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 نظام الحكم في اإلسالم -8

  :أقسام الخلفاء في الحكم 

 ينقسم الخلفاء إلى ثالثة أقسام:

 .فهذا تجب طاعته، ويحرم الخروج عليه : اإلمام العادل المقسط:األول

فهذا يجب  الخروج عليه، ومنابذته، وعزله؛  : الحاكم الكافر والمرتد:الثاني

 ألنه ال والية لكافر على المسلمين.

 : اإلمام الفاسق، فهذا له حالتان:ثالثال

إن تعدى فسقه إلى غيره، ونََشر الفساد في األمة، ودعا إليه، فهذا يجب  -1

 عزله، وتولية من هو أصلح للمؤمنين منه.

إن اقتصر فسقه على نفسه، وغلب على الظن حصول الفتنة بالخروج  -2

 لصدور.عليه، فهذا ال يجوز الخروج عليه؛ دفعاً للفتنة وإيغار ا

  :سياسة اإلمام العادل 

 السياسة: هي سلوك كل ما يصلح به الخلق في الدين والدنيا.

 والسياسة إما داخلية ... وإما خارجية.

فالداخلية: أن يَُسوس اإلمام رعيته بالعدل، وعدم الجور، أما السياسة 

 الخارجية: فهي معاملة غير المسلمين.

 ع مقامات:ولإلمام العادل مع غير المسلمين أرب

 المعاهدون.. المستأمنون.. الذميون.. الحربيون.

 : الذين ُعقد بيننا وبينهم عهد أال يعتدوا علينا وال نعتدي عليهم.المعاهدون -1
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فهؤالء إن استقاموا على العهد وجب علينا أن نستقيم لهم، وإن خانوا 

ونقضوا العهد انتقض عهدهم وصاروا حربيين، وإن لم ينقضوا العهد، 

 ال نأمنهم، فهؤالء نَنبذ إليهم عهدهم. صرنا ولكن 

 : الذين طلبوا األمان على أنفسهم مدة معينة. المستأمنون -2

 فهؤالء ال يجوز ألحد االعتداء عليهم.

 : وهم كل من التزم بدفع الجزية.الذميون -3

ى لهم حقوقهم.  وهؤالء ال يجوز ألحد االعتداء عليهم، وتوفَـّ

 الكفار المحاربون للمسلمين.: وهم الحربيون -4

وهؤالء يجب قتالهم حتى يكون الدين كله هلل بأن يسلموا، أو يدفعوا 

 الجزية.

 في أربعة أمور: ملسو هيلع هللا ىلص ٬أما سياسة الخليفة الداخلية فيْخلُف رسول ا

العلم، فيكون عالماً بشرع هللا، فإن عجز اتخذ بطانة ذات علم بشرع هللا،  -1

 عالمة بأحوال العصر.

بادة، بأن يكون قدوة صالحة في عمله، وعبادته، وأخالقه؛ ليكون أسوة الع -2

 لغيره.

الدعوة، بأن يدعو إلى هللا، ويكاتب ملوك األرض ويدعوهم إلى اإلسالم،  -3

 ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر.

 السياسة، بأن يسوس الناس بالعدل. -4
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  :قواعد نظام الحكم في اإلسالم 

 م في اإلسالم هي:مبادئ نظام الحك

 الشورى: -1

 فيشاور اإلمام بطانته وأهل مشورته في القضايا الدينية والدنيوية.

 [. 38الشورى: ] (   ں ں ڻ)قال هللا تعالى:   -1

آل عمران: ]  (   چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)وقال هللا تعالى:  -2

159 .] 

 :بين الناس كلهم، مسلمهم وكافرهم العدل -2

 [. 90]النحل: (   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) تعالى: قال هللا

 المساواة بين الناس في الحقوق: -3

مَ أنَّ أَساَمةَ كَ  َرِضَي هللاُ َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ  اْمَرأةٍ، فقال:  فِـي ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ النَّ  لَـّ

ُهـمْ إِنََّما َهلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكْم، أ» َوِضيِع ال لَـىَحدَّ عَ اليُموَن َكانُوا يُقِ  نَـّ

ِدِه، لَْو أنَّ فَاِطَمةَ فَعَلَْت ذَِلَك لَقََطْعُت بِـيَ ُكوَن الشَِّريَف، َوالَِّذي نَْفِسي تْـرُ َويَ 

 .(1)متفق عليه .«يَدََها

 :حماية كرامة اإلنسان -4

فال يجوز إهدار كرامة أحد، وال إباحة دمه إال بحق، سواء كان مسلماً أم 

 كافراً؛ ألن العقاب إصالح وزجر، ال تنكيل وإهانة.

  (ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)قال هللا تعالى:  -1

                                                 

 . (6688, ومسلم برقم )، واللفظ له(6787أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)
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 [. 70اإلسراء: ]

اَل في حجة الوداع: قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرِضَي هللاُ َعْنـهُ أنَّ َرُسوَل ا أبِـي بَْكَرةَ َوَعْن  -2

نَُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهذَا، بَـيْ إنَّ ِدَماَءُكْم، َوأْمَوالَُكْم، َوأْعَراَضُكْم، »

 .(1)متفق عليه. «ابَلَِدُكْم َهذَ  فِـيَشْهِرُكْم َهذَا،  فِـي

 الحرية اإلنسانية: -5

وقد رغَّب فالحرية مالزمة للكرامة اإلنسانية، فال إكراه في الدين، 

 اإلسالم في حرية الفكر والقول السديد، وحرية الرأي والنقد الهادف.

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي )قال هللا تعالى:  -1

 [. 256البقرة: ]  (جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

يونس: ]  (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)وقال هللا تعالى:  -2

101 .] 

 كم، ورقابة الحاكم للوالة والرعية:للحا رقابة األمة -6

فالخليفة يخضع لرقابة األمة التي ولَّته، فإن قادهم بكتاب هللا وسنة 

رسوله وجبت طاعته، وإن زاغ ُخلع وُول ِـي غيره، واإلمام راع، 

 ومسؤول عن رعيته.

 [. 27األنفال: ]  (  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)قال هللا تعالى: 

 

  اإلسالم: أقسام الواليات في 

 تنقسم الواليات إلى أربعة أقسام:

                                                 

 . (1679, ومسلم برقم )، واللفظ له(67أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)
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 أهل الواليات العامة في األعمال العامة، وهم الوزراء. -1

خاصة، وهم أمراء المناطق؛ ألن الأهل الواليات العامة في األعمال  -2

 واليتهم عامة، لكن تخص بلدهم فقط.

س جباة أهل الوالية الخاصة في األعمال العامة، كرئيس القضاة، أو رئي -3

 الصدقات ونحوهم. 

 أهل الوالية الخاصة في األعمال الخاصة كقاضي بلد، أو جابي صدقاته. -4

  :وظائف الوالة 

 تنقسم وظائف الوالة إلى قسمين:

 الوزارة.. وإمارة األقاليم.

 الوزارة: وتنقسم إلى قسمين: -1

ِض اإلمام إليه تدبير األمور برأيه، ووزارة تفويض -1 هي : وهي من يفو 

تشبه رئاسة الوزارة اليوم، وهي أعظم منصب بعد الخالفة؛ لما فيها من 

 كبير الصالحيات.

: وهي أقل مرتبة من وزارة التفويض؛ ألن الوزير ينفذ وزارة التنفيذ -2

 رأي اإلمام وتدبيره، وهو وسط بينه وبين  الرعية والوالة.

ِض إليه اإلمام تدبيرإماراة األقاليم -2  أمور بلٍد ما في مملكته. : وهو من يفو 
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