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There is confusion in the intellectual and political arena and the
relationship of religion with the state, and it is known that an
important and main part of this confusion results from the lack of
serious treatments of the texts of legislation, as Quranic studies
related to the political aspect have been neglected in light of a
belief prevailing among the elite and the public that the Quran
does not include only very narrow political perceptions and
concepts.
That is why this research came to be an attempt in the field of
Qur’anic studies to explore terms and concepts in the Holy Qur’an
that contain perceptions and political implications that can be
basic features of the Islamic political system and can be added as
rules in the Islamic political system. The researcher, in the light
of several Qur’anic texts and based on the sayings of Al-Mansuri
and the jurisprudence of scholars and thinkers in the field of
Qur’anic studies and the jurisprudence of legal politics, has
proven and clearly demonstrated that Islam is concerned with the
political jurisprudence of the state as much as it is concerned
with the devotional and moral life, and that the Holy Qur’an is a
book that mixes religion and the world, the mosque and the state.
It is a book of curriculum and sharia, law, state, leadership and
worship. 
Keywords: The Holy Quran, Concepts, Politics, State and Sharia,
Leadership and Worship.
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املفاهیم السیاسیة يف القرآن الكرمي

امللخص:

هناك إرابك حاصل يف الساحة الفكرية والسياسية حول دور اإلسالم يف الشأن السياسي وعالقة الدين
انتج عن االفتقار إىل معاجلات جديدة لنصوص
ابلدولة،
ٌ
ومعلوم أ ّن جزءاً هاما ورئيساً من هذا اإلرابك ٌ
اعتقاد ٍ
ٍ
سائد بني النخبة والعامة
التشريع ،إذ أمهلت الدراسات القرآنية املتعلقة ابجلانب السياسي يف ظل
أب ّن القرآن ال يتضمن تصور ٍ
ات ومفاهيم سياسية إال يف حدود ضيقة جداً!
ّ

ٍ
مصطلحات ومفاهيم
هلذا جاء هذا البحث ليكون حماولة  -يف حقل الدراسات القرآنية  -الستكشاف
يف القرآن الكرمي حتتوي تصور ٍ
ات ومضامني سياسية ميكن أن تكون مالمح أساسية للمنظومة السياسية
ٍ
نصوص قرآنية عدة،
اإلسالمية ،وميكن توظيفها كقواعد يف النظام السياسي اإلسالمي! الباحث ويف ضوء
واستنادا إىل أقوال املفسرين واجتهادات علماء ومفكرين يف جمال الدراسات القرآنية وفقه السياسة الشرعية
وبني بوضوح أ ّن اإلسالم اهتم ابلفقه السياسي للدولة نفَ اهتمامه ابيحياة التعبدية واخألالقية ،وأ ّن
أثبت ن
ودولة وقيادةٍ
يعة ٍ
منهج وشر ٍ
القرآن الكرمي كتاب ميزج بني الدين والدنيا ،وبني املسجد والدولة ،فهو كتاب ٍ
وعبادة!.
الكلمات املفتاحیة :القرآن الكرمي ،املفاهيم ،السياسة ،الدولة والشريعة ،القيادة والعبادة.
املقدمة:

فإ ّن هناك من يقول إ ّن اإلسالم دعوة روحية حمضة ال عالقة هلا ابلسياسة ،أو أ ّن السياسة ظاهرة دنيوية حمضة ال عالقة هلا
ابيحالل وايحرام ..ويزعم بعض اآللر أ ّن اإلسالم مل يق ّدم نظاما سياسيا تفصيليا قائما على مفاهيم اإلسالم الشرعية ،وجعلوا من
ِّ
االدعاء حجة السترياد مفاهيم وأنظمة للحياة تناقض اإلسالم والشريعة كالدميقراطية والعلمانية والرأمسالية واالشرتاكية إىل
هذا ّ
آلره.
من هنا أييت دور الباحثني يف جمال الدراسات القرآنية يف إظهار وإثبات حقيقة أ ّن السياسة متثل روح اإلسالم ومتثّل روح
القرآن الكرمي  ،وذلك من لالل إبراز مفاهيم اإلسالم السياسية املستنبطة من املصادر اإلسالمية ولاصة القرآن الكرمي!
مبجرد تعميمات نظرية ،وإّّنا أتى بتفصيالت عملية عن
فمعلوم لكل ذي اطّالع أ ّن القرآن مل يكتف يف جمال السياسة ّ
ايحكم والسلطة والبيعة والطاعة واخأمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد والقتال وغريها من املفاهيم واملفردات السياسية الشرعية
اليت ُّ
يدل وجودها على أ ّن اإلسالم عىن ابلفقه السياسي للدولة عنايتهُ جبوانب ايحياة التعبدينة واخألالقية.

القرآن الكرمي كتاب هللا الذي أنزل على رسوله ليكون للعاملني نذيرا ،وقد اتفق أهل العلم وأهل الفكر على أ ّن هذا الكتاب
تتضمن مفاهيم ومعاين سياسية ،كما أ ّن هناك آايت تننزلت يف سياق موقف سياسي أببعاده
–القرآن الكرمي -حيتوي على آايت ّ
توضح الربط بني هذه املواقف وبني العقيدة وتتنزل اخأحكام –دنيوية وألروية -يف شان
االقتصادية واالجتماعية ،وهذه اآلايت ّ
ذلك..
 3د ، .اجلامعة العراقية،

العراقhamasaeed999@gmail.com ،
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فهذه املفاهيم واملعاين السياسية اليت تضمنها القرآن الكرمي تثبت –وبال شك -أ ّن اإلسالم دين ميزج بني الدين والدنيا،
وبني املسجد والدولة ،فهو دين دولة وقيادة وعبادة ،وتنبع اهتمام القرآن الكرمي ابجلانب السياسي من لالل اشتماله على جمموعة
من اخأ حكام والتشريعات اليت هلا عالقة وثيقة ابلعملية السياسية وال ميكن تطبيق هذه اخأحكام والتشريعات دون وجود سلطة
سياسية ٍ
ونظام سياسي حاك ٍم يقوم بتطبيق هذه اخأحكام والتشريعات.
يهمين يف هذا البحث أ ّن أتكلّم عن النظرة اإلسالمية للسياسة أو أق ّدم تعريفا إسالميا وقرآنيا -بشكل
بناءً على ما سبق – ُّ
أدق -للسياسة ،وذلك من لالل شرح وبيان مضامني ومدلوالت بعض املفاهيم أو املفردات السياسة يف القرآن الكرمي اليت تثبت
على أ ّن السياسة والنظام السياسي جزء أساسي وركيزة أساسية من اإلسالم ومن النظام اإلسالمي ،وأ ّن القرآن الكرمي أعطى أمهية
الرغم من عدم ورود هذه الكلمة يف القرآن الكرمي!
ابلغة وكبرية للسياسة على ّ
وتكمن أمهیة هذه الدراسة يف:

 .1بيان الرؤية القرآنية ملفهوم السياسة وأصوهلا.
 .2إثبات أ ّن القرآن الكرمي اهتم ابلسياسة كما اهتم ابلعبادة واخألالق.
 .3درء الشبهات ودحضها اليت أاثرها أعداء اإلسالم فال يوجد هناك يف اإلسالم والقرآن سياسة.
ّأما أسباب التيار املوضوع واليت دفعتين للكتابة يف هذا املوضوع ،فهي:

وحث على ضرورة قيام سلطة سياسية إسالمية.
 .1التأكيد على أ ّن القرآن الكرمي اهتم ابلسياسة ن
 .2التأكيد على أ ّن القرآن الكرمي منظومة حياتية كاملة مشتملة على مجيع جوانب ايحياة البشرية ،فهو مل يرتك جماال ميكن
يرتقي حبياة اإلنسان وحتقيق سعادته إال وأحاط به ،كما أ ّن جمال السياسة متثل إحدى هذه اجملاالت.
ّأم الدراسات السابقة فمن أبرز ما ُكتب يف هذا اجملال –حسبما اطلعت عليها -فهي:

 .1النظام السياسي يف القرآن الكرمي /حممد فاروق حممد اهلباش.

 .2أصول الفكر السياسي يف القرآن املكي /الدكتور التيجاين عبد القادر.
 .3مفاهيم سياسية شرعية /حممد أمحد علي مفيت.
 .4يف السياسة الشرعية /د.عبدهللا النفيسي.
 .5اخأبعاد السياسية ملفهوم ايحاكمية رؤية معرفة /هشام أمحد عوض.
 .6نظام ايحكم يف اإلسالم /عبد القادر فارس.
 .7النظرية السياسية اإلسالمية يف حقوق اإلنسان /حممد أمحد مفيت سامي صاحل الوكيل.
 .8فقه السياسية الشرعية اجلويين أّنوذجا /عمر أنور الزبداين.
 .9اإلسالم وأصول ايحكم /حممود اخلالدي.
 .11السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها /يوسف القرضاوي.
فال شك أ ّن هذه الدراسات والكتاابت وإن تناولت السياسة ومسائل متعلقة ابلنظام السياسي من منظور إسالمي ،لكن
وتبني يل ّأّنا مل تعاجل هذا املوضوع بصورة علمية منهجية دقيقة ومل تتناول املفاهيم
بعد اطالعي على هذه الدراسات اتضح ن
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السياسية من لالل زاوية ورؤية قرآنية واضحة حتديدا ،وهذا هو الذي يربز أمهية دراستنا هذه والتالفها عن تلك الدراسات اليت
كتبت يف هذا اجملال.
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املبحث األول :السیاسة :مفهومها  ،بداايهتا ،تطورها ،أبرز الكتاابت فیها:
املطلب األول :تعريف املفاهیم لغة واصطالحا.
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ِّ
تصور املعىن،
أحسن تص نورهُ ،وفهمهُ :جاد استعدادهُ لالستنباط ،الف ْه ُمُ :ح ْس ُن ُّ
جاء يف معجم الوسيط :ف همهُ ف ْهماْ :
ملعىن كلّي ويقابله املاصدق ،الت ْفهيم:
والف ْه ُم ج ْودةُ استعداد الذهن لالستنباط ،امل ْف ُهوم :جمموع الصفات واخلصائص ّ
املوضحة ً
إيصال املعىن إىل فهم السامع بواسطة اللفظ (مصطفى وآلرون2114 ،م)  ،ويف اللغة العربية هناك مفردات وكلمات أو مفاهيم
ِّ
و(التصور) كما ذكر ذلك اجلرجاين يف كتابه (التعريفات)
تكمله وتؤدي معناه ك (التعريف اللفظي) و(ايح ّد)
قريبة من املفهوم ّ
ّ
(اجلرجاين1983 ،م).
ِّ
ويف القاموس احمليط جند ان مادة (فهم) :أي ف ِّهمهُ ف ْهما ،أي علِّم و ِّ
يع
أحسن ُّ
عرفهُ ابلقلب ،و ْ
تصورهُ ،وهو فه ٌم أي سر ُ
الف ْه ِّم ،و ف ِّهم من اجلذر (ف ه م) تدل على معرفة الشيء ،لكن هذه املعرفة ال تُ ْدرُك عن طريق ايحواس ،ولكنها حتصل بطريق
القلب ،أي أ ّن ما حيصل درجة اثلثة من درجات السريورة املعرفية وهذه الدرجات هي اإلحساس واإلدراك والف ْهم (الفريوز آابدي،
2115م).
وبعد تتبُّع مادة (ف ه م) يف معجم العني ومعاجم مقاييَ اللغة ومعجم لسان العرب فلم أجدها تتجاوز ثالثة ٍ
معان،
ت الشيء أي :عرفْ تُهُ وعق ْلتهُ وعلِّمتُهُ (الفراهيدي،
وهي كلها جمردة ،وهذه املعاين الثالثة هي :املعرفة ،والعقل ،والعلم ،يقال :ف ِّه ْم ُ
د .ت).
املفاهیم اصطالحا:
املفاهيم هي ٍ
معان مرتبطة أبمساء ورموٍز وأفكار حول الظواهر الطبيعية ،ويقال أب ّن املفاهيم (متثّل لغة العلم ،وهي يف نفَ
الوقت جتريبية ونظرية ،وتشكل مستوايت خمتلفة من التعقيد واإلجادة ،والتجريد ،املفاهيم هي ٍ
معان تعطى للكلمات) (غريب و
آلرون1992 ،م ،صفحة  ،)22 -21وعنرفه أبو البقاء الكفوي (1194ه ) يف الكليات أبنّه (الصورة الذهنية سواءً وضع
إبزائها اخألفاظ أو ال) (الكفوي ،د .ت ،صفحة .)861 :وجاء يف موسوعة التهانوي (1158ه ) أبنّه (ما حصل يف العقل)
(التهانوين1996 ،م ،صفحة.)1617 /2 :
ومن أشهر التعاريف املتداولة( :جمموع الصفات واخلصائص اليت حتدد املوضوعات اليت ينطبق عليها اللفظ حتديدا يكفي
لتمييزها عن املوضوعات اخألرى) (بيومي وآلرون ،د.ت ،صفحة.)31 :
املطلب الثاين :تعريف السیاسة لغة واصطالحا.
السياسة يف اللغة هي مصدر الفعل :ساس يسوس سياسةً ،فيقال :ساس ال ندواب أو الفرس :إذا قام على أمرها من العل ِّ
ف
ُ
والسقي والرتويض والتنظيف وغري ذلك.
ومعىن ساس :أمر وّنى و دبنر ،يقال :ساس الناس أي :حكم ُه ْم وتوىلن قيادهتم وإدارة شؤوّنم ،كان اخللفاء الراشدون
يسوسون الناس ابلعدل ،وساس اخأمور :أي دبنرها ،أدارها ،قام أبصالحها ،وساس ال ندواب :رنوضها واعتىن هبا (عمر2118 ،م).
جاء يف لسان العرب :ساس اخأمر سياسة قام به ،وس نوسهُ القوم :جعله يسوسهم :أي يرتأسهم (ابن منظور1414 ،ه ).

ت الرعية ،أي أمرهتا وّنيتها ،وهي مألوذ من الفعل :ساس (الفريوز
كما ذكر الفريوز آابدي يف القاموس احمليطُ :س ْس ُ
آابدي2115 ،م).
السیاسة اصطالحا:
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فن
وعرفها أفالطون (428-348ق.م) ّ
(فن تربية اخأفراد يف حياة مجاعية مشرتكة وهي عنآية بشؤون اجلماعة ،أو ّ
أبّناّ :
الفن) (السياسة يف الفكر الغر،ي ،د .ت ،صفحة .)3
حكم اخأفراد برضاهم ،والسياسي هو الذي يعرف هذا ّ
(فن حكم اجملتمعات اإلنسانية)(السياسة يف الفكر الغر،ي ،د .ت ،صفحة .)3
وعرفها معجم روبري (1962م) ّ
أبّناُّ :
وجاء يف معجم كامل( :تتعلق السياسة ابيحكم واإلدارة يف اجملتمع املدين)(السياسة يف الفكر الغر،ي ،د .ت ،صفحة ،)3
أبّنا( :أصول أو فن إدارة الشؤون العامة)(السياسة يف الفكر الغر،ي ،د .ت ،صفحة
ويذهب املعجم القانوين إىل تعريف السياسة ّ
.)3
أما ابن للدون (818ه ) فقد جعل السياسة ّنطا من أّناط ايحكم القائم على جلب املصاحل الدنيوية إذ قال( :والسياسة
مح ُل الكافِّّة على مقتضى النظر العقلي يف جلب املصاحل الدنيوية ودفع املضار) (ابن للدون1988 ،م ،صفحة -238 /1
.)239
ٍ
ويف الرتاث اإلسالمي يبدو ان مفهوم السياسة شامل لكل ممارسة تتعلق أبصول ايحكم وتدبري ايحاكم شؤون الناس ،سواءً
مستندا إىل الشريعة كان أم ال ،وتدور قضااي السياسة يف معظمها حول طُُرق انتقال السلطة وممارستها.
فنجد ابن عقيل (531ه ) عنرف السياسة بقوله( :السياسة ما كان من اخأفعال حبيث يكون الناس معه اقرب إىل الصالح،
وابعد عن الفساد ،وان مل يشرعه الرسول وال نزل به وحي) (ابن القيم اجلوزية1991 ،م ،صفحة.)283 /4 :
فهذا التعريف من أقدم وأوىف ما عُرف به كلمة السياسة يف الرتاث اإلسالمي القدمي.
اسع يف حتديد مفهوم السياسة ،فحينما تتجه بعض التعريفات إىل النظر يف ماهية
ّأما يف الفكر ايحديث فهناك التالف و ٌ
الفعل السياسي بوصفه فعال للحكم يف ايحياة العامة ،تتجه تعريفات ألرى إىل الرتكيز على املشاركني يف صناعة الفعل املوسوم
ابلسياسي :اخأحزاب ،واجلماعات واملؤسسات السياسية الفاعلة يف ايحكم ،يف حني يتجه اثلث إىل الرتكيز على اخأبعاد االجتماعية
ابعتبار أ ّن الفعل السياسي هو ممارسة اجتماعية (لليفة1991 ،م).

ن
معىن مشرتك لتعريفات السياسة او ميكن القول ّإّنا (عملية ايحكم جملتم ٍع ُمنظ نم)
وعلى الرغم من هذا االلتالف َثة ً
(الكيّايل1993 ،م ،صفحة ،)362 /3 :بغض النظر عن شكل هذا التنظيم ،وانطالقا من ذلك تشمل السياسة بشكل
أساسي :ايحكومة ،واخأنظمة السياسية ،واملؤسسات السياسية ،واجلماعات واخأحزاب السياسية ،والنظرية السياسية ،والعالقات
الدولية.
املطلب الثالث :السیاسة :الظهور والنشأة ومراحل التطور.
كلمة (السياسة) وكما ذكران سابقا ال توجد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية بصيغة االسم ،لكننا جندها يف آاثر الصحابة
وكالم التابعني يف بعض النصوص النادرة اليت استعملت مفردة (السياسة) ابملعىن اللغوي ،فقد نقل الطربي (311ه ) عن عمرو
وىل اخلليفة املظلوم والطالب بدمه ،ايحسن السياسة ،ايحسن التدبري)
(إين وجدته ّ
ابن العاص رضي هللا عنه يف وصف معاويةّ :
(الطربي1988 ،م ،صفحة .)11 /3 :ولعل هذا النص أقدم ٍ
نص وردت فيه كلمة السياسة ،وقد ظهر املعىن االصطالحي
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(فن ايحكم ،والسياسي هو الذي يعرف ف نن ايحكم)
فقد عرفها الفيلسوف اليوانين سقراط (469-399ق.م) ّ
أبّناّ :
(السياسة يف الفكر الغر،ي ،د .ت ،صفحة .)3
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يعاين مصطلح السياسة قدرا من الرلاوة االصطالحية بسبب تعدد استعماله ،واتساع نطاق تداوله ،والتالف معناه بني
الرتاث اإلسالمي وأدبيات العصر ايحديث ،فالسياسة عرفت بتعاريف عديدة من قبل بعض الكتاب واملفكرين والفالسفة املختلفني
يف مذاهبهم ونظرايهتم السياسية.

Hama Saeed Ali Muhammad SAEED

للكلمة يف تعابري الفقهاء يف جمال القضاء بدءا من القرن الثاين ،ولرّمبا كان اخأصل يف هذا املفهوم للسياسة تسميةُ اإلمام أمحد بن
حنبل (241ه ) صاحب أ،ي حنيفة (151ه ) كتاب اخلليفة إىل واليه أ،ي موسى اخأشعري (44ه ) يف ايحدود ب (كتاب السياسة)
(الكاساين1986 ،م).
وقد ظهر استعمال السياسة مبعىن تدبري الناس وإدارة شؤون ايحكم وممارسة السلطة يف ٍ
وقت الحق (اخأزرق2118 ،م)،
وض ِّّمن يف املعاجم اللغوية بوصفه أثرا رجعيا ،فاملفهوم مل يكن موجودا يف صدور اإلسالم وال يف الشعر اجلاهلي ،ولرمبنا كان أول
ُ
ظهور هلذا املفهوم يف عصر الدولة اخأموية.
هذا ويرجع الباحثون مصطلح السياسة عموما إىل أصول يواننية من كلمة ( )polisاليت كانت تستخدم للوحدة السياسية
والعالقة بني الفرد واجلماعة اليت ترتب له حقوقا وتفرض عليه واجبات (جمزوءة السياسة).
والفقهاءُ استخدموا مصطلح السياسة لشيوعه منذ عصور متقدمة يف القرنني الثالث والرابع ،ويف ذلك يقول ابن عقيل
ِّ
صطلِّ ِّحهم) (ابن القيم اجلوزية م ،د.
نسميها سياسةً ت بعا ل ُم ْ
ايحنبلي (513ه ) كما ينقل عنه ابن القيم (751ه ) رمحه هللا( :وحنن ّ
ت ،صفحة.)14 :
عرب عنه ب (السياسة) دون
السیاسة الشرعیة :مل يستعمل مصطلح (السياسة الشرعية) عند الفقهاء املتقدمني ،وإّنا كان يُ ن
إضافة (الشرعية) ،وكتب الفقهاء املتقدمون أحكام الفقه السياسي جبانب اخأحكام الفقهية ومل يظهر هذا التمايز إال عند
تعرب عن مصطلح السياسة الشرعية مبصطلح (املصلحة)
املتألرين ..فايحنفية هم أكثر من استعمل مصطلح السياسة ،والشافعية ّ
وجيعلوّنا مرادفة هلا ،واإلمام املاوردي (451ه ) استعمل مصطلح السياسة ،كما إن اجلويين (478ه ) يف كتابه (غياث اخأمم)
استعمل مصطلح (السياسة الدينية) (الزبداين ،د .ت).
ويقال أب ّن مصطلح (السياسة الشرعية) ظهر خأول مرة عند ابن تيمية (728ه ) رمحه هللا يف كتابه الذي حيمل عنوانه هذا
املصطلح نفسه( :السياسة الشرعية يف أصالح الراعي والرعية) اي تدبري شؤون ايحُكم ورعآية اخللق على أساس أحكام الشريعة
اإلسالمية.
املطلب الرابع :أبرز الكتاابت يف السیاسة
د.ت):

مرت مبراحل خمتلفة (العطاي،
الشك أن الكتابة والتأليف يف السياسة بصورة عامة والسياسة الشرعية بصورة لاصة قد ّ

املرحلة اخأوىل :الكتابة يف السياسة ضمن أبواب الفقه :إذ تعنرض الفقهاء يف إطار كتبهم وتصنيفاهتم الفقهية لبيان أحكام
مسائل وقضااي هلا عالقة وصلة مباشرة أو شبه مباشرة ابلسياسة الشرعية ،فلم خيلو كتاب فقهي من ذكر هذه املسائل والقضااي.
املرحلة الثانية :الكتب واملؤلفات املخصصة ملوضوعات سياسية معينة :إذ ظهرت كتب تتحدث لصيصا عن مواضع هلا
عالقة ابلسياسة مثل :كتاب (اخلراج) خأ،ي يوسف صاحب أ،ي حنيفة (189ه ) ،وكتاب (اخأموال) للقاسم بن سالم (224ه ).
املرحلة الثالثة :مؤلفات شاملة :أي ظهرت كتب تتحدث عن السياسة الشرعية بصورة مشولية وذلك مثل( :اإلمامة
والسياسة) البن قتيبة الدينوري (276ه )( ،اخأحكام السلطانية) للماوردي (451ه ) ،و (اخأحكام السلطانية) خأ،ي يعلى الفراء
(458ه ) ،و(غياث اخأمم يف التياث الظلم) لإلمام اجلويين (478ه ) ،وكذلك كتب ألرى لاصة لنصائح امللوك مثل (الترب
املسبوك يف نصيحة امللوك) لإلمام الغزايل (515ه ) ،و(سراج امللوك) للطرطوشي (521ه )( ،املنهج املسلوك يف سياسة امللوك)
لعبد الرمحن الشيزري (591ه ) ( ،الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية) البن الطقطقي (719ه ) ،و(ايحسبة يف
اإلسالم) البن تيمية (728ه ).
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 اخلالفة واإلمام العظمى ،حممد رشيد رضا السياسة الشرعية يف الفقه اإلسالمي ،الشيخ عبد الرمحن اتج الدين 1975م. السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية يف الشؤون الدستورية واخلارجية واملالية ،عبد الوهاب لالف 1956م. يف السياسة الشرعية ،عبد هللا النفيسي. املشروعية اإلسالمية الكربي ،دكتور حممد علي جريشة. السياسة الشرعية يف زمن اخأزمات ،حسن هادي الزبيدي. النظم اإلدارية يف السياسة الشرعية ،عارف لليل أبو عيد. يف النظرية السياسية اإلسالمية ،د.علي فهد الزميع اإلسالم وأصول ايحكم ،حممد اخلالدي. حقائق التشريع اإلسالمي يف السياسة وايحكم ،فتحي الدريين. السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ،يوسف القرضاوي. النظرايت السياسية يف اإلسالم ،حممد ضياء الدين الريَ. عبقرية اإلسالم يف أصول ايحكم ،منري العجالين. السياسة واالقتصاد يف التفكري اإلسالمي ،دكتور أمحد شليب. نظام ايحكم يف اإلسالم ،الشيخ تقي الدين النبهاين. السياسة اإلسالمية يف عهد النبوة ،عبد املتعال الصعيدي. نظام ايحكم يف اإلسالم ،عبد ايحميد متويل. الدولة اإلسالمية وسلطتها ،حسن عبد اللطيف. -الدولة والسيادة يف الفقه اإلسالمي ،عبد الكرمي زيدان.

املبحث الثاين :املفاهیم اليت تتضمن معىن السیاسة يف القرآن الكرمي.
ويتضمن أحد عشر مطلبا:
ّ
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املرحلة اخلامسة واخألرية :الكتاابت والدراسات املعاصرة :يف هذه املرحلة اعتمد العلماء مصطلح (السياسة الشرعية) كعل ٍم
على هذا العِّْلم ،حاول هؤالء العلماء حترير تعريف السياسة وجماالهتا والتصاصاهتا وبيان أصوهلا وضوابطها ،من ذلك:
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املرحلة الرابعة :مرحلة التأصيل والتعقيد والتحرير :وهي مرحلة اتسمت بتنقية وحترير املباحث السياسية وأتصيل قواعدها
ولاصة يف السياسة الشرعية ،من هذه الكتب( :حترير اخأحكام يف تدبري أهل اإلسالم) البن مجاعة (733ه ) ،و (السياسة
الشرعية يف أصالح الراعي والرعية) البن تيمية (728ه ) ،و(الطرق ايحكمية يف السياسة الشرعية) البن القيم اجلوزية (757ه ).
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املطلب األول :احلُكم
ايحكْم مصدر الفعل :حكم ،ومعناه :املْنعِّ ،
ومسّى القضاء ُحكْما ،خأنه مينع النزاعات واخلصومات ،ومنه قول الشاعر:
ُ
ُ ُ
إين أخاف علیكم أن اغضبا (ديوان جرير ،د .ت ،صفحة)446 :
اح ِكموا ُس َفهاءكم
ي
ابين حنیفة ْ
نعوه ْم.
أيْ :ام ُ

املعاين:

ت فالان حتكيما :من ْعتُهُ عما يريد (ابن فارس1979 ،م).
ويقال :ح نك ْم ُ
وذكر العلماء أ ّن لِّلفظة (ايحكم) ومشتقاهتا يف القرآن الكرمي ٍ
معان و دالالت خمتلفة يف سياقات عديدة  ،ومن هذه
ْ

يد) (سورة املائدة ،اآلية ،)1 :يقول الطربي (311ه )( :إ ّن
ْم مبعىن التحليل والتحرمي ،قال تعاىل( :إ نن ن
اَّلل ْحي ُك ُم ما يُِّر ُ
ايحك ْ
هللا يقضي يف للقه ما يشاء من حتليل ما أراد حتليله ،وحترمي ما أراد حترميه) (الطربي م2111 ،.م ،صفحة ،)21 /8 :وايحكم
اَّلل حي ُكم ال مع ِّّقب ِّيحك ِّ
ْم ِّه ) (سورة الرعد ،اآلية ،)41 :إي إذا أراد أمراً فال را ند لقضائه (ابن
ُ
مبعىن القضاء والقدر ،قال تعاىل( :و نُ ْ ُ ُ
ْما و ِّع ْل ًما) (سورة القصص ،اآلية،)14 :
عطيّة1422 ،ه )  ،وايحُكْم مبعىن النب نوة ،قال تعاىل( :ول نما ب لغ ُ
اشدنهُ و ْ
است وى ات ْي ناهُ ُحك ً
يقول ابن كثري (774ه )( :أتى النب نوة مع الزبور) (ابن كثري1419 ،ه  ،صفحة ،)212 /6 :وايحُكْم مبعىن القرآن ،قال تعاىل:
ِّ
ْما عربِّيًّا ) 1سورة الرعد ،اآلية ،)37 :قال القرطيب (671ه )( :أراد ابيحكم العر،ي القرآن كله) (القرطيب،
(وكذلك أنْزلْناهُ ُحك ً
ايحُكْم صبِّيًّا)
1964م ،صفحة ،)321 /9 :وايحكم مبعىن الفهم والفقه يف الدين ،قال تعاىل( :اي ْحيَي ُل ِّذ الْ ِّكتاب بُِّق نوةٍ وات ْي ناهُ ْ
(سورة مرمي ،اآلية ،)12 :أي فهما ونفعا يف الدين (الزخمشري1417 ،ه  ،صفحة  ،)8 /3وايحكم مبعىن اإلتقان ،قال تعاىل:
ِّ
صل ِّ
(كِّتاب ِّ
ِّ
نقص
ت آايتُهُ ُثُن فُ ّ ْ
أحكم ْ
ٌ ْ
ت م ْن ل ُد ْن حكي ٍم لبِّ ٍري) (سورة هود ،اآلية ،)1:أي نظمت نظما رصينا حمكما ال يقع فيه ٌ
وال للل (الزخمشري1417 ،ه ).
وايحكم مبعناه السياسي ،والذي حنن بصدد دراسته اآلن ،فرغم أ ّن بعضا من العلماء أنكروا ورود ايحكم) مبعناه السياسي يف
القرآن ،وقالوا ابقتصار داللته على معىن القضاء والفصل يف النزاعات واخلصومات ،إال أ نن هؤالء تناسوا أ ّن القضاء الب ّد له من
لزم املتناقضني أو اخلصمني مبا قضى به القاضي ،إضافة إىل هذه ايحقيقة فقد وردت
ُح ْك ٍم ابملعىن السياسي ،أي سلطة سياسية تُ ُ
كلمة (ايحكم) ومشتقاهتا هبذا املعىن -املعىن السياسي -يف أكثر من تسعني موضعا يف القرآن الكرمي (عبد الباقي1981 ،م)،
اَّلل أي ُمرُك ْم أن تُؤُّدوا اخأماانت إىل أهلها وإذا حك ْمتُ ْم ب ْني الن ِّ
ن
اَّلل نِّعِّ نما يعِّظُ ُك ْم
ناس أ ْن ْحت ُك ُموا ِّابلْع ْد ِّل إ نن ن
فمن ذلك :قوله تعاىل( :إن ن ُ
اَّلل و ِّ
صريا ( )58اي أيُّها الن ِّذين امنُوا ِّ
ِّ
ِّ
أط ُيعوا النر ُسول و ِّ
أويل اخأمر ِّمْن ُك ْم فإ ّن ت ناز ْعتُ ْم ِّيف ش ْي ٍء ف ُرُّدوهُ إىل
أط ُيعوا ن
بِِّّه إ نن ن
اَّلل كان مس ًيعا ب ً
ِّ ِّ ِّ ِّ
نِّ
ِّ
ِّ
أحس ُن أت ِّو ًيال) (سورة النساء ،اآلية ،)99-98 :فهذه اآلايت تعرف
اَّلل والنر ُسول ا ْن ُكْن تُ ْم تُ ْؤمنُون ِّاب نَّلل والْي ْوم ْاآلل ِّر ذلك لْي ٌر و ْ
آبايت اخأمراء ووالة اخأمور ،وقد أ نسَ ابن تيمية (728ه ) رمحه هللا نصف كتابه (السياسة الشرعية) على هاتني اآلتيني.
قال ابن تيمية ( 728ه )( :نزلت اآلية اخأوىل يف والة اخأمور ،عليهم أن يؤدوا اخأماانت إىل أهلها ،وإذا حكموا بني الناس
ِّ ِّ
وحكمهم
أن حيكموا ابلعدل ،ونزلت الثانية يف الرعية من اجليوش وغريهم ،عليهم أن يطيعوا أويل اخأمر الفاعلني لذلك يف ق ْسمه ْم ُ
ومغازيهم وغري ذلك) (ابن تيميّة1418 ،ه  ،صفحةُ ،)9 :ث بعد ذلك يقول( :وإذا كانت اآلية قد أوجبت أداء اخأماانت إىل
أهلها وايحُك ِّْم ابلعدل فهذان مجاع السياسة العادلة والوآلية الصايحة) (ابن تيميّة1418 ،ه  ،صفحة.)6 :
قال ابن كثري (774ه )( :والظاهر هللا أعلم ّأّنا عامة يف كل أوىل اخأمر من اخأمراء والعلماء) (ابن كثري1419 ،ه ،
صفحة.)314 /2 :
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وقال عبد الرمحن السعدي (1376ه )( :وأمر بطاعة أويل اخأمر ،وهم :الوالة على الناس من اخأمراء وايحُكام واملفتني)
(السعدي2111 ،م ،صفحة.)183 :
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لطاب من هللا تعاىل لوالة اخأمور ،أمور
يقول املفسرون إ ّن هذه اآلية إّّنا أنزلت يف اخأمراء مبعىن ايحُكم بني الناس ،فهي
ٌ
أمر إىل الناس أن يطيعوهم وينزلوا على قضاايهم (الطربي م،.
املسلمني ،أبداء اخأمانة ،وإىل العدل يف ايحكم بني الناس ،و ٌ
2111م).
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ون قل الشيخ حممد خبيت املطيعي إمجاع مجهور املفسرين على أ ّن املراد من ايحُكم يف اآلايت هو ما كان عن وآلية عامة أو
لاصة (املطيعي ،د .ت).
ِّ ِّ
ايحُكْم والنُّبُ نوة فإ ّن ي ْك ُف ْر ِّهبا ه ُؤال ِّء
اه ُم الْكِّتاب و ْ
ويؤيد ما ذهب إليه البخييت قوله تعاىل يف سورة اخأنعام( :أولئك النذين آت ْي ن ُ
ف ق ْد ونك ْلنا ِّهبا ق ْوًما لْي ُسوا ِّهبا بِّكافِّ ِّرين) ( سورة اخأنعام ،اآلية ،)89 :إذ يقول املفسرون إ ّن ايحكم هنا مبعىن (امللك) (اآللوسي،
يوضحون أ ّن االرتباط بني ايحكم مبعىن الفصل يف اخلصومات بني الناس وبني امللك أو ايحكم ابملعىن السياسي،
1415ه ) ،إذ ّ
فيخسرون ايحكم الذي آاته هللا بين إسرائيل ابلفصل يف اخلصومات بني الناس خأ ّن امللك كان فيهم.
من جانب آلر يرى اآللوسي (1271ه ) أبنّه ميكن أن يكون ايحكم الذي آاته هللا اخأنبياء قبل بعثتهم رايسةً يف قومهم
صوهلا حبسن ألالقهم وسريهتم يف قومهم (اآللوسي1415 ،ه ) ،فموسى (عليه السالم) قبل بعثته كانت له رايسة يف قومه،
ُح ُ
يد أ ْن ت ْقتُل ِّين كما ق ت ْلت ن ْف ًسا ِّابْخأ ْم ِّ
يد نإال أ ْن ت ُكون جبن ًارا ِّيف اخأرض وما
َ إ ْن تُ ِّر ُ
ويشهد لذلك قول الرجل الذي من شيعته( :أتُ ِّر ُ
ِّ
صلِّ ِّحني) (سورة القصص ،اآلية .)19 :وداود الذي آاته هللا امللك بعد قتله جلالوت أيمره أن حيكم بني
تُ ِّر ُ
يد أ ْن ت ُكون من الْ ُم ْ
ِّ
ناس ِّاب ْيح ِّق وال ت تنبِّ ِّع ا ْهلوى ف ي ِّ
اح ُك ْم ب ْني الن ِّ
اَّللِّ إ نن الن ِّذين
ضلنك ع ْن سبِّ ِّيل ن
ّ
الناس ابلعدل وايحق( :إ نان جع ْلناك لليفةً ِّيف اخأرض ف ْ
ُ
ي ِّ
اَّللِّ ) (سورة ص ،اآلية ،)26 :فهذه النصوص –وكما يقول املفسرون -وصية من هللا عز وجل لوالة اخأمور
ضلُّون ع ْن سبِّ ِّيل ن
ايحاكم واخلليفة والقاضي معا دون استثناء.
وايحكام أن حيكموا بني الناس ابيحق املنزل من عند هللا ،وهي تتناول
ُ
املطلب الثاين :اخلالفة واالستخالف.

اخلالفة واالس تخالف مفهوم آلر من املفاهيم السياسية اليت أشار إليها القرآن الكرمي يف آايت ومواطن عدة ،فرغم أن
مفردة (اخلالفة) مل ترد يف القرآن الكرمي ،إال أ ّن مشتقات ألرى من جذرها( :للف) وردت بصيغ خمتلفة ،وميكن تصنيفها يف
الصيغ اخأربع اآلتية:
 صيغة (استخلف) يف أربعة مواضع. صيغة (لليفة) يف موضعني. صيغة اجلمع (لالئف) يف أربعة مواضع ،و(للفاء) يف موضعني.ف) يف ثالثة مواضع.
 صيغة (ل ْل ٌواخلالفة لغة كما ورد يف معجم العني للفراهيدي (171ه )( :من استخلف مكان من قبله ويقوم مقامه) (الفراهيدي ،د.
ت ،صفحة ،)267 /4 :وجاء يف معجم مقاييَ اللغة البن فارس (395ه )( :اخلاء والالم والفاء أصول ثالثة ،احدها :أن
ف ما جاء بعد ...وإّنا مسيت لالفة الن الثاين جييء بعد
جييء شيء بعد شيء ،والثاين :لالف قُدنام ،والثالث :الت ُّ
نغري ،واخلل ُ
ف ِّممنن ق ْب لهُ،
اخأول قائما مقامه) (ابن فارس1979 ،م ،صفحة  ،)211 /2وجاء يف لسان العرب( :اخلليفة الذي يُ ْست ْخل ُ
واخلالفة اإلمارة) (ابن منظور1414 ،ه  ،صفحة .)83 /9
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التمعن
يقول العلماء إ ّن لفظ اخلالفة واالستخالف يف القرآن الكرمي ورد بكل هذه املعاين اليت سبق ذكرها ،وبعد التتبع و ُّ
يف أقوال املفسرين بشأن تلك املعاين ميكن أن نقول إ ّن اخلالفة هي نظام سياسي ،وان االستخالف يف اخأرض –كما أراده هللا عز
استخالف بقصد أصالح اخأرض وإعمارها ،ال بقصد إفسادها ولراهبا ،كما هي شأن السياسة مبعناها املعاصر (عبد هللا،
وجل-
ٌ
2121ذ).
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
قال تعاىل( :وإ ْذ قال ربُّك لِّْلمالئِّك ِّة ِّإين ج ِّ
ك ال ِّّدماء و ْحن ُن
اع ٌل ِّيف اخأرض لليفةً قالُوا ْ
أجتع ُل فيها م ْن يُ ْف ِّس ُد فيها وي ْسف ُ
ّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
إين ْاعل ُم ما ال ت ْعل ُمون ) (سورة البقرة ،اآلية ،)31 :يقول الطربي (311ه ) (واخلليفة الفعيلة ،من
س لك قال ِّّ
نُسبّ ُح حب ْمدك ونُق ّد ُ
جل ثناؤه (ُثُن جعلْنا ُك ْم لالئِّف ِّيف اخأرض ِّم ْن ب ْع ِّد ِّه ْم )
قولك :للف فال ٌن فالان يف هذا اخأمر ،إذ قام مقامه فيه بعده كما قال ّ
(سورة يونَ ،اآلية ،)14 :يعين بذلك أنّه أبدلكم يف اخأرض منهم فجعلكم للفاء بعدهم ،ومن ذلك قيل للسلطان اخأعظم:
وبني الطربي (311ه ) ،إن
لليفة ،خأنّه للف الذي كان قبله ،فقام ابخأمر مقامه) (الطربي م2111 ،.م ،صفحة ،)476 /1 :ن
معىن قوله (لليفة) أي من يقوم ابخأمر يف اخأرض أبحكام هللا؛ أي أنّه حيكم فيه بعض اخل ْل ِّق حبكمه سبحانه ،ومن ُثن ذكر الطربي
(إين جاعل يف اخأرض لليفة م ْن خيلفين يف ايحكم بني للقي ،وذلك
أن أتويل اآلية وفْقا ملا رواه ابن مسعود وابن عباس هو ّ
اخلليفة هو ادم ومن قام مقامه يف طاعة هللا ،وايحكم ابلعدل بني للقه) (الطربي م2111 ،.م ،صفحة.)479 /1 :
ٍ
يقول القرطيب (671ه )( :هذه اآلية أصل يف نصب ٍ
ولليفة يُسمع له ويُطاع ،لتجتمع به الكلمة ،وتنفذ به أحكام
إمام
اخلليفة ،وال لالف يف وجوب ذلك بني اخأمة وال بني اخأئمة) (القرطيب1964 ،م ،صفحة.)264 /1 :
ُث إ ّن الصديق رضي هللا عنه ملا حضرته الوفاة ع ِّهد إىل عمر يف اإلمامة ومل يقل له أح ٌد هذا اخأمر غري واجب علينا وال
عليك ،ن
فدل ذلك على وجوهبا وأ ّّنا ركن من أركان الدين الذي به قوام املسلمني (القرطيب1964 ،م).
ّأما يف تفسري التحرير والتنوير فنجد ابن عاشور (1393ه ) يقول يف تفسري آية البقرة أ نن فيها (إمياءً إىل حاجة البشر إىل
إقامة لليفة لتنفيذ الفصل بني الناس يف منازعاهتم ،إذ ال يستقيم نظ ٌام جيمع البشر بدون ذلك ...إىل أن جاء اإلسالم فجمع
الرسالة واخلالفة الن دين اإلسالم غاية مراد هللا من الشرائع وهو الشريعة اخلامتة ،والن امتزاج الدين وامل ْلك هو أكمل مظاهر
ُ
اخلُطّتني ...وهلذا امجع أصحاب رسول هللا بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم على إقامة اخلليفة يحفظ نظام اخأمة وتنفيذ الشريعة)
(ابن عاشور1984 ،م ،صفحة.)399 /1 :
ود إ نان جع ْلناك للِّيفةً ِّيف اخأرض
ويبدو أ ّن وصف هللا تعاىل لنبوة داود (عليه السالم) ابخلليفة مع ايحكم يف قوله( :اي د ُاو ُ
اح ُك ْم ب ْني الن ِّ
ناس ِّاب ْيح ِّّق وال ت تنبِّ ِّع ا ْهلوى) (سورة ص ،اآلية .)26 :ما يدل على البعد السياسي ملفهوم اخلالفة وهو القيادة وإدارة
ف ْ
اخأمور.
وتتابُ ُع اآلايت اليت تؤكد االرتباط الوثيق بني نظام اخلالفة وتطبيق اخأحكام الشرعية تُؤّكِّ ُد يف جمملها أ ّن اخللفاء مأمورون
ابلعمل من اجل تطبيق أحكام اإلسالم يف واقع ايحياة كما أ ّن املطلوب من ايحكام والساسة يف الوقت ايحاضر تطبيق السياسة
وممارستها يف واقع الشعوب واخأمم هبدف عمارة اخأرض وإصالحها وتنمية شعوهبا!
تبني لنا أ ّن املعىن املتعارف عليه ملفردة اخلالفة وحسب السياق القرآين والتارخيي واالجتماعي هو اإلمارة
فبناء على ما سبق ن
والوالية والرائسة والسياسة ،وهذا ما دفع اغلب العلماء واملفسرين إىل تغليب وأتصيل املعىن السياسي للفظ اخلالفة واالستخالف
إىل ايحد الذي اعترب فيه القرطيب أن اخلالفة مبعناها السياسي ركن من أركان الدين (القرطيب1964 ،م) ،ونبنه عبد القادر عودة من
ٍ
ملضمون أكثر من ذلك إال بقرينة (عودة،
أ ّن اخلالفة ال تدل إال على الرائسة العليا للدولة ال أكثر وال اقل ،وال تنصرف
1984م).
املطلب الثالث :الشورى.
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القرآن الكرمي ويف مواطن عدة أثىن على الذين يتخذون الشورى منهجا يف ممارساهتم السياسية واالجتماعية ،قال تعاىل:
ِّ
ِّ
ِّ ِِّّ
اه ْم يُْن ِّف ُقون) (سورة الشورى ،اآلية.)38 :
قاموا ال ن
صالة و ْأمُرُه ْم ُشورى ب ْي ن ُه ْم وممنا رزقْ ن ُ
(والنذين ْ
استجابُوا لرّهب ْم وأ ُ

أمرا حىت يتشاوروا فيه ليتساعدوا آبرائهم يف مثل ايحروب وما جرى جمراها) (ابن
قال ابن كثري (774ه )( :أي ال يُ ْربمون ً
كثري1419 ،ه  ،صفحة .)193 /3 :وقال سبحانه( :وش ِّ
ب الْ ُمت وّكِّلِّني)
اَّللِّ ا نن ن
اوْرُه ْم ِّيف اخأمر فاذا عزْمت ف ت ونك ْل على ن
اَّلل ُِّحي ُّ
(سورة آل عمران ،اآلية ،) 159 :قال القرطيب( :واجب على الوالة مشاورة العلماء فيما ال يعلمون وما أشكل عليهم من أمور
الدين ووجوه اجليش فيما يتعلق ابيحرب ..وفيما يتعلق مبصاحل العباد وعمارهتا) (القرطيب1964 ،م ،صفحة.)251 /4 :
اعتاد العلماء والباحثون حني يتحدثون عن مبدأ الشورى وأدلتها أن يرّكِّزوا على هاتني اآليتني الكرميتني ،ومها فعال آيتان
مركزيتان يف املوضوع.
اَّللِّ لْي ٌر
اآلية اخأوىل( :و ْأمُرُه ْم ُشورى ب ْي ن ُه ْم) ،وهي يف سياق قوله تعاىل( :فما اوتِّيتُ ْم ِّم ْن ش ْي ٍء فمتاعُ ْ
ايحياةِّ الدُّنْيا وما ِّعْند ن
واب قى لِّلن ِّذين امنُوا وعلى رِّّهبِّم ي ت ونكلُون ( )36والن ِّذين جيتنِّبون كبائِّر ْاال ُِّْث والْفو ِّ
احش واذا ما غ ِّ
ضبُوا ُه ْم ي ْغ ِّفُرون ( )37والن ِّذين
ْ
ُْ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وردت يف سورة
استجابُوا لرّهب ْم واق ُاموا ال ن
اه ْم يُْنف ُقون) (سورة الشورى ،اآلية .)38-37 :فاآلية ْ
صالة و ْامُرُه ْم ُشورى ب ْي ن ُه ْم وممنا رزقْ ن ُ
ْ
الشورى وتسمية إحدى سور القرآن ابسم الشورى هو يف حد ذاته تشريف خأمر الشورى وتنويهبماهيتها ومنزلتها.
اَّللِّ
اآلية الثانية( :وش ِّ
اوْرُه ْم ِّيف اخأمر) وقد وردت لطااب للرسول صلى هللا عليه وسلم يف سياق قوله تعاىل( :فبِّما ر ْمح ٍة ِّمن ن
ِّ
اَّللِّ
ب النْف ُّ ِّ
لِّْنت هلُم ولو ُكْنت فظًّا غلِّيظ الْقلْ ِّ
است غْ ِّف ْر هلُْم وش ِّ
اوْرُه ْم ِّيف اخأمر فإذا عزْمت ف ت ونك ْل على ن
ضوا م ْن ح ْولك ف ْ
اع ُ
ف عْن ُه ْم و ْ
ْ ْ
ِّ
ِّ
ب الْ ُمت وّكلني ) (سورة آل عمران ،اآلية.)159 :
إ نن ن
اَّلل ُِّحي ُّ
فهذه اآلية جاءت لطااب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصفته داعيا وهاداي ومرشدا ومربّيا وأمريا وقائدا سياسيا
وعسكراي ،ومن هنا ُعدنت هذه اآلية قاعدة كربى يف ايحكم واآلمارة وعالقة ايحاكم ابحملكومني ،فالشورى من قواعد الشريعة وعزائم
اخأحكام.
يقول سيّد قطب( :هبذا النص اجلازم (وشاورهم يف اخأمر) يقرر اإلسالم هذا املبدأ يف نظام ايحكم ،وهو نص قاطع ال يدع
لألمة املسلمة شكا يف أ نن الشورى مبدأ سياسي ،ال يقوم نظام اإلسالم على ٍ
اساس سواه) (سيد قطب1412 ،ه 1992-م،
صفحة.)511 /1 :
ويقول السيّد رمحه هللا يف قيمة الشورى( :انه طابع ذايت للحياة اإلسالمية ،ومسة مميزة للجماعة املختارة يحياة البشرية ،وهي
من ألزم صفات القيادة) (سيد قطب1412 ،ه 1992-م ،صفحة.)3166 /5:
يقول عبد القادر أبو فارس( :إن النظام السياسي اإلسالمي يقوم على أربعة قواعد وهي :ايحاكمية هلل ،والعدل واملساواة،
والطاعة ،والشورى) (أبو فارس1986 ،م ،صفحة.)51 :
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حق من ايحقوق السياسية لآلمة،
فالشورى مفهوم سياسي شرعي آلر الذي يربط بسلطان اخأمة ويعين (ألذ الرأي) ،وهو ٌ
وذلك للحيلولة دون حصول االستبداد السياسي يف الدولة والسلطة.
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الشورى لغة :من قوهلم شار العسل يشوره ش ْورا :استخرجهُ واجتناه (ابن منظور1414 ،ه ) ،وذكر الراغب اخأصفهاين
ِّ
ت العسل إذا اختذته
(512ه ) أن الشورى و(التشاور واملشاورة واملشورة :استخراج الرأي مبراجعة البعض إىل البعض من قوله :ش ْر ُ
من موضعه ،واستخرجته منه) (الراغب اخأصفهاين1412 ،ه  ،صفحة.)471 :
ال ِّذ ما هو أصلح
فاملستفاد من داللة مادة (شور) إّنا ترتكز على التبادل يف الرأي ،فهي داللة على االشرتاك يف الرأي و ْ
من بني اآلراء.
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يرى العلماء أ ّن مفهوم الشورى مل يكن معناها السياسي هو املتبادر دوما -لاصة بعد اخلالفة الراشدة -بل هي أكثر
استعماال يف املعامالت االجتماعية والشورى الشخصية (الشورى والدميقراطية :اشكاالت املصطلح واملفهوم1985 ،م ،صفحة:
 ،)12و حدث ما يشبه (إعادة االكتشاف) ملعناها السياسي مع بداية إدراك مفكري املسلمني للدولة ايحديثة ،وحتديدا يف
كتاابت عبد الرمحن الكواكيب (1321ه ) الذي بدا يقارب الدولة ايحديثة الليربالية يف ذلك الوقت مبصطلحات إسالمية مقابلة،
وكانت مقابلة الشورى ابلدميقراطية واحدة من مقارابت اصطالحية ومفهومية عديدة للكواكيب (ايحاج.)2116 ،
بعد الكواكيب جاء حممد رشيد رضا (1354ه ) ويحِّق به يف أتكيد أن الدميقراطية ايحديثة متثنل الشورى اإلسالمية (منافع
االوروبني ومضارهم يف الشرق :االستبداد1917 ،م).
املطلب الرابع :ال ِوالية.
الوالية لغة :مألوذة من الفعل الثالثي (ويل) ،يقال :وِّىل الشيء و وىل عليه والية ِّ
ووالية ،والواو والالم والياء :أصل
الدنو ،يقال :تباعد بعد وٍْيل ،اي بعد قُ ْرب ،وجلَ مما يليىن ،أي يقاربين ،و ِّ
الوالية بكسر الواو :أي
صحيح يدل على القريب و ّ
السلطان واخلطة و اخأمارة وامللك والبالد اليت يتسلط عليها الوايل (ابن فارس1979 ،م).
ُ
فيتبني فيما سبق أن مفردة (الوالية) هلا معان كثرية ،فرغم أن العلماء التلفوا يف تعريف الوالية ،إال أّنم قالوا أب ّن التعريف
شان من الشؤون ،وتنفيذ إرادته فيه على الغري من ٍ
لشخص يف إدارة ٍ
ٍ
فرد أو مجاعةً)
الدقيق واملفضنل هلذه املفردة هو( :سلطة شرعية
(النمر ،د .ت ،صفحة ،)27 :وذلك الن هناك انسجاما بني املعىن اللغوي واالصطالحي لكلمة الوالية ،إذ إن الويل القائم على
شؤون املوىل عليه يكون يف العادة قريبا منه غري بعيد عنه ،حمققا ملعاين التدبري والقدرة والرعاية وجلب املصاحل ودرء املفاسد.
فكلمة (الوالية) مفردة (دأب الفقهاء املسلمون على استعماله عوضا عن لفظ السلطة ،يف جمال الوظيفة العامة ،وذلك
لنفورهم مما ينطوي عليه لفظ (السلطة) من إحياء ابلتسلّط) (ايحميداين1994 ،م ،صفحة.)16 :
صاحبها من إدارة الشؤون اخلاصة ٍ
ٍ
لذا قال العلماء أب ّن الوالية ابملعىن اخأدق هي السلطة اليت ُمت نكن ِّ
مبجموعة من
بفرد أو

اقل أهلية منه ،وهذا
سمون ابملوايل ،كما يدل يف مفهومها أيضا إدارة الشخص الراشد الكبري لشؤون من هو اصغر منه أو ُّ
اخأفراد يُ ّ
ٍ
جماالت عديدة ،فمنها الوايل على الدولة ،والوايل يف العمل( (إبراهيم .) 2012
املفهوم شامل قد يدلل يف
اَّلل و ِّ
وممّا يؤّكد هذا املعىن ملفهوم الوالية قوله تعاىل( :اي ايُّها الن ِّذين امنُوا ِّ
اط ُيعوا النر ُسول و ِّ
اويل اخأمر ِّمْن ُك ْم ) (سورة
اطيعُوا ن
أمر املسلمني ويكتمل ،فالوالة وأصحاب اخأمر مهما
النساء ،اآلية )59 :إذ تدل هذه اآلية على وجوب وجود الوالية حىت يصلح ُ
التلفت مستوايهتم هلم دور مهم يف تطبيق النظام والقانون والتخلّص من الفوضى وقيادة اجملموعة ملا فيه صالحها وتقدمها ،وذلك
يدلل يف مضمار القيادة وموضوع السياسة.
اَّللُ ور ُسولُهُ والن ِّذين امنُوا الن ِّذين
ومن اآلايت اليت يدل مفهوم الوالية فيها على البعد السياسي أيضا قوله تعاىل( :انّنا ولِّيُّ ُك ُم ن
ِّ
صالة ويُ ْؤتُون النزكاة وُه ْم راكِّ ُعون ) (سورة النساء ،اآلية .)55 :فقد أشار بعض املفسرين على أ ّن اآلية ذات بُ ْع ٍد
يمون ال ن
يُق ُ
ِّ
ِّ
تفسر معناها ،إذ قال تعاىل( :وم ْن ي ت و نل ن
اَّلل ور ُسولهُ
سياسي عن طريق تويل أمر اخأمة وزعامتها ،وإ ّن اآلية وردت يف سياق آايت ّ
ِّ
والن ِّذين امنوا فإ ّن ِّحزب نِّ
مجع من الناس جمتمعون
ُ
ْ
اَّلل ُه ُم الْغالبُون ) (سورة املائدة ،اآلية ،)56 :فايحزب مبعناه الشرعي والعريف هو ٌ
ٍ
ٍ
تفوقه وجناحه يف حركته السياسية واالجتماعية ،وعلى هذا اخأساس فاآلية تربط مبا قبلها
على هدف واحد ،ونصرة ايحزب مبعىن ّ
وهي ف نسرت معىن اآلية اليت قبلها ،فاملفهوم السياسي يفيده السياق عن طريق توايل أمر الوالية واستمرارها ،يقول اخألوسي
الويل مع تع ّدده ليفيد كما قيل أن :الوالية هلل تعاىل ابآلصالة ،وللرسول –عليه الصالة والسالم -واملؤمنني
(1271ه )( :وافرد ن
وتبع)
ِّ
ابلتبع ،فيكون التقدير :إّنا وليكم هللا سبحانه وكذلك رسوله –صلى هللا عليه وسلم -والذين امنوا ،فيكون يف الكالم أصل ٌ
(اآللوسي1415 ،ه  ،صفحة.)333 /3 :
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لفظ (اخأمة) ورد يف القرآن الكرمي مخسني مرة (عبد الباقي1981 ،م) ،كما ورد هذا اللفظ بصيغة اجلمع (أمم) يف ثالثة
عشر موضعا (عبد الباقي1981 ،م) ،فالكلمة رغم ّأّنا من املفردات القرآنية اليت هلا مدلول سياسي ،إال أّنا وردت بعدة ٍ
معان
ألرى ،من أبرزها :اجلماعة من الناس ،والشريعة واملنهج ،واإلمام والقدوة ،واملدة من الزمن ،واملخلوقات عموما ،وامة اإلسالم،
والكفار .وابإلضافة إىل وجود هذه املعاين املتعددة للفظة اخأمة يف القرآن ،إال أ ّن املدلول السياسي وهو الوحدة يف االجتاه –أي
العقيدة واملنهج -تغلب يف التصور القرآين لألمة.
فمفردة (اخأمة) تتوسط مع مفردة (مسلمني) يف سياق جتذير اجلماعة املؤمنة اترخييا بوصفها استمرارا لإلبراهيمية،
اجع ْلنا ُمسلِّم ْ ِّ
ني لك
فاملسلمون اليوم وحممد ومن آمن معه هم امتداد ملسلمي اخأمَ إبراهيم وإمساعيل وذريتهما ،قال تعاىل( :ربننا و ْ
ْ
وِّم ْن ذُ ِّّرينتِّنا ا نمةً ُم ْسلِّمةً لك ) (سورة البقرة ،اآلية ،)128 :فهذا االمتداد ليَ إميانيا فقط ،وإّنا هو امتداد للمشروع العاملي الذي
كان قد دشنن ْتهُ رسالته ،فالعنصر الرئيَ يف مفهوم اخأمة هو وحدة (القصد) و(اهلدف) ،اذ املسلمون امة واحدة ابملفهوم التارخيي،
ِّ ِّ
ِّ
اعب ُد ِّ
ون) (سورة اخأنبياء ،اآلية ،)92 :وقال سبحانه( :وا نن ه ِّذهِّ ا نمتُ ُك ْم ا نمةً
قال تعاىل( :إ نن هذه أ نمتُ ُك ْم أ نمةً واحد ًة وأان ربُّ ُك ْم ف ْ ُ
و ِّ
احد ًة واان ربُّ ُكم فاتن ُق ِّ
ون ) (سورة املؤمنون ،اآلية.)52 :
ْ
ملشروع بدا به إبراهيم –عليه السالم -والتتم مبحمد صلى هللا عليه
امتداد والتتام
فاخأمة –أي مجاعة املسلمني -هم
ٍ
ٌ
وسلم يف ٍ
مكان هو وسط العامل ،فاملسلمون اليت متثّل مفردة (اخأمة) عنواان هلم هم حاملوا الرسالة اخلامتة اليت جيب عليهم إن
يستجيبوا إليها ك (إميان) و يستسلموا هلا سياسيا ك (إسالم) ،هلذا جند تناغما وامتزاجا كامال بني مفهوم (اخأمة) ومفهوم السياسة
يستحيل ُّ
تفكك ُعراه.

فاخأمة مفهوم سياسي يرتبط بوجود مجا ٍ
عة تعتنق العقيدة اإلسالمية يتحتم عليها إقامة الدولة لتطبيق الشريعة يف واقع ايحياة
يف كل جماالهتا ،وهذه اخأمة هي امة واحدة ال تتعدد وال تتجنزأ ،ال ّن وحدهتا ليست مبنية على ال ّدم ،أو اخأرض ،أو اجلنَ ،أو
التاريخ ،أو اللغة ،أو االقتصاد ،أو القرابة ،أو املصاحل االقتصادية ،و إّنا هي مبنية على عالقة العقيدة ،كما يؤكد ذلك صاحب
اَّللِّ ِّ
الضالل (سيد قطب1412 ،ه 1992-م) :قال تعاىل( :و ْاعت ِّ
مج ًيعا وال ت فنرقُوا( ) ..سورة آل عمران ،اآلية:
ص ُموا ِّحبْب ِّل ن
ِّ ِّ
ون ) (سورة اخأنبياء ،اآلية .)92 :و(وا نن ه ِّذهِّ ا نمت ُكم ا نمةً و ِّ
ِّ
اعب ُد ِّ
احد ًة واان ربُّ ُك ْم
( .)113ا نن هذه ا نمتُ ُك ْم ا نمةً واحد ًة واان ربُّ ُك ْم ف ْ ُ
ُ ْ
فاتن ُق ِّ
ون ) (سورة املؤمنون ،اآلية.)52 :
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الويل (النيب) ْأوىل ابملؤمنني من أنفسهم وهو ميثل زعامة وقيادة اخأمة فهو يف العصر ايحديث ميثل ملكية دولة
فكما كان ّ
ِّ
اَّلل ورسولُه والن ِّذين امنُوا ) فالتعني هنا يلزم وجود ٍ
نظام
الشعب ،كذلك مبدأ التعيني وهو ايحصر الذي افادته اآلية (انّنا وليُّ ُك ُم نُ ُ ُ
ُ
أبّنم أولياء هللا ورسوله بطريقة أتكيد النفي أو النهي
ملفهوم الدولة ،يقول ابن عاشور (1393ه ) يف اآلية( :فيه تنويهٌ ابملؤمنني ّ
مستعمل يف معىن اخأمر) (ابن
ابخأمر بض ّده ،الن قوله (اّنا وليكم هللا ورسوله) يتضمن امرا بتقرير هذه الوالية ودوامها ،فهو لرب
ٌ
اَّلل ور ُسولهُ والن ِّذين امنُوا
عاشور1984 ،م ،صفحة .)239 /6 :إضافة إىل ذلك اقرتان الوالية مبفهوم ايحزب يف قوله (وم ْن ي ت و نل ن
اَّللِّ ُه ُم الْغالِّبُون) (سورة املائدة ،اآلية ،)56 :إذ تدل كلمة ايحزب على مفهوم آلر وهو االلتزام ابلتعليمات واخأحكام
فإ ّن ِّح ْزب ن
فيستلزم من هذا التويل اخأتّباع ،فاهلل عز وجل نزل الرسالة ،والنيب صلى هللا عليه وسلم بلّغ هذه الرسالة ،والويل ميكن فيه شان
التطبيق للرسالة وال نس ْري على ّنج وتعليمات املبلِّّغ ،جاء يف تفسري الرازي :الوالية هنا ليست مبعىن النصرة ،بل كانت مبعىن
ُ
التصرف ،فتقدير اآلية :إّنا املتصرف فيكم أيها املؤمنون هو هللا ورسوله واملؤمنون املوصوفون ابلصفة الفالنية ،وهذا يقتضي أن
املؤمنني متصرفون يف مجيع اخأمة ،وال معىن لإلمام إال اإلنسان الذي يكون متصرفا يف كل اخأمة ،فثبت مبا ذكران داللة هذه اآلية
على أ نن الشخص املذكور فيها جيب أن يكون إمام اخأمة (الرازي1421 ،ه ).
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وللمحافظة على كيان اخأمة والدولة الناجحة عنها ح ّذر املسلمني من مواالة الكافرين وح ّذر من التجزئة السياسية ،إذ
يقول عزوجل( :ا نن الن ِّذين امنوا وهاجروا وجاهدوا ِّابمو ِّاهلِّم وانْ ُف ِّس ِّهم ِّيف سبِّ ِّيل نِّ ِّ
ِّ
ض ُه ْم ْاولِّياءُ ب ْع ٍ
ض
ُ
اَّلل والنذين اوْوا ونصُروا اولئك ب ْع ُ
ْ
ُ ْ ْ
ُ
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
است ْنصُروُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
نصُر ناال على ق ْوم ب ْي ن ُك ْم
ين ف علْي ُك ُم الن ْ
والنذين امنُوا وملْ يُهاجُروا ما ل ُك ْم م ْن واليت ِّه ْم م ْن ش ْيء ح نىت يُهاجُروا وان ْ
ِّ
ِّ
ِّ
اق و ن ِّ
ض ُه ْم ْاولِّياءُ ب ْع ٍ
اد كبِّ ٌري ) (سورة
وب ْي ن ُه ْم ِّميث ٌ
ض ناال ت ْفعلُوهُ ت ُك ْن فْت نةٌ ِّيف اخأرض وفس ٌ
اَّللُ مبا ت ْعملُون بص ٌري ( )72والنذين كفُروا ب ْع ُ
اخأنفال ،اآلية.)73 -72 :
يقول ابن كثري (774ه ) يف تفسري الفتنة يف اآلية( :أي إن مل جتانبوا املشركني وتوالوا املؤمنني وإال وقعت فتنة يف الناس)
(ابن كثري1419 ،ه  ،صفحة .)87 /4 :يقول صاحب الظالل( :إن اجملتمع اجلاهلي ال يتحرك كأفر ٍاد وإّنا يتحرك ككائن
عضوي ،تندفع أعضاؤه ،بطبيعة وجوده وتكوينه للدفاع الذايت عن وجوده وكيانه؛ فهم بعضهم أولياء ٍ
بعض طبعا و حكما ..ومن
ُثن ال ميلك اإلسالم أن يواجههم إال يف صورة جمتمع ألر له ذات اخلصائص ...فإذا مل يواجههم جمتمع والؤه بعضه لبعض فستقع
الفتنة خأفراده من اجملتمع اجلاهلي) (سيد قطب1412 ،ه 1992-م ،صفحة .)1559 /3
إضافة إىل ذلك ،فاآلية املذكورة من جانب آلر تدل بوضوح على أن مكنوانت اخأمة هي :الوالية ابخأميان ،واهلجرة،
واجلهاد؛ أي أ ّن اخأمة تقوم على عقيدةُ ،ث اهلجرة إىل دار اليمان هبدف إقامة الدولة وتطبيق الشريعةُ ،ث القيام ابجلهاد لنشر
اإلسالم.
التصور اإلسالمي بُعداً حركياً سياسياً دائمياً.
فمن لالل هذه العناصر الثالثة تكسب اخأمة يف ّ

وهذا ما يتفق مع ما ذهب إليه بعض علماء الفكر السياسي من أن للفظة (اخأمة) مدلولني ،واحد منهما يتمثل يف ايحركة
السياسية املنظمة اليت هتدف إىل حتقيق أغراض وأهداف اخأمة ومصايحها املختلفة ( 1977 ،watsonم).
املطلب السادس :اجلهاد.

ابلضم الطاقة ،وفيه اجلهاد وهو
اجلهاد مصدر الفعل الرابعي (جاهد) على وزن (فِّعال) كاجلدال والقتال واخلصام ،واجلُ ْه ُد
ّ
املبالغة وأستفراغ ما يف الوس ِّع والطاقة من ٍ
قول أو فعل (ابن منظور1414 ،ه ) .مفردة اجلهاد مل يرد ذكرها يف اخأاثر اجلاهلية قبل
ْ
نزول القرآن ،فهي مفردة قرأنية وردت ابشتقاقاهتا املختلفة ( )34مرة يف القرآن الكرمي من لالل ( )26آية يف مخَ عشرة سورة
(عبد الباقي1981 ،م).
فاجلهاد يع ّد إحدى أبرز املصطلحات القرآنية وضوحا ،فهو أسبق من مصطلح القتال ،فهو مصطلح مكي ،بينما القتال
مصطلح مدين (هيكل1996 ،م).
كلمة اجلهاد على الرغم من أّنا مشتقة من اخأصل الثالثي (جهد) أال إّنا ُولدت يف النص القرآين وتبلورت بنزوهلا
وش نكلت حقال دالليا لاصا هبا ،مع جمموعة من املفاهيم يف املعجم القرآين .ومن لالل استعراض اخألفاظ املشتملة على مادة
يتبني لنا أ ّن مدلول الكلمة (اجلهاد) هو :بذل اجلهد أاي كان
(جاهد جياهد جاهدوا جماهدة وجهادا) وسياقاهتا يف اخلطاب القرآين ّ
شكله وصورته من إجل إعالء كلمة التوحيد وإقامة الشريعة ،وإذا أمعنا النظر يف مفردة (اجلهاد) حبسب ورودها يف اآلايت املكية
واآلايت املدنية فإنّنا جند أّنا يف اآلايت املكية ُّ
تدل على معناها اللغوي العام (هيكل1996 ،م)ّ ،أما يف اآلايت املدنية ،فهي يف
اخأغلب تدل داللة واضحة على معىن القتال (هيكل1996 ،م).
فإضافة إىل املعنيني الل ّذين ذكرانمها لكلمة (اجلهاد) ،يرى العلماء واملختصون يف علم السياسة ا ّن البعد السياسي ليَ
وحدوا اجلزيرة العربية من
مستبعدا عن مفهوم هذه الكلمة بشقيه املكي واملدين ،إذ من يقرأ التاريخ يتّضح له بوضوح أ ّن املسلمني ّ
وحل اإلسالم حمل اإلمرباطورية البيزنطية يف أكثر أقاليمها
لالل اجلهاد وحل اإلسالم حمل اإلمرباطورية الفارسية يف فارس ّ
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يقول صاحب الظالل :أن اجلهاد هو الثورة الشاملة على حاكمية البشر يف كل صورها وأشكاهلا وأنظمتها وأوضاعها ،وان
بوصلة اجلهاد هي حتطيم اخأنظمة السياسية ايحاكمة ،وجعل شريعة هللا هي ايحاكمةُ ،ث ترك اجلماهري تعتقد ماتشاء بعد رفع
الضغط السياسي عنهم (سيد قطب ،معامل يف الطريق1979 ،م).
إضافة إىل هذا ومما يعزز ارتباط اجلهاد ابلبعد السياسي ماجاء يف بعض الكتاابت املعاصرة من أن مفردة اجلهاد تطلق مبعىن
(اجلهود) اليت تبذل يف سبيل الصاحل العام ،سواءً أكانت جهودا يف التعليم ،أم جهودا يف الوعظ واإلرشاد ،أم جهودا يف العمل
السياسي ،ام جهودا يف بناء املؤسسات اليت ينتفع هبا مجهور اخأمة (هيكل1996 ،م).
وهذا يتفق متاما مع ما ذهب إليه ابن تيمية (728ه ) إذ قال إ ّن (اجلهاد حقيقته االجتهاد يف حصول ما حيب هللا من
اخأميان والعمل الصاحل ومن دفع ما يبغضه هللا من الكفر والفسوق والعصيان) (ابن تيميّة1995 ،م).

وابلنظر إىل مضامني منظومة اجلهاد يتبني لنا أن مفهوم اجلهاد يستدعي مفاهيم ألرى يش ّكل معها ابلتساند والتوافق
الذي حيدث معها سياقا ومسارا كليا شرط البعد املقاصدي للجهاد ذاته.
يقول مارسيل بوازار وهو يقدم لالصة القانون اإلسالمي متح ّداث عن اجلهاد يف كتابه (إنسانية اإلسالم)( :وأصل لفظ
اجلهاد يعين اجلُهد ...وال ميكن فهم املعىن الصحيح للجهاد دون وضع اللفظ يف موضعها من البنية اإلمجالية لألسالم والفلسفة
اإلسالمية اخلاصة ابلعالقات الدولية) (بوازار1983 ،م ،صفحة.)294 :
املطلب السابع :البَ ْیعة.

البيعة لغة :مصدر ابع فالن بيعا ،وابي عهُ :أى عاهدهُ ،يقال :تبايعوا على اخأمر أي تعاهدوا عليه ،وهو عبارة عن املعاقدة
واملعاهدة ،كان كال منهما ابع ما عنده من صاحبه وأعطاه لالصة نفسه وطاعته (ابن منظور1414 ،ه ).
ويف معجم ألفاظ القرآن :البيع مبادلة ٍ
مال مب ٍال ،..وأتيت عنه املبايعة ،ويستعمل أيضا يف املعاهدة ،ملا فيها من مبادلة
ايحقوق (الراغب اخأصفهاين1412 ،ه ).
وقد عرف العلماء والفقهاء البيعة بتعريفات متعددة ومتقاربة املعىن ،قال القاضي عبداجلبار (415ه ) أن البيعة أي (الرضا
واالنقياد وإظهار ذلك) (عبد اجلبار ،د .ت ،صفحة  )251 /2أي ّأّنا وسيلة للتعبري عن الرضا ،وعرفها ابن للدون (818ه )
سلم له النظر يف أمر نفسه وأمور املسلمني ال ينازعه يف ٍ
ِّ
شيء من
ّ
أبّنا (العهد على الطاعة ،كا نن املبايع يعاهد أمريه على أن يُ ّ
ذلك ،ويطيعه فيما يكلفه به من اخأمر على املشنط واملكره) (ابن للدون1988 ،م ،صفحة .)261
وجاء يف معجم املصطلحات السياسية أن البيعة :مصطلح إسالمي تدل على ٍ
عقد ديين اجتماعي وسياسي ،قوامه نوع من
التبادل بني ايحاكم واحملكوم (لليل1999 ،م).
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جتمع تنظيمي حركي يبادر بتحرير الناس مجيعا ،والن
يرى العلماء أن اإلسالم ليَ جمرد عقيدة وإّنا هو منهج ميثله ٌ
أصحاب املناهج اخألرى ال يعطون اجملال للمجتمع اإلسالمي حىت ينظم حياة رعاايهم وفق منهجه ،يتحتم على اإلسالم أن يزيل
هؤالء أبنّظمتهم اليت متثل مناهجهم ،لذا جاء اجلهاد ليكون وسيلة للدفاع عن اجلماعة املسلمة والدولة اليت متثلها.
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(النفيسي2113 ،م) ،كذلك فإ ّن توسيع رقعة دار اإلسالم وأتسيَ دولة اخلالفة جاء بسبب الفتوحات ومواصلة اجلهاد
تسهل على اخلليفة قيادهتا وإدارهتا ،كل ذلك
(القتال) ،وكانت حاجة هذه الدولة هبذه القوة وايحجم الكبري إىل أنظمة ومؤسسات ِّّ
أهم مؤسسات هذه الدولة ،اذ أصبحت هذه املؤسسة جهازا عسكراي ضخما تؤدي وظيفة
م نهد للجهاد لكي يؤدي دور أحدى ّ
رسم العالقات اخلارجية للدولة اإلسالمية.

Hama Saeed Ali Muhammad SAEED

وتتعهد فيه اخأمة
فيظهر من التعريف أن البيعة تشتمل على عقد حقيقي يتعهد فيه ايحاكم أب ّن حيكم ابلشرعي اإلسالميّ ،
يف مقابل ذلك بطاعته ابملعروف ،فالبيعة إذا هلا بعد سياسي ،إذ هي مظهر من مظاهر العلمية السياسية ،وكذلك حق من ايحقوق
السياسية لألمة ،وهلا دور ابرز يف تويل ايحاكم أو رئيَ الدولة ملنصبه أو مهامه ،ويقول ابن تيمية (728ه ) يف إشارة إىل حق
اخأمة يف ممارسة حقها يف إبداء رأيها يف تنصيب اإلمام ورئيَ الدولة :ولو قدر أن عمر رضي هللا عنه و وطائفته معه ابيعوه،
وامتنع سائر الصحابة عن البيعة مل يصر أماما بذلك (ابن تيميّة أ1984 ،.م ،صفحة  ،)531 /1ويزيد اخأمر توضيحا لقوله عن
يصر إماما ابلتيار بعضهم ،بل مببايعة الناس له) (ابن تيميّة أ،.
البيعة اليت متّت لعثمان بن عفا ّن رضي هللا عنه( :عثمان مل ْ
1984م ،صفحة .)532 /1
عندما نتحدث عن البيعة كإحدى املفاهيم السياسية يف القرآن الكرمي حييلنا التاريخ إىل بيعة العقبة اخأوىل اليت كانت مبكة
حيث ابيع اخأنصا ر الرسول صلى هللا عليه وسلم على اخأميان والعقيدةُ ،ث بيعة العقبة الثانية (بيعة الرضوان) حتت الشجرة يف
ايحديبية واليت كانت بعد اخأوىل ٍ
بست سنوات.
وكإشارة إىل هاتني البيعتني ،وإظهار أمهية أمر البيعة يف املنظور السياسي اإلسالمي جند أن القرآن الكرمي ذكر هذه املفردة
ِّ
اَّلل يد نِّ
ِّ
ث على ن ْف ِّس ِّه
يف أكثر من موضع ،منها :قوله تعاىل( :ا نن النذين يُبايِّ ُعونك انّنا يُبايِّ ُعون ن ُ
اَّلل ف ْوق ايْد ِّيه ْم فم ْن نكث فإّّنا ي ْن ُك ُ
ِّ
ِّ ِّ
يما ) (سورة الفتح ،اآلية.)11 :
وم ْن ْاوىف ِّمبا عاهد علْيهُ ن
اَّلل فسيُ ْؤتيه ْ
اجًرا عظ ً

قال ابن عطية (546ه )( :واملبايعة يف هذه اآلية مفاعلة من الب ْيع ...وبقى اسم البيعة بعد معاقدة اخللفاء وامللوك) (ابن
عطيّة1422 ،ه  ،صفحة .129 /5
بايع كفهن إمام املبايع ...ونُِّقلت إىل معىن العهد على الطاعة
يقول ابن عاشور (1393ه )( :إن املبايعة كانت أب ّن ميُند املُ ُ
والنُصرة) (ابن عاشور1984 ،م ،صفحة  )129 -128 /26وتلميحا إىل البُعد السياسي ملفهوم البيعة يف اآلية وبيان أمهيتها يف
النظام السياسي اإلسالمي ،أردف ابن عاشور كالمه ابلقول( :صار أمر هذه البيعة عظيما لطريا ...والكالم حتذير من نكث
وتفظيع له ،الن الشرط يتعلق ابملستقبل) (ابن عاشور1984 ،م ،صفحة .)161 -159 /26
هذه البيعة
ٌ
اَّللُ ع ِّن الْ ُم ْؤِّمنِّني إْذ يُبايِّعُونك ْحتت الشنجرةِّ ف علِّم ما ِّيف
ويف نفَ السورة قال تعاىل مشريا إىل بيعة الرضوان( :لق ْد ر ِّضي ن
قُلُ ِّ
وهبِّ ْم فأنزل ال نس ِّكينة علْي ِّه ْم وأاثب ُه ْم ف ْت ًحا ق ِّريبًا ) (سورة الفتح ،اآلية ،)18 :يقول ابن عاشور (1393ه )( :وقد ُدعيت هذه
اَّللُ ع ِّن الْ ُم ْؤِّمنِّني() ..ابن عاشور1984 ،م ،صفحة  .)173 /26فهذه البيعة
البيعة بيعة الرضوان من قوله تعاىل( :لق ْد ر ِّضي ن
اليت هي بيعة العقبة الثانية كانت بيعة انعقاد مبوجبها أقيمت دولة اإلسالم يف املدينة ،فما أشبهها ابلفرتة املدنية اليت واكبت نشأّة
الدولة اإلسالمية والتطبيق العملي والفعلي ملبادئ اإلسالم.
ِّ
املستمر املتصل بفتح ليرب وفتح مكةُ ،ث فتح سائر البالد
قال ابن كثري (774ه )( :وما حصل بذلك من اخلري العام
ّ
واخأقاليم عليهم ،وما حصل هلم من العز والنصر والرفعة يف الدنيا واآللرة) (ابن كثري1419 ،ه  ،صفحة .)315 /7
من جهة ألرى أشار القرآن الكرمي إىل بيعة النساء يف ٍ
داللة على أمهيتها وأمهية دور النساء الفاعل يف العمل والنظام
ِّ
ات يُبايِّ ْعنك على أ ْن ال يُ ْش ِّرْكن ِّاب نَّللِّ شْي ئًا وال ي ْس ِّرقْن وال ي ْزنِّني وال ي ْقتُ ْلن ْأوالد ُه نن
السياسي ،فقال( :اي أيُّها النِّ ُّ
نيب إذا جاءك الْ ُم ْؤمن ُ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ٍ
ور رِّح ٌيم ) (سورة
اَّلل إ نن ن
است ْغ ِّف ْر هلُ نن ن
وال أيتني بِّبُ ْهتان ي ْف ِّرتينهُ ب ْني ايْد ِّيه نن و ْار ُجل ِّه نن وال ي ْعصينك ِّيف م ْعُروف ف بايِّ ْع ُه نن و ْ
اَّلل غ ُف ٌ
املمتحنة ،اآلية.)12 :
يقول ابن اجلوزي (597ه ) يف تفسري اآلية( :قال املفسرون :ملا فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة جاءته النساء
يبايعنه ،فنزلت هذه اآلية ،وشرط يف مبايعتهن الشرائط املذكورة يف اآلية) (اجلوزي1422 ،ه  ،صفحة .)274 /4
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املطلب الثامن :الطاعة (االنقیاد)

للطوع الذي هو مصدر طاع يطوع مبعىن انقاد وفعل ما يؤمر به عن رضي دون ممانعة ،والئكون الطاعة
الطاعة لغةٌ :
اسم ّ
إال عن أم ٍر كما أن اجلواب ال يكون إال عن قول ،يقال :أمره فأطاع ،وقيل :طاع :أذا انقاد وأطاع اي اتنبع اخأمر ومل خيالفه (ابن
منظور1414 ،ه ).
فالطاعة تع ّد من املفاهيم السياسة يف القرآن الكرمي ،وهي تُع ُّد أيضا قاعدة أساسية من قواعد النظام السياسي يف اإلسالم،
فهذه املفردة وردت يف القرآن الكرمي يف ستني موضعا (عبد الباقي1981 ،م) ،مما يؤكد أمهية الطاعة وضرورهتا يف اجملتمعات عامة،
الص ،اذ ال يتصور وجود نظام سليم ودولة قوية مستقرة دون
واجملتمع اإلسالمي بشكل ّ
أن يكون هناك ع ْد ٌل من ايحُ نكام وطاعة وانقياد من الرعية واخأتباع.

قال عمر رضي هللا عنه( :ال أسالم بال مجاعة ،وال مجاعة بال أمري ،وال أمري بال طاعة) (الرتمذي ،د .ت ،صفحة /1
ٍ
بسلطان ُمطاع) (الغزايل2114 ،م ،صفحة
 ،)91يقول الغزايل (515ه )( :إن الدنيا واخأمن على اخأنفَ واخأموال ال ينتظم إال
اَّلل و ِّ
 ،)128قال تعاىل( :اي ايُّها الن ِّذين امنُوا ِّ
اطيعُوا النر ُسول و ِّ
أويل اخأمر ( )...سورة النساء ،اآلية.)59 :
اطيعُوا ن
يف هذه اآلية أ نكد القرآن الكرمي على إحدى الركائز والعناصر اخأساسية واجلوهرية يف منظومة العمل السياسي وهي عنصر
(الطاعة واالنقياد) ،إذ أمر سبحانه وتعاىل بوجوب طاعة هللا عزوجلُ ،ث طاعة رسوله صلى هللا عليه وسلمُ ،ث طاعة أويل اخأمر من
وىل أمرا من أمور املسلمني ،يقول القرطيب (671ه )( :امر الرعية بطاعته عزوجل أوالُ ...ث
اخأمراء والقادة والوالة والوزراء وكل من ّ
طاعة رسوله اثنياُ ..ث بطاعة اخأمراء اثلثا على قول اجلمهور و ا،ي هريرة وابن عباس) (القرطيب1964 ،م ،صفحة .)259 /5
قال عبدالرمحن السعدي (1376ه ) :أمر بطاعة أويل اخأمر وهم الوالة على الناس من اخأمراء وايحكام واملفتني ،فإنّه ال
يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إالبطاعتهم واالنقياد هلم) (السعدي2111 ،م ،صفحة .)128
ويقول املودودي (1399ه ) أن املراد بقوله (أوىل اخأمر)( :كل من ي ت ولنون مقاليد اخأمور يف اجملتمع سواءً كانوا علماء
مفكرين ،ام زعماء سياسيني) (املودودي ،د .ت).
اَّلل أيمرُكم أ ْن تُؤُّدوا ْاخأماان ِّ
ت إىل ْأهلِّها وإذا حك ْمتُ ْم ب ْني الن ِّ
ناس
الشك ان اآلية املذكورة وردت يف سياق قوله تعاىل( :إ نن ن ُ ُ ْ
أ ْن ْحت ُك ُموا ِّابلْع ْد ِّل ) (سورة النساء ،اآلية ،)58 :أي أ ّن هللا عزوجل بعد أن لاطب اخأمة لاطب ايحكام بوجوب العدل بني
اَّلل و ِّ
الناس ،ولاطب الناس والرعية بوجوب الطاعة واالنقياد فقال ِّ
أط ُيعوا النر ُسول و ِّ
أويل اخأمر ِّمْن ُك ْم ) (سورة النساء ،اآلية:
(أطيعُوا ن
 ،)59قال الرازي (616ه )( :ملا أمر الرعاة والوالة ابلعدل يف الرعية أمر الرعية بطاعة الوالة) (الرازي1421 ،ه  ،صفحة /11
.)111
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هنا وبعد عرض ما سبق ميكن القول :إن يف النظام السياسي اإلسالمي قاعدة شرعية اثبتة تتمثل يف ضرورة حتقيق التيار
اإلمام أو رئيَ الدولة برضا أكثرية اخأمة أو الشعب ،فالشريعة اإلسالمية جعل السلطان والرائسة لألمة ،وجعل (البيعة) الشرعية –
بتغري الزمان واملكان -من مظاهر ومالمح هذه السلطة ،وهي حق جلميع أفراد الناس رجاال ونساءً.
وتتغري ُّ
تتنوع ّ
وان كانت ّ
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فذكر هللا عزوجل يف هذه اآلية مجلة حقوق للمرأة كحق التعلم ،وحق النفقة ،وحق الزواج من الكفء ،وحق ايحياة ،وحق
اإلجناب ،وكذلك أيضا حقها يف املشاركة السياسية ،أي أن اآلية املذكورة إضافة إىل ايحقوق اليت ذكرهتا للمرأة ،فهي كذلك
نظمت التعامل مع النساء عند إعالن الدلول يف الدولة والنظام السياسي ،وذلك عن طريق وأسلوب وآلية املبايعة ،فهؤالء النساء
ٍ
عاملات حبقيقة البيعة اليت ابي ْعنها وحقيقة دعوة اإلسالم ،لذا رافقن الدعوة اإلسالمية ونظامها السياسي
املبايِّعات هلل والرسول ك نن
من أول أايمها إىل وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم.

Hama Saeed Ali Muhammad SAEED

والشريعة يف اجملتمع اإلسالمي فوق اجلميع ،هلذا فإ ّن طاعة ايحكام مقيدة دائما بطاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم،
يقول القرطيب (671ه ) نقال عن علي رضي هللا عنه انه قال( :حق على اإلمام أن حيكم ابلعدل ،ويؤدي اخأمانة ،فإذا فعل ذلك
وجب على املسلمني أن يطيعوه) (القرطيب1964 ،م ،صفحة .)259 /5
ويوجه القلقشندي (821ه ) التيار مجهور املفسرين يف تفسري اآلية فيقول( :اإلمام هو أعظم والة اخأمور لعموم واليته
ّ
فهو أحق ابلطاعة وأجدر ابالنقياد خأوامره ونواهيه ما مل خيالف الشرع) (القلقشندي1985 ،م ،صفحة .)63 /1
الشك أن للطاعة أمهية كبرية يف شىت جماالت ايحياة ،ومنها اجلانب السياسي حيث أن للطاعة واالنقياد الدور اهلام يف
أي مؤسسة أن حتقق أهدافها دون طاعة من الرعية لرئيسهم،
أي دولة أو ّ
ايحفاظ على النظام السياسي ،فال ميكن خأي جمتمع أو ّ
فال ميكن لقائد عسكري أن حيقق النصر دون طاعة اجلنود خأوامره ،وال ميكن خأي مجاعة أن حتقق النجاح يف أعماهلا دون طاعة
أتباعها خأمريهم ،وال ميكن خأي حزب أن حتقق أهدافه وينجز براجمه دون طاعة من اخأفراد للرئيَ!
يقول حممد قطب (1435ه )( :الميكن أن تقوم مجاعة ابلفعل أن مل يكن لقائدها حق السمع والطاعة على اخأعضاء،
وجيب أن نقرر حقيقة اترخيية :أن الذي هزم عليا هو جيشه الذي مل يكن يتفق على رأي وال يرضخ لتعليمات قائده حىت يتناقش
ويتباحث) (قطب1997 ،م).
حل ابملسلمني يف غزوة
فعدم وجود الطاعة واالنقياد للقيادة يؤدي إىل اهلزمية والرتاجع والتخاذل ،وابرز دليل على ذلك :ما ن
اح ٍد من ٍ
قتل وجرح وإصابة النيب يف هذه الغزوة وإشاعة لرب مقتله ،وكان كل ذلك بسبب إمهال مبدأ السمع والطاعة وذلك حني
ُ
ِّ
مل يلتزم الرماة أبوامر الرسول صلى هللا عليه وسلم يف البقاء أبماكنهم اليت ُح ّددت هلم ،فكان درسا قاسيا مل يتعلّموا منه أمهية طاعة
القيادة.
ومنوها إىل السبب الذي أصاب املسلمني فيها( :أول نما أصاب ْت ُكم م ِّ
قال تعاىل مشريا إىل هذه الغزوة ِّّ
صيبةٌ ق ْد أصْب تُ ْم ِّمثْ لْي ها
ُْ
اَّلل على ُك ِّّل ش ْي ٍء ق ِّد ٌير( )..سورة آل عمران ،اآلية.)165 :
قُ ْلتُ ْمن أىن هذا قُ ْل ُهو ِّم ْن ِّعْن ِّد أنْ ُف ِّس ُك ْم أ نن ن
يقول ابن عطية (542ه ) يف قوله ِّ
(م ْن ِّعْن ِّد أنْ ُف ِّس ُك ْم )( :قال مجهور من املفسرين :خأّنم لالفوا رسول هللا يف الرأي حني
بشر حمْبَ فأبوا إال اخلروج حىت جرت القصة) (ابن عطيّة1422 ،ه  ،صفحة /1
رأى أن يُقيم ابملدينة ويرتك كفار قريش ّ
 ،)538وقال الرازي (616ه )( :أي هذا االّنزام إّنا حصل بشؤم عصيانكم) (الرازي1421 ،ه  ،صفحة .)421 /9
املطلب التاسع :أولو األمر (القیادة).
ٍ
اخأصحاب ،واخأمر
سياسي شرعي -مرنكب من (أولو) وهو اجلمع بدون مفرد مبعىن(ذوو) أي
مفهوم
أولو اخأمر -وهو
ٌ
ٌ
مبعىن الشأن ،واخأمر أيضا مصدر أمر أي ُمر أمارةً وإمرة ابلكسر ،وهي السيادة والرائسة (ابن منظور1414 ،ه ).
التصرف يف شان اخأمة ،الذين ميلكون زمام اخأمور وبيدهم قيادة اخأمة.
ويراد ب (أويل اخأمر) أي أصحاب ّ

عرب عنه سبحانه عزوجل ب (اويل اخأمر) امهية كبرية وابلغة انطالقا من قوله
حيتل مفهوم القيادة يف القرآن الكرمي والذي ن
اَّلل و ِّ
تعاىل(:اي ايُّها الن ِّذين امنُوا ِّ
اطيعُوا النر ُسول و ِّ
اويل اخأمر ِّمْن ُك ْم ) (سورة النساء ،اآلية ،)59 :وكذلك قوله عزوجل( :واذا
اطيعُوا ن
اخلو ِّ
ِّ
ف اذاعُوا بِِّّه ولو رُّدوه إىل النرس ِّ
ول وإىل ِّ
اويل اخأمر ِّمْن ُه ْم لعلِّمهُ الن ِّذين ي ْست ْنبِّطُونهُ ِّمْن ُه ْم ) (سورة
ْ ُ
ُ
جاء ُه ْم ْامٌر من ْاال ْم ِّن ِّاو ْ ْ
النساء ،اآلية.)83 :
املفسرون التلفوا يف املراد من ِّ
(أويل اخأمر) يف اآليتني على أقوال ،منها:
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املهاجرون واخأنصار ،قاله عطاء (الطربي أ1988 ،.م).

والراجح من هذه اخأقوال هو القول اخألري ،وهو التيار ابن القيم اجلوزية) اجلوزي1422ه ( ،والسعدي (1376ه )
(السعدي2111 ،م) ،والرازي (616ه ) (الرازي1421 ،ه ) ،وابن تيمية (728ه ) (ابن تيميّة ت1418 ،.ه ).

يقول الطربي (311ه )( :وأوىل اخأقوال يف ذلك ابلصواب ،قول من قال :هم اخأمراء والوالة لصحة اخألبار عن رسول
هللا ابخأمر بطاعة اخأئمة والوالة فيما كان هلل طاعة وللمسلمني مصلحة) (الطربي م2111 ،.م ،صفحة .)182 /7

يتضمن مفهوما ومضموان سياسيا ،إذ انه يشري إىل ضرورة
الشك أ ّن مصطلح (أويل اخأمر) الواردة يف اآليتني السابقتني
ُ
وجود قيادة يف اإلسالم ،وهذه القيادة تعين كل من يتوىل شيئا من أمور املسلمني العامة ،فاخلليفة واإلمام وقادة اجليوش والقضاة و
رؤساء الشرطة والوزراء والنواب وغريهم ممن يقومون أبعمال عامة يف الدولة اإلسالمية هم املعنيّون بكلمة القيادة أو (أويل اخأمر)
ابلتعبري القرآين.
فالذي أكسب هذه املصطلح املضمون السياسي ابملعىن املعاصر هو أ ّن وجود القيادة ضرورة الب ّد منها ،فهي اليت تضع
اهلدف وترسم الطريق ِّّ
وحتول اخأهداف إىل نتائج ،وأن ف ْقد القيادة (أويل اخأمر) كفقد العينني إن مل يكن كفقد الرأس!

هنا أقول إ ّن جمرد ايحديث عن (أويل اخأمر من املؤمنني) يف اآلية يعين ابلضرورة أن اخلطاب متعلق ابملؤمنني بوصفهم
مجاعة سياسية منظمة متلك ح ّدا أدىن من التكتل واالستقرار والتمايز ،فإدارة اخأمن واخلوف املشار أليهما يف اآلية الثانية يقتضي
وجود سيادة وقيادة سياسية للمؤمنني ،فاستخدام أويل اخأمر -وهوي الذي ميثل هذه السيادة والقيادة -وارتباطه ابلطاعة امللْ ِّزمة
ُ
يعطي االنطباع الواضح أن البُعد السياسي هي ِّمن ابرز اخأبعاد والدالالت الواضحة هلذا املفهوم.

هذا من جهة ،ومن جهة ألرى فبما أن (ايحكم بني الناس ابلعدل) وظيفة أساسية من وظائف وواجبات القيادة يف
املنظور القرآين ،فإ ّن جميء هذا املصطلح أيضا مرتافقا مع ذكر تلك الوظيفة واملهمة َثنة دليل ألر على املضمون السياسي هلذا
املصطلح.
املطلب العاشر :التمكني.
التمكني لغة :مصدر للفعل (م نكن) على وزن تفعيل من املكان ،أي املوضع ايحاوي للشئ ،وقد وردت مادة (مكن) مبعاين
متعددة منها :مكن الشئ :قوي ومنت ورسخ وأطمأ نن ،فهو ماكن ،ومكننه من الشئ وأمكنه منه :جعل له عليه سلطاان وقدرة ،فهو
يف اخأصل أقرار الشئ وتثنيته يف مكانُ ،ث استعري للداللة على التملُّك والقدرة والسيطرة والتحكم (ابن منظور1414 ،ه ).
كلمة (التمكني) وردت يف القرآن الكرمي مبشتقاهتا املختلفة يف َثانية عشر موضعاً (عبد الباقي1981 ،م) ،وغلبت عليه
الصيغة الفعلية اليت يبدو فيها التمكني وكأنّه ضرورة وليَ مفهوما اثبتا ساكنا يفيد الثبوت واالنتهاء.
اإلهلي املطلق يتيح لإلنسان
التمكني من املفاهيم القرآنية ذات البُعد السياسي ،ويرى ا لعلماء انه مظهر من مظاهر الفعل ّ
ِّ
ناه ْم ِّيف اخأرض اق ُاموا
أمكانية حتقيق غاايته املتعددة ،والغاية القصوى من التمكني هي أقامة الدين ،قال تعاىل( :النذين ا ْن م نكن ُ
صالة وات وا النزكاة وامروا ِّابلْمعر ِّ
وف ون ه ْوا ع ِّن الْ ُمْنك ِّر( ) ...سورة ايحج ،اآلية.)41 :
ال ن
ُ
ُْ
ُ
يقول فتحي يكن يف أتكيد هذا املعىن :أن التمكني (بلوغُ ٍ
حال من النصر ،وامتالك قد ٍر من القوة ،وحيازة ش ٍئ من
السلطة والسلطان ،وأتييد اجلماهري واخأنصار واخأتباع ،وهو لو ٌن من ألوان الرتسيخ يف اخأرض) (جملة اجملتمع1997 ،م).
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مصطلح التمكني ورد يف القرآن الكرمي له دالالت خمتلفة تشري إىل تعدد غاايته وجماالته ،من هذه الدالالت:
ِّ
صالة وات وا النزكاة وأمروا ِّابلْمعر ِّ
وف ون ه ْوا
أقاموا ال ن
أهم غاايته ،قال تعاىل( :النذين أ ْن م نكن ُ
ناه ْم ِّيف اخأرض ُ
 إقامة الدين وهي ُّ
ُْ
ُ
ع ِّن الْ ُمْنك ِّر( ) ...سورة ايحج ،اآلية.)41 :
 تسخري اخأرض لبين آدم ،قال تعاىل( :ولق ْد م نكننا ُك ْم ِّيف اخأرض وجع ْلنا ل ُك ْم فِّيها معايِّش ( )...سورة اخأعراف ،اآلية:.)41
يقول ابن كثري (774ه )( :جعل اخأرض قرارا ،وجعل فيها رواسي واّنارا ،وجعل هلم فيها منازل وبيوات ...وسخر هلم
السحاب إللراج أرزاقهم منها وجعل هلم فيها معايش) (ابن كثري1419 ،ه ).
ِّ ِّ ِّ ٍ
ناه ْم ِّيف اخأرض ما ملْ ُّن ّكِّ ْن ل ُك ْم و ْأرس ْلنا ال نسماء
 حيازة الثروات ،قال تعاىل( :املْ ي رْوا ك ْم ْأهلكْنا م ْن ق ْبل ِّه ْم م ْن ق ْرن م نكن ُعلْي ِّه ْم ِّم ْدر ًارا) (سورة اخأنعام ،اآلية ،)6 :قال صاحب الكشاف( :املعىن :مل نعط أهل مكة مثل ما أعطينا عادا وَثود
وغريهم من السلطة يف اخأجسام ،والس ِّ
عة يف اخأموال ،واالستظهار أبسباب الدنيا) (الزخمشري1417 ،ه .)6 /2 ،
ّ
ِّ
ِّ
ث يشاءُ( )...سورة يوسف،
وسف ِّيف اخأرض ي ت ب نوأ ِّمْن ها حْي ُ
 الوصول إىل موقع النفوذ ،قال تعاىل( :وكذلك م نكننا ليُ ُاآلية ،)56 :يقول الشوكاين (1251ه ) :أي جعلنا له مكاان ونفوذا ..وكأنه يتصرف يف اخأرض اليت أمرها إىل سلطان
مصر (الشوكاين1414 ،ه ).
ِّ
اَّلل الن ِّذين امنُوا ِّمْن ُكم وع ِّملُوا ال ن ِّ ِّ
نه ْم ِّيف اخأرض كما
صايحات لي ْست ْخلفن ُ
 حتقيق االستخالف يف اخأرض ،قال تعاىل( :وعد نُْ
است ْخلف الن ِّذين ِّم ْن ق ْبلِّ ِّه ْم وليُم ّكِّن نن هلُْم ِّدين ُه ُم الن ِّذي ْارتضى هلُْم ( ) ..سورة النور ،اآلية.)55 :
ْ
يقول ابن كثري (774ه )( :هذا وع ٌد من هللا لرسوله أبنّه سيجعل أمته للفاء اخأرض أي أئمة والوالة عليهم) (الشوكاين،
1414ه  ،صفحة .)71 -71 /6
 ايحصول على ملْ ٍك عظيم ،قال تعاىل( :ويسألُونك ع ْن ِّذي الْقرن ْ ِّ
ني قُ ْل سأتْ لُو علْي ُك ْم ِّمْنهُ ِّذ ْكًرا ( )83أ نان م نكننا لهُ ِّيف
ْ
ْ
اخأرض وات ْي ناهُ ِّم ْن ُك ِّّل ش ْي ٍء سب بًا ) (سورة الكهف ،اآلية.)84 -83 :
يقول ابن كثري (774ه )( :أي أعطيناه ملكا عظيما ُمم ّكنا فيه ،له من مجيع ما يؤيت امللوك ،من التمكني واجلنود ،واآلت
ايحرب وايحصارات فيه) (ابن كثري1419 ،ه  ،صفحة .)171 /5
القرآن الكرمي تكلنم ابلتفصيل عن موضع التمكني من حيث أنواع التمكني وأسباب التمكني ،وشروط التمكني ،ومراحل
التمكني ،وأهداف التمكني ،وصفات جيل التمكني ،لكن ابلنظر والتأمل يف اآلايت اليت وردت يف سياق هذا املوضوع يبدو لنا
وجود عالقة أرتباطية وثيقة بني مفهوم ْي (التمكني) و(االستخالف) ،وهو واضح متاما يف قوله سبحانه :قال تعاىل( :وعد ن
اَّللُ
ِّ
الن ِّذين امنُوا ِّمْن ُكم وع ِّملُوا ال ن ِّ ِّ
است ْخلف الن ِّذين ِّم ْن ق ْبلِّ ِّه ْم وليُم ِّّكن نن هلُْم ِّدين ُه ُم الن ِّذي ْارتضى هلُْم
نه ْم ِّيف اخأرض كما ْ
صايحات لي ْست ْخلفن ُ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
نه ْم ِّم ْن ب ْعد ل ْوفه ْم ْأمنًا ( )...سورة النور ،اآلية ،)55 :إذ يبدو فيها االستخالف يف اخأرض سببا لعملية ا لتمكني يف
وليُب ّدلن ُ
الدين ،على حني أييت التمكني ابعتباره النتيجة املرتبة عن عملية االستخالف.
يقول ابن عاشور (1393ه )( :يف اآلية داللة واضحة على أن للفاء اخأمة ...استخلفهم استخالفا كامال كما استخلف
الذين من قبلهم ،وفتح هلم البالد من الشرق إىل الغرب ،وألاف منهم اخأكاسرة والقياصرة) (ابن عاشور1984 ،م ،صفحة /18
ِّ
نه ْم ِّيف اخأرض)( :أي ليجعلننهم للفاء اخأرض الذين مل السيطرة فيها،
 ،)388ويقول الشنقيطي (1393ه ) يف قوله (لي ْست ْخلفن ُ
ونفوذ الكلمة ،واآلايت تدل على أن طاعة هللا ابخأميان به ،والعلم الصاحل سبب للقوة واالستخالف يف اخأرض ونفوذ الكلمة)
(الشنقيطي1995 ،م ،صفحة .)553 /5
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يف اإلصالح والشأن االجتماعي( :وأمروا ِّابلْمعر ِّ
وف ون ه ْوا ع ِّن الْ ُمْنك ِّر).
ُْ
ُ

وهذا يؤّكد لنا أن املدلول السياسي من ابرز وجوه ودالالت هذا املصطلح القرآين؛ إذ رجوع اخأمة إىل ما كانت عليه من
السلطة والنفوذ واملكانة يف دنيا الناس وتطبيق شرع هللا عزوجل.
اخلامتة والنتائج..
بعد دراسة وحتليل املفاهيم واملفردات اليت حتوي ٍ
معان سياسية يف القرآن الكرمي ،توصلت يف هذا البحث إىل النتائج اآلتية:
ودستور شامل ،ميتاز بشمولية أحكامه وقوانينه وتوجيهاته ،فهو يشمل مجيع
 .1القرآن الكرمي كتاب كامل ومنهج متكامل
ٌ
جماالت ونواحي حياة اإلنسان ،بدءا من قواعد بناء اخأسرة إىل قواعد ممارسة السياسة والسلطة وقيادة البشرية (ما ف نرطْنا ِّيف الْ ِّكت ِّ
اب
ِّم ْن ش ْي ٍء) (سورة اخأنعام ،اآلية.)38 :

 .2القرآن الكرمي أ نول من جاء بفكرة الدولة ،ور نسخ قواعد النظام السياسي ،ومبفهوم االحتكام إىل ٍ
قانون غري ذايتّ املصدر او
شخصي الطابع ،مع أبراز اخلصائص واملفاهيم اخأساسية للدولة اإلسالمية ،وهذا يدحض فكرة فصل الدين عن الدولة والسياسة
ّ
يروج هلا الالدينيّون.
كما ّ

يوضح لنا أن الدولة يف النظام اإلسالمي دولة
 .3سياق اآلايت اليت تتح ّدث يف القرآن الكرمي عن املفاهيم واملفردات السياسية ّ
إسالمية ذات لصائص متيّزها ،حبيث حتفظ الدين وتسوس املدنينة به ،وليست دولة (دينية) ابملفهوم الكنيسي ،وال دولة (مدنيّة)
ابملفهوم الع ْلماين.

أهم ما مييّز السياسة والسلطة والدولة يف النظام
 .4يف ضوء حتليل وبيان املفاهيم واملفردات السياسية الواردة يف القرآن جند أن ّ
اإلسالمي :ارتباط هذا اجلانب ابجلانب التعبّدي والتهذيب الروحي ،فالسياسة يف اإلسالم ليست عبارة عن سلطة دنيوية وممارسة
مادية حبتة شاّنا شان السياسات الدنيوية اخألرى ،بل كما أّنا قيادةٌ وإصالح وتنميةٌ ِّ
ألالق وتعبُّ ٌد
وعمران ،كذلك هي عبادةٌ و ٌ
ٌ
ب إىل ِّ
اخلالق عزوجل.
وتقر ٌ
ٌ
وهتذيب ّ
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حماربة الشرك( :ال يُ ْش ِّرُكون ِّ،ي شْي ئًا)،
ِّ
نه ْم ِّم ْن ب ْع ِّد ل ْوفِّ ِّه ْم ْأمنًا).
حتقيق اخأمن( :وليُب ّدلن ُ
يف االقتصاد( :وات ُوا النزكاة).

Volume: 4

معىن له ابملنظور السياسي وصول اجلماعة لسماعة إىل السلطة وقدرهتا يف السيطرة وتوظيف املوارد
فالتمكني يف اقرب ً
وتوزيعها ،وابلتايل فهو يتصل بنقطة عمران اخأرض واستخالف هللا عزوجل لإلنسان فيها ،والتمكني للدين أو املشروع اإلسالمي ال
يعين فقط أقامة الشريعة وأّنا استيفاء كافة أركان النظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي للدولة واجملتمع ،ففي قوله تعاىل يف آييت
سورة املؤمنون وسورة النور هناك منظومة كاملة من املهام واخأعباء اليت يفرضها متكني هللا تعاىل للمسلمني:
يف التمكني الروحيِّ :
(دين ُه ُم الن ِّذي ْارتضى هلُْم ).
ص ِّ
ايح ِّ
صالة)( ،ي ْعبُ ُدون ِّين)
ات) ( ،أق ُاموا ال ن
يف العبادات( :وع ِّملُوا ال ن
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