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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 دولة الخـالفةمشروع دستور 

وىػ  يع لػوف  -ىذا مشروع دستور لدولة اخلالفة، نضعو بػُت أيػدي ادلمػل ُت 
ليتصػػوروا واقػػد الدولػػة اإلسػػالمية،  - إلقامػػة دولػػة اخلالفػػة، وإعػػادة احلزػػ   ػػا أنػػ ؿ اه

 طبيقو من أنظ ة اإلسالـ وأحزامو.وشزلها وأنظ تها، وما ستقـو بت
وىػػػػػػػذا الدسػػػػػػػتور ىػػػػػػػو دسػػػػػػػتور إسػػػػػػػالمي، منب ػػػػػػػ  مػػػػػػػن العقيػػػػػػػدة اإلسػػػػػػػالمية، 

 ومأخوذ من األحزاـ الشرعية، بناء على قوة الدليل.
وقد اعُتِ َد يف أخذه على كتػا  اه، وسػنة رسػولو، ومػا أرشػدا إليػو مػن إ ػاع 

 الصحابة والقياس.
ور ػتػػػو دسػالمي، وىػػػس فيػػو شػػيء  ػػَت إسػػوىػػو دسػػتور إسػػالمي لػػيس  ػػَت، ولػػي

ليس سلتصاً بقطر معُت، أو بلد معُت، بػل ىػو لدولػة اخلالفػة يف العػاال اإلسػالمي، بػل 
ة إىل العػاال ػدايػػيف العاال أ د، باعتبار أف دولة اخلالفة ستح ل اإلسالـ رسالة نور وى

 اإلسالـ عليو.أ د، وتع ل على رعاية شؤونو، وض و إىل كنفها، وتطبي  أحزاـ 
ـــــر»وإف  يقػػػػػّدـ ىػػػػػذا ادلشػػػػػروع إىل ادلمػػػػػل ُت، ويمػػػػػأؿ اه أف « حـــــتح التحري
ل بتحقيػػ   ايػػة ممػػعى ادلػػؤمنُت يف إقامػػة اخلالفػػة الراشػػدة، وإعػػادة وأف يعّجػػيزػػرمه ، 

 احلز   ا أن ؿ اه، ليوضد ىذا ادلشروع دستوراً لدولة اخلالفة.
 ما ذلك على اه بع ي .و 
 
 



 

3 

 

 أحـكام عاّمـة

العقيػػػدة اإلسػػػالمية ىػػػي أسػػػاس الدولػػػة، ديػػػ  ال يتػػػأتى وجػػػود   - 3المـــادة 
شػػػػػيء يف كيا ػػػػػا أو جهازىػػػػػا أو زلاسػػػػػبتها أو كػػػػػل مػػػػػا يتعلػػػػػ   ػػػػػا، إال  عػػػػػل العقيػػػػػدة 
اإلسالمية أساساً لو. وىي يف الوقت نفمو أساس الدستور والقوانُت الشرعية دي  ال 

 إال إذا كاف منب قاً عن العقيدة اإلسالمية.ُيم ح بوجود شيء شلا لو عالقة بأي منه ا 

دار اإلسالـ ىي البالد اليت تطب  فيها أحزاـ اإلسالـ، ويزوف   - 2المادة 
أما ا بأماف اإلسػالـ، ودار الزفػر ىػي الػيت تطبػ  أنظ ػة الزفػر، أو يزػوف أما ػا ب ػَت 

 أماف اإلسالـ.

ا دسػتوراً وقػوانُت، وإذا يتبػٌّت اخلليفػة أحزامػاً شػرعية معينػة يمػنه  - 3المادة 
تبػػػٌت حز ػػػاً شػػػرعياً يف ذلػػػك،  ػػػار ىػػػذا احلزػػػ  وحػػػده ىػػػو احلزػػػ  الشػػػرعي الواجػػػ  
الع ػػل بػػو، وأ ػػبح حينوػػذ قانونػػاً نافػػذاً وجبػػت راعتػػو علػػى كػػل فػػرد مػػن الرعيػػة  ػػاىراً 

 وبارناً.

أي حز  شرعي معُت يف العبادات ما عػدا ال كػاة  اخلليفةال يتبٌت  -4المادة 
وال يتبػػػٌت أي فزػػػر مػػػن األفزػػػار ادلتعلقػػػة  ومػػػا يلػػػـ  حلفػػػس وحػػػدة ادلمػػػل ُت، واجلهػػػاد،

 بالعقيدة اإلسالمية.

ويلت مػوف   يد الذين حي لوف التابعية اإلسالمية يت تعوف بػاحلقوؽ -5المادة 
 الواجبات الشرعية.ب
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ال جيػػػوز للدولػػػة أف يزػػػوف لػػػديها أي دتييػػػ  بػػػُت أفػػػراد الرعيػػػة يف   - 6المـــادة 
زػػػ  أو القضػػػاء أو رعايػػػة الشػػػؤوف أو مػػػا شػػػاكل ذلػػػك، بػػػل جيػػػ  أف تنظػػػر ناحيػػػة احل

 للج يد نظرة واحدة ب ض النظر عن العنصر أو الدين أو اللوف أو  َت ذلك.

تنػفػذ الدولة الشرع اإلسالمي علػى  يػد الػذين حيػ ػػلوف التابعيػة   - 7المادة 
 لتايل:اإلسالمية سواء أكانوا ممل ُت أـ  َت ممل ُت على الوجو ا

 تنفذ على ادلمل ُت  يد أحزاـ اإلسالـ دوف أي است ناء.  -أ 
 ُيًتؾ  َت ادلمػلػ ػُت وما يعتقدوف وما يعبدوف ض ن النظاـ العاـ.  -  
ادلرتػػدوف عػػن اإلسػػالـ يطبػػ  علػػيه  حزػػ  ادلرتػػد إف كػػانوا ىػػ  ادلرتػػدين،   -ج 

معاملػة  ػَت ادلمػل ُت حمػ   أما إذا كانوا أوالد مرتػدين وولدوا  َت ممل ُت فيعػاملوف
 وضعه  الذي ى  عليو من كو  ، مشركُت أو أىل كتا .

يعامػػػػل  ػػػػَت ادلمػػػػل ُت يف أمػػػػور ادلطعومػػػػات وادللبوسػػػػات حمػػػػ  أديػػػػا    -د 
 ض ن ما جتي ه األحزاـ الشرعية.

تفػصػل أمػور الػ واج والطالؽ بُت  َت ادلمػل ُت حمػ  أديػا  ، وتفصػل  -ىػ 
  حم  أحزاـ اإلسالـ.بينه  وبُت ادلمل ُت

تنفػػذ الدولػػة بػػاقي األحزػػاـ الشػػرعية وسػػائر أمػػور الشػػريعة اإلسػػالمية مػػن  -و 
معػػامالت وعقوبػػات وبينػػات ونظػػ  حزػػ  واقتصػػاد و ػػَت ذلػػك علػػى اجل يػػد، ويزػػوف 
تنفيذىا على ادلمل ُت وعلى  َت ادلمل ُت على المواء، وتنفػذ كػذلك علػى ادلعاىػدين 

إال المفراء  ،ت سلطاف اإلسالـ ك ا تنفذ على أفراد الرعيةوادلمتأمنُت وكل من ىو حت
 فإف ذل  احلصانة الدبلوماسية. والرسل ومن شاكله 
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الل ػػة العربيػػة ىػػي وحػػدىا ل ػػة اإلسػػالـ وىػػي وحػػدىا الل ػػة الػػيت   - 8المــادة 
 تمتع لها الدولة.

االجتهاد فرض كفاية، ولزػل ممػل  احلػ  باالجتهػاد إذا تػوفرت   - 9المادة 
 يو شرورو.ف

 يػػػػػػد ادلمػػػػػػػل ُت حي لػػػػػػوف ممػػػػػػؤولية اإلسػػػػػػالـ، فػػػػػػال رجػػػػػػػاؿ   - 31المــــــادة 
 ديػن يف اإلسػالـ، وعلى الدولة أف دتند كل ما يشعر بوجودى  من ادلمل ُت.

 محل الدعوة اإلسالمية ىو الع ل األ لي للدولة.  - 33المادة 

ىا األدلػة الزتػا  والمػنة وإ ػاع الصػحابة والقيػاس ىػي وحػد  - 32المادة 
 ادلعتربة لألحزاـ الشرعية.

األ ػػل بػػراءة الذمػػة، وال يعاقػػ  أحػػد إال دزػػ  زلز ػػة، وال   - 33المــادة 
 جيوز تعذي  أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاق .

األ ػل يف األفعػاؿ التقػيػد باحلز  الشػرعي فػال يقػاـ بفعػل إال   - 34المادة 
 إلباحة ما ال يرد دليل التحرمي.بعد معرفة حز و، واأل ل يف األشياء ا

الوسػػػػػػػػيلة إىل احلػػػػػػػػراـ زلرمػػػػػػػػة إذا  لػػػػػػػػ  علػػػػػػػػى الظػػػػػػػػن أ ػػػػػػػػا   - 35المــــــــادة 
 تو ل إىل احلراـ، فإف كاف خُيشى أف تو ل فال تزوف حراماً.
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 نظـام الحـكم

 نظاـ احلز  ىو نظاـ وحدة وليس نظاماً احتادياً.  - 36المادة 

 ػ يػػاً واإلدارة ال مرك ية.يزػػوف احلػػزػػ  مػػركػ  - 37المادة 

احلزػػػػػاـ أربعػػػػػة ىػػػػػ : اخلليفػػػػػة، ومعػػػػػاوف التفػػػػػويض، والػػػػػوايل،   - 38المـــــادة 
 والعامل، ومن يف حز ه . أما من عداى  فال يعتربوف حزاماً، وإمنا ى  مو فوف.

ال جيػػػوز أف يتػػػوىل احلزػػػ  أو أي ع ػػػل يعتػػػرب مػػػن احلزػػػ  إال   - 39المـــادة 
 قادر من أىل الزفاية، وال جيوز أف يزوف إال ممل اً.رجل حّر، بالغ، عاقل، عدؿ، 

زلاسػػبة احلزػػاـ مػػن قبػػل ادلمػػل ُت حػػ  مػػن حقػػوقه  وفػػرض    - 21المــادة 
كفايػػػة علػػػيه . ول ػػػَت ادلمػػػل ُت مػػػن أفػػػراد الرعيػػػة احلػػػ  يف إ هػػػار الشػػػزوى مػػػن  لػػػ  

 احلاك  ذل ، أو إساءة تطبي  أحزاـ اإلسالـ عليه .

  يف إقامػة أحػ ا  سياسػية حملاسػبة احلزػاـ، أو لل مػل ُت احلػ  - 23المادة 
الو ػوؿ للحػز  عن رري  األمة على شرط أف يزوف أساسها العقيدة اإلسالمية، وأف 
تزوف األحزاـ اليت تتبناىا أحزاماً شرعية. وال حيتاج إنشاء احل   ألي ترخيص وديند 

 أي تزتل يقـو على  َت أساس اإلسالـ.

 حلز  على أربد قواعد ىي: يقـو نظاـ ا  - 22المادة 
 الميادة للشرع ال للشع .  - ٔ
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 الملطاف لألمة.  - ٕ
 نص  خليفة واحد فرض على ادلمل ُت.  - ٖ
للخليفػػة وحػػده حػػ  تبػػٍت األحزػػاـ الشػػرعية فهػػو الػػذي يمػػن الدسػػػتور   - ٗ

 وسائر القوانُت.

 وىي: ة دولة اخلالفة ثالثة عشر جهازاً أجه   -23المادة 
 ة )رئيس الدولة(. اخلليف  -   ٔ
 ادلعاونوف )وزراء التفويض(.  -   ٕ
 وزراء التنفيذ.  -   ٖ
 الوالة.  -   ٗ
 أمَت اجلهاد.  -   ٘
 األمن الداخلي.  -   ٙ
 اخلارجية.  -   ٚ
 الصناعة.  -   ٛ
 القضاء.  -   ٜ

 .مصاحل الناس. )اجلهاز اإلداري(  - ٓٔ
 بيت ادلاؿ.  - ٔٔ
 اإلعالـ.  - ٕٔ
 لس األمة )الشورى واحملاسبة(.رل  - ٖٔ
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 الخـليفـة
اخلليفػػػة ىػػػو الػػػذي ينػػػو  عػػػن األمػػػة يف المػػػلطاف ويف تنفيػػػذ   - 24المـــادة 

 الشرع.

اخلالفػة عقػد مراضػاة واختيػار، فػال جيػرب أحػد علػى قبوذلػا، وال   - 25المادة 
 جيرب أحد على اختيار من يتوالىا.

امػػرأة احلػػ  يف انتخػػا   لزػػل ممػػل  بػػالغ عاقػػل رجػػاًل كػػاف أو  - 26المــادة 
 اخلليفة )رئيس الدولة( ويف بيعتو، وال ح  ل َت ادلمل ُت يف ذلك.

مػػػػػػػػن يػػػػػػػػت  انعقػػػػػػػػاد   بايعػػػػػػػػة لواحػػػػػػػػد اخلالفػػػػػػػػة عقػػػػػػػػد مت إذا  - 27المــــــــادة 
البيعػػػػة  ػػػػ  تزػػػػوف حينوػػػػذ بيعػػػػة البػػػػاقُت بيعػػػػة راعػػػػة ال بيعػػػػة انعقػػػػاد فيجػػػػرب عليهػػػػا كػػػػل 

 دلمل ُت.من يل ح فيو إمزانية الت رد وشّ  عصا ا

ال يزػػػوف أحػػػد خليفػػػة إال إذا واله ادلمػػػل وف. وال ديلػػػك أحػػػد  - 28المـــادة 
 الحيات اخلالفػة إال إذا مت عقػدىا لػو علػى الوجػو الشػرعي كػأي عقػد مػن العقػود يف 

 اإلسالـ.

يشػػًتط يف القطػػر أو الػػبالد الػػيت تبػػايد اخلليفػػة بيعػػة انعقػػاد أف   - 29المــادة 
إىل ادلمػػل ُت وحػػدى  ال إىل أيػػة دولػػة كػػافرة، وأف يزػػوف يزػػوف سػػلطا ا ذاتيػػاً يمػػتند 

أماف ادلمل ُت يف ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأماف اإلسالـ ال بأماف الزفر. أما بيعة 
 الطاعة فحم  من البالد األخرى فال يشًتط فيها ذلك.
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ال يشًتط في ن يُبايَد للخالفة إالّ أف يزوف ممتز اًل شروط   - 31المادة 
 نعقاد ليس  َت، وإف ال يزن ممتوفياً شروط األفضلية، ألف العربة بشروط االنعقاد.اال

يشًتط يف اخلليفة حىت تنعقد لو اخلالفة سبعة شروط وىي أف   - 33المادة 
 يزوف رجاًل ممل اً حراً بال اً، عاقاًل، عداًل، قادراً من أىل الزفاية.

ليفػػة أو اعت الػػو، أو ع لػػػو، إذا خػػال منصػػ  اخلالفػػة  ػػوت اخل  - 32المــادة 
 جي  نص  خليفة مزانو خالؿ ثالثة أياـ بلياليها من تاريخ خلو منص  اخلالفة.

يعُت أمَت مؤقت لتويل أمر ادلمل ُت والقياـ بإجراءات تنصػي   - 33المادة 
 اخلليفة اجلديد بعد ش ور منص  اخلالفة على النحو التايل:

أجلػػو أو ع مػػو علػػى االعتػػ اؿ  ػػالحية للخليفػػة المػػاب  عنػػد شػػعوره بػػدنو  -أ 
 تعيُت األمَت ادلؤقت.

إف تػػػػويف اخلليفػػػػة أو اعتػػػػ ؿ قبػػػػل تعيػػػػُت األمػػػػَت ادلؤقػػػػت، أو كػػػػاف شػػػػ ور  -  
منصػػ  اخلالفػػة يف  ػػَت الوفػػاة أو االعتػػ اؿ، فػػإف أكػػرب ادلعػػاونُت سػػناً يزػػوف ىػػو األمػػَت 

 ىزذا.ادلؤقت إال إذا أراد الًتشح للخالفة فيزوف التايل لو سناً و 
فإذا أراد كل ادلعاونُت الًتشح، فأكرب وزراء التنفيػذ سػناً ا الػذي يليػو إذا  -ج 

 أراد الًتشح، وىزذا.
فإذا أراد كل وزراء التنفيذ الًتشح للخالفة حصر األمػَت ادلؤقػت يف أ ػ ر  -د 

 التنفيذ سناً. وزراء
 ال ديلك األمَت ادلؤقت  الحية تبٍت األحزاـ. -ىػ 
َت ادلؤقػػػت الوسػػػد إلك ػػػاؿ إجػػػراءات تنصػػػي  اخلليفػػػة اجلديػػػد يبػػػذؿ األمػػػ -و 
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 خالؿ ثالثة أياـ، وال جيوز دتديدىا إال لمب  قاىر تواف  عليو زلز ة ادلظاال.

رريقػػػػة نصػػػػ  اخلليفػػػػة ىػػػػي البيعػػػػة. أمػػػػا اإلجػػػػراءات الع ليػػػػة   - 34المــــادة 
 لتنصي  اخلليفة وبيعتو فهي:

 فة.تعلن زلز ة ادلظاال ش ور منص  اخلال  -أ 
 يتوىل األمَت ادلؤقت مهامو ويعلن فتح با  الًتشيح فوراً. -  
يػػػػػت  قبػػػػػوؿ رلبػػػػػات ادلرشػػػػػحُت ادلمػػػػػتوفُت لشػػػػػروط االنعقػػػػػاد، وتمػػػػػتبعد  -ج 

 الطلبات األخرى، بقرار من زلز ة ادلظاال.
تقبل زلز ة ادلظاال رلباهت ، يقـو األعضاء ادلمل وف يف  نادلرشحوف الذي -د 

رتُت: يف األوىل خيتاروف منه  ستة بأ لبية األ وات، ويف ال انية رللس األمة دصرى  م
 خيتاروف من المتة اثنُت بأ لبية األ وات.

 يعلن امسا االثنُت، ويطل  من ادلمل ُت انتخا  واحد منه ا. -ىػ 
تعلػػػػػن نتيجػػػػػػة االنتخػػػػػا  ويعػػػػػػرؼ ادلمػػػػػل وف مػػػػػػن نػػػػػاؿ أك ػػػػػػر أ ػػػػػػوات   -و 
 ادلنتخبُت.
يعػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػػػاؿ أك ػػػػػػػػػػػػر األ ػػػػػػػػػػػػوات خليفػػػػػػػػػػػػة يبػػػػػػػػػػػػادر ادلمػػػػػػػػػػػػل وف  با  -ز 

 .لل مل ُت على الع ل بزتا  اه وسنة رسوؿ اه 
بعد دتاـ البيعة يعلن من أ بح خليفػة لل مػل ُت لل ػأل حػىت يبلػغ خػرب   -ح 

نصبو األمة كافػة، مػد ذكػر امسػو وكونػو حيػوز الصػفات الػيت جتعلػو أىػاًل النعقػاد اخلالفػة 
 لو.

تنصػػػي  اخلليفػػػة اجلديػػػد تنتهػػػي واليػػػة األمػػػَت بعػػػد الفػػػراغ مػػػن إجػػػراءات  -ط 
 ادلؤقت.
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األمػػة ىػػي الػػيت تنصػػ  اخلليفػػة ولزنهػػا ال دتلػػك ع لػػو مػػىت مت   - 35المــادة 
 انعقاد بيعتو على الوجو الشرعي.

 ديلك اخلليفة الصالحيات التالية:  - 36المادة 
تنبطة ىػػو الػػذي يتبػػٌت األحزػػاـ الشػػرعية الالزمػػة لرعايػػة شػػؤوف األمػػة ادلمػػ  -أ 

باجتهػػػاد  ػػػحيح مػػػن كتػػػا  اه وسػػػنة رسػػػولو لتصػػػبح قػػػوانُت جتػػػ  راعتهػػػا وال جتػػػوز 
 سلالفتها.

ىػػو ادلمػػػؤوؿ عػػن سياسػػػة الدولػػػة الداخليػػة واخلارجيػػػة معػػاً، وىػػػو الػػػذي   -  
 يتوىل قيادة اجليش، ولو ح  إعالف احلر ، وعقد الصلح واذلدنة وسائر ادلعاىدات.

األجان  ورفضه ، وتعيُت المفراء ادلمل ُت ىو الذي لو قبوؿ المفراء   -ج 
 وع ذل .

ىو الذي يعُت ويع ؿ ادلعاونُت والوالة، وى   يعاً ممؤولوف أمامو ك ا   -د 
 أ   ممؤولوف أماـ رللس األمة.

ىو الذي يعُت ويع ؿ قاضي القضاة والقضاة باست ناء قاضػي ادلظػاال يف   -ىػ 
ونيو أو قاضي قضاتو. واخلليفة ىو الػذي يعػُت حالة نظره يف قضية على اخلليفة أو معا

ويع ؿ كذلك مديري الدوائر، وقواد اجليش، وأمػراء ألويتػو، وىػ   يعػاً ممػؤولوف أمامػو 
 وليموا ممؤولُت أماـ رللس األمة.

ىو الذي يتبٌّت األحزاـ الشرعية اليت توضد  وجػبػها مي انية الدولة، وىو   -و 
دلبػػػػالغ الػػػػيت تلػػػػـ  لزػػػػل جهػػػػة سػػػػواء أكػػػػاف ذلػػػػك متعلقػػػػاً الػػػػذي يقػػػػرر فصػػػػوؿ ادلي انيػػػػة وا

 بالواردات أـ بالنفقات.
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اخلليفة مقيد يف التبٍت باألحزاـ الشرعية فيحـر عليو أف يتبٌت   - 37المادة 
حز ػػػاً ال يمػػػتنبب اسػػػتنباراً  ػػػحيحاً مػػػن األدلػػػة الشػػػرعية، وىػػػو مقيػػػد  ػػػا تبنػػػاه مػػػن 

 جيػوز لػػو أف يتبػػٌّت حز ػاً اسػػتنبب حمػػ  أحزػاـ، و ػػا الت مػو مػػن رريقػػة اسػتنباط، فػػال
 رريقة تناقض الطريقة اليت تبناىا، وال أف يعطي أمراً يناقض األحزاـ اليت تبناىا.

للخليفة مطلػ  الصػالحية يف رعايػة شػؤوف الرعيػة حمػ  رأيػو   - 38المادة 
ايػػة واجتهػاده. فلػو أف يتبػٌّت مػن ادلباحػات كػل مػا حيتػاج إليػو لتمػيَت شػؤوف الدولػة، ورع

شؤوف الرعية، وال جيوز لو أف خيالف أي حز  شرعي دجة ادلصلحة، فال ديند األسرة 
الواحدة من إصلا  أك ر من ولد واحػد دجػة قلػة ادلػواد ال ذائيػة مػ اًل، وال يمػّعر علػى 
الناس دجة مند االست الؿ م اًل، وال يعُّت كافراً أو امرأة واليػاً دجػة رعايػة الشػؤوف أو 

ال  َت ذلك شلا خيالف أحزاـ الشرع، فال جيوز أف حيرـّ حالاًل وال أف حيػل ادلصلحة، و 
 حراماً.

لػػػػػػػيس للخليفػػػػػػػة مػػػػػػػدة زلػػػػػػػدودة، ف ػػػػػػػا داـ اخلليفػػػػػػػة زلافظػػػػػػػاً   - 39المـــــــادة 
علػػػػى الشػػػػرع منفػػػػذاً ألحزامػػػػو، قػػػػادراً علػػػػى القيػػػػاـ بشػػػػؤوف الدولػػػػة، يبقػػػػى خليفػػػػة مػػػػا 

ا ت ػػػػَتت حالػػػػو ىػػػػذا الت ػػػػَّت وجػػػػ  ال تت ػػػػَت حالػػػػو ت ػػػػَتاً خيرجػػػػو عػػػػن كونػػػػو خليفػػػػة، فػػػػإذ
 ع لو يف احلاؿ.

األمور اليت يت َت  ا حاؿ اخلليفة فيخرج  ا عن اخلالفة ثالثة   - 41المادة 
 أمور ىي:
إذا اختػػػل شػػػرط مػػػن شػػػروط انعقػػػاد اخلالفػػػة كػػػأف ارتػػػد، أو فمػػػ  فمػػػقاً   -أ 

 ػػػػاىراً، أو جػػػػن، أو مػػػػػا شػػػػاكل ذلػػػػػك. ألف ىػػػػذه الشػػػػروط شػػػػػروط انعقػػػػاد، وشػػػػػروط 
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 است رار.
 العج  عن القياـ بأعباء اخلالفة ألي سب  من األسبا .  -  
القهػػػر الػػػذي جيعلػػػو عػػػاج اً عػػػن التصػػػرؼ  صػػػاحل ادلمػػػل ُت برأيػػػو َوفْػػػَ    -ج 

الشرع. فإذا قهره قاىر إىل حػد أ ػبح فيػو عػاج اً عػن رعايػة مصػاحل الرعيػة برأيػو وحػده 
بأعبػاء الدولػة فيخػرج بػذلك عػن  حم  أحزاـ الشػرع يعتػرب عػاج اً حز ػاً عػن القيػاـ 

 كونو خليفة. وىذا يتصور يف حالتُت:
احلالة األوىل: أف يتملب عليو فػرد واحػد أو عػدة أفػراد مػن حاشػيتو فيمػػتبدوف 
بتػنفيذ األمور. فإف كاف مأموؿ اخلػالص مػن تمػلطه  ينػذر مػدة معينػة، ا إْف ال يرفػد 

 احلاؿ.تملطه  خيلد. وإف ال يزن مأموؿ اخلالص خيلد يف 
وراً يف يد عدو قاىر، إّما بأسػره بالفعػل أو بوقوعػو ػَت مأسػاحلالة ال انية: أف يص

ل حػػىت يقػػد ػهػػػالص ديػوؿ اخلػػػحتػػت تمػػلب عػػدوه، ويف ىػػذه احلػػاؿ ينظػػر فػػإف كػػاف مأمػػ
اليأس من خال و، فإف يوس من خال و خيلد، وإف ال يزن مأموؿ اخلػالص خيلػد يف 

 احلاؿ.

ظػاال وحػدىا ىػي الػيت تقػرر مػا إذا كانػت قػد ت ػَتت زلز ة ادل  - 43المادة 
حػػاؿ اخلليفػػة ت ػػَتاً خيرجػػو عػػن اخلالفػػة أـ ال، وىػػي وحػػدىا الػػيت ذلػػا  ػػالحية ع لػػو أو 

 إنذاره.

 المعاونون
يعػػػُت اخلليفػػػة معػػػاوف تفػػػويض أو أك ػػػر لػػػو يتح ػػػل ممػػػؤولية   - 42المـــادة 

 تهاده.احلز ، فيفوض إليو تدبَت األمور برأيو وإمضاءىا على اج
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وعند وفاة اخلليفة فإف معاونيو تنتهي واليته  وال يمت روف يف ع لهػ  إال فػًتة 
 األمَت ادلؤقت.

يشػًتط يف ادلعػاوف مػػا يشػًتط يف اخلليفػة، أي أف يزػوف رجػػاًل   - 43المـادة 
 حراً، ممل اً، بال اً، عاقاًل، عداًل، قادراً من أىل الزفاية في ا وكل إليو من أع اؿ. 

يشػػػًتط يف تقليػػػد معػػػاوف التفػػػويض أف يشػػػت ل تقليػػػده علػػػى   - 44المـــادة 
أمرين أحدمها ع ـو النظر، وال اين النيابة. ولذلك جي  أف يقوؿ لو اخلليفة قلػدتك مػا 
ىػػو إيّل نيابػػػة عػػػٍت، أو مػػػا يف ىػػذا ادلعػػػٌت مػػػن األلفػػػاظ الػػيت تشػػػت ل علػػػى ع ػػػـو النظػػػر 

ادلعاونُت إىل أمزنة معينة أو نقله  منها  والنيابة. وىذا التقليد ديزِّن اخلليفة من إرساؿ
إىل أمػػػاكن أخػػػرى وأع ػػػاؿ أخػػػرى علػػػى الوجػػػو الػػػذي تقتضػػػيو معاونػػػة اخلليفػػػة، ودوف 

 احلاجة إىل تقليد جديد ألف كل ىذا داخل ض ن تقليدى  األ لي.

أمضػػاه مػػن تػػدبَت،  علػػى معػػاوف التفػػويض أف يطػػالد اخلليفػػة  ػػا  - 45المــادة 
 ػالحياتو كاخلليفػة وعليػو أف يرفػد مطالعتػو، ليد، حىت ال يصَت يف وأنفذه من والية وتق

 .وأف ينفذ ما يؤمر بتنفيذه

جي  على اخلليفة أف يتصفح أع اؿ معػاوف التفػويض وتػدبَته   - 46المادة 
لألمػػور، ليقػػر منهػػا ادلوافػػ  للصػػوا ، ويمػػتدرؾ اخلطػػأ. ألف تػػدبَت شػػؤوف األمػػة موكػػوؿ 

 ىو.للخليفة وزل وؿ على اجتهاده 

إذا دبر معاوف التفويض أمػراً وأقػره اخلليفػة فػإف عليػو أف ينفػذه    - 47المادة 
ك ػػا أقػػره اخلليفػػة لػػيس ب يػػادة وال نقصػػاف. فػػإف عػػاد اخلليفػػة وعػػارض ادلعػػاوف يف رد مػػا 
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أمضػػػاه ينظػػػر، فػػػإف كػػػاف يف حزػػػ  نفػػػذه علػػػى وجهػػػو، أو مػػػاؿ وضػػػعو يف حقػػػو، فػػػرأي 
اخلليفػػة ولػػيس للخليفػػة أف يمػػتدرؾ مػػا نفػػذ مػػن  ادلعػػاوف ىػػو النافػػذ، ألنػػو باأل ػػل رأي

أحزاـ، وأنف  من أمواؿ. وإف كاف مػا أمضػاه ادلعػاوف يف  ػَت ذلػك م ػل تقليػد واٍؿ أو 
جتهيػػ  جػػيش جػػاز للخليفػػة معارضػػة ادلعػػاوف وينفػػذ رأي اخلليفػػة، ويل ػػى ع ػػل ادلعػػاوف، 

ن فعػػػل ألف للخليفػػػة احلػػػ  يف أف يمػػػتدرؾ ذلػػػك مػػػن فعػػػل نفمػػػو فلػػػو أف يمػػػتدركو مػػػ
 معاونو.

ال خيصػػػػص معػػػػاوف التفػػػػويض بػػػػأي دائػػػػرة مػػػػن دوائػػػػر اجلهػػػػاز   - 48المــــادة 
 وليمػػػوا أجػػػراء اإلداريػػػة األمػػػور يباشػػػروفاإلداري، وإمنػػػا يزػػػوف إشػػػرافو عامػػػاً، ألف الػػػذين 

 واليتػػو ألف األع ػػاؿ مػػن بػػأي خا ػػاً  تقليػػداً  يقلػػد حػػاك ، وال التفػػويض ومعػػاوف حزامػػاً،
 .عامة

 تـنفيـذمعـاون )وزير( ال
يعػػػُت اخلليفػػػة معاونػػػاً للتنفيػػػذ، وع لػػػو مػػػن األع ػػػاؿ اإلداريػػػة،   - 49المـــادة 

ولػػيس مػػن احلزػػ  ودائرتػػو ىػػي جهػػاز لتنفيػػذ مػػا يصػػدر عػػن اخلليفػػة للجهػػات الداخليػػة 
واخلارجية، ولرفد ما يرد إليو من ىذه اجلهػات، فهػي واسػطة بػُت اخلليفػة و ػَته، تػؤدي 

 تالية:عنو، وتؤدي إليو يف األمور ال
 العالقات مد الرعية. -أ 

 العالقات الدولية. -  
 اجليش أو اجلند. -ج 
 أجه ة الدولة األخرى  َت اجليش. -د 
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 يزػوف معػاوف التػنػفػيػذ رجاًل ممل اً ألنو من بطانة اخلليفة.  - 51المادة 

يزػػػوف معػػػاوف التنفيػػػذ متصػػػاًل مباشػػػرة مػػػد اخلليفػػػة، ك عػػػاوف   - 53المـــادة 
 ويعترب معاوناً ولزن يف التنفيذ وليس يف احلز .التفويض، 

 الـوالة
تقمػػ  الػػبالد الػػيت حتز هػػا الدولػػة إىل وحػػدات، وتمػػ ى كػػل   - 52المــادة 

وحدة ِوالية، وتقم  كل والية إىل وحػدات تم ى كل وحدة منها ِع الة، ويم ى كل 
 اماًل أو حاك اً.من يتوىل الوالية والياً أو أمَتاً، ويم ى كل من يتوىل الِع الة ع

ُ الع ػػاؿ مػػن قبػػل اخلليفػػة   - 53المــادة  ُ الػػوالة مػػن قبػػل اخلليفػػة، ويُػَعػػُت  يُػَعػػُت 
ومػػػػن قبػػػػل الػػػػوالة إذا فػػػػوض إلػػػػيه  ذلػػػػك. ويشػػػػًتط يف الػػػػوالة والع ػػػػاؿ مػػػػا يشػػػػًتط يف 
ادلعاونُت فال بد أف يزونوا رجااًل أحراراً ممل ُت بال ُت عقالء عدواًل، وأف يزونوا مػن 

 لزفاية في ا وُكِّل إليه  من أع اؿ، ويُػَتَخيػ ُروَف من أىل التقوى والقوة.أىل ا

للػػػػوايل  ػػػػالحية احلزػػػػ  واإلشػػػػراؼ علػػػػى أع ػػػػاؿ الػػػػدوائر يف   - 54المــــادة 
واليتو نيابة عن اخلليفة، فلو  يد الصالحيات يف واليتػو عػدا ادلاليػة والقضػاء واجلػيش، 

 يد ما يتعل   ا. إال أف الشررة توضػد حتػت فلو اإلمارة على أىل واليتو، والنظر يف 
 إمارتو من حي  التنفيذ ال من حي  اإلدارة.

ال جيػ  علػػى الػػوايل مطالعػػة اخلليفػة  ػػا أمضػػاه يف ع لػػو علػػى   - 55المــادة 
مقتضى إمارتو إال على وجو االختيار، فإذا حدث إنشاء جديد  َت معهود وقفو علػى 
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رلد أاد األمر باالنتظار قاـ باألمر و بو. فإف خاؼ فممطالعة اخلليفة، ا ع ل  ا أمر 
 اخلليفة وجوباً على األمر وعلى سب  عدـ مطالعتو قبل القياـ بع لو.

يزػػػػػػوف يف كػػػػػػل واليػػػػػػة رللػػػػػػس منتخػػػػػػ  مػػػػػػن أىلهػػػػػػا يرأسػػػػػػو   - 56المــــــادة 
الػػػػػػوايل، وتزػػػػػػوف ذلػػػػػػذا ايفلػػػػػػس  ػػػػػػالحية ادلشػػػػػػاركة يف الػػػػػػرأي يف الشػػػػػػؤوف اإلداريػػػػػػة ال 

 ، ويزوف ل رضُت:يف شؤوف احلز 
األوؿ تقػػػدمي ادلعلومػػػات الالزمػػػة للػػػوايل عػػػن واقػػػد الواليػػػة واحتياجاهتػػػا، وإبػػػداء 

 الرأي يف ذلك.
 وال اين إل هار الرضا أو الشزوى من حز  الوايل ذل .

، فػإذا شػزا ايفلػس  ، ولزػن رأيػو يف ال ػاين ملػـ  ورأي ايفلس يف األوؿ  َت ملـ 
 الوايل يع ؿ.

ي أف ال تطوؿ مدة والية الشخص الواحد على الوالية بل ينب   - 57المادة 
 يعفى من واليتو عليها كل ا رؤي لو ترك  يف البلد، أو افتنت الناس بو.

َقُل الوايل من والية إىل والية، ألف توليتو زلددة ادلزاف،  - 58المادة  ال يُػنػْ
 ولزن يُػْعَفى ويوىل ثانية.

اخلليفػػة ع لػػو، أو إذا أ هػػر رللػػس األمػػة  يُػْعػػَ ُؿ الػػوايل إذا رأى  - 59المــادة 
عػػدـ الرضػػى منػػو، أو إذا أ هػػر رللػػس واليتػػو المػػخب منػػو. وع لػػو إمنػػا جيػػري مػػن قبػػل 

 اخلليفة.
علػػػػى اخلليفػػػػة أف يتحػػػػرى أع ػػػػاؿ الػػػػوالة، وأف يزػػػػوف شػػػػديد   - 61المــــادة 
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ادلراقبػػػة ذلػػػ ، وأف يعػػػُت مػػػن ينػػػو  عنػػػو للزشػػػف عػػػن أحػػػواذل ، والتفتػػػيش علػػػيه  وأف 
  عه  أو قم اً منه  بُت احلُت واآلخر، وأف يص ي إىل شزاوى الرعية منه .جي

 الجيش -ية بدائرة الحر  :الجهـاد أمير
ة ػلحػػػوات ادلمػة  يػػد الشػػؤوف ادلتعلقػػة بالقػػػربيػػػرة احلػوىل دائػػػتػػػت  - 63المــادة 

زرية، ػاكل ذلػك. ومػن كليػات عمػػمن جيش وشررة ومعدات ومه ات وعتاد وما شػ
عمزرية، وكل ما يلـ  من ال قافة اإلسالمية، وال قافة العامة للجيش، وكػل مػا  وبع ات

 يتعل  باحلر  واإلعداد ذلا، ورئيس ىذه الدائرة يم ى )أمَت اجلهاد(.

اجلهػاد فرض على ادلمػل ُت، والتػدري  علػى اجلػنػػدية إجبػاري   - 62المادة 
و أف يتػػدر  علػػى اجلنديػػة فزػػل رجػػل ممػػل  يبلػػغ اخلاممػػة عشػػرة مػػن عػ ػػػره فػػرض عليػػ

 استعداداً للجهاد، وأما التجنيد فهو فرض على الزفاية.

اجليش قم اف قم  احتياري، وى   يد القػادرين علػى محػل   - 63المادة 
المػػالح مػػن ادلمػػل ُت. وقمػػ  دائػػ  يف اجلنديػػة ختصػػص ذلػػ  رواتػػ  يف مي انيػػة الدولػػة  

 كادلو فُت.

ايات واخلليفة ىو الذي يعقػد اللػواء دلػن جتعل للجيش ألوية ور   - 64المادة 
 يوليو على اجليش، أما الرايات فيقدمها رؤساء األلوية.

اخلليفة ىو قائد اجليش، وىو الذي يعُت رئػيس األركػاف، وىػو   - 65المادة 
الذي يعُت لزل لواء أمَتاً ولزل فرقة قائداً. أما باقي رت  اجليش فيعينه  قواده وأمراء 
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عيُت الشخص يف األركاف فيزوف حم  درجة ثقافتو احلربية ويعينو رئيس ألويتو. وأما ت
 األركاف.

جيػعػل اجليش كلو جيشػاً واحػداً يوضػد يف معمػزرات خا ػة،   - 66المادة 
إال أنػػػػو جيػػػػ  أف توضػػػػد بعػػػػض ىػػػػذه ادلعمػػػػزرات يف سلتلػػػػف الواليػػػػات. وبعضػػػػػها يف 

قاًل دائ يػػػاً، تزػػػوف قػػػوات األمزنػػػة االسػػػًتاتيجية، وجيعػػػل بعضػػػها معمػػػزرات متنقلػػػة تػػػن
ضػػاربة. وتػػنظ  ىػػذه ادلعمػػزرات يف رل وعػػات متعػػددة يطلػػ  علػػى كػػل رل وعػػة منهػػا 
اس  جيش ويوضد ذلا رق  فيقاؿ اجليش األوؿ، اجلػيش ال الػ  مػ اًل، أو تمػ ى باسػ  

 والية من الواليات أو ع الة من الع االت.

عػػػايل علػػػى أرفػػػد جيػػػ  أف يػػػوفر للجػػػيش التعلػػػي  العمػػػزري ال  - 67المـــادة 
ممػتوى، وأف يرفػد ادلمػتوى الفزػري لديػػو بقػدر ادلمػتطاع، وأف ي قػف كػل شػػخص يف 

 اجليش ثقافة إسالمية دتزنو من الوعي على اإلسالـ ولو بشزل إ ايل.

جي  أف يزوف يف كل معمزر عدد كػاؼ مػن األركػاف الػذين   - 68المادة 
اخلطػػب وتوجيػػو ادلعػػارؾ. وأف يػػوفر يف لػػديه  ادلعرفػػة العمػػزرية العاليػػة واخلػػربة يف رسػػ  

 اجليش بشزل عاـ ىؤالء األركاف بأوفر عدد ممتطاع.

جيػػ  أف تتػػوفر لػػدى اجلػػيش األسػػلحة وادلعػػدات والتجػهػػػي ات   - 69المــادة 
 واللػواـز وادله ات اليت دتزنو من القياـ  ه تو بو فو جيشاً إسالمياً.

 األمـن الداخـلي
ة األمػػن الػػداخلي إدارة كػػل مػػا لػػو ممػػػاس باألمػػػن، تػتػػػوىل دائػػر  - 71المــادة 
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ومنػد كل ما يهدد األمن الػداخلي، وحتػفػػس األمػن يف الػبالد بواسػطة الشػررة وال تلجػأ 
إىل اجليش إال بأمػػر مػػن اخلػػليفة. ورئػيس ىػػذه الػدائرة يمػ ى )مػدير األمػن الػداخلي(. 

 اإلدارة رئػػػيس ويمػػ ى داخلياألمػػػن الػػ إداراتوذلػػذه الػػدائرة فػػػروع يف الواليػػات تمػػ ى 
 ( يف الوالية.الشررة  اح )

الشػررة قمػ اف: شررة اجليش وىي تتبد أمَت اجلهاد أي دائػرة  - 73المادة 
ػاك  حلفػس األمػن وىػي تتبػد دائػرة األمػن الػداخلي، حلربية، والشررة الػيت بػُت يػدي احلػا

 ء مه اهت ا بإحماف.والقم اف يدرباف تدريباً خا اً ب قافة خا ة دتزنه ا من أدا

أبػرز مػا يهػدد األمػن الداخػلي الذي تػتػوىل دائرة األمن الداخلي  - 72المادة 
معاجلتػػو ىػػو: الػػردة، الب ػػي واحلػػػرابة، االعتػػداء علػػى أمػػواؿ النػػاس، التعػػّدي علػػى أنفػػس 

 الناس وأعراضه ، التعامل مد أىل الرَِّي  الذين يتجمموف للزفار احملاربُت.

 ـارجيةدائرة الخ
تتوىل دائرة اخلارجية  يد الشووف اخلارجية ادلتعلقة بعالقة دولػة  - 73المادة 

اخلالفػػػػػػة بالػػػػػػدوؿ األجنبيػػػػػػة سػػػػػػواء أكانػػػػػػت تتعلػػػػػػ  بالناحيػػػػػػة المياسػػػػػػية، أـ بػػػػػػالنواحي 
االقتصادية والصناعية وال راعية والتجارية، أـ ادلوا الت الربيدية والملزية والالسلزية، 

 وضلوىا.

 صنـاعـةدائـرة ال
دائػػػرة الصػػػناعة ىػػػي الػػػدائرة الػػػيت تتػػػوىل  يػػػد الشػػػؤوف ادلتعلقػػػة   - 74المـــادة 
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بالصػػػناعة سػػػػواء أكانػػػػت  ػػػػناعة ثقيلػػػػة كصػػػػناعة احملركػػػػات واآلالت، و ػػػػناعة ىياكػػػػل 
ادلركبػػػات، و ػػػناعة ادلػػػواد والصػػػناعات اإللزًتونيػػػة. أـ كانػػػت  ػػػناعة خفيفػػػة، وسػػػواء 

عامة أـ من ادلصاند اليت تدخل يف ادللزية الفردية أكانت ادلصاند ىي من نوع ادللزية ال
وذلػػا عالقػػة بالصػػناعة احلربيػػة، وادلصػػاند بأنواعهػػػا جيػػ  أف تقػػاـ علػػى أسػػاس المياسػػػة 

 احلربية.

 القضـاء
اإللػػ اـ، وىػػو يفصػػل القضػػاء ىػػو اإلخبػػار بػػاحلز  علػػى سػػبيل   - 75المــادة 

يرفػد النػػ اع الواقػد بػُت النػاس اجل اعػة، أو  اخلصومات بػُت النػاس، أو دينػد مػا يضػر حػ 
 وأي شخص شلن ىو يف جهاز احلز ، حزاماً أو مو فُت، خليفًة أو َمْن دونو.

يعُت اخلليفة قاضيًا للقضاة من الرجاؿ البال ُت األحرار  - 76المادة 
ادلمل ُت العػقػالء العدوؿ من أىػل الفقو، وإذا أعطاه اخلليفة  الحية تعيُت قاضي 

، وبالتايل  الحية القضاء يف ادلظاال، فيج  أف يزوف رلتهداً. وتزوف لو ادلظاال وع لو
 الحية تعيُت القضاة وتأديبه  وع ذل  ض ن األنظ ة اإلدارية، أما باقي مو في 

 احملاك  ف ربوروف  دير الدائرة اليت تتوىل إدارة شؤوف احملاك .

ىل الفصػػل يف القضػاة ثالثػة: أحػدى  القاضػي، وىػو الػذي يتػو   - 77المـادة 
اخلصومات ما بُت الناس يف ادلعامالت والعقوبات. وال اين احملػتػمػ ، وىػو الذي يتوىل 
الفصل يف ادلخالفات اليت تضر ح  اجل اعة. وال ال  قاضي ادلظاال، وىو الذي يتوىل 

 رفد النػ اع الواقد بُت الناس والدولة.
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ل اً، حػػػراً، بال ػػػاً، يشػػػًتط فػػػي ن يتػػػوىل القضػػػاء أف يزػػػوف ممػػػ  - 78المـــادة 
عاقاًل، عداًل، فقيهاً، مػدركاً لتنػػ يل األحزػاـ علػى الوقػائد. ويشػًتط فػي ن يتػوىل قضػاء 

 ادلظاال زيادة على ىذه الشروط أف يزوف رجاًل وأف يزوف رلتهداً.

جيػػوز أف يُػَقل ػَد القاضػػي واحملتمػ  وقاضػػي ادلظػاال تقليػػداً عامػػاً   - 79المـادة 
قضػػػايا يف  يػػػد الػػػبالد، وجيػػػوز أف يُػَقل ػػػدوا تقليػػػداً خا ػػػاً بادلزػػػاف يف القضػػػاء   يػػػد ال

 وبأنواع القضايا.

ال جيػػوز أف تتػػألف احملز ػػة إال مػػن قػػاٍض واحػػد لػػو  ػػالحية   - 81المــادة 
الفصػػػػل يف القضػػػػاء، وجيػػػػوز أف يزػػػػوف معػػػػو قػػػػاٍض مخػػػػر أو أك ػػػػر، ولزػػػػن ليمػػػػت ذلػػػػ  

 طاء الرأي، ورأيه   َت ملـ  لو. الحية احلز  وإمنا ذل   الحية االستشارة وإع

ال جيػػػػوز أف يقضػػػي القاضػػػػي إال يف رللػػػس قضػػػػاء، وال تُعتَػػػػرب   - 83المـــادة 
 البينة والي ُت إال يف رللس القضاء.

جيػػػػوز أف تػتػعػػػػدد درجػػػػات احملػاكػػػػ  بالنػمػبػػػػة ألنػػػػواع القػضػايػػػػا،   - 82المـــادة 
ىل حد معُت، وأف يوكل أمر  َت ىػذه فيجػوز أف خُيَص َص بعض القضاة بأقضية معينة إ

 القضايا إىل زلاك  أخرى.

ال توجػػػػد زلػػػػاك  اسػػػػتوناؼ، وال زلػػػػاك  دتييػػػػ ، فالقضػػػػاء مػػػػن   - 83المــــادة 
حيػػ  البػػت يف القضػػية درجػػة واحػػدة، فػػإذا نطػػ  القاضػػي بػػاحلز  فحز ػػو نافػػذ، وال 

قطعيػاً يف  ينقضو حز  قاٍض مخػر مطلقػاً إالّ إذا حزػ  ب ػَت اإلسػالـ، أو خػالف نصػاً 
 الزتا  أو المنة أو إ اع الصحابة، أو تبُت أنو حز  حز اً سلالفاً حلقيقة الواقد.
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احملتػمػػػ  ىػػو القاضػػي الػػذي ينظػػر يف كافػػة القػضػػػايا الػػيت ىػػي   - 84المــادة 
 حقوؽ عامة وال يوجد فيها مدع، على أف ال تزوف داخلة يف احلدود واجلنايات.

احلز  يف ادلخالفة فػور العلػ   ػا يف أي مزػاف ديلك احملتم    - 85المادة 
دوف حاجػػػة يفلػػػس قضػػػاء، وجُيعػػػل حتػػػت يػػػده عػػػدد مػػػن الشػػػررة لتنفيػػػذ أوامػػػره، وينفػػػذ 

 حز و يف احلاؿ.

لل حتمػػػ  احلػػػ  يف أف خيتػػػار نوابػػػاً عنػػػو تتػػػوفر فػػػيه  شػػػروط   - 86المـــادة 
القيػاـ بو يفػػة  احملتمػ ، يػوزعه  يف اجلهػات ادلختلفػة، وتزػوف ذلػؤالء النػوا   ػالحية
 احلمبة يف ادلنطقة أو احمللة اليت عينت ذل  يف القضايا اليت فوضوا فيها.

قاضػػي ادلظػػاال ىػػو قػػاض ينصػػ  لرفػػد كػػل َمْظِلَ ػػة حتصػػل مػػن   - 87المــادة 
الدولػػة علػػى أي شػػخص يعػػيش حتػػت سػػلطاف الدولػػة، سػػواء أكػػاف مػػن رعاياىػػا أـ مػػن 

ة أـ شلػػػػػن ىػػػػػو دونػػػػػو مػػػػػن احلزػػػػػاـ  ػػػػػَتى ، وسػػػػػواء حصػػػػػلت ىػػػػػذه ادلظل ػػػػػة مػػػػػن اخلليفػػػػػ
 وادلو فُت.

يُعػػػػُت  قاضػػػػي ادلظػػػػاال مػػػػن ِقبَػػػػل اخلليفػػػػة، أو مػػػػن قبػػػػل قاضػػػػي   - 88المــــادة 
القضاة، أما زلاسػبتو وتأديبػو وع لػو فيزػوف مػن قبػل اخلليفػة أو مػن قبػل قاضػي القضػاة 

ظِل ػػة إذا أعطػػاه اخلليفػػة  ػػالحية ذلػػك. إالّ أنػػو ال يصػػح ع لػػو أثنػػاء قيامػػو بػػالنظر يف م
علػى اخلليفػػة، أو معػػاوف التفػويض، أو قاضػػي القضػػاة ادلػذكور، وتزػػوف  ػػالحية العػػ ؿ 

 يف ىذه احلاالت حملز ة ادلظاال.

ال حيصر قاضي ادلظاال بشخص واحد أو أك ر، بل للخليفة  - 89المادة 
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أف يعُت عدداً من قضاة ادلظاال حم  ما حيتاج رفد ادلظاال مه ا بلغ عددى . ولزن 
اشرة القضاء ال تزوف  الحية احلز  إال لقاض واحد ليس  َت، وجيوز أف عند مب

جيلس معو عدد من قضاة ادلظاال أثناء جلمة القضاء، ولزن تزوف ذل   الحية 
 االستشارة ليس  َت، وىو  َت ملـ  باألخذ برأيه .

حملز ة ادلظاال ح  ع ؿ أي حاك  أو مو ف يف الدولة، ك ا   - 91المادة 
 ذلا ح  ع ؿ اخلليفة، وذلك إذا اقتضت إزالة ادلظل ة ىذا الع ؿ.

دتلك زلز ة ادلظاال  الحية النظػر يف أيػة مظل ػة مػن ادلظػاال   - 93المادة 
س سػػواء أكانػػت متعلقػػة بأشػػخاص مػػن جهػػاز الدولػػة، أـ متعلقػػة  خالفػػة اخلليفػػة )رئػػي

الدولة( ألحزاـ الشرع، أـ متعلقة  عٌت نص من نصوص التشريد يف الدستور والقانوف 
وسػػػػائر األحزػػػػاـ الشػػػػرعية ضػػػػ ن تبػػػػٍت رئػػػػيس الدولػػػػة، أـ متعلقػػػػة بفػػػػرض ضػػػػريبة مػػػػن 

 الضرائ ، أـ  َت ذلك.

ال يشػػػػػػػػًتط يف قضػػػػػػػػاء ادلظػػػػػػػػاال رللػػػػػػػػس قضػػػػػػػػاء، وال دعػػػػػػػػوة   - 92المــــــــادة 
ذلػػػػػا حػػػػػ  النظػػػػػػر يف ادلظل ػػػػػة ولػػػػػػو ال يػػػػػدع  ػػػػػػا  ادلػػػػػدعى عليػػػػػو، وال وجػػػػػػود مػػػػػدٍع، بػػػػػػل

 أحد.
لزػػػل إنمػػػاف احلػػ  يف أف يوكػػل عنػػو يف اخلصػػومة ويف الدفػػػاع   - 93المــادة 

من يشاء سواء أكاف ممل اً أـ  ػَت ممػل  رجػاًل كػاف أـ امػػرأة. وال فػػرؽ يف ذلػك بػُت 
ػػػل بػػػأجر ويمػػػتح  األجػػػرة علػػػ ػػػػل. وجيػػػػوز للوكيػػػل أف يوك  ػػػل حمػػػ  الوكيػػػل وادلػوكِّ ى ادلوكِّ

 تراضيه ا.
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جيػػػػوز للشػػػػخص الػػػػذي ديلػػػػك  ػػػػالحيات يف أي ع ػػػػل مػػػػن   - 94المــــادة 
األع ػػػػاؿ اخلا ػػػػة كالو ػػػػي والػػػػويل، أو األع ػػػػاؿ العامػػػػة كاخلليفػػػػة واحلػػػػاك  وادلو ػػػػف، 
وكقاضػػػػي ادلظػػػػاال واحملتمػػػػ ، أف يقػػػػي  مقامػػػػو يف  ػػػػالحياتو وكػػػػياًل عنػػػػو يف اخلصػػػػومة 

أو وليػاً أو خليفػة )رئػيس دولػة( أو حاك ػاً أو مو فػاً  والدفاع فقب باعتبار كونػو و ػياً 
 أو قاضي مظاال أو زلتمباً. وال فرؽ يف ذلك بُت أف يزوف مدعياً أو مدعى عليو.

العقػػود وادلعػػامالت واألقضػػية الػػيت أبرمػػت وانتهػػى تنفيػػذىا قبػػل  - 95المــادة 
 ذا كانت القضية:قياـ اخلالفة، ال ينقضها قضاء اخلالفة وال حيركها من جديد إال إ

 ذلا أثر ممت ر سلالف لإلسالـ فتحرؾ من جديد على الوجو . -أ 
أو كانت تتعل  بأذى اإلسالـ وادلمل ُت الذي أوقعػو احلزػاـ المػابقوف  –  

 وأتباعه ، فيجوز للخليفة حتريك ىذه القضايا من جديد.
 أو كانت تتعل   اؿ م صو  قائ  بيد  ا بو. -ج

 الجهـاز اإلداري
إدارة شػػػػؤوف الدولػػػػة ومصػػػػاحل النػػػػاس تتوالىػػػػا مصػػػػاحل ودوائػػػػر   - 96ادة المــــ

 وإدارات، تقـو على النهوض بشؤوف الدولة وقضاء مصاحل الناس.

البمارة يف سياسة إدارة ادلصاحل والدوائر واإلدارات تقـو على   - 97المادة 
 .والزفاية في ن يتولوف اإلدارة، األع اؿ إصلاز النظاـ واإلسراع يف

لزػػػل مػػػن حي ػػػل التابعيػػػة، وتتػػػوفر فيػػػو الزفايػػػة رجػػػاًل كػػػاف أو   - 98لمـــادة ا
امرأة، ممل اً كاف أو  َت ممل ، أف يُػَعُت َ مديراً ألية مصلحة من ادلصاحل، أو أية دائرة 
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 أو إدارة، وأف يزوف مو فاً فيها.

ُ لزػل مصػلحة مػدير عػاـ ولزػل دائػرة وإدارة مػدير يتػوىل   - 99المادة  يُػَعػُت 
إدارهتا، ويزوف ممؤواًل عنها مباشػرة، ويزػوف ىػؤالء ادلػديروف ممػؤولُت أمػاـ مػن يتػوىل 
اإلدارة العليػػػا دلصػػػاحله ، أو دوائػػػرى  أو إداراهتػػػ  مػػػن حيػػػ  ع لهػػػ ، وممػػػؤولُت أمػػػاـ 

 الوايل والعامل من حي  التقيد باألحزاـ واألنظ ة العامة.

ر واإلدارات ال يُػْعَ لُػػوَف إال ادلػػديروف يف  يػػد ادلصػػاحل والػػدوائ  - 311المــادة 
لمب  ض ن األنظ ة اإلدارية، ولزن جيوز نَػْقُلُهْ  مػن ع ػل إىل مخػر، وجيػوز تػوقيفه  
عػػػن الع ػػػل، ويزػػػوف تعييػػػنه  ونقلهػػػ  وتػػػوقيفه  وتػػػأديبه  وعػػػ ذل  مػػػن قبػػػل مػػػن يتػػػوىل 

 اإلدارة العليا دلصاحله ، أو دوائرى ، أو إداراهت .

 ادلػػػػػديرين يػػػػػت  تعييػػػػػنه  ونقلهػػػػػ  وتػػػػػوقيفه  ادلو فػػػػػوف  ػػػػػَت  - 313المـــــادة 
 وتأديبه  وع ذل  من قبل من يتوىل اإلدارة العليا دلصاحله  أو دوائرى  أو إداراهت .

 بيت المال
بيػػػت ادلػػػاؿ دائػػػرة تتػػػوىل الػػػواردات والنفقػػػات وفػػػ  األحزػػػاـ  - 312المـــادة 

اؿ )خػػازف الشػػرعية مػػن حيػػ   عهػػا وحفظهػػا وإنفاقهػػا. ويمػػ ى رئػػيس دائػػرة بيػػت ادلػػ
بيت ادلاؿ(، ويتبد ىذه الػدائرة إدارات يف الواليػات ويمػ ى رئػيس كػل إدارة ) ػاح  

 بيت ادلاؿ(.
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 اإلعالم
جهػػاز اإلعػػالـ دائػػرة تتػػوىل وضػػد المياسػػة اإلعالميػػة للدولػػة  - 313المــادة 

خلدمػػة مصػػلحة اإلسػػالـ وادلمػػل ُت، وتنفيػػذىا، يف الػػداخل لبنػػاء رلت ػػد إسػػالمي قػػوي 
ي خب ػػو وينصػػد ريبػػو، ويف اخلػػارج: لعػػرض اإلسػػالـ يف المػػل  واحلػػر  مت اسػػك، ينفػػ

عرضػػاً يبػػُت عظ ػػة اإلسػػالـ وعدلػػو وقػػوة جنػػده، ويبػػُت فمػػاد النظػػاـ الوضػػعي و ل ػػػو 
 وى اؿ جنده.

ال حتتػػاج وسػػائل اإلعػػالـ الػػيت حي ػػل أ ػػحا ا تابعيػػة الدولػػة  - 314المــادة 
ئرة اإلعالـ، يُعل  الدائرة عن وسيلة إىل ترخيص، بل فقب إىل )عل  وخرب( يرسل إىل دا

اإلعالـ اليت أنشوت. ويزوف  اح  وسيلة اإلعالـ وزلرروىػا ممػوولُت عػن كػل مػادة 
 إعالمية ينشرو ا وحياَسبوف على أية سلالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.

 (الشورى والمحاسبة) مجـلس األّمـة
ل ُت يف الػػػرأي لَتجػػد إلػػػيه  األشػخػػػػاص الػػذين دي لػػػوف ادلمػػ  - 315المــادة 

اخلليفة ى  رللس األمة، واألشخاص الذين دي لوف أىل الواليات ى  رلالس الواليات. 
وجيوز ل َت ادلمل ُت أف يزونوا يف رللس األمة من أجل الشزوى من  ل  احلزاـ، أو 

 من إساءة تطبي  أحزاـ اإلسالـ.

تخابًا مباشراً من أىل الواليػة يُػْنػتَػَخػُ  أعضاء رللس الوالية ان -316المادة 
ادلعني ة، وحُيػد د عػدد أعضاء رلالس الواليات بنمبة عدد سزاف كل والية يف الدولة. 
ويُنتخ  أعضاء رللس األمة انتخاباً مباشراً من قبل رلالس الواليات. ويزوف بدُء مدة 
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 رللس األمة وانتهاؤىا ىو نفمو بدَء مدة رلالس الواليات وانتهاءىا.

لزل من حي ل التابعية إذا كاف بال ًا عاقاًل احل  يف أف   - 317المادة 
يزوف عضواً يف رللس األمة ويف رللس الوالية، رجاًل كاف أو امرأة ممل اً كاف أو  َت 
ممل ، إال أف عضوية  َت ادلمل  قا رة على إ هار الشزوى من  ل  احلزاـ، أو 

 من إساءة تطبي  اإلسالـ.

الشورى وادلشورة ىي أخذ الرأي مطلقاً، وىي  َت مل مة يف   - 318المادة 
التشػػػريد، والتعريػػػف، واألمػػػور الفزػػػػرية كزشػػػػف احلقػػػائ ، ويف األمػػػور الفنيػػػة والعل يػػػة، 
وتزوف ُمْل َِمًة عند استشارة اخلليفة يف كل ما ىو من األمور الع لية، واألع اؿ الػيت ال 

 حتتاج إىل د  وإنعاـ نظر.

الشورى ح  لل مل ُت فحم . وال ح  ل َت ادلمل ُت يف   - 319المادة 
 الشورى، وأما إبداء الرأي فإنو جيوز جل يد أفراد الرعية ممل ُت و َت ممل ُت.

ادلمائل اليت تزوف فيها الشورى مل مًة عند استشارة اخلليفػة   - 331المادة 
مػػػا مػػا عػػػداىا شلػػػا يؤخػػذ فيهػػػا بػػرأي األك ريػػػة ب ػػض النظػػػر عػػػن كونػػو  ػػػواباً أو خطػػأ. أ

يدخل حتت الشػورى  ػَت ادلل مػة فيتحػرى فيهػا عػن الصػوا  ب ػض النظػر عػن األك ريػة 
 أو األقلية.

 يفلس األمة  الحيات مخس ىي:  - 333المادة 
استشػػػارة اخلليفػػػػة لػػػػو وإشػػػػارتو علػػػػى اخلليفػػػػة يف األع ػػػػاؿ واألمػػػػور  )أ(:   - ٔ

اخلية شلا ال حتتاج إىل د  فزري ع ي  الع لية ادلتعلقة برعاية الشؤوف يف المياسة الد
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وإنعػػاـ نظػػر م ػػل شػػووف احلزػػ ، والتعلػػي ، والصػػحة، واالقتصػػاد، والتجػػارة، والصػػناعة، 
 وال راعة، وأم اذلا، ويزوف رأيو فيها مل ماً.

أما األموُر الفزريُة اليت حتتاُج إىل دٍ  ع ي  وإنعاـِ نظٍر، واألمور اليت  ) (: 
واألموُر الفنيُة والعل يُة، وكذلك ادلالية واجليش والمياسػة اخلارجيػة، حتتاج خربة ودراية، 

لل جلس الستشارتو فيها والوقوؼ على رأيو، ورأي ايفلس فيها فإف للخليفة أف يرجد 
 . َت ملـ 

للخليفػػػة أف حييػػػل لل جلػػػس األحزػػػاـ والقػػػوانُت الػػػيت يريػػػد أف يتبناىػػػا،   - ٕ
بيػػاف وجػػو الصػػوا  واخلطػػأ فيهػػا فػػإف اختلفػػوا ولل مػػل ُت مػػن أعضػػائو حػػ  مناقشػػتها و 

مػد اخلليفػػة يف رريقػة التبػػٍت مػن األ ػػوؿ الشػػرعية ادلتبنػاة يف الدولػػة، فػإف الفصػػل يرجػػد 
.  إىل زلز ة ادلظاال، ورأي احملز ة يف ذلك ملـ 

لل جلس احل  يف زلاسبة اخلليفة على  يد األع اؿ اليت حتصل بالفعل   - ٖ
ن األمػور الداخليػة أـ اخلارجيػة أـ ادلاليػة أـ اجلػيش أـ  َتىػا، يف الدولة سواء أكانػت مػ

ورأي ايفلس ملـ  في ا كاف رأي األك رية فيو مل ماً، و َت ملـ  في ا كػاف رأي األك ريػة 
.  فيو  َت ملـ 

وإف اختلػف ايفلػػس مػػد اخلليفػػة علػػى ع ػل قػػد مت بالفعػػل مػػن الناحيػػة الشػػرعية 
 للبّت فيو من حي  الشػرعية وعػدمها، ورأي احملز ػة فيػو فَػيُػْرَجُد فيو إىل زلز ة ادلظاال

.  ملـ 
لل جلػػػػس احلػػػػ  يف إ هػػػػار عػػػػدـ الرضػػػػا مػػػػن ادلعػػػػاونُت والػػػػوالة والع ػػػػاؿ   - ٗ

وإذا تعػػارض رأي رللػػس  ويزػػوف رأيػػو يف ذلػػك مل مػػاً، وعلػػى اخلليفػػة عػػ ذل  يف احلػػاؿ.
الػوالة والع ػاؿ فػإف لػرأي األمة مد رأي رللس الوالية ادلعني ة يف الرضػا أو الشػزوى مػن 

 رللس الوالية األولوية يف ذلك.
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لل مل ُت من أعضػائو حػ  حصػر ادلرشػحُت للخالفػة مػن الػذين قػررت   - ٘
، فػػػال يصػػػح  زلز ػػػة ادلظػػػاال تػػػوفر شػػػروط االنعقػػػاد فػػػيه  ورأي أك ػػػريته  يف ذلػػػك ملػػػـ 

 االنتخا  إال من الذين حصرى  ايفلس.
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 النظـام االجتمـاعي

األ ػػػل يف ادلػػػػرأة أ ػػػا أـ وربػػػة بيػػػػت وىػػػي عػػػرض جيػػػػ  أف   - 332المـــادة 
 يصاف.

األ ػػػػل أف ينفصػػػػل الرجػػػػاؿ عػػػػن النمػػػػاء وال جيت عػػػػوف إال   - 333المــــادة 
 حلاجة يقرىا الشرع، ويقر االجت اع من أجلها كاحلج والبيد.

تُػْعطى ادلرأة ما يُػْعطى الرجل من احلقوؽ، ويُػْفَرُض عليهػا مػا   - 334المادة 
عليػػػو مػػػن الواجبػػػات إال مػػػا خصػػػها اإلسػػػالـ بػػػو، أو خػػػص الرجػػػل بػػػو باألدلػػػة  يُػْفػػػَرضُ 

الشػػػػػػرعية، فلهػػػػػػا احلػػػػػػ  يف أف تػػػػػػ اوؿ التجػػػػػػارة وال راعػػػػػػة والصػػػػػػناعة وأف تتػػػػػػوىل العقػػػػػػود 
وادلعامالت. وأف دتلك كل أنػواع ادللػك. وأف تن ػي أمواذلػا بنفمػها وب َتىػا، وأف تباشػر 

  يد شؤوف احلياة بنفمها.

جيوز لل رأة أف تُػَعُت َ يف و ائف الدولة، ويف منا    -335المادة 
القضاء ما عدا قضاء ادلظاال، وأف تنتخ  أعضاء رللس األمة وأف تزوف عضوًا فيو، 

 وأف تشًتؾ يف انتخا  اخلليفة ومبايعتو.

ال جيوز أف تتوىل ادلػرأة احلزػ ، فػال تزػوف خليفػة وال معاونػاً   - 336المادة 
وكػػػذلك ال تزػػػوف قاضػػػي اًل وال تباشػػػر أي ع ػػػل يعتػػػرب مػػػن احلزػػػ ، وال واليػػػاً وال عػػػام

 .قاضياً يف زلز ة ادلظاال، وال أمَت جهاد قضاة، وال
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احلياة  ادلرأة تعيش يف حياة عامة ويف حياة خا ة. ففي  -337المادة 
العامة جيوز أف تعيش مد النماء والرجاؿ احملاـر والرجاؿ األجان  على أف ال يظهر 

لة. وأما يف احلياة اخلا ة فال جيوز أف متربجة وال متبذّ وجهها وكفاىا،  َت منها إال 
إال مد النماء أو مد زلارمها وال جيوز أف تعيش مد الرجاؿ األجان . ويف كلتا  تعيش

 احلياتُت تتقيد   يد أحزاـ الشرع.

، ودينػػػػد التػػػػربج وكشػػػػف العػػػػورة أمػػػػاـ   - 338المــــادة  دتنػػػػد اخللػػػػوة ب ػػػػَت زلػػػػـر
 ن .األجا

دينػػد كػػل مػػن الرجػػل وادلػػرأة مػػن مباشػػرة أي ع ػػل فيػػو خطػػر   - 339المــادة 
 على األخالؽ، أو فماد يف ايفت د.

احليػػػػػاة ال وجيػػػػػة حيػػػػػاة ار ونػػػػػاف، وعشػػػػػرة الػػػػػ وجُت عشػػػػػرة   - 321المـــــادة 
 ػػػحبة. وقوامػػػة الػػػ وج علػػػى ال وجػػػة قوامػػػة رعايػػػة ال قوامػػػة حزػػػ  وقػػػد فرضػػػت عليهػػػا 

 ا حم  ادلعروؼ دل لها.الطاعة، وفرض عليو نفقته

يتعاوف ال وجاف يف القياـ بأع ػاؿ البيػت تعاونػاً تامػاً، وعلػى   - 323المادة 
ال وج أف يقـو   يد األع اؿ اليت يقاـ  ا خارج البيت، وعلى ال وجة أف تقـو   يد 
األع ػػاؿ الػػيت يقػػاـ  ػػا داخػػل البيػػت حمػػ  اسػػتطاعتها. وعليػػو أف حيضػػر ذلػػا خػػداماً 

 ذي يزفي لقضاء احلاجات اليت ال تمتطيد القياـ  ا.بالقدر ال

كفالػػػة الصػػػ ار واجػػػ  علػػػى ادلػػػرأة وحػػػ  ذلػػػا سػػػواء أكانػػػت    - 322المـــادة 
ممل ة أـ  َت ممل ة ما داـ الص َت زلتاجاً إىل ىذه الزفالة. فإف است ٌت عنها ينظر، 
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يػد ف ػن خيتػاره لػو فإف كانت احلاضنة والويل ممل ُت ُخيػَِّر الص َت يف اإلقامة مد من ير 
أف ينضػػ  إليػػو سػػواء أكػػاف الرجػػل أـ ادلػػرأة، وال فػػرؽ يف الصػػ َت بػػُت أف يزػػوف ذكػػراً أو 

 أن ى. أما إف كاف أحدمها  َت ممل  فال خيَت بينه ا بل ُيض  إىل ادلمل  منه ا.
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 النظـام االقتصادي

سياسػػػػػػة االقتصػػػػػػاد ىػػػػػػي النظػػػػػػرة إىل مػػػػػػا جيػػػػػػ  أف يزػػػػػػوف   - 323المــــــادة 
ت ػػػػػد عنػػػػػد النظػػػػػرة إىل إشػػػػػباع احلاجػػػػػات فَػُيْجػَعػػػػػػُل مػػػػػا جيػػػػػ  أف يزػػػػػوف عليػػػػػو عليػػػػػو ايف

 ايفت د أساساً إلشباع احلاجات.

ادلشػػزلة االقتصػػادية ىػػي توزيػػد األمػػواؿ وادلنػػافد علػػى  يػػد   - 324المــادة 
 أفراد الرعية ودتزينه  من االنتفاع  ا بت زينه  من حيازهتا ومن المعي ذلا.

  أف ُيْضػػػَ َن إشػػػباع  يػػػد احلاجػػػات األساسػػػية جل يػػػد جيػػػ  - 325المـــادة 
األفػػراد فػػرداً فػػرداً إشػػباعاً كليػػاً. وأف ُيْضػػَ َن دتزػػُت كػػل فػػرد مػػنه  مػػن إشػػباع احلاجػػات 

 الز الية على أرفد ممتوى ممتطاع.

ادلاؿ ه وحده وىو الذي استخلف بػٍت اإلنمػاف فيػو فصػار   - 326المادة 
ملزيتػو، وىػػو الػذي أذف للفػػرد ديازتػػو فصػار لػػو  ػػذا  ذلػ   ػػذا االسػتخالؼ العػػاـ حػػ 

 اإلذف اخلاص ملزيتو بالفعل.

ادللزيػػػػػػػة ثالثػػػػػػػة أنػػػػػػػواع: ملزيػػػػػػػة فرديػػػػػػػة، وملزيػػػػػػػة عامػػػػػػػة،   - 327المـــــــادة 
 وملزية الدولة.

ادللػزػػػية الفػػػردية ىػػي حزػػػ  شػػرعي مقػػدر بػػالعُت أو ادلنفػعػػػة   - 328المــادة 
 فاعو بالشيء وأخذ العوض عنو.يقػتػضي دتزُت من يضاؼ إليو من انت
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ًتاؾ يف ػادللزػػػػػية العامػػػػة ىػػػػي إذف الشػػػػارع للج اعػػػػة باالشػػػػ  - 329المــــادة 
 ُت.ػاع بالعػفػتػاالن

كػػل مػػاؿ مصػػرفو موقػػوؼ علػػى رأي اخلليفػػة واجتهػػاده يعتػػرب    - 331المــادة 
 ملزاً للدولة، كأمواؿ الضرائ  واخلراج واجل ية.

 األمػػػػواؿ ادلنقولػػػػة و ػػػػَت ادلنقولػػػػة مقيػػػػدة ادللزيػػػػة الفرديػػػػة يف  - 333المــــادة 
 باألسبا  الشرعية اخل مة وىي: 

 الع ل.  -أ 
 اإلرث.  -  
 احلاجة إىل ادلاؿ ألجل احلياة.  -ج 
 إعطاء الدولة من أمواذلا للرعية.  -د 
 األمػواؿ الػيت يػأخػذىػا األفػراد دوف مقابل ماؿ أو جهد.  -ىػ 

ُمَقي ػػػٌد بػػػإذف الشػػارع، سػػػواء أكػػػاف تصػػػرفاً  التصػػرؼ بادللزيػػػة  - 332المـــادة 
باإلنفػػػػاؽ أـ تصػػػػرفاً بتن يػػػػة ادللػػػػك. فَػُيْ نَػػػػُد الم ػػػػَرُؼ والػػػػًتؼ والتقتػػػػَت، ودُتْنَػػػػُد الشػػػػركات 
الرأمساليػػػة واجل عيػػػات التعاونيػػػة وسػػػائر ادلعػػػامالت ادلخالفػػػة للشػػػرع، ودينػػػد الربػػػا وال ػػػ  

 الفاحش واالحتزار والق ار وما شابو ذلك.

األرض العشػػرية ىػػي الػػيت أسػػل  أىلهػػا عليهػػا وأرض ج يػػػرة   - 333ة المــاد
العػػػر ، واألرض اخلراجيػػػة ىػػػي الػػػيت فتحػػػت حربػػػاً أو  ػػػلحاً مػػػا عػػػدا ج يػػػرة العػػػػر ، 
واألرض العشػػػرية ديلػػػك األفػػػراد رقبتهػػػا ومنفعتهػػػا. وأمػػػا األرض اخلراجيػػػة فرقبتهػػػا ملػػػك 



 

36 

 

ؿ األرض العشػرية، ومنفعػة األرض للدولة ومنفعتها ديلزها األفراد، وحي  لزل فػرد تبػاد
 اخلراجية بالعقود الشرعية وتورث عنه  كمائر األمواؿ.

األرض ادلػػوات دتلػػك باإلحيػػاء والتحجػػَت، وأمػػا  ػػَت ادلػػوات   - 334المــادة 
 فال دتلك إال بمب  شرعي كاإلرث والشراء واإلقطاع.

جيػػة أـ دينػػد تػػأجَت األرض لل راعػػة مطلقػػاً سػػواء أكانػػت خرا  - 335المــادة 
 عشرية، ك ا دتند ادل ارعة، أما ادلماقاة فجائ ة مطلقاً.

جيرب كػل مػن ملػك أرضػاً علػى اسػت الذلا ويعطػى احملتػاج مػن   - 336المادة 
بيت ادلاؿ ما ديزنو من ىػذا االسػت الؿ. وكػل مػن يه ػل األرض ثػالث سػنُت مػن  ػَت 

 است الؿ تؤخذ منو وتعطى ل َته.

 :ىي أشياء ثالثة العامة يف تتحق  ادللزية  - 337المادة 
 كل ما ىو من مراف  اجل اعة كماحات البلد.    -أ 

 ادلعادف اليت ال تنقطد ك نابد البًتوؿ.  -  
 األشياء اليت ربيعتها دتند اختصاص الفرد ديازهتا كاأل ار.  -ج 

ادلصػػند مػػن حيػػ  ىػػػو مػػن األمػػالؾ الفرديػػة إال أف ادلصػػػند   - 338المــادة 
دة اليت يصنعها. فإف كانت ادلادة من األمالؾ الفردية كاف ادلصند ملزاً يأخذ حز  ادلا

فرديػػاً ك صػػاند النمػػيج. وإف كانػػت ادلػػادة مػػن األمػػالؾ العامػػة كػػاف ادلصػػند ملزػػاً عامػػاً  
 ك صاند استخراج احلديد.
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ال جيوز للدولة أف حتّوؿ ملزيػة فرديػة إىل ملزيػة عامػة، ألف   - 339المادة 
 ابتة يف ربيعة ادلاؿ و فتو ال برأي الدولة.ادللزية العامة ث

لزػػػل فػػػرد مػػػن أفػػػراد األمػػػة حػػػ  االنتفػػػاع  ػػػا ىػػػو داخػػػل يف   - 341المـــادة 
ادللزية العامة، وال جيوز للدولة أف تأذف ألحد دوف بػاقي الرعيػة  لزيػة األمػالؾ العامػة 

 أو است الذلا.

ا ىػو داخػل يف جيوز للدولة أف حت ػي مػن األرض ادلػوات وشلػ  - 343المادة 
 ادللزية العامة ألية مصلحة تراىا من مصاحل الرعية.

 ديند كنػ  ادلاؿ ولو أخرجت زكاتو.  - 342المادة 

جتػػػل ال كػػاة مػػػن ادلمػػل ُت، وتؤخػػػذ علػػى األمػػػواؿ الػػيت عػػػُت   - 343المــادة 
الشرع األخذ منها مػن نقػد وعػروض جتػارة ومػواش وحبػو . وال تؤخػذ مػن  ػَت مػا ورد 

وتؤخػػذ مػػػن كػػل مالػػػك سػػواء أكػػػاف مزلفػػاً كالبػػػالغ العاقػػل أـ  ػػػَت مزلػػػف   الشػػرع بػػػو.
كالصػػو وايفنػػوف، وتوضػػد يف بػػػا  خػػاص مػػن بيػػػت ادلػػاؿ، وال تصػػرؼ إال لواحػػػد أو 

 أك ر من األ ناؼ ال  انية الذين ذكرى  القرمف الزرمي.

جتل اجل ية من الػذميُت، وتؤخػذ علػى الرجػاؿ البػال ُت بقػدر   - 344المادة 
 حيت لو ا، وال تؤخذ على النماء وال على األوالد.ما 

جيػػػل اخلػػػراج علػػػى األرض اخلراجيػػػة بقػػػػدر احتػ ػػػػاذلا، وأمػػػػا   - 345المـــادة 
 األرض العشرية فتجل منها ال كاة على الناتج الفعلي.
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تمػػتوم مػػن ادلمػػل ُت الضػػريبة الػػيت أجػػاز الشػػرع اسػػتيفاءىا   - 346المــادة 
علػى شػرط أف يزػػوف اسػتيفاؤىا شلػا ي يػػد علػى احلاجػات الػػيت لمػد نفقػات بيػت ادلػػاؿ، 

 جي  توفَتىا لصاح  ادلاؿ بادلعروؼ، وأف يراعى فيها كفايتها لمد حاجات الدولة.

كػػػل مػػػا أوجػػػ  الشػػػرع علػػػى األمػػػة القيػػػاـ بػػػو مػػػن األع ػػػاؿ    - 347المـــادة 
ة حينوػذ احلػػ  وليس يف بيت ادلاؿ ماؿ للقياـ بو فإف وجوبػو ينتقػل علػى األمػة، وللػدولػػ

يف أف حتصلو من األمة بفرض الضريبة عليها. وما ال جيػ  علػى األمػػة شػػرعاً القيػاـ بػو 
ال جيوز للدولة أف تفرض أية ضريبة من أجلو، فال جيػوز أف تأخػذ رسػومػاً لل ػحػاك  أو 

 الدوائر أو لقضاء أية مصلحة.

حزػػػاـ شػػػرعية. وأمػػػػا دلي انيػػػة الدولػػػػة أبػػػوا  دائ يػػػة قررهتػػػػا أ  - 348المـــادة 
فصوؿ ادلي انية وادلبالغ اليت يتض نها كل فصل، واألمور اليت ختصص ذلا ىػذه ادلبػالغ يف  

 كل فصل، فإف ذلك موكوؿ لرأي اخلليفة واجتهاده.

واردات بيػػػػػت ادلػػػػػاؿ الدائ يػػػػػة ىػػػػػي الفػػػػػيء كلػػػػػو، واجل يػػػػػة،   - 349المـــــادة 
دائ ياً سواء أكانت ىنالك حاجة واخلراج، ومخس الركاز، وال كاة. وتؤخذ ىذه األمواؿ 

 أـ ال تزن.

إذا ال تزػػػػػػػػػف واردات بيػػػػػػػػػت ادلػػػػػػػػػاؿ الدائ يػػػػػػػػػة لنفقػػػػػػػػػات   - 351المـــــــــادة 
الدولػػػػػػة فػػػػػػإف ذلػػػػػػا أف حتصػػػػػػل مػػػػػػن ادلمػػػػػػل ُت ضػػػػػػرائ ، وجيػػػػػػ  أف تمػػػػػػَت يف حتصػػػػػػيل 

 الضرائ  على الوجو التايل:
ل لمػػد النفقػػػات الواجبػػػة علػػى بيػػػت ادلػػػاؿ للفقػػراء وادلمػػػاكُت وابػػػن المػػػبي  -أ 
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 وللقياـ بفرض اجلهاد.
لمػػػد النفقػػػات الواجبػػػػة علػػػى بيػػػػت ادلػػػاؿ علػػػى سػػػػبيل البػػػدؿ كنفقػػػػات   -  

 ادلو فُت وأرزاؽ اجلند وتعويضات احلزاـ.
لمد النفقات الواجبة على بيت ادلاؿ على وجو ادلصلحة واإلرفاؽ دوف   -ج 

 فيات.بدؿ كإنشاء الطرقات واستخراج ادلياه وبناء ادلماجد وادلدارس وادلمتش
لمػػػػػػػػػد النفقػػػػػػػػػات الواجبػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػت ادلػػػػػػػػػاؿ علػػػػػػػػػى وجػػػػػػػػػو الضػػػػػػػػػرورة    -د 

 كحادث ررأ على الرعية من رلاعة أو روفاف أو زل اؿ.

يعتػػرب مػػن الػػواردات الػػيت توضػػد يف بيػػت ادلػػاؿ األمػػواؿ الػػيت   - 353المــادة 
ة تؤخذ من اجل ارؾ على ث ػور الػبالد، واألمػواؿ الناجتػة مػن ادللزيػة العامػة أو مػن ملزيػ

 الدولة، واألمواؿ ادلوروثة ع ن ال وارث لو وأمواؿ ادلرتدين.

 نفقات بيت ادلاؿ مقم ة على ست جهات ىي:  - 352المادة 
األ ػػناؼ ال  انيػػة الػػذين يمػػتحقوف أمػػواؿ ال كػػاة يصػػرؼ ذلػػ  مػػن بػػا    -أ 

 ال كاة.
 الفقراء وادلماكُت وابن المبيل واجلهػاد وال ػارموف إذا ال يوجػد يف بػا   -  

أمواؿ ال كاة ماؿ  ػرؼ ذلػ  مػن واردات بيػت ادلػاؿ الدائ يػة، وإذا ال يوجػد ال يصػرؼ 
لل ػػارمُت شػػيء. وأمػػا الفقػػراء وادلمػػاكُت وابػػن المػػبيل واجلهػػاد فتحصػػل ضػػرائ  لمػػد 

 نفقاهت  ويقًتض ألجل ذلك يف حالة خوؼ الفماد.
فإنو  األشخاص الذين يؤدوف خدمات للدولة كادلو فُت واجلند واحلزاـ  -ج 

يصرؼ ذل  من بيت ادلاؿ. وإذا ال يزف ماؿ بيت ادلاؿ حتصل ضرائ  يف احلاؿ لمد 
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 ىذه النفقات ويقًتض ألجلها يف حالة خوؼ الفماد.
ادلصػػػػػػػػػػاحل وادلرافػػػػػػػػػػ  األساسػػػػػػػػػػية كالطرقػػػػػػػػػػات وادلمػػػػػػػػػػاجد وادلمتشػػػػػػػػػػفيات   -د 

وادلػػػػػدارس يصػػػػػرؼ عليهػػػػػا مػػػػػن بيػػػػػت ادلػػػػػاؿ، فػػػػػإذا ال يػػػػػف مػػػػػا يف بيػػػػػت ادلػػػػػاؿ حتصػػػػػل 
   يف احلاؿ لمد ىذه النفقات.ضرائ

ادلصػػػػػاحل وادلرافػػػػػ  الز اليػػػػػة يصػػػػػرؼ عليهػػػػػا مػػػػػن بيػػػػػت ادلػػػػػاؿ، فػػػػػإذا ال   -ىػػػػػػ 
 يوجد ما يزفي ذلا يف بيت ادلاؿ ال يصرؼ ذلا وتؤجل.

احلوادث الطارئة كال الزؿ والطوفاف يصرؼ عليها من بيت ادلاؿ، وإذا ال   -و 
 ن الضرائ  اليت جت د.يوجد يقًتض ألجلها ادلاؿ يف احلاؿ ا يمدد م

 تػضػ ػن الػدولػة إجيػاد األعػ ػاؿ لزػل مػن حي ل التابعية.  - 353المادة 

ادلو ػفػػػوف عنػػد األفػػراد والشػػركات كػػادلو فُت عنػػد الدولػػة يف   - 354المــادة 
 ػيد احلقوؽ والواجبات، وكل مػن يع ػل بػأجر ىػو مو ػف مه ػا اختلػف نػوع الع ػل 

ػػػػُ  أجػػػػر ادل ػػػػل. أمػػػػا إذا أو العامػػػػل. وإذا اختلػػػػف ا ألجػػػػَت وادلمػػػػتأجر علػػػػى األجػػػػرة حُيَز 
 اختلفوا على  َتىا فَػُيَحز ُ  عقد اإلجارة على حم  أحزاـ الشرع.

جيػػػػػػػػوز أف تزػػػػػػػػوف األجػػػػػػػػرة حمػػػػػػػػ  منفعػػػػػػػػة الع ػػػػػػػػل، وأف   - 355المــــــــادة 
تزػػػػػوف حمػػػػػ  منفعػػػػػة العامػػػػػل، وال تزػػػػػوف حمػػػػػ  معلومػػػػػات األجػػػػػَت، أو شػػػػػهاداتو 

رقيػػػػػات لل ػػػػػو فُت بػػػػػل يعطػػػػػوف  يػػػػػد مػػػػػا يمػػػػػتحقونو مػػػػػن أجػػػػػر العل يػػػػػة، وال توجػػػػػد ت
 سواء أكاف على الع ل أـ على العامل.

تض ن الدولة نفقة من ال ماؿ عنده وال ع ل لو، وال يوجد   - 356المادة 
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 من جت  عليو نفقتو، وتتوىل إيواء العج ة وذوي العاىات.

وحتوؿ دوف تداولػو تع ل الدولة على تداوؿ ادلاؿ بُت الرعية   - 357المادة 
 بُت فوة خا ة.

تيمر الّدولة ألفراد الرعية إمزانية إشػباع حاجػاهت  الز اليػة   - 358المادة 
 وإجياد التوازف يف ايفت د حم  توفر األمواؿ لديها، على الوجو التايل:

أف تعطػػػي ادلػػػاؿ منقػػػواًل أو  ػػػَت منقػػػوؿ مػػػن أمواذلػػػا الػػػيت دتلزهػػػا يف بيػػػت   -أ 
 ء وما شا و.ادلاؿ، ومن الفي

أف تقِطد من أراضيها العامرة و ػَت العػامرة مػن ال ديلزػوف أرضػاً كافيػة.   -  
أمػػا مػػن ديلزػػوف أرضػػاً وال يمػػت لو ا فػػال تعطػػيه . وتعطػػي العػػاج ين عػػن ال راعػػة مػػااًل 

 لتوجد لديه  القدرة على ال راعة.
يء ومػا تقـو بمداد ديوف العاج ين عن المداد من ماؿ ال كػاة ومػن الفػ  -ج 

 شابو.

صػػػوالهتا َوفْػػػَ  مػػػا تشػػػػرؼ الدولػػػة علػػػى الشػػػػؤوف ال راعيػػػة وزل  - 359المـــادة 
 ة ال راعية اليت حتق  است الؿ األرض على أعلى ممتوى من اإلنتاج.تتطلبو المياس

تشرؼ الدولة على الشؤوف الصناعية برمتها، وتتوىل مباشػرة   - 361المادة 
 يف ادللزية العامة. الصناعات اليت تتعل   ا ىو داخل

التجارة اخلارجية تعترب حم  تابعية التاجر ال حم  منشأ   - 363المادة 
البضػػاعة، فالتجػػار احلربيػػوف دينعػػوف مػػن التجػػارة يف بالدنػػا إال بػػإذف خػػاص للتػػاجر أو 



 

42 

 

لل اؿ. والتجار ادلعاىدوف يعاملوف حم  ادلعاىدات اليت بيننا وبينه ، والتجار الذين 
نعوف من إخراج ما حتتاجو البالد من ادلواد ومن إخراج ادلواد اليت من شأ ا من الرعية دي

أف يتقّوى  ا العػدو عمػزرياً أو  ػناعياً أو اقتصػادياً، وال دُينعػوف مػن إدخػاؿ أي مػاؿ 
ديلزونػػػػػو. وُيمػػػػػت ٌت مػػػػػن ىػػػػػذه األحزػػػػػاـ البلػػػػػد الػػػػػذي بيننػػػػػا وبػػػػػُت أىلػػػػػو حػػػػػر  فعليػػػػػة 

ر  الفعلية يف  يد العالقات معو جتارية كانت فإنو يأخذ أحزاـ دار احل« كإسرائيل»
 أـ  َت جتارية.

جل يد أفراد الرعية احل  يف إنشاء ادلختربات العػلػ ػية ادلتعلقة   - 362المادة 
 بزافة شؤوف احلياة، وعلى الدولة أف تقـو ىي بإنشاء ىذه ادلختربات.

مػػػػػػػواد  دينػػػػػػػد األفػػػػػػػراد مػػػػػػػن ملزيػػػػػػػة ادلختػػػػػػػربات الػػػػػػػيت تنػػػػػػػتج  - 363المـــــــادة 
 تؤدي ملزيته  ذلا إىل ضرر على األمة أو على الدولة.

توفر الدولة  يػد اخلػدمات الصػحية رلانػاً للج يػد، ولزنهػا   - 364المادة 
 ال دتند استوجار األرباء وال بيد األدوية.

دينػػد اسػػت الؿ األمػػواؿ األجنبيػػة واسػػت  ارىا يف الػػبالد ك ػػػا   - 365المــادة 
 ي أجنو.ديند منح االمتيازات أل

تصػػػدر الدولػػة نقػػػداً خػا ػػػاً  ػػا يزػػوف ممػػتقاًل وال جيػػوز أف   - 366المــادة 
 يرتبب بأي نقد أجنو.

نقػػػود الدولػػػة ىػػػي الػػػذى  والفضػػػة مضػػػروبة كانػػػت أو  ػػػَت   - 367المـــادة 
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مضػػػروبة. وال جيػػػوز أف يزػػػوف ذلػػػا نقػػػد  َتمهػػػا. وجيػػػوز أف تصػػػدر الدولػػػة بػػػدؿ الػػػذى  
رط أف يزػػوف لػػو يف خ انػػة الدولػػة مػػا يمػػاويو مػػن الػػذى  والفضػػة شػػيواً مخػػر علػػى شػػ

والفضة. فيجوز أف تصػدر الدولػة ضلاسػاً أو برونػ اً أو ورقػاً أو  ػَت ذلػك وتضػربو بامسهػا 
 نقداً ذلا إذا كاف لو مقابل يماويو دتاماً من الذى  والفضة.

الصػػػرؼ بػػػُت ع لػػػة الدولػػػة وبػػػُت ع ػػػالت الػػػدوؿ األخػػػػرى   - 368المـــادة 
كالصػػػرؼ بػػُت ع لتهػػا ىػػي سػػواء بمػػواء وجػػائ  أف يتفػاضػػػل الصػػػرؼ بينه ػػا إذا  جػائػػػ   

كانػػا مػػن جنمػػُت سلتلفػػُت علػػى شػػرط أف يزػػوف يػػداً بيػػد، وال يصػػح أف يزػػوف نمػػيوة. 
ويم ح بت يَت سعر الصرؼ دوف أي قيد ما داـ اجلنماف سلتلفُت، ولزل فرد من أفراد 

داخل واخلػػػارج وأف يشػػػًتي  ػػػا دوف أي الرعيػػػة أف يشػػػًتي الع لػػػة الػػػيت يريػػػدىا مػػػن الػػػ
 حاجة إىل إذف ع لة أو  َته.

ديند فتح ادلصارؼ منعاً باتاً، وال يزوف إال مصرؼ الدولة،  -369المادة 
وال يتعامل بالربا ويزوف دائرة من دوائر بيت ادلاؿ. ويقـو بإقراض األمواؿ حم  

 أحزاـ الشرع، وبتمهيل ادلعامالت ادلالية والنقدية.
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 سـياسـة التعليم

جي  أف يزوف األساس الػذي يقػـو عليػو مػنهج التعلػي  ىػو   - 371المادة 
العقيدة اإلسالمية، فتوضػد مػواد الدراسػة ورػرؽ التػدريس  يعهػا علػى الوجػو الػذي ال 

 حيدث أي خروج يف التعلي  عن ىذا األساس.

مػػػػية سياسػػػػة التعلػػػػي  ىػػػػي تزػػػػوين العقليػػػػة اإلسػػػػالمية والنف  - 373المــــادة 
 اإلسالمية، فتوضد  يد مواد الدراسة اليت يراد تدريمها على أساس ىذه المياسة.

ال ايػػة مػػن التعلػػي  ىػػي إجيػػاد الشخصػػية اإلسػػالمية وت ويػػػد   - 372المــادة 
الناس بالعلـو وادلعارؼ ادلتعلقة بشؤوف احليػاة. فتجعػل رػرؽ التعػلػػي  علػى الوجػو الػذي 

 تؤدي ل َت ىذه ال اية. حيق  ىذه ال اية ودتند كل رريقة

جيػ  أف جتعػل حصػص العلػـو اإلسػالمية والعربيػة أسػبوعياً،   - 373المادة 
  قدار حصص باقي العلـو من حي  العدد ومن حي  الوقت.

جي  أف يفرؽ يف التعلي  بُت العلـو التجريبية وما ىو ملح    - 374المادة 
لعلـو التجريبية وما يلحػ   ػا حمػ   ا كالرياضيات، وبُت ادلعارؼ ال قافية. فتدرس ا

احلاجة، وال تقّيد يف أية مرحلة من مراحل التعػلػي . أما ادلعارؼ ال قافيػة فإ ػا تؤخػذ يف 
ادلراحل األوىل قبل العالية َوْفَ  سياسة معينػة ال تتنػاقض مػد أفزػار اإلسػالـ وأحزامػو. 

العلػػ  علػى شػرط أف ال تػػؤدي وأمػا يف ادلرحلػة العػالػػػية فتػؤخػػذ ىػذه ادلعػػارؼ ك ػا يؤخػذ 
 إىل أي خروج عن سياسة التعلي  و ايتو.
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جيػ  تعلػي  ال قافػة اإلسػالمية يف  يػد مراحػل التعلػي ، وأف   - 375المادة 
خيصص يف ادلرحلػة العاليػة فػروع دلختلػف ادلعػارؼ اإلسػالمية ك ػا خيصػص فيهػا للطػ  

 واذلندسة والطبيعيات وما شاكلها.

والصػػػناعات قػػػد تلحػػػ  بػػػالعل  مػػػن ناحيػػػة كػػػالفنوف  الفنػػػوف  - 376المـــادة 
التجاريػة وادلالحػػة وال راعػػة وتؤخػذ دوف قيػػد أو شػػرط، وقػػد تلحػ  بال قافػػة عنػػدما تتػػأثر 

 بوجهة نظر خا ة كالتصوير والنحت فال تؤخذ إذا ناقضت وجهة نظر اإلسالـ.

 يزػوف منهػاج التعلػي  واحػداً، وال يمػ ح  نهػاج  ػَت منهػاج  - 377المادة 
الدولػػة، وال دتنػػد ادلػػدارس األىليػػة مػػا دامػػت مقيػػدة  نهػػاج الدولػػة، قائ ػػة علػػى أسػػاس 
خطة التعلي ، متحققاً فيها سياسة التعلي  و ايتػو، علػى أالّ يزػوف التعلػي  فيهػا سلتلطػاً 
بُت الذكور واإلناث ال يف التالميذ وال يف ادلعل ُت، وعلى أال ختتص بطائفة أو دين أو 

 أو لوف.مذى  أو عنصر 

تعلي  ما يلـ  لإلنماف يف معًتؾ احلياة فرض على الدولة أف   - 378المادة 
يف ادلرحلتُت االبتدائية وال انوية، فعليها أف تػوفر ذلػك  توفره لزل فرد ذكراً كاف أو أن ى

للج يػػػػد رلانػػػػاً، وتفمػػػػح رلػػػػاؿ التعلػػػػي  العػػػػايل رلانػػػػاً للج يػػػػد بأقصػػػػى مػػػػا يتيمػػػػر مػػػػن 
 إمزانيات.

هتيػػا الدولػػة ادلزتبػػات وادلختػػربات وسػػائر وسػػائل ادلعرفػػة يف   - 379المــادة 
 َت ادلدارس واجلامعات لت زُت الذين ير بوف يف موا لة األداث يف شىت ادلعارؼ من 
فقو وأ وؿ فقو وحدي  وتفمَت، ومن فزر ورػ  وىندسػة وكي يػاء، ومػن اخًتاعػات 
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تهػػػػػػدين وادلبػػػػػػدعُت واكتشػػػػػػافات و ػػػػػػَت ذلػػػػػػك، حػػػػػػىت يوجػػػػػػد يف األمػػػػػػة حشػػػػػػد مػػػػػػن ايف
 وادلخًتعُت.

دينػػػد اسػػػت الؿ التػػػأليف للتعلػػػي  يف  يػػػد مراحلػػػو وال ديلػػػك   - 381المـــادة 
أحػد مؤلفػػاً كػػاف أو  ػػَت مؤلػػف حقػػوؽ الطبػد والنشػػر إذا ربػػد الزتػػا  ونشػػره. أمػػا إذا  
كاف أفزاراً لديو ال تطبد وال تنشر فيجػوز لو أف يأخػذ أجػرة إعطػائها للناس ك ا يأخذ 

 ة التعلي .أجر 
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 السياسـة الخارجية

المياسػػة ىػػي رعايػػة شػػؤوف األمػػة داخليػػاً وخارجيػػاً، وتزػػوف   - 383المــادة 
مػػن قبػػل الدولػػة واألمػػة. فالدولػػة ىػػي الػػيت تباشػػر ىػػذه الرعايػػة ع ليػػاً، واألمػػة ىػػي الػػيت 

 حتاس   ا الدولة.

وف ال جيوز ألي فرد، أو ح  ، أو كتلػة، أو  اعػة، أف تزػ  - 382المادة 
ذلػػػ  عالقػػػة بأيػػػة دولػػػة مػػػن الػػػدوؿ األجنبيػػػة مطلقػػػاً. والعالقػػػة بالػػػدوؿ زلصػػػورة بالدولػػػة 
وحػػدىا، ألف ذلػػا وحػػدىا حػػ  رعايػػة شػػؤوف األمػػة ع ليػػاً. وعلػػى األمػػة والتزػػتالت أف 

 حتاس  الدولة على ىذه العالقة اخلارجية.

فػال  ال اية ال تربر الواسطة، ألف الطريقة مػن جػنس الفزػرة،  - 383المادة 
يتو ل باحلراـ إىل الواج  وال إىل ادلباح. والوسيلة المياسية ال جيوز أف تناقض رريقة 

 المياسة.

ادلنػػػاورات المياسػػػية ضػػػرورية يف المياسػػػة اخلارجيػػػة، والقػػػوة   - 384المـــادة 
 فيها تز ن يف إعالف األع اؿ وإخفاء األىداؼ.

ر المياسػػػػات اجلػػػػرأة يف كشػػػػف جػػػرائ  الػػػػدوؿ، وبيػػػاف خطػػػػ  - 385المـــادة 
ال ائفة، وفضح ادلؤامرات اخلبي ة، وحتطي  الشخصيات ادلضللة، ىو من أىػ  األسػالي  

 المياسية.

يعتػػػرب إ هػػػار عظ ػػػة األفزػػػار اإلسػػػالمية يف رعػايػػػػة شػػػػؤوف   - 386المـــادة 
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 األفػراد واألمػ  والػدوؿ مػن أعػظػ  الطرؽ المياسية.

، إلسػالـ يف قػوة شخصػية دولتػوالقضية المياسية لألمػة ىػي ا  - 387المادة 
 وإحماف تطبي  أحزامو، والدأ  على محل دعوتو إىل العاال.

محل الدعوة اإلسالمية ىو احملور الذي تدور حولػو المياسػة   - 388المادة 
 اخلارجية، وعلى أساسها تبٌت عالقة الدولة   يد الدوؿ.

العػاال تقػـو علػى عالقة الدولػة ب َتىػا مػن الػدوؿ القائ ػة يف   - 389المادة 
 اعتبارات أربعة:

الػػػػدوؿ القػائػ ػػػػػػة يف العػالػػػػػ  اإلسػػػػالمي تعتػػػػػرب كأ ػػػػا قائ ػػػػة يف بػػػػػالد  أحػػػػدىا: 
واحػدة. فال تدخػل ضػ ػن العالقػات اخلارجيػة، وال تعتػرب العالقػات معهػا مػن المياسػة 

 اخلارجية، وجي  أف يع ل لتوحيدىا كلها يف دولة واحدة.
ننػا وبينهػا معاىػدات اقتصػادية، أو معاىػدات جتاريػة، أو الػدوؿ الػيت بي ثانيها: 

معاىػػدات حمػػن جػػوار، أو معاىػػدات ثقافيػػة، تعامػػل َوفْػػَ  مػػا تػػنص عليػػو ادلعاىػػدات. 
ولرعاياىا احل  يف دخوؿ الػبالد باذلويػة دوف حاجػة إىل جػواز سػفر إذا كانػت ادلعاىػدة 

قػػػػات االقتصػػػػادية تػػػػنص علػػػػى ذلػػػػك، علػػػػى شػػػػرط ادلعاملػػػػة بادل ػػػػل فعػػػػاًل. وتزػػػػوف العال
والتجارية معهػا زلػدودة بأشػياء معينػة، و ػفات معينػة علػى أف تزػوف ضػرورية، وشلػا ال 

 يؤدي إىل تقويتها.
الػػػدوؿ الػػػيت لػػػيس بيننػػػا وبينهػػػا معاىػػػدات والػػػدوؿ االسػػػتع ارية فعػػػػاًل   ثال هػػػا: 

بة حز اً، كإنزلًتا وأمَتكا وفرنما والدوؿ اليت تط د يف بالدنا كروسيا، تعترب دوالً زلار 
فتتخذ  يد االحتيارات بالنمبة ذلا وال يصح أف تنشأ معها أية عالقات ديبلوماسية. 



 

49 

 

ولرعايا ىذه الدوؿ أف يدخلوا بالدنا ولزن  واز سفر وبتأشَتة خا ة لزل فرد ولزل 
 سفرة، إال إذا أ بحت زلاربة فعاًل.

خػػػذ معهػػػا حالػػػة مػػػ اًل جيػػػ  أف نت« كإسػػػرائيل»الػػػدوؿ احملػػػػاربة فعػػػاًل  رابعهػػػا: 
احلر  أسػاسػاً لزافة التصػرفات وتعامل كأننا وإياىا يف حر  فعلية سواء أكانػت بيننػا 

 وبينها ىدنة أـ ال. وديند  يد رعاياىا من دخوؿ البالد.

دتند منعاً باتاً ادلعاىدات العمزرية، وما ىو من جنمها، أو   - 391المادة 
ات تػػػأجَت القواعػػػد وادلطػػػارات. وجيػػػوز عقػػػد ملحػػػ   ػػػا كادلعاىػػػدات المياسػػػية، واتفاقيػػػ

معاىػػػػػدات حمػػػػػػن جػػػػػوار، وادلعاىػػػػػػدات االقتصػػػػػػادية، والتجاريػػػػػة، وادلاليػػػػػػة، وال قافيػػػػػػة، 
 ومعاىدات اذلدنة.

ادلنظ ػػػات الػػػيت تقػػػـو علػػػى  ػػػَت أسػػػاس اإلسػػػالـ، أو تطبػػػ    - 393المـــادة 
نظ ػػػات أحزامػػػاً  ػػػَت أحزػػػاـ اإلسػػػالـ، ال جيػػػوز للدولػػػة أف تشػػػًتؾ فيهػػػا، وذلػػػك كادل

الدوليػػػة م ػػػل ىيوػػػة األمػػػ ، وزلز ػػػة العػػػدؿ الدوليػػػة، و ػػػندوؽ النقػػػد الػػػدويل، والبنػػػك 
 وكادلنظ ات اإلقلي ية م ل اجلامعة العربية. ،الدويل
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