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عن املنقر ،واجلهذاد

سذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذحيذل

ملنع ال نذة

الذدين

مقاصد السياسة الشرعية ووسائلها يف القرآن الكرمي

وح ظ النظام العام ا مة  ،والسذ ذ ذ ذ ذذع إى ال مقني
ا ر  ،و العذدل احلقم ني النذاس  ،وا حتذاد وعذدم

Dr/ Salah Mohamed Moustafa
Moustafa Elbahrawi
رئيس قسم السياسة الشرعية  -كلية الشريعة  -جامعة

ال نازع.
منهج الدراسة:
املنهج الوص ال ثليل الاق يقوم
 -1يقوم هاا الحثع عل
َ
عل مجع آايت ك اب الواردة املسألة وحيلل عناصر املسألة
الواردة فيها ليصل إى الن يجة.

UNISHAMS
مفاتيح البحث

أهداف البحث:

مقاصد  -وسائل -السياسة – القرآن.

يهدف هاا الحثع إى الوصول إى الن ائج ال الية:

ملخص البحث

أوا  :املسامهة جتلية عض مقاصد السياسة الشرعية
ووسائلها القرآن القرق .

املنهج الوصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ
يقوم هذاا الحثذع عل
َ

ال ثليل ،

درس الحثع مقاصذذد السذذياسذذة الشذذرعية القرآن وتحني
َ
أن هاه املقاصذ ذ ذ ذ ذذد ه معلم ابرز من معامل السذ ذ ذ ذ ذذياسذ ذ ذ ذ ذذة
الش ذ ذ ذ ذ ذذرعية القرآن وأن من هاه املقاص ذ ذ ذ ذ ذذد محاية الدين
وح ظ نظذ ذذام ا مذ ذذة  ،وحتقيق الرايدة والقيذ ذذادة ل مذ ذذة ،

اثنياا :مجع ما يس طيعه الحاحع من مقاصد السياسة الشرعية
القرآن ووسائل حتقيق هاه املقاصد.

البحوث السابقةُ :ج ُّل مسائل الحثع م ناثرة ك ب
السياسة الشرعية ،إذ ه مم لئة اب س د ل آبايت ك اب

وحتقيق العزة للمؤمنني  ،وحمذذار ذذة ال س ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاد ا ر ،
وإقامة العدل،و ناء العزة،و ونصذ ذ ذ ذذرة املسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع ني ،وأن
الوس ذ ذ ذذائل الواردة القرآن القرق ل ثقيق هاه املقاص ذ ذ ذذد

عل أحقام مسائل السياسة الشرعية ،لقن رمبا كان
هلاا الحثع ف ل الحداية اجلمع وال صنيف هاا

ه إقذامذة أوليذاء ا مور ،وطذاع هم غري معصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذيذة
تعذاى ،وإعذداد القوة وحتصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذيلهذا ،وقيذام أمور ا مذة كلهذا
عل الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذور  ،واحلوار واجلدال مع املعار ابليت ه
أحسذذن وصذذو إى الرأق ا قوم ،وا مر ابملعروف والنه
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املوضوع ،حيع

أوال :محاية الدين وح ظ نظام ا مة حىت أوجب
ِّ
وه ْم َح َّىت َ تَ ُقو َن فِّْذنَة
الق ال جل ذلك قال
تعاى(وقَاتلُ ُ
َ
ِّ
ين َِّّّلِلِّ)( )1فإذا وجب الق ال جل ذلك وهو
َويَ ُقو َن الد ُ

هاا املوضوع.

يعرف الحاحع حبثاا سا اقا يقوم عل

خطة البحث:

رأس اهلرم السياس فما دونه من الوسائل السياسية اليت
تؤد هلاا الغر أشد وجواب ،و ت م محاية الدين
وحراس ه إ سياسة قوية تس جمع لديها كل أسحاب
القوة وأنواعها(.)2

ي قون الحثع من مقدمة ومحثثني  ،فأما
املقدمة فعر فيها هداف الحثع ومنهجه
وخط ه.

اثنيًا :حتقيق الرايدة والقيادة ل مة لقول
ِّ
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةا َو َسطاا لَِّ ُقونُوا ُش َه َداءَ َعلَ
تعاىَ } :ك َال َ
النَّاس{( )3إذ كيف تقون ا مة شاهدة عل ا مم دون

وأما املحثثني فهما املحثع ا ول  :مقاصد
السياسة الشرعية

القرآن.

املحثع الثاين :وسائل حتقيق مقاصد السياسة

رايدة وقيادة.

الشرعية

اثلثًا :حتقيق العزة للمؤمنني والرمحة هبم حىت ت ثقق
فيهم أوصاف القرآن الواردة قول
تعاى{وَِّّّلِلِّ الْعَِّّزةُ
َ
ول َِّّ َّ ِّ
ِّ ِِّّ ِّ ِّ ِّ
ني{ (ُ })4حمَ َّمد َر ُس ُ
َولَر ُسوله َول ْل ُم ْؤمن َ
ين َم َعهُ
اّلِل َوالا َ
أ َِّشدَّاء َعلَ الْ ُق ِّ
َّار ُر َمحَاءُ ذَْيذنَذ ُه ْم{( .)5يقول ا س اذ
ُ
وص عاشور عن هاا املقصد :أن ي ثقق ل مة الرمحةُ
ابملؤمنني؛ فرتمحهم وتق لهم وتنصرهم أق مقان كانوا،

القرآن.

املبحث األول :مقاصد السياسة الشرعية يف القرآن
من ي قر آايت القرآن الىت هلا تعلق ابلسياسة
الشرعية يالحظ أن القرآن قد كرر احلديع عن كثري من
ابرزا من
معلما ا
مقاصد السياسة الشرعية حىت صارت ا
معامل السياسة الشرعية القرآن وذلك حىت تعمل ا مة

و تُ ْسلمهم لعدو و مع د ،والغلظةُ عل املع دين
الظاملني الاين يظلمون الناس ويحغون ا ر غري
احلق؛ فرتدعهم ،وتلجمهم ،وتلزمهم غرزهم ،مبا توفر هلا

وو ة أمورها عل حتقيق هاه املقاصد  ،ومن هاه
املقاصد :

من مقومات شاملة للقوة(.)6

( )1سورة الحقرة :من اآلية .193

( )5سورة ال ح :من اآلية .29
ياسة الش ِّ
الس ِّ
ِّ
َّرعيَّ ِّة  ،26 :الدك ور وص عاشور
( )6ال ُق َّوة
أ و زيد  ،ندوة تطور العلوم ال قهية الثالثة عشر سلطنة عُ َمان
الثالثة عشر ،املنعقدة مسقط  9-6أ ريل 2014م عنوان:
"ال قه اإلسالم  :املشرتك اإلنساين واملصاحل".

( )2ال ُق َّوة

ياسة الش ِّ
الس ِّ
ِّ
َّرعيَّ ِّة.24 :

( )3سورة الحقرة :من اآلية .143
( )4سورة املنافقون :من اآلية .8
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ِّ
اّلِلَ َعلَ َما ِّ
ك قَذ ْولُهُ ِّ ا ْحلَيَ ِّاة ُّ
الدنْذيَا َويُ ْش ِّه ُد َّ
َم ْن يذُ ْعجحُ َ
ِّ
ِّ
ص ِّام * َوإِّذَا تَذ َوَّى َس َع ِّ ا ْ َْر ِّ لِّيُذ ْ ِّس َد
قَذ ْلحِّه َوُه َو أَلَ ُّد ا ْخل َ
ِّ
ِّ
ب الْ َ َس َاد{(.)10
َّس َل َو َّ
اّلِلُ َ ُِّحي ُّ
ك ا ْحلَْر َ
ف َيها َويذُ ْهل َ
ث َوالن ْ

ابعا :أن تعيش ا مة احلياة الطيحة
رً
ا جر اآلخرة ،وذلك أن السياسة الشرعية ه من
العمل الصاحل ف دخل قوله سحثانه}من ع ِّمل ص ِّ
احلاا
َْ َ َ َ
ِّم ْن ذَ َكر أ َْو أُنْذثَ َوُه َو ُم ْؤِّمن فَذلَنُ ْثيِّيَذنَّهُ َحيَاةا طَيِّحَةا
َح َس ِّن َما َكانُوا يذَ ْع َملُو َن{( )7ل
َجَرُه ْم ِِّب ْ
َّه ْم أ ْ
َولَنَ ْج ِّزيذَنذ ُ
حتصيل سائر ما وعد ه ُ الاين آمنوا وعملوا
يذُْر َج هبا
ُ
الصاحلات.
الدنيا وتنال

وأخربان القرآن أن سحب هالك السا قني هو ان شار
ِّ
ب
ص َّ
ال ساد فيهم ،قال تعاى} :فَأَ ْكثَذ ُروا ف َيها الْ َ َس َاد * فَ َ
ك َس ْو َط َع َااب{(.)11
َعلَْي ِّه ْم َرُّ َ
صح الصاحلني من السا قني قوامهم ِب
ون َق َل إلينا نُ ْ
ب
{وَ تَذْح ِّغ الْ َ َس َاد ِّ ا ْ َْر ِّ إِّ َّن َّ
اّلِلَ َ ُِّحي ُّ
يحغوا ال ساد َ
ِّ ِّ
ين{(.)12
الْ ُم ْ سد َ

خامسا :حمار ة ال ساد
ً

ا ر والعمل عل منعه،

وهو وإن كان وسيلة إى ما سحقه لقنه مقصد جزئ من
مقاصد السياسة الشرعية وهاا املقصد فصل فيه القرآن

سادسا :إقامة الصالة وإي اء الزكاة وحتقيق املعروف
ً
فإن مل يس طع حتقيقه فا مر ه ومنع املنقر فإن مل يس طع
مْنذ َعهُ فالنه عنه ،وهاه املقاصد وإن كانت وسائل لغريها
ِّ
لقن جعلها وص ا ا مقي ادا ملن ينصرون َ فينصرهم ُ
َّ ِّ
َّاه ْم ِّ
ين إِّ ْن َم َّقن ُ
حيع قال فيهم رب العاملني}:الا َ
الزَكاةَ وأَمروا ِّابلْمعر ِّ
وف َوََنَْوا
ا ْ َْر ِّ أَقَ ُاموا َّ
الص َالةَ َوآتَذ ُوا َّ َ َ ُ َ ْ ُ
ع ِّن الْمنْ َق ِّر وَِِّّّ
ّلِل َعاقِّحَةُ ا ْ ُُم ِّ
ور{(.)13
َ ُ َ

مواضع عديدة ،حيع ذكر القرآن أنه أحد مقاصد
ال دافع ني احلق والحاطل ،قال سحثانه{ :ولَوَ دفْع َِّّ
اّلِل
َْ َ ُ
النَّاس ذع هم ِّحذعض لََ س َد ِّ
اّلِلَ ذُو فَ ْ ل
ت ا ْ َْر ُ َولَقِّ َّن َّ
َ َْ َ ُ ْ َ ْ
َ
( )
ِّ
ني{ 8
َعلَ الْ َعالَم َ
عض وجوه ال ساد اليت مينعها
مث َّ
فصل ُّ
رب العاملني َ
ال دافع ني احلق والحاطل فقال سحثانه{:ولَوَ دفْع َِّّ
اّلِل
َْ َ ُ
النَّاس ذع هم ِّحذعض َهل ِّدمت ِّ
صلَ َوات
َ َْ َ ُ ْ َ ْ
ص َوام ُع َوِّيَع َو َ
َُ ْ َ
ِّ
اج ُد ي ْا َكر فِّيها اسم َِّّ ِّ
صَر َّن َّ
ص ُرهُ
اّلِلُ َم ْن يذَْن ُ
اّلِل َكث اريا َولَيَذْن ُ
َوَم َس ُ ُ َ ْ ُ
ق َع ِّزيز{(.)9
إِّ َّن َّ
اّلِلَ لََق ِّو ٌّ

سابعا :إقامة العدل ،وهاا املقصد هو أحد املقاصد
ً

اليت فصل فيها القرآن وأكد عليها فقد أخربان رب العاملني
ِّ
غاايت إرسال الرسل وإنزال
أن إقامةَ القسط ه إحد
الق ب ،قال تعاى{:لََق ْد أَرس ْلنَا رسلَنَا ِّابلْحيِّنَ ِّ
ات َوأَنْذَزلْنَا
َ
َْ ُُ
ِّ ِّ ِّ 14
ِّ
ِّ
ِّ
َّاس ابلْق ْسط}( )،
اب َوالْم َيزا َن ليَذ ُق َ
َم َع ُه ُم الْقَ َ
وم الن ُ

ولالك أعلمنا القرآن ِبن ألَ َّد اخلصام هو من يسع
سياس ه ا ر ابل ساد ،قال تعاىَ } :وِّم َن الن ِّ
َّاس

( )11سورة ال جر.13، 12 :

( )7سورة النثل.97 :

( )12سورة القصص :من اآلية .77

( )8سورة الحقرة :من اآلية .251

( )13سورة احلج :من اآلية .41

( )9سورة احلج :من اآلية .40

( )14سورة احلديد :من اآلية .25

( )10سورة الحقرة.205، 204 :
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ا ْ َو ِّ
اثن{ ،مل يُِّرْد اج ناب عض ا واثن ل أراد اج نحوا
ْ
مجيع ا واثن ،والالم قولهَ } :ولَْ ُق ْن}ول قن م
()20
ا مر} ،يَ ْدعُو َن إِّ َى ا ْخلَِّْري{ :إى اإلسالم"

ولالك جاء ا مر صرحياا إبقامة العدل ،قال تعاى{:قُ ْل
َّ ِّ
ين َآمنُوا
أ ََمَر َرِّّب ِّابلْ ِّق ْس ِّط}()15وقال
َ
تعاى{:اي أَيذُّ َها الا َ
ِّ
ني ِّابلْ ِّق ْس ِّط}( )16ل أمر ابلشهادة ابلعدل
ُكونُوا قَذ َّوام َ
وجعل العدالةَ ح اقا ل عداء كما ه ح اقا ل ولياء ،وأنه
يصح أن ُحتمل العداوة عل الظلم ،فإن العدل مع
{اي أَيذُّ َها
ا عداء أقرب لل قو و ذلك يقول تعاىَ :
الَّ ِّاين آمنُوا ُكونُوا قَذ َّو ِّامني َِِّّّ
ّلِل ُش َه َداءَ ِّابلْ ِّق ْس ِّط َو ََْي ِّرَمنَّ ُق ْم
َ
َ َ
ِّ
ِّ
ب
َشنَآ ُن قَذ ْوم َعلَ أَ َّ تَذ ْعدلُوا ْاعدلُوا ُه َو أَقْذَر ُ
لِّلَّذ ْق َو }(.)17

اتسعا :ناء العزة وعدم ا س سالم لل يم
ً
عد القرآ ُن ا س سالم لل ِّ
وا س عاف،ولالط َّ
َّعف م
ِّ َّ ِّ
اه ُم الْ َم َالئِّ َقةُ
ين تَذ َوفَّ ُ
ظلم الن س ،قال تعاى{ :إ َّن الا َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ني ِّ
ظَالم أَنْذ ُس ِّه ْم قَالُوا ف َيم ُكْنذُ ْم قَالُوا ُكنَّا ُم ْسَ ْ َع َ
اّلِلِّ و ِّاسعةا فَذ ذه ِّ
اج ُروا فِّ َيها
ا ْ َْر ِّ قَالُوا أََملْ تَ ُق ْن أ َْر ُ َّ َ َ ُ َ
ِّ
ِّ
ك مأْواهم جهنَّم وساء ْ ِّ
ني
ت َمص اريا * إَِّّ الْ ُم ْسَ ْ َع َ
فَأُولَئ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ
ِّم َن ِّ
الر َج ِّال َوالنِّ َس ِّاء َوالْ ِّولْ َد ِّان َ يَ ْسَ ِّطيعُو َن ِّحيلَةا َوَ
()21
يذَ ْهَ ُدو َن َسحِّ ايال{

اثمنًا :الدعوة إى
للسياسة الشرعية حىت جعل القرآن تحليغ أهل احلرب دعوة
هو املقصد الرئيس ملشروعية إجارة املشركني ،قال
ِّ
تعاى ( :وإِّ ْن أ ِّ
اسَ َج َارَك فَأ َِّج ْرهُ َح َّىت
َحد م َن الْ ُم ْش ِّرك َ
ني ْ
َ َ
ِّ
ِّ
يسمع َك َالم َِّّ
ك ِِّب َََّنُْم قَذ ْوم َ
اّلِل ُمثَّ أَْل ْغهُ َمأْ َمنَهُ ذَل َ
َََْ َ
وه أحد املقاصد الرئيسة

عاشرا :إعزاز املسَالني ونصرة املس ع ني ،حيع
ً
جعل القرآن ذلك أحد أسحاب وجوب اجلهاد ،قال
ِّ
تعاى{ :وما لَ ُقم َ تُذ َقاتِّلُو َن ِّ سحِّ ِّيل َِّّ
ني
اّلِل َوالْ ُم ْسَ ْ َع َ
َ
ََ ْ
ِّ
ِّ
ِّمن ِّ ِّ ِّ
ِّ
َّ
َخ ِّر ْجنَا
ين يذَ ُقولُو َن َرذَّنَا أ ْ
الر َجال َوالن َساء َوالْ ِّولْ َدان الا َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك َوليًّا
اج َع ْل لَنَا م ْن لَ ُدنْ َ
م ْن َهاه الْ َق ْريَة الظَّامل أ َْهلُ َها َو ْ
ك نَ ِّ
صري{ ( )22وهو ما أطلق عليه
اج َع ْل لَنَا ِّم ْن لَ ُدنْ َ
َو ْ
.
الشيخ القرضاوق دولة محاية ال ع اء

()20معامل ال نزيل

()18
مجيعا دعاةا إى
يذَ ْعلَ ُمو َن } وحىت أمر أن نقون ا
{ولَْ ُق ْن ِّمْن ُق ْم أ َُّمة يَ ْد ُعو َن إِّ َى ا ْخلَِّْري
قوله تعاىَ :
ِّ
ك ُه ُم
َو ََيُْم ُرو َن ِّابلْ َم ْع ُروف َويذَْنذ َه ْو َن َع ِّن الْ ُمنْ َق ِّر َوأُولَئِّ َ
هاه
الْ ُم ْ لِّ ُثو َن}( ،)19قال اإلمام الحغو رمحه
ِّ
َق :كونوا أمةِّ ( ،من) ِّصلَة
اآليةَ " :ولَْ ُق ْن مْن ُق ْم أ َُّمة ،أ ْ
ليست لل حعيض كقوله تعاى} :فَ ْ ِّ ِّ
س ِّم َن
اجَنحُوا الر ْج َ

( )15سورة ا عراف :من اآلية .9

ت سري القرآن (ت سري الحغوق).486/1 :

( )21سورة النساء.98، 97 :

( )16سورة النساء :من اآلية.135 :

( )22معامل ال نزيل ت سري القرآن (ت سري الحغوق)486/1 :
 ،حمي السنة أ و حممد احلسني ن مسعود الحغوق الشافع ( ،ت
510هذ) ،حتقيق عحد الرزاق املهدق ،نشر دار إحياء الرتاث العرّب
– يروت ،الطحعة ا وى 1420 ،هذ .

( )17سورة املائدة.8 :
( )18سورة الحينة.6 :
( )19سورة آل عمران.104 :
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املسلمني( )26ن أداء ا ماانت – كما قال ا ن تيمية -
نوعان :أحدمها الو ايت والثاين ا موال ،فأما الو ايت
عليه
فه ما ورد فيه سحب النزول ،فإن النيب صل

حادي عشر :أداء ا مانة إى أهلها حتقيقا لقوله
()23
اان ِّ
ت إِّ َى أ َْهلِّ َها{
تعاى{ :إِّ َّن َّ
اّلِلَ ََيُْم ُرُك ْم أَ ْن تُذ َؤُّدوا ا ْ ََم َ
املعِن هبا و ة أمور
وذلك عل قول من رأ أن ِّ َّ
()24
ِّ
وى أمانةا،
املسلمني وإن كان املعىن ا
عاما كل من َ
والعربة عموم الل ظ خبصوص السحب ،وهاه اآلية ه
إحد آي ني أقام عليهما ا ن تيمية ك ا ه السياسة الشرعية
()25
إصالح الراع والرعية

وسلم ملا ف ح مقة وتسلم م اتيح القعحة من ِن شيحة،
طلحها منه العحاس ،ليجمع له ني سقاية احلاج ،وسدانة
الحيت ،فأنزل هاه اآلية ،فدفع م اتيح القعحة إى ِن
شيحة .فيجب عل وِل ا مر أن يوِل عل كل عمل من
أعمال املسلمني ،أصلح من َيده لالك العمل( .)27ورغم
أن العربة عموم الل ظ خبصوص السحب لقن خصوص
قطعا عموم الل ظ وإن كان املعىن عاما
السحب داخل ا

كل من وى أمانة ،والعربة عموم الل ظ
السحب.

املبحث الثاين :وسائل حتقيق
مقاصد السياسة الشرعية يف القرآن:
من املالحظ أن القرآن مل يق ف قرير مقاصد

خبصوص

السياسة الشرعية  ،ل أمران وسائل حتقيق هاه املقاصد
ولالك امنت علينا رب العلمني إبخحاران ابل قلي ات
الشرعية اليت ه وسائل تؤد إى حتقيق هاه املقاصد،

 -2طاعة أوى ا مر غري معصية تعاى ،وإذا
نازع معهم ش ء يذَُرُّد إى حقم الشرع الاق
حدث ال ُ
تعاى{اي
يس ند إى ما أمر والرسول ،وذلك قوله
َ
َّ ِّ
اّلِل وأ ِّ
ِّ
ول َوأ ِّ
ُوِل ا ْ َْم ِّر
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين َآمنُوا أَطيعُوا ََّ َ
أَيذُّ َها الا َ
ِّمْن ُقم فَإِّ ْن تَذنَازع م ِّ َش ء فَذرُّدوه إِّ َى َِّّ
الرس ِّ
ول إِّ ْن
ْ ُ ُ
اّلِل َو َّ ُ
َ ُْ ْ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َح َس ُن
ُكْنذُ ْم تذُ ْؤمنُو َن ِّاب َّّلِل َوالْيَذ ْوم ْاآلخ ِّر ذَل َ
ك َخ ْري َوأ ْ

ومن هاه الوسائل:
 -1إقامة أولياء ا مور حتقيقا لقوله تعاى{ :إِّ َّن َّ
اّلِلَ
اان ِّ
ت إِّ َى أ َْهلِّ َها{(النساء :من اآلية
ََيُْم ُرُك ْم أَ ْن تذُ َؤُّدوا ا ْ ََم َ
املعِن هبا و ة أمور
 )58وذلك عل قول من رأ أن ِّ َّ

ِّ ِّ
ِّ
فَذرُّدوه إِّ َى َِّّ
الرس ِّ
ك
ول إِّ ْن ُكْنذُ ْم تذُ ْؤِّمنُو َن ِّاب َّّلِل َوالْيَذ ْوم ْاآل ِّخ ِّر ذَل َ
ُ ُ
اّلِل َو َّ ُ
َح َس ُن َأتْ ِّو ايال} (سورة النساء :اآلي ان .)59 ،58
َخ ْري َوأ ْ

( )23النساء :من اآلية .58
()24جامع الحيان أتويل القرآن ،490/8 :أ و جع ر حممد
ن جرير اآلمل الطربق (ت 310هذ) ،حتقيق أمحد حممد شاكر،
نشر مؤسسة الرسالة ،الطحعة ا وى 1420 ،هذ  2000 -م.

( )26ت سري الطربق .490 /8
( )27نقل صرف عن السياسة الشرعية إصالح الراع
والرعية ، 6 :تق الدين أ و العحاس أمحد ن عحد احلليم ا ن تيمية
احلراين احلنحل الدمشق (ت 728هذ) ،نشر وزارة الشئون
اإلسالمية وا وقاف والدعوة واإلرشاد  -اململقة العر ية
السعودية،الطحعة ا وى 1418 -هذ .
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( )25السياسة الشرعية ن تيمية، 7 :واآلي ان الل ان أقام
اّلِلَ ََيُْمُرُك ْم أَ ْن تذُ َؤُّدوا
عليهما ا ن تيمية ك ا ه مها قوله سحثانه{ :إِّ َّن َّ
ِّ
ِّ
ني الن ِّ
َّاس أَ ْن َْحت ُق ُموا ِّابلْ َع ْد ِّل إِّ َّن
ا ْ ََما َانت إِّ َى أ َْهل َها َوإِّذَا َح َق ْمُ ْم َْ َ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ين َآمنُوا
اّلِلَ نِّعِّ َّما يَعِّظُ ُق ْم ِِّّه إِّ َّن َّ
َّ
اّلِلَ َكا َن ََس ايعا َص اريا َ -اي أَيذُّ َها الا َ
اّلِل وأ ِّ
ِّ
ول َوأ ِّ
ُوِل ا ْ َْم ِّر ِّمْن ُق ْم فَِّإ ْن تَذنَ َاز ْعُ ْم ِّ َش ْ ء
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
أَطيعُوا ََّ َ
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()28
ف
َأتْ ِّو ايال{  ،فأصحثت طاعة وى ا مر  -مهما ضعُ َ
 ديناا عدما كان احلاكم يس مد سلطانه من القوة ،وعلمقدار قوته كانت سلط ه؛ فقلما كان قوايا ام د سلطانه

ويوضح ذلك ا س اذ سيد سا ق فيقول :القوة
اإلسالم ه ليست مثل القوة اليت اصطلح الناس عليها،
فه قوة العقيدة ،وقوة اخلُلُق ،وقوة العِّلْم ،وقوة

لقل ش ء ،وإن ضعف انقمشت سلط ه وأصاهبا
القصور والوهن فجاء القرآن فاس حدل هباه ا وضاع
الحالية أوضاعا جديدة ت ق مع القرامة اإلنسانية
واحلاجات ا ج ماعية ،فجعل طاعة احملقومني للثاكم

املال ،وقوة ال ماسك ا ج ماع  ،وقوة ال نظيم
ِّ
السلم  ،وقوة ا س عداد احلرّب ،وسيادة ا مة وقيادهتا
منوطة وفر هاه القو جم معة"(.)32
 -4قيام أمور ا مة كلها عل الشور

ن

-

قوة احلاكم أو ضعف

حتقي اقا ملصلثة اجلماعة
احملقومني(.)29
 -3إعداد القوة وحتصيلها حتقي اقا لقول تعاى{:وأ ِّ
َع ُّدوا
َ
اسَطَ ْعُ ْم ِّم ْن قُذ َّوة َوِّم ْن ِّرَاب ِّط ا ْخلَْي ِّل تذُ ْرِّهحُو َن ِِّّه َع ُد َّو
َهلُْم َما ْ
اّلِلِّ وع ُد َّوُكم وآخ ِّرين ِّمن د ِّ
اّلِلُ يَذ ْعلَ ُم ُه ْم
وَنِّ ْم َ تَذ ْعلَ ُم َ
وَنُُم َّ
َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ
{()30واآلية عرضت عض وسائل حتقيق القوة دءاا من
اإلن اق سحيل حىت رابط اخليل ،يقول ا س اذ

سحثانه -جعل أمر املسلمني شور ينهم وساق وص هم
هباا مساق ا وصاف الثا ة والسجااي الالزمة كأنه شأن
اإلسالم ومن مق اي ه ،فقال عز من قائل سورة
الشور ِّ َّ :
الصالةَ َوأ َْم ُرُه ْم
اسَ َجا ُوا لَِّرِّهبِّ ْم َوأَقَ ُاموا َّ
ين ْ
{والا َ
َ
()33
ِّ
ِّ
اه ْم يذُْن ُقو َن}  ،وأمر الرسول
ور ذَْيذنَذ ُه ْم َوممَّا َرَزقْذنَ ُ
ُش َ
ف َعْنذ ُه ْم
املعصوم أن يشاور ا مر فقال سحثانه{ :فَ ْ
اع ُ
اسَذ ْغ ِّ ْر َهلُْم َو َش ِّ
اوْرُه ْم ِّ ا ْ َْم ِّر}( ،)34وما أ ََمَر رسوله
َو ْ
عليه وسلم  -مبشاورهتم حلاجة منه إى
 صلرأيهم( .)35وظاهر من صيغة اآلي ني أَنما عامان حبيع
ميقن أن حي اج ا مر إى تعديلهما أو تحديلهما
املس قحل ،وهلاا اك ت اآلايت قرير الشور كمحدأ عام

حسن الحنا عن أنواع القوة ودرجاهتا :أول درجات القوة:
قوة العقيدة واإلميان ,مث يل ذلك قوة الوحدة وا رتحاط,
مث عدمها قوة الساعد والسالح(.)31

( )33الشور .38 :

( )28سورة النساء59 :

( )34آل عمران.159 :

( )29انظر :ال شريع اجلنائ اإلسالم مقارانا ابلقانون الوضع
 ، 43/1عحد القادر عودة ،دار القاتب العرّب ،ريوت.

( )35انظر :املال واحلقم اإلسالم ، 95 :عحد القادر عودة
(ت 1373هذ) ،نشر املخ ار اإلسالم للطحاعة والنشر وال وزيع،
القاهرة ،الطحعة اخلامسة 1397 ،هذ  1977 -م.والسياسة
الشرعية الشئون الدس ورية واخلارجية واملالية.

( )30سورة ا ن ال :من اآلية .60
( )31جمموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن الحنا :من رسالة املؤمتر
اخلامس ،نشر دار الدعوة ،اإلسقندرية – 1999م.
( )32عناصر القوة اإلسالم .4-3 :السيد سا ق .دار ال ح
لإلعالم العرّب .القاهرة .الطحعة الثانية2006 .م.
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 -4احلوار واجلدال مع ِّ
املعار ابليت ه أحسن
ك
وصو إى الرأق ا قوم ،يقول
تعاى{:ادعُ إِّ َى َسحِّ ِّيل َرِّ َ
ْ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّاب ْحلِّق ِّ
َح َس ُن إِّ َّن
ْمة َوالْ َم ْوعظَة ا ْحلَ َسنَة َو َجاد ْهلُْم ِّابلَِّّيت ه َ أ ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ض َّل َع ْن َسحِّيله َوُه َو أ َْعلَ ُم
َرَّ َ
ك ُه َو أ َْعلَ ُم مبَ ْن َ
ِّ ِّ
ين{( ،)39وقد عر القرآن مناذج كثرية للثوار
ابلْ ُم ْهَد َ
ني ا نحياء وأقوامهم.

وتركت ولياء ا مور اجلماعة أن ي عوا معظم القواعد
الالزمة ل ن ياها ،ن هاه القواعد خت لف تحعا خ الف
ا مقنة واجلماعات وا وقات ،و ولياء ا مور أن يسلقوا
تعر ِّ
ف رأق اجلماعة
أق سحيل يرون أنه أف ل من غريه ُّ
وحتقيق الشور  ،شرط أ يقون

ضرار صاحل ا فراد أو اجلماعة أو النظام العام( ،)36فعل
سحيل املثال " :اس ن ج ا س اذ اإلمام حممد عحده  -رمحه

 -5ا مر ابملعروف والنه عن املنقر ،ومها وسيلة

 من إَياب املشاورة عل احلقام وإَياب النصح علقائال" :إن
احملقومني أن النظام النياّب واجب اإلسالم ا
النصح والشور ي مان إ قيام فئة خاصة من الناس

إى املقصد وهو حتقيق املعروف وتقوي ه وإضعاف املنقر
{ولَْ ُق ْن ِّمنْ ُق ْم أ َُّمة يَ ْدعُو َن إِّ َى
ومنعه وذلك لقوله تعاىَ :
ِّ
ك ُه ُم
ا ْخلَِّْري َو ََيْ ُم ُرو َن ِّابلْ َم ْع ُروف َويذَنْذ َه ْو َن َع ِّن الْ ُمنْ َق ِّر َوأُولَئِّ َ
الْ ُم ْ لِّ ُثو َن}( )40فليس ا مر القرآن جمرد حرية الرأق
ل وجوب الصدع ابلرأق إضعافاا للمنقر وتقويةا
للمعروف.
 -6اجلهاد

سحيل

تشاور وتناصح إذ ليس وسع مجهور ا مة القيام هبما.
ُ
وإذا كان ذلك الواجب امل رو عل احلقام واحملقومني
ي م إ وجود هاه ال ئة كان ختصيص فريق من ا مة
عمال اب صل امل ق عليه" :ما مل ي م
هلاا العمل واجحاا ا

وهو وسيلة ملنع ال نة

الواجب إ ه فهو واجب"(.)37

ا مة ،يقول
الدين وح ظ النظام العام
ِّ
ِّ
الدين َِِّّّ
ِّ
ّلِل فَإِّ ِّن
تعاى{:وقَاتلُ ُ
وه ْم َح َّىت َ تَ ُقو َن فْذنَة َويَ ُقو َن ُ
َ
()41
ِّ ِّ
ني} .
انْذَذ َه ْوا فَ َال عُ ْد َوا َن إَِّّ َعلَ الظَّالم َ

فإذا كان املسلمون قد أمهلوا تنظيم هاه الشور حىت
ذهحت روحها وجرؤ ع هم أن يقول إَنا مندو ة
حم ومة ،وأغ لوا املسئولية حىت اس قل ِبمرهم و هتم وحىت
ظهرت حقوماهتم كثري من ا زمان عل أشقال عيدة
عن شقل احلقومات الدس ورية فليس هاا من اإلسالم
ولقنه من إمهال املسلمني(.)38

 -7السع إى ال مقني ا ر  ،وهو وسيلة
َّ ِّ
ين إِّ ْن
وسحب وليس غاية أو مقصد يقول تعاى{ :الا َ
الص َال َة َوآتَذ ُوا َّ
الزَكا َة َوأ ََم ُروا
َّاه ْم ِّ ا ْ َْر ِّ أَقَ ُاموا َّ
َم َّقن ُ
( )38السياسة الشرعية
.35

ذلك كله ضرر و

( )36انظر :ال شريع اجلنائ اإلسالم مقارانا ابلقانون الوضع :
 24 /1وما عدها.

الشئون الدس ورية واخلارجية واملالية:

( )39سورة النثل.125 :

( )37السياسة الشرعية الشئون الدس ورية واخلارجية واملالية:
 33وما عدها ،عحد الوهاب خالف (ت 1375هذ) ،نشر دار
القلم  1408هذ1988 -م .

( )40سورة آل عمران.104 :
( )41سورة الحقرة.193 :
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أعلم وأحقم وأعدل أن خيص طرق العدل وأماراته
وأعالمه ش ء مث ين ما هو أظهر منها وأقو د لة
وأ ني أمارة فال َيعله منها و حيقم عند وجودها وقيامها
مبوجحها ل قد ني -سحثانه وتعاى -مبا شرعه من الطرق
أن مقصوده إقامة العدل ني عحاده وقيام الناس ابلقسط
فأق طريق اس خرج هبا العدل والقسط فه من الدين
وليست خمال ة له(.)49

ِّ
ِّ
وف وََنَْوا َع ِّن الْمْن َق ِّر وَِّّّلِلِّ َعاقِّحَةُ ا ْ ُُم ِّ
ور{(،)42
ُ َ
ابلْ َم ْع ُر َ
ِّ
ِّ
ق فِّْر َع ْو َن
ولالك قال سحثانهَ :
{وُمنَق َن َهلُْم ا ْ َْر ِّ َونُِّر َ
ود ُمهَا ِّمْنذ ُه ْم َما َكانُوا َْحي َا ُرو َن{( )43فاكر أن
َوَه َاما َن َو ُجنُ َ

ال مقني سحب لظهور ما حيار فرعون من رؤي ه  ،وقال
سحثانه عن قارون} :إِّ َّان َم َّقنَّا لَهُ ِّ ا ْ َْر ِّ َوآتَذْيذنَاهُ ِّم ْن
ُك ِّل َش ْ ء َسحَذحاا* فَأَتْذحَ َع َسحَذحاا{( )44فجعل ال مقني من
مجلة ا سحاب ل ثقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية.

 -9ا حتاد وعدم ال نازع خاصةا عند وجود العدو
املرت ص ،حيع مجع ر نا أسحاب النصر قوله تعاى:
َّ ِّ
اّلِلَ َكثِّ اريا
ين َآمنُوا إِّذَا لَِّقيُ ْم فِّئَةا فَاثْذحُذُوا َواذْ ُك ُروا َّ
َ
{اي أَيذُّ َها الا َ
ِّ
لَعلَّ ُقم تذُ ْ لثو َن* وأ ِّ
اّلِلَ َوَر ُسولَهُ َوَ تَذنَ َازعُوا فَذَذ ْ َشلُوا
َطيعُوا َّ
َ ْ ُ َ
()50
اّلِل مع َّ ِّ
وتَ ْا َهب ِّرحيُ ُقم و ْ ِّ ِّ
ين{ .
اصربُوا إ َّن ََّ َ َ
الصا ِّر َ
َْ
َ َ

 -8العدل احلقم ني الناس ،لقول القرآن حاكياا ا مر
ِّ
ِّ
ت ِّ َْع ِّد َل
الاق أُمَر ه ُّ
النيب  عل لسانه َ } وأُم ْر ُ
ذَْيذنَ ُق ُم {( ،)45مث تقليف رب العاملني ل مة كلها:
ني الن ِّ
َّاس أَ ْن َْحت ُق ُموا ِّابلْ َع ْد ِّل{( ،)46ل
{وإِّذَا َح َق ْمُ ْم َْ َ
َ
ت
{وإِّ ْن َح َق ْم َ
نص عليه احلقم ني غري املسلمني َ
ِّ ِّ
ني{( )47رغم
اح ُق ْم ذَْيذنَذ ُه ْم ِّابلْ ِّق ْس ِّط إِّ َّن َّ
اّلِلَ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
فَ ْ
أنه سحثانه أمر ابلعدل كل أمور السياسة وذلك
َّ ِّ
ِّ
ني
قوله ت
ين َآمنُوا ُكونُوا قَذ َّوام َ
َ
عاى{:اي أَيذُّ َها الا َ
ِّابلْ ِّق ْس ِّط}(.)48

وقد ق ت احلقمة أن تقرر هاه الدعائم غري م صلة
ن ت صيلها مما خي لف ابخ الف ا زمان والحيئات .فاهلل
أمر ابلشور وسقت عن ت صيلها ليقون و ة ا مر
كل أمة سعة من وضع نظمها مبا يالئم حاهلا ،فهم
الاين يقرون نظام ان خاب رجاهلا والشرائط الالزمة فيمن
ين خب وكي ية قيامهم واجحهم وغري ذلك مما ت ثقق ه
الشور وي وصل ه إى ا شرتاك
أمر املسلمني شور ينهم.

يقول ا ن القيم :فإن -سحثانه -أرسل رسله
وأنزل ك حه ليقوم الناس ابلقسط وهو العدل الاق قامت
ه ا ر والسماوات فإذا ظهرت أمارات العدل وأس ر
وجهه ِبق طريق كان فثم شرع ودينه و -سحثانه-

ا مر اشرتا اكا حيقق

( )47سورة ا عراف :من اآلية .42

( )42سورة احلج.41 :

( )48سورة النساء :من اآلية.135 :

( )43القصص :من اآلية .6

( )49الطرق احلقمية.13 :

( )44سورة القهف.85 – 84 :

( )50سورة ا ن ال.46-45 :

( )45الشور  :من اآلية.15
( )46النساء :من اآلية .58
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الدين ،و الس ذ ذ ذذع
احلقم ني الن ذذاس

وكالك نظام املسئولية وكيف يؤدق رجال الشور
واجب النصح وتقدق ما ميقن أن يطرأ ،ترك ت صيله
لرتاع فيه املصلثة ومق يات الزمن(.)51

،و اجلهاد س ذ ذ ذذحيل ملنع ال نة
إى ال مقني ا ر ،و الع ذذدل
وا حتاد وعدم ال نازع .

 القرآن القرق مل ينص الش ذ ذذئون العامة عل ت ص ذ ذذيلاجلزئيات ،حىت ي يس ذ ذ ذذر لقل أمة أن ت ص ذ ذ ذذل نظمها عل
وفق حاهلا وما تق يه مصاحلها عل أ ت جاوز مقاصد
السذياسذة الشذرعية ووسذائلها العامة اليت نص عليها القرآن

فالقرآن القرق مل ينص الشئون العامة عل ت صيل
اجلزئيات ،وما كان هاا لنقص فيه أو قصور وإمنا هو
احلقمة ابلغة حىت ي يسر لقل أمة أن ت صل نظمها عل
وفق حاهلا وما تق يه مصاحلها عل أ ت جاوز

قائمة املص ا ااادر واملرا ( مرتبة حبس ا ااي ترتيي الورود

ت صيلها حدود الدعائم اليت ثح ها ،فهاا الاق يظن أنه
نقص هو غاية القمال نظام ال قنني الاق ي قحل
مصاحل الناس كافة و حيول دون أق إصالح(.)52

القرق
يف البحث)
 ال شريع اجلنائ اإلسالم مقارانا ابلقانونالوضع  ، 43/1عحد القادر عودة ،دار
القاتب العرّب ،ريوت.

اخلامتة
ذوع معامل السذياسذة الشذرعية
توصذل الحثع موض ِّ
ائج ال ِّ
الية :
القرآن القرق إى الن ِّ
 -يان مقاصد السياسة الشرعية القرآن معلم ابرز

 جامع الحيان أتويل القرآن ،490/8 :أ وجع ر حممد ن جرير اآلمل الطربق (ت
310هذ) ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،نشر
مؤسسة الرسالة ،الطحعة ا وى 1420 ،هذ -

من معامل السذذياسذذة الشذذرعية القرآن ومن هاه املقاصذذد
محذذايذذة الذذدين وح ظ نظذذام ا مذذة  ،حتقيق الرايدة والقيذذادة
ل مة  ،وحتقيق العزة للمؤمنني  ،حمار ة ال ساد ا ر

 2000م.

 ،وإقامة العدل،و ناء العزة،و ونصرة املس ع ني .
 أخربان القرآن ابل قلي ذ ذذات الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرعيذ ذذة الىت هوس ذ ذذائل تؤد إى حتقيق مقاص ذ ذذد الس ذ ذذياس ذ ذذة الش ذ ذذرعية ،
ومنه ذذا إق ذذام ذذة أولي ذذاء ا مور ،وط ذذاع ذذة أوى ا مر غري

 السياسة الشرعية إصالح الراع والرعية6 : ،تق الدين أ و العحاس أمحد ن عحد احلليم ا ن
تيمية احلراين احلنحل الدمشق (ت 728هذ)،
نشر وزارة الشئون اإلسالمية وا وقاف والدعوة
واإلرشاد  -اململقة العر ية السعودية،الطحعة
ا وى 1418 -هذ .

معصذ ذ ذذية تعاى ،وإعداد القوة وحتصذ ذ ذذيلها ،وقيام أمور
ا مذة كلهذا عل الشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذور واحلوار واجلذدال مع املعذار
ابلىت ه أحسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن  ،وا مر ابملعروف والنه عن املنقر

الشئون الدس ورية واخلارجية واملالية:

الشئون الدس ورية واخلارجية واملالية:

( )52السياسة الشرعية
26

( )51السياسة الشرعية
.34، 33
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 الس ذ ذ ذ ذذياس ذ ذ ذ ذذة الش ذ ذ ذ ذذرعية الش ذ ذ ذ ذذئون الدس ذ ذ ذ ذ وريةواخلارجية واملالية 33 :وما عدها ،عحد الوهاب
خالف (ت 1375هذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ) ،نش ذ ذ ذ ذ ذذر دار القلم
 1408هذ1988 -م .
 عناصذر القوة اإلسذالم .4-3 :السذيد سذا ق.دار الذ ذ ذح لذإلعذالم الذعذرّب .الذق ذ ذ ذذاهذرة .الذطذحذع ذ ذ ذذة
الثانية2006 .م.
 ال ُق َّوة ال ِّس ذ ذ ذياس ذ ذ ذ ِّذة ال َّش ذ ذ ذرعِّيَّ ِّة  ،26 :الدك وروصذ ذ ذ ذ ذ ذ عاشذ ذ ذ ذ ذ ذذور أ و زيد  ،ندوة تطور العلوم
ال قهية الثالثة عشر سلطنة عُ َمان الثالثة عشر،

املنعق ذ ذذدة مسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذقط  9-6أ ري ذ ذذل 2014م
عنوان" :ال قه اإلس ذ ذ ذذالم  :املش ذ ذ ذذرتك اإلنس ذ ذ ذذاين
واملصاحل".
 املذال واحلقم اإلسذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالم ، 95 :عحذد القذادرعودة (ت 1373ه ذ ذ ذذ) ،نشر املخ ار اإلسالم
للطحذ ذذاعذ ذذة والنشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر وال وزيع ،القذ ذذاهرة ،الطحعذ ذذة
اخلامسة 1397 ،هذ 1977 -
 جمموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن الحنا :منرسالة املؤمتر اخلامس ،نشر دار الدعوة
،اإلسقندرية – 1999م.
 -معامل ال نزيل

ت سري القرآن (ت سري الحغوق):

 ، 486/1حمي السنة أ و حممد احلسني ن
مسعود الحغوق الشافع ( ،ت 510هذ) ،حتقيق
عحد الرزاق املهدق ،نشر دار إحياء الرتاث
العرّب – يروت ،الطحعة ا وى 1420 ،هذ .
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