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 المحاضرة األولى



  في مصادر
, الفكر السياسي العربي اإلسالمي  

وخصائصه العامَّة, وأصوله  



 اإلسالمي؛ العربي السياسي الفكر دراسة ألجل

 الفكرية "االتجاهات" أبرز معرفة من بد   ال

 التي ,اإلسالمي التأريخ شهدها التي ,السياسية

ل عصر" أعقبت  بعصر" بدءا   ,"التنزُّ

 في ,المعرفيِّ  اإلنجاز من شهده وما ,"التدوين

 .المجاالت من كثير  



تتصل بالباعث , وال بد  من التأكيد على حقيقة  مهم ة

فالقرآن الكريم هو الدافع , اإلبداعيِّ للعلم والمعرفة

التي , "والسعي, الوعي"في إطار معادلة  , إليها

ل مفهوم  معرفي   هو , تأسست على أو 

, وأبعاَده, الذي حد دت مالمحه, "القراءة"مفهوم

, آيات سورة الَعلَق, ومقاصَده  



: في قوله تعالى  
ْن َعلَق  ( 1)اْقَرْأ ب اْسم  َربَِّك ال ذ ي َخلََق }} ْنَساَن م  ( 2)َخلََق اإْل 

ْنَساَن َما لَْم ( 4)ال ذ ي َعل َم ب اْلقَلَم  ( 3)اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم  َعل َم اإْل 

ْنَساَن لَيَْطَغى ( 5)يَْعلَْم  إ ن  ( 7)أَْن َرآهُ اْستَْغنَى ( 6)َكال  إ ن  اإْل 

ْجَعى  ا إ َذا َصل ى ( 9)أََرأَْيَت ال ذ ي يَْنَهى ( 8)إ لَى َربَِّك الرُّ َعْبد 

(  12)أَْو أََمَر ب الت ْقَوى ( 11)أََرأَْيَت إ ْن َكاَن َعلَى اْلُهَدى ( 10)

َ يََرى ( 13)أََرأَْيَت إ ْن َكذ َب َوتََول ى  َكال  ( 14)أَلَْم يَْعلَْم ب أَن  هللا 

يَة   ئَة  ( 15)لَئ ْن لَْم يَْنتَه  لَنَْسفَع ا ب الن اص  بَة  َخاط  يَة  َكاذ  (  16)نَاص 

يَهُ  بَان يَةَ ( 17)فَْليَْدُع نَاد  ْعهُ َواْسُجْد ( 18)َسنَْدُع الز  َكال  اَل تُط 

؛{{(19)َواْقتَر ْب   



هو , وهي ابتداء  تعادل المعرفةَ , فالدافع للقراءة

ةَ الرسول, أمر إلهي   د مهم  ة  , يحدِّ فال , شخصا  وأم 

ة بغير قراءة ْذنا بالجهل, تكون األم   .ولهذا أُخ 
ُعرفْت فترة ما قبل اإلسالم , ولهذا أيضا       

,  لكونها قد خلت من القراءة  , "بالجاهلي ة  األُولى"

هت مقاصد القراَءة التي تنبني على , وشو 

, بوصفه مفهوما  لهُ أبعاُدهُ العبادي ة, "التوحيد"

 .والمقاصدي ة الرحيمة, والمعرفي ة  
 



أبرز االتجاهات "معنيُّون بالبحث في  -إذن-فنحن  

, التي شهدها التأريخ اإلسالميّ , "الفكريِّة السياسي ة

وهو العصر الذي أعقب عصر , بدءا  بعصر التدوين

ل"الرسالة المعروف اصطالحا   , "بعصر التنزُّ

التي عرفها , "المحاوالت اإلحيائي ة"وصوال  إلى 

والتي ستمتدُّ مالزمة  وجوَد األمة , التراث اإلسالميُّ 

.المسلمة  



دراسة أبرز األفكار , إن  ما يعنينا في هذه المادة 

ألبرز الشخصيات التي تركت , والمواقف السياسي ة

ومنه الفكر , آثارا  سياسي ة  واضحة  في الفكر

ُل من صعوبة  تمييز ما هو , السياسيُّ  مع ما يُسج 

مع التمييز بين ما , سياسي  عن ما هو غير سياسي  

إذا " فكر تأثُّريّ "عن ما هو " فكر إبداعي  "هو

ونريد به ما كان من إبداع وابتداع , صح  الوصف

.وهم يعالجون قضاياهم, مفكِّري األمم األخرى  



 :الفكر وتسميتهوصف 
 :أبرزها, ثالث تسمياتذكر ن ,الفكروفيما يت صل بوصف      

ُز على أن ه فكر لكلِّ َمن ينتمي لإلسالم : اإلسالميّ الفكر .1 ويركِّ

االنتماُء "في إطار  جامع  هو, من الشعوب واأللسن والبلدان

 ".لإلسالم واالعتزاُز به
بالتركيز على الفكر الذي شهدته األرض : العربيّ الفكر .2

يكون التركيز في وصف , في بيئة  عربي ة, العربيّة وشعوبها

 .التي نشأ بها هذا الفكر" البيئة"الفكر على 
في , وهو يمزج بين سمتين للفكر: العربّي اإلسالميّ الفكر .3

وعربيا  لكونه يعتقد أن  , كونه إسالميا  يخصُّ كل  المسلمين

 .ولغتهم لغتُهُ , وهم ماد ته, العرب هم حملةُ اإلسالم
 



 :الفكرتعريف 
التي ينتجها , هو اآلراُء والمبادُئ والنظرياتُ : الفكر     

,  في إطار تناوله قضايا وأشياء وحقائق,  العقُل اإلنسانيُّ 

,  والحياة, الكون: التي تخصُّ , في إطار الرؤية الكونية

 .واإلنسان
أو , أما وصف الفكر بربطه بجماعة بمجتمع ما     

فيكون الفكر تعبيرا  عن مالمح فكر , يرتبط بحضارة ما

,  فكر يوناني: فيكون هناك, تلك الجماعة وخصوصياتهم

,  وغربي, وإسالمي, ومصري, وهندي, وروماني

 الخ...وشرقي
 



,  هو اآلراُء والمبادُئ والنظرياتُ  :والفكر السياسيُّ 

في إطار تناوله قضايا ,  التي ينتجها العقُل اإلنسانيُّ 

, تت صُل بتناول القضايا السياسية, وأشياء وحقائق

 .والدوليداخل المجتمع الداخلي 

هو اآلراُء والمبادُئ  :العربّي اإلسالميُّ فالفكر 

التي تنتسب للمجتمع العربي , والنظرياتُ 

بدء  بما , وهو يعالج القضايا السياسية, اإلسالمي

 (وفيه نظر.)حتى يومنا هذا, قبل اإلسالم
 



  مصادر
, الفكر السياسي العربي اإلسالمي  

وخصائصه العامَّة, وأصوله  



 المحاضرة الثانية



  مصادر الفكر السياسي اإلسالمي:

 
إما أن تكون المصادر هي الوثائق واألدبيات      

أو أن تكون , التي سجلتها الدراسات

التي أسست الفكر " األصول الفكرية"المصادر

.وضبطته بما يجعله متميزا  عن سواه  
 



فمن الوثائق واألدبيات السياسية التي شكلت : أوال  

مصدرا  من مصادر الفكر السياسي العربي 

:اإلسالمي ودراسته  
 أبي بكر كخطب الخلفاء واألمراء كخطبة: الخطب.1

وما كان , بن الخطاب وعمر, الصديق عقب توليه

, من ردود المسلمين عليها والتعليق بشأنها

ومراسالت عل  بن ابي طالب  بشأن تثبيت مؤسسات 

.وإرساء قواعد العدل فيها , الدولة  



 

أو مما , ويراُد منها ما حمَل دالالت سياسية: الرسائل.2

يحمل مبادئ وقواعد تؤسس للتعامل بشأن ظاهرة 

.بين الخلفاء وعمالهموال سيما ما كان , السلطة  
التي تناولت موضوعات وال سي ما : الكتب الموسوعية.3

يَرَ , في إطار عام ,ة سياسيةغذات صب في و, يتناول الس 

أو , بتناول أحكام اإلمامة فقهية: إطار دراسات أخرى

ة أو التي تتعلق بتأسيس العالقات الدولية على , الذم 

وبالدعوة , مبادئ أساس تتصل بالتآخي اإلنساني

.اجتماعية وأخرى, وتأريخية, العالمية  



األصول الفكرية الضابطة للفكر العربي : ثانيا  

:اإلسالمي  

 
.العادات والتقاليد العربية قبل اإلسالم.1  

شؤون مراعاة القيم في »: ومن بين أبرزها. أ 

,  والبعد اإلنساني, لمراعاة ُحسن الُخلُق« الرئاسة

.وسواها  

الشورى في إدارة شؤون آليات العمل ب.ب 

.لغرض ترشيد القرارات بشأنها, المجتمع  
 



:والسنة, الكتاب: التي جاءت في: مبادئ الوحي.2  
ةبدأ م. أ إ ن َما )) :تأسيسا  على قوله تعالى: األخو 

 َ نُوَن إ ْخَوةٌ فَأَْصل ُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم ۚ َوات قُوا هللا  اْلُمْؤم 

والتآخي يجعل (10:الحجرات(()لََعل ُكْم تُْرَحُمونَ 

ويدعو في حال نشوب , المبدأ األساس هو التعايش

ومع الفساد , والمصالحة, نزاع إلى الصلح

.وهكذا, اإلصالح  
ن َذَكر  ..))المساواة .ب يَا أَيَُّها الن اُس إ ن ا َخلَْقنَاُكم مِّ

َوأُنثَٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوب ا َوقَبَائ َل ل تََعاَرفُوا ۚ إ ن  أَْكَرَمُكْم 

َ َعل يٌم َخب يرٌ  نَد هللا   أَْتقَاُكْم ۚ إ ن  هللا  (.13:لحجراتا(()ع   



 
َ  )): تأسيسا  على قوله تعالى: العدل. ت إ ن  هللا 

وا اأْلََمانَات  إ لَٰى أَْهل َها َوإ َذا َحَكْمتُم بَْيَن  يَأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّ

ظُُكم ب ه  ۗ إ ن   ا يَع  م  َ ن ع  الن اس  أَن تَْحُكُموا ب اْلَعْدل  ۚ إ ن  هللا 

ا ير  يع ا بَص  َ َكاَن َسم  ...(58:النساء(()هللا   
يَا أَيَُّها )): وفق قوله تعالى :الطاعة المشروطة. ث

ُسوَل َوأُول ي  يُعوا الر  َ َوأَط  يُعوا هللا  يَن آَمنُوا أَط  ال ذ 

وهُ إ لَى هللا    نُكْم ۖ فَإ ن تَنَاَزْعتُْم ف ي َشْيء  فَُردُّ اأْلَْمر  م 

ل َك 
ٰ
ر  ۚ َذ نُوَن ب اَّلل   َواْليَْوم  اآْلخ  ُسول  إ ن ُكنتُْم تُْؤم  َوالر 

(59:النساء(()َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأْو يال    



: التراث اليوناني. 3  

بما تركه , وهو ما يظهر تأثُّر مفّكرين وفالسفة مسلمين

ومن أبرزهم سقراط , الفالسفة اإلغريق األقدمون

, وأس س ألفكار وممارسات سياسية, وافالطون وأرسطو

؛ بل ومنه ما أس س لالتجاه الفلسفي  أصلها إغريقي 

لفهم الظاهرة , الذي يطلق من مقوالت فلسفية, السياسي

.وتحليلها, السياسية  
:العمل ب, ومن بينها :التقاليد السياسية األجنبية. 4  

في  الترف والبذخ. ب. وتوريثها احتكار السلطة. أ 

.مؤسسة الخالفة  
 



 = خصائص الفكر السياسي العربي اإلسالمي:
فالعالمية بوصفها سمة المرجعية  :العالمية: أوال  

ال بد  أن يصطبغ بها الفكر , واإلسالم نفسه, اإلسالمية

والظاهرة , السياسيُّ الذي يتناول شؤون السلطة

:السياسية عموما ؛ وتبنى العالمية على  

.«الرحمة بالعالمين»مقاصد .1  

.«كافة»اتصال الدعوة بالناس . 2  
وهو إلهيُّ , فما يصطبغ باإلسالم: األصالة: ثانيا  

إال  فيما «ال يتأسس على فكر آخر, يجعله أصيال  , المصدر

.«ال يتعارض مع األصالة  
 



ة: المرونة: ثالثا   , (قواعد دون تفصيل):فثم 

إلنزال مقتضى القواعد الثابتة على , (االجتهادو)

.الواقع المتغيِّر  

فالسياسي ال ينفصم عن : الشمولية: رابعا  

,  اإلنسانية«وال عن المقاصد ,االجتماعي

ما هو  مُ فهَ يُ ؛ وقد ال النبيلة السامية «والعالمية

؛ بفهم القضايا األخرى غير السياسيةإال  , سياسي  

ة تتخط ى , زيادة  على رعاية السياسة شؤونا  عام 

.عالقة الحاكم بالمحكوم  
 



,  وهي ضوابطُ : القيمية واألخالقية: خامسا  

هات ومقاصد في نفس الوقت؛ تخضع لها , وموجِّ

.الفكر والمعالجات السياسية  
فهو : الربط بين الفكر وحركة المجتمع: سادسا  

ُك في بيئت ه   بل السياسة فكرٌ  ,ليس جامدا   , يتحر 

.هاكيحرِّ و  
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الفلسفي-الساسي: االتجاه الفكري  

ل  األنموذج األو 

 

 الفارابي 

 وفلسفته السياسية
 



 المحاضرة الثالثة



أوال  : نسبه وحياته: أبو نصر محمد الفارابي 

ولد بمدينة , هـ(339-257),م(950–874):

أّمه , بخراسان فارسي األب, حاليا  " أترار",فاراب

يجيد الفارسية , تعلّم الكثير من اللغات, تركية

وأغلب , والتركية والكردية والعربية والالتينية

,  أتم  دراسته ببغداد, اللغات العالمية المعروفة

,  وعمل ببالط سيف الدولة الحمداني عالما  , والشام

.بعد أرسطو المعلم األول, وعرف بالمعلم الثاني  



  
 ثانيا  : أبرز مؤل فاته: 

(شروحات أرسطو وأفالطون)  

(آراء المدينة الفاضلة),  

رسالة ),(الموسيقى الكبير),(السياسات المدنية),

(الملة),(في العقل  

(.طريق السعادة)و,  
 



  
 ثالثا  : الدولة في فكر الفارابي:

ن خالصة فلسفته السياسية ونصائحه غير      يضمِّ

,  وهي مدينة نظرية مثالية, المباشرة في مدينته الفاضلة

التي تجمع المثل , ال تتوافق مع السياسة الواقعية

.كحال السياسة عند ميكافلّي,وأضدادها   
يرى البعض أن ه قرأ التأريخ اإلسالمي السياسي     

, بدءا  بالنبي عليه الصالة والسالم, واستنبط منه فكره

مرورا  بالخلفاء الراشدين بوصفهم , (الرئيس األول)

ويعالج , لينتقد حكم المماليك, (المثال الثاني)رؤساء من 

.ضعف الخالفة  
 



  
بأن  -اقتفاءا  ألفالطون وأرسطو-يقول الفارابي     

ف اإلنسان , اإلنسان اجتماعي بطبعه بالحيوان "وعر 

االجتماع اإلنساني  وهدفُ « الحيوان المدني»أو« اإلنسي

:لبلوغ السعادة لكلِّ فرد, هو تحصيل الكماليات  
يتحق ق االجتماع اإلنساني بعقد بين الناس لحاجتهم .1

بانتظام وتنسيق , المفضي للتعاون والتكامل, لالجتماع

.يضمُّ الجسد كل ه والرأس  
,  دنيوية: صنّفها إلى, والسعادة عنده أخالقي ة.2

تتجاوز اللذة , فالسعادة مفهوم ذو بعد سياسيّ , وأخروية

لترقى إلى مستوى المصلحة العامة ( أي المتعة)المجردة

.لكلِّ األفراد  
 



  رابعا  : منهجه: 

 

 ُعن َي الفارابيُّ بمحاور رئيسة

:تتلّخص في -تطبُع منهجه العلميِّ -  

 
فهو سبب وجود عالم : عني بعالم الغيب: أّوال  

ليؤكد عنايته بأصول االعتقاد اإلسالمي , الشهادة

وأنّه يرعى , وأظهر إيمانه البدهي باَّلل, التوحيدي

(سالميإديني  هذا بعد و. )انتماءه الثقافّي اإلسالمي  



 
لسبقه المشهود , أسهم الفارابيُّ بالفلسفة: ثانيا  

ومراعاة ما تركه األقدمون من , بقراءة الفلسفة

(فلسفيهذا بعد .)آثار فلسفية كأرسطو وأفالطون  

 
ركز الفارابيُّ في جل  فلسفته السياسية على : ثالثا  

.  ال على ما هو كائن في الواقع ,ما يجب أن يكون

(إصالحي -مثالي  -عدٌ وهذا بُ )  
 



:مكانة التوحيد في فكر الفارابيّ      

 
في إطار , يالحظ على منهج الفارابي في االستدالل    

: بها أموٌر يراعي, (الفلسفيِّ /السياسيِّ )اتجاهه الفكريِّ   

دا  ,  وضابطا  , بوصفها منهجا  مرشدا  , قيمةَ التوحيد ومحدِّ

:لنتاجه الفكريِّ   

 
, ومعرفة الحقائق األسمى العلم  مصدرفهو يعتقد أن  .1

.هللاالقصوى هو   
 



 المحاضرة الرابعة



 
:للحقائق الكبرىوسائل المعرفة ومي َز بين .2  

لة  من عند . أ فالحقائق التي يأتي بها الرسول تأتيه منز 

ط الَملَك  جبريل .(وحيفهي ) ,هللا بتوسُّ  
يتلقّاها بواسطة , والحقائق التي يأتي بها الفيلسوفُ . ب

(.عقلية)الفع ال, وطبيعتها  العقل  
االنتظام الكوني الرباني منطلقا  النتظام اتخذ من .3

((مثل+عقل+وحي: ))إذن(....مثالية).مدينته الفاضلة  
 *** :ويقسم الفارابي جل مؤلفاته إلى  

(.لالجتماعي السياسي)يمهِّد ( فلسفّي كالميّ )  



 خامسا  : يميِّز الفارابي بين عدد من العوالم: 
السامية عن علّة , والحقيقة اإللهية: عالم الغيب.1

.وعلى المادة, السامية على العقل, الوجود  

يسمو الذي متميِّز بالعقل اإلنسان , عالم اإلنس.2

وحقيقة , فيدرك بصفائه عالم الغيب, على المادة

.فيكون بمعرفة هللا حكيما  , هللا  
.المحكوم بقوانينه الطبيعية: عالم المادة.3  

((الكون+اإلنسان+هللا: ))إذن  



  
 سادسا  : يشترط الفارابي للرئيس مؤهالت:

 
.تام األعضاء -  
.جيد الفهم والتصور -  
.جيد الحفظ لما يفهمه -  
.جيد الفطنة ذكيّ  -  
.حسن العبارة واإلفهام -  
.محّب للتعليم والتعلُّم -  



 
.غير شره في المأكل والمشرب -  
.مبغض للكذب وأهله, محب للصدق وأهله -  
.محب للكرامة -  
.تهون عنده الماّديّات والدنيا -  
.محب للعدل وأهله مبغض للجور وأهله -  
.معتدل ال جموح وال منقاد وال لجوج -  
.قوي العزم جسور ال يخاف وال يتردد -  
 



  
 سابعا  : وقد صنف الفارابي المدن إلى أصناف: 

المدينة الفاضلة: تهدف إلى تحقيق السعادة, ويقودها 

.وتعمل في انتظام وظيفي, الحكيم  
المدينة الجاهلة: ال تهدف للسعادة, وال تعرفها, وال تعمل 

.ألجلها  
 المدينة الفاسقة: عرف أهلها السعادة, ولم يعملوا لها.
لة: كانت فاضلة  , وتخل ت عن فضائلها,  المدينة المتبدِّ

.ففسدت دون تحقيق السعادة  
المدينة الضالّة: تعتقد باَّلل وبالعقل الفعال آراَء فاسدة,  

,  زورا  وبهتانا  , يّدعي رئيسها األول الوحي والحكمة

.وتنحرف المدينة, فيفسد الناس  
 



 مفهوم األمَّة عند الفارابي:
بمعنى , وحدًة طبيعيًَّة اجتماعيَّةً »األمَُّة في مفهومها تشكُِّل =

, «جماعة من الناس»فاألمة , أنَّ مادََّتها أفراُدَها  
التي « المنهج أو الطريقة»فهي مفهوم مادَّتُُه « الملَّةُ »أّما = 

عاداتهم وتقاليدهم ,«وهم األمة«»جماعة من الناس»اختارتها
,  «وسننهم, وشريعتهم», ومعتقداتهم وطريقتهم المفضَّلة

.للعيش في الجماعة  
فيكون في , أمَّا ما تتميَّز به األمة عن سواها من األمم=

. اللغة. ج. الشيم الطبيعية.ب. الِخلَقة الطبيعية. أ: اختالف  



 أنواع االجتماع اإلنساني الكاملة عند الفارابي:
:وتتدرج في أهميتها  

 
.اجتماع كلِّ الناس في األرض: فاألعلى كماالً =   

.واألدنى منه اجتماع الناس في إطار األمَّة=   
.اجتماع الناس في المدينة: واألدنى منهما كماالً =   

 



 المحاضرة الخامسة



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

:لالتجاه السياسّي الفلسفي  (2)أنموذج  
(ابن سينا)  

 
 



/ م 980ولد عام , أبو علّي الحسين بن عبد هللا بن سينا 

, من أشهر األطباء اشتهر بعلمه الموسوعيّ , هـ370

,  (الشيخ الرئيس)والسي ما في الطب والفلسفة, لُقَِّب 

, أل َف أكثَر (وأبو الطب, أمير األطباء)ولقبه الغربيون 

.كتاب  ورسالة , أغلبها في الفلسفة والطب 200من   
, وانتقل إلى خوارزم, نشأ في قرية قرب بخارى      

وعمل في بخارى عند السلطان , وإلى طوس وجرجان

لمتابعة أعماله المالية؛ , نوح بن منصور السامانيّ 

األدب والفقه : درسَ , وعرف بسرعة بديهته وقوة حفظه

بعد أن عالج , والطب والفلفسة؛ وعمل وزيرا  في َهَمَدان

. أميرها شمَس الدولة  



أخذ عن , لفكر الفارابي, مث ل بفكره الفلسفي امتدادا  

فقد آمن بما , والفلسفة الطبيعية, الفارابي فلسفته اإللهية

كف َرهُ ), وللوجود, تصوره للموجودات: قاله الفارابي في

  * تأن  هللا يعلم الكليات ال الجزئيا لقوله,(بعض العلماء
----------------------------------------- 

* . هذه األشياء له ال لغيره : يفيد الحصر , والتقدير ( وله ما سكن في الليل والنهار : ) قوله 

وهذا هو الحق ألن كل موجود إما واجب لذاته , وإما ممكن لذاته , فالواجب لذاته ليس إال 

والممكن ال يوجد إال بإيجاد الواجب لذاته , وكل ما . الواحد , وما سوى ذلك الواحد ممكن 

حصل بإيجاده وتكوينه كان ملكا له , فثبت أن ما سوى ذلك الموجود الواجب لذاته فهو ملكه 

( .  وله ما سكن في الليل والنهار ) ومالكه فلهذا السبب قال   

  
 



,  ونفى أن األجساد تبعث مع األرواح يوم القيامة

ذهب مذهب , وفي كتابه اإلشارات والتنبيهات

, الذي تحدى به كأرسطو فكرة العقيدة, أرسطو

وأنكر المعاد بما وصفته , واألديان, والنبوة

ورد  عليه الغزالي وعلى أصحاب المنهج , األديان

مقوالته , "تهافت الفالسفة"المادي الفلسفي في 

(.وعلم هللا), (البعث يوم القيامة)حول , السابقة  



عبد هللا ومنهم " الباطنية"فالسفة   ابن سيناوقد صاحبَ 

الخواجة "ومن أشهر أتباعه , النائري معلم ابن سينا

الذي شرح " نصير الدين محمد بن عبد هللا الطوسي

قرآنا  عد هُ وكتاب هللا , "قرآنا  خاصا  "وأسماها, إشاراته

مصارعة ابن "في , ورد  على الشهرستاني, "عاما  

مصارعة ", بكتاب أسماها نصير الدين, "سينا

إن  المدبر : "في مرض موته ابن سينا وقال, "عالمصار

, "فال تنفع المعالجة, عن تدبير بدني زَ جَ الذي في بدء عَ 

ودفن , م1038توفي في العام , وقيل أنه اغتسل وتاب

.(حالي ا  ) دان بإيرانفي همْ   
 



  ومن مجاالت تأيفه: 

.كالمنطق واللغة والشعر: علوم اآللة=   
ككتب العلم الكلي وااللهي : العلوم النظرية= 

.والنفسي  
وتدبير المنزل , كاألخالق: العلوم العملية= 

.والمدينة والتشريع  
.والموسيقى, كالطب: العلوم األصلية=   

وهو من أول من وضع كثيرا  من التعريفات         

".علم النفس"كتعريف, في بعض العلوم  



  أبرز كتب ابن سينا:

:أشهرها,  كتب كثيرة بن سيناال      

ُل لسبعة  (القانون في الطب) - هو المرجُع الطبيُّ األو 

 قرون؛

.(المختصر األوسط في المنطق) -  

(.المبدأ والمعاد) -  

.(األرصاد الكلِّي ة)-  

, (وكتاب النجاة وهما في المنطق, الشفاء)-  

.ذهب مذهب أرسطو( اإلشارات والتنبيهات)-  

ومختصرات لكتب , واللغة, وله كتب في الموسيقى -

.يونانية كثيرة  



 المحاضرة السادسة



 ((ابن سينا))
 

 الجزء الثاني
 

 مالمح الفكر السياسي عند ابن سينا
 



  
:وعالقتها بالنبوة, والمدنية, دواعي االجتماع: أوال    

اإلنسان عند      , غير قادر على تدبير أمره «ابن سينا» 

, من غير شريك يعينه على ضرورياته, وال يطيب عيُشه

فاجتماعهم مجاٌل لتحقيق ذلك؛ , فكلُّ منهما مكفي ا  باآلخر

فدوام االجتماع , وتُقاُم مُدنُهم, ولهذا تنعقد اجتماعاتهم

وأن يُراعى فيه , اإلنسانّي متحقٌِّق بالمشاركة بين الناس

شارع "وهذان يستوجبان وجود , "والعدل", "السن ةُ "

ع يسنُّ , ونبّي يتمي ز عن البشر بالمعجزات, "او مشرِّ

ع لهم أفعال عبادة؛ تنفعهم في الدارين, لهم سننا   .ويشرِّ  
 



  
 ثانيا  : المدينةُ ومكونات مجتمعها:

 
أن  ابن سينا يقصد : , (البعض)يذهب      

وأن  االجتماع , األمة اإلسالمية كل ها( بالمدينة)

ويرى أن  . اإلسالمي عنده هو االجتماع المدني

:  أقام المدينة على دعائم ثالثة, "الشارع والسان  "

يرأس كل  , "والَحفَظَة", "الصن اع", "المدبِّرون"

فال يكون في , يخلفه رؤساء, نوع منهم رئيس

.بل لكلِّ دوره, "عاطل"المدينة   



 
ةَ من يُجبُر على خدمة الناسَ , ويرى ابن سينا      ,  أن  ثم 

التعلُّم وتلقي "وهم ممن ليست لديهم القدرة على 

فهم عبيد بطبعهم؛ وهو متأثر بالتقسيم , "الفضيلة

ويشير ابن سينا إلى أن  الحدود , *نالثالثي ألفالطو

 الفاصلة بين الفئات االجتماعية ليست 

.وال مغلقة, ثابتة  

---------------------------  
ةَ من يُجبُر على خدمة الناسَ , ويرى ابن سينا*      وهم ممن ليست لديهم القدرة , أن  ثم 

,  فهم عبيد بطبعهم؛ وهو متأثر بالتقسيم الثالثي ألفالطون, "التعلُّم وتلقي الفضيلة"على 

.وال مغلقة, ويشير ابن سينا إلى أن  الحدود الفاصلة بين الفئات االجتماعية ليست ثابتة  

 
 



من , ة وجود مال عائد للمدينةورويدرك ضر 

, تستخدم للصالح العام, الضرائب والعقوبات المالية

ممن ال يسعهم , وإلعالة المتفرغين للعلم والتعلم

.السعي للكسب  
وأن ال تسمح المدينة , وأك د أهمية العمل    

وأن تتكف ل في تجمعات غير , بالبطالة تكاسال

.القادرين على العمل والكسب  
بتمييزه , ويؤكد ابن سينا على الكسب المشروع     

واألساس , والذي ال يثمر, بين العمل المثمر البن اء

.في ذلك تحقُّق تبادل المنفعة  



وصفات الخليفة ووجوب ,الخالفة واالستخالف:ثالثا  

:طاعته  
وأن ه , "باالستخالف بالنص  "يؤمن ابن سينا ابتداءا       

ل إجماع الناس , أدعى الجتماع الناس في مدينتهم ويحمِّ

على غير الفاضل المستحقِّ للخالفة وزَر العمل وفق 

ا كان وفق الشرع -األهواء ي أ, وهذا تمييز عم 

أن هُ كفٌر أي , ولهذا جعل فعلهم كفرا   -االستخالف بالنصِّ 

؛ ويفاضل بين اختيار الصالح وبين من جاء به  بالنصِّ

, "المستحقِّ للخالفة"النصُّ بأن ه األصلح؛ بل ويميِّز بين

".بمد عي الخالفة"ويصفه "المتغلِّب"وبين   
 



  
:مواجهة األعداء ومخالفي السن ة: رابعا    

 
وأن ها ال , يميِّز ابن سينا بين العقوبة األخروية     

في ( االنتظام)والسن ةُ عنده, تكفي لحفظ السنة

وهي روادع تمنع , "عقوبة الدنيا"وبين , المدينة

ومن , والتلويح بالعقاب, بالترهيب الفساد وتكافحه

.والخيانة, والسرقة, الزنا: ومن الفساد  
 



  
:ضبط انتظام المدينة: خامسا    

 
معني  بضبط , وهو الخليفة, "السايس"يرى أن       

, والخرج, واحصاء الدخل, بترتيب الَحفَظَة  , المدينة

(.الثغور)وحفظ حدود المدينة, وحفظ الحقوق, والتسليح  
وسنُّ األحكام , وعد  سن  األحكام الجزئية محض فساد     

فال بد  من استشارته أهل المشورة , الكلي ة غير ممكن

لمواجهة , والرأي لهذا الشأن؛ وأن يراعى االجتهاد

ر أحوال المدينة ومواجهة أحداثها .تطوُّ  
 



  
:تقسيم العالم خارج دار اإلسالم: سادسا    

 
إلى " األمة المسلمة"ينقسم العالم خارج المدينة     

:ثالثة أقسام  
ال , لكن ها حميدة األفعال تجاه المسلمين, غير المسلمة.1

بما ال يمنع , ما دامت غير معادية, بأس من موادعتها

.دعوتها مستقبال    
.ال يصحُّ مهادنتها, الحربدار .2  
على , وأنظمتها فاسدة, ال تعلن العداء, دار كفر.3

.المسلمين قتالها  



الدولة المثالية من وجهة نظر أفالطون مكونة من ثالث 
طبقات, طبقة اقتصادية مكونة من التجار والحرفيين, طبقة 

أما أستاذه سقراط ....الحراس وطبقة الملوك الفالسفة
.  الحاكم يحكم, الجندي يحرس, العامل يشتغل: فيقول

العقل يضبط : وهكذا تكون فكرة العدالة في النفس البشرية
الشهوات, العواطف تساعد العقل في عمله, كالغضب من 

والعدالة االجتماعية . األعمال السيئة, والخجل من الكذب
(.عدالة النفس)هي جزء من العدالة الداخلية   

 



 المحاضرة السابعة



 االتجاه الثاني

 في الفكر السياسي العربي اإلسالمي

 
الفقهيالسياسي الفكري  تجاهاال  

 

  أنموذجا  لماورديُّ ا.1 
 



 

ال  :حياته:  أو 

 
هو اإلمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب    

عالم وسياسي , هـ(450-364)الماَوْردي البصريّ 

ولي القضاء , بارز في الخالفة العباسية وسفيرها

وصف بالحلم , لُقِّب بأقضى القضاة, كثر من مدينةبأ

.والوقار واألدب  
 

 



 

 

:                        وكتاباته علمه :ثانيا    

ر ,ومرب   شاعر مفسِّر محدِّث أصولي فقيه فهو موسوعي   مفكِّ

 ,كتابا   عشر الخمسة تجاوزت البارزة مؤلفاته ,سياسيو

 ,الملوك نصيحة ,الدينية والواليات السلطانية األحكام :أبرزها

 ,الملك وسياسة الملك أخالق في الظفر وتعجيل النظر وتسهيل

 الدنيا وأدب ,الوزير أدب أو الملك وسياسة الوزارة قوانين

 ,للناس شاملة سياسة لرسم خبرته فيه وضع الذي والدين

 ,األسس اجتماعية السلطة رأى حينما االجتماع علماء سبق

 فاإلنسان السياسي, الفعل أركان أهم االجتماعي واألساس

 يحتاج والمجتمع ,والتعاون االجتماع يحتاج ,بطبعه مدني

 المجتمع حجم بحسب ,مؤسساته وتدير ,تنظّمه ,سلطة

.وتعقيده  

 

 



 ثالثا  : أُ سس المجتمع السياسية واالجتماعية:

وضع ستة أسس للحياة االجتماعية 

: المثلى تصلح بها الدنيا, وتنتظم أمورها  
.ديٌن مت بع.1  

.سلطان قاهر.2  

  .عدل شامل.3

.عام أمن.4  

صب دائم.5 .خ   

.أمٌل فسيح.6  



الدين رأسها األقوى في إصالح الحياة واستقامتها .1

فهو يصرف النفوس عن , وانتظامها وسالمتها

فالدين ضابط فردي ومجتمعي, , ويراقبها, شهواتها

.يوحد المجتمع                        
تتألف برهبته األهواء والقلوب , السلطان القاهر.2

المتفرقة, ويلتقي الناس بطاعته واالحتكام إليه, فهو 

.عامل توحيد واجتماع                   
ُر البالد, العدل الشامل.3  ي األموال ويكثر معه , يَُعمِّ وينمِّ

, والظلم يفسد الضمائر, ويأمن به السلطان, النسل

.وتزول به الدول                   
 



  
وتنبعث فيه , تطمئن به النفوس: األمن العام.4

ويأنس به الضعيف, , ويسكن فيه البريء, الهمم

,  وانعدام األمن يصرف المواطنين عن مصالحهم

.ويكبِّل حركتهم ونشاطهم                      
فهو عماد حياة "اقتصاد قوي":خصب دائم.5

.الناس وال يستقيم بدونه عيش وال دين        
واالدخار , أمل فسيح يدعم العمل لألجيال القادمة.6

.على مستوى األسرة والمجتمع, لهم  



 
 رابعا  : صفات اإلمام, ومهامه:

: سياسة الملك رئيسة تندرج تحتها مهامُّ  يحدد أربع قواعد.1   

.عمارة البلدان.أ  

.حراسة الرعية .ب  

.تدبير الجند .ت  

.وتقدير األموال.ث  

ياتها , وزارات( في عصرنا)وتقوم بتلكم المهامّ     بمسم 

أو اإلنشاء , تقابلها وزارة اإلسكان: فعمارة البلدان, المعاصرة

:  والتخطيط الحضري؛ وحراسة الرعية, والبلديات, والتعمير

:  وحتى الخارجية؛ والجند, واألجهزة األمنية, والعدل, الداخلية

,  والتجارة, وزارة المالية: زارة الدفاع؛ وتقدير األموال

فتضمُّ ...وجزء من نشاط وزارة التخطيط, والشؤون االجتماعية

.القواعد األربعة كل  نشاطات الوزارات  

 



  
 
إحسان  تعينهم على , للملوك ائحوقّدم الماوردي نص. 2

األربعة؛ وتندرُج في  تلكم القواعد أدائهم في إطار

خليفة  كاَن أو , بمعناه الواسع, واجبات يباشرها الملك

: ملكا ؛ وأبرزها  

  .  العدل.ب.                    اإلصالح. أ

  .تقوى هللا.ث.            رياضة النفس.ت

  .القناعة.ح          .مجالسة العلماء.ج

 ,تخيّر المساعدين.د  .اختيار السياسة األمثل.خ

.وتهذيبهم  

.وتفقّد أحوال رعيته.ذ   
 



 

:وأجملها الماورديُّ في :شروط اإلمامة. 3  

,  (العلم), («االستقامة«بمعناها الواسع أي العدالة)

صواب ), (سالمة األعضاء), (سالمة الحواس)

.(القرشي النسب), (والنجدة الشجاعة), (الرأي                    
    :في حالين, أك د الماوردي إمكانية تغيير الملك.4

  .جرح في عدالته.أ   

.نقص في بدنه.ب    



 خامسا  : طريقة اختيار اإلمام:

:حدد الماوردي طريقتين الختيار اإلمام.1  
.العهد من اإلمام السابق. أ  
.والعقد اختيار أهل الحل. ب  
: شروط أهل الحل والعقد. 2  
.  العدالة. أ  
. العلم. ب  
.الرأي والحكمة. ت  

 

 



 المحاضرة الثامنة



 :الخالفةموقفه من ضعف : سادسا  

, عالج الماوردي الواقع السياسي المضطرب لألمة    * 

لضعف الخالفة وتسلط البويهيين, فحر ض , والطائفية

   . على تدعيم الخالفة لتعود األمة لسابق عهدها موحدة  
َد اإلمارات اإلسالمية المنفصلة    * وعالج الماوردي تعدُّ

,  ويؤكد وحدة األمة ووحدةَ اإلمام, عن الخالفة العباسية

 .وإذا تعد د األئمة فالوالء لألسبق بيعة  وعقدا  
 

 



 
 

 :سابعا  : تنعقد اإلمامة بطريقين
  

 هما : أهل الحل والعقد, واالستخالف: 

 
 الطريق األول: االختيار)من أهل الحلِّ والعقد(:

عرض الماورديُّ اختالف الفقهاء على نصاب من سي. 

:تنعقد اإلمامة به من أهل االختيار  
اعتقدت طائفة أن  اإلمامة ال تنعقد إالّ بجمهور أهل .1

وهذا .)لينعقد اجتماع األمة عليه, الحلِّ والعقد من كلِّ بلد

(دون الغائبين, مدفوع ببيعة أبي بكر باختيار الحاضرين  
 



 

أو تنعقد ألحدهم , طائفة أخرى ترى انعقادها بخمسة.2

: استدالال  ببيعة أبي بكر المنعقدة بخمسة), برضا األربعة

وأسيد بن , عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح

والثاني ( وسالم مولى أبي حذيفة, وبشر بن سعد, حضير

(.ليعقد ألحدهم بخمسة, أن  عمر جعل الشورى في ستة  

,  طائفة ثالثة تنعقد بثالثة يتوالها أحدهم برضا االثنين. 3

(.أسوة بعقد النكاح, ليكونا حاكمين وشاهدين  

لقول , وطائفة أخرى تجيز انعقادها بفرد واحد. 4

فيقول الناس عمُّ , العباس قال لعلّي امدد يدك أبايعك

فال , رسول هللا عليه الصالة والسالم بايع ابن عمه

.يختلف عليك اثنان  
 



 ثامنا  : تغيير اإلمام:

 أك د الماوردي إمكانية تغيير اإلمام, في حالين:  
,  الرتكابه فسقا   «نكٌث الستقامته»أي  :جرح في عدالته.أ 

 ,محظورأمر  متابعة الشهوة بارتكاب »: والفسق نوعان

. «تأويل شبهة بخالف الحقّ »أو هو , «واإلقدام على منكر  
نقص الحواس كذهاب العقل وزوال . "نقص في بدنه.ب

,  "كذهاب اليدين أو الرجلين, نقص األعضاء", "البصر

:نقص التصرف"  

ض اإلمام ل.1 بما يخرج , لحجر باستبداد أحد أعوانهبسبب تعرُّ

.»عن العدل والدين  

َض اإلماُم لأل: القهرأو ب. 2 ال يرجى و, من عدوّ  رسإذا تعر 

.بوقت عاجل   خالصه منه  
 



 تاسعا  : وحدة اإلمامة في األّمة:

, اليجوز وجود أكثر من إمام في األمة في وقت واحد

وينكر خالفة األمويين في األندلس , فيقرُّ للعباسيين

.للحفاظ على وحدة األمة, والفاطميين في مصر  
:فالفقهاء في اختالف, وإن بويع اثنان       

فمن كان في نفس مكان اإلمام , فإن بويع اثنان. 1

.السابق فهو أحقُّ بها  
حفظا  , وإن بويع اثنان فاألولى تنازل أحدهما لآلخر. 2

.للسالمة  
.فمن يقرع له فهو بها أحقُّ , والثالثة أن يقرع بينهما. 3  

 



 
؛      ويرجح الماورديُّ أن  األسبق بيعة  هو األحقُّ

وأعيدت , فسدت بيعتهما, وإن بويعا بوقت واحد

.البيعة آلخر من جديد  
مع إمكانية , ويمكن العهد ألكثر من خليفة    

.وفق ما يراه, مخالفته مم ن يأتي بعده  
 
 



 المحاضرة التاسعة



:الوزارة واإلمارة: عاشرا    

 1.الوزارة

هي والية عامة صادرة عن اإلمام في األعمال : "تعريفها=

يتوالها الوزراء المنابون في جميع األمور في غير , العامة

".تخصيص  
فهو يسوس , تدبير شؤون الرعايا: طبيعة منصب الوزير= 

.  وينقاد بطاعة السلطان من جهة أخرى, الرعية من جهة

والوزير سائس , وما بينهما, ومسوس, فالناس سائس

.ومسوس  
ينقاد الناس بتوافر خمسة أمور في الوزارة : أسس الوزارة= 

, تولية األكفاء, العدل, الدين: ليضمن الوالء, يرعاها الوزير

.الجدُّ والحقُّ والصدقُ , الوفاء بالوعد والوعيد  



    :الوزارة أنواع=
يستوزر اإلمام من يفوض إليه تدبير األمور ((: تفويض))-

وهو , لصعوبة مباشرة اإلمام كل األمور, برأيه وعلى اجتهاده

.أهون من انفراد اإلمام بتدبيرها  
ودور الوزير , تعتمد هذه على رأي اإلمام وتدبيره((: تنفيذ))و-

وأن يكون وزير التنفيذ متسماُ , وسيط بين الرعايا والوالة

يسلم من , قلة الطمع, صدق اللهجة, األمانة: بسبع صفات

أن ال يكون من ذوي , الذكاء والفطنة, العداوة والشحناء

,  واإلسالم, الحرية: لم يشترط...والحنكة والتجربة, األهواء

والعلم باألحكام الشرعية والمعرفة بأمري الحرب والخراج؛ فال 

,  وال يتصرف في األموال...يمنع أهل الذمة من وزارة التنفيذ

.وال الجيوش  



2. اإلمارة: هي والية عامة تصدر عن اإلمام في أعمال 

.واإلمارة على البالد العامة والخاصة, ألمراء األقاليم, خاصة  
:على ضربين: اإلمارة العامة=   

يفوض الخليفة إمارة بلد , تعقد عن اختيار: إمارة استكفاء-

وله تصريف , تكون له السلطة على أبنائها, لشخص ما

. أمورها  
بسيطرة أمير اإلمارة , تعقد على اضطرار:إمارة إستيالء -

لكن ال , وكثيرا  ما يستبدّ , فيضطر الخليفة توليته إياها, بالقوة

يتوجب على األمير . واألمة, وحفظ الدين, بد من استمالته

الحفاظ على منصب اإلمارة في خالفة : المستولي أمور منها

واجتماع كلمة المسلمين على , وإظهار الطاعة الدينية, النبوة

(يتبع......)واستيفاء , من سواهم  



وتطبيق الحقوق , واستيفاء األموال الشرعية بحق

والماوردي بذلك يتجاوز ...))على مستحقيها

فالتماس المستكفي من "((. وحدة الخالفة"قضية

مقابل ما , الخليفة يسبغ الصفة الدينية على الخالفة

بتصريف شؤون ما سيطر , هو سياسي لألمير

.وكأنه يأخذ من الخليفة شرعيته, عليه  
تدبير : تقتصر على جملة أمور: اإلمارة الخاصة= 

وليس له التعرض , وحماية كيان الجماعة, الجيش

.وال جباية الخراج والصدقات, للقضاء واألحكام  
 



 حادي عشر: أنواع الملك والممارسة السياسية: 
  

, الملك يتنوع بتنوع أساس نشأته: أنواع الملك .1

.فيقوم على المال أو الدين أو القوة  
يعتقد أنه األثبت قاعدة : الملك القائم على الدين. أ

, ومن أسباب التحول للملك القائم على الدين, ومدة

أو إحداث بدعة , خروج الملك على الدين وأحكامه

ما يستدعي تبديل ....تبدد الدين وتعطله, في الدين

.المبتدعين  



 
,  بسبب العجز والضعف والجور: الملك القائم على القوة. ب

,  كثرة العدد: فيقوم ذوي القوة بجيش يتسم بثالث صفات

, تفويض أمر الجيش لمقدم عليه لعلو نسب, وظهور الشجاعة

.أو لرأيه لشجاعته  

وإذا عدل أولو , (بالقهر)وهيمنة الكثرة بالقوة يعَرُف الُمْلُك 

ُمْلَك )صار الُمْلكُ , وساروا فيهم بلطف, القوة  مع الرعية

(.تََغلُّب  )وإذا جاروا وتعسفوا صاَر ُمْلَك , (تفويض  وطاعة    
واإلبادة بتعرض الرعية إلى , وتؤول بالظلم البالد للزوال    

.المهالك  
يكثر المال ويعلو الطمع : الملك القائم على المال والثروة.ت

,  وتكون قاعدته أضعف القواعد, ويتقربون للملك, بالحكم

.فينهار الُمْلُك القائ مُ   
 



ثاني عشر:نوعية التعامل السياسي مع الرعية,  

 المقترن بمراحل تطور الدولة:
, وشدة البطش, الدولة تبدأ بخشونة الطباع     

, ثم تتوسط باللين واالستقامة, لتسريع الطاعة

الرفاهية : )أي , الستقرار الملك وحصول الدعة

ثم تختتم بانتشار الجور وشدة , (واالستقرار

.الضعف النتقاض األمر وقلة الحزم  
أركان السياسة العادلة: )الرغبة, والرهبة, 

(.واالنتصاف, واإلنصاف  
 



  =أسلوب الممارسة السياسية لصاحب السلطة: 
, شدة ولينا  , اختيار األسلوب والمقال حسب المقام

ففي الترغيب, بحسب الموقف والمقصد المراد  
.الغلظةتكون وفي الترهيب , اللين يختار  

 
 =صاحب السلطة وضرورة الشورى:

فاالستبداد , أوجب الشورى في األمور المستعصية 

ه .أضرُّ عليه من إذاعة سرِّ  
 



 المحاضرة العاشرة



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الكالمي-السياسي :الفكري  االتجاه  
 

األول نموذجاأل  

 

القاضي عبد الجبار المعتزلي   
 



: سيرته: الفرع األول  

في , هـ 325ولد , عبد الجبار بن أحمد الهمداني

, درس الفقه وأصوله, من اسرة كادحة, (أسد آباد)

اعتنق األشعرية , في عدة مدن أبرزها البصرة

  وتبنى الفروع, «أي أصول االعتقاد» أصوال  

على الفقه الشافعي؛ اتصل  «وتعني األحكام»

فصار , واقتنع بمقوالتهم, بالمعتزلة وجداالتهم

,  "مركز االعتزال"ثم توجه إلى بغداد ...منهم

.ففاق تالمذته, وانضم  إلى شيخه عبد هللا البصري  
 



واله الوزير , صار من دعاة االعتزال خارج العراق 

البويهي الصاحب بن عباد قضاء الري سنة 

وأشرف على , "مؤيد الدولة"في عهد , هـ367

وامتد  نفوذه إلى توابع الري؛ , موظفيها وقضاتها

ولم يطلق المعتزلة , "قاضي القضاة"أكسبه لقب 

.هذا اللقب على غيره  
أعظم شيوخ االعتزال : وصف القاضي بكونه       

وله تالمذة كثر؛ , وارفعهم فكرا  وتأليفا  , في عصره

, يحملون منهجيته, من مدارس معتزلة وسواها

.هـ415توفي في   



: أفكاره السياسية: الفرع الثاني  
  التبرير الشرعي لوجوب السلطة: 

ومنع , ومبادئه, اإلمامة ضامن لسير المجتمع       

يدعم اإلمامة ما ورد , المكلفين من تجاوز الحدود

:في  

مستندا  إلى , ومسؤولية الحاكم, إقامة الحدود. 1

يَُهَما )): قوله تعالى ار قَةُ فَاْقطَُعوا أَْيد  ار ُق َوالس  َوالس 

ُ َعز يٌز  َن هللا   ۗ َوهللا  َجَزاء  ب َما َكَسبَا نََكاال  مِّ

وليس واجب من واجب اإلمام ( 38:المائدة(()َحك يمٌ 

.دفع الضررواجب وعليه , هغيرأحد    



 

وما , وجوب إقامة اإلمامة: والوجه اآلخر. 2

:  وفق قوله تعالى, يستنبط من وجوب طاعة اإلمام

ُسوَل )) يُعوا الر  َ َوأَط  يُعوا هللا  يَن آَمنُوا أَط  يَا أَيَُّها ال ذ 

وهُ إ لَى  نُكْم ۖ فَإ ن تَنَاَزْعتُْم ف ي َشْيء  فَُردُّ َوأُول ي اأْلَْمر  م 

ر  ۚ  نُوَن ب اَّلل   َواْليَْوم  اآْلخ  ُسول  إ ن ُكنتُْم تُْؤم  هللا   َوالر 

ل َك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأْو يال  
ٰ
فتقضي , (59:النساء(( )َذ

عليه الصالة  وجوب نصب األئمة بعد وفاة الرسول

.الصديق ما حصل في بيعة أبي بكرومنه , والسالم  
 



:  القاضي عبد الجبار المعتزلي مؤلفاتأبرز من 

تنزيه القرآن عن ", "بيان المتشابه في القرآن"

وكتابه , "المحيط: التفسير الكبير", "المطاعن

وخص  اإلمامة بالبحث , بعشرين جزء" المغني"

خصومه , في جزئه األخير؛ أثارت مضامين اإلمامة

: كتاب" محمد بن الوليد الزيدي"فأل ف , الفكريين

وكتب , "الجواب الحاسم المغني ل ُشبَه  المغني

".الشافي في اإلمامة: الشريف المرتضى كتاب"  
 



 وجوب اإلمامة الواحدة في األمة           .:

 
عدم جواز ب, القاضي عبد الجبار المعتزلييعتقد      

-كذلك-يجوزوال , وجود إمامين في وقت واحد

 وهو, وإن كانا في طرفي العالم, عقدها لشخصين

؛ يستشهد في تأكيد عقد باطل إجرء مبني  على

تزويج المرأة من رجلين في وقت بطالنها ببطالن 

.واحد  
 



 المحاضرة الحادية عشرة



:وتبريراتها, واجبات اإلمام  

 

أن واجبات , يرى القاضي عبد الجبار المعتزلي   

: أبرزها, اإلمام تنحصُر أساسا  في مهامّ   

.الحدودإقامة .1  

.األحكام الشرعيةتنفيذ .2   

.البلدبيضة حفظ .3   



 

 .سّد الثغور .4

 .إعداد الجيوش والغزو .5

 .تعديل الشهود .6

 .اإلنصاف واالنتصاف .7

 .جلب المنافع لألمة ودفع الضرر .8

 .أخذ األموال وصرفها .9

 



  واجبات اإلمام راجعة ألمرين:

 

, يضُع القاضي عبد الجبار المعتزلي قاعدتين   

ُد مجاالت الواجبات المترتبة على اإلمام وهو -تحدِّ

التي تصلح ,أمر يقترب من قواعد الماوردي األربعة

:وهما -بها الحياة السياسية واالجتماعية  
.والعمل بأحكامه, إقامة الدين: األول  

إدارة شؤون الدولة لصالح األمة كلها أفرادا : الثاني

وهذان هما جوهر اإلمامة وفق القاضي . وجماعات

".وسياسة الدنيا, حراسة الدين", والماورديّ   



  
مسؤولية اإلمام تجاه األمة, أو رقابة األمة على 

 اإلمام:
وقام , وتحديد واجباته, بعد إجماع األمة عليه     

وجب له من , "حقوقا  َّلل ولألمة: بها بوصفها

نه للقيام بها وهي تسليم الرعية له , الحقوق ما يمكِّ

ويأمر , فيما يراه, وطاعته ونصرته, والرضا به

ويستشير أهل , وعلى ذوي الحل والعقد نصحه, به

.األمة وعلماؤها: وهم, لتنبيهه وتقويمه, الرأي  
 



بل من خالل , ال تقف مسؤولية األمة عند التنبيه 

إن , وإقصائه عن مهمته" تقويمه"أهل الراي 

الذي هو , أو أخل بشرط من شروط العقد, تجاوز

.سبب إجماع الناس عليه  
, ويستند القاضي في إقالة اإلمام لمبدأ اإلجماع     

وفق األمر بالمعروف , ا  فيجب خلعه إذا أحدث فسق

.والنهي عن المنكر  
,  وإذا كان القاضي قد تدّرج في التنبيه واإلصالح    

فإنه , وضع الفسق شرطا  إلقالته, وآخرها الخلع

.جعلها من مهام ذوي الرأي  



 حول والية الخليفة عثمان بن عفان:

 
على معتزلة , عبد الجبار المعتزليأنكر القاضي     

,  بن عفان الخليفة عثمانشأن بغداد توقفهم في 

 ؛وأن إمامته صحيحة, ثابتة من قبل والية   هاواعتبر

ةَ أمر بََدَر منه فليس  ,  إمامته يوجب البراءة منثم 

ُر و وال عن استمرار , عن مراعاتها التوقفال يبرِّ

  .الطاعة له



-فهي ال تكفي ,ى عثمان بن عفانوإن ثبتت المآخذ عل

ُر مطلقا  و ,إلسقاط واليته-بحال   اغتياله؛ فهو يرى ال تبرِّ

ا لْم يؤلَُف , بن عفان في عهدهأن  ما أحدثه عثمان  مم 

فهو محض , يقدح بواليته ال, عن الخليفتين من قبل

كل مجتهد :"وهنا يحتج القاضي بالقاعدة, له اجتهاد

ُد القاضي أمرا  يحتجُّ به في , "مصيب وإن أخطأ ويؤكِّ

ال يبطلها , ومن ثبتت إمامته باإلجماع": بقوله, ذلك

,  فموقف القاضي يدين الخروج على عثمان, "الخالف

.وعدم شرعية خلعه  
(يتبع إن شاء هللا)  


