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Abstract
This research aims to reveal the purposes of the political discourse within the holy Quran, through
tracking the verses that deals with this aspect. and talking about this issue has less research. So,
the researchers attempts to use the inductive approach to examine the verses as well as the scientific
materials related to it, then use the analytical method to analyze these verses, then presenting it in
comparison with books of Tafsirs and scholarly literature, therefore looking into scholars' views
and opinions. It turns out that the purposes of political discourse in the Qur'an are based on three
aspect, firstly: Purposes related to religious sovereignty such as sharia arbitration and establishing
the principles of loyalty. Secondly: Purposes related to disciplining of the character of the ruler
such as promoting the values of justice and quality, application of the Shura'a rulings. Thirdly:
Purposes related to reshaping the societal identity in terms of rooting the concepts of unity and
cohesion there of rationalization of the principle of obedience.
Key words: purposes, discourse, politics, Qur'an.

:مقدمة

! وبعد،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ﷺ وعلى آله وصحبه ومن وااله
، وذلك لدورها املباشر يف كيفية إدارة شؤوهنم،فإن السياسة اليوم تعترب من أهم اجملاالت املؤثرة على حياة الناس

 «كانت بنو إسرائيل تسوسهم: وهلذا جاء يف احلديث أن رسول هللا ﷺ قال،وبناء عالقاهتم الداخلية واخلارجية
ٍ  فالسياسة إذاً من الناحية الشرعية انعكاس3»األنبياء
 والذي يقوم عليها هم أهل الصالح،جلملة من املبادئ األصيلة
ٌ
radwan@iium.edu.my . اجلامعة اإلسالمية العاملية، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، أستاذ مشارك يف قسم دراسات القرآن والسنة1
maherkalantan@gmail.com . اجلامعة اإلسالمية العاملية، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، طالب يف ق سم دراسات القرآن والسنة2
 ابب األمر، كتاب اإلمارة،)م2006/ه1427 ،1 ط، دار طيبة: (الرايض، نظر حممد الفاراييب: عناية، الصحيح، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري3
.1842 رقم،894 ص،ابلوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول
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والتقوى ،وهي يف اجلوهر حماولة إصالح أحوال الناس يف أمور دينهم ودنياهم ،ومن ذلك تعزيز القيم واملبادئ اإلسالمية
فيهم مع حتقيق التنمية هلم دائماً ،يشري عبدالوهاب خالف إىل هذا فيقول" :السياسة العادلة ألية أمة هي تدبري شؤوهنا

الداخلية واخلارجية ابلنظم والقوانني اليت تكفل األمن ألفرادها ومجاعاهتا والعدل بينهم ،وتضمن حتقيق مصاحلهم ومتهيد
السبيل لرقيهم وتنظيم عالقتهم بغريهم" .4وهذا يعين أن السياسة يف اإلسالم هلا خصائص متيزها عن غريها ،فهي رابنية
املصدر ،وشاملةٌ أيضاً خلريي الدنيا واآلخرة ،خبالف السياسات األخرى اليت يغلب عليها الطابع الدنيوي فقط.5
لكل ٍ
وابعتبار أن القرآن كتاب هللا ﷻ اخلالد الذي أنزله على رسوله حممد ﷺ ليكون تبياانً ٍ
شيء ،ودستوراً
يهتدى به ،فكان من الطبيعي أن أييت ٍ
ٍ
متكامل إلدارة هذه احلياة ،بل وليبني للناس اهلدف الذي ُخلِقوا من أجله،
بنظام
ُ
اْلنس إََِّّل لِي ْعب ُد ِ
قال تعاىل مشرياً إىل هذا﴿ :وما َخلَ ْق ُ ِ
ون﴾] الذارايت .[56:وهذه العبودية هلل ال ميكن هلا
ت ا ْْل َّن َو ِْ َ َ ُ
ََ
أن تتم إال من خالل إدارة الناس وفق منهج هللا ،وسياستهم سياسةً شرعيةً ،ومن وسائل حتقيق ذلك حماولة معرفة
ٍ
ٍ
خطاب سياس ٍي ،وحنو
خطاب اجتماعي ،أو
املقاصد اليت يريدها هللا يف القرآن ،واليت اترةً ما تكون مبثوثةً على هيئة
ذلك.
وبناء عليه ميكننا القول إنه من املهم ٍ
مبكان معرفة مقاصد اخلطاب السياسي يف القرآن ،والبحث عن أهدافه
ً
وغاايته ،مث استثمار ذلك الفهم يف حماولة سياسة الناس سياسةً عادلةً ،ما يكون مؤداه حتسني جودة احلياة هلم ،وتغيري
واقعهم حنو األفضل حىت تتم الغاية املنشودة من كل ذلك ،وهو حتقيق العبودية هلل  مث عمارة هذه األرض ،وحسن
االستخالف فيها.

أوَّلً :تعريف املقاصد لغةً واصطالحاً
ٍ
ٍ
مدلوالت كاستقامة الطريق ،أو
مقصد ،ومادته قصد ،وهلا عدة
املقاصد لغةً :جاء يف بعض املعاجم أن املقاصد مجع
التوسط واالعتدال .6إال أن الغالب عند إطالقها أهنا تذهب مباشرةً إىل معىن العزم على فعل ٍ
شيء ،أو السري حنو اجتاهٍ

ما.

 4عبد الوهاب خالف ،السياسة الشرعية( ،القاهرة :املكتبة السلفية ،د.ط1350 ،ه) ،ص.18

 5انظر :حممد عمارة ،اْلسالم والسياسة( ،القاهرة :مكتبة الشروق الدولية ،ط1429 ،1ه2008/م) ،ص.36

 6انظر :أمحد بن فارس بن زكراي بن حبيب الرازي ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون( ،بريوت :دار الفكر ،د.ط1399 ،ه1979/م)،
ج ،5ص .95وانظر :حممد بن مكرم بن علي بن أمحد ابن منظور األفريقي ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر ،د.ط ،د.ت) ،ج ،3ص.353
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املقاصد اصطالحاً :ذكر العلماء تعر ٍ
يفات متعددةٍ ملعىن املقاصد ،وذلك حبسب ما أضافوا إليها من جوانب كجانب

املقاصد الشرعية ،أو مقاصد القرآن ،وحنو ذلك .7والتعريف الذي نعتمد عليه هنا ما أشار إليه بعض الباحثني فقال

أبن املقاصد القرآنية تعين" :القضااي األساسية واحملاور الكربى اليت دارت عليها سور القرآن الكرمي وآايته ،تعريفاً برسالة
اإلسالم ،وحتقيقاً ملنهجه يف هداية البشر" .8وهذا يعترب أقرب تعر ٍ
يف يُ ِنبني للقارئ فكرة هذه املقالة.
تالزم،
ومما جيدر اإلشارة إليه أن هناك مثة
تقارب بني مفهومي املقاصد القرآنية واملقاصد الشرعية ،فبينهما ٌ
ٌ

وخصوص ،إال أن الذي يظهر لنا أن املقاصد القرآنية أوسع وأمشل ،فيصح أن يُقال إنه ال يُتوصل إىل معرفة
وعموم
ٌ
ٌ
املقصد الشرعي إال من خالل إدمان النظر يف املقصد القرآين ،فيحصل بذلك فهم اآلية وفق مراد هللا  وعلى الوجه
املطلوب شرعاً.

اثنياً :تعريف اخلطاب لغةً واصطالحاً
جل اخلطب
اخلطاب لغة :ذكرت املعاجم العربية أن اخلطاب مصدر خطب ،وهو مبعىن الشأن أو األمر ،ومنه قوهلم َّ
أي عظُم األمر ،واخلطاب واملخاطبة مبعىن مراجعة الكالم.9

ٍ
بشكل
اخلطاب اصطالحاً :مل خيتلف العلماء كثرياً حول املعىن االصطالحي للخطاب ،وهلذا جاءت تعريفاهتم هلا
ٍ
متقارب .10وبناءً عليه فإن التعريف الذي نعتمده هنا قول بعضهم أبن اخلطاب يعين" :توجيه الكالم حنو الغري
لإلفهام".11
اثلثاً :تعريف السياسة لغةً واصطالحاً
 7انظر :عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،مراجعه :طه عبد الرؤوف سعد( ،القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية،
د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص.8
 8مسعود بو دوخه ،جهود العلماء يف استنباط مقاصد القرآن الكرمي( ،املغرب :املؤمتر العاملي األول للباحثني يف القرآن الكرمي وعلومه) ،ص.956
 9انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،1ص .361وانظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،2ص.198

 10انظر :أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،عناية :عدانن درويش ،حممد املصري( ،بريوت :مؤسسة
الرسالة ،ط1419 ،2ه1998/م) ،ص.419
 11حممد علي التهانوي ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،عناية :رفيق العجم ،وآخرون( ،بريوت :مكتبة لبنان ،ط1996 ،1م) ،ج،1
ص.749
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ست الرعيَّة سياسةً
السياسة لغةً :جاء يف املعاجم العربية أن السياسة من مادة سوس ،وتعين األمر والنهي ،فيقالُ :س ُ
أي أمرهتم وهنيتهم .وساس األمر سياسةً ،أي قام على شؤوهنم.12
السياسة اصطالحاً :تعددت اآلراء حول تعريف السياسة ،إال أننا هنا سنعتمد على تعريفني فقط ملسامهتها يف بيان
مضمون املقالة ،فالسياسة عند الكفوي" :استصالح اخللق إبرشادهم إىل الطريق املنجي يف العاجل واآلجل" .13ويف
القاموس السياسي أن السياسة إذا أطلقت فهي غالباً تعين فن إدارة الدولة ،وتنظيم شؤوهنا داخلياً ،وكذلك النظر يف
العالقات بني الدول.14
كلمات مر ٍ
ٍ
ادفة هلا
وبعد الرجوع إىل بعض املعاجم القرآنية نالحظ ُخ ُّلو القرآن من مصطلح السياسة ،مع وجود
كالتمكني واالستخالف واحلكم وامللك .15وعدم وجود مصطلح السياسة ال يعين انتفاء املفاهيم السياسية يف القرآن،

إذ أن املفردات املرادفة هلا تعترب كافيةً يف بيان املسألة اليت نريدها ،يؤكد هذا املفهوم حممد عمارة فيقول" :فالسياسة..
كامللك ..والدولة ..مصطلحات عامة يف كل النظم واحلضارات ..ال مشاحة يف وضعها وال يف استعماهلا ..لكن
املضامني ،يف هذه املصطلحات تتمايز بتمايز النظم واحلضارات".16
رابعاً :مفهوم مقاصد اخلطاب السياسي يف القرآن
بناء على ما سبق ذكره من تعر ٍ
يفات ،ميكننا القول إن املراد مبقاصد اخلطاب السياسي يف القرآن هو :اخلطاب الذي
ً
ٍ
ذكره هللا يف كتابه ،والذي يسعى من خالله إىل حتقيق مصاحل العباد يف الدنيا واألخرة ،من إميان وأم ٍن واستقرا ٍر مع
إدارة شؤوهنم على الوجه املطلوب شرعاً.

خامساً :مقاصد اخلطاب السياسي يف القرآن
من األمور املسلَّمة هبا أن هللا وضع يف القرآن كثرياً من الفوائد اليت دأب العلماء واملفسرون طيلة حياهتم حبثاً عنها،
واستنباطاً هلا ،ومن مجلة هذه الفوائد املقاصد اليت بثَّها هللا بني ثنااي اآلايت ،منها ما جاء ضمن سياق اخلطاب السياسي
 12ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،3ص.119
 13الكفوي ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،ص.510

 14انظر :أمحد عطية هللا ،القاموس السياسي( ،القاهرة :دار النهضة العربية ،ط1968 ،3م) ،ص.661

 15انظر :أمحد خمتار عمر ،املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته( ،الرايض :مؤسسة سطور املعرفة ،ط1423 ،1ه2002/م) ،ص.426
 16حممد عمارة ،اْلسالم والسياسة ،ص.39
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يف القرآن ،وإذا أمعنَّا النظر فيها جند أهنا يف اجململ حتمل ثالثة مقاصد رئيسية :إقامة السيادة الدينية ،مث إعادة تشكيل
ه ِويَّة اجملتمع ،وأخرياً هتذيب شخصية احلاكم ،وبياهنا على النحو التايل:
املقصد األول :إقامة السيادة الدينية
أجل مقاصد اخلطاب السياسي يف القرآن ،وذلك ألن أي ٍ
نظام سياس ٍي حىت وإن بدا ظاهراً عليه
يعترب هذا املقصد من ِن
العدل واملساواة بني الناس إال أنه يف احلقيقة ال قيمة له البتة ما دام خمالفاً يف أصله لشريعة هللا ﷻ وهذا ما أشار إليه

املاوردي حيث قال" :اإلمامة موضوعةٌ خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا" .17واملفهوم هنا أن حراسة الدين
ُّ
تعد اجلزء األهم يف السياسة ،وهلذا كان من الواجب حتقيق السيادة الدينية يف اجملتمع حىت تكون مظهراً من مظاهر
احلكم فيه ،وال يتم هذا إال من خالل عدة أموٍر:
األمر األول :حتكيم شريعة هللا :

منهج وال طر ٍ
يقة ،بل قام ببيان السبيل
عندما أمر هللا  اإلنسان ابالستخالف يف األرض ،فإنه مل يرتكه هكذا بال ٍ
الذي جيب عليه أن يسلكه حىت يقوم أبداء رسالته اإلنسانية على أكمل ٍ
وجه ،من هنا جاءت احلاجة إىل حتكيم شريعة
ط
هللا يف مجيع املسائل حىت يتحقق لإلنسان معىن التوحيد والعبودية هلل وحده ،وهذا يشري إىل أن صالح الناس مرتب ٌ

ابالمتثال ألوامر هللا ،وعلى قدر التمسك به يكون جناهتم يف الدنيا واآلخرة.
ونظراً ألمهية حتكيم الشريعة يف حياة الناس ،وأهنا مرتبطةٌ ارتباطاً وثيقاً بسيادة الدين جند أن هللا قد أمر هبا
َنز َل َّ
اَّللُ ۖ َوََّل تَتَّبِ ْع أ َْه َواءَ ُه ْم َع َّما َجاءَ َك ِم َن ا ْْلَِق﴾] املائدة.[48:
يف كث ٍري من اآلايت فقال تعاىل﴿ :فَ ْ
اح ُكم بَ ْي نَ ُهم ِِبَا أ َ
قال ابن كثري يف تفسري اآلية" :فاحكم اي حممد بني الناس :عرهبم وعجمهم ،أميهم وكتابيهم ِ
َنز َل َّ
اَّللُ﴾ إليك يف
﴿ِبَا أ َ

هذا الكتاب العظيم ،ومبا قرره لك من حكم من كان قبلك من األنبياء ومل ينسخه يف شرعك" .18مما سبق يتبني لنا أن
اخلطاب السياسي يف القرآن يقوم بتوجيه احلاكم املسلم إىل أمهية حتكيم الشريعة ،وأهنا األساس الذي تقوم عليها السيادة

الدينية يف أي جمتم ٍع ،وهلذا فهي تعترب مظهراً من مظاهر احلكم اإلسالمي ،وقاعدةً له دائماً.
 17علي بن حممد بن حبيب املاوردي ،األحكام السلطانية والوَّلايت الدينية ،حتقيق :أمحد مبارك البغدادي( ،الكويت :مكتبة دار ابن قتيبة ،ط،1
1409ه1989/م) ،ص.3
 18إمساعيل بن عمر بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :مصطفى السيد حممد ،وآخرون( ،القاهرة :مؤسسة قرطبة ،وأوالد الشيخ ،ط،1
1420ه1990/م) ،ج ،3ص.128
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ويف مقابل ذلك قام القرآن ابلتحذير من مغبَّة ترك هذا األمر ،فقال تعاىل﴿ :أَفَحكْم ا ْْل ِ
اهلِيَّ ِة يَ ْب غُو َن﴾]
ُ َ َ
اّلل
املائدة . [50:يقول سيد قطب يف معىن اآلية" :إن معىن اجلاهلية يتحدد هبذا النص ،فاجلاهلية -كما يصفها ن
اّلل،
اّلل ،ورفض ألوهية ن
وحيددها قرآنه -هي حكم البشر للبشر ،ألهنا هي عبودية البشر للبشر ،واخلروج من عبودية ن
واالعرتاف يف مقابل هذا الرفض أبلوهية بعض البشر" .19يتبني لنا هنا أن حتكيم الشريعة يعترب من املسائل املهمة اليت
اندى هبا اخلطاب السياسي يف القرآن ،فال مساومة عندها أبداً ،وهلذا جعل هللا أي حك ٍم خيالف حكمه نوعاً من أنواع

العودة إىل اجلاهلية والتخلف ،ولو جاء يف قالب التقدم واحلضارة.
وحىت يرسخ العلماء أمهية حتكيم الشريعة يف أذهان احلكام والعامة قاموا ابحلديث عن اجلوانب اليت متيزت هبا
الشريعة فذكروا أهنا رَّابنية املصدر ،فهي من عند هللا  وهذا يقتضي منها العصمة واألبدية ،وأهنا أيضاً خاليةٌ من أي
ٍ
ٍ
ونقص ،وإن بدا غري ذلك فإنه عائ ٌد إىل قصور أفهام العلماء يف استنباط ما احتاج إليه الناس ،إضافةً إىل أهنا
عيب
تعترب شاملةً ومستوعبةً جلميع جوانب احلياة اإلنسانية فهي تنظم شؤون الناس السياسية واالقتصادية وغري ذلك.20
وبناءً عليه ميكن القول أن من مقاصد اخلطاب السياسي يف القرآن تعزيز سيادة الدين ،وال يتم ذلك إال بتحكيم
الشريعة وترك ما يناقضها ،وهلذا فإن األحكام الوضعية اليوم واليت هي من اجتهادات البشر ،تعترب قاصرةً عن إدراك
مكنون اخلفااي اإلنسانية ،وما الذي يصلح للمجتمعات من عدمه ،وهذا يعين أهنا غري قادرٍة على املوائمة بني اجلانب
كفيل خبالص اجملتمعات اليت تعاين كثرياً من الظلم
الروحي واملادي يف حياة الناس ،ويف اجململ فإن حتكيم الشريعة ٌ
السياسي ،وقمع احلرايت واالضطهاد ،كما أنه ُّ
يعد وسيلةً من وسائل حتقيق األمن االجتماعي ،فهو الضامن بعد هللا
يف حل قضااي الفساد وسوء السلوك وحنو ذلك ،ويف هذا محاية اجملتمع والنظام السياسي أيضاً.
األمر الثاين :ترسيخ مبدأ الوَّلء والرباء

كانت السمة الغالبة على جمتمع العرب يف اجلاهلية ارتباطهم فيما بينهم برابطة القبيلة والدم،

 19سيد قطب ،يف ظالل القرآن( ،القاهرة :دار الشروق ،ط1423 ،32ه2003/م) ،ص.904

 20انظر :عبد العزيز مصطفى كامل ،اْلكم والتحاكم يف خطاب الوحي( ،الرايض :دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1415 ،1ه1995/م) ،ج ،1ص.351
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وهو أشبه ما يكون اليوم ابلرابط الوطين أو السياسي ،إال أهنم غالوا يف هذا اجلانب كثرياً حىت وصلوا به إىل درجة
التعصب ،فال والء وال نصرة عندهم إال للقبيلة والدم فقط.21
وعندما نزل القرآن َّ
أكد يف خطابه السياسي على مقصد إقامة سيادة الدين وذلك من خالل ترسيخ مبدأ
الوالء هلل ولرسوله وللمؤمنني ،والرباءة من مجيع األفكار اجلاهلية ،خصوصاً ما كان منها قائماً على العصبية للدم والنسب.

22
﴿اي أَيُّ َها
أي مبعىن أن الوالء احلق هو ما كان قائماً على نصرة املؤمنني وحمبتهم وأتييدهم  .قال تعاىل مشرياً إىل هذاَ :
ِ
ِ
َّ ِ
اْلميَ ِ
استَ َحبُّوا الْ ُك ْف َر َعلَى ِْ
ان﴾] التوبة .[23:اختلف املفسرون
آَبءَ ُك ْم َوإِ ْخ َوانَ ُك ْم أ َْوليَاءَ إِ ِن ْ
ين َ
آمنُوا ََّل تَتَّخ ُذوا َ
الذ َ
يف معىن اآلية ،ومما ذكره الطربي يف تفسريه أهنا نزلت يف من أسلم ِمن أهل مكة إال أنه ِبقي فيها م نِ
قدماً الوالء لآلابء
ُ
َ
َ
ِ
ومن معه من املسلمني ابملدينة.23
واإلخوان على الوالء هلل ورسوله ،وذلك برتك النفري واهلجرة إىل مقام رسول هللا َ
قائل ما عالقة هذا األمر الذي كان قد وقع يف
يتبني لنا مما سبق أن هذه اآلية متعلقةً أبهل مكة ،إال أنه قد يقول ٌ
بداايت اهلجرة مع سورة التوبة ،حيث إهنا تُعتربُ من أواخر السور نزوالً ،حىت أن الرازي علَّق على هذا الكالم يف تفسريه
شكل ،ألن الصحيح أن هذه السورة إمنا نزلت بعد فتح مكة ،فكيف ميكن محل هذه اآلية على ما
فقال" :هذا ُم ٌ
ذكروه؟" . 24والذي يظهر أن اآلية السابقة جاءت هبدف الكشف عن أن اخلطاب السياسي يف القرآن يقوم ابستحضار
قضية ٍ
ني جتاه ٍ
الشواهد التارخيية اليت حدثت يف املاضي لبلورة ٍ
موقف مع ٍ
معينة يف الزمن احلاضر ،فتكون املواقف السياسية

اآلنيَّة هادفةً إىل حتقيق سيادة الدين ،واملتمثل مببدأ الوالء والرباء ،وهو هنا يقوم بتنبيه اجملتمع املسلم ابملدينة على أمهية
موقف ٍ
اختاذ ٍ
اثبت جتاه املنافقني ،ولو كانوا من أهليهم وأقارهبم ،وذلك هبدف ضمان أمن وسالمة اجملتمع ،يقول سيد
قطب مشرياً إىل هذا املعىن" :إن هذا القرآن يُريب الفرد املسلم على أساس إخالص والئه لربه ورسوله وعقيدته ومجاعته
املسلمة .وعلى ضرورة املفاصلة الكاملة بني الصف الذي يقف فيه وكل صف آخر ال يرفع راية هللا".25

 21انظر :صاحل أمحد العلي ،اتريخ العرب القدمي والبعثة النبوية( ،بريوت :شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ،ط2000 ،1م) ،ص.189
 22انظر :حممد سعيد القحطاين ،الوَّلء والرباء يف اْلسالم ،تقدمي :عبد الرزاق عفيفي( ،الرايض :دار طيبة ،ط1413 ،6ه) ،ص.89
23

انظر :حممد بن جرير بن يزيد الطربي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( ،القاهرة :دار هجر ،ط،1

1422ه2001/م) ،ج ،11ص.383

 24حممد الرازي بن عمر ،تفسري الفخر الرازي( ،بريوت :دار الفكر ،ط1401 ،1ه1981/م) ،ج ،16ص.19
 25سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،2ص.907
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وقد أكد اخلطاب السياسي يف القرآن مرةً أخرى على مدى أمهية تعزيز مقصد الوالء والرباء ،وهلذا أشار إىل
ات
﴿وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
بعض األسس اليت جيب أن تُبىن عليها الروابط اإلنسانية ،والعالقات السياسية ،فقال تعاىلَ :
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْع ٍ
ومنطلقاً تبىن عليها
بَ ْع ُ
ض﴾ ]التوبة .[71:يف هذه اآلية داللةٌ على أن هللا جعل الوالء اإلمياين قاعدةً ُ
العالقات ،وهلذا جند أن رسول هللا مل يكن والءه أبداً مبنياً على األرض والوطن ،ولو كان ذلك كذلك ملا هاجر من
مبين على
مكة وهي مرتع صباه ،ولو كان والءه أيضاً للدم والنسب ملا قاتل أبناء عمومته وقرابته ،وهذا يعين أن الوالء ٌ
الدين والعقيدة فقط ،وبتطبيق هذا األمر واقعاً حياً بني املؤمنني يكون له أعظم األثر يف تعزيز السيادة الدينية يف نفوسهم،
مث محايتهم من خماطر االنتماء لغري اجلماعة املؤمنة ،ما يكون ُمؤداه النهائي التفكك االجتماعي والسياسي الحقاً.
قائل ما الرابط بني السياسة وبني عقيدة الوالء والرباء! الذي يظهر لنا أن اخلطاب السياسي يف
وقد يقول ٌ
قالب عقد ٍي ٍ
القرآن جاء ليصنع املواقف السياسية لدى اجملتمعات وليجعلها يف ٍ
حبت ،فتكون املواقف السياسية اليت
ينطلقون منها نصرةً للقضااي اإلسالمية قائمةً على قاعدةٍ ٍ
إميانية بعيدةً عن االنتماءات الضيقة كالوطنية والقبلية ،أو طلباً
لبعض املصاحل واملكاسب الدنيوية ،وهذا يعين أن الوالء والرباء يعترب وسيلةً من وسائل الدفاع عن أراضي املسلمني
فيتحقق بذلك مقصد اخلطاب السياسي الذي جاء القرآن من أجل حتقيقه.
املقصد الثاين :هتذيب شخصية اْلاكم

يعترب احلاكم املسلم من أهم الشخصيات اليت تلعب دوراً ابرزاً يف انتظام شؤون احلكم والسياسة ،بل قد يكون صاحب
الدور األبرز على االطالق وذلك ملا ميلكه من ٍ
سلطة وإرادةٍ ،وبيده النظر يف أحوال الناس .وبسبب هذا األمر عىن
العلماء السابقون ببيان حال احلاكم ،ومن مث أشاروا إىل الصفات اليت جيب عليه أن يتميز هبا دوانً عن غريه من األفراد
حىت يكون قادراً على إدارة شؤون البالد والعباد ،وذكروا منها أموراًكالعلم ،وسالمة احلواس ،واحلرية وحنو ذلك .26من
هذا املنطلق جاء اخلطاب السياسي يف القرآن بقصد هتذيب شخصية احلاكم ،وحماولة استصالح حاله ،وذلك من
خالل السعي إىل حتقيق عدة أموٍر:
األمر األول :تعزيز قيم العدل واملساواة
 26انظر :املاوردي ،األحكام السلطانية والوَّلايت الدينية ،ص .5وانظر :أبو املعايل اجلويين ،غياث األمم يف التياث الظلم ،حتقيق :مصطفى حلمي ،فؤاد
عبد املنعم( ،القاهرة :دار الدعوة ،د.ط ،د.ت) ،ص.60
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ٍ
ٍ
أخالقية ال غىن عنها أبداً ،ليس ذلك على مستوى
كقيمة
عندما جاء القرآن خبطابه السياسي قام بتعزيز مبدأ العدل
احلكم فحسب ،بل حىت مع النفس والذات أيضاً ،فالعدل هبذا املفهوم إذاً يستوعب أبعاداً خمتلفةً يشمل مجيع األقوال
ٍ
ٍ
﴿وإِذَا قُ لْتُ ْم فَا ْع ِدلُوا﴾ ]األنعام.[152:
واألفعال من عبادات ومعامالت ،وقد أشار هللا إىل هذا فقالَ :
وإذا نظران إىل العدل فيما يتعلق ابجلانب السياسي ،فإنه يعترب من لوازم احلكم الراشد دائماً ،وهلذا جاءت
الشرائع السماوية ،مث القوانني الدولية ابلدعوة إىل حتقيقه بني أفراد اجملتمع ،والقيام به خري ٍ
قيام .27وال أدل على ذلك
ِ
اَّلل َيْمرُكم أَ ْن تُ َؤدُّوا ْاألَم َاان ِ
ْي الن ِ
َّاس أَ ْن َحتْ ُك ُموا َِبل َْع ْد ِل إِ َّن َّ
ت إِ ََل أ َْهل َها َوإِذَا َح َك ْمتُ ْم بََْ
اَّللَ
َ
من قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ََّ َ ُ ُ ْ
ِ
ِ
نِعِ َّما يَعِظُ ُك ْم بِ ِه إِ َّن َّ
ريا﴾ ]النساء .[58:يقول وهبة الزحيلي يف تفسريه" :وأمجعت الشرائع السماوية
اَّللَ َكا َن ََس ًيعا بَص ً
على وجوب إقامة العدل ،فعلى احلاكم وأتباعه من الوالة واملوظفني والقضاة التزام العدل ،حىت تصل احلقوق ألهلها".28
سياسي جاء به القرآن يهدف إىل هتذيب شخصية احلاكم ،وذلك
خطاب
من خالل اآلية السابقة يتبني لنا أن هناك مثة
ٌ
ٌ
إبلزامه مببدأ العدل ،وأداء األماانت إىل مستحقيها ،ويف هذا إشارةٌ إىل قيمة العدل يف اإلسالم ،وأنه ال يستثين أحداً،
وخاصةً أهل احلكم والرأي ،فهم املخاطبون أوالً بتحقيقه يف ذواهتم قبل مطالبة اجملتمعات واألفراد أبداء ما عليهم من
حقوق وو ٍ
ٍ
اجبات ،وهلذا جاء يف احلديث أن رسول هللا ﷺ قال« :سبعة يظلهم هللا يف ظله ،يوم ال ظل إال ظله :اإلمام
العادل» .29وهذا يعين أمهية اتصاف احلاكم هبذه الصفة ،فهو إن كان عدالً يف نفسه وأسرته انعكس هذا على أفراد
اجملتمع بعد ذلك.
وتكمن أمهية العدل يف بُعد اخلطاب السياسي أنه ُّ
يعد وسيلةً من وسائل حتقيق األمن لدى الناس ،فإذا رأوا

العدل صفةً مالزمةً للحاكم ،وأن اجلميع سواسيةً أمام القانون والقضاء انعكس ذلك اجياابً عليهم يف التطوير والعمران
والتجارة وحنو ذلك ،وهذا ما أشار إليه املاوردي حيث ذكر أن من عالمات صالح الدنيا" :عدل شامل يدعو إىل
األلفة ،ويبعث على الطاعة ،وتعمر به األرض ،وتنمى به األموال ،ويكثر معه النسل ،وأيمن به السلطان" .30ما يعين

 27انظر :حممد يوسف موسى ،نظام اْلكم يف اْلسالم ،حتقيق :حسني يوسف موسى( ،القاهرة :دار الفكر العريب ،د.ط ،د.ت) ،ص.154
 28وهبة الزحيلي ،التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج( ،دمشق :دار الفكر ،ط1430 ،10ه2009/م) ،ج ،3ص.130

 29حممد بن إمساعيل البخاري ،الصحيح ،عناية :أبو صهيب الكرمي( ،الرايض :بيت األفكار الدولية للنشر ،د.ط1419 ،ه1998/م) ،كتاب األذان،
ابب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة ،وفضل املساجد ،ص ،141رقم.660
 30علي بن حممد بن حبيب املاوردي ،أدب الدين والدنيا( ،بريوت :دار املنهاج ،ط1434 ،1ه2013/م) ،ص.225
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أن احلضارة اليت تنعم هبا بعض اجملتمعات اليوم تعترب مؤشراً على قيام العدل فيها ،فبالعدل وحده تقوم األمم وتزدهر
غالباً.
وبناءً عليه ميكن القول أن القرآن خبطابه السياسي جاء هبدف تعزيز قيمة العدل مبفهومه العام والشامل ،إال
أن اخلطاب السياسي فيه حتديداً أشار إىل أمهية هذه القيمة يف جمال العالقات القائمة بني احلاكم واجملتمع ،وذلك
لعالقتها املباشرة أبداء احلقوق واألماانت ،إضافةً إىل تطبيق األحكام الشرعية على الناس ،ويف العموم يعترب العدل
يستند عليها أي حاك ٍم الستمرار ملكه ودميومته ،فال يتصور البتة استمرار أي نظام حك ٍم مع وجود الظلم
القاعدة اليت ُ

والقهر والبطش ،يؤكد هذا املفهوم ما رواه ابن تيمية عن آخ ٍر أنه قال" :هللا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ،وال
ينصر الدولة الظاملة وإن كانت مؤمنة" .31وهبذا يتبني لنا مدى أمهية هتذيب شخص احلاكم يف جانب قيامه ابلعدل
الذي اندى القرآن إىل تطبيقه ،فبالعدل وحده حيفظ احلاكم ملكه من الزوال ،وكذلك تعصم اجملتمعات املسلمة من

خطر االضطراابت والفنت.
األمر الثاين :تطبيق قاعدة الشورى

من األمور اليت كان ميدح عليها العرب يف اجلاهلية اعتمادهم على الشورى يف تسيري شؤوهنم ،وال َّ
أدل على ذلك من
أن قريشاً كانت تتخذ داراً يُطلق عليها د ار الندوة ،وذلك هبدف عقد اللقاءات واملشاورات العامة فيما حيدث بينهم
من أموٍر ،واملالحظ أنه مع ما كان مير به هؤالء من ٍ
ضعف علم ٍي إال أهنم أدركوا مدى أمهية حتقيق الشورى ،وأنه يعترب
فرد دون غريه يف اختاذ القرارات،
وسيلةً من وسائل هتذيب شخصية احلاكم ،وكبح مجاح حكم الفرد املطلق ،فال ينفرد ٌ
فتقع االختالفات واالنقسامات يف اجملتمع بعد ذلك.32
وعندما جاء القرآن خبطابه السياسي قام ابلتأكيد على ضرورة االلتزام ابلشورى ابعتباره منهجاً قائماً على
التكافل ومشاركة الفكر والرأي ،وخاصةً فيما يتعلق بشؤون الناس السياسية واالجتماعية ،قال تعاىل مشرياً إىل هذا:
﴿فَبِما ر ْْحَ ٍة ِمن َِّ
ظ الْ َقل ِ
استَ غْ ِف ْر ََلُ ْم َو َشا ِوْرُه ْم
نت فَظًّا غَلِي َ
ك ۖ فَا ْع ُ
ْب ََّلن َفضُّوا ِم ْن َح ْولِ َ
نت ََلُ ْم ۖ َول َْو ُك َ
اَّلل لِ َ
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
َ َ
َ
 31أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،اْلسبة يف اْلسالم أو وظيفة اْلكومة اْلسالمية( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت) ،ص.7

 32انظر :عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي ،السرية النبوية ،حتقيق :مصطفى السقا ،وآخرون( ،القاهرة :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب
وأوالده مبصر ،ط1375 ،2ه1955/م) ،ج ،1ص.125
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ِيف ْاأل َْم ِر﴾ ]آل عمران .[159:اختلف املفسرون يف بيان معىن املشورة هنا ،ومما أورده الطربي يف تفسريه نقالً عن
﴿و َشا ِوْر ُه ْم ِيف ْاأل َْم ِر﴾ .مبشاورة أصحابه يف مكايد احلرب ،وعند
بعضهم قوهلم" :أمر هللا جل ثناؤه نبيه ﷺ بقولهَ :
جل
أنفسهم ،وأتلنًفا هلم على دينهم ،ولريوا أنه يسمع منهم ،ويستعني هبم ،وإن كان هللا َّ
لقاء العدو؛ تطييبًا منه بذلك َ
أموره ،وسياسته نإايه ،وتقوميه أسبابه عنهم" .33يتبني لنا من خالل اآلية السابقة أن فيها مثة
ثناؤه قد أغناه بتدبريه له َ
سياسي يهدف إىل هتذيب شخصية احلاكم وذلك إبلزامه ابلعمل ابلشورى يف القرارات املتعلقة أبمن اجملتمع،
خطاب
ٌ
ٌ
وأهنا تعترب وسيلةً من وسائل حتقيق التالحم الداخلي ،فالشورى إذاً طلب الرأي من أهل االختصاص والتجربة فيما
يتعلق بشؤون الناس وأحواهلم.34
ومما يؤكد على دور الشورى يف محاية اجملتمع أن اخلطاب السياسي يف القرآن جاء مرةً أخرى مذكراً أبن طلب

َت
املشورة من ذوي العقول هي الضامن بعد هللا يف جماوزة األخطار والفنت ،قال تعاىل مشرياً إىل قصة ملكة سبأ﴿ :قَال ْ
اي أَيُّها الْم ََلُ أَفْ ت ِوين ِيف أَم ِري ما ُك ْن ُ ِ
َ َ َ ُ
ْ َ
ت قَاط َعةً أ َْم ًرا َح ََّّت تَ ْش َه ُدوان﴾ ]النمل .[34:قال القرطيب يف تفسري اآلية ثناءً
على ملكة سبأ" :فأخذت يف حسن األدب مع قومها ،ومشاورهتم يف أمرها ،وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها يف كل
أمر يعرض" .35وهبذا تبني لنا أن اآلية السابقة تدل على أن الشورى تعترب قاعدة العمل السياسي ،فعن طريقها يستطيع
احلاكم استظهار ما استبطن يف عقول الناس ،كما أهنا تشري إىل حسن إدارة احلاكم ،وأن العالقة بينه وبني شعبه قائمةٌ
على مبدأ التكامل يف األدوار ،وتبادل اآلراء ،وهلذا جعل كثريٌ من العلماء والباحثني الشورى مبدأً من املبادئ الدستورية
للحكم اإلسالمي ،وأصالً من األصول اليت يقوم عليها .36فال يتصور أبداً أن يقوم أي حك ٍم يدعي اإلسالم بعدم
استشارة أهل اخلربة والتجربة فيما أشكل من أموٍر.
قائل ما عالقة تطبيق الشورى بتهذيب شخصية احلاكم ،ولإلجابة على هذا السؤال ميكننا النظر إىل
وقد يقول ٌ
ال فِ ْر َع ْو ُن َما أُ ِري ُك ْم إََِّّل َما أ ََرى َوَما أ َْه ِدي ُك ْم
ما ذكره هللا يف قصة موسى  uمع فرعون ،فقد جاء يف قوله تعاىل﴿ :قَ َ
 33الطربي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،ج ،6ص.188

 34انظر :عبد العزيز عزت اخلياط ،النظام السياسي يف اْلسالم( ،القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1420 ،1ه1999/م) ،ص.89
 35حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب ،اْلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،وآخرون( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط،1
1427ه2006/م) ،ج ،16ص.154
 36انظر :حممد سليم العوا ،يف النظام السياسي للدولة اْلسالمية( ،القاهرة :دار الشروق ،ط1427 ،2ه2006/م) ،ص.176
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الر َش ِ
ِ ِ
اد﴾ ]غافر .[29:يف هذه اآلية إشارةٌ إىل أن الفكر الذي يقوم على الرأي الواحد ما هو إال نوعٌ من
يل َّ
إ ََّّل َسب َ

أنواع الفساد الذي دعت الشورى إىل معاجلته ،فالشورى تقوم على مبدأ تعدد اآلراء الستظهار األفضل ،والرأي الواحد
يقوم على مبدأ العجب ابلنفس ،وهلذا فصاحبه يرى أنه ليس ٍ
أقل منه منزلةً ،وهذا
حباجة إىل مشاورة اآلخرين ممن هم ُّ

يعترب مدخالً من مداخل التفرد واالستبداد ابحلكم.
وبناءً عليه ميكن القول أن اخلطاب السياسي يف القرآن جاء لرتسيخ فكرة أن الشورى تسعى إىل هتذيب

شخصية احلاكم من خالل إلزامه مبشاورة الناس ،وأن احلاكم وأفراد الناس ما هم يف احلقيقية إال سواسيةً ،وإمنا متايزوا مبا
ٍ
ٍ ٍ
أي
يف عقوهلم من عل ٍم وحكمة وجتربة ،فهم إذاً يف حاجة إىل تكميل بعضهم البعض دائماً ،فيكمل كل صاحب رأ ٍي ر َ
ٍ
بشيء ،وهذا يعين أن الشورى تعترب الطريقة املناسبة اليت ميكن من خالهلا معاجلة دواعي اهلوى
الطرف اآلخر ،وال يلزمه
اليت قد تدفع ابحلاكم إىل الكرب والغطرسة بسبب ما ميلكه من ٍ
ٍ
وصالحيات ،فهي اليت تقف حائالً أمامه دون
نفوذ
ممارسة االستبداد والتفرد ابلرأي الواحد يف اجملتمع.
املقصد الثالث :إعادة تشكيل هوية اجملتمع

يعترب اجملتمع بكافة أفراده وأطيافه القاعدة اليت يستمد منها أي حاك ٍم قوته وشوكته ،فإذا صلُح حال اجملتمع استقر معه

نظام احلكم ،وانشغل اجلميع بعد ذلك ابلبناء والعمران ،وهلذا فإن من أهم املقاصد اليت جاء هبا اخلطاب السياسي يف
ٍ
أهداف ،فاإلسالم برسالته السامية
القرآن دعوته إىل إعادة تشكيل ُهويَّة اجملتمع .37مبا يتوائم مع ما جاء به اإلسالم من
ال ميكن له أن يتحقق على أرض الواقع بني جمتم ٍع يعترب غري قاد ٍر على احداث التغيري يف داخله ،فكيف يسعى إىل
تتم إال من خالل حتقيق عدة أموٍر:
حماولة التغيري يف اآلخرين ،لذا فإن إعادة تشكيل هوية اجملتمع ال ميكن هلا أن َّ
األمر األول :ترسيخ فكرة الوحدة واَّلجتماع

من املبادئ العظيمة اليت اندى اإلسالم هبا دعوته إىل توحيد الصف ومجع الكلمة بني أفراد اجملتمع الواحد ،وعلى قدر
العناية هبذا اجلانب تقوى األمة ويتحقق أمنها واستقرارها ويهاهبا األعداء ،وال يستطيع أح ٌد النيل من أي جمتم ٍع إال
 37املقصود هبوية اجملتمع هنا هو إحساسه بقدره بنفسه وقيمته ومن مث حمافظته على سلوكياته وأفكاره ،وهذا الذي جاء اإلسالم حماوالً إعادة تشكيله من جديد
مبا يوافق النظرة اإلسالمية للفرد واجلماعة ،انظر :أمحد خمتار عمر ،وآخرون ،معجم اللغة العربية املعاصرة( ،القاهرة :عامل الكتب ،ط1429 ،1ه2008/م)،
ج ،3ص.2372
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وكان التفرق والتشرذم بني صفوف أفراده سبباً لذلك ،وهلذا جاء يف احلديث أن رسول هللا ﷺ قال« :مثل املؤمنني يف
توادهم وترامحهم وتعاطفهم ،مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو ،تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى».38
وألمهية هذه املسألة جند أن القرآن يف خطابه السياسي جاء بقصد إعادة تشكيل هوية اجملتمع من خالل تقريره
صموا ِِبب ِل َِّ
اَّلل َِ
مج ًيعا َوََّل تَ َف َّرقُوا ۚ
﴿وا ْعتَ ِ ُ َْ
ملبدأ الوحدة واالجتماع ،وأنه سبيل التآلف والتالحم دائماً ،قال تعاىلَ :
ت َِّ
ْي قُلُوبِ ُك ْم﴾] آل عمران .[103:قال الطربي يف تفسريه" :يعين
اَّلل َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكنتُ ْم أَ ْع َداءً فَأَلَّ َ
َواذْ ُك ُروا نِ ْع َم َ
ف بََْ
جل ثناؤه :وتعلَّقوا أبسباب هللا مجيعاً .يريد بذلك تعاىل ذكره :ومتسكوا بدين هللا الذي أمركم به ،وعهده الذي
بذلك َّ
عهده إليكم يف كتابه إليكم ،من األلفة واالجتماع على كلمة احلق والتسليم ألمر هللا" .39يف اآلية السابقة نوعٌ من
اخلطاب السياسي الذي يرشد األمة إىل قيمة االجتماع ،وأن تكون كتلةً واحدةً قوامها الوحدة واالعتصام.
ومع احلاجة إىل الوحدة واالجتماع إال أن اخلطاب السياسي يف القرآن مل يرتك هذا األمر هكذا بال ٍ
ضابط وال
ٍ
شرط ،بل أشار إىل أن االجتماع ال يعترب حمموداً يف ذاته إال ما كان منه مقروانً بدين هللا وحده ،يؤكد هذا املعىن ما
﴿حتْسب ُهم َِ
وُبُ ْم
مج ًيعا َوقُلُ ُ
حكاه هللا عن حال اليهود واجتماعهم مع املنافقني على سبيل القدح والذم ،قال تعاىلْ ُ َ َ :
ك ِِبَ ََّّنُ ْم قَ ْوٌم ََّّل يَ ْع ِقلُو َن﴾ ]احلشر .[14:يقول عبدالرمحن امليداين هنا" :تقتضي املفاهيم الدينية اليت دلت
َّت ۚ ٰذَلِ َ
َش َّ ٰ
عليها النصوص اإلسالمية ،أبن األصل هو وحدة اجملموعة البشرية ،بشرط التقائها على اإلميان ابهلل اخلالق الواحد
األحد" .40وهبذا يتبني لنا أن ترسيخ فكرة الوحدة واالجتماع يف أذهان الناس يعترب أمراً مهماً إلعادة تشكيل هوية
اجملتمع ،فهي اخلطوة األوىل لبناء كيان األمة الواحدة ،فبها تتحقق مصاحل األمة العليا من القدرة على أداء العبادات
اجلماعية ،وكذلك اجلهاد واملدافعة أمام األعداء ،وأي اجتماع للكفار على املسلمني وإن بدا يف الظاهر قوته ومتاسكه
إال أنه يف احلقيقة اجتماعٌ مبين على عقيدةٍ ٍ
ابطلة فكان ال بد فيه من التنازع ،والفشل.
ٌ
ومما يتميز به اخلطاب السياسي يف القرآن نظرته الشمولية لقضية الوحدة واالجتماع ،فجاء بتقدمي مصلحة
ٍ
مصلحة ،بداللة أن االجتماع قد يقتضي منه أحياانً أن يكون مع من خنتلف معهم فكراً ومنهجاً،
األمة العليا على أية
 38مسلم ،الصحيح ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب تراحم املؤمنني ،ج ،2ص ،1201رقم.2586
 39الطربي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،ج ،5ص643

 40عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين ،األمة الرَبنية الواحدة( ،بريوت :مؤسسة الراين ،ط1416 ،2ه1996/م) ،ص11
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اَّلل ع َ ِ
﴿ع َفا َُّ َ
وذلك هبدف الدفاع املشرتك عن األرض ،وبناء وحدة املصري ،ومثال ذلك ما جاء يف قوله تعاىلَ :
نك ِلَ
َّت ي تَ ب َّْي ل َ َّ ِ
ِ
عتاب
أ َِذ َ
ص َدقُوا َوتَ ْعلَ َم الْ َكاذبِ َ
نت ََلُ ْم َح َّ ٰ َ َ َ
ين َ
ْي﴾ ]التوبة [43:قال الطربي يف تفسري اآلية" :وهذا ٌ
َك الذ َ

من هللا تعاىل ذكره ،عاتب به نبيه ﷺ يف إذنه ملن أذن له يف التخلف عنه ،حني شخص إىل تبوك لغزو الروم ،من
املنافقني" .41ووجه االستدالل هنا أن هللا ﷻ عاتب رسوله عندما أذن لبعض املنافقني ابلقعود وعدم اخلروج معه إىل
غزوة تبوك ،ما يعين أهنم خماطبون أيضاً ابالجتماع مع املسلمني للدفاع عن املدينة حتت ر ٍ
اية واحدةٍ وقيادةٍ واحدةٍ.

وبناءً عليه ميكن القول إن اخلطاب السياسي يف القرآن يهدف إىل إعادة تشكيل هوية اجملتمع من خالل السعي
إىل بناء األمة املسلمة بناءً إميانياً صحيحاً وذلك عن طريق االجتماع واالعتصام حببل هللا ﷻ املتني حىت مع وجود بعض
االختالفات البسيطة بني مذاهب األمة وطوائفها املتعددة ،وذلك ألن اجملتمع املسلم مهما كان متعدد الطوائف واألعراق
إنسانية مشرت ٍ
ٍ
ٍ
كة بني كافة أطيافه وأحزابه -كوحدة األصلي اإلنساين ،مث
منطلقات
واألجناس فإنه لن يُعدم أبداً وجود
وحدة العقيدة -قد تساهم يف صناعة الوحدة واالجتماع .42ولو كان ذلك على احلد األدىن إن صدقت النيات وانطلقت
العزائم ،ألن التشرذم وقت احلروب واألزمات يعين زوال اجلميع ،وهلذا ميكن القول إن الوحدة واالجتماع مها من أعظم
أسباب محاية اجملتمعات دائماً ،كما أهنما مفتاح صناعة اجملد واحلضارة.
األمر الثاين :ترشيد مبدأ الطاعة

ابلنظر إىل اخلطاب السياسي يف القرآن جند أنه مل أيت بضبط عالقة األفراد مع بعضهم البعض فقط ،بل جاء أيضاً
بض بط عالقة األفراد مع قائدهم ،واملقصود به هنا احلاكم ،أو من ينوب عنه يف إدارة األمور ،وقد أشار هللا ﷻ إىل هذا
اَّلل وأ ِ
ِ
َّ ِ
ول َوأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر ِمن ُك ْم﴾ ]النساء .[59:اختلف املفسرون يف
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين َ
فقالَ :
آمنُوا أَطيعُوا ََّ َ
﴿اي أَيُّ َها الذ َ
بيان معىن أويل األمر هنا على عدة أقو ٍال ،أمجعها ما ذكره رشيد رضا يف تفسريه حيث قال" :املراد أبويل األمر مجاعة
أهل احلل والعقد من املسلمني وهم األمراء واحلكام والعلماء ورؤساء اجلند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم
الناس يف احلاجات واملصاحل العامة فهؤالء إذا ات فقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا منا وأال
 41الطربي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،ج ،11ص.477

 42انظر :عمر يوسف محزة ،أمحد عبد الرحيم السايح ،معاِل الوحدة يف طريق األمة اْلسالمية( ،القاهرة :الدار املصرية اللبنانية ،ط1413 ،1ه1993/م)،
ص.77
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خيالفوا أمر هللا وال سنة رسوله ﷺ" .43واملفهوم من هذا الكالم أمران ،األول :أن أويل األمر مجاعةٌ متيزوا عن غريهم
أبم ٍر من أمور الدين أو الدنيا ،مث كانت هلم صفةٌ سياسيةٌ بعد ذلك توجب طاعة اجملتمع هلم .الثاين :أن الطاعة هلذه

اجلماعة إمنا هي يف املعروف وعلى قدر التزامهم بشرع هللا ﷻ وأحكامه ،وكلما نقصت طاعتهم هلل كان نقص طاعة
اجملتمع هلم تبعاً لذلك .ومما يستأنس به هنا ما ورد عن رسول هللا ﷺ أنه قال« :اي معشر قريش ،فإنكم أهل هذا األمر،
ما مل تعصوا هللا ،فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم 44كما يلحى هذا القضيب» .45ميكننا القول أن اخلطاب
السياسي يف اآلية السابقة يهدف إىل إعادة تشكيل هوية اجملتمع وذلك ابعتبار اآلية قاعدةً عامةً ،وأصالً من أصول
مبدأ ترشيد طاعة احلاكم .46وذلك ألهنا جعلت الطاعة مقيدةً بطاعة احلكام هلل ولرسوله ،مث مبا حيقق مصلحة جمموع
األمة ،ال مصلحة ٍ
فرد بعينه ،فينتظم بذلك أمر اجملتمع ويكون مستقالً بفكره وذاته ،بعيداً عن مظاهر الغلو واملبالغة يف
طاعة األفراد أايً كانت مناصبهم السياسية أو االجتماعية.

والذي يظهر لنا أن الذي تفرد به اخلطاب السياسي يف القرآن دوانً عن غريه ،ويف هذا اجلانب حتديداً أنه جاء
ِ
مؤصالً ملبدأ الوسطية واالعتدال يف الطاعة ،وكذلك تقديره للكرامة اإلنسانية ،وللداللة على هذا فإن اجملتمع املسلم يف
ن
أحد هكذا بال ٍ
سياق اخلطاب السياسي القرآين يعترب غري اتب ٍع ألي ٍ
قيد وال ٍ
شرط ،وهذ يعين أن الطاعة يف احلقيقة إمنا
هو عمليةٌ مشرتكة بني احلاكم واحملكوم هبدف االرتقاء ابجملتمع حنو املكان الالئق به ،والدليل على هذا هو أن هللا
ِ
اَّلل َيْمرُكم أَ ْن تُ َؤدُّوا ْاألَم َاان ِ
ْي
ت إِ ََل أ َْهل َها َوإِذَا َح َك ْمتُ ْم بََْ
َ
قبل أن يذكر آية الطاعة السابقة ذكر قبلها قوله﴿ :إِ َّن ََّ َ ُ ُ ْ

 43حممد رشيد رضا ،تفسري املنار( ،القاهرة :دار املنار ،ط1366 ،2ه1947/م) ،ج ،5ص.181
 44اللحى أو التالحي مبعىن التقاتل أو التشاجر على احلكم ،وهو كنايةٌ عن اإلزالة .انظر :أبو معاذ طارق بن عوض هللا ،املعجم املفسر لكلمات أحاديث
الكتب التسعة( ،الكويت :دار اخلري ،ط1432 ،1ه2011/م) ،ص.430

 45أمحد بن حنبل ،مسند اْلمام أْحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرانؤوط ،وآخرين( ،بريوت :دار الرسالة ،ط1421 ،1ه2001/م) ،ج ،7ص،388
مسند عبد هللا بن مسعود ،رقم ،4380قال احملقق :إسناده ضعيف النقطاعه.
 46الرتشيد هنا مبعىن االقتصاد يف الشيء ،وهو ضد االسراف واملبالغة وجماوزة احلد ،انظر :أمحد خمتار عمر ،وآخرون ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،ج،2
ص.894
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الن ِ
َّاس أَ ْن َحتْ ُك ُموا َِبل َْع ْد ِل﴾ ]النساء .[58:مما سبق ميكننا القول إنه على قدر ضعف احلاكم يف حتقيق جانيب األمانة
والعدل يف سياسة الناس وإدارة شؤوهنم يكون قرار حماسبته أمام القانون واجملتمع.47

قائل ما قصد اخلطاب السياسي يف القرآن من ترشيد مبدأ طاعة احلاكم هنا ،واجلواب على هذا فيما
وقد يقول ٌ
يظهر عائ ٌد إىل مركزية اجملتمع املسلم ابعتباره صاحب السلطة احلقيقية ،وما احلاكم إال جمرد و ٍ
كيل عنه ،يستمد سلطانه
منه ،وهلذا فإن اجملتمع ميتلك قرار بقاءه أو عزله -ابلطرق املشروعة -ما مل يلتزم مبا تعهد به ،فجاء هذا اخلطاب السياسي
متوجهاً إىل اجملتمع رغبةً يف بناءه بناءً إسالمياً صحيحاً حىت يكون قادراً على اختيار من ينوب عنه ،ويتوىل شؤونه،
يشري عبدالوهاب خالف إىل هذا املفهوم فيقول" :اخلليفة إمنا يستمد سلطانه من األمة املمثلة يف أويل احلل والعقد
ويعتمد يف بقاء هذا السلطان على ثقتهم به ونظره يف مصاحلهم" .48فاجملتمع إذاً هو الرقيب على أفعال احلاكم وتصرفاته.
وبناءً عليه ميكن القول أن إعادة تشكيل هوية اجملتمع جيب أن يكون من خالل بناءه بناءً إسالمياً صحيحاً،
ٍ
ٍ
وهلذا فإن أي دعوةٍ تريد من اجملتمع املسلم أن يكون جمرد اتب ٍع لشخص احلاكم فقط دون مر ٍ
حقيقية له
وحماسبة
اقبة
ٍ
جرت على األمة الويالت اليوم ،وذلك ألهنا تقوم هبدم ٍ
موهومة
أصل من أصول اإلدارة احلديثة بدعوى
وألفعاله هي اليت َّ
وهي الطاعة املطلقة ،أو اخلوف من الوقوع يف الفتنة ،ويف احلقيقة فإن أي جمتم ٍع يعترب غري قاد ٍر على حماسبة من ينوب
عنه يف إدارة شؤونه فهو جمتمع مسلوب اإلرادة ،فكيف ملثله أن يكون صاحب ٍ
رسالة ،بَله عن أن يقيم دولةً وحضارةً.
ٌ
نتائج البحث :توصل البحث إىل النتائج التالية:
-1

أمهية معرفة مقاصد اخلطاب السياسي يف القرآن ،حيث إهنا جاءت لتمثيل وحتقيق املقاصد الشرعية على
وجه العموم ،واليت أمر هللا عباده ابلبحث عنها ،والنظر فيها طلباً للقيام أبداء رسالة اإلسالم اإلنسانية

واحلضارية بني األمم.

47

منري محيد البيايت ،النظام السياسي يف اْلسالم( ،عمان :دار النفائس ،ط1434 ،4ه2013/م) ،ص .253وانظر :املاوردي ،األحكام السلطانية

والوَّلايت الدينية ،ص.24

 48عبد الوهاب خالف ،السياسة الشرعية ،ص.85
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استيعاب اخلطاب السياسي يف القرآن مجيع جوانب السياسة العادلة ،فهي هتدف إىل تعزيز السيادة الدينية
يف نظام أي حك ٍم ،مث تسعى إىل هتذيب شخصية احلاكم ،وأخرياً هتدف إىل إعادة تشكيل هوية اجملتمع
مبا يتوافق مع مبادئ اإلسالم وأهدافه.
اخلطاب السياسي يف القرآن يعترب جانباً نظرايً أما اجلانب العملي فيه فهو إنزاله على واقع املسلمني اليوم
حباجة إىل علماء ٍ
هبدف إصالحه وإحداث التغيري فيه فهذا ال يتعلق آبحاد الناس بل املسألة ٍ
وفقه وترٍو،
وكم من مر ٍ
يد للحق ال يصيبه.

-4

يهدف اخلطاب السياسي يف القرآن إىل ما قد أشار إليه العلماء من أنه جاء بقصد حراسة الدين وسياسة
ٍ
بشكل جا ٍد فيها حتقيق ملصاحل البالد والعباد ،وحفظ
الدنيا به ،وهذا يعين أن السياسة اإلسالمية وتطبيقها
حلقوق احلاكم واحملكوم أيضاً.

-1

ٍ
متعلقة مبقاصد اخلطاب السياسي يف القرآن ،ومن مث إعادة البحث فيه ،فقد
النظر إىل جوانب أخرى
صاحلة إلنزاهلا على واقع الناس اليوم ،وهذا يعين أن املسألة ٍ
ٍ
تكون األحباث املكتوبة قبل سنو ٍ
حباجة
ات غري
ٍ
إىل ٍ
وجتديد وتطوي ٍر.
متابعة

-2

سياسة الناس على الوجه األمثل يعترب من أشد األمور تعقيداً اليوم ،هلذا كان من الواجب عدم اختزال
فرد و ٍ
احلكم يف ٍ
احد فقط ،بل السعي إىل حتقيق الشورى وتوسيع دائرته حىت يشمل محلة الشهادات
وغريهم.
احملاولة اجلادة إلصالح اجملتمعات اإلسالمية ابلطرق السلمية واحلضارية ،ولو سعى كل ٍ
فرد إىل إصالح

توصيات البحث:

-3

-4

نفسه أوالً لتغري حال اجلميع حنو األفضل ،وهلذا عندما انشغل الفرد إلصالح من هو أعلى منه ضاع الفرد
واجملتمع والدولة.
النظر جيداً إىل فقه املآالت ،وما أدى إليه اخلروج على احلكام من اضطر ٍ
اب وفنت ،وهلذا فإن من الواجب

الصرب على الظلم الواقع اليوم ،وحماولة رفعه ابلدعاء والرتبية ،وهذا أفضل من أن تقع البالد حتت طائلة
التخريب والفوضى.
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املراجع واملصادر:
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب1423( .ه) .إعالم املوقعْي عن رب العاملْي .مشهور بن حسن آل سلمان
(حتقيق) .ط .1الرايض :دار ابن اجلوزي.
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم( .د.ت) .اْلسبة يف اْلسالم أو وظيفة اْلكومة اْلسالمية .د.ط .بريوت :دار الكتب
العلمية.
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم1429( .ه) .السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية .علي بن
حممد العمران (حتقيق) .ط .1الرايض :دار عامل الفوائد.

ابن حنبل ،أمحد1420( .ه) .مسند اْلمام أْحد بن حنبل .شعيب األرانؤوط (حتقيق) .ط .1بريوت :دار الرسالة.
ابن كثري ،إمساعيل بن عمر1420( .ه) .تفسري القرآن العظيم .مصطفى السيد حممد (حتقيق) .ط .1القاهرة:
مؤسسة قرطبة.

ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي بن أمحد( .د.ت) .لسان العرب .د.ط .بريوت :دار صادر.
ابن هشام ،عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي1375( .ه) .السرية النبوية .مصطفى السقا (حتقيق) .ط.2
القاهرة :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده.

البخاري ،حممد بن إمساعيل1419( .ه) .الصحيح .أبو صهيب الكرمي (عناية) .د.ط .الرايض :بيت األفكار الدولية
للنشر.
البيايت ،منري محيد البيايت1434( .ه) .النظام السياسي يف اْلسالم .ط .4عمان :دار النفائس.
التهانوي ،حممد علي1996( .م) .موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم .رفيق العجم (عناية) .ط .1بريوت:
مكتبة لبنان.
اجلويين ،أبو املعايل( .د.ت) .غياث األمم يف التياث الظلم .مصطفى حلمي (حتقيق) .د.ط .القاهرة :دار الدعوة.
احلاج ،عبد الرمحن2012( .م) .اخلطاب السياسي يف القرآن .ط .1بريوت :الشبكة العربية لألحباث والنشر.
محزة ،عمر يوسف .السايح ،أمحد عبد الرحيم1413( .ه) .معاِل الوحدة يف طريق األمة اْلسالمية .ط .1القاهرة:
الدار املصرية اللبنانية.
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خالف ،عبد الوهاب1350( .ه) .السياسة الشرعية .د.ط .القاهرة :املكتبة السلفية.
اخلياط ،عبد العزيز عزت1420( .ه) .النظام السياسي يف اْلسالم .ط .1القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر
والتوزيع.
الرازي ،أمحد بن فارس بن زكراي بن حبيب1399( .ه) .معجم مقاييس اللغة .عبد السالم حممد هارون (حتقيق).
د.ط .بريوت :دار الفكر.
الرازي ،حممد الرازي بن عمر1401( .ه) .تفسري الفخر الرازي .ط .1بريوت :دار الفكر.
الزبيدي ،حممد مرتضى احلسيين1385( .ه) .اتج العروس من جواهر القاموس .حممود حممد الطناحي (حتقيق).
د.ط .الكويت :مطبعة حكومة الكويت.

رضا ،حممد رشيد1366( .ه) .تفسري املنار .ط .2القاهرة :دار املنار.
الزحيلي ،وهبة1430( .ه) .التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج .ط( .10دمشق :دار الفكر.
السلمي ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم( .د.ت) .قواعد األحكام يف مصاحل األانم .طه عبد الرؤوف سعد
(عناية) .د.ط .القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية.
الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب1422( .ه) .جامع البيان عن أتويل آي القرآن .عبد هللا بن
عبد احملسن الرتكي (حتقيق) .ط .1القاهرة :دار هجر.

الطريقي ،عبد هللا بن إبراهيم1416( .ه) .مفهوم الطاعة والعصيان .ط .1الرايض :دار املسلم.
العلي ،صاحل أمحد2000( .م) .اتريخ العرب القدمي والبعثة النبوية .ط .1بريوت :شركة املطبوعات للتوزيع والنشر.
العوا ،حممد سليم العوا1427( .ه) .يف النظام السياسي للدولة اْلسالمية .ط .2القاهرة :دار الشروق.
عطية ،أمحد عطية هللا1968( .م) .القاموس السياسي .ط .3القاهرة :دار النهضة العربية.
عمارة ،حممد1429( .ه) .اْلسالم والسياسة .ط .1القاهرة :مكتبة الشروق الدولية.
عمر ،أمحد خمتار1423( .ه) .املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته .ط .1الرايض :مؤسسة سطور
املعرفة.

عمر ،أمحد خمتار1429( .ه) .معجم اللغة العربية املعاصرة .ط .1القاهرة :عامل الكتب.
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عوض هللا ،طارق1432( .ه) .املعجم املفسر لكلمات أحاديث الكتب التسعة .ط .1الكويت :دار اخلري.
الغزايل ،حممد2005( .م) .اْلسالم واَّلستبداد السياسي .ط .6القاهرة :شركة هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
القحطاين ،حممد سعيد1413( .ه) .الوَّلء والرباء يف اْلسالم .عبد الرزاق عفيفي (تقدمي) .ط .6الرايض :دار
طيبة.

القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بكر1427( .ه) .اْلامع ألحكام القرآن .عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي (حتقيق).
ط .1بريوت :مؤسسة الرسالة.
القرضاوي ،يوسف2008( .م) .دراسة يف فقه مقاصد الشريعة .ط .2القاهرة :دار الشروق.
قطب ،سيد1423( .ه) .يف ظالل القرآن .ط .32القاهرة :دار الشروق.
القلعي ،أبو عبد هللا حممد بن علي1405( .ه) .هتذيب الرايسة وترتيب السياسة .إبراهيم يوسف مصطفى عجو
(حتقيق) .ط .1عمان :مكتبة املنار.

كامل ،عبد العزيز مصطفى1415( .ه) .اْلكم والتحاكم يف خطاب الوحي .ط .1الرايض :دار طيبة للنشر والتوزيع.
الكفوي ،أيوب بن موسى احلسيين1419( .ه) .الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية .عدانن درويش
(عناية) .ط .2بريوت :مؤسسة الرسالة.

املاوردي ،علي بن حممد بن حبيب1409( .ه) .األحكام السلطانية والوَّلايت الدينية .أمحد مبارك البغدادي
(حتقيق) .ط .1الكويت :مكتبة دار ابن قتيبة.
املاوردي ،علي بن حممد بن حبيب1434( .ه) .أدب الدين والدنيا .ط .1بريوت :دار املنهاج.
مرزوق ،عبد الصبور1415( .ه) .معجم األعالم واملوضوعات يف القرآن الكرمي .ط .1القاهرة :دار الشروق.
امليداين ،عبد الرمحن حسن حبنكة1416( .ه) .األمة الرَبنية الواحدة .ط .2بريوت :مؤسسة الراين.
النرباوي ،خدجية1424( .ه) .موسوعة أصول الفكر السياسي واَّلجتماعي واَّلقتصادي .ط .1القاهرة :دار
السالم.
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج1427( .ه) .الصحيح .نظر حممد الفاراييب (عناية) .ط .1الرايض :دار طيبة.
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مسعود بو دوخه ،جهود العلماء يف استنباط مقاصد القرآن الكرمي( ،املغرب :املؤمتر العاملي األول للباحثني يف القرآن
الكرمي وعلومه) ،ص.956

موسى ،حممد يوسف( .د.ت) .نظام اْلكم يف اْلسالم .حسني يوسف موسى (حتقيق) .د.ط .القاهرة :دار الفكر
العريب.
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