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  مقدمة: 

مادة القانون االسالمي هناك مفاهيم أساسية ّاولها القانون وهو مصطلح  كمحاولة لتفكيك مفاهيم  

انطالقا من دالالته العامة اال ان ما يعنينا هنا في   في حاجة الى تعريف قبل غيره من المفاهيم  

ذا ما  كلمة قانون هو عالقاتها بالشريعة ما يجمعهما وما يفرقهما خصائصهما ومصدرهما  وه

 سنتناوله قبل دكره مردوفا بالعام وبصفته االسالمية . 

 الفصل االول : في معنى القانون والشريعة.     

 الفصل الثاني : خصائص ومصادر الشريعة االسالمية .     

 الفصل الثالث : أطوار التشريع االسالمي .     

 الفصل الرابع : القانون العام االسالمي.      

 ول: معنى القانون والشريعة.الفصل اال   

  القانون. المبحث االول: تعريف   
كلمة قانون كلمة معربة يرجع اصل نشأتها الى انها ليست عربية االصل فهي مأخوذة من من  

االتصال مع اللغة ثم استعارت اللغة العربية هذه الكلمة عن طريق     kanunالكلمة اليونانية  

ال على   اليونانية وتعني المسطرة أو العصا المستقيمة وتستعمل مجازا للداللة على االستقامة، 

، الالتينية   العصا  اللغة  في  المعنى  بنفس  بين  أ droit وتستعمل  الفاصل  والحد  المستقيم  ي 

 االستقامة واالنحراف. 

 فما هو معناها اللغوي؟ وما معناها االصطالحي؟ 

 : اللغة في -1
لغة يفيد النظام واالستقرار والثبات واالستقامة، ويقصد به كذلك "تكرار او استمرار امر معين   

 على وثيرة واحدة  بحيث يعتبر خاضعا لنظام ثابت". 

أي   القاعدة  القانون هي كل  وتعني  او  فالقاعدة  نمط رئيسي ومطرد  النظام واالستقرار على 

 عالقة تنتج ظاهرتين بحيث اذا تحققت احداهما تحققت االخرى بالتبعية . 

 فالقانون هو الذي يحكم الظواهر الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها.

ق هو الخير وقانون المنطق هو  وان لكل شئ قانونه فقانون الطبيعة هو القوة وقانون االخال 

الحق وقانون العدالة هو الحكم بين الناس بالقسط .اذا تجاوزنا المعنى اللغوي للقانون كنظام  

 وثبات واستقامة .. 

كل اذن   معنى على يدل مما والمكان الزمان في ومتكررة  مطردة قواعد أو قاعدة فهو 

 . : ب تميز ي  القانون“ معينة  اثارا تنتج االستمرار واالستقرار



 والتكرار  االطراد   -

 االستمرارية    -

 االستقرار    -

 الواقع على أثار  -

 : االصطالح في -2
 والخضوع  اإللزام بسلطة  تتميز  والتي االجتماعي، للحقل  المؤطرة العامة القواعد مجموع

،أي مجموع القواعد الملزمة للسلوك في الجماعة والمقترنة  ومقتضياتها   ألحكامها اإلجباري 

بالجزاء او هو مجموع القواعد التي تنظم وتوجه سلوك االفراد في المجتمع بشكل ملزم يقترن  

الجبر   وسائل  باستعمال  ودلك  القواعد  هذه  مخالف  على  العامة  السلطة  توقعه  الذي  بالجزاء 

 واالكراه ان لزم االمر . 

عريف الواسع للقانون والمرتبط بتنظيم السلوك داخل الجماعة بشكل عام بحيث  مقابل هذا الت

يشمل معه ايضا القواعد المعمول بها في المجتمع حتى ولو كانت من قبيل العرف او الدين او  

التي   الملزمة  القواعد  "مجموعة  القانون  معه  يصبح  ضيق  تعريف  يقابله  القضاء  او  الفقه  

التشريعي  السلطة  احد  تصدرها  في  بالدولة  عالقاتهم  او  ببعضهم  االفراد  عالقات  لتنظيم  ة 

 المجاالت" 

 خاص  ومعنى عام معنى يتضمن التعريف هذا

 :العام أ: المعنى 

 بالبعد  يهتم وال  القانونية،  القاعدة بمضمون يهتم والذي موضوعي، بعد على يتأسس وهو

 .التشريعي  للنظام المؤسس الشكلي البعد في يبحث ال أنه أي الشكلي،

  مصدر  عن  النظر بغض المجتمع  داخل  األفراد سلوك تحكم  التي  العامة القواعد أي مجموع 

 .القواعد هذه

 :الخاص  ب: المعنى

 التشريعية.  السلطة عن الصادرة التشريعية القواعد مجموع  هو  فالقانون  المعنى  هذا وفق

 .  2011من دستور المملكة المغربية لسنة  71الفصل  لمقتضيات ووفقا

الدستور،   من  أخرى  بفصول  صراحة  إليه  المسندة  المواد  إلى  باإلضافة  القانون،  يختص 
 بالتشريع في الميادين التالية: 

الحقوق والحريات األساسية المنصوص عليها في التصدير وفي فصول أخرى من        هذا    -
 الدستور، 

 نظام األسرة والحالة المدنية؛          -

 مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛          -

 نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛          -

 العفو العام؛          -

 الجنسية ووضعية األجانب؛          -

 تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها؛          -

 التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛          -



 المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية؛          -

 نظام السجون؛         -

 النظام األساسي العام للوظيفة العمومية؛          -

 ين المدنيين والعسكريين؛ الضمانات األساسية الممنوحة للموظف          -

 نظام مصالح وقوات حفظ األمن؛          -

 نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية؛          -

 النظام االنتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر االنتخابية؛          -

 رق تحصيلها؛ النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وط         -

 النظام القانوني إلصدار العملة ونظام البنك المركزي؛          -

  نظام الجمارك         -
 نظام االلتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات؛          -

 الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية؛          -

 نظام النقل؛          -

 عالقات الشغل، والضمان االجتماعي، وحوادث الشغل، واألمراض المهنية؛          -

 نظام األبناك وشركات التأمين والتعاضديات؛          -

 االت؛ نظام تكنولوجيا المعلومات واالتص         -

 التعمير وإعداد التراب؛          -

 القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛          -

 نظام المياه والغابات والصيد؛          -

 تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني؛          -

 إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛          -

 تأميم المنشآت ونظام الخوصصة.          -

حية التصويت على قوانين تضع للبرلمان، باإلضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صال
   إطارا لألهداف األساسية لنشاط الدولة، في الميادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية.

 والحالة األسرة نظام قبيل من   :األمة نواب  تشريع  مجال الحصر سبيل  على يحدد والذي 

 النظام /العمومية للوظيفة األساسي النظام/عليها الجارية والعقوبات الجرائم تحديد  /المدنية

 على  يركز المعنى هذا  أن المالحظ   .تحصيلها    وطرق  ومقدارها الضرائب ووعاء الضريبي

 .القانون  بسن  المختصة الجهة

  .القانونية القاعدة : خصائص3
 اجتماعية  قاعدة

 ومجردة  عامة قاعدة

 سلوك قاعدة

 ملزمة   قاعدة

 العالقات  تنظم قانونية  قواعد هو  بما اجتماعية، ضرورة القانون أن  أي :اجتماعية  قاعدة  -1

  ارتباط  إن. بينهم التفاعلية والعالقات والمؤسسات األفراد بين تنشأ التي المجتمعية والحاجيات

 وانحطاط تخلف أو ورقي تطور  مدى كبير  حد  إلى يعكس  االجتماعية بالبيئة القانون



 داخل  يعتمل لما نتاج هو  فالقانون    .عدمها من  السياسية األنظمة  ديمقراطية  وكذا.المجتمع

 .  وطموحاته وحاجياته لمتطلباته وترجمة  المجتمع

 :ومجردة عامة قاعدة  -2

 تعالج  ال أنها كما بالدات، معين شخص إلى وأوامره  نواهيه تتوجه ال القانون أن هنا المقصود

  والوضعيات الفرضيات جميع على القانونية القاعدة تجيب أن الصعب من  ألنه  ، معينة واقعة

  من  ذلك تفعل فهي معينين، أشخاص إلى تتوجه القانونية القاعدة أن من  الرغم فعلى. حدة كل

 . صفاتهم  وليس  القانونية  مراكزهم حيث 

 هو بما الشرعية مبدأ وتكرس والمساواة العدل تحقيق إلى تؤدي  والعموم التجريد خاصية

 . وسلطته القانون لسيادة وصفتهم موقعهم  كان كيفما الدولة مواطني  خضوع

 الفرد سلوك توجه فإنها ونواهي،  أوامر تتضمن القانونية القاعدة أن بما سلوك:  قاعدة  -3

فالقاعدة  داخل  تحاكم وال لألفراد، الخارجي  السلوك تأطير  إلى تنصرف  القانونية الجماعة 

  أرض  على ألثار منتج وسلوك فعل  إلى ترجمتها دون  إجرامية  لفكرة اإلنسان فإضمار .النوايا

  القتل  عقوبة عن جذريا تختلف العمد القتل فعقوبة  المنطلق هذا من . عليه يعاقب ال الواقع،

القاعدة   عمل  من يرافقها لما بل لذاتها بها تعتد ال فإنها بالنوايا تعتد عندما القانونية الخطأ. 

 . الخارجي السلوك نطاق في يتجسد

 هو األخرى االجتماعية القواعد بقية عن  القانونية القاعدة يميز ما ملزمة:  قاعدة  -4

 تواجه فعل رد هو  الذي:الجزاء هو  مهما مفهوما القاعدة هذه تتضمن .القواعد لهذه  الدولة تبني

 اجل من  الدولة تمارسه ضغط  وسيلة بذلك  فهو القانون،  أحكام  على  يخرج  من  كل  الدولة،  به

 .ونواهيه  االمتثال ألوامره

 

 خالصة
 استحضار ضرورة في  المنهجية، الضرورة أملته القانونية القاعدة خصائص  عند  وقوفنا  إن

  تعكس  فعال  حد أي والى. اإلسالمي العام القانون عناصر تفكيك  أثناء المفاهيمية الركائز هذه

 ؟ .القانون ينظمها أن المفترض  من التي وهياكل ومؤسسات أحكام

  بقواعد )األقليات(الكتاب أهل تخصيص  عند والتجريد  العمومية خاصية موقع هو ما   :مثال

 التعبدية؟  لشعائرهم ممارستهم  أو  الشخصية بأحوالهم  المرتبطة تلك غير من بهم خاصة قانونية

 المواطنة؟ مفهوم  هو  أخر مفهوم ظل في الجزية عن اليوم  الحديث يمكن  هل  أخر  بمعنى

 التمييز بين القانون العام والقانون الخاص  -5
 عام  قانون قواعد إلى تنظمها التي العالقات ونوع  الطبيعة حيث من القانونية  القواعد تنقسم

 :أساسية معايير ثالث هناك بينهما وللتمييز  :خاص قانون وقواعد

 العامة  المصلحة معيار

 كطرف الدولة وجود معيار

 .السيادة صاحبة الدولة معيار

 إلى تحقيقها  تهدف التي  المصلحة طبيعة إلى النظر يتم حيث  :العامة  المصلحة معيار -



  حكم أداة باعتبارها كطرف  الدول  فيها تدخل  التي القانونية  العالقات فغالبية  العالقة القانونية،

 المصلحة  بين الفاصلة الحدود الن دقيق غير المعيار هذا لكن.العام المصلحة تحقيق  تستهدف

 .وحتمية واضحة غير  والخاصة العامة

تعتمد   الدولة إن بل الخاص، القانون قواعد خالل من تحقيقه يتم قد العامة المصلحة فتحقيق

 المصلحة  تستهدف ال أنها نقول أن دون تعامالتها، بعض في الخاص القانون قواعد كثيرة أحيانا

 مقابل مثال بدون  اجتماعية طبيعة  ذات مشاريع في  يتصرف قد الخاص القطاع  ان كما العامة،

 العامة  المصلحة بهدف 

 

 التي  القانونية العالقة تنظم  التي  هي  العام القانون  قواعد أن أي : كطرف معيار الدولة -

 بين  العالقة تنظيم على  الخاص القانون قواعد تقتصر بينما كطرف الدولة فيها  تكون

هذا.األفراد  الدولة ووظيفة دور لتحول بالنظر متجاوزا أصبح بدوره المعيار  لكن 

 الدولة أن أي التدخلية،  بالدولة يسمى  ما وظهور  الثانية،  الحرب العالمية بعد  خصوصا

 أن دون التاجر بصفة  قانونية  عالقات إقامة عليها حتم  اقتصاديا ، مما فاعال أصبحت

 . والصناعية التجارية  العمومية  المؤسسات مثال والسيادة السلطة موقع من تنطلق

 تزاولها التي األنشطة بين التمييز المعيار هذا يفترض   :السيادة صاحبة الدولة معيار -

 الدولة تمارس عندما الخاص القانون قواعد نطبق هنا طبيعي شخص بصفتها الدولة

 الملكية نزع ( العامة السلطة امتيازات مستعملة العامة للمصلحة ممثلة بصفتها  وظائفها

 . العام القانون  قواعد نطبق ، )العامة  المنفعة اجل من

 صفة القانون اإلسالمي.   ❖

القانون دو داللة اسالمية ال بد وان يكون مردوفا بكلمة "االسالمي "أي نسبة الى  يكون  لكي  

نقياد ألمر هللا والتسليم ألحكامه  االسالم المأخوذ في اللغة من أسلم ،إذا انقاد، فاإلسالم هو اال

و "من يبتغ  19والعمل بأوامره  ونواهيه قال تعالى "ان الدين عند هللا االسالم "ال عمران /

 .85غير االسالم دينا فلن يقبل منه وهو في االخرة من الخاسرين " ال عمران /

بصفته االسالمية ، يميزه عن غيره من القوانين ، والديانات االخرى،  مردوفا    فدكر القانون

كالقوانين اليونانية والرومانية واالغريقية والمسيحية واليهودية ... والكنسية ،وقانون حمورابي  

الغربية   بها في االنظمة  المعمول  الحالية  )قانون االلواح االثنى عشر (، والقوانين الوضعية 

 ي فلكها ،وهي قوانين مادية ال تهتم سوى بجزء يسير من حياة البشر. وفي التي تسير ف

 فالصفة االسالمية للقانون تميزه بعدة مزايا وتخصه بعدة خصائص كما سنبرزها. 

 :التالية المالحظات إبداء علينا تفرض “إسالمي” بنعت القانون ربط  إن

 جدا الستجالء مهم  الفرق هذا ةومعرف التاريخية،  الممارسة وإسالم النص إسالم بين فرق  هناك

 بحث  هو مثال   اإلسالمي العام القانون جذور  في  والبحث .التجربة رافق الغموض الذي بعض

 .االنتقائية  مأزق في السقوط  خطورة من ذلك يعنيه وما تاريخية  جوانب في

 فيما  دقيقة  بتفصيالت يأتيا لم اإلسالمي  للقانون رئيسيين كمصدرين  والسنة القران حيث أن

ومؤسسة   موجهة مبادئ حدد بل والمحكوم، الحاكم بين والعالقة والسلطة الحكم شؤون يخص

 ارتبط ما خصوصا القداسة، صفة  منحه تعني ال هنا بالقانون  “اإلسالمي” صفة وربط   .لذلك

 . بالمؤسسات أو  بالمحكومين الحاكم  بعالقة



 أحكام ببيان اهتمامه  بقدر  السياسي بالفكر  كثيرا يهتم  لم :األربع بمذاهبه السني  كما ان الفقه

 الذي المرحلة هذه في الفقهاء إنتاج على  اثر السياسي فالصراع الشخصية، واألحوال  العبادات

  المسلمين  علماء اغفل لقد “السنهوري الرزق عبد يقول .أعاله المذكورة الجوانب ركز على

حالة   في العام بالقانون المتعلق الفقه من جانب فبقي الدستورية، بالبحوث االهتمام القدامى

 .)االجتهاد إشكالية(العزوف هذا بسبب  الطفولة

 اإلسالمي.  العام والقانون اإلسالمي  الحكم نظام بين التمييز  من  بد  ال

 عالقة المجتمع، أي  في العامة السلطات تنظم التي  القانونية القواعد مجموع هو  :العام القانون

 التي القواعد مجموع  هي  اخر بتعبير  .واألفراد بالمجتمع وعالقتها ببعض، بعضها المؤسسات

 .  سيادة صاحبة باعتبارها طرفا الدولة فيها تكون  التي العالقة تنظم

 الشريعة االسالمية . المبحث الثاني: ماهية  
، 1لك تميزت قواعدها وأحكامها بالكمال، تعتبر الشريعة اإلسالمية خاتمة الشرائع السماوية، لذ

السماوية األخرى،    مقارنة الشرائع  باقي  الشريعة اإلسالمية  مع  فإن دراسة  منا  لذلك  يتطلب 

تعريفها وبيان خصائصها ومكانتها وإبراز سموها وصالحيتها لكل زمان ومكان  باعتبارها  

 . وتمييزها عن القانون الوضعي باعتباره عمل بشريعمل رباني، 

من   غيرها  تنفرد عن  اإلسالمية  أحكامها،  والشريعة  منها  تستمد  بمصادر  السماوية  الشرائع 

وأول هذه المصادر الكتاب المبين، وثانيها سنة الرسول األمين، وباقي المصادر األخرى التي  

تحقيق مصلحة   أساسها  مرنة،  منها شريعة  ليجعل  أوعقال  نقال  المصدرين  هذين  تتفرع عن 

 العباد.

ية، سنحاول تحديد مفهومها من خالل تعريفها  ولكي يتضح لنا اإلطار العام للشريعة اإلسالم 

 وبيان خصائصها )المبحث األول(، ثم مصادرها النقلية منها والعقلية )المبحث الثاني(. 

 أوال: مفهوم الشريعة االسالمية : 
الشريعة اإلسالمية تعتبر خاتمة الشرائع السماوية، فجاءت كاملة في قواعدها وأحكامها،      

تعالى  ويدل على ذلك قول   لَُكُم    "هللا  َوَرِضيُت  نِْعَمِتي  َعلَْيُكْم  َوأَْتَمْمُت  ِديَنُكْم  لَُكْم  أَْكَمْلُت  اْلَيْوَم 

ْساَلَم ِديًنا "  ، كما أنها جاءت مهيمنة على غيرها من الشرائع السماوية وناسخة لها، ويدل  2اإْلِ

قًا ِلَما َبْيَن َيدَْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمًنا  َوأَْنَزْلَنا إِلَْيَك اْلِكتَاَب ِبالْ  "على ذلك قوله عز وجل:  َحّقِ ُمَصدِّ
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، لذلك فإن دراسة هذه الشريعة وإبراز مكانتها وسموها وصالحيتها وقدرتها على تنظيم  3َعلَْيِه" 

شؤون الخلق، يتطلب منا التعريف بها، وتحديد خصائصها، وتحديد مفهومها مقارنة مع مفاهيم  

 ن الوضعي باعتباره عمل بشري ينظم سلوك االفراد. أخرى، كالقانو 

اللغوي   التعرف عن معناها  بالشريعة االسالمية عن طريق  التعريف  المعنى    اوالوسيتم  تم 

 . ثانيا  االصطالحي

الى  لغة هي الطريق  التعريف اللغوي لكلمة شريعة  : -1 التي يتوصل منه 

 الماء، يقال شرع ابله اذا اوردها شريعة الماء فشربت ولم يسق لها الماء ... 
الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها الى النجاة ، من هذه التعاريف يبدو    والشرعة والشريعة: 

ال  أن الشريعة لغة "هي الطريق الواضح البين المستقيم ،ال انحراف فيه وال اعوجاج وسالكه  

 بد وان يصل الى مبتغاه . 

، قال  4كما جاء في لسان العرب، أن مادة شرع تتعلق بتناول الماء والدخول فيه والذهاب نحوه 

أبو بكر بن العربي: " الشريعة في اللغة عبارة عن الطريق إلى الماء ضربت  مثال للطريق  

قاقها من " شرع الشيء"  .واشت 5إلى الحق لما فيها من عذوبة المورد وسالمة المصدر وحسنه" 

 بمعنى بينه وأوضحه أي تدل على الطريق المستقيم". 

 التعريف االصطالحي للشريعة : -2
أما في االصطالح الديني فالشريعة صنع هللا الذي أتقن كل شيء والفرق بينها وبين شرائع     

ألخالقية والعملية  البشر كالفرق بين صنع هللا وصنع البشر أي انها األحكام االلهية االعتقادية وا

التي سنها هللا وشرعها لعباده على لسان رسول او نبي موحى له بدلك، وهي السبيل المؤدي  

 إلى ما يرضي هللا ورسوله.

فتعني ما سنه هللا من األحكام وأمر به على لسان أنبيائه ورسله لعباده المؤمنين من عقائد     

 دين" و "الملة". وعبادات وأخالق ومعامالت، وهي ترادف كلمة "ال

لَّةَ إِْبَراِهيَم َحِنيفاً "  "قال تعالى: ْستَِقيٍم ِديناً قَِيماً ّمِ  .6قُْل إِنَِّني َهدَاِني َربِّي إِلَى ِصَراٍط مُّ
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فهذه األلفاظ كثيرا ما يستعمل بعضها مكان بعض، فهي متحدة بالذات، فيسمى التشريع السماوي  

ث إنه يملى ويكتب ويجمع عليه الناس، ويسمى دينا  شريعة الستقامته، و يسمى "ملة" من حي 

كما أنه يسمى "إيمانا" من حيث إنه واجب التصديق  من حيث إنه يطاع هللا به ويجازي عليه،  

 . 7واإلذعان باطنا، و"إسالما" من حيث إنه واجب التسليم واالنقياد هلل تعالى

االنسجام   يسودها  مجموعة  في  القانونية  النظم  اندماج  بأنها  بالشريعة  القانون  علماء  ويقصد 

 النبعاثها من روح واحدة.

وعندما نقول الشريعة بشكل مجرد فإن المفهوم ينسحب ليشمل عدة شرائع. بغض النظر عن  

البشر. تكون وضعية وضعها  أو  تكون سماوية من عند هللا،  إما  بينها  بعض    االختالف  فإن 

الباحثين المعاصرين صنفها الى أربعة أنواع الالتينية واالنجلوسكسونية والبلشفية والصينية ،  

 . ووضح أن هناك بعض "الشرائع " المنسوبة الى هللا ظلما وزورا  

الشرع االن عند المسلمين ينقسم اما الى شرع منزل ، وهو الكتاب والسنة الصحيحة، وهو  

ول الدين وفروعه ،والثاني الشرع المؤول وهو مجال النزاع واالجتهاد  واجب االتباع وفيه اص

والمكذوبة   الموضوعة  االحاديث  وهي  المبدل  "الشرع"  وهو  الثالث  ثم  االمة  علماء  بين 

والنصوص المؤولة بخالف مراد هللا والتي قال عنها صلى هللا عليه وسلم في معنى الحديث  

 ن النار (. )من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده م

ومصطلح الشرعة ومشتقاته ورد في كثير من اآليات "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا  

)ولكل جعلنا منكم شرعة  8سورة الجاثية اآلية  )ثم جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها ("و 

 ومنهاجا(. 

لعباده حيث قال   انزلها هللا  التي  السماوية  الديانات  تعالى "اليوم  والشريعة االسالمية اخر 

اي ال شريعة وال دين  أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا "  

 بعدها . 

 19)إن الدين عند هللا اإلسالم ( ال عمران /

 85)ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه (ال عمران /

 ثانيا :التمييز بين الشريعة  والفقه والقانون  
كون ان الشريعة االسالمية هي االحكام المنزلة من هللا تعالى على نبيه محمد  تم التطرق الى  

صلى هللا عليه وسلم في القران الكريم والسنة النبوية وبالتالي فهي تشريع الهي ال مجال فيه  

لرأي االنسان وتحرم مخالفته وهي تشمل جميع االحكام الشرعية المتعلقة بالعقيدة واالخالق  

معامالت، لدلك فالتمييز بين الشريعة االسالمية والفقه االسالمي يقتضي التعريف  والعبادات وال

 بالفقه ايضا حتى يتسنى لنا المقارنة بينهما:

 تعريف الفقه   -1
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هو العلم بالشئ وفهمه ويعني ايضا ادراك غرض المتكلم من كالمه قال تعالى " فما  الفقه لغة  

ثم قال تعالى "قالوا ياشعيب ال نفقه كثيرا  78نساء /لهؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا " ال

 91مما تقول "هود/

كان في البداية يطلق على جميع االحكام التي جاءت بها الشريعة االسالمية  اما اصطالحا :فقد  

االمام  اليه  ذهب  ما  ،وهذا  والعادات  والمعامالت  باألخالق  أو  العقيدة  بأمور  تعلقت  سواء 

فهذا التعريف يشمل االحكام  "معرفة النفس ما لها وما عليها "  نه  ابوحنيفة حينما عرفه با

وشره   خيره  والقدر  االخر  واليوم  ورسله  وكتبه  ومالئكته  باهلل  االيمان  كوجوب  االعتقادية 

البيع   اباحة  مثل  بالمعامالت  المتعلقة  واالحكام  الصيام  بالعبادات كوجوب  المتعلقة  واالحكام 

الحكام االخالقية كالصدق واالمانة والوفاء بالعهد وغيرها من  وتحريم الربا، هذا فضال عن ا

 مكارم االخالق.  

ذلك تقلص مفهوم الفقه ، ليقتصر نطاقه على االحكام العملية من عبادات ومعامالت وصار  بعد  

"وسنتولى  "العلم باألحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها التفصيلية    تعريفه كما يلي 

 يل عناصر هذا التعريف: فيما يلي تحل

عرف العلماء الحكم الشرعي بانه  "خطاب هللا  العلم هو المعرفة والفهم باألحكام الشرعية :

يكون عن   تعالى  او وضعا " وخطاب هللا  تخييرا  او  اقتضاء  المكلفين  بأفعال  المتعلق  تعالى 

 طريق مباشر وهو القران الكريم او بشكل غير مباشر وهو السنة النبوية . 

 تكليفي ووضعي  ينقسم الحكم الشرعي الى قسمين :و

 اوال: الحكم التكليفي :
هو الذي يتضمن او يقتضي طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين الفعل والكف  

،وطلب الفعل إذا كان جازما فهو حكم واجب وإذا كان غير واجب فهو مندوب ،وطلب الترك  

ا كان غير جازم فهو للكراهة وبدلك يكون عدد األحكام الشرعية  إذا كان جازما فهو للتحريم وإذ

 التكليفية خمسة كما يلي . 

"واقيموا الواجب:   ❖ تعالى  قوله  في  كما  جازما  طلبا  الشيء  فعل  تضمن طلب  ما 

، 183البقرة /وفي قوله تعالى "كتب عليكم الصيام ...."  43الصالة واتوا الزكاة /البقرة  

 ويأثم كل من تركه. 

ما تضمن طلب فعل على سبيل الترغيب والحث كما في قوله تعالى "يا  :   المندوب ❖

،فالكتابة هنا للترغيب  282أيها الدين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "سورة /

 وليس لإللزام والوجوب وال ياتم من تركه بل يجازى على فعله. 

تضمن طلب فعل الشيء على سبيل التخيير، أو ما خير الشارع المكلف بين  ما  المباح : ❖

  سورة البقرةعليكم فيما  عرضتم به من خطبة النساء"  تعالى " والجناح    مثل قوله فعله وتركه  

منها    يفيد جواز التلميح للمرأة المعتدة من وفاة زوجها بالرغبة في الزواج  .الذي    235اآلية    /

األعرج حرج وال على  ليس على األعمى حرج وال على  "   ،او في قوله تعالى بعد انقضاء عدتها  

الذي يفيد جواز التخلف عن الجهاد لدوي األعذار مثل    61المريض حرج " سورة النور /اآلية  

تعالى   ،أوقوله  والعرج  والعمى  "المرض  االرض  في  فانتشروا  الصالة  قضيت  سورة  "فإذا 
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ما تضمن طلب ترك الشيء على سبيل الوجوب واإللزام ،كما في قوله تعالى  الحرام :   ❖

والبنت  ، الذي يفيد تحريم الزواج باألم  23"حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم " سورة النساء /االية

وغيرهن من النساء المحرمات بمقتضى اآلية ،وفي قوله تعالى "وأحل لكم هللا البيع وحرم الربا"  

وقوله   32وعن تحريم الزنا ، وقوله تعالى "وال تقربوا الزنا "النساء/  275سورة البقرة /االية

 من فعله.   بخصوص تحريم قتل األوالد ،ويأثم كل151تعالى : "وال تقتلوا اوالدكم "األنعام /
ما تضمن طلب ترك الشيء ليس على سبيل االلزام، وإنما على سبيل الترغيب    المكروه: ❖

الشمس   طلوع  عند  الصالة  كراهة  مثل  فعله  وعدم  تركه  في  الشارع  رغب  ما  ،أي  والحث 

وغروبها، وترك السنن واآلداب الشرعية وكثرة الحديث في المسجد وال يترتب عن فعله إثم  

 ب على تركه. ولكن يجازى ويثا

 ثانيا: الحكم الوضعي.
هو ما جعله الشرع سببا لشيء، أو شرطا له أو مانعا له أو صحيحا أو فاسدا رخصة أو عزيمة  

 ، وسنركز فيما يلي على شرح االصناف الثالثة . 

تعريف االصوليين هو وصف ظاهر منضبط دليل الدليل السمعي على  في  السبب    سببا له : 

كونه عالمة لحكم شرعي ،مثال توفر النصاب يعد سببا لوجوب الزكاة ورؤية هالل رمضان  

 185"فمن شهد منكم الشهر فليصمه "سورة البقرة /سبب لوجوب الصوم، قال تعالى 
لصالة سبب في وجوب الوضوء قال  فطار في رمضان وإرادة اقامة اوالمرض سبب إلباحة اال 

المرافق وامسحوا   الى  وايديكم  فاغسلوا وجوهكم  للصالة  قمتم  اذا  امنوا  الدين  ايها  "يا  تعالى 

 .6برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين "سورة المائدة اآلية 

له  ،مثل   :شرطا  الشرعي  الحكم  وجود  عليه  يتوقف  هوما  االصوليين  عند    الشرط 

"وهلل على الناس  ا للحج استطاعة مالية وبدنية مصداقا لقوله تعالى االستطاعة التي تعد شرط

والطهارة التي تعد شرطا لصحة الصالة استنادا الى حديث    حج البت لمن استطاع اليه سبيال "

الرسول ص "ال يقبل هللا صالة من غير طهور " والقدرة على تسليم المبيع لصحة البيع فإذا 

 الحكم الشرعي .  لم توجد هذه الشروط لم يوجد 

المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطالن السبب مثال يعتبر القتل مانعا    مانعا له:

 لإلرث والدين مانعا للزكاة لكونه يمنع تحقق السبب أال وهو اكتمال النصاب . 

على أن الفقه استنادا الى التعريف السابق ينحصر  تدل  هذه العبارة  :االحكام العملية  

العقدية   االحكام  من  سواها  دون  والمعامالت  العبادات  اي  العملية  االحكام  مجال  في  نطاقه 

 واالخالقية . 

معناها االدلة الجزئية التي تتعلق بمسالة بخصوصها وتدل على    :  االدلة التفصيلية 

يدل على تحريم الزواج من   23 امهاتكم "النساء/حكم بعينه مثال قوله تعالى "حرمت عليكم  

 االمهات . 
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الشريعة  ان  لنا  يتضح  واصطالحا  لغة  للشريعة  تعريف  من  اليه  التطرق  تم  ما  الى  استنادا 

االسالمية ليست هي الفقه االسالمي وان التمييز والفرق بينهما يظهر من عدة جوانب منها ما  

 يلي: 

هي الدين المنزل من عند هللا تعالى، بينما الفقه هو يختص الفقه باألحكام العملية  : الشريعة  أوال

 فقط من عبادات ومعامالت، وبالتالي فالشريعة أوسع وأعم وأكمل من الفقه.

الشريعة   من  مستمدا  االسالمي  الفقه  يبقى  والشريعة  الفقه  بين  االختالف  هذا  فرغم  وعموما 

 ائما على مبادئها وقواعدها.ومصبوغا بصبغتها وق

و كلمة شريعة وردت  في القران الكريم في قوله تعالى "ثم جعلناك على شريعة من االمر  

، وبدلك تكون هذه الكلمة أسبق في الظهور من كلمة "فقه" التي  17فاتبعها "سورة الجاثية / 

 . 8السالم استعملت بمعناها الدال على العلم باألحكام الشرعية بعد فترة من صدر ا 

وتتميز الشريعة عن الفقه اوال من حيث المعنى فالشريعة تعني جميع االحكام الشرعية التي  

شرعها هللا لعباده ال فرق بين اصلية وفرعية وعملية او اخالقية فهي تشمل العقيدة واالخالق  

دات والمعامالت  كما تشمل العبادات والمعامالت اما الفقه فيعني االحكام العملية المتعلقة بالعبا

دون سواها وبهذا االعتبار تكون الشريعة اعم من الفقه والفقه جزء منها النه ال يشتمل اال على  

 بعض اجزائها بينما هي تشتمل عليه وعلى ما سواه.

يراد منها باالساس    9فالشريعة عند اطالقها  وتتميز الشريعة عن الفقه ثانيا من حيث المصدر.

وحيا من هللا على خاتم االنبياء والمرسلين مما تضمنه الكتاب أو حفظته   جميع االحكام المنزلة

السنة فهي تشريع الهي مقدس اليجوز ألحد مخالفته ولو كان مجتهدا ،اما الفقه فإن جزءا منه  

على   فقط  يعتمد  كبير  منه  اخر  جزء  ،بينما  والسنة  الكتاب  من  الوحي  نصوص  على  يعتمد 

باالعتبار ،وبدلك أمكن للمجتهد أن يستمد منها أحكاما شرعية  المصادر التي شهد لها الشرع  

 اجتهادية تضاف الى االحكام الشرعية المنصوص عليها. 

كما سبق القول _فانه قد يكون محل اختالف انظار  –ولما كان الفقه مستنبطا من أدلة الشريعة 

تيار حكم دون اخر  الفقهاء واجتهادهم ،وهذا االختالف قد يؤدي الى ترجيح قول عن اخر واخ

،اذا كان القول الراجح او الحكم المختار مستندا الى دليل أقوى أو الى رأي أقرب الى نصوص  

الشريعة ومقاصدها مما سواء دون ان يعتبر دلك ميال عن الشريعة أو الحادا في الدين ،بخالف  

 10الخرود عن نصوص الوجي من الكتاب والسنة الصحيحة . 

 الفصل الثاني: خصائص ومصادر الشريعة االسالمية.

 االسالمية. خصائص الشريعة  أوال:
 منها: تتصف الشريعة االسالمية بعدة خصائص ومميزات ال تتوفر في القانون الوضعي 

 الوحي: انها شريعة ربانية مبنية على   -

تعالى على عبد من عباده محمد صلى هللا عليه    وسلم فالمشرع هنا هو  حيث اوحى بها هللا 

الحق سبحانه احاط بكل شيء فجاءت شريعته خالية من النقص وصالحة لكل زمان ومكان  

تقنين متطلباته   إلسعاد االنسان في الدارين. اما القانون الوضعي فهو من صنع اإلنسان محاوال 
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ة إلى أمة  وتنوعت من أم  تعددت القوانينفجاء ناقصا غير تام ونتيجة لدلك    نزواته. ومراعيا  

 واحدة. بل واختلفت القوانين الوضعية حول حكم مسألة  وقت، ومن بلد الى بلد ومن وقت الى 

 

ِ  ”فهي معصومة ومصانة من التحريف والتبديل، قال تعالى:    أن  ، ذلك  “الَ تَْبِديَل ِلَكِلَماِت ّللاه

وقد   الصافي،  ونبعها  الشريعة  هذه  أصل  هو  الكريم  وعـــدم القرآن  بالحفظ  له  هللا  تكفــــل 

تعالى: قال  لََحافُِظوَن   " التغيــير،  لَهُ  َوإِنَّا  الِذّْكَر  ْلَنا  نَزَّ َنْحُن  وبين  11" إِنَّا  بينها  فالفرق  لذلك   ،

الشرائع   أما  ربانية،  وانتهت  ربانية  بدأت  اإلسالمية  الشريعة  أن  السابقة  السماوية  الشرائع 

لذلك فاالمتزاج  .  والتبديل البشري  حقها التحريفالسماوية السابقة فبدأت ربانية وانتهت انسانية ل 

بين أحكام الشريعة والدين يعتبر عامال أساسيا في حفظ العدل وتحققه، فما دام الضمير الديني  

واعيا مستيقظا، فاإلنسان على نفسه بصيرة، ال يخالف الشريعة في شيء، وال يحتاج إلى غيره  

نفسها، من طبيعة اإليمان بأنها جزء من الدين،  لمنعه من مخالفتها، فحرمة الشريعة إذن من  

 12فهي تعتمد قوة االلزام الروحي، أما الشرائع الوضعية فتحتاج إلقرارها إلى السلطان المادي 

. 

مستقلة   البشرية،  انها شريعة  القانونية  النظم  أو  الشرائع  باقي  األساسية  عن  نظرتها  ألن 

 وتصورها مختلف تماما عن هذه النظم والقوانين البشرية الوضعية . 

بالكمال   موصوفة  اإلسالمية  وهللا  الشريعة  عندهللا،  من  ألنها  واالستقرار  والثبات  والدوام 

موصوف بكمال الصفات واالفعال ولدلك فتشريعه كامل ال نقص فيه وال اعوجاج ، وال يحتاج  

)صنع هللا الذي اتقن كل شيء( ، ولدلك فشريعته مبنية على  الحق إلكمال نصفه  الى تشريع  

 قواعد ثابتة ال تتغير في الزمان والمكان . 

أما القانون الوضعي فدائم التعديل والتبديل والتغيير والحذف ، ألنه مبني على االفتراض ،    

القرن   في  حين وضعها  مثال  نابليون  الكثير  19فمدونة  عنها  كرامة    قيل  من  تضمنته  لما 

وحقوق. وحريات لإلنسان ، بل هناك نظريات حولها وهناك من نادى بتقديس نصوصها ،  

لكن بعد مرور نصف قرن على تطبيقها ظهر لمؤيديها أنها قاصر لذلك عملوا على تغييرها  

 وتعديلها . 

بالزالشريعة االسالمية شريعة عالمية :   - فليست مرتبطة ال  للخلق كافة  مان وال  منزلة 

بالمكان وليست خاصة بجنس من البشر بل هي لإلنسان بغض النظر عن العرق واللون  

)وما ارسلناك إال كافة للناس    والجنس العربي ال فرق بين عجمي وعربي إال بالتقوى.  

 .  28بشيرا ونذيرا ( سورة سبأ/اآلية 
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القوانين الوضعية التي توصف بإقليمية    عكس. لها حدود ترابية    ستالشريعة االسالمية لي -

هذا االختالف بين القوانين أدى الى تعارض المصالح بين االمم والدول ، مما    القوانين .

المتحضرة    الشعوب  لكل  واحد  قانون  واستخالص  القوانين  بتوحيد  ينادي  البعض  جعل 

لهم بباريس    )عقد رجال القانون اول مؤتمرلكنهم عجزوا عن تحقيق هذا الهدف . حيث  
لوضع قانون عالمي مشترك لكن هذا الحلم تبخر بحيث لم يجد ادانا صاغية 1900سنة      

 لدى مختلف األمم والشعوب ودلك بسبب تعارض المصالح وتضاربها .( 

حيث تكفل هللا تعالى بحفظها من التغيير والتبديل  :  الشريعة االسالمية موصوفة بالعصمة   -

الذكر وان نزلنا  /اآلية  )انا نحن  الحجر  الوضعي    9ا له لحافظون (سورة  القانون  أما   .

ألنه،   والتبديل  للتغيير  دائما عرضة  سيبقى  تشريعه  ألن   ، العصمة  بعدم  عليه  فمحكوم 

  28.النساء /اآلية )وخلق االنسان ضعيفا( 

بالوسطية واالعتدال  :  الشريعة االسالمية تراعي تحقيق المصلحة العامة   - بحيث تتميز 

الرأسمالية ،في كل   الجماعي كالنظم  الجانب  الفردي على  الجانب  و  أاحكامها فال تغلب 

اذا  بحيث   . االشتراكية  الشيوعية  كالنظم  الفردي  الجانب  على  الجماعي  الجانب  تغليب 

العامة ، لكن هذا ال يعني   تعارضت مصلحة عامة مع مصلحة خاصة قدمت المصلحة 

لمصلحتين ، لكن في حالة التعارض يتم تغليب  اهمال المصلحة الخاصة بل بالعكس تحمي ا

يتحمل   وانه   ، اكبرهما  اجتناب  اذا اجتمع ضرران وجب  العامة بحيث  المصلحة  جانب 

 الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 

ان من اهم صفاتها ومميزاتها انها شريعة عادلة    دلك.  الشريعة االسالمية شريعة عادلة   -

، وال تميز بين قوي أو ضعيف، بل وتحرم الظلم    ال تميل للحاكم على حساب المحكوم

ايضا وتحاسب عليه في الدنيا واالخرة ، بخالف القوانين الوضعية ، والتي ال بد وأن يكون  

 فيها ظلم وجور وتمييز لمجموعة على حساب األخرى . 

اعدل    والعدل من صفات هللا واسمائه الحسنى  وهو   والشريعة االسالمية عادلة ألنها من عند هللا

 . 95سورة المائدة /وإذا حكمتم بين الناس ان احكموا بالعدل( )العادلين قال تعالى  

 والعدل في االسالم ال يعني المساواة في تطبيق األحكام ولكن ايضا تحقيق العدل. 

بحيث يترتب عنها عقابان  الجزاء في الشريعة االسالمية مختلف عن باقي الشرائع    -

: 

:او الحدود  يتحمله المخالف على مخالفة اما عقابا مقدرا أي عقوبة  عقاب دنيوي   االول : -

غير مقدر )وهو ما يسمى بعقوبة التعزير (.التي يترك أمر تقديرها ألولي األمور كالرشوة 

 وغيرها.

الى اال خرة   - المخالف عندما يصير  تعالىالثاني عقاب  قال  )يوم تجد كل نفس ما    كما 

ه ،وما عملت من سوء تود لو انه بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم عملت من خير محضر

 . 30هللا نفسه وهللا رؤوف بالعباد (ال عمران /

قواعدها منفصلة عن    يترتب على مخالفتها عقوبات أخروية ألن  الوضعية فال  القوانين  أما 

 قواعد الدين، وال تتضمن سوى عقوبات دنيوية. 

القانون اقترانه بجزاء توقعه الدولة عند االقتضاء على من يخرج على أحكامه،    من خصائص 

أما الشريعة اإلسالمية فهي تتفق مع القوانين الوضعية في أن قواعدها وأحكامها تقترن بجزاء  



يوقع على المخالف، ولكنها تختلف معها في أن الجزاء فيها أخروي ودنيوي، بل أن األصل  

كقـــوله ،  زاء األخروي، وهو ما تشير إليه الكثير من النصوص القرآنيةفي أجزيتها هو الج

ِتْلَك ُحدُودُ ّللّاِ َوَمن يُِطعِ ّللّاَ َوَرُسولَهُ يُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها  "  تعالى في أحكام اإلرث:

 ّللّاَ َوَرُسولَهُ َوَيتَعَدَّ ُحدُودَهُ يُْدِخْلهُ َناًرا َخاِلدًا َوَمن يَْعِص  األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ 

ِهينٌ  ، لكن مقتضيات الحياة وضرورة استقرار المجتمع، وتنظيم عالقات 13"   فِيَها َولَهُ َعذَاٌب مُّ

 األفـــراد، وضمانا لحقــــوقهم، كل ذلك دعا إلى أن يكون للجزاء األخروي جزاء دنيوي.  

القاتل من االرث   كالدية وحرمان  يكون مالي،  الشريعة االسالمية  في  الدنيوي  الجزاء  وهذا 

ي القرآن الكريم في  جريمة  قطع الطريق، يقول هللا  والوصية، وقد يكون زجري كما جاء ف

َ َوَرُسولَهُ َوَيْسعَْوَن فِي اأْلَْرِض فََسادًا أَْن يُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُ "تعالى :   وا  إنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن ّللاَّ

يُْنفَْوا أَْو  َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخاَلٍف  أَْيِديِهْم  تُقَطََّع  َولَُهْم فِي    أَْو  الدُّْنَيا   فِي  لَُهْم ِخْزٌي  ِمَن اأْلَْرِض ذَِلَك 

 14اآْلِخَرةِ َعذَاٌب َعِظيٌم " 

تعالى:   يقول هللا  الغير  مال  أكل  فِي  "وفي  َيأُْكلُوَن  إِنََّما  ُظْلًما  اْلَيتَاَمى  أَْمَواَل  َيأُْكلُوَن  الَِّذيَن  إِنَّ 

 .15َوَسَيْصلَْوَن َسِعيًرا" بُُطوِنِهْم َناًرا 

ولقد ترتب على هذا ان المسلم يخضع ألحكام الشريعة خضوعا اختياريا في السر والعلن خوفا  

من عقاب هللا، وإذا اقترف جريمة في غفلة من إيمانه، يتم ردعه بعقوبة مالئمة تزجره ألن  

 بقطع يد السارق، وجلد  يعود لمثل جريمته، كما تزجر غيره أن يفعل مثل فعلته، لذلك أمر هللا 

الزاني أو رجمه، وجلد شارب الخمر، وقاذف المحصنات...إلخ.  وفي ذلك جاءت الشريعة  

 بثالث انواع  من العقوبة:

وهي عقوبات مقدرة شرعا على جريمة معينة ، وهي الردة والسرقة وشرب الخمر    :  الحدودـ  

 والزنا والقذف وقطع الطريق. 
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وسميت بالحدود ألنها تمنع االعتداء على المصالح األساسية للمجتمع، وألنها عقوبات محددة  

 المقدار ال يجوز فيها الزيادة أو النقصان.

وهي عقوبة مقدرة شرعا على جريمة االعتداء على النفس والبدن، تثبت بالكتاب    ـ القصاص:  

والسنة وإجماع األمة، لذلك فإمام المسلمين ملزم بتنفيذ هذه الحدود، لكن إذا طرأ على الحد ما  

 يسقطه وترجح لدى اإلمام إسقاطه، فله ذلك سواء قبل الحكم أو بعده. 

كمن يقتل يقتل   على أساس معاقبة المجرم بمثل ما فعل،  وسميت العقوبة بالقصاص ألنها تقوم

 ومن يقطع أذن غيره تقطع أذنه. 

التي هي عقوبة مفوضة إلى رأي أولي األمر وهو الحاكم المسلم، على سائر الجرائم    التعزير:ـ  

إال جرائم  القصاص والحدود، وتبتدئ من كلمة النصح وتنتهي إلى اإلعدام، وما بينهما من  

التعزير   العقوبات ألن  بالتعزير  العقوبة  هذه  وسميت  واألدبية.  والبدنية  التأدب،   المالية  هو 

 16والمقصود به تأديب المجرم بأية طريقة يراها الحاكم مناسبة. 

لم تقترن مخالفته   لم يعاقب، ما  أم  الدنيا  يترتب سواء عوقب اإلنسان في  والجزاء األخروي 

ويتر  الغير.  حقوق  من  وتحلل  نصوح  الشريعة  بتوبة  يخضع ألحكام  المسلم  أن  هذا  عن  تب 

 خضوعا اختياريا في السر والعلن، خوفا من عقاب هللا، ولو استطاع أن يفلت من عقاب الدنيا. 

 الشريعة اإلسالمية تتصف بالواقعية واالنسجام مع الحياة .  -

حيث أظهر العلم كثيرا من الحقائق التي    الشريعة اإلسالمية توافقها مع الواقع ،من مميزات   

مند   االسالمية  الشريعة  واالجتماعية  14تضمنتها  االقتصادية  المجاالت  جميع  في  قرنا 

 واالنسانية بوجه عام مثال التقدم العلمي ...... ما يجعلها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. 

حياة الناس، وأباحت بها ما كان    ومن واقعية الشريعة اعترافها بالضروريات التي تطرأ في  

كما   والمعامالت،  والعقود  والملبوسات  واألشربة  األطعمة  من  االختيار  حالة  في  محظورا 

الفتوى بتغير   تغيير  المجتمع ونزول ضرورات به، فأجاز فقهاؤها  اعترفت الشريعة بتطور 

 . 17الراشدين  األزمنة واألمكنة واألعراف، مستدلين في ذلك بهدى الصحابة وعمل الخلفاء
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 الشريعة اإلسالمية مبنية على اليسر ورفع الحرج: -

إن الشريعة اإلسالمية قامت على طاعة المولى وتوحيده، والعبادات هي وعاء لهذا التوحيد،  

تعالى:   قال  بالعباد،  التيسير والرحمة  أساسا على  للعالمين"تقوم  ،  "وما أرسلناك إال رحمة 

)ص(:   النبي  مخاطبا  سبحانه  لليسرى"وقال  وهي  "ونيسرك  الشرائع  أليسر  نوفقك  أي   ،

ت أحكام هذه الشريعة مقترنة بالتخفيف والتيسير ورفع الحرج. ومن القواعد  آخرها، لذلك جاء

 الفقهية التي صاغها الفقهاء المسلمين في اليسر ورفع الحرج : 

: ويتعلق بهذه القاعدة تشريع الرخص عند وجود مشقة في تطبيق  قاعدة المشقة تجلب التيسيرـ  

 مسافر. األحكام،  كإباحة اإلفطار في رمضان للمريض و ال

وهو حديث يفيد  "ال ضرر وال ضرار"،  : وأصل هذه القاعدة قوله )ص(:  قاعدة الضرر يزالـ  

النهي عن إيقاع الضرر قبل حصوله، فإن وقع وجبت إزالته ، ومن جملة تطبيقاتها ثبوت حق  

الشفعة للشريك رفعا لضرر متوقع بدخول أجنبي عليه واإلجبار على القسمة فيما يمكن قسمته  

 ة الضرر، وإزالة األضرار المترتبة عن التعسف في استعمال الحق. إلزال

بالضرر األخفـ   بتطبيق    الضرر األشد يزال  يسمح  تقابل ضرر أخف وضرر أشد،  فإذا    :

الضرر األخف كترجيح المصلحة العامة على الخاصة في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة،  

 ف من التجار، وكذلك منع االحتكار. والعمل بالتسعير اإلجباري إذا وقع إجحا

:  كإباحة أكل الميتة ولحم الخنزيرعنذ االضطرار إليها، والتلفظ    الضرورات تبيح المحظوراتـ  

 بكلمة الكفر عند اإلكراه حفاظا على النفس. 

"وما أمرتكم به فآتوا به ما  : وأصل هذه القاعدة قوله )ص(:  الميسور ال يسقط بالمعسورـ  

ومعنى ذلك أن المكلف إذا تعسر عليه فعل أغلب المأمور به وتيسر له فعل جزء    استطعتم(. 

منه يفعل المتيسر، وال يسقط عنه بالمتعسر، كمن كان مقطوع األطراف فعليه أن يغسل الباقي  

 منها، وإن عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه. 

الشريعة االسالمية المتصفة بهذه الخصائص  يطرح التساؤل هنا : هل يمكن عقد مقارنة بين  

البعض أنكر هذه المقارنة على أساس أن الشريعة هي األحكام التي شرعها  والقانون الوضعي .  

هللا والقانون الوضعي الذي شرعه وسنه البشر. ومن ثم المجال للمقارنة بين السماء واألرض  



ئص السابقة يجب التمييز بين فروع  بين الخالق والمخلوق . لكن من خالل المميزات والخصا

 الشريعة االسالمية التي حددها علماء األصول في ثالثة أمور : 

 ما ينظم صلة الفرد بربه :كالعقائد والوحدانية ، والعبادات .   -

 كاألخالق والمثل واآلداب....  بنفسه: صلة الفرد  -

 بغيره.صلة الفرد بالمجتمع، سواء كانت بالمجتمع اإلسالمي أو   -

القوانين   بين  أية مقارنة  الذين يرفضون اجراء  الثالث من االحكام وعلى خالف  النوع  وهذا 

الوضعية والشريعة اإلسالمية ، فإن البعض يعتقد أنه من الممكن عقد مقارنة بينه وبين القوانين  

الوضعية ، أو إن صح التعبير مقارنة أوجه الشبه بينهما ، بعبارة أخرى ، ما عدا العبادات  

واالقتصادية  و  والدولية  والدستورية  والجنائية  المدنية   ، القوانين  من  الشخصية  األحوال 

إال   لتفصيالت جزئية  فيها  يتعرض  ولم  أساسية  فيها قواعد عامة ومبادئ  الشريعة  ...فأحكام 

القواعد   القران على  فيها  فاقتصر  والمصالح  البيئات  بتطور  تتطور  االحكام  هذه  .ألن  نادرا 

 العامة .  

،))وما ينطق    فالشريعة اإلسالمية مصدرها سماوي عن طريق الوحيما من حيث المصدر :ا

/اآلية   النجم  الهوى(سورة  الكهف /اآلية    3عن  إلي( سورة  أنا بشر مثلكم يوحى  إنما  )قل 

وهللا هو المشرع ، ثم رسوله من خالل السنة ، لذا فالشريعة اإلسالمية صالحة لكل زمان  ،  110

 .  ومكان

 اإلسالمي.  القانون مصادر الشريعة االسالمية / ثانيا:
مية هي االدلة التي تقوم  المصدر هو االصل الذي يستقي منه الشيء ،ومصادر الشريعة االسال  

ولقد سبق ان تطرقنا الى أن من بين خصائص الشريعة االسالمية هي كونها شريعة  عليها ، 

 ، ،  ربانية  تعالى  أنها من عند هللا  واحد هو    بمعنى  تستقى من مصدر  احكامها  فإن  وبالتالي 

"كتاب احكمت آياته تم فصلت من لدن  الوحي المنزل على رسول هللا ص مصداقا لقوله تعالى  

 ن الكريم والسنة النبوية . ا، والوحي كما ذكرنا هو القر حكيم خبير "

نجد ان للشريعة االسالمية مصدرين أساسيين هما القران الكريم   من خالل ما سبق  

والسنة النبوية اال انه بالرجوع الى حديث معاد بن جبل حين بعثه رسول هللا ص  

قاضيا الى اليمن وقال له "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ " قال اقضي بكتاب 

 قال: فإن لم تجد في  هللا قال فإن لم تجد في كتاب هللا ؟ قال اقضي بسنة رسول هللا

سنة رسول هللا؟ قال اجتهد رأيي وال الو فضرب رسول هللا على صدره وقال "الحمد 

 هللا". هلل الذي وفق رسول رسول هللا لما يرضي هللا ورسول  

) اوال ( ومصادر  مية الى قسمين مصادر متفق بشأنها وتنقسم مصادر الشريعة االسال 

وهي االجماع والقياس،   ا تبعية بعضها محل اتفاق الفقهاء، إم  غير متفق بشأنها وهي متعددة.

والبعض اآلخر مختلف فيه وهي المصلحة المرسلة واالستحسان واالستصحاب والعرف وسد  

 الذريعة وشرع من قبلنا، وقول الصحابي. 

للشريعة اإلسالمية مصادر تستقي منها أحكامها، ويقصد بها األدلة الشرعية التي تؤخذ منها  

األحكام، فعلى المكلف أال يقدم على امر حتى يعرف حكم هللا فيه، وهي إما أصلية متفق عليها  

 بين الفقهاء، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية،  



ر الشريعة االسالمية، فإنه ال خالف في أن الكتاب  وكيفما كان التقسيم المتبع في بيان مصاد

االجتهادية سواء   المصادر  أما غيرها من  لها،  الثابتان  األساسيان  المصدران  يمثالن  والسنة 

كانت محل اتفاق أو خالف الفقهاء واألصوليين، إنما هو راجع إلى الكتاب والسنة، ألنه البد  

ليين، فال يجوز ألي مصدر اجتهادي أن يخرج  فيه من سند أو دليل من هذين المصدرين األص

عن دائرة النص بمبادئه العامة وقواعده الكلية، وبذلك تكون المصادر كلها مشتركة في بناء  

 صرح الشريعة اإلسالمية.

وسنتناول في هذا المبحث معظم مصادر الشريعة اإلسالمية، مبتدئين بالمصادر النقلية وهما  

 ل(، ثم المصادر األخرى التبعية واالجتهادية )المطلب الثاني(. القرآن والسنة )المطلب األو

 . المصادر النقلية/ المتفق عليها  -أوال   

 القرآن الكريم. -1
بالتواتر   المنقول بتالوته، المتعبد وكلماته، وحروفه بألفاظه المعجز وجل عز  هللا كتاب  هو 

المصدر   وهو   .نقصان أو زيادة أو  تحريف غير من  بالصدور وحفظا المصاحف  في  كتابة 

 أوبينه بخالقه اإلنسان عالقة تنظيم في تتنوع والتي جميعا، الشرعية لألحكام واألساسي األول

 . الناس من  بغيره عالقته  أو  نفسه، وبين

 ال  قانونية  قواعد أي  الشرعية، األحكام عن  تتحدث التي  اآليات أن على  البعض يرى

 آيات،  العشر تتجاوز ال العام القانون قواعد فيما قرآنية، آية 1110 أصل  من أية111يتجاوز

 الفقه ومنه  الفقه أما  .البشري االجتهاد هو اإلسالمي العام القانون  في األصل  أن  يفسر وهوما

 ظروف مع متفاعل  بشري  فهم فهو  المنزلة، األحكام إدراك في البشر اجتهادات فهو  السياسي:

 .  والمكان الزمان

قال   الكتاب  تسمية  أيضا  القران  على  فيه هدى    مأل(تعالى:  ويطلق  ريب  ال  الكتاب  ذلك 

كمات  هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات مح  (وقال تعالى    1سورة البقرة اآلية.  )  للمتقين

ففي تسميته  بالقران إيماءة إلى حفظه  7سورة ال عمران اآلية  ) هن ام الكتاب واخر متشابها

الصدور ،الن القران مصدر القراءة وفي القراءة استذكار وإلى تالوته باأللسن ،كما قال  في  

 204تعالى "وغذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون "سورة االعراف اآلية  

 وفي تسميته بالكتاب إشارة إلى جمعه في السطور ألن الكتابة جمع للحروف ورسم لأللفاظ. 

التسميت  "الفرقان   –القران والكتاب  –ان  وهاتان  الغالبتان وبجانبهما تسميات أخرى مثل  هما 

"قال تعالى :"تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا "سورة الفرقان اآلية 

)والتنزيل    9، )والذكر( قال تعالى "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون "سورة الحجر اآلية  1

إلى غير دلك من مما ورد  192"وإنه لتنزيل  رب العالمين  "سورة الشعراء اآلية    ( قال تعالى

 في القران .

 نزول القران منجما والحكمة من دلك: ❖



نزل القران الكريم على محمد صلى هللا عليه وسلم  منجما أي مفرقا في نحو ثالث وعشرين  

حيح البخاري عن ابن عباس  بمكة على االرجح وعشرا بالمدينة ،حيث جاء في ص13سنة منها  

رضي هللا عنهما قال :بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ألربعين سنة ،فمكث بمكة ثالث  

 عشرة سنة يوحى اليه ،ثم أمر بالهجرة عشر سنين ،ومات وهو ابن ثالث وستين . 

وذلك إما لبيان حكم الحوادث التي تنزل بالمسلمين    فقد كان ينزل خمس آيات أو عشرا أو أقل ، 

 او للجواب عن أسئلة صدرت من المسلمين أو من غيرهم أو للموعظة والتذكير. 

كان   التي  والزبور  واالنجيل  كالتوراة  االخرى  السماوية  الكتب  القران عن  يختلف  هنا  ومن 

ذين كفروا لوال نزل عليه القران نزولها جملة ولم تنزل مفرقة يدل على هذا قوله تعالى )وقال ال

.فهذه اآلية دليل على  32جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال(.سورة الفرقان اآلية  

ولو كان نزولها مفرقا   –وهو ما عليه جمهور العلماء  –ان الكتب السماوية السابقة نزلت جملة  

   18ران منجما. لما كان هناك ما يدعو الكفار الى التعجب من نزول الق

ولقد وردت في القران الكريم جملة من اآليات تعبر عن حكمة نزوله منجما منها. قوله تعالى  

. سورة  )وقال الذين لوال نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال( 

 .32الفرقان اآلية 

ايضا في حكم تعالى  القران  وقوله  االنبياء في  تعاقب قصص  انباء    وكال(ة  نقص عليك من 

 .120سورة هود اآلية ) الرسل ما نثبت به فؤادك 

فهذه اآليات توضح أن الحكمة من تنزيل القران منجما هي تثبيت فؤاد الرسول وتقويته ،فكان  

لوحي يتنزل على الرسول الكريم فترة بعد فترة بما يثبت قلبه على الحق ويقوي عزمه للمضي  

ال يبالي بما يواجهه من قومه من تعنت وجهالة ،فإن ذلك طارئ ال  قدما في طريق دعوته ، 

 يلبث أن يزول . 

سورة االسراء  ) وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيال(. وقوله تعالى،   -

.فهذه اآلية تبين أن قراءة القران على الناس وتبليغه إياهم تقتضي المهل حتى  106اآلية  

للعرب فالرسول ص كان    يتيسر حفظه وفهمه بالنسبة  بالنسبة لرسول هللا ص أو  سواء 

مكلفا بالتبليغ والتبيين وهما ال يتأتيان إال بالحفظ والفهم فكان نزول القران منجما يساعد  

)  على دلك خصوصا وأن الرسول ص كان أميا ال يحسن القراءة وال الكتابة ،قال تعالى  

 . 157سورة االعراف االية الذين يتبعون الرسول النبي األمي ( 

ولهذا كان يعيد ما ينزل عليه خشية أن يضيع منه ويفلت من داكرته فنزل عليه قوله تعالى )وال  

تحرك به لسانك لتعجل به إن عاينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرانه تم ان علينا بيانه (سورة  

 . 2الجمعة اآلية 

ذين كانوا يتلقون اياته من الرسول ص فقد كانوا  أما العرب الذين عاصروا نزول القران وال

امة أمية ال تعرف القراءة وال الكتابة ،تعتمد على الذاكرة والحفظ وال دراية لها بالتدوين حتى  

يتلو عليهم   تكتب وتدون تم تحفظ وتفهم ،قال تعالى )هو الذي بعث في األميين رسوال منهم 

ن كانوا من قبل لفي ضالل مبين (.سورة الجمعة  آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإ

 . 2اآلية 

فما كان ألمة أمية أن تحفظ القران كله بيسر لو نزل جملة واحدة ،وأن تفهم معانيه وتدبر آياته  

،فكان نزوله مفرقا خير عون لها على حفظه في صدورها وفهم آياته ،فكلما نزلت اآلية أو  
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وتدبروا معاني  الصحابة  للتعليم في  اآليات حفظها  ها ووقفوا عند أحكامها واستمر هذا منهجا 

 19حياة التابعين . 

فهذه    33سورة الفرقان اآلية   )وال يأتونك بمثل إال جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ( قوله تعالى  

اآلية تفيد أن هناك حكمة أخرى لنزول القران منجما ، وهي مواجهة المشركين كلما احدثوا  

محاولة من محاوالتهم المتكررة للنيل من االسالم ورسول االسالم .فيكون  شيئا وتحديهم في كل  

في هذه المواجهة وهذا التحدي من االعجاز ما يجعلهم أعجز عن االتيان ولو بأية من مثل ما   

يتنزل عن النبي ص فتتكرر هزائمهم وتتوالى نكساتهم وتخيب امالهم إذ أن كل سؤال سألوه  

راء أحدثوه جاء التكذيب له والتفنيد ،وكل مثل أتوا به جاء ما يبين  جاء الجواب عنه ،وكل افت 

وجه الحق وما هو أحسن معنى وتفسيرا ،فيقفون أمام كل هذا حائرين مشدوهين ،فكان في دلك  

 20تحد وإعجاز تظهر منها حكمة أخرى لتنزيل القران منجما . 

 خصائص القران الكريم : - ❖
لمدني من اهم المواضيع التي اهتم بها العلماء وخصصوا  ان خصائص القران الكريم المكي وا

 لها فصوال مستقلة في مؤلفاتهم . 

استنبط العلماء مجموعة من الخصائص التي تشترك  :  بالنسبة لخصائص القران المكي  

 فيها اآليات المكية من ابرزها . 

 قصر سوره وآياته.  -

 الدعوة إلى أصول اإليمان باهلل واليوم االخر وتصوير الجنة والنار .  -

 مجادلة المشركين ودحض ادعاءاتهم   -

 كثرة القسم جريا على اساليب العرب   -
 الضوابط : من بين الضوابط التي اعتمدها العلماء لتمييز القران المكي 

 كل سورة فيها سجدة هي مكية باستثناء سورة الحج لمن يعتبرها مدنية.   -

 كل سورة فيها لفظ "كال "هي مكية   -

 كل سورة فيها "يأيها الناس " هي سورة مكية  -

الماضية فهي مكية   - االنبياء واالمم  وابليس وقصص  ادم  فيها قصة  كل سورة 

 سوى سورة البقرة.

الهجائية مثل "الم "و "الر " هي مكية باستثناء البقرة  كل سورة تفتتح بالحروف   -

 وال عمران. 

 بالنسبة لخصائص القران وضوابط القران المدني .
 فيما يتعلق بالخصائص فمن خصائص القران المدني ما يلي : 

 االهتمام بالبحث التشريعي في العبادات والمعامالت والعالقات  -

 طول أكثر سوره وبعض آياته   -
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 المنافقين وفضح تصرفاتهم  الحديث عن  -

 مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى عدم الغلو في دينهم   -

 الضوابط :

 كل سورة فيها الحديث عن الجهاد وبيان أحكامه هي سورة مدنية   -

كل سورة فيها دكر المنافقين هي مدنية إال سورة العنكبوت فهي مكية باستثناء   -

 اآليات اإلحدى عشر األولى منها فهي مدنية . 

المدنية   - والقوانين  والحقوق  والفرائض  الحدود  تفاصيل ألحكام  فيها  كل سورة 

 واالجتماعية والدولية هي مدنية. 

واحد اال بعد وفاته ص لكن  لم يجمع القران في مصحف    .جمع القران الكريم ❖

الى تالث مراحل   القران  تقسيم جمع  يكتب في عهده ص ويمكن  لم  انه  يعني  هذا ال 

 ومحطات كبرى . 

وهي التي كان فيها الرسول حيا ينزل عليه  في عهد الرسول ص :    المرحلة االولى : -

الذين كان عدد كبير منهم   اية تنزل عليه ويبلغها ال صحابه  الوحي ،فقد كان يحفظ كل 

يحفظ اآليات التي تنزل عليه باإلضافة الى الحفظ اتخذ رسول هللا كتابا للوحي منهم الخلفاء 

وخالد بن الوليد وثابت بن    االربعة ومعاوية بن ابي سفيان وزيد بن ثابت وابي بن كعب

قيس .كان يأمرهم بكتابة ما ينزل من القران ،وكانوا يكتبون هذه اآليات في الرقاع )قطعة  

او اللخاف )صفائح الحجارة(او االكتاف )عظام البعير او الشاة (او   من جلد او ورق (

المواد    الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه(وغيرها من الوسائل  (االقتاب  

 البسيطة التي كانت تتوفر لديهم. 

في عهد ابي بكر الصديق: كتب القران في عهد الرسول ص لكنه كان  المرحلة الثانية   -

اآليات   ولمامفرق  رسول هللا ص    والسور،  وفاة  بعد  بكر  ابو  االسالمية  الخالفة  تولى 

المسلمين واهل الر12وبالضبط سنة   بين  اليمامة  الهجرة حدثت موقعة  اتباع  بعد  دة من 

مسيلمة الكذاب الذين حاربهم ابو بكر رضي هللا عنه. فقتل فيها عدد كبير من الصحابة  

فهال االمر عمر بن الخطاب واشار على   70الذين كانوا يحفظون القران حوالي سبعين  

 ابي بكر بجمع القران في مصحف واحد. 
سول هللا لكنه بعد دلك نزل على راي  لقد تردد ابو بكر اول االمر بحجة ان هذا االمر لم يفعله ر

زيد بن ثابت    العظيم. فكلفعمر بعد استشارة الصحابة وبعد ان شرح هللا صدره لهذا االمر  

بالمهمة   قيام الى ان تم جمع القران في كتاب    أحسنبتتبع القران وجمعه فقام هذا الصحابي 

 عليه اسم المصحف.  أطلقواحد 

الذي   الشكل  ويأمر منه مرتب اآليات على  بكر  ابي  الذي جمع في عهد  المصحف  وقد كان 

جمعت   االخرى، فقطتقرؤه اليوم، لكنه لم يكن مرتب السور حيث كانت كل سورة مستقلة عن  

وشدت الى بعضها البعض في مصحف واحد. وبقي المصحف عند ابي بكر الصديق تم انتقل  

 وسلم. خطاب وبعده الى حفصة بنته وزوج رسول هللا صلى هللا عليه  بعد وفاة خليفته عمر بن ال

 المرحلة الثالثة:



لما تولى الخالفة عثمان بن عفان بعد مقتل عمر رضي هللا عنهما سمح هذا االخير للصحابة  

بالتفرق في االمصار ،والبلدان التابعة للدولة االسالمية التي توسعت بفضل الفتوحات االسالمية  

،فاختلفت وتعددت قراءات القران في تلك البلدان بفعل تأثرهم بقراءة الصحابة الذين هاجروا  

تمدها   ان  منها  يطلب  حفصة  الى  فارسل  به  علم  بعدما  عفان  بن  عثمان  االمر  .فهال  اليهم 

بالصحف التي كتبت في عهد ابي بكر لينسخها في المصاحف ويرسلها اليها وكلف بهذه المهمة  

وعبد   العاص  بن  الزبير وسعيد  بن  ثابت وعبد هللا  بن  اربعا من صحابة رسول هللا هم زيد 

ان يكتبوه بلغة قريش ألن    ءشيث بن هشام  ،وطلب منهم ان اختلفوا في  الرحمن بن الحار

القران نزل بها .وعند انهاء اللجنة من مهمتها رد عثمان الصحف الى حفصة وارسل الى كل  

بلد مصحفا مما نسخه وأمر بما سواه من القران ان يحرق وهكذا توحدت األمة االسالمية على  

فحفظ    واجزائه.القران من حيث ضبط نقطه ورسمه    ويددلك تج مصحف واحد. واستمر بعد  

 هللا القران من التحريف والتبديل بفضل الرسول والصحابة. 

 

 دور القرآن ومكانته في التشريع:  - ❖

 تغيير  عليها يطرأ ال  أحكام هي الصحيحة، والسنة الكريم القران في وردت  التي  األحكام إن  

 تاريخية،  نصوصا ليست فنصوصها بالتالي الهي، مصدر من منزلة أحكام فهي تبديل، وال

 تجميع  مرحلة في البحث  مثال  خالل  من  القرآني،  النص عن القداسة طابع  إلغاء يفيد بما

 .ذلك في والتشكيك المصحف

 بشري  فهم  فهو  المنزلة، األحكام إدراك في البشر اجتهادات فهو : السياسي الفقه ومنه الفقه أما

 والمكان.  الزمان ظروف مع  متفاعل 

من فضل هللا على المسلمين أنهم وحدهم الذين يملكون المصدر الوحيد الذي يتضمن كلمات هللا  

تعالى األخيرة للبشر، سالمة من كل تحريف أو تزييف أو زيادة أو نقصان، وذلك هو القرآن 

على قلب محمد، وكما    الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، ولم يزل كما أنزله هللا

لقنه صلى هللا عليه وسلم ألصحابه، وتلقاه عنهم من بعدهم جيال بعد جيل، محفوظا في الصدور،  

 مكتوبا في المصاحف، مثلوا باأللسنة، مسموعا في المساجد والمنازل. 

والقرآن في  األصل مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، ومعناه لغة الجمع والضم، قال بعض العلماء 

تعالى:  س قال  لثمرة كتبه  لكونه جامعا  قرآنا  الكتاب  هذا  تِْبيَانًا(مي  اْلِكتَاَب  َعلَْيَك  ْلنَا  ِلُكلهِ   َونَزَّ

    21)َشْيء  

والقرآن الكريم يحتل المكانة األولى بين المصادر التشريعية في اإلسالم، فهو المصدر األول   

األخرى إنما ترتبط به وتستمد أصولها منه، وهو  والرئيسي للتشريع اإلسالمي، وكل المصادر  
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تتصادم  أن  بشري  مصدر  ألي  ينبغي  ال  ولذلك  البشرية،  المصادر  وأصل  اإللهي  المصدر 

 .22أحكامه مع هذا المصدر اإللهي الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه 

الدين ودستور   التشريعي األول، فهو عماد  المصدر  الكريم هو  تناول  القرآن  المسلمين، وقد 

أحكام الدين والدنيا في أكمل قواعدها وأتم صورها، وتناول تشريعه كل ما يهم اإلنسان في  

 معاشه ومعاده، سواء تعلق ذلك بجانب العقيدة أو العبادات أو األخالق والمعامالت. 

الذي يوحي بالتواتر  إلينا  نقلت  ثابثة بطريق قطعي، ألنها  تعتبر  القرآنية  أن    واآليات  بالجزم 

 اآلية التي يقرؤها كل مسلم في بقاع األرض هي نفسها التي تالها رسول هللا )ص(. 

أما داللة النص القرآني على الحكم فليس واحدة، فمنها ما هو قطعي الداللة ومنها ما هو ظني،  

  فالنص القطعي الداللة هو ما دل على معنى متعين فهمه منه، وال يحتمل تأويال آخر معه مثل 

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن  (النصوص التي وردت فيها أنصبة اإلرث والحدود،  

  الزانية (فإن داللة النص قطعية على أن فرض الزوج هو النصف، وقال تعالى:    23)لهن ولد

فاآلية قطعية الداللة على مقدار حد الزنا، وقال    ،24)والزاني فاجلدوا كل وحد منهما مائة جلدة

فالعدد قطعي الداللة، وال تقبل الكفارة بأقل  ،  25)فصيام ثالثة أيام   (  :" تعالى في كفارة اليمين

 من ذلك وال بأكثر منه. 

أما النص الظني الداللة فهو ما يدل على عدة معان، أو هو ما يدل على معنى، ولكنه يحتمل  

،  26)يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء  :( والمطلقاتأخرى، مثل لفظ القرء في قوله تعالىمعاني  

فلفظ القرء في اللغة لفظ مشترك بين معنيين: الطهر والحيض، والنص القرآني يحتمل أن يراد  

منه ثالثة أطهار كما قال الشافعي وغيره، ويحتمل منه ثالث حيضات كما قال اإلمام أبو حنيفة  

 ومن معه. 
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 السنة النبوية:  -2

إذا كان القرآن الكريم هو المصدر األول للشريعة اإلسالمية، فإن السنة النبوية هي المصدر  

، فهي تشرح غالبا المراد من آيات  27الثاني لها، فهي البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن

سنته في آيات صريحة  التشريع والفقه واألحكام، وقد أشاد القرآن نفسه بطاعة الرسول والتزام  

وقال:  ،  28)الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا   وما أتاكم (ال تحتمل التأويل، كقوله تعالى:  

، لذلك فهي جزء من الوحي، وحجيتها مقروءة  29)وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى(

 صلى الرسول عن صدر ما كل وهي  الكريم،  القرآن بعد  الثاني المصدر هيو   لدرجة القطع. 

 .تقرير  أو  فعل أو قول  من  الكريم،  القرآن غير  من  وسلم عليه اله

 : أدوار أربعة وللسنة 

 القرآن عليه ينص لم فيما التشريع إتمام  -

 وتوضيحه  الكريم  القران شرح  -

 المعامالت  أو  بالعبادات األمر تعلق سواء القران من  المجمل  تفصيل   -

 األحكام  هذه تفعيل    -

 االجتهاد  على المبني الدستوري التشريع

  السلطتين  اليوم  يوازي ما والحكم،  والرأي اإلفتاء أهل  عن الصادرة االجتهادات مجموع  وهي 

 الدولة  إدارة وكيفية  الحكم  شؤون  همت  اجتهادات وهي  . والقضائية والتنفيذية  التشريعية 

المستجدات   والنظر الخارجي، بمحيطها الدولة وعالقة ، الحاكم شرعية في والبحث في 

 . وغيرها ) النوازل(

 

 معنى السنة لغة واصطالحا: -أ

تعني الطريقة والعادة، وتطلق على السيرة المحمودة والمذمومة، ومنه قوله )ص(:   السنة لغة

"من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه  

 . 30وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" 

أقوال وأفعال وتقريرات  الفقهي فتعني السنة ما روي عن النبي )ص( من    أما في اإلصطالح

 باعتباره رسوال أم باعتباره إنسانا . 

 وبناء على تعريف علماء األصول فالسنة ثالثة أقسام: 
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: وهي األحاديث التي لفظ بها النبي )ص(، وهي كثيرة جدا، وعليها اشتملت  سنة قولية -أ

 دواوين السنة النبوية. 

وهي ما نقل عن الرسول )ص( من أفعال يراد بها التشريع، كمشاهدة وضوئه    : سنة فعلية - ب

 ومالحظة حجه عليه السالم.

الصحابة    أو فعل حصل من: هي موافقة النبي )ص( بسكوته أو إنكاره لقول  سنة تقريرية  - ت

إما أمامه أو في غيبته، كما ورد أن خالد بن الوليد رضي عنه أكل ضبا قدم إلى النبي  

)ص( دون أن يأكله، فقال بعض الصحابة: أو يحرم أكله يا رسول هللا  فقال: "ال، ولكنه  

   31ليس في أرض قومي، فأجدني أعافه"

 كما تقسم السنة من حيث قوة سندها الى : 

) من العصر    ،وهي السنة التي رويت عن الرسول ص في جميع العصور  ترة:المتواــ السنة  أ  

على الكذب مثل الصحابة    تواطؤهمبواسطة جمع يستحيل   ،النبوي الشريف الى عصر التدوين( 

والتابعين، ومثال ذلك المروية عنه في كيفية الوضوء والصالة والصوم والحج والزكاة واآلذان  

واإلقامة ونحو ذلك...من األحاديث المتواترة  وبالتالي تكون األحاديث رواها جمع عن رسول  

ئنان، وهكذا يروي  هللا ص موثوق كالمهم، ثم يروي عنهم جمع آخر مثلهم في الثقة واالطم 

   جمع آخر مثلهم  حتى تصل إلينا سواء كانت سنة قولية أو فعلية أو تقريرية.

هي األحاديث التي يرويها عن الرسول ص  صحابي أو مجموعة من    ب ــ السنة المشهورة : 

الصحابة بنقل جماعي ال يبلغ حد التواتر كاالثنين والثالثة، ألن السنة المتواترة تكون قطعية  

ثبوت عن الرسول ص أما السنة المشهورة فهي قطعية الثبوت بالنسبة للصحابي، ومن أمثلة  ال

السنة المشورة الحديث النبوي الشريف : )إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرؤ ما نوى (، فهذا  

ة ابن وقاص  الحديث رواه عن الرسول ص عمر بن الخطاب ولم يروه عن عمر سوى علقم

  م اليتمي، ثم أصبح مشهورا متداوال.ابراهي و  الليثي

هو الحديث الذي رواه عن الرسول عدد من الصحابة واحد أو اثنين او    ج : حديث اآلحاد :

جمع لكن لم يبلغ حد التواتر، وهو يفيد العلم الظني الراجح وال يفيد العلم القطعي، ألن االتصال  
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فيه بالرسول كان شبهة. وهو يعمل به ما لم يأت ما يعارضه، ألن األحكام الشرعية تبنى على  

 آحادا األكثر عددا مقارنة مع السنة المشهورة والمتواترة. اليقين، وتعتبر سنة

 32دور السنة النبوية ومكانتها في التشريع: 

ال  تعد السنة النبوية المصدر الثاني من مصادر التشريع االسالمي  بعد كتاب هللا تعالى وهي   

في القران الكريم من أحكام والتبشير بها والدعوة الى تنفيدها    على تقرير وتأكيد ماجاء  رتقتص

كما ان لها مكانة سامية في تشريع   بل لها دور مهم في تبيان بعض تلك االحكام وتفسيرها ،

"تبيانا لكل  احكام اخرى مستقلة وان كانت اصولها راجعة الى القران  مصداقا لقوله تعالى  

تعالى    "ءشي اكملتوقوله  اليوم   "  " دينكم  بمثابة    ،  لكم  هو  الكريم  القرآن  كان  إذا  هكذا 

عقيدة   المسلمين  حياة  لتوجيه  األساسية  اإللهية  والقواعد  األصول  يتضمن  الذي  "الدستور" 

وعبادات ومعامالت، فإن السنة النبوية هي المنهاج النبوي الذي يفصل ما أجمله هذا الدستور،  

أطلقه،   ما  ويقيد  ما عممه  حياة رسول هللا )ص(  ويخصص  التطبيقية من  الصور  له  ويضع 

، والقرآن يقرر أن من مهمة الرسول أن يبين ما أنزل هللا من الكتاب، يقول  33وسيرته الجامعة 

 تعالى:  

 وللسنة طرق متنوعة لبيان القرآن منها:  

لسنة النبوية دور مهم في بيان  الوجه األول: تكون السنة مبينة للقرآن:   •

حيث تولت تفصيل مجمله وتوضيح مشكله وبسط مختصره     كتاب هللا من أحكامما في  

َل إِلَْيِهْم    َوأَْنَزْلنَا إِلَْيكَ ( قال تعالى: وهذا البيان دل عليه قوله تعالى   ْكَر ِلتُبَيهَِن ِللنَّاِس َما نُزهِ الذهِ

الكريم عن طريق تفصيل مجمله ،ومن  فالسنة خير مبين ومفسر للقرآن  .،  34)َولَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّرونَ 

ذلك بيان النبي )ص( الصالة وأوقاتها، وشروطها وعدد ركعاتها، بعد أن جاء األمر في الكتاب  

وكذلك شأن الزكاة والحج وغيرها من العبادات    35)َوأَقِيُموا الصَّالةَ   (  :مجمال في قوله تعالى

 وأحكام المعامالت مما جاء في القرآن مجمال. 
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ومن دلك ان هللا تعالى أن هللا تعالى أمر بالصالة في الكتاب من غير    تفصيل مجمله :   -

بيان مواقيتها وأركانها وعدد ركعاتها فبينت السنة العملية ذلك وقال ص "صلوا كما رأيتموني  

اصلي "وورد في الكتاب وجوب الحج من غير بيان لمناسكه فبينت السنة دلك وقال صلى هللا  

بيان لما تجب فيه ،وال    عليه وسلم الزكاة من غير  "خدوا عني مناسككم "وورد في وجوب 

 لمقدار الواجب فبينت السنة كل دلك .  

ومن ذلك أن هللا تعالى أمر أن يرث األوالد اآلباء واألمهات على    تخصيص عامه : -

ُ فِي أَْواَلِدُكْم  ِللذََّكِر ِمثُْل َحظهِ اأْلُْنثَيَْينِ (نحو ما بين في قوله تعالى:   ، فكان هذا 36)يوِصيُكُم ّللاَّ

اشر  الحكم عاما، فقصرت السنة األصل الموروث على غير االنبياء لقول النبي )ص(: "نحن مع

األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة ... "، بمعنى ُخصص األنبياء واستثنوا عن العامة في عدم  

جواز توزيع ما تركوه على ورثتهم. وقصرت الولد الوارث على غير القاتل بقوله صلى هللا  

 عليه وسلم "ال يرث القاتل ". 

، أي ال يجمع بين المرأة 37  خالتها"أو كقول النبي )ص(" ال تنكح المرأة على عمتها وال على 

  َوأُِحلَّ لَُكْم َما َوَراَء ذَِلُكمْ (وعمتها وخالتها في عصمة زوج واحد، فإنه تخصيص لقوله تعالى:  

(38 . 

أَْيِديَُهَما َجَزاء بَِما    َوالسَّاِرقُ (:  كما في قوله تعالى  تقييد مطلقه: - فَاْقَطعُواْ  َوالسَّاِرقَةُ 

َحِكيمٌ  َعِزيٌز   ُ َوّللاه  ِ َن ّللاه مهِ نََكاالً  يقيد في اآلية بوضع خاص، ولكن  39)َكَسبَا  لم  اليد  ، فإن قطع 

السنة قيدته بأن يكون من الرسغ. وقوله تعالى "وليطوفوا بالبيت العتيق "يوجب الطواف مطلقا  

ولكن السنة الفعلية قيدته بالطهارة وقوله تعالى "من بعد وصية يوصي بها " وردت الوصية  

 الثلث. فيه مطلقة ،فقيدتها السنة بعدم الزيادة على 

فيكون    .الوجه الثاني: تكون السنة مطابقة لما في القرآن ومؤكدة لما جاء فيه •

للحكم مصدران وعليه دليالن، دليل مثبت بآيات القرآن، ودليل يثبته ويؤكده في السنة النبوية،  

 كما في شأن الصالة والزكاة والحج. 
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والتأكيد، بل استقلت بتشريع كثير من االحكام كتقرير  ولم تقتصر السنة النبوية على دور البيان  

السدس،   النبي )ص(  لها  الجدة لألم حيث جعل  الشركة، وكميراث  الشفعة رفعا لضرر  حق 

 .40وكتشريع زكاة الفطر....الخ

كما ان للسنة النبوية مكانة سامية في التشريع فهي تصاحب القران الكريم في التشريع   -

كانت   بيان ما في القران بل تستقل ايضا بتشريع االحكام ،وإن،إد انها ال تقتصر على  

  41راجعة في دلك الى القران نفسه  

 ومن األمثلة على استقالل السنة بالتشريع ما يلي :

" -أ وقال  الوتر  على صالة  الرسول ً  واظب  فقد  الوتر  السنة صالة  اخر  42شرعت  اجعلوا 

 .صالتكم من هللا وترا " 

للصائم من    زكاة الفطر طهرة(  ص)"فرض رسول هللا    قوله صشرعت السنة زكاة الفطر   - ب

بعد   اداها  فهي زكاة مقبولة ومن  الصالة  قبل  اداها  فمن  للمساكين  والرفت وطعمة  اللغو 

 الصالة فهي صدقة من الصدقات "

نصت السنة على ميراث الجدة فقد روى ابو داوود  ان النبي ص جعل للجدة السدس اذا لم  - ت

 يكن دونها ام. 

خالتها والمراة وابنة اخيها او ابنة اختها  حرمت السنة الجمع بين المراة وعمتها والمراة و  - ث

فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما ان النبي ص قال "ال تنكح المراة على عمتها وال على  

 خالتها وال على ابنة اخيها وال على ابنة اختها فانكم ان فعلتم دلك قطعتم ارحامكم ". 

 . االسالمية التبعية للشريعة /: المصادر العقليةثانيا      

أوقال عالل الفاسي رحمه هللا "إذا لم يكن هناك نص قطعي من كتاب هللا وال ظني من السنة  

االجماع والقياس  النبوية فإن الحجة تؤخد عن طريق الدليل النظري وهو ما اتفق عليه الجمهور  

"43 
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 : اإلجماع:أوال

قال االستاذ عالل الفاسي "واالجماع في اللغة العزم واالتفاق ،يقال أجمع القوم أمرهم على  

العمل الصالح إذا عزموا اتفقوا ومنه قوله تعالى "فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم ال يكن أمركم  

 44عليكم غمة ثم اقضوا إلي وال تتنظرون " 

ا  (  على األمر، ومن ذلك قوله تعالى:اإلجماع لغة هو العزم واالتفاق والتصميم  وتعريف   فَلَمَّ

 . ) ذََهبُوا بِِه َوأَْجَمعُوا أَْن يَْجعَلُوهُ فِي َغيَابَِت اْلُجبهِ 

  الجوامع"  تاج الدين عبد الوهاب علي السبكي الشافعي في كتاب    وفي االصطالح، كما قال

محمد )ص( في عصر على أي أمر    هو اتفاق مجتهدي األمة بعد وفاة":  في اصول الفقه "

من    "كان جمع  على  وعرضت  رسوله،  وسنة  كتاب هللا  في  فيها  ال نص  واقعة  وقعت  فإذا 

 مجتهدي األمة، أصدروا حكما سمي هذا الحكم اجتهادا. 

 ومن هذا التعريف تتجلى اركان او عناصر اإلجماع كالتالي:

 االركان .  -1

 الموجودين ساعة البحث على أمر ما. اتفاق جميع المجتهدين أو أغلبهم  .أ

كون هذا االتفاق صادرا من المجتهدين المنتسبين لملة اإلسالم، فال ينعقد االجماع   . ب

باتفاق العوام لعجزهم عن النظر واالستدالل كما ال يجوز من غير المسلمين ألنهم مخالفون لنا  

 في العقيدة والعمل. 

ال إجماع في حياته عليه السالم، إذ هو  يتحقق اإلجماع بعد وفاة النبي )ص(، ألنه    .ج

 مصدر التشريع واالحكام.

 يشمل االجماع جميع األمور الدينية والدنيوية، بعد عرضها على أصول الشريعة.  .د

 انواع االجماع .  -2
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قسم علماء االصول االجماع باعتبار طريقة التعبير عن اإلرادة الموافقة على الحكم المجمع  و 

 : الصريح واالجماع السكوتي اإلجماععليه إلى 

أن  :  النطقي  /اع الصريح  ماالج - المجتهدونهو  فيه جميع  آرائهم  كلهم    يعبر  في    عن 

إما بالكالم أو بالفعل الصريح وتطبيقات هذا  ،  (  بصريح العبارة)   الحكم تعبيرا صريحا  

النوع من االجماع قليلة جدا في جميع العصور اإلسالمية مند عهد الخلفاء الراشدين 

 ولذلك أنكر بعض األصوليين انعقاد االجماع في جميع العصور .  

حجة قاطعة. ويتحقق باتفاق مجتهدي عصر من العصور على حكم شرعي  هكذا فاالجماع  و 

في الواقعة المعروضة ،إما عن طريق ابداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء ،أي  واحد  

صراحة عن رأيه  أو عن طريق مؤتمر فقهي يضم    أن كل مجتهد يصدر منه قول أو فعل يعبر

جميع المجتهدين من فقهاء المسلمين ويحصل فيه االتفاق على حكم شرعي معين بعد مناقشة 

ة بهذا الحكم .وال خالف عند جمهور المسلمين في ان االجماع الصريح  االراء واالدلة المتعلق

 حجة قطعية في ثبوت االحكام . 

في عهد الخلفاء الراشدين على   ومن أمثلة االجماع الصريح التي ذكرها بعض الفقهاء ،االتفاق

الصحابة   اياته متفرقة ،فمنها ماكانت محفوظة في صدور  أن كانت  بعد  الكريم  القران  جمع 

 45،ومنها ماكانت مكتوبة على وسائل مختلفة . 

ان يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عنه بعد العلم : وهو  سكوتياالجماع ال -

والتفكير شريطة أن ال يكون هناك دليل يدل على أن  به وبعد مضي مدة كافية للتأمل  

 السكوت معارضة .  

وهو حجة ضنية، وقد عمل به الصحابة    ،الذي يعبر فيه البعض ويسكت عنه اآلخرونأو هو  

.ويتحقق بإبداء بعض مجتهدي العصر رأيهم في واقعة بفتوى أو قضاء ،ويقابل  46وأكثر األئمة 

هذا الرأي بسكوت البعض  االخر من مجتهدي نفس العصر مع اطالعهم عليه ،فيعتبر هذا  

 . ارا وبالتالي يعد اجماعا سكوتيا السكوت إقر

 حجية اإلجماع:  -أ
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االجماع مصدر من مصادر الشريعة، ثابت بالكتاب والسنة وبفعل الصحابة رضوان هللا عليهم.  

ودهب جمهور العلماء الى ان االجماع يعتبر حجة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة وعمل الصحابة  

 والعقل , 

ُسوَل ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لَ   (  فأما الكتاب فقوله تعالى: هُ اْلُهَدى َويَتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل  َوَمن يَُشاقِِق الرَّ

َمِصيراً  َوَساءْت  َجَهنََّم  َونُْصِلِه  تََولَّى  َما  نَُولهِِه  تعالى:)اْلُمْؤِمنِيَن  وقوله  ة     (  ،  أُمَّ َخْيَر  ُكنتُْم 

اْلُمنَكِر   َعِن  َوتَْنَهْوَن  بِاْلَمْعُروِف  تَأُْمُروَن  ِللنَّاِس  ِ أُْخِرَجْت  بِالله األمة    )َوتُْؤِمنُوَن  جعل  فقد 

 اإلسالمية أنها خير أمة، وال يصدر عن خير أمة متى اتفقت إال الحق، وبذلك فإجماعها حق. 

أما السنة النبوية . ففي األحاديث الواردة عن رسول هللا )ص( دليل على حجية االجماع، قوله  

رواه ابن ماجة  وقوله ص يد هللا مع  صلى هللا عليه وسلم "إن امتي ال تجتمع على ضاللة "  

الجماعة وعن ابن مسعود أنه قال: قال رسول هللا )ص(: " وما رآه المسلمون حسنا فهو عند  

 .  47هللا حسن وما رأوه سيئا فهو عند هللا سيء" 

اما عمل الصحابة فمنه اجماعهم على تولي ابي بكر الخالفة بعد وفاة الرسول ص واجماعهم  

على محاربة اهل الردة عند امتناعهم من اعطاء الزكاة واجماعهم على جمع القران في مصحف  

 واحد وغير دلك من االمور التي حصل فيها اجماع الصحابة واتفاقهم . 

ادة أن يجتمع كل المجتهدين في عصر من العصور على حكم  اما العقل فانه يستحيل بحكم الع

ويجزموا به جزما قاطعا ،وال يكون لهم من الكتاب أو السنة مستند قاطع بنوا عليه اجماعهم  

.كما يستحيل أن يكون كل المجتهدين مخطئين في اجماعهم وال ينتبه الى الخطأ اي واحد منهم  

 48ى دليل من الكتاب أو السنة فيكون العمل به واجبا . ،فما اتفقوا عليه إذا هو صواب مستند إل

 أهمية اإلجماع في التشريع :  - ب
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، وقوله  49)َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَْينَُهمْ (  االجماع يحقق مبدأ الشورى في اإلسالم عمال بقوله تعالى:

 .50) وَشاِوْرُهْم فِي األَْمرِ  ،)

القرآن ولم تمض فيها من الرسول )ص( سنة،  وهو كذلك مصدر لحل الوقائع التي لم ينزل فيها  

وهي الوقائع المستجدة عبر العصور، فهو أصل أصيل للفتوى الجماعية المبنية على التشاور،  

 .51وتقليب النظر في دائرة النصوص الشرعية كما فعل الصحابة رضي هللا عنهم 

   .القياسانيا: ث  

  بقوله " القياس في اللغة التسوية ،يقال ال يقاس بفالن أحد.   القياسعرف االستاذ عالل الفاسي  

الحاق فرع منصوص      )على حكمه ( بأصل منصوص عليه  )على حكمه ( وعند االصوليين 

اللغة التقدير والمساواة، يقال قاس الثوب بالمتر إذا قدره في  ف   52لمساواته له في علة حكمه "  

ال    وفي اصطالح العلماء إلحاق واقعة   ويقال :فالن ال يقاس بفالن أي ال يساويه وال يماثله.به  

نص في حكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي المسألتين  

 في علة الحكم. 

لسنة فهذا اإللحاق يسمى قياسا. فاذا عرضت واقعة جديدة ال نص على حكمها في القران أو ا 

أو االجماع ،وكان لها شبهة بواقعة أخرى منصوص على حكمها في أحد المصادر المدكورة  

لة واحدة اعطي للواقعة الجديدة حكم الواقعة األخرى عن طريق  عسبب اشتراك الواقعتين في  ب 

 القياس . 

 ومن هذا التعريف يستفاد أركان القياس وهي: 
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عليه اي المشبه    سوهو ما يقا  ويسمى المقيس عليه. وهو ما ورد بحكمه نص    :األصل     

 به الذي هو محل الحكم . 

وهو ما لم يرد بحكمه نص، ويراد إلحاقه    وهو المشبه الذي يبحث له عن حكم.  الفرع:     

وقد حرر االمام الشوكاني شروط الفرع بقوله "وأما ما    .باألصل في الحكم. ويسمى المقيس  

 في الفرع فأمور أربعة :  طيشتر 

 مساواة علته لعلة األصل  أحدها :

 مساواة حكمه لحكم األصل  والثاني :

 ان ال يكون منصوصا عليه  والثالث: 

 أن ال يكون متقدما على حكم األصل .  والرابع : 

نتيجة القياس الذي انتقل من األصل،  أي  الذي ثبت لألصل وألحق بالفرع . وهو  الحكم:  

 إلى الفرع. وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في االصل ويراد ان يكون حكما للفرع . 

الذي    الجامع بين األصل والفرع ويطلق عليها اسم مناط القياس.  وهي الوصف  العلة:  

،وبناء االصل  عليه حكم  العامل    بني  أي   في حكمه  باألصل  يسوى  الفرع  في  وجوده  على 

ومثال دلك النصوص    المشترك بين األصل والفرع وسببها تعدي الحكم من األصل إلى الفرع. 

المتعلقة بتحريم الخمر ،مناطها اإلسكار وهو علة التحريم فيقاس عليه النبيذ في الحرمة لتحقق  

 مناط النص وهو االسكار في النبيذ. 

ركن من    واعلم ان العلةبر العلة أكثر مباحث القياس صعوبة ودقة قال االمام الشوكاني  وتعت

 أركان القياس فال يصح بدونها ،ألنها الجامعة بين األصل والفرع .. 

 القياس: بعض تطبيقات  

ال بد من ضرب بعض االمثلة  القياس    ولتوضيح اركان القياس السابقة ومدى توافرها لتحقيق

 دكر االستاذ عالل الفاسي رحمة هللا عليه امثلة للقياس منها : عن األقيسة الشرعية 



النهي عن االجارة على االجارة قياسا على النهي عن الخطبة على الخطبة ،وعن البيع   -

)ال    على البيع . وسند هذا القياس الذي قال به بعض الفقهاء قوله عليه الصالة والسالم

نص صريح في النهي  فهذا  يبع أحدكم على بيع أخيه وال يخطب على خطبة أخيه (،

استيجار   عليهما  المجتهدون  .فقاس  خطبته  على  الخطبة  أو  األخ  بيع  على  البيع  عن 

االنسان على استيجار أخيه .ألن علة النهي عن األولين ما فيهما من االعتداء على الغير  

 .  وهو محقق في االستيجار ايضا

ْن    (  قوله تعالى: - يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالَُم ِرْجٌس مهِ

بَْينَُكُم   يُوقَِع  أَن  الشَّْيَطاُن  يُِريُد  إِنََّما  تُْفِلُحوَن  لَعَلَُّكْم  فَاْجتَنِبُوهُ  الشَّْيَطاِن  اْلعََداَوةَ َعَمِل 

نتَُهونَ  ِ َوَعِن الصَّالَِة فََهْل أَنتُم مُّ  . 53)َواْلبَْغَضاء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَُصدَُّكْم َعن ِذْكِر ّللاه

فهذا النص يدل على العلة من تحريم الخمر وهو االسكار، ألنه يؤدي إلى المسفدة وهي إيقاع  

العمل المنتج والعبادة هلل سبحانه، وما دامت هذه  العداوة والبغضاء بين الناس وصرفهم عن  

التي هي اإلسكار، كان الحكم تبعا لذلك وعن طريق القياس أن النبيد    النبيذالعلة موجودة في  

 حرام. 

 القياس في هذا المثال تكون على هذا الشكل :  فأركان

 االصل هو الخمر  -أ

 الفرع هو النبيد  - ب

 الحكم هو تحريم الخمر  -ج

 هي اإلسكار  العلة  -د

، فهذا الحديث يدل على حرمان  54ومثال آخر أن الرسول )ص( قال: "ال يورث القاتل شيئا " 

القاتل من الميراث، اي من إرث المقتول   والعلة أن القاتل قصد استعجال الشيء قبل أوانه ،  

العلة هي ارتكاب جريمة قتل حرام للحصول على منفعة قبل اوانها الشرعي ويشترط في القتل  

فإذا قتل الموصى له    ان يكون عمدا عدوانا وليس خطأ. فيرد عليه قصده ويحرم من اإلرث،
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الوصي، فيحرم هو كذلك من الوصية، قياسا عليه .اي قاتل الموصي فرع ،فاذا وجدنا علة حكم  

أن يكون مثله في الحكم ويحرم مما أوصى له به    –بطريق القياس  –االصل متحققة فيه لزم  

.55 

موصى له فرع  ال شتراكهما في علم الحكم، فقتل الوارث مورثه أصل أو مقيس عليه، وقتل ال

أو مقيس، واستعجال الشيء قبل أوانه علة الحكم، والحكم هو حرمان الموصى له من الوصية،  

 وهو حكم ثابث بالقياس. 

 حجية القياس :

القياس  عند جمهور الفقهاء حجة ومصدر من مصادر التشريع االسالمي بنوص الكتاب والسنة  

ُسوَل َوأُْوِلي    (  :وكدلك االجماع ، فمن قوله تعالى َوأَِطيعُوا الرَّ  َ يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا ّللاَّ

وَ   ِ بِاللَّ تُْؤِمنُوَن  ُكنتُْم  إِْن  ُسوِل  َوالرَّ  ِ ّللاَّ إِلَى  فَُردُّوهُ  َشْيء   فِي  تَنَاَزْعتُْم  فَِإْن  ِمْنُكْم  اْليَْوِم  اأْلَْمِر 

ل ِإال بتعريف اإلمارات الدالة منهما على ما يرميان  ، وليس الرد إلى هللا وإلى الرسو )اآْلِخر

 إليه، وذلك بتعليل أحكامها والبناء عليها وذلك هو القياس.

ولم يجدوا له   ءشيإذا اختلفوا في    المؤمنينالكريمة ان هللا أمر    اآليةفوجه االستدالل في هذه  

يكون بتعرف علل االحكام الواردة في القران   حكما في القران او السنة أن يردوه اليهما .والرد

والسنة والبناء عليها لوضع احكام شرعية للوقائع الجديدة اذا تحققت المماثلة في العلل وذلك  

 56هو القياس. 

أََرأَْيتُْم   ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه سمع رسول هللا )ص( يقول: "  أما من السنة

اٍت ، َهْل َيْبقَى ِمْن دََرِنِه َشْيٌء ؟ قَالُوا : اَل  لَْو أَنَّ نَْهًرا ِبَب  اِب أََحِدُكْم َيْغتَِسُل ِمْنهُ ُكلَّ َيْوٍم َخْمَس َمرَّ

ُ بِِهنَّ اْلَخَطاَيا لََواِت اْلَخْمِس ، َيْمُحو ّللاَّ    . " َيْبقَى ِمْن دََرِنِه َشْيٌء ، قَاَل : فَذَِلَك َمثَُل الصَّ
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"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى  ومنه قوله عليه السالم:  

 . 57منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"

 : اإلجماعأما عن      

أما االجماع فقد ثبت ان الصحابة احتجوا بالقياس وعملوا به في كثير من الوقائع ولم ينكر أحد  

عليهم  دلك فكان اجماعا منهم على العمل بالقياس .وقد اعتبر الفقهاء المسلمين أن القياس وسيلة  

ومتناهية   محدودة  والحديث  القرآن  في  التشريعية  النصوص  الن  الشريعة،  لتوسع  عظمى 

حوادث غير متناهية، وال يعقل ان تكون النصوص المتناهية مصادر تشريعية لما ال يتناهى،  وال

 ألنها لم تكشف لنا عن جميع أحكام هللا. 

 أمثلة استعمل فيها القياس:

من ذلك مبايعة سيدنا ابي بكر الصديق للخالفة قياسا على إمامته للصالة: فاألصل هنا:   -

 فة في شؤون الدنيا والعلة الصالح في القيام بمهامها. اإلمامة في الصالة والفرع الخال

 بشأنها.الثانوية أو غير المتفق  رالمصاد ثالثا:    

العلماء حول اعتمادها دليال شرعيا في   يتفق جمهور  التي  تتعدد مصادر الشريعة االسالمية 

استنباط االحكام الشرعية لذا سنقتصر على بعضها فقط وهي ، المصلحة المرسلة  االستحسان  

،االستصحاب سد الدريعة والعرف وشرع من قبلنا قول الصحابي . لكن سنركز على بعضها  

 فقط. 

 لمصالح المرسلة: اأوال:    

لقد افاض االصوليون في تحديد معنى المصلحة ،ويرجع ذلك إلى أن المصلحة تعد من أصول   

التشريع االسالمي  خصوصا في المذهب المالكي  وهي في األصل عبارة عن جلب المنفعة  

 للناس أو دفع المضرة عنهم . 
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هو المصلحة والصفة هي    فوصفة: فالموصو المرسلة كلمة مركبة من موصوف  المصلحة  ف

المصلحة كل ما فيه صالح ونفع للخلق في دنياهم اوفي  دينهم، وبتعبير الفقهاء     ى المرسلة. ومعن 

:في معاشهم أو في معادهم ،سواء كانت مصلحة فردية أم جماعية ،مادية أم معنوية انية ام  

 مستقبلية . 

أي المطلقة غير المقيدة ،ونعني بها المصلحة التي لم يدل دليل خاص من  رسلة(:ومعنى )الم

 نصوص الشرع على اعتبارها وال على الغائها ،فهي مطلقة من االعتبار أو االلغاء . 

في اللغة ضد المفسدة، وفي االصطالح الشرعي تطلق على السبب الذي يوصل  والمصلحة  

على نفس هذه المنفعة والخير، فحد السرقة يسمى مصلحة، ألنه  إلى المنفعة والخير، كما تطلق  

 يوصل إلى منفعة للناس هي حفظ أموالهم، كما يسمى حفظ أموالهم نفسه مصلحة. 

فيها وال   يرد نص  لم  واقعة  في  الحكم  "تشريع  الشريعة هي  المرسلة عند علماء  والمصلحة 

يرد ع لم  أي مطلقة  بناء على مراعاة مصلحة مرسلة  وال  إجماع  باعتبارها  دليل  الشارع  ن 

 بإلغائها" وسميت مرسلة أي مطلقة، ألنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء.

 : ثالثة انواع  وتنقسم المصالح إلى

كالمحافظة على الضروريات الخمس من حفظ الدين    عليها،دل الشرع  :  معتبرة  ةحلمص -

 والنفس والنسب والعقل والمال. 

ي ألغاها الشارع، فلم يجزها كمنع تعدد الزوجات مطلقا، فهذا  : هي الت ملغاة  ةحلمص -

بالتعدد، لكن هذه المصلحة ملغاة  تتألم  بالمرأة ألنها  المنع فيه مصلحة عدم اإلضرار 

إنجاب   كعدم  ومصالح،  منافع  من  الحاالت  بعض  في  التعدد  على  يترتب  لما  شرعا 

 الزوجة األولى مثال. 

: وهي التي لم يرد فيها نص  مصلحة مرسلة ال دليل على اعتبارها وال على الغائها   -

يعتبرها أو يلغيها، فتسمى مصالح مرسلة أي مطلقة، كجمع القرآن في عهد ابي بكر،  

بلفظ واحد   الثالث  الطالق  الناس على مصحف واحد في عهد عثمان، وجعل  وجمع 

 ثالثا. 



االسالمي    ة حتى تكون مصدرا آخر من مصادر التشريع المصلحة المرسلاعتبار  ويشترط في  

. 

بل تتفق معها وهي حفظ الدين والنفس والمال والعرض    ة،ي عمقاصد الشرالمع    ال تتعارضأن   

. أدلتها، وأن تكون معقولة في ذاتها،   والعقل  تتنافى مع أصولها ومع  العقول   فال  تتلقاها  أي 

األخذ بها حفظ أمر ضروري أو رفع حرج الزم  ، وأن يكون في  58بالقبول متى عرضت عليها

 . )وما جعل عليكم في الدين من حرج(في الدين لقوله تعالى: 

 ان ال تتعارض مع الكتاب والسنة ،واالجماع والقياس . 

 االستحسان.: ثاينا   

هو العدول عن حكم معمول به بناء على دليل شرعي الى حكم اخر لثبوت دليل    االستحسان

الحكم   تغيير  يدل على جواز  المعنى  بهذا  ،واالستحسان  األول  الحكم  دليل  أقوى من  شرعي 

 المعتمد بحكم اخر ثبت عن طريق الدليل انه أجدر باالتباع من الحكم األول . 

قبح ،واستحسن الشئ اي عده حسنا واالستحسان  في اللغة مشتق من الحسن والحسن ضد ال  و 

وفي   واعتبرته.  اعتقدته  أي  كذا،  استحسنت   : مثال  نقول  حسنا  الشيء  وهوعد  الحسن  من 

االجتهاد غير شامل   وجه من وجوه  ترك   " البصري  الحسين  ابي  الشيخ  االصطالح حسب 

اصطالحا هو  واالستحسان  شمول االلفاظ لوجه هو اقوى منه وهو حكم طارئ على االول .  

عدول المجتهد عن حكم كلي إلى حكم جزئي استثنائي لدليل رجح هذا العدول، فإذا ما وجد  

المجتهد نفسه أمام واقعة ليس لها نص، وبعد النظر فيها ظهر له وجهان: أحدهما ظاهر واآلخر  

  خفي، ولكنه قام لديه دليل رجح الوجهة الخفية فعدل عن وجهة النظر الظاهرة، فهذا يسمى 

 "استحسانا". 

قد يؤدي إطراد القياس أحيانا إلى نتائج تأباها مقاصد الشريعة ويسرها واعتدالها، فيدع المجتهد   

أمرا   منه  فيستثني  الكلي  الحكم  يدع  أو  خفي،  قياس  إلى  الجلي  القياس  أويدع  مطلقا،  القياس 
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سعة أعشار العلم جزئيا، لدفع مفسدة ، فهذا ما يسمى "االستحسان" ويروى عن مالك أنه قال "ت 

 .59االستحسان" 

ومن أمثلة االستحسان، بيع السلم، فهذا البيع على خالف القياس استحسانا، ووجه االستحسان  

فيه حاجة الناس إليه وتعارفهم عليه والقياس يقتضي عدم صحة البيع، ألن المبيع معدوم، وهو  

هذا القياس ترك في السلم لقوله   منهي عليه شرعا لما يؤدي إليه من نزاع بين المتعاقدين، ولكن 

 .60)ص(: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" 

  وقد اختلف فقهاء األصول في حجية االستحسان فالمالكية والحنفية يقولون بحجيته، فالبنسبة

لهم أنه رأي ناتج عن المقارنة بين األدلة، وترجيح بعضها على اآلخر، أما الشافعية فينكرون  

حجية االستحسان وال يعتبروه مصدرا من مصادر الشريعة اإلسالمية، فاستنباط األحكام على  

 حد قولهم يكون بالهوى والتلذذ، وقد قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. 

لى رأي الفريق الثاني بأن األخذ باالستحسان مبني على االستدالل ال  وقد رد الفريق األول ع

على الهوى والتلذذ، في ذلك يقول اإلمام الشاطبي: إن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه  

المفروضة،   تلك األشياء  الجملة في أمثال  الشارع في  إلى علم من قصد  وتشهيه وإنما رجع 

ا أمرا، إال أن ذلك األمر يؤدي إلى فوات مصلحة أو جلب  كالمسائل التي يقتضي القياس فيه

 . 61مفسدة كذلك 

 االستصحاب. ثالثا:

" هو بقاء الحكم الذي لم يرد دليل شرعي على منعه أو إلغائه أو تعديله أو    االستصحاب

لغة طلب المصاحبة والمالزمة أو  وقد عرفه االمام الشوكاني    نسخه ساريا أو معموال به "

استمرار الصحبة، وفي االصطالح بقاء الحكم الذي نبت في الماضي بدليل مصاحبا لواقعته  

فاألصل في كل   المصاحبة  يدل على زوال هذه  آخر مخالف  دليل  يوجد  لها، حتى  ومالزما 
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، فمن    62ل األشياء بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم دليل على عكس ذلك استصحابا لألص

ثم ادعت هي زوال الزوجية ال تقبل دعوتها حتى تقيم البينة على ذلك، إذ تظل    بامرأةتزوج  

 الزوجية مستمرة بأصل االستصحاب. 

 واالستصحاب أنواع منها:

األصل براءة الذمة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك فذمة    استصحاب البراءة األصلية:  -1

ليف شرعي أو التزام ما لم يأت دليل  بعكس ذلك، فمن  االنسان تكون أصال بريئة من كل تك

يدعي تكليفا أو التزاما فعليه أن يثبت وجوده، فالشخص الذي يدعي أنه دائن آلخر، فعليه أن  

 دينه وإال فال يقبل ادعاءه استصحابا لألصل الذي هو براءة الذمة.  ادعاءيثبت 

ة الفقهية اإلباحة، أي أن كل  : األصل في األشياء كما تقول القاعداستصحاب اإلباحة -2

هو  (األفعال مباحة ما لم يرد نص أو دليل شرعي يقضي بتجريمه، مصداق ذلك قوله تعالى: 

 .63)خلق لكم ما في األرض جميعا  الذي

فكل األشياء كيفما كانت مباحة ما لم يرد نص في الكتاب أو السنة أو غيرهما يمنعها، كذلك كل  

 يبقى مستمرا على ذلك حتى يوجد دليل على اإلباحة. حكم قام على المنع  

ويستدل هنا بقاعدة "األصل في األشياء اإلباحة" وهي ليس على إطالقها، إذ قد يكون الشيء  

المسكوت عنه مخال بإحدى الضروريات الخمس، فال بد من عرضه على مصادر وأصول  

 . 64تركناهالشريعة ومقاصدها، فما وافقها أخدنا به وما عارضها 

كما تقول القاعدة الفقهية   –فاألصل    استصحاب ما دل الشرع أو العقل على وجوده: -3

بقاء ما كان على ما كان إلى أن يثبت خالف ذلك، هذه القاعدة تقرر أن ما ثبت بحكم أو    –

دليل شرعي يبقى على ما كان إلى حين إثبات العكس، وهو كمن ملك عقارا بسبب اإلرث بقي  

 تى يثبت العكس بالنسبة له. مالكا له ح 
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متى ثبت وصف شرعي استمر على بقائه استصحابا لألصل    استصحاب الوصف:  -4

آخر على عكسه،   دليل  يقوم  ببقائه،    حينذاكحتى  يحكم  فإنه  فمن كان مفقودا  بخالفه،  يحكم 

 ويترتب على ذلك بقاء حقوقه إلى حين إثبات وفاته.

ط األحكام، وإنما آخر ما يلتجئ إليه المجتهد،  واالستصحاب ال يعتبر دليال قويا الستنبا 

وفي هذا يقول بعض الفقهاء: االستصحاب هو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سأل عن حادثة  

من   حكمها  يأخذ  يجده  لم  فإن  القياس،  ثم  اإلجماع،  ثم  السنة  ثم  الكتاب  من  حكمها  يطلب 

ي زواله فاألصل بقاؤه، وإن كان التردد  استصحاب الحال في النفي واإلثبات، فإن كان التردد ف

 .65في ثبوته فاألصل عدم بقائه

وعليه فاالستصحاب عند من يجوزه يرتبط بعدم وجود دليل شرعي ينفي الحكم القائم أو يقرر  

عدم   يرجع  ،بينما  جزئيا  أو  كليا  إما  عنه  بديل  اخر  الحنفية    األخذحكما  لدى  باالستصحاب 

وغيرهم الى قاعدة عامة عندهم وهي أنه يجب أن يكون لكل حكم شرعي دليل شرعي يبرره  

أو يبني عليه الحكم .وال يكفي الركون إلى عدم وجود دليل شرعي للقول ببقاء حكم من الماضي  

 جاريا في الزمن الحاضر . 

 ريعة:ذ: سد الرابعا

اإلغالق، ومنه السد وهو الحاجز بين الشيئين، والذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة  السد في اللغة  

 إلى الشيء.

وفي االصطالح يقصد بها كل ما يقضي إلى مصلحة أو مفسدة، فإذا كانت الذريعة تؤدي إلى  

الحرام أو المفسدة وجب سدها واجتنابها ولو كانت في الظاهر مباحة وجائزة، ألن ما يؤدي  

يكون مفسدة فيجب االمتناع عنه، ودرء المفاسد مقدم على    – وإن كان مباحا    –دة  إلى المفس

 جلب المصالح.
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ن النصوص الشرعية مثل قوله صلى  وقد استدل القائلون بسد الذرائع كدليل لألحكام بجملة م 

عند   وقافون  ،والمؤمنون  مشتبهات  أمور  ،وبينهما  بين  والحرام  بين  )الحالل  وسلم  عليه  هللا 

 ات ( وقوله عليه السالم ) من حام حول الحمى يوشك ان يواقعه(. الشبه

وعليه فان الذي يميز سد الدريعة عن غيرها من مصادر التشريع األخرى هو أن سد الدريعة  

  و ما ه مباح .ودلك لقطع الباب عن استعماله للوصول إلى    وما هدليل يفضي الى منع أو تحريم  

  لألحكاممباح إذا كانت فيه مضرة عامة ،وقد عرف عن المالكية اعتماد سد الدريعة كمصدر  

ذهب إليه مالك    عسد الذرائ :  القرطبيالشرعية أكثر من غيرهم لذلك كتب اإلمام الشوكاني قال  

 66وأصحابه ،وخالفه أكثر الناس تأصيال ,وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيال. 

يعة النهي عن التشدد في الدين، ألن ذلك وسيلة لالنقطاع وعدم القيام بأموره،  ومن أمثلة سد الذر

والنهي عن الحلف بغير هللا ألن الحلف بغير هللا ذريعة لالشراك به، وفي مجال المعامالت  

وسد الذريعة حرمان المرأة   توريث المطلقة في مرض الموت معاملة لمن طلقها بنقيض قصده،

الحكم بالشفعة سد ذريعة ما يحصل من ضرر في إدخال شريك أجنبي،  المطلقة من اإلرث، و 

 ومنع شهادة العدو على عدوه سد للذريعة، مما قد يناله العدو من غرض بالشهادة الباطلة. 

وإذا كان درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإن ذلك قد يتحقق بسد الذريعة، كما قد يتحقق  

الشريعة اإلسالمية الذرائع من جهة سدها فقط، بل راعتها كذلك من جهة  بفتحها اذ لم تراع  

 فتحها. 

: األخذ بالشريعة إذا كانت النتيجة مصلحة، ومن امثلتها تسعير ما يعرض   وفتح الذريعة معناه

في األسواق للبيع من طعام وغيره حماية للعامة من الغبن، ومن أمثلتها أيضا بدل المال للعدو  

سرى، فهذا المال يزيد العدو قوة وكل ما من شأنه أن يقوي العدو فهو حرام على  في فداء األ

وهذه   المسلمين،  أسرى  انقاد  هي  إلى مصلحة  ذريعة  الحالة  هذه  في  البذل  ولكن  المسلمين، 

 .  67المصلحة أرجح من فساد المال الذي يناله العدو
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 فقد اجمعت األمة على انها ثالثة اقسام :  الذرائعوأما سد 

 معتبر اجماعا كحفر االبار في طريق المسلمين ...  أحدها

ملغى اجماعا كزراعة العنب ال يمنع من خشية الخمر والشركة في سكنى االدر خشية  وثانيها : 

 الزنا 

 .  اآلجالمختلف فيه كبيوع وثالثها : 

 . العرف خامسا:

االعراف من مصادر االحكام الشرعية والقانونية ،ويشترط فيها أن تكون غير مخالفة تعتبر  

لدليل شرعي كما يشترط فيها في القانون أن تكون غير مخالفة لنص قانوني امر أو للنظام العام 

 واألخالق الحميدة. 

لناس  العرف لغة هو الشيء المألوف والمعروف عند الناس، وفي االصطالح هو ما اعتاده او 

وتلقته   العقول  النفوس من جهة  في  استقر  أو هو ما  أمورهم،  من معامالت واستقامت عليه 

 .68الطباع السليمة بالقبول  

ويعتبر العرف مصدرا هاما من مصادر التشريع اإلسالمي، ذلك أن الفقهاء استنبطوا أحكامهم  

 وتخريجاتهم بناء على ما استقر لديهم من عادات وأعراف. 

 ويقسم العرف إلى نوعين: عرف صحيح وعرف فاسد. 

و يحل  فالعرف الفاسد هو ما تعارف عليه الناس واعتادوه في معامالتهم ولكنه يخالف الشرع أ

 المحرم، كتعارف الناس على تعاملهم بالربا وهذا العرف ال يعتد به. 
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أما العرف الصحيح فهو ما تعارف عليه الناس وال يخالف دليال شرعيا وال يحل حراما وال  

 يبطل واجبا، وهو يتنوع من نوعين: عرف قولي، وعرف عملي. 

راكيب في معنى خاص دون أن  فالعرف القولي هو ما شاع بين الناس من استعمال ألفاظ وت 

يكون هو نفسه المعنى اللغوي كإطالق لفظ "اللحم" على لحم الضأن والبقر دون السمك، مع  

اللحم   السمك من جملة  القرآن  وقد جعل  اللحم،  أنواع  المعنى يشمل جميع  تعالى:  69أن  فقال 

 ومن كل تأكلون لحما طريا(. )

الكريم، وذلك من باب رفع الحرج كمن حلف    والعرف القولي يعمل به ولو خالف عرف القرآن

 في شيء من ذلك .  يحنثأن ال يأكل لحما فأكل سمكا، لم  

أما العرف العملي والمعنوي فهو غلبة معنى من المعاني على جميع البالد أو بعضها كتعارف  

 الناس على دفع الثمن قبل إتمام البيع، أو تعجيل األجرة قبل استيفاء المنفعة.

يعتبر مصدرا من مصادر التشريع اإلسالمي، وله دليل من الكتاب والسنة والصحابة  والعرف  

 . 70والتابعين كما يذهب إلى ذلك بعض الفقهاء

 )ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ (ففي الكتاب قوله تعالى:  

المسلمون حسن فهو عند هللا حسن، وما رأوا سيئا فهو  وأما في السنة، قوله )ص(: "فما رأى  

 عند هللا سيء". 

 وأما الصحابة والتابعين فقد أخذوا به واعتمدوه في أحكامهم ما لم يكن مخالفا للنص الشرعي. 

وقد سار األئمة كمالك والشافعي وأبو حنيفة في ركب الصحابة والتابعين حيث اعتبروه أصال 

 لى ذلك أن الثابت بالعرف الصحيح ثابت بدليل شرعي. من أصول الفقه، ورتبوا ع

 : شرع من قبلنا:سادسا  
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وقع خالف بين العلماء حول تعبد النبي محمد ص قبل بعثته من الشرائع السماوية السابقة ومن  

 .  الشأن أنهفي هذا  دما وربين 

 كان متعبدا بشريعة كل من قبله من االنبياء اال ما نسخ منها واندس  

 بشرع من تعبد هللا   ي ال ندروقيل كان متعبدا بشرع ولكن 

 هل يعد شرع من قبلنا مصدرا من مصادر التشريع ؟ ولكن السؤال المطروح هو 

سماوية، ورد اإلخبار عنها  من قبلنا هم أولئك الذين تقدمونا من األمم، كانت لهم شرائع  شرع  

في الكتاب والسنة، ولكن لم يقم دليل على نسخها، فكل ما أخبر عنه القرآن الكريم أو السنة 

تعالى: كقوله  فإنه يسري علينا،  َعلَْيُكُم  (  المطهرة من حكم شرعي  ُكتَِب  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَ  وكقوله عليه السالم: "ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم    )ْبِلُكمْ الصهِ

 عليه السالم" . 

وقام دليل على نسخه ورفعه عنا،   وإذا ما قص القرآن الكريم حكما شرعيا كان ساريا من قبلنا، 

 فإنه ليس شرعا لنا. 

ومصدرا من  وقد ثار خالف بين أئمة الشريعة اإلسالمية حول اعتبار شرع من قبلنا شرعا لنا 

 مصادر الشريعة، ويمكن تأصيل هذا الخالف إلى رأيين: 

يرى أن شرع من قبلنا إذا ثبت نقله إلينا ثبوتا يقينيا ولم ينسخه شرعنا،    الرأي األول:  -

 اعتبر شرعا لنا.

يرى خالف ذلك أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا بدليل أن ما جاءت به    الرأي الثاني:  -

ات وتفصيالت، لم تكن عامة صالحة لكل زمان ومكان كما  الشرائع السابقة من جزئي 

 هو األمر في الشريعة اإلسالمية. 

 الصحابي:فتوى  :سابعا

هو من لقي النبي )ص( مؤمنا به ومات مسلما، سواء أطالت    –عند علماء الحديث    الصحابي

 صحبته أم لم تطل. 



وكثرت مجالسه له مع  أما عند فقهاء األصول الصحابي هو من طالت صحبته للنبي )ص(  

 التتبع له واألخذ عنه. 

وقد احتج الجمهور لحجية قول الصحابي بدليل من النقل وأدلة من العقل، أما من النقل فقوله  

التوبة:   سورة  في  اتَّبَعُوُهْم    َوالسَّابِقُونَ (تعالى  َوالَِّذيَن  َواأْلَْنَصاِر  اْلُمَهاِجِريَن  ِمَن  لُوَن  اأْلَوَّ

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ   .71)بِِإْحَسان  َرِضَي ّللاَّ

الذين عاصروه،   وهم  إلى رسول هللا )ص(،  الناس  أقرب  الصحابة  فإن  العقل  جهة  من  أما 

، لذا كان قوله حجة لنا يتعين األخذ  72وشاهدوا الوحي يتنزل، فهم أصدق الناس قوال وعمال 

 .73به 

 االسالمي.العام  الثالث: القانون الفصل    
 

التركيز على مفهومي السلطة والحكم في اإلسالم، من خالل بنية    الفصل،  افي هذ  سنتوخى   

، فإن المجال المعرفي لعلم  األول، وبهذاتكونها منذ الزمن النبوي    الدولة في اإلسالم وسيرورة

براديغمات   سنتناول عدة  الذي من  خالله  المحور،  هذا  الذي سيؤطر  المقترب  هو  السياسة 

ستتطرق لجملة إشكاالت سياسية، اجتهد من خاللها  مجموعة من المفكرين الذين حاولوا تقديم  

والحكم والدولة في صيرورة  ملة قراءات في إطار جدلية الدين والدولة، أي عالقة السلطة  ج 

 التاريخ اإلسالمي. 

إن هذه الجدلية، ومن خالل مقترب علم السياسة، سنعمد على تفكيك مجموعة من العناصر  

المفاهيمية كمبادئ أساسية ومقومات مركزية للحكم في اإلسالم، منها: الحكم، السلطة، الخالفة،  

 ، العدل، الدستور، المساواة. بيعةال

 فتح المجال للنقاش القديم الجديد حول طبيعة الدولة والسلطة في اإلسالم. األمر الذي سي 

تجدر اإلشارة إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية لم يأتيا بتفصيالت دقيقة في كل ما يخص  

شؤون الحكم والسلطة والعالقة بين الحاكم والمحكوم، ومسألة السيادة، والخالفة وغيرها، إذ  
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وغيرها مصدر خالف فيما بين المختصين، وخاصة مسالة الخالفة والسيادة؛  شكلت هذه النقاط  

فقد اعتبر البعض "أن السيادة الحقيقية في األمة إنما هي  هللا الذي فوض  نبيه صلى هللا عليه  

وسلم بممارسة بعض سلطاته"... مما دفع بكثير من الفقهاء للقول بأن هذه األمة، تستلزم وحدة  

ية االسالمية  دت محور السياسة الشرعية في الثقافة العربغ، هذه الوحدة التي  لطة السياسيةالس

تستلزمه   ما  يكن  من  مع  فلم  ظلمه،  أو  عدله  عن  النظر  بغض  إمام  من  البد  وكان  الطاعة، 

ة  في الرعية بعنف وقسوة من مساوئ الخلاالستبداد بمعنى االنفراد بالرأي وعدم االستشارة وأخذ  

 الدين. بيضةما كان قادرا وقويا وحاميا لن طوال العهود اإلسالمية طالأو الحاكم أو السلطا

فعدم تناول شؤون الحكم بالتفصيل، وترك هذه المسائل الستشارة العقل التي يضمن التوجهات  

االجتهاد في وقت مبكر هو الذي حال   ابب ديد، إال أن س كمة للدين، هي  حكمة الهية بكل تأالعا

قه السياسي، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مما دفع بعضهم  دون التطور في مجال الف 

للقول بأنه ليس هناك في التراث اإلسالمي شيء مما يجعل األفكار منظمة  كالحكم الدستوري  

أو قابلة للفهم، وذلك بسبب انصراف أغلب الفقهاء للعناية والبحث في أحكام  اليفة  والتمثيلي  

 الخاص. العبادات، ومسائل القانون 

  ومع ذلك، ظهرت بعض الكتابات في مجال الفقه الدستوري رغم بعض المالحظات عليها مثل

قد وضع اإلسالم مبادئ هامة على صعيد الفكر السياسي،    الماوردي في األحكام السلطانية. 

والم والحرية،  الشورى،  مسألة  بجوانب    اةو سامثل  االهتمام  خالل  ومن  وغيرهما،  والعدل 

 ة، القضاء، وغيرها(. بيعالقانون العام الداخلي )الحكم، الخالفة، ال

 منطلقات أساسية: 

نقاش وخالف بين الكتاب، فمنهم من    ثارم وجود قانون عام إسالمي كان  مإن وجود أو عد

يتصل به، وذهب بعضهم إلى  رأى أن اإلسالم لم يأت بنظرية سياسية في مجال الحكم، وما  

أو الدستور أو العقد     لم يعرف فكرة الديمقراطية  19القول بأن التاريخ اإلسالمي  في القرن  

من السيادة؟  للشعب  لاالجتماعي، ألن  تطوره السياسي كان مختلفا بالذات في فكرة محورية   

هلل؟  فالحاكم ليس مسئوال أمام شعبه أو أمته بل هو مسؤول أمام هللا، وقد انعكس هذا على    أم

على الشعب  بل يتم االختيار عن طريق البيعة    -أي الحاكم   – ة االختيار فهو ال يطرح  قطري 



دة، ومنهم من رأى أن مجال  راو   شارة أهل الحل والعقد لم تعدالتي تتم بالتوريث حتى مسألة است 

 فقه الدستوري كان ضعيفا  أو مغيبا انطالقا من أن اإلسالم دين فحسب. ال

تناول أوال مفهوم   بنا  السلطة والحكم، يجدر  المتمثلة في  المركزية  المفاهيم  الحديث عن  قبل 

 الدولة باعتبارها اإلطار الذي تتماشى فيه السلطة والحكم. 

 إشكالية تعثر بروز الفقه الدستوري اإلسالمي

إال العموميات في مسائل    لقرآن الكريم والسنة النبوية، كما سنرى فيما بعد لم يتناوالإذا كان ا

الحكم، وبالتالي يقع على عاتق االجتهاد مسؤولية دينية وأخالقية وسياسية، خاصة إذا عرفنا  

امتياز وليس  مسؤولية،  االجتهاد   الحياة  ابأن  تطورات  متابعة  منه،  الغاية  كمبدأ  فاالجتهاد   ،

راتها ونبد الجمود واستعمال العقل في التمييز بين ماله عالقة بمصالح األمة اإلسالمية،  وتغي 

 وما هو ضار من األمور الدنيوية، مما لم يرد به حكم صريح في القرآن والسنة.

في تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين أن    نبي من المالحظ الأنه  يؤكد علي عبد  الرزاق "  

حظ  العلوم السياسية فيهم كان بالنسبة  لغيرها  من العلوم األخرى أسوأ حظ...فلسنا نعرف لهم  

مؤلفات في السياسة وال مترجمات وال نعرف لهم بحثا في شيء من أنظمة الحكم وال أصول  

 ة  من الفنون". سكتهم العلمية في غير  السيااء حر له وزن إز مال يقاالسياسة، اللهم  إال قليال  

بالبحوث   االهتمام  أغفلوا  القدامى  المسلمين  علماء  بان  للقول  السنهوري  أيضا  ويذهب 

 الدستورية. 

ويؤكد بعض المفكرين )إمام عبد الفتاح إمام( بشكل قاطع بأن "نظام الحكم في تاريخنا الطويل  

الدستوري(، أل النظام  شيئا عن  يعرف  يكن  النزعة   لم  بسبب  تماما  غائبا  كان  منه  الشعب  ن 

االستبدادية منذ عهد األمويين، مضيفا قوله: "يجب االنتباه ونحن نتحدث عن الدولة اإلسالمية  

الرا المثالية  الصورة  أو  اإلسالم  يقرها  التي  الدولة  بين  نفرق   كما  ئ أن  اإلسالمية  للدولة  عة 

الدولة اإلسالمية الواقعية على نحو ما ظهرت  يستخرجها المفكرون من الكتاب والسنة، وبين  

 في مجرى التاريخ". 

عموما  يمكن القول بأن العلماء والمفكرين المسلمين الذين اشتغلوا بتأصيل النظرية  السياسية  

" التي تحقق  السياسة الشرعيةفي اإلسالم  وتعقيدها والتأليف فيها، أطلقوا عليها مصطلح "

وقالوا أن السياسة الشرعية تدور حول المصلحة العامة، حيث دارت    ،العباد والبالد  مصالح  



إلى أسماء لها حضورها في مجال الفكر السياسي والقانون الدولي اإلسالمي    ونالكثير   ويشير

 وغيرهم... ........ خلدون، وابن قيم الجوزية   بنأمثال "الماوردي، ا

لى الرسول صلى هللا عليه وسلم بمجموعة من المبادئ  لقد جاء  اإلسالم منذ نزول القرآن ع

تقوم عليها الحياة االجتماعية، كما اعترف  لألفراد  بسلسلة من الحقوق والحريات،  قبل  أن  

تشكل   التي  هي  والحقوق  والحريات  والمرتكزات  المبادئ  هذه  الوضعية،  القوانين  تعرفها 

في الشورى، العدالة والمساواة  والحرية،    مقومات النظام السياسي اإلسالمي، وتتمثل أساسا 

والمسؤولية ولعلها مفاهيم  تدور كلها حول السلطة والحكم داخل نظام الدولة، مما يقتضي منا  

 تحديد هذه المفاهيم المركزية. 

 الدولة في اإلسالم  مفهوم   المبحث األول:

 الفقرة األولى: موقف اإلسالم من مبدأ فصل السلطات 

المركزية   المفاهيم  من  الدولة  مفهوم  القرن  و يعتبر  في   الليبرالي  بالفكر   ارتبطت    18التي 

بأوربا، وهو  يحيلنا في نفس الوقت على طريقة تنظيم السلطة وممارستها، وهو األمر الذي 

، باعتباره أفضل ضمانة لحماية الحقوق  " فصل السلطاتنظرية  "أصل له مونتسكيو من خالل  

والحريات، حيث انطلق مونتسكيو من أن التجربة الخالدة تبين أن كل إنسان يتمتع بسلطة ما،  

ويميل إلى إساءة استعمالها إلى أن يجد أمامه حدودا... فلكي ال يكون باإلمكان إساءة استعمال  

ت  أن  السلطة )أي  أن توقف  بفعل طبيعة األشياء  السلطة  السلطة حدا    ضع السلطة يجب على 

 74( .للسلطة

ثالث سلط، السلطة التشريعية، والتنفيذية، تم القضائية، مؤكدا بأنه قد  بين    مونتسكيو    ميز وي

الثالث: سلطة وضع   السلطات  أو هيئة واحدة هذه  إذا مارس شخص واحد  يضيع كل شيء 

المواطنين،   أو مخالفات  الجرائم  الحكم على  العامة، وسلطة  المقررات  تنفيذ  القوانين، سلطة 

هيئات  وهكذا   عدة  على  السلطة  توزيع  هو  الفردية وضمانها  الحرية  لحماية  الوحيد  فالسبيل 

يز السلطة في يد واحدة وبذلك  ، وهذا التوزيع والفصل بين الهيئات يمنع ترك  تراقب بعضها

 ج لها فرصة الجنوح إلى االستبداد. تتاال
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هاز مستقل، حيث يقول  إن ما يسعى إليه مونتسكيو هو أن تتولى كل سلطة هيئة مستقلة أو ج 

تنعدم   التشريعية والتنفيذية في شخص واحد أو هيئة حاكمة واحدة،  السلطات  "عندما تتركز 

الحرية، ألن الملك أو المجلس النيابي قد يصدر قوانين جائرة، وينفذها بطريقة جائرة، وتنعدم  

ية ألنها  ة والتنفيذالحرية أيضا إذا لم تنفصل السلطة  القضائية عن كل من السلطتين التشريعي 

للخطر، ألن  ادمجإن    تكونان عرضة  المواطن  فإن حياة وحرية  التشريعي،   الجهاز  ت مع 

، واألخطر هو إن مارس نفس الشخص أو نفس الجهاز هذه  مشرعا وقاضيا القاضي قد يصير  

مختلفة  السلطات الثالث، ولضمان أكبر قدر من الحرية فال بد من  توزيع السلطات على هيئات  

تحد  الواحدة منها األخرى وتحول دون طغيانها، لكن ما يجب التنبيه إليه هو أن مونتسكيو  لم  

يقصد الفصل التام  بين السلطات، بل قصد وجود فصل مرن يؤسس لرقابة متبادلة توازن بينها  

 من خالل التعاون واالنسجام بينها. 

السياسي اإلسالمي هذا  السلطات وهل ع  أما عن موقف اإلسالم من مبدأ افصل النظام  رف 

 المبدأ أم ال، جعلنا نقف عند ثالثة مواقف فقهية: 

لى أن نظام الخالفة ال يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد في  إ: يذهب  _الرأي األول1

بدأ فصل  بم ة، وفي ذلك أي  عدم األخذ  بي رغلدستورية لألنظمة الديمقراطية المقدمة المبادئ  ا

 ات السلط

نه  ال يأخذ بذلك المبدأ الذي ألأكبر المآخذ  واالنتقادات التي يوجهها البعض إلى نظام الخالفة،  

عصر   في  الخليفة  أن  غير  الحريات،  لحماية  الضمانات  أهم  الغربي  الدستوري  الفقه  يعده 

وإن كان يجمع بين السلطات الثالث ويقوم    - حسب  هذا الرأي- الصحابة والخلفاء الراشدين  

لى غيره  إض  وكان يفي يقوم بهذه السلطات ، بل  بأعبائها، إال  أن هذا ال يعني أنه وحده الذ

 القيام بهذه السلطات، السيما حين اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية.   

ال     -بالصورة التي رسمها علماء المسلمين-ويخلص هذا الرأي إلى أنه إذا كان نظام الخالفة  

يأخذ بمبدأ فصل السلطات، وإذا كان هذا المبدأ غير معروف لدى علماء الفقه اإلسالمي القدامى،  

إذا اقتضتفإ المبدأ،  الحريات   ضرورة كفالة    ن هذا ليس معناه أن اإلسالم ينكر األخذ بهذا 

خصوصا وأن الخالفة تعد من المصالح العامة التي تترك إلى األمة تنظيمها بما تميله مصالحها،  



يعد ال  الدولة  في  السلطات  مختلف  بين  العالقات  تنظيم  أن  ملزما    كما  عاما  جميع  ل تشريعا 

 نيا أي مؤقتا. مززمان ومكان، وإنما يعد تشريعا   ين في كل المسلم

الثاني_2 أن  الرأي  إلى  فيذهب  المعاصر،  اإلسالمي  الفقه  في  الراجح  الرأي  يعتبر  والذي   :

النظام اإلسالمي عرف فعال مبدأ الفصل بين السلطات  العامة في  الدولة من تشريعية وتنفيذية  

كانت في عهد النبي )ص( والخلفاء الراشدين من بعده  وقضائية، إال أن رئاسة هذه السلطات  

 لرئيس الدولة نفسه. 

أما في غير ذلك الزمن ، وبعد توسع الدولة اإلسالمية وازدياد مصالحها، فقد كانت السلطات 

الثالث منفصلة بعضها عن بعض، حيث كان " أهل  الحل والعقد" يدلون بآرائهم  في تسيير  

ضي بمشورتهم  في المسائل التشريعية، ولم يكن الحكام واألمراء  شؤون البالد اإلدارية، ويق

والقائمون  باإلدارة من "أهل الحل والعقد" يتدخلون في التشريع، وكان القضاة ال ينتمون إلى  

الحكم في مناصب القضاء   ىولتهؤالء وإلى أولئك، ألن من وظيفة القاضي تنفيذ القانون، فال ي 

 عز وجل، كما لم يكن للخليفة أي حق في التدخل في أعمال القضاة نائبا عن الخليفة، بل عن هللا 

 رغم أنه هو الذي يتولى تعيينهم، وهو نفسه قد يطلب منه المثول أمام القاضي كعامة المواطنين. 

عن سلطات    تفريقه وأخيرا ينتهي البعض إلى القول بأن اإلسالم قد عرف استقالل القضاء، و 

 لسابع الميالدي. الدولة األخرى في القرن ا

الحاجة إلى مبدأ الفصل بين    بأمس : يرى أنه إذا كانت النظم السياسية الحديثة _ الرأي الثالث3

اقل ح  النظام اإلسالمي  فإن  القانون،  دولة  إحدى ضمانات  باعتباره  هذا السلطات،  إلى  اجة  

، وهي  أن كل فرد بيده  بين السلطات  بدأ الفصلبم ي  لة التي  من أجلها نُودِ عالمبدأ، ذلك أن  ال

سلطة ينزع بطبيعته إلى إساءة استعمالها، مما يقتضي معه توزيع السلطة بقصد الحد منها،  

استعمال   إساءة  إلى  النزوع  أن مسألة  ذلك  آخر،  النظام اإلسالمي عالج  في  لها  )العلة(  هذه 

اج في سلوك اإلنسان، وأن  السلطة، إنما هي حسب هذا الرأي مسألة سلوكية بمعنى أنه اعوج 

كما يهدف إلى  بدل البحث عن مبدأ للتخفيف من مساوئه ،  صوب هو معالجة هذا االعوجاجاأل

ال التي يعالج بها  السلطات والطريقة  بين  الفصل  نظام اإلسالمي هذا االعوجاج في  ذلك مبدأ 

 : سلوك إساءة استعمال السلطة هو تقريره لمجموعة من القواعد والمبادئ، مثل



شريعة قائمة ال يملك التقدم عليها أو التأخر    فقط   : أن الحاكم صاحب السلطة وهو منفذاألولى

 عنها؛ 

األمين وأساس الكفاءة والقدرة على ما يتواله    فءكلإال ل  السلطة: أن اإلسالم ال يولي  الثانية

ان خير من  )ه ومراقبة هللا تعالى وخشيته فيه ومعنى األمانة عدم التفريط بشؤون ما ولى علي 

 استأجرت القوي األمين( 

أخروي يتمثل في عقاب هللا تعالى،    : جزاءت  ساءة استعمال السلطة عليها جزاءاإن إ  الثالثة:

أخطائه   على  ومحاسبته  الحاكم  الخليفة  عزل  في  األمة  حق  في  يتمثل  دنيوي  وآخر 

ويقرر اصحاب هذا الرأي أن مركز السلطات الثالث في النظام السياسي االسالمي  وعدوانه.

 يقوم على قاعدتين أساسيتين . 

 األولى :انفصال السلطة التشريعية عن السلطتين التنفيدية والقضائية انفصاال مرنا . 

 .سلطات الدولة فبي االسالم 

إن ممارسة السلطة تتم من خالل ثالث سلطات مستقلة عن بعضها، السلطة التشريعية التي  

سنتها   التي  القوانين  تنفذ  التي  التنفيذية  السلطة  القوانين،  والسلطة  تسن  التشريعية،  السلطة 

تنشأ عن عدم   أو  المواطنين،  بين  تنشأ  التي   الخالفات  في  تبث  التي  السلطة  القضائية وهي 

 تطبيق القوانين. 

 وقد عرفت الدولة اإلسالمية أيضا هذه السلطات الثالث. 

 الفقرة الثانية: السلطة التشريعية و التنفيذية  في الدولة اإلسالمية 

 التشريعية أوال: السلطة 

إذا كان التشريع  هو مجموعة من القوانين و القواعد و األحكام يضعها المشرع لتنظيم الروابط   

الفردية و االجتماعية بين الناس، و بيان مالهم من حقوق و ما عليهم من واجبات ، و لواله  

القوى الشخصية كل ما يريد أمام اس الظلم، فياخد  الدولة و سيطر  الفوضى في  تسالم  لعمت 

أن يتجرد  الضعيف لتسط القوي و لما كان التشريع لهذه الغاية اإلنسانية النبيلة فال بد للمشرع  

لى  إين و المبادئ العامة التي تهدف   كون مخلصا فيما يعه من القوان ي عن أهوائه الخاصة و أن  

يع إذا حماية المجتمع من كل تعسف أو شطط ، و من الصعب أن تتحقق  هذه النزاهة في التشر



فعاليته  من سلطة الحكم التي تشرف على وضعه    و  وضعه موظف الحاكم ، ألنه يستمد قوته 

 لتفرضه على الناس، و كثيرا ما تتحكم في مثل هذا التشريع األهواء و الغايات الشخصية.

فإن علماء المسلمين يستعملون كلمة "التشريع" بمعنى يختلف عن معناها المعروف  لدى رجال  

بالمعنى األول في اإلسالم  ب رادين  الوضعي، حيث كلمة تشريع  القانو  فالتشريع  ها معنيين ، 

ما  أنزله من قرآن وما اقره عليه رسوله، وما نصبه من دالئل، وبهذا المعنى ال  ليس اال هلل ب 

، وأما التشريع الثاني وهو بيان حكم تقتضيه مصلحة قائمة،  فهذا هو الذي تواله  تشريع إال هلل 

علماء صحابته،  من  خلفاؤه  هللا  رسول  االئمة  بعد  من  وتابعيهم  التابعين  فقهاء  من  خلفاؤه  ثم 

لم  يشرعوا  أحكاما مبتدئة، وإنما استمدوا األحكام من  نصوص القرآن   فهؤالء    المجتهدين  

 صبه الشارع من األدلة، وما قدره من القواعد العامة. والسنة وما ن 

فاألول إذن إنما يقصد به التشريع األساسي في اإلسالم وهو الكتاب والسنة والرسول )ص(  

 . الذي كان يقوم بتبليغ هذا التشريع إما وحيا من هللا، وإما اجتهادا.

، وهذا يمكن أن يحدث  "ائمة ق"" حكم تقتضيه مصلحة  يان التشريع بالمعنى الثاني وهو " ب أما

يعد   أن  اجتهاد، وهو ال يصح  أو  إفتاء  ويعتبر مجرد   المجتهدين،  أو  الفقهاء  أحد  من جانب 

تشريعا بمعناه المعروف لدى رجال الفقه الوضعي، إال إذا كان له  صفة اإللزام وهو ال يمكن  

إجماع    -ع "إجماع"  أن تكون له هذه الصفة إال إذا كانت ذلك " البيان للحكم الشرعي" موض

مرتبة  القرآن    تلي  روف هو مصدر من مصادر التشريع   واإلجماع كما هو مع  -المجتهدين 

 والسنة . 

ن تشريعات وضعية تنظم شؤونهم  سق للمسلمين ممارسة هذه السلطة ب أما سؤال ما إذا كان يح

 ص إلى ثالث آراء:الدنيوية أم ال، فالمالحظ أن آراء الفقهاء المسلمين قد انقسمت بهذا الخصو

يرى أن سلطة التشريع هلل تعالى وحده، الذي أنزل القرآن وفصل فيه كل شيء،    الرأي األول:

وتحتوي آياته على كل ما يلزم الناس في حياتهم اليومية، ولذا فكل تشريع من الممكن تخريج  

أحكامه من القرآن الكريم عن طريق االجتهاد، ألن جملة القوانين التشريعية قد تم وضعها مرة  

د، من طرف هللا سبحانه وتعالى الذي هو المشرع األول والوحيد في الدولة  واحدة وإلى األب 

 اإلسالمية. 



: وهو رأي أكثر مرونة من الرأي السابق، ويرى أصحابه أنه مادام االسالم دين  الرأي الثاني

اليسر ال دين العسر، فإن المجال مفتوح أمام أولي األمر للتشريع في كل ماال يوجد فيه مخالفة 

للقرآن والسنة على أساس أن " ما يرى المسلمون أنه  أحسن فهو عند هللا أحسن".    صريحة 

فقط،   التبات  تتصف بصفة  الشريعة اإلسالمية ال  أن أحكام  الرأي كذلك  ويرى أصحاب هذا 

وإنما بصفة التطور أيضا، وال يكون هذا التطور إال بإعطاء السلطة الدنيوية حق التشريع في  

رات العصر، وهذا الرأي  هو المعمول به في أغلب الدول االسالمية  كل ما تستلزمه  ضرو

 تمارس سلطة  من التشريعات الوضعية.  تضم مجالس  تشريعيةالتي 

الثالث أمام وجود سلطة  الرأي  المجال  يفتح  السابقين، حيث  الرأيين  بين  توفيقي  : وهو رأي 

  اسساألحكام القرآنية وعدم المتشريعية نشيطة في البلدان االسالمية مع الحفاظ على قدسية  

 بها. ويقوم هذا الرأي، على أساس التمييز بين طائفتين من األحكام: 

والمقصود بها أحكام القرآن والسنة المثبتة بشكل واضح والتي ال    األحكام القطعية: -أ

يمكن االجتهاد وإبداء الرأي بخصوصها استنادا على القاعدة القائلة "ال اجتهاد مع  

 التي تشمل العقائد والشعائر الدينية.  النص"، وهي

: وهي التي لم ينص عليها القرآن أو السنة أو نص عليها المصدران،  األحكام الظنية - ب

أو أحدهما، ولكن النص يحتمل أكثر من تفسير واحد، ويدخل في هذه الفئة من األحكام  

التي المسائل  وجميع  عليه،  المختلف  األصولية  والقواعد  المعامالت  يجوز    قواعد 

بها   الموصى  القطعية  النصوص  يخالف  ال  بشكل  العقل  وأعمال  فيها  االجتهاد 

واالجتهاد ليس مفتوحا أمام عامة المسلمين، بل أمام من يستوفون شروط القيام به  

أو "أهل الشورى" كما    " أهل الحل والعقد" شرعا وهؤالء يسمون "أهل الرأي" أو  

يقوم به المجتهد الفرد الذي يبقى اجتهاده في    أن االجتهاد المقصود هنا ليس ذلك الذي

مجلس   إطار  في  يتم  الذي  االجتهاد  هنا  المقصود  وإنما  فتوى  مجرد  الحالة  هذه 

الشورى، الذي يضم علماء األمة ومجتهديها، والمختصين في بعض الميادين ليكون  

 الحاكم  فيأمر بتنفيذه.  ييدهوذلك عندما يؤد ، موضوع التنفيذ كقانون 

على هذا األساس، فان جميع المسائل المتجددة  في الحياة سواء أكانت قانونية أو اقتصادية  و  

مجلس الشورى بقصد االجتهاد فيه الستنباط الحكم الشرعي  على    أو سياسية وغيرها تعرض



لها، و مجلس الشورى وهو ينظر في هذه القضايا ليس فيها قوانين معينة، أي يستنبط لها أحكاما  

 . لشريعة اإلسالمية غاية ووسيلةبا  مقيد

 ثانيا: السلطة التنفيذية 

يقصد بالسلطة التنفيذية في الدولة المعاصرة بأنها الهيئة الحاكمة التي تقوم بتنفيذ القوانين و  

تسيير اإلدارة والمرافق العامة، و هي تكون من جميع المسئولين في الدولة من رئيس الدولة  

 و الوزراء و الموظفين. 

عبارة  و   المسلمين  الفقهاء  العامة"  يطلق  التي "الوالية  الدولة  سلطات  أنواع  جميع  على 

يمارسها الخلفاء والوزراء والوالة والقضاة واألعوان، وقد استعملوا هذه العبارة للداللة على  

 السلطة التنفيذية آو الحكومة بوجه خاص. 

للسلطة   الدولة اإلسالملم يضع اإلسالم شكال محددا  بإرادة التنفيذية، فالحكومة في  تتشكل  ية 

أو  الرعايا، رئاسيا،  نظاما  أو  برلمانية  أو  دستورية،  )حكومة  أشكال  عدة  تتخذ  أن  ويمكن   ،

حكومة دستورية غير برلمانية( والشرط األساسي الذي يقيدها هي أن تكون هذه الحكومة مبنية  

هة باختصاصات السلطة التنفيذية المعاصرة، مع  على الشورى، والتي تكون اختصاصاتها شبي 

وجود ضوابط تحكم هذه السلطات في الدولة اإلسالمية، أهمها أن تكون مباشرة هذه السلطات 

، والمساواة بين كل رعايا الدولة اإلسالمية  طار العدل  بما يخدم مصلحة الرعية، وأن تكون في إ

 جميعا. 

في اإلسالم تتكون من جميع المسئولين و العاملين في    م من حيث التكوين، فالسلطة التنفيذيةث 

الدولة، و على رأسهم الخليفة و أعوانه من الوزراء و األمراء و الوالة و المحتسب ثم جهاز  

 الشرطة.

 الخليفة في الدولة اإلسالمية أوال:

أداة للتعبير   ىسالمية رمزا للسلطة العامة، واسم يعتبر الخليفة  أو أمير المؤمنين في الدولة اإل

وامها النظر في  عن إرادتها ووحدتها، والخالفة المحددة في الرئاسة العامة في الدين والدنيا، ق

سياسة الدنيا به، وهي بهذا تعتبر صورة من  األمة، وحراسة الدين و ون  ؤالمصالح وتدبير ش

السلطتين   بين  تجمع  التي  الشاملة  السلطة  قبيل  من  فهي   ، باإلسالم  خاصة  و  الحكم  الدينية 



السياسية، بخالف ما هو عليه األمر بالنسبة لسلطة رئيس الدولة المعاصرة التي تبقى سلطة  

 سياسية فقط. 

ورئيس الدولة في اإلسالم أو الخليفة ، وإن كان يجمع بين السلطتين الدينية و السياسية، ، كما  

استبداديا، بل هو مقيد    انه ليس رئيسا رمزيا أو فخريا ال يحكم و ال يسال، و هو ليس حاكما

بالشريعة اإلسالمية ومبادئها وقواعدها الكلية، وإذا تجاوز في ممارسته لسلطاته قامت مسئولية  

 أمام األمة التي اختارته. 

و الخليفة في اإلسالم ليس رئيسا للدولة فقط، بل هو أيضا رئيس الحكومة فيها. فهو القائم على   

ممثل الشعب في قيادته السياسية، ويستمد منه و من الشريعة  السلطة التنفيذية العليا ، و هو  

اإلسالمية سلطته و اختصاصاته بوصفه رئيسا للدولة، ورئيسا للحكومة اختصاصات واسعة  

واحدة   عبارة  في  الفقهاء  جمعها  وقد  والسياسية،  التنفيذية  السلطة  مجاالت  جميع  في  وممتدة 

 وهي: النهوض بسياسة األمة و حراسة الدين. 

 الوزراء ثانيا: 

تأتي الوزارة في الدولة اإلسالمية في الرتبة الثانية بعد الخليفة، و التي تختص بمساعدته  على  

الحكم، وشد أزره، فقد كانت الوزارة معروفة في صدر اإلسالم، كما ورد ذكرها في القرآن  

الصديق، و باقي  والسنة، و قد كان النبي محمد )ص( يشاور أصحابه، ويخص منهم أبا بكر  

 الخلفاء الراشدين.

غير أن الوزارة لم تصبح منصبا هاما في الدولة تلي مرتبة الخليفة و تقليدا متبعا إال في عهد  

، حيث كان الخلفاء العباسيون يستعينون بالكثير  بالجول االخرى   االدولة العباسية ، و ذلك تأثر

هم دور كبير في قيام الدولة العباسية و  من األعوان  الذين هم من أصل فارسي، الذين كان ل

و   السياسية  الحقوق  في  بالعرب  مساواتهم   لعدم  األمويين  حكم  على  سخطهم  بسبب  ذلك 

 االجتماعية. 

 و الوزارة في عهد الدولة العباسية كانت على نوعين: وزراء تفويض و وزراء تنفيذ:  

دبير األمور برأيه و إمضائها  أن يستوزر الخليفة من يفوض إليه ت   بوزراء التفويضو يقصد  

ا الدولة بشعلى اجتهاده، فالوزير في هذه  بعد أن يكون  كل  لحالة يتصرف في شؤون  مطلق 

الخليفة قد فوض إليه ذلك، و من هنا كانت التسمية. و يراعى في  شروط وزارة التفويض  



ما وكل إليه  شروط الخالفة كالنسب، فضال عن شرط زائد و هو كون الوزير من أهل الكفاية في

من أمور الحرب و الخراج خبرة بهما و معرفة بتفصيلهما، كما تمتد سلطات وزير التفويض  

إلى حد  يجوز معه أن يحكم بنفسه، و أن يقلد األمراء كما يجوز ذلك للخليفة، الن شروط الحكم  

 معتبرة به، و يجوز أن يتولى الجهاد بنفسه، و أن يقلد أمر الجهاد من يتواله.

فتنحصر في تنفيذ   أوامر الخليفة ، و ال يتصرف فيها الوزير تصرفا شخصيا    وزارة التنفيذ أما  

مستقال، أي أن الوزير في هذه الحالة ال يبرم األمور وفق رأيه و اجتهاده ، فالوزير في هذه  

  الحالة يكون بمثابة حلقة الوصل بين الخليفة و الشعب، فينفذ ما يأمره به الخليفة لجهة تعيين 

 الوالة و تجهيز الجيوش و أن يعرض عليه ما يرد من أمور و أحداث مهمة.

 الوالة ـــــ األمراء

عتبر الوالة أو األمراء من األعوان الذين يستعين بهم الخليفة ، و هو صاحب السلطة التنفيذية،  ي 

الفتوحات اإلسالمية خارج  لحكم و إدارة شئون البلدان و األقاليم البعيدة، ال سيما بعد أن امتدت  

 شبه الجزيرة العربية، ولقد كان هؤالء يستعينون بدورهم من عمال الدولة. 

 و قد قسم الفقهاء اإلمارة آو الوالية إلى نوعين: إمارة عامة و إمارة خاصة.

العامة:    اإلمارة  أو  إقليما الوالية  أو  بلدا  أو  إمارة  الوالي  إلى  الخليفة  يفوض  أن  هي 

ع شئونه، بما في ذلك تدبير الجيوش للدفاع عن ذلك اإلقليم و تعيين القضاة، و جباية  إلدارة جمي 

الخراج وقبض الصدقات و إقامة الحدود و اختيار عمال األقاليم. و كانت هذه الوالية العامة  

أحيانا شاملة لجميع هذه االختصاصات الواسعة، و أحيانا نجد هذه الوالية العامة غير شاملة أو  

ة، و ذلك عندما يعمد الخليفة إلى تعيين عامل خاص للخراج أو الصدقات أو لغير ذلك من  مقيد

 األعمال إلى جانب الوالي فتكون لكل وظيفة. 

تكون مقصورة على تدبير الجيش ، و سياسية الرعية،  الوالية أو اإلمارة الخاصة:   

عرض للقضاء و األحكام ، و  األمير أن يت  –و الدفاع عن كيان الدولة، و ليس لمثل هذا الولي  

وزراء  في  المعتبرة  الشروط  اإلمارة  شروط  من  وتعتبر  الصدقات،  و  الضرائب  لجباية  ال 

 أي شروط الخالفة ما عدا النسب.  –التفويض 

 



 المحتسب أو المراقب:

الحسبة اسم منصب في الدولة اإلسالمية، كان صاحبه بمنزلة مراقب للتجار و أرباب المهن و  

يمن  و  عهم  الحرف،   ومصنوعاتهم،  عملهم  في  الغش  الموازي     من  و  المكاييل  ن  باستعمال 

 ائعهم. الصحيحة، و أحيانا يسعر لهم بض

ثم ازدادت اختصاصاته حتى    والي السوقوكان المحتسب لكثرة مراقبته لألسواق، يدعى:   

صار المحتسب يقوم بما به في الوقت الحالي: رئيس البلدية، و مدير الصحة، و مدير التموين،  

ية:  ت. و يشترط في المحتسب الشروط اآلو مدير الشئون االجتماعية، و رئيس الشرطة األخالقية

 منكرات الظاهرة.أن يكون حرا، عدال، ذا رأي و صرامة، و خشونة في الدين، و علم بال

 الشرطة 

كان لقب الشرطة يطلق على فئة مختارة من الجند، ثم استعمل في معنى واحد األمراء الذين 

يسهرون  و  الشرطة في    يحفظون األمن  أن أول من شرط  البعض  العام. ويرى  النظام  على 

اول من استعمل الشرطة    اإلسالم هو عمرو بن العاص لما ولي إمارة مصر. وقال غيرهم ا ن 

" كان نواة الشرطة، و ا  نظام "العسس" آو "حراس الليلمعاوية . و رأى البعض اآلخر أن 

خطاب، ثم نظمت الشرطة في عهد اإلمام علي،  اول من ادخل هذا النظام الخليفة عمر بن ال ن

 "صاحب الشرطة". و سمي رئيسها 

و العسس معناه الطواف بالليل لتتبع اللصوص و طلب أهل الفساد و من يخشى شرهم. و يعد   

المسلمين األوائل كانوا  ب ال تنظيم الشرطة، الن  عض نظام العسس الخطوة األولى في طريق 

، و منع المنكر من بينهم في النهار، حتى إذا ناموا تولى السهر    يتولون حراسة أنفسهم بأنفسهم

عنهم رجال العسس، ثم لما تكاثر األشرار و تظاهروا بالمنكر في وضح النهار، احتاج األمر  

 إلى من يترصدهم نهارا أيضا فانشات الشرطة.

 الفقرة الثالثة: القضــاء في النظام اإلسالمي 

 أوال: القضاء العادي في اإلسالم 

I-  تطوره نشأة القضاء في النظام اإلسالمي و 



د في العصر الجاهلي قبل مجيء اإلسالم، و الذي اعتبر  اإذا كان القضاء العشائري هو الذي س

في  السائدة  العدالة  مفهوم  على  فيه  يعتمد  القبيلة،  رئيس  يمارسه  الخصومة  فصل  من  نوع 

 المتفق على احترامها بين القبائل   المجتمع و يطبق األعراف

 القضاء في عهد النبي محمد )ص( -1

إن القضاء في النظام اإلسالمي نشا من خالل ما تضمنه القران الكريم من آيات بينات تأمر  

ذلك قوله تعالى في سورة    الرسل و األنبياء بالحكم بين الناس بالحق و بالعدل و القسط. و من

" و لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم  الحديد:  

و قال تعالى مخاطبا الرسول محمد صلى هللا عليه و سلم في سورة النساء:   الناس بالقسط." 

أراك هللا".  " بما  الناس  بين  لتحكم  الحق  الكتاب  إليك  أنزلنا  الرسول  إنا  فكان 

الرسول  يب  يعتبر  بهذا  و  األنبياء،  من  كإخوانه  بنفسه  بينهم  شجر  فيما  أمته  بين  الحكم  اشر 

يولي   كان  كما   ، تعالى  و  سبحانه  أحكامه من هللا  يستمد  اإلسالم  في  قاض  أول  محمد)ص( 

 والية القضاء بين الناس.   من هو أهل له،  وقد بعث معاذ و ليا إلى اليمن و فوض اليه للقضاء

كان منص إلى  لقد  تسند  التي  العامة  الوالية  إلى منصب  الرسول يضاف  في عهد  القضاء  ب 

شخص من األشخاص و لم يخصص  للقضاء من يقوم به من بعد، و لكن التخصيص تم في  

عهد الخليفة عمر بن الخطاب لما اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية في عهده، و اختلط المسلمون  

الوالة أن يتفرغوا للنظر فيها و ظهرت كثير من القضايا     بغيرهم و كثرت المهام التي تتطلب من

 التي تحتاج من القضاة تفرغهم لهذا العمل  

 القضاء في عهد أبي بكر وعمر بن الخطاب  -2

لما توفي الرسول صلى هللا عليه و سلم ، بايع المسلمين أبي بكر الصديق خليفة لهم، و هكذا  

اإلسالمية بالمدينة المنورة فمارس القضاء بنفسه    سار في تسيير أمور شؤون الخالفة في الدولة

كما كان يفعل الرسول ، و كان أبو بكر إذا ورد عليه  خصم  نظر إلى كتاب هللا، فان وجد فيه  

 ما يقضي به قضى به بينهم، و إن لم يجد نظر إلى السنة. 



بسبب كثرة    و لما جاء عمر بن الخطاب  إلى الخالفة اإلسالمية فصل بين الوالية و القضاء

الفتوحات و اتساع أطراف الدولة اإلسالمية بعد أن تعذر على الخليفة أو الوالي أن يجمع بين  

 األمور العامة و القضاء في الخصومات. 

ن الخطاب بحرصه الشديد على سالمة العدالة، كان يتعهد القضاء بأوامره  ب  عمر   و لقد ُعِرف

و نصائحه، و من بين األمور األساسية عنده هي االعتماد  في الحكم على كتاب هللا ، ثم السنة  

النبوية ثم السوابق ثم اإلجماع و عند انعدام ذلك، كان يخير القاضي بين االجتهاد الشخصي و  

 خليفة، ليجمع إليه الشورى حوله، ثم يبعث إلى قاضيه بالحل. رفع األمور إلى ال

 

II-  مبادئ القضاء في االسالم 

 تتحدد مبادئ القضاء في االسالم في عدة عناصر يمكن الوقوف عندها بدءا من: 

 استقالل السلطة القضائية في اإلسالم:  -1

ي من طرف الخليفة  يعتبر مبدأ االستقالل ركنا أساسيا يقوم عليه القضاء،  فبعد تنصيب القاض

كل   أن  علما   كاملة،  بسلطات  يتمتع  المسؤولية  هذه  من  انطالقا   القاضي  يصبح  الوالي،  أو 

األشخاص قاطني إقليم الدولة، والدليل على ذلك هو خضوع الخلفاء والوالة في المسائل المتعلقة  

هم كسائر    بالقضاء لسلطات القاضي، حيث ال يجوز لهم البت في القضايا الخاصة بهم ، بل

 الرعايا.

 المساواة أمام القضاء  -2

العدل   بمراعاة  القاضي  تلزم  حيث  اإلسالم،  في  الحكم  مبادئ  ألحد  ترجمة  النقطة  هذه  تعد 

والمساواة في المعامالت المتعلقة بالخصوم أثناء المحاكمة دون تمييز بينهم بسبب المركز أو  

 الجنس أو الدين. 

 مية التفريق بين اختصاص  المحاكم اإلسال -3

وهذا المبدأ مرتبط باتساع  الرقعة الجغرافية للدولة اإلسالمية وازدياد كثافة سكانها، مما أصبح   

من الصعب على القاضي المسلم، كما كان سابقا، النظر في  جميع القضايا المعروضة عليه،  

 تي: األمر الذي أدى إلى إدخال نظام االختصاص في المحاكم اإلسالمية، وذلك على النحو اآل 

 االختصاص النوعي؛  ✓



 االختصاص حسب قيمة الدعوى؛  ✓

 االختصاص الشخصي للمحاكم؛  ✓

 االختصاص المكاني.  ✓

 التقاضي على أكثر من درجة -4

جاء هذا المبدأ لضمان العدل في القضاء، ولتفادي احتمال خطأ القاضي في حكمه، جاز لقاضي  

أحكام قضاة الدرجة األولى لتصحيح ما  القضاة أو من يستخِلفه عنه النظر في درجة ثانية في  

 حدث من أخطاء 

 تعدد القضاة -5

الفقه اإلسالمي للبث في األحكام، كأنه قاضي واحد رغم أنهم مجموعة من   وهو أمر أجازه 

 القضاة.

 استقرار المحاكم  -6

مكان وتحديد ووقت محدد يلتزم به القضاة للنظر في    تعيين  من حيث مكان القضاة وميعاده و 

 القضايا في أيام معينة من األسبوع )المسجد، دار القضاء...( 

 واجب إصدار الحكم وتعليله  -7

األصل في القضاء اإلسالمي أنه متى أصبحت الدعوى صالحة للحكم، وجب على القاضي أن   

الفو  ويحكم على  آثما،  يكون  وإال  تأخير  دون  من  ل العزل،  ق  تسح ير  التأخير  يترتب على  ما 

الظن   مجرد  على   وليس  اليقين  على  الحكم   يُثنى  أن  ويجب  الناس،  بمصالح  اإلضرار 

 واالحتمال. 

 معاوني القضاء  -8

وهم مساعدين يتألفون من كاتب الجلسة، المنادي،  الحاجب، الوكيل بالخصومة، خبير القسمة،   

 الحارس القضائي، والكاتب بالعدل. 

 لمحاكمة عالنية ا  -9

النية في المحاكمة حتى يتمكن األطراف الذين تمتد إليهم الدعوى من الدخول  وهو مبدأ يعني الع

 في المحاكمة. 

 كفاءة ونزاهة القاضي في اإلسالم -10



 لقاضي والقضاء االحترام والتقدير. لوهو ركن أساسي حتى تضمن 

 

 واليـــة المظــالم   ثانيا:

I.   التعريف 

بعض   المحاكم  يذهب  ومجلسي  اإلداري،  القضاء  بنظام  المظالم  والية  تشبيه  إلى  المفكرين 

اإلدارية، للنظر في القضايا التي يعجز القضاء العادي البث فيها، وتعد من الضمانات األساسية 

من   اشمل  المظالم  والية  اختصاصات   أن  ونجد   اإلسالم،  في  اإلنسان  حقوق  لحماية 

 ألنها تختص بالقضاء وتنفيذ األحكام.  اختصاصات المحاكم اإلدارية

وبخصوص نشأة والية المظالم، فإن الرسول )ص(  أول من نظر المظالم بنفسه، وذلك عندما 

من قبيلة بني حديمة بعد ما خضع  أرسل علي بن أبي طالب لدفع دية الدين قتلهم خالد بن الوليد  

 .لها هأ

م النظر في المظالم، وأما في العهدين األموي  تولى من بعده الخلفاء الراشدون األربعة بأنفسهو 

 والعباسي أصبح والي المظالم هو من ينظر في المظالم لتنفيذ األحكام ألصحابها. 

II. ناظر المظالم  : 

فمن شروطه أن يكون جليل القدر، نافد األمر ظاهر العفة، قليل الطمع كثير الورع، ويمكن  

ل بتقليد خاص من ولي األمر  المظالم  أو  النظر في  العهد،  فيه شروط والية  توافرت  كل من 

 وزارة التفويض، أو إمارة األقاليم.

 مجلس ناظر المظالم )محكمة المظالم(  -1

جرت العادة أن يخص يوم محدد للبث في مظالم المتظلمين من طرف المجلس والذي يتكون  

 من خمسة أصناف يحتاج إليهم ناظر المظالم وهم: 

 ئ يقويم الجرواألعوان لجلب القوى وت الحماة  ✓

ما ثبت عنهم من حقوق ومعرفة ما جرى في مجالسهم    القضاة والحكام،   ✓

 بين الخصوم، ورد الحقوق إلى أصحابها. 

الفقهاء: ليرجع إليهم فيما أشكل، و يسألهم عما اشتبه بخصوص المسائل   ✓

 الشرعية.



من   ✓ عليهم  أو  لهم  توجب  وما  الخصوم  بين  جرى  ما  ليدونوا  الكتاب: 

 الحقوق. 

 الشهود: يشهدهم ويدونوا ما أوجبه من حق وأمضاه من حكم  ✓

 اختصاصات  ناظر المظالم:  -2

 النظر في تعدي الوالة على الرعية  ✓

النظر في أجور العمال فيما يجنونه من األموال، والنظر فيما استزادوه،   ✓

 ألربابه. فإن رفعوه إلى بيت المال أمر برده، وإن أخذوه ألنفسهم استرجعه 

تصفح أعمال الدواوين ألنهم أمناء المسلمين على األموال فيما يستوفونه   ✓

 ويوفونه فيتصفح أحوالهم فيما وكل إليه من زيادة أو نقصان 

 ولإلشارة فإن هذه االختصاصات الثالثة ال يحتاج والي المظالم في تصفحها إلى متظلم. 

أرزاقه ✓ نقص  من  وموظفين(  جنود  من   ( تظلم  في  تأخرها  النظر  أو  م 

 عنهم. 

 رد الغصوب: أي األموال المغتصبة من دون حق وهي:  ✓

ر من أصحابها   التي يأخذها الحكام أو والة الجو غصوب سلطانية وهي   ➢

والي ويعمل  حق،  دون  بردها    من  األمور  تصفح  عند  سواء  إالمظالم  أصحابها  لى 

 بتظلمهم أو بدونه.  

األيدي القوية من األفراد   ادوو قوياء و هي التي يتغلب عليها  غصوب األ ➢

ن فيها تصرف المالك بالقهر  و الغلبة ، و هذا النوع  و رفدين في الدولة ، فيتصفن ت الم

 يتوقف النظر فيه على تظلم أصحابه. 

 اإلشراف على شؤون األوقاف وهي نوعان:  ✓

يكن فيها    د وهذه ينظر في شأنها وإن لمج أوقاف عامة: على مصالح عامة كالمسا  - أ             

 متظلم

أوقاف خاصة: وهي الموقوفة على أشخاص معنيين فال ينظر في منازعاتها ربما    -ب             

 بتظلم مستحقيها. 



تنفيذ أحكام القضاة الذين عجزوا عن تنفيذها بقوة المحكوم عليه أو لعلو   ✓

 قدره وعظيم خطره. 

 النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة من المصالح العامة  ✓

الظاهرة   ✓ العبادات  فيها  مراعاة  تقصير  من  والجهاد  والحج  كاألعياد 

 وإخالل بشروطها. 

بموجب   ✓ بينهم  فينتظر  المتنازعين  بين  والحكم  المتشاجرين،  بين  النظر 

 الحق، ويحكم بينهم بما يحكم به الحكام والقضاة.

 ليه المخاصمون إلم له والية على القضاة إذا لجأ أن قاضي والي المظاوهذا يعني 

 الحسبة:  ثالثا:  

الحسبة هي القيام على الشيء بإصالحه وتربيته، وفي    الحسبة وظيفة دينية ودنيوية وقيل أن

 القرآن الكريم ورد لفظ حسب بمعنى الكفاية )وكفى باهلل حسبا(. 

والحسبة شرعا مؤسسة ظهرت وتطورت بتطور الدولة اإلسالمية، وهي وظيفة من باب األمر  

له تعالى )ولتكن  بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي تتعلق بالنظام العام واآلداب، وأساسها قو 

 .104لى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر(، آل عمران اآلية إمنكم أمة يدعون 

ويطوف   وحقوقهم،  لمصالحهم  حماية  الناس  أقوال  يتحسس  الخطاب  بن  عمر  الخليفة  وكان 

أم الشفا  ب امرأة  تسمى  ما بدأت مهام الخليفة تتشعب انتدباألسواق لزجر كل من يغش، ول

 لإلشراف على سوق  المدينة المنورة.  نصاريةاال

وبهذا يكون  الخليفة  عمر أول من اقر ووضع هذا النظام، وإن كان هذا يدخل في نظام الحسبة،  

 لكن التسمية لم تعرف إال  في عهد  الخليفة  العباسي المهدي. 

فقد اعتبر أنه يؤدي  وإذا كان المندوب لهذا العمل ال يتقاضى أجرا، وال يعد صاحب وظيفة،  

عمله حسبة لوجه هللا، فاهلل حسبه فيما يفعل دون أجر، ومن  تم قيل إنه المحتسب، ويشترط في  

 كرات الظاهرة.نا رأي وصرامة في الدين وعلم بالموالي الحسبة أن يكون حرا، عدال، ذ

إجمال   يمكن  المحتسبأوعموما  الحرف في    عمال واختصاصات  التجار وأرباب  ،  : مراقبة 

كرات االقتصادية، والبيوعات حتى تتم وفقا ألحكام الشريعة  ن ومراقبة األسعار، والموازين والم 



االسالمية، مراقبة األخالق العامة والعبادات واألبنية والطرقات، كهدم األبنية التي تشرف على  

 منازل الناس واآليلة للسقوط. 

 باإلضافة إلى وظائف قضائية حددها الفقهاء في:

 البخس في الكيل والوزن دعوى   -1

 دعوى الغش والتدليس في مبيع أو ثمن  -2

الدعاوى   -3 وهذه  دفعه  على  القدرة  مع  ثابت  دين  في  والتأخير  التماطل   دعوى 

 في حدود اختصاصه. هليست سوى شكاوى ترفع إلي 

وبما أن المحتسب يقوم  بأعمال كبيرة، فإنه من أجل القيام بواجباته على أكمل وجه، كان له  

ي اختيار نواب له في كل جهة ليقوموا بنفس الوظيفة " الحسبة"، ويكون والي الحسبة  الحق ف

في    القصر البلديتشبه  "دار الحسبة"     ، وكان للحسبة دار تسمىرئيس البلديةبمنزلة  

 الوقت الحاضر.

باسم حق "التعزير"، هذا األخير هو  ه  تأديبية وهي التي تعرف في الفق  وكان للمحتسب سلطة

التأديب عن ذنوب لم تشرع فيها الحدود، ويختلف حكمه باختالف أحوال المذنب، وقد يكفي  

لى الضرب، ويكون التعزير بالكالم، أو الضرب، أو  إدع الرجل الكالم ويحتاج مع غيره  في ر

 الحبس أو النفي. 

حد  أما الحدود فليس للمحتسب دخل فيها، فهي من اختصاص الوالة والقضاة، والفرق  بين ال

يشرع على   والحد ال  اإلمام،  لرأي  والتعزير مفوض  مقرر شرعا،   الحد  أن  هو  والتعزير، 

ن سوطا  ي ع زير بالضرب فيجب أال يقل على ارب الصبي والتعزير يشرع عليه )أما مقدار التع

 وأال يتعدى ثمانين سوطا(. 

الدور دورهم،  س، فال يجوز للمحتسب التجسس، أو أن يفتح على أصحاب  جس أما بخصوص الت 

 يحاسبهم على ما يصنعونه فيها سرا. 

 المبحث الثاني: مبادئ وعقوبات السلطة والحكم في اإلسالم

يتميز النظام السياسي اإلسالمي عن غيره من النظم السياسية القديمة والمعاصرة بكونه نظام  

في كل   للتطبيق  القابلة  والمرنة  العامة  المبادئ  مكان وزمان،  وهذا  قائم على مجموعة من 

 بديهي لكونه يستمد أسسه وقوانينه من الشريعة اإلسالمية السمحاء. 



وكان لهذا االرتباط القائم بين الشريعة والحكم أثره البالغ في إرساء تلك المرتكزات أو المقومات  

ر،  كما  الثابتة للنظام اإلسالمي ، وال يعني هذا الترابط أن الحكم في اإلسالم هو نظام ديني يتوف

كانت  عليه اإلمبراطورية الرومانية التي كان يشرف على إدارة حكمها الكنيسة والبابوات،  

حيث ال رهبانية في اإلسالم كما ال مكانة فيه لمقولة الحق اإللهي للحاكم، فالحكم في  النظام  

أو وكيال عنه،     اإلسالمي  ال يتخذ صفة اإللهية المقدسة، والحاكم بالنسبة إليه ليس هو خليفة هللا 

بل هو الحاكم بأمر هللا والساهر على حرسه الدين والقائم على سياسة الدنيا، وبذلك فإن السياسة 

 التي يتبعها الحاكم أو ينهجها يجب أن تكون موافقة ومتطابقة ألحكام الشرع. 

ويرى اإلمام ابن الجوزي أن السياسة الصالحة هي تحقيق العدالة عن طريق الشورى، وأن  

الشريعة اإلسالمية من سياسة إلهية كاملة، وهذا يعني حسب رأي ابن الجوزي أن نظام الحكم  

في اإلسالم  يستمد نهجه من الشريعة، وبالتالي فإن أساس السلطة أو السيادة فيه هلل وحده لكنه  

مع ذلك قد ترك للناس ممارسة السياسة  بالتشاور فيما بينهم  لتقرير مصيرهم ضمن الحدود  

بينت  ال التي  وتلك  الكريم،  القرآن  في  عليها  والمنصوص  لهم   تعالى  وأقرها هللا  تي رسمها 

ممارسة رسول هللا ، وأطلق اإلمام ابن تيمية على هذه السياسة صفة السياسية الشرعية وهي  

الحسن   أبي  اإلمام  من  كل  وصفها  التي  الحاكم  سلطة  الصلة  ذات  األحكام  بجميع  المتعلقة 

 يعلى الفراء الحنبلي باألحكام السلطانية.  والماوردي وأبي 

وعلى ضوء ما ورد ذكره يتبين لنا بأن  نظام الحكم في االسالم ليس نظاما مطلقا بل مقيدا،  

القانون   في  العقدية  النظريات  أصحاب  لدى  هو  كما  بشرية  إرادة  عبر  يتم  ال  التقييد  وهذا 

دستور األمة الخالد والسنة من  جهة    الدستوري، بل هو مقيد بأحكام القرآن الكريم الذي يعد

ومن جهة أخرى مقيدا بأحكام اإلجماع واالجتهاد والقياس عن طريق الشورى، ويرى البعض  

بأن هذه األحكام األخيرة بمثابة إضافات دستورية للدستور األساسي )القرآن(. وتشكل  بالتالي 

أو القوانين اإلسالمية التي يتوالها    امتداد  طبعها لهذا  الدستور.ويطلق عليها األنظمة الشرعية

 عادة الفقر. 

ويتضح لنا من خالل رؤية اإلسالم للسياسة بأن النظام السياسي اإلسالمي قائم على مجموعة  

الفقرة األولى:    من المبادئ أو المرتكزات األساسية المستوحاة من روح الشريعة اإلسالمية. 

 العدالــة 



 أوال: مفهوم العدالة و حجيته 

أمر القرآن في أكثر من موضع على إقامة العدل واألخذ في جميع نواحي الحياة، وال يقتضي    لقد

العدل على جماعة المسلمين  فيما بينهم، ولكنه فريضة مع غيرهم مصداقا لقوله تعالى :"وال  

يجرمنكم شنئان قوم أال تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا هللا إن هللا خبير بما تعملون"  

 من سورة المائدة.  8اآلية 

فالعدل مفهوم شامل، وهو الدعامة الرئيسية التي تقوم عليها كرامة اإلنسان، فاآليات القرآنية  

التي تناولت موضوع العدالة، وفي أماكن مختلفة عديدة كقوله تعالى " إنا أنزلنا إليك الكتاب  

 لنساء.من سورة ا 105بالحق لتحكم بين الناس بما أراك هللا" اآلية 

كما أن السنة النبوية زاخرة بالدعوة إلى العدل والمساواة يظلهم  هللا في  ظله يوم األظل إال  

ظله أمام عادل وقوله "من ظلم معاهدا أو تنقصه حمة أو كلفه فوق طاقته، أو أخد منه شيء  

 بغير طيب نفس  فأخاصمه يوم القيامة". 

ريم مثاّل أكثر بكثير من نصيب الشورى التي  ويظهر أن نصيب العدل والعدالة في القرآن الك

 اقتصرت على آيتين فقط كما اشرنا. 

فالعدالة أوجبها اإلسالم على  الحكام وعلى كل من يملك سلطة، وحتى مع األعداء، وبدون شك  

أن العدل في النظام السياسي اإلسالمي أساس الملك، وهو  مقصود وغاية كل شيء يتحرك في  

م، فال شيء في النظام السياسي االسالمي إال وينطلق من العدل  وينشر  دولة  ومجتمع اإلسال

 تحقيقه، إنه العلة في أي  تشريع، وأساس قيام إلى حكم ، والغاية المبتغاة من اتخاذ أي قرار. 

 و للعدل سياقان أساسيان هما:

العدل اإللهي: و هو الذي أرساه هللا تعالى و يظلل به كافة نواحي الحياة،   •

 ني العدل المطلق لكونه عز و جل هو المنزه و الكامل المكتمل بالكمال و يع 

العدل النسبي و هو الذي تقيمه القوانين الوضعية و التي ال تصل به إلى   •

حدود الكمال و العدل المطلق... و هو أيضا ما يقره العقالء و الحكماء و أهل الرأي  

ك فهو المعيار الذي من شانه  الذي يرتضي له الناس بصرف النظر عن الدين، و بذل

 إقراره تثبيت النظام العام و األمن و الطمأنينة بين الناس. 

 



 ثانيا: مستويات العدل في اإلسالم

 يشير اإلسالم إلى أربعة مستويات للعدل مترابطة اشد االرتباط و متداخلة اشد التداخل هي: 

ان و هو المعبر عنه بالعدالة مستوى التزام العدل في الوجود الشخصي لإلنس  المستوى االول:

الفردية، حيث عمل اإلسالم من خالل  تشريعاته على ردع اإلنسان المسلم عن االستجابة  لكل  

التسويالت النفسية التي ال يمكن أن تفعل مفعولها ، إال حينما يتخلى عن التزام العدل فيما يتحده  

ماذا كانت ممارسات نفسانية من  من مشاعر و في ما ينطوي عليه من أحاسيس، و هكذا نفهم ل

قبيل الحسد و سوء الظن باهلل و الكبر محرمة، إذ هي تتنافى مع العدل و تتناقض معه بشكل  

 كبير. 

المستوى االجتماعي، حيث استهدف اإلسالم عبر العديد من اآليات  المستوى الثاني:   و هو 

مبدأ العدل، الن تحقيق العدل  الكريمة دفع المجتمع المسلم لتأسيس مجمل شؤونه الحياتية على  

الحقوق   حفظ  من  تعنيه  بما  االجتماعية  العدالة  لتحقيق  اإلمكانية  يعطي  الذي  هو  االجتماعي 

المشروعة لكل فرد من أفراد األمة.، و بذلك يتبين أن العدالة االجتماعية التي يروم اإلسالم  

الجتماعي، و الذي يتأسس  تحقيقها في الوجود االجتماعي للبشر، تتأسس على قاعدة العدل ا

 على قاعدة العدل الفردي، و الذي يتأسس على قاعدة العدل المطلق، أي العدل اإللهي. 

و هو مستوى العدل السياسي الذي يتحمل مسؤولية القيام به بشكل رئيسي  المستوى الثالث:  

و    السلطة السياسية، لهذا نفهم سر وضع اإلسالم شروطا دقيقة و صارمة بخصوص الصفات

الخصائص المعنوية للحاكم في الدولة اإلسالمية و أول هذه الشروط و الصفات و الخصائص  

هي العدل، و هذا شيء طبيعي ما دام اإلسالم ينظر إلى الدولة كامتداد مشروع لحركة الرسل  

و األنبياء، و انطالقا من ذلك من الطبيعي أن تقوم  نظرة اإلسالم للقيادة السياسية على توفر  

 لة من المواصفات التي ال يتوفر عليها إال القلة من الناس. جم

إن تحقيق اإلنسان للعدل ضمن المستويات الثالثة المشار إليها ينعكس تأثيره  المستوى الرابع:   

بشكل مباشر على النظام الكوني الذي تدبره و تسيره القدرة اإللهية على قاعدة العدل، و هذا  

ل في النظام الكوني يرتبط بالعدل و النظام اللذين يمارسهما اإلنسان  يعني أن االنتظام و االختال

 في حياته،  فالعدل اإلنساني ينتج انتظاما كونيا، و الظلم اإلنساني ينتج اختالال كونيا. 

 الفقرة الثانية: المساواة 



لقد نادي اإلسالم بالمساواة كمبدأ من المبادئ التي قام عليها دون تفرقة بسبب األصل أو اللون  

أو الجنس أو اللغة، وان معيار المفاضلة بين الناس ينحصر في التقوى.وكذلك السنة النبوية  

المساواة كقول الرسول)ص( "الن  لمبدأ   الثاني  التقريرية المصدر  الفعلية، أو  اس  القولية ،أو 

سواسية  كأسنان المشط وال فرق بين عربي وعجمي إال بالتقوى" كما عمل الرسول )ص(  

على   دعا  من  منا  "ليس  كقوله   المساواة   مبدأ  تناقض  التي   القبلية  العصبية  على  بالقضاء 

 عصبيته" وقوله كذلك " ال عصبية في اإلسالم". 

الشريعة تتضمن مساواة األفراد أمام القانون وأمام  والمساواة التي قررها اإلسالم حسب علماء  

 القضاء، مساواة في الحقوق السياسية.

 أوال: مصدر حجية مبدأ المساواة 

يجد مبدأ المساواة  مصدر حجيته في وحدة األصل البشري، حيث ينتسب البشر جميعا إلى أب  

لذي خلقكم من نفس واحدة و خلق  و أم واحدة ، إذ يقول هللا تعالى: "يا  أيها الناس اتقوا  ربكم ا

منها زوجها و بث منهما رجاال كثيرا و نساء، و اتقوا هللا الذي تساءلون به و األرحام، إن هللا  

كان عليما رقيبا" فهذه اآلية الكريمة قطعية الداللة على  وحدة الجنس البشري و نشأته، ذلك  

لسنة ، ففي مقدمة األحاديث التي  الجنس الذي خلقه هللا من تراب وطين ، أما على مستوى ا

تقرر مبدا المساواة قوله صلى هللا عليه وسلم في خطبة حجة الوداع" ليس لعربي على عجمي،  

 و ال لعجمي على عربي، و ال الحمر على ابيض ، و ال ألبيض على احمر فضل إال بالتقوى"  

ال التفاضل و التمييز بين  و هكذا جاء اإلسالم بمنهج جديد للمساواة بين البشر، منهج يزيل ح 

الناس عند األمم السابقة على اإلسالم أو التي عاصرته و يحل محلها مبادئ عادلة و قواعد  

 مثالية تمحي هذه الفواصل و تساوي بين جميع البشر أمام القانون اإلسالمي. 

 ثانيا: صور المساواة 

 المساواة أمام القانون :   .1

الكتب و السنة و ما بني عليهما من أحكام الكتاب و السنة  إن القانون في النظام اإلسالمي هو  

التشريع اإلسالمي ما يعطي أي   ليس فيهما محاباة لطبقة على طبقة و ال جنس... كلهم أمام 

فقدم هدم اإلسالم كل هذه   ذلك،  نحو  أو  أو مولد  أو غنى  فيه  بسبب صفة  امتياز من هؤالء 

 ن الناس على التقوى و نافع األعمال. الصفات كسبب المتياز ما، و قام التفاضل بي 



 المساواة أمام القضاء  .2

و يقصد به عدم اختالف المحاكم الذي تفصل في الجرائم و المنازعات المدنية اختالف الوضع  

االجتماعي ألشخاص المتخاصمين، حيث يقف جميع المتقاضين أمام ذات المحاكم، ال تمييز و  

 آو المنصب.ال تفاضل بينهم بسبب الوضع االجتماعي 

 المساواة أمام وظائف الدولة .3

المساواة أمام وظائف الدولة معناها "إن تساوى جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة وأن  

يعاملوا نفس المعاملة من حيث المؤهالت والشروط المطلوبة قانونا لكل وظيفة من حيث المزايا  

 . "دة لهاوالحقوق و الواجبات و المرتبات و المكافآت المحد

 المساواة أمام الضرائب:  .4

و هو المقرر في النظام اإلسالمي هو الزكاة على المسلمين و الجزية على غير المسلمين، و  

قد نظمت الشريعة الزكاة تنظيما دقيقا على مختلف األحوال مع إعفاء من ال يملك النصاب و  

محل الضرائب التي تشرعها  هم ذووا الدخول الصغيرة ومع مالحظة أن الزكاة و إن كانت تحل  

 النظم المختلفة. 

 المساواة في الخدمة العسكرية .5

و يقصد به الجهاد، فالمسلمون جميعا متساوون أمام هذه الخدمة، و ال يعفى منها شرعا إال من  

م  لقام به عذر شرعي كالعجز و عدم الصالحية البدنية، أما بالنسبة لغير المسلمين، فاإلسالم  

الجهاد، لئال يكرههم على عبادة إسالمية، و لم يفرض عليهم إال أن يؤذوا نصيبهم  يفرض عليهم  

 من نفقات الدفاع على الوطن. 

 الفقرة الثالثة: الشورى 

 اوال: تعريف الشورى والمشاورة 

وشرعيتها   ابتداء  السلطة  بوجود  المتعلقة  بالمداوالت  ترتبط  الشورى  أن  إلى  البعض  ذهب 

 فترتبط بالمداوالت المتعلقة بأداء السلطة وإدارتها وتسييرها. وتداولها، أما المشاورة 

 الشورى في بناء السلطة واجبة ابتداء  ملزمة انتهاء ✓

المشاورة فيها تفصيل، فهي واجبة ونتيجتها ملزمة في األمور العظيمة   ✓

التي ال تدخل في اختصاصات الحاكم، نظرا لخطورتها وتأثيرها على مجمل األمة  



وإبرام الصلح. وهي واجبة ونتيجتها غير ملزمة في األمور التي    كإعالن الحرب،

 تدخل في صالحيات الحاكم كتعيين رجال الدولة التابعين له وعزلهم 

تراقب   ✓ فتبعية األمة له تقضي له حق التصرف في هذه األمور واألمة 

 وتصحح. 

أساسية في إقامة نظام الحكم  أما الشورى فمدلولها في النظام السياسي اإلسالمي يتمثل بصفة  

من أسس  الدولة في النظام    الذي يحظى برضا األمة، كما أنها أيضا تعد ركنا مهما وأساسيا

السياسي اإلسالمي ومنها  ما جاء عاما يجب السير عليه واتباعه في كافة الشؤون العامة، ولذا 

فاضلة نابعة من صلب الشريعة  فإن الشورى تستند على أسس دينية مقدسة ومبادئ أخالقية  

 اإلسالمية. 

 ثانيا:  أهمية الشورى 

يظل للشورى فوائد مهمة و عظيمة في مجمل حياة الناس عموما، و في مسرية الحكم بشكل  

 خاص، و يمكن إبراز فوائد الشورى في: 

بالمجتهدين    -أ سيدفع  لشورى  األمر  فطرح   ، غالبا  الصواب  إحراز 

الوجه   استخراج  في  فالرأي المستشارين  الشورى،  الواقعة، محل  تلك  في  األمثل 

الصادر عن مجموعة مخلصة يكون اقرب للصواب من رأي الفرد غالبا، ويسلم 

من شاور غيره من ندم االستبداد بالرأي الظاهرة خطوة لقوله صلى هللا و علم "ما  

 خاب من استخار وال ندم من استشار وال عال من اقتصد". 

السلطة و التفكير في قضاياها مع الشخص الذي إشراك األمة في مزاولة   - ب

إنابته عنها و هو رئيس الدولة و من يقوم مقامه ، و في هذا تتحمل المسؤولية معه  

 في حالتي الصواب و الخطأ

تحول دون استبداد الحاكم أو طغيانه من خالل مناقشة راية و تصرفاته   - ت

 و بيان أوجه الخطأ فيها. 

يف قلوبهم، بما يجمعها مع الحاكم برباط   تطييب نفوس المحكومين و تأل - ث

 المودة و التعاون و هما ضروريان جدا لنجاح الحاكم و تقدم األمة و تجنب الثروات, 



الكشف عند الكفاءات و القدرات، إذ بالشورى يظهر أصحاب الكفاءات  -ج

 و الخبرات الذين تستفيد منهم األمة. 

يمقراطية  اإلسالمية ، و عنصرا  ال غنى  ال شك أن الشورى تشكل ركنا مهما من أركان الد 

عنه لحل المشاكل السياسية  الداخلية، و ال يمكن إعطاء المشروعية  ألي حل من الحلول يقوم  

على أساس القهر و اإلكراه من قبل أي فئة من فئات المجتمع حاكمة  كانت أو محكومة في كل  

فاإلصالح و التغيير  الذي يمكث  في  ما يتعلق لقضايا المجتمع ذات الطباع السياسي العام،  

األرض لدعاته من استخدام الوسائل السلمية و الصبر عليها، و ما من مجتمع يلتزم ضميره  

النجاح و   الحضارية  التغيير  إال حققت مسيرته  و  السياسية سبيال إلصالح  السلمية  الوسائل 

 حقق  مجتمعه الشورى. 

 ثالثا: مجاالت الشورى

لشورى كمبدأ دستوري إسالمي لم يوضع له نظام محدد وخاص سواء في  يتضح مما سبق أن ا

اآلية   في  الواردة  )اآلمر(  لعبارة  المفسرين  من  استخالصه  يمكن  ما  وكل  والسنة،  القرآن 

"وشاورهم في األمر" أنها مقصودة على أمر الحرب ونحوه، مما لم ننزل فيه، وبذلك فهي ال  

 ما ال نص فيه. تجوز فيما ورد فيه نص قاطع  وتصح في

وقد   المجاالت،  االجتماعية وغيرها من  و  االقتصادية  و  السياسية  المجاالت  في جميع  وهذا 

 تكون المجالس التشريعية أو االنتخابات كما يحدث حاليا  

 و يمكن تلخيص مجاالت  الشورى فيما يلي: 

فيها    -أ التي ال نص  الشورى في األمور االجتهادية  تكون 

ات و إسناد المناصب الكبيرة في الدولة إلى من  كالحرب و عقد المعاهد

 يستحقها، و رسم القرارات السياسية و االقتصادية 

النصوص الشرعية التي تكون محتملة لالختالف في فهم   - ب

معناها فتصبح فيها الشورى ضرورة، أما األمور التي فيها نص شرعي  

 قطعي الداللة فهي غير خاضعة للشورى. 

 الشورى لدى العلماء المعاصرين في النواحي اآلتية: وتظهر أهمية 



أفضل   ❖ وتحصيل  األداء  أصوب  لمعرفة  سليمة  وطريقة  إنسانية  فضيلة  أنها 

 الحلول. 

 تعمل على إشراك الناس في تدبير شؤونهم وأحوالهم.  ❖

 تذكر األمة بأنها صاحبة السلطات، وان الحاكم هو وكيل عنها.  ❖

طغيانه من خالل مناقشة رأيه وتصرفاته وبيان  تحول دون استبداد الحاكم أو   ❖

 أوجه الخطأ فيها. 

 تطبيب النفوس المحكومين وتأليف قلوبهم بما يجمعها مع الحاكم.  ❖

تؤدي  إلى االستفادة من الخبرات والقدرات التي يظهر أصحابها  وتستفيد منهم   ❖

 األمة. 

إدارة الدولة، كما أنها توفر  وتظل الشورى قيمة قانونية لكونها تعد نظاما يوفر المشاركة في  

 وسيلة للرقابة على أعمال السلطة السياسية.

 رابعا: أهل الشورى 

من المالحظ أن الشريعة اإلسالمية قد اكتفت بتقرير مبدأ الشورى أساسا دستوريا لنظام الحكم  

  ، و اكتفى القران الكريم بالنص بما يدخل في نطاق التجريد و العمومية كما في اآليات " و

شاورهم في األمر" و آمرهم شورى بينهم" دون التطرق لذكر تفاصيل هذا النص العام و ال  

 مجال تطبيقه. 

لقد كان أهل الشورى  في عهد الرسول صلى هللا عليه و سلم قاصرا على كبار الصحابة و  

 القادرين على إبداء الرأي السديد أو ما عرف بأهل الحل و العقد ، ثم اتسعت دائرة الشورى

بعد رسول هللا لتواكب التطورات في المجاالت كافة و خاصة على صعيد تطور النظام السياسي 

القضاة  و  العلماء  كبار  لتشمل  بعد  فيما  امتدت  ثم  األمراء،  و  العلماء  إضافة  فتم  اإلسالمي، 

ورؤساء الجند و سائر الزعماء و األعيان الذين يتم الرجوع إليهم لالستئناس برأيهم فيما يخص  

 شؤون الدولة في مختلف المجاالت. 

الخلفاء   الرسول و عصر  في عهد  للشورى  مجلس  إلى وجود  تشير  اآلراء  بعض  أن  مع  و 

الراشدين، إال أن البعض األخر يرى  بان تكيل المجلس لم يتم بصورة رسمية  سواء في عهد  

تستنبط بطريقة  مؤسس الدولة أم في عهد خلفائه الراشدين، فاغلب الظن أن الشروط التي كانت  



الصحابة   بعض  تقريب  في  االجتماعي  المركز  و  السياسي  للمركز  إغفال  دونما  اجتهادية 

 باعتبارهم من أعيان قبائلهم أو من أصحاب النفوذ فيها, 

وهذا و قد اتخذ مجلس الشورى جانبا أكثر رسمية و نظامية ، عندما شعر الخليفة الثاني عمر  

تعين خلف له إلى سبعة من أعيان األمة مما طرح التساؤل  بن الخطاب بقرب اجله، بان يوكل  

عن الشروط الواجب توفرها في نظر عمر لعضوية  المجلس ، مما كشفه في خطابه قائال:"  

إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس و قاداتهم ، و ال يكون هذا األمر إال فيكم، و قد رحل رسول  

ليكم إن استقمتم، و لكني أخاف عليكم اختالفكم  هللا و هو عنكم راض ، إنني ال أخاف الناس ع

فيما بينكم فيختلف الناس فانهضوا إلى حجرة عائشة بإذن منها فتشاوروا و اختاروا  رجاال  

 منكم". 

و هكذا يتضح  من خالل هذا الخطاب بان شروط الترشح لمنصب الخالفة متعلق بالمركز   

 عي. االجتماعي السياسي، مع ضرورة قيامها على سند شر

 المبحث الثالث: البيعة والخالفة في النظام اإلسالمي

 الفقرة األولى: البيعة: تعريفها، صورها وكيفية انعقادها 

النظام السياسي اإلسالمي نظام البيعة وإسنادها  إلى اإلمام نيابة عن األمة، في حالة وفاة  قرر

الحاصل في منصب الخالفة، وحدث  الخليفة أو استقالته أو عزله، فإن األمر يستلزم ملئ الفراغ  

ذلك عقب وفاة الرسول محمد )ص(، حين سارع الصحابة على مبايعة أبي بكر في سقيفة بني  

 ساعدة وتنصيبه خليفة للرسول محمد )ص( في إدارة شؤون الدولة  االسالمية. 

هللا، يد هللا فوق  وتجد البيعة سندها في القرآن كقوله تعالى: "إن الدين يبايعونك إنما يبايعون  

أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد هللا فسنؤتيه أجرا عظيما" سورة   

، كما تجد سندها في السنة النبوية: قال الرسول "من بايع  أميرا فأعطاه صفقة  10الفتح اآلية  

 مات ميتة جاهلية".  يده وثمرة قبله فليطعه إن استطاع" وقال أيضا من مات وليس في عنقه بيعة

و بالرغم من الجدل الذي ساد الفكر اإلسالمي حول كيفية انتقال السلطة واختيار الخليفة، فقد  

لم يمنع من أن يكون   به. لكن هذا  السلطة تعد أمرا مسلما  انتقال  البيعة كأساس لعملية  بقيت 

طريقة اختيار الخليفة  لالجتهاد رأي في بعض الجوانب المتعلقة بها كصورها وكيفية انعقادها و

 المرشح لها وذلك لكونها تعد من فروع الشريعة وليس من أصول العقيدة. 



 أوال: مفهوم البيعة 

تعني البيعة كمصطلح سياسي شرعي، ذلك العهد بين األمة والحاكم على الحكم بالشرع وطاعة  

ء عهد على الطاعة  الرعية للحاكم  ما أطاع هللا واستقام على أمره، ويراها الكثير من الفقها 

إلقامة أمر الجماعة ، أي  أنها بمثابة ميثاق تعاقدي تتالقى بمقتضاه حقوق الرعية وواجبتها  

وواجبات الراعي وحقوقه، وبذلك فهي )البيعة( آمرة  اجتماعية أو تعاقد اجتماعي طرفاه الحاكم  

 والرعية ممثلة بمن ينوب عنها من أهل الحل والعقد.

 بعدة خصائص:ويتميز عقد البيعة  

يعد ميثاق البيعة شريعة وميثاقا غليظا يستوجب المحافظة على عهده وااللتزام   ✓

 ببنوده. 

 ينبني ميثاق البيعة على عنصر الرضا واالختيار وبعيدا عن اإلكراه أو اإلجبار.  ✓

 تتقيد بنود ميثاق البيعة بأحكام الشرع التي ال يمكن الخروج عنها ✓

 وكيفية انعقادها /األقسام ثانيا: صور البيعة 

لم يرد ضمن أصول الشريعة اإلسالمية نص شرعي يوضح كيفية انعقاد البيعة، وبهذا فقد كان  

لالجتهاد الفقهي دورا واسعا في مسالة  انعقادها، وبذلك فقد تعددت اآلراء واالجتهادات المذهبية   

 بخصوص هذه المسالة . 

اء قد ميزوا على مستوى البيعة بين البيعة الخاصة  ويظهر من خالل بيعة الصحابة، بأن الفقه

التي تنعقد بها السلطة، ويقوم بها )أهل الحل والعقد( وأطلق عليها )بيعة االنعقاد(، و)البيعة  

العامة( ويقصد بها بيعة الطاعة والتي تمارسها األمة  تعبيرا على انقيادها لألمام الذي انعقدت  

نقياد / أو بيعة الطاعة وهي المقصودة في تعريف ابن خلدون  له اإلمامة وأطلق عليها )بيعة ا

 بكونها عهدا على الطاعة وفرق البعض بين البيعتين. 

: وهي التي تنعقد عن رضي واختيار، وتتم من قبل ممثلي األمة  بيعة االنعقاد -1

من أهل الحل والعقد الدين في مقدورهم تصفح أحوال األمة ومعرفة مصالحها والمؤمنين  

، ويعرف هؤالء بأهل الشوكة حيث يتميزون عن غيرهم سعة الفكر و الرأي والخبرة  عليها

أو   للخالفة،  أهل   بينهم من هو  يختارون من   الذين   والنزاهة واألمانة...وهم  والمعرفة 

بايعوه عليها وتنعقد  امامته، فلزم   اإلمامة حيث يعرضونها عليه بشروطها، فإن أصاب 



ف الدخول  األمة  وانعقادها يصبح  بذلك كافة  البيعة   إتمام  واالنقياد لطاعته، وبعد  بيعته  ي 

الخليفة أو اإلمام رئيسا للدولة اإلسالمية الذي له  حق الطاعة والنصرة واالنقياد لحكمه  

 طالما بقي محافظا ومستمرا على الثوابت الشرعية.

مت له : وهي بيعة العامة أو بيعة جمهور المسلمين للخليفة الذي تبيعة الطاعة -2

عهدا   وإعطائه  السياسية   لسلطته   األمة  خضوع  إعالن  الخليفة  وتمنح  االنعقاد،  بيعة 

بالموافقة على خالفته، لكون الخالفة عقد مرضاة واختيار، ويعتبر هذا االنقياد أو التسليم 

قياد  مظهرا لمبايعة الخليفة والتسليم واالنقياد أو التسليم مظهرا لمبايعة الخليفة والتسليم واالن 

 لحكمه، وجرى ذلك في بيعات الخلفاء الراشدين.

فتبعية الطاعة إذن تعد بيعة شرعية تأتي بعد بيعة االنعقاد وتؤخذ من الناس، ولكن ال يشترط  

حصولها من قبل كل مسلم، وإنما يكفي  ظهور االنقياد والتسليم للخليفة بحق رئاسة الدولة،  

 الخضوع للسلطان، وما يقرره من قوانين وأحكام. وتعد بيعة الطاعة سلوك سياسي تعبيرا عن  

وتبين أن انعقاد البيعة يأتي كخطوة أخيرة النعقاد اإلمامة أو الخالفة،  وتعد بذلك الدليل على  

قبول الترشيح واالختيار لشغل هذا المنصب. واألصل في انعقاد البيعة هي المصافحة ثم يأتي  

 عدل واإلنصاف والقيام بفروض األمانة(. بعبارة البيعة )قد بايعناك على إقامة ال

وقد سجل القرآن الكريم شكل البيعة في قوله تعالى " إن الذين يبايعونك إنما يبايعون هللا   يدا  

هللا فوق أيديهم" كما سجل الحديث النبوي هذا الشكل بقوله )ص( من باع إمام فأعطاه صفقة  

 يده وثمرة قلبه فليعطه ما استطاع". 

بأن انعقاد البيعة ينحصر فقط في أسلوب المصافحة باأليدي حيث يجوز انعقادها    وهذا اليعني

بالكالم كأن يكون   تقوم  الرسول )ص( وصحابته   البيعة على عهد  والكتابة، وكانت  بالكالم 

المبايعون يفقهون في مناطقه بعيدة عن مركز الدولة أو الخالفة، وفي هذه الحالة يأخذها الذي  

أو الخليفة أو يبلغ بها، كما كانت البيعة تم تمت حضر من النساء بالكالم  ينوب عن الرسول  

الخليفة كتابة   بمبايعة  البعض  يقوم  فهو كأن  الكتابة  بالنسبة ألسلوب  وأما  بالمصافحة،  وليس 

 وذلك بالنسبة للمقيمين بعيدا عن مركز الخالفة. 

 

 



 نماذج للبيعة في عهد الرسول والصحابة 

اريخية بداية مع الرسول )ص( في كل من بيعة العقبة األولى، والثانية  تجد البيعة جذورها الت 

والتي أصبح النبي بعدها أميرا على المسلمين وقائدهم في الحرب وإمامهم في الصالة وقاضيهم  

 في سائر األحول. 

I-   :بيعات الرسول 

السير  تمحورت  بيعات الرسول )ص( إما على الدخول في اإلسالم أو على النفقة في العسر و 

كبيعة العقبة األولى، أو على التمسك بالسنة واجتناب الجاهلية والحرص على الطاعات كبيعة  

 النساء والرجال في العقبة الثانية أو على الجهاد والتبات في الحرب كبيعة الرضوان أو الشجرة. 

: سعى الرسول على نشر دعوته بين القبائل بينما  هو عند  بيعة العقبة األولى -أ

العقبة في احد مواسم الحج، ويتردد على األسواق، التقى بوفد  من المدينة )أهل يترب(  

( اثنى عشر رجال فعرض عليهم اإلسالم فبايعوه على الدخول في اإلسالم ونشر  12قوامه )

 الدعوة وأرسل معهم مصعب بن عمير ليعلمهم اإلسالم.

: بعد عام من بيعة العقبة األولى التقى الرسول )ص(  بثالثة  بيعة العقبة الثانية - ب

وسبعين رجال وامرأتين وهم ممن اعتنقوا اإلسالم فبايعوه على السمع والطاعة والتحالف 

وطلب منهم الرسول أن ينتخبوا من بينهم إثنى عشر نقيبا ليكونوا ممثلين لهم ومسؤولين   

م وثالثة  الخزرج  من  تسعة  فانتخبوا  األولى  عنهم   النواة  التنظيم  هذا  وشكل  األوس،  ن 

 التأسيسي السلطة الحاكمة عن  المدينة. 

ويعد  عقد عقبة البيعة األول والثاني عقدا سياسيا، حيث تمت  الهجرة إلى المدينة على أساس   

هذه البيعة االختيارية، وبذلك فقد شكلت حجز الزاوية في بناء الدولة اإلسالمية ألنها اعتبرت  

 بة عقد تاريخي ثم فيه االتفاق بين  إرادات إنسانية حرة ألجل تحقيق رسالة سامية.بمثا

: والتي ورد ذكرها في القرآن بقوله تعالى " لقد بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة - ت

رضي هللا على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم  

-18نم كثيرة يأخذونها وكان هللا عزيزا حكيما " سورة الفتح اآلية  وأتابهم فتحا قريبا ومغا

الخندق  19 وبعد غزوة  الحديبة،  قبل صلح   البيعة  بيعة على     1"، وجاءت هذه  وكانت 



الجهاد والثبات في المعركة وعدم الفرار أخدها الرسول )ص( من أصحابه المقاتلين على  

 جانبه. 

II-   بيعة الخلفاء الراشدين 

طرحت مسألة الخالفة بعد وفاة الرسول )ص( خاصة وأنه لم يعين خليفة في حياته،             

ولم يخص عليا بالتخصيص كما يريد  الشيعة، أضف إلى ذلك  فإن مسالة تعيين أبي بكر  إماما  

من قبل الرسول )ص( كان للصالة وليسس للحكم وهذا يؤكد حسب ما يرى البعض أن الرسول  

سلمين، وحريتهم في اختيار  من هو جدير بهذا المنصب ، وإن كان  جعلها أمرا متروكا للم

 البعض اآلخر يرى انه كان يفضل أبا بكر. 

إال أنه رغم اختيار أبا بكر الصديق لتولي منصب الخالفة فإن بيعته شهدت خالفا بين األنصار  

 والمهاجرين، وليكن موضع الخالف الخالفة نفسها بل شخص الخليفة. 

حضرت الوفاة أبا بكر استشار كثيرا من الصحابة في تولية عمر للخالفة من    : لمابيعة عمر

بعده، وقد جعل هذا االختيار متوقفا على  رضا الناس وقبول عمر لها أي بمعنى أنه قد رشح  

عمر للخالفة وباجتهاد منه بأن عمر هو األقدر على القيام بأمور الناس وكتب أبو بكر للناس  

ب كما قدمه " أترضون بمن استخلف عليكم، فأنيب ما استخلفت عليكم  بخالفة عمر بن الخطا

ذا قرابة وإني قد استخلفت عليكم عمر  فاسمعوا له  وأطيعوا" فقال الناس سمعنا  وأطعنا، فهكذا  

تبين بأن خالفة عمر بن الخطاب لم يتم عن طريق االستخالف أو بل عبر أسلوب قائم على  

 يعته أصال، واستمرت خالفة عمر عشرة أعوام. االختيار والرضا وهكذا تمت ب

: لما رفض عمر بن الخطاب  طلب المسلمين أن يستخلف من بعده فرفض  بيعة عثمان بن عفان

إذا كان قد عهد عهدا فقال: ما أردت أن أتحملها  حيا وميتا عليكم   وسأله الصحابة حول ما 

علي وعثمان وعبد الرحمان بن    هؤالء الرهط الذي قال رسول هللا إنهم من أهل الجنة وهم،

عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلعة بن عبيدة هللا فلتختاروا منهم رجال فإذا  

 أولوا واليا فأحسنوا مؤازرته وأعينوه. 

وهكذا تبين بأن اختيار عمر بن الخطاب للستة المشار إليهم كان ترشيحا، كما كان اختيار علي  

ان بيعة  الناس لعثمان كانت قائمة على  االختيار والرضا وليس على  وعثمان ترشيحا أيضا، و



أساس المصاهرة أو القرابة التي تجمعه  بعبد الرحمان كما زعم البعض حيث قبل بها الصحابة  

 جميعا بمن فيهم علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد هللا. 

أبي طالب:   الخالفةبيعة علي بن  المتمردون  الصحابة    بعد مقتل عثمان عرض  على بعض 

كالزبير وسعد بن ابي وقاص وعبد هللا بن عمر وطلحة بن عبيد هللا وقد رفض جميعهم هذا  

العرض وعرض الناس الخالفة على علي بن أبي طالب الذي قبل بها بعد تردد، وبخالفة علي  

خالفة  التي استغرقت خمسة أعوام شهدت الدولة االسالمية  أولى انعكاساتها حيث كانت دولة ال

في الكوفة وخليفتها علي في وقت تمرد فيه معاوية بني أبي سفيان على قرار  علي بن ابي  

بمطالبة بدم عثمان من   التمرد  القاضي  بعزله عن والية دمشق وقد برر معاوية هذا  طالب 

القتلة المتمردين. وهو أمر هذا النزاع الذي كان قائما بين علي ومعاوية لمصلحة الثاني وتحقيق  

االنقسام بما تبعد من حروب بين الطرفين وانقسام المسلمين بين من تشيع لعلي وبني من ناصر  

 ومعاوية وأيده. 

إن أهل االختيار هم أهل الحل والعقد، كما قال ابن حزم  فهم "فضالء األمة" وهم الذين يقومون  

ي أيام  الخلفاء  بوظيفة سياسية ال بوظيفة تشريعية، كما هي  حال المجتهدين وهم الصحابة ف

الدولة    إدارة شؤون  المنتخب في  الخليفة  الراشدين ويعتبر وجودهم ضروري وهام لمساعدة 

 بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة ومن الشروط المعتبرة في أهل االختيار هي : 

العدالة الجامعة لشروطها: والمقصود بها في مفهومها العلم، و االستقامة واألمانة والورع  -أ

 قوى، أي التمسك باألخالق الفاضلة. والت 

العلم الذي يتوصل به على معرفة من يستحق األمانة على الشروط المعتبرة فيها، والعلم  -ب

المطلوب في الحل والعقد حسب الدكتور محمد عمارة، هي العلوم الشرعية أو العلوم السياسية 

ل االختيار عالمين بمن يصلح أو أكثر منه  العلم بأمور الدين ألن المطلوب هنا أن يكون أه 

 لألمة. 

اختياره   إلى  أداهم  من  الجماعات  بين  من  االختيار  ألهل  تعين  فإذا  الماوردي  يقول  ولهذا 

 عرضوها عليه فإن أجاب إليها بايعوه عليها وانعقدت بيعتهم له اإلمامة. 



الح أقوم الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو لإلمامة أصلح وأفضل وبتدبير المص  -ج

الناس   أكثر  فهم  العام  الرأي  باتجاهات  والحنكة، ومعرفة  التجربة  تتطلب  وأعرف، والحكمة 

 تجربة وتأثيرا بين الناس.

ولم يضع الشرع شروطا بعينها لتحديد عدد أهل الحل والعقد، فال يمكن على وجه الدقة معرفة  

عددهم كان  كلما  لكن  المطلوبة،  الشروط  فيهم  تتوافر  الذين  الفائدة   عدد  زادت  فكلما  كبيرا 

 الموجودة منهم. 

ورغم ما ثار من جدل حول المسألة فإن هناك مجموعة من النتائج يمكن استخالصها من بيعة  

 الخلفاء الراشدين أهمها: 

إن اختيار الخلفاء لم يتم على أساس مبدأ االستخالف أو العهد بل على   -1

شروط الخالفة وكانت بيعتهم بمثابة  الترشيح واالختيار من بين من استحوذ على  

 أمر تكليف وليس تشريف.

كانت بيعة الخلفاء الراشدين تبدأ ببيعة خاصة من طرف الصحابة )أهل   -2

 وتتم نهائيا بالمسجد ببيعة عامة من طرف الناس.    الحل والعقد(

النظام   -3 في  للحكم  كقاعدة  الشورى  مبدأ  الراشدين  الخلفاء  تبعية  كرست 

 االسالمي السياسي 

تمت جميع بيعات الخلفاء الراشدين بالرضا العام وبالحرية التامة وليس   -4

بالقوة والتسيف، أي بأساليب ديمقراطية كما يحدث حاليا لدى بعض النظم السياسية  

 المعاصرة.

لم تكن بيعة الخلفاء الراشدين قائمة العصبية القبلية، أو على الجاه والمال   -5

 نتهم من رسول هللا ص.. بل لصفاتهم الذاتية ولمكا

كان لبيعة الخلفاء الراشدين مدلولها الديني والسياسي في آن واحد فبيعتهم   -6

لم تكن لورعهم وتقواهم وحسن أخالقهم ونزاهتهم فحسب، بل أيضا لقدرتهم على  

 تسيير شؤونهم الدولية. 

 الفقرة الثانية:  الخالفة في اإلسالم: ص 



لشورى في اختيار الخلفية )الحاكم(، وبهذا فإن نظام الخالفة  يعتمد نظام الحكم في اإلسالم على ا

 يتميز عن غيره من أنظمة الحكم بعده خصائص تتمثل في: 

 إن نظام الخالفة هو النيابة عن الرسول )ص( في إقامة شريعة هللا.  ❖

إن مهمة الخلفاء إكمال عمل الرسول )ص( في إخضاع البشرية لسلطات  ❖

 والسنة وترتيبهم عليها. هللا، وتعليم الناس الكتاب  

 الخليفة  مقيد في مهامه ووظيفته بنصوص القرآن والسنة.  ❖

 الخليفة يختاره الناس برضاهم وال يُفرض على المسلمين.  ❖

 تتم عملية اختيار الخليفة من طرف ممثل األمة من أهل الحل والعقد.  ❖

ز  إذا ما اختير الخليفة وتمت مبايعته، يبقى في منصبه حتى مماته أو العج ❖

 أو االنحراف عن أمر هللا. وأي خروج عليه أو منازعة له يعد ضالال وفسوقا.

الخليفة مركز األمة كلها، فهو المسؤول مادام مستمرا على أمر هللا، وبهذا   ❖

 فإن الخالفة تعد مظهر سيادة األمة ووحدتها ومركزية حكمها وإدارة شؤونها.

 

 أوال: وجوب الخالفة و مدتها  في اإلسالم: 

I-  وجوب الخالفة في االسالم 

إذا كانت مسألة الخالفة، قد شهدت جدال واسعا بين المسلمين، فإن موضوع الجدل والخالف  

بينهم  لم يكن حول الخالفة نفسها، بل كان على الشخص الذي يمأل تلك الوظيفة والقيام بها،  

 وبخصوص وضعها التكليفي ووجوب  إقامتها ظهرت ثالثة آراء.  

 ل: الخالفة فرض كفاية الرأي األو

يرى أصحابه أن الخالفة فريضة من فروض الكفاية كالجهاد والقضاء وطلب العلم، فإذا قام 

بها من هو أهل لها سقطت والفريضة عن الكافة، وأن يقم بها من هو أهل لها سقطت الفريضة  

ر األول  عن الكافة.ومبايعته لكي يخلف الرسول. يقول الشهرستاني": إن الصحابة هم الصد

كانوا على بكرة أبيهم متفقين على أنه البد من إمام ، فذلك إجماع على هذا الوجه بدليل قطيع  

 على وجوب اإلمامة. 



فقد أجمع الفقهاء على أنه ال يصح بقاء األمة اإلسالمية بال إمام، ولهذا  السياق يقول ابن خلدون  

لى بيعة أبي بكر رضي هللا عنه  بوجوبها، ألن أصحاب رسول هللا )ص( عند وفاته بادروا إ

وتسليم النظر إليه في  أمورهم، وكذا في كل على بعد ذلك، ولم يترك الناس فوضى في على  

 من األعصار، واستقر ذلك  إجماعا أوال على وجوب نصب اإلمام". 

وبهذا نجد أصحاب هذا الرأي يروا بوجوب إقامة الخالفة، فهي بنظرهم أوجب الواجبات لدى  

 األمة. 

 الرأي الثاني: الخالفة ركن من أركان الدين 

وأصحاب هذا الرأي  هم أهل الشيعة الذين يرون بأن  اإلمامة هي ركن من أركان الدين، وأن  

نظام اإلمامة نفسه من عند هللا، وتعيين اإلمام يتم بوحي من هللا  وليس كالمه داخل فيه وأصحاب  

ولقد تعرض هذا الرأي النتقادات بعض فقهاء وعلماء     هذا الرأي هم الذين شيعوا لإلمام علي

 السنة.

 لرأي الثالث: الخالفة ليست واجبة شرعا بل جائزة عقالا

إقامة   أن  الذين رأوا  والخوارج  المعتزلة  قلة من  وهم  الرأيين  في  التوفيق  الرأي  هذا  حاول  

ا، وكانت حجتهم في  الخالفة ليست فريضة، وإنما الفريضة هي إقامة الشريعة وإمضاء أحكامه

ذلك أن األمة إذا تواطأت على العدل  وتنفيذ أحكام اإلسالم، فال حاجة إلمام وإذا لم تكن  الحاجة  

فتعيينه غير واجب وإنما جائز. وبذلك يرى هؤالء أن  الخالفة ليست واجبة شرعا بل جائزة  

تركها حيث يجوز  بها كما  األخذ  يجوز  تنظرهم مسألة  فهي  وبالتالي  إقامتها    عقال  أمر  يبقى 

 مرتبطا بالحاجة أو عالمة الحاجة

وبهذا فإن الخالفة أو اإلمامة العظمى تعني رئاسة الدولة اإلسالمية ، فالخليفة أو اإلمام األعظم  

األعلى،   اإلسالمية   الدولة  العظم هو رئيس  اإلمام  أو  فالخليفة  اإلسالمية   الدولة  هو رئيس 

في أمور الدين والدنيا نيابة عن الرسول )ص(، كما عرفت    وعرفها الفقه بأنها رياسة عامة  

إتباعه على كافة   الملك، بحيث يجب  الدين وحفظ صورة  إقامة  النبي في  بأنها خالفة   أيضا 

 األمور. 

النبوة في حراسة   بخالفه"  بأنها "موضوعة  السلطانية  الماوردي في مؤلفه األحكام  وعرفها 

 الدين وسياسة الدنيا". 



الفقهاء في جوار تسمية الخليفة بخليفة هللا وبهذا السياق ذهب جمهور الفقهاء على  ولقد اختلف 

عدم تسميته بخليفة هللا، ألن أبا بكر الصديق قد نهى عن ذلك لما ذي به وقال لست خليفة هللا  

 ولكني خليفة رسول هللا )ص(. 

إذا   أَم، وأَم بهم  باإلمام، وإالمامة لغة مصدر  الخليفة  تقدمهم وصار لهم إمام.  ويجوز تسمية 

واإلمامة العظمى أو الكبرى تعني اصطالحا  رئاسة عامة في الدين والدنيا خالفة عن الرسول  

 )ص( وسميت كبرى تميزها عن اإلمامة الصغرى وهي إمامة الصالة.

كما يجوز تسمية الخليفة بأمير المؤمنين واإلمامة لغة تعني الوالية، والوالية إما أن تكون عامة  

هي الخالفة أو اإلمامة العظمى وإما أن تكون خاصة على ناحية أخرى يكون على مصر من  ف

األمصار أو على عمل من األعمال خاص في شؤون الدولة كإمارة الجيش أو الصدقات، و قد 

 سمي الخليفة عمر بن الخطاب بأمير المؤمنين حيث  استحسن مناداته بهذا اللقب.

ليفة لفظ السلطان من السلطة والسلطة هي القدرة والسيطرة ويجوز أيضا أن يطلق على الخ 

 والتمكن والقهر والتحكم، فالسلطان هو من له والية التحكم والسيطرة في الدولة. 

ويجوز أن يسمى الخليفة ملكا كما جاء في قوله تعالى "  وقال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة  

كا وأتاكم  مالم يؤت أحد من العالمين" سورة المائدة  هللا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملو

 . 20اآلية 

لها ورغم انقسام الرأي حول ما إذا كانت مسالة الخالفة تعد من الواجب الواجبات وفريضة    

من فرائض الكفاية، أو أنها تعتبر ركنا من  أركان  الدين، كما يرى الشيعة أنها ليست  واجبة  

كما عقال  جائزة  وإنما  غالبية    شرعا  لدى  الراجع  من  فإنه  والخوارج،  المعتزلة  بعض  رآها 

الجمهور  بأنها فرض  كفاية من واجب الواجبات الملقاة على عاتق األئمة اإلسالمية ويستدل  

 على ذلك من المعطيات اآلتية: 

 الخالفة أو اإلمامة  سنة فعلية  سنها الرسول )ص( للمسلمين . -1

ة وهم األدرى باتجاهات اإلسالم على أن يقيموا على رأس  أجمع المسلمون والصحابة خاص  -2

منصب   يمأل  الذي  الشخص  كان على  بينهم  وقع  الذي  والخالف  الرسول،  يخلف  الدولة من 

 الخالفة وليس على وجوبها.



إن الكثير من الواجبات الشرعية يتوقف على إقامة خليفة أو إمام ، وما اليتم الواجب إال  -3

 بمفهوم واجب شرعي. 

 إن نصوص القرآن وما جاءت به السنة  النبوية أوجب إقامة اإلمامة للجماعة اإلسالمية. -4

ومن الشروط: الواجبة في الخليفة باعتبار أن الخالفة تعد السلطة العليا في الدولة، وال يعلوها  

الذي يتوالها،    يقتضي أن تتوفر مجموعة من الشروط في الشخص  أية سلطة أخرى، فذلكم 

 لى شروط انعقادية وأخرى تفصيلية )غير أن هناك بعض االختالفات  في اآلراء(. وتنقسم إ

فبعض األئمة والفقهاء كالماودري، وابن حزم والغزالي وجمهور الشافعية وغيرهم قد اتفقوا  

على ضرورة توفر شرط النسب القرشي في الخليفة، فإن الخوارج وبعض المعتزلة  يرون  

هذا المنصب، ويرى الشيعة بضرورة أن يكون الخليفة أو اإلمام  بأن ذلك اليعد شرطا لتولي  

هاشميا  من بني هاشم، ورؤيتهم نابعة من تشبثهم  باإلمام علي بن أبي طالب  إال أن ؟؟الواجب  

 توافرها في الخليفة أو اإلمام هي المعروفة بشروط االنعقاد والتي حصل عليها اإلجماع، وهي: 

أن يكون الخليفة مسلما ألن مهمته  تكمن في إقامة الدين وتوجيه سياسة الدولة كما    اإلسالم:-1

يريده هللا ورسوله، وال يستطيع القيام بذلك على وجه صحيح أي مسلم يؤمن باإلسالم، وعارفا  

بمبادئه بقول هللا تعالى " ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك  

 من هللا  في شيء. فليس 

أن يكون ذكر، إال أن الشريعة ال يجيز تولي المرأة لمنصب الخالفة لقوله )ص(    الذكورة:-2

"لن يصلح قوم ولوا  أمرهم امرأة"  وطبيعتها ال تصلح لرئاسة الدولة لما فيها من المتاعب ولم  

 فاء.يذكر  أن شغلت امرأة مكانا في مجالس الشورى عند الرسول )ص( أو لدى الخل

: أي بالغا عاقال ومدركا، فالصغير والمجنون ال يصلحون رئاسة الدولة، ألن الخالفة التكليف-3

واإلمامة هي في األصل والية على الغير وهؤالء ال والية لهم على أنفسهم، فكيف تكون لهم  

 الوالية على غيرهم. 

فة عالية وملما بمختلف  : أن يكون على قدر بالغ من معرفة أحكام اإلسالم، وعلى ثقاالعلم-4

 علوم عصره. 

: أي التحلي بالفرائض والفضائل، والتخلي عن المعاصي  وكل ما يخل بالمروءة،  العدالة-5

ويالحظ بهذا الخصوص أن الشيعة لم تدرجه ضمن الشروط االنعقادية، اعتقادا منها أن اإلمام  



ة والحبلية فقد أكدوا على أن  األعظم معصوم كالنبي في عصمته وصفائه، أما المالكية والشافعي 

 شرط العدالة من أهم شروط االنعقاد للخليفة. 

: القدرة على القيام بممارسة مهام الخالفة والنهوض بها  الكفاية الجسدية وسالمة الحواس-6

 على أكمل الوجه، خاليا من العيوب الصحية. 

شؤونها ورعاية مصالحها ومتابعة  : )المملوك، واألسير( اختيار بدليل عنه لتدبير  الحرية-7

 أحوالها. 

: وهو شرط اختلف فيه الفقهاء، فالجمهور يشترط أن يكون اإلمام قرشيا  ويعينهم  القرشية-8

في ذلك ما روى عن الرسول ص من  أحاديث كقوله "األئمة من  قريش" وقوله أيضا "األئمة  

ج أبو بكر على األنصار بذلك  من قريش،ـإذا حكموا عدلوا" وغير ذلك  من أحاديث، فقد احت 

فعدلوا عن مطالبتهم باإلمامة بعد أن كانوا يقولون منا أمير ومنكم أمير، ورضوا بما قال لهم  

 نحن األمراء وأنتم  الوزراء.

ويرى الخوارج والمعتزلة أنه ال يشترط  أن يكون اإلمام قريشا، وإنما يستحق اإلمامة من قام   

عربيا أو عجميا، ألنهم  يسردون حديث الرسول )ص( بأن األئمة  لكتاب هللا وسنة رسوله، كان  

من قريش هو من أحاديث اآلحاد، كما اشتد البعض على نصف هذا الشرط على حديث الرسول  

 )ص( الذي قال فيه "اسمعوا وأطيعوا وأن استعمل عليكم عبد حبشي  رأسه

II-  :مدة الخالفة 

طول عمر الخليفة طالما بقي قادرا على القيام بها،  مدة اإلنابة غير محددة بمدة معينة، بل تمتد ب

اختياره،   أحد شروط  فقد  متى  يمكن مالئمة عزله  حيث  عزله عنها،  يستوجب  ما  يطرأ  ولم 

ويكون مسئوال عن أخطائه، ألن من حق األمة مراقبته وتوجيهه وتقديم النصيحة وإعانته على  

 لك فقد تم تحديد  البعض منها. المعروف وتباينت المواقف بخصوص عزل الخليفة ورغم ذ

الخالفة ولزهده في -1 بأعباء  القيام  في حالة عجزه من  نفسه  له عزل  يحق  االستقالة: حيث 

 المنصب. 

 الردة عن اإلسالم قوله تعالى )ولن يجعل هللا للكافرين على المؤمنين سبيال(   -2

نقيادا للهوى وقد اختلف  الجرح في  عدالته: ارتكاب المخطرات والمذكرات حكيما  شهوة  وا  -3

 الفقهاء فيما يخص الجرح في  العدالة في فسق الشهوة وفسق الشبعة. 



 نقص الحواس والعجز في القيام بأعباء الخالفة -4

 فقدان العقل-5

 الوقوع في األسر -6

 ثانيا:  نصب الخالفة وانعقادها وواجبات الخليفة فيها : 

I-    نصب الخالفة و انعقادها 

إلى اختيار    سبقت اإلشارة  بها  يتم  التي  الكيفية  بالتفصيل على  يشير  لم يرد نص صريح  أنه 

الخليفة لتولي هذا المنصب، حيث ترك األمر في ذلك فيها وهو جعل اآلراء تعدد بخصوص  

 هذا الموضوع إلى أربعة.

   : ويمثله الشيعة األمامية الذين يرون بأن نظام اإلمامة أو الخالفة منصب إلهياالتجاه  األول-1

يختار هللا اإلمام بسابق علمه بعباده كما يختار النبي ليعينه بالرسالة على األمة، ويرى بذلك  

 أصحاب هذا الرأي بأن اإلمام هو نائب عن النبي و وحجة هللا على خلقه. 

الثاني  -2 ذلك وعن  االتجاه  ويتولى  واختيار  بالبيعة عن رضا  يتم  اإلمام  اختيار  بأن  يرى   :

الشورى أهل الحل والعقدة الذين يختارون من تستوفي به شروط اإلمامة أو الخالفة  طريق  

 نيابة عن األمة. 

: وهو الرأي القائل بأن يعهد للخلفية عملية اختيار من يصح إليه العهد ليكون  االتجاه الثالث-3

فة المرتقب  إماما أو خليفة من بعده، وذلك بعد استشارة أهل الحل والعقد، وعلى أن يكون الخلي 

 مستوفيا لشروط الخالفة. 

: وهو المتعلق بنصب اإلمامة والخالفة عن طريق الغلبة واالستيالء بالقوة،  االتجاه الرابع-4

 وقد اختلف الفقهاء حول شرعية هذا األسلوب وظهرت ثالثة آراء بخصوصه:

يرى بثبوت والية الخليفة المتغلب، ومبررهم في ذلك على ضرورة احكام، حيث   .1

 يخشى هؤالء على شق صفوف األمة وإراقة دماء أبنائها. 

قيد شروط   .2 إذا وجدت  بالرضى واالختيار  إال  تنعقد  التغلب ال  إمامة  أحد  يرى 

 اإلمامة وحتى تحقق ذلك فإن إمامة مشروعة. 



في  .3 إال  المتغلب  اإلمام  الذين رفضوا شرعية  والشافعية  المعتزلة  وهم جمهور 

مامة أو أن يكون قد استولى على الخالفة بعد موت  حدود ضيقة كاستجماعه لشروط اإل 

 اإلمام المبايع له وقبل نصب أمام جديد بالبيعة وأن يكون مستوفيا شروط اإلمامة أو الخالفة. 

II-  واجبات الخليفة ومسئولياته 

 حفظ الدين اإلسالمي على أصوله وبمفهومه العقائدي والشرعي -1

 نفيذ األحكام الشرعية تأسيس السلطة القضائية وإقامة العدل وت-2

 توفير األمن الداخلي وحفظ النظام العام-3

 إقامة الحدود وتنفيذ عقوبات جرائم الحدود والقصاص-4

 حماية حدود الدولة والتوسع فيها -5

 جباية الغني والصدقات في حدود الشرع-6

اولتها  ورغم أهمية الصالحيات، فهي ليست مطلقة، بل مقيدة بحدود الشرع ومصالح األمة ومز

قائم على أساس مبدأ الشورى، والتحلي بخصال االستقامة وتحمل المسؤولية و العدل بين الناس  

والرفق بهم واألمانة عند اختيار  الوالة وكبار المسئولين والعمل على محاسبتهم حين اقتضاء  

 الضرورة.

عة اإلسالمية، كما  ومقابل الواجبات الملقاة على كاهل الخليفة فإن طاعته أمر نصت عليه الشري 

جاء في قوله تعالى"وأطيعوا هللا والرسول وأولي األمر منكم"، وكذلك قول الرسول "من خرج  

على الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات  ميتة الجاهلية"، وقال )ص( "من أطاعني فقد أطاع  

د عصاني"  هللا ومن عصاني فقد عصى هللا، ومن يطع األمير فقد أطاعني ومن يعصي األمير  فق

شؤون   بتدبير  يقوم  مادام  المسلمين  مال  في  الحق  لإلمام  أن  إلى  إضافة  الشيخان،  أخرجه 

المسلمين لتحصيل عينه وعين أهله الذين يتكفل برعايتهم تم حق النصيحة والدعاء له، ثم واجب  

القتال معه، إذا بغت عليه جماعة وأعلنت العصيان على  أوامره وحملت السالم وضده وذلك  

 لى أساس الحفاظ على مصالح األمة ووحدتها، إال أن هناك اختالف في اآلراء. ع

  



 


