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 شكر وعرفان
 

إلى مف بمغ الرسالة كأدل ا مانة .. كنصح ا مة .. إلى نبي الرحمة كنكر العالميف ..سيدنا محمد 
نني في ىذا المقاـ أتقدـ بعظيـ الشكر كالعرفاف  ستاذم الفاضؿ الدكتكر ك و صمى ا عميو كسمـ ا 

 عمى قبكلو اإلشراؼ عمٌيو ككٌجيني خير تكجيوو فأسأؿ ا لو العفك كالعافيةو حفظو اشقيؽ عياش 
إنو سميعه  كأف يبارؾ في عمرهو كاف ينفع في عمموو في الدنيا كاآلخرةو كأسألو تعالى أف يرفع درجتوو

 .مجيب الدعاء
 

 محمد سميـكر الفاضؿ كالدكت خالد السراحنوكما اتكجو بعظيـ الشكر كاالمتناف إلى الدكتكر الفاضؿ 
 تفضال بقبكؿ مناقشة الرسالة كالتعميؽ عمييا. الذيف
 

كما أنني أتكجو بخاص الشكر إلى مف عممنا التفاؤؿ كالمضي إلى ا ماـو إلى مف رعانا كحافظ عميناو 
 .إلى ىذه الصرح العممي الفتي كالجبار.....جامعة القدس

 
 ...إلى جميع أساتذتنا ا فاضؿإلى الذيف ميدكا لنا طريؽ العمـ كالمعرفة .
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 ممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف حقيقة الفكر السياسي مف ككنيا تسعى إلى تقديـ الفكر السياسي كمدل 

ك ف الفكر اإلسالمي السياسي أحد أبرز السياقات الميمة في المجتمعات العربية  وتأثيره في المجتمع
 .كاإلسالمية

و  نو المنيج المناسب ليذا النكع مف الدراساتو االستقرائي كالتحميمي الدراسة المنيج اعتمدتكقد 
االنبعاث كممة أصيمة مف صميـ الديف اإلسالـو كمفيكـ االنبعاث ىنا اقتصر تكصمت الدراسة إلى أف ك 

و كخركقات في اإلسالـ  مف السنف كالقضاء عمى ما استحدثو الناس مف بدع تـ دراستوعمى إحياء ما 
االنبعاث الحقيقي يجب أالا يككف منفصالن عف حقائؽ الديف نفسياو أك مخالفان تائج إلى أف تكصمت النك 

لمقاصده العامةو بؿ ينبغي أف يككف كعيان دينيان يرتبط با صكؿ الشرعية الثابتةو باعتباره إطاران لحقيقة 
ف كاف لمزماف كالمكاف دكرىما في عممية ا  النبعاث الفكرم.دينية كليس إفرازان لكاقع معيفو كا 

شيكع ىذا المصطمح االنبعاث كاستخدامو عند االتجاىات العممانية أكثر مف كاظيرت النتائج أيضا 
عطائو تكجيات مضادة لقيـ الشرعو كمفيكـ فصؿ الديف عف الدكلة مثالنو أك  المفكريف المسمميف كا 

...و فيذا ىك المفيـك المعاصرةالمالية  معامالتالمفيكـ إباحية سفكر المرأة أك اإلقرار بالربا في 
العمماني الذم يجيز ما حممتو حضارة التغريب مف نظـ كأفكار ال يثنينا عف فيـ ىذا المصطمح عند 
عمماء اإلسالـ فيما آخرو يأخذ أبعاده كأىدافو مف أصكؿ الشرع كمقاصدهو باعتباره مفيكمان مرادفان 

 لمتأصيؿ كالعكدة إلى ا صكؿ الشرعية اإلسالمية.
)صمى عالقة الديف بالدكلة في اإلسالـ تبدأ باختالؼ كجيات نظر المفكريف حكؿ محمدكما تبيف أف 

 )صمى ا عميو كسمـ(السياسي أك محمد )صمى ا عميو كسمـ( الرسكؿ أك محمد ا عميو كسمـ(
ال_صمى الرسكؿ كالسياسي فالبعض ينكر أف محمدا رسكؿ  كمؤسس لدكلة سياسية فيك لـ يكف إال رسك 

ا عميو كسمـ _ خمت مف قبمو الرسؿو كىناؾ مف اعترؼ بتأسيسو لمدكلة كلكنو جعميا دينا خالصا 
 ككحيا إلييا ال دخؿ فيو لمطابع المدني السياسي.

سالماو تطبيقا كقد اكصت الدراسة بضركرة كجكد  مراجعة نقدية لمتاريخ العربي السياسي جاىمية كا 
 كجو الصكاب فيو كالخمؿو كالتأثير كالتأثرو كمدل تطابقو أك تعارضو مع  سياسياو كفقيا نظريا كمعرفة

كال  . الشريعة اإلسالمية؛ دراسة معمقة تجمع بيف الفقو كالتاريخو كتحاكميما معا إلى القرآف كالسنة
تعارض مطمقا في ىذاو  ف الفقو ىك مجرد فيـ المسمـ لمنصكص و كالتاريخ ىك عمؿ المسمـ كتصرفو 

 يف النصكص خضكعا ليا أك تحايال عمييا أك تمردا ضدىا.تحت ع



 د

 

بد مف إثراء المؤلفات في ىذا الفقو حيث قٌمة المؤٌلفات في الفقو السياسيو كمحدكدية اآلراء كذلؾ ال
كاالجتيادات فيوو إذ أف المؤٌلفات في ىذا الفقو تكاد ال تتجاكز عمى مدل تاريخ الثقافة اإلسالمية بضع 

تعٌد المؤٌلفات في الفركع الفقيية ا خرل باآلالؼو كاالجتيادات الكاردة في ىذه عشراتو في حيف 
 .المؤٌلفات يكاد يككف المتقٌدـ منيا مستصحبا في المتأٌخر عمى كجو التكرار
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Abstract  

 

This study aimed to reflect the reality of the political thought, in which it seeks to 

introduce the political thought and its impact on the society because Islamic political 

thought is one of the most important contexts in the Arab and Islamic societies. 

 

The study followed the inductive analytical approach, because it is the suitable approach 

for this kind of studies. The study found that “revival” is an authentic word from the core 

of the religion of Islam. the meaning of revival here was limited to revive what was 

acknowledged from Sunan and eliminate what was developed by the people as a novelty, 

and  the violations and distortions of Islam.it also found that the  real revival must not be 

separate from the truths of the religion, or opposing its public purposes, but it should be a 

religious awareness that associated with the legal unchanged principals of Islam, as a 

framework of religious truth and not a secretion for a specific reality, although the time and 

place have role in the intellectual revival process. 

 

The results also showed the prevalence of the term revival and using it by seculars more 

than Muslim thinkers and giving it tendencies that contradict with the values of Sharia, 

such as, the concept of separating religion from the state, or the concept of permitting 

women grooming or approval usury in expenses transactions. Thus, this secular concept, 

which allows the systems and the ideas of the west civilization do not deter us from 

understanding this term by scholars of Islam as another understanding that takes its 

dimensions, objectives and purposes of the origins of al-Shara, as an equivalent concept for 

rooting and returning to the Islamic Sharia principles. 

 

Also, it turns out that the relationship between religion and state in Islam begins depending 

on the views of thinkers about Mohammed (peace be upon him) the Prophet or Muhammad 

the politician or Mohammed the Prophet and the politician. However, some deny that 

Muhammad is the Messenger and the founder of the political state in which he was no 

more than a messenger preceded by [other] messengers, and there are those who confessed 

that he established the state but he made it pure religion and a divinely revelation that has 

nothing to do with  the political and civil nature. 

 

The study recommended the need for a critical review of Arab political history in both pre-

Islam era and in the era of Islam that, politically Jurisprudential and theoretically applied, 

knowing the right and the imbalance in it, and its effects and how it affects, and the extent 

of its compatibility or incompatibility with Islamic law, in which it should be an in-depth 

study combining jurisprudence and history, that refer together to the Quran and the 

Sunnah. Nevertheless, there are no contradictions, because jurisprudence is simply the 

Muslim’s understanding of the texts, and history is the work of a Muslim and his behavior 

under the authority of texts whither abiding to them or deluding on them or revolting 

against them. 



 و

 

 

Also, writings should be enriched in this Fiqh in which there is a lack of literature in 

political jurisprudence, and limited views and interpretations in it. The authors of this Fiqh 

hardly exceed a few dozen along the Islamic cultural period, while the writings in other 

juristic branches reach thousands, and the   interpretations in those literatures are almost 

has the former accompanied by the latter as a repetition.   
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة 
الفكر اإلسالمي محصمة و أما بعدو فالحمد  كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ

خاتـ النبييف صمى بيا حضارية بنيت عمى أركاف العقيدة اإلسالمية التي جعميا ا دينو الخاتـ كبعث 
الديف الكامؿ المنزؿ عمى آخر االنبياء محمد )صمى  نو يعتنؽالمسمـ بأ كنريد أف نقنع وا عميو كسمـ

ىي المبادئ السميمة الكفيمة بإسعاد  وكأف مبادئ ىذا الديف كأحكامو كمثمو كمقاييسو ا عميو كسمـ(و
كنا نعمؿ عمى إقناع غير المسمـ بيذا المعنى حتى ال يتصكر أف اإلسالـ دعكة  والفرد كالمجتمع

ىك برنامج ك ما جاء بو اإلسالـ حقيقة ف يعرؼ أك  ويكفؿ الحياة السعيدة لمناس عصبية أك قاصرة عما
 عممي إصالحي لمبشرية كافة.

كالنظر في مجريات ا مكر كما ينشأ  وكلكف البد مف الحكمة عند ا مر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر
ينيى عف المنكر أف  كعف ىذا ا مر مف تحقيؽ المصالح كدفع المفاسد البد لمف يأمر بالمعركؼ أ

 .يتحقؽ فيو عدة أمكر
 ورفيقا فيما يأمر بو وعدال فيما ينيى عنو وعدال فيما يأمر بو وعالما بما ينيى عنو وعالما بما يأمر بو

 رفيقا فيما ينيى عنو.
 

 :البحثأسباب اختيار 
 كقد دفعني إلى اختيار ىذا المكضكع أسباب عديدة أىميا:

 .ة حكؿ المكضكععدـ كجكد دراسة أكاديمي.1
 .كالحركات اإلسالميةعالقة المكضكع في المجتمع با حزاب .2
 مف أبناء ا مة بالفكر السياسي اإلسالمي كدكره في المجتمع. عدـ معرفة شريحة.3
 

 :البحث أىداف
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف حقيقة الفكر السياسي مف ككنيا تسعى إلى تقديـ الفكر السياسي كمدل 

في المجتمع ك ف الفكر اإلسالمي السياسي أحد أبرز السياقات الميمة في المجتمعات العربية تأثيره 
 كاإلسالمية 
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 اسئمة البحث
 تتمثؿ اسئمة الدراسة فيما يأتي: 

 ماىي االسس التي قاـ عمييا الفكر السياسي في االسالـ. .1
 ما ىي مكضكعات الفكر السياسي في االسالـ. .2
 كر  السياسي في القرآفو السنو النبكم؟ما ىي مصادر استخراج الف .3
 ما ىي اىمية اعماؿ العقؿ في االسالـ؟ .4

 

 الدراسات السابقة
 يمكف طرح العديد مف الدراسات السابقة مف اىميا: 

ق(و بعنكاف االتجاىات الفكرية اإلسالمية المعاصرة في العالـ 1411دراسة عبد ا الصرامي ) .1

 لة ماجستير.اإلسالميو دراسة كتقكيماو كىي رسا

ق(و بعنكاف االتجاىات الفكرية عند المسمميف في مصر في 1411دراسة حمد الجماؿ ) .2

 كىي رسالة دكتكراه في مجاليا. النصؼ ا كؿ مف القرف الرابع عشر اليجرمو

دراسة عبد الرحمف الزنيدم بعنكاف مصادر المعرفة في الفكر الديني كالفمسفيو دراسة نقدية   .3

 المعيد العالي لمفكرفي ضكء االسالـ. 

ق( التالـز كاالنفصاؿ بيف الديف كالدكلة كأثرىما في حياة ا مةو 1407عبد الحميد المبارؾو ) .4

 رسالة ماجستير.

 ( العقؿ مجاالتو كآثاره في ضكء اإلسالـو رسالة ماجستير .1403عبد الرحمف الزنيدم) .5

 المنيج المتبع في البحث 
و كذلؾ مف خالؿ استقراء االحداث كالمكاقؼ آلراء ي كالتحميمياعتمدت في البحث المنيج االستقرائ

  العمماء كتحميمياو كما تـ تخريج االحاديث النبكية الشريفةو كأيضا عزك االيات القرآنية الى سكرىا.
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 خطة البحث المقترحة
 عمى النحك اآلتي:كقد جاءت ىذه الدراسة في مقدمة كتمييد كثالثة فصكؿ 

 ث الفكر السياسي في اإلسالم وفيو ثالثة مباحث:الفصل ألول: انبعا
 سياسة وفكر وتعريؼ المصطمحات بعثالمبحث االكؿ: 

 المطمب االكؿ: مفيـك البعث.
 المطمب الثاني: مفيكـ الفكر.

 المطمب الثالث: سياسة.
 الفكر السياسي اإلسالمي وفيو مطمبان:الثاني: المبحث 

 كر السياسي في اإلسالـ المطمب ا كؿ:ا سس التي قاـ عمييا الف
 المطمب الثاني: مكضكعات الفكر السياسي في اإلسالـ 

 : الفكر السياسي وفيو مطمبان:الثالثالمبحث 
 المطمب ا كؿ: تغطية االستبداد 
 المطمب الثاني:أىؿ العقد كالحؿ 

 الفكر السياسي في مطمبان:المصادر اإلسالمية وفيو مطمبان: :الرابع المبحث
 مصادر استخراج الفكر السياسي في اإلسالـ  كؿ :المطمب ا 

 مباني الفكر السياسي في القرآف. المطمب الثاني:
 الفصل الثاني :العقل والنقل في الفكر السياسي وفيو ثالثة مباحث:

 المبحث األول:فيو ثالثة مطالب 
 المطمب ا كؿ : العقؿ لغة كاصطالحا 

 إلسالمي :إعماؿ العقؿ كمكانتو في اثانيالمطمب ال
 المطمب الثالث:أىمية العقؿ كمكانتو في اإلسالـ 

 المبحث الثاني وفيو مطمبان:
 المطمب ا كؿ :نماذج مف نصكص القرآف الكريـ المكجية لمعقؿ.

 كانة العقؿ في السنة النبكية الشريفة.م:انيالمطمب الث



 ي

 

 المبحث الثالث:أمر القرآن الكريم بإعمال العقل وفيو أربعة مطالب :
 : اآليات الككنيةكؿلمطمب ا ا

 المطمب الثاني :في الجكانب الككنية 
 :في الجكانب التنزيمية ثالثالمطمب ال

 المطمب الرابع :في التذكير
 التي تكصمت إلييا في ىذا الدراسةكصيات كفي الخاتمة ذكرت النتائج كالت

 ثـ عممت ممحقا لمفيارس كيشتمؿ عمى :
 فيرس لممصادر كالمراجع 

 آليات القرآنيةا مسرد
 فيرس ا حاديث النبكية الشريفة 

 فيرس لممكضكعاتك 
 
 

  
وباهلل التوفيق
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 الفصل األول:انبعاث الفكر السياسي في اإلسالم وفيو أربعة مباحث:
 

 سياسة فكر، تعريف المصطمحات بعث،المبحث االول: 
 المطمب االكؿ: مفيـك البعث.
 المطمب الثاني: مفيكـ الفكر.

 ثالث: سياسة.المطمب ال
 الفكر السياسي اإلسالمي وفيو مطمبان:الثاني: المبحث 

 المطمب ا كؿ:ا سس التي قاـ عمييا الفكر السياسي في اإلسالـ 
 المطمب الثاني: مكضكعات الفكر السياسي في اإلسالـ 

 : الفكر السياسي وفيو مطمبان:الثالثالمبحث 
 المطمب ا كؿ: تغطية االستبداد 

 اني:أىؿ العقد كالحؿ المطمب الث
 الفكر السياسي في مطمبان:المصادر اإلسالمية وفيو مطمبان: :الرابع المبحث

 مصادر استخراج الفكر السياسي في اإلسالـ  المطمب ا كؿ :
 مباني الفكر السياسي في القرآف. المطمب الثاني:
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 الفصل األول

 انبعاث الفكر السياسي في اإلسالم
 

 األول : تعريف المصطمحاتالمبحث 
كيشمؿ ىذا المبحث تعريؼ المفاىيـ الكاردة في الدراسةو كىي مفيكـ االنبعاثو كمفيـك الفكرو كمفيـك 
السياسةو  ىمية تكضيحيا لتككف سندان لمقارمء في التعرؼ عمى مضاميف المادة المطركحة في ىذه 

 الدراسة.

 المطمب االول: مفيوم االنبعاث 
 :(1)االنبعاث لغة

 بعثو يبعثو بعثا: أرسمو كحدهو كبعث بو: أرسمو مع غيره. كابتعثو أيضا أم أرسمو فانبعث. كفي حديث
عمي يصؼ النبيو صمى ا عميو كسمـو شييدؾ يـك الديفو كبعيثؾ نعمة؛ أم مبعكثؾ الذم بعثتو إلى 

 .الخمؽ أم أرسمتوو فعيؿ بمعنى مفعكؿ
 

 :االنبعاث في االصطالح

عاث ىي "عبارة عف تطيير اإلسالـ مف أدناس الجاىميةو كجالء ديباجتو حتى يشرؽ حقيقة االنب
 .(2)كالشمس ليس دكنيا غماـ"

                                                 
و لساف العربو مادة بعثو  (1)  انظر ايضا ىػو1414 و دار صادرو بيركتو2/116ابف منظكرومحمد بف مكـر

و تحقيؽ: احمد عطارو دار 1/273الجكىرمو ابك النصر اسماعيؿو الصحاح تاج المغة كصحاح العربيةو مادة بعثو 
 .1987العمـ لممالييفو بيركتو 

حيائو ص:  (2)  ـو مؤسسة الرسالة.1975-ىػ1395. ط 12أبك ا عمى المكدكدمو مكجز تاريخ انبعاث الديف كا 
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جاء في الحديث قكلو عميو الصالة كالسالـ: إف ا يبعث ليذه ا مة عمى رأس مائة سنة مف ك 
 .(1)يجدد ليا دينيا

قديـ الحمكؿ كالعالجات  مراض ا مة فاالنبعاث الحقيقي ىك الذم يعمؿ عمى إبراز البدائؿو كت
دراؾ تحديات الحاضر  عادة قراءتو كا  المزمنةو عمى أساس استيعاب القديـ كتقكيمو كدراستو كتحميمو كا 

 مف أجؿ استشراؼ متطمبات المستقبؿ المنشكد.

عبارة عف أداة التكاصؿو  نو يعطي لمفكرة بعدىا الزمني عف طريؽ ربط تمؾ الفكرة بالرؤية كىك 
المتجددة التي تمنحيا القدرة عمى االستمرار كالبقاء كالصمكد في كجو التطكرات المستمرةو التي يعرفيا 

 .(2)الكاقع كتألفيا ا جياؿ الالحقة

لذلؾ يمكف القكؿ: إف االنبعاث في بعده الفكرم ىك نشاط عقمي ال يتكقؼو فيك دائـ القياـ 
التراث الفكرمو كالمعارؼ اإلنسانية كالتجارب التاريخيةو بعممية النقد كالمدارسة كالنظر باستمرار في 

قصد تصحيحيا كاإلفادة منياو لتالئـ تطكرات الكاقع اإلنساني الجديد.  ف الفكر يمكف أف يمكت أك 
 متى تكقؼ عف االنبعاث كاإلبداع. (3)يبمى

اإلنساني كقدرتو ىناؾ إذف عالقة قائمة بيف الكاقع كما يفرزه مف قضايا كمستجداتو كبيف العقؿ 
 عمى صنع ا فكار القادرة عمى مكاجية تحديات الكاقع المعاصر.

ىكذا نخمص إلى أف االنبعاث ىك انبعاث في الفكر كالثقافة كالمنيجو كليس المقصكد باالنبعاث 
ىنا ىك االنبعاث في ثكابت الديف كما ىك ديدف بعض التيارات كاالجتيادات الفكرية التي سخرت 

عالميا لبياف ذلؾ.أقالميا كأ  مكاليا كا 

                                                 
(و 4291ابك داكد سميماف بف االشعثو سنف ابي داكدو باب ما يذكر في القرف المئةو حديث رقـ ) السجستانيو (1)
 و تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميدو المكتبة العصريةو بيركتو4/109
. تنظيـ 49منيج االنبعاث في الفكر اإلسالميو بحث ضمف: ندكة انبعاث الفكر اإلسالمي ص:  فاركؽو النبيافو(2)

 و الناشرو المركز الثقافي العربي.1987 - 1407سسة آؿ سعكد لمدراسات اإلسالمية كالعمـك اإلنسانيةو شعباف مؤ 
و 152-146و مشكمة ا فكار في العالـ اإلسالمي. فصؿ <ا فكار الميتة كا فكار المميتة> صو بف نبيو مالؾ (3)

 ـو بيركتولبناف.1992-ىػ1413/ 1دار الفكرو ط
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إف الديف باعتباره كحيان إلييان ال يجكز فيو الزيادة كال التغيير أك التبديؿ أك النسخ أكالتعطيؿ بحجة 
 فساد العصرو كما أشبو ذلؾ مما مف شأنو أف يحرؼ الكمـ عف مكاضعو.

مسمـ إلى ف ما يسمى باإلصالح الديني في أدبيات المفكريفو ىك إصالح نظرة العقؿ الإ
اإلسالـو كليس إصالح اإلسالـ أك تجديدهو بمعنى إيجاد نسخة أخرل لو تتناسب كقضايا العصر يقكؿ: 
"فنحف ال نحتاج إلى فرض إصالح عمى اإلسالـ كما يظف بعض المسمميفو  ف اإلسالـ كامؿ بنفسو 

جة كسمنا كغركرنا كقصر مف قبؿو أما الذم نحتاج إليو فعالنو فإنما ىك إصالح مكقفنا مف الديف بمعال
نظرناو كبكممة كاحدة معالجة مساكئنا نحفو ال المساكئ المزعكمة في اإلسالـو كلكي نصؿ إلى إحياء 
إسالميو فإننا ال نحتاج إلى أف نبحث عف مبادئ جديدة في السمكؾ نأتي بيا مف الخارجو إننا نحتاج 

 .(1)جديد"فقط إلى أف نرجع إلى تمؾ المبادئ الميجكرة فنطبقيا مف 

ذا كانت مرجعية اإلحياء كالبحث الحضارم مف جديد تكمف في مبادئ اإلسالـ كقيموو فإف  كا 
الذم ندعك إليو ىك تفعيؿ تمؾ القيـ كتحكيميا إلى برامج كمبادئ ضمف رؤية شاممةو كعدـ االكتفاء برفع 

 ريـ  كالسنة الشريفة.الشعاراتو كىذا مف شأنو أف يحقؽ خاصية الخمكد كاالستمرار لقيـ الكتاب الك

"... أليس الديف ىديان أزليان خالدان ال مكاف فيو النبعاث؟ بمى.. الذم  كنقتبس مف آراء المفكريف
يتجدد كيتقادـ كيبمى إنما ىك الفكر اإلسالمي. كالفكر اإلسالمي إنما ىك التفاعؿ بيف عقؿ المسمميفو 

المسمميف الذم يضطمع بالتفكير في اإلسالـ فيك كأحكاـ الديف ا زلية الخالدة... أما عقؿ الجيؿ مف 
يتكيؼ بنكع ككمية المعارؼ العقمية.. كالتجارب التي يحصميا في كؿ زماف.. إذا ضاقت ىذه المعارؼ 
ذا اتسعت اتسعو  نو يتكيؼ كينفعؿ بالظركؼ الراىنة التي تحيط بوو كبالحاجات التي يحسيا  ضاؽو كا 

ظركؼ الحياةو فالفكر اإلسالمي ىك التفاعؿ بيف عقمنا المتكيؼ بيذه الناس كبالكسائؿ التي تتيحيا لو 
العمكـ المنفعؿ بيذه الظركؼ مع اليدم ا زلي الخالد الذم يتضمنو الكحي كالذم يبينو الرسكؿ عميو 

مراجعة كتقكيـ فيـ الناس  -كبعبارة أخرل-. كمف ثـ يصبح إصالح الفكر الديني (2)السالـ"ك الصالة 
شعاران فكريان كعقديان لسائر الكتٌاب كالمفكريفو خصكصان  -ف الذم يجرم عميو الخطأ كالصكابلمديف التدي

 في عصرنا الحاضر.

                                                 
 .1983و دار العمـ لممالييفو بيركت 4. ت عمر فركخو ط113اإلسالـ عمى مفترؽ الطرؽ ص:  حمدوم أسدو  (1)
 / دار القرافي لمنشر كالتكزيعو المغرب.1و  ط4انبعاث الفكر اإلسالمي ص: الترابيو حسفو   (2)
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نما ىك عكدة إلى الينابيعو عكدة إلى المعايرة  كبيذا يككف االنبعاث ليس إلغاء أك تعديالن لمقيـو كا 
عادة تنزيميا عمى الكاقعو كاستئصاؿ نكابت السكءو كمح اصرة البدع كالخرافات كا كىاـو كعكدة بالقيـ كا 

إلى تحريؾ كتشغيؿ آليات التغيير االجتماعيو كالتعامؿ مع السنف الجاريةو كىز البرؾ الراكدةو كمعالجة 
عادة فحصيا كاختبارىا كتصكيبيا.  حاالت االسترخاء كالرخاكة التي ألفيا الناسو كا 

 .(1)ي المنضبط بقيـ الكتاب كالسنةإف االنبعاث في الحقيقة ىك نكع مف التغيير المنيج

فاإلحياء كاالنبعاث إذف كاجبو كمف ثـ فالبد مف "القدرة عمى إبداع البرامج التغييرية كتحكيؿ 
يجاد المناىج كالفقو المطمكب لمتعامؿ مع القيـو كاكتشاؼ  الفكر إلى فعؿو كتنزيؿ القيـ عمى الكاقعو كا 

 يا مف قكانيف إلى برامج عمؿ.كاإلفادة منيا كتحكيم (2)السنف كتسخيرىا"

فاالنبعاث الحقيقي يجب أالا يككف منفصالن عف حقائؽ الديف نفسياو أك مخالفان لمقاصده العامةو 
بؿ ينبغي أف يككف كعيان دينيان يرتبط با صكؿ الشرعية الثابتةو باعتباره إطاران لحقيقة دينية كليس إفرازان 

ف كاف لمزماف كالمكاف   دكرىما في عممية االنبعاث الفكرم.لكاقع معيفو كا 

إف حقيقة انبعاث الفكر تقتضي كصمو بالكاقع بعد انقطاعو عنوو حيث أصبح فكران تجريديان بعيدان 
 عف كاقع الناسو كقضاياىـ االجتماعية كاالقتصادية كالتربكية كالسياسية...

ذم أشار إلى أف الكاقع كممف تنٌبو إلى خطكرة الفصؿ بيف الفكر كالكاقعو نجد حسف الترابي ال
يؤكد أف الفكر اإلسالمي قد انقطع عف حياة الناس كأصبح فكران مجردانو ككاف ىذا االنقطاع عف الكاقع 

 .(3)أحد عممو كأمراضو

مع عف عرشوو نستدؿ بالقكؿ كفي ىذا الصدد : "إف أحدان ال ينكر أف الفكر اإلسالمي قد خي
كخاصة في المساحة ا غمب مف دكائر الحكـ  -ك قسران إٍف ضعفان أ-كانحسر ظمو عف أغمب مممكتو 

                                                 
مي. كمف فقو ـو المكتب اإلسال1994-ىػ1414/ 1و ط37-36عمر عبيدو رؤية في منيجية التغيير ص: حشنوو  (1)

 ـو المكتب اإلسالمي.1995-ىػ1415/ 1. ط38التغيير مالمح مف المنيج النبكم 
 .42المرجع نفسو ص:  (2)
 4ص:  لترابيو  انبعاث الفكرو مرجع سابؽو ا (3)
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كالدكلة كالتنظيـ كقيادة الكاقع االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي كالمعرفي لممجتمع اإلسالمي... كأيضان 
 .(1)في مساحة كبيرة مف تصكرات الجميكر كممارستيـ..."

القاتو كفقان  سس الفمسفات مف ىنا يتأكد لنا جميًّا أف صياغة الكاقع كمؤسساتوو كىيئاتو كع
الكضعية الغربية العممانيةو لف يؤدم في نياية المطاؼ إال إلى ذلؾ االنقطاع كاالنفصاـ كالتصادـ بيف 

 .(2)بعيد عف قيميا كأسسيا العامة -أم النصكص–نصكص جامدة كبيف كاقع متحرؾ منفمت منيا 

حياء منظكماتوو كتصحيح المني ج كبعث االجتياد مف جديدو يأتي كعميو فإف انبعاث الفكر كا 
ضمف أكلكيات عممية اإلحياء كاالنبعاثو  ف المقرر عند العمماء أف "العمـ يسبؽ العمؿ"و "كالفكر 

 يسبؽ الحركة".

ا الصدد أف ا تعالى بدأ كحيو بكممة اقرأو كالقراءة الكاعية ىي مفتاح الفكر كالعمـ كحسبنا في ىذ
 كالتأمؿ.

مف العمكـ الككنية كالرياضية ( 3)انبعاث يتيح ليا التفكؽ في فرض الكفايات إف ا مة بحاجة إلى
كتطبيقاتيا التكنكلكجية في المجاالت المدنية كالعسكريةو كيجعؿ أمة قادرة عمى تصنيع الحديدو كعمى 
استغالؿ ثركاتيا المطمكرة كالمنشكرةو بحيث ال تككف عالة عمى غيرىاو في القكت الذم يحيييا كفي 

 سالـ الذم يحمييا.ال

ىنا أمر قد يككف مف المفيد التنبيو عميو ىك أف االنبعاث الذم يعبر عف فيـ جديد لألصكؿ ليس 
انبعاثان لمحاضرو كالمستقبؿو كال إلغاء لفيـ السمؼ الصالحو بؿ ىك انبعاث لمحاضر فقط في حيف يككف 

بداع في الماضيو كىك نقطة لممستقبؿ انبعاثو الذم يصنعو بناؤهو أما فيـ السمؼو فيك انبع اث كا 

                                                 
 دار الشركؽو المعيد العالمي لمفكر االسالمي. 1991/ 1و ط13معالـ المنيج اإلسالمي ص: محمدو  عمارةو  (1)
و السنة الثالثةو 9مالحظات منيجية حكؿ مكضكع االنبعاث في الفقو اإلسالميو مجمة االجتياد عطارؽو بشرمو ال (2)

 .152ـ. 1991-ىػ1411خريؼ 
: فيك ما يقصد حصكلو مف غير نظر بالذات إلى فاعموو فيك كاجب عمى الكؿو كيسقط الكجكب بفعؿ فرض الكفاية ( 3)

 و مطابع الصفكةو مصر.32/96الككيتو –ة الفقيية الككيتيةو كزارة االكقاؼ و المكسكعالبعضو كيأثـ الكؿ بتركو
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االنطالؽو النبعاث الحاضرو فاالنبعاث لمحاضر يبدأ في حيف تكقؼ ا سالؼو كانبعاث المستقبؿ يبدأ 
 .(1)مف حيث أنيينا العمؿو فكعي المسمميف متصؿ كمتكاصؿ كمتراكـ كىذا جزء مف الكراثة الصالحة

مة كليست دخيمة كال غربيةو كداللتيا مما سبؽ بيانو يفيـ أف االنبعاث كممة إسالمية أصي
معترضان عمى مف أنكر أصالة ىذا المصطمح "كبيذا نرل أنو ال معنى  2إسالميةو كلذلؾ قاؿ القرضاكم

إلنكار بعض العمماء عبارة االنبعاث في الديف كتكجسيـ خيفة أف يستخدميا بعض المنحرفيف فيما ال 
فمـ يعد يىسىعي مسممان أف يتخٌكؼ  (3)بعاث كصح بيا الحديث"يقبمو اإلسالـ... كقد نطؽ بيذه الكممة االن

نما الميـ ىك تحديد مدلكليا حتى ال يستخدميا كؿ فرد أك فريؽ بما يحمك لوو كمع  مف استعمالياو كا 
غمكضو كعدـ ضبط مما  -غالبان -ذلؾ ىناؾ مف الكتاب مف يالحظ أف مصطمح االنبعاث" يشكبو 

أنو ليس مصطمحان كليد اليكـو كعمى الرغـ مف كركده في الحديث النبكم  أتاح لممنحرفيف استخداموو بيد
مع ذلؾ لـ يشتير مصطمح االنبعاث في تراثناو مما يدعكنا إلى بياف معنى االنبعاث في التصكر 

 .(4)السالـ"ك اإلسالميو مف خالؿ قكاعد الديفو كىدم النبي الخاتـ عميو الصالة 

"مصطمح االنبعاث في الفكر اإلسالمي الحديث كالمعاصر قد  كا مر الذم نريد إيضاحو ىنا أف
كاكب مرحمة فكرية كمعرفيةو تجعمنا مدعكيف إلى إعادة النظر فيوو أك تنكيع الرؤية عمى ضكء تمؾ 

 المرحمة كخمفياتيا.

فقد شاع المصطمح في مرحمة بدأت فييا المنيجية العممانيةو تتسرب في قطاعات كاسعة مف 
كالمعرفيةو كالقيمية كالفنيةو ككاف الفصاـ كاضحان بيف الخط اإلسالمي كالخط العممانيو  حياتنا الفكرية

ككانت الكضعية الفكرية تميؿ نحك بمكرة كال المكقفيفو بدرجة شديدة الحدة كالتميزو ككاف ىناؾ الكثير 
محات إسالمية مف المصطمحات الجديدة كالطريفة تتكالد بسرعة في مناخ الفكر كالمعرفةو مكازية لمصط

                                                 
ـو 2000-ىػ1412/ دار الركضة 1و ط27عميو اإلسالـ كاالنبعاث رؤل الفكر االسالمي المعاصرو ص المؤمفو  (1)

 بيركفو لبناف.
كرئيس االتحاد العالمي في العصر الحديثو  نةالس العمماءو أحد أبرز 1926 سبتمبر 9يكسؼ عبد ا القرضاكم  2

و مكقع القرضاكم عمى مصرفي  بمحافظة الغربية المحمة الكبرلمركز  صفط ترابو كلد في قرية لعمماء المسمميف
 http://www.qaradawi.net/new/Home/pageشبكة االنترنتو 

عث ليذه ا مة عمى رأس . كالحديث ىك قكلو عميو الصالة ك السالـ: <إف ا يب27مف أجؿ صحكة راشدة.. ص:   (3)
 تـ تخريجو سابقا.مائة سنة مف يجدد ليا دينيا>. 

 .59انبعاث الفكر اإلسالمي ص:  جماؿو سمطافو  (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B7_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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إلى استبعاد المصطمح التراثيو كاعتماد  -بمركر الكقت-عربية تراثية مف أكؿ ا مر ثـ انتيت 
المصطمح الجديد بصكرة حاسمةو كفي ىذه ا ثناء ظير مصطمح الثقافةو كغاب مصطمح الفقوو أك 

متعمـو حكصر في مجاالت دينية ضيقةو كظير مصطمح المثقؼ كالمفكر كغاب مصطمح العمـ كال
 .(1)كغاب مصطمح االجتيادو كبرز مصطمح االنبعاث"

كيكفينا أف مصطمح االنبعاث ىي كممة نطقت بيا السنة النبكية الشريفةو كىذا أقكل داللة عمى 
المصطمح كأصالتوو أما أنو لـ يشتير في التراث اإلسالميو فيذا ليس سببان مقنعانو لرفض ا إسالمية ىذ

ف العمماء المخمصيف ينكركف أشياء ثابتة لسكء استخداـ بعض الناس لياو كتجاكز المصطمح "ككثير م
عطاؤه التفسير الصحيحو كرد كؿ  كىـ بيذا يعالجكف الخطأ بالخطأو كالمنيج السميـ ىك إثبات الثابتو كا 

 .(2)فيـ خاطئو أك تطبيؽ غير سميـ"

حالة الجمكد كالخمكؿ أف غياب المصطمح في أدبيات المفكريف كالكتاب اإلسالمييفو يدؿ عمى 
كالتراخيو التي كاف يحياىا الفكر اإلسالميو حيث لـ يبؽ لو إال ىامش ضيؽ جدان في حياة اإلنسافو 
كبذلؾ تكقؼ عطاؤه عف اإلبداع كاإلنتاج كاإلسياـ في تنمية المجتمعو لذلؾ كاف ال بد أف يعيش الفكر 

خؿ ال يجدد الكاقع خارجان فالفكر لو ديناميكية في زاكية منعزلة  ف "الفكر الذم ال يجدد نفسو مف الدا
 .(3)كال تنكشؼ إال بالتنزيؿ عمى الكاقع"

 :(4)ىذا االنعزاؿ كالتقكقع عمى الذات كالغياب عف مجريات الكاقع سببتو انقطاعات ثالثة ىيك 

 * االنقطاع عف ا صكؿ كالعككؼ عمى الشركح كالفركع كالجزئيات.

 رؼ العقمية.* االنقطاع عف العمكـ كالمعا

 * االنقطاع عف الكاقع.

                                                 
 .61ص:  وانبعاث الفكر اإلسالمي جماؿو سمطافو  (1)
يضاءو و دار المعرفةو الدار الب52مف أجؿ صحكة راشدة تجدد الديف كتنيض بالدنيا ص:  يكسؼو القرضاكمو  (2)

 المغرب.
 .13/ 10زكيو مجمة البصائر ع أحمدو   (3)
 .4انبعاث الفكر اإلسالمي ص:  حسفو الترابيو  (4)
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حقيقة حتمية ىي القطيعة الكبرل مع التجدد الفكرم كافضت ىذه  االنقطاعات الثالث الى 
كالحضارم اإلنسانييف عمى المستكييف النظرم كالتطبيقيو لذلؾ ال يمكف تجاكز ىذه القطيعة إال بإعادة 

سنةن كتكاصمو مع العمـك كالمعارؼ العقمية التي ربط العقؿ المسمـ مف جديد بأصكلو الشرعية كتابان ك 
أنتجيا العقؿ اإلنسانيو كاستفادتو منيا باعتبارىا مما ىك مشترؾ عاـ بيف ا مـ كالحضاراتو كأخيران 
ضركرة انخراطو في الكاقعو  ف ىناؾ صمة عميقة بيف الفكر كالكاقع "فحيف انقطع فكرنا عف الكاقع حـر 

ةو كغدا محفكظات نقمية. كالفكر اإلسالمي الذم نشأ في سياؽ حركة مف مدد يصمو بأصكؿ الحيا
االنحطاط التي الزمتنا دىران طكيالنو كاف فكران منحطان دىران طكيالنو  نو إذا انحط الكاقع انحط الفكرو 

ذا تحرؾ الفكر تحرؾ الكاقع فيما متالزماف تمامان   .(1)"كا 

 ف ىذه المقارنة تفقد الدقة مف الناحية االصطالحية  ال مجاؿ لممقارنة بيف االجتياد كاالنبعاثوك 
فاالجتياد مجالو ىك التشريع كالفقو كأصكؿ الفقوو بعبارة أخرل ىك منيج يعتمده الفقيو في استنباط 
ا حكاـو كلذلؾ فاالجتياد ليس انبعاثانو كاالنبعاث مجالو الفكر كالثقافة.. كىك ليس اجتيادان بالمعنى 

اء ا صكؿو غير أف ىذا التفريؽ المنيجي بيف المصطمحيف ال يمغي تمؾ الصمة المتعارؼ عند عمم
 .(2)بينيما؛ بحيث القضية الكاحدة يمكف أف تككف انبعاثان كاجتيادان في الكقت نفسو

-كلبياف حقيقة ىذه العالقة بيف المصطمحيف أشار القرضاكم إلى أف بيف االجتياد كاالنبعاث 
كاف اإلسالـ يعتبر االجتياد أداة لفيـ أحكاـ القرآف الكريـ كالسنةو فيؿ صمةو فإذا  -كمفيكـ معاصر

يقبؿ اإلسالـ االنبعاث كما يقبؿ االجتياد؟ أـ أنو ينافي طبيعة الديف الذم جاء ليضبط الحياة بعقائده 
 كمفاىيموو كأحكاموو أـ أف لكؿ منيما مجالو الذم يعمؿ فيو؟...

ف كاف االجتياد فرعان منوو كلكنان فانبعاث الديف ثابت بالنصو كلكنو  ليس ىك االجتياد بعينوو كا 
مف ألكانوو فاالجتياد ىك انبعاث في الجانب الفكرم كالعمميو أما االنبعاث فيشمؿ الجانب الفكرم 

 .(3)"كالجانب الركحيو كالجانب العمميو كىي الجكانب التي يشمميا اإلسالـو كىي: العمـ كاإليماف كالعمؿ

 
                                                 

-ىػ1421/ 1مف تقديـ عبد الجبار الرفاعيو ط 16قضايا االنبعاث: نحك فيـ أصكلي ص:  حسفو الترابيو(1)
 ـو دار اليادم لمطباعة كالنشرو بيركتو لبناف.2000

 ينظر إصدارات المعيد. والمعيد العالمي لمفكر اإلسالميوؿو سمطافو جما  (2)
 .52مف أجؿ صحكة راشدة:   (3)
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أصؿ مف أصكؿ الديفو كاالنبعاث الـز لالجتيادو كسنة ا في خمقو أناسي الجتياد كا
فرض شيكع ىذا المصطمح االنبعاث في مرحمة تنامي كتصاعد فإف . كمف ناحية أخرلو (1)كمجتمعات

ظاىرة العممانية فكريان كثقافيان كمعرفيانو كالذم يحمؿ مف معانيو فصؿ الديف عف الدكلةو فإف ذلؾ ليس 
نطقيان كمنيجيان لرفض مصطمح االنبعاث أك إنكاره حتى لك كاف استخدامو عند االتجاىات سببان م

كما يرل -العممانية أكثر مف المفكريف المسمميفو فاالتجاىات العممانية إذا كانت قد احتمت المصطمح 
إباحية كأعطتو تكجيات مضادة لقيـ الشرعو كمفيكـ فصؿ الديف عف الدكلة مثالنو أك مفيكـ  -الكاتب

سفكر المرأة أك اإلقرار بالربا في معامالت المصاريؼ...و فيذا ىك المفيكـ العمماني الذم يجيز ما 
حممتو حضارة التغريب مف نظـ كأفكار كقيـ كأخالؽ كمناىج كتصكرات حكؿ الككف كالحياة كاإلنسافو 

كأىدافو مف أصكؿ الشرع في حيف يبقى فيـ ىذا المصطمح عند عمماء اإلسالـ فيما آخرو يأخذ أبعاده 
 كمقاصدهو باعتباره مفيكمان مرادفان لمتأصيؿ كالعكدة إلى ا صكؿ الشرعية اإلسالمية.

إف أصالة ىذا المصطمح في رأينا الخط الفاصؿ كالحد الممتنع الذم يفارؽ بيف االنبعاث 
كف أصكؿ؛ ذلؾ ىك اإلسالمي كانبعاث التكجيات العممانيةو كأف القكؿ الفصؿ ىك أنو ال انبعاث مف د

المنيج ا ساس كالسميـ في كؿ نقد كتقكيـ كمراجعة كتصكيب. كليس الرفض كاإلقصاءو بناء عمى 
 اعتبارات كمسكغات ما.

عادة التقكيـ  -المنشكد-فاالنبعاث الحقيقي  يتـ بناءن عمى أساس العكدة إلى الينابيع ا كلىو كا 
عادة تقكيـ الكاقع بياو ليصبح الكحي اإلطار المرجعي كالضابط المن يجيو كالمعيار لممراجعة المستمرة كا 

 بقيـ الكتاب كالسنة.

"االنبعاث في رقعة الشرؽ ا دنى منذ بداية القرف العشريف ىك محاكلة أخذ الطابع كما أف 
الغربي كا سمكب الغربي في تفكير الغربييفو سكاء في تعبيرىـ عف الديف أك تحديدىـ لمفاىيمو كمفاىيـ 

 .(2)التي يعيشكنياو أك في تقديرىـ لمثقافات الشرقية الدينية كاإلنسانية" الحياة

                                                 
أكلكيات أماـ االجتياد كاالنبعاثو بحث ضمف كتاب: االجتياد كاالنبعاث في الفكر اإلسالمي المعاصر منيرو شفيؽو (1)

 ـو منشكرات دراسات العالـ اإلسالمي.1991/ 1ط 57ص: 
 .1964-1383.مكتبة كىبة.4ط.157ص وث كصمتو باالستعمار الغربيلفكر اإلسالمي الحديا ومحمدو االبيي (2)
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 -ال احتياط فييا-ك"االنبعاث في الفكر اإلسالمي الحديث في رقعة الشرؽ ا دنى محاكلة 
و (1)لمتابعة التفكير ا كركبي في اتجاىوو كفي أحكاموو كفيما فصؿ فيو مف مشاكؿ الحياة كفي مدارسو"

. يعيش في التفكير الغربي الذم خمقو القرف (2)عاث في الفكر اإلسالمي في الكقت الحاضرك"أف االنب
التاسع عشرو كينقؿ عنو ما ال يفيد التكجيو في الشرؽ اإلسالميو ينقؿ آراء المستشرقيف الصميبييف فيما 

حياة ىذا يصكر اإلسالـ عمى أنو رسالة بشرية لمصمح إنساني أك قائد ناجح يرتبط اعتبارىا بكقت 
المصمحو أك ينقؿ منو آراء بعض المدارس اليسارية كاإللحادية ضد الديف عامة كنرل أف المجدديف في 
الفكر اإلسالمي الحديث في الشرؽو أتباع مرددكف كليسكا أصحاب حكـ كنقد... تدفعيـ رغبة الترديد 

ليسكا  -مف ىذه ا سباب  م كاحد-كسطحية الفيـ أك يدفعيـ االحتراـ إلى ترديد ما يرددكفو كىـ 
 .(3)أصحاب فمسفةو كال أتباع مدرسة فمسفية خاصةو  نو تنقصيـ الذاتية في بناء الفكر كنقده"

كيعني محاكلة السير بالمبادئ اإلسالمية مف نقطة الرككد التي كقفت عندىا حياة المسمميف إلى 
أمسو كحاضرهو عندما يصبح في حياة المسمـ المعاصر حتى ال يقؼ مسمـ اليـك مكقؼ المتردد بيف 

تمؾ المحاكالت الفكرية التي يداعي القائمكف بيا  -اإلصالح الديني-غدهو كيخرج عف ىذا النطاؽ 
إصالحان كانبعاثان في اإلسالـو كىي في كاقع أمرىا إخضاع اإلسالـ لمكف معيف مف التفكيرو أجنبي عنو 

الذاتية لإلسالـو ىك ا مارة التي تتخذ طابعان لما  سكاء في ىدفو أك فيما يصدر عنوو فالكشؼ عف القيـ
 سمي بػاإلصالح الديني.

كيضيؼ منبيان كمكضحان ما يقصدهو فيقكؿ: كال نقصد بيذا الكشؼ الدفاع عف اإلسالـو  ف ىذا 
نما نبغي فحسب مدلكؿ  الدفاع قد يتشابؾ مع حماس العاطفةو فيؤثر عمى القيمة الذاتية لإلسالـ.. كا 

ؼ مف فصؿ ما يتصؿ باإلسالـ مف تحريؼ في التأكيؿ أك غمكض في التفسير أك رككد في ىذا الكش
 الفيـ.

                                                 
 .163ص:  و ثلفكر اإلسالمي الحديا ومحمدو االبيي  (1)
فيي مرحمة ال تناسب الكقت الراىفو لما يتميز بو حاضرنا مف  وـ1957المقصكد بالكقت عند الكاتب ىك سنة  (2)

لمستكل الثقافي أك السياسي أك االجتماعي أك االقتصادم... تختمؼ بشكؿ كبير عف خصكصيات كمككنات سكاء عمى ا
تمؾ الفترةو كلكف تبقى دراستنا كاستصحبنا لمماضي شرطان ضركريان  م انبعاث أك إصالحو سكاء تعمؽ بالفرد أـ 

و أىميتو في الفعؿ الحضارم لألمة بالمجتمع أـ بالمؤسسات كالمشاريع. فقراءة التاريخ بأحداثو ككقائعو نصران أـ ىزيمة ل
 اإلسالمية.

 .351المرجع نفسو ص:   (3)
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ذك صمة كثيقة بالعصر الذم يتـ فيوو  -بيذا المعنى-كاإلصالح الديني في مجاؿ اإلسالـ 
كبالفكر الذم يقكـ بمحاكلتو كبظركؼ الحياة التي عاش فييا ىذا الفكر كاإلصالح الديني بالمعنى 

يغاير الحركات الدينية التي تعتمد عمى تبسيط تعاليـ  -كمحاكلة فكرية. كفي صمتو ىذه-بؽ السا
اإلسالـ كتقريبيا مف العقمية العامةو كما يغاير تمؾ المحاكالت التي تسير في دائرة تفسير خاص لتعاليـ 

 الديفو أك تمتـز منياج مدرسة خاصة مف مدارس الفقو أك مذاىب الكالـ في العقيدة.

تفكير كمنيج يقكـ عمى نقد كبناء كيخمص إلى اعتبار قيمة كاحدةو  -بعد ىذا-كاإلصالح الديني 
 .(1)"كىي قيمة اإلسالـ في التكجيو اإلنساني

  

                                                 
 .329الفكر اإلسالمي الحديث كصمتو باالستعمار الغربي ص:   (1)
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 الفكرالمطمب الثاني: مفيوم 

 :الفكر في المغة

 .(1)التفكر: التأمؿك : الفكرو كالفكر: أعماؿ الخاطر في الشيء كالتفكر اسـ التفكيرو ىكالفكر 

 .(2)الفكرو بالكسر كيفتحو أعماؿ انظر في الشيء كالفكرةك 

 والفكر في المعاجم الحديثة والمعاصرة

"كجممة القكؿ أف الفكر يطمؽ عمى الفعؿ الذم تقكـ بو النفس عند حركتيا في المعقكالتو أك 
النظر كالتأمؿو يطمؽ عمى المعقكالت نفسياو فإذا اطمؽ عمى فعؿ النفس دؿ عمى حركتيا الذاتيةو كىي 

ذا اطمؽ عمى المعقكالت دؿ عمى المفيكـ الذم تفكر فيو النفس"  .(3)كا 

إعماؿ العقؿ في المعمكـ لمكصكؿ إلى معرفة المجيكؿ كالفكرة: الصكرة الذىنية  : "بأنو رؼكعي 
 .(4)" مر ما

ة التي النتاج ا عمى لمدماغ كمادة ذات تنظيـ عضكم خاصو كىك العممية االيجابي ]ىك[الفكرك 
بكاسطتيا ينعكس العالـ المكضكعي في مفاىيـ كأحكاـ كنظريات ىك الشرط الجكىرم  م نشاط آخرو 

 (5)طالما أف ىذا النشاط ىك نتيجتو المجممة كالمتمثمةو كالكالـ ىك صكرة الفكر"

 

 
 

 

                                                 
 5/65و مادة فكرو لساف العربو بف منظكرا  (1)
 1/458و مادة فكر والقامكس المحيط و الفيركز آبادم  (2)
 1982-بيركت-مبنانيدار الكتاب ال -156ص  -2 ج-المعجـ الفمسفيو جميؿو صميبا (3)
 .مصر -2ط –مجمع المغة العربية  -1ج –كآخركف = المعجـ الفمسفي  إبراىيـ أنيس  (4)
الطبعة  1987-و دار الطميعة بيركت333ص -ترجمة سمير كـر-كسكعة الفمسفيةالم–نخبة مف الباحثيف السكفيات (5)
6. 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1982
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1987
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 الكريم القرآن الكريم الفكر في

و بصيغة الفعؿو كلكثرثيا (1)الكريـ في عدة مكاضع القرآف الكريـ لقد كردت مشتقات الفكر في
 : نذكر منيا قكلو تعالى

سورة كسخر لكـ ما في السماكات كما في ا رض جميعا منوو إف في ذلؾ آليات لقـك يتفكركف" -أ

 31اية: "الجاثية

قىدارى "  -ب  .13سورة  المدثر آية  "ًإناوي فىكارى كى

ًتٍمؾى اٍ ىٍمثىاؿي لى  -ج ٍشيىًة الماًو كى دٍّعان مٍٍّف خى اًشعان مُّتىصى بىؿو لارىأىٍيتىوي خى مىى جى ٍلنىا ىىذىا اٍلقيٍرآفى عى نىٍضًربييىا  ٍك أىنزى
كفى  ـٍ يىتىفىكاري  .1ية:آ الحشر  سورةًلمنااًس لىعىمايي

 الفكر في الحديث النبوي الشريف

 : يمي بعض ا مثمةكردت الكممة في عدة مكاضعو كفيما 

كردت الكممة في صحيح البخارم في أربعة مكاضعو كاحدة بمفظ البخارمو كالباقي بمفظ القرآف  -أ
: "باب يفكر الرجؿ الشيء في  الكريـ الكريـو منيا الباب الذم افرده البخارم لما تحت كتاب الصالة

 ."الصالة

بمفظ مسمـ في باب فضؿ دكاـ كردت الكممة في صحيح مسمـ في مكضعيفو كاحد منيما  -ب
 .الذكر كالفكر في أمكر اآلخرة كالمراقبةو كالثاني في كتاب الزىد كالرقائؽ

 الفكر عند بعض العمماء والمفكرين قديما وحديثا

االكلىو كدخكؿ العمماء كالمفكريف ميداف استنباط العمـك  اإلسالمية نظرا لطبيعة المعرفة في البيئة
و اإلسالمية كالمناىج كاالدلةو كبركز اشكاالت مف قبيؿ ما ىك كالمي أك فمسفي في الثقافة المعرفية

ف لـ يكف في كثير مف ا حياف بصيغة  كاف ليذا المفيكـ حضكرا في مجمكع السجالت كالتأليفاتو كا 

                                                 
حسب المعجـ المفيرس  لفاظ القرآف الكريـ الكريـ لمحمد فؤاد عبد الباقي كردت الكممة في ثمانية عشر مكضعا  (1)

 : فكر/تتفكركا/تتفكركف/يتفكركا/يتفكركف فعؿ كىذه الصيغ ىيبصيغة ال

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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نما جاء في كثير مف المرات بصيغة   أىـ العقؿ كالتأمؿ كالتدبر كالنظر. كفيما يمي بعضالفكرو كا 
 :لمفكر مف مختمؼ المفكريف كالعمماء المسمميفالتعريفات المعطاة 

". كقد (1)"اعمـ أف معنى الفكر ىك احضار معرفتيف في القمب ليستثمر منيما معرفة ثالثة -أ
 .جعؿ الفكر مرادفا لمتأمؿ كالتدبر

الفكر الذم يطمب بو مف قاـ بو عمما أك غمبة ظف؛ ثـ  ىك "كالنظر في اصطالح المكحديف  -ب
لى الفاسد"  .(2)ينقسـ النظر إلى قسميف: إلى الصحيح كا 

: الفكر ىك تمؾ الحركة  "كال شؾ أف النفس تالحظ المعقكالت في ضمف تمؾ الحركةو فقيؿ -ج
 .(3)فاف"كالنظر ىك المالحظة التي في ضمنياو كقيؿ لتالزميما أف الفكر كالنظر متراد

ىك الفعؿ الذم تقكـ بو النفس عند حركتيا  -كالفمسفي خاصة–كالفكر في المصطمح الفكرم " -د
في المعقكالتو أم النظر كالتأمؿ كالتدبر كاالستنباط كالحكـو كنحك ذلؾ. كىك كذلؾ المعقكالت نفسياو 

 .(4)أم المكضكعات التي انتجيا العقؿ البشرم"

دد القكل العاقمة المفكرة في اإلنسافو سكاء أكاف قمبا أك ركحا أك ذىنا "الفكر اسـ لعممية تر ك  -ىػ
بالنظر كالتدبرو لطمب المعاني المجيكلة مف ا مكر المعمكمةو أك الكصكؿ إلى ا حكاـ أك النسب بيف 

 .(5)ا شياء"

ما  كبالنظر في مجمكع ما تـ تقديمو مف أمثمةو كغير ذلؾ مما تركناه تفاديا لمتطكيؿو يستفاد
 :يمي

رؼ بيدؼ الكصكؿ إلى تحقيؽ االفكر بمعنى إعماؿ النظر كالتأمؿ في مجمكعة مف المع -أ
 .معرفة جديدة

                                                 
 .بيركت-دار الندكة الجديدة– 425ص – 4ج -إحياء عمـك الديف : أبك حامد الغزالي  (1)
ص  -تحقيؽ أسعد تميـ–كتاب اإلرشاد إلى قكاطع ا دلة في أصكؿ االعتقاد  : أبك المعمي عبد المالؾ الجكيني (2)

 .1985 -1ط  -بيركت–مؤسسة الكتب الثقافية  -25
 .بيركت-دار صادر– 1121ص  -3ج –كشاؼ اصطالحات الفنكف  : محمد لعمى بف عمي التيانكم  (3)
 .1415-1ط -الرياض-دار المسمـ – 10ص – اإلسالمي حقيقة الفكر : أبك زيد عبد الرحمف  (4)
 .1ط -ىيرندف–اإلسالمي المعيد العالمي لمفكر -27ص –ا زمة الفكرية المعاصرة  : طو جابر العمكاني  (5)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B7%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B7%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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 .الفكر بمعنى الثمرة التي تنتج عف عممية التفكير -ب

إف التفكر عممية عقمية تستخدـ فييا كؿ الكسائؿ المساعدة لمكصكؿ إلى حقيقة الدنيا  -ج
 ...كاآلخرة

 .عماؿ العقؿ في ا مكر المختمفة لمكصكؿ إلى أمر جديدالمنظرو كىك  الفكر مرادؼ -د

 .التفكير ثمرتو التذكير -ىػ

 اصطالحاً تعريف الفكر 

الذمو بناء عميوو يتحدد معنى مفيـك  ا ساسيىنا الضابط  اإلسالمي يعتبر المحدد
ىي اإلطار الذم بو كعميو كحكلو تدكر مجمكع تأمالت كنظرات المفكريف  اإلسالمية إذ اإلسالمي الفكر

؛ خاصة إذا أخذنا بعيف االعتبار أف ىكية الفكرو أم فكرو  اإلسالمية المنتميف إلى المذىبية
ف خالؿ النظر في العالقة المتينة المكجكدة بيف ىذا الفكر كخصكصيتوو ال يتـ التكصؿ إلييا إال م

 .كالمرجعية التي ينتمي إليياو كالتي تمنحو الرؤية كتحدد لو نكع المنيجو بؿ كحتى ا ىداؼ

سياما كتصحيح الرؤية المغمكطة التي شاعت حكلوو نقكؿ  اإلسالمي في تقريب مفيكـ الفكر كا 
 : ىك اإلسالمي مع مجمكعة مف الباحثيف عمى أف الفكر

كؿ ما أنتجو فكر المسمميف منذ مبعث رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ إلى اليكـو في المعرؼ  -أ
الككنية العامة المتصمة با سبحانو كتعالى كالعالـ كاإلنساف. كىك كذلؾ ما أفرزه فكر المسمميف في 

مف أفكار اجتيادية بشرية مف الفمسفة كالكالـ كالفقو كأصكلو كالتصكؼ كالعمكـ اإلنسانية  اإلسالـ ظؿ
الثابتةو القاطعة  اإلسالـ بيذا فإف كؿ فكر بشرم نتج عف فكر مستقؿو كلـ ينطمؽ مف مفاىيـا خرل. ك 

كالسنة النبكية الصحيحةو ال يمكف كصفو بأنو فكر إسالمي ؛  ف قكلنا "فكر إسالمي"  القرآف الكريـ في
و كىك اإلسالـ و كليس مف المنطؽ السميـ أف يحسب فكر ما عمىاإلسالمي يعني كصفنا إياه بصفة

نما انطمؽ مف أدياف كعقائد كمناىج اإلسالـليس بإسالميو بؿ نصفو بأنو فكر عاـ لـ ينطمؽ مف  و كا 
 .(1)حيناو كتبتعد عنو أحيانا أخرل اإلسالـ أخرلو تقترب مف

                                                 
 .دار الصحكةو بتصرؼ–كما بعدىا  18ص –انبعاث الفكر اإلسالـ  : محسف عبد الحميد  (1)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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كمعاييره  اإلسالـ العامة لمكجكدو كالمتكافؽ مع قيـ اإلسالـ انو نتاج التأمؿ العقمي عف نظرة -ب
تفكير و كقكلنا "التأمؿ العقمي"يشير إلى أنو كمقاصده. فقكلنا "نتاج" يبيف أف المقصكد ىك حصيمة ال

العامة إلى الكجكد"و يفيد أنو البد  سالـاإل اجتياد بشرم قابؿ لمخطأ كالصكابو كقكلنا "المنبثؽ عف نظرة
كمعاييره  اإلسالـ ا المتكافؽ مع قيـا ساسية كصادر عنياو كقكلن اإلسالـأف يككف مرتكنا إلى كميات 

قميو فحيثما ال يتكافؽ كمقاصده احتراز في مكضعو لتصحيح ما يمكف أف يقع مف خط في التأمؿ الع
منظكمة متكاممة متناغمة منسجمةو فأم  اإلسالـ و فيذا آية خطئوو ذلؾ أفاإلسالـ نتاج التأمؿ مع قيـ

نشاز يأتي بو التأمؿ العقميو يحتاج إلى إعادة نظر كتقكيـ ككذلؾو البد مف التزاـ 
في فيـ النصكص بمراعاة أصكؿ االستنباطو طبقا لقكاعد العربية كمنطؽ الشريعة  اإلسالمية المعايير

ؿ التأكيؿ" ؛ كذلؾ البد مف استحضار المقاصد العامة في الشريعةو التي تحكؿ "أصكؿ الفقوو كأصك 
 .(1)دكف الفيـ الحرفي لمنصكصو كالذم ربما يخالؼ مقاصد الشريعة ا ساسية

ذا ما حاكلنا تقديـ تعريؼ نسيـ بو في ترسيخ المفيكـ الصحيح لمفكر و فإننا نقكؿ اإلسالمي كا 
مف المفاىيـ الحديثة التي راج استعماليا في ا دبيات المشكمة لمخطاب العربي  اإلسالمي عمى أف الفكر

المعاصرو كىك بذلؾ مجمكع المكضكعات التي تخاطب العقؿ البشرمو كالتي تدفعو إلى  اإلسالميك 
إعماؿ النظر كالتأمؿ كالنظر كالتفكر كاالستنتاج كالبحثو فيما يتعمؽ بعمكـ الشريعة كقضايا العقيدة 

لتجريبيةو كغيرىاو كؿ ذلؾ مف كجية نظر كالقيـ كاالتجاىات الحضارية كاالجتماعيةو كبقضايا العمـك ا
: القرآف الكريـ كالسنة النبكية. كبذلؾ نتجاكزو قطعاو التعريفات  إسالمية مؤسسة عمى خمفية عقدية ثابتة

و عمى عمـ الكالـ كالفمسفة كالتصرؼو أك اإلسالمي التجزيئية التي تقتصرو في تحديدىا لمجاالت الفكر
يضـ كؿ ما  ياإلسالم فالفكر.اإلسالمي التعريفات التي تجعؿ النص الشرعي جزء مف مادة الفكر

في كؿ المجاالت كبخصكص كؿ اإلشكاليات كالقضايا المرتبطة بالكجكد  اإلسالمي أنتجو العقؿ
و كلكف مف كجية إسالميةو أم خاضعة لممنيجية اإلسالمية التي حددتيا …بيعة كالعالقات كالحياةكالط

ابتداء ؛ كبذلؾ يتـ إخراج كؿ الفمسفات كا فكار كالمفيـك التي تعتمد خمفية عقدية أك  ميةاإلسال الشريعة
 .(2)فمسفية غير إسالمية

                                                 
ج ضمف ندكة "الدراسة المصطمحية كالعمـك اإلسالمية"  ."مصطمح الفكر اإلسالمي" أحمد حسف فرحات : انظر  (1)
 .1996-1ط – 693ص  -بفاس-بكمية اآلداب ظير الميراز-/معيد الدراسات المصطمحية2
ممحؽ الفكر االسالمي لجريدة العمـ -مقاربة تأصيميةو اإلسالمي مفيـك الفكر -1: عبد العزيز انميرات : انظر  (2)

 .6السنة  10-01-1997

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A5%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A5%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A5%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A5%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1997


18 

 

 السياسة:المطمب الثالث: مفيوم 
 السياسة لغة:

إذا ميمٍّؾ  أمرتيا كنييتياو كسيكٍّس الرجؿ: القياـ عمى الشيء بما يصمحوو كسست الرعية سياسة:
ذا رأاسكه قيؿ: الرياسةو يقاؿ: :أمرىـو كالسُّكس سكاسكه كأساسكهو كالسياسة فعؿ  ساسكىـ سكسانو كا 
 .(1)إذا قاـ عمييا كراضياو كالكالي يسكس رعيتو ىك يسكس الدكاب: السائسو يقاؿ:

كالسياسة لغة ال تنحصر فيما يتعمؽ بالدكلة كأمكر  (2)كالسياسة بيذا البياف لفظة عربية أصيمة 
نما  ىي القياـ عمى الشيء ػ بما يحممو لفظ الشيء مف العمـك كالشمكؿ ػ بما يصمحو فيجمب لو الحكـو كا 

المنافع أك ا مكر المالئمةو كيدفع عنو المضار أك ا مكر المنافيةو كيتحدد لفظ السياسة بما يضاؼ 
بىؿ كالتيا ػ بما إليوو فإذا أضفنا السياسة إلى الرعياة كاف معنى ذلؾ القياـ عمى شؤكف الرعياة ػ مف قً 

ييصمح تمؾ الشؤكفو ككسيمة ذلؾ ا مر كالنيي كاإلرشادو إضافة إلى الترتيبات اإلدارية كالنظامية التي 
تؤدم إلى تحقيؽ مصالح الرعية كجمب المنافع ليـ كدفع المضار عنيـو يقكؿ بف تيمية ػ رحمو ا ػ 

 .(3)«كيجمب منفعتياعمـ بما يدفع المضرة عف الدنيا «: »العمـ بالسياسة»عف

سياسة عقمية؛ يككف تدبير مصالح الرعية فييا مكككالن إلى العقؿ البشرمو  كالسياسة نكعاف: 
كسياسة شػػػرعية؛ يككف تدبير مصالح العباد فييا بمقتضػػى النصكص  كتيسٌمى أيضان سياسة مدنية.

 .(4)مما يحقؽ مقاصد الشريعة الشػػرعيةو كبما دلت عميو أك أرشدت إليوو أك استنبطو العقؿ البشرم

  في مصنفاتيـ كأرادكا منيا عدة معاف: «السياسة» كقد استخدـ الفقياء لفظ 

ػ ا حكاـ الشرعية المتعمقة بأداء ا مانات في الكاليات كا مكاؿو كالحكـ بالعدؿ في حدكد ا  1
 .(5) كحقكقوو كفي حقكؽ اآلدمييف

                                                 
 .108/ 6 مادة ساسولساف العربو ابف منظكرو  و 4/169 مادة ساسو تاج العركسوالزبيدمو محمد مرتضىو   (1)
 .220/ 2 الخططو لممقريزمو ره بعض المؤلفيف مف أنيا لفظة غير عربية في ا صؿو انظر:خالفان لما ذك  (2)
 .220/ 2 الخططو لممقريزمو خالفان لما ذكره بعض المؤلفيف مف أنيا لفظة غير عربية في ا صؿو انظر:  (3)
 و طبعة دار الشعبو بدكف تاريخو مصر.170 ص مقدمة بف خمدكفو  (4)
 السياسة الشرعية في إصالح الراعي كالرعية. و رسالة245 ػ 28/24 بف تيميةوالالفتاكل مجمكع  انظر:  (5)
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يو ػ مف ا مكر التي تككف الرعياة معو أقرب إلى الصالح ػ ما يسٌنو كالة ا مر مجتيديف ف 2 
ف لـ يرد بذلؾ نص ما داـ أنو يحقؽ المقاصد الشرعية و كال يخالؼ أدلة الشرع (1)كأبعد عف الفسادو كا 

 .(3)كىك ما يعني العمؿ بالمصالح المرسمة و(2)التفصيمية

 .(4) ـ التعزيز والزجر والتأديب 1

ى أف السياسة كممة يدخؿ تحتيا ػ في اصطالح عمماء اإلسالـ ػ كنخمص مف كؿ ما تقدـ إل 
مجمكعة مف ا حكاـ الشرعيةو سكاء منيا ما يثبت بدليؿ خاص أك باجتيادو يؤدم العمؿ بيا إلى جمب 
لى دفع الشر كالفساد عنيـو كلـ تكف تعني االقتصار عمى ا حكاـ  الخير كالصالح لجماعة المسمميف كا 

اإلسالمية؛ مف حيث شكؿ الدكلة أك نكعيا أك طبيعة السمطة فييا كمصدرىا ككيفية المتعمقة بالدكلة 
ثبكتيا كانتقالياو كشركط القائميف عمى رأس الدكلة كالجية التي ليا حؽ تعيينيـ أك عزليـو كالحقكؽ 

  كالكاجبات المتبادلة بيف الحكاـ كالمحككميفو كغير ذلؾ مف ا حكاـ المتعمقة بالدكلة.

  

                                                 
(1)

ا المقاصد ا صمية فيي التي ال حظا فييا لممكماؼو  مقاصد أصميةو كمقاصد تبعية:المقاصد الشرعية ضرباف:   فأما
ناما قمنا: إنايا ال حظا  ا المقاصد و قياـه بمصالحى عاماةو فييا لمعبد؛  نايا كىي الضركرياات المعتبرة في كؿٍّ ممةو كا  كأما

ًبؿى عميو مف نىٍيًؿ الشايكاتو كاالستم ؿي لو مقتضى ما جي كًعيى فييا حىظُّ المكماؼو فمف جيتيا يحصي تاًع التاابعة: فيي التي ري
سىدٍّ الخالت ـى الدٍّيفو بالمباحاًتو كى كىمىٍت أفا قيا كالدنيا إناما يصميحي كيستمرُّ بدكاعو مف ًقبىًؿ اإلنساًف  كذلؾ أفا حكمة ا حى

تىٍحًمميوي عمى اكتساب ما يحتاجي إليو؛ فخمىؽى لو شيكةى الطعاـ كالشاراب إذا مساو الجكعي ليحرٍّكو ذلؾ الباعث إلى التسبُّب في 
مة إ التميميو ابك عبد الرحمف عبد او تكضيح  لييا.سدٍّ ىذه الخماة بما أمكنوو كىكذا بقياةي الشيكاًت ىي ا سبابي المكصٍّ

 2003و مكتبة االسدمو مكة المكرمةو 1/90االحكاـ مف بمكغ المراـو 

و تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميدو المكتبة 4/372 إعالـ المكقعيف عف رب العالميفو لبف القيـو انظر: (2)
 لبناف. والعصرية ػ صيدا

(3)
 يشيد ليا أصؿ مف الشارع ال باالعتبار كال باإللغاء. كىي اعـ مف الضركريات كالحاجات المصالح المرسمة ما ال 

و كزارة االكقاؼ كالشؤكف 28/208و المكسكعة الفقييةو  المصالح المرسمةوالنيا تنقسـ إلى ضركرم كحاجي كتحسيني
 االسالميةو مطابع دار الصفكةو مصر.

و كما بعدىاو 169 ص الخصميف مف ا حكاـو لعالء الديف الطرابمسيومعيف الحكاـ فيما يتردد بيف  انظر:  (4)
 .15/ 4 بف عابديفواأيضان حاشية  كانظر:
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 سة في اإلصطالح الحديثالسيا

ييفيـ منو ما يتعمؽ بحكـ الدكؿو كقد كردت عدة تعريفات لو «السياسة» مدلكؿ لفظتخصيص أدل 
دارة عالقاتيا  لمسياسة في االصطالح المعاصر؛ منيا: السياسة: معرفة كؿ ما يتعمؽ بفف حكـ دكلة كا 

 .(1) الخارجية

لةو كقانكنيا ا ساسيو كنظاـ الحكـ فيياو عمـ الدكلة..و كتشمؿ دراسة نظاـ الدك  السياسة:ك 
كما تشمؿ ىذه الدراسة النظاـ الداخمي في الدكلةو كا ساليب التي تستخدميا  .. كنظاميا التشريعي

 .(2)«التنظيمات الداخمية ػ كا حزاب السياسية ػ في إدارة شؤكف البالد أك لمكصكؿ إلى مقاعد الحكـ

ي االصطالح المعاصرو حتى إنو ليصعب صياغة كىناؾ اختالؼ في تعريؼ السياسة ف 
أف ىناؾ قدران متيقنان متفقان عميو لتحديد مدلكؿ السياسةو أال كىك » تعريؼ كاحد يكافؽ عميو الجميعو إال

 .(3)«أنيا تتعمؽ بالسمطة في الدكلة

 
 
 

  

                                                 
 .11 ص ترجمة محمد برجاكمو مف منشكرات عكيداتو بيركت مارسيؿ بريمك: عمـ السياسة:  (1)
 ػ مصر. ـ1968. 3 و دار النيضو العربيةو ط661 ص القامكس السياسيو أحمد عطية او  (2)
 ـ.1989 و دار النيضة العربية القاىرة4 ص ثركت بدكمو النظـ السياسيةو د/  (3)
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 المبحث الثاني:الفكر السياسي اإلسالمي

 السياسي اإلسالمي  فكرالاألسس التي قام عمييا  -المطمب األول:

 تمييد :

الفكر السياسي اإلسالمي ىك ذلؾ الفرع مف الفكر اإلسالمي الذم يشتمؿ عمى المحاكالت العقمية 
لمفكرم اإلسالـ التي تناكلت الظكاىر السياسية في الحياة اإلسالمية كقد تككف ىذه المحاكالت استنباطا 

أك لمكاجية بعض المستجدات أك لبعض ا فكار  ف تنظيـ العالقات السياسية في المجتمعأ حكاـ بش
أك التكفيؽ بيف بعض ا فكار السياسية التي قبمت كبيف ما جاء بو اإلسالـ  لإلسالـالسياسية المناكئة 
 في ىذا المجاؿ .

 -كيترتب عمى ىذا ما يمي:

اف الفكر السياسي اإلسالمي ىك نتاج بشرم في ا ساس فيك اجتياد بشرم كطالما انو مف  .1
  .نتاج البشر فيك يقبؿ الصكاب كالخطأ

اف ىذا الفكر متغير بمعنى انو ال يتسـ بالثبات كالجمكد كيرجع ىذا إلى طبيعة المكضكعات  .2
 .كالمسائؿ التي يعالجيا

فكر منفتح عمى اآلخر بمعنى انو قادر عمى التفاعؿ مع أفكار اآلخريف فيستكعب منيا ما  .3
 سالمية كقدـ رؤيتو النقدية لما يراه مخالفا ليا يراه مالئما كمتكافقا مع العقيدة اإل

تحكمو مجمكعة المبادئ الكاردة في الكتاب كالسنة بشأف المسائؿ السياسية كالمالحظ اف ىذه  .4
المبادئ تتسـ بككنيا مبادئ عامة تركت جكانبيا التفصيمية كالتطبيقية لممسمميف كي يعممكا 

اليـ كفي ىذا يقكؿ العقاد:" مما يعده بعضيـ فييا فكرىـ كيختاركا ما يناسب ظركفيـ كأحك 
مف مأخذ عمى اإلسالـ أنو ديف تشريع كمعامالت كلكنو لـ يأت لمناس بنظاـ مفصؿ لمشئكف 
االقتصادية أك لمحياة السياسية كالكاقع اف أحكاؿ المعيشة االقتصادية كالنظـ السياسية تنقمب 

الناس فييا عمى اختالؼ ا زمنة  مف زمف إلى زمف كتختمؼ بيف امة كأخرل فكيؼ يتقيد
بفريضة مف الفرائض يديف بيا الناس مئات السنيف كتثبت مع الديف ثبكت العقيدة التي ال 
تتزعزع مع ا ياـ إنما يناسب الديف أف يبيف لمناس قكاعده التي يستقر عمييا كؿ نظاـ صالح 
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أمة في العصر الكاحد أك يأتي بو الزمف كال عميو بعد ذلؾ اف تختمؼ ىذه النظـ بيف امة ك 
تختمؼ في ا مة الكاحدة بيف عصريف فإذا فرض اإلسالـ اف يقـك الحكـ عمى أساس الشكرل 
كاف يقكـ التشريع عمى أساس الكتاب كالسنة كاتفاؽ االماـ كالرعية فال ضير بعد ذلؾ اف 

ف دساتير يتبعكا ىذا النظاـ أك ذاؾ مف نظـ االنتخاب أك يعممكا بيذا الدستكر أك ذاؾ م
الحياة النيابية فكؿ نظاـ صالح ما داـ قائما عمى الشكرل مؤيدا بسند مف مشية ا ماـ كأكلي 

  ."(1)الرأم أك حقكؽ الجماعة

مضمكف ىذا الفكر يتأثر بعدة عكامؿ منيا الدكافع التي حركت المفكر اإلسالمي لتناكؿ 
 با مثمةلفكر السياسي اإلسالمي مميء المكضكع محؿ البحث كالظركؼ السياسية المحيطة بو كتاريخ ا

بف تيمية كمف قبمو اإلماـ االكاضحة التي تؤكد مدل تأثير ىذه العكامؿ في نتاج المفكريف لعؿ نمكذج 
الشافعي خير مثاؿ عمى ذلؾ فالثابت أف الشافعي قد عدؿ الكثير مف أحكامو عندما انتقؿ إلى اإلقامة 

في عصره تأثيرا كبيرا عمى المكضكعات التي تناكليا بمصر كبف تيمية كاف لمظركؼ السياسية 
 كمضمكف ا فكار التي قدميا 

 بعد ذلؾ نتساءؿ عف أىـ ا سس التي قاـ عمييا الفكر السياسي اإلسالمي؟

  .ا سس التي قاـ عمييا الفكر السياسي اإلسالمي 

 -:ه ا سس ما يمياستند الفكر السياسي إلى مجمكعة مف ا سس المستمدة مف اإلسالـ كاىـ ىذ

 ال عبودية إال هلل:

جاء اإلسالـ بعقيدة التكحيد الخالص فال عبكدية إال  كال يعبد المسمـ كال يخضع إال  كفي 
كلقد حرر اإلسالـ مف خالؿ عقيدة التكحيد  (2)ظؿ عقيدة التكحيد يشعر اإلنساف بكرامتو كيستمتع بحريتو

كما داـ الرزؽ  وفرزؽ اإلنساف مصدره ا تبارؾ كتعالى ؛د الرزؽاإلنساف مف أشد القيكد كلعؿ أىميا قيٌ 
الدخؿ بيد ا كا مر كمو  فاف اإلنساف يشعر بكرامتو كيستمتع بحريتو كما أف كحدة الخضكع إللو 
كاحد يديف لو الجميع بالكالء غير المشركط كغير المحدكد تؤدم إلى شعكر اإلنساف بالمساكاة فال فرؽ 

                                                 
 .177-175ص و1966عباس محمكد العقادوما يقاؿ عف االسالـوالقاىرةودار اليالؿو (1)
 .29-28وـ ص1975عبد العظيـ منصكرودار اسالمية .والقاىرةوالمجمس االعمى لمشئكف االسالمية. (2)
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كضعيؼ كال فرؽ بيف الكالي كرعيتو كفي نطاؽ عالقة الحاكـ بالمحككـ أك كلي ا مر كرعيتو  بيف قكم
  -يترتب عمى ىذا المبدأ نتائج عدة أىميا ما يمي :

إف كال مف كلي ا مر كالرعية خاضعاف لسمطة أعمى ىي ا فالسيادة  كفي ىذا يقكؿ 
تثير خالفا كبيرا في الفكر السياسي اإلسالمي إذ أنيا  ركزنتاؿ: " إف السيادة بالمعنى المطمؽ لـ تكف 

 . (1)سبحانو خالؽ السماكات كا رض كمرسؿ الرسكؿ باليدل كديف الحؽ ليظيره عمى الديف كمو

إمكانية االختالؼ في الرأم بيف الحاكـ كالمحككـ كعدد حدكث ذلؾ االختالؼ يرد ا مر كمو إلى 
 كالقرآف الكريـ يجعؿ حؿ االختالؼ في رد ا مر كمو إلى ا تعالى.ا متمثال في أحكامو كشرائعو 

ما داـ كلي ا مر خاضعا لسمطة أعمى كىي ا تعالى فيك مقيد في أدائو لممياـ المكككلة إليو 
بشرع ا أما المحككـ فيك ممتـز بطاعة كلي ا مر طالما كاف كلي ا مر ممتزما با حكاـ الشرعية كما 

 (2) لحديث :ال طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽجاء في ا

  -العدالة :

أعطى اإلسالـ قيمة العدالة أكلكية خاصة في نطاؽ بناء القيـ اإلسالمية فالقيمة العميا في 
اإلسالـ ىي قيمة العدالة كيتمكىا القيـ ا خرل كالمساكاة كالحرية التي تتشكؿ مفاىيميا اإلسالمية في 

اإلسالـ كيترتب عمى ىذا نطاؽ الفكر السياسي اإلسالمي حرص مفكرك  نطاؽ مفيـك العدالة في
قامتو بكافة صكره كمستكياتو بيف  اإلسالـ عمى جعؿ الميمة ا ساسية لكلي ا مر ىي تحقيؽ العدؿ كا 

 . (3)الرعية فالقيمة ا ساسية التي تتمحكر حكليا عالقات الكالي كالرعية ىي قيمة العدؿ

  

                                                 
 .47صوـ1991ركزنتاؿودكر الدكلة في االسالـوبيركتودار االجتيادوالعدد الثاني عشر اركيف (1)
كركل الطبراني في "  109/  13الفتح "  " و إسناده صحيح عمى شرط مسمـو كقكاه الحافظ في66/  5ركاه أحمد  (2)

 66/  5و 432/  4كأحمد  856كلو طريؽ أخرل عند الطيالسي .المرفكع منو فقط بيذا المفظ 2/  154/  1الكبير " 
 1/  155كالطبراني 

 .29وص1972حامد ربيعوالتراث االسالمي ككظيفتو في بناء النظرية السياسيةومكتبة القاىرة الحديثةوالقاىرةو (3)
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  -التوازن :

ـ ديف الكسطية كاالعتداؿ  نو ديف الفطرة التي فطر الناس عمييا كمف ثـ فيك يقكـ في اإلسال
أحكامو كشرائعو استنادا عمى مبدأ التكازف ففي نطاؽ رؤية اإلسالـ لمعالقة بيف الفرد كالجماعة يحدد 

س القدر الذم الفكر اإلسالـ أبعاد ىذه العالقة استنادا إلى مبدأ التكازف الذم يراعي حقكؽ الفرد بنف
كفي نطاؽ التنظيـ اإلسالمي لشئكف السياسة نالحظ أف الفكر السياسي  (1)يراعي في مصالح الجماعة

اإلسالمي يتجو نحك تحقيؽ التكازف في السمطات كتكزيعيا فميست ىناؾ سمطات مطمقة لكلي ا مر 
 بمقدار .كلكنيا سمطات محددة كليست ىناؾ حريات بغير قيكد كلكف ىناؾ حريات محددة 

 -:التسامح 

حد المبادئ اإلسالمية اليامة كىك يدكر في نطاؽ العفك عند المقدرة كتفريج كربة المسمـ أىك 
كما يقكؿ الرسكؿ صمى ا  (2)كرب يكـ القيامةنو بيا كربة مف مف فرج عف مسمـ كربة فرج ا عك 

مي فاستنادا إلى ىذا المبدأ يمكف أف عميو كسمـ .كلقد كاف ليذا المبدأ تأثير في الفكر السياسي اإلسال
نفيـ العديد مف ا فكار التي طرحيا المفكركف في نطاؽ تنظيـ عالقة كلي ا مر كالرعية فحؽ الثكرة 

 .عمى كلي ا مر مقيدا كالحمـ كالصبر أمر مطمكب في تعامؿ كلي ا مر مع رعاياه 

  -:اإلحسان

كالمعنى المغكم لالحساف في  و(3)القرآف الكريـ حد المبادئ اإلسالمية التي كرد ذكرىا فيأىك 
كفي نطاؽ المعامالت يكتسب اإلحساف معنى التسامح  (4)نطاؽ عمؿ الشيء الطيب كىك نقيض الشيء

كىذه المعاني كميا تدكر في نطاؽ تكضيح السمككيات المرغكبة لإلنساف مف جانب اإلسالـ  وكاإليثار
اسي اإلسالمي الذم ال يفرؽ بيف السمكؾ الشخصي لمفرد كتكتسب أىمية خاصة في نطاؽ الفكر السي

 .(5)كالسمكؾ السياسي فكالىما مرتبط با خر مف خالؿ مجمكعة القيـ اإلسالمية

                                                 
 .24ص و1978 دار الشرؽوالطبعة الخامسةو بيركتو العدالة االجتماعيةوسيدو  قطبو (1)
 1996حيح مسمـ باب تحريـ الظمـ الجزء الرابع صص النيسابكرمو مسمـ بف الحجاجو (2)
 .204ص دار الشعبوو القاىرة المعجـ المفيرس  لفاظ القرآف الكريـ الكريـو محمد فؤادوعبد الباقيو  (3)
 .136ص دار القمـو بيركتو مختار الصحاحو محمد بف أبي بكروالرازمو  (4)
 .38مصدر سابؽوصو حامد ربيع(5)
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ىذه ىي أىـ المبادئ اإلسالمية التي شكمت ا سس التي قاـ عمييا الفكر اإلسالمي السياسي 
 ا الفكر .يدكر حكؿ أىـ المكضكعات التي عني بيا ىذ اآلفكالسؤاؿ 

 موضوعات الفكر السياسي اإلسالمي -المطمب الثاني:

يمكف القكؿ بأف ىناؾ عدة مكضكعات أساسية كانت محؿ اىتماـ الفكر السياسي اإلسالمي 
  :كأىميا ما يمي

 ةكالسياس العالقة بيف الديف العالقة بيف الديف كالدكلة أك.  

 الدولة اإلسالمية 

 نظام الحكم اإلسالمي 

ىـ المكضكعات التي عني بيا الفكر السياسي اإلسالمي كفي نطاؽ كؿ منيما تشعبت تمؾ ىي أ
عددت كجيات النظر كفيما يمي نقدـ كممة مكجزة عف كؿ مكضكع مف ىذه تنكاحي المعالجة ك 

 المكضكعات كما عالجيا الفكر السياسي اإلسالمي 

 العالقة بين الدين والدولة في اإلسالم 

بالدكلة في مفيكـ اإلسالـ يعني دراسة قضية العالقة بيف الرسالة  الحديث عف عالقة الديف
الدينية كبيف السياسة المدنية بيف ما ىك بالغ لمناس عف ا سبحانو كتعالى كما ىك سياسة لمناس 
كرئاسة الدكلة كالرسالة الدينية بإجماع الفقياء ىي سفارة العبد بيف ا تعالى كبيف أكلي ا لباب مف 

 . (1)ليزيح بيا عالميـ فيما قصرت عنو عقكليـ مف مصالح الدنيا كاآلخرة خميقتو

أما السياسة فيي ال تقؼ عند معالـ كأحكاـ الرسالة كأصكؿ الديف  ف نطاقيا ا كبر كميدانيا 
ا كسع ىك ما يخضع لمتطكر كالتغير فيتميز عف ثكابت الديف الذم أكممو ا فتنزه عف التطكر كالتغيير 

 وـ كاف في السياسة الكثير مما لـ يشرعو الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ  كال نزؿ بو كحيكمف ث

                                                 
 .130-129وص1913و1العقائد النسفيةوالقاىرةوطالنفتازانيوشرح  (1)
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السياسة ىي ما كاف مف ا فعاؿ بحيث يككف الناس معو اقرب إلى الصالح كابعد عف الفساد كاف لـ ف
 . (1)يشرعو الرسكؿ كال نزؿ بو كحي

كجيات نظر المفكريف حكؿ محمد  كالكاقع أف عالقة الديف بالدكلة في اإلسالـ تبدأ باختالؼ
الرسكؿ كمحمد السياسي فالبعض ينكر أف محمدا سياسي كمؤسس لدكلة سياسية فيك لـ يكف إال 

كىناؾ مف اعترؼ بتأسيسو لمدكلة كلكنو جعميا  و(2)رسكال_صمى ا عميو كسمـ _ خمت مف قبمو الرسؿ
كالخكارج مف بيف تيارات الفكر  و(3)يدينا خالصا ككحيا إلييا ال دخؿ فيو لمطابع المدني السياس

اإلسالمي ارتادكا ىذا الميداف في تراث الفكر السياسي ككانت ليـ رؤيتيـ التي تقكـ عمى أساس أف 
الدكلة ىي ديف خالص كمف ثـ فقد رفضكا بمغة العصر أف تككف ا مة ىي مصدر السمطات فيـ الذيف 

ككمة اإلسالـ السياسية ىي حككمة ا الدينية فيي بالغ جعمكا السياسة دينا كرسالة كىـ القائمكف باف ح
ال شاف فيو لمبشر كال سمطاف فيو  -صمى ا عميو كسمـ  - _  ككحي منو لرسكلو عف ا _تعالى

 . (4)لمناس

اإلمامة كىي الكالية كالدكلة كالرئاسة السياسية جزء منيا تراىا تككف   كفي نظرية اإلمامة الشيعية
ؿ الديف ال يتـ اإليماف إال باالعتقاد بو إذف نحف أماـ رأييف متناقضيف ا كؿ يفصؿ أصال مف أصك 

فصال تاما بيف الديف كالدكلة كرأم يجعؿ مف الدكلة الدينية ىي دكؿ اإلسالـ كىناؾ مكقؼ كسط بيف 
الو الرأييف يمثمو إجماع فقياء السنة كىك ما يمثؿ النيج اإلسالمي المتميز بكسطية اإلسالـ كاعتد

نما  كالمحقؽ لمتكازف بيف مككنات الفكر السياسي اإلسالمي ىذا المنيج االنحيازم  م مف النقيضيف كا 
مكف جمعيا كالتكفيؽ بينيا مف كال يبيف العناصر التي  أليؼيقدـ مكقفا ثالثا يقكـ عمى أساس الت

االندماج كالكحدة كما ىك فيف المتناقضيف ىذا المنيج يجعؿ عالقة الديف بالدكلة ال تصؿ إلى حد قالمك 
الحاؿ في الدكلة الدينية كما أنيا ال تجعؿ ىذه العالقة تتدنى لتصؿ إلى الفصؿ التاـ بينيما كما في 

كمف ثـ فإننا سنجد أف كؿ تيارات الفكر اإلسالمي السياسي السنية تجمع عمى أف  (5)الدكلة العممانية 
تـ الديف إال بو كما أف أحدا منيـ لـ يقؿ بأف الكحي الدكلة ليست ركنا كال أصال مف أصكؿ الديف ال ي

                                                 
 .372ص و4وج1373و مكتبة لبناف بيركتو اعالـ المكقعيفو بف القيـوا (1)
 .154وص1972عمي عبد الرازؽواالسالـ كاصكؿ الحكـوبيركتودار الحياةو (2)
 .19وص1986الييئة المصرية لمكتابو القاىرةو الديف كالدكلةو محمد عمارةو (3)
 30ر السابؽوصالمصد (4)
 .31ص ولمصدر نفسوا (5)
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ف القرآف الكريـ قد كقؼ عند كضع القكاعد كالمبادئ العامة القرآني قد كضع الدكلة اإلسالمية نظاما  
في كؿ ا مكر التي ىي محؿ كمكضكع لمتغير كالتطكر كمنيا إقامة الدكلة كقيادة ا مة كسياسة 

د فرض عمييـ ق ريـ الذم لـ يفرض عمى المسمميف إقامة نظاـ معيف لمدكلةالمجتمعات كلكف القرآف الك
إال أنو  وف لـ تكف ركنا مف أركاف الديفا  كمف ثـ فالدكلة ك  وال يمكف القياـ بيا إال في ظؿ الدكلة ان أمكر 

 . نيا مما ال سبيؿ إلى أداء الكاجب الديني إال في كجكدىا ؛مف الكاجب إقامتيا

(1)معظـ مفكرم اإلسالـ باستثناء أبي بكر ا صـ كمف ىنا سنجد أف 
مف المعتزلة كالنجدات مف  

كىكذا فعالقة الديف بالدكلة عالقة تقـك عمى االعتداؿ  و(2)الخكراج قد اتفقكا عمى ضركرة الدكلة ككجكبيا
كعة كالتكازف فالدكلة كاف تميزت في طباعيا عف الديف إال أف الصمة بينيا كبيف الديف ليست صمة مقط

كلكنيا عالقة تفاعؿ  نيا بنظر اإلسالـ ضركرة شرعية تخمفيا يؤدم إلى إحداث خمؿ في أداء بعض 
 الكاجبات الشرعية .

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(1)
احب   ـ المعتزلي صى ًىشىاـ بف عىٍمرك الفكطي كسكؼ يىٍأًتي ذكره ًإف شىاءى ا تىعىالىى ًفي حرؼ اٍليىاء ًفي أىبيك بكر اٍ ىصى

اع اٍ مة عىف بكرىة أى  مىامىة الى تىٍنعىًقد ًإالا ًبًإٍجمى مٌي بف مىكىانىوي ذىب أىبيك بكر ًإلىى أىف اإٍلً قصد بذلؾ الطٍعف عمى ًإمىامىة عى ًبيًيـ كى
مىٍييىا أىؿ اٍلعىٍصر كىحكي عىنوي أىنو قىا لـ يتافؽ عى ـ فىًإنايىا كىانىت ًفي أىيااـ اٍلًفٍتنىة كى مىٍيًو الساالى ٍخميكؽ أبي طىالب عى ؿى اٍلقيٍرآف جسـ مى

كىافى يىقيكؿ كىقىٍكؿ أستاذه ًىشى  و الصفدمو صالح الديف خميؿو اـ اٍلجناة كىالناار لـ يخمقا ًإلىى اآٍلفكىأنكر اٍ ىٍعرىاض أصال كى
 .2000و تحقيؽ: احمد االرناؤكطو دار احياء التراثو بيركتو 10/169الكافي بالكفياتو 

 .35-33ص الديف كالدكلةو محمد عمارةو  (2)
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 المبحث الثالث: الفكر السياسي

 المطمب األول: تغطية االستبداد

ع دكرا لعب المنبعاف التشريعياف الجديداف المذاف يشكالف ا صميف ا ساسييف الحديث كاإلجما
ذا كاف يكجد في طيات ذلؾ الفكر حديث  نتاج فكر االستبداد. كا  كبيرا في بناء الفكر السياسي السنيو كا 

(1)عف الشكرل فإنما كاف بسبب امتزاج المعتزلة
(2)كا حناؼ كا شاعرة 

ال   في صفكؼ "أىؿ السنة" كا 
إلجماعو كتبرير سيطرة الحكـ فقد قاـ الفكر السياسي السني ا صمي منذ البداية عمى نظرية النص كا

 عمى المسمميف بالقكة.

لقد كاف "أىؿ الحديث" يؤمنكف بأف الخميفة ا كؿ أبا بكر رضي ا عنو استمد شرعيتو مف   
ككذلؾ عمر رضي ا عنو الذم نص عميو أبك  -صمى ا عميو كسمـ -النص عميو مف قبؿ الرسكؿ

الذيف و ميان كعثماف كالزبير كطمحة كسعدان كعبدالرحمفعبكرو كالذم نص عمى أعضاء الشكرل الستة 
في كقت مبكر عف ىذه النظرية في كتابو   و276-213كقد عبر بف قتيبة الدينكرم  وانتخبكا عثماف

كأخرج بف حباف: أنو لما بنى  (3)اإلمامة كالسياسة الذم كضعو لمرد عمى الشيعة بمنيج أىؿ الحديث
اء حجرا كقاؿ  بي بكر: ضع حجرؾ إلى جانب حجرمو ثـ قاؿ رسكؿ ا المسجد كضع في البن

عمرو ثـ قاؿ: لعمر:ضع حجرؾ إلى جنب حجر أبي بكرو ثـ قاؿ لعثماف:ضع حجرؾ إلى جنب حجر 
 .(4)كفي ركاية:ىؤالء كالة ا مر بعدم وىؤالء الخمفاء بعدم

                                                 
لعباسيو كاعتمد عمى العقؿ المجرد في كىي فرقة اسالمية نشات في اكاخر العصر االمكمو كازدىرت في العصر ا ( 1)

فيـ العقيدة االسالميةو لتأثرىا ببعض الفمسفات المستكردةو مما ادل الى انحرافيا عف عقيدة اىؿ السنو كالجماعةو انظر 
 .1/64المكسكعة الميسرة في االدياف كالمذاىب كاالحزاب المعاصرةو 

م خرج عمى المعتزلةو كقد اتخذت االشاعرة البراىيف كالدالئؿ ىي فرقة كالمية تنتسب البي الحسف االشعرمو الذ( 2)
العقمية كالكالميةو كسيمة في محاججة خصكميا مف المعتزلة كالفالسفةو كغيرىـ الثبات حقائؽ الديف كالعقيدة االسالميةو 

 1/83المكسكعة الميسرة في االدياف كالمذاىب كاالحزاب المعاصرةو 

 100ص  9. كالبخارم ج155ص  15النككم لمسمـ ج و كشرح 104عرمو ص انظر أيضا: اإلبانة لألش (3)
قاؿ الشيخ محمد بف عبد الكىاب في كتاب رسالة في الرد عمى الرافضة : كعف سفينة قاؿ : لما بنى رسكؿ ا  (4)

صمى ا عميو كسمـ المسجد كضع في البناء حجران كقاؿ  بي بكر :"ضع حجرؾ إلى جنب حجرم"و ثـ قاؿ 
كقاؿ أبك زرعة : إسناده  وثـ قاؿ:" ىؤالء الخمفاء بعدم" . ركاه بف حباف وعمر:"ضع حجرؾ إلى جنب حجر أبي بكر"ل

قكم ال بأس بوو كالحاكـ صححوو كالبييقي . كيالحظ أف ىذا الحديث ال يذكر اإلماـ عمي بف أبي طالب ككاحد مف 
 الخمفاء الراشديفو فضال عف اإلماـ الحسف!
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القرف الثاني كعيرؼ ىذا المذىب الذم تزعمو بكر بف أخت عبد الكاحد بف زيدو في مطمع 
  (1)اليجرمو بالمذىب "البكرم".

 – 384بف حـز ا ندلسي ا كربما كاف أشير مف تبنى ىذا الرأم "السني" بصراحةو فيما بعدو ىك
ق الظاىرمو الذم ذىب في كتابو الفصؿ بيف الممؿ كالنحؿ إلى:" أف رسكؿ ا صمى ا عميو 456

 كاستشيد بركاية تقكؿ بأف امرأة  ". أمكر الناس نصان جميان كسمـ  نصا عمى استخالؼ أبي بكر بعده عمى 
 ف رجعتي كلـ أجدؾ؟ كأنيا تريد المكتو قاؿ:" فأًت أبا بكر". كاعتبر ذلؾ ارأيتى قالت: يا رسكؿ او أ

نصان جميان عمى استخالؼ أبي بكر. كما استشيد بركاية أخرل "أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ 
:" لقد ىممت أف أبعث إلى  السالـك ا عنيا في مرضو الذم تكفي فيو عميو الصالة لعائشة رضي 

أبيؾ كأخيؾ فاكتب كتابان كأعيد عيدان لكيال يقكؿ قائؿ أنا أحؽو أك يتمنى متمفو كيأبى ا كالمؤمنكف إال 
:" فيذا نص جمي عمى  أبا بكر" أك "كيأبى ا كالنبيكف استخالفو عميو إال أبا بكر". ثـ قاؿ بف حـز

 (2) ". بعده الصالة كالسالـ أبا بكر عمى كالية ا مة

نما نظار لمسألة قياـ اكلـ يتكقؼ  بف حـز عند نص النبي صمى ا عميو كسمـ عمى أبي بكرو كا 
اإلمامة عمى أساس العيد كالنص مف كؿ إماـ إلى اإلماـ الذم يميوو كرفض اإلجماع أك اشتراط أم 

 كقاؿ: . كاحتج لذلؾ بإجماع الصحابة عمى انعقاد اإلمامة بكاحد.   ماـ الجديد كبيعتوعدد في اختيار اإل
كأصحيا أف يعيد اإلماـ الميت إلى إنساف يختاره إمامان  كجدنا عقد اإلمامة يصح بكجكه أكليا كأفضميا " 

منع مف صحتو أك في مرضو كعند مكتو إذ ال نص كال إجماع عمى ال بعد مكتوو كسكاء فعؿ ذلؾ في
رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ بأبي بكر ككما فعؿ أبك بكر بعمر ككما  أحد ىذه الكجكه و كما فعؿ

 فعؿ سميماف بف عبد الممؾ بعمر بف عبد العزيز. كىذا ىك الكجو الذم نختاره كنكره غيره لما في ىذا

                                                 
بد الجكاد ياسيف:"حيف حمي كطيس المكاجية النظرية مع الشيعة قاـ العقؿ السمفي بالقكؿ بالكصية  بي يقكؿ ع - (1)

متأكليف في ذلؾ بعض آيات مف القرآف الكريـ كأحاديث مف السنةو كلجأكا إلى القياس فقاسكا عمى تقديـ أبي بكر  وبكر
بعد اف اكتممت لمعقؿ السمفي الفقيي أدكاتو المنيجية  إلمامة الصالة بأمر النبي ص تقديمو إلمامة الحكـ. كاف ذلؾ

التي أسسيا الشافعي في الرسالة كأحكميا ا شعرم في اإلبانةو كأفاض فييا الغزالي الذم كاف شافعيا أشعريا مخمطاو 
اؿ كىي حكادث كاقع تاريخي الحقة عمى اكتم –في كتابو في الرد عمى الباطنية. اف حكادث الخمفاء منذ أبي بكر 

المرجع الرئيسي إف لـ نقؿ الكحيدو لمعقؿ المسمـ في تناكلو لقضية  وكانت منذ البدء كما تزاؿ حتى اآلف –النص 
 55السمطة".  السمطة في اإلسالـو ص 

و الفصؿ بيف الممؿ كالنحؿو ج ا -  (2)  169ص  4بف حـز
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كالشغب مما يتكقع  الختالؼالكجو مف اتصاؿ اإلمامة كانتظاـ أمر اإلسالـ كأىمو كرفع ما يتخكؼ مف ا
 . كليس عندنا في كحدكث ا طماع في غيره مف بقاء ا مة فكضى كمف انتشار ا مر كارتفاع النفكس

 (1)ىذا الكجو إال التسميـ لما أجمع عميو المسممكف حينئذ".

كمع إيماف "أىؿ الحديث" بنظرية النصو كاف عمييـ أف يتخمكا عف نظرية الشكرلو كذلؾ بتفسير 
كعدـ صرفيا إلى كجكب  و باستشارة الحاكـ  ىؿ الحؿ كالعقدو38ية "كأمرىـ شكرل بينيـ". الشكرل آ

انتخاب الحاكـ عمى أساس الشكرل كالرضا العاـو كالقكؿ باستحباب المشكرة أيضاو كليس كجكبيا عمى 
ا فئة قميمة جدا اإلماـ. كقد ماؿ معظـ فقياء أىؿ السنة كمفسرييـ عبر التاريخ إلى ىذا الرأم ما عد

 بف عطية كالفخر الرازم المذيف ذىبا إلى كجكب الشكرل. اك

ككاف ثمة شؾ قديـ بقياـ بيعة أبي بكر نفسو عمى أساس الشكرلو كقد قاؿ الشيرستاني تعميقا 
عمى قكؿ عمر الشيير:"إف بيعة أبي بكر كانت فمتة فكقى ا شرىاو فمف عاد إلى مثميا فاقتمكهو فأيما 

ع رجال مف غير مشكرة مف المسمميف فإنيا تغرة أف يقتال": يعني أني بايعت أبا بكر كما رجؿ باي
 .(2)شاكرت الجماعة ككقى ا شرىا فال تعكدكا إلى مثمياو كلـ يكف كقت البيعة اتفاؽ الجماعة

فقد  (3)كقد اضطر "أىؿ السنة" لمحديث عف الشكرل تحت ضغط الجدؿ مع الشيعة االمامية.
نما كصكرة أكلية تحدث الك تاب السنة المطيريف كثيرا عف الشكرلو كلكف ليس كطريؽ كحيد لإلمامةو كا 

مثالية تاريخيةو في مقابؿ دعكل الشيعة اإلمامية بكجكد النص عمى اإلماـ عمي بف أبي طالب كأىؿ 
يار بيتوو مف قبؿ الرسكؿو كليس النص مف قبؿ أم حاكـ عمى آخر. كعندما كانكا يؤكدكف عمى االخت

نما اختيار  كأساس لمخالفة فإنيـ لـ يككنكا يعنكف بو االختيار العاـ كحؽ ا مة في انتخاب اإلماـو كا 
 (4) م حاكـ فيما بعد. -ميما قمات  –أبي بكر مف قبؿ أىؿ السقيفةو ثـ اختيار أية جماعة 

                                                 
و الفصؿ بيف الممؿ كالنحؿ و ج ا -  (1)  169ص  4بف حـز
 مف مجمكعة تراث الفكر السياسي اإلسالمي 114ص  ونيو نياية اإلقداـ في عمـ الكالـالشيرستا -  (2)
بنو القاىر باو باحتضاف المذىب اقاـ الخمفاء العباسيكف في القرف الخامس اليجرمو كال سيما القادر با ك   -  (3)

 حناؼ خصـك أىؿ السنة السابقيف.السني كتكسيعوو بحيث أصبح يجمع أىؿ الحديث كأىؿ الرأم ا شاعرة كحتى ا 
 147ك 146ص  ومالمح الخالفة اإلسالمية وراجع : الدكتكر محمكد الخالدم(4)
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ذلؾ لدل الفقيييف كك (1)كيمكف مشاىدة االتجاه نحك االختيار لدل أبي بكر الباقالني ا شعرم   
الدستكرييف الشييريف الماكردم ا شعرم كالفراء الحنبمي في كتابييما المتشابييف في االسـ كالمضمكف: 
ا حكاـ السمطانية حيث قاؿ الماكردم:" اإلمامة تنعقد مف كجييف: أحدىما باختيار أىؿ العقد 

بينما قاؿ الفراء  بأف  (3)عقد الخالفة".ك"إف أىؿ االختيار تقكـ بيـ الحجة كببيعتيـ تن (2)كالحؿ...".
انعقاد اإلمامة باختيار أىؿ الحؿ كالعقدو ال يتـ إال بجميكر أىؿ الحؿ كالعقد. كرغـ ككف الفراء حنبميا 
إال انو عبر بكضكح عف ميؿ كبير إلى االختيار أك اإلجماعو كاستند إلى ركاية عف اإلماـ أحمد بف 

مع عميو كميـ يقكؿ ىذا إماـ". كعمؽ عمييا قائال:"ظاىر ىذا أنيا تنعقد حنبؿ أنو قاؿ:"اإلماـ الذم يجت
كىكذا قاؿ النككم:" تنعقد اإلمامة بالبيعةو كا صح بيعة أىؿ الحؿ كالعقد الذيف يتيسر  (4)بجماعتيـ".
   (5)اجتماعيـ".

عار الشكرلو كىذا الفكر المؤيد لالختيارو كاد يقارب الفكر اإلسالمي ا كؿ الذم كاف يرفع ش   
كربما كاف يشكؿ امتدادان لفكر المعتزلة عبر خمفيـ ا شاعرةو الذيف أكد أحد أقطابيـ كىك الماكردم:"أف 

كلكف اندماج الفقياء السنة بالنظاـ  (6)اإلمامة حؽ المسمميف جميعاو كأنيا عقد بينيـ كبيف اإلماـ".
بيف نظرية الشكرل أك االختيار كبيف نظرية العباسي القائـ و في القرف الخامس اليجرمو دفعيـ لممزج 

القكة كالقير كالغمبةو كقد اضطر الماكردم لمتحدث بمغتيف في كقت كاحدو حيث ذىب في البداية إلى 
كضركرة تجنب اإلكراه كاإلجبار في البيعة "  نيا عقد  (7)كجكب قياـ أىؿ االختيار بانتخاب إماـ لألمة

ثـ تخمى عف  (9)كرفض عقد اإلمامة إال بالرضا كاالختيار (8)كال إجبار".مراضاة كاختيار ال يدخمو إكراه 
مبدأ الشكرل و كأخذ ينظٍّر  لشرعية العيد مف السابؽ لالحؽو حيث اعتبر العيد أحد طريقيف لإلمامةو 

                                                 

في قكلو:" إذا فسد النص صح االختيارو الف ا مة متفقة عمى انو ليس طريؽ إثبات اإلمامة إال ىذيف  - (1) 
فاضؿ المسمميف الذيف ىـ أىؿ الحؿ كالعقد كالمؤتمنيف في الطريقيف. كيصير اإلماـ إماما بعقد مف يعقد لو اإلمامة مف أ

   178ىذا الشأف". التمييد ص 
 7ص والماكردمو ا حكاـ السمطانية - (2)
 15مصدر سابؽو ص   - (3)
 28الفراءو ا حكاـ السمطانيةو ص  - (4)
 390ص  7النككمو نياية المحتاج إلى شرح المنياجو ج - (5)
 10ص  واـ السمطانيةالماكردمو ا حك  - (6)
 6مصدرسابؽو ص –  (7)
 29كالفراءو ا حكاـ السمطانيةو ص  8مصدرسابؽو ص  -  (8)
 9مصدرسابؽو ص  –  (9)
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إلى جانب االختيار. إضافة إلى تفريغ مفيكـ أىؿ الحؿ كالعقد مف محتكاهو بتقميص عدد أىؿ الشكرل 
حد أك أثنيف أك ثالثة. كقد اعتبر الماكردم في كتاب "أدب الدنيا كالديف": السمطافى القيرمو إلى كا

ككذلؾ فعؿ أبك  (1)قاعدة مف القكاعد الست التي يتـ بيا صالح الدنيا كانتظاـ أحكاليا كالتئاـ أمرىا.
كلكنو أضاؼ إلى  يعمى الفراء الذم اشترط مشاركة جميكر أىؿ الحؿ كالعقد في صحة انعقاد اإلمامةو

و ثـ أجاز طريقان ثالثان ىك القير كالغمبة.   (2)االختيار العيد كطريؽ ثافو

ىػ  الذم كاف  478-419كنفس المكقؼ لدل إماـ الحرميف عبد الممؾ بف عبد ا الجكيني    
 (4)الـ".أك " أنو نائب عف كافة أىؿ اإلس (3)يعتقد مف ناحية أف "اإلماـ نائب عف المسمميف أجمعيف". 

كمف ناحية أخرل  (5)كيقكؿ:"إف االختيار مف أىؿ الحؿ كالعقد ىك المستند المعتقدو كالمعكؿ المعتضد".
كقاؿ:"إف بايع رجؿ كاحد مرمكؽ كثير ا تباع كا شياع  (6)لـ يكف يشترط رضاىـ في انتخاب اإلماـ.

كصحح إمامة مف   (7)اإلمامة".مطاع في قكـ و ككانت بيعتو تفيد ما أشرنا إليو مف الشككة انعقدت 
يستكلي عمى السمطة بشككتو حتى إذا لـ يكف منتخبا مف أحدو فقاؿ:" مف يستبد باالستيالء كاالستعالء 
مف غير نصب ممف يصح نصبوو فإذا استظير المرء بالعدد كالعدد و كدعا الناس إلى الطاعة... فاف 

كاف الداعي إلى إتباعو عمى الكماؿ المرعيو لـ يكف في الزماف مف يستجمع صفات أىؿ االختيارو ك 
كقاـ الجكيني  (8)فإذا استظير بالقكة كتصدل لإلمامةو كاف إماما حقانو كىك في حكـ العاقد كالمعقكد لو".

باالعتراؼ بحككمة ا مر الكاقعو فقاؿ:"إذا استقؿ فرد الزماف بعدة ال تصادـو كاستطالت يده الطكلى 

                                                 
عف كتاب أدب  10/11فؤاد إبراىيـو الفقياء كالتاريخو محنة الفقياء في الفكر االسالميو مجمة الكاحة العدد  - (1)

كامضو عبد ا أحمد أبك زينةو الجزء الثاني مؤسسة دار الشعب لمصحافة الدنيا كالديفو لمماكردمو حققو كشرح غ
 .247و 246ص   1979كالطباعة كالنشرو القاىرة 

  28الفراءو ا حكاـ السمطانيةو ص  - (2)
   146ص والجكينيو غياث ا مـ - (3)
 163مصدرسابؽو ص  - (4)
 68سابؽو ص  مصدر - (5)
 125ص  وسابؽ مصدر – (6)
 88ص  وسابؽ مصدر - (7)
 217ص  وسابؽ مصدر - (8)



11 

 

و كاستتبت الطاعةو كأمكنت االستطاعةو فقيامو بمصالح أىؿ اإليماف عمى الممالؾ عرضان كطكالن 
 (1)بالسيؼ كالسنافو كقياـ الكاحد مف أىؿ الزماف بالمكعظة الحسنة بالمساف".

كنجد نفس المكقؼ أيضان لدل أبي حامد الغزالي الذم يطرح نظرية االختيار كلكنو يعكد   
س "اعتبار كافة الخمؽ" بؿ " إنما الغرض قياـ شككة اإلماـ ليفسرىا كيقكؿ بأف المقصكد بػ: االختيار لي

با تباع كا شياع". كيبرر ذلؾ بمراعاة الصفات كالشركط في السالطيف تشكفان إلى مزايا المصالحو 
كتجنب القطع ببطالف الكاليات خكفان مف بطالف المصالح رأساو كالنظر إلى ا مر الكاقع "بأف الكالية 

   (2)الشككةو فمف بايعو صاحب الشككة فيك اإلماـ". اآلف ال تتبع إال

كاكتفى الغزالي بتعييف اإلماـ بكاسطة شخص كاحد إذا حصمت لو الشككة. كاعتبر نجاح    
اإلماـ نصبان غيبيان مف ا تعالىو كرزقان إلييان يؤتيو مف يشاء. كقاؿ:"إف اإلمامة عندنا تنعقد بالشككةو 

المبايعة ال تحصؿ إال بصرؼ ا تعالى القمكب قيران إلى الطاعة كالمكاالة. كالشككة تقكـ بالمبايعةو ك 
 (3)كىذا ال يقدر عميو البشر".

كاعتبر الغزالي السمطة القيريةو إحدل طرؽ الحكـ الثالثةو إضافة إلى النص كالتفكيض مف   
يض باإلمامة كتكالىا رجؿ ذم شككةو كقاؿ:"لك لـ يكف بعد كفاة اإلماـ إال قرشي كاحد مطاع متبع فن

بنفسو كنشأ بشككتو كتشاغؿ بيا كاستتبع كافة الخمؽ لشككتو ككفايتو ككاف مكصكفا بصفات؛ قد 
كأضاؼ:"إف  (4)انعقدت إمامتو ككجبت طاعتو فانو تعيف بحكـ شككتو ككفايتو كفي منازعتو إثارة الفتف".

ي االستبداؿ بو فتنة ثائرة ال تطاؽ السمطاف الظالـ الجاىؿ ميما ساعدتو الشككة كعسر خمعو ككاف ف
  (5)كجب تركو ككجبت الطاعة لو".

                                                 
 .226ص  والجكينيو غياث ا مـ - (1)
 .124ص  2كاحياء عمـك الديف ج 177أبك حامد الغزالي: فضائح الباطنيةو ص  - (2)
 .179 – 178الغزاليو فضائح الباطنيةو ص  - (3)
 .107و 106و 105الغزاليو االقتصاد في االعتقادو ص  - (4)
ـى  487كبناء عمى ذلؾ اعتبر الغزالي الخميفةى المستظير با  140ص 2يو إحياء عمـك الديف الجزء الغزال- (5) ىػ إما

كدعا إلى طاعتوو كطمب مف العمماء اإلفتاء بكجكب طاعتوو دكف أف يشير  وحؽو بدليؿ شككتو ككرعو كعممو ككفايتو
 182-181إلى مكضكع الشكرل كاالختيار.  فضائح الباطنيةو ص 
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كىكذا قسـ بف جماعة طرؽ انعقاد اإلمامة إلى ثالث طرؽو اثنيف منيا اختيارياف كىما بيعة  
أىؿ الحؿ كالعقد كاستخالؼ اإلماـ السابؽ لالحؽو كأضاؼ:" كأما الطريؽ الثالث الذم تنعقد بو البيعة 

ير صاحب الشككةو فاف خال الكقت عف إماـ  فتصدل ليا مف ىك ليس مف أىميا كقير القيرية فيك ق
الناس بشككتو كجنكده بغير بيعة أك استخالؼ انعقدت بيعتوو كلزمت طاعتو و لينظـ شمؿ المسمميف 
ذا انعقدت اإلمامة بالشككة  كيجمع كممتيـو كال يقدح في ذلؾ ككنو جاىال أك فاسقا في ا صحو كا 

لكاحد ثـ قاـ آخر فقير ا كؿ بشككتو كجنكده انعزؿ ا كؿ كصار الثاني إماما لما قدمناه مف  كالغمبة
 (1)بف عمر في أياـ الحرة: نحف مع مف غمب".امصمحة المسمميف كجمع كممتيـو كلذلؾ قاؿ 

كرغـ إيماف أئمة المذىب السني ا كائؿ كأحمد بف حنبؿ كا شعرم بانقطاع الخالفة بعد    
يف كانقالبيا إلى ممؾو كاد الراغب ا صفياني أبك القاسـ الحسيف بف محمد بف المفضؿو أف الراشد

يضفي صفة الخالفة عمى كؿ مف تكلى أمر المسمميفو بغض النظر عف طريقة استيالئو عمى السمطةو 
ظيار الطاعة ليـو لقك  لو كلكنو تكقؼو كفكض أمكرىـ إلى او كدعا إلى تصحيح أحكاميـ كعقكدىـ كا 

تعالى أطيعكا ا كأطيعكا الرسكؿ كأكلي ا مر منكـ كاعتبر ذلؾ "جزءان مف عقيدة المسمـ و المأثكرة عف 
أئمة اإلسالـ كمالؾ بف أنس كالميث بف سعد كا كزاعي كسفياف الثكرم كبف عيينة كالشافعي كأحمد بف 

  (2)حنبؿ كغيرىـ مف ا ئمة ا خيار".

شكرل كالرضا مف ا مةو لمحكـ عمى شرعية اإلماـو اعتمد بعض كبعد سقكط معيار العدؿ كال  
الفقياء عمى مسألة السبؽ لمبيعةو بناء عمى حديث لألكؿ فا كؿ إلضفاء الشرعية عمى عدد مف الحكاـ 
الذيف استكلكا عمى السمطة بالقكةو كسمبيا مف آخريف. كما فعؿ الذىبي كالسيكطي المذاف صححا 

و كلـ يعترفا بشرعية عبد ا بف الزبير إال بعد مكت يزيدو كسمبا الشرعية مف "خالفة" يزيد بف معاكية
مركاف بف الحكـ  نو خرج عمى إماـ قائـ ىك بف الزبيرو كرفضا االعتراؼ بشرعية الكصية إلى ابنو 

 كذلؾ بغض النظر عف طريقة (3)عبد الممؾو كلـ يعترفا بو إال  بعد مقتؿ بف الزبير سنة ثالث كسبعيف.
 كصكؿ كؿ منيـ إلى السمطة بالقكة كأخذ البيعة باإلكراه.

                                                 
 مف مجمكعة تراث الفكر السياسي اإلسالمي  419بف جماعةو  تحرير ا حكاـ في تدبير أىؿ اإلسالـو ص ا - (1)
 .30ا صفيانيو االعتقاداتو ص  - (2)
 .200ك 198  – 197تاريخ الخمفاءو ص  وجالؿ الديف والسيكطي - (3)
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كذىب بعض الفقياء كالكماؿ بف اليماـو إلى قبكؿ إمامة التغمب بالقكةو لمضركرةو فقاؿ في 
المسايرة:" كالمتغمب تصح منو ىذه ا مكر لمضركرة كما لك لـ يكجد قرشي عدؿ أك كجد كلـ يقدر عمى 

كىرىة جمع:   –كأضاؼ:" لك تعذر كجكد العمـ كالعدالة فيمف تصدل لإلمامة   (1)جائر".تكليتو لغمبة الجى
ككاف في صرفو إثارة فتنة ال تطاؽ حكمنا بانعقاد إمامتو  –بأف تغمب عمييا جاىؿ با حكاـ أك فاسؽ 

ذا قضينا بنفكذ قضايا أىؿ البغي في بالدىـ التي غمبكا  كي ال نككف كمف يبني قصران كييدـ مصرانو كا 
ذا تغمب عميي ا لمسيس الحاجة فكيؼ ال نقضي بصحة اإلمامة عند لزكـ الضرر العاـ بتقدير عدميا. كا 

آخر عمى ذلؾ المتغمب كقعد مكانو انعزؿ ا كؿ كصار الثاني إماما". كقاؿ السعد في شرح 
المقاصد:"مبنى ما ذكر في باب اإلمامة عمى االختيار كاالقتدار. كأما عند العجز كاالضطرارو 

تيالء الظممة كالكفار كالفجارو كتسمط الجبابرة ا شرارو فقد صارت الرئاسة الدنيكية تغمبيةو كبنيت كاس
عمييا ا حكاـ الدينية المنكطة باإلماـ ضركرةو كلـ يعبأ بعدـ العمـ كالعدالة كسائر الشرائطو كالضركرات 

 (2)تبيح المحظكرات".

قعو بصكرة استثنائيةو بالعجز عف تغييرهو فاف كلئف كاف بعض الفقياء يبرر قبكؿ ا مر الكا  
ىذا المكقؼ أصبح ىك المكقؼ العاـ لمفكر السياسي السني في العصكر المتأخرة. كربما كاف أبرز مف 
اشتير في ذلؾ قاضي القضاة في القاىرة في عصر المماليؾ بدر الديف محمد بف إبراىيـ بف جماعة 

كاـ في تدبير أىؿ اإلسالـ مبدأ القير كالغمبةو بصراحة ق الذم قرر في كتاب تحرير ا ح639-733
كقكةو فقاؿ:"إف خال الكقت عف إماـ فتصدل ليا مف ىك ليس مف أىميا كقير الناس بشككتو كجنكده 
بغير بيعة أك استخالؼ انعقدت بيعتو كلزمت طاعتو لينتظـ شمؿ المسمميف كتجمع كممتيـو كال يقدح 

ذا انعقدت شككة اإلمامة بالشككة كالغمبة لكاحد ثـ قاـ في ذلؾ ككنو جاىال أك فاسقاو  في ا صحو كا 
آخر فقير ا كؿ بشككتو كجنكده انعزؿ ا كؿ كصار الثاني إماما لما قدمناه مف مصمحة المسمميف 

  (3)كجمع كممتيـ".

ؿ اإلمامة عندىـ عند أىؿ السنة تثبت بمكافقة أىف:" ككثير مف الفقياء اتفؽ عمى نفس المعنى   
الشككة عميياو كال يصير الرجؿ إماما حتى يكافقو أىؿ الشككة الذيف يحصؿ بطاعتيـ مقصكد 

                                                 
 72ص  ورشيد رضاو الخالفة أك اإلمامة الكبرل - (1)
 73ص  وؽساب مصدر - (2)
 مف مجمكعة تراث الفكر السياسي اإلسالمي  419بف جماعةو تحرير ا حكاـ في تدبير أىؿ اإلسالـو ص ا - (3)
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اإلمامة... فاإلمامة ممؾ كسمطافو كالممؾ ال يصير ممكا بمكافقة كاحد كال اثنيف كال أربعة إال أف تككف 
عمى سياستيـو  مكافقة ىؤالء تقتضي مكافقة غيرىـ بحيث يصير ممكان بذلؾ". كيقكؿ:"متى صار قادران 

  (1)إما بطاعتيـ أك بقيره فيك ذك سمطاف مطاع إذا أمر بطاعة ا".

"أما الطريؽ الثالث فيك القير كاالستيالءو فإذا مات اإلماـ فتصدل كمف النصكص أيضا: 
لإلمامة مف جمع شرائطيا مف غير استخالؼ كال بيعة كقير الناس بشككتو كجنكدهو انعقدت خالفتو 

المسمميفو فإف لـ يكف جامعنا لمشرائط بأف كاف فاسقنا أك جاىالنو فكجياف: أأصحيما  لينتظـ شمؿ
ف كاف عاصيًّا بفعمو".  (2)انعقادىا لما ذكرناو كا 

"فتح البارم": " أجمع الفقياء عمى كجكب طاعة السمطاف المتغمب كالجياد  كمنو ما جاء في
حقف الدماء كتسكيف الدىماءو كلـ يستثنكا مف  معوو كأف طاعتو خير مف الخركج عميوو لما في ذلؾ مف

ذلؾ إالا إذا كقع مف السمطاف الكفر الصريحو فال تجكز طاعتو في ذلؾو بؿ تجب مجاىدتو لمف قدر 
   (3)عمييا".

ذا جعمؾ عبدان يمكف تمخيصو فيالكالـ في اإلمامة ك     "إذا زادؾ السمطاف إكراما فزده إعظاماو كا 
ؿ فقياء المالكية:"مف اشتدت كطأتو كجبت طاعتو"... كحسبما يقكؿ محمد عابد كقا  (4)فاجعمو ربان".

الجابرم: إف ما بقي "ثابتا" في الفكر السياسي السني ىك ا يديكلكجيا السمطانية. لقد انتيت سجاالت 
 (5)المتكمميف كتكييفات الفقياء إلى االعتراؼ بشرعية ا مر الكاقع: "مف اشتدت كطأتو كجبت طاعتو".

"إف مف الطرؽ التي تنعقد بيا اإلمامة: القير كاالستيالءو فإذا مات الخميفة فتصدل كأيضا  
لإلمامة مف جمع شرائطيا مف غير عيد إليو مف الخميفة المتقدـو كال بيعة مف أىؿ الحؿ كالعقدو 

                                                 
 بف تيمية: منياج السنةو ا-  (1)

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=15492 
(2)  - http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=15492 
 بف تيمية: منياج السنةا -  (3)
 18ص  و1ابف عبد ربو ا ندلسي العقد الفريد: ج  -  (4)
 362الجابرمو العقؿ السياسي العربيو ص  -  (5)
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ف لـ يكف جامعا لشرائط الخالفة بأف  كاف فاسقان أك انعقدت إمامتوو لينتظـ شمؿ ا مة كتتفؽ كممتيـو كا 
 (1)جاىالن فكجياف  صحابنا الشافعيةو أصحيما انعقاد إمامتو أيضان...".

سمح باالنقالب عمى المتغمب ا كؿو كىكذا دكاليؾو حيث ككاف مف الطبيعي بعد ذلؾ أف يي   
    (2)يعزؿ ا كؿ كيصير الثاني ىك اإلماـ.

كؿ الحكـ العسكرمو بالضركرة  جؿ كحاكؿ كاتب معاصر أف يبرر التكجو السني العاـ لقب    
مصمحة المسمميف كحقف دمائيـو كقاؿ إنو ليس مف الطرؽ الشرعيةو كلكنو أكجب الطاعة لمحاكـ 
المتغمبو كحـر الخركج عميو. كقاؿ:"إف ىذا ىك الغالب اليكـ في العالـ اإلسالمي...كىك مذىب أىؿ 

    (3)اسو كقعد بالقكة عمى كرسي الحكـ".السنة كالجماعة: أف اإلمامة يصح أف تعقد لمف غمب الن

يعترؼ بأف الحاكـ المتغمب غير مستكؼو لشركط اإلمامة غالبانو كأنيا لـ تنعقد لو بطريؽ ك   
شرعيو بؿ بالقير كالقكة كاالستيالء كالغصبو كأف الغصب حراـ في اإلسالـو إال انو يقكؿ:  "إف لو 

يصمى خمفوو كال يجكز الخركج عميوو كاف كاف عميو إثـ حكـ اإلماـ يطاع في طاعة ا كيجاىد معو ك 
 (4)فإثمو عمى نفسو كالمسممكف منو برءاء".

  
  

                                                 
 58ص 1مآثر االنافة في معالـ الخالفةو ج والقمقشندمو أحمد بف عبد ا -  (1)
 71ص 1ج وسابؽ مصدر -  (2)
ة  عبد ا بف عمر  لعبد الممؾ بف مركاف بعد انتصاره عمى بف الزبيرو حيث كتب إليو قائال: كاستشيد ببيع -  (3)

"إني أقر بالسمع كالطاعة لعبد ا عبد الممؾ بف مركاف أمير المؤمنيف عمى سنة ا كسنة رسكلو ما استطعتو كاف بني 
عف صحيح البخارم  208ىؿ السنة كالجماعةو ص اإلمامة العظمى عند أ وقد أقركا بمثؿ ذلؾ". الدميجيو عبد ا

 كيؼ يبايع الناس 43كتاب ا حكاـ باب 
 225 -222ص  وسابؽ مصدر -  (4)
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كقد دخؿ مبدأ القكة في العقؿ السياسي السني بحيث صار التغمب ىك ا صؿ كالطريؽ الكحيد    
 (1)مب كالحكـ بالقير".لمرئاسة كما يقكؿ بف خمدكف:"إف الرئاسة ال تككف إال بالغمب. كأما الممؾ فيك التغ

كنتيجة لذلؾ الفكر المتقمبو كانت ا مة اإلسالمية تصؿ أحيانان إلى أكضاع تثير السخرية كالشفقة. فقد 
نقؿ الطبرم عف ىشاـ بف محمدو عف أبي مخنؼو أف حصيرة بف عبد ا ك أبا زىير العبسي حدثاه أف 

ر أشدى قتاؿو أتاىـ أف مصعب بف الزبير قد قتؿو ا زارقة ك الميمب بعدما اقتتمكا بسكالؼ ثمانية أشي
فبمغ ذلؾ الخكارج قبؿ أف يبمغ الميمب كأصحابوو فناداىـ الخكارج: أال تخبركننا ما قكلكـ في مصعب ؟ 
قالكا: إماـ ىدل و قالكا: فيك كليكـ في الدنيا كاآلخرة ؟ قالكا نعـو قالكا: كأنتـ أكلياؤه أحياء كأمكاتان ؟ 

كلياؤه أحياءن كأمكاتانو قالكا: فما قكلكـ في عبد الممؾ بف مركاف ؟ قالكا: ذلؾ بف المعيفو قالكا: كنحف أ
نحف إلى ا منو براءو ىك عندنا أحؿ دمان منكـو قالكا: فأنتـ منو براء في الدنيا كاآلخرة؟ قالكا: نعـ 

و أعداء كعداكتنا لكـو قالكا : فإف كبراءتنا منكـو قالكا: كانتـ لو أعداء أحياء كأمكاتان ؟ قالكا: نعـ نحف ل
إمامكـ مصعبان قد قتمو عبد الممؾ بف مركافو كنراكـ ستجعمكف غدان عبد الممؾ إمامكـو كأنتـ اآلف 
تتبرءكف منو ك تمعنكف أباه ! قالكا: كذبتـ يا أعداء ا. فمما كاف مف الغد تبيف ليـ قتؿ مصعبو فبايع 

فأتتيـ الخكارج فقالكا: ما تقكلكف في مصعب ؟ قالكا: يا أعداء  الميمب الناس لعبد الممؾ بف مركافو
او ال نخبركـ ما قكلنا فيو. ككرىكا أف يكذبكا أنفسيـ عندىـو قالكا فقد أخبرتمكنا أمس أنو كليكـ في 
نا الدنيا كاآلخرة و كأنكـ أكلياؤه أحياءن ك أمكاتان و فأخبركنا ما قكلكـ في عبد الممؾ ؟ قالكا: ذاؾ إمام

كخميفتنا. كلـ يجدكا إذ بايعكه بدان مف أف يقكلكا ىذا القكؿ. قالت ليـ ا زارقة: يا أعداء او أنتـ أمس 
تتبرءكف منو في الدنيا كاآلخرةو كتزعمكف أنكـ لو أعداء أحياءن كأمكاتانو كىك اليكـ إمامكـ ك خميفتكـو كقد 

الميتدم؟ كأييما الضاؿ؟! قالكا ليـ: يا أعداء او  قتؿ إمامكـ الذم كنتـ تكلكنو! فأييما المحؽ؟ كأييما
رضينا بذاؾ إذ كاف كلي أمكرناو كنرضى بيذا كما رضينا بذاؾ. قالكا: ال كا كلكنكـ إخكاف الشياطيفو 

 .(2)أكلياء الظالميفو كعبيد الدنيا"

                                                 
كىذا ما دفع  الشيخ محمد رشيد رضا لمقكؿ:" إذا ظؿ المسممكف عمى ىذه الحالة فال إمامة كال إماـو كقد آف   -  (1)

المتغمب أصال ثابتا دائما ىك الذم ىدـ بناء اإلمامةو كذىب بسمطة  ليـ أف يفيمكا أف جعؿ أحكاـ الضركرة في خالفة
ا مة المعبر عنيا بالجماعةو كترتب عميو تفرؽ الكممةو كضعؼ الديف كالدكلةو كظيكر البدع عمى السنة. كقد انقمب 

ي ىذا العصر الكضع كعـ الجيؿو حتى صار ا لكؼ مف كبار حكاـ المسمميف كقكادىـ كزعمائيـ في دنياىـ يظنكف ف
أف منصب الخالفة كغيره مف أحكاـ اإلسالـ ىي سبب ضعؼ المسمميف كأنو ال تقـك ليـ بيا قائمةو كال يككنكف مع 

 96ص  وكا مر بالضد". رشيد رضاو الخالفة أك اإلمامة الكبرل -التزاميا أمة عزيزة غنية
 527الطبرمو تاريخ ا مـ كالممكؾو المجمد الثالثو ص   (2)
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 المطمب الثاني : أىل العقد والحل

 ا خذ بسياسة ا مر الكاقعالدكلة العباسيةو إلى  بعد اتجاه الفكر السياسي السني العاـو في ظؿ
بشرعية الحكـ عمى أساس القير كالغمبةو جرل تفريغ ما تبقى مف شعار الشكرل مف محتكاهو كذلؾ 
بتحكيؿ عممية انتخاب اإلماـ عبر أىؿ الحؿ كالعقدو إلى عممية مسرحية ىزيمةو ال تعبر عف حقيقة 

نما ف قط عف إرادة الحاكـ المتغمب. كنظران لعدـ كجكد نصكص شرعية حكؿ إرادة الغالبية مف ا مة و كا 
المكضكعو فقد تـ المجكء إلى اإلجماع كبما أف التجارب التاريخية في عمميات انتخاب اإلماـو بما فييا 
تجربة الخمفاء الراشديفو كانت قد تمت بعدد محدكدو فقد استنبط الفقياء عدـ الحاجة إلجماع أىؿ 

فضال عف إجماع المسمميف عمى انتخاب اإلماـو كاكتفكا بالكاحد أك االثنيف أك العدد الحؿ كالعقد 
 القميؿ. 

لقد كاف يفترض في عممية الشكرل أف يمثؿ أىؿ الحؿ كالعقد أكبر شريحة ممكنة مف ا مةو    
مؽ بمصالح باعتبار اإلماـ نائبان كككيالن عف ا مة. ال سيما كأف المسألة عرفية سياسية كعقميةو كتتع

ذا كانت العممية في بدء اإلسالـ محصكرة بالمياجريف كا نصارو فاف انقراض ذلؾ العصر  ا مة. كا 
كاف يقتضي تشكيؿ مجمس لمشكرل يمثؿ مختمؼ المدف كالقبائؿ كالشعكب اإلسالميةو يجتمع بصكرة 

رقابة كالمحاسبةو دائمة كليس بصكرة طارئة كسريعةو لبحث مشاكؿ ا مة السياسية كالقياـ بدكر ال
كاختيار اإلماـ الجديدو بدال مف ترؾ ا مكر لمنطؽ القكة كالغمبة كالصراع عمى السمطة. كلكف شيئا مف 
نما جرل تقميص عدد أىؿ الحؿ كالعقدو كتيميشيـو كتعيينيـ مف قبؿ الحاكـ لضماف  ىذا لـ يحدثو كا 

ـو أم حاكـو يتعرض إلى ضغط قكة استمرار السمطة في ذريتو كأىمو كعشيرتو. كعندما كاف الحاك
عسكرية داخميةو كانت دائرة أىؿ الحؿ كالعقد تتغير لتشمؿ القكل الجديدة التي تمعب دكران ميمان في 
عممية اختيار اإلماـ الجديد أك خمع اإلماـ السابؽ كتعييف بديؿ عنو. كعادةن ما كاف قائد الجيش يصبح 

حيد الذم بيده الحؿ كالعقد كالقكة الحقيقية المييمنة عمى أقكل رجؿ في أىؿ الحؿ كالعقدو أك ىك الك 
ف كاف يتظاىر أحيانا باالختباء كراء شخصيات متعددة مثؿ الكزير كقاضي القضاة  العممية السياسيةو كا 

 كما إلى ذلؾ. 

الذيف عينيـ عمي كعثماف كالزبير كطمحة كسعدا كعبدالرحمف كباستثناء ىيئة الشكرل الستة    
خطابو كقامكا بالتداكؿ فيما بينيـ لمدة ثالثة أياـ ثـ اختاركا عثمافو فإنا لـ نشيد عبر عمر بف ال

التاريخ مجمسا لمشكرلو يمارس نفس الدكر كيتمتع بذات الصالحيةو كيقـك بنفسو باختيار "الخميفة" كال 
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باركة يككف صدل لغيرهو كال أداة بيد رجؿ قكم يفرض مرشحو كيجبر اآلخريف عمى التكقيع كالم
 كاإلتباع.

كمع  أىمية الشكرل أىؿ الحؿ كالعقد فإنيا كانت تأتي دائما بعد العيد و في المرتبةو لدل     
 (1)معظـ الفقياء الدستكرييف المسمميفو فإذا كاف ىنالؾ عيد فال شكرل كال دكر  ىؿ الحؿ كالعقد.

بضركرة  تحقؽ اإلجماع  كقد اختمؼ الفقياء السنة حكؿ عدد أىؿ الحؿ كالعقدو فقاؿ بعضيـ  
أك رضا غالبية ا مةو كقاؿ ا كثر بعدـ اشتراط ذلؾ كاالكتفاء بالكاحد أك بالعدد الصغير. ككاف مف 
الذيف اشترطكا اإلجماع في عممية انعقاد اإلمامة باختيار أىؿ الحؿ كالعقدو أبك بكر ا صـ الذم قاؿ 

مف كؿ بمد ليككف الرضاء بو عاٌمان كالتسميـ إلمامتو "بعدـ جكاز انعقادىا إال بجميكر أىؿ العقد كالحؿ 
ككذلؾ أبك يعمى الفراء الذم قاؿ:"إنيا ال تنعقد إال بجميكر أىؿ الحؿ كالعقد" كاستشيد   (2)إجماعا".

بقكؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ حسب ركاية إسحاؽ بف إبراىيـ:" اإلماـ الذم يجتمع عميو كميـ يقكؿ ىذا 
نما اعتبر فييا قكؿ جماعة أىؿ الحؿ إماـ" كعمؽ عمى ذلؾ ق ائالن:"ظاىر ىذا أنيا تنعقد بجماعتيـ. كا 

كالعقد أنو اإلماـو  نو يجب الرجكع إليو كال يسكغ خالفو كالعدكؿ عنو كاإلجماع. ثـ ثبت أف اإلجماع 
  (3)يعتبر في انعقاده جميع أىؿ الحؿ كالعقدو كذلؾ عقد اإلمامة".

ماع كاف أقرب إلى تمثيؿ ا مة اإلسالميةو إال أف الماكردم رفض كرغـ أف القكؿ باشتراط اإلج
ذلؾ بقكةو محتجا "بأنو مدفكع ببيعة أبى بكر رضي ا عنو عمى الخالفة باختيار مف حضرىا كلـ 
ينتظر ببيعتو قدكـ غائب عنيا". كاستعرض مختمؼ ا قكاؿ التي كانت تدكر بيف انعقاد اإلمامة بخمسة 

أك أثنيف أك كاحد و قياسا عمى فعؿ أبي بكر أك عمرو أك العباس  الذم قاؿ  أك ستة أك ثالثة 
بف عمو فال يختمؼ عميؾ اثناف". كاختار العمي:"امدد يدؾ أبايعؾ فيقكؿ الناس: عـ رسكؿ ا بايع 

ككاف ىذا رأم اإلماـ أبي  (4)الماكردم الرأم القائؿ بأف الحد ا دنى لعدد أىؿ االختيار رجؿ كاحد.

                                                 
 262ص  20ليمدانيو القاضي عبد الجبارو المغني في التكحيد كاإلمامةو جا -(1)
 11الماكردمو ا حكاـ السمطانيةو ص   -(2)
كفي الحقيقة ال يبدك أف اإلماـ أحمد كاف يعني بالضركرة إجماع ا مة  29 -28الفراءو ا حكاـ السمطانيةو ص  -(3)

نما يقصد حصكؿ الطاعة مف غالبية ا مة كلك عف طريؽ القكةو  أك أىؿ الحؿ طكاعية كالعقد عمى انتخاب اإلماـو كا 
 كما  يظير مف كالمو.

   7ص والماكردمو ا حكاـ السمطانية - (4)
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حسف ا شعرمو الذم قاؿ:" إف اإلمامة تنعقد لمف يصمح ليا بعقد رجؿ كاحد مف أىؿ االجتياد ال
  (1)كالكرعو إذا عقدىا لمف يصمح لياو فإذا فعؿ ذلؾ كجب عمى الباقيف طاعتو".

بناء عمى تجارب الصحابةو أك ما يسمى "اإلجماع" كفي غياب الدليؿ الشرعي أك العقميو" ك 
مع صالبتيـ في الديف اكتفكا بذلؾو كعقد عمر  بي بكرو كعقد عبد الرحمف بف لعممنا أف الصحابة 

عكؼ لعثمافو كلـ يشترطكا اجتماع مف في المدينةو فضال عف إجماع ا مةو ىذا كلـ ينكر عمييـ أحدو 
 (2)كعميو انطكت ا عصار إلى كقتنا ىذا...".

بمف تيسر حضكره كقت المبايعة في ذلؾ كاستقر الفقو الدستكرم السني عمى "أف البيعة تنعقد    
المكضع مف العمماء كالرؤساء ككجكه الناس المتصفيف بصفات الشيكدو حتى لك تعمؽ الحؿ كالعقد 

 (3)بكاحد مطاع كفى".

كتأكيدا عمى انحسار دكر أىؿ العقد كالحؿ كعدـ قياميـ بأم دكر حقيقيو نقؿ الماكردم عف    
تنعقد لمف اتحدت فيو شركط اإلمامةو كانفرد بذلؾو مف دكف حاجة بعض عمماء العراؽ:" أف الخالفة 

لعقدىا مف قبؿ أىؿ الحؿ كالعقدو  ف المقصكد مف االختيار تمييز مف يستحؽ الكاليةو كقد تميز ىذا 
كرغـ أف ىذا  القكؿ يبطؿ طريقة االختيارو فقد قاؿ بعض الفقياء :" إف ا فضؿ كا كلى  (4)بصفتو".
ف لـ يبايع لوو كيصير في حكـ المنصكص  كاحدان  إذا كاف بعينوو فكجكب بيعتو يقتضي ككنو إماما كا 
 (5)عميو".

كقد نقؿ القاضي اليمداني عف أستاذه أبى عمي الجبائي أنو كاف يقكؿ بإمكانية عقد اإلمامة    
يث يجب  برجؿ كاحد. كذلؾ فيما إذا كاف اإلماـ  يتمتع بفضؿ كسابقة كعمـ ال مثيؿ لو في الزمافو ح

                                                 
مف تراث الفكر  46البغدادمو عبد القاىر التميميو أحكاـ اإلمامة كشركط الزعامةو مف كتاب أصكؿ الديفو ص  -(1)

 السياسي اإلسالمي.
 44 -42ص  1كالقمقشندمو مآثر االنافة في معالـ الخالفةو ج  591ص  3مكاقؼو ج اإليجيو ال - (2)
كبف جماعةو تحرير ا حكاـ في تدبير أىؿ   44 -42ص  1القمقشندمو مآثر االنافة في معالـ الخالفةو ج - (3)

عف القالنسي كمف مف تراث الفكر السياسي اإلسالميو كما نقؿ ذلؾ أيضا عبد القاىر البغدادم  419اإلسالـو ص 
تراث الفكر السياسي  46تبعو مف أصحابو. انظر: أحكاـ اإلمامة كشركط الزعامةو مف كتاب أصكؿ الديفو ص 

 اإلسالمي 
 47ص و 1مآثر االنافة في معالـ الخالفةو ج والقمقشندم - (4)
 266ص  20اليمدانيو القاضي عبد الجبارو المغني في التكحيد كاإلمامةو ج - (5)
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عمى الجميع المبايعة لو الرتفاع الشبية في أمره. فإذا سبؽ إليو مف أىؿ السير كاحد فبايعو كاف إماما 
كلـ يكضح الجبائي كيؼ يمكف  (1)ببيعتوو كعمى سائر المسمميف أف يرضكا بو كال يجكز منيـ االجتياد.

بو بصكرة تمقائيةو حتى تسمـ لو لألمة اإلسالمية أف تعرؼ شخصان بتمؾ المكاصفات كتتفؽ عمى انتخا
 بال انتخاب عاـ.

كما نقؿ اليمداني عف شيخ آخر مف شيكخ المعتزلة كىك أبك ىاشـ قكلو بجكاز مبايعة أحد    
المتغمبيف المستكليف عمى مدف اإلسالـو بشرط مبايعتو "كمف سبؽ إلى بيعتو صار إماما كعمى 

 (2).المسمميف الرضا بذلؾ". كاالكتفاء بعقد الكاحد

كاستند اليمداني كىك يقنف  ىـ بند مف بنكد نظاـ الخالفةو إلى تجربة الصحابةو أك ما عرؼ    
كقاؿ: "يدؿ عمى ذلؾ ما قد  (3)بػ"اإلجماع" كقد استفاد منو االكتفاء بالعدد القميؿ كعدـ الحاجة لإلجماع.

عة عمى ما تقدـ ذكرهو كقد ثبت مف إجماع الصحابة في بيعة أبى بكرو  نو بايعو الكاحد برضا أرب
  (4)عممنا بإجماعيـ مف بعد بأنو صار إمامان مف أكؿ ما عقد لو".

ك ف الجكيني كاف يؤمف بشرعية االستيالء عمى السمطة بالقكةو إذا كاف اإلماـ يصمح     
ال فا نو ال قيمة لإلمامةو فانو اعتبر االختيار مف ًقبىؿ أىؿ الحؿ كالعقد طريقان لتبكء اإلماـ منصبوو كا 

 (5)لنفس عممية االختيار. كقاؿ:"المرضي عندم أنو ال حاجة إلى إنشاء عقد كتجريد اختيار كقصد".
ك"عمى الناس كافة أف يطيعكه إذا كاف فريد دىره ككحيد عصره في التصدم لإلمامةو فإذا دعا الناس 

سة العامة. كاف أطاعو قـك إلى اإلذعاف لو فاستجابكا لو طائعيفو فقد اتسقت اإلمامة كاطردت الريا
كأضاؼ:"إذا  (6)يصير مستظيرا بيـ عمى المنافقيف عميو كالمارقيف مف طاعتوو تثبت إمامتو أيضا".

                                                 
 252ص  20اليمدانيو القاضي عبد الجبارو المغني في التكحيد كاإلمامة و ج -  (1)
 255ص  20سابؽو ج مصدر -  (2)
 256ص 20سابؽو ج مصدر -  (3)
 260ص  20سابؽو ج مصدر -  (4)
 219 - 218ص و الجكينيو غياث ا مـ -  (5)
 219سابؽو ص  مصدر -  (6)
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تعيف ا مر لـ يبؽ لالختيار اعتبارو فاف االختيار إنما يفرض لو أثران إذا تقابؿ ممكناف. كلـ يكف 
      (1)ف االختيار...".أحدىما أكلى مف الثانيو كلـ يتأت الجمع بينيما فيعي

كأنكر الجكيني إمكانية اإلجماع عمى عقد اإلمامة. كضعاؼ ما ذىب إليو البعض مف اشتراط   
بناء عمى" أف اإلجماع  (2)عدد معيف في انتخاب اإلماـو كماؿ إلى إمكانية عقد اإلمامة برجؿ كاحد.

لعدد بانعداـ الدليؿ عميوو فمـز المصير ليس شرطا في عقد اإلمامة.. فانتفى اإلجماع باإلجماعو كبطؿ ا
 (3)إلى االكتفاء بعقد كاحد".

كيالحظ أف ىؤالء الفقياء ينظركف إلى مكضكع عدد أىؿ العقد كالحؿ بعيدا عف طبيعة     
ميمتيـو كىي الككالة أك النيابة عف ا مة اإلسالمية في ممارسة حؽ عاـ يخص الجميع كىك اختيار 

ؾ كقعكا في حيص بيصو كحاكؿ بعضيـ قياس المكضكع عمى ا عداد المطمكبة اإلماـ لممسمميفو كلذل
في مكاضيع أخرل كصالة الجمعة أك الشيادة عمى الزنا أك العقكد المدنية الفرديةو فجاءت إجاباتيـ 

كقد تحدثكا عف  (4)مفعمة بالغرابة كالتناقض مع ركح الميمة التي يفترض أف يقكـ بيا أىؿ الحؿ كالعقد.
أىؿ العقد كالحؿو كلكف أحدا منيـ لـ يتحدث عف منشأ أىؿ الحؿ كالعقد ككيفية انتخابيـ كمدل  شركط

   (5)تمثيميـ لألمة كلمقكل كالقبائؿ كالشعكب المختمفة التي كانت تشكؿ ا مة اإلسالمية في ذلؾ الزماف.

كالمتكمميف عف كبعد سقكط مختمؼ اآلراءو كانعداـ اإلجماع عمى اإلجماعو تحدث بعض الفقياء  
ضركرة تمتع أىؿ الحؿ كالعقد بالشككة كالقدرة عمى تنصيب اإلماـو كعدـ فائدة أم عدد ال يستطيع أف 
يفرض كممة اإلماـ المنتخب. كما فعؿ الجكيني  الذم اشترط أف يككف العاقد لإلمامة مف ذكم الشككة 

                                                 
 222 – 221الجكينيو غياث ا مـ و ص  -  (1)
 86سابؽو ص  مصدر  -  (2)
 86سابؽو ص  مصدر -  (3)
مستقاة مف كاقع التجربة  وكدأب أىؿ السنة ويقكؿ الدكتكر مصطفى حممي:" كانت النظرة لمكضكع اإلمامة -  (4)

اعد فاتخذت منيا أصال يقاس عميوو بينما اتجيت آراء أخرل إلى القك  والتاريخية التي مرت بالمسمميف أباف خالفة ا كائؿ
المتبعة في ا حكاـ الدينيةو كعقد الزكاج كا حكاـ القضائية كدعكل الزناو لتبني عمييا رأيا في عدد مف يصح بيـ عقد 

 419 - 418اإلمامة".  نظاـ الخالفة في الفكر اإلسالميو ص 
 252ص 20ي جكاليمدانيو المغن 19كالفراءو ا حكاـ السمطانية ص   6الماكردمو ا حكاـ السمطانية ص -  (5)
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امة ال تنعقد في اختيارنا إال بعقد مف كقاؿ:" إف اإلم (1)ك"أف يككف ممف يفيد مبايعتو منة كاقتيارا".
يستعقب عقده منعة كشككة لإلماـ المعقكد لوو بحيث ال تبعد مف اإلماـ أف يصادـ بيا مف نابذه كناكأهو 

بف خمدكف الذم ذىب إلى تحديد أىؿ العقد كالحؿ اكىذا ما انعكس عمى  (2)كيقارع مف خالفو كعاداه".
مثال ببني أمية الذيف كانكا يشارككف في صناعة القرار  بعصبة اإلماـ الحاكـو كضرب عمى ذلؾ

كفي الحقيقة إف طبيعة أعضاء أىؿ العقد كالحؿ  (3)كانتخاب الخمفاء منذ أياـ معاكية بف أبي سفياف.
الذيف قامكا في التاريخ بأدكار في اختيار الخمفاءو كانت دائما تتشكؿ إما مف عصبة الحاكـو أك مف 

السابؽ في مناصب رسمية كقاضي القضاةو أك قائد الجيشو أك الكزير و كلـ أشخاص عينيـ الخميفة 
يذكر التاريخ أف مجمسا لمشكرل أك أىؿ الحؿ كالعقد انتخب يكما مف قبؿ ا مة اإلسالميةو أك كاف 
ممثال إلرادتيا العامة. كعندما كاف يحصؿ أحيانا انقالب عسكرم عمى خميفة ماو فإف قائد الجيش كاف 

ف تيسر مف القكاد كالقضاة كالكزراء كا عياف ليخمعكا الخميفة السابؽ كيبايعكا الخميفة الجديدو يأتي بم
 كيشكمكا غطاء شرعيا لمعيد الجديد.

 تعيين  أىل الحل والعقد

كبعد إلغاء دكر أىؿ الحؿ كالعقد في التعبير عف إرادة ا مةو أصبح دكرىـ شكمياو كتابعا    
كردم لمخميفة أف ينص عمى أىؿ االختيارو بؿ منع قياـ أم فرد أك مجمكعة لمحاكـو كلذلؾ أجاز الما

مف أىؿ الحؿ كالعقد مف ممارسة عممية االختيارو إال لمف نص عمييـ الخميفة مف قبؿو معتبران ذلؾ مف 
كلكف الفراء رفض ىذا الرأم لكقكؼ اإلمامة عمى اختيار جميع أىؿ الحؿ كالعقدو  (4)حقكؽ الخالفة.

  (5)دىا باختيار أىؿ الكقت.كانعقا

                                                 
يقكؿ الدكتكر مصطفى حممي:"في الكاقع اف ىذا الشرط يكاد ينفرد بو إماـ الحرميف  نو ال يكافؽ عمى اختالؼ  -  (1)

السابقيف في عدد المختاريف لإلمامة بمف تفيد مبايعتوو  ف عقد اإلماـ ال يثبت بعدد مخصكص كال يمكف ترجيح عدد 
ذا لـ يقـ الدليؿ عمى  عدد مخصكص لـ يثبت تحديد العددو فالمسألة مف مظاف الترجيحو كال فائدة مف بعدد آخرو كا 

بينما تفيد بيعة رجؿ كاحد كثير االتباع  ومبايعة عدد كبير مف الرجاؿ ال تفيد مبايعتيـ الشككةو كال تستقر بيـ اإلمامة
 422 – 421مطاع في قكمو". نظاـ الخالفة في الفكر اإلسالميو ص 

 141ص  وغياث ا مـ الجكينيو -  (2)
 273بف خمدكفو المقدمة ص ا -  (3)
 14ص  والماكردمو ا حكاـ السمطانية -  (4)
 32الفراءو ا حكاـ السمطانيةو ص  -  (5)
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كنظران النفصاؿ أىؿ العقد كالحؿ عف ا مةو كقياـ اإلمامة عمى أساس القكةو لـ يعد مف  
الضركرم معرفة ا مة ليكية اإلماـو فقد ذىب الماكردم كالفراء إلى انو"ال يجب عمى كافة الناس معرفة 

   (1)تقكـ بيـ الحجة كتنعقد بيـ الخالفة".اإلماـ بعينو كاسموو إال مف ىك مف أىؿ االختيار الذيف 

كقد اعتاد المسممكف منذ السقيفة عمى اختصاص أىؿ الحؿ كالعقد في عاصمة الدكلة    
اإلسالمية في اختيار الخميفةو كتفضيؿ اختيار ىؤالء عمى غيرىـ مف البالد النائية. كلكف ىذا القكؿ لـ 

نما إلى اإلجماع أك العرؼ الذم استقر في ا ذىاف مع استقرار السمطة  يكف يستند إلى دليؿ شرعيو كا 
كمصادر القكة في مكاف معيفو كلذلؾ قاؿ الماكردم:" ليس لمف كاف في بمد اإلماـ عمى غيره مف أىؿ 
نما صار مف يحضر ببمد اإلماـ متكليا لعقد اإلمامة عرفا ال شرعاو  البالد فضؿ مزية تقدـ بيا عميو كا 

 (2)مف يصمح لمخالفة في ا غمب مكجكدكف في بمده". لسبكؽ عمميـ بمكتو ك ف

كبعيدا عف تفاصيؿ أىؿ العقد كالحؿو كشركطيـ كمكاصفاتيـو فقد دار بيف الفقياء     
الدستكرييف جدؿ آخر حكؿ نكعية البيعةو كىؿ تنعقد الخالفة ببيعة أىؿ العقد كالحؿ؟ أـ تشكؿ مقدمة 

ف الثانية؟ أـ إف الخالفة ال تنعقد إال ببيعة العامة؟ كال تقـك لبيعة ا مة العامة؟ كىؿ ا كلى بديمة ع
 البيعة ا كلى الخاصة إال بميمة التعريؼ؟

كرغـ أف ىذا أمر عرفي كاف بإمكاف المسمميف تحديده كتكضيحو كما يشاءكفو إال إف إىماؿ    
مة في عممية انتخاب التقنيف الدستكرم المحدد كاف يعبر عف تراجع الفكر الشكرم كالعناية بدكر ا 

اإلماـ. كقد استميـ كثير مف الفقياء الحكـى مف تجربة الصحابة كبيعة أبى بكر كعمرو كقالكا إنيا 
استقرت بمجرد بيعة عمر  بي بكر في السقيفةو كعيد أبى بكر لعمرو فمـ تكف ىنالؾ حاجة ماسة 

تقرت إمامتو. كىكذا قساـ كثير مف لبيعة ا مة بعد ذلؾ إال مف أجؿ تقديـ الطاعة لمخميفة الذم اس

                                                 
 33كالفراءو ا حكاـ السمطانيةو ص   11الماكردمو المصدرو ص  -  (1)
 6الماكردمو ا حكاـ السمطانيةو ص -  (2)
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كلـ  (1)الفقياء البيعة إلى قسميف: بيعة انعقاد كبيعة طاعة. كذىبكا إلى أف اإلمامة تنعقد بالبيعة ا كلى
  (2)يكف ليـ دليؿ سكل "اإلجماع".

بعد االعتراؼ بشرعية االستيالء عمى السمطة بالقكةو كتفريغ دكر أىؿ الحؿ كالعقد مف مضمكنو  
يقيو تـ تسديد ضربة قاصمة لمبدأ الشكرل بإضفاء الشرعية عمى قانكف العيد كالنظاـ الكراثيو الحق

الذم حكؿ الخالفة اإلسالمية إلى ىرقمية ككسركية. كقد استند الفقياء كالمتكممكف السنة في فتكاىـ 
بو كقياـ معاكية بجكاز العيدو إلى تجربة الخمفاء الراشديفو كقياـ أبي بكر بالعيد إلى عمر بف الخطا

بالعيد إلى يزيدو ككذلؾ فعؿ بقية الخمفاء ا مكييف كالعباسييفو معتبريف ذلؾ سابقة دستكرية حظيت 
باإلجماع مف المسمميف يجكز تكرارىا في أم كقت. كرغـ معارضة العيد لمبدأ سمطاف ا مة عمى 

السابؽ إلى الالحؽ جزء مف نفسيا كحقيا في انتخاب مف تشاءو إال أف الفقياء اعتبركا العيد مف 
 بغض النظر عف طريقة كصكلو إلى السمطة.   صالحية اإلماـ كحقكقو الكاسعة

كفي الكقت الذم يفتقد الفقياء السنة أم دليؿ شرعي مف الكتاب أك السنة في قكليـ بجكاز   
. كقد حكى العيد؛ فإنيـ يعتمدكف عمى إجماع الصحابةو الذم يشكؿ لدييـ مصدران مف مصادر التشريع

ىذا "اإلجماع" كثير مف العمماء فقاؿ الماكردم:"أما انعقاد اإلمامة بعيد مف قبمو فيك مما انعقد اإلجماع 
عمى جكازه ككقع االتفاؽ عمى صحتو" ك"جاز أف ينفرد بعقد البيعة لو كبتفكيض العيد إليوو كاف لـ 

عمر و كبعيد عمر إلى أىؿ الشكرل  يستشر فيو أحدان مف أىؿ االختيار" كاستشيد بعيد أبي بكر إلى
الستة. ثـ ذكر اختالؼ العمماء حكؿ شرط الرضا المسبؽ في لزكـ البيعة " نيا حؽ يتعمؽ بيـ فمـ 
ف الرضا بيا  تمزميـ إال برضا أىؿ االختيار منيـ". كقاؿ بضرس قاطع:"الصحيح: إف بيعتو منعقدةو كا 

حابةو ك ف اإلماـ أحؽ بيا فكاف اختياره فييا غير معتبرو  ف بيعة عمر لـ تتكقؼ عمى رضا الص
  (3)أمضىو كقكلو فييا أنفذ".

                                                 
كالنككمو نياية المحتاج إلى شرح  24كالفراءو ا حكاـ السمطانيةو ص  15ص  و ـ السمطانيةالماكردمو ا حكا - (1)

 89كالخالدمو معالـ الخالفةو ص   390ص  7المنياجو ج
يقكؿ الدكتكر محمكد الخالدم:"الدليؿ عمى أف بيعة االنعقاد تجعؿ مف المبايع رئيسا لمدكلة اإلسالميةو ما حصؿ  -(2)

الراشديف ا ربعةو  نو إجماع مف الصحابة.. مما يدؿ عمى انو ال ضركرة لبيعة جميع المسمميف حتى في بيعة الخمفاء 
تنعقد الخالفةو بؿ يكفي بيعة اكثر الممثميف لألمة اإلسالميةو لذلؾ كانت بيعة االنعقاد حقيقة ىي التي تجسد سمطاف 

 95ا مة ال بيعة الطاعة". معالـ الخالفةو ص 
 12 – 11مو ا حكاـ السمطانيةو ص الماكرد -  (3)
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كقاؿ النككم في شرحو لصحيح مسمـ:" إف المسمميف أجمعكا عمى الخميفة إذا حضرتو مقدمات    
 المكتو كقبؿ ذلؾو يجكز لو االستخالؼ كيجكز لو تركو". 

عمرو كمف كؿ إماـ عدؿ إلى مف يصمح  كاستدؿ الباقالني عمى "صحة العيد مف أبي بكر إلى  
ليذا ا مر.. بإجماع أىؿ االختيارو الذيف ىـ أىؿ الحؽو في القكؿ باإلمامة: أف لإلماـ أف يعيد إلى 
إماـ بعدهو كلسنا نعرؼ منيـ مف ينكر ذلؾ كال يثبت عف أحد منيـ بركاية شاذة كمقالة مركية أنو لـ 

ؼ إلى ذلؾو االستدالؿ با كلكية إذا كانت اإلمامة تنعقد ببيعة يكف قائال بيا كال ذاىبا إلييا". كأضا
الكاحد العادم فمماذا ال تنعقد بعيد اإلماـ السابؽ؟ كقاؿ:"يدؿ عمى ذلؾ أيضا كيكضحو: عممينا أف 
ذا  اإلماـ العدؿ لك لـ يكف إماما ككاف رجال مف الرعية لكاف لو أف يبتدئ العقد لمف يصمح لإلمامةو كا 

لؾ و فككنو إماما ال يحطو عف ىذه المرتبةو فكجب أف يككف لو أف يعقد عمى إماـ بعده كاف ذلؾ كذ
 (1)كيعيد إليوو كما كاف لو أف يبتدئ العقد لوو  ف العقد في الحقيقة عقد عمى صفة".

كقاؿ إماـ الحرميف الجكيني:إف " أصؿ تكلية العيد ثابت قطعان مستنده إلى إجماع حممة الشريعةو 
بكر خميفة رسكؿ ا ص لما عيد إلى عمر بف الخطاب رضي ا عنيماو كاله اإلمامة بعدهو فاف أبا 

لـ ييبًد أحد مف صحب رسكؿ ا ص نكيرانو ثـ اعتقد كافة عمماء الديف تكلية العيد مسمكا في إثبات 
ف كاف مف تردد كتمبد ف في صفة المكلٍّي اإلمامة في حؽ المعيكد إليو المكلاىو كلـ ينًؼ أحد أصمياو كا 

أك المكلاىو فأما أصؿ العيد فثابت باتفاؽ أىؿ الحؿ كالعقد...فالمقطكع بو أصؿ التكلية: فانو معتضد 
قناع... فإذا  متأيد باإلطباؽ كالكفاؽ كاإلجماع الكاجب اإلتباعو كفي اإلجماع بالغ في ركـ القطع كا 

كما سبؽ تفصيموو فاإلماـ .. أكلى بأف ينفذ كانت اإلمامة تنعقد باختيار كاحد أك جمع مف المختاريف 
 (2)تكليتو كيعمؿ خيرتو".

كاعتبر بف جماعة االستخالؼ الطريؽ الثاني لإلمامةو كاحتج باستخالؼ أبي بكر لعمرو   
كاإلجماع عمى صحتوو كقاؿ:" كلك عيد باإلمامة إلى فالف كبعده إلى فالف صح أيضاو ككانت 

                                                 
 تراث الفكر السياسي اإلسالمي   25القاضي أبك بكر الباقالنيو التمييدو ص   (1)
 123الجكينيو غياث ا مـو ص    (2)
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شترط في الخميفة كالمستخمؼ بعدهو أف يككنا قد جمعا شركط اإلمامة الخالفة بعده عمى ما رتبو". كا
 (1)كأف يقبؿ كلي العيد ذلؾ بعد العيد كقبؿ مكت المستخمؼ لو فاف رده لـ تنعقد البيعة.

:" كاتفقكا أف لإلماـ أف يستخمؼ.. كلـ يختمؼ في جكاز ذلؾ  بي بكر عنو أحدو اكقاؿ      بف حـز
جماعيـ ىك اإلجماع". ك  صمى ا اعتبر ىذه الطريقة أحسف الطرؽ كأفضميا "كما فعؿ رسكؿ ا كا 

بأبي بكرو ككما فعؿ أبك بكر بعمرو ككما فعؿ سميماف بف عبد الممؾ بعمر بف عبد عميو كسمـ 
ىذا الكجو إال التسميـ لما أجمع  العزيز". كقاؿ:"ىذا الكجو الذم نختاره كنكره غيره ... كليس عندنا في

  (2)مكف حينئذ".عميو المسم

ذا كاف بف حـز يقكؿ بجكاز االستيالء عمى السمطة بالقكةو كبعقد اإلمامة مف كاحد لكاحدو     كا 
 (3)فقد كاف مف الطبيعي أف يقكؿ بشرعية العيد مف اإلماـ السابؽ لالحؽ.

كاختمؼ الفقياء حكؿ اشتراط حصكؿ الرضا مف جماعة المسمميف عمى المعيكد إليوو أك عدـ    
ؾ؟ فقاؿ بعضيـ باشتراطوو كما قاؿ عبد القاىر البغدادم نقال عف قـك مف ا شاعرة كالمعتزلة ذل

كالمرجئة كالخكارج :" أف الكصية بيا صحيحة جائزة غير كاجبة. كزعـ سميماف بف جرير أف اإلماـ لو 
رل فيو". كلكف الكصية باإلمامة إلى كاحد بعينوو كلكف ال يمـز ا مة تنفيذ كصيتو فيو إال بعد الشك 

 (4)البغدادم رفض ىذا القكؿ اعتمادا عمى قصة أبي بكر كعمر.

كىكذا ذىب معظـ الفقياء إلى القكؿ بانعقاد اإلمامة بالعيدو بغض النظر عف رضا جماعة    
المسمميف. كقد بنكا مكقفيـ ىذا عمى أساس "اإلجماع" كالقكؿ بجكاز عقد اإلمامة برجؿ كاحدو فكيؼ إذا 

ماـ. كقاؿ الباقالني:"إف العيد تـ بمحضر مف الصحابة كالمسمميفو فأقركه جميعا كصكبكا كاف ىك اإل
رأيوو كلك كاف ذلؾ خطأ في الديف لراجعكه فيو. كالدليؿ عمى ذلؾ أف المراجعة انصرفت إلى صفة مف 

يجمعكف  يعيد إليو بقكؿ القائؿ "أتكلي عمينا فظا غميظا؟" كلـ تكف منصبة عمى صحة العيد نفسو. فيـ

                                                 
 تراث الفكر السياسي اإلسالمي 419بف جماعةو  تحرير ا حكاـ في تدبير أىؿ اإلسالـو ص ا -  (1)
و الفصؿ بيف ا -  (2)  4/169لممؿ كالنحؿ ابف حـز
 4/169  وسابؽ مصدر  -  (3)
تراث الفكر  47البغدادمو عبد القاىر التميميو أحكاـ اإلمامة كشركط الزعامةو مف كتاب أصكؿ الديفو ص  -  (4)

 السياسي اإلسالمي
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عمى صحة العيد مف اإلماـ إلى غيرهو فالعيد ليس إذان خطأ في الديفو  ف ا مة لف تجتمع في عصر 
  (1)الصحابة كال في غيره مف العصكر عمى خطأ".

كقد دافع القاضي اليمداني عف ىذا الرأم فقاؿ:"إف إمامة عمر صحت بتفكيض أبي بكر إليوو  
ف ذلؾ أحد الكجكه التي بيا يصي نو إف لـ يزد في القكة عمى اختيار الخمسة لـ كا  ر اإلماـ إماماو كا 

ف ذلؾ ال يتعمؽ برضا جماعة مف المسمميف". كأشار إلى قكؿ أبي بكر عند عيده  (2)ينقص عنو... كا 
إلى عمر: "استخمفت عميكـ خيركـ في نفسيو فكمكـ كـر انفو مف ذلؾ" الذم يدؿ عمى عدـ رضا 

ف أبك بكر كاله مف غير جمع كرضاو ال يمتنع أف يصير إماما كيمـز الناس الصحابة بو.  كقاؿ:"لك كا
الرضا بوو فمف يكره إمامتو يصير عاصيا". كاستشيد باإلجماع المتأخر الذم حصؿ عمى الرضا 

.  كاختار (3)بإمامة عمرو ك"إف إجماعيـ عمى ذلؾ يكشؼ عف صحة الطريؽ الذم صار بو إماما"
كاحتج النككم باإلجماع عمى   (4)رضا أىؿ االختيار في لزكـ العيد لألمة.  الماكردم عدـ الحاجة إلى

كما رفض الجكيني اشتراط رضا ا مة في تكلية المعيكد  (5)جكاز العيدو كعدـ اشتراط رضا المسمميف.
إليوو كقاؿ:"إذا كٌلى اإلماـ ذا عيد و فيؿ يتكقؼ تنفيذ عيده عمى رضا أىؿ االختيار في حياتو أك مف 

عده؟ ذكر بعض المصنفيف في اشتراط ذلؾ خالفاو كالذم يجب القطع بو أف ذلؾ ال يشترطو فإنا عمى ب
اضطرار نعمـ أف أبا بكر رضي ا عنو لما كلى عمر لـ يعدـ لـ يقدـ عمى تكليتو مراجعة كاستشارة 

ذا  مضى فيو ما حاكلو لـ يسترض أحدا مف أىؿ االختيارو عمى تكافر المي اجريف كمطالعةو كا 
كا نصار. نعـ ركم أف طمحة رضي ا عنو قاؿ  بي بكر: لقد استخمفت عمينا فظا غميظاو فقاؿ أبك 
بكرو كىك يجكد بنفسو: أجمسكنيو فأجمس رضكاف ا عميوو كقاؿ: لئف سألني ربي عف تفكيضي أمكر 

: استخمفت عمى أىمؾ خير أىمؾ".   (6)المسمميف إلى عمر  قكلفا

القمقشندمو باعتبار العيد طريقا مف طرؽ انعقاد اإلمامةو كعدـ اشتراط رضا ا مةو كلـ يكتًؼ   
نما أضاؼ إلى ذلؾ جكاز إكراه المعيكد إليوو كذكر أف عمر رفض أف يقبؿ عيد أبي بكر فتيدده  كا 

 (7)بالسيؼ!.

                                                 
 47مصطفىو نظاـ الخالفة في الفكر اإلسالميو ص  وحممي -  (1)
   252ص  20المغني في التكحيد كاإلمامةو جاليمدانيو القاضي عبد الجبارو  -  (2)
 7 - 5ص  2قسـ   20ج وسابؽ مصدر -  (3)
 51ص 1مآثر االنافة في معالـ الخالفةو ج وكالقمقشندم  12ص و الماكردمو ا حكاـ السمطانية -  (4)
 131ص  4النككم في مغني المحتاج ج -  (5)
 125ص  والجكينيو غياث ا مـ -  (6)
  48ص  1مآثر االنافة في معالـ الخالفةو ج وموأحمد بف عبد االقمقشند - (7)
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عممية كفي الحقيقة لـ يعترض عمى العيد إال أنصار الشكرل مف أكائؿ المعتزلةو الذيف قرءكا  
كنسب الشككاني  (1)العيد مف أبي بكر إلى عمر بشكؿ مختمؼ كقالكا إنو لـ يقع إال بعد رضا ا مة.

كربما كاف يقصد أكائميـ المتأثريف بسمفيـ المعتزلةو قبؿ أف ينخرطكا  (2)ىذا القكؿ إلى ا شاعرة أيضا.
نما في تيار أىؿ السنة السياسي. كما رفض أبك يعمى الفراء الحنبمي انعق اد اإلمامة بنفس العيدو كا 

بف تيميةو الذم اشترط بيعة جميكر ا مة في انعقاد اكىك ما ذىب إليو  (3) تنعقد بعيد المسمميف.
اإلمامةو كقاؿ:" إنما صار عمر إماما لما بايعكه كأطاعكهو كلك قدر أنيـ لـ ينفذكا عيد أبي بكر كلـ 

ف عثماف لـ يصر إما   (4)ما باختيار بعضيـ بؿ بمبايعة الناس لو".يبايعكه لـ يصر إماما.. كا 

كبناء عمى ذلؾ اعتبر مؤسس حزب التحرير تقي الديف النبياني:"رئيس الدكلة ىك الدكلة"     
كأعطاه حؽ سف الدستكر كالقكانيفو كأكجب طاعتو  (5)كأنو يممؾ جميع الصالحيات التي تككف لمدكلة.

قاؿ الدكتكر محمكد الخالدم:"الخميفة ىك رئيس الجياز ك  (6)ظاىرا كباطنا عمى كؿ فرد مف الرعية.
السياسي كالتشريعي كالقضائيو كبيده مقاليد كؿ شيء. كىك صاحب الحؽ في عزؿ القاضي كما لو 

ككانت نظرية اإلطالؽ في صالحيات اإلماـ تقكـ عمى  (7)الحؽ في التكليةو كالشكرل غير ممزمة لو".
دية القرارو حسبما كاف معمكالن بو في التجارب التاريخية منذ عيد أمريف ىما: الدمج بيف السمطات كفر 

الراشديف كالى نياية العيد العثماني. كقد اتخذ الفكر السياسي السني مف ممارسات الخمفاء السابقيف 
المطمقة أساسا قكيا إلدعاء اإلجماع كاالنطالؽ منو لمتنظير لشرعية اإلطالؽ في ممارسة السمطة كمنح 

    (8)صالحيات كاسعة في مختمؼ المجاالت التشريعية كالتنفيذية كالقضائية.الخمفاء 

                                                 
ف العيد مف  وكأبي عمي الجبائي الذم قاؿ: إف اإلماـ ال يصير إماما بالعيدو إال إذا اقترف بو رضا الجماعة - (1) كا 

   252ص  20أبي بكر كقع بالرضا. اليمدانيو القاضي عبد الجبارو المغني في التكحيد كاإلمامةو ج
 190اإلمامة العظمى عند أىؿ السنة كالجماعةو ص  والدميجيو عبد ا - (2)
  31الفراءو ا حكاـ السمطانيةو ص - (3)
          142ص  1بف تيميةو  منياج السنة جا - (4)
  39النبيانيو مشركع الدستكر اإلسالميو المادة   (5)
 117و ص الغنكشيو الحريات العامة في الدكلة اإلسالمية   (6)
مارة ككالية في عمـك شؤكف كأمكر كمصالح  325الخالدمو معالـ الخالفةو ص  - (7) كأضاؼ:" إف الخالفة رئاسة كا 

المسمميف...كال يمكنو القياـ بكاجباتو إال بإصدار الدستكر كسف القكانيف كتبني ا حكاـ كرسـ ا ساليب مف الناحية 
 402 – 389إال بو فيك كاجب". المصدرو ص  اإلدارية كما شاكؿ ذلؾ كما ال يتـ الكاجب

كقد ترسخت الديكتاتكرية في الفكر السياسي السني المعاصر مع نمك الفكر الشمكلي الذم يعتقد بأف "اإلسالـ لـ  - (8)
يترؾ مسألة تتعمؽ بنظاـ الحكـ إال كجاء بما ينظميا". كاف "القكؿ بأف الشرع إنما أتى بخطكط عريضة كترؾ 

معقؿ البشرم لينظمياو افتراء عمى اإلسالـ كالشريعة". كما يقكؿ الدكتكر الخالدم في  معالـ الخالفةو ص التفصيالت ل
77  
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كقد أغفؿ الفقياء السنة ىنا ككف السمطة منبثقة أساسان مف ا مةو كأنيا صاحبة السمطاف الحقيقيو 
 كأف الخمفاء نكابيا كككالؤىا. كبالتالي فاف لألمة الحؽ في تحديد السمطة أك تقسيمياو أك تفكيضيا ليـ
بشركط. كانساؽ الفقياء مع قكانيف الطكارئ التي سنيا الحكاـ في أجكاء التنافس عمى السمطة بيف ا حزاب 

 (1)كالقبائؿ كالشعكب كالطكائؼو كادعكا اإلجماع عمى نمكذج الحكـ المطمؽ.

كفي معرض تبريره لرفض إلزامية الشكرل لإلماـو يتساءؿ الدكتكر عبد ا الدميجي 
كيقكؿ:"إف الكثرة ليست مناطا   (2)يأمرنا ا بطاعة الخميفةو كتقضي الشكرل بمخالفتو؟". مستغربان:"كيؼ

لمصكاب كال دليال قاطعا أك راجحا عميوو إذ أف صكاب الرأم أك خطأه يستمداف مف ذات الرأم ال مف كثرة 
الديمكقراطيات الحديثةو كمبدأ أك قمة القائميف. فاإلسالـ ال يجعؿ  كثرة العدد ميزانا لمحؽ كالباطؿ كما تفعمو 

كيضيؼ:" عمى اإلماـ أف يعمؿ رأيو ثـ يعـز عمى ما يؤديو إليو  (3)ا كثرية ىذا مبدأ غير إسالمي".
اجتيادهو كينبغي لو في مثؿ ىذا الحاؿ أف يستنير بآراء العمماء كذكم الخبرة كيستشيرىـ... كال بأس أف 

ر عمى رأيو فعمى الرعية الطاعة كاالنقياد لو في غير يجعؿ المرجح ىك رأم ا غمبيةو أما إذا أص
 (4)معصية".

كمع أف رأم اإلماـ ال يتمتع دائما بدليؿ قكمو كمف ثـ ال ينطبؽ مع الشرع أحيانانو فاف بعض 
المفكريف كالفقياء السنة يرفضكف المجكء إلى إرادة الشعبو أك رأم ا غمبيةو بحجة أف السيادة في الحياة 

مشرع كليست لمشعبو كبالتالي فانو ال يمـز اإلماـ التقيد بالشكرل. كيعطكنو  الحؽ المطمؽ في اإلسالمية ل
تنفيذ القكانيف التي يسنيا. كيستشيدكف عمى ذلؾ بمكقؼ أبى بكر عند عزمو عمى قتاؿ المرتديفو كاعتراض 

 .(5)عمر كالصحابة عميو ثـ خضكعيـ لو

                                                 
   388معالـ الخالفة في الفكر السياسي اإلسالميو ص  والخالدم -  (1)
 459اإلمامة العظمى عند أىؿ السنة كالجماعةو ص  والدميجيو عبد ا -  (2)
 460 ص وسابؽ مصدر -  (3)
 463ص  وسابؽ مصدر -  (4)
يقكؿ الدكتكر الخالدم:" إف رئيس الدكلة ىك صاحب الصالحية في إصدار القرار كجعمو ممزما بقكة القانكفو فا  -  (5)

لينفذ  وسبحانو يقكؿ: فإذا عزمت فتككؿ عمى ا بعد قكلو كشاكرىـ في ا مر حيث جعؿ ا مر يرجع إليو بعد التشاكر
يو ىك ال أىؿ الشكرل. كعميو فاف رئيس الدكلة ىك الذم يتخذ القرار في النياية كفؽ ما رجح عنده مف ما يعـز عم

فيعطي الرأم ا قكل دليال قكة اإللزاـ ككجكب التنفيذ إذا تبناه فيصير  قانكنا يجب عمى المسمميف كافة طاعتو  والدليؿ
فخر الديف الرازم كاف يعتقد اف ظاىر ا مر لمكجكب كاف  كمف الجدير بالذكر أف   450في ذلؾ". معالـ الخالفةو ص 

قكلو تعالى"شاكرىـ"يقتضي الكجكب. ككذلؾ المحدثكف مف أمثاؿ: محمد عبده كرشيد رضا كعبد القادر عكدةو كأبك زىرة 
ـ فاف كمحمكد شمتكت كعبد الكريـ زيداف كعبد الحميد إسماعيؿ ا نصارم كضياء الديف الريس كيعقكب المميجي كغيرى

غالبيتيـ يركنيا لمكجكب. ككاف أبك ا عمى المكدكدم قد ذىب في البداية إلى أف مف حؽ ا مير أف يخالؼ رأم 
ا كثرية كال يمتـز برأييـو حتى إذا أجمع أىؿ الشكرل عمى رأم معيف. ثـ تراجع عف ىذا الرأم. راجع كتاب نظاـ الحياة 

 ..94و ص ككتاب الحككمة اإلسالمية 36في اإلسالـو ص 
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 والنصوص اإلسالمية وفيو مطمبان المبحث الرابع :الفكر السياسي في المصادر

 مصادر استخراج الفكر السياسي في اإلسالم: المطمب األول:

 عند الحديث عف مصادر الفكر السياسي في اإلسالـ فإنو يتبادر إلى ا ذىاف ثالثة مصادر: 

 ا كؿ: ما يسمى عند العمماء بأدلة ا حكاـ أك أصكؿ التشريع أك أصكؿ ا حكاـ. 

 فات كالمؤلفات التي ضمنيا عمماؤنا الفقو السياسي.الثاني: المصن

الثالث: الخبرة اإلسالمية مف خالؿ السياسات اإلسالمية التي اتبعيا الخمفاء كا مراء كالقادة 
 كغيرىـ. 

لذلؾ سندكر في ىذا المكضكع مع ىذه المصادر الثالثة بشيء مف التفصيؿ المكجز نستطيع مف 
 د عمييا السياسة الشرعية. خاللو فيـ المرجعية التي تستن

 

 المصدر األول: أصول التشريع اإلسالمي: 
تعرؼ أصكؿ التشريع اإلسالمي بأنيا: معرفة أدلة الفقو إجماالنو ككيفية االستفادة منياو كحاؿ 

فمكضكعيا ا دلة اإلجمالية التي تكصؿ إلى ا حكاـ الشرعية العممية كأقساميا ككيفية  (1)المستفيد.
حكاـ منيا عمى كجو كميو كميمة ا صكلي البحث عف العكارض التي تمحؽ با دلة مف استفادة ا 

  (2)ككنيا عامةو أك خاصةو أك مطمقةو أك مقيدةو أك مجممةو أك مبينةو أك مفيكمانو أك منطكقانو كىكذا.

 كتنقسـ ىذه ا دلة مف حيث ا كلكية كاالحتجاج إلى قسميف: مصادر أصميةو كمصادر فرعية. 

  

                                                 
و الكجيز في أصكؿ التشريع اإلسالميو د. محمد حسف 12الجامع لمسائؿ أصكؿ الفقوو د.عبد الكريـ النممةو ص(1)

 . 29ىيتكو ص
 . 30و الكجيز في أصكؿ التشريع اإلسالميو ص12الجامع لمسائؿ أصكؿ الفقوو ص(2)
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 القسم األول: مصادر أصمية: 
 أوال: القرآن الكريم : 

المتعبد بتالكتو  يعرؼ القرآف الكريـ عند بعض العمماء بأنو: " كالـ ا المنزؿ عمى محمد 
صفة مف صفات ذاتو المنزىة كالمتعاليةو المعادؿ لمككف كحركتوو فيو نبأ  -تعالى  -إنو كالـ ا و" (1)"

دناو كىك الفصؿ ليس باليزؿو كمف طمب اليدل في غيره أضمو او كمف قاؿ بو ما قبمناو كخبر ما بع
صدؽو كمف حكـ بو عدؿو كمف زاغ عنو فقد ضؿ ضالالن بعيدان. كىك حبؿ ا المتيف كنكره المبيف 
ال فيك أكبر مف  كصراطو المستقيـو يسره ا تعالى بمساف نبيو كلغتو ليمكف الناس مف التعامؿ معوو كا 

ة لغةو كأكسع مف أم لسافو معجز لك اجتمعت الجف كا نس عمى أف تأتي بمثمو ال يأتكف بمثمو كلك أي
كاف بعضيـ لبعض ظييرانو متحد بو في كؿ زماف كمكاف كعمى سائر المستكيات. خطاب لمعالميف 

بنا. ناا  كافة إنسيـ كجنيـولـ تمبث الجف حيف سمعتو أف قالت ﴿ًإناا سىًمٍعنىا قيٍرآىننا عىجى يىٍيًدم ًإلىى الرٍُّشًد فىآىمى
دنا﴾ بٍّنىا أىحى لىٍف نيٍشًرؾى ًبرى ًبًو كى
مييمف عمى ما سبؽ مف كتب كعمى ما لحؽو محكـ  2و1كرة الجف آية س 

و ىك الحؽ كمو كالخير كموو كيقرأ باسـ ا كيقرأ معو كبالقمـو خارج عف حدكد الزماف  كمكاقع النجـك
 . (2)كال يخمؽ مف كثرة الرد"كالمكافو ال تنقضي عجائبو 

 بيان القرآن الكريم لألحكام: 

 يبيف القرآف الكريـ ا حكاـ عمكمان بطريقتيف: 

 ا كلى: ذكر القكاعد كالمبادئ العامة لمتشريعو كبياف ا حكاـ إجماالنو كمف أمثمتيا: 

ـٍ ًفي اٍ ىٍمًر﴾ - شىاًكٍرىي الشكرل: كما في قكلو تعالى: ﴿كى
 . 159آية رقـ  سكرة آؿ عمراف 

ٍحسىاًف﴾ - العدؿ: كما في قكلو تعالى: ﴿ًإفا الماوى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً
  90سكرة النحؿ آية رقـ  

مىٍييىا كىالى تىًزري كىاًزرىةه  - اإلنساف مأخكذ بجريرتو: كما في قكلو تعالى: ﴿كىالى تىٍكًسبي كيؿُّ نىٍفسو ًإالا عى
ًكٍزرى أيٍخرىل﴾ 

 .164عاـ آية رقـ سكرة ا ن

زىاءي سىيٍّئىةو سىيٍّئىةه ًمٍثمييىا﴾  - العقكبة بقدر الجريمة: كما في قكلو تعالى: ﴿كىجى
 40سكرة الشكرل آية رقـ 

                                                 
 . 17مباحث في عمـك القرآف الكريـو مناع القطافو ص(1)
 و رسالة ماجستير غير منشكرة. 27-26و مصطفى جابر العمكانيو صـلخطاب القرآف الكريمعالمية ا(2)
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مىى  - نيكا عى مىى اٍلًبرٍّ كىالتاٍقكىل كىالى تىعىاكى نيكا عى تىعىاكى التعاكف عمى البر كالتقكل: كما في قكلو تعالى: ﴿كى
ٍثـً كىاٍلعي  ٍدكىاًف﴾ اإٍلً

 .2سكرة المائدة آية رقـ 

الكفاء بالعيد: كما في قكلو تعالى: ﴿يىا أىيُّيىا الاًذيفى آىمىنيكا أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكًد﴾  -
 .1سكرة المائدة آية رقـ 

- ﴾ رىجو ـٍ ًفي الدٍّيًف ًمٍف حى مىٍيكي عىؿى عى مىا جى الحرج مرفكع: كما في قكلو تعالى: ﴿كى
 .78سكرة الحج آية رقـ 

لثانية: ا حكاـ التفصيمية كىي قميمة في القرآف الكريـو كمنيا مقادير المكاريثو كمقادير ا
كبياف المحرمات مف النساء  (1)العقكبات كالحدكدو ككيفية الطالؽ كعددهو ككيفية المعاف بيف الزكجيف

 (2)كنحك ذلؾ.

 يف: كتتميز طريقة القرآف الكريـ في بياف ا حكاـ السياسية بميزتيف كبيرت

ا كلى: اإلجماؿ في بياف ا حكاـو كذلؾ بإرساء القكاعد الكمية كا سس العامة دكف الدخكؿ في 
التفاصيؿ كالجزئياتو ليككف ذلؾ عامالن مف عكامؿ السعة كالمركنة التي تقتضييا الحاجات المستجدة 

 كالنكازؿ الحادثة. 

حة التي تتحقؽ بياو كىذا يؤكد شمكلية الثانية: اقتراف ىذه ا حكاـ بالحكمة التشريعيةو كالمصم
 (3)اإلسالـ كتجاكزه حدكد الزماف كالمكاف.

 ثانيان: السنة النبكية: 

غير القرآف الكريـ مف قكؿو أك فعؿو أك تقريرو مما  تعرؼ السنة بأنيا: " ما صدر عف النبي 
مف أصكؿ اإلسالـو  و كمما ال شؾ فيو أف االحتجاج بالسنة أصؿ ثابت(4)يخص ا حكاـ التشريعية "

 . كقاعدة ضركرية مف قكاعدهو كا دلة عمى ىذا ا صؿ كثيرة مف كتاب ا كسنة رسكلو 

                                                 
و مأخكذ مف المعف كىك الطرد كاإلبعاد (1)  .المعاف لغة: مصدر العىفى

كشرعان: شيادات مؤكدات با يمافو مقركنة بالمعف مف جية الزكج كبالغضب مف جية الزكجةو قائمة مقاـ حد القذؼ 
كمقاـ حد الزنى في حؽ الزكجة. كسيمٍّي المعاف بذلؾ؛ لقكؿ الرجؿ في الخامسة: أف لعنة ا عميو إف  في حؽ الزكجو

 كاف مف الكاذبيفو ك ف أحدىما كاذب ال محالةو فيككف ممعكنان .
 . 158-157الكجيز في أصكؿ الفقوو د. عبد الكريـ زيدافو ص(2)
 . 25-24النظرية السياسية اإلسالميةو ص(3)
 . 96الجامع لمسائؿ أصكؿ الفقوو ص  (4)
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﴾ لاٍكا فىًإفا الماوى الى ييًحبُّ اٍلكىاًفًريفى أما الكتاب: فقكلو تعالى: ﴿قيٍؿ أىًطيعيكا الماوى كىالراسيكؿى فىًإٍف تىكى
سكرة آؿ  

ـٍ عىذىابه  و كقكلو . 32عمراف آية رقـ  ـٍ ًفٍتنىةه أىٍك ييًصيبىيي ٍف أىٍمًرًه أىٍف تيًصيبىيي اًلفيكفى عى تعالى: ﴿فىٍميىٍحذىًر الاًذيفى ييخى
أىًليـه﴾ 

ى الماوي كىرىسيكليوي أىٍمرنا أىٍف يىكيكفى . 63سكرة النكر آية رقـ  مىا كىافى ًلميٍؤًمفو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضى و كقكلو تعالى: ﴿كى
﴾ لىييـي  ـٍ اٍلًخيىرىةي ًمٍف أىٍمًرًى

و كأكعد مف خالؼ أمره بالفتنة و فقد أكجب ا طاعة رسكلو  36سكرة ا حزاب آية رقـ  
و كىذا دليؿ قطعي عمى كجكب أك العذاب ا ليـو كنفى الخيار عف المؤمنيف عند صدكر حكمو 

 . إتباعو كطاعتو 

خمفاء الميدييف الراشديف تمسككا بيا كعضكا عمييا : " فعميكـ بسنتي كسنة الكأما السنة: فقكلو 
: " أال أني أكتيت الكتاب كمثمو معوو ال يكشؾ رجؿ شبعاف عمى أريكتو يقكؿ: و كقكلو (1)بالنكاجذ "

و قاؿ (2)عميكـ بيذا القرآف الكريـو فما كجدتـ فيو مف حالؿ فأحمكه كما كجدتـ فيو مف حراـ فحرمكه "
يخالؼ في أف  -نسبو الناس أك نسب نفسو إلى عمـ  -" لـ أسمع أحدان  -ا رحمو  -اإلماـ الشافعي 

و كالتسميـ لحكموو بأف ا عز كجؿ لـ يجعؿ  حد بعده إال فرض ا عز كجؿ إتباع أمر رسكؿ ا 
أف و كأف ما سكاىما تبع ليماو ك إتباعوو كأنو ال يمـز قكؿ بكؿ حاؿ إال بكتاب ا أك سنة رسكؿ ا 
كأحد ال يختمؼ في أف الفرض  فرض ا عمينا كعمى مف بعدنا كقبمنا في قبكؿ الخبر عف رسكؿ ا 

يجب إتباعيا  "و كقد اتفؽ السمؼ عمى أف سنة النبي  كالكاجب قبكؿ الخبر عف رسكؿ ا  
 (3)لكتاب.مطمقانو ال فرؽ في ذلؾ بيف السنة المكافقة لمكتاب كبيف السنة الزائدة عمى ما في ا

  

                                                 
رقـ  3و كصححو الشيخ ا لباني في صحيح سنف أبي داكد ج2676و كالترمذم برقـ 4607أخرجو أبك داكد برقـ:  (1)

3851 . 
 . 3848رقـ  3و كصححو الشيخ ا لباني في صحيح سنف أبي داكد ج4604أخرجو أبك داكد برقـ  (2)
 . 126-124محمد بف حسيف الجيزانيو ص ولسنة كالجماعةمعالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ ا (3)
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 بيان السنة الشريفة لألحكام: 

 بينت السنة ا حكاـ مف خالؿ الطرؽ التالية: 

ا كلى: أف تأتي السنة مؤكدة لما في القرآف الكريـ الكريـو كمف ذلؾ ما ركاه البخارم في صحيحو عف 
كًؼ﴾ و كىذا جاء مؤكدان لقكؿ ا تعالى: ﴿كى (1)قاؿ: " استكصكا بالنساء خيران " النبي  كىيفا ًباٍلمىٍعري عىاًشري

 .19سكرة النساء آية رقـ 

الثانية: أف تأتي السنة مبينة لما جاء مجمالن في القرآف الكريـو فقد أمر ا في القرآف الكريـ بالصالة 
 كالزكاة كالصكـ كالحج دكف تفصيؿ  حكامياو فجاءت السنة كبينت أحكاميا عمى كجو التفصيؿ. 

السنة منشئة لبعض ا حكاـ التي سكت عنيا القرآف الكريـو كمف ذلؾ عقكبة الزاني الثالثة: أف تأتي 
المحصفو كبياف بعض المحرمات كحرمة جمع العمة كالخالة مع الزكجةو كحرمة كؿ ذم ناب مف 

  (2)السباع ككؿ ذم مخمب مف الطير كنحك ذلؾ.

 

 منيجية التعامل مع نصوص الوحي في اإلطار السياسي: 

ا مضى القكؿ بأف التشريع قائـ عمى الكتاب كالسنة باعتبارىما كحيان مف عند ا عز تقرر فيم
كجؿو كاعتبارىما مصدران أصميان الستنباط ا حكاـ الشرعيةو كيدخؿ في ىذا ا صؿ استنباط ا حكاـ 

تدالؿ عمى اختيار النص الداعـ لالس -كما ىك الحاؿ في جميع النكازؿ  -السياسيةو كال يتكقؼ ا مر 
كاالستنباط دكف أف تككف لو ضكابط كقكاعد تضبطوو كلذلؾ فإف التنظير السياسي مثمو مثؿ التنظير 

 يعتمد عمى المرتكزات اآلتية:  -في االستنباط  -الفقيي 

أكالن: اختيار النصكص التي تتناسب مع الظاىرة المعنيةو فعمى سبيؿ المثاؿ: عند الحديث عف 
لى انتقاء النصكص التي دلت عمييا كأتت بمصطمحات مقاربة لياو مثؿ أكلي اإلمامة كالرئاسة يعمد إ
 ا مرو الخميفة كىكذا. 

 

 
                                                 

 . 5186أخرجو البخارمو كتاب النكاحو باب الكصاة بالنساء رقـ  (1)
 .188-187ص 1مكسكعة الفقو اإلسالمي المعاصرو تحت إشراؼ د. عبد الحميـ عكيسو ج (2)
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 ثانيان: فيـ المعنى العاـ لمنص كفؽ القكاعد اآلتية: 

 قكاعد المغة العربية: كتتضمف القكاعد النحكيةو كالمغكيةو كالبيانية.  -

 معرفة أسباب النزكؿ.  -

لية الضابطة لمنص مف خالؿ معرفة الخاص كالعاـ كالمطمؽ كالمقيد معرفة القكاعد ا صك  -
 كالمجمؿ كالمبيف كىكذا. 

 -كالسياؽ الخطابي  -مراعاة السياؽ العاـ لمنص كىك ذك أبعاد ثالثة: السياؽ النصي  -
 كالسياؽ الكجكدمو أما السياؽ النصي فيقصد بو مراعاة النصكص السابقة كالالحقة لمنص المراد تفسيره
كىذا مبني عمى قاعدة السياؽ كالسباؽ محكـو كأما السياؽ الخطابي فيقصد بو معرفة النصكص 
المماثمة مكضكعيان لمنص المرادو كأما السياؽ الكجكدم فالمراد بو إنزاؿ النص عمى الحالة التي تتناسب 

 مع مقصد النص المراد تفسيره. 

كص كذلؾ عف طريؽ معرفة العمة المرتبطة ثالثان: استقراء المبادئ السياسية الكمية مف النص
 بالنص التي تـ استنباط الحكـ منوو ليتـ التعرؼ عمى ا شباه كالنظائر.

رابعان: تصنيؼ ا حكاـ المستخرجة سابقان ضمف مجمكعات تنتظـ تحت مبادئ عامة كصكالن إلى 
  (1).قكاعد عامة كمقاصد كمية يسترشد بيا الفعؿ السياسي داخؿ المجتمع اإلسالمي

 القسم الثاني: مصادر فرعية: 
 أواًل: اإلجماع: 

يعرؼ اإلجماع بأنو: "اتفاؽ المجتيديف مف أمة محمد عمى أمر مف ا مكرو في عصر غير 
و كلقد اتفؽ أىؿ العمـ عمى أف اإلجماع حجة شرعية يجب إتباعيا كالمصير  "(2)عصر الرسكؿ 

مىفٍ  يىتاًبٍع غىٍيرى  إليياو كالدليؿ عميو شرعيو قاؿ تعالى: ﴿كى ييشىاًقًؽ الراسيكؿى ًمٍف بىٍعًد مىا تىبىيافى لىوي اٍلييدىل كى
سىاءىٍت مىًصيرنا﴾ ـى كى يىنا نيٍصًمًو جى لاى كى ا تىكى لًٍّو مى ٍؤًمًنيفى نيكى سىًبيًؿ اٍلمي
و فقد دلت اآلية عمى  . 115سكرة النساء آية رقـ  

و كفييا الكعيد بالعقاب عمى متابعة غير سبيؿ كجكب متابعة سبيؿ المؤمنيف كتحريـ مخالفتيـ

                                                 
 . 41-37العقيدة كالسياسةو ص ولؤم صافي (1)
 . 331اإلسالميو ص الكجيز في أصكؿ التشريع (2)
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ركل الخطيب البغدادم عف أبي حاتـ الرازم قكلو: "  العمـ عندناو ما كاف عف ا تعالىو  (1)المؤمنيف.
مما ال معارض لوو كما  مف كتاب ناطؽو ناسخ غير منسكخو كما صحت ا خبار عف رسكؿ ا 

عميوو فإذا اختمفكا لـ يخرج مف اختالفيـو فإذا خفي ذلؾ كلـ  جاء عف ا لباء مف الصحابة ما اتفقكا
يفيـ فعف التابعيفو فإذا لـ يكجد عف التابعيفو فعف أئمة اليدل مف أتباعيـ مثؿ: أيكب السختيانيو 
كحماد بف زيدو كحماد بف سممةو كسفيافو كمالؾ بف أنسو كا كزاعيو كالحسف بف صالحو ثـ مف بعدو 

اليـو فعف مثؿ: عبد الرحمف بف ميدمو كعبد ا بف المبارؾو كعبد ا بف إدريسو ما لـ يكجد عف أمث
كيحيى بف آدـو كسفياف بف عيينةو كككيع بف الجراحو كمف بعدىـ: محمد بف إدريس الشافعيو كيزيد بف 

سحاؽ بف إبراىيـ الحنظميو كأبي عبيد القاسـ بف سالـ. قمت : (2)ىاركفو كالحميدمو كأحمد بف حنبؿو كا 
قصد أبك حاتـ إلى تسمية ىؤالءو  نيـ كانكا المشيكريف مف أئمة أىؿ ا ثر في أعصارىـو كليـ نظراء 
كثيركف مف أىؿ كؿ عصر أكلك نظر كاجتيادو فما أجمعكا عميو فيك الحجةو كيسقط االجتياد مع 

 أمريف: و كينبغي أف يفيـ أف المجتيديف إذا أجمعكا عمى أمر فال يعدك ذلؾ (3)إجماعيـ "

ما فيو نص: فاجتيادىـ ال يتعدل فيـ النص كمعرفة ما يدؿ عميو مف حكـ كفؽ المرتكزات  -
 التي تقدمت معنا في منيجية التعامؿ مع نصكص الكحي. 

ما ليس فيو نص: فاجتيادىـ ال يتعدل استنباط حكمو باستخداـ أدلة ا حكاـ مف قياس  -
يؽ قكاعد الشريعة كمبادئيا العامةو فيبقى اإلجماع تابعان كمصمحة مرسمة كاستحساف كغير ذلؾو أك تطب

  (4)لمكتاب كالسنة ال يخرج عنيما.

 ثانيًا: القياس: 

و (5)يعرؼ القياس بأنو: " إثبات مثؿ حكـ أصؿ لفرع الشتراكيما في عمة الحكـ عند المثبت " 
كالدليؿ عمى ثبكتو إجماع كالصحيح أف القياس حجة كدليؿ معتبر شرعان في إثبات ا حكاـ الشرعيةو 

عمى ذلؾو فقد ثبت عف كثير مف الصحابة القكؿ بالقياس كالعمؿ بو في الكقائع التي لـ  الصحابة 
يثبت فييا نص كقياسيـ خالفة أبي بكر عمى اإلمامة في الصالة كقالكا في ذلؾ: " رضيو رسكؿ ا 

                                                 
 . 317و الجامع لمسائؿ أصكؿ الفقوو ص165معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعةو ص (1)
 الكالـ لمخطيب البغدادم.  (2)
 . 433-432ص 1كتاب الفقيو كالمتفقوو الخطيب البغدادمو ج (3)
 . 28النظرية السياسية اإلسالميةو ص (4)
 . 331صالجامع لمسائؿ أصكؿ الفقوو  (5)
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ئيسان في إدراؾ ا حكاـ في الكقائع المستجدة التي و كيعتبر القياس عامالن ر (1)لديننا أفال نرضاه لدنيانا "
ليس فييا نصو كيمثؿ مجاالن كاسعان الحتضاف النكازؿ كالمستجدات في كاقع ا مةو كمف أبرز ذلؾ 
الكقائع السياسيةو لكف ال ينبغي االعتماد عميو كميان كذلؾ  ف القياس يككف عف طريؽ إلحاؽ الفرع 

نصكص ال شؾ متناىية بينما الكقائع ال تتناىىو كلذلؾ يجب اعتبار با صؿ كما بيناه سابقانو كال
عمى المقاصد الشرعيةو كتتماشى مع ركح الشريعة  -باإلضافة إلى ما تقدـ  -منيجية إسالمية مبنية 

  (2)كالقيـ اإلسالمية.

 ثالثًا: المصمحة المرسمة: 

عمى حكـ لتحقيقياو كلـ يدؿ  تعرؼ المصمحة المرسمة بأنيا: " المصمحة التي لـ ينص الشارع 
عندما اتخذ السجكف كدكف  و كمف أمثمتيا: فعؿ عمر (3)دليؿ شرعي عمى اعتبارىا أك إلغائيا "

كلقد  (4)الدكاكيف لمجندو كىذا يعتبر مف المصمحة التي لـ يرد فييا دليؿ شرعي باالعتبار أك اإللغاء.
ظير  نيا حجة دؿ عمييا إجماع الصحابة اختمؼ العمماء في حجية المصمحة المرسمةو كالصحيح أ

رحمو ا ػ: " فالحاصؿ أف  -و قاؿ الشنقيطي (5)ذلؾ مف خالؿ الفتاكل كاالجتيادات الصادرة عنيـ
كانكا يتعمقكف بالمصالح المرسمة التي لـ يدؿ دليؿ عمى إلغائياو كلـ تعارضيا مفسدة  الصحابة 

ف زعمكا التباعد منيا. كمف راجحة أك مساكية. كأف جميع المذاىب يتعمؽ  أىميا بالمصالح المرسمةو كا 
تتبع كقائع الصحابة كفركع المذاىب عمـ صحة ذلؾ. كلكف التحقيؽ أف العمؿ بالمصمحة المرسمة أمر 
يجب فيو التحفظ كغاية الحذر حتى يتحقؽ صحة المصمحة كعدـ معارضتيا لمصمحة أرجح منيا أك 

 . (6)عدـ تأديتيا إلى مفسدة في ثاني حاؿ "مفسدة أرجح منيا أك مساكية لياو ك 

كمف المعمكـ أف ا فعاؿ السياسية أكثر ما تككف دائرة في إطار ا حكاـ المتغيرةو إما باستنباط 
أحكاـ اجتيادية جديدة تبعان لتغير ا زماف كمسايرة لمكاقع كمراعاة لمصالح العبادو أك نفي أحكاـ 

                                                 
 . 332الجامع لمسائؿ أصكؿ الفقو و ص (1)
 . 156النظرية اإلسالمية لمعالقات الدكليةو د. عبد الحميد أحمد أبك سميمافو ص (2)
 .253الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسالميو د. محمد مصطفى الزحيميو ص (3)
 . 253المرجع السابؽو ص (4)
 . 390الجامع لمسائؿ أصكؿ الفقوو ص (5)
 و نقالن عف المصالح المرسمة لمشنقيطي.245الـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعةو صمع (6)
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حة لمكقائع الجديدةو فمذلؾ السياسة الشرعية تككف ألصؽ اجتيادية سابقة عندما تككف غير صال
 بالمصمحة المرسمة منيا بغيرىاو لكف ينبغي أف تراعي أمريف: 

 مكافقة مقاصد الشرع كغاياتو ككمياتو كقكاعده العامة الحاكمة لمسياسة مبدأن كمساران كغاية.  -

  (1)ا حكاؿ.عدـ مخالفة دليؿ شرعي ثبت بدليؿ عاـ صالح لجميع ا زماف ك  -

 المصدر الثاني: المصنفات التي ضمنيا عمماؤنا الفقو السياسي: 

لقد أشرنا في مقدمة ىذه الدراسة أف التراث السياسي لألمة لـ يكف بحجـ تراثيا في جكانبيا  
ا خرلو كلكف كما قمنا سابقان ال يعني ذلؾ عدـ اىتماـ بالتصنيؼ كالتأليؼ فيوو كلقد شاع عند الغربييف 

كرة عدـ اىتماـ المسمميف بالسياسةو كىذا مرجعو جيميـ بما عند المسمميف مف تراث سياسيو أك ف
محاكلة التعمية عميو حقدان كضغينةو كالحقيقة خالؼ ذلؾو فقد ظيرت مخطكطات كثيرة في ىذا 

ة حكالي مائة رحمو ا ػ: " نعمـ أنو تكجد حاليان فقط بمكتبات ا ستان -المجاؿو قاؿ الدكتكر حامد ربيع 
مخطكطة في عمـ السياسةو الغالبية العظمى منيا لـ يقدر ليا بعد النشر أك التحقيؽ كال الدراسة 

و باإلضافة إلى الدراسات المعاصرة التي سنشير إلييا بإذف ا تعالى. كنستطيع في ىذا (2)كالتحميؿ "
 يف: المجاؿ أف نجعؿ المصنفات السياسية التي كضعيا عمماؤنا في إطار 

 ا كؿ: المصنفات السياسية المتقدمة. 

 الثاني: المصنفات السياسية المعاصرة. 

كتمثؿ ىذه المصنفات اجتيادات العمماء كاستنباطاتيـ الفقييةو كىي بال شؾ تشكؿ مرجعان ىامان 
 لممتخصصيف في مجاؿ العمـك السياسية كالممارسيف ليا مف القادة كالرؤساء كالكزراء كغيرىـ. 

 ر ا كؿ: المصنفات السياسية المتقدمة:اإلطا

كيمكف اإلشارة في ىذا اإلطار إلى مجمكعة مف المصنفات السياسية عمى سبيؿ المثاؿ ال 
 الحصر: 

ا حكاـ السمطانية:  -ق 189السير الكبير كالصغير: لإلماـ محمد بف الحسف الشيباني ت
كزارةو تسييؿ النظر كتعجيؿ الظفر: قكانيف ال -ق  458ىػو أبي يعمى الفراء  ت 450لمماكردم ت

                                                 
 . 81-80السياسة الشرعية كمفيـك السياسة الحديثو ص (1)
 . 98ا خالؽ السياسية لمدكلة اإلسالمية في القرآف الكريـ كالسنةو ص (2)
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التبر المسبكؾ:  -ق 478غياث ا مـ في التياث الظمـ: إلماـ الحرميف الجكيني ت -لمماكردم كذلؾ
اإلمامةو تيذيب الرياسة في ترتيب السياسة:  بي عبد ا محمد بف عمي القمعي  -ىػ  505لمغزالي ت

تحرير ا حكاـ في تدبير أىؿ  -ق  728تيمية ت السياسة الشرعية: لشيخ اإلسالـ بف - (1)ق577ت
حسف السمكؾ الحافظ لدكلة الممكؾ: لمحمد بف عبد الكريـ المكصمي   -ق 733اإلسالـ: لبف جماعة ت

بدائع السمؾ في  -ىػ  751الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية: لبف قيـ الجكزية  ت -ىػ 749ت
النفع الغزير في صالح السمطاف كالكزير:  -ىػ  896طبائع الممؾ: لمحمد بف ا زرؽ ا ندلسي  ت

 .(2)ىػ و كغيرىا كثير1192 حمد الدمنيكرم  ت

 اإلطار الثاني: المصنفات السياسية المعاصرة:

ما ظيرت الحاجة إلى التصنيؼ في مجاؿ السياسة اإلسالمية أكثر منيا في ىذا العصرو كيرجع 
سة الغربية في منيجيتيا السياسيةو فظيرت كثير مف سبب ذلؾ إلى تأثر كثير مف المسمميف بالمدر 

المؤلفات ذات النيج الغربيو كقد أثر ذلؾ في الدراسات كالمناىج السياسية في الجامعات كالمؤسساتو 
ككاف مف ا سباب المباشرة ظيكر كتاب: اإلسالـ كأصكؿ الحكـ لعمي عبد الرازؽو الذم دعا فيو إلى 

بعض الردكد عمى ىذا الكتابو كمنيا: كتاب حقيقة اإلسالـ كأصكؿ  فصؿ السياسة عف الديفو فظيرت
كنقد كتاب اإلسالـ كأصكؿ الحكـ لمشيخ محمد الخضر حسيف  -الحكـ لمشيخ محمد بخيت المطيعي 

كتاب الخالفة لمدكتكر  -كنقد عممي لكتاب اإلسالـ كأصكؿ الحكـ لمشيخ محمد الطاىر بف عاشكر  -
 محمد ضياء الديف الريس. 

كما ظيرت بعض المؤلفات ذات الطابع التنظيرم في الفكر السياسي اإلسالميو كمنيا: كتاب 
كالسياسة الشرعية لمشيخ عبد  -فقو الخالفة لتصبح عصبة أمـ شرقية لمدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرم 

مشيخ ككتاب العالقات الدكلية في اإلسالـ ل -كالسياسة الشرعية لمشيخ عمي الخفيؼ  -الكىاب خالؼ 
 -كنظرية اإلسالـ كىديو في السياسة كالقانكف كالدستكر لمشيخ أبي ا عمى المكدكدم  -محمد أبك زىرة 

                                                 
ىػ استنادان إلى أمريف: ا كؿ ما ذكره السبكي في 577ة أثبت أخكنا ا ستاذ الفاضؿ أكـر عصباف كفاة القمعي سن (1)

ىػو خالفان لما ذكره 577طبقات الشافعية أنو مف أعياف المائة السادسةو كالثاني: كجد مكتكبان عمى قبره أنو تكفي سنة 
 ىػ. 630الجندم كغيره أنو تكفي سنة 

 .72انظر: جيكد اإلماـ القمعي العمميةو أكـر مبارؾ عصبافو ص
انظر: الدراسة المستفيضة لألستاذ الدكتكر نصر محمد عارؼو في مصادر التراث السياسي اإلسالميو نشر المعيد  (2)

 ـ. 1995ىػ/1415العالمي لمفكر اإلسالميو 
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ككتاب نظاـ الحكـ في اإلسالـ  -كالنظريات السياسية في اإلسالـ لمدكتكر محمد ضياء الديف الريس 
أصكؿ العالقات  -لزحيمي العالقات الدكلية في اإلسالـ لمدكتكر كىبة ا -لمدكتكر محمد يكسؼ مكسى 

الحكـ كالتحاكـ في  -الدكلية عند اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني لمدكتكر عثماف جمعة ضميرية 
أسس العالقات الدكلية في اإلسالـ لمدكتكر عبد  -خطاب الكحي لمشيخ عبد العزيز مصطفى كامؿ 

 المجيد محمد السكسكةو كغيرىا. 

نيا أتت مف غير المتخصصيف في العمكـ السياسيةو كال يغض ىذا مف كالصفة الجامعة ليذه المؤلفات أ
أىميتيا كجيكد أصحابياو كلكف دعت الحاجة إلى التصنيؼ في العمكـ السياسية مف قبؿ 

رحمو  -المتخصصيفو فظيرت الكثير مف المصنفات في ىذا اإلطارو كمنيا: كتب الدكتكر حامد ربيع 
كأصكؿ الفكر  -مكؾ المالؾ في تدبير الممالؾ لبف أبي الربيع كعمى رأسيا تحقيقو لكتاب س -ا 

كالنظرية اإلسالمية في العالقات  -السياسي في القرآف الكريـ المكي لمدكتكر التيجاني عبد القادر حامد 
كا بعاد السياسية لمفيـك ا مف في اإلسالـ لمدكتكر  -الدكلية لمدكتكر عبد الحميد أبك سميماف 

كالتقسيـ اإلسالمي  -كنظرية الجياد في اإلسالـ لمدكتكر عبد العزيز صقر  -منجكد مصطفى محمكد 
 لممعمكرة لمدكتكر محي الديف محمد قاسـو كغيرىا. 

كيشكؿ مشركع العالقات الدكلية في اإلسالـ الذم أشرؼ عميو المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي 
جاؿ العالقات الدكلية كقد صدر منو اثنا خطكة بارزة في إطار كضع نظرية سياسية إسالمية في م

  (1)عشر جزءان.

 المصدر الثالث: الخبرة اإلسالمية: 
تمثؿ الخبرة اإلسالمية الممارسات السياسية لمدكلة اإلسالمية كالقرارات المتبعة مف قبؿ الخمفاء  

و فيذه الممارسات ال كا مراء كالكزراء كالحكاـ كغيرىـو كال يمـز مف كصفيا بأنيا إسالمية ككنيا صائبة
ترقى إلى مستكل المعطيات الفقيية االجتيادية التي جاء بيا الفقياء كالعمماءو كىذه بدكرىا ال ترقى إلى 
مستكل المعطيات ا صكلية العامة التي جاءت بيا نصكص الكحيو لذلؾ ىذه المصادر الثالثة تجرم 

ء كالممارسة التاريخيةو كال بد أف تككف ىذه كفؽ عالقة تراتبية بيف أصكؿ الشريعة كاجتيادات الفقيا

                                                 
 . 105-96ا خالؽ السياسية لمدكلة اإلسالمية في القرآف الكريـ كالسنةو ص (1)



61 

 

كتشكؿ ىذه الخبرة كالممارسة اإلسالمية مصدران مكمالن  (1)العالقة كاضحة بحيث ال يتـ الخمط بينيا.
لنصكص الكحيو حيث تستمد " أىميتيا مف حقيقتيف. أكالىما: أنيا تمكننا مف فيـ المحتكل العممي 

بيعة المجردة. ذلؾ أف المفاىيـ العامة كالقكاعد السمككية الكمية التي لممفاىيـ كالقكاعد النظرية ذات الط
يدعكنا القرآف الكريـ لتبنييا ال يمكف أف تتضح إال مف خالؿ تجمييا في سمكؾ إنسانيو كنمكذج كاقعي. 
كمف ىنا اىتـ القرآف الكريـ بسرد قصص ا نبياء كجيادىـ لتككف نمكذجان يكضح القكاعد كالمفاىيـو 

ؿ عممية االعتبار ميسرة. الحقيقة الثانية: ىي أف الخبرة التاريخية تبيف لنا حدكد الفعؿ السياسيو كيجع
كالشركط الالزمة لتحقيؽ المقاصد كا ىداؼ. كما تمكننا عبر المعطيات التاريخية مف تقصي القكانيف 

او كمف ثـ تحديد الكسائؿ التاريخية التي تحكـ تطكر البنى االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كتمييزى
و كحتى نستطيع االستفادة مف الخبرة التاريخية ال (2)ا نجع لتنظيـ الحياة السياسية كفؽ أحكاـ الشرع "

 بد مف كضع ضكابط كقكاعد االستدالؿ بالفعؿ التاريخي السياسي: 

صد الفعؿ تحميؿ أفعاؿ المشاركيف في الفعؿ السياسي أك الظاىرة السياسيةو بغية معرفة مقا -
 السياسي كاليدؼ الذم يسعى الفاعؿ لتحقيقو كتحصيمو. 

ربط أفعاؿ ا شخاص المتفاعميف ضمف حدث أك ظاىرة معينةو مف خالؿ تقسيـ المجتمع إلى  -
 جماعات سياسية بحسب التشابو كاالختالؼ في مركبات ا فعاؿو كىذا ييسر دراسة الظاىرة السياسية. 

إلى جماعات سياسيةو يمكف تحديد القكانيف العامة التي تضبط تفاعالتيا  بعد تصنيؼ أفراد المجتمع -
السياسيةو كمف أمثمتيا مبادئ التعاكف كالتصادـ أك االتحاد كالفرقة بيف الجماعاتو كقكانيف الييمنة 

 (3)كالخضكع كغيرىا.
 

  

                                                 
القات الدكليةو د. إبراىيـ البيكمي غانـو بحث منشكر في مكقع إسالـ أكف المبادئ العامة لمنظرية اإلسالمية في الع (1)

 اليف. 
 . 46العقيدة كالسياسةو ص (2)
 . 49-48المرجع السابؽو ص (3)
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 المطمب الثاني : مباني الفكر السياسي في القرآن الكريم
كالدراسات  رائي لمسار النظريات السياسية في التراث اإلسالمي عامةوخالؿ دراستي كاستق مف

القرآف الكريـ كالسنة المشرفةو  المعاصرة التي اىتمت بيذا الشأف خاصةو كمف خالؿ تتبع ما جاء في
ميٍصتي إلى أف السياسة جزء ال يتجزأ مف التشريع اإلسالمي الفريدو فيي مف الديف كفي الديفو  خى

المسمميف عامة؛ فبيا تتحقؽ العدالة كالصالحو كيتحقؽ القسط الذم ىك  م في حياةكحضكرىا ضركر 
مىنىا  ﴿ :السامي مف كراء خمؽ الخمؽ كبٍعث الرسؿ عمييـ السالـو قاؿ تعالى المقصد ٍمنىا ريسي لىقىٍد أىٍرسى

ٍلنىا مىعىييـي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى ًليىقيكـى النااسي   25آية: سكرة  الحديد﴾  ًباٍلًقٍسطً  ًباٍلبىيٍّنىاًت كىأىٍنزى

كثير  المفسركف عمى أف المراد مف الميزاف إنما ىك العدؿو كمف ذلؾ ما أكرده بف كقد أجمع
مىنىا ًباٍلبىيٍّنىاتً  ﴿ :ىػ في تفسيره لآليةو يقكؿ تعالى774رحمو ا ت  ٍمنىا ريسي ﴾ ؛ أم: المعجزاتو  لىقىٍد أىٍرسى

ٍلنىا مىعىييـي اٍلًكتىابى  ﴿ لقاطعاتوكالحجج الباىرات كالدالئؿ ا ﴾ كىك:  كىاٍلًميزىافى  ﴾ كىك النقؿ المصدؽ ﴿ كىأىٍنزى
العدؿو قالو مجاىدو كقتادة كغيرىـو كىك الحؽ الذم تشيد بو العقكؿ الصحيحة المستقيمة المخالفة 

يىٍتمي  ﴿ :لآلراء السقيمةو كما قاؿ بًٍّو كى مىى بىيٍّنىةو ًمٍف رى  ﴿ :و قاؿ17سكرة  ىكد آية:﴾  كهي شىاًىده ًمٍنوي أىفىمىٍف كىافى عى
مىٍييىا عى اٍلًميزىافى  ﴿ :و كقاؿ30سكرة  الرـك آية:﴾  ًفٍطرىتى الماًو الاًتي فىطىرى النااسى عى فىعىيىا كىكىضى سكرة   ﴾ كىالسامىاءى رى

م: بالحؽ كالعدؿ كىك: إتباع الرسؿ ﴾ ؛ أ ًليىقيكـى النااسي ًباٍلًقٍسطً  ﴿ :و كليذا قاؿ في ىذه اآلية 7الرحمف آية:
 :قاؿ كطاعتيـ فيما أمركا بوو فإف الذم جاؤكا بو ىك الحؽ الذم ليس كراءه حؽو كما فيما أخبركا بوو

بٍّؾى ًصٍدقنا كىعىٍدالن  ﴿ تىماٍت كىًممىتي رى ؛ أم: صدقنا في اإلخبارو كعدالن في ا كامر 115سكرة  ا نعاـ آية﴾  كى
 .(1)كالنكاىي

قكيمةو إذا  ىذه اآلية الكريمة كما احتكت عميو مف مضاميف جميمة بعبارات قميمة كلغة ب إفكال ري
فارت عمى فقياء  نيزٍّلت كما ينبغي في حياتنا لكانت أصدؽ كأصكب دستكر عمى كجو البسيطةو ك لكى

 .السياسة الكثير مف العناء

سيد  إال ىذه اآلية لكىفىتو يقكؿفي القرآف الكريـ تأصيؿ لمفيكـ السياسة الشرعية  كلك لـ يكف
الكريمة: "فالرسالة كاحدة في  ىػو في ظالؿ القرآف الكريـ مفسٍّرنا ىذه اآلية 1387قطب رحمو ا ت 

كمعظميـ جاء بالمعجزات الخكارؽو كبعضيـ أنزؿ عميو  جكىرىاو جاء بيا الرسؿ كمعيـ البينات عميياو
ٍلنىا مىعىيي  ﴿ :كتابو كالنص يقكؿ بكصفيـ كحدةو كبكصؼ الكتاب كحدة  25آية:  سكرة  الحديد ﴾ ـي اٍلًكتىابى كىأىٍنزى

                                                 
 ـ.1999ق.2.1420.دار طيبة لمنشر كالتكزيع.ط199.ص1بف كثيرجاوتفسير القرآف الكريـ العظيـ  (1)
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مع الكتابو فكؿ الرساالت جاءت لتقيـ في  كالميزاف .كذلؾو إشارة إلى كحدة الرسالة في جكىرىا
ثابتنا ترجع إليو البشرية لتقكيـ ا عماؿ كا حداث كا شياء كالرجاؿو  ا رض كفي حياة الناس ميزاننا

كالمنافعو ميزاننا  عميو حياتيا في مأمف مف اضطراب ا ىكاء كاختالؼ ا مزجةو كتصادـ المصالح كتقيـ
 .عمى أحد؛  ف ا رب الجميع ال يحابي أحدنا؛  نو يزف بالحؽ اإلليي لمجميعو كال يحيؼ

 الذم أنزلو ا في الرسالة ىك الضماف الكحيد لمبشرية مف العكاصؼ كالزالزؿ ىذا الميزاف
كمصطحب المنافسةو  كاالضطرابات كالخمخمة التي تحيؽ بيا في معترؾ ا ىكاء كمضطرب العكاصؼو

فىة بال محاباة  كحب الذاتو فال بد مف ميزاف ثابت يثكب إليو البشرو فيجدكف عنده الحؽ كالعدؿ كالناصى
ال ييتدم الناس  يج ا كشريعتوو﴾ و فبغير ىذا الميزاف اإلليي الثابت في من ًليىقيكـى النااسي ًباٍلًقٍسطً  ﴿

ف اىتدكا إليو لـ يثبت في أيدييـ ميزانوو كىي  (1)تضطرب في ميب الجياالت كا ىكاء إلى العدؿو كا 

لى العدؿ كاإلنصاؼو في أم زماف أك مكافو كنبذ الجكر كالظمـ فاالحتكاـ  إلى الميزاف كا 
كمنذريفو كىك نفس القصد   رسمو مبشريفكالطغيافو كاف ىك القصد كالمبتغى الذم مف أجمو بعىث ا

مىؽى الخمؽ باعتباره خميفة ا في ًميفىةن  ا رض ﴿ الذم مف أجمو خى اًعؿه ًفي اٍ ىٍرًض خى سكرة  البقرة  ﴾ ًإنٍّي جى

 .خميفة يقيـ شرع ا بما يتكافؽ كشرعو عز كجؿو 30آية:

حياتيـ  و أم أف يتمثؿ في أمةو تنبثؽال يممؾ أف يؤدم دكره إال أف يتمثؿ في مجتمع" كشٍرع ا
 ."(2) كتصكراتيـ كأكضاعيـ كأنظمتيـ كمكازينيـ كميا مف المنيج اإلسالمي

 ىذا المنيج ما ألمع إليو القرآف الكريـ الكريـو كما اشتمؿ عميو مف أحكاـ كتشريعات كمف معالـ
 .سمطة حاكمة لتنفيذىا عف كجكدليا عالقة كطيدة بالعممية السياسيةو كالتي ال يمكف تطبيقيا بعيدنا 

كالزناو كأحكاـ مالية؛ كالميزاف كالزكاةو ككذا ما دعانا إليو  كالسرقةو كمف ذلؾ أحكاـ القصاصو
ىذا  مف الجياد في سبيؿ إحقاؽ كممة ا كرفع راية الحؽ بيف ا مـو كما يترتب عف رب العالميف

كذلؾ القرآف الكريـ مف  مـ كحربو كما رسمومف غنائـ كأىٍسرلو كمعاىدات ًمٍف س -الجياد-ا مر 
كأىؿ ذمةو المقيميف في بالد المسمميفو كما  طريؽ لمتعامؿ مع المخالؼ لنا في االعتقاد مف كفار

ف ما يدؿ عمى الجانب السياسي  فرض عمييـ مف كاجباتو كما أعطاىـ كسىفا ليـ مف حقكؽو ىذا كا 

                                                 
 .دار الشركؽ القاىرة.3494ص.6في ظالؿ القرآف الكريـوسيد قطب.ج (1)
ـو دار الشركؽ بيركت دار الثقافة مؤسسة لمنشر 2008ىػ 1429طبعة  8معالـ في الطريؽو سيد قطب ص  (2)

 .كالتكزيع
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 دستكر المسمميف ابتداء كانتياءو كجكد مجمكعة مف المفاىيـالكريـو الذم ىك  كأىميتو في القرآف الكريـ
و كما نجد مفاىيـ كىـً ًمًؾ كالسمطاف كاٍلحى سياسية أخرل ذات داللة سياسية  كالمصطمحات السياسيةو كاٍلمى

 :الشكرل ككالية ا مرو العدؿ كالظمـ كغيرىا مف المفاىيـ كمف ذلؾ مثؿ: البىٍيعة كالخالفةو ا مة كالقكـو

 :ِمكاْلم  

اٍلمىًمؾ ىك المتصرؼ في " :يقكؿ الراغب ا صفياني في كتابو المفردات في غريب القرآف الكريـ
الناطقيفو كليذا يقاؿ: مىمىؾى الناسو كال يقاؿ ممؾ  ا مر كالنيي في الجميكرو كذلؾ يختص بسياسة

 "(1)يمتمكيا مؾ كبقاعو التياٍلمىًمؾ اسـ لكؿ مف يممؾ السياسةو كالمممكة سمطاف الم :ا شياءو كقاؿ أيضا

االصطالحيةو فقد عرفو العالمة بف خمدكف في كتابو  ىذا مف الناحية المغكيةو أما مف الناحية 
نما  الممؾ عمى الحقيقة لمف يستعبد الرعية كيىٍجبي ا مكاؿو كيبعث البعكثو كيحمي المقدمة بقكلو: "كا 

 ."(2) المشيكر مىًمؾ كحقيقتو فيالثغكرو كال تككف فكؽ يده يد قاىرةو كىذا معنى الٍ 

كقد كرد في القرآف الكريـ لفظ اٍلمىًمؾ في عدد مف اآليات البيناتو نكرد منيا قكلو تعالى في سكرة 
قىاؿى  ﴿ :البقرة ـٍ نىًبيُّييـٍ ًإفا الماوى قىٍد بىعىثى  كى ًمكنا لىيي ـٍ طىاليكتى مى مىيٍ  لىكي ؽُّ قىاليكا أىناى يىكيكفي لىوي اٍلميٍمؾي عى نىٍحفي أىحى  نىا كى

اًؿ قىاؿى ًإفا  ـٍ ييٍؤتى سىعىةن ًمفى اٍلمى لى ـٍ كىزىادىهي بىٍسطىةن ًفي اٍلًعٍمـً  ًباٍلميٍمًؾ ًمٍنوي كى مىٍيكي كىاٍلًجٍسـً كىالماوي  الماوى اٍصطىفىاهي عى
ًميـه  ييٍؤًتي ميٍمكىوي مىٍف يىشىاءي كىالماوي كىاًسعه   247سكرة  البقرة: آية: ﴾ عى

 أم -االصطفاء اإلليي ليذا المنصب الجميؿ بفضؿ عمـ كبفضؿ قكةو فقرر عندىـ  ىذا فكاف
الممؾ يحتاج إلى فضؿ  ىػ "إف 333كما يقكؿ اإلماـ الماتريدم رحمو ا تعالى ت  -بني إسرائيؿ 

اء عمـ الحرب كالقتاؿو كيحتمؿ عمى ا شي ﴾ بىٍسطىةن ًفي اٍلًعٍمـً  ﴿ :عمـ كفضؿ قكةو ثـ يحتمؿ قكلو
كىذا التفسير قريب إلى التعريؼ الذم قاؿ بو بف خمدكف أثناء  "(3)ا خرل عمى حفظ الرعية كغيره

ـٍ  قيؿٍ  ﴿ :ككذا قكلو تعالى عمى لساف نبيو المصطفى صمى ا عميو كسمـ تعريفو لمممؾو الى أىقيكؿي لىكي
ـي اٍلغىٍيبى  زىاًئفي الماًو كىالى أىٍعمى ا ييكحىىكىالى أىقيكؿي لى  ًعٍنًدم خى ـٍ ًإنٍّي مىمىؾه ًإٍف أىتاًبعي ًإالا مى [و 50ا نعاـ: ]﴾  ًإلىيا  كي

ـٍ ًإنٍّي مىمىؾه  يقكؿ اإلماـ الماتريدم في تفسير ىذه اآلية ﴿  :فيو كجياف 50سكرة  ا نعاـ آية: ﴾ كىالى أىقيكؿي لىكي

                                                 
 .611.ص2ج.كتاب الميـ كما يتصؿ بيا;المفردات في غريب القرآف الكريـ لمراغب ا صفياني  (1)
ـ المكتبة 2004ىػ  1425منقحة  1و طبعة جديدة 176خمدكف ص مقدمة بف خمدكف لعبدالرحمف بف محمد بف  (2)

  .بيركت -العصرية صيدا 
 ـ. بيركت.1.2005.دار الكتب العممية..ط89.ص4ج.تأكيالت أىؿ السنة لمماتريدم إماـ المتكمميف  (3)
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ف قىدىرت عم :أحدىما  .يو المالئكةأنو يريد أنو ال يقدر عمى ما يعجز منو العبادو كا 

نفسو ما  أنو يريد بذلؾ أنو مف جممة البشرو كليس ًبمىًمؾو كىذا ىك الشاىد عندمو كىك :الثاني
ٍفًضو عميو الصالة كالسالـ لتمؾ المساكمة التي عرضيا  أثبتتو كتب السيرة ككتب التاريخ اإلسالمي ًمٍف رى

 .بشرط أف يترؾ دعكتو السمحة عميو أىؿ مكة مف تمميكو إذا أراد

مىع في بعض كما أف ا حياف  القرآف الكريـ أكد في غير ما مكضع عمى أنو سبحانو كتعالى جى
الشخص النبي الممؾ أك الممؾ  بيف السمطتيف الدينية كالزمنية في شخص كاحدو كيجعؿ سبحانو مف ىذا

 .النبي

ماف عمييما السالـ كالتاريخ القصصي الكارد في القرآف الكريـ يحكي لنا أف كالن مف داكد كابنو سمي
 .كانا يجمعاف بيف النبكة كاٍلميمؾ

كسكؼ نقؼ مع نبي ا سميماف لما برز في قصتو مف ظكاىر الممؾ أكثر مما تبرز ظكاىر 
دو ًمٍف بىٍعًدم ًإناؾى أىٍنتى اٍلكىىاابي  ﴿ :النبكةو كمف ذلؾ قكلو   35سكرة  ص آية: ﴾ كىىىٍب ًلي ميٍمكنا الى يىٍنبىًغي ً ىحى

د استجاب ا عز كجؿ لدعاء نبيوو فكىب لو ميمكنا لـ يؤتى  حد مف قبمو كال مف بعدهو قاؿ كق
ٍنًطؽى  كىكىًرثى  ﴿ :تعالى مٍٍّمنىا مى قىاؿى يىا أىيُّيىا النااسي عي مىٍيمىافي دىاكيكدى كى الطاٍيًر كىأيكًتينىا ًمٍف كيؿٍّ شىٍيءو ًإفا ىىذىا لىييكى  سي
ٍنًس كىالطاٍيًر فىييـٍ ييكزىعيكفى  * اٍلميًبيفي  اٍلفىٍضؿي  نيكديهي ًمفى اٍلًجفٍّ كىاإٍلً ًشرى ًلسيمىٍيمىافى جي و  17و16سكرة  النمؿ آية: ﴾ كىحي

مىٍيمىافى  ﴿ :كقكلو تعالى كذلؾ مىى ميٍمًؾ سي ا تىٍتميك الشايىاًطيفي عى كما جاء عمى  و102سكرة البقرة آية:﴾  كىاتابىعيكا مى
عىميكا أىًعزاةى أىٍىًميىا  ﴿ :ا لممأل مف قكميالساف ممكة سبأ مف قكلي ميكا قىٍريىةن أىٍفسىديكىىا كىجى قىالىٍت ًإفا اٍلميميكؾى ًإذىا دىخى

كىذىًلؾى يىٍفعىميكفى   و كغيرىا مف اآليات البينات التي تكضح كتقر ىذا المنصب34سكرة النمؿ آية: ﴾ أىًذلاةن كى
خشية اإلطالةو  ف  كلةو كقد اقتصٍرتي عمى ىذه اآلياتالسياسي العظيـ كدكره في تنظيـ شؤكف الد

اآليات الدالة عمى أم مفيكـ مف ىذه  القصد ىك تقرير كتأصيؿ المكضكعو كليس االستقراء كتتبع
 .المفاىيـ الجميمة
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  :اْلحكم

كـ :الحكـ لغة كىمىة الدابة.. كالحي بالشيء أف  أصمو منع منعنا إلصالحو كمنو سيمٍّي المجاـ حى
كىٍمتيـٍ بىٍيفى النااًس  ﴿ :تعالى ضي بأنو كذا أك ليس بكذاو سكاء ألزمت ذلؾ غيرؾ أك لـ تمزمو قاؿتق ذىا حى كىاً 

ـٍ  ﴿58سكرة النساء آية:﴾  أىٍف تىٍحكيميكا ًباٍلعىٍدؿً  ـي ًبًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكي و كيقاؿ حاكـ كحكاـ: 95سكرة  المائدة آية:﴾  يىٍحكي
كااـً  ﴿ :ا تعالى لمف يحكـ بيف الناسو قاؿ تيٍدليكا ًبيىا ًإلىى اٍلحي  118سكرة البقرة آية: ﴾ كى

كىـ كىمنا ﴿ :المتخصص بذلؾو فيك أبمغو قاؿ ا تعالى :كاٍلحى سكرة  االنعاـ  ﴾ أىفىغىٍيرى الماًو أىٍبتىًغي حى

ا ًمٍف أىٍىمً  ﴿ :كقاؿ عز كجؿ و114آية: كىمن ا ًمٍف أىٍىًمًو كىحى كىمن  35سكرة النساء آية: ﴾ يىافىاٍبعىثيكا حى

نما قاؿ ا؛ تنبيينا أف مف شرط الحكميف أف يتكليا الحكـ عمييـو كا  كىمنا كلـ يقؿ حاكمن كليـ حسب  حى
فالحكـ إذف كأساس لمعممية السياسية أيكًرد في  و(1)ما يىستٍصكبىانو مف غير مراجعة إلييـ في تفصيؿ ذلؾ

ًإًف  ﴿ :كتاب ا العزيزو كمف ذلؾ قكلو عز ًمف قائؿتسعيف مكضعنا في  القرآف الكريـ في أكثر مف
ٍيري اٍلفىاًصًميفى  ؽا كىىيكى خى ـي ًإالا ًلماًو يىقيصُّ اٍلحى ٍك مىٍيًو  ﴿ :كقكلو تعالى و 75سكرة ا نعاـ آية: ﴾ اٍلحي ـي ًإالا ًلماًو عى ٍك ًإًف اٍلحي

كٍّميكفى  كاًؿ اٍلميتىكى مىٍيًو فىٍميىتىكى كاٍمتي كىعى  67سكرة يكسؼ آية: ﴾ تىكى

كنظاـ الحكـ في اإلسالـ كما سيأتي بيانو في مكضعوو ىك الخالفة عمى ىدم النبكةو كىذه 
 .الخالفة ال تيٍعقىد إال ببيعة شرعية

 :البيعة
المبايعة  :منظكر: البيعة: الصفقة عمى إيجاب البيعو كعمى المبايعة كالطاعةو كالبيعة بفاقاؿ 

مبايعة: عاىدهو كبايعتو مف البيع  ا مر كقكلؾ أصفقكا عميوو كبايعو عميو كالطاعةو كقد تبايعكا عمى
 .(2)كالبيعة جميعناو كالتبايع مثمو

خى لوو كيقاؿ لذلؾ:  ماف بٍذؿى الطاعًة لو بما رىضى كقاؿ الراغب في مفرداتو: "كبايع السمطاف إذا تىضى
 .(3)بيعة كمبايعة

                                                 
محمد أحمد خمؼ  المفردات في غريب القرآف الكريـ لمراغب ا صفيانيو أعده لمنشر كأشرؼ عمى الطبع الدكتكر  (1)

 .و الناشر مكتبة ا نجمك المصرية1970المطبعة الفنية لسنة  181ا ص 
 .30ص  8لساف العرب الجزء   (2)
 .155.ص 1لمراغب ا صفياني ج مفردات في غريب القرآف الكريـ  (3)
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عف مجمع المغة العربية بالقاىرة: البيع: مبادلة ماؿ  الصادر كجاء في معجـ ألفاظ القرآف الكريـ
تبايعناو  باعو يبيعو مف باب ضربو كتأتي منو المفاعمةو فيقاؿ: بايعتو أبايعو كقد :بماؿو فيقاؿ

ا في المعاىدة؛ لما فييا مف مبادلة الحقكؽ  .كيستعمؿ ذلؾ أيضن

 .ير المالية؛ أم: المعاىداتمرادنا بيا المبادالت غ كقد كردت المبايعة في القرآف الكريـ

بمعنى المعاىدةو فحددىا  فقد أحصى ىذا المعجـ المكاقعى التي جاءت فييا المبايعة في القرآف الكريـ
ـي الاًذم بىايىٍعتيـٍ ًبوً  ﴿ :في خمسةو كىي قكلو تعالى كا ًببىٍيًعكي كقكلو و111آية: والتكبة ﴾ سكرة فىاٍستىٍبًشري

اءىؾى الٍ  ﴿ :تعالى ا ييبىاًيعيكفى الماوى يىدي  ﴿ :﴾ و كقكلو سبحانو ميٍؤًمنىاتي ييبىاًيٍعنىؾى ًإذىا جى ًإفا الاًذيفى ييبىاًيعيكنىؾى ًإنامى
 ﴾ سكرة فىبىاًيٍعييفا كىاٍستىٍغًفٍر لىييفا الماوى  ﴿ :و كقكلو سبحانو10آية: والفتح ﴾ سكرة الماًو فىٍكؽى أىٍيًديًيـٍ 

رىةً  ﴿ :لىو كقكلو تعا12آية: والممتحنة ٍؤًمًنيفى ًإٍذ ييبىاًيعيكنىؾى تىٍحتى الشاجى ًف اٍلمي  ﴾ سكرة لىقىٍد رىًضيى الماوي عى
 .18آية: والفتح

إلييا ىي بيعة العقبة ا كلى؛ حيث  كقد كانت تمؾ البيعة أك البيعات التي أشار القرآف الكريـ
لتي كانت في الكاقع معاىدة بيف ا كس كبيعة العقبة الثانية ا دخؿ نفر مف ا كس كالخزرج في اإلسالـو

كالتكطئة إلقامة  النبي صمى ا عميو كسمـ عمى نصرة الدعكة اإلسالمية كالتمكيف لياو كالخزرج كبيف
 .دكلتيا الجديدة

عمى  بف خمدكف أنيا: العيدافي المغة ىك نفسو تقريبنا عند الفقياء؛ فقد عرفيا  كمعنى البيعة
بقكلو: كأف المبايع يعاىد أميره  قة بيف ىذا المعنى كالمعنى الحقيقي لمبيعالطاعةو كمضى يبيف العال

المسمميفو ال ينازعو في شيء مف ذلؾو كيطيعو فيما  عمى أف يسمـ لو النظر في أمر نفسوو كأمكر
ي يده ف المىنشىط كاٍلمىٍكرىهو ككانكا إذا بايعكا ا مير كعقدكا عيده جعمكا أيدييـ ييكمٍّفو بو مف ا مر عمى

باعو كصارت البيعة مصافحة  تأكيده لمعيدو فأشبو ذلؾ فعؿ البائع كالمشترمو فسمي بيعةنو مصدر
 .(1)با يدمو ىذا مدلكليا في عرؼ المغة كمعيكد الشرع

  

  

                                                 
 .30ص  8لساف العرب الجزء   (1)
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 :الخالفة

اسـ الخالفة كاإلمامةو  كىي كما سبؽ أف ذكرنا آنفناو نمكذج مف الحكـو كقد أطمؽ عميو الفقياء
 .ف كفيؿ ببياف طبيعة ىذا النظاـككال المفظي

تامةو كزعامة عامةو يتعمؽ بالخاصة  كقد عرفيا اإلماـ الجكيني في الغياثي بقكلو: اإلمامة رياسة
قامة الدعكة باٍلحيجة كالسيؼو  كالعامةو في ميمات الديف كالدنياو ٍكزةو كرعاية الرعيةو كا  ميمتيا حفظ اٍلحى

يؼو كاالنتصاؼ لم ككؼ يؼ كاٍلحى يفاؤىا اٍلخى مظمكميف مف الظالميفو كاستيفاء الحقكؽ مف الممتنعيفو كا 
 .(1)عمى المستحقيف

ق في كتابو ا حكاـ السمطانية بقكلو: اإلمامة مكضكعة لخالفة النبكة  450كعرفيا الماكردم ت 
 .(2)في حراسة الديف كسياسة الدنيا

زاىة كالمثالية في السمكؾو كمف كلفظ اإلمامة مف معانيو االقتداءو كذلؾ يقتضي االستقامة كالن
بُّوي ًبكىًممىاتو  ﴿ :ذلؾ ما قالو رب العالميف لخميمو إبراىيـ عميو السالـ في سكرة البقرة ـى رى ًذ اٍبتىمىى ًإٍبرىاًىي كىاً 

ياًتي قىاؿى الى يىنىاؿي عىٍيًدم  ًمٍف ذيرٍّ ا قىاؿى كى اًعميؾى ًلمنااًس ًإمىامن و  124آية:وسكرة البقرة﴾  الظااًلًميفى فىأىتىماييفا قىاؿى ًإنٍّي جى
ا ﴿ :ق في تفسير قكلو تعالى 1404يقكؿ الشيخ محمد عزة دركزة ت  امن اًعميؾى ًلمنااًس ًإمى  و﴾ ًإنٍّي جى

عميو السالـ بفعؿ بعض ا مكر عمى سبيؿ  إشارة تذكيرية إلى أف ا تعالى كاف أٍف أمر إبراىيـ
إمامنا كقدكةو فسألو أف  تحؽ رضاءهو كقاؿ لو: إني جاعمؾ لمناساالختبارو ففعؿ ذلؾ كما ينبغي فاس

ا فأجابو: إف الظالميف؛ أم: المنحرفيف الباغيف منيـو ال يصح أف  يككف ىذا الفضؿ شامالن لذريتو أيضن
 .(3)ينالكه

عىٍمنىاىيـٍ  ﴿ :ككذا قكلو تعالى في سكرة ا نبياء ـٍ ًفٍعؿى أىًئماةن يىٍيديكفى ًبأىٍمًرنىا كىأىٍكحى  كىجى ٍيرىاًت  ٍينىا ًإلىٍيًي اٍلخى
كىانيكا لىنىا يتىاءى الزاكىاًة كى ًة كىاً  ـى الصاالى قىا اًبًديفى  كىاً  كغيرىا مف اآليات الدالة عمى  و73آية:و﴾سكرة ا نبياء عى

 .مفيـك اإلمامة
نما كردت مشتقات ىذا  أما بخصكص مصطمح الخالفة فمـ يىًرٍد في القرآف الكريـ او كا  صريحن

ًميفىةن ًفي  ﴿ :لمفظو كالتي بمغت نحك عشريف مكضعناو كمف ذلؾ قكلو تعالىا عىٍمنىاؾى خى يىا دىاكيكدي ًإناا جى
                                                 

كضع حكاشيو خميؿ المنصكر  و15ق ص  478ف الجكيني ت الغياثي غياث ا مـ في التياث الظمـ إلماـ الحرمي  (1)
 .بيركت لبناف ـ دار الكتب العممية2003 -ق  1424الطبعة الثانية 

 .دار الكتب العممية بيركت لبناف بدكف طبعة - 5ا حكاـ السمطانية كالكاليات الدينية  بي الحسف الماكردم ص   (2)
 ىػ . 1383القاىرة.ط –دار إحياء الكتب العربية  .237صو6التفسير الحديث لمحمد عزت دركزة.ج  (3)
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ؽٍّ كىالى تىتاًبًع اٍليىكىل فىييًضماؾى عىٍف سىًبيًؿ الماوً  ـٍ بىٍيفى النااًس ًباٍلحى و كقكلو  26آية:و﴾ سكرة ص اٍ ىٍرًض فىاٍحكي
ـٍ  ﴿ :تعالى يىٍجعىميكي مىفىاءى اٍ ىٍرضً كى  . 62آيةو﴾سكرة النمؿ خي

فنا لمشكرل لغة: شكر...و كالتشاكر كالمشاكرة كاٍلمىشيكرة :الشورى  استخراج  :يقكؿ الراغب ميعىرٍّ
الرأم بمراجعة البعض إلى البعضو مف قكليـ: شيٍرتي العسؿ: إذا اتخذتىوي مف مكضعو كاستخرٍجتىو منوو 

ـٍ ًفي اٍ ى  ﴿ :قاؿ شىاًكٍرىي  .159آية: و﴾ سكرة آؿ عمراف ٍمرً كى

ـٍ شيكرىل بىٍينىييـٍ  ﴿ :كالشكرل ا مر الذم يتشاكر فيوو قاؿ  .38آية: و﴾ سكرة الشكرل كىأىٍمريىي
السياسية المسمامىةو  ىميتو سميت سكرة كاممة باسـ الشكرلو كاآلية التي  كمفيكـ الشكرل مف المفاىيـ

ـٍ شيكرىل  كىالاًذيفى  ﴿ :سميت باسميا سكرة الشكرل ىي قكلو تعالى ةى كىأىٍمريىي ـٍ كىأىقىاميكا الصاالى بًٍّي ابيكا ًلرى اٍستىجى
ـٍ ييٍنًفقيكفى  ٍقنىاىي زى ًمماا رى ـٍ كى  . 38آية: و﴾ سكرة الشكرل بىٍينىيي

كىي آية تقؼ عند حدكد الكصؼ الذم يمدحو كال تتجاكزه إلى ا مر بالتكميؼو كطمب ممارسة 
 .مف الشكرل سالمي الناشئ عمى أساسالحياة في المجتمع اإل

كاآلية التي كرد فييا ا مر بالتكميؼ قد كردت في سكرة مدنية ىي سكرة آؿ عمرافو كىي قكلو 
ا ﴿ :تعالى ًميظى  فىًبمى لىٍك كيٍنتى فىظًّا غى ـٍ كى ٍنييـٍ  رىٍحمىةو ًمفى الماًو ًلٍنتى لىيي ٍكًلؾى فىاٍعؼي عى كا ًمٍف حى ٍنفىضُّ اٍلقىٍمًب الى

ـٍ ًفي اٍ ىٍمرً كى  شىاًكٍرىي  .159آية: و﴾ سكرة آؿ عمراف اٍستىٍغًفٍر لىييـٍ كى
كتأكيدنا ليذا المبدأ السامي في أم نظاـ سياسي يراد لو النجاح كالصمكد في كجو أم تيار كافدو 
 كضركرة اعتماده في جميع ا مكرو يقكؿ شيخ اإلسالـ بف تيمية عف ىذه اآلية الكريمة في فصؿو عىقىدىه

عميو  تحت عنكاف المشاكرة: ال ًغنىى لكلي ا مر عف المشاكرةو فإف ا تعالى أمر بيا نبيو صمى ا
ـٍ ًفي اٍ ىٍمرً  ﴿ :كسمـ فقاؿ شىاًكٍرىي ـٍ كى ٍنييـٍ كىاٍستىٍغًفٍر لىيي  .159آية: و﴾ سكرة آؿ عمراف فىاٍعؼي عى

منيـ الرأم  دم بو مف بعدهو كليستخرجإف ا أمر بيا نبيو لتأليؼ قمكب أصحابوو كليقت :كقد قيؿ
ذلؾو فغيره صمى ا عميو كسمـ أكلى  فيما لـ ينزؿ فيو كحيو مف أمر الحركبو كا مكر الجزئية كغير

 .(1)بالمشكرة
ف كرد  وكالمصطمحات السياسية التي كرد ذكرىا في القرآف الكريـ ىذه إذف بعض المفاىيـ كالتي كا 
المجمؿ كتبيينو في صيغ عممية تطبيقية  السنة النبكية عممت عمى تفصيؿ الخطاب بشأنيا ميجمىالنو فإف
  .ال تخطئيا العيف البصيرة

                                                 
ىادم الكادعيو حققو كخرج  قدـ لو الشيخ مقبؿ بف -الشرعية في إصالح الراعي كالرعية لإلماـ بف تيمية  السياسة  (1)

 دار اإليماف لمطبع كالنشر كالتكزيع اإلسكندرية - 2111أحاديثو أبك عبدا عمي بف محمد المقربي ص 
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 الفصل الثاني :العقل والنقل في الفكر السياسي وفيو ثالثة مباحث:

 
 المبحث األول:فيو ثالثة مطالب 

 المطمب األول : العقل لغة واصطالحا 
 ي اإلسالمي :إعمال العقل ومكانتو فثانيالمطمب ال

 المطمب الثالث:أىمية العقل ومكانتو في اإلسالم 
 المبحث الثاني وفيو مطمبان:

 المطمب األول :نماذج من نصوص القرآن الكريم الموجية لمعقل.
 :مكانة العقل في السنة النبوية الشريفة.انيالمطمب الث

 :المبحث الثالث:أمر القرآن الكريم بإعمال العقل وفيو أربعة مطالب 
 : اآليات الكونيةولالمطمب األ 

 المطمب الثاني :في الجوانب الكونية 
 :في الجوانب التنزيمية ثالثالمطمب ال

 المطمب الرابع :في التذكير
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 الفصل الثاني

 العقل والنقل في الفكر السياسي
 

 العقل تعريفو وأىميتو وفيو ثالثة مطالب: المبحث األول:

 ل لغة واصطالحاالعق المطمب األول:
 العقل لغة:
ٍبسىةه في الشيء؛ كىػ: عىقىؿى البعيرى بالعقاؿو كعىقىؿى الدكاءي    العقؿ لغة: ىك اإلمساؾ كاالستمساؾو كحى

و كعىقىمىًت المرأةي شعرىىاو كعىقىؿى لسانىو: كىفاو البطفى
قىٍمتي مف النبي (1)  -و كفي حديث محمكد بف الربيع: "عى

يىا في كجيي كأنا ابف خمس سنيف مف دلك" -صمى ا عميو كسمـ  ةن مىجا مىجا
كعرافو ا نصارم  (2)

 .(3)بالمنع

 والعقل اصطالًحا:
في العقؿو كبخاصة أكلئؾ الذيف نكاه  -رحمو ا  -نكرد آراء بعض العمماء السابقيف البف تيمية 

 :بآرائيـ أك ذكرىـ في كتبوو منيـ

 

                                                 
و "مقاييس المغة"و 4/18و "القامكس المحيط": 1002و "المفردات في غريب القرآف": 648-647"أساس البالغة":  (1)

  جميعيا مادة: ع ؽ ؿ.
  حديث صحيح: أخرجو البخارم في كتاب العمـو باب : متى يصح سماع الصغير.  (2)
  ب. 98"الغنية في الكالـ": ؿ:  (3)
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و يبيٍّف (2)ابنا سماه: "مائية العقؿ كمعناه كاختالؼ الناس فيو" ألاؼ كت  (1):الحارث المحاسبي -أ 
 .فيو معنى العقؿ عندهو كينتقد معاني العقؿ عند بعض مىف سبقو

 :يبيف أف لمعقؿ عند العمماء ثالثةى معافو  

 .أف العقؿ غريزة :أكليا

 .أف العقؿ فيـ :ثانييا

في  -عز كجؿ  -و: "فالعقؿ غريزة جعميا ا كيؤكٍّد أف العقؿ غريزة بقكل أف العقؿ بصيرة :ثالثيا
 .(3)الممتحنيف مف عباده"

كقاؿ: "فيك غريزة ال يعرؼ إال بفعالو في القمب كالجكارحو ال يقدر أحده أف يصفىو في نفسو كال  
 .(4)"في غيره بغير أفعالو

و كاإلماـ (5)كمعظـ السمؼ  -رحمو ا  -كرأل أف العقؿ غريزةو قاؿ بو اإلماـ أحمد بف حنبؿ  
أحمد مماف عاصر المحاسبيو كقد أضاؼ المحاسبي إلى قكلو: إف العقؿ غريزة كممة "نكر"و فقاؿ لما 

 .(6)سئؿ عف العقؿ: "ىك نكر الغريزةو مع التجارب يزيدو كيقكل بالعمـ كبالًحٍمـ"

ظميا ا كيعارض المحاسبي قكؿى البعض: إف العقؿ معرفةه: "كقد زعىـ قكـه أف العقؿ معرفةه ن
ككضعيا في عبادهو كيتاًسع بالعمـ المكتسب الداؿ عمى المنافع كالمضارو كالذم ىك عندنا أنو غريزةو 

 .(7)كالمعرفة عنو تككف"

                                                 
ًلد كنشأ في البصرة سنة الحارث بف أسد المحاسبيو أ (1) ىػو ككاف عالمنا با صكؿ كالمعامالت 165بك عبداو كي

كالكعظو كلو تصانيؼ في الزىد كالرد عمى المعتزلة كغيرىـو كقد أثر كثيرنا في عمماء عصره في بغداد؛ حيث أقاـ بعد 
فكسو ككتب أخرل كثيرةو كرد في تاريخ ذلؾو مف مؤلفاتو: رسالة المسترشديفو كمائية العقؿ كمعناهو كالتكىـو كآداب الن

ىػ؛ 243بغداد أف الحارث تكماـ في شيء مف الكالـ فيجره أحمد بف حنبؿو فاختفى في دار ببغدادو كتكفي فييا سنة 
 .ا عالـ لمزركمي

 .193العقؿ كفيـ القرآفو لممحاسبي ص  (2)
 .203العقؿ كفيـ القرآفو لممحاسبي ص (3)
 .204لممحاسبي ص العقؿ كفيـ القرآفو  (4)
 . 93الرد عمى المنطقييف.البف تيمية ص (5)
 .2/41طبقات الشافعية لمسبكي  (6)
 .205العقؿ كفيـ القرآفو لممحاسبي ص  (7)
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ككذلؾ سماى العربي العقؿ فيمنا؛ " ف ما فًيٍمتىو فقد قياٍدتىو بعقمؾ كضبىٍطتىو كما البعير قد عيًقؿ؛  
 .(1)أم قد قيدت ساقو إلى فخذىٍيو"

ككذلؾ قالكا عف العقؿ: إنو البصيرةو كالبصيرة ظاىرة عقميةو كليست ىي العقؿ عند المحاسبي؛  
كبعد أف تعظيـ معرفتو  -تعالى- ف البصيرة ىي فيـ حقائؽ معاني البيافو كتحصؿ بعد العقؿ عف ا 

حسانو  (2).بعظيـ قيٍدرة ا كبقدر نعًمو كا 

  (3):قدامة بف جعفر -ب 

لعقؿ قسماف: مكىكب كمكسكبو فالمكىكب خمقو او كالمكسكب ما يستفاد مف التجربة قاؿ: "ا
 .كالًعبىر كا دب كالنظر

و كييظًير ىذا القكؿي أف (4) "كقد شباو بعض القدماء العقؿ الغريزم بالبدفو كشباو المكتسب بالغذاء 
 (5)العمـقدامة متأثر بقكؿ المحاسبي بأف العقؿ نكر الغريزة يزيد كيقكل ب

يني إماـ الحرميف -جػ   كى الجي
(6) 

قاؿ السبكي في كتاًبو طبقات الشافعية الكبرل: "قاؿ إماـ الحرميف في البرىاف عند الكالـ في  
ـ عميو أحده مف عممائنا غير الحارث_المحاسبي_و فإنو قاؿ: العقؿ غريزة يتأتاى  تعريؼ العقؿ: "كما حكا

                                                 
 .208العقؿ كفيـ القرآفو لممحاسبي ص  (1)
 .210العقؿ كفيـ القرآفو لممحاسبي ص (2)
رجو كاتب مف البمغاء الفصحاء المتقدميف في عمـ المنطؽ قدامة بف جعفر بف قدامة بف زياد البغدادمو أبك الف (3)

ىػو لو كتب؛ منيا: الخراجو نقد الشعرو جكاىر ا لفاظو 337كالفمسفةو كييضرىب بو المثؿ في البالغةو تكفي ببغداد سنة 
 .5/191ا عالـ لمزركميو 

 . 186العقؿ كفيـ القرآفو لممحاسبي ص(4)
 .187صالعقؿ كفيـ القرآفو لممحاسبي  (5)
ريفو مف أصحاب الشافعيو  (6) عبدالممؾ بف عبدا بف يكسؼ بف محمد الجكينيو الممقاب بإماـ الحرميفو أعمـ المتأخٍّ

يف مف نكاحي نيسابكر سنة  كى ىػو كرحؿ إلى بغدادو فمكةو حيث جاكر أربع سنيفو كذىب إلى المدينة 419كلد في جي
ى نيسابكرو فبنى لو الكزير نظاـ الممؾ المدرسة النظامية فيياو ككاف فأفتى كدرس جامعنا طرؽ المذاىبو ثـ عاد إل

يحضر دركسىو أكابري العمماءو لو مصنفات كثيرة؛ منيا: غياث ا مـ كالتياث الظمـو كالبرىاف في أصكؿ الفقوو قاؿ 
ىػ؛ انظر: 478بعضيـ يصفو: الفقو فقو الشافعيو كا دب أدب ا صمعيو كفي الكعظ الحسف البصرمو تكفي سنة 

  .ـ1979و دار العمـ لممالييفو بيركت 4ا عالـ لمزركميو ط 



76 

 

قاؿ عقيبو: إنو صفة إذا ثبت بيا التكصُّؿ إلى العمكـ النظرية بيا درؾ العمكـ كليست منياو و ك 
 .(1)كمقدٍّماتيا مف الضركريات التي ىي مستند النظرياتو كىي منو بناء عمى أف العقؿ ليس بعمـ"

 (2)أبك حامد الغزالي -د  

 :قاؿ في كتابو إحياء عمكـ الديف: "إف العقؿ يطمؽ عمى أربعة معافو 

فاًرؽ اإلنساف بو سائرى البيائـو كىك الذم استعدا بو لقىبكؿ العمكـ النظريةو الكصؼ الذم يي  :فا كؿ
كتدبير الصناعات الخفية الفكريةو كىك الذم أراده الحارث بف أسد المحاسبي؛ حيث قاؿ في حدٍّ العقؿ: 

 .إنو غريزة يتيياأ بيا إدراؾ العمكـ النظرية

ذات الطفؿ المميٍّز بجكاز الجائزاتو كاستحالة  ىي العمكـ التي تخرج إلى الكجكد في :الثاني 
 .المستحيالتو كالعمـ بأف االثنيف أكثر مف الكاحد

عمكـ تستفاد مف التجارب بمجارم ا حكاؿو فإف حناكىٍتو التجاربو كىذابىٍتو المذاىب يقاؿ:  :الثالث 
ؿو فيذا نكع آخر مف العمـك إنو عاقؿ في العادةو كمىف ال يتصؼ بيذه الصفةو فيقاؿ إنو غبي غيٍمر جاى

 .يسمى عقالن 

أف تنتيي قكاة ىذه الغريزة إلى أف يعرؼ عكاقب ا مكرو كيقمع الشيكة الداعية إلى المذاة  :الرابع 
حجاموو بحسب ما  العاجمة كيقيرىاو فإذا حصمت ىذه القكاة سمٍّي صاحبييا عاقالن مف حيث إقدامو كا 

ا مف خكاصٍّ اإلنساف التي بيا يتميز  يقتضيو النظر في العكاقبو ال بحكـ الشيكة العاجمةو كىذه أيضن
 .(3)عف سائر الحيكاف

 (4) ابف الجكزم -ىػ  

                                                 
 .187العقؿ كفيـ القرآفو لممحاسبي ص  (1)
ىػ في طكس بخراسافو كرحؿ 450محمد بف محمد بف محمد الغزالي الطكسيو أبك حامدو حجة اإلسالـو كلد سنة  (2)

ىػو مف مؤلفاتو: إحياء عمـك الديفو كتيافت 505تكفي سنة إلى بغدادو فالحجازو فالشاـو فمصرو كعاد إلى بمدتوو ك 
  .الفالسفةو كاالقتصاد في االعتقادو كفضائح الباطنيةو كعشرات الكتب ا خرلو ككتب عنو الكثير

  .1/72إحياء عمـك الديف  بي حامد الغزالي  (3)
ىػو ككاف عالمة عصره في 508ببغداد سنة عبدالرحمف بف عمي بف محمد الجكزم القرشي البغدادمو أبك الفرجو كلد  (4)

ىػو تصانيفو جمعت 597التاريخ كالحديث كالكعظو كثير التصانيؼو لو نحك ثالثمائة مصناؼو تكفٍّي في بغداد سنة 
التفسيرو كالحديثو كالتاريخو كالسٍّيرو كالعربيةو كالطبو كالكعظ؛ منيا: زاد المسير في عمـ التفسيرو كتمقيح فيـك أىؿ 

 .317 - 3/316ر في عيكف التاريخ كالسيرو كتمبيس إبميسو كا ذكياءو كغريب الحديث... إلخ؛ ا عالـ لمزركمي ا ث
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ينقؿ في كتابيو :ا ذكياء كذـ اليكل ما قالو الغزاليو كيضيؼ مبيٍّننا ماىية العقؿ: "يعرؼ العقؿ 
نما يدؿ  ."عميو ظاىري قكؿ العاقؿ كعممو بسككًتو كسككنو كمراقبتو لمعكاقبو كليس العقؿ محسكسناو كا 

كيقكؿ: "إنما تتبياف فضيمة الشيء في ثمرتو كفائدتوو كقد عرىٍفتى ثمرة العقؿ كفائدتوو فإنو ىك  
 ."(1)الذم دؿا عمى اإللوو كأمر بطاعتو كامتثاؿ أكامره

 (2)الناسىفي -ك 

ٍعًني بقكلو: غريزة يتبعييا ييعرٍّؼ العقؿ بقكلو: "ىك قكاة لمنفس بيا تستعدُّ لمعمكـ كاإلدرا كاتو كىك المى
 .(3)"العمـ بالضركريات عند سالمة اآلالتو كقيؿ: ىك جكىر تيدرىؾ بو الغائبات كالمحسكسات بالمشاىدة

او كالعقكؿ عنده   كيقسٍّـ الناسىفي العقؿ إلى غريزم كاستدالليو كىك في ىذا متأثٍّر بالمحاسبي أيضن
 :متفاكتة بحسب الفطرة

 .العقؿ البديييو كالعمـ بأف الكؿ أكبر مف الجزءو كىذا العمـ ال يحتاج إلى دليؿ أك تفكير منيا •

اف عالمة عمى كجكد النار •  .كمنيا العقؿ االستداللي: كالعمـ بأف الدُّخى

 .كمنيا العقؿ االكتسابيو كىك أعُـّ مف االستدالليو كىك يقكـ عمى االختبار بالحكاس •

 .ـو كىك ما يمقى في القمب مباشرةكمنيا يجيء باإلليا •

 (4)أبك بكر الرازم -ز  

إنما أعطانا العقؿ  -عزا اسمو  -قاؿ في كتابو "الطب الركحاني" معدٍّدنا منافع العقؿ: "إف البارم 
كحبانا بو لنناؿى كنبمغ بو مف المنافع العاجمة كاآلجمة غايةى ما في جكىر مثًمنا نىٍيمو كبمكغوو كأنو أعظـ 

 ...ا عندناو كأنفع ا شياء لنا كأىٍجدىاىا عمينا ًنعىـ

                                                 
 .805و كذـ اليكلو ص 15 - 10ابف الجكزم: ا ذكياءو ص  (1)
 ىػو عالـ687ىػو كسكف بغدادو كتكفي فييا سنة 600محمد بف محمد أبك الفضؿ برىاف الديف النسفيو كلد سنة  (2)

بالتفسير كا صكؿ كالكالـو مف كتبو: الكاضح في تمخيص تفسير القرآف لمرازمو كالمقدمة النسفيةو كتسمى " المقدمة 
 .البرىانية " في الخالؼو كشرح ا سماء الحسنى

 .61 - 46العقائد النسفية لمنسفيو ص   (3)
 -ىػ 251ب كفي الكيمياءو كلد في الرام سنة محمد بف زكريا الرازمو أبك بكرو فيمسكؼو مف ا ئمة في صناعة الط (4)

ـو مف مؤلفاتو: الحاكم في صناعة الطبو 925 -ىػ 313ـو كسافر إلى بغداد بعد سفٍّ الثالثيفو كتكفٍّي فييا سنة 865
ٍيبعة منيا   .كتابنا 232كىك أجؿُّ كتبوو تيرًجـ إلى الالتينيةو كلو تصانيؼ سماى ابفي أبي أيصى
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منا عمى الحيكاف غير الناطؽ حتى ممكناىا كسيسناىاو كذلامناىا كصرفناىا في الكجكه   فبالعقؿ فضا
العائدة منافعيا عمينا كعميياو كبالعقؿ أدركنا جميع ما يرفعناو كيحسف كيطيب بو عيشناو كنصؿ بو إلى 

فإنا بالعقؿ ًنٍمنا صناعة الطب الذم فيو الكثير مف مصالح أجسادناو كسائر الصناعات  بيٍغيىتنا كمرادناو
ٍفنا شكؿ ا رض  العائدة عميناو النافعة لناو كبو أدركنا ا مكر الغامضة البعيدة المستكرة عناو كبو عرى

عز  -ة البارم كالفمؾو كعظـ الشمسو كالقمر كسائر الككاكب كأبعادىا كحركاتياو كبو كصمنا إلى معرف
 .الذم ىك أعظـ ما استدركناو كأنفع ما أصبنا -كجؿ 

 (1)"كبالجممةو فإنو الشيء الذم لكاله كانت حالتنا حالة البيائـ كا طفاؿ كالمجانيف 

ىذه أقكاؿ بعض العمماء في العقؿ ذكرتيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصرو كبخاصة أكلئؾ الذيف 
 في معاني العقؿ كذكر آراءىـو ككما رأينا أف رأم الحارث المحاسبي - رحمو ا -تأثار بيـ ابف تيمية 

مائية العقؿ كمعناهو "ىك ا صؿ في آراء ىؤالء العمماءو ككمُّيـ قد تأثر بوو ككتابو  -رحمو ا  -
 ...كاختالؼ الناس فيو" كاف المرجع في عصره في ىذا المجاؿ

عقؿ دراسة عممية دقيقة جدًّاو مبتدئنا بردٍّ أقكاؿ الفالسفة يدرسي ال -رحمو ا  -إال أف ابف تيمية  
اليكنانية في العقؿ؛ أمثاؿ أرسطكو كتالميذ الفمسفة اليكنانية مف المسمميف؛ أمثاؿ الفارابي كالكندمو 
كميبيٍّننا مكانةى العقؿ في اإلسالـ كصمتو بالنقؿ أك بالشريعة بعامةو فضالن عف نقد المنطؽ ا رسطي 

 نتاج الحركة العقمية عند اإلنسافو  الذم ىك

كأكضح تعريفات العقؿو كأقربيا إلى ىذا السياؽ أنو: "ما يقع بو التمييزو كيمكف االستدالؿ بو   
؛ فيذا التعريؼ ركعي فيو الدكر الكظيفي لمعقؿ في االستفادة مف معطيات (2)عمى ما كراء المحسكس"

 كؿ.الحكاس كالبناء عمييا؛ لتحصيؿ العمـ بالمجي

 
 
 
 

                                                 
 .10د العرب؛ قدرم حافظ طكقافو ص مقاـ العقؿ عن (1)
و "الغنية 240كأبي إسحاؽ اإلسفراييني؛ كانظر: "الحدكد" البف سينا:  ىذا التعريؼ محكي عف أبي العباس القالنسيو (2)

 .1/411:  أو "تفسير القرطبي"3في الكالـ": ؿ: 
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 اإلسالمالمطمب الثاني:أىمية العقل ومكانتو في 
 

استيًيؿا القرآف الكريـ با مر بالقراءةو معمننا بعثة خاتـ ا نبياءو المؤيد بالعقؿ الصريحو المدعكـ بالنقؿ 
بُّ  مىؽو * اٍقرىٍأ كىرى نسىافى ًمٍف عى مىؽى اإٍلً مىؽى * خى بٍّؾى الاًذم خى ماـى ًباٍلقىمىـً الصحيح؛ }اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى ـي * الاًذم عى ؾى اٍ ىٍكرى

{ سكرة العمؽ: اية ـٍ ـٍ يىٍعمى ا لى نسىافى مى ماـى اإٍلً [و جاء اإلسالـ ليبعث العقؿ مف سيباتوو كيصيح 5 – 1* عى
فيو: إف اإلنساف لـ ييخمؽ لييقيد با غالؿو كال ليقاد بالزماـو بؿ فيًطرى اإلنسافي عمى أف يىيتًدمى بالعمـو 

يستنير بنكر العقؿو كآيات الككفو فأطمؽ اإلسالـ بيذه الدعكل سمطاف العقؿ مف قيكدهو كرداه إلى ك 
 دكره الذم ًنيط بوو إنو تصفح كتاب الككفو كتأمؿ آيات التدبير كاإلحكاـ.

كمف لطائؼ السياؽ القرآني في مادة العقؿ أف القرآف الكريـ لـ يستعمؿ "العقؿ" بصيغة االسـ الجامدو 
قىميكهي مرة كاحدةو يىٍعًقمييىا مرة كاحدةو  22مرةو يىٍعًقميكفى  23نما استعمؿ مشتقاًتًو الفعميةى: تىٍعًقميكفى كا   مرةو عى

نىٍعًقؿي مرة كاحدةو ككؿ ذلؾ في سياقات اإلشادة بفاعمية العقؿ البشرم في النظر كالتدبرو كالتمييز بيف 
لخير كالشرو كالكاجب كالمستحيؿو إف في ىذا المسمؾ ا ضداد؛ كالحؽ كالباطؿو كالصحيح كالزائؼو كا

القرآني ما يمفت النظرو كيسترعي االنتباه؛ فإف ىذا اإلغفاؿ لمفظ العقؿو كاالقتصارى عمى مشتقاتو 
الفعمية ييمًمح إلى أف القرآف ناظر إلى العقؿ باعتباره قكة نفسيةو ككظيفة حيكيةو ينبغي أف تستثمر في 

كىمنا عدالنو كمرجعنا ال ييٍختىمىؼي في حجيتوو كال محمياو لتؤدم دكرىا  المنكط بياو كالذم اعتبره اإلسالـ حى
 . (1)يستراب في نتائجو

كمف تأمؿ نصكص اإلسالـ؛ الكتاب الكريـ كالسنة المطيرةو كجد مظاىر احتفاء اإلسالـ بالعمـ ظاىرة 
ببرىاف العقؿ الدامغو كمف ىذه  باىرةو تنادم بأعمى صكت: ىممكا إلى سمطاف الحؽ البالغو المؤيد

 الظكاىر:

التكميؼ بشرائع اإلسالـ متكقؼ عمى العقؿ المميٍّز: فالتكميؼ مرفكع عف الصبي حتى يبمغو كعف  -
المجنكف حتى يفيؽو كعف النائـ حتى يستيقظ. عف عائشة رضي ا عنيا : أف رسكؿ ا صمى ا 

                                                 
و "نظرية المعرفة" لراجح 474-1/467: و "جدؿ العقؿ كالنقؿ" لمكتاني248انظر ىذه الفكرة في: "بغية المرتاد":  (1)

  .1/73و "مبادئ الفمسفة اإلسالمية": 64و "اإلسالـ كالنظر العقمي": 604الكردم: 
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نائـ حتى يستيقظو كعف الصغير حتى يكبرو كعف المجنكف رفع القمـ عف ثالث: عف ال عميو كسمـ قاؿ "
 .(1)" حتى يعقؿ أك يفيؽ

طالؽ عناف تأمؿ اآليات  - الحث عمى النظر كالتأمؿ: كرد القرآف الكريـ با مر بالتعقؿ كالتدبرو كا 
الككنيةو في أكثر مف سبعمائة كخمسيف آيةو في حيف أف آيات ا حكاـ الصريحة ال تزيد عمى مائة 

عباده في كتابو كال في آية كاحدة أف يؤمنكا بوو أك بشيء مما  -تعالى  –و كلـ يأمر ا (2)سيف آيةكخم
ىك عندهو أك يسمككا سبيالن عمى العمياء كىـ ال يشعركفو حتى إنو عمؿ الشرائع كا حكاـ التي جعميا 

 . (3)ليـ

لـ نجد في القرآف الكريـ سكرة  -لك عىٍجمىى ك  -كلك تفكرنا قميالن في القرآف الكريـو كنظرنا فيو نظرة تأمؿ 
ا المكية  -طكيمة متفردة بذكر ا حكاـو في حيف نجد سكرنا كثيرة  ليس فييا إال المباحث  -خصكصن

ثبات الخالؽو  العقميةو كتقرير حقائؽ ا شياءو كالكالـ عمى الفطرة كالنكاميس الككنيةو كخمؽ العالـو كا 
 . (4)كاالختيارو كعف الرسالة كالكحيو كالبعثو كالخمكدكالحديث عف النفسو كاإلرادةو 

قيؿ رابٍّ ًزٍدًني ًعٍممنا{ سكرة طو: آية: - و كليس في القرآف الكريـ أمر 114الدعاء بطمب زيادة العمـ: }كى
 بطمب االستزادة مف شيء سكل العمـ.

 
ـى عى  - تينىا آتىٍينىاىىا ًإٍبرىاًىي جا ًتٍمؾى حي ًكيـه رفع درجة العمماء: }كى باؾى حى اتو ماف ناشىاء ًإفا رى مىى قىٍكًمًو نىٍرفىعي دىرىجى

ًميـه{سكرةا نعاـ: آية ؛ فالحجة التي أكتييا إبراىيـ كانت بالعمـو ثـ كاف ىذا العمـ سببنا لرفع درجات 83عى
مىى قىٍكًمًو{و كقاؿ  : -تعالى  –إبراىيـ عميو السالـ؛ كتأمؿ معنى االستعالء المستفاد مف حرؼ الجر }عى

{ سكرةالمجادلة: آية اتو ـى دىرىجى ـٍ كىالاًذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم  .11}يىٍرفىًع الماوي الاًذيفى آمىنيكا ًمنكي

النيي عف التقميد الجامد: أكد القرآف الكريـ في مكاضع كثيرة عمى ذـ التقميد بغير عمـ كال  -
ذىا ًقيؿى لىييـي -تعالى  –ىيدنل؛ مف ذلؾ: قكلو  مىٍيًو آبىاءنىا  : }كىاً  ا أىنزىؿى الٌموي قىاليكٍا بىٍؿ نىتاًبعي مىا أىٍلفىٍينىا عى اتاًبعيكا مى

                                                 
 .صححو ا لباني 3432.حديث رقـلنسائيسنف ا (1)
ـ و كقيد آيات ا حكاـ بالصريح منيا؛  ف العمماء يحصكف آيات ا حكا1/2"تفسير الجكاىر" لطنطاكم جكىرم:  (2)

  .1/473: "مفاتيح الغيب":  بالمئيف؛ فذكركا أنيا في حدكد خمسمائة آية. انظر
  .5/260"الميزاف في تفسير القرآف" لمسيد الطباطبائي:  (3)
  .124-123"محاضرات في التفكير اإلسالمي كالفمسفة" لعبدالعزيز الثعالبي:  (4)
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{ سكرةالبقرة:  ـٍ الى يىٍعًقميكفى شىٍيئان كىالى يىٍيتىديكفى لىٍك كىافى آبىاؤيىي ـٍ تىعىالىٍكٍا -تعالى  –و كقكلو 170أىكى ذىا ًقيؿى لىيي : }كىاً 
ا أىنزىؿى الماوي كىا ً  ـٍ الى يىٍعمىميكفى شىٍيئنا كىالى ًإلىى مى لىٍك كىافى آبىاؤيىي مىٍيًو آبىاءنىا أىكى ٍدنىا عى ٍسبينىا مىا كىجى لىى الراسيكًؿ قىاليكٍا حى

{ سكرة المائدة:  و كنعى عمى الكفار أٍف لـ تكف ليـ حجة إال اتباع آبائيـ: }قىاليكٍا أىًجٍئتىنىا 104يىٍيتىديكفى
دٍ  مىٍيًو آبىاءنىا{ سكرة يكنس: ًلتىٍمًفتىنىا عىماا كىجى  .78نىا عى

 
كٍا كىافاةن فىمىٍكالى -تعالى  –استحباب الرحمة في طمب العمـو كيشير إلييا قكلو  - مىا كىافى اٍلميٍؤًمنيكفى ًليىنًفري : }كى

كٍا قىٍكمى  ًليينًذري ـٍ طىاًئفىةه لٍّيىتىفىقاييكٍا ًفي الدٍّيًف كى ٍنيي { التكبة: نىفىرى ًمف كيؿٍّ ًفٍرقىةو مٍّ كفى ـٍ لىعىماييـٍ يىٍحذىري عيكٍا ًإلىٍيًي ـٍ ًإذىا رىجى يي
ٍذ  -عميو السالـ  -و ككذلؾ إشارة القرآف الكريـ إلى رحمة مكسى 122 إلى الخضر في طمب العمـ: }كىاً 

قيبنا * ٍيًف أىٍك أىٍمًضيى حي تاى أىٍبميغى مىٍجمىعى اٍلبىٍحرى ا نىًسيىا  قىاؿى ميكسىى ًلفىتىاهي الى أىٍبرىحي حى فىمىماا بىمىغىا مىٍجمىعى بىٍيًنًيمى
اكىزىا قىاؿى ًلفىتىاهي آًتنىا غىدىاءنىا لىقىٍد لىًقينىا مً  بنا * فىمىماا جى ذى سىًبيمىوي ًفي اٍلبىٍحًر سىرى ا فىاتاخى كتىييمى بنا{ حي ف سىفىًرنىا ىىذىا نىصى

 مكسى في رحمتوو فيو إشارة إلى أىمية و كًذٍكر الناصىب كالتعب الذم القاه نبي ا 62 – 60الكيؼ: 
 الرحمة في الطمبو كلك بعدت الشُّقاةو كطالت الرحمة.

 
عباده برىدٍّ ما أشكؿ عمييـ إلى العمماء الذيف ليـ  -تعالى  –كجكب االسترشاد بالعمماء: أمر ا  -

ـٍ أىٍمره مٍّفى ا ى  اءىي ذىا جى لىٍك رىدُّكهي ًإلىى القدرة عمى استنباط أحكاـ ا؛ فقاؿ: }كىاً  ٍكًؼ أىذىاعيكٍا ًبًو كى ٍمًف أىًك اٍلخى
{ النساء:  ـٍ ـٍ لىعىًممىوي الاًذيفى يىٍستىنًبطيكنىوي ًمٍنيي لىى أيٍكًلي ا ىٍمًر ًمٍنيي : }فىاٍسأىليكٍا -تعالى  –و كقاؿ 83الراسيكًؿ كىاً 

{ النحؿ:   .43أىٍىؿى الذٍٍّكًر ًإف كينتيـٍ الى تىٍعمىميكفى

 
في إمارة طالكت: }قىاؿى ًإفا  -تعالى  –ب عمى مف تكلى أمرنا أف يككف عالمنا بو كبمصالحو: قاؿ يج -

{ ]البقرة:  ـٍ كىزىادىهي بىٍسطىةن ًفي اٍلًعٍمـً كىاٍلًجٍسـً مىٍيكي في تكلي يكسؼ  -تعالى  –[و كقاؿ 247الٌموى اٍصطىفىاهي عى
لىماا بىمىغى أىشيداهي آتىٍينىاهي حي  طمبى الكالية  -عميو السالـ  -[و كعمؿ يكسؼ 22ٍكمنا كىًعٍممنا{ ]يكسؼ: الحكـ: }كى

ًميـه{ ]يكسؼ:  ًفيظه عى زىاًئًف ا ىٍرًض ًإنٍّي حى مىى خى [؛ 55بما يتصؼ بو مف العمـ كا مانة؛ فقاؿ: }اٍجعىٍمًني عى
{ بؿ مف عادة القرآف الكريـ أف يعبر عف النبكة بالعمـ؛ كمف ذلؾ: }قىاليكٍا الى تىكٍ  ًميـو ٍؿ ًإناا نيبىشٍّريؾى ًبغيالـو عى جى

ا{ ]ا نبياء: 53]الحجر:  ٍكمنا كىًعٍممن ليكطنا آتىٍينىاهي حي ٍكمنا كىًعٍممنا{ 74[و }كى كيالًّ آتىٍينىا حي مىٍيمىافى كى [و }فىفىياٍمنىاىىا سي
كٍ 79]ا نبياء:  لىماا بىمىغى أىشيداهي كىاٍستىكىل آتىٍينىاهي حي ا{ ]القصص: [و كفي مكسى: }كى  [.14منا كىًعٍممن
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التعميـ شرؼ لصاحبو حتى لمحيكانات: فقد فضؿ ا الحيكاف المعماـ عمى غيره؛ فأباح صيد ا كؿ  -
كىاًرًح ميكىمٍّ  ماٍمتـي مٍّفى اٍلجى مىا عى ـي الطايٍّبىاتي كى ـٍ قيٍؿ أيًحؿا لىكي اذىا أيًحؿا لىيي مٍّميكنىييفا ًمماا ًبيفى تيعى دكف الثاني؛ }يىٍسأىليكنىؾى مى

{ ]المائدة:  ـٍ مىٍيكي ـي الماوي فىكيميكٍا ًمماا أىٍمسىٍكفى عى مامىكي  [.4عى

كمما ضرب مثالن لمعالقة بيف العقؿ كالنقؿو كلبياف أف العقؿ لف ييتدم إال بالشرعو كالشرع ال 
 ييتىبىيافي إال بالعقؿ أف قيؿ: 

 
.العقؿ كا يٌسو كالشرع كالبناءو كلف يغن -  ي أسٌّ ما لـ يكف بناءهو كلف يثبت بناءه ما لـ يكف أسٌّ

 
العقؿ كالبصرو كالشرع كالشعاعو كلف يغني البصر ما لـ يكف شعاع مف خارجو كلف يغني الشعاع  -

ًكتىابه مًُّبيفه * يىٍيًدم ًبًو الما -تعالى  –ما لـ يكف بصرو كليذا قاؿ ا  اءكيـ مٍّفى الماًو نيكره كى وي مىًف : }قىٍد جى
ـٍ ًإلىى ًصرىاطو  يىٍيًديًي اًت ًإلىى النُّكًر ًبًإٍذًنًو كى ييـ مًٍّف الظُّميمى ييٍخًرجي { ]المائدة:  اتابىعى ًرٍضكىانىوي سيبيؿى الساالىـً كى مٍُّستىًقيـو

15 – 16.] 

اجو العقؿ كالسراجو كالشرع كالزيت الذم يمدهو فإف لـ يكف زيتو لـ يحصؿ السراجو كما لـ يكف سر  -
ثىؿي نيكًرًه كىًمٍشكىاةو ًفييىا ًمٍصبىاحه -تعالى  –لـ يضئ الزيت؛ قاؿ ا  : }الماوي نيكري السامىاكىاًت كىا ىٍرًض مى

ٍيتيكًنةو الا شىٍرقً  رىةو مُّبىارىكىةو زى ةي كىأىنايىا كىٍككىبه ديرٍّمٌّ ييكقىدي ًمف شىجى اجى ةو الزُّجى اجى ٍرًبياةو يىكىادي ياةو كى اٍلًمٍصبىاحي ًفي زيجى ال غى
يىٍضًربي الماوي ا ى  مىى نيكرو يىٍيًدم الماوي ًلنيكًرًه مىف يىشىاء كى ـٍ تىٍمسىٍسوي نىاره نُّكره عى لىٍك لى ٍيتييىا ييًضيءي كى ٍمثىاؿى ًلمنااًس{ زى

 [.35]النكر: 

 . (1)الشرع عقؿ مف خارجو كالعقؿ شرع مف داخؿو كىما متعاضداف بؿ متحداف -

بحث العممي المنصؼ المتجرٍّدى عف كصمة اليكل كالتعصب لرأم مف اآلراء قبؿ االطمئناف إف ال
قٍّياًتًو كصكابوو المتسمحى بآليات البحث كأدكاتو العاصمًة لو مف الزلؿ في البحثو كالخطًأ في  إلى حى

ًي اإلنصاؼ كالمنيجي -التفكير كاالستدالؿ  ةو ال محالة يصؿ ىذا النكع مف البحث الذم يىٍصًفؽي بجناحى
 في نياية المطاؼ إلى أف يصيب جكىر الحقيقةو كيبمغ غاية الحؽ.

                                                 
و كىي بنصيا في 141-140نشأتيف كتحصيؿ السعادتيف": ىذه ا مثاؿ ذكرىا الراغب ا صفياني في "تفصيؿ ال (1)

  دكف تنبيو عمى مصدرىا. 57"معارج القدس" لمغزالي: 
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ا أىًعظيكيـ ًبكىاًحدىةو أىف -تعالى  –كقد أشار القرآف الكريـ إلى ىذيف الجناحيف في قكلو  : }قيٍؿ ًإنامى
اًحًبكيـ مٍّف جً  كا مىا ًبصى فيرىادىل ثيـا تىتىفىكاري ٍثنىى كى { تىقيكميكا ًلماًو مى ناةو ًإٍف ىيكى ًإالا نىًذيره لاكيـ بىٍيفى يىدىٍم عىذىابو شىًديدو

 [. 46]سبأ: 

فالدعكل إلى النظر كالتأمؿ في حاؿ ذلؾ النبيو بعيدنا عف تشغيب االجتماعو كقريبنا مف التأمؿ  
ذلؾ  الفردمو أك الثنائي المعتمد عمى اختيار أىؿ النصح كالمشكرة في امتحاف صدؽ ىذه الدعكلو كؿ

ًمياة الجاىميةو كتشكيش المناكئيف حقدنا كحسدنا؛ أكلئؾ الذيف اتسـ مكقفيـ مف دعكة الحؽ  أبعد عف حى
ؿه ييًريدي أىف  بالرفض المجمؿ؛ بسبب إلؼ العادةو كا نس بمكركث اآلباء؛ حتى قالكا: }مىا ىىذىا ًإالا رىجي

قىاليكا ـٍ كى ـٍ عىماا كىافى يىٍعبيدي آبىاؤيكي داكي ـٍ ًإٍف ىىذىا ًإالا  يىصي اءىي ؽٍّ لىماا جى كا ًلٍمحى قىاؿى الاًذيفى كىفىري مىا ىىذىا ًإالا ًإٍفؾه مٍُّفتىرنل كى
{ ]سبأ:  [؛ إف البعد عف ىذه الييئة االجتماعية المشكٍّشة المضمٍّمة أرجى في انفتاح 43ًسٍحره مًُّبيفه

 ياس ًصدؽ صاحبيا. القمبو كاستقباؿ الكعي ليذه الدعكل لمنظر في أمرىاو كق

 
ا: فإف ا مر بالتفكر فيو إشارة إلى اعتماد المنيج القكيـ في التفكيرو كالنظر السديد في اعتبار  كأيضن
حاؿ ىذا المدعي لمنبكة بحاؿ ا نبياء قبمو ممف بقيت فييـ آثار رساالتيـو كمقارنة دعكتو بدعكتيـو 

 ؿ دعكاه تكحي بصدقوو أك بكذبو كافترائو.كالنظر في حاؿ ذلؾ النبي نفسو كصفاتو؛ ىؿ حالو قب

 
كاإلسالـ رىغابى في طمب العمـو كدىفىعى الناس إليو بإلحاحو كندبيـ إلى طٍرؽ أبكاب المعرفة بكؿ طريؽ 
معقكؿ مقبكؿو كشجعيـ عمى اإلقداـ عمى البحث في أم مكضكعو ميما كانت سبيؿ البحث فييا شاقةو 

ث اإلسالـ عمى خكض ًغمار البحث بكؿ شجاعة كتصميـو كمنع كطريؽ الكصكؿ إلييا كىًعرنا؛ بؿ ح
و كما ذاؾ إال  و أك تيكيؿو بقداسةو عف النظر كالتأمؿ حاجبو مف كضع أم حجاب عمى العقؿ ساترو

مع منطقية العقؿو كتكافقية المنطؽ؛ إف  -مبادئًو كأصكًلوو ثـ تفريعاتو كفصكلو  -النسجاـ اإلسالـ 
ده كمبادئو مف أم بحث عممي سميـ؛ إنو عمى يقيف مف أف البحث العممي اإلسالـ ال يخشى عمى عقائ

ال بد أف يكصؿ أصحابو إلى  -السميـو كالتأمؿ كالنظر السديد البرمء مف اليكل كالتعصب الذميـ 
فؽ القاعدة المشيكرة:  النتائج التي قررىا اإلسالـو كدعا إليياو كنادل بيا في عقائده كمبادئو؛ كذلؾ كى

 ال تخشى البحث. الحقيقة
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كلما كاف اإلسالـ يساير معطيات العقؿو كينسجـ مع نتائج المنطؽ كالبرىافو كاف اإلسالـ   
كاسع الصدر لكؿ نقاش منصؼو برمء عف التعصب كاليكلو غايتو الكصكؿ إلى الحقيقةو كيتقبؿ كؿ 

 جداؿ بالحكمة؛ كما يتقبؿ كؿ نظر كتفكر.

 
حمكا في جداليـ بالصبر كسعة الصدرو كعماميـ في الجداؿ اتباع لذلؾ حث اإلسالـ أتباعو عمى أف يت

 اآلداب الحسنةو كا خالؽ الرفيعة السامية التي منيا:

ا أىًعظيكيـ ًبكىاًحدىةو أىف تىقيكميكا ًلماًو مىٍثنىى -تعالى  –البعد عف تشكيش المخالفيف: قاؿ  - : }قيٍؿ ًإنامى
ا بً  كا مى فيرىادىل ثيـا تىتىفىكاري { ]سبأ: كى اًحًبكيـ مٍّف ًجناةو ًإٍف ىيكى ًإالا نىًذيره لاكيـ بىٍيفى يىدىٍم عىذىابو شىًديدو  [.46صى

{ ]سبأ: -تعالى  –إنصاؼ الخصـ: قاؿ  - ؿو مًُّبيفو الى ـٍ لىعىمىى ىيدنل أىٍك ًفي ضى ناا أىٍك ًإيااكي  [.24: }كىاً 

سىنىًة : }اٍدعي ًإلً -تعالى  –الجداؿ بالتي ىي أحسف: قاؿ  - ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى بٍّؾى ًباٍلًحٍكمى ى سىًبيًؿ رى
{ ]النحؿ:  اًدٍلييـ ًبالاًتي ًىيى أىٍحسىفي  [.125كىجى

القصد إلى إظيار الحؽ كالتجرد مف رغبة االنتصار كحب الظيكر:  ف الجدؿ إنما ىك صكرة  -
الفو عمى خطأو فيك عامؿ عمى مف ا مر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر؛ إذ المجادؿ مف رأيو أف مخ

يقكؿ: "ما ناظرت  -رضي ا عنو  -إقناعو بما يراه صكابنا كمشركعنا في الديفو كقد كاف الشافعي 
أحدنا قط إال أحببت أف ييكفاؽ كيسدد كيعافو كيككف عميو رعاية مف ا كحفظو كما ناظرت أحدنا إال كلـ 

 . (1)سانو"أباؿ بىيافى اي الحؽا عمى لساني أك ل

 
كلما كانت رسالة اإلسالـ رسالة خاتمةو ككانت كذلؾ رسالة عالمية؛ إلى الناس كافةو عمى اختالؼ 

لذلؾ  -مستكياتيـ العقمية كالثقافية و ككاف القرآف الكريـ ىك حجة ىذا الديف الكبرل كمعجزتو الخالدة 
الناس جميعنا عمى اختالؼ أصنافيـو  كمو جاء في القرآف الكريـ مف ا دلة كالمناىج العقمية ما يقنع

كتبايف أفياميـ كأفكارىـو كتفاكت مداركيـو كتنكع قناعاتيـ؛ فسمؾ القرآف الكريـ طرقنا متنكعة لإلفياـو 
ككسائؿ شتى لإلقناع؛ كىذا كجو مف أكجو اإلعجاز القرآني؛ فإف أساليب القرآف الكريـ في االستدالؿ 

 ة إلى ىذا التنكع في الجداؿ كالتفنف في اإلقناع: تناسب الناس كافة؛ كفيما يمي إشار 

                                                 
  .2/50و "الفقيو كالمتفقو": 9/118"حمية ا كلياء":   (1)
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مف الناس مف ال يرضيو إال قياس تاـو أك برىاف عقمي مقنعو كىؤالء ىـ الذيف غمبت عمييـ النزعة  -
العقمية في التفكيرو كالميؿ الفمسفي في التحميؿ؛ فخاطبيـ القرآف بما فيو مقنع ليـو كبما يساير طرائؽ 

 ؛ مف مثؿ: (1)رآف في سبيؿ إقناعيـ الصكر التي ألفكىا في االستدالؿتفكيرىـ؛ فاستخدـ الق

ٍمؼ ا آًليىةه ًإالا الماوي لىفىسىدىتىا -تعالى  –: في إثبات الكحدانيةو في قكلو (2)استخداـ قياس الخي : }لىٍك كىافى ًفيًيمى
{ ]ا نبياء:  افى الماًو رىبٍّ اٍلعىٍرًش عىماا يىًصفيكفى مىا -تعالى  –كلو [و كق22فىسيٍبحى لىدو كى ذى الماوي ًمف كى ا اتاخى : }مى

افى الماًو عىماا مىى بىٍعضو سيٍبحى ـٍ عى يي لىعىالى بىٍعضي مىؽى كى {  كىافى مىعىوي ًمٍف ًإلىوو ًإذنا لاذىىىبى كيؿُّ ًإلىوو ًبمىا خى يىًصفيكفى
قٍّياًة القرآف الكريـو كأنو مف عند ا91]المؤمنكف:  كفى  -تعالى  – [و كفي إثبات حى في قكلو: }أىفىالى يىتىدىباري

ديكٍا ًفيًو اٍخًتالىفنا كىًثيرنا{ ]النساء:  لىٍك كىافى ًمٍف ًعنًد غىٍيًر الماًو لىكىجى [و فاالستدالؿ في ىذه اآليات 82اٍلقيٍرآفى كى
 قائـ عمى إثبات المطمكب بإبطاؿ نقيضو.

 
حث حقائؽ ا شياء مف خالؿ التجًربة المعمميةو فيؤالء كمف الناس مف ييٍعنىى بالعمـ التجريبيو كب -

يخاطبيـ القرآف الكريـ بما يفيمكفو كيكجو أفكارىـ إلى تأمؿ السنف اإلليية في الخمؽو كقراءة كتاب 
ٍتقنا فىفىتىٍقنىا كا أىفا السامىاكىاًت كىاٍ ىٍرضى كىانىتىا رى ـٍ يىرى الاًذيفى كىفىري لى عىٍمنىا ًمفى اٍلمىاء كيؿا الككف؛ فيقكؿ ليـ: }أىكى ىيمىا كىجى

ا سيبيالن  اجن عىٍمنىا ًفييىا ًفجى ـٍ كىجى كىاًسيى أىف تىًميدى ًبًي عىٍمنىا ًفي اٍ ىٍرًض رى يٍّ أىفىالى ييٍؤًمنيكفى * كىجى ـٍ يىٍيتىديكفى  شىٍيءو حى لىعىمايي
ـٍ عىٍف آيىاًتيىا ميعٍ  عىٍمنىا السامىاء سىٍقفنا ماٍحفيكظنا كىىي مىؽى الماٍيؿى كىالنايىارى كىالشاٍمسى * كىجى ًرضيكفى * كىىيكى الاًذم خى

{ ]ا نبياء: آية  [و33 – 30كىاٍلقىمىرى كيؿٌّ ًفي فىمىؾو يىٍسبىحيكفى

 كاىتماـ القرآف الكريـ بالتنبيو إلى تأمؿ اآليات الككنية كثرتو بالغةو كعنايتو بو فائقة. 

                                                 
نما يقكؿ العالامة الشيخ محمد أبك زىرة: "في الحؽ أف أسمكب القرآف أسمى مف الخطابةو كأسمى مف المنطؽو فبي  (1)

تراه قد اعتمد في مسالكو عمى ا مر المحسكسو أك ا مكر البدييية التي ال يمارم فييا عاقؿو كال يشؾ فييا إنسافو 
تراه قد تحمؿ مف بعض قيكد المنطؽ التي تتعمؽ با قيسة كأنماطياو كالقضايا كأشكالياو مف غير أف يخؿ ذلؾ بدقة 

حكاـ التحقيؽو كصدؽ كؿ ما اشتمؿ عميو مف مقدمات كنتائج في أحكاـ العقؿ كثمرات المنطؽ؛ كليذا نحف  التصكيرو كا 
ف كاف فيو صدقو كتحقيقو". انظر: "تاريخ الجدؿ":  و كانظر ىذه الفكرة 64-63ال نعد أسمكب القرآف الكريـ منطقناو كا 

و 284-283جكف: و "القرآف العظيـ" لمصادؽ عر 1/456و "معترؾ ا قراف" لمسيكطي: 2/24في: "البرىاف" لمزركشي: 
  .289-1/283"منيج الجدؿ كالمناظرة في تقرير مسائؿ العقيدة": 

ٍمؼ: ىك القياس القائـ عمى إثبات المطمكب بإبطاؿ نقيضوو ضركرة أف رفع أحد النقيضيف يستمـز ثبكت   (2) قياس الخي
و 297و "الرد عمى المنطقييف": 1/453اآلخر؛ استنادنا عمى نفي الكاسطة بيف النقيضيف. انظر: "اإلشارات كالتنبييات": 

" لمسيكطي: 3/78و 2/63و "دستكر العمماء": 715"الكميات":    .126و "معجـ مقاليد العمـك
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لفطرةو فيو سالمتيا كسذاجتياو كفيو حسنيا كجمالياو كىؤالء ىـ كمنيـ مف ىك في تفكيره أقرب إلى ا -

الناسو كالسكاد ا عظـو كالجُـّ الغفيرو كىذا النكع يناسبو امتزاج الحؽ بالتأثير الكجدانيو كالجمع بيف 
ثارة العاطفة كشحذ الكجداف؛ فاتبع القرآف الكريـ مع ىذا الصنؼ ا سمكب  الحجة بأنصع بيافو كا 

ـٍ ًإف -تعالى  –اؿ الخطابي؛ ق ـٍ فىٍميىٍستىًجيبيكٍا لىكي ـٍ فىاٍدعيكىي : }ًإفا الاًذيفى تىٍدعيكفى ًمف ديكًف الٌمًو ًعبىاده أىٍمثىاليكي
كفى  ـٍ لىييـٍ أىٍعييفه ييٍبًصري ـٍ أىٍيدو يىٍبًطشيكفى ًبيىا أى ـٍ لىيي ؿه يىٍمشيكفى ًبيىا أى ـٍ أىٍرجي اًدًقيفى * أىلىيي ـٍ آذىافه ًبيىا أى كينتيـٍ صى ـٍ لىيي

كًف{ ]ا عراؼ:  ـٍ ثيـا ًكيديكًف فىالى تينًظري  [.195 – 194يىٍسمىعيكفى ًبيىا قيًؿ اٍدعيكٍا شيرىكىاءكي

 
ـي الماٍيؿى سىٍرمىدنا ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىًة مىٍف ًإلىوه غىٍيري الماًو -تعالى  - كقاؿ مىٍيكي عىؿى الماوي عى يىٍأًتيكيـ : }قيٍؿ أىرىأىٍيتيـٍ ًإف جى

ـي النايىارى سىٍرمىدنا ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىةً  مىٍيكي عىؿى الماوي عى ٍيري الماًو  ًبًضيىاء أىفىالى تىٍسمىعيكفى * قيٍؿ أىرىأىٍيتيـٍ ًإف جى ٍف ًإلىوه غى مى
ـي  عىؿى لىكي ًتًو جى ًمف راٍحمى كفى * كى ًلتىٍبتىغيكا ًمف يىٍأًتيكيـ ًبمىٍيؿو تىٍسكينيكفى ًفيًو أىفىالى تيٍبًصري الماٍيؿى كىالنايىارى ًلتىٍسكينيكا ًفيًو كى

 } ـٍ فىيىقيكؿي أىٍيفى شيرىكىاًئيى الاًذيفى كينتيـٍ تىٍزعيميكفى يىٍكـى يينىاًديًي كفى * كى ـٍ تىٍشكيري لىعىماكي  – 71القصص: سكرة فىٍضًمًو كى
74. 

اقشة مسائؿ العقيدة دكف قيد أك ك ف الحقيقة اإلسالمية ال تخشى البحثو سمح اإلسالـ بمن  
شرطو كال أية حساسية في طرح أم مكضكع تحت مجير لمبحثو سكاء أكاف ىذا المكضكع متعمقنا بذات 
الخالؽ مف إثبات كحدانيتوو أك أسمائو الحسنى كصفاتو العيمى؛ بؿ خاضت نصكص الكتاب كالسنة في 

امح كالتنزؿ إلى أقصى درجة؛ فتراه في ذلؾ؛ فإف القرآف الكريـ اتصؼ جدالو مع المشركيف بالتس
ثبات الخالؽو يتنزاؿ مع المنكريف إلى أقصى درجات التىنىزُّؿ؛ حتى  معرض نقاشو لقضية الكحدانية كا 
ـٍ لىعىمى  ناا أىٍك ًإيااكي  ىفرض تكافؤ الخصميف في الحجة؛ }قيٍؿ مىف يىٍرزيقيكيـ مٍّفى السامىاكىاًت كىاٍ ىٍرًض قيًؿ الماوي كىاً 

{ ]سبأ:  ؿو مًُّبيفو الى [و كما كاف ىذا المسمؾ القرآني إال ليقرر في ا ذىاف مبدأ نفي 24ىيدنل أىٍك ًفي ضى
ا في البدا  .ءةالحرج كالحساسية عف مناقشة أية قضية ميما كاف الحكـ فييا مرككزنا في الفطرةو كراسخن

 
ف كؿٍّ مف الكككب أك القمر أك عمى الكحدانية بفرض كك  -عميو السالـ-كما كاف استدالؿ إبراىيـ 

ا لمذىب الخصـ الكاضح البطالف ثـ مناقشتوو قاؿ : -تعالى  - الشمس ربًّا إال تىنىزُّالن منوو كفرضن
مىٍيًو ال فا عى ًليىكيكفى ًمفى اٍلميكًقًنيفى * فىمىماا جى ـى مىمىكيكتى السامىاكىاًت كىا ىٍرًض كى كىذىًلؾى نيًرم ًإٍبرىاًىي أىل كىٍككىبنا ماٍيؿي رى }كى
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ا قىاؿى ىىذىا رىبٍّي فىمىما  بٍّي فىمىماا أىفىؿى قىاؿى ال أيًحبُّ اآلًفًميفى * فىمىماا رىأىل اٍلقىمىرى بىاًزغن ا أىفىؿى قىاؿى لىًئف لاـٍ قىاؿى ىىذىا رى
الٍّيفى * فىمىماا رىأىل الشاٍمسى بىاًزغى  بٍّي ىىذىا أىٍكبىري فىمىماا أىفىمىٍت قىاؿى يىٍيًدًني رىبٍّي  كيكنىفا ًمفى اٍلقىٍكـً الضا ةن قىاؿى ىىذىا رى

ًنيفنا كى  ٍيتي كىٍجًييى ًلماًذم فىطىرى السامىاكىاًت كىا ىٍرضى حى ا أىنىٍا ًمفى يىا قىٍكـً ًإنٍّي بىًرمءه مٍّماا تيٍشًركيكفى * ًإنٍّي كىجا مى
{ ]ا نعاـ:  كاف مبنيًّا عمى فرض  -عميو السالـ  -مف إبراىيـ  [و إف ىذا االستدالؿ79 – 75اٍلميٍشًرًكيفى

مذىب الخصـو ثـ اختباره كنقضوو كقد حكى القرآف ىذا االستدالؿ دكف تعقيب أك استدراؾ؛ بؿ حكاه 
تينىا آتىٍينىاىىا  -عز كجؿ  -لييٍقتىدىل بوو كقد أثنى ا  ًتٍمؾى حيجا عمى ىذا االستدالؿو فقاؿ معقبنا عميو: }كى

ًميـه{ ]ا نعاـ: ًإٍبرىاىً  ًكيـه عى اتو ماف ناشىاءي ًإفا رىباؾى حى مىى قىٍكًمًو نىٍرفىعي دىرىجى ـى عى  [.83ي

اف أعظـ ما امتف ا بو عمى اإلنساف أٍف منحو آالت التعمـو كأدكات اإلدراؾ كالتعرؼ عمى   
مف البحث  -بات بما أكتكا مف ًمنىحو كى -حقائؽ ا مكرو كصفات ا شياء كخصائصيا؛ ليتمكنكا 

 كالنظر لمكشؼ عف أسرار ىذا الككفو الدالة عمى عظمة خالقو. 

يىا اإلنساف ىي ا ساس الفارؽ بينو كبيف غيره مف المخمكقات؛ فإنؾ إذا  كآالت اإلدراؾ التي ميًنحى
عرفكا أردت أف تيعىرٍّؼى اإلنساف بما يميزه عف غيره لـ تجد فارقنا أكضح مف صفة التعقؿ كالتفكرو كلذلؾ 

اإلنساف بأنو: "حيكاف عاقؿ"و فمك قيؿ بدؿ العاقؿ ا بيضو أك الطكيؿ لـ يكف جكابنا لمف استفسر عف 
 .(1)اإلنساف

في القرآف الكريـ عمى عباده بنعمة العقؿ في غير ما مكضعو  -عز كجؿ -كقد امتف ا   
عمالي ا في مجالياو فإف ًمف أىـ منبٍّينا إياىـ عمى ضركرة شكر ىذه النعمة بكضعيا في محمياو كا 

مظاىر شكر النعمة أف تكضع في محميا الالئؽ بياو كالذم  جمو منح ا اإلنساف إياىاو كسياقات 
القرآف الكريـ المنبية عمى ىذه المنحة الربانية مرتبطة دائمنا باإلشارة إلى حسف تكظيؼ ىذه الممىكاتو 

ك لـ ييحًسف استخداميا؛ فاستخدميا في غير مكضعياو أك كذٍـّ مىف عطؿ ىذه المىمىكات؛ فمـ يستخدمياو أ
قصرىا في حدكد الظكاىر الككنيةو المرتبطة بنفعو الذاتي المباشر دكف الربط بيف معطياتيا كالبناء 

كيـ مٍّف بيطيكًف -تعالى  –عمييا في البحث عف الحقيقة الكبرل؛ حقيقة الكجكد كمو؛ يقكؿ  : }كىالٌموي أىٍخرىجى
ٍكاٍ أيمايىاتً  ـٍ يىرى كفى * أىلى ـٍ تىٍشكيري ارى كىا ىٍفًئدىةى لىعىماكي ـي اٍلساٍمعى كىا ىٍبصى عىؿى لىكي ـٍ الى تىٍعمىميكفى شىٍيئنا كىجى  ًإلىى الطاٍيًر كي

} يىاتو لٍّقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى كٍّ السامىاء مىا ييٍمًسكيييفا ًإالا الٌموي ًإفا ًفي ذىًلؾى آلى رىاتو ًفي جى [و 79 – 78]النحؿ:  ميسىخا

                                                 
  .32"المقصد ا سنى" لمغزالي:   (1)
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{ ]ا نعاـ:  عيكفى ا يىٍستىًجيبي الاًذيفى يىٍسمىعيكفى كىاٍلمىٍكتىى يىٍبعىثيييـي الٌموي ثيـا ًإلىٍيًو ييٍرجى ذى 36}ًإنامى [و }قيٍؿ أىرىأىٍيتيـٍ ًإٍف أىخى
مىى قيميكًبكيـ ماٍف ًإلىوه غىٍيري الٌموً  تىـى عى ـٍ كىخى كي ارى ـٍ كىأىٍبصى ـٍ  الماوي سىٍمعىكي رٍّؼي اآليىاًت ثيـا ىي يىٍأًتيكيـ ًبًو انظيٍر كىٍيؼى نيصى

{ ]ا نعاـ:  ـٍ 46يىٍصًدفيكفى ٍبنىاىيـ ًبذينيكًبًي ـٍ يىٍيًد ًلماًذيفى يىًرثيكفى ا ىٍرضى ًمف بىٍعًد أىٍىًميىا أىف لاٍك نىشىاء أىصى لى [و }أىكى
[ } ـٍ فىييـٍ الى يىٍسمىعيكفى مىى قيميكًبًي نىٍطبىعي عى ـى كىًثيرنا مٍّفى اٍلًجفٍّ كىاإًلنًس لىييـٍ 100ا عراؼ: كى يىنا لىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجى [و }كى

لىييـٍ آذىافه الا يىٍسمىعيكفى ًبيىا أيٍكلىًئؾى كىا كفى ًبيىا كى ـٍ أىٍعييفه الا ييٍبًصري لىيي ؿُّ قيميكبه الا يىٍفقىييكفى ًبيىا كى ـٍ أىضى  ىٍنعىاـً بىٍؿ ىي
ـي  { ]ا عراؼ:  أيٍكلىًئؾى ىي  [.179اٍلغىاًفميكفى

 

 العقل فريضة: إعمالالمطمب الثالث: 
إذا تدبارنا آيات القرآفى الكريـ بدٌقة سكؼ نرل أف أساس دعكة اإلسالـ يرتكز عمى العقؿو كأنو 
بدالن مف أف يقكـو مثؿ سائر ا دياف كدعكات الدنياو بدعكة الناس مستخدمان عكامؿ اإلكراه كاالضطرار 

ثارة عكاطؼ الناسو يدعك البشرية  جؿ إثبات دعاكيو إلى التعقُّؿ كالتفكُّر كمت شبثان بالترغيب كالترىيب كا 
بُّؾى  لىٍك شىاءى رى كالنظر في كائنات السماء كا رضو كيترؾ الحكـ في ىذه القضية إلى عقكليـ فيقكؿ: ﴿ كى

ًميعنا أىفىأىٍنتى تيكٍ  ـٍ جى مىفى مىٍف ًفي ا ىٍرًض كيمُّيي مىا كىافى ًلنىٍفسو أىٍف تيٍؤًمفى ًإالا آلى ٍؤًمًنيفى * كى تاى يىكيكنيكا مي ًرهي النااسى حى
مى  اذىا ًفي السامىكىاًت كىا ىٍرًض كى كا مى مىى الاًذيفى ال يىٍعًقميكفى * قيًؿ اٍنظيري يىٍجعىؿي الرٍٍّجسى عى ا تيٍغًني ًبًإٍذًف الماًو كى

 [. 101-99ال ييٍؤًمنيكفى ﴾ ]يكنس:اآليىاتي كىالنُّذيري عىٍف قىٍكـو 

  

خالصػة مفاد ىذه اآليات الكريمة أنو لما كانت عقكؿ البشر كأفكارىـو كفي النياية نفكسيـ 
مختمفةن بمقتضى سنة ا الجاريةو ككانت أنظارىـ في آيات اآلفاؽ كا نفس مختمفةن عف بعضيا 

. فالكصكؿ إلى حقيقة ديف (1)اإليماف كالكفرالبعضو فمف الطبيعٌي كالحتمٌي أف يختمفكا أيضان حكؿ 
كفى عقكلىيـ  ري رٍّ اإلسالـ كاإليماف رىيفه بالعقؿ كبالتفٌكرو كنتيجةه لمنظر في آيات عالـ الكجكد؛ فالذيف ييحى
مف تأثير العكامؿ الخارجيةو كينتبيكف بتفكيرو متجرٍّدو حيرٍّ مستقؿٍّ إلى كائنات السمكات كا رض كعجائب 

                                                 
عىؿى النااسى أيماةن  (1) بُّؾى لىجى لىٍك شىاءى رى كىاًحدىةن كىال يىزىاليكفى  أشار ا تعالى إلى ىذا المعنى في آيات أخرل كقكلو سبحانو: كى

ـى ًمفى اٍلجً  يىنا ىٍمألىفا جى بٍّؾى  ى تىماٍت كىًممىةي رى ـٍ كى مىقىيي ًلذىًلؾى خى بُّؾى كى -1187ناًة كىالنااًس أىٍجمىًعيفى ]ىكد:ميٍختىًمًفيفى * ًإالا مىٍف رىًحـى رى
119.] 
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مىكىاتيييـ الفطرية إلى حدٍّ ماو سيصمكف بالتأكيد إلى حقيقة الدٍّيف كيدرككف  عالـ الككفو كتساعدىـ أيضان مى
 المبدأ كالمعاد كا خالؽ التي تشٌكؿ أساس الدٍّيف كعماده.

أٌما الذيف تبقى عقكليـ أسيرةن لتقميد عادات آبائيـ كاعتقادات أقرانيـو كيظمُّكف قابعيف بشكؿ  
ئتيـ كالعكامؿ ا خرل المحيطة بيـو فإٌنيـ يفقدكف استقالؿ الفكرو ككذلؾ ا شخاص كامؿ تحت تأثير بي

الذيف ىـ في ا ساس قميمك العقؿ كضعيفك ا ىمية كالكفاءةو كباختصار الذيف ال يممككف مف القدرة 
لعجب بالنفس الفطرية ما ييمىكٍّنيييـ مف التمييز بيف ىداية الديف كضالؿ الكفرو أك أنيـ نتيجةن لمغركر كا

كحٌب الذات ال يعرفكف شيئان سكل ا كؿ كالشرب كالنكـ كال ينتبيكف أبدان إلى أم شيءو مثؿ ىؤالء 
سيبقكف بالتأكيد في ضالؿ الكفر... فيا أييا النبي! ال ينبغي عميؾ أف تجبر البشر قيران عمى التصديؽ 

سى بأحكاـ اإلسالـ كتعاليمو كأف تدعكىـ إلى بالدٍّيف كاإليماف باو بؿ كظيفتؾ الكحيدة أف تيذكٍّر النا
مطالعة آيات الكتاب التككينية كالتأٌمؿ كالتفٌكر في كائنات ىذا العالـو كالخالصة كاجبؾ في الدرجة 
مىٍيًيـٍ   ا كلى التذكير كفي الدرجة الثانية الدعكة إلى التعقُّؿ كالتفكير: ﴿ فىذىكٍٍّر ًإنامىا أىٍنتى ميذىكٍّره * لىٍستى عى

ٍيًطرو ﴾ ]الغاشية: [و أم فال تػجبػرىـ عمى قبكؿ ما تدعكىـ إليو كتكرىيـ عميوو بؿ ال 22-21ًبميصى
تـ عمى أبصارىـ كقمكبيـ  ينبغي أف تككف أمنيتؾ أف يؤمف بؾى جميع أفراد البشر حتى أكلئؾ الذيف خي

بىٍت عقكلىيـ أغشيةه غميظةه مف الًكٍبر كعبادة ا جى ليكلو  ف ذلؾ خالؼه لسناتي بخاتـ الجيؿ كالغركر كحى
 و كما أف اتحاد أفكار كعقكؿ جميع البشر مخالؼه لسنتي الجارية.(1)كمشيئتي

أجؿ إنو مف الطبيعي أف يككف طريؽ تبميغ ديف الفطرة ىذا الطريؽو كال يجب أف ييدعى اإلنساف 
لدٍّيف الذم يٌدعي تأميف إلى شريعة اإلنسانية إال بيذا السبيؿ. فال ريب أف يككف التصديؽ كاإليماف با

راحة النفس كالطمأنينة لجميع طبقات البشر حتى يرث اي ا رض كمىٍف عميياو كيعٌمـ جميع تطكرات 
البشر الركحيةو كتتافؽ أحكامو كتعاليمو مع أحكاـ العقؿ كتنسجـ مع فطرة اإلنساف ا صمياةو أقكؿ ال 

لى العقؿ كمنكطان بالتفكير فحسبو كأف ال تككف ىناؾ ريب أف يككف التصديؽ بمثؿ ىذا الديف مكككالن إ
أمُّ حاجة أبدان إلى اإلكراه كاإلجبار في الدعكة إلى ىذا الديفو بؿ أف ييدعى الناس فيو إلى مراجعة 

لى أف يتعٌقمكا كيتفٌكركا.   عقكليـ ككجدانيـ فقط كا 

سكاء أصؿ المبدأ أـ مف ىنا نرل أف القرآف الكريـ في دعكتو إلى كؿ أصؿ مف أصكؿ الديفو 
المعاد أـ التعاليـ كا خالؽو ييًحٍيؿي الناس إلى عقكليـو كيختـ اآليات المتعمقة بالتكحيد كالمعاد كا خالؽ 

                                                 
مىى كيؿٍّ   (1) باارو ]غافر: ا تعالى يقكؿ: كىذىًلؾى يىٍطبىعي الماوي عى  [.35قىٍمًب ميتىكىبٍّرو جى
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مىؿ:  كنحكىاو أٌما الكنيسة فقد بنت دعكتيا إلى خرافة التثميث عمى « أفال تذٌكركف؟« »أفال تعقمكف؟»ًبجي
و فدعت الناس إلى اتٍّباع تعاليميا «أطفئ سراج عقمؾ كاٍتبىٍعني»أك قاعدة « اعتًقٍد كأنت أعمى»قاعدة 

اتٍّبىاعان أعمى!. بعكس القرآف الكريـ الذم نجد أنو يصؼ المؤمنيف بأنيـ أكلك ا لباب أم أصحاب 
ٍمًؽ السامىكىاًت كىا ىٍرًض كىاٍخًتالًؼ المايٍ  ًؿ كىالنايىاًر العقكؿو كأنيـ الذيف يتفكركف كالذيف يعقمكف: ﴿ ًإفا ًفي خى
مٍ  كفى ًفي خى يىتىفىكاري ـٍ كى نيكًبًي مىى جي قيعيكدنا كىعى كفى الماوى ًقيىامنا كى يىاتو ً يكًلي ا ىٍلبىاًب *الاًذيفى يىٍذكيري ًؽ السامىكىاًت آلى

انىؾى فىًقنىا عىذىابى النااًر ﴾ ]آؿ عمراف: مىٍقتى ىىذىا بىاًطالن سيٍبحى بانىا مىا خى [و في حيف 191-190كىا ىٍرًض رى
كا كىمىثىًؿ الاًذم يىٍنًعؽي ًبمىا ال  ثىؿي الاًذيفى كىفىري مى يصؼ الكفار بأنيـ صٌـّ عيٍميه ال عقؿ ليـ كال تفكير: ﴿ كى

ٌـّ بيٍكـه عيٍميه فىييـٍ ال يىٍعًقميكفى ﴾ ]البقرة: ًندىاءن صي [و بؿ يعتبرىـ في مكضع آخر أضٌؿ 171يىٍسمىعي ًإالا ديعىاءن كى
ـٍ ًإالا كىا ىٍنعى مف  ـٍ يىٍسمىعيكفى أىٍك يىٍعًقميكفى ًإٍف ىي ـٍ تىٍحسىبي أىفا أىٍكثىرىىي اـً ا نعاـ أم ا بقار كالحمير فيقكؿ: ﴿ أى

ؿُّ سىًبيالن ﴾ ]الفرقاف: ـٍ أىضى   [. 44بىٍؿ ىي

ج الذيف اتبعكه أك إلو الًخرفاف ! فإنو كاف يخاطب أكلئؾ السذا  (1)أما ذلؾ الرجؿ المغركر العابد لذاتو
 «!أغناـ ا»بعبارة 

ماـى عندما يقيـ الحجة عمى أف القرآف الكريـ كتاب ا  سى مىيو كىآًلًو كى ماى اي عى كىكذا نجد أفا نبيا اإلسالـ صى
 كأنو مبعكثه ًمٍف ًقبىًؿ ا يحيؿ الناس إلى عقكليـ فيقكؿ: 

مى  ـٍ عيميرنا ًمٍف قىٍبًمًو أىفىال تىٍعًقميكفى ﴾ ﴿ قيٍؿ لىٍك شىاءى الماوي مىا تىمىٍكتيوي عى ـٍ ًبًو فىقىٍد لىًبٍثتي ًفيكي ـٍ كىال أىٍدرىاكي  يكنسسكرة ٍيكي
 .16آية

 كيطرح كتاب ا أماـ تفكير البشر كيدعكىـ دائمان إلى التدبُّر فيو فيقكؿ ليـ: 

كا آيىاًتًو  ٍلنىاهي ًإلىٍيؾى ميبىارىؾه ًليىداباري ًليىتىذىكارى أيٍكليكا ا ىٍلبىاًب ﴾ ﴿ ًكتىابه أىنزى كفى اٍلقيٍرآفى 29ص:سكرة كى و ﴿ أىفىال يىتىدىباري
ديكا ًفيًو اٍخًتالفنا كىًثيرنا ﴾  ٍيًر الماًو لىكىجى لىٍك كىافى ًمٍف ًعٍنًد غى مىى 82النساء:سكرة كى ـٍ عى كفى اٍلقيٍرآفى أى و ﴿ أىفىال يىتىدىباري

 .24مدآيةسكرة محقيميكبو أىٍقفىالييىا ﴾ 

كليذا السبب يخاطب القرآفي الكريـ العقالءى كيدعكىـ دائمان إلى النظر في جماؿ عالـ الطبيعة 
كالتفٌكر في آيات الكتاب الككنٌي معتبران أف ذلؾ أىـ كظائؼ العقؿ كالكسيمة الكحيدة لمرقي المادم 

 كالمعنكم لمبشرو كيككؿ فيـ تمؾ اآليات لمعقالء فيقكؿ: 
                                                 

الذم اداعى اإللػيية كأطمؽ عمى أتباعو في كتابو « حسيف عمي بياء المازندراني»يقصد بذلؾ مؤسس نحمة البيائية   (1)
 .216و ك البيائية: ظيير: 107و ك البابيكف ك البيائيكف: الحسني: 55القدس: الفقرة: «! أغناـ ا»عبارة « ا قدس»

 . 3/230كائرة المعارؼ االسالمية
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ا يىنفىعي النا ﴿ ًإفا ًفي خى  اسى ٍمًؽ السامىكىاًت كىا ىٍرًض كىاٍخًتالًؼ الماٍيًؿ كىالنايىاًر كىاٍلفيٍمًؾ الاًتي تىٍجًرم ًفي اٍلبىٍحًر ًبمى
بىثا ًفييىا ًمٍف كيؿٍّ دىاباةو  ٍكًتيىا كى اًء ًمٍف مىاءو فىأىٍحيىا ًبًو ا ىٍرضى بىٍعدى مى ا أىنزىؿى الماوي ًمفى السامى مى يىاًح كى كى تىٍصًريًؼ الرٍّ

يىاتو ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى ﴾ ]البقرة: ًر بىٍيفى السامىاًء كىا ىٍرًض آلى اًب اٍلميسىخا  [.164كىالساحى

ٍمًؽ السامىكىاًت كىا ىٍرًض ﴾ ]آؿ عمراف: كفى ًفي خى يىتىفىكاري  [.191﴿ كى

ـي كما يككؿ فيـ حقائؽ الكتاب التشريعي القرآف إلى العقالء أصحاب ا ٍف يىٍعمى  لباب أيضان فيقكؿ: ﴿ أىفىمى
ا يىتىذىكاري أيٍكليكا ا ىٍلبىاًب ﴾ ]الرعد: ؽُّ كىمىٍف ىيكى أىٍعمىى ًإنامى بٍّؾى اٍلحى ا أينًزؿى ًإلىٍيؾى ًمٍف رى [و ﴿ ىىذىا بىالغه 19أىنامى

لً  ًليىٍعمىميكا أىنامىا ىيكى ًإلىوه كىاًحده كى كا ًبًو كى ًليينذىري  [.52يىذاكارى أيٍكليكا ا ىٍلبىاًب ﴾ ]إبراىيـ:ًلمنااًس كى

ـى كال تفكير بأنيـ مثؿ  بؿ أضٌؿ مف « البيائـ»كليذا يصؼ القرآف الكريـ الناسى الذيف ال عقؿ ليـ كال فىٍي
ـٍ قيميكبه ال يىٍفقىييك  ـى كىًثيرنا ًمفى اٍلًجفٍّ كىاإًلنًس لىيي يىنا لىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجى ـٍ أىٍعييفه ال البيائـ فيقكؿ: ﴿ كى لىيي فى ًبيىا كى

ـي اٍلغىاًفميك  ؿُّ أيٍكلىًئؾى ىي ـٍ أىضى ـٍ آذىافه ال يىٍسمىعيكفى ًبيىا أيٍكلىًئؾى كىا ىٍنعىاـً بىٍؿ ىي لىيي كفى ًبيىا كى فى ﴾ ييٍبًصري
  [179]ا عراؼ:

قىاليكا لىٍك كيناا نىسٍ  مىعي أىٍك نىٍعًقؿي مىا كيناا ًفي كيجعؿ عدـ استخداـ قكل العقؿ سببان لعذاب اآلخرة فيقكؿ: ﴿ كى
اًب الساًعيًر ﴾ ]الممؾ:   [10أىٍصحى

أٌما الكنيسة فقد رأت أف حفظ مصالحيا يقتضي إبقاء الناس في الغفمة كالجيالة فكانت تينزؿ بأصحاب 
 العقؿ الحٌر كالتفكير المستقٌؿ العذاب كالعقاب.

يرل لنفسو أٌم مقاـ سكل اتٌباع ما يكحى إليوو  كمف ىنا لـ يكف نبٌي اإلسالـ _صمى ا عميو كسمـ_
كلـ يكف يرفع نفسو عف مرتبة البشريةو ككاف ينفي عف ذاتو بكؿ صراحة عمـ الغيب كالتصٌرؼ في 
ـٍ  خزائف ا رض أك امتالؾ رزؽ الخمؽ الذم غالبان ما يٌدعيو رؤساء ا دياف  نفسيـ: ﴿ قيٍؿ ال أىقيكؿي لىكي

زىاًئفي الماوً  ى ًإلىيا قيٍؿ ىىٍؿ يىٍستىًكم  ًعنًدم خى ا ييكحى ـٍ ًإنٍّي مىمىؾه ًإٍف أىتاًبعي ًإالا مى ـي اٍلغىٍيبى كىال أىقيكؿي لىكي كىال أىٍعمى
كفى ﴾ ]ا نعاـ:  [.50ا ىٍعمىى كىاٍلبىًصيري أىفىال تىتىفىكاري

المكتى كلـ يصمب نفسو بيف الفرنسي: ]لـ يداًع محٌمده أبدان القدرة عمى إحياء « آرنست ريناف»ككما يقكؿ 
السماء كا رض ثـ يحيا بعد مكتوو بؿ جعؿ معجزتو ىذا القرآف ذاتو الذم لـ يستطع أم بشر حتى 

إنما أنا بشر »اآلف أف يأتي بمثمو فعالن. إف كؿ عظمة ذلؾ الشخص الكبير ىي أنو كاف يقكؿ كيكرر: 
 «. مثمكـ
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باسمو كأفعالو في القرآف الحكيـ يبمغ زىاء « العقؿ»مف ىناو عندما نتمك القرآف الكريـ نرل أف ذكر 
أم العقكؿ فقد « أكلي النُّيىى»ففي بضع عشرة مرةو كأما كممة « أكلي ا لباب»خمسيف مرةو كأما ذكر 

  جاءت مراةن كاحدةن في آخر سكرة طو.

معناىا مف كال ما في « العقؿ»كلكف ميما تفحاصتى في قامكس الكتاب المقٌدس فمف تجد فيو كممة 
أسماء ىذه الغريزة البشرية التي فضؿ اإلنساف بيا جميع أنكاع ىذا الجنس الحي كالمٌب كالنُّيىيو كال 
وه إليوو كقائـ بو  أسماء التفكُّر كالتدبُّر كالنظر في العالـ التي ىي أعظـ كظائؼ العقؿو كال أف الديف مكجا

 .(1)كعميو 

لعقؿ كالفكرو ديفه يريد بعد تشييده بنيانىو عمى عمادىٍم العقؿ إذف قد تبياف بكضكح أف اإلسالـ ديف ا
ر عقؿ اإلنساف مف كؿ  قامتو تعاليمو السامية عمى النكاميس العقميةو يريد أف يحرٍّ كالعمـ المتينيف كا 
 الحجب كالقيكد التي كبامىٍتوي عيكدان متمادية مف الزمفو كيريد أف يمنح لممجتمع البشرم االستقالؿ العقميو

 كيريد أف يصؿ البشر في ظؿ الحرية الفكرية إلى شاطئ السعادة المادية كالمعنكية.

]كقد صراح بعض حكماء الغربو بما ال يختمؼ فيو عاقالف في ا رضو مف أف التفكُّر ىك مبدأ ارتقاء 
ياة التفك رٍّ رىٍت حي جى ير كاستقالؿ العقؿ البشرو كبقدر جكدتو يككف تفاضميـ فيوو كقد كانت التقاليد الدينية حى

و كأعتقيـ مف ىذا الرٌؽو كقد تعماـ ىذه الحرياةى  ٍجرى عمى البشرو حتى جاء اإلسالـ فأبطؿ بكتابو ىذا الحى
راميكىا عمى أنفسيـو حتى عاد  أمـي الغرب مف المسمميف ثـ نكس ىؤالء المسممكف عمى رؤكسيـ فحى

 .(2)بعضيـ يقمٍّدكف فييا مف أخذكىا عف أجدادىـ[

ا أماة اإلسالـ ىذا ىك دينيًؾ! ىذا ىك الديف الذم تنسبيف نفسًؾ إليو منذ سنكات طكيمة كلكنًؾ لـ في 
 تتمكني مف استخداـ قكاؾ العقمية في أم مكضكع بؿ أبقيًت رأس ماؿ قكاًؾ العقمية في رككد كتكقؼ! 

تقٌمد كالديؾى في آداب الدٍّيف  كأنت أييا المسمـ! ال يجكز أف تككف ميمالن لعقمؾى كفكرؾى إلى ىذا الحٌد كأف
تقميدان أعمى يجعمؾ عندما تصادؼ كلك شبية صغيرةو أك تغيٍّر بيئتؾو متزلزؿ اإليماف بؿ قد تخسر 

!   أساس دينؾ كتعاليـ شريعتؾى

                                                 
 و باختصار كتصرؼ.111 -108و ص«الكحي المحمدم»محمد رشيد رضاو   (1)
 .111و ص لمصدر السابؽا  (2)
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يا أخي! إف كنت مسممان حقيقةن فال يميؽ بمقامؾ مثؿ ىذا الجمكد الفكرم! كتأكاد مف أف ركح النبيٍّ 
ماى اي  ماـى و ذاؾ الناطؽ بالحؽٍّ الذم ينادينا ربُّو في قرآنو المجيد فيقكؿ: ﴿ كىال تىًينيكا كىال صى سى مىيو كىآًلًو كى عى

ٍؤًمًنيفى ﴾  نيكا كىأىٍنتيـي ا ىٍعمىٍكفى ًإٍف كيٍنتيـٍ مي  و تتألاـ مف كضعؾ المذٌؿ ىذا!.139آية  آؿ عمرافسكرة تىٍحزى

مىٍمتى بذلؾ الطريؽ الذم عيانو القرآف أم اعتنقتى اإلسالـ بفضؿ إرشاد أنا عمى يقيف أنؾى لك كنتى قد أسٍ 
مقاـ  -كما كعد ا تعالى في تمؾ اآلية ا خيرة-العقؿ كفي ظؿ التعقؿ كالتفكرو المتمكت بال أم شبية 

 العمٌك كالعزاة كالرفعةو كلكف يا لألسؼ كاف مرشدؾ لمديف أمكره أخرل أك أشخاصه آخركف ىـ أضؿ منؾ
 بكثير كأعجز مف أف يديركا حتى بيكتيـ!
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 المبحث الثاني:العقل في النصوص الشرعية وفيو مطمبان :
 

 المطمب األول: نماذج من نصوص القرآن الكريم الموجية لمعقل 
 
كده بصيغة ًفعؿ العقؿ:  -1  كري

مصدر مطمقناو ككؿ أفعاؿ كرد ًفعؿي العقؿ في القرآف الكريـ في تسعةو كأربعيف مكضعناو كلـ يىًرٍد بشكًؿ 
 العقؿ تدؿُّ عمى عممية اإلدراؾ كالتفكير كالفيـ لدل اإلنسافو كيمكف حصر ىذه ا فعاؿ بما يمي:

 تعالى : -كرد فعؿ العقؿ بصيغة "تعقمكف" في أربعو كعشريف مكضعنا في القرآف؛ منيا قكلو  .أ
ـٍ  ـٍ آيىاًتًو لىعىماكي ٍلنىاهي -تعالى  -و كقكلو 242 آية البقرةسكرة تىٍعًقميكفى ﴾ ﴿ كىذىًلؾى ييبىيٍّفي الماوي لىكي : ﴿ ًإناا أىٍنزى

ـٍ تىٍعًقميكفى ﴾  ًبيًّا لىعىماكي  2 آية يكسؼسكرة قيٍرآننا عىرى
 
ـٍ الى -تعالى  -ككرد بصيغة "يعقمكف" في اثنيًف كعشريف مكضعنا؛ منيا قكلو  .ب ٌـّ بيٍكـه عيٍميه فىيي : ﴿ صي

 171 آية البقرةرة سك يىٍعًقميكفى ﴾ 
 
مىا يىٍعًقمييىا ًإالا اٍلعىاًلميكفى ﴾ -تعالى -ككرد بصيغة "يعًقمييا" مرةن كاحدة في قكلو  .ج  العنكبكتسكرة : ﴿ كى

 43آية 
قىاليكا لىٍك كيناا نىٍسمىعي أىٍك نىٍعًقؿي مىا كيناا ًفي -تعالى -ككرد بصيغة "نعقؿ" مرةن كاحدة في قكلو  .د : ﴿ كى

ا  10 آية الممؾسكرة ًب الساًعيًر ﴾ أىٍصحى
 
ـٍ يىٍعمىميكفى ﴾ -تعالى -ككرد بصيغة "عقىمكه" مرة كاحدة في قكلو  .ىػ فيكنىوي ًمٍف بىٍعًد مىا عىقىميكهي كىىي رٍّ : ﴿ ثيـا ييحى

 75آية البقرةسكرة 
 
 كيركده بمفظ ا لباب ج/ ليب:  -2

لعقكؿ ستا عىٍشرةى مرة في القرآف الكريـ؛ منيا كقد كردت كممة "ا لباب" في القرآف في صفة أصحاب ا
يىاةه يىا أيكًلي اٍ ىٍلبىاًب ﴾ ]البقرة: -تعالى  -قكلو  اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي  [و كقكلو: 179: ﴿ كى
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ا يىذاكاري  مى  269آية البقرةًإالا أيكليك اٍ ىٍلبىاًب ﴾ سكرة  ﴿ كى
 كركده بمفظ النُّيىى الداؿ عمى العقؿ:  -3
او مرتيف في القرآف؛ كىما: ﴿  كقد ا كممة "النيى" في القرآف لتدؿ عمى أصحاب العقكؿ أيضن كردت أيضن

يىاتو ً يكًلي النُّيىى ﴾  ـٍ ًإفا ًفي ذىًلؾى آلى ٍكا أىٍنعىامىكي يىاتو ً يكًلي النُّيىى 54 آية طوسكرة كىاٍرعى و ﴿ ًإفا ًفي ذىًلؾى آلى
 128 آية طوسكرة ﴾ 
 قمب: كركده بمفظ ال -4

ا في إحدل دالالتوو قاؿ  [1](1)كقد كرد في القرآف الكريـ لفظ "القمب" : -تعالى  -ليدؿا عمى العقؿ أيضن
ـٍ قيميكبه الى يىٍفقىييكفى ًبيىا ﴾  رىل ًلمىٍف كىافى لىوي قىٍمبه أىٍك أىٍلقىى و ﴿ ًإفا ًفي ذىًلؾى لىًذكٍ 179سكرة ا عراؼ آية﴿ لىيي

 37آية ؽسكرة الساٍمعى كىىيكى شىًييده ﴾ 
 ككرد بمفظ الًحٍجر:  -5

ـه -تعالى -كرد بمفظ "الًحٍجر" ليدؿ عمى العقؿ مرة كاحدة في القرآف الكريـو قاؿ  :﴿ ىىٍؿ ًفي ذىًلؾى قىسى
 5 آية الفجرسكرة ًلًذم ًحٍجرو ﴾ 

 ر الذم ىك نتاج العقؿ: كيركده بمفظ الفك -6
﴾ -تعالى -كرد بصيغة "فكار" مرة كاحدة في قكلو  -أ قىدارى * فىقيًتؿى كىٍيؼى قىدارى  المدثرسكرة :﴿ ًإناوي فىكارى كى

 19 - 18 آية
ا في قكلو  -ب فيرىادىل ثيـا -تعالى -ككرد بصيغة "تتفكاركا" مرة كاحدة أيضن ٍثنىى كى  :﴿أىٍف تىقيكميكا ًلماًو مى

كا ﴾   46 آية سبأسكرة تىتىفىكاري
ـٍ -تعالى -مرات؛ منيا قكلو  3ككرد بصيغة " تتفكاركف"  -جػ ـي اآٍليىاًت لىعىماكي :﴿ كىذىًلؾى ييبىيٍّفي الماوي لىكي

كفى ﴾   219 آية البقرةسكرة تىتىفىكاري
ـٍ يىتىفىكا -تعالى -ككرد بصيغة "يتفكاركا" مرتيف؛ منيا قكلو  -د لى ـٍ ﴾ :﴿ أىكى كا ًفي أىٍنفيًسًي  8 آية الركـسكرة ري
كفى -تعالى -ككرد بصيغة "يتفكاركف" إحدل عشرة مرةو منيا قكلو -ىػ يىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىكاري :﴿ ًإفا ًفي ذىًلؾى آلى
 3 آية الرعدسكرة ﴾ 
 
 
 

                                                 
 مكضعنا. 144كرد لفظ القمب في القرآف الكريـ في   (1)

http://www.alukah.net/sharia/0/65235/#_ftn1
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 المطمب الثاني: مكانة العقل في السنة النبوية الشريفة
شراًت المراتو كقد حاكلت تتبُّع ما كرد في كتب السنة عف طريؽ كردت كممة العقؿ في السنة ع   

ا منيا:  الحاسكبو لكممة عقؿ فقط دكف اشتقاقياو فكجدت العشراتو كأنا ىنا أذكر بعضن
 : 1369و 293في صحيح البخارم رقـ  -1

في  -صمى ا عميو كسمـ  -قاؿ: خرج رسكؿ ا  -رضي ا عنو  -عف أبي سعيد الخدرم 
و فإني أيًريتيكفا أكثر ى أك فطرو إلى المصمىو فمرا عمى النساءو فأضح قاؿ: يا معشر النساءو تصداٍقفى

و ما رأيتي مف ناقصات عقؿ  أىؿ النارو فقيٍمف: كبـ يا رسكؿ ا؟ قاؿ: تيكًثٍرفى المعف كتىكفيٍرف العىًشيرى
و قمف: كما نيقصاف ديًننا كعقًمنا يا رسكؿ ا؟ قاؿ: أليس  كديف أذىبى لمبٍّ الرجؿ الحاـز مف إحداكيفا

يادةي المرأة مثؿ نصؼ شيادة الرجؿ؟و قمف: بمىو قاؿ: فذلؾ مف نقصاف عقمياو أليس إذا حاضت لـ ش
؟و قمف: بمىو قاؿ: فذلؾ مف نقصاف دينيا. ـٍ  تيصؿٍّ كلـ تىصي

 في صحيح مسمـ في المقدمة:  -2 
عمـو فقاؿ لو عف أبي عقيؿ صاحب بييىياةى أف أبناءن لعبدا بف عمر سألكه عف شيء لـ يكف عنده فيو 

 -كأنت ابف إمامي اليدل؛ يعني عمر كابف عمر  -يحيى بف سعيد: كا إني  يعًظـي أف يككف مثميؾ 
تيسأىؿي عف أمرو ليس عندؾ فيو عمـو فقاؿ: أعظـي مف ذلؾ كا عند او كعند مىف عقؿ عف او أف 

 أقكؿى بغير عمـو أك أيخًبر عف غير ثقة.
 :2787قـ في سنف الترمذم ر  -3 

صمى ا عميو  -قاؿ: "خرج عمينا رسكؿي ا  -رضي ا عنو  -عف جابر بف عبدا ا نصارم 
ا فقاؿ: إني رأيتي في المناـ كأفا جبريؿى عند رأسي كميكائيؿى عند ًرٍجميو يقكؿ أحدىما  -كسمـ  يكمن

ثىؿي أماًتؾ كمىثىًؿ  لصاحًبو: اضًرٍب لو مثالنو فقاؿ: اسمىٍع سًمعىٍت أذنيؾ كاعًقؿ عقىؿ ثىميؾ كمى قمبيؾو إنما مى
مىًمؾو اتاخذ دارنا ثـ بنى فييا بيتنا ثـ جعؿ فييا مائدة ثـ بعىث رسكالن يدعك الناس إلى طعاموو فمنيـ مىف 
و كالدار اإلسالـو كالبيت الجناةو كأنت يا محمد رسكؿهو  أجاب الرسكؿ كمنيـ مىف تركوو فا ىك المىًمؾي

 ؾ دخؿ اإلسالـو كمىف دخؿ اإلسالـ دخؿ الجنةو كمىف دخؿ الجنة أكؿ ما فييا.فمىف أجاب
 : 3270في سنف النسائي رقـ  -4 

فقالت:  -صمى ا عميو كسمـ  -قالت: جاءت سىٍيمةي إلى رسكؿ ا  -رضي ا عنيا  -عف عائشة 
ؿي عمينا كقد عقىؿ ما يعًقؿي الرجاؿو ك  ـي الرجاؿو قاؿ: أرًضًعيو يا رسكؿ او إف سالمنا يدخي عًمـ ما يعمى

 تىحريمي عميو بذلؾو فمكثتي حكالن ال أحدٍّث بوو كلقيت القاسـو فقاؿ: حدٍٍّث بوو كال تيابو".
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 :3395في سنف أبي داكد رقـ  -5 
كاف ييعمٍّميـ مف  -صمى ا عميو كسمـ  -عف عمرك بف شعيبو عف أبيوو عف جدٍّهو أف رسكؿ ا 

: أعكذي بكممات ا التاماةو مف غضبو كشر عبادهو كمف ىمزاًت الشياطيف كأف يحضركًفو الفزع كمماتو 
ك ييعمٍّمييف مىف عقىؿ مف بىًنيوو كمىف لـ يعًقٍؿ كتىبو فأىٍعمىقو عميو.  ككاف عبدا بف عمرو

 :4208في سنف ابف ماجو رقـ  -6 
: ال عقؿى كالتدبيرو كال - عميو كسمـ صمى ا -قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  -رضي ا عنو  -عف أبي ذر 

مؽ. سىب كحيسف الخي و كال حى  كرع كالكؼٍّ
 :2257في مسند أحمد رقـ  - 7 

إنما عقىؿ مف أمًر رسكؿ ا  -رضي ا عنيما  -في الحديث في مسند بني ىاشـ: ككاف ابف عباس 
 آخرىه". -صمى ا عميو كسمـ  -
  

ا رقـ   :23283كفي مسند أحمد أيضن
: الدنيا دار مىف ال -صمى ا عميو كسمـ  -قالت: قاؿ رسكؿ ا  -رضي ا عنيا  -عف عائشة 

 دار لوو كماؿ مىف ال ماؿ لوو كليا يجمىعي مىف ال عقؿ لو.
ىذا مما كرد في السنة بمفظ العقؿ الصريحو أما ما كرد بمفظ البصرو كالقمبو كالفقوو كالفكرو كالمبو  

تؤكٍّد أف العقؿ قكاة اإلدراؾ  -فضالن عف العقؿ بمفظو الصريح  -ككؿ ىذه ا لفاظ فيك كثير جدًّاو 
خالؿ دراستو  -رحمو ا  -كالفيـ كالفقو كالتفكير السميـو ككؿ ىذه المعاني العظيمة ذكرىا ابف تيمية 

 المية بعامة.لمعقؿ اإلنسانيو كخالؿ دراستو في العقيدةو كالفقوو كالسمكؾو كا خالؽو كالشريعة اإلس
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 العقل وفيو أربعة مطالب بإعمالأمر القرآن الكريم  المبحث الثالث:
 

 العقل في اآليات الكونية إعمال المطمب األول :
 التفكر في المخموقات من مجاالت التفكر واسع النطاق :

و كقد جاءت  كىذا المجاؿ يمتد إلى ممككت السماكات كا رضو كما سخر ا منيا مف كؿ شيء  
سىخارى آيات عديدة في القرآف العظيـ تدعك إلى التفكر في السماكات كا رض كما بينيماو قاؿ  تعالى كى

كفى سكرة الج يىاتو لاقىٍكـو يىتىفىكاري ًميعان مٍٍّنوي ًإفا ًفي ذىًلؾى آلى ا ًفي اٍ ىٍرًض جى مى اثية آية لىكيـ ماا ًفي السامىاكىاًت كى
يٍكًلي ا ٍلبىاًبسكرة آؿ كقاؿ تعالى  و13 ٍمًؽ السامىاكىاًت كىا ىٍرًض كىاٍخًتالىًؼ الماٍيًؿ كىالنايىاًر آليىاتو  ٍّ ًإفا ًفي خى

ٍمًؽ السامىاكىاًت  و190عمراف آية كفى ًفي خى يىتىفىكاري ـٍ كى نيكًبًي مىىى جي قيعيكدان كىعى كفى الٌموى ًقيىامان كى قاؿ تعالى:الاًذيفى يىٍذكيري
انىؾى فىًقنىا عىذىابى النااًر  كىا ى  مىٍقتى ىىذا بىاًطالن سيٍبحى بانىا مىا خى  .191آية  عمراف آؿسكرة ٍرًض رى

ما في النفس ككانت آيات اآلفاؽ  :  رحمو ا -قاؿ البقاعي لما كانت آيات المعرفة إما في اآلفاؽ كا 
قاؿ و(1)كقكة ما فييما مف المنافعأعظـو قاؿ:  في خمؽ السماكات كا رض  عمى كبرىما كاتساعيما 

لىًكفا أىٍكثىرى النااًس الى يىٍعمىميكفى تعالى ٍمًؽ النااًس كى ٍمؽي السامىاكىاًت كىا ىٍرًض أىٍكبىري ًمٍف خى .سكرة لىخى
 .57غافر:اية

يىر كقد دعا ا عباده لمتفكر في خمؽ السماكات كا رضو كذلؾ لما فييما مف اآليات الكريمة التي تىبٍ 
الناظريف و كتقنع المتفكريفو كتجذب أفئدة الصادقيفو كلتنبو العقكؿ النيرة عمى جميع المطالب اإللييةو 
أما تفصيؿ ما اشتممت عميوو فال يمكف أف يحصره مخمكؽ أك يحيط ببعضوو كفي الجممة فما فييا مف 

طانو و كشمكؿ قدرتو و العظمة كالسعة كانتظاـ السير كالحركة يدؿ عمى عظمة خالقيا و كعظمة سم
كما فييا مف اإلحكاـ كاإلتقافو كبديع الصنع كلطائؼ الفعؿ و يدؿ عمى حكمة ا ككضعو ا شياء 
مكاضعيا كسعة عمموو كما فييا مف المنافع لمخمؽ يدؿ عمى سعة رحمة ا و كعمكـ فضمو و شمكؿ 

 .(2)برهو ككجكب شكره
 
 

                                                 
 . 197و ص 2ج  ونظـ الدرر وانظر : البقاعي  (1)
 . 721و ص  128السعدمو تيسير الكريـ الرحمف و ص   (2)
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  :والتفكر في المتقابالت
في ىذا الككف مف المتقابالت كا ضداد ما يدؿ عمى كماؿ قدرتو كبديع  -ارؾ كتعالىتب -خمؽ ا 

صنعوو فالميؿ كالنيارو كالشمس كالقمرو كالسيؿ كالكعرو كالماء العذب كالماء المالح و كالذكر كا نثىو 
ٍكجى  : آيات كدالالت كعبرة لمف يعتبرو قاؿ ا تعالى مىٍقنىا زى ًمٍف كيؿٍّ شىٍيءو خى كفى كى ـٍ تىذىكاري سكرة  .ٍيًف لىعىماكي

  49آية  الذاريات

مىؽى  : كلقد مف ا تعالى عمى اإلنساف بأف خمؽ لو زكجا يسكف إلييا كما قاؿ تعالى ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى كى
ا ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا  ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي رحمتو كلطفو بعباده . بما  .كبيف تعالى تماـ  21سكرة الركـ آية لىكي

داةن كىرىٍحمىةن  : جعؿ بيف الزكجيف مف المكدة كالرحمة و قاؿ تعالى ـٍ مىكى عىؿى بىٍينىكي  21آية الركـسكرة   كىجى
ًإفا  : ثـ دعا عباده إلى التفكر في ذلؾ في ختاـ اآلية ليعتبر كيتعظ مف أحيا ا قمبو و قاؿ تعالىو

كفى ًفي ذىًلؾى آليىاتو ًلقى     21آية الركـسكرة  .ٍكـو يىتىفىكاري

يقكؿ تعالى : إف في فعمو ذلؾ لعبرة كعظات لقكـ يتذكركف في حجج ا كأدلتو  : قاؿ ابف جرير
 (1)فيعممكا أنو اإللو الذم ال يعجزه شيء أراده كال يتعذر عميو فعؿ شيء شاءه 

  .(2)الناظر معرفة بمنافع أخرل ضمنيا  كيزيد كالتفكر كالنظر في تمؾ الدالئؿ ىك الذم يجمي كنييا
 : كقد دعت آيات عديدة في القرآف الكريـ إلى االعتبار بالميؿ كالنيار كالشمس كالقمر و قاؿ تعالى

ًمٍف آيىاًتًو الماٍيؿي كىالنايىاري كىالشاٍمسي كىاٍلقىمىري  ٍمًؽ السامى  : كقاؿ تعالىو 37سكرة فصمت آيةكى اكىاًت ًإفا ًفي خى
ييقىمٍّبي و كقاؿ تعالى 139آية ؿ عمرافسكرة آ كىا ىٍرًض كىاٍخًتالًؼ الماٍيًؿ كىالنايىاًر آليىاتو  يكًلي ا ىٍلبىابً 

ارً   44سكرة النكر آية الماوي الماٍيؿى كىالنايىارى ًإفا ًفي ذىًلؾى لىًعٍبرىةن  يكًلي ا ىٍبصى

 
  : من وجوه متعددةوفي اختالف الميل والنيار عبرة 

ٍكنىا آيىةى  : مف جية أف الميؿ مظمـ كالنيار مضيء كما قاؿ تعالى : أكال عىٍمنىا الماٍيؿى كىالنايىارى آيىتىٍيًف فىمىحى كىجى
عىٍمنىا آيىةى النايىاًر ميٍبًصرىةن   12سكرة اإلسراء آية .الماٍيًؿ كىجى

ا يطكؿ الميؿ كأحيانا يطكؿ النيار كأحيانا يتساكياف و كما اختالفيما في الطكؿ كالقصر ؛ أحيان :ثانيا 
ييكًلجي النايىارى ًفي الماٍيًؿ  : قاؿ تعالى  61سكرة الحج آية .ييكًلجي الماٍيؿى ًفي النايىاًر كى

                                                 
 31و ص 21ابف جرير: جامع البيافو ج  (1)
 . 71ص  10ج  والتحرير كالتنكير والطاىر بف عاشكر  (2)
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  . أم : يدخؿ ىذا في ىذا مرة فيأخذ منو و كىذا في ىذا مرة فيأخذ منو كىذا اختالفيما

 ما في الحر كالبرد ؛ تارة يككف باردا كتارة حارا.اختالفي :ثالثا 
  . الخصب كالجدب و تارة تككف الدنيا جدبا كقحطا كسنيف و كتارة تككف خصبة كربيعا كرخاء:رابعا 

اختالفيما في الحرب كالسمـ و تارة تككف حربا و كتارة تككف سمما و كتارة تككف عزا و كتارة :خامسا 
ـي نيدىاًكلييىا بىٍيفى النااًس  : تككف ذلةو كما قاؿ ا ًتٍمؾى ا ىياا  140آية عمراف سكرة آؿ .كى

  .(1)ما يبير العقكؿ -عز كجؿ  -كمف تأمؿ اختالؼ الميؿ كالنيار كجد فيو مف آيات ا 

 
  :وفي خمق اإلنسان

ٍمنىا بىًني  : ىاإلنساف كشرفو عمى بقية المخمكقات و قاؿ تعال -تبارؾ كتعالى  -لقد كـر ا  لىقىٍد كىرا كى
ـٍ ًفي اٍلبىرٍّ كىاٍلبىٍحًر  ٍمنىاىي مى ـى كىحى  : و كخمقو تعالى في أحسف صكرة و قاؿ تعالى70سكرة اإلسراء آيةآدى

ٍنسىافى ًفي أىٍحسىًف تىٍقًكيـو  مىٍقنىا اإٍلً ـٍ ًمٍف كىالماوي أىٍخرىجى  : و كشرفو بالعقؿ و قاؿ تعالى4آية التيفسكرة لىقىٍد خى كي
كفى  ـٍ تىٍشكيري ارى كىا ىٍفًئدىةى لىعىماكي ـي الساٍمعى كىا ىٍبصى عىؿى لىكي ـٍ الى تىٍعمىميكفى شىٍيئنا كىجى سكرة النحؿ آية . بيطيكًف أيمايىاًتكي

كقد جاءت آيات عديدة في القرآف الكريـ تتحدث عف خمؽ اإلنساف و كتدعك إلى التفكر في خمقوو  78
ذا كاف العمـ الحديث  قد كصؿ إلى أسرار كا صؿ الذم خم ؽ منوو كفضؿ ا تبارؾ كتعالى عميوو كا 

رادةو  كثيرة مف خمؽ اإلنسافو فإف المتأمؿ لخمقو ابتداء كانتياءو كالناظر فيما اختصو ا بو مف عقؿ كا 
ـٍ أىفىال تيٍبًصري  : يدرؾ أنو إنما خمؽ  مر عظيـو قاؿ تبارؾ كتعالى ًفي أىٍنفيًسكي سكرة الذاريات  كفى كى

 (2)ف تفكر في نفسو عرؼ أنما لينت مفاصمو لمعبادة : -رحمو ا -. قاؿ قتادة 21آية

ف أعظـ ما يدعك المرء إلى التفكر في خمؽ اإلنساف ما جاء في القرآف الكريـ عف مراحؿ خمقو  كا 
ؽ اإلنساف ما يدعك إلى كتصكيره و ال سيما كقد شيد العصر الحديث مف االكتشافات كا سرار في خم

  .زيادة اإليماف بعظيـ قدرة ا تعالى كبديع صنعو
 
 
 

                                                 
 . 541ص  و2ج  وشرح رياض الصالحيف وابف عثيميف  (1)
 . 21اآلية  و. كاآلية في سكرة الذاريات 234ص  و1ج وكتاب العظمة وا صبياني  (2)
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  :والتفكر في الحيوان والنبات

عالـ الحيكاف كالنبات عالـ فسيح يتسـ بالحركة كالتناسؽ مع ىذا الككف و كقد سخر ا تبارؾ كتعالى 
ٍكا أىنا   الحيكاف كالنبات لإلنسافو قاؿ تعالى ـٍ يىرى لى اًلكيكفى أىكى ـٍ لىيىا مى ًممىٍت أىٍيًدينىا أىٍنعىامنا فىيي ـٍ ًمماا عى مىٍقنىا لىيي ا خى

ًمٍنيىا يىٍأكيميكفى  71 ـٍ كى ـٍ فىًمٍنيىا رىكيكبييي ذىلاٍمنىاىىا لىيي كفى  72كى مىشىاًربي أىفىال يىٍشكيري نىاًفعي كى ـٍ ًفييىا مى لىيي  سكرة يس كى
 73و72و71آية 

ًضرنا نيٍخًرجي  كىىيكى  : كقاؿ تعالى اًء مىاءن فىأىٍخرىٍجنىا ًبًو نىبىاتى كيؿٍّ شىٍيءو فىأىٍخرىٍجنىا ًمٍنوي خى الاًذم أىٍنػزىؿى ًمفى السامى
ٍيتيكفى كىالرُّ  نااتو ًمٍف أىٍعنىابو كىالزا ًمفى الناٍخًؿ ًمٍف طىٍمًعيىا ًقٍنكىافه دىاًنيىةه كىجى بًّا ميتىرىاًكبنا كى ٍشتىًبينا كىغىٍيرى ماافى مي ًمٍنوي حى

ـٍ آليىاتو ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى  يىٍنًعًو ًإفا ًفي ذىًلكي ًرًه ًإذىا أىٍثمىرى كى كا ًإلىى ثىمى  .99سكرة ا نعاـ آية ميتىشىاًبوو اٍنظيري
نىًخيؿه ًصٍنكىافه  : كقاؿ تعالى ٍرعه كى نااته ًمٍف أىٍعنىابو كىزى اًكرىاته كىجى ًفي ا ىٍرًض ًقطىعه ميتىجى كىغىٍيري ًصٍنكىافو  كى

مىى بىٍعضو ًفي ا يكيًؿ ًإفا ًفي ذىًلؾى آليىاتو ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى  يىا عى ؿي بىٍعضى نيفىضٍّ  سكرة الرعدييٍسقىى ًبمىاءو كىاًحدو كى
 4يةآ

إف التفكر في عالـ الحيكافو كما أكدع ا فيو مف أسرارو مطمكب مف كؿ أحد و فكما سخرىا ا 
لميا لإلنساف؛ لينتفع بيا فكذلؾ جعميا لو آية ليعتبر بيا كيتعظو ككؿ صنؼ مف عالـ تعالىو كذ

الحيكاف لو أسراره كطبائعو و كمف ىذه ا صناؼ النحؿ التي جاء ذكرىا في القرآف الكريـ لبياف ميمتيا 
بُّؾى ًإلىى الناٍحًؿ أىًف  : في الحياة كما يفيد منيا الناسو قاؿ تعالى ًمفى كىأىٍكحىى رى اتاًخًذم ًمفى اٍلًجبىاًؿ بيييكتنا كى

ًمماا يىٍعًرشيكفى  ًر كى بًٍّؾ ذيليال يىٍخريجي ًمٍف بيطيكًنيىا شىرىابه  68الشاجى ثيـا كيًمي ًمٍف كيؿٍّ الثامىرىاًت فىاٍسميًكي سيبيؿى رى
كفى  ميٍختىًمؼه أىٍلكىانيوي ًفيًو ًشفىاءه ًلمنااًس ًإفا ًفي ذىًلؾى آليىةن ًلقىٍكـو   69 و68سكرة النحؿ آية  يىتىفىكاري

يقكؿ تعالى ذكره إف في إخراج ا مف بطكف ىذه النحؿ: الشراب  : -رحمو ا -قاؿ ابف جرير 
المختمؼ الذم ىك شفاء لمناس لداللة كحجة كاضحة عمى مف سخر النحؿو كىداىا  كؿ الثمرات التي 

باؿ كالشجر كالعركشو كأخرج مف بطكنيا ما أخرج مف تأكؿو كاتخاذىا البيكت التي تنحت مف الج
الشفاء لمناسو أنو الكاحد الذم ليس كمثمو شيءو كأنو ال ينبغي أف يككف لو شريؾ كال تصبح ا لكىية 

  .(1)إال لو

إف في إلياـ ا ليذه الدكاب الضعيفة الخمقة إلى السمكؾ في المياموو  ": -رحمو ا -كقاؿ ابف كثير
ناء مف سائر الثمارو ثـ جمعيا لمشمع كالعسؿ و كىك مف أطيب ا شياء آلية لقكـ يتفكركف في كاالجت

                                                 
 . 141ص  و14ج  وجامع البياف وابف جرير  (1)
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عظمة خالقيا كمقدرىا كمسخرىا كميسرىا و فيستدلكف بذلؾ عمى أنو الفاعؿ القادر الحكيـ العميـ الكريـ 
  .(1)الرحيـ

ف مف تدبر اختصاص النحؿ بكؿ العمكـ الدقيقة كا فعاؿ العجيبة ح ؽ التدبر عمـ قطعا أف ال بد مف كا 
  .(2)قادر حكيـ يميميا ذلؾ كيحمميا عميو

كاختير كصفى التفكر ىناو  ف االعتبار بتفصيؿ ما أجممتو اآلية في نظاـ النحؿ محتاج إلى إعماؿ 
  .(3)فكر دقيؽ كنظر عميؽ

ه مدعاة لمتفكر كالتأمؿ أيضا و ككما أف الحيكاف مدعاة لمتفكر فإف النبات بأشكالو كألكانو كثماره كأطكار 
ره  : كاآليات في ذلؾ كثيرة جداو قاؿ تعالى ًمٍنوي شىجى ـٍ ًمٍنوي شىرىابه كى اًء مىاءن لىكي ىيكى الاًذم أىٍنػزىؿى ًمفى السامى

ًمٍف كيؿٍّ   10ًفيًو تيًسيميكفى  ٍيتيكفى كىالناًخيؿى كىا ىٍعنىابى كى ٍرعى كىالزا ـٍ ًبًو الزا الثامىرىاًت ًإفا ًفي ذىًلؾى آليىةن ًلقىٍكـو  ييٍنًبتي لىكي
كفى  ـٍ مىٍف  : و أم داللة كحجة عمى أنو ال إلو إال او  كما قاؿ تعالى10سكرة النحؿ: ايةيىتىفىكاري أى

دىاًئؽى ذىا اًء مىاءن فىأىٍنبىٍتنىا ًبًو حى ـٍ ًمفى السامى مىؽى السامىاكىاًت كىا ىٍرضى كىأىٍنػزىؿى لىكي ـٍ أىٍف تيٍنًبتيكا خى ةو مىا كىافى لىكي تى بىٍيجى
ـٍ قىٍكـه يىٍعًدليكفى  رىىىا أىًإلىوه مىعى الماًو بىٍؿ ىي  .60ية آ سكرة النمؿشىجى

ف   مف تأمؿ الحبة تقع في ا رضو كتصؿ إلييا نداكة تنفذ فييا فينشؽ أعالىا و كيخرج منو ساؽ   كا 
و ثـ تنمك كيخرج منيا ا كراؽ كا زىار كا كماـ كالثمارو الشجرةو كينشؽ أسفميا فيخرج منو عركقيا

 .(4)"كيشتمؿ كؿ منيا عمى أجساـ مختمفة ا شكاؿ كالطبائع 
كمف تأمؿ ذلؾ عمـ أف ال بد مف قادر حكيـو كاستدؿ بيا عمى عظمة خالقياو كأنو اإللو الذم ال تنبغي 

ف في التراب ليس ليػا كرؽ كال غصف كال ثمر كال العبادة إال لوو كىذه الحبة مف دالئؿ البعثو  نيا تدف
لكف كال طعـ كال حركةو فيمكثيا ا في الترابو ثـ يحيييا فالؽ الحب كالنكلو فيخرجيا مف ا رضو 

 .(5)ككذلؾ يخرج المكتى كىك عمى كؿ شيء قدير
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 . 286ص و1ج ولعظمةكتاب ا والشيخ ا صبياني بكأ  (5)



111 

 

 العقل في الجوانب التنزيمية إعمالالمطمب الثاني :
ك أعظـ مجاالت التفكر و فالقرآف معجزة اإلسالـ الخالدةو أنزلو ا تبارؾ كى :التفكر في القرآف العظيـ

 : ليخرج بو الناس مف الظممات إلى النكرو قاؿ تعالى -صمى ا عميو كسمـ  -كتعالى عمى رسكلو 
اًت ًإلىى النُّكًر ًبًإذٍ  ٍلنىاهي ًإلىٍيؾى ًلتيٍخًرجى النااسى ًمفى الظُّميمى ًميًد الر ًكتىابه أىٍنػزى ـٍ ًإلىى ًصرىاًط اٍلعىًزيًز اٍلحى بًٍّي  ًف رى

ٍلنىا ًإلىٍيؾى   كىك معجز بمفظو كمعانيوو ال تنقضي عجائبو لممتفكريف فيوو قاؿ تعالى .1ابراىيـ: كىأىٍنػزى
كفى  ـٍ يىتىفىكاري لىعىمايي ـٍ كى ا نيػزٍّؿى ًإلىٍيًي : قكلو تعالى :.قاؿ السعدم 44سكرة النحؿ:اية الذٍٍّكرى ًلتيبىيٍّفى ًلمنااًس مى

ـٍ  ا نيػزٍّؿى ًإلىٍيًي كفى  : شامؿ لتبييف ألفاظو كتبييف معانيوًلتيبىيٍّفى ًلمنااًس مى ـٍ يىتىفىكاري لىعىمايي فيو فيستخرجكف مف كى
قباليـ عميو   (1)كنكزه كعمكمو بحسب استعدادىـ كا 

شرعية و كالتفكر في أمثالو التي ضربيا ا كمف التفكر في القرآف التفكر في حججو كآياتو كأحكامو ال
كفى  لعباده ليتفكركا فيياو قاؿ تعالى ًتٍمؾى ا ىٍمثىاؿي نىٍضًربييىا ًلمنااًس لىعىماييـٍ يىتىفىكاري  سكرة الحشركى

ناةه ًمٍف نىًخيؿو كىأىٍعنىابو تىٍجًرم مً .كقاؿ تعالى 21يةآ ـٍ أىٍف تىكيكفى لىوي جى ديكي دُّ أىحى ٍف تىٍحًتيىا ا ىٍنيىاري لىوي ًفييىا أىيىكى
قىٍت كى  اره ًفيًو نىاره فىاٍحتىرى ابىيىا ًإٍعصى عىفىاءي فىأىصى ياةه ضي لىوي ذيرٍّ ابىوي اٍلًكبىري كى ـي ًمٍف كيؿٍّ الثامىرىاًت كىأىصى ذىًلؾى ييبىيٍّفي الماوي لىكي

كفى  ـٍ تىتىفىكاري  .266يةآ سكرة البقرة.اآليىاًت لىعىماكي
أم تعتبركف كتفيمكف ا مثاؿ كالمعاني كتنزلكنيا عمى المعنى المراد  : - رحمو ا -ابف كثير  قاؿ

ا يىٍعًقمييىا ًإال اٍلعىاًلميكفى  : منياو كما قاؿ تعالى مى ًتٍمؾى ا ىٍمثىاؿي نىٍضًربييىا ًلمنااًس كى كى
(2) 

س ا مثاؿ و كيكضح لعباده الحالؿ أخبر تعالى أنو تعالى يضرب لمنا : - رحمو ا -كقاؿ السعدم 
كالحراـ؛  جؿ أف يتفكركا في آياتو كيتدبركىاو فإف التفكير فييا يفتح لمعبد خزائف العمـ و كيبيف لو 
طريؽ الخير كالشرو كيحثو عمى مكاـر ا خالؽ كمحاسف الشيـ و كيزجره عف مساكئ ا خالؽ و فال 

 .(3)عانيو أنفع لمعبد مف التفكر في القرآف كالتدبر لم
ٍكًمًوو حتى كصمت إلى حد الجدلية المفتعمة بيف العقؿ    كـ تيثىار فكرةن حديثةن قديمةن حكؿ شأف العقؿ كحي

 .كالنقؿ
كأصالن لك فييمت ماىية العقؿو لما أيثير ىذا الجدؿ؛ كلكف القصكر في العقؿ قد ال ييمكٍّف صاًحبىو مف 

كمةو فكؿ صاحب عقؿو يحتاج إلى أدكات لفيـ النقكؿ فيـ المراد في الشريعةو كبذلؾ قد تنشأ المش

                                                 
 44كاآلية مف سكرة النحؿ اآلية  و441السعدم تيسير الكريـ الرحمف ص   (1)
  . 43اآلية  وكاآلية مف سكرة العنكبكت 140ص 1جػو تفسير القرآف العظيـ وابف كثير  (2)
 792ص  وتيسير الكريـ الرحمف والسعدم(3)
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كالنصكصو كىذا ال يتحقؽ إال بالعمـ ا صكلي؛ ال بؿ ىناؾ أشياء قد تيٍفيىـ بطريؽ الفطرة السكية التي 
  .فطر ا بيا الخمؽ؛ كلكف االنجراؼ كراء ا ىكاء قد يحرؼ العقؿ عف مساره الفطرم

تبر بمثابة مىمىكة تميٍّز اإلنسافى عف باقي الكائنات ا خرلو كذلؾ فالعقؿ في نظر العامة ًمف الناس ييع
ٍمنىا  تعالى –عمى مستكل السمكؾ كالتفكيرو كتختمؼ ىذه المىمىكة مف شخص آلخر؛ قاؿ ا  لىقىٍد كىرا : كى

فى  ـٍ ًمفى الطايٍّبىاًت كى ٍقنىاىي زى ـٍ ًفي اٍلبىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرى ٍمنىاىي مى ـى كىحى مىٍقنىا تىٍفًضيالن بىًني آىدى مىى كىًثيرو ًمماٍف خى ـٍ عى ٍمنىاىي ضا
 70آية اإلسراء

ُـّ التمييز بيف اإلنساف العاقؿ كالفاقد لمعقؿو أك مختمٍّو أك ناقصوو كلقد نشأٍت عمى  كعمى ىذا ا ساس يت
يا ما مدل العصكر فمسفاته كثيرة تناكلٍت شأفى العقؿو فمنيا مف قاـ بإعطائو السمطةى المطمقةو كمن

عطاؿ العقؿ عف فىٍيـ الحياةو كجاء اإلسالـ الذم أعطى العقؿ أىميةن كاضحةو فيك ا ساس في فيـ 
 .(1)النقؿو كال تعارض بينو كبيف العقؿو فمكال العقؿ لما فييمت النصكصو كلما استيٍنًبطت ا حكاـ

مىؽى كىىيكى الماًطيؼي الٍ   تعالى:  –قاؿ ا  ـي مىٍف خى ًبيري أىالى يىٍعمى   14 سكرة الممؾ آيةخى
ـى كظيفتىوو كما أراد ا مف أناو آلةه لفيـ الشريعة كأحكامياو فا مر مختمؼو  أماا شأف العقؿ عند مىف فىًي

 .فمقد أعمى ا شأفى العقؿ كدكره
يقكؿ أبك حاتـ البستي المشيكر بابف حباف: العقؿ نكعاف: مطبكع كمسمكعو فالمطبكع منيما كا رضو 

المسمكع كالبذر كالماءو كال سبيؿ لمعقؿ المطبكع أف يخمص لو عمؿ محصكؿو دكف أف يرد عميو ك 
العقؿ المسمكعو فينبيو مف رقدتوو كيطمقو مف مكامنوو يستخرج البذر كالماء ما في قعكر ا رض مف 

 (2).كثرة الربع
و ىك أكمؿ العقؿ كأتمُّوو فيذا ىك التكامؿ بيف ما ىك فطرمو كما ىك مكتسب بالعمـ المجرد مف اليكل
ًبمنا عميو  .فيذا الذم يكفٍّقو ا لمفيـ الصحيح مع كجكد اإليماف الفطرم الذم جي

ا: "فإف أعظـ النٍّعـ عمى اإلنساف العقؿ؛  نو اآللة في  -رحمو ا  -كبذلؾ قاؿ ابف الجكزم    أيضن
رسؿ... فمثاؿ الشرع الشمسو كمثاؿ كالسبب الذم يتكصاؿ بو إلى تصديؽ ال -سبحانو  -معرفة اإللو 

 .العقؿ العيفو فإذا فتحٍت ككانت سميمةو رأًت الشمس
كلماا ثبت عند العقؿ أقكاؿي ا نبياء الصادقةو بدالئؿ المعجزات الخارقةو سمـ إلييـو كاعتمد فيما يخفى 

 .عنو عمييـ
                                                 

  .4مف مقدمة كتاب "رحمة إلى باطف العقؿ"و ص  (1)
  .ركضة العقالء كنزىة الفضالء"و ابف حباف"  (2)
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فكاف يعمميـ  -عميو السالـ  -أبييـ آدـ كلماا أنعـ ا عمى ىذا العالـ اإلنسي بالعقؿو افتتحو ا بنبكة 
فكانكا عمى الصكابو إلى أف انفرد قابيؿ بيكاهو فقتؿ أخاهو ثـ تشعبت  -عزا كجؿا  -عف كحي ا 

ا ىكاء بالناس فشرادٍتيـ في بيداء الضالؿو حتى عبدكا ا صناـو كاختمفكا في العقائد كا فعاؿو اختالفنا 
اتٍّباعنا  ىكائيـو كميالن إلى عاداتيـو كتقميدنا لكبرائيـو فصداؽ عمييـ إبميسي  خالفكا فيو الرسؿ كالعقكؿو

 (1)ظناو فاتابعكهو إال فريقنا مف المؤمنيف ػ

كاف السمؼ يقكلكف: إف العقؿ عقالف: غريزمو  : لقد-رحمو ا -كيقكؿ العالمة الشككاني   
دراؾو كفقوو كاتٍّساؽ في الكالـو كحسف  كمكتسب؛ فالغريزم ىك ما نسميو بالمقدرات العقميةو مف فيـو كا 

تصرؼو كىذا العقؿ الغريزم ىذا ىك مناط التكميؼو فمىف ال عقؿ لوو ال ييكماؼو كمىف فىقىدى بعض مقدراتو 
 (2).العقميةو فإنما يكمؼ بحسب ما بقي لو منيا

تىكعب النصكصي كالنقكؿ بوو فنؤمف فمكال ىذا العقؿي إذناو لىمىا كاف ىناؾ تكميؼ لصاحبوو كىك الذم تيسٍ  
ياو كما يفعؿ أىؿ ا ىكاء بحجج تعارضيا مع عقكليـ؛ قاؿ  ياو كال ييردُّ صحيحي بياو فال ييؤكاؿي صريحي

اؼي بىٍخسنا كىالى رىىىقنا} :- تعالى –ا  بًٍّو فىالى يىخى ٍف ييٍؤًمٍف ًبرى سكرة الجف  ] كىأىناا لىماا سىًمٍعنىا اٍلييدىل آمىناا ًبًو فىمى
 13 آية
فالعقؿ يساعد عمى فيـ الشرعو ال كما يظف الناس أف ا حكاـ الشرعية قد تنعقد مف عقكليـ كأفياميـو  

ى الماوي كىرىسيكليوي أىٍمران  إنما ىي ميٍحكىمىةه مف عند المشرٍّع؛ قاؿ ا مىا كىافى ًلميٍؤًمفو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضى تعالى كى
الن مًُّبينان أىف يىكيكفى لى  الى ؿا ضى مىف يىٍعًص الماوى كىرىسيكلىوي فىقىٍد ضى ـٍ كى  39سكرة ا حزاب آية  ييـي اٍلًخيىرىةي ًمٍف أىٍمًرًى

أنو قاؿ: "لك كاف الدٍّيفي بالرأمو لكاف أسفؿ الخؼٍّ أكلى  -رضي ا عنو -ككما صحا عف عمي  
 .(3)"يمسح عمى ظاىر خفيو - عميو كسمـصمى ا -بالمسح مف أعالهو كقد رأيتي رسكؿى ا

فالمسألة فييا تسميـ مطمؽ لما أراد ا كرسكلوو فالطاعة ىي االمتثاؿو حتى لك لـ تفيـ العقكؿ حكمةى 
 .ا كامر أك النكاىي كعماتىيا

الفطرة  فاإليماف بما شرع ا كالتسميـ بو ليس فيو كسره لمعقؿ كتحجيـه لقدرتو كما ييداعىى؛ بؿ ىذا مف  
كىؿ يىشؾُّ ذك عقؿو في كجكد " :فتأماؿ معي كالـ العالمة ابف الجكزم السكية التي فيطر عمييا ابف آدـو

                                                 
 .10و9تمبيس إبميس"و البف الجكزم ص: "  (1)
 .45صوالتحؼ في مذاىب السمؼ"و محمد عمي الشككاني"  (2)
  .و كصححو ا لباني162ركاه أبك داكد في سننوو حديث رقـ   (3)
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ـى أنو ال بد لو مف بافو  !صانع؟ ًم فإف اإلنساف لك مرا بقاعو ليس فيو بنيافو ثـ عاد فرأل حائطنا مبنيًّاو عى
و كىذه ا بنية العجيبةو كالقكانيف الجارية عمى كجو بناهو فيذا الميادي المكضكعو كىذا السقؼي المرفكع

كما أحسىفى ما قاؿ بعض العرب: إف البعرة تدؿ عمى البعير! فييكؿ  !الحكمةو أمىا تدؿ عمى صانع؟
ثـ لك تأماؿ اإلنساف  !عمكم بيذه المطافةو كمركز سفمي بيذه الكثافةو أمىا يدالف عمى المطيؼ الخبير؟

 .ا.ىػ (1)"كلشفٍت غميالن؛ فإف في ىذا الجسد مف الحكـ ما ال يسع ذكره في كتابنفسوو لكفىٍت دليالنو 
تعالى إذنا؛ فالعقؿ آمىفى بكجكد الخالؽ العظيـ دكف أف يراهو كقد دؿا كؿُّ شيء في الككف عميو؛ قاؿ ا 

ًبي ارى كىىيكى الماًطيؼي اٍلخى اري كىىيكى ييٍدًرؾي ا ىٍبصى  103ري سكرة ا نعاـ الا تيٍدًركيوي ا ىٍبصى
نما يمكف االستدالؿ  فالكثير مف النظريات العممية التي تـ برىنتييا ال يمكف رؤيتييا بالعيف المجردةو كا 

 .عمييا بنتائجيا أك آثارىاو كقد أنكرىا العقؿ طكيالن 
فيؿ ترل العيف جاذبية ا رض التي تجذب إلييا كؿ ا جساـ؟ الو كلكف يمكف رؤية ا شياء كىي 

 .سقط عمى ا رضت
ىؿ ترل العيف الركح التي تسكف في ا جساـ الحيةو فتكجد الفرؽ بيف الحي كالميت؟ الو كىؿ ترل 
العيف أصالن العقؿ الذم يفرؽ بيف العاقؿ كالمجذكب؟ الو كىؿ تستطيع العيف أف ترل القكل التي 

 .(2)يجذب بيا المغناطيس قطعةى الحديد؟ كالجكاب حتمنا: ال
 :ب الفرنسي مكريس بككايؿو بعد إجراء مقارنة عممية بيف ا دياف السماكية كالعمـيقكؿ الطبي

كال عجب في ىذا إذا عرفنا أف اإلسالـ قد اعتىبر دائمنا أف الديف كالعمـ تىٍكءىماف متالزمافو فمنذ البدء "
ىذا ا مر ىك الذم كانت العناية بالعمـ جزءنا ال يتجزأ مف الكاجبات التي أمر بيا اإلسالـو كأف تطبيؽ 

أدال إلى ذلؾ االزدىار العظيـ لمعمـك في عصر الحضارة اإلسالميةو تمؾ التي اٍقتات منيا الغربي نفسو 
 . (3)"قبؿ عصر النيضة في أكركبا

 .فيذه شيادة حؽ إلعالء اإلسالـ لشأف العقؿو بكضعو في المكاف الصحيح عف طريؽ العمـ كالعمؿ
 : أنو يعارض الفطرةو فيجب أف تعمـ أنو ال يخمك مف أحد احتماليف فكؿ أمر شرعي يخطر في بالؾ

 .فإما أنو أمر شرعيو كال يخالؼ الفطرة الصحيحة المستقيمةو فمخالفتيو لمفطرة كىـه  - 

                                                 
 .55تمبيس إبميس"و البف الجكزمو ص: "  (1)
 .35باطف العقؿ"و ص:  كتاب "رحمة إلى  (2)
  .Dr.Maurice bucailleو "كتاب "القرآف الكريـ كالتكراة كاإلنجيؿ كالعمـ  (3)
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ٍف نىسىبىوي الناس إلى الديف بغير عمـ كال  - ما أنو يخالؼ الفطرة فعالن؛ كلكنو ال يككف أمرنا شرعيًّاو كا  كا 
  (1).ىدل

فالعقؿ يحتاج إلى العمـ كالتخصص؛ حتى تتسع مداركو كأفياموو فالعمكـ كثيرةو كالتخصص يجعؿ  
صاحبىو ما بيف إصابة الحؽ عمى نحك قطعي كحصرمو كما بيف الظف العممي القائـ عمى المعطيات 
كالحيثياتو كا دلة المحترمة كالمعترؼ بيا لدل أىؿ التخصصو عمى حيف أف ظنكف غير المتخصص 

 .ثيرنا ما تيبنى عمى مشاعرى خاصةوو كانطباعات كأىكاء شخصيةو كالفرؽي بيف ىذه كتمؾ كبير جدًّاك
مو طالبو إال بعد أف يبذؿ مف المشقة كالزمف الطكيؿو كتجارب الحياة كي تنضج     فالعمـ ال يحصٍّ

و فالعمـ الذم بيف السطكر ال يستفاد منو إال مع التجارب العد يدةو التي معيا قد تحتاج إلى زمف كاؼو
قىاؿى رىبٍّ يككف العقؿ قد كصؿ إلى مرحمة النضج العقمي؛ قاؿ ا  اًحكان مٍّف قىٍكًليىا كى ـى ضى تعالى فىتىبىسا

اهي كىأىٍدخً  اًلحان تىٍرضى مىى كىاًلدىما كىأىٍف أىٍعمىؿى صى مىيا كىعى ًتؾى ًفي  ٍمًنيأىٍكًزٍعًني أىٍف أىٍشكيرى ًنٍعمىتىؾى الاًتي أىٍنعىٍمتى عى ًبرىٍحمى
اًلًحيفى سكرة النمؿ آية  ككما كاف حكيـ اليكناف ا كبر سقراط يقكؿ: "إذا أردت أف  19ًعبىاًدؾى الصا

 ."سنة 50تحصؿ عمى رجؿ ناضجو فإف عميؾ أف تنتظر 
بالرغـ مف أف ىذا القكؿ رمزمو إال أف المراد منو اإلشارة إلى أف الحصكؿ عمى النضج الذم نريده 

 .إلى كقت؛ كلكف مف خالؿ تنمية العقؿو كمف خالؿ تكسيع قاعدة الفيـيحتاج 
كالنضج العقمي ىك كالنضج النفسيو ليس محدكدنا بحدكدو كميما شعرنا أننا نفيـ ا مكر عمى نحك تاـ 
كعميؽو فإننا سنظؿ جاىميف في طرؼ منيا؛ فكؿ الحكادث كا شياء كالمكاد تشتمؿ عمى عنصر 

كؿ دكف الحصكؿ عمى المعرفة الكاممة؛ قاؿ ا غيبيو كىذا العنصر ي اتو مىٍف  تعالى: –حي نىٍرفىعي دىرىجى
ًميـه ]يكسؼ:  فىٍكؽى كيؿٍّ ًذم ًعٍمـو عى   (2)[76نىشىاءي كى

أنو قادر عمى كؿ شيءو حيث أصبح ىنالؾ مىف  -نتيجة التقدـ العممي المذىؿ  -كلقد ظفا اإلنساف 
عمى منيج ا نبياء كالرسؿو بحجة أف في االنقياد لمنيج ا نبياء كالرسؿ يدعك لمتمرُّد عمى شريعة او ك 

ٍجرنا كامتياننا ليذا العقؿ البشرل الجبارو الذم استطاع أف يصؿ إلى ما كصؿ إليو مف ىذا التقدـ  حى
العممي المذىؿو كبحجة أف البشرية كاإلنسانية قد بمغت مرحمة الرشدو التي تؤىميا  ٍف تختار لنفسيا 

                                                 
 كتاب "نداء الفطرة"و لمشيخ الدكتكر سمماف بف فيد العكدة  (1)
 مف مكقع: .كتاب  صكتي."النضج العقمي"و لمشيخ الدكتكر عبدالكريـ بكار  (2)

http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=lecview&sid=287 
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ف المناىجو كالقكانيفو كا كضاع ما تشاءو كبحجة ثالثةو أال كىي أف مناىج الدٍّيف لـ تعد تساًيري ركحى م
 .(1)العصر المتحررة المتحضرة

كلنتأمؿ في عقكلنا كـ ىي محدكدةو فمنكرٍّميا بطاعة ا  -عزا كجؿا  -فمنتأمؿ كلنتفكر في قدرة ا 
ٍلنىاهي  طاؿ أك تأكيؿ؛ قاؿ اكحدهو كامتثاؿ شرعو الحنيؼ دكف إب يىاًة الدٍُّنيىا كىمىاء أىنزى ثىؿي اٍلحى تعالى ًإنامىا مى

ذىًت ا ىٍرضي زيخٍ  تاىى ًإذىا أىخى ـي حى اًء فىاٍختىمىطى ًبًو نىبىاتي ا ىٍرًض ًمماا يىٍأكيؿي النااسي كىا ىٍنعىا يانىٍت ًمفى السامى ريفىيىا كىازا
ـٍ تىٍغفى ًبا ىٍمًس كىذى كىظىفا أىٍىمييىا أىنا  ًصيدان كىأىف لا عىٍمنىاىىا حى نىا لىٍيالن أىٍك نىيىاران فىجى مىٍييىا أىتىاىىا أىٍمري كفى عى ـٍ قىاًدري ًلؾى يي

كفى سكرة يكنس آية ؿي اآليىاًت ًلقىٍكـو يىتىفىكاري   24نيفىصٍّ
 

 العقل في التذكير إعمالالمطمب الثالث:
  :في الدنيا واآلخرة 

بيا و فالدنيا دار ممر كليست دار  -عز كجؿ  -المجاؿ أحد مجاالت التفكر التي أمر ا  كىذا  
ا أىٍكبىري ًمف  قرار و قاؿ تعالى ٍثميييمى نىاًفعي ًلمنااًس كىاً  مى ا ًإٍثـه كىًبيره كى ٍيًسًر قيٍؿ ًفيًيمى ٍمًر كىاٍلمى ًف اٍلخى يىٍسأىليكنىؾى عى

اذىا يىٍسأىليكنىؾى مى كفى سكرة البقرة آية  ناٍفًعًيمىا كى ـٍ تىتىفىكاري ـي اآليىاًت لىعىماكي  219يينًفقيكفى قيًؿ اٍلعىٍفكى كىذىًلؾى ييبيٍّفي الٌموي لىكي
قباؿ اآلخرة كبقائيا  و كقاؿ قتادة -رضي ا عنيما  -قاؿ ابف عباس :  يعني في زكاؿ الدنيا كفنائيا كا 

 .(2) فضؿ اآلخرة عمى الدنيالعمكـ تتفكركف في الدنيا كاآلخرة فتعرفكف   :
مف تفكر في الدنيا كاآلخرة عرؼ فضؿ إحداىما عمى ا خرل و كعرؼ أف الدنيا دار بالء : كقاؿ أيضا

 (3)ثـ دار فناء و كأف اآلخرة دار بقاء ثـ دار جزاء
صمى  -اآليات في بياف حقيقة الدنيا كزكاليا كسرعة انقضائيا كثيرة معمكمة و ككاف مف ىدم النبي 

  –أف يكثر عمى أصحابو مف بياف حقيقة الدنيا قكال كعمال و قاؿ  -ا عميو كسمـ 
كف في الدنيا كأنؾ غريب أك عابر سبيؿ  : - رضي ا عنيما -البف عمر  - صمى ا عميو كسمـ

  . أزىد الناس في الدنيا حطاميا كأعرفيـ بحقيقتيا -صمى ا عميو كسمـ  -و ككاف (4)

                                                 
 .28ص.خكاطر عمى طريؽ الدعكة أفراح كجراحو الشيخ محمد حساف  (1)
 399و ص 2ج وجامع البياف والطبرم  (2)
 329و ص 2ج وحمية ا كلياء وأبك نعيـ  (3)
  5937ديث : رقـ الح وكأنؾ غريب -صمى ا عميو كسمـ  -باب قكؿ النبي  وكتاب الرقاؽ وركاه البخارم  (4)



119 

 

في القرآف العظيـ بياف أحكاؿ اآلخرة و كما أعد ا فييما  كليائو و كما أعد فييما  عدائو و  كما كرد
كمما يتفكر فيو مخاكؼ اآلخرة مف الحشر كالنشر كالجنة كنعيميا كالنار كعذابيا  :قاؿ القرطبي

 .كاآليات في ذلؾ كثيرة معمكمة (1)
  :والتفكر في الموت والبعث

مىٍييىا اٍلمىٍكتى الما  : قاؿ تعالى ى عى ـٍ تىميٍت ًفي مىنىاًميىا فىييٍمًسؾي الاًتي قىضى فاى ا ىٍنفيسى ًحيفى مىٍكًتيىا كىالاًتي لى وي يىتىكى
كفى  ؿو ميسىمًّى ًإفا ًفي ذىًلؾى آليىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىكاري ييٍرًسؿي ا يٍخرىل ًإلىى أىجى  .42يةآ سكرة الزمركى

رسالو بعدو : - ارحمو  -قاؿ ابف جرير  يقكؿ ا تعالى : إف في قبض ا نفس النائـ كالميت كا 
نفس ىذا ترجع إلى جسموو كحبسو لغيرىا عف جسميا لعبرة كعظة لمف تفكر كتدبر كبيانا أف ا يحيي 

 .(2)مف يشاء مف خمقو إذا شاء كيميت مف شاء إذا شاء 
ـٍ يىتىفى  : قاؿ عند تفسير قكلو تعالى لى ا ًإال أىكى ا بىٍينىييمى مى مىؽى الماوي السامىاكىاًت كىا ىٍرضى كى ـٍ مىا خى كا ًفي أىٍنفيًسًي كاري

كفى  ـٍ لىكىاًفري بًٍّي فا كىًثيرنا ًمفى النااًس ًبًمقىاًء رى ؿو ميسىمًّى كىاً  ؽٍّ كىأىجى .أم : أكلـ يتفكر ىؤالء  8يةآ سكرة الركـًباٍلحى
 المكذبكف 

كأنو خمقيـ كلـ يككنكا شيئاو ثـ صرفيـ أحكاال كتاراتو حتى صاركا رجاالو فميعممكا في خمؽ ا إياىـو  
أف الذم فعؿ ذلؾ قادر عمى أف يعيدىـ بعد فنائيـ خمقا جديداو ثـ يجازم المحسف منيـ بإحسانو 

 .(3)كالمسيء بإساءتو
 : - مى ا عميو كسمـص -زيارة المقابرو كقد جاءت السنة بالحث عمييا و قاؿ  : كمما يتعمؽ بالمكت

و كزيارة القبكر تبعث عمى التفكر في الحياة كفي مصير (4)زكركا القبكر فإنيا تذكركـ اآلخرة 
 . اإلنساف كمآلو
تتطمب أف يككف المرء خاليا مف كؿ ما يشغمو عف االعتبار كاالتعاظ؛  -خصكصا -كزيارة القبكر

 .(5) كلذلؾ قاؿ بعض السمؼ:  زكركا القبكر بفكركـ

                                                 
 314ص و 4جو الجامع  حكاـ القرآف والقرطبي  (1)
 9ص و24جامع البياف ج وابف جرير الطبرم  (2)
 24و ص 21جامع البياف ج وابف جرير  (3)
 .1596ركاه أبك ىريرة في سنف ابف ماجة. باب ما جاء في زيارة القبكر.حديث رقـ  (4)
 143ص  و10ج والحمية وأبك نعيـ  (5)
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 ف المرء ال ينتفع بالزيارة إذا كاف يزكر المقبرة بجسده دكف فكره و أك يكتفي مف الزيارة بحضكر جنازة 
  .قريب أك صديؽ

ككذلؾ ا مر عند اتباع الجنازة و ينبغي أف يككف المرء متفكرا كمعتبرا ىذه النياية التي كتبيا ا تعالى 
  : عمى كؿ حيو قاؿ في المغني

 .(1)لمشيع الجنازة أف يككف متخشعا متفكرا في مآلو متعظا بالمكت كبما يصير إليو الميت  كيستحب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
 396و ص 3ج والمغني وف قدامةاب  (1)
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 الفصل الثالث
 المعاصرة وفيو مبحثان: اإلسالميةنماذج من الفكر السياسي لمحركات 

 
 المبحث األول:نماذج من الفكر السياسي وفيو مطمبان:
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 الفصل الثالث 

 المعاصرة اإلسالميةنماذج من الفكر السياسي لمحركات 
 

 نماذج من الفكر السياسي وفيو مطمبان: المبحث األول:

 نماذج ترتبط بالتحميل السياسي المطمب األول:
جكىرىا ليست نظاما ممككيا جبريا عاضاو كال نظاما استبداديا تحكميا مغمفا  الخالفة اإلسالمية في

 .بفكر يكناني دعي ديمقراطيا أك نظاما ىجنو منيما بعض معاصرم فقياء التكافقات السياسية
 -1216كاف نظاـ الحكـ اإلسالمي في تصكر رفاعة الطيطاكم   في مستيؿ الصحكة المعاصرةو

رديا استبدادياو يحمؿ مالمح مف فقو الماكردم. ككاف العمراف البشرم ـ  ف 1873-1801ىػ/ 1290
[. كالميمؾ في نظره كظيفة (1)في رأيو محتاجا إلى قكة حاكمة ىي الممؾو كقكة محككمة ىي الشعب

حضارية كتشريعية كتنفيذية ال تستغني عنيا ا مة في تدبير مصالحيا السياسية كاالجتماعية 
ء القكانيف كا حكاـ كحفظ الشريعة . كشخص المىًمؾ مجعكؿ عمى ا مة مف ا. كاالقتصاديةو كفي إجرا

كظيفتو النظر في الكميات السمطكيةو التي تنتظـ اختيار الكزراء كالمسؤكليفو الذيف ىـ الكسطاء بيف 
د المىمؾ "الطبيب"و كبيف الرعية "المرضى". إال أف دكر ىؤالء الكسطاء استشارم فقط؛  ف القرار بي

المىمؾ الذم ال يجكز أف ييسأؿو كضميره فقط ىك الذم يراقبو كيحاسبو
كأىمية الميمؾ ليست لكؿ أحد؛  .(2)

مقكا ليا .   نيا في طبقة مخصكصة كما في الفمسفة اليكنانية. كالكزارة ال تصمح إال  ىميا الذيف خي
عقد مف يحكـ البالد طبقا كالنظاـ الممكي كراثيو فإف لـ يكص السابؽ لالحؽ اختار أىؿ الحؿ كال

لنظرية الماكردم. كالخركج عمى الحاكـ تظمما أك تمردا ال يجكزو كلك كاف فاسقا أك جاىال أك معتدياو 
 . كىك ما ذىب إليو أغمب الفقياء

                                                 
 232مناىج ا لباب لمطيطاكم ص  (1)
 236المصدر السابؽ ص  (2)
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ـو فيرل أف الحكـ الفردم المطمؽ  1897-1838ق/ 1314- 1254أما جماؿ الديف ا فغاني  
أف الشكرل لديو ىي الديمكقراطية  إال. م أصمح لألمةالشكر ؼ الجيؿ كالتخمؼ. كالنظاـ ردي

كعمى المسمميف في نظره أف يقمدكا الغرب في ىذا المضمار جممة كتفصيال ؛  ف ىذا  و(1)الدستكرية
 .-في نظره –سبيؿ الرشاد 

ـو يرل نقؿ التجربة الديمكقراطية الغربية  1905 - 1849ق/  1323 -1266كذلؾ محمد عبده  
أك اختيار أم منيج يؤدم إلى ما يؤدم إليو نظاـ الحكـ في الغرب. محاكال المزاكجة بيف نظرية  حرفياو

بأف تختار ا مة طائفتيفو إحداىما عمى عمـ بحدكد الشرعو و(2)الماكردم كبيف النظاـ البرلماني الحديث
ةو بالنصيحة كالنصرة ىي "أىؿ الرأم" أك"أىؿ الحؿ كالعقد" لمساعدة الحاكـ ممكا كاف أك رئيس جميكري

 . كالشكرلو كالثانية مف نكاب يمثمكف الشعب إقميميا كمينيا لكضع مختمؼ التشريعات كالقكانيف
ـو فقد شٌف ىجكما شرسا كمكفقا  1902 - 1855ق/  1320 - 1271أما عبد الرحمف الككاكبي  

شؼ نتائجو الميمكة لمحرث و كتتبع بالدراسة جذكره في النفس كالمجتمع كالدكلةو كك(3)عمى االستبداد
ف(4)كالنسؿ. إال أف البديؿ السياسي لديو بقي في إطار النظاـ الممكي المطمؽ ؼ كطأة و الذم تيخى

استبداده بتعييف فئة مف الحكماء ىـ "أىؿ الحؿ كالعقد "و بدكنيـ ال تنعقد اإلمامة في نظره . كليـ حؽ 
و أك لألسرة الحاكمةو أك لألعيافو أك شيكخ القبائؿو مراقبة الحاكـ كمحاسبتوو كىـ بمثابة مجالس لمنكاب

عمى غرار ما كاف مف أمر "مجالس الحكماء" لدل البيتيف ا مكم كالعباسي مما ساعد عمى استقرارىما 
 . كاستتباب أمنيما

                                                 
 كما بعدىا 473ا عماؿ الكاممة لألفغاني ص  (1)
: " غير 2/207لمشيخ محمد رشيد رضا  "يقكؿ الشيخ محمد عبده كما كرد في "تاريخ ا ستاذ اإلماـ محمد عبده  (2)

ث الشريؼ الذم ركاه البخارم عف ابف عباس كىك كاف النبي عميو الصالة كالسالـ يحب مكافقة أننا إذا نظرنا إلى الحدي
ا مـ التي أخذت ىذا الكاجب  وأىؿ الكتاب فيما لـ يؤمر بو ندب لنا أف نكافؽ في كيفية الشكرل كمناصحة أكلياء ا مر

ككذلؾ  و307ص  1ج  وة " لإلماـ محمد عبدهكأنشأت لو نظاما مخصكصا" . انظر أيضا: " ا عماؿ الكامم ونقال عنا
 .كما بعدىا 350ص 

 21طبائع االستبداد لمككاكبي ص  (3)
 153المصدر السابؽ ص  (4)



114 

 

ـ  أف الحكـ في اإلسالـ لألمةو 1935 -1865ق/  1354 - 1282كيرل الشيخ محمد رشيد رضا  
ستكر كالقكانيف التي يضعيا كعميو أف يتقيد بالشريعة كالد(1)كرئيسو اإلماـ أك الخميفة كشكمو ديمكقراطيو

لنكاب مؤلؼ مف مسمميف كغير مسمميفو  ف مشاركة غير المسمميف في الشكرل كاستنباط مجمس ا
 ا حكاـ كالقكانيفو مف مصالح المسمميف . كالمصمحة ىي ا صؿ في ا حكاـ الدنيكية و كىي ميقدامة
عمى النص عند بعض الفقياء. كال ييشترط االجتياد في ىؤالء النكاب عمى رغـ أنيـ في نظره ينصبكف 
ا ئمة و كيعزلكنيـ إذا اقتضى ا مر ذلؾ. كلعؿ آراء الشيخ رشيد رضا ىذه متأثرة بكاقع مجتمعو الذم 

 . تمثؿ فيو المسيحية نسبة عددية كبيرة ال بأس بيا
ـ فقد ذىب في كتابو " اإلسالـ 1966-1888ىػ/  1386 -1305لرزاؽ  أما الشيخ عمي حسف عبد ا

كأصكؿ الحكـ " إلى إنكار دكر اإلسالـ في تنظيـ شؤكف الحكـو كادعى أف الشريعة اإلسالمية مجرد 
عبادات ركحية ال عالقة ليا بشؤكف الدكلة كالدنيا. كأف نظاـ الحكـ في عيد النبي صمى ا عميو كسمـ 

يماو كأنكر أف تككف حككمة الراشديف حككمة دينيةو ككاف ىذا منو خدمة  ىداؼ كاف غامضا مب
السياسة االستعمارية اإلنجميزية كالعالمية في المنطقةو كعمميا عمى الحيمكلة دكف عكدة ا مة إلى 

كصادؼ ذلؾ أف مىمؾ مصر كاف يطمح بدكره إلى منصب  . كحدتيا بعد إلغاء الخالفة العثمانية
فغضب عمى الشيخ عمي عبد الرزاؽ كسحب منو شيادة ا زىر. ثـ إف ىيئة كبار العمماء  الخميفة و

عقدت لو مجمسا تأديبيا برئاسة شيخ ا زىر؛ فثبت لدييـ انحرافو الفقيي كعالقتو بأعداء ا مةو كصدر 
الحكـ بناء عمى ذلؾ بمحك اسمو مف سجالت ا زىر كالمعاىد ا خرلو كطرده مف كظيفتوو كعدـ 

ثـ بعده ظير الدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرم كبير خبراء  .أىميتو لمقياـ بأم كظيفة دينية أك غير دينية
ـو فبدا أثر الثقافة الفرنسية كاالستشراؽ  1971-1895ىػ/ 1391-1312القانكف المدني في عصره  

السيما في كتابو " فقو المذيف تشربيما أثناء دراستو بفرنسا كاضحا في تصكره لنظاـ الحكـ في اإلسالـو 
:خالفة صحيحة ىي حككمة (2)إذ صٌنؼ النظاـ السياسي اإلسالمي صنفيف الخالفة كتطكرىا"؛

الراشديفو كخالفة ناقصة ىي خالفة بني أمية كبني العباس؛ عمى غرار تصنيؼ بعض الفقياء قبموو 
لية السيادة فييا لمعقؿو مما لو أصؿ في تصنيؼ أفالطكف لألنظمة السياسية ثالثة أصناؼ: حككمة مثا

                                                 
ص  4ج و270 و11ص 3الجزء  _ 492 و476ص  2_ الجزء 457 و27 و11ص  1تفسير المنار: الجزء  (1)

 11/6بتاريخ  284 و279ص 10مدالمج وانظر كذلؾ مجمة المنار. 188صو 5ج و194 و189 و171 و149
/1906 
 207فقو الخالفة لعبد الرزاؽ السنيكرم ص  (2)
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كالمىمؾ يختص فييا بالمعرفة التامة دكف شعبوو كحككمة ناقصة ليا مف القكانيف ما يضبطياو كحككمة 
كما ذىب إلى أف الشريعة ال تفرض اطالقا شكال معينا لنظاـ . جاىمة ال مىمؾ ليا كال قانكف

 .كىك ما يكاد يقترب فيو مف الشيخ عمي حسف عبد الرزاؽ(1)الحكـ
أما منيج التدبير في الخالفتيف الصحيحة كالناقصة عند السنيكرم و فمـ يخرج فيو عما ذىب إليو 
الماكردم في أحكامو السمطانية كمف سار عمى نيجو مف الفقياءو السيما فيما يتعمؽ باختيار اإلماـ 

حصرة في أعياف كاستدامتو أك عزلوو كمحدكدية مجالس الشكرل كعدـ إلزامية آرائياو كعضكيتيا المن
 . ا سرة الحاكمة كشيكخ القبائؿ ككبار ا غنياء كالمكاليف مف الفقياء

كما تجمى تأثره بالثقافة الغربية العممانية عندما رأل تعذر إقامة حكـ إسالمي في العصر الحديث يجمع 
متعاكف السياسي لممسمميف أمرم دينيـ كدنياىـ . كاقترح بديال لذلؾ إنشاء منظمتيف دكليتيفو إحداىما ل

كاالقتصادم كالعسكرم كالثقافي بيف الدكؿ اإلسالمية ييطمؽ عمييا " عصبة ا مـ اإلسالمية "عمى غرار 
 .(2)"عصبة ا مـ" لدل الدكؿ ا كربية

كبيذا االقتراح ساىـ في إبعاد  . كالمنظمة الثانية دينية لتنسيؽ النيكض بالشريعة اإلسالمية كتشجيعو
البة بكحدتيـ السياسية كالدينية في إطار دكلة الخالفةو كعمؿ عمى تكريس االتجاه المسمميف عف المط

 . العمماني الخاص بفصؿ الديف عف الدكلة كىك ما كاف يسعى إليو االستعمار الغربي حينئذ
كمف الغريب أف بريطانيا كانت أكؿ المستجيبيف لرأم السنيكرمو المسترشديف بنصحو ؛ فأنشأت أكؿ 

ـ دعت ىذه الجامعة العربية 1969ىي "الجامعة العربية ". ثـ في سنة  ـ.1945مية سنة منظمة إقمي
إلى إنشاء منظمة أكسع و تضـ المسمميف عربا كغير عربو فتككنت منظمة " المؤتمر اإلسالمي"؛ كما 

  رابطة العالـ اإلسالمي ممكة العربية السعكدية عمى تأسيسعممت الم
عربية كالمؤتمر اإلسالمي "نسي المسممكف أمر الكحدة اإلسالمية سكاء كفي ظؿ منظمتي " الجامعة ال

في ظؿ الخالفة الصحيحة أك الخالفة الناقصةو كعرفكا عمى يد الغرب كالصييكنية العالمية كؿ 
 . ضركب الذؿ كاليكاف كاليزيمة كالخضكع اإلرادم الرسمي لألجنبي

ـو فيرل أف النظاـ السياسي 1979 -1903ىػ/ 1399-1321أما الشيخ أبك ا عمى المكدكدم
اإلسالمي يسبقو حتما قياـ مجتمع إسالمي حؽو تنبثؽ منو تمقائيا الخالفة الراشدة التي يدبرىا إماـ 
يختاره المسممكف كيطيعكنوو كيقيـ فييـ أمر اإلسالـ كينشر بينيـ العدؿ.  ف الدكلة اإلسالمية ػ كما 

                                                 
 307المصدر السابؽ ص  (1)
 كما بعدىا 311فقو الخالفة لمسنيكرم ص  (2)



116 

 

ثابة الثمرة مف الشجرةو فإف طابت الشجرة طابت الثمرة. كلذلؾ يقكؿ في "منياج االنقالب اإلسالمي"ػ بم
لـ يرحب بانفصاؿ باكستاف عف اليند؛  ف ذلؾ في نظره ليس الطريؽ الطبيعي لقياـ نظاـ اإلسالـ 

 . السياسي
كىذا التبسيط لمقضية برغـ فضؿ صاحبو كصدقو كجياديتوو ال يعدك أف يككف خياال بعيد المناؿ  

لغاء لقضايا  كاقعية تتعمؽ بمعضالت اإلعداد كالتأسيس كالتنظيـ كالتخطيط كالبناء كالحمايةو لكؿ كا 
مراحؿ العمؿ مف أجؿ إقامة دكلة اإلسالـ . كما أنو في نياية المطاؼ ال يتجاكز محاكلة تأسيس نظاـ 

لقكيـ. حكـ فردمو ضمانات العدالة فيو مجرد كرع الخميفة كزىده و كتقكل الرعية كانضباطيا كسمككيا ا
مما ال يغني مطمقا عف ضركرة تكضيح طبيعة النظاـ كمناىج إقامة مؤسساتو كضمانات استمرار سيره 

 . سكيا رشيدا
ـو في كتابو " معالـ  1966 -1906ىػ/  1387 -1324نفس التكجو تقريباو نجده لدل سيد قطب  

بالخمية التأسيسية التي تقيـ  في الطريؽ " إذ يرل ضركرة استنبات المجتمع اإلسالمي الحؽ أكالو بدءان 
أمر اإلسالـ في النفس كا سرة كالمعاممة اليكميةو تماسكا مع الصادقيفو كمفاصمة شعكرية لمجاىميةو 

يف . فإف قاـ المجتمع اإلسالمي أثمر الحككمة مى جٍ إلى أف يتحكؿ كؿ فرد فييا قرآنا يمشي عمى رً 
يف طبيعة ىذه الحككمة شكال كمضمكناو تنظيما كتدبيراو اإلسالمية خالفة عمى نيج النبكة . كلكنو لـ يب

عمى نيجو في التحميؿ كالجدؿو كرأيو في أف اإلسالـ ال ييسأؿ عف كاقع ليس مف صنعوو كال تيرقع بو 
أنظمة ليست عمى نيجوو إال أف تيقاـ ركائز العقيدة بأرض الكاقع متكاممةو عمى قاعدتي: " طبقكا 

 . " خذكا اإلسالـ جممة أك دعكه "الكاقع الذم أنشأه"و ك اإلسالـ أكال ثـ اسألكه عف
إلى تجاكز المشاحة في  " أما الدكتكر حسف الترابيو فيك يدعك في كتابو " نظرات في الفقو السياسي

المصطمحات الكافدة عمى المسمميف مف الغربو كاستعماالت ا لفاظ ذات ا صكؿ غير العربية كغير 
مف مكقع عزة ثقافيةو كفي سياؽ ييحترز بو مف  (1)نظره عمى المرء كىك يتكمـ اإلسالمية. إذ ال حرج في
ميعىرافىةن بالحرؼ الكبيرو إشارة إلى ا ؛ كما ييعرٍّض بالمسمميف الذيف  "GOD " الخمط أف يستعمؿ كممة
ثية كثير مف المسمميف ا كربييف الجدد إذا قامكا في بيئة اشتراكية أك تثمي(2)يرفضكف ذلؾ بككف
؛  نيا تنصرؼ عند السامعيف إلى فكرة التثميثو فتكحي بإلو يجكز  " GOD" يحترزكف مف استعماؿ

في حقو ذلؾ كموو مما يستحيؿ في حؽ ا. كالدكتكر الترابي فيما ذىب إليوو يغفؿ عف حقيقة مف 
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يد الربكبيةو ىي حقائؽ اإليمافو ىي الركف الثالث مف أركاف التكحيدو بعد ركني تكحيد ا لكىية كتكح
صمى ا عميو  تكحيد الصفات. أم أف ا تعالىو ال يكصؼ إال بما كصؼ بو نفسو أك كصفو بو نبيو

. كلـ يًرٍد -180ا عراؼ - و ك ا سماء الحسنى فادعكه بيا كذركا الذيف يمحدكف في أسمائوكسمـ
لصيغ الجمع كالتأنيث كالتذكير  كما أف قابمية ىذا المفظ . " GOD " قطعا كصؼ ا عز كجؿ بمفظ

راجعة إلى طبيعة الديف لدل الغرب. كىك كما نعمـ مؤسس عمى أصكؿ كثنية يكنانيةو لدييا آلية ذككر 
جكبيتر" و كآلية إناث مثؿ " أفركديت" و كتعتقد أف في السماء آلية متعدديف يسيركف الككفو كما "مثؿ 

البف كالركح القدسو كيعٌدكف مريـ البتكؿ عمييا السالـ إلية أف المسيحييف يؤمنكف بتعدد اآللية  ا ب كا
 . . فتأنيث ا لكىية كتذكيرىا كجمعيا مف صميـ ديانتيـ

إف الترابي يصؿ بيذا الجنكح في التفكير إلى ىدؼ رسمو لنفسوو ىك محاكلة اإلقناع بقبكؿ لفظ " 
اسية الغربية شكال كمضمكنا ك  ديمكقراطية " مصطمحا إسالميا لنظاـ الحكـو كتبني المناىج السي

فاإلسالـ الناىض المشع اليكـ يستصحب فتحا متمددا  (1)مصادرتيا لصالح اإلسالـو كغمبة أىميا عمييا
لغكيا. إذ تحيى كتعمر المعاني في الكممات التقميدية لإلسالـو كيتسنى لو أف يستكعب الكممات 

اإلسالميةو كيسخرىا لعبادة ا سبحانو كتعالى ا جنبيةو كيغمب عمييا أىمياو كيضفي عمييا الظالؿ 
 " كمف ىنا يتمكف المسممكف مثال إف قامكا بقكة كثقة كتككؿو أف يصادركا كممة " ثكرة" ككممة… 

و أما كقد تجاكزنا غربة اإلسالـو كغمبة المفاىيـ …ديمكقراطية " ككممة " اشتراكية " لصالح اإلسالـ 
دراجيا في  الغربية بكؿ مضامينيا كظاللياو فال بأس مف االستعانة بكؿ كممة رائجة تعبر عف معنىو كا 

 .سياؽ الدعكة لإلسالـو كلفٍّيا بأيطر التصكرات اإلسالمية حتى تيسمـ 
و أم مف صميـ العقيدة كليست مف الفركع؛ كما دامت (2)كما أف الشكرل عند الترابي مف أصؿ الديف

 . ديمكقراطية ػ إذف ػ مف أصؿ الديف كعقيدتوالشكرل في نظره ىي الديمكقراطية و فال
كغني عف البياف تيافت ىذه اآلراء كخركجيا عف النيج الرشيد السكم في التفكير. فالمصطمحات 
اإلسالمية ليست مجرد كممات تقميدية كما كصفيا الترابيو بؿ ىي ألفاظ دينية نقميا القرآف الكريـ 

يكميا العقدم كالتشريعيو فاكتسبت بذلؾ سمتا كحرمة كالسنة النبكية مف معناىا المغكم إلى مف
خاصيف. كما أف اإلسالـ متكامؿ المصطمحات الدينيةو كال تعاني مفرداتو مف خكاء أك مكات تحتاج 
معيما إلى أف تٍعميرى كتحيى باستيراد " قطع غيار "أجنبية . كليس في عممية استيراد المصطمحات 
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مصادرة لياو  ف أىميا أنفسيـ يرغبكف في ذلؾ  كيشجعكف عميو  الغربية أم غمبة  ىميا عمييا أك
 . كيعدكنو خدمة جميمة  ىدافيـ في الييمنة كاالستعمار كالتنصير

إف الدكتكر الترابي ميما حاكؿ تغميؼ ىذا االقتراح و كلٌؼ ىذه المصطمحات الغربية بصباغ اإلسالـو 
اإلسالميو فمف يؤدم ىذا المنيج في التفكير لديوو إال كحشرىا بأسمكبيتو اإلنشائية الرشيقة في السياؽ 

إلى تغريب مفاىيمنا كمصطمحاتنا الدينيةو كمصادرة الغرب  متنا كبالدنا كمقدساتنا. بؿ قد ييستدرج 
بعضنا ػ كالعياذ با ػ إلى المطالبة بأف نغمب الغرب عمى دينو فنعتنقو  كعمى لغتو فنتخمى عف لغتنا. 

ـ بعد عمى ما لدييـ مف فساد كميكعة كتحمؿو كلـ نصادر ما عندىـ مف انحراؼ كشذكذ ككأننا لـ نغمبي
 . كدعارة

كلعؿ الدكتكر عدناف النحكم أكؿ مف خصص لمشكرل مصنفا تجاكز عدد صفحاتو سبعيف كستمائةو 
. عنكانو " الشكرل كممارستيا اإليمانية ". كىي منو خطكة رشيدة تحتاج إلى مناصحة كمتابعة كتطكير

كقد شرح في كتابو الصفة اإليمانية لمشكرلو كبٌيف أنيا عصمة مف االستبداد كأف غياب العقيدة 
كانفصاليا عف الشكرل يؤدم إلى تحكـ اليكل كالتيو كالضياعو كظالـ الفتنة كىدير الشيطافو 

قيادة اإلسالمية كالممارسات الشكركية الزائفةو المبنية عمى ا صابع المرفكعة كا يدم الممدكدة . كأف ال
الرشيدة تحمؿ خصائصيا أكال ثـ ييبحث ليا عف تسمية ثانية. كما دامت البيعة عمى قكاعد اإلسالـ 

 . كأسسو و فالسمع كالطاعة في المعركؼ كاجبافو سكاء  مير أك خميفة أك رئيس
كفر فييـ شركط ك"أىؿ الرأم"و أك "أىؿ الشكرل " أك " أكلك ا مر"و في رأيو ىـ العمماءو كيجب أف تت

اإليماف كالتقكل كالعمـ كالمكىبة كالكسع كالحمـ كا ناة كالركية كالتدبر كالقدرة كبسطة الجسـ كحسف 
 .(1)السمكؾ كالعدالة

كما استقصى في كتابو أكثر النصكص المتعمقة بالشكرل في الكتاب كالسنة كاآلثار. إال أنو في جميع 
ف دائرة مف سبقو مف الفقياء الذيف يركف الشكرل حكرا ما أكرد مف نصكص كاجتياداتو لـ يخرج ع

كم عف النبي و (2)أخرجو الدارمي صمى ا عميو كسمـ عمى نخبة خاصةو اعتمادا منو عمى حديث ري
صمى ا عميو  ثنا يحيى بف حمزةو حدثني أبك سممةو أف الرسكؿحدقاؿ: " أخبرنا محمد بف المبارؾو 

في كتاب كال سنةو فقاؿ:  ينظر فيو العابدكف مف المسمميف". كىذا سيئؿ عف ا مر يحدث ليس  كسمـ
صمى  الحديث مرسؿ كمتعارض مع القرآف الكريـ كالسنة النبكية العممية الصحيحة؛ إذ أشرؾ الرسكؿ
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كم الحديث  ا عميو كسمـ المنافقيف في الشكرل أثناء االستعداد لمالقاة المشركيف في أحد. كقد ري
الزكائد " لمييثمي عف ابف عباس ػ رضي ا عنيماػ قاؿ: " قمت يا رسكؿ او أرأيت  بمعناه في "مجمع

إف عرض لنا أمر لـ ينزؿ فيو قرآف كلـ تمض فيو سنة منؾ؟ " قاؿ: "تجعمكنو شكرل بيف العابديف مف 
يسافو المؤمنيف كال تقضكنو برأم خاصة". كقد أخرجو الطبراني في الكبيرو إال أف فيو عبد ا بف ك

 . "قاؿ فيو البخارم: " منكر الحديث
كما أف الدكتكر عدناف النحكم لـ يخرج أيضا عف دائرة الحكـ الفردم الذم ليس لو مف ضمانات 

. فإف ضعيؼ أك انعدـ عـا التظالـ كالفكضى و كصار االستبداد (1)االستمرار إال كرع الراعي كالرعية
مف المؤسسات كالنظـ كالضكابط ما يضمف استمراره  سيد المكقؼ. كنحف نمتمس نظاما شكركيا لو

كفعاليتو كجدكاهو كيؤمٍّف سالمة ا مة كحقكؽ أفرادىا في الحرية كالكرامة كتدبير أمرىـ و قرارا كتنفيذا 
 . كمحاسبةو غيرما كغينما جيدا كمنفعة

راث اإلمامي كفي الفكر السياسي الشيعي المعاصرو نالحظ ظاىرة تحرره مف قيديفو أحدىما مف الت
الخاصو ىك عقيدة االنتظار التي كٌبمتو قركنا كمنعتو مف التطكر. كثانييما مف تراث أىؿ السنة و ىك 

و الذم برركا بو حكـ االستبدادو كأصمكا بو تشريع الرضى بالفساد كعدـ جكاز  قيد " خكؼ الفتنة
 . الخركج عمى الظمـ

المعاصر في نظرية " كالية الفقيو"و لـ يتجاكز نطاؽ  إال أف البديؿ السياسي الذم صاغو الفقو الشيعي
الحكـ الفردم المطمؽ الذم ينكب فيو الفقيو عف اإلماـ المنتظرو كالراد عميو كالراد عمى ا سبحانو 
كتعالى. كىك العنكاف القيادم الحركي الذم يتكلى إدارة المفردات كتدبير القضايا التشريعية كالتقنينية 

 . لمدنيا كاآلخرة
كلئف حاكؿ بعض فقياء ىذا االتجاهو أف يثبتكا أف دكر الكلي الفقيو في القيادة الفردية ال يمغي دكر 
ا مةو التي تيرؾ ليا مجاؿ المشاركة بإبداء الرأم كالنصيحة أك باالنتخاب كاالستفتاءو فإف صميـ 

و كىك ما لدل فقياء السنة أيضا  العالقة بيف ا مة كالكلي لـ تخرج مطمقا عف دائرة الحاكـ كالمحكـك
 . عمى اختالؼ مذاىبيـ كمشاربيـ

كلئف حاكؿ الفكر الشيعي أف يؤسس نمكذجا لمحكـ إسالميا و كينيض بمسؤكلية ذلؾ نيكضا جاداو إال 
أنو في كاقع التطبيؽ لنظرية "كالية الفقيو"و لـ يتجاكز منيجا سياسيا زاكج فيو بيف نظرية اإلمامة عند 
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النظاـ الجميكرم الديمكقراطي الميبراليو مع مراعاة المشاعر القكمية الفارسية  أىؿ السنةو كبيف
 . كالجذكر العقدية المذىبية

ذلؾ أف "الكلي الفقيو " لدييـ يختاره مجمس عمماء منتخبو كىك ما لدل طائفة مف أىؿ السنة يركف أف 
ظاـ البرلماني كطريقة صياغة العمماء ىـ " أكلك ا مر "الذيف ليـ حؽ تنصيب اإلماـ. كما أف الن

 .الدستكرو كأسمكب تعييف رئيس الجميكرية كالكزراءو ليس لو مف مرجعية إال الفكر الديمكقراطي الغربي
أما اشتراط التشيع كالفارسية ا صمية ال المكتسبة في رئيس الجميكرية؛ فمف صميـ الفكر القكمي 

 . كالمذىبي
 : سياسيا تياراف أما االتجاه السمفي المعاصر فيتجاذبو

تيار السمفية المكالية لألنظمة القائمةو كيرل في كؿ متغمب إماما شرعيا ال يجكز الخركج عميو  كلك  
كاف جاىال أك فاسؽ المعتقد كالسمكؾ أك غير قرشي. كاستعاف ركاد ىذا التيار في تبرير ما ذىبكا إليوو 

احتطبكىا مف آراء الرجاؿ  مثؿ ما ذىب  بتأكيالت انتقائية كمغالية لبعض نصكص الكتاب كالسنةو
إليو أبك يعمى الحنبمي في "ا حكاـ السمطانية "و مما نسبو إلى عبد ا بف عمر مف قكؿ " الجمعة مع 
مف غمب " ك"نحف مع مف غمب"و أك إلى اإلماـ أحمد بف حنبؿ حكؿ شرعية إمامة المعتصـ العباسيو 

 . ؽ القرآفكىك أٌمي كسكير كفاسؽ العقيدة يقكؿ بخم
بيذه المرجعية استنبتت السمفية المكالية المعاصرة فتاكل اتخذت متاريس لحماية االستبداد كالظمـ 

 . كالفسادو كقمع انتفاضات المطالبة بالحرية كالعدؿ كالكرامة
أما التيار الثاني فيك السمفية الخارجةو أك الثائرة. أك ما سمي حديثا الجيادية كمثتميا مف قبؿ حركة 
جييماف العتيػبي كمحمد بف عبد ا القحطاني في نياية القرف الرابع عشر اليجرم بمكة المكرمػة و 

 . كالجماعات اإلسالمية المقاتمة في أفغانستاف كمصر كالجزائر
كلئف كاف ىذا التيار قد تمرد عمى نظرية "خكؼ الفتنة " لدل الفقو السني كخرج عمييا و فإنو لـ يستطع 

خالصو ما يمأل بو " سياسية أف يغادر إطار حكـ "الفردفي نظرتو ال الذم لو مف كرعو كتقكاه كصدقو كا 
ا رض عدال كما ميمئت جكرا كظمما. كىك ما ييعرؼ بنظرية " العادؿ المستبد" و الذم تنصبو جماعة 

رد كاحد كلك مف "أىؿ الرأم" و أك "أىؿ الحؿ كالعقد"و قد يتقمص عددىا إلى ثالثة أفراد و أك فرديف أك ف
 . سراو طبقا الختالؼ الفقياء كالمتكمميف في ا مر

ككاف مآؿ ىذا التيار أف استطاع ىدـ ما ىك قائـو أك خمخمة أركانو ؛ كلكنو لـ يقدر عمى بناء البديؿ 
 . اإلسالمي الحؽ و تصكرا كنظاـ حكـ و كنمكذجا حضاريا عمميا لمحياة
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 : جاؿ أبحاث الفقو السياسي اإلسالمي ظاىرتافكطيمة العقكد الثالثة الماضية برزت في م
أكالىما: ظاىرة المؤتمرات كالندكات الفكرية التي تنظميا الدكؿ اإلسالميةو عربية كغير عربيةو كتحدد 
ليا محاكر سياسية كاقتصادية كاجتماعية كفقيية و ىدفا معمنا مف أجؿ استصدار تكصيات كتزكيات 

كأفرزت ىذه الظاىرة طائفة مف عمماء التبرير الجكاليف و صدرت  .كمكاقؼ لصالح ىذه الدكلة أك تمؾ 
عنيـ فتاكل متناقضة مضطربةو زٌكت جميع أنظمة الحكـ القائمة حاليا في بالد المسمميف بدكف 
استثناء . كما أف ىذا المكف مف النشاط السياسي لـ يستطع أف يميد كلك لصيغ فكرية تحقؽ نكعا مف 

السمطة كالشريعة و كلـ يخرج تبعا لذلؾ عف المفاىيـ الفقيية كاالجتيادات الكالمية التكافؽ كالتالـز بيف 
الخاصة بالفقو التراثي التقميدم و برغـ استخدامو أساليب كمصطمحات تضاىي" إنشائيات " الحداثييف 

 . كاليسارييف كرطانتيـ
كتكبو الخاص بالفقو السياسي أما الظاىرة الثانية: فتتعمؽ بالنشاط اإلعالمي المسمكع كالمرئي كالم

لدل ا مة . كقد ازدىر بشكؿ كبير بعد ظيكر القنكات الفضائيةو كشمؿ ضركبا مف الحكار كالمناقشة 
بيف عمماء كمفكريف مف مختمؼ ا عمار كا قطار كالمستكيات . كىي ظاىرة إيجابيةو غير أف عدـ 

منعيا مف أف تصؿ المدل الذم ينبغي أف حيادية كسائؿ اإلعالـ التي تنظميا يقمؿ مف جدكاىا و كي
تبمغو. ذلؾ  ف المستفتي فييا لو ىدؼ تزكية الجية التي يمثمياو أك تحقيؽ مصمحة معينة ليا. 
كالمسؤكؿ فييا ػ المفتيو يراعي أال تيقطع حباؿ الكٌد مع الجية التي تخاطبوو أك خيكط البٌث التي تنشر 

 . رأيو
كالحكاراتػ إف لـ تكف كمياو ال تتعمؽ بجكىر قضية نظاـ الحكـو الذم  كما أف جؿ مفردات ىذه المقاءات

ىك التقكيـ المتكامؿ الصريح لطبيعة ا نظمة القائمةو كالتقديـ الكاضح الجمي لمنظاـ السياسي الحؽ. 
نما  بؿ تدكر في مجمميا حكؿ قضايا سياسية كدستكرية كفمسفية غائمة مجردةو ال تمٌس لب القضيةو كا 

ؿ الحمى كال تقتحمو. مثؿ قضايا: الفقو المتحرؾ كالفقو الجامدو مسؤكلية اإلنساف في تقرير تحكـ حك 
مصيره و كمدل مشاركتو لمحاكـ الفرد في إبداء الرأم  كدكره في التدبير العاـ ضمف حيز ييتصداؽي بو 

  سكؿالبيعة تفكيض كامؿ أك مشركط؟ كطاعة أكلي ا مر ىؿ ىي طاعة لمر  فقط أـ عميوو كىؿ 
طاعة مطمقة؟ كىؿ الديمكقراطية حكـ إسالمي رشيد أـ ال؟و كىؿ يجكز في إطار التداكؿ عمى السمطة 

 . الخ …أف يرأس الدكلة المسممة شيكعي أك ييكدم أك نصراني؟ 
كقد اكتسبت الدراسات كاآلراء في ىذا السياؽ صفة الحمقات المفرغةو التي لـ تؤد إلى صياغة نظاـ 

شاعة الغمكض كاإلبياـو كاستدراج إسالمي متكامؿو  بقدر ما ساىمت في خمط أكراؽ المعب السياسي كا 
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كثير مف المشاركيف بشغب إعالمي متعمد إلى متاىات مف اآلراء التشطيرية كاالنتقائية و إف لـ نقؿ 
االنتيازية التي لـ تخرج قط عف إطار حكـ لالستبدادو يخفؼ غمكاءه حيز صغير مف المشاركة بالرأم. 
كلـ ترؽ مطمقا إلى مراقي المفيكـ القرآني لمحكـ الرشيدو الذم يجعؿ أمر المسمميف ممكا ليـو ييسمطكف 
دارية كتشريعية كتدبيريةو تعصـ مف الجنكح إلى أم شكؿ  عميو ضمف نظـ مؤسساتية كتربكية كعممية كا 

 . أك عسكرية أك أمنيةمف أشكاؿ االستبدادو حكـ فرد كافو أك حكـ أقمية حزبية أك طبقيةو أك عرقية 
ىذا عرض مكجز  ىـ ما تمخضت عنو الصحكة اإلسالمية المعاصرةو في مجاؿ الفقو السياسي 
بتعبير العصرو أك فقو اإلمامة كا حكاـ السمطانية بتعبير الفقياء كالمتكمميف. كىك خالصة تراكمات 

ف كيعيشكنيا منذ التطبيقات ا كلى فكرية كفقيية كاجتماعية كسياسية كتأثيرات أجنبية و عاشيا المسممك 
لمحكـ الرشيد في المجتمع العربي بصفتو الكعاء ا كؿ لإلسالـ  إلى أف سقطت بالد المسمميف قاطبة 
بيد االستعمار في القرنيف الميالدييف التاسع عشر كالعشريف  ثـ تحررت منو شكمياو بعد أف اصطبغت 

 . ياسية كاالقتصاديةبكثير مف أصباغو الثقافية كاالجتماعية كالس
كلئف كاف الفكر السياسي لمصحكة المعاصرة غير خاضع لنامكس الجمكد كالسككف كاالستقرارو كىذا 
مف مؤشرات الرشد كمالمحوو فإنو لـ يصؿ بعد إلى مستكل مف الحركة الحقيقية اإليجابية لمتطكر 

لؾ  سباب كثيرةو مف المنشكدو بقدر ما فيو مف اضطراب كخمط كغبش في التصكر كالتكجو؛ كذ
 :أىميا

تراكمية التراث البشرم المدكفو الذم لـ تتـ دراستو كفرزه كسبره؛ كما حقؽ منو كنشر كاف التقريظ 
كاإلعجاب سمة تقديموو لذا لـ ينؿ حظو مف النقد البناء المستند إلى الكتاب كالسنة؛ مما ييدد بانتكاسة 

م إما أف يعاد تقديمو بمنيج نقدم مكضكعي فيككف ذلؾ أف التراث البشر  .فكرية في ىذا المجاؿ 
ما أف يقدـ كمثاؿ نمكذجي يحتذل ػ كىك كاقع الحاؿو فيككف خطكة  منطمقا لمتطكير كركيزة لمتجديد؛ كا 

 .إلى الكراء كانتكاسة إلى الخمؼو كعرقمة في سبيؿ التأصيؿ كالتحديث
لمصاكلة قبؿ اتضاح الرؤية كتبيف استعجالية بعض الصادقيف مف التيار اإلسالميو كمبادرتيـ با

 . اليدؼ كتكامؿ البديؿ
انتيازية الكصكلييف مف المنتسبيف إلى التيار اإلسالميو كحرصيـ عمى سرقة جيكد الحركة اإلسالمية 

 . كمقايضة الحكاـ بيا و استجالبا لممناصب كالرتبو كاحتالبا لممصالح الخاصة كالمنافع اآلنية
لية عمى الخركج مف المأزؽ كمغادرة النفؽو إلى رحاب النظاـ اإلسالمي فما مدل قدرة الصحكة الحا

 الرشيد؟
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سالما و تطبيقا  لإلجابة عف ىذا التساؤؿو ال بد مف مراجعة نقدية لمتاريخ العربي السياسي جاىمية كا 
ضو سياسياو كفقيا نظريا؛ كمعرفة  كجو الصكاب فيو كالخمؿو كالتأثير كالتأثرو كمدل تطابقو أك تعار 
كال  . مع الشريعة اإلسالمية؛ دراسة معمقة تجمع بيف الفقو كالتاريخو كتحاكميما معا إلى القرآف كالسنة

تعارض مطمقا في ىذاو  ف الفقو ىك مجرد فيـ المسمـ لمنصكصو كالتاريخ ىك عمؿ المسمـ كتصرفو 
التاريخ عممية إثراء تحت عيف النصكص خضكعا ليا أك تحايال عمييا أك تمردا ضدىا . كبيف الفقو ك 

متبادلةو يتأثر التاريخ بالفقو  ف ا حكاـ الفقيية نافذة في التصرفات و كيتأثر الفقو بالتاريخ  ف كؿ 
تصرؼ ييستصدر لو حكـ فقيي خاص. كيختمؼ الفقياء في حكميـ عمى التصرفات تبعا لظركؼ 

اإلكراه . يتطكر الفقو كالتاريخ معا إلى الزماف كالمكاف كالبيئةو كحاالت االختيار كاالضطرار كالحرية ك 
ا ماـو أك يرتكساف معا إلى الحضيضو عمى قدر عالقتيما بالشريعة اإلسالميةو كمفاىيميا 
الحضارية. فيما فرسا رىػاف الحياة الدنياو ال بد لفيـ أحدىما مف فيـ اآلخر. كلئف خفي ىذا االرتباط 

  . المجاؿ السياسي أشد كضكحاالمكضكعي بينيما في بعض المجاالتو فيك في 
 

 المطمب الثاني: نماذج ألفضل األفكار السياسية

 واقع الفقو السياسي اإلسالمي.

إف المطمكب مف الفقو عاٌمة كالفقو السياسي ىك أف يككف ىذا الفقو مرشدا لمحياة الكاقعية لممسمميف كي 
ٌمة كالحياة السياسية بصفة خاٌصة متطٌكرة تتكٌجو بما تقتضيو ا حكاـ الدينيةو كبما أٌف الحياة بصفة عا

أحكاليا مستأنفة ابتالءاتياو فإٌف الفقو السياسي مطمكب منو أف يككف مكاكبا لتمؾ التطكراتو مجيبا عمى 
تمؾ االبتالءاتو خاٌصة كأٌف النصكص القطعية في ىذا الشأف محدكدة جداو كىك ما يقتضي أف يككف 

ا كضاع مجاال كاسعا. كلكٌف الناظر في الفقو السياسي اإلسالمي  مجاؿ المتابعة الفقيية لمتجٌددات
كما كصمتنا صكرتو التراثيةو ككما ىك معركض اليكـ يجد أٌف ىذا الفقو يستقٌر عمى كاقع ال يقدر بو 
عمى متابعة التطكرات السياسية لممسمميفو كاإلجابة عمى ما تطرحو تمؾ التطكرات مف ا سئمةو كىك ما 

تجديديا في ىذا الفقو يعٌدؿ كضعو ليككف فاعال في مسايرة الحياة السياسية لممسمميف  يقتضي نظرا
 كتكجيييا نحك سمتيا الديني الصحيح.
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 أ ـ الفقو السياسي والواقع   

إذا كاف الفقو اإلسالمي بصفة عاٌمة قد أصابو بعد فترة مف ازدىاره حاؿ مف الجمكد تعٌطؿ فيو  
زمف غير قصيرو فإٌف الفقو السياسي بصفة خاٌصة قد أصابو مف ذلؾ الحٌظ االجتياد كتكٌقؼ التجديد ل

ا كفرو سكاء مف حيث الفترة الزمنية التي استمٌر فييا الجمكدو أك مف حيث شٌدة التجٌمد كتعٌطؿ 
االجتيادو حتى ليمكف القكؿ إٌف ىذا الفقو ما يزاؿ إلى حٌد اآلف في شطر كبير منو  يرسؼ في قيكد 

ت قميمةو في حيف اف أف تنالو حركة االجتياد بما يٌتجو بو إلى التجديد الفاعؿ سكل استثناءالماضي دك 
 حٌرؾ االجتياد فركعا عديدة مف فركع الفقو ا خرل مٌما أفضى إلى تجديد مثمر في تمؾ الفركع.

بر ىك إٌف ما جاء في كتاب ا حكاـ السمطانية لمماكردم مف أحكاـ فقيية في السياسة الشرعية ييعت
المؤٌسس ا كبر لمفقو السياسي الشرعيو كىك عيف ما جاء ترديده في المؤلفات المتعمقة بيذا الشأف 
فيما عرؼ بالمؤلفات في فقو السياسة الشرعية مع اختالفات غير جكىرية تتعمؽ بيذه المسألة أك تمؾ 

ذا كانت قد ظيرت منذ . ك (1)مف المسائؿ الفقيية السياسيةو كقد ظٌؿ ذلؾ مستصحبا إلى عصرنا ىذا ا 
بعض الزمف بحكث كدراسات فقيية شرعية تنحك منحى تجديديا يسعى إلى أف يتصٌدل لمجكاب عمى 

إاٌل أف ذلؾ لـ تصبح بعد منحى عاٌما  (2)ا سئمة المطركحة اليكـ عمى المسمميف في الشأف السياسي
ٌمة ما زاؿ يعاني مف القصكر في لفقو السياسة الشرعيةو حتى ليمكف أف يقاؿ إٌف ىذا الفقو بصفة عا

أداء ميٌمتوو كفي معالجة المشاكؿ الكاقعيةو كذلؾ جٌراء انشداده إلى الماضي أكثر مف تفاعمو مع 
 الكاقع كاستشرافو لممستقبؿ.    

إف الكاقع الراىف لمفقو السياسي عدا بعض االستثناءات التي أشرنا إلييا يرٌدد نفس المقكالت التي نشأت 
مف ألؼ عاـو سكاء مف حيث المحتكل أك مف حيث التعابير كالمصطمحاتو فإذا اليٌكة بينو  منذ أكثر

ذا التأثير الذم مف المفركض أف  كبيف الكاقع السياسي الذم يجرم عميو حاؿ ا ٌمة تزداد اٌتساعاو كا 
السياسية يككف ىذا الفقو في ذلؾ الكاقع يكاد يككف معدكماو كىك ما نشأ عنو خمؿ كبير في  الحياة 

 خالؿ.الجكانب ا خرل في حياتيا مف اإل لألٌمة يفكؽ في حجمو كسمبيتو ما يصيب
                                                 

 .139 ؛ ص1992ينظر محمكد شاكر؛ الخالفة كاإلمارة؛ الناشر المكتب اإلسالميو بيركت  (1)
ممف بحثكا في ىذه المسألة: محمد ضياء الديف الريس ػ النظريات السياسية اإلسالمية. يكسؼ القرضاكم ػ مف فقو  (2)

الدكلة في اإلسالـ. محمد سميـ العكا ػ في النظاـ السياسي لمدكلة اإلسالمية. راشد الغنكشي ػ الحريات العامة في الدكلة 
 ة كالحكـ.. محمد أمزياف ػ في الفقو السياسي.اإلسالمية. حسف الترابي ػ السياس
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إٌف الحياة السياسية لممسمميف تجرم في عمكميا منذ قياـ الدكلة الحديثة عمى نمط مف المبادئ 
حيث السياسية لمثقافة الغربيةو فقد شيدت ىذه الثقافة تطكرا كبيرا في العمكـ السياسيةو سكاء مف 

ذا كانت ىذه العمـك السياسية تشتمؿ عمى أفكار  المبادئ كالقيـو أك مف حيث اآلليات كاإلجراءات. كا 
كثيرة ال تتعارض مع الفمسفة السياسية اإلسالمية كخاصة فيما يتعٌمؽ منيا باآللياتو فإف أفكارا أخرل 

مى ما تجرم بو السياسة في تطرح في العمكـ ال تتالءـ مع ىذه الفمسفةو كمع ذلؾ فقد فرضت نفسيا ع
 الكاقع.

لقد ظٌؿ التأليؼ في الفقو السياسي اإلسالمي ينحك منحى التقرير النظرم الذم ال يتفاعؿ مع مجريات 
الحياة السياسية الفعميةو إذ انفصؿ عمـ السياسة الشرعية عف السياسة الكاقعية في الثقافة اإلسالمية منذ 

ا يجرم بو كاقع الحكـ تيٌيبا لمسمطاف خكفا أك تعٌففاو كذلؾ خالفا كقت مبٌكرو كنأل فقياء السياسة عمٌ 
لمفركع الفقيية ا خرل التي ظٌمت متفاعمة مع الكاقعو عاممة مف أجؿ تسديده بحسب المقتضيات 
الدينيةو فإذا التقريرات الفقيية السياسية تفقد حيكيتيا كتجٌددىا بيذا االنفصاؿو كتسقط مبٌكرا في الجمكد 

 فيو طكيال. كترسؼ

كقد كرث عصرنا الراىف ىذا الكضعو الذم انحسرت فيو السياسة الشرعية مف ساحة الفعؿ السياسي  
في حياة المسمميفو كبقيت حبيسة التراثو الذم بقي ىك بدكره مستصحبا لممفاىيـ التي نشأ عمييا عمـ 

النظر المجردو كلـ تتفاعؿ مع  السياسة الشرعيةو كحتى تمؾ ا حكاـ التي كقع فييا اجتياد بقيت حبيسة
الكاقعو إذ كاف ىذا الكاقع خاضعا لممنظكمة السياسية المستجمبة مف الثقافة الغربيةو كىكذا انتيى ا مر 
في عمـ السياسة الشرعية إلى ككنو في مجممو عمما تراثياو ال يؤثر في الكاقعو كلكنو يؤٌثر في عقكؿ 

مباشرةو كفي عقكؿ الكثير مف عاٌمة المسمميف بصفة غير  كثير مف الدارسيف لمعمكـ الشرعية بصفة
مباشرة عبر تأثير الثقافة اإلسالمية المترٌسبة في أذىاف المسمميفو كىك ما يجعؿ أكلئؾ كىؤالء يطالبكف 
بتكجيو العمؿ السياسي كفؽ ذلؾ التراثو أك يتصرفكف في ممارساتيـ السياسية كشبو السياسية كفؽ 

اقع الذم تقٌدـ مف أجمو تمؾ المطالب كتمارس تمؾ التصرفات ىك كاقع ال تتناسب ذلؾو كالحاؿ أٌف الك 
معو كثير مف ا حكاـ التي يتضٌمنيا التراث الفقيي السياسيو كىك ما يستمـز مراجعة تمؾ ا حكاـ 

 ليككف تنزيميا عمى الكاقع الراىف محٌققا لممقاصد الشرعية منيا..   
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 ب ـ ضرورة المراجعة.

جعة الفقو السياسي اإلسالمي يقتضييا الكضع الذم عميو ىذا الفقوو كذلؾ مف حيث إٌف مرا
نسبتو مف مجريات الكاقع السياسي الراىفو كمدل ما يمكف أف تحٌقؽ ا حكاـ الكاردة فيو مف المقاصد 
يا المطمكب تحقيقياوكما يقتضييا أيضا ما بيني عميو كثير مف تمؾ ا حكاـ الشرعية مف أدٌلة يبدك أنٌ 

مرجكحة مف حيث ذاتياو كتأٌكدت مرجكحيتيا باعتبار تطٌكر ا كضاع التي قامت مف أجؿ معالجتيا. 
 كيمكف تمخيص ىذه المبٌررات لضركرة المراجعة في الفقو السياسي فيما يمي:

قو قٌمة المؤٌلفات في الفقو السياسيو كمحدكدية اآلراء كاالجتيادات فيوو إذ المؤٌلفات في ىذا الف :أكال
تكاد ال تتجاكز عمى مدل تاريخ الثقافة اإلسالمية بضع عشراتو في حيف تعٌد المؤٌلفات في الفركع 
الفقيية ا خرل باآلالؼو كاالجتيادات الكاردة في ىذه المؤٌلفات يكاد يككف المتقٌدـ منيا مستصحبا في 

لتنٌكع فيياو كال جـر فإٌف ثراء المتأٌخر عمى كجو التكرارو فخمت إذف مف الثراء في اآلراءو كالتعٌدد كا
االجتيادات إنما يمده التفاعؿ مع الكاقعو كتفاعؿ الفقو السياسي مع الكاقع كاف محدكدا جدا كما أشرنا 

 إليو آنفا.

كىذا الفقر في المؤلفات كالمحدكدية في االجتيادات تجعؿ الناظر اليكـ في التراث الفقيي 
ٌددة مف االجتيادات فيتخٌير منيا ما ىك مناسب لمكضع السياسي ال يجد نفسو أماـ خيارات متع

السياسي الراىف ليعالج بو ما يتطٌمبو ذلؾ الكضع مف أحكاـ تتحٌقؽ بيا مقاصد الشريعة في الشأف 
السياسيو كذلؾ مثؿ ما عميو الحاؿ في الفقو االقتصادم أك فقو ا حكاؿ الشخصية فيما يزخر بو كٌؿ 

زع إلييا الفقيو في معالجة ا كضاع المستجٌدةو فيجد طمبتو في ىذا منيما مف اجتيادات كثيرة يف
ف كاف عمى عيده مرجكحا أك مغمكرا ما داـ يقكـ عمى سند معتبر مف  االجتياد أك ذاؾو حتى كا 
الدالئؿ؛ كلذلؾ فإٌف الفركع الفقيية ا خرل إذا كانت تستدعي ىي أيضا النظر التجديدم مع ثرائياو 

الشرعية يستدعي نظرا تجديديا أككدو كاجتيادا في ا حكاـ أكسع مف أجؿ معالجة فإٌف فقو السياسة 
 القضايا السياسية الراىنة.  

ػ إٌف الخطاب الديني في الشأف السياسي جاء خطابا يٌتصؼ بالكٌمية كالعمكميةو كيكاد يخمك مف :ثانيا
تكاد ال تتجاكز بضعة مبادئ التفصيؿ كالجزئيةو فا حكاـ الشرعية المنصكص عمييا في ىذا الشأف 

سناد السمطة  كٌمية عاٌمةو مثؿ مبدإ الشكرلو كقياـ الدكلة عمى الديفو كسيادة الشريعة في الحكـو كا 
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جراءاتيا العممية تيرؾ ا مر فيو (1)لألٌمة و كما عدا ذلؾ مف ا حكاـ المتعٌمقة بتفاصيؿ الحياة السياسية كا 
 كتبٌدؿ ا كضاع عبر الزمف. لالجتياد حسبما يقتضيو تغٌير ا حكاؿ

كىذا الكضع اقتضى أف يككف التراث الفقيي السياسي مبنيا في معظمو عمى االجتياد فيما ىك 
عفك غير منصكص عميو مف ا حكاؿ المتعمقة بشؤكف الحكـو كذلؾ كفؽ ما تراءل لممجتيديف مف 

يدىـو أما كقد تغٌيرت تمؾ فقياء السياسة أٌنو يحٌقؽ مصمحة ا ٌمة في الظركؼ التي كانت عمى ع
الظركؼ تغٌيرا كبيراو فإٌف ا مر يدعك إلى نظر اجتيادم جديد يتأٌطر بإطار تمؾ المبادئ الكٌمية 
المنصكص عميياو كيستنبط أحكاما تعالج الكاقع السياسي المتجٌددو كذلؾ في مراجعة لتمؾ ا حكاـ 

دعت إلييا المصمحة التي ىي غاية ا حكاـ التراثية قد تككف مراجعة جذرية في البعض منيا إذا ما 
 الشرعية كٌميا.    

لقد كاف الكاقع السياسي عمى تمؾ العيكد التي أٌلفت فييا المصادر المؤٌسسة لمفقو السياسي شديد  :ثالثا
السطكة عمى أكلئؾ المؤلفيفو كذلؾ بما زخر بو مف الفتف السياسية البالغة التأثير في ا ٌمةو ابتداء مف 

تنة الكبرل كما تالىا بعد ذلؾ مف الفتف التي يكاد لـ يخؿ منيا عيد مف العيكد في الحكـ الف
اإلسالميو كقد كاف ليذه السطكة الكاقعية أثر بالغ في االجتياد الفقيي الذم دٌكف في مؤٌلفات السياسة 

ف تغٌيرت أحكاؿ الكاق ع كزالت منو تمؾ الشرعيةو كبقي بعد ذلؾ مستصحبا في المؤٌلفات الالحقة حتى كا 
السطكة التي كانت مؤٌثرة فيو سابقاو كالتي كانت سببا في تكجيو ا حكاـ عمى النحك الذم استقٌرت 

 عميو.   

كقد أٌدل ىذا الكضع الذم انتيى إليو الفقو السياسي إلى تأثير سمبي لبعض االجتيادات مف  
اسي اإلسالمي الراىف عمى أساس تكجييو المكركث الفقيي حينما أيريد أف تدرج في مجريات الكاقع السي

بحسبياو كذلؾ ما قد يفضي أك لعٌمو قد أفضى  إلى أزمات في ذلؾ الكاقعو كيعكؽ عف التطٌكر 
بطاؿ مفعكليا  اإليجابي فيوو كذلؾ ما يستمـز مراجعات اجتيادية نقدية عميقة لتعديؿ تمؾ اآلراء كا 

التأثير السمبي أكثر استفحاالو كتككف المراجعة في السمبي في الشأف السياسي الراىفو كقد يككف ىذا 

                                                 
كما بعدىا  ضمف كتاب: في الفكر  255جاءت المبادئ في : إبراىيـ زيد الكيالني ػ نظاـ الحكـ في اإلسالـ:   (1)

  1990اإلسالمي. ط جامعة اإلمارات العربية المتحدةو 
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شأنو أكثر ضركرة فيما يتعٌمؽ بأكضاع ا قٌمية المسممة بأكركباو إذ الكضع السياسي ليذه ا قٌمية أكثر 
 تعقيدا كأقٌؿ كضكحامف الكضع السياسي لممسمميف في البالد اإلسالمية.

طي لرئيس الدكلة مف ا ساليب في كعمى سبيؿ المثاؿ فإٌف الفقو السياسي المكركث يع
التنصيب كمف الصالحيات في التصٌرؼ ما يغرم باالستبدادو كىك ما أفضى فعال في كاقع الدكلة 
اإلسالمية إلى ذلؾو كقد استصحبت رئاسة الدكلة في الكاقع اإلسالمي اليكـ ىذا المكركث عف طريؽ 

رو كأفضى ا مر في كال الحاليف إلى السقكط االنتيازية حيناو كعف طريؽ االستبطاف الثقافي حينا آخ
 في غكاية االستبداد بشكؿ كاسع.

كمٌما يدٌؿ عمى استحكاـ ىذه الظاىرة أٌف ا غمب مف المجٌدديف في الشأف اإلسالميو المخمصيف 
في الدعكة إلى اإلصالح كفي إحياء الديف ليككف حاكما عمى الحياة تراىـ ينادكف بالحٌرية كالديمكقراطية 

ندا أساسيا مف بنكد حركاتيـ اإلصالحيةو فإذا ما انتيى بيـ ا مر إلى الرئاسة الفعمية لمحركات ب
ذا ما انتيى ا مر إلى رئاسة الدكلة كاف  كالمنٌظمات قبؿ رئاسة الدكلة سقطكا في غكاية االستبدادو كا 

أٌف أزمة حاٌدة تعاني  االستبداد متناسبا في سطكتو كفي آثاره مع قٌكة ذلؾ المنصبو كىك ما يفصح عف
منيا الثقافة السياسية اإلسالمية متأٌثرة عمى نحك مف ا نحاء بالمكركث الفقيي السياسيو مٌما يستمـز 

 مراجعة اجتيادية تجديدية عميقة لمكثير مف القضايا كاآلراء في ذلؾ المكركث.

 ـ أسس المراجعة في الفقو السياسي 1

جعة االجتيادية لمفقو السياسي عمى جممة مف ا سس التي تضمف مف الضركرم أف تتأٌسس تمؾ المرا  
أف تككف مراجعة سديدةو كأف تحكؿ دكف الكقكع في تحٌكمات تنأل عف التكجيو النٌصي في الشأف 
السياسيو أك تخضع لما ىك مناقض لذلؾ التكجيو مما قد يغرم بو الفقو السياسي الكضعي بما بمغو 

لفمسفة النظرية بالمجريات الفعميةو أك تسقط في مقابؿ ذلؾ في مكقؼ مف تطٌكر كبير تطابقت فيو ا
الرفض المطمؽ لذلؾ الفقو الذم يشتمؿ عمى تجربة ثرٌية كثير منيا محٌقؽ لمقاصد الشريعة فيمكف 

 اقتباسو كاالنتفاع بو. كلعٌؿ مف أىـٌ تمؾ ا سس التي ينبغي أف تيبتى عمييا المراجعة ما يمي: 

 

 



199 

 

 أ ـ التأصيل.

كمعناه الرجكع إلى نصكص القرآف كالسٌنة كما انعقد عميو إجماع قطعي بصفة مباشرة في تقرير 
ا حكاـ الفقيية السياسيةو كاٌتخاذىا المرجعية الحاكمة عمى كٌؿ ما سكاىا مف االجتيادات كاآلراءو سكاء 

لممارسة السياسيةو فيذه ما تمٌثؿ منيا في نصكص قكليةو أك ما تمٌثؿ في تصٌرفات نبكية فعمية تتعٌمؽ با
ا صكؿ ىي التي يجب أف تككف منطمقا تتأٌسس عميو أحكاـ الفقو السياسيو كىي التي يجب أف تككف 

 مقياسا لمراجعة تمؾ ا حكاـ كما كردت في التراث.  

نما نؤٌكد عمى ذلؾ  ٌف الكثير مف ا حكاـ في السياسة الشرعية انبنت عمى االجتيادو كلكٌنيا لثباتي ا كا 
عف جيؿ اكتسبت في الثقافة اإلسالمية ما يشبو المصدرية التي  مؤٌلفات ىذا العمـو كتناقميا جيؿفي 

تعمك بيا عمى المراجعة كالتغييرو كالحاؿ أٌنيا باعتبارىا اجتيادا مرتبطا بظركؼ معٌينة تحمؿ قابمية 
 تياد. التغيير ليككف النٌص ىك المرجع الذم تنبني عمى أساسو المراجعة لكٌؿ اج

 ب ـ التأّسي بالخالفة الراشدة

كذلؾ بالرجكع إلى الخالفة الراشدة فيما مارستو مف شؤكف الحكـ كالسياسةو فقد كانت تمٌثؿ االنطالقة 
اإلسالمية الصحيحة في ىذا الشأفو كقد رسمت مف التكٌجيات النظرية كالعممية في الفقو السياسي ما 

السياسة في ا زمنة الالحقة؛ كذلؾ لما حدث مف انتكاس في ظٌؿ كثير منو محجكبا عف أنظار فقياء 
التاريخ الالحؽ لمدكلة اإلسالمية أفضى إلى انتكاس أيضا في فقو أكلئؾ الفقياءو خضكعا لسطكة الكاقع 

 الذم جرت عميو الحالة السياسية لمدكلة اإلسالمية.

ا لمراجعة ما استقٌر في التراث الفقيي كالرجكع إلى ىذا الميراث السياسي الراشد يمٌثؿ إذف مكردا ثريٌ   
مف أجؿ التجديدو كليس مقتضى ىذا الرجكع إلى الخالفة الراشدة أف تككف التصٌرفات السياسية التي 
مارستيا ىذه الخالفة ممزمة في االجتياد الفقييو فالممـز إنما ىك النٌص كما انبنى عميو مف إجماعو 

نما يككف الرجكع إلييا عمى معنى ال تأٌسي بيا كاالستئناس بتقريراتيا الفقييةو فقد كانت أقرب كا 
التصٌرفات السياسية إلى ركح الديف كفمسفتو في الشأف السياسيو كما كانت تٌتصؼ باإلضافة إلى ذلؾ 

 بالتعٌددية كالثراءو كىك ما يرٌشحيا إلى أف تككف مرجعا معتبرا في مراجعة الفقو السياسي.

 



111 

 

 ج ـ التأسيس المقاصدي

ني ذلؾ مراجعة الفقو السياسي مراجعة مقاصديةو تقكـ في بناء ا حكاـ عمى مراعاة ما كيع
تتحٌقؽ بو مقاصد الشريعةو كذلؾ بأف تيحٌرر ىذه المقاصد مف ا حكاـ المتعٌمقة بالسياسة كالحكـ كفؽ 

الدينية المنيجية المتٌبعة في استكشاؼ مقاصد الشريعةو فيككف ليا حضكر بٌيف متمٌيز ضمف المقاصد 
ـٌ تيجعؿ تمؾ المقاصد ىي المكٌجو لكٌؿ اجتياد يركـ استنباط ا حكاـ السياسية التفصيمية مف  العاٌمةو ث
 المبادئ الكٌمية العاٌمةو ضمانا في ذلؾ  ف تككف تمؾ ا حكاـ محٌققة لما كضعت  جمو مف المقاصد.

بعض آرائو كأحكامو عمى كمف الجدير بالمالحظة أٌف الفقو السياسي المكركث لـ تتأٌسس  
ٌنما خضعت لظركؼ طارئة كأحكاؿ جزئٌيةو ككاف لمجريات الكاقع  مقاصد شرعية بٌينة في ىذا الشأفو كا 
تأثير فيياو فجانبت الصكاب كما سنشير إلى بعضو الحقاو كلٌما كاف مف أىـٌ أسباب ذلؾ كما نقٌدر 

ٌجو ا ساسي لتمؾ ا حكاـو فإنو يككف غياب المقاصد الشرعية في الشأف السياسي أف تككف ىي المك 
 مف المتحتـٌ مراجعة الفقو السياسي بصفة عاٌمة مراجعة مقاصدية. 

 د ـ االستفادة من الفقو السياسي الوضعي

لقد شيد الفقو السياسي الكضعي تطٌكرا كبيرا في مبادئو النظرية الفمسفية كفي إجراءاتو العممية 
ياسية تدار بحسب ذلؾ الفقو في الكاقعو فأثرت النظريات السياسية عمى حٌد سكاءو كأصبحت الحياة الس

بالتجربةو كأثرت التجربة بتمؾ النظرياتو كقد تحٌققت مف ذلؾ أقدار كبيرة مف النجاح في إدارة الشأف 
ـٌ بيا  ـٌ بيا تداكؿ السمطةو كالتي تت السياسيو كما يبدك ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ في الطرؽ التي يت

 لمحاسبة لمف تككف بيده تمؾ السمطة.  المراقبة كا

ذ كاف كثير مف ا حكاـ القانكنية الكاردة في ىذا الفقو السياسي الكضعي متعٌمقا باآلليات التي  كا 
ذ كانت بعض  تيدار بيا الحياة السياسيةو كىي آليات تخمك في كثير منيا مف الحمكلة اإليديكلكجيةو كا 

اقض مع المبادئ اإلسالميةو فإٌف كثيرا مف القكانيف في الفقو المبادئ النظرية في ىذا الفقو ال تتن
السياسي الكضعي يمكف أف ييدرج بصفة مباشرة أك بشيء مف المعالجة االجتيادية ضمف الفقو 
السياسي اإلسالميو إذ ىك يشبو أف يككف تفصيال  لممبادئ كا حكاـ العاٌمة في ذلؾ الفقو رٌشدتو 
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عبر قركف مف الزمفو فالنظر في ذلؾ الكسب يمكف أف يككف عكنا عمى  التجربة الكاقعية المتراكمة
 االنطالقة التجديدية في الفقو السياسي اإلسالمي.

 .ىـ ـ مراعاة تطّور العالقات اإلنسانية

لقد شيدت العالقات اإلنسانية عمى مستكل النظاـ الدكلي تغٌيرات جذرية بالنسبة لمكضع الذم 
مكركثو فقد تشابكت ىذه العالقات كتكٌسعت بحيث أصبح ال يمكف أف تعيش نشأ فيو الفقو السياسي ال

أية دكلة أك مجمكعة مف الناس بمعزؿ عف ا خريفو كأصبحت العالقات الدكلية تنتظـ كفؽ قانكف 
يحٌدد كيفيات التعامؿ بيف الدكؿو في حاؿ السمـ التي ىي الحاؿ ا صميةو كحاؿ الحرب التي قد تطرأ 

 ا صميةو كتمؾ أكضاع لـ يتناكؿ الكثير منيا الفقو السياسي المكركث.  عمى تمؾ الحاؿ

كىذا الكضع الجديد لمعالقات بيف بني اإلنساف ينبغي أف يؤٌدم إلى أف يأخذ الفقو السياسي 
الشرعي بعيف االعتبار ىذا التطٌكر العالمي في العالقات بيف بني اإلنساف أفرادا كفئاتو كدكالو فقد 

كف في عالقاتيـ بغير المسمميف مف التكٌسع كالتعقيد كالتشابؾ سكاء في ذات المجتمع أصبح المسمم
اإلسالمي أك مع غيره مف المجتمعات عمى كضع يستمـز اجتيادا الستنباط أحكاـ سياسية تسع 
عناصره كتفاصيموو إذ ما في الفقو السياسي المكركث غير مكؼ بذلؾ لعدـ عيديتو بيذه ا طكار 

 العالقات اإلنسانية. الجديدة في

 جعة في فقو السياسة الشرعية  لممرا قضايا

بناء عمى ما تقٌرر مف ضركرة لمراجعة الفقو السياسيو كبناء عمى ا سس االجتيادية التي 
شرحنا بعضا منيا آنفا يمكف مراجعة الكثير مف القضايا التي تضٌمنيا الفقو السياسي كخاٌصة منيا تمؾ 

تشٌكؿ البناء ا ساسي ليذا الفقوو كالتي تتفٌرع عنيا جممة كبيرة مف التفاصيؿ  القضايا ا صكؿ التي
ذ ال يسمح المجاؿ في ىذه الكرقة بتفصيؿ ما ينبغي مراجعتو مف قضايا ىذا الفقو السياسيو  كالفركع. كا 

لما تمٌثمو مف فإننا نعرض تاليا بعض النماذج مف القضايا الياٌمة التي يتعٌيف فيما نقٌدر البدء بمراجعتيا 
أىٌمية في البناء السياسي بصفة عاٌمةو كما تمٌثمو مف أىٌمية بالنسبة لمكاقع السياسي الذم عميو 
المسممكف اليكـ بصفة خاٌصة. كسنكتفي في ىذه القضايا باإلشارة إلى أىـٌ المفاصؿ فييا التي نراىا 

 جديرة بالمراجعة بحسب ما تقتضيو ا كضاع السياسية الراىنة. 
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 ـ رئاسة الدولة 3

في المكركث مف الفقو السياسي تضخيـ كبير لمؤٌسسة رئاسة الدكلةو سكاء مف حيث  
المكاصفات التي ييشترط تكٌفرىا في الرئيسو أك مف حيث الصالحيات التي تفٌكض إليوو كيكاد يككف 

ذا كاف الشرع قد أحاط منصب  اإلمامة أك تاريخ الدكلة اإلسالمية قد بني في الكاقع عمى ذلؾ. كا 
الخالفة بقسط مقٌدر مف الميابة بما كٌمفو بو مف ميٌمة حراسة الديفو كما فرض في حٌقو مف الطاعةو 
فإٌف الفقو السياسي كما يبدك لنا قد ضٌخـ مف ذلؾ المنصب بما تجاكز بو مقصد استتباب كحدة ا ٌمة 

 ستبداد.عمى أساس العدؿ المنتج لمعمراف إلى ما يغرم الرئيس بأف يمارس اال

ففي الفقو السياسي تشترط في الترٌشح لمنصب الرئاسة شركط كثيرة تنحك في مجمميا المنحى 
كىك ما لخصو عضد الديف اإليجي مجاريا فيو مف جاء  اإليماني كا خالقي كالعممي كما ىك معمكـو

الديفو ذك رأم  قبمو بقكلو: " الجميكر عمى أٌف أىؿ اإلمامة مجتيد في ا صكؿ كالفركع ليقكـ بأمكر
و كقد ظٌمت ىذه الشركط تترٌدد في مؤٌلفات (1)ليقكـ بأمكر الممؾو شجاع ليقكل عمى الذٌب عف الحكزة"

 .(2)السياسة الشرعية منذ الماكردم إلى عصرنا الحاضر

كلقد كاف ليذه الشركط التي ينبغي أف تتكٌفر في رئيس الدكلة أثر بالغ في حجـ الصالحيات 
و كفي الطريقة التي يمارس بيا الحكـو إذ بناء عمييا فيما تتضٌمنو مف نقاء أخالقي التي أككمت إليو

كقدرات ذاتية كعممية تنزع منزع المثاؿ الذم قد ال يككف متحٌققا في الكاقع قد أككؿ إليو التصٌرؼ في 
س في شؤكف ا ٌمة باجتياده تصٌرفا يشبو أف يككف مطمقا في نطاؽ ما ىك مسمكح بو في الشرعو كلي

ف كيجد شيء مف ذلؾ فإٌف الشكرل  ىذا الفقو مف أحكاـ الشكرل المقٌيدة لتصٌرؼ الرئاسة قدر ذك باؿو كا 
و كىك ما جرل ا مر عميو في كاقع الحكـ في (3)المعممة ال الممزمة كانت ىي الصكت ا عمى فيو

 الدكلة اإلسالمية طيمة تاريخيا إاٌل في ا قٌؿ.

اإلسالمي كاف ينحك في ىذا الشأف المنحى المثالي المجٌرد مف جيةو كيبدك أٌف الفقو السياسي 
كمنحى اتٌقاء الفتنة كالسطكة  مف جية أخرلو إذ كأٌف الشركط اإليمانية كا خالقية المشركطة في 

                                                 
 1913الؽو مصر ط بك   2/467ػ المكاقؼ:   756عضد الديف  اإليجي  تكفي سنة   (1)

   (2) راجع: محمكد شاكر ػ الخالفة كاإلمارة:    1992ط المكتب اإلسالميو بيركت   139
 كما بعدىا 187راجع في ذلؾ: محمد سميـ العكا ػ في النظاـ السياسي لمدكلة اإلسالمية:   (3)
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اإلماـ اتُّخذت مبٌررا لتكسيع سمطتوو كاعتبرت ضمانا لاللتزاـ بالعدؿ كاالبتعاد عف االستبدادو فأيككؿ 
إذف في تصٌرفاتو إلى تقكاه كعممو كقٌكتوو كانحسرت بذلؾ ا حكاـ الشرعية المقٌيدة لتمؾ اإلماـ 

 التصٌرفات مف خارج ذات اإلماـ مثؿ أحكاـ الشكرل كما في حكميا. 

لى كاقع ما جرل بو  كفي ىذا الصدد يمكف في سبيؿ المراجعة العكدة إلى نصكص الشرع كا 
المقٌيدة لتصٌرفات اإلماـ بالشكرل صريحة بٌينة كما في قكلو تعالى:" التاريخو فقد جاءت اآليات القرآنية 

و كجاءت 38"  الشكرل / وأمرىم شورى بينيمكفي قكلو تعالى: " 159"آؿ عمراف/وشاورىم في األمر
السيرة النبكية مطٌبقة لذلؾ عمى كجو قطعيو إذ لـ يكف صٌمى ا عميو كسٌمـ يقطع برأم في الشأف 

ف مشكرة مف أصحابوو ككثيرا ما كاف يتصٌرؼ بمقتضى رأييـ المخالؼ لرأيوو كالتـز السياسي إاٌل ع
ـٌ بٌيف التاريخ أٌف اإلماـ حينما ييككؿ إلى شركط  ذلؾ النيج الخمفاء الراشدكف في عمكـ تصٌرفاتيـو ث

ف كانت متحٌققة فيو بالفعؿ دكف الرقابة الخارجية مف ا ٌمة فإٌف شيكة السمطاف  التقكل كالعمـ حتى كا 
 سريعا ما تسقط بالكثير مف الرؤساء في مياكم االستبداد.

إٌف ىذا التأصيؿ مف جيةو كىذه العبرة التاريخية مف جية أخرل يدفعاف إلى ضركرة أف يٌتجو 
الفقو السياسي في شأف الرئاسة كجية التأسيس لألحكاـ الشرعية التي تضمف أف يتصٌرؼ رئيس الدكلة 

 ا شكرياو كذلؾ ابتداء مف إضافة شرط مف شركط اختياره متمٌثال في أف يككففي شؤكف ا ٌمة تصٌرف
المرٌشح لمرئاسة مؤمنا بالشكرل معركفا بممارستو الفعمية لياو كمركرا باستحداث المؤٌسسات ا ىمية 
 التي يككف ليا دكر الشكرل الممزمة لوو كالرقابة الدقيقة عميوو كانتياء إلى أف يككف إخاللو بالشكرل
سببا كافيا لعزلو عف منصب الرئاسةو كىك ا مر الذم لـ يرد لو ذكر في أحكاـ الفقو السياسيو سكاء 

و كالحاؿ أٌف االستبداد بالرأم ىك السبب ا كبر لجٌؿ   (1)فيما يتعٌمؽ بشركط التكلية أك بأسباب العزؿ
 المفاسد التي تنشأ في ممارسة الحكـ .

الفقو السياسي مف صالحيات كاسعة تميؿ إلى أف يككف ككما كاف لمنصب رئيس الدكلة في 
مستبٌدا بيا دكف مشكرة ا ٌمةو فإٌف مبدأ الرقابة عميو في تصٌرفاتو كمحاسبتو عمى أداء ميٌمتو لـ يكف 
ذا ما كاف ليا ذكر فإنيا تكاد تقتصر عمى المناصحة الكعظية التي  ليا حٌظ يذكر في ىذا الفقوو كا 

                                                 
كلية كالعزؿو فإف بعض العمماء جعمكا لئف لـ يرد في فقو السياسة الشرعية عمى ما نعمـ أٌف لمشكرل مدخال  في الت  (1)

:" كالشكرل مف 1977ط قطر  397ػ3ليا مدخال في ذلؾو كمف ىؤالء ابف عطية إذ يقكؿ في تفسيره المحرر الكجيز: 
 قكاعد الشريعة كعزائـ ا حكاـو كمف ال يستشير أىؿ العمـ كالديف فعزلو كاجب"
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فضال عف أف تيختٌط لتمؾ المراقبة خٌطة منظمة مف ىيئة معمكمة أك مجمس  تخمك مف معنى اإللزاـو
ف تكف مٌتجية إلى العمماء بالدرجة ا كلى. كلٌما  نما تيركت ىذه المناصحة مرسمة في ا ٌمةو كا  محٌددو كا 
كاف كضع الرقابة عمى ىذا النحك مف الضعؼ في الفقو السياسيو فإٌنيا لـ يكف ليا في الكاقع تحٌقؽ 

 . (1)فعمي سكل بعض المأثكرات مف النصائح كالمكاعظ ليذا اإلماـ أك ذاؾ مف رؤساء الدكؿ اإلسالمية

كقد كاف ا مر كذلؾ أيضا بالنسبة لعزؿ اإلماـو فيك أمر جرل فيو الفقو السياسي مجرل 
و التضييؽ البالغو كاشترطت فيو اشتراطات مشٌددة أكشكت أف تضفي عمى ىذا المنصب صفة القداسة

حتى لقد ذىب الماكردم إلى أٌف اإلماـ إذا أصابو مرض ييفقده عقمو بصفة مالزمة كالجنكف كالخبؿ 
فإنو لكي يصبح سببا كافيا لعزلو عف اإلمامة ينبغي أف يككف غيابى عقؿ مستديما  ال تتخٌممو إفاقةو 

فيك كالمستديـ ييمنع مف  أما إذا كاف غيابا تتخممو إفاقة " فإف كاف زماف الخبؿ أكثر مف زماف اإلفاقة
ف كاف زماف اإلفاقة أكثر مف زماف الخبؿ ... فقيؿ  عقد اإلمامة كاستدامتياو كيخرج بحدكثو منياو كا 

و كمعنى ىذا الكالـ أٌف اإلماـ إذا كاف (2)ييمنع مف استدامتيا .. كقيؿ ال ييمنع مف استدامة اإلمامة"
مكف فإنو يمكف أف يبقى مع ذلؾ إماماو كال يعزؿ يغيب عقمو بجنكف عشر ساعات في اليكـ كالميمة ي

 لييستعاض عنو بغيرهو كذلؾ رأم في منتيى الفساد فيما نقٌدر. 

ـٌ إذا ما جيرحت عدالتوو أك انحرفت عقيدتو  كمف مظاىر التشٌدد في عزؿ اإلماـ أٌف العزؿ ال يت
اف جرحا في عدالتو كىك الفسؽو بتأكيؿو كىك ما ركاه الفراء كيبدك أٌنو يكافؽ عميوو إذ يقكؿ:" فإف ك

قدامو  فإنو ال يمنع مف استدامة اإلمامةو سكاء كاف متعمقا بأفعاؿ الجكارحو كىك ارتكاب المحظكراتو كا 
عمى المنكراتو اتباعا لشيكتوو أك كاف متعمقا باالعتقادو كىك المتأكؿ لشبية تعرض يذىب فييا إلى 

تذكير برأم القرطبي اآلنؼ الذكرو الذم يجعؿ إخالؿ . كال يفكت في ىذا المقاـ ال(3)خالؼ الحٌؽ"
 اإلماـ بالشكرل مبررا لعزلوو فيك رأم متقٌدـ جدا بالنسبة لما ساد في ىذا الشأف في الفقو الشرعي.

كيبدك أٌف التشٌدد في عزؿ اإلماـ عمى النحك الذم كصفنا مف أىـٌ أسبابو التحٌسب لما قد 
بمصمحة المسمميف عمكما؛ كليذا فقد صيغ لمعزؿ مقياس دقيؽ  يحدث عف العزؿ مف الفتنة التي تضرٌ 

                                                 
لنظاـ السياسي لمدكلة اإلسالمية  ط دار الشركؽو القاىرة بيركت راجع نماذج مف ذلؾ في: محمد سميـ العكا ػ في ا (1)

1989  
 1996 وبيركت ط المكتب اإلسالميو 32 وػ ا حكاـ السمطانيةوالماكردم  (2)
 2000و بيركتو ط دار الكتب العممية  20ػ ا حكاـ السمطانية: والفراء  (3)
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ـٌ ميزاف المصمحة كالمفسدةو فإذا ما كاف يستجمع أسبابوو ككانت الفتنة  يطبؽ عميوو كىك أف العزؿ يت
ذا كاف العزؿ يسٌبب فتنة  الحاصمة منو أشٌد ضررا مف ضرر إخالؿ اإلماـ  با مانة فإنو ال يجكزو كا 

يسببو البقاء عمى اإلمامةو فإف العزؿ يككف جائزا. كلكٌف ىذا المقياس عمى مشركعيتو ضررىا أقٌؿ مما 
فإٌنو آؿ أمره إلى شيء مف التناسيو كيكاد يككف قد استقٌر الحاؿ في الفقو السياسي عمى التشٌدد في 

 العزؿ إلى ما يقارب المنع.

ي الثقافة السياسية لممسمميفو بؿ كقد كاف ليذا التضٌخـ في رئاسة الدكلة مف جميع أطرافيا أثر ف
امتٌد ىذا ا ثر مف رئاسة الدكلة إلى كٌؿ رئاسة في المؤسسات االجتماعيةو كىك ا ثر المتمٌثؿ في 
االستبداد بالرأمو كفي التشٌبث بمكقع الرئاسةو كيكاد يستكم في ذلؾ حممة الفكرة اإلسالمية مع 

إلييـ مع قيميا القيـ السياسية التي أقٌرىا الفقو السياسي  العممانييف الذيف لـ تستطع العممانية أف تحمؿ
الغربي فيما يتعٌمؽ برئاسة الدكلة مف حيث النيابة عف الشعب كالتداكؿ عمى السمطة كالرقابة كالمحاسبةو 
كىي القيـ التي يمتقي فييا الفقو السياسي الكضعي مع المبادئ السياسية اإلسالميةو كلكٌف الفقو 

ركث فيما أحدثو مف تشكيؿ ثقافي سياسي لمعقكؿ أٌدل إلى ىذا الكضع الذم عميو السياسي المك 
خاؿ ىذا الكضع يتغٌير إال بمراجعة لمفقو السياسي تؤٌدم إلى تغٌير لمسممكف في كاقعيـ السياسيو كال أا

كف في الثقافة السياسية ليعكد تصٌكر مؤٌسسة رئاسة الدكلة إلى ما تقتضيو المبادئ اإلسالمية مف ك
الرئيس نائبا عف ا ٌمة تختاره بمحض إرادتيا ليقـك بتطبيؽ مرئياتيا في شؤكف الحياةو كتراقبو في أداء 

     . (1)ىذه ا مانةو كتحاسبو عميياو كتعزلو عنيا إذا أخٌؿ بشركط النيابة

 ـ سمطان األّمة 1

حظى بمقاـ مرمكؽ مف أشٌد ا سؼ أٌف ا ٌمة في الفقو السياسي اإلسالمي ال ت مما يؤسؼ لو   
حيث ما يككف ليا مف حٌرية في االختيارو كمف سمطاف في تنفيذ ما ترتئيو مف الخيارات إف تيٌسر ليا 
االختيارو بؿ إٌف شطرا كبيرا مف ا ٌمة إف لـ يكف ا كبر مف حيث العدد  ييعامؿ في ىذا الفقو 

يء مف االستنقاصو كيينعت بنعكت تحمؿ باالستبعاد مف مكاقع االختيار كالقرارو بؿ يعامؿ أحيانا بش
                                                 

صؼ بأنو إسالمي تتبٌناه حركات إسالميةو كلكف الرئاسة في ىذا لقد قاـ في بعض البالد اإلسالمية نظاـ لمحكـ يتٌ   (1)
النظاـ تكاد ال تختمؼ عف الرئاسة العممانية المستبٌدةو كما ذلؾ إال دليؿ عمى أٌف الفقو السياسي اإلسالمي يشكك فقرا 

المراجعة كالتجديد لينعدؿ كبيرا كضعفا مخاٌلو كىك ما يدعك إاٌل قياـ حركة عممية كاسعة كعميقة تتناكؿ الفقو السياسي ب
 كما بعدىا 80أمر الكاقع . راجع في  ىذه المعاني: يكسؼ القرضاكم ػ مف فقو الدكلة في اإلسالـ: 
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مكلة دكف حٌؽ االختيارو كذلؾ مف مثؿ مصطمحات العاٌمة كالغكغاء لحيا شيئا مف الدكنية التي تبرر
ذا كانت بعض اآلراء في ىذا الفقو تكٌيؼ اإلمامة بما يظيرىا عمى أٌنيا نيابة  (1)كالدىماء كأمثاليا . كا 

رادتيا السياسيةو إاٌل أٌف ذلؾ التكييؼ سرعاف ما تتالشى مقتضياتو بما مف تمقاء ا ٌمة لإلماـ كي ينٌفذ إ
 تمينع منو ا ٌمة مف حقكؽ االختيار كالتنفيذ لصالح اإلماـ.

كعمى سبيؿ المثاؿ فإٌنو إذا كاف أكسع ما يشمؿ ا ٌمة مف حقكؽ االختيار أف تختار الرئيس 
ياسي أٌف ىذا الحٌؽ ليس بحٌؽ  كثر أفرادىاو بؿ ىك الذم ييكٌلى عمييا فإٌف الرأم الشائع في الفقو الس

حٌؽ محجكب عف عاٌمة الناسو كمخٌكؿ لمعدد القميؿ مف ا فراد قد ينتيي أحيانا إلى الفرد الكاحد كما 
أشار إليو إماـ الحرميف في قكلو:"فإذا لـ ييشترط اإلجماع في عقد اإلمامة لـ يثبت عدد معدكد كال حٌد 

 .(2)كـ بأٌف اإلمامة تنعقد بعقد كاحد مف أىؿ الحٌؿ كالعقد"محدكدو فالكجو الح

لقد كرد في فقو السياسة الشرعية تقرير لحكـ البيعةو كىي عقد بالتراضي بيف اإلماـ المختار 
كبيف المبايعيف لو مف ا ٌمة عمى حقكؽ ككاجبات تترٌتب عمى كٌؿ منيماو كأيسندت ىذه البيعة إلى 

دٌكنات الفقييةو كلكٌنيا تيمفىى عند التأٌمؿ مفرغة مما يقتضيو عنكانيا مف مجمكع ا ٌمة في بعض الم
مضمكف االختيار الشعبيو كتكاد تنحصر في تزكية ممزمة لالختيار الذم تقكـ بو القٌمة مف ا فراد 
كالذم يككف ىك العاقد الحقيقي باإلمامة لإلماـو كىك ما أكضحو الماكردم كتابعو فيو مف جاء بعده 

غمب فقياء السياسة الشرعيةو إذ يقكؿ متحٌدثا عف أىؿ الحٌؿ كالعقد: " فإذا تبٌيف ليـ مف بيف مف أ
الجماعة مف أٌداىـ االجتياد إلى اختياره عرضكىا عميوو فإف أجاب إلييا بايعكه عميياو كانعقدت بيعتو 

 .(3)لو اإلمامةو فمـز كاٌفة ا ٌمة الدخكؿ في بيعتوو كاالنقياد لطاعتو"

ذا كاف ا مر عمى ىذا النحك مف استبعاد ا ٌمة عف ممارسة حٌقيا في اختيار رئيس الدكلة  كا 
الذم ىك أمر ييـٌ كٌؿ فرد مف أفرادىاو فإٌف استبعادىا عف ممارسة حقكقيا في االختيار الحٌر فيما ىك 

ف يككف أدنى مف ذلؾ قد كاف أكسع كأشمؿو حتى أصبحت ا ٌمة في مجمميا تكاد ال تظفر بحٌؽ في أ
ٌكلت تمؾ الصالحية لرئيس الدكلةو أك لقٌمة  ليا رأم تختار بو الرؤية التي تريدىا منيجا لحياتياو كقد حي

                                                 
ما زالت مثؿ ىذه العبارات تترٌدد في مؤلفات بعض المعاصريف مما يدؿ عمى رسكخ ما تحممو مف فكرة. كراجع   (1)

 62اإلمارة: عمى سبيؿ المثاؿ:محمكد شاكر ػ الخالفة كك 
 1985ط مؤسسة الكتب الثقافية/ ةبيركت   357إماـ الحرميف: اإلرشاد:   (2)
 17الماكردم ػ ا حكاـ السمطانية:   (3)
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قميمة مف أفراد المجتمع اإلسالمي. كقد استحدث الفقو السياسي لتضييؽ سمطاف ا ٌمة في إنفاذ إرادتيا 
 .لشككةثالث كسائؿ فٌعالة ىي: أىؿ الحٌؿ كالعقدو كتكلية العيدو كا

 أ ـ أىل الحّل والعقد.

تقٌرر في الفقو السياسي أٌف أمكر ا ٌمة في االختيار مكككؿ إلى فئة قميمة مف أفرادىا تسٌمى 
بأىؿ الحٌؿ كالعقدو كىك مصطمح غير محٌدد المعالـو كقد ينتيي مدلكلو في بعض ا حياف إلى الرجؿ 

مف كتابو الغياثي حينما جعؿ اإلمامة قد الكاحد كما أشار إلى ذلؾ إماـ الحرميف في مكضع آخر 
تنعقد لإلماـ بمبايعة رجؿ كاحد إذا كاف مطاعا في قكمو قادرا عمى نصرة اإلماـ كحمايتوو كفي ذلؾ 
يقكؿ: " إف بايع رجؿ كاحد مرمكؽ كثير ا تباع كا شياع مطاع في قكموو ككانت منعتو تفيد ما أشرنا 

 .(1)عقدت اإلمامة"إليو ] مف نصرة اإلماـ كحمايتو [ ان

كقد ظٌؿ ىذا الرأم سائدا في فقو السياسة الشرعية إلى ىذا العيدو متسٌربا إلى العقكؿ ضمف  
الثقافة السياسية المتشٌكمة بفكرة استبعاد ا ٌمة كحمكؿ أىؿ الحٌؿ كالعقد محٌمياو كلك كاف عددىـ قد 

الشأف تتمٌثؿ في اختبار أجريو عمى  ينتيي إلى الفرد الكاحد. كقد كنت أقكـ بتجربة شخصية في ىذا
سالمية مختمفة كمتباعدة في المكافو كذلؾ بأف ألقي عمييـ بصدد تدريس  طمبتي في جامعات عربية كا 
ماٌدة النظاـ السياسي في اإلسالـ سؤاال عٌمف ىك صاحب الحٌؽ في اختيار رئيس الدكلةو كقد كاف 

حٌؽ في ذلؾ ىـ أىؿ الحٌؿ كالعقد كليس عمكـ ا ٌمةو الجكاب في الغالب ا عـٌ يأتي بأٌف صاحب ىذا ال
 كذلؾ ما يدٌؿ عمى عمؽ التأثير لمفقو السياسي المكركث في الثقافة السياسية لممسمميف.

كأما تأكيؿ أىؿ الحٌؿ كالعقد بأنيـ ممثمكف لمجمكع أفراد ا ٌمةو ككالء ليـ أك نٌكاب عنيـو فيك 
و كلـ نعثر (2)المحدثيف يندرج ضمف المراجعة التي ندعك إلييا تأكيؿ مف ًقبؿ بعض الفقياء السياسييف

لو عمى أثر في التراث الفقيي. كحينما يتمٌحض معنى أىؿ الحٌؿ كالعقد لمداللة عمى عدد محدكد مف 
أفراد ا ٌمة قد ينتيي إلى الفرد الكاحدو كحينما يخمك مف أٌم معنى لمنيابة الحقيقية عف مجمكع ا ٌمةو 

ينتيي إلى استبعاد الشطر ا عظـ مف ا ٌمة مف مكاقع االختيار فيما ىك شأف ييـٌ جميع  فإٌف ا مر
 أفرادىا مثؿ شأف اختيار رئيس الدكلة كعقد البيعة لو.

                                                 
  1400ط قطر  71إماـ الحرميف ػ الغياثي:   (1)
 1989 ط دار الشركؽ:بيركت  204راجع مثال: محمد سميـ العكا ػ في النظاـ السياسي لمدكلة اإلسالمية:   (2)
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كقد كاف ا مر كذلؾ بالفعؿ كما قٌرره أغمب فقياء السياسة اإلسالميةو كمف ذلؾ ما ذىب إليو 
اإلمامة حيث قاؿ:" خرج مف الناس فريقاف: أحدىما: أىؿ  الماكردم في بياف أىؿ المسؤكلية في عقد

االختيار حتى يختاركا إماما لألٌمةو كالثاني أىؿ اإلمامة حتى ينتصب أحدىـ لإلمامةو كليس عمى مف 
و كذلؾ أيضا ما انتيى إليو إماـ (1)عدا ىذيف الفريفيف مف ا ٌمة في تأخير اإلمامة حرج كال مأثـ"

نعممو قطعا أٌف النسكة ال مدخؿ ليٌف في تخٌير اإلماـ كعقد اإلمامة ... كنحف  الحرميف إذ يقكؿ:" ما
بابتداء ا ذىاف نعمـ أٌنو ما كاف ليٌف في ىذا المجاؿ مجاؿ في منقرض العصكر كمٌر الدىكر ... كال 

ـٌ الذيف ال ييعٌدكف مف العمماء كذكم ا حالـو كال مدخؿ  ىؿ الذٌمة في نصب ا . (2) يٌمة"تعٌمؽ لو بالعكا
كىكذا فإٌننا نكاد ننتيي في تقدير مؤٌسسة أىؿ الحٌؿ كالعقد كما أينيط بيا مف دكر في الفقو السياسي إلى 
تقرير أٌنيا ليست إاٌل مؤٌسسة استحدثيا ىذا الفقو ليسحب مف ا ٌمة سمطانيا في اختيار رؤاىا كاختيار 

 مف تعيد لو بتنفيذىا.

 ب ـ والية العيد.

فقو السياسي منذ كقت مبٌكر شرعية أف تنعقد اإلمامة بعيد مف اإلماـ يعيد فيو تقٌرر في ال
عمت ىذه اآللية ىي الطريقة الشرعية الثانية التي تنعقد بيا اإلمامة  باإلمامة لرجؿ يخمفو مف بعدهو كجي
بعد طريقة االختيار مف أىؿ الحٌؿ كالعقدو بؿ أصبحت ىذه الطريقة في زمف متأٌخر ىي الطريقة 
ا كلى في التكلية عمى معنى أٌنيا ا كثر شرعية حتى مف اختيار أىؿ الحٌؿ كالعقد كما يكحي بو قكؿ 
اإليجي مقٌررا ما تثبت بو اإلمامة:" إنيا تثبت بالنٌص مف الرسكؿ كمف اإلماـ السابؽ باإلجماعو كتثبت 

اع مقٌدما ذلؾ عمى بيعة أىؿ و فقد استدٌؿ عمى شرعية كالية العيد باإلجم(3)ببيعة أىؿ الحٌؿ كالعقد"
الحٌؿ كالعقد. كىذا القكؿ مف اإليجي ىك تمخيص لما تكاتر عند أسالفو مف فقياء السياسة منذ 
الماكردم الذم يقكؿ: "أما انعقاد اإلمامة ] لرجؿ [ بعيد مف قبمو فيك مما انعقد اإلجماع عمى جكازهو 

                                                 
 14الماكردم ػ ا حكاـ السمطانية:   (1)
 62إماـ الحرميف ػ الغياثي:   (2)
 2/466اإليجي ػ المكافقات:   (3)
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مستقٌرا في الفقو السياسي منذ نشأتوو كال يزاؿ  . كىكذا أصبح ىذا ا مر(1)ككقع االتٌفاؽ عمى صحتو"
 .(2)يتبٌناه اليكـ بعض الفقياء

كقد ذىب بعض الفقياء في كالية العيد مذىبا يخٌفؼ مف غمكائيا في االستبداد بعقد اإلمامةو 
يا كذلؾ بأف اشترطكا في شرعيتيا  ف تككف طريقا ليذا العقد أف ال يككف ليا نفاذ في التكلية إال بتزكيت

مف أىؿ الحٌؿ كالعقدو بؿ إٌف بعض الفقياء ذىب في تأكيؿ كالية العيد عمى أنيا ال تعدك أف تككف 
نما تنعقد اإلمامة بناء عمى ىذا االقتراح برضى المسمميف بوو كىك ما قٌرره  اقتراحا ال تنعقد بو إمامةو كا 

كة أك بنكةو إذا كاف المعيكد لو عمى الفٌراء في قكلو:" كيجكز أف يعيد ] اإلماـ[ إلى مف ينتسب إليو بأب
نما تنعقد بعيد المسمميف" و كلكٌف (3)صفات ا يٌمة؛  ف اإلمامة ال تنعقد لممعيكد إليو بنفس العيدو كا 

ىذا المذىب ظٌؿ خافتا في مدٌكنات الفقو السياسيو كالصكت ا عمى فييا إنما كاف لمرأم القائؿ بأٌف 
يا في عقد اإلمامةو غير محتاجة لتزكية مف أحدو كىذا ما عٌبر عنو كالية العيد مكتممة الشرعية بذات

الماكردم في قكلو مناقشا شرط رضى أىؿ االختيار في نفاذ كالية العيد: " ذىب بعض عمماء أىؿ 
البصرة إلى أٌف رضى أىؿ االختيار لبيعتو ] أم بيعة العاىد لممعيكد إليو[ شرط في لزكميا لألٌمةو 

يـ فمـ تمزميـ إال برضى أىؿ االختيار منيـو كالصحيح أف بيعتو منعقدةو كأف  نيا حؽ يتعمؽ ب
 .(4)الرضى بيا غير معتبر"

كقد أصبح ىذا الحكـ ىك ا شير في فقو السياسة الشرعية مف حيث أصؿ التقرير الفقييو  
ذا كاف قد انتشر فيو رأم ينتقد الحكـ بشرعية كالية العيدو فإنو يتبٌيف عند التمحي ص أٌنو رأم ال يٌتجو كا 

نما يتعٌمؽ بأحداث جرل بيا الكاقعو كحصؿ فييا عقد كاليات لمعيد جرت  بالنقد إلى أصؿ الحكـو كا 
عمى إخالؿ بشركط اإلمامة في العاىد بيا أك في المعيكد إليوو كىك ما يظير جميا في تقرير إماـ 

أر التمٌسؾ بما جرل في العيكد مف  الحرميف حينما حكـ بشرعية كالية العيد في ا صؿ ثـ قاؿ:" كلـ

                                                 
 21الماكردم ػ ا حكاـ السمطانية:   (1)
 91راجع مثال: محمكد شاكر: الخالفة كاإلمارة:  (2)
 25أبك يعمى الفراء ػ ا حكاـ السمطانية:   (3)
 21حكاـ السمطانية:الماكردم ػ ا   (4)
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الخمفاء إلى بنييـ؛  ف الخالفة بعد منقرض ا ربعةالراشديف شابتيا شكائب االستيالء كاالستعالءو 
 . (1)كأضحى الحؽ في اإلمامة مرفكضاو كصارت اإلمامة ممكا عضكضا"

الدكلة الحاليو فإٌف  كحينما ييسند حٌؽ اختيار رئيس الدكلة المستقبميو كعقد البيعة لو إلى رئيس
ذلؾ معناه أٌف ىذا الحٌؽ سيمب مف ا ٌمة جمعاء كأيسند إلى شخص كاحد منياو كىك اإلماـ العاىدو 
كحينما يككف أىؿ الحٌؿ كالعقد غير مخٌكليف لتزكية ىذا االختيارو كغير مطمكب رضاىـ عنو كما ىك 

حٌؽ التمثيؿ كما شرحناه آنفا إال أٌنو ييعتبر  الرأم الغالبو فإٌنو ميما يكف مف ككنيـ ال يمثٌمكف ا ٌمة
إيغاال في سمبيا سمطانيا في ىذا ا مر الذم يكاد يتكٌقؼ عميو كٌؿ سمطاف ليا في أٌم أمر مف أمكر 

     حياتياو باعتبار أٌف الحٌؽ في اختيار اإلماـ تكاد تتكٌقؼ عميو كٌؿ الحقكؽ السياسية ا خرل.

 ظام المتغمب()أي الن ج ـ الغمبة بالشوكة 

المقصكد بالشككة القٌكة العسكرية التي تككف بيا الغمبةو كىي في ىذا المقاـ الغمبة التي تمٌكف 
مف تنصيب اإلماـو كىي آلية أضحت عند الكثير مف الفقياء كسيمة إلىدار سمطة ا ٌمة في اختيار 

اإلماـ منتصبا في مكقع رئيس الدكلةو كاالستعاضة عنيا بالقٌكة العسكرية الغالبةو بحيث يصبح 
اإلمامةو كمتصٌرفا في شؤكف ا ٌمة ال عف إرادة منياو بؿ عف غمبة قيرية بقٌكة السالحو كقد كاف إلماـ 

 .(2)الحرميف تفصيؿ ميـٌ في ىذا الشأف

ىذه اآللية لتكلية رئيس الدكلةو كالمتمٌثمة في القٌكة العسكرية المعٌبر عنيا بالشككة تنٌزلت في 
ات الفقو السياسي اإلسالمي منزلة مرمكقةو كأيسبغت عمييا الصبغة الشرعيةو حيث أجاز أغمب مدٌكن

عاٌمة فقياء السياسة كال ية المتغٌمبو أم المنتصب لإلمامة بالقٌكة العسكريةو كميما يكف مف أٌف ىذه 
د الشرعية قد أيضفيت عمييا في زمف متأٌخر مف تاريخ الفقو السياسي حيث لـ يرد ليا ذكر عن

الماكردمو كميما يكف مف أٌف التشريع لكالية الغمبة كاف فيو تفصيؿ بيف المتغٌمب الجامع لشركط 
اإلمامةو كالمتغٌمب غير الجامع لياو كميما يكف مف أٌف ىذا التشريع كاف يميؿ في أغمب ا حياف إلى 

                                                 
 152و كراجع بحثا في ذلؾ في: محمد أمزياف ػ في الفقو السياسي: 124إماـ الحرميف ػ غياث ا مـ:   (1)
 2001كما بعدىا  ط دار البدائؿو بيركت  83راجع في ىذا الخصكص كتابنا: مقاربات في قراءة التراث:   (2)
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أصبحت في عمكـ الفقو أف يشرع لمتغٌمب بعد كقكعو ال قبموو فإٌف ىذه اآللية في تنصيب رئيس الدكلة 
 .(1)السياسي اإلسالمى آلية مشركعة معترفا بيا عمى نطاؽ كاسع

إٌف التشريع آللية الشككة في عقد اإلمامة يمغي حٌؽ ا ٌمة في حٌؽ االختيارو كيمنح ىذا الحٌؽ 
لممتغٌمبو كال يقتصر ىذا اإللغاء عمى مصادرة حٌؽ ا ٌمة في مجمكعيا كما ىك حاؿ التشريع  ىؿ 
الحٌؿ كالعقدو بؿ يصادر أيضا دكر ىؤالء في عقد اإلمامةو لتصبح إذف القٌكة العسكرية ىي صاحبة 
الحٌؽ في تنصيب اإلماـو كذلؾ ما نٌص عميو اإلماـ النككم في قكلو:" كأما الطريؽ الثالث ] لعقد 

مامة مف جمع اإلمامة بعد االختيار كالعيد [ فيك القير كاالستيالءو فإذا مات اإلماـ كتصٌدل لإل
شرائطيا مف غير استخالؼ كال بيعةو كقير الناس بشككتو كجنكدهو انعقدت خالفتو لينتظـ شمؿ 
المسمميفو فإذا لـ يكف جامعا لمشرائط بأف كاف فاسقا أك جاىال فكجياف أصٌحيما انعقادىا لما 

 . (2)ذكرناه"

ئعة في الفقو السياسي في كيبدك أٌف ىذه المصادرة لحٌؽ ا ٌمة في االختيار لئف أصبحت شا
زمف متأٌخر إاٌل أٌنيا كانت ليا بذكر مبٌكرة عند بعض الفقياءو فقد ركل أبك يعمى الفٌراء أٌف اإلماـ أحمد 
كم عنو ما دٌؿ عمى أنيا ] أم اإلمامة [ تثبت بالقير كالغمبةو كال تفتقر إلى العقدو فقاؿ في ركاية  " ري

يـ بالسيؼ حتى صار خميفة كسمي أمير المؤمنيف فال يحٌؿ عبدكس بف مالؾ العطار: كمف غمب عمي
 .   (3) حد يؤمف با كاليكـ اآلخر أف يبيت كال يراه إماماو بٌرا كاف أك فاجرا"

إٌف ىذه اآلليات الثالث في تكلية رئيس الدكلة قد استحدثت في السياسة الشرعية لمحٌد مف 
ي اختيار نمط الحياة التي تبتغيوو كاختيار مف ينكب صالحيات ا ٌمة في ممارسة سمطانيا متمٌثال ف

عنيا في تنفيذ ذلؾ الخيار كىك رئيس الدكلة. كميما يكف مف أٌف ظركؼ الكاقع التي جرت بو الحياة 
السياسية اإلسالمية قد اضطٌرت الفقياء أحيانا إلى أف يفتكا ببعض الفتاكل التي تقتضي سمب ا ٌمة 

و إال أٌف تمؾ الفتاكل الظرفية آلت في الغالب ا عـٌ إلى تشريع فقيي بعض صالحياتيا في االختيار
دائـو ال يجد لو سندا مف النصكص كال مف تصرفات الخالفة الراشدةو كما ال يجد لو مبٌررا في النتائج 

                                                 
كما بعدىا  ط  162ياف ػ في الفقو السياسي: مقاربة تاريخية: راجع في بحث ىذه المسألة بتفصيؿ: محمد أمز   (1)
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العممية التي جرل بيا الكاقعو كال فيما تغايرت بو ا حكاؿ عما كانت عميو زمف ذلؾ االجتياد؛ كلذلؾ 
 نو مف المتاٌكد مراجعة ىذه القضية عمى ضكء ىذه المؤٌشرات الثالثة.فإ

مكرىاو كىك ما فبالرجكع إلى نصكص الكحي نجد أٌف ا ٌمة ىي صاحبة السمطاف في سياسة أ
 38الشكرل عمى كجو اإللزاـ كما في قكلو تعالى:" كأمريىـ شكرل بينيـ"  الشكرل/ يبدك في تقرير مبدأ
ماـ مف أعظـ ا مر فإف الشكرل فييا تصبح مف أعظـ حقكؽ ا ٌمة و كما يبدك في فإذا كانت تكلية اإل

تأكيد الخطاب لألٌمة بأف تتكٌلى أمكرىا بيدىاو كذلؾ في مثؿ قكلو تعالى:" كالسارؽي كالساًرقىةي فاقطعيكا 
مف اختصاصياو  و فسمطاف التنفيذ في اآلية إنما أيسند إلى ا ٌمة داللة عمى ككنو38أيديىيما"  المائدة/

ذا كانت المباشرة الفعمية ليذا السمطاف تقع مف رئيس الدكلةو فذلؾ إنما ىك عمى سبيؿ أفٌ  ا ٌمة  كا 
 كأنابتو عنيا في ذلؾ.  فكضت إليو تنفيذ مرادىا

كال يكجد في ىذه النصكص كغيرىا كثير ما يشير إلى إحالة سمطاف ا ٌمة إلى أىؿ الحٌؿ   
نٌكابا عنيا فكضتيـ التصٌرؼ في صالحياتيا بمحض إرادتياو كال ما يشير إلى كالعقد إاٌل أف يككنكا 

شرعية كالية العيد بمعزؿ عف تزكيتيا كرضاىا كما استقٌر عميو الرأم الغالب في الفقو السياسيو كال ما 
سنة يشير إلى شرعية الغمبة العسكرية بالشككة بالمعنى الذم آؿ إليو ا مر في ذلؾ الفقو. كليس في ال

النبكية ما يبرر شرعية ىذه اآلليات التي تصادر اإلرادة الجماعية لألٌمةو بؿ ا مر فييا عمى عكس 
ذلؾ قكال كفعالو كمف أمثمتو ما حدث في كفد ىكازف لٌما فٌكض صمى ا عميو كسمـ ا مر في 

:" إٌنا ال ندرم استرجاع ىكازف لمسبي إلى مجمكع الناس الذيف ييٌميـ ا مر عف طريؽ عرفائيـ قائال
مف أذف منكـ في ذلؾ ممف لـ يأذفو فارجعكا حتى يرفع إلينا عرفاؤكـ أمركـو فرجع الناسو فكٌمميـ 

. فقد أرجع (1)عيرفاؤىـو ثـ رجعكا إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فأخبركه أنيـ قد طٌيبكا كأذنكا"
كلـ ييحٌؿ أحدا محمايا في ذلؾو ال أىؿ حٌؿ  النبي صمى ا عميو كسمـ أمر ا مة إلييا لتتشاكر فيوو

كعقد كال غيرىـ. كقد جرل ا مر عمى ىذا النحك مف إعادة أمكر ا ٌمة إلييا في عيد الخالفة الراشدة 
 كما تشيد بو أخبار كثيرة.

كقد شاع في الفقو السياسي تبرير لكالية العيد عمى الكيفية التي كصفناىا بما صدر مف أبي 
مف العشرة المبشريف  ية عمر رضي ا عنيماو كما صدر مف عمر في تكلية أحد السٌتةبكر في تكل

                                                 
 2184حديث رقـ: 2أخرجو البخارم: كتاب الككالةو باب إذا كىب شيئا لككيؿ.ج  (1)
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بالجنة_ كىـ: عمي بف أبي طالب كعثماف بف عفاف كطمحة بف عبيد ا كالزبير بف العكاـ كسعد بف 
و كاعتبر ذلؾ إجماعا يشرع ليذه الكاليةو إذ قد رضيو جميع أبي كقاص .كعبد الرحمف بف عكؼ_ 

و كذلؾ في قكلو:" (1)بةو كلـ يعارض فيو أحد منيـو كىك ما قٌرره الماكردم كتابعو عميو ا كثركفالصحا
كأما انعقاد اإلمامة بعيد مف قبمو فيك مما انعقد اإلجماع عمى جكازهو ككقع االتفاؽ عمى صحتوو 

بيا إلى عمر  مريف عمؿ المسممكف بيما كلـ يتناكركىما: أحدىماو أف أبا بكر رضي ا عنو عيد 
رضي ا عنوو فأثبت المسممكف إمامتو بعيده. كالثانيو أٌف عمر رضي ا عنو عيد بيا إلى أىؿ 

 .  (2)الشكرلو فقبمت الجماعة دخكليـ فييا"

ذا كاف بعض فقياء السياسة الشرعية قد جعمكا نفاذ كالية العيد مشركطا باإلشياد عمييا خيفة  كا 
ذا كاف بعض آخر تقٌدـ في ىذا ا مر خطكة أخرل فجعمو (3)ثر مف كاحدالتنازع عند اٌدعائيا مف أك و كا 

مشركطا بمكافقة أىؿ الحٌؿ كالعقدكما ذكرنا ذلؾ سالفاو فإنو عمى حٌد عممنا لـ يرد في كتب السياسة 
الشرعية ما يكٌيؼ كالية العيدو كال ما يكٌيؼ عقد اإلمامة مف ًقبؿ أىؿ الحٌؿ كالعقد ابتداء أك تزكية 
لكالية العيد عمى أٌنيما مف باب االقتراح الذم يقترحو عمى ا ٌمة العاىد بالكالية أك أىؿ الحٌؿ كالعقدو 
كتزكية يزٌككف بيا المقترح لإلمامةو ليككف ا مر النيائي في االختيار لألٌمةو عمى نحك ما ييعرؼ اليـك 

نما عيرض ا مر عمى أٌنو شأ ف يستقٌؿ بالحٌؽ فيو العاىد بالكالية أك بالترشيح الذم يعقبو االنتخابو كا 
أىؿ الحٌؿ كالعقد دكف عمكـ ا ٌمةو كىك أمر ال نجد لو أصال في نصكص الديف كال في تصٌرفات 

 الخمفاء الراشديف.

كيمكف أف نستثني مما قٌررناه إشارة أكردىا الفراء قد تكحي بمعنى الترشيح في تكييؼ كالية 
" كيجكز أف يعيد ] اإلماـ [ إلى مف ينتسب إليو بأبكة أك بنكةو إذا كاف العيدو كىك المضٌمنة في قكلو:

نما تنعقد بعيد  المعيكد لو عمى صفات ا يٌمةو  ف اإلمامة ال تنعقد لممعيكد إليو بنفس العيد كا 
نما ىي مجرد ترشيح (4)المسمميف" و فيذا الكالـ يفيـ منو أٌف كالية العيد غير ممزمة لممسمميف بذاتيا كا 
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ـٌ ليا تنفيذ  مف الميكٌلي يطرحو عمى المسمميف نصيحة ليـ بما استيحفظ عميو مف أمانة اإلمامةو فال يت
 إذف إال برضاىـ.

كفي اٌتجاه ىذه اإلشارة الكاردة عند الفٌراء قاـ جممة مف فقياء السياسة المعاصريف بمراجعة ىذه 
ك بطريؽ كالية العيد   عمى أٌنو ترشيحو كىك ما المسألة تكييفا لعقد اإلمامة مف ًقبؿ أىؿ الحٌؿ كالعقد أ

أٌصمو محمد سميـ العكا في قكلو:" كانت البيعة ا كلى في سقيفة بني ساعدة بمثابة ترشيح أكلي الرأم 
مف المسمميف  بي بكر لتكلي أمكر الدكلة اإلسالميةو ككانت البيعة العاٌمة في اليكـ الثاني بمثابة 

 .(1)يح الذم أبدل فيو المسممكف آراءىـ في اختيار رئيس الدكلة"االستفتاء عمى ىذا الترش

ذا كاف ىذا الترشيح ترشيحا معتبرا بالنظر إلى مقاـ القائميف بو إال أنو غير ممـز لممسمميفو   كا 
ف شاؤكا رفضكهو كىك ما شرحو عبد الكىاب خالؼ عمى سبيؿ  بؿ ىك مطركح عمييـ إف شاؤكا قبمكه كا 

كلية أبي بكر كعمر رضي ا عنيما في قكلو:" لك أٌف المسمميف رأكا بعد كفاة أبي التأصيؿ في حقيقة ت
بكر خيرا مف عمر كبايعكه ما عارضيـ معارضو كال كاف عيد أبي بكر حٌجة عمييـو ككذلؾ لك بايع 
المسممكف كاحدا غير الستة الذيف جعؿ عمر الشكرل فييـو فالعيد اك االستخالؼ ال يعدك أف يككف 

. كىذا التأكيؿ (2)حا مف السمؼ لمخمؼو كا مة بعد ذلؾ صاحبة القكؿ الفصؿ فيمف تختاره إماما"ترشي
 يرجع لألٌمة حٌقيا في االختيارو كىك أنمكذج لممراجعة التي ينبغي أف تككف. 

كما أصبح شائعا في الفقو السياسي مف التشريع لتكلي اإلمامة بالغمبة بالشككة العسكرية لئف 
ا قد تبرره أحداث معٌينة في ظركؼ معٌينة تيدفع فييا بيذه الغمبة الفتنة التي يفكؽ ضررىا كاف اجتياد

ضرر التكٌلي بالغمبةو إاٌل أٌنو مف غير المبٌرر أف تصبح الشككة العسكرية طريقا شرعية لتكلي اإلمامة 
صؼ بالحٌؽ الثابت بصفة مبدئية كما رأينا سالفا أٌنو أصبح حكما شائعا في الفقو السياسيو إذ ىك يع

 لألٌمة في اختيار اإلماـو كىك الحٌؽ الثابت في الديف كما شرحناه سابقا.

كمف الناحية العممية فإٌف االستنقاص مف قيمة ىذا الحٌؽ الذم تيستحٌؽ بو اإلمامة متمٌثال في 
شككة العسكرية مف رضى ا ٌمة باإلماـ كمكافقتيا عميوو في مقابؿ اإلعالء مف قيمة القٌكة المتمٌثمة في ال

شأنو أف يجعؿ الميزاف مائال إلى جانب القٌكة عمى حساب الحٌؽ فتككف ىي العاقد لمٌشرعية دكنوو كىذا 
                                                 

 71المية: محمد سميـ العكا ػ في النظاـ السياسي لمدكلة اإلس  (1)
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ا مر حينما يصبح أمرا مشركعا فإٌنو يفتح بابا يعسر سٌده في قضٌية اإلمامةو إذ يصبح مف المشركع 
ة اكتسابا ليا أك استمرارا فييا عمى حساب الٌسعي في القٌكة العسكرية مف أجؿ السطك بيا عمى اإلمام

االستحقاؽ الشرعي باختيار ا ٌمةو كفي اإلمامة مف اإلغراء ما يزٌيف ذلؾ الٌسعي كيذىب فيو إلى حٌد 
 بعيد كما ىك ثابت في طبائع الناس كفي تجارب التاريخ.

عمت عامال مرٌجحا لممصم حة إذا ما كميما يكف مف أٌف الشككة العسكرية في ىذا الٌصدد جي
ديفعت بيا الفتنةو فإف ذلؾ إذا كاف صالحا لعالج أحداث جزئٌية تحصؿ في الكاقع بيف الحيف كاآلخرو 
فإنو حينما يصبح مبدأ عاٌما يشٌرع لقٌكة الشككة أف تحسـ في استحقاؽ اإلمامة عمى حساب عناصر 

ينما يصبح مكتسبا لمٌشرعٌية الحٌؽ يككف مفضيا إلى مفاسد تربك عمى المصالح المنتظرة منو؛ إذ ذلؾ ح
فإٌنو يفتح الباب كاسعا لالستيالء عمى اإلمامة بمقتضى الشككة ال بمقتضى الحٌؽ المشركعو كىك باب 
لمفساد كبير فيتح في تاريخ المسمميف بمقتضى ىذا االجتيادو ككلج منو كثيركفو كأٌدل إلى شركر 

 عظيمة مف الفتنة التي أيريد تفادم شركرىا.

اإلماـ عمٌي بف أبى طالب رضي ا عنو حينما كقؼ كقفتو المشيكدة ليككف الحٌؽ  كما نحسب
ىك ا ساس في شرعية اإلمامة دكف الشككة العسكرية إاٌل منطمقا مف بصيرة نافذة في الفقو الشرعي 
 تمتٌد إلى آماد بعيدة في مستقبؿ ا ٌمة لتسٌد الٌطريؽ في كجو االستبداد بأف تككف الشككة مشٌرعة
لإلمامة عمى حساب الحٌؽو إذ في ذلؾ تحشيد  فراد ا ٌمة أف يقفكا مع الحٌؽ كيدافعكا عنوو كتأييس 
ذا ما كقع ضرر كبير بسبب نصرة الحٌؽ في كقائع   ىؿ المطامع أف يسعكا إلى اإلمامة بالشككةو كا 

ر االستبداد معٌينة كما كقع في عيد عمٌي رضي ا عنو فإٌنو يصبح ضررا صغيرا بالنسبة لضر 
الحاصؿ جٌراء فشٌك االستيالء بالشككة حينما يككف مسمكا مشركعا يجرم بو العمؿ عمى مدل التاريخو 
كذلؾ عندما يسكد في ضمير ا ٌمة كفي سمككيا مبدأ نصرة الحٌؽ عمى الشككة في منصب اإلمامة. 

فيـ منو أٌف اإلماـ عميا رضي كنحسب أٌف إماـ الحرميف لـ يكف مصيبا حينما تكٌمـ في ىذا ا مر بما يي 
ف يكف  ا عنو كاف قد سمؾ المسمؾ الخطأ في دفعو  ف تككف الشككة مشٌرعة لإلمامة دكف الحٌؽ كا 

 .(1)قد اعتذر لو في ذلؾ بأعذار كثبرة
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إٌف ىذا االستنقاص مف حٌؽ ا ٌمة في تنفيذ سمطانيا بمظاىره المختمفة ككسائمو المتعٌددة التي 
نياو قد كانت لو آثار سمبية كثيرة في التاريخ اإلسالميو كبما أنو أصبح مندرجا ضمف ذكرنا ثالثا م

الفقو السياسي مسبغة عميو صفة الشرعيةو فإٌنو ظٌؿ سارم التأثير إلى عصرنا الحاضر في الضمير 
 . كرٌبما يككف ما ىك شائع اليـك في البالد(1)الجمعي لممسمميفو كفي النظر الشرعي لبعض الفقياء

العربية كاإلسالمية مف استيالء عمى الحكـ مف ًقبؿ الرؤساء بطرؽ مختمفة تصادر حٌؽ ا ٌمة في 
االختيارو ما ىك إاٌل مف اآلثار الكاعية أك غير الكاعية لما استقٌر مف فقو سياسي يبٌرر ذلؾ بصبغة 

    .  شرعيةو كما ينتج عف ذلؾ مف مفاسد عظيمة أمر معمـك

 حكاـ الفقيية السياسية في اٌتجاه تصحيحيا بما اعك إلى مراجعة ىذه لقد أصبحت الضركرة تد
يقتضيو التأصيؿو كفي اٌتجاه أف تككف عالجا لمحياة السياسية اإلسالمية التي ترزح تحت مشاكؿ 
ذا كاف ذلؾ ضركرة ممٌحة بالنسبة لمفقو السياسي اإلسالمي بصفة عاٌمةو فإنو يعتبر ضركرة  كثيرة. كا 

بالنسبة لفقو ا قميات المسممة في أكركبا؛ كذلؾ  ف ىذه ا قميات كىي تستشرؼ عيدا أكثر إلحاحا 
لممشاركة السياسية في ىذه البالد سكؼ لف تككف ليا إمكانية في كلكج ىذا المجاؿو كىي معمكرة 
و أذىانيا بمثؿ تمؾ ا حكاـ التراثية في رئاسة الدكلة أك في سمطاف ا مة أك في غيرىا مف القضايا

كمتشٌكمة ثقافتيا السياسية عميوو كالحاؿ أف الفقو السياسي الذم يجرم عميو الكاقع في أكركبا يناقض 
 تمؾ ا حكاـ مناقضة كٌمية.

كلكف المسمميف بأكركبا لك عادكا في فقييـ السياسي إلى أصكلو بفعؿ مراجعة جٌدية لمتراث 
لسياسيو لما يجدكف مف شبو بيف الفقو الفقيي فإنيـ سيجدكف أنفسيـ مستعٌديف لكلكج المعترؾ ا

السياسي الكضعي كبيف الفقو السياسي الشرعي في العديد مف القضايا مف تشابوو بؿ إنيـ لك تقٌدمكا 
في االجتياد خطكات فإنيـ سكؼ يككنكف قادريف عمى أف يسيمكا في الحياة السياسية ا كركبية 

ف السياسي يفتقر إلييا الفقو السياسي الكضعيو بالترشيد في بعض مساراتيا بقيـ إسالمية في الشأ
 كحينئذ فإنيـ سكؼ يقكمكف بدكر عظيـ في الشراكة الحضارية التي ىي ىدفيـ االستراتيجي الجديد. 

                                                 
كما بعدىا. كلـ  80راجع بعض مظاىر ىذا التأٌثر السمبي في: يكسؼ القرضاكم  ػ مف فقو الدكلة في اإلسالـ:   (1)

نما تجاكزه  إلى بعض الباحثيف اآلخذيف مف الحداثة بحظو فالدكتكر يقؼ ىذا التأثير السمبي عند حٌد الفقياء التقميدييفو كا 
محمد أمزياف عمى سبيؿ المثاؿ بالرغـ مما اتصؼ بو بحثو المعنكف بػ" في الفقو السياسي " مف قيمة بحثية كعممية 

 151رفيعة إال أننا نراه يبرر بعض اآلراء الفقيية التي تنتقص مف سمطاف ا ٌمة  راجع عمى سبيؿ المثاؿ: ص: 
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 النتائج
كمفيكـ االنبعاث ىنا اقتصر عمى إحياء ما  واإلسالـاالنبعاث كممة أصيمة مف صميـ الديف  . أ

 حدثو الناس مف بدع كخركقات كتشكىات في اإلسالـ.اندرس مف السنف كالقضاء عمى ما است
االنبعاث الحقيقي يجب أالا يككف منفصالن عف حقائؽ الديف نفسياو أك مخالفان لمقاصده العامةو  . ب

بؿ ينبغي أف يككف كعيان دينيان يرتبط با صكؿ الشرعية الثابتةو باعتباره إطاران لحقيقة دينية 
ف كا  ف لمزماف كالمكاف دكرىما في عممية االنبعاث الفكرم.كليس إفرازان لكاقع معيفو كا 

غياب المصطمح في أدبيات المفكريف كالكتاب اإلسالمييفو يدؿ عمى حالة الجمكد كالخمكؿ  . ت
كالتراخيو التي كاف يحياىا الفكر اإلسالميو حيث لـ يبؽ لو إال ىامش ضيؽ جدان في حياة 

ج كاإلسياـ في تنمية المجتمعو لذلؾ كاف ال اإلنسافو كبذلؾ تكقؼ عطاؤه عف اإلبداع كاإلنتا
بد أف يعيش الفكر في زاكية منعزلة  ف "الفكر الذم ال يجدد نفسو مف الداخؿ ال يجدد الكاقع 

 خارجان".
شيكع ىذا المصطمح االنبعاث كاستخدامو عند االتجاىات العممانية أكثر مف المفكريف  . ث

عطائوالمسمميف  كمفيـك فصؿ الديف عف الدكلة مثالنو أك تكجيات مضادة لقيـ الشرعو  كا 
مفيكـ إباحية سفكر المرأة أك اإلقرار بالربا في معامالت المصاريؼ...و فيذا ىك المفيكـ 
العمماني الذم يجيز ما حممتو حضارة التغريب مف نظـ كأفكار ال يثنينا عف فيـ ىذا 

أصكؿ الشرع كمقاصدهو المصطمح عند عمماء اإلسالـ فيما آخرو يأخذ أبعاده كأىدافو مف 
 باعتباره مفيكمان مرادفان لمتأصيؿ كالعكدة إلى ا صكؿ الشرعية اإلسالمية.

السياسة في اصطالح عمماء اإلسالـ ػ مجمكعة مف ا حكاـ الشرعيةو سكاء منيا ما يثبت  . ج
لى  بدليؿ خاص أك باجتيادو يؤدم العمؿ بيا إلى جمب الخير كالصالح لجماعة المسمميف كا 

شر كالفساد عنيـو كلـ تكف تعني االقتصار عمى ا حكاـ المتعمقة بنظاـ الحكـ فقط؛ أما دفع ال
دارة عالقاتيا  في االصطالح المعاصر فالسياسة: معرفة كؿ ما يتعمؽ بفف حكـ دكلة كا 

 الخارجية.
استند الفكر السياسي إلى مجمكعة مف ا سس المستمدة مف اإلسالـ كاىـ ىذه ا سس: عقيدة  . ح

 .كاإلحسافد كالعدالة كالتكازف كالتسامح التكحي
عالقة الديف بالدكلة في اإلسالـ تبدأ باختالؼ كجيات نظر المفكريف حكؿ محمد الرسكؿ أك  . خ

محمد الرسكؿ كالسياسي فالبعض ينكر أف محمدا رسكؿ  كمؤسس لدكلة  محمد السياسي أك
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كىناؾ مف  وو الرسؿسياسية فيك لـ يكف إال رسكال_صمى ا عميو كسمـ _ خمت مف قبم
اعترؼ بتأسيسو لمدكلة كلكنو جعميا دينا خالصا ككحيا إلييا ال دخؿ فيو لمطابع المدني 

 السياسي.
الكريـو الذم ىك دستكر المسمميف  مما يدؿ عمى الجانب السياسي كأىميتو في القرآف الكريـ . د

و كالمصطمحات السياسيةو كالٍ  ابتداء كانتياءو كجكد مجمكعة مف المفاىيـ كىـً ًمًؾ كالسمطاف كاٍلحى مى
و كما نجد مفاىيـ الشكرل  سياسية أخرل ذات داللة سياسية مثؿ: البىٍيعة كالخالفةو ا مة كالقـك

 ككالية ا مرو العدؿ كالظمـ كغيرىا مف المفاىيـ .
اإلسالـ يساير معطيات العقؿو كينسجـ مع نتائج المنطؽ كالبرىافوكلذا كاف اإلسالـ كاسع  . ذ

نقاش منصؼو برمء عف التعصب كاليكلو غايتو الكصكؿ إلى الحقيقةو كيتقبؿ  الصدر لكؿ
كؿ جداؿ بالحكمة؛ كما يتقبؿ كؿ نظر كتفكر. كليذا السبب يخاطب القرآفي الكريـ العقالءى 
كيدعكىـ دائمان إلى النظر في جماؿ عالـ الطبيعة كالتفٌكر في آيات الكتاب الككنٌي معتبران أف 

 عقؿ كالكسيمة الكحيدة لمرقي المادم كالمعنكم لمبشر.ذلؾ أىـ كظائؼ ال
اكتسبت الدراسات كاآلراء في سياؽ الحكـ الرشيد صفة الحمقات المفرغة و التي لـ تؤد إلى  . ر

صياغة نظاـ إسالمي متكامؿ كلـ ترؽ مطمقا إلى مراقي المفيكـ القرآني لمحكـ الرشيد و الذم 
دارية يجعؿ أمر المسمميف ممكا ليـ و ييسمطكف ع ميو ضمف نظـ مؤسساتية كتربكية كعممية كا 

كتشريعية كتدبيرية و تعصـ مف الجنكح إلى أم شكؿ مف أشكاؿ االستبداد و حكـ فرد كاف و 
 . أك حكـ أقمية حزبية أك طبقية و أك عرقية أك عسكرية أك أمنية
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 التوصيات
سالماو تطبيقا سياسياو كفقيا نظريا  .ال بد مف مراجعة نقدية لمتاريخ العربي السياسي جاىمية كا  1

كمعرفة  كجو الصكاب فيو كالخمؿو كالتأثير كالتأثرو كمدل تطابقو أك تعارضو مع الشريعة اإلسالمية؛ 
كال تعارض مطمقا في ىذاو  . دراسة معمقة تجمع بيف الفقو كالتاريخو كتحاكميما معا إلى القرآف كالسنة

صكص و كالتاريخ ىك عمؿ المسمـ كتصرفو تحت عيف النصكص  ف الفقو ىك مجرد فيـ المسمـ لمن
 .خضكعا ليا أك تحايال عمييا أك تمردا ضدىا

.بما أٌف الحياة بصفة عاٌمة كالحياة السياسية بصفة خاٌصة متطٌكرة أحكالياو فإٌف الفقو السياسي 2
الشأف محدكدة  مطمكب منو أف يككف مكاكبا لتمؾ التطكراتو خاٌصة كأٌف النصكص القطعية في ىذا

كىك ما   وجداو كىك ما يقتضي أف يككف مجاؿ المتابعة الفقيية لمتجٌددات ا كضاع مجاال كاسعا
يقتضي نظرا تجديديا في ىذا الفقو يعٌدؿ كضعو ليككف فاعال في مسايرة الحياة السياسية لممسمميف 

 ككضع سياساتيا المستقبمية.وكتكجيييا نحك سمتيا الديني الصحيح
أزمة حاٌدة تعاني منيا الثقافة السياسية اإلسالمية متأٌثرة عمى نحك مف ا نحاء بالمكركث الفقيي .إٌف 3

 السياسيو مما يستمـز مراجعة اجتيادية تجديدية عميقة لمكثير مف القضايا كاآلراء في ذلؾ المكركث.
كيكاد يخمك مف  .إٌف الخطاب الديني في الشأف السياسي جاء خطابا يٌتصؼ بالكٌمية كالعمكميةو4

ا مر يدعك إلى نظر اجتيادم جديد يتأٌطر بإطار تمؾ المبادئ الكٌمية  فإٌف ىذا التفصيؿ كالجزئيةو
المنصكص عميياو كيستنبط أحكاما تعالج الكاقع السياسي المتجٌددو كذلؾ في مراجعة لتمؾ ا حكاـ 

المصمحة التي ىي غاية ا حكاـ  التراثية قد تككف مراجعة جذرية في البعض منيا إذا ما دعت إلييا
 الشرعية كٌميا.    

المؤلفات في ىذا الفقو حيث قٌمة المؤٌلفات في الفقو السياسيو كمحدكدية اآلراء  إثراء.ال بد مف 5
كاالجتيادات فيوو إذ أف المؤٌلفات في ىذا الفقو تكاد ال تتجاكز عمى مدل تاريخ الثقافة اإلسالمية بضع 

المؤٌلفات في الفركع الفقيية ا خرل باآلالؼو كاالجتيادات الكاردة في ىذه  عشراتو في حيف تعدٌ 
المؤٌلفات يكاد يككف المتقٌدـ منيا مستصحبا في المتأٌخر عمى كجو التكرارو فخمت إذف مف الثراء في 

كتفاعؿ الفقو اآلراءو كالتعٌدد كالتنٌكع فيياو كال جـر فإٌف ثراء االجتيادات إنما يكلده التفاعؿ مع الكاقعو 
 السياسي مع الكاقع كاف محدكدا جدا كما أشرنا إليو آنفا.
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 المصادر والراجع
 أوال: القرآن الكريم 

 ثانيا كتب السنة المطيرة 
تحقيؽ: محب الديف  .صحيح البخارم والبي عبد ا محمد بف اسماعيؿ البخارم والبخارم -

لسمفيةو كمكتبتيا القاىرةو الطبعة االكلى    الخطيبو ترقيـ: محمد فؤاد عبد الباقيو المطبعة ا
 ق. 1403

 . 1995و بيركتو 1مؤسسة الرسالةو ط .حنبؿو احمدو المسندابف  -
سنف بف ماجوو تحقيؽ محمد نصارو منشكرات محمد  .الحافظ محمد بف يزيد القزكيني وماجوابف  -

 ـ. 1998قو  1419و بيركتو دار الكتب العمميةو  1عمي بيضكفو ط
ق 1422القاىرةو مكتبة الصفا  1: المكطأو تحقيؽ محمكد بف جميؿو طبف مالؾ نساو مالؾ -

 ـ. 2000
صحيح مسمـ يشرح النككمو دار الفكر            ومسمـو مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم -

 ـ. 1981 –ق 1401

 المصادر العربية  -:ثالثاً 
دار العمـ لممالييف و بيركت و 4عمرك فركخو ط :محمدو اإلسالـ عمى مفترؽ الطرؽ. ت واسد -

1983  . 
ق تفصيؿ النشاتيف  502أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالغرب  المتكفى:  وا صفياني -

 ـ  1983لبناف عاـ النشر  –دار مكتبة الحياة و بيركت ػكتحصيؿ السعادتيف الناشر
اشرؼ عمى الطبع الدكتكر المفردات في غريب القراف الكريـو أعده لمنشر ك  والراغب وا صفياني -

 و الناشر مكتبة االنجمك المصرية   1970محمد احمد خمؼ ا المطبعة الفنية لسنة 
. 2السيد جماؿ الديف الحسيني. ا عماؿ الكاممة. رسائؿ في الفمسفة كالعرفاف. ط وا فغاني -

 طيراف  وق1221
ممحؽ الفكر اإلسالمي لجريدة  -عبد العزيز. مفيكـ الفكر اإلسالميو مقاربة تأصيمية  وانميرات -

 .6السنة  1997 –1-10العمـ 
 مصر  – 2ط –إبراىيـ كآخركف = المعجـ الفمسفي. مجمع المغة العربية  وأنيس -
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 ـ  1989ثركتو النظـ السياسيةو دار النيضة العربية القاىرة و بدكم -
. دار المنياج. الغنية عف الكالـ كأىمو والبستي الحافظ أبي سميماف حمد بف حمد  الخطابي -

  .ـ 1425الطبعة ا كلى  والقاىرة
طارؽو مالحظات منيجية حكؿ مكضكع االنبعاث في الفقو اإلسالميو مجمة  والبشرم -

 ـ .  1991 –ق 1411و السنة الثالثةو خريؼ  9عواالجتياد
. احمد بف عمي بف ثابت الخطيب أبك بكرو الفقيو و كالمتفقو عادؿ بف يكسؼ العزازم  والبغدادم -

  1996 – 1417الناشر: دار ابف الجكزم 
البغدادمو عبد القاىر التميميو أحكاـ اإلمامة كشركط الزعامةو مف كتاب أصكؿ الديف و تراث  -

 الفكر السياسي اإلسالمي 
 . 1984 -1404نظـ الدكر في تناسب اآليات كالسكر. دار الكتاب اإلسالمي . و البقاعي -
ق 1383. مكتبة كىبة . 4يث كصمتو باالستعمار الغربي. ط لفكر اإلسالمي الحد والبييو محمد -

– 1964 . 
إبراىيـ غانـ و لمبادئ العامة لمنظرية اإلسالمية في العالقات الدكلية و بحث منشكر في   وبيكمي -

 مكقع إسالـ اكف اليف.
 / دار القرافي لمنشر كالتكزيع و المغرب . 1حسف. انبعاث الفكر اإلسالميو ط  والترابي -
ق  1421/ 1عبد الجبار الرفاعيو ط  :تقديـ  وحسفو قضايا االنبعاث: نحك فيـ أصكلي ورابيالت -

 ـو دار اليادم لمطابعة كالنشرو بيركتو لبناف . 2000 –
 ق . 1883القاىرة . ط  –التفسير الحديث لمحمد عزت دركزة . دار أحياء الكتب العربية  -
 بيركت . –دار صادر  –الفنكف محمد لعمى بف عمي: كشاؼ اصطالحات  والتيانكم -
احمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ بف تيمية الحراني ابك العباس تقي الديف عمى  وتيميةابف  -

المنطقييف  نصيحة أىؿ اإليماف في الرد عمى منطؽ اليكناف  المحقؽ : عبد الصمد شرؼ الديف 
  2005- 1426بيركت  –الكتبي: مؤسسة الرياف

بغية المرتاد في الرد عمى المتفمسفة  ػابك العباس تقي الدين وعبد الحميـ احمد بف وتيميةابف  -
مكسى بف سميماف الدكيش.  :كالقرامطة كالباطنية أىؿ اإللحاد مف القائميف بالحمكؿ كاالتحادو ت

 . 2001 – 1422مكتبة العمكـ كالحكـ. 
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مقبؿ بف ىادم الكادعي و  السياسة الشرعية في إصالح الراعي كالرعية قدـ لو الشيخ وتيميةابف  -
دار اإليماف لمطبع كالنشر كالتكزيع  –حققو كخرج أحاديثو أبك عبد ا عمي بف محمد المقربى

 اإلسكندرية.
 1عبد العزيز تقديـ حمادم الساحميو محاضرات في التفكير اإلسالمي كالفمسفة . ط  والثعالبي -

 . 2014عماف 
ا ذكياء. المحقؽ: بساـ عبد الكىاب الجابي. الناشر: أخبار  وـ بف عمييعبد الرح والجكزمابف  -

 . 2003 – 1424ابف حـز  –الجفاف كالجابي
تحقيؽ  -كتاب اإلرشاد إلى قكاطع  ا دلة في أصكؿ االعتقاد و  وأبك المعمي عبد المالؾ والجكيني -

 .1985 – 1ط  –بيركت –اسعد تميـو مؤسسة الكتب الثقافية
و المكتب اإلسالمي . 1994 –ق 1414/  1يجية التغييرو ط عمر عبيدو رؤية في منو حسنة -

 المكتب اإلسالمي . 1995 –ق  1415/  1ط و 38كمف فقو التغيير مالمح مف المنيج النبكم 
ـ المكتبة  2004 وق 1425منقحة  1عبد الرحمف بف محمد مقدمةو طبعة جديدة  وخمدكفابف  -

 بيركت . –العصرية صيدا 
 كرو مختار الصحاحو بيركت دار القمـ.محمد بف أبي ب والرازم -
حامدو التراث اإلسالمي ككظيفتو في بناء النظرية السياسية مكتبة القاىرة الحديثة و القاىرة و  وربيع -

1972  . 
 ق . 1406مؤسسة العز الديف . سنة النشر  ومحمد رشيد الكحي المحمدم ورضا -
 ـ . 1947 –ق  1366.  2تفسير المنار . ط  ومحمد رشيد ورضا -
 1922أساس البالغة. دار الكتب المصرية بالقاىرة سنة  والزمخشرمو أبك القاسـ محمكد بف عمر -

– 1923 . 
  1415 – 1ط  –الرياض –حقيقة الفكر اإلسالمي. دار المسمـ وعبد الرحمف وزيدابك  -
  عبد الرحمف بف ناصر تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف = تفسير السعدم والسعدم -

 .  2002 –2الرياض . ط  –ط . دار السالـ . مكتبة دار السالـ لمنشر كالتكزيع 
منيرو أكلكيات اماـ االجتياد كاالنبعاثو بحث ضمف كتاب : االجتياد كاالنبعاث في الفكر  وشفيؽ -

 ـ . 1991/  1اإلسالمي المعاصر ط 
 .  1982 –بيركت  –دار الكتاب المبناني –المعجـ الفمسفي وجميال وصميبا -
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الميزاف في تفسير القراف. صححو كشارؼ عمى طباعتو: الشيخ حسيف  ومحمد حسيف والطباطبائي -
 . ـ1997االعممى منشكرات مؤسسة االعممي لممطبكعات الطبعة: ا كلى المحققة 

الحرستانيو تفسير مف كتابو جامع البياف عف تأكيؿ ام القراف : مؤسسة  معركؼ والطبرم -
 عصاـ فارس الحرستاني . –و كضبط نصو كعمؽ عميو: بشار عكاد معركؼ الرسالةو ىذبو كحقق

 .ق1351مصطفى البابي الحمبي كأكالده مصر وجكىرمو الجكاىرم في تفسير القراف وطنطاكم -
دار الكتاب المبناني  ومناىج ا لباب المصرية في مناىج اآلداب العصرية ورفاعة رافعالطيطاكمو  -

 ركتبي ـو2012لمنشر كالتكزيع ط 
 ـ .1956 والقاىرة .مقاـ العقؿ عند العرب وقدرم حافظ وطكقاف -
الدراسة المستفيضةو في مصادر التراث السياسي اإلسالميو نشر المعيد  ونصر محمد وعارؼ -

 ـ. 1995ق/  1415العالمي لمفكر اإلسالميو 
 محمد الطاىر. تفسير التحرير كالتنكيرو الدار التكنسية لمنشر  روعاشك ابف  -
 لباقي محمد فؤاد  المعجـ المفيرس  لفاظ القراف الكريـو القاىرةو دار الشعب.عبد ا -
 . ـ1972عميو اإلسالـ كأصكؿ الحكـو بيركت دار الحياةو  وعبد الرازؽ -
 . ـ1966عباس محمكدو ما يقاؿ عف اإلسالـو القاىرةو دار اليالؿو و العقاد -
 . 1ط –ىيرندف –د العممي لمفكر اإلسالميا زمة الفكرية المعاصرة. المعي وطو جابر والعمكاني -
 عالمية الخطاب القرآف الكريـو رسالة ماجستير غير منشكرة . ومصطفى جابر والعمكاني -
دار الشركؽو المعيد العالمي لمفكر  و1991/ 1محمد معالـ المنيج اإلسالميو ط وعمارة -

 اإلسالمي .
  1986ة لمكتابو محمدو الديف كالدكلةو القاىرة و الييئة المصري وعمارة -
 بيركت . –إحياء عمـك الديف. دار المعرفة  وابك حامد محمد بف محمد الطكسيو الغزالي -
غياث ا مـ في الغياث الظمـ إلماـ الحرميف الجكينيو كضع حكاشيو خميؿ المنصكر  والغيائي -

 دار الكتب العممية بيركت لبناف  وـ 2003 –ق 1424الطبعة الثانية 
 . 2000 وبيركت ودار الكتب العممية و ا حكاـ السمطانية خمؼومحمد بف  والفراء -
ضمف ندكة الدراسة المصطمحية كالعمـك  ومصطمح الفكر اإلسالميو احمد حسفو فرحات -

 . 1996 – 1ط  –بفاس –بكمية اآلداب ظير الميراز –االسالمية
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عف  10/11مة الكاحة العدد إبراىيـو الفقياء كالتاريخو محنة الفقياء في الفكر اإلسالمي و مج وفؤاد -
كتاب أدب الدنيا كالديفو لمماكردمو حققو كشرح غكامضو عبد ا احمد أبك زينة و الجزء الثاني 

 . 1979مؤسسة دار الشعب لمصحافة كالطباعة كالنشرو القاىرة 
كزيعو مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالت الفيركزابادمو مجد الديف ابك الطاىرو القامكس المحيطو  -

 .1995لبنافو  –بيركت
عبد الفتاح الحمك . دار  –عبد ا بف عبد المحسف التركي:ت و مكفؽ الديف . المغني وقداموابف  -

  1997 – 1417عالـ الكتب 
مف اجؿ صحكة راشدة تجدد الديف كتنيض بالدنياو دار المعرفةو الدار  يكسؼو القرضاكمو -

 البيضاءو المغرب.
ت : التركيو مؤسسة و الجامع  حكاـ القرف تفسير القرطبي وا نصارم محمد بف احمد والقرطبي -

 . 1ط 2006 – 1427الرسالة. 
 في ظالؿ القراف الكريـو دار الشركؽ القاىرة.  وسيد وقطب -
 . 1978سيدو العدالة االجتماعية و بيركتو دار الشرؽو الطبعة الخامسةو  وقطب -
 بيركت دار الثقافة مؤسسة لمنشر كالتكزيع. وشركؽـو دار ال2008 ومعالـ في الطريؽ وسيد وقطب -
إعالـ المكقعيف عف رب العالميف. تحقيؽ محمد محيي الديف عبد محمد بف ابي بكرو  والقيـابف  -

 الحميدو المكتبة العصرية. صيدا و لبناف 
ات جدؿ العقؿ كالنقؿ في مناىج التفكير اإلسالمي في الفكر القديـ . سمسمة دراس ومحمد والكتاني -

 .1992 و1إسالمية. دار الثقافية. الدار البيضاء المغرب. ط
 ـ  1999 و2تفسير القراف العظيـو دار طيبة لمنشر كالتكزيع. ط و اسماعيؿ بف عمروكثيرابف  -
. مكتبة المؤيد 1نظرية المعرفة بيف القراف كالفمسفة رسالة دكتكراة ط وراجع عبد الحميد والكردم -

 الرياض . 1992
عبد الرحمف. طبائع االستبداد كمصارع االستعباد . كممات عربية لمنشر كالترجمة القاىرة  والككاكبي -

 مصر .
 .  1996المكتب االسالميو بيركت و ا حكاـ السمطانيةو أحمد مبارؾو الماركدم -
  1طدار الفكر.  والحارث بف اسدو العقؿ كفيـ القراف لممحاسبي. تحقيؽ: حسيف القكتمي والمحاسبي -

 ـ. 1971/ ق  1391
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 دار الصحكة و بتصرؼ . وانبعاث الفكر اإلسالمي وعبد الحميد ومحسف -
 ـ . 1975عبد العظيـو دار إسالمية و القاىرة و المجمس ا عمى لمشئكف اإلسالمية و  ومنصكر -
و لساف العربو دار صار لمطباعة كالنشرو بيركتو منظكر -  .ق1414و محمد بف مكـر
حيائو . ط أبك ا عمىو مكجز ت والمكدكدم - ـ و مؤسسة  1975 –ق  1395اريخ انبعاث الديف كا 

تاج الديف أبك نصر عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي السبكي . طبقات  والرسالة. السبكي
فيصؿ عيسى  وعبد الفتاح الحمك. الناشر –المحقؽ: محمكد محمد الطناحي والشافعية الكبرل
 . 1964 – 1383 وسنة النشر والبابي الحمبي

ق 1412و دار الركضة  1عميو اإلسالـ كاالنبعاث رؤل الفكر اإلسالمي المعاصرو  ط والمؤمف -
 ـو بيركتو لبناف. 2000 –

 واإلسالمي فاركؽو منيج االنبعاث في الفكر اإلسالميو بحث ضمف: ندكة انبعاث الفكر والنبياف -
و الناشرو 1987 –1407 تنظيـ مؤسسة آؿ سعكد لمدراسات اإلسالمية كالعمكـ اإلنسانيةو شعباف

 المركز الثقافي العربي.
ـو  1992 –ق 1413و1مالؾو مشكمة ا فكار في العمـ االسالمي. دار الفكرو ط ونبيبف  -

 بيركتو لبناف.
 –حمية ا كلياء كطبقات ا صفياء. السعادة  واحمد بف عبد ا ا صفياني. نكاف الكتاب ونعيـ -

 . ـ 1996 – ق1416فكر. مصر . تصكير مكتبة الخانجي كدار ال
 . ـ1913و  1شرح النسفيةو القاىرة و ط سعد الديفو النفتازانيو -

 
 رابعا مصادر اجنبية: 

باركخ كمرلنغ كيكئؿ مغداؿو الفمسطينيكف صيركرة شعبو المركز الفمسطيني لمدراسات االسرائيمة   -
 مدار ترجمة محمد غنايـ.

 مد برجاكم مف منشكرات عكيداتو بيركت.ترجمة مح وعمـ السياسة ومارسيؿ بريمك وبريمك -
المكتب اإلسالمي بيركت  و3ط ومكريس بككام القراف الكريـ كالتكراة كاإلنجيؿ كالعمـ وبككام -

1990. 
 ـ . 1991دكر الدكلة في اإلسالـ بيركتودار االجتياد العدد الثاني عشر  ركنتاؿ اركيف ركزنتاؿو -
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 .  1987وبيركت ودار الطميعة وترجمة سمير كـر وفيةالمكسكعة الفمس ونخبة مف الباحثيف السكفيت -
- Akhtat, rajnaara. The Palestinian nakba, p22  

- Musa budairi, the nationalist dimension of Islamic movement in 

Palestinian politics. 

 مواقع الكترونية : -سادسا:
 الفصائؿ الفمسطينية . استحقاؽ ايمكؿ كاتجاىات وحممي قاعكد  والقدس اكف اليف

http: // www.alqudsonline.com/contentdetails.asp?contetld.  

 . ـ1973 أكتكبر مشاريع التسكيكية لمفضية الفمسطينية بعد حرب ودنيا الكطف. محسف الخزندار 
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/08/179232.html.  

 

 

  

http://www.alqudsonline.com/contentdetails.asp?contetld
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 اآليات القرآنية مسرد
 

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية
ا يىٍستىًجيبي الاًذيفى يىٍسمىعيكفى كىاٍلمىٍكتىى يىٍبعىثيييـي  ًإنامى

عيكفى   الٌموي ثيـا ًإلىٍيًو ييٍرجى
 89 36 ا نعاـ

رى لىكيـ ماا ًفي السامى  سىخا ا ًفي اٍ ىٍرًض كى مى اكىاًت كى
كفى  يىاتو لاقىٍكـو يىتىفىكاري ًميعان مٍٍّنوي ًإفا ًفي ذىًلؾى آلى  جى

 99 13 الجاثية

قىدارى   14 21 المدثر ًإناوي فىكارى كى
اًشعان  بىؿو لارىأىٍيتىوي خى مىى جى ٍلنىا ىىذىا اٍلقيٍرآفى عى لىٍك أىنزى

ٍشيىًة الماًو  دٍّعان مٍٍّف خى ًتٍمؾى اٍ ىٍمثىاؿي مُّتىصى كى
كفى  ـٍ يىتىفىكاري  نىٍضًربييىا ًلمنااًس لىعىمايي

 14 21 الحشر

ـٍ ًفي اٍ ىٍمرً  شىاًكٍرىي  53 159 عمراف آؿ كى
ٍحسىافً   53 90 النحؿ ًإفا الماوى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً

مىٍييىا كىالى تىًزري كىاًزرى  ةه كىالى تىٍكًسبي كيؿُّ نىٍفسو ًإالا عى
 ًكٍزرى أيٍخرىل

 53 164 ا نعاـ

زىاءي سىيٍّئىةو سىيٍّئىةه ًمٍثمييىا  53 40 الشكرل كىجى
مىى  نيكا عى مىى اٍلًبرٍّ كىالتاٍقكىل كىالى تىعىاكى نيكا عى تىعىاكى كى

ٍثـً كىاٍلعيٍدكىافً   اإٍلً
 54 2 المائدة

 54 1 المائدة يىا أىيُّيىا الاًذيفى آىمىنيكا أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكدً 
رىجو  ـٍ ًفي الدٍّيًف ًمٍف حى مىٍيكي عىؿى عى مىا جى  54 78 الحج كى

لاٍكا فىًإفا الماوى الى  قيٍؿ أىًطيعيكا الماوى كىالراسيكؿى فىًإٍف تىكى
 ﴾  ييًحبُّ اٍلكىاًفًريفى

 55 32 عمراف اؿ

ٍف أىٍمًرًه أىٍف تيًصيبىييـٍ  اًلفيكفى عى فىٍميىٍحذىًر الاًذيفى ييخى
 أىٍك ييًصيبىييـٍ عىذىابه أىًليـه  ًفٍتنىةه 

 55 63 النكر

ى الماوي  مىا كىافى ًلميٍؤًمفو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضى  55 36 ا حزابكى
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 كىرىسيكليوي أىٍمرنا أىٍف يىكيكفى لىييـي اٍلًخيىرىةي ًمٍف أىٍمًرًىـٍ 
كؼً  كىيفا ًباٍلمىٍعري  56 19 النساء كىعىاًشري

مىٍف ييشىاًقًؽ الرا  ا تىبىيافى لىوي كى سيكؿى ًمٍف بىٍعًد مى
لًٍّو مىا  ٍؤًمًنيفى نيكى يىتاًبٍع غىٍيرى سىًبيًؿ اٍلمي اٍلييدىل كى

لاى  تىكى

 57 115 النساء

ٍلنىا مىعىييـي  ﴿ مىنىا ًباٍلبىيٍّنىاًت كىأىٍنزى ٍمنىا ريسي لىقىٍد أىٍرسى
 اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى ًليىقيكـى النااسي ًباٍلًقٍسطً 

 64 25 ديدالح

يىٍتميكهي شىاًىده  ﴿ بًٍّو كى مىى بىيٍّنىةو ًمٍف رى أىفىمىٍف كىافى عى
 ًمٍنوي 

 64 17 ىكد

بٍّؾى ًصٍدقنا كىعىٍدالن  ﴿ تىماٍت كىًممىتي رى  64 115  كى
مىٍييىا  64 30 الرـك  ًفٍطرىتى الماًو الاًتي فىطىرى النااسى عى

عى اٍلًميزى  فىعىيىا كىكىضى  64 7 الرحمف افى كىالسامىاءى رى
ًميفىةن  اًعؿه ًفي اٍ ىٍرًض خى  65 30 البقرة ًإنٍّي جى

قىاؿى  ﴿ ـٍ نىًبيُّييـٍ ًإفا الماوى قىٍد بىعىثى  كى ـٍ  لىيي لىكي
ًمكنا  طىاليكتى مى

 66 247 البقرة

زىاًئفي الماًو كىالى أىٍعمىـي  قيؿٍ  ـٍ ًعٍنًدم خى الى أىقيكؿي لىكي
 اٍلغىٍيبى 

 66 50 ا نعاـ

دو ًمٍف بىٍعًدم ًإناؾى كى  ىىٍب ًلي ميٍمكنا الى يىٍنبىًغي ً ىحى
 ﴾ أىٍنتى اٍلكىىاابي 

 67 35 ص

قىاؿى يىا أىيُّيىا النااسي  كىكىًرثى  ﴿ مىٍيمىافي دىاكيكدى كى سي
مٍٍّمنىا مىٍنًطؽى   الطاٍيًر كىأيكًتينىا ًمٍف كيؿٍّ شىٍيءو  عي

 16 67 

مىى ميٍمًؾ كىاتابىعيكا مىا تىٍتميك الشايىا ﴿ ًطيفي عى
مىٍيمىافى   سي

 67 102 البقرة

ميكا قىٍريىةن أىٍفسىديكىىا  قىالىٍت ًإفا اٍلميميكؾى ًإذىا دىخى
كىذىًلؾى يىٍفعىميكفى  عىميكا أىًعزاةى أىٍىًميىا أىًذلاةن كى   كىجى

 67 34 النمؿ
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ـٍ  ـي ًبًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكي  68 35 المائدة  يىٍحكي
تيٍدليكا ًبيىا إً  .كى كااـً  68 118 البقرة لىى اٍلحي

كىمنا  68 114 ا نعاـ  أىفىغىٍيرى الماًو أىٍبتىًغي حى
كىمنا ًمٍف أىٍىًميىا ا ًمٍف أىٍىًمًو كىحى كىمن  68 35 النساء  فىاٍبعىثيكا حى

ٍيري  ؽا كىىيكى خى ـي ًإالا ًلماًو يىقيصُّ اٍلحى ٍك ًإًف اٍلحي
  اٍلفىاًصًميفى 

 68 75 ا نعاـ

كاًؿ  ًإفً  مىٍيًو فىٍميىتىكى كاٍمتي كىعى مىٍيًو تىكى ـي ًإالا ًلماًو عى ٍك اٍلحي
كٍّميكفى    اٍلميتىكى

 68 67 يكسؼ

ـي الاًذم بىايىٍعتيـٍ ًبوً  كا ًببىٍيًعكي   فىاٍستىٍبًشري

 

 69 111 التكبة

ا ييبىاًيعيكفى الماوى يىدي الماًو  ًإفا الاًذيفى ييبىاًيعيكنىؾى ًإنامى
 أىٍيًديًيـٍ  فىٍكؽى 

 69 10 الفتح

 69 12 الممتحنة فىبىاًيٍعييفا كىاٍستىٍغًفٍر لىييفا الماوى 
ٍؤًمًنيفى ًإٍذ ييبىاًيعيكنىؾى  ًف اٍلمي لىقىٍد رىًضيى الماوي عى

رىةً   تىٍحتى الشاجى
 69 18 الفتح

بُّوي ًبكىًممىاتو فىأىتىماييفا قىاؿى ًإنٍّ  ـى رى ًذ اٍبتىمىى ًإٍبرىاًىي ي كىاً 
ياًتي قىاؿى الى  ًمٍف ذيرٍّ ا قىاؿى كى اًعميؾى ًلمنااًس ًإمىامن جى

  يىنىاؿي عىٍيًدم الظااًلًميفى 

 70 124 البقرة

عىٍمنىاىيـٍ  ـٍ  كىجى ٍينىا ًإلىٍيًي أىًئماةن يىٍيديكفى ًبأىٍمًرنىا كىأىٍكحى
يتىاءى الزاكىاًة  ًفٍعؿى  ًة كىاً  ـى الصاالى قىا ٍيرىاًت كىاً  اٍلخى
كىانيك  اًبًديفى  ا لىنىاكى  عى

 70 73 ا نبياء

ـٍ  ًميفىةن ًفي اٍ ىٍرًض فىاٍحكي عىٍمنىاؾى خى يىا دىاكيكدي ًإناا جى
ؽٍّ   بىٍيفى النااًس ًباٍلحى

 70 36 ص

مىفىاءى اٍ ىٍرضً  ـٍ خي يىٍجعىميكي  71 62 النمؿ كى
ـٍ ًفي اٍ ىٍمرً   71 159 عمراف آؿ كشىاًكٍرىي
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ـٍ شيكرىل بىٍينىيي   71 38 الشكرل ـٍ كىأىٍمريىي
قيؿ رابٍّ ًزٍدًني ًعٍممنا  81 114 طو كى

مىى قىٍكًموً  ـى عى تينىا آتىٍينىاىىا ًإٍبرىاًىي ًتٍمؾى حيجا  81 83 ا نعاـ كى
ـى  ـٍ كىالاًذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم يىٍرفىًع الماوي الاًذيفى آمىنيكا ًمنكي

اتو   دىرىجى
 81 11 المجادلة

ـٍ تىٍعًقميكفى كىذىًلؾى ييبىيٍّفي الما  ـٍ آيىاًتًو لىعىماكي  95 242 البقرة وي لىكي
ـٍ تىٍعًقميكفى  ًبيًّا لىعىماكي ٍلنىاهي قيٍرآننا عىرى  95 2 يكسؼ ًإناا أىٍنزى

ـٍ الى يىٍعًقميكفى  ٌـّ بيٍكـه عيٍميه فىيي  95 171 البقرة صي
ا يىٍعًقمييىا ًإالا اٍلعىاًلميكفى  مى  95 43 العنكبكت كى

قىاليكا لىٍك كيناا نىٍسمىعي أىٍك نىٍعًقؿي مىا كيناا ًفي  كى
اًب الساًعيرً   أىٍصحى

 95 10 الممؾ

ـٍ يىٍعمىميكفى  فيكنىوي ًمٍف بىٍعًد مىا عىقىميكهي كىىي رٍّ  95 75 البقرة ثيـا ييحى
يىاةه يىا أيكًلي اٍ ىٍلبىابً  اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي  95 169 البقرة كى

ا يىذاكاري ًإالا  مى  95 279 البقرة  أيكليك اٍ ىٍلبىابً كى
يىاتو ً يكًلي  ـٍ ًإفا ًفي ذىًلؾى آلى ٍكا أىٍنعىامىكي كىاٍرعى

 النُّيىى
 96 54 طو

يىاتو ً يكًلي النُّيىى  96 128 طو ًإفا ًفي ذىًلؾى آلى
ـٍ قيميكبه الى يىٍفقىييكفى ًبيىا  96 179 ا عراؼ لىيي
ٍف كىافى لىوي قىٍمبه أىٍك أىٍلقىى ًإفا ًفي ذىًلؾى لىًذٍكرىل ًلمى 

 الساٍمعى كىىيكى شىًييده 
 96 37 ؽ

ـه ًلًذم ًحٍجرو   96 5 الفجر ىىٍؿ ًفي ذىًلؾى قىسى
قىدارى * فىقيًتؿى كىٍيؼى قىدارى   96 19-18 المدثر ًإناوي فىكارى كى

كا فيرىادىل ثيـا تىتىفىكاري ٍثنىى كى  96 46 سبأ أىٍف تىقيكميكا ًلماًو مى
كفى  ـٍ تىتىفىكاري ـي اآٍليىاًت لىعىماكي  96 219 البقرة كىذىًلؾى ييبىيٍّفي الماوي لىكي

 



161 

 

 فيرس األحاديث النبوية

 
 
 
 
 

 

  

 الصفحة طرف الحديث
 97 أرًضًعيو تىحريمي عميو بذلؾ

 56 استكصكا بالنساء خيران 
 55 أال أني أكتيت الكتاب كمثمو معو

 4 مائة سنة مف يجدد ليا دينياإف ا يبعث ليذه ا مة عمى رأس 
 96 إني رأيتي في المناـ كأفا جبريؿى عند رأسي كميكائيؿى عند ًرٍجمي

 98 الدنيا دار مىف ال دار لوو كماؿ مىف ال ماؿ لوو كليا يجمىعي مىف ال عقؿ لو
 110 زكركا القبكر

قىٍمتي مف النبي  يىا في كجيي -صمى ا عميو كسمـ  -عى ةن مىجا كأنا ابف خمس  مىجا
 سنيف مف دلك

74 

 55 فعميكـ بسنتي كسنة الخمفاء الميدييف الراشديف تمسككا بيا كعضكا عمييا بالنكاجذ 
: أعكذي بكممات ا التاماةو مف غضبو كشر عبادهو  كاف ييعمٍّميـ مف الفزع كمماتو

 كمف ىمزاًت الشياطيف كأف يحضركفً 
98 

سىب كحيسف الخيمؽال عقؿى كالتدبيرو كال كرع كالكؼٍّ   98 و كال حى
و فإني أيًريتيكفا أكثر أىؿ النار  97 يا معشر النساءو تصداٍقفى
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