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مفهوم الدولة وضرورة وجودها يف ضوء القرآن الكرمي والواقع املعاصر
The Concept of State and Its Necessary Existence considering the Noble Qur’an and the
Present Reality
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ملخص البحث
ٍ يركز هذا البحث على بيان مفهوم الدولة من خالل استنباط
معان دالة على ضرورة وجودها انطالقاً من
حسب اطالع-  وتكمن مشكلة البحث يف أن املفكرين اإلسالميني القدامى،القرآن الكرمي والواقع املعاصر
، ذلك أن الدولة رمز للنظام والقانون. مل يتناولوا الدولة ابملفهوم احلديث كما يف الفكر الغريب-الباحث
 كذلك يركز هذا البحث على االختالف بني الفكر السياسي اإلسالمي ونظريه،واحلياة ال تستقيم إال هبما
 وذلك من خالل استخدام، حيث ختتلف الثقافات والقناعات بني االجتاهني،الغريب يف فهم وتعريف الدولة
، وقد أثبت البحث من خالل إبراز أهم النتائج أن الدولة مرتبطة ابحلياة.املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي
.ال غىن عنها للحياة الكرمية والعدالة االجتماعية املتوازنة يف كل مرافق احلياة وخصوصاً السياسية والقانونية
. الواقع املعاصر- القرآن- الدولة- وجود- ضرورة:الكلمات املفتاحية

Abstract
This research focuses on elucidating the concept of state through deducing conceptions that
indicate its necessary existence, and that being from the Qur’ānic perspective as well as the present
reality. The research problem lies in the fact that the traditional Islamic thinkers – according to the
researcher’s knowledge – did not discuss the state as a modern concept as in Western thought.
This is because the state is a symbol of system and law, without which life cannot proceed properly.
Also, this research highlights the difference between Islamic political thought and its Western
counterpart in understanding and defining the state, as the two trends differ in culture and
conviction; this was done using an inductive and analytical methodology. Highlighting the most
significant results, the research proved that the state is closely connected to life and cannot be done

. ماليزي- طالب دكتوراه يف قسم دراسات القرآن والسنة بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية1
. ماليزي- استاذ مشارك ورئيس قسم دراسات القرآن والسنة بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية2
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without for providing a good life and balanced social justice in all aspects of life, especially the
political and legal.
Keywords: Necessity – existence – state – Qur’ān – present reality

مقدمة
مل يشر القرآن الكرمي بشكل صريح وواضح يف آيته إىل ضرورة وجود الدولة ،ولكنه أشار إىل ذلك من
خالل بعض املفاهيم املتعلقة ابلدولة كطاعة أويل األمر ،وسلوك األمة يف احلرب والسلم ،وخالفه ،هذا وقد
استخدم القرآن الكرمي ألفاظاً أخرى تدل على الدولة ومكانتها ،كاألمة والقرية والبلدة ذات النظام املتبع
من قبل الشعوب احملكومة .ومن اآليت ذات الداللة الصرحية قوله تعاىل﴿ :ي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا أ ِ
َطيعُوا
َ َ
َ َ
ِ
از أعتم ِيف َشيء فَ ردُّوهُ إِ َل َِّ
اّلل وأ ِ
الر ُس ِ
ول َوأ ِ
ول إِ أن ُك أن تُ أم تُ أؤِمنُو َن
الر ُس َ
اّلل َو َّ
َطيعُوا َّ
ُول أاْل أَم ِر م أن ُك أم فَِإ أن تَنَ َ ُ أ
ََّ َ
أ ُ
ِ
ِِب َِّ
َح َس ُن ََتأ ِو ايًل﴾ [النساء.]59 :
ّلل َوالأيَ أوم أاْل ِخ ِر ذَلِ َ
ي َوأ أ
ك َخ أر
هذا ومما ينغي اإلشارة إليه أن وجود الدولة هو ضرورة بشرية وفريضة شرعية ،حيث ال ميكن أن
تتم مصاحل العباد وال شؤون الدولة بدون وجود رأس هذه الدولة ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب،
لذلك كان هذا البحث املتواضع ليبني أمهية وجود الدولة يف حياة األمة كيما تستطيع أن تدير شؤوهنا
داخلياً ،وحتمي مصاحلها خارجياً ،فجسد بال رأس ال قيمة له ،كما أن الرأس بال جسد ال حركة له.
هذا ويصعب الوصول لتحديد مفهوم الدولة وتعريفها تعريفاً يتوافق عليه علماء اللغة واملفكرون
السياسيون من العرب وغريهم ،حيث االختالف البّني يف اجلذر اللغوي ومعناه يف املعاجم العربية واملعاجم
البون بينهما يف نظرة كل فريق ملفهوم الدولة ،وابلتايل ختتلف
الغربية على اختالفها ،مما أدى إىل اتساع ْ
املفاهيم والتعريفات كما يلي:
أولا :مفهوم الدولة يف املعاجم العربية والغربية
ملعرفة مفهوم الدولة يف اللغة جيب النظر يف معاجم اللغة العربية والغربية ،وذلك على النحو التايل:
الدولة يف املعاجم العربية :إن مفهوم الدولة يف معاجم اللغة قد مت تناوله بشكل واضح ومفصل ،حيث
يدور معناه بني الغلبة يف احلرب ،والتداول يف املال ،وأييت أحياان مبعىن انقالب الزمان وتغريه من حال إىل
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حال .وعليه فإن كلمة الدولة واليت هي من مادة (د و ل) هلا عدة معان يف معاجم اللغة العربية ،وهي
موضحة كما يلي:
يف معجم الفروق اللغوية :الدولة انتقال حال سارة من قوم إىل قوم ،والدولة ما ينال من املال
ابلدولة فيتداوله القوم بينهم هذا مرة وهذا مرة ،وقال بعضهم الدولة فعل املنتهبني والدولة الشيء الذي
3
عدوهم :جعل
من
فالن
بين
هللا
أدال
و
بكذا،
األيم
ودالت
لة،
و
الد
له
دالت
:
البًلغة
أساس
يف
؛
ينتهب
ّ
الكرة هلم عليهم .وعن احلجاج :إن األرض ستُدال منا كما أ ُِدلْنا منها .ويف املثل "يُدال من البقاع كما
ّ
يُدال من الرجال" وأديل املؤمنون على املشركني يوم بدر ،وأديل املشركون على املسلمني يوم أحد .وهللا
ْي الن ِ
َّاس َولِيَ أعلَ َم
يداول األيم بني الناس مرة هلم ومرة عليهم ،ومنه قول هللا َ ﴿ :وتِل َ
أك أاْل ََّي ُم نُ َدا ِوُُلَا بَ أ َ
ِ ِ
اّلل َل ُُِي ُّ ِ
َّ ِ
ْي﴾ [آل عمران ،]140:والدهر ُد َول وعُ َقب
ب الظَّال ِم َ
آمنُوا َويَتَّخ َذ م أن ُك أم ُش َه َداءَ َو َُّ
ين َ
اّللُ الَّذ َ
ونُ َوب .وتداولوا الشيء بينهم .واملاشي يداول بني قدميه :يراوح بينهما .وتقول دواليك أي دالت لك
كرة .وفعلنا ذلك دواليك أي كرات بعضها يف إثر بعض .قال سحيم :إذا شق برد شق
الدولة كرة بعد ّ

ابلربد برقع  ...دواليك حىت كلنا غري البس4؛ يف لسان العرب :تستخدم لفظة َّ
الدولة مبعىن العُ ْقبة وهي
الن َّْوبة ،فتقول متَّت عُقبتُك ،أي متَّت نوبتك أي دولتك ،كما تستخدم أيضاً مبعىن ِّ
الريح ،ومنه قوله :
﴿وأ ِ
اّللَ َم َع َّ ِ
اصِِبُوا إِ َّن َّ
َطيعُوا َّ
ين﴾
اّللَ َوَر ُسولَهُ َوَل تَنَ َ
ب ِرُيُ ُك أم َو أ
الصاب ِر َ
َ
ازعُوا فَ تَ أف َشلُوا َوتَ أذ َه َ

[األنفال ،]46:كما تستخدم نقيضاً للدَّبرةَّ ،
فالدولة يف اخلري ،والدَّبرة يف الشر ،كما تستخدم مبعىن الدائرة،
أي الغلبة والنصر.5

 3انظر :أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري (املتوىف :حنو  395ه ) ،معجم الفروق اللغوية،
حتقيق :الشيخ بيت هللا بيات ،ومؤسسة النشر اإلسالمي ،ابب الفرق بني امللك والدولة( ،إيران :مؤسسة النشر اإلسالمي ،ط،1
1412ه) ،ص.512
 4انظر :أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري جار هللا (املتوىف 538 :ه ) ،أساس البًلغة ،حتقيق :حممد ابسل عيون السود،
ابب د وم( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط 1419 ،1ه 1998/م) ،ج ،1ص.303

 5انظر :أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري (املتوىف 711 :ه ) ،لسان العرب ،فصل العني املهملة،
والشني املعجمة ،والدال املهملة( ،بريوت :دار صادر ،ط1414 ،3ه) ،ج ،1ص  ،618ج ،2ص ،51ج ،4ص.297 ،273
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وبعد هذا التطواف يف معاجم اللغة فقد تبني أن مفهوم الدولة يدور بني الغلبة يف احلرب ،والتداول
يف املال ،وأييت أحياانً مبعىن انقالب الزمان وتغريه من حال إىل حال.

اثنيا :املعاجم الغربية :ابلبحث عن مفهوم كلمة دولة يف املعاجم الغربية وجدان أهنا تعين يف جمملها الثبات
والدميومة ،فنجد جذورها اللغوية يف املعاجم الغربية آتية من التعبري الالتيين القدمي " "statusوهي كلمة
حمايدة تعين حالة أو طريقة العيش ،والذي يشري إىل الثبات والدميومة .6وهي يف القواميس واملعاجم املرتمجة
كما يلي:
يف قاموس الشامل :تعين كلمة  :stateتنظيم ميارس سلطة مفروضة على مجيع سكان منطقة ما ،أو
جمتمع لديه هذا التنظيم  ،أو سكان ميتلكون منطقة معينة وحتت السيطرة احلكومية عليها ،أو تنظيم سياسي
يكفل محاية القانون وأتمني النظام جملموعة من الناس تعيش على أرض معينة بصفة دائمة ،أو جمموعة
دائمة ومستقلة من األفراد ميتلكون إقليماً حمدداً وتربطهم رابطة سياسية مصدر االشرتاك يف اخلضوع لسلطة
مركزية تكفل لكل منهم التمتع حبريته ومباشرة حقوقه ،وكذلك تعين :دولة حاجزة (حمايدة) مبعىن دولة
ضعيفة تقع بني دولتني قويتني أو أكثر وتقلل من احتمال املواجهة بينهما ،وكذلك تعين دولة الفتح (عن
طريق الفتح) ،أي دولة انشئة عن الفتح (أرض مت االستيالء عليها ابلفتح) حيث يشكل الفاحتون الطبقة
احلاكمة7؛ يف قاموس مصطلحات العلوم الجتماعية (اجنليزي -فرنسي -عريب) :تعين كلمة :state
املعىن السياسي للفظ ،فالدولة جمتمع منظم يعيش على إقليم معني وخيضع لسيطرة هيئة حاكمة ذات
سيادة ،ويتمتع بشخصية معنوية متميزة عن اجملتمعات األخرى املاثلة ،كما تربط بني أفراد الدولة رابطة
سياسية قانونية من حيث أهنا تفرض عليهم الوالء هلا واخلضوع لقوانينها8؛ يف قاموس املورد احلديث:
 6ريض عزيز هادي ،مفهوم الدولة ونشوؤها عند ابن خلدون( ،جملة العلوم السياسية :العدد  ،37د .ت ،د .ط) ص.78

 7انظر :مصلح الصاحل ،الشامل قاموس مصطلحات العلوم الجتماعية (إجنليزي-عريب)( ،الريض :دار عامل الكتب للطباعة والنشر
والتوزيع ،ط1420 ،1ه1999/م) ،ص.524
 8انظر :أمحد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم الجتماعية (اجنليزي-عريب-فرنسي)( ،بريوت :مكتبة لبنان ،د.ط ،د.ت)،
ص.408
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تعين كلمة  :stateحالة توتر أو اهتياج غري سوي بسبب غضب أو خوف ،وقد تعين املنزلة الرفيعة ،كما
تعين الدولة.9
وابلنظر إىل هذا املدلول اللغوي ملصطلح الدولة يف املعاجم الغربية ،واملعاجم العربية جند أن مثة تباين
كبري قائم بني املعنيني ،فكل مدلول لغوي يعكس ثقافة وفكر من يستخدمه ،حيث يظهر التباين واضح
بني الفكرين العريب والغريب من خالل الفكر الفلسفي ملصطلح الدولة عند الغربيني والذي يدل على الثبات
والدميومة وأنه ال ميكن االقرتاب من الدولة والسلطان إذ أهنما حيكمان ابسم اإلله ،وابلتايل فمخالفتهما
تعين غضب الرب ،وهو ما عرف بعد ذلك ابلثيوقراطية ،وبناء على هذا املدلول يف الفكر الغريب ملصطلح
الدولة فاحلاكم والدولة عندهم معصومان ،وذلك الفكر خيفي يف طياته أبعاداً اجتماعية واقتصادية لصاحل
احلكام والدولة ،وسنأيت على تناول ذلك الحقاً ابلتفصيل ،بينما يف الفكر اإلسالمي واملعاجم العربية فإن
مدلول ذلك املصطلح يعين التداول والتغيري ،وأنه ال يوجد ما يسمى ابحلاكم أبمر هللا ،أو معصومية احلكام،
وأن من سنة هللا يف األكوان أن تتغري وتتبدل األحوال ،فدوام احلال من احملال.
اثني ا :الدولة يف الفكر اإلسًلمي
إن مفهوم الدولة واسع املعىن ،حيتاج إىل تدقيق وعناية ،حيث أنه مل يتم تناوله بشكل مفصل ومباشر من
قِبَل علماء املسلمني األوائل ابلشكل الذي مت تناوله به الحقاً ،وابلرغم من ذلك فإنه قد متت اإلشارة إىل
استخدامات مفهوم الدولة بوضوح ،سواء يف عهد النيب  ،أو يف عهد اخللفاء الراشدين  ،أو يف عهود
الدول اإلسالمية املتالحقة ،من ذلك احلديث عن األمري واإلمارة ،وكذا احلديث عن الشورى والقضاء،
وكذا احلدود والعقوابت ،وغري ذلك من املفاهيم اليت هي من استخدامات مفهوم الدولة ،مث ظهر بعد ذلك
مفهوم الدولة واضحاً يف الفكر السياسي لعلماء املسلمني نتيجة للصراعات السياسية اليت مرت هبا األمة
الحقاً ،متأثرين يف ذلك ابلفكر السياسي الغريب الذي كان له السبق يف توضيح مفهوم الدولة بشكل
 9انظر :منري البعلبكي ،رمزي منري البعلبكي ،املورد احلديث (قاموس اجنليزي عريب)( ،بريوت :دار العلم للماليني ،د.ط ،د.ت)،
ص.1143
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واضح ومباشر من أيم أفالطون إىل زماننا هذا ،ولذلك سيتم تناول مفهوم الدولة يف اصطالح الفكر
اإلسالمي يف النقاط التالية:
استخدامات القرآن الكرمي ملفهوم الدولة
ابلرغم أن القرآن الكرمي مل يستخدم لفظ الدولة مباشرة للداللة على املعىن املقصود منها ،إال أنه استخدم
ألفاظاً عدة ،كلها تدل على مفهوم الدولة واستخداماهتا ،من ذلك ما يلي:

لفظ القرية :استخدم القرآن الكرمي لفظ القرية للداللة على معىن ومدلول الدولة ،حيث ذكرها القرآن
الكرمي يف مواضع عدة ،منها على سبيل املثال ال احلصر ما ورد يف قول هللا  حكاية عن بلقيس ملكة
وها﴾ [النمل ،]34:فقد كانت قرية سبأ هلا صفة الدولة
َت إِ َّن ال ُأملُ َ
سبأ﴿ :قَال أ
وك إِ َذا َد َخلُوا قَ أريَةا أَفأ َس ُد َ
املنظمة ،فرتى فيها حكومة على رأسها ملكة قوية ،هلا وزراء وقادة إداريون وجملس شورى ،وتلمح أهنا دولة

َت َي أَيُّ َها ال َأم َلُ أَفأ تُ ِون
قامت على أساس التشاور وأخذ الرأي األخر ،وهذا ما يؤكده قول هللا ﴿ :قَال أ
ِيف أَم ِري ما ُك أن ُ ِ
اطعةا أ أَمرا ح َّّت تَ أش َه ُد ِ
ون﴾ [النمل ،]32:والقرآن الكرمي يف تعبريه عن الدولة ابلقرية
ت قَ َ ا َ
أ َ
يقدم لنا الدولة يف أصغر صورها ،حىت ميكن البناء أو القياس عليها ،فإذا ما كانت قرية واحدة ميكن أن

تكون دولة ،فإ ّن عدة قرى –ابلتأكيد-ميكن أن تُ َك ِّون دولة كبرية.10

.1

لفظ املدينة :وردت لفظة املدينة يف القرآن الكرمي لتدل على جزء من الدولة ،مثل قول هللا  يف
شأن سيدان موسى َ ﴿ :و َد َخل ال َأم ِدينَةَ َعلَى ِح ِ
ْي غَ أفلَة ِم أن أ أَهلِ َها﴾ [القصص ، ]15:واملفهوم
َ
أهنا العاصمة وقتئذ ،11وهي هبذا املعين قلب الدولة ومقر احلكم فيها ،فعرب ابجلزء وهو يريد الكل.

.2

لفظ البلدة :لقد ذكر القرآن الكرمي لفظ البلدة مبعىن الدولة يف سياق قصة سبأ يف قوله ﴿ :لََق أد
َكا َن لِسبإ ِيف مس َكنِ ِهم آيةر جنَّتَ ِ
ب
ان َع أن ََيِْي َوِِشَال ُكلُوا ِم أن ِر أز ِق َربِ ُك أم َوا أش ُك ُروا لَهُ بَ أل َدةر طَيِبَةر َوَر ٌّ
ََ َ أ أ َ َ
 10انظر :حممد طلعت العتيمي ،قانون السًلم يف اإلسًلم( ،اإلسكندرية :منشأة املعارف ،ط ،1د.ت) ،ص .324
 11سيد قطب إبراهيم ،يف ظًلل القرآن( ،القاهرة :دار الشروق ،ط 1412 ،17م) ،ج  ،5ص .2681
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ور﴾ [سبأ ،]15:ويف ذلك يقول سيد قطب-رمحه هللا" :-وقد ارتقوا يف سلم احلضارة حىت حتكموا
غَ ُف ر
يف مياه األمطار الغزيرة اليت أتتيهم من البحر يف اجلنوب والشرق وفق حاجتهم ،فكان هلم من هذا
مورد مائي عظيم ،وقد عرف ابسم (سد مأرب) ،12ويف هذا إشارة إىل قوة الدولة ومتكنها احلضاري
يف ذلك الوقت.
هذا وقد عرف اإلسالم فكرة الدولة على أهنا شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية احلكام الذين
يعتربون أمناء على السلطات ميارسوهنا نيابة عن األمة يف فرتة حكهم ،وإذا كانت السلطة اليت حتكم الدولة
هي سلطه تقوم على التزام عقيدة التوحيد وأحكام الشرع اإلسالمي فهي دولة إسالمية .وعليه فيمكن
تعريف الدولة يف الفكر اإلسالمي "أبهنا جمموعة من الناس يقيمون على إقليم معني حتكمهم الشريعة
اإلسالمية".13
هذا ويظهر لنا جلياً أن القرآن الكرمي قد عرب عن الدولة مبدلوالت متعددة منها القرية ،واملدينة،
والبلدة ،وكلها يف معناها تتحدث بشكل أو آبخر عن الدولة.
مدلولت مفهوم الدولة يف السنة النبوية
مل تستخدم األحاديث النبوية لفظة الدولة ابلرغم أن كل تطبيقاهتا ومقوماهتا من أرض وشعب ومال وحاكم
وحمكوم ،وشورى وحرب وسلم ،كل ذلك قد ورد يف أحاديث النيب  ،مما يربز أن مفهوم الدولة كان
حاضراً يف فلسفة الفكر اإلسالمي ،بل وممارسات النيب  واليت نسميها السنة الفعلية للنيب  ،كلها
تشري إىل جتذر مفهوم الدولة يف الفكر اإلسالمي ،واألحاديث يف ذلك الباب كثرية ،ومنها ما يلي:
يف ِبب الراعي والرعية :عن عبد هللا بن عمر ،رضي هللا عنهما :أن رسول هللا  ،قال« :أال

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ،فاإلمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ،والرجل راع
على أهل بيته ،وهو مسئول عن رعيته ،واملرأة راعية على أهل بيت زوجها ،وولده وهي مسئولة عنهم،
 12سيد قطب إبراهيم ،يف ظًلل القرآن ،ج  ،5ص .2900

 13انظر :عثمان مجعة ضمريية ،النظام السياسي والدستوري يف اإلسًلم ،دراسة مقارنة( ،اإلمارات العربية
املتحدة :الشارقة ،جامعة الشارقة ،ط2007 ،1م) ،ص .70-69
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وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ،أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» ،14وهذا
احلديث يشري عن قرب إىل اهتمام اإلسالم برتبية األمة كافة على حتمل املسؤولية ،سواء كانوا حكاماً أو
حمكومني ،ويف ذلك داللة على أن املسؤولية مشرتكة بني اجلميع ،دولة وشعباً.

يف ِبب السلطان ولزوم أمره :عن ابن عباس ،عن رسول هللا  ،قال« :من كره من أمريه شيئا،
فليصرب عليه ،فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شرباً ،فمات عليه ،إال مات ميتة جاهلية».15
وهذا ما مل أيمر احلاكم مبنكر أو ينهى عن معروف أو يتجاوز حدود هللا ،أو يبيع شعبه وأمته وأرضه ألعداء
الدولة ،فإذا فعل شيئاً من ذلك فكيف يكون صرب على ذلك؟.
يف اإلمارة واْلمي :عن أيب هريرة ،قال :قال رسول هللا « :من أطاعين فقد أطاع هللا ،ومن
عصاين فقد عصى هللا ،ومن أطاع أمريي فقد أطاعين ،ومن عصى أمريي فقد عصاين» ،16ومن ذلك
أحاديث وجوب أتمري أحد الثالثة إذا كانوا بفالة .ويف ذلك تعليم ولفت انتباه األمة أنه ال جيوز للدولة أن
تبقى ليلة واحدة دون رأس هلا ،يقيم أمرها وحيفظ بيضتها ،فمهما كان من مجع فالبد له من أمري ،وإال لن
تقوم للدولة قائمة.
يف اجلهاد واحلرب :يرشدان النيب  أن أفضل اجملاهدين عند هللا  من قدم جواده ونفسه فداء
هلل تعاىل ،ويف ذلك حث لألمة ومن ورائها الدولة على جماهدة أعداء األمة والدولة وأن هللا لن يضيع

 14أخرجه حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  وسننه وأيمه =

صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،ابب :قول هللا تعاىل{ :وأطيعوا هللا وأطيعوا والرسول وأول اْلمر منكم}( ،بريوت :دار طوق

النجاة ط1422 ،1ه) ،ج ،9ص ،62حديث رقم.7138 :

 15أخرجه مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف261 :ه ) ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل

إل رسول هللا  ،كتاب اإلمارة ،ابب :األمر بلزوم اجلماعة( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ط ،د .ت) ،ج ،3ص،1478
حديث رقم.1849 :

 16أخرجه أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ابب :مسند أيب هريرة،
حتقيق ،شعيب األرنؤوط -عادل مرشد (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1ه2001 /م) ،ج ،13ص ،93حديث رقم،7656 :
صحيح على شرط الشيخني .وأخرجه البخاري ( ،)7137ومسلم ( ،)33( )1835والبيهقي ( )155/8من طريق يونس بن يزيد،
والنسائي يف "الكربى" ( )8727من طريق حممد بن أيب عتيق وموسى بن عقبة ،ثالثتهم عن الزهري ،به.
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أجرهم ،فعن أيب الزبري أنه قال" :سألت جابراً ،أقال النيب « :أفضل اجلهاد من عقر جواده ،وأريق
دمه»؟ فقال جابر :نعم".17
ومنه فعله  يف حربه مع الكفار واليهود والنصارى ،وخروجه  يف الغزوات على رأس اجليش
اترة ،وإنفاذ السراي اترة أخرى ،وجتهيز وتعبئة اجليوش اثلثة ،وكذا فعله  يف توزيع الغنائم ،وكل ذلك من
فعل القائد رئيس الدولة.
يف السلم ومراسلة امللوك :حديث أيب سفيان  يف لقائه مع هرقل وفيه :مث دعا (أي هرقل)
بكتاب رسول هللا  ،فقرأه فإذا فيه «بسم هللا الرمحن الرحيم ،من حممد رسول هللا إىل هرقل عظيم الروم،
سالم على من اتبع اهلدى ،أما بعد ،فإين أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم ،وأسلم يؤتك هللا أجرك
مرتني ،وإن توليت فإن عليك إمث األريسيني» ،18ويف هذا داللة صرحية على ممارسة النيب  ملهام رئيس
الدولة ،حيث إرسال الرسائل والسفراء واملبعوثني الرمسيني من قِبل رئيس الدولة إىل رئيس دولة أخرى.
وقد ورد يف املصاحلات واملعاهدات :عن أيب إسحاق ،قال :مسعت الرباء ،يقول :ملا صاحل رسول
هللا  أهل احلديبية صاحلهم على أن ال يدخلوها إال جبلبان السالح فسألته ما جلبان السالح قال:
«القراب مبا فيه» ،19وكذا مصاحلة النيب  ألهل مكة يف احلديبية ،وأهل خيرب ،واستقباله  للوفود كوفد
جنران وغريه ،وكذا فعله  يف إدارة الشأن الداخلي للدولة من إدارة للسوق وتعيني مسؤول عن إدارة
السوق والعملية االقتصادية ،وكذا إعطاء النيب  العهود واملواثيق لليهود وإبرام أعظم وثيقة للحقوق عرفها
التاريخ حىت اآلن ،كل ذلك ال يتأتى إال من رئيس دولة مضطلع مبهامه الرائسية كدولة هلا سيادة وهيبة.
 17أخرجه أمحد بن حنبل الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ابب :مسند جابر  ،ج ،23ص ،68حديث رقم،14726 :
واحلديث صحيح مبجموع طرقه.

 18أخرجه مسلم بن احلجاج النيسابوري ،املسند الصحيح ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب :كتاب النيب  هلرقل ،ج ،3ص،1393
حديث رقم.1773 :
 19أخرجه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري اإلسفراييين ،مستخرج أيب عوانة ،ابب :بيان مصاحلة النيب  ،حتقيق:
أمين بن عارف الدمشقي (بريوت :دار املعرفة ،ط1419 ،1ه 1998/م) ،ج ،4ص ،294حديث رقم ،6794 :واحلديث إسناده
صحيح.
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من خالل ما سبق وغريه من وقائع وأفعال للنيب  يتبني أن ذلك ما هو إال جتسيد عملي لقيامه
 مبهام رئيس الدولة مبفهومنا املعاصر ،وإن مل يكن قد ظهر أو استُخدم هذا املصطلح.
مدلولت مفهوم الدولة يف سية اخللفاء الراشدين والصحابة الكرام :
اتسع مفهوم الدولة وأصبح أكثر شيوعاً وانتشاراً وممارسة يف عهد اخللفاء الراشدين والصحابة من بعدهم
حىت ظهر وألول مرة مصطلح اخلليفة والذي من أبسط معانيه رائسة الدولة ،بل ورائسة جمموعة من الدول،
انهيك عن املعىن األكرب واألوسع للخليفة كما هو يف معاجم اللغة ،ويظهر مدى ممارسة الصحابة الكرام
عموماً واخللفاء خصوصاً يف العديد من املمارسات اليت قاموا هبا ،ومن ذلك على سبيل املثال ال احلصر
ما يلي:
تقدمي اْلولويت:
إن الصحابة الكرام واخللفاء الراشدين يف القلب منهم كان عندهم من الوعي السياسي أبمور الدولة ما
جعلهم يقدمون األولويت حسب ترتيبها ،من ذلك فعل أصحاب النيب  مبجرد وفاته  وتقدمي شغل
منصب رائسة الدولة على دفنه  نفسه ،ويف ذلك إشارة واضحة إىل مدى نضج الفكر السياسي والوعي
أبمهية الدولة لدى جمموع الصحابة ،يقول ابن هشام (املتوىف213 :ه ) يف سريته متحداثً عن مبايعة عمر
بن اخلطاب  والناس للصديق أاب بكر  يف سقيفة بين ساعدة إذ يقول رواية عن عمر بن اخلطاب:
"فقلت :ابسط يدك ي أاب بكر ،فبسط يده ،فبايعته ،مث ابيعه املهاجرون ،مث ابيعه األنصار" .20ويف فعل
الفاروق عمر  إشارة إىل فطنة وحزم عمر ،فهو بفعله هذا قد أغلق ابب الرتدد الذي قد يؤدي إىل
فساد رأي اجلماعة ،وتناحر بني أفراد الصف الواحد ،ولو كان فعله هذا منافياً ملا وافقه الصديق أبو بكر
 على ذلك ،وملا وافق الصحابة الكرام .
الشورى والبيعة ووضع أسس العًلقة بْي احلاكم والرعية:
 20عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري ،أبو حممد ،مجال الدين (املتوىف213 :ه ) ،السية النبوية لبن هشام ،ابب:
خطبة عمر عند بيعة أيب بكر ،حتقيق :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب( ،القاهرة :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
البايب احلليب وأوالده ،ط1375 ،2ه  1955/م) ،ج ،2ص.660
236

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 2 No. 1
)June (1439-2018
 The Concept of State and Its Necessary Existence considering the Noble Qur’an and the Present RealityHossam Moussa Mohamed Shousha - Radwan Jamal Elatrash

تُع ّد الشورى أحد أهم الدالئل اليت تؤكد مدى نضج الفكر السياسي للصحابة واخللفاء -كأرابب دولة من
الطراز األول -مث أييت بعدها البيعة ،ولقد جاء يف خطبة اخلليفة ووصيته لرعيته ابلسمع والطاعة يف املعروف
ومقاومته إن ظلم وحاد عن الطريق ،مث قام أبو بكر  خيطب فيهم خطبته الشهرية ،فيقول بعد أن محد
هللا وأثىن عليه" :أما بعد أيها الناس ،فإين قد ُولِّيت عليكم ولست خبريكم ،فإن أحسنت فأعينوين ،وإن
أسأت فقوموين ،الصدق أمانة ،والكذب خيانة ،والضعيف فيكم قوي عندي حىت أريح عليه حقه إن شاء
هللا ،والقوي فيكم ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه إن شاء هللا ،ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل هللا إال
ضرهبم هللا ابلذل ،وال تشيع الفاحشة يف قوم قط إال عمهم هللا ابلبالء ،أطيعوين ما أطعت هللا ورسوله،
فإذا عصيت هللا ورسوله فال طاعة يل عليكم .قوموا إىل صالتكم يرمحكم هللا".21
وهذه خطبة أول رئيس للدولة خليفة" بعد النيب  الذي كان يوحى إليه من السماء ،وقد وضع
فيها اخلليفة األول "رئيس الدولة" أسس التعامل بني احلاكم واحملكوم ،وما للحاكم وما للمحكوم ،وهو
عني مفهوم الدولة.
واألدلة كثرية بعد ذلك من فعل الصحابة واخللفاء من بعد أيب بكر  ،بل وحروب الردة يف زمانه
 ،ومسألة الشورى ،وكذا الفتوحات اإلسالمية يف زمانه وزمان من تاله من اخللفاء  ،والنمو
االقتصادي وترسيخ املفاهيم االقتصادية يف عهد الفاروق عمر  من ترتيب أمور السوق والتجارة وجعلها
بيد أمهر الناس حساابً يف ذلك الوقت ،وكانت امرأة وهي "الشفاء بنت عبدهللا" ،22وتعيني األمراء على
 21املصدر نفسه .ج ،2ص .661وانظر بتصرف :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي
(املتوىف303 :ه ) ،السنن الكِبى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1424 ،3ه  2003/م) ،ج،6
ص ،574حديث رقم .13009

 22انظر :أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء ،البصري ،البغدادي املعروف اببن سعد ،الطبقات الكِبى ،حتقيق ودراسة:
الدكتور /عبد العزيز عبد هللا السلومي ،ابب :أبو حثمة بن حذيفة بن غامن بن عامر بن عبد هللا بن عبيد= =(السعودية :مكتبة الصديق،

د .ط 1416 ،ه ) ،ص .369وانظر :أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين ،معرفة الصحابة،
حتقيق :عادل بن يوسف العزازي ،ابب :الشفاء بنت عبد هللا( ،الريض :دار الوطن للنشر ،ط 1419 ،1ه  1998 /م) ،ج ،6ص
.3371
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البلدان ،وتولية القضاة ،واتساع رقعة الدولة بكافة آلياهتا ،من املعلمني والكتاب واألطباء واملهندسني
واملخرتعني وخالفه يف زمانه وزمان غريه ،كل ذلك دليل قوي على اتضاح مفهوم الدولة بكافة معانيه يف
أذهان الصحابة والتابعني  أمجعني.
اثلثا :مفهوم الدولة يف الفكر الغريب
عند احلديث عن مفهوم الدولة يف الفكر الغريب فال ميكننا أن نغفل أن مفهوم الدولة يف املعاجم الغربية
يشري إىل معىن الثبات والدميومة ،حيث كانوا يرون أن الدولة واليت تتمثل يف احلاكم أو الكنيسة ال ميكن
املساس هبا ،أو التفكري يف إمكانية غلطها يف إصدار األحكام ،ويف هذا اإلطار ميكن أن نرى كيف يرى
بعض مفكري الغرب للدولة وكيف يعرفوهنا ،ومن ذلك ما يلي:
مفهوم الدولة عند هيغل (فيلسوف أملاين )1831-1770
هيغل هو أحد منظري الفكر السياسي يف الغرب عامة وأملانيا خاصة ،كما أنه مفكر وفيلسوف
مشهور ،غري أن الكثري من كتاابته كانت تصادمية مع غريه من الفالسفة ،وهنا حنن بصدد معرفة مفهوم
الدولة عند هيغل ،حيث يرى أن "الدولة هي الفكرة األخالقية املوضوعية إذ تتحقق ،هي الروح األخالقية
بصفتها إرادة جوهرية تتجلى واضحة لذاهتا ،تعرف ذاهتا وتفكر بذاهتا وتنجز ما تعرف ألهنا تعرفه".23
إ ن الدولة ابلفكر اهليغلي تعترب ذاهتا جوهرية وكل ما عداها أهواء ذاتية ،فقد أاتح هيغل للدول
العقالنية حق القضاء على الرغبات والنزوات الفردية ابلقوة والقهر ،فريى أن كل دولة قائمة فعال تفعل
ذلك ،تريب النشء الصغري حسب آرائها ومعتقداهتا ،وترجح كفة الواجبات املنوطة ابألفراد على كفة
حقوقهم ،فتدعي أهنا (الدولة) منتهى اآلمال.24
الدولة عند جاك دوه نيدييه دي فابر( :انئب مبجلس الدولة الفرنسي وأستاذ مبعهد الدراسات
السياسية جبامعة ابريس)

 23انظر :عبد هللا العروي ،مفهوم الدولة( ،املغرب :الدار البيضاء ،املركز الثقايف العريب ،ط2011 ،9م) ص .34
 24انظر :املصدر السابق ص .36
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يرى دي فابر أن الدولة هي" :جمموعة من الشؤون اليت تثري اهتمام الكافة" ،25وابلرغم من قصر العبارة إال
أنه أراد أن يلفت النظر هنا إىل مفهوم أوسع وأعمق للدولة من الذي أراده هيغل ،فهو يرى هنا أن الدولة
من حق اجلميع ،إذ ميكن للجميع أن يتحدث عن شؤون الدولة دون خوف أو شعور ابلذنب.
واملالحظ هنا الفرق الشاسع بني الفكرين ابلرغم من توحد النبع ،والسبب يف ذلك يعود إىل املدة
الزمنية اليت جاء فيها كال الفكرين ،فاألول كان وقت تسلط الكنيسة يف العصور الوسطى ،بينما الثاين يف
العصر احلديث (بعد الثورة الفرنسية) .من خالل ما سبق يتضح لنا تطور مفهوم الدولة يف الفكر الغريب
من اجلمود والتسلط على العباد ،إىل الفكر التداويل (الدميوقراطية) يف العصر احلديث ،وهو ما سبق إليه
املفكرون اإلسالميون منذ زمن بعيد.
رابع ا :ضرورة وجود الدولة يف ضوء القرآن الكرمي والواقع املعاصر
َّ
إن الناظر يف أمر اإلسالم جيد أنه ليس جمرد عقيدة دينية فحسب ،بل هو أيضاً نظام اجتماعي وسياسي

انتظم شؤون احلياة مجيعاً ،ال يقبل الوجود واالستمرار بغري وجود الدولة اليت تعرب عنه وتفرض أحكامه
وتشريعاته ،وهذا ما ثبت ابلتجربة النبوية يف بناء الدولة يف املدينة بعد اهلجرة إليها ،هذا وال ميكن ألي
جتمع بشري أن يستمر دون رأس ينظم شؤونه حتقيقاً لالنسجام يف تركيب اجملتمع ،وال تنشأ السلطة أو
الدولة من فراغ ،بل هي ظاهرة سياسية اتلية للظاهرة االجتماعية ،والبد هلذه السلطة -أيً كان شكلها-
أن تعمل لصاحل اجملتمع.
َّ
إن الفكرة العامة اليت قام عليها نظام احلكم اإلسالمي والذي جتسد يف الدولة ،هي أن األصل يف
السلطة هو رعاية املسلمني وإدارة شؤوهنم دون التسلط عليهم أو اجلور عليهم أو محلهم على ما يكرهون
من أمور دنياهم ما داموا ملتزمني ابلقواعد والتشريعات اليت سنها اإلسالم ،أما ما كان من أمر الدين فال
ميكن اجلدال أو املراء فيه ،واخلليفة أو رئيس الدولة هو حامي الشريعة وحارسها.
 25جاك دوه نيدييه دي فابر ،الدولة ،ترمجة :أمحد حسيب عباس (القاهرة :شركة األمل ،د .ط ،د .ت) ،ص.1
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هذا ولقد جنح االحتالل الفكري الغريب لعقول الكثري من الساسة املسلمني ومن تبعهم يف أن يزرع
فكرة خبيثة مفادها فصل الدين عن الدولة ،بقوهلم" :دع ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر" ،26وهذه الفكرة
اخلبيثة ترمي ابملقام األول إىل هدم مقام الدولة ،وذلك بعد ما رأوا من قوة الدولة اإلسالمية على مدار
العصور بدءاً من دولة املدينة مروراً بدولة اخلالفة الراشدة والدولة األموية والعباسية وما تالها ،وانتهاء
ابلدولة العثمانية القوية اليت أذاقت الغرب صنوف الذل واهلوان.
وبعد العجز العسكري الواضح يف مواجهة مقام الدولة اإلسالمية (اخلليفة أو احلاكم) الذي حيافظ
على بيضة اإلسالم وشرعته ،جلأ الغرب إىل زعزعة فكرة الدولة املسلمة النابعة من االلتزام ابلشريعة الغراء،
فبث مسومه الفكرية يف الدول اإلسالمية ،وكان أخطر تلك السموم هي فكرة الفصل بني الدين والدولة،
زاعمني بتلك الفكرة أن الدولة البد وأن تتحرر من سلطان الدين ،وإال فإهنا بذلك تكون دولة دينية
ثيوقراطية ( 27)Theocracyتتسلط على رقاب العباد والبالد ،وهم بذلك حياولون إلصاق العوار الكنسي
سيء السمعة ابلدولة اإلسالمية ،حيث كانت الكنيسة تنفرد ابحلكم ،وال ميكن ألحد كائن من كان أن
يتمرد على حكم البااب ،ومن اجلدير ابلذكر أن احلكم البابوي قد أهلك وأهنك الناس ابسم اإلله حىت اثروا
عليه وختلصوا منه لغري رجعة ،غري أن هذه السمعة السيئة للحكم الديين الكنسي غري متواجدة يف احلكم
اإلسالمي الذي يعتمد على الشورى واألخذ ابلرأي اآلخر.
وعموماً فقد جنحت تلك الفكرة اخلبيثة من غزو البالد اإلسالمية حىت أهنى مصطفى كمال أاتتورك
فكرة اخلالفة أو الدولة اإلسالمية وزرع بدالً منها العلمانية اليت تنادي بفصل الدين عن الدولة ،مما يعين
أن يبقى الدين كعالقة وجدانية بني العبد وربه فقط ،وال عالقة للدين ابحلياة أو الدولة أو أمور الدنيا
 26أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب (املتوىف671 :ه ) ،اإلعًلم مبا يف دين

النصارى من الفساد واْلوهام وإظهار حماسن اإلسًلم ،حتقيق :أمحد حجازي السقا( ،القاهرة :دار الرتاث العريب ،د.ط ،د.ت) ،ص
.473
 27الثيوقراطية تعين احلكومة الدينية أو النظام السياسي الذي يستند على التفويض اإلهلي اخلارج عن إرادة البشر حيث يتوىل السلطة
رجال الدين ،كما يرى أن السلطة الدنيوية جيب أن تتبع السلطة الروحية .انظر :أمحد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم الجتماعية

(اجنليزي-عريب-فرنسي) ،ص.424
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املختلفة ،وقد تبع أاتتورك يف ذلك كثري من املفكرين والساسة العرب ،بل واجنرف وراء هذه الفكرة البغيضة
بعض من علماء األزهر نفسه مثل الشيخ علي عبدالرازق يف كتابه " اإلسالم وأصول احلكم" والذي أحدث
ٌ
بلبلة يف أوساط العلماء الشرعيني وتلقفه الساسة العلمانيون ابلتربيكات والسرور ،28ومن هنا فقد أصبح
اخلطر شديد على األمة ومنهجها الشمويل الذي ورثته عن النيب  ،فتصدى الغيورون من املفكرين
واملصلحني اإلسالميني هلذه الفكرة اليت الزال الصراع معها حمتدماً حىت يومنا هذا ،وكان على رأس هؤالء
العلماء اإلمام الشهيد حسن البنا ،واألستاذ أبو األعلى املودودي ،والشهيد سيد قطب والشيخ حممد
اخلضر حسني وغريهم كثري.
وابلتايل فإن احلديث عن الدولة وأركاهنا وأسسها دون معرفة مبدى ضرورة احتياجنا هلا ،أو مدى
فرضية وجودها ،أو اإلجابة على سؤال هل ميكن أن تقوم أمة أو دعوة من الدعوات دون أن يكون هلا
دولة تقوم على شؤوهنا؟ دون اإلجابة عن كل هذه التساؤالت والنقاط السابقة فإن احلديث عن الدولة
يكون منقوصاً ،وابلتايل فإنه من الضروري أن يتناول هذا البحث ضرورة وجود الدولة شرعاً وعقالً ،وأن
جييب على هذه التساؤالت ،مثبتاً فرضية وحتمية عودة مقام الدولة اإلسالمية الذي حيفظ بيضة الدين،
وسيكون احلديث عن ذلك يف عدة نقاط كما يلي:
 .1ضرورة وجود الدولة يف ضوء القرآن الكرمي
لقد أنزل هللا  يف كتابه الكرمي كل ما ينفع البشرية مجعاء ،سواء كان للفرد أو األسرة أو اجملتمع أو األمة،
ومل ينزل هللا  القرآن الكرمي ليكون كتاب تعبد وحسب ،يتلى يف املآمت ويُتربك به يف البيوت ،ويُرقى به
الصبيان ،أو يوضع جبانب النيام للحفظ والربكة وحسب ،نزل القرآن لكل هذا وزيدة ،فنزل القرآن ليُتلى
يف الدنيا ويُنال به األجر يف اآلخرة ،نزل لتعمل به األسرة املسلمة فتسعد وتنال به الربكة يف اآلن نفسه،
نزل لنُ َعلِّمه صبياننا فيحفظوه فهماً وعلماً وعمالً وحيفظهم ،نزل ليكون وقاية للمجتمع من كافة األمراض
اليت قد تصيبه فتزداد به الربكة يف اجملتمع ،وإذا كان هللا  قد ذكر يف كتابه تقسيم املرياث أفال يذكر فيه
ما هو أعظم من ذلك؟!
 28انظر :يوسف القرضاوي ،من فقه الدولة يف اإلسًلم (القاهرة :دار الشروق ،ط1417 ،1ه1997/م) ،ص 13وما بعدها.
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ابلطبع قد أنزل هللا ما هو أكثر من ذلك ،ألنه تنزيل من حكيم محيد ،وهلذا قد أمر هللا  يف كتابه العزيز
طاعة ويل األمر القائم أبمر هللا ،وكذلك أوجب االحتكام إىل هللا  ،بل وأمر رسوله  أبن حيكم بذلك
الكتاب الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،فقال هللا ﴿ :إِ َّن َّ
اّللَ ََي ُأم ُرُك أم أَ أن تُ َؤدُّوا
ِ
أاْلَم َاَن ِ
ْي الن ِ
اّللَ نِِع َّما يَِعظُ ُك أم بِ ِه إِ َّن َّ
َّاس أَ أن ََتأ ُك ُموا ِِبل َأع أد ِل إِ َّن َّ
اّللَ َكا َن ََِس ايعا
ت إِ َل أ أَهل َها َوإِ َذا َح َك أمتُ أم بَ أ َ
َ
اّلل وأ ِ
ِ
ِ
ِ
ول َوأ ِ
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ُول أاْل أَم ِر ِم أن ُك أم فَِإ أن تَنَ َ
از أعتُ أم ِيف َش أيء فَ ُردُّوهُ
ين َ
آمنُوا أَطيعُوا ََّ َ
يا * َيأَيُّ َها الَّذ َ
بَص ا
ِ
ول إِ أن ُك أن تم تُ أؤِمنُو َن ِِب َِّ
إِ َل َِّ
الر ُس ِ
َح َس ُن ََتأ ِو ايًل﴾ [النساء،]59-58:
اّلل َو َّ
ّلل َوالأيَ أوم أاْل ِخ ِر َذلِ َ
ي َوأ أ
ك َخ أر
ُأ
يقول سيد قطب يف ظالله" :وهكذا ال يعود اإلميان جمرد مشاعر وتصورات وال يعود اإلسالم جمرد كلمات

وشعارات ،وال جمرد شعائر تعبدية وصلوات ،إمنا هو إىل جانب هذا وذلك ،وقبل هذا وذلك نظام حيكم،
ومنهج يتحكم ،وقيادة تطاع ،ووضع يستند إىل نظام معني ،ومنهج معني ،وقيادة معينة .وبغري هذا كله ال
يكون إميان ،وال يكون إسالم ،وال يكون جمتمع ينسب نفسه إىل اإلسالم".29
واخلطاب يف اآلية األوىل موجه مباشرة إىل للوالة واحلكام أبن يرعوا األماانت وحيكموا ابلعدل بني
أفراد الرعية كافة ،فال متييز بني وزير أو غفري ،وال بني مسلم ومعاهد ،وعلى احلكام أن ينتبهوا إىل أن إضاعة
العدل هو إيذان ابهلالك وخراب للدير ،ففي الصحيح :عن أيب هريرة قال :بينما النيب  يف جملس حيدث
القوم ،جاءه أعرايب فقال :مىت الساعة؟ فمضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيدث ،فقال بعض القوم:
مسع ما قال فكره ما قال .وقال بعضهم :بل مل يسمع ،حىت إذا قضى حديثه قال« :أين -أراه -السائل
عن الساعة» قال :ها أان ي رسول هللا ،قال« :فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة» ،قال :كيف إضاعتها؟
قال« :إذا ُو ِّس َد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة».30
29سيد قطب إبراهيم ،يف ظًلل القرآن ،ج ،1ص.562

 30أخرجه حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي ،صحيح البخاري ،كتاب العلم ،ابب :ابب من سئل علما وهو مشتغل يف
حديثه ،فأمت احلديث مث أجاب السائل ،ج ،1ص ،21حديث رقم.59 :
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واخلطاب يف اآلية الثانية موجه للرعية من املؤمنني :أبن يطيعوا "أويل األمر" بشرط أن يكونوا
"منهم" وهي طاعة اتلية لطاعة هللا وطاعة رسوله ،بل وأمر األمة عند التنازع بني احلاكم واحملكوم أن يردوا
أمرها،
اخلالف إىل هللا ورسوله ،يعين الكتاب والسنة .وهذا يفرتض أن تكون للمسلمني دولة هتيمن ويُطاع ُ
وإال لكان األمر عبثاً.31
هذا وقد ألف شيخ اإلسالم ابن تيمية كتاابً كامالً يف هاتني اآليتني وأمساه "السياسة الشرعية يف
إصالح الراعي والرعية" ،ويقول رمحه هللا" :قال العلماء :نزلت اآلية األوىل يف والة األمور؛ عليهم أن يؤدوا
األماانت إىل أهلها ،وإذا حكموا بني الناس أن حيكموا ابلعدل ،ونزلت الثانية يف الرعية من اجليوش وغريهم،
عليهم أن يطيعوا أويل األمر الفاعلني لذلك يف قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغري ذلك؛ إال أن أيمروا مبعصية
هللا ،فإذا أمروا مبعصية هللا فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق فإن تنازعوا يف شيء ردوه إىل كتاب هللا
وسنة رسوله  ،وإن مل تفعل والة األمر ذلك ،أطيعوا فيما أيمرون به من طاعة هللا ورسوله ،ألن ذلك من
طاعة هللا ورسوله ،وأديت حقوقهم إليهم كما أمر هللا ورسوله ،قال تعاىلَ ﴿ :وَل َأَي ِرَمنَّ ُك أم َشنَآ ُن قَ أوم أَ أن
اإل أِْث والأع أدو ِ
ص ُّدوُك أم َع ِن ال َأم أس ِج ِد ا أحلََر ِام أَ أن تَ أعتَ ُدوا َوتَ َع َاونُوا َعلَى الِ ِ
ان
َ
أِب َوالتَّ أق َوى َوَل تَ َع َاونُوا َعلَى أِ َ ُ َ
اّللَ َش ِدي ُد ال ِأع َق ِ
اّللَ إِ َّن َّ
َواتَّ ُقوا َّ
اب﴾ [املائدة .]2 :وإذا كانت اآلية قد أوجبت أداء األماانت إىل أهلها،
واحلكم ابلعدل :فهذان مجاع السياسة العادلة ،والوالية الصاحلة".32

وعلى هذا فإنه إذا كانت إطاعة أويل األمر واجبة ،فوجب إقامة أويل األمر ،ألنه ما ال يتم الواجب
إال به فهو واجب ،وهذا يعين بل يقتضي أ ّن إقامة ويل األمر واجب ،أل ّن هللا  ال أيمر بطاعة من ال
 31انظر :يوسف القرضاوي ،من فقه الدولة يف اإلسًلم ،ص.15
 32تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي
(املتوىف728 :ه ) ،السياسة الشرعية يف إصًلح الراعي والرعية( ،السعودية :وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،
ط1418 ،1ه ) ،ص.5
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وجود له وال يفرض طاعة من وجوده مندوب غري واجب ،فاألمر بطاعته يقتضي األمر إبجياده ،فدل ذلك
على وجوب إقامة إمام للمسلمني وإقامة الدولة اليت حتكم أبحكام اإلسالم.33
اح ُك أم بَ أي نَ ُه أم ِمبَا أَنأ َز َل َّ
اّللُ َوَل تَتَّبِ أع
ومن األدلة القرآنية اليت توجب قيام الدولة قول هللا ﴿ :فَ أ

أ أَهواء ُهم َع َّما جاء َك ِمن ا أحل ِق لِ ُكل جعلأنَا ِم أن ُكم ِشر َعةا وِم أن َهاجا﴾[املائدة ،]48 :وقال تعال﴿ :وأ ِ
َن
ََ
أ أ َ ا
ََ َ َ
ََ أ
َ

اح ُك أم بَ أي نَ ُه أم ِمبَا أَنأ َز َل َّ
اّللُ َوَل تَتَّبِ أع أ أَه َواءَ ُه أم﴾ [املائدة ،]49 :يف هاتني اآليتني أمر من هللا  لنبيه
أ

 ( وهو رئيس الدولة) أن حيكم بني الناس مبا أمر هللا  ،وهو كذلك خطاب للمسلمني من بعده

اّلل ﷺ فيما
بضرورة أن يقوم احلكام أبمر هللا بني الرعية .يقول سيد قطب" :واألمر موجه ابتداء إىل رسول ّ
كان فيه من أمر أهل الكتاب الذين جييئون إليه متحاكمني .ولكنه ليس خاصا هبذا السبب ،بل هو عام..

وإىل آخر الزمان . .طاملا أنه ليس هناك رسول جديد ،وال رسالة جديدة ،لتعديل شيء ما يف هذا املرجع
اّلل هلم منهج حياة للناس أمجعني.
اّلل على املسلمني .ورضيه ّ
األخري! لقد كمل هذا الدين ،ومتت به نعمة ّ

ومل يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله ،وال لرتك شيء من حكمه إىل حكم آخر ،وال شيء

من شريعته إىل شريعة أخرى" .34فكل ما سبق من آيت قرآنية وفهم رسول هللا  وتطبيقه هلا وتفسري
وأقوال أئمة األمة فيها دليل واضح من القرآن على ضرورة إقامة الدولة ،وعلى رأسها رئيس الدولة الذي
حيكم بدستور القرآن الذي هو دستور األمة وجوابً.
 .2ضرورة وجود الدولة يف ضوء السنة النبوية

الكثري من أفعال وأقوال النيب  بعد هجرته إىل املدينة املنورة دليل واضح على أنه  يؤكد لألمة كافة
أمهية وضرورة وجود دولة يرجع إليها .ولذلك قال « :من خلع يداً من طاعة ،لقي هللا يوم القيامة ال
 33حممد علي حممود صبح ،إدارة الدولة يف اإلسًلم دراسة َتصيلية ملفهوم إدارة الدولة يف الفكر السياسي اإلسًلمي ،أطروحة
لرسالة املاجستري جبامعة النجاح الوطنية بفلسطني2011،م ،ص.67
 34سيد قطب إبراهيم ،يف ظًلل القرآن ،ج ،2ص.902
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حجة له ،ومن مات وليس يف عنقه بيعة ،مات ميتة جاهلية» ،35ومن املعلوم أنه ال ميكن ملسلم أن يبايع
حاكماً ال حيكم بشرع هللا.
ومن األحاديث اليت وردت يف ذلك الباب ماورد عن أيب هريرة ،عن النيب « من أطاع أمريي
فقد أطاعين ،ومن أطاعين فقد أطاع هللا  ،36»ويف ذلك داللة على أمهية طاعة أولياء األمر الذين
جعلهم هللا ظالً يف األرض ،فيحكمون مبا أنزل هللا  ،وقد رأينا أن اخلروج على احلكام الصاحلني مفسدة
للعباد والبالد.
وكذلك قد أمر النيب  بوجوب تنصيب األمري ما دامت هناك مجاعة حىت ولو يف األمر البسيط
فيقول  فيما رواه عبدهللا بن عمرو« :ال حيل لثالثة نفر يكونون أبرض فالة إال أمروا عليهم أحدهم»،37
ويف هذا احلديث داللة عظيمة على وجوب إقامة رأس الدولة الذي به تنصلح أحواهلا ،فال ميكن جلماعة
أن تكون بال رأس ،والنيب  هنا يوجب أتمري الواحد يف التجمع القليل العارض يف السفر تنبيهاً على
سائر أنواع التجمعات ،هذا وكل أنواع اخلريات من أمر مبعروف وهني عن منكر وإقامة احلدود وسد الثغور
وسائر أنواع الواليت وإقامة احلج واجلمع واألعياد ونصر املظلوم وردع الظامل ودفع األعداء وإنفاذ اجليوش،
كل ذلك وغريه الكثري من أحكام اإلسالم ال تقوم إال ابإلمارة وقوة الدولة ،ولذلك قد ورد عن أيب بكرة

 35أخرجه مسلم بن احلجاج النيسابوري ،املسند الصحيح ،كتاب اإلمارة ،ابب :ابب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت وحتذير
الدعاة إىل الكفر ،ص ،1478حديث رقم.1851 :
 36أخرجه أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف241 :ه ) ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق:
أمحد حممد شاكر ،ابب :ابتداء مسند أيب هريرة( ،القاهرة :دار احلديث ،ط1416 ،1ه 1995 -م) ،ج ،7ص ،147رقم.7330 :
 37أخرجه أمحد بن حنبل الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ابب :مسند عبد هللا بن عمر بن العاص ،ج ،11ص ،227حديث
رقم ،6647 :واحلديث صحيح لغريه.
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 قال :قال رسول هللا ﷺ« :السلطان ظل هللا يف األرض ،فمن أكرمه أكرمه هللا ،ومن أهانه أهانه
هللا» ،38فالواجب اختاذ اإلمارة ديناً وقربة يتقرب هبا إىل هللا تعاىل.39
هذا وقد جاءت عشرات األحاديث الصحيحة يف اخلالفة واإلمارة والقضاء والوالة وصفاهتم والنصح
هلم والصرب عليهم ،وحدود هذا الصرب ،وحتديد واجبات الوالة ،وكذا وردت عشرات األحاديث اليت تبني
لنا فعل النيب  من عقده ملعاهدات السلم واألمان إىل عقده لواء احلروب والغزوات ،وتعيني قادة اجليوش،
بل وخروجه  بنفسه يف معظم الغزوات على رأس اجليش ،وأتمريه  لألمراء والوالة واستقبال الوفود
وإرسال الكتب والرسائل للملوك ،كل ذلك من فعل النيب  يؤكد على ضرورة وجود الدولة.
وهلذا أُلفت الكتب يف أبواب اإلمارة واخلالفة واحلكم والوالية ،وكذلك كتب اإلدارة يف الدولة،
والقضاء ،حىت رأينا شؤون اإلمامة واخلالفة تذكر يف كتب العقائد وأصول الدين ،كما وضعت الكتب
اخلاصة بشؤون الدولة الدستورية واإلدارية والقضائية واملالية والسياسية ،مثل األحكام السلطانية للماوردي،
ومثله أليب يعلى ،والغياثي إلمام احلرمني ،والسياسة الشرعية البن تيمية ،وحترير األحكام البن مجاعة،
واخلراج ليحىي بن آدم ،ومثله أليب يوسف ،واألموال البن زجنويه ومثله أليب عبيد ،والكثري من املؤلفات
اليت وضعت لتكون مرجعاً للقضاة واحلكام كالطرق احلكمية ،والتبصرة ،ومعني احلكام ،وغريمها.40
 .3ضرورة وجود الدولة يف ضوء إمجاع العلماء
دليل اإلمجاع هو عمدة األدلة بعد الكتاب والسنة ،ولقد ظهر جلياً فعل الصحابة الكرام  أمجعني بعد
وفاة النيب  مباشرة وقبل دفنه ،حيث اختاروا اخلليفة لرسول هللا فوراً ،ألنه ال يكون أمر جلل كقيادة دولة
تركها رسول هللا  ،بل ودفن النيب  نفسه ال يتم إال بوجود خليفة يقوم على أمر الدولة وأمر دفن النيب

 38صهيب عبد اجلبار ،اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد ،كتاب :العقيدة الثاين ،ابب :توقري الكبري والرمحة ابلصغري (د.ط ،د.د،
2014م) ،ج ،9ص .480صححه األلباين.
 39انظر :ابن تيمية ،السياسة الشرعية يف إصًلح الراعي والرعية ،فصل منزلة الوالية ،ص.130
 40انظر :يوسف القرضاوي ،من فقه الدولة يف اإلسًلم ،ص.16
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ﷺ ،41ففهم الصحابة الكرام هلذه املسألة وعدم إنكار أحد على ذلك ما هو إال إمجاع منهم على ضرورة
وجود الدولة وعلى رأسها خليفة يقوم أبمر الدولة.
ولقد أمجع الفقهاء والعلماء واألئمة من بعد الصحابة الكرام على ضرورة تنصيب اإلمام وترتيب
أمور الدولة كافة ،ولقد ذكران سابقاً بعضاً من املؤلفات اليت وضعت يف هذا الصدد ،واليت تؤكد على ضرورة
الدولة وإمامها.
 .4ضرورة وجود الدولة يف ضوء الواقع احليايت والضرورة البشرية
إ ّن إقامة الدولة وتنصيب اإلمام ألمر ضروري لنشر أسباب االستقرار ،ولدفع أضرار الفوضى اليت ميكن أن
تنتشر وتدفع إىل الظلم وانتهاك الضروريت اخلمس (الدين ،النفس ،العرض ،العقل واملال) ،42ومن املعلوم
أن الشرائع كافة جاءت للحفاظ عليها.
فاحلاجة إىل السلطان والدولة ضروري لدفع الضرر والعدوان ،بل ملنع العدوان ومعاقبة املعتدين
وإنصاف املظلومني ،والناس فوضى ال يصلح حاهلم ما مل يكن من يسودهم ويرأسهم ويرعاهم ،وال ميكن
ألسباب األمن واالستقرار أن تكون إال بدولة قوية على رأسها حاكم عادل يسوس أمور الناس ويرعاهم
على الكتاب والسنة.
وقد قال الشاعر األفوه األودي:
الناس فَوضى ال َسراةَ َهلُم َ ...وال َسراةَ إِذا ُج ّها ُهلُم سادوا
ال يَصلُ ُح ُ
َهل ِ
تُلفى األ ِ
نقاد
صلَ َحت  ...فَِإن تَ َولَّوا فَبِاألَشرا ِر تَ ُ
الرشد ما َ
ُ
ُمور أب ِ ُ
 41انظر :عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري ،أبو حممد ،مجال الدين (املتوىف213 :ه ) ،السية النبوية لبن هشام ،حتقيق:
مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب( ،القاهرة :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر ،ط،2
1375ه 1955/م) ،ج ،2ص.657
42
ِ
صام ،حتقيق ودراسة :ج :1حممد بن عبد
إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب (املتوىف790 :ه ) ،ال أعت َ
الرمحن الشقري ،ج :2سعد بن عبد هللا آل محيد ،ج : 3هشام بن إمساعيل الصيين( ،اململكة العربية السعودية :دار ابن اجلوزي للنشر
والتوزيع ،ط1429 ،1ه 2008/م) ،ج ،1ص.287
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إِذا تَوّىل سراةُ ال َق ِ
َمر ال َق ِوم فَاِزدادوا
أ
ذاك
لى
ع
ا
من
...
م
ه
َمر
أ
وم
َ
َ
ُ
َ َ
ُ
َ ُ
هذا وقد ذهب الفارايب إىل أن اإلنسان مدين بطبعه ،وأن االجتماع البشري هو طريقه إىل حتصيل
الكماالت اليت مر عليها ،ذلك أن اإلنسان ال يستطيع حتصيل كماالته بنفسه ،وعلى ذلك فإن االجتماع
اإلنساين ضروري ألنه هو الذي يليب حاجات األفراد إىل التعاون ،44وإذا كان االجتماع البشري ضروري
فالبد له من نظام حيكمه ورئيس دولة يقوم على شؤونه ،وهذا ما ال ميكن أن يتناطح عليه عنزان أو خيتلف
فيه اثنان.
ومن وجهة النظر اإلسالمية فإن الشرائع واألحكام ونشر الدعوة ودفع العدوان ال ميكن إال بدولة
قوية يرأسها حاكم عادل قوي ،وإال فإن الضرر واقع ال حمالة ،وال ميكن لدعوة من أهم خصائصها الشمول
واالنتشار أن تصل إىل مبتغاها دون أن تكون هلا دولة قوية ونظام حكم راسخ عادل ،وإال فكيف ميكن
مواجهة األعداء وفتنهم املستمرة وحرهبم املستعرة ،ولقد رأينا أن من أهم أسباب ضعف الدولة اإلسالمية
هو ضعف احلكام ،وما استطاع أعداء الدولة اإلسالمية أن يتوغلوا إىل أعماق أعماق الدولة إال يف ظل
ضعف الدولة اترة وغياهبا كلية اترة أخرى ،وليس التاريخ يكذب وال الواقع املعاصر ،ولذلك فقد ورد عن
عثمان بن عفان " :إن هللا يزع ابلسلطان ماال يزع ابلقرآن" ،45وكذا قد أورد ابن األثري عن عمر بن
اخلطاب  ما معناه " :أي من يكف عن ارتكاب العظائم خمافة السلطان أكثر ممن يكفه خمافة القرآن"،46
ويف هذا داللة واضحة أن كثرياً من أمور احلياة ال ميكن أن تقوم إال بدولة قوية وحاكم قوي أمني.
43

43
صالءة بن عمرو بن مالك اليمين (املتوىف 560 :م) ،ديوان اْلفوه اْلودي ،شرح وحتقيق:
الشاعر اجلاهلي األفوه األوديَ ،
الدكتور حممد ألتوجني( ،بريوت :دار صادر ،ط1998 ،1م) ،ص.66

 44انظر :أبو نصر حممد بن حممد بن أوزلغ بن طرخان الفارايب (املتوىف339 :ه ) ،آراء أهل املدينة الفاضلة( ،بريوت :دار املشرق،
د.ط ،د.ت) ،ص .117وانظرhttps://journals.iium.edu.my/al- Hossam Moussa Mohamed Shousha :
 ، risalah/index.php/al-risalah/article/view/23العدد األول ،ص.34
 45أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية (املتوىف751:ه) ،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،حتقيق :انيف بن
أمحد احلمد( ،مكة املكرمة :دار عامل الفوائد ،ط 1428 ،1ه) ،ج ،2ص.684
 46نفس املصدر.
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ومل يعرف املسلمون يف اترخيهم انفصاالً بني الدولة والدين إال عندما أطلت العلمانية بوجهها
اخلبيث يف هذا الزمان ،وهو عينه ما حذر منه النيب  ،بل وأمر مبقاومته ومعاداته وتغيريه قدر الوسع
والطاقة ،فقد ورد يف حديث معاذ بن جبل« :أال إن رحى اإلسالم دائرة ،فدوروا مع الكتاب حيث دار،
أال إن الكتاب والسلطان سيفرتقان (أي الدين والدولة) فال تفارقوا الكتاب ،أال إنه سيكون أمراء يقضون
لكم ،فإن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم» قال :ي رسول هللا ،فكيف نصنع؟ قال« :كما صنع
أصحاب عيسى بن مرمي ،نشروا ابملناشري ومحلوا على اخلشب ،موت يف طاعة خري من حياة يف معصية
هللا عز وجل».47
نتائج البحث
توصل هذا البحث إىل عدة نتائج منها:
 .1أن تعريف الدولة ابملفهوم احلديث مل يكن مستخدماً يف الفكر اإلسالمي القدمي ،بينما تطبيقاهتا
كانت منفذة على أرض الواقع.
 .2أن مثة تبايناً شديداً بني التعريف اللغوي ملفهوم الدولة بني كل من الفكر اإلسالمي واملعاجم العربية
من جهة ،وبني الفكر الغريب واملعاجم الغربية من جهة أخرى.
 .3أن مدلول الدولة يف معاجم اللغة الغربية بناء على اجلذر اللغوي للكلمة يشري بوضوح إىل مدى
اجلمود والطغيان يف استخدامات الدولة وتطبيقاهتا يف الفكر الغريب القدمي ،مما أدى إىل ظهور ما
يسمى ابل (ثيوقراطية) واليت تعين احلكم ابسم الرب.

 47سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين (املتوىف360 :ه ) ،الروض الداين (املعجم الصغري) ،حتقيق:
حممد شكور حممود احلاج أمرير ،ابب :من امسه الفضل( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1405 ،1ه1985 /م) ،ج ،2ص،42
حديث رقم  ، 479واحلديث ضعف بعض رواته مجاعة من أهل العلم ووثقه آخرون ،انظر جممع الزوائد للهيثمي عن ابر راهويه.
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 بينما يرزح، أن املسلمني بتطبيقهم ملعاين الدولة قد سبقوا غريهم إىل الدميوقراطية وتداول السلطة.4
.ابقي العامل حتت نري الطغيان واالستبداد
. وضرورة بشرية إلصالح حال العباد والبالد، أن الدولة فريضة شرعية للحفاظ على بيضة اإلسالم.5
 أن الدولة من املنظور القرآين تفرض عدم السمع والطاعة فيما حرم هللا تعاىل حىت ولو كان ذلك.6
.صادراً من رئيس الدولة
قائمة املراجع واملصادر
‘Abd Allah Al-‘Arawī. 2011. Mafhūm Al-Dawlah. 9th ed. Casablanca: Al-Markaz Al-Thaqāfī Al‘Arabī.
‘Abd Al-Malik Bin Hishām bin Ayyūb Al-Ḥumayrī Al-Ma’āfiri, Abū Muḥammad, Jamāl Al-Dīn.
1955/ 1375. Al-Sīrah Al-Nabawiyyah Li Ibn Hishām. 2nd ed. Cairo: Maktabah Muṣṭafā Al-Bābī
Al-Ḥalabī wa Awlāduhu.
‘Uthmān Jum’ah Ḍamiriyyah. 2007. Al-Niẓām Al-Siyāsī wa al-Dustūrī fī Al-Islām: Dirāsat
Muqāranah. 1st ed. Al-Imārāt Al-‘Arabiyyah Al-Muttaḥidah: Al-Shāriqah, Jāmi’ah Al-Shāriqah.
Abū ‘Abd Allah Aḥmad bin Muḥammad Bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad Al-Shaibānī. 2001/ 1421.
Musnad Al-Imam Aḥmad Bin Ḥanbal. Taḥqīq: Shu’aib Al-Alnawūṭ - ‘Ādil Murshid. 1st ed.
Bayrūt: Muàssasat Al-Risālah.
Abū ‘Abd Allah Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb ibn Qayyim Al-Jawziyyah. 1428. Al-Ṭuruq
Al-Ḥukmiyyah Fī Al-Siyāsah Al-Shar’iyyah Taḥqīq: Nayef bin Aḥmad Al-Ḥamad. N. ed. Saudi:
Dār ‘Ālam Al-Fawā’id
Abū ‘Abd Allah Muḥammad Bin Sa’ad bin Manī’ Al-Hāshimī Bil Wala’, Al-Baṣrī, Al-Baghdādī
Al-Ma’rūf bi Ibn Sa’ad. 1416. Al-Ṭabaqāt Al-Kubrā. Taḥqīq: ‘Abd Al-‘Azīz ‘Abd Allah AlSallūmī. N. ed. Saudi: Maktabat Al-Ṣadīq.
Abū ‘Awānah Ya’qūb bin Isḥāq bin Ibrāhīm Al-Naysābūrī. 1998/1419. Mustakhraj Abī ‘Awānah.
Taḥqīq: Ayman bin ‘Ārif Al-Dimashqi. 1st ed. Bayrūt: Dār Al-Ma’rifah.
Abū Al-Fadhl Jamāl Al-Dīn Muḥammad bin Mukrim Bin Manẓūr Al-Afrīqī Al-Mīsrī. 1414. Lisān
Al-‘Arab. 3rd ed. Bayrut: Dār Ṣādir.
250

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 2 No. 1
June (1439-2018)
The Concept of State and Its Necessary Existence considering the Noble Qur’an and the Present Reality Hossam Moussa Mohamed Shousha - Radwan Jamal Elatrash

Abū Al-Qasim Maḥmud bin ‘Amru bin Aḥmad, Az-Zamakhsharī Jār Allah. 1998/1419. Asās AlBalāghah. Taḥqīq: Muḥammad Bāsil ‘Uyūn Al-Sūd. 1st Ed. Bayrut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.
Abū Hilāl Al-Ḥasan Bin Abd Allah Bin Sahl Bin Sa’īd bin Yaḥyā Bin Mahrān Al-‘Askarī. 1412H.
Mu’jam Al-Furūq Al-Lughawiyyah. Taḥqīq: As-Shaykh Bayt Allah Bayāt. 1st Ed. Irān:
Mu`assasat An-Nashr Al-Islāmī.
Abū Naṣr Muḥammad bin Muḥammad bin Ṭarkhān Al-Farābī. N.D. Ārā’ Ahl Al-Madinah AlFāḍilah. N. Ed. Bayrūt: Dār Al-Mashriq.
Abū Nu’aim Aḥmad Bin ‘Abd Allah bin Aḥmad bin Ishāq bin Mūsā bin Mahrān Al-Aṣbahānī.
1998/ 1419. Ma’rifat Al-Ṣaḥābah. Taḥqīq: ‘Adil bin Yūsuf Al-‘Azzāzī. 1st ed. Al-Riyādh: Dār AlWaṭan Li Al-Nashr.
Aḥmad Zakī Badawī. Mu’jam Muṣtalaḥat Al-‘Ulum Al-Ijtimā’iyyah (English-Arabic-French).
Aḥmad Zakī Badwī. N.D. Mu’jam Muṣṭalaḥāt Al-‘Ulūm Al-Ijtima’iyyah (English-Arabic). N.ed.
Bayrūt: Maktabat Lubnān.
Hossam Moussa Mohamed
risalah/article/view/23 . ،العدد األول

Shoushahttps://journals.iium.edu.my/al-risalah/index.php/al-

Jāk Dūh Nīdīh Dī Fabīr. N. D. Al-Dawlah. Tarjamat: Aḥmad Ḥasīb ‘Abbas. N. ed. Cairo: Sharikat
Al-Amal.
Majd Al-Dīn Abū Ṭāhir Bin Ya’qūb Al-Fayruz Ābādī. 2005/1426. Al-Qāmūs Al-Muḥiṭ. 8th ed.
Taḥqīq: Maktab Taḥqīq Al-Turath Fī Mu’assasat Al-Risālah. Bayrūt: Mu`assasat Al-Risālah Li
Al-Ṭibā’ah wa An-Nashr wa At-Tawzi’.
Hossam Moussa Mohamed Shousha, Conditions of the human soul in the Holy Quran and how to
deal with it, Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS)
e-ISSN: 2600-8394, Vol 1 No 1 (2017).
Muḥammad ‘Alī Maḥmūd Ṣabaḥ. 2011. Idārat Al-Dawlah Fī Al-Islām Dirasah Ta’ṣiliyyah li
Mafhūm Idarat Al-Dawlah fī Al-Fikr Al-Siyāsī Al-Islāmī. Uṭruḥah Li Risālah Al-Majister bi
Jāmi’ah Al-Najāḥ Al-Waṭaniyyah bi Falasṭīn.
Muḥammad Bin Ismā’īl Abū Abd Allah Al-Bukhārī Al-Ju’fī. 1422. Al-Jāmi’ Al-Musnad Al-Ṣahīh
Al-Mukhtaṣar Min Umur Al-Rasūl Allah Wa Sunanihi wa Ayyāmihi = Ṣahīh Al-Bukhārī. N.ed.
Bayrūt: Dār Ṭawq Al-Najāt.
Muḥammad Ṭal’at Al-‘Utaymi. N. D. Qanūn Al-Salām Fī Al-Islām. N. ed. Al-Iskandariyyah:
Mansha`at Al-Ma’ārif.

251

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 2 No. 1
June (1439-2018)
The Concept of State and Its Necessary Existence considering the Noble Qur’an and the Present Reality Hossam Moussa Mohamed Shousha - Radwan Jamal Elatrash

Munīr Al-Ba’labakī, Ramzī Munīr Al-Ba’labakī. N.D. Al-Mawrid Al-Hadīth (English-Arabic). N.
ed. Bayrūt: Dār Al-‘Ilm Lil Malāyīn.
Muslim Bin Al-Ḥujjāj Abu Al-Ḥasan Al-Qushayrī Al-Naysābūrī. N. D. Al-Musnad Al-Ṣaḥīh AlMukhtaṣar Bi Naql Al-‘Adl ‘An Al-‘Adl Ilā Rasūl Allah. N. ed. Bayrūt: Dār Iḥyā` Al-Turāth Al‘Arabī.
Riyādh ‘Aziz Hādī. 1999/1420. Mafhūm Al-Dawlat Wa Nushu`uha ‘Inda Ibn Khaldūn. Majallah
Al-‘Ulūm Al-Ijtima’iyyah (English-Arabic). 1st ed. Al-Riyādh: Dār ‘Ālam Al-Kutub Li Al-Ṭiba’ah
wa Al-Nashr wa Al-Tawzi’.
Ṣalāḥ ‘Abd Al-Badī’ Shalbī. 1996. Iqlīm Al-Dawlah Fī Al-Fikr Al-Islamī wa Al-Qanūn AlDuwalī. 1st ed. Cairo: Dār Al-Nahdhat Al-‘Arabiyyah.
Sayyid Quṭb Ibrāhīm. 1412. Fī Ẓilāl Al-Qur`ān. 17th ed. Cairo: Dār Al-Shurūq.
Ṣuhayb ‘Abd Al-Jabbār. Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥīh Li Al-Sunan wa Al-Masānīd. 2014. Kitab: Al-‘Aqīdah
Al-Thānī.
Sulaymān bin Aḥmad Bin Ayyūb bin Maṭīr Al-Lakhmī Al-Shāmī, Abū Al-Qāsim Al-Ṭabrānī.
1985/ 1405. Al-Rawḍ Al-Dānī (Al-Mu’jam Al-Saghīr). Taḥqīq: Muḥammad Shakūr Maḥmūd AlHajj Amrī. Bayrūt: Al-Maktab Al-Islāmī.
Taqī Al-Dīn Abū Al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abd Al-Ḥalīm bin ‘Abd Al-Salām bin ‘Abd Allah bin
Abī Al-Qāsim bin Muḥammad Ibn Taymiyyah Al-Ḥanbalī Al-Dimashqi. 1418. Al-Siyāsat AlShar’iyyah Fī Iṣlāh Al-Rā’ī wa Al-Ra’yah. 1st ed. Saudi: Wizārat Al-Shu’ūn Al-Islāmiyyah wa alAwqāf wa Al-Da’wah wa Al-Irsyād.
Yūsuf Al-Qarḍāwī. 1997/ 1417. Min Fiqh Al-Dawlah Fī Al-Islām. 1st ed. Cairo: Dār Al-Shurūq.
Zayn Al-Dīn Abū ‘Abd Allah Muḥammad bin Abī Bakr Bin ‘Abd Al-Qādir Al-Ḥanafī Al-Rāzī.
1999/1420. Mukhtār Al-Siḥḥāh. Taḥqīq: Yūsuf Al-Shayk Muḥammad. 5th ed. Bayrut: Al-Maktabat
Al-‘Aṣriyyah Al-Namūdzajiyyah.

252

