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 إْذاء

 ٔإنٗ األعهٗ، انفشدٔط ٔأعكُّ هللا سدًّ انغانٙ انعضٚض انذثٛة ٔانذ٘ سٔح إنٗ

ٍ   ٔسعاْا، هللا دفظٓا انغانٛح انذثٛثح ٔانذذٙ  ذٕفًٛٓا أٌ شكش نكهًح ًٚكٍ ال انهَزٚ

 انذة يعاَٙ َفغٙ فٙ صسعا فمذ فضائهًٓا، ذُذظٙ أٌ نألسلاو ًٚكٍ ٔال دمًٓا،

 انذافض ٔكاَا ٔانشعة، نهٕطٍ ٔاالَرًاء ٔاإلخالص ٔانكشايح، ٔانعضج ٔانٕفاء

 .انذٛاج غًاس نخٕع نٙ انمٕ٘

 هللا سدًّ"( لٛظ أتٕ" جًال) انعغكش٘ انشٓٛذ انغانٙ انذثٛة شمٛمٙ سٔح إنٗ

 .لٛظ أتا عظًٛا كُد كى. انجُح فشدٔط ٔاعكُّ تشدًرّ

 خظُٙ انز٘ َغٛثح عش٘ د. أ ٔانذج"( َغٛثح" صكٙ أو َضْح) انذاجح سٔح إنٗ

 ٔأعكُٓا هللا سدًٓا ٔانذذّ سٔح عٍ انعهًٙ ذذظٛهٙ العركًال دساعٛح تًُذح

 .جُرّ فشدٔط

 ٔانٓذٔء ٔانشادح انشعاٚح نٙ ٔفشٔا انهزٍٚ ٔأتُائٙانغانٛح  صٔجرٙ" أعشذٙ" إنٗ

 فٙ ٔشاسكرُٙ ٔشجعرُٙ دعًرُٙ انرٙ دثٛثرٙ" ص" انشٔح ذٕأو ٔإنٗ ٔانٕلد،

 انغانٛاخ شمٛماذٙ ٔإنٗ انشعانح، ْزِ ٔيثادث فظٕل عُأٍٚ الخرٛاس األفكاس

 ٔإنٗ ٔانًانٙ، انًعُٕ٘ ٔانذعى انًغاعذج ٚذ نٙ يذٍَ دٔيا انهٕاذٙ انذثٛثاخ

 شمٛمٙ ٔإنٗ انعهًٙ، ذذظٛهٙ العركًال شجعُٙ دٔيا انز٘ جًٛم انذثٛة شمٛمٙ

 .ٔذشجٛعٙ دعًٙ عٍ نذظّ ٚرأخش نى انز٘ جالل انغانٙ

 ".فهغطٍٛ" انغانٙ ٔطُٙ ٔأعشٖ ٔجشدٗ، شٓذاء، إنٗ



 
 

 ٔانرشجٛع تانذعى عهٙ ٚثخهٕا نى انزٍٚ ٔأعاذزذٙ، ٔأدثرٙ أطذلائٙ ٔإنٗ

 .ٔانًشٕسج

 .االْرذاء طشٚمح ٔفٙ انٓذٖ، هللا ٔيٍ اإلْذاء، كاٌ ْزا

 

 

 

 

 



 
 

 ٔانرمذٚش انشكش

ُكشُ  ال: "ٔعهى عهّٛ هللا طهٗ هللا عثذ تٍ يذًذ انًظطفٗ انذثٛة ٚمٕل ٍ   هللّاَ  َٚش   َي

ُكشُ  ال  ".انُّاطَ  َٚش 

 إلَجاص ٔاإلسادج ٔانعضًٚح ٔانظثش انمٕج يُذُٙ انز٘ ٔذعانٗ، عثذاَّ هلل انذًذ

 دكًُٛا نـ شكش٘ خانض أعجم أٌ إال انًماو ْزا فٙ ٚغعُٙ ٔال انشعانح، ْزِ

 عهّٛ يثُٛا انشعانح، ْزِ عهٗ أششف انز٘ َغٛثح، عش٘ انذكرٕس األعرار انفاضم،

 ٔضثظ األفكاس، ٔإثشاء انُظائخ، إعطاء فٙ انشطٍٛ ٔأعهٕتّ انكثٛش ذٕاضعّ

 األفاضم انكثاس ألعاذزذٙ شكش٘ ٔافش أعجم أٌ أٚضا، ٚفٕذُٙ ٔال. انًُٓجٛح

 طٕ٘، أتٕ يظطفٗ انذكرٕس ٔاألعرار انعثذ، تطشط شكش٘ انذكرٕس األعرار

 ٔانذكرٕس صٚاد يذًٕد ٔانذكرٕس صٚذاَٙ، ععٛذ ٔانذكرٕس سٚاٌ، طثذٙ ٔانذكرٕس

 أٔ فكشج، أٔ دٕاس، تأ٘ عهٙ ٚثخهٕا نى انهزٍٚ إصسُٚح تالل ٔانذكرٕس عذايح طالح

 .انثذث ذطٕٚش شأَّ يٍ َمذ

 جثشُٚٙ يذًذ انذكرٕس/انهٕاء انغٛذ انغانٙ طذٚمٙ إنٗ انكثٛش تشكش٘ أذمذو كًا

 نكٙ انكافٙ ٔانٕلد انذعى يُذُٙ فٙ ٚثخم نى انز٘ انذاخهٛح نٕصٚش األيُٙ انًغاعذ

 .األكادًٚٙ ذذظٛهٙ ٔاعركًال انٕظٛفٙ تٕاجثٙ انمٛاو تٍٛ أٔفك

 انرغجٛم عًٛذ عثاط فخش٘ غغاٌ انغانٙ انذكرٕس أَغٗ ال انًماو ْزا ٔفٙ

...  انًٕدج كم نّ أكٍ انز٘ دساعرٙ، فرشج أثُاء انشٓذاء تٛشصٚد جايعح فٙ ٔانمثٕل

 يشدهح دساعرٙ أثُاء يعٙ انًششفح يٕالفّ عهٗ لهثٙ طًٛى يٍ ٔأشكشِ

 ".انشٓذاء" تٛشصٚد جايعح فٙ انثكانٕسٕٚط



 
 

 انرُظًٛٙ انعغكش٘ األدٚة، انًفكش اإلَغاٌ انعًالق انمائذ انشٓٛذ أَغٗ ٔنٍ نى كًا

 ٔدعًّ ذشجٛعّ عهٗ فرخ نذشكح انًشكضٚح انهجُح عضٕ" َضاس أتٕ" دثش طخش

 ".َضاس أتٕ" عى هللا سدًك انثكانٕسٕٚط يشدهح دساعرٙ أثُاء نٙ

 انًغرشاس األعرار انظذٔق طذٚمٙ: انٕفٛاٌ انظذٚماٌ يٍ نكم خاص ٔشكش

 .ٔأياَّ تظذق تجاَثٙ ٔلٕف انز٘ عشِ أتٕ شاد٘ انمإََٙ

 يُز انذساعح يشدهح يعٙ ٔاكة انز٘ انٕفٙ دغٍٛ يذًذ األعرار انغانٙ طذٚمٙ

 .يهم أٔ كهم دٌٔ انُٓاٚح درٗ نهًاجغرٛش انرغجٛم نذظح تذاٚح

 طٕسْا تجًٛع ٔانًغاعذج انعٌٕ ٚذ نٙ يذّ  يٍ كم إنٗ يٕطٕل انجضٚم ٔانشكش

 أَغٗ ٔال. يشاجع يٍ ادرجرّ نًا انٕطٕل عهٗ عاعذَٙ يٍ كم ٔإنٗ ٔأشكانٓا،

 انذعى ٚذ يادٍٚ يعٙ ٔلفٕا انزٍٚ األطذلاء لهثٙ أعًاق يٍ اشكش أٌ انًماو ْزا فٙ

 .ٔانًغاَذج

 يٍ نجًٛع يُغٕب فٕٓ يأيٕل، ْٕ يا ٔلذيد انشعانح ْزِ ٔفمد فئٌ ٔأخٛشا

 نهثادث ساجع فٕٓ َمض يٍ تٓا كاٌ ٔيا انظٕسج، ْزِ عهٗ إخشاجٓا فٙ عاعذَٙ

 .ٔدذِ

 .انرٕفٛك ٔنٙ ْٕٔ. تعذُ  ٔيٍ لثم يٍ انفضم ٔهلل
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 يهخض

ذا ما حدث فيه  دراسة الفكر اإلسبلم  إلى بحثال هدؼ   دراسػة باإلضػافة إلػى  أـ ال؟ يغيػرٌ يغيرات ك كعميه مكا 
 ـ ف  اإلسبلـ "الدكلة اإلسبلمية".نظاـ الحك

 .الشريعة مفسر" المسمـ الفقيه" ك" الخميفة"الحاكـ  بيف ما العبلقة ماهية ف  النظرممت الدراسة يشاكما 

 .سة العديد مف فكر المفكريف اإلسبلمييف ف  العصر الحديثراأيضا دالدراسة شممت 

مف األفضؿ لئلسبلـ "الدكلػة اإلسػبلمية" دمػل الػديف بالسياسػة أـ هؿ كحاكلت الدراسة اإلجابة عمى اليساؤؿ: "
 خبلؿ النظر إلى الياريخ اإلسبلم  منذ فجر اإلسبلـ كحيى يكمنا هذا.كذلؾ مف  الفصؿ بينهما؟

 الفقيػػه" ك" الخميفػػة" الحػػاكـ بػػيف العبلقػػة ماهيػػةلقػػد ركػػز الباحػػث عمػػى يطػػكر نظػػاـ الحكػػـ فػػ  اإلسػػبلـ  كعمػػى 
كمػف  اإلسػبلم ير جم  فػ  اليػاريخ بلؿ أخذ نماذج مميزة كمهمة كذات أكذلؾ مف خ الشريعة  مفسر "المسمـ

 عمػىليركيػز   كيػـ الراشػدةعهػد الخبلفػة ا. (صمى اهلل عميه كسمـ)فيرة حكـ النب  الرسكؿ محمد هذ  النماذج: 
الفقيػه أحمػد بػف اإلمػاـ النمػكذج اليػان :  إلمػاـ الفقيػه أبػك حنيفػة النعمػاف.االنمػكذج األكؿ:  عدة نمػاذج مهمػة:

العديػد مػف المفكػريف اإلسػبلمييف النظػر فػ  فكػر  :النمػكذج الرابػع .المػذهب االعيزالػ النمكذج اليالػث:  حنبؿ.
 .ف  العصر الحديث

شػكالياتاعػدة يسػ بػػ الباحػث لقد خرج يطػكر الفكػر اإلسػبلم   كنظػاـ الحكػـ فػ  اإلسػبلـ  للهػا عبلقػة  ؤالت كا 
يطرؽ لها ف  خايميه كه  بحاجػة إلػى معالجػة مػف خػبلؿ  لها عبلقة ف  عممية آليات اخييار الخميفةأف كما 

 .المخيمفة المعمقة لعؿ يسيطيع معالجة يمؾ اإلشكاليات المعقدة بحاثالدراسات كاالعديد مف ال
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Abstract 

The research aims  to study the Islamic idtotogy  and if it has any changes or 

development or not? In addition to study the ruling system in Islam “” the state in 

Islam.” 

This research looks into Islam‟s “ideology” or “system of thought” in order to 

determine what that is, especialy as regards Islam‟s position towards the „the 

state”; and to consider whether this has undergone change over time.  

The study also includes the view of defining the relationship between the ruler 

“The Kaleefah”, Religious man “Muslim Jurist” the Islamic law Shari‟ah 

commentator. 

As part of the endevour to understand position of Islam (religion) towards the 

state (politics), the study investigates the historic or actual development of the 

relationship between the Caliph (khaleefa, or ruler) and the religious scholar (the 

faqeeh). For this purpose, three major historic periods were considered (the 

prophet‟s rule, that of the early or “guided” Caliphs, and that of later Caliphs); as 

well as four major cases where the main issue under consideration was raised: the 

respective cases of the the jurists Abu Hanifa and Ibn Hanbal, that of the 

Mu‟tazilite school of thought, and that of contemporary schools of Islamic 

thought. Underlying the general question concerning the role of the Caliph in 

governance is the queston of succession –the entitelement to that role. This 

question arose with the passing of the prophet (PBUH), and remained a basic issue 

of contention among jurists.   

In addition to that, the study targets studying lots of the ideologies of the Islamic 

thinkers in the modern ages. 

In order to provide a comprehensive picture of the issue under study the rearch 

also addresses the views of contemporary Muslim scholars who have dealt with 

these questions.  



 د 
 

The study also tries to answer the following question: “Which is the best for Islam 

“The Islamic state” including religion in policy or separate them?”. This is done 

by reviewing the Islamic history of the early period of Islam up to our days 

Finally, besides considering the descriptive aspects of Islam‟s history in this area 

this study also addresses the prescriptive question raised in the contemporary 

period of whether and in what way religion and politics ought to be related. 

The researcher has reached to the following questions and problems which have a 

relationship in the development of Islamic ideology and the governing system in 

Islam. It has also a relationship in the process of choosing the successor which are 

mentioned in the conclusion and needed to be tackled in many different and deep 

researches and studies hoping to solve such problematic issues. 

In concluding the researcher suggests that it serves the Muslim community better 

if quotidian affairs are kept sparate from religion.  
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 تمهيد

 مدخل إلى الدراسة

 مقدمة

"الـدين  حظيت دراسات المجيمع اإلسبلم   ك"الدكلة اإلسبلمية" كمجمؿ األدبيات الي  يناكلت هػذا المكضػكع
باهيمػػاـ بػػال  مػػف قبػػؿ العممػػا  كالفقهػػا  كالفبلسػػفة كالمػػؤرخيف كالمفكػػريف كالكيػػاب كاألدبػػا  المسػػمميف  والدولــة"

كغيػػر المسػػمميف فػػ  مخيمػػػؼ العصػػكر بعػػد أف قػػاـ النبػػػ  الرسػػكؿ محمػػد بػػف عبػػػد اهلل صػػمى اهلل عميػػه كسػػػمـ 
 لمنكرة بعد الهجرة إليها مف مكة.بيأسيس الدكلة اإلسبلمية ف  المدينة ا

أقػػػاـ دكلػػػة إسػػػبلمية منػػػذ هػػػاجر إلػػػى صػػػمى اهلل عميػػػه كسػػػمـ  أف الرسػػػكؿ "محمػػػد عمػػػارة"الػػػدكيكر األسػػػياذ يػػػرل 
  مػػف جهػػة المدينػػة المنػػكرة  كمػػارس خبللهػػا العمػػؿ السياسػػ   فأكجػػد نظػػاـ المؤاخػػاة بػػيف المهػػاجريف كاألنصػػار

مػف  أخػرل جهػة مػف المنػكرة المدينػة فػ  األخػرل المعيقدات كأهؿ كالقبائؿ كاليهكد المسمميف بيفكنظـ العبلقة 
ككػاف هػذا حجػر األسػاس الػذم بنيػت عميػه دكلػة   "الصػحيفة" المدينػة دسيكر"م  المدينة"  خبلؿ ما عرؼ بػ 

 اإلسبلـ ف  شكمه كنظاـ سياس .

ــدا ليــذه "قػػاؿ:  جيكرجيػػكالمسيشػػرؽ الركمػػان  ككنسػػيانس  ــو وســمم دســتورا جدي وضــع النبــي صــمى ا  عمي
المستقمة. وقد حوى ىذا الدسـتور اننـين وخمسـين بنـداه كميـا مـن رأي رسـول ا  صـمى ا  عميـو المدينة 

وسمم. خمسة وعشرون منيا خاصة بأمور المسممينه وسـبعة وعشـرون مرتبطـة بالع قـة بـين المسـممين 
يــان وأصــحاب ايديــان ايخــرىه ول ســيما الييــود وعبــدة ايونــان. وقــد ســمب ىــذا الدســتور يصــحاب ايد

ه وليم أن يقيموا شعائرىم حسب رغبتيمه ومن غيـر أن يتضـايق أحـد ةايخرى بالعيش مع المسممين بحري
م. ولكن في حال مياجمة المدينـة مـن 623الفرقاءه وضع ىذا الدستور في السنة ايولى لميجرة أي عام 

أن محمدا صـمى ا   بعض بنود الدستوره منبيينقبل عدو عمييم أن يتحدوا لمجابيتو وطرده. وسنعرض 
عميو وسمم عندما راعى في دستوره أصحاب ايديان غيـر المسـممة اسـتميم مضـمونو مـن كـ م ا . يقـول 

صمى ا  عميو وسمم في البندين ايول والناني بعد أن يعـدد أسـماء القبائـل المتواجـدة فـي المدينـة:  محمد
المسـاعدات بـالخ صه وأن يفـدوىم ويبـذلوا ايمـوال المؤمنون إخوةه ف  يضـايق أحـٌد أحـدًاه وعمـييم تقـديم 

كل خ ف مرجعكم فيو إلى . الفقراء وايغنياء متساوون في جميع الحقوق. لتحريرىم أو دفع الديات عنيم
يحتفظ الييـود بـدينيمه وكـذلك المسـممونه ويسـري ىـذا الشـرط عمـى كـل مـن ا ه وبواسطة رسمو تحمونو. 
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. لمييود حريتيم فـي مصـاريفيمه وكـذلك المسـممون. ولكـن إذا ىـاجم معتـٍد كان عمى ديٍن وموله عمى دين
المدينـة فعمـييم أن يتحـدوا ضـده وعمـى الطـرفين أن يحســنوا المعاممـة فيمـا بينيمـاه ول يعتـدي طـرف عمــى 
طرف. ل يسمب يحد مـن سـكان المدينـة حمايـة أحـد مـن أىـل قـريش أو أنصـارىم. أرض المدينـة حـرام ل 

سكان المدينة جميعـا مـن ىـذا الدسـتور الشـامله ينـو ُبنـي عمـى أسـاس  روس .ر فييا الجدليسمب أن ينا
 .اإلسبلـ دكلة كأقاـ أسس كسمـ عميه اهلل صمى الرسكؿ أف أعيبرذلؾ عمى ضك   يكرجيكج .1"العدل

 دوافع وأىمية الدراسة "الموضوع":

 (الدكلػة كمػف المسػألة السياسػية فػ  عمكمهػامكقػؼ اإلسػبلـ مػف )ييمخص فكرة الدراسة حكؿ االهيماـ بقضػية 
اليػػ  يصػػاعدت خػػبلؿ السػػنكات األخيػػرة  كذلػػؾ نييجػػة نشػػاط الػػداعيف إلػػى اإلحيػػا  اإلسػػبلم  كيعػػاظـ مكجػػة 

 ككػػاف بالضػػركرة أف يصػػاحب هػػذا االهيمػػاـ اليسػػاؤؿ الػػرئيس األساسػػ  لمبحػػث: مصػػطم" "اإلسػػبلـ السياسػػ ".
بػيف   بمغػة أخػرل  أم العبلقػة  وبـين مفسـر الشـريعة "الفقيـو المسـمم" "ماىية الع قة بين الحـاكم "الخميفـة"

قضػية ييػار اليػـك هػذ  أـ الفصػؿ بينهمػا؟"  همػا معػادمج –   كما هك األفضؿ لؤلمػة اإلسػبلميةالديف كالسياسة
عمى هذا المسيكل  كعمى المسيكل الدين  كالسياس  كالفكػرم العػاـ عمػى اميػداد العػالميف العربػ  كاإلسػبلم . 

نافعػا أـ بينهمػا الػدمل  كػافف إفصػؿ الػديف عػف السياسػة أك مسػألة ف   مف باب فمسف لمنظر دفعن  ما فهذا 
فػ  سػقيفة بنػ  سػاعد  الجػدؿ الػذم نشػأ لمشركع ف  هذا البحث كاف لزاما عمى الباحث أف ينظر ف  ك ضارا؟ 
–أبػرز هػذا االخػيبلؼ حيػث  ـ632هػػ/11عػاـ كسمـ عميه اهلل صمىفكر كفاة رسكؿ اهلل مسألة الخبلفة حكؿ 

بػدكر مػا كػاف الخميفػة سػكؼ يقػـك  إذاقضػيييف أساسػيييف همػا أكال  –أكاف ف  ذلؾ الكقت أك فػ  كقػت الحػؽ 
قد كضع فعبل أساسا القامة حكـ ما كاف الرسكؿ صمى اهلل عميه كسمـ  إذايانيا الحاكـ السياس  كالدين  معا ك 

 اينػيف  كيضػمف كسػمـ عميػه اهلل صػمىالرسػكؿ  نظمػهكضعه ك لـ يكف هنالؾ سكل ميياؽ المدينة الذم  ؟مدن 
المسػػمميف كاليهػػكد كالقبائػػؿ  كبػػيفالعبلقػػة بػػيف المسػػمميف "مهػػاجريف كأنصػػار" مػػف جهػػة   تنظمػػ بنػػدا كخمسػػيف

 ىأكصػ كسػمـ عميػه اهلل صػمىكأهؿ المعيقدات األخرل ف  المدينة المنكرة مف جهة أخرل. لػـ يػرد أف الرسػكؿ 
المسمميف باعيماد ذلؾ الميياؽ كقانكف أساسػ  لينظػيـ شػؤكف الحكػـ  كمػا لػـ يػرد نػص قرآنػ  أك حػديث نبػكم 
نمػػا بعػػض القكاعػػد العامػػة فقػػط حػػكؿ عبلقػػة الحػػاكـ بػػالمحككـ. بعػػض  شػػريؼ صػػري" ليحديػػد نظػػاـ الحكػػـ  كا 

كضػػعه الرسػػكؿ مػػكذج لدسػػيكر أك نالمدينػػة" بميابػػة دسػػيكر  مييػػاؽ الفقهػػا  كالعممػػا  كالمفكػػريف اعيبػػر "صػػحيفة
 لمدكلة اإلسبلمية. كسمـ عميه اهلل صمى

مػا يبعهػا مجمكعػة أسػئمة ييعمػؽ بنكعيػة الحػاكـ فػ  اإلسػبلـ كمػا فػ  ك بن  ساعدة أيارت حادية سقيفة   كهكذا
ف النظػاـ مػف يقػرر فػ  شػؤك  كسػمـ عميػه اهلل صػمى أف يخمػؼ الرسػكؿهؿ باإلمكاف أك الضركرة  نكعية الحكـ:
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