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وأهدافه  أهميته في القرآن الكريم اإلصالح السياسي

 وضروراته وآثاره
 

 

 

 

 

 
 

 الخالصة

ينطوي تحته كثير من المصاديق التي ترمز هو من المصطلحات القرآنية، وأّن مصطلح اإلصالح  أكد البحث        

، )ص(ومفاهيمها المتعددة، وكذلك أّن الدعوات اإلصالحية القرآنية التي قام بها رسول هللا  ،وتشير إليه بمعانيها

، ، وانتهجها من بعدهم المصلحون)عليهم السالم(نتهجها أئمة أهل البيت السابقون لهُ، فقد ا )عليهم السالم(واألنبياء 

، والشمول، ُمتسمة باإلحاطة ، وتحقيق العدل، فكانتوالطغيان ،إلصالح المجتمعات من الفساد تلك الدعوات فجاءت

 .كلها ستوعبت المجاالت الحياتيةوا

لمشاكل التي ، وإعطاء الحلول الشافية للقرآن الكريم القابلية التامة في معالجةوتبرز أهمية البحث من خالل أّن ل    

ص المنهج اإللهي على ب منها المجتمعات، والجهات الرقابية والسياسية، ويكون ذلك من جانب حر، وتضطرتُعاني

 .والسياسية ،والمشاكل الحياتية ،المصاعبمعالجة 

في ظل نظام سياسي  التي تتبلور من خالل  سير العملية اإلصالحيةاألهداف، تجه البحث إلى إيضاح بعد ذلك ا    

ويساعد في تحقيق األهداف األساسية المنشودة لإلصالح، كالعدل، والحرية، والمساواة،  ،وشديد، يساهم ،قوي

ك بمعالمِه واإلنصاف بين الناس، وكل تلك المفاهيم يجب أّن يكون مرتكزها األساس هو القرآن الكريم، والتمس

 وخطاه.

ومحاربتها جميعاً، لكي ال تفتك بالمجتمع  ،والعرقية ،والعنصرية ،والطبقية ،كما أّن مبادئهُ تنص على مجابهة الظلم

عتبارِه هو المكون والمحرك األساسي في ل عام، والفرد المسلم بشكل خاص باالمسلم، ويركز على الفرد البشري بشك

 .العملية اإلصالحية
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Political Reform in the Holy Quran 

And its Importance, Objectives, 

Necessities and Effects 

 
 

 

 

ABSTRACT 
    One observes the importance of the Qur'anic reform discourse in general, As all 

reformers are calling for starting from the Holy Quran in raising the slogan of reform, 

And in the call to practice, where we find in their words to the emergence of many verses 

that insist on reform and called for redress We also find in their words a preparation for 

some of the definitions of reform provided by the interpreters, and the old reformers. 

    The research also stressed that the term reform is a Quranic term , Which includes a lot 

of pagans that symbolize and refer to the meanings and concepts of multiplem As well as 

the Koranic reform calls by the Messenger of Allah (r), and the prophets (peace be upon 

them) previous to him ,It was followed by the imams of the people of the house (peace 

be upon them), followed by reformers after them , It came to reform societies from 

corruption, tyranny and justice , The Qur'anic call for reform was characterized by 

comprehensiveness and comprehension that absorbed all aspects of life . 

    The importance of research is highlighted by the fact that the Holy Quran is fully 

capable of treating and providing healing solutions to all the problems afflicting and 

disturbing societies, And this is by the concern of the divine approach to address all the 

difficulties and problems of life and political. 

    After that, the research aimed at clarifying the goals which crystallize through the 

process of reform in a strong political system, Contributes to and helps achieve the basic 

goals of reform , Such as justice, freedom, equality, and equity among people, and all 

these concepts must be based on the foundation is the Holy Quran, and adhere to its 

features and steps . 

    And its principles provide for confronting and fighting injustice, class, racism and 

ethnicity, So as not to destroy the Muslim community, and It focuses on the human 

individual in general, and the individual Muslim in particular As it is the main 

component and engine in the reform process. 
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 الُمقدمةُ 
 تجلياتإلنساني منذ أقدم العصور، وله والشعور ا ،نبثقت من الوعياإلصالح أحد أهم المفاهيم التي ا يُعد مفهوم     

، ويمكن أن يكون أحدها، الجانب: الفردي، واآلخر الجماعي؛ لكي يعتق اإلنسان في كثير من القيود مهما كان كثيرة

 توصيفها، وتحت أي مبررات أيديولوجية، أو قانونية، أو دينية التي قد تمت ممارستها على أرض الواقع.

ً بمبدأ األ اث الفكري اإلسالمي )قرآنيا(،تُرالفي ة نجد جذور تلك المفرد    مر بالمعروف والنهي عن ترسخ إسالميا

 ستبداد، والطغيان.اومة كل ما يتعلق بالظلم، واالنطلق في كثير من الصور لمقالمنكر، وا

نظري أم العملي، حيث أن مفهوم اإلصالح كما ذكر آنفاً، يعتبر من المفاهيم المثيرة سواء أكانت على الصعيد ال    

للتمدد على الواقع السياسي القائم تارة  في الدعوة الكامنة فيه التي تدعوويكمن مصدر اإلثارة فيه في حركيته تارة، و

قتصادية، وثقافية؛ بمعنى آخر، أنه يُطال ُكل مكونات البنى المقصود يشمل أبعاداً سياسية، وا أخرى، فاإلصالح

بل يشمل ويسيطر على كل مزايا الحياة اإلنسانية، ويقوم بإعادة  تماعية، والثقافية،قتصادية، واالجالسياسية، واال

 تموضعها لتحقيق أهداف اإلصالح المنشود وغاياتِه.

نجد مصادرهُ األساسية في تكامل جانبين هما: فطرة االنسان التي فطره هللا بها من جهة، ووعيه االجتماعي    

عتبارات، والوعي الثقافي الديني يدفع نحو ان هي التي تؤسس للحرية دون أية انسوالثقافي من جهة أخرى، ففطرة اإل

 إعادة اإلعتبار للفطرة،  يمنحها القدرة على اإلبداع.

، حيث أصبح التعبير عن الرغبة باإلصالح غير ممكن إال وأشكاله الحكمأال أنه اختفى جزء كبير بعد سيادة أنماط     

فقه األوليات والمصالح  لفقهاء السياسيين تحت عناويناوز الضمانات التي وضعها معظم امن خالل آليات معقدة تتج

 المعتبرة.

و إن إعادة طرح هذا المفهوم، ومقاربته من زاوية عالقته بحقوق اإلنسان، وحرياتِه العامة ، ورغبة الناس في     

معاصرة يعيد له اإلعتبار، ويكسبهُ األهمية التي اإلصالح الذي قد غدى في الوقت الحالي العنوان المشترك للحياة ال

 يستحقها في إصالح األزمات العامة، والسياسية منها التي يشهدها العالم.

ختيار شكل نظمها فإن حق الشعب في تقرير مصيره، وا ولما كان اإلصالح يستمد أصوله من المبادئ الدينية،    

ً ال يُ  ً ُمكتسبا يصبح اإلصالح الحقيقي نابعاً عن جوهر اإلرادة  يجادل فيه أحد، ومن ثم  نازع، أو السياسية يصبح حقا

 اإلنسانية، وهو الضامن لها، وصاحب مشروعها األقوى. 

 

 المطلب األول: أهمية اإلصالح السياسي
 

 توطئة 

والعقوبات وغيرها من بالفقه؛ إذ الهدف من العبادات، يرتبط الخطاب االصالحي بمجاالت عدة، ومنها ارتباطه       

األبواب الفقهية هو مصلحة الناس
(1)

ً من أهمية الخطاب اإلصالحي انطالقا من القران اذ )  . )يالحظ المرء، إنطالقا

القرآني بصفة عامة، أن كل المصلحين يدعون إلى االنطالق من القرآن الكريم في رفع شعار اإلصالح، وفي الدعوة 

اإلتصاف به،  ستحضاراً لكثير من اآليات التي تلح على اإلصالح وتدعوا إلىمهم الى ممارستها، حيث نجد في كالإ

(ستحضاراً لبعض تعاريف اإلصالح التي قدمها المفسرون، والمصلحون القدامى(كما نجد في كالمهم ا
(2)

. 

 ومن أهم النقاط األساسية المتمحورة في أهميته هي:

 )عز وجل(وجب هللا وكفله مهمة اإلصالح، والتغيير، وأاإلنسان في األرض لعمارة الكون،  )عز وجل( ستخلف هللاا .1

ا في ستقاموا بضالل غيرهم، واإلصالح يكون عاموأحوالهم، وال يلحقهم الضرر إن ا كالم المؤمنين إصالح نفوسهم،

بعدم االعتداء عليهم، واإلحسان إليهم، في المعامالت، والبيوع، والعقود، وفي المعامالت مع اآلخرين  ، وشامالالحياة

ومحبتهم
(3)

. 

وإقامة العبادات على  ،ومنهجه في تطبيق الحدود، )عز وجل(واإلصالح في األرض القائم على تطبيق شرع هللا     

أكمل وجه، و األمر بالمعروف والنهي عن كل ما هو منكر أو يمت له بصله، هو تحصين للمجتمع، وحمايتهم من 

﴾ فلما نسوا ما ذكروا به أجينا الذين ينهون عن السوء والعذاب، حيث قال تعالى: ﴿الهالك، 
 

 .161سورة األعراف : 

إن شريعة هللا تعالى جاءت لتحقيق العدل، والبر، والمساواة، وتحقيق الكرامة للبشرية جمعاء، بعد أن فسدت . 2

ظهر الفساد في البر  ذكرها الحكيم، حيث قال: ﴿األرض، وُسنة الحياة، وذاقت البشرية الويالت والثبور، وكما 

 . 11سورة الروم :  ﴾ والبحر بما كسبت أيدي الناس

أحوال  من المنهج الرباني الذي يصلحنابع وعون أقوامهم، فهو إن اإلصالح مهمة األنبياء، والرسل، وبه كانوا ي .3

 الناس.
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على خزائن الدولة، لم يطلب في ذلك والية، أو  اطلب من الملك أن يجعلهُ أمين )ع(والذي يدلل على ذلك أن يوسف    

في سبيل اإلصالح، والتغيير، وإقامة الدعوة إلى هللا تعالى وتحقيق رسالتِه، وهدفهُ في اإلصالح ا، بل طلبهمنصب
(4)

. 

تهم االجتماعية، بالعبادة، وإقامة إلى قومِه إلصالح عقائدهم الفاسدة، وإصالح حيا )ع(دعوة النبي ُشعيب  كانت    

ما إستطعت، وما توفيقي إال  إن أُريد إال اإلصالحالعدل، وإزالة الفساد والطغيان، فقال هللا تعالى في كتابه الكريم: ﴿

﴾باهلل عليه توكلت وإليِه أُنيب
 

 .88سورة هود : 

رفعهم به، وجعل لهم أفضل منازل الخلق؛ هي االصالح، فالرسل، واألنبياء األساسية وهذا يدلل على أن مهمة     

لتبليغهم الرسالة عن ربهم، وألن المصلحين هم نواب الرسل، وخلفاء النبوة يخلفونهم على نهجهم وإرشادهم، 

ودعوتهم كذلك وحفهم بالنصر، ليكونوا أهالً لحمل رسالة اإلصالح التي بها بقاء المجتمع وخيرته؛ بل بقاء العالم 

 بأكمله.

أهمية اإلصالح من كونِه رسالة اإلسالم إلى العالم كافه، وال تستوي هذا الرسالة على سوقها إال من خالل  بتتبع. 4

لرسالة، وحملها هداية العالم بأكمله، قريبا، أو بعيدا، وال تكون هذِه الهداية إال باإلصالح، وإن أفضل من قاد هذه ا

َل اْلفُْرقَاَن َعلَٰى َعْبِدِه ِليَُكوَن ِلْلَعالَِميَن ث قال تعالى:﴿حي )ص(،جمع الرسول الكريم دمحم على كفيه للعالم أ تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ

1سورة الفرقان :  ﴾نَِذيًرا
 

 من بعدِه. )صلوات هللا وسالمهُ عليهم أجمعين(، وكذلك أهل بيتِه 

 وفضالً، ونسبهُ الكريم إليه صفةً، وفعالً.ستحقاقاً لهُ، ح، أن هللا تعالى تواله بنفسِه امما يدل على أهمية اإلصال. 5

ومن أهمية اإلصالح المحافظة على الضروريات الخمس: )الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال(؛ فان  .6

ُحفظت، وُصلحت الضروريات الخمس صلح العمران، وصلح أحوال الناس، وإن فسدت الضروريات فسد الناس، 

 وفساد المجتمع، ودمر العمران.

وإصالح الضروريات ينبع عنه إصالح، وصالح العبادات، والمعامالت، والحدود، واألخالق، والمحافظة على     

 هذه المقاصد يصلح المجتمع وأهله، وبفسادها يحل الخراب، والدمار، وتعود الجاهلية على ما كانت عليه قبل اإلسالم.

فالواجب على الجماعة  ،عتبرهُ مسؤولية على الفرد، والمجتمعواة التغيير الذي مؤاده اإلصالح، هتم القرآن بناحيا .7

المسلمة أن تقوم بِواِجبِها في الدعوة إلى هللا )عز وجل( على أكمِل وجه، وهللا )جل وعال( يعاقب أمه كاملة أو قرية 

لفساد، أو يقوم بدعوتهم بأكملها إذا كان أهلها ظالمين، ومفسدين في األرض، وال يوجد فيها أحد ينكر عليهم الُظلْم، وا

ونُصحِهم إلى الرشاد، والصالح، بينما األمة الفاسدة، إذا وجد فيها من يقوم بإصالحها، ونُصحها، ودعوتها إلى هللا 

)عز وجل( فتكون هذه االمة ناجية من عذاب وهالك هللا تعالى؛ الن هللا )جل وعال(، ال يعاقب األمة الظالمة، وفيهم 

رون بالمعروف، وينهون عن كِل منكر، ماعدا األفراد الذين إلتصقت بهم صفة الظلم، والفساد، الصالحون الذين يأم

سورة  ﴾وما كان ربَُك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحونوعصيان اإلله، كما ذكر الكريم في محكم كتابه العزيز: ﴿

 .111هود : 

صمام  ل(، وتطهير األرض، وإصالحها من الفساد همإن الذين يبذلون أقصى ُجهدهم في الدعوة إلى هللا )عز وج    

سبيل نشر  األمان لألُمم، والشعوب المسلمة، وهذا بين فيه المجاهدين، والمكافحين للظلم، والفساد بشتى صوره في

اإلسالم، والدعوة إلى هللا
(5 )

. 

اإلنسان دونهُ كما أن الُمتتبع للمواضع يعد الصالح الركن الذي ينبغي لهُ الوجود عند كل البشر، فال تستقيم حياة . 8

التي ذكر فيها االصالح في القرآن الكريم؛ يظهر لهُ بوضوح أهمية هذِه الكلمة  والمفردة، وما يتفرع منها من معاٍن 

ودالالت، ويكفي للداللة على أهميتها؛ أنها ذُكرت أكثر من )مائه وسبعين( مره بصيغ متنوعة، وسياقات مختلفة
(6)

. 

 

 لب الثاني: أهداف وضرورات اإلصالح السياسيالمط
 

 هنالك هدفان مهمان له:

 الهدف األول: ضمان الحقوق والحريات في النظام السياسي 

افهم، وأيضاً : األرض اللينة والرملية، ومن العرب أشربيان مدلولها اللغويقبل الولوج الى تفاصيل الحرية يفضل    

والحر ضد العبدعتناقها، تحرير الرقبة؛ أي: ا
(7)

: جابر بن حيانعرفها كثيرة،  . وفي معناها االطالحي ونجد اقواال

الحر بأنه من )حامد الغزالي في جانب الفرد، حيث قال: ) ، وعرفت كذلك عند أبي )إرادة تقدُمتها رؤيه مع تمييز(

(ختيار، على العلم بالمراد(عل مع اإلرادة للفعل على سبيل االيصدر منهُ الف
(8)

. 

: دمحم فتحيوفي الجانب القانوني، أو السياسي فإن الحرية حق من حقوق اإلنسان يحميها القانون بنفسه يقول د.    

)والحقوق العامة هي موضوع القانون العام، ومن أمثلتها الحريات، أو الرخص العامة، كحريه التنقل، وحرية )

(االجتماع، وحريه الرأي، وحرية العقيدة، وحرية السكن(
(9)

  . 
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ً الفيلسوف البريطاني  )تقتضي أّن تكون إرادتنا وليدة رغباتنا، ال وليدة قوى ملزمه )* بأنها: راسلوصرح بها أيضا

(تضطرنا إلى أّن نفعل ما ال تُريد أّن نفعله(
(11)

. 

لذا أّن نظام الحقوق والحريات التي يتمتع بها اإلنسان في القرآن الكريم قائم على أساس التفضيل اإللهي له، قال    

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر و البحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تعالى: ﴿

هذه الحقوق والحريات الفردية أو الجماعية بجملة من  متازت ومن هنا قد ا، 17 سورة اإلسراء : ﴾ تفضيالً 

 الخصائص:

تستمد من الشريعة، فأساسها يظهر في الحق اإللهي الممنوح ، وأي أنها تستند إلى العقيدة إلهية: ةنح. كونها مُ 1

دسلإلنسان بسبب خلق هللا الُمستقل لعباده، ووجوده المستقّل كذلك، ووجوب الحفاظ على حق الحياة الُمق
(11)

، لذلك 

من النعم التي من حقه أن يتملكها ويمارسها، مثل حق )الملكية( بوصفه  اكثيرهللا فيه اإلرادة، ووهب الخالق خلق 

 11سورة يس :  ﴾أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيديهم أنعاماً فهم لها مالكونمنحة إلهية دليُل ذلك قولِه تعالى: ﴿

﴾و لقد كرمنا بني آدمإلى حق التكريم، فقال: ﴿)عز وجل(،  ، وأشار الباري
.

 

الحريات ، و، والمقصود بالشمول هنا: شمول هذِه الحقوقكلهم لمواطنين، وعامة لالحرياتشاملة لكل الحقوق و .2

لشعب دون لمقصود بالعموم، أنها لسواًء ما يُسمى بالحقوق والحريات التقليدية، أو االجتماعية، أو االقتصادية، وا

 ز أو محسوبية فيما بينهم.تميي

ا وصلت عليه اآلن من الكمال؛ بل ؛ أي: أنها لم تمر بمراحل حتى وصلت إلى مبتداء وغير قابلة لإللغاءكاملة ا. 3

 .)عز وجل(بتداًء، وذلك ُمنذُ أربعة عشر قرناً، وغير قابلة لإللغاء ألن تشريعها من قبل هللا إنها كانت كاملة ا

؛ أي: أّن حقوق الفرد وحرياتِه مقيدة بعدم اإلضرار بمصالح ست مطلقه بكل أشكالها وألوانهاالحقوق والحريات لي. 1

ً لألنانية واالالجماعة، إذا كان فيها بعض الضرر لنشأت الفوضى حينها، وأ ستئثار، وما ينتج صبح المجتمع مسرحا

وأضرار تلحق بالجميع ،عن ذلك من آثار
(12)

. 

 أنواع الحريات:

، النشر وغيرهاالحرية الدينية، والحرية الفكرية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير، والحرية المدنية، وحرية  هناك    

 بشكل مباشر في حياة الفرد والمجتمع:ة أنواع منها تتداخل وسنقتصر على أربع

 أوالً: الُحرية المدنية:

من مفردات نجده في اإلسالم، والتشريع اإلسالمي،  وهذا الُمصطلح حديث، ولكن ما إشتمل عليه فردةكون هذه الم    

وأهم فالحرية المدنية هي الحالة التي يكون فيها اإلنسان العاقل الرشيد أهالً إلجراء العقود، وتحمل كافة اإللتزامات 

 هذِه الحقوق:
))أيها ة الوداع: ، فال يُعتدى عليها إال بسبب مشروع قال )ص( في حجوأموالهم . المحافظة على نفوس المسلمين1

(م حرام عليكم كحرمة يومكم هذا...(أعراضكالناس: إّن دماءكم وأموالكم و
(13)

.  

  سلب الحرية الشخصية بمجرد التهمة.. صون الحرية الشخصية، فال يجوز 2

ستبداد؛ امجتهدين وغيرهم على الحكومة فال . الحرية في إبداء الرأي: وهذا الحق يتمثل فيه أهل العلم والعلماء وال3

 ، وسنة رسول هللا )ص(، والتشريع اإلسالمي.تعالى  بل تكون كافة التصرفات موافقة لكتاب هللا

. كفالة الحاجات الضرورية والماسة للفرد، فال يجوع وال يعرى، وال يذهب دمه هدراً، أو تضييع ذريته ومن بعده، 1

 سواء أكان ذلك الفرد مسلماً أم ال.  وهذه الحرية ملزمة وواجبة فالدستور قد كفل له حق المعيشة،

 ثانياً: ُحرية اإلرادة:

خرى، إّن حرية اإلنسان هي من تجعل اإلنسان متفرداً بها، فتكون ذا خصيصة متعلقة بِه عن سائر المخلوقات األ   

والصالح، وبلحظتها قاِدٌر على فعل الخير أّن الحيوان توجههُ غرائزِه، واإلنسان توجههُ إرادته، فهو هي فكما هو بد

فألهمها فُجورها و قادر على نشر الشر والفساد، كما قد تحدث هللا سبحانه وتعالى عن النفس اإلنسانية، فقال: ﴿

سورة البلد :﴾و هديناهُ النجديِن إما شاكراً و إما كفوراً ، وقال تعالى أيضاً: ﴿ 8سورة الشمس :  ﴾تقواها
 

، وهذا 17

)كما يشهد سليم العقل والحواس من )ختيار أو اإلرادة(، فيقول الشيخ دمحم عبده: بــــ )االح لما يرتقى أّن يُسمى توضي

ختيارية يزن نتائُِجها ذلك يشهد أنهُ ُمدرك ألعمالِه االنفسه، أنهُ موجود وال يحتاج أي دليل يهديه، وال ُمعلم يرِشدهُ، ك

ر لشيء من ذلك يُعد مساويا إًلنكار وجوده في مجافاتِه بعقله ويقدرها بإرادته، ثم يصورها بقدرة ما فيه، وكل إنكا

(لبداهة العقل، كما يشهد بذلك في نفسه أيضاً، متى كانوا مثلهُ في سالمة العقل والحواس(
(14)

 .  

 ثالثاً: ُحرية التعبير:

إلى الخير و ولتكن منكم أمة يدعون النهي عن المنكر، قال تعالى: ﴿حرية التعبير باألمر بالمعروف و ترتبط   

﴾يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون
 

 .171سورة آل عمران : 
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)من رأى منكم منكراً فليغيرهُ بيده، )وقد أوضح صاحب الرسالة السمحاء الرسول الكريم )ص( درجات ذلك، فقال:    

((فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان
(15)

، وهكذا يجب على اإلنسان أّن يبادر باألمر 

ستطاعته، وقابليته، ولكن ال يُقبل من القادر على و ُمنكر، وكل فرد بحسب قدرتِه، وابالمعروف والنهي عن كل ما ه

 التغيير بالدرجة األولى، أن ينزل ويتحول إلى القول باللسان أو اإلنكار القلبي فقط، وكما أّن الرسول )ص( يقول في

بشرائطهم اإلنسانية اإلسالمية، وابتعدوا عن أوامره حديٍث آخر يتوعد فيه أمتِه بالعذاب عن هللا تعالى، إذا أخلوا 

الذي نفسي بيده، الذي فيه تُقبل التوبة، قال: ))و ورفض هللا تعالى قبول دعائهم بعد فوات األوان -_عز وجل ونواهيه

( يوشكن هللا أّن يبعث عليكم عذاباً منهُ، فتدعون فال يُستجاب لكملتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو ل
)(16)

 . 

أال أخالقية التي تبعد الفرد والمجتمع  إن الُمجتمع ُمعّرْض على الدوام للكثير من أصناف العولمات اإلنحرافية   

وكذلك الدولة برمتها عن شرع هللا، وتعاطي الظلم والفساد، وتضفي على قلوبهم القساوة والحقد، وقد منع اإلسالم 

الفرد؛ بل أوجب عليه أّن يهاجم الفساد والمفسدين، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، وعدم الفحش في القول أو 

 .الكفار أنفسهم السباب حتى مع

 رابعاً: الُحرية السياسية:

)بأن يكون الشعب صاحب الكلمة العُليا في شؤون الحكم، ): عبد الحكيم العيليعرفت بتعاريف عديدة، فيعرفها    

ختيار ليه، ويتمثل ذلك في حق األمة في اوذلك بالمشاركة في مسؤولية الحكم، بطريق مباشر أو عن طريق ممث

ومراقبته ومحاسبته على جميع أعماله وأفعاله، في مشاركته الحكم وفي عزله  إذا جار عن الطريق القويم، أو الحاكم، 

((خالف ما فوضته األمة فيه
(17)

)حق المواطن بالمساهمة في الحكم، والمساهمة في )، ويعرفها )أندريه هوريو(:  

الشخصي، بحرية وفعالية، في إطار مجتمع  تحقيق مصيرهممختلف القرارات، التي تتيح لهؤالء المواطنين 

((منظم
(18)

ً بإلتحامها مع السلطة بأنها:   سلطة ولكن قبل أن تكون سلطة على االخرين إنها سلطة ))، وعرفها أيضا

(ن االنسان ُحّر ألنه بفضل عقله سيد نفسه(على الذات، إ
(19)

 . 

السياسية اليوم على رأس المطالب، وكذلك حرية الرأي، ولم يعد مقبوالً مصادرتها من الشعب ألنها من  والحرية    

 أولى مطالبه وحقوقه، التي بها وبغيرها يعيش بكرامة على هذه األرض.

 مصاعب وتحديات الحرية السياسية:

عها في طريقها المستفيدون وخصوصاً إّن للحرية السياسية كثير من المصاعب والتحديات والعراقيل التي يض    

 المتنفذون المتسلطون على حريات المجتمعات ومنها:

 . ضرب المصالح:1

والواقع أّن الحرية السياسية في المجتمع تخدم مصالح بعض الناس، وفي نفس الوقت تقف ضد مصالح اآلخرين،     

ويضيق مجاالتها في المجتمع ها، وهو يحددها ويالحقهاا ويحاربها من تضررت مصالحلذا يقف ضده
(21)

 . 

ألّن الحريات السياسية تناقض  ستبدادية والدكتاتورية تعرقل الحريات السياسية،لذلك كانت ومازالت األنظمة اال    

ا َوَجْدَنا َعَلْيِه آبَاَءنَا َوتَُكوَن ستبداد والظلم، وقوله تعالى: ﴿اال لَُكَما اْلِكْبِريَاء ِفي األَْرِض َوَما َنْحُن قَالُواْ أَِجئْتََنا ِلتَْلِفتَنَا َعمَّ

﴾لَُكَما بُِمْؤِمنِينَ 
 

فقد تمسكوا  أي: قالوا ال نترك الدين الذي نحن عليه، ألننا وجدنا آبائنا عليه، ، 18سورة يونس : 

بالتقليد ورفعوا الحجة الظاهرة بمجرد اإلصرار
(21)

. 

متيازاتهم، ألّن هذا األمر برمته يهدد النفوذ والمنافع مخافة على اب فإّن أّول من يقف بوجه اإلصالح هم أصحا    

ً على األوضاع الفاسدة التي تضمن  ملكهم ومنصبهم، لذا نراهم يحاربون اإلصالح تحت راية دين اآلباء حفاظا

منافعهم وتحافظ على كل ما هم متنفذين وُمتمتعين بهِ 
(22)

. 

 . اإلنحطاط والتخلف:2

ويعتبر هذا الجانب طامة كبرى، وحجرة عثرة تقف أمام الحرية السياسية يهدد كيانها ووجودها ؛ بل تقضي عليها،    

﴾َفُهْم َعَلى آثَاِرِهْم يُْهَرُعونَ   إِنَُّهْم أَْلفَْوا آبَاَءُهْم َضال ِينَ فكما قال الحق قوله: ﴿
 

 .17_66سورة الصافات : 

 . القوانين الغابرة البالية:3

تقف ضد تيارات الحرية السياسية التي تتصدى لها، وتحجم مظاهرها وأنشطتها،  المتخلفةإّن التشريعات الرجعية    

 .17_66سورة الصافات :  ﴾فَُهْم َعلَى آثَاِرِهْم يُْهَرُعونَ   إِنَُّهْم أَْلفَْوا آبَاَءُهْم َضال ِينَ قال تعالى: ﴿

 . التحجر والجمود:1

بقي إّن ألثر الجمود والتحجر ال سيما غياب المرونة االجتماعية هي التي تقف بوجه الحريات السياسية وت   

والتحجر، وهذا هدف التيارات الرجعية الداعية للجمود الفكري  ،والجمود ،نغالقالمجتمعات تعيش صفة وواقع اال

َ ال يَْهِدي اْلقَْوَم َسَواء َعلَْيِهْم أأَْستَْغفَ والعقلي، فوصفهم الحق فقال: ﴿ ُ لَُهْم ِإنَّ اَّللَّ ْرَت لَُهْم أَْم َلْم تَْستَْغِفْر لَُهْم َلن يَْغِفَر اَّللَّ

 .6سورة المنافقون :   ﴾اْلفَاِسِقينَ 

 



 

 
1 

 

 . الكفر واإللحاد: 1

ً غياب ال ها إّن هيمنت وخيمت على مجتمع،إّن لإللحاد والكفر مظاهر عديدة من شأن    قيم اإليمانية تفتك به، وأيضا

إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعن الرسالية والسماوية تؤدي إلى غياب الحرية السياسية وتهميشها، كما في قولِه تعالى: ﴿

َ َشْيئًا َوَسيُْحبُِط أَ  وا اَّللَّ ُسوَل ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهُم اْلُهدَى لَن يَُضرُّ ِ َوَشاقُّوا الرَّ ﴾ْعَمالَُهمْ َسبِيِل اَّللَّ
 

 .32سورة دمحم : 

 عالج تحديات الحرية وآثارها السياسية: 

ففي المجال العالجي لهذِه التحديات التي تقف كالجدار بالضد من الحرية السياسية، منها
(23)

: 

 نتشار الحرية السياسية؛ بلدية والدكتاتورية التي تقف بوجه استبداة التصدي والقضاء على األنظمة اال. ضرور1

 وتتعدّى إلى أن تكون أنظمة إنسانية.

. ينبغي على الحرية السياسية أّن تخدم مصالح الجميع، ال جماعة على حساب أخرى، كما يجب أّن يكون إتسامها 2

 بالشمولية.

 . محاربة الجهل والتخلف من خالل القضاء على األمية، والتصدي للتحجر والجمود.3

 لسماوية، وبلورتها في المجتمع ألنّها األساس الذي ترتكز عليه الحرية السياسية.. نشر القيم اإليمانية والرسالة ا1

. تشجيع الممارسات الديمقراطية في أجهزة المجتمع، ألنّها تكون سنداً للحريات السياسية التي يعتمدها المجتمع في 1

 حركته.

 اآلثار السياسية للحرية: 

عملت عملها الصحيح وفي وقتها الصحيح، وضمن شرائط وواجبات فإنّها حتماً سوف تكون خطوة إيجابية  إذا    

فعّالة في حياة المجتمع، ومن آثارها اإليجابية هي
(24)

 : 

 . تنمي المؤسسات والدوائر وتطويرها بما يخدم حركة ومتطلبات المجتمع.1

 بأجواء الديمقراطية والعدالة مّما يسبب ذلك تضامن أفراد المجتمع وتماسكه. . وجودها يجعل األفراد يشعرون2

 ومسمياته. يداً عن أجواء التمرد والعنف واإلرهاب، بكل وجوهه،ستقرار المجتمع بع. تعمل على ا3

مشترك والمحبة العالقات السياسية القائمة على التعاون ال وهذا مّما يساهم في تقوية ستقرار المجتمع. من نتائجها ا1

 بين الشعوب.

 . تكون من أساسيات األسباب في تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الحكومة ألفراد المجتمع.1

الَِّذيَن آَمنُواْ ستقرار المجتمع وأمنه، وأثر اإليمان على المجتمع، كما في قولِه تعالى: ﴿وقد أشار القرآن الكريم إلى ا   

ْهتَدُونَ َولَْم يَْلبُِسواْ إِيمَ  ُ الَِّذيَن آَمنُوا ، وقولِه تعالى: ﴿82سورة األنعام :  ﴾انَُهم بُِظْلٍم أُْولَئَِك لَُهُم األَْمُن َوُهم مُّ َوَعدَ اَّللَّ

نَنَّ  اِلَحاِت لَيَْستَْخِلَفنَُّهم فِي األَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َولَيَُمك ِ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم  ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ

ن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا يَْعبُدُونَنِي ال يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًا َوَمن َكفََر بَْعدَ ذَِلَك فَأُو لَنَُّهم م ِ سورة النور  ﴾لَئَِك ُهُم اْلَفاِسقُونَ َولَيُبَد ِ

:11 . 

 الهدف الثاني: تحقيق العدل والعدالة:

ورفع الظلم عن الشعوب واألمم، والهدف  ،بسطهالسماوية، والمبادئ الوضعية بالعدل، وتدعو إلى األديان تنادي    

األول من إنشاء الدولة، وإقامة القضاء توفيراً للعدل، وإال إضطر كل مظلوم ألخذ حقه بيده، فحينها تشيع الفوضى 

 والحرب والقتال.

نما هو لغرض تحقيق العدل كهدف من أهداف عملية اإلصالح السياسي كما هللا تعالى الرسل واألنبياء، إ وبإرسال   

سورة الحديد :  ﴾لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسطيقول هللا تعالى: ﴿

((بسنة هللا، في العدل اإلحسان )في العدل إصالح البرية، في العدل اإلقتداء)، فيقول األمام علي )ع(: 27
(25)

، وإّن  

حترام حقوق اإلنسان، وترسيخ مبادئ ثورته اإلصالحية باحترام الحريات العامة، وااإلمام الحسين )ع( نادى في 

 العدل والحرية والمساواة في المجتمعات اإلنسانية...

ان و إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء و إن هللا يأمر بالعدل و اإلحسو في جانب آخر يأمر الحق تعالى: ﴿    

فاألهم أّن يسود  ا،أم مسلم ا، وأي مجتمعٍ سواء أكان كافر 67سورة النحل :  ﴾المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون

وتحفظ فيه الحقوق، ويمنع فيه العدوان، فهو مجتمع آمن خير تسود فيه السكينة، وقد  ،في المجتمع العدل واإلنصاف

أّن من بين الذين يضلهم هللا يوم القيامة اإلمام العادل، وفي الُمقابل فإن أشد )عليه وعلى آله الصالة والسالم( لرسول اأخبر 

الناس عذاباً يوم القيامة إمام أو حاكم جائر، وإذا كان واجب الحاكم األول هو نشر العدل ومنع الظلم، فكيف إذا جاء 

 .كل الظلم منهُ؛ بل أكثره  

ّن هذه القيمة تستند عليها مبادئ الشريعة، وتنبع منها مبادئ وأسس عديدة أخرى، وهي سمة الزمة للمجتمع كما أ   

اإلسالمي وخصيصة من خصائصِه، والمجتمع المسلم جسد روحه العدل
(26)

، ويعد من أهم المبادئ الدستورية التي 
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ً في آيات قرآنية قررها ودعا إليها القرآن الكريم في األمور كلها وخاصة  ً وجليا في الحكم، وقد ورد ذلك صريحا

 عديدة منها:

إن هللا يأمركم أن تؤدوا االمانات إلى أهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان هللا نعما قوله تعالى: ﴿     

يقوموا بالعدل في الحكم، ، فاألمر للحكام والحكومات أن 167سورة األنعام :  ﴾يعظكم به ان هللا كان سميعا بصيرا

 وذلك وبالشروع في تعريف العدالة كون أصلها العدل، فإنها تأتي على أوجه كثيرة وعديدة منها:

قال الجواهري: )عدل عليه في القضية فهو عادل(    
(27)

 .، وتأتي لفظة العدل بمعنى نقيض الجور في العدل بالحكم 

ً  تعريف العدالة  الفقهاء:: ُعرفت عند إصطالحا

)العدل من كان معروفاً بالدين والورع عن محارم هللا عز وجل()ه(: 113)ت الشيخ المفيدعرفها  .1
)(28)

. 

مة الحلي. عرفها 2 كيفية نفسانية راسخة تبحث عن مالزمة المروءة والتقوى فال تقبل شهادة )(: )126)ت العال 

بفعل الصغائر مع اإلصرار، وال يقدح في العدالة ترك الفاسق، ويخرج المكلف من العدالة بفعل كبيرة، وكذا يخرج 

المندوبات ما لم يبلغ الترك إلى التهاون بالُسنن(
(29)

. 

عتبار كون مبدأ العدالة قاعدة دستورية، وحق من حقوق هللا، أو ما يكون فيه حق هللا غالببا    
(31)

، ولهذِه القيمة 

ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات و ، قال تعالى: ﴿ واألحاديث الشريفةمساحة واسعة، وحيّز كبير في النصوص القرآنية 

21سورة الحديد : ﴾...انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط 
 .
. 

 ﴾فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا أن هللا يحب المقسطينوالُمسلمون مأمورون بالعدل في األحكام، قال تعالى: ﴿   

فالقرآن الكريم لم يقتصر على الحكم العدلي بين األشخاص في تعامالتهم؛ بل تعدى ذلك وأوجبه ، 6سورة الحجرات : 

﴾وإذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذا قربىكذلك في األفعال، فقال هللا تعالى فيِه: ﴿
 

، وفي جانب الفعل 112سورة األنعام : 

اال تعدلوا  بالقسط و ال يجرمنكم شنئان قوم علىيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين هلل شهداء قال )جل وعال(: ﴿

﴾اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقو هللا ان هللا خبير بما تعملون
 

 . 8سورة المائدة : 

﴾إن هللا يأمر بالعدل و االحسان﴿ )عز وجل(:أما في الجانب األخالقي، قال الباري    
 

، كما هم 67سورة النحل : 

هللا تعالى في مجال سياستهم مع الرعية، وإمضاء سلطات الدولة على قاعدة العدل )السياسيون( مأمورون من قبل 

 حكاماً ومحكومين، فنرى الخطاب في آية األُمراء داللته العدلية في جانب الحكم الذي يجب أن يتحلى بمبدأ العدالة.

يقي مع الجميع وللجميع سواسيه، كما ال نتقائي؛ بل تحقيق العدل الحقيأمر به هللا تعالى ليس العدل االوالعدل الذي     

يجوز أّن تكون العداوة مانعة من إحقاق هذا العدل، حيث أّن هذا النهي هو عام، بالدرجة األولى للحكام، وبالدرجة 

الثانية لألفراد، فاهلل )عز وجل( يأمر المؤمنين بالعدل حتى وإّن تعلقت مسألة العدالة، مع األعداء، بدليل قوله تعالى: 

﴾، وعليه فالعدل قيمة أساسية يستند عليها النظام السياسي اإلسالمي، وال يجرمنكم شنئان قوم على أال تعدلو اعدلوا﴿

 وكذلك األنظمة األخرى، وبإنتفاء هذه القيمة تنتفي عنهُ صفة اإلسالم. 

عن قيام المسلمين بالمطالبة بالعودة للشريعة اإلسالمية، معلالً ذلك  وقد تطرق إلى هذا الجانب د. برهان غليون   

)إّن الشريعة ليست مستخدمة في نظري في العصر الراهن إال كرمز للقانون وإشارة للعدل، وهي ليست )بقوله: 

الناس على أساس بالفعل إال الصحيفة المقدسة لمفهوم القانون الواحد، ومن ثم العادل؛ أي: الذي يلغي )التمييز( بين 

األصل، أو الحسب، أو النسب، أو المال، أو الموقع والمنصب، بقدر ما يفرض عليهم الخضوع لقانون واحد، إذ لم 

نفهم هذه الحاجة العميقة الُمتفاقمة عند ُمجتمعاتنا، وإذا لم نفهم هذا العطش البالغ إلى العدل، وذلك بسبب الُمبالغة 

(لتهميش والقمع في كل الميادين...(بالقهر والتمييز واإلحتقار وا
(31)

 . 

 العدالة في منظور القرآن الكريم:

ونضع الموازين هي: العدل، والقسط، والميزان، ففي قوله تعالى: ﴿ ورج العدل في القرآن الكريم بثالث صور   

ستحقاقهقدر االمجازاة بالحق لكل أحد على ، أي: نضع العدل في 11سورة األنبياء : ﴾القسط ليوم القيامة
(32)

، وقولِه 

...﴾إن  هللا يأمر بالعدل و اإلحسانتعالى: ﴿
 

؛ أي: إّن هللا يأمر في هذا الكتاب الذي أنزله إليك يا دمحم  67سورة النحل : 

بالعدل، وهو اإلنصاف
(33)

سورة  ﴾لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان، وقوله )جل وعال(: ﴿

، والميزان؛ أي: العدل21الحديد : 
(34)

 ، كما أّن مفردة العدل في القرآن أتت بعدة معاِن منها: 

﴾إن  هللا يأمر بالعدل و اإلحسان: في قولِه تعالى: ﴿اإلنصاف. 1
 

67سورة النحل : 
 

؛ أي: اإلنصاف بين الخلق
(35)

. 

ً : في قولِه تعالى: ﴿الوسطية. 2 والوسط هو العدل 113سورة البقرة :  ﴾وكذلك جعلناكم أُمة وسطا
(36)

. 

؛ أي: مقتضى  8سورة المائدة :  ﴾يا أيُّها الذين آمنوا كونوا قوامين هلل شهداء بالقسط: في قولِه تعالى: ﴿ستقامةاال. 3

إيمانكم اإلستقامة، فكونوا مبالغين في اإلستقامة باذلين جهدكم فيها هلل
(37)

. 

﴾الذي خلقك فسواك فعدلكتعالى: ﴿: كما في قولِه اإلستواء. 1
 

؛ أي: ليس فيه إعوجاج1سورة اإلنفطار : 
(38)

. 
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 مفهوم العدالة السياسية:

إن المعني بالعدالة السياسية هي: عالقة الحاكم برعيته، فهنالك ترابط بينهما في الحقوق المتبادلة، فالجانب األول     

المتمثل بالحاكم، فإذا كان عادالً مراعي لحقوق شعبه يجب أّن يكون مقابلها المبادرة من الجانب اآلخر المتمثل 

وأّن تراعي حقوق حاكمها وقائدها، فتتضح من كل هذا وذاك العدالة  بالمحكوم، فعليه يجب أن تكون الرعية عادلة

)أما بعد: فقد جعل هللا سبحانه لي عليكم حقاً )السياسية بأنها تنظيم عالقة الراعي بالرعية، يقول اإلمام علي )ع(: 

وأضيقها في التناصف، ال  بوالية أمركم، ولكم علي من الحق مثل الذي عليكم، فالحق أوسع األشياء في التواصف

(يجري ألحد إال جرى عليه لكان ذلك خالصاً هلل سبحانه دون خلقه(
(38)

. 

 معوقات العدالة السياسية:

، ستبداد والطغيانية اإلصالحية السياسية والسيما االوتعرقل العمل ،األحداث التي تصدإّن من األمور و    

احد ردات متخذة شكل معين وخاصية معينة من الجور، لكن نتاجها ووالتفرعن الحاكمي، فكل تلك المف ،ستكبارواال

األساليب الجائرة في سبيل أّن يحدوا من تطور وتفاقم هذا المنهج الرباني  هو إفشال اإلصالح السياسي، واستخدام

قادة اإلصالح  من اكثيرال نغفل جانب التأريخ الذي ظلم النبوي الذي يجب أّن يتخذ مساره في حياة عامة الناس، كما 

المعرقالت التي ستعراض بعض ، والتعذيب، وباوالتنكيل ،رس فيهم القتلوواإلصالح العام، حيث مُ  ،السياسي

 واجهت والتي سوف تواجه العدالة السياسية:

 . تحديات الخط اإلصالحي:1

لألنبياء وكذلك الُمصلحين، ومنذ بداية التأريخ البشري التي واجهت  إّن خط التوحيد و العدل هو الخط الرسالي     

أنواع التحديات، وبصفة عامة يكون الحكام اإلستبداديين يقضون على أول لمحة ضوء يسطع في سبيل تحقيق 

الخط اإلصالح ومنذ والدته، ولكن في كثير من الحاالت التي تجبر الحكام المتسلطين على رعيتهم أّن ينهض مشتمل 

ر بالغ األهمية، وهي كذلك اإلصالحي بلطف هللا وعناية اإللهية، وقضى هللا تعالى أّن يكون أمره مفعوالً، فهو أم

وعظم مكر المستكبرين بالمستضعفين، فإّن مكر هللا غالب على  ،عتبار لك ل من أراد العبرة، ذلك أنه مهما عالرسالة ا

﴾مكر هللا و هللا خير الماكرينويمكرون ويحيلهم ومكرهم، فقال تعالى: ﴿
 

، وفي ذات اآلية نفسها 37سورة األنفال : 

 .37سورة األنفال : ...﴾وإذا يمكر بك الذينيقول هللا تعالى: ﴿

في قصة فرعون أنهُ خاطب موسى وهارون  )عز وجل(ذكر هللا   ستبداد المترسخ من خالل الطغيان السياسي:. اال2

، 13سورة طه :  ﴾فرعون إنه طغى فقوال لهُ قوالً ليناً لعله يتذكر أو يغشى إذهبا إلىيها: ﴿فقال الحق ف )عليهما السالم(،

نطبعت طاغي وجائر، كل تلك المصاديق قد اوبرؤية ذهاب موسى وهارون )عليهما السالم(، وُمقابلتهما حاكم ظالم 

العملية قيادة المجتمع وفي تسيير  ا فينطالقتهمالذكر الشريف السابق، هو من باب افيه، وكما وصفة هللا تعالى في 

اإلصالحية التي فرضها هللا تعالى عليهم وحملهم بها الذي يستوجب التوجيه  بالنصح والقول اللين لعله بذلك يخشى 

ً مؤداه عكسية فعل الرسالي اإلصالحي أّن يكون  ية تامة، وكذلك نقض للغرض الرئيسهللا تعالى، وذلك كونهُ بديهيا

 ً  .حكيما

 الهدف الثالث: إعتماد مبدأ المساواة:

وهذا مبدأ من المبادئ اإلسالمية، يتجلّى بوضوح للقارئ في النص القرآني، فهو من مقتضى عدل هللا وحكمته    

وحكمه في خلقه، أو هو صورة من صور وأحكام القرآن التي توضح معنى وماهية المساواة على أكمل وأنقى 

ى بالمبدأ األول أال وهو الحرية لكافة خلقه، وأمره بالعدل، كذلك أمر بالمساواة بين جميع وجوهها، فلما أمر هللا تعال

خلقه سواسية، وتناقلت تلك المساواة بالسور المكية والمدنية منها
(39)

. 

جميع أبعاد الحياة البشرية، من جانب المساواة، فالبشر ُمتساوون في أصل النشأة فكلهم أوالد  اتخذت هذه المساواةو    

آدم وحواء، وكذلك في أصل الكرامة، وفي أصل التكليف والمسؤولية دون فروقات أو تميّز فيما بينهم فالتقوى هي 

الحد والمقياس الفاصل الذي يعطي الوجه الصحيح  للمفاضلة بينهم
(41)

ذا نرى هللا )جل وعال( قد صّرح في القرآن ، ل

 ﴾يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا اتقاكمالحكيم وقال: ﴿

 سم كما شرعه النظام اإلسالمي:قُ  ،كما أن مبدأ المساواة قد13سورة الحجرات : 

 . المساواة أمام القانون:1

ن أمام القانون والقضاء، فليس مين من أبناء الوطن الواحد متساويمقتضى هذا الجانب أّن يكون جميع المحكو    

متياز لغيرها من الفئات األخرى، طبق عليهم ما يسمى القانون، فال امتياز لفئة معينة، وال اهنالك محسوبيات؛ بل يُ 

)إن بني إسرائيل كان إذا )مرأة من بني مخزوم سرقت، فقال: لسنة المحمدية الشريفة، عنما أريد أّن يستشفع الا وفي

((سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوهُ لو كانت فاطمة لقطعت يدها
 (41)

. 
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 . المساواة أمام القضاء:2

ً أمام القضاء سواء، وذلك من ناحية خضوعهم لوالية القضاء، وإجراءات     ومضمونها أّن المواطنين جميعا

التقاضي، وأصول الترافع، وقواعد اإلثبات، وسريان النصوص القضائية والقانونية عليهم، مع تنفيذ األحكام الصادرة 

، فقال الحق تعالى: انة وال محسوبية لشريف دون غيرهفال مك ،بحق المواطنين، هنا يكون الحكم والقضاء العادل

 18سورة النساء: ﴾وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴿

 

 المساواة أمام وظائف الدولة:. 3

وُمبتغاها أّن يتساوى جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة، وأن يُعاملوا المعاملة نفسها من حيث المؤهالت     

لمرتبات، والمكافآت، وغيرها في والشروط المطلوبة قانوناً لكل وظيفة، ومن حيُث المزايا، والحقوق، والواجبات، وا

 كثير من األمور.

، : تكون هنا المساواة، من خالل رعاية الدولة وعنايتها بمواطنيهانتفاع بالخدمات العامةالمساواة في الرعاية واال. 1

نتفاعهم جميعهم بالخدمات التي تقدمها الدولة لهموتقديم الخدمات لهم من دون محسوبية فيما بينهم، وا
(42)

. 

 

 المطلب الثالث: آثار اإلصالح على الفرد والمجتمع

 
 ،هو الحصن الحصين لبقاء األمم والبشرية وتقدمها، ويُعتبر الحياة التي جاهد من أجلها الكثيرون اإلصالح    

 وأسبقهم المصلحون الصادقون، ولإلصالح في القرآن الكريم آثار كثيرة، وعديدة منها:

وأُسر مسلمة، فإذا كان بين هللا تعالى أن المجتمع المسلم يتكون من أفراد مسلمين،   . التماسك بين أفراد المجتمع:1

ولقد  .)ع(الفرد صالحاً واألُسرة صالحة ينشأ حينها مجتمعاً صالحاً متماسكاً، ومتمسكاً بكتاب هللا وسنة نبيه وأهل بيته

فََما ذكر الباري )جل وعال(، بعض المواصفات الذي يمتاز بها المجتمع المسلم في القرآن الكريم، حيُث قال تعالى: ﴿

ِ َخْيٌر َوأَْبقَى ِللَِّذيَن آََمنُوا َوَعلَى َرب ِِهْم يَتََوكَّلُ  أُوتِيتُْم ِمنْ  وَن  َوالَِّذيَن يَْجتَنِبُوَن َشْيٍء فََمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّْنيَا َوَما ِعْندَ اَّللَّ

ثِْم َواْلفََواِحَش َوإِذَا َما َغِضبُوا ُهْم يَْغِفُروَن  َوالَِّذيَن اْستََجابُ  اَلةَ َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَْينَُهْم َكبَائَِر اإْلِ وا ِلَرب ِِهْم َوأَقَاُموا الصَّ

ا َرَزْقَناُهْم يُْنِفقُوَن  َوالَِّذيَن إِذَا أََصابَُهُم اْلبَْغُي ُهْم َيْنتَِصُروَن  َوَجَزاُء َسي ِئٍَة َسي ِئَ  ةٌ ِمثْلَُها فََمْن َعَفا َوأَْصلََح َوِممَّ

 ِ اِلِمينَ  فَأَْجُرهُ َعَلى اَّللَّ  .17_36سورة الشورى :  ﴾إِنَّهُ اَل يُِحبُّ الظَّ

إن هذه االيات مكية نزلت قبل قيام الدولة اإلسالمية في المدينة، حيث يصف فيها سبحانه وتعالى الجماعة ))    

ن مما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أ (وأمرهم شورى بينهم)المسلمة بلزوم الشورى 

((يكون نظاماً سياسياً للدولة
(43)

. 

ن القائم على الصالح، اإليما))وكذلك من الصفات التي ذُكرت من لدن هللا تعالى، لوحدة وتماسك الجماعة المسلمة     

ستجابة هلل، وإقام الصالة، واإلنفاق من أرزاق لفواحش، والمغفرة عند الغضب، واالوا ،جتناب كبائر اإلثموالتوكل، وا

نتصار على البغي، والعفو والصبر، فهذِه صفات أساسية لتماسك الجماعة المسلمة، التي بها تصبح جماعة ، واالهللا

((صالحة لقيادة األمة
(44)

. 

ً مترابطاً، قال تعالى: ﴿))      ً متماسكا ً على مبدأ األخوة حتى يصبح مجتمعا إِنََّما والبد للمجتمع المسلم أن يكون قائما

َ لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ  اْلُمْؤِمنُونَ  ، لما في أخوة الدين القوة و 17سورة الحجرات : ﴾إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا اَّللَّ

((الترابط والتماسك
(45)

. 

ون إن المجتمع الذي يقوم على عقيدة صحيحة، وعمل صالح يسود فيه التعاون، والتضامن بين أفراده، وهذا التعا    

َوتَعَاَونُْوا َعلَى اْلبَر ِ َوالتَّْقَوى َوالَ تَعَاَونُْوا َعلَى اإِلثِْم َواْلعُْدَواِن له أثره في تماسك المجتمع، و ترابطه، كما قال تعالى: ﴿

 . 2سورة المائدة : ﴾َواتَّقُوا هللاَ إِنَّ هللاَ َشِدْيدُ اْلِعَقابِ 

حق يكفله هللا لجميع أجناس البشر، سواء كان ذلك بين الحاكم والمحكوم،  إن العدل في اإلسالم . العدالة بين الناس:2

أو بين المسلمين في تعامالتهم، أو بين المسلمين والكافرين، فالسماوات واألرض لم تقم إال على العدل، لذلك أمر 

ِ ُشَهدَاَء بِاْلِقْسِط َواَل يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا سبحانه وتعالى عبادهُ بالعدل وعدم الجور، قال تعالى: ﴿ اِميَن َّلِلَّ ُكونُوا قَوَّ

 َ َ إِنَّ اَّللَّ ُ الَِّذيَن    َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ  يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَٰى أاَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب ِللتَّْقَوٰى َواتَّقُوا اَّللَّ َوَعدَ اَّللَّ

اِلَحاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيمٌ آَمنُوا َوَعِملُوا   .6_8سورة المائدة : ﴾الصَّ

وعملوا الصالحات بأن يكونوا قوامين بالعدل فيما بينهم وبين أعداء هللا، فال  ،فاهلل سبحانه وتعالى يأمر الذين آمنوا   

مؤمنين على أعمالهم خيرها وشرها، يتركوا العدل لمحبة أحد وال لعداوة أحد، كما يأمرهم بالتقوى، فاهلل يجازي ال

ً مع أعداء هللا، فكيف مع المؤمنين الذين هم أولياؤه، وأحباؤه أوجب  ،صغيرها وكبيرها، وإذا كان هذا العدل واجبا

وأكد
(46)

. 
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وحث سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الصالحين بأن يكون العدل من صفاتهم حتى ولو كان مع أقرب المقربين،     

اِمْيَن بِاْلِقْسِط ُشَهدَاَء هللِ َولَْو َعَلى أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَواِلدَيْ لى: ﴿قال تعا ِن َواألَْقَربِْيَن إِْن يَُكْن َغنِياا يَا أَيَُّها الَِّذْيَن آَمنُْوا ُكْونُْوا قَوَّ

سورة ﴾َوإِْن تَْلُوْوا أَْو تُْعِرُضْوا فَِإنَّ هللاَ َكاَن بَِما تَْعَملُْوَن َخبِْيًراأَْو فَِقْيًرا فَاهللُ أَْوَلى بِِهَما فاَلَ تَتَِّبعُْوا اْلَهَوى أَْن تَْعِدلُْوا 

 .131النساء : 

فالعدل من أساسيات اإلصالح، وهنا نرى هللا سبحانه وتعالى يأمر عباده بأن يكونوا قوامين بالعدل، فال يميلوا ))     

لومة الئم، وإن كان ضرر الشهادة عائداً على أقرب الناس إلى المؤمن، عن يمين وال شماالً، وأن ال تأخذهم في الحق 

((فمتى ُسئل عنها فليقل الحق، فإن هللا سيجعل لمن أطاعه مخرجاً من كل أمر وصنيعه
(47)

 ، وكذلك من صور العدل: 

: صورة إلحقاق الحق ودفع الظلم الواقع، وذلك بمنع الظلم وإزالته عن المظلوم واألخذ على يد الصورة األولى_ 

الظالم ومنعه من إنتهاك حقوق الناس في أنفسهم، وأعراضهم، وأموالهم، وإزالة آثار التعدي إن وقع عليهم إعتداء، 

ومعاقبة المعتدي وهذا خاص بالدولة
(48)

ْم فَعاقِبُوا بِِمثِْل ما ُعوقِْبتُْم بِِه َولَِئْن َصبَْرتُْم لَُهَو َخْيٌر َوإِْن عاَقْبتُ ، قال تعالى: ﴿

ابِِرينَ  ﴾ِللصَّ
 

 .121سورة النحل : 

يا ))ولقد حرم النبي )ص( الظلم بين الناس، عن أبي ذر عن النبي )ص( فيما روي عن هللا تبارك وتعالى أنه قال:     

ً  عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته ((فال تظالموا ،بينكم محرما
(49)

.  

إيقاع الظلم أصالً، للعدل في المجتمع المسلم وتحقيقها منوط  م: صورة للمساواة بين الناس وعدالصورة الثانية_ 

بالدولة، وذلك بالدفاع عن حقوق أبناء الشعب في كفالة حرياتهم، وتأمين العيش الكريم لهم بحيث ال يكون فيهم عاجز، 

)إن العدل حق يكفل لكل الناس حقوقهم، وهذا ليس خاصاً وال فقير، وال محروم، وال خائن؛ إذ ) ،وال ضعيف

بالمؤمنين؛ بل يتعدى ذلك إلى جميع أجناس البشر، وقد بين لنا القرآن الكريم كيف أُنِصَف يهودياً عندما أُتُِهَم بالسرقة 

ُ َواَل تَُكْن ِلْلَخائِنِيَن إِنَّا أَْنَزلْ ُظلماً من قبل أحد المسلمين، قال تعالى: ﴿ ِ ِلتَْحُكَم بَْيَن النَّاِس بَِما أََراَك اَّللَّ نَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق 

ِحيًما115 َخِصيًما َ َكاَن َغفُوًرا رَّ َ إِنَّ اَّللَّ َ اَل يُِحبُّ  116َواْستَْغِفِر اَّللَّ َواَل تَُجاِدْل َعِن الَِّذيَن يَْختَانُوَن أَْنفَُسُهْم إِنَّ اَّللَّ

انًا أَثِيًما ِ َوُهَو َمعَُهْم إِْذ يُبَي ِتُوَن َما اَل يَْرَضى ِمَن اْلقَْولِ  117 َمْن َكاَن َخوَّ  يَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس َواَل يَْستَْخفُوَن ِمَن اَّللَّ

 ُ ، ترسم هذه اآليات أسمى صور العدل اإللهي، وذلك في 178_171سورة النساء : ﴾ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيًطاَوَكاَن اَّللَّ

الوقت الذي كان اليهود في المدينة يُطلقون سهامهم المسمومة على اإلسالم والمسلمين، وكذلك من خالل نشر 

الوحي والرسالة التي نزلت على رسول هللا )ص(، األكاذيب وتأليب المشركين، وتشجيع المنافقين، وتشكيكهم في 

 ً بسرقة، وتدين الذين  وتأجيجُهم بالضد من الجماعة المسلمة، حيث أن هذه اآليات لتنصف رجالً يهودياً، أتهم ظلما

ني تهامه، إن هذا قمة في العدل التي ال يبلغها البشر، وال يعرفوا لها طريقاً إال عن طريق المنهج الرباتآمروا على ا

((الذي نزل من فوق سبع سماوات
(51)

. 

من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه ولنجزينهم اجرهم قال تعالى: ﴿ . الحياة الطيبة:3

حياة طيبة في هذه األرض، ال يهم أن تكون  ، إن العمل مع االيمان نتيجته 61سورة النحل : ﴾بأحسن ما كانوا يعملون

ناعمه رغدة، ثريه بالمال، فقد تكون بها، وتكون معها، وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال تطيب بها الحياة في حدود 

الكفاية، وفيها االتصال باهلل والثقة بِه، واالطمئنان إلى رعايته، وستره ورضاه، وفيها الصحة، والهدوء، والرضى، 

 البركة، ومودة القلب، وفيها الفرح بالعمل الصالح، وإيثارِه في الضمير الحي.و

الذين آمنوا وعملوا الصالحات،  لقد وعد هللا تعالى في كتابه الكريم،  . األمن بعد الخوف والنجاة من الهالك والدمار:1

والجزع، قال  ،وعدم الخوف ،أنينةوالطم ،نتهوا عما نهاهم عنه باألمنوالتزموا بما أمرهم هللا ورسوله )ص(، وا

ُ الَِّذيَن آََمنُواتعالى: ﴿ اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنَُّهمْ  َوَعدَ اَّللَّ ، فإننا نرى هنا 11سورة النور :  ﴾فِي اأْلَْرِض   ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ

أوطانهم، ولقد جعل هللا سبحانه الذين يعملون الصالحات باألمن في  بوضوح تام وعد هللا )عز وجل( لعباده المؤمنين

)فالخوف سالح ائهم بالخوف، )وتعالى من الكرامات التي أكرمها لنبيه، و للمؤمنين من بعده أن ينصرهم على أعد

فتاك إستعمله النبي )ص( بأمر من رب العزة ِلنُصرتِِه على أعدائه، ولظهور الحق وطمس الباطل، وهذا السالح واقع 

(هللا(ملموس في صفوف أعداء 
(51)

  . 

َن األَْمَواِل َواألنفُِس ﴿ويأتي الخوف ابتالء في السياق القراني،  َن اْلَخْوْف َواْلُجوعِ َونَْقٍص م ِ َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء م ِ

ابِِرينَ  ِر الصَّ ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعُونَ  155 َوالثََّمَراِت َوبَش ِ ِصيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا َّلِلَّ أُْولَئَِك َعلَْيِهْم  156 الَِّذيَن إِذَا أََصابَتُْهم مُّ

ب ِِهْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْهتَدُونَ  ن رَّ )فنرى قسم هللا تعالى في اآلية المباركة ) .111_111سورة البقرة : ﴾َصلََواٌت م ِ

ريمة بأنه مختبر عباده الصالحين ببعض من البالء، وبتصنيفها بشيء من الخوف، والجوع، ونقص من األموال الك

واألنفس، والثمرات، ليرى تعالى من بمقدوره أن يصبر على هذا اإلبتالء اإللهي حتى يستحق الفوز بجنة هللا، 

ين المحتسبين، بالصالة عليهم ورحمته وشهادته ورضوانه، وصلواته عليهم، وكما أن وعد هللا تعالى لعباده الصابر

 ،على القتل جوع والشدة، وجزاءوال ،لهم كذلك على الخوف ياتهم بأموالهم، وأنفسهم، وجزاءلهم جزاءاً على تضح

(والشهادة أثقل في الميزان من كل عطاء، وأرجح من النصر والتمكين(
(52)

  . 
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، ولتفسير المنار كالم مهم في 111سورة هود :  ﴾بظلم وأهلها مصلحونوما كان ربك ليهلك القرى وقال تعالى: ﴿    

)وما كان من شأن ربك، وسنتِه في االجتماع البشري أن يهلك األمم بظلم منه لها في )التعليق على هذِه اآلية الكريمة، 

حال كون أهلها مصلحون في األرض
(53)

لمهم بسبب إفسادهم فيها ، متجنبين للفساد، والظلم، وأنما اهلكهم، ويهلكهم بظ

(كما ترى في اآليات العديدة من سورة هود، وغيرها(
(54)

.    

ْهتَدُونَ وكذلك قال تعالى: ﴿     ، 82سورة األنعام : ﴾الَِّذيَن آَمنُواْ َولَْم يَْلبُِسواْ إِيَمانَُهم ِبُظْلٍم أُْولَئَِك لَُهُم األَْمُن َوُهم مُّ

ئاً، ولم يخلصوا عبادتهم بظلم ولم يشركوا في عبادته شي ،واخلصوا هلل العبادة ،وعملوا الصالحات ،منوافالذين آ

ِ فَالَ منوا مكر هللا وعقابه: ﴿يل الرشاد، فقد أوسب ،سلكوا طريق النجاةوجعلوا عبادتهم خالصة هلل، و أَفَأَِمنُواْ َمْكَر اَّللَّ

ِ إِالَّ اْلقَْوُم اْلَخاِسُرونَ   ،وثانكون في عبادتهم إياه، فيعبدون األ، بينما الذين يشر 66األعراف :  سورة﴾يَأَْمُن َمْكَر اَّللَّ

َوِجلُون من حلول سخط هللا عليهم، وفي اآلخرة موقنون  ،فإنهم خائفون من عقابه جزاء عبادتهم في الدنيا ،واألصنام

بعذاب هللا وسخطه
(55)

. 

يتيقن بأن وراثة األرض مشروطة، وواجبة بمهمة يجب على المؤمن بالقرآن أن  . وراثة األرض واإلستخالف فيها:1

 .171سورة األنبياء :  ﴾إن األرض يرثُها عبادي الصالحوناإلصالح، حيث قال الحكيم في كتابِه الكريم: ﴿

اِلَحاِت لََيْستَْخِلفَنَُّهم فِي األَْرِض وقال تعالى: ﴿     ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َوَعدَ اَّللَّ

ن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا يَْعبُدُونَنِي ال َلنَُّهم م ِ نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َوَليُبَد ِ  يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًا َوَمن َكفََر بَْعدَ ذَِلَك َولَيَُمك ِ

ستخالف في ، وعملوا الصالحات باالمنواوعد هللا عباده المؤمنين الذين آ ، لقد11النور :  سورة﴾فَأُوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسقُونَ 

 والعمل الصالح، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، فالعبادة هي ثمن اإلستخالف ،األرض، وهذا الوعد مشروط باإليمان

في األرض، فاهلل سبحانه وتعالى كلما أمرنا بالعبادة نهانا عن الشرك، وذلك ليؤكد لنا أن الشرك مهما كان صغيراً 

َ َوالَ تُْشِرُكواْ بِِه َشْيئًا َوِباْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا َوبِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمسَ ينقض العبادة، قال تعالى: ﴿ اِكيِن َواْعبُدُواْ اَّللَّ

اِحِب بِالَجنِب َواْبِن السَّبِيِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُُكْم إِنَّ ا َ الَ يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَاالً َواْلَجاِر ِذي اْلقُْرَبى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ َّللَّ

 ﴾فَُخوًرا
(56)

  . 36سورة النساء :  

َ اْشتََرى ِمَن : ﴿وقوله تعالى      ِ فََيْقتُلُوَن إِنَّ اَّللَّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنفَُسُهْم َوأَْمَواَلُهم بِأَنَّ لَُهُم اْلَجنَّةَ يَُقاتِلُوَن فِي َسبِيِل اَّللَّ

ِ فَاسْ  ْيِعُكُم الَِّذي َبايَْعتُم بِِه تَْبِشُرواْ بِبَ َويُْقتَلُوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحقاا فِي التَّْوَراِة َواإِلنِجيِل َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوَفى بِعَْهِدِه ِمَن اَّللَّ

 .111سورة التوبة : ﴾َوذَِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلعَِظيمُ 

ستخالف يأتي من خالل الطاعة هلل سبحانه وتعالى، والذي يكفر وينحرف ال يستحق االستخالف في األرض، فاال   

ً هذا االوطاعة نبيه ) والمؤمنين، فمنهج األنبياء )ع( كلهم  ستخالف عام لجميع األنبياءص( وأهل بيته )ع(، وأيضا

 إصالح وكذلك كل مؤمن ينتهج هذا الطريق في األرض، فحتماً إن هللا )عز وجل( سوف يخلفهُ فيها.

ن مكناهم في األرض اقاموا الصالة واتوا الزكاة وامروا الذين إهو ما قاله تعالى: ﴿ وأساس الصالح، وعماده    

 . 11سورة الحج :  ﴾عاقبة األمور بالمعروف ونهوا عن المنكر وهلل

َولَقَْد َكتَْبنَا فِي ﴿تهين بنهيه، كما قال الحق تعالى:فاألرض هي ميراث الفئة الصالحة، الفئة العاملة بطاعة هللا، والمن     

اِلُحونَ  ْكِر أَنَّ األَْرَض يَِرثَُها ِعَباِدَي الصَّ بُوِر ِمن بَْعِد الذ ِ  .171: سورة األنبياء﴾الزَّ

ا بََرُزواْ ولهذا كان األنبياء، والدعاة، والصالحون يتضرعون إلى هللا ويطلبون النصر والتمكين، كقوله تعالى: ﴿     َولَمَّ

 . 217لبقرة : سورة ا﴾ِفِرينَ ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُواْ َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقدَاَمنَا َوانُصْرنَا َعَلى اْلقَْوِم اْلَكا

إِن والذل، قال)جل و عال(: ﴿ ،أما من يطلب النصر، والتمكين، واالستعانة بغير هللا، فقد حكم على نفسه بالهزيمة    

ِ فَْليَ  ن بَْعِدِه َوَعلَى اَّللَّ ُ فَالَ َغاِلَب لَُكْم َوإِن َيْخذُْلُكْم فََمن ذَا الَِّذي يَنُصُرُكم م ِ سورة آل عمران ﴾اْلُمْؤِمنُونَ  تََوكَّلِ يَنُصْرُكُم اَّللَّ

 :167. 

. جلب والية هللا وتمكينها في األرض: ومن آثار الصالح أيضا أنه يجلب والية هللا، ورعايته لعبده الذي أخذ بين 6

ان وليي هللا جنبيه نفساً صالحةً قام بتهذيبها، وقامت بدورها التي من أجلها خلقت، وحينئذ يجلب الوالية، قال تعالى: ﴿

 .166: سورة األعرافالذي انزل الكتاب وهو يتولى الصالحين﴾

إنتهاك حرمات هللا، وأن هللا سبحانه وتعالى يغار على حرماته أن يُعتدى عليها، ومن شأن  -أي المنكرات-وأنها    

هللا تُنتهك، المؤمن الصالح أن يكون ولياً هلل يحب ما يحب هللا، ويبغض ما يبغض هللا، ومعنى هذا أن من رأى حرمات 

قتران المقترفين، لم يكن ولياً هلل، وال ، وحمايتها من عدوان المعتدين، واولم تكن له غيره تنزع به الى الِحفاظ عليها

واقعاً موقع رضاه...
(57)

  

وعملوا الصالحات أن يمكن لهم دينهم، فاإلنسان حينما يؤدي ما أمره هللا به من  ،ولقد وعد هللا تعالى الذين آمنوا   

ً في قلوب المؤمنين، حينها يمكن هللا لعباده في  ً راسخا فرائض كالصالة، والزكاة، والصيام، وحينما يكون الدين ثابتا

ُ الَِّذينَ وَ األرض بإعالء كلمة هللا، فالعبادة هي ثمن التمكين في األرض، قال تعالى: ﴿ آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا  َعدَ اَّللَّ
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نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم  اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنَُّهم فِي األَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َولَيَُمك ِ ن  الَِّذي اْرتََضى لَُهمْ الصَّ لَنَُّهم م ِ َولَيُبَد ِ

 .11﴾سورة النور :  دُونَنِي ال يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًا َوَمن َكفََر بَْعدَ ذَِلَك فَأُوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسقُونَ بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا يَْعبُ 

)والمقصود من التمكين في الدين هو بأن يجعل هللا دين أمة أو ثُلة مؤمنةً ثابتاً ال يتزحزح وال يترنح عن المرسوم )   

أن يعلى، وال يُعلى عليه، ويقوي أركانه، ويعظم أهله في نفوس أعدائهم، وكذلك أن اإللهي له، وأقتضى شأنهُ اإللهي ب

االستعانة به الشرائط اإللهية، والرجوع إليه وحكام ودينهم إال من بعد العمل بكافة األهللا )جل وعال( ال يمكن ألمة في 

(في كل أعماله الصغيرة والكبيرة(
(58)

((هللا سبحانه وتعالى ــــــ لعباده هو اإلسالم )والتمكين الذي إرتضاه)، 
(59)

. 

، فاهلل 3سورة المائدة : ﴾اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإِلْسالَم ِدينًاوقال تعالى: ﴿    

َوَمن يَْبتَغِ َغْيَر اإِلْسالِم ِدينًا فَلَن يُْقبََل ِمْنهُ َوُهَو ل تعالى: ﴿سبحانه وتعالى ال يقبل ديناً في األرض غير اإلسالم، كما قا

سورة آل﴾فِي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرينَ 
 

 .81عمران : 

 )إن اإليمان الراسخ والعمل الصالح، والسيرة الفاضلة، والمقاصد الخيرة، والدعوة إلى هللا وإلى الحق، وإستخدام)   

وقيم  ،وحكمة يوضح الحضارة الربانية التي قاعدتها العقيدة الصحيحة، والتي تنبثق منها مبادئ ،كل ما أوتينا من علم

((وأخالق ربانية تسعد من دخل في منهجها في الدنيا واآلخرة
(61) 

. 

ٍ إِالَّ أَن يَقُولُ وقال تعالى: ﴿    ِ النَّاَس بَْعَضُهم بِبَْعٍض الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمن ِديَاِرِهْم بِغَْيِر َحق  ُ َولَْوال دَْفُع اَّللَّ وا َربُّنَا اَّللَّ

ُ َمن َين ِ َكثِيًرا َولَيَنُصَرنَّ اَّللَّ َمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجدُ يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اَّللَّ َ َلقَِويٌّ َعِزيزٌ لَُّهد ِ  ُصُرُه إِنَّ اَّللَّ

َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعِن الْ  411 الةَ َوآتَُوا الزَّ نَّاُهْم فِي األَْرِض أَقَاُموا الصَّ كَّ ِ َعاقِبَةُ الَِّذيَن إِن مَّ ُمنَكِر َوَّلِلَّ

كانت ، حيث أن التمكين في الدين يحتاج من االمة المؤمنة المسلمة إعداد العدة سواء 11_17سورة الحج : ﴾األُُمورِ 

هذه العدة الحربية للقتال، أو العدة النفسية للتهيئة، وذلك بتربية المؤمنين وتزكية نفوسهم بالعمل الصالح، وصقلها على 

 عقيدة التوحيد.

ته كنز واما الجدار فكان لغالمين يتيمين في المدينة وكان تحقال تعالى: ﴿ . حفظ النسب أو العناية اإللهية بالذرية:1

شدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك هما صالحا فأراد ربك أن يبلغا ألهما وكان ابو

 . 82سورة الكهف :  ﴾تأويل مالم تستطع عليه صبرا

من هباء،  هذه األفعال من قبل النبي لم تأتفبناء جدار اليتيمين في قصة موسى )ع( مع الرجل الصالح، حيث أن     

ولم تأِت هذِه العملية صدفه، وبال سبب، وإنما كان أثراً لصالح أبيهما، وفيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ ذريته، 

وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا، واآلخرة شفاعتهُ فيهم، ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما 

حفظا بصالح ابيهما، ولم يذكر لهما )نة، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس )جاء في القرآن، ووردت به السُ 

((صالحاً 
(62)

. 
 

 الَخاتَِمةُ 
 ،كثير من اآليات المباركة قدّ نادتإلى الحرية في تقرير المصير، ف يهدف اإلصالح بصورة عامة وخاصة _1

تعصب أو تحريض أو غصب، وجانب نتماء الديني، من دون أي هذا الجانب، وكذلك الحرية في اال وصدحت في

قتصادية، واالجتماعية، وأراد من ت هو جانب العدالة السياسية، واالآخر مهم قدّ نوه لهُ القرآن الكريم، وسّطر فيِه اآليا

 والفئوية وغيرها. ،والطائفية ،ذلك القضاء على المحسوبية والمنسوبية

وأهدافه في العودة إلى القرآن الكريم، فهو أساس الهداية واإلصالح، والسبيل  ،تمثلت معالم اإلصالح السياسي _2

الهام في نهضة األمة اإلسالمية، كما أنهُ أراد بذلك أّن يقوي الصلة بين المجتمع والمرجعية السياسية والدينية، التي 

 ُرسمت من خاللِه بداللتِه على أهل بيت رسول هللا)عليهم السالم(.

إّن المنهجية اإلصالحية التي تبلورت في الدين اإلسالمي تُعتبر ثورة إصالحية في المجتمع وفي السلك السياسي،  _3

تهدف إلى نبذ الفوارق العرقية، والطائفية، واللونية، واللغة، وجعل العنوان الحقيقي لألفراد من خالل اإليمان وهي 

ين عربي وأعجمي إال بالتقوى(، واألعمال الصالحة التي تُخلد الفرد التقوى، كما نادى بها رسول هللا)ص(: )ال فرق ب

 وتكسب رضا هللا تعالى وتوفيقِه.
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 اْلَمَصاِدُر واْلَمَراِجُع 
 القرآن الكريم 

فعلى سبيل المثال ُشرعت العقوبات، والحدود للمحافظة على الصالح األرضي الذي من مظاهره اإلبقاء على  ( 1

النفس وعدم ازهاقها بغير حق لقوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون﴾، سورة البقرة: 

 .116اآلية، 

ن الكريم )دراسة أسبابه ومظاهره(، المعهد العالي للفكر اإلسالمي، ( د. إسماعيل الحسني: مفهوم اإلصالح في القرا2

، 1هردن، فرجينيا_ الواليات المتحدة، النشر والتوزيع مركز معرفة اإلنسان للدراسات واألبحاث، عمان_ األردن، ط

 .13م( ، 2711ه _ 1138)

 .11م(: 2776ه _ 1137، )1ر، دمشق، ط( عبد الفتاح، سيف الدين: العولمة واإلسالم رؤيتان للعالم، دار الفك 3

ه(، 1118، سنة )2انظر: الزحيلي، وهبة بن مصطفى: التفسير المنير، دار الفكر المعاصر، بيروت _ دمشق، ط( 1

6/62. 

( انظر: الشعراوي، دمحم متولي: خواطر ايمانيه )تفسير الشعراوي (، دار النور للطبع والشر والتوزيع، القاهرة ــــــ 1

 .1/1131جمهورية مصر العربية، دار السالم للنشر، الجيزة ــــــ مصر، )د. ط(، )د. ت(.

م(، 1662هـ _1112(انظر: سيد قطب: في ظالل القرآن، دار الشروق، الطبعة الشرعية السابعة عشر، ) 6

1/1633. 

 .171ه(، 1361عبد الباقي: الُمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، دار الكتب المصرية، سنة ) انظر: دمحم فؤاد (1

 .2/8، 2( الفيروز آبادي: القاموس المحيط، دار الفكر، بيروت، فصل السين _ باب السين، ط8

 .66م(، 1631( الغزالي، أبو حامد دمحم بن دمحم: تهافت الفالسفة، طبعة )6

 .111، 2العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام، العدد  (مجلة17

Bertrand Arthur William Russel، 3  * برتراند آرثر ويليام راسل
rd

 Earl Russel   

عالم منطقي وفيلسوف، وعالم رياضيات، وكاتب كبير غزير اإلنتاج وداعية سالم، وتآخي بين البشر، ولد ويلز 

يعتبر من أهم مفكرين القرن العشرين، وكانت لهُ مواقف مشهورة ضد  (،1617/فبراير/2(، )1812/مايو/18)

م(، عن كتاباته المتنوعة 1617الحروب واإلستعمار والعنصرية والقهر، حاصل على جائزة نوبل في األدب سنة )

 وإنتصاره للسالم والحرية الفكرية.

 .116م(، 2777ه ــــــــ 1121، سنة )2م، ط(إنظر: السامرائي، نعمان عبد الرزاق: النظام السياسي في اإلسال 11

 .11،  3(إنظر: الزحيلي، وهبه، حق الحرية في العالم، دار الفكر الُمعاصر، ط 12

( إنظر: البياتي، منير حميد: الدولة القانونية والنظام السياسي اإلسالمي )دراسة دستورية شرعية وقانونية 13

 .111_111م(، 1668ه ـــــــ 1118)، سنة 1مقارنة(، دار الوفاء، المنصورة، ط

 . 1ــــ  2(فضيلة الدكتور دمحم النابلسي: ومضات في اإلسالم، خطبة حجة الوداع، الباب الرابع، الفقرة: 11

 .11م( 2776ه ــــــ1137(عبده ، الشيخ دمحم: رسالة التوحيد، وزارة األوقاف المصرية، القاهرة، سنة )11

، رواه مسلم 2/213م(، 2771ه ــــــ 1122رجب: جامع العلوم و الحكم، مؤسسة الرسالة، سنة ) ( الحنبلي، إبن16

 عن أبي سعيد الخدري.

 .23(شرح كتاب رياض الصالحين، باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 11

ة العربية، الحراء ـــــــ (إنظر: الشيخ راشد الغنوشي : الحريات العامة في الدولة اإلسالمية، مركز دراسات الوحد11

 (.1663أغسطس -، )آب1بيروت_لبنان، ط
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