
 
 اللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه والتابعني

 
 عن االعالم االسالمي مبادئه مواقفه وأهدافه 

 مقدمة 

 من مفاهيم دميقراطية اإلسالم وأبعادها 

علماء السياسة أن نشأة الدولة أساسا أتى من شعور اإلنسان ابخلطر الذي يتهدده مما    يقول
حتم عليه نوعا من التعاون اإلنساين ضمن اجلماعة، مث أدرك أن هذه اجلماعة البد وأن يكون هلا  
، هذا النظام له قدر معنين من السلطة.. وعليه نشأت الدولة البدائية، مث تطور مفهوم   نظام معنين

إىلال العصور حىت وصلت  مر  أن   ما  دولة على  إال  احلديث.  العصر  تطور يف  إليه من  وصلت 
مرد ذلك أن الدولة اإلسالمية   نشأة الدولة اإلسالمية ختتلف أو تكاد ختالف هذا التفسري كليا،

فيها، ولقد بنين هللا سبحانه   اإلنسان  استخلف  اليت  أمر هللا على هذه األرض  لتقيم  إمنا نشأت 
ة مواضع أن اإلسالم جاء ليقيم يف الدنيا دولة تقيم املآثر واملكارم  وتعاىل يف كتابه الكرمي ويف عدن 

 تأصل من األرض كل ما يبغض هللا من شرور.اليت حيب هللا أن تتحلى هبا احلياة البشرية وتس 

والدولة اإلسالمية وإن اختلفت يف دوافع قيامها عن أية دولة أخرى قدميا أو حديثا فهي ال  
العصر   يف  السياسة  وعلماء  أساتذة  من  العديد  عليه  أمجع  الذي  التعريف  أو  اإلطار  عن  خترج 

الذين يق  احلديث من حيث أهنا تعين: إقليم معني وحمدد ومستقل " مجاعة املواطنني  يمون على 
عن أية سلطة خارجية ويقوم على هذا اإلقليم نظام سياسي له حق الطاعة والوالء من قبل هؤالء  

والدولة اإلسالمية عندما نشأت كانت قد توفرت هلا األركان األربعة هذه أي الشعب   .املواطنني"
عث لقائد صلى هللا عليه وسلم عندما ب  ذلك أن الرسول ا  واإلقليم والسلطة والنظام السياسي.

الفرد   يعد  املنورة وهو  للمدينة  وقبل هجرته  فرتة طويلة يف مكة  أمضى  اخلالدة  اإلسالم  برسالة 
عند   العرب  قبائل  وفود  على  دعوته  ويعرض  اإلسالمية  الدولة  لقيام  وخيطط  )الشعب(  املسلم 

 حجهم للبيت بعدما لقي الصدود من قريش.. 



يع القول إهنا حبث عن الركن الثاين واألساسي لوجود الدولة وهو )اإلقليم(  وهذه خطوة نستط
يف   يشرعوا  ولكي  ضغوط  أية  بدون  الدينية  شعائرهم  فيه  يؤدوا  أن  املسلمون  يستطيع  الذي 

م حدث أن وجد بني احلجيج حجاج من    620إقليمهم مبا أمر هللا وعليه فعندما كان حج عام  
ال يف شخص  وجدوا  الذين  أن  يثرب  به  يستطيعون  ما  دعوته  ويف  وسلم  عليه  هللا  صلى  رسول 

 يتغلبوا على الفرقة اليت تعم مدينتهم )يثرب( وهنا كان بزوغ فجر الدولة اإلسالمية. 

الثانية اليت متت بني الرسول صلى هللا عليه وسلم واألنصار   أثر بيعة العقبة  بعد ذلك وعلى 
رب ونصرهتم الرسول على أعدائه مهما يكن من  من األوس واخلزرج واليت من شروطها ذكر احل

" نواة    األمر. وبعد هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم واملسلمني معه إىل يثرب " املدينة املنورة
الدولة اإلسالمية، أصبح هناك ركنان من أركان الدولة اإلسالمية ومها " الشعب"  واملكون من 

 ة املنورة.  " وهو املدين اإلقليم "  صحابته الكرام و

يف هذه الدولة أروع ما شهدته البشرية من عملية انصهار اجتماعي على يد الرسول    وقد تن 
القائد صلى هللا عليه وسلم حني آخى بني املهاجرين واألنصار رضي هللا عنهم أمجعني. مث توفر  

الرسول صلوات هللا وسال  السلطة واالستقالل، سلطة  الثالث وهو  الركن  الدولة  مه عليه.  هلذه 
وأصبح هلذه الدولة نظامها السياسي املستمد من تعاليم اإلسالم الشمولية، وأعلن الرسول صلى  
أصبح  الذي  الكتاب  واألنصار،  املهاجرين  بني  الدولة يف كتاب كتبه  هذه  قيام  وسلم  عليه  هللا 

والوحد الوحدانية  مبادئ  على  تزال  وال  قامت  اليت  الزكية  اإلسالمية  للدولة  واملساواة دستورا  ة 
 والعدالة واحلرية والشورى.

كثريا ما يردد املستشرقون الغربيون وطلبتهم من أبناء املسلمني أن اإلسالم دين حيدد عالقة 
الفرد بربنه وما يزاوله اإلنسان من أشكال العبادات والطقوس الدينية اليت ميارسها اإلنسان اعرتافا  

العباد أن  وفاهتم  له،  وخضوعه  هللا  لقواعد بوجود  املسلم  إقامة  على  تقتصر  ال  اإلسالم  يف  ة 
اإلسالم اخلمس فقط وإمنا يتعداه إىل كل عمل يعمله املسلم ابتغاء مرضاة هللا فالعدل بني الناس  
عبادة ونفع خلق هللا عبادة واإلحسان عبادة وأداء املسؤولية واألمانة إىل أهلها عبادة واملساواة  

اجليل وتربية  عبادة  الناس  عن    بني  األذى  وإماطة  عبادة  والرسول  هللا  يرضي  ما  وفق  الصاعد 
به   يريد  املسلم  يؤديه  عبادة.. وكل عمل  السرور  وإدخال  عبادة  السالم  وإفشاء  عبادة  الطريق 



الشريف.   النبوي  احلديث  يف  جاء  امرأته كما  فم  يف  يضعها  اللقمة  حىت  عبادة  تعاىل  هللا  وجه 
كلي مشويل مل يرتك صغرية أو كبرية من شؤون الدين أو    وعليه، فاإلسالم عكس ما يظنون: دين

وحدن  إال  عليهم  الدنيا  األنبياء  دين  أن  ذلك  حياهلا،  والتصرف  معها  التعامل  للمسلم كيفية  د 
 الصالة والسالم منذ خلقت الدنيا ارتضاه هللا للبشرية دينا ودستورا حلياهتم أبكملها. 

ميقراطية التقليدية منها واليت تشمل نظام احلكومة وعلى غرار األنظمة السياسية املعاصرة الد
اجلمعية والنظام الرائسي والنظام الربملاين أو األنظمة الشمولية اليت تشمل الديكتاتورايت الفردية  
اليت   النوعني  هذين  من  اخلليطة  األنظمة  أو  املاركسية  على  القائمة  الطبقية  الديكتاتورايت  أو 

الثالث، العامل  بلدان  يف    تعرفها  للمواطنني  املساواة  بتحقيقه  اإلسالم  يف  السياسي  النظام  يتميز 
لدى  املعروف  مبعناها  ليس كالدميقراطية  ولكنه  اإلدارة  أجهزة  على  والرقابة  والواجبات  احلقوق 
الغرب واليت تعين أن ممثلي الشعب أحرار يف التشريع والتقنني وهلم السيادة املطلقة ألن التشريع  

 هللا عليه وسلم وليس للبشر أن يشرعوا وفق أهوائهم ورغباهتم. هلل ورسوله صلى 

يسمح و  نظاما  وإجياده  االجتماعية  العدالة  إىل  ودعوته  اجتاهاته  يف  اشرتاكي  أيضا  اإلسالم 
بفرص متكافئة للمواطنني، أال ترى أنه مينع االحتكار واالستغالل وحيرم التبذير وسوء التسيري، 

اها املعروف كمصطلح يقصد به النظرة اخلاصة للحياة والكون بنظرة  ولكنه ليس كاالشرتاكية مبعن
 مادية ملحدة.

إن دميقراطية اإلسالم حتددها العديد من اآلايت واألحاديث وأقوال اخللفاء الراشدين رضوان  
تعاىل   قال  عليهم  األمر  ﴿ هللا  يف  عمران/ ﴾  وشاورهم  أيضا:159)آل  وقال  وأمرهم شورى  ﴿  ( 

رسول هللا  28)الشورى/ ﴾   بينهم وسيدان حممد  احلكم حىت  نظام  يف  املبدأ  هذا  اإلسالم  يقرر   .)
صلى هللا عليه وسلم هو الذي يتواله. وهو نص قاطع ال يدع لألمة املسلمة شكا يف أن الشورى  
مبدأ أساسي، ال يقوم نظام اإلسالم على أساس سواه.. أما شكل الشورى والوسيلة اليت تتحقق 

أ فهذه  وكل  هبا  شكل  وكل  حياهتا،  ومالبسات  األمة  أوضاع  وفق  والتطوير  للتحوير  قابلة  مور 
 وسيلة تتم هبا حقيقة الشورى ال مظهرها فهي من اإلسالم. 



والنظم اإلسالمية كلها ليست أشكاال جامدة وال نصوصا حرفية إمنا هي قبل كل شيء روح  
والسلوك هبذه احلقيقة. والبحث يف   ف الشعورينشأ عن استقرار حقيقة اإلميان يف القلب وتكين 

أشكال األنظمة اإلسالمية دون االهتمام حبقيقة اإلميان الكامنة وراءها ال يؤدي إىل شيء. فهذه  
نفسية  حقائق  حتوي  فيها،  األنظمة  إىل  التفات  أي  وقبل  البحتة  اإلعتقادية  أصوهلا  يف  العقيدة 

لكيان البشري يهيئ إلفراز أشكال معينة من  وعقلية هي يف ذاهتا شيء له وجود وفاعلية وأثر يف ا 
األشكال   هذه  إىل  مشرية  ذلك  بعد  النصوص  جتيء  مث  البشرية  احلياة  يف  معينة  وأوضاع  النظم 

 واألوضاع جملرد تنظيمها ال خللقها وإنشائها. 

واألمري يف الدولة اإلسالمية كأحد الرعية ال ميتاز   إن احلكم يف اإلسالم عدل ومساواة وأمانة،
يتعب ويسرتيح. يقول   الدين، يصيب وخيطئ،  الغالة يف  عنها بشيء، ليس معصوما كما يدعي 

" إين وليت عليكم ولست خبريكم فإن    عن هذه العالقة سيدان أبو بكر الصديق رضي هللا عنه:
أمانة الصدق  فقوموين.  أسأت  وإن  فأعينوين  قوي    أحسنت  فيكم  والضعيف  خيانة  والكذب 

واألمري   .عندي حىت آخذ احلق له والقوي فيكم ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه إن شاء هللا"
" ال خري يف أمر أبرم من غري    الفاروق عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حيث على الشورى فيقول:

"    ى عن كل استبداد بقوله: وسيدان علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وكرم وجهه ينه  ."  مشورة
وتضاف إىل هذه    ."  نعم املؤازرة املشاورة وبئس االستعداد االستبداد وقد خاطر من استغىن برأيه

خمتلف  يف  اإلسالمية  الدولة  وأئمة  الراشدين  اخللفاء  مأثورات  من  العديد  الشهرية،  األقوال 
 عصورها الذهبية..

العديدو  أيضا  النبوية وأقوال    أما اشرتاكية اإلسالم فتحددها  القرآنية واألحاديث  من اآلايت 
املسلمون سواسية    »أئمة السلف الصاحل رضوان هللا عليهم.. فمنها قوله صلى هللا عليه وسلم  

 : وقوله عليه الصالة والسالم  «  الناس شركاء يف ثالث املاء والنار والكأل   »و  «  كأسنان املشط
 . « املسلمون كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له ابقي اجلسد ابلسهر واحلمى »

حديثة..   نظم  من  والشرق  الغرب  أتربه  عما  االختالف  ختتلف كل  إًذا  اإلسالم  فدميقراطية 
ولكن مىت يعي املسلمون هذه احلقيقة ؟؟ أم كيف يتذوقوهنا وهم ينصتون بقلوهبم إىل أعدائهم  

نياهم فتاويهم بال إشكال أو جدال اليت تقتضي أن يتفرقوا إذا اجتمعوا ويظنون  وحيكمون يف د



أهنم رواد حضارة ودعاة سلم بني الناس.. فهم دعاة " اإلسالم اجلديد " الذي اصطنعه الغرب  
لباسا هلم فارتدوه سكارى غافلني وحيارى اتئهني، الدنين الذي ينبذ اجلهاد نبذا ويرى فيه أتخرا،  

ا عنده  الدنين  يستوي  الذي  شأن  شأهنم  للبشر...  احللول  إجياد  يف  الالئكية  مع  يتكامل  لذي 
األحياء واألموات والنور والظلمات والظل واحلرور وال حول وال قوة إال ابهلل. فلو ذاق هؤالء 
ملا  تعاىل  هللا  حضرة  من  القرب  ونشوة  بينهم  األخوة  وحالوة  الصحيح  اإلميان  طعم  وحكامهم 

رقوا وألخذهتم احلمية احلميدة عندما ينظرون إىل أعدائهم عامة كيف يتحدون وعلى  اجتمعوا ليتف
 من قبل وكيف تسعى اآلن لتجمع مشلها من جديد.   تاخلصوص إىل أورواب كيف تشتت

املسلمون حقا و  ذاتية ومىت و جد  نشأة  النظام اإلسالمي  نشأ  قلوهبم حبقيقته  اإلميان يف  و جد 
ها وحتقق املبادئ اإلسالمية الكلية  الء املسلمني وبيئتهم وأحواهلم كلن وقامت صورة منه تناسب هؤ 

 خري حتقيق..
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