
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 مدخل للسياسة الشرعية 

 : والصالة والسالم على من ال نبي بعده الحمد هلل وحده 

 حسن سلمان  د. /جمع وترتيب 

في مسارات   طالب العلم والباحثذه مداخل تأسيسية حول السياسة الشرعية تفيد  ه

وضوابطه في وقت سادت فيه العلوم  هذا العلم والتعمق في مصادره وأسسه 

الوضعية من منظورات فلسفية مختلفة وألقت بظاللها على الكثير من الدراسات  

المعاصرة واتجهت كثير من الدراسات الشرعية المعاصرة إلى منهج المقاربة  

والمقارنة أكثر من البحث الـتأصيلي المنطلق من الكتاب والسنة ثم االعتبار بفقه  

ها بعيدا عن هيمنة الثقافة الغالبة وهيمنتها لما في ذلك من سلبيات كثيرة  األمة وتراث

وهذه الورقات عبارة عن مقدمات قد أعددتها لدورات  على صعيد الفكر والممارسة 

علمية قمت بها في تركيا لبعض طالب العلم وهي تحتاج لمزيد التفصيل والبيان 

 .  ع مراعاة طبيعتها وما كتبت لهولكن هذا ال يمنع من نشرها واالستفادة منها م

 أوال : تعريف السياسة لغة:

  :سوس  الن  مرر بي  الن    :سويقال، به  : قاموسوا  امرر سوساسو.  لرياسو....ا  :السوس 

والسوساسو. القسام ىلا الءو      رلك مررهم...  إذا :وسوس  الرل  مرس  اليا   كلف به ...

قام ىلسها و اضوها    ذاإ  :هس يسوس  الووا   :يقال، السواسس  والسوساسو. ال  ، بما يصولهه

 1الخلق، السجس. والسس : الطبع، ،والسال  يسس   ىسته

 2ومحسن  ىايتها.، ساسها يم يقال آل امرسر  ىسته :يال. اإل والسساس. :

ك  أسوووم )السوووس ( وهس الوور والجراتسم الت  تايفه امولا   تصوووا ال   رن  ()سوووا 

 3   .الثس  والط ام  رق. وخفس.
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 : ورما سبق نلهظ   م  كلم. سساس. ال  اللغ. روا ها ىلا را يل 

 .الرياس.  .1

 .التكلسف  .2
 .لقسام بامررا .3

 . الملك .4

 .اإلصنح والتوبسر  .5
 .اإليال.  .6

 .الترويض  .7

 . الوق. والخفا  .8
 .الخلق والطبع والسجس.  .9

وك  هذه الم ان  صووهسه. بهق السووساسوو. وذلك لت لقها بالملك والرياسوو. والت  ه  

تكلسف للقسام بامرر بما يصوولهه ، وتهم  ر يا الترويض ال  رق. وخفا م رع رراىا   

وتقتضـــــي الداللة اللغوية    امخنق والطبوا  والسووووجوايا ، والي ر إلا رمور امرس .

 للسياسة أمرين:

 السياسة وبين األخالق .الترابط الوثيق بين  .1

)ومرا السوساسو  ال  الساقع  هس    الترابط الوثيق بين السـياسـة وبين االسـتصـال  .2

ل   مإرا ال ار  اليءو  مو ذو الهكم. ال  الهسا  ال ار. مو ذو الوها  ال  ذلك رن 

 4ولس رو  المبارئ وامخنق ( –الميصب واليفسذ والمصله. الذاتس. 

وقو و ر ال  السوي. ىن   ،ولسسو  ر رب. مو رخسل.  ،ىلسه الالكلم. ىربس. خالصو.  وبيا   

كا  بيس إسوووراسس     م  اليب  صووولا ن ىلسه وسووولم قال:  ،مب  هرير   ضووو  ن ىيه

وقال ىمر ابن   (5)ب وي,.....(     نب وو  وكلما هلك نب  خلفه نب  , ،تسووسسووهم امنبسا 

إذا سوا  مررهم    ؟رتا تهلك ال ر  -   الك ب. و -الخطا   ضو  ن ىيه قو ىلم   

 .6ولم ي الج مرر الجاهلس. ( ،رن لم يصهب الرسسل صلا ن ىلسه وسلم 
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 :ي:السياسة في االصطالح الوضع ثانيا  

و لا  ت ريفها تتص  بالقس  والسلط. والوول. . الق   كلم. سساس. ال  اوصطنح السض 

صوبه  تسوتخوم بم يا الن الهكم والقساىو  مبأنها )ىلم الوول.( و   ال  القارس  السوساسو 

 وولسو.... كموا تءوووومو  الي وام  و المي موار الو م مو. بسن الووولو. وهسرهوا رن الووول  المي

را   شووو س  إتسوووتخورها التي سمار الواخلس. ال   سوووالسب الت  ال  الوول.  وام   الواخل

 . 7و للسصسل إلا رقاىو الهكم ( مالبنر 

 . 8كسفس ر السساس. بأنها ) ىلم والن الهكم (موي رف قارس  

ال ياي.   الرار ال  حسا  لماىس. رءوترك. مو ه)الن تربس. ام  السوساسو. ىيو القورا  ه  و

  هوالها تهقسق الفضوسل. وال وال. ال  المجتمع . هذا ىيو مالنوس  ، إبءو س  الجماى. و

 9يهوف لتهقسق الهسا  المثلا(  يوالذ  ىيو م سطس اله  ىلم السلسك الجماىمرا 

رن الياحس.   هافيوالياظر إلا الو اسوار السوساسوس. الت  تتياول ال اهر  السوساسوس. وت ر

ىبر تنث رراحو  ىلا اليهس   اوصووووطنحسو. السضوووو سو. تطس ر بوالمفهسم توا يخسوا  

 :ل التا

 : ولىالمرحلة األ

ن ر  النسوف. السسنا  ورن   هوالسوساسو. رن ال  الهسا  المثلا والمويي. الفاضول.  

 . ب وهم الرورا 

 : المرحلة الثانية

  والو اسوووو. باىتبا ها  و الوول. ه  بؤ   التهلس..  السووووساسوووو. ه  : ىلم الوول.  

تيت م ال  راخلوه رختلف التفواىنر الفرريو. والجمواىسو. رن حسو    يالكسوا  الوذ

سوو. إو ال  الوول. وييسووب هذا  التساالق والصوورا  وبيا  ىلا ذلك و ولسر للسووسا
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 ال المس. الثانس. .

 

 

 : المرحلة الثالثة

مو ىلم القس  وهس ت ريف المو سو. السولسكس. مو الهويث. وهس  السوساسو. ه  ىلم السولط.  

اله  ىلم السوولط. ال  المجتم ار المركب. مو   -حتا اآل  -ريتها ت ريف الم اصوورين

ىلم القس  ال  المجتم ار البءوري. ىلا اىتبا  م  القس  موسوع رن السولط. ورسلسر  ال  

ت ريف السووساسوو. الهوي     ك  الكسانار اولتماىس. ولسسوو  الوول. وحوها وىلسه يمكن

 :  بسلهسن

 ول : السله الثاب  وتمثله المؤسسار الوستس ي. كالبرلما  و ساس. الوول. .ام

ي رف بصوورا  السوولط.    را  الثان  : السله المتهرك ويمثله اليءوواو السووساسوو  مو

 وهس لانب تطبسق القسانسن والوساتسر وتفاىنتها رع الساقع .  

نهور رفهسم السوووساسووو. ىيو الم اصووورين بأنه )ظاهر    وبيا  ىلا را سوووبق يمكن م 

التماىس. تمسز المجتم ار ىن الجماىار السووووابق. ىلسها ، وه  توو  حسل ال نقار  

السسرس. بسن المساون والسلط. وه  را نسمسها بوو ) ال نق. السساسس. ( تلك ال نق. الت  

ط. بهوورها وهاياتها ، والتزم  لتزر  السول  ا  قو تقسر إلا ) اوسوتقرا  السوساسو  ( إذا را

نطلق ىلسه  وصوووف )الءووورىس. ( وقو    يبالخضوووس  لها ، وهس اولتزام الذ  المساون

تيته  بوووو )ىوم اوستقرا  السساس  ( ال  حال. خرول المساون ىن الرول الخضس   

والطاى. ، سووووسا  بسووووبب خرول الهاكم ىن حوور سوووولطته ، مو لمجرر الرهب. ال  

اوسووتسن  ىلا السوولط. برهم ىوم خرول الهاكم ىن الءوورىس. ويطلق ىلا ىملسار 

لسه الإ  وى   10سن المساون والسولط. اسوم ) الهسا  السوساسوس. (  الصورا  مو الصووام ب

  :ت السساس. ظاهر  ترتب  باآل

 . السلط. .1
 . ال نق. السساسس. .2

 . الءرىس. السساسس. .3
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لقاهرة . لنشر العلم ورعاية الموهوبين . ا  

 



 

 .اوستقرا  مو اوضطرا  السساس   .4
 الهسا  السساسس. . .5

 

 

 

ويمكن القول بأن الفكر الســياســي يختص بالبحث في مجال الســلطة :كيص التوصــل  

ة الفرد  إل ارووكيص يكون التصـــــرص فيـها وكيص تكون عالـق ر أو إكراـه ا  يـها تتراضــــــي

ر أم   ر أم حوارار و كما أنه يبحث في مجال تخضـــوعا تالقانون الدســـتوريوالذي  خروجا

النظامية بين مؤـسـسات الـسلطة الـسياـسية والقـضائية والتـشريعيةتالشكل    يحدد العالقات

ات النظامية الثابتة الدسـتوري للدولةوويبحث في مجال تالتأثير المتبادلوبين المؤسـسـ 

صـول  أغيرهاو –نقابات   –ي عام  رأ  –ي المتحركة في المجتمع تأحزاب  وتيارات الرأ

 .6ص عبد القادر ني الفكر السياسي  للتجا

 ثاً: ما هي السياسة الشرعية:ثال

 -نعني بذلك ممارسة السياسة ضمن اإلطار الشرعي وبذا يمكن تعريفها بما يلي:

الحركة المتوافقة مع الشرع والحاكمة للوجود في مجتمع ماتالسياسة الشرعية   و1

 و. محي الدين 7ص

 .ت الشيخ رفاعي سرورو والسياسة الشرعية هي حكمة الجماعة  و2

والســياســة الشــرعية ما كان فعالر يكون معه الناس أقرب إلى الصــال  وأبعد   و3

 عن الفساد تابن عقيلو.

رعية فعل ـشي  من الحاكم لمصـلحة يراها  وإن لم يرد بها دليل   و4 ة الـش ياـس الـس

 و.......جزئي تابن نجيم الحنفي في البحر 

 للسياسة أمرين:  الشرعية الحيةطصقتضي الداللة االوت

لياته وقواعده العامة وك  ع وغاياتهة الـشرعية لمقاـصد الـشرحكم الـسياسـ موافقة   -1

  وغاية .اسة مبدأ ومسارار يسالحاكمة لل

ثبت بدليل عام لجميع األزمات    –ولو كان فرعيار –عدم مخالفة دليل شـــرعي   -2

 واألحوال.

 ومحصول القول في ذلك أن نقول بأن السياسية الشرعية هي: 

 حركة ونشاط منضبط بحكم الشرع. .1



 

 صولها المنهجية.ارتباط بالسلطة مع إرسائها على أ .2

  العام فالمصلحة هي عماد السياسة ومعيارها. سعي لتحقيق الصالح .3

 

 

 

ــط ممكن من ف .4 ــر من الحركة بأقل قسـ عالية حركية وهي تحقيق الهدص المباشـ

 . عائد  –التكلفة تاقتصاديات الحركة و طاقة 

 و85-82السياسة الشرعية لمحي الدين ت 

 :عية رابعا : ظروف نشأة السياسة الشر

 ل للسياسة فكرار وممارسة.العهد النبوي والراشدي والتصور الكام .1

 االنتقال للملك العضوض وتراجع دور األمة في االختيار والشورى والرقابة. .2

  -على زعمهم  –شـروطه بل وإغالقه  والقصـور في األخذ بمتطلبات االجتهاد  .3

 شرع بالعجز عن تدبير أمور األمة وأثر ذلك في إظهار ال

جتمع بالتدخل في مل في المحاولة والة االمور تالفي عناصــر الخلل واالختال .4

ــري ــير     همعين واجتهاداتع وإن خالفت أقوال الفقها  المتبوحركة التش وهنا نش

ـكاـنت تتبع طبيـعة الســـــلـطة الـقائـمة وتوجـهاتـها  أن حرـكة الفـقه االجتـهاديإلى 

 فمنها ما وافق الشرع ومنها ما خالص الشرع.

 -وكل ذلك يعود إلى أمور :

 ع عن طريق االجتهاد واالستنباط.عدم تفهم الشر -1

 الجهل بموضع السياسة ومنزلتها في منظومتها الشرعية. -2

ــياســــة في مجاالت محدودة عاد  -3 على الجوانب   باإلخاللحصــــر حركة الســ

 األخرى.

ارتباط الســياســة باألصــل المغولي فكرار ومنهجار عند تغلب المغول على ديار   -4

 الشام.

ر إلى:   فجا  علم السياسة الشرعية في نشأته سعيا

 ضبط حركة الواليات السياسية وتوسعها في األحكام عن طريق السياسة. .1

ة الســياســة إلى أصــولها العربية وتصــحيح ما ســاد من مفهوم أعجمي إعاد .2

 مغولي.



 

 

 

 

 

 التوسع في األحكام الشرعية بالسياسة :أوالر: 

يعود ابن تيمية بالتوسع واالنفصال بين ما هو شرعي وما هو سياسي إلى بدايات 

و ت فـما 2/391العصـــــر العـباســـــي األولت يقول ابن تيمـية في الفـتاوى الكبرى ت

 لخالفة في ولد العباس وتقلد لهم القضــا  من تقلده من فقها  العراق ولم  صــارت ا

ــياســـة العادلةج احتاجوا إلى وضـــع والية ســـ  ر في السـ يكن ما معهم من العلم كافيا

مظالم وجعلوا والية حرب غير والية شــرع وتعاظم األمر في كثير من أمصــار  

إلى الـشرع وهذا    خصـمه  يقال الـشرع والـسياـسةج فهذا يدعو  المـسلمين حتى صـار

ر أن يحكم بالشرع واآلخر بالسياسة.  يدعوه إلى السياسة وسوغ حاكما

وبذا فقد حصـــر الســـياســـة في إطار جزئي في واليات محددة ســـميت اســـتقالالر  

بالواليات الســـياســـية وموضـــوعها منع الفســـاد في األرض وقمع أهل الشـــر  

لضــبط والضــرائب  ق بالتشــريعات المســتقلة والواختصــاصــها عند الممارســة يتع

داـيات    والـعداـلة ائـية وهي األمور التي انفلـتت من اختصـــــاص  الـعادي في ـب الجـن

 العباسي . العصر

ن الواليات األخرى قاد إلى أمرين ر المفهوم في واليات محددة وحرماولكن حص

 : 

حرمان الواليات األخرى من األخذ بمتطلبات الســـياســـة وخاصـــة القضـــا     -1

ارة الدعوى والفصــل في الخصــومات رغم إقرار  وحرمانه من حريته في إد

على جواز أخذ القاضــي بذات متطلبات  -على اختالص مذاهبهم  –كل الفقها   

 السياسة التي يأخذ بها ناظر المظالم.

 حصر السياسة عمالر في باب العقوبات والردع. -2

ــرعية   ــة الش ــياس ــر الجمود والحصــر لمفهوم الس وجا  ابن القيم بنظرة واجتهاد يكس

ذلك في باب القضـا  ورد األمور إلى نصـابها من خالل نظر مقاصـدي وهو اعتماد و

رج فالصـدق يعني معرفة الواقع بكل  القيم التي تحكم القضـا  وهي الصـدق والعدل معا



 

أبعاده ومتغيراته والعدل يعني معرفة حكم الشـرع في المتغيرات الواقعةج وعليه يمر 

 -كل حكم بثالث مراحل:

 الواقع.فقه  .1

  فقه الواجب. .2

 

 

 لربط بين الواقع والواجب بتنزيل الحكم الشرعي.ا .3

ياســي وتوســع في وســائل  ســ   نهى حالة الفصــل بين ما هو شــرعي وما هوبهذا أو

ر. اإلثبات وعد كل ما يثبت به الحق بينة   شرعا

  -صولها العربية:إعادة السياسة إلى أ: ثانيرا

الوافدة والتي  ادار ـشديدار للـسياـسات والقوانين  وقاد هذا االتجاه المقريزي حيث وجه انتق

ر السياسة الشرعية وكان النقد منص خان بار على الياسا التي وضعها جنكيزتخالص تماما

ــق  وتبعه في ذلك آخرون مثل ابن تيمية وابن كثير وغيرهم في تكفير من أخذ بالياسـ

 وترك الكتاب والسنة.

 : موضوعات السياسة الشرعية : خامسا

 إلمامة شروطها وواجباتها وحقوقها.ا .1

 .ودورهم وشروطهم  أهل الحل والعقد .2

 .وطبيعته  اسس النظام السياسي .3

 السياسة الشرعية في القضا . .4

 عالقات الحاكم والمحكوم. .5

 آداب وأخالقيات الحكام. .6

 :الشرعية صول العامة للسياسةسادسا: ال 

ــية مركزية وهي أن   الناس مخلوقون وأن هللا هو الخالق لهم   أوالر: االنطالق من قض

وأن يكون له األمر كما له الخلق وأي   ومقتضــيات ذلك االعتراص بســلطان هللا عليهم

ر واســتكبارار بغي ر حق فضــالر على أنها جحود خروج على هذا الســلطان ســيكون ظلما

م أخالقي وهو االعتراص بصــــاحب الفضــــل  وكفران وهذا يعني االنطالق من مفهو

 والمنة 



 

ر: الوحدة في أصـــل الخليقة وأنها من آدم الترابي وهذا يقتضـــي عدم التمايز من  ثانيا

حيث األصــــل التكويني وال من حيث االنتســــاب إلى هللا تعالى وبهذا جا  الخطاب  

 اإللهي بالتكليص عام لكل البشر .

 

 

 

ر: الناس خلقوا على  الفطرة السـليمة ومقتضـى ذلك أن طبيعة النفس اإلنسـانية من ثالثا

 حيث الخلق مالئمة لطبيعة األمر اإللهي .

ر: أن اإلنسـان مسـتخلص من هللا في  ض وممكن له فيها ألنه ال قوام لإلنسـان األررابعا

 والدين إال بالتمكين في األرض.

ر: النـاس في قبول التكليص واألمر اإللهي لم يجبروا ا جبـارار بـل ترك لهم  خـامســـــا

م على السـياسـي القائ  لناس إلى قسـمين من إقامة السـلطانفانقسـم اوالمشـيئة االختيار 

 توحيد فصار الناس مؤمن وكافر ومن هنا نشأ الصراع على األرض بين الفريقين.لا

 -وهنا نشأت مشكلتان:

 وهي مشكلة عالقة اإلنسان باإلنسان. المشكلة االجتماعية .1

 السياسية وهي مشكلة عالقة اإلنسان بالسلطة والحكم.المشكلة  .2

 -صراعات: وتبلورت المشكلة السياسية في أربعة

 أ/ الصراع على السلطة.

 ب/ الصراع مع السلطة.

 ج/ الصراع على شكل الحكم وطبيعته.

 د/ الصراع الدولي

ر: فكيص عالجت السياسة الشرعية هذه الصراعات ؟  ثامنا

 لطة: أوالر: الصراع على الس



 

ــراع هو أ ــأ هذا الصـ ــا كبيرة منشـ ــحابها فرصـ ــدر قوة وتتيح ألصـ ــلطة مصـ ن السـ

واالنتفاع والســلطة ســيادة واإلنســان ميال إلى الســيادة وإذا كانت الســلطة    لالســتغالل

 كذلك فمن األحق بها؟ 

 

 

 

 

 

 ما هي أطروحة الحل لذلك: 

ــبية معط .1 ــان نس ــيادة اإلنس ــان عبد مملوك وس ــيادة المطلقة هلل واإلنس اة له  الس

ولما كانت الســيادة والحاكمية هلل فقد حســمت    من هللا وليســت ذاتيةوموهوبة  

الشــــريعة كافة القضــــايا التي يمكن أن تكون مدعاة للصــــراعات فال مجال 

للتـنافس لتقرير منظوـمات حقوقـية ـخارج نـطاق الشـــــريـعة كـما هو الـحال في  

لنفوذ التـشريعي  الصـراع على البرلمانات في النظم الوضـعية وذلك للهيمنة وا

  .وبالتالي تحويل البرلمان إلى أرباب من هللا في التشريع 

رج ويعمل فيها المكلص بأمر إ .2 ن السـلطة تكليص ومسـئولية وأمانة وليسـت مغنما

وأن الحرص عليها والســـعي لها لمغانم صـــاحب الســـيادة المطلقة وهو هللا  

ا العمل أحدا ـسأله  وهللا ال نولي هذـشخـصية قد يحرم ـصاحبها من توليها ت إنا 

 .أو أحدا حرص عليه و متفق عليه 

ن الســـــلـطة ـكأـماـنة ومســـــئولـية مـناـطة بمجموع األـمة وهي التي تخـتار من  إ .3

ينوبها في حراـسة الدين وـسياـسة الدنيا به وبهذا فشن ـشرعية الـسلطة الـسياـسية  

ة ار األـم اني: اختـي ة والـث ة الشـــــريـع اكمـي أمرين: األول: ـح من خالل    تكون ـب

 .الشورى 

ــلطة ألنه ال مجال للحرص والطلب وتحقيق   ــقط الصــراع على الس وبهذا يس

 السيادة الذاتية واالنتفاع غير المشروع.

 الثاني: الصراع مع السلطة: 

لزام وهذا فيه تحديد وتقييد من حرية اإلنسـان ومن هنا نشـأ السـلطة مصـدر فرض وإ

الصـــراع مع الســـلطة من أجل الخالص من قيودها ومن هنا نشـــأت كافة النظريات  



 

الـسياـسية لحل  التناقض القائم بين الـسلطة واإلنـسان وما يهمنا هو كيص حلت الـسياسة  

 ؟ الشرعية هذا التناقض 

 ويمكن إجمال ذلك في جانبين أساسيين: 

 الجانب العلمي  والجانب العملي.

 الجانب العلمي. -1

الدين يرفض اعتـبار الحرية المطلـقة هي الحق الطبيعي لإلنســـــان   وأت

ــان محكوم بالعبودية هلل وحريته ال تخرج عن دائرة هذه    بل اإلنســ

 

 

ــة من هللا على عب ده  العبودية وبهذا ال تناقض بين القيود المفروضـ

وبين الحرية المتاحة للعبد من هللا وأن منشـأ الصـراع مع  السـلطة  

ــان بوصــفه كائن حر أمام كل القيود وال يملك  هو النظر إلى اإلنس

أحد حق تحديد وتقييد حريته ولكن في التـصور اإلـسالمي فالـسلطة  

منفذة للـشرع وليـست مـشرعة إال على ـسبيل االبتنا  على الـشريعة  

 .ة هو هللا جل جالله فالمشرع في الحقيق

ة   وبت ا تكون العبودـي دـم ه هو هي األهللعـن الخروج عن ـطاعـت ــل ـف   صـــ

  التناقض وليس العكس.

الـشرعية    لـسلطة التي يلزم الخـضوع لها وطاعتها هي فقط الـسلطةا وتت

و ج والشـورى    السـلطة لممة باالختيار  –بشـروطها ت الحاكمية هلل 

ا والخروج  نســـان الصـــراع معههذه الشـــرعية جاز لإل  توإذا فقد

 .عند القدرة واإلمكان  عليها

 الجانب العملي: -2

ر  ر يســعى  اإلنســان حتى ولو اقتنع نظريا بمشــروعية الســلطة إال أنه عمليا

 -للتفلت من قيودها ويرجع ذلك لسببين:

 .كما تقدم التصور الخاطئ للحرية  .1

 ع الغريزية .حب الذات وقوة الشهوات والدواف .2

  -وكان الحل اإلسالمي فيما يلي:

 التربية على العبودية هلل ورفض مفهوم الحرية المطلقة .  -1

ربط اإلســالم اإلنســان باآلخرة ونعيمها وصــور نعيم هذه الدنيا باللهو  -2

واللـعب ولن يـنال اآلخرة من تعلق ـباـلدنـيا الـفانـية ـقال تـعالى:ت تـلك اـلدار  



 

والـعاقـبة اآلخرة نجعلـها لـلذين ال يردون علوار في األرض وال فســـــادار  

 .83القصص /  للمتقينو

 جل جالله طاعة الســلطة الشــرعية ليســت خســارة بل قربى إلى هللا -3

 .جل جالله وهي طوعية باعتبارها جز  من طاعة هللا

أن السـلطة الشـرعية يقترن فيها الحق بالواجب فللسـلطة حق النصـرة   -4

ينظم  والطاعة وعليها واجب الشـورى والعدل وبين الطرفين عقد بيعة  

 من الحق والواجب. كال

 

 

 

 -الثالث: الصراع على نوع الحكم:

المرجعية العليا   كون لهمللشـرع وي الناس : وهو أن يحتكم  الحكم الشـرعي وأت

لتحديد نوع الحكم في األرض وقد أطلق عليه البعض بالحكم المتـشرع أي  

 .مرجعيته الشريعة  

دين  للشـــــرع    الـناس  يحتكموهو أال  الحكم الوضـــــعي :   وبت لمنطلـقات    ـبلواـل

 .تحت مسمى العلمانية أو الالدينية أو الدنيوية أو غيرها وضعية شتى 

 الطرفين يدور الصراع في األرض .هذين وبين 

 

 :مة السياسية؟كيف نبني حركة ال :   سابعا

يكون بنا  هل  قضـــية بنا  النظام الســـياســـي وحركة المجتمع تختلص فيها النظريات  

 أم من خالل التعددية؟من خالل التوحيد النظام السياسي 

اكم والمحكوم   ة افتراض الصـــــراع بين الـح ددـي التـع ة ونعني ـب ة واألكثرـي وبين األقلـي

 وغير ذلك فالنظام يكتسب فاعليته من خالل الصراع .

على ما يؤدي للشــحن  حيد إزالة جو الصــراع المســتمر وذلك بالقضــا   ونعني بالتو

 . والصراع الذي يحول السلطة إلى مغنم يتنافس إليه الناس 

تبنى الغرب التـعددـية ورأى أن إـقاـمة واســـــتمرارـية الحكم يتطلـبان دوـمار وجود ـعدم  

ضة من المساواة واالمتياز ووجود تفاوت بين الحكام والمحكومين واستخدمت المعار



 

أجل تشــكيل الميكانيكية الســياســية بالذاتج وأما اإلســالم فشنه يتجه إلى خلق المجتمع 

 الموحد ألن الوحدة من مقتضيات التوحيد وذلك من خالل اآلتي:

 : الجانب األخالقي في الحركة السياسية  .1

ية بالحركة األخالقية بمعنى ليـست   ياـس يحرص اإلـسالم على ربط الحركة الـس

ـسية هي نقطة كمال بل تكون كذلك إذا احتفظت بالقيم األخالقية كل حركة ـسيا

 وهنا نجد نوعين من الحركة السياسية: 

 الحركة السياسية ورا  لقمة عيش وإشباع غريزة وتحقيق رغبة. وأت

 .الحركة السياسية ورا  مبادئ وقيم أخالقية وبت

 

 

األخالقية وعلى ذلك تكون الحركة الـسياـسية مـشروعة إذا صـعدت من الرو   

م األمة  في اإلنـسان ال الرو  المصـلحية وهذا هو معيار المعارضـة داخل جـس

 الواحد.

 -تكامل األمة في وحدتها : .2

ال بد أن يـصحب التكامل األخالقي تكامل ـسياـسي وذلك بوحدة األمة وتعارفها 

زاـلة الفجوات والتـباـعد بين األـمةتفكرة  ال بصـــــراعـها وعلى ذـلك ال ـبد من إ

 واالجماع

 اعلية الهدص ال فاعلية المصلحة: ف .3

ر وذلك بأن ت الهدص هو هللا  وهذا    ســعى األمة إلى هدص ســامي تســعى له جميعا

  92األنبـيا  /  متكم أـمة واـحدة وأـنا ربكم ـفاعـبدون وـهذه أن  تـعالى ـقال تـعالىتإ

ياـسي بل ـسيكون باب  ومع وجود هذا الهدص فشن األمة ال تصـاب بالركود الـس

ر تو ــعا ــتبقو   26المطففين/  في ذلك فليتنافس المتنافســـونوالمنافســـة واسـ   اتفاسـ

 133آل عمران/  . توسارعوا إلى مغفرة من ربكم و148البقرة/ الخيراتو

فاعلـية المصـــــلـحة وإن دفـعت نحو العمل  ل خالفاوذلك يورث المحـبة واإلخا  

ــراع   ــد واألنانية والصـ واالبتكار إال أنها تخلق رو  الحرص والطمع والحسـ

 الناس .بين 

 -محور جديد للصراع : .4

ســاســه اإليمان وأخالقياته وبهذا ال الم يفترض محورار جديدار للصــراع أاإلســ 

يقص الصــراع في المفهوم اإلســالمي حول الســلطة والثروة بل يمتد إلى كل 

ــعى القتالعهج فالثرا  الحرام   ــكال الظلم والبغي والعدوان ويسـ ــكل من أشـ شـ



 

ــتبداد ــتعال  العرقي واالســ والفســــوق    والظلم وجوه وأخالقيات للكفر  واالســ

 والعصيان .

ر: الصراع مع الذات من أجل اآلخرين:   -خامسا

الصـراع مع الذات من يصـل بنا التسـلسـل اإلسـالمي في مسـألة الصـراع إلى 

هو قمـة التهـذيـب األخالقي وهو  أجـل اآلخرين وهـذا النوع من الصـــــراع  

ع مع اآلخرين من أجل  الصـــراع مع الذات من أجل اآلخرين وليس الصـــرا

 !!وهو ما يسمى في االصطال  الشرعي ب ت سبيل هللا و الذات 

ر فشن كل فرد   ر ونفعيا ر وليس مصـلحيا ر وهادفا وذلك عندما يكون الصـراع أخالقيا

ــارع وجوه االنحراص الموجودة في المجتمع من أـجل فراد واألمن   هو يصـــ

 يعود ويرجع إلى ذاته ليستمر اقتالعها لتثبيت الوحدة وأخالقيات اإليمان فشنه 

 

 

في عملـية الصـــــراع اـلذاتي بين أخالقـيات اإليـمان والكفر تـقد أفلح من زـكاها  

فة التنافس المـشروع    10الـشمس/  وقد خاب من دـساهاو وهذه بالتحديد هي فلـس

أي من البعد    حيث ينســـحب الصـــراع من ســـاحة المجتمع إلى محيط الذات

د الجواني على ـحد ت و   شبيجوفيت  عبير الراـحل / علي عزت  البراني إلى البـع

ــالمية /   لمزيد من التفصــيل    راجع ــة تجديد من وجهة نظر إس ــياس / علم الس

 . 34-31لصدر الدين القابنجي ص 

 

 : : بناء النظام االجتماعي السياسي في اإلسالمثامنا

مـهات التصـــــور العـقدي والفكري كـما ـحدد أمـهات البـنا   إن اإلســـــالم ـحدد أ

 -ظيماتها ونجملها في هذه الدوائر :نوالسياسي وت  االجتماعي

 دائرة الوالدين. .1

 دائرة أولى القربىتالرحميةو. .2

 دائرة أولى القربىتالمكانيةو. .3

 دائرة أولى القربى الدينيةتاألمةو.  .4

ر . متماسكة بصورة متفاوتة إماائر وهذه الدو ر أو دينيا ر أو مكانيا  رحميا

وهنا البد للـسلطة الـسياـسية وهي تـسعى إلى تـشكيل تالبنا  الفوقيو الذي يعمل 

لهــذه   ــة  التحتي البنى  ــه في  ــدأ بحث إلى واقع أن يب ــل األمر اإللهي  على تحوي

 التشكيالت االجتماعية والسياسية والعسكرية.

 -لسلطة تتوزع بين ثالثة مراكز أساسية:وبهذا االعتبار فشن ا



 

ــئة  ــرة من تنشـ ــرةو وهي المكان الذي يتا  فيه لمسـ األول : الوالدين ت األسـ

االبن التنشـئة االجتماعية الرئيسـية في اسـس العقيدة وقواعد االجتماع ج ومن 

خالل طبيعة العالقة بين اآلبا  واالبنا  وهي الطاعة المقيدة بالمعروص تحدث  

 السياسية في التعامل مع الحكام .التنشئة 

المكانية واإلسالم إذ    المركز الثاني: دائرة أولي القربى الرحمية وأولي القربى

يهتم بهذه الدوائر ال يبلغ بها درجة العصـــبية العرقية بل هو اهتمام مشـــروط  

شذا خرج أولو دين ـف مـهات الكـتاب فال معنى للقربى ـبل  لقربى عن أا بقواـعد اـل

عديمة الجدوى وهنا يطور اإلســالم مفهوم القربى ليدخل فيها القربى  ســتكون  

 المكانية ليحد من عصبية الدم ويشكل من الطرفين وحدة اجتماعية أعلى 

 

 

تخول لها صـــالحيات الحكومة المحلية . ويمتد مفهوم المجاورة ليشـــمل غير 

 المسلمين ممن خضعوا لنظام اإلسالم السياسي.

 ولي القربى الدينيةت األمةو: المركز الثالث: دائرة أ

متداد أوسـع للدوائر السـابقة تسـتوعبها وال تلغيها من إطار المحلية إلى  وهي ا

العالمية في تعدد عرقي ومكاني وديني لتشــكل األمة بمعناها الســياســي وهذه  

 تتولى السلطة المركزية بشروط: 

 ع.مجتلتزام باألسس العقدية واالجتماعية والسياسية لمكونات الماال .1

أزم   .2 ا يؤدي إلى الـت ل ـم دي وتتجـنب ـك ا  التوحـي ة البـن أن تســـــعى إلى تقوـي

 والصراع .

 أن تلتزم بالرقابة الشعبية وتتيح لها المجال . .3

 أن يلتزم بالسلطان العلمي تسلطان العلما و. .4

راجع فلســفة الســياســة في القرآن  / للدكتور التجاني عبدالقادر و لمزيد   ت

 .من التفصيل


