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إثبات، الذي یتطرف فيللدین السیاسيالتفسیرتتناول الدراسة مذھب :)ملخص الدراسة ( تمھید
ارتباط ، ولیست عالقةتطابق و خلط عالقةبینھما العالقةدرجھ جعل إلى، والسیاسةبین الدین العالقة

اى " وفیما یلزم منھ " اى یستند إلى مفاھیم بدعیة " وتبین  أن ھذا المذھب ھو بدعھ في ذاتھ.ووحده 
المستوى :متحققة في ھذا المذھب على مستویین ھوھذه البدعی،"مفاھیم بدعیة -منطقیا–یلزم منھ 

الشرعیة، بضوابطھاھللمفاھیم والقیم والقواعد ، من خالل عدم التزاماإلطالق البدعىھو األول
مخالفھ ھوالمستوى الثاني ،إلى أصل من أصول الدینوبالتالي تحویلھا من فرع من فروع الدین ،

ثم تتناول الدراسة  المفاھیم التي یستند إلیھا المذھب وتبین بدعیتھا وھى .في االمامھ مذھب أھل السنة 
ھو ما نجدو،أصل من أصول البدین ولیست فرع من فروعھ " السلطة" االمامھالقول بان:الأو:

وھو ھنا یخالف تطابق و خلط ،عالقة، والسیاسةبین الدین جعل العالقة : ثانیا،عند الشیعةهجذور
دین بالدولة یقوم على أن عالقة ال، الذي والسیاسةبین الدین العالقةلطبیعةالصحیح الحل اإلسالمي

ولیست عالقة (تمییز وعالقة ) كما في الثیوقراطیھتطابقأو خلط ولیست عالقة(وحدة وارتباط عالقة
مذھبي یقارب وھو،)الشیعةالمذھب موجود أیضا عند ، وجذور ھذا ) كما في العلمانیةفصل

االستناد الى :ثالثا، ما مرفوضان إسالمیا ھوالكھنوت و" الدولة الدینیة بالمعنى الغربي" الثیوقراطیھ 
وتفسیرھا بما یفید المساواة بین الدین والسیاسة ، )ما یزرع هللا بالسلطان أكثر ما یزرع بالقرآن( مقولھ 

االجتماعیةالضرورةإلىتشیر ھىو، لیست نصا بلفظھاالمقولةھذهفي حین أن في الدرجة ، 
المفاھیم التي تلزم من ثم تتناول الدراسة. فيوالسلطةبین الدین المساواةوال تفید معنىللسلطة

التعدد " اباحھ  االختالف ، تكفیر المخالف : السنة وھى المذھب وتبین بدعیتھا بمخالفتھا لمذھب أھل
، والذي ترجع جذوره بالسلطةبمعنىالحاكمیة تفسیر ، لتعصب المذھبي ا، على مستوى أصول الدین "

مذھب التفسیر السیاسي للدین التي یتبناھامقوالتالوتشعارابعض الثم تتناول الدراسة. جإلى الخوار
وتبین أنھا الحادثة في تاریخ االمھ من ناحیة اللفظ، أما من ناحیة الداللة فھي ذات دالالت متعددة ، ،

وبعض ھذه الدالالت توافق مذھب أھل السنة، فھي اجتھاد ، وبعض ھذه تخالف مذھب أھل السنة فھي 
دین ودولھ،  اإلسالم " ، شعار " اإلسالم ھو الحل"شعار : بدعھ، ومن ھذه الشعارات والمقوالت

وأخیرا تخلص الدراسة إلى أن مذھب التفسیر ."الحزب الدیني"، مصطلح "اسالمى" مصطلح 
وتشیر إلى أن  األحزاب السیاسي للدین مرفوض إسالمیا ، ألنھ بدعھ فى ذاتھ وفیما یلزم منھ، 

المسلمة ، والحركات والجماعات ، التي تتبنى ھذا المذھب ، قد تحظى بقبول مبدئي في المجتمعات 
كمحصلھ لالستجابھ التلقائیة لنداء اإلسالم ، الذي یشكل الھیكل الحضاري لھذه المجتمعات ، ولكن ھذا 
القبول مؤقت سیتحول في النھایة إلى رفض، الن ھذا المذھب یتناقض مع مذھب أھل السنة بتفریعاتھ 

ب المسلمة،ثم تبین الدراسة ان المتعددة ، والذي أصبح جزء من البنیة الحضاریة ألغلب األمم والشعو
- بااللتزام بالتفسیر الدیني للسیاسة-من منطلق اسالمى–یتحقق مذھب التفسیر السیاسي للدینتجاوز

یقوم على االلتزام بالضوابط الذيو–الذي عبر عنھ علماء أھل السنة بمصطلح السیاسة الشرعیة 
ب أھل السنة، القائم على الضبط الشرعي لھذه المفاھیم الشرعیة  للمفاھیم والقیم والقواعد ، ویوافق مذھ

االمامھ من فروع الدین: أوال:وتبین بعض ضوابط التفسیر الدیني للسیاسة  وھى، والقیم والقواعد 
.السیاسة الشرعیة ما یحقق مصلحھ الجماعة ولو لم یرد فیھ نص ان : ثانیاولیست أصل من أصولھ ،

طبیعةتفسیرفيللدین ھو مذھب معین السیاسيالتفسیر:للدینالسیاسيمذھب التفسیرتعریف
ھذا فيتطرف ی، ولكنھ والسیاسةبین الدین العالقةإثباتقوم علىی، والسیاسةبین الدین العالقة
وبالتاليارتباط و وحده ،عالقة، ولیست تطابق و خلط عالقةبینھما العالقةجعل درجھ إلىاإلثبات

یجعل حین،درجھ من الدینأعلىالسیاسة، وقد یتطرف فیجعل الدرجةفيوالسیاسةبین الدین ساوىی



أناى ،الفرع ھيوالسیاسةاألصلبینما الدین ھو ،نیالدھيوالوسیلةالسلطة–الدولةھيالغایة
فيیلغیھ، ومرجع ھذا التطرف ده فیكملھ ولكن الحالكل للجزء یبمثابةھو للسیاسةبالنسبةالدین 
كرد فعل والمعاصرةالحدیثةالعصور فيالمسلمةالمجتمعاتفيظھر إنماھذا المذھب أناإلثبات

.بالسیاسةللدین عالقةنفت اى العلمانیةإلىباستنادھا والتياللیبرالیةعلى 

للتعبیر عن ھذا المذھب، السیاسياإلسالمالبعض مصطلح وقد استخدم:السیاسياإلسالممصطلح 
بالمصطلح ، فالمصطلح المتعلقةاإلشكالیاتھناك الكثیر من -الباحثین الكثیر منأشاروكما -لكن 

عن نسبھ فضال، سیاسيغیر وآخرسیاسيإسالمثمةوانھ واحد ، إسالمثمةلیسبأنھیوحى 
ولیس "للدینالسیاسيالتفسیر "لذا نفضل استخدام مصطلح ،)السیاسة(الفرعإلى)اإلسالم(األصل

التياألخطاءوصف احد فيیصدق األخیرالمصطلح أن، مع مالحظھ "السیاسياإلسالم"مصطلح
.ولیس العكس) السیاسة(الفرعإلى)اإلسالم(األصلوھو نسبھ ، للدین السیاسيالتفسیر مذھب فیھا وقع

–اى یلزم منھ " وفیما یلزم منھ "مفاھیم بدعیة اى یستند إلى " ھذا المذھب ھو بدعھ في ذاتھ:البدعة
:ینمتحققة في ھذا المذھب على مستویھالبدعیوھذه ". مفاھیم بدعیة -منطقیا

اإلطالق البدعى فھذا المذھب یقوم أوال على:للمفاھیم والقیم والقواعداإلطالق البدعى:المستوى األول
الشرعیة، وبالتالي تحویلھا من فرع من بضوابطھاھللمفاھیم والقیم والقواعد ، من خالل عدم التزام

یشترط أن یكون " إلى أصل من أصول الدین ،"مصدره نص ظني الورود والداللة" فروع الدین 
إلیھ في تعریف العلماء للبدعة اإلطالق البدعى نجد االشاره ھذا، " مصدره نص یقیني الورود والداللة

، یقول ابن رجب " نص یقیني الورود قطعي الداللة" الدین ، دون دلیل شرعيإلى أصولأضافھبأنھا 
البن جامع العلوم والحكم ،...)( ما أُحدث مما ال أصل لھ في الشریعة یّدل علیھ (البدعة الحنبلي عن

.)160رجب الحنبلي ، ص 

القائم على ( أھل السنة كما أن ھذا المذھب یخالف مذھب:مخالفھ مذھب أھل السنة: الثانيالمستوى 
اإلطالق القائمة على (أھل البدع ، ونجد جذوره في مذاھبوالقواعد الضبط الشرعي للمفاھیم والقیم
.)البدعى للمفاھیم والقیم والقواعد

:دعیتھابالمذھب وإلیھایستند التيالمفاھیم : أوال

اإلطالقفھذا المذھب  یقوم على: أصل من أصول البدین ولیست فرع من فروعھ" السلطة" االمامھ
من فروع الدین إلى أصل من من فرعھا، من خالل تحویل" السلطةبمعنى "البدعى لمفھوم االمامھ 

ھي " بمعنى السلطة" على أن االمامھ أصولھ، وھو ما یخالف مذھب أھل السنة في االمامھ ، والقائم
واعلم أّن الكالم في اإلمامة لیس من ( یقول اآلمدي فرع من فروع الدین ولیست أصل من أصولھ 

یَّات ، بحیث ال یسع المكلَّف اإلعراض عنھا والجھل بھا ، بل  أُصول الدیانات ، وال من األُمور الالبدِّ
غل فیھا ؛ فإّنھا َقلّما تنفك عن التعّصب واألھواء ، وإثارة لََعمري إّن المعرض عنھا ألَرجى من الوا

لَف باإلزراء ، وھذا مع كون الخائض فیھا سالكاً  الفتن والشحناء ، والرجم بالغیب في حق األئمة والسَّ
ا جرت العادة بذكرھا في أواخر كتب  سبیل التحقیق ، فكیف إذا كان خارجاً عن سواء الطریق ، لكن لمَّ

، واإلبانة عن تحقیقھا في عامة مصنفات األُصولیین ، لم َنَر من الصواب َخْرق العادة بَِتْرك المتكلمین
وھي عندنا من ( ویقول اإلیجي ) . 363ص : غایة المرام في علم الكالم ) (ذكِرھا في ھذا الكتاب 

ویقول اإلمام الغزالي . ) 395ص : المواقف ) (، وإّنما ذكرناھا في علم الكالم تأسّیاً بمن قبلنا الفروع
اعلم أّن النظر في اإلمامة أیضاً لیس من المھمات ، ولیس أیضاً من فّن المعقوالت ، بل من الفقھیات ( 

، ثّم إّنھا مثار للتعصبات ، والُمْعِرض عن الخوض فیھا ، أسلم من الخائض فیھا ، وإن أصاب ، فكیف 
دات بھا ، أردنا أن نسلك المنھج المعتاد ؛ فإّن فطام أخطأ؟ ، ولكن إذ جرى الرسم باختتام المعتقإذا

ویقول ) . 234ص : االعتقادفي االقتصاد) (القلوب عن المنھج ، المخالف للمألوف ، شدید النِّفار 



ال نزاع في أّن مباحث اإلمامة ، بعلم الفروع أَلیق ، لرجوعھا إلى أّن القیام باإلمامة ، ( التفتازاني 
وصوف بالصفات المخصوصة ، من فروض الكفایات ، وھي أُمور كلّیة تتعلق بھا ونصب اإلمام الم

مصالح دینیة أو دنیویة ، ال ینتظم األمر إالّ بحصولھا ، فیقصد الشارع تحصیلھا في الجملة من غیر أن 
شرح ) (وال خفاء في أّن ذلك من األحكام العملیة دون اإلعتقادیة .یقصد حصولھا من كّل أحد 

). 271، ص 2ج : صد المقا

أما األقوال الواردة عن علماء أھل السنة عن وجوب نصب إمام فتتعلق :التمییز بین الدولة والسلطة 
الدولة ھي الشعب بالدولة ولیست بالسلطة ، فمفھوم الدولة اشمل من مفھوم السلطة ، ذلك أن أركان

اعیھ، وھذا المبدأ اتفقت علیھ جمیع الفرق واألرض والسلطة، فھذه األقوال تتعلق بالدولة كضرورة اجتم
االسالمیھ ماعدا الخوارج النجدات ، بل اتفقت علیھ جمیع المذاھب السیاسیة في الفكر السیاسي الحدیث 

، ویمكن التحقق من صحة ذلك ، من خالل )مذھب الال دولھ( والمعاصر ماعدا المذھب الفوضوي 
ي ورد فیھ القول بوجوب نصب اإلمام ، فعلى سبیل المثال استقراء ھذه األقوال ، ودراسة السیاق الذ

انھ تواتر إجماع المسلمین في الصدر : وقال …َنْصُب اإلمام عندنا واجٌب علینا سمعاً ( یقول اإلیجي 
في “ عنھ هللارضي“ على امتناع خلو الوقت عن إمام، حتى قال أبو بكر ? األول بعد وفاة النبي 

، فبادر الكل إلى قبولھ، وتركوا لھ أھم “ د مات، وال بدَّ لھذا الدین ممن یقوم بھ أال إن محمداً ق“ خطبتھ
، ولم یزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا ھذا ِمْن َنْصب إمام األشیاء، وھو دفن رسول هللا 

فھذا النص یتحدث عن نصب األمام في كل زمان ، ). 395المواقف ، ص )(…متََّبع في كل عصر
على امتناع خلو … تواتر إجماع المسلمین ( یس نصب اإلمام في زمان معین، كما تفید العباراتول

).…ِمْن َنْصب إمام متََّبع في كل عصر… لم یزل الناس على ذلك (، و ) الوقت عن إمام

–اتساقا مع ما سبق ، من تقریر علماء أھل السنة أن االمامھ :فرض كفایة ال فرض عیناإلمامنصب 
ھي فرع من فروع الدین ولیست أصل من أصولھ ، وأن قولھم بوجوب نصب إمام –معنى السلطة ب

یتصل بالدولة وضرورتھا االجتماعیة، وال یتعلق بالسلطة، فقد قرر علماء أھل السنة أن الوجوب ھنا ھو 
ثبت فإذا ( وجوب كفائي ال عیني، اى أن نصب اإلمام فرض كفایة ال فرض عین ، یقول الماوردي 

وجوبھا ففرضھا على الكفایة كالجھاد وطلب العلم، فإذا قام بھا من ھو من أھلھا سقط ففرضھا على 
أحدھما أھل االختیار حتى یختاروا إماًما لألمة، : الكفایة، وإن لم یقم بھا أحد خرج من الناس فریقان

الفریقین من األمة في أھل اإلمامة حتى ینتصب أحدھما لإلمامة، ولیس على من عدا ھذین : والثاني
تأخیر اإلمامة حرج وال مأثم، وإذا تمیز ھذان الفریقان من األمة في فرض اإلمامة وجب أن یعتبر كل 

وھي : (، ویقول القاضي أبو یعلى) 5ص : األحكام السلطانیة) ( فریق منھما بالشروط المعتبرة فیھ
من : أھل االجتھاد حتى یختاروا، والثانیة: افرض على الكفایة ، مخاطبا بھا طائفتان من الناس، إحداھم

، ویقول اإلمام )19)ص: األحكام السلطانیة) (یوجد فیھ شرائط اإلمامة حتى ینتصب أحدھم لإلمامة
تولي اإلمامة فرض كفایة ، فإن لم یكن من یصلح إال واحد تعین علیھ ، ولزمھ طلبھا إن لم : (النووي

ص على مصلحة المسلمین ، وإال فإن من شروط اإلمام أال یطلبھا یبتدؤه، ھذا إذا كان الدافع لھ الحر
.)10/43:روضة الطالبین ) (لنفسھ كما سیأتي في الشروط

، من خالل " السلطة" البدعى لمفھوم االمامھ اإلطالقھذا :جذور اإلطالق البدعى لالمامھ عند الشیعة 
مذھبنجد جذوره في من فرع من فروع الدین إلى أصل من أصولھ ، " بمعنى السلطة "تحویل االمامھ

الصالة والزكاة على: بني اإلسالم على خمسة أشیاء( ، حیث ینقل الشیعة عن أبي جعفر انھ قالالشیعة
أما" … " الوالیة أفضل :" فقالوأي شيء من ذلك أفضل؟: فقلت: والحج والصوم والوالیة، قال زرارة

ولیھ وحج جمیع دھره ولم یعرف والیة هللا فيلو أن رجالً قام لیلھ وصام نھاره وتصدق بجمیع مالھ
)( لھ على هللا جل وعز حق في ثوابھ وال كان من أھل اإلیمان ویكون جمیع أعمالھ بداللتھ إلیھ، ما كان

.)اإلیمان والكفر، باب دعائم اإلسالم، كتاب2/16الكافي ، 



للدینالسیاسيالتفسیرمذھبكما ذكرنا سابقا فان:)خلط وتطابق عالقة(والدولةالدین بین العالقة
العالقةدرجھ جعلت إلىاإلثباتھذا فيتطرف ی، ولكنھوالسیاسةبین الدین العالقةإثباتقوم على ی

بین الدین العالقةلطبیعةالصحیح الحل اإلسالميوھو ھنا یخالف تطابق و خلط ،عالقةبینھما 
) تطابقأو خلط عالقةولیست (وحدة وارتباط یقوم على أن عالقة الدین بالدولة عالقةالذي، والسیاسة
الن السلطة في اإلسالم مقیده وارتباط فھي عالقة وحد،) فصلعالقةولیست (تمییز وعالقة

، والتي ھاوبالتالي ال یباح تجاوز، وزمانا التي ال تخضع للتغیر والتطور مكانا،بالقواعد القانونیة 
والتي تسمى باصطالح القران الحدود ،إذا ھي القواعد تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام،

ّهللاِ ﴿ ِتْلَك ُحُدودُ ) 229: البقرة( ﴿ ِتْلَك ُحُدوُد ّهللاِ َفالَ َتْعَتُدوَھاَ ﴾ . مخالفتھااآلمرة أو الناھیة التي ال یباح
التشریع كوضع الھى ثابتمیز بین الن اإلسالمكما أنھا عالقة تمییز، )187البقرة.(ْقَرُبوَھا ﴾ َفالَ تَ 

ثبت و.یأذن بھ هللا﴾﴿ أم لھم شركاء شرعوا لھم من الدین ما لمواالجتھاد ككسب بشرى متغیر قال تعالى
حاصرت حصناً سألوك إذا () وسلمصلى هللا علیھ(في صحیح مسلم عن حدیث بریدة بن الحصیب قولھ 

هللا ورسولھ فإنك ال تدري أتصیب حكم هللا فیھم أن تنزلھم على حكم هللا ورسولھ فال تنزلھم على حكم
ولما كتب الكاتب بین یدي عمر بن الخطاب حكماً حكم .)أصحابكأم ال ولكن أنزلھم على حكمك وحكم

ى أمیر المؤمنین ال ھذا، ولكن قل ھذا ما رال تق(فقال، هللا أمیر المؤمنین عمرھذا ما أرى:بھ فقال 
.)بن الخطابعمر

عالقةوالدولةبین الدین العالقةیجعل الذيالمذھب اجذور ھذنجد و: مذھب االستخالف الخاص 
قال بھ الشیعة في حق أالئمھ من أحفاد على والذي، مذھب االستخالف الخاصفيخلط وتطابق 

ھذا المذھب ھو أن االستخالف الخاص مقصور على األنبیاء ،فيالخطأ،ووجھ )عنھهللارضي(
والقول بھذا انتھى ھذا النوع من أنواع االستخالف،) صلى هللا علیھ وسلم(الرسول وبوفاةالنبوة وبختم

.الدرجةفيوالنبيبین الحاكم المساواةالمذھب یعنى 

الدولة الدینیة بالمعنى " الثیوقراطیھمذھبيیقارب ھذا المذھب أنكما :الثیوقراطیھ والكھنوت مذھبي
نفرد بھا دون تأونفرد فئة، یأوفرد إلىالدینیةو مضمونھما إسناد السلطة ،والكھنوت "الغربي

:ما مرفوضان إسالمیا لالتي ھو،كالھما مذھبین أجنبیین على اإلسالم و،الجماعة

،وبالتالي ، أو العكس )الدولة أو السلطة(إلى محدود ) الدین(المطلق إلى تحویلیاندؤیماألنھ: أوال
المحدودة بالزمان والمكان ، و ھو ما رفضھ قدسیھ الدین و اطالقیتھ على البشر واجتھاداتھمى ضفی

.ككسب بشرى متغیرواالجتھاد كوضع الھى ثابتاإلسالم حین میز بین التشریع 

السلطة الدینیة أو الروحیة إلى فرد أو فئة الم ألنھ یرفض إسنادمن اإلسانمرفوضأنھماكما : ثانیا
من األكثر ون) واتخذوا أحبارھم ورھبانھم أربابا من دون هللا ( تنفرد بھا دون الجماعة قال تعالى 

أنھم أطاعوھم في المفسرین قالوا لیس المراد من األرباب أنھم اعتقدوا أنھم آلھة العالم بل المراد
مخولھ ) بالمعروف والنھى عن المنكرالتي عبر عنھا القران باألمر(نواھیھم، فھذه السلطة أوامرھم و

أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر بموجب االستخالف العام للجماعة﴿ كنتم خیر أمھ
المصطلح األول ان لذا فان في اإلسالم علماء بالدین ولیس بھ رجال دین،والفارق بین المصطلحین،﴾ 

وھو ما وسیط بین اإلنسان وخالفھ یفید التخصص، بینما الثاني یفید االنفراد، ،وھو ما یعنى ان ھناك
.)دعانيوإذا ساْلك عبادي عنى فاني قریب أجیب دعوه الداعي إذا(یخالف اإلسالم كدین ، قال تعالى

:ما یفید المساواة بین الدین والسیاسةب)ما یزرع هللا بالسلطان أكثر ما یزرع بالقرآن( مقولھتفسیر
وھو )ما یزرع هللا بالسلطان أكثر ما یزرع بالقرآن( مقولھ الىمذھب التفسیر السیاسي للدین ویستند

لیست بلفظھاالمقولةبما یفید المساواة بین الدین والسیاسة في الدرجة ، وھذهیفسرھا في استناده إلیھا 
.، ط95تھذیب الریاسة وترتیب السیاسة للقلعي ، ص : انظر( والسیاسةاألدبأھلذكرھا نصا ، بل



( عثمان بن عفان لغویھ لمقولھصیاغةوھى ،)مكتبة المنار، األردن و الكامل في اللغة واألدب للمبرد 
، ) 1/118عبد البر في التمھید أخرجھ بن)( ما یزرع اإلمام أكثر مما یزرع القرآن ) ( رضي هللا عنھ 

وال تفید معنىللسلطةاالجتماعیةالضرورةإلىتشیر )رضي هللا عنھ (عثمان ابن عفن ةمقول
أن من یكف: معناه ) (8/390: اللسان(ابن منظور في یقولالدرجةفيوالسلطةبین الدین المساواة

سلطان عن العن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن تكفھ مخافة القرآن وهللا تعالي، فمن یكفھ
.).المعاصي أكثر ممن یكفھ القرآن باألمر والنھي واإلنذار

: لزم من المذھب وبدعیتھا تالمفاھیم التي : انیاث

، ومن أشكالھ في المذھب تكفیر المخالفیلزم من مذھب التفسیر السیاسي للدین :تكفیر المخالف
اباحھ الخالف في فروع الدین التكفیر على أساس سیاسي ، وھو یخالف مذھب أھل السنة، القائم على  

ال إنكار على من اجتھد ( دون أصولھ، وبالتالي عدم جواز تكفیر المخالف في المذھب، یقول ابن مفلح 
یبیح مذھب اھل السنھلى ھذا فان ، وبناء ع)1/186اآلداب الشرعیة )(فیما یسوغ منھ خالف في الفروع

وترجع جذور ، من فروع الدین ولیست من أصولھ) االمامھ(الخالف السیاسي ، باعتبار أن السیاسة 
.الخوارج الىمذھب مذھب تكفیر المخالف فى ال

كما یلزم من مذھب التفسیر السیاسي للدین اباحھ  :على مستوى أصول الدین"التعدد " اباحھ  االختالف 
وھو ما یتناقض مع ما قررتھ النصوص ، من النھى عن على مستوى أصول الدین، "التعدد " االختالف 

یقول: االختالف ،على مستوى أصول الدین ،التى مصدرھا النصوص الیقینیة الورود القطعیة الداللة 
قُوا ِدیَنُھْم َوَكاُنوا ِشَیعاً ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْیِھْم َفِرُحونَ ~ْشِرِكیَن َوال َتُكوُنوا ِمَن اْلمُ (تعالى آل ) ( ِمَن الَِّذیَن َفرَّ

قُوْا ِدیَنُھْم َوَكاُنوْا ِشَیعاً لَّْسَت ِمْنُھْم ِفي َشْيءٍ : (یقول تعالى).104(اآلیة : عمران : األنعام) [إِنَّ الَِّذیَن َفرَّ
قُوْا ِدیَنُھْم َوَكاُنوْا ِشَیعاً لَّْسَت ِمْنُھْم ِفي َشْيءٍ {: ویقول تعالى]. 159 و قد ]...159: األنعام[} إِنَّ الَِّذیَن َفرَّ

والبدعة(بن تیمیة ال وقربط علماء أھل السنة بین االختالف على مستوى أصول الدین و البدعھ، ی
أھل البدعة : یقال كما, ھل السنة والجماعة أ: فیقال , كما أن السنة مقرونة بالجماعة , مقرونة بالفرقة 

) 1/113االعتصام)(أخس أوصاف المبتدعةالفرقة من(الشاطبي ،ویقول )1/42إلستقامةا()والفرقة 
،)12/85جامع البیان )(لیس فیھم اختالفأھل الحق(ل بن المبارك وق، وی

التعصب المذھبي الذي ذمھ علماء أھل للدین السیاسيمذھب التفسیر كما یلزم من :لتعصب المذھبيا
نة وأقواِل ( السنة، یقول ابن القیِّم ب الذي جعل قوَل متبوعھ عیاًرا على الكتاب والسُّ وأما المتعصِّ

ه، فھذا إلى الذمِّ والعقاب أقرب منھ  الصحابة، یِزُنھا بھ، فما وافق قول متبوعھ منھا قِبلَھ، وما خالفھ ردَّ
واب؛  اتَّبعتھ وقلَّدتھ، وال أدري أعلى صواٍب ھو أم ال؟ : -وھو الواقع -وإن قال إلى األجر والصَّ

ا حكمت بھ : فالُعْھدة على القائل، وأنا حاٍك ألقوالھ، قیل لھ ؤال لك عمَّ فھل تتخلَّص بھذا من هللا عند السُّ
ام والمفتین لموقًفا للسؤال ال یتخل ص فیھ إالَّ َمن عرف الحق، بین عباد هللا، وأفتیتھم بھ؟ فوهللا إن للُحكَّ

إعالم )(وحكم بھ، وأفتى بھ، وأما من عداھما فسَیعلم عند انكشاف الحال أنھ لم یكن على شيء 
). 232/ 2" الموقِّعین

مفھوم یفسرونكما أن  بعض أنصار مذھب التفسیر السیاسي:بالسلطةبمعنىالحاكمیة تفسیر 
االلھیھ ألحاكمیھأن ،ویرتب على ھذاالفكر السیاسي الحدیثمصطلح السلطة في یقابلبأنھألحاكمیھ

وھذا التفسیر لمفھوم ألحاكمیھ یخالف مذھب أھل السنة  الذي تتعارض مع إسناد السلطة للجماعة، 
الحدیث والمعاصر، اى السلطة السیاسيبما یقارب مصطلح السیادة في الفكرألحاكمیھمفھوم یفسر

( الغزالي ، یقول اإلمام المطلقة،
استحقاق نفوذ الحكم فلیس إال لمن لھ الخلق واألمر، فإنما النافذ حكم المالك علي مملوكھ ، وال مالك إال 

والزوج ، والسلطان والسید و األب “ صلى هللا علیھ وسلم“ الخالق، فال حكم وال أمر إال لھ، أما النبي 



فان أمروا أو أوجبوا لم یجب شئ بإیجابھم ، بل بإیجاب هللا تعالى طاعتھم ، فالواجب طاعة هللا تعالى 
الحاكم (فالحاكم عند الغزالي ھو الذي لھ حق وضع القانون ابتداء ).وطاعة من أوجب هللا تعالى طاعتھ 

والسلطان والسید واألب “ وسلم صلى هللا علیھ”، كما انھ مصدر السلطة ، أما النبي )ھو الشارع
یترتب علیھھذا المذھبو."والزوج ، فان أمروا أو أوجبوا لم یجب شئ بإیجابھم، بل بإیجاب هللا تعالى

التي عبر -السلطة ، فااللھیھ ال تتعارض مع إسناد السلطة للجماعة، بل ھي نتیجة لھا ألحاكمیھأن 
، ) وأمرھم شورى بینھم(االستخالف العام أیضا للجماعةمخولھ بموجب-األمر صطلحعنھا القران بم

عقد ( لھا حق تعیینھ ومراقبتھ وعزلھ ، یعرف الماوردي البیعة بأنھا أما الحاكم فنائب ووكیل عنھا
( ویقول أبو یعلي أن الخلیفة ).7األحكام السلطانیة، ص )(یدخلھ اكراة وال إجبارمرضاة واختیار ال

).للمسلمینوكیل

المذھب الذي یفھم مفھوم ونجد جذور ھذا:تفسیر ألحاكمیھ بمعنى السلطة عند الخوارج جذور
شعار عند الخوارج الذین رفعوامصطلح السلطة في الفكر السیاسي الحدیث، یقابلعلى انھألحاكمیھ

مذھب ھو أول من تعرض لھذا ال) رضي هللا عنھ(، وقد كان علي ابن أبي طالب “ “ 
كلمة حق أرید بھا باطل ، نعم (.. “ “ بالنقد ،فقال في معرض حدیثھ عن شعار الخوارج 

ویجمع بھ الفيء ، ویقاتل بھ العدو، وتؤمن إمرتھ المؤمن، ویستمتع فیھا الكافر، ویبلغ هللا فیھا األجل،
رضي هللا (، فعلي بن أبى طالب ) بھ السبل ، ویؤخذ بھ للضعیف حتى یستریح بر و یسترح من فاجر

بمعني ألحاكمیھ، ولكنة ینكر فھم ھذه )( ألحاكمیھیقر إسناد ) عنھ
، ثم یبین ضرورة الدولة ألي )و( التي أشار لھا بلفظ اإلمرة السلطة، 
، ثم یبین أن السلطة ممارسھ للسیادة خالل الزمان )وانھ البد للناس من أمیر بر أو فاجر( مجتمع 

الخ، وهللا تعالى منزه …جمع الفيء ومقاتلة العدو وتأمین السبل : والمكان، ومن أشكال ھذه الممارسة 
.كل ذلكعن

وقد تبنى مذھب التفسیر :ومقوالت مذھب التفسیر السیاسي للدین بین االجتھاد والبدعة تشعارا
السیاسي للدین جملھ من الشعارات والمقوالت الحادثة في تاریخ االمھ من ناحیة اللفظ، أما من ناحیة 
الداللة فھي ذات دالالت متعددة ، وبعض ھذه الدالالت توافق مذھب أھل السنة، فھي اجتھاد ، وبعض 

: والمقوالتھذه تخالف مذھب أھل السنة فھي بدعھ، ومن ھذه الشعارات

ھذا الشعار من ناحیة اللفظ حادث في تاریخ االمھ ، حیث رفعتھ جماعھ " :اإلسالم ھو الحل"شعار 
األخوان المسلمین في مصر، في حقبة الثمانینیات من القرن الماضي، خالل خوضھا االنتخابات 

ل  السلف الصالح، أو علماء أھل ولم یرد ھذا الشعار بلفظھ في القران أو ألسنھ  أو أقوا. البرلمانیة حینھا
:أما من ناحیة الداللة فان لھذا الشعار دالالت متعددة، وھنا نمیز بین داللتین لھ.السنة  

" في حال استخدامھ في مجال السیاسة -تقوم على أن المقصود باإلسالم في الشعار:الداللة األولى
یة الورود القطعیة الداللة، والتي ال یباح أصول الدین، التي مصدرھا النصوص الیقین-" االمامھ 

مخالفتھا، وھى الداللة التي یستخدمھا مذھب التفسیر السیاسي للدین ، وھى داللھ تتناقض مع مذھب أھل 
.كما سبق ذكره ) خالفا للشیعة(السنة في أن االمامھ ھي فروع من فروع الدین ولیس أصل من أصولھ 

في حال استخدامھ فى -الثانیة فتقوم على أن المقصود باإلسالم فى الشعارأما الداللة :الداللة الثانیة
فروع الدین، والتي مصدرھا االجتھاد فى فھم وتفسیر النصوص الظنیة -"االمامھ" مجال السیاسة

ال إنكار على من اجتھد فیما یسوغ منھ (یقول ابن مفلحالورود والداللة، والتي یباح فیھا االختالف،
وھذه الداللة تتسق مع مذھب أھل السنة  في أن االمامھ ].1/186اآلداب الشرعیة [)الفروعخالف في

.فرع من فروع الدین ولیس أصل من أصولھ كما سبق ذكره 



فى مجال " فتح باب االجتھاد ھو الحل" ناحیة اللفظ ھينالصیغة األصح للشعار مو:الصیغة األصح
ویتضمن االجتھاد اتخاذ . التي تقع في دائرة فروع الدین المتغیرةوكافھ المجاالت" االمامھ" السیاسة 

، وتفعیل مقدره المسلمین على حل المشاكل التي یطرحھا -ولیس نقطھ نھایھ–تراث االمھ نقطھ بدایھ 
واقعھم المتغیر، باالضافھ إلى االستفادة من إسھامات األمم األخرى بشرط اتساقھا مع أصول الدین 

.  ت المسلمة وواقع المجتمعا

ھذا الشعار لغة محدث ، حیث ورد ألول مره في وثائق جماعھ  :اإلسالم دین ودولھ" شعار 
اإلسالم (، حیث نصت ھذه الوثائق على أن 1928اإلخوان المسلمین التي تأسست بمصر عام 

ولم یرد  ھذا ). عقیدة وعبادة، ووطن وجنسیة، ودین ودولة، وروحانیة وعمل، ومصحف وسیف
أما . النبویة أو أقوال السلف أو علماء أھل السنةالشعار بلفظھ في القران الكریم أو السنة 

:داللتین" اإلسالم دین ودولھ"اصطالحا فان لشعار 
بھا مذھب التفسیر السیاسي للدین، و تتجاوز تقریر ارتباط الدین بالدولة ، إلى قال: الداللة األولى

وھى داللھ تخالف ما ذھب إلیھ أھل السنة من أن . تقریر المساواة بین الدین والدولة في الدرجة
( أصل من أصولھ ، یقول اإلیجي ھي فرع من فروع الدین ولیس-بمعنى السلطة–االمامھ 

).395ص : المواقف )(، وإّنما ذكرناھا في علم الكالم تأسّیاً بمن قبلنا الفروعوھي عندنا من
وھى داللھ تقوم على الضبط الشرعي للشعار، وھى تقرر ارتباط الدین بالدولة، :الداللة الثانیة

:دون أن تساوى بینھما في الدرجة، بل تجعل االولویھ للدین على الدولة، والمقصود باالولویھ ھنا
بمثابة الكل للجزء یحده فیكملھ ویغنیھ ولكن ال -وكذا السلطة–أن یكون الدین بالنسبة للدولة : أوال

وكذا –یلغیھ، وھو ما یتحقق من خالل السعي لتحقیق اكبر قدر ممكن من االتساق بین الدولة 
.وضوابط ومقاصد الشرع الكلیة -السلطة

جب أن یكون سابقا على السعي ألقامھ الدولة االسالمیھ ، أن السعي ألقامھ المجتمع المسلم ی: ثانیا 
.فاإلسالم ھو دین أوال ثم دولھ ثانیا

/ جماعھ / أمھ ( ھو دین أوال، ثم أن اإلسالم: ھي و الصیغة األصح للشعار:الصیغة األصح 
.ثانیا ، ثم دولھ أخیرا) مجتمع 

ى أو إسالمیین في القران أو السنة  أو من ناحیة اللفظ لم یرد لفظ اسالم":اسالمى " مصطلح 
اُكْم اْلُمْسلِمیَن ِمْن َقْبلُ : (أقوال السلف الصالح، إنما ورد لفظ مسلم ومسلمین، قال هللا تعالى ُھَو َسمَّ

ُسوُل َشِھیداً َعلَْیُكْم َوَتُكوُنوا ُشَھَداَء َعلَى بعض ، وإذا كان )78:الحج) (النَّاسِ َوِفي َھَذا لَِیُكوَن الرَّ
، فأنھم قد استخدموه بدالالت غیر دالالتھ )إسالمیین(العلماء المسلمین قد استخدم مصطلح 

مقاالت اإلسالمیین واختالف (المعاصرة ، من ھؤالء العلماء اإلمام أبوالحسن االشعرى في كتابھ 
ف بما في ذلك  الفرق التي تختل-،حیث عنى باإلسالمیین كل فرق وطوائف المسلمین )المصلین

المسلم (، وطوال التاریخ االسالمى فان المسلمین استخدموا مصطلحي مع أھل السنة والجماعة
في وصف كل من التزم بأصول الدین الثابتة من أفراد وجماعات، أما الجماعات  التي ) المسلمین

ھا إلى تلتزم  بأحد المذاھب االسالمیھ،التي ھي محصلھ االجتھاد في فروع الدین المتغیرة،فقد نسبو
صاحب المذھب ، كالحنابلة والمالكیة والشافعیة والحنفیة في الفقھ أو االشاعره والماتریدیھ و 
الطحاویھ في علم الكالم ، ولم یتم استخدام مصطلح اسالمى وإسالمیین بدالالتھ الحدیثة في 

ن داللتین أما من  ناحیة  الداللة  فإننا نمیز بی.المجتمعات المسلمة إال في العصور الحدیثة
:للمصطلح 



وھى الداللة التي تعبر عن مذھب التفسیر السیاسي للدین، وتقوم على اعتبار  أن :الداللة األولى
المصطلح ھو مصطلح شرعي توقیفي ، وھو ما یخالف حقیقة أن المصطلح رغم أن موضوعھ دیني ، 

. إال انھ لم یرد فى القران أو السنة كما سبق ذكره

وھى داللھ تقوم على الضبط الشرعي للمصطلح، و تقوم على اعتبار  ان المصطلح :ة الداللة الثانی
العمل على تحقیق الممكن، من االلتزام بمفاھیم وقیم : اصطالح بشرى، ومضمون  ھذه الداللة ھو

وقواعد اإلسالم،على المستوى العام، في مجال معین من مجاالت الحیاة ،في المجتمعات المسلمة ، إذا 
ترفض القفز مما ھو كائن إلى ما ینبغي أن یكون ،وتدعو إلى االنتقال مما ھو كائن : أوال:الداللةھذه

وال (تمیز : ثانیا .إلى ما ھو ممكن إلى ما ینبغي أن یكون ،استنادا إلى قاعدة التدرج التي اقرھا اإلسالم
یم وقواعد اإلسالم ، والمستوى بین المستوى الخاص، الذي قد یلتزم فیھ الفرد المسلم بمفاھیم وق) تفصل

العام الذي قد ال یلتزم فیھ المجتمع المسلم بمفاھیم وقیم وقواعد اإلسالم، وعدم االلتزام قد یكون 
وقد ...مفروض بواسطة  االستعمار أو انظمھ تابعھ للغرب فكریا أو سیاسیا أو اقتصادیا أو عسكریا

ترى انھ یستحیل أن یعمل فرد معین أو جماعھ معینھ : الثا.یكون مطلوب بواسطة تیارات فكریھ تغریبیة
فھو اسالمى أو ھم " " على تحقیق ھذا االلتزام بمفاھیم وقیم وقواعد اإلسالم،  في جمیع مجاالت الحیاة 

بل ما ھو ممكن ھو تخصص كل فرد أو جماعھ في تحقیق " إسالمیین على وجھ العموم دون تخصیص
االت الحیاة ، ھذا التخصص ھو احد خصائص منھج التغییر ھذا االلتزام في مجال معین من مج

َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِیْنِفُروا َكافًَّة َفلَْوَال َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُھْم َطاِئَفٌة لَِیَتَفقَُّھوا ِفي (االسالمى  قال تعالى 
یِن َولُِیْنِذُروا َقْوَمُھْم إَِذا َرَجُعوا إِلَْیِھمْ  ال تنفى صفھ اإلسالم عن : ابعا).122:التوبة)(لََعلَُّھْم َیْحَذُرونَ الدِّ

.المجتمعات المسلمة وال تكفرھا

:لمصطلح الحزب الدیني دالالت متعددة ویمكن التمییز بین داللتین لھ :مصطلح الحزب الدیني 

تعتبر أن مفھوم الحزب الدیني یتصل بأصول الدین، وتنطلق ھذه الداللة من أو یلزم : الداللة األولى
منھا ، جملھ من المفاھیم ، التي تتناقض مع مقاصد الشرع وضوابطھ،ومن أھمھا انھ یلزم منھا اباحھ  

على مستوى أصول الدین،وھو ما یتناقض مع ما قررتھ النصوص ، من النھى عن "التعدد " االختالف 
یقول: الختالف ،على مستوى أصول الدین ،التى مصدرھا النصوص الیقینیة الورود القطعیة الداللة ا

قُوا ِدیَنُھْم َوَكاُنوا ِشَیعاً ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما لََدْیِھْم َفِرُحونَ ~َوال َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن (تعالى ) ( ِمَن الَِّذیَن َفرَّ
قُوْا ِدیَنُھْم َوَكاُنوْا ِشَیعاً لَّْسَت ِمْنُھْم ِفي َشْيءٍ : (تعالىیقول ).104(اآلیة : آل عمران : األنعام) [إِنَّ الَِّذیَن َفرَّ

قُوْا ِدیَنُھْم َوَكاُنوْا ِشَیعاً لَّْسَت ِمْنُھْم ِفي َشْيءٍ {: ویقول تعالى]. 159 و وھذه ]...159: األنعام[} إِنَّ الَِّذیَن َفرَّ
ل وقعلماء أھل السنة بین االختالف على مستوى أصول الدین و البدعھ، یالداللة ھي بدعھ، حیث ربط

, أھل السنة والجماعة : فیقال , كما أن السنة مقرونة بالجماعة , مقرونة بالفرقة والبدعة(بن تیمیة ا
أخس أوصاف الفرقة من(الشاطبي ،ویقول )1/42إلستقامةا()أھل البدعة والفرقة : یقال كما

جامع البیان )(لیس فیھم اختالفأھل الحق(ل بن المبارك وق، وی) 1/113االعتصام)(المبتدعة
12/85( ،

تعتبر أن مفھوم  الحزب الدیني یتصل بفروع الدین ولیس بأصولھ،  و یمكن اعتبارھا :الداللة الثانیة
شكل من أشكال االجتھاد في فروع الدین ،وھى تتسق مع مذھب أھل ألسنھ في اباحھ االختالف فى 

. الفروع

یستند مذھب التفسیر:قضیھ تطبیق التطبیق الشریعة االسالمیھ بین المنظورین الجزئي والشامل
السیاسي للدین ، في تصوره لقضیة تطبیق الشریعة االسالمیھ في المجتمعات المسلمة ، إلى منظور 



أو -جزئي  قائم على افتراض مضمونھ أن تطبیق الشریعة االسالمیھ یتوقف على وصول جماعھ 
والمقصود بھ التطبیق الشامل ، الن الشریعة مطبقھ على المستوى(معینھ إلى السلطة -جماعات 

،غیر أن ھذا االفتراض یترتب علیھ أن ) الخاص دون المستوى العام ، في اغلب المجتمعات المسلمة
تطبیق الشریعة االسالمیھ ھو مسئولیھ جماعھ أو جماعات معینھ، وانھ مقصور على مجال معین من 

یتناقض مع الداللة االصلیھ لمصطلح ض، وبالتالي فان ھذا االفترا)ھو المجال السیاسي(مجاالت الحیاة 
المعامالت الفردیة من أحوال شخصیة : الشریعة، والتي تشمل  العبادات والمعامالت بنوعیھا

والمعامالت التي تنظم العالقة بین األفراد في ... ومعامالت الفرد من بیع وأجاره ورھن وكفالة
و (م االقتصادیة السیاسیة القانونیة ،یقول ابن تیمیھالجماعة، وتشمل القواعد الكلیة التي تستند إلیھا النظ

والدنیا، والشریعة إنما ھي كتاب هللا وسنة فالشریعة جامعة لكل والیة وعمل فیھ صالح الدینإال 
العقائد واألحوال والعبادات واألعمال والسیاسات واألحكام رسولھ، وما كان علیھ سلف األمة في

ووجھ التناقض بینھما ھو أن ھذه الداللة تفید أن تطبیق الشریعة االسالمیھ ... ..).والوالیات والعطیات
والتصور ، )من خالل قواعدھا الكلیة( مسئولیھ المجتمع المسلم كلھ،وانھ یشمل كافھ مناحي الحیاة 

على اعتبار ان تطبیق الصحیح لتطبیق الشریعة االسالمیھ یجب ان ینطلق من منظور شامل یقوم  
یجب أن ال یترتب علیھ ) كالمجال السیاسي مثال(سالمیھ في مجال معین من مجاالت الحیاة الشریعة اال

الخاصة لجماعھ أو جماعات ةإھمال أو إلغاء تطبیقھا في المجاالت األخرى ، وأن تقریر المسئولی
یق معینھ ، یجب أن ال یترتب إلغاء المسئولیة المشتركة للمجتمع المسلم كلھ عن اقامھ الدین وتطب

أََال )( وسلم صلى هللا علیھ(قال الرسول: الشریعة االسالمیھ، والتي أشارت إلیھا العدید من النصوص
اِس َراٍع َوُھَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَّ  ِتِھ َفاْألَِمیُر الَِّذي َعلَى النَّ ُجُل َراٍع ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَّ ِتِھ َوالرَّ

اْلَعْبُد َراٍع ِل َبْیِتِھ َوُھَو َمْسُئوٌل َعْنُھْم َواْلَمْرأَةُ َراِعَیٌة َعلَى َبْیِت َبْعلَِھا َوَولَِدِه َوِھَي َمْسُئولٌَة َعْنُھْم وَ َعلَى أَھْ 
ِتھِ  ِدِه َوُھَو َمْسُئوٌل َعْنُھ أََال َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَّ )" َعلَى َماِل َسیِّ

استنادا إلى  العرض السابق ، ":السیاسة الشرعیة"التفسیر الدیني للسیاسة : السنةأھل افقة مو
ذاتھ وفیما یلزم منھ،فينخلص إلى أن مذھب التفسیر السیاسي للدین مرفوض إسالمیا ، ألنھ بدعھ 

مبدئيقد تحظى بقبول ، تتبنى ھذا المذھب ، التيوالحركات والجماعات األحزابأنوھنا یمكن القول 
المسلمة ، كمحصلھ لالستجابھ التلقائیة لنداء اإلسالم ، الذي یشكل الھیكل الحضاري المجتمعات في

، عندما تتوافر لھا شروط لھذه المجتمعات ، ولكن ھذا القبول مؤقت سیتحول في النھایة إلى رفض
ب یتناقض مع مذھب أھل السنة ، الن ھذا المذھ)المقدرة(والموضوعیة ) الوعي( الرفض الذاتیة 

ومنھا -بتفریعاتھ المتعددة ، والذي أصبح جزء من البنیة الحضاریة ألغلب األمم والشعوب المسلمة 
بااللتزام -من منطلق اسالمى–یتحقق مذھب التفسیر السیاسي للدینوتجاوز. -االمھ العربیة المسلمة 

وھو یقوم على –الذي عبر عنھ علماء أھل السنة بمصطلح السیاسة الشرعیة -بالتفسیر الدیني للسیاسة
االلتزام بالضوابط الشرعیة  للمفاھیم والقیم والقواعد ، ویوافق مذھب أھل السنة، القائم على الضبط 

یجعل الدین ھو -تفسیر السیاسي للدینخالفا لمذھب ال–وھو . الشرعي لھذه المفاھیم والقیم والقواعد 
بالنسبة للسیاسة بمثابة " ممثال في مقاصده وضوابطھ " الفرع، اى یجعل الدین ھيوالسیاسة -األصل 

یلتزم بجملھ من أنالنشاط السیاسي یجب أنالكل للجزء، یحده فیكملھ ولكن ال یلغیھ ، وبالتالي یرى 
بینھ وبین مقاصد -ولیس التطابق–ر ممكن من االتساق الضوابط ،التي تھدف إلى تحقیق اكبر قد

:الشرع وضوابطھ

تولیس، فرع من فروع الدین "بمعنى السلطة " أن االمامھمن ھذه الضوابط :االمامھ من فروع الدین
.، وھو ما یوافق  مذھب أھل السنة في االمامھ كما سبق ذكره أصل من أصولھ 

ومن ھذه الضوابط ما قرره  :الجماعة ولو لم یرد فیھ نص السیاسة الشرعیة ما یحقق مصلحھ 



، ما كل یحقق مصلحھ الجماعة ولو لم یرد فیھ نصأن السیاسة الشرعیة ھي علماء أھل السنة من 
َالِح، َوأَْبَعَد َعْن ا(یقول اْبُن َعِقیلٍ  َیاَسُة َما َكاَن ِفْعالً َیُكوُن َمَعُھ النَّاُس أَْقَرَب إلَى الصَّ ْلَفَساِد، َوإِْن لَْم السِّ

ُسوُل َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم، َوَال َنَزَل ِبِھ َوْحيٌ  ، ویعرف ابن نجیم الحنفي في تعریف السیاسة .)َیَضْعُھ الرَّ
األحكام )(فعل شيء من الحاكم لمصلحة یراھا، وإن لم یرد بذلك الفعل دلیل جزئي :( الشرعیة بأنھا

إِنَّ هللاَ ُسْبَحاَنُھ أَْرَسَل ُرُسلَُھ، (،ویقول ابن القیم)اسة الملوك لإلمام الماورديالسلطانیة والسلوك في سی
َمَواُت َفإَِذا ظَ  اُس ِباْلِقْسِط، َوُھَو اْلَعْدُل الَِّذي َقاَمْت ِبِھ اْألَْرُض َوالسَّ َھَرْت أََماَراُت َوأَْنَزَل ُكُتَبُھ، لَِیقُوَم النَّ

ُھُھ ِبأَْي َطِریٍق َكاَن، َفَثمَّ َشْرُع ِهللا َوِدیُنُھ، َوَهللاُ ُسْبَحاَنُھ أَْعلَُم َوأَْحَكُم، َوأَْعَدُل أَْن َیُخصَّ اْلَعْدِل َوأَْسَفَر َوجْ 
َفَال َیْجَعلُُھ . اَرةً ُن أَمَ ُطُرَق اْلَعْدِل َوأََماَراِتِھ َوأَْعَالَمُھ بَِشْيٍء، ُثمَّ َیْنفِي َما ُھَو أَْظَھُر ِمْنَھا َوأَْقَوى َدَاللًَة، َوأَْبیَ 

رُ  ِق، أَنَّ َمْقُصوَدهُ ِمْنَھا، َوَال َیْحُكُم ِعْنَد ُوُجوِدَھا َوِقَیاِمَھا ِبُموِجِبَھا، َبْل َقْد َبیََّن ُسْبَحاَنُھ ِبَما َشَرَعُھ ِمْن الطُّ
یِن، إَقاَمُة اْلَعْدِل َبْیَن ِعَباِدِه، َوِقَیاُم النَّاِس ِباْلِقْسِط، َفأَيُّ َطِریقٍ  اُْسُتْخِرَج ِبَھا اْلَعْدُل َواْلقِْسُط َفِھَي ِمْن الدِّ

ْرُع، َبْل ِھَي ُمَواِفَقٌة لَِما َجاَء ِبِھ، : َفَال ُیَقالُ .َولَْیَسْت ُمَخالَِفًة لَھُ  َیاَسَة اْلَعاِدلََة ُمَخالَِفٌة لَِما َنَطَق بِِھ الشَّ إنَّ السِّ
َما ِھَي َعْدُل هللاِ َوَرُسولِِھ، َظَھَر ِبَھِذِه َبْل ِھَي ُجْزٌء ِمْن أَْجَزاِئِھ، وَ  یَھا ِسَیاَسًة َتَبًعا لُِمْصَطلَِحِھْم، َوإِنَّ َنْحُن ُنَسمِّ

).األحكام السلطانیة،أبي یعلى الفراء) (اْألََماَراِت َواْلَعَالَماتِ 
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