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 بسم هللا الرمحن الرحيم
ومن  احلمـد هلل رب العامليـن والصالة والسالم على رسـول هللا وعلى آلـه وصحبه أمجعني 

 :تبعهم إبحسان إىل يوم الدين
ة إال وقد جعلت له أصوالً : فإن الشريعة احملمدية مل تدع جمااًل من جماالت احليـاأما بعد

فل مصاحل الناس يف دينهم ودنياهم، وبصورة تشمل األولني تنظيم مبـا يك ، ونظمته أروعوقواعد
 .اهتا لكل زمان ومكان يف معانيهـا، ومبادئهـا، وأحكامهـاألهنـا شريعـة صاحلة بذ ؛واآلخرين

ث أعلنوه يف مؤمتراهتم وهذا الذي أدركـه املعنيون ابلقوانني من غري املسلمني حبي
عالقة بني اإلنسان وربـه سبحانـه، وبني الفـرد واجملتمع عة ال، فقد نظمت الشريولقاءاهتم
ع ، ومن ذلك على وجه اخلصوص تنظيم العالقة بني الفرد واحلاكم يف إطار اجملتموالدولة

، ومنها السياسي من خالل اختيار احلاكم، ونوع السلطة والوزارة، وحقوق احلاكم واحملكوم
ة الدينية واالجتماعية ائـر األمم األخرى يف نطاق احلياتنظيم العالقة بني األمـة املسلمة وس

الدولية والقانون الدويل ، ويف حال السلم واحلرب مما يعرفه الناس اليوم " ابلعالقات والسياسية
 . سطر فيما يسمى ابلسياسة الشرعية ، كل ذلكالعام "

ث والتعميق حقـه يف البحولقد الحظ كثري من الباحثني أن الفقه السياسي مل أيخذ 
دات، واملعامالت، والنكاح، والقضاء، : مثل العبامقارنة بسائر أنواع الفقه األخرى، والتحقيق

، وعلينا أن نعرتف أبن الرتاث السياسي لألمة مل يكن ابحلجم الذي بلغته بقية وغري ذلك
يف التصنيف  كها أسالفنا، ولعل هذا يربره الطريقة اليت سلنب الشريعة عقيدة وفقهاً وآداابً جوا

، حيث ضمنوا كتبهم الفقه السياسي تصنيفال  ، فقد اتبعوا األسلوب املوسوعي يفوالتأليف
، وهذا ال يعين ياسة إمنا هي جزء من الفقه العامدون إغفال له بال شك على اعتبار أن الس

، فقد اهتم علماؤان منذ مل يشهـد وضع املصنفات السياسية أن الرتاث الفقهي اإلسالمي
، سالم وما ينبثق عنه من سلطاتلصدر األول هبذا اجلانب فكتبوا عن النظام السياسي يف اإلا

 ،يف مؤلفاهتم احلديثية والفقهيـة، بل وأفردوا هلا مصنفات خاصة وكتبوا عن اجلهاد والسري
وما يتضمنـها مـن أحكام اإلمامة، واجلهـاد  واستقصوا أحكام العالقات الداخلية واخلارجية

وكان هلا أتثيـر فيمن جاء ، ذلك ، واألمان وغريه، وآثـار احلـرب، والصلـح، واملعاهداتوآداب
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ة ، وعدم اإلقرار بذلك يتعارض مع مساجملال ، فأقروا هلـم بفضل السبق والرايدة يف هذابعدهـم
، ومن املستحيل على أمـة احلضارة اليت قادت األمـم ابرزة من مسات هذا الفقه وهي الشمولية

، ا مـا ينظم عالقة األمة أبفرادها، وعالقتها بغريهاوانً طويلة أن ال يكون يف منهاجـها وتراثـهقر 
عل بينها وبني أمـم األرض األخرى، واالحتكاك بـها سلمـاً وهي قد شهدت عصورًا من التفا

 ، وعلى املسلم أن يكون على يقنيومصدرها الشريعة يف مجيع شؤوهنا ، وكـان مرجعـهاوحربـاً 
هـذا  أبن األمة فيها من املصنفات واملؤلفات والبحـوث الكثرية اليت غطت حاجة األمة يف

، 1جعًا لعصورها احلاضرة واملستقبلة، وهي تصلح ألن تكون مر اجلانب يف عصورها السالفـة
، الدراسة املختصرة  من خالل هذه، وسنفرد هلا مبحثاً خاصاً إبذن هللاولكن يف إطار التجديد

ن أغراض هذه الدراسة نشر الوعي السياسي بني الدعاة بعد أن شاع بني الناس اليوم وكان م
ديعة دون اعتبار للضوابط ، وأهنا قائمة على املصلحة واخلأن السياسة تصادم األخالق والقيم

ح للسياسة املنضبطة بضوابط ، فكان لزامًا تصحيح هذه النظرة وإبراز املفهوم الصحيالشرعية
بني السياسة  ، وقد فرق علماؤانسة حممودةياسة إذا كانت شرعية فهي سيا، فالسالشرع

الشرعية . وانطالقًا من هذا املعىن فقد عمدان إىل وضع مدخل إىل السياسة احملمودة واملذمومة
 : من خالل احملاور اآلتية

 . مقدمة يف املفاهيم -
 . مصادر الرتاث السياسي اإلسالمي -
 . ضوء نصوص الشريعةفة واإلمامة يف اخلال -
 . التقسيم اإلسالمي للمعمورة -
 . العالقات اخلارجية يف اإلسالم -

، ، قائمًا على هدي رسوله أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه سائلني هللا القدير
ألمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل أن يهيأ هلذه ا -سبحانه  -ونسأله 

نبينا حممد وعلى آله وصحبه  ، وصلى هللا علىى عن املنكر، وينهملعروفاملعصية، ويؤمر فيه اب
 . وسلم

                                                 
 . 19السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، د. يوسف القرضاوي، ص1
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 وكتبه   
 فارس طالب حممد العزاوي    
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 مقدمة يف املفاهيم
 : أمهية السياسة

، 2يعترب مفهوم السياسة من أخطر املفاهيم خلطورة موضوعات السياسة وقضاايها 
عات البشرية أمهية عظمى لكوهنا ضرورية للحياة اإلنسانية من فتشكل السياسة يف حياة اجملتم

ضبط جهة حتقيق االستقرار والسالم للبشر عن طريق تنظيم حياهتم وفق قواعد وأحكام ت
، وقد احل األفراد ورعاية شؤوهنم يف الدارين، وهتدف إىل حتقيق مصالعالقة بني احلاكم واحملكوم

: يف أن حتت عنوان -رمحه هللا  - لدون يف مقدمته بقولهأشار إىل هذا املعىن العالمة ابن خ
: " اعلم أنه قد تقدم لنا يف غري موضع أن  بد له من سياسة ينتظم هبا أمرهالعمران البشري ال

، وأنه ال بد هلم يف االجتماع من وهو معىن العمران الذي نتكلم فيهاالجتماع للبشر ضروري 
 : ة إىل ثالثة أقسامالسياس -ه هللا رمح -، وقد قسم 3وازع يرجعون إليه "

، وقد تستند إىل شرع منزل من عند هللا ، وهي اليتسياسة شرعية :القسم األول
، شارع ابملصاحل العامة يف العاقبةوصفها بكوهنا حتقق النفع للعامة يف الدنيا واآلخرة لعلم ال

 . وملراعاته جناة العباد يف اآلخرة
، وهذه إمنا تدور مع مصلحة نفع يف الدنيا فقطحتقق السياسة عقلية  :القسم الثاين

 . ون وسائلها مشروعة أو غري مشروعةاألفراد بغض النظر عن ك
قيق جمتمع ، وهي متثل أمنيات احلكماء والفالسفة يف حتسياسة مدنية :القسم الثالث

ملدينة ، كما ظهر ذلك يف مصنفات أفالطون والفارايب فيما يسمى ابفاضل قائم على الفضائل
. 4، اليت ال عالقة هلا ابلواقع البشرياملثالية الطوابوية " اخليالية "، وهي متثل آراء الفاضلة

ويظهر مما تقدم أن السياسة الشرعية هي اليت حتتاج إليها البشرية ألهنا حتكم عالقات الناس 
ؤوهنم وفق شرع ش، أما يف الدنيا فبحسن إدارة رهبم ومقاصدهم يف الدنيا واآلخرةوحتقق هلم مآ

 . جاة وترتب الثواب عند هللا تعاىل، وأما يف اآلخرة فبالنلتصلح دارهم هللا

                                                 
 .7حمي الدين حممد قاسم ، ص السياسة الشرعية ومفهوم السياسة احلديث، د. 2
 . 303-302مقدمة ابن خلدون ص 3
 . 303املصدر السابق ص 4
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ن وقفة ملعرفة مفهومها واصطالحها، وإذا كانت السياسة هبذه املثابة كان ال بد لنا م
، إذا مل يعلم بذلك ال يتيسر وكما قال بعض العلماء: إن لكل علم اصطالحًا خاصًا به

، فما ، واحلكم على الشيء فرع عن تصوره5الهتداء إليه سبياًل وإىل فهمه دليالً للشارع فيه ا
 معىن السياسة لغة وشرعاً واصطالحاً ؟ 

 : تعريف السياسة
"  :، وهي يف الشرعوهو القيام على األمر مبا يصلحه أصل السياسة لغة من سوس  

، أو بعبارة أخرى " هي اسم 6القانون املوضوع لرعاية اآلداب واملصاحل وانتظام األحوال "
يع لألحكام والتصرفات اليت تدبر شؤون األمة يف حكومتها وتشريعها وقضائها ويف مج

، أما يف 7"ية اليت تربطها بغريها من األمم ، ويف عالقاهتا اخلارجسلطاهتا التنفيذية واإلدارية
تعددة تدور حول ة تعريفات ماصطالح املتخصصني يف العلوم السياسية فقد عرفوا السياس

 : أمرين
 . ظاهرة الدولة -
  .ظاهرة السلطة -

: فقد عرفها معجم لرته بقوله: السياسة علم حكم الدول. وعرفها معجم روبري بقوله
،والواقع أن الفارق اجلوهري بني الرأيني مصدره موقف 8السياسة فن حكم اجملتمعات اإلنسانية

يرون أن هناك فارقًا جذراًي بني طبيعة الدولة  ، فأصحاب االجتاه األولمن الدولةالعلماء 
، فالدولة وحدها تتمتع ابلسيادة أي األخرى كالنقابة والقبيلة مثالً  وطبيعة اجملموعات البشرية

، انقصة أو مستمدة من سلطة الدولة ، أما اجملموعات األخرى فسلطتها9السلطة املطلقة
                                                 

 . 7السياسة الشرعية ومفهوم السياسة احلديث، ص5
 ، نقاًل عن املقريزي يف خططه. 6السياسة الشرعية، عبد الوهاب خالف، ص 6
السياسة الشرعية والفقه اإلسالمي للشيخ عبد  نقاًل عن 19النظرية السياسية اإلسالمية، د. عثمان مجعة ضمريية، ص 7

 هـ.1424الرمحن اتج، التقرير االسرتاتيجي جمللة البيان، اإلصدار األول عام 
 . 17أصول الفكر السياسي يف القرآن املكي، د. التيجاين عبد القادر حامد، ص 8
ها احلق يف التشريع واحلكم وفق ما تراه هذا القول وفق النهج الغريب القائل أبن السيادة هي اختصاص الدولة فل 9 

مناسبًا ملصلحتها بغض النظر عن كون سياستها صاحلة أو فاسدة، وهي بذلك ختالف النهج الشرعي القائم على 
 أن السيادة للشريعة. انظر يف هذا: نظرية السيادة للدكتور صالح الصاوي.
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دولة من حيث كوهنا جمموعة بشرية وبني أية وأصحاب االجتاه الثاين يرون أنه ال فرق بني ال
لطة يف هذه اجملموعات كلها ، وابلتايل تكون مظاهر السجمموعة أخرى كالنقابة أو القبيلة

، " والتعريف احلديث للسياسة يشمل حكم الدول وحكم 10، وتستحق أن تدرس "واحدة
 -من اجلماعات  يف كل مجاعة -األنساق اإلنسانية األخرى، وكلمة احلكم تعين عندئذ 

 . 11السلطة املنظمة ومؤسسات القيادة واإلكراه "
ًً مما عليه معناها االصطالحيويظهر مما تقدم أن املعىن الشرعي للسياسة أوسع جم ، ااًل

ودفع  ، وهذا يقتضي جلب النفعر حول إصالح الشيء والقيام أبمرهفإن املعىن الشرعي يدو 
 . انية بغض النظر عن أشكاهلااإلنس ، وكل هذا متعلق ابلتفاعالتالضر

والذي يظهر أن  هل السياسة علم أم فن ؟: ل يطرأ كثرياً يف أذهان الدارسنيوهنا سؤا
 السياسة قواعد ، فهي علم ألن يفيد من الكتاب أبهنا علم وفن معاً السياسة " كما يراها العد

تلف عن تلك القواعد . وهذه القواعد ختميكن إرساؤها أو ميكن التنبؤ هبا، متواترة ومنتظمة
واعده عن ، ختتلف قالطبيعية، ألن علم السياسة علم إنساين  العلمية اليت تستنبط يف العلوم

، وتلك الصعوبة يف استنتاج تلك القواعد ال االختالف . ولكن هذاعلوم الطبيعة والكيمياء
عي، فإهنا أن السياسة علم إنساين واجتما . وعلى الرغم منالسياسةينفي صفة العلم عن 

آنفاً  ، وهذه القواعد املشار إليها12، ألهنا تتوقف على االختيار والتوقيت والتقدير "أيضًا فن
مبوجب اجتهادهم وممارستهم للسلطة، ولذلك فإهنا إمنا يستخلصها السياسيون املتخصصون 

اعد نضبطة ابلقو ، خبالف السياسة الشرعية املخاضعة للخطأ والصواب، وتكون تتسم ابلنسبية
: " علم يعرف سن خان القنوجي علم السياسة أبنه، وقد عرف صديق حالشرعية املعصومة

، مثل أحوال السالطني وامللوك واألمراء ات واالجتماعات املدنية وأحواهلامنه أحوال السياس
، وما جيري جمرى هؤالء وزعماء األموال ووكالء بيت املالوأهل االحتساب والقضاة والعلماء 

"13 . 

                                                 
 . 8ريي عيسى، صاملدخل يف علم السياسة، د. بطرس بطرس غايل، د. حممود خ10
 . 17أصول الفكر السياسي يف القرآن املكي، ص11
 . 218موسوعة علم السياسة، د. انظم عبد الواحد اجلاسور، ص12
 . 21األخالق السياسية للدولة اإلسالمية يف القرآن والسنة، حممد زكراي النداف ، ص13
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 : االت علم السياسةجم
: " اسم لألحكام والتصرفات اليت ا السياسة ابملقتضى الشرعي أبهناسبق وأن عرفن  

، ، ويف مجيع سلطاهتا التنفيذية واإلداريةمة يف حكومتها وتشريعها وقضائهاتدبر هبا شؤون األ
السياسة  ضي هذا التعريف أن، ويقتة اليت تربطها بغريها من األمم "ويف عالقاهتا اخلارجي

وهذا يتوافق إىل حد بعيد مع ما قرره علماء  قسمان: السياسة الداخلية، والسياسة اخلارجية،
م أبن علم السياسة يتضمن 1948السياسة الغربيون حتت إشراف منظمة اليونسكو عام 

 : ةاملوضوعات التالي
 . النظرية السياسية، وتشمل: النظرية السياسية، والفكر السياسي -
قليمية واحمللية ، واحلكومات اإلم السياسية، وتشمل: الدستور، واحلكومة املركزيةالنظ -

 . االقتصادية واالجتماعية للحكومة، والنظم السياسية املقارنة ، والوظائفواإلدارة العامة
زاب السياسية واجلماعات : األحاجلماعات والرأي العام، وتشملاألحزاب و  -
 . كومة واإلدارة، والرأي العامودور الفرد يف احل ،واهليئات
  14.العالقات الدولية، وتشمل: السياسة الدولية، والتنظيم الدويل، والقانون الدويل -

 : تعريف الشرعية
، الذي يدل على مصدر واحد يف اللغة وهو شرع ينتظم لفظي الشرعية والشريعة لفظ  

ر املعاين اللغوية لكلمة شرع حول ، ولذلك تدو ردها الناس من أجل التزود ابملاءاملياه اليت ي
بيق . واملقصود ابلشرعية هنا " تط15معان متقاربة كالطريق واملنهج والعادة والسبيل والسنة

، ومن 16، ومراعاة مطلق املصلحة فيما ليس فيه نص "أحكام الشرع فيما ورد فيه نص
حتفظ هبما من عادايت  املناسب القول أن وصف السياسة أبهنا شرعية يعترب متييزاً هلا وحتديداً 

                                                 
 . 3املدخل يف علم السياسة، ص14
، التقرير 174، واملصطلحات السياسية، أمحد حممود السيد، ص160ص العقيدة والسياسة، لؤي صايف، انظر:15

 هـ. 1424االسرتاتيجي جمللة البيان ، اإلصدار األول، عام 
. وينبه إىل أن اعتبار مطلق املصلحة فيما ليس فيه نص إمنا يكون 70السياسة الشرعية ومفهوم السياسة احلديث، ص16

 منضبطاً ابلشرع. 
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، صبغة املنضبطة ابلشرع يف مفهومها، وقيمها، ويصبغاهنا ابلالتلبيس ابملفهوم الوضعي للسياسة
 . 17وغاايهتا وموضوعها

 : ةماهية السياسة الشرعي
، وقد متيزت ابالختالف يف ظاهرها وإن  تعريفات ملفهوم السياسة الشرعية وردت عدة 

، وكلها تصب يف معىن واحد وميكننا ون خالف تعدد وتنوعال يعدو أن يككان االختالف 
 : 18أن نذكر بعضها

اب : " السياسة الشرعية هي القانون املوضوع لرعاية اآلدفقد عرفها ابن جنيم بقوله -
 . واملصاحل وانتظام األحوال "

الطريق : " السياسة الشرعية هي استصالح اخللق إبرشادهم إىل وعرفها ابن عابدين -
، ومن اصة والعامة على ظاهرهم وابطنهم، فهي من األنبياء على اخلجي يف الدنيا واآلخرةاملن

ء على اخلاصة يف ، ومن العلماء ورثة األنبيامللوك على كل منهم يف ظاهره ال غريالسالطني وا
 . ابطنهم ال غري "

على  : " السياسة الشرعية هي االقتداء ابلباري سبحانهوعرفها الراغب األصفهاين -
، ومكارم الشريعة هي احلكمة والقيام ابلعدالة بني قة البشر ابستعمال مكارم الشريعةقدر طا

 . إىل جنة املأوى وجوار رب العزة "الناس واحللم واإلحسان والفضل والقصد منها أن يبلغ 
حيث  -رمحه هللا  -وهاب خالف وميكن اعتماد التعريف الذي وضعه الشيخ عبد ال

 سة الشرعية علم يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة اإلسالمية من القوانني: " السياقال
، وموضوعه النظم خاص مل يقم على كل تدبري دليلوالنظم اليت تتفق وأصول اإلسالم، وإن 

ن وحتقيقها مصاحل الناس والقوانني اليت تتطلبها شؤون الدولة من حيث مطابقتها ألصول الدي
، واإلابنة عن  الدولة اإلسالمية بنظم من دينها ل إىل تدبري شؤون، وغايته الوصو وحاجاهتم

 .19كفاية اإلسالم ابلسياسة العادلة وتقبله لرعاية مصاحل الناس يف خمتلف العصور والبلدان "

                                                 
 . 66فهوم األمن يف اإلسالم، مصطفى حممود منجود، صاألبعاد السياسية مل17
 . 67املرجع السابق، ص18
 . 7السياسة الشرعية، ص19
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، وهذا املعىن طاملا أهنا ال ختالف أصول الشرع وهي هبذا املعىن دائرة مع مصلحة األمة 
عقيل يف كتابه الفنون بقوله: " للسلطان سلوك سياسة، وهي احلزم ء بن قد أشار إليه أبو الوفا

ل إحدى . وهو األمر الذي فصله من خالوال تقف السياسة على ما نطق به الشرع " ،عندان
" السياسة ما كان من األفعال  سياسة إال ما وافق الشرع أبن: ال جمادالته لفقيه شافعي قال
شرعه الرسول عليه مل يالح وأبعد عن الفساد، وإن أقرب إىل الصحبيث يكون الناس معه 

مل  : أيوافق الشرع : ال سياسة إال ماالصالة والسالم، وال نزل به وحي. فإن أردت بقولك
، 20، وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة "خيالف ما نطق به الشرع فصحيح

حل األمة عند خمالفة النص مصاوال يتوقف األمر فقط عند جمرد إعمال مقاصد الشريعة و 
 ، حيث أخطأ من قصر السياسة الشرعية على جمرد إعمال هذه املقاصد عندما يؤديالشرعي

قلعجي يف موسوعته  ، وهذا هو صنيع الدكتور حممد رواسالعمل ابلنص إىل الضرر ابلناس
ما يؤدي العمل : " السياسة الشرعية هي عمل أمري املؤمنني مبقاصد الشريعة عندالفقهية بقوله
، كما أوقف عمر بن اخلطاب العمل بقطع يد إضرار مبصاحل الرعية لظروف طارئةابلنص إىل 

يف السجن  وكما جعل علي بن أيب طالب ميسك الزاين غري احملصن، السارق يف عام اجملاعة
ا بال ، وهذ21، ألنه رأى أن التغريب يف البيئة الفاسدة يزيد من فساده "سنة بداًل من أن يغربه

، فال يلزم من األخذ مبقتضى املقاصد الشرعية خمالفة ك ميثل جزءًا من السياسة الشرعيةش
للشرع فإن هلا أداتني . وإذا كانت السياسة الشرعية دائرة مع املصلحة املوافقة يالنص الشرع

صفها فبهما مجاع السياسة العادلة والوالية الصاحلة كما و  وإقامة العدل، أداء األمانة: ومها
ِإنَّ اَّللََّ َيَُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا ﴿: ولقد مجعهما قوله تعاىل 22رمحه هللا ـ -شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ِِ ِإنَّ اأْلََماََنِت ِإىَل َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْْيَ النَّاِس َأْن ََتُْكُموا ِِبْلَعْدِل ِإنَّ اَّللََّ نِِعمَّا يَِعُظُكمْ   ِب
يًعا َبِصريًااَّللََّ كَ  ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل اأْلَْمِر ِمْنُكْم  .اَن َسَِ

ُتْم تـُْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اْْلَخِ  َك ِر َذلِ فَِإْن تـََنازَْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنـْ
، فاآلية األوىل توضح اآليتان مها جوهر كل سياسة شرعية، فهااتن 23 ﴾َخرْيٌ َوَأْحَسُن ََتِْوياًل 

                                                 
 . 77السياسة الشرعية ومفهوم السياسة احلديث، ص20
 . 1118املوسوعة الفقهية امليسرة، د. حممد رواس قلعجي، ص21
 . 246ص 28جمموع الفتاوى، شيخ اإلسالم ابن تيمية، ج22
 . 59-58أية رقم  سورة النساء23
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 د من أفراد األمة ال اجليش، واآلية الثانية ختاطب كل فر ات اإلدارية التزاميها األساسينيللسلط
  24.فحسب

 : خصائص السياسة الشرعية
، نعلم أن هناك جمموعة من اخلصائص عيةا تقدم من تعريف للسياسة الشر من خالل م 

ية عن غريها من السياسات الوضعية، وفيما يلي بعض هذه اليت متيز السياسة الشرع
 : اخلصائص
خالل  من حيث مصدرها جند أن السياسة الشرعية تستند على الشريعة املطهرة من -

تجارب العقل وال ، بينما جند السياسات الوضعية تعتمد علىاالهتداء بنصوصها ومقاصدها
 .اإلنسانية وحدها

وال تقف يف  العباد يف شؤون الدنيا واآلخرة، السياسة الشرعية هتتم برعاية مصاحل -
 . دها كما هو حال السياسات الوضعيةسلوكها عند رعاية شؤوهنم يف الدنيا وح

ر ، وال تقوعة للوصول إىل الغاايت املشروعةالسياسة الشرعية تتخذ الوسائل املشر  -
ل ابلنسبة لسياسات ، كما هو احلاة على قاعدة الغاية تربر الوسيلةالقائم 25ابلنظرة امليكافيلية

 26.األمم الكافرة
واملصاحل  السياسة الشرعية تكمن يف كوهنا قوانني سياسية موضوعة لرعاية اآلداب -

كن على اعتبار ، بينما السياسة يف العصر احلديث تعترب مبثابة فن املماملنضبطة بضوابط الشرع
، وتبدل قيمها وغاايهتا ن من األدوات والنظرايت والوسائلأهنا تستخدم كل ما هو متاح وممك

 27.ملواقف ومقتضيات اللعبة السياسيةومفاهيمها حسب ما تفرضه ا

                                                 
 . 173املصطلحات السياسية، ص24
(، السياسة  1527-1469امليكافيلية: هي السياسة اليت ارتبطت ابملفكر السياسي اإليطايل نيقوال ميكيافيلي ) 25

القائمة على أساس ) الغاية تربر الوسيلة (، وقصد من وراءها احلفاظ على مصلحة الدولة بغض النظر عن 
 مشروعة كانت أم غري مشروعة.  الوسائل املتبعة

 . 351انظر: موسوعة علم السياسة، ص
 . 26-25األخالق السياسية للدولة اإلسالمية يف القرآن والسنة، ص26
 . 8السياسة الشرعية ومفهوم السياسة احلديث، ص27
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السياسة الشرعية وهي تؤسس احلياة على االستقامة واالعتدال فإهنا ال تسمح ابلعلو  -
، خبالف السياسة الوضعية فهي يف الغالب ال تعلق هلا اإلفساد ابلباطل وال تقبل ركوب

ر عن  اليت بنت أسسها على املصلحة بغض النظ 28ابألخالق كما هو شأن املدرسة الواقعية
 . كوهنا مشروعة أو غري مشروعة

ة تقتضي أن ال سلطة ألحد على أحد، بل ليس ألحد أن يدعيها، السياسة الشرعي -
ُِ ﴿، فحسبللشارع فهي ، أو أن يتحملها َوَما َآاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما ََنَاُكْم َعْن

تَـُهوا   29.30 ﴾فَانـْ
  
 
 
 
 
 

 مصادر الرتاث السياسي اإلسالمي  
يتبادر إىل األذهان ثالثة  عند احلديث عن مصادر الرتاث السياسي يف اإلسالم فإنه 
 : مصادر

 . أو أصول التشريع أو أصول األحكام : ما يسمى عند العلماء أبدلة األحكاماألول
 . ليت ضمنها علماؤان الفقه السياسي: املصنفات واملؤلفات االثاين

                                                 
لهما غاية الفعل هي إحدى املدارس السائدة يف النظرية السياسية الغربية اليت تستند على القوة واملصلحة وجتع28

السياسي وال جتعل لألخالق واملبادئ والقيم جماالً، ومن أهم رموزها: ميكيافيلي، توماس هوبز، هانز مورجانثو، 
 . 388وغريهم، انظر: موسوعة علم السياسة، ص

 . 7سورة احلشر، آية رقم 29
 . 71األبعاد السياسية ملفهوم األمن يف اإلسالم، ص30
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اخللفاء واألمراء : اخلربة اإلسالمية من خالل السياسات اإلسالمية اليت اتبعها الثالث
 . والقادة وغريهم

صيل املوجز لذلك سندور يف هذا املوضوع مع هذه املصادر الثالثة بشيء من التف
 . ليت تستند عليها السياسة الشرعيةنستطيع من خالله فهم املرجعية ا

 : املصدر األول: أصول التشريع اإلسالمي

عرف أصول التشريع اإلسالمي أبهنا: معرفة أدلة الفقه إمجاالً، وكيفية االستفادة منها، ت
كام الشرعية العملية فموضوعها األدلة اإلمجالية اليت توصل إىل األح 31.وحال املستفيد

، ومهمة األصويل البحث عن العوارض ستفادة األحكام منها على وجه كليوأقسامها وكيفية ا
اليت تلحق ابألدلة من كوهنا عامة، أو خاصة، أو مطلقة، أو مقيدة، أو جمملة، أو مبينة، أو 

  32.مفهوماً، أو منطوقاً، وهكذا
، : مصادر أصليةقسمني جاج إىلوتنقسم هذه األدلة من حيث األولوية واالحت

 . ومصادر فرعية
 : القسم األول: مصادر أصلية

 : القرآن الكرمي :أوال
املتعبد  : " كالم هللا املنزل على حممد رآن الكرمي عند بعض العلماء أبنهيعرف الق

ن كو ، املعادل للمن صفات ذاته املنزهة واملتعاليةصفة  -تعاىل  -، " إنه كالم هللا 33بتالوته "
ومن طلب اهلدى يف غريه ، وحركته، فيه نبأ ما قبلنا، وخرب ما بعدان، وهو الفصل ليس ابهلزل

. وهو من زاغ عنه فقد ضل ضالالً بعيداً ، و أضله هللا، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل
لناس ليمكن ا، يسره هللا تعاىل بلسان نبيه ولغته ني ونوره املبني وصراطه املستقيمحبل هللا املت

، معجز لو اجتمعت اجلن من التعامل معه، وإال فهو أكرب من أية لغة، وأوسع من أي لسان

                                                 
، الوجيز يف أصول التشريع اإلسالمي، د. حممد حسن 12فقه، د. عبد الكرمي النملة، صاجلامع ملسائل أصول ال31

 . 29هيتو، ص
 . 30، الوجيز يف أصول التشريع اإلسالمي، ص12اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص32
 . 17مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان، ص33
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زمان  ، متحد به يف كلمبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً أتيت مبثله ال أيتون  واألنس على أن
حني مسعته مل تلبث اجلن خطاب للعاملني كافة إنسهم وجنهم، .ومكان وعلى سائر املستوايت

ْعَنا قـُْرَآًَن َعَجًبا﴿الت أن ق ِِ َوَلْن ُنْشِرَك ِبَرب َِنا َأَحًدا .ِإَنَّ َسَِ اجلن:  ﴾يـَْهِدي ِإىَل الرُّْشِد َفَآَمنَّا ِب
ن على ما سبق من كتب وعلى ما حلق، حمكم كمواقع النجوم، هو احلق كله مهيم 1-2

، ال تنقضي الزمان واملكانقرأ ابسم هللا ويقرأ معه وابلقلم، خارج عن حدود ، ويواخلري كله
 . 34عجائبه وال خيلق من كثرة الرد "

 : بيان القرآن لألحكام
 : القرآن األحكام عموماً بطريقتني يبني

 ، ومن أمثلتها: القواعد واملبادئ العامة للتشريع، وبيان األحكام إمجاالً ذكر  :األوىل
 . 35 ﴾رِ َوَشاِوْرُهْم يف اأْلَمْ ﴿: الشورى: كما يف قوله تعاىل -
ْحَسانِ ﴿: كما يف قوله تعاىل  :العدل - َ َيَُْمُر ِِبْلَعْدِل َواإْلِ  . 36 ﴾ِإنَّ اَّللَّ
َها َواَل ﴿: : كما يف قوله تعاىلاإلنسان مأخوذ جبريرته - َواَل َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ

 . 37 ﴾َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى

 . 38 ﴾َوَجَزاُء َسيِ َئٍة َسيِ َئٌة ِمثْـُلَها﴿: قوله تعاىلالعقوبة بقدر اجلرمية: كما يف  -
َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبِ  َوالتـَّْقَوى َواَل ﴿: ون على الرب والتقوى: كما يف قوله تعاىلالتعا -

 . 39 ﴾تـََعاَونُوا َعَلى اإْلِْثِْ َواْلُعْدَوانِ 
 . 40 ﴾ِذيَن َآَمُنوا َأْوُفوا ِِبْلُعُقودِ ََي أَيُـَّها الَّ ﴿: الوفاء ابلعهد: كما يف قوله تعاىل -

                                                 
 سالة ماجستري غري منشورة. ، ر 27-26عاملية اخلطاب القرآين، مصطفى جابر العلواين، ص34
 . 159سورة آل عمران آية رقم 35
 . 90سورة النحل آية رقم 36
 . 164سورة األنعام آية رقم 37
 . 40سورة الشورى آية رقم 38
 . 2سورة املائدة آية رقم 39
 . 1سورة املائدة آية رقم 40
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يِن ِمْن َحَرجٍ ﴿: احلرج مرفوع: كما يف قوله تعاىل -  . 41 ﴾َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِ 
م التفصيلية وهي قليلة يف القرآن، ومنها مقادير املواريث، ومقادير األحكا :الثانية

يان احملرمات من ، وباللعان بني الزوجنيدده، وكيفية ، وكيفية الطالق وعالعقوابت واحلدود
 42.النساء وحنو ذلك

 : كبريتنيوتتميز طريقة القرآن يف بيان األحكام السياسية مبيزتني  
ن ، وذلك إبرساء القواعد الكلية واألسس العامة دو اإلمجال يف بيان األحكام: األوىل

عة واملرونة اليت تقتضيها ، ليكون ذلك عاماًل من عوامل السواجلزئيات الدخول يف التفاصيل
 . اجات املستجدة والنوازل احلادثةاحل

، وهذا يؤكد يعية، واملصلحة اليت تتحقق هبااقرتان هذه األحكام ابحلكمة التشر  :الثانية
 43.الم وجتاوزه حدود الزمان واملكانمشولية اإلس
 : السنة النبوية :اثنياً 

قرآن من قول، أو فعل، أو تقرير، مما غري ال : " ما صدر عن النيب تعرف السنة أبهنا
ومما ال شك فيه أن االحتجاج ابلسنة أصل اثبت من أصول  ،44خيص األحكام التشريعية "

، واألدلة على هذا األصل كثرية من كتاب هللا وسنة سالم، وقاعدة ضرورية من قواعدهاإل
 . رسوله 

ُسوَل فَِإْن تـََولَّْوا فَِإنَّ اَّللََّ اَل ُيُِبُّ ُقْل َأِطيُعوا اَّللََّ َوالرَّ ﴿: أما الكتاب: فقوله تعاىل
َنٌة َأْو ﴿ ، وقوله تعاىل:45 ﴾اْلَكاِفرِينَ  فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُُيَالُِفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

ُِ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإذَ ﴿: ، وقوله تعاىل46 ﴾ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  ا َقَضى اَّللَُّ َوَرُسوُل

                                                 
 . 78سورة احلج آية رقم 41
 . 158-571الوجيز يف أصول الفقه، د. عبد الكرمي زيدان، ص42
 . 25-24النظرية السياسية اإلسالمية، ص43
 . 96اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص 44
 . 32سورة آل عمران آية رقم 45
 . 63سورة النور آية رقم 46
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ف ، وأوعد من خال، فقد أوجب هللا طاعة رسوله 47 ﴾َأْمًرا َأْن َيُكوَن ََلُُم اخلِْرَيَُة ِمْن َأْمرِِهمْ 
، وهذا دليل صدور حكمه  ، ونفى اخليار عن املؤمنني عندأمره ابلفتنة أو العذاب األليم

 . قطعي على وجوب اتباعه وطاعته 
: " فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا هبا فقوله  :وأما السنة

يوشك رجل  ، الأال أين أوتيت الكتاب ومثله معه : "، وقوله 48وعضوا عليها ابلنواجذ "
، فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه وما وجدمت شبعان على أريكته يقول: عليكم هبذا القرآن

نسبه الناس  -" مل أمسع أحداً  -رمحه هللا  -إلمام الشافعي ، قال ا49فيه من حرام فحرموه "
، والتسليم خيالف يف أن فرض هللا عز وجل اتباع أمر رسول هللا  -أو نسب نفسه إىل علم 

، وأنه ال يلزم قول بكل حال إال جل مل جيعل ألحد بعده إال اتباعه، أبن هللا عز و حلكمه
، وأن فرض هللا علينا وعلى من بعدان ما سوامها تبع هلما، وأن بكتاب هللا أو سنة رسول هللا 

وأحد ال خيتلف يف أن الفرض والواجب قبول اخلرب عن  وقبلنا يف قبول اخلرب عن رسول هللا 
، ال فرق يف جيب اتباعها مطلقاً  ، وقد اتفق السلف على أن سنة النيب "   رسول هللا

 50.ة الزائدة على ما يف الكتابالسن ذلك بني السنة املوافقة للكتاب وبني
 : بيان السنة لألحكام

 : ة األحكام من خالل الطرق التاليةبينت السن
، ومن ذلك ما رواه البخاري يف لسنة مؤكدة ملا يف القرآن الكرميأن أتيت ا :األوىل

: وهذا جاء مؤكدًا لقول هللا تعاىل، 51: " استوصوا ابلنساء خريًا "قال صحيحه عن النيب 
 . 52 ﴾َعاِشُروُهنَّ ِِبْلَمْعُروفِ وَ ﴿

                                                 
 . 36سورة األحزاب آية رقم 47
م رق 3، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن أيب داود ج2676، والرتمذي برقم 4607أخرجه أبو داود برقم: 48

3851 . 
 . 3848رقم  3، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن أيب داود ج4604أخرجه أبو داود برقم 49
 . 126-124معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة ، حممد بن حسني اجليزاين، ص50
 . 5186أخرجه البخاري، كتاب النكاح، ابب الوصاة ابلنساء رقم 51
 . 19سورة النساء آية رقم 52
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ابلصالة مبينة ملا جاء جمماًل يف القرآن، فقد أمر هللا يف القرآن  أن أتيت السنة :الثانية
مها على وجه ، فجاءت السنة وبينت أحكاوالصوم واحلج دون تفصيل ألحكامهاوالزكاة 
 . التفصيل

عنها القرآن، ومن ذلك عقوبة عض األحكام اليت سكت أن أتيت السنة منشئة لب :الثالثة
، وحرمة كل ذي انب من ت كحرمة العمة واخلالة مع الزوجة، وبيان بعض احملرماالزاين احملصن

  53.ع وكل ذي خملب من الطري وحنو ذلكالسبا 
  :وحي يف اإلطار السياسيمنهجية التعامل مع نصوص ال

بارمها وحيًا من عند عتتقرر فيما مضى القول أبن التشريع قائم على الكتاب والسنة اب
األصل  ، ويدخل يف هذاأصليًا الستنباط األحكام الشرعية، واعتبارمها مصدرًا هللا عز وجل

على  -كما هو احلال يف مجيع النوازل   -، وال يتوقف األمر استنباط األحكام السياسية
، ولذلك طهن أن تكون له ضوابط وقواعد تضباختيار النص الداعم لالستدالل واالستنباط دو 

يعتمد على املرتكزات  -ط يف االستنبا -فإن التنظري السياسي مثله مثل التنظري الفقهي 
 : اآلتية

: عند احلديث ثال، فعلى سبيل املاليت تتناسب مع الظاهرة املعنية اختيار النصوص :أوالً 
اربة هلا، عليها وأتت مبصطلحات مق عن اإلمامة والرائسة يعمد إىل انتقاء النصوص اليت دلت

 . مثل أويل األمر، اخلليفة وهكذا
 : العام للنص وفق القواعد اآلتية فهم املعىن :اثنياً 

 . نية، والبياقواعد اللغة العربية: وتتضمن القواعد النحوية، واللغوية -
 . معرفة أسباب النزول -
ق معرفة القواعد األصولية الضابطة للنص من خالل معرفة اخلاص والعام واملطل -

 . واملقيد واجململ واملبني وهكذا

                                                 
 .188-187ص 1وسوعة الفقه اإلسالمي املعاصر، حتت إشراف د. عبد احلليم عويس، جم53
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لسياق اخلطايب وا -: السياق النصي ق العام للنص وهو ذو أبعاد ثالثةمراعاة السيا -
، أما السياق النصي فيقصد به مراعاة النصوص السابقة والالحقة للنص والسياق الوجودي -

ياق اخلطايب فيقصد به ، وأما الس على قاعدة السياق والسباق حمكماملراد تفسريه وهذا مبين
، وأما السياق الوجودي فاملراد به إنزال النص ص املماثلة موضوعيًا للنص املرادمعرفة النصو 

 . تفسريه على احلالة اليت تتناسب مع مقصد النص املراد
استقراء املبادئ السياسية الكلية من النصوص وذلك عن طريق معرفة العلة  :اثلثاً 

 .يتم التعرف على األشباه والنظائر، لاستنباط احلكم منه ابلنص اليت متاملرتبطة 
تصنيف األحكام املستخرجة سابقًا ضمن جمموعات تنتظم حتت مبادئ عامة  :رابعاً 

  54.ل السياسي داخل اجملتمع اإلسالميوصوالً إىل قواعد عامة ومقاصد كلية يسرتشد هبا الفع
 : القسم الثاين: مصادر فرعية

 : اإلمجاع: أوالً 
، يف عصر غري ن من أمة حممد على أمر من األمور: " اتفاق اجملتهديعرف اإلمجاع أبنهي

رعية جيب اتباعها ، ولقد اتفق أهل العلم على أن اإلمجاع حجة ش "55عصر الرسول 
ُِ ﴿: واملصري إليها، والدليل عليه شرعي، قال تعاىل َ َل  َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـََبْيَّ

ِِ َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا ، فقد 56 ﴾اَْلَُدى َويـَتَِّبْع َغرْيَ َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَْي نـَُولِ ِِ َما تـََوىلَّ َوُنْصِل
اب على ، وفيها الوعيد ابلعقة سبيل املؤمنني وحترمي خمالفتهمدلت اآلية على وجوب متابع

" ) العلم  :يب حامت الرازي قولهلبغدادي عن أروى اخلطيب ا 57.متابعة غري سبيل املؤمنني
، وما صحت األخبار عن من كتاب انطق، انسخ غري منسوخ، عندان، ما كان عن هللا تعاىل

إذا اختلفوا ، فلباء من الصحابة ما اتفقوا عليه، وما جاء عن األمما ال معارض له رسول هللا 
، فعن التابعني ذا مل يوجد عنا خفي ذلك ومل يفهم فعن التابعني، فإ، فإذمل خيرج من اختالفهم

ل: أيوب السختياين، ومحاد بن زيد، ومحاد بن سلمة، وسفيان، أئمة اهلدى من أتباعهم مث
                                                 

 . 41-37العقيدة والسياسة، ص54
 . 331الوجيز يف أصول التشريع اإلسالمي، ص55
 . 115سورة النساء آية رقم 56
 . 317، اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص165معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، ص57
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ومالك بن أنس، واألوزاعي، واحلسن بن صاحل، مث من بعد، ما مل يوجد عن أمثاهلم، فعن 
حيىي بن آدم، بن املبارك، وعبد هللا بن إدريس، و  ، وعبد هللامثل: عبد الرمحن ابن مهدي

إدريس الشافعي، ويزيد بن  بن اجلراح، ومن بعدهم: حممد بن، ووكيع وسفيان بن عيينة
احلنظلي، وأيب عبيد القاسم بن  هارون، واحلميدي، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم

ين من أئمة أهل األثر ، ألهنم كانوا املشهور : قصد أبو حامت إىل تسمية هؤالء58قلتسالم (. 
من أهل كل عصر أولو نظر واجتهاد، فما أمجعوا عليه فهو  ، وهلم نظراء كثريونأعصارهميف 

عوا على أمر ، وينبغي أن يفهم أن اجملتهدين إذا أمج59، ويسقط االجتهاد مع إمجاعهم "احلجة
 : فال يعدو ذلك أمرين

: فاجتهادهم ال يتعدى فهم النص ومعرفة ما يدل عليه من حكم وفق ما فيه نص -
 . يف منهجية التعامل مع نصوص الوحيملرتكزات اليت تقدمت معنا ا

: فاجتهادهم ال يتعدى استنباط حكمه ابستخدام أدلة األحكام ما ليس فيه نص -
، ق قواعد الشريعة ومبادئها العامة، أو تطبيومصلحة مرسلة واستحسان وغري ذلك من قياس

  60.مااتبعاً للكتاب والسنة ال خيرج عنه فيبقى اإلمجاع
 
 : القياس :نياً اث
: " إثبات مثل حكم أصل لفرع الشرتاكهما يف علة احلكم عند يعرف القياس أبنه 

، الشرعية شرعًا يف إثبات األحكام، والصحيح أن القياس حجة ودليل معترب 61املثبت "
، فقد ثبت عن كثري من الصحابة القول على ذلك والدليل على ثبوته إمجاع الصحابة 

اإلمامة والعمل به يف الوقائع اليت مل يثبت فيها نص كقياسهم خالفة أيب بكر على  ابلقياس
، ويعترب القياس 62لدنياان "يه رسول هللا لديننا أفال نرضاه : " رضيف الصالة وقالوا يف ذلك

                                                 
 م للخطيب البغدادي. الكال58
 . 433-432ص 1كتاب الفقيه واملتفقه، اخلطيب البغدادي، ج59
 . 28النظرية السياسية اإلسالمية، ص60
 . 331اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص61
 . 332املرجع السابق، ص62
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، وميثل جمااًل واسعاً وقائع املستجدة اليت ليس فيها نصًا يف إدراك األحكام يف العاماًل رئيس
، لكن ال ينبغي لنوازل واملستجدات يف واقع األمة، ومن أبرز ذلك الوقائع السياسيةضان االحت

، ق الفرع ابألصل كما بيناه سابقاً االعتماد عليه كليًا وذلك ألن القياس يكون عن طريق إحلا
، ولذلك جيب اعتبار منهجية إسالمية مبنية بينما الوقائع ال تتناهى تناهيةوالنصوص ال شك م

مع روح الشريعة والقيم ، وتتماشى على املقاصد الشرعية - ما تقدم إلضافة إىلاب -
  63.اإلسالمية
 : املصلحة املرسلة :اثلثاً 

، ومل حة اليت مل ينص الشارع على حكم لتحقيقها: " املصلتعرف املصلحة املرسلة أبهنا 
اختذ عندما  : فعل عمر من أمثلتها، و 64يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها "

دليل شرعي ابالعتبار  ، وهذا يعترب من املصلحة اليت مل يرد فيهاالسجون ودون الدواوين للجند
، والصحيح أهنا حجة دل عليها العلماء يف حجية املصلحة املرسلةولقد اختلف  65.أو اإللغاء

، قال 66ظهر ذلك من خالل الفتاوى واالجتهادات الصادرة عنهم إمجاع الصحابة 
لة اليت مل يدل كانوا يتعلقون ابملصاحل املرس  " فاحلاصل أن الصحابة  :رمحه هللا ـ -نقيطي الش

هب يتعلق أهلها . وأن مجيع املذا تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية، وملدليل على إلغائها
صحابة وفروع املذاهب علم . ومن تتبع وقائع الابملصاحل املرسلة، وإن زعموا التباعد منها

. ولكن التحقيق أن العمل ابملصلحة املرسلة أمر جيب فيه التحفظ وغاية احلذر ذلكصحة 
و مفسدة أرجح منها أو حىت يتحقق صحة املصلحة وعدم معارضتها ملصلحة أرجح منها أ

 . 67حال " ، وعدم أتديتها إىل مفسدة يف اثينمساوية هلا
، إما إطار األحكام املتغريةدائرة يف  ومن املعلوم أن األفعال السياسية أكثر ما تكون

، أو رة للواقع ومراعاة ملصاحل العبادابستنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعاً لتغري األزمان ومساي

                                                 
 . 156النظرية اإلسالمية للعالقات الدولية، د. عبد احلميد أمحد أبو سليمان، ص63
 .253الفقه اإلسالمي، د. حممد مصطفى الزحيلي، ص الوجيز يف أصول64

 . 253املرجع السابق، ص65
 . 390اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص66
 ، نقالً عن املصاحل املرسلة للشنقيطي.245معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، ص67
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، فلذلك السياسة تكون غري صاحلة للوقائع اجلديدة نفي أحكام اجتهادية سابقة عندما
 : تراعي أمرينة املرسلة منها بغريها، لكن ينبغي أن الشرعية تكون ألصق ابملصلح

كمة للسياسة مبدًأ ومساراً موافقة مقاصد الشرع وغاايته وكلياته وقواعده العامة احلا  -
 . وغاية

  68.عام صاحل جلميع األزمان واألحوالعدم خمالفة دليل شرعي ثبت بدليل  -
 : الفقِ السياسي: املصنفات اليت ضمنها علماؤَن املصدر الثاين

ن حبجم تراثها يف لدراسة أن الرتاث السياسي لألمة مل يكلقد أشران يف مقدمة هذه ا 
، دم اهتمام ابلتصنيف والتأليف فيه، ولكن كما قلنا سابقًا ال يعين ذلك عجوانبها األخرى

مبا عند ، وهذا مرجعه جهلهم رة عدم اهتمام املسلمني ابلسياسةولقد شاع عند الغربيني فك
، مية عليه حقدًا وضغينة، واحلقيقة خالف ذلكاولة التع، أو حماملسلمني من تراث سياسي

: " نعلم أنه رمحه هللا ـ -الدكتور حامد ربيع ، قال هرت خمطوطات كثرية يف هذا اجملالفقد ظ
، الغالبية العظمى وايل مائة خمطوطة يف علم السياسةتوجد حاليًا فقط مبكتبات األستانة ح

، ابإلضافة إىل الدراسات 69راسة والتحليل "منها مل يقدر هلا بعد النشر أو التحقيق وال الد
. ونستطيع يف هذا اجملال أن جنعل املصنفات ليت سنشري إليها إبذن هللا تعاىلاملعاصرة ا

 : ية اليت وضعها علماؤان يف إطارينالسياس
 . األول: املصنفات السياسية املتقدمة

 . ين: املصنفات السياسية املعاصرةالثا
، وهي بال شك تشكل ات العلماء واستنباطاهتم الفقهيةتهادومتثل هذه املصنفات اج

القادة والرؤساء والوزراء مرجعًا هامًا للمتخصصني يف جمال العلوم السياسية واملمارسني هلا من 
 . وغريهم

 :املصنفات السياسية املتقدمة :اإلطار األول

                                                 
 . 81-80السياسة الشرعية ومفهوم السياسة احلديث، ص68
 . 98ولة اإلسالمية يف القرآن والسنة، صاألخالق السياسية للد69

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/


22 

 

www.alukah.net 

 مدخـل إىل السياسة الشرعية

ى سبيل املثال ال سياسية علوميكن اإلشارة يف هذا اإلطار إىل جمموعة من املصنفات ال
 : احلصر

األحكام  -(  هـ189) ت : لإلمام حممد بن احلسن الشيباينالسري الكبري والصغري
، قوانني الوزارة -(  هـ458اء ) ت ، أيب يعلى الفر ( هـ450السلطانية: للماوردي ) ت

: إلمام غياث األمم يف التياث الظلم -لك : للماوردي كذوتعجيل الظفرتسهيل النظر 
هتذيب  ،اإلمامة -(  هـ505الترب املسبوك: للغزايل ) ت -(  هـ478ويين ) تمني اجلاحلر 

السياسة  - 70( هـ577: أليب عبد هللا حممد بن علي القلعي ) تالرايسة يف ترتيب السياسة
هل اإلسالم: حترير األحكام يف تدبري أ - ( هـ 728: لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) تالشرعية

: حملمد بن عبد الكرمي حسن السلوك احلافظ لدولة امللوك -(  هـ733) ت البن مجاعة
 هـ751: البن قيم اجلوزية ) تلطرق احلكمية يف السياسة الشرعيةا -(  هـ749املوصلي ) ت

الغزير  النفع -(  هـ896: حملمد بن األزرق األندلسي ) تلكبدائع السلك يف طبائع امل -( 
 .71، وغريها كثري( هـ1192دمنهوري ) تيف صالح السلطان والوزير: ألمحد ال

 :املصنفات السياسية املعاصرة :اإلطار الثاين
، إلسالمية أكثر منها يف هذا العصرما ظهرت احلاجة إىل التصنيف يف جمال السياسة ا
، سة الغربية يف منهجيتها السياسيةويرجع سبب ذلك إىل أتثر كثري من املسلمني ابملدر 

السياسية  ، وقد أثر ذلك يف الدراسات واملناهجذات النهج الغريب ري من املؤلفاتفظهرت كث
الم وأصول احلكم : اإلسن من األسباب املباشرة ظهور كتاب، وكايف اجلامعات واملؤسسات

فظهرت بعض الردود على هذا ، ىل فصل السياسة عن الدين، الذي دعا فيه إلعلي عبد الرازق
ونقض   -أصول احلكم للشيخ حممد خبيت املطيعي : كتاب حقيقة اإلسالم و الكتاب، ومنها

ونقد علمي لكتاب اإلسالم  -كتاب اإلسالم وأصول احلكم للشيخ حممد اخلضر حسني 
                                                 

هـ استنادًا إىل أمرين: األول ما ذكره السبكي يف 577أثبت أخوان األستاذ الفاضل أكرم عصبان وفاة القلعي سنة 70
هـ، خالفًا ملا 577طبقات الشافعية أنه من أعيان املائة السادسة، والثاين: وجد مكتواًب على قربه أنه تويف سنة 

 هـ. 630دي وغريه أنه تويف سنة ذكره اجلن
 .72انظر: جهود اإلمام القلعي العلمية، أكرم مبارك عصبان، ص

انظر: الدراسة املستفيضة لألستاذ الدكتور نصر حممد عارف، يف مصادر الرتاث السياسي اإلسالمي، نشر املعهد 71
  م.1995هـ/1415العاملي للفكر اإلسالمي، 
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ة للدكتور حممد ضياء الدين كتاب اخلالف  -وأصول احلكم للشيخ حممد الطاهر بن عاشور 
 . الريس

اسي اإلسالمي، نظريي يف الفكر السيكما ظهرت بعض املؤلفات ذات الطابع الت
والسياسة  -: كتاب فقه اخلالفة لتصبح عصبة أمم شرقية للدكتور عبد الرزاق السنهوري ومنها

وكتاب  -والسياسة الشرعية للشيخ علي اخلفيف  -الشرعية للشيخ عبد الوهاب خالف 
ونظرية اإلسالم وهديه يف السياسة  -العالقات الدولية يف اإلسالم للشيخ حممد أبو زهرة 

والنظرايت السياسية يف اإلسالم للدكتور  -لقانون والدستور للشيخ أيب األعلى املودودي وا
 -احلكم يف اإلسالم للدكتور حممد يوسف موسى  وكتاب نظام -حممد ضياء الدين الريس 

أصول العالقات الدولية عند اإلمام  -العالقات الدولية يف اإلسالم للدكتور وهبة الزحيلي 
احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي  -الشيباين للدكتور عثمان مجعة ضمريية  حممد بن احلسن

للدكتور عبد اجمليد أسس العالقات الدولية يف اإلسالم  -للشيخ عبد العزيز مصطفى كامل 
 . وغريها ،حممد السوسوة

، وال ري املتخصصني يف العلوم السياسيةوالصفة اجلامعة هلذه املؤلفات أهنا أتت من غ
لعلوم السياسية ، ولكن دعت احلاجة إىل التصنيف يف اا من أمهيتها وجهود أصحاهباغض هذي

: كتب الدكتور هرت الكثري من املصنفات يف هذا اإلطار، ومنها، فظمن قبل املتخصصني
وعلى رأسها حتقيقه لكتاب سلوك املالك يف تدبري املمالك البن أيب  -رمحه هللا  -حامد ربيع 

 -كر السياسي يف القرآن املكي للدكتور التيجاين عبد القادر حامد وأصول الف -الربيع 
واألبعاد السياسية  -والنظرية اإلسالمية يف العالقات الدولية للدكتور عبد احلميد أبو سليمان 

ونظرية اجلهاد يف اإلسالم  -ملفهوم األمن يف اإلسالم للدكتور مصطفى حممود منجود 
، ور حمي الدين حممد قاسمتقسيم اإلسالمي للمعمورة للدكتوال -للدكتور عبد العزيز صقر 

 . وغريها
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ويشكل مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم الذي أشرف عليه املعهد العاملي للفكر 
ولية وقد اإلسالمي خطوة ابرزة يف إطار وضع نظرية سياسية إسالمية يف جمال العالقات الد

  72.صدر منه اثنا عشر جزءاً 
 : اخلبة اإلسالمية :الثاملصدر الث

متثل اخلربة اإلسالمية املمارسات السياسية للدولة اإلسالمية والقرارات املتبعة من قبل  
، فهذه وصفها أبهنا إسالمية كوهنا صائبة، وال يلزم من هماخللفاء واألمراء والوزراء واحلكام وغري 

، اليت جاء هبا الفقهاء والعلماءة املمارسات ال ترقى إىل مستوى املعطيات الفقهية االجتهادي
، العامة اليت جاءت هبا نصوص الوحيوهذه بدورها ال ترقى إىل مستوى املعطيات األصولية 

دات الفقهاء لذلك هذه املصادر الثالثة جتري وفق عالقة تراتبية بني أصول الشريعة واجتها
وتشكل  73.يتم اخللط بينها ة واضحة حبيث ال، وال بد أن تكون هذه العالقواملمارسة التارخيية

حيث تستمد " أمهيتها من  ،المية مصدرًا مكماًل لنصوص الوحيهذه اخلربة واملمارسة اإلس
النظرية ذات الطبيعة : أهنا متكننا من فهم احملتوى العملي للمفاهيم والقواعد حقيقتني. أوالمها

 يدعوان القرآن لتبنيها ال ميكن أن . ذلك أن املفاهيم العامة والقواعد السلوكية الكلية اليتاجملردة
. ومن هنا اهتم القرآن بسرد  من خالل جتليها يف سلوك إنساين، ومنوذج واقعيتتضح إال

منوذجًا يوضح القواعد واملفاهيم، وجيعل عملية االعتبار  قصص األنبياء وجهادهم لتكون
، والشروط لفعل السياسيية تبني لنا حدود ا: هي أن اخلربة التارخيميسرة. احلقيقة الثانية

. كما متكننا عرب املعطيات التارخيية من تقصي القوانني واألهداف لالزمة لتحقيق املقاصدا
، ومن مث حتديد واالقتصادية والسياسية ومتييزها التارخيية اليت حتكم تطور البىن االجتماعية

االستفادة من نستطيع ، وحىت 74الوسائل األجنع لتنظيم احلياة السياسية وفق أحكام الشرع "
 : ستدالل ابلفعل التارخيي السياسياخلربة التارخيية ال بد من وضع ضوابط وقواعد اال

، بغية معرفة مقاصد فعل السياسي أو الظاهرة السياسيةحتليل أفعال املشاركني يف ال -
 . لذي يسعى الفاعل لتحقيقه وحتصليهالفعل السياسي واهلدف ا

                                                 
 . 105-96المية يف القرآن والسنة، صاألخالق السياسية للدولة اإلس72
 املبادئ العامة للنظرية اإلسالمية يف العالقات الدولية، د. إبراهيم البيومي غامن، حبث منشور يف موقع إسالم أون الين. 73
 . 46العقيدة والسياسة، ص74
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، من خالل تقسيم تفاعلني ضمن حدث أو ظاهرة معينةربط أفعال األشخاص امل -
ييسر ، وهذا ابه واالختالف يف مركبات األفعالاجملتمع إىل مجاعات سياسية حبسب التش

 . دراسة الظاهرة السياسية
مة اليت ، ميكن حتديد القوانني العاأفراد اجملتمع إىل مجاعات سياسيةبعد تصنيف  -

أو االحتاد والفرقة بني أمثلتها مبادئ التعاون والتصادم ، ومن تضبط تفاعالهتا السياسية
  75.وقوانني اهليمنة واخلضوع وغريها ،اجلماعات

                                                 
 . 49-48املرجع السابق، ص75
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 اخلالفة واإلمامة يف ضوء نصوص الشريعة 

يغ كان من نعم هللا على هذه األمة أن جعلها األمة اخلامتة اليت تضطلع مبهمة التبل  
وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ﴿: اىلوالدعوة والشهادة على بقية األمم، قال تع

حيدث هذه  " -سبحانه  -إنه ، 76 ﴾ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا
األمة عن حقيقتها الكبرية يف هذا الكون وعن وظيفتها الضخمة يف هذه األرض وعن مكاهنا 

ا قبلتها مما يقتضي أن تكون هل ،وعن دورها األساسي يف حياة الناسة العظيم يف هذه البشري
وأال تسمع ألحد إال لرهبا الذي اصطفاها هلذا األمر العظيم  ،اخلاصة وشخصيتها اخلاصة
إهنا  ،لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً  وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 

وتضع هلم املوازين  ،فتقيم بينهم العدل والقسط مجيعاً األمة الوسط اليت تشهد على الناس 
وتزن قيمهم وتصوراهتم وتقاليدهم  ،رأي املعتمدوتبدي فيهم رأيها فيكون هو ال، والقيم

وشعاراهتم فتفصل يف أمرها وتقول هذا حق منها وهذا ابطل ال اليت تتلقى من الناس تصوراهتا 
وبينما هي تشهد  ،مقام احلكم العدل بينهم وقيمها وموازينها وهي شهيدة على الناس ويف

وحيكم على  ،وقيمهافيقرر هلا موازينها  ،ا فإن الرسول هو الذي يشهد عليهاعلى الناس هكذ
ويزن ما يصدر عنها ويقول فيه الكلمة األخرية وهبذا تتحدد حقيقة هذه  ،أعماهلا وتقاليدها

الئقاً  ها حق قدره وتستعد له استعداداً األمة ووظيفتها لتعرفها ولتشعر بضخامتها ولتقدر دور 
طالع ابلتالوة والتزكية والتعليم، قال ، من خالل االض، فهي حبق: أمة رسالة يف بناء كياهنا77"

يِهْم َويـَُعلِ ُمُهُم ﴿: تعاىل ِِ َويـُزَكِ  ُلو َعَلْيِهْم َآََيِت ُهْم يـَتـْ ُهَو الَِّذي بـََعَث يف اأْلُمِ يِ َْي َرُسواًل ِمنـْ
ْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبْيٍ اْلكِ  ، وهي أمة اخلالفة الشرعية ألهنا 78 ﴾َتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَ

ألن شريعتها  وهي األمة اخلليفة يف األرض كلها؛أمة الكتاب يف ختلقها وتزكيتها وتعليمها، 
ُِ ُمْلُك ُقْل ََي أَيُـَّها النَّاُس ِإين ِ َرُسوُل اَّللَِّ ﴿: ، قال تعاىل79عاملية يًعا الَِّذي َل  ِإلَْيُكْم مجَِ

ِِ النَِّبِ  اأْلُمِ يِ  الَّ  َِ ِإالَّ ُهَو ُُيِْيي َوُُيِيُت َفَآِمُنوا ِِبَّللَِّ َوَرُسوِل ِذي يـُْؤِمُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض اَل ِإَل

                                                 
 . 143سورة البقرة آية رقم 76

 . 131-130ص 1يف ظالل القرآن، سيد قطب، ج77
 . 2سورة اجلمعة آية رقم 78
 . 121-119عاملية اخلطاب القرآين، ص79
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ِِ َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم ََتَْتُدونَ  ،  طيع األمة أن تؤدي دورها ومهمتهات، وحىت تس80 ﴾ِِبَّللَِّ وََكِلَماِت
، لذلك كانت أول مهمة قام هبا لتها اليت تنشر هبا نورها وعدهلاكان ال بد عليها من إقامة دو 

أرسل ال لتأسيس دين  ، والنيب اإلسالم دين ودولة، ليثبت أن " أتسيس دولة املدينة النيب 
أن يكون  . لقد ُأمجع للرسول .دين، بل ولبناء قاعدة الدولة اليت تصلح الدنيا ابلفحسب

مل جيعل من سياسته  . وأن الرسول هو سيد اجملتمع اإلسالمي، يقيم له دينه ودنياه مجيعاً 
ه والدنيا اليت يتقلب فيها للمجتمع اإلسالمي أن يكون هناك حاجز بني الدين الذي جاء ب

مبعزل عن الناس وعن  ، بل إن هذا الدين منذ اليوم األول الذي جاء فيه مل يقفالناس
، لكنه ابلقرآن أنشأها ة بقرارات رمسية أو مراسيم ملكيةالدول . ومل يستحدث الرسول .احلياة

ا هو من ابب ، لكن علينا أن ننبه على أن إقامة الدولة إمن81لتصبح أمة قرآنية فريدة "
عاملني يف حقل ، وجعلها الشغل الشاغل لدى الإقامتها الوسائل ال املقاصد، وإن احلرص على

اصد من حتقيق للتوحيد وأقصد ابب املق -الدعوة اإلسالمية دون مراعاة ملا هو أوجب منها 
اغاًل ابلوسيلة عن اهلدف ميثل وال شك تش -، ودعوة الناس إىل اخلري وغريه ونبذ للشرك

ىل ، فالنظر إيما هو أهم من ذلك، وضياعاً للجهود واألوقات اليت ينبغي أن تصرف فواملقصد
وحىت  82.أن يكون وفق سلم أولوايت الشريعة، ومصلحة األمةإقامة الدولة اإلسالمية ينبغي 

سياسي ، وحيفظ كياهنا كان لزامًا أن يكون هناك نظام تستقيم شؤون الدولة، ويصح سريها
، ويقف على بط الشرع، ويسوسها سياسة شرعية منضبطة بضواحيقق هلا مقاصدها وغاايهتا

معها معىن واحد هو رائسة ، ولكن جيألمر الذي ختتلف مسمياته وألقابهويل ا رأس هذا النظام
 .السلطة
وانطالقًا مما مضى سنحاول إبذن هللا تقدمي نبذة خمتصرة عن اخلالفة واإلمامة يف ضوء  

 : ريعة وذلك وفقاً للمحاور اآلتيةنصوص الش
 . مفهوم اخلالفة واإلمامة -
  .اإلمامشروط الواجبة يف اخلليفة و ال -

                                                 
 . 158سورة األعراف آية رقم 80
 . 453-452الشوكاين وسيد قطب واألبعاد احلضارية، د. حسن انصر سرار ، ص81
 ، ضمن كتاب مستقبل اإلسالم. 135مستقبل اإلسالم وإسالم املستقبل، د. أمحد الريسوين ، ص82
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 . انعقاد اخلالفة واإلمامة -
 . واجبات اخلليفة وحقوقه -

 : مفهوم اخلالفة واإلمامة :أوال
، قال النووي: " 83اخلالفة واإلمامة وإمارة املؤمنني تعترب ألفاظًا مرتادفة على معىن واحد

  :كثرية  ، وقد وردت فيها تعريفات84: اخلليفة واإلمام وأمري املؤمنني "جيوز أن يقال لإلمام
النبوة يف  : " اإلمامة موضوعة خلالفةوردي يف األحكام السلطانية بقولهفقد عرفها املا -

 . 85الدنيا "حراسة الدين وسياسة 
: " واخلالفة هي محل الكافة على مقتضى النظر عرفها ابن خلدون يف مقدمته بقولهو  -

وال الدنيا ترجع كلها عند الشارع الشرعي يف مصاحلهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها إذ أح
إىل اعتبارها مبصاحل اآلخرة فهي يف احلقيقة خالفة عن صاحب الشرع يف حراسة الدين 

 . 86وسياسة الدنيا به "
، تتعلق عامة، وزعامة اإلمامة رايسة اتمة" : رفها إمام احلرمني اجلويين بقولهوع -

 . 87ابخلاصة والعامة يف مهمات الدين والدنيا "
: " رايسة عامة يف الدين والدنيا قوامها فها الشيخ عبد الوهاب خالف بقولهعر و  -

 . 88النظر يف املصاحل وتدبري شؤون األمة وحراسة الدين وسياسة الدنيا "
: " النيابة عن النبوة يف حراسة الدين وسياسة عرفها الدكتور صالح الصاوي بقولهو  -

 . 89الدنيا به "

                                                 
 . 54سة الشرعية، عبد الوهاب خالف، صالسيا83

 . 1718روضة الطالبني، النووي، ص84
 . 5األحكام السلطانية، املاوردي، ص85
 . 190مقدمة ابن خلدون، ص86

 . 473-472الشوكاين وسيد قطب واألبعاد احلضارية، ص87
 . 54السياسة الشرعية، ص88
 . 5الوجيز يف فقه اخلالفة، د. صالح الصاوي، ص89
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ء أهنم يعتربون اخلليفة قائمًا مقام النيب يف رائسة الدولة " وظاهر من تعاريف الفقها
م على أمر ، ووظيفة القياذلك إىل أن النيب كان له وظيفتان: وظيفة التبليغ عن هللاانظرين يف 

، هت وظيفة التبليغ، وبقيت الوظيفة األخرى. فلما تويف الرسول انتهللا وسياسة الدنيا به
، وألنه خيلف الرسول يف هذا األمر مسي يع القيام أبعبائهادائها من يستطفوجب أن يقوم أب

 . 90خليفة "
ومما ينبه عليه يف هذا املقام أن مفهوم اخلالفة يتجاوز كونه جمرد عالقة بني احلاكم 

ون واحملكوم إىل مقاصد أعظم وأعمق تتجلى يف كونه ميثل منهجية شرعية يسري وفقها املسلم
ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا ﴿: ، قال تعاىلفتحمل يف طياهتا معىن العبادة

، وتتجلى أيضًا يف كونه تعبريًا عن وظيفة استخالفية " 91 ﴾الرَُّسوَل َوُأوِل اأْلَْمِر ِمْنُكمْ 
، ولذلك كان اخلليفة الثاين ة الدينفاخلالفة عمل ونشاط ووظائفها هي نفسها وظائف إقام

هدها اخلطاب يصدر عن حق وهو يقول ) إن أحق ما تعهد الراعي من رعيته تع عمر بن
، وإمنا عليه أن أيمرهم مبا أمرهم هللا به له ابلذي عليهم يف وظائف دينهم، والذي هداهم هللا

، وأن يقيم أمر هللا يف قريب الناس هاهم عما هنى هللا عنه من معصيتهمن طاعته وأن ين
.. فيقتضي القول أن معىن كون الوظائف استخالفية .ى من كان احلق (وبعيدهم وال يبايل عل

بعيداً عن  -اخلطاب  انطالقاً من القول السابق لعمر بن -هو أن اخلالفة ال تعرف هلا وظيفة 
 األرض، فإذا ، وأن هذه الوظائف إمنا تسع كل متطلبات املستخلفني يفوظائف الشرع

، أو جامدة هبا فقد حادت عن غافلة، أو انئية عنهاجاءت اخلالفة عاجزة، أو قاصرة، أو 
 . 92وظائف الشرع "

، فبه بات الشرعية اليت فرضت على األمةيعترب عقد اإلمامة من الواج :وجوب اإلمامة
فال قيام هلا إال ري من الفرائض، ، وترتبط به كثحتقق املصاحل العظيمة، وتدرأ املفاسد اجلسيمة

صاحل املسلمني ، لذلك نصب اإلمام يعترب من أمت مرجعون إليهيكون من قبل الشارع ي إبمام

                                                 
 . 123 -122وضاعنا السياسية، عبد القادر عودة، صاإلسالم وأ90
 . 59سورة النساء آية رقم 91
 . 142-141األبعاد السياسية ملفهوم األمن يف اإلسالم، ص92
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أمر الناس  : " جيب أن يعرف أن واليةقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 93.وأعظم مقاصد الدين
. فإن بين آدم ال تتم مصلحتهم ا، بل ال قيام للدين وال للدنيا إال هبمن أعظم واجبات الدين

، حىت قال النيب وال بد هلم عند االجتماع من رأس ، ابالجتماع حلاجة بعضهم إىل بعضإال
 ج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم (. رواه أبو داود، من حديث أيب سعيد، وأيب : ) إذا خر

: ) ال حيل لثالثة قال ، أن النيب د يف املسند عن عبد هللا بن عمرو. وروى اإلمام أمحهريرة
االجتماع أتمري الواحد يف  ، فأوجب دهم (ن األرض إال أمروا عليهم أحيكونون بفالة م

" ويقال ، وقال أيضاً: 94، تنبيهًا بذلك على سائر أنواع االجتماع "القليل العارض يف السفر
. وهلذا  سلطان (، والتجربة تبني ذلك) ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بال 

: لو كان لنا دعوة يقولون -وأمحد بن حنبل وغريمها  كالفضيل بن عياض  -كان السلف 
: " إن نصب اإلمام واجب قد عرف وجوبه ، وقال ابن خلدون95جمابة لدعوان هبا للسلطان "

عند وفاته ابدروا إىل بيعة أيب  يف الشرع إبمجاع الصحابة والتابعني ألن أصحاب رسول هللا 
رتك الناس فوضى وتسليم النظر إليه يف أمورهم وكذا يف كل عصر من بعد ذلك ومل ت بكر 

ابن ، وقال 96يف عصر من األعصار واستقر ذلك إمجاعًا دااًل على وجوب نصب اإلمام "
: " فكانت اآلية من هذا 97 ﴾ِإين ِ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفةً ﴿: عاشور يف تفسريه لقوله تعاىل

 ، إذ الازعاهتميذ الفصل بني الناس يف منالوجه إمياء إىل حاجة البشر إىل إقامة خليفة لتنف
ع فرمبا اجتمعت الرسالة ، وقد بعث هللا الرسل وبني الشرائيستقيم نظام جيمع البشر دون ذلك

مع الرسالة ، ورمبا انفصلتا حبسب ما أراد هللا من شرائعه إىل أن جاء اإلسالم فجواخلالفة
. وهلذا أمجع .امتة، ألن دين اإلسالم غاية مراد هللا تعاىل من الشرائع وهو الشريعة اخلواخلالفة

، وتنفيذ ى إقامة اخلليفة حلفظ نظام األمةعل بعد وفاة الرسول  أصحاب رسول هللا 
 . 98الشريعة "

                                                 
 . 11الوجيز يف فقه اخلالفة، ص93
 . 390ص 28جمموع الفتاوى، ج94
 . 391ص 28املرجع السابق، ج95

 . 191مقدمة ابن خلدون، ص96
 . 30سورة البقرة آية رقم 97
 . 228ص 1تفسري التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور، ج98
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 : شروط اخلالفة واإلمامة :اثنياً 
ىل عظم املهمة ، وذلك إشارة إلصفات الواجبة يف اإلمامبينت النصوص الشرعية بعض ا

ه قادرًا على سؤولياته دون أن تكون له مؤهالت جتعل، فال ميكنه القيام مبامللقاة على عاتقه
، 99 ﴾ِإنَّ َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمْيُ ﴿: حتمل هذه املسؤولية، فمن ذلك قوله تعاىل

، قال شيخ اإلسالم 100 ﴾قَاَل اْجَعْلِِن َعَلى َخَزاِئِن اأْلَْرِض ِإين ِ َحِفيٌظ َعِليمٌ ﴿: وقوله تعاىل
ِإنَّ َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت ﴿: الية هلا ركنان : القوة واألمانة، كما قال تعاىل: " فإن الو ابن تيمية

َنا َمِكٌْي ﴿وقال صاحب مصر ليوسف عليه السالم: ، ﴾اْلَقِويُّ اأْلَِمْيُ  ِإنََّك اْليَـْوَم َلَديـْ
ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش  .ِإنَُِّ َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرميٍ ﴿: ، وقال تعاىل يف صفة جربيل﴾َأِمْيٌ  ِذي قـُوَّ

مارة احلرب ترجع إىل شجاعة ، فالقوة يف إ. والقوة يف كل والية حبسبها﴾ُمطَاٍع ْثَّ َأِمْيٍ  .َمِكْيٍ 
، وإىل القدرة على أنواع القلب، وإىل اخلربة ابحلروب، واملخادعة فيها، فإن احلرب خدعة

، لعدل الذي دل عليه الكتاب والسنةالعلم اب. والقوة يف احلكم بني الناس ترجع إىل .القتال
، وأال يشرتي آبايته مثنًا قليالً  ،م. واألمانة ترجع إىل خشية هللاوإىل القدرة على تنفيذ األحكا

ِإنَّ اَّللََّ اْصطََفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسطًَة يف اْلِعْلِم ﴿: ، ومنها قوله تعاىل101وترك خشية الناس "
وإىل القوة  ،وأهنا تفتقر إىل العلم الذي حيكم " فبني شروط الوالايت واملمالك، 102 ﴾َواجلِْْسمِ 

داخل يف مقتضيات الوالء يف ، أما شرط اإلسالم فال إشكال فيه ألنه اليت تنفذ األحكام "
ُِ َوالَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُمو ﴿: الدين، قال تعاىل َا َولِيُُّكُم اَّللَُّ َوَرُسوُل َن الصَّاَلَة َويـُْؤُتوَن ِإَّنَّ

ُِ َوالَِّذيَن َآَمُنوا فَِإنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُهُم اْلَغالُِبوَن  .الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ   ﴾َوَمْن يـَتَـَولَّ اَّللََّ َوَرُسوَل
 : لصفات الواجبة يف اإلمامة العظمى، ولذلك سنحاول الوقوف على ا104 103

 : اإلسالم :أوالً 

                                                 
 . 26سورة القصص آية رقم 99

 . 55سورة يوسف آية رقم 100
 . 254-253ص 28جمموع الفتاوى، ج101

 . 247سورة البقرة آية رقم 102
 . 56-55سورة املائدة آية رقم 103
 . 137-136األخالق السياسية للدولة اإلسالمية يف القرآن والسنة، ص104
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وال ميكن أن ، أن يكون مسلماً ألن من واجباته إقامة الدين وحراستهيشرتط يف اخلليفة 
واإلشارة إىل هذا الشرط يف ، يقوم بذلك إال مسلم يؤمن ابإلسالم ويعرف حدوده ومبادئه

 105 ﴾ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل اأْلَْمِر ِمْنُكمْ ﴿قوله تعاىل : 
دًا أبن يلي أمرهم ، فالشريعة لن ترضى أبذوي أمركم ومن ولوه من املسلمني : أطيعواواملعىن

، والوالء ال يكون إال ألهل أحد من غريهم، له اعتقاد غري اعتقادهم، إذ اإلمامة والية
ِن اْلُمْؤِمِنَْي َوَمْن يـَْفَعْل اَل يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدو ﴿: ، قال تعاىل106اإلميان

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء ﴿: ، وقال تعاىل107 ﴾َذِلَك فـََلْيَس ِمَن اَّللَِّ يف َشْيءٍ 
 . 109 ﴾ولن جيعل هللا للكافرين على املؤمنني سبيالً ﴿: ، وقوله تعاىل108 ﴾بـَْعضٍ 

 : العدالة :اثنياً 
والرذائل ، والتخلي عن املعاصي اء هي التحلي ابلفرائض والفضائلهالعدالة عند الفق
، ويشرتط يف اإلمام أن يكون عداًل ألنه يتوىل منصباً يشرف على كل وعن كل ما خيل ابملروءة

ولكن ينبغي  110.العدالة يف اخلالفة من ابب أوىل ، فشرطاملناصب اليت تشرتط فيها العدالة
، إضافة إىل م جيب أن تعرب عن استقامة السلوكيف احلاكم املسلأن يعلم أبن العدالة املطلوبة 

قال  111.نتفيةسالمة املعتقد فإذا مل يتوافر هذان الوصفان فإن األهلية لقيادة األمة تكون م
، وال ينهض بتلك األمور اليت ذكران الشوكاين: " العدالة مالك األمور، وعليها تدور الدوائر

وتدبرياته على مراضي الرب العدل الذي جتري أفعاله وأقواله أهنا مقصودة من اإلمامة إال 
، ويوثق د هللا، فضاًل عن أن يؤمن على عبامن ال عدالة له ال يؤمن على نفسه، فإن سبحانه

 ،تتم أمور الدين والدنيا إال هبا ، ومعلوم أن وازع الدين وعزمية الورع اليف تدبري دينهم ودنياهم
، وآثرها على ط يف اجلهالة، واتبع شهوات نفسه، وخللضاللةومن مل يكن كذلك خبط يف ا

                                                 
 . 59سورة النساء آية رقم 105

 . 484 -483ص2احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي، عبد العزيز مصطفى كامل، ج106
 . 28سورة آل عمران آية رقم 107
 . 71سورة التوبة آية رقم 108

 . 141سورة النساء آية رقم 109
 . 137اإلسالم وأوضاعنا السياسية، ص110
 . 486ص2احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي، ج111
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ع ال يبايل بزواجر مراضي هللا ومراضي عباده ألنه مع تلبسه ابلعدالة وخلوه من صفات الور 
 . 112. ".، ألنه صار متولياً عنهمالكتاب والسنة، وال يبايل أيضاً ابلناس

 : الذكورة :اثلثاً 
املرأة بطبيعتها ال تصلح : أن لعلة يف هذا الشرطيشرتط يف اإلمام أن يكون ذكراً، وا

ابلرجال، ومتابعة  ، واختالطمامة حيتاج إىل جهد وعمل متواصل، كون القيام ابإللإلمامة
ن شروط اإلمام األعظم  : " م، قال الشنقيطي113، وتدبري األمور سلمًا وحرابً شؤون احلكم

ا ثبت يف صحيح البخاري وغريه من ، ويدل له مكونه ذكراً، وال خالف يف ذلك بني العلماء
: ) لن يفلح قوم ولوا ه أن فارسًا ملكوا ابنة كسرى قالملا بلغ أن النيب  حديث أيب بكرة 

 . 114أمرهم امرأة ( "
 :العلم :رابعاً 

لماء األمة فيمن تعقد له اإلمامة، ، وهو شرط عند عيشرتط يف اخلليفة أن يكون عاملاً 
 ﴾َوزَاَدُه َبْسطًَة يف اْلِعْلِم َواجلِْْسمِ ﴿: وقد دل عليه قوله تعاىلحبيث يصلح أن يكون قاضياً، 

مجع من األئمة منهم: الشافعي يف األم، ، وقد ذكر اتفاق العلماء على هذا الشرط 115
لى احلنبلي يف األحكام السلطانية، والقلقشندي يف ، وأبو يعوالقرطيب يف تفسريه، واملاوردي

م اإلسالم ألنه ، " وأول ما جيب عليه علمه هو أحكا116 اإلعتصام، والشاطيب يفمآثر األانفة
م اإلسالم مل ، فإذا مل يكن عاملًا أبحكادها. ويوجه سياسة الدولة يف حدو يقوم على تنفيذها

م أبحكام اإلسالم أن يكون . ويرى البعض أنه ال يكفي اإلمام من العليصح تقدميه لإلمامة
ون اإلمام .. وال يكفي أن يك.ويوجبون أن يكون جمتهداً  ،مقلداً، ألن التقليد عندهم نقص

عالية ملمًا أبطراف من علوم عصره، بل جيب أن يكون مثقفًا ثقافة عاملًا أبحكام اإلسالم، 
ن على علم بتاريخ الدول وأخبارها، وابلقوانني ، وأن يكو إن مل يكن متخصصًا يف بعضها

                                                 
 . 491الشوكاين وسيد قطب واألبعاد احلضارية، ص112
 . 135اإلسالم وأوضاعنا السياسية، ص113
 . 55ص 1أضواء البيان، حممد األمني الشنقيطي، ج114
 . 247سورة البقرة آية رقم 115
 . 496ص 2احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي، ج116
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. 117ياسية والتارخيية والتجارية بني خمتلف الدول "، والعالقات السالعامة، واملعاهدات الدولية
ويبدو أن هذا الشرط قد اعتربه العلماء آخذين بنظر االعتبار الصفات اليت توفرت عند 

، فة مل تتوفر يف غريهم إال قليالً ، ألن التجربة التارخيية أثبتت أن هذه الصاخللفاء الراشدين 
 . ال العلم دهم تغلب عليهم السياسةفإن اخللفاء من بع

 :التكليف :خامساً 
قدرته ، فال جتوز إمامة الصيب ابإلمجاع لعدم ويقصد به: أن يكون اإلمام عاقاًل ابلغاً 

: " رفع القلم عن ثالثة: عن ، وميكن أن يستدل له بقوله على ممارسة مهامه السياسية
االستدالل  ، ووجه118، وعن اجملنون حىت يفيق "الصيب حىت حيتلم، وعن النائم حىت يصحو

، فمن هلم على أنفسهمابحلديث على هذا الشرط أن اإلمامة والية على الغري وهؤالء ال والية 
  119.أن ال تكون هلم والية على غريهم ابب أوىل

 : القدرة وسالمة احلواس :سادساً 
ضي اتصافه ابلكفاءة الالزمة ويشرتط يف اإلمام القدرة على إدارة شؤون الدولة وهذا يقت

، ويضاف وهو الذي حنن بصدده ـ -فرها فيه وهي يف حقيقتها الصفات الواجبة تو  ،لذلك
يوية املختلفة اليت ، ومواقفه من القضااي احلرته على متثيل التيارات السياسيةإىل ذلك " قد

، والسياسات االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت يتوقع أن ينافح عنها أو تواجه األمة
ة إلضافة إىل ذلك يشرتط كونه سليمًا من العاهات واألمراض اليت تعيق إدار ، اب120يناوئها "

الدولة، ومن ذلك: الزمانة، والعمى، والصمم، واخلرس، وقطع األعضاء وغريها، وقد دل على 
  121.122 ﴾َوزَاَدُه َبْسطًَة يف اْلِعْلِم َواجلِْْسمِ ﴿: هذين الشرطني قوله تعاىل

                                                 
اإلسالم للشيخ سعيد حوى، ويبدو أن  ، نقاًل عن كتاب492-491الشوكاين وسيد قطب واألبعاد احلضارية، ص117

 الشيخ سعيد حوى نقله عن الشيخ عبد القادر عودة يف كتابه اإلسالم وأوضاعنا السياسية ألنه منقول بنصه متاماً. 
 . 297، وصححه الشيخ األلباين يف إرواء الغليل رقم 4398أخرجه أبو داود رقم 118
 . 135اإلسالم وأوضاعنا السياسية، ص119

 . 139والسياسة، صالعقيدة 120
 . 247سورة البقرة آية رقم 121
 . 21انظر تفصيل ذلك يف األحكام السلطانية، أبو يعلى احلنبلي، ص122
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 : احلرية :سابعاً 
، ألن العبد ال والية له على نفسه فمن أهل العلم يف اعتبار هذا الشرط ال خالف بني

ي استغراق األوقات يف ، وألن منصب الوالية يستدعىل أن ال تكون له والية على غريهابب أو 
، وال يشكل هذا مع قوله 123، فكيف ينتدب له من هو كاملفقود يف حق نفسهمهام اخللق

 واجلواب عليه من وجوه124حبشي كأن رأسه زبيبة ": " امسعوا وأطيعوا وإن استعمل ، : 
 . املثل املضروب أن يقع يف الوجود أنه ال يشرتط يف -
 .إمارته عبد أتمريه من قبل اإلمام األعظم، وعند ذلك تصحقد يكون املراد إبمارة ال -
 . إطالق العبد هنا على ما قبل عتقهقد يراد  -
  125.إمامة املتغلب جائزة عند العلماء، و ة ابلقوةه تغلب العبد على اإلمامقد يراد ب -

 :قرشيةال :اثمناً 
، بل نقل ومجهور العلماء على أنه شرط صحة ،هذا الشرط خمتلف فيه بني العلماء

: " والسابع النسب وهو أن يكون من عليه يف األحكام السلطانية بقولهاملاوردي اإلمجاع 
، ومن األدلة الظاهرة على اعتبار هذا الشرط 126" قريش لورود النص فيه وانعقاد اإلمجاع عليه

ال يعاديها أحد إال كبه هللا يف النار على وجهه ما أقاموا ، : " إن هذا األمر يف قريشقوله 
، ومن العلماء 128: " ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان " ، وقوله 127الدين "
: " ر ذلك ابن خلدون يف مقدمته بقولها ذك، كمجعل األمر يف قريش بقوة عصبيتهم من علل

: إن ليتحقق به الصواب يف هذه املذاهب، فنقولولنتكلم اآلن يف حكمة اشرتاط النسب 
، وحنن إذا د وحكم تشتمل عليها وتشرع ألجلهااألحكام الشرعية كلها ال بد هلا من مقاص

                                                 
 . 24الوجيز يف فقه اخلالفة، ص123

 . 693أخرجه البخاري رقم 124
 . 493-492احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي، ص125

 .6األحكام السلطانية، ص126
 

 . 7139أخرجه البخاري برقم 127
 . 7140أخرجه البخاري برقم 128
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جندها إال اعتبار العصبية  . مل.حبثنا عن احلكمة يف اشرتاط النسب القرشي ومقصد الشارع منه
اليت تكون هبا احلماية واملطالبة ويرتفع اخلالف والفرقة بوجودها لصاحب املنصب فتسكن إليه 
امللة وأهلها وينتظم حبل األلفة فيها وذلك أن قريشًا كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب 

ان سائر العرب يعرتف فك ،ر العزة ابلكثرة والعصبية والشرفمنهم وكان هلم على سائر مض
، ويستكينون لغلبهم فلو جعل األمر يف سواهم لتوقع افرتاق الكلمة مبخالفتهم وعدم هلم بذلك

رة فتتفرق انقيادهم وال يقدر غريهم من قبائل مضر أن يردهم عن اخلالف وال حيملهم على الك
تنازع والشتات ، والشارع حمذر من ذلك حريص على اتفاقهم ورفع الاجلماعة وختتلف الكلمة

، خبالف ما إذا كان األمر يف قريش ألهنم بية وحتسن احلمايةبينهم لتحصل اللحمة والعص
ى من أحد من خالف ، فال خيشناس بعصا الغلب إىل ما يراد منهمقادرون على سوق ال

، فيعترب ابن خلدون 129.. ".، ألهنم كفيلون حينئذ بدفعها ومنع الناس منهاعليهم وال فرقة
يش قرشية شرطًا زمنيًا كان الغرض منه احلفاظ على " املصلحة العامة ملكانة قر شرط ال

. ومع مرور .، وحىت ال تتفرق العرب إذا جعلت اخلالفة يف غريهاورائستها بني القبائل العربية
الزمن وتقلباته فقد تغريت األحوال وذابت عصبة قريش ومكانتها بني القبائل والشعوب 

تحقيق ، وإنه ملن الصعب والتعجيز أيضًا املطالبة بليت دخلت يف اإلسالماق الكثرية اواألعر 
، وعليه ال ضرورة لبقائه وال طعن يف صحة األحاديث الواردة هذا الشرط يف عصران احلاضر

يف أقوى  ، ولكن هذا التعليل نوقش " أبن هذا لو صح لكانت اخلالفة بعد النيب 130فيه "
أيب بكر مل تكن كذلك، حىت ، ولكن تيم وهي عشرية املعىنن قريش وأعزها ليتحقق هذا بطو 

، وقد كان بنو هاشم أقوى منهم ابل هذا األمر يف أقل حي من قريش: ما قال أبو سفيان
، فدل على أن املقصود ليس هو العصبية بية ومل تكن اخلالفة األوىل فيهمشوكة وأكثر عص

عند تكافؤ الصفات الواجبة  ، والذي يظهر أن شرط القرشية هو شرط أولوي عند131"
، فقد قيدت النصوص الواردة يف هذا الشأن شرط القرشية ب" إقامة الدين املؤهلني لإلمامة

ش يف اإلمامة ، فيفهم من هذا أن التقدمي الواجب لقريو املطلب املراد من وراء اإلمامةالذي ه
يطيع هللا تعاىل وينفذ أوامره  ، فإن خالفوا أمر هللا وأمر رسوله فغريهم ممنمشروط إبقامة الدين

                                                 
 . 195مقدمة ابن خلدون، ص129
 . 494الشوكاين وسيد قطب واألبعاد احلضارية، ص130
 . 37الوجيز يف فقه اخلالفة، ص131
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ما قولكم يف قرشي ليس بذي  :وهلذا قال إمام احلرمني اجلويين: " فإن قيل ،132أوىل منهم "
ذي كفاية إذا عاصره عامل كاف تقي، فمن أوىل ابألمر منهما ؟ قلنا: ال نقدم إال ، وال بدراية

ا جتتمع ، وهبذ133كانه أصاًل "، ومن ال كفاية فيه فال احتفال به وال اعتداد مبالكايف التقي
 . األدلة وهللا تعاىل أعلم

 : انعقاد اخلالفة واإلمامة :اثلثاً 
يف عقد اإلمامة عدة طرق إلقامتها، قال النووي: " وتنعقد عرفت اخلربة اإلسالمية 

 : اإلمامة بثالثة طرق
م ة ببيعته، ويف العدد الذي تنعقد اإلمام، كما ابيعت الصحابة أاب بكر أحدها: البيعة

: أن املعترب بيعة أهل احلل والعقد من العلماء والرؤساء . والسادس وهو األصح.ستة أوجه
 . .134وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم

، كما عهد أبو بكر إىل عمر الطريق الثاين: استخالف اإلمام من قبل، وعهده إليه
 ..، وانعقد اإلمجاع على جوازه135رضي هللا عنهما

، فتصدى لإلمامة من 136، فإذا مات اإلماملطريق الثالث: فهو القهر واالستيالءوأما ا
عقدت خالفته ، انشرائطها من غري استخالف وال بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنودهمجع 

ن جامعًا للشرائط أبن كان فاسقاً، أو جاهاًل، فوجهان، ، فإن مل يكلينتظم مشل املسلمني
علم . ولقد ذهب بعض أهل ال138، وإن كان عاصيًا بفعله "137ه: انعقادها ملا ذكرانأصحهما

عليه هو اختيار أهل احلل والعقد، قال الشيخ  ، وأن املعولإىل أن االستخالف ال عربة به
: " وقد ذكر العلماء أن اإلمام كما يصري إمامًا ابلبيعة يصري إماماً عبد الوهاب خالف

                                                 
 . 490احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي، ص132

 . 229، نقاًل عن كتاب غياث األمم يف التياث الظلم للجويين ص144األخالق السياسية يف القرآن والسنة، ص133
 هذا تفسري منه ـ رمحه هللا ـ ألهل احلل والعقد. 134
 . ليكون األمر بينهم شورى فاتفقواعلى عثمان  إىل ستة من الصحابة  وكما عهد عمر 135

 أو ُخلع ومل تكن له شوكة.136
 أي انتظام مشل املسلمني. 137
 .1717-1715روضة الطالبني، ص138
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ه ليس صوااًب ألن االستخالف والعهد إن مل ، وهذا القول ظاهر لعهدابالستخالف وبوالية ا
العمدة على . فبه إمامًا وال جيب له حق الطاعة يقره أهل احلل والعقد ال يكون املستخلف

. ولو أن املسلمني رأوا بعد وفاة أيب بكر بيعة أهل احلل والعقد، ال على االستخالف والعهد
، وكذلك لو أيب بكر حجة عليهمض وال كان عهد خريًا من عمر وابيعوه ما عارضهم معار 

. فالعهد أو االستخالف ال الستة الذين جعل عمر الشورى فيهمابيع املسلمون واحدًا غري 
القول الفصل فيمن  . واألمة بعد ذلك صاحبةأن يكون ترشيحًا من السلف للخلف يعدو

احلق يف عزله إذا ، كما أن هلا احلق يف اإلشراف على سياسته يف عهد إمامته وهلا ختتاره إماماً 
ل الشيخ عبد القادر عودة ، وقد ذهب إىل هذا القو 139مل يقم مبا عاهدهم عليه يف بيعته "

: لو بة يف عمر قبل أن يكتب للناس قال: " وملا استشار أبو بكر بعض الصحاحيث قال
ال . فهذا أبو بكر ي من أموركم شيئاً أن ال يل -أي لعمر  -تركته ما عدوت عثمان واخلرية له 

رضائهم به ومتوقفًا على رضاء يفتات على الناس فهو خيتار هلم وجيعل اختياره متوقفًا على 
، وإمنا الناس تولية عمر ملا ألزمهم إايه، ولو رفض ما وسعه أن يلزمه، ولو رفض عمر عمر

. ومن .أحسن أبو بكر االختيار ووثق به املسلمون وحبسن اختياره فكانوا عند حسن ظنه هبم
، فلو كان فعل أيب بكر يف يب بكر اختيارًا للخليفة من بعدهأن نعترب ما حدث من أ اخلطأ

، وإمنا كان فعل أيب بكر يف حقيقته ل الناس أيرضون بعمر أم ال يرضونحقيقته اختياراً ملا سأ
" وهذا هو نفسه ما رمحه هللا ـ:  -" مث قال . .الناسيراه أقدر على القيام أبمر ترشيحًا ملن 

ده عمر بن عبد العزيز حينما عهد إليه سليمان بن عبد امللك فقد اختاره خليفة من بع فهمه
وا ملن يف ، وأمر رجاء بن حيوة أبن جيمع أهل بيته ليبايعوكتب بذلك كتااًب ختمه خبامته

. وبعد أن مات سليمان مجع رجاء الناس يف مسجد دابق وطلب الكتاب دون معرفة امسه
فض الكتاب وقرأه  ، فلما ابيعواي يف ذلك الكتاب املختوم فبايعوامس منهم املبايعة على من

. إين قد مري املؤمنني لعمر بن عبد العزيز: هذا الكتاب من عبد هللا سليمان أعليهم فإذا فيه
قوا هللا وال ختتلفوا وليته اخلالفة بعدي ومن بعده يزيد بن عبد امللك فامسعوا له وأطيعوا وات

د عمر بن عبد العزيز املنرب وقال: إين وهللا ما استؤمرت قرىء الكتاب صع . فلمافيطمع فيكم
: أيها الناس إين قد ابتليت هبذا األمر من غري يف هذا األمر وأنتم ابخليار. ويف رواية أخرى

                                                 
 . 58السياسة الشرعية، ص139
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ناقكم من ، وإين قد خلعت ما يف أعاملسلمني رأي كان مين فيه وال طلبة له وال مشورة من
. فعمر بن عبد العزيز وهو من خرية املسلمني علمًا وفقهًا ودينًا يرى سكمبيعيت فاختاروا ألنف

،  اره من جانب أويل الرأي يف األمة، وبقبول من جانبه هوأن بيعة اخلليفة ال تكون إال ابختي
، وهذا الذي يفهم من كالم شيخ اإلسالم 140كما يرى أن اختيار اخلليفة السابق ليس بيعة "

، وال تثبت مبوافقة أهل الشوكة عليها 141: " بل اإلمامة عندهمرمحه هللا ـ -ابن تيمية فقد قال 
، ن حيصل بطاعتهم له مقصود اإلمامةيصري الرجل إمامًا حىت يوافقه أهل الشوكة عليها الذي

هبا القدرة  ، فإذا بويع بيعة حصلتدرة والسلطانفإن املقصود من اإلمامة إمنا حيصل ابلق
وسلطان يفعل هبما مقصود  : من صار له قدرةذا قال أئمة السلفوالسلطان صار إماماً. وهل

بطاعتهم مامل أيمروا مبعصية هللا، فاإلمامة ملك ، فهو من أويل األمر الذين أمر هللا الوالية
، إال أن تكون موافقة هؤالء واحد وال اثنني وال أربعة ، وامللك ال يصري ملكًا مبوافقةوسلطان

د يف رسالة عبدوس بن مالك .. وهلذا قال أمح.ث يصري ملكاً بذلكتقتضي موافقة غريهم حبي
: ) (، إىل أن قال : ) أصول السنة عندان التمسك مبا كان عليه أصحاب رسول هللا العطار

ىت صار خليفة ومسي ، ومن غلبهم ابلسيف حوا بهومن ويل اخلالفة فأمجع عليه الناس ورض
 . 142ز براً كان أو فاجراً ( "فدفع الصدقات إليه جائأمري املؤمنني، 

 ؟ من هم أهل احلل والعقد
، وهو ناط هبم اختيار اخلليفة ومبايعته" أهل احلل والعقد هم اجلماعة من الناس الذين ي

، قد استنبطه أهل العلم من لفظه أو يف وظيفتهتدبري سياسي إسالمي غري مسبوق سواء يف 
لك اجلماعة لفظ ) بعض أهل العلم على ت . ويطلق.السوابق اليت جرت يف خالفة الراشدين

اثلثة ) أهل االختيار  ، وأحياانً ليها أحياانً لفظ ) أهل الشورى (، كما يطلق عأهل االختيار (
، ؤهلهم وتعينهم على صواب االختيار، وينبغي أن تتوافر يف هذه اجلماعة شروط توالعقد (

ختيار، فالشروط املعتربة فيهم ثالثة: أمجل املاوردي هذه الشروط بقوله: ) فأما أهل اال وقد
: العلم الذي يتوصل به إىل معرفة من يستحق أحدها: العدالة اجلامعة لشروطها، والثاين

                                                 
 . 155-148السياسية، ص اإلسالم وأوضاعنا140
 أي أهل السنة واجلماعة. 141
 . 529-527ص 1منهاج السنة النبوية، شيخ اإلسالم ابن تيمية، ج142
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ن إىل اختيار من هو لإلمامة ، والثالث: الرأي واحلكمة املؤدايإلمامة على الشروط املعتربة فيهاا
 . 143، وبتدبري املصاحل أقوم وأعرف ( "أصلح

مبعىن هل األمر  ؟ختيار اإلمام توقيفية أم توفيقيةهل هذه الطرق يف ا: ؤالولكن الس
يف ذلك ال يتعدى هذه الطرق حىت يوصف أبنه شرعي ؟ أم أنه يتعدى ذلك ليشمل أية 
طريقة يف االختيار طاملا مل تصادم نصوص الشريعة ؟ ومنشأ السؤال هنا الطريقة اليت اعتاد 

، والعلماء خمتلفون يف شرعية هذه احلاكم، وهي طريقة االنتخابها الناس اليوم يف اختيار علي
، والذي يظهر أن هذه املؤاخذات على طريقة سبب ما يرافقها من خمالفات شرعيةالطريقة ب

، فلو قدمت الضماانت ال تعلق هلا ابملنهجية اإلسالميةاالنتخاب إمنا هي مؤاخذات إجرائية 
: إن أية فال أبس بذلك، مث بعد ذلك ميكن أن يقاللطريقة شرعية نزيهة اليت جتعل هذه ا

، والطرق اليت إذا مل تصادم املنهجية اإلسالميةطريقة تتخذ يف اختيار احلاكم تكون مناسبة 
، واحلكمة اء ملا قام به الصحابة ومن بعدهمذكرها العلماء إمنا كانت حمض اجتهاد منهم وانتق

 . ؤمن أىن وجدها فهو أحق الناس هباضالة امل
 :واجبات اإلمام وحقوقِ :رابعاً 

 -، فقاال جتاه رعيته واجبات اإلمام -رمحهما هللا  -ذكر املاوردي وأبو يعلى احلنبلي 
  :144والنص للماوردي ـ

، فإن جنم أو زاغ ملستقرة وما أمجع عليه سلف األمة: حفظ الدين على أصوله اأوال" 
، ليكون ه مبا يلزمه من احلقوق واحلدودخذذو شبهة عنه أوضح له احلجة وبني له الصواب وأ

: تنفيذ األحكام بني املتشاجرين وقطع سًا من خلل واألمة ممنوعة من زلل. الثاينالدين حمرو 
: محاية  املتنازعني حىت تعم النصفة، فال يتعدى ظامل وال يضعف مظلوم. الثالثاخلصام بني

                                                 
، التقرير االسرتاتيجي جمللة البيان، 30مقدمة يف فقه النظام السياسي اإلسالمي، حممد بن شاكر الشريف، ص143

 هـ. 1425اإلصدار الثاين، عام 

ف كثريًا عن كالم املاوردي، واملعروف أن كتاب أيب يعلى يطابق كثريًا كتاب املاوردي حىت كالم أيب يعلى ال خيتل144
يكاد يكون من ابب وضع احلافر على احلافر. انظر يف هذا كتاب: اإلمام أبو يعلى احلنبلي وكتابه األحكام 

 السلطانية، للدكتور حممد عبد القادر أبو فارس. 
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ألسفار آمنني من تغرير شروا يف االبيضة والذب عن احلرمي ليتصرف الناس يف املعايش وينت
: إقامة احلدود لتصان حمارم هللا تعاىل عن االنتهاك وحتفظ حقوق عباده بنفس أو مال. والرابع

: حتصني الثغور ابلعدة املانعة والقوة الدافعة حىت ال تظفر ف واستهالك. واخلامسمن إتال
: جهاد من و معاهد دماً. والسادسيسفكون فيها ملسلم أاألعداء بغرة ينتهكون فيها حمرماً أو 

عاند اإلسالم بعد الدعوة حىت يسلم أو يدخل يف الذمة ليقام حبق هللا تعاىل يف إظهاره على 
ًا واجتهادًا من غري : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصن كله. والسابعالدي

من غري سرف وال تقتري  : تقدير العطااي وما يستحق يف بيت املالخوف وال عسف. والثامن
: استكفاء األمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض ه يف وقت ال تقدمي فيه وال أتخري. التاسعودفع

مضبوطة واألموال ، لتكون األعمال ابلكفاءة األعمال ويكله إليهم من األموال إليهم من
لينهض بسياسة  ،فسه مشارفة األمور وتصفح األحوال: أن يباشر بنابألمناء حمفوظة. العاشر

ى التفويض تشاغاًل بلذة أو عبادة، فقد خيون األمني ويغش ، وال يعول علاألمة وحراسة امللة
ََي َداُووُد ِإَنَّ َجَعْلَناَك َخِليَفًة يف اأْلَْرِض فَاْحُكْم َبْْيَ النَّاِس ﴿: ، وقد قال هللا تعاىلالناصح

على  -سبحانه  -. فلم يقتصر هللا 145 ﴾َعْن َسِبيِل اَّللَِّ  ِِبحْلَقِ  َواَل تـَتَِّبِع اَْلََوى فـَُيِضلَّكَ 
، وهذا وإن كان مستحقاً عليه ذره يف األتباع حىت وصفه ابلضاللالتفويض دون املباشرة وال ع
ة فهو من حقوق السياسة لكل مسرتع، قال النيب عليه الصالة حبكم الدين ومنصب اخلالف

، وواقع األمر أن هذه الواجبات ترجع 146عيته ( ": ) كلكم راع وكلكم مسؤول عن ر والسالم
وقد دل عليهما  147.حيث اجلملة إىل واجبني اثنني مها: إقامة الدين، وإدارة شؤون الدولةمن 

ِإنَّ اَّللََّ َيَُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأْلََماََنِت ِإىَل َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْْيَ النَّاِس َأْن ﴿: قوله تعاىل
يًعا َبِصريًاَتَْ  ِِ ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َسَِ ، قال شيخ اإلسالم 148 ﴾ُكُموا ِِبْلَعْدِل ِإنَّ اَّللََّ نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِب

، فإن التقرب إليه فيها بطاعته ديناً وقربة يتقرب هبا إىل هللا : " فالواجب اختاذ اإلمارةابن تيمية
اس البتغاء الرايسة أو املال حال أكثر الن ، وإمنا يفسد فيهاالقرابت وطاعة رسوله من أقرب

: ) ما ذئبان جائعان أرسال يف زريبة غنم أنه قال . وقد روى كعب بن مالك عن النيب هبا
                                                 

 . 26سورة ص آية رقم 145

 .28-27، وأليب يعلى، ص19-18م السلطانية للماوردي، صاألحكا146
 . 248اإلسالم وأوضاعنا السياسية، ص147
 . 58سورة النساء آية رقم 148
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. املرء على املال والشرف لدينه (، قال الرتمذي: حديث حسن صحيح أبفسد هلا من حرص
أكثر من فساد الذئبني اجلائعني ، مثل أو ال والرايسة يفسد دينهفأخرب أن حرص املرء على امل

والفساد يف ، الناس . فإن الناس أربعة أقسام: القسم األول: يريدون العلو على.الغنم لزريبة
هؤالء امللوك والرؤساء واملفسدون، كفرعون وحزبه. وهؤالء هم شرار ، و األرض وهو معصية هللا

ْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيَـًعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل يف اأْلَ ﴿:  تعاىل. قال هللااخللق
َناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم ِإنَُِّ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ  ُهْم يَُذبِ ُح أَبـْ . والقسم الثاين: الذين .﴾ِمنـْ

و كالسراق واجملرمني من سفلة الناس. والقسم الثالث: يريدون العل،  يريدون الفساد، بال علو
أن يعلوا به على غريهم من الناس. وأما القسم الرابع:  ، كالذين عندهم دين يريدونبال فساد

ريدون علوًا يف األرض وال فساداً، مع أهنم يكونون أعلى من ، الذين ال يفهم أهل اجلنة
ُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإنْ ﴿: غريهم، كما قال هللا تعاىل ُتْم ُمْؤِمِنْيَ   َواَل ََتُِنوا َواَل ََتَْزنُوا َوأَنـْ .. فإذا  .﴾ُكنـْ

رب إىل هللا وإنفاق ذلك يف سبيله، كان ذلك صالح كان املقصود ابلسلطان واملال هو التق
، دين عن السلطان فسدت أحوال الناس، أو الالدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين

   .149وإمنا ميتاز أهل طاعة هللا عن أهل معصيته ابلنية والعمل الصاحل "
 :  ء، وحصروها فيما أييتفقد نص عليها العلما حقوق اإلمامأما 

، ثبت ذلك أوال: الطاعة: وهي حق اثبت لوالة األمر، فتجب طاعتهم والوفاء ببيعتهم
ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا ﴿: ، قال تعاىلابلنصوص الشرعية من كتاب هللا وسنة رسوله 

مر، وهم: الوالة ، فقد " أمر بطاعة أويل األ150 ﴾الرَُّسوَل َوُأوِل اأْلَْمِر ِمْنُكمْ  اَّللََّ َوَأِطيُعوا
 ، إاليستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم ، فإنه العلى الناس، من األمراء، واحلكام، واملفتني

: دعاان ، وعن عبادة بن الصامت قال151، ورغبة فيما عنده "بطاعتهم واالنقياد هلم طاعة هلل
كرهنا ، يف منشطنا ومع والطاعة: " أن ابيعنا على السمفبايعناه، فقال فيما أخذ علينا يب الن

، عندكم من هللا فيه وعسران ويسران وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله، إال أن تروا كفراً بواحاً 

                                                 
 . 394-391ص 28جمموع الفتاوى، ج149
 . 59سورة النساء آية رقم 150
 . 228تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن انصر السعدي، ص151
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: هاجبة للحكام مشروطة بعدم املعصية، قال الطحاوي يف عقيدت، والطاعة الو 153" 152برهان
اروا، وال ندعو عليهم، وال ننزع يدًا من " وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أموران وإن ج

، وقد دل على 154، ونرى طاعتهم من طاعة هللا عز وجل فريضة ما مل أيمروا مبعصية "طاعتهم
، على املرء املسلم فيما أحب وكره، ما مل يؤمر مبعصية : " السمع والطاعةهذا األصل قوله 

 .155ذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة "فإ
: " لى يف األحكام السلطانية بقوهلما: وقد نص عليها املاوردي وأبو يع: النصرةاثنياً 

، ووجب ى حق هللا تعاىل فيما هلم وعليهموإذا قام اإلمام مبا ذكرانه من حقوق األمة فقد أد
صرة هنا نصرته يف أمور الدين ، واملراد ابلن156له حقان الطاعة والنصرة ما مل يتغري حاله "

 ﴾َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبِ  َوالتـَّْقَوى﴿، قال تعاىل: 157وجهاد العدو واحلفاظ على وحدة األمة
 .159، وال أعلى من معاونة اإلمام على إقامة الدين ونصرته158

قال الصحابة:  -ثالاثً  -النصيحة  : " الدين: وقد دل عليه قوله اثلثاً: النصح لإلمام
، 160ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم " -عز وجل  -: هلل ملن اي رسول هللا ؟ قال

وأمرهم به  ،، وطاعتهم فيهالنصيحة ألئمة املسلمني: فمعاونتهم على احلق: " وأما قال النووي
وهنيهم وتذكريهم برفق، وإعالمهم مبا غفلوا عنه، ومل يبلغهم من حقوق املسلمني، وترك اخلروج 

عتهم، قال اخلطايب: ) ومن النصيحة هلم، الصالة خلفهم ، وأتليف قلوب املسلمني لطاعليهم

                                                 
هناك مصلحة يف اخلروج عليه وإال فال، وقد نقل ابن حجر يف الفتح كالم ابن التني عن الداودي قوله: " إذا كانت 152

الذي عليه العلماء يف أمراء اجلور أنه إن قدر على خلعه بغري فتنة وال ظلم وجب، وإال فالواجب الصرب ". انظر: 
 .296-295ص16فتح الباري، احلافظ ابن حجر العسقالين، ج

 . 7056البخاري برقم  أخرجه153
 . 22العقيدة الطحاوية، اإلمام الطحاوي، بتعليق مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز، ص154

 . 7144أخرجه البخاري برقم 155
 . 28، وقريب منه أبو يعلى، ص19األحكام السلطانية، املاوردي، ص156
 . 333، األخالق السياسية، ص528ص 2احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي، ج157

 . 2رة املائدة آية رقم سو 158
 . 528احلكم والتحاكم، ص159
 . 55أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان، برقم 160
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هم إذا ظهر منهم حيف أو ، وترك اخلروج ابلسيف عليواجلهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم
 . 161، وأن يدعى هلم ابلصالح ( "وأن يغروا ابلثناء الكاذب عليهم ،سوء عشرة

 
 
 

 مورة التقسيم اإلسالمي للمع
يقصد ابلتقسيم اإلسالمي للمعمورة ذلك التصور الفقهي والرؤية للعامل من خالل  

، 162تقسيمه إىل دار إسالم من جهة وغريها من الوحدات والدور خارجها من جهة أخرى 
رة عدة ، كان ال بد من إاثعيار الذي جرى عليه هذا التقسيموحىت نستطيع أن نفهم امل

 : تساؤالت حول هذا املوضوع
 ؟و التقسيم الذي جرى عليه الفقهاءما ه -
  ؟ما أسباب ظهور هذا التقسيم -
 ؟ ما مناط احلكم على الدار، هل هو ظهور األحكام أم األمن -
 ؟ سيم مبين على التوقيف أم التوفيقهل هذا التق -

 : احملاور اآلتيةوسنحاول اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل 
 . أواًل: أقسام الداير

 . اثنياً: مناط احلكم على الدار
 . اثلثاً: مشروعية تقسيم الداير

 : أقسام الدَير :أوالً 

                                                 
 . 44-43شرح األربعني النووية، اإلمام النووي، ص161
 . 19التقسيم اإلسالمي للمعمورة، حمي الدين حممد قاسم، ص162
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لقانون : " اإلقليم الذي يشكل عنصرًا من عناصر الدولة يف اتعرف الدار أبهنا
، يطلق عليها الفقهاء اسم الدار - ابلتعبري املعاصر -: فالدولة الدستوري والقانون الدويل

ويف هذا يقول العالمة . دار اإلسالم يف مقابل دار احلرب ة يطلقون عليها اسموالدولة املسلم
.. فليس املراد دار .: ) املراد ابلدار اإلقليم املختص بقهر ملك إسالم أو كفرابن عابدين
 . 163السكىن ( "

 : يقسم الفقهاء الداير إىل دارين
 : دار اإلسالم :أوالً 

 : وقد وردت فيها تعريفات كثرية
  :مذهب احلنفية ( ) أ
: " هي الدار اليت تكون حتت سلطة ا اإلمام حممد بن احلسن الشيباينعرفه -

 . 164، وأيمن فيها املسلمون "لمني، وتظهر فيها أحكام اإلسالماملس
، ذي يكون حتت يد املسلمني: " دار اإلسالم اسم للموضع الوعرفها السرخسي -

 .165وعالمة ذلك أن أيمن فيه املسلمون "
  :مذهب املالكية ب () 
 . 166: " دار اإلسالم هي ما جتري فيها أحكام املسلمني "عرفها ابن رشد -

  :مذهب الشافعية ) ج (
 : " كل دار ظهرت فيها دعوة اإلسالم من أهله بال خفريعرفها أبو منصور البغدادي -

، ومل هم ذميفيها حكم املسلمني على أهل الذمة، إن كان في، ونفذ وال جمري وال بذل جزية
 . 167يقهر أهل البدعة فيها أهل السنة فهي دار اإلسالم "

                                                 
 . 316ص1ن مجعة ضمريية، جأصول العالقات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين، د. عثما163
 . 317ص 1أصول العالقات الدولية، ج164

، االستعانة بغري املسلمني يف الفقه 18أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم، د. عبد الكرمي زيدان، ص165
 .170اإلسالمي، د. عبد هللا بن إبراهيم الطريقي، ص

 . 320ص 1أصول العالقات الدولية، ج166

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/


46 

 

www.alukah.net 

 مدخـل إىل السياسة الشرعية

: " هي كل بالد يستطيع سكاهنا املسلمون أن رفها شيخ اإلسالم زكراي األنصاريوع -
 . 168يظهروا فيها أحكام اإلسالم "

، أو فتحها املسلمون وإن كان فيها أهل الذمة: " هي اليت يسكنها البجرمي وعرفها -
 .169وأقروها بيد الكفار أو كانوا يسكنوهنا مث جالهم الكفار عنها " املسلمون

  :مذهب احلنابلة ) د (
 .170: " كل دار غلب عليها أحكام املسلمني فدار إسالم "عرفها ابن مفلح -
، فلما هي دار اإلسالم : " وكانت دار اهلجرة يف زمن رسول هللا وعرفها ابن القيم -

، فال يلزمهم االنتقال منها د اليت أسلم أهلها بالد اإلسالمالأسلم أهل األنصار صارت الب
"171 . 

 : مذهب الزيدية ( هـ) 
: " دار اإلسالم هي اليت تظهر فيها شعائر ن أيب القاسم املشهور اببن مفتاحعرفها اب -

 . 172اإلسالم بقوة املسلمني ومنعتهم وال يظهر فيها غريها إال ابلذمة واألمان من املسلمني "
، فإن كانت األوامر والنواهي يف الدار عرفها الشوكاين: " االعتبار بظهور الكلمةو  -

ألهل اإلسالم حبيث ال يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إال لكونه مأذواًن له 
 . 173بذلك من أهل اإلسالم فهذه دار إسالم "

  :مذهب العلماء املعاصرين ) و (

                                                                                                                                            
 . 320ص 1، جاملرجع السابق167

 . 320ص 1املرجع السابق، ج168
 . 171االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي، ص169
 . 211ص 1اآلداب الشرعية، ابن مفلح املقدسي، ج170

 . 89ص 1أحكام أهل الذمة، ابن قيم اجلوزية، ج171
 . 104حبوث فقهية معاصرة، د. عبد الكرمي زيدان، ص172
 . 575ص 4ق األزهار، حممد بن علي الشوكاين، جالسيل اجلرار املتدفق على حدائ173
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لدولة اليت حتكم بسلطان : " دار اإلسالم هي اةعرفها الشيخ حممد أبو زهر  -
 . 174، وتكون املنعة والقوة فيها للمسلمني "املسلمني
: " دار اإلسالم هي الدار اليت تسود فيها وعرفها الشيخ عبد الوهاب خالف -

 . 175أحكامه وأيمن فيها املسلمون على اإلطالق "
د اليت تظهر فيها أحكام البال: " تشمل دار اإلسالم وقال الشيخ عبد القادر عودة -
، أو يستطيع سكاهنا املسلمون أن يظهروا فيها أحكام اإلسالم فيدخل يف دار اإلسالم

، وكل بلد يتسلط عليه املسلمون وحيكمونه بلد سكانه كلهم أو أغلبهم مسلموناإلسالم كل 
كمه ويتسلط ، ويدخل يف دار اإلسالم كل بلد حيت غالبية السكان من غري املسلمنيولو كان

، أو ال يوجد لديهم ما كان مسلمون يظهرون أحكام اإلسالمعليه غري املسلمني ما دام فيه س
 . 176مينعهم من إظهار أحكام اإلسالم "

، من البالد يف حميط سلطان اإلسالم: " كل ما دخلها يليوعرفها الدكتور وهبة الزح -
: " هي البالد ، وقال177سالم "ونفذت فيها أحكامه وأقيمت شعائره قد صار من دار اإل

  .178اليت تسود فيها أحكام اإلسالم وشعائره وأيمن فيها املسلمون مبنعة وقوة هلم "

: " الشرط اجلوهري العتبار الدار دار إسالم هو  وقال الدكتور عبد الكرمي زيدان -
 . 179كوهنا حمكومة من قبل املسلمني وحتت سيادهتم وسلطاهنم "

الم وتنفذ : " هي البالد اليت تدخل حتت سلطان اإلسمولويوعرفها الشيخ فيصل  -
 . 180، وتسمى أيضاً دار العدل ودار التوحيد "أحكامه، وتقيم شعائره

                                                 
 . 53العالقات الدولية يف اإلسالم، حممد أبو زهرة، ص174

 . 75السياسة الشرعية، عبد الوهاب خالف، ص175
 . 276-275ص 1التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، ج176
 . 169آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي، د. وهبة الزحيلي، ص177

 . 105-104ت الدولية يف اإلسالم مقارنة ابلقانون الدويل احلديث، د. وهبة الزحيلي، صالعالقا178
 . 18أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم، ص179
 . 74األسس الشرعية للعالقات بني املسلمني وغري املسلمني، فيصل مولوي، ص180
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: " دار اإلسـالم فكل ما دخل من البـالد يف حميط انوعرفها الدكتور عبد الكرمي عثم -
 .181سلطان اإلسالم ونفذت فيها أحكامه وأقيمت حدوده "

 :احلربدار  :اثنياً 
 : وقد وردت فيها تعريفات كثرية

 : ) أ ( مذهب احلنفية
: " هي البالد اليت ظهرت فيها أحكام الشرك ا اإلمام حممد بن احلسن الشيباينعرفه -

 . 182عند غلبة أهل احلرب عليها "
 . 183: " دار احلرب ما جيري فيه حكم الكفار "وعرفها السرخسي -

 : ) ب ( مذهب املالكية
، ألن أحكام اجلاهلية كانت ام مالك: " وكانت الدار يومئذ دار حربقال اإلم -

 . 184ظاهرة يومئذ "
 . 185: " دار احلرب ما جتري فيه أحكام الكفر "وعرفها ابن رشد -

 : ) ج ( مذهب الشافعية
تظهر ، فهي كل دار مل عرفها أبو منصور البغدادي: " أبهنا ما كان ضد دار اإلسالم -

، ومل ينفذ فيها حكم املسلمني على أهل الذمة إن كان فيها ذمي من أهلهافيها دعوة اإلسالم 
"186 . 

 :) د ( مذهب احلنابلة

                                                 
 . 227معامل الثقافة اإلسالمية، د. عبد الكرمي عثمان، ص181
 . 323ص 1ول العالقات الدولية، جأص182
 . 323ص 1املرجع السابق، ج183

 . 324ص 1املرجع السابق، ج184
 . 324ص 1املرجع السابق، ج185
 . 324ص 1املرجع السابق، ج186
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ب ، وإن غلعليها أحكام املسلمني فدار إسالم: " فكل دار غلب عرفها ابن مفلح -
 . 187، وال دار لغريمها "عليها أحكام الكفار فدار الكفر

 . 188ا حكم الكفر ": " هي اليت يغلب عليهوعرفها املرداوي -
 : ( مذهب الزيدية هـ) 
: " دار احلرب هي الدار اليت شوكتها ن أيب القاسم املشهور اببن مفتاحعرفها اب -

 . 189ألهل الكفر وال ذمة للمسلمني عليها "
: يقًا على قول صاحب حدائق األزهار: " ودار احلرب دار إابحة "قال الشوكاين تعل -

، أمران بقتال أهل الشرك، وأابح لنا دماءهم، وأمواهلم، ونساءهم سبحانه " وجه هذا أن هللا
 . 190فكانوا من هذه احليثية على أصل اإلابحة سواء وجدانهم يف دارهم أو يف غري دارهم "

 : ) و ( مذهب العلماء املعاصرين
: اء يف تعريف دار احلرب على رأيني: " اختلف الفقهقال الشيخ حممد أبو زهرة -

، وال يكون ا السلطان واملنعة للحاكم املسلميكون فيهال ار احلرب هي الدار اليت أحدمها أن د
ي الثاين رأي أيب حنيفة والزيدية، . والرأ.عهد بينهم وبني املسلمني يرتبط به املسلمون ويقيدهم

، بل ال املسلمني ال جيعل الدار دار حرب ، وهو أن كون السلطة واملنعة لغريوبعض الفقهاء
: أال تكون املنعة شروط ثالثة لتصري الدار دار حرب. أول هذه الشروط ققبد من حت

: أن يكون ال يستطيع تنفيذ األحكام الشرعية. واثنيها، حبيث لموالسلطان للحاكم املس
: . واثلث الشروط.على دار اإلسالماإلقليم متامخاً للداير اإلسالمية حبيث يتوقع منه االعتداء 

لذمي ) أي غري املسلم الذي يعد من الرعوية اإلسالمية ( مقيمًا يف هذه أال يبقى املسلم أو ا

                                                 
 . 212-211ص 1اآلداب الشرعية، ج187

 . 173االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي، ص 188
 . 104حبوث فقهية معاصرة، ص189
 . 551ص 4ار املتدفق على حدائق األزهار، جالسيل اجلر 190
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الداير ابألمان اإلسالمي األول الذي مكن رعية املسلمني من اإلقامة فيها... وال شك أن 
 . 191هذا الرأي هو الذي يتفق مع اعتبار أن األصل يف العالقة هو السلم "

: " دار احلرب هي الدار اليت تبدلت عالقتها وعرفها الشيخ عبد الوهاب خالف -
السلمية بدار اإلسالم بسبب اعتداء أهلها على املسلمني أو على بالدهم أو على دعوهتم أو 

 . 192دعاهتم "
اليت : " وتشمل دار احلرب كل البالد غري اإلسالمية وقال الشيخ عبد القادر عودة -

، سواء كانت هذه البالد ا أحكام اإلسالمال تدخل حتت سلطان املسلمني. أو ال تظهر فيه
ا ، ويستوي أن يكون بني سكاهنا املقيمني هبولة واحدة أو حتكمها دول متعددةحتكمها د

إظهار أحكام اإلسالم  ، ما دام املسلمون عاجزين عنإقامة دائمة مسلمون أو ال يكون
"193 . 

ها أحكام اإلسالم الدينية : " هي الدار اليت ال تطبق فيوعرفها الدكتور وهبة الزحيلي -
 . 194والسياسية لوجودها خارج نطاق السيادة اإلسالمية "

: " أما دار احلرب فهي مجيع البالد األخرى اليت ال وعرفها الدكتور عبد الكرمي زيدان -
: " وهي الدار اليت ال سلطان ، وقال195جتري فيها أحكام اإلسالم وال حيكمها املسلمون "

  .196للمسلمني عليها "
: " هي البالد اليت ال تطبق فيها أحكام اإلسالم وعرفها الشيخ فيصل مولوي -

 . 197لوجودها خارج نطاق السيادة اإلسالمية وتسمى أيضاً دار الشرك "

                                                 
 .54-53العالقات الدولية يف اإلسالم، حممد أبو زهرة، ص191

 . 76-75السياسة الشرعية، عبد الوهاب خالف، ص192
 . 277ص 1التشريع اجلنائي اإلسالمي، ج193
 . 105، العالقات الدولية يف اإلسالم، ص170آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي، ص194

 . 51وث فقهية، د. عبد الكرمي زيدان، صجمموعة حب195
 . 19أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم، ص196
 . 74األسس الشرعية للعالقات بني املسلمني وغري املسلمني، ص197

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/


51 

 

www.alukah.net 

 مدخـل إىل السياسة الشرعية

: " وأما دار احلرب فإهنا الدار اليت ال تطبق فيها وعرفها الدكتور عبد الكرمي عثمان -
، وتشمل البالد ا خارج نطاق السيادة اإلسالميةدهأحكام اإلسالم الدينية والسياسية لوجو 

 . 198اليت ليس فيها والة املسلمني وال تسود فيها أحكام الشريعة "
 : دار العهد

ذهب فريق من العلماء إىل جعل دار اثلثة ابإلضافة إىل الداريـن اليت اقتصر عليها 
، وقد تلمسوا األدلة 199ا ": " وال دار لغريمه -رمحه هللا  -وقد تقدم قول ابن مفلح ، اجلمهور

، نضع بني يديه اقش مشروعية هذا القسم من الداير، وقبل أن ننباهتاوأقوال العلماء على إث
 : وال العلماء اليت عرفت دار العهدبعض أق
لعهد حقيقة اقتضاها الفرض العلمي، وحققها : " إن دار اقال الشيخ حممد أبو زهرة -

للمسلمني فيها ، وليس ل ال ختضع خضوعاً اتماً للمسلمنيو ، فقد كانت هناك قبائل ودالواقع
. وهذه ولو مل تكن كاملة يف بعض األحوال، أرضها حكم، ولكن هلا عهد حمرتم، وسيادة يف

، أو عقد عند ابتداء القتال معها ها وبني املسلمني عهد عقد ابتداءالبالد هي اليت كان بين
، فأهلها يعقدون صلحًا مع احلاكم سالم أو القتالبني العهد أو اإل عندما خيريهم املسلمون

. ونرى من هذا أن هذا النوع مع القبائل أو .اإلسالمي على شروط تشرتط من الفريقني
 . 200. ".ولكن دار موادعة أو دار عهد، أن يعد دار حرب وال دار إسالمالدول ال ميكن 

 مل يظهر عليها هي اليت :وقال الدكتور وهبة الزحيلي: " ويقصد بدار العهد -
شيء يؤدونه من أرضهم يسمى ، وعقد أهلها الصلح بينهم وبني املسلمني على املسلمون

 . 201، دون أن تؤخذ منهم جزية رقاهبم ألهنم يف غري دار اإلسالم "خراجاً 
: أو دار الصلح وهي بالد غري إسالمية عقد وقال الشيخ فيصل مولوي: " دار العهد -

ام اإلسالم ، فدارهم ال ختضع ألحكجزيةني دون أن تؤخذ منهم أهلها الصلح مع املسلم
 . 202حرب "وبني املسلمني حرب فليسوا دار  ، وليس بينهمفليست من دار اإلسالم

                                                 
 . 227معامل الثقافة اإلسالمية، ص198

 . 212ص 1اآلداب الشرعية، ج199
 . 56-55العالقات الدولية يف اإلسالم، حممد أبو زهرة، ص200
 . 107، العالقات الدولية يف اإلسالم، ص175آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي، ص201
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بط مع دار اإلسالم : " وهي الدار اليت ترتتور عبد هللا بن إبراهيم الطريقيوقال الدك -
، على أن تكون هلم بعد فتحهاء يف األرض ، إما مهادنة وإما مصاحلة على البقابعهود ومواثيق

 . 203ويدفعون مقابل ذلك خراجاً "
: " دار العهد هي تلك الدول اليت مل يظهر عليها وعرفها الدكتور عبد الكرمي عثمان -

 . 204املسلمون وعقدوا مع أهلها عهداً ابلصلح "
 : لقائلون بشرعية هذا القسم مبا أييتواستدل ا

صلحًا مع نصارى  . فقد عقد النيب نوبة وصلح أرمينيةالد ال: " حالة جنران وبأوالً 
ه على حياهتم، وفرض عليهم ضريبة، قيل: إهنا خراج، وقيل: إهنا جزية. وأما جنران أمّنهم في

، فعقد أن يتمكن املسلمون من فتح بالدهم: فقد احتفظوا ابستقالهلم قرواًن دون أهل النوبة
. وأهل كانت مبادالت جتارية بني الطرفني، وإمنا  فيه جزيةيس عبد هللا بن سعد معهم عهدًا ل

 . 205أرمينية كتب هلم معاوية عهداً أقر به سيادهتم الداخلية املطلقة "
 : اثنياً: أقوال العلماء

: " فإذا غزا اإلمام قومًا فلم يظهر عليهم حىت عرضوا عليه قال اإلمام الشافعي -
عن أرضهم فيه ما هو أكثر من اجلزية فإن كانوا  الصلح على شيء من أرضهم أو شيء يؤدونه

ممن تؤخذ منهم اجلزية وأعطوه ذلك على أن جيري عليهم احلكم فعليه أن يقبله منهم وليس له 
ينهم . وإذا قبله كتب بينه وبينهم كتااًب ابلشرط بنهم إال على أن جيري عليهم احلكمقبوله م

لوكة ألهلها الذين صاحلوا عليها على ما . وهذه األرض ممواضحًا يعمل به من جاء بعده
، إما ها شيئًا فهي مملوكة هلم على ذلك، وجيعل عليهم خراجًا معلوماً صاحلوا على أن يؤدوا عن

وإما شيء مسمى يؤدى عن كل زرع من األرض ، شيء مسمى يضمنونه يف أمواهلم كاجلزية
 . 206إذا كان ذلك إذا مجع مثل اجلزية أو أكثر "

                                                                                                                                            
 . 74األسس الشرعية للعالقات بني املسلمني وغري املسلمني، ص202
 . 176االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي، ص203

 .228-227معامل الثقافة اإلسالمية، ص204
 .108، العالقات الدولية يف اإلسالم للزحيلي، ص176-517أاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي، ص 205
 ، نقاًل عن كتاب األم للشافعي.131التقسيم اإلسالمي للمعمورة، ص206
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تقر يف أيديهم : " والقسم الثالث أن يستويل عليها صلحًا على أن رديوقال املاو  -
م .. والضرب الثاين أن يصاحلوا على أن األرضني هل.، فهذا على ضربنيخبراج يؤدونه عنها

، وال حكم اجلزية مىت أسلموا سقط عنهم ، وهذا اخلراج يفويضرب عليها خراج يؤدونه عنها
 . 207عهد " تصري أرضهم دار إسالم وتكون دار

تقر يف أيديهم : " القسم الثالث أن يستويل عليها صلحًا على أن وقال أبو يعلى -
: أن يصاحلوا على أن ملك األرضني .. والضرب الثاين.هذا على ضربني، فخبراج يؤدونه عنها

، ، فهذا اخلراج يف حكم اجلزية مىت أسلموا سقط عنهمم ويضرب عليها خراج يؤدونه عنهاهل
أسلم  : ما كان من أرض صوحل عليها مثاية ابن منصور وذكر له قول سفيانيف رو نص عليه 

: وما كان من أرض أخذت عنوة مث قيل له، أهلها فقد وضع اخلراج عنها. قال أمحد: جيد
. فقد نص على أن أقر على أرضه ابخلراج ؟ قال أمحد: جيدأسلم صاحبها وضعت عنها و 

. وال تصري وهذا حممول على ملك األرضني هلم .مصلح ابإلسالاخلراج يسقط عن أرض ال
 . 208وتكون دار عهد "، أرضهم دار إسالم

سالم ودار احلرب يدعى دار وذهب فريق آخر إىل نفي وجود قسم اثلث مع دار اإل
، ل بوجود دار مستقلة هي دار العهد، وحجتهم أن " القو العهد، وهو قول مجهور الفقهاء

تقسيم الفقهاء للعامل إىل دارين: دار حرب ودار إسالم، وأنه ال  يناقض وخيالف ما استقر عليه
ن دارهم دار إسالم . وأن أهل الصلح إما أن يكونوا خاضعني حلكم اإلسالم فتكو اثلث هلما

، وإما أن ال يكونوا خاضعني ألحكام اإلسالم وللسيادة اإلسالمية فتكون ألهنم أهل ذمة
 . 209لة للعهد ". وتنتفي الدار املستقحربدارهم دار 

، وسبب ترددهم اختالفهم عة إىل دار اإلسالم أو دار الكفرولكنهم اختلفوا يف كوهنا اتب
حول التكييف الفقهي لدار الصلح " فقد ذهب بعض احلنفية والشافعية واإلمامية إىل أن 

                                                 
 .175األحكام السلطانية، املاوردي، ص207
 . 149-148األحكام السلطانية، أبو يعلى، ص208
 . 351-350ص 1أصول العالقات الدولية، ج209
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ن . ويستندو وا يف دار اإلسالمويصري أهلوها أهل ذمة ما دام، 210الدار هبذا الصلح دار إسالم
، ألن الصلح اإلسالم وهو غلبة وجراين األحكاميف ذلك إىل الشرط املتفق عليه لتعريف دار 

، وأنه مىت صاحلهم على أال جيري عليهم حكم اإلسالم ال يتم إال بذلك -كداللة ودار   -
،  حالتها هبذا الصلح.. على حني يذهب فريق آخر إىل أن هذه الدار ال تتغري.فالصلح فاسد

 . 212" 211أصلها أي تظل دار حرب فتبقى على
مية يتعلق ابلنظام والذي يظهر رجحانه أن دار العهد ليست دار إسالم ألن مناط التس

ذلك ال يصح إحلاقها بدار ، ودار العهد ال ختضع للحكم اإلسالمي لالسياسي للدار
غري ها ، ألهنا وإن كانت ختضع لنظام كافر لكنما أهنا ليست من دار احلرب قطعاً . كاإلسالم

ها أو ملا . ألن دار احلرب إمنا مسيت هبذا لوجود احملاربة من أهلحماربة للمسلمني لوجود العهد
 213.يتوقع منهم بسبب الكفر، لكن قد يصح تسميتها دار كفر

 : مناط احلكم على الدار :اثنياً 

                                                 
ر عبد الكرمي زيدان بقوله: " يذكر بعض الفقهاء إىل جانب هاتني الدارين، دار وقد ذهب إىل هذا القول الدكتو 210

 . 18العهد. وهي يف احلقيقة من دار اإلسالم. انظر: أحكام الذميني واملستأمنني، ص

 . 347ص 1وقد ذهب إليه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين، انظر: أصول العالقات الدولية، ج211
 . 133-132مورة، صالتقسيم اإلسالمي للمع212
 . 178االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي، ص213
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بنا  ، وحيسنعلته وجوداً وعدماً  كم يدور مع، فاحلهبا نقصد مبناط احلكم علته اليت تعلق
كتور عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ألنه قد مجع املوضوع من يف هذا املقام أن نسوق كالم الد 

مبا ميكن : " ختتلف آراء الفقهاء يف مناط احلكم على الدار حفظه هللا ـ -أطرافه، فيقول 
 : إمجاله يف قولني جامعني

 . احلكم على الدار هو ظهور األحكام: إن مناط ل األولالقو 
 .ن مناط احلكم على الدار هو األمن: إقول الثاينال

 : وهذا بيان القولني
سالم أو دار  : يرى مجهور الفقهاء أن مناط احلكم على الدار أبهنا دار إالقول األول

: ) ما يغلب فيها حكم الكفر . ففي اإلقناع عرف دار احلرب أبهناكفر هو ظهور األحكام
سالم بظهور صحابنا يف أن دار الكفر تصري دار إ: ) ال خالف بني أ(، وقال الكاساين

أحكام اإلسالم فيها (، ويقول ابن القيم: ) دار اإلسالم: هي اليت نزهلا املسلمون، وجرت 
إسالم وإن الصقها (.  ، وما مل جير عليه أحكام اإلسالم مل يكن دارعليها أحكام اإلسالم

فسري هذه األحكام، هل هي أعمال م خمتلفون يف ت، بيد أهنوهذا قول مجهور أهل العلم
الشعائر الظاهرة كالصالة وحنوها، على اجتاهني منهم يف  ، أو هي أعمال األمة أياإلمام

 : التعريف
، فإن كان ياسي: يرى أن األحكام هي أعمال اإلمام أي السلطان الساالجتاه األول
: احلنفية، يقول السرخسي فالدار دار إسالم وإال فبالعكس، وهذا ما عليه السلطان للمسلمني

: ) السلطان واملنعة يف ظهور احلكم (، وعلل ابن حزم هذا بقوله) املعترب يف حكم الدار هو 
صرين . وهبذا أفىت مجع من املعاليها واحلاكم فيها واملالك هلا (ألن الدار إمنا تنسب للغالب ع

، خ حممد رشيد رضامنهم الشيخ حممد بن إبراهيم، والشيخ عبد الرمحن السعدي، والشي
، ولو كان أهلها كلهم كفارًا ما دام نه ميكن أن تكون الدار دار إسالمومقتضى هذا القول أ

 . ابإلسالم كمها مسلماً، وحيكمهاحا 
 -الشعائر الظاهرة  -: يرى أن مناط احلكم على الدار هو أعمال أهلها االجتاه الثاين

فسر بعض احلنفية ، وبه إسالم وإال فدار كفرظاهرة فدار  فإن كانت أحكام اإلسالم كالصالة
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فيها،   : ) ودار احلرب تصري دار اإلسالم إبجراء أحكام أهل اإلسالماألحكام حيث قال
: ) دار اإلسالم أصلي (. ويقول بعض الفقهاء ، وإن بقي فيها كافركإقامة اجلمع، واألعياد

ر أو ابلذمة واألمان .. إال جبوا.ما ظهرت فيها الشهاداتن والصالة ومل تظهر فها خصلة كفرية
ذمة من املسلمني عليها ، وال هي الدار اليت شوكتها ألهل الكفر. ودار احلرب من املسلمني

: ) ته ألصحاب هذا االجتاه، إذ يقول. والذي يتضح من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية موافق(
ة هلا، بل هي صفة عارضة أو دار فاسقني ليس صفة الزموكون األرض دار كفر أو دار إميان 

، وكل هي دار أولياء هللا يف ذلك الوقت، فكل أرض سكاهنا املؤمنون املتقون حبسب سكاهنا
، وكل أرض سكاهنا الفساق فهي دار الكفار فهي دار كفر يف ذلك الوقتأرض سكاهنا 

 . ذكران وتبدلت بغريهم فهي دارهم (فسوق يف ذلك الوقت فإن سكنها غري ما 
، فإن أمن ن مناط احلكم على الدار هو األمن: يرى بعض احلنفية أثاينالقول ال

، قال أيمن املسلمون فيها فهي دار كفر ، وإن ملاملسلمون يف الدار فهي دار إسالم
، وعالمة ذلك لموضع الذي يكون حتت يد املسلمني: ) إن دار اإلسالم هي اسم لرخسيالس

هو ، لذي يرتجح وهللا أعلم: " ال األول بقوله، مث رجح القو 214أن أيمن فيه املسلمون ( "
هي املميزة للبلد إسالماً ، ألن األحكام احلكم على الدار هو ظهور األحكام: إن مناط القول
فإذا اجتمع يف بلد قدر  -هي األحكام  -، واإلسالم والكفر كل منهما جمموعة شعب وكفراً 

، وأما األمن يف الدار س ابلعكسامه فهو دار إسالم والعكمعني من شعب اإلسالم وأحك
جمموع أعمال الناس . وهذه األحكام هي انتج عن احلكم فهو وصف غري مؤثر فهو عرض

، فال حيكم على الدار أبهنا دار إسالم أو دار كفر إال بعد النظر إىل هذين وأعمال اإلمام
، لفظي أن اخلالف بني القولني خالف -حسب رأينا  -، ولكن الذي يبدو 215اجلانبني "

 . ألحكام وغلبتها وهللا تعاىل أعلمفإن أمان املسلمني يف الدار ال يعين إال ظهور ا
 : مشروعية تقسيم الدَير :اثلثاً 

صيل مبين اختلفت أنظار الفقهاء يف مشروعية تقسيم الداير بني من يرى أنه تقسيم أ
ليتناسب مع واقع ، وبني من يرى أنه حمض اجتهاد للفقهاء وضع على أصول الكتاب والسنة

                                                 
 . 332-330الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعاصرة، عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ص214
 . 332املرجع السابق ، ص215
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، ال يلزم األخذ به يف سائر عصورها، فن خالل عالقاهتا مع األمم األخرىاألمة يف حينها م
 : ان الراجح منهما إبذن هللا تعاىللذلك سوف حناول إبراز حجج الفريقني مث بي

 : حجج القائلني بعدم شرعية التقسيم: أوالً 
قع العالقات بني منا كان تصويرًا لوا، وإالتقسيم مل يرد به قرآن وال سنة إن هذا -

 . الفقهاء يف القرن الثاين اهلجري ، فهو حمض صنيعاملسلمني وغريهم
 . كام الشرعية يف املعامالت وحنوهاإن هذا التقسيم وضع من أجل ترتيب بعض األح -
، فهو ينتهي ابنتهاء قيام حالة احلرب أو احلرب نفسها إنه تقسيم طارئ سببه -

  .يت دعت إليهاألسباب ال
اإلسالم وعدمه  -، أما تغاير الدينني اختالف الدارين هو انقطاع العصمةإن أساس  -

  216.ن مناط االختالف هو األمن والفزع، وأفاالختالفليس هو مناط  -
 .الثة دليل على كونه حمض اجتهاداختالف الفقهاء يف تقسيم الداير إىل دارين أو ث -

 : وعية التقسيماثنياً: حجج القائلني مبشر 
، فالعقيدة اإلسالمية متتاز عن تميزون عن غريهم يف مجلة أحكامهمإن املسلمني م -

. واآلداب، بل وكثري من املعامالت، وكذلك أحكام العبادات واألخالق ألخرىبقية العقائد ا
 . ان كذلك فاستقالهلم إبقليم ضرورة. وإذا كسلمون أمة ذات دين ميتاز عن غريهفامل

، وليس ولو كان املسلمون خمتلطني بغريهم، سالم شرع اجلهاد حملاربة األعداءاإلإن  -
 . شروعية اجلهاد معىن وال قيمةهلم دار مستقلة مل يكن مل

النظام اإلسالمي تطبيقاً  إذا مل يكن للمسلمني دار مستقلة فمن غري املمكن تطبيق -
 . شامالً 

ال يستطاع فيها إظهار الدين إىل دار  إن اإلسالم شرع اهلجرة من دار الكفر اليت -
  217.الم كما هو رأي مجاهري أهل العلماإلس

                                                 
 . 113، العالقات الدولية يف اإلسالم للزحيلي، ص194آاثر احلرب يف الفقه اإلسالمي، ص216
 . 169-168االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي، ص217
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مل  فإنه إن هذا التقسيم للعامل تقسيم أصيل وإن مل جير به االصطالح يف عهده  -
، شأنه يف ذلك يف القرآن الكرمي والسنة النبوية. بل إن أصوله يكن ابتداعًا من قبل الفقهاء

اَر ﴿: ات يف الفقه اإلسالمي، ومن ذلك قوله تعاىلمن التقسيم شأن كثري َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ
ْبِلِهْم ُيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهمْ  ُيَاَن ِمْن قـَ  ﴾َسأُرِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقْيَ ﴿: ، وقوله تعاىل218 ﴾َواإْلِ

ن ما أجابوك يته، فأن املشركني فادعهم إىل ثالث خصال: " إذا لقيت عدوك م، وقوله 219
، مث ادعهم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ،فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إىل اإلسالم

 . 220.".إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين
 عالقة حلال احلرب من خالل استقراء أقوال الفقهاء يف تقسيم العامل يظهر أنه ال -

 221.على سيادة األحكام -فقهاء هور العند مج -، إذ هو مبين أبصل التقسيم
إن تقسيم الدنيا إىل دار إسالم ودار حرب وإن مل يكن هذا املصطلح موجودًا يف  -

 إال أنه كان مطبقًا يف صورة األحكام اليت اختصت ابلدارين يف عهد النيب  عهد الرسول 
 222.وعهد اخللفاء الراشدين

، ح أحد القولني على اآلخروبة ترجيوبعد استعراض حجج الفريقني فإنه من الصع
 : تصور جامع حول ما ذكره الفريقان ولكن ميكن بناء

: يبدو من خالل بيان حجج الفريقني أن هناك اتفاقًا على كون هذا التقسيم من أوالً 
 . لنا إنه مبين على النصوص الشرعية، أو إنه انعكاس للواقعاجتهاد الفقهاء سواء ق

لداير كوهنا نصاً ببعض اآلايت واألحاديث على تقسيم ا: ال يلزم من االستدالل اثنياً 
عارض شيء من ، وإمنا ميثل االستدالل أتوياًل للمستدل فحسب فال يلزم امليف موضع اخلالف

 .استدالله

                                                 
 . 9سورة احلشر آية رقم 218
 . 145سورة األعراف آية رقم 219

 . 1731أخرجه مسلم برقم 220
 . 344-341ص 1أصول العالقات الدولية، ج221
 . 73أسس العالقات الدولية يف اإلسالم، د. عبد اجمليد السوسوه، ص222
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هللا بوجه من ، وإمنا هو وسيلة إلعالء كلمة تشريع اجلهاد ليس غاية حبد ذاته :اثلثاً 
 . يقف يف طريق الدعوة

يكون فيها تطبيق عرتضني على التقسيم ال ينكرون وجود دار للمسلمني : إن املرابعاً 
، ولذلك نقول دار الكفر دار حرب، وإمنا حجتهم يف اعرتاضهم على جعل للنظام اإلسالمي

يث األصل هو أن جنعل األرض دارين: دارًا لإلسالم ودارًا للكفر، إن التقسيم املقبول من ح
، ومن اخلطأ اخللط بني دار احلرب ودار رج من اخلالفأنسب، لكي خن -يف نظري  -وهذا 

 . من كوهنا دار كفر أن تكون حماربةالكفر فال يلزم 
، وإن كان بتقسيم دقيق خيالف تقسيم اجلمهور: إن املنكرين للتقسيم مل أيتوا خامساً 

 وهذا ال خيرج عن -: أمة اإلجابة وأمة الدعوة حاول وضع تقسيم يراه مناسبًا مثلالبعض 
، ويعجبين يف هذا املقام ما قاله األستاذ لكن تنقصه الدقة -من حيث املعىن تقسيم اجلمهور 

: " وهنا قضية قد تكون غابت عن بعض ذكره أقسام الداير، إذ يقول عمر عبيد حسنة عند
ومعاهد االجتهاد ، ويقيمون مؤسسات من الذين يدعون التخصص واالجتهادحىت ، الباحثني

ب ودار ، وهي أن مصطلح دار احلر د، ويطلقون دعاوى ومشاريع التجديدوالنظر والتجدي
يستبدل بدار اإلسالم ، وأن األفضل أن ح أيضاً ، وهذا صحياإلسالم هو مصطلح اجتهادي

، وحمالً أمة اإلجابة، ملن آمنوا واستجابوا، وبدار احلرب أمة الدعوة، ملن ال يزالون على الكفر
، وهذا وإن كان صحيحًا ودقيقًا ومقبواًل من حيث يف تفسريهللدعوة، كما نقل ذلك الرازي 

، إال أنه غري دقيق وال صحيح وال معرب على مستوى ، وعلى مستوى األمةملضمون العاما
، لوجود أقليات مسلمة يف جمتمعات واجلغرافيا السياسية كما أسلفنا الدولة أو القانون الدويل

، فكيف ميتد إليهم سلطان الدولة املسلمة جابةمن أمة الدعوة هي من أمة اإلغري مسلمة 
، مع يف التعبري عن واقع األمة اليوم . لذلك يعترب تقسيم مجهور الفقهاء أدق223جغرافيًا ؟! "

ليه واقع ترجيحنا تسمية دار احلرب دار كفر ألن جعل دول الكفر من دار احلرب يشكل ع
ماسي بني الدول ة ومتثيل دبلو ، حيث توجد عالقات دبلوماسيالعالقات الدولية اليوم

حيث ، وإن كان البعض يرى فيه اعرتافًا من وهذا يعترب اعرتافًا دوليًا هبا ،اإلسالمية وغريها

                                                 
 . 35د حسنة لكتاب: من فقه األقليات املسلمة، خلالد حممد عبد القادر، صمن تقدمي األستاذ عمر عبي223
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، لدول دار اإلسالم يثبت خالف ذلك ، ولكن الواقع السياسيالواقع وليس اعرتافًا شرعياً 
 . ودار كفر وهللا تعاىل أعلمإسالم فحىت خنرج من هذا املأزق ميكن أن جنعل التقسيم إىل دار 

   
 

 
 
 
 
 
 

 يف اإلسالم العالقات اخلارجية
، ماهيتها خالفاً كبرياً يف حتديديعترب مفهوم العالقات اخلارجية من املفاهيم اليت أاثرت   

الدولية على تعريف جامع والسبب يف ذلك عدم اتفاق املتخصصني يف حقل الدراسات 
، من جهة اقتصار هذه و اختالفهم يف الفواعل الدوليةه ، ومرجع عدم االتفاقوشامل له

، أو أهنا تتسع لتشمل غريها من اهليئات ى الدول ابعتبارها صاحبة السيادةالعالقات عل
 : هناك تعريفني للعالقات اخلارجية ، وعلى هذا األساس فإن224واملؤسسات واملنظمات

سيادة مع غريها من الدول : هي العالقات اليت تقيمها الدول املستقلة ذات الاألول
 . ف معينة بوسائل خمتلفةاألخرى لتحقيق أهدا

: هي العالقات اليت تقوم بني األفراد أو اهليئات أو اجلمعيات أو احلكومات الثاين
 . 225التابعة لدول خمتلفة

                                                 
 . 255، موسوعة علم السياسة، ص 47العالقات السياسية الدولية، د. اثمر كامل اخلزرجي، ص224
 . 461األخالق السياسية للدولة اإلسالمية يف القرآن والسنة، ص225
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وقد دلت هي دعوة عاملية، ورسالته رسالة خامتة،  ومما ال شك فيه أن دعوة النيب 
ُقْل ََي ﴿: ومن ذلك قوله تعاىل، النصوص الشرعية يف الكتاب والسنةة على هذه اخلصيص

َِ ِإالَّ  ُِ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض اَل ِإَل يًعا الَِّذي َل ُهَو أَيُـَّها النَّاُس ِإين ِ َرُسوُل اَّللَِّ ِإلَْيُكْم مجَِ
ِِ النَِّب ِ  ِِ َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم  ُُيِْيي َوُُيِيُت َفَآِمُنوا ِِبَّللَِّ َوَرُسوِل اأْلُمِ يِ  الَِّذي يـُْؤِمُن ِِبَّللَِّ وََكِلَماِت

" أعطيت : ، وقوله 227 ﴾َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة لِْلَعاَلِمْيَ ﴿: ، وقوله تعاىل226 ﴾ََتَْتُدونَ 
راً ، وجعلت يل األرض مسجداً وطهو مخسًا مل يعطهن أحد قبلي: نصرت ابلرعب مسرية شهر

ل ألحد من قبلي، وأعطيت فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل وأحلت يل الغنائم ومل حت
، وإذا كان األمر  228، وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة "الشفاعة

كذلك فإن " قيام عالقات واتصاالت بني الدولة اإلسالمية وبني غريها من الدول 
رورات االجتماعية والسنن ، بقدر ما تدعو إليه الض تدين ابإلسالمواجلماعات اليت ال

، فهو أمر تقتضيه وحتتمه تلك اخلصائص العامة والسمات الكلية اليت تتصف هبا الكونية
الشرعية اإلسالمية واليت تتحصل على وجه اخلصوص يف كون هذه الشريعة خامتة الرساالت 

حكامها للناس كافة ومشوهلا ملناحي احلياة البشرية بكل ما يعنيه ذلك من عموم أ، السماوية
.. ويتفرع من احلقيقة السالف ذكرها حقيقتان أو مسلمتان رئيسيتان فيما يتصل إبدارة .قاطبة

. فأما البدهية األوىل يف هذا المية بغريها من الدول واجلماعاتوتنظيم عالقات الدولة اإلس
أساس شرعي تنطلق منه العالقات اخلارجية للدولة  اخلصوص فمؤداها أهنا ال بد وأن يكون مثة

.. وأما املسلمة الثانية فيما خيتص .اإلسالمية وتنبين عليه دعائم حركتها واجتاهات تطورها
، ومؤداها أن مثة جمموعة لدولة اإلسالمية فرتتبط بسابقتهاإبدارة وتنظيم العالقات اخلارجية ل

لة للشريعة اإلسالمية بغرض تنظيم هذه العالقات من املبادئ اليت تضمنتها املصادر األصي
 . 229. ".وتوجيه مسارها وضبط حركتها

 : لك فإن موضوعنا سيدور حول حمورينوانطالقاً من ذ
                                                 

 . 158سورة األعراف آية رقم 226
 . 107ة رقم سورة األنبياء آي227

 . 335أخرجه البخاري برقم 228
العالقات الدولية يف اإلسالم، د. أمحد عبد الونيس شتا، ضمن كتاب: العالقات الدولية بني األصول اإلسالمية 229

 . 98-97ص 1وبني خربة التاريخ اإلسالمي، ج
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 . مة للعالقات اخلارجية يف اإلسالم: األسس واملبادئ احلاكاألول
 . قة بني الدولة اإلسالمية وغريها: أصل العالالثاين
 : مة للعالقات اخلارجية يف اإلسالمدئ احلاكاألسس واملبا :أوالً 

يت نصت ترتكز العالقات اخلارجية يف اإلسالم على جمموعة من األسس واملبادئ ال
، وهي يف احلقيقة متثل مرجعًا ألويل األمر يف الدولة اإلسالمية عليها نصوص الكتاب والسنة

 : يف ذلكتعينهم يف تصريف شؤوهنا اخلارجية، وميكننا بيان أهم األسس 
 : نسانية واحرتام الكرامة البشريةالوحدة اإل :أوالً 

ََي ﴿إلنسانية واالنتساب إىل أصل واحد، قال تعاىل: فالقرآن الكرمي يقرر وحدة النشأة ا
َها َزْوَجَها َوَبثَّ مِ  ُهَما أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ نـْ

اي أيها الناس إاّن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ﴿: ، وقال تعاىل230 ﴾رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساءً 
: " اي أيها الناس إن ، وقال النيب 231 ﴾شعواًب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم

أتقاكم وليس  ، وإن أكركم عند هللاكم واحد وكلكم آلدم وآدم من ترابربكم واحد وإن أاب
إلنسان وعظم ، ففي هذه النصوص بيان مكانة ا232لعريب على أعجمي فضل إال ابلتقوى "

، واحلفاظ عليه فال جيوز االعتداء عليه يف شأنه عند هللا تعاىل، وهذا موجب الحرتام كرامته
: " ويف اإلخبار أبنه خلقهم من نفس واحدة، إال بوجه شرعي، قال السعدي نفسه وماله

ىل أصل واحد ليعطف بعضهم على بعض، ويرقق ، مع رجوعهم إبثهم يف أقطار األرض وأهنم
 .233. ليؤكد هذا احلق ".. وقرن األمر بتقواهبعض بعضهم على

 : العدل :اثنياً 
فهذا يقتضي ، نس البشري واحرتام كرامة اإلنسانإذا كانت الشريعة قد قررت وحدة اجل

إلسالم يشمل " العدالة القانونية، والعدالة يف ا ، فمفهوم العدالـةمراعاة مبدأ العدالـة

                                                 
 . 1سورة النساء آية رقم 230

 . 13سورة احلجرات آية رقم 231
 . 2700برقم  6/449، وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة 5/114أخرجه أمحد يف مسنده 232
 . 199تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص233
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غنيهم  : سراين القانون على الناس مجيعاً االجتماعية، والعدالة الدولية، فالعدالة القانونية تعين
توفري : حمو الفرقة بني الطبقات و والعدالة االجتماعية تعين، وفقريهم حاكمهم وحمكومهم

الوفاء ابلعهود واحرتام الفضيلة، والتعامل  :الدولية تعيناملعيشة الكرمية لكن إنسان، والعدالة 
وهذا األصل  ،234، واالستضعاف يف األرض "ابملثل، والعمل على إزالة مظاهر الظلم

ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَْي ِِبْلِقْسِط ُشَهَداَء ﴿: عاىلتمنصوص عليه يف الشرع، قال 
ُفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْـَرِبَْي ِإْن َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفِقريًا فَاَّللَُّ َأْوىَل ِِبَِما َفاَل َّلِلَِّ َوَلْو َعَلى  أَنـْ

 ، وقال235 ﴾تـَتَِّبُعوا اَْلََوى َأْن تـَْعِدُلوا َوِإْن تـَْلُووا َأْو تـُْعِرُضوا فَِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريًا
أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَْي َّلِلَِّ ُشَهَداَء ِِبْلِقْسِط َواَل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنَآُن قـَْوٍم َعَلى ََي ﴿: تعاىل

َ ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي ِبَا تـَْعَمُلونَ   . 236 ﴾َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب لِلتـَّْقَوى َواتَـُّقوا اَّللَّ
 : والتعاونالتعارف  :اثلثاً 

َوَجَعْلَناُكْم ﴿: ل يف العالقات اإلنسانية التعارف، والتعاون، والتعايش، قال تعاىلفاألص
َباِئَل لِتَـَعارَُفوا ، فقد جعل هللا تعاىل الغاية من جعل البشر شعواًب وقبائل 237 ﴾ُشُعوًِب َوقـَ

َلى اْلِبِ  َوالتـَّْقَوى َواَل َوتـََعاَونُوا عَ ﴿: ، وقال تعاىل238التعارف والوائم وليس التناحر واخلصام
ْثِْ َواْلُعْدَوانِ  رب ألنه حمقق للمصلحة ، فاهلل أيمر ابلتعاون على ال239 ﴾تـََعاَونُوا َعَلى اإْلِ

، وأثىن على حلف حيث " صاحل اليهود يف املدينة ، وقد جتلى ذلك يف عهد النيب اإلنسانية
: ) : قال رسول هللا بن عوف قالفضول. عن عبد الرمحن من أايم اجلاهلية هو حلف ال

حب أن يل محر النعم وإين أنكثه (. قال شهدت غالمًا مع عموميت حلف املطيبني فما أ
، فأما ما كان من عهودهم لشرع إذ أمر ابالنتصاف من الظامل: ) ألنه موافق ااإلمام القرطيب

.. والدولة .مد هلل (الفاسدة وعقودهم الباطلة على الظلم والغارات فقد هدمه اإلسالم واحل
، فاإلسالم ال تريد بث روح التدمري والسيطرةاإلسالمية عندما تتحرك يف الساحة الدولية 

                                                 
 . 19-18أسس العالقات الدولية يف اإلسالم، ص234
 . 135سورة النساء آية رقم 235
 . 8سورة املائدة آية رقم 236

 . 13سورة احلجرات آية رقم 237
 . 9ات بني املسلمني وغري املسلمني ، فيصل مولوي، صاألسس الشرعية للعالق238
 . 2سورة املائدة آية رقم 239
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عقيدة الوالء . مع التنبيه على أن هذا املبدأ ال يتعارض مع 240يرفض ذلك رفضًا قاطعًا "
ؤمنني ونصرهتم مواالة امل، فمقتضى الوالء والرباء يف اإلسالم، فإنه يعترب من لوازم اإلميان

ابملودة والنصرة أو ختصيصهم ابالطالع على لرباء التزام عدم مواالة الكفار ، ومقتضى اوحمبتهم
: األول جواز التعامل مع الكفار مورهم، ولكن هذا حيده حدانأسرار املسلمني وبواطن أ

، املقررة يف ذلك الضوابط الشرعية واالنتفاع هبم ومبا عندهم يف أمور التجارة واملعاش مع التزام
واثنيهما يقوم على النهي الصريح عن استعانة املسلمني ابلكفار واملشركني أو التلقي عنهم يف 

 . 241كل ما يتعلق ابلعقيدة والنظام العام للدولة اإلسالمية
 : الوفاء ِبلعهد :رابعاً 

َوَأْوُفوا ِِبْلَعْهِد ِإنَّ ﴿: ل، وقا242 ﴾ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأْوُفوا ِِبْلُعُقودِ ﴿: قال تعاىل
وغري واحد : يعين ابلعقود : " قال ابن عباس وجماهد ، قال ابن كثري243 ﴾اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل 

انوا يتعاقدون عليه من حلف : والعهود ما كاع على ذلك، قال، وحكى ابن جرير اإلمجالعهود
ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأْوُفوا ﴿ ن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله:. وقال علي بوغريه

، وال رم وما فرض وما حد يف القرآن كله، يعين ما أحل هللا وما حيعين العهود ﴾ِِبْلُعُقودِ 
رجية يف ومبدأ الوفاء ابلعهد يتجلى يف إطار العالقات اخلا ، "244. ".تغدروا وال تنكثوا

 : اإلسالم يف أكثر من جانب
 . إلسالمية مع الدول غري اإلسالميةدات اليت تربمها الدولة اوجوب الوفاء ابملعاه -
 . يانة والغدر من قبل الطرف اآلخروجوب الوفاء ابلعهد حىت مع حتقق اخل -
 -وذلك يف حدود وشروط معينة  -تقدمي الوفاء ابلعهد على حق األخوة اإلسالمية  -

 . 245مراعاة هلذا املبدأ

                                                 
 . 471-470األخالق السياسية للدولة اإلسالمية يف القرآن والسنة، ص240
 . 148العالقات الدولية يف اإلسالم، د. أمحد عبد الونيس شتا، ص241
 . 1سورة املائدة آية رقم 242

 . 34سورة اإلسراء آية رقم 243
 . 6ص 2سري القرآن العظيم، ابن كثري، جتف244
 . 138العالقات الدولية يف اإلسالم، د. أمحد عبد الونيس شتا، ص245
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 : حرية العقيدة :خامساً 
، ألهنا وهي متثل أعلى صور احلرية وأمهها، إلسالم حرية العقيدة والتدينفل افقد ك

، فاإلسالم وإن كان يفرض على املسلمني 246تتعلق أبهم وأعظم جوانب احلياة اإلنسانية
 جييز إكراه أحد على ، فهو يف الوقت نفسه العوة إليه من أجل إعالء كلمة هللاالقيام ابلد

ما حيول دون وصول سبيل هللا من مقاصده العظيمة إزالة كل  ، بل إن اجلهاد يفالدخول فيه
، وتغيري األوضاع اليت تنطوي على اإلكراه الذي حيول بني األفراد وبني مباشرة احلق إىل الناس

يِن َقْد تـََبْيََّ الرُّْشُد ِمَن اْلَغي ِ ﴿، قال تعاىل : ية الدينيةاحلر  ، فمقتضى 247 ﴾اَل ِإْكَراَه يف الدِ 
، فإنه مل يبق للكافر يد بياانً شافيًا قاطعًا للمعذرةية " أن هللا تعاىل ملا بني دالئل التوحهذه اآل

دار ، وذلك مما ال جيوز يف أن يقسر على اإلميان وجيرب عليه عذر يف اإلقامة على كفره إال
المتحان والى الدين بطالن معىن االبتالء ، إذ يف القهر واإلكراه عالدنيا اليت هي دار االبتالء

"248. 
 :قة بْي الدولة اإلسالمية وغريهاأصل العال :اثنياً 

، وتباينت قات بني الدولة اإلسالمية وغريهااختلف العلماء يف رؤيتهم لطبيعة العال
 : قولني ة بنيآراؤهم حول هذه املسأل

 . األول: أن األصل يف العالقات احلرب
 . ين: أن األصل يف العالقات السلمالثا

يعة هذه ، مث نبني الراجح يف طبين القولني مع بيان أدلة كل فريقعرض هذولذلك سنست
  :العالقة إبذن هللا تعاىل

  :ة الدولة اإلسالمية بغريها احلرباألصل يف عالق :أوالً 
، وهذا الذي  الدولة اإلسالمية وغريها احلربيرى مجهور العلماء أن أصل العالقة بني

 :  تعاىل ـرمحهم هللا -ال العلماء يفهم من أقو 
                                                 

 . 530النظام الدويل اجلديد بني الواقع احلايل والتصور اإلسالمي، ايسر أو شبانة، ص246
 . 256سورة البقرة آية رقم 247
 . 136ا، صالعالقات الدولية يف اإلسالم، د. أمحد عبد الونيس شت248
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، إال أهنم يف ل اإلمام حممد بن احلسن الشيباين: " اجلهاد واجب على املسلمنيقا -
ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يـَُلوَنُكْم ِمَن ﴿: ذلك حىت حيتاج إليهم لقوله تعاىلسعة من 

لمون على . حىت لو اجتمع املس250 ﴾ِجَهاِدهِ َوَجاِهُدوا يف اَّللَِّ َحقَّ ﴿: . ولقوله249 ﴾اْلُكفَّارِ 
، ألنه منصوب لذلك ا جيب على اإلمام النظر للمسلمني. ويف مثل هذتركه اشرتكوا يف املأمث

، وعليه حث املسلمني إىل الدين، وال يدع الدعاء فعليه أال يعطل الثغور .مجاعتهمانئب عن 
 . 251. ".على اجلهاد

إلسالم أو أىب إعطاء اجلزية ىب من الدخول يف ا: " وكل من أوقال ابن عبد الرب -
 . 252، فيقتل الرجال املقاتلة وغري املقاتلة إذا كانوا ابلغني "قوتل

يف املسلمني  ، أبن يكونوز إخالء سنة عن جهاد إال لضرورة: " وال جيوقال النووي -
وعلف يعز الزاد ، أو لعذر أبن ضعف ويف العدو كثرة، وخياف من ابتدائهم االستئصال

، أو ينتظر حلاق مدد، أو يتوقع إسالم قوم الدواب يف الطريق، فيؤخر إىل زوال ذلك،
قال ، و هذا ما نص عليه الشافعي، وجرى عليه األصحاب رمحهم هللا، القتالفيستميلهم برتك 

، فيجب ذا مسلك األصوليني، فإهنم قالوا: اجلهاد دعوة قهرية: املختار عندي يف هاإلمام
، وال يعطل ن حىت ال يبقى إال مسلم أو مسامل، وال خيتص مبرة يف السنةاإلمكا إقامته حبسب

 .253.".إذا أمكنت الزايدة
إذا قام به قوم : " واجلهاد فرض على الكفاية الزركشي تعليقًا على كالم اخلرقيوقال  -

أن اجلميع ، وهو يشرتك وفرض العني سقط عن الباقني ": " هذا تفسري لفرض الكفاية
، كل إذا تركوه أمثوا وقوتلوا عليه، كما يف فرض العني سواء، وأن البون به على الصحيحخماط

إنه ، فكالصالة وحنوها، خبالف فرض العني  إذا قام البعض به سقط عن الباقنيوخيالفه يف أنه 

                                                 
 .123سورة التوبة آية رقم 249
 . 78سورة احلج آية رقم 250

 . 399-398ص 1أصول العالقات الدولية، ج251
 . 108االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي، 252
 . 1788روضة الطالبني، ص253
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، كلهم  ل: الغزو واجب على الناس، قال أمحد يف رواية حنبال يسقط عن البعض بفعل البعض
 . 254. ".عنهم عضهم أجزأفإذا غزا ب
أو وقال الشوكاين: " أما غزو الكفار، ومناجزة أهل الكفر، ومحلهم على اإلسالم،  -

، وما جله بعث هللا رسله، وأنزل كتبه، وألن الضرورة الدينيةتسليم اجلزية أو القتل فهو معلوم م
مر من أعظم جاعاًل هذا األمنذ بعثه هللا سبحانه إىل أن قبضه إليه  زال رسول هللا 

ال لبعضها، وما ، و السنة يف هذا ال يتسع هلا املقام، وأدلة الكتاب و مقاصده، ومن أهم شئونه
، أو يف تركهم إذا تركوا املقاتلة فذلك منسوخ ابتفاق املسلمني مبا ورد من ورد يف موادعتهم

دهم إىل ، وقصر القدرة عليهم والتمكن من حرهبمظهو  إجياب املقاتلة هلم على كل حال مع
 . 255دايرهم "

 . م يرون أن أصل العالقة هو احلربفقد ظهر لنا من خالل أقوال العلماء أهن
 :األدلة اليت استدل ِبا اجلمهور

يُن َّلِلَِّ ﴿: قوله تعاىل - َنٌة َوَيُكوَن الدِ  ، وجه 256 ﴾َوقَاتُِلوُهْم َحَّتَّ اَل َتُكوَن ِفتـْ
، والفتنة هنا هي الكفر والشرك  حىت يرتكوا كفرهمر بقتال الكفار االستدالل ابآلية أن هللا أم

، ، واملعىن: وقاتلوهم حىت يزول الكفر257كما قاله ابن عباس وقتادة وجماهد والربيع بن أنس
 . 258ويثبت اإلسالم

تـُُلوا اْلُمْشرِِكَْي َحْيُث َوَجْدُُتُوُهْم ﴿: قوله تعاىل - فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاقـْ
ُعُدوا ََلُْم ُكلَّ َمْرَصدٍ َوُخذُ  ، وجه االستدالل ابآلية أهنا تقتضي قتل 259 ﴾وُهْم َواْحُصُروُهْم َواقـْ

                                                 
 . 428ص 6شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي، مشس الدين حممد بن عبد هللا الزركشي، ج254
 . 519-518ص 4اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، جالسيل 255
 . 193سورة البقرة آية رقم 256

 . 55جمموعة حبوث فقهية، د. عبد الكرمي زيدان، ص257
 . 192ص 1تفسري آايت األحكام، حممد على السايس وآخرون، ج258
 . 5سورة التوبة آية رقم 259
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، إال أنه يقبل منهم إال اإلسالم أو السيف ، وأن الر املشركني من أهل الكتاب وغريهمسائ
 .260يستثىن من ذلك أهل الكتاب فقد خصوا إبقرارهم على اجلزية

ُتُم اأْلَْعَلْوَن َواَّللَُّ َمَعُكْم َوَلْن َيرِتَُكْم َفاَل ﴿: قوله تعاىل - ََتُِنوا َوَتْدُعوا ِإىَل السَّْلِم َوأَنـْ
الكفار، وأمرهم  ، وجه االستدالل أن هللا هنى املؤمنني عن ضعفهم يف قتال261 ﴾َأْعَماَلُكمْ 

رب وهللا قد ، وهناهم عن طلب السلم احملرمة طلبًا للراحة فإن النصر مع الصابلصرب والثبات
 .262وعد أوليائه ابلنصر والتأييد عند ثباهتم على األمر

ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يـَُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ﴿: قوله تعاىل -
 أمر املؤمنني بقتال الكفار ، وجه االستدالل أن هللا263 ﴾ِغْلظًَة َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َمَع اْلُمتَِّقْيَ 

فَاقْـتـُُلوا ﴿: أن هذه اآلية منسوخة بقوله تعاىل، وقد " روي عن احلسن  منهمالقريبني
. واحملققون على أنه ال نسخ إذ ال تعارض بني هذه وحنوه 264 ﴾اْلُمْشرِِكَْي َحْيُث َوَجْدُُتُوُهمْ 

تـُُلوا اْلُمْشرِِكَْي َحْيُث فَ ﴿: فقوله تعاىل .زعمها احلسن انسخةاآلية واآلايت اليت  اقـْ
، شركني مجيعاً يف أي مكان كانوا. واآلية اليت معنا لإلرشادورد يف األمر بقتال امل ﴾َوَجْدُُتُوُهمْ 

وم أنه ال ميكن قتال مجيع الكفار، وغزو مجيع ، إذ من املعلورسم اخلطة املثلى يف قتل الكفار
، حىت اهلم البدء بقتال األقرب فاألقربت، فكان أحسن اخلطط يف قالبالد يف وقت واحد

: تال املشركني كافة. وقوله تعاىل، وبذلك حيصل الغرض من قديصلوا إىل األبعد فاألبع
، بل املراد كفار أبن جيدوا يف املؤمنني غلظةليس املقصود به أمر ال ﴾َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلظَةً ﴿

 . 265ىت جيدهم الكفار متصفني بذلك "، حنني ابالتصاف ابلغلظة على الكفارأمر املؤم
اغزوا وال تغلوا وال  .ابهلل قاتلوا من كفر .هللاويف سبيل  .هللااغزوا ابسم : " وقوله  -

وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث خصال  .تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا

                                                 
 . 405ص 1أصول العالقات الدولية، ج260
 . 53سورة حممد آية رقم 261
 . 1113تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص262

 . 123سورة التوبة آية رقم 263
 . 5سورة التوبة آية رقم 264
 . 85ص 2تفسري آايت األحكام، ج265
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فإن أجابوك  .دعهم إىل اإلسالممث ا .فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .)أو خالل(
وأخربهم أهنم إن  .مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين .فاقبل منهم وكف عنهم

فأخربهم  .فإن أبوا أن يتحولوا منها .فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين
وال يكون  .ري على املؤمننيجيري عليهم حكم هللا الذي جي .أهنم يكونون كأعراب املسلمني

فإن هم  .فإن هم أبوا فسلهم اجلزية .إال أن جياهدوا مع املسلمني .هلم يف الغنيمة والفيء شيء
 وإذا حاصرت أهل .فإن هم أبوا فاستعن ابهلل وقاتلهم .أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم

ولكن  . وذمة نبيهفال جتعل هلم ذمة هللا .فأرادوك أن جتعل هلم ذمة هللا وذمة نبيه .حصن
أصحابكم أهون من أن  فإنكم أن ختفروا ذممكم وذمم .اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهلم على حكم هللا فال  .ختفروا ذمة هللا وذمة رسوله
فإنك ال تدري أتصيب حكم هللا فيهم أم  .ولكن أنزهلم على حكمك .تنزهلم على حكم هللا

وجه االستدالل أن فيه " ما يؤيد حق الدولة اإلسالمية ابلتعرض لدار احلرب  .266" ال
ابلقتال إذا رفضت تغيري كياهنا ونظامها عن طريق اختيارها اإلسالم أو رفضت اخلضوع 

 . 267االختياري لسلطان الدولة اإلسالمية "
حممدًا رسول  ه إال هللا وأن: " أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إلقوله  -

دماءهم وأمواهلم إال حبق فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مين  ا الصالة ويؤتوا الزكاة،، ويقيمو هللا
 . 268، وحساهبم على هللا "اإلسالم
فعل اخللفاء الراشدين فإهنم فتحوا البالد اجملاورة وأبطلوا أنظمتها الباطلة ونفذوا فيها  -

منها ومل ينكر عليهم أحد لدولة اإلسالمية جزءًا القانون اإلسالمي وادخلوها يف سلطان ا
، فيكون هذا النهج جممعًا عليه من قبل اجلميع وهو اعظم إمجاع قام على مسألة مطلقاً 
 .269شرعية

 

                                                 
 . 1731أخرجه مسلم برقم 266

 . 57جمموعة حبوث فقهية، ص267
 . 25أخرجه البخاري برقم 268
 . 57جمموعة حبوث فقهية، ص269
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 : ة الدولة اإلسالمية بغريها السلم: األصل يف عالقاثنياً 
، هو السلم لدولة اإلسالمية وغريهاويرى فريق آخر من العلماء أن أصل العالقة بني ا

، الشيخ عبد الوهاب 270: الشيخ حممد أبو زهرةىل هذا القول بعض املعاصرين، منهموذهب إ
، الدكتور وهبة 273، الدكتور حممد سالم مدكور272، الشيخ حممود شلتوت271خالف
  .276، وغريهم275، الدكتور عبد الكرمي عثمان274الزحيلي

 : قائلْي أبن أصل العالقة هو السلمأدلة ال
َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح ََلَا ﴿، كقوله تعاىل : ية إىل السلمن الداعنصوص القرآ -

، ففيهما النص على 278 ﴾َحَّتَّ َتَضَع احْلَْرُب َأْوزَارََها﴿: ، وقوله تعاىل277 ﴾َوتـَوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ 
ئذ فتكون احلرب حين، عتداءأن السلم هو أصل العالقة بني املسلمني وغريهم حىت يكون ا

ون املبادرة فيه ضراًب من الدفاع. ، أو اتقاء هلجوم تكضرورة، دفاعًا عن النفس وحق البقاء
ْلِم َكافَّةً ﴿: وقوله تعاىل َواَل تـَُقوُلوا ﴿: ، وقوله تعاىل279 ﴾ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْدُخُلوا يف السِ 

َيا َفِعْنَد اَّللَِّ َمَغاِِنُ َكِثريَةٌ ِلَمْن أَْلَقى ِإلَْيُكُم السَّاَلَم َلْسَت ُمْؤِمًنا تَـ  نـْ تَـُغوَن َعَرَض احْلََياِة الدُّ  ﴾بـْ
َلْم يـَُقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا ﴿: ففيهما إقرار مبدأ السلم العاملي، وقوله تعاىل، 280 فَِإِن اْعتَـَزُلوُكْم فـَ

                                                 
 . 47ت الدولية يف اإلسالم، صيف كتابه: العالقا270
 . 72يف كتابه: السياسة الشرعية، ص271

 . 465يف كتابه: اإلسالم عقيدة وشريعة، ص272
، كما ذكره الدكتور عثمان مجعة ضمريية يف كتابه أصول العالقات الدولية، 20يف كتابه: معامل الدولة اإلسالمية، ص273

 . 416ص 1ج

 . 93، والعالقات الدولية يف اإلسالم، ص130المي، صيف كتابيه : آاثر احلرب يف الفقه اإلس274
 . 223معامل الثقافة اإلسالمية، ص275

صدر كتاب جديد يف هذا اجملال للدكتور عبد اجمليد السوسوه بعنوان: أسس العالقات الدولية فياإلسالم ، ويرى أن 276
 . 32أصل العالقة هو السلم ، انظرص

 . 61سورة األنفال آية رقم 277

 . 4آية رقم  سورة حممد278
 . 208سورة البقرة آية رقم 279
 . 94سورة النساء آية رقم 280
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َهاُكُم اَّللَُّ َعِن ﴿: وقوله تعاىل ،281 ﴾ِإلَْيُكُم السََّلَم َفَما َجَعَل اَّللَُّ َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبياًل  اَل يـَنـْ
يِن َوََلْ ُُيْرُِجوُكْم ِمْن ِدََيرُِكْم َأْن َتَبُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهْم إِ  َ ُيُِبُّ الَِّذيَن ََلْ يـَُقاتُِلوُكْم يف الدِ  نَّ اَّللَّ

 . ، والود والطمأنينةالتزام املسلمني ابلسالم واألمن ، وفيهما إعالن مبدأ282 ﴾اْلُمْقِسِطْيَ 

أيها الناس ال تتمنوا لقاء العدو، : " اي ، كقوله حاديث النبوية الداعية إىل السلماأل -
، فاحلديث يدل على أن اإلسالم ال يتشوق 283، فإذا لقيتموهم فاصربوا "وسلوا هللا العافية

 . 284للحرب كتشوقه للسلم
، د كانت مشروعة ألمسى الغاايتوالصحابة: فق احلروب اإلسالمية يف عهد النيب  -

فإذا حتقق  ،طن املسلم وحتقيقًا حلرية التدين، ودفاعًا عن الو وانفلم تشرع إال دفعًا للظلم والعد
وب ، فلم تكن احلر السلم أبن يسلم العدو، أو يدفع اجلزية، أو يلتزم احلياد انتهت احلرب

 . السلطان والنفوذ يف األرض وبسط ، واالستعالءاإلسالمية للتشفي، واالنتقام
االعتداء وليس املخالفة يف ما قرره الفقهاء من أن الباعث على القتال هو دفع  -

ة القتل عارض ، وإابحصوم ليتمكن من محل أعباء التكليف: " اآلدمي معالدين، قال احلنفية
قال ، و لدماء احلظر إال بيقني اإلابحة "، وقال احلنابلة: " األصل يف امسح به لدفع شره "

: ﴾َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَْي َكافًَّة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافَّةً ﴿الكمال بن اهلمام احلنفي يف قوله تعاىل : 
 . 285فأفاد أن قتالنا املأمور به جزاء لقتاهلم مسبب عنه "

اتفاق مجهور املسلمني على أنه ال حيل قتل النساء والصبيان والرهبان والشيخ الكبري  -
، ولو أن القتال كان للحمل على إجابة ألهنم ليسوا من املقاتلة، وهمى والزمن وحنواألعم

، فاستثناؤهم ف يف الدين ما ساغ استثناء هؤالءالدعوة وطريقًا من طرقها حىت ال يوجد خمال
 . 286برهان على أن القتال إمنا هو ملن يقاتل دفعاً لعدوانه

                                                 
 . 90سورة النساء آية رقم 281
 . 8سورة املمتحنة آية رقم 282
 . 2966أخرجه البخاري برقم 283

 . 41أسس العالقات الدولية يف اإلسالم، ص284
 . 130ص، آاثر احلرب،  101-94العالقات الدولية يف اإلسالم، د. وهبة الزحيلي ، ص285
 . 74السياسة الشرعية، عبد الوهاب خالف، ص286
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وهي ال ، الدولة اإلسالمية وغريها قة بنيهذه خالصة حجج الفريقني يف أصل العال
من القول : " إذا كان القصد ، وميكن إمجال القول فيهما287والتأويلختلو من وجوه املعارضة

، أي أن اإلسالم يعترب احلرب هي الطريق الوحيد لنشر دعوته أو أبن احلرب أصل العالقات
؛ كن تصوره يف اإلسالملالستعالء يف األرض أو االستعمار، فهو قول مردود وخاطئ، وال مي

، أما إذا كان القصد بذلك أن اإلسالم أيمر ابحلرب تعطيل لهألنه تشويه للجهاد اإلسالمي و 
وا إعطاء اجلزية وبقوا على كفرهم، فهذا القول له وجه عندما تبلغ الكفار الدعوة مث مل يقبل

 يفرق بني م ال، وأن اإلسالالقول أبن السلم هو أصل العالقات. وإذا كان القصد من حق
 يعيشوا مجيعًا متساملني متحابني، فهذا القول ، وهم سواسية جيب أنالناس مسلمني وكافرين

اخلضوع واالستسالم لألمم ؛ ألن ذلك يؤدي إىل أن اإلسالم يدعو املسلمني إىل مردود
ال يتفق مع أهداف اجلهاد ، وهذا ظهور أمامها ابلضعف ابسم التسامح، والالكافرة

  .288، وأن تكون كلمة هللا هي العليا "ليت من مجلتها أن يكون الدين هللوا ،ومقاصده
" أن عالقة املسلمني بغريهم من األمم األخرى  -وهللا تعاىل أعلم  -ولكن الذي يظهر 

عالقة سلم وال عالقة حرب  ليست يف حقيقتها -على اختالف ألواهنا ولغاهتا وأدايهنا  -
، وإمنا هي عالقة سلم إبطالق، وليس هو احلرب إبطالقابتداء، وأن األصل ليس هو ال

عالقة سلم أو حرب، ويكون األصل هو السلم أو  -بعد ذلك  -قة . وإمنا تكون العال.دعوة
، 289، بعد حتديد موقف األمم والدول األخرى من دعوة اإلسالم قبواًل أو رفضًا "احلرب

، مبعىن ال الكفر هو السلمها من دول فيكون " األصل يف العالقة بني دار اإلسالم وبني غري 
اروا رعااي دار ، فإن أسلموا صوإمنا تعرض عليهم اإلسالم أوالً  تبدأهم دار اإلسالم ابلقتال

، وبقي حكامها يف السلطة ارت بالدهم جزءًا من دار اإلسالم، وصاإلسالم املسلمني
م عقد الذمة ودفع اجلزية، . وإن رفضوا اإلسالم عرض عليهعتبارهم نوااًب خلليفة املسلمنياب

وتسليم السلطة حلكام املسلمني ويصريون رعااي الدولة اإلسالمية مبوجب عقد الذمة وتصري 
دون إكراه  ، ويبقون على دينهمم وتطبق عليهم الشريعة اإلسالميةبالدهم جزءاً من دار اإلسال

                                                 
 . 114انظر: االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي، ص287
 . 110ص 1مقومات السلم وقضااي العصر بني النظرية والتطبيق، د. علي بن عبد الرمحن الطيار، ج288
 . 393-392ص 1أصول العالقات الدولية، ج289
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. كما ميكن أن يقال .. فإن رفضوا ذلك قاتلهم املسلمون حىت خيضعوهمعليهم بتغيري عقيدهتم
إذا رفضوا ، ابعتبار وجوب قتاهلم دار اإلسالم بدار احلرب هي احلربإن األصل يف عالقة 

ول الذمة وتسليم السلطة ، أو أن الغالب رفضهم اإلسالم أو قباإلسالم أو قبول الذمة
ي . فيبدو أن األصل يف عالقة دار اإلسالم بدار الكفر هللمسلمني، مما يستوجب قتاهلم

، ، واألدلة على هذا األصل متوافرة من كتاب هللا وسنة رسوله 290السلم " عالقة احلرب ال
 : منها

ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبِ َك ِِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احْلََسَنِة َوَجاِدَْلُْم ِِبلَّيِت ِهَي ﴿: قوله تعاىل -
 . 291 ﴾َأْحَسنُ 

َهاُكُم اَّللَُّ ﴿: وقوله تعاىل - يِن َوَلَْ ُُيْرُِجوُكْم ِمْن اَل يـَنـْ  َعِن الَِّذيَن َلَْ يـَُقاتُِلوُكْم يف الدِ 
، فإذا هنج الكفار منهج 292 ﴾ِدََيرُِكْم َأْن َتَبُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطْيَ 

ب من املسلمني ممارسة ، وعندئذ ال يطلة كانوا داخلني يف حكم هذه اآليةاملوادعة واملسامل
 . 293إكراه عليهم ألن هذا يتناىف مع اإلقساط

وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل : " حديث سليمان بن بريدة عن أبيه -
مث ادعهم إىل  .فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .ثالث خصال )أو خالل(

إىل التحول من دارهم إىل دار مث ادعهم  .فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .اإلسالم
فإن  .املهاجرين فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما علىوأخربهم أهنم إن فعلوا ذلك  .املهاجرين

جيري عليهم حكم هللا الذي  .أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني
فإن  .جياهدوا مع املسلمني إال أن .شيء وال يكون هلم يف الغنيمة والفيء .جيري على املؤمنني

                                                 
. وهنا ينبه على أن 412ص 4البيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية، د. عبد الكرمي زيدان، جاملفصل يف أحكام املرأة و 290

الدكتور عبد الكرمي زيدان كان موافقًا ملذهب اجلمهور يف أن أصل العالقة هي احلرب، وهذا يف كتابه: جمموعة 
خ ـ حفظه هللا ـ يف كتابه ، وكل من نقل عنه، إمنا ينقلون عن كتابه هذا، بينما نرى الشي54حبوث فقهية، ص

 املفصل حنى منحى آخر وقرر أن األصل يف العالقة هي الدعوة ، فليتنبه. 

 . 125سورة النحل آية رقم 291
 . 8سورة املمتحنة آية رقم 292
 . 393ص 1أصول العالقات الدولية، ج293
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فإن هم أبوا فاستعن ابهلل  .فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .هم أبوا فسلهم اجلزية
  .294. ".وقاتلهم

معاذ بن جبل إىل حنو أهل اليمن، قال  : ملا بعث النيب قال ابن عباس حديث  -
ىل أن يوحدوا هللا تعاىل، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إ" له: 

فإذا عرفوا ذلك، فأخربهم أن هللا فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم، فإذا صلوا، 
فأخربهم أن هللا افرتض عليهم زكاة يف أمواهلم، تؤخذ من غنيِّّهم فرتدُّ على فقريهم، فإذا أقرُّوا 

  .295"بذلك فخذ منهم، وتوقَّ كرائم أموال الناس
اجلهاد هي األصل يف عالقة املسلم بغريه، وأن  نا أن دعوة الناس إىل احلقوهبذا يتقرر ل

ه، قال شيخ اإلسالم ابن والقتال إمنا هو وسيلة إلعالء كلمة هللا ونشر دينه وليس غاية لذات
، ، ومقصوده هو أن يكون الدين كله هللان أصل القتال املشروع هو اجلهاد: " وإذا كتيمية

. وأما من مل يكن تنع من هذا قوتل ابتفاق املسلمني، فمن امهي العلياوأن تكون كلمة هللا 
، وإن  .. فال يقتل عند مجهور العلماء، إال أن يقاتل بقوله أو فعله.من أهل املمانعة واملقاتلة

 ، لكوهنم ماالً رد الكفر، إال النساء والصبيانكان بعضهم يرى إابحة قتل اجلميع جمل
. وذلك .، إذا أردان إظهار دين هللااب، ألن القتال هو ملن يقاتلنا. واألول هو الصو للمسلمني

َنُة ﴿: فوس ما حيتاج إليه يف صالح اخللق، كما قال تعاىلأن هللا تعاىل أابح من قتل الن َواْلِفتـْ
من الشر والفساد  . أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار﴾َأْكَبُ ِمَن اْلَقْتلِ 

. .، فمن مل مينع املسلمني من إقامة دين هللا مل تكن مضرة كفره إال على نفسهمنه ما هو أكرب
: ، وقال ابن القيم296، ومل توجب قتل املقدور عليه منهم "وهلذا أوجبت الشريعة قتال الكفار

ده أكثر األداين طوعًا واختياراً، ومل يكره استجاب له وخللفائه بع " فلما بعث هللا رسوله 
، وأما من سامله وهادنه فلم يقاتله ومل منا كان يقاتل من حياربه ويقاتله، وإعلى الدين أحداً قط

ينِ ﴿: تثااًل ألمر ربه سبحانه حيث يقوليكرهه على الدخول يف دينه ام ، ﴾اَل ِإْكَراَه يف الدِ 
نزلت هذه اآلية يف رجال من ، هي أي ال تكرهوا أحدًا على الدينوهذا نفي يف معىن الن

                                                 
 . 1731أخرجه مسلم برقم 294
 . 7372أخرجه البخاري برقم 295
 . 553-354ص 28جمموع الفتاوى، ج296
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سالم أسلم اآلابء وأرادوا إلفلما جاء ا ،سالمإلابة كان هلم أوالد قد هتودوا وتنصروا قبل االصح
فنهاهم هللا سبحانه عن ذلك حىت يكونوا هم الذين خيتارون ، الدينوالد على ألكراه اإ

 .  297" اآلية على عمومها يف حق كل كافر أنوالصحيح  ،سالماإل الدخول يف
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 

 اخلاُتة 
: فإن مفهوم السياسة الشرعية يعترب من املفاهيم ذات الصلة ابلشريعة كونه وسيلة عدوب 

واحملكوم من خالل اختياره  ، ومنظمًا للعالقة بني احلاكمطبيق شرع هللا يف اجملتمع املسلملت
، وكونه حبسن سياسة احلاكم لرعيته اثلثاً ، مث التعامل معه ومعرفة حقوقه اثنياً ، مث حبسن أوالً 

، ومفهوم وضوابط راعتها الشريعة املباركة يضاً ضابطاً لعالقة األمة بغريها من األمم وفق قواعدأ
، ولعلنا يف عجالة املفاهيم املهمة ألمهية موضوعاتههذا شأنه وهذا مضمونه يعد بال شك من 

حباجة إىل أن نضع أهم نقاط البحث يف خالصة دون إخالل مبقصود البحث وغايته مجعاً 
                                                 

 . 12ص 1هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى، ج297
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رة العناوين واملوضوعات يف ه ودفعًا ملا قد حيصل لدى قارئه من التشويش بسبب كثألصول
 : إطاره

عظيمني ال قيام له إال هبما ومها: سياسة يدور مفهوم السياسة الشرعية حول ركنني  -
، وهذا يقتضي أن يكون الغرض فإنه القيام على الشيء مبا يصلحه، أما الركن األول وشرعية
، وال ميكن أن يكون ذلك أبي وسيلة يتبعها سياسة جلب النفع ودفع الضرمن ال واملقصد

، وعلى هذا ن يكون مضبوطًا ابلضوابط الشرعيةاحلاكم والسياسي وصاحب األمر بل ال بد أ
، ومعناها تطبيق أحكام الشرع يف إطار لثاين ليكون ضابطًا هلذه السياسةاألساس أييت الركن ا

، فوصفها ابلشرعية إمنا هو حفظ هلذه السياسة املنضبطة ابلشرع مراعاة املصلحةالسياسة مع 
 . اف والزلل والبعد عن احلق واهلدىمن االحنر 
اصطلح العلماء على وضع تعريف لعلم السياسة الشرعية وكنا قد اخرتان تعريف  -

: " السياسة ـرمحه هللا  -الشيخ عبد الوهاب خالف يف كتابه السياسة الشرعية إذ قال 
والنظم اليت تتفق  رعية علم يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة اإلسالمية من القواننيالش

، وموضوعه النظم والقوانني اليت إن مل يقم على كل تدبري دليل خاص، و وأصول اإلسالم
، ن وحتقيقها مصاحل الناس وحاجاهتمتتطلبها شؤون الدولة من حيث مطابقتها ألصول الدي

، واإلابنة عن كفاية اإلسالم الدولة اإلسالمية بنظم من دينها تدبري شؤونوغايته الوصول إىل 
 . 298ابلسياسة العادلة وتقبله لرعاية مصاحل الناس يف خمتلف العصور والبلدان "

، وهي در اليت متثل إطارًا مرجعيًا هلاتستند السياسة الشرعية على جمموعة من املصا -
 : ثة مصادرتدور حول ثال

، ن مصادر أصلية وهي الكتاب والسنة: وتتضمول التشريع اإلسالمياألول: أص  
، والسياسة الشرعية يف الغالب والقياس واملصلحة املرسلة وغريهاومصادر فرعية وهي اإلمجاع 

 . دائرة يف إطار األحكام املتغرية تكون ألصق ابملصلحة املرسلة من غريها ألهنا

                                                 
 . 7السياسة الشرعية، ص298
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الفقه السياسي وتتضمن املصنفات املتقدمة  : املصنفات اليت ضمنها علماؤانينالثا  
تخصصني مستندين على املصدر وهي نتاج اجتهادات العلماء وامل، واملصنفات املعاصرة

 . األول
: اخلربة السياسية اإلسالمية ومتثل املمارسات السياسية للدولة اإلسالمية الثالث  

 . كام وغريهماألمراء والوزراء واحلوالقرارات املتبعة من قبل اخللفاء و 
بات الشرعية اليت فرضت على األمة، وبه تتحقق املصاحل يعترب عقد اإلمامة من الواج -

، وقد اعتاد املسلمون منذ خالفة أيب بكر وعمر وإىل ما قبل العظيمة، وتدرأ املفاسد اجلسيمة
مام وفق ب اخلليفة واإلزوال اخلالفة يف النصف األول من القرن الرابع عشر اهلجري على تنصي

 : ثالثة طرق
 . البيعة عن طريق أهل احلل والعقد :األول
 . م وعهده إىل من يراه مناسباً هلا: استخالف اإلماالثاين

 . الثالث: القهر واالستيالء
على النص  أن هذه الطرق ليست توقيفية أي متوقفة -وهللا تعاىل أعلم  -والذي يظهر 

يف طريقة تنصيب  ، فهي حمض اجتهاد من الفقهاءفيقيةال جيوز جتاوزها، وإمنا هي اجتهادية تو 
بع إذا كانت منضبطة بضوابط ، وال يلزم األخذ هبا طاملا أن هناك طرقاً أخرى تتاخلليفة واإلمام

دها فهو أحق ، واحلكمة ضالة املؤمن أىن وجتتحقق هبا املصلحة الشرعية لألمة، و الشرع
 . الناس هبا
ميثل ذلك التصور الفقهي والرؤية للعامل من خالل التقسيم اإلسالمي للمعمورة  -

، وقد وحدات والدور خارجها من جهة أخرىتقسيمه إىل دار إسالم من جهة وغريها من ال
 : قهاء على تقسيم العامل إىل داريناعتاد مجهور الف

 . األوىل: دار اإلسالم
  .: دار احلربيةالثان

 : ى قولنيمناط احلكم على الدار عل واختلف العلماء يف
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 . احلكم على الدار هو ظهور األحكام: إن مناط األول
 . ن مناط احلكم على الدار هو األمن: إالثاين

، فإن األمان ال يعين إال ظهور األحكام يظهر أن اخلالف بينهما خالف لفظيوالذي 
 . اروغلبتها يف الد

، وهي دار العهدعلى تسمية دار اثلثة ب -ومنهم الشافعية  -اصطلح بعض الفقهاء  -
اختلف العلماء يف  ، وقدلدار اليت ال ختضع حلكم املسلمني، ويكون هلم معها عهود ومواثيقا

؟ والذي يظهر أن دار العهد ليست هي من دار اإلسالم أم دار احلرب : هلحكم هذه الدار
، كما أهنا ليست دار حرب ألهنا وإن كانت م ألهنا ال ختضع للحكم اإلسالميدار إسال

 . غري حماربة للمسلمني لوجود العهدضع لنظام كافر لكنها خت
ف بني العلماء يف القدمي واحلديث، وسببه التقسيم اإلسالمي للمعمورة كان حمل خال -

صيل مبىن على أصول الكتاب ، فجمهور العلماء يرون أنه تقسيم أمصدر هذا التقسيم
ن أن هذا التقسيم حمض اجتهاد يرو  -وخاصة املعاصرين منهم  -، وبعض العلماء والسنة

للفقهاء وضع ليتناسب مع واقع األمة يف صدرها األول من خالل عالقاهتا مع األمم 
قد استعرضناها  -، وكال الفريقني كانت له حججه وأدلته ولذلك فال يلزم األخذ به، ألخرىا

 : والذي يظهر للباحث -ثنااي البحث يف 
سواء قلنا  ني على كون هذا التقسيم من اجتهاد الفقهاء: أن هناك اتفاقًا بني الفريقأوالً 

 .إنه مبين على النصوص الشرعية، أو إنه انعكاس للواقع
، وعليه فإن بتقسيم دقيق خيالف تقسيم اجلمهور: إن املنكرين للتقسيم مل أيتوا اثنياً 

كن من جهة ، لقة األمة اليوم بغريها من األممتقسيم اجلمهور يعترب أدق يف التعبري عن عال
، حيث توجد ليه واقع العالقات الدولية اليومأخرى يرى الباحث أن هذا التقسيم يشكل ع

كيف ميكن ، فوهذا يعترب اعرتافًا دوليًا هبا ،اسية بني الدول اإلسالمية وغريهاعالقات دبلوم
م، نبغي تقسيم الداير إىل دار إسال؟ ولذلك حىت خنرج من هذا املأزق يوصفها أبهنا دار حرب

 . ون الدار دار كفر أن تكون حماربة، فال يلزم من كودار كفر
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اليت تكتنفها حاالت احلرب ، هذه العالقة م عالقة الدولة اإلسالمية بغريهاحبك -
، حيث انبىن عليه اخلالف اجتهادات العلماء قدمياً وحديثاً ، كان هلا األثر الواضح على والسلم

ا من األمم هل هو احلرب أم السلم؟ حيث انقسم ية وغريهيف أصل العالقة بني األمة اإلسالم
 : العلماء إىل فريقني

 . ني األمة اإلسالمية وغريها احلرب: يرى أن أصل العالقة باألول
 . ني األمة اإلسالمية وغريها السلم: يرى أن أصل العالقة بالثاين

، ولكن الذي ـ سقناها يف ثنااي هذا البحث -ج وقد استدل كال الفريقني أبدلة وحج
من األمم ليس هو احلرب وال يظهر ويرتجح أن أصل العالقة بني األمة اإلسالمية وغريها 

 : هذا القول على عدة أمور، وقد استند الباحث يف ترجيح السلم، وإمنا الدعوة إىل هللا
اعهم : النصوص الشرعية الصرحية يف الكتاب والسنة يف بيان وظيفة الرسل وأتباألول

، بل على العكس األمة ن قتل الكافر ليس هدفًا حبد ذاته، وأتدور حول قضية الدعوة وأهنا
يغ، وأهنا أمة رمحة ابلقيام بواجب التبل -حبكم كوهنا شاهدة على األمم يوم القيامة  -مطالبة 

 . 299 ﴾َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة لِْلَعاَلِمْيَ ﴿: وليست أمة عذاب، قال تعاىل
تعاون، واحرتام ، والتعارف والسس احلاكمة لعالقة األمة بغريها، من العدلاأل :الثاين

ليس هو  ، تظهر أن األصل يف العالقةالكرامة البشرية، والوفاء ابلعهد، وحرية العقيدة، وغريها
 . احلرب، وإال ألصبح ذلك عدواانً وظلماً 

 ية وغريها يعترب تشويهاً : إن القول أبن احلرب أصل العالقة بني األمة اإلسالمالثالث
 . عوة بني الناس عند صد الكفار هلا، وأبرزها وال شك نشر الدحلقيقة اجلهاد وتعطيالً ملقاصده

، عًا خلضوع األمة لغريها من األمم: إن القول أبن السلم هو األصل يعترب دافالرابع
 . قاصدهيتناىف مع أهداف اجلهاد وم ، وهذاظهور أمامها ابلضعف حبجة التسامحوال
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 املراجع

املعهد العاملي ، مصطفى حممود منجود، األبعاد السياسية ملفهوم األمن يف اإلسالم -
  .م1996/  هـ1417، 1ط ، القاهرة، للفكر اإلسالمي

، شاكر العاروري -حتقيق : يوسف البكري ، ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة -
  .م1997/  هـ1418، 1ط ، ربية السعوديةاململكة الع، رمادي للنشر

، مؤسسة الرسالة، د. عبد الكرمي زيدان، أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم -
  .م1976/  هـ1396، 2ط، بريوت

 هـ1403، 1ط، بريوت، دار الكتب العلمية، أبو يعلى احلنبلي، األحكام السلطانية -
  .م1983/ 

/  هـ1405، 1ط ، بريوت، دار الكتب العلمية، وردياملا، األحكام السلطانية -
  .م1985
دار ، حممد زكراي النداف، األخالق السياسية للدولة اإلسالمية يف القرآن والسنة -

  .م2006/  هـ1427، 1ط، دمشق، القلم
دار الرشاد ، فيصل مولوي، األسس الشرعية للعالقات بني املسلمني وغري املسلمني -

  .م1990/  هـ1410، 2ط، تبريو ، اإلسالمية
، دار ابن حزم، د. عبد اجمليد حممد السوسوة، أسس العالقات الدولية يف اإلسالم -

  .م2005/  هـ1426، 1ط، بريوت
د. عثمان مجعة ، أصول العالقات الدولية يف فقه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين -
  .م1999/  هـ1419، 1ط، عمان / األردن، دار املعايل، ضمريية

املعهد ، د. التيجاين عبد القادر حامد، أصول الفكر السياسي يف القرآن املكي -
  .م1995/  هـ1416، 1ط، عمان / األردن، العاملي للفكر اإلسالمي

بال ، عامل الكتب، حممد األمني الشنقيطي، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن -
  .اتريخ
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، د. عبد هللا بن إبراهيم الطريقي، فقه اإلسالمياالستعانة بغري املسلمني يف ال -
  هـ.1414، 2ط، بريوت، مؤسسة الرسالة

  .بال اتريخ، القاهرة، دار القلم، حممود شلتوت، اإلسالم عقيدة وشريعة -
، 9ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، عبد القادر عودة، اإلسالم وأوضاعنا السياسية -
  .م1997/  هـ1418
، 3ط، دمشق، دار الفكر، د. وهبة الزحيلي، لفقه اإلسالميآاثر احلرب يف ا -
  .م1998/  هـ1419
، عمر القيام -حتقيق شعيب األرنؤوط ، ابن مفلح املقدسي، اآلداب الشرعية -

  .م1999/  هـ1419، 3ط، بريوت، مؤسسة الرسالة
، 1ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، د. عبد الكرمي زيدان، حبوث فقهية معاصرة -
  .م2004/  ـه1424
دار إحياء ، العالمة عبد الرمحن بن خلدون احلضرمي املغريب، اتريخ ابن خلدون -

  .بال اتريخ، بريوت، الرتاث العريب
  .بال اتريخ، تونس، الدار التونسية للنشر، حممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير -
، 14ط، بريوت، سالةمؤسسة الر ، عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي -
  .م1998/  هـ1419
، دار القادري -دار ابن كثري ، حممد على السايس وآخرون، تفسري آايت األحكام -

  .م1999/  هـ1420، 3ط، دمشق وبريوت
الرايض ، دار السالم، احلافظ عماد الدين أيب الفداء بن كثري، تفسري القرآن العظيم -

 .م1998/  هـ1418، 2ط ، دمشق، دار الفيحاء -
املعهد العاملي للفكر ، حمي الدين حممد قاسم، التقسيم اإلسالمي للمعمورة -

  .م1996/  هـ1417، 1ط، القاهرة، اإلسالمي
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مجعية ، عبد الرمحن بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان -
  .م2001/  هـ1422، 2ط، الكويت، إحياء الرتاث اإلسالمي

، 2ط، الرايض، مكتبة الرشد، د. عبد الكرمي النملة، ع ملسائل أصول الفقهاجلام -
  .م2000/  هـ1421
، دار الصديق للنشر والتوزيع، أكرم مبارك عصبان، جهود اإلمام القلعي العلمية -
  .بال اتريخ، صنعاء

، الرايض، دار طيبة، عبد العزيز مصطفى كامل، احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي -
  .م1995/  هـ1415، 1ط

  .م2002/  هـ1423، 1ط، بريوت، دار ابن حزم، اإلمام النووي، روضة الطالبني -
/  هـ1413، 5ط، دمشق، مؤسسة الرسالة، عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية -
  .م1993
املعهد ، د. حمي الدين حممد قاسم، السياسة الشرعية ومفهوم السياسة احلديث -

  . م1997/  هـ1417، 1ط، القاهرة، سالميالعاملي للفكر اإل
دار الكتب ، حممد بن علي الشوكاين، السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار -
  .م1985/  هـ1405، 1ط، بريوت، العلمية

  .م1982، 4ط، بريوت، دار القلم، اإلمام النووي، شرح األربعني النووية -
حتقيق : ، لدين حممد بن عبد هللا الزركشيمشس ا، شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي -

  .م1993/  هـ1414، 2ط، بريوت، دار أويل النهى، عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربين
إصدار وزارة الثقافة ، د. حسن انصر سرار، الشوكاين وسيد قطب واألبعاد احلضارية -
  .م2004/  هـ1425، 1ط، صنعاء، والسياحة
معهد ، رسالة ماجستري غري منشورة، صطفى جابر العلواينم، عاملية اخلطاب القرآين -

  .م2004 / هـ1425، السودان، جامعة اجلزيرة، إسالم املعرفة
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دار ، تعليق مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز، اإلمام الطحاوي، العقيدة الطحاوية -
  هـ.1419، 1ط، الرايض، الوطن للنشر

، دمشق، دار الفكر -بريوت ، ر املعاصردار الفك، لؤي صايف، العقيدة والسياسة -
  .م 2001 / هـ1422، 1ط

أعمال ندوة ، العالقات الدولية بني األصول اإلسالمية وبني خربة التاريخ اإلسالمي -
، القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، مناقشة مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم

  .م2000، 1ط
، عمان / األردن، دار جمدالوي، د. اثمر كامل اخلزرجي، ليةالعالقات السياسية الدو  -

  .م2005/  هـ1425، 1ط
  .بال اتريخ، دار الفكر العريب، حممد أبو زهرة، العالقات الدولية يف اإلسالم -
، د. وهبة الزحيلي، العالقات الدولية يف اإلسالم مقارنة ابلقانون الدويل احلديث -

  .م1997/  هـ1417، 4ط، بريوت، مؤسسة الرسالة
مؤسسة ، عبد الرمحن بن معال اللوحيق، الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعاصرة -
  .م2002/  هـ1423، 5ط، بريوت، الرسالة

، القاهرة، دار أيب حيان، ابن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري -
  .م1996  / هـ1416، 1ط

 .م1986/  هـ1406، 12ط، بريوت، ر الشروقدا، سيد قطب، يف ظالل القرآن -
، دار ابن اجلوزي، حتقيق : عادل العزازي، اخلطيب البغدادي، كتاب الفقيه واملتفقه  -

  .م1996/  هـ1417، 1ط، اململكة العربية السعودية
/  هـ1427، 2ط، الرايض، مكتبة العارف، مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن -
  .م1996
مجع وترتيب عبد الرمحن بن قاسم وابنه ، شيخ اإلسالم ابن تيمية، اوىجمموع الفت -

  .بال اتريخ، حممد
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مؤسسة  -بغداد ، مكتبة القدس، د. عبد الكرمي زيدان، جمموعة حبوث فقهية -
  .م1986/  هـ1407، بريوت، الرسالة

مكتبة ، د. حممود خريي عيسى، د. بطرس بطرس غايل، املدخل يف علم السياسة -
 . م1990، 9ط، القاهرة، جنلو املصريةاأل

جملة ، تقرير ارتيادي اسرتاتيجي، مستقبل العامل اإلسالمي : حتدايت يف عامل متغري -
  هـ.1425، اإلصدار الثاينهـ، 1424، اإلصدار األول، البيان

/  هـ1402، بريوت، مؤسسة الرسالة، د. عبد الكرمي عثمان، معامل الثقافة اإلسالمية -
  .م1982
، د. عبد الكرمي زيدان، املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية -

  .م1994/  هـ1425، 2ط، بريوت، مؤسسة الرسالة
، د. على بن عبد الرمحن الطيار، مقومات السلم وقضااي العصر بني النظرية والتطبيق -

  هـ.1419، 1ط، الرايض، مركز النشر الدويل
العدد ، قطر، سلسلة كتاب األمة، خالد حممد عبد القادر، ألقليات املسلمةمن فقه ا -

  هـ.1418، 61
نشر جامعة اإلمام حممد بن سعود ، شيخ اإلسالم ابن تيمية، منهاج السنة النبوية -

  .م1986/  هـ1406، 1ط، حتقيق : د. حممد رشاد سامل، اإلسالمية
، 1ط، بريوت، دار النفائس، قلعجي د. حممد رواس، املوسوعة الفقهية امليسرة -
  .م2000/  هـ1421
حتت إشراف د. عبد احلليم ، جمموعة من العلماء، موسوعة الفقه اإلسالمي املعاصر -
  .م2005/  هـ1426، 1ط، املنصورة، دار الوفاء، عويس

، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، د. انظم عبد الواحد اجلاسور، موسوعة علم السياسة -
  .م2004/  هـ1425، 1ط، / األردن عمان
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دار ، ايسر أبو شبانة، النظام الدويل اجلديد بني الواقع احلايل والتصور اإلسالمي -
  .م1998/  هـ1418، 1ط، القاهرة، السالم

اململكة ، د. عبد احلميد أمحد أبو سليمان، النظرية اإلسالمية للعالقات الدولية -
  .م1993 / هـ1413، 1ط، العربية السعودية

نشر اجلامعة اإلسالمية ، ابن قيم اجلوزية، هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى -
  .بال اتريخ، ابملدينة النبوية

، بريوت، مؤسسة الرسالة، د. حممد حسن هيتو، الوجيز يف أصول التشريع اإلسالمي -
  .م2000/  هـ1421، 1ط

، 6ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، داند. عبد الكرمي زي، الوجيز يف أصول الفقه -
  .م1997/  هـ1417
، دمشق، دار اخلري، د. حممد مصطفى الزحيلي، الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي -

  .م2003 / هـ1423، 1ط
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