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 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  الشرعيةاإلشراف على مقدمات علم السياسة
  عبدالرمحن بن سعد بن محود اخلطايب

اجلامعة اإلسالمية باملدينة  -  كلية األنظمة والدراسات القضائية -  قسم الدراسات القضائية
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 والعالقة خ نشأته، وتأري ومقاصده،هذا البحث يعتين مببادئ علم السياسة الشرعية،
 وخصائص أبرز املؤلفات فيه، وبيان حكم العمل بالسياسة بينه وبني ما يشا�ه من العلوم،

 وكيفية العمل بالسياسة الشرعية، وأثرها وجماالته،وقواعده، وأسسه، الشرعية، وضوابط ذلك، 
لسياسة الشرعية ً على املنهج الوصفي التحليلي، وهو يقدم مؤلفا يف اعلى االحكام التكليفية،

ا توصلت إليه اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي من املعايري واملؤشرات ًجزءا ممحيوي 
  .اخلاصة بعلم السياسة الشرعية

  .املقاصد – العلم -املبادئ  –السياسة الشرعية  : المفتاحيةالكلمات 
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ABSTRACT: 

This research deals with the principles of Shari'ah policy, its 

purposes, its history and its origin, the relationship between it and 

similar sciences, the characteristics of the most prominent works in 

it, and the statement of the rule of working in Shariah policy, its 

rules, rules, foundations and fields, , The analytical descriptive 

approach, and it provides a author in the policy of legitimacy 

contains part of the findings of the National Commission for 

Academic Assessment and Accreditation of the criteria and 

indicators of the science of legitimate politics. 
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٧٨٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  
  االفتتاحية

إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من 
 ومن يضلل فال هادي له، شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له،

 ورسوله، ًال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبدهوأشهد أ

ً وعلى آله، وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليما ،صلى اهللا عليه
  .ًكثريا

 O  @  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4N آل عمــــــــــــــــــــــران :

١٠٢. 

 O         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  =        <  ;  :  98    7   6  5  4  3  21  ?  >N ١: النساء. 

 O    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

  ¯  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤N ٧١ – ٧٠: األحزاب. 

  :أما بعد

ة من العلوم جليلة القدر، وعظيمة النفع، حيث أنه يتعلق فإن علم السياسة الشرعي
ودون الناس بكتاب اهللا وسنة رسوله ُبتصرفات أيل األمر، من العلماء واألمراء، وهم الذين يق

ً لذا كان مقررا معتمدا يف كليات الشريعة،،صلى اهللا عليه وسلم اهليئة الوطنية وقد عملت  ً

 على وضع معايري ومؤشرات لكل مقررات برنامج كليات الشريعة للتقومي واالعتماد األكادميي
 ُببت أن أشارك بالكتابة حول هذهفأح ة، ومنها السياسة الشرعييف اململكة العربية السعودية،

 ،املعايري واملؤشرات اخلاصة بعلم السياسة الشرعية وامللزم �ا مجيع كليات الشريعة يف اململكة

اإلشراف على مقدمات (وجعلت عنوانه واخرتت أن تكون الكتابة يف مقدمات هذا العلم، 
  ).علم السياسة الشرعية

  .ا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيهذا واهللا املوفق، وصلى اهللا على نبين

  
 :موضوع البحث

علم مقدمات موضوع هذا البحث يدور حول عرض صورة كاملة وموجزة عن 



       

 
 
 
 

 

٧٨١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

مشكلة عدم وجود كتاب حيوي ما توصلت إليه جزء من ، والبحث يعاجل السياسة الشرعية
م السياسة الشرعية اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي من املعايري واملؤشرات اخلاصة بعل

وامللزم �ا مجيع كليات الشريعة يف اململكة، لذا أحببت أن أقرب جلميع املختصني هذه املعايري 

  .واملؤشرات، مع الدراسة والتحرير
 :أهداف البحث

  :من األهداف املرجو من البحث حتقيقها

 . وتأريخ نشأته ومقاصده،مبادئ علم السياسة الشرعية،بيان  -١
 . وبني ما يشا�ه من العلومعلم السياسة الشرعية بني بيان العالقة -٢

 .كل مؤلفوخصائص  السياسة الشرعية أبرز املؤلفات يفاالطالع على  -٣

 .ه وضوابط واألدلة على ذلك،بيان حكم العمل بالسياسة الشرعية، -٤
 . ذكر القواعد املنظمة لعمل السياسة الشرعية، واألسس اليت تبىن عليه  -٥

 وكيفية العمل �ا، وأثرها على االحكام ،سة الشرعية السياجماالتمعرفة  -٦

  .التكليفية
 :أسباب اختيار موضوع البحث

 :من أسباب اختيار هذا املوضوع ما يلي

عدم وجود مؤلف يف تأصيل علم السياسة الشرعية حيوي مجيع ما اعتمدته  - ١
 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي من املعايري واملؤشرات لعلم

  .هذه املشكلةمن ، وهذا البحث حيل جزء السياسة الشرعية
توجه اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي إللزام مجيع كليات الشريعة  - ٢

�ذه املعايري واملؤشرات للحصول على االعتماد الرباجمي، مما جيعل للكتابة 
 .يف هذه املعايري واملؤشرات أمهية عالية

  
 :أهمية البحث

  : أمهية البحث مبا يليتتضح

أن مجيع اجلامعات السعودية متوجهة إىل االعتماد األكادميي، وهم ملزمون  - ١
من قبل اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي مبعايري ومؤشرات لكل 
علم من العلوم، وهذا البحث خيدم هذه املعايري واملؤشرات يف علم 

  .السياسة الشرعية



       

 
 
 
 

 

٧٨٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

ملؤشرات هي خالصة ما وصلت إليه أكرب اجلامعات يف أن هذه املعايري وا - ٢
هليئة الوطنية للتقومي االوطن العريب واإلسالمي، وقد استغرق مجعها من 

 .واالعتماد األكادميي الوقت واجلهد الكبري
  

 :الدراسات السابقة

ًهناك الكثري من الدراسات حول علم السياسة الشرعية، وكل منها تناول شقا وأغفل  ٌ
ما اعتمدته اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد يلتزم يف بنائه على مل أقف على مؤلف آخر، و

  . هذا البحثيف  اجنازهاألكادميي من املعايري واملؤشرات لعلم السياسة الشرعية، وهو املراد

  

 :خطة البحث
  :حيتوي هذا البحث على متهيد وفصلني

  .التعريف بالسياسة الشرعيةويشتمل على : التمهيد

  مبادئ علم السياسة الشرعية، ونشأته، وأبرز المؤلفات : الفصل األول
  : خمسة مطالبفيه

  . مبادئ علم السياسة الشرعية:المطلب األول

  . مقاصد علم السياسة الشرعية:المطلب الثاني
  . العالقة بني علم السياسة الشرعية والعلوم املشا�ة:المطلب الثالث

  .اسة الشرعية، وتطوره نشأة علم السي:المطلب الرابع

  . ابرز املؤلفات يف علم السياسة الشرعية:المطلب الخامس
  ، حكم العمل بالسياسة الشرعية، وضوابط ذلك، ومجاالته: الفصل الثاني

  :وفيه سبعة مطالب

  . اعتبارهاأدلة حكم العمل بالسياسة الشرعية، و:المطلب األول
  . ضوابط العمل بالسياسة الشرعية:المطلب الثاني

  . القواعد الشرعية املنظمة ألحكام السياسة الشرعية:المطلب الثالث

  . األسس اليت تقوم عليها السياسة الشرعية:المطلب الرابع
  . جمال العمل بالسياسة الشرعية:المطلب الخامس

  . كيفية العمل بالسياسة الشرعية:المطلب السادس

  تكليفية أثر السياسة الشرعية يف األحكام ال:المطلب السابع



       

 
 
 
 

 

٧٨٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  :منهج البحث
  :على النحو التايل ،ُأتبعت يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي

  .أمجع املادة العلمية من املصادر املوثوقة  - ١

ًأصور املسألة املراد حبثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها  - ٢ ً ُ.  
تفاق من إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق اال  - ٣

  . مظانه املعتربة

  :إذا كانت املسألة من مواضع اخلالف فأتبع فيها اآليت  - ٤
  .وبعضها حمل اتفاق،  حترير حمل اخلالف إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف- أ

ويكون عرض اخلالف ،  ذكر األقوال يف املسألة وبيان من قال �ا من أهل العلم- ب

  .حسب االجتاهات الفقهية 
مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من ، القتصار على املذاهب الفقهية املعتربة ا- جـ

  .أقوال السلف الصاحل

  . توثيق األقوال من مصادرها األصلية- د
  .وذكر ما يرد عليها من مناقشات،  استقصاء أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة- هـ

  .  الرتجيح مع بيان سببه- و

  .املصادر واملراجع األصلية يف التحرير والتوثيق والتخريج ُأعتمد على أمهات  - ٥
  .ُأركز على موضوع البحث وأجتنب االستطراد  - ٦

  .أجتنب ذكر األقوال الشاذة  - ٧

  .بالرسم العثماينًمكتوبة  ،ُ وأبني سورها،ُأرقم اآليات  - ٨
ُأخرج األحاديث من مصادرها األصلية، وأبني ما ذكره أهل الشأن يف درجت  - ٩ ها إن ُِّ

فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخرجيها ، مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها

  .منهما أو من أحدمها
  .وأحكم عليها، ُأخرج اآلثار من مصادرها األصلية - ١٠

من كتب  أو، ُأعرف باملصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه املصطلح - ١١

  .املصطلحات املعتمدة
  .توثيقلاالكلمات الغريبة مع بُأعرف  - ١٢

ومنها عالمات التنصيص ، وعالمات الرتقيم، أعتين بقواعد اللغة العربية واإلمالء - ١٣

ُومتيز العالمات ، و ألقوال العلماء، ولألحاديث الشريفة، ولآلثار، لآليات الكرمية



       

 
 
 
 

 

٧٨٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  . منها عالمته اخلاصةٍفيكون لكل، أو األقواس
ث ال تتناسب مع ذلك، فهذا البحث لن أقوم بالرتمجة لألعالم ألن طبيعة البح  - ١٤

  .، والرتاجم تثقله من مقرراًيراد منه أن يكون جزء

  .التوصياتُأضمن اخلامتة أهم النتائج و  - ١٥
  :وهي، ُ أذيل البحث بالفهارس الفنية املتعارف عليها- ١٦

  .فهرس املراجع واملصادر  -    أ

  .فهرس املوضوعات  -   بـ 
  





       

 
 
 
 

 

٧٨٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  التمهيد

  السياسة الشرعيةب التعريف يف 
أ�م يصدرو�ا بالتعريف مبا أرادو الكتابة عنه، جرت عادة أهل العلم يف تأليفهم  

ًفيبينون معناه يف أصل اللغة، مث يبينون ما اصطلح عليه أهل الفن من املعاين، وغالبا ما يكون 
  .ًاين اللغوية، فاالصطالحات الفقهية غالبا ما تكون أخص من املعاين اللغويةأحد تلك املع

وعليه فسنبني يف هذا التمهيد ما يتعلق بتعريف السياسة الشرعية يف اللغة واصطالح 
  :أهل الفن، فنقول

  :تعريف السياسة لغة

، وهذه املادة تدل )١()سوس(السياسة يف اللغة مصدر من ساس يسوس، ومادته   
  :معاينلى ع

من : ُالكرم من سوس فالن، أي:  جبلة وخليقة وطبع، ومنه قول العرب:األول

  .)٢(الفصاحة من سوسه: طبعه، ويقال
ساس الطعام، إذا فسد بوقوع السوس : ٌ فساد يف شيء، ومنه قول العرب:الثاني

َّفيه، وكذلك يقولون سوس الطعام، وسيس الطعام َّ
)٣(.  

ِّباب يف تفتيش التمر املسوس عند األكل، عن :  السننقال أبو داود رمحه اهللا يف ٌ
سلم بتمر عتيق فجعل يفتشه خيرج السوس ُأيت النيب صلى اهللا عليه و: ال أنس بن مالك ق

 )٤(.منه

 مجع سوسة، وهي الدويبة املعروفة، وهي دودة تقع يف الصوف والثياب :والسوس
  .)٥(والطعام

                           
، )ساس(، وبعضهم يردها إىل مادة )٦/١٠٧(، و لسان العرب )١٦/١٩٧(ينظر تاج العروس  )١(

 ).٧/٣٣٥(العني : ينظر

 ).١/٢١(تغريات يف عالئق الدولة اإلسالمية ، وفقه امل)١/٢٣٨(ينظر مجهرة العرب ) ٢(

، وفقه املتغريات يف عالئق الدولة )١/٢٣٨(، ومجهرة العرب )١٣/٩١(ينظر �ذيب اللغة ) ٣(

 ).١/٢١(اإلسالمية 

ِّباب يف تفتيش التمر املسوس عند األكل أخرجه أبو داود، كتاب األطعمة، )٤( ، )٣٨٣٤(، برقم ٌ

  ).٥/١٤٩(سلسلة االحاديث الصحيحة : نظر، وصححه األلباين، ي)٣/٣٦٢(

 ).١/٢٣٨(ينظر مجهرة اللغة ) ٥(



       

 
 
 
 

 

٧٨٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

: ساس الدابة، ويسوس الدواب: ول العرب ترويض وتذليل وتدبري، ومنه ق:الثالث
  .)١(هو املعتين بشؤون اخليل وترويضها: إذا قام عليها وروضها، والسائس

كنت أخدم الزبري خدمة :  قالت-رضي اهللا تعاىل عنها- وعند مسلم عن أمساء 

َّالبيت، وكان له فرس، وكنت أسوسه، فلم يكن من اخلدمة شيء أشد علي من سياسة  ٌ
ًقال مث إ�ا أصابت خادما، جاء النيب صلى . أحتش له، وأقوم عليه وأسوسهالفرس، كنت 

ًاهللا عليه وسلم سيب فأعطاها خادما  )٢(.كفتين سياسة الفرس فألقت عىن مئونته: قالت. ٌ

، فأما احلقيقة )٣ (وقد استعمل هذا األصل يف لغة العرب على سبيل احلقيقة وا�از
  .)٤(لدواب والقيام عليهافكما مر من استعماله يف ترويض ا

أما االستعمال ا�ازي فهو استعماله يف سياسة الناس وتدبري أمورهم، وشاهد هذا و

كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلما : "االستعمال قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  )٥(".هلك نيب، خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي

 ورب الكعبة مىت �لك العرب، ُد علمتق: (وقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  )٦().إذا ساس أمرهم من مل يصحب الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ومل جيرب أمر اجلاهلية
  : بنت النعمان بن منذر، عندما ذهب عنها ملك أبيهاحرقةوقالت 

ــا  ــا نــسوس النــاس واألمــر أمرن   فبين

  

  

  

ــصف   ــوقة نتنــ ــيهم ســ ــن فــ   إذا حنــ

  مــــهافــــأف لــــدنيا ال يــــدوم نـعي    

  
 )٧(تقلــــب تــــارات بنــــا وتــــصرف    

 

                           
 ).١/٢١(، وفقه املتغريات يف عالئق الدولة اإلسالمية )١٣/٩١(ينظر �ذيب اللغة ) ١(

، جواز إرداف املرأة األجنبية إذا أعيت يف الطريقأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب السالم، باب  )٢(

  .)٤/١٧١٦(، )٢١٨٢(برقم 

  ).١٦/١٥٧(ينظر تاج العروس  )٣(

 ).٢٣-١/٢٢(ينظر فقه املتغريات يف عالئق الدولة اإلسالمية ) ٤(

أخرجه البخاري، يف صحيحه، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل، برقم  )٥(

 باب األمر بالوفاء ببيعة اخللفاء، ومسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة )٤/١٦٩(، )٣٤٥٥(

  ).٣/١٤٧١(، )١٨٤٢(، برقم ول فاألولاأل

  ).٦/١٢٩(انظر الطبقات الكربى البن سعد  )٦(

 ).١/١٦٢(احملاسن واألضداد :  ينظر)٧(



       

 
 
 
 

 

٧٨٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  .فعلى هذا تكون الكلمة عربية، وليست معربة

  :َّوقال بعضهم بل هي أعجمية معربة

فها أهل مصر وزادوا َّوهي كلمة مغولية، حر) ياسة( معربة من كلمة فبعضهم يرى أ�ا
ًيف أوهلا سينا

)٢(.)١(  

فارسية مبعىن ثالثة، ) رسه(، وكلمة )رسه ياسة(ويرى البعض أ�ا معربة من كلمة 

 )٤(.)٣(الرتاتيب الثالثة: مغولية مبعىن الرتاتيب، فمعىن الكلمة) ياسة(وكلمة 
وهذا القول ضعيف، والكلمة عربية أصيلة، فقد كانت مستعملة عند العرب 

ًقدميا، ووردت يف كالمهم شعرا، ونثرا، قال  ً يف شفاء العليل فيما يف لغة العرب من ً

؛ فإ�ا لفظة عربية ٌ فاحشٌ غلط- ا معربة  يعين القول بأ�- ا وهذ: "الدخيل
  .)٥("وعليه مجيع أهل اللغة....... متصرفة

  :ًغةتعريف الشرعية ل

  .)٦(ما شرع اهللا لعبادة من األحكام: ًالشرعية نسبة إىل الشريعة، والشريعة هي
ما شرع اهللا : والشريعة. مشرعة املاء، وهو مورد الشاربة: الشريعة": قال يف الصحاح

  )٧(. "ًوقد شرع هلم يشرع شرعا، أي سن. لعباده من الدين

  :تعريف السياسة الشرعية في اصطالح الفقهاء
  :، فمنها)٨(وردت عدة تعريفات للسياسة الشرعية عند الفقهاء

                           
 ).١٤-١٣(املدخل إىل السياسة الشرعية : ينظر) ١(

خان القائم بدولة الترت قرر قواعد عقوبات أثبتها يف  وأصل هذه الكلمة عند املغول أن جنكيز )٢(

 وجعله شريعة يف قومه، ،ً وملا مت وضعه كتبه نقشا يف صفائح من الفوالذ،)ياسة(اه  مسٍكتاب

  .)]١٢١(شفاء الغليل فيما يف كالم العريب من الدخيل : [، ينظروالتزم به من بعده

، واملدخل إىل السياسة الشرعية )١٢١(شفاء الغليل فيما يف كالم العريب من الدخيل : ينظر) ٣(

)١٤.( 

: ًصايا جنكيز خان ألوالده الثالثة، ملا قسم بينهم ملكه، فجعلوها قانونا بينهم، ينظروهي و )٤(

  )].١٢١(شفاء الغليل فيما يف كالم العريب من الدخيل [

  ).١٢١(شفاء الغليل فيما يف كالم العريب من الدخيل :  ينظر)٥(

  ).١/٧٠(احلدود األنيقة لزكريا األنصاري :  ينظر)٦(

 ).٣/١٢٣٦ (الصحاح:  ينظر)٧(

  = َّ مع أن املعرف شيء واحد يف األذهان،-عليهم رمحة اهللا–ًكثريا ما ختتلف تعريفات الفقهاء ) ٨(



       

 
 
 
 

 

٧٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  .)١(" شرع مغلظ:السياسة":  تعريف عالء الدين الطرابلسي، قال:ًأوال
لوالة حيتاجون إىل نوع من الشدة والغلظة لتسيري وذلك أن الساسة من األمراء وا

  .الناس، وسد أبواب الفنت
  :الشاعرقال 

ــاً   ــن يــك حازم   فقــسا لتزدجــروا وم

  

     محــــرأحيانــــاً وحينــــاً ي قْس٢(فَلــــي( 

وهذا التغليظ قد يكون لعقوبة ورد �ا الشرع، مثل تغليظ عمر رضي اهللا عنه جلد  

 يف لدتغليظ اجل، وقد يكون لعقوبة مل يرد �ا الشرع، مثل )٣(الشارب من أربعني إىل مثانني

  .التعزيرات اليت ال حد فيها
وقد يكون هذا التغليظ من جنس العقوبة األصلية، كما مر، وقد يكون من غري 

جنسها، كأن يضرب القاضي شاهد الزور عشرين جلدة، مث يزيده، بأن يأمر بتشهريه، 

ُوأن يطاف به يف األسواق
)٤(.  

هذا التعريف فيه قصور من ناحية أن السياسة أعم من التغليظ، فقد  تكون و

  .)٥(السياسة يف أمور ال متت إىل التغليظ بصلة

فالسياسة تقع يف النظام املايل للدولة، مثل وقف عمر لألراضي املغنومة يف اجلهاد 
  .)٦(وعدم قسمتها على ا�اهدين، وفرض اخلراج على من استصلح هذه األرض

ًتقع السياسة أيضا يف األحوال الشخصية، مثل إمضاء عمر رضي اهللا عنه الثالث و

                                                                 
  :َّ وسبب ذلك يف رأيي يرجع إىل عدة أمور، منها=

ذكر تعريف الشيء بأبرز ما فيه، فيذكرون هذا األمر البارز فقط كما تراه يف تعريف السياسة  -١

 . حتديد هذا األمر البارزبالتغليظ، ورمبا اختلفوا يف

 .إدخال بعض الشروط يف التعريف، وهذا سبب أغلب االختالفات يف التعاريف -٢

 .إدخال بعض األركان دون بعض -٣

  ).١٦٩(معني احلكام :  ينظر)١(

  ).١١/٣٠٣(دواوين الشعر العريب :  ينظر)٢(

 ).٣/١٣٣٠(، )١٧٠٦(أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلدود، باب حد اخلمر، برقم ) ٣(

 ).٢٥-٢٤(املدخل إىل السياسة الشرعية : ينظر) ٤(

 .بل قد تكون يف أمور من التيسري، كإسقاط عمر رضي اهللا عنه حد السرقة عام ا�اعة) ٥(

 ).١/٧١(ينظر اخلراج للقاسم بن سالم ) ٦(



       

 
 
 
 

 

٧٨٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

ًعلى من طلق ثالثا يف جملس واحد
)١(.  

  .ًوتقع السياسة أيضا يف القضاء، مثل احليل اليت يستخدمها القاضي إلظهار احلق

 أمر ًوتقع السياسة أيضا يف التنفيذ، مثل فعل علي والزبري رضي اهللا عنهما، يف تنفيذ

الرسول صلى اهللا عليه وسلم بإحضار كتاب حاطب رضي اهللا عنه إىل كفار قريش الذي 
لتخرجني الكتاب أو لنرفعن : بعثه مع الضعينة، حيث قاال هلا عندما أنكرت الكتاب

  . )٢(الثياب

  .)٣(وكذلك تقع السياسة يف اإلدارة، مثل تدوين عمر رضي اهللا عنه للدواوين
تغليظ جناية هلا ":  عابدين يف احلاشية، عن بعض الفقهاء، وهو ما ذكره ابن:ًثانيا

  .)٤("ًحكم شرعي حسما ملادة الفساد

 يف تغليظ عقوبة طًوهذا التعريف أشد قصورا من سابقه، حيث جعل السياسة فق
  .)٥(اجلناية اليت هلا حكم شرعي

 يرد �ذا فعل شيء من احلاكم ملصلحة يراها وإن مل":  تعريف ابن جنيم وهو:ًثالثا

  .)٦("الفعل دليل جزئي
ويالحظ على هذا التعريف أنه مل يقيد هذا الفعل بعدم خمالفة الشرع، ألن الفعل 

  .من احلاكم املبين على مصلحة غري شرعية ال يكون من السياسة الشرعية

ًما كان فعال يكون معه الناس أقرب إىل الصالح ":  تعريف ابن عقيل وهو:ًرابعا
  .)٧("اد، وإن مل يضعه الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وال نزل به وحيوأبعد عن الفس

  .)٨(من تصدر عنه السياسةهذا التعريف أنه مل حيدد ويالحظ على 

                           
 ).٢/١٠٩٩(، )١٤٧٢(ًأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الطالق، باب الطالق ثالثا، برقم ) ١(

، )٤/٥٩(، )٣٠٠٧(أخرجه البخاري، يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، باب اجلاسوس، برقم )٢(

، باب من فضائل أهل بدر رضي ومسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم

 ).٤/١٩٤١(، )٢٤٩٤(، برقم اهللا عنهم وقصة حاطب بن أيب بلتعة

  ).٣٩-٣٣( املدخل إىل السياسة الشرعية  )٣(

 ).٤/١٥(حاشية ابن عابدين  )٤(

 ).٢٩-٢٨(املدخل إىل السياسة الشرعية :  ينظر)٥(

  ).٥/١١(البحر الرائق  )٦(

  ).١٢(الطرق احلكمية  )٧(

 .وما بعدها) ٤٠(املدخل إىل السياسة الشرعية :  ينظر)٨(



       

 
 
 
 

 

٧٩٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  : حول السياسة جيد أ�ا على قسمني-عليهم رمحة اهللا- واملتأمل لكتابات العلماء 
تب تصرفات  يف السياسة الشرعية، وموضوع هذه الكًتب استقالالُما ك: األول

ًاإلمام على الرعية، فهي تورد األحكام هلذه التصرفات سواء أكانت بنصوص ثابته، أو 
  .)٢(تب نصائح امللوكُ، وك)١(تب األحكام السلطانيةُك:أحكام اجتهادية، ومن امثلتها 

حكام الصادرة منهم يف بعض املسائل أنه من باب ما علل فيه الفقهاء األ: الثاين

ُ مسائل عدل يف حكمها عن :�ان طبيعة هذه األحكام أأ، فتجد السياسة الشرعية
ًنظائرها ملوجب خاص، أو مسائل ال دليل فيها أصال

)٣(.  
  :مفهومان الشرعية يف االصطالح هلا ة أن السياسفبالتايل ميكن أن يقال

  :األول

دبر �ا ُاليت تو  الصادر من اإلماموالتنظيماتاالحكام : أن السياسة الشرعية هي
  .، دون خمالفة للشريعة ومصاحلهاشؤون الدولة

  :وبيان هذا املفهوم

 ، كالقتل:هذا يشمل كل ما صدر من اإلمام من حكم) األحكام والتنظيمات(قوله 
 مثل ما يأمر به اإلمام من ترتيب األسواق، :أو تنظيم والنهي، ، واألمر، والسجن،والتعزير

  . حيتاجه الناسوتوثيق األمالك، وطرق الرتافع، وغريها مما

قيد خيرج السياسات الصادرة من غري اإلمام، كالعلماء )  الصادرة من اإلمام(وقوله 
  .وحنوهم

هذا قيد خيرج ما كان من األحكام ) ومصاحلهااليت تدبر �ا شؤون الدولة (وقوله 

  .، أو ليس فيه مصلحةغري خاص بشؤون الدولة
 فال توصف بأ�ا ،ات املخالفة للشريعةقيد خيرج السياس) دون خمالفة للشريعة(وقوله 

  .شرعية

 هو املتبادر للذهن عند األغلب، وعليه أكثر  للسياسة الشرعيةاملفهوموهذا 
ن عن تصرف وًال حول هذا العلم عند املتقدمني، فهم يتحدثُالكتابات فيما ألف استقال

  . دون غريه،اإلمام فقط

                           
 .مثل االحكام السلطانية للماوردي، واألحكام السلطانية أليب يعلى الفراء) ١(

 . للشيزرياملنهج املسلوك يف سياسة امللوكسراج امللوك للطرطوشي، و: مثل) ٢(

 .كما سيأيت بيان ذلك يف دليل اعتبار العمل بالسياسة الشرعية إن شاء اهللا) ٣(



       

 
 
 
 

 

٧٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  .ص من وجه آخروهذا املفهوم للسياسة الشرعية عام من وجه وخا
 وما مل يكن فيه ،ما كان فيه حكم ثابت يف الشرعمن جهة أنه يشمل : فهو عام

  .حكم ثابت متعني
صاحب السلطة فقط،  وأ وهو اإلمام ، السياسةهمن جهة من تصدر من: وخاص

ومن جهة من تصدر عليه السياسة، وهو ما يتعلق بتدبري شؤون الدولة، دون غريه من 
  .األحكام

  :الثاني
ما صدر عن أويل األمر، من أحكام وإجراءات، منوطة ":  السياسة الشرعية هيأن 

  .)١("ِّباملصلحة، فيما مل يرد بشأنه دليل خاص متعني، دون خمالفة للشريعة
  :هذا املفهومبيان 

 �ذا هذا بيان ملن تصدر منه السياسة الشرعية) ما صدر عن أويل األمر: ( قوله- 
مر، وأيل األمر يشمل العلماء واألمراء، فالسياسة الشرعية ليست  وهم أويل األاملفهوم،

  . من غري أهل الواليةالعلماءحمصورة فيما يصدر من حاكم، بل تشمل بعض فتاوى 
ً، فاألحكام ما يصدر من أول األمر ويقتضي فعال )من أحكام وإجراءات: ( قوله- 

ًأو تركا أو عقوبة، سواء كان على هيئة قوانني، أو فتا وى، وحنوها، وأما اإلجراءات فهي ما ً
  .كان حمل تنفيذ، وحركة وتدبري، مثل كيفية تسري املعامالت احلكومية يف جهة معينة

ً، قيد خيرج ما كان تصرفا لغري املصلحة العامة، بل مبناه )منوطة باملصلحة: ( قوله- 
  .على اهلوى، وحض النفس، فهذا ليس من السياسة الشرعية

ََّ يشعر بأن السياسة الشرعية جماهلا يف األحكام املعللة، فمن مث ال وربطها باملصلحة َّ

  .تدخل السياسة الشرعية يف أحكام العبادات واملقدرات
فإذا كان يف القضية دليل خاص ) فيما مل يرد بشأنه دليل خاص متعني: ( قوله- 

 اخلاص أي متعني فالقول فيها من باب الفقه وليس من باب السياسة، واملراد بالدليل
خاص بنفس القضية، وليس من األدلة العامة، مثل مقاصد الشرع، والقواعد الكلية، 
فاالعتماد على هذه األدلة العامة من السياسة، واملراد باملتعني أي أن الدليل يقتضي 
حكم متعني وثابت ال يتغري حبال، مثل حكم الربا والزنا، وحنوه، أما إذا كان يف املسألة 

لكنه غري متعني وثابت، لكونه من األحكام الغائية، اليت هلا غاية معينة تنتهي دليل خاص 
�ا، أو لكونه بين على عرف، مث تغري ذلك العرف، أو مبين على مصلحة مث تغريت هذه 

                           
  ).١/٣٥(فقه املتغريات يف عالئق الدولة اإلسالمية بغري املسلمني  )١(
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 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  . هذه املسألة من السياسة الشرعيةاملصلحة، فحينئذ يكون النظر يف
يع السياسات املخالفة للشريعة، ، هذا قيد خيرج مج)دون خمالفة للشريعة( قوله - 

  .)١(فليست من السياسة الشرعية يف شيء
  .م فيه كذلك عموم وخصوص من وجهاملفهووهذا 

من جهة امل: فهو عام
ُ

صدر للسياسة، فتصدر من اإلمام وصاحب السلطة، وتصدر 
، فهي تشمل تدبري شؤون الدولة إذا من العلماء، ومن جهة من تصدر عليه السياسة

  .ن اإلمام، وتشمل كافة املكلفني إذا صدرت من العلماءمصدرت 
  . دليل خاص متعنيا مل يرد بشأ�كون إال يف املسائل اليتت ال امن جهة أ�: وخاص

  :التعريف المختار
يظهر يل مما سبق أن السياسة الشرعية تصدر من اإلمام كصاحب سلطة، ومن 

  .العامل، ولكل منهما وصف
 وعامة فيما ورد ومل ،أ�ا متعلقة بشؤون الدولة: مام صفتهافالسياسة الصادرة من اإل

  .يرد فيه دليل خاص متعني
أ�ا متعلقة فقط مبا مل يرد فيه دليل خاص : والسياسة الصادرة من العامل صفتها

  .متعني، وعامة يف املكلفني
ا يشمله ً يكون جامعا ملهذين األمرين حىتًالبد أن يكون التعريف مراعيا لكال و

  .صطلح السياسة الشريعةم
  :ٍفيقال حينئذ أن السياسة الشرعية هي

 في تدبير شؤون الدولة، أو عن ،وتنظيمات، من أحكام اإلمامما صدر عن "
 منوطة بالمصلحة، دون مخالفة العلماء من أحكام لم يرد فيها دليل خاص متعين،

  ."للشريعة
ًأو جيعل لكل من السياستني تعريفا خاصا به، فيقال ً:  

االحكام والتنظيمات الصادر من اإلمام : " السياسة الشرعية يف حق اإلمام هي
  ".ُواليت تدبر �ا شؤون الدولة ومصاحلها، دون خمالفة للشريعة 

، من أحكام منوطة العلماءما صدر عن : " السياسة الشرعية يف حق العامل هي
   ". للشريعةِّباملصلحة، فيما مل يرد بشأنه دليل خاص متعني، دون خمالفة

  

                           
  ).٣٧-١/٣٥(لمني فقه املتغريات يف عالئق الدولة اإلسالمية بغري املس )١(



       

 
 
 
 

 

٧٩٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول
  :مبادئ علم السياسة الشرعية، ونشأته، وأبرز املؤلفات فيه

  

  . مبادئ علم السياسة الشرعية:املطلب األول

  . مقاصد علم السياسة الشرعية:املطلب الثاين

  .ة العالقة بني علم السياسة الشرعية والعلوم املشا:املطلب الثالث

  . نشأة علم السياسة الشرعية، وتطوره:املطلب الرابع

  . ابرز املؤلفات يف علم السياسة الشرعية:املطلب اخلامس
  

  

  



       

 
 
 
 

 

٧٩٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  .مبادئ علم السياسة الشرعية: املطلب األول
ًملا كان علم السياسة الشرعية علما مستقال ناسب ذكر مبادئه العشرة اليت ينبغي  ً

  .؛ لتصور ذلك الفن قبل الشروع فيهلقاصد كل فن أن يعرفها

  : بقوله)١(وقد مجعها بعضهم

  إن مبـــــادئ كـــــل علـــــم عـــــشرة

  

  

  

  احلــــــد واملوضــــــوع مث الثمــــــرة

  ونــــــسبة وفــــــضله والواضـــــــع    

  

  

  

  واالســم االســتمداد حكــم الــشارع   

ــى     ــالبعض اكتف ــبعض ب ــسائل وال   م

  

  

  

ــشرف   ــاز ال ــع ح ــن درى اجلمي   )٢(وم

  :السياسة الشرعية كالتايلوتفصيل املبادئ العشرة لعلم   

  .الحد: ًأوال

 في تدبير شؤون ،وتنظيمات، من أحكام اإلمامما صدر عن  "علم يبحث في
 منوطة بالمصلحة، الدولة، أو عن العلماء من أحكام لم يرد فيها دليل خاص متعين،

  ."دون مخالفة للشريعة

  .الموضوع: ًثانيا
  :اتية، فموضوع علم السياسة هو الذه كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضموضوع

  .ةالدولشؤون  -١

  .مل يرد �ا نص خاص متعنيما  -٢
  .الثمرة: ًثالثا

  :من مثرات وفوائد السياسة الشرعية ما يلي

  . إصالح الرعية-١
وهذا يتمثل يف سياسة أخذ اإلمام للناس باحلزم إذا ظهر منهم التمادي يف الباطل، 

  .جوروإحداث العقوبات بقدر ما أحدثوا من الف

  . تسيري أمور الدولة-٢
ًسواء كانت أمور داخلية، مثل سن األنظمة اليت حتفظ للناس مصاحلهم الدينية 

                           
 ).١٢٠٦:ت(هو أبو العرفان حممد بن علي الصبان ) ١(

 ).٣٣لوحة : خمطوط(ينظر حاشية الصبان على شرح مللوي للسلم ) ٢(



       

 
 
 
 

 

٧٩٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

ًوالدنيوية، أو كانت أمور خارجية، كعالقة الدولة بغريها من الدول، سواء يف حال السلم 
  .أو احلرب

ط األحكام  مسايرة التطورات، والوفاء مبتطلبات احلياة املتجددة، وذلك باستنبا-٣

  . املصلحة العامةقملا جيد من احلوادث والوقائع، مبا حيق
  . إثبات أن الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان-٤

:  يف بيان فائدة العمل بالسياسة الشريعة يف السلطنة- رمحه اهللا- ويقول ابن القيم 

رط فيه هذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعرتك صعب، فو"
طائفة، فعطلوا احلدود، وضيعوا احلقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة 

قاصرة ال تقوم مبصاحل العباد، حمتاجة إىل غريها، وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من 

طرق معرفة احلق والتنفيذ له، وعطلوها، مع علمهم وعلم غريهم قطعا أ�ا حق مطابق 
  .نهم منافا�ا لقواعد الشرعللواقع، ظنا م

 وإن نافت ما -  صلى اهللا عليه وسلم - ولعمر اهللا إ�ا مل تناف ما جاء به الرسول 

نوع تقصري يف معرفة الشريعة، : فهموه من شريعته باجتهادهم، والذي أوجب هلم ذلك
  .)١(انتهى " وتقصري يف معرفة الواقع، وتنزيل أحدمها على اآلخر

  .النسبة: ًرابعا

ملراد بالنسبة هنا أي نسبة هذا العلم لبقية العلوم، ونسبة علم السياسة الشرعية وا
، وخيدمه الكثري من العلوم، مثل علم أصول )٢(لبقية العلوم هو أنه جزء من علم الفقه

  .الفقه، وعلم االجتماع، وعلم السري

  .فضله: ًخامسا
ٌعلم شرعيمبا أن علم السياسة الشرعية  ا ورد من الفضل ملن تفقه تابع مل فإن فضله ٌ

، وقوله )٣(»من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين«: يف الدين،  كقوله صلى اهللا عليه وسلم 

ا إىل ًا، سهل اهللا له به طريقًا يلتمس فيه علمًومن سلك طريق«: صلى اهللا عليه وسلم 

                           
 ).١٣(ينظر الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ) ١(

 ).٦٣(ينظر املدخل إىل علم السياسة الشرعية ) ٢(

، )٧١(ً، باب من يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين، برقم اخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم) ٣(

، )١٠٣٧(، ومسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب النهي عن املسألة يف الدين، برقم )١/٢٥(

)٢/٧١٨.( 



       

 
 
 
 

 

٧٩٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

 . وغريه من النصوص)١(»اجلنة
  .الواضع له: ًسادسا

ٌمن حيث منشئه ابتداء مستمد من نصوص الوحينيعلم السياسة الشرعية   فالواضع ،ً

  .له هو الشرع
  .اسمه: ًسابعا

ًتسمية هذا العلم مرت بعدة مراحل تبعا ملراحل تكونه، فقد ابتدأت تسميته جبزء من 
  :مقصور على أجزاء منه، ومن ذلكأجزائه عندما كان التأليف يف هذا العلم 

حملمد بن " السري الكبري"، وكتاب )١٥٧:ت(اعي لألوز" السري"وفيه كتاب : السري- 

ً، وهي تبحث جزء من أجزاء علم السياسة الشرعية وهو اجلهاد وما ) ١٨٩:ت(احلسن
  .يتعلق به من األحكام

ليحىي بن آدم " اخلراج"، و)١٨٢:ت(أليب يوسف " اخلراج"وفيه كتاب :  اخلراج- 

  .ًذها اإلمام خراجاموال اليت يأخ، واحلديث فيها عن األ)٢٠٣:ت(القرشي 

البن زجنويه " األموال" و،)٢٢٤:ت(أليب عبيد " األموال"وفيه كتاب : األموال- 
  . ويتحدث عن األموال السلطانية، وغريها،)٢٥٠:ت(

ُ، ودون "األحكام السلطانية"املرحلة الثانية من تبلور االسم، ظهر فيها مسمى ويف 
لدولة من أحكام، ومن أمثلته كتاب حتت هذا املسمى مجيع ما يتعلق بالسلطنة يف ا

األحكام "، وكتاب )٤٥٠:ت(للماوردي " األحكام السلطانية، والواليات الدينية"

  ).٤٥٨(للفراء " السلطانية

، ومن "السياسة الشرعية"املرحلة الثالثة استقر فيها هذا العلم حتت مسمى ويف 
البن تيمية " لرعيةالسياسة الشرعية يف إصالح الراعي وا"كتاب : الكتب يف ذلك

، )٧٥١:ت(البن القيم " الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية"، وكتاب )٧٢٨:ت(

  ).٩٧٣:ت(إلبراهيم بن حيىي خليفة " السياسة الشرعية"و
  .استمداده: ًثامنا

  :من جهتنيأحكامه يستمد علم السياسة الشرعية 

  .األدلة الشرعية األصلية: الجهة األولى

                           
فضل االجتماع على أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب ) ١(

 ).٤/٢٠٧٤(، )٢٦٩٩(م ، برقتالوة القرآن وعلى الذكر



       

 
 
 
 

 

٧٩٧
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 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  .ة، واالمجاع، والقياسالكتاب، والسن: وهي
: فهناك العديد من اآليات اليت يؤخذ منها أحكام سياسية، ومن أعظمها قوله تعاىل

M       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø  L ٥٩: النساء ،
   .)١(تابة السياسة الشرعية على آيتني هذه إحدامهاحىت أن شيخ اإلسالم ابن تيمية بنا ك

 السياسية، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم كما هو نيب فهو إمام باألفعاللسنة غنية وا

 .للمسلمني، فكل تصرفاته بصفته إمام تعد من السياسة الشرعية
 سة،ما دليالن من األدلة الشريعة اليت تأخذ منها السياهوكذلك اإلمجاع والقياس، ف

  .)٢(والية العهد من أيب بكر رضي اهللا عنه لعمر رضي اهللا عنهاالمجاع على صحة  :مثل

  . األدلة الشرعية الفرعية:الجهة الثانية
  . واملصاحل املرسلة، وسد الذرائع، والقواعد الكلية، واالستحسان،العرف: وهي

 .- إن شاء اهللا تعاىل- ث عنها يوهذه سيأيت بيان أمثلتها عند احلد

واعلم أن التوسعة على احلكام يف األحكام السياسية ليس خمالفا ": ال القرايفق
 .)٣("للشرع، بل تشهد له األدلة املتقدمة، وتشهد له أيضا القواعد الشرعية من وجوه

  .حكمه: ًتاسعا

، ومبا أن السياسة الشرعية من العلوم الشرعية حكم تعلم السياسة الشرعيةي أ
  . يكون فرض كفايةالنافعة فإن حكم تعلمه

 ودليل ذلك أن ترك تعلمه من مجيع الناس يؤدي إىل فقده، وفقده يؤدي إىل خلل 

  .يف الدين والدنيا، فهو علم يقام به الدين وتساس به الدنيا
وأما من له والية على املسلمني فإن حكم تعلم علم السياسة الشرعية فرض عني 

  .يه أن يعرف ما حيل منها وما حيرمً للسياسة، فلزاما علسعليه؛ حيث أنه ممار

  .مسائله: ًعاشرا
ًطبعا ال ميكن اإلحاطة مبسائل أي علم من العلوم، لكثر�ا عادة وتشعبها، لكن  نريد ً

أن نذكر هنا طبيعة هذه املسائل اليت ال خيرج عنها هذا العلم، ومبا أن السياسة تصدر من 

                           
 ).٥(السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ) ١(

 ).١٢٦(مراتب اإلمجاع البن حزم : ينظر) ٢(

 ).١٧٦(ينظر معني احلكام ) ٣(



       

 
 
 
 

 

٧٩٨
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 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  :تايلِاإلمام كما تصدر من العامل فطبيعة مسائلها كال
إذا كانت السياسة الشرعية صادرة من اإلمام فطبيعة مسائلها أ�ا متعلقة : ًأوال

  .ًبشؤون الدولة، سواء الداخلية أو اخلارجة

  .فيدخل فيها عالقة احلاكم باحملكوم، والعالقات الدولية، ومالية الدولة، وحنوها
سائلها أ�ا تكون فيما ِإذا كانت السياسة الشرعية صادرة من العامل فطبيعة م: ًثانيا

  .مل يرد فيه دليل خاص متعني

 األحكام املستفادة من القواعد الكلية يف الشريعة، أو العرف، أو فيدخل فيها
  .االستحسان، أو املصاحل املرسلة، أو سد الذرائع، وحنوها

مع املالحظة أن السياسة الشرعية ال مدخل هلا يف العقائد والعبادات واملقدرات 

  . من حيث هيالشرعية

  

  .مقاصد علم السياسة الشرعية: املطلب الثاين
  

 املاء د إىلعم: قالُكما ي ،)١( االعتماد واألم:هوْالقصد املقاصد مجع مقصد، و

ُ واملراد هنا الغاية اليت من أجلها شرعت أحكام َّفشرب، أو أم املاء فشرب، مبعىن قصد،
  .السياسة الشرعية

كما - إال وله فيه حكم عظيمة، إما ظاهرة جليةً مل يشرع شيء- جل وعلى- واهللا 

كما يف كثري من التشريعات - ، أو باطنة خفية- يف الكثري من التشريعات يف غري العبادات
  .- يف العبادات واملقدرات

 إذ أ�ا مستمدة من شرع اهللا، واملقصود منها ظاهر  اهللا،الشرعية مما شرعهوالسياسة 

  .ها من نفعمن خالل النظر إىل ما يتحصل من
  :لذا ميكن أن يقال بأن السياسة الشرعية هلا مقصدان أساسيان، أال ومها

  .الشريعةإقامة : األول

ًفالسياسة الشرعية تقصد يف أحكامها إىل إقامة شريعة اهللا يف األرض، سواء كانت 
  .صادرة من اإلمام أو من العلماء

                           
 ).٩/٣٦(، وتاج العروس )٣/٣٥٣(ينظر لسان العرب ) ١(



       

 
 
 
 

 

٧٩٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

 إليه بالقلم واللسان  والدعوة الدين نشرفالسياسة الشريعة توجب على اإلمام
 حىت يكون ؛ وحتصني الثغور،محاية البيضة، و وحماربتها، واألباطيل،دفع الشبه، ووالسنان 

  .املسلمون يف أمن على دينهم وأنفسهم وأمواهلم وأعراضهم

 وتنفيذ أحكامه، وذلك يشمل ، وحدوده، الدين إقامة شرائعوتوجب عليه كذلك
 ألجل رفع راية اإلسالم ، وإقامة ؛تنظيم اجليوش ا�اهدةجباية الزكاة ، وتقسيم الفيء ، و

 واحلدود اليت شرعها ،قضاة الشرع للحكم بني الناس مبا أنزل اهللا ، وتنفيذ هذه األحكام

  .إخل ... ،اهللا لعباده
 تعطي العلماء ا�ال الواسعة يف اصدار االحكام الشرعية ،والسياسة الشرعية كذلك

  . والضوابط الشرعية، حسب القواعد،ملا مل يرد بشأنه دليل

مجيع الواليات يف اإلسالم مقصودها أن : "يقول شيخ االسالم ابن تيميةويف ذلك  
  .)١("يكون الدين كله هللا، وأن تكون كلمة اهللا هي العليا

 إمنا مقصودها األمر باملعروف والنهي عن ، ومجيع الواليات اإلسالمية": ًأيضاويقول 

 والصغرى مثل والية ،مثل نيابة السلطنة: لك والية احلرب الكربى سواء يف ذ،املنكر
  .)٢("ووالية احلكم؛ أو والية املال : الشرطة

  

  . الدنياإصالح: والثاني
فالسياسة الشرعية تقصد إىل إصالح دنيا الناس واستقرار حاهلم، واستتباب األمن، 

  .وحفظ احلقوق، وتوفري املعايش

وجب على اإلمام يف رعيته مجع الكلمة، ورفع الظلم، لذا فإن السياسة الشرعية ت
وإحقاق احلق، وقطع النزاع، وحتقق األمن، واالستفادة من ثروات البالد، وهذه األمور 

  ".إصالح الدنيا"وحنوها كلها تصب يف مقصد 

والغرض األعظم من اإلمامة مجع شتات الرأي، واستتباع جل ": يقول اإلمام اجلويين
ى تفاوت إراد�م، واختالف أخالقهم ومآر�م وحاال�م، فإن معظم أصناف اخللق عل

اخلبال واالختالل يتطرق إىل األحوال من اضطراب اآلراء، فإذا مل يكن الناس جممعني 

على رأي واحد، مل ينتظم تدبري، ومل يستتب من إيالة امللك قليل وال كثري، والصطلمت 

                           
 ).١٧٥(ينظر احلسبة ) ١(

 ).١٨٣(ينظر احلسبة ) ٢(



       

 
 
 
 

 

٨٠٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  .)١("احلوزة، واستؤصلت البيضة

  

  العالقة بني علم السياسة الشرعية والعلوم املشاة: لثالثاملطلب ا
َمن عادة العلوم الشرعية أن يكون بينها عالقة، وتداخل؛ وذلك ألن املشرِع 

ُ   .واحد وهو اهللا، واملقصد واحد وهو إقامة الدين

 رأى العلماء أن اًواألصل أن الشرع واحد وعلمه واحد، لكن ملا كان العلم واسع
ملسائل اليت يربط ا وتعليمها، ف،علوم حتت مسميات، من أجل تسهيل تعلمهايقسموا ال

ًبينها أمر واحد، أو تدور كلها حول قضية واحدة، جعلوا هلا امسا واحدا ً .  

، "أصول فقه"األدلة مسية ، واملتعلقة ب"فرائض"يث مسية فاملسائل املتعلقة باملوار
  .، وهكذا"سياسة شرعية"تعلقة باحلكام مسية ، وامل"قضاء"واملتعلقة بفصل املنازعات مسية 

فهذه كلها أصبحت علوم مستقلة، وبالتايل البد أن يكون بني هذه العلوم 

  .تداخل وروابط؛ حيث أن أصلها واحد
وعلم السياسة الشرعية له عالقة بثالثة علوم من علوم الشريعة، على النحو 

  :التايل

  . لفقه عالقة علم السياسة الشرعية بعلم ا:ًأوال
هو العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من " :يعرف العلماء الفقه بأنه

ً، ويدخل يف هذه األدلة التفصيلية مجيع االدلة سواء كانت أدلة أصلية )٢("أدلتها التفصيلية
كالكتاب والسنة واالمجاع والقياس، أو أدلة فرعية كالعرف واالستحسان واملصاحل املرسلة 

يف إصدار  علم السياسة الشرعية ذه بعينها هي األدلة اليت يعتمد عليهاوحنوها، وه

  .أحكامه

، فالفقه يشمله ويشمل )٣(فعليه يكون علم السياسة الشرعية جزء من علم الفقه
 وعلم ، مثل علم املواريث،ً بعد أن كانت جزء منه،غريه من العلوم اليت استقلت عنه

  .السري، وحنوه

                           
 ).٨٩(َألمم يف التياث الظلم غياث األمم يف غياث ا) ١(

 ).٦٧(، واحلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة )١٦٨(ينظر التعريفات للجرجاين ) ٢(

 ).٦٤(ينظر املدخل إىل السياسة الشرعية ) ٣(



       

 
 
 
 

 

٨٠١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  .سياسة الشرعية بعلم أصول الفقه عالقة علم ال:ًثانيا
، وكيفية االستفادة منها، وحال ًمعرفة دالئل الفقه إمجاال" :علم اصول الفقه هو

  .)١("املستفيد

 كيفية -ًاألدلة إمجاال(ونالحظ أن علم أصول الفقه يبحث يف ثالثة أمور 
عية بالبحث ، وهذه األمور ال عالقة لعلم السياسة الشر)وحال املستفيد- االستفادة منها

  .فيها

فعلى هذا يكون علم السياسة الشرعية مباين لعلم أصول الفقه، لكنه يف نفس 
ليها يف الوقت يعتمد على ما صححه علم أصول الفقه من األدلة اليت يصح االعتماد ع

  .استنباط االحكام الشرعية

  .يه علٌ معتمد، لعلم أصول الفقهٌفينتج من هذا أن علم السياسة الشرعية مباين
  .َريِّ عالقة علم السياسة الشرعية بعلم الس:ًثالثا

َالسري" مسمى جلزء من أجزاء علم الفقه، يتعلق بأحكام اجلهاد، ورمبا مشل " ِّ

َباب السري( يبوبون على هذه األحكام بـ-عليهم رمحة اهللا- البغي والردة، فالفقهاء  كما ) ِّ
كما يف ) باب اجلهاد( يبوب عليها بـتب احلنفية، وكثري من كتب الشافعية، وبعضهمُيف ك

  .)٢(تب املالكية واحلنابلةُك

َقال السرخسي يف كتاب السري َالسري اعلم أن : "ِّ  وبه مسي هذا ، مجع سريةِّ
 ومع أهل ، فيه سرية املسلمني يف املعاملة مع املشركني من أهل احلربَّ ألنه بني؛الكتاب

 ،مع املرتدين الذين هم أخبث الكفار و، وأهل الذمة، من املستأمنني،العهد منهم

 وإن كانوا ، ومع أهل البغي الذين حاهلم دون حال املشركني،باإلنكار بعد اإلقرار
  .)٣(" ويف التأويل مبطلني،جاهلني

ومن املعلوم أن أحكام اجلهاد والبغي والردة هي من ضمن أحكام السياسة 

  .الشرعيةالشرعية، كما سيأيت عند احلديث عن جماالت السياسة 
َفعليه يكون علم السري جزء من علم السياسة الشرعية ِّ.  

                           
 )١/١٩(، واإل�اج يف شرح املنهاج )١/٩(ينظر روضة الناظر وجنة املناظر ) ١(

 )١/٦٧( اإلسالمية بغري املسلمني ينظر فقه املتغريات يف عالئق الدولة) ٢(

 ).١٠/٢(ينظر املبسوط للسرخسي ) ٣(



       

 
 
 
 

 

٨٠٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  .نشأة علم السياسة الشرعية، وتطوره: املطلب الرابع
  : يتناول شقنيااحلديث حول نشأة السياسة الشرعية وتطوره

  .نشأة السياسة الشرعية كفعل من األفعال: الشق األول

شأة، إذ أنه من احلاجات اإلنسانية، فالسياسة الشرعية كفعل من األفعال قدمي الن

فاإلنسان يعيش عادة مع غريه من بين جنسه، وهذا يتطلب سياسة هلذه ا�موعة، فتطبيق 
 أنزل آدم عليه - جل وعلى-قدم وجود االنسان على األرض، فاهللا قدمي بالسياسة وفعلها 

!  "  M  :السالم خليفة يف األرض، وهو أول من سكن األرض من البشر، قال تعاىل

  0  /  .  -  ,  +   *)  (  '  &  %  $  #
   >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4   3  2  1

  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A  @  ?

  O  N    M  L  KL ١(، فاستخلف أدم يف األرض٣١ – ٣٠: البقرة(.  
  .نشأة علم السياسة الشرعية وتطوره: الشق الثاين

سة الشرعية كعلم من العلوم، وتطور هذا العلم عرب واحلديث هنا عن السيا

العصور، فقد مر هذا العلم بعدة مراحل ولكل مرحة طابعها اخلاص، وميكن إمجال هذه 
  :املراحل إىل ما يلي

  .مرحلة التأسيس: املرحلة األوىل

ويف هذه املرحلة بدأت نشأة علم السياسة الشرعية كعلم يف األذهان، وتطبيق يف 
  .ون تدوينالواقع، د

وهذه املرحلة مشلت العهد النبوي واخلالفة الراشدة، فهما عهدا التشريع، ففي 

 سنة اخللفاء الراشدين اليت قال العهد النبوي الكتاب والسنة، ويف عهد اخلالفة الراشدة
  .)٢(" فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني: "فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم

                           
 ).١/٢٦٣(، وتفسري القرطيب )١/٧٩(ينظر تفسري البغوي ) ١(

، وأبو داود، كتاب السنة، باب )٢٨/٣٧٣(، )١٧١٤٤(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، برقم ) ٢(

لم، باب ما جاء يف األخذ ، والرتمذي، كتاب الع)٤/٢٠٠(، )٤٦٠٧(يف لزوم السنة برقم 

، وغريهم، وصححه احلاكم، واأللباين، )٤/٣٤١(، )٢٦٧٦(بالسنة واجتناب البدعة، برقم 

، ومسند اإلمام أمحد )٨/١٠٧(، وإرواء الغليل )١/١٧٤(املستدرك : [، ينظرطواألرناؤو

)٢٨/٣٧٣.[( 



       

 
 
 
 

 

٨٠٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

بفضل -  صلى اهللا عليه وسلم هو خري من ساس الناس، فقد استطاع وكان النيب
 أن جيعل من القبيلتني املتناحرتني األوس واخلزرج اخوة متحابني يفدي بعضهم - اهللا

ًبعضا
د  حىت يس)٢(، وملا رأى املهاجرين يف املدينة ضعفاء فقراء آخا بينهم وبني األنصار)١(

كانت دولة االسالم يف املدينة على قلب رجل الفجوة االجتماعية بني الفئتني، حىت 
  .واحد، فأمثر ذلك قوة اقتصادية وسياسية

ًوكذلك اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم أمجعني، فقد حفظ لنا التاريخ احكاما 
  . من سياستهم لألمة، وتطبيقات واسعة،كثرية

الشرعية فكان جممل ما يف هذه املرحلة هو اصدار األحكام التأسيسية للسياسة 

  .وتطبيقها، دون تدوين يف السياسة الشرعية

  .مرحلة التدوين اجلزئي: املرحلة الثانية
الثاين اهلجري عندما بدأت تظهر بعض املؤلفات يف هذه املرحلة بدأت يف القرن و

  .أجزاء من علم السياسة الشرعية

  :ففي املالية العامة ظهرت عدة كتب منها
عقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري َ أليب يوسف ي،"اخلراج"كتاب  -١

 ).١٨٢:ت(

 ).٢٠٣:ت( ليحىي بن آدم القرشي ،"اخلراج"كتاب  -٢
 ).٢١٦:ت( لعبدامللك األصمعي ،"اخلراج"كتاب  -٣

 ).٢٢٤:ت( أليب عبيد القاسم بن سالم ،"األموال"كتاب  -٤

  :ة كتب منهاَّالعالقات الدولية حال احلرب ظهرت كذلك عدويف 
 األوزاعي عبد الرمحن بن عمرو بن حيمدرو  أليب عم،"السري"كتاب  -١

 .)٣()١٥٧:ت(

 أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم بن ، األوزاعي"الرد على سري"كتاب  -٢
 ).١٨٢:ت(حبيب األنصار 

 ).١٨٩:ت( حملمد بن احلسن الشيباين ،"السري الكبري"كتاب  -٣

                           
 ).١١/٢٥٦(ينظر جامع البيان للطربي ) ١(

 ).١/٥٠٤(ن هشام ينظر السرية النبوية الب) ٢(

 ).٧/٣٥٢(وهو موجود ضمن كتاب األم للشافعي ) ٣(



       

 
 
 
 

 

٨٠٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

ن ، الب"أحكام أهل الذمة"كتاب  مع غري املسلمني من الرعية ظهر ويف التعامل
 ).٧٥١(قيم اجلوزية 

  .الشمويلمرحلة التدوين : املرحلة الثالثة

َّويف هذه املرحلة ظهرت عدة مؤلفات حاول مؤلفوها أن تكون مستوعبة لكل ما 

يتصل �ذا العلم من املسائل، وقد بدأت هذه املرحلة يف حدود القرن اخلامس امليالدي، 

  :ومن أمثلة هذه املؤلفات

ِّيب احلسن علي املاوردي أل ،"َّ والواليات الدينيةنيةاألحكام السلطا"كتاب  -١ ِ
ْ َ َ  ).٤٥٠:ت(

 ).٤٥٨ت (أليب يعلى الفراء احلنبلي  ،"األحكام السلطانية"كتاب  -٢

َُّغياب األمم، يف التياث الظلم"تاب  -٣ ْ َ
 ).٤٧٨ت ( إلمام احلرمني اجلويين ،"ِ

  تيميةم ابنلشيخ اإلسال ،"يف إصالح الراعي والرعية السياسة الشرعية"كتاب  -٤

 ).٧٢٨:ت(

  .مرحلة التأصيل العلمي: املرحلة الرابعة
ًوهذه املرحلة جاءت متأخرة نوعا ما، وتناولت املؤلفات فيها تأصيل علم 

  .السياسة الشرعية، وكان احلديث فيها يف جممله عن املبادئ العشرة هلذا العلم

  :ومن هذه الكتب
 محن تاجرلشيخ عبدال، ل"السياسة الشرعية والفقه اإلسالمي"كتاب  -١

 ).١٣٩٥:ت(

  .، للشيخ عبدالعال عطوة"املدخل إىل السياسة الشرعية"كتاب  -٢

  

  .ابرز املؤلفات يف علم السياسة الشرعية: املطلب اخلامس
َّاملؤلفات يف السياسة الشرعية كثرية، وقد سلك مؤلفوها يف تأليفها عدة مناهج، 

نهم من كتب يف السياسة القضائية، وغريها، وم ،السلطانفمنهم من كتب يف سياسة 

  :)١(وإليك بعض هذه املناهج مع أبرز املؤلفات فيها

                           
للدكتور ) مناهج تأليف الفقهاء يف الرتاث السياسي اإلسالمي(ينظر لالستزادة حبث بعنوان ) ١(

 .، نشر مقايل بدون صفحات)امللتقى الفقهي(عبدالعزيز بن سعود الضوحيي، منشور على موقع 



       

 
 
 
 

 

٨٠٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  .السلطانسياسة  :األول
  . حماورأربعةواملؤلفات يف هذا املنهج تدور حول 

  .األحكام: احملور األول

واملؤلفات يف هذا القسم تدور حول ذكر أحكام شاملة لسياسة السلطان لرعيته، 
ام التولية، والعزل، وبيان السلطات، وأحكام األموال، وإقامة احلدود، وغري ذلك كأحك

  :من أحكام سياسة الرعية، ومن أهم املؤلفات يف هذا الباب

ِّيب احلسن علي املاوردي ، أل"َّ والواليات الدينيةاألحكام السلطانية"كتاب  -١ ِ
ْ َ َ  ).٤٥٠:ت(

 ).٤٥٨ت ( احلنبلي أليب يعلى الفراء، "األحكام السلطانية"كتاب  -٢

إلمام بدر الدين حممد بن إبراهيم ل ،حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم -٣
 ).٧٣٣- ٦٣٥(بن مجاعة 

وهذه الكتب متقاربة يف مضمو�ا، فأوهلا كتاب املاوردي، مث جاء بعده أبو يعلى 

على نفس أبواب املاوردي، إال أنه أضاف مذهب اإلمام أمحد وتوسع فيه، 
 .مجاعة، إال أنه توسع يف أبوب اجلهادوكذلك ابن 

  .اإلصالح: احملور الثاين

واملؤلفات يف هذا املنهج تبحث يف إصالح احلال السياسي، وبيان ما توجبه 
  :األمانة يف التولية، واملال، وإقامة احلدود، وحنوها، ومن هذه الكتب

بن ، لشيخ اإلسالم ا"يف إصالح الراعي والرعيةالسياسة الشرعية "كتاب  -١

 ).٧٢٨:ت(تيمية 
إلمام حممد بن حممد بن ل، " حسن السلوك احلافظ دولة امللوك"كتاب  -٢

  ).هـ٧٧٤(عبد الكرمي املوصلي 

  النوازل: احملور الثالث
إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهللا اجلويين  حول هذا احملوروقد ألف 

خلو الزمان من  فيه نازلة رتضواف، )غياث األمم يف التياث الظلم(كتابه ) هـ٤٧٨(

، مث تكلم عن أحكام هذه النازلة، وما  وتقدير انقراض محلة الشريعة، ووالة األمة،األئمة
  .جيب على الناس فعله يف تلك احلال

  . واملواعظالنصائح: احملور الرابع

 وتذكريهم مبحاسن ، للملوكواملواعظ ،تقدمي النصائحواملؤلفات فيه تقوم على 



       

 
 
 
 

 

٨٠٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

ِ واحلكم يف ذلك، ومن أهم ، واألمثلة، اليت ينبغي هلم التخلق به، وذكر األخبار،األخالق

  :املؤلفات يف ذلك

إلمام أيب بكر حممد بن الوليد الطرطوشي ل، "ســــراج امللــــــــوك"كتاب  -١

 .)هـ٥٢٠(املالكي 
عبد الرمحن بن عبد اهللا بن ، ل"املنهج املسلوك يف سياسة امللوك"كتاب  -٢

 ).ه٥٨٩(ي املتوىف سنة نصر الشيزر

 القاسم عبد اهللا بن يب، أل"الشهب الالمعة يف السياسة النافعة"كتاب  -٣
  .)هـ٧٨٣(يوسف بن رضوان املالقي املتوىف سنة 

  

  .سياسة المال: الثاني
واملؤلفات يف هذا املنهج تبني أحكام األموال السلطانية، من حيث مواردها 

  :ومصارفها، ومن هذه الكتب

َ أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري ،"جاخلرا"كتاب  -١
 ).١٨٢:ت(

 ).٢٠٣:ت(، ليحىي بن آدم القرشي "اخلراج"كتاب  -٢

 ).٢١٦:ت(، لعبدامللك األصمعي "اخلراج"كتاب  -٣
 ).٢٢٤:ت(، أليب عبيد القاسم بن سالم "األموال"كتاب  -٤

  

  .سياسة الحرب: الثالث
ًجلهاد، وأحكام الغنائم، سواء مع وموضوع املؤلفات يف هذا املنهج يدور حول ا

  :العدو اخلارجي، أو مع البغاة داخل الدولة، وبعض أحكام أهل الذمة، ومنه هذه الكتب

 األوزاعي عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد ،، أليب عمرو"السري"كتاب  -١
 ).١٥٧:ت(

 يعقوب بن إبراهيم بن ،األوزاعي، أليب يوسف" الرد على سري"كتاب  -٢

 ).١٨٢:ت(حبيب األنصار 
 ).١٨٩:ت(، حملمد بن احلسن الشيباين "السري الكبري"كتاب  -٣

  

  



       

 
 
 
 

 

٨٠٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  .سياسة القضاء: الرابع
وتتطرق املؤلفات يف هذا املنهج لسياسة القاضي، وكيفية استعمال القاضي 

  :)١(للسياسة يف اظهار احلق، ومن أهم املؤلفات يف هذا املنهج ما يلي

 حممد بن أيب ، عبد اهللاإلمام أيب، ل"الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية"كتاب  -١
 .)هـ٧٥١(بكر بن قيم اجلوزية 

 ،طوغان شيخ احملمديل ،"املقدمة السلطانية يف السياسة الشرعيةكتاب " -٢

 .)هـ٨٨١ :ت( األشريف ،احلنفي
 :ت ("ددة أفندي" ،براهيم بن حيىي خليفة، إل"السياسة الشرعية"كتاب  -٣

 )هـ٩٧٣

  
  

  

                           
ياسة القضائية هو كتاب عمر رضي اهللا عنه أليب موسى املشهور يف ولعل أول ما كتب يف الس) ١(

، )٧/٩(بدائع الصنائع [ينظر ". كتاب السياسة: "القضاء، فقد مساه حممد بن احلسن الشيباين

 )].١٦/٦٠(واملبسوط 



       

 
 
 
 

 

٨٠٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  
  

  

  
  

   الثاينالفصل
  حكم العمل بالسياسة الشرعية، وضوابط ذلك، وجماالته

  

 أدلـة  حكم العمل بالـسياسة الـشرعية، و       :املطلب األول 

  .اعتبارها

  . ضوابط العمل بالسياسة الشرعية:املطلب الثاين

ــث ــب الثال ــام  :املطل ــشرعية املنظمــة ألحك  القواعــد ال

  .السياسة الشرعية

ــع  ــب الراب ــوم :املطل ــيت تق ــس ال ــسياسة   األس ــا ال  عليه

  .الشرعية

  . جمال العمل بالسياسة الشرعية:املطلب اخلامس

  . كيفية العمل بالسياسة الشرعية:املطلب السادس

ــسابع  ــب ال ــام   :املطل ــشرعية يف األحك ــسياسة ال ــر ال  أث

  التكليفية

  
  



       

 
 
 
 

 

٨٠٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  حكم العمل بالسياسة الشرعية، وأدلة اعتبارها: املطلب األول
بعض ، إال ما ورد عن عمن أنكر العمل بالسياسة الشرعيةمل أقف بعد البحث 

ال سياسة إال ما وافق الشرع، وهذا ليس فيه رد للسياسة الشرعية، بل :  يف قولهالشافعية

  .فيه رد للسياسة الظاملة املخالفة لشرع اهللا
 : " فقد قال فيما نقله عنه ابن القيم- رمحه اهللا-  وقد أجاب عن هذا ابن عقيل 

أنه هو : جرى يف جواز العمل يف السلطنة بالسياسة الشرعية:  عقيل يف الفنونقال ابن

  .احلزم، وال خيلو من القول به إمام
  . ال سياسة إال ما وافق الشرع: ٌفقال شافعي

السياسة ما كان فعال يكون معه الناس أقرب إىل الصالح، : فقال ابن عقيل

  .، وال نزل به وحي- اهللا عليه وسلم  صلى - وأبعد عن الفساد، وإن مل يضعه الرسول 
:  أي مل خيالف ما نطق به الشرع،إال ما وافق الشرع:  فإن أردت بقولك

  .فصحيح

 فقد جرى ،فغلط، وتغليط للصحابة: ال سياسة إال ما نطق به الشرع: وإن أردت
 ما ال جيحده عامل بالسنن، ولو مل يكن إال ، والتمثيل،من اخللفاء الراشدين من القتل

 -  فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة األمة، وحتريق علي ،حتريق عثمان املصاحف

  : وقال، الزنادقة يف األخاديد- رضي اهللا عنه 
  أججت ناري ودعوت قنربا... ملا رأيت األمر أمرا منكرا 

  .)١( انتهى". لنصر بن حجاج- رضي اهللا عنه - ونفي عمر بن اخلطاب 

  :منهاو، لعمل بالسياسة الشرعيةاألدلة على اقد تكاثرة و
  .القرآن: ًأوال

  :فمن األدلة على العمل بالسياسة الشرعية من القرآن ما يلي

M         w  v  u      t  s  r  qp  o  n  m  l : قوله تعاىل -١

  §   ¦  ¥  ¤          £  ¢  ¡  �    ~  }  |  {  z  y  x

  ª    ©  ¨L ل بالقرائن، وهو من وجوه ، وهذا من العم٢٧ – ٢٦: يوسف

 .السياسة الشرعية
̧   M  ¿  ¾  ½   ¼  »  º¹ :  قوله تعاىل -٢  ¶  µ   ´  ³  ²

                           
 ).١٣-١٢(ينظر الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ) ١(



       

 
 
 
 

 

٨١٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  Ã   Â  Á  ÀL وهي ،، فاخلضر ارتكب املفسدة األخف٧١: الكهف 
 وهي أخذ امللك للسفينة من أيدي ،خرق السفينة، لتجنب املفسدة األعظم

M g  f  e  d   c   i  h       l  k  j : املساكني، قال تعاىل

  t  s  rq  p  o  n  mL وهذا وجه من وجوه ٧٩: الكهف ،
 .السياسة

 .وغريها الكثري من الشواهد على العمل بالسياسة الشرعية يف القرآن

  .السنة: ًثانيا
هناك نصوص كثرية عمل فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم بالسياسة الشرعية، منها ف

  :على سبيل املثال

أن رسول اهللا صلى : ئشة رضي اهللا عنهم، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلمعن عا -١
أمل تري أن قومك ملا بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد «: اهللا عليه وسلم قال هلا

لوال «: يا رسول اهللا، أال تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: ، فقلت»إبراهيم؟

 من رد ى اهللا عليه وسلمصل، فما منع النيب )١(»حدثان قومك بالكفر لفعلت
 فيصري ، إال خشية أن تنكر قلو�م-مع جوازه–الكعبة على قواعد إبراهيم 

 .لبعضهم فتنة، وهذا من السياسة الشرعية يف اتباع املصلحة

إقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم لتويل خالد بن الوليد رضي اهللا عنه اإلمارة يف  -٢
 مل،غزوة مؤتة من غري توليه

َّ
ن من والهم النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قتلوا ا رأى أ

ر رسول َّأم: عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، قالفًمجيعا، لضرورة املصلحة، 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول اهللا صلى اهللا 
عن ، و)٢(»ةإن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد اهللا بن رواح«: عليه وسلم

أخذ الراية «: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قال

 - زيد فأصيب، مث أخذها جعفر فأصيب، مث أخذها عبد اهللا بن رواحة فأصيب 
 مث أخذها خالد بن الوليد -وإن عيين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتذرفان 

                           
، ومسلم، )٢/١٤٦(، )١٥٨٣(وبنيا�ا، رقم أخرجه البخاري، كتاب احلج، باب فضل مكة ) ١(

 ).٢/٩٦٩(، )١٣٣٣(كتاب احلج، باب نقض الكعبة وبنيا�ا، برقم 

 ).٥/١٤٣(، )٤٢٦١( أخرجه البخاري، كتاب املغازي ، باب غزوت مؤتة من ارض الشام، رقم )٢(



       

 
 
 
 

 

٨١١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

 .)١(»من غري إمرة ففتح له
  .االجماع: ًثالثا

  :فقد أمجعت األمة على صحة أفعال مبناها على السياسة الشرعية، ومن ذلك
النووي صحة تولية أيب بكر رضي اهللا عنه بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال  -١

وأمجعوا على انعقاد اخلالفة باالستخالف ، وعلى : ( يف شرحه لصحيح مسلم 
 .)٢() مل يستخلف اخلليفة انعقادها بعقد أهل احلل والعقد إلنسان إذا

قال املاوردي قد فصحة استخالف أيب بكر رضي اهللا عنه لعمر رضي اهللا عنه،  -٢
وأما انعقاد اإلمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد اإلمجاع على جوازه ، ووقع : ( 

حاصله أن : ، وقال النووي يف شرحه لصحيح مسلم )٣()االتفاق على صحته 
ن اخلليفة إذا حضرته مقدمات املوت وقبل ذلك جيوز له املسلمني أمجعوا على أ

 .)٤(االستخالف
 أن مسائل السياسة الشرعية ترجع عند تأصيلها إىل طريق من طرق :ًرابعا

، كما سيأيت يف األسس االستدالل، أو ما تفرع عنه من القواعد الكلية، واملقاصد املرعية
  .اليت تقوم عليها السياسة الشرعية

   الصحابةعمل: ًخامسا
 بالسياسة الشرعية، وتقرير -رضي اهللا تعاىل عنهم- ن و الراشدُعمل اخللفاءفقد 

بعضهم لبعض، وعدم النكري عليهم، وإليك بعض األمثلة على استعمال اخللفاء الراشدين 
  :للسياسة
  :استعمال أبو بكر رضي اهللا عنه للسياسة: ًأوال

  .)٥(أمره للناس باإلفراد يف احلج -١
  .)٦(وطيةحتريقه الل -٢

                           
، )١٢٤٦( أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز، باب الرجل ينعى إىل أهل امليت بنفسه، رقم )١(

)٢/٧٢.( 

 ).١٢/٢٠٥(املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ) ٢(

  ) .١٠ ص (السلطانية األحكام )٣(

   ) .١٢/٢٠٥ ( املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج)٤(

  ).١٩(، والطرق احلكمية البن القيم )١/٤٨٣( ينظر مسند الفاروق )٥(

  ).١٦( ينظر الطرق احلكمية البن القيم )٦(



       

 
 
 
 

 

٨١٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  استعمال عمر رضي اهللا عنه للسياس: ًثانيا
  .)١(إمضاء الطالق الثالث يف جملس واحد -١

  .)٢(نفي نصر بن حجاج إىل الشام -٢

حتريق القرية اليت يباع فيها اخلمر، لعدم إخبار أهلها بذلك  -٣
  .)٣(وسكو�م عن املنكر

  .)٤(حتريقه لقصر سعد بن أيب وقاص ملا احتجب فيه عن الرعية -٤

  .)٥(لصبيغ بن عسل التميمي ملا سأل عما ال يعنيهضربه  -٥
َّمصادرته لشطر مال عماله ملا اكتسبوها جباه العمل -٦ ُ

)٦(.  

  .)٧(منعه لبيع أمهات األوالد -٧

  .)٨(أمره الناس باإلفراد يف احلج -٨
منعة للصحابة من كثرة احلديث عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  -٩

  .)٩(ملا اشتغلوا به عن القرآن

  :تعمال عثمان رضي اهللا عنه للسياسةاس: ًثالثا
مجع القرآن على حرف واحد من األحرف السبعة اليت أطلق النيب صلى  -١

  .)١٠(اهللا عليه وسلم القراءة �ا، وحتريق بقية املصاحف

  .)١١(األمر بالتقاط ضوال اإلبل -٢

                           
  ).٢/١٠٩٩(، )١٤٧٢(ًلم، كتاب الطالق، باب الطالق ثالثا، رقم  ينظر صحيح مس)١(

  ).٢/٧٦٢( ينظر تأريخ املدينة البن شبة )٢(

  ).١٨( ينظر الطرق احلكمية البن القيم )٣(

  ).١/١٤٤( ينظر املعجم الكبري للطرباين )٤(

  ).٢/٦٠٩(، واالبانة )١/٤٨٣( ينظر الشريعة لآلجري )٥(

  ).١٨(، والطرق احلكمية البن القيم )٢/٦٠٥(ويه  ينظر األموال البن زجن)٦(

  ).٧/٢٨٧( ينظر مصنف ابن أيب شيبة )٧(

  ).١/٤٨٣(، ومسند الفاروق )٢/١٤٧( ينظر شرح معاين االثار )٨(

  ).١٨(، والطرق احلكمية )٢/٩٩٩( ينظر جامع بيان العلم وفضله )٩(

، )٤٩٨٧(القرآن، برقم  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب جامع )١٠(

)٦/١٨٣.(  

 ).٤/١٠٩٩(ينظر املوطأ ) ١١(



       

 
 
 
 

 

٨١٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  .)١(إحداث األذان الثاين -٣
  :استعمال علي رضي اهللا عنه للسياسة: ًرابعا

  .)٢(شهود يف القضاءالتفريق بني ال -١

  .)٣(قتال اخلوارج -٢
  .)٤(حتريق الزنادقة، الذين أهلوه -٣

  عمل الفقهاء  :ًسادسا

�ذه السياسة، مما يدل على اتفاقهم على  - عليهم رمحة اهللا- عمل الفقهاء فقد 
قل إلينا الكثري من مسائل السياسة الشرعية عن فقهاء ُالعمل بالسياسة يف اجلملة، فقد ن

  : ذلك على ثالث صوراإلسالم، وكان

  .املؤلفات اخلاصة: الصورة األولى
  . مثل كتب السياسة الشرعية، واألحكام السلطانية، وكتب اإلمامة، وحنوها

  .فصول يف كتب فقهية: الصورة الثانية

فال يكاد خيلوا كتاب فقهي من فصول يف السياسة الشرعية، كفصول اإلمامة، 
  .والوالية، واملعاهدات، وحنوها

  .على شكل مسائل فردية: رة الثالثةالصو

عندما حيكم يف مسألة معينة وهذه تدخل يف كثري من أبواب الفقه، فتجد الفقيه 
ًسياسة، أو من باب السياسة، أو ألن املصلحة تقتضي ذلك، :  بقوله ذلك احلكميعقب

  :أو ألن العادة جارية بذلك، وإليك بعض األمثلة على ذلك من املذاهب األربعة

  : عند فقهاء احلنفي الشرعية أمثلة للعمل بالسياسة- أ
شاهد « فالذي روي عن عمر رضي اهللا عنه يف : "قال يف احمليط الربهاين -١

 أنه - رمحه اهللا- فتأويله عند مشس األئمة السرخسي » الزور يسخم وجهه

 .)٥("ذلك بطريق السياسة إذا رأى اإلمام املصلحة فيه: قال

                           
 ).٢/٨(، )٩١٢(أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب االذان يوم اجلمعة، برقم ) ١(

 ).٤/٤٨٩(ينظر مصنف ابن أيب شيبة ) ٢(

 ).٧/٥٥٩(ينظر مصنف ابن أيب شيبة ) ٣(

  ).٢٠( ينظر الطرق احلكمية البن القيم )٤(

 ).٨/٤٥٧(احمليط الربهاين ينظر ) ٥(



       

 
 
 
 

 

٨١٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

) وال قصاص يف التخنيق والتغريق: ( قال: "ختارويف االختيار لتعليل امل -٢
 قتله خالفا هلما، وهي مسألة القتل باملثقل، فإن تكرر منه ذلك فلإلمام

"اًفسادسياسة ألنه سعى يف األرض 
)١(. 

وإن قتلوا ومل يأخذوا ماال قتلهم اإلمام : ( قوله: "قال يف اجلواهر النرية -٣
  .)٢("أي سياسة ال قصاصا) حدا

  :لعمل بالسياسة عند فقهاء املالكية أمثلة ل- ب

إن كان القاضي على مذهب : وقال بعض الناس: "قال يف مواهب اجلليل -١
 وإن ، �ي عن اخلروج عن ذلك املذهب، عليه عمل أهل بلده،مشهور

 لتهمته أن يكون خروجه حيفا ؛كان جمتهدا أداه اجتهاده إىل اخلروج عنه

ة، ومقتضى األصول خالفه،  وهذا القول عمل مبقتضى السياس،أو هوى
 .)٣("واملشروع اتباع ا�تهد مقتضى اجتهاده اهـ 

كذا على عدم التخصيص مع استقالل كل منهما بنفوذ و: "وقال ابن عرفة -٢

حكمه ومنعه بعض الناس مبقتضى السياسة خوف تنازع اخلصوم فيمن 
 .)٤("حيكم بينهم، ومقتضى أصول الشرع جوازه

سامح العلماء واخليار يف موضع شهاد�م على من  وإمنا ت: "وقال ابن رشد -٣

  .)٥("ال يعرفونه بعني وال اسم سياسة منهم يف نفع العامة
  : أمثلة للعمل بالسياسة عند فقهاء الشافعية-جـ

ٌ واحلبس يف األمر القريب الئق مبسالك السياسة : "قال يف �اية الطلب -١
  .)٦("ًصيانة للحقوق عن البطالن

 والثالث : "، قالوبة الذمي إذا قتل املرتد ثالث أوجه حكى الغزايل يف عق -٢

 " جيب القصاص سياسة وال جتب الدية ألنه غري معصوم:قاله اإلصطخري

                           
 ).٥/٢٥(ينظر االختيار لتعليل املختار ) ١(

 ).٢/١٧٢(اجلواهر النرية على خمتصر القدوري ) ٢(

 ).٦/٩٩(ينظر مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ) ٣(

 ).٨/٢٨١(ينظر منح اجلليل شرح خمتصر خليل ) ٤(

 ).٩/٤٦٦(ينظر البيان والتحصيل ) ٥(

 )١٥/١١٥(طلب ينظر �اية امل) ٦(



       

 
 
 
 

 

٨١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
)١(.  

وحكى اإلمام : وقال النووي يف تعزير الذي قذف امرأته بزنا قبل الزوجية -٣

ًوجها أنه يعزره السلطان سياسة وإن مل تطلب املرأة ً
)٢(.  

  :السياسة عند فقهاء احلنابلة أمثلة للعمل ب-د
ملا بعث اهللا تعاىل حممدا صلى اهللا عليه وسلم بعثه على : "قال اإلمام أمحد -١

أقوم منهاج وأحسن اآلداب فكان أصحابه على طريقه ومجهور التابعني مث 

دخلت آفات وبدع فأكثر السالطني يعملون بأهوائهم وآرائهم ال بالعلم 
 .)٣(" الشريعةويسمون ذلك سياسة والسياسة هي

وال  (: "وقال يف كشاف القناع يف أمر اإلمام الناس بالصيام يوم االستسقاء -٢

كالصدقة، مع أ�م صرحوا بوجوب طاعته يف غري ) يلزمهم الصيام بأمره
يف السياسة : ولعل املراد:  قال يف الفروع، وذكره بعضهم إمجاعا،املعصية

  .)٤("والتدبري

 يف أن النساء إذا خيف عليهن املساحقة، حرم خلوة صرح أصحابنا: وقال ابن القيم
  .)٥(بعضهن ببعض

  

                           
  ).٦/٢٧٤(الوسيط يف املذهب  )١(

  ).٦/٣٠٨(روضة الطالبني  )٢(

 ).١١/١١٦(ينظر الفروع ) ٣(

 ).٢/٦٨(ينظر كشاف القناع ) ٤(

  ).٤/٤٥٨(إعالم املوقعني  )٥(



       

 
 
 
 

 

٨١٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  ضوابط العمل بالسياسة الشرعية: املطلب الثاين
السياسة كفعل من األفعال قد تكون حسنة شرعية، وقد تكون ليست حبسنة وال 

 والسياسة غري ،شرعية؛ لذا ال بد من وضع الضوابط للتمييز بني السياسة الشرعية

  : بوضع الضوابط للسياسة الشرعية، ومنها- عليهم رمحة اهللا- ية، وقد اهتم العلماء الشرع
ًأال خيالف احلكم دليال من أدلة الشريعة اليت تثبت حكما عاما دائما، يف كل : ًأوال ًً ً

 تنمية األموال، أو إنشاء املراقص ل؛مثل إباحة الربا اًفإن كان خمالفاألحوال واألزمان، 

حيث   فليس من السياسة الشرعية؛ جلذب السياح، ودعم اقتصاد البلد،؛وحانات اخلمور
ًهذه األمور ورد يف الشرح حترميها حترميا دائما، فاستعماهلا ليس من السياسة الشرعيةأن  ً.  

أما إذا كان احلكم ليس بدائم، مثل أن يكون ألجل وضع معني، مث زال ذلك 

 السياسة الشرعية، وذلك  يكون العمل مننص فيه ال متنع أنالوضع املعني، فمخالفة ال
، فإنه كان يف حال ضعف اإلسالم، مثل تعطيل عمر رضي اهللا عنه لسهم املؤلفة قلو�م

  أال يعطون، ووافقه أبو بكر رضي اهللا عنه فرأى عمر أعز اهللا اإلسالم،أيب بكرويف عهد 

  . فلم يكون هناك حاجة لتأليف أحد،)١(رضي اهللا عنه
ًكون متفقا مع مقاصد الشريعة، وقواعدها العامة، اليت يبىن عليها الكثري  أن ي:ًثانيا

 من األحكام، مثل سد الذرائع، والعرف، والشورى، ورفع احلرج، ونفي الضرر، والعدالة،

  . وجلب املصاحل، ودرء املفاسدة،واملساوا
  .ًأما إذا كان معتمدا على هوى، فإنه ليس من السياسة الشرعية

، فإن اإلفراط أو التفريط يف استعمال عتدال، وعدم اإلفراط أو التفريطاال: ًثالثا

  )٢(.السياسة خيرجها عن كو�ا شرعية
 وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعرتك :"قال ابن القيم

، وجرءوا أهل الفجور على صعب، فرط فيه طائفة، فعطلوا احلدود، وضيعوا احلقوق

 وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينايف ......الفساد
 ، وكلتا الطائفتني أتيت من تقصريها يف معرفة ما بعث اهللا به رسوله حكم اهللا ورسوله

  .)٣("، وأنزل به كتابه صلى اهللا عليه وسلم

                           
 ).٢/٤٣٥(ينظر مصنف ابن أيب شيبة ) ١(

  .، وما بعدها)٧١( املدخل إىل السياسة الشرعية )٢(

 ).١٣(الطرق احلكمية ) ٣(



       

 
 
 
 

 

٨١٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  :ومن صور اإلفراط يف استعمال السياسة
 .رم إىل عقوبة أهله أو أقاربه عقوبة ا�التجاوز يف -١

 .جماوزة االعتدال يف تقدير العقوبة التعزيرية -٢

 .)١(حبس املتهم الذي مل يعرف بالسوء مع عدم البينة -٣
  :ومن صور التفريط يف استعمال السياسة

عدم أخذ القاضي بالقرائن والعمل �ا يف اإلثبات، كاحلمل مع عدم الزوج  -١

 .مر يف إثبات شر�ا، وحنو ذلكوالسيد يف إثبات الزنا، وتقيء اخل
 .تقدير العقوبات التعزيرية بعقوبة يسرية ال تردع اجلاين -٢

ً مطلقا، مع وجود التهمة، كما يف إقرار املريض مرض املوت باإلقراراألخذ  -٣
  )٣(.)٢(، فإن العلماء نصوا على بطالنهبشيء من ماله لوارث

  

لسياسة القواعد الشرعية املنظمة ألحكام ا: املطلب الثالث
  الشرعية

  
عليهم - َّسبق وأن بينا أن علم السياسة الشرعية هو جزء من علم الفقه، والفقهاء 

  .َّ قد قعدوا العديد من القواعد اليت تضبط الفقه، وتنظم أحكامه-رمحة اهللا

 اليت وضعها العلماء وهلا عالقة يف تنظيم  والضوابطوبالتايل فهناك العديد من القواعد
  :ومنهاة الشرعية، أحكام السياس

  "ٌتصرف الوالة منوط باملصلحة: "القاعدة األوىل

  : القاعدةب املراد
ًأن مجيع تصرفات الوالة للرعية البد أن تكون متضمنة مصلحة هلم، سواء كانت 

كل متصرف : قاعدة: "- رمحه اهللا- قال السبكي هذه املصلحة مباشرة أو غري مباشرة، 

   .)٤("لحةعن الغري فعليه أن يتصرف باملص

                           
  ).٩٦( املدخل إىل السياسة الشرعية )١(

 ).١٥٤(، وعمدة الفقه )١٣/٢٥٢(، والبيان والتحصيل )١٨/٢٤(ينظر املبسوط للسرخسي ) ٢(

  ).١٠٠-٩٦( املدخل إىل السياسة الشرعية )٣(

 ).١/٣١٠(ينظر االشباه والنظائر ) ٤(



       

 
 
 
 

 

٨١٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  :دليل القاعدة
  ١٢٧: النساء M     ÄÃ        Â  Á  ÀL : قوله تعاىل -١

 .٣٤: اإلسراء M   ¥  ¤   £    ¢  ¡  �  ~  }L : قال تعاىل -٢

وتصرف اإلمام على رعيته مثل تصرف وايل اليتيم على اليتيم، ولذلك يقول اخلليفة 
من مال اهللا منزلة مال إين أنزلت نفسي : "الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  .)١("اليتيم، إن استغنيت منه استعففت، وإن افتقرت أكلت باملعروف

 ما من عبد اسرتعاه اهللا رعية، فلم حيطها بنصيحة، :"قوله صلى اهللا عليه وسلم  -٣
 .)٢("إال مل جيد رائحة اجلنة

  "يراعى يف كل والية األصلح هلا: "الثانيةالقاعدة 

  : املراد بالقاعدة
نه جيب على اإلمام إذا أراد أن يويل على والية من الواليات اليت حتت سلطته، أي أ

أن خيتار هلا من هو األصلح هلذه الوالية من بني الناس، فإذا أراد التولية على اجلهاد اختار 

ًاألشجع واألكثر خربة وحنكة، وإذا أراد أن يويل على األموال اختار األكثر أمانة، وإذا  ً
ًلفتوى اختار األكثر علما وتقوى؛ لذا جتد أن النيب صلى اهللا عليه  على اأراد أن يويل ً

 أفضل -رضي اهللا عنهما- وسلم يويل خالد بن الوليد امرة اجليوش، مع أن أبا بكر وعمر 

ًمنه من حيث العموم، لكن هو أكثر خربة وحنكة يف الغزو
)٣(.  

ن يويل على كل عمل من  فيجب على ويل األمر أ: "يقول شيخ االسالم ابن تيمية

  .)٤("أعمال املسلمني، أصلح من جيده لذلك العمل

 فإنه كان - صلى اهللا عليه وسلم - و�ذا مضت سنة رسول اهللا  : "ل ابن القيمويقو

                           
لبيهقي يف سننه برقم ، وا)٦/٤٦٠(، ) ٣٢٩١٤(أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه برقم ) ١(

)٦/٧(، )١١٠٠١.( 

 ).٩/٦٤(، )٧١٥٠(أخرجه البخاري، كتاب األحكام، باب من اسرتعي رعية فلم ينصح، برقم ) ٢(

عن الرجلني يكونان أمريين يف الغزو، وأحدمها قوي فاجر واآلخر صاحل : سئل اإلمام أمحدوقد ) ٣(

ته للمسلمني، وفجوره على نفسه؛ وأما أما الفاجر القوي، فقو:  فقال؟ضعيف، مع أيهما يغزى

، ينظر  مع القوي الفاجرىفيغز. الصاحل الضعيف فصالحه لنفسه وضعفه على املسلمني

 )].١٥(السياسة الشرعية [

 ).٧(ينظر السياسة الشرعية يف اصالح الراعي والرعية ) ٤(



       

 
 
 
 

 

٨١٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

يويل األنفع للمسلمني على من هو أفضل منه، كما وىل خالد بن الوليد من حني أسلم 
  .)١("على حروبه لنكايته يف العدو

  :قاعدةأدلة ال

 ٥٨: النساء M  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨L :  قوله تعاىل -١
كيف :  إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة، قال: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم  -٢

 .)٢("إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة: إضاعتها؟ قال

  .يانةويدل هلا كل األدلة الدالة على احلث على األمانة والتحذير من اخل
  "األصلح يف الوالية هو األنسب ملقصودها: "الثالثةالقاعدة 

  : املراد بالقاعدة

إذا كان جيب : هذه القاعدة هي جواب لسؤال متبادر من القاعدة السابقة، وهو
على اإلمام اختيار األصلح يف الوالية فكيف نعرف األصلح هلا؟ فاجلواب هو هذه 

 نعرف من هو األصلح فة املقصود من هذه الوالية حىتمعرالقاعدة، واملراد أنه البد من 

ًهلا، فمثال اإلمامة العظمى املقصود منها إقامة الدين وإصالح الدنيا، ووالية اجلهاد 
 والدفاع عن بالد املسلمني، ، وفتح ما مل يفتح من البالد،املقصود منها قيادة اجليوش

  .ح للواليةوهكذا، فبعد معرفة املقصود يتبني لنا من هو األصل

 وأهم ما يف هذا الباب معرفة األصلح، وذلك إمنا يتم مبعرفة : "قال ابن تيمية
  .)٣(" والوسائل مت األمر،مقصود الوالية، ومعرفة طريق املقصود؛ فإذا عرفت املقاصد

إصالح دين اخللق الذي مىت فا�م خسروا : فاملقصود الواجب بالواليات: "وقال

م ما نعموا به يف الدنيا؛ وإصالح ما ال يقوم الدين إال به من أمر خسرانا مبينا، ومل ينفعه
  .)٤("دنياهم

  : هي نفس أدلة القاعدة السابقةأدلة القاعدة

 ٥٨: النساء M  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨L :  قوله تعاىل -٣

                           
 ).١/٨٣(ينظر إعالم املوقعني ) ١(

ن سئل علما وهو مشتغل يف حديثه، فأمت احلديث مث باب م أخرجه البخاري، كتاب العلم، )٢(

 ).١/٢١(، )٥٩(، برقم أجاب السائل

 ).٢٠(ينظر السياسة الشرعية يف اصالح الراعي والرعية ) ٣(

 ).٢١(ينظر السياسة الشرعية يف اصالح الراعي والرعية ) ٤(



       

 
 
 
 

 

٨٢٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

:  إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة، قال: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم  -٤
 .)١("إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة: لكيف إضاعتها؟ قا

  " بال قوة وأمانةتوليةال : "القاعدة الرابعة

  :املراد بالقاعدة
ًأن املراد توليته على والية معينة البد أن يكون قويا عليها، أمينا فيها ً .  

ًفيكون قويا على أداء ما جيب عليه فيها، قادرا على حتمل أعباءها، متمكنا من ً ً 

  .حتقيق املقصود بتلك الوالية
ًويكون أمينا على تلك الوالية، فال خيون فيها، وال يستأثر خبريها، وال حيايب فيها 

ًقريبا وال صديقا، ويتقي اهللا فيما له من الصالحيات يف تلك الوالية ً.  

وختتلف القوة من والية ألخرى حسب املقصود من تلك الوالية، فالقوي على والية 
  .و الشجاع، والقوي على والية القضاء هو العامل التقي، وهكذااجلهاد ه

 فإن كان األنفع ، نظرنا يف مقصود الوالية،وإذا وجدة القوة يف رجل واالمانة يف آخر

  .ملقصود الوالية القوة قدم القوي، وإن كان األنفع يف مقصود الوالية األمني قدم األمني
ني رجالن أحدمها أعظم أمانة واآلخر أعظم فإذا تع : "قال شيخ االسالم ابن تيمية

 فيقدم يف إمارة احلروب الرجل القوي ، وأقلهما ضررا فيها،قدم أنفعهما لتلك الوالية: قوة

وإذا كانت احلاجة يف الوالية إىل األمانة أشد، قدم األمني؛ مثل حفظ  .........الشجاع
  .)٢("األموال وحنوها

  :أدلة القاعدة

 .٥٤: يوسف M>  =  C  B  A  @  ?  L : قوله تعاىل -١
 M  M  L  K     J  IH  G   F  E   DL : قوله تعاىل -٢

 .٥٥: يوسف

: التكوير M  x  w  v   u  t  s  r  q  p  o  nL : قوله تعاىل -٣
٢١ – ٢٠. 

يا أبا «: ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال رضي اهللا عنهعن أيب ذر -٤

                           
أمت احلديث مث باب من سئل علما وهو مشتغل يف حديثه، ف أخرجه البخاري، كتاب العلم، )١(

 ).١/٢١(، )٥٩(، برقم أجاب السائل

 ).١٧-١٥(ينظر السياسة الشرعية ) ٢(



       

 
 
 
 

 

٨٢١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

ك ما أحب لنفسي، ال تأمرن على اثنني، وال تولني ذر، إين أراك ضعيفا، وإين أحب ل
  .)١(»مال يتيم

  "مة يف احلقوق والواجباتئال فرق بني العدل واجلائر من األ: "القاعدة اخلامسة

  :املراد بالقاعدة
ًمن املعلوم أن من شروط تولية اإلمام أن يكون عدال، لكن قد يتغلب رجل فاجر 

ٍ وحينئذ جتب  تتغري حاله، أو يتوىل وهو عدل مثليهم،ًعلى املسلمني بقوته فيصري إماما ع

  .لعدل، وعليه من الواجبات مثل ما على اطاعته، ويكون له من احلقوق مثل ما للعدل
، واالحرتام، -يف طاعة اهللا-الطاعة، والنصرة، والتأييد : فتجب له من احلقوق

  .والتقدير، وبقية احلقوق

  .ن، وإصالح الدنيا بهإقامة الدي: ويكون عليه من الواجبات
فيكون يف خصوص ما له من حقوق، وما عليه من واجبات، مثل العدل، فال جيوز 

  .ألحد عصيانه فيما ال معصية هللا فيه، أو اخلروج عليه؛ بدعوى أنه غري عدل، أو ظامل

 ومن ويل ، والسمع والطاعة لألئمة وأمري املؤمنني الرب والفاجر: "قال اإلمام أمحد
 ، حىت صار خليفة، عليهم بالسيف توىل ومن، ورضوا به،واجتمع الناس عليه ،اخلالفة

  .)٢("ومسي أمري املؤمنني

 وال ندعوا ، وإن جاروا، ووالة أمورنا، وال نرى اخلروج على أئمتنا: "وقال الطحاوي
 ما مل ، فريضة- عز وجل-  ونرى طاعتهم من طاعة اهللا ، وال ننزع يدا من طاعتهم،عليهم

  .)٣(" واملعافاة، وندعو هلم بالصالح،عصيةيأمروا مب

  :أدلة القاعدة
M  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  :قوله تعاىل -١

  ÑÐL ٥٩: النساء 

ستكون أمراء «: عن أم سلمة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -٢
أفال : قالوا» فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع

                           
 ).٣/١٤٥٧(، )١٨٢٦(أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب كراهية اإلمارة بغري ضرورة، برقم ) ١(

 ).٤٢(ينظر أصول السنة لإلمام أمحد بن حنبل ) ٢(

 ).٦٨(ينظر العقيدة الطحاوية ) ٣(



       

 
 
 
 

 

٨٢٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

 .)١(»ال، ما صلوا«: م؟ قالنقاتله
سأل سلمة بن يزيد : عن علقمة بن وائل احلضرمي، عن أبيه، قال -٣

يا نيب اهللا، أرأيت إن قامت علينا أمراء : اجلعفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

 ومينعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، مث سأله، فأعرض عنه، مث سأله ،يسألونا حقهم
امسعوا وأطيعوا، فإمنا عليهم ما «: أو يف الثالثة، فجذبه األشعث بن قيس، وقاليف الثانية 

  .)٢(»محلوا، وعليكم ما محلتم

َ وكل إىل نفسهكل من: "القاعدة السادسة
  "للوالية فال يصلح ِ

  :املراد بالقاعدة

 ونصره، ومىت ما منعه ، وتأييده، ومعونته،ًنسان دائما حباجة ماسة إىل توفيق اهللاإل

نسان يكن له من احلول والقوة شيء، واإل فقد خاب وخسر، ومل ، ومعونته،اهللا توفيقه
  .العاجز ال تصح توليته على شيء من الواليات؛ ألنه غري قادر على أعبائها

وقد أخربنا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أصناف من الناس أ�م موكولون إىل 

من : ء الناس ال تصلح واليتهم، ومن هؤالء، فهؤال- جل وعلى- أنفسهم، وال يعينهم اهللا 
  .طلب الوالية، وكذلك من طلب القضاء

  :أدلة القاعدة

يا عبد الرمحن ": قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عبد الرمحن بن مسرة، قالعن  -١
بن مسرة، ال تسأل اإلمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها 

ا منها، ًوإذا حلفت على ميني، فرأيت غريها خري ،يهامن غري مسألة أعنت عل

 .)٣(" الذي هو خريوأيتفكفر عن ميينك، 

                           
باب وجوب اإلنكار على األمراء فيما خيالف الشرع، وترك قتاهلم ، كتاب اإلمارة، أخرجه مسلم) ١(

 ).٣/١٤٨٠(، )١٨٥٤(، برقم ما صلوا، وحنو ذلك

، )١٨٤٦(أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق، برقم ) ٢(

)٣/١٤٧٤.( 

، ومسلم، كتاب )٨/١٢٧(، )٦٦٢٢(قم أخرجه البخاري، كتاب األميان والنذور، باب، بر) ٣(

باب ندب من حلف ميينا فرأى غريها خريا منها، أن يأيت الذي هو خري، ويكفر عن األميان، 

 ).٣/١٢٧٣(، )١٦٥٢(، برقم ميينه



       

 
 
 
 

 

٨٢٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم أنا : عن أيب موسى رضي اهللا عنه، قال -٢
نا يا رسول اهللا، وقال اآلخر مثله، ْرِّأم: ورجالن من قومي، فقال أحد الرجلني

 .)١(»أله، وال من حرص عليهإنا ال نويل هذا من س«: فقال

من «: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن أنس بن مالك، قال -٣
 ومل يستعن عليه، أنزل ، واستعان عليه، وكل إليه، ومن مل يطلبه،طلب القضاء

  .)٢(»ا يسددهًاهللا ملك

  .)٣("اجلماعة رمحة والفرقة عذاب: "القاعدة السابعة
  :املراد بالقاعدة

أن من أهم مقاصد السياسة الشرعية هو اجتماع الناس، وتآلفهم، ال شك 

وترامحهم، وال تكاد تستقيم سياسة إال باجتماع الرعية، وعدم االختالف والتناحر بينهم، 
فاجتماع الناس على إمام واحد رمحة هلم، فهم يأمنون على أنفسهم، وأهليهم، وأمواهلم، 

والدنيوية، أما مع الفرقة والتناحر فال يستقيم هلم ويقيمون عبادا�م، ومصاحلهم الدينية، 

  .شيء، ال يف مصاحلهم الدينية، وال الدنيوية، فتكون هذه الفرقة عليهم عذاب
  :أدلة القاعدة

: آل عمران M   GF  E  D  C  B  AL : قوله تعاىل -١

١٠٣. 
 .)٤("اجلماعة رمحة والفرقة عذاب: "قوله صلى اهللا عليه وسلم -٢

  

ال استقامة للمصاحل العامة إال بطاعة اإلمام، وال طاعة له إال : "نةالقاعدة الثام

                           
، )٧١٤٩(أخرجه البخاري، كتاب اإلمارة، باب ما يكره من احلرص على اإلمارة، رقم ) ١(

)٩/٦٤.( 

، وأبو داود، كتاب األقضية، باب يف )٢١/٢٨(، )١٣٣٠٢(برقم أخرجه أمحد يف مسنده، ) ٢(

ضعيف اجلامع :[، وضعفه األلباين، ينظر)٣/٣٠٠(، )٣٥٧٨(طلب القضاء والتسرع إليه، برقم 

 )].٨٢٠(الصغري وزيادته 

 ).١٦١(ينظر القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقا�ا على السياسة الشرعية ) ٣(

، والشهاب )١/٢٨٧(، وابن بطة يف اإلبانة الكربى )١/٤٤( السنة، أخرجه ابن أيب عاصم يف) ٤(

الدرر املنتثرة [، ضعفه السيوطي ، وحسنه األلباين، ينظر )١/٤٣(القضاعي يف مسنده 

 )]٢/٢٧٢(، وسلسلة األحاديث الصحيحة )١/١٠١(



       

 
 
 
 

 

٨٢٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  .)١("بتوقريه
  :املراد بالقاعدة

 يف غري معصية اهللا، وال ميكن أن ، طاعة ويل األمر: هو، وصالحه، زمام األمرأن
تستقيم مصلحة عامة يف دين أو دنيا ما مل توجد هذه الطاعة، فإذا مل يكن مرجع الناس 

 وتناحروا، فيحصل اهلرج الذي معه تتعطل ، واختلفوا، وتقاتلوا، تفرقوا،وطاعتهم له ،لإلمام
  .مجيع املصاحل العامة

وهذه الطاعة ال حتصل يف نفوس الناس حىت يوقروا أئمتهم، ويعظموا حقهم يف 
  .نفوسهم، وإال فإن النفس ال تنشط لطاعة من ال حترتمه، وال حتسب له حساب

ًلناس مجيعا كف ألسنتهم قبل أيديهم عن التعدي على اإلمام ًلذا كان لزاما على ا
  .ٍوحقوقه، بسب أو شتم، أو تنقص وازدراء

ة يف ئم ضبط املصاحل العامة واجب وال تنضبط إال بعظمة األ:قاعدة: "قال القرايف
  .)٢(" تعذرت املصلحة، أو أهينوا، ومىت اختلف عليهم،نفس الرعية

  :أدلة القاعدة
M  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç : قوله تعاىل -١

  ÑÐL ٥٩: النساء 
ال تسبوا أمراءكم، وال تغشوهم، وال  : "قوله صلى اهللا عليه وسلم -٢

 .)٣("تبغضوهم، واتقوا اهللا واصربوا؛ فإن األمر قريب
مخس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على "  :قوله صلى اهللا عليه وسلم -٣

ع جنازة، أو خرج غازيا، أو من عاد مريضا، أو خرج م: -عز وجل- اهللا 
 ،دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقريه، أو قعد يف بيته فسلم الناس منه

  .)٤("وسلم من الناس 

                           
 ).٤٦١( ينظر القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقا�ا على السياسة الشرعية )١(

 ).١٣/٢٣٤(نظر الذخرية ي) ٢(

 إسناده جيد ورجاله ثقات : "ً، قال األلباين معلقا عليه)٢/٤٨٨(أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ) ٣(

 ".ويف بعضهم كالم ال يضر

، وابن أيب عاصم يف السنة )٢٠/٣٧(، والطرباين يف الكبري )٨٥(أخرجه ابن زجنويه يف األموال ) ٤(

 حديث صحيح ورجاله ثقات غري ابن هليعة فإنه سيء : " عليهً، قال األلباين معلقا)٢/٤٩٠(

 ".احلفظ لكنه مل يتفرد به



       

 
 
 
 

 

٨٢٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  األسس اليت تقوم عليها السياسة الشرعية: املطلب الرابع

وهي يف جمملها ، تقوم على اسس كثرية تستمد منها أحكامهالسياسة الشرعية 

  :تنقسم إىل قسمني

  . األدلة الشرعية األصلية:القسم األول
  .الكتاب، والسنة، واالمجاع، والقياس: وهي

فهناك العديد من اآليات اليت يؤخذ منها أحكام سياسية، ومن أعظمها : فأما القرآن

M   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç: قوله تعاىل
  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô  ã  â  á  àß

   å  äL حىت أن شيخ اإلسالم ابن تيمية بنا كتابة السياسة الشرعية ٥٩: النساء ،

 .)١(على آيتني هذه إحدامها
 غنية باألفعال السياسية، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم  النيب صلى اهللا عليه وسلمسنةو

 .لسياسة الشرعيةكما هو نيب فهو إمام للمسلمني، فكل تصرفاته بصفته إمام تعد من ا

ًوكذلك اإلمجاع والقياس، فهما دليالن من األدلة الشريعة اليت تأخذ منها عموما 
والية العهد من أيب بكر رضي اهللا عنه لعمر رضي اهللا : السياسة الشرعية وغريها، مثل

  .)٢(عنه

  .األدلة الشرعية الفرعية: القسم الثاني
  : منها هيومن أكثر هذه األدلة أخذا للسياسة الشرعية

  . املصاحل املرسلة-١

  . العرف-٢
  . سد الذرائع-٣

  . االستحسان-٤

  :وسوف نبني حبول اهللا وقوته هذه األصول بشيء من التفصيل
  المصالح المرسلة: ًأوال

املصلحة واحدة املصاحل، مأخوذة من الصالح، وهو ضد : املصلحة يف اللغة 

                           
 ).٥(السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية  ينظر )١(

 ).١٢٦(مراتب اإلمجاع البن حزم : ينظر) ٢(



       

 
 
 
 

 

٨٢٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  .)١(الفساد
 يكون يف ترتيب احلكم عليه جلب منفعة فهي الوصف الذي: يف االصطالحوأما 

  .)٢(للناس أو درء مفسدة عنهم

واملراد باملرسلة أي أ�ا مطلقة من جهة الشرع، فلم يرد الشرع باعتبار هذه املصلحة 
  .أو إلغائها

  حجية المصالح المرسلة

كبعض الشافعية، االحتجاج باملصلحة حمل خالف بني أهل العلم، فمنهم من منعها 
، ومنهم من أجازها كاإلمام مالك، واإلمام أمحد، لكن وبعض احلنابلة، وبعض املتكلمني

  .)٣(مع ذلك عند التطبيق ال يكاد خيلوا إمام من العمل �ا

ًالذي ال شك فيه أن ملالك ترجيحا على غريه من الفقهاء يف : قال ابن دقيق العيد
  .)٤( يف اجلملةاال يكاد خيلو غريمها من اعتبارههذا النوع، ويليه أمحد بن حنبل، و

  .)٥(هي عند التحقيق يف مجيع املذاهب: وقال القرايف

  :ومن األدلة على اعتبار المصالح المرسلة والعمل بها
 عمل اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم �ا، فأبو بكر أنشأ بيت املال، وعمر -١

ف واحد، وعلي نقل اخلالفة إىل الكوفة، دون الدواوين، وعثمان مجع املصحف على حر

 مع عدم النكري عليهم من بقية  وعمد�م يف ذلك كله املصلحة،وغريها كثري،
  .)٦(الصحابة

 أنه يلزم من عدم اعتبار املصلحة املرسلة خلو كثري من احلوادث عن األحكام؛ -٢

ة صاحلة لكل زمان ألن النصوص متناهية واحلوادث غري متناهية، فبالتايل ال تكون الشريع
  .ومكان

                           
  .)٢٤٣ / ١( احمليط القاموس ،)٣٨٤ ـ ٣٨٣/ ١( '' صلح '' مادة: الصحاح ينظر )١(

 .)٤٥٩(  للرتكيأمحد، اإلمام مذهب أصول ينظر )٢(

، وتيسري علم أصول الفقه )١٠١٢-٣/١٠٠٩(ينظر املهذب يف علم اصول الفقه املقارن ) ٣(

)٢٠٠-١٩٩.( 

 .)٤٦٢(  للرتكيأمحد، اإلمام مذهب أصول ينظر )٤(

  ).٢٤٢(إرشاد الفحول   ينظر)٥(

 ).١١(ينظر املصاحل املرسلة للشنقيطي ) ٦(



       

 
 
 
 

 

٨٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

 أن بناء األحكام على املصاحل املرسلة فيه حتقيق ملصاحل العباد، والشريعة قد -٣
ملرسلة جاءت مبصاحل العباد، يف اآلجل والعاجل، فتكون األحكام املبنية على املصلحة ا

ً، حيث إن فيها حتقيقا ملصاحل الناسشرعية
)١(.  

  تقسيم المصالح
  :يث اعتبار الشرع لها أو عدمه إلىتنقسم المصالح من ح

وهي اليت قام الدليل الشرعي على اعتبارها، كمصلحة حفظ :  مصاحل معتربة-١

  .النفس، وحفظ املال، وحنوها
وهي اليت قامت األدلة الشرعية على إلغائها وإمهاهلا، مثل املصاحل :  مصاحل ملغاة-٢

 لعظم ؛ مث ألغا هذه املصاحل،مصاحلاملستفادة من اخلمر وامليسر، فالشرع أثبت أن فيها 

O  »  º  ¹¸   ¶  µ  ´  ³ املفاسد املرتتبة عليها، قال تعاىل 
 ÄÃ  Â   Á   À  ¿  ¾  ½         ¼N ٢١٩: البقرة.  

وهي كل مصلحة مل يرد فيها دليل معني من الشرع على :  مصاحل مرسلة-٣

ن، وإنشاء بيت مال للمسلمني، اعتبارها، أو إلغائها، مثل مجع املصحف، وتدوين الدواوي
  .)٢(وحنو ذلك

  :وتنقسم المصالح من حيث قوتها إلى

وهي ما ال تستقيم حياة الناس إال �ا يف مصاحلهم الدينية، :  الضروريات- أ
حفظ الدين، : والدنيوية، حبيث إذا فقدت اختل نظام حيا�م، ومن أمثلة هذه املصاحل

  . وحفظ املالوحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل،

وهي ما حيتاجها الناس لرفع احلرج واملشقة، وال يرتتب على فقدها :  احلاجيات- ب
  . والشراء، والطالق، وبقية العقود،خلل يف حيا�م، مثل املصاحل املستفادة من البيع

وهي كل ما ال يرتتب على تركه ضيق أو حرج على الناس، لكنها :  التحسينيات-جـ

  .)٣( وطيب العيش، وتشعرهم باملتعة،احلياةحتقق هلم سهولة يف 
  :ق وجود المصلحة أو عدمها إلىقوتنقسم المصالح باعتبار تح

 والنكاح ، وهي املصاحل اليت ورد الشرع �ا، كاملصاحل اليت يف البيع: مصاحل قطعية-١

                           
  ).٢١(حة عند احلنابلة لسعد الشثري املصلينظر  )١(

 ).١٩٨(، وتيسري علم اصول الفقه )١٥(ينظر املصاحل املرسلة للشنقيطي ) ٢(

 ).٣/١٠٠٤(ينظر املهذب يف علم اصول الفقه املقارن ) ٣(



       

 
 
 
 

 

٨٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  .وحنوها
ظن وجودها يف ذلك الفعل املعني، أو يغلب على ُ وهي اليت ي: مصاحل ظنية-٢

  . والسجون، وحنوها، حتققها، كاملصاحل املرجوة من إنشاء احملاكمالظن

 مع أن ، وهي اليت يتوهم بعض الناس أ�ا موجودة يف فعل معني: مصاحل ومهية-٣
مصلحة، مثل مصلحة تكثري املال باستعمال الربا، والغش، وحنو فيه ذلك الفعل ليس 

  .ذلك

   :)١(شروط اعتبار المصلحة عند من قال بها
  . عدم معارضة دليل أقوى منها من كتاب أو سنة أو إمجاع أو قياس -  ١

رفات  اعتبار الشارع جلنس املصلحة ، فتكون املصلحة املرسلة مالئمة لتص- ٢

   .وإن مل يكن هلا أصل معني. الشرع 
 ،ً أن يكون احملدد للمصلحة جمتهدا ؛ ألن تقدير املصاحل من باب االجتهاد-  ٣

  .د من توفرها فيه وشروط االجتهاد ال ب

  والبحث، أن تكون املصلحة حقيقة ال ومهية ، ويعرف ذلك بإنعام النظر- ٤
  .واالستقراء

  . أن تكون املصلحة عامة ال شخصية -  ٥

  . أن ال يكون لألهواء والشهوات فيها مدخل -  ٦
  . أن ال تكون يف العبادات وال يف املقدرات -  ٧

  .العرف: ًثانيا

ُِصدر من عرفـته أعرفهم: ُالعرف يف اللغة ْ ََُْ
)٢(.  

ما استقر يف النفوس من جهة العقول ، وتلقته الطباع السليمة : يف االصطالحو

  .)٣(بالقبول

  .هذا يشمل القول والفعل) ما(قوله ف
 ، وهو أن يكون مستقر، وغري مرتدد،هذا بيان ألحد شروط العرف) استقر(قوله و

  .أو مضطرب

                           
  ).٢٠١(، وتيسري علم اصول الفقه )٢٨(املصلحة عند احلنابلة لسعد الشثري ينظر   )١(

  ).١/٤٧٣(العباب الزاخر  )٢(

  ).١/١٩٣(التعريفات للجرجاين  )٣(



       

 
 
 
 

 

٨٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

تقر يف نفس واحدة، فالعرف البد أن يكون جلماعة خيرج ما اس) يف النفوس(قوله و
  .من الناس

 إال أنه من ، واعتاد الناس عليه،خيرج ما استقر يف النفوس) من جهة العقل(قوله و

  .إخراج الزكاة وحنوهوجهة الشرع، مثل أحقية األب يف تزويج ابنته، 
الناس مما هو غري وهذا خيرج ما تعارف عليه ) وتلقته الطباع السليمة بالقبول(قوله و

مقبول عند أهل الطباع السليمة، كالتعري الذي اعتاده الغرب، وما اعتاده قوم لوط من 

  .الفاحشة
  :شروط اعتبار العرف

  .أن يكون العرف عاما أو غالبا: الشرط األول

 غلبت ، أما الشهرة فال عربة إمنا تعترب العادة إذا اطردت ، أو: [ قال ابن جنيم
  .)١(]�ا

  .ًأن يكون العرف مطردا أو أكثريا: ط الثاينالشر

  .ًأن يكون العرف موجودا عند إنشاء التصرف: الشرط الثالث
  .مبقتضاه يف نظر الناس يتحتم العمل: ون العرف ملزما، أيأن يك: الشرط الرابع

  .أن ال يعارضه تصريح خبالفه: الشرط اخلامس

ًعتمداًأن ال خيالف العرف دليال شرعيا م: الشرط السادس
) ٢(.  

  :أدلة اعتبار العرف

  .أما األدلة على اعتبار العرف فالكتاب والسنة

  :أما الكتاب
:  األعرافO  L  K  J  I  H   G    F  EN  قوله تعاىل -١

 ما تعارف فعلى هذا يكون، ففي اآلية األمر بالعرف، وهو ما تعارف عليه الناس، ١٩٩

  .عليه الناس حمل نظر من الشارع احلكيم
  .٢٢٨: البقرة O   ml  k   j  i  hN   قوله تعاىل-٢

  :وأما السنة

إن أبا :  عليه وسلم فقالتنيب صلى اهللالفحديث هند امرأة أيب سفيان عندما أتت ا

                           
  ).١/١٢٨(األشباه والنظائر البن جنيم  )١(

 ).٣/١٠٢٢(ينظر املهذب يف علم اصول الفقه املقارن ) ٢(



       

 
 
 
 

 

٨٣٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

خذي من ": سفيان رجل شحيح، وال يعطيين من النفقة ما يكفيين ويكفي بين، فقال هلا
  .)١("ماله ما يكفيك وولدك باملعروف

  :وأما األثر

  .)٢(حسنعند اهللا ًما رآه املسلمون حسنا فهو : فما ورد عن ابن مسعود أنه قال
  :تقسيمات العرف

  العرف ينقسم إىل عدة أقسام بعدة اعتبارات

  :أقسام العرف باعتبار تقرير الشارع له
 وهو العرف الذي أقره الشارع، بورود نص يفيد اعتباره، مثل : العرف الصحيح-١

  .لى العاقلة، والكفائة يف النكاحوجوب الدية اخلطأ ع

ٍوهو العرف املخالف لنص شرعي، كتعارف بعض ا�تمعات :  العرف الفاسد-٢

  .على الربا، وشرب اخلمر، وحنو ذلك

 وهو العرف الذي مل يرد من الشارع اعتباره أو إلغائه، : العرف املسكوت عنه-٣

  .)٣(وهذا العرف هو حمل وجمال السياسة الشرعية
  :لعرف باعتبار الخصوص والعمومأقسام ا

 يف مجيع ، وهو العرف الذي اتفق مجيع الناس على العمل به: العرف العام-١

  .اً يكون أمنرسول السلطانن األزمان، كتعارف الناس على أن  يف زمن م،البالد
 أو ،العمل به عند مجاعة من الناسعلى فق ُ وهو العرف الذي ات: العرف اخلاص-٢

ما تعرف و  ما تعارف عليه احلدادون، أو النجارون، أو بلد خاص، مثل،أهل إقليم معني

  .، أو أهل الشامعليه أهل مصر
مثل ًالشارع مريدا منه معىن خاصا،  اللفظ الذي استعمله:  وهو:لعرف الشرعيا -٣

ًالدعاء، ولكن الشارع أراد �ا شيئا خمصوصا :، فإ�ا يف األصل"الصالة"
)٤(.  

                           
 باب إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغري علمه أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب النفقات،) ١(

 ).٧/٦٥(، )٥٣٦٤(، برقم ما يكفيها وولدها باملعروف

، )٤٤٦٥(، واحلاكم يف مستدركه، برقم )٦/٨٤(، )٣٦٠٠(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، برقم ) ٢(

 .، وصححه، ووافقه الذهيب)٣/٨٣(

  ).١٦٨-١٦٥(املدخل إىل السياسة الشرعية  )٣(

 ).٣/١٠٢٠(ينظر املهذب يف علم اصول الفقه املقارن ) ٤(



       

 
 
 
 

 

٨٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  :ار حقيقتهأقسام العرف باعتب
 مثل تعارف الناس على إطالق كلمة االبن على الذكر دون : العرف القويل-١

ا  أ�لفظ الدابة على ذوات األربع، معاألنثى، مع أنه يف أصل اللغة يشملهما، وإطالق 
  .تشمل كل ما دب على األرض

 مثل تعارف الناس على البيع بالتعاطي يف األشياء اليسرية، : العرف الفعلي-٢
  .)١(وتعجيل األجرة قبل استيفاء املنفعة

  .)٢(سد الذرائع: ًثالثا
مجع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة املؤدية إىل الشيء، سواء أكان : الذرائع يف اللغة 

  .مصلحة أم مفسدة
  .)٣(ودفعها حسم مادة وسائل الفساد مبنع هذه الوسائل: وسد الذرائع 
  :أنواع الذرائع

السعي إىل اجلمعة ذريعة :  املوصلة إىل مشروع، مثل وهي: ذريعة مشروعة- ١ 
  .توصل إىل شهود اجلمعة وهو مشروع

اخللوة باملرأة األجنبية، فهي ذريعة :  وهي املوصلة إىل ممنوع، مثل: ذريعة ممنوعة-٢
  .)٤(توصل إىل الزنا وهو ممنوع
  :العمل بسد الذرائع

ًاختلف الفقهاء يف اعتبار هذا أصال ودليال من  ً ِ ُ ِأدلة األحكام على مذهبنيَ ِ َِّ)٥(:  
ِأنه ليس دليال من أدلة األحكام :األول َِّ ً َ.  

ُاحلنفيةبعض وهذا قول  َّ
ُالشافعية بعض  و)٦( َّ َّ)٧(.  

                           
 ).٣/١٠٢١(قارن ينظر املهذب يف علم اصول الفقه امل) ١(

 أمر) التكليف أي (فإنه التكليف، أرباع أحد الذرائع سد وباب «  :-رمحه اهللا–قال ابن القيم  )٢(

 : نوعان والنهي املقصود، إىل وسيلة : والثاين لنفسه، مقصود: أحدمها: نوعان واألمر و�ي،

 فصار املفسدة، إىل لةوسي يكون ما : والثاين نفسه، يف مفسدة عنه املنهي يكون ما : أحدمها

  ).٣/١٥٩(، ينظر أعالم املوقعني »الدين أرباع أحد احلرام إىل املفضية الذرائع سد

 ).٣/١٠١٦( ينظر املهذب يف علم اصول الفقه املقارن )٣(

  ).٢/٥٨(تيسري علم أصول الفقه  )٤(

  ).٢١٢(، وأصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله )٨/٨٩(ينظر البحر احمليط  )٥(

  .)٨/٨٩(ينظر البحر احمليط  )٦(

 ).١/١٢٠(ينظر االشباه والنظائر للسبكي ) ٧(



       

 
 
 
 

 

٨٣٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

ِ بأن املباح باق على إباحته حبكم الشرع، وإذا منع منه فإمنا مينع منه بدليل :واستدلوا ُ ُ ُُ َُ َّ ُ ِ َّ ِ ِ ٍِِ
ُ ُ ِالشرع َّ)١(.  

ِ هو دليل من أدلة األحكام قالوا:الثاني َِّ
ٌ.  

ُ املالكيةوهذا قول َّ
ُ واحلنابلة)٢(

)٣(.  
  :واستدلوا بعدة أدلة، منها

£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   O  ª :  قوله تعاىل-١

   ±  °  ¯  ®  ¬«N ١٠٤: البقرة  
̈   O :  قوله-٢     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  |N 

  ١٠٨: األنعام

َى الله عليه وسلم من قولهََّ وما صح عنه صل-٣
َّ ََّ َ

ِ
ََْ لعن اهللا اليهود حرمت عليهم : "ُ
   )٤("الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أمثا�ا

َ وقوله صلى الله عليه وسلم-٤
َّ َّ ََّ َ

ِ
ََْ ُ   )٥("دع ما يريبك إىل ما ال يريبك: "َ

ًصيال، سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأ": قال القرطيب
"ًوعملوا عليه يف أكثر فروعهم تفصيال

)٦(.  

مالك مل ينفرد بذلك، بل كل أحد يقول �ا، وال خصوصية للمالكية ": وقال القرايف

  .)٧("�ا، إال من حيث زيادته فيها
  :ُدرجات المباحات التي تفضي إلى المفاسد* 

] �ى اهللا عنهوهي كل فعل [ً وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل املفسدة قطعا، :األولى

                           
  ).٢١٢(ينظر أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله  )١(

 ).٢/٣٢(ينظر الفروق للقرايف ) ٢(

 ).٣/٢١٤(ينظر شرح خمتصر الروضة ) ٣(

 يباع ودكه، برقم أخرجه البخاري يف صحيحة، كتاب البيوع، باب ال يذاب شحم امليتة وال )٤(

، باب حترمي بيع اخلمر، وامليتة، واخلنزير، واألصنام ، ومسلم، كتاب املساقاة،)٣/٨٢(،)٢٢٢٣(

  ).٣/١٢٠٧(، )١٥٨٢(برقم 

، )٢٥١٨(، والرتمذي يف السنن، برقم )٣/٢٤٨(، )١٧٢٣(أخرجه أمحد يف مسنده، برقم  )٥(

  .، وصححه الذهيب)٢/١٥(، ٢١٦٩(، وصححه، واحلاكم يف املستدرك، برقم )٤/٦٦٨(

  ).٢/١٩٥(إرشاد الفحول  )٦(

 .املصدر السابق )٧(



       

 
 
 
 

 

٨٣٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

كشرب اخلمر املفضي إىل مفسدة السكر، والزىن املفضي إىل مفسدة اختالط األنساب 
  .وثلم األعراض

 وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل املباح، ولكن قصد �ا التوسل إىل املفسدة، :الثانية

، مثل عقد النكاح بقصد حتليل ]وهو كل ما كان أصله مباح وقصد به التوصل إىل حمرم[
  .ً الذي طلقها ثالثا،زوجة لزوجها األولال

 وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل املباح، ومل يقصد �ا التوسل إىل املفسدة، :الثالثة

ًسب آهلة الكفار علنا : ًولكنها تؤدي إليها غالبا، ومفسد�ا أرجح من مصلحتها، مثل 
  .-جل وعال- إذا كان يفضي إىل سب اهللا 

ء إىل املباح، وقد تفضي إىل املفسدة، ومصلحتها  وسيلة موضوعة لإلفضا:الرابعة

أرجح من مفسد�ا، مثل النظر إىل املخطوبة، واملشهود عليها، واجلهر بكلمة احلق عند 
  .)١(سلطان جائر

  .االستحسان: ًرابعا

  :فهتعري
  .)٢(هو طلب احلسن: االستحسان يف اللغة

  .)٣(وأما يف االصطالح، فعرف بعدة تعريفات 

  .)٤(العدول حبكم املسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص:  فيه أنهوأحسن ما قيل
  :العمل باالستحسان

قبل بيان أراء العلماء يف العمل باالستحسان البد من بيان أنواعه؛ ألن اخلالف 

  .تب عليهيرت
  :أنواع االستحسان

 استحسان سنده النص، وهو ترك احلكم الذي يقتضيه القياس أو النص العام، - ١

أن األصل أن ال يبيع اإلنسان ما ليس عنده، هذا : ل مبقتضى نص خاص، مثاله والعم
مقتضى النص والقياس، أما النص فقوله صلى اهللا عليه وسلم حلكيم بن حزام رضي اهللا 

                           
  .وما بعدها) ٣/١١٩(اعالم املوقعني  )١(

 ).٣/٩٩١( ينظر املهذب يف علم اصول الفقه املقارن )٢(

  ).١/١٤٦( ينظر املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل )٣(

 ).٩٩٢-٣/٩٩١( ينظر املهذب يف علم اصول الفقه املقارن )٤(



       

 
 
 
 

 

٨٣٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

، وأما القياس فألن بيع ما ليس عنده غري معلوم  )١(»ال تبع ما ليس عندك « : عنه 
  .الوصف للبائع واملشرتي

 عقد على موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض :الدليل بإباحة السلم، وهوولكن ورد 

من أسلف يف متر « : مبجلس العقد، وقد رخص فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  .)٢(»فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم 

ألن وتسمية هذا النوع استحسانا غري مسلمة عند من ينكر العمل باالستحسان؛ 

  .هذا عمل بالنص اخلاص، وترك ملقتضى العموم، فهو ترك نص لنص أقوى منه
 استحسان سنده اإلمجاع، وهو ترك مقتضى القياس أو العموم يف مسألة - ٢

اإلمجاع على جواز عقد االستصناع، وجواز شرب املاء من :  ألجل اإلمجاع، مثاله ؛جزئية

 وال ،مام من غري حتديد مدة البقاء فيهأيدي السقاة من غري حتديد قيمته، ودخول احل
 وال األجرة، فاإلمجاع منعقد على جوازه مع أن القياس يقتضي عدم ،مقدار املاء املستعمل

  .جوازه

 استحسان سنده الضرورة، مثال احلكم بطهارة اآلبار بنزحها حىت يذهب أثر -٣
حىت يذهب أثر  ، من لون أو طعم أو ريح، وطهارة احلوض بصب املاء فيه،النجاسة

  .ًالنجاسة أيضا

 لو قيس تطهريها على تطهري اآلنية ، واحلياض،ووجه االستحسان يف ذلك أن اآلبار
  .ملا أمكن؛ ألنه ال ميكن غسل البئر واحلوض كما يغسل اإلناء والثوب

 من لون أو ،وألجل الضرورة قلنا إن البئر تطهر بالنزح منها حىت يذهب أثر النجاسة

  . واألحواض تطهر باملكاثرة أي بإضافة املاء إليها حىت يذهب أثر النجاسةطعم أو رائحة،
 استحسان سنده القياس اخلفي، مثال احلكم بطهارة سؤر سباع الطري احملرمة -٤

كاحلدأة والصقر، مع أن القياس الظاهر يقتضي جناسته كسؤر سباع البهائم، مثل الذئب، 

  .واألسد، والنمر
لقياس الظاهر على سباع البهائم معارض بقياس خفي أوىل أن ا: ووجه االستحسان 

                           
إرواء [ينظر : ، وغريه، وصححه األلباين)٣٤/٢٥(، )١٥٣١١(أخرجه أمحد يف مسنده، برقم  )١(

  )].٥/١٣٢(الغليل 

، )٢٢٤٠(البخاري يف صحيحه، كتاب السلم، باب السلم يف وزن معلوم، برقم  أخرجه )٢(

  ).٣/١٢٢٦(، )١٦٠٤(، ومسلم، كتاب املساقاة، باب السلم، برقم )٣/٨٤(



       

 
 
 
 

 

٨٣٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

 بنجاسة سؤرها الختالطه بلعا�ا، ولعا�ا جنس، َكمُباالعتبار، وهو أن سباع البهائم ح
 فهي كالدجاج ، فال تلوث املاء، واملناقري ال رطوبة فيها،وسباع الطري تشرب املاء مبناقريها

 وإن كان قد يقال ، فال حيكم بنجاسة سؤرها، الذي رمبا أكل النجاسة مبنقاره،السائب

  .بكراهة استعماله
 احلكم بتضمني األجري املشرتك، وهو الذي : استحسان سنده املصلحة، ومثاله-٥

 كالصباغ، ، مقابل أجرة معينةا،ال يعمل لشخص بعينه، بل يقدم خدمة لكل من حيتاجه

  .َّوالغسال، واخلياط
ُفاألصل أن الغسال إذا أ  فتلف عنده من غري تفريط ال ضمان ،ثوب ليغسلهعطي الَّ

 فهو مؤمتن عليه، ولكنهم ،عليه؛ ألن هذا مقتضى عقد اإلجارة، وألنه قبضه بإذن صاحبه

 إال أن يكون تلف بقوة ، يضمن ما تلف عنده: وقالوا،عدلوا عن مقتضى ذلك القياس
  . وحنوه، كاحلريق،قاهرة ظاهرة

ا ً احملافظة على أموال الناس من الضياع؛ نظروسند هذا االستحسان املصلحة، وهي

 ولو مل يضمن األجري المتنع كثري من الناس من دفع ، وقلة األمانة،لكثرة اخليانة بني الناس
  .ً خوفا عليها من الضياع أو التلف أو اخليانة؛أمتعتهم إليه

 استحسان سنده العرف، ومثاله أن األصل أن من حلف ال يأكل اللحم حينث -٦

,  -  .         /  O  0 :  فقال ،ً ألنه حلم، فاهللا قد مساه حلما؛كل السمكبأ
 1Nًال حينث استحسانا؛ ألن العرف جرى على : ، ولكن قالوا  ١٢:  فاطر

ًالتفريق بني اللحم والسمك، وأن السمك ال يسمى حلما يف العرف، وال يفهم من إطالق 
  .)١(لفظ اللحم دخول السمك فيه

 ما سبق وجدنا أن األنواع الثالثة األوىل منه ال خالف فيها بني إذا نظرنا إىل

  .ًالعلماء، غري أن منهم من ال يسميها استحسانا

وأما النوع الرابع فمن خالف فيه فإمنا خيالف يف رجحان القياس اخلفي على القياس 
  .الظاهر، فهو عنده من باب تعارض األقيسة والرتجيح بينها

النزاع فيه مبين على النزاع يف مستنده وهو املصلحة املرسلة هل وأما النوع اخلامس ف

  .تعد دليال؟ وكذا الشأن يف النوع السادس

                           
، واصول الفقه الذي ال يسع الفقيه )٩٩٤-٣/٩٩٢(نظر املهذب يف علم اصول الفقه املقارن  ي)١(

 ).١٩٨-١٩٥(جهله 



       

 
 
 
 

 

٨٣٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

واالستدالل باالستحسان بأنواعه املتقدمة مذهب مجهور العلماء من احلنفية 
  .)١(واملالكية واحلنابلة

تلف فيه؛ أل�م احلق أنه ال يتحقق استحسان خم: قال مجاعة من احملققني: قال الشوكاين

  .)٢(ذكروا يف تفسريه أمورا ال تصلح للخالف؛ ألن بعضها مقبوال اتفاقا، وبعضها مرتدد
 ومن العلماء من محل ذم الشافعي وشدة إنكاره على القول يف الدين مبجرد اهلوى، 

إمنا أنكره الشافعي من جهة : واحلنفية مل يريدوا ذلك باالستحسان، ومنهم من قال

  .)٣(وينسبه للدين)استحسن: (ًقبحا أن يقول القائلاللفظ، مست

  

  جمال العمل بالسياسة الشرعية: املطلب اخلامس
 وطبيعة ، وحقيقتها، يف تعريفها،سبق وأن بينا أن السياسة الشرعية يف حق اإلمام

مبحث  ختتلف عن السياسة الشرعية الصادرة من العلماء، كما سبق ذلك يف ،مسائلها
  .الشرعية تعريف السياسة

وهذا االختالف كذلك موجود يف جماالت السياسة الشرعية؛ لذا سنقسم هذه 

  :ا�االت إىل قسمني كالتايل
  :في حق اإلماممجاالت السياسة الشرعية : ًأوال

االحكام والتنظيمات الصادر من : " فإذا كانت السياسة الشرعية يف حق اإلمام هي

  :، فإن من جماال�ا"ومصاحلها، دون خمالفة للشريعة ُاإلمام واليت تدبر �ا شؤون الدولة 
  . الوالية العامة وما يتفرع عنها من شؤون احلكم، وإدارته، وإجراءات تطبيقه-١

 الشؤون املالية يف الدولة، وما يشرع لويل األمر سلوكه يف إدارة بيت املال، -٢

، وطرائق جباية األموال موارده، ومصارفه، وما يتعلق بذلك من إجراءات تنظيم بيت املال
  .إليه وصرفها منه، وحنو ذلك

 الشؤون املالية العامة، من حيث تنظيم التداول ملال، واستثماره، وقيم النقود، -٣

وسبل رفعها، واحملافظة عليها، وما تقتضيه املصلحة الشرعية من تقييد احلاكم لبعض 
  .التعامالت املالية، وحنو ذلك من النظم النافعة

                           
 ).٥/١٦٠٤(، والعدة يف أصول الفقه )١/٣٣(، واملوافقات )٤/٢٢٣(ينظر الفصول يف االصول ) ١(

  ).٢/١٨٢(إرشاد الفحول  )٢(

  ).٢/٥٤(تيسري أصول الفقه  )٣(



       

 
 
 
 

 

٨٣٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

ؤون القضائية، وما يتعلق �ا من تنظيمات، وطرائق إثبات احلقوق، ومسرية  الش-٤
  .املعاملة القضائية حىت صدور احلكم فيها

 الشؤون اجلنائية واجلزائية، من حيث تنظيم إجراءات تنفيذ ما يثبت من أحكام -٥
  .ًشرعاًمقدرة شرعا، أو تقدير جزاءات شرعية مالئمة ملا يرتكب من جرائم تقتضي التعزير 

 الشؤون املتعلقة بتعامل الدولة بغريها من الدول، يف حال السلم أو يف حال -٦
  .احلرب

ًوليس هذا حصرا هلا يف هذه ا�االت فقط، بل هذه ا�االت هي من أكثرها استعماال  ً
  .)١(للسياسة فيها

  .في حق العلماءمجاالت السياسة الشرعية : ًثانيا
، العلماءما صدر عن " :  هيِرعية اليت يقوم �ا العاملسبق وأن بينا أن السياسة الش

، "ِّمن أحكام منوطة باملصلحة، فيما مل يرد بشأنه دليل خاص متعني، دون خمالفة للشريعة
  :وعليه ميكن أن يقال أنا جماالت السياسة الشرعية يف حق العلماء كالتايل

  :المجال األول
منوط بأمور قد تتغري، فيتغري لتغريها مسائل جزئية ورد الشرع �ا واحلكم فيها 

ًاحلكم، فاحلكم ال يكون ثابتا يف كل زمان ومكان، وإمنا يتغري بتغري ما أنيط به، وهذا 
  .أقساما�ال على 
 تغري املصلحة اليت من أجلها شرع احلكم، وهذا مثل قطع عمر رضي : األولالقسم

 صلى اهللا عليه وسلم عن ادخار حلوم ، وكذلك �ي النيب)٢(اهللا عنه لسهم املؤلفة قلو�م
األضاحي؛ كان ملصلحة كانت يف ذلك الوقت وهي اجلهد وشدة اجلوع، فلما كان العام 

: يا رسول اهللا نفعل كما فعلنا العام املاضي؟، قال: القادم قال الصحابة رضي اهللا عنهم
  .)٤ ()٣("ا فيهاكلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينو"

                           
، وفقه املتغريات يف عالئق الدولة االسالمية بغري )٤٠-٣٣( السياسة الشرعية ينظر املدخل إىل) ١(

 ).٤٠-١/٣٩(املسلمني 

 .سبق خترجيه) ٢(

، برقم باب ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود منهاأخرجه البخاري، كتاب االضاحي،  )٣(

أكل حلوم باب بيان ما كان من النهي عن ، ومسلم، كتاب االضاحي، )٧/١٠٣(، )٥٥٦٩(

، )١٩٧٤(، برقم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم، وبيان نسخه وإباحته إىل مىت شاء

)٣/١٥٦٣.(  

، وفقه املتغريات يف عالئق الدولة االسالمية بغري )٤٩(ينظر املدخل إىل السياسة الشرعية ) ٤(

 ).١/٤٦(املسلمني 
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ً تغري العرف الذي جاء التشريع موافقا له، مثال ذلك ما جاء به :الثاني القسم
ًالشرع أن الرسول يكون أمنا وال يقتل، وهذا حىت لو دخل الدولة اإلسالمية بدون إذن 
ًفإنه ال يقتل، وهذا احلكم جاء موافقا للعرف السائد عند العرب قدميا، لكن لو تغريت  ً

 وإال فإنه ،لناس، فصار الرسول ال يسمح له بالدخول إىل أي دولة إال بإذنأعراف ا
  .)٢()١(غري لتغري هذا العرفيت فإن احلكم ،يتعرض للعقوبة

 تغري احلال اليت قيد احلكم �ا، ومن ذلك حكم اجلهاد يف مكة، :الثالث القسم

  .)٣( إىل اجلواز  فتغري احلكم،ًكان حراما، لكن يف املدينة بعد اهلجرة تغري احلال
 تغري احلكم لتغري العلة اليت بين عليها بالنظر إىل تغري حال الناس، :الرابع القسم

، مع أن النص جاء برتكها، )٤(ومن ذلك أمر عثمان رضي اهللا عنه بالتقاط ضوال اإلبل

 ، حتمي نفسها من السباع وحنوهااوذلك لتغري العلة اليت من أجلها أمر برتكها، وهي أ�
 تعود إىل صاحبها، لكن ملا تغريت أحوال الناس وكثر اللصوص، صارت هذه الدواب حىت

  .)٥(غري قادرة على محاية نفسها، ومن مث الرجوع إىل أصحا�ا، فتغري احلكم حينئذ

  :المجال الثاني
مسائل جاء الشرع يف كل واحدة منها بأكثر من حكم، حبيث جيتهد أولو األمر يف 

لقتل، والفداء، واملن، ا، فاإلمام خمري فيه بني  مثل حكم األسريتيار األصلح منها،اخ

 خيري فيه اإلمام بني قسمه عل ،، وحكم غري املنقول من الغنيمةواالسرتقاق، وضرب اجلزية
  .)٦(  وأخذ اخلراج ممن يستصلح تلك األرض،الغامنني، ووقفه

                           
ًبيب، موافقا لعرف أهل املدينة يف وكذلك زكاة الفطر ورد إخراجها من الشعري والتمر والز )١(

ٍاألطعمة، فإذا تغري العرف بأن كانت أطعمتهم يف زمن ما غري ذلك، فإنه جيوز أن خترج الزكاة 

  .من أطعمتهم بعد تغري العرف

، وفقه املتغريات يف عالئق الدولة االسالمية بغري )٤٧(ينظر املدخل إىل السياسة الشرعية ) ٢(

 ).١/٤٦(املسلمني 

، وفقه املتغريات يف عالئق الدولة االسالمية بغري )٥٠(ينظر املدخل إىل السياسة الشرعية ) ٣(

 ).١/٤٧(املسلمني 

 .سبق خترجيه) ٤(

، وفقه املتغريات يف عالئق الدولة االسالمية بغري )٤٨(ينظر املدخل إىل السياسة الشرعية ) ٥(

 ).١/٤٧(املسلمني 

 ).١/٤٨(دولة االسالمية بغري املسلمني ينظر فقه املتغريات يف عالئق ال) ٦(



       

 
 
 
 

 

٨٣٩
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  :المجال الثالث
دم فعلها، ومن ذلك قول النيب مسائل ورد �ا الشرع لكن احتف �ا ما يقتضي ع

لوال أن قومك حديث عهد جباهلية فأخاف أن تنكر ":  لعائشةصلى اهللا عليه وسلم

ً، ومنه أيضا تأخري )١("قلو�م لنظرت أن أدخل اجلدر يف البيت وأن ألصق بابه باألرض
  .)٢(إقامة احلدود يف حال الغزو، وعدم إقامة حد السرقة يف حال ا�اعات

  :رابعالمجال ال

ًمسائل ووقائع مل يرد �ا الشرع أصال، وذلك مثل إنشاء الدواوين، وتنظيم شؤون 
املوظفني، وتنظيم إدارة األعمال، وتنظيم مرور السيارات، وتنظيم املعامالت احلكومية، 

  .)٣(، وحنو ذلكوكيفية تسيريها

  

  .كيفية العمل بالسياسة الشرعية: املطلب السادس
  

املرحلة األوىل هي استنباط أحكام السياسة : عية مير مبرحلتنيالعمل بالسياسة الشر

الشرعية، والثانية هي العمل �ذه األحكام وتطبيقها على أرض الواقع؛ لذا سيكون 
احلديث يف هذا املطلب عن كيفية استنباط أحكام السياسة الشرعية، وعن كيفية تطبيق 

  .املستنبط من أحكام السياسة الشرعية

  .ة استنباط أحكام السياسة الشرعية كيفي:ًأوال
ألجل الوصول إىل استنباط صحيح ألحكام السياسة الشرعية البد أن نراعي النقاط 

  :التايل

  :املستنبط - 
وهو الشخص املخول باستنباط أحكام السياسة الشرعية، وهو إما أن يكون من 

يف ل العلم والفتوى أهل الوالية كالسلطان األعظم أو نوابه، ووالته، وإما أن يكون من أه

  . يصح صدور السياسة من عوام الناسلبلد الذين يرجع إليهم الناس، فالا

                           
، ومسلم، )٢/١٤٧(، )١٥٨٦(فضل مكة وبنيا�ا، برقم باب أخرجه البخاري، كتاب احلج،  )١(

  ).٢/٩٦٩(، )١٣٣٣(نقض الكعبة وبنيا�ا، برقم باب كتاب احلج، 

 ).١/٤٨(ينظر فقه املتغريات يف عالئق الدولة االسالمية بغري املسلمني ) ٢(

 ).١/٥٠(فقه املتغريات يف عالئق الدولة االسالمية بغري املسلمني ينظر ) ٣(



       

 
 
 
 

 

٨٤٠
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  :صفة املستنبط - 
 هي يف حقيقتها أحكام ًمن املهم جدا أن يعرف الناس أن أحكام السياسة الشرعية

ْ، يـتعبد اهللا �ا، إما على شكلشرعية  الذي أوجب الشرع ، أوامر أو نواهي من اإلمامَُ

  . خيرب فيها عن حكم اهللا يف مسألة ما،ه، وإما على شكل فتوى من عاملطاعت
، واملعرفة فإذا كان كذلك فإنه ال بد أن يكون هذا املستنبط على قدر من العلم

، وكل  وواقعهم،ً ومجيع طرق األدلة، بصريا بأحوال الناس، بالكتاب والسنةًبدين اهللا، عاملا

  .حكام الشرعيةما يؤثر على األ
، وهو غاية املطلوب لو كان )١(ضهم حد هذا القدر من العلم باالجتهاد املطلقوبع

ًحاصال دائما، لكنه عزيز جدا، فإذا فقد االجتهاد فيقوم �ذه املهمة األوىل فاألوىل من  ٌ ً ً
  .العلماء
  :شروط االستنباط - 

  :وهي كالتايل

ًأال خيالف احلكم دليال من أدلة الشريعة اليت تثبت حكما عاما  -١ ً  .ً دائماً
 .االعتدال يف استنباط االحكام السياسية، فال يكون هناك إفراط أو تفريط -٢

 .ًأن يكون متفقا مع مقاصد الشريعة، وقواعدها العامة -٣

  .وهذه الشروط سبق احلديث عنها يف املطلب الثاين
  . كيفية تطبيق املستنبط من أحكام السياسة الشرعية:ًثانيا

 السلطة، وقد تصدر من العامل، لكن الذي احبالسياسة الشرعية قد تصدر من ص

ًميلك حق التطبيق هو صاحب السلطة، ألن ما كان من السياسة صادرا من العامل فإمنا 
  .هو على شكل فتوى، أما التطبيق فال بد أن يكون من صاحب والية

  :وهناك أمور البد لصاحب السلطة من مراعا�ا عند تطبيق السياسة الشرعية، منها

  :لتطبيقزمن ا - 
ُال بد لصاحب السلطة أن يتحني الزمن املناسب لتطبيق ما يريد تطبيقه من أمور ف

  .جراء السياسةه أثر كبري يف بلوغ الثمرة من اإلالسياسة، فإن الوقت ل

لوال أن قومك حديث عهد جباهلية ": لعائشةيقول النيب صلى اهللا عليه وسلم فهذا 

                           
 ).١١٨( ينظر املدخل إىل السياسة الشرعية )١(
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، )١(" اجلدر يف البيت وأن ألصق بابه باألرضفأخاف أن تنكر قلو�م لنظرت أن أدخل
  . من الفعل إال ألن الزمن غري مناسب للتطبيقفما منعه

  :ان التطبيقكم - 

اثر املكان على الوصول لثمرة تطبيق السياسة مثل أثر الزمان، فإذا مل يكن التطبيق 
  .يف املكان املناسب رمبا أحدث مشكلة أكرب من القضية اليت يراد معاجلتها

لى سبيل املثال مسألة تطبيق احلدود فاملكان املناسب لتطبيقها هو أن يكون يف فع

ة نفرو ،مبا احدثت فتنةرالبلد يف حال استقرار الناس، لكن لو طبقت يف اجلهاد والغزو ل
 موضع هم أحوج ما يكونوا لأللفة واالجتماع؛ لذا جاء التوجيه بني أفراد اجليش، يف

ال تقطع «: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: اة قال بسر بن أرطالنبوي يف حديث

  . )٢(»األيدي يف الغزو
  :كيفية التطبيق - 

بصورة معتدلة، ال تفريط فيها أو إفراط، حبيث حيصل �ا التطبيق وهو أن يكون 

  .ًثل هذا حيتاجه صاحب السلطة كثريا يف باب العقوباتماملقصود من غري ضرر، و

  

  سياسة الشرعية يف األحكام التكليفيةأثر ال: املطلب السابع
  

السياسة الشرعية هي يف احلقيقة تصرف مصلحي، وهذا جيعلها مؤثر فقط فيما 
 املصلحة ممكنة التغري ، وال يكفي ذلك بل البد أن تكون هذه ظاهرةصلحةاملتكون فيه 

ئل اليت ًتوصل بالسياسة الشرعية لتغيري احلكم تبعا للمصلحة املتغرية، أما املساُحىت ي

مصلحتها خفية، أو غري متغريها فإن السياسة الشرعية ال مدخل هلا فيها، إال من جهة 
 ملعرفة أثر ؛أنواع االحكام التكليفيةتفصيالت طبيقها كما هي، وسنأيت على بعض ت

  .السياسة عليها

                           
، ومسلم، )٢/١٤٧(، )١٥٨٦(فضل مكة وبنيا�ا، برقم باب أخرجه البخاري، كتاب احلج،  )١(

  ).٢/٩٦٩(، )١٣٣٣(نقض الكعبة وبنيا�ا، برقم باب كتاب احلج، 

، والرتمذي يف السنن، كتاب احلدود، )٢٩/١٦٨(، )١٧٦٢٦(د يف مسنده، برقم أخرجه أمح) ٢(

: ، وصححه األلباين ينظر)٤/٥٣(، )١٤٥٠(باب ما جاء أن ال تقطع األيدي يف الغزو، برقم 

 )]٢/١٠٦٨(مشكاة املصابيح [ 
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  .احكام العقائد: ًأوال
 شرعنا فقط بل حىت مسائل العقائد هي من املسائل الثابتة، وغري املتغرية، ليس يف

  .يف الشرائع السابقة

وذلك كالتوحيد، واالخالص، واالميان، واالمساء، والصفات، واليوم االخر، واجلنة، 
  .والنار، وغريها من مسائل العقيدة

لذا ال أثر للسياسة الشرعية فيها البتة، إال من جهة اإللزام �ا، واالحتساب على 

ثر فيها السياسة الشرعية بشيء، ال بزيادة وال ئل فال تؤ أما يف حقيقة هذه املساخمالفيها،
  .نقصان، وال تغيري

  .العبادات: ًثانيا

كالصالة، والزكاة، والصيام، واحلج، وحنوها، فهذه كذلك ال أثر للسياسة الشرعية 
عليها؛ أل�ا فروض ثابتة غري قابلة للتغيري، فال أثر للسياسة الشرعية فيها، إال من جهة 

  .�ا، واالحتساب على خمالفيهااإللزام 

  .املقدرات الشرعية: ًثالثا
 وزمنه، وزمن ، وأوقا�ا، وأيام الصيام، والكفارات، وأعداد ركعات الصلوات،ددِكالع

عدد أو بزمن أو مبقدار، فهذه ها مما قدره الشرع إما باحلج، واحلدود، والفرائض، وحنو

ن جهة اإللزام �ا، واالحتساب على كسابقتها ال أثر للسياسة الشرعية فيها، إال م
  .خمالفيها

  .ما عدا ما سبق: ًرابعا

وهي املسائل اليت احكامها معلومة املصلحة، وهذه املصلحة قد تتغري، أو ما ال 
  .ًحكم له أصال يف الشرع

فهذه هي حمل السياسة الشرعية، وهلا فيه األثر البالغ، فتستخدم يف هذه املسائل 

 واملكان، وقد سبق ، والزمان،وصول ملقصود الشرع املالئم للحال لل؛السياسة الشرعية
  . تفصيل ذلك يف جماالت السياسة الشرعية

  واهللا تعالى أعلم وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  تم بحمد اهللا
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  اخلامتة
  :وفيها أهم النتائج

جب أن السياسة الشرعية علم من العلوم الشرعية، وحفظه وا -١

 .على الكفاية، ونفعه عام على املسلمني

أن علم السياسة الشرعية جزء من علم الفقه، نشأ، وتطور،  -٢

 .وتبلور، واستقل حتت مسمى خيصه

ًظهور اهتمام املسلمني �ذا العلم تطبيقا يف العهد النبوي،  -٣

ًوالراشدي، وحتريرا من بداية القرن الثاين اهلجري، حىت تنوعت 
 .هجهافيه املؤلفات ومنا

 .أن العمل بالسياسة الشرعية مما ال خالف فيه -٤

قسم يصدر من األئمة : أن السياسة الشرعية على قسمني -٥

ونوا�م، وقسم يصدر من العلماء، ولكل قسم طبيعته، 

 .وجماالته

العقائد، واملقدرات أن السياسة الشرعية ال أثر هلا يف العبادة، و -٦

  .ملتغريةالشرعية، أل�ا من الفروض الثابتة غري ا

  



       

 
 
 
 

 

٨٤٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

  ���فهرس املراجع واملصادر

 
َأبـــو عبــد اهللا عبيـــد اهللا بـــن حممــد بـــن حممـــد بــن محـــدان العكـــربي : املؤلـــف، اإلبانــة الكـــربى البـــن بطــة .١ ْ ُ

َّاملعـــروف بـــابن بطـــة العكـــربي  رضـــا معطـــي، وعثمـــان األثيـــويب، ويوســـف : احملقـــق، )هــــ٣٨٧: املتـــوىف(َ

 دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض: الناشر، ريالوابل، والوليد بن سيف النصر، ومحد التوجي

، ))هــ٧٨٥منهاج الوصول إيل علم األصول للقاضي البيضاوي املتويف سـنه ((إل�اج يف شرح املنهاج ا .٢

تقــي الــدين أبــو احلــسن علــي بــن عبــد الكــايف بــن علــي بــن متــام بــن حامــد بــن حييــي الــسبكي : املؤلــف

هــ ١٤١٦: عـام النـشر، بـريوت–دار الكتب العلميـة : الناشر، وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب

 . م١٩٩٥ - 

عبــد اهللا بــن حممــود بــن مــودود املوصــلي البلــدحي، جمــد الــدين أبــو : املؤلــف، االختيــار لتعليــل املختــار .٣

مـــن علمـــاء احلنفيـــة (الـــشيخ حممـــود أبـــو دقيقـــة : عليهـــا تعليقـــات، )هــــ٦٨٣: املتـــوىف(الفـــضل احلنفـــي 

 - وصـور�ا دار الكتـب العلميـة ( القاهرة - مطبعة احلليب : الناشر، )الدين سابقاومدرس بكلية أصول 

  . م١٩٣٧ -  هـ ١٣٥٦: تاريخ النشر، )بريوت، وغريها

حممـــد بـــن علـــي بـــن حممـــد بـــن عبـــد اهللا : املؤلـــف، رشـــاد الفحـــول إيل حتقيـــق احلـــق مـــن علـــم األصـــولإ .٤

: قـدم لـه،  كفـر بطنـا- د عـزو عنايـة، دمـشق الـشيخ أمحـ: احملقـق، )هــ١٢٥٠: املتـوىف(الشوكاين اليمين 

الطبعـــة : الطبعـــة، دار الكتـــاب العــريب: الناشــر، الــشيخ خليـــل املــيس والـــدكتور ويل الــدين صـــاحل فرفـــور

 م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩األوىل 

ـــــسبيل .٥ ـــــار ال ـــــث من ـــــاين : املؤلـــــف ، إرواء الغليـــــل يف ختـــــريج أحادي ـــــدين األلب ـــــوىف (حممـــــد ناصـــــر ال : املت

 ١٤٠٥الثانيــة : الطبعــة،  بــريوت–املكتــب اإلســالمي : الناشــر،  الــشاويشزهــري: إشــراف، )هـــ١٤٢٠

 .م١٩٨٥ - هـ 

ِألشباه والنَّظائر على مذهب َأيب حنيـفة النـُّعمـانا .٦
َ َْ ََ َ ْ

ِ ِ
َ َ َْ ِ

ِ ْ َ ََ ُ ُ ْ َ زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن حممـد، املعـروف : املؤلـف، ْ

: الناشــر، الــشيخ زكريــا عمــريات: وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه، )هـــ٩٧٠: املتــوىف(بــابن جنــيم املــصري 

  م١٩٩٩ -  هـ ١٤١٩األوىل، : الطبعة،  لبنان–دار الكتب العلمية، بريوت 

: الناشـر، )هــ٧٧١: املتـوىف(تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الـسبكي : املؤلف، األشباه والنظائر .٧

  م١٩٩١ - هـ١٤١١األوىل : الطبعة، دار الكتب العلمية

                           
 .ًمرتبة هجائيا) ١(



       

 
 
 
 

 

٨٤٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

: املتــوىف(أبــو عبــد اهللا أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الــشيباين : املؤلــف، أصــول الــسنة .٨

 هـ١٤١١األوىل، : الطبعة،  السعودية– اخلرج - دار املنار : الناشر، )هـ٢٤١

ُصـول الفقــه الـذي ال يــسع الفقيـه جهلــهأ .٩ َ َ ُ َ
ِ ِِ َِ َ ُ دار : الناشــر، عيــاض بـن نــامي بـن عــوض الـسلمي: املؤلـف، ُ

  م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦األوىل، : الطبعة، اململكة العربية السعودية - التدمرية، الرياض 

دعبداهللا بن عبداحملـسن الرتكـي، : دراسة أصوليه مقارنة، تأليف–أصول مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  .١٠

  .٢٠١٢: مؤسسة الرسالة، تأريخ النشر: النشر

عد مشـس الـدين ابـن قـيم حممـد بـن أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـ: املؤلـف، إعالم املوقعني عن رب العاملني .١١

،  يـريوت–دار الكتـب العلميـة : الناشـر، حممد عبد الـسالم إبـراهيم: حتقيق، )هـ٧٥١: املتوىف(اجلوزية 

 .م١٩٩١ - هـ ١٤١١األوىل، : الطبعة

الشافعي أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بـن شـافع بـن عبـد املطلـب : املؤلف، األم .١٢

بـدون : الطبعـة،  بـريوت–دار املعرفـة : الناشر، )هـ٢٠٤: املتوىف(القرشي املكي بن عبد مناف املطليب 

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠: سنة النشر، طبعة

أبــو أمحــد محيــد بــن خملــد بــن قتيبــة بــن عبــد اهللا اخلرســاين املعــروف بــابن : املؤلــف، األمــوال البــن زجنويــه .١٣

 جبامعـــة امللـــك - تاذ املـــساعد شـــاكر ذيـــب فيـــاض األســـ: حتقيـــق الـــدكتور، )هــــ٢٥١: املتـــوىف(زجنويـــه 

ــــصل للبحــــوث والدراســــات اإلســــالمية، الــــسعودية: الناشــــر، ســــعود األوىل، : الطبعــــة، مركــــز امللــــك في

 . م١٩٨٦ -  هـ ١٤٠٦

ّأبو عبيد القاسم بن سالم بن عبـد اهللا اهلـروي البغـدادي : املؤلف، األموال .١٤ : احملقـق، )هــ٢٢٤: املتـوىف(ُ

 . بريوت- . فكردار ال: الناشر، خليل حممد هراس

زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن حممـد، املعـروف بـابن جنـيم املـصري : املؤلـف، البحر الرائق شرح كنز الـدقائق .١٥

تكملة البحر الرائق حملمد بـن حـسني بـن علـي الطـوري احلنفـي القـادري : ويف آخره، )هـ٩٧٠: املتوىف(

  دار الكتاب اإلسالمي: الناشر، منحة اخلالق البن عابدين: وباحلاشية، ) هـ١١٣٨ت بعد (

أبــو عبـد اهللا بــدر الـدين حممــد بـن عبــد اهللا بـن �ــادر الزركــشي : املؤلـف، البحـر احملــيط يف أصـول الفقــه .١٦

  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤األوىل، : الطبعة، دار الكتيب: الناشر، )هـ٧٩٤: املتوىف(

أمحـــد الكاســـاين عـــالء الـــدين، أبـــو بكـــر بـــن مـــسعود بـــن : املؤلـــف، بـــدائع الـــصنائع يف ترتيـــب الـــشرائع .١٧

  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الثانية، : الطبعة، دار الكتب العلمية: الناشر، )هـ٥٨٧: املتوىف(احلنفي 

أبـو الوليـد حممـد بـن أمحـد بـن : املؤلـف، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليـل ملـسائل املـستخرجة .١٨

ار الغـــرب اإلســـالمي، د: الناشـــر، د حممــد حجـــي وآخـــرون: حققـــه، )هــــ٥٢٠: املتـــوىف(رشــد القـــرطيب 

  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة،  لبنان–بريوت 



       

 
 
 
 

 

٨٤٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

ّحممــد بــن حممــد بــن عبــد الــرزاق احلــسيين، أبــو الفــيض، : املؤلــف، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس .١٩ ّ ّ
َّامللقب مبرتضى، الزبيدي   .دار اهلداية: الناشر، جمموعة من احملققني: احملقق، )هـ١٢٠٥: املتوىف(ّ

حممــــد بــــن يوســــف بــــن أيب القاســــم بــــن يوســــف العبــــدري : املؤلــــف، واإلكليــــل ملختــــصر خليــــلالتــــاج  .٢٠

األوىل، : الطبعـة، دار الكتـب العلميـة: الناشر، )هـ٨٩٧: املتوىف(الغرناطي، أبو عبد اهللا املواق املالكي 

 م١٩٩٤- هـ١٤١٦

 النمـريي البـصري، أبـو بـن عبيـدة بـن ريطـة) وامسـه زيـد(عمر بـن شـبة : املؤلف، تاريخ املدينة البن شبة .٢١

 - الــسيد حبيــب حممــود أمحــد : طبــع علــى نفقــة، فهــيم حممــد شــلتوت: حققــه، )هـــ٢٦٢: املتــوىف(زيــد 

   هـ١٣٩٩: عام النشر، جدة

ضـبطه : احملقـق، )هــ٨١٦: املتوىف(علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين : املؤلف، التعريفات .٢٢

: الطبعــة، لبنــان–دار الكتــب العلميــة بــريوت : الناشــر ،وصــححه مجاعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر

 م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣األوىل 

حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن : املؤلــف، )جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن(تفــسري الطــربي  .٢٣

، الدكتور عبد اهللا بن عبـد احملـسن الرتكـي: حتقيق، )هـ٣١٠: املتوىف(غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي 

: الناشـر، ون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامـةبالتعا

  م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢٢األوىل، : الطبعة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن

: احملقــق، )هـــ٣٧٠: املتــوىف(حممــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، أبــو منــصور : املؤلــف، �ــذيب اللغــة .٢٤

  .م٢٠٠١األوىل، : الطبعة،  بريوت–دار إحياء الرتاث العريب : الناشر، مرعبحممد عوض 

، عبد اهللا بن يوسف بن عيسى بن يعقـوب اليعقـوب اجلـديع العنـزي: املؤلف، ُيسري علم أصول الفقهت .٢٥

 -  هـــــ ١٤١٨األوىل، : الطبعــــة،  لبنــــان–مؤســــسة الريــــان للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــع، بــــريوت : الناشــــر

 . م١٩٩٧

ْحممد بن عيسى بن سورة بن موسى بـن الـضحاك، الرتمـذي، : املؤلف، )سنن الرتمذي(امع الكبري اجل .٢٦ َ
،  بـريوت–دار الغـرب اإلسـالمي : الناشـر، بـشار عـواد معـروف: احملقق، )هـ٢٧٩: املتوىف(أبو عيسى 

   م١٩٩٨: سنة النشر

ن عبــد الــرب بــن عاصــم أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــ: املؤلــف، جــامع بيــان العلــم وفــضله .٢٧

دار ابــن اجلــوزي، اململكــة : الناشــر، أيب األشــبال الــزهريي: حتقيــق، )هـــ٤٦٣: املتــوىف(النمــري القــرطيب 

   م١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤األوىل، : الطبعة، العربية السعودية

أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح : املؤلــف، )تفــسري القــرطيب(اجلــامع ألحكــام القــرآن  .٢٨

، أمحـد الـربدوين وإبـراهيم أطفـيش: حتقيـق، )هــ٦٧١: املتـوىف(نصاري اخلزرجـي مشـس الـدين القـرطيب األ

 . م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الثانية، : الطبعة،  القاهرة–دار الكتب املصرية : الناشر



       

 
 
 
 

 

٨٤٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

رمــزي : احملقــق، )هـــ٣٢١: املتــوىف(أبــو بكــر حممــد بــن احلــسن بــن دريــد األزدي : املؤلــف، مجهــرة اللغــة .٢٩

  .م١٩٨٧األوىل، : الطبعة،  بريوت–دار العلم للماليني : الناشر، كيمنري بعلب

ّأبــو بكــر بــن علــي بــن حممــد احلــدادي العبــادي الزبيــدي : املؤلــف علــى خمتــصر القــدوري، اجلــوهرة النــرية .٣٠
ِ َِّ

  هـ١٣٢٢األوىل، : الطبعة، املطبعة اخلريية: الناشر، )هـ٨٠٠: املتوىف(اليمين احلنفي 

زكريــا بـن حممــد بـن أمحــد بـن زكريــا األنـصاري، زيــن الــدين : املؤلـف، عريفـات الدقيقــةاحلـدود األنيقــة والت .٣١

،  بـريوت–دار الفكـر املعاصـر : الناشـر، مازن املبارك. د: احملقق، )هـ٩٢٦: املتوىف(أبو حيىي السنيكي 

  ١٤١١األوىل، : الطبعة

العباس أمحد بن عبد احلليم بـن تقي الدين أبو : املؤلف، - رمحه اهللا- احلسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية  .٣٢

 ٧٢٨: املتـوىف(عبد السالم بن عبـد اهللا بـن أيب القاسـم بـن حممـد ابـن تيميـة احلـراين احلنبلـي الدمـشقي 

 . هـ١٤٢٥مجادى األوىل ١٧الثانية، يف : الطبعة، علي بن نايف الشحود: حققه وعلق عليه، )هـ

الــــرمحن بــــن أيب بكــــر، جــــالل الــــدين الــــسيوطي عبــــد : املؤلــــف، الــــدرر املنتثــــرة يف األحاديــــث املــــشتهرة .٣٣

 - عمـــادة شـــؤون املكتبـــات : الناشـــر، الـــدكتور حممـــد بـــن لطفـــي الـــصباغ: حتقيـــق، )هــــ٩١١: املتـــوىف(

 جامعة امللك سعود، الرياض

أبـو العبـاس شـهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرمحن املـالكي الـشهري بـالقرايف : املؤلف، الذخرية .٣٤

 -  ٣جــزء ، ســعيد أعــراب: ٦، ٢جــزء ، حممــد حجــي: ١٣، ٨، ١جــزء  :احملقــق، )هـــ٦٨٤: املتــوىف(

 م١٩٩٤األوىل، : الطبعة،  بريوت- دار الغرب اإلسالمي: الناشر، حممد بو خبزة: ١٢ -  ٩، ٧، ٥

: املتــــوىف(أبــــو زكريــــا حميــــي الــــدين حيــــىي بــــن شــــرف النــــووي : املؤلــــف، وضــــة الطــــالبني وعمــــدة املفتــــنير .٣٥

: الطبعـــة،  عمــان-  دمـــشق- املكتــب اإلســـالمي، بــريوت: الناشـــر، لــشاويشزهـــري ا: حتقيــق، )هـــ٦٧٦

 .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، 

أبــو حممــد : املؤلــف، روضــة النــاظر وجنــة املنــاظر يف أصــول الفقــه علــى مــذهب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل .٣٦

شهري موفـق الـدين عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حممـد بـن قدامـة اجلمـاعيلي املقدسـي مث الدمـشقي احلنبلـي، الــ

: الطبعـــة، ّمؤســـسة الريـــان للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع: الناشـــر، )هــــ٦٢٠: املتـــوىف(بـــابن قدامـــة املقدســـي 

  م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣الطبعة الثانية 

أبـــو عبـــد الـــرمحن حممـــد ناصـــر : املؤلـــف، سلـــسلة األحاديـــث الـــصحيحة وشـــيء مـــن فقههـــا وفوائـــدها .٣٧

مكتبــة : الناشــر، )هـــ١٤٢٠: املتــوىف(بــاين الــدين، بــن احلــاج نــوح بــن جنــايت بــن آدم، األشــقودري األل

  .)ملكتبة املعارف(األوىل، : الطبعة، املعارف للنشر والتوزيع، الرياض

: املتـوىف(أبو بكـر بـن أيب عاصـم وهـو أمحـد بـن عمـرو بـن الـضحاك بـن خملـد الـشيباين : املؤلف، لسنةا .٣٨

األوىل، : الطبعـة،  بـريوت–مي املكتـب اإلسـال: الناشـر، حممد ناصـر الـدين األلبـاين: احملقق، )هـ٢٨٧

١٤٠٠ 



       

 
 
 
 

 

٨٤٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بــشري بــن شــداد بــن عمــرو : املؤلــف، ســنن أيب داود .٣٩

ْاألزدي السجــــستاين 
ِ املكتبــــة : الناشــــر، حممــــد حميــــي الــــدين عبــــد احلميــــد: احملقــــق، )هـــــ٢٧٥: املتــــوىف(ِّ

  . بريوت–العصرية، صيدا 

ِن احلـــسني بـــن علـــي بـــن موســـى اخلـــسروجردي اخلراســـاين، أبـــو بكـــر أمحـــد بـــ: املؤلـــف، الـــسنن الكـــربى .٤٠
َْ ْ ُ

 –دار الكتــب العلميــة، بــريوت : الناشــر، حممــد عبــد القــادر عطــا: احملقــق، )هـــ٤٥٨: املتــوىف(البيهقــي 

   م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة، لبنات

بـاس أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن تقـي الـدين أبـو الع: املؤلـف يف إصالح الراعي والرعيـة، السياسة الشرعية .٤١

: املتـــوىف(عبـــد الـــسالم بـــن عبـــد اهللا بـــن أيب القاســـم بـــن حممـــد ابـــن تيميـــة احلـــراين احلنبلـــي الدمـــشقي 

،  اململكــة العربيــة الــسعودية- وزارة الــشئون اإلســالمية واألوقــاف والــدعوة واإلرشــاد : الناشــر، )هـــ٧٢٨

 هـ١٤١٨األوىل، : الطبعة

بــد امللــك بــن هــشام بــن أيــوب احلمــريي املعــافري، أبــو حممــد، مجــال الــدين ع: املؤلــف، الــسرية النبويــة .٤٢

شــركة : الناشــر، مــصطفى الــسقا وإبــراهيم األبيــاري وعبــد احلفــيظ الــشليب: حتقيــق، )هـــ٢١٣: املتــوىف(

 . م١٩٥٥ - هـ ١٣٧٥الثانية، : الطبعة، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر

سليمان بن عبـد القـوي بـن الكـرمي الطـويف الـصرصري، أبـو الربيـع، جنـم : ف املؤل، شرح خمتصر الروضة .٤٣

، مؤســــسة الرســــالة: الناشــــر ، عبــــد اهللا بــــن عبــــد احملــــسن الرتكــــي: احملقــــق ، )هـــــ٧١٦: املتــــوىف (الـــدين 

   م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧األوىل ، : عةالطب

لــك بــن ســلمة األزدي أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة بــن عبــد امل: املؤلــف، شــرح معــاين اآلثــار .٤٤

 - حممـــد زهـــري النجـــار : (حققــه وقـــدم لـــه، )هــــ٣٢١: املتـــوىف(احلجــري املـــصري املعـــروف بالطحـــاوي 

د يوسـف عبـد : راجعـه ورقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه، من علمـاء األزهـر الـشريف) حممد سيد جاد احلق

األوىل : الطبعــة، عــامل الكتـب: الناشـر،  الباحــث مبركـز خدمــة الـسنة باملدينـة النبويــة- الـرمحن املرعـشلي 

   م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤ - 

ُّأبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجري البغدادي : املؤلف، لشريعةا .٤٥ : احملقـق، )هـ٣٦٠: املتوىف(ُِّ

: الطبعـة، الـسعودية/  الريـاض - دار الـوطن : الناشـر، الدكتور عبد اهللا بـن عمـر بـن سـليمان الـدميجي

  م١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠الثانية، 

شهاب الدين أمحد بن حممد اخلفـاجي، طبعـة : شفاء الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل، املؤلف .٤٦

  .حجرية ليس عليها تاريخ

: املتــوىف(أبــو نــصر إمساعيــل بــن محــاد اجلــوهري الفــارايب : املؤلــف، الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة .٤٧

الرابعــة : الطبعــة،  بــريوت–العلــم للماليــني دار : الناشــر، أمحــد عبــد الغفــور عطــار: حتقيــق، )هـــ٣٩٣

  م١٩٨٧ -    هـ١٤٠٧



       

 
 
 
 

 

٨٤٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

أبـو عبـد الـرمحن حممـد ناصـر الـدين، بـن احلـاج نـوح بـن جنـايت : املؤلف، ضعيف اجلامع الصغري وزيادته .٤٨

: الناشــــر، زهــــري الــــشاويش: أشــــرف علــــى طبعــــه، )هـــــ١٤٢٠: املتــــوىف(بــــن آدم، األشــــقودري األلبــــاين 

 .ا�ددة واملزيدة واملنقحة: الطبعة، املكتب اإلسالمي

أبـو عبـد اهللا حممـد بـن سـعد بـن منيـع اهلـامشي بـالوالء، البـصري، البغـدادي : املؤلـف، الطبقات الكربى .٤٩

: الطبعـة،  بـريوت–دار صادر : الناشر، إحسان عباس: احملقق، )هـ٢٣٠: املتوىف(املعروف بابن سعد 

  .  م١٩٦٨األوىل، 

: املتـوىف(يب بكر بـن أيـوب بـن سـعد مشـس الـدين ابـن قـيم اجلوزيـة حممد بن أ: املؤلف، الطرق احلكمية .٥٠

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة، مكتبة دار البيان: الناشر، )هـ٧٥١

رضـي الـدين احلـسن بـن حممـد بـن احلـسن بـن حيـدر العـدوي : املؤلـف، العباب الزاخر واللبـاب الفـاخر .٥١

  )هـ٦٥٠: املتوىف(العمري القرشي الصغاين احلنفي 

القاضي أبو يعلى ، حممد بن احلـسني بـن حممـد بـن خلـف ابـن الفـراء : املؤلف ، لعدة يف أصول الفقها .٥٢

د أمحـــد بـــن علـــي بـــن ســـري املبـــاركي، األســـتاذ : حققـــه وعلـــق عليـــه وخـــرج نـــصه ، )هــــ٤٥٨: املتـــوىف (

، ناشـربـدون : الناشـر ،  جامعـة امللـك حممـد بـن سـعود اإلسـالمية- املشارك يف كلية الشريعة بالريـاض 

   م١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠الثانية : الطبعة 

أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة بــن عبــد امللــك بــن ســلمة األزدي : املؤلــف، العقيــدة الطحاويــة .٥٣

، حممــد ناصــر الــدين األلبــاين: شــرح وتعليــق، )هـــ٣٢١: املتــوىف(احلجــري املــصري املعــروف بالطحــاوي 

  . بريوت–املكتب اإلسالمي : الناشر

أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامـة اجلمـاعيلي املقدسـي : املؤلف ،عمدة الفقه .٥٤

، أمحـــد حممـــد عـــزوز: احملقـــق، )هــــ٦٢٠: املتـــوىف(مث الدمـــشقي احلنبلـــي، الـــشهري بـــابن قدامـــة املقدســـي 

  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: الطبعة، املكتبة العصرية: الناشر

: املتـــوىف( أمحـــد بـــن عمـــرو بـــن متـــيم الفراهيـــدي البـــصري أبـــو عبـــد الـــرمحن اخلليـــل بـــن: ملؤلـــفالعـــني، ا .٥٥

  .دار ومكتبة اهلالل: الناشر، د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي: احملقق، )هـ١٧٠

 بــــن يوســــف بــــن حممــــد اجلــــويين، عبــــد امللــــك بــــن عبــــد اهللا: املؤلــــف، غيــــاث األمــــم يف التيــــاث الظلــــم .٥٦

: الناشـر، عبـد العظـيم الـديب: احملقـق، )هــ٤٧٨: املتـوىف( املعايل، ركن الـدين، امللقـب بإمـام احلـرمنيأبو

  هـ١٤٠١الثانية، : الطبعة، مكتبة إمام احلرمني

ــ .٥٧ : املتــوىف(كمــال الــدين حممــد بــن عبــد الواحــد الــسيواسي املعــروف بــابن اهلمــام : املؤلــف، تح القــديرف

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة، دار الفكر: الناشر، )هـ٨٦١

حممــد بــن مفلــح بــن : املؤلــف،  تــصحيح الفــروع لعــالء الــدين علــي بــن ســليمان املــرداويالفــروع ومعــه .٥٨

، )هـــ٧٦٣: املتــوىف(حممـد بــن مفــرج، أبــو عبــد اهللا، مشــس الـدين املقدســي الــراميىن مث الــصاحلي احلنبلــي 



       

 
 
 
 

 

٨٥٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

 -  هـــــ ١٤٢٤األوىل : الطبعــــة، مؤســــسة الرســــالة: الناشــــر، عبــــد اهللا بــــن عبــــد احملــــسن الرتكــــي: احملقــــق

   مـ٢٠٠٣

أبـو العبـاس شـهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس بـن عبـد : املؤلـف، أنـوار الـربوق يف أنـواء الفـروق= لفروق ا .٥٩

بـدون طبعـة وبـدون : الطبعـة، عـامل الكتـب: الناشـر، )هــ٦٨٤: املتـوىف(الرمحن املالكي الـشهري بـالقرايف 

  تاريخ

، )هـــ٣٧٠: املتــوىف(نفــي أمحــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي اجلــصاص احل: املؤلــف، الفــصول يف األصــول .٦٠

  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الثانية، : الطبعة، وزارة األوقاف الكويتية: الناشر

دراســة تأصــيلية تطبيقيــة مــع موازنــة بقواعــد - فقــه املتغــريات يف عالئــق الدولــة اإلســالمية بغــري املــسلمني .٦١

: فــضيلة، الطبعــةدار ال: ســعد بــن مطــر املرشــدي العتيــيب، الناشــر.د: القــانون الــدويل املعاصــر، املؤلــف

 .هـ١٤٣٠األوىل 

، )هــــ٨١٧: املتــوىف(جمــد الــدين أبــو طـــاهر حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادى : املؤلــف، لقــاموس احملــيطا .٦٢

  مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة: حتقيق

دار : فـوزي عثمـان صـاحل، الناشـر: القواعد والضوابط الفقهيـة وتطبيقا�ـا يف الـسياسة الـشرعية، املؤلـف .٦٣

 .١٤٣٢األوىل : اصمة، الطبعةالع

منـصور بـن يـونس بـن صـالح الـدين ابـن حـسن بـن إدريـس : املؤلـف، كشاف القناع عـن مـنت اإلقنـاع .٦٤

  .دار الكتب العلمية: الناشر، )هـ١٠٥١: املتوىف(البهوتى احلنبلى 

حممـــد بــن مكـــرم بــن علـــى، أبــو الفـــضل، مجــال الـــدين ابــن منظـــور األنـــصاري : املؤلــف، لــسان العـــرب .٦٥

 . هـ١٤١٤ - الثالثة : الطبعة،  بريوت–دار صادر : الناشر، )هـ٧١١: املتوىف(يفعى اإلفريقى الرو

: الناشــر، )هـــ٤٨٣: املتــوىف(حممــد بــن أمحــد بــن أيب سـهل مشــس األئمــة السرخــسي : املؤلــف، ملبـسوطا .٦٦

  م١٩٩٣- هـ١٤١٤: تاريخ النشر، بدون طبعة: الطبعة،  بريوت–دار املعرفة 

: املتـــوىف(تقـــي الـــدين أبـــو العبـــاس أمحـــد بـــن عبـــد احللـــيم بـــن تيميـــة احلـــراين : لـــفاملؤ، جممـــوع الفتـــاوى .٦٧

جممـــع امللـــك فهـــد لطباعـــة املـــصحف : الناشـــر، عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد بـــن قاســـم: احملقـــق، )هــــ٧٢٨

  م١٩٩٥/هـ١٤١٦: عام النشر، الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية

و بــن حبــر بــن حمبــوب الكنــاين بــالوالء، الليثــي، أبــو عثمــان، الــشهري عمــر: املؤلــف، احملاســن واألضــداد .٦٨

  .  هـ١٤٢٣: عام النشر، دار ومكتبة اهلالل، بريوت: الناشر، )هـ٢٥٥: املتوىف(باجلاحظ 

أبــو املعــايل برهــان الــدين حممــود بــن : املؤلــف، احملــيط الربهــاين يف الفقــه النعمــاين فقــه اإلمــام أيب حنيفــة .٦٩

ََز بـن عمـر بـن مـازة البخـاري احلنفـي أمحد بن عبد العزي عبـد الكـرمي سـامي : احملقـق، )هــ٦١٦: املتـوىف(َ

  . م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٤األوىل، : الطبعة،  لبنان–دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر، اجلندي

 .هـ١٤١٤:عبدالعال أمحد عطوة، الطبعة األوىل. د: املدخل إىل السياسة الشرعية، املؤلف .٧٠



       

 
 
 
 

 

٨٥١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

أبو حممد علي بن أمحد بن سـعيد بـن : املؤلف ، يف العبادات واملعامالت واالعتقاداتمراتب اإلمجاع  .٧١

  بريوت- دار الكتب العلمية : الناشر ، )هـ٤٥٦: املتوىف (حزم األندلسي القرطيب الظاهري 

أبـو عبـد اهللا احلـاكم حممـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن محدويـه بـن : املؤلف، املستدرك على الصحيحني .٧٢

مـصطفى : حتقيـق، )هــ٤٠٥: املتـوىف(ن احلكم الضيب الطهمـاين النيـسابوري املعـروف بـابن البيـع ُنعيم ب

 ١٩٩٠ – ١٤١١األوىل، : الطبعة،  بريوت–دار الكتب العلمية : الناشر، عبد القادر عطا

أبــو عبـــد اهللا أمحــد بـــن حممــد بـــن حنبــل بـــن هــالل بـــن أســـد : املؤلـــف، مــسند اإلمـــام أمحــد بـــن حنبــل .٧٣

د عبــد اهللا : إشـراف،  عـادل مرشـد، وآخـرون- شـعيب األرنـؤوط : احملقـق، )هــ٢٤١: املتـوىف(الـشيباين 

   م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١األوىل، : الطبعة، مؤسسة الرسالة: الناشر، بن عبد احملسن الرتكي

أبــو عبــد اهللا حممــد بــن ســالمة بــن جعفــر بــن علــي بــن حكمــون القــضاعي : املؤلــف، مــسند الــشهاب .٧٤

،  بـريوت–مؤسسة الرسـالة : الناشر، محدي بن عبد ا�يد السلفي: احملقق، )هـ٤٥٤: املتوىف(املصري 

 ١٩٨٦ -  ١٤٠٧الثانية، : الطبعة

، مــسند الفــاروق أمــري املــؤمنني أيب حفــص عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا عنــه وأقوالــه علــى أبــواب العلــم .٧٥

، ) هــــ٧٧٤: ملتـــوىفا(أبـــو الفـــداء إمساعيـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــري القرشـــي البـــصري مث الدمـــشقي : املؤلـــف

 -  هـــ ١٤٣٠األوىل، : الطبعــة،  مــصر- دار الفــالح، الفيــوم : الناشــر، إمــام بــن علــي بــن إمــام: احملقــق

   م٢٠٠٩

حممـــد بــن عبــد اهللا اخلطيــب العمـــري، أبــو عبــد اهللا، ويل الــدين، التربيـــزي : املؤلــف، مــشكاة املــصابيح .٧٦

: الطبعـة،  بـريوت–املكتـب اإلسـالمي : لناشرا، حممد ناصر الدين األلباين: احملقق، )هـ٧٤١: املتوىف(

 ١٩٨٥الثالثة، 

: املتــوىف(حممــد األمــني بــن حممــد املختــار بــن عبــد القــادر اجلكــين الــشنقيطي : املؤلــف، املــصاحل املرســلة .٧٧

 هـ١٤١٠األوىل، : الطبعة، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة: الناشر، )هـ١٣٩٣

أبـــو بكـــر بـــن أيب شــيبة، عبـــد اهللا بـــن حممــد بـــن إبـــراهيم بـــن : فاملؤلــ، املــصنف يف األحاديـــث واآلثـــار .٧٨

مكتبـة الرشـد : الناشـر، كمـال يوسـف احلـوت: احملقـق، )هــ٢٣٥: املتـوىف(عثمان بن خواسيت العبـسي 

 .١٤٠٩األوىل، : الطبعة،  الرياض–

ن مـسعود حميـي الـسنة، أبـو حممـد احلـسني بـ: املؤلـف، تفـسري البغـوي= معامل التنزيـل يف تفـسري القـرآن  .٧٩

 عثمـان مجعـة ضـمريية - حققه وخرج أحاديثـه حممـد عبـد اهللا النمـر : احملقق، )هـ٥١٠: املتوىف(البغوي 

   م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٧الرابعة، : الطبعة، دار طيبة للنشر والتوزيع: الناشر،  سليمان مسلم احلرش- 

أبـو القاسـم الطـرباين سـليمان بـن أمحـد بـن أيـوب بـن مطـري اللخمـي الـشامي، : املؤلـف، املعجم الكبـري .٨٠

،  القــاهرة–مكتبــة ابــن تيميــة : دار النــشر، محــدي بــن عبــد ا�يــد الــسلفي: احملقــق، )هـــ٣٦٠: املتــوىف(

 الثانية: الطبعة



       

 
 
 
 

 

٨٥٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 اإلشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

أبــو احلــسن، عــالء الــدين، علــي بــن : املؤلــف، معــني احلكــام فيمــا يــرتدد بــني اخلــصمني مــن األحكــام .٨١

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة، دار الفكر: شرالنا، )هـ٨٤٤: املتوىف(خليل الطرابلسي احلنفي 

حممـــد بـــن أمحـــد بـــن حممـــد علـــيش، أبـــو عبـــد اهللا املـــالكي : املؤلـــف، مـــنح اجلليـــل شـــرح خمتـــصر خليـــل .٨٢

: تــــــــاريخ النــــــــشر، بــــــــدون طبعــــــــة: الطبعــــــــة،  بــــــــريوت–دار الفكــــــــر : الناشــــــــر، )هـــــــــ١٢٩٩: املتـــــــوىف(

 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

أبـــو زكريـــا حميـــي الـــدين حيـــىي بـــن شـــرف النـــووي : ؤلـــفامل، املنهـــاج شـــرح صـــحيح مـــسلم بـــن احلجـــاج .٨٣

  ١٣٩٢الثانية، : الطبعة،  بريوت–دار إحياء الرتاث العريب : الناشر، )هـ٦٧٦: املتوىف(

ِالمهـذب يف علـم ُأصـول الفقـه المقـارن .٨٤
َ َ ُ ُْ ِْ ِْ ِ ِ

ُ َِ َّْ ًحتريـر ملـسائله ودراسـتها دراسـة نظريـة تطبيقيـة( ُ ً ًَّ َّ ِِ
عبـد : املؤلـف، )ٌ

 -  هـــ ١٤٢٠: الطبعــة األوىل،  الريــاض–مكتبــة الرشــد : دار النــشر، ن علــي بــن حممــد النملــةالكــرمي بــ

  م١٩٩٩

ــــف، املوافقــــات .٨٥ ــــشاطيب : املؤل ــــشهري بال ــــاطي ال ــــن حممــــد اللخمــــي الغرن ــــراهيم بــــن موســــى ب : املتــــوىف(إب

ة الطبعــ: الطبعــة، دار ابــن عفــان: الناشــر، أبــو عبيــدة مــشهور بــن حــسن آل ســلمان: احملقــق، )هـــ٧٩٠

  م١٩٩٧/ هـ١٤١٧األوىل 

مشــس الــدين أبــو عبــد اهللا حممــد بــن حممــد بــن عبــد : املؤلــف، مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتــصر خليــل .٨٦

، دار الفكــر: الناشـر، )هــ٩٥٤: املتـوىف(ُّالـرمحن الطرابلـسي املغـريب، املعـروف باحلطـاب الـرعيين املـالكي 

 م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة

حممـد : احملقـق، )هــ١٧٩: املتـوىف(بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املـدين مالك : املؤلف، املوطأ .٨٧

 أبــو - مؤســسة زايــد بــن ســلطان آل �يــان لألعمــال اخلرييــة واإلنــسانية : الناشــر، مــصطفى األعظمــي

   م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٥األوىل، : الطبعة،  اإلمارات- ظيب 

د اهللا بــن يوســف بــن حممــد اجلــويين، أبــو عبــد امللــك بــن عبــ: املؤلــف، �ايــة املطلــب يف درايــة املــذهب .٨٨

عبـد العظـيم / د. أ: حققه وصنع فهارسه، )هـ٤٧٨: املتوىف(املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام احلرمني 

  م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨األوىل، : الطبعة، دار املنهاج: الناشر، ّحممود الديب

: احملقــق، )هـــ٥٠٥: املتــوىف (أبــو حامــد حممــد بــن حممــد الغــزايل الطوســي: املؤلــف، الوســيط يف املــذهب .٨٩

 .١٤١٧األوىل، : الطبعة،  القاهرة–دار السالم : الناشر، حممد حممد تامر، أمحد حممود إبراهيم 

  
  


