
 
 

 

 بينها والعالقة ،والقضاء واحلكم السيادة احلاكمية، احلاكم، معىن

  .عرفية حقيقة أو شرعية حقيقة أو لغوية حقيقة تكون أن إما العربية اللغة لفاظأ إن

 ملستعملا اللفظ هي اللغوية احلقيقة أيضاو  التخاطب، اصطالح يف له وضع فيما املستعمل اللفظ أبهنا لغويةلا قةاحلقي وعرفت
  .عليه للداللة معني معىن إبزاء اللغة أهل وضعه الذي اللفظ هي أي اللغة، يف أوال له وضع ما يف

 عن انتقلت ليتا اللفظة هي آخر وبتعبري شرع،ال صطالحا يف أوال له وضع فيما املستعمل ظاللف هي ،الشرعية واحلقيقة
 بعرف له وضع فيما املستعمل للفظا هي ،العرفية واحلقيقة .إليه قلتانت الذي ابملعىن هلا الشرع لستعماال غريه إىل اللغوي مسماها

 ما وهو  األول هجر حبيث اللغة يف العام ستعماللال ،غريه ىلإ اللغوي مسماها عن نتقلتا اليت اللفظة هي أي اللغوي، ستعمالاال
 ،نواحليوا اإلنسان من األرض على دب ام لك تعين فهي الدابة لفظ مثل ستعماهلاا على العرب تعارف أي ،ةاللغ أهل عليه تعارف

  .اإلنسان من خترج اليت القذرات ىعل تطلقأ مث املنخفض املكان معناهاو  الغائط كذلكو  احليوان، على فقط أطلقت مث

 معاين بتوصيف البحث يتعلق وهنا ،خاصة عرفية فهي واألعمال والصناعات العلوم ملختلف حاتصطلم من يوضع ما وأما
 .أمكن ما بينها العالقة توضيحو  عالهأ الواردة تاملصطلحا

 ابحلاكم هنا املراد وليس ،هبا املتعلقة ألشياءا وعلى الناس لأفعا على احلكم إصدار حق له من به ويراد: احلاكم أوال
 على كماحل إصدار حق له نمب صطالحياال ابملعىن بل ،الناس حياة شؤون بتنظيم املتعلقة لألحكام ملنفذا السلطان صاحب

 !.هبا املتعلقة واألشياء الناس أفعال

 هو الشرعهل  ،أخرى وبعبارة نفسه؟ اإلنسان أم ؟املعىن هبذا احلاكم هو وتعاىل تبارك سبحانه هللاهل  ،لالسؤا فيكون
 لعقل؟ا أم احلاكم

 تعيني وكذلك ،هوترك فعله بني خيري أو يرتكه أو يفعله هل الفعل، جتاه اإلنسان موقف تعني هو احلكم إصدار من واملقصود
 .الرتكو  ألخذا بني خيري أو يرتكها أم أيخذها هل أبفعاله، املتعلقة األشياء جتاه موقفه

 يكونف. ةابلقبيح وال ةابحلسن تليس أو قبيحة أم حسنة أهي هلا نظرته على يتوقف هذه من سانناإل موقف وتعيني
 ولغريه؟ لنفسه يشرع اإلنسان أم املشرع هو وتعاىل تبارك هللا أن عىنمب ؟للشرع أم للعقل والقبح ابحلسن احلكم هل لالسؤا

 لطبع متهاءمال حيث من والثاين واقعها حيث من أحدها جهات ثالث من واألشياء األفعال على يكون احلكم نإ حيثو 
 ؛والذم املدح أو والعقاب الثواب حيث من والثالث اإلنسان

 هو فالعقل ،للشرع وليس للعقل أي نفسه، لإلنسان يكون لإلنسان متهاءومال واقعها انحية من األشياء على فاحلكم
 حسن العلم) مثل منها أي يف حيكم ال الشرعو  ،اإلنسان لطبع تهامءومال يتهاواقع انحية من واألشياء األفعال على حيكم الذي

 وأخذ حسن الغريق نقاذإ)و (،قبيح لفقروا حسن الغىن) وأيضا ،بينهما الشاسع الفرق من ظاهر واقعهما فإن (،قبيح واجلهل
 فطرة إىل عيرج أو عقله، ويدركه إلنسانا حيسه الذي يءالش واقع إىل يرجع وهذا (،قبيح واملر حسن واحللو) (قبيح ظلما ألموالا

 .لإلنسان متهماءومال واقعهما انحية من ألشياءوا األفعال على احلكم إصدار فكان العقل، ويدركه اإلنسان



 وحده هلل فهو خرةاآل يف عليها والعقاب والثواب الدنيا يف عليها والذم املدح انحية من واألشياء األفعال على كماحل أما
 وقبحه املعركة يف الكذب وحسن املعصية وقبح الطاعة وحسن لكفرا وقبح اإلميان كحسن  وذلك لإلنسان، وليس وتعاىل تبارك

 من جوهري جزء ساسفاإلح ودماغ، سابقة ومعلومات واقعو  إحساس أنه العقل واقع ألن ،السلم يف غريه ومع الكافر اكماحل مع
 بكوهنا ألشياءا على حكمه مقيد العقل ألن عليه احكم يصدر أن لعقله ميكن ال ابلشيء اإلنسان حيس مل فإذا العقل، مقومات
 للعقل ميكن فال ،اإلنسان حيسه مما ليس يذم أو ميدح مما الظلم وكون احملسوس، غري على حكم إصدار عليه فيستحيل حمسوسة

 يف ينفع ال وحده الشعور فإن له امليل أو الظلم من ابلنفرة بفطرته يشعر اإلنسان كان  وإن ذمه، أو مبدحه عليه حكم إصدار
 للعقل جيوز فال عليه احلكم إصدار من ليتمكن يءابلش اإلحساس من للعقل بد ال بل األشياء، على حكمه العقل إصدار
 .هبا اإلحساس يستطيع ال اليت واألشياء األفعال على حكمه إصدار

 وابلذم يوافقها ما على ابملدح احلكم تصدر امليول هذه ألن اإلنسان، مليول والذم ابملدح كماحل إصدار جعل جيوز ال :اثنيا
  ميدح مما خيالفها ما يكون وقد لمهم،وظ الناس واستعباد لوطفعل قوم و  كالزان  يذم، مما يوافقها ما ونيك وقد خيالفها، ما على

 حسب ال والشهوات اهلوى سبح الذم أو ابملدح احلكم جيعل واألهواء للميول احلكم فجعل املكاره، على والصرب العدو كقتال
 على حيكم أن لإلنسان ترك لو فإنه أيضا الذم، أو ابملدح حكما تصدر أن للميول جيوز ال لذلك عليه، تكون نأ جيب ما
 على محيك اإلنسان أن احملسوس واملشاهد واألزمان، األشخاص ابختالف حلكما ختلفال والذم ابملدح واألشياء فعالاأل

 ال لذلك اثبتا، حكما يكون وال الواحد يءالش على احلكم فيختلف قبيحة، أهنا غدا عليها حيكم مث اليوم حسنة أهنا األشياء
 .هبا املتعلقة واألشياء الناس أفعال على حوالقب ابحلسن احلكم حق لإلنسان وال للعقل جيعل نأ جيوز

 عاىلوت اركبت هللا هو والذم املدح حيث من هبا ملتعلقةا ألشياءا وعلى الناس أفعال على احلاكم ونيك أن من بد ال وعليه
 .عقليال الدليل حيث نم هذا ،لعقلا وليس الشرع هو الناس إلرادة املسري احلاكم أن مبعىن اإلنسان، وليس

 شرعا به املقطوع من فكان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول خمالفةو  اهلوى وذم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول تباعاب أمر الشرع فإن الشرعي الدليل حيث من أما
 أفعال وعلى واحلرمة لاحل حيث من األشياء على احلكم فإن ذلك وفوق ،الشرع قبحه ما والقبيح الشرع هحسن ما احلسن أن

 شرطا أو سببا أو ابطلة أو صحيحة كوهنا  حيث من والعقود األمور وعلى... مندواب وأ حراما أو واجبا كوهنا  حيث من العباد
 الدنيا يف عليها والذم املدح ترتيب قبيل من وإمنا واقعها معرفة قبيل من وال متها،ءمال عدم أو للطبع متهاءمال قبيل من ليس

 .للعقل وليس وحده للشرع شأهنا يف احلكم كان  لذلك ،خرةاآل يف عليها والعقاب الثوابو 

 مطلقا، ذلك يف للعقل حكم وال وحده الشرع هو والعقود راألمو  وعلى هبا املتعلقة واألشياء األفعال على احلاكم فيكون
 ِفيَها التَ ْورَاةَ  َأنْ َزْلَنا ِإّنَ ﴿ :وتعاىل تبارك هللا قال ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله على وتعاىل تبارك هللا أنزل مبا واحلكم به، والتقيد الشرع تباعا وجيب
 ُشَهَداءَ  َعَلْيهِ  وََكانُوا اّللَِ  ِكَتابِ   ِمنْ  اْسُتْحِفُظوا ِبَا َواْْلَْحَبارُ  َوالَرََّبنِيُّونَ  َهاُدوا لَِلِذينَ  َأْسَلُموا اَلِذينَ  الَنِبيُّونَ  ِِبَا ََيُْكمُ  َونُور   ُهًدى

َنا *ولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن فَأُ  اّللَُ  َأنْ َزلَ  ِبَا ََيُْكمْ  لَْ  َوَمنْ  َقِلياًل  ََثًَنا ِت ِبَِيَ  َتْشََتُوا َوَل  َواْخَشْونِ  الَناسَ  ََتَْشُوا َفاَل   ِفيَها َعَلْيِهمْ  وََكتَ ب ْ
 َكَفارَة    فَ ُهوَ  ِبهِ  َتَصَدقَ  َفَمنْ  ِقَصاص   ُروحَ َوالُْ  َِّبلسِ ن ِ  َوالسِ نَ  َِّبْْلُُذنِ  َواْْلُُذنَ  َِّبْْلَْنفِ  َواْْلَْنفَ  َِّبْلَعْيِ  َواْلَعْيَ  َِّبلنَ ْفسِ  النَ ْفسَ  َأنَ 
َنا *ولَِئَك ُهُم الظَاِلُموَن فَأُ  اّللَُ  َأنْ َزلَ  ِبَا ََيُْكمْ  لَْ  َوَمنْ  َلهُ  قًا َمْريََ  اْبنِ  بِِعيَسى َآََثرِِهمْ  َعَلى َوقَ َفي ْ  التَ ْورَاةِ  ِمنَ  يََدْيهِ  َبْيَ  ِلَما ُمَصدِ 

َنا ْْنِيلَ  هُ َوَآتَ ي ْ قًا َونُور   ُهًدى ِفيهِ  اْْلِ ْْنِيلِ  َأْهلُ  َوْلَيْحُكمْ  *َوَمْوِعَظًة لِْلُمَتِقَي  َوُهًدى التَ ْورَاةِ  ِمنَ  يََدْيهِ  َبْيَ  ِلَما َوُمَصدِ   َأنْ َزلَ  ِبَا اْْلِ
قًا َِّبحْلَق ِ  اْلِكَتابَ  ِإلَْيكَ  َوَأنْ َزْلَنا *ِسُقوَن ولَِئَك ُهُم اْلَفافَأُ  اّللَُ  َأنْ َزلَ  ِبَا ََيُْكمْ  لَْ  َوَمنْ  ِفيهِ  اّللَُ   اْلِكَتابِ  ِمنَ  يََدْيهِ  َبْيَ  ِلَما ُمَصدِ 



نَ ُهمْ  فَاْحُكمْ  َعَلْيهِ  َوُمَهْيِمًنا َهاًجا ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكل    احْلَق ِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َعَما َأْهَواَءُهمْ  تَ َتِبعْ  َوَل  اّللَُ  َأنْ َزلَ  ِبَا بَ ي ْ  َشاءَ  َوَلوْ  َوِمن ْ
ُلوَُكمْ  َوَلِكنْ  َواِحَدةً  ُأَمةً  َلََعَلُكمْ  اّللَُ  ْْيَاتِ  فَاْسَتِبُقوا َآََتُكمْ  َما ِف  لِيَ ب ْ يًعا َمْرِجُعُكمْ  اّللَِ  ِإَل  اْلَْ ُتْم ِفيِه ََتَْتِلُفوَن كُ   ِبَا فَ يُ نَ بِ ُئُكمْ  َجَِ ن ْ

نَ هُ  اْحُكمْ  َوَأنِ  *  َأََّنَا فَاْعَلمْ  تَ َوَلْوا فَِإنْ  ِإلَْيكَ  اّللَُ  َأنْ َزلَ  َما بَ ْعضِ  َعنْ  يَ ْفِتُنوكَ  َأنْ  َواْحَذْرُهمْ  َأْهَواَءُهمْ  تَ َتِبعْ  َوَل  اّللَُ  َأنْ َزلَ  ِبَا مْ بَ ي ْ
ُغونَ  اْلَاِهِلَيةِ  َأَفُحْكمَ  *ِسُقوَن ِمَن الَناِس َلَفا َكِثْيًا  َوِإنَ  ُذنُوِِبِمْ  بِبَ ْعضِ  ُيِصيبَ ُهمْ  َأنْ  اّللَُ  يُرِيدُ   ِلَقْوم   ُحْكًما اّللَِ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  يَ ب ْ

 .[50-44: املائدة سورة]﴾ يُوِقُنونَ 

 .هللا رمحهما قطب سيد ذلك يف تبعهو  احلاكمية مصطلح املودودي األعلى أبو ستنبطا وأمثاهلا الكرمية ايتاآل هذه منو 

 الواضع ،والتحرمي ابلتحليل املختص ،واألحكام والنواهي األوامر إبنشاء املنفرد املشرع احلاكم هو هللا أن: تعين واحلاكميه
 وقوانينه اإلسالم جبعل وهنيه ألمره نقيادواال طاعته الواجب ،واحلياة واإلنسان الكون وعن وتعاىل سبحانه ذاته عن التصورات
 .شؤوهنا وتنظيم حلياته أساسا دهابع وما قبلها وما واحلياة واإلنسان لكونا عن وتصوراته خالقهأو  وآدابه وقيمه وتشريعاته

 (.بتصرف ة،حلساسنا حسن للدكتور اإلسالمي الفكر يف احلاكمية كتاب  75 فحة)ص

 حتدثت اليت الشرعية النصوص يف متأمل أدىن يدركها عقدية ا  أبعاد للحاكمية أن شك ال 70 صفحة يف الكاتب ويقول
 هللا هو احلاكم أن: قوهلم عند العلماء مراد وهذا اإلهلية، ابحلاكمية يسمى ما حتت تندرج املعاين وهذه ،لوهيةاأل أوصاف عن

 أمجع بل املسلمني ورمجه تفقا) هللا رمحه زهره أبو حممد يقول .ياإلسالم الفقه يف احلاكم عن يتحدثون عندما وتعاىل، تبارك
 بني خالف ال أي هنا اإلمجاع ومعىن (يف اإلسالم هو هللا تبارك وتعاىل احلاكم أن على نعقدا قد اعاإلمج فإن ،املسلمون
 هبا املتعلقة واألشياء الناس الأفع على والتقبيح ابلتحسني احلكم رصدي من هو وتعاىل تبارك هللا نأ مبعىن ذلك، على املسلمني

 .وتعاىل سبحانه بشرعه لتزامواال والرجوع مطلقة طاعتهذي ال الناس علىو 

 وال عاىلوت تبارك ونواهيه هللا أبوامر مسرية الفرد فإرادة ،ةاألم إلرادةو  الفرد إلرادة املسري شرعامل أي احلاكم هو هللا أن ومعىن
 أبوامر مسرية هي بل ،هلا حيلو ماو  تريد ما تفعل إبرادهتا مسرية ليست األمة وكذلك يشاء، كما  يفعل أن له وليس خمالفتها ميلك

 .وهنيه أمره تنفيذو  وطاعته هللا مرأب حمكومة وهي ،عليها اخلروج الو  خمالفتها متلك وال ونواهيه هللا
 اّللَِ  ِإَل  فَ ُردُّوهُ  َشْيء   ِف  تَ َناَزْعُتمْ  فَِإنْ  ِمْنُكمْ  اْْلَْمرِ  َوُأوِل  الَرُسولَ  َوَأِطيُعوا اّللََ  َأِطيُعوا َآَمُنوا اَلِذينَ  َيَأي َُّها: ﴿تعاىل قال
ُتمْ   ِإنْ  َوالَرُسولِ   ِإلَْيكَ  أُْنِزلَ  ِبَا َآَمُنوا َأََّنُمْ  يَ ْزُعُمونَ  اَلِذينَ  ِإَل  تَ رَ  َألَْ  *ْْي  َوَأْحَسُن َتَِْوياًل خَ  َذِلكَ  اْْلَِخرِ  َواْليَ ْومِ  َِّبّللَِ  تُ ْؤِمُنونَ  ُكن ْ

﴾ بَِعيًدا َضاَلًل  ُيِضَلُهمْ  َأنْ  الَشْيطَانُ  َويُرِيدُ  بِهِ  َيْكُفُروا َأنْ  أُِمُروا َوَقدْ  الطَاُغوتِ  َل إِ  يَ َتَحاَكُموا َأنْ  يُرِيُدونَ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  أُْنِزلَ  َوَما
نَ ُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما َُيَكِ ُموكَ  َحَّت  يُ ْؤِمُنونَ  َل  َورَبِ كَ  َفاَل ﴿ :وتعاىل تبارك هللا قالو  [60-59: النساء]  نْ ُفِسِهمْ أَ  ِف  َيَُِدوا َل  ثَُ  بَ ي ْ

 فالذي به، لتزامواال الشرع حكم إىل رده هو ورسوله هللا إىل رده عىنوم [65 :النساء]﴾ َتْسِليًما َوُيَسلِ ُموا َقَضْيتَ  ِمَا َحَرًجا
 هب ويلتزمون لشرعاب إرادهتم يسريون فرادهاوأ واألمة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول به ءجا الذي الشرع هو رادهتماإ ويسري والفرد األمة يف يتحكم

 .أفرادها وال األمة وليس الشرع هو هلا واملسري لإلرادة املمارس نأ به واملقصود للشرع، السيادة معىن هو وهذا حلكمه، وخيضعون
 الغريب الفكر يف جاء هنا من ،عليها واملهيمن هلا واملسري ادةلإلر  املمارس به ويراد اغربي اصطالحا السيادة مفهوم كان  وإن

 عند أما نفسه، سيد فكان هبا لتزامواال هاتباعا الواجب واألنظمة القوانني يضع نم هو الشعب نأ عىنمب للشعب السيادة أن
 ةمسري  إرادهتا األمة وكذلك ذلك، يف له ارخي وال ونواهيه هللا أبوامر مسرية الفرد فإرادة ،ةلألم وليست للشرع فالسيادة منياملسل



 فعالأ على احلكم يصدر الذي احلاكمو  واحلاكمية السيادة معىن فيكون بشرعه، لتزامواال هللا طاعة إال متلك وال ونواهيه هللا وامرأب
 .هبا املتعلقة واألشياء الناس عالأف على احلكم صداري من: هبا املتعلقة شياءواأل الناس

 معىن فهو أمرهم ريوتدب حياهتم وتنظيم الناس شؤون برعاية املتعلقة لألحكام املنفذ السلطان صاحب عىنمب احلاكم وأما
 منفذ لغة اكماحل معىنو  عليهم، حاكم أنه شؤوهنم ويرعى معليه الشرع وينفذ يسوسهم من تسمية على الناس تفقا ،صطالحيا

 بشيء اأحد يلزم ال والقاضي اإللزام، سبيل على الشرعي ابحلكم اإلخبار هو والقضاء القضاء، ةلغ احلكم كلمة  ومعىن ،احلكم
صاحب األمر  السلطان صاحب احلاكمو  ،القضاء يف املتبعة األصول حسب أمامه املعروضة القضية يف حكمه يصدر هو بل

  وقد القاضي حكم بتنفيذ تقوم اليت هي الشرطة نأ مبعىن ،القاضي حكم بتنفيذ يقوم من كلفي من هو ،(والنهي )ويل األمر
 الناس بني ابلقضاء القاضي كلفي الذي هو أنه كما  تهم،ورعاي الناس شؤون وتنظيم كاماألح تنفيذ به املنوط احلاكم كلفها
 إال قاضيا القاضي يصبح وال ،اعتبار أي حلكمه كان  وال لقضاءل اجملس يعقد نأ القاضي استطاع ملا وإال ،بينهم التنازع وفض

 نفصالم يكون ال القاضي فمنصب ،لقضاةا نيعيبت هعن ينوب من أو (صاحب السلطان )ويل األمر احلاكم من هتكليف بعد
 وجود من بد ال حقوقهم ءيفاستا من ومتكينهم الناس بني النزاعات لفض قضاة هناك يكون فحىت نفسه، عند من ذاتيا مستقال
 يضاالق ليقلد اإلسالمية ابلشريعة حياهتم وينظم شؤوهنم ويرعى ليحكمهم الناس انتخبه ()سلطان أمري أو إمام أو خليفة

 -احلاكم  -قاضي مرتبط أوال بوجود ال وجود خرآ مبعىن ابلقضاء، له السلطان صاحب تكليف قبل للقاضي وجود الو  القضاء،
 ويل احلاكم إجياد من بد ال فكان ه،لوجود مستند القاضي ووجود ،ماحكاأل ينفذ من هو واحلاكم ،هعن وبين من وأ األمر ويل

 صطالحياال ىنعامل ذكرها عند الغالب يف واحلكم احلاكم بكلمة املراد فيكون قاضيا، ليكون للقضاء أهال يراه نم لتكليف األمر
 وحتقيق الناس شؤون رعاية هو احلكم بكلمة اداملر  نأ كما  ،واحلاكم احلكم يف املتعلقة الكرمية ايتاآل يف السياق حسب وذلك

 .صطالحيواال غويلال ىنعللم وحتقيقها شتماهلاال ةاإلسالمي ابلشريعة وسياستهم مصاحلهم

 تبارك هللا قال ة،الكرمي ةياآل مثل ةاآلي سياق حسب وذلك القضاء وهو احلكم كلمة  من غويلال ىنعامل املراد كوني قدو 
نَ ُهمْ  فَاْحُكم َجاُءوكَ  فَِإن لِلسُّْحتِ  َأَكاُلونَ  لِْلَكِذبِ  ََسَاُعونَ ﴿: وتعاىل ُهمْ  َأْعِرضْ  َأوْ  بَ ي ْ ُهمْ  تُ ْعِرضْ  َوِإن َعن ْ  كَ َيُضرُّو  فَ َلن َعن ْ
ًئا نَ ُهم فَاْحُكم َحَكْمتَ  َوِإنْ  َشي ْ  [42: املائدة سورة] ﴾اْلُمْقِسِطيَ  َيُِبُّ  اّللََ  ِإنَ  َِّبْلِقْسطِ  بَ ي ْ

 القاضي حكم يقال حكمه يصدر وحني القاضي جاء يقال بل احلاكم جاء يقال ال للمحكمة القاضي أييت حني أيضاو 
 يعقد نأ السلطان صاحب للحاكم ميكنو  القاضي، غري األمر ويل احلاكم نإ إذ ابحلاكم، يوقع وال ابلقاضي حكمه قرار ويذيل
 الشرع تطبيقب حياهتم شؤون وتنظيم الناس رعاية صالحية صاحب هو األصل يف ألنه ما قضية يف ليقضي برائسته قضاء جملس
 .عليهم

 األحكام، تنفذ اليت السلطة وهو حدوا مبعىن والسلطان وامللك احلاكم نأ احلاكم لكلمة صطالحياال املعىن يف فكان
 اإلسالمية الشريعة حسب مصاحلهم وحتقيق شؤوهنم بتنظيم الناس رعاية يتوىل ومن والنهي األمر صاحب السلطان هو واحلاكم

 يعني احلاكم أن كما  قاضيا، له احلاكم تعني إىل مستندة القاضي وشرعية الناس، بني النزاعات ليفض القاضي يعني من وهو
 من البالد حلماية الشرطة ويعد اإلسالم ونشر البالد حلماية ويعدهم اجلند وجيند املرضى ليعاجل الطبيب ويعني الناس ليعلم علمامل

 صاحب هو احلاكم فكان وممتلكاهتم، الناس على ويعتدي البالد يف والفوضى الفساد يبث ومن الطرق وقطاع والبغاة املفسدين
 َي َأي َُّها اَلِذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اّلَلَ َوَأِطيُعوا﴿ الكرمية يةاآل يف وصفه جاء الذي األمر ويل هو ةالشرعي األحكام تنفيذ صالحية
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ُتمْ   ِإنْ  َوالَرُسولِ  اّللَِ  ِإَل  فَ ُردُّوهُ  َشْيء   ِف  تَ َناَزْعُتمْ  َفِإنْ  ِمْنُكمْ  اْْلَْمرِ  َوُأوِل  الَرُسولَ   َخْْي   َذِلكَ  اْْلَِخرِ  اْليَ ْومِ وَ  َِّبّللَِ  تُ ْؤِمُنونَ  ُكن ْ
 .[59: النساء سورة]﴾ َتَِْوياًل  َوَأْحَسنُ 

 اْلمر» :ملسو هيلع هللا ىلص فقال هلم بعده من األمر يكون نأ عليه ااشرتطو  صعصعة بن عامر بين على نفسه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عرض حنيو 
 حيث يضعه هلل اْلمر» عامر ينلب ملسو هيلع هللا ىلص لالرسو  فقول ،ملسو هيلع هللا ىلص بعده من مهل يكون نأ احلكم طلبوا قد فهم «يشاء حيث يضعه هلل

 من املسلمني من غريه عن له مميزة صفةب للمسلمني حاكما ليكون املسبق احلق مسلم ألي هناك ليس نهأ واضحة إشارة ،«يشاء
 حيكمهم نأ على ويبايعونه نو املسلم خيتاره نأ جيوز عاقل ابلغ رجل مسلم فكل همعلي حاكما جتعله معينة هيئة أو علم أو نسب

 ومحلهم مرهمأ بتدبري وسياستهم الناس شؤون ايةرع هيو  يسوس، ساس من السياسةو ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وسنة هللا ببكتا وسهمويس
 مباشرة عليهم الشرع بتطبيق ويسوسهم الناس شؤون يرعى فاحلاكم احلكم، من وهي اإلسالمية لشريعةاب حياهتم شؤون تنظيم على

 ميارسون والناس بالدهم، من له فائدة أي قيقحت وال منهم عدوهم يتمكن ال يثحب وبالدهم وأمواهلم وأعراضهم همءدما وحيفظ
 األحكام حسب اخلارج ويف داخليا الدولة شؤون تسيري يف اإلسالمية الشريعة بتطبيق لتزاماال على ومحله احلاكم مبحاسبة السياسة
 .الشرعية

 يف مقامه يقوم من يويل الذي هو وكان دولة، رئيس بوصفه ملسو هيلع هللا ىلص به الناس بسياسة والقيام السلطان حيصر كان ملسو هيلع هللا ىلص والرسول
 وخرص املياه كتوزيع املصاحل من مبصلحة يقوم ومن األموال وجباة والقضاة الوالة ووىل الغزوات، من لغزوة خيرج كان حني املدينة
 وغري اخلليفة غري ألحد حيل فال ة،اخلليف يهيول وملن للخليفة الناس سياسة عطىأ الشرع أن على دليل وهذا املال، بيت أمانةو  الثمار

 ألن الزامية، رعاية الناس شؤون عايةبر  وأ ،ةالدول مصاحل إبدارة أو القضاء أو احلكم عمالأ من عمل أبي يقوم أن اخلليفة يوليه من
 هي فالسياسة رعية،ش والية دونب الناس على األحكام وتنفيذ احلكم بشؤون القيام لغريه جيوز وال شرعا املعني احلاكم عمل هو هذا

 اليت عيشهم وطريقة احلياة يف نظرهم ووجهة مبدئهم حسب بينهم دلالع وإشاعة نصافهمإو  مصاحلهم وحتقيق الناس شؤون رعاية
 حكامأ تنفيذ من ومكنه السلطان الشرع وأعطاه الناس ابيعه الذي للخليفة إال تكون وال وعقيدهتم، احلياة عن أفكارهم هاحتدد

 وحتقيق الناس برعاية املستحيل مع وليس حتقيقه ميكن ام مع تتعامل هناأ ابب من املمكن فن أيضا هي سياسةوال عليهم، الشرع
 غالب وهللا﴿ .بالدهم يف الطامع أو عدوهم من املسلمني بالد وحفظ ونشره ابإلسالم حبكمهم عليهم الشرع بتطبيق مصاحلهم

 .﴾يعلمون ل الناس أكثر ولكن أمره على
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