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 تــيمذي
 gno w hT odh ae he K ehTقاعجة " السمظ ال يخصئ" تذيخ

لتتحػؿ السسمكة الستحجة البخيصانية الي تاريخ شػيل مغ الرخاع مخت بو 
الشطخيات الثيػقخاشية الي  عمىمغ دولة ذات نطاـ حكع ممكي مؤسذ 

فقاعجة " السمظ البخلساني،  الشطاـوميج رقي ديسقخاشيات العالع أواحجة مغ 
 والتي تشدبالشطخيات الثيػقخاشية  ال يخصئ" تشبثق جحورىا التاريخية مغ

يتزح لشا التصػر التاريخي ليحه الشطخيات  وباستقخاء. (1)هللا إليالدمصة 
ف إنو و إذلظ  ، الشطخيات الدياسية السختمفة بتمظ األنطسةتأثخ العجيج مغ 
لتأسيذ الثيػقخاشية  الشطخياتسياسية قج تبشت  أنطسةكانت ىشاؾ 

نجمتخا فقج إ تاريخ بجاية مثمسا ىػ الحاؿ فيال حمش الدمصاف السصمق لمحاكع
الشطخيات لإلفالت مغ الدمصاف السقيج  تمظ إلي أخخي سياسية  أنطسةلجأت 

 الحي األمخ، اإلسالميةكسا ىػ الحاؿ في فتخات ضعف الجولة لمحاكع 
يجعػنا لبحث حقيقة ما يشدب لمذخيعة اإلسالمية مغ أنيا تجعػ إلي 
الخزػع السصمق لمحاكع حتي و لػ كاف ضالسا، مقخنة شاعتو بصاعة هللا و 

ما إذا كانت الذخيعة اإلسالمية قج تبشت الشطخيات  والتداؤؿ حػؿرسػلو. 
ص تفخد بشطاـ خا وأف اإلسالـ، خاصة الثيػقخاشية لتأسيذ سمصة الحاكع

 البيعة مغ قبل األمة. وىػ نطاـلتػلي الحاكع سمصتو أال 

الشطخيات (وؿأمبحث )نتشاوؿ في  ىحه التداؤالت عمىلإلجابة 
، الدمصاف السصمق لمحكاـ سذ عميياأالمبشة التي  والتي تعجالثيػقخاشية 

                                                           
د. عبج الحسيج متػلي، القانػف الجستػري واألنطسة الدياسية، دار السعارؼ،  (1)

 .37، ص1966
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نطسة الدياسية السختمفة سػاء األ  عمى اتىحه الشطخي تأثيخومجي 
داخل  في مػاجية شعبو وعجـ مدئػليتوالدمصاف السصمق لمحاكع  لتأسيذ

مسا ىػ يخب توال لسقيج لمحاكعامغ الدمصاف  الشطاـ الدياسي أو لمتحمل
بحث م). كسا نتشاوؿ في في مػاجية شعبو تقخر مدئػليتوقائع مغ قػاعج 

سالمية حيث الذخيعة اإل أحكاـ ضػءفي  تقييع الشطخيات الثيػقخاشية(ثاني
نطاـ البيعة كشطاـ متفخد نذأ في ضػء أحكاـ الذخيعة اإلسالمية، نتشاوؿ 

 ،ونطاـ البيعةكسا تشاوؿ أوجو التسييد بيغ كل مغ الشطخيات الثيػقخاشية 
ىحا  ونتشاوؿ في والتحميمية والسقارنة،الػصفية  يةمتبعيغ في ذلظ السشيج

 التالية:الذأف خصة البحث 

 احلبكى انُظشٌبث انثٍٕلشاطٍت ادلؤصضت نضهطت األٔل:ادلبحث 
 .األَظًت انضٍبصٍت ادلختهفت ٔأثشْب ػهى
 .ماىية الشطخيات الثيػقخاشية :األٔلادلطهب 

 سمصة الحاكع في عمى الشطخيات الثيػقخاشيةأثخ  :انثبًَادلطهب 
  األنطسة الدياسية السختمفة.

 ضٕء أحكبو انُظشٌبث انثٍٕلشاطٍت يف انثبًَ:ادلبحث 
 .اإلصاليٍتانششٌؼت 

الذخيعة  أحكاـ ضػء في الحاكعالبيعة كأساس لدمصة  :األٔلادلطهب 
 .اإلسالمية

 .البيعة نطاـ الشطخيات الثيػقخاشية في ميداف :انثبًَادلطهب 
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انُظشٌبث انثٍٕلشاطٍت ادلؤصضت نضهطت احلبكى  األٔل:ادلبحث 
 األَظًت انضٍبصٍت ادلختهفت. ٔأثشْب ػهى

 والدمصة حيثوججت الشطخيات الثيػقخاشية لتفديخ نذأة الجولة 
 وىي اإلرادة أالرادة البذخ إ عمىرادة تدسػ إ إلىىحه الشذأة  أرجعت
 ػهالخب إليدمصة في السجتسع الدياسي تخجع في مرجرىا ال أفأي  اإلليية

 شبقا ليا،يدتػجب مقابمة ىحه الدمصة بػاجب الصاعة مغ الخاضعيغ  ماو 
لسفيـػ الكشيدة الكاثػليكية الحي عبخ عشو البابا ليػف الثالث عذخ سشة 

)مصمب أوؿ(،  فيالشطخيات  ماىية ىحهبحث وجب عميشا لحلظ  .(1)1881
تمظ بالدياسية السختمفة  األنطسة سمصة الحاكع في مجي تأثخبحث  كحلظ

 التفريل التالي: وذلظ عمىفي )مصمب ثاني(، الشطخيات

 .تــبث انثٍٕلشاطٍــت انُظشٌــيبٍْادلطهب األٔل: 
الشطخيات  إلىبالفزل في وجػدىا   يخصئتجيغ قاعجة السمظ ال

مرجر الدمصة  والتي تخجع ،seoi  hoD gnueo di oéoDالثيػقخاشية 
 الخعية حخمافيج الحاكع و  إشالؽ إلىيؤدي مسا  إليي أصل والديادة إلى

 حكسو مدتسج مغمدتبجا الف  ولػ كاف مقاومتو أومغ الحق في مدائمتو 
ماىية الشطخيات  :يمي ونتشاوؿ فيسا.(2)البذخ وليذ مغ اإللييةالعشاية 

                                                           
الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة، مكتبة  د. فتحي عبج الكخيع، الجولة والديادة في (1)

. د. يحيي الجسل، األنطسة الدياسية السعاصخة، دار 129، ص 1977وىبة، 
 .71، ص 1969الشيزة العخبية، 

د. عبج الحسيج متػلي، د. سعج عرفػر، د. محدغ خميل، القانػف الجستػري  (2)
دمحم كامل ليمة، وما بعجىا. د.  111والشطع الدياسية، مشذأة السعارؼ، د.ت.، ص

== 
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، و نطخيات العقج االجتساعي ودورىا في الحج مغ (فخع أوؿ)الثيػقخاشية في
 .  (فخع ثاني)في الشطخيات الثيػقخاشية 

 .تــبث انثٍٕلشاطٍــٕو انُظشٌــيفٓ :األٔلانفشع 
 إلىسمصة الحاكع  ندبة مغ حيث مجيالثيػقخاشية  تتجرج الشطخيات

كاف  أففبعج  اإلندانيشخديا مع تصػر الػعي تشاسبا تجرجا يتشاسب  اآللية
قجرا ساقتو  اختيارهيريخ  أف إلى األرضفي  لإللونججه ضال  إلياالحاكع 
الشحػ  عمىالشطخيات  ىحه فيسا يمي ونتشاوؿ، (1)الخعية إلى اإللييةالعشاية 
 التالي:

                                                                                                                                   

== 

وما بعجىا.  74، ص 1971الشطع الدياسية الجولة والحكػمة، دار الفكخ العخبي، 
وما بعجىا. د. حسجي أبػ الشػر الديج  71د. يحيي الجسل، مخجع سابق، ص

عػيذ، األنطسة الدياسية السعاصخة والشطاـ اإلسالمي، دار الفكخ الجامعي، 
ج الخصيب، الػسيط في الشطع الدياسية وما بعجىا. د. نعساف احس 47، ص 2111

 35، ص 1999، مكتبة دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، 1والقانػف الجستػري، ط 
وما بعجىا. د. عمي سعج هللا، نطخية الجولة في الفكخ الخمجوني، دار مججالوي 

وما بعجىا. د. محسػد عاشف البشا، الشطع  51، ص 2113، 1لمشذخ والتػزيع، ط 
، 1أسذ التشطيع الدياسي وصػره الخئيدية، دار الفكخ العخبي، ط الدياسية: 

وما بعجىا. د. دمحم شو بجوي، د. دمحم شمعت الغشيسي،  59، ص 1981ػ 1979
. د. 261ػ 259، ص 1958، 1الشطع الدياسية واالجتساعية، دار السعارؼ، ط

جامعي الججيج، أبػ اليديج عمي الستيت، الشطع الدياسية والحخيات العامة، السكتب ال
 وما بعجىا. 28، ص 4،1984ط 

 . 71د. يحيي الجسل، مخجع سابق، ص  (1)
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 Ld adié o s e ho aoD نهحكبو اإلذلٍتَظشٌت انطبٍؼت  أٔال:

seéeo hdhiD: إما  ػفي اآللية، صفاتع كالحا عمي ىحه الشطخية تخمع
وجب تقجيدو مع  ومغ ثعليحكع البذخ  ػجج، حيثاألرض عمى ايحي إلو

 عميو كاف مثمسا الخعية،االعتخاض عميو مغ قبل  أوعجـ جػاز مشاقذتو 
مقخرا  وكسا كاف اإلمبخاشػريات القجيسةفي و الحاؿ في العرخ الفخعػني 

لو كسا قيل في جشكيد لإل  وإما ابشا، (1)1947عاـ  حتىالياباف  ألباشخة
ال يػجج سػي سيج  وعمى األرض ،وأبجي واحج إلوخاف " يػجج في الدساء 

خية إشالؽ يج طىحه الش ويتختب عمى.(2)ابغ اإللو" واحج، جشكيد خاف،
حياؿ  مصمقة في مػاجية الخعية المحيغ ال يسمكػف  وتستعو بدمصةالحاكع 
 .(3)دوف تعقيب الخزػع السصمق إال سمصتو

 seoi  ho aé s e i ادلببشش اإلذلًَظشٌت احلك ثبٍَب : 
s e hvé hdié ol : اآللية وصف الحاكع عمي ىحه الشطخية تزفيال 
بعيجا عغ  ةإلليبصخيق مباشخ مغ ا بل تجعمو مختارا ،يعبج إليافيػ ليذ 

 مغ ثعو  ،اليي أمخبسػجب  لسباشخة شئػف الدمصة و ذلظ األفخاد إرادة

                                                           
 .35د. نعساف احسج الخصيب، مخجع سابق، ص (1)

( 2 )Aigle Denise, « Loimongole vs loiislamique » Entre 
mytheetréalité, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 
2004/5 59eannée, p.984.  

غداف سميع عخنػس، د. ساـ سميساف دلة، د. جسيمة الذخبجي، القيػد عمى  (3)
الدمصة في ضل الشطخيات الجيشية: دراسة مقارنة بيغ الشطخيات الثيػقخاشية 

، 27والشطخيات الجيشية، مجمة جامعة دمذق لمعمـػ االقترادية والقانػنية، مجمج 
 .581:578، ص 2111العجد الثالث، 
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و بشاء عميو ال يجػز لألفخاد  ،إللوف في معريتو معرية لوجبت شاعتو أل 
الحي  إللوا أماـألف مدئػليتو تتقخر فقط  ،مدائمة الحاكع عغ أي فعل

لتجعيع سيصخة الكشيدة عمي  الشطخية استغمت ىحهىحا و قج  ،وىبو الحكع
الحياة الدياسية مغ جية و تبخيخ السمػؾ لحكسيع السصمق مغ جية 

السصمق عمي  يعنلتجعيع سمصا أوروباعس ممػؾ ب إلييامجأ ف، (1)أخخي 
الثامغ  القخف  حتى الخامذ عذخخاصة في الفتخة مغ القخف  شعػبيع

 .(2)عذخ

 في محكخاتو أوردقج  لػيذ الخابع عذخ سبيل السثاؿ السمظ عمىفشجج 
فاهلل ال  اإلليية،" الدمصة السخػلة لمسمػؾ ىي بتفػيس مغ العشاية إف:

 إالأماـالسمػؾ عغ مباشخة سمصتيع  وال يدأؿىػ مرجر الدمصة  الذعب،
 ".إياىاهللا الحي خػليع 

تاجشا  مقىنتال  إنشا" :1771في ديدسبخ  الخامذ عذخ وأعمغ لػيذ
 مغ هللا". إال

 إف"  ذكخت:اجة بجيب 1814دستػرا سشة  الثامغ عذخ وأصجر لػيذ
 بالدنا......" إلى أعادتشا إذ اإللييةالعشاية 

 إمبخاشػروتسدظ بيحه الشطخية في بجاية القخف الحالي غميـػ الثاني 
 أداةاعتبخ نفدي  إنشي: " 1911خصبو عاـ  إحجىفي  أعمغالسانيا حيث 

                                                           
 .48الشػر الديج عػيذ، مخجع سابق، ص د. حسجي أبػ  (1)
. د. عمي سعج هللا، مخجع سابق، 36د. نعساف احسج الخصيب، مخجع سابق، ص  (2)

 . 51ص 
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فال يدأؿ  إلييالسمظ يحكع بسقتزي حق  أف:" 1926 وأعمغ سشةهللا...."
 ".(1)هللا أماـ إال

 seoi  ho aé s e i غري ادلببشش اإلذلًَظشٌت احلك  ثبنثب:
s e hl ee aohi ol: مغ  انووفقا ليحه الشطخية ال يدتسج سمص الحاكع

الحػادث و  تختب العشاية اإللييةحيث  بصخيق غيخ مباشخ هللا مباشخة بل
اختيار الحاكع الحي تختزيو  نحػفخاد الذعب األ إرادات ديختػجييا و ت
، ألنيع مديخوف في ألوامخهو مغ ثع يجب احتخامو و االمتثاؿ ىحه العشاية 

ىحه الشطخية لمتخفيف مغ  وقج ضيختاختياره و مػجيػف بالعشاية اإلليية. 
السحاىب الجيسقخاشية التي  ولتتساشي معالحق اإلليي السباشخ  حجة نطخية

العجيج مغ حكاـ القخف  وأخح بيا. مختمف الجوؿ وانتذخت فيضيخت 
 .(2)اسبانيا وفخانكػ في العذخيغ مثل ىتمخ في السانيا

  

                                                           
 وما بعجىا. 111د. عبج الحسيج متػلي وآخخيغ، مخجع سابق، ص  (1)
. د. دمحم كامل ليمة، الشطع 261د. دمحم شو بجوي وأخخ، مخجع سابق، ص (2)

الدياسية: الجولة والحكػمة، دار الشيزة العخبية لمصباعة والشذخ والتػزيع، 
 .583. غداف سميع عخنػس وأخخيغ، مخجع سابق، ص 83، ص 1969
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 حلذ يٍا ٔدٔسْب يفانؼمذ االختًبػً انفشع انثبًَ: َظشٌبث 
 .انُظشٌبث انثٍٕلشاطٍت

الثيػقخاشية عمى سمب كل حقػؽ في الػقت الحي تعسل فيو الشطخيات 
الذعػب في اختيار حكاميع تساما، ضيخت نطخيات العقج االجتساعي لتحج 

نحػ تجريجي وفقا لسا سشتشاولو فيسا  عمى(1)مغ الدمصاف السصمق لمسمػؾ
 يمي: 

تشصمق ىحه : gneodD sebboDىػبد تٕيبس َظشٌتأٔال: 
الفػضى والرخاع وسيصخة األقػياء  مغ حالة سيادة فخضيةالشطخية مغ 

اضصخ اإلنداف، لحلظ ذئبا ألخيو  اإلندافحيث كاف  الزعفاء، عمى
 أحجىع،مخة إيعيذػا تحت  أف عمىمع باقي جشدو  االتفاؽ إلىنداف إل ا

 إلى وحقػقيع الصبيعيةعغ كل سمصانيع  األفخاديتشازؿ ىؤالء  ومغ ثع
 األفخاد ويكػف بقيةليكػف صاحب الديادة  ،تحج فيو السجسػعيشخز 

تشازؿ األفخاد عغ الحي تع فيسا بيشيع:  االتفاؽ وبسػجب ىحارعايا لو. 
يزع  وىػ الحي،تجاىيع بذيءلحاكع غيخ مقيج جسيع حقػقيع الصبيعية 

ألفزمية  السصمقةبالصاعة  وتقابل أوامخهلسذيئتو،  ويعجليا وفقاالقػانيغ 
كامل حقػقيع  غلمحاكع ع األفخادشازؿ فت .حياة الفػضى عغىحا الػضع 
يترخؼ فييا دوف قيج  أف، فمو األمغ عمىسبيل الحرػؿ  وحخياتيع في

                                                           
اإلسالمي، دار د. دمحم فػزي لصيف نػيجي، مدئػلية رئيذ الجولة في الفقو  (1)

 .117-116، ص 2115الجامعة الججيجة لمشذخ، 
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تعػد،  أف لمفػضىلػ تشازلػا عغ بعس حقػقيع ألتيح  ألنيع ،و شخطأ
 . (1)ميسة الحاكع ىي التػفيق بيغ السرالح الستعارضة لألفخادفأصبحت 

تشصمق ىحه الشطخية مغ :John Leoooنٕن خٌٕ َظشٌتثبٍَب: 
فاألصل ىػ حخية  ،ال يخمقيا السجتسعلإلنداف حقػؽ مصمقة  وجػد فخضية

قائسة ىي عالقة  البذخوبشاء عميو فإف العالقة الصبيعية بيغ  ،اإلنداف
 أف إال. الػضعيالقانػف  عمىقانػف شبيعي سابق  يحكسيا ،السداواة عمى

احتخاـ  عمى األخخيغ حسل عمىالبذخ في حالتيع الصبيعية ليدػا قادريغ 
اتفق تعارض مرالحيع، لحلظ عشج  واحتخاـ أمالكيعحقػقيع الصبيعية 

احتخاـ حقػؽ الجسيع. فشذأت  عمىإقامة حكػمة تمـد أفخاده  عمىالسجتسع 
لسا ذىب  مذخوط وفقاالحكػمة ىشا بسقتزي عقج ولكشو ليذ عقج غيخ 

يكػف  أففعمي الذعب  ،فالعقج ىشا يفخض التدامات متبادلة و ىػبد.ليإ
، فإذا والذخوط االلتداماتبعس عمى الدمصة الحاكسة  فخضيعاقال مجركا و 

عمييا الذعب حاؿ  والذخوط خخجخخجت الدمصة عغ ىحه االلتدامات 
 الحخيةبرفة خاصة و شبيعية  لمذعب مغ حقػؽ  ما تبقي عمىتغػليا 

السجتسع عغ بعس مغ حقػقيع بالقجر  أفخادشازؿ ت حيث ،الفخديةوالسمكية 
بحياة يدػدىا التعاوف  التستعرغبة مشيع في  ،الحي يحقق الرالح العاـ

تتشازؿ عشو أفخاد ال يدتصيع الحاكع السداس بسا لع ف ؛وتجعسيا السحبة
                                                           

د. شالؿ ياسيغ العيدى، الديادة بيغ مفيػميا التقميجي والسعاصخ: "دراسة في مجى (1)
تجويل الديادة في العرخ الحاضخ"، مجمة جامعة دمذق لمعمـػ االقترادية 

عبج السجيج، . د. مكي 48:49، ص 2111، العجد األوؿ، 26والقانػنية، السجمج 
العقج االجتساعي: األسذ الشطخية وأبخز السشطخيغ، مجمة جامعة أىل البيت، العجد 

 .283:277، ص 2114األوؿ، 
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ولع شخوشو  عمىالحاكع شخؼ في العقج فإذا لع يحافظ فالجساعة لمحاكع، 
 .(1)العقج ىحا الرالح العاـ جاز لمجساعة فدخ يحقق

: Jean-Jacques Rousseauسٔصٕ خبٌ خبن َظشٌتثبنثب: 
قبل وجػد بحخية كاممة  اإلندافع تتس تشصمق ىحه الشطخية مغ فخضية

تخؾ ىحه الحياة  إليانو اضصخ  إالفي حياتو  كاف سعيجاالجولة حيث 
إلى ضػاىخ شبيعية كالبخد  الشاسوتشاحخىا، وتعخض  لتعجد السرالحالفخدية 

إلي التعاوف مع األخخيغ لريج الحيػاف  عوالججب والقيظ مسا اضصخى
والدالزؿ إلى االجتساع برفة دائسة،  الفيزانات وكحلظ اضصختيع

كاف ؛ لحلظ نطاـ اجتساعي يحقق العجؿ العاـ إلقامة عغيخى إلى واالنزساـ
السجتسع السجني.  يلاالعقج االجتساعي وسيمة االنتقاؿ مغ الحالة الصبيعية 

عغ حخيتيع الصبيعية  األفخادبسػجبيا يتشازؿ  إرادية أداةفالعقج ىشا ىػ 
 اإلرادةىحه  أحكاـقبػؿ  واتفقػا عمىعامة مذتخكة  إرادة إلى وإذابة إرادتيع

مصمقة ال يسكغ الخخوج  وىي سمصةاحبة الديادة ص وىي الدمصةالعامة 
 وليذ عقج، مثل ىػبد أفخادليذ عقج بيغ وبشاء عميو فالعقج ىشا  عمييا.
مع  إندافبسقتزاه يتحج كل  ولكشو عقجلػؾ،  والدمصة مثل األفخادبيغ 

العميا لمسذيئة  اإلمخة وقجراتو تحتالجسيع بحيث يزع كل فخد شخرو 
 .(2)العامة

  

                                                           
 .288: 284د. مكي عبج السجيج، مخجع سابق، ص (1)
 .294-289نفذ السخجع، ص (2)
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 :انُظشٌبث انثٍٕلشاطٍتػهى َظشٌبث انؼمذ االختًبػً أثش 

ارتزاء  أخخي بطيػر نطخيات العقج االجتساعي لع يعج مغ السقبػؿ مخة 
، الذعػب لألفكار والشطخيات الثيػقخاشية التي تعخضت لمكثيخ مغ الشقج

الشاس  أذىاففكخة السدئػلية في فبفزل نطخيات العقج االجتساعي تخسخت 
وضيخت أثار ىحه األفكار لجي  االستبجاد،كقيج عمى الدمصة لسشعيا مغ 

بالسحافطة عمى حقػقيع وحخياتيع ومشع الطمع  عشج مصالبتيعالذعػب 
مغ قبل ة في مػاجيتيع واالستبجاد والتعدف في استعساؿ الدمص

ففي حيغ تذتخؾ الثيػقخاشية مع السبجأ السديحي القائل كل . (1)السمػؾ
، نجج أف نطخيات OmnisPotestas a Deoالدمصة تأتي مغ هللا  

ليو جاف جاؾ إالعقج االجتساعي أعصت الديادة لمذعب وفقا لسا ذىب 
 عمىتاريخيا لع يتع تقخيخىا الحاكع ويالحظ أف مدئػلية .(2)روسػ بشطخيتو

، حيث تقخرت لمػزراء مع نحػ تجريجي عمى بل تع تقخيخىا ،دفعة واحجة
الخؤساء مغ السدئػلية في مخحمة تاريخية في الشطاـ اإلنجميدي، ثع  إعفاء

مع  وأميخكاغيخىا مغ الجوؿ كفخندا  الىانتقل ىحا الشطاـ مغ إنجمتخا 
 الى السختمفة لتمظ الجوؿ، نطسة الدياسيةلأل  إدخاؿ بعس التعجيالت وفقا

  .(3)الجساتيخ السعاصخةتع تقخيخىا في صمب  أف

  

                                                           
 .117-116د. دمحم فػزي لصيف نػيجي، مخجع سابق، ص   (1)

( 2 )Legrand Georges. La théorie de l'Etat. Revue néo-
scolastique de philosophie, 32° année, Deuxièmesérie, 
N°25, 1930. p. 88. 

 .117-116د. دمحم فػزي لصيف نػيجي، مخجع سابق، ص  (3)
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صهطت احلبكى  ػهىأثش انُظشٌبث انثٍٕلشاطٍت  انثبًَ:ادلطهب 
 يف األَظًت انضٍبصٍت ادلختهفت. 

بالشطخيات الثيػقخاشية بجرجات السختمفة  الدياسية نطسةأل ا تأثخت
 وتحجيج مجيسمصة الحاكع  بتأسيذمتفاوتة فيسا يتعمق 

ستعاف أقج  بعزياأنلشا  يتبيغ الدياسية األنطسةىحه  وباستقخاء.تومدئػلي
في حيغ  ،(فخع أوؿ)لمحاكعالدمصاف السصمق  لتأسيذبتمظ الشطخيات 

الدمصاف السقيج لمحاكع  يجـالشطخيات ل بتمظ يامش األخخبعس ال استعاف
 التالي:الشحػ  وذلظ عمى، (فخع ثاني)

ادلطهك  ٔتأصٍش انضهطبٌانُظشٌبث انثٍٕلشاطٍت  األٔل: انفشع
 .  نهحبكى

 دتقخ عميوم مبجأThe King can do no wrongخيطئال  انتبج
فالقػة  ،ليياإل  الحقنطخية  إلىاستشادا  (1)نجمتخاإشطاـ البخلساني بلبا
 ،والدمصافالديادة  لمسمظرادة البذخ ىي التي مشحت إليية الخارجة عغ اإل 

 الخعيةمغ عشجه ليخاعي مرالح  وأيجه بقػةاصصفي هللا السمظ  حيث
عجـ مدئػلية  يحتعالحي  األمخ. (2)ماـ هللاأ إالال يدأؿ  وبالتالي فالسمظ

السمظ ال جشائيا عغ ترخفاتو سػاء ما تعمق مشيا بػضيفتو كجخيسة الخيانة 

                                                           
نذأ الشطاـ البخلساني في إنجمتخا خالؿ القخنيغ الدابع عذخ والثامغ عذخ، واستقخ  (1)

عمى ىحا السبجأ في الشطع السمكية حيث تقخر الجساتيخ السمكية أف ذات السمظ 
مرػنة ال تسذ. د. محسػد عاشف البشا، الشطع الدياسية: أسذ التشطيع الدياسي 

 بعجىا. وما  319وصػره الخئيدية، مخجع سابق، ص 
 نفذ السخجع، نفذ السػضع.(2)
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 وال سياسيا وضيفتو،الجخائع العادية التي تخخج عغ نصاؽ  وال عغالعطسي 
 سقتزيحيث يدأؿ وزرائو سػاء بعغ ترخفاتو في شئػف الحكع 

بسػجب السدئػلية الفخدية لكل وزيخ عمي  أوالسدئػلية التزامشية لمػزارة 
 ومقامو الداميخزػع السمظ لسحاكع بالده ال يتفق  أف وذلظ بجعػي  ،جةح
 السمظفالسبجأ السدمع بو ىػ عجـ مدئػلية  إذف. ف ذاتو مرػنة ال تسذأل 

عغ ترخفاتو الخاصة بذئػف الحكع في حيغ تتقخر ىحه السدئػلية 
 .(1)حيث تػجج الدمصة تػجج السدئػلية بجعػي أنوبالشدبة لمػزارة وحجىا 

ف عجـ مدئػلية السمظ يتبيغ لشا أبذأف  اإلنجميدية وبتحميل التجخبة
مدتسجة مغ ذات هللا تعالي لكػنيا ال تسذ  التي سرػنةالسمظ الفكخة ذات 

ىحه  انعجاـلتبخيخ  أخخي حالليا بفكخة إلو قج تع  امتجاداتعج  حيث
 اقتخاف وىي فكخة أال ترخفات حياؿ ما يتعمق بذئػف الحكع مغ السدئػلية

 ومغ ىشا السدئػلية،تػجج الدمصة تػجج  وانو حيثالدمصة بالسدئػلية 
 .(2)ية سمصاتأال يباشخ  ألنوغيخ مدئػؿ  إنجمتخافي  إف السمظقيل 

 نطسة الجسيػريةاأل  إلىنجمتخا إمغ الشطاـ البخلساني  وبانتقاؿ مبادئ
مدئػلية  تحجيجلتداىع في عجة السمظ ال يخصئ قا انتقمتعشيا  أخحتالتي 

قاعجة عجـ مدئػلية سؤدي ف.(3)بعس التعجيالت ولكغ مع رئيذ الجولة
                                                           

 وما بعجىا. 211د. يحيي الجسل، مخجع الدابق، ص  (1)
د. عبج الحسيج متػلي، نطخات في أنطسة الحكع في الجوؿ الشامية وبػجو خاص في  (2)

مرخ مع السقارنة بأنطسة الجيسقخاشيات الغخبية، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، 
 .137، ص1985

اـ البخلساني العجيج مغ الجوؿ مثل فخندا في الجسيػريتيغ الثالثة والخابعة اخح بالشط(3)
 .1923والجستػر السرخي لعاـ 
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في الشطاـ الجسيػري ىػ عجـ مدائمة رئيذ الجسيػرية  الجولةرئيذ 
عساؿ الستعمقة بػضيفتو عجا جخيسة الخيانة العطسي ألعغ ا اسياسي

يسكغ عدلو قبل نياية مجة رئاستو في  ومغ ثع خاصة، وبإجخاءات محاكسة
عسالو الذخرية أعغ  الجولةحيغ ال يػجج خالؼ بذأف مدئػلية رئيذ 

حػاؿ ألىحه ا وتخزع فيو مجنيا أاء جشائيا بػضيفتو سػ الغيخ متعمقة 
 .(1)الخعية أفخادفي ذلظ شأف باقي لمقػانيغ العادية شأنو 

انزي ٔخذ يٓذِ يف  انُظبو انربدلبًَ يٍ ؼكشػهً ان و
انزي ٔخذ  يف انُظبو انشئبصً سئٍش انذٔنت ٔ حيكى ٌضٕد ،إجنهرتا

ىػ رئيذ دولة و حيث الحاكع  ،األيريكٍتيٓذِ يف انٕالٌبث ادلتحذة 
 إالرئيذ حكػمة و مغ ثع فمو سمصات واسعة و بالتالي تتدع مدئػليتو، 

ف كاف يخزع لقػاعج إو ، (2)ماـ الكػنجخسأسياسيا نو غيخ مدئػؿ أ
السدئػلية الجشائية التي تدخي عمي كل مغ يذغمػف وضائف عامة مجنية 

بػاسصة  جهض في الحكػمة الفيجرالية و يتع تحخيظ السدئػلية الجشائية
 االتياـمثل ذلظ تػجيو  أف إال، (3)الجشائي االتياـالكػنجخس عغ شخيق 

                                                           
وما بعجىا. د. محسػد  189د. عبج الحسيج متػلي وآخخيغ، مخجع سابق، ص (1)

عاشف البشا، الشطع الدياسية: أسذ التشطيع الدياسي وصػره الخئيدية، مخجع 
وما بعجىا.  61ليديج عمي الستيت، مخجع سابق، ص . د. أبػ ا321سابق، ص 

 وما بعجىا. 385د. دمحم شو بجوي وأخخ، مخجع سابق، ص 
 الدمصة التذخيعية. (2)
يتػلى مجمذ الشػاب وحجه سمصة اتياـ الخئيذ جشائيا بشاء عمى تقخيخ مغ لجشتو  (3)

القزائية ويرجر قخار السجمذ باألغمبية البديصة وتكػف محاكسة الخئيذ أماـ 
مجمذ الذيػخ عمى أف يقدع األعزاء اليسيغ قبل نطخ القزية ويخأس الجمدة 
== 
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و غيخ أو الخشػة أالخيانة العطسي حالة  في إال باألمخ اليديخليذ  إليو
حػاؿ ال و العقػبة السقخرة في ىحه األ الكبخى و الجشح أذلظ مغ الجشايات 

و ألتػلي مشرب رفيع تو ىميأقراء مغ السشرب و تقخيخ عجـ تتعجي اإل
مغ الخؤساء المحيغ ىػجسػا جػندػف  ويعج الخئيذ .مشرب يقتزي الثقة

ما أ إدانتو،مجمذ الذيػخ رفس  أف إال 1868باالتياـ الجشائي سشة 
السقتخح مغ قبل المجشة  اتياموالخئيذ تايمػر فإف مجمذ الشػاب رفس 

في حيغ . 1843 والثانية عاـ 1842عاـ  األوليفي مختيغ  القزائية
 أفقبل  1974عاـ  أغدصذ 8االستقالة في  إلىسارع الخئيذ نيكدػف 

التابعة  المجشة القزائية أقختيجاىسو مجمذ الشػاب باالتياـ حيث 
 .(1)وتخجيتفي قزية  ا بسدئػليتوتقخيخ لمسجمذ 

  

                                                                                                                                   

== 

ػافقة ثمثي أعزاء السجمذ. رئيذ السحكسة العميا ويرجر قخار إدانة الخئيذ بس
 .252عبج الحسيج متػلي وآخخيغ، مخجع سابق، ص د.

وما بعجىا. د. عبج  156د. حسجي أبػ الشػر الديج عػيذ، مخجع سابق، ص  (1)
 . 252ػ 251الحسيج متػلي وآخخيغ، مخجع سابق، ص 
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ادلمٍذ  ْٔذو انضهطبٌانُظشٌبث انثٍٕلشاطٍت  انثبًَ: انفشع
 .انششٌؼت اإلصاليٍت أحكبو مبٕخبنهحبكى 

حكاـ أماـ أالشاس  فييا يتداوى  وأقاـ دولةسالـ بالسداواة نادي اإل
بدبب  بيشيع تفخقة وحخياتيع فالحقػقيع  مسارسة عشج سالميةاإل الذخيعة
شطاـ الففي عرخ لع يعخؼ الشاس فيو غيخ  .و المغةأو المػف أ األصل
ماـ أ بيشيع بالسداواة اإلسالـأمخ  ،الشاس والتفخقة والتسييد بيغ يالصبق

 وحيشسا وافت،(1)و محكـػأال فخؽ في ذلظ بيغ حاكع  وأماـ القزاءالقانػف 
مقب خميفة هللا يمقب ب فأعش بػ بكخ الرجيقأالسشية نيي  الخسػؿ

رسػؿ هللا ولكشي خميفة خميفة هللا وقاؿ لدت
نو في فتخات ضعف أ إال.(2)

مغ قبل الخمفاء  الشطخيات الثيػقخاشيةب االستعانةتست سالمية الجولة اإل
 لييا مقجساإحقا  باعتباره لتكخيذ حكسيع السصمق والدالشيغ السدمسيغ
الخميفة يدتسج أصبح ف اإلسالمية،الذخيعة  كاـأح خالفا لسا تقزي بو

هللا تعالي ىػ الحي يختار ف أذلظ  تعالي،سمصاف هللا  وقػتو مغسمصانو 
الحكاـ  ف شاعةأبيغ الشاس  فأشاعػا .الخالفة ويدػؽ إليوالخميفة 
مغ عرياف  ورسػلو واف عريانيعمخ مغ شاعة هللا األ أولي باعتبارىع

 عمى وضمو السسجودرضو أفأصبح الدمصاف ىػ خميفة هللا في  ورسػلو،هللا 

                                                           
خ أبػ بكخ عمي دمحم أميغ، العجالة مفيػميا ومشصمقاتيا دراسة في ضػء الفك (1)

وما  49القانػني والدياسي الغخبي واإلسالمي دار الدماف لمصباعة والشذخ، ص 
 بعجىا. 

الذيخ عمي عبج الخازؽ، اإلسالـ وأصػؿ الحكع: دراسة ووثائق د. دمحم عسارة،  (2)
 .114. ص 2111السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ، بيخوت، 
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في تمظ  وأمخاء السدمسيغممػؾ ؿ بعزا مغ أقػا ونتشاوؿ ىشا. (1)عباده
الفتخة كحلظ نتشاوؿ بعس الحي قيل عشيع مغ قبل عامة السدمسيغ 

 الشحػ التالي:  وشعخائيع وعمسائيع وذلظ عمى

ييا الشاس أ " مكة:السشرػر في خصبتو السأثػرة في  بػ جعفخأ فقاؿ
وحارسو  وتدجيجه وتأييجه،بتػفيقو  كعسأسػ  أرضو،نا سمصاف هللا في أنسا إ

 فقج جعمشي هللا عميو وأعصيو بإذنو، وإرادتو،بسذيئتو عسل فيو أ مالو، عمى
 أف وإف شاء وقدع أرزاقكع إلعصائكعف يفتحشي فتحشي أف شاء هللا إقفال 

 .(2)"قفمشيأيقفمشي عمييا 

" خادـ  رسائمو: إحجىكسا قاؿ السمظ الطاىخ بخقػؽ عغ نفدو في 
سمصاف  وفخضو،القائع بدشتو  أرضو،ضل هللا في  الذخيفيغ،الحخميغ 
 .(3)" رض السحيصةمؤمغ األ  البديصة،

الفكخ مشح القخوف  وشعخائيع ىحا وعامة عمسائيعالسدمسيغ  وأقخ عامة
 :يسججوف في الخميفة عمي الشحػ التاليفشججىع  األولي

 .تي زبه موسي علي قدزأكنا …………و كاىت له قدزاأجاء اخلالفة 

  

                                                           
الدياسية الجولة والحكػمة، دار الفكخ العخبي، مخجع  د. دمحم كامل ليمة، الشطع(1)

. الذيخ عمي عبج 51.  د. عمي سعج هللا، مخجع سابق، ص 74سابق، ص 
 وما بعجىا.  117الخازؽ، مخجع سابق، ص 

 . 51. د. عمي سعج هللا، مخجع سابق، ص 117نفذ السخجع، ص  (2)
 .51د. عمي سعج هللا، مخجع سابق، ص  (3)
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 كحلظ قػليع:
 .(1)وزشادهاصالحها إمة أمً ………ذ والكهإاهلل  ولقد أزاد

 :(2)وقاؿ الفخزدؽ
 .به ييجلي عً كل ازض ظالمها.……خياز اهلل للياس و الري (3)هصاو

 .مساء يسجي للنحنول غنامها.………ىت هلرا الياس بعد ىبيههأو 

ف وضعػا الخمفاء في مػضع أ إلىووصمت مبالغة بعس الذعخاء 
 قاؿ قائميع: حتىو قخيبا مشيا أالعدة القجسية 

 .(4)الواحد القهاز فأىتفاحكه ………قدازشئت ال ما شاءت األ ما

  

                                                           
 .117ي عبج الخازؽ، مخجع سابق، ص الذيخ عم (1)
أبػ فخاس ىساـ بغ غالب بغ صعرعة قيل انو تجاوز السائة مغ سشي عسخه وتػفي  (2)

 ىػ.114وقيل  ىػ112وقيل  ىػ111بالبرخة سشة 
بالخصافة وكاف  ىػ125ىذاـ بغ عبج السمظ عاشخ الخمفاء األمػييغ، تػفي سشة  (3)

 عسخه خسدا وخسديغ سشة.
 .118الذيخ عمي عبج الخازؽ، مخجع سابق، ص  (4)
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انُظشٌبث انثٍٕلشاطٍت يف ضٕء أحكبو  انثبًَ:ادلبحث 
 انششٌؼت اإلصاليٍت.

فيي مرجر  األمة،سالمية سمصانو مغ الحاكع في الذخيعة اإل يدتسج
شاءت بايعت  إف لألمةمػكػؿ  أمخفالبيعة ىي  .(1)تختاره وىي التيقػتو 
، واألمة الحاكعبأنيا عقج شخفاه  البيعةتكييف  وقج تعامتشعت  شاءتوإف 
 الحي يتحقق عشج إجبار كخاهإل كعيب احج شخفي العقج عيب أشاب  فإذا
 افالدمصف.(2)فاف عسمية السبايعة تكػف باشمة ،ما حاكعمبايعة  عمىمة األ
في  وال عربية وال ميخاثيي مدعـػ لمحاكع إلفال حق  لألمة،ممظ  ػذف ىإ

ىي سياسة السجتسع  البيعةشبقا لعقج  فسيسة الحاكع .تػلي الدمصة
ىػ حجخ  ورضاء السدمسيغ،وفقا ألحكاـ الذخيعة اإلسالميةسالمي اإل

فمغ تشعقج  مغ البجايةو السدمسػف يزتلع يخ  ،فإذا(3)ىحا العقجالداوية في 
لو سالـ لع تكغ ثع حاد عغ شخع اإل حاكسا وإذا ارتزػه والية، محاكعل

البيعة كأساس لدمصة الحاكع في ضػء أحكاـ بالبحث لحا نتشاوؿ .(4)شاعة
تقييع الشطخيات نتشاوؿ بالتحميل  ثع، (مصمب أوؿ)في  الذخيعة اإلسالمية

 .(مصمب ثاني)الثيػقخاشية في ميداف البيعة في 

                                                           
 .121، ص  الذيخ عمي عبج الخازؽ (1)
د. عبج الجميل دمحم عمي، مبجأ السذخوعية في الشطاـ اإلسالمي واألنطسة القانػنية  (2)

 وما بعجىا. 238، ص 1984، عالع الكتب، 1السعاصخة دراسة مقارنة، ط 
، دار اليدخ، 1اإلسالـ، ط د. عصية عجالف، الشطخية العامة لشطاـ الحكع في  (3)

 .434، ص 2111
 .239نفذ السخجع، ص  (4)
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ادلطهب األٔل: انبٍؼت كأصبس نضهطت احلبكى يف ضٕء أحكبو 
 انششٌؼت اإلصاليٍت.

: "الشز، وىيفقياء اإلسالـ أربع شخؽ لتػلي الحكع " الخالفة"  أورد
الفقياء السدمسػف عمى  واتفق معطعالبيعة، والية العيج، القيخ والغمبة"، 

أف ذلظ الذخعية الػحيجة لتػلي الخالفة،  أف البيعة الرحيحة ىي الصخيقة
 شخيقةاألمة لو ىي  اختيارلمخالفة و  حشوالعقج لمسخ بيعة أىل الحل 

بسبجأ الذػرى والفخوض  عسال لتػلي الحكع اإلسالـ الرحيحة
(، مدبػقا ثانينطاـ البيعة )فخع  ذخحباليمي  ونتشاوؿ فيسا.(1)الكفائية

 بحلظ الشطاـ )فخع أوؿ(.السختبصة  واألسذ اإلسالميةلمسفاىيع  ببياف

ادلشتبطت بُظبو  ٔاألصش اإلصاليٍتادلفبٍْى  األٔل:انفشع 
 انبٍؼت.

 أمػربترخيف الحاكع طاـ الحكع في اإلسالـ ىػ نطاـ يقـػ فيو ن
فيػ ، ٔاَخشة انذٍَب ةيف احلٍب لسا فيو مرمحتيا وتجبيخ شئػنيا األمة

مغ  ويدتسج سمصانو، اإلسالميةنطاـ يخزع فييا الحاكع لديادة الذخيعة 
وسياسة حخاسة الجيغ  فيالخسػؿ ، حيث يخمف اإلسالمية األمة

                                                           
د. وىبة الدحيمي، الفقو اإلسالمي وأدلتو، الجدء الدادس، الصبعة الػاحجة  (1)

ماجج راغب الحمػ، الشطع . د. 673، ص2119والثالثػف، دار الفكخ، دمذق ،
-ع الحكػمة تشطي-سمصة الحاكع -اختيار الحاكع -الدياسية: ذاتية الجولة 

فمدفة الحكػمة، دار الجامعة الججيجة، -الذػرى -السعارضة -الجيسػقخاشية 
 .174، ص 2117اإلسكشجرية،



 

 

 العدد الثامن والعشرون     ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

099 

نتشاوؿ مفيـػ  ودولة ثعجيغ ك اإلسالـ مجلػؿمي نتشاوؿ فيسا ي .(1)الجنيا
 .اإلسالـالديادة في 

ال يفرل  تسيده، حيثلإلسالـ خرػصية :ٔدٔنت: اإلصالو دٌٍ أٔال
الجيغ  وقج جاءخخة فالجنيا ىي مدرعة اآل وشئػف اآلخخةبيغ شئػف الجنيا 

 اإلسالميةسالمي بيجؼ تحقيق سعادة البذخية في الجاريغ، فالذخيعة اإل
التي تحقق سعادة البذخ في دنياىع،  األحكاـحيث تتزسغ  شاممة كاممة،

 والجشائية والتجارية واألحػاؿ الذخريةالسعامالت السجنية  أحكاـمثل: 
 ومداواة وشػرى وعجؿحخية  ودعائسو مغ ونطاـ الحكع والعالقات الجولية
التي تحقق سعادة البذخ في  األحكاـ إضافة الي ،وتكافل اجتساعي

وحج  وصالة وصياـ وزكاةالعبادات، مغ شيارة  أحكاـ، مثل: أخخاىع
 لحلظ أوصيبخالقو.  اإلندافيشطع عالقة  وكل ما، وفزائل األعساؿ

، فال خخويةومرمحتو األ يػازف بيغ مرمحتو الجنيػية أف اإلنداف اإلسالـ
محات موال يشغسذ في  في الجنيا،جوف الدعي ويتفخغ ألخخاىجنياه يفخط في
 .  (2)وييسل اآلخخةالجنيا 

عمي  اإلسالـالحكع في يقـػ : اإلصالو ٔانضهطبٌ يفانضٍبدة ثبٍَب: 
ىل الحل أمسثمة في  مةف الدمصاف فيو لألأالديادة هلل وحجه، و  فأساس أ

وكالة عغ  أونيابة  إال وما اإلمامةىي مرجر الدمصات  فاألمة، والعقج
مغ سمصات  وىػ الحاكع اإلماـفإف كل ما يرجر عغ  وبشاء عميومة، األ

                                                           
 .122د. عصية عجالف، مخجع سابق، ص  (1)
د. صالح احسج الديج جػده، الجولة الثيػقخاشية )الجيشية( في ميداف الذخيعة  (2)

 .141-139، ص 2112اإلسالمية، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 
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الجولة في اإلسالـ بخرػصية  تتستع لحلظ.(1)األمة إرادةىػ  األوؿفسخجعو 
األخخى التي تشز اغمب دساتيخىا عمي أف الديادة  غ باقي الجوؿتسيدىا ع

مسا يتختب عميو إناشة سغ القػانيغ ووضع القػاعج و  لمذعب أو لألمة
 أفال يجب  اإلسالـففي دولة  ،األمةبخلساف الحي يسثل الذعب أو لمالشطع 
تسمظ حق التذخيع و التحميل و  أنياصاحبة الديادة بسعشي  األمة أفيفيع 

 سالـفي اإلالديادة فشجج أف خخ، أ مخأمخ و الشيي فالديادة التحخيع و األ
لذخع هللا هلالج لج و الدمصاف فييا لألمة، و يتسثل سمصاف األمة  و دولتو

و  الحكع مشو، استشباطفي فيع الشز الذخعي و األمة  قحالتذخيعي في 
حيث ال تسمظ الحق  عمي مقتزي الكتاب و الدشة مسارسة الحق التذخيعي

وصاية مغ  الذخعي يفخض عمي الشز أالو ، (2)مبتجأ لييإ يجاد شخعإفي 
رجاؿ ديغ يحتكخوف  اإلسالـليذ في ذلظ أنو جية تحتكخ حق تفديخه، 

 . (3)حق الفيع عغ هللا و التمقي عغ الدساء

  

                                                           
تبة دار التخاث، كد. دمحم ضياء الجيغ الخيذ، الشطخيات الدياسية اإلسالمية، م (1)

 .221، ص 1976، 7القاىخة، ط 
ية الديادة وأثخىا عمى شخعية األنطسة الػضعية، دوف دار د. صالح الراوي، نطخ  (2)

 .63نذخ، د. ت.، ص 
 .125-113د. عصية عجالف، مخجع سابق، ص (3)
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 .يف اإلصــالو تــبو انبٍؼــانفشع انثبًَ: َظ

بأف األمة  االعتخاؼسبقت الذخيعة اإلسالمية الجساتيخ الػضعية في 
ىي مرجر الدمصات واف سمصاف الحاكع غيخ مدتسج مغ هللا تعالي، وإنسا 
تشعقج واليتو ببيعة األمة عغ شخيق أىل الحل والعقج. فالحاكع في اإلسالـ 
ىػ بسشدلة الشائب أو الػكيل عغ األمة، والشائب أو الػكيل يدتسج سمصتو 

ع والسحكـػ بأحكاـ وذلظ مع تقيج كل مغ الحاك ،أو السػكل مغ األصيل
 . (1)وقػاعجىا الذخيعة اإلسالمية

، ثع نمي ماىية البيعةنتشاوؿ لإلحاشة بشطاـ البيعة يتعيغ عميشا أف 
الذخيعة  أحكاـالدمصة في ضػء  عمى السفخوضة ماىية القيػدذلظ ببياف 
 الشحػ التالي: وذلظ عمىاإلسالمية، 

ماىية البيعة يتعيغ معخفة  عمىلمتعخؼ  :تــانبٍؼت ــيبٍْ: أٔال
يقػمػف بسبايعة  والعقج المحيغىع أىل الحل  ومعخفة مغالبيعة مفيـػ 
 الشحػ التالي: عمى، الحاكع

وردت البيعة في كتاب هللا الكخيع في عجة  :تــانبٍؼ يفٕٓو -1
وقػلو ، (2)مػاضع، فشجج قػلو تعالي: "إف الحيغ يبايعػنظ إنسا يبايعػف هللا"

 .(3)رضي هللا عغ السؤمشيغ إذ يبايعػنظ تحت الذجخة":" لقج تعالي
                                                           

د. ماجج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي بيغ األنطسة الػضعية والذخيعة اإلسالمية، (1)
ثساف، . د. دمحم رأفت ع28:29، ص 1981، مكتبة السشار اإلسالمية، الكػيت، 1ط

 .224، ص 1975، دار الكتاب الجامعي، 1رياسة الجولة في الفقو اإلسالمي، ط
 ، سػرة الفتح.11اآلية رقع  (2)
 ، سػرة الفتح.18اآلية رقع  (3)
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، تعبخ عغ عقج مبـخ بيغ والتكييففالبيعة، مغ حيث السزسػف 
 ويتعيج بسػجبيا، والعقجمسثمة بأىل الحل  وبيغ األمةالسخشح لمخالفة 

بالسقابل  والتي تتعيج، ويخعى مرالحيا األمةالسخشح بأف يتػلى شئػف 
وسسيت .(1)سمصتو بسػجب ىحا العقج الخميفةويدتسج  والصاعة،بالدسع 

في يجه  أيجييعجعمػا  لمحاكعالشاس عشج مبايعتيع  االسع ألفبيحا  البيعة
 .(2)والسذتخي تأكيجا لمعيج، مسا يذبو فعل البائع 

زماـ الحكع بسػجب عقج البيعة بيشو  يتػلىفالحاكع في دولة اإلسالـ 
البيعة يربح  وبسػجب ىحه. (3)حيث يدتسج مشيا سمصتو وبيغ األمة

، (4)سياسة الجنيا ىػ والخزػع ألحكاـالحاكع مدئػال عغ حخاسة الجيغ 
أحكاـ الذخيعة اإلسالمية التي ال تعتخؼ لو  إلىىحا الذأف  ويحتكع في

الحاكع   يدتسجفالبأية صفة مغ صفات القجاسة أو العرسة مغ الخصأ. 
 الثيػقخاشية التيوفقا لمشطخيات مغ أي مرجر إليي  سمصتوفي اإلسالـ 

إما إليا  باعتباره فكخة االستبجاد الشاجسة عغ عجـ مدئػلية الحاكع كخست
 أكبخ ويقاؿ إف اإلليية.العشاية  اختيارهأو مختارا مغ قبل اإللو أو يحػط 

                                                           
د. ماجج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي بيغ األنطسة الػضعية والذخيعة  (1)

 .113-112اإلسالمية، مخجع سابق، ص
 . 112. د. دمحم رأفت عثساف، مخجع سابق، ص 29-28نفذ السخجع، ص  (2)
 .434د. عصية عجالف، مخجع سابق، ص  (3)
 . 81د. صالح الراوي، مخجع سابق، ص  (4)
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شػائفيا ىػ الخالؼ حػؿ  وفخؽ بيغ اإلسالمية األمةخالؼ وقع في 
 .(1)مامةاإل أوالخالفة 

 االختيار أىل والعقج ىعالحل  أىل :ٔانؼمذاحلم  أْمْى  يٍ -2
السفكخيغ  وىع مغ. وعمساؤىع وأىل االجتيادالقـػ  وىع صفػةفي البيعة 

 والحيغ يرعب، الحكعالحيغ يحدشػف اختيار السخشح الرالح لتػلي ميسة 
 لمبيعة.  أىالالترػيت لرالح مغ ال يخونو  إلىدفعيع  أو خجاعيع

 أولػاالحل و العقج و ىع ما يصمق عمييع  أىلاختمف الخأي في تحجيج 
أييا الحيغ آمشػا أشيعػا هللا وأشيعػا الخسػؿ  يا في قػلو الكخيع: " األمخ

وأولي األمخ مشكع فإف تشازعتع في شيء فخدوه إلى هللا والخسػؿ إف كشتع 
اختمف السفدخوف  (2)"ليـػ اآلخخ ذلظ خيخ وأحدغ تأويالتؤمشػف باهلل وا

و  آرائيعاختالفا كبيخا و تعجدت الكخيسة مخ في اآلية في السخاد بأولي األ
 أـ ،ذا كانػا ىع العمساءإوتشػعت اتجاىاتيع حػؿ ما  أقػاليعتبايشت 
 أمخاءأـ  ،أـ الخمفاء األربعة ،أـ الرحابة و التابعػف  ،األمخاءأـ  ،الفقياء

السياجخوف و األنرار، و ىػ الخالؼ الحي لع أـ ، الدخايا " قادة الجير"
ىػ  لكغ يسكغ القػؿ بأف القجر الستيقغ مشو ،يتع حدسو عمي نحػ قصعي

مغ  أمخاية عامة تذسل كل مغ ولي اآل أفما ذىب اليو ابغ كثيخ مغ 
و العمساء و القزاة مغ ىحا السشصمق يسكغ حسل  كاألمخاءأمػر الشاس 

ياء و قادة القػات السدمحة و القزاة و والفق عمي العمساء األمخ أولي
                                                           

د. ماجج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي بيغ األنطسة الػضعية والذخيعة  (1)
رأفت عثساف، مخجع سابق،  . د. دمحم29-28اإلسالمية، مخجع سابق، ص 

 .113ص
 ، سػرة الشداء.59اآلية رقع (2)
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و السفكخيغ و  األدباءو السعمسيغ و الكتاب و السحاميغ و السدتذاريغ 
األشباء و السيشجسيغ و الفالحيغ و السشتجيغ و التجار و الحخفييغ و 

، و تخجع الييع شأف تدييخ مرالحيا مة فيغيخىع مغ المحيغ تثق بيع األ
مغ  ومكاف يعخفػف فأىل كل بمج في كل زماف في مذكالتيا أيشسا كانػا. 

ورعاية ألداء األمانة  عفيختاروني ،فيسا بيشيعالسحتـخ رأييع  الثقة أىل عى
 .(1)بيشيع وإقامة العجؿ مرالحيع

انششٌؼت  أحكبويف ضٕء  انضهطت ػهى: انمٍٕد ادلفشٔضت ثبٍَب
هلل عد وجل  اإلسالـيتختب عمى ندبة الديادة في دولة : اإلصاليٍت

نتيجة ىامة وىي خزػع جسيع سمصات الجولة ألصػؿ شخيعة سساوية 
، وتحارب ضمع واستبجاد اإلندانيةتحتـخ مبادئ العجؿ والحخية والكخامة 

 القزاء وأعساؿ الحكاـ وتجخميع الحي يؤثخ في سيخ مجخي العجالة
مع سائخ أفخاد الخعية أماـ كل مغ  يتداوى في اإلسالـ  فالحاكع، (2)والتشفيح

القانػف و القزاء حيث ال قجاسة و ال عرسة لو، فدمصة الحاكع مقيجة 
بػجػب مخاعاة الذػرى فيسا يقع بو مغ  بالتداموبالتذخيع الدساوي و 

                                                           
د. عبج الدالـ دمحم الذخيف العالع، نطخية الدياسة الذخعية الزػابط والتصبيقات، (1)

 .35-31، ص 1996، 1مشذػرات جامعة قاريػنذ، بشي غازي، ط
الػسيط .د. محسػد عاشف البشا، 655-654د. وىبة الدحيمي، مخجع سابق، ص  (2)

في الشطع الدياسية: الجولة ػ الدمصة ػ الحقػؽ والحخيات العامة، دار الفكخ العخبي، 
وما بعجىا. د. حسجي أبػ الشػر الديج عػيذ، مخجع  334، ص1995-1996

 وما بعجىا. 222سابق، ص 
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ولحلظ تعج سمصة الحاكع في  ،كسا أف لألمة الحق في مخاقبة الحاكع أفعاؿ،
 :(1)مصة مقيجة بالقيػد التاليةس اإلسالميةالذخيعة  أحكاـضػء 

سمصة الحاكع في : نهحبكى يف اإلصالو ٔال ػصًتال لذاصت  .1
اإلسالـ ال تدتسج مغ أي مرجر إليي شبقا لسا ذىبت إليو الشطخيات 
الثيػقخاشية التي كانت تعتبخ الحاكع إما إليا أو مختارا مغ قبل اإللو أو 

مسا كخس فكخة االستبجاد الشاجسة عغ عجـ  اإلليية،العشاية  اختيارهيحػط 
زماـ الحكع بسػجب عقج البيعة  يتػلىالحاكع في اإلسالـ ، فمدئػلية الحاكع

البيعة يربح  وبسػجب ىحه. (2)يدتسج مشيا سمصتو واألمة حيثبيشو 
وسياسة  والخزػع ألحكاموالحاكع مدئػال عغ حخاسة الجيغ 

أحكاـ الذخيعة اإلسالمية التي ال تعتخؼ  إلىىحا الذأف  ويحتكع في(3)الجنيا
يخزع الحاكع فلو بأية صفة مغ صفات القجاسة أو العرسة مغ الخصأ. 

فالبذخ ألحكاـ الذخيعة اإلسالمية شأنو في ذلظ شأف سائخ أفخاد الخعية. 
مغ  عمىالػاردة في الذخيعة اإلسالمية  وتشصبق العقػبات، أماـ شخع هللا

. فسبجأ (4)ومحكـػخؽ في ذلظ بيغ حاكع تتحقق فييع شخوشيا ال ف
السداواة يعج مغ أىع مبادئ نطاـ الحكع في اإلسالـ، فال تقبل الذخيعة 

التي قبمت بيا القػانيغ الػضعية حيث واجو  باالستثشاءاتاإلسالمية 
 ومغ السداواةكاف مػجػدا بيغ الشاس.  والتسايد الحياإلسالـ التفاضل 

                                                           
وذلظ بعكذ سمصة الحاكع السصمقة في ضل الشطخيات الثيػقخاشية، غداف سميع  (1)

 .584:585مخجع سابق، ص عخنػس واخخيغ،
 .434د. عصية عجالف، مخجع سابق، ص  (2)
 . 81د. صالح الراوي، مخجع سابق، ص (3)
 .184أبػ بكخ عمي دمحم أميغ، مخجع سابق، ص  (4)
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أماـ أحكاـ الذخيعة تػلجت السداواة أماـ القزاء ذلظ أف القزاء يخزع 
ويقرج عشو مغ أحكاـ ألحكاـ الذخيعة اإلسالمية.  وفيسا يرجرفي مبادئو 
أماـ القزاء أف جسيع الذاكيغ يخفعػف مشازعاتيع أماـ ذات  بالسداواة

 الجية القزائية دوف أي تفخيق في اإلجخاءات أو في السعاممة أثشاء
تسييد بيغ  وال يػججفال تػجج محكسة خاصة بصبقة معيشة  التقاضي،
أكجه  وىػ ماشخرية أو وضيفية.  اعتباراتأية  إلى وأخخ استشادامتقاضي 

في قػلو: " مغ ابتمي بالقزاء بيغ السدمسيغ فميعجؿ بيشيع   هللارسػؿ 
في لحطتو و إشارتو و مقعجه و مجمدو... فال يخفع صػتو عمي احج 

 .(1)سيغ ما لع يخفع عمي األخخ " الخر

سمصة : اإلصاليٍت انششٌؼتٔيببدئ بأحكبو  انتزاو احلبكى .2
الحاكع في اإلسالـ ليدت سمصة مصمقة بل ىي سمصة مقيجة بالتذخيع 

بسا قخره إجساع العمساء كحلظ  ةمقيج االدساوي مغ كتاب و سشة كسا اني
في خزػع حقػؽ وحخيات الخعية و التي قخرىا اإلسالـ، ف باحتخاـمقيج 

والجعائع الجستػرية الحاكع والسحكػميغ ألحكاـ الذخيعة اإلسالمية
الحخية والعجالة والسداواة  الستسثمة في قيع مغ مبادئيا و السدتسجة
وتػلي الدمصة عغ شخيق  واألمخ بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخوالذػرى 

ع مقيجة ومدخخة لتحقيق أىجاؼ اكأكيجة لجعل سمصة الحضسانة ، البيعة
مغ إشالقيا الحي ج ، وىػ ما يحػؿ دوف إساءة استعساؿ الدمصة ويحاألمة

                                                           
البييقي، الدشغ الكبخى، أبي بكخ احسج بغ الحديغ . 188نفذ السخجع، ص  (1)

 .135، د.ت، ص السجمج العاشخ، بيخوت، دار الفكخ لمصباعة والشذخ



 

 

 العدد الثامن والعشرون     ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

090 

يشعكذ سمبًا عمى حقػؽ األفخاد وحخياتيع، فميذ لمحاكع أف يعفي نفدو 
 .(1)اآلخخيغ مخاكد يدسػ عغا مغ بعس تمظ األحكاـ بحجة أف لو مخكد 

عغ تمظ األحكاـ أو أمخ بسعرية، صار مغ واجب فإذا خخج الحاكع 
األمة اإلسالمية، تشبييو ورده إلى جادة الرػاب، فإذا أصخ عمى مػقفو 

: " الدسع والصاعة عمى السخء سقصت شاعتو، حيث يقػؿ رسػؿ هللا 
السدمع فيسا أحب أو كخه ما لع يؤمخ بسعرية فإذا ُأمخ بسعرية فال سسع 

 ".(2)وال شاعة 
اختبر انمشاساث ادلتؼهمت بشئٌٕ ػُذ  ببنشٕسي احلبكىانتزاو  .3

وراعيا ووكيال عشيا  األمةنائبا عغ  ليذ إال اإلسالـالحاكع في  إف: يتاأل
 الذػرى أف يحكسيا بسشيج يخخج عغ  وال يسمظمرالحيا،  وقائسا عمى ليا

غالبية العمساء  حيث يخي ، والفداد االستبجادالتي تقخرت بقػة لتسشع 
والسدائل باعتبارىا حقا لألمة فيسا يتعمق باألمػر العامة ضخورة التقيج بيا 

في أكثخ مغ وقج ورد األمخ بيا والحس عمييا في القخآف الكخيع .(3)الخصيخة
إف إحجى سػر القخآف الكخيع قج سساىا هللا تعالى )سػرة  مػضع، بل
 فأوصي عطع شأف الذػرى ووجػب األخح بيا. وذلظ لبيافالذػرى(، 

                                                           
 .586:587غداف سميع عخنػس وأخخيغ، مخجع سابق، ص (1)
حجيث  712ص  8-7. صحيح البخاري: ج 587-586نفذ السخجع، ص (2)

1963 . 
يحىب البعس الي أف األمخ بالذػري إنسا ىػ لمشجب ال لمػجػب، أي أف الحاكع  (3)

ليذ ممدما بااللتجاء الي استذارة األمة أو أىل الذػرى، بيشسا يحىب الخأي الغالب 
الي وجػب الذػرى وانو ال تعارض بيغ رأييع بػجػب الذػرى وبيغ اآلية الكخيسة " 

، سػرة آؿ 161-159مي هللا " اآلية رقعوشاورىع في األمخ فإذا عدمت فتػكل ع
 عسخاف.
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عد  حيث خاشب هللا الخعيةالحكاـ بعجـ االنفخاد بالخأي بعيجا عغ  اإلسالـ
مخ أجعل كسا "، األمخ وشاورىع في"  قػلو تعالي:بالسعرـػ  وجل رسػلو
لخبيع  والحيغ استجابػاتعالي: "  عسال بقػلوبيشيع،  شػرى السدمسيغ 

" ووردت في .(1)يشفقػف  ومسا رزقشاىعبيشيع  وأمخىع شػرى  وأقامػا الرالة
 كاف فالتذاور وعجـ االستقالؿ باألمػر ،مذػرى لتجعػا  أحاديثالدشة عجة 

 .  (2)مغ بعجهالخمفاء الخاشجيغنيج و ،نيج الخسػؿ 
 الذػرى ى، حيث تدسح الذػر  أرسى اإلسالـ دعائع دولتو عمىف
في اتخاذ القخارات الستعمقة بذؤوف الجساعة االجتساعية  ذاركةالس بلألفخاد

 األصلفي  والذػرى وإف كانتأو الدياسية أو التشطيسية أو السالية، 
لييا لتغيخ إواجبة لسديذ الحاجة  إنياالكثيخ مغ الفقو يخي  أف إالمشجوبة 
فال . (4)لمحاكع الذػرى لدامية نتيجة إ الفقو، كسا يخي غالبية (3)الدماف

يدتصيع الحاكع أف يدتبج بخأيو في السدائل التي تخز األمة اإلسالمية، 
بل ال بجلو مغ استذارة السدمسيغ في القزايا التي تسذ شؤوف حياتيع، 

خارجًا عمى مبادئ وأحكاـ  االستذارة، وإال عج وأف يتقيج بشتيجة ىحه
ة، الذخيعة اإلسالمية، خالفا لػضع الحاكع في ضل الشطخيات الثيػقخاشي

                                                           
 ، سػرة الذػرى.38اآلية رقع  (1)
. د. دمحم ضياء الجيغ الخيذ، 151-149د. عصية عجالف، السخجع الدابق ص  (2)

 وما بعجىا. 31.د.صالح الراوي، مخجع سابق، ص 221مخجع سابق، ص 
، دار الشفائذ، 1ج-1ضافخ القاسسي، نطاـ الحكع في الذخيعة والتاريخ، طد. (3)

 .588. غداف سميع عخنػس وأخخيغ، مخجع سابق، ص74، ص1974بيخوت، 
. غداف سميع عخنػس و اخخيغ، 716د. وىبو الدحيمي، السخجع الدابق ص  (4)

 .589مخجع سابق، ص



 

 

 العدد الثامن والعشرون     ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

099 

عغ إرادة  حيث يرجر ما يحمػ لو مغ أحكاـ وقخارات مجعيا أنيا صادرة
 .(1)إليية ال تقبل الخصأ وال يسكغ مشاقذتيا

حق األمة في مخاقبة الحاكع : حك األيت يف يشالبت احلبكى.  4
فاألمة ىي مرجر الدمصات  بالذػري،بػجػب األخح  التدامومدتسج مغ 

وبالتالي الدمصة  ويدتسج مشياالػكيل عشيا حيث تختاره  والحاكع بسثابة
. فالسػكل يدتصيع أف استعسالياإذا ما أساء ومحاسبتو ليا مخاقبتو  يحق

يعدؿ وكيمو الشائب عشو. فاإلسالـ ال يعتخؼ لمحاكع بسخكد خاص يحسيو 
ومغ حق األمة عدؿ الحاكع إذا فقج شخوط الخئاسة مغ الشرح والتػجيو. 

الحالة  وفي ىحهالقياـ بأعبائيا أو أقجـ عمي ضمع الشاس  بأف عجد عغ
 عدلو،األفعاؿ التي تبخر  عمىعمي أىل الحل والعقج مشاصحتو فأف أصخ 

حيث يتختب عمى انعقاد البيعة حقػقا  ويبايعػا غيخه،ليع أف يخمعػه 
مغ جية واأُلمة اإلسالمية مغ  الحاكعوالتدامات متبادلة عمى شخفييا " 

سدتسجة مغ مبادئ اإلسالـ الجية ُأخخى"، وفقا ألحكاـ الذخيعة اإلسالمية، 
 .(2)السبيشة في القخآف الكخيع والدشة الشبػية وإجساع فقياء السدمسيغ

األمة اإلسالمية بسخاقبة ترخفات وأفعاؿ الحكاـ، تعالي وقج أمخ هللا
ء مسارستيع لدمصاتيع بأحكاـ ومبادئ لمتأكج مجى التداميع في أثشا

مغ  الذخيعة اإلسالمية، وىػ ما يقيج سمصتيع ويزسغ عجـ انحخافيع بيا،
هللا ورسػلو  والحي حث، خالؿ واجب األمخ بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ

 :عميو في الكثيخ مغ اآليات واألحاديث

                                                           
 .وما بعجىا 587غداف سميع عخنػس وأخخيغ، مخجع سابق، ص(1)
 .655-654مخجع سابق، ص . د. وىبة الدحيمي، 589نفذ السخجع، ص (2)
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 يف كتببّ انؼزٌز: حٍث ٌمٕل اهلل صبحبَّ ٔتؼبىل
)ولتكغ مشكع أمة يجعػف إلى الخيخ ويأمخوف بالسعخوؼ ويشيػف  -

 .(1)عغ السشكخ وأولئظ ىع السفمحػف( 
)كشتع خيخ أمة أخخجت لمشاس تأمخوف بالسعخوؼ وتشيػف عغ  -

السشكخ وتؤمشػف باهلل ولػ آمغ أىل الكتاب لكاف خيخا ليع مشيع السؤمشػف 
 .(2)وأكثخىع الفاسقػف(

)الحيغ يتبعػف الخسػؿ الشبي األمي الحي يججونو مكتػبا عشجىع  -
في التػراة واإلنجيل يأمخىع بالسعخوؼ ويشياىع عغ السشكخ ويحل ليع 
الصيبات ويحـخ عمييع الخبائث ويزع عشيع إصخىع واألغالؿ التي كانت 
عمييع فالحيغ آمشػا بو وعدروه ونرخوه واتبعػا الشػر الحي أندؿ معو 

 .(3)السفمحػف(  أولئظ ىع
 .(4))خح العفػ وأمخ بالعخؼ وأعخض عغ الجاىميغ( -
)والسؤمشػف والسؤمشات بعزيع أولياء بعس يأمخوف بالسعخوؼ  -

ويشيػف عغ السشكخ ويقيسػف الرالة ويؤتػف الدكاة ويصيعػف هللا ورسػلو 
 .(5)حكيع(سيخحسيع هللا إف هللا عديد أولئظ 
وانو عغ السشكخ واصبخ عمى )يا بشي أقع الرالة وأمخ بالسعخوؼ  -

 .(6)ما أصابظ إف ذلظ مغ عـد األمػر( 
                                                           

 ، سػره آؿ عسخاف. 114اآلية رقع (1)
 ، سػره آؿ عسخاف.111اآلية رقع (2)
 ، سػره األعخاؼ. 157اآلية رقع (3)
 ، سػره األعخاؼ.199اآلية رقع (4)
 ، سػره التػبة.71اآلية رقع (5)
 ، سػرة لقساف.17اآلية رقع (6)
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 انششٌفت:انُبٌٕت يف صُتّ  ػٍ سصٕنُب انكشٌى يكًب سٔ
سسعت  قاؿ: الخزخي،صحيحو عغ أبى سعيج  فيما رواه مدمع  -

فإف لع يدتصع  بيجه،رأى مشكع مشكخًا فميغيخه  )مغيقػؿرسػؿ هللا 
 . (1)رواه مدمع اإليساف(فإف لع يدتصع بقمبو وذلظ أضعف  فبمدانو،

مغ نبي  قاؿ:)ماأف رسػؿ هللا ما رواه مدمع عغ ابغ مدعػد  -
بعثو هللا في أمتو قبمي إال كاف لو مغ أمتو حػاريػف وأصحاب يأخحوف 

ويفعمػف ثع إنيا تخمف مغ بعجىع خمػؼ يقػلػف  بأمخه،بدشتو ويقتجوف 
بمدانو فيػ  ومغ جاىجىع مؤمغ،فسغ جاىجىع بيجه فيػ  يؤمخوف،ال  ما

وليذ وراء ذلظ مغ اإليساف حبة  مؤمغ،ومغ جاىجىع بقمبو فيػ  مؤمغ،
 .(2)رواه مدمع خخدؿ(

عغ أبػ داود و التخمدى والشدائي بأسانيج صحية عغ أبى بكخ  -
 انو سسع رسػؿ هللاالشاس إذا رأوا الطالع فمع يأخحوا عمى  يقػؿ:)إف

رواه َأُبػ داود والتخمحي والشدائي  مشو(يجيو أوشظ أف يعسيع هللا بعقاب 
 .(3)بأسانيج صحيحة 

  

                                                           
 (. 78( )49) 1/51أخخجو: مدمع  (1)
 (.81( )51) 1/51أخخجو: مدمع  (2)
(، والشدائي 3157(، والتخمحي )4115(، وابغ ماجو )4338أخخجو: أبػ داود )  (3)

 (.11157في " الكبخى " )
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 َظبو دلطهب انثبًَ: انُظشٌبث انثٍٕلشاطٍت يف يٍزاٌا
 انبٍؼت.

دتسج شخعيتو مغ يثيػقخاشي  حكعليذ  اإلسالـدولة الحكع في 
 اإلسالميةفي الجولة فالحكع يقـػ .(1)اإللييالحق  بسقتزيويقـػ الدساء 

السدمسيغ  والعقج مغالحل  أىل اختيار عمى السختكدةالبيعة  أساس عمى
تتشاقس بذكل كامل مع ، التي (2)تخفزو الثيػقخاشية وىػ ما، ورضاىع

في فتخات  إال اإلسالمي الثيػقخاشية في التاريخ تطيخ الشطخياتالبيعة، فمع 
مخ األأحكاـ البيعة عمىالزعف لتعديد الدمصاف السصمق لمحكاـ خخوجا 

حيث:  والبيعة مغالشطخيات الثيػقخاشية  رنة بيغ كل مغاالسق يتصمبالحي 
وكحلظ  ،والسكافالدماف  مغ حيث يسانصاؽ تصبيق بيئة نذأة كل مشيسا،

 كل مشيسا.  والدمصة فيالديادة  حجود

 .َٔظبو انبٍؼتانُظشٌبث انثٍٕلشاطٍت َشأة  األٔل:انفشع 
أوؿ مغ استخجـ كمسة ثيػقخاشية ىػ األديب والسؤرخ والعدكخي 
ييػدي الجيانة والخوماني اليػية يػسف فالفيػس أو يػسف بغ 
ماتيتياىػ، وكاف ذلظ في القخف األوؿ لمسيالد، وكاف مغ السفيـػ أنيا 

حي أقامو مػسي حيث ذىب إلى أف نطاـ الحكع ال .تعبيخ عغ الثشاء
استشادا إلى التػراة، ال يسكغ ندبتو إلى أي مغ األنطسة الدياسية 

وال  السعخوفة لجي الفالسفة اليػنانييغ فيػ ليذ نطاـ ممكي وال ديسقخاشي
                                                           

حداـ كراي حديغ، نقج الشطخية الثيػقخاشية الدياسية، أمػاج لمشذخ والتػزيع،  (1)
 . 75، ص 2115عساف األردف،

 .78نفذ السخجع، ص  (2)
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فالديج  ،والتي تعشي سمصة اإللو يػقخاشيةثمدتسج مغ الأرستقخاشي، بل ىػ 
بسعشي أكثخ تحجيجا، فالثيػقخاشية تعشي  ،الػحيج لذعب إسخائيل ىػ هللا

ىحا الفيع لمثيػقخاشية ىػ السقبػؿ بو  الديادية لمقانػف اإلليي. الدمصة
مغ قبل األنطسة اإلسالمية القائسة عمي ارض الػاقع وكحلظ بالشدبة 

 .(1)ألولئظ الحيغ يحمسػف بتصبيق الذخيعة اإلسالمية في كل مكاف

القانػف اإلليي خرائز أخخي، فػفقا إال انو في اإلسالـ تجج فكخة 
لإلسالـ، التذخيع يعشي أفعاؿ وترخفات ليا حكع خمقي وقانػني. حيث 
تتجرج األحكاـ الذخعية بيغ السباح، والسشجوب والسكخوه والػاجب والحخاـ. 
ولكغ الدمصة الػحيجة التي يسكغ ليا تحجيج قيسة العسل البذخي ىػ هللا 

ع الحكيع. ففي بعس األحياف، نجج أف هللا عد نفدو، ذلظ أف هللا ىػ الذار 
وجل قج أصجر حكسو القصعي في بعس السدائل كالدواج والسيخاث والقانػف 

أما في الغالبية العطسي مغ الحاالت، تؤخح أحكاـ التذخيع ، الجشائي
اإلسالمي مغ القخآف الكخيع أو الدشة، أو مغ جساع السرجريغ الدابقيغ 

اإلسالمي األخخى بجرجات تختمف باختالؼ  مع باقي مرادر التذخيع
السحاىب. فخالصة القػؿ ىػ إف الذخيعة اإلسالمية ىي مجسػع السرادر 

 .(2)الدساوية والبذخية

 الىوتتسيد الذخيعة اإلسالمية في إشار بحثشا بأف هللا تكمع مباشخة 
 وذلظ بعكذال حاجة لػجػد مغ يتحجث عشو أو بإسسو، فالشاس ومغ ثع 

                                                           
(1) Brague Rémi, « Un régime autre que la théocratie est-il 

possible ? », Revue d'éthique et de théologie morale, 
2007/1 n°243, p. 114-p.105. 

(2)Ibid, p. 104-p.112. 
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ىشاؾ دوما مغ  ومغ ثعالذخيعة السديحية حيث تكمع الخب بمغة الزسيخ 
يتحجث بإسسو، األمخ الحي جعميا تخبة خربة لطيػر الشطخيات 
الثيػقخاشية في حيغ كانت فيو الذخيعة اإلسالمية تخبة خربة لطيػر 

 البيعة. 

ىي لمعجالة ووضيفة الجولة  اإلسالميةالقيسة العميا في الجولة  أففشجج 
ىي تحقيق السرالح الجيشية والجنيػية معا بعكذ الشطخيات الثيػقخاشية 
حيث نجج القيسة العميا تتسثل في ضساف خزػع السحكػميغ لمحاكع 

 عمى أو ضال لإللو أو ابشا لإللو إلو خزػعا مصمقا لكػف ذلظ الحاكع إما
، حيث ضيخت ىحه الشطخيات لتحقيق اإللييةأو اختيخ وفقا لمعشاية  األرض

 مكاسب دنيػية فقط.

إسالمية  إنياىػ نسط متسيد وفخيج، ذلظ  اإلسالميةفشسط الجولة 
السخجعية ومجنية الشطاـ، فتقاس إسالميتيا بسجي تحقيقيا لمسبادئ 

ونيابة الجولة عغ  وتقاس مجنية الجولة بدمصة األمة والسقاصج الذخعية
ي الصخح األمة، األمخ الحي يختمف عغ الجولة الثيػقخاشية مسثمة ف

ولمتخفيف مغ .(1)األوروبي الكشدي بسا تحػيو مغ سمبيات دولة الكيانة
حجة ىحه الشطخيات ضيخت نطخيات العقج االجتساعي كػسيمة لمحج مغ 
الشطخيات الثيػقخاشية السشادية بالدمصاف السصمق لمسمػؾ، فطيخ بطيػرىا 

لحاكع أماـ ومبجأ الفرل بيغ الدمصات، ومبجأ مدئػلية ا مبجأ سيادة األمة
في بػاكيخ نطخيات العقج نو مغ السالحظ انو أإال (2)صاحب الديادة. شعبو

                                                           
 .74حداـ كراي حديغ، مخجع سابق، ص  (1)
 .117-116د. دمحم فػزي لصيف نػيجي، مخجع سابق، ص (2)
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 مغ أف ليوإاالجتساعي وجج أثخ الشطخيات الثيػقخاشية عشج ىػبد فيسا ذىب 
الصخيقة الػحيجة لصاعة الخب ىي شاعة الدمصة العمسانية لمسمظ وىػ األمخ 

ليو إالسسكغ في الدياؽ السديحي حيث ال يسكغ ألحج القػؿ بأنو مػحي 
مغ هللا كسا أف اإلنجيل ورد مفدخا عغ هللا بعجة شخؽ. أما في الدياؽ 

مع ىػبد يكػف غاية في الرعػبة،  ليوإاإلسالمي، فإف األخح بسا ذىب 
كسثاؿ  وجعل حياة الخسػؿ القػؿ بػرود القخآف الكخيع حخفيا عغ هللا

 يحتحي بو مغ قبل البذخية.

لحلظ فإف السحاىب الدياسية في العرخ الحجيث أقخب إلي اإلسالـ 
في مشيا إلي السديحية ويكفي أف جاف جاؾ روسػ أشاد بالخسػؿ دمحم

كتابو الذييخ العقج االجتساعي، وكأنو يخد عمى االفتخاءات التي تػجو اليـػ 
لشا معو القػؿ بأنو تأثخ بالبيعة  ،  الي الحج الحي يجػزإلى الشبي دمحم 

عشج عخض نطخيتو لمعقج االجتساعي، حيث ذىب الي القػؿ في كتابو 
مغ العخبية،  يال"مغ الشاس مغ يتعمع قم بأنو: « العقج االجتساعي»الذييخ 

يسميو بتمظ المغة الفرحى  ال يفيسو، ولػ أنو سسع دمحماثع يقخأ القخآف و 
الخقيقة، وذاؾ الرػت السقشع، السؤثخ في شغاؼ القمػب، ورآه يؤكج 

عمى األرض وناداه: أييا الشبي، رسػؿ  أحكامو بقػة البياف، لخّخ ساججا
مػاقع التيمكة واألخصار، هللا، خح بأيجيشا إلى مػاقف الذخؼ والفخار، أو 

 ."(1)السػت أو االنتراري سبيمظ، نػد فشحغ ف

                                                           
( 1 )BragueRémi, « Un régime autre que la théocratieest-il 

possible? »,Revue d'éthiqueet de théologie morale, 2007/1 
n°243, p. 112-113.  
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أف اإلسالـ ليذ أكثخ مغ ثقافة سادت  لحلظ، يجب التخمي عغ ترػر
يتجاوز بعج السشحشي الحي اجتازه الغخب  وانو لعفي القخوف الػسصى 

فاإلسالـ كسبجأ ال يتعارض . بشجاح مع بجاية الدمغ الحجيثة وعرخ التشػيخ
األولى، حيث حكع الخسػؿ  تجخبتوفاإلسالـ في مع فكخة الجيسقخاشية، 

 األمخوحجه ومغ بعجه خمفائو، لع يحجد شكل محجد لمحكع بل تخؾ ذلظ 
التي تشاولت الذػري يسكغ استشتاج  فآالقخ انو باستقخاء آيات  إالمفتػحا 

ة و البخلسانية، كسا انو باستقخاء أف اإلسالـ يفزل الجيسقخاشيات التسثيمي
القخآنية نجج تأكيج اإلسالـ عمي احتخاـ قيسة السداواة. فالسداواة  اآليات

، دوف وساشة في اإلسالـ تعشي أف كل إنداف مدؤوؿ وحجه أماـ هللا
 (1).مغ أي حاكع أو الكاىغ

بيا في الفقو  والتي قيلكحلظ وإف كانت نطخية العقج االجتساعي، 
 ومرجر الذخعيةسمصة الحكع  أساسالغخبي في القخف الدابع عذخ لبياف 

 األمةمجخد افتخاض نطخي، فاف عقج البيعة بيغ  عمىفي الجولة، أقيست 
حقيقة واقعة ال خياؿ  أساس عمىقاـ قبل ذلظ بعذخة قخوف  والحاكع قج

بت بجأ ببيعتي . فتدتشج البيعة الي ماضي تاريخي ثا(2)وال افتخاضفييا 
ووفػد السجيشة، حيث عجتا نقصة تحػؿ في حياة  العقبة بيغ الخسػؿ 

                                                           
(1) Ibid, p.113 :117. 

الدياسية: الجولة والحكػمة، دار الشيزة العخبية لمصباعة  د. دمحم كامل ليمة، الشطع (2)
. د. ماجج راغب الحمػ، االستفتاء 217والشذخ والتػزيع، مخجع سابق، ص 

. 29-28الذعبي بيغ األنطسة الػضعية والذخيعة اإلسالمية، مخجع سابق، ص 
 113 .د. دمحم رأفت عثساف، مخجع سابق، ص



 

 

 العدد الثامن والعشرون     ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

090 

ثع تمتيسا تجخبة  ،(1)اإلسالـ وحجخ الداوية في بشاء الجولة اإلسالمية
وقج وصف أميخ الذعخاء احسج  السدمسيغ خالؿ عرخ الخمفاء الخاشجيغ
 شػقي ذلظ العرخ ببيت الذعخ التالي:

 .(2)شػرى والحقػؽ قزاء واألمخيدخ والخالفة بيعة... والجيغ

انُظشٌبث يٍ  ٔادلكبًَ نكمانُطبق انزيبًَ : نثبًَاانفشع 
 .انبٍؼتَظبو ٔانثٍٕلشاطٍت 

صػؿ الي أو تاريخيغ مختمفيغ،  إلى والثيػقخاشية يشتسياف اإلسالـ
تخاث زاخخ بالقيع السثمي إلنقاذ البذخية مغ ىػس  فاإلسالـ، متبايشة

 اإلسالـمع  وال يتػافقحجث دتمفيـػ مبتجع وم والثيػقخاشية ىيالتخمف، 
ني والسكاني لمشطخيات االدم الشصاقيغ الىوبالشطخ . (3)وثػابتكشرػص 

 :أفالثيػقخاشية نجج 

نطخية الصبيعة اإلليية لمحاكع قج سادت في األزمشة الغابخة، 
 األخحالياباف التي استسخت في  إمبخاشػرية وأخخىاالقجيسة  واإلمبخاشػريات

ب العالسية الثانية، أما نطخية الحق خ بتأليو الحاكع حتى ىديستيا في الح
خالؿ القخنيغ  أوروبااإلليي السباشخ فقج اعتشقتيا الكشيدة السديحية في 

تجعيع سمصانيع الدابع عذخ و الثامغ عذخ، كسا استخجميا ممػؾ فخندا ل
سمصة السمػؾ  أف إليذىب  عذخ الحيعمي الذعب و خاصة لػيذ الخابع 

مدتسجة مغ تفػيس الخالق و ىػ مرجرىا و ليذ الذعب و مغ ثع 
                                                           

 .31-31خجع سابق، ص د. دمحم ضياء الجيغ الخيذ، م (1)
 .214-212نفذ السخجع، ص  (2)
 .72حداـ كراي حديغ، مخجع سابق، ص  (3)
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هللا وحجه عغ كيفية استخجاميا، و لػيذ الخامذ  أماـفالسمػؾ مدئػلػف 
مغ هللا لع نتمق التاج إال  إنشا"  عذخ الحي اصجر قانػنا جاء في مقجمتو:

فدمصة سغ القػانيغ مغ اختراصشا وحجنا ... ال يذاركشا في ذلظ أحج وال 
تجور في أوروبا  أحجاثيا، وغالبية نخزع في عسمشا لدمصة أخخى ..."

استثشائية مغ حيث الدماف و  أوروبيةخوؼ ض، حيث ضيخت في السديحية
 .(2)، لسكاسب دنيػيةاإلسالـفشذأت بعيجة عغ ديار  ، (1)السكاف

ضيخ في القخف الدابع السيالدي بذبو  الحي اإلسالميبعكذ الشطاـ 
 ونرحيع وجعل مغمخاقبة الحكاـ  عمى األمة والحي يحس الجديخة العخبية

ويعاقب  أدائو عمىواجب يثاب السخء  وتعخيفيع بأخصائيع إصالحيعمحاولة 
 أخل إذاحق عدؿ الحاكع بسػجب البيعة تخكو بل يعصي لالمة  عمى

 أوحاكع يزع نفدو  اإلسالـعاتقو. فال يػجج في  عمىبالػاجبات السمقاة 
يذاور الشاس  عغ مخاقبة الذعب، فشجج الخسػؿ  بسشأىيزعو الشاس 

 أوؿبكخ الرجيق ونجج أبػفيسا لع يشدؿ فيو وحي،  ويخزع آلرائيع
 أحدغ وإعانتو إذا أعسالومخاقبة  األمة أفخاديصمب مغ  اإلسالـخميفة في 
خصبتو حيشسا تػلى أمخ  وذلظ في ،أساء وتقػيسو إذا األعساؿفي ىحه 

ليت عميكع ولدت بخيخكع، فإف و الخالفة حيث قاؿ: )أييا الشاس فإني قج 
أحدشت فأعيشػني وإف أسأت فقػمػني. الرجؽ أمانة والكحب خيانة، 
والزعيف مشكع قػى عشجي حتى أزيح عمتو إف شاء هللا والقػي فيكع 

اخح مشو الحق إف شاء هللا ال يجع قـػ الجياد في سبيل هللا ضعيف حتى 
                                                           

 .124، ص  حداـ كراي حديغ، مخجع سابق (1)
د. دمحم كامل ليمة، الشطع الدياسية الجولة والحكػمة، دار الفكخ العخبي، مخجع  (2)

 .81ص سابق، 
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إال ضخبيع هللا بالحؿ وال يذيع قـػ قط الفاحذة إال عسيع هللا بالبالء 
أشيعػني ما أشعت هللا ورسػلو فإذا عريت هللا ورسػلو فال شاعة لي 

يقػؿ عشجما قاؿ بغ الخصاب ثاني الخمفاء الخاشجيغ ونجج عسخعميكع(. 
ألميخ  أتقػؿ:" أخخافخد الذعب، اتق هللا يا عسخ، فيقػؿ لو  أحجلو 

لع تقػلػىا  إفالسؤمشيغ اتق هللا! فيقػؿ عسخ: دعو فميقميا، فال خيخ فيكع 
 .(1)لع ندسعيا إففيشا  وال خيخ

ــشع انثب ــثانف ــٍبدة : ن ــهطت يفانض ــ ٔانض ــبث ك ــٍ انُظشٌ م ي
 .انبٍؼتَظبو ٔانثٍٕلشاطٍت 

هلل عد  اإلسالميالذخيعةالديادة في في الػقت الحي نجج فيو أف 
الشطخيات الثيػقخاشية تتفق  ،مة بسا ال يخالف شخع هللاوجل و الدمصاف لأل

: الديادة لإللو، و لكشيا تختمف في تحجيج اإللو الحي تجعيو أفعمي 
لو و بعزيا يخجع الديادة هلل و يدعع انو الحاكع ىػ اإل  أففبعزيا يخي 

ففي نطخية الصبيعة  ،غيخ مباشخ أوىػ الحي يختار الحاكع بصخيق مباشخ 
الحكاـ ىع آلية يعيذػف وسط البذخ و مغ ثع  أفلمحكاـ نجج  اإلليية

يسمكػف الديادة السصمقة و مغ ثع يتعيغ شاعتيع شاعة عسياء، و في 
الدمصة  عمغ هللا و يسشحي ػف حكاـ يرصفالسباشخ فال اإلليينطخية الحق 

ـ قج تع خارج نصاؽ ااختيار الحك أفبسسارستيا، و حيث  عوحجى عو يخري
تعتبخ  ع، ألف معريتيألوامخىعوجبت شاعتيع و االمتثاؿ  البذخ فقج إرادة

كل ترخؼ يرجر عشيع  عغو تشتفي مدئػلية ىؤالء الحكاـ  ،معرية هلل
هللا الحي وىبيع الحكع و  أماـالسحكػميغ حيث انيع مدئػلػف فقط  أماـ

                                                           
 .444-443د. دمحم رأفت عثساف، مخجع سابق، ص (1)
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الحكاـ قج تع اصصفائيع مغ هللا مباشخة في نطخية  واف كافالدمصاف. 
وتػجيو يتع بػاسصة الذعب بإرشاد  عالسباشخ، فإف اختيارى اإللييالحق 

. (1)في ىحا االختيار يغال مخيخ  يغمديخ  عفي ومغ ثع اإلليية اإلرادة مغ
لتبخيخ استبجاد و شغياف الحكاـ، بعكذ لحلظ استخجمت ىحه الشطخيات 

 حيث ال يفرل بيغ الجيغ و الجولة حيث كاف الخسػؿ  اإلسالميالشطاـ 
مػر دنياىع، فميذ أهللا و بأف يدػسيع في  إليمكمفا بيجاية الشاس 

ليية، حيث يختاره السدمسيغ عغ شخيق البيعة، و مغ إشبيعة  أيلمحاكع 
الذخيعة  أحكاـثع ال يشفخد مصمقا بالدمصة فدمصتو مقيجة بزخورة احتخاـ 

عغ شخيق  األمة، و وجػب اتخاذ القخارات الستعمقة بذئػف اإلسالمية
 ،األمة عدلو مغ قبل إمكانيةلمسخاقبة و السحاسبة مع  والذػري، و خزػع

شخوشا دقيقة لزساف حدغ  لإلمامةفيسغ يخشح  الـاإلسكسا يذتخط 
حج غيخ نز الػحي حاكسية عمي يكػف أل أف اإلسالـاالختيار، فيخفس 

كاف يتكمع بالػحي و بسػتو ال عرسة ألحج  األنبياءالخمق، فالخسػؿ خاتع 
 مشفخدا، بل أف ىحا الحق قاصخ عمييػلي نفدو حاكسا  أفو ال يسمظ احج 

 .(2)ىل الحل و العقجأاألمة مسثمة في  مجسػع

                                                           
-الحكػمات -شي بديػني، الشطع الدياسية: الشطخية العامة لمجولة د. عبج الغ  (1)

: 45، اإلسكشجرية، ص 2116الحقػؽ والحخيات العامة، دار الجامعة الججيجة، 
سمصة -اختيار الحاكع -. د/ ماجج راغب الحمػ، الشطع الدياسية: ذاتية الجولة 47

فمدفة الحكػمة، - الذػرى -السعارضة -الجيسػقخاشية -تشطيع الحكػمة -الحاكع 
 .95-91مخجع سابق، ص 

د. دمحم رأفت عثساف، مخجع . 128د. صالح احسج الديج جػده، مخجع سابق، ص (2)
 .224سابق، ص 
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نفيع مغ  أالانو يجب  إالالحاكسية هلل وحجه،  أوإذا كانت الديادة ف
ألف هللا عد ، (1)اإلليييدتشج الي نطخية الحق  اإلسالـذلظ أف الحكع في 

ورعاية  وتقخيخ وتشفيح أحكاموفي تبميغ  اإلسالميةمة ناب األأ وجل قج
 وجل فيهلل عد  اإلسالـندبة الديادة في دولة  وتتجمي فائجة، تصبيقيا

خزػع جسيع سمصات الجولة ألصػؿ شخيعة سساوية تحتـخ مبادئ العجؿ 
 وتجخميع الحي واستبجاد الحكاـ وتحارب الطمع، والحخية والكخامة اإلندانية

سمصة  لحلظ فإف (2).والتشفيح، وأعساؿ القزاءيؤثخ في سيخ مجخي العجالة، 
ىي سمصة مقيجة وليدت مصمقة  اإلسالميةالذخيعة  أحكاـالحاكع في ضػء 

 .(3)كسا ىػ الحاؿ في ضل الشطخيات الثيػقخاشية
كشيدة  ومقػماتيا مغال تعخؼ الدمصة البابػية  فالذخيعة اإلسالمية

 ،، ألف الجولة الثيػقخاشية صشيعة غخبية كشديةوبابا وقذ وحاخاـ وأسقف
بيغ العبج  اإلسالـذلظ انو ال وساشة في  إسالميعخبي  وليدت نتاج

لعب دور الػسيط بيغ الخب  عمى، في حيغ تعتسج الثيػقخاشية وربو
وإضفاء الخب  والشيابة عغالدساء  باسعالحجيث  وتجعي لشفديا، والبذخ
دعائسيا  أرسىالتي  اإلسالمية. فالجولة والييبة والتأليوالقجاسة  شابع

ػ مرجر شخعية الدمصة في السجتسع جعل مغ رضا الذعب ى الخسػؿ 
 ويتجخد مغبذخ ليذ معرػما  اإلسالميةالجولة  الحاكع في،ف(4)اإلسالمي

                                                           
 .585-584غداف سميع عخنػس وأخخيغ، مخجع سابق، ص (1)
 .655-654د. وىبة الدحيمي، مخجع سابق، ص   (2)
 .585-584غداف سميع عخنػس وأخخيغ، مخجع سابق، ص (3)
 .78-75حداـ كراي حديغ، مخجع سابق، ص  (4)
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مغ حقو االستئثار  وبالتالي ليذليذ ميبط الػحي  والعرسة فيػالقجاسة 
 الحاكع في الجولة الثيػقخاشية. والدشة، بعكذبتفديخ الكتاب 

إف في خزػع الحاكع والسحكػميغ في ضل الذخيعة اإلسالمية لسبادئ 
وقػاعج قانػنية ثابتة وواجبة االحتخاـ ومدتقمة عغ أىػاء ومرالح وندوات 
البذخ، ضسانة أكيجة لجعل سمصة الحكاـ مقيجة ومدخخة لتحقيق أىجاؼ 
الجساعة، وىػ ما يحػؿ دوف إساءة استعساؿ الدمصة ويحج مغ إشالقيا 

يشعكذ سمبًا عمى حقػؽ األفخاد وحخياتيع، وىحا بخالؼ الشطخيات  الحي
الثيػقخاشية التي تدسح لمحاكع أف يجعل مغ إرادتو وأىػائو قانػنًا ممدمًا 

، ليية ال تقبل الخصأ أو السشاقذةإبجعػي صجورىا عغ إرادة لمسحكػميغ 
 .(1)ويخخج عميو عشجما يحمػ لو حيث يدتصيع أف يمغيو ويعجلو

الذخيعة  أحكاـ إعساؿ عمىندتخمز مسا سبق انو يتختب 
ػلية كاممة مغ الشاحية ئ، مدئػلية الحاكع مدالبيعة بسػجباإلسالمية
، األمخلـد  والشقج والعدؿ إذا والدياسية وخزػعو لمسخاقبةالقانػنية 

هللا عد  أماـفالحاكع مدئػؿ مدئػلية دنيػية كاممة فزال عغ مدئػليتو 
الشطخيات الثيػقخاشية، التي تجعل  أحكاـبعكذ الحاؿ في ضل ، (2)وجل

أنو بجعػي الخزػع ألي شكل مغ أشكاؿ السدئػلية  عغ مشأىالحاكع في 
 .لوألنو ىػ اإل  ال يدأؿ نيائيا أنو هللا أو أماـ إالال يدأؿ 

  

                                                           
 .587-586غداف سميع عخنػس وأخخيغ، مخجع سابق، ص(1)
 .594-589نفذ السخجع، ص (2)



 

 

 العدد الثامن والعشرون     ــــــراء ـجمـلـة الـزهــــ

099 

 اخلبمتت

 يثار مغما  وىي نفينتيجة ىامة أال  إلىنشتيي في ىحا البحث 
لمجولة الثيػقخاشية  وإنيا نسػذج في اإلسالـة ػػػػالجول أقاويل بذأف شبيعة

التي يكػف فييا الحاكع بسشآي عغ السدئػلية الف سمصتو مدتسجة مغ 
 أحكاـفالحاكع في ضػء غيخ مباشخ.  أوالدساء سػاء بصخيق مباشخ 

دتسج سمصتو في الحكع مغ رعيتو بسػجب عقج إنسا ي اإلسالميةالذخعة 
وبشاء  وسياسة الجنيافي حخاسة الجيغ  وكيال عشيع بسػجبوالحي يعج  البيعة
أبقػا ف رضػا عشو إف تكميف،ليو مغ إماميع عسا اسشج أفيػ مدئػؿ  عميو
مقتزيات ما كمف بو عدلػه. فسبجأ عجـ مدئػلية  عمى وإف خخج عميو

بعكذ  اإلسالميةالحاكع ىػ مبجأ غيخ معخوؼ في ضػء أحكاـ الذخيعة 
نطسة الدياسية السعاصخة التي استعارت ىحا السبجأ مغ تخاث الجولة أل ا

لكل  متفاوتة تتساشي مع شبيعة الشطاـ الدياسي وذلظ بجرجاتالثيػقخاشية 
في فتخات الزعف قامت سالمية إبأنطسة حكع  االستذياد وال يرح. دولة

بتصبيقات تخخج  االستذيادال يرح  اإلسالمية، كحلظاألمة التي مخت بيا 
سالمية ذات ف الجولة اإلأ عمى والجساعة لمتجليلىل الدشة أعغ محىب 

الحدشة  ودولتيع األسػةالخمفاء الخاشجيغ  ولشا فيمخجعية ثيػقخاشية. 
 .اإلسالميةلمجولة  والشسػذج الستكامل

حكاـ الذخيعة أ وحخيات تكفمياسالمية ىي دولة حقػؽ فالجولة اإل
 وجل إالحكاميا مغ عشج هللا عد أ وال فرمتوججت سالمية التي ما اإل

خالؿ تحقيق السقاصج الذخعية لتمظ  والحخيات مغلحساية ىحه الحقػؽ 
مغ  والجنيا معاشأنيا كفالة مرالح العباد في الجيغ  والتي مغالذخيعة 
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كحلظ مغ خالؿ رفع  ،(1)الساؿوالشفذ والعقل والشدل و خالؿ حفظ الجيغ 
خح بسا يميق مغ خالؿ األ ، وأخيخا مغ(2)حكامياأالحخج عغ السكمفيغ ب

 .(3)األمػرمحاسغ 

ف كانت كمتا إسالمية بالجولة الثيػقخاشية ففال يميق تذبيو الجولة اإل
ف الجولة الثيػقخاشية أالجولة الجيشية فشجج  لقبالجولتيغ يصمق عمييسا 

و غيخ مباشخة في أسػاء برػرة مباشخة  اآللية مغسمصة الحاكع  تدتسج
و بسػجب البيعة الخعية  تو مغسالـ سمصدولة اإل يدتسج الحاكع في حيغ 

ف إسالـ مع الجولة السجنية و بيغ كل مغ دولة اإل االتفاؽىشا يكسغ وجو 
فيسغ يسمظ سمصة التذخيع ففي الجولة السجنية يسمظ الذعب ىحه  اختمفػا

ة التذخيع في دولة ف سمصأالدمصة دوف معقب عمي ما يقخروه في حيغ 
سالمية السشدلة مغ عشج هللا حكاـ الذخيعة اإلأال تخالف أمقيجة ب اإلسالـ
يجي البذخ مغ أرالحة لكل زماف و مكاف بعكذ ما تدشو و التعالي 

قػاعج قانػنية مرجاقا لقػلو تعالي : "أال يعمع مغ خمق وىػ المصيف 
 " . (4)الخبيخ

  

                                                           
 وىػ ما يصمق عميو الكميات الخسذ.(1)
 .وىػ ما يصمق عميو الحاجيات(2)
 .وىػ ما يصمق عميو التحديشيات(3)
 سػرة السمظ.، 14اآلية رقع  (4)
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 :ٔانتٕصٍبث انتبنٍتيٍ رلًٕع يب صبك َضتخهص انُتبئح 
 انُتبئح: أٔال:

 يػقخاشية.ثدولة  أنيامغ  اإلسالميةعجـ صحة ما ندب لمجولة  .1
األمة مدتسجة مغ  اإلسالميةسمصة رئيذ الجولة في الذخيعة  .2

مثمسا عميو الحاؿ بالشدبة لمجولة  أخخأي مرجر  وليذ مغبسػجب البيعة 
 .إلييالثيػقخاشية حيث تدتسج الدمصة فييا مغ مرجر 

، ذلظ انو يخزع اإلسالـلخئيذ الجولة في  وال عرسةال قجاسة  .3
رعيتو المحيغ يسمكػف محاسبتو  أفخادمثمو مثل  اإلسالمية ألحكاـ الذخيعة

بسا يجب عميو مغ حخاسة الجيغ  ولع يقعىػ تجاوز حجود واليتو  إف
 .وسياسة الجنيا

 عمىتفخض  إنيامغ  اإلسالميةما ندب لمذخيعة عجـ صحة  .4
 عمىمعتشقييا الصاعة العسياء لحكاميع، إذ كيف يعقل لذخيعة عسمت 

 أف تجعل مغ معتشقييا عبيجا لحكاميع. وترفية وجػدهالخؽ  إنياء
 ،تشطع سبل اختيار الحاكع اإلسالـوجػد نطخية متكاممة لمحكع في  .5

عذخ قخنا في الػقت الحي كاف  أربعة مشح ،وكيفية محاسبتو ،ومدئػليتو
في  إللول يعتبخ ضال أولو إ أما آنحاؾ األخخى الدياسية  ألنطسةاالحاكع في 

 .األرض
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 :انتٕصٍبث ثبٍَب:
، وعقج بشطاـ الحكع في اإلسالـتذجيع البحث العمسي الستعمق  .1

 .بيحا التخرز السديج مغ الشجوات والمقاءات الستعمقة
السجتسع الغيخ  أفخادثقافة حقػقية لجي عامة  إيجادالدعي نحػ  .2

وضساناتيا  ،وضػابصيا، والحخياتحقػقييغ فيسا يتعمق بسدائل الحقػؽ 
 األنذصةمغ خالؿ  اإلسالـالحكع في  وتعخيفيع بشطاـ ،الدمصة إزاء

 الستعمقة بخجمة السجتسع.
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 لبئًت ادلشاخغ

 ادلشاخغ انؼشبٍت:-أٔال
، 4العامة، ط أبػ اليديج عمي الستيت، الشطع الدياسية والحخيات د.  .1

 .1984السكتب الجامعي الججيج، 
أبػ بكخ عمي دمحم أميغ، العجالة مفيػميا ومشصمقاتيا دراسة في د.  .2

ضػء الفكخ القانػني والدياسي الغخبي واإلسالمي، دار الدماف لمصباعة 
 .2111والشذخ، 

البييقي، الدشغ الكبخى، بيخوت، دار الفكخ أبي بكخ احسج بغ الحديغ  .3
 لشذخ، د.تلمصباعة وا

حداـ كراي حديغ، نقج الشطخية الثيػقخاشية الدياسية، أمػاج لمشذخ  .4
 .2115األردف، ،والتػزيع، عساف

حسجي أبػ الشػر الديج عػيذ، األنطسة الدياسية السعاصخة د.  .5
 .2111دار الفكخ الجامعي،  ،والشطاـ اإلسالمي

الصبعة  الدادس،الجدء  وأدلتو،الفقو اإلسالمي  الدحيمي،د. وىبة  .6
 . 2119دمذق ، الفكخ،دار  والثالثػف،الػاحجة 

الذيخ عمي عبج الخازؽ، اإلسالـ وأصػؿ الحكع: دراسة ووثائق د.  .7
 .2111دمحم عسارة، السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ، بيخوت، 

احسج الديج جػده، الجولة الثيػقخاشية )الجيشية( في ميداف  د. صالح .8
-139، ص 2112شيزة العخبية، القاىخة، ، دار الاإلسالميةالذخيعة 

141. 
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د. صالح الراوي، نطخية الديادة وأثخىا عمى شخعية األنطسة  .9
 الػضعية، دوف دار نذخ، د. ت.

د. شالؿ ياسيغ العيدى، الديادة بيغ مفيػميا التقميجي والسعاصخ:  .11
"دراسة في مجى تجويل الديادة في العرخ الحاضخ"، مجمة جامعة دمذق 

، ص 2111، العجد األوؿ، 26االقترادية والقانػنية، السجمج لمعمـػ 
68:39. 

، دار 1ج-1د. ضافخ القاسسي، نطاـ الحكع في الذخيعة والتاريخ، ط .11
 .1974الشفائذ، بيخوت، 

د. عبج الجميل دمحم عمي، مبجأ السذخوعية في الشطاـ اإلسالمي  .12
 .  1984كتب، ، عالع ال1واألنطسة القانػنية السعاصخة دراسة مقارنة، ط 

د. عبج الحسيج متػلي، القانػف الجستػري واألنطسة الدياسية، دار  .13
 .1966السعارؼ، 

د. عبج الحسيج متػلي، د. سعج عرفػر، د. محدغ خميل، القانػف  .14
 الجستػري والشطع الدياسية، مشذأة السعارؼ، د.ت.

نطخات في أنطسة الحكع في الجوؿ الشامية  د. عبجالحسيج متػلي، .15
وبػجو خاص في مرخ مع السقارنة بأنطسة الجيسقخاشيات الغخبية، مشذأة 

 .1985السعارؼ، اإلسكشجرية، 
د. عبج الدالـ دمحم الذخيف العالع، نطخية الدياسة الذخعية الزػابط  .16

 .1، مشذػرات جامعة قاريػنذ، بشي غازي، طوالتصبيقات
-ديػني، الشطع الدياسية: الشطخية العامة لمجولة د. عبج الغشي ب .17

، دار الجامعة الججيجة، اإلسكشجرية، والحخيات العامة الحقػؽ -الحكػمات
2116. 
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، دار 1د. عصية عجالف، الشطخية العامة لشطاـ الحكع في اإلسالـ، ط  .18
 .  2111اليدخ، 

، دار 1د. عمي سعج هللا، نطخية الجولة في الفكخ الخمجوني، ط  .19
 .2113مججالوي لمشذخ والتػزيع، 

غداف سميع عخنػس، د. ساـ سميساف دلة، د. جسيمة الذخبجي،  .21
القيػد عمى الدمصة في ضل الشطخيات الجيشية: دراسة مقارنة بيغ الشطخيات 
الثيػقخاشية والشطخيات الجيشية، مجمة جامعة دمذق لمعمـػ االقترادية 

 .599-573، ص2111، العجد الثالث، 27والقانػنية، مجمج 
د. فتحي عبج الكخيع، الجولة والديادة في الفقو اإلسالمي دراسة  .21

 .1977مقارنة، مكتبة وىبة، 
ماجج راغب الحمػ، االستفتاء الذعبي بيغ األنطسة الػضعية د.  .22

 .1981، مكتبة السشار اإلسالمية، الكػيت، 1والذخيعة اإلسالمية، ط

اختيار الحاكع -ية الجولة ماجج راغب الحمػ، الشطع الدياسية: ذاتد.  .23
-الذػرى -السعارضة -الجيسػقخاشية -تشطيع الحكػمة -سمصة الحاكع -

 .2117فمدفة الحكػمة، دار الجامعة الججيجة، اإلسكشجرية، 

، دار 1د. دمحم رأفت عثساف، رياسة الجولة في الفقو اإلسالمي، ط .24
 .1975الكتاب الجامعي، 

، 7الدياسية اإلسالمية، ط  د. دمحم ضياء الجيغ الخيذ، الشطخيات .25
 . 1976مكتبة دار التخاث، 

د. دمحم شو بجوي، د. دمحم شمعت الغشيسي، الشطع الدياسية  .26
 .1958، دار السعارؼ، 1واالجتساعية، ط
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د. دمحم فػزي لصيف نػيجي، مدئػلية رئيذ الجولة في الفقو  .27
 .2115اإلسالمي، دار الجامعة الججيجة لمشذخ، 

د. دمحم كامل ليمة، الشطع الدياسية الجولة والحكػمة، دار الفكخ  .28
 . 1971العخبي، 

، دار الشيزة والحكػمةد. دمحم كامل ليمة، الشطع الدياسية: الجولة  .29
 .1969 والشذخ والتػزيع،العخبية لمصباعة 

محسػد عاشف البشا، الشطع الدياسية: أسذ التشطيع الدياسي د.  .31
 .1981ػ  1979دار الفكخ العخبي، ، 1وصػره الخئيدية، ط 

محسػد عاشف البشا، الػسيط في الشطع الدياسية: الجولة ػ الدمصة د.  .31
 .1996ػ  1995ػ الحقػؽ والحخيات العامة، دار الفكخ العخبي، 

وأبخز د. مكي عبج السجيج، العقج االجتساعي: األسذ الشطخية  .32
، ص 2114، مجمة جامعة أىل البيت، العجد األوؿ، السشطخيغ

296:269. 

نعساف احسج الخصيب، الػسيط في الشطع الدياسية والقانػف د.  .33
 .1999، مكتبة دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، 1الجستػري، ط 

د. يحيي الجسل، األنطسة الدياسية السعاصخة، دار الشيزة العخبية،   .34
1969. 
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 ادلشاخغ األخُبٍت:-ثبٍَب
1. Aigle Denise, « Loimongole vs loiislamique » Entre 

mytheetréalité, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 

2004/5 59e année, p. 971- 996. 

2. BragueRémi, « Un régime autre que la théocratieest-il 

possible? »,Revue d'éthiqueet de théologie morale, 

2007/1 n°243, p. 103-123.  

3. Legrand Georges. La théorie de l'Etat,Revue néo-

scolastique de philosophie, 32° année, Deuxièmesérie, 

N°25, 1930. p. 83-91. 
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