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ال صالح لشأنه و، بمفرده وبالئها ال يقوى على ألواء الدنيا  1اإلنسان مدني بطبعه     
التالقي البشري الحاجة الماسة للقائد المرشد هذا ومن لوازم وااللتقاء ، إال باالجتماع 

لمن ، فما من اجتماع بشري إال وتشوف الناس فيه  والدليل المعينالهادي واإلمام 
على اختالف  فيها بنو آدموهذه قضية كلية يشترك  ،يؤمهم نحو الخير وصالح الحال

كاد ت، ليست خاصة بجنس دون جنس آخر وال بأهل دين دون دين آخر، وال  االجيال
تعرف جماعة إنسانية على مدى التاريخ اإلنساني عاشت حياة راقية حققت فيها ما 

 .تصبو إليه دون وجود هذه القيادة التي يرجع الناس إليها

 

مدار التاريخ اإلنساني باختالف البيئات وقد أخذت هذه القيادة مسميات عدة على      
الصدر األول  والسلطان واألمير والرئيس، وأما في واإلمام الملك  والثقافات فمن ذلك :

سما بقدره وارتقى ، ومن هؤالء الخلفاء من فقد تراوحت بين الخليفة وإمرة المؤمنين 
هللا عليه وسلم على اتباع  ، وقد حثنا نبينا صلىلالتباع ومثاال للرشد  بمكانته فصار أهال

عليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين  ): خطاهم والسير على منوالهم فقال
لنموذج الراشدي محط اهتمام عامة المسلمين بقي ا ، وقد 2(عضوا عليها بالنواجذ 

مثله من ما و ،وعلمائهم ومؤرخيهم طوال التاريخ اإلسالمي، بما حمله من قيم
ات العامة بحقوق الناس وإقامة العدل سممارسات ربطت السلطة السياسية والسيا

 واختيار األمثل لتولي شؤون المسلمين. 
وبتين متن يمنتع ذلتك (خليفتة هللا )وقد تباينتت آراء العلمتاء بتين متن يجيتز قتول القائتل     

 االرض فتتتتتي جاعتتتتتل إنتتتتتي: )  للمالئكتتتتتة تعتتتتتالى بقولتتتتته القااااااباون باااااال وا احتج فتتتتت

 االرض فتتتي خالئتتتف جعلكتتتم التتتذي وهتتتو:) تعتتتالى بقولتتته واحتجتتتوا 3[30]البقرة:(خليفتتتة

 ويجعلكتم الستوء ويكشتف دعتاه اذا المضتطر يجيت  امتن) تعالى وبقوله 4[165]األنعام:(

 نتتهإ حتتدأل يقتتال ال وقالتتت االطااال  هاا ا طابفااة ومنعاا    . 5[62]النمتتل:(االرض خلفتتاء

 غائت  غيتر شتاهد تعتالى وهللا، غيتره ويخلفه يغي  عمن يكون نماإ الخليفة فإن هللا خليفة

 عبتده يخلتف التذي ستبحانه هتو بتل غيتره يخلفته أن فمحال ،وسامع راء بعيد غير قري ،

 وهللاشتتريف ) حتتدي  فتتي ستتلم و عليتته هللا صتتلى النبتتي قتتال كمتتا خليفتتته فيكتتون المتتؤمن
                                                           

 63ص  1ج  مقدمة ابن خلدون  1

العلم:  [،كتا 44 /5[،والترمذي ]4607السنة،حدي  ] لزوم في السنة: با  [،كتا 611 /2أبوداود ] أخرجه 2
 سنة اتباع [،المقدمة: با 16 -15 /1ماجة ] [،وابن2676البدع،حدي  ] واجتنا  بالسنة األخذ في ماجاء با 

 [ .541 /6[،والبيهقي ]95 /1،،والحاكم ]127 -126[ 4المهديين،حدي  ] الخلفاءالراشدين

 سورة البقرة 3
 سورة األنعام 4
 سورة النمل 5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=315&bk_no=74&ID=147#docu
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 خليفتة يتا لته قال من على عنه هللا رضى الصديق أنكر ولهذا، 6( مؤمن كل على خليفتي

 نتيإ تعتالى قولته وأمتا قتالوا ذلك وحسبي هللا رسول خليفة ولكني هللا بخليفة لست قال هللا

 التذي وهتو تعالى قوله وأما وذريته آدم به المراد نأ خالف فال خليفة األرض في جاعل

 جعلكتم انته بته المتراد وإنمتا هللا عتن خالئتف بته المتراد فلتيس األرض في خالئف جعلكم

 استتخالفا ذلتك فلتيس االرض فتي ويستتخلفكم لقومته موسى قول ، وبعضا بعضكم يخلف

 ان ستلم و عليته هللا صتلى النبتي قول وكذا،  وقومه فرعون عن استخالف هو وإنما عنه

 7 بعدهم من خلفاء انتم وتكونون تهلك التي األمم من أي األرض في مستخلفكم هللا

نته أن أريتد باإلضتافة إلتى هللا : تعقي  على الرأيين السابقين يقول فيته إوالبن القيم       

 . خليفتتتتتتتتتتتة عنتتتتتتتتتتته ، فالصتتتتتتتتتتتوا  قتتتتتتتتتتتول الطائفتتتتتتتتتتتة المانعتتتتتتتتتتتة فيهتتتتتتتتتتتا
ن هللا استتتخلفه عتتن غيتتره ممتتن كتتان قبلتته ، فهتتذا ال يمتنتتع فيتته إن أريتتد باإلضتتافة : إو

اإلضافة ، وحقيقتها : خليفتة هللا التذي جعلته هللا خلفتا عتن غيتره ، وبهتذا يخترج الجتوا  

،والصتتحيع عنتتدي جتتواز  8 عتتن قتتول أميتتر المتتؤمنين : أولئتتك خلفتتاء هللا فتتي أرضتته (

مارة الكون وعبادة الخالق سعياً بمنهجه بين النتاس إطالق الوصف بمعنى االستخالف لع

 وكذلك هو وصف في مقام التشريف للُمستخلف .

 
 

 المحور األول تعريفا  ومفاهيم 
 

  ً   .أوالً : معنى الحكم لغة وشرعا
  :لغة الحكم .1

 
قال الراغ  األصفهاني ) َحَكَم : ،  ( 9مادة ) ح ك م( أصل واحد هو المنع )  "

منعتها  : ، ومنه سميت اللجام : حكمة الدابة ، فقيل َحكْمُت الدابةأصله منع منعا  

بالحكمة ، وأحكمتها جعلُت لها حكمة ، وكذلك حكمت السفيه وأحكمته قال 

  : الشاعر
 إني أخاُف عليكُم أْن أغضبا    أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم        

                                                           

فيه ( : 7/351) ،قال الهيثمى( 7/353) الزوائدوالطبرانى كما فى مجمع ( . 8614 ،رقم 4/575) أخرجه الحاكم 6

 ( .62/196 وابن عساكر).  عبدهللا بن صالع وقد وثق وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات

 165مفتاح دار السعادة ص  7

 162مفتاح دار السعادة ص  8
 ـ  مطبعة الحلبي . 2/91معجم مقاييس اللغة ـ   9
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أو  ليس بكذا ، سواء ألزمت ذلك غيرك والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا ، أو
لم تلزمه ،  ويقال حاكم لمن يحكم بين الناس، ويقال الَحَكُم للواحد والجمع 

 (.10وتحاكمنا إلى الحاكم( )
ونجد أن مادة الحكم تأتي في القرآن على عدة معان منها : الفقه والحكمة 

 ( 11ويل .)النبوة وحسن التأووالفصل والقضاء والموعظة والفهم والعلم 
 كم اصطالحاً :تعريف الح   .2

ة للدولةتدبير الش        تحقيقا لمقاصد مصالع ودْفع المضار، بما يكفل تحقيق ال ؤون العامَّ
 .  الشرع ورعاية لمصالع الخلق

 واصطالحا  الرشد لغةمعنى : ا ثاني: 

وإصابة يطلق الرشد في اللغة على معاني: االستقامة، والهداية،    الرشد لغة :  .1
ِّ والضالل قال ابن فارس: المراشد:   .الحق والصوا ، وكل ذلك نقيُض: الغي 

، وهو: من أسماء "الرشيد" :ومنه) "12) مقاصد الطريق، والرشد: خالف الغي

هللا، ومعناه: الذي أَرشد الخلَق إلى مصالحهم؛ أي: هداهم ودلَّهم عليها، وقيل: 
ير إشارة مشير، وال على سنن السَّداد من غهو الذي تنساق تدابيُره إلى غاياتها 

"؛ أي: هدايته الطريق وتعريفه تسديد مسدد  ، ومنه في الحدي : "وإرشاد الضال ِّ
13. 

الصَّالح، وهو  :"الرشد"و."14 وجاء في لسان العر : استرشده: طل  منه الرشد
 ."15 خالف الغي والضالل، وهو: إصابة الصوا 

شد" :وقيل ِّ مع تصل ٍ  فيه، والرشيد في صفات هللا االستقامة  :"الر  على طريق الحق 
 ."16 تعالى: الهادي إلى سواء الصراط، والذي َحُسن تقديُره فيما قدَّر

 ، شد عند أهل اللغة ال َيخرج عن معاني: االستقامة، والهدايةِّ وبِّناء على ما سبق، فالر 
 .وإصابة الحق والصوا ، وهو: نقيض الغي والضالل

                                                           
 ـ دار القلم . 248مفردات ألفاظ القرآن ـ مادة حكم   10
 ) انظر الحكم والتحاكم في خطا  الوحي ـ عبدالعزيز مصطفى كامل ـ دار طيبة ـ ط: األولى ( 11
 .2/318مقاييس اللغة"؛ البن فارس:  "  12

 .359النهاية في غري  الحدي  واألثر"؛ البن األثير: ص:  "  13

 .1650و 3/1649لسان العر "؛ البن منظور:    " 14

 .87المصباح المنير"؛ للفيومي: ص:     " 15

 .2/600القاموس المحيط"؛ للفيروزابادي:    " 16
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    :شد اصطالًحامفهوم الر

 :الرشد في القرآن الكريمأ.

شد في القرآن الكريم ال يكاد يخرج عن معانيه اللغوية السالفة الذكر، وقد  إن مفهوم الر 
ورد لفظ الرشد في القرآن الكريم وقد  تتبع العلماُء كلمة الرشد في آيات القرآن الكريم،
موارده في كتا  هللا عز وجل نجده ال تسع عشرة مرة بصيغ متعددة، لكننا إذا تتبعنا 

 :17 يةتاال الستة يخرج عن المعاني

ُدوَن ﴾  :الرشد: بمعنى الهداية؛ كما في قوله تعالى -1 اشِّ الحجرات: ]﴿ أُولَئَِّك ُهُم الرَّ

 .، ونحو ذلك في القرآن كثير18 "[؛ أي: "المهتدون7

ًدا ﴾  :الرشد: بمعنى التوفيق؛ كما في قوله تعالى -2 َد لَهُ َولِّيًّا ُمْرشِّ الكهف: ]﴿ فَلَْن تَجِّ

 ."19[؛ أي: موفقًا، وهو: "الذي أصا  الفالَح، واهتدى إلى السعادة17

ْن َهَذا َرَشًدا ﴾  :الرشد: بمعنى الصوا ؛ كما في قوله تعالى  -3 َْقَرَ  مِّ الكهف: ]﴿ ألِّ

 ."20[؛ أي: "صوابًا وخيًرا ومنفعة24

ْنُهْم ُرْشًدا ﴾  :كما في قوله تعالى الرشد: بمعنى إصالح المال؛ -4 ﴿ فَإِّْن آنَْستُْم مِّ

 21."[؛ أي: "إصالًحا في دينهم، وحفًظا ألموالهم6النساء: ]

يٌد ﴾  :الرشد: بمعنى العقل في الدين؛ كما في قوله تعالى -5 ْنُكْم َرُجٌل َرشِّ ﴿ أَلَْيَس مِّ

عليه السالم، ويترك [؛ يعني: "عاقالً، فيه خير"، يَقبل ما يأمر به لوٌط 78هود: ]

 .22ما ينهاه عنه

َنا َرَشًدا  :الرشد: بمعنى المخرج والعاقبة؛ كما في قوله تعالى -6 ْن أَْمرِّ ﴿ َوَهي ِّْئ لَنَا مِّ

  ."23[؛ أي: "مخرًجا، واجعل عاقبتنا رشًدا10الكهف: ]﴾ 

                                                           

 .، دار العلم للماليين بيروت، دون تاريخ206و  205هـ(: ص: 478قاموس القرآن"؛ للدامغاني )ت    " 17

 .، سورة الحجرات1301الكشاف"؛ للزمخشري، ص:   " 18

 ، سورة الكهف743المرجع السابق ؛ ص    19

 .، سورة الكهف747المرجع السابق ؛ ص    20

 .1/400تفسير القرآن العظيم"؛  البن كثير  " 21

 .2/415المرجع :    22

 .المرجع السابق  23
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 . الرشد في اصطالح العاماء :ب

 و دينال شؤون  في والتدبير حسن التصرفو واإلصالح الصالح الرشد يقصد به    
 .والرشد: أن يبلغ الصبي حد التكليف صالحا في دينه مصلحا لماله في شؤون الدنيا  ،

  .والمراد بالصالح في الد ين: أن ال يرتك  محرما يسقط العدالة، وفي المال: أن ال يبذر
 :هللا تعالى تعالى قالوسمى سفيها لخفة عقله،  ضعيف العقل وسيئ التصرف، السفيهو

 24 }5سورة النساء: اآلية ] {َوال تُْؤتُوا الس فَهاَء أَْموالَُكمُ }

 الرشد في االستعمال المعاصر :  .2
ظهر مصطلع الحكم الراشد في اللغة الفرنسية في القرن الثال  عشر وقد          

( ليستعمل في نطاق واسع 1978مة" ثم كمصطلع قانوني )كوكمرادف لمصطلع "الح

  .(1679) معبرا عن "تكاليف التسيير" 

إضافة لصوا  الرأي فإنها تشير إلى من  في االستعمال المعاصر وكلمة رشد         
على ضبط بلغ النضج النفسي إضافة للنضج العقلي ، فهي تدل على قدرة اإلنسان 

تالي تشير إلى بعد قيمي وجداني يجعل المرء ل، وهي باعواطفه ومنعها من الجنوح 
 افة إلى قدرته على النظر العقلي . أخالقية إضينضبط بضوابط 

  : احكم الرشيد :ل من التعريفا  المعاصرة  ثالثا 

إننا يمكن أن نعرف الرشد السياسي بأنه يتمثل في جملة من المبادىء الكلية          
والمعايير القيمية التي تجعل الحياة في المجتمع منتجة ومثمرة ، وتسمع لألفراد بتطوير 
حياتهم وتحقيق االمكانيات النفسية والفكرية واالبداعية والتعاونية الكامنة فيهم في أجواء 

 25الضرورية لتطوير هذه القدرات الكامنة .  من الحرية

"ممارسة  يشير إلىة ما سياسيومن التعريفات ال وقيمي، موضوع إنسانيد يالحكم الرش
،  على كافة المستويات السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون الدولة
المواطنون والمجموعات  ويشمل اآلليات والعمليات والمؤسسات التي من خاللها يعب ر

ويقبلون الوساطة لحل  عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم
 26. "خالفاتهم

                                                           
  200ص  معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية 24

 . 16الرشد السياسي وأسسه املعيارية  د. لؤي صايف ص 25

 (UNDPاإلمنائي ) برانمج األمم املتحدة 26
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ويمكن القول بأن الحكم الرشيد هو الحكم الذي يتسم من بين جملة أمور أخرى 
فل بالمشاركة والشفافية والمساءلة ، ويكون فعاال ومنصفا ويعزز سيادة القانون . ويك

وضع األسبقيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية على أساس توافق آراء واسعة 
النطاق في المجتمع ، تسمع فيه أصوات أكثر الفئات ضعفا وفقرا في صنع القرارات 

 27المرتبطة بتوزيع موارد التنمية . 

ومما ال شتك فيته أن تبتاين تعتاريف الحكتم الرشتيد يتؤدي إلتى إشتكالية قياسته . فمتن      
جهة ، تتضمن هذه التعاريف مفاهيم صعبة القيتاس ، مثتل رفتاه اإلنستان وقتدرات البشتر 

آليتات ( والعربية تقرير التنمية اإلنسانيةوالخيارات والفرص والحريات )كما في تعريف 
برنتامج األمتم )كمتا فتي تعريتف  تزامتاتإللبا اءفتالنتاس الو لعمصاعن  ريعبالتوعمليات 
( تعريف البنتك التدولي)كما في  اختيار القائمين على السلطةو التقاليد( واإلنمائي المتحدة

واستخدام السلطة والرقابة )كما في تعريف منظمة التعاون اإلقتصتادي والتنميتة( . ومتن 
حات تمثل نتائج وليس مدخالت مثتل رفتاه جهة أُخرى ، تتكون هذه التعاريف من مصطل

برنتامج )كمتا فتي تعريتف  تزامتاتإللبا اءفت( الوالعربيتة تقرير التنميتة اإلنستانيةاإلنسان )
تعريتف البنتك )كمتا فتي الحكومتات علتى إدارة المتوارد  قتدرة( واإلنمتائي األمتم المتحتدة

متتتة التعتتتاون ظ( تحقيتتتق التنميتتتة اإلجتماعيتتتة واإلقتصتتتادية )كمتتتا فتتتي تعريتتتف منالتتتدولي
المقاربتتة بتتين النظتترة  وعلتتى أيتتة حتتال ، فمتتا يعنينتتا هنتتا هتتو  28اإلقتصتتادي والتنميتتة( 

 والتعريفات المعاصرة على تباينها .للحكم الراشد التراثية 

 اغة في ال : التراث مفهوم التراثاً : ابعر: 

والتركة ، فعل ور ، ومرتبطة دالليا باإلر  والميرا  المشتقة من  مة الترا لك      
الوار : صفة من صفات هللا عز وجل،   ":"لسان العرب "يقول ابن منظور في كتابه

وهو الباقي الدائم الذي ير  الخالئق، ويبقى بعد فنائهم، وهللا عز وجل ير  األرض 
أي: يبقى بعد فناء الكل، ويفنى من سواه، فيرجع ما  ،ومن عليها، وهو خير الوارثين

 كان ملك العباد إليه وحده ال شريك له. 

ويقال: ورثت فالنا ماال إذا مات مورثك، فصار  ،أور  الرجل ولده ماال إيراثاو      
ميراثه لك. وقال هللا تعالى إخبارا عن زكريا ودعائه إياه:" ه  لي من لدنك وليا يرثني 

                                                           
27 post_19.html-http://onlypoliticalscience.blogspot.com/2010/12/blog 

 أثر الحكم الرشيد على التنمية اإلقتصادية الُمستدامة في الدول العربية د. محمد محمود العجلوني 28
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ميرا  في ؛ وقيل: الور  وال أي: يبقى بعدي فيصير له ميراثي آل يعقو ".وير  من 
   .(29) المال؛ واإلر  في الحس 

أن كلمة الترا  من مشتقات ور ، وأنها لم ترد بالمفهوم الثقافي مما سبق نستنتج       
والحضاري الذي التصقت به دالليا كلمة الترا  كما في عصرنا الحدي  والمعاصر، 
بل وردت الكلمة بمفهومين: أحدهما مادي يتعلق بالتركة المالية، وماله عالقة باألصول 

 س . والمنقوالت، والثاني معنوي يرتبط بالحس  والن

 المعنى االصطالحي لاتراث : .1

بيد أننا نفهم أن علماءنا المحدثين وظفوا الترا  بمفهوم آخر، وهو: أن الترا  كل     
ما خلفه األجداد لألحفاد على صعيد اآلدا  والمعارف والفنون والعلوم، أو هو بمثابة 

ألحفاد من أجدادهم الذاكرة الثقافية والحضارية والروحية والدينية التي تبقى لألبناء وا
وآبائهم. ويعني هذا أن الداللة الحديثة للترا  بمثابة توظيف مجازي للداللة المعجمية 

 ).30) القديمة

 تباين المعاصرين في تعريفهم لاتراث :   .2

راء المعاصرين بشأن مفهوم الترا  وكيفية التعاطي معه وفقا لهذه تباينت آ       
المورو  الثقافي " :يعرف الترا  بأنه هو أهل العلمنفر من إذا كان المفاهيم ،  ف

ً لكثير من آرائه ، " والفكري والديني واألدبي والفني وتقريراته ،  ويجعل ذلك منطلقا

صلى هللا عليه وسلم ال  النبيالقرآن وكالم هو :" أنهعلى الترا   ونيعرف آخرينفإن 
، ويلبس منهجيا وتباينا فكريا وهذا االختالف في التعريف يحد  خلال  ."(  31)غير

وخالصة القول في ذلك أن كلمة الترا  على كثير من المطلعين على الفكر االسالمي ، 
باستعماالتها المعاصرة تشمل النص المقدس المحفوظ وكذلك تشمل االجتهاد البشري 
المتجدد ، وههنا بالضرورة ستختلف النظرة للترا  ، فليس كله على مستوى واحد من 

فالنص المقدس  لمعيارية ، فبعضه ثوابت التنفك عن أصل الشرع وقواعد الدينا
وتطرأ عليه عوارض  لها أكثر من وجه واحتمال وآراء ، وبعضه اجتهاداتمعصوم

                                                           
هذبه بعناية: المكت  الثقافي لتحقيق الكت ، تحت إشراف  لسان الاسان ، ته يب لسان العرب، :ابن منظور  29

م، 1993األستاذ عبد أحمد علي مهنا، الجزء الثاني، دار الكت  العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى سنة 

 .729-728ص:

30  ://www.alukah.net/literature_language/0/41145/#ixzz4ORll4ynNhttp 
والعاوم  المنه ية في األدب ،(أحمد العلوي: ) مناقشة مقال عابد الجابري حول الترا  ومشكل المنهج  31

 .97، ص:1986، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة األولى، اإلنسانية

http://www.alukah.net/literature_language/0/41145/#ixzz4ORll4ynN
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، ونعتقد أن هذه النظرة المعتدلة هي التي يمكن أن تحفظ للشرع خلوده  النقص البشري 
 وللدين تجدده وللعقل دوره . 

 تعريف الحكم الراشد : 
 و ، الخاضع للمستاءلة المنضبط بالقيم القائم على االختيار الحر الرضائي  هو الحكم    

 عتتنهم شتتؤون النتتاس وتحقيتتق مصتتالحهم ودفتتع المضتتار وإصتتالح   رعايتتة القتتائم علتتى 
 ملتتزمين  متاداموا يحبتون متاال علتى وحملهتمأ  علتيهم  تستلط دون رضتاهم و بمشتاركتهم و

 . ضوابط السلوك و اآلدا  بقواعد

 
 ية والمعيارية المحور الثاني : الحكم الراشد بين البنيو

تقوم على سالمي لترا  اإلكثير  من القراءات الفكرية للممارسة السياسية في ا      
إجراء  لتحديد معالم الرشد على أنها اعتماد النموذج البنيوي االجرائي الذي يسعى 

الدين ،  لم الشرع ومعانييبتسر معابالضرورة وذلك هيكلية،  نىً وبُ  حسيإطار إداري و
 ذلك في زمان مغاير لزمان بعينه لن يكون ك من االجتهادات ن مالئماإن ما يكوف

 وسياق مختلف . 
القيم المقاصد إطاراً و تعتمدإن الرشد السياسي ينبغي أن يبنى على أسس معيارية    

 ً وخير من االنشغال بالبنى الهيكلية التي ، للشأن السياسي فكرا وسلوكا ضابطا   ومرجعا
تسعى لتحديد مغايرة  اعتماد قراءةلنا في الحراك السياسي فإن من األفضل  تاعتمد

القيم والمبادىء العامة التي تميز السياسة الراشدة بوصفها مطلبا أخالقيا عملت 
ترسيخه بتأكيد القيم التي تتناس  مع الحياة السياسية ومع  ىالرساالت االسالمية عل

 رسالة االنسان الخاصة وغاية وجوده .

تعطتي  حكام المنبثقتة عتن منظومتة معياريتةمجموعة من األفي  يتمثل اشدالر الحكم إن) 
للرشد معنتاه وحقيقتته، ستواء علتى مستتوى الحكتم والحكومتة، أو علتى مستتوى المجتمتع 

 ، متتتن التحتتترر متتتن قيتتتود البنيتتتةا . هتتتذه المقاربتتتة المعياريتتتة تمكننتتتالمتتتدني والحوكمتتتة
وخصوصياتها الزمانيتة والمكانيتة، وتستمع لنتا بتستليط األضتواء علتى السياستات العامتة 
بدال من االنكفاء داخل دوائر الصراع السياسي والبنتى السياستية المتبدلتة وفتق متغيترات 

هتمتتام بالبنيتتة السياستتية علتتى حستتا  القتتيم االإن الزمتتان السياستتي والجغرافيتتة السياستتية. 
الحاكمتتة والبنتتى االجتماعيتتة الفاعلتتة ول تتد نظمتتا سياستتية تتتدعي اعتمتتاد مبتتدأ الشتتورى فتتي 

التتديمقراطي الحتتداثي، ولكنهتتا فتتي حقيقتتة األمتتر قلصتتت الديمقراطيتتة إلتتى طقتتوس  اشتتكله
 .32(  إجرائية خاوية من روح الشورى الحقيقية

                                                           
 الرشد السياسي واسسه المعيارية . د. لؤي صافي  32
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 الكبترى الحقتائق كإحتدى واستتقرارها المستلمين حيتاة فتي للدولتة التاريخي الوجود إن   

 أو واالحتتذاء، االتبتاع واجبتة معينتة صتورة وجود األحوال من بحال يعني ال الدين، لهذا

 .المعتاني متن معنتى بتأي معهتا االجتهتاد أو بحتال عليهتا الختروج يجتوز ال محتددة صيغة

 حيتاة فتي للدولتة متعتددة صتور بقيتام دالصتد هتذا فتي اإلسالمية التاريخية التجربة وتشهد

 عواصتم وتعتددت المختلفتة الشتعو  بين اإلسالمية األمم في القيادة انتقلت فقد المسلمين؛
 جميتع تداولتها قد اإلسالمية األمة قيادة أن نجد اإلسالمي التاريخ إلى نظرنا فإذا .الخالفة

 األحبتا  إلتى البربتر إلتى الفترس إلتى العر  من األمة هذه إطار في المنضوية الشعو 
 تغييتر تتم فقتد ذلتك متع وبتالتوازي .وغيترهم والمغتول واألتتراك الهنتود إلتى واألفارقتة،

 والقيتروان وختوارزم والقتاهرة بغتداد ثتم دمشتق إلتى الكوفتة إلتى المدينتة متن العواصتم

 لهتذه ومراكتز عواصتم كانتت المتدن هتذه فجميتع وغيرهتا، وتمبكتتو وفتاس وقرطبتة
 الحضارية تجربتها من مظاهرها وأخذت أركانها وقامت الدولة وتأسست 33«.الحضارة

 نمتوذج رأينتا ولهتذا .لشتعوبها النفستية والخصتائص ومكانهتا زمانهتا وشتروط الخاصتة

 حكومات ورأينا وهناك، هنا المستقلة الدويالت نماذج ورأينا المركزية اإلسالمية الخالفة

 علتى تقتوم حكومتات ورأينتا النتاس، علتى أمتره أجترى لمتغلت ٍ  خضتعت وأخترى ملكيتة
 ال والهيئات الصور في والتباين األشكال في التنوع هذا أن غير .الناس ورضاء الشورى

 مكينتة وقواعتد راستخة وأصتول ثابتتة مبتاد  علتى تقتوم اإلستالمية الدولة أن حقيقة يغير

 اآلليات تنشأ إذ والغايات، المباد  تتغير أن دون واآلليات الوسائل تتبدل قاصدة، وغايات
 هتذه إن بتل المؤسستات، هتذه مثتل إلتى الحاجتة بحست  المجتمتع فتي وتتحقتق الوستائلو

 فتي فعاليتة أكثتر بشتكل تستهم أن يمكتن جديتدة مؤسسات ظهور إلى تدفع ما كثيرا الحاجة

 لهتذه توصتل وستيلة أو للدولتة شتكل بتأي القبتول يمكتن ..البتا  هتذا ومتن.المجتمتع تنظتيم

 :شرطين مستوفية مادامت الدولة، وظائف تحقق آليه أو الغاية،

 وستائل بتذلك وتصتبع الخلتق ومصتالع الشترع مقاصد تحقيق على تعين كانت إذا .1
ً  معتبرة وأشكاالً  وآليات  2.والغايات المقاصد حكم ولها شرعا

 واالجتماعيتة السياستية الشترعية صتك وهتو النتاس أغل  من بالقبول تحظى أن . .2

 متن لحظتئتذ متانع وال.التتاريخيوالواقعي المستتوى علتى والوستائل األشتكال لهتذه

                                                           

 تفعيل حول الدولية الندوة إلى مقدمة ورقة اإلسالمية، الحضارة في واآلخر الذات جدلية عارف، محمد نصر 33

 الدائم بالمقر عقدت والتي والحضارات، الشعو  بين والتفاهم الفهم في اإلسالمية الثقافية الهوية مقومات

 .م2007 فبراير 28 ـ 26 الموافق هـ1428 صفر 10ـ 8 من الفترة في الغربية، المملكة ـ الرباط لإليسيسكو،
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 لبنتي الحضتارية والتجربتة اإلنستاني التتاريخ متن نمتاذج واستتلهام االستتفادة
 34.البشر

 : عند الماوردي وابن تيمية  معايير الحكم الراشدالمحور الثالث :
عن  تميز الحكم في العصر الراشدي بخضوعه لجملة من المباد  المعيارية المنبثقة

ويمكن إدراك  ،ي الذي رسخه في أصحابه وعبر سنتهالتصور القرآني والنموذج النبو
درست الشأن السياسي  تلك المالمع التي يرشد بها حال األمة من خالل محاوالت عدة

 أو الحكم السلطاني، ومن أبرز تلك المحاوالت: الماوردي، ثم ابن تيمية. 
 

 الرشد من خالل نص الماوردي: .1
خصائص يمكن اعتبارها كالًما في الرشد  ستالماوردي عن أن تحد  اإلمام 
"ما به تصلع الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة، وأمورها ملتئمة، ستة السياسي، فقال: 

وعدل شامل وأمن  حازمأشياء هي قواعدها، وإن تفرعت، وهي: دين متبع وسلطان 

، ثم أفاض في شرح هذه (133عام وخص  دائم وأمل فسيع" )أد  الدنيا والدين، ص

الخصال الست، صحيٌع أنه تأثر بالمورو  الثقافي الفارسي في كتاباته لآلدا  
كذلك في  ةوالنصائع السلطانية، ولكن يمكن الوقوف على مصادر هذه الخصاص الست

 .ما في نصوص الوحيالتجربة اإلسالمية األولى ك
 الرشد من خالل نص ابن تيمية: .2

خصص ابن تيمية كتابًا مفرًدا للسياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، 
َ )بناه على آيتين من القرآن هما لبا  السياسة العادلة الراشدة وهما:  إِّنَّ َّللاَّ

َذا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاسِّ أَْن تَْحُكُموا بِّاْلعَْدلِّ إِّنَّ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤد وا اأْلََمانَاتِّ إِّلَى أَْهلَِّها َوإِّ 
يًرا  يعًا بَصِّ َ َكاَن َسمِّ ُظُكْم بِّهِّ إِّنَّ َّللاَّ ا َيعِّ مَّ َ نِّعِّ َ  -َّللاَّ يعُوا َّللاَّ يَن آَمنُوا أَطِّ يَا أَي َها الَّذِّ

ْنُكْم فَإِّْن تَنَاَزْعتُ  ُسوَل َوأُولِّي اأْلَْمرِّ مِّ يعُوا الرَّ ِّ َوأَطِّ ْم فِّي َشْيٍء فَُرد وهُ إِّلَى َّللاَّ
ياًل  رِّ َذلَِّك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأْوِّ ِّ َواْليَْومِّ اآْلخِّ نُوَن بِّاَّللَّ ُسولِّ إِّْن ُكْنتُْم تُْؤمِّ ]النساء:  (َوالرَّ

58 - 59]35 . 

؛ ثم قال ابن تيمية: "قال  ْم أَْن يَُؤد وا اْلعُلََماُء: نََزلَْت اآْليَةُ اأْلُولَى فِّي ُواَلةِّ اأْلُُمورِّ َعلَْيهِّ
، َونََزلَْت الثَّانِّيَةُ فِّي الرَّ  يَّةِّ اأْلََمانَاتِّ إلَى أَْهلَِّها، َوإَِّذا َحَكُموا بَْيَن النَّاسِّ أَْن َيْحُكُموا بِّاْلعَْدلِّ عِّ

لِّيَن لَِّذلَِّك فِّ  يعُوا أُولِّي اأْلَْمرِّ اْلفَاعِّ ْم أَْن يُطِّ ْم، َعلَْيهِّ هِّ ْن اْلُجيُو ِّ َوَغْيرِّ ْم مِّ هِّ ْم َوُحْكمِّ هِّ ي قَْسمِّ
ْم َوَغْيرِّ َذلَِّك؛ إالَّ أن يأمروا بمعصية هللا، فإذا أمروا بمعصية هللا فَاَل َطاَعةَ  يهِّ َوَمغَازِّ
ِّ َوُسنَّةِّ َرُسولِّهِّ  تَا ِّ َّللاَّ يَةِّ اْلَخالِّقِّ فَإِّْن تَنَاَزُعوا فِّي َشْيٍء َرد وهُ إلَى كِّ لَِّمْخلُوٍق فِّي َمْعصِّ

 ُ يعُوا فِّيَما يأمرون به من طاعة َصلَّى َّللاَّ  َعلَْيهِّ َوَسلََّم، َوإِّْن لَْم تَْفعَْل ُواَلةُ اأْلَْمرِّ َذلَِّك، أُطِّ
َيْت حقوقهم إليهم كما أمر هللا  ، َوأُد ِّ ِّ َوَرُسولِّهِّ ْن َطاَعةِّ َّللاَّ َنَّ َذلَِّك مِّ هللا ورسوله، ألِّ

                                                           
 تأمالت في مدنية الدولة وبعض قضاياها د. عصام البشير  34
 سورة النساء 35
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{ ورسوله، قال تعالى: }َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّر ِّ َوا ثْمِّ َواْلعُْدَوانِّ لتَّْقَوى َواَل تَعَاَونُوا َعلَى اإْلِّ

: 36[2]المائدة:  . َوإَِّذا َكانَْت اآْليَةُ قَْد أَْوَجَبْت أََداَء اأْلََمانَاتِّ إلَى أَْهلَِّها، َواْلُحْكَم بِّاْلعَْدلِّ

يَاَسةِّ العادلة، والوالية الصالحة َماعُ الس ِّ  ."فََهَذانِّ جِّ
أركان الحكم الرشيد في "رد األمانات إلى أهلها" والمتمثل في وقد لخص ابن تيمية 

 نوعين: الواليات واألموال، وفي الحكم بالعدل والمتمثل في نوعين: الحدود والحقوق.
 الرشد في الدراسات المعاصرة:معايير  .3
معايير الرشد من خالل سيرة الخلفاء  لص بعض الباحثين المعاصريناستخوقد    

)االختيار، العدل، المساواة، هي قيم عليا  تنقسم إلى: تسعةالراشدين فخلص إلى أنها 
)المحاسبة أو الحسبة، األمانة، هي المصلحة العامة، الحقوق والذمم( وقيم وسيطة 

     . 37الكفاية، التكافل( 
 

 : المعايير الال مة لتحقيق الحكم الراشد المحور الرابع
إن منهج النظر العلمي في استخالص رشد الراشدين  يتمثل في تأمل خالفة النبي      

صلى هللا عليه وسلم وسياسته أوالً ألن الخالفة الراشدة هي خالفةٌ له ونيابة عنه، ولذلك 
ئصهم ومآثرهم، ثم سيرة سميت خالفة أصالً. ثم تأمل سيرة الخلفاء األربعة وأهم خصا

عمر بن عبد العزيز  وأهم خصائصه لنعرف سر ضمه إلى األربعة وجعله خامًسا في 
 على أن الخلفاء األربعة أجمع أهل السنة وقد ، وعي الجماعة المسلمة عبر التاريخ

الذين قال ، وهم بكر وعمر، وعثمان، وعلي رضي هللا عنهم أجمعين وأبهم  ينالراشد
فيهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 

وقوله صلى هللا 39وقوله صلى هللا عليه وسلم: "الخالفة بعدي ثالثون سنة"  38بعدي"
عليه وسلم: "ستكون خالفة نبوة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة، ثم يكون ملك وجبرية 

." ...40 
خامس "علماء على عمر بن عبد العزيز "الخليفة الراشد" أو ال منوأطلق كثير       

سفيان الثوري أنه  فروي ذلك عن الشافعي وابن كثير وروي عن ،"الخلفاء الراشدين
قال: األئمة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز، وما سوى ذلك 

، مثيرةٌ للتأمل والتفكير، فهي تحيل ذه التسمية بالخلفاء الراشدينوه     فهم منتزون".
إلى معنى سرت عليه األمة عبر تاريخها، فكأنها قد استبطنت معنى محددا للرشد لم 

                                                           
 سورة المائدة 36
-78ص م ، 2015مطبوعات الشركة العربية لألبحاث والنشر  الطبعة األولى بيروت  )لؤي صافي، الرشد السياس ي وأسسه املعيارية، 37

79). 

 سبق تخريجه .. 38
 89ص   /1الطبراني في معجمه الكبير ج  6943حدي  رقم:  393ص   /15ابن حبان في صحيحه ج   39

 503ص   /4 الترمذي في سننه ج 21973حدي  رقم:  221ص   /5ابن حنبل في مسنده ج  136حدي  رقم: 
 2226حدي  رقم: 

 (233،رقم  1/98ورواه أبو نعيم في حلية األولياء) 40
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تمنحه لسواهم على كثرة من توالى عليها من الخلفاء والسالطين والوالة، وهو ما يدفع 
جهة، وفي إلى تأمله وبحثه وتلمس معاييره في حقبتي الخلفاء الراشدين األربعة من 

 الصفات التي توافرت في عمر بن عبد العزيز حتى ُعد خامًسا لهم. 
 ومن المعايير التي نستقيها باالستقراء من سير الراشدين في شأن الحكم والسياسة

 مايلي : وإدارة شؤون الناس
 

  : اإلسالمية المر عية أوال: 

السلطان، وقضية التشريع هو مظهر السلطان، والسلطة التي تضعه هي صاحبة 
ْيتُُموَها )التشريع في الدولة اإلسالمية محسومة باآلية ْن ُدونِّهِّ إِّالَّ أَْسَماًء َسمَّ َما تَْعبُُدوَن مِّ

ْن ُسْلَطانٍ  ُ بَِّها مِّ ِّ  أََمَر أاَلَّ تَْعبُُدوا إِّالَّ إِّيَّاهُ  إِّنِّ  أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم َما أَْنَزَل َّللاَّ َّ  لِّكَ َذ  اْلُحْكُم إِّالَّ َّللِّ

نَّ أَْكثََر النَّاسِّ اَل َيْعلَُمونَ  كِّ يُن اْلقَي ُِّم َولَ  (40)يوسف: (الد ِّ
41
وبهذا المعنى فإن القرآن الكريم  

 والسنة المطهرة  هما مصدر الدستور األعلى في الدولة اإلسالمية..
 العمل وهي األساسية القوانين هي الدستورية القوانين» :صبري سيد الدكتور يقول

سة السلطة عليها يطلق تضعها التي والسلطة .األمة لسيادة الرئيس  القوانين وهذه .المؤس ِّ

 القوانين على سابقة وهي .وقضائية وتنفيذية، السلطات،تشريعية، جميع مصدر هي

 القوانين لسن مؤسَّسة سلطة وهي ـ التشريعية السلطة على وإن .منها وأعلى العادية

 رسمتها التي الحدود في إال تشرع أن تستطيع ال السلطة هذه إن بل .احترامها ـ العادية

  :الخلق مصالع وترعى الشرع، مقاصد الدولة تحقق وبهذا.42الدستورية القوانين هذه لها
وقضية التشريع  .المضمون أخالقية المنطلق، إنسانية والمصدر، الغاية ربانيةفهي 

 .الراشدين بل وفي صدر األمة بعامة الخلفاء سير ومصدريته أمر محسوم في 
 (األمة مصدر الساطا )البيعة الرضابيةثانياً : االختيار الحر و  : 
في مجريات انتقال الخالفة إلى أبي بكر وعمر وبقية األربعة، ويمكن رصد ذلك      

 تبلور الحقًا في كت  األحكام السلطانية التي تقرر أولوهو ما التقطه الفقهاء فيما بعد و
والعقود ال  ما تقرر مواصفات "اإلمامة" وتوصيفها بأنها "عقد" ال بد فيه من طرفين

  .الحر، وأنه يقوم على االختيار تقوم إال بالتراضي
 هم البشر فإن الدولة؛ ثم ومن الشع ، إسالم بمقتضى هلل التشريع أصول كانت إذاو

 سلطة الجميع يتولى أن عقالً  المستحيل من كان ولما .األرض في هللا حكم ينفذون الذين

 تعطي أي يتوالها، من عنها تني  األمة فإن وقوتها السلطة في واحدة مرتبة على التنفيذ

 هي فاألمة المعنى وبهذا ،واختيارها  إرادتها حس  عنها نيابة ليباشره لغيرها التنفيذ

 االختفاء على وقسرها األمة تغيي  األحوال من بحال يجوز وال .للسلطة المصدر
                                                           

 سورة يوسف 41

 السودانية، بالمحاكم اإلسالمية للقوانين فقهي تكييف :الشريعة تحكيم إلى الذريعة السماني، علي :نقالًعن 42

 9 ص مخطوط،
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 في الشورى أوج  واإلسالم.السلطة ممارسة في عنها ينو  من توكيل في واالنسحا 

ً  البيعة وقرر المختلفة، السلطة مستويات  اإلشارة من البد وهنا .الحاكم لشرعية طريقا

 والبشري، اإللهي بينحتى ال يقع الخلط   للضبط)الحاكمية(  مصطلع احتياج إلى

 المنتسبين من كثير عند هللا لحاكمية النقيض موضع في مة األ سيادة وضع إلى ويؤدي

الحرية منحة إلهية فطرية وليست منحة أن  اكم ، وهذا خلط شائه اإلسالمي العمل إلى
تشريعية. وحرية اإلنسان مقدسة ـ كحياته سواء بسواء ـ وهي الصفة الطبيعية األولى 

، وهي مستصَحبة مستمرة.. «الفطرةما من مولود إال ويولد على »بها يولد اإلنسان 
 ليس ألحد أن يعتدي عليها.

والحرية ـ كالعقل ـ شرط للتدين في حد ذاته. والتدين الصحيع يعززهما ويرتقي 
 بهما،  على نحٍو تكون فيه حرية اإلنسان بحس  عبوديته وعلمه. 

 أُْمُرُهمْ ) يحدد القرآن مهام النبي عليه السالم في أنه: 157وفي سورة األعراف اآلية 
َيْنَهاُهْم َعنِّ اْلُمْنَكرِّ  و بِّاْلَمْعُروفِّ  ل  َلُهُم الطَّي ِّبَاتِّ  ََ ُم اْلَخبَائِّ َ  َويُحِّ ُم َعلَْيهِّ َويََضُع َعْنُهْم  َويَُحر ِّ

مْ  إِّْصَرُهمْ  ( َواأْلَْغاَلَل الَّتِّي َكانَْت َعلَْيهِّ
43

، فالدين جاء لكسر األغالل التي تكبل النفوس 
واألجساد وترفض استعباد اإلنسان ألخيه اإلنسان تحت أي مبرر.  ولذلك لم والعقول 

وإنما جاءت شرائعه محرضة على العتق والتجفيف  ،يأت اإلسالم بالرق أو يأمر به
ف »التدريجي لمنابعه، ولذلك تواترت هذه العبارة على ألسنة العلماء  الشارع متشو 

 «.للحرية
 الواعي الخضوع هي االسالم في فالحرية يق،وث رباط والمسؤولية الحرية وبين

 حرية فتلك !رغائبكم عليكم تمليه ما افعلوا :استباحة ليست إنها .والشرع الكون لنواميس

 تسلط ومن أهوائكم من تتحرروا به؛ هللا أمركم الذي الواج  افعلوا :وإنما !الحيوان

  .بعض على بعضكم
 لثثا ً         :  : الشورى ا
أو كما عرفها الماوردي بالقول: نيابة عن صاح  الشرع إذا كانت الخالفة هي       

، وتبعه ابن خلدون ( اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا)
تمثلت في والتي فمن المهم تأمل الممارسة السياسية النبوية  فزاد "به"، أي بالدين،
مبدأ الشورى الذي تحد  عنه القرآن بوضوح، ووصفه بصيغة معيار مكين للرشد وهو 

تدل على أنه كان شأنًا مستقًرا ومعتاًدا )وأمرهم شورى بينهم(، وممارسات الشورى 
كان أصحا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الفعلية متعددة في السيرة النبوية فقد 

ر فيما بعد كما نجده بوضوح وهي المبدأ الذي استم يراجعونه فيما لم ينزل فيه وحي، 
في خطبة أبي بكر التي ألع فيها على "أطيعوني ما أطعت هللا ورسوله، فإذا عصيت هللا 

، وحين توفي عمر جعل اإلمامة شورى في أهل الشورى ورسوله فال طاعة لي عليكم"
 .كذلك

                                                           
  157سورة األعراف 43
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 اإلسالم يرفض الفرعونية التي تحتفي بالفرد صاح  السلطة المطلقة،إن          
 َوَما فَاتَّبَعُوا أَْمَر فِّْرَعْونَ ): التي وردت في قوله تعالى ويقرر قاعدة في مآل هذه الحالة 

يدٍ  أَْمر فِّْرَعْونَ  ْم  ،وفي قوله تعالى :" 44[97]هود: (بَِّرشِّ َوتِّْلَك َعاٌد َجَحُدوا بِّآيَاتِّ َرب ِّهِّ

(59" )هود َوَعَصْوا ُرُسلَهُ َواتَّبَعُوا أَْمَر ُكل ِّ َجبَّاٍر َعنِّيدٍ 
45
  . 

 
ويرد القرآن االعتبار لإلنسان مقابل الحاكم/السلطة ويحتفي بالعقل البشري أيما   

ْرُهمْ  ( بقولهاحتفاء. وقد أمر هللا تبارك وتعالى نبيه  [، 159]آل عمران: ) اأْلَْمرِّ  فِّي َوَشاوِّ
 وهو من هو عصمة حاٍل وصراحة عقٍل ونقاء روحٍ. واعتبر القرآن أن الشورى هي

 السمت الالئق بالمؤمنين

[38]الشورى:  (بَْيَنُهمْ  ُشوَرى   َوأَْمُرُهمْ )
46
 الجغرافيا محدودة المدينة دولة كانت ولئن 

 وتطورت واتسعت تعقدت  المعاصرة الدولة فإن واالستحقاق؛ الكفاءة أهل فيها معروف

 وال منها، البد ضرورة الشورى مؤسسة وأصبحت كبير بقدر واستحكمت فيها اآلليات

 التي التاريخية الصورة من بدال (البرلمان) الشورى مجلس أعضاء انتخا  فى حرج

 .العلم أهل أو عصبته أهل من ويثق، يح  ممن شوراها أهل يختار الخليفة كان
 وغيرها، المتخصصة اللجان عبر مجاله في كالً  االختصاص أهل يشاور أن ويج 

 للوطن واإلخالص األخالقية والقوة العلمية الكفاءة إال االختصاص أهل في يشترط وال

 خويز ابن قال .وأنواعهم وأعراقهم وألوانهم أديانهم كانت مهما لألمة، العام والوالء

 أمور من عليهم أشكل وفيما يعلمون، ال فيما العلماء مشاورة الوالة على واج » :منداد

 ووجوه بالمصالع، يتعلق فيما الناس ووجوه بالحر ، يتعلق فيما الجي  ووجوه الدين،

 من ندم ما :يقال وكان .وعمارتها البالد بمصالع يتعلق فيما والعمال والوزراء الكتا 

 .47ضل برأيه أعج  من :يقال وكان استشار،

 

 رابع ً  :  العدل :  ا
وهو القيمة المركزية في اإلسالم، وهي القيمة التي جعلت من حكم الخلفاء        

وهو المعيار الذي يفسر سب  ضم عمر بن عبد العزيز لألربعة، ، الخمسة حكما راشداً 
"أال إني لست بقاض وإنما أنا منفذ هلل، ولست بمبتدع ولكني قال: في أول خطبة له ف

 48متبع، ولست بخيركم وإنما أنا رجل منكم. أال إني أثقلكم حمالً". 

                                                           
 97سورة هود 44
 59سورة هود 45
 الشورىسورة  46

 236 :ص  ، 4جـ الفكر، دار  القرآن، ألحكام الجامع القرطبي، األنصاري  أحمد بن محمد 47
هـ(، تحقيق أحمد عبيد، القاهرة: دار 214)الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، ألبي عبد هللا بن عبد الحكم )  48

 (51الفضيلة، ص
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في معصية هللا، أال وإنكم تعدون الهار  من ظلم إمامه  ق"ال طاعة لمخلووقال: 
عاصيًا، أال وإن أوالهما بالمعصية اإلمام الظالم، أال وإني أعالج أمًرا ال يعين عليه إال 

 49هللا ... إنه لحبي  إلي أن أوفر أموالكم وأعراضكم إال بحقها وال قوة إال باهلل" 
عدل واإلصالح واإلحسان بمنزلة من كان كت  مرة فقال: "إن استطعت أن تكون في الو

 . 50قبلك في الظلم والفجور والعدوان فافعل"
لناس، يقول تبارك بين االعدل إقامة وحثهم عليه إن من أعظم ما أمر هللا به عباده     

ي اْلقُْربَى   )وتعالى  ْحَسانِّ َوإِّيتَاءِّ ذِّ َ يَأُْمُر بِّاْلعَْدلِّ َواإْلِّ َويَْنَهى  َعنِّ اْلفَْحَشاءِّ َواْلُمنَكرِّ  إِّنَّ َّللاَّ

ُظُكْم لَعَلَُّكْم تََذكَُّرونَ َواْلبَْغيِّ   [90]النحل:  (يَعِّ
51

. في هذه اآلية يأمر هللا عز وجل بمكارم 
هو الصراط المستقيم المتوس ط بين طرفي « العدل»األخالق وينهى عن سفاسفها، و 

 اإلفراط والتفريط. 
 .والثروة والسلطة والخدمات المال توزيع وفي والتحاكم القضاء في العدل ويكون

 والدنيا .خلدون ابن قال كما «العمران بخرا  منذر والظلم» التظالم، يكون العدل وبغير

 حتى العادلة الدولة ينصر هللا وإن واإلسالم، الظلم مع تدوم وال والكفر العدل مع تدوم

ة ، ومن لوازم العدل في الحكم مسلم كانت وإن الظالمة ينصر وال كافرة كانت وإن
 حي  الشخصية األحوال القانون مجال في يستثنى أن ويمكن ، القانون أمام المساواة

 من الدينية الحرية ألن ومعتقده؛ دينه يقتضيه خاص لقانون التحاكم يختار أن للشخص

 مدار عمليا، ممارستها بموج  عليها، يكون التي ـ القيم ترتي  جاز إن ـ العليا القيم

 .التكليف

 
 

 التخاق بالقيم الفاضاة :  خامسا:  
ابن خلدون ) التنافس في الخالل الحميدة من عالمات عالمة علم االجتماع يقول      

وصاح  السلطة باعتباره متخذ القرار األول البد أن يكون قادرا على ،  52الملك ( 
فإن كان االنسان غير قادر على ضبط ، الضبط وعدم الطي  ، وذلك هو معنى الرشد 

نفسه في سلوكه وأخالقه فهو على ماسوى ذاك أعجز وأقل قدرة ، وقد جعل االسالم 
رفيعة، قيمية منظومة أخالقية تنطوي على معان  العامة إلمامةا السياسية والوظيفة من 
يحاول البعض استعادتها استعادة مشوهة، للتداول للحكم أو صيغة  ت مجرد مظهروليس
التأريخية للممالك االسالمية على االطار المظهري والبعد البنيوي ن وكثير عكفوقد 

متناسين أن كثيرا من هذه الممالك قد سكت عنها في واقع اليوم عادة انتاجها إمحاولين 
نه حال كلبفقه الضرورة الذي يلجيء لطريق ضيق بدافع رعاية المصالع و العلماء

 .  وأكثر سعةأرح   المقارنة بغيره يعد
                                                           

 (52)سيرة عمر، ص 49
 (.124)سيرة عمر، ص 50
 سورة النحل 51

 189ص  1مقدمة ابن خلدون ج 52
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السمو االخالقي  شدههيو، يتملكه العج  لسير الراشدين وشمائلهم إن الناظر في    
، وكم من مؤلفات تترى تحد  عن سيرة عمر رضي والمثال القيمي الذي يعز نظيره 

عمر قد أقر رغم كل ما حازه من هللا عنه وأخالقه ، ويتملكنا العج  أكثر حين نعلم أن 
 سبق بسبق أبي بكر الصديق له ، وحق للفرزدق أن يقول : 

 بمثلهم     إذا جمعتنا يا جرير المجامعأولئك آبائي فجئني 
 سساد ً      التماي  بين الساطا  : :  ا
ويمكن أن نلمس هذا في شكل ممارسة السلطة في العصر الراشدي، ففي خالفة          

أبي بكر واجه أحدا  الردة وغيرها بقرار جماعي ونقا  عميق في شأن ذلك مع 
من خالل "االجتهاد معارضة شديدة آلت فيما بعد إلى اتفاق وتوافق. وفي خالفة عمر 

الذي كان يقوم به أهل الرأي والعلم، وهو ما يعكس تمايزا بين السلطة  الجماعي"
التنفيذية )الخلفاء وعمالهم( والسلطة التشريعية التي كان يشترك فيها جميع الصحابة من 
أهل العلم، والسلطة القضائية التي توالها القضاة وهي األدوار التي تمايزت فيما بعد في 

  العهدين األموي والعباسي. 
عإن   التشريعية السلطة اإلسالم حرر وقد مطلقة، مفسدة واحدة، يد في السلطات تجم 

 يمارسه اإللهي الحق باسم حكما اإلسالم تأريخ يعرف لم لهذا التنفيذية، السلطة قيد من

 .التنفيذية السلطة عن مستقلةً  القضائية السلطة وظلت حاكم،

 والتشريعية التنفيذية)الثال  السياسي النظام سلطات بين المتوازن الفصل تحقيق إن

 الوظيفية لالختصاصات منها كل واحترام بينها المتبادلة الرقابة وتفعيل (والقضائية

 يساعد والمعتمدة المرعية والقانونية الدستورية للقواعد وفقا األخرى بالسلطة المنوطة

 .عادل سياسي نظام بناء على
 الساطا  بين الفصل عايها مبدأ يقوم التي األسس 

 الصالحيات توزيع في المتوازن الفصل هو السلطات بين المقصود الفصل إن

 ويحد وانسجام توافق في وظائفها لتنفيذ بينها فيما التعاون من قدر قيام مع والمسؤوليات

 .العام الشأن على منها أي هيمنة من
 ..الالزم الفصل لهذ المنظمة األسس ومن

 التنفيذية السلطة وهي السياسي النظام في أساسية سلطات ثال  وجود ضرورة .أ

 .القضائية والسلطة التشريعية والسلطة

 القانون في ومحددة أصيلة واختصاصات بصالحيات منها سلطة كل تتمتع . 

 .الدستور) األساسي
 اتخاذ آليات وفي عملها في األخريات عن نسبي باستقالل منها سلطة كل تتمتع .ج

 .صالحيات من لها يسند وبما القرارات
 في مطلقة بصالحيات الذكر سابقة الثال  السلطات من سلطة أي استئثار يجوز ال .د

 في (power) للسلطة المطلق االحتكار دون الحيلولة بمعنى لها، الموكولة للمهام تنفيذها

 .باستعمالها االستبداد على الطريق لقطع المجاالت من مجال أي
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 منها كل تمارس بحي  الثال  السلطات بين وفعالة متبادلة رقابة وجود من بد ال .هـ

 الشع  عن مفوضة دستورية جهة أي رقابة أو األخرى السلطات رقابة تحت صالحياتها

 .بحدودها سلطة كل التزام لضمان
ً سابع  :  ةوالمساءل ةالرقاب : ا
وتطبيقاتها في الترا  ترتبط قضية الحوكمة بمفاهيمها المعاصرة بمعاني الحسبة      
رمي الى التي تو المستحدثة في زماننا المعاصر  والحوكمة من الفاهيم سالمي،اإل

، فمن االنتقال من التركيز على أجهزة الحكم إلى اعتبار البنيتين االجتماعية والسياسية 
السلطة السياسية والقدرات تعريفات الحوكمة أنها ) الممارسات الرامية إلى توظيف 

للدولة لمواجهة التحديات وحل المشكالت وتحقيق المجتمعية لتطوير السياسات العامة 
 .  53(المصلحة العامة 

إن الحوكمة الرشيدة التي نسعي لتحقيقها تستمد مفاهيمها من التوجيه القراني     
لمجتمع المدينة وامتداد هذه والفعل النبوي خالل السنوات التاسيسية والهدي الرسالي 

تي اصطلع على تسميتها بمرحلة الراشدين ة الرسالية في المرحلة التي تبعتها والمرحلال
والتي استمدت صفتها من القيم العليا التي سعى الرعيل االول لتمثلها في حياتهم ، 

محددات معيارية . وللحوكمة الراشدة في أدبيات االدارة العامة المعاصرة السياسية 
والشفافية متعددة لعل أهمها المحددات الثمانية االتية : المشاركة والتوافق والمساءلة 

   54واالستجابة والفاعلية واالنصاف وسيادة القانون ( 

 

 استكفاء األمناء وتقايد الصاحاءاً: ثامن :  

فيما يفوض إليهم استكفاء األمناء وتقليد النصحاء ) إن من أوج  واجبات اإلمام      
من األعمال ويكله إليهم من األموال ، لتكون األعمال بالكفاءة مضبوطة واألموال 

  .55(  باألمناء محفوظة

ً من أمر المسلمين فيج  على كل من ولي»ابن تيمية:  يقولو      ، أن يستعمل  شيئا
الوالية،  فيما تحت يده في كل موضع أصلع من يقدر عليه، وال يقدم الرجل لكونه طل 

 .  أو سبق في الطل ، بل يكون ذلك سبباً للمنع

فإن عدل عن األحق األصلع إلى غيره ألجل قرابة بينهما أو الرشوة يأخذها من مال أو 
إن اختيار األمناء فيه ضمان لصالح الحال  ، فقد خان هللا ورسوله والمؤمنينمنفعة 

لفته هواه يثبته هللا فيحفظه في أهله إن المؤدي لألمانة مع مخا، ف وحسن األمر في المآل

                                                           
 24الرشد السياس ي وأسسه املعيارية . لؤي صافي  ص 53
 25املرجع السابق ص  54
 18االحكام السلطانية للماوردي ص 55
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والمطيع لهواه يعاقبه هللا بنقيض قصده فيذل أهله، أو يذه  ماله، وفي ، وماله بعده 
ذلك الحكاية المشهورة: أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما 

أفواه بنيك  أدرك، فقال أدركت عمر بن عبد العزيز، قيل له: يا أمير المؤمنين أفقرت
فقال أدخلوهم  –وكان في مرض موته  –من هذا المال، وتركتهم فقراء ال شيء لهم 

، فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكراً ليس فيهم بالغ، فلما رآهم ذرفت عيناه، ثم قال  علي 
لهم: ال بني وهللا ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، 

تم أحد رجلين إما صالع فاهلل يتولى الصالحين، وإما غير صالع، فال أخلف له وإنما أن
ما يستعين به على معصية هللا، قوموا عني، فقال: فلقد رأيت بعض بنيه حمل على مائة 

هذا وقد كان خليفة المسلمين، من     .فرس في سبيل هللا، يعني أعطاها لمن يغزو عليها

، ومن جزائر -بالد األندلس  –إلى أقصى المغر   –بالد الترك  –أقصى المشرق 
قبرص وثغور الشام إلى أقصى اليمن، وإنما أخذ كل واحد من أوالده من تركته شيئاً 

 ً  .يسيراً يقال: أقل من عشرين درهما

، فأخذ كل واحد منهم ستمائة ألف قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه
 56. دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس

 

 

 تاسع ً  :دورها وقيامها بحول الحاكم  الصالحة البطانة : ا

البطانة هم الدخالء، الذين يدخلون على الملوك واألمراء في مكان خلواتهم      
قهم ومحالت انفرادهم، ويُفضون إليهم بأسرارهم، وهم  موضع ثقة اإلمام ، حي  يصد ِّ

يخبرونه به مما خفي عنه من أمر رعيته، ومن ثم يقوم بالعمل على هدي مما ألقوه فيما 

  .له إن خيراً وإن شراً 

يكاد ينفك عنه ملك أو أمير منذ خلق هللا الخلتق وحتتى يُفنتيَهم،  والبطانة أمر الزم ال     
وال تكاد تجد لهذا األمر استثناء. يقول النبي صلى هللا عليه وسلم: "متا بعت  هللا متن نبتي 
وال استخلف من خليفة إال له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليته، وبطانتة تتأمره 

صم هللا تعتالى"، رواه البختاري. وقتال فتي حتدي  بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من ع
آخر: "ما من واٍل إال وله بطانتان: بطانة تتأمره بتالمعروف وتنهتاه عتن المنكتر، وبطانتة 
ال تتتألوه خبتتاالً، فمتتن وقتتي شتترها فقتتد وقتتي، وهتتي متتن التتتي تغلتت  عليتته منهمتتا"، رواه 

 .  النسائي

                                                           
 .( باختصار250 – 28/247«)مجموع الفتاوى»انظر:  56
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عمتالً؛ فتأراد هللا بته خيتراً جعتل لته من ولتي متنكم " :يقول النبي صلى هللا عليه وسلم    
 .، رواه اإلمام النسائي في سننه"وزيراً صالحاً؛ إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه

وقد كان من هتدي النبتي صتلى هللا عليته وستلم أن يقتر  إليته األستمى متن بتين صتحابته 
فتخيتتر لهجرتتته أبتتابكر وكتتان يثنيتته عتتن الختتروج للمبتتارزة يقتتول متعنتتا بنفستتك يتتا أبتتابكر 

ونبينتا صتلى هللا  وعندما سمع صوت عمر يصلي بالناس قال يأبى هللا ذلك والمستلمون  
لكتن نبينتا صتلى هللا نة السامية التي لعمر رضي هللا عنه عليه وسلم يقول ذلك رغم المكا

 .عليه وسلم يعلمنا ههنا ترتي  األولويات في االستخالف 

أنه قيل له ) إن ههنا غالما من أهل الحيرة حافظا كاتبا ومن سيرة عمر رضي هللا عنه 
في هذا  ؟ قال : اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين ( قال ابن كثيرفلو اتخذته كاتبا 
أنه اليجوز استعمال أهل الذمة في الكتابة التي فيها استطالة على األثر دليل على 

إلى األعداء من أهل أمورهم التي يخشى أن يفشوها المسلمين واطالع على دخائل 
 57الحر  

وال ري  أنه كانت للبطانة الفاسدة دورها المحوري العظيم في انهيار األمم، وإن مما   
يستلفت االنتباه في قصة فرعون موسى، أن أحد األسبا  الرئيسة التي أودت بحكمه 
وملكه، وانهيار قوته وهالكه، تكمن في تقريبه ألهل الظلم والفساد والبغي، وعلى 

ثالثة في سورة القصص،  :ن الكريم في ستة مواضعرأسهم هامان؛ فلقد ذكره القرآ

وواحد في سورة العنكبوت، واثنان في سورة غافر، كلها تصفه بالمجرم العاتي، متزعم 
البطانة الفاسدة التي وقفت أمام الحق، واستهزأت بالبرهان الواضع، والدليل البين الذي 

اإلسالمي عشرات األمثلة التي ولنا في تاريخنا  . إلى فرعون وملئهجاء به موسى 

 . تؤكد لنا خطر البطانة الفاسدة على هذه األمة

 : عاشراً : استقالل الم تمع بأدواره 

تمددت الحكومات في زماننا المعاصر وابتلعت كثيرا من أدوار المجتمع     
ومؤسساته، في إطار التعليم والثقافة واإلعالم وغير ذلك من أوجه العطاء المجتمعي ، 

يعد ذلك أمرا مغايرا لما كان في سالف عصور اإلسالم ، فقد شهد التأريخ االسالمي و
ارتقاء في التعليم في البالد المسلمة بمجهودات مجتمعية خالصة ، ويعد استقالل 
ً من كثير من القواصم ، فرغم قوة الدفع التي  المجتمع بأدواره وقيامه بوظائفه عاصما

الحكم ، إال أن ارتباط أوجه الحراك المجتمعي  تحدثها مؤسسات السلطة وأجهزة
بالمنظومات الحاكمة سيجعلها عرضة لتقلبات السياسة وتحديات الحكم، فال بد للمجتمع 

 من القيام بأدواره وتحمله لتبعاته .     

                                                           
  313ص 1تفسير ابن كثير ج 57
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  : مبدأ التداول:حادي عشر 

 عرفت التجربة التاريخية اإلسالمية في عصرها الذهبي الراشد، استمرار بقاء
الخليفة في السلطة لحين وفاته، وسرعان ما غا  رشد العهد الذهبي وسرعان ما سل 

م وقتل الخلفاء والتآمر عليهم السيف في طل  الخالفة والسلطة وأصبع السيف هو الحكَ 
 وهو أقصر الطرق للسلطة وهو الفساد الباكر الذي أصا  الحياة اإلسالمية.

لحاكم والدوائر السلطانية األخرى ما عدَّه ترجيع تحديد مدة لرئاسة ا على ويعين 
علماء اإلسالم من موجبات عزل الحاكم مثل ترك الشورى، قال ابن عطية: والشورى 
من قواعد الشريعة وعزائم األحكام، من ال يستشير أهل العلم والدين فعزله واج ، هذا 

م " ]الشورى: ما ال خالف فيه، وقد مدح هللا المؤمنين بقوله: " وأمرهم شورى بينه

ربطوا بين مقاصد سريان سلطة الحاكم وبين مقاصد قد الء ألج[،  ونجد علماءنا ا38

المنص ، المنتسبة لوظائف الدولة في التصور اإلسالمي، ولهذا أوجبوا عزله بسب  
، والتجربة التراثية في العهد الراشد أفادت أن بعض الظروف الطارئة على الحاكم

تضع من الشروط ما يضمن مصالحها أن لألمة ه من طرفين ،واإلمامة عقد ال بد في
ويحقق طمأنينتها فبقاء الحاكم مدى الحياة أفاد المشروعية ولم يفد اإللزام وقد استعمل 
الخلفاء مبدأ التداول في تعاق  الوالة واألمراء ومن المشهور قول عمر بن الخطا  

دلت فقد ملًك الناس وإن كنت قد هم بعد مضي أربع سنوات )إن كنت قد عألحد من والً 
 جرت فحس  الناس من جورك أربع سنين (. 

ومما انتهى إليه عصرنا أن السلطة الدائمة تولد فسادا مطلقا في المجتمع وتفسخا في 
الدولة ولهذا نرجع تحقيقا لمقاصد الشريعة ورغبة في تحقيق مقاصد الدولة أن تحدد 

جوز له الترشع لهذا المنص  ويشهد لصالح هذا مدة فترة الحاكم وعدد الدورات التي ي
 االختيار التجربة اإلنسانية الحاضرة.

   الثاني عشر: رعاية  األسبقيا  واعتبار الموا نا 

م ي، وتقدمن حي  ترتي  األولويات تعقد الحياة يتطل  موزانة بين جوانبها 
الضروريات على الحاجيات، والحاجيات على التحسينيات، فإن كان هذا على نطاق  
األشخاص، فمن با  أولى على مستوى األمة والدولة، فالموانة بين الضغوط الخارجية 
ومتطلبات الداخلية، وبين حاجة المجتمع اآلنية وتطلعاته المستقبلية، وغير ذلك تحتاج 

 .ضبط وتحديد األسبقياتإلى 

 هذهوقد اتسمت سياسة النبي صلى هللا عليه وسلم وخلفاؤه رضوان هللا عليهم بمراعاة 
اإلتجاهات، ولهذا ترك قتل المنافقين نظرا إلى الرأي العام،  سائرالجوان ، والنظر في 

وقدم على تحقيق السلم وفتع البا  أمام الدعوة على العمرة فعقد صلع الحديبية، وعلى 
 بعده.هذا سار خلفاؤه من 
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 الثالث عشر: التخطيط اإلستراتي ي 

الحياة تحتاج إلى برامج تواك  إيقاعها، ةالحكم الراشد ال يتأتي من غير تخطيط، فسرع
وخطط تستثمر اإلمكانات وتسد الثغرات، فالدول التي ليس لها برنامج في كل الجوان  

 الحيوية دول ال تزداد كل يوم إال تخلفاً.

تيجي غدت اليوم بوصالت تهتدي بها الحكومات، لما فيها من إن مراكز البح  اإلسترا
قراءة للمستقبل وفق أسس علمية دقيقة، والعاقل من عرف من اليوم الغد، وتهيأ له قبل 

 بزوغ فجره.

والترا  اإلسالمي زاخر بهذا األساس الحكيم في إدارة الدولة، فرسول هللا صلى هللا 
آْلَن َنْغُزوُهْم َواَل َيْغُزوَننَا ام ينالوا خيرا قال: "عليه وسلم لما رجع األحزا  خائبين ل

مْ  يُر إِّلَْيهِّ ومع أن النبي صلى هللا عليه وسلم كالمه وحي يوحى، إال أن هذه  58"نَْحُن نَسِّ
المقولة ال تخلوا من نفس تخطيطي واضع، وإشعار منه صلى هللا عليه وسلم أنه سيتخذ 

 في يده تمهيداً لتحرير األرض من األعداء.من التدابير ما يجعل زمام المبادرة 

  :البناء المؤسسي الرابع عشر 

إن الحكم الراشد هو المرتكز على مؤسسات، لها لوائع وآليات، وتكمن مهمة األشخاص 
في تنفيذ المهام المعلومة سلفاً، والمخطط لها من جهاز التخطيط اإلستراتيجي في 

لهوى النفسي، واللوائع والقوانين الضابطة الدولة، فال مجال للمزاج الشخصي، وال ل
 لمسيرة المؤسسة تسري على الجميع رؤساء ومرؤوسين.

وقد ركَّز النبي صلى هللا عليه وسلم على مفهوم الجماعة، وهو إشارة إلى دوائر صنع 
َمْن فَاَرَق القرار في األمة، وعلى عدم مخالفة اإلجماع، فقال عليه الصالة والسالم: "

لِّيَّةً اْلَجَماعَ  يتَةً َجاهِّ ْبًرا فََماَت إِّالَّ َماَت مِّ  59"ةَ شِّ

 

 ة : ـاتمـخ 
 يشتهد ولتم والشتعائر، المعتامالت فقته جانت  فتي جتدًّا وستعت قتد اإلستالمي الفقته إن  

 المثقفتين عقتول علتى بالتبعتة يلقتي ممتا ..الشترعية السياستة فقته جانت  فتي مماثالً  تطوراً 

 .اإلسالمية الحياة استئناف أجل من والعاملين المعاصرين والعلماء اإلسالميين
ً  تمثلفي زماننا المعاصر  القائمة الدولةاليات ووسائل الحكم في إن     من جديداً  نوعا

ض لتم السيادة أنواع  فتي كتن ماثلتةت لتم ألنهتا الستابقون؛ الفقهتاء اقضتاياه لكثيتر متن يَْعترِّ

                                                           
 (4110، )10/162أخرجه البخاري، 58
 متفق عليه 59



22 
 

 وإجتراء  اإلستالمية األصتول تطبيتق فتي يناستبها  اجتهتاداً  يتطلت  التذي األمتر ،زمتانهم

 .يهاعل الشرعية األحكام
 متن والحضتارية العقديتة مصتادره وابتن جهتة، متن عصتره ابن هو السياسي والفكر     

 يستتلهم عصترنا، يشتبه سياستي فكتر بإنتتاج مطتالبون اليتوم والمستلمون  .أخترى جهتة

 الخصتوص، هتذا فتي اإلنستاني باالجتهتاد ويعتبتر السياستية، اإلنستانية التجربتة خالصتة

 قوم على المنطلقات اآلتية:ي حكم راشد أجل من لعصره ويجتهد

 

 والعتتدل  و الشتتورى و البيعتتة الرضتتائيةاالختيتتار الحتتر و و اإلستتالمية المرجعيتتة       
استتتكفاء األمنتتاء  والرقابتتة والمستتاءلة التمتتايز بتتين الستتلطات و  والتخلتتق بتتالقيم الفاضتتلة 

أمتا الوستائل واالليتات البطانتة الصتالحة حتول الحتاكم وقيامهتا بتدورها و وتقليد الصلحاء
 دون الواقع وإمكانات العصر روح مع يتناس  ما والمؤسسات األشكال من الدولةتختارف

 .العالمي المستوى على نفوذ له معاصر نموذج أو سالفة تاريخية صيغة في االنحباس

 

 .  والمستعان الموفق وهللا


