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Islamic Political Theory - A 

Contemporary Intellectual Study   
A B S T R A C T      

Many issues related to Islamic politics and thought 
in the Islamic world. Day after day, experiences, 
where are you? In summary, I say that Islam is valid 
and valid for all times and places 

) Islam - Think - Politics – Rule( 
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دراست  االسالميت ــالنظريت السياسيت 

 معاصرة تفكري

 
 

كثرية هي القضااي املرتبطة ابلسياسة والفكر اإلسالمي اليت كانت 
وما زالت حمل جدل يف األوساط العلمية ويف الساحة السياسية 

اإلسالمية، يف عاملنا اإلسالمي عن ماهية النظرية السياسية 
فاألمر يتجاوز جمرد مداوالت من ابب الرتف الفكري إىل األمهية 
الواقعية وليت ترتبط  حباجة الثراء الفكر السياسي اإلسالمي 
بتوسع جتارب احلركات اإلسالمية يوما بعد يوم  ، فتجارب 
ختتلف حيثياهتا وتتفاوت يف جناحاهتا وإخفاقاهتا من بيئة إىل 

خر. وخالصة ما اقول: أن االسالم صاحل أخرى ومن عقد إىل آ
 ومصلح لكل زمان ومكان.

 (حكم – فكر  – نظام - سياسة)
 

 ,2020 J.F.A©   جامعة تكريت| كلية اآلداب 
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 المقدمة
 ومف وصحبو آلو وعمى هللا عبد بف دمحم هللا رسوؿ عمى والسبلـ والصبلة  العالميف رب هلل الحمد
 : بعد أما .الديف يوـ إلى نيجو عمى وسار ىداه اتبع
 األوساط في جدؿ محل زالت وما كانت التي اإلسبلمي بالفكر المرتبطة القضايا ىي كثيرة   

 فاألمر اإلسبلمية، السياسية النظرية ماىية عف اإلسبلمي عالمنا في السياسية الساحة وفي العممية
 إلثراء بحاجة  ترتبط ولتي الواقعية األىمية إلى الفكري  الترؼ باب مف مداوالت مجرد يتجاوز
 تختمف فتجارب ،  يوـ بعد يوما اإلسبلمية الحركات تجارب بتوسع اإلسبلمي السياسي الفكر

خفاقاتيا نجاحاتيا في وتتفاوت حيثياتيا  .آخر إلى عقد ومف أخرى  إلى بيئة مف وا 
 عشر التاسع القرنيف في والسياسية االجتماعية التغيرات مف موجة اإلسبلمي العالـ عاش كما

 البحث باتجاه تدفعو تجديدية إصبلحية حركة إلى الجغرافية ىذه في اإلنساف وتطمع والعشريف،
 اإلسبلمية اليوية عمى تحافظ أف تحاوؿ الجديدة االتجاىات ىذه وكانت والرفاىية، التطور عف

 قضايا عمى ركزت المعاصرة االتجاىات اف ومع الواقع، في تحصل التي التطورات مف واإلفادة
 مع لمواقع اإلصبلح يتبنى مشروع صياغة تكييف حاولت انيا إال الغرب في الحياة تطور أفرزىا

 المشروع بقدرة المفكريف بعض شكؾ وقد لممجتمع، اإلسبلمية واليوية المبادئ عمى المحافظة
 .النيضة مصدر يكوف  أف عمى اإلسبلمي

 ترؾ إلى ودعت االجتماعي، الجمود تحريؾ حاولت اإلسبلمي العالـ في اإلصبلحية الحركة إف
 محاور وكانت اإلسبلمية، الببلد في التطور حركة توقف إلى أدت التي البالية القديمة األساليب

 في وكاف والديني، السياسي واالستبداد الجيل مف التحرر قضايا عمى تنصب االتجاىات ىذه
 العممية في إشراكيا إلى والدعوة المرأة حقوؽ  ومسألة والميبرالية العممانية ىي القضايا ىذه مقدمة

 المصطمح في بالميبرالية يسمى ما أو الحرية إلى والدعوة اإلنساف حقوؽ  وكذلؾ االصبلحية،
 ومراجع اإلسبلمية التيارات  قبل مف شديدة نقد موجة إلى الدعوات ىذه وتعرضت الحديث الغربي
 والتمرد الديف تعاليـ مف االنفبلت إلى دعوة جوىرىا في ىي الدعوات ىذه اف اعتبار عمى الديف
 وبناء الموقف، ىذا يعزز األسموب في خطأ أو فيـ سوء يحدث وقد لمغرب تقميد ىي وكذلؾ عميو
 المسمميف ببلد في دينية اصبلحية حركات ظيرت ذلؾ عمى
 عممي بتصور يخرج لكي وحيادية ودقة بعناية الموضوع يدرس أف المحايد الباحث عمى ولذلؾ
 واالندماج لممعاصرة االنتماء مع والخصوصية باليوية والتمسؾ المعرفي التكامل يعزز منيجي
 يجعل اف وتعالى سبحانو ونسألو، ىذا بحثنا في عميو نسير أف سنحاوؿ الذي المنيج وىو الثقافي،

 .العالميف رب هلل الحمد اف دعوانا وآخر مباركا العمل ىذا
 : البحث اشكالية
 :اآلتية التساؤالت عمى الضوء نسمط اف البحث ىذا في نحاوؿ
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 بحت؟ ديني نظاـ أو سياسي نظاـ ىو االسبلـ ىل. ٔ
 اإلمامة؟ وحدة مع دائما   تتطابق األمة وحدة ىل. ٕ
 الراىنة؟ والدولية االقميمية االوضاع مع ينسجـ اسبلمي نظاـ قياـ يمكف ىل. ٖ
 االسبلمية الدولة تكوف  في التاريخية االحداث بتطور السياسية االفكار عبلقة ىي وما. ٗ

 والحمد هلل رب العالمين
 التمهيد

 التعريف المصمحات الوارد ذكرها في البحث:
 اوال: مفهوم السياسة:

س  السياسة لغة: القياـ عمى الشيء بما يصمحو، وسست الرعية سياسة: أمرتيا ونييتيا، وُسوِّ
سوه وأساسوه،  ذا رأَّسوه قيل: سوَّ وس: الرياسة، يقاؿ: ساسوىـ سوسا ، وا  الرجل: إذا ُممِّؾ أمرىـ، والسُّ

 .(ٔ)والسياسة فعل السائس، يقاؿ: ىو يسوس الدواب: إذا قاـ عمييا وراضيا، والوالي يسوس رعيتو
: مفيـو السياسة كغيره مف المفاىيـ الفكرية يختمف حسب العقيدة والمبدأ السياسة اصطالحا

والنظرية التي يستفاد منيا، أو يعتمد عمييا، لذا فقد ُعرِّفت السياسة بتعاريف عديدة، وفيمت 
 بصور وأشكاؿ مختمفة.

ا مف النظرية اإلسبلمية وفيميا وييمنا في ىذا البحث أف نعرِّؼ )السياسة( تعريف ا إسبلميا مستفاد  
لمسياسة، واقرب التعريفات التي اطمعت عمييا ىي: )عمل تقوـ بو األمة، وجياز السمطة، مف 

ودرء  أجل تحقيق األىداؼ األساسية لمرسالة اإلسبلمية التي لخَّصيا الفقياء بػ"جمب المصالح
 .(ٕ) المفاسد"(
 .(ٖ)( منفعتيا ويجمب الدنيا عف المضرة يدفع بما عمـ: )بانيا البعض وعرفيا

 ثانيا: مفهوم النظام االسالمي:
إذا أردنا تعريف النظاـ السياسي االسبلمي بالنظر إلى لفظو؛ قمنا: ىو مجموعة الخطوات أو      

ذا أردنا تعريفو  اإلجراءات المتناسقة التي يتـ مف خبلليا تدبير األمور وتسييرىا بطريقة صالحة. وا 
عنيا مف ىيئات بالنظر إلى أنو لقب عمى كيفية حكـ الدولة؛ قمنا: ىو مجموعة األحكاـ وما ينتج 

دارتيا والمحافظة عمييا  أو مؤسسات وتنظيمات متعمقة بالدولة اإلسبلمية مف حيث إقامة الدولة وا 
 .(ٗ) وتحقيق غايتيا

فيدخل في إقامة الدولة األحكاـ المتعمقة بَنْصب الخميفة؛ مف حيث حكـ توليتو وشروطو وواجباتو 
ة انتقاؿ السمطة وموجبات ذلؾ، وحدود وحقوقو وكيفية اختياره، وصفات مف يختاره، وكيفي

 صبلحياتو.
 ثالثا: مفهوم الفكر :

 .(٘) ىو : ) اعماؿ الخاطر في الشيء ( الفكر لغة  
 الفكر االسبلمي اصطبلحا  : 

 .(ٙ) وسيرة السمف الصالح ىو النتاج لمعقل الناشئ في المجتمع االسبلمي ،في ظل القراف والسنة،



Asst.Prof.Dr. Wala'a Bint Abdul-Rahman bin Mohammed / Journal of Al-Frahedis Arts | Vol (12) | Issue (42) | Part I | Year (2020) Pages (55-74) 

55  P a g e |  

 
 

 النظرية السياسية االسالمية :: تأصيل المبحث األول 
ىناؾ دعوتاف أساسيتاف  تتضمف مجموعة مف التحفظات عمى عممية تأصيل النظرية     

 : (ٚ) السياسية االسبلمية وتتمثل فيما يأتي
 وعدـ قابميتو لمتطبيق. –ومف ثـ العمـ المستند إليو أو الموصوؼ بو  – مثالية اإلسالم:  أوال

عمـ سياسة إسبلمي تخمط بيف أمور العمـ ومجالو وأمور الديف ومنطقو،  إن عممية تأصيل: ثانيا
 ومف ثـ فاف ىذا أقحاـ لمديف في منطقة ليست لو.

 أمر محدد، يتسـ بالعالمية في األخذ بو ووجوب اتباعو. –في جوىره  –إف المنيج  ثالثا:
ير إلى عدـ جدوى ىذه وىذه الدعاوى يتصور مف يرددىا أنيا مانعة لمقياـ بعممية التاصيل وتش

العممية ابتداء  أو القياـ بيا وبذؿ الجيد بشأنيا، إال أنو بفحص تمؾ الدعأوى جميعا ، نجد أنيا 
تعتمد في ظاىرىا ومنطوقيا عمى صياغة محكمة إال أنيا ال تصمد عند محأولة مناقشتيا في 

و، وال شؾ أف ىذه األمور في أسس صياغتيا والمفاىيـ التي تستند إلييا، والمعايير التي تحتكـ إلي
 .(ٛ) حاجة إلى بياف مجمل كما وضحيا الدكتور الرّيس

الدعوى األولى: مثالية عمـ السياسة اإلسبلمي  إف وجد  وعدـ قابميتو لمتطبيق :وتستند ىذه 
 : (ٜ) الدعوى األولى إلى أكثر مف حجة أىميا

مف المبادئ العامة والقيـ أف اإلسبلـ يشير فحسب خاصة في مجاؿ السياسة إلى مجموعة  .ٔ
الكمية، وأف ذلؾ  بدوره يشير إلى وجود منطقة فراغ كبيرة يمكف ممؤىا وفق اختيار العقل 
البشري المحض، ومف ثـ فإف ىذه الحجة تعتبر معظـ المفاىيـ السياسية تدخل في منطقة 

 العفو.
بالواقع السياسي فتارة تستند إلى مثالية اإلسبلـ وعمـ السياسة الناتج عنو خاصة في عبلقتو  .ٕ

تشير إلى تمؾ المثالية إلى أف اإلسبلـ ال يممؾ إال أطرا  نظرية مجردة ال تتناسب مع الواقع 
المتطور كما أنيا كذلؾ غير قادرة عمى إفراز نظـ ومؤسسات قادرة عمى حل مشاكل ذلؾ 

يؤكده ذلؾ مف أف الواقع، وتارة أخرى تستند إلى تغميب الواقع، الذي استند بكل معالمو، بما 
اإلسبلـ وكذا عمـ السياسة الناتج عنو إف لـ يخضع لمواقع، فإف ىذا الواقع سيتجاوزه حتما ، 
خاصة أف اإلسبلـ تتبع مثاليتو مف قدمو الزماني ومف تجأوز الزمف لو، بينما أف الرؤية 

ثالثة تشير ىذه  المعاصرة لعمـ السياسة ىي القادرة عمى االستجابة ليذا الواقع ومشاكمو، وتارة
الحجة إلى مثالية اإلسبلـ استنادا  إلى أنو لـ يطبق ممتزما  بأصولو إال فترة يسيرة مف الزمف ال 

 تتعدى بضع سنيف مفتتح الدعوة وعيد لمخبلفة الراشدة.
محدود القيمة والتأثير، ومف ثـ فيو ال  –بحكـ معالجتو كعبلقة فردية بيف العبد وربو  –أف الديف 
بواقع الحياة وحركتيا ومف ثـ فإف ىذا التصور سيتأكد ضرورة في عممية تأصيل عمـ شأف لو 
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سياسة إسبلمي، وتحرير األمر في ىذه الدعوى وتحقيق وزف ىذه الحجج  يتأتى مف خبلؿ عرض 
 .(ٓٔ) أىـ القواعد المنيجية التي تحكـ التفكير بيذا األمر

 
 المبحث الثاني: طبيعة النظام اإلسالمي

 )هل هو سياسي ام ديني؟ ( 
يؤكد الباحثوف مف ) إف السياسة جزٌء أصيل مف منظومة اإلسبلـ االعتقادية واألخبلقية والقانونية، 
والقيـ السياسية اإلسبلمية ثرية وقادرة عمى تزويد المسمميف بل وكافة البشر باإللياـ الكافي لبناء 

ياسة والحكـ ميما تضمنتو مف غايات المصالح أعدؿ األنظمة السياسة وأنبميا، كما أف شؤوف الس
الدنيوية ليا في اإلسبلـ معنى  تعبُّدي ال يتحقق إال في ظل التزاـ الدولة بمرجعية الوحي، فقضية 

 (اإلسبلمي والنظاـ العمماني اليوـالرد إلى هللا والرسوؿ بمعناىا المرجعي ىي أىـ فارؽ بيف النظاـ 
(ٔٔ). 

ف يوصف في وقت واحد بالوصفيف ؛ وذلؾ ألسباب كثيرة نذكر منيا ما فالنظاـ االسبلمي يمكف ا
 يأتي  :

 أوال : حقيقة االسالم شاممة :
ومعناىا اف منظومة االسبلـ ) تجمع بيف شؤوف الناحيتيف المادية والروحية ، وتتنأوؿ اعماؿ 

، وال تعترؼ  االنساف في حياتيو الدنيوية واألخروية ، بل اف فمسفتو عامة تمزج بيف االمريف
بالتمييز بينيما اال مف حيث اختبلؼ وجية النظر،اما في ذاتيتييما فيؤلفاف كبل أو وحدة منسقة ، 
وىما متبلزماف ال يمكف اف يتصور انفصاؿ احدىما عف اآلخر، وىذه الحقيقة عف طبيعة االسبلـ 

مؤيدة مف حقائق قد اصبحت مف الوضوح بحيث ال تحتاج الى كبير عناء إلقامة البرىاف . وىي 
 .(ٕٔ) التاريخ ؛ وكانت عقيدة المسمميف في كل العصور السالفة(

ومف الحقائق التاريخية الثبات ذلؾ وىذه االقواؿ كميا تؤيدىا وقائع التاريخ ينقل لنا الرّيس الحقائق 
 : (ٖٔ) االتية

عف غيره ، يعترؼ اف اثر ظيور الدعوة االسبلمية تكويف مجتمع جديد لو ذاتية مستقمة تميزه . ٔ
بقانوف واحد وتسير حياتو وفقا  لنظاـ واحد ، وييدؼ الى غايات مشتركة ، وبيف افراده وشائج 
قوية مف الجنس والمغة والديف ، والشعور العاـ بالتضامف ، ومثل ىذا المجتمع الذي تتوفر فيو 

لة  فانو ال يوجد تمؾ العناصر ىو الذي يوصف بأنو  سياسي  ؛ أو ىو الذي يقاؿ عنو انو  دو 
 اي تعريف ليا غير اف تجتمع ىذه الصفات كميا التي ذكرت ، في مجتمع ما .

العقد التاريخي في بيعتي العقبة األولى والثانية فيو حقيقة يعرفيا الجميع ، تـ فيو االتفاؽ بيف . ٕ
مجتمع ارادات انسانية حرة وافكار واعية ناضجة ، مف اجل تحقيق رسالة سامية ، اف ىذا ال

 السياسي أو الدولة ، قد بدأ حياتو الفعمية واخذ يؤدي وظائفو . 
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اف في بداية الدولة عمميا لـ تكف ىناؾ اية وظيفة مف الوظائف التي يمكف اف يقاؿ عنيا انيا . ٖ
سياسية ، مف اعداد االداة لتنفيذ العدالة ، أو تنظيـ لمدفاع ، أو بث لمتعميـ أو جباية لمماؿ ، أو 

اىدات ، أو انفإذ سفارات ، اال كانت ىذه الدولة تؤدييا وىذه ىي ، ومف المحاؿ اف ينكرىا عقد مع
احد ، اال إذا كاف يباح لو اف يجحد اية حقيقة أو حقائق تاريخية ، وقعت في عصر مف العصور 

 ، واجمع عمييا الناس قاطبة .

 التاريخية في تكون الدولة االسالميةالمبحث الثالث: عالقة االفكار السياسية بتطور االحداث 

ىنالؾ قاعدة سياسية يتداوليا عمماء السياسة تنطمق مف فكرة انو بتطور األحداث 
وفي ىذا المبحث سنحاوؿ ضبط مراحل منيجية تطور ، (ٗٔ) التاريخية تتطور االفكار السياسية

ما يتمحور عنو شقو  النظرية السياسية االسبلمية بتطور االحداث التاريخية ، ومحاولة ضبط
السياسي والذي تتمخض عنو النظرية السياسية ، فاآلراء و األفكار و والمناظرات كميا فكر 

 سياسي اسبلمي نتج عف تطور االحداث التاريخية.
وىنا محاولو إلثبات ذلؾ مف اف ىنالؾ صمو بيف االفكار السياسية وتطور االحداث التاريخية 

مية. فيقوؿ الريس اف  ) مف الظواىر التي ادركيا بعض الباحثيف ساىمت في تكوف الدولة االسبل
ان هناك صمة وثيقة بين نشوء االفكار السياسية  في تاريخ النظريات السياسية بوجو عاـ ، 

ذا كانت ىذه الظاىرة صحيحة بالنسبة الى اي نوع أو طائفة مف  وتطور األحداث التاريخية ، وا 
يف الفكر ، فانيا حقيقة واضحة ال شؾ فييا بالنسبة الى النظريات اآلراء ، في اي ميداف مف مياد

السياسية اإلسبلمية ، فيذه النظريات  وال سيما في ادوار نشأتيا األولى  مرتبطة أوثق ارتباط 
بحوادث التاريخ اإلسبلمي ، الى درجة انو ينبغي اف ينظر الييما كأنيما جانباف لشيء واحد ، أو 

ىما متمـ لآلخر ، وتختمف طبيعة العبلقة بينيما : فتارة تبدو اآلراء وىي جزءاف متكامبلف احد
الموحية بالحوادث ، وطورا  تكوف ىذه سببا  لآلراء أو ظرفا  محيطا  بوجودىا ،وقد ال تكوف النظرية 
اال امتدادا  لواقع ماض ، أو قياسا  عمى سابقة تـ إقرارىا في عصور سالفة ، أو قد تأخذ العبلقة 

ة اخرى ، ومف اجل ىذا الترابط بيف الجانبيف النظري والواقعي ، يصير مف الواضح انو ال صور 
يمكف فيـ اي منيما بدوف اآلخر ، كما اف خير منيج لدراسة ىذه النظريات  ىو اف تدرس مقترنة 
بالوقائع التاريخية التي ارتبطت بيا  ، وتندرج معيا في مراحل التطور بحسب ترتيبيا الزمني  

لذي ىو في نفس الوقت الترتيب الطبيعي أو المنطقي حتى يدرؾ كنو الصمة التي تربط بيف ا
الطرفيف ، وتتضح حقيقة اآلراء ، وتعرؼ البيئة التي نبتت فييا كل فكرة الى اف اثمرت نتائجيا ، 

 .(٘ٔ) ووصمت الى تماـ نموىا(
والخبلفة تعيف عمى توضيح مكانة ولعل ثبلثية ابف خمدوف عف الُمْمؾ الطبيعي والُمْمؾ السياسي 

المخالفيف الداعميف لبلستبداد في سمَّـ القيـ السياسية، وىنا البد مف االشارة الى اف  ابف خمدوف 
 : (ٙٔ) ميَّز بيف ثبلثة أنماط مف النظـ السياسية وىي
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 والشيوة.، فتوصل إلى أف الممؾ الطبيعي ىو حمل الكافة عمى مقتضى الغرض الممك الطبيعيأ. 
: ىو حمل الكافة عمى مقتضى النظر العقمي في جمب المصالح الدنيوية الممك السياسيب. 

 ودفع المضار.
ىي حمل الكافة عمى مقتضى النظر الشرعي في مصالحيـ األخروية والدنيوية  والخالفةج. 

 رة.الراجعة إلييا، إذ أحواؿ الدنيا ترجع كميا عند الشارع إلى اعتبارىا بمصالح اآلخ

ويؤيد استقراء القيـ السياسية مف النص اإلسبلمي ما ذىب إليو ابف خمدوف مف تقسيـ ثبلثي، )
فأعمى أنماط الحكـ السياسي في اإلسبلـ َمْرتبة ىو دولة الشرع والعدالة اإلليية،والتي يعني بيا 

والتراضي طبيعو تطور األحداث التاريخية تتطور االفكار السياسية ، وىي تتأسس عمى التعاقد 
في بنائيا، وتمتـز بالمرجعية األخبلقية والتشريعية اإلسبلمية، فيي تجمع بيف الشورية والمرجعية 
اإلسبلمية، وىذه ىي الدولة اإلسبلمية المعيارية، المنسجمة مع القيـ السياسية اإلسبلمية، ألنيا 

حسب تعبير ابف  ممتزمة بػمقتضى النظر الشرعي وجامعة بيف المصالح األخروية والدنيوية
 خمدوف.

وأوسط األنظمة السياسية َمْرتبة مف منظور إسبلمي، ىي دولة العقل والعدالة البشرية التي ال 
تيتدي بيداية سماوية، لكنيا َتْجيد في تحقيق العدؿ والصالح العاـ طبقا لمقتضيات العقل 

عمى كل الدوؿ  والتجربة واإلنصاؼ اإلنساني، وينطبق ىذا التعريف في السياؽ المعاصر
الديمقراطية التي تتأسس عمى التراضي والتعاقد، لكنيا ال تمتـز بالمرجعية اإلسبلمية، وىذا النمط 

وأدنى األنظمة السياسية  مف الدوؿ منسجـ مع قيـ اإلسبلـ السياسية في بنائو ال في مرجعيتو.
ة بمغة ابف خمدوف، فيي َمْرتبة مف المنظور اإلسبلمي ىو مرتبة دولة اليوى، أو الغرض والشيو 

دولة تتأسس عمى القير والجْبر في بنائيا، وال تمتـز بمرجعية قانونية، ال إسبلمية وال غير 
إسبلمية، ويدخل تحت ىذا الصنف كل دوؿ الطغياف واالستبداد، ودولة اليوى تناقض قيـ 

ف كانت غالبية سكانيا مس  .(ٚٔ) مميف(اإلسبلمية السياسية بناء وأداء في كل شيء، حتى وا 
 المبحث الرابع: نظريات السياسة االسالمية: 

 وفيه مطالب:
 المطمب االول: نشأة النظريات السياسية االسالمية

في ىذا المطمب نسمط القوؿ في شرح طبيعة ىذا العصر األوؿ وذلؾ منذ نشأتو في عيد    
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الى السنوات االخيرة مف خبلفو عثماف ففي ىذه المدة التي بمغت نحو ثبلثيف عاما ، 

ير المسرح تغيرت العناصر التي كانت تكوف المجتمع ، واخذ جيل ينقرض أو يختفى مف عمى ظ
 بالتدريج ولتحميل العوامل التي اثرت في اتجاىاتو  ونتناوؿ الموضوع مف خبلؿ ما يأتي :
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 أوال : العهود المثالية قصيرة االمد

اف العيود المثالية انيا قصيرة االمد دائما ويعرؼ ذلؾ كل مف يدرس تواريخ االمـ والسيما     
 : (ٛٔ) في مختمف العصور ومف اسباب ذلؾ تاريخ حركات االصبلح واالنقبلبات والثورات،

اف الجيل األوؿ الذي ينيض حامبل اعباء دعوة جديدة، مستمسكا بالمثل العميا مجاىدا في . ٔ
سبيل تحقيقيا، ال يمبث بعد مضى مدة مف الوقت تكفى ألف ينشأ امرؤ مف دور الطفولة الى دور 

ر التي توفرت لمجيل السابق ، فبل يكوف لو  الكيولة اف يخمفو جيل جديد، ال تتوفر لو نفس العناص
في مجموعة  مثل قوة ايمانو وال عمق فيمو لممبادئ، وال درجة حماسو ليا، إذ اف االفكار 

 .والمشاعر قمما يورثيا جيل ألخر بنفس القوة سميمة كما ىي ، دوف اف يعترييا نقص أو تبديل

نسانية في اثناء تمؾ العيود االستثنائية ثـ اف المستوى العالي الذى ترتفع اليو النفس اال. ٕ
يصعب عمى الطبيعة البشرية أف تحتفظ ببقائيا فيو، وقد ركبت فييا غرائز وميوؿ وأىواء تنزع بيا 

 .الى اليبوط الى مستويات ادنى ، كما أودعت فييا العواطف التي تدفع بيا نحو السمو
ت االصبلحية والدعوات والثورات انما اف الظروؼ واالحواؿ تختمف ، مف امثاؿ ىذه الحركا. ٖ

تظير نتيجة لتجمع اسباب معينة اقتصادية وسياسية وفكرية، ثـ بعد اف تنيى الدعوات أو 
الحركات الى نجاح وتتمكف مف تحقيق اىدافيا  كميا أو بعضيا  ال تكوف تمؾ االسباب قد بقيت 

كما انو يترتب عمى الوضع  كما ىي ، بل يكوف قد زاؿ بعضيا وتبشأنت طبيعة البعض االخر،
الناشئ الذي يكوف قد ادى اليو النجاح اف تتغير البيئة ،وتوجد عوامل وتبدو ظواىر كانت غير 

 ٓمعروفو مف قبل ، وما دأومت االسباب أو المقدمات تتغير فبل بد اف تتغير النتائج تبعا ليا 

أو السياسة انما يرجع الى حد  اف بقاء مجتمع ما في مستوى رفيع إذا قيست بمقاييس االخبلؽ. ٗ
بعيد  وذلؾ الى جانب االسباب االخرى :مف استعداد المجتمع نفسو وطبيعة الظروؼ المحيطة بو  
الى نوع القيادة الممتازة التي توجيو وتميمو ،وىي متمتعة بصفات فائقة غير شائعة الوجود: مف 

تجود بالعبقريات كثيرا ، فإذا خبل  حكمة وكياسة وسعة افق وبعد نظر ونزاىة مقصد والطبيعة ال
مكاف القيادة لـ يجد المجتمع مف يمموه ممف يصارع الموجة األوؿ في كفاءتو أو تكتمل لو كل ىذه 
الصفات ، وتكوف النتيجة التي ال مفر منيا اف ينزؿ المجتمع مف مكانتو وتتعثر خطاه ، وتتزاحـ 

يكوف مغزاىا اف عيد قد انقضى وبدأ عيد عميو المشاكل وتظير لذلؾ كمو اثار غير مستحبة ،
 .(ٜٔ) اخر

 ثانيا: نظرية األمة هي األصل

قدـ الدكتور ضياء الديف الرّيس في كتابو نظريات المثل الخارجية ، في موضوع نظرية االمة    
ىي االصل  بحثا قيما والذي ينفمت بعقمية الفقيو، ومنيجية األصولي، وخمفية المقاصدى، مف 

ت أسر المقاربات الكبلسيكية والتناوالت المكرورة، مناسبا  إلى آفاؽ الفكر الرحبة في مطارحا
 .(ٕٓ) تجديدية لبعض أىـ القضايا التي ظمت حاضرة في كل أجندة الفكر والثقافة
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وقد تنأوؿ الرّيس في كتابو ىذا محور أوؿ عبلقة األمة بالدولة ليس مف حيث موضع كل منيما 
ومكانتيا مف األخرى وحسب، ولكف أيضا  مف حيث موقع كل منيما ومكانتيا في الخطاب 

قامتيا عمميا  مف نتائج، منطمقا  طبعا  مف أطروحة أف  الشرعي، وما يترتب عمى تصورىا نظريا  وا 
 .(ٕٔ) األمة ىي األصل في تجأوز جرئ لئلشكالية التقميدية المتمثمة في أمة الدولة أـ دولة األمة

 :اإلسالمية الدولة تكون  نظرية:  الثاني المطمب

 القادر وعبد البنا حسف الشيخ كتابات إلى)  (ٕٕ) اإلسبلمية الدولة مصطمح استعماؿ البعض َيرجع
لة   الكتابات بعدىما تواترت ثـ تأسيسيِّا َمتن ا كتاباتيما شكمت المََّذيف عودة رة ، ُمَعدِّ ف وُمَطوِّ  كاف وا 
(  ـٖٕٜٔ سنة خبلؼ الوىاب لعبد اب  كتػ عنواف في األولى لممرة َيرد اإلسبلمية الدولة تعبير

(ٕٖ). 

 في واحدة مرة ُدولة تعبير وَيرد)  الحديث العصر في والخبلفة االسبلـ كتابو في الرّيس وذكر
 في َدولة استعماؿ األوائل الفقياء َتجّنب وقد المداولة، معنى بشأف المغوية داللتو وتدور القرآف،
 وفي اإلقميـ، تعبير الجغرافيوف  استعمل الجغرافية الرقعة أو األرض يخص ففيما األولى، كتاباتيـ
 تعبير استعمموا السياسي المجاؿ وفي الِمْصر، تعبير الفقياء استعمل وغيرىا الجمعة صبلة مسألة
 ولكف والوالية، واإلمامة، الخبلفة، تعبيرات استعمموا السياسية الييئات يخص وفيما اإلسبلـ، دار

 لمتنظيمات السياسية السمطة عف الحديث سياؽ في الدولة مصطمح أدخموا بعد فيما المؤرخيف
 اإلدارية الرسائل إلى وبالعودة،  السمطة مؤسسات عمى السيطرة استطاعت التي القوية القبمية
 الباحثيف لبعض أمكف والنقود، والنقوش الَبْردّي، أوراؽ عمى ُكتبت والتي بالدولة، المتعمقة المبكرة
 سياسي بناء بأنيا الدولة فيو حدد ، معقد، سياسي نظاـ بأنيا نتصور التي الدولة شكل إدراؾ
 عمى مبني التشريعية لمسمطة تصور عمى ويرتكز السياسية، المؤسسات مف مجموعة عمى ينطوي 
 .(ٕٗ)( العدؿ فكرة

 شكبل   بوصفو الخبلفة نظاـ وسمـ عميو هللا صمى النبي وفاة بعد لئلسبلـ السياسي التاريخ عرؼ و
 عمى والقائمة والجماعة، لؤلمة الناظـ ىي كانت المبكر اإلسبلمي التفكير في والخبلفة لمُحكـ،

 . (ٕ٘)ليما العالمي المشروع

 المجتمع، في المختمفة القوى  عبلقات تنظـ التشريعية وأيديولوجيتيا مؤسساتيا بواسطة فالدولة
 ، المجتمع في القوى  سائر بيف العميا المكانةَ  ىي لسمطتيا وتجعل كبير، إطار في وتضعيا

ا السياسي النظاـ وحفظ القانوف  سمطة بسط مف تمكنيا التي الدولة ومؤسسات : ىي سالم 
دارة القضائي، والسمؾ والشرطة، والجيش الحاكمة، المجموعة  المؤسسات وبعض الضرائب، وا 
 بف الممؾ عبد خبلفة منذ المعالـ واضحة كانت  الدولة أف إلى العمماء توصل وقد اإلضافية،

 ٓٙٔٗ) سفياف أبي بف معاوية خبلفة منذ األرجح عمى دولة ىناؾ كاف وأنو( ىػٙٛ٘ٙ) مرواف
ف ،(ىػ  السياسي التاريخ عرؼ وقد،  معاوية خبلفة سبقت الدولة أف عمى دالئل ىناؾ كانت وا 
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 في والخبلفة لمُحكـ، شكبل   بوصفو الخبلفة نظاـ وسمـ عميو هللا صمى النبي وفاة بعد لئلسبلـ
 ليما، العالمي المشروع عمى والقائمة والجماعة، لؤلمة الناظـ ىي كانت المبكر اإلسبلمي التفكير

 وىي السمطانية، الدولة بظيور الفقياء فوجئ أف إلى اليجري  الرابع القرف  مطمع حتى استمرت وقد
 .(ٕٚ)( (ٕٙ) السمطانية األحكاـ كتب ُألفػػػت ولذلؾ) بعد فيما َشْرَعنُتيا تمت جديدة ظاىرة

 بيف الشيرة مف لمماوردي السمطانية األحكاـ كتاب حاز ولقد)  متولي الحميد عبد الدكتور يقوؿ
  تقديـ أو تعريف اي الى معو يحتاج ال خطا   اإلسبلمية السياسية المجاالت وفي المسمميف عمماء
 لمنظرية معتَمد عرض خير بعامة، الكتاب، ىذا اعتبر الخبلفة بمسألة االىتماـ تجدد اف ومنذ

 أولى مف لواحدة (ٕٛ) جب ىاممتوف  المشيور المستشرؽ  مّيد العبارات فبيذه،  االسبلمية السياسية
  كتابو خبلؿ مف الماوردي، الحسف أبي فكر تناولت التي الغربي الفكر في الجادة الدراسات
 الرابع القرف  أواخر وضعت التي السياسية الكتب ابرز مف واحدا   يعتبر الذي  السمطانية االحكاـ
 .(ٜٕ)( الميبلدي العاشر اليجري،

 السمطات مصدر نظرية: الثالث المطمب

 فكرة عمى يقوـ الديمقراطية النظاـ اف)  السياسية القضايا في والمتخصصوف  الباحثوف  يعمـ
: وىي الدولة، عمييا تقوـ التي الثبلث السمطات أي السمطات؛ مصدر األمة أف ىي مركزية،
 .والتنفيذية والقضائية، التشريعية، السمطة

 بواسطة الحاكـ اختيار: مف لمديمقراطية؛ األساسية المقوالت سائر تتفرع المركزية الفكرة ىذه وعف
 العامة، بالحريات والتمتع السمطة، تدأوؿ في حقيا وكذلؾ وعزلو، محاسبتو في األمة وحق األمة،
صدار األحزاب، وتكويف  .ومبادئ أسس مف ذلؾ غير إلى.. الصحف وا 

 ومصدرىا السيادة أصل ىي إرادتيا وأف السمطات، مصدر األمة أف عمى يقوـ مذىب فالديمقراطية
 .الحكـ في

 مدى وندرؾَ  السمطات مصدر األمة وىو الديمقراطية عميو تقوـ الذي األىـ األساس نفيـَ  ولكي
 المراد السيادة معنى عمى نتعرؼ أف البد اإلسبلمي، السياسي النظاـ أسس مع اختبلفو أو اتفاقو

 .(ٖٓ) (الديمقراطي النظاـ في لو أصيل كحق الشعب، إلى إسناُدىا

 السابق السؤاؿ إجابة وىذه األمة ىو إنما اإلمامة لعقد األوؿ الموجب أف تثبت كميا السمطات فيذه
 جميعا ؛ األمة حق وأنيا المسمميف؛ عف نيابة الخبلفة أو اإلمامة أف نفسو الوقت في تثبت كما

 النظر باختبلؼ طبيعتيا تتغير وال أيضا   إلييا ينظر آخر، باعتبار وىي. ليـ حقوؽ  عمى وتنطوي 
 نياية وفي التنفيذية الوجية مف األمة، ولكف. هللا حقوؽ  ورعاية أداء إلييا وعيد هلل، حق أنيا عمى

 أف لدينا ثبت قد داـ فما الحقوؽ، تمؾ كل ألداء الوسائل وتوجد العدة تتخذ التي ىي األمر،
 الدستورية القوانيف لغة نستعمل أف أردنا إذا – ذلؾ فمعنى األمة، عف وكالة أو نيابة ىي اإلمامة)

 عف يصدر ما كل وأف السمطات؛ مصدر ىي العممية، السياسية الوجية مف األمة، أف – الحديثة
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 التي اإلرادة ىي وىذه إرداتيا، األوؿ فمرجعو واليات، أو سمطات مف الدولة، رئيس وىو اإلماـ،
 الحقوؽ، تمؾ في التصرؼ حق وتمنح باختيار العقد توجب أو تنشئ، أف تقرر حيف تظير

 .الدولة بناء في األساس الحجر يكوف   الذي ىو العقد وىذا باختيار،

 أقطاب يقل لـ قروف، قبل كتبيـ في وقرروه اإلسبلمية، الشريعة فقياء إليو توصل الذي وىذا
 .منو أكثر الحديثة الديمقراطية

 التمثيل أو االكتفاء نظرية:  الرابع المطمب

 كل مف الواجب الفعل طمب إذا الوجوب، طمب بشأف والعيني الكفائي: لمفرضيف التعريف يتمحور
ف العيف، فرض فيو بخصوصو مكمف شخص واحد  فعل الفعل إيقاع بالوجوب المقصود كاف وا 

 الباقيف عف اإلثـ يسقط فيو بعضيـ ففعلُ  الكفاية، فرض فيو الفاعل عف النظر بقطع المطموب
 .(ٖٔ) عيف كل عمى إيقاعو يجب الذي العيف فرض بخبلؼ الجميع، عمى أيضا واجب وىو

 أف شخص كل مف مطموبا الفعل كاف فإذا: الفعل إلى ينظر التعريف فيذا)  العمماء يشير وكما
 العيف، فرض فيذا الصالح والسموؾ الخمق وحسف رمضاف وصياـ الخمس الصموات مثل يفعمو
 إلى متجيا المطموب الفعل كاف إذا أما والقيـ، والسموكيات العبادات بيذه مطالب مسمـ كل ألف

 فإف الجماعة، عف لمدفاع جيش تكويف أو الديف في التفقو منيـ يطمب بأف ككل، المسممة الجماعة
 فإف ذلؾ، إتياف عف والقعود التقصير ذنب كميا الجماعة تناؿ ال حتى العمل، ُينَجزَ  أف ىنا القصد
 وعف أنفسيـ عف اإلثـ يسقطوف  فيـ بو، وقاموا الفعل، ىذا عمى القدرة أنفسيـ في يروف  نفرٌ  تطوع

 كل مف فعمو الشارع طمب ما ىو العيف فرض فإف: آخر تعريف في جاء كما أيضا ، الجماعة
 .(ٕٖ) (فاعمو تعييف غير مف حصولو الشػػػػػػػػارع طمب ما فيو: الكفاية فرض أما بعينو، مكمف

 اإلسالمية األمة وحدة نظرية:  الخامس المطمب

ما إطبلقا ، إما التعدد بمنع القوؿ في حكميـ، الشريعة عمماء عميو بنى الذي األساس اف       وا 
 الوحدة، إلى المؤمنيف تدعو كميا كثيرة وأحاديث آيات مف ورد ما ىو الواحد، الوطف حدود في

 ألـز مف الوحدة أف واضحا   لو يتجل واألحاديث اآليات ىذه يقرأ فمف والتنازع، التفرؽ  عف وتنياىـ
 متضامنيف، دائما   يعيشوا أف عمييـ متحتـ المسمميف وأف اإلسبلمية؛ األمة عمى الواجبة الفرائض

 .(ٖٖ) سواىـ مف عمى يد وىـ

 : اآليات ىذه فمف
ـْ ). ٔ ُتُك فَّ َىِذِه ُأمَّ ـْ َفاتَُّقوفِ َواِ   (.ٕ٘( المؤمنوف )ُأمَّة  َواِحَدة  َوَأَنا َربُُّك
ـْ َعَذاٌب َعِظيـٌ ). ٕ ـْ اْلَبيَِّناُت َوأوَلِئَؾ َلُي ( آؿ َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَف َتَفرَُّقوا َواْخَتَمُفوا ِمْف َبْعِد َما َجاَءُى

 (.٘ٓٔعمراف )
ِ َجِميعا  ). ٖ  (.ٖٓٔ( آؿ عمراف )َوال َتَفرَُّقواَواْعَتِصُموا ِبَحْبِل َّللاَّ
 (.ٙٗ( األنفاؿ )َوَأِطيُعوا َّللاََّ َوَرُسوَلُو َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَشُموا َوَتْذَىَب ِريُحُكـْ ). ٗ
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ومف األحاديث : )مثل المؤمنيف في توادىـ وتراحميـ وتعاطفيـ مثل الجسد، إذا اشتكى منو . ٘
 والحمى(.عضو تداعى لو سائر األعضاء بالسير 

 كما – محموؿ سابقو مثل وىذا، (ٖٗ) ومثمو الحديث : )إذا بويع الخميفتيف فاقتموا اآلخر منيما(. ٙ
 أي:  الجماعة عمى السيف شير ألنو بقتمو إال المنازع يندفع لـ إذا ما عمى – العمماء بو صرح

 .البغاة أحكاـ عميو تنطبق باغ حينئذ ألنو فحاربوه،
 النبوي  والحديث الكريـ القرآف مف الصريحة النصوص ىذه عمى الوقوؼ بعد أحد يجادؿ وال

 عمى متوقف وبقاءىـ كيانيـ إف بل واحدة؛ أمة دائما   يكونوا أف يجب المسمميف أف في الشريف
 وىل اإلمامة؟ وحدة مع دائما   تتطابق األمة وحدة ىل:  يبحث أف ينبغي الذي ولكف الوحدة، ىذه
 واحد؟ إماـ ىناؾ كاف إذا إال الوحدة تتحقق أف يتصور ال
 وحدة ألف – العممية التجارب ليـ أثبتت ما ضوء في وجدوا حينما الفقياء رأينا قد نحف فيا

 وتباعد المدى اتساع عند تعددىا يجوز بأنو أفتوا قد متعذرة، العصور مف كثير في تكوف  اإلمامة
 أو األحواؿ بعض في يكوف  قد اإلمامة تعدد أف التاريخ حقائق عميو تبرىف والذي األقطار،
لى شؤونيا، وتدبير حاليا إصبلح عمى األمة اقتدار إلى أدعى العصور  بازدياد قواىا، مضاعفة وا 

 وحاجات طبائع اختبلؼ مع اإلدارة أو الحكومة وحدة تكوف  بينما منيا؛ تتألف التي الوحدات قوات
 أو االضطراب، أو اإلىماؿ، عنيا فينتج األمور؛ ىذه عكس إلى مؤدية والشعوب األقطار

 .االستغبلؿ
نما  أو األفراد مصالح ال فقد، الشعوب مصالح تمميو ما بحسب التعدد أجيز إذا يجب الذي وا 

 . والغايات األىداؼ في الوحدة تتحقق أف األسر،
 :الخاتمة

 أف لنا ويحق السياسي، بنظامنا المتعمقة الرئيسة والمعالـ والمؤسسات األحكاـ بعض تقدـ ما كاف
 نستطيع المعاصرة؟ األوضاع تمؾ في السياسي نظامنا مستقبل ما: لو الطويل الغياب بعد نتساءؿ

 مرة اإلسبلمي السياسي النظاـ عودة تواجو التي والمعوقات التحديات مف العديد ىنا نرصد أف
 .  داخمية ومعوقات خارجية تحديات إلى تقسيميا ويمكف الواقع، إلى أخرى 

 :  الخارجية التحديات فمف  
 القوى  وىذه كبيرا ، ميبل   لئلسبلـ المعادي المعسكر إلى العالـ في القوى  ميزاف كفة تميل -ٔ

 تمكنت حتى قوة بكل سعت التي ىي بل أخرى، مرة اإلسبلمي السياسي النظاـ عودة بشدة ترفض
 . متفرقة دوؿ إلى وتفتيتيا العثمانية الخبلفة إسقاط مف
 تصير أف تحاوؿ والتي المسمميف، ببلد عمى قواىا بكل تيب بدأت التي العولمة رياح -ٕ

 الخصوصيات وتذويب واحد، واجتماعي وفكري  ثقافي نسق في المسمميف غير مع المسمميف
 . اليويات عمى والقضاء
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 وتصدير السياسي، بالنظاـ المتعمقة وثقافتو أفكاره نشر عمى لئلسبلـ المناوئ  المعسكر حرص -ٖ
 أو بالتيديد سواء   بالقوة ذلؾ فرض ومحاولة واآلليات، التصورات حيث مف الديمقراطي نسقو

 .  باستخداميا
 :  الداخمية المعوقات ومف
 لئلسبلـ المعادي لممعسكر ومواالتيـ المسمميف، ببلد مف كثير عمى العممانية األنظمة سيطرة -ٔ

 . اليدؼ في الشتراكيما
 . اإلسبلـ في السياسي النظاـ بأحكاـ األمة أبناء مف الكثير جيل -ٕ
 . المعاصرة بالنظـ واغترارىـ األمة أبناء مف كثير انيزامية -ٖ
 إف - جل إذ اإلسبلمي؛ السياسي النظاـ في األصالة ذات المعاصرة المؤلفات ندرة بل قمة  -ٗ
 بالفكر- بينيا فيما متفاوتة درجات عمى - متأثر ىو إنما ذلؾ في مكتوب ىو ما - جميع نقل لـ

 الحكومات بيف اإلشكاالت وحل الدولة إدارة في ومؤسسات حموؿ مف يقدمو وما الديمقراطي
 . والمعارضة

نو مما المنشورة الكتب قمة -٘  تقدميا التي التنظيمية الحموؿ أف إلى إضافة القدامى، الفقياء دوَّ
 . فيو كتبت الذي العصر أوضاع تعالج إنما الكتب تمؾ
 . الباب ىذا بمسائل الدعاة عناية ضعف -ٙ
 والمعوقات، التحديات عمى التغمب عمى المسمميف قدرة عمى متوقف السياسي النظاـ ومستقبل   

 يحدث أف إال والمعوقات التحديات تمؾ عمى التغمب القريب المنظور في يتـ أف الواضح مف وليس
 والخطوة ثماره، يؤتي حتى العمل عمى والثبات البداية مف يمنع ال ىذا ولكف عادي، غير شيء
يصالو بذلؾ العمـ نشر ىي المجاؿ ىذا في األولى  التي بالطريقة كل المختمفة؛ الشعب لفئات وا 
 : التالية الوسائل عبر ذلؾ يكوف  وقد الجانب، ىذا في االستثمار مف بد ال أنو يعني وىذا تناسبو،

 . المسائل ىذه في المتخصصة العالمية الشبكة عمى المواقع بناء -ٔ
 . الصحيح الشرعي المنظور مف القضايا تمؾ تبّيف التي الكتب طباعة -ٕ
 . والدروس الجمعة وخطب المحاضرات في الجانب بذلؾ العناية -ٖ
 . المجاؿ ذلؾ تخدـ التي األشرطة توزيع -ٗ
 .  النظاـ بذلؾ المتعمقة المسائل في والحوارات الندوات إقامة -٘
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 الهوامش :
 (.ٛٓٔ/ ٙلساف العرب، ألبي الفضل دمحم بف منظور، )و (، ٜٙٔ/ٗينظر: تاج العروس، لدمحم مرتضى الزبيدي )( ٔ)
 ٖٔخالد ىنداوي، ص .د ،الثقافة السياسة في اإلسبلـ والقرآف( ٕ)
 ( ٖٜٗ/ٗ) العباس بف تيمية أبو الديف تقي ؿ مجموع الفتاوى،( ٖ)
مجموعة مف القواعد واألجيزة المتناسقة المترابطة فيما بينيا، تبيِّف »ـ السياسي في الفكر اإلنساني؛ منيا: ىناؾ عدة تعريفات لمنظا( ٗ)

نظاـ الحكـ ووسائل إسناد السمطة وأىدافيا وطبيعتيا ومركز الفرد منيا، وضماناتو قبميا، كما تحدد عناصر القوى المختمفة التي تسيطر 
القواعد »(، ومنيا: ٔٔ، )النظـ السياسية(، د/ثروت بدوي، )ص«بعضيا، والدور الذي تقـو بو كل منياعمى الجماعة وكيفية تفاعميا مع 

األساسية التي يتعارؼ عمييا سكاف كل دولة، واختيارىـ لشكل الحكـ فييا، والسمطات المخولة ألجيزتيا اإلدارية عند مباشرتيا 
)النظـ السياسية والحريات العامة(، د/ أبو اليزيد « يـ والتزاماتيـ قبل الدولةالختصاصيا، وسمطات الحاكـ في عبلقتو بيـ، ومدى حقوق

 (.٘عمى المتيت، )ص 
 .ٖ٘/ٔٔمنظور، العرب البف ( لساف٘)
 .ٚص،  البيي دمحم، تطوره في االسبلمي ( ينظر: الفكرٙ)
 . ٚٙ. صٜٓٚٔضياء الديف الرّيس ،مباحث في عمـ السياسة ، مكتبة االسكندرية ، ( ٚ)
 . ٛٙالمصدر نفسو : ص( ٛ)
 . ٖٙ- ٖٗ، ص  ٜٙٚٔنظريات العموـ السياسية المعاصرة، د.ضياء الديف الرّيس،دار النيضة العربية ومكتبةجامعة القاىرة،  ( ٜ)
 . ٖٗينظر : نظريات العموـ السياسية المعاصرة، د.ضياء الديف الرّيس، مصدر سابق ، ص( ٓٔ)
  ٚٙـ.ص ٖٖٜٔني والثقافي واإلجتماعي ،دحسف ابراىيـ حسف، دار الجيل اإلصدار األوؿ، تاريخ اإلسبلـ السياسي والدي( ٔٔ)
 . ٜٛالحديث ، ضياء الديف الرّيس ، مصدر سابق ، ص يفي التاريخ االسبلم( ٕٔ)
 .  ٕٜ- ٜٓالمصدر نفسو : ص( ٖٔ)
،  ينظر : النظرية السياسية  ٜٗص ـ.ٜٙٛٔمدخل إلى عمـ السياسة، جاف مينو، ترجمة جورج يونس، منشورات عويدات ( ٗٔ)

،  ٔاالسبلمية في حقوؽ االنساف الشرعية : د دمحم احمد مفتي و د سامي صالح الوكيل ، الدوحة ، كتاب االمة ، وزارة األوقاؼ ، ط
 . ٛٚ،صٜٙٛٔ. وينظر : نظـ الحكـ في االسبلـ : يحيى البرازي ، بيروت ، دار مكتبة التربية ، ٕٛ. ٖٚ.ص ٓٔٗٔ

. و ينظر : مسائل معاصرة في فقو السياسة بسطامي دمحم سعيد الخير، مصدر  ٖٕالنظريات السياسية االسبلمية ، الرّيس ، ص( ٘ٔ)
 .ٕٔ، وينظر : المسؤولية، دمحم أميف المصري، طبع المكتب اإلسبلمي، مصدر سابق. ص.ٜٛسابق ، ص 

 . ٜٖٕيف،تحقيق : عبد هللا دمحم الدرويش ، دار يعرب ، صمقدمة ابف خمدوف ،عبد الرحمف بف دمحم بف خمدوف ولي الد( ٙٔ)
.و ينظر : نظرية الدولة في الفقو السياسي االسبلمي : د  ٙ٘االسبلـ والخبلفة في العصر الحديث ، ضياء الديف الرّيس ، ص( ٚٔ)

 . ٜٓ.ص ٜٓٛٔ،  ٔفؤاد النادي ، القاىرة ، دار الكتاب الجامعي ، ط
.و ينظر  ٚٙ.صٜٛٙٔات  في النظرية السياسية،د.ضياء الديف الرّيس ،  القاىرة، دار النيضة المصرية،مباحث ومناقش ينظر :( ٛٔ)

، وينظر :العبلقات الدولية في االسبلـ : دمحم ابو  ٜٛ.ص ٜٓٚٔ،  ٔ: الطريق الى الحكـ االسبلمي : دمحم عمي ضنأوي ، بيروت ، ط
 .  ٜٓ،صٜٗٙٔزىرة ، القاىرة ف الدار العربية ، 

 ٜٚمباحث ومناقشات  في النظرية السياسية،د.ضياء الديف الرّيس ،  مصدر سابق.ص( ينظر: ٜٔ)
 ٜٔٔ، صٕٜٚٔنظريات المثل الخارجية ،د. ضياء الديف الرّيس ،  مكتبة القاىرة  الحديثة ،ينظر : ( ٕٓ)
 .ٕٓٔالمصدر نفسو : ( ٕٔ)
 .ٗٔ - ٔٔـ(، صٜٓٛٔاإلسبلمي، ينظر : محمود شاكر، العالـ اإلسبلمي، )دمشق: المكتب ( ٕٕ)
 .ٕٔ، بتقديـ الشيخ: دمحم المبارؾ، ص ٕاالسبلـ والخبلفة في العصر الحديث ، ضياء الديف الرّيس ، بيروت، طبعة( ٖٕ)
 . ٕٕالمصدر نفسو ، ص ( ٕٗ)
 . ٖٕاالسبلـ والخبلفة في العصر الحديث ، ضياء الديف الرّيس ،ص( ٕ٘)
وفي  وفي تقميد اإلمارة عمى الببلد. نية عمى مباحث واسعو منيا . في عقد اإلمامة. وفي تقميد الوزارة.تشتمل كتب االحكاـ السمطا( ٕٙ)

ووفي  وفي والية النقابة عمى ذوي األنساب. وفي والية المظالـ. وفي والية القضاء. وفي الوالية عمى المصالح. تقميد اإلمارة عمى الجياد.
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و فيما  وفي وضع الجزية والخراج. وفي قسـ الفيء والغنيمة. وفي والية الصدقات. لوالية عمى الحج.وفي ا الوالية عمى إمامة الصموات.
وفي وضع الديواف وذكر  وفي أحكاـ اإلقطاع. وفي الحمى واألرفاؽ. وفي إحياء الموات واستخراج المياه. تختمف أحكامو مف الببلد.

 وفي أحكاـ الحسبة. وفي أحكاـ الجرائـ. أحكامو.
 . ٜٖاالسبلـ والخبلفة في العصر الحديث ، ضياء الديف الرّيس ،ص( ٕٚ)
( وىو مف كبار المستشرقيف المعاصريف  ٜٔٚٔاكتوبر  ٕٕ_ٜ٘ٛٔيناير ٕىاممتوف جب : ىاممتوف الكسندر روكسيف كب )( ٕٛ)

االسكندرية ومف كتبو الى ايف يسير ( ولد في مدينة H_A_R) الذيف وقفوا حياتيـ عمى دراسة التراث االسبلمي  . يعرؼ اختصارا ب
( كما ترجـ الى االنكميزية مختارات مف رحمة ابف بطوطة ، ينظر ٜٚٗٔ، واتجاىات حديثة في االسبلـ .شيكاجو )ٕٖٜٔاالسبلـ ، لندف 

س ،د .دمحم ، دراسات في حضارة االسبلـ ، تأليف  ، ىاممتوف جب ، تحرير ستانفورد شو وليـ بولؾ ، ترجمة  الدكتور احساف عبا
 ٜٜٚٔيوسف نجـ ،د .محمود زايد ، دار العمـ لممبلييف ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 

. و ينظر : دمحم الطاىر بف عاشور، نقد عممي لكتاب ٕٖ، ص ٔالقانوف الدستوري واألنظمة السياسية، د. عبد الحميد متولي، ج( ٜٕ)
 .ٕٗاإلسبلـ وأصوؿ الحكـ، ص 

.  و ينظر : دليل الديمقراطية ، تحرير: د. عبد ٜ٘ضياء الديف الرّيس ، المصدر السابق  ، ص سياسية، د.نظرية المقاربات ال( ٖٓ)
.وينظر القانوف الدستوري واألنظمة السياسة، مع المقارنة  ٖٛـ.صٕٔٔٓ، ٔ، مكتبة الشروؽ الدولية، طٜالمنعـ المشاط، ص: 

 . ٜٓـ.صٕٚٓٓ، منشأة المعارؼ، ٖ٘لحميد متولي، ص: بالمبادئ الدستورية في الشريعة اإلسبلمية، د. عبد ا
التمييد في تخريج الفروع عمى األصوؿ، جماؿ الديف أبي دمحم عبد الرحيـ بف الحسف اإلسنوي، تحقيق: دمحم حسف ىيتو،  ينظر:( ٖٔ)

 .ٗٚـ، صٜٔٛٔىػ، ٔٓٗٔ، ٕمؤسسة الرسالة، بيروت، ط
.و ٖٚـ، صٕ٘ٓٓىػ، ٕٙٗٔ، ٔاض بف نامي السممي، دار التدمرية، الرياض، طأصوؿ الفقو، ما ال يسع الفقيو جيمو، د. عي( ٕٖ)

.وينظر : واإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ: اآلمدي )عمي بف دمحم.... ٜٓٔ، ٛٓٔينظر : عمـ أصوؿ الفقو، عبد الوىاب خبلؼ، ـ س، ص
/ ٔىػ.:  ٗٓٗٔوت، الطبعة األولى لسنة ىػ(، تحقيق: د. سيد الجميأتي، طبعة: دار الكتاب العربي، بير ٖٔٙ -ٔ٘٘أبو الحسف( )

ىػ(، طبعة مكتبة المعارؼ، بالرياض، المممكة العربية ٛٔ٘.وينظر : والوصوؿ إلى األصوؿ: ابف برىاف البغدادي )أحمد بف عمي ت ٜٜ
 .ٔٛ/ صٔىػ. مج ٖٓٗٔالسعودية، 

 .  ٖٕٔضياء الديف الرّيس ، المصدر السابق  ، ص نظرية المقاربات السياسية، د.( ٖٖ)
 .لخميفتيف بويع إذا باب اإلمارة، في( ٖ٘ٛٔ) ، رقـحديث ابي سعيد الخدري  .لخميفتيف بويع إذا باب اإلمارة، رواه مسمـ مف في( ٖٗ)
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 المصادر والمراجع
 ٜٓٛٔابو االعمى المودودي، الحكومة االسبلمية  ، القاىرة ، المختار االسبلمي ،  .ٔ
ابو الحسف الندوي، )مترجـ(  التفسير السياسي لبلسبلـ  ، تعريب نور عالـ االميني الندوي ، لكينو ، مطبعة ندوة  .ٕ

  ٜٜٚٔالعمماء ، 
  ٜٜٜٔ،  ٔالبشير احمد ، الدولة االسبلمية بحث في مناىج التغيير ، عماف،  دار البيارؽ ، ط .ٖ
 ـ ٜٙٛٔجاف مينو )مترجـ( مدخل إلى عمـ السياسة، ترجمة جورج يونس، منشورات عويدات  .ٗ
جبلؿ دمحم المنجد ، االسبلـ والشورى ، القاىرة ، سمسمة كتب اسبلمية ،الصادرة عف المجمس االعمى لمشؤوف االسبلمية  .٘

 ،ٜٔٚٓ. 
 . ٜٕٓٓروت المؤسسة  العربية لمدراسات والنشر.حاكـ المطيري ، تحرير االنساف وتجريد الطغياف ، الطبعة األولى بي .ٙ
 .ٜٚٛٔخير الديف يوجي سي ، تطور الفكر السياسي عند اىل السنة والجماعة ، عماـ دار البشير ،  .ٚ
 . ٜٜ٘ٔ،  ٔد التيجاني عبد القادر حامد، اصوؿ الفكر السياسي في القراف المكي ، عماف ، دار البشير ، ط .ٛ
،  ٖ٘ت والحرمات والمباحات في النظاـ االسبلمي ، مجمة المسمـ العاصر ، العدد د صبلح الديف دبوس ، الواليا .ٜ

 .ٜٛٛٔ،  ٗٔالسنة 
 ٕٓٓٓد عمر عبد الباسط ، المشروع االسبلمي السياسي المعاصر ، دار الكتب العممية ، بيروت ،  .ٓٔ
 .  ٜٗٚٔ،  ٔط د قحطاف عبد الرحمف الدوري، الشورى بيف النظرية والتطبيق ، بغداد ، مطبعة االمة ، .ٔٔ
  ٜٜٚٔد دمحم احمد خمف هللا ، دراسة في النظـ والتشريعات االسبلمية  ، القاىرة ،  .ٕٔ

د دمحم احمد مفتي و د سامي صالح الوكيل ،النظرية السياسية االسبلمية في حقوؽ االنساف الشرعية ، الدوحة ، كتاب  .ٖٔ
  ٓٔٗٔ،  ٔاالمة ، وزارة األوقاؼ ، ط

 . ٜٜٚٔ،  ٔؿ الفكر السياسي في االسبلـ  ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، طد دمحم فتحي عثماف ، اصو  .ٗٔ
،  ٕد دمحم فؤاد عبد المنعـ، ثبلث رسائل في الفكر السياسي االسبلمي  ، االسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، ط .٘ٔ

ٜٕٔٛ 
 .ٜٜٚٔلمطباعة ،  د منير البياتي، الدولة القانوني لمنظاـ السياسي في االسبلـ  ، بغداد ، الدار العربية .ٙٔ
  ٜٔٛٔد. جاف توشار، تاريخ الفكر السياسي ترجمة ، عمي مقمد الدار العالمية بيروت  .ٚٔ
 ـٜٔٛٔىػ/ٔٓٗٔد. صابر طعيمة ، دراسات في الِفَرؽ، ػ مكتبة المعارؼ بالرياض ػ  .ٛٔ
 ، ٕٜٚٔد. ضياء الديف الرّيس ،  نظريات المثل الخارجية ، مكتبة القاىرة  الحديثة ، .ٜٔ
 .ٜ٘ٛٔ،  ٖحميد متولي ، ازمة الفكر السياسي في االسبلـ، القاىرة ، الييئة المصرية العامة ، طد.عبد ال .ٕٓ
 ،ٜٗٛٔ،  ٔدكتورة فتحية النبراوي ود دمحم نصر مينا ، تطور الفكر السياسي في االسبلـ ، القاىرة داتر المعارؼ ، ط .ٕٔ
  ٜٚٙٔ،  ٔدار الفكر ، ط د دمحم المبارؾ ، بيروت ، الدولة ونظاـ الحسبة عند ابف تيمية ، .ٕٕ
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 ٜٛ٘ٔد عثماف خميل ، الديمقراطية االسبلمية، ضمف سمسمة الثقافة االسبلمية ، القاىرة ، المكتب الفني لمنشر ،  .ٖٕ
 .ٜ٘ٛٔ،  ٔسعدي ابو جيب ف بيروت ، دراسة في مناىج االسبلـ السياسي ، مؤسسة الرسالة ، ط .ٕٗ
 ٜ٘ٛٔ،  ٔ، مؤسسة الرسالة ، طسعدي ابو جيب ف بيروت ، مناىج االسبلـ السياسي  .ٕ٘
 انور الجندي ، السياسة الشرعية ، ضمف سمسمة معممة االسبلـ ، تونس ، دار ابو سبلمة ،  .ٕٙ
 . ٖٜ٘ٔ،  ٔالسياسة الشرعية والفقو االسبلمي ، عبد الرحمف تاج ، القاىرة ، مطبعة دار التاليف ، ط .ٕٚ
 ، ٔالسياسة الحديث ، القاىرة ، طد محي الديف دمحم قاسـ ، السياسة الشرعية ومفيـو  .ٕٛ
 .ٜٜٛٔ،  ٔعبد الوىاب خبلؼ ، السياسية الشرعية أو نظاـ الحكـ في االسبلـ ، بيروت مؤسسة الرسالة ، ط .ٜٕ
  ٘ٔٗٔ،  ٔعبد العزيز مصطفى كامل، الحكـ والتحاكـ في خطاب الوحي : ، الرياض دار طيبة ، ط .ٖٓ
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