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التأصيل الرشعي والتأرخيي لدلوةل املدنية يف الفقه الس يايس
ا إلسءايم
سوران فرج عبدهللا  1و إابراهمي صاحل
2

عبدهللا2

 1لكية العلوم الاسءامية ،جامعة السلامينيــــة ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق
طالب ماجسرت ،لكية العلوم الاسءامية ،جامعة السلامينيــــة ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق

املس تخلص -إان وجود الانسان يف امجلاعة أمرطبيعي وحمتي  ،والانسان اجامتعي
ابلطبع  ،وهذا الاجامتع حيتاج إاىل سلطة تُنظمه  ،فمبرور الزمن تطورت هذه السلطة
حىت أصبحت دوةل  ،فالعقءا والفءاسفة طوروها إاىل دوةل مدنية  ،وا إلسءام حبمك
مشوليته مجليع نوايح احلياة شارك يف بنا هذه املدنية وحدد حقوق وواجبات املسلمني
وغري املسلمني يف دولته ،وخري دليل عىل ذكل نصوص القران الكرمي والس نة ووثيقة
املدينة وأقوال الفقها القداىم وتطبيقات اخللفا الراشدين.
اللكامت ادلاةل .-التأصيل ،التأرخی ،وثيقه املدينه املنورە ،اقوال الفقها القدامی.

 .1املقدمة
بسم هللا وامحلد هلل والصءاة والسءام عىل رسول هللا
ليس هناك مصطلح ادلوةل املدنية يف النظام الس يايس ا إلسءايم ،ألنه مل يكن
املصطلح موجوداً يومئذ ،ولكن هناك نصوص عدة يف القرأن والس نة وأرا الفقها القداىم
وتطبيقات اخللفا الراشدين تُظهر ما تدعيه ادلوةل املدنية احلديثة من احلرية واملواطنة
وادلميقراطية واملساواة والعدل  ،وان ادلوةل يف الاسءام نظاهما مدين  ،تقام عىل التعاقد
بني احلامك واحملكوم ،فءا متيزي بني املواطنني عىل أساس ادلين أو اجلنس أو القوم ،وخري
تأصيل عىل مدنية ادلوةل الاسءامية وثيقة املدينة املنورة .
 أمهية البحث وأس باب اختياره: .1ارتباط فكرة ادلوةل املدنية ابإدارة شؤون الناس ،ملا فيه اخلءاص من احلمك
املطلق وادلوةل ادلينية .
 .2التعرف عىل أن روح النصوص الرشعية أص ْ
لت مدنية ادلوةل ا إلسءامية.
 .3الإعءام بأَن هناك اتفاق بني ُمفكري وعلام ومؤريخ الفكر الس يايس
وادلس توري الإسءايم بأ َّن بنود وثيقة املدينة املنورة أثبتت مدنية ادلوةل يف
الإسءام

 أهداف البحث: .1الرد عىل ش هبات حول قيام ادلوةل املدنية عىل أساس ديين ورشعي.
 .2الاس تفادة من تراث الفقها السابقني يف القضااي املس تجدة.
 .3بيان موقف الرشيعة الإسءامية من ادلوةل املدنية.
 اإشاكلية البحث:تأيت اشاكلية البحث يف حماوةل لإاثرة بعض التساؤلت:
 .1هل ا إلسءام يس تطيع بنا ادلوةل املدنية يف األلفية الثالثة؟
 .2هل احلمك يف الإسءام ثيوقراطي أم مدين؟
 .3هل هناك تشاهبات بني املدنية احلديثة واملدنية مبرجعية اإسءامية؟
 مهنج البحث:أما املهنج اذلي أتبعته فهو:
 .1املهنج الاس تقرايئ :وذكل عن طريق اس تقرا النصوص وأرا الفقها .
 .2املهنج التحلييل :ويمتثل ذكل يف دراسة النصوص املتعلقة ابدلوةل املدنية .
 ادلراسات السابقة: .1ادلوةل املدنية مفاهمي وأحاكم ،ابو فهر السفي ،دار عامل النوادر ،ط1432 ،1هـ-
2011م.
عاجل الكتاب املواضع اخلءافية بني ادلوةل املدنية وادلوةل ادلينية وموقف ا إلسءام فهيام.
 .2ادلوةل املدنية ادلينية يف الس ياسة الرشعية ،سعد راشد العجمي ،رساةل
ماجس تري ،جامعة أل البيت،لكية الرشيعة.2019 -2018 ،
 .3وّض الاكتب مقومات ادلوةل املدنية وبني تأصيل ادلوةل ادلينية والاسءامية.
ادلوةل الاسءامية بني املدنية والسلطة ادلينية ،محمد عامرة ،دار الرشوق ،القاهرة،
ط1409 ،1هـ1988 -م.
فرق الباحث بني ادلوةل الاسءامية وادلوةل ادلينية الثيوقراطية ،وأضفنا يف حبثنا أن
الإسءام يقبل ادلوةل املدنية ولكن مبرجعيهتا.
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 خطة البحث:يتكون البحث من مقدمة ومبحثني ونتاجئ وخامتة  ،ففي املبحث الاول أوردْان
التأصيل الرشعي لدلوةل املدنية يف القرأن والسرية النبوية وأرا الفقها وبعض تطبيقات
اخللفا الراشدين ،ويف املبحث الثاين بينا اجلذور التأرخيية لدلوةل املدنية يف ا إلسءام
وعءاقهتا ابدلوةل املدنية احلديثة.

املبحث األول
التأصيل الرشعي لدلوةل املدنية يف الفقه الس يايس ا إلسءايم
من املعلوم أن من امه صفات ادلوةل املدنية ادلميقراطية ،وأن الشعب هو اذلي مينح
ادلوةل رشعيهتا عرب صناديق الاقرتاعِ ،مفن أين تكتسب ادلوةل املدنية يف ا إلسءام
رشعيهتا؟
فادلوةل املدنية يف الاسءام تأخذ رشعيهتا من روح نصوص القرأن والس نة النبوية ،
هل تس متر ادلوةل رشعيهتا من أرا املفكرين و تطبيقات اخللفا الراشدين؟  ،ففامي ييل
ن ُورد أبرزالادةل :
أولً :القرأن الكرمي:
لقد أورد القرأن الكرمي يف مواضع عدة كثري ًا من األايت حول كيفية حمك الانبيا
السابقني مع أممهم وحمك الرسول -صىل هللا عليه وسمل -كخامت الانبيا مع ُأمته ،مفن هذه
األايت :-قوهل تعاىل ﴿:ولو شا ربك جلعل الناس أمة واحدة ول يزالون

خمتلفني﴾ هود  ،118واألية ﴿وذلكل خلقهم﴾هود .119
حول الاختءاف [ول يزالُون ُمخْت ِل ِفني] ِ
و[ذل ِكل خلقه ُْم] يقول العءامة محمد رش يد
رضا":يف لك يش حىت ادلين اذلي رشعه هللا يُمكل فطرهتم "..وحول األية الثانية
يقول ":أي وذلكل اذلي دل عليه الالكم من مش يئته تعاىل فهيم خلقهم مس تعدين
لءاختءاف والتفرق يف علوهمم ومعارفهم وأرا مه وشعورمه ،وما يتب ُع ذكل من إارادهتم
واختيارمه يف اعامهلم ،ومن ذكل ادلين و الإميان والطاعة والعصيان ،وحمكته أن يكونوا
مظهر ًا ألسار خلقه املادية واملعنوية يف األجسام واألرواح و سننه يف الإحيا وتعلق
قدرته ومش يئته خبلق مجيع املمكنات (،رضا1351،ه،1932/ج،12ص)161-160
واذلي يظهر يف األيتني أن ا إلسءام وفق تفسري العءامة رش يد رضا -يقر ابلختءاف
والاختءاف يكون ابلسامح مجليع اجلهات ابلتعبري عن نفسها ،وقد رشع الاسءام متثيل
اخملتلفني للتعبري عن أرا مه وتنظمي ذكل ليعارض الرشيعة ،ويف ذكل يقول ادلكتور عيل
الصءايب ":ميكن الاس تفادة من اخلربات املتعلقة ابلنظم ادلميقراطية ،ملهنج اإجرايئ
ووليست كعقيدة ،مبعىن أّنا مهنج القرارات العامة املتعلقة مبصاحل أفراد اجملمتع  ،مهنج
يشري اىل رضورة التعايش ما بني األفراد ولو اإختلفوا يف ادلين والعرق واللون ،وان
يركزوا عىل فوائد ادلميقراطية"( .الصءايب  ،2010 ،ص)151وكذكل قوهل تعاىل مؤكدا
ذكل﴿ :وشاورمه يف األمر﴾ أل معران 159
ويقول الاس تاذمحمد رش يد رضا ":احلمك يف ا إلسءام للمة ،ومشلكه شورى،
ورئيسه الإمام األعظم أو(اخلليفة) ُ ،منفذ لرشعه،والامة يه اليت متكل نصبه
وعزهل(.رضا ،1932،ج،12ص)217
ويقول ادلكتور الصءايب ":إان طبيعة احلمك ا إلسءايم عىل مدار العهد النبوي ومرور ًا،
خبري القرون اكن حكامً شور ًاي"(.الصءايب ،2010،ص )11ويقول ادلكتور محمد
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املسلامين ":ومن الواّض أن النص قد مع املسلمني ومل خيصص املبدأ -مبدأ الشورى-
ألحد بعينه أو فئة أو جامعة بعيهنا ،فاملطلق يظل عىل إاطءاقه ما مل يرد خاص
يقيده"(.املسلامين،2019،ص ،)671ويرى ادلكتور محمود عبابنة ان ا إلسءام قد شهد
نوع ًا من املناظرة واملفاضةل واملعارضة الس ياس ية املقبوةل واملسموعة من اخلليفتني أيب
بكر ومعر يف مشاروهتام مع الرسول وعند اختيارهام كخليفة تعترب البيعة هلام منهتى
الشفافية"(عبابنة2015،م،ص)68-67
خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم
,وقوهل تعاىل﴿ :ومن آايته ُ
إ ّن يف ذلك آلايت للعالِمني﴾ الروم  ،33فاألية الكرمية تدل أن اللغات واأل ْجناس
واألقوام واألفاكر لكها تعددية وتكل من عءامات قدرة هللا س بحانه.
وقوهل تعاىل﴿:وكذكل جعلنلمك أم ًة وسط ًا﴾ البقرة 143
ففي هذه األية الكرمية قال األس تاذ اإحسان طالب ،:ادلوةل املدنية وفق ًا لرؤية
اسءامية وسطية ،وأساس احلمك فهيا هو للمجمتع أي س يادة األمة عىل
نفسها"(.طالب)2013،
وهناك نصوص قرأنية كثرية حتدد حقوق املواطنني املسلمني وغرياملسلمني من
األقليات مهنا:
أ-حق الكرامة ا إلنسانية يف قوهل تعاىل﴿ :ولقد كرمنا بين أدم﴾ ا إلسا 70
ب  -ومن احلرية ادلينية قوهل تعاىل﴿ :ل اإكراه يف ادلين﴾ البقرة 256
ج -وحق العدل قوهل تعاىل﴿:وإان حمكت فاحمك بيهنم ابلقسط﴾ املائدة 42
د -اإس تقءالية القضا ،قوهل تعاىل﴿ :ول جيرمنمك ش نأن قوم عىل أل تعدلوا
اإعدلوا﴾ املائدة  ،8فا إلسءام هو دين العدل واحلق  ،والعدل أساس املكل
عنده ،وكذكل قوهل تعاىل﴿:وإاذا حمكمت بني الناس أن حتمكوا ابلعدل﴾
النسا 58
ج  -حق احلفاظ وامحلاية ورد احملسوبية واملنسوبية قوهل تعاىل﴿ :وإاذا قلمت فاعدلوا﴾
األنعام 152
د  -حق التعامل ابحلسن مع غري املسلمني ،قوهل تعاىل﴿ :ول جتادلوا أهل الكتاب
اإل بليت يه أحسن﴾ العنكبوت 46

وإاضافة إاىل ذكل أن ا إلسءام حافظ واحرتم خصوصيات الاقليات غري املسلمة مع ًءا
بتوجهيات ديهنم ورشيعهتم وحيرتمون حقوقهم يف شؤوّنم املالية وعءاقاهتم الاجامتعية،
ولك ما ذكرانه من مءامح ادلوةل املدنية.
اثني ًا :الس نة النبوية:
عن هدي الاسءام ان يؤسس احلمك عىل عقد مواطنة ونظام سلطان وأن تسود
للفراد حرمات وحرايت ومساواة أساس ية كيفام اإختلفوا أفراد ًا وجامعات ،وان حيفظ
الامن والاس تقرار ،وان يوفر الفرص للجميع بءا متيزي وحماابة( ،حمفوظ، )2020،
فالرسول-صىل هللا عليه وسمل  -اكن يقوم بتأمني لك هذه احلاجات يف جتربته التأرخيية
الفذة ،ففاميييل ن ُورد بعض أقواهل:-
 -1قوهل-صىل هللا عليه و سمل –  (:اإن دما مك وأموالمك عليمك حرا ٌم كحرمة يوممك
هذا يف شهرمك هذا يف بدلمك هذا ،أل وان لك يش من أهل اجلاهلية موضوع
حتت قدىم هاتني ،ودما اجلاهلية موضوعة ،وأول دم أض ُعه ِدما ان :دم ابن
ربيعة...وراب اجلاهلية موضوع وأول راب َأض ُعه ،رابان راب العباس بن عبداملطلب،
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فأنه موضوع لكه ،اتقوا هللا يف النسا )( ،ابن خزمية  ،بدون س نة الطبع،
ج،4ص ،251برمق )2809:
 -2قوهل -صىل هللا عليه وسمل  ": -لكمك راع ولكمك مسؤول عن رعيته  ،فالمري
عىل الناس راع ،وهو مسؤول عن رعيته ”(مسمل ،بدون س نة الطبع ،
ج،2ص ،715برمق)1031:
فعىل هذا احلديث يقع عىل عاتق احلامك واجب ا إلرشاف املبارش حبدود طاقته عىل
قضا شؤون الناس وجيب ان يتصف ابلزناهة والامانة(.عبابنة)2015 ،
 -3وقوهل -صىل هللا عليه وسمل  ":-أل م ْن ظمل ُمعاهداً أو انتقصه أو لكفه فوق
طاقته أو أخذ منه شيئ ًا بغري طيب نفس فأان جحيج ُه يوم القيامة"(ابوداود،
2009م  ،ج،4ص،658برمق)3052:
يف ضو هذا احلديث الرشيف تكون ادلوةل يف ا إلسءام حصنا للقليات اليت تعيش
معها وبني مواطنهيا ،لس امي حيامن تكون هذه الاقليات أهل كتاب أو َأهل ذمة ،وان
ادلوةل الاسءامية مأمورة من هللا ومن رسوهل برعاية حرايهتم وحفظ حقوقهم وتركهم
احرار ًا يف العيش وفق معتقداهتم( .خادل،بدون الس نة).
 -4ومن وقائع تكرمي الإنسان َأن النيب -صىل هللا عليه وسمل  -قام عند مرور جنازة
هيودي ،فقيل هل :اإّنا جنازة هيودي ،فقال :أليس ْت نفس ًا؟ (.ابن بطال ،2003،
ج ،3ص.)295
 -5حديث أنس-ريض هللا عنه  -أن النيب -صىل هللا عليه وسمل  -مر بقوم يُلقحون،
فقال ":لو مل تفعلوا لصلُح ،خفرج ش يص ًا (الردي )  ،فمرهبم ،فقال "،مالنخ ِل ُمك؟"
قالوا :قُلْت كذا وكذا ،قال ":أنمت أع ُمل بأمر دينامك" (مسمل ،بدون الس نة،
ج،4ص،1836برمق .)2363:
مفن خءال تفكران من هذه الاحاديث ميكن الاس تدلل هبا يف األمور التالية:-
 -1أن مسائل ادلوةل وإادارة شؤون الناس مرتوكة لدلراية والاجهتاد ،حيث ان
النيب -صىل هللا عليه وسمل  -أمر بتحمل املسؤولية والعدل مع ا إلنسان ومل
حيدد طريقة معينة للحمك.
 -2أن ادلوةل ا إلسءامية نظاهما مدين ويه متوافقة مع مفهوم ادلوةل املدنية احلديثة
بدليل حامية حقوق املواطنني يف ممارسة حرية الرأي والتعبري واحلفاظ عىل
الكرامة الإنسانية واملساواة.
 -3أن ا إلسءام مل مينح ا إلمام أو الوزير أو النائب أي حصانة جفميعهم مسؤولون
أمام القضا ولكهم ُمراقبون من قبل الامة ،وكذكل يؤكد ا إلسءام عىل مبدأ املسا ةل
ابدئ ًا من أعىل خشص يف ادلوةل ،وهذا هو النيب-صىل هللا عليه وسمل  -حيذران هبءاك
األمم واحلضارات بقوهل انام أهكل اذلين قبلمك أّنم اكنوا اإذا سق فهيم الرشيف
تركوه ،وإاذا سق فهيم الضعيف أقاموا عليه احلد ،وأمي هللا لو َأ َّن فاطمة بنت محمد
ُ
لقطعت يدها) ( البخاري  1422،ه ،ج، 5ص  ،101برمق)4304 :
سقت
اثلث ًا :أقوال الفقها القداىم املتضمنة مفاهمي ادلوةل املدنية
إان جوهر املدنية يف ا إلسءام أن تكون ادلوةل بلك مسؤوليهتا ومؤسساهتا ،نتاجئ
احلرية والشورى والعقد الاجامتعي املستند اىل حرية الاختيار ورضا امجلاعة ،وكذكل
يستند الاسءام يف لك ترشيعاته وأحاكمه اىل الرضا وحرية الاختيار ،فعىل هذا
لرشعية دلوةل أو لنظام حمك س يايس ،مل يصل اىل سدة احلمك ابختيار األمة( ،حمفوظ
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 ، )2020،فامي ييل نذكر أقوال بعض الفقها القداىم املتضمنة جوهر ادلوةل املدنية
احلديثة:-
 -1قال الإمام الشافعي ":وأكره ًللرجل ان يتوىل قوم ًا ومه هل اكرهون وان ولهيم واألكر
مهنم ليكرهونه واألقل مهنم يكرهونه مل أكره ذكل هل اإل وجه كراهي ِة الولية مجةل،
وذكل أنه لخيلو أح ٌد ويل قلي ًءا أو كثرياً أن يكون فهيم م ْن يكرهُه ،وأنام النظر
يف هذا اإىل العام األكر ل اإىل اخلاص األقل"(األم للشافعي  ،1990 ،ج،1
ص)187
ت
 -2وقال الش يخ ابن ميية حول وضع األحق واألصلح يف املناصب العامة ":فيجب
عىل لك م ْن ويل شيئ ًا من أمر املسلمني ان يس تعمل فامي حتت يده يف لك موضع
أصلح من يقدر عليه ،وليقدم الرجل لكونه طلب الولية ،أو س بق يف الطلب
بل يكون ذكل سبب ًا للمنع ..فا ْإن عدل عدة األحق األصلح اإىل غريه ،ألجل قرابة
بيهنام ،أو ول عتاقة أو صداقة ،أو مرافقة يف بدل أو مذهب أو طريقة أو جنب:
اكلعربية والفارس ية والرتكية و الرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو
غري ذكل من الاس باب ،أو لضغن يف قلبه عىل األحق أو عداوة بيهنام فقدْ خان
هللا ورسوهل واملؤمنون" (.ابن تميية 1418،ه ،ص)8
 -3و يقول الإمام اجلويين حول رضورة وجود ادلوةل وتنظمي شؤون الناس...":.
فاقتىض الرشع فيص ًءا بني احلءال واحلرام وانصاف ًا وانتصافا بني طبقات الاانم ..مث
جز معظم الناس عن الهوى ابلوعيد والوعد والرتغيب و الهتذيب فقيض
مل ين ِح ْ
هللا السءاطني وأويل األمر وازعني ليوفروا احلقوق عىل مس تحقهيا ،ويُبلغوا
احلظوظ ذوهيا ويكفوا املعتدين ،ويُعضدوا املقتصدين ،وي ُش يدوا مباين الرشاد،
ُوحيسموا معاين الغي والفساد ،فتنتظم أمور ادلنيا(.اجلويين ،ص )182وكذكل مل
يفصل الإمام يف ظيفة ادلوةل بني ادلين وادلنيا ،وحول ادلين يقول الإمام ":فأما
القول يف أصل ادلين فينقسم اإىل  :حفظ ادلين بأقىص الوسع عىل املؤمنني ،ودفع
ُش هبات الزائغني(.اجلويين ،ص)182
وحول همام ادلوةل يقول ":فأما ما يتعلق ابألمة من أحاكم ادلنيا فنُقدم فيه أولً ترتيب ًا
ضابط ًا عىل غرض لكي"(اجلويين،1431،ص )184فالغرض اللكي عند الامام يف طلب
ما مل حيصل .وظيفة ادلوةل ابدلعوة واجلهاد لزايدة املؤمنني والقيام بواجب الشهادة عىل
الناس ،ومقصوده يف (حفظ ما حصل ) ان واجب ادلوةل حفظ اجلهبة ادلاخلية حبفظ
أهل ادلوةل عن هتديد الكفار ،وحفظ اجلهبة اخلارجية حبفظ أهل ادلوةل عن التواثب
والتغالب والتدابر والتواصل ،واملقصود ابلتواصل هنا ادلعوات العنرصية ،والتواثب:
أخذ احلق ابلقوة والغلبة (،الكيءاين 1439،ه) وحول رعاية الفقرا وسد حاجاهتم يقول
دار
الإمام اجلويين  ":فا ْإن مل ي ْبلغهم نظر الإمام ،وجب عىل ذوي اليسار والاقتدار الب ُ
اىل رفع الرضار عهنم وان ضاع فقريٌ بني ظهراين ُموسين ,ح ِرجوا ِمن عند أخرمه واب وا
بأعظم املأمت ،واكن هللا طليهبم وحسيهبم ومعىن هذا الالكم أنه اإذا مل يس تطع ادلوةل ان
تصل" (اجلويين 1431ه،ص ، )234اإىل هذا الفقري  ،س تصبح املسؤولية عىل أغنيا
ادلوةل القادرين مهنم من األمة ألن التلكيف ابتدا ً اكن عىل األمة ،ورئيس ادلوةل وكيل
عهنم ومفوض ابمسهم(.الكيءاين 1439،ه).
 -4وأما ادلوةل عند املاوردي ،فقط حتدث فهيا عن الإمام ورشوطه ووظيفة القايض
وعزهلام ،حيث وضع الإمام رشوط ًا عديدة ل إءامام أو احلامك ليتوىل منصب ادلوةل
الاسءامية ويقول ":وأما أهل الإمامة فالرشوط املعتربة فهيم يه:
احدها :العداةل عىل ظروفها اجلامعة .
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والثاين :العمل املؤدى اإىل الاجهتاد يف النوازل واألحاكم
ِ
والثالث :سءامة احلواس من السمع والبرص واللسان؛ ليصح معها مبارشة ما يدرك هبا.
والرابع :سءامة األعضا من نقص مينع مكن استيفا احلركة و سعة الهنوض.
واخلامس :الرأي املفيض اإىل س ياسة الرعية وتدبري املصاحل
والسادس :الشجاعة والنجدة املؤدية اإىل حامية البيضة وهجاد العدو( .املاوردي  ،بدون
الس نة  ،ص ، )20ويقول يف ماكن أخر حول الإمامة ":عقد مراضاة واختيار ليدخهل
اإكراه اإجبار"(املاوردي ،بدون الس نة،ص ، )26فعىل هذا متنح ادلوةل املواطنني حق
الترصف ابإختيار  ،وهو عقد مابني احلامك واحملكومني ،ويمت بدميقراطية اتمة ،وهو جحر
الاساس يف بنا ادلوةل( .رسءان )1983 ،
وكذكل أورد الإمام املاوردي وظيفة القايض بأّنا فص ٌل يف املنازعات ،وقطع التشا ُجر
واخلصومات ،واستيفا احلقوق مفن مطل هبا ،وثبوت الولية عىل م ْن اكن ممنوع الترصف
جبنون أو ِصغر ،والنظر يف الاوقاف حبفظ أصولها وتمنية فروعها ،وتنفيذ الوصااي عىل
رشوط املويص فامي َأابحه الرشع ،وتزوجي الااييم ابلكفا اإذا عد من األوليا  ،وأقامة
احلدود عىل مس تحيقها ،والنظر يف مصاحل معهل من الكف عن التعدي يف الطرقات،
وتصفُّح شهوده وأمنائه ،واملنسوية يف احلمك بني القوة والضعيف والعدل يف القضا بني
املرشوف والرشيف(.املاوردي  ،بدون الس نة،ص ، )121وكذكل أكد املاوردي عىل
مبدأ هام هو مبدأ اس تقءال القضا وعزل القضاة وقال ":ولو مات الإمام مل تنعزل
قُضاته( "...املاوردي ،ص .)129
لك هذه األقوال تدل عىل واقعية ا إلسءام وواقعية أفاكر الفقها القداىم.
رابعا :مناذج تطبيقات ادلوةل املدنية يف عهد اخللفا الراشدين:
اإن وثيقة املدينة املنورة نصوص ًا وتطبيق ًا همدت وسهلت بنا ادلوةل ومدينهتا أمام
اخللفا الراشدين ،حيث ّنجوا ّنج رسول هللا يف املساواة بني املسلمني وغريمه يف
احلقوق املدينة والس ياس ية ،واصبحوا قدوة ملن هيتدي هبدهيم يف العداةل واملواطنة
والتعايش السلمي بني قاطين دولهتم ،فامي ييل ن ُظهر مايتعلق ببحثنا:
 -1احلامك يف الإسءام ليس وكيءا عن هللا ،بل هو وكيل األمة أو أجريها ،ولكته يف
اإدارة شؤوّنا ،أو اس تأجرته ذلكل(.القرضاوي 2001 ،م )  ،ومايدل عىل ذكل هو
أول خطاب أليب بكر بعد تويل اخلءافة يف السقيفة (الطربي  ،1387،ج3
ص )210وقال ":أما بعد :ايأهيا الناس  ،فأين قد ُوليت عليمك و ُ
لست خبريمك ،ف إا ْن
َأ ُ
حسنت فأعينوين ،وإا ْن أسأ ُت فقوموين ،الصدق أمانة والك ِذ ُب خيانة ،والضعيف
فيمك قوي عندي حىت ارحي عليه حق ا ْإن شا هللا ،والقوي منمك الضعيف عندي
حىت أ ُ
خذ منه احلق ا ْإن شا هللا" ،فاخلطاب فيه مفاهمي عديدة مهنا؛ أنه ل َأحد
فوق املسا ةل والشفافية يف ايصال احلقيقة واملعامةل املتساوية يف احلقوق والواجبات.
 -2حول الزتام اخللفا الراشدين بتطبيق الشفافية ابملراقبة والتحري ،فقد اكن معر
حيىص أموال العامل والولة قبل الولية ليحاس هبم عىل مازادوه بعد الولية ،كام ُجيري
رؤسا برملاانت اليوم اجرا ات عىل أموال وممتلاكت النواب والوزرا واملسؤولني
الكبار  ،فعىل هذا يقول ادلكتور أمحد شليب ":من املبادى اليت اهمت هبا املسلمون
أن احلامك واههل وأعوانه(الوزرا والولة والقضاة) ليس هلم أن يدخلوا الصفقات العامة
ابئعني أو مشرتين"(شليب  ،1983،ص ، )119خفري دليل عىل ذكل عزل معر بن
اخلطاب ااب موىس الاشعري عن البرصة وشاطره ماهل ،وعزل أاب هريرة عن البحرين
وشاطر ُه ماهل  ،وعزل املاكل كعب بن وهب وشاطره ماهل(.ابن عبد ربه ،1404،
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ج ،1ص ، )44وحول األخري مهنم ،روي أنه ملا ظهر عليه الرا دعاه معر بن
اخلطاب  ،فسأهل عن مصدر ثرائه فأجاب :خرجت بنفقة معي فت ْج ُ
رت فيه ،فقال
معر :أما وهللا ما بعثنامك لتتجروا يف أموال املسلمني ،أدها ،فقال احلارث :أما وهللا
ُ
لمعلت مع ًءا بعدها(.ابن عبد ربه1404 ،ه ،ج ،1ص.)45
 -3واما حول طبيعة دور السلطة وحق األمة يف اختيار احلامك بءا اإكراه ولاجبار،
وفصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية ،فهناك تأكيدات من اخللفا
الراشدين عىل ان السلطة ل دخل لها يف الترشيع للحاكم ول يف سلطة القضا ،
وامنا مسؤوليهتا تنفيذها ،ومن هذه التأكيدات مارواه ابن سعد يف طبقاته يف اخلطاب
الاول لـ(معر بن عبدالعزيز) بعد تويل اخلءافة ... ":أل اإين ُ
لست بقاض ولكين
ُمنفذ،الا اإين ُ
لست مببتدع ولكين متبع  ،أل انه لس ألحد أ ْن يطاع يف معصية
هللا ،أل اإين ُ
غري ان هللا جعلين أثقلمك ِمح ًءا"(.ابن
لست خبريمك ولكين رجل منمك ُ
سعد1990 ،ه،ج،5ص)263،286
وخءاصة القول أن اخللفا الراشدين مل يُظهروا يوم ًا من األايم بأّنم حيمكون نياب ًة عن هللا
أو وكي ًءا عنه ،ومل يعتربوا أنفسهم بأّنم فوق بين برش ،بل أّنم ُعرفوا بشفافيهتم يف العمل
و مساواهتم يف املسائةل والعداةل يف عرصمه ،مك ْن نعجب هبم اليوم من رؤسا بعض
ادلول الغربية.

املبحث الثاين
التأصيل التأرخيي لدلوةل املدنية يف الفقه الس يايس الاسءايم
أولً :بيعتا العقبة األوىل والثانية
تعترب الفرتة املكية متهيد ًا لقيام دوةل األسءام يف املدينة املنورة ،حيث تكونت نواة
اجملمتع املسمل وتأسيسه عقائد ًاي ،وتكل اكنت فرتة هممة لتحديد مهنج الاسءام وتقريره يف
النفوس قبل اخلوض من الناحية العملية) القادري  )2018،ويف هذه الفرتة لقي النيب-
صىل هللا عليه وسمل  -رهط ًا من اخلزرج فدعامه اإىل هللا وعرض علهيم الاسءام واكنوا
س بعة نفر ،فلام قدموا املدينة ذكروا لقوهمم النيب -صىل هللا عليه وسمل  -ودعومه اإىل
الاسءام حىت فىش فهيم ،وحىت اإذا اكن العام املقبل أوفد األنصار اثين عرش رج ًءا،
فلقوه ابلعقبة ويه العقبة الاوىل (ابن الثري  ، )1997،فلام فىش الاسءام يف األتصار
اتفق جامعة مهنم عىل املسري إاىل النيب -صىل هللا عليه وسمل  -ومه س بعون رج ًءا ،ومعهم
اإمرأاتن ،واجمتعوا مع الرسول يف العقبة يف مومس احلج ،فتلكم النيب وتءا القرأن ورغب
يف الاسءام وابيعوه يف اجامتع النقبا عىل حرب الامحر والاسود( ،ابن اثري)1997
فعند هذه املبايعة ذكرمه العباس بن عبادة بن نضةل تأكيد ًا للعهد والبيعة وقال هلم" :
ايمعرش اخلزرج ،هل تدرون عءام تبايعون رسول هللا -صىل هللا عليه وسمل -؟ إانمك
تبايعونه عىل حرب األمحر واألسود -فاإن كنمت ترون أّنا اذا ّنكت أموالمك مصيبة
خزي يف ادلدنيا واألخرة ..
وأرشافمك قت ًءا اسلممتوهِ ،مفن األن ،فهو وهللا ،ان فعلمتٌ ،
وقالوا :مفا لنا بذكل ،اي رسول هللا إا ْن حنن وفينا؟ قال :اجلنة ،قالوا :ابسط يدك ،فبسط
يده فبايعوه"(.ابن الثري )1994فعىل هاتني البيعتني تعترب البيعة يف النظام الس يايس
الإسءايم عقداً رضائي ًا بني احلامك والامة ولس امي البيعة الثانية ،حيث ابيع فهيا ممثلوا
األوس واخلزرج رسول هللا اكنت يه الاساس لنشأة ادلوةل الاسءامية ،ومن هذا يبدو
أول دوةل اسءامية نشأت عن طريق تعاقد س يايس حصل بني طرفني :الرسول
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واألنصار(.البيايت .)2012،
ولقد أكد الاس تاذ محمد محيد هللا عىل نصوص ومضمون البيعتني وأشار إاىل أّنام
ليس تا مكتوبتني بل بيعة(.محيد هللا )1985،وحول مدى الالزتام هبا وأثرها عىل الطرفني
يقول العءامة املؤرخ ا إان خدلون ":أعمل ان البيعة يه العهدُ عىل الطاعة؛ اكن املبايع
يُعاهد أمريه أنه يسمل هل النظر يف أمر نفسه وأمور املسلمني لينازعه يف يش من ذكل،
ويطي ُعه فامي يلكفه به من الامر ،عىل املنشط واملكره واكنوا اإذا ابيعوا األمري وعقدوا
عهده ،جعلوا ايدهيم يف يده تأكيد ًا للعهد ،فأش به ذكل فعل البائع واملشرتي ،فسمي بيعة
(ابن خدلون  )2012،وبعد مرور فرتات طويةل عىل بيعيت العقبة وأفاكر ابن خدلون
يرى جان جاك روسو ان املواطنني مجيع ًا متساوون مبقتىض العقد الاجامتعي بني احلامك
والافراد وان هذا العقد يمت بني الشعب والزعام اذلين اإختارمه لنفسه؛ اكنت مبقتىض
هذه العملية حتديد بني الطرفني الرشوط اليت يلزتم هبا أحدهام ليحمك واألخر
للطاعة(.روسو.)1973 ،
اما حول الالزتام بأاثر البيعة واملصاوحة فهيا فيقول ادلكتور محمد عبابنة اس تاذ القانون
يف جامعة البرتا يف الاردن " :ان املصاوحة فرضهتا الظروف التأرخيية يف املدينة املنورة
عامصة ادلوةل الاسءامية وعدد الساكن احملدد لها ،ولكهنا ْان تعذرت فيكفي تزكية الإمام
يف املدن والقرى والولايت بواسطة ممثلهيم ..وان اليد يه املعرب الفعيل لإنتخاب اخلليفة
ومبايعته عىل الطاعة مقابل ما يقدمه اخلليفة من تعهد يقطعه عىل نفسه ابإعءا لكمة هللا
واحلمك ابلشورى وحتقيق املساواة و أهداف ادلوةل"(.عبابنة ،2015،ص.)70
وأضيف بأن هذه املبادى اليت دعت اإلهيا ادلوةل الإسءامية يف بداايهتا من األسس
واملرتكزات اليت بنيت علهيا ادلوةل املدنية احلديثة.
والهدف اذلي حدده الرسول صىل هللا عليه وسمل من خءال البيعة مع أهل يرب
هو اختيار اثين عرش نقيب ًا هلم للقيام بشؤوّنم ،وقد اس تطاع هبذا النظام أن حيافظ عىل
التقس اميت القبلية للبطون والاخفاذ يف املدينة (القادري )1981وكذكل حدد النيب-صىل
هللا عليه وسمل  -مسؤولته ومسؤوليهتم وقال هلم ":انمت كفءا عىل قوممك ككفاةل احلواريني
بعيىس بن مرمي وأان كفيل قويم"(.املتقي الهندي  ،1981،ج،12ص ،20برمق.)33778:
اثني ًا :وثيقة املدينة املنورة
اتفق فقها وعلام ومؤرخو الفكر الس يايس وادلس توري ا إلسءايم تقريب ًا عىل أن
وثيقة املدينة أوىل تأصيل لدلوةل ا إلسءامية ،وأن نصوصها جا ت يف كتب تأرخيية
وعرصية عدة  ،مفن أبرزها اليت أوردت الوثيقة بأمكلها هو كتاب األموال أليب عبيدة
(ابوعبيدة القامس ،بدون الس نة) ولقد كر اهامتم املؤرخني هبذه الوثيقة مهنم العءامة محيد
بن زجنوية يف كتاب األموال اذلي أورد كذكل نصوص الوثيقة (ابن زجنويه )1986 ،
وكذكل أورد ابن هشام نصوصها يف سريته (ابن هشام  )1955ويف العرص احلديث
يوجد علام ومفكرون كثريون اصلوا الوثيقة كسس لبنا ادلوةل الاسءامية وقسموها
بنود ًا  ،ابرزمه ادلكتور محمد محيد هللا اذلي قسمها اإىل 47بنداً(.محيدهللا ، )1985،
وادلكتور حسن حمي ادلين القادري اذلي قسمها اإىل 63بند ًا(.القادري  ، )2018 ،وغري
ذكل من تقس اميت ،وحنن يف حبثنا نأخذ مايتعلق بنا حسب التلخيص اذلي خلصه لك
من ادلكتور محمد محيد هللا(محيدهللا  )1985،وادلكتور وهبة الزحييل (الزحييل ،
 )2011وتكل يه بنودها:-
 -1هذا كتاب من محمد النيب بني املؤمنني واملسلمني من قريش ،وأهل يرب وم ْن
تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم.
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 -2اإّنم أمة واحدة من دون الناس.
 ) 12-3تبني املواد كيفية تضامن القبائل ،لتتعلق ببحثنا(
-13وان املؤمنني املتقني ايدهيم عىل من بغ مهنم ،أو ابتغ دس يعة أي:طبيعة ظمل.
 -14وليقتل مؤمن مؤمن ًا يف اكفر ،ولينرص اكفر ًا عىل مؤمن.
-15وان ذمة هللا واحدة جيري علهيم أدانمه ،وان املؤمنني بعضهم موايل.
-16وأنه م ْن تبعنا من هيود فاإن هل النرص والاسوة غري مظلومني ولمتنارص علهيم.
-17وان سمل املؤمنني واحدة ،ليسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل هللا ،اإل
عىل سوا وعدل بيهنم.
 ) 21-18حتديد مبادي التضامن الاسءايم( ،لتتعلق ببحثنا  ،هذا هو سبب عدم
ايرادها.
 -22وأنه لحيل ملؤمن أقر هبا يف هذه الصحيفة وأمن ابهلل واليوم األخر أ ْن ينرص
حمد ًاث أو يؤويه..
 -22وانمك همام اإختلفمت فيه من يش  ،فاإن مرده اىل هللا واىل محمد.
اثلث ًا :ممزيات وأبعاد وثيقة املدينة املنورة وعءاقهتا ابدلوةل املدنية احلديثة
اإن وثيقة املدينة تشلك العقد الاجامتعي األوىل يف تأرخی البرشية ،واذلي يعترب أمه
املرتكزات للمواطنة يف دوةل املدينة ،واليت محلت السمل األهيل ،وقد يكون من املفيد
اليوم الالكم عن هذه الوثيقة ،ووضعها يف س ياقها التأرخيي املبكر ،وأمهيهتا كعقد اجامتعي
وس يايس واقتصادي ودفاعي ،واعطاهئا قميهتا ،والنظر الهيا من خءال زمهنا والصور اليت
تشلكت عىل أساسها الامة واجملمتع واملواطنة(.الشعييب 1426 ،ه )  ،وحول هذا املفهوم
يقول الاس تاذ زبري رسول أمحد ":أما ادللةل املعارصة لوثيقة املدينة يه قدرة الاسءام
املمثةل بشخص النيب-صىل هللا عليه وسمل -عىل اإدارة شؤون احلمك واجملمتع وادارة
التحالف والرصاع وفق صيغ وقوانني" (امحد.)2010 ،
وظهرت أمهية الوثيقة اكدلس تور من خءال خصائصها وسامهتا  ،أل ويه حتديد الهوية؛
مبعىن انه – صىل هللا عليه وسمل  -مل يلغ ِ خشصية أو هوية لك قبيةل ومل هيمل أي أقلية،
واقر الءامركزية بتوزيعه – صىل هللا عليه وسمل  -الواجبات عىل لك قبيةل وحتديده
كذكل أسس التعامل بني أفراد اجملمتع عىل أساس التعاون والاحرتام املتبادل واملعروف
وكف األذى عن بعضهم البعض وكذكل حدد-صىل هللا عليه وسمل -اإطاراً لتقوية العءاقة
بني أفراد امجلاعة والتسامح ادليين والشوري وإاقرار األمن(.القادري  ، )2018 ،وحنن
يف صدد و نفصيل و بيان هذه املمزيات من خءال األبعاد األتية:
 -1البعد الس يايس
اكن ميءاد ادلوةل الاسءامية حيامن وجد لها موطن ،بعد بيعيت العقبة الاوىل والثانية
اللتني أبرمتا بني الرسول ووفود املدينة،وما تءاها من الهجرة توفر للمسلمني وغريمه
اإقامة دوةل لها أراكّنا ومقوماهتا بعد اس تقرار الرسول -صىل هللا عليه وسمل  -يف املدينة
وأحصابه واختاذها وطن ًا هلم ومقام ًا دامئأً( ،الشعييب  )1426 ،وهذه ادلوةل اكن القرأن
والس نة يشريان اإىل وجوب قياهما وينطبق علهيا التعريف القانوين لدلوةل( ،موىس ،بدون
الس نة) ففي هذه الفرتة بدأ النيب-صىل هللا عليه وسمل -يكون أمة اسءامية يدخلها الناس
برصف النظر عن قبائلهم وأجناسهم ،وهبذا بدأ ادلور الاسايس من ادلعوة ،وأختذ النيب
النيب يف
فيه خشصية س ياس ية اىل جانب خشصيته ادلينية ،واكن نظام ادلوةل اليت أقاهما ُّ
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املدينة من نوع أصيل جديد( ،الرشيف  )1985واكن الرسول-صىل هللا عليه وسمل-
يمتثل يف خشصه ابعتباره حاكامً وقائداً لتكل ادلوةل ،يفصل يف اخلءافات منع ًا لقيام
اضطراابت يف ادلاخل ،وفق ًا ملانص عليه دس تور املدينة يف البند رمق( )23اذلي ورد
فيه" وأنمك همام اختلفمت فيه ،فاإن مرده اإىل هللا والرسول -صىل هللا عليه وسمل ، -وحول
املبدأ ادلس توري يف هذا البند يقول ادلكتور حسن حمي ادلين القادري ":يف هذا البند
النيب يعلن ان الإختءاف أمر طبيعي بني الناس حىت يف امجلاعة الواحدة فهو -صىل هللا
عليه وسمل -مل يرتك جمالً لءاختءاف ،فاإن ظهرت بوادر اختءاف فأنه يعمل عىل إازالته
من خءال وضع وحتديد املرجعية عند الإختءاف ،وهذه املرجعية يه كتاب هللا وس نة
رسول هللا -صىل هللا عليه وسمل( -الرشيف  )1985،ووردت يف القرأن الكرمي ثءاث
أايت تؤكد هذا املعىن:
قوهل تعاىل﴿ :فاإن تنازعمت يف يش فردوه اإىل هللا والرسول﴾ النسا  59وقوهل
تعاىل ﴿:اإىل هللا مرجعمك مجيع ًا﴾ املائدة .48
 -3وقوهل تعاىل﴿ :وما اختلفمت فيه يف يش وحمكه اإىل هللا﴾ الشورى  ،10ففي هذه
األية يقول الإمام الطربي ":وما اختلفمت أهيا الناس فيه من يش فتنازعمت بينمك ،وحمكه
اإىل هللا يقول :فاإن هللا هو اذلي يقيض بينمك ويفصل فيه احلمك".
(الطربي،2001،ج ،20ص.)473
وحول حق املواطنة يف ادلوةل ورد يف البند الاول" هذا كتاب من محمد النيب بني
املؤمنني واملسلمني من قريش وأهل يرب ومن تبعهم فلحق هبم وجاهًد معهم"( .ابن
هشام  ، )1955 ،فاملبدأ املس تفاد من هذا البند هو أثبات حق املواطنة للك م ْن
حتالف معهم أو جلأ اإلهيم ودافع معهم عن أهل املدينة ،والاعرتاف بلك الكياانت األخرى
املوجودة ابملدينة ومتثيلها ،وكذكل البند دليل لإثبات حق املواطنة للك من اس تقر يف
املدينة وأّنم هبذا الاس تقرار قد أصبحوا من رعاايها الءاجئني ومتساوين يف مجيع احلقوق
ووحدة املصري وكذكل يشهد البند أن ادلوةل اجلديدة ابملدينة أسست عىل أساس من
العقد وامليثاق املوقع بني رسول هللا كونه رئيس ًا لدلوةل والشعب من املسلمني واملؤمنني
من قريش وأهل يرب( القادري  )2018،ويؤكد ادلكتور أمحد قائد الشعييب َأ َّن يف
هذا البند مواطنة املسمل؛ فالول أن الرسول –صىل هللا عليه وسلـم -اعترب ان
اساس(املواطنة) والانامت لهذه ادلوةل هو الهجرة اإلهيا ،فعىل من يريد أن يكون مواطن ًا
يف جممتع املدينة أن هياجر اإلهيا ،جيمعهم رابطان ،الاميان والول لهذه ادلوةل ،أما ابلنس بة
لغري املسلمني فأساس املواطنة هو(الول )لدلوةل الاسءامية عن طريق العهد ألن حق
املواطنة ليس تلزم وحدة العقيدة ولوحدة العنرص (.الشعييب  )1426 ،وكذكل يظهر
من هذا البند ان النيب–صىل هللا عليه وسلـم -اكن يُعرف يف نس بة كتاابته اىل نفسه،
فهذا هو مسة الرؤسا يف اإدارة ادلوةل ،ويشري اإىل هذا الفهم املسترشق مونتغمري وات
بقوهل ":نفهم من مصطلح(محمد النيب) أنه يضع دس تور ادلوةل وأنه رئيس اجملمتع املدين"..
واملسترشق فرانتس بوهل اذلي يقول ":حنن نسميه دس تور محمد اذلي نقهل ابن احساق،
وثيقة مثينة يف ادلس تور(.القادري .)2018 ،
وحول حتديد هوية ادلوةل ،ورد يف البند الثاين :اإّنم أمة واحدة من دون الناس ،
اإن الوثيقة بصورة عامة تقمي مبادى التعارف والتعايش بني خمتلف الانامت ات والطوائف
والعقائد ،ومل يتجاهل النيب -صىل هللا عليه وسمل -السامت واملمزيات اخلاصة للك فئة
من هؤل  ،بل حرص-صىل هللا عليه وسمل -عىل إاقامة املشرتاكت بني من اكنوا أعدا
متناحرين يقتل بعضهم بعض ًا ويرتبص بعضهم بعض ًا .
فلك هذه اإشارات اىل َأ َّن البرش قادرون عىل الاجامتع حول املشرتاكت اليت تُقرهبم،
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وجتعلهم متعارفني متعايشني ،اإذا اإتفقوا عىل ذكل بصيغ توافقية تُراعي السامت واملمزيات
للك مهنم(،الرسجاين  )2018،ولقد اهمت ا إلسءام كثري ًا بأمر امجلاعة واحتاد اللكمة واكن
للمسجد يف املدينة اىل جانب وظائفه ادلينية وظائف اجامتعية  ،وقد رأى الرسول -
صىل هللا عليه وسمل -أل يكون ألحد من القبائل فضل التفرد ببنا املسجد ،أو متكل
ارضه ،وذلكل طلب من بين النجار َأن يثامنوه0معامةل) حبائطهم ،لبنا املسجد عليه،
ومل يقبل عرضهم ،يف أ ْن يعطوه احلائط بدون مثن(.ادريس.)1982 ،
فقد يرى الباحث أن هذه احلادثة أكرب دليل عىل مدنية ادلوةل الاسءامية ومسة هممة
من سامت ادلوةل املدنية اليت حتاول دولً اإنصهار القبائل واملسميات داخل ادلوةل.
ويرى ادلكتور اكرم ضيا العمري ان هذا البند يقرر أمة تربط أفرادها رابطة العقيدة
وليس ادلم ،فيتحد شعورمه وتتحد أفاكرمه وتتحد قبلهتم ووهجهتم ،وولؤمه هللا وليس
للقبيةل ،وإاحتاكهمم للرشع و ليس للعرف ،ومه يامتيزون بذكل لكه عىل بقية الناس  ،من
مصطلح" من دون الناس"(.العمري .)1983،
 -2البعد الاجامتعي
اكن الفرد قبل الإسءام ينتسب للقبيةل ،واكن يقرتف ا إلمث واجلرمية وتؤدي عنه القبيةل
فهو يدور يف حلقة من التابعية لها ،رشفه لها ووزره علهيا ،ومع بزوغ جفر الاسءام وقيام
دولته الاسءامية يف املدينة عىل اساس دس توري مكتوب حترر الفرد من سلطان القبيةل
وسلطان السادة والكربا  ،وهو الامر اذلي أدى اىل بروز ذاتية الفرد ومسؤوليته ،
والوثيقة نصت عىل "أنه ل يأمث حبليفه" و" أن اجلار اكلنفس غري مضار ول أمث"  ،هكذا
برزت ذاتية الفرد املسؤول امللكف(.العمري  )1983،فعىل هذا حدد النيب -صىل
هللا عليه وسمل -مسؤولية لك فرد عن أدا واجبه يف قوهل -صىل هللا عليه وسمل": -
لكمك راع ولكمك مسؤول عن رعيته ،الإمام راع ومسؤول عن رعيته ،والرجل راع يف
أههل وهو مسؤول عن رعيته .واملرأة راعية يف بيت زوهجا ومسؤوةل عن رعيهتا ،واخلادم
راع يف مال س يده ومسؤول عن رعيته"(.البخاري ،1311 ،ج ،2ص،5برمق.)893 :
ويف البند الثالث حىت الثاين عرش سن ادلس تور التاكفل والتضامن بني أههل همام
اإختلفت العقائد والانساب فذمة هللا واحدة،والزم مجيع الكياانت أو الطوائف بتنفيذ
اإجرا ات التعاقل وفدا الاسى وفق القانون الساري(.القادري ، )2018،ومن هذه
البنود اليت تدل عىل هذا املفهوم يه:
 -1املهاجرون من قريش عىل ربعهتم يتعاقلون بيهنم ومه يفدون عاينهتم ابملعروف
والقسط بني املؤمنني.
 -2وبنوعوف عىل ربعهتم يتعاقلوان معاقلهم األوىل لك طائفة تفدي عانيهتا ابملعروف
والقسط بني املؤمنني.
والبنود( )12-3تشري اإىل تاكفل القبائل والطوائف ،وذكر العشائر هنا ليعين اعتبارها
األساس األول لءارتباط بني الناس ،وليعين الابقا عىل العصبية القبلية
والعشائرية(.الشعييب )1426،
فقد يرى الباحث أنه -صىل هللا عليه وسمل -مل يرتك جانب ًا من جوانب احلياة بدون
قانون،وانه مل يرتك القبائل يعيشون يف فراغ س يايس وقانوين،وذكره القبائل هنا من تدرج
القواعد القانونية حسب ارا القانونني املعارصين ،ودليلنا عىل ذكل انه- :صىل هللا عليه
وسمل -اخرج من دولته لك من دعا اإىل عصبية بقوهل ":ليس منا م ْن دعا اإىل عصبية".
(املنذري ،2010 ،ج،3ص ،414برمق .)4958:
ويؤكد عىل هذا املفهوم ادلكتور أكرم ضيا العمري يف قوهل ":وامنا ل إءاس تفادة يف
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التاكفل الاجامتعي وجعل الاسءام العقيدة يه الاصل الاول اذلي يربط بني أتباعه ،
لكنه الاعرتاف إابرتباطات أخرى تندرج حتت رابطة العقيدة وختدم اجملمتع وتسامه يف بنا
التاكفل الاجامتعي بني أبنائه"(.العمري .)1983،
 -3البعد األمين للوثيقة:
اس تطاعت الوثيقة القضا عىل الفنت والعداوات وصيانة اجملمتع املديين حيامن قررت يف
البند رمق( )21ان القصاص انزل ابمجليع وان القود من القاتل أمر لمفر منه وان احليلوةل
دون اجلرمية ا ًاي اكن نوعها واجب( ،الشعييب  )1426 ،وهذا هو نص البند ":وانه م ْن
اغتبط مؤمن ًا قت ًءا عن بينة فأنه قو ٌد به ،اإل أنه يرىض ويل املقتول (ابلعقل)ول حيل هلم
الا قيام عليه" ،ومنع ايوا اجملرمني يف البند( )22مانصه ":وانه لحيل املؤمن أقر مبا يف
هذه الصحيفة ،وأمن ابهلل واليوم األخر ان ينرص حمد ًاث أو يأويه ...
وجتدر ا إلشارة اىل أن هذا القانون مل ير النور اإل يف القرون املتأخرة يف الترشيعات
الوضعية ،حيث عرفته ادلوةل الاسءامية الاوىل قبل أربعة عرش قر ًان من الزمان مفنعت
ايوا اجملرمني وادلفاع عهنم وحاميهتم ابمس قرابة أو سلطان أو صداقة(.الشعييب
1426،ه).
ً
وكذكل وح ْ
دت الوثيقة بني أهل األداين واألجناس وجعلهتم مجيعا مواطنني ملكفني
ابدلفاع عن الوطن أمام أي اعتدا يفايج املدينة من اخلارج(.الشعييب 1426 ،ه).
وعىل هذا يقول ادلكتور محمد جربون ":وابلرمغ من همينة القضااي ادلاخلية عىل بنود
الصحيفة واحلاهحا يف طلب الامن والاس تقرار ادلاخيل ،واستناد ًا عىل مبدأ نبذ الظمل،
فأّنا مل تغفل قضااي األمن اخلاريج والهتديدات اليت اكن يشلكها الكفار املرتبصني ابملدينة
ويف مقدمهتم قريش ،وقد تكون هذه الهتديدات من اس باب وخليفات مسارعة الرسول
اإىل بنا اجلهبة ادلاخلية ،وتوحيدها ..فقد نصت الصحيفة عىل ان بني أهلها النرص عىل
من حارهبم ،وعىل لك من دمع يرب بغض النظر عن دايانهتم وأنساهبم( ".جربون ،
 ،2015ص.)21
وميكن القول أن السلطة الس ياس ية اليت ترصف فهيا رسول هللا -صىل هللا عليه
وسمل -ابملدينة استندت –أساس ًا -اإىل عهد الصحيفة بعد دخول معظم فرقا املدينة
فيه ،واكنت الغاية مهنا حفظ السمل والاس تقرار ادلاخليني للمدينة ،ومنع الظمل والعدوان
بني أهلها(.جربون .)2015 ،
 -4البعد احلضاري لوثيقة املدينة
مل يعرف الغرب احلرية ادلينية ول التسامح ادليين اإل منذ قرن ونصف ،ولكن بلك جءا
ووضوح يرصح دس تور وثيقة املدينة يف بنوده من رمق  )25( :اىل رمق( )35أن للك
طرف من األطراف املتعاقدة دينه ومعتقده ميارسه بلك حرية و يف ظل النظام اجلديد
لهذه ادلوةل الفتية(الشعييب  )1426 ،ومن هذه البنود:
 وان هيود بين عوف أمة مع املؤمنني  ،للهيود ديهنم واملسلمني ديهنم موالهيم وأنفسهماإل من ظمل أو أمث  ،فأن ُه يوتغ اإل نفسه وأهل بيته.
من ومن قعد أم ٌن ابملدينة اإل من ظمل أو امث.
 وأنه م ْن خرج أ ٌاملبدأ ادلس توري من هذين البندين هو املواطنة وحرية األداين والتنقل وتوفري األمن
للجميع ،وكذكل من حق الاقليات غري ا إلسءامية ممارسة اكفة حقوقها من ممارسة
طقوسها ادلينية وتس من مناصب ادارية ،ويؤكد الرسول -صىل هللا عليه وسمل -يف ّناية
الوثيقة ان لك فرد من افراد املدينة أم ٌن داخل املدينة وخارهجا وكذكل ُحر يف دخوهل
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وخروجه وقعوده اإل اذا اكن ظامل ًا أو أمث ًا فاإن عليه ذنبه(.القادري .)2018،
يرى الباحث أن املبادى اليت أوردهتا الوثيقة ليست لفئة أو زمن حمدد أو أرض
معينة ،ألن نصوص القرأن والس نة وروهحام وثقهتا ،وحول حق العدل واملساواة –
ذكرانها سالفا  -قال تعاىل﴿ :وإان حمكت ُ
فاحمك بيهنم ابلقسط﴾ املائدة 42
وكذكل قوهل تعاىل﴿ :اإن هللا يأمر ابلعدل﴾ النحل 90
وحول حرية العقيدة قوهل تعاىل﴿ :ل اإكراه يف ادلين﴾ البقرة 42
وحول حرية املسكن قوهل تعاىل﴿ :ولقد كرمنا بين أدم﴾ ا إلسا 70
وحول الاعرتاف ب إءاختءاف طبائع البرش وتفاوت العقول قول تعاىل﴿ :ولو شا

ربك جلعل الناس أم ًة واحد ًة ول يزالون خمتلفني اإل من رمح ربك وذلكل
خلقهم﴾ هود119 ،118 ،
وحول احرتام عقائد األخرين قوهل تعاىل يف الاس تفهام الاناكري﴿ :أفأنت تكره
الناس حىت يكونوا مؤمنني﴾ يونس 99

مفن خءال نظرتنا الرسيعة يف بنود هذه الوثيقة توصلنا اىل احلقائق األتية:
 -1عندما قدم الرسول -صىل هللا عليه وسمل -املدينة املنورة واس تقر هبا ،وضع
دس تور ًا لتنظمي احلياة العامة للمسلمني وغري املسلمني ،وكام قال ادلكتور عبدهللا
النفيس ":ويدل هذا ادلس تور عىل قدرة فائقة من الناحية الترشيعية الس ياس ية
وعىل عمل بأحوال الناس وفهم ظروفهم وقد عُرف هذا ادلس تور ابلصحيفة أو
دس تور املدينة"( النفييس  ، 2013،ص)14
 -2اإن هذه الوثيقة نقلت ا إلنسانية من اإطار العشرية والقبيةل والقومية الضيقة اىل
ا إلنسانية العاملية واس تطاعت أن حتقق التعايش املشرتك بني مجيع األطياف يف
املدينة املنورة.
 -3قامت التجربة التأسيس ية لدلوةل يف ا إلسءام عىل أساس التعاقد الاجامتعي وأن
انئب ووكيل عن الامة ،وعىل هذا يقول عبداجلبار زين العابدين
الرئيس فهيا ٌ
خلق ":وبذكل أصبح الرسول -صىل هللا عليه وسمل -رئيس ادلوةل ،ويف الوقت
نفسه رئيس السلطة القضائية والتنفيذية والترشيعية  ،فقد توىل رسول هللا -صىل
هللا عليه وسمل -السلطات الثءاث بصفته رسول هللا امللكف بتبليغ رشع هللا
واملفرس لالكم هللا،والسلطة التنفيذية بصفته الرسول احلامك ،ورئيس ادلوةل ،فقد
توىل رئاسة ادلوةل وفق نصوص الصحيفة وابإتقان الطوائف اخملتلفة املوجودة يف
املدينة"(.خلف .)2014،
 -4إان الوثيقة – يف عرصان  -تُثبت دميقراطية ادلوةل الاسءامية  ،وينبذ الثيوقراطية
يف احلمك  ،ويرتك صورة النظام وتسمياته للمة ،فعىل هذا يرى ادلكتور سعد
ادلين ابراهمي أن الوثيقة والقرأن مل ينصا صورة حمددة لنظام ادلوةل أو النظام
الس يايس ،ومل يعينا خليفة
يتوىل أمور الناس من بعده -صىل هللا عليه وسمل -ويقوي رأيه بأن الوثيقة أ ْ
رست
اخلطوط العريضة اليت أثرت عىل معظم الفكر الس يايس الاسءايم الءاحق وأرشكت
من خءال مبادهئا غري املسلمني يف العملية الس ياس ية مهنا:
_املؤمنون وذوهيم أمة واحدة.
_لك عشرية أو قسم من الامة يكون مسؤو ًل عن سلوك اعضائه جنائي ًا وتعويضي ًا.
_تتضامن األمة كلك يف سبيل القضا عىل اجلرامئ واملعصيات ،حىت اإذا اكن الامث
من الاقارب ،وذكل حفاظ ًا عىل امجلاعة كلك.
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_ينمتي الهيود إاىل امجلاعة وحيتفظون بديهنم ،ويتعاونون مع املسلمني يف حامية
امجلاعة(.ابراهمي1988،م) وتوجد فهيا الاقرار املتبادل بوجود الاخر والتعاهد عىل
عدم الاعتدا من قبل احد(.امحد)2010 ،
 -5ومما لشك فيه ان ادلوةل من منظور اسءايم دوةل برشية قانونية وان أول م ْن سن
القوانني لدلوةل ووضع ادلس تور ابلوثيقة هو الرسول  ،اذلي كتهبا يف املدينة املعروفة
" ابلصحيفة "وفهيا مواد جامعة ولكيات حاوية ملفاهمي لضبط العءاقات بني
املسلمني يف جممتع املدينة وبني الناس(.الطواين .)2017،

اخلامتة
من خءال هذا البحث املتواضع عرفنا أن ادلوةل املدنية لختالف النصوص الرشعية،
وأن وثيقة املدينة املنورة تتبىن مقومات ادلوةل املدنية احلديثة من حرية ومساواة وعدل
وتعددية ،ومن حق األمة أو الشعب اإختيار احلامك بءا اإكراه ول اجبار  ،وان اخللفا
الراشدين مل يُظهروا يوم ًا من الاايم بأّنم حيمكون نيابة عن هللا ،بل أّنم ُمحاس بون
وموقوفون أمام ُمسا ةل الشعب كفرد اعتيادي.

الاس تنتاجات
بعد كتابة هذا البحث املتواضع من مصادلها اس تخلصت مجةل من النتاجئ ويه :
 -1اإن ا إلسءام مل مينح أي خشص يف ادلوةل حق احلصانة ،فامجليع مسؤولون وموقوفون
أمام القضا  ،وأن اخلليفة منفذ لرشعه.
 -2اإن ادلوةل املدنية لختالف أحاكم الرشيعة الاسءامية  ،فالرشيعة تتبناها ولكن
مبرجعيهتا .أى :أن النظام الس يايس الاسءايم يقبل ادلوةل املدنية برشوطها
 -3ان ادلوةل املدنية من منظور إاسءايم دوةل برشية قانونية وان وثيقة املدينة املنورة
أثبتت دميقراطيهتا.
 -4أقوال الفقها يف احلمك والس ياسة تُثبت وعهيم حبقوق املواطنني.
 -5تعترب وثيقة املدينة املنورة لبِنة أساس ية يف مدنية ادلوةل يف النظام الس يايس
الإسءايم ،وتشمل مجيع األبعاد.
 -6اإن نظام احلمك يف ا إلسءام يرد ادلوةل ادلينية وا إلستبدادية.
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الطواين ،معر س تار عامد2017( ،ه)  ،فقه ادلوةل يف الاسءام يف ظل املتغريات املعارصة ،دار
الااكدمييني ،الاردن ،عامن.
عبابنة ،محمود2015( ،م) ،احلكومة الرش يدة يف النظام الس يايس الاسءايم دلوةل املدينة الاوىل،
حبث منشور يف جمةل احلجاز العاملية لدلراسات الاسءامية والعربية ،العدد العارش.
العمري ،اكرم ضيا 1983 (،م) ،اجملمتع املدين يف عهد البنوة ،اإحيا الرتاث ا إلسءايم والسعودية،
املدينة املنورة.
القادري ،حسن حمي ادلين2018(،م)  ،دس تور املدينة املنورة وادلس تور الامرييك والربيطاين
والاورويب ،دار الضيا  ،الكويت.
القرضاوي،يوسف 2001(،م) التطرف العلامين يف مواهجة الاسءام ،دار الرشوق القاهرة.
الكيءاين ،عبدهللا ابراهمي زيد ، )1439(،وظائف ادلوةل يف ضو الفكر الس يايس ل إءامام اجلويين،
حبث منشور يف كتاب الامة ،العدد( ، )188قطر ،وزارة األوقاف والشؤون
الاسءامية.
املاوردي ،ابو احلسن عيل بن محمد بن محمد بن حبيب  ،الاحاكم السلطانية ،دار احلديث -القاهرة.
املتقي الهندي ،عءا ادلين عىل بن حسام ادلين ابن القايض (1981ه) ،كزنالعامل يف سنن األقوال
والافعال ،حتقيق :بكري حياين -صفوة السقا ،مؤسسة الرساةل.
حمفوظ ،محمد2020( ،م) ،الاسءام وسؤال ادلوةل املدنية ،مقاةل منشورة يف ش بكة النبأ املعلوماتية،
اترخی املراجعة 2021/2/26 :عىل الرابط: https://m.annabaa.org
مسمل ،ابو احلسني بن احلجاج  ،حصيح مسمل ،حتقيق :حمم فؤاد عبدالبايق ،دار احيا الرتاث
العريب ،بريوت.
املنذري ،احلافظ عبدالعظمي ين عبدالقوى 2010(،م)  ،خمترص سنن أيب داود ،دار املعارف،
السعودية ،الرايض.
موىس ،محمد يوسف ،نظام احلمك يف الإسءام ،دار الفكر العريب ،القاهرة.
النفييس ،عبدهللا2013( ،م)  ،الس ياسة الرشعية ،مكتبة أفاق  ،الكويت.
ابن تميية ،تقي ادلين ابو العباس الس ياسة الرشعية وزارة الشؤون الاسءامية والاوقاف-
السعودية ،ط1418 ،1ه.
اإبن بطال ،رشح حصيح البخاري ،مكتبة الرش يد ،الرايض ،ط1423 ،3ه2003-م.
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