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;ABSTRACT 

The present paper seeks to locate the principles of good 

governance or Institutions governance in the Islamic 

political system and the tasks of the state : The paper 

focuses on researching and revealing the roots of the 

principles of the first Islamic Madina state since its 

Inceptions and ruling by prophet Mohammad ( P B U H )  

and the wise caliphs later on . The principles of the good 

ruling in Islam were discussed in line with the principle of 

legislation and Islamic fiqh, the contributions  of the 

prophet Mohammad ( P B U H ) , and the wise caliphs 

later on in the question of observing the shuraa principles 

as an essential element in the Islamic ruling in the and that 

it should be part of the tasks in the Islamic state in order to  

spread  justice ,  subject  both  the ruler and ruled to the 

principles of responsibility and questing in addition to the 

relation of the state with those who share other interests in 

the Islamic state . 

The researcher found that the principles of good 

governance followed by the prophet Mohammad   

(P.B.U.H) and the wise caliphs have been implemented 

under various labels such as; shuraa, spreading justice and  

the question of preserving rights in the best possible way 

in that era. 
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It was precedential and in fact predated what is currently 

in practice regarding institutions governance in the 

international heritage. The Islamic word has participated 

considerably in this regard many centuries ago. In fact this 

side needs further research and elaboration and the present 

study undertakes this task to present it as an original 

product of the Islamic Culture. 
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 البحث مستخلص
يهدؼ ىذا البحث إىل تأصيل مبادئ احلاكمية الرشيدة أو احلوكمة ادلؤسسية ُب 
نظاـ احلكم السياسي اإلسبلمي ومهاـ الدولة ، وقد اضلصر البحث للتنقيب 

، د دولة ادلدينة األوىل اإلسبلميةوالبحث عن أصوؿ مبادئ احلوكمة ادلؤسسية ُب عه
( واخللفاء الراشدين صلى اهلل عليو وسلمرسوؿ اهلل  ) ومنذ تأسيسها وقيادهتا شلثلة ب

من بعده ، وقد ًب مناقشة مبادئ احلكم الرشيد ُب اإلسبلـ انطبلقا من مبادئ 
( وما اجتهد فيو  صلى اهلل عليو وسلمالتشريع والفقو اإلسبلمي وما أتاه الرسوؿ )

احلكم اإلسبلمي وقرره اخللفاء الراشدوف ُب مسألة األخذ بالشورى لتشكيل نظاـ 
ليس ٗبفهومو الثيوقراطي وإظلا ٗبفهومو ادلدين وفيما يكوف من مهاـ الدولة اإلسبلمية  
كإقامة العدؿ وادلساواة وخضوع احلاكم واحملكـو دلبدأ ادلسؤولية وادلساءلة وعبلقة 

 الدولة بذوي ادلصاحل األخرى ُب الدولة اإلسبلمية .
الرشيدة اإلسبلمية ادلقررة على يد الرسوؿ وقد تبْب للباحث أف مبادئ احلاكمية 

( واخللفاء الراشدين طبقت ٗبسميات اسبلمية ٙبت باب صلى اهلل عليو وسلم)
ادلشورة واقامة العدؿ وادلساواة وحفظ احلقوؽ على انصع وجو وكانت أسبق بقروف 
شلا ىو متداوؿ حاليًا وأف احلوكمة ادلؤسسية ىي تراث عادلي أسهمت األمة 

ية ٔبزء كبّب منو وىو ما ػلتاج  اىل مزيد من البحث والتحري والدراسة اإلسبلم
إلبرازىا كمنتج أصيل ُب الثقافة اإلسبلمية يدفعنا لؤلخذ بو وتبنيو ومشاركة احلضارة 

 االنسانية ُب تطويره  . 
احلوكمة الرشيدة االسبلمية، دولة ادلدينة، النظاـ السياسي  : الكلمات المفتاحية

 .الشورى، العدؿاالسبلمي، 
 



39 ة                                        اإلسالمية والعربيمجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات   
 م2015/ فبراير  هـ1436ربيع األول   –عاشر العدد ال

 

 

Al Hijaz International Refereed Journal for Islamic & Arabic Studies.  

Issue: 10 ,  Rabi Althani 1436H. /  February 2015 

 مقــدمــةال
احلمد هلل رب العادلْب،وأفضل الصبلة  وأًب ألتسليم على أدلبعوث رٞبة للعادلْب، 

 ;وعلى ألو وصحبو و من سار على دربو اىل يـو الدين وبعد
ماىية التحكم ادلؤسسي أو احلكم الصاحل أو احلاكمية فمن ادلعلـو أف 

ليس جديداً    Good Governance كَبٝبة للمصطلح االصلليزي   1الرشيدة
بادلطلق ، سيما وأنو عبارة عن نظاـ يشتمل على أسلوب شلارسة سلطات إدارة 
ادلؤسسة أو ادلنشأة أو الدولة وقد عرفو رودنيللي بقولو :  " احلاكمية الرشيدة تعِب " 
شلارسة السلطة السياسية واالقتصادية واإلدارية لتسيّب شؤوف اجملتمع على كافة 

دلستويات وتشمل احلاكمية الرشيدة اآلليات والعمليات وادلؤسسات الٍب يقـو من ا
خبلذلا ادلواطنوف بالتعبّب عن مصاحلهم والسعي إليها وشلارسة حقوقهم القانونية 

 .2والوفاء بالتزاماهتم ومعاجلة خبلفاهتم"

                                                      

د يعترب مصطلح  احلاكمية الرشيدة ىو التعبّب الرمسي الذي اعتمدتو احلكومة االردنية عن 1
ص   UNDPالصادر عن برنامج األمم ادلتحدة   2002ترٝبة تقرير التنمية البشرية لعاـ 

ُب حْب اعتمد رلمع اللغة العربية ُب القاىرة مصطلح احلوكمة الرشيدة وىناؾ من اخلق  101
عبارة احلكم الصاحل . انظر رللة حوار السياسات ، ىاين احلوراين ، الَبٝبة ادلبلئمة 

corporate Governce  ، العدد اخلامس ، )عماف  صيف  ، حوارالسياسات
 . 8( ص 2004

 خبلصة لبحث " –الدولة واجملتمع  رؤية جديدة لنظاـ –رودنيللي دينيس ، و ببلنت بيَب ، 2
مكتب تطوير سياسات التنمية / شعبة ادارة التنمية واحلاكمية ، برنامج األمم ادلتحدة االظلائي 

  1ص  UNDP  1997 نيويورؾ
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وبالرغم من أف التحكم ادلؤسسي ٗبفهومو احلديث انطلق بداية من رؤى 
دية وقانونية لتحسْب إدارة الشركات وبالذات الشركات الكربى العابرة اقتصا

للحدود القومية وضمن مفهـو الوكالة بْب القائمْب على إدارة الشركة  ) الوكبلء ( 
، فإف ىذا ادلفهـو غلري تعميمو مع إضفاء  1واذليئة العامة من الشركاء ) ادلوكلْب (

عية أخرى ، وغلري احلديث عن بعض اخلصوصية على حقوؿ سياسية واجتما
حوكمة الدولة ككياف سياسي أو حوكمة نظاـ إدارة الشؤوف العامة واجملتمع  
والقضاء ومنظمات اجملتمع ادلدين .... وحوكمة ادلسؤولية االجتماعية للقطاع العاـ 

 واخلاص . 
،  لم ينمو ُب حقل العلـو اإلنسانيةواحلوكمة ) أو علم احلكم الرشيد (  كع

لو جذوره األوىل ُب قيم وأخبلؽ احلضارات اإلنسانية سواء ادلتداخلة أو الٍب كاف 
الٍب اتفقت على ٙبرمي الظلم وإحقاؽ العدؿ وتعظيم حسن  2ترث بعضها البعض

األداء وتنظيم العمل وٙبديد ادلهمات ٙبت ضوابط الرقابة والتدقيق على االصلاز 
التشاركية وتبادؿ الرأي ، ومن ىذه واٚباذ القرارات ادلفصلية للجماعة بناء على 

ادلفاىيم الرامسة ُب حضارات األمم ًب صقل مبادئ احلوكمة احلديثة ٗبضامينها 
ادلعروفة وعلى قاعدة تفويض أويل األمر لتطبيق إدارة رشيدة مقابل حق األفراد ُب 

 الرقابة واحملاسبة.

                                                      

1- Alx Adams , Law of business student’s 2ed G.B, London 2000, 

p191. 
عبد احلميد شوماف ، أنور الزعيب ، الثقافة والتنمية وٙبوالت العصر ، عماف  ، منشورات  2

 . 129( ص   2007 )  14العدد 
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يب الواقع من األعلية ادللحة أف يتكوف للباحثْب ادلسلمْب إمكانية ترك
االجتماعي وفقًا لؤلحكاـ  وادلبادئ وادلثل العليا الٍب جاءت هبا الشريعة اإلسبلمية 
الغراء  وأف يكوف الواقع مهما وصلتو احلداثة على انسجاـ وتوافق مع أحكاـ 
الشريعة فبل تناقض مع الثوابت الكلية وتغيّب التطبيق ومدى ارتباطو بالتغّب 

ف لدينا ملكة اإلفساح ُب االجتهادات الفقهية لتأطّب وال بد اف تكو  1االجتماعي
قواعد للحكم الرشيد ومسايرة ما يطرأ من تغيّب ُب تركيب الواقع السياسي 
واالجتماعي واالقتصادي وفقًا لوجوه االستجابة على قاعدة أف احلكمة ضالة 

 ادلؤمن أينما وجدىا التقطها .
 

 -لتساؤالت التالية :تكمن إشكالية هذا البحث في اإلجابة على ا
إىل أي درجة تتفق ادلفاىيم الفلسفية للحوكمة الرشيدة ُب الدولة اإلسبلمية  -1

 .مع مفهومها الشرعي
ما مدى إمكانية تأصيل  القواعد وادلعايّب الٍب تقـو عليها فكرة احلوكمة    -2

الرشيدة وتأطّبىا وفقا دلنابعها  األوىل ُب الشريعة والفقو اإلسبلمي وُب عهود 
الدولة اإلسبلمية األوىل و كذا ُب عصر احلاكم وادلسؤوؿ ادلؤمن بالشريعة 

 اإلسبلمية وادلمتثل ألحكامها. 
ة وادلؤثرة ُب تكويننا احلضاري ما ىي نقاط القوة والضعف؛ احملفزة وادلعرقل   -3

بنيتنا التفكّبية هبدؼ الوصوؿ إىل مبادئ حاكمية رشيدة تنبع من ثقافتنا و 

                                                      

احلميد د . عز الدين عمر موسى ، ضلو قراءة للتاريخ االسبلمي ، منشورات مؤسسة عبد  1
. 50ص  (  2007شوماف ، مقاؿ منشور ُب كتاب قراءة عربية للتاريخ واحلاضر ، ) عماف ، 

 . 1العدد 
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زاـ اخللقي النابع من الذات الرتباطها بعقيدة ادلسلم وذلك  وتأخذ صفة اإلل
من خبلؿ رؤية ادلاضي بعيوف احلاضر وعلى ضوء احلاجة للحكم واإلدارة 

 الرشيدة. 
 -أهداف الدراسة :

التصدي دلوضوع حوكمة ادلؤسسات وإسقاطو على حوكمة الدولة وتأصيل  -1
القيم اإلسبلمية دينًا ودولة مبادئها احلديثة ُب الشفافية والنزاىة ادلتمثلة ب

 واجتهادا وتطبيقاً .
التمعن ُب ادلعاين السامية لآليات الكرؽلة والسنة النبوية الشريفة وأقواؿ   -2

اخللفاء الراشدين وأفعاذلم وما قرروه ُب كثّب من ادلواقف ادلفصلية ُب حياة 
الدولة اإلسبلمية من حيث نظامها السياسي وطريقة تنصيب احلاكم و 

ات ذلك وزلاولة إسقاطها على واقع احلكم الرشيد القابل للتطور آلي
 وادلعاصرة . 

تسليط الضوء على مهاـ الدولة ادلدنية اإلسبلمية ) ادلؤسسة احلاكمة (  -3
وبياف إسهاـ ىذه احلضارة الشاملة العظيمة و إثبات فضل السبق ذلا ُب 

ادلدنية عن طريق إقرار مضامْب اإلدارة الرشيدة ورسالة الدولة اإلسبلمية 
الشورى وواجب التكليف ضمن مفهـو ادلسؤولية وادلساءلة هبدؼ ٕبماية 
الدين وإقامة العدؿ وٙبيق ادلساواة بْب األفراد وتعزيز نزاىة احلاكم 

 وادلسؤوؿ  .
  -أهمية البحث :

تكمن أعلية البحث  ُب دراسة احلوكمة ادلؤسسية من مفهـو إسبلمي لبياف 
الرشيد الٍب ترسخت ُب عهد الدولة اإلسبلمية األوىل وىي  أصالة مبادئ احلكم
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ادلقياس ) النموذج ( حلضارة مرنو تأخذ وتعطي ، وأف ما قد ينتقصها ىو زخم 
الدراسات لبعث روح التجديد و٘بنب االنكفاء ومعاداة ابتكار الشكل والصورة 

غُب عنو ٕبجة االكتفاء بادلضموف ، سيما وأف مفهـو احلوكمة أصبح علمًا ال 
إلصبلح مؤسسات الدولة وزلاربة الفساد ، سيما وأف العامل العريب ؽلوج ُب 
حراكات شعبية أو ما يسمى ربيعًا عربيًا أظهر ىشاشة ُب أنظمة احلكم الٍب 
جانبت مفهـو احلاكمية اإلسبلمية ادلبنية على الشورى وادلشروعية والرقابة وادلساءلة 

 وٙبقيق العدؿ وادلساواة .
 

ىذا البحث وُب ىذا الوقت العصيب الذي ٛبر بو األمة اإلسبلمية  بب اختيارسف إ
ىو لتذكّب الباحثْب أف اإلسبلـ سباؽ بإرساء قواعد احلكم الرشيد، واف اإلسبلـ 
ىو دين العدؿ ،و التسامح ،ونبذ العنف و التخريب، وانو يتسع للرأي و الرأي 

مسيحيا  واف رلتمع الدولة  اآلخر و انو ينصف ادلظلـو سواء كاف مسلما أو
اإلسبلمية ىو رلتمع التكافل و ىذا ىو أحوج ما نريده ُب زمن تعلو فيو أصوات 
البنادؽ و الفًب على صوت احلكمة و التعقل و التسامح الديِب مع ذوي ادلصاحل 
ُب الدولة اإلسبلمية وىي من جوىر مبادئ احلوكمة الرشيدة الٍب يتصاعد احلديث 

 عنها.
 

  البحث :أسلوب 
هنج الباحث ُب دراسة ىذا ادلوضوع األسلوب االستقرائي والتحليلي ُب استنباط 
مبادئ احلوكمة من القواعد اإلسبلمية الشرعية ومن أقواؿ وشلارسات اخللفاء 
الراشدين ومواقفهم من خبلؿ استقصاء األخبار وسرب األغوار ُب تقرير قواعد 

مي نصي أو اجتهادي وعقلي وما هنج عليو ومعايّب للحاكم الرشيد من منظور إسبل
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اخللفاء  ُب عصر الدولة اإلسبلمية األوىل ليتم إسقاطو ُب خانة ادلبادئ احلديثة 
للحكم الرشيد ليس كمكمل طارئ وإظلا كأصل ثابت تتمركز عليو الدولة ادلدنية 

 ادلعيارية ُب سياؽ مرجعية إسبلمية  .
لب وفروع وينتهي ٖباٛبة  وعدة مطاوقد ًب تقسيم البحث إىل مقدمة و مبحثْب

 :وتوصيات 
ادلبحث األوؿ ويتناوؿ ٙبليل أساس احلكم السياسي ُب دولة ادلدينة األوىل 

واخللفاء الراشدين وادلؤشرات الداعمة لفكرة  صلى اهلل عليو وسلمبقيادة الرسوؿ 
 احلكم الدولة ادلدنية ذات ادلرجعية اإلسبلمية واجتهاد احلاكم وطريقة الوصوؿ إىل

وأدبياتو ادلنسجمة مع احلاكمية الرشيدة  وًب تقسيم  ىذا ادلبحث إىل مطلبْب األوؿ 
لئلحاطة ٗبفهـو الدولة واحلكم ُب اإلسبلـ وادلطلب الثاين لتسليط الضوء على 

 شلارسة احلاكمية الرشيدة ُب تويل اخلبلفة من خبلؿ عدة فروع .
ولة على ضوء مبادئ أما ادلبحث الثاين فقد خصص لبحث مهاـ الد

احلاكمية الرشيدة وًب تقسيم ادلبحث إىل مطالب تتعلق ٗبفهـو العدؿ وادلساواة 
وادلسؤولية وادلساءلة والشفافية وحقوؽ أصحاب ادلصاحل من خبلؿ عدة          

 فروع .
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 المبحث األول
 أساس الحكم السياسي في اإلسالم  

 
لق بسياسة الدولة ونظاـ احلكم فيها يقصد باحلكم السياسي "النظاـ ادلتع 

مع اعتبار أف وجود احلكم يشمل النظاـ السياسي واإلداري وادلايل والدستوري 
ويقصد بالسياسة الشرعية بأهنا فقو التعامل بادلصاحل الكلية للجماعة وصواًل إىل 

 .1ىدؼ اإلسبلـ والرفاه العاـ ورعاية حاجات الناس"
جاءت عامة وشاملة ألف أساس الشريعة  وعندما جاءت رسالة اإلسبلـ ،

اإلسبلمية دينا ودولة ٙبتكم لآليات القرآنية بالدرجة األوىل ٍب إىل السنة النبوية 
والٍب  صلى اهلل عليو وسلمادلتمثلة ُب كل قوؿ أو فعل أو تقرير جاء بو الرسوؿ 

جاءت متطابقة ومفسرة ومكملة ذلذه اآليات ، ولتجلي اللبس ُب تفسّبىا أو 
ادلنعقد الئمة األمة وىو إتباعها وبعد األحاديث النبوية الشريفة يأٌب االجتماع 

 ٍب االجتهاد والقياس والعرؼ واالستحساف وادلصاحل ادلرسلة وسد  الذرائع.  اإلٝباع
وقد جاء القرآف الكرمي بأحكاـ ومبادئ تفصيلية ُب موضوع العبادات 

صلى اهلل عليو عامة فسرىا الرسوؿ واحلدود والقصاص ولكنو  أيضًا تضمن قواعد 
ُب حياتو عند مصادفتها لوقائع معينة وترؾ دلن بعده مهمة إخضاعها للعقل  وسلم

واالجتهاد واإلٝباع والقياس استنادا للقواعد الثابتة ، فالنيب عليو السبلـ أرسلو اهلل 
                                                      

(   1999دار السبلـ  –) القاىرة  –النظاـ السياسي ُب اإلسبلـ  –د. عبد العزيز اخلياط  1
السفي  ، أنظر :  ابن صليم  االماـ ايب الربكات عبد اهلل ادلعروؼ ٕبافظ الدين  – 22ص . 

البحر الرائق ُب شرح كنز الدقائق،  ٙبقيق زكريا عمّبات ، منشورات زلمد بيضوف ،  بّبوت ، 
 . 2/125لبناف  ، دار الكتب العلمية ،  
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فقد  1 َربَِّك( إِلَْيَك ِمنْ  زِؿَ أُنْ  َما بَػلِّغْ  الرَُّسوؿُ  يَا أَيػَُّها :)عز وجل مبلغا عن ربو بقولو
  وصفو ربنا سبحانو بأنو مذكّر بقولو تعاىل:

َ  الذِّْكَر  إِلَْيكَ   َوأَنْػزَْلَنا) صلى اهلل وقاـ) 2إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروَف( نُػزِّؿَ  َما  لِلنَّاسِ  لُِتبَػْبِّ
 عنو كحاكم لدولة ( هبذا التكليف حٌب توُب فخلفو أبو بكر رضي اهللعليو وسلم

ادلدينة بالرغم من اف القرآف الكرمي مل ػلدد طريقة معينة لشكل احلكومة اإلسبلمية 
وعندما توُب الرسوؿ  صلى اهلل عليو وسلمومل يفصل ُب أمر خبلفة سيدنا  زلمد 

ـ مل يَبؾ وصية ُب وراثة احلكم أو طريقة  632ىػ / 11سنة  صلى اهلل عليو وسلم
بدو احلكمة من عدـ توصية الرسوؿ دلن ؼللفو ، ُب أف األمر تركو وت  3نقل السلطة

لبلجتهاد والعقل والظروؼ السياسية ليكوف األمر راجعا إىل األمة ُب التنصيب 
وليس إىل النيب عليو السبلـ ٕبيث ال يكوف احلكم اإلسبلمي عرقيا وال ثيوقراطيا 

بدأ الرفيع الذي يقضي بأف وىنا تتجلى روعة ادل 4قائما على احلق اإلذلي ادلقدس
. وشرعية احلاكم وقوة  5األمة مصدر السلطات وىي كذلك مستودع السلطات

                                                      

 . 67اآلية  –سورة ادلائدة  1
 . 44اآلية  –سورة النحل  2

3 Lewis Bernard , The Arabs In  History, London 
.1964,p.50. 

، ص 1998ضل ، تاريخ القانوف ، عماف ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع منذر الف 4
153 . 

(   1980زلمود اخلالدي ، نظاـ احلكم ُب االسبلـ ، دار البحوث العلمية ) الكويت ، 5
، أنظر أيضاً اخلبلفة وادللك ، االماـ ابو احلسن ادلاوردي،  اخلبلفة وادللك ، مصر ،  200ص 
 .25ص  ،  1978سنة  1ط 
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قراراتو ونفاذىا تنبع من التفويض والرضا الشعيب ألنو ال يتحدث باسم اهلل وبالتايل 
ال يسأؿ عما يفعل وتتبدى حيوية اإلسبلـ  هبذا ادلسألة أنو مل يورث اتباعو قواعد 

زة تصبح ٗبثابة معتقدات جامدة ال ؽلكن تعديلها أو مناقشتها واف زلددة وجاى
نظاـ احلكم كما ىو نظاـ أو دستور ادلؤسسة ال ؽلكن تقعيده بنصوص جامدة كما 

 1تكشف مبادئ احلوكمة الرشيدة ، وىذا ىو جوىر السياسة الشرعية ُب اإلسبلـ
مل يرد ُب ذلك الفعل  والٍب تقضي بإباحة فعل الشيء من احلاكم دلصلحة يراىا واف

ألف كثّبًا من اجلزيئات متعددة  متجددة وال تقع ٙبت حصر أبداً  2دليل شرعي 
 .3فهي ٘بيء إىل الناس ُب صور شٌب وال ضابط ذلا وال حصر

ويرى الباحث  أف القوؿ بأف الدولة ُب اإلسبلـ ىي دولة دينية بادلفهـو 
سم اهلل ال يقـو على أساس الثيوقراطي الذي يقـو على أف احلاكم يتصرؼ با

( للمسلمْب وتطبيق صلى اهلل عليو وسلمصحيح ، فبالرغم من إمامة الرسوؿ )
قواعد الّشرع احلنيف فيما يعرض عليو من قضايا ، نظمها القرآف الكرمي ، إال أف 
الرسوؿ عليو السبلـ  قرر  كثّبا من األمور من باب اجتهاد رجل الدولة طبقاً 

ُب احلكم الرشيد ألمور ادلسلمْب ، فاستشار أصحابو ُب احلرب  للظروؼ واالجتهاد
والصلح  وبالرغم من أف القرآف ىو الدستور ادلعترب للمسلمْب فإف الرسوؿ عليو 
السبلـ استند اىل سلطتو الدينية وادلدنية معاً ُب إدارة دفة السياسة واحلكم احلريب أو 

ة وٞباية أفرادىا ونظم بعض أمورىا ُب األمور ادلنوطة ٕبفظ امن الدولة اإلسبلمي
                                                      

 .4صخبلؼ عبد الوىاب ،  السياسة الشرعية  ، القاىرة ، نشر زلب الدين اخلطيب ،   1
 ، مرجع سابق . 2/125البحر الرائق ُب شرح الدقائق  –ابن صليم  2
( 1 ، ط 1963) القاىرة ،  ،دار الفكر العريب، لكرمي اخلطيب ، اخلبلفة واالماموعبد ا 3

 . 160ص



48                     محمود عبابنة  ، د. السياسي لدولة المدينة األولى الحوكمة الرشيدة في النظام  

 
Good Governance in the Islamic Political System of the First Al-Madina AL-

Munawrah state. Dr. Mahmoud  Ababneh 

 

الدنيوية كقراراتو ُب الغزوات والبعوث ، وإنشاء أوؿ مسجد ُب اإلسبلـ ووضع نظاـ 
ادلؤاخاة بْب ادلهاجرين واألنصار فقد أصدر الرسوؿ الكرمي عليو الصبلة والسبلـ  

ض خصص لتنظيم العبلقة بْب مواطِب الدولة بغ :كتابًا نظم أمرين رئيسْب : األوؿ
خصص لتنظيم العبلقة  :والثاين .النظر عن دياناهتم أو أصوذلم ومنابتهم وأعراقهم 

بْب أفراد اجملتمع بالدولة اإلسبلمية ، ومن ىنا  بدأ دستور ادلدينة يؤطر ويؤسس 
لنظاـ عادلي جديد يرسي قواعد ادلواطنة ُب الدولة ٕبيث ال ينظر فيو إىل مبدأ 

رقي أو ديِب وإظلا ينظر إىل األفراد ٝبيعا األقلية سواء أكانت على أساس ع
 وىذا ما سنأٌب على ذكره ُب ادلطالب التالية:  باعتبارىم مواطنْب من درجة واحدة ،

 
 .الدولة والحكم:  المطلب األول

ومػػا آمػػر بػػو الرسػػوؿ  1ال يتصػػور تطبيػػق عقوبػػات ُب الدولػػة مػػن قبػػل األفػػراد .1
م ودولػػة فالدولػػة ىػػي الػػٍب الكػػرمي عليػػو السػػبلـ قػػد ًب مػػن خػػبلؿ وجػػود حكػػ

تطبػػػق العقوبػػػة وىػػػي الػػػٍب ٘بػػػيب الزكػػػاة وتتػػػوىل توزيعهػػػا وتشػػػرؼ علػػػى توزيػػػع 
ادلّباث وتفرض النفقة الواجبة ، ... وكػل ىػذه األمػور وغّبىػا ال بػد ذلػا مػن 
نظػػػاـ  وحػػػاكم يتػػػوىل شػػػؤوهنم مػػػع فئػػػة تسػػػاعده مػػػن أويل األمػػػر ، للحػػػرص 

ألف العػدؿ ىػو أسػاس احلكػم ُب  والتيقن مػن حسػن األداء وٙبقيػق العػدؿ ،
اإلسػػبلـ ومػػن أىػػم وظػػائف الدولػػة وقػػد تضػػمن القػػرآف أحكامػػاً وتوجيهػػات 

                                                      

1- Principles of Islamic Politial System . www.scribd.com. 

http://www.scribd.com/
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كقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل   1تتعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق بواجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات احلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم
أَ  النَّػاسِ   بػَػْْبَ  َحَكْمػُتمْ  َوِإَذا  أَْىِلَها ِإىَلى  اأْلََمانَاتِ  تُػَؤدُّوا  أَفْ  يَْأُمرُُكمْ  اللَّوَ  :)ِإفَّ 

ويػػػػػرى الباحػػػػػث ُب ىػػػػػذا السػػػػػياؽ اف االمامػػػػػو ىػػػػػي  ،2)اْلَعػػػػػْدؿِ بِ  َٙبُْكُمػػػػػوا فْ 
 ف دلػػػػن ؽللكهػػػػا وجػػػػاء بقولػػػػو تعػػػػاىل:السػػػػلطة بػػػػاألمر و النهػػػػي وىػػػػي امتحػػػػا

لِيُػَعػػػذَِّب اللَّػػػُو اْلُمنَػػػاِفِقَْب َواْلُمَناِفَقػػػاِت َواْلُمْشػػػرِِكَْب َواْلُمْشػػػرَِكاِت َويَػتُػػػوَب اللَّػػػُو )
 3اِت وََكاَف اللَُّو َغُفورًا رَِّحيًما(.َعَلى اْلُمْؤِمِنَْب َواْلُمْؤِمنَ 

 
 .الحاكم " ما له وما  عليه ":  الفرع األول

إف قواعد األحكاـ اجلنائية والدولية وادلالية والدستورية ال ؽلكن إيرادىا 
واإللزاـ هبا إلزاما إال من خبلؿ وجود الدولة واحلكم وىذا يقتضى وجود احلاكم ، 

ود القيادة حٌب ُب اجلماعات قليلة العدد فقد جاء بل إف اإلسبلـ أكد على وج
)) ال ػلل لثبلثة يكونوف بفبلة من األرض  صلى اهلل عليو وسلمٕبديث رسوؿ اهلل 

ويستمد احلاكم صبلحياتو من مهمة الدولة وىي   4إال أمّروا عليهم  احدىم ((
راؼ على إدارة شؤوف الناس وتعريف أمورىم ٗبا ػلقق ادلصلحة ذلم من خبلؿ اإلش

                                                      

ط   1974زلمد ادلبارؾ ،   نظاـ االسبلـ ) احلكم والدولة (  ، دار الفكر ، ) القاىرة  ،  1
 .56- 54( ص 1
 .58سورة النساء االية  2
 طالب اىل عاملو ُب اذربيجاف ، أنظر أيضًا كتاب علي بن ايب 73سورة االحزاب : اآلية  3

وىو يقوؿ لو " اف عملك ليس لك بطعمو وقلبو ُب عنقك امانة " أنظر ابن أيب احلديد ، شرح 
 . 151، ٙبقيق ابو زلمد الفضل ابراىيم ، ص  1963هنج الببلغو ، لبناف ، 

 134/10اٞبد ، مسند أٞبد،   4
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مرافق الدفاع والشرطة والقضاء وتطبيق احلدود وعدـ تعطيلها إال فيما يكوف بو 
مصلحة لؤلمة كما حصل عندما أوقف اخلليفة عمر بن اخلطاب حد السرقة لوجود 

  1شبهة منعت من إقامة احلد على السارؽ ُب عاـ الرمادة.
تقرب هبا إىل اهلل . يقوؿ ابن تيمية ... فالواجب اٚباذ اإلمارة دينا وقربة ي

بل إف القرآف والسنة النبوية قد أكدا على وجود احلاكم أو الراعي أو اخلليفة فقد 
وردت هبا اآليات واألحاديث. فقد جاء ٕبديث رسوؿ اهلل: "اإلماـ راع وىو 

وقولو )) من نزع يده من طاعة إمامو فإنو يأٌب يـو القيامة وال  2مسؤوؿ عن رعيتو "
، ويعزز ذلك  4وبالتايل فاألماـ أو اخلليفة أمر واجب لكياف الدولة،  3حجة لو ((

                                                      

، اهلل البصري، ادلعروؼ بابن سعد زلمد بن سعد بن منيع اذلامشي موالىم، أبو عبد    1
،  أنظر أيضا   231ص  1957(  ،  2الطبقات  الكربى ، بّبوت ، دار صادر للنشر  ج ) 

أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن زلمد ابن اجلوزي ، مناقب عمر بن اخلطاب ، مصر،  اذليئة 
 .     222ص    2000ادلصرية العامة للكتاب  

ابراىيم البخاري ، صحيح البخاري  ، دمشق، بّبوت ، دار القلم ، زلمد بن امساعيل بن 2
 ، شرح وٙبقيق مصطفى ذيب البغاه .  1981

 ادلرجع السابق . 3
، مطبعة الباٌب احلليب ، القاىرة  1االحكاـ السلطانية عن الواليات الدينية ، ط  –ادلارودي   4

ويقوؿ ادلاوردي " االمامو  ، 102. ص  2/140ـ .  ٙبقيق سعيد حوى ، االسبلـ  1960
أنظر  . موضوعو حلراسة الدين والدنيا .. وىي نظاـ واجب االتباع –موضوعو خلبلفة النبوة 

ايضًا ، ابو الفتح تاج الدين عبد الكرمي ادلشهور بالشهر ستاين ،  ادللل النحل ، بّبوت ، 
 . 7/83ىػ ، ٙبقيق زلمد عبد العزيز الوكيل     548دارالفكر ، 
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التفكّب ادلعنوي والفوري بضرورة تنصيب حاكم ؼللف الرسوؿ بعد الوفاة مباشرة 
 . 1وىذا احلاكم قد يأخذ لقب اإلماـ أو اخلليفة أو أمّب ادلؤمنْب

احلكػػػػػم وإذا كانػػػػػت اآليػػػػػات ادلشػػػػػار إليهػػػػػا تلػػػػػـز احلػػػػػاكم بتأديػػػػػة األمانػػػػػات و 
اللَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو  ِإىَل  فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُردُّوهُ  َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيءٍ  ُب  تَػنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَزْعُتمْ  بالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ، لقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعاىل:)فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِإفْ 

لِػػكَ  اآْلِخػػرِ  َواْليَػػػْوـِ  بِاللَّػػوِ  تُػْؤِمنُػػوفَ  ُكْنػػُتمْ  ِإفْ  َوالرَُّسػػوؿِ  ػػرٌ  ذَى ، فػػإف  2(تَػػْأِويبًل  َوَأْحَسػػنُ  َخيػْ
أَيػَُّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  :)مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواطِب الدولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ملزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف بالطاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، لقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل 

وىػػػو فحػػػوى العقػػػد  3ِمػػػْنُكْم( اأْلَْمػػػرِ  َوأُويل  الرَُّسػػػوؿَ  َوأَِطيعُػػػوا اللَّػػػوَ  أَِطيعُػػػوا آَمنُػػػوا لَّػػػِذينَ ا
االجتماعي بْب الطرفْب ، ولكن الطاعة ادلوقوفة علػى شػرط أداء أمانػة احلكػم وإقامػة 
العدؿ ونستطيع أف نسرد ٘بسػيداً عمليػاً لػذلك ٗبػا حصػل مػع اخلليفػة الراشػدي عمػر 

اخلطاب عندما وقف على ادلنرب قاؿ لو رجل من عامة الشعب ال مسعػاً وال طاعػة بن 
فقاؿ لو عمر ومل ذلك ، فقاؿ لو الرجػل ألنػك اسػتأثرت علينػا وقػد خػرج ُب نصػيبك 
من األبراد اليمنيػة بػرد واحػد وىػو ال يكفيػك ثوبػاً وأنػت رجػل طويػل ، فالتفػت عمػر 

                                                      

الماـ ابو احلسن ادلارودي : اف اهلل جلت قدرتو ندب لؤلمة زعيماً خلف بو النبوة وحاط بو ا 1
ادللة ، وفوض إليو السياسة لبعد التدبّب عن دين مشرع ، وغلتمع الكلمة عن راي بتنوع .. 
وتصدر عنو الواليات اخلاصة .. ، وغلب على من يرشح لذلك ادلنصب أف تتوافر فيو شروط 

إلسبلـ والذكورة والعدالة والعلم والكفاءة وسبلمة احلواس والقرشية وادلفضوؿ. وإف  االمامو كا
كانت ىذه الشروط ُب بعضها شروطا اجتهادية متغّبة من زمن إىل آخر ومن طبيعة رلتمع إىل 
غّبه غّب أف األساسيات ال بد من توافرىا وإف كانت الظروؼ السياسية ٘برب ُب بعض احلاالت 

 األمر الواقع حقنا للدماء وتوحيدا لدار اإلسبلـ .على القبوؿ ب
 . 59سورة النساء آية  2
 . 59سورة النساء : آية   3
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اؿ عبػػػػد اهلل : لقػػػػد ناولتػػػػو مػػػػن بػػػػردى خػػػػاًب إىل ابنػػػو قػػػػائبلً : أجبػػػػو يػػػػا عبػػػػد اهلل ، فقػػػػ
 . 1 قميصو، فقاؿ الرجل أما اآلف فالسمع  والطاعة

ومن ىنا نرى أف التوازف ُب العبلقة بْب السلطة احلاكمة واحملكومْب تقـو 
على السمع والطاعة الضرورية النتظاـ احلكم وإدارة الدولة وٞباية الدين ورعاية 

اكم بإقامة العدؿ وخضوعو دلبدأ الرقابة وادلساءلة من مقابل قبوؿ تعهد احل 2ادلصاحل
الشعب ، فالشرع جعل للمسلمْب احلق ُب زلاسبة احلاكم،وتعترب احملاسبة فرض  

صلى . وخّب دليل على ذلك إتباع الرسوؿ  4 وىو حق من حقوؽ األمة 3 كفاية
صحيفة سنة ادلشورة  باستشارتو غّب ادلنقطعة للصحابة وإصدار  اهلل عليو وسلم

 ادلدينة  واحلاكم ُب دولة مدينة ملـز بادلشورة .
 

 .الدولة المدنية تتطلب دستوراً : الفرع الثاني 
 

يقوؿ وؿ ديورانت ُب كتابو قصة احلضارة إف مراحل تطور القانوف ُب 
الدولة ادلدنية ىي تعهد الرئيس أو الدولة أف ٙبوؿ دوف االعتداء ، واف تنزؿ العقاب 

ذا مل يعد الرئيس أو احلاكم قاضيًا بل أصبح إىل جانب ذلك بادلعتدي .... هب

                                                      

فاروؽ رلدالوي ، االدارة اإلسبلمية ُب عهد عمر بن اخلطاب ، بّبوت  ، روائع رلدالوي   1
 . 327ـ (  ص  1991)
 .  65ص  ، مرجع سابق ، 1االحكاـ السلطانية عن الواليات الدينية ، ط  –ادلارودي   2
 . 199زلمود اخلالدي ،  نظاـ احلكم ُب االسبلـ ، مرجع سابق ، ص   3
 . 25، ص  1978،  1ادلاوردي ، اخلبلفة وادللك ، .، مصر ،  طبعو  4



53 ة                                        اإلسالمية والعربيمجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات   
 م2015/ فبراير  هـ1436ربيع األول   –عاشر العدد ال

 

 

Al Hijaz International Refereed Journal for Islamic & Arabic Studies.  

Issue: 10 ,  Rabi Althani 1436H. /  February 2015 

ويضيف جاف جاؾ روسو ٕبديثو عن أفضل قواعد اجملتمع  1مشرعًا يسن القوانْب .
الٍب غلب أف تتبلءـ مع طبيعة األمم ضرورة توفر العقل ادلختار ... )) عقل ال صلة 

ينتظر يـو رلده ُب عهد مل يأت لو بطبيعتنا البشرية يرنو ببصره إىل ادلستقبل البعيد و 
 .  2بعد وبعبارة أخرى ...إف األمر يتطلب آذلة ٛبنح البشر قوانينها (( 

وبغض النظر عن كوننا ال نوافق تفكّبا ال يستقيم مع الشرع احلنيف إال 
أنو يشّب إىل أف الدين السماوي وٗبا يتضمنو من تشريعات وأحكاـ كلية ىو أصفى 

نْب مادهتا وحيويتها وسلطاهنا القوي على النفوس مصدر تستمد منو القوا
ويستجيب إلحساسهم وأعماقهم ُب زمن ما وىذا  يستوجب تشريعا يسد احلاجة 
ويليب ادلستجد ، وىو من مسات الدولة ادلدنية وماذلا من سلطة ُب الدخوؿ 

ثابتة بالتفصيبلت التشريعية ادلتوائمة وذات البصّبة النافذة ادلستندة إىل الكليات ال
بالشريعة . وىو ال يقود إىل دولة دينية ثيوقراطية بل ىو من مسات الدولة الدستورية 
فإذا كانت الدولة الدستورية تقسم إىل دولة شكلية أعلى ما فيها ىو الدستور يليو 
القانوف ٍب النظاـ وأخّبا التعليمات فإف الدولة ادلوضوعية تأخذ ذات التقسيم إال أنو 

ىيمنة القيم العليا احلاكمة وىو ما يستمد منو الدستور قيمو  يعلو التعليمات
ومبادئو وىذا يعِب أف الدولة ادلدنية ذاهتا ٙبتاج إىل مرجعية قيمة تضبط مسّبهتا 
وخريطتها السياسية وبالتايل فإف الباحث يرى أف ادلرجعية اإلسبلمية ال تشكل 

 ين. عائقا أماـ مدنية الدولة  بل تبقيها ُب اإلطار ادلد
                                                      

، مقتبس  عن عبد  12اجلزء األوؿ من اجمللد األوؿ ص  –وؿ ديوانت ،  قصة احلضارة 1
 . . 33مرجع سابق ، ص 1988فة واالمامو  ، ، الكرمي اخلطيب ، من كتاب اخلبل

ترٝبة عادؿ زعيَب  ،  بّبوت ، )مؤسسة االٕباث  –العقد االجتماعي  –جاف جاؾ روسو   2
 .  120( ،  ص  1954العربية  
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بكتابة وإصدار  صلى اهلل عليو وسلمإف خّب ما يصور ذلك قياـ الرسوؿ 
"الصحيفة" أو ادليثاؽ أو الدستور األوؿ لدولة ادلدينة ادلنورة الذي تضمن وضع 
نظاـ للمؤاخاة بْب ادلهاجرين واألنصار ٔبزئو األوؿ ، وىذا يشّب إىل أف األساس 

لى توحيد اجملتمع ال على تقطيع أواصره السليم ُب احلاكمية الرشيدة الٍب تقـو ع
ليبدأ بناء الفريق الواحد ادللتقي حوؿ الفكرة ٖببلؼ األنظمة السياسية الفاسدة الٍب 
تسعى لتمزيق الشعوب ، كما تضمن فصبًل ثانيا لتنظيم العبلقة بْب أفراد اجملتمع 

تحالف معهم بالدولة اإلسبلمية من خبلؿ تنظيم عبلقة ادلسلمْب واليهود وأحكاـ ال
ويعترب ىذا الكتاب أو ادلنشور أو ما يطلق عليو " الصحيفة " أوؿ  1ٔبزئو  الثاين .

دستور مدين للدولة ادلدينة اإلسبلمية وادلتمعن بصياغتو يستظهر أف فقراتو مل تكن 
مكتوبة على شكل آيات ، ألف الرسوؿ أعلنها استنادًا لسلطتو السياسية ، وأنو 

 عد مشاورتو مع أصحابو . اٚبذ ما جاء فيها ب

                                                      

اختلف ادلؤرخوف ادلسلموف ُب تاريخ وضع الكتاب أو ادلنشور ، فقيل أنو وضع بعد غزوة  1
فقرة منو وادلتعلق بادلهاجرين واالنصار وضع قبل غزوة  16ػلوي بدر وقبل أف القسم األوؿ و 

بدر وبعد اذلجرة بشهور والقسم الثاين ادلتعلق باحللف بْب ادلسلمْب واليهود وضع بعد غزوة 
بدر والرأي الراجح اف كبل القسمْب وضعا بعد معركة بدر ألف البخاري يشّب اىل حادثتْب من 

 20ارة قرشي ارساؿ قرشي ) فقرة ، بينما الكتاب ؽلنع اج اجارة مسلمْب لقرشيْب قبل بدر
رلموعة الوثائق  –( وىذا يشّب اف ادلنع كاف بعد معركة بدر ، أنظر بذلك احليدر ابادى ب

، أنظر  1941القاىرة ، جلنة التأليف والنشر  –السياسية ُب العهد النبوي واخلبلفة الراشدة 
مركز دراسات الوحدة العربية ، ) عماف  ،  –سبلمية أيضًا عبد العزيز الدوري ، النظم لئل

  23( ص  2008
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ىذا الكتاب من زلمد )النيب( ››وبالنظر إىل مضموهنا فقد افتتحت بعبارة 
ب ومن تبعهم فلحق هبم وجاىد بْب ادلؤمنْب وادلسلمْب ، من قريش وأىل يثر 

ومن ىذه العبارات ‹‹ أهنم أمة واحدة من دوف الناس ›› وجاء ُب الصحيفة ‹‹ معهم
بقاعدة عامة  -ب فئة معينة من ادلسلمْب بل ؼلاطبيتبْب أف الرسوؿ ال ؼلاط

األمة الٍب يتساوى أفرادىا ُب السلم وال يستأثر أحدىم بالقرار " واف  -ورلردة 
سلم ادلؤمنْب واحدة ، ال يسامل مؤمن دوف مؤمن ُب قتاؿ ُب سبيل اهلل إال على 

لية األمة سواء وعدؿ بينهم " واف حقوؽ أعبلىم ال تزيد حقوؽ أدناىم واف مسؤو 
كما و قد ‹‹ . اف ذمة اهلل واحدة غلرب عليهم أدناىم ›› متكافلة ٘باه أي منهم 

خلص الرسوؿ الكرمي عليو السبلـ  بصحيفتو من ىيمنة االنتماء القبلي أو األفخاذ 
واف ادلؤمنْب ال يَبكوف مغرمًا بينهم ›› إىل االنتماء للجماعة والفكرة ال للدـ فقط  

كما  بينت الصحيفة أف لؤلمة زعيما ‹‹ ؼ ُب فداء أو عقل أف يعطوه بادلعرو 
وأنكم مهما اختلفتم فيو من شيء فإف مرده إىل اهلل واىل ›› يفصل بأمور أفرادىا 

أما األمن اجملتمعي فإنو ال حصانة ألحد وأف رلموع أفراد األمة من  1‹‹زلمد 
قدموه إىل العدالة "واف ادلؤمنْب عليهم حٌب ولو كانوا أقارب ادلعتدي أف ػلاسبوه وي

ادلؤمنْب ادلتيقن ) أيديهم ( على   ) كل( من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو 
 إٜباً أو عدوانا أو فساداً بْب ادلؤمنْب، واف أيديهم عليو ٝبيعًا ولو كاف ولد أحدىم"

كما أف مفهـو الثأر من أعداء ادلسلمْب مل يَبؾ لؤلخ ألخيو بل على ادلؤمن   2
                                                      

، العهد النبوي واخلبلفة الراشدةزلمد ٞبيد اهلل ، احليدر ابادي ، رلموعة الوثائق السياسية ُب  1
 .  23فقره  4مرجع سابق ، ص 

مرجع سابق،  احليدر ابادي ،  رلموعة الوثائق السياسية ُب العهد النبوي واخلبلفة الراشدة ، 2
 . 13فقرة  3ص 
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من  " واف ادلؤمنْب يىبء بعضهم عن بعض ٗبا ناؿ دماءىم ُب سبيل اهلل " ٗبعُب للمؤ 
روح ادلؤمن أمانة لدى األمة وليس لدى عائلة ادلقتوؿ أو ادلعتدي عليو ، وشلا ال 
شك فيو أف ىذه القواعد كانت ترمي إىل فرض السلم اإلذلي بْب افراد اجملتمع 

عقوبة من سلطة مركزية تقرىا األمة بناء على والتخلي عن عادة الثأر واستبداذلا بال
مبدأ إف ادلسؤولية اجلزائية ىي مسؤولية شخصية وىو ما تقـو عليو الدساتّب احلديثة 

  1ُب أبواهبا ادلتعلقة بفرض القانوف على ادلخالفْب.
أما القسم الثاين من دستور ادلدينة فقد اختص باحملالفة مع اليهود كأحد 

ة ُب دولة ادلدينة واخذ التحالف معهم الطابع العسكري لفرض ادلكونات االجتماعي
الدفاع عن دولة األمة كما تعرض حلرية ادلعتقد والعبادات والتعاوف دوف اإلٍب 
واالعتداء ، وحذر من ادلخالفة لدستور ادلدينة وأفسح اجملاؿ للرأي وادلشورة 

م النصر على من دىم والتناصح بْب أفراد األمة  فقد جاء بالصحيفة : " واف بينه
يثرب " واف بينهم النصر على من حارب أىل ىذه الصحيفة واف بينهم النصح 

 . 2والنصيحة والرب دوف اإلٍب "
إف ادلتفحص ذلذه النصوص الٍب وردت بالصحيفة تشّب إىل  أهنا موجهو 
إىل كياف امة وليس قبيلة أو طائفة دينيو ، فقد كاف اذلدؼ حفظ السلم األىلي 

ع ادلدنية من ادلؤمنْب أو أىل الكتاب وليس ادلسلمْب فقط وقد تضمنت جملتم
الصحيفة بعض احلقوؽ والواجبات وادلرجعية حلل اخلبلفات ادلتعلقة بأمن الدولة 

                                                      

، لقاىرة ،  مكتبة دارالفكر العريبالسلطات الثبلث ُب االسبلـ ، ا –د. سلماف الطماوي  1
 . 268،  ص  1983

د. احليدر أبادي ، رلموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلبلفة ، مرجع سابق  . ص  2
211 
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بعناصرىا االثنية ادلختلفة . ومن ىنا نرى انو باإلضافة للجانب الديِب للزعامة ، 
مفعوؿ الصحيفة قد انتهى ُب  فقد كاف ىناؾ جانب سياسي زماين ودليل ذلك أف

حق من خرج عليو ونقض العقد االجتماعي وذلك  بعد غزوة اخلندؽ على اثر طرد 
آخر القبائل اليهودية إلخبلذلا ٗبعاىدة احللف ولعل الرسوؿ عليو السبلـ  كاف 

 .يتوقع ذلك فقد جاء بالصحيفة ... " وأنو من فتك فبنفسو " 
 

 .يدة في تولي الخالفةالحاكمية الرش:  المطلب الثاني
 

تقـو احلاكمية الرشيدة ٗبفهـو أدبياهتا احلديثة على قاعدة ىامة وضرورية 
لَبشيد اٚباذ القرار سياسيًا او اقتصاديًا أو ُب أي منحُب لو عبلقة باحلكم واإلدارة  
كما أنو أداة وآلية لكبح ٝباح الفساد ُب ادلؤسسة و٘بنب التورط ُب القرارات 

ّب ادلدروسة الٍب تظهر فجأه من فرد أو فئة قليلة من أصحاب القرار االر٘بالية غ
 . 1احلاكمْب والوزراء وادلدراء وموظفي الدولة وكبار ادلستخدمْب ُب القطاع اخلاص

                                                      

سروجي ، عماف ، األىلية  للنشر والتوزيع ،  سوزاف اكرماف ، الفساد واحلكم ، ترٝبة فؤاد  1
 . 42 – 40، ص    2003

تقـو احلاكمية الرشيدة ٗبفهـو أدبياهتا احلديثة على مبدأ ىاـ يتمثل بشفافية اٚباذ القرار   
واإلفصاح عن ادلعلومات أينما كاف لذلك  ضرورة لدى األفراد ذوي العبلقة بادلؤسسة، 

َبشيد اٚباذ القرار سياسيًا أو اقتصاديًا أو ُب أي منحُب لو والشفافية عنصر ىاـ وضروري ل
عبلقة باحلكم واإلدارة كما أنو أداة وآلية لكبح ٝباح الفساد ُب ادلؤسسة و٘بنب التورط ُب 
القرارات االر٘بالية غّب ادلدروسة الٍب تظهر فجأه من فرد أو فئة قليلة من أصحاب القرار 

 وظفي الدولة وكبار ادلستخدمْب ُب القطاع اخلاصاحلاكمْب والوزراء وادلدراء وم
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القاعدة األصل إف القرار غلب أف يتخذ بشكل مؤسسي دؽلقراطي 
ويت عليو وشفاؼ ويتم االطبلع عليو من أفراد ادلؤسسة وقد يقضي األمر التص

ومن ٍب إصداره فبل غلوز لرئيس الدولة إعبلف احلرب فجأة على دولة أخرى جملرد 
هتييج مشاعره بل ال بد من مشاركة وإقرار شلثلي الشعب وأىل احلل والعقد وكذلك 
احلاؿ لرئيس رللس اإلدارة فليس لو أف  يعلن بيع الشركة أو ادلنشأة أو إنتاجها دوف 

 . 1رة  الذي يستمد صبلحياتو من اذليئة العامةالرجوع إىل رللس اإلدا
وتتبدى أعلية الشورى أهنا كانت أمرًا من اهلل تعاىل لرسولو الكرمي بالرغم 
من أنو قادر على اف يوحي إليو األمر ، وتبدو احلكمة القرآنية أف اإلسبلـ مل 

اقع احلاؿ يفصل ُب كثّب من األمور وإظلا وضع ذلا أحكاما عامة وترؾ أمر تنفيذىا لو 
حٌب ُب زمن الرسوؿ ليجذر ىذا ادلبدأ وقد وردت عدة أحاديث ُب كتب التفسّب 
والتاريخ ٙبث على الشورى دوف ٚبصيص ُب ادلوضوع مثل قولو عليو السبلـ : " ما 

وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم " ما تشاور  2ندـ من استشار وال خاب من استخار "
وليقتدي  صلى اهلل عليو وسلمد وفاة الرسوؿ بع 3قـو قط إال ىدوا ألرشد أمرىم "

                                                      

 1 Farrar. J . Corporate Governance Theories , principles and 

practice  – London- Butterworth 1998. p 90.  
أالندلسي أٞبد بن زلمد عبد ربو ا، ابن عبد ربو  ،العقد الفريد، بّبوت  ، دار الكتب    2

 . 79ص  1983ىػ (  ،  328مفيد قمحية  ،) ت ، ٙبقيق  1العلمية ط 
البخاري إمساعيل بن ابراىيم بن ادلغّبة بن بردزابو اجلعفي أبو عبد اهلل ، األدب ادلفرد ،   3

ـ .ص  1984، سنة  1ٙبقيق كماؿ يوسف احلوت ، عامل الكتب ، بّبوت ، لبناف ، ط 
زسلشري  ، الكشاؼ ، ٙبقيق عبد ، أنظر أيضاً  أبو القاسم زلمد بن عمر اخلوارزمي ال 106

. ،  انظر ايضا ابن 472ص  3، ج  1981الرزاؽ ادلهدي ، بّبوت ،  دار أحياء الَباث ، 
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( بإتباع ىذا ادلبدأ وتطويره ألنو أوىل  صلى اهلل عليو وسلممن ؼللف الرسوؿ )
( الذي مل يتواف حلظة عن صلى اهلل عليو وسلمبطلب الشورى بعد وفاة الرسوؿ )

 .  1طلب ادلشورة من أصحابو عند شلارستو السلطات الزمنية
ارهبػػػػا بصػػػػناعة القػػػػرار ادلؤسسػػػػي بطريقػػػػة دؽلقراطيػػػػة قػػػػد وإذا كانػػػػت لؤلمػػػػم ٘ب

تأخػػػذ صػػػور التصػػػويت التمثيلػػػي أو االقػػػَباع الشػػػعيب ، أو اسػػػتفتاء ىيئػػػة متخصصػػػة 
ٗبوضػػػػوع القػػػػػرار ، فػػػػػإف لئلسػػػػػبلـ رؤيتػػػػػو وتصػػػػوره ، فاألمػػػػػة ىػػػػػي مصػػػػػدر السػػػػػلطة ُب 

ـز فيهػا ، ورئيس الدولة اإلسبلمية مفوض عن األمة ٗبوجػب وكالػة ومبايعػة يلتػ2الدولة
دلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة ، جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعة والسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة وا

 ۖ  ذَلُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْم  لِْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَ  اللَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَ  َرْٞبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  فَِبَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا:)تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل
ُهمْ  فَػػػػػػاْعفُ   َحْولِػػػػػػكَ  ِمػػػػػػنْ  اَلنْػَفضُّػػػػػػوا اْلَقْلػػػػػػبِ  َغلِػػػػػػيظَ  َفظِّػػػػػػا ُكْنػػػػػػتَ  َولَػػػػػوْ  َواْسػػػػػػتَػْغِفْر  َعػػػػػػنػْ
 .3اْلُمتَػوَكِِّلَْب( ػلُِبُّ  اللَّوَ  ِإفَّ   اللَّوِ  َعَلى تَػوَكَّلْ فػَ  َعَزْمتَ  فَِإَذا اأْلَْمرِ  ُب  َوَشاِوْرُىمْ  ذَلُمْ 

وقد قدـ اإلسبلـ للعامل وبوقت مبكر وجها حوكميًا  ناصعًا بإدارة 
ادلؤسسة ُب أوقات السلم واحلرب يتمثل ٗببدأ ادلناظرة السياسية والشورى الذي 

رى بادلعُب االصطبلحي ىي يعترب ركنًا أساسيًا من سلطاف األمة اإلسبلمية . والشو 
" طلب الشيء وقاؿ عنها بعض العلماء أهنا ) االجتماع على األمر، ليستشّب كل 

                                                                                                                         

حـز االندلسي ،ٝبهرة أنصار العرب، القاىرة ، دار ادلعارؼ ٙبقيق عبد السبلـ ىاروف ، سنة 
 . 366، ص  5، ط   1982

 . 27مرجع سابق  ، ص النظم االسبلمية ،   –عبد العزيز الدوري   1
 القانوف الدستوري،  مصر ، )مطابع دار الكتاب العريب ٗبصر ، –عبد الفتاح ساير 2

 ،  61( ص 2004
 . 159اآلية  –سورة آؿ عمراف   3
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.وقاؿ بعضهم : عرض األمر على اخلّبة حٌب  1واحد صاحبو ويستخرج ما عنده (
ويعود  تأصيل الشورى أو ادلشورة ادللزمة اىل القرآف الكرمي والسنة  2 يعلم ادلراد منو

صحابة وٛبت شلارستها ُب عهد الرسوؿ عليو السبلـ  وُب زمن اخلبلفة وإٝباع ال
نَػُهْم( ُشوَرىى  الراشده تطبيقا والتزاما بادلنهج القرآين وقاؿ تعاىل:)َوأَْمُرُىمْ  بَػيػْ

ويستدؿ  3
إف ادلشورة مبدأ أساسي  4(اأْلَْمرِ  ُب  َوَشاِوْرُىمْ )من سياؽ التوجيو القرآين قولو تعاىل:

م ، وقد  تطور ُب زمن عمر بن عبد العزيز عند تأسيس رللس ادلشورة ُب نظاـ احلك
وقد حدد القرطيب أىل الشورى ادلقصودين ُب اآلية ٔبماعة  5 أو ىيئة شورى اإلمارة

من الناس أىل احلل والعقد ، وىم ذو االختصاص ُب ادلوضوع ادلراد التشاور فيو ، 
 . 6 فإذا كاف حربياً فأىل الشورى من قادة اجليش

                                                      

بّبوت ،  دار –ىػ ( ، لساف العرب  711ابن منظور زلمد بن مكـر االنصاري ) ت   1
 مادة )شور( .   281-279،اجمللد الثاين ص  1986صادر  ، عاـ 

 . 286ابن منظور ، لساف العرب ، مرجع سابق . ص  2
 . 38سورة الشورى  3
 .  159سورة آؿ عمراف   اآلية :  4
(  1972اجملتمع ادلتكافل ُب االسبلـ  ، بّبوت ، )مطبعة الرسالة ،  –عبد العزيز اخلياط  5

 وما بعدىا .  132من ص ،  
سلمْب وكاف يستشّب ذوى الرأي واحلكمة فيما ىو غّب جذر الرسوؿ فكرة الشورى بْب ادل6

مقيد بالنص القرآين ادلوحى لو ، وُب نطاؽ احلياة اليومية واحلروب والغزوات وما يتعلق بالصلح 
صلى اهلل عليو واألسرى ، وكاف لو قبوؿ النصيحة أو االعَباض عنها ، فقد استشار الرسوؿ )

 يأخذ هبا ، واستشار انصار ادلدينة باخلروج ُب (  عمر بن اخلطاب ُب اسرى بدر وملوسلم
معركة أحد وأخذ برأي األكثرية  وأخذ الرسوؿ ٗبشورة سلماف الفارسي ُب حفر اخلندؽ حوؿ 
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 .المناظرة السياسية الديمقراطية:  الفرع األول
 

( بعد أف أدى رسالتو ورٗبا كانت صلى اهلل عليو وسلمتوُب الرسوؿ الكرمي )
اخلطبة  ُب حجة الوداع  ما ينىبء عن اكتماؿ نزوؿ الوحي " اليـو أكملت لكم 

ها دينكم وأٛبمت عليكم نعمٍب ورضيت لكم اإلسبلـ دينًا " وبالرغم من تسميت
 يوص دلن بعده  على الرغم من رغبتو ملحجة الوداع ، فإف الرسوؿ عليو السبلـ 

، وقد تكوف ىناؾ  1 الواضحة بتويل أيب بكر الصديق إال أنو مل يوص لو وال لغّبه
استقراءات دلذاىب إسبلمية سلتلفة تشّب إىل أف الرسوؿ عليو السبلـ قد يكوف 

ن صحابتو أو أىل بيتو من أىلو أو أصحابو أوصى ادلسلمْب ٖببلفو فبلف أو فبلف م
من خبلؿ مواقف أو أحاديث نبوية شريفة إال أف األرجح ورٗبا األصح أنو مل 

                                                                                                                         

زلمد بن اٞبد ادلدينة دلنع دخوذلا من قريش وأخذ برأي احلباب بن ادلنذر بنزولو قرب ادلاء 
، 1967،  آف ، دار الكتاب العريب ألحكاـ القر القرطيب ، القاىرة ، اجلامع االنصاري اخلزرج، 

، مرجع سابق ،  211نظاـ احلكم ُب االسبلـ . ص  –أنظر زلمود اخلالدي   37ص 16ج 
، ابن ىشاـ  عبد ادللك بن ىشاـ أو أبو زلمد عبد ادللك ابن ىشاـ بن أيوب احلمّبيانظر 

ًا عبد العزيز الدوري ، أنظر أيض  232، ص   2012، دار ادلعرفة ، بّبوت 3السّبة ج 
، مرجع   3، السّبة ج ابن ىشاـ  أنظر أيضا ً   10مرجع سابق ص  –النظم االسبلمية  

 . 232سابق ، ص 
ابو احلسن بن احلسْب بن علي ادلسعودي ، التنبيو واالشراؼ  ،  بّبوت ، لبناف ، دار   1

السيوطي جبلؿ ، أنظر أيضاً   105، ص   1968ـ (   956ىػ /  345الَباث ، ) ت 
 .  6ىػ ( ص  1403الدين ، االشباه والنظائر ، بّبوت ، ) دار الكتب العلمية ، 
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، ورٗبا ىذا  ما يفسر ىذا الذىوؿ واحلّبة الٍب وقع فيها ادلسلموف  1 يستخلف أحداً 
ٝباعة بعد وفاتو واختيار خليفة من بعده وانقسم ادلسلموف  بْب ٝباعة ادلهاجرين و 

األنصار وكل من ىذه اجلماعات منقسمة على نفسها  ففي جانب ادلهاجرين 
اجتمع رأي بِب ىاشم على ترشيح علي بن ايب طالب لقرابتو من رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو وسلم ومصاىرتو لو وىو من آؿ البيت ويستند ىذا الفريق إىل وصية النيب 

" ) قل ال  صلى اهلل عليو وسلم قولو عليو السبلـ بآؿ البيت األطهار كما جاء ُب
ُب حْب ذىب آخروف من ادلهاجرين لتأييد أيب  2أسألكم أجراً إال ادلودة ُب القرىب (

بكر خلبلفة الرسوؿ عليو السبلـ  وأيدىم  عمر بن اخلطاب وكاف ىذا الفريق أكثر 
فة بِب حيوية وسرعة ُب ادلبادرة ، فقد ظلي أليب بكر أف األنصار غلتمعوف ُب سقي

ساعدة دلبايعة سعد بن عبادة زعيم اخلزرج وكاف الَبدد يغلب وبالذات من أفراد 
عشّبة األوس بسبب ما كاف بينهما قبل اإلسبلـ ، وعودة إىل االجتماع ادلنعقد 
فقد دخلو أبو بكر مع عمر ورلموعة من ادلهاجرين واحتج أبو بكر بأحقية 

من  عشّبتو " واف اخلبلفة غلب  أف تكوفادلهاجرين باخلبلفة وقاؿ " ىم أولياؤه و 
من ذا ينازعنا سلطاف زلمد وإمارتو وضلن أولياؤه  قريش وأيده عمر بذلك وقاؿ ))

                                                      

الذىيب مشس الدين زلمد أٞبد بن عثماف  ، تاريخ االسبلـ ووفيات ادلشاىّب واالعبلـ ،   1
رللد  ٙبقيق عمر  28 1ج   1ص ، ط  1987لبناف ، بّبوت ،  دار الكتاب العريب  ، 

،  أنظر أيضًا ،فيليب حٍب ، تاريخ العرب ادلطوؿ ، بّبوت ،  586التدمري ص عبد السبلـ 
  189ص  1965دار الكشاؼ ، 

 . 14النظم االسبلمية ، مرجع سابق . ص   –عبد العزيز الدوري  2
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وبعد شد ورخي واقَباح تداوؿ اإلمارة  ًب مبايعة أيب بكر كونو " ثاين  1 وعشّبتو ((
ـّ بادلسلمْب وقت مرض الرسوؿ عليو السبل وبايعو  2ـ "اثنْب إذ علا ُب الغار وانو أ

 . 3 عمر و من حضر من ادلهاجرين وبايعو األنصار  رلتمعْب "
وهبذا فإف الدولة اإلسبلمية بعهدىا األوؿ قامت على ادلناظرة واالختيار وُب مرحلة 

، على اثر وفاة عمر بن اخلطاب .واف  4 الحقة على االستمزاج ٍب ادلشورة ادلقيدة
ادلشاورة ُب سقيفة بِب مساعده ليس القوؿ بأف خبلفة أيب بكر كانت نتيجة 

صحيحًا بادلطلق فقد كانت مناظره سياسية بْب فئتْب فئة ادلهاجرين أو قريش شلثلو 
بأيب بكر وعمر وأيب عبيده عامر بن اجلراح وفئة األنصار شلثلة باألوس واخلزرج 
وعلى رأسهم سعد بن عبادة اخلزرجي ، وقد أخذ الرأي والرأي ادلخالف طابع 

احلجج ، فغلبت حجة قريش ومن ىنا صلد أف اإلٝباع غّب ادلباشر لكبل  تقدمي
الطرفْب كاف على ضرورة تنصيب خليفة للمسلمْب غلمع األمور الدينية 

. ويقوؿ ارنولد " أف انتخاب أيب بكر يتفق واألعراؼ القبلية عندما كاف 5والسياسية

                                                      

، سمى جامع البياف ُب تأويل القرافابو جعفر زلمد بن جرير الطربي ، التفسّب الطربي ادل  1
 . 479، ص  8ج 1992،  1ب العلمية ط بّبوت ، دار الكت

،  مرجع سابقزلمد بن سعد اذلامشي البصري ،  ادلعروؼ بابن سعد ، الطبقات  الكربى ،  2
 . . 183ص  3ج 
، 3ج .  ابو جعفر ، زلمد بن جرير الطربي،  تاريخ األمم وادللوؾ ، القاىرة ، دار ادلعارؼ ، 3

 .  222، ص  1962
4 Essential Fearers of the Islamic political system – Isla, 101 .  

www.islam101.com /politics/plitial system .htm. Accessed.Jun2013. 

يقوؿ عمر بن اخلطاب عن اصراره على ضرورة أخذ البيعة أليب بكر بعد احملاججة بْب أبا  5
شينا اف فارقنا القـو ، ومل تكن بيعو ، اف ػلدثوا بعدنا بيعة ، فأما أف بكر وٝباعة األنصار " خ

http://www.islam101.com/
http://www.islam101.com/
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بالنفوذ والذي ػلَـب لسنو  يتوىل قيادة القبيلة بعد وفاة زعيمها الشخص الذي يتمتع
وخدماتو ، واف تسمية أيب بكر بػ ) خليفة رسوؿ اهلل ( تعِب أنو يسّب على خطى 

 .1 ( باحلكمصلى اهلل عليو وسلمالرسوؿ )
 

 .الشورى السياسية:  الفرع الثاني
 

توُب ابو بكر واستخلف ُب حياتو عمر بن اخلطاب خليفة للمسلمْب 
بأمّب ادلؤمنْب ، ويبدو أف استخبلؼ أيب  بكر لعمر  بالرغم من أف عمر لقب نفسو 

كاف يبعثو اخلوؼ من الفتنة الٍب كادت تعصف بالدولة اإلسبلمية  عند وفاة 
واختار أبو بكر رضي اهلل  2الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ، فكاف استخبلفو ٙبوطاً 

وؿ اهلل عنو عمر بعد استشارة كبار الصحابة دلا رآه بشخصو و كذا لقربو من رس
صلى اهلل عليو وسلم  الذي قاؿ عنو " اللهم انصر اإلسبلـ بأحد العمرين وقاؿ 
عنو أبو بكر:  اخَبت من ) ادلسلمْب ( خّبىم وأقواىم عليهم وأحرصهم على ما 
أرشدىم (( وقد كاف لتولية عمر والية العهد ُب حياة أيب بكر أثرىا البالغ ُب نظاـ 

ئيًا بعدـ جواز التوريث  ، حيث إف أبا بكر كاف احلكم السياسي وىي الفصل هنا
لو أوالد ذكور من خّبة الرجاؿ ومع ذلك اعَبض بعض الصحابة على كتابة العهد 
                                                                                                                         

نتابعهم على ما ) ال ( نرضى أو طلالفهم فيكوف فسادا " أنظر ظافر القامسي ، نظاـ احلكم ُب 
 .   133، ص  1974الشريعة والتاريخ ، دار النفائس ، بّبوت  

1Thomas  Arnold , The Calphate ,University of London  ,school  of 

oriental studies press 1924 on Amazon .com  p.20. 

د . توفيق سلطاف الربزيكي : النظم العربية االسبلمية ، ادلوصل ،  منشورات جامعة ادلوصل  2
 .  51ص  1988عاـ 
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لعمر بن اخلطاب ، دلا عرؼ عنو من الشدة وليس بوالية العهد بل لشخص عمر 
وأفصحوا بشفافية عن رأيهم دوف خوؼ من اخلليفة أيب بكر ، ومن ىنا نرى أف 

 .  1ورى ٗبفهومها التقِب مل تنضج حٌب تاريخ كتابة العهد لعمرالش
إف مظاىر احلكم ادلؤسسي وبالقدر ادلتقدـ ُب ذلك احلْب مل يكن نتيجة 
طفرة شخصية مثلها عهد أيب بكر ُب التاريخ اإلسبلمي بل من الواضح أهنا كانت 

  الفقو اإلسبلمي بداية لعصر تطبيق الشريعة واالجتهاد وُب اجلزئيات واالحتكاـ إىل
ليعم أثاره على العصر وبذلك تتجسد العدالة وادلساءلة وخضوع احلاكم واحملكـو 
لقانوف الشريعة مسة وطابع ومل ؼلتف ذلك بوفاة أيب بكر ، فعندما جاء عمر 

إال أف عمر وبعد أف قوي  2للخبلفة من بعده ، وكاف العهد لعمر مشروطًا بالبيعة
 يعهد إىل أحد من بعده وعندما طلب منو اف يستخلف عضد الدولة اإلسبلمية مل

أىب ولكنو وبعد أف طعن من اجملوسي أحل عليو ادلسلموف أف يستخلف من بعده 
ولكنو تقدـ خطوة ضلو االستخبلؼ دوف ٙبديد شخص بعينو ، فقد وضع آلية 

من االنتخاب ادلباشر احملدود ألىل الرأي وادلشورة فقاـ بوضع وزر اخلبلفة ُب ستة 
زعماء الصحابة لتكوف اخلبلفة شورى بينهم وقاؿ ) ... اخلبلفة شورى بْب ىؤالء 

( وىو عنهم راٍض وحدد فَبة  صلى اهلل عليو وسلمالستة الذين توُب رسوؿ اهلل  )

                                                      

، مرجع سابق  ،   3زلمد بن منيع بن سعد  ادلعروؼ بابن سعد ، الطبقات الكربى  ج   1
، امساعيل بن كثّب الدمشقي ،ابن كثّب ، البداية  والنهاية ، طرابلس ، لبناف ، مكتبة 274ص 

  . 18ص  7، ج  2007الوليد  ، 
. علي اخلربوطلي ، اسبلـ  253فيليب حٍب ، تاريخ  العرب ادلطوؿ ،  مرجع سابق ، ص  2

  76ص  1969اخلبلفة ، لبناف ، دار بّبوت  للنشر ،
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و ُب احلقيقة   1ادلداولة وادلشورة بثبلثة أياـ ووضع رقباء عليهم ُب جلسة االنتخاب.
الشورى ٗبفهومها التقِب كوسيلة لتويل احلكم كانت ُب فاف الباحث يعترب اف والدة 

زمن اخلليفة الراشدي عمر بن اخلطاب ودليل ذلك خطبة عمر بن اخلطاب عند 
 .  2وصف خبلفو أيب بكر الصديق " بالفلتة " وزلذراً من البيعة دوف مشورة

عهد ادلرشحوف إىل احدىم وىو عبد الرٞبن بن عوؼ ليختار خليفة ، 
اف بن عفاف رضي اهلل عنو ، وتسلم عثماف بن عفاف اخلبلفة واستمر فاختار عثم

حٌب مقتلو ُب بيتو من قبل الثائرين عليو من األمصار ، فتوىل علي اخلبلفة من بعده 
ومل تدـ طويبًل لظهور الفتنة وانتهت خبلفتو باستشهاده  لينتهي عصر اخللفاء 

( و٘بسدت اهلل عليو وسلمصلى الراشدين وتداوؿ السلطة بْب أصحاب الرسوؿ )
هبذا العصر أىم مرتكزات احلكم الرشيد ادلؤسس على الشورى والعدالة وادلساواة 
قبل أف يبدأ احلكم الوراثي بالبيعة القسرية لبِب أمية  على يد معاوية بن أيب سفياف 

 وىو خارج نطاؽ ىذا البحث . 

                                                      

 . 34ري ،  النظم االسبلمية ، مرجع سابق ، ص عبد العزيز الدو  1
، ص  2ابو جعفر زلمد ابن جرير الطربي ، تاريخ األمم وادللوؾ  . مرجع سابق ، ج    2

الستة ىم  9.  أنظر ايضاً: عبد العزيز الدوري ، النظم االسبلمية ، مرجع سابق ، ص 235
عثماف بِب عفاف وطلحة سيد علي بن ايب طالب وسعد بن ايب وقاص وعبد الرٞبن بن عوؼ و 

 بِب ٛبيم وكانوا من أصحاب الفضل والسبق ُب اإلسبلـ .
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فصل وينسحب األخذ ٗبفهـو الشورى على تقسيم السلطات وحدود ال
وضلن نرى اف ذلك  مَبوؾ لبلجتهاد ٕبدود إحقاؽ احلق ومنع  1والتوازف بينها

التجاوز والطغياف من أي جهة كانت وعلى مقياس و مسطرة التشريع و الدستور 
 أو النظاـ األساسي لؤلمة اإلسبلمية .

إف اإلطار العاـ دلؤسسة الدولة ال تنظم  جديدا ومستحدثًا  ، فليس من 
قدـ نظامًا مفصبًل ُب جزئياتو وظلوذجًا هنائيًا للدولة ونظامها الذي ال السديد أف ي

ألف من احلكمة أف يَبؾ اجملاؿ دلختلف العصور ودلختلف  يقبل التعديل أو التغيّب،
الشعوب حسب واقعها االجتماعي الختيار األسلوب األنسب والتفعيل األقرب 

نطاؽ قواعد عامة صاحلة وثابتة من  واألوفق ألحواذلا ، وبالتايل تتطور األنظمة ُب
خبلؿ تفاصيل مرنة وا٘باىات تليب متطلبات ادلرحلة فقد يتم تطوير البيعة بادلسجد 
إىل استفتاء عاـ وقد يتم ٙبديد نظاـ جديد ػلدد أىل احلل والعقد ، عند وفاة 
 األماـ وللنظر ٗبن ؼللفو ورسم طريقة االختيار والتعيْب أو أف تكوف منوطة ٗبجلس

 2خاص توضع شروطو ونظمو .
ويرى الباحث أف موضوع احلكم السياسي ُب اإلسبلـ تأسس على 
الشورى فقد أستشار الرسوؿ أصحابة ُب غزوة بدر، واستشار أبو بكر ُب قتاؿ 
ادلرتدين وتطورت ادلشورة ُب عهد عمر عند تسميتو الستة ادلرضي عنهم ، كما 

دلناظرة وادلفاضلة وادلعارضة السياسية يظهر لنا أف اإلسبلـ قد شهد نوعًا من ا
                                                      

 مساحة  ، موقع و منتديات جتماعيزلمد عطيو ابو فوده ، مبادئ احلكم ُب اإلسبلـ  ،  1
  html-http://www.ejtemay.com/archive/index.php/t.4797 8002 ،فكر

 . 2012تاريخ الزيارة ، ديسمرب 
 . 35زلمد ادلبارؾ ، نظاـ االسبلـ ) احلكم والدولة ( ، مرجع سابق ،  ص  2

http://www.ejtemay.com/archive/index.php
http://www.ejtemay.com/archive/index.php/f-52.html
http://www.ejtemay.com/archive/index.php/f-52.html
http://www.ejtemay.com/archive/index.php/f-52.html
http://www.ejtemay.com/archive/index.php/t-4797.html


68                     محمود عبابنة  ، د. السياسي لدولة المدينة األولى الحوكمة الرشيدة في النظام  

 
Good Governance in the Islamic Political System of the First Al-Madina AL-

Munawrah state. Dr. Mahmoud  Ababneh 

 

ادلقبولة وادلسموعة من اخلليفة وُب ىذا منتهى الشفافية ، فقد كاف لؤلنصار رأيهم 
باخلبلفة وكاف آلؿ البيت رأيهم واحتجاجهم على تولية أبا بكر ، بل إف عبادة 

ومن  1اخلزرجي مل يبايع أبا بكر وكذلك علي بن أيب طالب إال بعد مدة من الزمن 
ىنا فإف القيادة السياسية ُب اإلسبلـ كانت تتقبل النقد واالعَباض ، فلم يسجل 

قاب  شخص لرأيو ُب تنصيب على اخلليفة إقصاء جهة أو إبعاد طرؼ أو ع
. كما أف تطور أسلوب االختيار من ادلناظرة السلمية وادلشورة إىل ادلشورة اخلليفة

ليتو للتطور فيما مل يتم الفصل بو  كمسألة ادلقيدة يظهر حيوية الدين اإلسبلمي وقاب
تنصيب احلاكم ، وأف الشريعة هنج مرف وتستوعب ادلستجدات والتطورات وىي من 
أىم مسات احلاكمية ادلؤسسية احلديثة ، ويقوؿ الباحث عبد العزيز الدوري أف موت 

ديداً ( رٗبا منع اف تضع الدولة اإلسبلمية دستورًا جصلى اهلل عليو وسلمالرسوؿ )
 .2 لؤلمة ينظم مسألة احلكم السياسي لدولة اإلسبلـ ادلتعاظمة

بعد عثماف آلت مقاليد احلكم إىل علي بن أيب طالب الذي انتقل إىل 
الكوفة وُب عهده وقعت الفتنة بْب ادلسلمْب عندما شق معاوية عصا الطاعة على 

سلمْب وخرجوا على اخلليفة وقد جلأ الفريقاف إىل التحكيم الذي رفضتو فئة من ادل
علي وانتهى األمر بطعن علي رضى اهلل عنو وقبل وفاتو ، دخل عليو ادلسلموف 

. 3 ليسألونو أنبايع احلسن ؟ قاؿ )) ال أمركم وال أهناكم وانتم بأموركم أبصر ((

                                                      

 .205ص  3ابو جعفر زلمد ابن جرير الطربي ، تاريخ األمم وادللوؾ ، مرجع سابق ، ج  1
 . 21عبد العزيز الدوري ،  النظم لئلسبلمية  ،  مرجع سابق . ص  2
) عبد احلميد بن ىبو اهلل بن زلمد بن احلسْب (  ابن ايب احلديد ، شرح هنج الببلغة ،  3

 . 81ـ . ص. 1963،  5مكتبة احلياة ، رللد ٙبقيق حسن ٛبيم  ، لبناف  ، دار 
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ويقوؿ الطربي اف علي ) كـر اهلل وجو ( عندما سئل إال تستخلف علينا قاؿ " وما 
 .    1 ( فأستخلف لى اهلل عليو وسلمصاستخلف رسوؿ اهلل )

ولنا أف نتخيل التطور اإلنساين ُب االجتهاد ادلفتوح وعلى فرض عدـ 
انتهاء عصر اخلبلفة الراشدة فإننا قد نرى مقاـ ىيئة أىل احلل والعقد ٝبعية 
تأسيسية تقـو بانتخاب اخلليفة أو رئيس للدولة أو أمّب للمؤمنْب وبالتايل فإف 

مي مفتوح وبو من ادلرونة ما يتسع دلا غلوز بو العقل اإلنساين ُب النظاـ اإلسبل
ادلعيار الذي مل تقيده القواعد ادللزمة بل ػلركو االجتهاد واإلبداع ُب الفكرة والطريقة  
حيث ال يكوف اإلبداع عن طريق الطفرة بل أف التغّب والتحديث عن طريق التدرج 

ٕبيث يشمل النظاـ السياسي وأوضاع  ىو الذي يكسب الفعل صفو رلتمعية شاملة
وىو   2ادلرأة وقضايا اللغة والَببية والتعليم ويغلب على ىذا التطور ادلداولة والتدرج ،

 .3ما تنادى بو قواعد احلوكمة السياسية الرشيدة ادلؤسسة على  الشورى 
 
 
 

                                                      

 .بق، مرجع سا 253ص  2يخ  األمم وادللوؾ ، ج ابو جعفر زلمد ابن جرير الطربي ، تار  1
-1-26اٞبد التل ، " اشكالية النهضة العربية ، عماف ، جريدة العرب اليـو األردنية ،  2

2013 . 
الناس وامراء االجناد وكاف " ال ؼللو  يقوؿ الطربي اف عبد الرٞبن بن عوؼ استشار اشراؼ 3

برجل اال امره ، أي اشار عليو بعثماف " ٍب انو دار متنكرًا " شلا ترؾ احد من ادلهاجرين 
واالنصار وغّبىم من ضعفاء الناس ورعاعهم اال سأذلم واستشار ، فلم يلق احدًا يستشّبه 

 . 231ص  ويسألو إال عثماف " ، تاريخ االمم وادللوؾ ، مرجع سابق ،
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 شرعية األمة " البيعة ":  الفرع الثالث
 

ة بأهنا " البيعة ىي العهد على الطاعة عرؼ الفقيو ادلسلم ابن خلدوف البيع
ألف ادلبايع يعاىد أمّبه على أف يسلم لو أمر النظر ُب أمر نفسو   1لويل األمر "

وأمور ادلسلمْب ... وال ينازعو ُب ذلك .... يطيعو فيما يكلفو بو من األمر على 
 ادلنشط وادلكره ويقوؿ ابن خلدوف :

دًا جعلوا أيديهم ُب يده تأكيدًا للعهد " وكانوا إذا بايعوا األمّب عقدوا عه
فأشبو ذلك كبل من البائع وادلشَبي ... فسمى بيعة ٍب صارت البيعة مصافحو 

، إال أف ادلصافحة فرضتها الظروؼ 2باأليدي ، وال تنعقد اإلمامة إال بالبيعة " 
ولكنها  التارؼلية ُب ادلدينة ادلنورة عاصمة الدولة اإلسبلمية وعدد السكاف احملدد ذلا

أف تعذرت فيكفي تزكيو اإلماـ ُب ادلدف والقرى والواليات بواسطة شلثليهم ، وبدأ 
نظاـ البيعة ُب زمن الرسوؿ فقد حصلت بيعة العقبة األوىل والثانية وبيعة  احلديبية 
وعودة دلفهـو البيعة الٍب أصبحت عملية وقوليو واف اليد ىي ادلعرب الفعلي النتخاب 

و على الطاعة مقابل ما يقدمو اخلليفة من تعهد يقطعو على نفسو اخلليفة ومبايعت
بإعبلء كلمة اهلل واحلكم بالشورى وٙبقيق العدؿ وادلساواة وٙبقيق أىداؼ الدولة 

                                                      

عبد الرٞبن بن زلمد ، ابن خلدوف ، مقدمة ابن خلدوف ، بّبوت ، مؤسسة األعلمي   1
 . 209، ص  1988للمطبوعات ،  

ابن خلدوف ،  تاريخ العرب وديواف ادلبتدأ واخلرب ُب أياـ العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم   2
ج  2، ط رللد  8ـ  1988، سنة  من ذوي السلطاف األكرب   ، القاىرة ، دار الفكر العريب 

 . 785ص  2
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وبالتايل فهي حق مشاركة لكل مسلم حر عاقل بالغ ولو احلق بقبوذلا أو رفضها ، 
 . 1ة مشافهو وينسحب ذلك على اإلناث و الذكور ولئلناث حق ادلبايع

ويعد ذلك نواه صاحلو للبناء عليها وتطويرىا واستكماؿ ما فيها من نقص ألف عقد 
البيعة بطرفيو ادلرشح للحكم من جهة واجلماعة اإلسبلمية من جهة أخرى ويتقدـ 
البيعة اإلفصاح عن مكنونات العقد وبياف التزامات اخلليفة والٍب غلب اف يديل هبا 

ذي على أساسو يتقدـ افراد اجملتمع بادلبايعة ، وُب يـو البيعة بنفسو كخطاب الثقة ال
اجلامعة تقدـ أبو بكر ٖبطاب الثقة وأفصح عن سياستو الٍب سوؼ يتبعها قائبًل :" 

لست ٖبّبكم ، فإف أحسنت أما بعد أيها الناس ، فأنِب قد وليت عليكم و 
كما قاؿ عمر " مانة والكذب خيانة "  ، واف أسأت فقوموين ، الصدؽ أفأعينوين

ف رأيتم مِب اعوجاجًا فقوموين"  ، وبالتايل فعقد اخلبلفة ىو عقد وكالة وليس إف
عقد ٛبليك للوكيل والوكالة مشروطة بعدـ ٘باوز ادلوكل ) احلاكم ( حدود الوكالة .  

( من مات وليس ُب عنقو بيعو  صلى اهلل عليو وسلموقاؿ الرسوؿ ) 2والبيعة واجبة 
 ومن مستلزمات البيعة اإلشهار ويتم ذلك بالكتابة إىل الوالة 3لية مات ميتة اجلاى

                                                      

ص  1وأنظر أيضاً  فتح الباري بشرح البخاري  39ص  4ألىب العريب ج  –أحكاـ القرآف  1
، ص اـ احلكم ُب االسبلـ ، مرجع سابقوأنظر أيضاً  زلمود عبد اجمليد اخلالدي ،  نظ –262
انظر صحيح مسلم  –يدي وىناؾ تضارب ُب السّبة النبوية عن جواز ادلصافحة باأل 121

 .10ص  12باب ادلبايعة بعد فتح مكة ، ج 
، ، دار النفائس للنشر والتوزيععارؼ  خليل ابو عيد ،  نظاـ احلكم ُب االسبلـ ، بّبوت  2

  248ص   1995
 .  1851كتاب االدارة رقم   –االماـ مسلم  3
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وليوصل اخلليفة مبتغاة ُب ٞباية الدين  2 والعماؿ ُب أضلاء الببلد ليلتـز هبا الوالة 1
واحلوزة وإقامة وٞباية الضعفاء من بطش األقوياء وأصحاب النفوذ دلصلحة ادلؤسسة 

 أو    الدولة  .
نبط  بسهولة مدى احلاكمية الرشيدة لزعماء األمة وىكذا نستطيع أف نست

ُب العهد الراشدي انطبلقًا من مبادئ الشريعة اإلسبلمية فقد جذر احلاكم  فلسفة 
احلكم بأف تسلم مقاليد الرئاسة ىو حق ثابت يسعى إليو كل فرد )) فإين قد وليت 

مناط عليكم ولست ٖبّبكم (( وأنو ال زلل حلكم فرد بل أف التشاركية ىي 
االستمرار وأف ال أحد فوؽ ادلساءلة  " وإف أسأت فقوموين " واف الشفافية ىي 
ادلتبعة ألف عدـ إيصاؿ احلقيقة لؤلمة خيانة  ) الصدؽ أمانة والكذب خيانة ( 
وحيث إف مفاىيم احلوكمة ىي العدالة بْب أفراد ادلؤسسة / أو الدولة فقد أكدىا 

عندي حٌب اريح عليو حقو إف شاء اهلل( ،  أبو بكر بقولو ) و الضعيف فيكم قوي
والقوي فيكم ضعيف عندي حٌب آخذ احلق منو إف شاء اهلل فادلعاملة ادلتساوية 
زلققو بإعطاء نفس احلقوؽ وفرض نفس الواجبات للقوي بنفوذه أو عصبتو كما 
 ىي للضعيف ، وٖبتاـ خطبتو يعلي مبدأ ادلساءلة للمسؤوؿ األوؿ بالدولة فيقوؿ

ين ما أطعت اهلل ورسولو ، فإذا عصيت اهلل ورسولو فبل طاعة يل عليكم ( ، أطيعو )
ويرى الباحث أف خطابات الثقة أليب بكر وعمر تظهر أف احلكم ادلدين ُب ظل 
الدولة ادلسلمة يهدؼ إىل  إغلاد أمة قوية يقـو احلاكم ٖبدمتها وٙبقيق مصاحلها 

                                                      

،  انظر ايضاً  264،  ص  مرجع سابق –ظافر القامسي ، نظاـ احلكم ُب الشريعة والتاريخ  1
 6/576الطربي  ، تاريخ االمم وادللوؾ ، مرجع سابق 

 . 289. ادلرجع سابق ، ص 2
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ادلشورة والنصيحة أو بكلمة احلق فإذا أخطأ ٕبكم أو تصرؼ رده الناس إىل احلق ب
( إف أعظم اجلهاد كلمة عدؿ عند  صلى اهلل عليو وسلمادلدوية ويقوؿ النيب )

شريطة أف ال  1سلطاف جائر" وُب رواية أخرى جاءت كلمة حق بدؿ كلمة عدٍؿ 
يؤدي األمر للجوء إىل العنف واالقتتاؿ والتطرؼ الذي يرفضو اإلسبلـ ألنو يدمر 

 رخ صفوفها . قوى األمة ويش
إف خطبة أيب بكر ادلؤسسية ىذه ورؤيتها  تؤكد أف ىادي ادلسلمْب ىو 
القرآف وسنة رسولو واف العدؿ أساس احلكم واف ادلساواة بْب الناس قويهم 
وضعيفهم ىي ادلتبع لدى احلاكم واف احلـز والقوة ىي الضامن للدولة واف إبداء 

امة احلاكم وأف من ابرز مهاـ احلاكم ادلشورة والنقد ىو حق للناس عند عدـ استق
اقامة العدؿ ، واف من حق األمة عدـ اطاعتو وخلع البيعة عند ٘باوز احلاكم حدود 

. 2صبلحياتو أو العمل ٖببلؼ مصلحة األمة أو شلارسة سياسات التغيب واالقصاء
فالسيادة ُب احلكم الرشيد ٗبفهومها احلديث ىي للقيم العليا احلاكمة وىي ُب 

 . 3سبلـ للشرع أما السلطة فإهنا  لؤلمةاإل
 
 

                                                      

، ٙبقيق عبد الغفار  1رواه النسائي . ابو عبد الرٞبن اٞبد شعيب ، السنن الكربى ، ط 1 
 ، دار الكتب العلمية ، بّبوت . 1991البنداري ، وسيد حسن ، 

، 57ميوف وٙبديات ما بعد الربيع العريب ، رللة الكلمة  ، رقم العدد زلمد زلفوظ ، اإلسبل 2
 . 5( ص  2012) بّبوت ، 

3 Zulkifli Hasan، Corporate Governance : Western and Islamic 

perspective. International Review of Business Research Papers   

Vol.5 No. 1 January 2009 Pp. 277-293 



74                     محمود عبابنة  ، د. السياسي لدولة المدينة األولى الحوكمة الرشيدة في النظام  

 
Good Governance in the Islamic Political System of the First Al-Madina AL-

Munawrah state. Dr. Mahmoud  Ababneh 

 

 .مهام الدولة الراشدية:  المبحث الثاني
 

لقد كاف للنظاـ السياسي والقانوين االقتصادي الغريب شلثبًل بادلدرسة 
االصللوسكونية وادلدرسة البلتينية إسهاماتو ُب إخراج مفهـو احلوكمة ادلؤسسية 

ادلعاملة ادلتساوية لؤلفراد ُب  -1 :اعداحلديثة ٗبفهومها احلايل ادلرتكز على قو 
 -4دور ادلسؤولْب وحق مساءلتهم  -3و إعماؿ مبدأ الشفافية   -2ادلؤسسة  

إال أف أصوؿ ىذا  1وحفظ احلقوؽ. -5حقوؽ ذوي ادلصاحل األخرى ُب ادلؤسسة 
العلم مل تكن اخَباعًا علميًا فجائيًا نتيجة تفاعل كيمائي غّب مقصود بل تطور 

يئًا عرب علم احملاسبة والقانوف واإلدارة وعلـو أخرى باإلضافة إىل رلموعة شيئًا فش
وإذا أخذنا ىذه  2القيم واألخبلؽ الٍب تسود رلتمعًا ما ػلمل ىوية وحضارة معينة.

ادلبادئ السامية إىل مكونات حضارة أمة معينة فبل بد أف صلد أثرًا لبعض ىذه 
ف انصع ما طبقتو األمم والدوؿ مل يصل إىل ادلبادئ أو تأصيبًل لبعضها اآلخر إال أ

ادلرتبة ادلتميزة الٍب وصلتو دولة ادلدينة ادلنورة كأظلوذج للحكم الرشيد ُب ذلك الزمن 
وُب ىذا ادلبحث سنتعرض دلبادئ احلوكمة الرشيدة على ضوء ادلرجعية الشرعية 

 وتطبيقات الدولة ادلدنية ُب بداية عهد دولة اإلسبلـ .
 

                                                      

1 OECD )منظمة التنمية والتعاون الدولي) Principles of Corporate 

Governance2004.p.22.http\\www.oecd org\dataoecd\32\18\3155 

7724:pdf.)Accessed. Oct.2012  

مريك ىسيل : )رلالس الشركات : الرقابة من خبلؿ التمثيل ( مقاؿ منشور ُب حوكمة  2
، القاىرة ، منشورات ادلركز الدويل للمشروعات اخلاصة   الشركات ُب القرف الواحد والعشروف

 . 89ص  2003
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 .شرعية مبدأ العدل والمساواة:  ولالمطلب األ
 

يػػػدؿ ادلعػػػُب العػػػاـ دلفهػػػـو العػػػدؿ: اإلنصػػػاؼ ُب األحكػػػاـ والتصػػػرفات الػػػٍب 
تعُب بنهوض األمة وتعمل على ٙبقيق مصػاحلها وفقػاً دلبػادئ الشػريعة وأصػوذلا العامػة 
غػػّب متػػأثرة بػػاألىواء والشػػهوات  يقػػوؿ ابػػن القػػيم اجلوزيػػة )اف اهلل أرسػػل رسػػلو وأنػػزؿ  

كمػػػػػػػػا قػػػػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػػاىل :)َلَقػػػػػػػػػْد   1بػػػػػػػػو ليقػػػػػػػػػـو النػػػػػػػػاس بالقسػػػػػػػػػط وىػػػػػػػػو العػػػػػػػػػدؿ(كت
 . 2(... بِاْلِقْسطِ  النَّاسُ  لِيَػُقوـَ  َواْلِميزَافَ  اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوأَنْػزَْلَنا بِاْلبَػيػَِّناتِ  ُرُسَلَنا أَْرَسْلَنا 

أما العدؿ ٗبفهومو اخلػاص فهػو ايصػاؿ احلقػوؽ ألصػحاهبا واف ترعػى الدولػة 
صػػاحل النػػاس دوف ٘بػػن واف ال يظلػػم رجػػاؿ الدولػػة الرعيػػة ، وال غلعلػػوا احلكػػم مغنمػػاً م

ورلػػػاالً للفسػػػاد والرشػػػوة واالسػػػتغبلؿ ، واذلػػػوى واالضليػػػاز ، ٗبعػػػُب اف يتسػػػاوى اجلميػػػع 
 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف تطبيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً لقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل:

ػػنَػُهمْ  فَػػاْحُكمْ  َحَكْمػػتَ  )َوِإفْ  ػػ اللَّػػوَ  ِإفَّ  بِاْلِقْسػػطِ  بَػيػْ وكػػاف مػػن مهػػاـ  3اْلُمْقِسػػِطَْب( بُّ ػلُِ
األصػلية  العػدؿ بػْب النػاس، بػنص قػرآين كػرمي، قػاؿ  ( صلى اهلل عليػو وسػلمالرسوؿ )

أِلَْعػػػػػػػػػػػِدَؿ  َوأُِمػػػػػػػػػػػْرتُ  ِكتَػػػػػػػػػػػابٍ  ِمػػػػػػػػػػػنْ  اللَّػػػػػػػػػػػوُ  أَنْػػػػػػػػػػػػَزؿَ  ٗبَػػػػػػػػػػػا آَمْنػػػػػػػػػػػتُ  َوقُػػػػػػػػػػػلْ  اهلل تعػػػػػػػػػػػاىل:)
ػػػػػػػػَنُكُم  ػػػػػػػػةَ  اَل  أَْعَمػػػػػػػػاُلُكمْ  َوَلُكػػػػػػػػػمْ  أَْعَمالُنَػػػػػػػػا لَنَػػػػػػػػا َوَربُُّكػػػػػػػػػمْ  َربػُّنَػػػػػػػػا اللَّػػػػػػػػوُ  ۖ  بَػيػْ نَػنَػػػػػػػػػا  ُحجَّ بَػيػْ

                                                      

 . 107ابن اجلوزي  ،سّبة عمر بن اخلطاب ، مرجع سابق ، ص  1
 . 25سورة احلديد  2
  42سورة ادلائدة  3
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ػػػَنُكُم  نَػنَػػػا  غَلَْمػػػعُ  اللَّػػػوُ  ۖ  َوبَػيػْ سػػػبلـ ومػػػا روي عػػػن النػػػيب عليػػػو ال 1َوإِلَْيػػػِو اْلَمِصػػػُّب( ۖ  بَػيػْ
 . 2: " عدؿ ساعة خّب من عبادة ستْب سنو"بقولو

ويعد مبدأ ادلساواة بْب الناس من ادلبادئ اإلسػبلمية األساسػية  وىػو أسػاس 
وكػػػاف للشػػػريعة اإلسػػػبلمية فضػػػل السػػػبق ُب إعماذلػػػا فقػػػد جػػػاء  3سػػػتقرارىا وسػػػعادهتاا

ٗبحكػػم كتابػػو العزيػػز" يػػا أيهػػا النػػاس انػػا خلقنػػاكم مػػن ذكػػر وأنثػػى وجعلنػػاكم شػػعوباً 
صػػػػػلى اهلل عليػػػػػو وقػػػػػاؿ الرسػػػػػوؿ ) 4وقبائػػػػػل لتعػػػػػارفوا اف أكػػػػػرمكم عنػػػػػد اهلل اتقػػػػػاكم "

فضػػػػػل لعػػػػػريب علػػػػػى أعجمػػػػػي إال ال  : " النػػػػػاس سواسػػػػػية كأسػػػػػناف ادلشػػػػػط .(وسػػػػػلم
. يسػػػػػػجل لئلسػػػػػػبلـ فضػػػػػػل السػػػػػػبق ُب تقريػػػػػػر العػػػػػػدؿ كأسػػػػػػاس للحكػػػػػػم  5"بػػػػػػالتقوى

وبػػادلفهـو ادلطلػػق بعكػػس كثػػّب مػػن األمػػم والشػػرائع الػػٍب سػػبقتو ، فالعػػدؿ عنػػد األمػػم 
القدؽلػػة كالرومػػاف واليونػػاف والفراعنػػة كػػاف مقصػػوراً علػػى عػػرؽ أو طبقػػة معينػػة ومل يكػػن 

ُب حػػػْب أف اإلسػػػبلـ قػػػرر العػػػدؿ كأسػػػاس ُب احلكػػػم والقضػػػاء  6تظمػػػاً شػػػامبلً أو من

                                                      

 . 15سورة الشورى ، آية  1
 رواه الَبمذي ُب الَبتيب عن ايب ىريره . 4/67الزيلعي ، نصب الراية  2
زلمد اٞبد حسن القضاة ، اف اهلل ال يصلح عمل ادلفسدين ، عماف ، جريدة الرأي  د . 3

 .2012كانوف أوؿ   7األردنية ، 
 . 13سورة احلجّبات : آية  4
مشق ،  بّبوت ، دار القلم  ابو عبد اهلل زلمد بن امساعيل ،  صحيح البخاري ، د 5

 . 1911، ص. 1981
،  أنظر أيضًا أسامة  15-10ص  1980داد ، بغ –تاريخ القانوف  –ىاشم احلافظ  6

االسبلـ واالعبلف العادلْب حلقوؽ االنساف ،  بّبوت ، منشورات احلليب ،  –ناظم العبادي 
 .  21،  ص   2012
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وادلعاملة ويستمد العػدؿ مػن قاعػدة ثابتػة ُب اإلسػبلـ ال تقبػل التعػديل أو التغيػّب ألف 
ِإفَّ اللَّػػػػػػَو يَػػػػػػْأُمُر بِاْلَعػػػػػػْدِؿ  :)مصػػػػػػدر األمػػػػػػر بالعػػػػػػدؿ مػػػػػػن اهلل تعػػػػػػاىل ، قػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػاىل

اأْلََمانَػػػػػػػػاِت  تػُػػػػػػػػَؤدُّوا أَفْ  يَػػػػػػػػْأُمرُُكم اللَّػػػػػػػػوَ  تعػػػػػػػػاىل:)ِإفَّ ويقػػػػػػػػوؿ سػػػػػػػػبحانو و  1 )َواإِلْحَسػػػػػػػػافِ 
صػػلى اهلل وقػػاؿ الرسػػوؿ  2بِاْلَعػػْدِؿ( َٙبُْكُمػػوا أَفْ  النَّػػاسِ  بػَػػْْبَ  َحَكْمػػُتْم   َوِإَذا أَْىِلَهػػا ِإىَلى 

فيمػػا يرويػػو عػػن ربػػو " يػػا عبػػادي إين حرَّمػػت الظلػػم علػػى نفسػػي وجعلتػػو   عليػػو وسػػلم
ويقػػػوؿ ابػػػن خلػػػدوف ُب مقدمتػػػو " واعلػػػم أف ىػػػذه ىػػػي  3تظػػػادلوا  " بيػػػنكم زلرمػػػاً فػػػبل

احلكمػػة ادلقصػػودة للشػػارع ُب ٙبػػرمي الظلػػم ، وىػػو مػػا ينشػػأ عنػػو فسػػاد العمػػراف وخرابػػو 
اواة مفهػػػـو مػػػَبابط ال انفصػػػاؿ والعػػػدؿ وادلسػػػ 4وذلػػػك مػػػؤذف بانقطػػػاع النػػػوع البشػػػري

َهػػػػػػػػػػػػػػػػػا ، فادلسػػػػػػػػػػػػػػػػػاواة صػػػػػػػػػػػػػػػػػنو للعػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ ، فقػػػػػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل:) يَػػػػػػػػػػػػػػػػػا أَيػُّ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػو
َعلَػػػػػىى  قَػػػػػػْوـٍ  َشػػػػػَنآفُ  غَلْػػػػػرَِمنَُّكمْ  بِاْلِقْسػػػػػِط َواَل  ُشػػػػػَهَداءَ  لِلَّػػػػػوِ  قَػػػػػػوَّاِمْبَ  ُكونُػػػػػوا آَمنُػػػػػوا الَّػػػػػِذينَ 

إف العدالػة  5ٗبَػا تَػْعَملُػوَف( َخبِػّبٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  اللَّوَ  َواتػَُّقوا لِلتػَّْقَوىى  أَقْػَربُ  اْعِدُلوا ُىوَ  تَػْعِدُلوا َأالَّ 
ذه اآليػػة ىػػي إقامػػة ميػػزاف العػػدؿ بشػػكل شػػامل لئلنسػػانية ٝبعػػاء العدالػػة ادلقصػػودة هبػػ

وحػػٌب مػػع اخػػتبلؼ دياناهتػػا الػػٍب اختارهتػػا طبقػػاً دلرائياهتػػا ُب احليػػاة والعدالػػة لؤلصػػدقاء 

                                                      

 . 90سورة  النحل : آية  1
 . 58سورة النساء : اآلية   2
ت زلمد سرقت ( ) وأمي واهلل  لو أف فاطمة بن صلى اهلل عليو وسلمحديث الرسوؿ ) 3

، االلباين، صحيح اجلامع ص 2577لقطعت يدىا ( ، رواه مسلم ، صحيح مسلم ، ص 
4345. 

 . 288ابن خلدوف ، مقدمة ابن خلدوف ، مرجع سابق ، ص  4
 . 8سورة ادلائدة : آية  5
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وقػػػد جػػػاءت اآليػػػات القرآنيػػػة ٗبثابػػػة قواعػػػد عامػػػة  1 واألعػػػداء باعتبارىػػػا حقػػػاً إنسػػػانياً 
وموضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعية فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  رلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردة

 .2َلَعلَُّكْم تُػْرَٞبُوَف( اللَّوَ  َواتػَُّقوا  َأَخَوْيُكمْ  بَػْْبَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ  اِإظلََّ تعاىل:)
 

 .تطبيق مبدأ العدالة والمساواة:  الفرع األول
 

وإذا كانت أعماؿ ادلساواة والعدالة قد وردت بنصوص قاطعة وعامة 
ديث النبوية ، وقد كشف عنها خطابات ورلردة ُب القرآف الكرمي ونسبيًا ُب األحا

ي اتسعت الدولة اإلسبلمية الثقة  ورسائل اخللفاء حيث أف عمر بن اخلطاب الذ
قد أكدىا بالقوؿ والفعل وادلوقف ، فكانت حياتو زلطات أنّبت هبا بعصره 

مشاعل العدؿ ٗبفهومو السامي ُب عصر كانت األمم األخرى تعمل بنظاـ  تقسيم 
 .  3 قات من النببلء واإلقطاعْب وادللوؾ والعامةاجملتمع إىل طب

فالعدؿ وادلساواة ُب الثقافة اإلسبلمية ميزاف اهلل تعاىل على األرض فينصف 
بو الضعيف من القوي ، واحملق من ادلبطل ومؤشر قواـ الدولة ودوامها وىو أساس 

ه اخللفاء ( ومن بعد صلى اهلل عليو وسلمادللك ، وقد كاف الشغل الشاغل للرسوؿ )
الراشدوف ، واكثر ما يتبدى من سياسة خطاب عمر بن اخلطاب انو يقدس العدؿ 
واإلنصاؼ وادلساواة بْب الناس إىل جانب الرٞبة والرأفة ، وإذا تركنا مضموف خطابو 

                                                      

أٞبد فريد أبو ىزمي ."ميزاف العدؿ ُب سورة ادلطففْب، ٕبث منشور ُب رللة دراسات العدد  1
  31ص  2011امعة األردنية  عاـ ،اجل 38
  10سورة احلجّبات : آية  2
 . 31ايسمن ، اصوؿ احلقوؽ الدستورية ، مرجع سابق ، ص   3
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السياسي والتفتنا إىل أفعالو كمحطات مضيئة يستشهد هبا ُب ٘بذير احلاكمية 
موقف اخلليفة الراشدي عمر ابن اخلطاب رضي ، إف  1الرشيدة دلؤسسة احلكم  

اهلل عنو من وظيفة القاضي النزيو قد تكوف من أىم احملطات ادلضيئة على مستوى 
. فقد كاف يقضي بْب ادلتنازعْب ومن أحكامو ادلشهورة حكمو  2 احلضارة اإلنسانية

لة ُب تظلم القبطي ادلصري ضد ابن عمرو بن العاص وكذلك تظلم األعرايب ضد جب
بن األيهم آخر ملوؾ الغساسنو والٍب جذر هبا مفهـو ادلساواة ادلطلقة بْب مواطِب 
الدولة ومفهـو أف اإلنساف ولد حرًا وغلب أف يعيش حرًا  ، ويتفرع عن حق احلرية 
حقوؽ عديدة منها احلرية الدينية ) حرية العقيدة ( واحلرية الفكرية وحرية التنقل 

 . 3 واحلرية السياسية
تأكيد على أف سياسة عمر  كانت مؤسسية وثابتة ال تتغّب مع وُب 

الظروؼ واألشخاص فقد نظر بظبلمو األعرايب الذي تظلم لعمر من ملك 
                                                      

باالضافة اىل منهج عمر ُب احقاؽ العدؿ وادلساواة كاف االجتهاد من أبرز اجلوانب ُب حياة  1
ببلد ونشر العدؿ بْب عمر خبلؿ حقبة خبلفتو احلافلة باألحداث فقد حفظ الدين وفتح ال

العباد وأنشأ اوؿ وزارة للمالية ، وكوف جيشًا نظاميًا للدفاع وٞباية احلدود ، ونظم ادلرتبات 
واألرزاؽ ، ودوف الدواوين ، وعْب الوالة والعماؿ والقضاة ، وأقر النقود للتدواؿ احلياٌب ، ورتب 

قى األرض ادلفتوحة دوف قسمة ، الربيد ، وأنشأ نظاـ احلسبة ، وثبت التاريخ اذلجري  ، وأب
وخطط ادلدف االسبلمية ، وبناىا ، فهو ٕبق " أمّب ادلؤمنْب " ، وباين الدولة. " ، سليماف 
الطماوي ، عمر بن اخلطاب  واصوؿ السياسة واالدارة احلديثة، القاىرة ، دار الفكرالعريب ، 

 . 10،  ص 1976
  .ً  16انظر رسالة القضاء الحقا ص  2
مرجع سابق ، ص   –االسبلـ واالعبلف العادلي حلقوؽ االنساف  –ناظم العبادي  أسامة 3
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الغساسنة العريب جبلو بن االيهم وكاف األخّب قد دخل اإلسبلـ حديثًا وطاؼ 
ستدعاء بالكعبة فوطأ على إزاره أعرايب يطوؼ فقاـ جبلة بن االيهم بلطمو ، وعند ا

عمر جلبلة بن االيهم قضى عمر لؤلعرايب أف يلطم جبلو فأحتج جبلو وقاؿ كيف 
 .1عمر "لقد ساوى اإلسبلـ بينكما"يلطمِب وأنا ملك وىو من السوقة ، فأجابو 

لعاملو ُب مصر  -كـر اهلل وجهو   -وُب ذات السياؽ ما قالو علي بن أيب طالب 
بنفسك عّما ال ػلّل لك وأشعر قلبك املْك ىواؾ وشّح »مالك األشَب النخعي: 

الرٞبة للرعية واحملبة ذلم واللطف باإلحساف إليهم. أنصف اهلل وأنصف الناس من 
نفسك ومن خاصتك ومن أىلك، وَمن لك فيو ىوى من رعيتك، فإنك إف ال 
تفعل تظلم. اخَب للحكم بْب الناس أفضل رعيتك ُب نفسك... ٍب اهلل اهلل ُب 

  .2يلة ذلم وادلساكْب وذوي البؤسالذين ال ح الطبقة الّسفلى من
اجلليل الذي لو تدبرناه كقادة « العهد»ىذا قليل من كثّب ورد ُب ىذا   

ومسؤولْب عرب ومسلمْب على وجو اخلصوص دلا كانت حالنا على ما ىي عليو 
، حيث                                 .ُب كثّب من أرجائنا العربية واإلسبلمية« الظلم»اليـو

ويبدو أف غاية اإلنصاؼ عند اخلليفة علي كـر اهلل وجهو ىو إرضاء اهلل ٍب افراد  
أنصف اهلل وأنصف الناس من »األمة فهو يقوؿ وىو ؼلاطب عاملو على مصر، 

الذي يفعلو « اإلنصاؼ»فقد جعل مثل ىذا «. نفسك ومن خاصتك ومن أىلك
عد نظر ُب ىذا الذي ُعرؼ بو أمّب أيُّ بُ «!. إنصافًا هلل وللناس»احلكاـ العدوؿ 

                                                      

زلمد البلتاجي ، منهاج عمر بن اخلطاب ُب التشريع ، القاىرة  ، دار الفكر العريب ،  1
 . 106ص  1970

، ابو احلديد ، شرح هنج  )البؤس: شدة الفقر. والّزمِب: ادلصاب بالّزمانة وىي العاىة( 2
 ، مرجع سابق .ببلغةال
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أواًل وإرضاء الرعية  -سبحانو وتعاىل  –يعِب إرضاءه « فاإلنصاؼ»ادلؤمنْب علي، 
ُب رسالة أمّب ادلؤمنْب علي بن أيب طالب ٙبذير ألي مسؤوؿ أو واٍؿ من أف  1 ثانياً 

فقاً ؼلرجو الغرور بالنفس وادلنصب عن حدود الوقار، فيظلم دلصلحة مقربًا أو منا
إيّاؾ واإلعجاب بنفسك والثقة ٗبا »وػلذر علي ) كـر اهلل وجهو ( عاملو بقولو 

يعجبك منها وُحب اإلطراء، فإف ذلك من أوثق فرص الشيطاف ُب نفسو، ليمحق 
 «. ما يكوف من إحساف احملسن

فهم بعدذلم « اإلطراء»ىذه دعوة لتواضع احلكاـ وادلسؤولْب وزىدىم ُب عبارات 
و ادلتأمل ُب رسالة علي رضي اهلل عنو يرى السمة الغالبة  .إىل مثل ىذا ليسوا ٕباجة

بْب الناس وتلبية حقوؽ « العدؿ»على رسالة أمّب ادلؤمنْب وىي الدعوة  إىل 
" فإين مسعت  –كـر اهلل وجهو   –الضعفاء. وُب ىذا يقوؿ علي بن أيب طالب 

تُقدس أمة ال يؤخذ  يقوؿ ُب غّب موطن: ولن صلى اهلل عليو وسلمرسوؿ اهلل 
  .2للضعيف فيها حقو من القوي غّب ُمتعتع" 

 

 .خطابات الثقة:  الفرع الثاني
 

إف مبدأ ادلساواة ُب اإلسبلـ وصل أوج مداه عندما تساوى احلاكم 
واحملكـو فقد  جاء ُب خطبة أيب بكر يـو البيعة " أيها الناس إين وليت عليكم 

 ، ي عندي حٌب أريح عليو حقو إف شاء اهللولست ٖبّبكم .... الضعيف فيكم قو 
                                                      

موقع االلكَبوين فرساف السنة اصوؿ الكاُب ، ، منشور على  ،  زلمد بن يعقوب الكليِب 1
http://forsanhaq.com/showthread.php?t=156040   ، : تاريخ الزيارة

5\2\2013  
 ، و احلديث مرسل. 327/2البيهقي، سنن الصغّب ، ج    2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
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. إف ىذه اخلطبة  1خذ احلق منو إف شاء اهلل "آوالقوي فيكم ضعيف عندي حٌب 
ألوؿ خليفة ادلسلمْب تفصح ٔببلء عن تعبّب صادؽ خلطاب سياسي مشهود 

 يتضمن قواعد احلاكمية الرشيدة للحكم ُب اإلسبلـ واف العدؿ أساس احلكم . 
يـو البيعة قاؿ عمر : ) أيها الناس من رأى منكم ٍُب اعوجاجاً   وُب خطبة الثقة

 2((يك اعوجاجاً لقومناؾ ٕبد سيوفنافأجابو رجل واهلل يا عمر لو رأينا ف .فليقومِب 
احلمد هلل الذي جعل ُب رعية عمر من يقـو اعوجاج عمر بالسيف"   :أجاب عمرف

فيكم إف مل تقولوىا وال خّب فينا  والتفت إىل الرجل وقاؿ " يا أخي اعلم أنو ال خّب
ومن ىنا فإف أساس احلكم عند عمر بن اخلطاب ىو تأكيد  . 3إف مل نسمعها ((

، كما ىو احلاؿ تأكيد أسوة بادلسؤوؿ األوؿ ُب ادلؤسسة حق ادلساءلة حلاكم الدولة
 حرية التعبّب وحق ادلعارضة باإلفصاح عن رأيها لتجسيد الشفافية ُب إدارة الدولة . 

 
 .مبدأ المسؤولية والمساءلة في الدولة الرشيدة: المطلب الثاني 

 

تقـو احلاكمية الرشيدة للمؤسسة، أي الدولة على مرتكزين رئيسْب علا 
ادلساءلة والشفافية ، فادلدير أو احلاكم أو ادلسؤوؿ ليس حرًا ٛبامًا بقراراتو وسياستو 

دلؤسستو أو الدولة ٕبيث ال ؽلكن  فبل بد من االلتزاـ بعقد بيعتو وبالنظاـ األساسي
سلالفة دستورىا أو شريعتها األساسية ادلرتكزة على ادلشورة والعدؿ وادلساواة ُب 
احلقوؽ األساسية بْب الناس ٗبا فيهم احلكاـ واحملكوموف، فقد روي عن الفضل بن 

                                                      

 . 59علي الصبليب ، أبو بكر الصديق : شخصيتو وسّبتو . مرجع سابق ، ص  1
 ،.25ص  8لوؾ واالمم  ،مرجع سابق . ج ابن اجلوزي  ، ادلنتظم ُب تاريخ ادل 2
 . 30ادلرجع السابق ، ص   3
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عباس أف الرسوؿ عليو السبلـ  أمر ٔبمع الناس وخطب فيهم وقاؿ )) أما بعد أيها 
الناس فإنِب أٞبد إليكم اهلل الذي ال آلو إال ىو ، وأنو دنا مِب حقوؽ من بْب 
أظهركم فمن كنت جلدت لو ظهرًا فهذا ظهري فليستقد منو ، ومن كنت شتمت 

، من طبعي وال من شأين لو عرضاً فهذا عرضي فليتقد منو ، إال أف الشحناء ليست
 فلقيت اهلل وأنا أطيب ، أو حللِب إال واف أحبكم إيل من أخذ مِب حقاً أف كاف لو

 . 1(( النفس
 

 .واجبات المسؤول في دولة المدينة:  الفرع األول
 

( ىو احلاكم بالدولة الراشدة صلى اهلل عليو وسلمكاف خليفة رسوؿ اهلل )
ويتوىل إدارة دفة سياسة األمة ، وبالتايل فهو مقيد ٗبا جاء بو الرسوؿ ويتحمل 

كن لو اخلروج عنها وؽلكن تلخيص مهمة احلاكم " ٕبراسة مسؤولية األمة وال ؽل
الدين وسياسة الدنيا " فيقع على احلاكم وأعوانو من الوالة والقضاة وادلديرين 
وادلوظفْب مهمة حفظ الدين وزلاربة البدع ونشر العقيدة وتطبيق األحكاـ بْب 

ا وشعباً وجباية ادلتخاصمْب بالعدؿ والسوية وٙبصْب ثغور الدولة وحفظ الدولة أرض
الفىء والصدقات على ما أوجبو الشرع وتنظيم شؤوف اجلباية والضرائب وصرؼ 
الرواتب وتغطية النفقات ، وتعيْب األمناء ٗبا يفوض إليهم من األعماؿ وادلهاـ 

.  2 وحفظ األمواؿ ادلخصصة للدولة لتكوف األعماؿ مضبوطة واألمواؿ زلفوظة
ة وىي تكليف وليس تشريفًا أو امتيازًا وكما فمناصب الدولة تقـو على األمان

                                                      

 . 208، ص ، مرجع سابق  3370، حديث رقم 6/ 234أبن حبارة،صحيح ابن حبارة،  1
 ادلارودي ،  االحكاـ السلطانية والواليات الدينية ، مرجع سابق . 2
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حْب قاؿ أليب ذر الغفاري يا أبا ذر إهنا أمانة  صلى اهلل عليو وسلموصفها الرسوؿ 
 .  1وأهنا يـو القيامة خزي وندامة إال من أخذىا ٕبقها وأعطى الذي عليو فيها " 

يو ومن بعده أبو بكر وعمر عدـ تول صلى اهلل عليو وسلماسًب الرسوؿ و 
ذوي القرىب مناصب ىامة باألمصار وكاف عمر ػلصي أمواؿ ادلعينْب دلنصب الوايل 
قبل مباشرهتم لعملهم ، وقد صادر مااًل لعتبة ابن أيب سفياف واليو على كنانة عند 
عودتو إىل ادلدينة وكذلك فعل مع أيب ىريرة واليو على البحرين فعندما سأؿ عمر 

زيادهتا بالتجارة فقاؿ لو عمر " إظلا بعثناكم والة ومل  الوايل عن أموالو الزائدة فعلل
 .2نبعثكم ٘باراً "

شراؼ ادلباشر ٕبدود طاقتو حلاكم أنو يقع على عاتقو واجب اإلويقضي مبدأ نزاىة ا
على قضاء شؤوف الناس وتلمس حاجاهتم فبل غلوز أف تشغلو لذة أو عبادة أو 

تو ومستشاريو قاؿ تعاىل:)يَا أَيػَُّها ٘بارة فقد ؼلوف األمْب ويغش الناصح من بطان
الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَػتَِّخُذوا ِبطَانًَة مِّن ُدوِنُكْم اَل يَْأُلوَنُكْم َخَبااًل َودُّوا َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت 

ِإف ُكنُتْم  ۖ   َقْد بَػيػَّنَّا َلُكُم اآْليَاتِ  ۖ  اْلبَػْغَضاُء ِمْن أَفْػَواِىِهْم َوَما ُٚبِْفي ُصُدوُرُىْم َأْكبَػُر 
وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ ُب وصف البطانة الصاحلة  بطانة تأمره  3 تَػْعِقُلوَف(

، كما أف اإلسبلـ مل ؽلنح اإلماـ أو الوايل أو ادلدير أي  4 بادلعروؼ وٙبضو عليو
كلكم راٍع وكلكم   ( " صلى اهلل عليو وسلمحصانو فجميعهم مسؤولوف قاؿ النيب )

                                                      

 .1825، حديث رقم 175،ص 11مسلم، صحيح مسلم ،ج 1
 . 92.ص  1970د ، عبقرية عمر ، القاىرة ، ادلكتبة العصرية ، عباس العقا 2
   118آيو   سورة آؿ عمراف  :   3
 66البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم   4
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، فاحلاكم سواء كاف  خليفة أو أمّباً غلب عليو التفرغ لشؤوف  1 "مسؤوؿ عن رعيتو
احلكم ، فبل غلوز اجلمع بْب احلكم واإلمارة وىو ما جذره كما سنرى اخلليفة 

 . 2الراشدي أبو بكر الصديق )رضي اهلل عنو (
فصبلحيات حاكم األمة، ىي إدارة شؤوف أفرادىا وتصريف أمورىم ٗبا ػلقق 

قنوات واضحة وصرػلة يرمسها الدستور أو الشريعة . كما غلب  ادلصلحة ذلم وضمن
( " من  صلى اهلل عليو وسلمأف يتصف بالنزاىة واألمانة وجاء ٕبديث الرسوؿ )

إف ُب تلك  3استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما اخذ فوؽ ذلك فهو غلوؿ " 
خلطاب اإلسبلمي األقواؿ الشريفة ما غلذر قواعد ثابتة ال تتبدؿ ، وعلى صناع ا

إدراؾ ىذه احلقيقة عند صياغة مشروعات وخطط عمل لتدخل حيز الفعل 
 والتطبيق ُب منظومة التشريعات ادلدنية ادلستندة للقواعد الكلية.

 
 .حق المساءلة:  الفرع الثاني

 

أعطى اإلسبلـ احلق لؤلمػة أف تراقػب حكامهػا ووزرائهػا ألهنػا صػاحبة األمػر 
)َولْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتُكْن   ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل:ٕبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بق

َهػػػْوفَ  بِػػػاْلَمْعُروؼِ  َويَػػػْأُمُروفَ  اخْلَػػػّْبِ  ِإىَل  يَػػػْدُعوفَ  أُمَّػػػةٌ  ِمػػػْنُكمْ  َوأُولَىئِػػػَك ُىػػػُم  اْلُمْنَكػػػرِ  َعػػػنِ  َويَػنػْ
ويػػػرى الشػػػيخ زلمػػػد عبػػػده أف األمػػػة ىػػػي ٝباعػػػة ادلسػػػلمْب وؽلكػػػن أف  4 اْلُمْفِلُحػػػوَف(

                                                      

 صحيح مسلم ، ٙبقيق الشيخ مأموف شيخا . 1
 من البحث . 17أنظر ٙبت عنواف الشفافية ُب عصر اخللفاء الراشدين ، ص . 2
 حيح البخاري ، مرجع سابق.رواه البخاري . ، ص 3
 . 104آية  –سورة آؿ عمراف  4
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ر حسػػب االسػػتطاعة ، كمػػا جػػرى حاليػػاً علػػى ؼلتػػاروا أفػػراداً مػػنهم يقومػػوف هبػػذا األمػػ
 . 1 شكل رلالس األمة أو رلالس الشورى

ومبػػدأ مسػػاءلة احلػػاكم سػػنة نبويػػة وطفػػرة متقدمػػة علػػى مػػا كػػاف يسػػود لػػدى 
األمػػػم قبػػػل آالؼ السػػػنْب مػػػن ٛبييػػػز بػػػْب طبقػػػات اجملتمػػػع شلػػػا يعػػػِب غيػػػاب احلوكمػػػة 

أودى بتلػك احلضػارات وجػاء  الرشيدة ُب إدارة شؤوف الناس ، واستشراء الظلم الذي
( " إظلػػا ىلػػك مػػن كػػاف قػػبلكم بأنػػو إذا سػػرؽ  صػػلى اهلل عليػػو وسػػلمبقػػوؿ الرسػػوؿ )

مػػػنهم  الشػػػريف تركػػػوه وإذا سػػػرؽ فػػػيهم الضػػػعيف أقػػػاموا عليػػػو احلػػػد ، والػػػذي نفسػػػي 
 . 2بيده ، لو أف فاطمة بنت زلمد سرقت لقطعت يدىا "

السبلـ أيب بكر رضي  كما ويتضح من عبارات أوؿ خليفة للرسوؿ عليو
اهلل عنو أنو قاؿ  " فإف أسأت فقوموين، أطيعوين ما أطعت اهلل فيكم واف عصيت 

إف العقد االجتماعي بْب احلاكم والشعب مشروط ٕبسن  .فبل طاعة يل عليكم " 
االداء ُب تطبيق دستور ادلسلمْب وىو كبلـ اهلل وسنة رسولو وإتباع االجتهاد 

واألخذ بو عند الضرورة دلا فيو مصلحة الدولة . كما يستفاد  وادلشاورة وقبوؿ النقد
من قوؿ أيب بكر أنو أقر عبلنية مبدأ قوامة األمة على احلاكم ) واف عصيت فبل 
طاعة يل عليكم ( فاألمة الٍب قررت مشروعية اختياره من أىل احلل والعقد ، ذلا 

. ويقتضي من اإلماـ 3 عزلواحلق إذا اختلفت شروط الوكالة ادلفوض إليو أف ٚبلعو وت
االبتعاد عن مواطن الشبهة وعدـ خلط اخلاص بالعاـ وكاف عمر بن اخلطاب إذا 

                                                      

 . 223ص  –مرجع سابق  –عبد العزيز اخلياط ، النظاـ السياسي ُب االسبلـ  1
 رواه البخاري ومسلم . مرجع سابق .   2
 . 294ضياء الدين الريس ، النظريات السياسة اإلسبلمية ، مرجع سابق ، ص  3
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هنى عن شيء ٝبع أىلو  وقاؿ : ) إين قد هنيت الناس عن كذا وكذا ، وإف الناس 
، وإين إف وقعتم وقعوا ، واف ىبتم ىابواينظروف إليكم كما ينظر الطّب إىل اللحم ، ف

وتى برجل منكم وقع فيما هنيت الناس عنو إال ضاعفت لو العذاب دلكانو واهلل ال أ
وىذا من أعلى مبادئ  1 مِب ، فمن شاء منكم فليتقدـ ، ومن شاء فليتأخر ( .

احلوكمة الرشيدة وأرفع درجات التنزه عن ادلاؿ العاـ ، وىو األدعى إىل التزاـ 
 ادلواطنْب بالتكاليف فعفة احلاكم عفة للمحكـو . 

إف إحساس عمر بادلسؤولية انطبلقًا من مفهـو الراعي الذي أوكلو اهلل بالسهر على 
وقد روى عنو قولو " لو أف بغلة  2 رعيتو )) كلكم راع وكلكم مسؤوؿ عن رعيتو ((

. ومن ىنا فإف 3 عثرت بالعراؽ لسألِب اهلل عنها يـو القيامة : مل أسو ذلا الطريق((
ب ىو تأكيد حق ادلساءلة حلاكم الدولة أسوة أساس احلكم عند عمر بن اخلطا

بادلسؤوؿ  األوؿ ُب ادلؤسسة ، كما ىو احلاؿ تأكيد حرية التعبّب وحق ادلعارضة 
باإلفصاح عن رأيها لتجسيد الشفافية ُب إدارة الدولة . ويشَبط ُب ادلساءلة أو 

 لو تعاىل:احملاسبة للحاكم أف ال تؤدي إىل فتنة ومشاحنة وأف تقـو على الدليل بقو 
َنةً  )َواتػَُّقوا   4(ابِ اْلِعقَ  َشِديدُ  اللَّوَ  َأفَّ  َواْعَلُموا َخاصَّةً  ِمْنُكمْ  ظََلُموا الَِّذينَ  ُتِصيَبَّ  اَل  ِفتػْ

كما غلب أف ال تقـو على التشهّب وغلب أف يسبقها النصح واإلرشاد ويقوؿ أبو 

                                                      

 207، مرجع سابق ،  ص ابن سعد : الطبقات الكربى 1
  رواه مسلم وابو داود والَبمذي ، صحيح مسلم ،. مرجع سابق 2
 19-18ص  5الطربي : تاريخ االمم وادللوؾ ، مرجع سابق ، ج  3
  25سورة االنفاؿ  اآلية :  4
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اهلل أف تضعوا  بكر " وأف أسأت فقوموين " وقاؿ عثماف " إف وجدًب ُب كتاب
  1رجلي ُب القيد فضعوىا.

ومن مقومات احلكم الرشيد احملاسبة واألمر بادلعروؼ وقد كاف الرسوؿ 
يقـو بدور احملتسب الذي يراقب الطرقات وػلوؿ دوف مضايقة الناس وؽلنع اجلمالْب 
من ادلبالغة ُب ٙبميل الدواب وؽلنع الغش بادلكاييل والتدليس ويسجل لعمر بن 

 . 2تنظيمو وظيفة احملتسب اقرب ما تكوف إىل وظيفة ادلدعي العاـ اخلطاب
 

 . رسالة القضاء:  الفرع الثالث
 

أما حوكمة القضاء ُب اإلسبلـ فقد برزت على أزىى ما تكوف ُب رسالة 
عمر إىل القاضي أيب موسى األشعري وال زالت الرسالة تعرب عن شريعة إنسانية 

ضل ادلمارسات ادلطبقة لتحقيق العدؿ من ذات منهج إسبلمي وىي ظلوذج ألف
من عبد اهلل عمر أمّب ادلؤمنْب ..... إىل عبد اهلل جهات القضاء فقد جاء برسالتو: 

سبلـ عليك .أما بعد... " فإفَّ القضاء َفريضٌة "  بن قيس "أيب موسى األشعري
ّق ال نفاَذ لو آِس بْب فافَهْم إذا أُْديلَ إليك فإنو ال ينفع تكلٌُّم ٕب زلكمة وُسّنة مّتبعة

                                                      

.   429الدولة والسياسة ُب الفقو االسبلمي ، مرجع سابق ، ص  –فتحي عبد الكرمي   1
ٙبقيق زلمد زلي الدين ،  –ؿ الدين عبد الرٞبن السيوطي( تاريخ اخللفاء أنظر أيضًا ) جبل

 . 203ص  1950القاىرة  –مطبعة السعادة 
 1983د. اٞبد شليب : السياسة ُب الفكر االسبلمي   القاىرة ، مكتبة النهضة ادلصرية ،  2

رجع سابق ، االحكاـ السلطانية والواليات الدينية ، م –انظر ايضا ادلارودي  – 235ص 
 . 72ص
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الناس ُب رللسك وَوجهك َحٌبَّ ال يطَمَع شريٌف ُب َحْيفك وال ؼَلاَؼ ضعيٌف من 
وكتب عمر إىل شريح  1البيِّنُة على من ادَّعى واليمُْب على من أَنَكر. َجورؾ

القاضي: " ال تشار وال تعار وال تبع وال تتبع ُب رللس القضاء وال تقض بْب اثنْب 
 2اف "وأنت غضب

وُب سياؽ مبدأ ادلساءلة والرقابة فقد أحدث احلكم ادلدين اإلسبلمي نظاـ الشرطة 
وكاف يسمى العسس ُب زمن اخلليفة عمر بن اخلطاب وكاف  الغاية منها مساعدة 

                                                      

.وانظر باقي نص الرسالة   152تاريخ عمر بن اخلطاب ، مرجع سابق ص  –ابن اجلوزي   1
وال ؽلنعنَّك قضاٌء قضيَتو  والصُّْلُح جائٌز بْب ادلسلمَْب إال صلحًا َحرَـّ حبلاًل أو أحلَّ حراماً 
فإفَّ احلق قدمٌي ومراجعةُ  احلقِّ باألمس فراجعَت فيو نفَسك وُىِديت فيو لُرْشدؾ أف تَرِجَع عنو إىل 

الَفهَم الفهَم عندما يتلجلج ُب صدرؾ شلّا مل يبلْغك ُب كتاب  احلق خٌّب من التَّماِدي ُب الباطل
اعرؼ األمثاَؿ واألشباه وِقِس األموَر عند ذلك ٍب  اللَّو وال ُب سنَّة النيّب صلى اهلل عليو وسلم

واجعْل للمدَِّعي حّقاً غائباً أو بيّنة أمداً ينتهي  ا باحلّق فيما ترىاعِمد إىل أحبِّها إىل اللَّو وأشَبهه
فإف أحَضر بيّػَنتو أخذت لو ٕبّقو وإاّل وّجهَت عليو القضاًء فإّف ذلك أْنفَى للشّك وأجلى  إليو

ادلسلموف ُعدوٌؿ بعُضهم على بعض إال رللودًا ُب حدٍّ أو رلرَّبًا عليو  للَعَمى وأبلُغ ُب الُعذر
ٍبّ  دُة زوٍر أو ظنينًا ُب َوالٍء أو قرابة فإّف اللَّو قد توىّل منكم السرائر وَدرَأ عنكم بالشبهاتشها

إياؾ والقلَق والّضجر والتنكَُّر للخصَوـ ُب مواطن احلّق الٍب يُوجب اللَُّو هبا األجر وػُلِْسن هبا 
عاىل ولو على نفسو َيْكِفِو اللَّو ما بيَنو فإنّو من ؼُلِلْص نيَّتو فيما بينو وبْب اللَّو تبارؾ وت الذُّخر

وَمن َتزيََّن للناس ٗبا يعلم اللَّو منو خبلَؼ ذلك ىَتَك الَلو ِسَْبه وأبدى فعلو فما  وبْب الناس
 ظنُّك بثواب غّب اللَّو ُب عاجل رزقو وخزائن رٞبتو والسبلـ عليك.

ارة احلديثة ، القاىرة ، دار د. سليماف الطماوي : عمر بن اخلطاب واصوؿ السياسة واالد 2
 . 331، ص  1976الفكر العريب ، 
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ٍب قاـ اخلليفة  1القضاة ُب إثبات التهم حٌب ال يظلم أحد من تنفيذ األحكاـ.  
عمر على االستفادة من موسم احلج وقد   علي بن أيب طالب بتنظيمو وقد عمل

كاف بالنسبة إليو اجتماع األمة الكبّب وكاف عمر يدعو عمالو للقدـو ألداء احلج 
ويستمع ألصحاب ادلظامل والشكايات كما يدعوا الرقباء الذين كاف عمر يرسلهم 

عمومية ، دلراقبة العماؿ والوالة ، ويقوؿ العقاد ، إفِّ ذلك االجتماع ىو ٗبثابة ٝبعية 
 .2وكاف عمر ال يتورع من زلاسبة عمالو بوجود الشهود من أىل الببلد 

إف مرتكز حوكمة القضاء يقـو على إحقاؽ العدؿ بْب الناس مهما اختلفت 
منازذلم وقد ٙبقق ذلك بقضاء عمر وقضاء القضاء حٌب ولو كاف احد ادلتخاصمْب 

وخّب مثاؿ على ذلك دعوى أمّب ادلؤمنْب على بن أيب طالب ضد شخص أمّبًا 
يهودي السَبداد درعو ادلقدمة إىل القاضي شريح ، وقد حكم القاضي لصاحل 
اليهودي وحقو باالحتفاظ  بالدرع ، لعدـ وجود البينة مع أف الدرع ُب احلقيقة يعود 

لى استقبلؿ ونزاىة القضاء إف ُب ىذه القضية األبلغ داللة ع3لعلي كـر اهلل وجهو.
ُب عهد الدولة الراشدة كما يؤد مبدأ خضوع احلاكم احملكـو للشريعة والقانوف 
وبالرغم من مرور قروف على إقرار ىذا ادلبدأ ُب الدولة الراشدية فما زالت ىذا 
ادلوضوع مثار ٕبث وجدٍؿ وٙبليل ُب دوؿ العامل ادلتقدمة وىو من أىم مرتكزات 

 ٗبفهومو ادلعاصر .   احلكم الرشيد 
 

                                                      

 . 333، ص  1998صبحي الصاحل.: النظم االسبلمية ، بّبوت ، دار العلم للمبليْب ،  1
 .  82مرجع سابق ص  –عبقرية عمر  –عباس العقاد   2
 البخاري، ُب باب فضائل اصحاب النيب ) صلعم ( .مرجع سابق . 3
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 .الشفافية في عصر الحكم الراشدي:  المطلب الثالث
 

مبدأ خلق بيئة تكوف  –يقصد بالشفافية: وىي خبلؼ الغموض والسرية 
فيها ادلعلومات ادلتعلقة بالظروؼ والقرارات واألعماؿ ادلالية من حيث اٚباذ القرار 

، فالقرارات ادلتصلة بالسياسة  والتمويل ، والتنفيذ ( متاحة وسهل االطبلع عليها
العامة السياسية وادلالية غلب اف تكوف معربة عن قيم النزاىة والعدالة وبعيدة عن 
ىدؼ االنتفاع الشخصي أو ٙبقيق ادلصلحة لصاحب القرار كما ينبغي تيسّب 
وصوؿ الناس إىل السلطات العليا ادلختصة باٚباذ القرار ويتطلب مرتكز الشفافية  

ُب مفهـو اإلدارة الرشيدة تدعيم آلية االستخداـ والتوظيف ُب قطاع  كعنصر مهم
الدولة والذي غلب أف يقـو على مبادئ الكفاءة والشفافية وادلوضوعية مثل اجلرأة 
واإلنصاؼ وٙبديد الصبلحيات ادلنوطة بادلوظف واحملظورات الواجب على عماؿ 

 الدولة ٘بنبها ومنع تضارب ادلصاحل . 
" إين واهلل ال أعطى أحداً وال أمنع أحدًا ، إظلا  ُب تقسيمو لؤلمواؿ :وقاؿ الرسوؿ 

وكاف عمر ال يأخذ من بيت ادلاؿ إال قوتو وقوت عيالو  . 1أنا قاسم أقسم بينكم "
وكاف  .زمْب جلهاده وحوائجو وصبلتو وحجووكسوتو وكسوهتم للشتاء والصيف والبل

درىم راتبًا للخبلفة وعندما  600يتقاضى عمر من بيت ماؿ ادلسلمْب كأيب بكر 
 . 2 عرض عمر عليو الصحابة زيادة راتبو رفض تلك الزيادة غاضباً 

                                                      

د بن علي بن حجر ، فتح الباري وشرح صحيح البخاري ، الرياض ، ادلكتبة العسقبلين أٞب 1
تاريخ الزياره : كانوف  http://waqfeya.net/book.php?bid=540 2001الوقفية ، 

 . 2013ثاين 
 .  194تاريخ االمم وادللوؾ ، مرجع سابق ، ص  –الطربي   2

http://waqfeya.net/book.php?bid=540
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كما  بقي أبو بكر يعمل بالتجارة شهورًا بعد تنصيبو خليفة ، ٍب توقف 
عن ذلك وتفرغ لشؤوف ادلسلمْب و قاؿ:  ))ال واهلل ما يصلح أمر الناس بالتجارة ، 

النظر ُب شؤوهنم (( وىذا الفعل ىو تقرير دلبدأ نزاىة وما يصلح ذلم إال التفرغ و 
ادلسؤوؿ ُب ادلؤسسة وعنواف اإلخبلص والوالء دلؤسسة احلكم ، وقد ًب ٚبصيص 

 .  1مكافأة سنوية ليعتاش منها ٍب أصبحت سنة مألوفة من سنن اخلبلفة
ل وسلك اخللفاء الراشدوف ُب تعيْب الوالة والعماؿ مسلك احلرص على توليو الرج

ادلناسب ُب ادلكاف ادلناسب واختيار القادرين على ٙبمل األمانة من النظر ُب تدبّب 
اجليوش وتقدير األرزاؽ والنظر ُب األحكاـ وتقليد القضاء وجباية الضرائب 
وٚبصيص الصدقات وتوزيعها وٞباية الربح وإقامة احلدود االمامو بالصبلة ، ومنعاً 

ر يعْب جايب اخلراج من قبل اخلليفة مباشرة لتداخل الصبلحيات فقد كاف أبو بك
. وسار عمر على منوالو ، ومع تطور الدولة أعطى 2 وال يكوف للوايل سلطاف عليو

عمر أعلية خاصة ألمر تعيْب الوالة والعماؿ فقد كاف يتأكد من صبلحية الوايل  
ويشَبط عليو أف ال يغلق بابو دوف قضاء حوائج الناس وكاف يستبعد من يطلب 
الوالية تأسيًا ٗبنهج الرسوؿ إذا قاؿ لطالب عمل " أنا ال تستعْب على عملنا ٗبن 

وكاف عمر ؽلنع عمالو ووالتو من الدخوؿ ُب الصفقات العامة سواء  .  3يطلبو " 
وروى عن عمر بن اخلطاب أف ظهر لو ثراء أحد عمالو .  4كانوا بائعْب او مشَبين

ر عن مصدر ثرائو فأجاب : خرجت وىو احلارث بن كعب بن وىب ، فسألو عم
                                                      

 . 10عبد العزيز الدوري ، النظم السياسية االسبلمية . مرجع سابق ص   1
 السياسة ُب الفكر االسبلمي ، مرجع سابق ، ص . –د . اٞبد شليب  2
 . 279الطربي ، تاريخ االمم وادللوؾ ، مرجع سابق ،  ص  3
 .  119السياسة ُب الفكر االسبلمي مرجع سابق ،ص  –اٞبد شليب  4
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بنفقة معي فتاجرت هبا ، فقاؿ عمر "أما واهلل ما بعثناكم لتتجروا "، وأخذ منو ما 
حصل عليو من ربح .وكاف عمر ال يويل أقاربو فقد قاؿ " من ويل من أمر ادلسلمْب 

مر وأكد ع. 1شيئًا ، فوىل رجبًل دلودة أو قرابة ، فقد خاف اهلل ورسولو وادلؤمنْب "
ومدى التزامهم بتطبيق الشفافية بادلراقبة والتحري، فقد كاف  2 سياستو ا٘باه عمالو

عمر ػلصي أمواؿ العماؿ والوالة قبل الوالية ليحاسبهم على ما زادوه بعد الوالية شلا 
ال يدخل ُب عداد الزيادة ادلعقولة ومنع عليهم التجارة وكاف يقوؿ ذلم " وإظلا 

كم ٘بارًا " وكاف عمر برقابتو ػلاوؿ فرض الشفافية على الوالة بعثناكم والة ومل نبعث
فعدا عن إحصاء أمواذلم كاف يأمرىم بالدخوؿ هنارًا وال يدخلوا ليبًل كيبل ػلجبوا 
شيئا من ادلاؿ . وقاسم بعض الوالة لصاحل بيت ادلاؿ أمواذلم الزائدة ومنهم أبو 

بْب أصوات السوؽ وبيتو  ىريرة وسعد بن أيب وقاص .وعندما أقاـ سعد حاجزاً 
وكاف عمر يعزؿ الوالة للشبهات وقد 3بالكوفة هناه اخلليفة وأمره بإحراؽ قصره .

عزؿ سعد بن أيب وقاص وكانت سياستو أف ال يرى عماؿ الدولة ينتفعوف من ماؿ 
ادلسلمْب وكاف عند الشبهات يقسم ماذلم ويودع النصف اآلخر ببيت ماؿ 

 .4ادلسلمْب 

                                                      

 .95ص  –وزي ، سّبة عمربن اخلطاب ، مرجع سابق ابن اجل  1
 . 214اجملدالوي  ،  مرجع سابق ، ص   2
 .  150مرجع سابق ، ص  12الطربي ، تاريخ األمم وادللوؾ  ج  3
حاسب عمر بن اخلطاب ) رضي اهلل عنو ( عدد من الوالة عند زيادة امواذلم ومنهم ....  4

املة البحرين وعمر بن العاص وايل مصر ، انظر أيضاً  النعماف بن بشر وايل ٞبص وابو ىريره ع
 . . 216فاروؽ رلدالوي ، االدارة االسبلمية ُب عهد عمر بن اخلطاب ، مرجع سابق ص 
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يقات عمر واإلجراءات الشديدة لتعيْب الوالة ومراقبتهم إف ظلاذج تطب
وزلاسبتهم كانت مبادئ مؤسسية مبكرة حوؿ ٘بذير مفهـو الشفافية والنزاىة 
واألمانة واحلرص على مصلحة األمة . ويعترب اخلليفة عمر بن اخلطاب أوؿ من 

كثّباً وىو قانوف ما زلت   1استحدث نظاـ احملاسبة على أساس " من أين لك ىذا "
 2من الشعوب تطالب بإقراره والعمل بو  حملاسبة موظفي القطاع العاـ .

 
 

 الحكم الراشدي وذوى المصالح األخرى:  المطلب الرابع
 .من هم ذوي المصالح األخرى

 

مبػدأ احلوكمػة السياسػػية اخلػاص بػذوي ادلصػػاحل األخػرى مػن غػػّب رمػوز اذليئػػة 
واقعػػي يأخػػذ باحلسػػباف التعامػػل مػػع واقػػع احلاكمػػة أو ٝباعػػة العقػػد واحلػػل ىػػو مفهػػـو 

األقليػػات العرقيػػة أو الدينيػػة أو االثينيػػة أو الفئػػات ذات اخلصوصػػية ادلعينػػة ُب الدولػػة 
االسػػبلمية الراشػػدة ، فهػػؤالء ال يعيشػػوف علػػى ىػػامش رلتمػػع األغلبيػػة بػػل إف لػػديهم 
حقوقػػػػػا وعلػػػػػيهم واجبػػػػػات وىػػػػػم منخرطػػػػػوف ُب بنػػػػػاء الدولػػػػػة والػػػػػدفاع عػػػػػن مصػػػػػاحلها 
ويقتضػػي األمػػر بإتبػػاع أقصػػى درجػػة احلػػس بالعدالػػة واالنصػػاؼ مػػع أصػػحاب ادلصػػاحل 
األخػػػرى ُب الدولػػػة اإلسػػػبلمية ، ولقػػػد ضػػػرب اخللفػػػاء الراشػػػدوف ُب عصػػػرىم الػػػذىيب 
أروع األمثلػػػػة علػػػػى مراعػػػػاة أصػػػػحاب ادلصػػػػاحل شلػػػػن ال يػػػػدينوف بػػػػدين الدولػػػػة وكػػػػذلك 

                                                      

 . 224رلدالوي  ، االدارة االسبلمية ُب عهد عمر بن اخلطاب ، مرجع سابق ، ص  1
 . 22سوزاف أكرماف ،  ، احلكم والفساد ، مرجع سابق . ص  2
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اء ، فقػػػد جػػػاء اإلسػػػبلـ بتعػػػػاليم األقليػػػات العرقيػػػة الػػػٍب تعػػػيش ُب نطػػػاؽ دولػػػة اخللفػػػ
ضػػػامنة تكفػػػل للنػػػاس حيػػػاة مسػػػتقرة حيػػػث جػػػاء اإلسػػػبلـ للنػػػاس كافػػػة فػػػنظم عبلقػػػة 
ادلسػػػلمْب مػػػع غػػػّبىم مػػػن رعايػػػا الدولػػػة وأصػػػحاب األعػػػراؽ)و( ادلعتقػػػدات الكتابيػػػة 

  َخَلْقنَػػػػػػػػػػػػػػاُكمْ  ِإنَّػػػػػػػػػػػػػػا النَّػػػػػػػػػػػػػػاسُ  األخػػػػػػػػػػػػػػرى، فقػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػاء قولػػػػػػػػػػػػػػو تعاىل:)يػػػػػػػػػػػػػػا أَيػَُّهػػػػػػػػػػػػػػا
اللَّػػػػػِو  ِعْنػػػػػدَ  َأْكػػػػػَرَمُكمْ  ِإفَّ  لِتَػَعػػػػػاَرُفوا َوقَػَبائِػػػػػلَ  ُشػػػػػُعوبًا َوَجَعْلنَػػػػػاُكمْ  ثَػػػػػىى َوأُنػْ   ذََكػػػػػرٍ  ِمػػػػػنْ 

 .1(َخِبّبٌ  َعِليمٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  أَتْػَقاُكمْ 
 
 

 .حرية المعتقد والمساواة بين المسلمين وغيرهم :  الفرع األول
 

سبلمي فبل إف ادلساواة ُب اإلسبلـ ىي جلميع افراد األمة ُب اجملتمع اإل
تقتصر على مساواة ادلسلمْب ببعضهم البعض بل ىي ألىل الكتاب فقد قاؿ 

َا ،  2)َلَعلَُّكْم تُػْرَٞبُوفَ  اللَّوَ  َواتػَُّقوا  َأَخَوْيُكمْ  بَػْْبَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ  تعاىل:) ِإظلَّ
مْب وغّبىم من ( ُب باب ادلساواة بْب ادلسل صلى اهلل عليو وسلموقاؿ الرسوؿ )

إتباع الديانات السماوية" من آذى ذميًا فأنا خصمو ومن كنت خصمو خصمتو 
كما كفل   4وُب حديث آخر قاؿ " ذلم ما لنا وعليهم ما علينا. " 3يـو القيامة "

اإلسبلـ  لغّب ادلسلمْب حرية أداء شعائرىم الدينية والعيش بأماف واستقرار ُب ظل 
وال غلربوف على اإلسبلـ ، قد روى أف عمر دعا عبده " الدولة اإلسبلمية الراشدة 

                                                      

 .  13سورة احلجّبات آية  1
 . 10سورة احلجرات : آية   2
 8270(،االلباين،  اجلامع الصغّب .رقم 267،2أٞبد، مسند أٞبد، )3
 1987  1رواه الَبمذي  ، سنن الَبمذي، بّبوت ، داراحياءالَباث العريب ،  ط  4
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 1اشق" وكاف نصرانيًا إىل اإلسبلـ فأىب فقاؿ لو عمر : " ال إكراه ُب الدين "
 . 2 وعندما حضرت عمر الوفاة اعتقو وقاؿ لو اذىب حيث شئت

ورفض اإلسبلـ بصورتو الزاىية التمييز بْب الناس بسبب اجلنس أو اللوف أو العرؽ 
لدين أو أف غلعل من ذلك مثار تفرقة أو سببًا النقساـ األمة أو تفككها قاؿ أو ا

تعاىل " ومن آياتو خلق السماوات واألرض واختبلؼ ألسنتكم وألوانكم إف ُب 
، وزاد على ذلك ُب اآلية الكرؽلة الٍب منعت إكراه الناس 3ذلك آليات للعادلْب " 

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن على اعتناؽ اإلسبلـ قاؿ تعاىل:) ال ِإْكرَ  يِن َقْد تَػبَػْبَّ اَه ُب الدِّ
ـَ ذَلَا َواللَُّو  َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُػْؤِمْن بِاللَِّو فَػَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى ال اْنِفَصا
يٌع َعِليٌم(4 وقاؿ تعاىل:) َوَلوْ  َمْن  آَلَمنَ  َربُّكَ  َشاءَ  مسَِ
ضِ اأْلَرْ  ُب  يًعا ُكلُُّهمْ   ولقد جذر اخللفاء  5ُمْؤِمِنَْب( َيُكونُوا َحٌبَّى  النَّاسَ  ُتْكرِهُ  أَفَأَْنتَ  ٝبَِ

الراشدوف ىذا ادلفهـو بأف أصحاب ادلصاحل ُب الدولة اإلسبلمية من اليهود 
وادلسحيْب واألحباش والفرس ذلم نفس احلقوؽ ُب العدالة واإلنصاؼ وذلم حرية 

م آماف ألنفسهم وأمواذلم ، وعندما فتح اهلل على ادلسلمْب بفتح أداء شعائرىم وذل
 القدس دخل عمر بن اخلطاب وأعطى عهدتو ألىل بيت القدس وجاء هبذا العهد: 
"ىذا ما أعطاه عبد اهلل أمّب ادلؤمنْب أىل أيليا : أعطاىم أمانًا ألنفسهم 

لتها. أنو ال تسكن  وأمواذلم، ولكنائسهم وصلباهنم، وسقيمها، وبريئها، وسائر م
                                                      

  232 اجملدالوي ،  االدارة االسبلمية ُب عهد عمر بن اخلطاب ، مرجع سابق .ص 1
 .148-87إبن اجلوزي ، سّبة عمر وُب رواية اف امسو رسق ، ص  2
 . 22آية  –سورة الرـو  3
 . 256آية  –سورة البقرة  4
 99اآلية  :سورة يونس   5
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كنائسهم وال هتدـ وال ينقص منها وال من خّبىا، وال من صليبهم وال من شيء 
من أمواذلم وال يكرىوف على دينهم . فمن خرج منهم فإنو آمن ومن قاـ منهم فهو 
أمن  .... وعلى ما ُب ىذا الكتاب عهد اهلل وذمو رسولو وذمة اخللفاء ، وذمة 

 .  1ذي عليهم من اجلزيةادلؤمنْب ، إذا أعطوا ال
( بادلساواة  صلى اهلل عليو وسلموقد هنج اخللفاء الراشدوف هنج الرسوؿ )

أَْرَسْلَنا  َلَقدْ :)بْب ادلسلمْب وغّبىم ُب احلقوؽ ادلدنية والسياسية ىديًا بقولو تعاىل
، وادلتأمل 2(... بِاْلِقْسطِ  النَّاسُ  وـَ لِيَػقُ  َواْلِميزَافَ  اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوأَنْػزَْلَنا بِاْلبَػيػَِّناتِ  ُرُسَلَنا

ذلذه اآلية الكرؽلة غلد أف اإلسبلـ اعَبؼ بدور الرسل السابقْب لرسوؿ اإلسبلـ واف 
اذلدؼ ىو إقامة العدؿ بْب الناس كافة ، وتدؿ اآلية الكرؽلة من ذكر  "عبارة 

صر ميزاف الناس"عمومية الرسالة ووحدة أىداؼ الرساالت وىي إقامة العدؿ ومل ػل
 زز ذلك اآلية الكرؽلة القائلة :العدؿ بْب ادلسلمْب ، كما يع

َا) ومل يقل           3َلَعلَُّكْم تُػْرَٞبُوَف( اللَّوَ  َواتػَُّقوا  َأَخَوْيُكمْ  بَػْْبَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإظلَّ
لتحالف مع غّب ( مبدأ ا صلى اهلل عليو وسلم)ادلسلمْب أخوة( كما أقر الرسوؿ )

ادلسلمْب للدفاع عن ادلدينة عند إصداره منشور الصحيفة والٍب ٝبعت غّب 
 ادلسلمْب ٙبت مصطلح األمة . 

كما مل يقتصر إقرار اخللفاء الراشدين ٕبقوؽ أصحاب ادلصاحل األخرى من 
غّب تابعي ديانة الدولة بإقرار ادلواثيق والعهود فقد ساوى بينهم وبْب ادلسلمْب إماـ 

                                                      

احليدر آبادي  رلموعة الوثائق السياسية ُب العهد النبوي واخلبلفة الراشدة ، مرجع سابق ،   1
 . 88ص 

 . 25سورة احلديد آية  2
 10سورة احلجّبات آية  3
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القضاء ، وكلنا نتذكر حكمو ُب ظبلمو القبطي الذي استوَب حقو من ابن وايل  
مصر  عمرو بن  العاص ، ويرى الباحث أف حادثة القبطي ادلصري ادلتظلم غلب 
أف ال ٛبر على أساس ٙبقيق مبدأ ادلساواة بْب ابن الوايل وفرد من عامة الشعب ، 

أف ادلساواة ليست بْب  بل اف مقاصدىا وحكمها أبعد من ذلك فهي ٘بذر
ادلسلمْب فقط بل ىي بْب ادلواطنْب ٗبختلف دياناهتم ، واف مبدأ ادلساواة ُب 
اإلسبلـ ال يتعطل عند التفاوت الطبقي أو الديِب للمتخاصمْب كما أف حادثة 
القبطي كانت الصيحة األوىل بتاريخ البشرية الٍب أخرجت أعظم ٝبلة ُب التاريخ 

اخلليفة عمر رضي اهلل عنو عندما وجو كبلمو لعمرو بن العاص ينطقها غّب نيب وىو 
وىذا أكرب  1واىل مصر وقاؿ لو " مٌب استبعدًب الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارًا "

تأكيد دلبدأ سيادة القانوف وتطبيقو  ولثبلثة مبادئ رئيسية تقـو عليها احلوكمة 
 يل األمر ، وٞباية األقلية .الرشيدة وىي ٙبقيق العدؿ ، وإقرار حق ادلساءلة لو 

 
 .التكافل لجميع أفراد األمة:  الفرع الثاني

 

تعترب الزكاة الٍب ىي احد أركاف اإلسبلـ اخلمسة الرافعة الٍب أسست دلفهـو 
التكافل االجتماعي  بأنصع صورة وقد سبق ىذا التشريع الرباين ٝبيع تشريعات 

تأخذ من األغنياء لتوزع على الضماف االجتماعي و الضرييب ادلعاصرة ،و ىي 
الفقراء،و من الصور ادلبكرة للتكافل االجتماعي ادلؤاخاة بْب ادلسلمْب من 
ادلهاجرين واألنصار، وبلغت مساحة اإلسبلـ ٗبا وصل إليو اخللفاء الراشدوف ٗبأسسة 

                                                      

 االدارة االسبلمية ُب عهد عمر بن اخلطاب ، مرجع سابق ،  ص –فاروؽ رلدالوي  1
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مفهـو اعتبار حقوؽ ذوي ادلصاحل األخرى و من أصحاب الديانات األخرى حيث 
زءا من منظومة التكافل االجتماعي واف ذلم على الدولة حقوقا جرى اعتبارىم ج

مقابل الواجبات ادللقاة عليهم ففقراؤىم  فقراء الدولة والدولة راعية دلصاحلهم 
وحقوقهم وقد اخذ عمر هبذا ادلفهـو بصورتو احلديثة وٗبفهـو الدولة الراعية دوف 

ة رأى شيخًا يهوديًا يستجدي ٛبييز بْب مواطنيها ففي أثناء ٘بوالو بشوارع ادلدين
الناس فسألو )) ما الذي ... أجلأؾ إىل ىذا ؟ (( فأجابو الشيخ اليهودي )) السن 
واجلزية واحلاجة (( فبعث عمر إىل صاحب بيت ادلاؿ وقاؿ لو : )) انظر ىذا 
وأمثالو ، فاجعل ذلم راتباً من بيت ماؿ اهلل يفي حاجتهم ، فو اهلل ما أنصفناه ، إذا 

أكلنا شيبة ٍب خذلناه ُب ىرمو ، إنو من مساكْب أىل الكتاب والصدقات ضلن 
للفقراء وادلساكْب (( كما أوصى عمر بوصية دلن بعده بأىل الذمة فجاء بوصيتو " 

  1أوصيك بأىل الذمة خّباً أف ال تقاتل من ورائهم ، وال تكلفهم فوؽ طاقتهم " 
إىل واليو على مصر  –كـر اهلل وجهو   –وُب رسالة علي بن أيب طالب 

من الذين ال حيلة « الطبقة السفلى»ٍب اهلل اهلل ُب »األشَب النخعي قولو : 
ألهنا الٍب قد يغفل عن علومها بعض الوالةِ شلن « الطبقة». لقد خص ىذه 2«ذلم..

يقربوف منو أصحاب ادلصاحل اخلاصة من األثرياء أو ادلنتفعْب، أو الذين ُيشّبوف 
وىذا أكرب اىتماـ ُب . ال يصّب ُب مصلحة ىذه "الطبقة السفلى على الوايل ٗبا ىو

الطبقة ادلسحوقة شلن ال تستطيع اخلدمات العامة الوصوؿ إليهم أو ال تستطيع ىذه 
الطبقة إيصاؿ كلمتها وصوهتا وىو نوع من ترقيتها لتصبح طبقة وسطى تشكل 

                                                      

مطبعة جلنة التأليف  -القاىرة  –ابن عبد ربو اٞبد بن زلمد االندلسي : العقد الفريد 1
 69ص  3والَبٝبة والنشر ، ج 

 . 116رجع سابق ، ص ، م 5ابن ايب احلديد ، شرح هنج الببلغة، رللد  2



100                     محمود عبابنة  ، د. السياسي لدولة المدينة األولى الحوكمة الرشيدة في النظام  

 
Good Governance in the Islamic Political System of the First Al-Madina AL-

Munawrah state. Dr. Mahmoud  Ababneh 

 

الرشيدة والسياسة  صماـ أماف للمجتمع  وىو أرقى ما ؽلكن أف تصل إليو احلاكمية
وإياؾ والدماء وسفكها بغّب »ٍب دقق النظر ُب ىذه ادلوعظة الغالية: الواعية   

إىل واليو أف يتقي اهلل ُب  -كـر اهلل وجهو   -عظة يوجهها اإلماـ علي «. حّلها
العباد من البشر، وذلك بإشاعة العدؿ بْب الرعية ومنع كل ما من شأنو أف يؤدي 

الرتقاء بالطبقة الفقّبة حٌب ال تصبح طبقة حاقدة تؤثر على إىل سفك الدماء وا
األمن اجملتمعي والسلم األىلي وكأف بو التفاتا إىل ادلسؤولية اجملتمعية للشركات 
وادلؤسسات العامة واخلاصة إضافة إىل مسؤولية الدولة وواجباهتا ٗبقتضى واليتها 

فساد واإلجراـ وإشاعة روح العامة على ىذه ادلؤسسات شلا يقتضي ٘بفيف منابع ال
 احملبة والوئاـ عمبل ال قوال وذلك من خبلؿ آليات عملية وبرامج تطبيقية .

وال ينبغي االنتهاء من موضوع تكافل وتراحم اجملتمع اإلسبلمي الراشدي 
دوف أف نتوقف عن عثماف بن عفاف ) رضي اهلل عنو ( فهو أوؿ من جذر مفهـو 

ا ادلعاصرة قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة تقريبًا ، ادلسؤولية االجتماعية بصورهت
ففي عاـ الرمادة والقحط وعوز الناس ، جاءت قافلة كبّبه زلملو بالطعاـ واألكسية 
تعود لعثماف إىل ادلدينة وقد ٘بمع ٘بار ادلدينة يريدوف شراءىا منو وقالوا لو نشَبيها 

ة أضعاؼ فقاؿ : " زيدوا " ، بضعف ٜبنها فقاؿ ذلم : " زيدوا " فزادوه إىل ثبلث
قالوا " ال نستطيع الزيادة " فقاؿ ذلم : " لقد جاءين من اشَباىا بعشره أمثاذلا ."  

ىذا التاجر الذي  فنظر بعضهم إىل بعض وقاؿ بعضهم " ضلن ٘بار ادلدينة ، فمن
وىي ما ٞبلت صدقة  ، فأجاهبم عثماف : لقد اشَباىا اهلل مِباشَباىا منو ؟ 
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ونستطيع أف نقوؿ أف حادثة تربع عثماف بأٞباؿ القافلة قد .  1" للمسلمْب
كأحد أبرز مرتكزات   2 أسست دلفهـو ادلسؤولية االجتماعية وادلواطنة الصاحلة

احلاكمية الرشيدة  والٍب ٙباوؿ أف تفرض على ادلؤسسات والشركات الضخمة 
افظة على البيئة وإزالة مسؤليات للمساعلة بالتنمية ادلستدامة ومساعدة العاملْب واحمل

. وتقضي حاكمية الشركات احلديثة ٞباية  3 الغمة عن الطبقات الفقّبة وادلسحوقة
مساعلة األقلية من إساءة االستغبلؿ الٍب تقـو هبا بعض ادلؤسسات والٍب يتم 

ُب حْب أف اإلسبلـ قد  4إجراءىا دلصلحة ادلتنفذين من أصحاب النسب احلاكمة 
من ألف وأربعمائة عاـ  من خبلؿ نظاـ الزكاة األساس  راعى ذلك قبل أكثر

ادلعموؿ بو عادلياً انطبلقاً من أف ادلؤمنْب  5اجلوىري لفكرة نظاـ  التكافل االجتماعي
ُب توادىم وتراٞبهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر 

اؽ حصيلة إنفاألعضاء بالسهر واحلمى، وقد قاؿ تعاىل ُب معرض بياف وجوب 
 :لزكاة قاؿ اهلل تعاىلا
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َا َها َواْلَعاِمِلْبَ  َواْلَمَساِكْبِ  لِْلُفَقرَاءِ  الصََّدقَاتُ  )ِإظلَّ     الرِّقَابِ  َوُب  قُػُلوبُػُهمْ  َواْلُمَؤلََّفةِ  َعَليػْ
 .1) اللَّوِ  ِمنَ  َفرِيَضةً    السَِّبيلِ   َواْبنِ   َسِبيِل اللَّوِ  َوُب  َواْلَغارِِمْبَ 
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 الخـــــاتمــــة

باستعراض الباحث ألىم مبادئ احلوكمة ادلؤسسية الرشيدة وتأصيل 
تأسيسها ُب حقبة إسبلمية تارؼلية زلددة بدولة ادلدينة األوىل ابتداءا بوالية الرسوؿ 

اف اىم النتائج الٍب ًب التوصل  الدينية وادلدنية مرورا بزمن اخللفاء الراشدين يتبْب لنا 
 اليها: 

ىي أف اإلسبلـ ُب نبعو الصاُب ؽلتلك قيمًا ومبادئ ثابتة ال تتغّب  :أوال 
بتغّب الزماف والظروؼ كالعبادات ، ولكنو ُب الوقت نفسو ؽللك القدرة على مبلءمة 

 تلك ادلبادئ واألىداؼ مع طبيعة الظروؼ االجتماعية ومتغّباهتا .
داؼ الثابتة  أف احلكم الراشدي بعهده الذىيب استطاع ٙبقيق األى ثانيا:

كإقامة العدؿ وادلساواة و وأقرحق  مساءلة احلاكم وفرض الشفافية ورعاية األقليات 
وأصحاب ادلصاحل األخرى و ترؾ آلية تنصيب احلاكم إىل االجتهاد الوضعي 

، وىذه اآللية قابلة للتطوير 1ادلستند اىل الشرع على اساس التشاور وحق االختيار
صلى اهلل عليو  ادلستمر ، وقد جاء ٕبديث الرسوؿ )والنمو من خبلؿ حركة التغّب

 2( " اف اهلل ليبعث هبذه األمة راس كل مائة سنة من غلدد ذلا امر دينها"وسلم
( فقد  صلى اهلل عليو وسلموموضوع االجتهاد ىو سنة مسنونة منذ أياـ الرسوؿ  )

أو  أستشار اصحابو باحلروب، كما اوحي اليو اف  يصدر "صحيفة ادلدينة "

                                                      

1 Hashem mazen, Islamic Roots Of Good governance, 

University Of California, 

Riversidcism.my/.../201108091416320.Islamic_roots_of_go. 

Accessed  8\1\2012 

 . 599، االلباين ، السلسلة الصحيحة رقم 4291ابو داود، سنن ايب داود، رقم   2
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الدستور األوؿ لدولة ادلدينة وكما اجتهد وابتكر عمر بن اخلطاب آلية اختيار 
 احلاكم بناء على الشورى . 

أف احلكمة من عدـ تعرض التشريع االسبلمي لصورة تفصيلو  ثالثا:
 1موحده لكيفية قياـ نظاـ احلكم ىو لبلنسجاـ مع ضرورات التطور البشري

اىل فالتعاميم الٍب ال تنزؿ  2 بلؼ العصورواختبلؼ الظروؼ االجتماعية بإخت
                                                      

 . 282د. سليماف الطماوى ، السلطات الثبلث ُب االسبلـ ، مرجع سابق ف  ص  1
زلمد البلتاجي ، منهج عمر بن اخلطاب ُب التشريع، القاىرة ،  دار الفكر العريب  ،  2

 . 416، ص  1970
زلمد عبد العزيز ربيع ، افكار ورؤى استشرافيو للواقع العريب ، عماف ، جريدة العرب اليـو   2
  . 2012شباط 11ردنية ، األ

اٞبد معاذ علوف ، اثر االؽلاف ُب بناء احلضارات االنسانية ، رللة ادلنارة للبحوث 176
 . 51، ص  2006نيساف  12رللد  1والدراسات ، عماف ، جامعة آؿ البيت ، العدد 
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التفصيبلت اجلزئية ال تقيد األجياؿ ادلقبلة هبذه التفصيبلت وقد رأينا كيف تطورت 
ادلشورة الختيار احلاكم  من ادلناظرة السياسية اىل االستشارة وكتابة العهد ، اىل 

 احلكم الرشيد .ادلشاركة واالنتخاب ، فمبدأ ادلشاركة ىو التطور األخّب وىو عماد 
إف تلك القيم وادلبادئ واألىداؼ ىي ترٝبة حقيقية دلبادئ حوكمة رابعا:

الدولة الرشيدة ادلعاصرة وغلب أف ال يقفل الباب عندىا ، ألف إقفاؿ الباب سوؼ 
يؤدي إىل أحد األمرين : إما ٘باوز تلك القيم وادلبادئ وإما ٘بميد التغّب 

ه اخللفاء الراشدوف عند تأسيس احلكم االجتماعي والسياسي وىو ما ٘باوز 
السياسي الرشيد وٙبقيق أىدافو بإقامة العدؿ بْب الرعية وتوثيق البيعة ٖبطاب الثقة 
وكل ذلك كاف أسبق وأنصع صورة للحوكمة ادلعاصرة ادلستندة اىل الشريعة 
اإلسبلمية والٍب حددهتا اآليات الكرؽلة واألحاديث النبوية الشريفة كأىداؼ وجاء 
العقل ادلدين للخلفاء ليتناغم مع الشريعة دوف ٘باوز ويعمل على توفّب الوسائل 
البلزمة لتحقيق أىداؼ احلكم الرشيد ، إف ذلك ألكرب دليل على أنو ال يوجد 
انفصاـ بْب الدولة ادلدنية والشريعة الغراء واف إبداع احلكاـ ُب استنباط مكنوف القيم 

واجهة الظلم والفساد و٘بذير التكافل االجتماعي الثابتة كقيم العدؿ واإلصبلح وم
وادلساواة وعدـ التمييز ال تتغّب بتغّب الظروؼ الزمانية وادلكانية الواجب تطبيقها 
بأوسع معانيها ُب ٝبيع اجملاالت من خبلؿ معرفتنا بالواقع ادلوضوعي والقائم بظروفو 

ضمن مفاىيم العصر  ومبلبساتو وزلاولة طرح مفاىيم جديدة تضع النصوص الدينية
 1ومعارفو العلمية .
أف القيم الثابتة ذات بعد إنساين عابر للطوائف والديانات فقد  خامسا:

أنصف اخلليفة عمر رضي اهلل عنو ادلسلم القبطي ادلسيحي ورعى الكهل اليهودي 
الفقّب ، كما أف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم  قد ٙبالف مع اليهود ُب حقبة 
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ة األمة ومصلحة احلكم الرشيد . لقد أثبتت القيم واألىداؼ لدولة أوجبتها مصلح
اإلسبلـ األوىل أف احلاكمية الرشيدة ًب استقاؤىا من منبعها األوؿ وىي الشريعة 
اإلسبلمية شلثلة بالكتاب والسنة وحدعلا  ُب بداية األمر وأف احلكم الراشدي  

األمم وعلى أنصع صورة وأف  للخلفاء الراشدين جذر مبادئ احلاكمية قبل كثّب من
ىذه مهمة الدولة ادلستندة إىل أىداؼ الشريعة اإلسبلمية وروحها ، واف على 
مفكري األمة اجَباح أدوات احلوكمة الرشيدة وتطويرىا من مصادر الَباث واإلبداع 
الذي ظهر جليًا ُب عصر دولة اإلسبلـ األوىل قبل اف تدخل الدولة اإلسبلمية 

م وقمع الرأي اآلخر و٘بسيد حكم الفرد والوقوؼ والنكوص عصر توريث احلك
وتعطيل ملكة االجتهاد واإلبداع والقصور عن ادلساعلة ُب تطور   2خلف اجلمود 

احلضارة اإلنسانية الٍب هنلت الكثّب من مبادئ احلكم الراشدي اإلسبلمي فيما 
وأقليم ومثاذلا  مضى .أما االستثناءات على ىذا النهج فهي علي قلتها زلدودة بزمن

حكم عمر بن عبد العزيز ُب زمن الدولة األموية وحكم السلطاف سليماف القانوين 
العثماين ،وزلمد مهاتّب ُب العصر احلديث ، فقد ًب بلورة مفهـو  ومقاربة للدولة 
ادلدنية ذات ادلرجعية اإلسبلمية ، واف مل تصل ىذه الدوؿ ادلدنية اىل مرتبة الدوؿ 

وكمة الرشيدة اال اهنا زلاوالت متقدمة عملت وبقدر كبّب ضلو اعطاء الفاضلة ُب احل
 ظلوذج اسبلمي اغلايب  معاصر وما زاؿ قاببًل للتطور .
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 التوصيات
أبرز مفهـو احلوكمة اإلسبلمية كنموذج أصيل وثابت وقابل للتطور  -1

يستوعب ادلدنية ويهضم مفرداهتا  ويعمل على ٘بسيدىا ُب نتاجو العلمي 
 ادلعرُب .و 

التنقيب والبحث عن زلطات احلوكمة الراشدية ادلضيئة واستنباط مبادئ  -2
احلاكمية الرشيدة و٘بميعها وتدريسها ليست كروايات للطلبة والدارسْب بل 
توظيفها ُب سياقات وعلـو ونظريات جديدة كاحلوكمة ادلؤسسية وادلسؤولية 

 االجتماعية .
مية ينبغي ذلا االستهداء واالنسجاـ أف السلطة ادلدنية ُب الدولة اإلسبل -3

 والتكافل مع القيم وادلبادئ وألحكاـ الثابتة ُب الشريعة . 
غلب التأكيد على كشف اجلانب ادلدين واإلنساين ادلسموح بو ُب الشريعة  -4

ٗبا ؼلدـ تطلعات اجملتمع اإلنساين وحاجاتو ومصاحلة لتطبيق حوكمة 
 إسبلمية أصيلة وليست مستوردة . 

ـو ومسّلمة أف الدين اإلسبلمي صاحل لكل زماف ومكاف ال ينبغي إف مفه -5
أف تتعارض مع ادلساحة ادلَبوكة للعقل ادلدين ومؤسسة الدولة ادلدينة من 
اقَباح احللوؿ وتشجيع اإلبداعات ادلنسجمة مع ادلبادئ الكلية للشريعة 

 ومن ضمنها تطوير مفاىيم احلكم الرشيد . فالشريعة ٛبثل ادلصلحة .
تأكيد على مشاركة ذوي ادلصاحل اخلاصة بالدولة اإلسبلمية والتذكّب ٗبا ال -6

قرره احلكم اإلسبلمي ُب دولة ادلدينة األوىل من حقوؽ وأعلها حق ادلواطنة 
وادلساواة بينهم وبْب باقي أفراد األمة دلا ُب ذلك من كبّب أعلية ُب ٘بذير 

 جميع . وحدة األمة والتأكيد أف الدولة اإلسبلمية تتسع لل
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يقع على التيارات االسبلمية واجب عدـ توظيف الدين احلنيف ُب غّب  -7
موضعو وخصوصًا ُب ظل ما يسمى بالربيع أو احلراؾ الشعيب ُب الدوؿ 
العربية االسبلمية ويقع على عاتق مؤسسة الفقو واالئمة اجراء عملية 

مي مراجعة واصبلح شامل دلسارىا با٘باه االطلراط ُب اطار نظاـ اسبل
 حوكمي مقتدياً بنهج احلكم الراشدي موضوع البحث .
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 قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية :
 الكتب : 

 القرآف الكرمي . .1
" ،  أبن العريب ٞبد بن عبد اهلل األندلسي ، ادلعروؼ بأبن العريب  " أحكاـ القرآف  .2

، دار ادلعارؼ ، القاىرة  ، ٝبهرة انصار العرب ، 1992، دارالكتب العلمية ، بّبوت
1982. 

ابن تيمية اٞبد بن احلليم عبد السبلـ  ، " السياسة الشرعية ُب اصبلح الراعي والراعية ،  .3
 ـ. 1986مصر ، دار األرقم ، 

، دار صادر  زلمد بن سعد بن منيع اذلامشي " الطبقات الكربى" ، بّبوتابن سعد  .4
 1957للنشر والتوزيع  ، 

ت عبد اهلل " البحر الرائق ُب شرح كنز الدقائق "، بّبوت ، ابن صلم ، االماـ ايب الربكا .5
 لبناف ،  دار الكتب العلمية  للنشر . 

لبناف ، مؤسسة  -ابن خلدوف عبد الرٞبن بن زلمد ، "  مقدمة ابن خلدوف " ، بّبوت  .6
االعلمي للمطبوعات ، تاريخ العرب وديواف ادلبتدأ واخلرب ُب أياـ العرب والعجم والرببر ومن 

 . 1988عاصرىم من ذوي السلطاف األكرب" القاىرة ، دار الفكر العريب للنشر ، سنة 
 ابن ايب احلديد عبد احلميد بن ىبو اهلل بن زلمد بن احلسْب ، " شرح هنج الببلغة "  .7

 ـ . ٙبقيق ابو زلمد الفضل ابراىيم  .   1963، دار مكتبة احلياة ،  لبناف
، "مناقب عمر بن اخلطاب"  ،  بن علي بن زلمد ابن اجلوزي أبو الفرج عبد الرٞبن .8

 2000 ،مصر، اذليئة ادلصرية  العامة للكتاب
http://www.goodreads.com/book/show/6955222  

عاـ ابن منظور زلمد بن مكـر االنصاري ، "لساف العرب "  بّبوت ،  دار صادر ،  .9
1986 . 

، "سّبة ابن ىشاـ " ،   أبو زلمد عبد ادللك ابن ىشاـ بن أيوب احلمّبي ابن ىشاـ .10
 . 2012بّبوت ، دارادلعرفة ، 

http://www.goodreads.com/book/show/6955222
http://www.goodreads.com/book/show/6955222
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، ، بّبوت   ، دار الكتب العلمية ابن عبد ربو  أٞبد بن زلمد عبد ربو ، " العقد الفريد " .11
 . ٙبقيق مفيد قمحية1983،  1ط 

حلسن  بن ىبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي، "  التاريخ ابن عساكر ابو القاسم علي بن ا .12
 .  1913الكبّب  "، دمشق ، مطبعة روضة الشاـ 

ابن كثّب امساعيل بن عمر ، " تفسّب القرآف العظيم ، بّبوت  ،  دار احياء الَباث  ،  .13
 . 2007.، البداية والنهاية ، طرابلس ، لبناف ، مكتبة الوليد ،  1969

 . 1969  ، االسبلـ واخلبلفة ، لبناف ، دار بّبوت للنشر ، عاـ اخلربوطلي علي حسِب .14
،  1999النظاـ السياسي ُب اإلسبلـ ، القاىرة،  دار السبلـ ، –اخلياط عبد العزيز .15

 . 1972اجملتمع ادلتكافل ُب االسبلـ ، بّبوت ، مطبعة الرسالة ، 
 .  1980وث العلمية، اخلالدي زلمود ، نظاـ احلكم ُب االسبلـ ، الكويت ،  دار البح .16
 .1963اخلطيب عبد الكرمي ، اخلبلفة واالماـ ، مصر ، دار الفكر العريب ،   .17
  1974ادلبارؾ زلمد ، نظاـ االسبلـ ) احلكم والدولة ( ، القاىرة ،  دار الفكر،   .18
 . 2003اكرماف سوزاف ، الفساد واحلكم ، عماف ،  األىلية للنشر والتوزيع عاـ  .19
 .1962االسبلـ واخلبلفة ُب العصر احلديث  ،القاىرة  ،  –الدين الريس زلمد ضياء  .20
رلدالوي فاروؽ ، االدارة االسبلمية ُب عهد عمر بن اخلطاب  ، بّبوت ، روائع رلدالوي  .21

 ـ . 1991 -ىػ  1411
 عصر اخللفاء الراشدين. -فقو الشورى  –الشاوي توفيق  .22
 . 2005قاىرة ، شخصية وسّبتو ، ال –الصبليب علي ،أبو بكر الصديق  .23
 . 1974القامسي ظافر ، نظاـ احلكم ُب الشريعة والتاريخ  ، بّبوت ، دار النفائس  .24
 . 1980بغداد،   –تاريخ القانوف  –احلافظ ىاشم  .25
االسبلـ واالعبلف العادلْب حلقوؽ االنساف ،بّبوت ،  منشورات  –العبادي أسامة ناظم  .26

 . 2012احلليب ، 
 .  1970، القاىرة ، ادلكتبة العصرية ، العقاد عباس ، عبقرية عمر  .27
  1960الريس ضياء الدين ، النظريات السياسة اإلسبلمية ،  القاىرة  .28
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 الدولة والسياسة ُب الفقو االسبلمي ، ) سنة ...... ( . –فتحي عبد الكرمي  .29
 . 1982الصاحل صبحي: النظم االسبلمية ، بّبوت ،  دار العلم للمبليْب ،  .30
عمر بن اخلطاب واصوؿ السياسة واالدارة احلديثة ، القاىرة ، دار  الطماوي سليماف ، .31

 . 1983الفكر العريب ، 
السياسة ُب الفكر االسبلمي، القاىرة ،  مكتبة دار النهضة ادلصرية ،  –شليب اٞبد  .32

1983 . 
 .   2008حوكمة الشركات ، إسكندرية  ، الدار اجلامعية ،  –د. مصطفى زلمد  .33
 2010لم ُب عامل االقتصاد ،  بّبوت ، دار الفكر ، بن نيب مالك ، ادلس .34
الطماوى سليماف ، السلطات الثبلث ُب االسبلـ ، القاىرة ،  مكتبة دار الفكر العريب ،  .35
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