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نظام الحكم في اإللسام
نظام احلكم يف اإللسام ىو النظام الذي يبني شكل الدولة؛ صفتها ،وقواعدىا ،وأركاهنا ،وأجهزهتا ،واأللساس الذي
تقوم عليو ،واألفكار وادلفاىيم وادلقاييس اليت ترعى الشؤون مبقتضاىا ،والدلستور والقوانني اليت تطبقها .واإللسام باعتباره مبدأ
للدولة واجملتمع واحلياة جعل الدولة واحلكم جزءاً منو ،وأمر ادلسلمني بأن يقيموا الدولة واحلكم ،وأن حيكموا بأحكام
اإللسام ،وقد نزلت عشرات اآليات يف القرآن الكرمي يف احلكم والسلطان تأمر ادلسلمني باحلكم مبا أنزل اا﵁ ،قال ا﵁
تعاىل﴿ :فَاح ُكم ب ي ن هم بِما أَنْ ز َل اللَّه وَل تَ تَّبِع أَ ْهواءهم ع َّما ج ِ
ْحق﴾.
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وغريىا عشرات اآليات ادلتعلقة يف احلكم من حيث ىو حكم ولسلطان ،وىناك اآليات الكثرية الدالة على تفصيات
وحوادث احلكم ،فهناك آيات التشريع احلريب ،والتشريع السيالسي ،والتشريع اجلنائي ،والتشريع االجتماعي ،والتشريع يف
ادلفاصات وغري ذلك من التشريعات.
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ب فَ َشر ْد بِ ِهم َّم ْن َخ ْل َف ُه ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَ َّذ َّك ُرو َن﴾ ،وقالَ ﴿ :وإِ َّما تَ َخافَ َّن من قَ ْوم خيَانَة فَانبِ ْذ إِلَْي ِه ْم َعلَى َلس َواء إِ َّن اللَّهَ
في ال َ
ِِ
اجنَ ْح لَ َها َوتَ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه﴾.
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فضا عن الكثرة الوافرة من األحاديث الصحيحة وكلها أنزلت للحكم هبا ولتطبيقها وتنفيذىا ،وقد طبقت بالفعل يف
الواقع العملي أيام الرلسول ﷺ وأيام اخللفاء الراشدين ومن أتى بعدىم من حكام ادلسلمني ،دما يدل داللة واضحة على أن
اإللسام نظام للحكم وللدولة وللمجتمع وللحياة ولألمة واألفراد ...كما يدل على أن الدولة ال متلك احلكم إال إذا كانت
تسري وفق نظام اإللسام.
وال يكون لإللسام وجود إال إذا كان حيا يف الدولة تنفذ أحكامو .فاإللسام دين ومبدأ واحلكم والدولة جزء منو،
والدولة ىي الطريقة الشرعية الوحيدة اليت وضحها اإللسام لتطبيق أحكامو وتنفيذىا يف احلياة العامة .وال يوجد اإللسام
وجودا حيا إال إذا كانت لو دولة تطبقو يف مجيع األحوال ،وىي دولة لسيالسية بشرية ،وليست دولة إذلية روحية وليس ذلا
قدالسة ،وال لرئيسها صفة العصمة .والدولة اإللسامية إمنا تقوم على العقيدة اإللسامية فهي ألسالسها ،وال جيوز شرعا أن
تنفك عنها حبال من األحوال ،فالرلسول ﷺ حني أقام السلطان يف ادلدينة ،توىل احلكم فيها وأقامو على العقيدة اإللسامية
من أول يوم ومل تكن آيات التشريع قد نزلت بعد ،فجعل شهادة أن ال إلو إال ا﵁ وأن حممدا رلسول ا﵁ ألساس حياة
ادلسلمني ،وألساس العاقات بني الناس وألساس دفع التظامل وفصل التخاصم ،أي ألساس احلياة كلها ،وألساس احلكم
والسلطان ،مث إنو مل يكتف بذلك بل شرع اجلهاد ،وفرضو على ادلسلمني حلمل ىذه العقيدة للناس.
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َّاس َحتَّى يَ ْش َه ُدوا
روى البخاري ومسلم واللفظ لو عن عبد ا﵁ بن عمر قال :قال رلسول ا﵁ﷺ« :أ ُِم ْر ُ
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اإل ْلس َاِمَ ،و ِح َسابُ ُه ْم َعلَى اللَّ ِه» ،مث إنو جعل ا﵀افظة على الستمرار وجود العقيدة ألسالسا للدولة .وذلذا
ال جيوز أن يكون لدى الدولة اإللسامية أي فكر أو مفهوم أو حكم أو مقياس غري منبثق عن العقيدة اإللسامية ،فمثا ال

يسمح مبفهوم الدميقراطية أن يتبىن يف الدولة ألنو غري منبثق عن العقيدة اإللسامية فضا عن خمالفتو للمفاىيم ادلنبثقة عنها،
وال جيوز أن يكون دلفهوم القومية أي اعتبار ألنو غري منبثق عن العقيدة اإللسامية .فضا عن أن ادلفاىيم ادلنبثقة عنها
جاءت تذمو وتنهى عنو وتبني خطره.
ووجوب كون العقيدة اإللسامية ألساس الدولة اإللسامية يقتضي أن يكون دلستورىا ولسائر قوانينها مأخوذة من كتاب
ا﵁ ولسنة رلسولو ،وقد أمر ا﵁ السلطان واحلاكم أن حيكم مبا أنزل ا﵁ على رلسولو وجعل من حيكم بغري ما أنزل ا﵁ كافرا إن
اعتقد بو أو اعتقد بعدم صاحية ما أنزل ا﵁ على رلسولو ،وجعلو عاصيا وفالسقا وظادلا إن حكم بو ومل يعتقده ،وأمر ا﵁
ك َل ي ْؤِمنُو َن حتَّى يحكم َ ِ
يما
السلطان واحلاكم باحلكم مبا أنزل ا﵁ ثابت يف القرآن والسنة ،قال تعاىل﴿ :فَ َا َوَرب َ ُ
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اللّهُ﴾.
وقد حصر تشريع الدولة مبا أنزل ا﵁ وحذر من احلكم بغري ما أنزل ا﵁ أي احلكم بأحكام الكفر .قال تعاىلَ ﴿ :وَم ْن
ِ
ِ
س َعلَْي ِه أ َْم ُرنَا فَ ُه َو
َنز َل اللَّهُ فَأ ُْولَئِ َ
لَ ْم يَ ْح ُك ْم بِ َما أ َ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن﴾ ،وقال عليو الصاة والسامَ « :م ْن َعم َل َع َما لَْي َ
َردٌّ».
فهذا كلو يدل على أن تشريعات الدولة كلها من الدلستور والقوانني حمصورة مبا انبثق عن العقيدة اإللسامية من أحكام
شرعية ،أي مبا أنزل ا﵁ على رلسولو من أحكام يف الكتاب والسنة وفيما أرشدا إليو من قياس وإمجاع الصحابة.
وذلذا ال حمل للبشر يف الدولة اإللسامية يف وضع أحكام لتنظيم عاقات الناس وال يف تشريع الدلستور أو القوانني وال
مكان للسلطان يف إجبار الناس أو ختيريىم على اتباع قواعد وأحكام من وضع البشر يف تنظيم عاقاهتم.
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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