسف بن علي بن ابراهيم اسحق أبو الشريازي،

 الفكر. دار: دمشق هيتو، حسن
 .الشرق إفريقيا: املغرب. واحلداثة السياسي اإلسالم م،1111 ابراهيم، عراب،
 .مصر هنضة: مصر التحدايت، مواجهة يف اإلسالم م،1110 حممد، عمارة،
 الشروق. دار: مصر اإلسالمية، للدولة السياسي النظام يف م،1113 سليم، حممد العوا،

 والتوزيع. للنشر اإلسالمي املختار: القاهرة القانونية، وأوضاعنا اإلسالم القادر، عبد عودة،
  العربية. الوحدة دراسات مركز: يروت. االسالمية الدولة يف العامة احلرايت م،4998راشد،  الغنوشي،
 . للكتب العامة املصرية اهليئة: مصر عصرية؟، دولة يف ابإلسالم حنكم كيف م،4991شوقي، أمحد الفنجري،

 .الشروق دار: القاهرة. اإلسالم يف الدولة فقه من م،4990 يوسف، القرضاوي،
 .يةالوطن النجاح جامعة: فلسطني. ماجستري رسالة. اإلسالم يف األحزاب إقامة حكم م،1144 عطية، يوسف كلييب،
 فؤاد حممد قيقحت. العريب الرتاث احياء دار: بريوت مسلم، صحيح ،(ت.د) النيسابوري، حجاج بن احلسن أبو مسلم،

 .الباقي عبد
 .األمة دار: بريوت التحرير، حزب منهج م،1119التحرير، حزب
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 قمر  السلفية، الدعوة منشورات: فلسطني السلفية، ابلدعوة عام تعريف ه،4113اجلبار، عبد بن رائد املهداوي،
419. 

. حزم بن دار: بريوت ،4ط. واإلابحة، ابحلظر املباحة الدرر م،1119الشيباين، القادر عبد بن خليل النحالوي،
 .غاوجي وهيب: حتقيق

http://www.almasryalyoum.com/node/506361 
 


