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ؤح٣ام الؽشَّت إلاظالمُت بىاء ٜىٍم سؼُذ ،ألنها ججزًل مً ِالم حُ٢م خبحر ،ولهزا ما ؼشُ
هللا ح٢ما بال و١ان مأله خحرا وهّٙا للّباد ،وهزا املأالث امللحىٌت في لاح٣ام هي التي اـىلح
الّلماء ِلى حعمُتها بمٝاـذ الؽشَّت إلاظالمُت.
وؤح٣ام الؽشَّت ٜاثمت ِلى ؤظغ ومبادت هي حىهش سظالتها ؤاًت وحىدها ،وظمُذ هزه
لاظغ بمبادت الؽشَّت.
وؤح٣ام العُاظت الؽشُِت حضء مً ؤح٣ام الؽشَّت ،ساِذ املٝاـذ الّامت للؽشَّت وبىِذ
ِلى مبادئها ،بال ؤهه ل٣ل حضء مً ؤح٣ام الؽشَّت مٝاـذ هي ؤ٠ثر اِخباسا ومالحٍت ،ومبادت
هي ؤخق مً ٔحرها ،وٍم ً٢حعمُت هزه املٝاـذ واملبادت بالخاـت.
وفي هزا البحث هحاو ٥سـذ وجدبْ مٝاـذ العُاظت الؽشُِت ؤو إلامامت ،ومبادئها ،ل٣ي ج٣ىن
ـىسة ووبُّت إلامامت واضحت في رهً الذاسط للعُاظت الؽشُِت ،وظىّٝذ ل٣ل مً مٝاـذ
َّ
ومبادت العُاظت الؽشُِت مىلبا٣ُ٘ ،ىن البحث مالٙا مً مىلبحن:
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بما ؤهىا ٜفشها مٙهىم العُاظت الؽشُِت في ظلعلخىا ِلى إلامامت وما ًخّل ٞبها٠ ،ما بِىا
َّ
محل جإمل لىا لىخّشٗ ِلى مٝاـذ
رل ٤في البحث لاو٘ ،٥عىجّل مً ؤح٣ام إلامامت
العُاظت الؽشُِت ومبادئها.
٘ىبذؤ بخّشٍ ٚإلامامتٝ٘ ،ذ ِش٘ها املاوسدي بإنها" :مىلىِت لخال٘ت الىبىة في حشاظت الذًً
وظُاظت الذهُا".1
وِش٘ها الجىٍني ٘ٝا" :٥إلامامت سٍاظت جامت ،وصِامت ِامت ،جخّل ٞبالخاـت والّامت ،في
مهماث الذًً والذهُا .مهمتها ح َٙالحىصة ،وسِاًت الشُِت ،وإٜامت الذِىة بالحجت
والعُ ،ٚو ٚ٠الخُ ٚوالحُ ،ٚوالاهخفاٗ للمٍلىمحن مً الٍاملحن ،واظدُٙاء الحٝىٛ
2
مً املمخىّحن ،وإًٙائها ِلى املعخحٝحن"
وِش٘ها ابً خلذون بٝىله" :خال٘ت ًِ ـاحب الؽشُ في حشاظت الذًً وظُاظت الذهُا به".3
وإرا جإملىا في ؤظباب ولب الؽاسُ الهخٍام ؤمش الىاط جحذ ح٢م ِاد ،٥واخخُاس سحل ًخٝلذ
الح٢م ،وٜٙىا ِلى حىاهب مً مٝاـذ إلامامت.

وفي بُان الٕشك مً هفب بمام ًيخٍم ؼمل الىاط به ًٝى ٥الجىٍني" :والٕشك لاٍِم مً
إلامامت حمْ ؼخاث الشؤي ،واظخدباُ سحل ؤـىاٗ الخلِ ٞلى جٙاوث بسادتهم ،واخخالٗ
ؤخالٜهم ومأسبهم وحاالتهم٘ ،ةن مٍّم الخبا ٥والاخخالً ٥خىش ٛبلى لاحىا ٥مً الىشاب
آلاساء٘ ،ةرا لم ً ً٢الىاط مجمىِحن ِلى سؤي واحذ لم ًيخٍم جذبحر ،ولم ٌعخدب مً بًالت
 - 1األحكام السلطانية ص (.)15
 - 2غياث األمم ص (.)22
 - 3مقدمة ابن خلدون ص (.)191
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امللٜ ٤لُل وال ٠ثحر ،والـىلمذ 4الحىصة ،واظخاـلذ البُمت ،ولُّخبر الّاٜل رل ٤بمل٤
مىاُ بحن ؤجباُ ،محٙىٗ بجىىد ،وخ ٞٙبىىد وؤؼُاُ ،برا اخخى ٚاملل ٤بٕخت ،و٘احإجه
املىُت ٘لخت٘ .لُىٍش  ُٚ٠جىٙن الجمىُ ،وٍفحرون ِبرة ؤظماُ وؤبفاس٘ ،لى لم ً ً٢في
خىت إلاظالم مخبىُ ًإوي بلُه املخخلٙىن ،وٍجزِ ٥لى ح٢مه املخىاصِىن ،وٍزًِ ألمشه
املخذاّ٘ىن ،برا ؤِملذ الح٣ىماث ،ووؽبذ الخفىماث ،وجبذدث إلاساداث ،السجب ٤الىاط
في ؤٍْ٘ لامش ،ولٍهش الٙعاد في البر والبحش".5
وبالىٍش في واحباث إلامام ٠ما ر٠شها املاوسدي وؤبى ٌّلىً ،الحَ ؤنهما ر٠شا ما ِلُه مً
واحباث لُح ٞٝمٝاـذ إلامامت ،وهىٝل ما ٜااله بخفشٗ" :والزي ًلضمه مً لامىس الّامت
ِؽشة ؤؼُاء:
أحدها :ح َٙالذًً ِلى ؤـىله املعخٝشة ،وما ؤحمْ ِلُه ظل ٚلامت٘ ،ةن هجم مبخذُ ،ؤو
صآ رو ؼبهت ِىه ،ؤوضح له الحجت ،وبحن له الفىاب ،وؤخزه بما ًلضمه مً الحٝىٛ
والحذود ،لُ٣ىن الذًً محشوظا مً خلل ،ولامت ممىىِت مً صلل.
الثاوي :جىُٙز لاح٣ام بحن املدؽاحشًٍ ،وٜىْ الخفام بحن املخىاصِحن حتى حّم َّ
الىفٙت٘ ،ال
ًخّذي ٌالم ،وال ًمّ ٚمٍلىم.
الثالث :حماًت البُمت والزب ًِ الحشٍم ،6لُخفشٗ الىاط في املّاٌؾ ،وٍىدؽشوا في
لاظٙاس آمىحن مً حٕشٍش بىٙغ ؤو ما.٥
والرابع :بٜامت الحذود ،لخفان محاسم هللا حّالى ًِ الاهتها ،ٟوجح َٙحٝىِ ٛباده مً
بجالٗ واظتهال.ٟ

 - 4أي أبيدت وأىلكت.
 - 5غياث األمم (.)89
ومعظمها .والذب ىو الدفاع واحملاماة.
 - 6البيضة ىي اجلماعة ،مأخوذ من بيضة الدار أي وسطها ُ
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والخامس :جحفحن الثٕىس بالّذة املاوّت والٝىة الذاّ٘ت حتى ال جٍٙش لاِذاء بٕشة ًىته٣ىن
٘يها محشما ،ؤو ٌع٣ٙىن ٘يها ملعلم ؤو مّاهذ دما.
والسادس :حهاد مً ِاهذ إلاظالم بّذ الذِىة حتى ٌعلم ؤو ًذخل في الزمت ،لُٝام بح ٞهللا
حّالى في بٌهاسه ِلى الذًً ١له.
والسابع :حباًت الٙيء والفذٜاث ِلى ما ؤوحبه الؽشُ هفا واحتهادا مً ٔحر خىٗ وال
ِع.ٚ
والثامن :جٝذًش الّىاًا وما ٌعخح ٞفي بِذ املا ٥مً ٔحر ظشٗ وال جٝخحر ،ودّ٘ه في وٜذ ال
جٝذًم ُ٘ه وال جإخحر.
التاسع :اظخٙ٢اء لامىاء وجٝلُذ الىصحاء ُ٘ما ًٙىك بليهم مً لاِما ٥وٍ٣له بليهم مً
لامىا ،٥لخ٣ىن لاِما ٥بالٙ٢اءة ممبىوت ،ولامىا ٥باألمىاء محٙىٌت.
العاشر :ؤن ًباؼش بىٙعه مؽاس٘ت لامىس ،وجفٙح لاحىا ،٥لُنهن بعُاظت لامت وحشاظت
امللت ،وال ٌّىِ ٥لى الخٙىٍن حؽأال بلزة ؤو ِبادةٝ٘ ،ذ ًخىن لامحن وَٕؾ الىاصح".7
٘ىجذ مً خال ٥حّشٍ ٚإلامامت وبُان الٕشك منها وواحباث إلامام ،ؤن مٝاـذ إلامامت ج٢مً
في ؤمشًٍ ،وجشحْ بلى مٝفذًً ،س٠ضث ِليهما حّاسٍ ٚالّلماء ،وهما( :جح ُٞٝما ًفلح حا٥
الىاط في دًنهم ودهُاهم) ،ؤي ًح ٞٝلهم ظالمت الذًً والذهُا.
وهزا ما حؽحر بلُه الىفىؿٝ٠ ،ىله حّالىَّ { :الزًً بن م ََّّ ٢ىاهم في لاسك ؤٜامىا َّ
الفالة وآجىا
َّ
َّ
الض١اة وؤمشوا باملّشوٗ ونهىا ًِ املى٢ش وّلِل ِاٜبت لامىس} [الحج٘ ،]12:بحن هللا –حّالى-
وـ ٚمً م٢نهم مً الح٢م بإنهم:
 ًُٝمىن الفالة ،وهي ؼّاس الظخٝامت ؤمىس الّباداث والتي مشج٢ضها الفالة. وٍاجىن الض١اة وهي ؼّاس لٝىة اٜخفادًت وٙ٠اًت احخماُِت وٜماء ِلى الٝٙش. - 7األحكام السلطانية للماوردي ص (.)41
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 وٍإمشون باملّشوٗ وٍنهمىن ًِ املى٢ش ،وهى ؼّاس للُٝم ولاخال.ٛوالذًً والاٜخفاد ولاخال ٛهي مشج٢ضاث الذولت والحُاة ال٢شٍمت.
َّ
َّ
وِىذ هزه آلاًت ًٝى ٥الؽُخ العّذي{" :الزًً بن مَّ ٢ىاهم في لاسك} ؤي :مل٢ىاهم بًاها،
وحّلىاهم املدعلىحن ِليها ،مً ٔحر مىاصُ ًىاصِهم وال مّاسك{ ،ؤٜامىا َّ
الفالة} في ؤوٜاتها
وحذودها وؤس١انها وؼشووها ،في الجمّت والجماِاث{ ،وآجىا َّ
الض١اة} التي ِليهم خفىـا ،وِلى
سُِتهم ِمىما ،آجىها ؤهلها الزًً هم ؤهلها{ ،وؤمشوا باملّشوٗ} وهزا ٌؽمل َّ
١ل مّشوٗ
حعىه ؼشِا وِٝال مً حٝى ٛهللا وحٝى ٛآلادمُحن{ ،ونهىا ًِ املى٢ش} ١ل مى٢ش ؼشِا
وِٝال مّشوٗ ٜبحه ،ولامش بالش يء والىهي ِىه ًذخل ُ٘ه ما ال ًخم بال به٘ ،ةرا ١ان املّشوٗ
واملى٢ش ًخىِ ٜٚلى حّلم وحّلُم ،ؤحبروا الىاط ِلى الخّلم والخّلُم ،وإرا ١ان ًخىِ ٜٚلى
جإدًب مٝذس ؼشِا ،ؤو ٔحر مٝذس ١إهىاُ الخّضٍشٜ ،امىا بزل ،٤وإرا ١ان ًخىِ ٜٚلى حّل
ؤهاط مخفذًً له ،لضم رل ،٤وهحى رل ٤مما ال ًخم لامش باملّشوٗ والىهي ًِ املى٢ش بال به"
وٍٝى ٥ابً جُمُت٘" :املٝفىد الىاحب بالىالًاث :بـالح دًً الخل ٞالزي متى ٘اتهم خعشوا
خعشاها مبِىا ولم ًىّٙهم ما وّمىا به في الذهُا ،وإـالح ما ال ًٝىم الذًً بال به مً ؤمش
دهُاهم .وهى هىِانٜ :عم املا ٥بحن معخحُٝه ،وِٝىباث املّخذًً٘ ،مً لم ٌّخذ ؤـلح له
دًىه ودهُاه ،ولهزا ١ان ِمش بً الخىاب ًٝى :٥بهما بّثذ ِمالي بلُ٢م ،لُّلمى٠م ٠خاب
سب٢م وظىت هبُ٢م وٍٝعمىا بِى٢م ُ٘إ٠م٘ .لما حٕحرث الشُِت مً وحه والشِاة مً وحه،
جىاٜمذ لامىس٘ .ةرا احتهذ الشاعي في بـالح دًنهم ودهُاهم بحعب إلام٣ان ١ان مً ؤ٘مل
ؤهل صماهه و١ان مً ؤ٘مل املجاهذًً في ظبُل هللا".9
ومً املّلىم ؤن ؤح٣ام الؽشَّت في جح ُٞٝاملٝاـذ هىِان :ؤح٣ام لخحُٝٝها ،وؤح٣ام
لحماًتها٘ ،مثال مٝفذ ح َٙالذًً :ؼشِذ الّباداث وإلاًمان وولب الّلم لخحُٝٝه،
وؼشُ الجهاد للحٙاً ِلُه .ومٝفذ ح َٙالىٙغ :ؼشُ الى٣اح إلًجاده ،وؼشح الٝفاؿ
للمحاٍ٘ت ِلُه ،وه٢زا في ظاثش مٝاـذ الؽشَّت.
 - 8تفسري السعدي ص (.)539
 - 9جمموع الفتاوى (.)262/28
www.alabasirah.com

7

مقاصد ومبادئ السياسة الشرعية

ًمِ ً٢لى ظبُل الخٙفُل املخخفش ؤن هبحن املٝاـذ الٙشُِت املىذسحت جحذ املٝفذًً
الشثِعحن العابٝحن ،ووؽحر بلى لاح٣ام التي ؼشِذ لخحُٝٝها:

-

وهى املٝفذ الشثِغ لاو ٥للؽشَّت ،و٠زل ٤لإلمامت ،ألن وبُّت الذولت إلاظالمُت ؤنها دولت
دًيُت ،بمّنى ؤنها دولت حعدىذ ألح٣ام الذًً ومبادثه ،وحععى لخحُٝٝه في لاسك ،ولِغ
باملّنى ال٢هىىحي الزي ًجّل للحا٠م ٜذاظت ٘ى ٛالىفُحت والخٝىٍم.
ومً املّلىم ؤن ؤح٣ام الذًً بما ِٝاثذ وإما ِباداث وإما ؤخال ،ٛولهزا ؼشِذ ؤح٣ام
إلًجادها ،وؤخشي للحٙاً ِليها ،وٍم ً٢جىلُح رل ٤مً خال ٥الىٝاه الخالُت:

-

بن الّلم هى ظبُل ٘هم الذًً وحٍٙه وجمُ٢ىه٘ ،بّلىم الؽشَّت ًٙهم ،وبّلىم الذهُا
ًحشط ،ولهزا ؤولذ الؽشَّت ِىاًت ٘اثٝت بالّلم ،وسّ٘ذ مً ؼإن ؤهله ،والىفىؿ في هزا
٠ثحرة مّلىمت.
َّ
َّ
منها ٜىله حّالى{ :ب َّهما ًخش ى َّللا مً ِباده الّلماء ب َّن َّللا ِضٍض ٔٙىس} [٘اوش ،]12:وٜىله
َّ
َّ
حّالى{ :وٜل سب صدوي ِلما} [وه ،]221:وٜىله حّالىٜ{ :ل هل ٌعخىي الزًً ٌّلمىن والزًً ال
َّ
َّ
ٌّلمىن} [الضمش ،]9:وٜىله حّالىً{ :شْ٘ هللا الزًً آمىىا مى٢م والزًً ؤوجىا الّلم دسحاث}
[املجادلت.]22 :
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َّ
وٜىله ملسو هيلع هللا ىلص( :مً ًشد هللا به خحرا ًٝٙهه في الذًً) ،10وٜىله ملسو هيلع هللا ىلص( :ال حعذ بال في ازيخحن :سحل
َّ
آجاه هللا ماال٘ ،علىه ِلى هل٢خه في الح ،ٞوسحل آجاه هللا الح٢مت٘ ،هى ًٝط ي بها
َّ 12
وَّلمها) ،11وٜىله ملسو هيلع هللا ىلص( :ومً ظل ٤وشٍٝا ًلخمغ ُ٘ه ِلما ،ظ َّهل هللا له وشٍٝا بلى الجىت)
وؤو ٥آًت هضلذ ِلى الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص١ -اهذ{ :اٜشؤ} ،وفي هزا ٙ٠اًت في إلاؼاسة بلى ؤن سظالت إلاظالم
سظالت الّلم واملّش٘ت ،ولِغ للجهل ٘يها م٣ان.
ولِعذ ِلىم الؽشَّت هي املىلىبت ٘حعب ،بل ١ل ِلم ًى ْٙلامت وٍح ٞٝلها ِضها وسّ٘تها
في الذًً ؤو في الذهُا ٘هى ِلم مىلىب ،وٍاحش ِلُه إلاوعانٜ ،ا ٥سظى ٥هللا ملسو هيلع هللا ىلص( :برا ماث
إلاوعان اهٝىْ ِىه ِمله بال مً زالزت :بال مً ـذٜت حاسٍت ،ؤو ِلم ًيخ ْٙبه ،ؤو ولذ ـالح
ًذِى له)٘ ،13إول ٞالّلم زم ُٜذه بُٝذ واحذ وهى ؤن ً٣ىن هاّ٘ا٘ ،ذِ ٥لى ؤن ؤي ِلم مهما
١ان مىلىِه مادام ِلما ًى ْٙلامت ٘هى مؽشوُ ،ؤي مشاد ومٝفىد للؽشُ.
ولهزا ١ان مً واحباث الحا٠م في العُاظت الؽشُِت ؤن ٌععى لخح ُٞٝالّلم الىاْ٘ في لامت،
وٍيهئ العبل ولادواث لزل ،٤مً املذاسط والجامّاث ومشا٠ض البحث الّلمي ،وسِاًت
الباحثحن والّلماء ،وباملٝابل حماًت لامت مً الّلىم الماسة بها ،بن بذًنها ؤو بذهُاهاّ٠ ،لم
السحش وال٢هاهت والٕىاء والشٜق وهحىه.

-

ولّلها ؤهم ـٙت جمحز حملت الشظالت٘ ،فاحب الشظالت ال ً٢خٙي بالّمل بها ،بل ًشٍذ ببالٔها
للىاط لُِّؽىا في خحرها ،ولهزا ١اهذ الذِىة مً الفٙاث الٍُّمت التي مذح هللا بها هبُه -
 - 11أخرجو البخاري برقم ( – )71كتاب العلم – ابب من يرد هللا بو خريا يفقو يف الدين.
 - 11أخرجو البخاري برقم ( -)1419كتاب الزكاة – ابب إنفاق ادلال يف حقو.
 - 12أخرجو مسلم برقم ( – )2699/38كتاب الذكر – ابب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر.
 - 13أخرجو مسلم برقم ( – )1631/14كتاب الوصية – ابب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتو.
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َّ
ملسو هيلع هللا ىلص -في مىالْ ِذًذة في الٝشآن ،منها ٜىله حّالى{ :وداُِا بلى َّللا بةرهه وظشاحا مىحرا}
[لاحضاب.]13:
َّ
ومذح هللا املامىحن بها ٘ٝا{ :٥ومً ؤحعً ٜىال م َّمً دِا بلى َّللا وِمل ـالحا وٜا ٥ب َّهني مً
املعلمحن}[٘فلذ ،]33:ولزا ٘ٝذ حمل العل ٚالشظالت ووؽشوها في ؤـٝاُ املّمىسة ،حتى
دخلذ بالد الٕشب والؽش ٛفي دًً هللا ،في ححن ؤن الشّٜت الجٕشاُ٘ت للمعلمحن بّذ و٘اة
الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -لم ج ً٢جخجاوص حضٍشة الّشب ،وٜذوتهم في رل ٤الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ،حُث ؤسظل سظله
للملى ٟواملذاثً جذِى لذًً هللا ِض وحل.
وال ؼ ٤ؤن الذِىة بلى إلاظالم مً ؤهم ؤبىاب العُاظت التي ًجب ِلى الحا٠م ؤن ٌسخش لها
واٜاث لامت ،ظىاء ١اهذ في مجا ٥إلاِالم املٝشوء واملعمىُ واملشجي ،ؤو في مجا ٥الخّلُم
١ةوؽاء الجامّاث املخخففت ،ؤو في مجا ٥الخىبُ ٞالّملي للذِىة مً خال ٥بوؽاء املشا٠ض
وإسظا ٥الذِاة ،ؤحر رل.٤

-

بن ؼُاوحن إلاوغ والمال ٥لم ولً جٙتر ِلى محاسبت الذًً الحىُ ٚوحؽىٍه مّامله وبث
العمىم والؽبه لخّ٢حر ـٙىه وجملُل الىاط ،وهزه اليؽاواث ولاِما ٥املؽبىهت التي
ٔالبا ما ً٣ىن وساءها هُئاث ومىٍماث بل ودو- ٥ولِغ ؤ٘شادا -ال ٌعخىُْ سد ٔاثلتها ومٝاومت
ؼشها وال حماًت الذًً وؤهله مً جإزحرها بال العلىان٣٘ ،ان رل ٤مً ؤهم واحباث العُاظت
الؽشُِتًٝ .ى ٥املاوسدي ؤن مً واحباث العلىان" :ح َٙالذًً ِلى ؤـىله املعخٝشة ،وما
ؤحمْ ِلُه ظل ٚلامت ،فإن هجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عىه ،ؤوضح له الحجت ،وبحن له
الفىاب ،وؤخزه بما ًلضمه مً الحٝى ٛوالحذود ،لُ٣ىن الذًً محشوظا مً خلل ،ولامت
ممىىِت مً صلل".14
 - 14األحكام السلطانية للماوردي ص (.)41
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وبحن ابً لاصس ٛالٕشهاوي ما ًجب ِلى إلامام ّ٘له لح َٙالذًً بن ٌهش مبخذُ ؤو صاجٖ ٘ٝا:٥
"املعإلت لاولى :الُٝام ِلى املبخذُ في الذًً بما ًٙ٢ه ًِ لال ٥بذِخه مً هاحُت الىالة
ؤحرهم ...
املعإلت الثاهُت :س١ىن املبخذُ بلى الىالة مً ؤٍِم ما ًخل بهزا الح( َٙؤي حَٙ
الذًً).15"....
وؤوا- ٥سحمه هللا -في بُان ما ِلى الحا٠م ّ٘له لُح َٙالذًً مما هى داخل ُ٘ما ٜلىاه وما
ظىٝىله.

-

وهى العُ ٚالزي ًحمي ال٢خاب ،وجش ٟؤحذهما لفاحبه هال ٟلألمت٘ ،عُ ٚبال ٠خاب
بحشام وٜىْ للىشٍ ،ٞو٠خاب بال ظُ ٚخىس ولّ ٚوظبُل للز ،٥ولّل إلاؼاسة لهزا املّنى
حاءث في ٜىله حّالى{ :و٠زل ٤حّلىا ل٣ل هبي ِذوا مً املجشمحن وٙ٠ى بشب ٤هادًا وهفحرا}
[الٙشٜان٘ ،]32:إؼاسث ؤن ؤِذاء الشظل املجشمحن ال بذ لهم مً مىاحهت ِلمُت بال٢خاب
جح ٞٝالهذاًت ملً ؤسادها ،ومىاحهت بالعُ ٚجح ٞٝالىفش ِلى مً اِخذي ،و٠ما في ٜىله
حّالى{ :لٝذ ؤسظلىا سظلىا بالبِىاث وؤهضلىا مّهم ال٢خاب واملحزان لُٝىم َّ
الىاط بالٝعي وؤهضلىا
الحذًذ ُ٘ه بإط ؼذًذ ومىاْ٘ ل َّلىاط} [الحذًذ٘ ، ]12 :ز٠ش الحذًذ وبإظه الؽذًذ بّذ
ر٠شه ال٢خاب واملحزان ،لِؽحر بلى جالصم الٝىة والذِىة.
ًٝى ٥ابً جُمُت" :ولً ًٝىم الذًً بال بال٢خاب واملحزان والحذًذ٠ ،خاب يهذي به ،وحذًذ
ًىفشه ٠ما ٜا ٥حّالى{ :لٝذ ؤسظلىا سظلىا بالبِىاث وؤهضلىا مّهم ال٢خاب واملحزان لُٝىم َّ
الىاط
بالٝعي وؤهضلىا الحذًذ ُ٘ه بإط ؼذًذ ومىاْ٘ ل َّلىاط} ٘ال٢خاب به ًٝىم الّلم والذًً،
 - 15بدائع السلك يف طبائع ادللك (.)127 /2
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واملحزان به جٝىم الحٝى ٛفي الّٝىد املالُت والٝبىك ،والحذًذ به جٝىم الحذود ِلى ال٣ا٘شًٍ
واملىا٘ٝحن" ،16وٜا ٥ؤًما٘" :إخبر ؤهه ؤسظل الشظل ،وؤهض ٥ال٢خاب واملحزان ألحل ُٜام الىاط
بالٝعي ،ور٠ش ؤهه ؤهض ٥الحذًذ الزي به ً ىفش هزا الح٘ ،ٞال٢خاب يهذي ،والعًُ ٚىفش،
وٙ٠ى بشب ٤هادًا وهفحرا ،ولهزا ١ان ٜىام الىاط بإهل ال٢خاب وؤهل الحذًذ".17
والجهاد ال ًٝىم به بال إلامام ،ولهزا ١ان مً ؤهم ؤِماله الخاسحُت وؤخفهاًٝ ،ى ٥الجىٍني:
"وؤما الجهاد ٘مى١ى ٥بلى إلامام ،زم ًخّحن ِلُه بدامت الىٍش ُ٘ه ِلى ما ٜذمىا ر٠شهُ٘ ،فحر
ؤمش الجهاد في حٝه بمثابت ٘شاثن لاُِان ،والعبب ُ٘ه ؤهه جىى ٛؤمىس املعلمحن ،وـاس مْ
اجحاد شخفه ١إهه املعلمىن بإحمّهم٘ ،مً حُث اهخاه 18حش الجىىد وِٝذ لالىٍت
والبىىد باإلمام ،وهى هاثب ًِ ١ا٘ت ؤهل إلاظالم ،ـاس ُٜامه بها ِلى ؤٜص ى إلام٣ان به
٠فالجه املٙشولت التي ًُٝمها".19
َّ
وٜا ٥العب٣ي٘" :مً وٌاث ٚالعلىان ججىُذ الجىىد ،وإٜامت ٘شك الجهاد إلِالء ١لمت َّللا
َّ
حّالى٘ ،ةن َّللا حّالى لم ًىله ِلى املعلمحن لُ٣ىن سثِعا آ٠ال ؼاسبا معترًحا ،بل لُىفش
َّ
َّ
َّ
الذًً وَّلي ال٣لمت٘ ،مً حٝه ؤال ًذُ الٙ٢اس ًٙ٢شون ؤوّم َّللا وال ًامىىن باّلِل وال
بشظىله".20
والحُٝٝت ؤن الجهاد والٝماء ؤهم س٠ىحن للعُاظت الؽشُِت ،والظخٝامت ؤمش الحا٠م،
٘بالجهاد ًح َٙبُمت الذولت وؤمنها الخاسجي وٍ٢عش ؼى٠ت ؤِذائها ،وبالٝماء ًح َٙؤمنها
الذاخلي وٍ٢عش ٜشن املجشمحن.

 - 16جمموع الفتاوى ()36 /35
 - 17الفتاوى الكربى البن تيمية ()91 /1
 - 18أي تعلّق.
 - 19غياث األمم يف التياث الظلم ص ()211
 - 21معيد النعم ص ()21
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-

بن ِماسة الذهُا مٝفذ مً مٝاـذ الؽشَّت الٕشاء٘ ،لِعذ ؼشَّخىا سهباهُت وال اوّضالُت،
بل هي ؼشَّت ِملُت واُّٜت ،وٜذ دلذ هفىؿ ٠ثحرة في ٠خاب هللا وظىت الىبي -ملسو هيلع هللا ىلصِ -لى
ِماسة لاسك ،منها ٜىله حّالى{:هى ؤوؽإ٠م مً لاسك واظخّمش٠م ٘يها} [هىد.]32 :
ولّل املّنى لاٜشب لالظخّماس هىا :ولب الّماسة ،وهى مً املّاوي التي ر٠شها املٙعشونٜ ،ا٥
الٝشوبيٜ" :ا ٥ابً ِشبيٜ :ا ٥بّن ِلماء الؽاُّ٘ت :الاظخّماس ولب الّماسة ،والىلب
املىل ٞمً هللا حّالى ِلى الىحىب" 21وٜا ٥ؤًماٝ٘" :ىله حّالى{:اظخّمش٠م ٘يها} خل٢ٝم
لّماستها" .22ؤو حّل٢م ِماسا لها ،وهى مّنى آخش ر٠شه املٙعشون ،وٍحخمل الخز٠حر باملىت
والٙمل ،وهى ًادي ملا هشٍذه مً مّنى٘ ،لى لم جِ ً٢ماستها مٝفذا حمُذا ومىلبا مهما ملا
ر٠ش ِلى ظبُل املىت والٙمل ،وبهزا العُاً ٛم ً٢الاظخذال ٥ب٣ل آلاًاث التي جخحذر ًِ
وّمت حسخحر لاسك والعماء وما ٘يهما لفالح إلاوعان ،وهى ال ؼ ٤بلا٘ت ملا ُ٘ه مً املىت
والٙمل ًحمل مّاوي الىلب ولامش٠ ،مً ًٝى ٥لّامله :ظلمخ ٤املضسِت وؤِىُخ ٤مٙخاحها
وبُيذ ل ٤ما ٘يها٘ ،هزا ال٢الم ًخممً لامش بخّاهذها والُٝام ِليها.
وٜا ٥الؽى١اوي" :ؤمش٠م بّماستها مً بىاء املعا ً٠ؤشط لاشجاس".23
وفي ظىت الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -ال٢ثحر مً الىفىؿ التي حؽحر لزل ،٤وه٢خٙي بىاحذ منها ،وهى ٜىله ملسو هيلع هللا ىلص:
(بن ٜامذ العاِت وفي ًذ ؤحذ٠م ٘عُلت ٘ةن اظخىاُ ؤن ال جٝىم حتى ٌٕشظها ٘لُٕشظها)،24
٘لى جإملىا هزه الّىاًت مً الؽشَّت بّماسة ال٣ىن في هزا الحذًث ألدس٠ىا اهخمام الؽشَّت
بالذهُا ومذي البّذ الحماسي في ؼشَّخىا مما ال ًىحذ في ٔحرها٘ ،حتى لى ٜامذ العاِت -
وهي لحٍت ًيس ى إلاوعان ولذه وؤهله ،وٍىٝىْ سحائه مً الِّؾ -ومْ رل٘ ٤لُٕشط ٘عُلخه
 - 21تفسري القرطيب (.)56 /9
 - 22ادلرجع السابق.
 - 23فتح القدير للشوكاين (.)576 /2
 - 24أخرجو البخاري يف األدب ادلفرد برقم ( – )479ابب اصطناع ادلال.
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ولُّمش لاسك ،وبهزا املّنى ًٝى ٥املىاوي" :والحاـل ؤهه مبالٕت في الحث ِلى ٔشط لاشجاس
وحٙش لانهاس لخبٝى هزه الذاس ِامشة بلى آخش ؤمذها املحذود املّذود املّلىم ِىذ خالٝها".25
ولهزا ١ان الىبي -ملسو هيلع هللا ىلصً -حث ؤصحابه ِلى الخجاسة والبُْ والضساِت وإحُاء املىاث ،و١ل هزا مً
ِماسة لاسك ،وجابّه املعلمىن ِلى رل ٤في ِهىد الذولت إلاظالمُت ٘ٝذمىا للبؽشٍت ؤٍِم
وؤسوُ حماسة في الّلىم وِماسة لاسك.
وملا ١اهذ ٜمُت بِماس لاسك ال ًم ً٢جحُٝٝها والُٝام بها ِلى وحهها مً ٜبل لا٘شاد
لىحذهم١ ،اهذ مً مهام ولي لامش ،ؤي مً مٝاـذ العُاظت الؽشُِت٘ ،ىاحب ِلى الحا٠م
ؤن ًإمش وَعهل وَّحن الشُِت ِلى بِماس لاسك ،وال ؼ ٤ؤن هزا ًحخاج لىظاثل جح ٞٝهزا
املٝفذ ،ووظاثله والتي هي مً ؤِما ٥الحا٠م ،وٜذ الحٍها الٝٙهاء وج٣لمىا ٘يها ،وه ٚٝمْ
ؤهمها:

-

وظب ٞالحذًث ِىه ،وهى وظُلت لخح ُٞٝالذًً والذهُا ،وهىا هش٠ض ِلى ما ٜلىاه مً ؤن الّلم
املىلىب هى ١ل ِلم هاْ٘ لألمت وَعاِذ في ِماسة لاسكّ٘ ،لى الحا٠م ؤن ًاظغ املّاهذ
ومشا٠ض البحث وهحىها لخح ُٞٝالخٝذم والخىىس الّلمي.

-

واملشاد به :الّمل ب٣ل ؤؼ٣اله مً الضساِت والفىاِت والخجاسة والخذماث ،ورل ٤بالحث ِلُه
ومالحٝت املدعىلحن والّاولحن ،وإـالحهم وجإهُلهم ،ودِم املؽاسَْ التي ًٝىم بها الىاط،
وحعهُل ٘شـه وؤظبابه.
 - 25فيض القدير (.)31 /3
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ومً جإمل هفىؿ الؽشَّت في ولب الععي في لاسك والابخٕاء مً ٘مل هللا والخجاسة
والضساِت وإحُاء املىاث ،والىهي ًِ الدعى ٥والذِىة للّمل ولى باالحخىاب ،وؤن الّامل
ًبِذ مٕٙىسا له ،وؤهه مً الجهاد ،ؤدس ٟؤهمُت وٍِم املعاولُت املىاوت بالحا٠م ملىْ البىالت
وجح ُٞٝالّمل ،وهزا مً ـلب العُاظت الؽشُِت.
ٜا ٥ابً لاصس ٛالٕشهاويٜ" :ا ٥ابً حضمً :إخز العلىان الىاط بالّماسة و٠ثرة الٕشاط
وٍٝىّهم إلاٜىاِاث في لاسك املىاث ،وٍجّل ل٣ل ؤحذ مل ٤ما ِمشه ،وَُّىه ِلى رلُ٘ ٤ه
لترخق لاظّاس بِّؾ الىاط والحُىان ،وٍَّم لاحش ،وٍ٢ثر لأىُاء وما ججب ُ٘ه الض١اة،
ٜلذ [ابً لاصس :]ٛوج٢شس ًِ الح٢ماء :الـمل ٤بالجىذ ،والجىذ باملا ،٥واملا ٥بالّماسة".26
وهىا ال بذ مً الخىبُه بلى ؤن الاٜخفاد مً ؤهم ؤس١ان الذولت٘ ،ذولت ال اٜخفاد لها جشصح جحذ
الحاحتً ،بٝى ٜشاسها مشتهىا ملً ٌؽبّها وٍىّمها ،وما ٘شٍمت الض١اة في إلاظالم والدصجُْ
ِلى الى ٜٚوالفذٜاث وإحُاء املىاث بال لعذ الٝٙش وٜىة اٜخفاد الذولت ،وهزه ؤمىس ال
ًم ً٢ؤن جخح ٞٝبال في ٌل إلامام ،ؤي هي مً العُاظت الؽشُِت.

-

وهى وظُلت لح َٙالذًً مً خال ٥مالحٝت ؤهل الٙعاد والضَٖ والبذُ واملى٢شاث ٠ما جٝذمذ
إلاؼاسة لزل ،٤ووظُلت لح َٙالذهُا ،ألن جىا٘غ الىاط وما حبلىا ِلُه مً ومْ وحعذ
وهحىه مذِاة للخالٗ والخفىماث في املا ٥ولاِشاك والذماء٘ ،ال بذ مً الُٝام بالٝماء
لٙفل الخفىماث والٝماء ِلى املجشمحن واملٙعذًً.
والٝماء مً مهماث إلامام وال ًٝىم به آحاد الىاط ،ول٣ىهه مهما وال ٔنى للىاط ِىه :بحث
الّلماء معإلت جىفِب الٝاض ي في صمً الخلى مً إلامام مً ٜبل ؤهل الحل والّٝذ ،ؤي و١إهه
 - 26بدائع السلك يف طبائع ادللك (.)219 /1
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اهخٝا ٥لخح ُٞٝالعُاظت الؽشُِت مً الجهت الّلُا بلى لادوى .وبهزا الفذد ًٝى ٥الجىٍني:
"لى خال الضمان ًِ العلىان ٘حِ ٞلى ٜىان١ 27ل بلذة وظ٣ان ١ل ٜشٍت ؤن ًٝذمىا مً روي
لاحالم والىهى وروي الّٝى ٥والحجا مً ًلتزمىن امخثا ٥بؼاساجه وؤوامشه وٍىتهىن ًِ مىاهُه
ومضاحشه; ٘ةنهم لى لم ًّٙلىا رل ٤جشددوا ِىذ بملام املهماث وجبلذوا ِىذ بٌال ٥الىاّٜاث".28

-

ولامً مً وّم هللا ِلى ِباده ،ومً ؤهم ما ًحخاحه الىاط في دهُاهم٘ ،ةرا وحذ :ظلم للىاط
َّ
دًن هم ودهُاهم ،ولهزا ر٠ش هللا حّالى وّمت لامً في ٠ثحر مً املىالْ ،ومنها ٜىله حّالى{ :الزي
ؤوّمهم مً حىُ وآمنهم مً خىٗ} [ٜشَؾ.]1 :
ولّل حىاحي ظالمت الذهُا في هزًً لامشًٍ الزًً ر٠شتهما آلاًت :ؤوّمهم مً حىُ ،وآمنهم
مً خىٗ ،ولامش لاو ٥ؤؼشها بلُه في هٝىت الّمل ،والثاوي ًخح ٞٝبُٝام إلامام ِلى ؤمً
الشُِت ،وٜذ ٜا ٥ملسو هيلع هللا ىلص( :مً ؤـبح مى٢م آمىا في ظشبه مّافى في حعذه ِىذه ٜىث ًىمه ٘٣إ َّهما
ححزث له الذهُا).29
والىفىؿ في الٝشآن والعىت ٠ثحرة حؽهذ بإن وّمت لامً مً ؤٍِم وؤهم وّم هللا ِلى ِباده
وؤهم ؤس١ان ظالمت الذهُا.
وألن جح ُٞٝلامً ال ًٝىم به بال إلامام ،مً خال ٥الٝماء والؽشوت والحعبتٝ٘ ،ذ وـٚ
َّ
الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -إلامام بٝىله( :وإ َّهما إلامام ح َّىت ًٝاجل مً وساثه وٍ َّخٝى به٘ ،ةن ؤمش بخٝىي َّللا
وِذ٘ ،٥ة َّن له بزل ٤ؤحشا وإن ٜا ٥بٕحره ٘ة َّن ِلُه مىه).30
 - 27أي سكان.
 - 28غياث األمم يف التياث الظلم (ص.)387 :
 - 29أخرجو الرتمذي برقم ( – )2346كتاب الزىد  ،ابب (من دون ترمجة) ،وقال عنو" :ىا حديث حسن غريب".
 - 31أخرجو البخاري برقم ( )2957كتاب اجلهاد – ابب يقاتل من وراء اإلمام ويتقى بو.
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٘خإمل وـ( ٚحىت)١ ،إهه جشط ًحمي الىاط وحفً ًح ٞٝلهم لامًًٝ ،ى ٥العُىوي" :بهما
إلامام حىت ؤي ١العاجش ،ألهه ًمىْ الّذو مً ؤري املعلمحن ،وٍمىْ الىاط بّمهم مً بّن،
وٍحمى بُمت إلاظالم وٍخُٝه الىاط ،وٍخا٘ىن ظىىجه" .31

وٜا ٥الُّنيٜ" :ىله( :وإهما إلامام حىت)  ،بمم الجُم وحؽذًذ الىىن :ؤي :ظترة ،ألهه ًمىْ
الّذو مً ؤري املعلمحن ،وٍمىْ الىاط بّمهم مً بّن ،والجىت :الذسُ ،وظمي املجً
مجىا ،ألهه ٌعتر به ِىذ الٝخا ،٥وإلامام ١العاجش".32
ولهزا ١ان مً ؤوحب واحباث العُاظت الؽشُِت ؤن ٌعهش إلامام ِلى ؤمً الىاط ،وٍبّذ
ِنهم ١ل لاخىاس ،لِعلم لهم دًنهم ودهُاهم.

-

بن مىالب الحُاة الذهُا مً لشوسٍاث وحاحُاث جخخل ٚحعب الضمان وامل٣ان .ومْ جىىس
الحُاة :جىىسث هزه املىالب ،وؤـبحذ بّن لامىس في ِفشها مً لشوسٍاث الحُاة الذهُا
التي ال حعخُٝم حُاة الىاط بال بها ،مْ ؤنها لم ج ً٢مىحىدة في حُاة الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -وال حُاة
العل ،ٚولزا ال ًصح للح٢م ِليها -هل هي مً مهماث إلامام والذولت ومٝاـذ ووظاثل
جح ُٞٝإلامامت -الىٍش بليها ِلى ؤنها مً بذُ الذهُا ولم ج ً٢في ِهذ العل !ٚبل الفىاب
الىٍش بلى مىّٜها مً مفالح الىاط في مّاؼهم .وإلامام مىىه به ؤن ًح ٞٝللشُِت مفالح
الذًً والذهُا ،ولِغ مُٝاط املفالح ما ١ان ِلى ِهذ العل٘ ،ٚزل ٤مُٝاط الّباداث
والّٝاثذ ،ؤما مُٝاط الذهُا ٘هى ما ًح ٞٝمفالح الىاط وال ًخال ٚؼشُ هللا حّالى ،وهزه
املفالح جخخل ٚباخخالٗ الضمان وامل٣ان والحا.٥
 - 31شرح السيوطي على مسلم (.)454 /4
 - 32عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)222 /14

www.alabasirah.com

17

مقاصد ومبادئ السياسة الشرعية

٘هل ًم ً٢الُىم ؤن حِّؾ بلذ بال ماء وال ٠هشباء وال مذاسط وال اجفاالث وال حىاص ظٙش وال
وزاث ٞزبىجُت وال حامّاث وال وش ٛمّبذة وال معدؽُٙاث؟ بن جح ُٞٝهزه الخذماث مً ؤهم
واحباث إلامام ججاه سُِتهم ومً ؤهم وظاثل العُاظت الؽشُِت.33

لّل هزه الىٝاه التي حّشلىا لها ؤِىذ جفىسا ًِ آلالُاث والىظاثل التي جخح ٞبها مٝاـذ
إلامامت مً ح َٙالذًً والذهُا ،وؤِشلىا ـٙحا ًِ بّن الىظاثل لخذاخلها مْ ما ر٠ش
١الحذود والحعبت ٘هي مً لمً الٝماء والذِىة ،و٠زا اظخٕال ٥الثرواث الباوىُت٘ ،هي
مً الّمل.

جمرد إعال ٌن يذاع
 - 33قيام الغالة يف العصر احلاضر إبعالن قيام اخلالفة أو الدولة أو اإلمارة راجع إىل ظنّهم أ ّن الدولة ىي ّ

مطلواب منهم إال أن يقطعوا األيدي اليت تسرق ويرمجوا الذي يزين وحنو ىذا ،ومل يعلموا أ ّن اإلمام عليو أن
أو يكتب ،وليس
ً

يتذرعون أب ّن دولة النيب -صلى هللا عليو وسلم -مل يكن
يُشبع اليد قبل قطعها ،وأن حيقق الع ّفة للناس قبل حماسبتهم ،وراحوا ّ
فيها مستشفيات وال مدارس وال جوازات سفر وال كهرابء وال ما ىو من ىذا القبيل ،وىذا ُُحق وجهل يف مقاصد الشريعة،

ومن بَعده حققت مصاحل الناس يف معاشهم على أفضل وأمت وجو مما ىو موجود يف
فدولة النيب -صلى هللا عليو وسلمَ -
زماهنم.
www.alabasirah.com
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-

وؤخحرا هخخم هزا الجاهب -وهى مٝاـذ إلامامت -بإمشًٍ:
ألاول :الخإمل في حذًثحن للىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -وِلى وحه إلاًجاص ،ليعخيبي منهما مّادلت الحماسة،
والتي ًىاه جحُٝٝها باإلمام ،وهي حىهش العُاظت الؽشُِت:
َّ
َّ
 حذًث( :برا ماث إلاوعان اهٝىْ ِىه ِمله بال مً زالزت :بال مً ـذٜت حاسٍت ،ؤو ِلمًيخ ْٙبه ،ؤو ولذ ـالح ًذِى له).34
َّ
 وحذًث١( :ل املُذ ًخخم ِلى ِمله بال املشابي٘ ،ة َّهه ًىمى له ِمله بلى ًىم الُٝامت،35
وٍا َّمً مً ٘ َّخان الٝبر)
َّ
معخمشًٍ ال ًىٝىّان بمىث
ؤما الحذًث لاوٝ٘ ٥ذ س٠ض ِلى زالزت ؤِماً ٥بٝى ؤحشها وهّٙها
ـاحبهما ،وهي:
 ـذٜت حاسٍت :وهي سمض للما ٥الزي ًىلْ بمؽشوُ خحري ال ًىٝىْ (ٜىة الاٜخفادًت).
ِ لم ًيخ :ْٙوهى سمض للّلىم التي جى ْٙلامت وجىحر وشٍٝها (ٜىة ٘٢شٍت ِلمُت).
 ولذ ـالح :سمض للتربُت ولاخالٜ( ٛىة ؤخالُٜت).
وهزه الثالر هي ؤس١ان الحماسة٘ ،الّلم والاٜخفاد ولاخال ٛجح ٞٝالحماسة الحُٝٝت ،وٜذ
ؤؼاس لهزا الذ٠خىس ؤًمً هاسوػ 36واخخفشها بشمضِ( :مِ :ُ ،)ٞلم ،م:ماُٜ :ٛ ،٥م.

 - 34أخرجو مسلم برقم ( – )1631/14كتاب الوصية – ابب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتو.
 - 35خرجو أبو داود برقم ( - )2511كتاب اجلهاد – ابب فضل الرابط.
 - 36انظر :مقال (حياة األثر) على قناة الدكتور على التلغرام https://t.me/haroush77/29
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ول ً٢هزه الحماسة ال بذ لها مً ظًُ ٚحشظها وٍٝىْ ًذ مً ًذوعها وٍذمشها٘ ،جاء
الحذًث آلاخش ًِ الشباه والجهاد وؤهه ِمل ال ًىٝىْ ؤحشه وهّٙه ،وسمض له الذ٠خىس هاسوػ
بـ (ٜمْ) ِ٢غ ِم ،ٞؤي ال بذ مً (الٝمْ) لِعلم (الّم.)ٞ
وِالٜت هزا ببحثىا هى ؤن (ِم )ٞو(ٜمْ) مً اخخفاؿ إلامام ومٝاـذ إلامامت ،ؤي هي مً
مٝاـذ ومهام العُاظُت الؽشُِت.
والثاوي :برا ١اهذ مٝاـذ العُاظت الؽشُِت جخخفش بح َٙالذًً والذهُا٘ ،ال بذ مً الّلم
بإن ؤِذاء لامت والذًً والذهُا هي :الجهل والٝٙش وظىء لاخال٘ ،ٛهزه مذمشاث الذًً
والذهُا ،وهي ما حؽحر بلُه مّادلت ِم ٞالعابٝت ،ومً جإمل مٝاـذ العُاظت الؽشُِت
العابٝت سؤي ؤنها حاءث لخح ٞٝالّىاـم مً هزه الٝىاـم ،وما دخل إلاظالم بلذا بال
وحاسب هزه الٝىاـم وح ٞٝالّلم والٕنى ولاخال ٛالحمُذة ،وما دخل الٙ٢اس ٜذًما وحذًثا
بلذا بال وسسخىا هزه الىىام٘ .هزا باخخفاس هى الٙش ٛبحن الٙخح إلاظالمي والاظخّماس
الٕشبي.
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ؤما مبادت إلامامت ٘هي مبادت الؽشَّت التي ًيخٍم بها ؤمش إلامامت وٍخح ٞٝبها مٝفذها ،وهي
جالحَ باظخٝشاء هفىؿ ومعاثل الؽشَّت ،ولّلىا هىا هجتهذ في مالحٍت ؤهم مبادت
العُاظت الؽشُِت ،وظىز٠شها ِلى وحه الخز٠حر وإلاًجاص ،ألهىا ظىٙشد ١ل مبذؤ منها ببحث
معخٝل لخىلُحه وجىلُح ما الخبغ ٘همه ِلى البّن مىه ،وما دخله مً حؽىٍه ،ألن هزه
املبادت ٌلمذ مً ٜبل الٕالة والجٙاة.

-

بن جُُٝذ العُاظت ب٣ىنها ؼشُِت ٌّني ؤنها حعدىذ بلى الؽشُ وال جخالٙه ،ومً املّلىم ؤن ل٣ل
دولت ُِٝذة جبنى ِليها وحعدىذ بليها ٠مشحُّت ؤـُلت ،والذولت في إلاظالم ُِٝذتها ومشحُّتها
إلاظالم ،وبىاء ِلُه ٘ةن الحا٠م في الذًً إلاظالمي هى هللا حّالى ،بمّنى ؤن الزي ٌؽشُ
وٍحلل وٍحشم هى هللا ظبحاهه وحّالى ،ولِغ لبؽش ؤن ًٝخحم ؤظىاس الخحلُل والخحشٍم ،وإال
و ْٜفي الؽش ،ٟوما مجزلت ؤهل الّلم بال بىٝل ؼشُ هللا لّباده ؤو الاحتهاد في لىء هفىؿ
الؽشُ.
وفي باب العُاظت الؽشُِت :وإن ١ان باب الاحتهاد واظّا بال ؤن املبذؤ الزي جٝىم ِلُه
واملشج٢ض الزي جىىل ٞمىه ،هى ؤن الحا٠مُت هلل ،ؤي ال سؤي وال احتهاد ؤمام الىق ،وال ًجىص
جش ٟما ؼشُ هللا حّالى بلى سؤي البؽش ،وجٝذ م هزا املّنى في بحثىا العابِ ٞىذ الحذًث ًِ
ؤهىاُ العُاظت الؽشُِت.
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-

وهي ؤهم مبذؤ وس٠حزة في العُاظت الؽشُِت ،بل هي ٜلبها الىابن ،الزي ًمىحها ظاثش املبادت:
مً الّذ ٥والحشٍت وؤخىاتها ،وإرا ٘ٝذث الؽىسي وو ْٜالاظدبذاد واحخ٣اس الٝشاس تهاوث باقي
املبادت واهضلٝذ عجلت العُاظت الؽشُِت هحى الٍلم والاظدبذاد ،ولهزا ١ان مبذؤ الؽىسي
واضحا في العُاظت الؽشُِت ،بر هفذ ِليها هفىؿ الؽشَّت ،ولشبما ا٠خٙذ بالخفشٍح بها
في هفىؿ العُاظت ألهمُتها ٘يها والتي ظب ٞبُانها.
َّ
ومً الىفىؿ ٜىله حّالى٘{ :بما سحمت مً َّللا لىذ لهم ولى ٠ىذ ٍ٘ا ٔلَُ الٝلب الهٙمىا
َّ
َّ
َّ
مً حىل٘ ٤اِِ ٚنهم واظخٕٙش لهم وؼاوسهم في لامش ٘ةرا ِضمذ ٘خى١ل ِلى َّللا ب َّن َّللا
ًحب املخى١لحن} [آِ ٥مشان.]229:
ٜا ٥الٝشوبيٜ" :ا ٥ابً ِىُت :والؽىسي مً ٜىاِذ الؽشَّت وِضاثم لاح٣ام ،مً ال ٌعدؽحر
ؤهل الّلم والذًً ّ٘ضله واحب .هزا ما ال خالٗ ُ٘ه" .37
وٜا ٥ؤًما" :وٜا ٥ابً خىٍض مىذاد :واحب ِلى الىالة مؽاوسة الّلماء ُ٘ما ال ٌّلمىن وُ٘ما
ؤؼ٣ل ِليهم مً ؤمىس الذًً ،ووحىه الجِؾ ُ٘ما ًخّل ٞبالحشب ،وحىه والىاط ُ٘ما ًخّلٞ
باملفالح ،ووحىه ال٢خاب والىصساء والّماُ٘ ٥ما ًخّل ٞبمفالح البالد وِماستها".38
٘خإمل ٠الم ابً ِىُت في وـٙه الؽىسي بإنها مً ٜىاِذ الؽشَّت ،ؤي مً ؤظعها التي بىِذ
ِليها ،وهى ما وّىُه باملبادت ،وهي في باب العُاظت الؽشُِت ؤهم وؤخىش ،ألن العُاظت باب
مبني ِلى الاحتهاد واخخُاس لاـلح ،وهى ؤمش ١لما اصداد ِذد الىاٌشًٍ ُ٘ه ،صاد اٜترابهم مً
الح ،ٞو١لما ٜلذ آلاساء صادث وعبت الخىإ والضلل٠ ،ما ٜا ٥الحعً البفشي" :ما ؼاوس ٜىم
ٜي بال هذوا ألسؼذ ؤمىسهم".39
 - 37تفسري القرطيب (.)249 /4
 - 38تفسري القرطيب (.)251 /4
 - 39تفسري الطربي (.)344 /7
www.alabasirah.com

22

مقاصد ومبادئ السياسة الشرعية

وٜا ٥ؤِشابي" :ما ٔبيذٜ 40ي حتى ٌٕبن ٜىميُٜ ،ل و ُٚ٠رل٤؟ ٜا ٥ال ؤّ٘ل ؼِئا حتى
ؤؼاوسهم".41
ولٝذ ظاس الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -في ظُاظخه للىاط ومً بّذه الخلٙاء الشاؼذون ِلى مبذؤ الؽىسي في
١ل جذابحرهم الح٢مُت.

-

الّذ ٥هى حىهش العُاظت والح٢م ،وهى في العُاظت ١الشؤط مً الجعذ ،وإن ؼبهىاه
بىٍحره مً لاح٣ام ٘هى ّ٠ش٘ت مً الحج ،و١الشض ى في الّٝىد ،و١الىُت في الّباداث٘ ،ةن
رهب الّذ ٥رهبذ مّه مٝاـذ العُاظت والح٢م ١لها ،وإن جح ٞٝالّذ ٥جحٝٝذ ،ولهزا
ًٝى ٥ابً جُمُت" :وؤمىس الىاط حعخُٝم في الذهُا مْ الّذ ٥الزي ُ٘ه الاؼترا ٟفي ؤهىاُ إلازم:
ؤ٠ثر مما حعخُٝم مْ الٍلم في الحٝى ٛوإن لم حؽتر ٟفي بزم ،ولهزا ُٜل :بن هللا ًُٝم الذولت
الّادلت وإن ١اهذ ١ا٘شة ،وال ًُٝم الٍاملت وإن ١اهذ معلمت .وٍٝا :٥الذهُا جذوم مْ الّذ٥
والٙ٢ش ،وال جذوم مْ الٍلم وإلاظالم".42
وهى ؤظاط املل٠ ٤ما ٜا ٥ابً خلذون" :الٍلم مارن بخشاب الّمشان" ،زم ظاٜ ٛفت سحل
الذًً ِىذ بهشام مل٘ ٤اسط وحاء ٘يها" :ؤيها املل ٤بن املل ٤ال ًخم ِضه بال بالؽشَّت والُٝام
َّ
ّلِل بىاِخه والخفشٗ جحذ ؤمشه ونهُه ،وال ٜىام للؽشَّت بال باملل ،٤وال ِض للمل ٤بال
بالشحا ،٥وال ٜىام للشحا ٥بال باملا ،٥وال ظبُل بلى املا ٥بال بالّماسة ،وال ظبُل للّماسة بال
بالّذ ،٥والّذ ٥املحزان املىفىب بحن الخلُٝت ،هفبه الشب وحّل له ُٜما ،وهى املل.43"٤
- 41ادلغبون ىو ادلغلوب ادلنقوص.
 : - 41تفسري القرطيب (.)251 /4
 - 42جمموع الفتاوى (.)146 /28
 - 43اتريخ ابن خلدون (.)354 /1
www.alabasirah.com

23

مقاصد ومبادئ السياسة الشرعية

َّ
وٜذ ؤوحض الٝشآن حىهش الؽشَّت وسوحها في ٜىله حّالى{ :ب َّن َّللا ًإمش بالّذ ٥وإلاحعان وإًخاء
َّ
َّ
ري الٝشبى وٍىهى ًِ الٙحؽاء واملى٢ش والبغي ٌٍّ٢م لّل٢م جز٠شون} [الىحل٘ .]99 :جّل
الّذ ٥حامْ لاوامش والٙشاثن ملا ًشٍذه هللا حّالى ،وإلاحعان ملا هى معخحب منهمًٝ ،ى٥
الؽُخ العّذي٘" :الّذ ٥الزي ؤمش هللا به ٌؽمل الّذ ٥في حٝه وفي حِ ٞباده٘ ،الّذ ٥في
رل ٤ؤداء الحٝى١ ٛاملت مى٘شة بإن ًادي الّبذ ما ؤوحب هللا ِلُه مً الحٝى ٛاملالُت
والبذهُت واملش٠بت منهما في حٝه وحِ ٞباده ،وَّامل الخل ٞبالّذ ٥الخامُ٘ ،ادي ١ل وا ٥ما
ِلُه جحذ والًخه ظىاء في رل ٤والًت إلامامت ال٢بري ،ووالًت الٝماء ،وهىاب الخلُٙت ،وهىاب
الٝاض ي .والّذ ٥هى ما ٘شله هللا ِليهم في ٠خابه وِلى لعان سظىله -ملسو هيلع هللا ىلص -وؤمشهم بعلى٠ه،
ومً الّذ ٥في املّامالث ؤن حّاملهم في ِٝىد البُْ والؽشاء وظاثش املّاولاث بةًٙاء حمُْ ما
ِلُ٘ ،٤ال جبخغ لهم حٝا وال حٕؽهم وال جخذِهم وجٍلمهم٘ .الّذ ٥واحب ،وإلاحعان
٘مُلت معخحب ،ورل٠ ٤ى ْٙالىاط باملا ٥والبذن والّلم ،ؤحر رل ٤مً ؤهىاُ الى ،ْٙحتى
بهه ًذخل ُ٘ه إلاحعان بلى الحُىان البهُم املإ١ى ٥ؤحره ،وخق هللا بًخاء ري الٝشبى -وإن
١ان داخال في الّمىم -لخإ٠ذ حٝهم وحّحن ـلتهم وبشهم ،والحشؿ ِلى رل.44"٤

-

ًشاد بالحشٍت هىا ِذم جُُٝذ جفش٘اث إلاوعان بٕحر ح ،ٞوهي مً ؤهم الفٙاث التي محز هللا
بها إلاوعان ًِ الحُىان٘ ،مً ًشٍذ ؤن ٌعلب إلاوعان حشٍخه وٍجّله ِبذا رلُال ٘ٝذ خالٚ
ظىت هللا ال٣ىهُت والؽشُِت .والعُاظت ؤ٠ثر باب ًحخاج للحشٍت لِعخىُْ الىاط مماسظت
الىٝذ وجصحُح املعاس وبىاء الذولت ،و١لما ٘خحذ مىا٘ز الحشٍت اهخّؾ البلذ وجحعيذ
بُئخه ،وال ؼ ٤ؤن الحشٍت لها لىابي ٕ٠حرها مً الفٙاث التي محز هللا بها إلاوعان٠ ،ما ؤن
البِذ لى ـاس ١له هىا٘ز لٝٙذ وٌُٙخه وما ِاد ظ٢ىا ،ل ً٢المىابي هي ما هق ِليها الؽشُ
املجز ،٥ولِغ ما سظمخه ؤهىاء امللى ٟوالىٕاة ،وسّٜه وؼشِه لهم ٠هىتهم.
 - 44تفسري السعدي ص (.)447
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ومً جإمل ظىت الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -في ظُاظت الشُِت وظُاظت الصحابت الخلٙاء بّذهً ،الحَ الحشٍت
الحُٝٝت والمىابي الصحُحت لها في ؤظمى ـىسها ،ولّل ١لمت ِمش بً الخىاب ساحذ في
الخاسٍخ خالذة مذوٍت" :متى اظخّبذجم الىاط وٜذ ولذتهم ؤمهاتهم ؤحشاسا؟" ،45وظبٝذ مُثاٛ
لامم املخحذة في حٝى ٛإلاوعان.
ولٝذ ٌ لم هزا املفىلح مً ؤهل الٕلى ومً ؤهل الجٙاء ،ؤو مً ؤهل إلا٘شاه ومً ؤهل
الخٙشٍي.

-

بن مذاس العُاظت ٠ما جٝذم ِلى جح ُٞٝمفالح الّباد في دًنهم ودهُاهم ،وهزه الٕاًت ًجتهذ
الحا٠م وؤِىاهه مً الٝماة والىصساء وسحا ٥الذولت في جحُٝٝها ،وهي معإلت جذوس في ٘ل٤
الاحتهاد ،وهزا الٙماء مً الاحتهاد والعلىت والعّت في الّذد هى مٍىت الخىإ والٙعاد،
ولهزا ال بذ مً جحفحن الذولت وؤحهضتها مً حعلل الٙعاد والخىإ بليها ،وهزا ال ًخح ٞٝبال
باملشاٜبت واملحاظبت.
وهزا ما هجذه في ظُاظت الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ،حُث ١ان ًخٝٙذ لاظىا ٛوٍخحعغ ؤخباس الشُِت،
وٍشاٜب ِماله وٍصحح ؤخىاءهم٠ ،ما ّ٘ل مْ ابً اللخبُت الزي ٜبل الشؼىة وٌنها هذًت.
وِلى هذًت ظاس الخلٙاء وال ظُما ِمش هنع هللا يضر٘ ،عحرجه مْ ِماله في محاظبتهم ومشاٜبتهم مّلىمت
ومؽهىسة.
وإلامام ٠ما ًشاٜب ِماله ٘هى ؤًما ًحخاج ملً ًشاٜبه وٍصحح ظحرجه في الح٢م ،وهزه
العلىت مً ح ٞالشُِت مخمثلت في ؤهل الحل والّٝذ والؽىسي ،بىفُحخه وإسؼاده ،وإن ؤبى
 - 45ذكره هبذا اللفظ ابن اجلوزي يف اتريخ عمر ص ( ،)111وذكره السيوطي يف حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاىرة
( ،)578 /1وابن عبد احلكم يف فتوح مصر وادلغرب ص ( )195بلفظ" :مذ كم تعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحر ًارا".
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٘ال واِت له ِليهم في مّفُت هللا ،وٜذ جفل دسحت جٝىٍم إلامام لخلّه وِضله ،وهزه
حضثُاث جحخاج لخٙفُل لِغ هزا محلها ،ول ً٢املهم -وهى ما هشٍذ بُاهه هىا وهى املخٞٙ
ِلُه -ؤن إلامام ال ٌعحر بال سٜابت وجىحُه٠ ،ما ؤن سُِخه ٠زل٘ ،٤الشٜابت واملحاظبت مبذؤ
جٝىم ِلُه العُاظت الؽشُِت.

ما ظب ٞر٠شه هى ؤهم املبادت التي جٝىم ِليها العُاظت الؽشُِت ،والتي هلخمعها مً خال٥
الىٍش في هفىؿ الؽشَّت وظحرة الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -والخلٙاء الشاؼذًً.
بال ؤن هزه املبادت جحخاج لخٙفُل ًُٝذ مىلٝها وٍخفق ِمىمها وٍصحح ما ؤخىئ في
٘همه منها ،وٍشجح ما اخخلُ٘ ٚه منها ،وهزا ًخىلب ب٘شاد ١ل واحذة ببحث لِعخىفي لامش
حٝه ،وهزا ما وععى له في لابحار الٝادمت بن ؼاء هللا.
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