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  مدلول السياسة الشرعية
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)١(  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  ..سالم على رسول اهللا وعلى آله، أما بعد احلمد هللا والصالة وال
: فقد اقترح عدد من األفاضل يف موقع املسلم وغريه ، وضع مقاالت يف السياسة الشرعية 

مدلوالً ومضموناً ، مع شواهد شرعية وتطبيقات عصرية ، لإلفادة منها علماً وعمالً بعون اهللا 
ة وتوفيقه ؛ وذلك ملا لفقه السياسة الشرعية من أمهية يف صحة االستنباط ، وضمان وسطية علمي

املنهج ، والقدرة على استشراف مستقبل العمل اإلسالمي ، حكومياً كان أو أهلياً ، وما يترتب 
  ..على اإلفادة من كل ذلك يف مصلحة اإلسالم واألمة اإلسالمية 

يف إظهار هذا العلم  وحتقيق هذا االقتراح ، أمر كان يتردد يف نفسي ، ملا ال يخفى من نقصٍ
ونشره ، مع أمهيته وخطورة آثار استبعاده يف احلياة اإلسالمية العلمية مث العملية ، وكنت أطمح أن 

بعض أساتذة السياسة الشرعية الكبار ، ولكن  -على حنو ميسر  –يكفيين خطورة احلديث فيه 
  ..يبدو أن لكل جيلٍ وسيلته ، كما أنَّ على كلٍ واجبه 

  

وضع مقاالت تعريفية ( ستأذنت بعض مشاخيي يف هذا الفن يف تنفيذ هذا املقترح وقد ا
فوجدت تأكيداً على أمهية الفكرة ، و _ إن شاء اهللا تعاىل_بالسياسة الشرعية ونشرها تباعاً 

  .ترحيباً بتنفيذها ، مما شجعين وجرأين على عدم التأخر فيه 
إن  –عينا باهللا تعاىل ، وأن يكون احلديث يف ذلك ومن هنا رأيت أن أبدأ هذه املقاالت مست

على حنو موجزٍ ، يفيد طالب العلم املتطلِّع حنو أُفق علمي عملي وسطي املنهج ،  –شاء اهللا تعاىل 
يستنهض اهلمة ، ويدفع حنو مواصلة املهمة ، يستنري بالدليل ، ويدع شاذّ األقاويل ، ويقوي اإلميان 



  ..ينسى ذيب الروح بالرقائق ، يستعني باهللا ، ويقصد رضاه باحلقائق ، وال 
وإني ألرجو أن ال يدخر مطّلع على هذه املقاالت ، جيد فيها ما يستوجب تصحيحاً أو 

جهداً يف إيصال ذلك إيلَّ ، عرب موقع املسلم ضمن نافذة التعليقات على هذه  –مالحظة أو نصحاً 
د الرقمي اخلاص ، أو غريه من وسائل االتصال ، وليحتسب يف ذلك املقاالت ، أو بواسطة الربي

  .أجر النصح و التصحيح إن وجد ما يتطلبه 
  

أصل علوم الدين وعماد علوم الشريعة األول ، فلنبدأ األضواء _ تعاىل_وملَّا كان كتاب اهللا 
لنبيه _ تعاىل_قال اهللا ..  بآية من آياته ، نستلهم منها إرشاداً إىل االهتمام ذا العلم والعناية به

قُلْ هـذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصرية أَناْ ومنِ اتبعنِي : "_ صلى اهللا عليه وآله وسلم_حممد 
 نيرِكشالْم ناْ ما أَنمو انَ اللّهحبسل هذه اآلية جيدها قد مشلت ) .. ١٠٨يوسف"(وومن يتأم– 

اليت مدارها  -جوانب السياسة اإلسالمية اليت تندرج يف أصل العالئق اإلسالمية  -لت فيما مش
  ) !بصرية ( يف كلمة  - على الدعوة بشموهلا ، قوالً وعمالً 

_ صلى اهللا عليه وسلم_فالسياسة الشرعية جزء من البصرية اليت جندها حية يف سنة النيب 
  .. يف الوالية جبميع جماالا الرئيسة وسريته املباركة يف الدعوة وتصرفاته 

فما هي السياسة الشرعية ، وكيف كانت جزءاً من البصرية النبوية ، اليت يسري عليها أتباعه 
  ؟ _ صلى اهللا عليه وآله وسلم_النيب 

  

  ._ إن شاء اهللا تعاىل_هذا ما سيكون جوابه يف املقاالت التالية 
  مدلول السياسة الشرعية : أوالً 

يف يوم عرفة وعلى أرض عرفات ، سألين أحد اإلخوة .. قبل بضع سنوات : مدخل 
مسعت عن السياسة : األمريكيني ممن دخلوا يف اإلسالم ، ومل يكن من قبل من املسلمني قائالً 

  فهل يف اإلسالم سياسة ؟! الشرعية 
: ، أي  أنت مسلم حاج ، فال ينبغي أن خيفى عليك أنَّ اإلسالم عقيدة وشريعة: قلت له 
  ! أليس هذا هو واقع اإلسالم كما عرفته ؟! عقيدة وقانون 

مث أخذت أكشف شبهته بأمثلة يعلمها ، لكنه ال يدرك انتماءها العلمي ملفردات هذا الفن ، 
يف  - منذ القرن األول اهلجري  -كما ذكرت له عدداً من مؤلفات بعض أعالم أمتنا القدماء 



  .السياسة الشرعية 
  

  :عىن اللغوي للسياسة امل: أوالً 
  . الفساد ، أو اجلبلة ، أو التدبري : تستعمل السياسة يف اللغة مبعىن 

  .التدبري ؛ هي االستعمال املقصود هنا : والسياسة مبعىن 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء ، : (( _صلى اهللا عليه وسلم_ومن شواهده قول النيب

، ومسلم ح ) ٣٤٥٥(رواه البخاري ح )) إنه ال نيب بعدي كلّما هلك نيب ، خلَفَه نيب ، و
  " . يتولون أمورهم كما تفعل األمراء والوالة بالرعية : " ، قال النووي أي ) ١٨٤٢(

  
قد علمت ورب الكعبة مىت لك العرب ؟ إذا : ( _رضي اهللا عنه_وقول عمر بن اخلطاب

الطبقات ، : رواه ابن سعد يف ) اجلاهلية  ساس أمرهم من مل يصحب الرسول ، ومل يعاجل أمر
  .ورجاله ثقات 

احلسن … إين وجدته : (  -رضي اهللا عنهما  -ومنه قول عمرو بن العاص يصف معاوية 
  . ذكره الطربي يف تارخيه ) السياسة احلسن التدبري 

  : وقول هند الصغرى بنت النعمان بن املنذر املعروفة حبرقة 
  مر أمرنـا إذا حنـن فيهم سوقـة نتنصف فبينا نسوس الناس واأل

  . كلِّف سياستهم ، وملك أمرهم : سوس فالن أمر بين فالن ، أي : والعرب تقول 
أنَّ : خالصة هذا القول (ومن هنا يتبني أنه ال عربة مبا قيل من أا كلمة غري عربية األصل 

باملغولية تعين ) يسا ( ثالثة و : سية تعين بالفار) سه ( ، فـ ) سه يسا ( معرب ) سياسة ( كلمة 
-٩٧٥(؛ وهلذا وصف شهاب الدين اخلفاجي ) التراتيب الثالثة : التراتيب ، فكأنه قال : 

وعليه … وهذا غلط فاحش ؛ فإنها لفظة عربية متصرفة : " القول بأنها معربة بقوله  - ) ١٠٦٩
  " .مجيع أهل اللغة 

  
ال خيلو من فوائد وطرائف ولطائف ؛ لكنين ) السياسة ( عىن اللغوي لكلمة واحلديث يف امل

ورمبا أضفت ما قد يحتاج إليه منها عند وجود مناسبة .. حاولت االكتفاء مبا يكفي يف بيان املراد 
  ._ إن شاء اهللا تعاىل_له 



  
  : املعىن االصطالحي للسياسة الشرعية : ثانياً 

املصطلحات اليت مل تستعمل للداللة على أمر واحد ، بل مر  مصطلح السياسة الشرعية من
مبدلوالت عدة ؛ نتيجة تطّور مفهومه عند الفقهاء ، تبعاً ملعاناة نقله من التطبيق إىل التنظري اليت 
استغرقت زمناً ال بأس به ، كما هو الشأن يف العلوم اليت متلي البحثَ فيها احلاجات املُتجددة ، 

اخي املسائل املستجدة من حيث الزمن ، يف القرون املاضية ، ونتيجة إطالقه على أنواع من وتر
قد استعمل للداللة على أكثر " السياسة " العلوم عند من كتبوا يف غري األحكام الفقهية ؛ فلفظ 

  .من معىن 
  ._ إن شاء اهللا تعاىل_وهذا ما سيتم احلديث عنه يف احللقة التالية 

  



)٢(  
  
  : املعىن االصطالحي للسياسة الشرعية : انياً ث

 اللة على أمر واحد ، بل مرمصطلح السياسة الشرعية من املصطلحات اليت مل تستعمل للد
مبدلوالت عدة ؛ نتيجة تطّور مفهومه عند الفقهاء ، تبعاً ملعاناة نقله من التطبيق العملي إىل التنظري 

ال بأس به ، كما هو الشأن يف العلوم اليت متلي البحثَ فيها احلاجات العلمي ، اليت استغرقت زمناً 
املُتجددة ، وتراخي املسائل املستجدة من حيث الزمن ، يف القرون املاضية ، ونتيجة إطالقه على 

قد استعمل للداللة " السياسة " أنواع من العلوم عند من كتبوا يف غري األحكام الفقهية ؛ فلفظ 
  .ر من معىن على أكث

السياسة الشرعية بتعريفات كثرية منها العام ،  - املتقدمون واملتأخرون  -وقد عرف الفقهاء 
  . ومنها اخلاص ، وأضاف إليها عدد من الباحثني صياغات جديدة حاولوا فيها ضبط املفهوم 

  
  :وسأكتفي بإيراد تعريفني منهما 

ما كان من : " للسياسة الشرعية بأنها  - رمحه اهللا -تعريف ابن عقيل احلنبلي : األول 
األفعال ، حبيث يكون الناس معه أقرب إىل الصالح ، وأبعد عن الفساد ، وإن مل يشـرعه 

  " .الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وال نزل به وحي 
  

فعل شيء من " للسياسة الشرعية بأنها  -رمحه اهللا  -تعريف ابن جنيم احلنفي : والثاين 
  " .كم ؛ ملصلحة يراها ، وإن مل يرد بذلك الفعل دليل جزئي احلا

وحىت ال يستطرد بالدخول يف شروح التعريفات وبيان ما هلا وما عليها ؛ فإنه يكتفى بذكر ما 
خلصت إليه الدراسة االستقرائية من تعريف للسياسة الشرعية ، وذلك من بالنظر املستفاد من واقعِ 

فه حملَة العلوم الشرعية ، ومن طبيعة املسائل اليت أفردها بالتدوين فقهاء التدوين السياسي الذي أل
  :الشريعة ؛ إذْ يتضح أنَّ مثَّة منهجني يف التدوين السياسي الشرعي 

  .منهج يغلب عليه اجلانب اخلُلقي واالجتماعي : أحدمها 
ابري ، وآلياا ، و منهج فقهي شرعي ؛ ينري للحكّام وأويل األمر ، أحكام التد: وثانيهما 



  . ضوابط شرعيتها 
  

وميكن اخللوص مبدلول السياسة الشرعية من خالل استقراء مضامني املؤلفات الفقهية يف 
  : السياسة الشرعية إىل معنيني 

اسم لألحكام والتصرفات : ، اليت هي ) األحكام السلطانية ( معىن عام ، مرادفـ لـ: األول 
اإلسالمية ، يف الداخل واخلارج ، وفق الشريعة اإلسالمية ، سواء كان  اليت تدبر ا شؤون الدولة

  : مستند ذلك نصاً خاصاً ، أو إمجاعاً أو قياساً ، أو كان مستنده قاعدة شرعية عامة ؛ وعليه 
  

تشمل األحكام والتصرفات اليت تدبر ا شؤون األمة يف : فالسياسة الشرعية باملعىن العام 
اا ، وقضائها ، وسلطتها التنفيذية واإلدارية ، وعالقتها بغريها من األمم يف حكومتها ، وتنظيم

دار اإلسالم وخارجها ، سواء كانت هذه األحكام مما ورد به نص تفصيلي جزئي خاص ، أو مما 
مل يرد به نص تفصيلي جزئي خاص ، أو كان من شأنه التبدل والتغري ، تبعاً لتغري مناط احلكم يف 

  )١(ة صور مستجد
؛ واندراجه ) األحكام السلطانية ( ومعىن خاص ، مندرج يف السياسة الشرعية باملعىن العام 

؛ إذْ يلْمح يف إفراد مسائلها ، عدم ثبات ) ٢(فيها ، من جهة طبيعة األحكام ، وأصول تشريعها 
  ) ٣(احلكم ، تبعا الختالف مناطه 

  
  : فالسياسة الشرعية باملعىن اخلاص هي 

ما صدر عن أويل األمر، من أحكام وإجراءات ، منوطة باملصلحة ، فيما مل يرد بشأنه كل ( 
  ) .دليل خاص ، متعين ، دون خمالفة للشريعة 

  
  : وهذا تعريف حيتاج إىل شرح ، وبيان حملترزاته ، وذلك على النحو التايل 

جهة االختصاص تعريف للسياسة الشرعية ببيان ) : ما صدر عن أويل األمر : ( قوله  -
العلماء واألمراء ؛ قال العالمة ابن القيم ) : أولو األمر ( بالنظر يف مسائلها ، واحلكم ا ؛ وهم 

والتحقيق أنَّ األمراء إنما يطاعون إذا أمروا مبقتضى العلم ؛ فطاعتهم تبع لطاعة … : "رمحه اهللا 
ه العلم ؛ فكما أنّ طاعة العلمـاء تبع العلماء ؛ فإنّ الطاعـة إمنا تكون يف املعـروف وما أوجب



؛ فذكْرهم هنا لبيان جانب السلطة يف " لطاعـة الرسول ، فطاعة األمراء تبع لطاعة العلماء 
السياسة الشرعية ، وعلى فرض بلوغ األمري درجة االجتهاد تبقى السياسة يف جانب الشورى وما 

  .يتفرع عنها من أحكام 
يست حمصورة فيما يصدر من حاكم ، بل تشمل بعض فتاوى وعليه ؛ فالسياسة الشرعية ل

املفتني من غري أهل الوالية املنصوبني ، فإا قد تكون من باب السياسة الشرعية ، كما أشار إىل 
) : " ٣٨٦/ت(ذلك بعض العلماء ، ومن ذلك قول عبد الواحد بن احلسني الصيمري رمحه اهللا 

مي مبا فيه تغليظ ، وهو مما ال يعتقد ظاهره ، وله فيه تأويل ، إذا رأى املفيت املصلحة أن يفيت العا
، وهذا من لب السياسة مبعناها اخلاص ) ذكره النووي يف مقدمة اموع " ( جاز ذلك زجراً له 

  .كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 
و نظرية ، : تعريف للسياسة ببيان مشوهلا لناحيتني ) من أحكام وإجراءات : ( وقوله  -

  . تطبيقية 
ما يلزم سياسةً من فعلٍ أو ترك ، سواء كانت يف شكل أنظمة وقوانني ، أو فتوى ، : فاألوىل 

  ) . األحكام ( أو غريها ؛ وهي املعبر عنها بالـ
أو ) اإلجراءات(ما كان حمل فعل وتنفيذ ، وحركة وتدبري ؛ وهي املعبر عنها بـ : والثانية 

  .اآلليات 
، بيان الرتباط السياسة الشرعية مبراعاة املصلحة ، على ) منوطة باملصلحة  : (وقوله  -

األحكام املُعلَّلَة ، ومن مثَّ فال بد أن تصدر عن اجتهاد : اختالف مستنداا شرعاً ؛ وأنَّ جماهلا 
  :شرعي ؛ وعليه ، فهو قيد خيرج به ما يلي 

ئل االعتقاد ؛ فليست جماالً للسياسة أحكام العبادات واملُقَدرات ومن باب أوىل مسا) ١
  .الشرعية ، من حيث هي 

األحكام واإلجراءات الصادرة عن جهل وهوى ؛ فليست من أحكام السياسة الشرعية ، ) ٢
لكنها لو وافقت أحكام السياسة الشرعية ، جازت نسبتها إليها ، مع إمث مصدرهـا ؛ لتصرفه عن 

  ) .وما بعدها  ٢٩/٤٣: تيمية  جمموع فتاوى ابن: ينظر . ( جهـل وهوى 
، قيد يخرج األحكام اليت ورد بشأا ) فيما مل يرد بشأنه دليل خاص متعين : ( وقوله  -

( تشمل النص ، واإلمجاع ، والقياس ؛ فالدليل هنا يقابل ) دليل ( دليل خاص متعين ؛ فكلمة 
  ) . ختلف فيها االستدالل بطرائق االستنباط أو ما يعرف باألدلة امل



حبكم املسألة حملَّ النظر ؛ بأن يثبت يف حكمها دليل جزئي : أي ) خـاص ( وكلمة 
  . تفصيلي ؛ فما كان شأنه كذلك ، فليس من مسائل السياسة الشرعية 

  
 تخرج املسائل الثابتة الالزمة ، اليت ال تتغري أحكامها حبال ؛ إذ إنها متعينة) متعين ( وكلمة 

  : كما يدخل ذه نوعان من املسائل مها . احلكم ، ليس أمام أويل األمر سوى تنفيذها 
املسائل اليت ثبت يف حكمها أكثر من وجه ، لوجود دليل خاص لكل وجه ؛ حبيث يخير ) ١

  .أولوا األمر بينها ، تبعاً لألصلح ؛ كالقتل واملن والفداء ، يف مسألة األسرى 
ورد يف حكمها دليل خاص ، لكن مناط احلكم فيها قد يتغير ، ومن مث تتغير املسائل اليت ) ٢

األحكام تبعاً لذلك ؛ كاملسألة اليت جييء حكمها موافقاً لعرف موجود وقت تنزل التشريع ، أو 
ك ، ال مرتبطاً مبصلحة معينة ؛ فيتغير العرف ، أو تنتفي املصلحة ؛ ومن مث يتغير احلكم تبعاً لذل

  .تغيراً يف أصل التشريع 
  
قيد مهم ، يخرج مجيع أنواع السياسات املنافية للشريعة ؛ ) دون خمالفة للشريعة : ( وقوله  -

  . فليست من السياسة الشرعية يف شيء 
وعبر بنفي املخالفة ؛ ألنه املعىن الصحيح ملوافقة الشريعة ؛ فإنَّ ما جاءت به الشريعة ، وما 

األول من جهة النصوص ، والثاين من جهة : عدم خمالفته هلا ، هو يف احلقيقة موافق هلا ثبت 
 -القواعد واألصول ؛ فعدم مناقضة روح التشريع العامة واملقاصد األساسية ، واألصول الكلية 

هو ضابط السياسة الشرعية ، الذي مييزها عن غريها من  - ولو مل يرد ا نص خاص بعينه 
  .سات السيا

ذا متَّ احلديث عن املعىن االصطالحي للسياسة الشرعية ، الذي دعت إىل إيضاحه وبيانه ، 
نظرة االشتباه جتاهه ، حىت لدى بعض من هلم إليه انتماء ، فضالً عن عامة طالب العلم الشرعي ، 

  .بلْه دارسي القوانني الوضعية ، ممن قلَّت بضاعتهم يف علوم الشريعة األساسية 
  

  .احلديث عن حجية العمل بالسياسة الشرعية  –إن شاء اهللا تعاىل  -ويليه 
  
  



 --------------------------  
  اهلوامش 

وهذا املدلول مأخوذ من استقراء مؤلفات السياسة الشرعية ذات املنهج الفقهي الشرعي الشامل ، اليت ) ١
  : ميكن تقسيمها على النحو التايل 

اليت تشمل أحكام اإلمامة العظمى وما يتفرع عنها من واليات داخل . ( ة الشاملة األحكام السلطاني -أ 
  :والسياسة عند مؤلفي هذا الفن هلا إطالقات ، ميكن حصرها يف ثالثة معان ) . دولة اإلسالم أو خارجها 

من اإلمام ،  والية شؤون الرعية ، وتدبريها أمراً وياً ، سواء صدر ذلك: إطالق السياسة على : األول 
  . أو ممن دونه من األمراء والوزراء والقضاة ، وحنوهم 

أحكام اإلمامة العظمى أو اخلالفة ؛ من حيث أهلية احلاكم ، وما جيب عليه ، وما : إطالقها على : الثاين 
  .جيب على الرعية حنوه ، واألحكام اليت منحها الشارع احلكيم للوايل ليتمكن من رعاية من حتته 

فاألحكام السلطانية الشاملة ، تعاجل السياسة الشرعية ذا . التعزيرات الشرعية : إطالقها على : لث الثا
  . املفهوم الواسع 

األحكام السلطانية والواليات الدينية أليب احلسن علي بن حممد : ومن املؤلفات يف هذا املعىن كتاب 
  .يعلى احلنبلي األحكام السلطانية ، للقاضي أيب : املاوردي ؛ ومثله 

وقد جييء فيها شيء من أحكام السياسة اخلارجية . األحكام السلطانية اليت حتكم السياسة الداخلية  -ب 
السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية ، : ومن املؤلفات يف هذا املعىن كتاب . ، غري أنه يكون مقتضباً 

  .على هذا املدلول من جهة املضمون أليب العباس ابن تيمية ، وإن كان ال يقتصر 
ويكاد ينصب احلديث فيها على األحكام . األحكام املتعلقة بطرق القضاء ، ووسائل حتقيق العدالة  -ج 

ومن املؤلفات يف هذا املعىن كتاب .اليت مل يرد بشأا نصوص خاصة ، غري أن البحث فيها ال ينحصر يف ذلك 
الفراسة املرضية يف : ويسمى هذا الكتاب أيضاً . شرعية البن قيم اجلوزية الطرق احلكمية يف السياسة ال: 

  .أحكام السياسة الشرعية 
وهذا مأخوذ من استقراء مؤلفات السياسة الشرعية ذات املنهج الفقهي الشرعي اخلاص ، وميكن ) ٢

دراجها حتته ، أو اليت من التعبري عنه باألحكام الفقهية للمسائل اليت مل يرد بشأا نص تفصيلي خاص ميكن إ
واألحكام يف هذا القسم توجد ضمن األقسام السابقة ، إضافة إىل كتب الفقه . شأا التغير والتبدل يف املناط 

العامة لشمول موضوعاا وتناثر تلك األحكام بينها ، أو حىت الكتب السياسية املتقدمة املعنونة مبا ال يوحي 
من الكتب اليت ال جيد الباحث عناء يف استخراج  -مثال  –، أليب يوسف ) خلراج ا: ( بالشمول ؛ فكتاب 

  . كثري من هذه األحكام منها 
أحكام التعزير ، ومن املؤلفات املفردة فيه : ولكن لعل من أشهر موضوعات السياسة الشرعية ذا املعىن 

؛ وكذلك طرق القضاء ، ) ٩٧٣/ت"(فنديددة أ"السياسة الشرعية ، إلبراهيم بن حيىي خليفة املشهور بـ: 



  . الطرق احلكمية ، البن قيم اجلوزية ، املذكور آنفا : ومن املؤلفات فيها 
وقد ظهر يف العصور املتأخرة االعتناء ذا القسم ، وظهرت دعوات بإفراد أحكامه ، ومجع تطبيقاته من 

السياسة الشرعية يف هذا العصر مقرر  املدونات الفقهية ، و ما يظن وجودها فيه من مصنفات ، وصارت
ختصص يف عدد من املدارس العلمية النظامية من كليات ومعاهد ، بل خصصت له أقسام علمية يف عدد منها 

  . حتت مسميات خمتلفة 
سيأيت بيان ذلك يف شرح تعريف السياسة الشرعية مبدلوهلا اخلاص ويف ذكر الشواهد واألمثلة إن شاء ) ٣
  اهللا تعاىل
  
  



  حجية العمل بالسياسة الشرعية
  

  سعد بن مطر العتييب. د
   

  
   

من خالل ما سبق يف بيان مدلويل السياسة الشرعية ، يتضح أنَّ أحكامها تقوم على األدلة 
أدلّة أصوهلا ؛ إذ  الشرعية النصية واالجتهادية واألصول االستنباطية ؛ ولذلك فإنَّ من أهم أدلتها

هي يف حقيقة األمر تنظري من تلك األدلَّة تراعى فيه مقاصد الشريعة ، وتطبيق تراعى فيه الظروف 
واألحوال واألعراف ؛ يتأكَّد ذلك بالنظر فيما ساقه العلماء من أدلَّة السياسة الشرعية مبدلوهلا 

أظهر إن شاء اهللا تعاىل ، وهي أدلَّة كثرية اخلاص وهو الذي سريكّز عليه يف هذه احللقات بشكل 
  :جداً ؛ وميكن إمجال ما استدل به يف مناهج على النحو اآليت 

  
االستدالل بشواهد السياسة الشرعية من القرآن العظيم ، والسنة النبوية ،  :النهج األول 

والدين ؛ وهذه من الكثرة  وسنة اخللفاء الراشدين ، وما جرى عليه عمل العلماء من أهل الفقه
  :مبكان ؛ لذا يكتفى بذكر بعضها 

  : فمن شواهد السياسة الشرعية من القرآن العظيم 
ما حكى اهللا تعاىل يف سورة الكهف ، من أعمال اخلضر اليت اعترض عليه بسببها موسى  - ١

تأويلها وبني له ما قصده لما ظهر له من خمالفتها للشرع ؛ فلما نبأه ب -عليهما الصالة والسالم  -
  .فيها من السياسة املبنية على املصلحة سلَّم له 

  
قصة اخلضر مع موسى مل تكن خمالفة لشرع اهللا … : " قال أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا 

بل ما فعله اخلضر هو مأمور به يف الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما علمه … وأمره ، 
ل حمرما مطلقا ، ولكن خرق السفينة وقتل الغالم وأقام اجلدار ؛ فان إتالف اخلضر ؛ فإنه مل يفع

بعض املال لصالح أكثره هو أمر مشروع دائما ، وكذلك قتل اإلنسان الصائل حلفظ دين غريه 



فهذه القضية تدل على أنه يكون من األمور ما ظاهره فساد ؛ فيحرمه من مل … أمر مشروع 
لها فعل ، وهو مباح يف الشرع باطناً وظاهراً ملن علم ما فيه من احلكمة يعرف احلكمة اليت ألج

  )١"(اليت توجب حسنه وإباحته 
  
وشهِد شاهد من أَهلها إِن كَانَ قَميصه قُد من { : قول اهللا عز وجل يف سورة يوسف  - ٢

 بِنيالكَاذ نم وهو قَتدلٍ فَصإِنْ كَانَ) ٢٦(قُبو  نيقادن الصم وهو ترٍ فَكَذَببن دم قُد هيصقَم
)٢٧ ( يمظع كُندإِنَّ كَي كُندن كَيم هرٍ قَالَ إِنبن دم قُد هيصأَى قَما ر؛ ففي هذه اآليات } فَلَم

الستنباطية ؛ حيث ذكر داللة على صحة االعتبار بالقرائن ، وداللة احلال ، يف القضايا السياسية ا
اهللا عز وجل شهادة هذا الشاهد ، أي الشخص الذي شهد ليوسف صلى اهللا عليه وسلم بذكره 

شهد شاهد فقال أو ضمنت : شاهد احلال ، الذي هو قد القميص من دبر ؛ ألنَّ فيه تقديرا 
) اخللف مثالً ( الشهادة معىن القول ؛ وذلك أنَّ العادة جرت يف القميص أنه إذا جذب من جهة 

متزق من تلك اجلهة ، وال جيذب القميص من خلف البسه إال إذا كان مدبراً ؛ فكون القميص 
مشقوقاً من هذه اجلهة دليل واضح على أنه هارب عنها ، وهي تنوشه من خلفه ، ومل ينكر عليه 

  .ومل يعبه ؛ بل حكى ذلك مقرراً له 
  
وداوود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمان في الْحرث إِذْ { : نبياء قــول اهللا عز وجل يف سورة األ - ٣

 ينداهش هِمكْمحا لكُنمِ والْقَو مغَن يهف تفَشلْماً ) ٧٨(نعكْماً وا حنيكُلّاً آتانَ وملَيا ساهنمفَفَه
و نحبسالَ يالْجِب وداود عا منرخسو نيلا فَاعكُنو ر؛ فهـذان احلكمان صحيحان } ) ٧٩(الطَّي

يف الظاهر ؛ غري أنَّ اهللا تعاىل أثنـى على احلكم املبين على السياسة الشرعية ، والفائدة الزائدة ؛ 
  .} فَفَهمناها سلَيمانَ { : حيث قال اهللا عز وجل 

وعلَى الثَّالَثَة الَّذين خلِّفُواْ حتى إِذَا ضاقَت {  :قول اهللا سبحانه وتعاىل يف سورة التوبة  - ٤
 هإِالَّ إِلَي اللّه نأَ ملْجواْ أَن الَّ مظَنو مهأَنفُس هِملَيع اقَتضو تبحا ربِم ضاَألر هِملَيع ابت ثُم

ابوالت وه واْ إِنَّ اللّهوبتيل هِملَيع  يمح؛ فإنَّ عقاب الثالثة باهلجر على ختلفهم عن } ) ١١٨(الر
الغزو مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تبوك ، ومنعهم من قربان نسائهم وهو منع من أمور مباحة 
هلم يف األصل ، مع االكتفاء بقبول اعتذار غريهم من املتخلفني ، هو من مقتضيات السياسة 

  .الشرعية 



فيه دليل على أنَّ لإلمام أن يعاقب املذنب بتحرمي كالمه على الناس أدباً له : " يب قال ابن العر
  " . وعلى حترمي أهله عليه … 

  
  :ومن شواهد السياسة الشرعية يف السنة النبوية 

لَوال حداثَةُ عهد قَومك : (( قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعائشة رضي اهللا عنها  - ١
 فْرِ لَنقَضت الْكَعبةَ ولَجعلْتها علَى أَساسِ إِبراهيم فَإِنَّ قُريشا حني بنت الْبيت استقْصرتبِالْكُ

متفق عليه ؛ فتأسيس البيت على قواعد إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم أمر )) ولَجعلْت لَها خلْفًا 
ليه وسلم ؛ خوفاً من مفسدة أعظم من مصلحته ؛ وهذا من مطلوب ، لكن تركه النيب صلى اهللا ع

  .أحكام السياسة الشرعية 
تويل خالد بن الوليد رضي اهللا عنه إمرة املسلمني يف غزوة مؤتة يف حياة النيب صلى اهللا  - ٢

ره فيها ، بل أثىن عليه ، مع ذكره تأمرمؤه من عليه وسلم ، مع أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ي
غري تأمري منه ، واحلديث رواه البخاري ؛ وإنما مستند خالد بن الوليد رضي اهللا عنه ومن معه من 

اقتضاء السياسة الشرعية املبنية على املصلحة الشرعية لذلك ؛ إذ كانت السياسة : الصحب الكرام 
  . الشرعية تقتضي وجود قيادة للجيش ، وليس ثَم نص يرجع إليه 

لَقَد هممت أَنْ آمر بِالصالة فَتقَام ثُم أُخالف إِلَى منازِلِ : (( صلى اهللا عليه وسلم  وقوله - ٣
 هِملَيع قرالةَ فَأُحونَ الصدهشمٍ ال يمتفق عليه ؛ وهذا من السياسة الشرعية )) قَو.  

ملا استأذنه يف قتل عبد اهللا بن  قوله صلى اهللا عليه وسلم لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه - ٤
متفق عليه ؛ حيث منِع )) دعه ال يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصحابه : (( أيب رأس املنافقني 

  . من قتل املنافقني يف ابتداء اإلسالم ؛ ألنَّ مصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل 
  

  :من سنة اخللفاء الراشدين  ومن شواهد السياسة الشرعية
  . مجع أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه للمصحف رواه البخاري ؛ ملَّا كثر القتل يف القراء  - ١
أمر عمر رضي اهللا عنه جبلد شارب اخلمر مثانني جلدة ، وكان شارب اخلمر جيلد يف  - ٢

ن خالفة عمر رضي اهللا عنه ، زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأيب بكر رضي اهللا عنه ، وصدراً م
مبيناً حجة الشافعي ومن وافقه  -قال النووي . متفق عليه ؛ فهذا من السياسة الشرعية . أربعني 



وأما زيادة عمر ، فهي تعزيرات ، والتعزير إىل رأي : "  -يف أنَّ حد اخلمر أربعني ، وما زاد تعزير 
سب املصلحة يف فعله وتركه ؛ فرآه عمر ففعله ، ولو يره إن شاء فعله وإن شاء تركه ؛ حب: اإلمام 

  . النيب صلى اهللا عليه وسلم وال أبو بكر وال علي فتركوه 
حتريق عثمان رضي اهللا عنه للمصاحف املخالفة للمصحف الذي مجع الناس عليه ؛ فهذا  - ٣

  .عمل مبقتضى السياسة الشرعية 
ومن : " قال ابن القيم . ذا من السياسة الشرعية حتريق علي رضي اهللا عنه للزنادقة ؛ فه - ٤
حتريق علي رضي اهللا عنه الزنادقة والرافضة ، وهو يعلم سنة رسول اهللا ] السياسة الشرعية [ ذلك 

صلى اهللا عليه وسلم يف قتل الكافر ؛ ولكن ملَّا رأى أمراً عظيماً ، جعل عقوبته من أعظم العقوبات 
  " . ؛ ليزجر الناس عن مثله 

هذا جممل ما استدلَّ به العلماء على حجية العمل بالسياسة . وشواهد ذلك كثرية جداً 
الشرعية ، وهذه بعض شواهده ، من القرآن العظيم ، ومن السنة النبوية ، وسنة اخللفاء الراشدين 

جية العمل ا ، ؛ وغريها من األدلَّة والشواهد كثري ؛ وما عرِض من تطبيقات ، كاف يف تأكيد ح
وأنها من مستندات الفقه الشرعي ، اليت يلتزمها أولوا األمر العادلون ؛ واألمر يف ذلك بين و هللا 

  . احلمد واملنة 
  

وهذه ستأيت مفردة إن شاء ) أدلَّة أصول السياسة ، ومستنداا ( االستدالل بـ :النهج الثاين 
  .الشرعية أسس السياسة : اهللا تعاىل يف موضوع 

  
؛ اليت هلا ) رفع احلرج ( االستدالل مبا ورد من النصوص يف إثبات قاعدة  :النهج الثالث 

تعلق جبميع أصول السياسة الشرعية ، وسيكتفي مبا ينثر من أدلتها يف االستدالل ألسس السياسة 
  .الشرعية ، إذ إنها ال تنفك عنها 

  
عز وجل يف التشريع منذ بدء اخللق ؛ من حيث مراعاا  االستدالل بسنة اهللا :النهج الرابع 

يف اختالف األحكام والشرائع ، واختالف األزمان واألحوال ؛ فظهر أنها سنة اهللا عز وجل يف 
سائر األمم ؛ وأنَّ شرع من قبلنا شرع لنا ، ما مل يرد شرعنا خبالفه ؛ فيكون يف ذلك تنبيه إىل 



األحوال يف زماننا ؛ وأنها من قواعد الشرع ، وأصول القواعد ؛  اختالف األحكام عند اختالف
  . وليست بدعاً عما جاء به الشرع 

  
  .وإىل احللقة القادمة إن شاء اهللا تعاىل عن أسس السياسة الشرعية بطريقة تنظريية تطبيقية 

  
  

 --------------  
ديث عن حجية املصلحة املرسلة ضمن وهناك توضيح هلذا احلكم ، سيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف احل -١

  .أسس السياسة الشرعية 
  
  
 



  أسس السياسة الشرعية
)١(  

  الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس: األدلة 
  

  سعد بن مطر العتييب. د
   

  
   

رعية ؛ غري أنه يكثر أسس السياسة الشرعية ومستنداا الشرعية ، هي أسس بقية املسائل الش
؛ وملا كان األمر كذلك ؛ فيحسن املرور على ) طرق االستنباط ( استناد مسائلها على االستدالل 

، ) ما يعرف جمازاً باألدلة املختلف فيها ( ؛ مث بيان أهم طرائق االستنباط  ١األدلة الشرعية الرئيسة 
ل السياسية الشرعية العملية إن شاء اهللا على حنو تطبيقي موجز يبني كيفية اإلفادة منها يف مسائ

  : وبيان ذلك كله على النحو اآليت . تعاىل 
  

  :أسس السياسة الشرعية الرئيسة : أوال 
  

  ) .القران الكرمي ( الكتـاب : األول 
صلى اهللا عليه _حقاً ، لفظاً ومعىن ، نزل به جربيل على حممد _ تعاىل_كالم اهللا : وهـو 

  . بني ، املعجز بنفسه ، املتعبد بتالوته بلسان عريب م_ وسلم
علَى قَلْبِك ) ١٩٣(نزلَ بِه الروح الْأَمني ) ١٩٢(وإِنه لَترتِيلُ رب الْعالَمني {: قال اهللا تعاىل 

 رِيننذالْم نكُونَ مت١٩٤(ل ( ٍبِنيم بِيرع انسبِل)الشعراء [} ) ١٩٥. [  
  

  .نـة النبويـة الس: الثاين 
، غري _ صلى اهللا عليه وسلم_ما صدر عن النيب : وهي يف اصطالح علماء أصول الفقه 

صلى اهللا عليه _ما شرعه النيب : وإن شئت فقل هي . القرآن ، من قول ، أو فعل ، أو تقرير 



   .، بياناً أو تأكيداً ملا جاء يف القرآن الكرمي ، أو تأسيساً ملا مل يرد فيه _ وسلم
  

  :حكم الرد إىل الكتاب والسنة 
والـرد إىل الكتاب والسنة يف تأصيل األحكام ، من املُسلَّمات ؛ بل هو من مستلزمات 
اإلميان ، اليت اتفق على وجوا أهلُ اإلسالم ، سنيهم و بِدعيهم ، وقد حكى هذا االتفاق أبو 

  . العباس ابن تيمية رمحه اهللا 
  . صدران ظاهران ؛ وما سوامها من األدلة متفرعة عنهما وهذان امل

  
  . اإلمجــاع : الثالث 

_ صلى اهللا عليه وسلم_اتفاق جمتهدي عصرٍ ، من أمة حممد : " وهو يف االصطالح األصويل 
 على أمرٍ ديين : " وقوهلم ". بعد وفاته ، على أمرٍ ديين : "ة املراد به أن يتعلق اإلمجاع مبسألة شرعي
وحجية  ٢عبادات أو معامالت أو عقوبات ، أو غري ذلك من األمور : ، يف أي جمال من ااالت 

_ سبحانه وتعاىل_اإلمجاع ثابتة بالكتاب ، والسنة ؛ يكتفى بذكر دليل واحد منها ، وهو قول اهللا 
إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خير  فإِن تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ{: 

؛ ألنه تعاىل شرط يف الرد إىل الكتاب والسنة وجود التنازع ؛ فدلَّ ]  ٥٩:النساء[} وأَحسن تأْوِيالً
 إىل على أنَّ دليل احلكم عند عدم التنازع هو اإلمجاع ، وعلى أنَّ رد احلكم إىل اإلمجاع رد

  .ذكره أبو املظفر يف قواطع األدلة . الكتاب والسنة 
  

  : كما يعرب بعض العلماء ) امليـزان(القيــاس : الرابع 
إحلاق واقعة ال نص على حكمها ، بواقعة ورد النص : " والقياس يف االصطالح األصويل 

  " .حبكمها ، يف احلكم الشتراكهما يف علّة ذلك احلكم 
كلّ حكم هللا : " حقيقة القياس و كيفيته يف قوله  -رمحه اهللا تعاىل- الشافعيوقد خلص اإلمام 

ورسوله وجدت عليه داللة فيه أو يف غريه من أحكام اهللا أو رسوله بأنه حكم به ؛ ملعىن من املعاين 
يف  حكم فيها حكم النازلة احملكوم فيها ، إذا كانت:  -، فرتلت نازلةٌ ليس فيها نص حكمٍ 

  ) . ٥١٢: الرسالة " ( معناها 
طلب أحكام الفروع املسكوت عنها ، من األصول املنصوصة بالعلل املستنبطة : وموضوعه 



  .قاله الروياين " من معانيها ليلحق كلّ فرع بأصله 
  

  .وأما حجيته فثابتةٌ بالكتاب ، والسنة ، واآلثار ، واإلمجاع 
إِن تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن {: اهللا تعاىل فمن الكتاب أدلة منها ، قول 

؛ إذ ليس خيلو أمر اهللا ] ٥٩:النساء[} كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً
  :عند التنازع ، من أحد ثالث معان _ مصلى اهللا عليه وسل_تعاىل بالرد إىل كتابه وسنة رسوله 

إما أن يكون أمراً برد املتنازع فيه إىل ما قد توىل اهللا ورسوله احلكم فيه نصاٌ ، فهذا ال  -
  . معىن له ؛ إذ أي اختالف يقع يف هذا 

  . وإما أن يكون أمراً برده إىل ما ليس له بنظري وال شبيه ، وال خالف أنّ ذلك ال جيوز  -
ما أن يكون أمراً برده إىل جنسه ونظريه مما قد توىل اهللا ورسوله احلكم فيه نصاً فيستدلّ وإ -

  .حبكمه على حكمه ، وهذا هو املعىن املتعين ؛ و هو القياس الشرعي 
  

إنَّ أُمي : ( ، فقالت _ صلى اهللا عليه وسلم_قصة املرأة اجلهنية اليت جاءت النيب : ومن السنة 
نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان : (( قال ) ن حتج فلم حتج حىت ماتت ، أفأحج عنها ؟ نذرت أ

؛ فهذا نص صحيح عن النيب )) على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا اهللا فاهللا أحق بالوفاء 
، صريح يف مشروعية إحلاق النظري بنظريه املشارك له يف علَّة احلكم ؛ ألنه _ صلى اهللا عليه وسلم_
بني إحلاق دين اهللا تعاىل بدين اآلدمي جبامع أن الكلَّ حق مطالب به _ صلى اهللا عليه وسلم_

  .تسقط املطالبة به بأدائه إىل أهله ، وهو واضح يف الداللة على القياس 
  

وأما اإلمجاع ؛ فقد أمجع الصحابة رضي اهللا عنهم ، على العمل بالقياس يف وقائع كثرية 
صار كل واحد منهم إىل نوع من القياس ، فلم ينكر صاحبه ذلك منه ، مع إنكاره اختلفوا فيها ف

عليه قضية حكمه ، كمسألة اجلد ، واملشتركة ، ومرياث ذوي األرحام ؛ فإن االختالف بينهم يف 
  . هذه املسائل مشهور ، واحتجاجهم فيها من طريق القياس مذكور

الرجوع إليه عند عدم النص ، غري واحد من  وقد نقل اإلمجاع على حجيته واالتفاق على
  . أبو حامد الغزايل ، وابن عبد الرب ، وبدر الدين الزركشي ، وغريهم : العلماء ؛ منهم 

ذهب أكثر األمة من الصحابة والتابعني ومجهور الفقهاِء واملتكلِّمني إىل : " وقال أبو املظفَّر 



  " . ول الشرع ويستدلُّ به على األحكام الَّيت مل يرد ا السمع أنَّ القياس الشرعي أصل من أُص
  

وهلذا يعد القياس رابع األدلَّة املتفق عليها ، ألنَّ اخلالف فيه ضعيف جداً ، هذا إن مل يكن 
  . لفظياً

 ال -الذي حيمله عموم معىن النص املَقيسِ عليه  -والقياس الصحيح مظْهِر حلكم اهللا تعاىل 
مثْبِت له ابتداًء ؛ ألنّ مثْبِت احلُكْمِ هو اهللا عز وجل ؛ فليس هو دليالً مستقال ، وإمنا هو طريق من 
طرق استثمار األحكام من األدلة السمعية ؛ للوصول إىل معىن اللفظ و معقوله ؛ و هو مما تعبدنا 

 اهللا به كما مر.  
  

  ) .االستـدالل  (أسس السياسة الشرعية االستنباطية : ثانياً 
ما كان مستنداً للحكم غري النص واإلمجاع والقياس ، مما هو عائد إليها : االستدالل يراد به 

 .  
  . حماولة الدليل الشرعي من جهة القواعد ، ال من جهة األدلة املعلومة : وإن شئت فقل هو 

  . االجتهاد الشرعي يف استنباط حكم مل ينص عليه بعينه : وحقيقته 
والتعبري به تعبري باحلقيقة ، . عرفه يف هذا الباب بعض من عبر به من علماء األصول  هكذا

  .خبالف التعبري باألدلة املختلف فيها فهو تعبري جمازي عند أهل األصول 
وببيانه يتجلَّى املستند الشرعي التنظريي للمستجدات يف السياسة الشرعية ، كغريها من 

  . ااالت الفقهية 
  . كثرية ، إمجالية وتفصيلية " االستدالل " لة أصل وأد

وسيأيت ذكر بعضها ، مع مجلة من أهم هذه الطرائق واملستندات اليت هلا الصلة األقوى يف 
  ._ إن شاء اهللا تعاىل_تأصيل السياسة الشرعية يف عدد من احللقات القادمة 

  
 ---------------------------  

مستندا للمسائل السياسية الشرعية كما يظن بعض الباحثني ، ذلك أن من حىت ال يظن أا ليست  -١
وهذا ما مينعه واقع العلم . الباحثني من يظن أن أسس السياسة الشرعية هي ما يعرف باألدلة املختلف فيها 

وقد سبق . يف احللقات القادمة _ إن شاء اهللا تعاىل_مبسائل السياسة الشرعية وطرق استنباطها ، كما سيتبين 



مما يؤكِّد بطالن استبعاد كوا من أسس . ذكر بعض الشواهد السياسية اليت استند فيها إىل الكتاب والسنة 
  .السياسة الشرعية أيضا 

وعلماء اإلسالم يريدون به إخراج ما ال يصح أن يكون موضوعاُ لإلمجاع ؛ كاالتفاق على حكم  -٢
. حنو ذلك من املسائل اليت ليس االتفاق عليها اتفاقاً على حكم شرعي  مسألة لُغوِية أو فلكية أو هندسية أو

 - ممن يرجِع إىل كتبه كثري من الباحثني يف القوانني وأصوهلا  -وذا يظهر فساد ما زعمه بعض أساتذة القانون 
كام الدستورية ، وهذه لوثة من أنَّ هذا القيد يفيد إخراج أمور الدنيا ، موضحاً مراده بتمثيله ألمور الدنيا باألح

  .من الفكر الغريب ، مل يدر خبلد علماء اإلسالم أنَّ أحداً يظنه م فضالً عن أن ينسبه إليهم 
  
  
 



  أسس السياسة الشرعية
)٢(  
  املصاحل املرسلة: االستدالل 

  
  سعد بن مطر العتييب. د

   
  
  ) .االستـدالل ( السياسة الشرعية االستنباطية  أسس: ثانياً  

  . ما كان مستنداً للحكم غري النص واإلمجاع والقياس ، مما هو عائد إليها : يراد باالستدالل 
  )١(حماولة الدليل الشرعي من جهة القواعد ، ال من جهة األدلة املعلومة : أو هو 

  
  . نص عليه بعينه االجتهاد الشرعي يف استنباط حكم مل ي: وحقيقته 

ومنه تتجلَّى الناحية التنظريية للمستجدات يف السياسة الشرعية ، كغريها من ااالت الفقهية 
إذ إنَّ جلّ األحكام السياسية يرجع يف األصل إىل صورة االجتهاد فيما مل يتعين له أصل معين ، . 

  . ه وصاحب األمر يفعله حبكم الوالية العامة له أو ملن ولَّا
  .كثرية ، إمجالية وتفصيلية " االستدالل " وأدلة االستناد إىل 

  
  : فمن أدلة االستدالل اإلمجالية ما يلي 

وإِذَا جاءهم أَمر من اَألمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعواْ بِه ولَو {: يف سورة النساء _ تعاىل_قول اهللا ) ١
ولي اَألمرِ منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَوالَ فَضلُ اللّه علَيكُم ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُ

فيها دليل على االجتهاد عند عدم النص : ؛ قال القرطيب } ورحمته الَتبعتم الشيطَانَ إِالَّ قَليالً 
  .واإلمجاع 

  
ستدالً ذه اآلية على وجوب االستنباط ، وعدم االتكال على م -رمحه اهللا  -وقال النووي 

فاالعتناء باالستنباط من آكد الواجبات املطلوبة ؛ ألن النصوص … : " -ما نص عليه صرحياً 



الصرحية ال تفي إال بيسري من املسائل احلادثة فإذا أُهملَ االستنباطُ فات القضاُء يف معظم األحكام 
  " .بعضها واهللا أعلم النازلة ، أو يف 

كثرياً من األمور جممالً ؛ _ سبحانه وتعاىل_أنزل : " _ رمحه اهللا_وقال أبو جعفر الداوودي 
: _ تعاىل_ففسر نبيه ما احتيج إليه يف وقته ؛ وما مل يقع يف وقته وكَلَ تفسريه إىل العلماء ، بقوله 

خوف أَذَاعواْ بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي اَألمرِ منهم وإِذَا جاءهم أَمر من اَألمنِ أَوِ الْ{
" . } الَّ قَليالً لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَوالَ فَضلُ اللّه علَيكُم ورحمته الَتبعتم الشيطَانَ إِ

  .ن هذا املعىن كثرية ونصوص العلماء يف بيا
  

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي { :يف سورة املائدة _ تعاىل_قول اهللا ) ٢
إما أن تترك ألهواء الناس ، وإما أن : ، فالوقائع اليت مل ينص عليها } ورضيت لَكُم اِإلسالَم ديناً 

اجتهاد شرعي ، وهذان فساد وإعراض عن احلق مناف لكمال الدين وإمتام النعمة ؛  ينظر فيها بغري
فلزم أن يكون هناك طرق تعرف ا أحكام اهللا تعاىل يف هذه املسائل ؛ ففي اآليـة داللة على 
العمل باالستدالل ، ورعاية األحوال واألزمان ؛ فهذه اآلية تؤكد النص على العقائد وأصول 

قواعد االجتهاد ، دون أن يعين ذلك النص املعني على كل حادثة يف كل عصرٍ يف الشرع وتؤكد 
  .القرآن 
  

وأما األدلة التفصيلية الدالّة على االستناد إىل االستدالل يف االستنباط ؛ فهي أدلةُ طرقِ 
؛ ذلك أنَّ ) ٢(االستدالل ، ومستندات كلٍّ منها ، وهي اليت قُصد إمجالُها حتت مسمى االستدالل 

االستدالل يندرج حتته عدد من طرق االستنباط واملستندات الكلِّية لألحكام ، اليت سيكون يف 
احلديث عنها شيٌء من التفصيل الذي تقتضيه قوة العالقة بينها وبني السياسة الشرعية من جهة 

م ؛ مع حماولة كثري من أهل استنادها عليها ؛ وقلَّة وجود أحباث حمـررة مقربة لعموم طالب العل
الباطل والظلمِ ، التشغيب مبصطلحاا على أهل احلق والعدل ، لذا مل يكن بد من بيان أهم هذه 
الطرق حسب ما حيتمله املقام ، مبا يفيد الباحث وينفع غريه من الباحثني ؛ على حنو يبين حقيقة 

، ويضبط ) ٣(األقوى يف تأصيل السياسة الشرعية  املراد ذه الطرق واملستندات اليت هلا الصلة
  .كيفية اإلفـادة منها يف الناحية التطبيقية 

  



  :وذلك على النحو اآليت 
  

  )٤(املصـالـح املرسلـة : الطريق األوىل 
  .جلب املنفعة أو دفع املضرة : املصاحل مجع مصلحة ، ضد املفسدة ، وهي 

  
  : وعدمه ، ال ختلو عن ثالث حاالت واملصاحل من جهة اعتبار الشرع هلا 

  
أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتبار تلك املصلحة ، وعدم إهدارها ؛  :احلال األوىل 

ويصح مثاالً . وهلذا تسمى املصلحة املعتربة . فهذه ال إشكال يف صحتها ، وال خالف يف إعماهلا 
ها املكلف من عمله مبا هو واجب أو هلا كلّ منفعة مادية أو معنوية دنيوية أو أخروية ، جيني

كمصلحة حفظ مال . مندوب أو مباح ، أو يدرؤها باالمتناع عن العمل مبا هو حمرم أو مكروه 
  .ومصلحة حفظ العقل بتحرمي كل مسكر . الصغري مبشروعية الوالية على ماله 

  
هذه مردودة أن يدل دليل خاص من الشرع على إهدارها وعدم اعتبارها ؛ و :احلال الثانية 

برد الشرع هلا ال سبيل إىل قبوهلا و إعماهلا ، وما رده الشرع فهو مردود باتفاق املسلمني ؛ وهلذا 
  . تسمى املصلحة امللغاة 

  
مبا لو ظاهر ملك من امرأته ؛ فقد يرى أن مصلحة الزجر والردع : وميثل هلا األصوليون 

، خبالف اإلعتاق واإلطعام فإنَّ امللوك ال يبالون ما تقتضي ختصيص تكفريه بالصوم ؛ ألنه يردعه 
ولكن الشارع احلكيم أمهل هذه املصلحة ؛ باشتراطه الترتيب يف كفارة الظهار . ؛ خلفتهما عليهم 

تحرِير والَّذين يظَاهرونَ من نسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَ{ : ، بقول اهللا تعاىل يف سورة اادلة 
 بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهو ظُونَ بِهوعت كُما ذَلاسمتلِ أَن ين قَبم ةقَب؛ وذلك لتحصيل مصلحة } ر

أخرى أهم من هذه ، هي أن عتق الرقبة من الرق أهم عند الشارع من التضييق على املَلك وحنوه 
عدة الشرع ؛ فهو ال يلغي مصلحة وحيكم بإهدارها ، إال بالتكفري بالصوم ؛ ليرتجر ؛ وهذه قا

  .لتحصيل مصلحة أخرى أعظم عند الشارع من اليت أمهلها 



  
كل ما يستند إليه دعاة الفكر املنحرف من تعليالت ينسبوا للمصاحل : ومن أمثلته العصرية 

لموا ؛ كالترويج للفكر مع أا تتناقض مع أحكام الشريعة وقواعدها الكلية ، علموا ذلك أو مل يع
املنابذ للدين حتت اسم احلرية الفكرية ، و تسويغ الربا حبجة الضرورة ، واملطالبة باالختالط بني 
اجلنسني يف التعليم ، بدعوى انتفاء املفاسد باالعتياد ، وحماولة إيهام الناس بوجود مصاحل يف ذلك 

 .ا مصاحل ورمبا كان فيها منافع لكنها مما فكل ما ينادي به العلمانيون وغريهم من أمور يعدو
  .يناقض أحكام اإلسالم فهي من قبيل املصاحل امللغاة يف أحسن أحواهلا 

  
أن ال يدل دليل خاص على اعتبار مناسبة ذلك الوصف وال على إلغائها  :احلال الثالثة 

  ويعبر عنها. وإهدارها 
لشارع فلم يشهد هلا منه دليل معني وال اليت سكت عنها ا: باملصلحة املسكوت عنها ، أي 

  . .إمجاع ، ال باإللغاء وال باالعتبار 
أن تثبت هلذه املصلحة عالقة اعتبار شرعية ، بشهادة أصل كُلِّي ؛ بأن يكون : ومثاله 

 ـَرِد الوصف املَصلَحي داخالً ضمن معىن وأصلٍ قامت على صحته األدلَّة الشرعية ، دون أن ي
  . اته حكم معني بشأنه يف ذ

؛ وهي الطريق املراد بياا " املصلحة املرسلة " وهذا النوع هو املعبر عنه عند التحقيق ، بـ 
  .هنا 

كلُّ منفعة مالئمة لتصرفات الشارع ، دون أن يشهد هلا : " وعليه فاملصلحة املرسلة هي 
مبدأ رفع احلرج : من مثل ( ا أصل كلي لكن شهد هل: أي " . باالعتبارِ أو اإللغاِء أصلٌ معين 

؛ بأن اعترب الشارع جنس املعىن يف اجلملة ، ) وأصل مآالت األفعال ، و نفي الضرر يف اإلسالم 
  . بغري دليل معني 

  
 -رضي اهللا عنهما  -فتولية أيب بكر لعمر: " _ رمحه اهللا_قال العالمة حممد األمني الشنقيطي 

ل ، فقد دلَّ الدليل على وجوب حفظ نظام املسلمني واإلسالم ، و إن مل يدل على خصوصها دلي
بتولية األحق بذلك من املسلمني ؛ و كتابة املصحف ونقطه وشكله وإن مل يدل عليها دليل خاص 



فقد دلَّ الدليل العام على وجوب حفظ القرآن من الذهاب والتصحيف ، وهكذا يف مجيع املصاحل 
  ".املرسلة ، والعلم عند اهللا 

، يؤكِّد ما اتفَق عليه املُنظِّرون لالستدالل باملصلحة املرسلة ، " كلُّ منفعة مالئمة : " وقوله 
 رى جمراها من األمور الشرعية ؛ كاحلدود و الكفَّاراتا جات ، و مدبعه ال مدخل هلا يف التمن أن

عال ي اتدبعة التات ؛ ألنّ عامرعلى التفصيل ، كالوضوء والصيام يف زمان ، واملُقَد قَلُ هلا معىن
خمصوص دون غريه ، واحلج ، واألذكار املعدودة ، وحنو ذلك ؛ فهذه ليست من جماالت 

  .االستدالل باملصاحل املرسلة 
، يخرِج ، من جماالت " دون أن يشهد هلا باالعتبارِ أو اإللغاِء أصلٌ معين : " وقوله 

ما كان داخالً يف داللة مستفادة من النص الشرعي اجلزئي ، و ما  -ستدالل باملصاحل املرسلة اال
كان مشروعاً من قبيل ما ال يتم الواجب إال به ، أو كان راجعاً إىل أصل اإلباحة ، وحنو ذلك مما 

نداته إىل أصول له صلة باملصاحل املرسلة ، و ليس هو داخالً فيها عند التدقيق ؛ وإنما ترجع مست
  .السياسة الشرعية األخرى 

  
  حجية االستدالل باملصاحل املرسلة

  
حجية االستدالل باملصاحل املرسلة ثابتة بالكتاب ، والسنة ، واإلمجاع ، واستقراء الشريعة ؛ 

 إضافة إىل ما سبق من األدلَّة العامة على اعتبار االحتجاج باالستدالل ما يأيت -ومن أدلَّة حجيتها 
:  

  
فمن الكتاب ما حكى اهللا تعاىل يف سورة الكهف ، من أعمال اخلضر اليت اعترض عليه ا 

لما ظهر له من خمالفتها للشرع ؛ فلما نبأه بتأويلها وبني له ما  -عليهما الصالة والسالم  -موسى 
  . قصده فيها من املصلحة سلَّم له 

  
ما فعله اخلضر مل يكن خمالفا لشريعة موسى … : " _ رمحه اهللا_قال أبو العباس ابن تيمية 

عليه السالم ، وموسى مل يكن علم األسباب اليت تبيح ذلك ، فلما بينها له وافقه على ذلك ؛ فإنَّ 



خرق السفينة مث ترقيعها ملصلحة أهلها خوفا من الظامل أن يأخذها إحسان إليهم وذلك جائز ، 
  " . … ومن كان تكفريه ألبويه ال يندفع إال بقتله جاز قتله  وقتل الصائل جائز وان كان صغريا ،

  
… قصة اخلضر مع موسى مل تكن خمالفة لشرع اهللا وأمره ، … : " وقال يف موضع آخر 

بل ما فعله اخلضر هو مأمور به يف الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما علمه اخلضر ؛ فإنه مل 
وقتل الغالم وأقام اجلدار ؛ فان إتالف بعض املال لصالح  يفعل حمرما مطلقا ، ولكن خرق السفينة

فهذه … أكثره هو أمر مشروع دائما وكذلك قتل اإلنسان الصائل حلفظ دين غريه أمر مشروع 
القضية تدل على أنه يكون من األمور ما ظاهره فساد ؛ فيحرمه من مل يعرف احلكمة اليت ألجلها 

" وظاهراً ملن علم ما فيه من احلكمة اليت توجب حسنه وإباحته  فعل ، وهو مباح يف الشرع باطناً
.  

  
إمرة املسلمني يف غزوة مؤتة _ رضي اهللا عنه_تويل خالد بن الوليد : ومن السنة أدلَّة ، منها 

مل يؤمره فيها ؛ وإنما مستنده يف ذلك املصلحة الشرعية ؛ _ صلى اهللا عليه وسلم_، مع أنَّ النيب 
صلى اهللا _ضي وجود قيادة للجيش ، وليس مث نص يرجع إليه ؛ وقد أثىن عليه النيب إذ كانت تقت
  . وأمثلة ذلك كثرية ، ملن تأمل ) . ٥(مع ذكره تأمره من غري تأمري منه _ عليه وسلم

  
إمجاعاً سكوتياً على العمل باملصاحل _ رضي اهللا عنهم_وأما اإلمجاع ؛ فقد أمجع الصحابة 

كما ( مجع املصحف : يف وقائع كثرية بانضمام بعضها إىل بعض حيصل القطع ؛ من مثل املرسلة ، 
؛ ) وهو يف الصحيحني ( –رضي اهللا عنهما  -؛ وعهد أيب بكر باخلالفة إىل عمر ) عند البخاري 

( ؛ وعقوبة شارب اخلمر بثمانني ) وهو يف املوطأ والطبقات الكربى وغريها ( وتدوين الدواوين 
  ) .الصحيحني وهو يف 
  

صلى اهللا _وأمثال هذا من أصحاب النيب : " _ رمحه اهللا_قال العالمة حممد األمني الشنقيطي 
كثري جداً ، من غري نكري وال معارض ؛ وهذا يدل داللة واضحة على العمل باملصاحل _ عليه وسلم

  " . املرسلة 
  



اتفقوا على العمل ا ، عند حتقق  و ميكن االحتجاج هلا باإلمجـاع مطلقاً ؛ فـإنَّ العلماء قد
شروطها يف الواقعة ؛ وقد حكى االتفاق على ذلك غري واحد من العلماء منهم الغزايل ، وابن دقيق 

  .العيد ، و الزركشي ؛ والقرايف ، والطويف ، و الشنقيطي ، وغريهم 
  

يتضح أنها ويؤكِّد ذلك مجلة ما عورض به القائلون باملصاحل املرسلة من حجج ، حيث 
خارجة عن املراد باملصاحل املرسلة عنـد القائلني ا ؛ ومن مثَّ فهي واردة على غري حملِّ ما نازعوا 
فيه ؛ وعليه فإن االستدالل باملصاحل املرسلـة سامل من املعارضـة ؛ فإنَّ املنظِّرين هلا قد ضبطوا 

د اشترطوا لالستدالل ا شروطاً القول ا بضوابط تزيل ما خشيه املعارضون للقول ا ؛ فق
  :تدرجهـا حتت النصوص الشرعية ، ومن املتفق عليه من هذه الشروط 

  
  . وال إمجاعاً  -من الكتاب أو السنة  -أن ال تعارض نصاً ) ١
بأن يثبت للمصلحة املستدلِّ ا عالقة اعتبار شرعية . أن تكون مالئمة لتصرفات الشارع ) ٢

أن : وقد يعرب عنه بعض العلماء بقوله . أن اعترب الشارع جنسها يف اجلملة ، بداللة أصل كلي ؛ ب
  . تعود على مقاصد الشريعة باحلفظ والصيانة 

  
إنا نعترب من النصوص األصول ما هو خاص بذلك : وطريقة معرفة ذلك قيدها القرايف بقوله 

إلجارات ، اعتربنا نصوص الباب يف نوعه دون ما هو أعم منه ؛ فإذا كانت املَصلَحة يف ا
اإلجارات ، أو يف اجلنايات اعتربنا نصوص اجلنايات ؛ أما نص يشمل ذلك الباب وغريه ، فال 

إذا كان النص  -السيما  - عربة به ؛ ألنَّ هذه املصلحة أخص منها ، واألخص مقدم على األعم 
  "يشمل مجيع الشريعة ، فقد كثر ختصيصه ، فضعف التمسك به 

  
ن هنا اعترب بعض علماء األصول هذين الشرطني داخلني يف مفهوم املصلحة املرسلة وم

  .وحقيقتها ، وليسا جمرد شرطني للعمل ا 
  

وعلى هذا إنما تكون حجج املعارضني صحيحة يف معارضـة ما فُهِم عن الطويف من شذوذ 
ليت سبق ذكر االتفاق على من القول باملصاحل امللغاة ا -تعلق به بعض املنحرفني العصريني  -



إلغائها ، بتقدميه رعاية املصلحة على النصوص واإلمجاع ، مبا مساه طريق البيان ، زاعماً أنها 
  .أقـوى من النص واإلمجاع ، مع اعترافه بعد ذلك بأنَّ النص ال خيالف املصلحة 

  
ومن تتبع مقاصد : " اهللا  وأما استقراء الشريعة ، فقد قال عز الدين بن عبد السالم رمحه

الشرع يف جلب املصاحل ودرء املفاسد ، حصل له من جمموع ذلك اعتقاد أو عرفان ، بأنَّ هذه 
املصلحة ال جيوز إمهاهلا ، وأنَّ هذه املفسدة ال جيوز قُرباا ، وإن مل يكن فيها نص و ال إمجاع وال 

  " . قياس خاص ؛ فإنَّ فَهم نفس الشرع يوجب ذلك 
  

مث إنَّ االستدالل باملصلحة املرسلة مما ال يتم الواجب إال به ، وما ال يتم الواجب إال به فهو 
  .واجب 
  

وعلى كل حال فهي من طرق االستدالل اليت ال تستقل ببيان األحكام دون أصل كلي ، قال 
ددنا املصلحة إىل من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ ؛ ألنا ر… : "  - رمحه اهللا تعاىل  –الغزايل 

فكل مصلحة ال ترجع . حفظ مقاصد الشرع ، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة واإلمجاع 
إىل حفظ مقصود فُهِم من الكتاب والسنة واإلمجاع ، وكانت من املصاحل الغريبة اليت ال تالئم 

استحسن فقد تصرفات الشرع ، فهي باطلة مطَّرحة ، ومن صار إليها فقد شرع ، كما أن من 
وكل مصلحة رجعت إىل حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة . شرع 

واإلمجاع ؛ فليس خارجاً من هذه األصول ، لكنه ال يسمى قياساً ، بل مصلحة مرسلة ، إذ 
وكون هذه املعاين مقصودةً عرِف ال بدليل واحد ، بل بأدلة كثرية ال حصر . القياس أصلٌ معني 

وإذا . ا من الكتاب والسنة وقرائن األحوال ، و تفاريق األمارات ؛ فسمي لذلك مصلحة مرسلة هل
فسرنا املصلحة باحملافظة على مقصود الشرع ، فال وجه للخالف يف اتباعها ، بل جيب القطع 
بكوا حجة ، وحيث ذكرنا خالفاً فذلك عند تعارض مصلحتني ومقصودين ، وعند ذلك جيب 

  " . قوى ترجيح األ
  

ومع هذا ؛ فإنَّ االستدالل باملصاحل املرسلة ليس أمراً هيناً ، وال هو باملركب السهل ؛ وليس 
هو حقّاً لكل أحد ؛ إذ هو من أضنك مواقع االجتهاد ، وأحراها مبا يشترط يف أهله من شروط 



  .دوا خرطُ القتاد 
  

  االستدالل باملصاحل املرسلة وضوابطه 
  

حللقة السابقة أنَّ االستدالل باملصاحل املرسلة ليس أمراً هيناً ، وال هو باملركب جاء يف ختم ا
السهل ؛ وليس هو حقّاً لكل أحد ؛ إذ هو من أضنك مواقع االجتهاد ، وأحراها مبا يشترط يف 

  .أهله من شروط دوا خرطُ القتاد 
  

ستدالل ال مصدر احلكم ، وبيان ذلك أنَّ للمصلحة جانب نظر عقلي ، وهي كما مر طريق ا
( ومن مث فإنَّ دور العقل فيها ال يصح وال جيوز أن يكون معارضا ملصدري التشريع اإلسالمي 

  :، وإنما تنحصر وظيفته يف أمور من مثل ) الكتاب والسنة 
  .فهم النص الشرعي ، والبحث يف مقاصد املصاحل اليت روعيت فيه أو به ) ١
نصوص ، بناء على ما مت الوصول إليه من العلل املعتربة واملقاصد استنباط األحكام من ال) ٢

  .املشروعة 
  .ترتيل األحكام على الواقع بتحقيق مناطاا فيه ) ٣
  . االجتهاد املستند إىل ضوابط الشرع فيما ليس فيه نص معني ) ٤
  .النظر يف املآالت املستقبلية ومراعاا أثناء النظر يف األحكام ) ٥
  

ل أمر خيدم األحكام أو القرارات مما ال يعود على النص الشرعي أو التقعيد الكلي وهكذا ك
  .باإلبطال 

وهذا كله يقتضي وجود شروط يف ويل األمر أو من يستند إليه ويل األمر يف تنفيذ األحكام 
  .وهذا ما أكَّده عدد من العلماء احملققني ، وحذَّروا من جتاوزه . ورعاية املصاحل 
فإنَّ مالكاً يشترط يف املصلحة أهلية االجتهاد ؛ ليكون الناظر : " _ رمحه اهللا_ايف قال القر

  متكيفاً بأخالق الشريعة ، فينبو 
عقله وطبعه عما خيالفها ، خبالف العامل بالسياسات إذا كان جاهالً باألصول ، فيكون بعيد 



  " .ن غري شعور الطبع عن أخالق الشريعة ، فيهجم على خمالفة أخالق الشريعة م
واملختار عندي اعتبار أصل املصاحل املرسلة ، ولكن : " _ عليه رمحة اهللا_وقال ابن بدران 

  " .حيتاج إىل نظر سديد وتدقيق  االسترسال فيها وحتقيقها
أنَّ العمل باملصلحة املرسلة أمر جيب : ولكن التحقيق … : "_ رمحه اهللا_و قال الشنقيطي 
ذر حىت يتحقق صحة املصلحة ، وعدم معارضتها ملصلحة أرجح منها أو فيه التحفظ وغاية احل

  " . مساوية هلا ، وعدم تأديتها إىل مفسدة يف ثاين حال 
  

لكن جيب يف هذه املسألة كما حققه غري واحد من احملققني أن ينتبه للنظر … : " وقال أيضاً 
  يف مآالت األمور

فعال املكلفني باإلقدام عليه أو الكف عنه إال بعد وعواقبها ، فال حيكم اتهد على فعل من أ
نظره فيما يؤول إليه ، فرمبا يظهر يف فعل أنه مشروع ملصلحة تستجلب أو منهي عنه ملفسدة تنشأ 

  . عنه لكن مآلـه خالف ذلك 
واعلم أنَّ التحقيق أن املصلحة املذكورة تنخرم باستلزامها مفسدة راجحة عليها أو مساوية هلا 

 …. "  
نسأل اهللا العافية  -مث هو مزلّة قدم للمبتدع يف الدين ، وهاوية ذمم للمقننني والسياسيني 

  . وقد نبه إىل ذلك بعض أهل العلم  - والسالمة 
  

كل مستحدث عصري ينتفع به الناس : وأمثلة املصاحل املرسلة يف اجلملة كثرية جدا ، ومنها 
  من التنظيمات والتراتيب
كسن األنظمة املصلحية ، . رد فيه دليل نصي و ال خيالف الشريعة اإلسالمية اإلدارية ، مما مل ي

وهيكلة الدوائر احلكومية ، فتنظيم أمور التقاضي ، وتصنيفات املوظفني ، وتقدير رواتبهم ، 
  .وحنوها ، هي يف احلقيقة أمثلة إلعمال املصاحل 

  
املصاحل املعتربة دون غريها مما هو بل إن مدار بقية طرق االستدالل هو يف احلقيقة على قاعدة 

  .متخيل أو موهوم 
ومن هنا نبه بعض األصوليني إىل أنه ال توجد مصلحة مل يثبت هلا عالقة اعتبار شرعية ، ال 



وهي اليت توصف عند األصوليني بأنها غري مالئمة ، وقد يعبر عنها . بدليل خاص وال عام 
كم املصلحة امللغاة ؛ إذ ليس إمهال هذا النوع من االعتبار إلَّا يف ح" فهذه . باملناسب الغريب 

دليالً على أنه يف حكم امللغي ، وإال لكان الناس متروكني سدى ، وهذا ما قامت النصوص 
  ) ٦" (الشرعية على نفيه 

حبرمان القاتل من املرياث لو مل يرد فيه نص ، : وقد مثّل بعض األصوليني هلذا النوع 
وهذا املثال افترضه الغزايل ، وتبعه فيه الشاطيب ؛ ألنه افتراض اقتضته . تـه بنقيض قصده ملعارض

  . القسمة العقلية ، ال وجود له يف الواقع 
فأما املناسب الغريب الذي ال يالئم ، وال يشهـد له أصل : " وهلذا قال أبو حامد الغزايل 

فال يقبل قطعاً عند القائسني ، … : "، وقال ) ٧" (معني ؛ فهو مردود ، ال يعرف فيه خالف 
؛ بل ميكن القول إنَّ هذا النوع من املصاحل ومهي ) ٨" (فإنه استحسان ووضع للشرع بالرأي

فرضي ، ال وجود له يف الواقـع ؛ ألنه ما من مسألة تفرض إلَّا ويف الشرع دليل عليها إما بالقبول 
  ) . ٩(_ تعاىل_حالة خلو واقعة عن حكم اهللا أو بالرد ؛ إذ من املسلم است

  
ما مل يدل عليه دليل خاص وال عام ال يصح أن : " وقال العالمة حممد األمني الشنقيطي 

  ) . ١٠" (يكون حكما شرعياً 
وعلى كلٍّ فهذه احلال كالقسم امللغى ، مطَّرحة غري معتربة باإلمجاع ؛ بل ال وجود هلا يف 

  .الواقع 
  .اتصال وثيق بفقه املوازنة الشرعية بني درجاا ، وبينها وبني املفاسد ، ودرجاا وللمصاحل 

، بقواعد وضوابط تنتظم املوازنة بني ) ٦(وقد قعد العلماء لفقه املوازنة هذا عند التزاحم 
د أوىل من قاعدة درء املفاس: املنافع ، واملوازنة بني املفاسد ، واملوازنة بني املنافع واملفاسد ، منها 

يتحمل الضرر اخلاص لدفع : وقاعدة . الضرورات تبيح احملظورات : وقاعدة . جلب املصاحل 
إذا تعارضت : وقاعدة . يحمل الضرر األخف لدفع الضرر األشد : وقاعدة . الضرر العام 

مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ومثّل له بعض علماء السياسة الشرعية 
  .القتال مع الفاسق إلقامة واليته دفعا لألفسد  مبشروعية

  
قطعية أو ظنية : مدى التحقق : ويجري الفقيه املوازنة بالنظر من أوجه منها على سبيل املثال 



  . ضرورية أو حاجية أو حتسينية : عامة أو خاصة ، ومدى األمهية : أو ومهية ، ومدى الشمول 
  : ، منها على سبيل التوضيح  وهلذه القواعد معايري تضبط إعماهلا

إذا تعارضت املصلحة الضرورية مع احلاجية أو التحسينية ، قُدمت الضرورية ألا أكثر  -
  . أمهية 

  .إذا تعارضت مصلحة محاية احلياة مع محاية مصلحة املال ، قُدمت مصلحة محاية احلياة  -
  .قوانني الوضعية أيضا وهذه القواعد واملعايري الشرعية مراعاة يف كثري من ال

  
_ إن شاء اهللا تعاىل_ولقاعدة املصاحل يف اجلملة صلة قوية بقواعد املقاصد ، وسيتم التعرض له 

  . يف تطبيقات السياسة الشرعية عند العلماء 
فإنَّ السياسة الشرعية " وأختم احلديث عن املصلحة ببيان عالقتها القوية بالسياسة الشرعية 

إضافة إىل ... في الطابع العملي أو التطبيقي على املفهوم األصويل للمصلحة هي اال الذي يض
  .على مر من بيان ) ١١" (كون املصلحة أداة استداللية يف بناء احلكم الفقهي 

  
  

 -------------------------------  
  .وهلذا املصطلح مدلوالت أخر غري ما ذكر تعرف من نوع الفن ؛ فليتنبه لذلك ) ١(
عند ) أدلة ( و طرق االستدالل ليست أدلة منشئة ، وإنما هي أدلة بيانية ، وتسميتها ) ٢(

جتوز يف التعبري ليس إلَّا ؛ ومن هنا كان وضعها حتت ) األدلة املختلف فيها ( التعبري عنها مبصطلح 
ن اللبس ، الذي قد وقع رداً هلا يف املسمى إىل احلقيقة ؛ دفعاً ملا قد يرِد م) االستدالل ( مسمى 

فيه بعض القانونيني ؛ حيث ظنوا أنَّ طرق االستدالل منشئة لألحكام ، كنصوص الوحي ودالالا 
  .؛ ومن مثَّ ربما قدمها بعضهم على النص فجعلوها قاضية عليه 

 –أو طرق استثمار النصوص كما يعبر بعض األصوليني  -وصلة طرق االستنباط ) ٣(
ة الشرعية من صلة األصل بالفرع ، حىت كان من مصنفات السياسة الشرعية ما اختص بالسياس

  .الغصون املياسة اليانعة بأدلة أحكام السياسة ، البن حبش الصنعائي : ببياا ، ككتاب 
احلديث عن املصاحل واسع ومتشعب ، وقد اجتهدت يف إثبات ما رأيته مهما يف ) ٤(

ومما ميهد لغري املختص . مباحث املصاحل سواه ما يستحق الذكر والبيان موضوعنا ، وإن كان يف 



بيان املصاحل اليت عليها مدار التشريع اإلهلي ، ويقسمها مجهور : مما مل أر وضعه يف األصل 
  . األصوليني إىل ضروريات وحاجيات وحتسينيات 

شرع محاية للضروريات  ما: حفظ الضروريات بدرء املفاسد عنها ؛ ويشمل مجيع : فاألوىل 
اليت حيصل بتفويتها ضرر على  -الدين والنفس والعقل و النسب أو العرض واملال  –اخلمس 

  .اإلنسان يف شيء منها ؛ كتحرمي القتل ، و وجوب القصاص 
ما شرع لتحصيل ما : حفظ احلاجيات جبلب املصاحل وفتح أبواا ؛ ويشمل مجيع : والثانية 

نافع اليت حيصل بتفويتها الضيق واملشقة واحلرج عليهم ؛ كتحليل البيع والشراء حيتاجه الناس من امل
  . واإلجارة 

اجلري على مكارم األخالق ، وأحسن العادات ؛ وهي دون رتبة احلاجيات ؛ : والثالثة 
  .كتحرمي النجاسات ، واستحباب أخذ الزينة ، والعمل خبصال الفطرة ، وسائر اآلداب الشرعية 

إجياب : كل قسم من هذه األقسام ما جيري منها جمرى التكملة والتتمة هلا ، و مثاله ويتعلق ب
القصاص يدرأُ الضرر عن النفوس فيحافظ به عليها ، ورعاية املماثلة يف القصاص جيري جمرى 

  . التتمة والتكملة هلذه املرتبة 
؛ والبحر احمليط ،  ٤٢٠- ١/٤١٦: املستصفى ، للغزايل : يراجع للمزيد على سبيل املثال ( 

؛ و شرح الكوكب املنري ،  ٣/٢٦٣: وما بعدها ؛ و املوافقات ، للشاطيب  ٥/٢١٣: للزركشي 
؛ و املصاحل املرسلة  ٤١٤- ١/٤١٢: ؛ و روضة الناظر ، البن قدامة  ١٦٨-٤/١٥٩: للفتوحي 

  ) . ٢/٢٣٧ :؛ وأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، له  ٦: ، حملمد األمني الشنقيطي 
؛ و ) ٢٧٩٨(متين الشهادة ، ح/ اجلهاد والسري ، ب/ ك: ينظر ذلك فيما رواه البخاري ) ٥(
مبيناً ما  –؛ قال احلافظ ابن حجر ) ٤٢٦٢(غزوة مؤته من أرض الشام ، ح/املغازي ، ب/ ك

أصل هذا : فيـه جواز التأمر يف احلرب بغري تأمري ، قال الطحاوي : "  -يفيده هذا احلديث 
يؤخذ منه أنَّ على املسلمني أن يقدموا رجال إذا غاب اإلمام يقوم مقامه إىل أن حيضر ، وفيه جواز 

  . ٧/٥٨٦: فتح الباري " . _ صلى اهللا عليه وسلم_االجتهاد يف حياة النيب 
  .  ٢٥٥-٢٥٤: يعقوب الباحسني .رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية لشيخنا د) ٦(
، مطبعة  ١٨٨: بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل ، أليب حامد الغزايل شفاء الغليل يف ) ٧(

  . بغداد : اإلرشاد 
حممد / ، بعناية الشيخ ١١٥/ ٢: االعتصام ، للشاطيب : ؛ وينظر  ٢/٣١٣: املستصفى ) ٨(



  .مصر : رشيد رضا ، املكتبة التجارية الكربى 
حممد حسن / ، ت١٤١٩-٣، ط ٤٦٠:  املنخول من تعليقات األصول ، للغزايل: ينظر ) ٩(

بريوت ؛ ورفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ،لشيخنا : هيتو ، دار الفكر املعاصر و دار الفكر 
  . ٢٥٥: يعقوب الباحسني .د

،  ١٤٠٣-١، ط ١٨١:رحلة احلج إىل بيت احلرام ، للشيخ حممد األمني الشنقيطي ) ١٠(
  .جدة :دار الشروق 

عاجلت هذه القضية إضافة إىل مجلة ما كتب يف علم القواعد واألصول  من املراجع اليت) ١١(
املوازنة : ، اطروحة علمية يف قسم أصول الفقه جبامعة بغداد ، لنيل الدرجة العلمية العالية ، بعنوان 

وقد أفدت منها . أمحد عليوي حسني الطائي . بني املصاحل دراسة تطبيقية يف السياسة الشرعية ، د
  .ملسألة يف هذه ا

  . ١٢٣:فوزي خليل . املصلحة العامة من منظور إسالمي ، د) ١١(
  
  
 



  أسس السياسة الشرعية
)٣(  

  االستحسان
  

  سعد بن مطر العتييب. د
   

  
   

  االستـحســان : الطريق الثانية 
  .االستـحســان : ومن أهم أسس السياسة الشرعية أيضا 

: ضد القبيح ، وهو : عد الشيِء حسناً ؛ قاله يف القاموس ؛ واحلَسن : واالستحسان يف اللغة 
  .عبارة عن كلِّ مبهِجٍ مرغوبٍ فيه 

 ، ر بتفاسري خمتلفةة وفسف االستحسان بتعاريف عدرا يف اصطالح األصوليني فقد عوأم
  يوهم اختالفها االختالف يف
ستحسان ؛ غري أا عند التأمل والتحقيق ، ال تسلَّم سبباً ملا توهمه ؛ صحة االستدالل باال

حيث يتضح أنَّ الرتاع املُتناقل فيها ، ال يعدو كونه لفظياً ، أدى إليه عدم حترير احمللّ ، أو فهمه 
لِّي ذلك حترير ؛ يج) ١(على غري ما قُصد به ، كما نبه إليه و نص عليه غري واحد من العلماء 
  :املسألة ؛ وذلك أنَّ كالم العلماء يف االستحسان ال يكاد خيرج عن معنيني 

ما يستحسنه اإلنسان بعقله ، أو تشتهيه نفسه ، من غري مستند : االستحسان مبعىن : األول 
  )٢(شرعي معترب ؛ وهذا باطلُُ باإلمجاع 

د من الشرع معتربٍ ؛ فهذا الذي يعنيه االستحسان األصويل ، املبين على مستن: والثـاين 
  . العلماُء عند التعليل به 

  . وقد نص غري واحد من العلماِء على أنَّ هذا مما ال ينكره أحد 
العدول حبكم املسألة عن حكم نظائرها : و من أجود ما عرف به االستحسان األصويل ، أنه 

  .؛ لدليلٍ شرعي خاص بتلك املسألة 



العدول يف مسألة عن مثل ما حكم به : " يخنا يعقوب الباحسني مبينا حكمته ، بأنه وعرفه ش
يف نظائرها إىل خالفه ، لوجه يقتضي التخفيف ، ويكشف عن وجود حرج عند إحلاق تلك 

  ) .٣" (اجلزئية بنظائرها يف احلكم 
  

 ومن هنا يتضح أن االستحسان هو يف حقيقة األمر استثناء بوجه شرعي .  
  

  . الدليل األقوى : والوجه املقتضي ، هو . االستثناء : فالعدول ، هو 
فاالستحسان ، يعين االستثناء من أصل املنع غالباً ؛ فيقضي باإلباحة ، أو من الواجب يرفعه 

؛ كلُّ ذلك بناًء على املستند األقوى ؛ ال على الرأي ارد ، وال على أمر ) ٤(أو يرخص فيه 
ألنّ اتهد ليس له االستناد إىل جمرد عقله يف حتسني شيٍء ، وما مل " كن التعبري عنه ؛ خفي ال مي

؛ واملستند األقوى ينتظم أوجهاً متعددة ، ) ٥" (يعبر عنه ال ميكن احلكم له بالقبول حتى يظهر
حيث  حرص األصوليون على إبرازها ؛ دفعاً لتوهم قيام االستحسان على غري مستند شرعي ؛

  .يعددون هذه األوجه ، وينوعون االستحسان بالنظر إليها 
  

فإذا عرضت للمجتهد مسألة تندرج حتت قاعدة عامة أو يتناوهلا أصلٌ كلي ، و وجد اتهد 
دليالً خاصاً يقتضي استثناء هذه اجلزئية من األصل الكلي ، والعدول ا عن احلكم الثابت 

" حكم آخر ؛ للدليل اخلاص الذي ظهر له ؛ فإنَّ هذا العدول االستثنائي يعبر عنه بـ لنظائرها إىل 
احلكم : وجه االستحسان ، واحلكم الثابت به هو : ، والدليل الذي اقتضاه هو " االستحسان 

الثابت على خالف القياس ، والقياس هنا يراد به األصل الكلي أو القاعدة : املستحسن ، أي 
  ) ٦( العامة

 االستحسانُ بقاعدة الضرورة ، ويتحقق هذا النوع يف كل جزئية يكون األخذ : ومن أمثلته
ا وفق األصل العام أو القواعد املقررة أو القياس أمرا متعذِّراً ، أو ممكناً لكنه يلحق باملكلَّف مشقة 

رفعاً هلذا احلرج ، ودفعاً وعسراً شديدين ؛ فيعدل ا عن مثل ما حيكم به يف نظائرها استحساناً ؛ 
هي احلالة اليت تطرأ على اإلنسان حبيث لو مل تراع جلُزِم أو خيف : هلذه الضرورة ؛ والضرورة هي 

ذكره شيخنا يعقوب . أن تضيع مصاحله الضرورية ؛ اليت البد منها يف حفظ األمور اخلمسة 
  .الباحسني 

  



املرأة كُلَّها عورة ؛ لكن أبيح للطبيب النظر  األصل أنَّ: ومثّل له بعض أهل األصول بقوهلم 
إىل ما تدعو الضرورة إىل النظر إليه منها ، وذلك استحساناً ؛ ألجل الضرورة ؛ فيكون أرفق 

  .بالناس 
  

احلرج مدفوع بالنص ، ويف موضع الضرورة يتحقّق معىن احلرج لو أُخذَ : " قال السرخسي 
النصوص الواردة يف رفع احلرج : ، وقوله بالنص ، أي ) ٧" (بالنص فيه بالقياس ؛ فكان متروكاً 

  .عموماً 
  

  .وهذا أمر متقرر عند العلماء ، بل هو من مزايا الشريعة اإلسالمية الظاهرة 
اعلم أنَّ اهللا شرع لعباده : " يف قواعد األحكام _ رمحه اهللا_قال عز الدين ابن عبد السالم 

عاجلة و آجلة جتمع كل قاعدة منها علَّة واحدة ، مث استثىن منها ما يف السعي يف حتصيل مصاحل 
مالبسته مشقَّة شديدة أو مفسدة ترىب على تلك املصاحل ؛ وكذلك شرع هلم السعي يف درِء 
مفاسد يف الدارين أو يف إحدامها جتمع كلّ قاعدة منها علَّة واحدة ، مث استثىن منها ما يف اجتنابه 

. أو مصلحة ترىب على تلك املفاسد ؛ وكلّ ذلك رمحة بعباده ونظر هلم ورفق م  مشقَّة شديدة
" ويعبر عن ذلك كلِّه مبا خالف القياس ، وذلك جارٍ يف العبادات و املعاوضات وسائر التصرفات 

)٨. (  
  

منع إدراج بعض الفروع فيما يظن اندراجها فيه من الكليات : فاالستحسان يف حقيقته 
  واعد العامة ؛ لداللة تترجح والق

عند املوازنة بني األدلة مع اعتبار مقاصد الشرع وعلله وجوداً وعدماً ؛ وهي عالمة فقه الفقيه 
، لذلك وصفه اإلمام مالك بأنه تسعة أعشار العلم ؛ خلفائه على من مل يتأنَّ من الفقهاء ، وألثره 

  . تيجة من نتائج االجتهاد يف حتقيق املناط فيها يف بيان أحكام املسائل التطبيقية ، من حيث هو ن
  

نظرية : " ويف احلكمة من هذا الطريق االستداليل يقول األستاذ حممد فتحي الدريين 
االستحسان شرعت ؛ لدرء التعسف يف االجتهاد عن طريق االستثناء ، واالستحسان ضرب من 

  " .ببات عند تشريع األسباب النظر يف املآل ، جرياً على سنن الشارع يف اعتبار املس
  



  .أنـواع االستحسان 
  

بالنظر يف تعاريف االستحسان ، وتتبع مناذج الوقائـع اليت يمثَّل له ا العلماء ، واستقراِء 
ال تكاد خترج أنواعه من جهة  - مجلة األحكام اليت استنبطها الفقهاُء عن طريقه مـع ذكر مستنده 

  : عن نوعني  -وجه االستحسان : رب عنه يف كتب الفقه بـدليله أو ما يع: أي  -مستنده 
  

  .العدول عن موجب القياس إىل قياسٍ أقوى منه ، أو االستحسان بالقياس :األول 
بني أصلني ، له شبه بكلٍ منهما ؛ وإحلاقه بأقرما  -يف نظر اتهد  -تردد الفرع : وحقيقته 

  .شبها له ، وهذا ال يدرك إال بعد التأمـل 
ويتضح ذلك يف املسألة اليت تعرِض للمجتهد وتكون حمالً للقياس ، ويكون هلا شبه بأصلني 
ثبت لكلٍ منهما حكم شرعي ؛ غري أنَّ أحد الشبهني أقرب يف تبادره إىل ذهن اتهد من اآلخر، 

ن الشبه يف األصل واآلخر أدعى إىل امليل إليه ، لكونه أدىن إىل حتقيق املصلحة ؛ فَيعدل اتهد ع
 لُوقُّقِ املصلحة فيه ، وخحلّة ؛ لقوته وتقَّت فيه العاملسألة باألصل الذي د ح إحلاقجراملتبادر، وي

فهذا العدول واإلحلاق يعد يف عرف األصوليني نوعاً من . األصل الذي تبادر شبهه عن ذلك 
سنده ؛ : ذا العدول يسمى وجه االستحسان ، أي أنواع االستحسان ؛ والدليلُ الذي اقتضى ه

  .الثابت على خالف القياس اجللي : واحلكم الثابت باالستحسان هو احلكم املُستحسن ، أي 
يف األرض الزراعية ، يف حال وقفها ) ٨(بإدخال حقوق االرتفاق : ويمثِّل له علماء األصول 

فقد . دخاهلا يف عقد البيع ما مل ينص على إدخاهلا فيه ، ولو مل ينص الواقف على ذلك ؛ مع عدم إ
  ) ٩(القياس عدم دخوهلا ، واالستحسان دخوهلا : جاء عند احلنفية يف هذه املسألة قوهلم 

  

  )١٠(استثناء مسألة جزئية من أصل كلي ، لدليل يقتضي ذلك االستثناء  :الثاين 
دة عامة أو يتناوهلا أصلٌ كلي ، و وجد إذا عرضت للمجتهد مسألة تندرج حتت قاع: بيانـه 

اتهد دليالً خاصاً يقتضي استثناء هذه اجلزئية من األصل الكلي ، والعدول ا عن احلكم الثابت 
" لنظائرها إىل حكم آخر ؛ للدليل اخلاص الذي ظهر له ؛ فإنَّ هذا العدول االستثنائي يعبر عنه بـ 

احلكم : وجه االستحسان ، واحلكم الثابت به هو : اقتضاه هو ، والدليل الذي " االستحسان 
الثابت على خالف القياس ، والقياس هنا يراد به األصل الكلي أو القاعدة : املستحسن ، أي 

  .العامة 



  

  :ويندرج حتت هذا النوع عدة فـروع ، منها 
  

  .االستحسان باإلمجاع : الفرع األول 
إلمجاع الصريح أو السكويت على حكم يف مسألة ، خيالف قياساً أو انعقاد ا: " وعرف بأنه 

  ) . ٧٨:شعبان إمساعيل .االستحسان بني النظرية والتطبيق ، للشيخ د" ( قاعدة عامة 
ويتحقق هذا النوع بإفتاِء اتهدين يف حادثة ما ، على خالف القياس أو األصل العام أو 

أو بسكوم وعدم إنكارهم ما يفعله الناس ، إذا كان فعلهم خمالفاً القاعدة املقررة يف أمثاهلا ، 
  . للقياس أو األصل املقرر 

؛ مع أنَّ مقتضى القياس عدم جوازه ؛ ) ١١(اإلمجاع على جواز عقد االستصناع : مثالـه 
ىن فإنّ املعقود عليه معدوم حال العقد ؛ وبيع املعدوم ممنوع بنص احلديث السابق ؛ لكن استث

الفقهاُء هذا العقد من حكم نظائره ؛ جلريان التعامل به من غري نكري من أهل العلم ، وتقريرهم 
 ٤/٧٨: تيسري التحرير ، ألمري بادشاه : ينظر (على ذلك إمجاع عملي . (  

تركنا القياس ؛ لإلمجاع على التعامل به فيما بني الناس من لدن رسول اهللا : " قال السرخسي 
إىل يومنا هذا ، وهذا ؛ ألنَّ القياس فيه احتمال اخلطأ والغلط ، فبالنص أو _ عليه وسلم صلى اهللا_

واجب الترك ال جائز العمل به يف ] القياس : أي[ اإلمجاع يتعني فيه جهة اخلطأ فيه ، فيكون 
  ). ٢/٢٠٣: أصول السرخسي " ( املوضع الذي تعني جهة اخلطأ فيه 

  
  . بالضرورة  االستحسان: الفرع الثاين 

ويتحقق هذا النوع يف كل جزئية يكون األخذ ا وفق األصل العام أو القواعد املقررة أو 
القياس أمراً متعذِّراً ، أو ممكناً لكنه يلحق باملكلَّف مشقة وعسراً شديدين ؛ فيعدل ا عن مثل ما 

  )١٢(رورة حيكم به يف نظائرها استحساناً ؛ رفعاً هلذا احلرج ، ودفعاً هلذه الض
ما سبق من أنَّ املرأة كُلَّها عورة ؛ لكن أبيح للطبيب النظر إىل ما تدعو الضرورة : مثالـه 

املبسوط ، . ( إىل النظر إليه منها ، وذلك استحساناً ؛ ألجل الضرورة ؛ فيكون أرفق بالناس 
  ) .ن ويراجع ما مر يف احللقة الثانية من بيا. ١٤٥/ ١٠:لشمس الدين السرخسي 

وهكذا بقية أقسام االستحسان كاالستحسان بقاعدة الذرائع ، وسنة اخللفاء الراشدين ، 



  ) .١٣(وغريها ، فإنها راجعة يف التقسيم إىل ما يعتمده اتهد من األدلَّة
وأما ما يعرف عند احلنفية باالستحسان بالنص ، فقد استبعد من التقسيم ألنه عند التحقيق 

ص ذاته ، فاحلجة فيه النص دون حاجة إىل طريق االستدالل ، وإنما اعتربه احلنفية عمل مبقتضى الن
كون النصوص فيه جاءت على حنو يشبه االستثناء من مجلة  –عندهم  -ألم حملوا يف هذا النوع 

  . النصوص يف الباب ، مقصودا ا رفع احلرج 
  

ال ينكره أحد ، وإنما نوزع يف ) بالنص  االستحسان( وهذا النوع املعروف عند احلنفية بـ 
  .تسميته استحساناً 

ومع أن هذا النوع من االستحسان من مدلوالت االستحسان عند احلنفية دون غريهم وهو 
اصطالح خاص م وال مشاحة يف االصطالح إذا علم املراد ، إال أن اجلمهور أفادوا منه يف بيان 

ت واستدلوا به على حجية االستحسان ببقية األدلة واالستدالالت سنن الشارع يف تشريع املستثنيا
؛ ومن هنا أدرجه املنظِّرون لالستحسان يف أنواعه ؛ تعزيزاً لصحة االستدالل به طريقاً من طرق 
االجتهاد ؛ من حيث جريانه على منهج تشريعي ، يقضي باستثناِء بعض الفروع من أحكام 

لضرر ؛ وعليه فيكون حملُّه من البحث األصويل يف مسألة حجية نظائرها ؛ رفعاً للحرج ودفعاً ل
  .االستحسان ، ال يف أنواعه ، وال عند بيان املراد به 

  
  

  :حجية االستحسان 
  

من خالل بيان العلماء لطريق االستحسان على اختالفهم يف تقسيمه، يتضح جبالء أنَّ إثبات 
فسه ؛ وهذا حمل اتفاق كما سبق ذكره يف األحكام واقع بوجوه االستحسان ال باالستحسان ن

  . حترير املراد باالستحسان ؛ فاحلجية إنما هي يف ما هو معترب من وجوهه أو أدلته 
عند احلنفية حجة ، وحجيته حجية النص نفسه ، واالستحسان ) ١٤(فاالستحسان بالنص 

وكذلك االستحسان باملصلحة والعرف  باإلمجاع حجه ، وحجيته حجية اإلمجاع نفسه ؛
والضرورة وغريها ، من أدلة االستحسان ووجوهه اليت يذكرها العلماء ؛ فالذي يقول ذه األدلة 

  . أو الوجوه ، حجته فيها حجية هذه األدلَّة أو الوجوه عنده 



  
اب تارة ، واحلجة اليت يرجع إليهـا يف االستحسان ، فهي الكت: " قال القاضي أبو يعلى 

: العدة يف أصول الفقه " ( والسنة أُخرى ، واالستدالل بترجح شبه بعض األصول على بعض 
١٦٠٩-٥/١٦٠٧ (  

.  
هذا إضافة إىل اعتبار الشارع له مبا يعرف عند احلنفية باالستحسان بالنص ؛ فيكون يف ذلك 

  .إرشاد إىل طريق من طرق االستدالل هو االستحسان 
  

األصل العام املقررِ لالستحسان ، وهو أصل رفع احلرج ، بسبب وجوهه أو  وكذلك حجية
رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ، لشيخنا يعقوب : ينظر . ( بسبب األدلة اليت يعدل ا إليه 

  ) . ٣٣٣: الباحسني 
  

وقد ذكر شيخنا يعقوب الباحسني وجهاً لداللة أصل رفع احلرج على حجية االستحسان ، 
أن القائلني باالستحسان الحظوا جمموعة من األحكام املتشاة ، يف : اه على استنتاج مفاده بن

كوا مستثناة من قياسٍ أو أصلٍ مقررٍ عندهم أو عمومٍ ؛ فأطلقوا على كلٍّ منها اسم االستحسان 
و غريها ؛ ، سواٌء كان هذا الدليل نصاً ، أو إمجاعاً ، أو مصلحةً ، أو عرفاً ، أو ضرورة ، أ

فاالستحسان على هذا مفهوم كلي ال وجود له إال بوجود أفراده اليت هي األحكام املستحسنة ، 
أياً ما كان النوع الذي تنتمي إليه ، وهذا املفهوم الكلي عائد إىل التيسري ورفع احلرج ، وهذا 

  . املعىن جممع عليه ، وهو ثابت يف الشريعة قطعاً 
وعليه فإنَّ االستحسان تكمن حجيته يف كونه رافعاً للحرج ، : ة ؛ فقال مث بين وجه الدالل

وهذا ال يصح أن يكون موضع نزاع ؛ ولكن ملَّا كان احلرج غري منضبط عند الفقهاِء مل يعلقوا 
األحكام به ؛ بل جلؤوا إىل وسائل معرفة للحرج وكاشفة عن وجوده ، وهذه الوسائل هي األدلة 

ن األقيسة والقواعد ، املسماة عندهم وجوه االستحسان ؛ فقوهلم هذا استحسان اليت يعدل ا ع
باإلمجاع ، يعين أنّ اإلمجـاع كشف عن وجود حرجٍ كان من املمكن أن يقع لو مل يؤخذ حبكم 
املسألة املستثناة ، وهكذا ؛ فكأنهم جعلوا هذه األمور اليت يتحقق ا االستحسان ضوابط له ، 

رفع احلرج : ينظر ( عائد يف الغالب إىل أصل رفع احلرج الذي ال نزاع يف اعتباره شرعاً  وإال فهو



  .، عند توفُّر شروطه )  ٣٣٣- ٣٣٢: يعقوب الباحسني .يف الشريعة اإلسالمية ، د
  

أن غاية ما يف االستحسان انعدام حكم النظائر يف مسألة جزئية : ومن أدلة حجيته من املعىن 
  .فيها ، وهذا ال نزاع فيه ، وليس هو ختصيصاً لنص شرعي حىت ينظر يف املخصص  ؛ النعدام علته

  
ومن حيث املعىن ، هو قولٌ بانعدام احلكم عند انعدام العلَّة ، وأحد ال : " قال السرخسي 

بأجرٍ بطريق االستحسان ، فإنما تركنا القول ) ١٥(خيالف هذا ؛ فإنا إذا جوزنا دخول احلمام 
الذي يوجبه القياس ؛ النعدام علّة الفساد ، وهو أنَّ فساد العقد بسبب جهالة املعقود عليه  بالفساد

ليس لعني اجلهالة ، بل ألنها تفضي إىل منازعة مانعة عن التسليم والتسلم ، وهذا ال يوجد هنا ، 
أصول السرخسي "( ويف نظائره ؛ فكان انعدام احلكم النعدام العلَّة ، ال أن يكون بتخصيص العلّة 

 :٢٠٨-٢٠٧ . (  
  

منع إدراج بعض الفروع فيما يظن اندراجها فيـه من الكليات : فاالستحسان يف حقيقته 
والقواعد العامة ؛ لداللة تترجح عند املوازنة بني األدلة مع اعتبار مقاصد الشرع وعلله وجوداً 

: ينظر ( نه تسعة أعشار العلم وعدماً ؛ وهي عالمة فقه الفقيه ، لذلك وصفه اإلمام مالك بأ
؛ خلفائه على من مل يتأنَّ من الفقهاء ، وألثره يف بيان حكم )  ١/١٣٨: االعتصام ، للشاطيب 

  .املسائل التطبيقية ، من حيث هو نتيجة من نتائج االجتهاد يف حتقيق املناط فيها 
  

  .لعلماء أن حجية االستحسان باملفهوم األصويل حملّ اتفاق بني ا: واخلالصة 
وعلى هذا فما وقع من اختالف معترب ، ظنه بعض أهل العلم يف حجية االستحسان ، إنما هو 
يف صحة وجهة االستحسان ، أو اعتبار مستنده ، ال يف صحة االستدالل به ؛ واعتبار املستند أو 

الف يف اعتبار عدم اعتباره راجع إىل ما يعتمده اتهد من األصول وما ال يعتمده ؛ ال إىل اخت
ومن هنا وقع االختالف بني تعاريف . االستحسان طريقاً من طرائق االجتهاد واالستدالل 

  .االستحسان عند املُنظِّرِين له 
  



  
  : تتمات 

التفريق بينه وبني القياس ، وميكن تلخيص الفرق بينهما : من األمور اليت توضح االستحسان 
ينظر . القياس إحلاق بالنظائر ، واالستحسان قطع عن النظائر ، بأنَّ االستحسان عكس القياس ؛ ف

، مكتبة دار ١٤٠٤-١، ط٦٥: حممد فوزي فيض اهللا . االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية ، د: 
  . ٩/٤٢٧٩: الكويت ؛ ونفائس األصول يف شرح احملصول ، للقرايف: التراث 
  

علماء من فرق بينهما ، كالسرخسي ؛ وأما الفرق بني ختصيص العلَّة واالستحسان ؛ فمن ال
أما يف ختصيص . حيث ذكر أنَّ االستحسان ينعدم فيه احلكم يف الفرع املستثىن ؛ النعدام العلَّة فيه 

العلّة فإنَّ العلَّة ال تنعدم بل تبقى يف الفرع املستثىن ، لكن يدعي املستدل وجود مانع مينع من ثبوت 
؛ ومن العلماء  ٢٠٨-٢٠٧-٢/٢٠٤: أصول السرخسي : ينظر . ( احلكم يف الفرع ، ألجلها 

قاعدة يف : من مل يفرق بينهما ، وهو الذي يفهم من كالم أيب العباس ابن تيمية ، يف رسالته 
عياض بن نامي السلمي ، . ختصيص العلَّة الشرعية ، د: و ينظر . وما بعدها  ٦٢: االستحسان 

: ١٤١٨، رمضان ، ) ٢٠(بن سعود اإلسالمية ، العدد  حبث منشور يف جملة جامعة اإلمام حممد
٣٦ -٣٤ . (  

  
 ------------------------------------  

التحرير ، : بذل النظر ، وابن اهلمام يف : قواطع األدلة ، واإلمسندي يف : ابن السمعاين يف : منهم ) ١(
مسلم : ، آلل تيمية ، وابن عبد الشكور يف  املسودة: مع شرحه ، ألمريباد شاه ، وأبو العباس ابن تيمية يف 

البحر احمليط ، و : فواتح الرمحوت ، البن نظام الدين األنصاري ، والزركشي يف : الثبوت ، مع شرحه 
  .إرشاد الفحول : االعتصام ، و الشوكاين يف : الشاطيب يف 

؛ وقواطع األدلة  ٦٨٩-٦٨٨: إحكام األصول يف أحكام الفصول ، أليب الوليد الباجي : ينظر مثالً ) ٢(
  . ؛ واملصادر السابقة  ١/٤١٠:؛ واملستصفى ، للغزايل  ٤/٢١٤:، البن السمعاين 

وقد أفاد الناحية .  ٢٩٣، ٢٨٨: رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ، لشيخنا يعقوب الباحسني ) ٣(
  .١٤٥/ ١٠: املبسوط : املوضوعية من بيان السرخسي هلا يف 

يخنا حفظه اهللا كتابا يف االستحسان استقرأ فيه ما علل باالستحسان استقراء فريدا ، كعادته وقد أفرد ش



  .يف مؤلفاته ، وهو حتت الطبع 
 ٤٨٦: حممد فتحي الدريين . املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي ، د: ينظر ) ٤(

.  
  . ٢٠٠: مني الشنقيطي حممد األ/ مذكرة يف أصول الفقه ، للشيخ ) ٥(
القياس يف استعماالت العلماء يف مواضع االستحسان تشمل القياس األصويل ، والقواعد : تنبيه مهم ) ٦(

العامة املأخوذة من جمموع األدلة الواردة يف نوع واحد ، أو ما يقتضيه الدليل العام ؛ خالفاً ملا قد يتبادر من 
قياس يف هذه املسألة كذا ، واالستحسان فيها كذا فال يتعني أنَّ املراد به ظواهر عبارات بعضهم ؛ فإذا قيل ال

القياس األصويل ؛ بل قد يكون مبعىن مقتضى القاعدة ، أو الدليل العام الوارد يف هذا النوع ، أو القياس 
  .آخر  ، ويف كلٍّ أُخرجت الصورة املستحسنة من عموم ما يشبهها ملقتضٍ) املعىن اخلاص ( األصويل 

  . ٢٠٣/ ٢: أصول السرخسي ) ٧(
حق مقرر على عقار ؛ ملنفعة عقار آخر ، دون : أي ينتفَع به ؛ وهي : ما يرتفق به : مرافق األرض ) ٨(

حق اإلنسان يف الوصول إىل ملكه باملرور يف طريق عام أو طريق : نظر إىل مالكه ؛ كحق املرور ، الذي هو 
حق صرف املاء الزائد عن احلاجة أو غري الصاحل ، بإرساله يف جمرى على : هو وحق املسيل ، الذي . خاص 

النصيب : و هو  -بالكسر -وحق الشرب ) . الصرف(سطح األرض أو يف أنابيب حىت يصل مستقره 
حق الشرب ، بضم الشني أو : املستحق من املاء ، أو نوبة االنتفاع باملاء لسقي الشجر والزرع ؛ ويلحق به 

  .حق اإلنسان والدواب يف الشرب من املاء ، واالستغالل املرتيل على وجه العموم : حق الشفه ، الذي يراد به 
، تسمية حادثة ، " حقوق االرتفاق " ذكر الشيخ عبد الكرمي زيدان أنَّ تسمية هذه احلقوق بـ : فائدة 

  . أطلقها صاحب مرشد احلريان قدري باشا 
  : أنَّ هلذه املسألة شبهان  :وبيان هذه ذلك ) ٩(
 -من ملك البائع بالبيع ، ومن ملك الواقف بالوقف  -شبه بالبيع جبامع اخلروج من امللك يف كلٍ  -

وهو القياس الظاهر املتبادر ؛ ومقتضى ذلك عدم دخول احلقوق االرتفاقية ما مل ينص الواقف على ذلك ؛ 
  . كالبيع 
إذ الوقف يفيد ملك االنتفاع بالعني املوقوفة بالنسبة  –اع بالعني وشبه باإلجارة جبامع ملك االنتف -

للموقوف عليه ، و اإلجارة تفيد ملك االنتفاع بالعني املؤجرة بالنسبة للمستأجر ، وذلك مع عدم ملكهما 
ء أنَّ ؛ ومقتضى ذلك دخوهلا يف الوقف ولو مل ينص الواقف عليه ؛ فقد رآى هؤال - للعني املؤجرة أو املوقوفة 

هذا الشبه يصلح علَّة إلحلاق الوقف باإلجارة ، مع كونه قياساً خفياً ال يتبادر إىل الذهن كسابقه ؛ بل حيتاج 
إىل مزيد تأمل وتعمق يف تصور املسألة جبميع جوانبها ؛ ومع خفائه إال أنهم رجحوه ؛ لقوته وحتقق املصلحة به 

ة انتفاع املوقوف عليه ا ، وهذا ال يتحقق إال بانضمام احلقوق ؛ ألنَّ الغرض من وقف األرض الزراعي
  . االرتفاقية إىل األرض يف الوقف ، كما أنَّ املستأجر ال يتحقق غرضه من االستئجار إال بذلك 



أنَّ القياس اخلفي هنا : فاالستحسان هنا ترجيح اتهد للقياس اخلفي على القياس اجللي ؛ ووجهه وسنده 
رياً يف احلكم من القياس اجللي ؛ ألنَّ املقصود بالوقف االنتفاع من املوقوف ال تملّك عينه ، وحيث إنَّ أقوى تأث

  .االنتفاع ال يتأَتى بدون احلقوق االرتفاقية ؛ فيلزم دخوهلا يف الوقف تبعاً ، كما هو احلكم يف اإلجارة 
اء من القياس الظاهر ، وإمنا أُفرد ؛ ألمهيته بالنسبة والقسم األول داخل يف القسم الثاين ؛ ألنه استثن) ١٠(

  . ٢٩٦: يعقوب الباحسني . رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ، لشيخنا د: ينظر . للفقه احلنفي 
أن يقول شخص آلخر من أهل الصنائع : وصورة املراد به . طلب الصنع وسؤالـه : االستصناع ) ١١(

من عندك ، بثمن كذا ، ويبني نوع ما يعمل ، وقدره  –أو غريها  – أو حناس اعمل يل خفاً أو آنية من أدمي: 
  .وصفته ؛ فيجيبه الصانع بأن يفعل له ما طلب 

هي احلالة اليت تطرأ على اإلنسان حبيث لو مل تراع جلُزِم أو خيف أن تضيع مصاحله : الضرورة هي ) ١٢(
رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ، ليعقوب : ينظر . ة الضرورية ؛ اليت البد منها يف حفظ األمور اخلمس

  . ففيه حبث قيم جدا يف بيان معىن الضرورة ٤٣٨: الباحسني 
وما بعدها ؛ واالعتصام  ٢/٢٠٠: ؛ وأصول السرخسي  ٤٧٩-٤٧٨: املنخول ، للغزايل : ينظر ) ١٣(

وما بعدها ؛ ورفع احلرج يف  ٣٥٤:حممد شليب .وما بعدها ؛ وتعليل األحكام ، د ١٣٩/ ٢: ، للشاطيب 
. وما بعدها ؛ واالستحسان بني النظرية والتطبيق ، د ٣١٥: يعقوب الباحسني . الشريعة اإلسالمية ، لشيخنا د

  .وما بعدها ؛واملصادر السابقة  ٧٥: شعبان حممد إمساعيل
)١٤ ( صاالستحسان بالن .  

موم نظائرها ؛ بنص من الكتاب أو السنة ؛ وقد ويدخل حتته مجيع الصور اليت استثناها الشارع من ع
يكون بسبب الضرورة أو احلاجة أو غريها من األمور اليت تعود إىل فروعٍ أُخر من االستحسان ، مل تلحق ا ؛ 

  . ألنَّ ثبوا هنا جاء عن طريق التنصيص الشرعي ، ويف تلك الفروع جاء عن طريق االجتهاد 
صالة اخلوف على الصفات اليت وردت ا ؛ إذ القياس يف الصالة أن تؤدى  تشريع: مثاله من الكتاب 

الرباعية يف أوقاا احملَّددة أربع ركعات ، يف كلِّ ركعة ركوع و سجودان ، بشروطها وأركاا اليت بينها النيب 
وإِذَا ضربتم في { :  _تعاىل_؛ غري أنَّ حالة اخلوف استثنيت من ذلك بقول اهللا _ صلى اهللا عليه وسلم_

الْكَافرِين كَانواْ لَكُم  اَألرضِ فَلَيس علَيكُم جناح أَن تقْصرواْ من الصالَة إِنْ خفْتم أَن يفْتنكُم الَّذين كَفَرواْ إِنَّ
فَلْتقُم طَآئفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُواْ أَسلحتهم فَإِذَا سجدواْ وإِذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصالَةَ * عدواً مبِيناً 

 مهذْرذُواْ حأْخلْيو كعلُّواْ مصلُّواْ فَلْيصي ى لَمرفَةٌ أُخطَآئ أْتلْتو كُمآئرن وواْ مكُونفَلْي ينالَّذ دو مهتحلأَسو
انَ بِكُم أَذًى من و تغفُلُونَ عن أَسلحتكُم وأَمتعتكُم فَيميلُونَ علَيكُم ميلَةً واحدةً والَ جناح علَيكُم إِن كَكَفَرواْ لَ

النساء [} فرِين عذَاباً مهِيناً مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَن تضعواْ أَسلحتكُم وخذُواْ حذْركُم إِنَّ اللّه أَعد للْكَا
؛ حيث قُلِّلَ عدد ركعاتهـا ، وبدلَت كيفيتها ، إىل حالة تمكِّن املسلمني من أدائها مع ] ١٠٢-١٠١:

احملافظة على موقفهم من العدو ؛ ختفيفاً على املسلمني ، ورفعاً للضيق واحلرج عنهم باحملافظة على الدماِء 



  .فعة العدو ، ودرءاً لضرر انتصاره عليهم بانتهازه فرصة انشغاهلم يف صالم واألرواح مع مدا
صلى اهللا _بيع السلم ؛ فالقياس أو القاعدة العامة عدم جواز بيع املعدوم ؛ لقول النيب : ومثاله من السنة 

اإلنسان ملا ليس عنده ، قد رخص فيه  ؛ غري أنَّ السلَم وهو من بيع)) ال تبِع ما لَيس عندك : (( _ عليه وسلم
من أَسلَف في شيٍء فَفي كَيلٍ معلُومٍ ووزن معلُومٍ إِلَى أَجلٍ معلُومٍ : (( _ صلى اهللا عليه وسلم_؛ بقول النيب 

  .؛ وذلك حلـاجة الناس إليه )) 
  .ناً وهذا النوع ال ينكره أحد ، وإنما نوزع يف تسميته استحسا

عربـي . بناء على هيئة خاصة ، يغتسل فيه مباء حممى ؛ تنظيفاً وترفّهاً واستشفاًء : احلمـام ) (١٥(
الدميـاس ، والكن ؛ معروف عند السابقني ، وهلم به مزيد عناية ، وال : مذكّر باتفاق أهل اللغة ؛ ويسمى 

أصـل اشتقاقـه من احلميم ، : و يقـال . ا زال موجوداً يف عدد من البالد ، كالشام ، والعراق ، وغريهـ
طاب حميمك وحمتك ، أي : وهو املاء احلار املستعمل فيه ؛ أو ألنه يعرق ، و لذا يقال ملن خيرج من احلمام 

  . طاب عرقك : 
 باب الباء ، فصل: ؛ والوقوف على مهمات التعاريف ، للمناوي  ٦٧: حترير التنبيه ، للنووي : ينظر 

الرتهة الزهيـة يف أحكام احلمام الشرعيـة والطبية : ؛ وينظر يف فوائده  ٤٠٤:امليم ؛ والكليـات ، للكفوي 
وهو . القاهرة : عبد احلميد صاحل محدان ، الدار املصريـة اللبنانية . د/، ت١٤٠٨-١، ط ١٧: ، للمناوي 

  ) .ات السونا محام( بـ -اليوم  -شبيه يف فوائده ومنكراته ، مبا يعرف 
  
  



  أسس السياسة الشرعية
)٤(  

  قاعدة الذرائع
  

  سعد بن مطر العتييب. د
   

  
   

)١(  
  سد الذرائع

  
  قـاعـدة الـذرائـع: الطريق الثالث 

  
دة أو الوسيلة إىل الشيء ، سواٌء كان هذا الشيء مفس: مجع ذريعة ، وهي : الذرائع يف اللغة 

  .توسل بوسيلة : أي : تذرع بذريعة : يقال . مصلحة ، قوالً أو فعالً 
  

أما يف االصطالح ؛ فقد عرفت بتعريفات كثرية ، تكاد تنحصر يف أحد قسمي الذرائع ؛ 
  . وذلك أنَّ كثرياً من العلماء والباحثني درجوا على إطالق الذريعة على ما يتوصلُ به إىل حمظورٍ 

  
وهذا هو املشهور  -ا أحد قسمي قاعدة الذرائع ؛ فإنَّ الذرائع منها ما يوصل إىل احملذور وهذ

 -كالقرايف - ومنها ما يوصل إىل املشروع ، وهذا ما يعبر عنه بعض العلماء  -املتبادر عند ذكرها 
حيث كوا  ، واشتهر عند عامة الفقهاء حتت مسميات أُخرى ؛ والذريعة من" فتح الذرائع " بـ

  .طريقاً من طرق االستدالل تشمل هذين القسمني 
الذرائع يف : من هنا ميكن تعريف الذرائع مبعىن اصطالحي عام يشمل هذين املعنيني ؛ فيقال 

  .ما كان وسيلةً وطريقاً إىل شيٍء آخر حالالً كان أو حرامـاً : االصطالح 



  .سد منها ، وما يفتح ما ي: وذا يكون التعريف شامالً قسمي الذرائع 
  

فقاعدة الذرائع تنقسم إىل قسمني قسم يسد ، وهو األشهر ألسباب منها أنه من قواعد املنع 
من احملظور ، واحملظور تدفع إليه طباع كثري من الناس ، ومن مث يكثر طرق أمساعهم له أكثر من 

رى مرادفة لفتح الذرائع على القسم اآلخر الذي هو فتح الذرائع ، ومنها استعمال مصطلحات أخ
  .ما يأيت بيانه يف قاعدة فتح الذرائع إن شاء اهللا تعاىل 

  
  : وبيان القسمني يف قاعدتني على النحو اآليت 

  
  :قاعدة سد الذرائع : أوالً 

املنع من فعل ذرائع املمنوع ، ملا تفضي إليه من الفعل احملرم ؛ فمىت : املراد بـ سد الذرائع 
  . السامل عن املفسدة وسيلة إىل املفسدة منع من ذلك الفعل كان الفعل 

والذرائع اليت تسد وحتسم عرفت بتعاريف كثرية ، لعلَّ أقرا إىل املعىن املراد يف عرف الفقهاء 
  . أمر غري ممنوع لنفسه ، قويت التهمة يف إفضائه إىل فعل حمظور : أنها 

  
  : حجية سد الذرائع 

من طُرق االستدالل اليت تظافرت أدلة الشرع على تأييدها ، و شواهده يف سد الذرائع 
  :الشريعة أكثر من أن حتصر ؛ من ذلك ما يلي 

[ } والَ تسبواْ الَّذين يدعونَ من دون اللّه فَيسبواْ اللّه عدواً بِغيرِ علْمٍ {: قول اهللا تعاىل ) ١
اهللا سبحانه وتعاىل عن سب آهلة الكفار مع كونه غيظاً ومحية هللا  ؛ حيث ى] ١٠٨: األنعام 

وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على املنع " تعاىل ؛ لئال يكون ذلك ذريعة وتطرقاً إىل سب اهللا تعاىل 
  .قاله بن القيم " من اجلائز لئال يكون سبباً يف فعل ماال جيوز 

  
ين آمنواْ الَ تقُولُواْ راعنا وقُولُواْ انظُرنا واسمعواْ وللكَافرِين يا أَيها الَّذ{: وقول اهللا تعاىل ) ٢

 يمأَل ذَابى اهللا ] ١٠٤: البقرة [ } ع عباده املؤمنني عن قول هذه  -عز وجل  -؛ حيث



: عناها مع أنها كلمة عربية معروفة ، م -صلى اهللا عليه وآله وسلم  –للنيب ) راعنا ( الكلمة 
أرعين مسعك ؛ وذلك لئال تكون ذريعة لليهود إىل سب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ فإنهم 

فاعالً من : يريدون ا السب ، يقصدون  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  –كانوا خياطبون ا النيب 
  . الرعونة ، ولئال يكون ذلك ذريعة للتشبه باليهود يف أقواهلم وخطام

  
، قَالُوا )) من الْكَبائرِ شتم الرجلِ والديه : ((  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  –وقول النيب ) ٣

نعم يسب أَبا الرجلِ فَيسب أَباه ويسب أُمه : (( يا رسولَ اللَّه وهلْ يشتم الرجلُ والديه ؟ قَالَ : 
سفَي هأُم الرجل ساباً ألبويه إذا  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  –متفق عليه ؛ فقد جعل النيب )) ب

  . سب سباً يجزِيه الناس عليه بالسب هلما ؛ لكونه سبباً ووسيلة إىل ذلك وإن مل يقصده 
  
مع كونه مصلحة  كان يكف عن قتل املنافقني ، - صلى اهللا عليه وآله وسلم  –أنَّ النيب ) ٤

يقتل أصحابه ؛ وقد  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  –إنَّ حممداً : لئال يكون ذريعة إىل قول الناس 
أن يأذن له  - رضي اهللا عنه  –بذلك عندما سأله عمر  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  –صرح النيب 

ال يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا دعه : (( حيث قال  -رأس النفاق  -بقتل عبد اهللا بن أُيب بن سلول 
 هابحلُ أَصقْترواه الشيخان ؛ ألنَّ هذا القول يوجب النفور عن اإلسالم ممن دخل فيه وممن مل )) ي

  .قاله أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا " يدخل فيه وهذا النفور حرام 
  

تسعة وتسعني  -رمحه اهللا  -لقيم وهذه بعض شواهد سد الذرائع ، وهي كثرية ، ذكر ابن ا
ما جر إىل احلرام وتطُرق به إليه ، فهو : شاهدا هلا على سبيل التمثيل ؛ ومدارها على تأكيد أنَّ 

  .حرام مثله 
أنَّ قاعدة سد الذرائع أُخذَت من استقراِء  -رمحه اهللا  -ومن هنا قرر العالمة الشاطيب 

قطع ، وأنَّ الشارع مينع من الفعل اجلائز إذا كان هذا الفعل ذريعة نصوص الشريعة استقراًء يفيد ال
إىل مفسدة تساوي مصلحته أو تزيد ، مث قرر أنَّ هذا املعىن الذي أُخذ باالستقراء من أحكام 
الشريعة ، يقوم مقام العموم املستفاد من الصيغة ؛ فيما يندرج حتته من الوقائع اليت مل ينص عليها ؛ 

  .ا ، دون حاجة إىل دليل خاص من قياس أو غريه فيطبق عليه
  



  :وأما األدلة اخلاصة على هذه القاعدة فكثرية أيضا ، ومنها 
إِنَّ الْحاللَ بين وإِنَّ الْحرام بين وإِنَّ بين : ((  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  –قول النيب  - ١

 اتبِهتشا مما قا –ذلك أُموربرثَالً  –ل وي ذلك مف رِبسأَضةً وبِهتشا مأُمور كذَل نيإِنَّ بإِنَّ : و
الخأَنْ ي كوشى يملَ الْحوح عري نم هوإِن ، مرى اللَّه ما حمإِنَّ حى ، ومى حملَّ حوج زطَ اللَّه ع

رواه أبو داود )) رتع وإِنَّ من خالط الريبةَ يوشك أَنْ يجسـر يوشك أَنْ ي –وربما قَالَ  –الْحمى 
؛ وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يترك ما يضارع احلرام وما " والنسائي وهو حديث صحيح 

  .قاله الباجي رمحه اهللا " يتوصل به إليه 
  
الذي قامت األدلة الشرعية  ، راجعة إىل أصل اعتبار املآل" سد الذرائع : " أنَّ قاعدة  - ٢

على اعتباره ، وشواهدها شواهد هلذه القاعدة ، ورجوع هذه القاعدة إىل هذا األصل كاف يف 
  .اعتبارها والتفريع عليها 

  
وقد حكى االتفاق على إعماهلا غري واحد من العلماء ، منهم الشاطيب والقرايف ؛ بل  - ٣

سد الذرائع مطلوب : " يدل على قطعيتها ، فقال صرح الشاطيب بأن استقراء أحكام الشريعة 
  " .مشروع ، وهو أصل من األصول القطعية 

  
  " :سد الذرائع " ضابـط 

الذين ينظِّرون لقاعدة الذرائع ال جييزون التوسع يف سدها ؛ ألنَّ التوسع فيه يؤدي إىل إيقاع 
؛ وعليه فال جيوز " رفع احلرج  "األمة يف احلرج ، ويف هذا إخالل بأصل شرعي آخر مهم هو 

 واملنع ، وقد نص الذرائع مطلقاً مهما كانت ؛ بل البد من حتقق مناط السد اإلفتاء بناًء على سد
على ذلك عدد من العلماء والباحثني ، ومن نصوصهم يف ذلك ، ميكن ضبط قاعدة املنع يف 

  :الذرائع ، من خالل الشروط والقيود التالية 
ما يترتب على الفعل من : فاملعول عليه يف املنع . الفعل املأذون فيه إىل مفسدة  أن يؤدي - ١

املفاسد يف جمرى العادة ، أو ما يقصد به يف العرف ؛ وإن مل يثبت قصد خاص من الفاعل ، بل 
  .وإن ثبت القصد احلسن والنيـة اخلالصة ، كما يف مسألة سب آهلة الكفار 



راجحة على مصلحة الفعل املأذون فيه ؛ فالفعل الذي يتضمن  أن تكون تلك املفسدة - ٢
وإن كان ذريعةً إىل تفويت مصلحة أو حتصيل مفسدة  –حتصيل مصلحة أو دفع مفسدة ال مينع 

إذا كانت املصلحة اليت جيلبها الفعل راجحة على املفسدة اليت تنشأ عنه ، أو  –من جهة أُخرى 
  .حة على املصلحة اليت تفوت به كانت املفسدة اليت تندفـع به ، راج

أن يكون إفضاُء الفعل املأذون فيه إىل املفسدة مقطوعاً به ، أو كثرياً غالباً حبيـث يغلب  - ٣
على الظن إفضاؤه إليها ؛ أو أن تتعلق املفسدة فيه مبحظور خطريٍ ، يقتضي االحتياطُ من اتهد 

  . دة كثرياً درَء املفسدة فيه ، ولو مل يكن إفضاؤها إىل املفس
أن ال يكون سد الذريعة شامالً عاماً لكل صور احملكوم فيه وكل أحواله ؛ بل بالقدر  - ٤

  . الذي تندرىُء فيه املفسدة ، وإذا زالت اخلشية زال احلظر 
  

طريق وقاعدة راسخة من قواعد التشريع وطرق االستدالل ) سد الذرائع ( أنَّ : واخلالصة 
  .توافرت فيه شروط العمل به الشرعي املعترب ، إذا 

وملَّا كانت هذه القاعدة طريقاً حازماً يف احلفاظ على محى األحكام ، و عقبة عسرية املنفذ ، 
تضجر منها أهل الباطل وحاول القدح فيها  –ملن رام الوصول للباطل من بوابات الشرع 

  .احملرومون ا من ترويج الشبهات واالستمتاع بالشهوات 
أنه كلّما كثر : ظة مهمة جتيب على املتسائلني عن كثرة الفتوى بسد الذرائع وهي ومثة مالح

الفساد يف الناس ، كلّما كثرت الفتوى بسد الذرائع ، وهكذا الشأن يف القضايا العامة ، وأمور 
ثرت كلما وسد األمر إىل غري أهله أو إىل من يشيع بني الناس اامهم بالسوء ، كلّما ك: الوالية 

  !والعكس بالعكس . الفتوى بسد الذرائع 
  



)٢(  
  فتح الذرائع

  
  .قاعدة فتح الذرائع : ثانياً 

الطرق اليت يسلك منها : " سبق يف أول قاعدة الذرائع ، أنَّ الذرائع هي الوسائل ؛ وهي هنا 
دي ؛ فاملراد قاله الشيخ السع" إىل الشيء ، واألمور اليت تتوقف األحكام عليها من لوازم وشروط 

  . فتح الذرائع املؤدية إىل جلب املصاحل وحتقيق املقاصد ، اليت ال حتصل إال ا 
  

فعل ما ال يتوصلُ إىل املأمور إال به ؛ و يعبر عنه بعض العلماء " : فتح الذرائع " فاملراد بـ
ما ال يتم : " ات أشهر ، من مثل كالقرايف ؛ ويعبر عنه عند عامة الفقهاء بتعبري" فتح الذرائع " بـ

ما ال يتوصل إىل " و " ما ال يتم األمر إال به يكون مأموراً به " و " الواجب إال به فهو واجب 
، وهذا الغالب عند األصوليني ويف " مقدمة الواجب " و " وسيلة الواجب " و " املطلوب إال به 

  . ، وغريها " االحتياط "كتب الشروح الفقهية ؛ وقد تلقب عند الفقهاء بـ
  

إذ األمر هو الطلب واالستدعاء واالقتضاء ، " واملأمور يشمل ما أُمر بفعله وما أُمر بتركه ؛ 
فلفظ األمر عام لكن خصوا أحد النوعني بلفظ " ، " وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك 

  .قاهلما أبو العباس ابن تيمية  "النهي ، فإذا قُرِن النهي باألمر كان املراد به أحد النوعني 
  

  :حكم فتح الذرائع 
  :الذرائع والوسائل اليت ال يتم املأمور إال ا ، نوعان 

ما كان مأموراً ا بالنص الشرعي ؛ كالسعي إىل صالة اجلمعة ، كقول اهللا عز : فاألول 
يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيع يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصلَاة من { : وجل 

يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا {: ؛ وكالطهارة للصالة ، وقوله تعاىل } ذَلكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ 
كُميدأَيو كُموهجفاغِْسلُواْ و الةإِلَى الص متإِلَى  قُم لَكُمجأَرو كُموسؤواْ بِرحسامقِ وافرإِلَى الْم

ما ال يتم الواجب إال : النص ، وقاعدة : ؛ وهذا النوع قد اجتمع على وجوبه دليالن } الْكَعبنيِ 



  .وهذا ظاهر ، ال يحتاج إىل بيان حكمه . به فهو واجب 
مل يرد فيه أمر مستقل من الشارع ؛ كإفراز املال ؛ ما كان مباحاً من حيث األصل ، : والثاين 

ما ال يتم املأمور إال به فهو مأمور : إلخراج الزكاة ؛ فهذا ليس بواجب قصداً ، إمنا وجب بقاعدة 
أنَّ وسيلة املأمور به مأمور بفتحها ؛ فالذرائع هي : وهذا النوع الذي نعنيه هنا ، وخالصته . به 

  . سائل أنَّ هلا أحكام املقاصد الوسائل ، و األصل يف الو
  

للمصاحل واملفاسد أسباب ووسائل ، وللوسائل أحكام املقاصد ؛ : " قال العز بن عبد السالم 
  " .من الندب ، واإلجياب ، والتحرمي ، والكراهة ، واإلباحة 

ت ملا كانت املقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق تفضي إليها ، كان: " وقال ابن القيم 
طرقها وأسباا تابعةً هلا معتربةً ا ؛ فوسائل احملرمات واملعاصي يف كراهتها واملنع منها حبسب 
إفضائها إىل غاياا وارتباطاا ا ، ووسائل الطاعات والقُربات يف حمبتها واإلذن فيها حبسب 

الغايات ، وهي  إفضائها إىل غاياا ؛ فوسيلة املقصود تابعة للمقصود ، وكالمها مقصود قصد
" القاعدة الشرعية أنَّ وجوب الوسائل تبع لوجوب املقاصد : " ، وقال " مقصودة قصد الوسائل 

.  
الوسائل هلا أحكام املقاصد ؛ فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، : " وقال ابن سعدي 

، ووسيلة املباح مباح وما ال يتم املسنون إال به فهو مسنون ، وطرق احلرام واملكروهات تابعة هلا 
توابع األحكام ومكمالا تابعة هلا ، وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد : ويتفرع عليها أنَّ . 

 … . "  
  

إذا أمر اهللا تعاىل : " وجند التصريح بفتح الذرائع يف نصوص من مثل قول القاضي أيب يعلى 
وصل إىل فعله إال بفعلٍ غريه ، وجب عبده بفعل من األفعال وأوجبه عليه ، وكان املأمور ال يت

  " .عليه كل فعل ال يتوصل إىل فعل الواجب إال به 
اعلم أنَّ الذريعة كما جيب سدها ، جيب فتحها وتكره وتندب وتباح ؛ فإن : " وقول القرايف 

الذريعة هي الوسيلة ، فكما أنَّ وسيلة احملرم حمرمة فوسيلة الواجب واجبة ؛ كالسعي للجمعة 
  " .ج واحل

  .وإمنا أذكر عددا من النقول ليعلَم أنَّ هذه القاعدة ليست غائبة عن فقهائنا 



  
  :حجية فتح الذرائع 

  :مما استدلّ به على حجية فتح الذرائع ما يلي 
ن ما كَانَ لأَهلِ الْمدينة ومن حولَهم من اَألعرابِ أَن يتخلَّفُواْ ع{: قول اهللا عز وجل  - ١

الَ مو بصالَ نأٌ وظَم مهيبصالَ ي مهبِأَن كذَل فِْسهن نع واْ بِأَنفُِسهِمغَبرالَ يو ولِ اللّهسي رةٌ فصمخ
هم بِه عملٌ صالح إِنَّ سبِيلِ اللّه والَ يطَؤونَ موطئاً يغيظُ الْكُفَّار والَ ينالُونَ من عدو نيالً إِالَّ كُتب لَ

 ِسنِنيحالْم رأَج يعضالَ ي ففيه اعتبار الشارع للوسائل ؛ وهذا يدل على حسن الوسائل } اللّه ،
احلسنة ، وفيه تنبيه على اعتبار الوسائل ، حيث اعترب أعمال ااهد يف سبيل اهللا من حني خيرج 

 عبادة ، ألنَّ هذه األعمال ووسائل هلذه العبادة ومتممات من حمله إىل أن يرجع إىل مقره وهو يف
  .هلا 

  
ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمس فيه علْما سهلَ اللَّه لَه : (( ... قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢

 ةنطَرِيقًا إِلَى الْج رواه مسلم ؛ ووجه الداللة منه كما يف الدليل السابق)) بِه .  
  
أنَّ الذرائع اليت البد منها يف فعل املأمور من مقتضيات األمر به ؛ فيكون دليلها ما أفاد  - ٣

  . األمر من األدلة 
األمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر املأمور به إليه يف وقوعه ؛ فإذا ثبت يف : " قال اجلويين 

حيحة يتضمن أمراً بالطهارة ال حمالة ، الشرع افتقار صحة الصالة إىل الطهارة فاألمر بالصالة الص
وظهور ذلك يغين عن تكلف دليل فيه ؛ فإن املطلوب من . وكذلك القول يف مجيع الشرائط 

املخاطب إيقاع الفعل الصحيح ، واإلمكان البد منه يف قاعدة التكليف وال تمكُّن من إيقاع 
  " .املشروط دون الشرط 

صل وجب باإلجياب قصداً ، والوسيلة وجبت بواسطة لكن األ: " وقال املوفق ابن قدامة 
  " . وجوب املقصود فهو واجب كيف ما كان وإن اختلفت علة إجياما 

  
فإذا أمر اهللا بشيٍء كان أمراً به ومبا ال يتم إال به ، وكان أمراً باإلتيان : " وقال ابن سعدي 



إنَّ الذي شرع األحكام عليم حكيم ، الشرعية ، والعادية ، واملعنوية واحلسية ؛ : جبميع شروطه 
يعلم ما يترتب على عباده من لوازم وشروط ومتممات ؛ فاألمر بالشيِء أمر به ومبا ال يتم إال به ، 

  " . والنهي عن الشيِء ي عنه وعن كل ما يؤدي إليه 
ون طريقاً من طرق وذا يتبني أنَّ فتح الذرائع مأمور به شرعاً ، متقَرر لدى العلماء ؛ فيك

جيب التوصل إىل الواجب مبا ليس : فقول من قال : " االستدالل الصحيح ؛ قال اد ابن تيمية 
  " . بواجب ، صحيح 

  
بـل قد تكون ذريعة احملرم ووسيلته غري حمرمة ؛ فتفتح ، وذلك إذا أفضت إىل مصلحة 

  " .ملقاصد للوسائل أحكام ا: " وهذه من مستثنيات قاعدة . شرعية راجحة 
، ومثَّل له " النهي إذا كان لسد الذريعة أُبيح للمصلحة الراجحة : " قال أبو العباس ابن تيمية 

مبنع التنفّل يف أوقات النهي سداً لذريعة الشرك ؛ لئال يفضي ذلك إىل السجود للشمس ، 
وهو أمر يفوت ومشروعية فعل ذوات األسباب فيها ؛ حيث حيتاج إىل فعلها يف هذه األوقات ، 

  .فتفوت مصلحتها ، فشرعت ؛ ملا فيها من املصلحة الراجحة 
  

قد تكون وسيلة احملرم غري حمرمة إذا أفضت إىل مصلحة راجحة ؛ كالتوسل : " وقال القرايف 
إىل فداِء األسرى بدفع املال للكفار ، الذي هو حمرم عليهم االنتفاع به ؛ بناًء على أم خماطبون 

عة عندنا ، وكدفع مال لرجل يأكله حراماً حىت ال يـزين بامرأة ، إذا عجِز عن دفعه بفروع الشري
الدفع وسيلة إىل املعصية بأكل املال ، ومع ذلك فهو : ؛ فهذه الصور كلها ... عنها إال بذلك 

  " .مأمور به ؛ لرجحان ما حيصل من املصلحة على هذه املفسدة 
عة يباح للمصلحة الراجحة ، كما أباح من املزابنة العرايا ؛ ما حرم للذري: " وقال ابن القيم 

  " .للمصلحة الراجحة ، وأباح ما تدعو إليه احلاجة منها 
  

ومن تأمل هذه النقول تبين له أنَّ للمسألة قيوداً وضوابط ، جتعل أمر إعماهلا ، ليس إال ملن 
ن املصاحل ، وقد مر احلديث عن توافرت فيه شروط االجتهاد ، وأدرك مقاصد التشريع ، وموازي

قيود العمل ا ، فال يعزب عن بالنا ذلك ، فالكالم يف أحكام الشرع توقيع عن رب العاملني ، ال 
  . يقبل من عابد غري فقيه ، بله متهمٍ يف الدين 



  
 وكثري من تطبيقات قاعدة فتح الذرائع ال يتفطن له كثري من الناس ؛ وهذا جيعلين أقدم مثاالً

تعليم املرأة يف اململكة العربية السعودية ، الذي مل حيرمه لذاته : لتطبيق علمائنا هلذه القاعدة ، وهو 
 -يف بعض البلدان  -وغاية ما يف األمر أنَّ االختالط  -كما يزعم بعض الناس  -أحد من العلماء 

حلقبة اليت منع فيها ، ولذلك بني اجلنسني كان هو السمة العامة لتعليم النساء نظاميا يف تلك ا
استنكره حينها كثري من املواطنني محية وغرية من غري فتوى ؛ فلما اتفق العلماء والوالة على 

مل - ضمانات خلو التعليم من مفسدة االختالط وتوابعها ، مثل قلة االحتشام وما يترتب عليه 
م املرأة ، بل قادوا هم مؤسستها بالسماح بتعلي) قاعدة فتح الذرائع ( يكتف العلماء بتطبيق 

احلكومية ، وأشرف عليها مفيت الديار ورئيس القضاة حينها الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم رمحه 
اهللا ، فلما رأى الناس ذلك اطمأنوا إىل التعليم احلكومي وسالمته من االختالط وتوابعه ، فأحلق 

لبالد حىت وصلت إىل ما هي عليه اآلن وهللا احلمد كثري منهم بناته بتلك املدارس ، وانتشرت يف ا
  .واملنة 

  
 



  أسس السياسة الشرعية
)٥(  

  مراعاة العرف
  

  سعد بن مطر العتييب. د
   

  
   

  . مراعاة العرف : قاعدة 
  

) رج العادات اخلاصة وهذا قيد خي( ما تعارفه أكثر الناس : واملراد به العرف الصحيح ، وهو 
  .من قول أو فعل اعتربه الشرع ؛ أو أرسله ، مما شأنه التغير والتبدل 

وهذا القيد خيرج العوائد الشرعية اليت أقرها الدليل الشرعي أو نفاها ، كاألمر بإزالة 
ا ، فال النجاسات ، وستر العورات ؛ ألنها من مجلة األمور الداخلة حتت أحكام الشرع خبصوصه

تبديل هلا ، ولو اختلفت فيها آراء املكلفني ، كما لو تعارف الناس على كشف العورات ، كما 
  . يقول الشاطيب ، أو االختالء احملرم أو غريه 

  
  :وجمال إعمال العرف ما يلي 

  . احلاالت اليت أحال الشارع فيها على العمل بالعرف ) ١
 مقادير اإلنفاق ، كما سيأيت يف إثبات حجية إحالة الشارع إىل العرف يف: ومن أمثلته 

  .العرف إن شاء اهللا تعاىل 
  

  . تفسري النصوص اليت وردت يف الشريعة مطلقة ، مما ال ضابط له فيها وال يف اللغة ) ٢
  . حتديد ما يكون حرزاً يف السرقة ؛ وما يكون به إحياء املوات : ومن أمثلته 

كل اسم ليس له حد يف اللغة وال يف الشرع فاملرجع : "  قال أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا
  " . فيه إىل العرف 



كلّ ما ورد به الشرع مطلقاً ، وال ضابط له فيه ، وال يف : قال الفقهاء : " وقال السيوطي 
  اللغة ، يرجع فيه إىل 

  " . العرف 
  
اليت هي : ارة أخرى األعراف اليت تكون أسباباً ألحكام شرعية تترتب عليها ، أو بعب) ٣

مناط ألحكام شرعية ، مما مل تأمر به الشريعة على حنو معني ، ومل تنه عنه ، وتلحظ فيه املصلحة 
  :وهذه هلا صور ، منها . تبعاً لذلك 

األعراف اليت تكشـف عن مرادات املكفني فيما يصدر منهم من أقوال وتصرفات ؛  -
يوع و إجارات وإقرارات وأميان ووصايا وشروط يف ويدخل فيها صيغ العقود والفسوخ ، من ب
  .عقود ، ومعاهدات ومواثيق دولية ، وغريها 

  
. األعراف اليت تكشف عن العلل واحلكم اليت تترتب عليها األحكام الشرعية ، أو انتهائها  -

  .وسيأيت بيان هلا إن شاء اهللا تعاىل يف جماالت السياسة الشرعية 
  
عن الصفات الشرعية ، أو صفات احملال اليت تتعلق ا األحكام ، األعراف اليت تكشف  -

كالكشف عن مالية املعقود عليه ، وما يعترب عيباً يف املبيع ، وما يتحقق به خيار الرؤية ؛ والكشف 
عما تتحقق به صفة الضرورة أو احلاجة ؛ والكشف عما أمجله الشارع من اجلرائم املوجبة للتعزير 

  . غريها ، وما يقع به التعزير الرادع ، وغري ذلك  كألفاظ الشتم من
  

  .هذا جمملٌ االت إعمالِ العرف شرعاً 
  

كل فعل رتب عليه احلكم ، وال ضابط له يف الشرع وال يف اللغة ؛ كإحياء : " و ضابطه 
ء ، املوات ، واحلرز يف السرقة ، واألكل من بيت الصديق ، وما يعد قبضاً ، وإيداعاً ، وإعطا

وهدية ، وغصباً ، واملعروف يف املعاشرة ، وانتفاع املستأجر مبا جرت به العادة ، وأمثال هذه 
  " .كثرية ال تنحصر 

  



  :شروط اعتبار العرف 
  :نص العلماء على شروط ال بد منها يف اعتبار العرف طريقا صحيحا لالستدالل ، وهي 

  .أن ال خيالف نصاً أو قاعدة شرعية ) ١
  .موجوداً عند إنشاء التصرف  أن يكون) ٢
: يف أكثرها ؛ واملراد : مستمراً يف مجيع حوادثه ؛ أو غالباً، أي : أن يكون مطرداً ، أي ) ٣

  . اطِّراد أو غلبة العوائد املتجددة يف كل زمان ويف كل مكان 
  .أن ال يصرح املتعاقدان خبالفه إن كان مثّ عقد ) ٤
  

  .حجية األخذ بالعرف واعتباره 
إحالة اآليات واألحاديث : استدلَّ حلجية العرف بأدلة كثرية ، يكفي منها يف إثبات اعتباره 

  :األحكام املطلقة إليه لتحديدها به ، من مثل 
والْوالدات يرضعن أَوالَدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَن يتم {: قول اهللا عز وجل ) ١
؛ إذ أرجع اهللا سبحانه ] ٢٣٣البقرة[ } عةَ وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف الرضا

  . وتعاىل تقدير نفقة املرضع إىل العرف غىن وفقراً 
خذي ما يكْفيك : (( وقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم هلند بنت عتبة رضي اهللا عنها ) ٢
  . رواه الشيخان ؛ حيث أحال يف نفقة الزوج والولد إىل العرف )) دك بِالْمعروف َوولَ

  
  . إنَّ العادة حمكمة : مث هو معترب يف اجلملة يف مجيع املذاهب ؛ وهو معىن قول العلماء 

  
فالعرف قاعدة تطبيقية مهمة ، يرجع إليها يف تطبيق كثري من األحكام العملية ؛ فهو يف واقع 
األمر ليس دليالً ؛ بل الدليل مستنده الذي أحال إليه ؛ فالعلماء عند اعتبارهم األعراف ومالحظتها 
عند تطبيق األحكام ، يستندون إىل أصل شرعي ودليل معترب ؛ يؤكد ذلك أهم شروط اعتبار 

  .أن ال خيالف نصاً شرعياً : العرف ، وهو 
  
  



  : ما يشترط فيمن يفيت باتباع العرف احلادث 
ال يسوغ اإلفتاء على مقتضى العرف احلادث لكلّ أحد ؛ فقد نص العلماء على شروط البد 

  :من توفّرها ، يف من يتصدى لذلك ، أمهها ما يلي 
  
أن يكون ممن له رأي ونظر صحيح ، ومعرفة بقواعد الشرع ، وأن يكون على علم  - ١

ز بني العرف الذي جيوز بناُء مبدارك الفتاوى وشروطها واختالف أحواهلا ؛ وذلك حىت ييم
االجتهاد ؛ وهذا مفقود يف زماننا ، فال : األحكام عليه وبني غريه ؛ فإنَّ املتقدمني شرطوا يف املفيت 

أقلَّ من أن يشترط فيه معرفة املسائل بشروطها وقيودها اليت كثرياً ما يسقطوا وال يصرحون ا 
  .قول ابن عابدين اعتماداً على فهم املتفقه كما ي

  
: " وقد عزى القرايف غلط كثري من الفقهاء املفتني ، إىل فقدان هذا الشرط منهم ؛ حيث قال 

؛ وباإلحاطة ا يظهر لك ] يعين تغري األحكام بتغري األعراف [ فهذه قاعدة البد من مالحظتها 
ئمتهم على أهل األمصار يف غلط كثري من الفقهاء املفتني ؛ فإنهم يجرون املسطورات يف كتب أ

سائر األعصار ، و ذلك خالف اإلمجاع ، وهم عصاة ، آمثون عند اهللا تعاىل ، غري معذورين 
باجلهل ؛ لدخوهلم يف الفتوى وليسوا أهالً هلا ، وال عاملني مبدارك الفتاوى وشروطها واختالف 

  " .أحواهلا 
  
فالبد له من معرفة عرف . ال أهله أن يكون عارفاً بوقائع أهل الزمان ، مدركاً أحو - ٢

لو : " زمانه ، وأحوال أهله ، والتخرج يف ذلك على أستاذ ماهر ؛ يقول ابن عابدين مبينا ذلك 
أنَّ الرجل حفظ مجيع كتب أصحابنا البد أن يتلمذ للفتوى حىت يهتدى إليه ؛ ألنَّ كثرياً من 

والتحقيق أنَّ املفيت البد له من . لف الشريعة املسائل جياب عنه على عادات أهل الزمان فيما ال خيا
  " . ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس 

  
و هذه القاعدة من القواعد اليت زادت أمهيتها يف هذا العصر ؛ حيث تعدد األقاليم اإلسالمية ، 

زماناً ومكاناً و تناثر اجلاليات املسلمة يف غريها ؛ مما ينبغي معه تقييد الفتاوى بأعراف املستفتني 



فتوى أهل بلد غري مقيدة به ، إىل غريه  - مع انتشار وسائل االتصال احلديثة  –وحاالً ؛ فقد تصل 
ممن ال تشملهم الفتوى ؛ فيظن مشوهلا ؛ فيقع بذلك على من ال تشملهم الفتوى حرج ، أو توسع 

سبة ا على أهل غري مشروع يف حقهم ، كما قد يقع بذلك استغالل وتوظيف للفتاوى ، أو 
  .اإلسالم ، من أهل الباطل املتربصني ، واهللا أعلم 

  
  
 



  أسس السياسة الشرعية
)٦(  

  ترتيل األدلة على أحواهلا املختلفة
  

  سعد بن مطر العتييب. د
   

  
   

  .املختلفـة ترتيـل األدلـة على أحواهلـا : ومن طرق االستدالل السياسي 
  

  .املراد ـذه الطريـق : أوالً 
 -مما ليس منسوخاً  -محل األدلة اليت يظهر بينها اختالف وتعارض يف نظر اتهد : املراد ا 

على األحوال اليت وردت هذه األدلة يف بيان أحكامها ؛ حبيث يلزم اتهد البحثُ يف موارد هذه 
  ) . ١(هذا االختالف الذي ظهر له على اختالف هذه املوارد  األحكام تنظرياً وتطبيقاً ، وترتيل

  
أحكام األسرى ؛ فقد جاء ما يدلّ على قتلهم ، وجاء ما يدلّ على استرقاقهم ، : مثالـه 

وجاء ما يدلّ على املن عليهم بال شيٍء ، وجاء ما يدلّ على إطالقهم بفداء ؛ فهذه األحكـام ال 
و  -نه يف التطبيقات املعاصرة للسياسة الشرعية ، إن شاء اهللا تعاىل كما سيأيت بيا –تعارض بينها 

  . إنما جاءت بياناً ألحكام أحوالٍ خمتلفة 
  

  . حجية ترتيل األدلة اليت ظاهرها التعارض على أحواهلا : ثانياً 
مل يطل العلماء يف تقرير هذه الطريق بذكر الدالئل ، ولعلَّ ذلك ؛ لظهورها ، وتقرر 

تدالل ا لديهم ، الستنادها على أصول متقررة ؛ فمن الدالئل على حجية هذه الطريق ما االس
  : يلي 

  



ما هو متقَرر من أنَّ الشريعة ال تثْبِت حكمني خمتلفني يف مسألة واحدة ؛ حبيث يفيد ) ١
مسلَّم من  الوجوب واآلخر احلرمة ، يف نفس األمر ؛ وذلك بناًء على ما هو –مثالً  –أحدمها 

امتناع االختالف بني األدلة الشرعية يف واقع األمر ، ورجوع الشريعة كلها إىل قول واحد ؛ وألنَّ 
من الزم ذلك التناقض والعبث واجلهل ، و الشارع احلكيم منزه عن ذلك سبحانه وتعاىل ، 

ينايف وجود تعارض  والدالئل على هذا أظهر من أن تذكر ، فال حاجة لإلطالة بذكرها ؛ وهذا ال
  . واختالف ظاهري يف فهم الناظر وظنه 

الشريعة كلُّها ترجع إىل قول واحد يف فروعها ، وإن كثر اخلالف : " ويف هذا يقول الشاطيب 
  ) . ٢" (، كما أنها يف أصوهلا كذلك ، وال يصلح فيها غري ذلك 

  
  .إمجاع العلماء على اعتبار هذه الطريق يف االستدالل ) ٢

أن ال ميكن اجلمع بني : ومن شروط الترجيح اليت البد من اعتبارها : " قال الشوكاين 
املتعارضني بوجه مقبول ؛ فإن أمكن ذلك تعين املصري إليه ، ومل جيز املصري إىل الترجيح ، قال يف 

. العمل بكلٍ منهما من وجه أوىل من العمل بالراجح من كل وجه ، وترك اآلخر : احملصول 
  ) .٣" (وبه قال الفقهاء مجيعاً . نتهى ا

  
إذا أمكن اجلمع بني : واملقرر يف علم األصول وعلم احلديث أنه … : " وقال الشنقيطي 

احلديثني وجب اجلمع بينهما إمجاعاً ، وال يرد غري األقوى منهما باألقوى ؛ ألنهما صادقان ، 
جوب اجلمع بني الدليلني إن أمكن ؛ ألنَّ إعمال وليسا مبتعارضني ، وإنما أمجع أهل العلم على و
  ) .٤" (الدليلني معاً أوىل من إلغاء أحدمها كما ال خيفى 

  
: " من املعىن ، وهو ما عبر عنه العالمة أبو الوليد الباجي بقوله يف األخبار إذا اختلفت ) ٣

احبه ، وال طريق إىل واحلجـة يف ذلك أنَّ اخلربين إذا ثبتا مجيعاً ليس أحدمها أوىل من ص
إسقاطهما ، وال إىل إسقاط أحدمها ، وقد استويا وتقاوما وأمكن االستعمال ؛ فلم يبق إال التخير 
فيهما ، وإن كان كلُّ واحد منهما سد مسد اآلخر ، وصار مبرتلة الكَفَّارة اليت دخلها التخير واهللا 

  ). ٥" (أعلم 
  



أهل العلم احملققني من أهل الفقه واحلديث ؛ بل ومن غريهم ، ال  مث العملُ ا ظاهر يف كتب
حيتاج يف إثباته أكثر من تصفُّحٍ سريع ألدلة املسائل اليت تعددت فيها الروايات ؛ مما يؤكِّد حكاية 

  : اإلمجاع على هذه املسألة ؛ وهذا بعض كالم أهل العلم يف تقريرها 
  

احتمل حديثان أن يستعمال معاً استعمال معاً ، ومل يعطَّل  وكلَّما: " قال اإلمام الشافعي 
ومنها ما يكون : " ، مث ذكر مثاالً لنوعٍ من االختالف الظاهري ، فقال " واحد منهما اآلخر 

تنوع احلكم يف األسرى ، وقال : وذكر من أمثلته " اختالفاً يف الفعل من جهة أنَّ األمرين مباحان 
ما يدل على أن لإلمام إذا  -صلى اهللا عليه وسلم  - صفت من فعل رسول اهللا فكان فيما و: " 

أسر رجالً من املشركني أن مين عليه بال شيٍء ، أو أن يفادي مبال يأخذه ، أو أن يفادي بأن يطلق 
" منهم على أن يطلق له بعض أسرى املسلمني ؛ ال أنَّ بعض هذا ناسخ لبعض ، وال خمالف له 

)٦ .(  
فأما املختلفـة اليت ال داللة على أيها : " الرسالة ، حيث قال : وقرر ذلك وبين وجهه يف 

ويسن يف الشيِء سنة ، … ناسخ وال أيها منسوخ ؛ فكلّ أمره متوفِّقُ صحيح ، ال اختالف فيه 
ويسن . سن فيهما  وفيما خيالفه أخرى ؛ فال يخلِّص بعض السامعني بني اختالف احلالني اللتنيِ

 و جيامعه يف معىن خيالفه يف معىن يف معىن معناه ، فيحفظه حافظٌ ، ويسن ة يف نصها : سنةً غريسن
الختالف احلالني ، فيحفظُ غريه تلك السنة ؛ فإذا أدى كلٌّ ما حفظ رآه بعض السامعني اختالفاً ، 

 ٢١٤-٢١٣" ( وليس منه شيٌء خمتلف ( .  
  

وقد نفى اإلمام الطربي أن يكون االختالف يف مثل ذلك مورداً من موارد النسخ ، وبين أنه 
من قبيل اختالف األحكام باختالف املعاين ، الذي هو من احلكمة البالغة املفهومة عقالً وفطرة ؛ 

م فيه مث فإنما جيوز يف احلكمني أن يقال أحدمها ناسخ إذا اتفقت معاين احملكو: " حيث قال 
خولف بني األحكام فيه باختالف األوقات واألزمنة ؛ وأما اختالف األحكام باختالف معاين 
احملكوم فيه يف حال واحدة ووقت واحد فذلك هو احلكمة البالغة واملفهوم يف العقل والفطرة ، 

  ) . ٢/٤٧٣: جامع البيان " ( وهو من الناسخ واملنسوخ مبعزل 
  

أنَّ  - بعد ذكْرِه أنَّ من شروط النسخ كون اخلطاب الناسخ متراخياً  -وبين احلافظ احلازمي



: " اخلطابني املختلفني املتراخيني ، إن كانا متصلني فال يسمى نسخاً ، ، وإن كانا منفصلني 
هل ميكن اجلمع بينهما أم ال ؟ فإن أمكن اجلمع مجع ؛ إذ ال عربة باالنفصال الزماين مع : نظرت 

عن التنايف ؛ ومهما أمكن محل كالم الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان أوىل ؛ قطع النظر 
صوناً لكالمه عن النقض ؛ وألنَّ يف ادعاِء النسخ إخراج احلديث عن املعىن املفيد ، وهو على 

  ).٧" (خالف األصل 
  

أوىل من  إذا تعـارض دليالن ، فالعمل ما ولو من وجه: " وقال مجال الدين اإلسنوي 
ـَّة ؛ ألنَّ األصل يف كلِّ واحد منهما ، هو اإلعمال التمهيد يف ختريج " ( إسقاط أحدمها بالكُلِّي

  ) . ٥٠٦:الفروع على األصول 
  

األصل أن يعمل بكل حديث إال أن ميتنع العمل باجلميع للتناقض : " وقال ويل اهللا الدهلوي 
: " ، مث ذكر طرائق للجمع ومنها " …نظرنا فقـط ، وأنه ليس يف احلقيقة اختالف ، ولكن يف 

أن يكون هناك علَّـة خفيـة توجب ، أو حتسن أحـد الفعلني يف وقت ، واآلخر يف وقت ، أو 
) ١/٣٩٨: احلجة البالغة " ( …توجب شيئـاً وقتاً وترخص وقتـاً ؛ فيجـب أن يفحص عنها 

 .  
  

وهذه القاعدة يف فهم نصوص الشارع ،  هذه بعض نصوص العلماء يف تقرير هذه الطريق
وإليها يرجع االختالف بني الفقهاء يف مجلة من مسائل السياسة الشرعية عند التنظري والتطبيق ، من 

  ) ٨. (حيث ترتيب سلوكها وعدمه 
  

  مراعاة نوع التصرف النبوي 
  

  .تصرف النبوي مراعاة نوع ال: ومن أهم قواعد ترتيل األدلة على أحواهلا املختلفة ، قاعدة 
  

ترتيل األدلة على أحواهلا املختلفة ، له قواعده املعتربة ؛ من مثل النظر يف أسباب نزول اآليات 
، وأسباب ورود األحاديث ، وما تتضمنه من األدلة من قيود وأوصاف مؤثِّرة ؛ وهذه قواعد 



  :  -ياسة الشرعية اليت قد ختفى مع أمهيتها يف مباحث الس -ووسائل ظاهرة ؛ لكن من القواعد 
  

يتصرف بصفات  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - النظر يف نوع التصرف النبوي ؛ ألنَّ النيب 
عدة ؛ إذ هو الرسول ، وهو املفيت ، وهو اإلمام ، وهو احلاكم ؛ ولكلِّ صفة منها خصائص 

  : ستنباط منه استنباطية ؛ وعليه فال بد من مراعاة معرفة نوع التصرف النبوي الذي يراد اال
  

هل صدر من النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بوصفه مبلِّغاً عن اهللا تعاىل ، الذي هو مقتضى 
  الرسالة ؟ 

ينظر فوائد متعلقة باملسألة يف آخرها ( أو صدرت منه صلى اهللا عليه وآله وسلم بوصفه مفتياً 
  ، خيرب باحلكم الذي فهمه عن اهللا عز وجل ؟ ) 

  
ألنَّ اإلمام هو " ه صلى اهللا عليه وآله وسلم بصفته إماماً أعظم ، يسوس األمة ؛ أو صدرت من

الذي فُوضت إليه السياسة العامة يف اخلالئق ، وضبط معاقد املصاحل ، ودرء املفاسد ، وقمع اجلناة 
يقتدي به ؛ ف) ٩" (، وقتل الطغاة ، وتوطني العباد يف البالد ، إىل غري ذلك مما هو من هذا اجلنس

  اخللفاء واألئمة يف هذه التصرفات ؟ 
  

  أو صدرت منه صلى اهللا عليه وآله وسلم بصفته حاكماً ، يصدر أحكاماً قضائية ؟
  

هذه أسئلة ينبغي على الفقيه بعامة والفقيه السياسي خباصة أن يراعيها عند نظره يف الدليل 
  .الشرعي من تصرفات النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  
هو اإلمام األعظم ،  - صلى اهللا عليه وسلم  -اعلم أنَّ رسول اهللا : " رايف رمحه اهللا قال الق

إمام األئمة ، وقاضي القضاة ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -والقاضي األحكم ، واملفيت األعلم ؛ فهو 
تصرفه  غري أنَّ غالب… وعامل العلماء ؛ فجميع املناصب الدينية فوضها اهللا تعاىل إليه يف رسالته 

صلى اهللا  -بالتبليغ ؛ ألنَّ وصف الرسالة غالب عليه ، مث تقع تصرفاته  -صلى اهللا عليه وسلم  -
  :  - عليه وسلم 

  



] كإبالغ الصلوات ، وإقامتها ، وإقامة مناسك احلج [ منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إمجاعاً 
)١٠ ( ،  

  

لزام أداء الديون ، وتسليم السلع ، وفسخ كإ[ ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء 
  ، ) ١١] (األنكحة 

  
كإقطاع األراضي ، وإقامة احلدود ، وإرسال [ ومنها ما يجمع الناس على أنه باإلمامة 

  ، ) ١٢] (اجليوش 
  

) ١٣] (كإحياء املوات ، واالختصاص بالسلب ملن قتل احلريب [ ومنها ما خيتلف العلماء فيه 
  .ني رتبتني فصاعداً ، فمنهم من يغلِّب عليه رتبة ، ومنهم من يغلِّب عليه أخرى ؛ لتردده ب

  
ذه األوصاف ختتلف آثارها يف الشريعة ؛ فكان ما قاله  - صلى اهللا عليه وسلم  -مث تصرفاته 

أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكماً عاماً على الثقلني إىل يوم  -صلى اهللا عليه وسلم  -
  … قيامة ال

  

بوصف اإلمامة ، ال جيوز ألحد أن يقدم عليـه إال  -عليه السالم  -وكل ما تصرف فيه 
بوصف القضاء ، ال جيوز ألحد أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وما تصرف فيـه … بإذن اإلمام 

  ) .١٤" (… يقدم عليه إال حبكم حاكم 
  

ائل االستدالل ، وهذا أمر يدركه حمققوا ومما جيب التنبه له هنا ، أنَّ املسألة من أخطر مس
الفقهاء وهلم يف التحقق منه ضوابط ال يتجاوزوا ، غري أنَّ حبث هذ املسألة يف هذا العصر الذي 

يقتضي  - كثر فيه املشغبون على شرع اهللا واملتهاونون يف التثبت من سالمة طرقهم يف االستدالل 
  :العلماء ، وذلك بإجيازها يف أمرين  التنبيه على أهم ضوابط هذه القاعدة عند

  

أنَّ مجيع تصرفات النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، جبميع صفاته ، مما مل يثبت  :األول 
اختصاصه به صلى اهللا عليه وسلم ، فهي تشريع ألمته ، سواء منها ما كان عاما ككل ما صدر 



ما كان خاصاً ، كالصادر عنه بصفة  عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم بصفته مبلغاً ومفتياً ، أو
  . وهذا أمر متقرر عند علماء األمة. اإلمامة العظمى والوالية أو احلكم والقضاء 

  
أنّ األصل يف تصرفاته صلى اهللا عليه وسلم ، هو الفتيا ، فال جيوز قصر تصرف على  :الثاين 

دليالً خاصاً أو إمجاعاً ، كما يف وصف سواه ، إال بدليل شرعي معترب عند أهل العلم ، سواء كان 
  .األمثلة السابقة 

  
يف بيانه أمثلة : قال الشيخ العالمة احملقق سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السالم رمحه اهللا 

أنَّ من ملك التصرف القويل بأسباب : ومنها : " قاعدة الشريعة يف احلمل على الغالب واألغلب 
احل لالستناد إىل كلِّ واحد من تلك األسباب ، فإنه يحمل على خمتلفة ، مث صدر منه تصرف ص

  .أغلبها 
فمن هذا تصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم بالفتيا واحلكم واإلمامة العظمى ، فإنه إمام األئمة 

. ، فإذا صدر منه تصرف ، حمل على أغلب تصرفاته ، وهي اإلفتاء ، ما مل يدل دليل على خالفه 
) "١٥( .  

  
فهذه قاعدة مهمة جداً ؛ و قد نبه إىل مراعاا عدد من احملققني من العلماء ، و بينو بعض 

؛ وإن كانت ال تزال يف حاجة إىل دراسة تأصيلية أعمق ، وأضبط ؛ تعتمد ) ١٦(قواعد ضبطها 
  .استقراء التصرفات النبوية من مصادرها ، مث إعمال النظر التأصيلي فيها 

  



  : ئد ذات صلــة فــوا
  

  : الفائدة األوىل 
تبليغ ونقل من اهللا : أنَّ األول : والفتيا ، بـ) الرسالة ( فرق القرايف رمحه اهللا بني التبليغ 

إخبار عن حكم اهللا عز وجل مبا جيده يف األدلَّة ؛ فهو كالفرق بني : تعاىل إىل اخللق ، والثاين 
  )١٧. (الرسالة والفتيا 

  
  :ية الفائدة الثان

ولعل من أوائل من نصوا على ذلك يف تقسيمام بوضوح ، احلافظ العالمة أبو حامت حممد بن 
؛ ) املشهور بصحيح ابن حبان(املسند الصحيح على التقاسيم واألنواع : حبان التميمي ، يف كتابه 

  .حيث ذكرها يف خطبة كتابه ، ونص عليه بعد آخرون 
:  يف تقريب صحيح ابن حبان ، لألمري عالء الدين الفارسي؛ الفصل الثاين اإلحسان: مضمنة يف: تنظر

  ) .٣،١١،٢٧،٣٦،٣٨،٤٠،٤٢،٤٥(، القسم اخلامس من أقسام السنن ، األنواع ١٠٧-١/١٠٣
  

ولعلّ من أكثر العلماء السابقني اهتماماً بتأصيل ذلك وحتريره والتنبيه إىل أمهيته يف فهم 
  .يف ولعلّه أفاد ذلك من شيخه العز بن عبد السالم رمحهما اهللا تعاىل التشريع ، العالمة القرا

  
 -----------------------------  

مباحث : ؛ و يذكرها آخرون يف ) اجلمع بني األدلة ( يبحث العلماء هذه الطريق حتت ما يعرف بـ) ١(
ديث ، كما يتعرضون هلا عند الترجيح ، و مباحث النسخ ، وما يتعلق بذلك يف علمي األصول ، ومصطلح احل

  .اجلمع بني األدلة يف مسألة فقهية متفرعة عن هذه الطريق 
  ٥/٥٩: املوافقات ، للشاطيب : ينظر ) ٢(
نفائس األصول يف : مع شرحه [ احملصول ، للرازي : و ينظر .  ٣٨٢- ٣٨١/ ٢: إرشاد الفحول ) ٣(

  . ٨/٣٨٤٦] : شرح احملصول ، للقرايف 
  )٢٧: احلج (،  ٣/٢٤٢:  أضواء البيان) ٤(
،  ١٤١٨-٢، ط ٢٥١) :٤٥٠/ت(اإلشارة يف أصول الفقه أبو الوليد سليمان بن خلـف الباجي ) ٥(

وهذا مقيـد . مكة املكرمة : عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد عوض ، مكتبة نزار مصطفى الباز / ت



مام على تصرف اإل: " ا هو معروف يف قاعدة بالنسبة للحاكم يف إدارة األمـور العامـة باملصلحة ، كم
: ؛ واملنثور يف القواعد ، للزركشي  ٢٣٣: األشباه والنظائر ، للسيوطي:  ظرين ".الرعية منوط باملصلحة 

١/٣٠٩   
، بتخريج  ١٤١٣-١، ط ٥٥١،  ٩/٥٤١" : األم " اختالف احلديث ، ملحق بآخر كتاب ) ٦(
  .بريوت : لمية حممود مطرجي ، دار الكتب الع/ وتعليق
  . ٥٤: االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار ، للحازمي ) ٧(
: عدداً من الكتب ، من مثل  -إضافة إىل املصادر السابقة  -ينظر مزيداً من حبث هذه املسألة ) ٨(

وما بعدها ؛ و شرح  ٨/٣٨٤٦: وما بعدها ؛ ونفائس األصول ، للقرايف  ٢/٤٧٦: املستصفى ، للغزايل 
: ؛ وتيسري التحرير ، ألمري باد شاه  ١/١٣٥: ؛ والذخرية ، للقرايف  ٤/٦٠٩: لكوكب املنري ، البن النجار ا
، وذكر ضمن ذلك أمثلة للجمع بني األدلة ؛ ٣٤٩،  ٢/٣٣٨: ؛ وإعالم املوقعني ، البن القيم  ٣/١٣٧

اخلرب ، : ، دار ابن عفان ١٤١٧-١، ط٢/٦٩٨: خالد بن عثمان السبت . وقواعد التفسري مجعاً ودراسة ، د
خمتلف احلديث بني : السعودية ؛ ومجيع ما كتب يف اختالف احلديث ، ومن أواخر ما كتب يف ذلك كتاب 

وفيه مجع حسن . املنصورة : ، الوفاء للطباعة والنشر  ١٤١٤-١نافذ حسني محاد ، ط.الفقهاء واحملدثني ، د
اجلمع ببيان اختالف مدلويل اللفظ واحلال واحملل : نواعه من مثل وبيان لقاعدة اجلمع ، وبيان لشروطه ، وأ

  واألمر والنهي ، والعام واخلاص بأقسامه واملطلق واملقيد
  . ١٠٥: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ، للقرايف ) ٩(
  . ١٠٩: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ، للقرايف ) ١٢) (١١) (١٠(
  . ٢٠٩-٢٠٧: ؛ والفروق  ١١٦،  ١٠٩: صدر السابق امل: ينظر ) ١٣(
  . ١/٢٠٦: الفروق ) ١٤(
  . ٢/٢٤٤:قواعد األحكام يف مصاحل األنام )١٥(
: املصدر السابق ؛ واإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ، للقرايف : ينظر يف بيان هذه القاعدة ) ١٦(

الفرق السادس والثالثون : بعدها ؛ والفروق ، له وما  ١٠٨: ص  –وال سيما  –السؤال اخلامس والعشرون 
] : امش الفروق ) [ ٧٢٣/ت(؛ وإدرار الشروق على أنواء الفروق ، البن الشاط  ٢٠٩-١/٢٠٥: 
أمحد بن حممد / ؛ و حكم اجلاهلية ، للشيخ ٤٩١-٣/٤٩٠: ؛ و زاد املعاد ، البن القيم  ٢٠٧- ١/٢٠٦

القاهرة ؛ وتعليق : حممود شاكر ، مكتبة السنة / اية، عن١٤١٢-١، ط١٣٠-١٢٩) : ١٣٧٧/ت(شاكر 
  .، بتحقيقه  ٢٤٢-٢٤٠: الرسالة ، للشافعي : أمحد شاكر على / الشيخ
  . ١٠٠-٩٩: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام ، للقرايف : ينظر ) ١٧(
  



  أسس السياسة الشرعية
)٧(  

  إلباحة ويف املضار التحرمياألصل يف املنافع ا: قاعدة 
  

  سعد بن مطر العتييب. د
   

  
   

  .األصل يف املنافع اإلباحة ، ويف املضار التحرمي : قاعدة 
  

  : هذه القاعدة جتمع أصلني 
  

  .األصل يف املنافع اإلباحة : األول 
  

: بشأا دليل من الشارع ؛ فالقـاعدة يف حكمها  اليت مل يرد) ١(أنّ املنافع : واملراد به 
  .اإلباحة ؛ حتى يثبت خالفها الذي هو املنع

  
فما مل يعلَم فيه حترمي جيري على حكم احللِّ ؛ والسبب فيه أنه ال : " قال إمام احلرمني اجلويين 

ثَم ، استحال احلكم به  يثبت هللا حكم على املكلفني غري مستند إىل دليل ؛ فإذا انتفى دليل التحرمي
) "٢. (  

  
من األصول اليت آل إليها جمامع الكالم أنه إذا مل يستيقَن حجر أو حظر من الشارع : " وقال 

  ) .٣" (يف شيٍء ؛ فال يثبت فيه حترمي يف خلو الزمان 
  

مما حيتاجون إليه ؛  وأما العادات فهي ما اعتاده الناس يف دنياهم: " وقال أبو العباس ابن تيمية 



والعادات األصل … واألصل فيها عدم احلظر ؛ فال حيظر منه إال ما حظره اهللا سبحانه وتعاىل 
قل أرأيتم ما أنزل اهللا {: فيها العفو ؛ فال حيظر منها إال ما حرمه وإال لدخلنا يف قول اهللا تعاىل 

  ) .٤" (… } لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال
  

  :ستدالل ذا األصل حجية اال
  

  :استدلَّ هلذا األصل بأدلة كثرية ، منها 
  
قالوا ] ٤:املائدة [ } يسأَلُونك ماذَا أُحلَّ لَهم قُلْ أُحلَّ لَكُم الطَّيبات { : قول اهللا تعاىل  - ١

اً ، وذلك إذ ليس املراد بالطيب احلالل ، وإال لزم التكرار ؛ فوجب تفسريه مبا يستطاب طبع: 
  ) .٥(يقتضي حلّ املنافع بأسرها 

  
هو الَّذي خلَق لَكُم ما في اَألرضِ جميعاً ثُم استوى إِلَى السماء { : وقوله عز وجل  - ٢

 يملٍء عيبِكُلِّ ش وهو اتاومس عبس ناهو؛ حيث إنَّ اهللا عز وجل ] ٢٩: سورة البقرة [} فَس
  ).٦(ذلك يف معرض االمتنان ، وال مينت إال باجلائز ، والالم تقتضي االختصاص مبا فيه منفعة ذكر 

  
قُل الَّ أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه إِالَّ أَن يكُونَ  {: وقوله سبحانه  - ٣

فَإِنه رِجس أَو فسقًا أُهلَّ لغيرِ اللّه بِه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ والَ  ميتةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خرتِيرٍ
 يمحر غَفُور كبفَإِنَّ ر اد؛ حيث جعل اهللا عز وجل األصل اإلباحة ، ] ١٤٥: األنعام [} ع

  ) .٧(والتحرمي مستثىن منه 
  

ه اهللا بآية يونس يف النقل عنه أعاله ، فما ألطفه من وتأمل استدالل أيب العباس ابن تيمية رمح
  !استدالل 

  
إِنَّ أَعظَم الْمسلمني في الْمسلمني جرما من سأَلَ عن : (( قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٤

؛ حيث ربط صلى اهللا عليه ) ٨)) (ته شيٍء لَم يحرم علَى الْمسلمني فَحرم علَيهِم من أَجلِ مسأَلَ



  ).٩(وسلم التحرمي باملسألة ، ومقتضاه أنه كان مباحاً قبل ذلك 
  

ما أَحلَّ اُهللا يف كتابِه فَهو حاللٌ ، و ما حرم فهو حرام ، : (( قوله صلى اهللا عليه وسلم  - ٥
وما } : وتلى )) عافيته ، فَإنَّ اَهللا مل يكن لينسى شيئاً و ما سكَت عنه فهو عفْو ، فَاقبلُوا من اِهللا 

؛ إذ هو صريح يف العفو عما سكت عنه ، و املعفو عنه هو ) ١٠] (٦٤: مرمي [} كَانَ ربك نِسيا 
ما ال حرج يف فعله ، وما ال حرج يف فعله هو املباح ، وهو حممول على املنافع ال على غريها ؛ 

نَّ املضار ورد بِشأا ما يدلُّ على حترميها مطلقاً ، كما سيأيت يف االستدالل للشطر الثاين من أل
  ) .١١(هذه الطريق 

  
  . األصل يف املضار التحرمي : والثاين 

  

  ) .التحرمي ( بدل ) احلظر ( أو ) ـاملنع ( وقد يعرب بـ
  

املضار فالقاعدة يف حكمه ، التحرمي  أنَّ ما مل يرد بشأنه دليل من الشارع من: واملراد به 
  .؛ حىت يثبت خالفه ) ١٢(

  

  ) .١٣" (اإلذن ، ويف املضار املنع ، بأدلة السمع : األصل يف املنافع : " قال القرايف 
  

وأما بعد الشرع ؛ فمقتضى األدلة الشرعية أن األصل يف املنافع اإلباحة : " وقال اإلسنوي 
  ) .١٤" (هو التحرمي  –لقلوب أي مؤملات ا –ويف املضار … 

  
  :حجية االستدالل ذا األصل 

  
  :استدلَّ هلذا األصل بأدلة كثرية ، منها 

  

: مجيـع اآليـات اليت دلَّت على حتريـم الضـرر ومنعـه ؛ من مثل قـول اهللا تعاىل  - ١
 } هلَدبِو لَّه لُودوالَ ما وهلَدةٌ بِودالو آرضالَ {: ، وقوله سبحانه ] ٢٣٣:بقرة ال[} الَ تو

 هفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذَلفْعن يمواْ ودتعا لَّتاررض نِسكُوهمالَ {: ، وقوله تعاىل ] ٢٣١:البقرة[} تو



بِكُم وقفُس هلُواْ فَإِنفْعإِن تو هِيدالَ شو بكَات آرض{: حانه ، وقوله سب] ٢٨٢:البقرة [} ي دعن بم
 آرضم رنٍ غَييد آ أَوى بِهوصي ةيص{: ، وقوله تعاىل ] ١٢: النساء [} و نوهارضلَا تو كُمدجو

 هِنلَيقُوا عيضتا} : ، وقوله تعاىل ] ٦:الطالق [} لهالَحإِص دعضِ بي اَألرواْ ففِْسدالَ تو {
؛ فهي وإن كانت يف قضايا جزئية إال أنَّ استقراءها يدل على قصد الشارع ] ٥٦: األعراف [

  ) .١٥(حترمي كلَّ أنواع الضرر ، ويفيد ذلك أصالً كلياً يرجع إليه يف كلِّ ما كان من هذا القبيل 
  
 ؛ فإنه دالٌّ على نفي) ١٦)) (ال ضرر و ال ضرار : (( قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢

؛ قال الزرقاين ) ١٧(الضرر مطلقاً ؛ ألنه جاء نكرةً يف سياق النفي ، والنكرة يف سياق النفي تعم 
  ) .١٨" (فيه حترمي مجيع أنواع الضرر إال بدليل : " 

  
وإىل احللقة القادمة إن شاء اهللا تعاىل عن سنة اخللفاء الراشدين ، وهي ختام حمور أسس 

ستنباطها اليت ينبغي بياا وتقريبها ملن رام متييز السياسة الشرعية عن السياسة الشرعية وأهم طرق ا
  .غريها من السياسات 

  
 ----------------------------------  

  .؛ لتكون يف مقابل العبادات ، إذ األصل فيها التوقيف " العادات " وقد يعرب عنها بـ ) ١(
  . ٥٠٢: ، وينظر  ٤٩٠: غياث األمم يف التياث الظلم ، للجويين ) ٢(
  . ٥١٠-٥٠٩: املصدر السابق ) ٣(
  .الشارقة : ، طبعة دار الفتح  ١٤١٦- ١، ط ١٧٦: القواعد النورانية الفقهية ) ٤(
يعقوب . ؛ و رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ، لشيخنا د ٢/٤١١: إرشاد الفحول ، للشوكاين ) ٥(

  ٣٩٦: الباحسني 
  .؛ واملصدرين السابقني  ١٧٣،  ٨٦: ام ، البن عبد السالم اإلمام يف بيان أدلّة األحك) ٦(
  . ٢/٤١١: إرشاد الفحول ، للشوكاين ) ٧(
ما يكره من كثرة السؤال ، ومن تكلُّف / االعتصـام بالكتـاب والسنة ، ب/ ك: رواه البخاري ) ٨(

أَلُواْ عن أَشياء إِن تبد لَكُم تسؤكُم وإِن تسأَلُواْ عنها يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تس{ : ما ال يعنيه وقولـه تعاىل 
 يملح غَفُور اللّها وهنع فَا اللّهع لَكُم دبآنُ تلُ الْقُرزني ني؛ ورواه مسلم ) ٧٢٨٩(، ح] ١٠١:املائدة [} ح :

ار السؤال عما ال ضرورة إليه أو ال يتعلق به تكليف توقريه صلى اهللا عليه وسلم وترك إكث/ الفضائل ، ب/ ك



  .واللفظ له ) ٢٣٥٨(وما ال يقع وحنو ذلك ، ح
؛ ورفـع احلـرج يف الشريعـة اإلسالمية ، لشيخنا  ٤١٢-٢/٤١١: إرشاد الفحول ، للشوكاين ) ٩(

  .٣٩٩: يعقوب الباحسني . د
) ١٢٣(، ح١/٧٨: زار ، لنور الدين اهليثمي كشف األستار عن زوائد الب -كما يف  - رواه البزار ) ١٠(

؛ واحلاكم  –بريوت : حبيب الرمحن األعظمي ، مؤسسة الرسالة /، ت١٤٠٤- ٢، ط) ٢٢٣١(، ح ٣/٥٨و 
الهور ؛ : فالكون ، حديث أكادمي  - ، ط٢/١٣٧] : مع التعليق املغين [ ؛ والدار قطين يف السنن  ٢/٣٧٥: 

  . وغريهم  ؛ ١٠/١٢: والبيهقي يف السنن الكربى 
، وقد استدلَّ مبا ورد عن  ٣٩٨: يعقوب الباحسني . رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ، د: ينظر ) ١١(

الْحاللُ ما أَحلَّ اللَّه في كتابِه والْحرام ما حرم اللَّه في كتابِه وما : (( النيب صلى اهللا عليه وسلم من أنه قال 
ع كَـتس هنفَـا عـا عمم وفَه هوهـذا حديث فيه مقال ، ويغين عنه احلديث املذكور هنا مبعناه ؛ )) ن

  . ١١٢: العمل باالحتياط يف الفقه اإلسالمي ، منيب بن حممود شاكر : وينظر 
  . ٣٩٤-٣٩٣: ؛ و املصدر السابق  ٢/٤٠٩: إرشاد الفحول ، للشوكاين : ينظر ) ١٢(
  . ١/١٥١: الذخرية ) ١٣(
  . ٤٨٧: التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ) ١٤(
  . ٤٠٦: يعقوب الباحسني . رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ، د: ينظر ) ١٥(
  .؛ وغريه ) ٢٣٤٠(من بىن يف حقِّه ما يضر جباره ، ح/ األحكام ، ب/ ك: رواه ابن ماجه ) ١٦(

هذا احلديث : " ؛ وقال ابن الصالح ) ٢/٥٨: املستدرك (صححه احلاكم ، ومل يتعقبه الذهيب : درجته 
" أسنده الدار قطين من وجوه ، و جمموعها يقوي احلديث ويحسنه ، وقد تقبله مجاهري أهل العلم واحتجوا به 

له طرق يقوي بعضها بعضا : " ؛ وقال النووي  ٢/٢١١: جامع العلوم واحلكم : ذكره عنه ابن رجب ، يف . 
للحديث شواهد ينتهي : " ؛ وقال العالئي  ٢/٢٠٧] : مع جامع العلوم واحلكم [ربعني النووية األ" . 

، دار الفكر  ٦/٤٣٢:فيض القدير : ذكره عنه املناوي ، يف " . جمموعها إىل درجة الصحة أو احلسن احملتج به 
ومن املعاصرين قال ؛ ) ٢/٢١٠:جامع العلوم واحلكم (بريوت ؛ وأكد ابن رجب قول النووي السابق : 

وخالصة القول أنا نرى أنَّ حديث أيب سعيد ، حديث صحيح ، والروايات األخرى : " الشيخ أمحد شاكر 
[  ٩٥) : ٢٠٣/ت(اخلراج ، ليحىي بن آدم : حتقيقه لكتاب " . شواهد له ، تقوي القول بصحته ، واهللا أعلم 

: أمحد حممد شاكر ، مكتبة دار التراث /  ، حتقيق وشرح وفهرسة٢، ط] ٩٣: من ص ) ٣(آخر احلاشية 
  ) . ٨٩٦(ح) ٣/٤٠٨: إرواء الغليل ( القاهرة ؛ وصححه األلباين يف أكثر من موضع من كتبه 

  . ٤٨٧: التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ، لإلسنوي : ينظر ) ١٧(
  . ٤/٣٢: شرح الزرقاين على موطأ مالك ) ١٨(
  



  أسس السياسة الشرعية
)٨(  

  باع سنة اخللفاء الراشدينات
  

  سعد بن مطر العتييب. د
   

  
   

  طريق االستدالل باتباع سنة اخلُلَفَاْء الراشدين 
  

ومن أسس السياسة الشرعية اتباع سنة اخللفاء الراشدين فيها ، وهو طريق مهم من جهة 
  . ريقة النظر الفقهي املضبوط حبماية املقاصد الشرعية اتباعهم يف اجلزئيات ويف ط

  
أبو بكر الصديق ، وعمر بن اخلطاب ، : اخللفاء اُألول األربعة : واملراد باخللفاء الراشدين 

  . وعثمان بن عفان ، وعلي بن أيب طالب ، رضي اهللا عنهم أمجعني 
  

عليكم بسنيت وسنة : (( عليه وسلم فهم املعنيون عند مجاهري العلماء يف قول النيب صلى اهللا 
؛ بل قد حكى اإلمجاع على ذلك ، ودلَّل عليه غري )) " … اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي 

  ) .١(واحد من العلماء احملققني 
  

ما أفىت به وسنه اخللفاُء الراشدون أو أحدهم ؛ لألمة ، : واملراد بسنة اخللفاء الراشدين 
. عليه ، ومل خيالف نصاً ، وإن مل يتقدم من النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه شيٌء ومجعوا الناس 

ذكره ابن القيم رمحه اهللا يف معرض استدالله لالحتجاج بأقوال الصحابة ، واخللفاء األربعة هم 
  .؛ وهذه املسألة أخص ؛ وهي من باب أوىل ) ٢(صفوة الصفوة رضي اهللا عنهم أمجعني 

  
خللفاء فيه مىت حتقق مناطه ، وإن خالف فيه بعض الصحابة باجتهاد ؛ فقد أقر فهذا يتبع ا



الصحابة بعضهم بعضاً يف مسائل تنازعوا فيها ومل يعنف بعضهم بعضاً ا ، قال أبو العباس ابن 
وقد اتفق الصحابة يف مسائل تنازعوا فيها ، على إقرار كل فريق للفريق اآلخر : " تيمية رمحه اهللا 

العمل باجتهادهم ؛ كمسائل يف العبادات ، و املناكح ، واملواريث والعطاء ، والسياسة وغري  على
وهم األئمة الذين ثبت النص أم ال جيتمعون على باطل وال ضاللة ودل الكتاب والسنة ... ذلك 

  ) .٣" (على وجوب متابعتهم 
الصحابة خالفهم فيه ؛ فهذا من مسائل  أما ما سنه اخللفاء الراشدون ، ومل ينقل أنَّ أحداً من

ما كان من سنة اخللفاء : والذي ال ريب فيه أنه حجة : " قال أبو العباس ابن تيمية . اإلمجاع 
الراشدين الذي سنوه للمسلمني ، ومل ينقل أنَّ أحداً من الصحابة خالفهم فيه ؛ فهذا ال ريب أنه 

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء : (( ول النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد دلَّ عليه ق. حجة ؛ بل إمجاع 
  ) .٤)) " (… الراشدين املهديني من بعدي 

  
ومما حيسن التنبيه إليه أنَّ عمل اخللفاء الراشدين يعد من مرجحات معاين املنقول عن النيب 

  ) .٥(صلى اهللا عليه وسلم عند اختالف الصحابة رضوان اهللا عليهم فيه 
  
  :على حجية األخذ بسنة اخللفاء الراشدين أدلَّة ، منها  ويدل-
فَعلَيكُم بِسنتي وسنة الْخلَفَاِء الْمهديني الراشدين : (( قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ١

األم ثَاتدحمو اكُمإِيو اجِذوا بِالنهلَيوا عضعا وكُوا بِهسمت ةعكُلَّ بِدةٌ وعبِد ثَةدحورِ فَإِنَّ كُلَّ م
و صححه مجع من أهل العلم ، . رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وغريهم )) ضاللَةٌ 

  ) .٦(منهم الترمذي ، والبزار ، واحلاكم 
  

ها كما أمر فإنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قرن سنة خلفائه الراشدين بسنته ، وأمر باتباع
وبالغ يف األمر ا " باتباع سنته ، وأنَّ سنتهم يف طلب االتباع كسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، 

حىت أمر بأنَّ يعض عليها بالنواجذ ؛ وهذا يتناول ما أفىت به مجيعهم ، أو أكثرهم ، أو بعضهم ؛ 
ه اخللفاء الراشدون ، ومعلوم أننه علّق ذلك مبا سوا ذلك وهم خلفاء يف آن واحد ؛ ألنهم مل يسن

قاله ابن القيم رمحه اهللا " فعلم أنَّ ما سنه كل واحد منهم يف وقته فهو من سنة اخللفاء الراشدين 
  ) .٨(؛ ولو خالفه غريه من الصحابة كان املصري إىل قوله أوىل ،كما قال اخلطايب رمحه اهللا ) ٧(



  
إِني ال أَدرِي ما قَدر بقَائي فيكُم فَاقْتدوا بِاللَّذَينِ من : (( ه وسلم قول النيب صلى اهللا علي) ٢

 رمعكْرٍ وإِلَى أَبِي ب ارأَشي ودعرواه الترمذي وابن ماجه ، وحسنه الترمذي ، وصححه ابن )) ب
ه وآله وسلم باالقتداء ففي هذا احلديث أمر النيب صلى اهللا علي. حبان واحلاكم والذهيب وغريهم 

زيادة تأكيد على ما يف سابقه من األمر باتباع سنة اخللفاء  -رضي اهللا عنهما  –بأيب بكر وعمر 
  .الراشدين رضوان اهللا عليهم 

  
أنَّ رأيهم أقوى من رأي غريهم ؛ ألم شاهدوا طريق الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ) ٣

ألحوال اليت نزلت فيها النصوص ، واحملال اليت تتغري باعتبارها يف بيان أحكام احلوادث ، وشاهدوا ا
؛ وهم ) ٩(األحكام ؛ فبهذه األحوال يترجح رأيهم على رأي من مل يشاهدوا شيئاً من ذلك 

  ) .١٠(أعرف باملقاصد ؛ فهم القدوة يف فهم الشريعة وما جيري على مقاصدها 
  

ي من طرائق االستدالل املهمة يف جمال السياسة هذه مجلة خمتصرة يف بيان هذه الطريق ، اليت ه
  .الشرعية ؛ وهي أخص من مسألة األخذ بقول الصحايب اليت كثر كالم األصوليني فيها 

  
خبالف هذه املسألة ، مع ختصيص بعضهم لشواهدها ، من مثل محل بعض األصوليني تولية 

املراد متابعته يف : " اشدين بقوله عثمان بن عفان رضي اهللا عنه بشرط اتباع سرية اخللفاء الر
  ". السرية والسياسة 

  .وظاهر األدلة أنَّ املراد أعم من ذلك كما سبق بيانه ، واهللا تعاىل أعلم 
  

 --------------------------  
؛ وإمجال اإلصابة يف أقوال الصحابة ،  ١٠/١٤٦: عارضة األحوذي ، أليب بكر ابن العريب : ينظر ) ١(

؛ ومرقاة املفاتيح  ٢/١٢٢: ؛ وجامع العلوم واحلكم ، البن رجب  ١/٣٣٠:؛ وشرح الطييب  ٤٩: للعالئي 
حبث يف املفهوم واحلجية ،  –؛ و سنة اخللفاء الراشدين  ١/١٠٩: شرح مشكاة املصابيح ، ملال علي القاري 

  . ، جامعة حممد اخلامس باملغرب  ٩٨:لزيد بو شعراء 
 -١٢٣/ ٢: ؛ وجامع العلوم واحلكم ، البن رجب  ٤/١٧٦: البن القيم إعالم املوقعني ، : ينظر ) ٢(



: وينظر .. ، وما بعدها  ٩٨:حبث يف املفهوم واحلجية ، لزيد بو شعراء  –؛ و سنة اخللفاء الراشدين  ١٢٦
الصحايب وموقف : حترير مسألة حجية قول الصحايب يف كتب األصول ، ومن أمجع ما كتب يف ذلك كتاب 

  .عبد الرمحن بن عبد اهللا الدرويش . د/ من االحتجاج بقوله ، لشيخنا العلماء 
  . ١٢٣-١٩/١٢٢: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٣(
  . ٥٧٤-٢٠/٥٧٣: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٤(
  . ٣٠٦:حبث يف املفهوم واحلجية ، لزيد بو شعراء  –سنة اخللفاء الراشدين : ينظر ) ٥(
وقد استقصيت يف تصحيح هذا احلديث بعض االستقصاء على ما أدى إليه اجتهادي : " ال احلاكم ق) ٦(
جامع العلوم واحلكم ، البن : ؛ وينظر ) ٩٨- ١/٩٦:املستدرك " (وقد صح هذا احلديث واحلمد هللا … 

  . ٨/١٠٧: ؛ و إرواء الغليل ، لأللباين  ٢/١٠٩: رجب 
: ؛ واملوافقات ، له  ٨٨-١/٨٧:االعتصام ، للشاطيب : ظر ؛ وين ٤/١٧٦: إعالم املوقعني ) ٧(
؛ وجامع العلوم واحلكم ،  ٥٠-٤٩:؛ وإمجال اإلصابة يف أقوال الصحابـة ، للعالئي  ٢٩٣،٤٤٩- ٤/٢٩٠

  . ٤١٤،  ٣/٤٠٧: ؛ وكشف األسرار ، للبخاري  ١٢١- ٢/١٢٠: البـن رجب 
شرح السنـة ، للبغوي : ، للمنذري ؛ وينظر  ، حباشية خمتصر سنن أيب دواد ٧/١٢: معامل السنن ) ٨(

  .، حباشية خمتصر سنن أيب داود للمنذري ٧/١٢: ؛ وذيب سنن أيب داود ، البن قيم اجلوزية  ١/٢٠٧:
  . ٢/١٠٨: أصول السرخسي : ينظر ) ٩(
، ٢٩٣، ١٣٣-٤/١٣٢: ؛ واملوافقات ، للشاطيب  ١/٤٠٥: روضة الناظر ، البن قدامة : ينظر ) ١٠(
  . ٨٥-٨٢:عصر اخلالفة الراشدة ، ألكرم ضياء العمري : ؛ وينظر ملزيد الفائدة  ٤٠٩

  
  
 



  جماالت السياسة الشرعية
)١(  

  من حيث املوضوعات
  

  سعد بن مطر العتييب. د
   

  
   

وهو حمور ( ور أسسها بعد أن انتهى احلديث عن حمور مدلول السياسة الشرعية ، مث حم
جماالت : يبدأ احلديث اآلن عن احملور الثالث ، وهو  -) اكتفيت فيه مبا أراه أهم من غريه 

  :السياسة الشرعية وتطبيقاا ، وهو اجلانب التطبيقي يف املوضوع 
  

  :يف مقاالت  -إن شاء اهللا تعاىل  –وسيكون 
  

  ) ١(من حيث املوضوعات  جماالت السياسة الشرعية: املقالة األوىل 
  

ال يكاد خيرج عن جماالت السياسة الشرعية ، من حيث موضوعاا فرع من فروع القانون 
  :املعاصر ، وأوجز بيان جمال السياسة الشرعية من حيث املوضوعات فيما يلي 

  
  : اال األول 

راءات تطبيقه ، وآليات الوالية العامة وما يتفرع عنها من شؤون احلكم ، وإدارته ، وإج
النظام ( ، و ) نظام احلكم يف اإلسالم : ( تنفيذه ، ومن مصطلحاا العصرية عند أهل اإلسالم 

  . وهو فن مستقل عن سابقه ) اإلداري اإلسالمي 
  

وما يعرف ) القانون الدستوري ( وهو يشمل موضوعات ما يعرف يف القانون املعاصر بـ 



؛ إضافة  -و مستقل عن سابقه يف احلقيقة والتصنيف القانوين الوضعي وه - ) القانون اإلداري(بـ
  .إىل ما يعرف بعلم السياسية وعلم اإلدارة 

  
  :اال الثاين 

الشؤون املالية يف الدولة ، وما يشرع لويل األمر سلوكه يف إدارة بيت املال ، موارده 
وطرائق جباية األموال إليه وصرفها ومصارفه ، وما يتعلق بذلك من إجراءات تنظيم بيت املال ، 

النظام : ( منه وآليات تنفيذ أحكامها ، وحنو ذلك ، ومن مصطلحاا العصرية عند أهل اإلسالم 
  ) . املايل يف اإلسالم 

  ) .القانون املايل ( وهو يشمل موضوعات ما يعرف يف القانون املعاصر بـ 
  

  : اال الثالث 
حيث تنظيم التداول ، واالستثمار ، وقيم النقود وسبل رفعها  الشؤون املالية العامة ، من

واحملافظة عليها ، وما تقتضيه املصلحة الشرعية من تقييد احلاكم لبعض التعامالت املالية ، وما 
: ( يستحدث يف ذلك من نظم مشروعة نافعة ؛ و من مصطلحاا العصرية عند أهل اإلسالم 

  ) . املعامالت املالية العاصرة ( ، و) الم السياسة االقتصادية يف اإلس
  ) .القانون التجاري ( وهو يشمل موضوعات ما يعرف يف القانون املعاصر بـ 

  
  :اال الرابع 

الشؤون القضائية ، وما يتعلق ا من تنظيمات ، وطرائق إثبات ، وحنوها ؛ ومن مصطلحاا 
  .وفروعها ) علم القضاء  (و ) السياسة القضائية يف اإلسالم : ( العصرية 

وما يعرف ) قانون املرافعات ( وهو يشمل موضوعات ما يعرف يف القانون املعاصر بـ 
  .بقوانني اإلجراءات 

  
  : اال اخلامس 

الشؤون اجلنائية واجلزائية ، من حيث تنظيم إجراءات تنفيذ ما يثبت من أحكام مقدرة شرعاً 



يرتكب من جرائم تقتضي التعزير شرعاً ؛ ومن مصطلحاا  أو تقدير جزاءات شرعية مالئمة ملا
  ) .التشريع اجلنائي اإلسالمي ( ، و ) النظام اجلنائي يف اإلسالم : ( العصرية 

  ) .القانون اجلنائي ( وهو يشمل موضوعات ما يعرف يف القانون املعاصر بـ 
  

  : اال السادس 
من شؤون األمن ، والسلم ، واحلرب ؛ ومن  -) ة العالئق الدولي( الشؤون املتعلقة بالسير 

، وحنوها ) العالقات الدولية يف اإلسالم ( ، و ) النظام الدويل يف اإلسالم : ( مصطلحاا العصرية 
.  

( ، و ) القانون الدويل العام( وهو يشمل موضوعات ما يعرف يف القانون املعاصر بـ 
  ) .القانون الدويل اخلاص 

  
أخرى وتفاصيل ، هي عند التأمل داخلة يف بعض هذه املوضوعات ، وإن  وهناك موضوعات

؛ إذ إنَّ ما يستند إىل السياسة ) األحوال الشخصية ( أُفردت عند البحث ؛ من مثل ما يعرف بـ
وكذلك . الشرعية منها راجع إىل الشؤون القضائية أو الشؤون اجلنائية واجلزائية ، أو مشترك بينها 

ولكين . ؛ فإنه داخل يف شؤون احلكم ، والشؤون املالية بفروعها ) النظام اإلداري ( يعرف بـما 
  . أردت تقريب الصورة للقاريء الكرمي فذكرت بعضها فيما هو األقرب إليه 

  
 ----------------------------  

؛  ٨-٧: الرمحن تاج  السياسة الشرعية والفقه اإلسالمي ، للشيخ عبد: ينظر على سبيل املثال ) ١(
وما  ٣٣: ؛ واملدخل إىل السياسة الشرعية ، له  ١٤-١٣: ونظام احلكم يف اإلسالم ، للشيخ عبد العال عطوه 

. مصنفة النظم اإلسالمية الدستورية والدولية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية ، لد: بعدها ؛ و حمتوى 
  .ضوعات مصفطى كمال وصفي ، حيث وصف جلَّ هذه املو

  



  جماالت السياسة الشرعية
)٢(  

  من حيث املسائل واألحكام
  

  سعد بن مطر العتييب. د
   

  
   

)١(  
  :املقالة الثانية 

  )١(جماالت السياسة الشرعية من حيث املسائل واألحكام  
  

مسائلها ال خترج يف إطارها العام عن اجلوانب العملية اليت  جماالت السياسة الشرعية من حيث
  .تقبل التغير لبنائها على مناط متغير يتغير احلكم الشرعي ملسألته تبعاً لتغير املناط 

وعليه ، فال يدخل يف جماالت إعمال السياسة الشرعية ما يعرف بالثوابت يف ذاا ، اليت منها 
من األحكام العقدية ، كاإلميان باهللا ووحدانيته واإلميان بالرسل صلوات اهللا  ما يتعلق باملكلفني

وسالمه عليهم وتصديقهم ، واإلميان بالكتب واملالئكة ، واإلميان باليوم اآلخر ، وبالقدر خريه 
غري ، وشره ، وحترمي الشرك ، وحترمي مواالة الكفَّار ؛ فهذه وأمثاهلا ثوابت يف الدين ال ميكن أن تت

األحكام الشرعية اليت تتضمن قواعد هذا الدين وأسسه ، واألحكام املعلومة من الدين " وكذا 
بالضرورة ، واألحكام اليت حتث على األخالق والفضائل ، بل ومجيع األحكام الشرعية العملية اليت 

ة ؛ فإنها ثابتة وال مل تنب على العرف أو املصلحة أو اليت مل تناط بعلة أو اليت مل تصحبها ضرور
  ) .٢" (يصح جعلها حملّ نظر وتغيري 

  
و اجلوانب العملية يف الشرعيات ليست على إطالقها ، بل هي من األمور املتشعبة املتشابكة 
اليت تتطلب استقراًء ملسائلها ليصدق ضبطها ضبطا دقيقا يقرب فقه السياسة الشرعية فيها لطالب 



تطبيقها ؛ وإمنا هذه خطوط عريضة يف بيان جماالت السياسة الشرعية من  العامل تقريباً يعينه يف
  : حيث املسائل واألحكام ، مع شيٍء من ضبط هذه ااالت ؛ فيقال 

املسائل الفقهية من حيث دخوهلا حتت السياسة الشرعية مبدلوهلا اخلاص ، وعدمه ، تنقسم إىل 
  : قسمني 

  .األمـر ، وليس داخالً يف تدبريهم بالوالية ما ال خيتص به أولو : القسم األول 
األحكام اليت أنيطت وربطت بأسبابٍ مىت وجِدت وجِدت هذه األحكام : وجمال هذا القسم 

، فمىت ) ٣(، دون تعلق بالوالية ، فهذا القسم ليس خمتصاً بأويل األمر ؛ إذ إنه يتبع سببه الشرعي 
ويتجلَّى هذا . الصالة ، وإيتاء ما جيب يف األموال من زكاة وجِد السبب وجِد احلكم ، كإقام 

األصل يف عامة املسائل اليت توصف بالثوابت كالعبادات ، وأصول األخالق واآلداب الشرعية وما 
  .يف معناها 

  
وهذا القسم ليس داخال يف السياسة الشرعية مبدلوهلا اخلاص ، اليت هي من تدبري أويل األمر 

  .املنوطة باملصلحة الشرعية وتصرفام 
  

  :تنبيه 
) قاضيا شرعيا أو مفتياً خبريا ( ال يدخل يف هذا القسم ما يتعلق بإطالق ويل األمر الشرعي 

وصفاً عقدياً يترتب عليه أحكام عملية للموصوف به يف ذاته أو يف عالقته بغريه أو عالقة غريه به 
ياً سياسياً ، ومنها ما يعرف اليوم بأسس ، فقد يوجد فيها جوانب عملية تتطلب حكماً شرع

التعايش السلمي يف اتمعات وكذلك ما يناقضه ، ولعله يتضح باملثال يف حينه إن شاء اهللا تعاىل ، 
  .وإمنا أشرت إليه هنا ألمهية استحضاره 

  
  . ما كان موكوالً إىل تدبيـر أويل األمـر : القسم الثاين 

  ) :٤(اليت تتوفر فيها األسباب واألوصاف التالية ، أو بعضها  ويتجلَّى هذا القسم يف املسائل
  
أن تكون هذه املسائل مما حيتاج إىل نظر وحترير ، وبذْل جهد من عامل بصري ، حكمٍ عدلٍ ) ١



، يف حتقيق أسباا ، ومقدار مسبباا ؛ كالتعزيرات ؛ فإنها تفتقر إىل حترير يف مقدار اجلناية وحال 
 عليه ، حىت تقع املؤاخذةُ على وفق ذلك من غري حيف ؛ وهكذا مجيع ما وكلَ تقديره إىل اين

  .اجتهاد األئمة واحلكَّام ، ومن يف حكمهم 
  
أن تكون مما يفضي تفويضه جلميع الناس إىل الفنت و الشحناء ، والقتل والقتال ، وفساد ) ٢

ضبطة يف أنفسها ، ال تفتقر إىل حترير مقاديرها ، أنها من" النفس واملال ؛ كإقامة احلدود ، فمع 
غري أنها لو فُوضت جلميع الناس ، فبادر العامة جللد الزناة ، وقطع العداة بالسرقة وغريها ، 
 نظُمت اإلحوع ، نتذوو املُروءات ، فانتشرت الف بفَات ، وغَضات ، وثارت اَألنيت احلَماشتد

ه املادة وفَوض هذه اُألمور لوالة األمور ، فأذعن الناس هلم ، وأجابوا طوعاً ؛ فحسم الشرع هذ
، وجباية اجلزية ، وأخذ اخلراج من أرض العنوة ) ٥" (وكرهاً ، واندفعت تلك املفاسد العظيمة 

  ) .٦(وغريها 
  
تقاربت  أن تكون مما قَوِي اخلالف فيه مع تعارض حقوق اهللا تعاىل وحقوق اخللق ؛ أو) ٣

فيه املدارك ، وكان النزاع فيه يف أمر دنيوي ؛ كاألمالك و الرهون والعقود وغريها ؛ فهذا مما 
و إنشاء حكم من هذا القبيل ليس لكل من ويل والية ؛ قال العالمة  -يفْتقر إىل حكْمِ احلَاكم 

نما يكون ذلك ملن حصل له ال خالف بني العلماء أنَّ ذلك ليس لكلّ أحد ، بل إ: " القرايف 
؛ مث سرد رتب الواليات وبين " سبب خاص ، وهو والية خاصة ، ليس كل الوالية تفيد ذلك 

اإلمامة الكربى ، : أحكامها ، وأنَّ من رتب الواليات اليت يدخل فيها هذا النوع من األحكام 
لُّ تعني فيه ؛ فلم ينقض ، ولزم ؛ فإذا حكم فيها حكماً مما يقبله ذلك احمل)٧( - ووالية القضاء 

ألنَّ األحكام لو نقضت باالجتهاد لَما استقر حكم ؛ ألنَّ " ؛ ملصلحة احلكم ؛ )٨(اإلذعان إليه 
القضاة لو نقضوا احلكم باالجتهاد ألدى ذلك إىل أن ينقض كلُّ حاكم حكم من قبله ، ويفضي 

؛ ألنه ينزع احلق من أحدمها ، ويعطى اآلخر ، مث  ذلك إىل تضرر احملكوم لـه ، واحملكوم عليه
يرتع من اآلخر و يعطاه غرميه ، ويتسلسل ذلك إىل ما ال اية لـه ، وال خيفى ما فيه من الفساد 

؛ سواء كان ذلك بتغري اجتهاده أو حبكم حاكم آخر ؛ كما يلزم من ذلك اضطراب ) ٩" (
اكم ؛ فتفوت املصلحة اليت نصب احلاكم ألجلها ، وال األحكام و عدم وثوق الناس حبكم احل

  ) . ١٠(تفصل اخلصومات 



  
أن تكون مما يشرع نقضه من تصرفات الوالة واحلكَّام ، وهي املسائل اليت صدرت عن ) ٤

؛ أو اليت مل تصدر عن )١١(حكم قضائيٍ خمالف ملا يوجِب نقضه ، من نص أو إمجاعٍ أو قياسٍ 
ويسوغ لغريهم من الوالة واحلكام النظر فيها ونقضها أو تغيريها ؛ للمصلحة حكم قضائيٍ ، 

  ) :١٢(الشرعية ، ال رد التشهي والغرض ، ومن أمثلة ذلك 
  . تولية النواب يف األحكام ، و تأمري األمراء على اجليوش والسرايا وغري ذلك من الواليات  -
كل عطاء ، يف األرزاق للقضاة والعلماء وأئمة  و الصرف من بيت املال وتقدير مقاديره يف -

  . الصالة ، ويف أجور موظفي الدولة عموماً 
  .وتقدير اخلراج على األرضني ، و ما يؤخذ من التجار األجانب غري املسلمني  -
  .، من األراضي املشتركة بني عامة املسلمني )١٣(واختاذ األمحية  -
  .وعقد الصلح بني املسلمني والكفار  -

فهذا كلُّه ؛ ملن تصرف به ولغريِ من تصرف به أو قرره أو عقْده من الوالة أن يعيد النظر يف 
: وهذا كله مقيد بقاعدة . السبب املقتضي لذلك هل يقتضيه فيبقيه ، أو ال فغريه أو ينقضه ويبطله 

خلالفة فما دوا إىل فإنَّ كـل من ويل والية ا" ؛ ) تصرف الوالة على الرعية منوط باملصلحة (
فهذه األسباب ). ١٤" (الوصية ، ال حيلّ له أن يتصرف ، إال جبلـب مصلحة أو درء مفسدة 

تكاد تكون ضوابط ، ملا هو موكولٌ إىل تدبري احلكام و والة األمور ؛ بل ذكر القرايف أنَّ ما 
للحاكم إمجاعاً ؛ فإذا مل  اشتمل على أحد األسباب الثالثة األوىل ، أو اثنني منها ، صار مفتقراً

  ) .١٥(يوجد شيٌء منها تبِع حكْم املسألة سببه الشرعي كالقسم األول ، حكَم به حاكم أو ال 
  

أنواع ،  - الذي وكل تنفيذه إىل أويل األمر  –واملسائل الفقهية املندرجة حتت هذا القسم 
  .يأيت بياا يف احللقة القادمة إن شاء اهللا تعاىل 

  



)٢(  
  

أعين الذي وكل تنفيذه إىل أويل األمر ، وال  -واملسائل الفقهية املندرجة حتت هذا القسم 
  : أنواع  -يفتات عليهم فيه غريهم 

  
  : النـوع األول 

مسائل شرعت أحكامها ثابتة الزمة ، ال تتغري عن حالة واحدة ؛ فال ختتلف أحكامها 
  . هاد األئمة باختالف األزمنة وال األمكنة ، وال اجت

  
؛ إذْ ليس أمام أويل ) املتغري ( وهذا النوع ليس داخال يف السياسة الشرعية مبدلوهلا اخلاص 

األمر يف هذا النوع سوى احلكم به كما ورد ، واجتهاد أويل األمر فيه يقتصر على صحة التطبيق 
( ئع ، املعروف بـ، الذي هو النظر واالجتهاد يف معرفة وجود العلة يف آحاد الصور و الوقا

  ) .١٦) (حتقيـق املناط 
  

و ما يدخله تدبري ( ويتجلَّى هذا النوع فيما ليس معلَّالً من األحكام من العادات واملقدرات 
؛ ومنه مقادير الزكاة ، وتعين احلدود املقدرة ) ١٧) (أُويل األمر منها ، فعلى سبيل التبع والتضمن 

ذلك ، ويدخل فيه كثري من األحكام اليت يتعني القضاء ا عند ثبوت على اجلرائم كما هي ، وحنو 
  . أسباا 
  

أحكام جزئية ، شرعت أو استنبطت ملسائل يتغري مناط احلكم فيها حبسب  :النـوع الثاين 
اقتضاء املصلحة ، زمانا ومكانا وحاال ؛ سواء كان هذا املناط عرفاً أو علَّة متغيرة ، أو حنو ذلك ؛ 

  ) .١٨(وتتجلَّى مسائل هذا النوع يف األحكام املعلَّلة أو اليت تقبل التعليل 
  

  : ومسائل هذا النوع مندرجة حتت السياسة الشرعية ؛ وهي على أضـرب 
  



مسائل ثبتت أحكامها بنص أو إمجاع أو قياس أو استدالل معترب ؛ لكن : الضـرب األول 
تغري احلكم فيها ، تبعا لتغري مناطه من حال إىل حال ، ال من شأا أال تبقى على حال ؛ ومن مث ي

تغرياً يف أصل احلكم ؛ حبيث يرى اتهد أن احلكم تغير يف تلك املسائل تبعاً لذلك ؛ فيحكم حبكم 
  ) .١٩(يستلزمه هذا التغير ؛ فاحلكم الثاين هنا يسمى سياسة شرعية 

  
  :تغري احلكم املعتربة ، و منها  وهذا الضرب له صور ، تتعدد بتعدد أسباب

  
إخراج زكاة الفطر يف كل بلد من قوت : ومنه . تغير العرف الذي جاء التشريع موافقاً له  -

أهلُها ؛ و ال يلزم إخراجها من قوت أهل املدينة النبوية تقيداً مبا ورد ، من تكليف النيب صلى اهللا 
ألنَّ هذا " ؛ ) ٢٠(التمر والشعري واألقط والزبيب : عليه وآله وسلم أهلَ املدينة بإخراجها من 

كان قوت أهل املدينة ، ولو كان هذا ليس قوم بل كانوا يقتاتون غريه ، مل يكَلِّفهم أن يخرجوا 
  ) .٢١" (…مما ال يقتاتونه ؛ كما مل يأمر اهللا عز وجل بذلك يف الكفَّارات 

  
  . يعرف حال املستفيت وعرف جمتمعه وقد تقدم ذكر الكالم يف حرمة الفتوى على من مل

  
س إذن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم للنا: ومنه . زوال املصلحة اليت جاء احلكم معلَّالً ا  -

يف ادخارِ حلوم األضاحي فوق ثالث ، بعد يهم عن ذلك وأمرهم بالتصدق مبا بقي ؛ فإنه ملا كان 
كُلُوا : (( ، قَالَ ) يا رسولَ اهللا نفْعلُ كما فعلْنا العام الْماضي ؟ : قالوا ( العام الذي يليه ، 

: ، ويف رواية ) ٢٢)) (بِالناسِ جهد فَأَردت أَنْ تعينوا فيها وأَطْعموا وادخروا فَإِنَّ ذَلك الْعام كَانَ 
؛ حيث بني أنَّ ) ٢٣)) (إِنما نهيتكُم من أَجلِ الدافَّة الَّتي دفَّت فَكُلُوا وادخروا وتصدقُوا (( 

  ) .٢٤(ي احلكم األول قد تغير من املنع إىل اإلذن ؛ بزوال علَّة النه
  
اإلذن بقتال الكفَّار يف العهد املدين ، دون العهد : ومنه . تغري احلال اليت قُيد احلكم ا  -

 املكي على اختالف أحواله ، وهكذا األحكام اليت جاء تشريعها على مراحل اقتضاها اختالف
  .األحوال ، ال وجود ناسخ ومنسوخ بينها ، فهي من هذا القبيل 

  



فنحن . االت السياسة الشرعية فيما ورد فيه أكثر من حكمٍ بدليل نصي جزئي وهو أخطر جم
نرى العلماء الربانيني الذين يشهد هلم من يعرفهم من األمة بالصدق واإلخالص والديانة وسعة 

جندهم يفتون  -األفق الفقهي والتجربة يف ميدان العمل الدعوي ، املطلعني على أحوال األمة 
بالسنان يف مكان وزمان ومينعونه يف آخر موجهني اخليار املناسب من خيارات  مبشروعية اجلهاد

جهاد القلم والبيان ، وحنن أيضاً نرى العلماء الربانيني حيكمون على قاتلِ كافر بأن له أحكام 
الشهيد ، وعلى قاتل كافر آخر بأنه عمله يعد من األعمال اليت جترمها الشريعة اإلسالمية ويفتون 

مة بدعم ااهدين واملرابطني يف مكان وحيرمون دعم آخرين وجيرمون التعاون معهم بأي وسيلة األ
 !  

  

وإذا قرأنا كليات األحكام اإلسالمية يف هذه املسألة قراءة متكاملة كما هي يف أذهان الفقهاء 
الناس تناقضا  الكبار من السابقني والالحقني ، فإنا سنجد تسبيبا كافيا يف فهم ما قد يظنه بعض

  . الواقعية الشرعية : وذلك أنَّ أحكام اإلسالم التطبيقية تتصف خبصائص عظيمة منها . منهم 
  

ولعلّ من املناسب إيراد تطبيق تقعيدي وصفي ، ميكن ترتيله على كثري من قضايا الواقع اليت 
طأ يف فهمها من تندرج حتته يف كل بلد من البالد اإلسالمية وغريها ، وذلك يف قضية يعد اخل

، وعرض ذلك بلغة عصرية تقرِب املراد ، وال سيما ) ٢٥(أخطر قضايا العصر على أهل اإلسالم 
أنّ بعض مسائل هذا الضرب صارت مثار جدلٍ بني فئات جافية اليت تلوي أعناق النصوص جهالً 

حتريفها أو سوء فهم أو رباً ، أو ال تقيم هلا وزنا وتتستر خلف دعوى جتديد اخلطاب الديين يف 
أصحاا على أحسن حال ؛ وأخرى غالية جتاوزت املشروع بتطبيق النصوص على غري مواردها 

قد  -بغض النظر عن النوايا  - فأخذت بعضها وأولت اآلخر أو ادعت نسخه ، وكال الفئتني 
لبعد عن اهللا ، عانت منها األمة بعدا عن منهاج را ، فجلبت األوىل إىل نفسها وإىل األمة شقاء ا

وعانت األخرية من الشقاء الفقهي وجلبته إىل األمة ، وقد قال اهللا عز وجل لنبيه حممد صلى اهللا 
  ) .ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لتشقَى * طه : ( عليه وسلم 

  
  : وهذا هو موضوع احللقة القادمة إن شاء اهللا تعاىل حتت عنوان 

  على أصل عالقة الدولة اإلسالمية بغريهاتطبيق السياسة الشرعية 



)٣(  
  

ذكرت يف احللقة املاضية املسائلَ الفقهية املندرجة حتت القسم الذي وكل تنفيذُه إىل أويل 
، ) الفراغ السياسي ( األمر من األمراء واحلكام العلماء أو العلماء إن خال الزمان عن حاكم مسلم 

عن النوع الثاين والضرب األول منه ، مث عن بعض صوره ومت احلديث عن النوع األول منه ، و
اإلذن بقتال الكفَّار : وأن منها . تتغري فيها احلال اليت قُيد احلكم ا : وكان آخرها الصورة اليت 

يف العهد املدين ، دون العهد املكي على اختالف أحواله ، وهكذا األحكام اليت جاء تشريعها على 
  .ف األحوال ، ال وجود ناسخ ومنسوخ بينها ، فهي من هذا القبيل مراحل اقتضاها اختال

وقد وعدت يف احللقة املاضية بإيراد تطبيق تقعيدي وصفي ، ميكن ترتيله على كثري من قضايا 
الواقع اليت تندرج حتته يف كل بلد من البالد اإلسالمية وغريها ، وذلك يف قضية يعد اخلطأ يف 

عصر على أهل اإلسالم ، وعرض ذلك بلغة عصرية تقرِب املراد ، وال فهمها من أخطر قضايا ال
سيما أنّ بعض مسائل هذا الضرب صارت حمل غواية وفتنة بني فئات من املسلمني مع ما شغب 

  .بسوء فهمه منها أعداء الدين 
  

  بيان فقه السياسة الشرعية املنبثق من أصل عالقة الدولة اإلسالمية بغري املسلمني 
  
قوم حقيقة العالقة بني الدولة اإلسالمية بغري املسلمني على أساس مقصدي ، هو تبليغهم ت

، والتعامل معهم وفق ما متليه األحكام اإلسالمية ، اليت تراعي ) الدعـوة ( رسالة اإلسالم 
ر خباصيتها ظروف متغريات الزمان واملكان واحلال ، وفق قواعد تفسريية غاية يف الدقة ، سبق املرو

على أصوهلا يف بيان أسس السياسة الشرعية ؛ ولعلَّ فهم هذه احلقيقة يفسر بعض مظاهر الشذوذ 
الفكري يف تصرفات بعض املسلمني ، وال سيما ممن ليس لديهم فهم كاف لذلك ، سواء من 

  .ناحية التنظري أو التطبيق 
  

ما متليه األحكام اإلسالمية وفق  -من الدول والكيانات  -وتعامل الدولة اإلسالمية مع غريها 
؛ خيتلف باختالف موقفها من الدعوة اإلسالمية ؛ فهو ال خيلو من أحوال ميكن إمجال القول فيها 

  :فيما يلي 



  

أن تقتنع تلك الدول والكيانات بالدعوة اإلسالمية ، وتتحول إىل اإلسالم ؛  :احلال األوىل 
دون أي اعتبار للعرق أو اللون أو حىت املواقف السابقة وحينئذ فتعامل معاملة بقية املسلمني متاماً ؛ 

وهذا ما حيصل يف زمن الفتوحات كما جرى يف العهد النبوي وعهد . من الدعوة اإلسالمية 
اخلالفة الراشدة وما تالها يف عدد من األقطار كفتوحات الدولة اإلسالمية يف األندلس مث ما جرى 

  .العثمانية  بعد ذلك من فتوحات الدولة اإلسالمية
  

أن تبقى تلك الدول والكيانات على ما كانت عليه ؛ و تقبل العيش يف ظل  :احلال الثانية 
احلكم اإلسالمي ، واالنضمام إىل الدولة اإلسالمية ؛ وهنا تتمتع رعاياها حبقوق رعايا الدولة 

ية ، مقابل دفع اجلزية اإلسالميـة من غري املسلمني ؛ من احلمايـة اإلسالمية واحلرية الدينية األصل
  ) .٢٥(، ممن يلزمه دفعها وهو القادر على العمل والكسب من الذكور 

  
أما غري البالغني ، والنساء ، وكذا غري القادرين على العمل والكسب ؛ كالعجزة واملقعدين ، 

العيش يف أو غري املتفرغني لذلك النقطاعهم يف الكنائس و املعابد ، كالرهبان ؛ فهؤالء يتمتعون ب
ظل احلكم اإلسالمي دون أي مقابل ، كما يفيدون وينتفعون من املرافق واملصاحل العامة يف الدولة 
؛ بل إذا احتاج أحد من هؤالء للمعونة وجب على الدولة اإلسالمية تقدمي املعونة له ؛ حىت الذي 

سالمية عن مطالبته كان يدفع الضرائب إذا عجز عن دفعها لعجزه عن العمل ، تتوقف الدولة اإل
  .بالضريبة 

  
أن تبقى تلك الدول والكيانات على ما كانت عليه ؛ وال تقبل العيش يف ظل  :احلال الثالثة 

  :احلكم اإلسالمي ، وهي على أضرب 
  

أن تكون تلك الدولة أو ذلك الكيان قوياً ؛ فهذا ال يعطى حكماً تطبيقياً : الضرب األول 
تعامل معه باختالف ظروف الزمان واملكان واحلال ؛ وحينئذ فهو على واحداً ؛ وإنما خيتلف ال

  :أقسام 
  

الدول والكيانات اليت يكون بينها وبني الدولة اإلسالمية معاهدات ؛ فهذه : القسم األول 



جيب التعامل معها وفق ما مت االتفاق عليه يف بنود تلك املعاهدات ؛ والوفاء بذلك وفاء تاماً ، فإنَّ 
  . متوعد يف اإلسالم ، باإلمث األخروي والعقوبة الشديدة  -من فرد أو دولة  -به  من خيل
  

وحينئذ ، جيب على املسلمني دوالً ومنظمات وأفراداً االستمرار يف أداء رسالة الدولة 
اإلسالمية يف الدعوة ، بسلوك الطرق السلمية املمكنة ، للدعوة إىل اهللا يف تلك الدول والكيانات ؛ 

لوك مجيع السبل السلمية اليت تسلكها الدولة اإلسالمية يف تقوية إميان املسلمني يف الداخل وس
واخلارج ، وإقناع غري املسلمني من رعاياها باإلسالم ؛ واإلفادة من مجيع القوانني املعمول ا يف 

تقدم خدمات تلك الدولة أو الكيان املعاهد يف ذلك ، ودعم اجلمعيات واملنظمات واألحزاب اليت 
وال جيوز سلوك طرق حربية عسكرية يف . للجاليات اإلسالمية ، وتتعاطف مع قضايا املسلمني 

  . ذلك 
  

وهذا ينطبق على كثري من الدول املعاصرة اليت بينها وبني أهل اإلسالم معاهدات ، وخاصة 
نها من التزام دينها والدعوة إليه تلك الدول اليت جتد اجلاليةُ اإلسالمية فيها قدراً من احلرية اليت تمكِّ

  ) .٢٧(حتت سقف مقبول من احلرية يف ذلك 
  

الدول والكيانات اليت ليس بينها وبني الدولة اإلسالمية معاهدات ؛ وهذه ال : القسم الثاين 
  :ختلو 

  
إما أن تعلن احلرب على الدولة اإلسالمية ؛ وحينئذ فيجب على الدولة اإلسالمية ، وعلى 

مني رد االعتداء ودفع العدوان ، واسترداد ما قد يؤخذ من احلقوق وما قد حيتل من األراضي املسل
ووجوب وجوب عيين على الدولة اليت اعتدي عليها مباشرة ، : ؛ وهذا الوجوب على نوعني 

  ).األمة (كفائي على بقية املسلمني 
  

وهو ما يفسر لنا .  يف العراق وهذا كحال الصهاينة احملتلني يف فلسطني واألمريكان احملتلني
  .فتاوى العلماء الربانيني يف مشروعية وفرضية اجلهاد فيها 

  



ومن السياسة الشرعية توقف الوجوب على فئة من املسلمني دون فئة ، إن اقتضته املصلحة 
  ) .٢٨(الشرعية ، سواء كان بقصد جلب نفع يشرع جلبه أو دفع ضرر جيب دفعه 

تلك الدول والكيانات احلرب على الدولة اإلسالمية ؛ لكنها متنع انتشار وإما أن ال تعلن 
الدعوة اإلسالمية ، وحتجبها عن الشعب ، ومتنع رعاياها من الدخول يف الدين اإلسالمي ؛ وذا 
السلوك وهذه السياسة ، يعد نظام هذه الدولة نظاماً استبدادياً ؛ يعارض حقوق اإلنسان ؛ فيسلب 

يف حريته الدينية ، و من ذلك حقّه يف اختيار اإلسالم ؛ كالشأن يف الدول اليت أرسل  اإلنسان حقه
النيب صلى اهللا عليه وسلم سراياه ورسله لدعوم فوقفوا من الدعوة موقف العداء ، فنتج عن 

  . سلوك السياسة الشرعية معهم ما عرِف فيما بعد بالفتوحات اإلسالمية 
كان يعرف باالحتاد السوفيييت سابقا ، وبعض اجلمهوريات اليت  ومنه يف الزمن املعاصر ما

ورثته ، وكاحلال يف كوبا وغريها من البلدان االستبدادية ، وهنا يراعى الفقه السياسي الشرعي 
بالنظر يف حال الدولة اإلسالمية وإمكاناا ، وما تكون فيه من حال قد توجد يف زمن دون غريه 

  .ذا ما سيأيت تفصيله يف احللقة القادمة إن شاء اهللا تعاىل أو مكان دون غريه ؛ وه
  

)٤(  
  

جاء يف احللقة املاضية إيراد تطبيق تقعيدي وصفي ، ميكن ترتيله على كثري من قضايا الواقع 
  اليت تندرج حتت مسائله يف كل بلد من البالد اإلسالمية وغريها ، وذلك ببيان

  القة الدولة اإلسالمية بغري املسلمنيفقه السياسة الشرعية املنبثق من أصل ع
وأنَّ األساس املقصدي الذي تقوم عليه حقيقة العالقة بني الدولة اإلسالمية وغريها على أساس 

، والتعامل معهم وفق ما متليه ) الدعـوة ( مقصدي ، وهو تبليغ رسالة اإلسالم لغري املسلمني 
تغريات الزمان واملكان واحلال ، وفق قواعد األحكام اإلسالمية ، اليت تراعي خباصيتها ظروف م

  ):٢٩(تفسريية غاية يف الدقة وهذه تتمة ذاك التطبيق 
  

توقفنا يف احللقة املاضية عند االحتمال الثالث من القسم الثاين املتعلق بالدول والكيانات اليت 
  :وهي  ليس بينها وبني الدولة اإلسالمية معاهدات ؛ إذ فيه أن هذه الدول هلا أحوال ،

  



  .إما أن تعلن احلرب على الدولة اإلسالمية ؛ ومت احلديث عنه 
وإما أن ال تعلن تلك الدول والكيانات احلرب على الدولة اإلسالمية ؛ وهنا يراعى الفقه 
السياسي الشرعي بالنظر إىل الدولة اإلسالمية ويضعها يف أحوال قد توجد يف زمن دون غريه أو 

  :مكان دون غريه 
  
إما أن تكون الدولة اإلسالمية يف حال قوة ومتكّن ؛ وهنا تسلك الدولة اإلسالمية واألمةُ ف

مع إشعاره بطريق ثالثة تفرِض عليه  - الطرق السلمية أوالً ، للتأثري على هذا النظام وهذا الكيان 
  : من خالل عرض اخليارين التاليني عليه ، ومها  - إن مل يقبل الطرق السلمية 

  
التحول إىل املنهج اإلسالمي عقيدة وشريعة ؛ ويتم بذلك احلصول على مجيع مزايا النظام ) ١

  . السياسية ، والعسكرية ، والقضائية ، واالقتصادية : اإلسالمي ، ومنها املزايا 
القَبول باحلكم اإلسالمي ، واالنضواء حتت رعاية الدولة اإلسالمية ؛ مع بقاء من شاء من ) ٢

الديانة اليت هم عليها أفرادا كانوا أو مجاعات ؛ ويتم بذلك هلؤالء احلصول على مجيع الرعايا على 
  . مزايا النظام اإلسالمي اخلاصة بالرعايا غري املسلمني ، واليت سبق اإلشارة إليها 

  
فإن مل يقبل هذا الكيان بذلك ، فإنّ الدولة اإلسالمية تسلك طريق فرض العدل املفقود 

  :ة ؛ للتأثري على هذا النظام من خالل خيار الدولة اإلسالمية الثالث ، وهو واحلرية املسلوب
  
اللجوء إىل اجلهاد املشروع من أجل نشر احلرية يف اختيار توحيد اهللا أو ما يعرف يف الفقه ) ٣

وغايته إتاحة احلرية اإلنسانية ؛ حلماية حق ) جهاد الدعوة ( أو ) جهاد الطلب ( اإلسالمي بـ 
يف اختيار أن يكون اهللا عز وجل هو إهله ، فينضم باختياره إىل األمة اإلسالمية ، أو أن  اإلنسان

يبقى على دينه ، ويتخلص من احلكم االستبدادي الظامل ، ويتمتع باحلكم اإلسالمي العادل مقابل 
  . اليت هي أقل من الزكاة اليت يؤتيها املسلم ) اجلزية ( الضريبة الرمزية اليت هي 

  
يتصف باملثالية الواقعية ؛ ملا يشتمل : هاد اإلسالمي يتميز عن غريه من أنواع القتال بأنه واجل

ومتنح السياسةُ الشرعية . عليه نظامه من ضمانات إنسانية راقية ؛ فال عنصرية وال عرقية وال إبادة 



يف مقابل ) بة الضري( الدولةَ اإلسالمية مرونة يف تسمية اجلزية ، فيجوز أن تفرض باسم آخر كـ 
وميكن أن يطلق عليها مسمى الزكاة لو اقتضت احلال ذلك ، وله أصل من عمل اخللفاء . الزكاة 

  .الراشدين ليس هذا حمل تفصيله 
  

ففي حال قـوة الدولـة اإلسالمية قد تبدأ هي بالقتال ، وال تقبل املساملة وال املهادنة ، حىت 
يف وجه إبالغ الرسالة ، ومينع الناس من التعرف عليها و  يزال الكيان الظامل اجلائر ، الذي يقف

اتباعها ؛ ويف هذا إعمال لآليات الواردة يف ذلك ، واليت اتفق العلماء على األخذ ا وتطبيقها عند 
  .حتقق ظروفها 

ولكن هذا اخليار ليس حتماً يف حال قوة الدولة اإلسالمية ؛ فقد تكون املهادنة واملساملة لفترة 
الزمن حتقق مكاسب عظيمة تفوق مكاسب احلرب والقتال ؛ كما حدث يف صلح احلديبية  من
  .؛ ومن مثَّ يشرع للقيادة اإلسالمية مهادنة العدو حىت مع القوة ) ٣٠(

وإما أن تكون الدولة اإلسالمية يف حال ضعف ؛ وهنا جيب عليها سلوك الطرق السلمية 
لرسالة اخلامتة والدين احلق ؛ وسلوك مجيع السبل السلمية املمكنة املمكنة ، للدعوة إىل اهللا وإبالغ ا

اليت تسلكها الدولة اإلسالمية يف تقوية إميان املسلمني يف الداخل بشىت صور الدعوة وذيب 
السلوك وتقوية اإلميان ومحايته من أهل الباطل ، ويف اخلارج بتقوية إميان األقليات اإلسالمية 

تقيم ، وإعانتها يف تطبيق اإلسالم على الوجه الصحيح ، وحل إشكاالا ودعوا للصراط املس
الدعوية والفقهية ، والسعي يف إقناع غري املسلمني من رعايا الدول املسلمة باعتناق الدين احلق ، 
كما هو الشأن يف حال الدولة املعاهدة من خالل املشاريع الدعوية املباشرة أو املوجودة على أرض 

هود املسلمني فيها أو من خالل دعم األقليات وحثها على نشر رسالة اإلسالم اليت تنتمي الواقع جب
  . إليه ، وحنو ذلك مما هو واقع ومعمول به اليوم يف صور كثرية حتتاج مزيدا من الدعم والتواصل 

  
عقد معاهدة مع الدول والكيانات  -يف الغالب  -ويف هذه احلال تقتضي املصلحة الشرعية 

باملعىن الشرعي الذي  -خرى اليت ليس بينها وبينها عهد ؛ فيشرع هلا حينئذ املساملة والصلح األ
لكف شرها أو  –يعين اهلدنة املؤقتة أو املطلقة ، وليس املعىن القانوين الذي يعين الصلح الدائم 

استها حتييدها واالنتفاع مبا ميكن االنتفاع به من العالقات ضمن هذا العهد ؛ وتكتفي يف سي
العسكرية بالرد على من يبدؤها بالقتال ، مع العمل على تقوية اجليش اإلسالمي وإعداد املقاتلني 



يف األمة ، ونصر املستضعفني ونشر الدين بالوسائل املشروعة قدر املستطاع ، وهذا يعين أنّ جهاد 
رد الغزاة وطرد ( لدفع قد يتأخر مدة اإلعداد للقوة الطالبة ، ولكن جهاد ا) نشر احلرية ( الطلب 
  ) .٣١(ال يسقط يف هذه احلال وال يؤخر ؛ ألنه فرض عني ، وال تصح معه املهادنة ) احملتل 
  

حال الضرورة ، وذلك أنَّ الضرورة قد توجد مع قوة الدولة : ومما يندرج حتت ذلك 
ها احلال سوءا ، ومع اإلسالمية وظهورها على غريها ؛ فقد متر بضائقة مالية وحالة تزيد احلرب في

توافر اجلند وكثرة العتاد قد حيصل انشغال حبروب املصاحل ، كمقاتلة مرتدين ، أو بغاة ، أو دفع 
كيد الطابور اخلامس ، أو حنو ذلك مما ال يسمح خبروج اجلند إىل ما وراء الثغور ، لتحقيق أهداف 

يت تتبىن الظلم واجلور ، وتقف يف وجه الدولة اإلسالمية يف نشر احلق والعدل ، وإزالة الكيانات ال
احلرية والعدل ؛ فهنا قد ادن الدولة اإلسالمية تلك الكيانات ، مبال يدفع إليها وتتقوى به ، أو 
بغري مال ، أو مبال تدفعه هي دفعاً ملا هو أشد ضرورة وأعظم ضرراً ؛ كلّ ذلك حسب ما تقتضيه 

ولو األمر من العلماء والوالة ؛ على النحو الذي يقرره الضرورة الشرعية اليت جيب أن يقررها أ
  .الفقهاء يف بيان مشروعية اهلدنة ، وبيان مناط تلك املشروعية 

  
ارتكاب أدىن املفسدتني لتفويت كربامها إذا مل يتيسر السالمة منهما : وهكذا تبقى قاعدة 

ا إذا مل يتيسر حتصيلهما مجيعاً ؛ وحتصيل أعال املصلحتني ولو بتفويت الدنيا منهم) ٣٢(مجيعاً 
)٣٣. (  

  
وإذا قرأنا األحكام اإلسالمية يف هذه املسألة قراءة متكاملة كما هي يف أذهان الفقهاء الكبار 

وذلك أنَّ أحكام اإلسالم . ، فإنا سنجد تسبيبا كافيا يف فهم ما قد يظنه بعض الناس تناقضا منهم 
ويف هذا التقعيد الفقهي و التطبيق . واقعية الشرعية ال: التطبيقية تتصف خبصائص عظيمة منها 

السياسي الشرعي الوصفي ، ما عليك إال أن ترتّله على ما يوافقه مما تفوه به علماء الشريعة 
الربانيون املعاصرون من أحكام وفتاوى بشأنه ، لتظهر اخللفية السياسية الشرعية لتلك األحكام 

، وهكذا كل ما تفرع عن هذه األحكام من مسائل جليلة والفتاوى يف البالد على اختالفها 
وال أظنك حباجة إىل أن أعرض فتاوى علماء بعينهم اآلن ، وإن رأيت ذلك فإين فاعل . ودقيقة 

  .ذلك يف حلقات قادمة إن شاء اهللا تعاىل 



  
ومثة تفاصيل حتت هذا التطبيق تتفرع عن مسائل مندرجة عنه أو عن مسائل من جماالت 

  .أخرى ، سيأيت احلديث عنها يف حينه إن شاء اهللا تعاىل  سياسية
ويف احللقة القادمة إن شاء اهللا تعاىل سيكون احلديث عن صور أخرى من صور الضرب 

  .األول من النوع الثاين 
  

)٥(  
  ]من صور الضرب األول والثاين وتطبيقاما املعاصرة [ 

  
، ميكن ترتيله على كثري من قضايا الواقع  جاء يف احللقة املاضية إيراد تطبيق تقعيدي وصفي
  .اليت تندرج حتته يف كل بلد من البالد اإلسالمية وغريها 

  

عن صور أخرى من صور الضرب  - إن شاء اهللا تعاىل  –ويف هذه احللقة نواصل احلديث 
  : األول من النوع الثاين ، فمن تلك الصور أيضاً 

  

ة اليت بين عليها ؛ بالنظـر إىل تغري حال الناس أو تغري احلال تغير احلكم التطبيقي لتغير العلَّ -
  . يف حمل احلكم 

  

ما ورد من أمر عثمان رضي اهللا عنه بالتقاط : ومن أمثلته اليت يذكرها أهل العلم ) ٣٤(
 ؛ لتغري املصلحة اليت بين عليها) ٣٥(ضوالّ اإلبل ملصلحة أهلها ؛ مع أنَّ النص جاء آمراً بتركها 

املنع ؛ فاألمر بتركها يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حيقق املصلحة منه ؛ لغلبة الصالح يف 
  . الناس حيث تترك ضالة اإلبل حىت جيدها ربها 

وأما يف زمن عثمان رضي اهللا عنه فقد حصل تغير يف حال الناس أورث خوفاً على أموال 
انة ؛ فرأى عثمان رضي اهللا عنه أن املصلحة حينئذ يف األمر الرعية من أن متتد إليها يد اخلي

بالتقاطها وتعريفها ، كسائر األموال ، مث تباع ، فإذا جاء صاحبها أعطي مثنها ، إذ مل يعد األمر 
بتركها حيقق املصلحة منه على الوجه األصلح ؛ ولو عادت علَّة املنع من االلتقاط كما كانت يف 



  ) .٣٦(عليه وسلم لعاد األمر باملنع من االلتقاط عهد الرسول صلى اهللا 
وقف عمر رضي اهللا عنه لسهم املؤلفة قلوم ملا نتفت علة التأليف يف القوم الذين : ومنها 

  .كانوا يؤلفون إىل بعض عهد الصديق رضي اهللا عنه 
  

ة املختصة مشروعية التقاط لقطة احلرم بغرض تسليمها مباشرة إىل اجله: ومن أمثلته املعاصرة 
حبفظ ما يلتقط من أموال احلجاج واملعتمرين والزوار ؛ ملا يترتب على ذلك من حتقيق املقصد 
الشرعي حبفظ املال ، وإمكان إيصاله إىل صاحبه ، أو مراجعة صاحبه للجهة املختصة لتسلّم ماله 

فوس ممن املفقود منها ، وال سيما مع غلبة الظن بفقدها لتركها عرضة للسراق وضعاف الن
  .يتصيدون غفلة الزائرين وانشغال الطائفني والعاكفني والركع السجود 

  

مسألة منع بيعِ واقتناِء أطباق البث الفضائي ، مث اإلذن ا بضوابط تتعلق باملشاهد : ومنها 
 واملشاهد ؛ وإنما منعها من منعها من أهل العلم الكبار يف حينه ، الحنصار استعماهلا يف الشر يف
وقت ، وغلبته فيما بعد ؛ مث ملَّا ظهرت القنوات النافعة ، مل جند الفتوى اليت تأذن فحسب ، بل 
وجدنا الفتوى اليت حتض على االشتراك يف القنوات الصادرة عن جلان شرعية ، كقناة اد ، وقناة 

املشروعة ،  الناس يف وضعها احلايل ، مثالً، وهذا كلّه من حرص أهل العلم على فتح الذرائع
  .وتشجيع البدل املشروع ، ونشر اخلري نشراً آمناً من اخللط واملزج بالشر ما أمكن ذلك 

  

مسألة تعليم املرأة يف اململكة العربية السعودية تعليما نظامياً ، فلم مينعه شرعاً أحد من : ومنها 
 - يف بعض البلدان  - االختالط  وغاية ما يف األمر أنَّ - كما يزعم بعض الناس  - العلماء املعتربين 

بني اجلنسني كان هو السمة العامة لتعليم النساء نظاميا يف تلك احلقبة اليت منِع فيها ، ولذلك 
كثري من املواطنني محية وغرية من غري فتوى ؛ فلما اتفق العلماء والوالة على  - حينها  - استنكره 

مل - وتوابعها ، مثل قلة االحتشام وما يترتب عليه ضمانات خلو التعليم من مفسدة االختالط 
يكتف العلماء بالسماح بتعليم املرأة ، بل قادوا هم مؤسستها احلكومية ، وأشرف عليها مفيت 

  .عالمة حممد بن إبراهيم رمحه اهللالديار ورئيس القضاة حينها الشيخ ال
  

؛ لتغري العرف الذي بين عليه  تغير احلكم التطبيقي املبين على العرف: ومن تلك الصور  -
تعجيل املهر بعضه أو كله ، أو تأجيله ؛ حبسب العرف ، وما يترتب : ومن أمثلته . احلكم األول 



على ذلك لدى القضاة ، من اعتبار الزوجة ناشزاً أو غري ناشز إن هي امتنعت عن الدخول يف 
  ) .٣٧(طاعة الزوج 

  

منها أكثر من حكم ، بنص أو إمجاع أو قياس ؛ مسائل ثبت يف كل واحدة : الضرب الثاين 
  .للواقعة املماثلة  -شرعا  -منها ) ٣٨(حبيث جيتهد أولو األمر يف اختيار األصلح 

  

أحكام املهادنة اليت مر ذكرها يف التطبيق السابق ، وكذا اخليارات املصلحية يف : ومن أمثلته 
  .أحكام األسرى 

  

يف  - رمحه اهللا  - عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز / نا العالمة فتوى شيخ: ومن أمثلته املعاصرة 
الصلح مع اليهود ، فقد نال منه ا قوم ، ظناً منهم أنَّ الشيخ قد أخطأ ، مع أنَّ فتواه رمحه اهللا 

  ) . اهلدنة ( جاءت على األصول الفقهية املعتربة يف مشروعية الصلح مبعىن 
الصلح الدائم مع اليهود ، وأكَّده يف الفتوى ذاا ، ويف بيانه  والشيخ رمحه اهللا قد بين حرمة

، وهذا الفرق يدركه العلماء ورجال السياسة ؛ ) ٣٩(يف فتاوى الحقة  -رمحه اهللا  -ملراده 
ولذلك جند اللجان الشرعية يف حركة محاس اإلسالمية ، تبين موقفها احلايل من االمتناع عن 

يوين من عدم االعتراف حبقوق الشعب الفلسطيين الذي هو جزء الصلح على موقف الكيان الصه
من األمة املسلمة يف أرضه كلها وماله ، وهو ما يفسر عدم جنوح قيادات الكيان الصهيوين للسلم 

  . مع هذا الكيان ) اهلدنة ( ؛ بينما لو فعل ذلك ، فلن جتد حركة محاس ما مينعها شرعا من الصلح 
  

ويف احللقة القادمة سيكون احلديث إن شاء اهللا تعاىل . يف هذه احللقة  هذا ما ما ناسب ذكره
مسائل ورد بشأا أحكام شرعية ، لكن : عن الضرب الثالث من هذا النوع ، وذلك الضرب هو 

وهو من أهم جماالت السياسة . احتف ا ما يقتضي عدم فعلها ، أو استثنائها من أحكام نظائرها 
يقا يف واقعنا املعاصر ، ولذلك سأورد إن شاء اهللا تعاىل يف احللقة القادة مجلة الشرعية وأكثرها تطب

  .مهمة من التطبيقات العصرية 
  .واهللا املوفق 



)٦(  
  ]الضرب الثالث وبعض تطبيقاته العصرية [

  
مسائل ورد بشأا أحكام شرعية ، لكن احتف ا ما يقتضي عدم فعلها ، : الضرب الثالث 

  :ولذلك أسباب ، منها . من أحكام نظائرها أو استثنائها 
  
  . بالنظر إىل ما يؤول إليه احلال عند تطبيق احلكم  –من حيث األصل–عدم فعل املشروع ) ١

يا : ((  - رضي اهللا عنها  –قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعائشة : ومن أمثلته التشريعية 
دهيثُ عدح كمال أَنَّ قَوةُ لَوشائع  ، هنم رِجا أُخم يهف لْتخفَأَد ، مدفَه تيبِالْب ترألم ةيلاهبِج

يماهرإِب اسأَس بِه تلَغا فَببِيا غَراببا ويقرا شابنِ بيابب لَه لْتعجضِ وبِاألر هقْتأَلْزن )٤٠)) ( وفقد بي
أن إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مشروع من حيث األصل ،  النيب صلى اهللا عليه وسلم

أعظم من  –يف وقته  –لكن مل يفعله النيب صلى اهللا عليه وسلم ناظراً إىل ما يؤول إليه من مفسدة 
مصلحة نقض الكعبة وردها إىل ما كانت عليه من قواعد إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم ، وهي 

  ) .٤١(قريباً باستعظامهم ما مل يعهدوه  خوف فتنة بعض من أسلم
  

، ) النظر إىل املآل : ( وقد بين الشاطيب رمحه اهللا أنَّ اإلمام مالكاً رمحه اهللا ، قد راعى قاعدة 
عندما شاوره أبو جعفر املنصور أن يهدم ما بىن احلجاج من الكعبة ويردها على قواعد إبراهيم 

حلديث ، كما كان قد صنع عبد اهللا بن الزبري يف خالفته ، فقد صلى اهللا عليه وسلم عمالً ذا ا
أنشدك اهللا يا أمري املؤمنني أن ال جتعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك ال يشاء أحد : " قال له 

، فصرفه عن رأيه فيه خشية أن يؤول " منهم أن يغريه إال غيره ؛ فتذهب هيبته من قلوب الناس 
لتغيري املتتابع باجتهاد أو غريه ، فملك يبين ليكون بناؤها على القواعد من أعماله بناء الكعبة إىل ا

) ٤٢(ومآثره وآخر يهدم ليجعل إعادا من أعماله ومآثره مثال ؛ فال يثبت بناء الكعبة على حال 
.  

  
  . حصول ما يقتضي استثناء الواقعة من أحكام نظائرها ) ٢

امللك الصاحل رمحه اهللا ، كان يتحرى العدل ما أمكنه ذلك ،  أنَّ النجاشي: ومن أمثلته املهمة 



أا _ رضي اهللا عنها_وكان حيكم ميا ميكنه من الشرع ، ومما ثبت يف ذلك ما روته أم حبيبة 
صلى اهللا عليه _كانت حتت عبيد اهللا بن جحش فمات بأرض احلبشة فزوجها النجاشي النيب 

مع شرحبيل _ صلى اهللا عليه وسلم_ا إىل رسول اهللا وأمهرها عنه أربعة آالف وبعث _ وسلم
  .رواه أبو داود واحتج به وصححه غري واحد من أهل العلم . بن حسنة

  
وكان النجاشي معذوراً فيما مل ميكنه احلكم به من شريعة اإلسالم ؛ لكونه بدار كفر ال 

ية ، وعجزه عن احلكم شوكة له فيها ، وخوفه على دينه ، وعدم علمه بكثري من األحكام الشرع
  .ببعض ما بلغه 

ال خالف بني املسلمني أن من كان يف : " _ رمحه اهللا تعاىل_قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية 
دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن اهلجرة ال جيب عليه من الشرائع ما يعجز عنها، بل الوجوب 

ن الصالة واجبة عليه وبقي مدة مل يصل حبسب اإلمكان، وكذلك ما مل يعلم حكمه، فلو مل يعلم أ
، مل جيب عليه القضاء يف أظهر قويل العلماء ، وهذا مذهب أيب حنيفة وأهل الظاهر ، وهو أحد 
الوجهني يف مذهب أمحد، وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان وأداء الزكاة وغري ذلك 

) "٤٣. (  
  

من على نفسه من الفتنة يف دينه ، وكان أ" ومن ذلك ما أفتت به اللجنة الدائمة أن من 
حفيظاً عليماً يرجو اإلصالح لغريه ، وأن يتعدى نفعه إىل من سواه وأال يعني على باطل ، جاز له 

  ) .٤٤" (، وإال مل جيز _ عليه الصالة والسالم_العمل يف الدول الكافرة ، ومن هؤالء يوسف 
؛ درءاً ملفسدة اللجوء ) ٤٥(ورد به النص تأخري إقامة احلدود يف حال الغزو وقد : ومنها 

  .للكفار ، ومناصرم على املسلمني ، أو كشف أسرار املسلمني هلم 
  

؛ درءاً للحد بشبهة ) ٤٦(عدم إقامة حد السرقة يف أوقات ااعات : ومن أمثلته أيضاً 
  .الضرورة إىل املسروق 

  

  ) .٤٧(الت فتوى بعض العلماء جبواز التسعري يف بعض احلا: ومنه 
  



ال ابتداع القول  -) الدعوة ونشر احلرية ( التوقف عن جهاد الطلب : ومن أمثلته املعاصرة 
مع إمكان النكاية يف العدو يف بعض الظروف واألحوال ، كما إذا غلب على الظّن  -بإلغائه 

 حتقق تسبب ذلك يف جلب لعدو إىل بالد املسلمني ، أو القضاء على املكتسبات الدعوية اليت
  .مقاصد اجلهاد يف البلد الذي يراد إعالنه فيه 

  
منع العلماء الربانيني والوالة املخلصني بعض الراغبني يف اجلهاد من املسلمني من : ومن صوره 

بعض البالد أو األقليات اإلسالمية إىل بالد يوجد فيها جهاد شرعي يقوم به أهلها ؛ إذا بين املنع 
م من أضرار على البالد اليت ينتمون إليها أو املسلمني الذي يعيشون بينهم على ما يؤول إليه ذها

، مبا يعود يف املآل على أصل املشروعية يف احلال املذكورة بالبطالن ، أو لكون تلك األضرار مما 
  .جيب درؤه شرعا 

  
ثنائية جواز التجنس جبنسية بلد غري إسالمي يف حاالت است: ومن أمثلته وتطبيقاته املعاصرة 

  .يقدرها العامل الرباين ، مع أن األصل منع البقاء يف بالد الكفر والقبول جبنسيتها 
  

جواز املشاركة يف االنتخابات الربملانية أو الرئاسية يف بلد كافر بانتخاب مسلم أو : ومنها 
  .انتخاب كافر هو األقل ضررا على املسلمني أو األعدل فيما يتعلق باملسلمني 

  
املشاركة يف املظاهرات اليت يراد ا التعبري عن حق أو دفع ظلم أو نفع املسلمني يف : ومنها 

  ) .٤٨(البلدان اليت تأذن للناس ا ، وذلك بضوابط معينة ، ولو مع غري املسلمني 
  

نكمل بإيراد أمثلة أخرى وذكر تنبيهات مهمة يف  -إن شاء اهللا تعاىل  –ويف احللقة القادمة 
ذكر العلماء ملثل هذه الصور ، وكيفية اإلفادة الشرعية من مثل هذه األحكام مما ورد طريقة طريقة 

  .عن أهل العلم الربانيني 
  



)٧(  
  ]تتمة الضرب الثالث وذكر مزيد من تطبيقاته العصرية[

  
ما يفيت به بعض العلماء من : ومن أمثلة املسائل والوقائع اليت تستثىن من أحكام نظائرها أيضاً 

ملسلم من رعايا الدول اإلسالمية من الزواج بالنساء الغربيات من أهل الكتاب ، إال يف منع ا
حاالت استثنائية ، مع أن األصل جواز نكاح نساء أهل الكتاب ؛ وذلك ملا يترتب على الزواج 

  .منهن اليوم من آثار ال حتمد عقباها على الزوج وذريته 
  

العربية السعودية من زواج بعض أصحاب املناصب منع األنظمة عندنا يف اململكة : ومنها 
املهمة كأصحاب الوظائف العسكرية واألمنية ، بغري السعوديات ، مع أن األصل حل زواج 
املسلمات من أي بلد وأي عرق ، ومع أن األصل أيضا حل النساء احملصنات من أهل الكتاب من 

  .أي بلد وأي عرق 
  

ألفراد يف كل ظرف يغلب على الظن فوات مصلحة تدخل ويل األمر يف شؤون ا: ومنها 
شرعية عامة بعدم التدخل فيه ، كمنع التدخل يف أصل حق التملك ، يف مسألة منع االحتكار ، أو 
حق التصرف يف السلعة بالبيع بالثمن املشروع يف األصل ، كما يف اإللزام بالتسعري ، وهكذا 

  . التدخل بإجراءات توقف ضررا عاما يف الناس
التدرج يف تنفيذ ما جيب تنفيذه من تطبيقات الشريعة مما يعسر تطبيقه جبملته ، و : ولعلَّ منها 

] . ١٦:التغابن ) [فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَطيعوا : ( ذلك يف ضوء قول اهللا عز وجل 
ويلحق به كل . العلماء من قصته وقد مر ذكر حال النجاشي رمحه اهللا يف ذلك وما استنبطه 

خملص من فرد أو مجاعة ، قدر أن يعمل هلذا الدين مبا حيقق مقاصده ولو بالتدرج ، دون تنازل عن 
  .الثوابت ، أو اون يف األصول ، أو عمل ما يعود على أصل تشريعي أو حكم شرعي بالبطالن 

  
إنَّ جلّ فروع أنواع :  - أعلم  واهللا تعاىل -وأمثلة هذا الضرب كثرية ، بل ميكن القول 

  . االستحسان باالجتهاد ، مندرجة حتت هذا الضرب من املسائل ، وهو باب واسع خطري 
  



ومن هنا نلحظ أن أهل العلم وال سيما األوائل منهم ، مل يكونوا يقررون أحكاماً عامة يف 
ل وما حيتف بذلك من هذا الباب ، لكنهم يفتون يف كل مسألة وواقعة منه وفق الظرف واحلا

  .مؤثِّرات يف احلكم 
  

وكذلك مل جند العلماء الربانيني يأخذون من تلك الفتاوى والتصرفات االستثنائية أحكاما 
إن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قد ألغى حد  -مثالً  - ائية عامة ، فلم نر منهم من قال 

  .تالميذهم يف هذا العصر كما يزعم بعض تالميذ املستشرقني وتالميذ ! السرقة 
  

 ا هنا ، ال يؤخذ منها جواز تطبيقها من كل أحد وعليه فإنَّ كل مسألة من املسائل املمثل
ويف كل ظرف ، بل ال بد من الرجوع إىل أهل العلم ، والصدور عنهم يف تقرير املشروعية من 

  .عدمها يف كل مسألة مماثلة بعينها 
  

استنباطها إىل أحد أسس السياسة الشرعية اليت تستند إىل أسس وهذه األمثلة تعود يف طريقة 
ووجه االستحسان فيها هو مستند املشروعية اليت عدل ) االستحسان ( أخرى ، فهي من مسائل 

  .ا عن نظائرها لكون وجه االستثناء فيها أقوى من وجه إبقائها على حكم النظائر األخرى 
  

ويف احللقة القادمة سيكون احلديث إن شاء اهللا تعاىل . ة هذا ما ما ناسب ذكره يف هذه احللق
أحكام وقائع أو إجراءات وأمور إدارية ، مل يوقف هلا على دليل جزئيِ : عن النوع الثالث ، وهو 

  .خاصِ ، من نص أو إمجاع أو قياس 
  



)٨(  
  ما مل يرد فيه نص جزئي خاص: النوع الثالث 

  
  ص جزئي خاص ما مل يرد فيه ن: النوع الثالث 

  
بعد االنتهاء من احلديث والتمثيل للنوعني األول والثاين ، من املسائل الفقهية املندرجة حتت 

وهو الذي وكل تنفيذه إىل أويل  -القسم الثاين من جماالت السياسة الشرعية يف املسائل واألحكام 
هذه املسائل ، وبيانه يف يأيت احلديث هنا عن النوع الثالث من  –األمر ، وال يفتات عليهم فيه 

  :هذه احللقة على النحو التايل 
  

أحكام وقائع أو إجراءات وأمور إدارية ، مل يوقف هلا على دليل جزئيِ : النـوع الثالث 
  .خاصِ ، من نص أو إمجاع أو قياس 

  
وال ) االستدالل ( وتعاجل أحكام هذا النوع من باالستنباط االجتهادي ، وذلك بإعمال طرق 

األدلة املختلف ( يما اليت سبق ذكرها يف املطلب األول من املبحث الثاين وهي ما يعرف بـ س
وهو املصطلح املرتضى ) االستدالل ( أو طرق استثمار النصوص ، أو ) األدلة التبعية ( أو ) فيها 

  . يف هذه الدراسة وهي ما وصفت أيضا بأسس السياسة الشرعية 
  

  : ن األحكام والوقائع م: ومن أمثلة هذا النوع 
  
توظيف ويل األمرِ األموالَ ، على األغنياء لدفع خطر طارئ على البالد ، إذا مل تف خزينة  -

الدولة مع ما جيب جبايته من الزكاة والصدقة وما جيب احلفاظ عليه من املال العام ، مبا يحتاج من 
  .رمحهم اهللا تعاىل مالٍ لدفع اخلطر ، وهو مقيد بالشروط اليت ذكرها الفقهاء 

  
اختاذ اإلجراءات الرادعة ، اليت حتول دون تساهل الناس يف أحكام الشرع ، ومن : ومنها 



اإلجراء الذي اختذه عمر بن : ذلك إساءم الستعمال واليام الشرعية اخلاصة مثال ، ومن أمثلته 
ثالثا ، من غري تغيري  اخلطاب رضي اهللا عنه ، بإمضاء طالق الثالث بلفظة واحدة كما لو كانت

فهو إجراء تعزيري ال حكم شرعي أصلي ؛ . للحكم األصلي ، وهو وقوعه الثالث طلقة واحدة 
: وليس يف هذا اإلجراء الذي اختذه عمر رضي اهللا عنه خمالفة للشرع كما قد يظن ، وغاية ما فيه 

اجعة الزوجة ، ومن املتقرر يف أنّ عمر رضي اهللا عنه منع املطلق ثالثا بلفظ واحد من مباح وهو مر
علم السياسة الشرعية أن لويل األمر أن مينع الناس من بعض املباحات إذا اقتضت ذلك املصلحة 

إنَّ : ( العامة ، ومن يتأمل عبارة عمر رضي اهللا عنه جيد فيها هذا املعىن ، فقد قال رضي اهللا عنه 
رواه ) فأمضاه عليهم ! ة ، فلو أمضيناه عليهم الناس قد استعجلوا يف أمرٍ قد كانت هلم فيه أنا

  . مسلم 
  

  ) . فلو أمضيناه ( وقوله ) كانت هلم فيه أناة : ( فتأمل قوله 
  

كل ما يدخل يف باب اجلرائم اليت يستحق مرتكبها التعزير شرعا ، من حيث : ومنها  -
مة اليت حتدد عقوبات تنظيم تفصيالا وتنظيم تقدير عقوباا حبد أعلى وآخر أدىن ، كاألنظ

ملرتكيب جرمية الرشوة أو جرمية تزوير يف احملررات أو تزييف النقود ، أو اختالس املال العام ، أو 
. إساءة استعمال السلطة واستغالل النفوذ ، وغري ذلك من اجلرائم اليت تتعلق باملوظفني العموميني 

ني وأهل اخلربة ، وأن يكون احلكم فيها شريطة أن يتوىل تنظيم ذلك ألو األمر املختصني الشرعي
للقضاء الشرعي ، وعلى هذا جرى العمل لدينا يف اململكة العربية السعودية فيما يعرف لدى 

  .املختصني يف األنظمة باجلرائم املنظمة يف اململكة العربية السعودية 
  
بعض اجلنود أو من  -أو من يقوم مقامه عند عدمه  -طلب ويل األمر : ومن أمثلتها أيضا  -

الفدائيني ، تنفيذ عمليات عسكرية فدائية ، ولو تيقن اجلندي أو ااهد املسلم فيها قتل نفسه تبعا 
لنكايته بالعدو بنية اجلهاد ، ال قصداً للتخلص من احلياة ، وهلذا أدلته وشواهده يف القرآن الكرمي 

  .والسنة الصحيحة 
  

سع من الصورة احلالية يف العمليات االستشهادية يف وينبغي أن يتفطن إىل أن املسألة أو



فلسطني مثال ، فلو نظّم ويل األمر فرقا فدائية استشهادية ضمن فرق اجليش اإلسالمي ، لكان هلذا 
وجهه من السياسة الشرعية ، وله شروط وقيود مهمة ليس هذا حملّ التفصيل فيها ، وإمنا قصدت 

  .التمثيل هنا ليس إال 
مر حىت لو مل ير مشروعية العمليات االستشهادية أن يدرب فرقة من اجليش على بل لويل األ

  .ذلك حلال الضرورة ، وسواء كان ذلك يف قطاع الربية أو البحرية أو اجلوية 
ولويل األمر أن يقصر ذلك على مسألة الردع مبثل هذا التقسيم إن مل ير مشروعية ذلك ، 

  .شرعية ويكون صنيعه هذا من باب السياسة ال
  
ومنه تصنيع األسلحة الكيماوية ، وبناء املفاعالت النووية ، لغرض الردع ، واملعاملة باملثل  -

  . يف حال االعتداء على الدولة اإلسالمية ؛ ال لغرض البدء بذلك 
  

  ) : ٤٩(من اإلجراءات واألمور اإلدارية : ومنـه 
  

نظيم إدارة األعمال ، وتنظيم مرور ؛ وتنظيم شؤون املوظفني ، وت) ٥٠(إنشاء الدواوين  -
السيارات ، وإجراءات التقاضي ، وعيكلة األجهزة التنفيذية والقضائية ، وغري ذلك من النظم ، إذا 
كانت على وجه ال خيالف الشرع وال خيرج عن قواعده ؛ فإا حينئذ تكون من األنظمة الوضعية 

ا هو داخل يف السياسة الشرعية ؛ وختتلف اليت ينظمها البشر ويسنوا ، مم: املشروعة ، أي 
  . أحكامها يف املشروعية باختالف حاجة األمة إليها 

  
وكذلك ما يندرج يف اإلجراءات من وسائل تنفيذ العبادات ، من مثل تنظيم بناء املساجد  -

د ، وحتديد أعدا) ٥١(، و وضع شروط لتعيني األئمة واملؤذنني ، وتنظيم دفع احلجيج يف املشاعر 
احلجيج بنسب معينة ، مبا يكون سبباً يف تيسري احلج وتقليل املخاطر ؛ وغري ذلك من اإلجراءات 

، ) ٥٢(فتح الذرائع : والتنظيمات اليت تشرع لويل األمر من طريق املصاحل املرسلة ، و قاعدة 
، ولو من  وغريها من املستندات الشرعية املعتربة ؛ وهذه األمور ال بأس باستفادا من أي مصدر

  .جتارب األعداء من غري املسلمني 
  



وقد حتدث فقهاء السياسة الشرعية عن أمثلة قد ال خيطر على بال بعض طلبة العلم فضال عن 
ومما ذكروه يف ذلك حتديد معايري للجودة ، وترتيبات حلماية املستهلك ، بتفاصيل تثري . غريهم 
  .الدهشة 
  

  .اعها ومسمياا جيد من ذلك عجبا ومن يقرأ يف كتب احلسبة مبختلف أنو
  

أنَّ كلّ ما صدر عن أويل األمر ، من أحكام وإجراءات ، منوطة باملصلحة : وخالصة القول 
 نيعتبيانه  -، فيما مل يرد بشأنه دليل خاص ، م ة ، كما مررعياسة الشيفهو داخل يف جماالت الس

  .يف تعريفها ؛ واهللا تعاىل أعلم 
  

--- ----------------------  
حيسن مراجعة حلقة مدلول السياسة الشرعية الستحضار مدلويل السياسة الشرعية ، قبل الدخول يف ) ١(

  .موضوع ااالت ليسهل على طالب العلم استجماع كلياته 
ديس وما بعدها ، مكتبة دن ٤٧:وسطية اإلسالم وواقعيته ، لألستاذ الدكتور حسني الترتوري : ينظر )٢(

  .اخلليل : 
؛ و أنوار  ١٥٨:اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام ، للقرايف : ينظر )٣(

  . ٤/٤٨:، له أيضاً ) الفروق ( الربوق يف أنواء الفروق 
 يف جوابه –رمحه اهللا  –نص على ضبط األسباب واألوصاف الثالثة األوىل وأفادها العالمة القرايف )٤(

… ما ضابط ما يفتقر إىل حكم احلاكم وال يكفي فيه وجود سببه الشرعي ) : الثاين والثالثون ( على السؤال 
اإلحكام يف متييز : ينظر . ؛ فبين أنَّ موجِب االفتقار إىل حكم احلاكم ثالثة أسباب ، فبينها باألمثلة ، كعادته 

  .وما بعدها  ١/١٠٩: احلكام ، البن فرحون تبصرة : وينظر .  ١٦١-١٥١: الفتاوى عن األحكام 
  . ١٥٣:اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ، للقرايف )٥(
  . ٤١: املصدر السابق ؛ ومعني احلكام ، للطرابلسي : ينظر )٦(
  .و ما بعدها  ١٦٢: املصدر السابق ، للقرايف )٧(
؛ وإدرار الفـروق على  ٤/٥٢: ، له ؛ والفروق  ٨١-١٥٧،٨٠: املصدر السابق ، للقرايف : ينظر )٨(

مع [ مطبوعة معه ؛ و املغين ، البن قدامة " الفروق " ، وهي حاشية على  ٤/٥٢: أنواء الفروق ، البن الشاط 
؛ و فتاوى ابن الصالح  ٣٥٦: ؛ و خمتصر الفتاوى املصرية ، أليب العباس ابن تيمية  ٤/٥١١] : الشرح الكبري 



  .القاهرة : ، ومطبعة احلضارة العربية حلب: طي أمني قلعجي ، دار الوعي د املععب. ، حتقيق د٢٨٩ -٢٨٤: 
عبد / ، حتقيق١٤١٣-١، ط ٤٠٥: قواعد األحكام يف مصاحل األنام ، لعز الدين ابن عبد السالم )٩(

. نزيه محاد ود. د: من طبعة دار القلم بتحقيق الشيخني  ٤٧ص  ٢و ج. دمشق : الغين الدقر ، دار الطباع 
  ) . وهي الطبعة األكمل ، واهللا أعلم ( عثمان ضمريية 

عبد الرزاق عفيفي ، / ، تعليق الشيخ  ٤/٢٠٣:اإلحكام يف أصول األحكام ، لآلمدي : ينظر )١٠(
] : مع شرح احمللي حباشية البناين[دمشق ، بريوت ؛ ومجع اجلوامع ، لتاج الدين السبكي : املكتب اإلسالمي 

: بريوت ؛ واملختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، البن اللحام : ، دار الفكر  ٢/٣٩١
  . ؛ واملصادر السابقة  ١٦٦

وعدم نقض االجتهاد املستويف لشروطه إذا اتصل به حكم حاكم ، من القواعد املقررة لدى العلماء يف 
ه القاعدة عدد من أهل العلم ، منهم اجلملة ، وإن اختلفوا يف طريقة تأصيله ؛ وقد حكى االتفاق على هذ

وواقع كتب الفقه . اآلمدي ، وتاج الدين ابن السبكي ، وابن اللحام ، يف املصادر السابق ذكرها هنا 
  .وشروحها تشهد لذلك ، وإن وقع خالف يف بعض التفريعات 

  .موجبات نقض األحكام ، يف املصادر السابقة : ينظر )١١(
 ١٩٠-١٨٠:اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ، للقرايف : من هذه املسائل  ينظر تعداداً لكثريٍ)١٢(

  . ٤١-٣٨: ؛ ومعني احلكام ، للطرابلسي  ١٠٩-١٠٢: ؛ وتبصرة احلكام ، البن فرحون 
: طلبة الطلبة ، للنسفي : ينظر . يحفظ : مجع محى ، وهو احلرمي ؛ ألنه يحمى ، أي : األمحية )١٣(
أن حيمي إنسان أرضاً من املوات ، مينع الناس رعي ما فيها من الكأل ؛ ليختص ا : ه يف األصل وصفت. ١٠٣

وكانت العرب يف اجلاهلية تعرف ذلك ؛ فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنه ملا فيه من التضييق . دوم 
ط ذلك بضوابط ؛ فليس ألحد من على الناس ومنعهم من االنتفاع بشيء هلم فيه حق ، و جاءت الشريعة بضب

الناس سوى أئمة املسلمني ، وليس هلم أن حيموا ألنفسهم شيئا ، ولكن هلم أن حيموا مواضع لترعى فيها خيل 
ااهدين ، ونعم اجلزية ، وإبل الصدقة ، وضوال الناس منها ، اليت يقوم اإلمام حبفظها هلم ، وماشية الضعيف 

ط دار ( ٦/١٨٥: املغين مع الشرح الكبري : وينظر . به من سواه من الناس  من الناس ؛ على وجه ال يستضر
  ) . الفكر

  .، والقاعدة معروفة مشهورة  ١٠/٤٣:الذخرية ، للقرايف )١٤(
  .١٥٨: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ، للقرايف : ينظر )١٥(
ه صحة التطبيق من إجراءات قد داخال ؛ وإن كان ما تتطلب ٥/١٢: املوافقات ، للشاطيب : ينظر ) ١٦(

  .يف السياسـة الشرعية ، لكنه داخل يف النوع الثاين 
  .  ١/١١٤: تبصرة احلكام ، البن فرحون : ينظر أمثلة ذلك يف )١٧(
املسند الصحيح على : يف كتابه ) ٣٥٤/ت(تقاسيم أيب حامت حممد بن حبان التميمي : ينظر )١٨(



اإلحسان : الفصل الثاين من : ، وتلخيصها يف خطبة الكتاب اليت هي ) صحيح ابن حبان  (التقاسيم واألنواع 
: الشيخ / ، ت ٥٥: يف تقريب صحيح ابن حبان ، لألمري عالء الدين الفارسي ؛ حيث ضمنها هذا الكتاب 

) ١٧: (ثاين ، ومن ال) ٣،٤،١٦،٥٥،٧٩: (األنواع : فمن القسم األول . مكتبة ابن تيمية / أمحد حممد شاكر
،  ٣٨،  ١٦،  ٩،  ٣: ( ، ومن اخلامس ) ٤٢، ٤٠، ٢٤، ١١،  ٨: (، ومن الرابع ) ٣٤: (، ومن الثالث 

٤١ . (  
وإمنا أشرت إىل تاريخ وفاة املؤلف رمحه اهللا لبيان سبق علمائنا يف جمال التقسيم الفقهي الدقيق الذي 

  .يتباهى به أهل القانون اليوم 
مع .  ٤٥:  السياسة الشرعية ، لشيخ مشاخينا الشيخ عبد العال عطوه رمحه اهللا املدخل إىل: ينظر )١٩(

  .بعض التصرف 
الزكاة ، / ك: وغريه ؛ ومسلم ) ١٥١٠(الصدقة قبل العيد ، ح/ الزكاة ، ب/ ك: رواه البخاري )٢٠(
 -يث ابنِ عمر ؛ وجاء التصريح بالفرض يف حد) ٩٨٥(زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري ، ح/ ب

فَرض زكَاةَ الْفطْرِ صاعا من تمرٍ أَو صاعا من شعريٍ : ( أَنَّ رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اللَّه عنهما 
؛ ) ١٥٠٤(صدقـة الفطر على العبد وغريه من املسلمني ، ح/ الزكاة ، ب/ ك: رواه البخاري ) . …

  ) . ٩٨٤(ح ومسلم ، املوضع السابق ، 
  . ٢٥/٦٩: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٢١(
) ٥٥٦٩(ما يؤكل من حلوم األضاحي ، وما يتزود منها ، ح/ األضاحي ، ب/ ك: رواه البخاري ) ٢٢(

بيان ما كان النهي عن أكل حلـوم األضاحي بعد ثالث يف اإلسالم وبيان / األضاحي ، ب/ ك: ؛ ومسلم 
  .من اإلعانـة : املشقـة والفاقة ، وتعينوا : واجلَهد ) . ١٩٧٤(إىل مىت شاء ، حنسخه وإباحته 

  ) . ١٩٧١(الكتاب والباب السابقني ، ح: رواه مسلم ) ٢٣(
حيىي . د/ ، ت١٤١٩- ١، ط٦/٤٢٤،٤٢٦: إكمال املعلم بفوائد مسلم ، للقاضي عياض : ينظر )٢٤(

  .الرياض : مصر ، ومكتبة الرشد : إمساعيل ، دار الوفاء 
كنت أود تأخري التطبيقات حىت ال يتأثر تسلسل التنظري الفقهي ، إال أنين رأيت إحلاح كثري من ) ٢٥(

اإلخوة بطرح التطبيقات أثناء التنظري ، ولذا سأدخل بعض التطبيقات أخذاً برأيهم وحتقيقا لطلبهم ، وذلك مع 
  .يقات املطولة ، مث املتابعة للتنظري إن شاء اهللا تعاىل معاجلة انقطاع التسلسل مبحاولة تلخيص التقسيم بعد التطب

، اليت هي أشبه بالضرائب الرمزية ، وهذا مما يدفعه للعمل ، ومن مث ) اجلزية ( فيطالب بإعطاء ) ٢٦(
يساهم يف احلد من البطالة ، فال يبقى عاطالً عن العمل مع قدرته عليه ؛ ويتمتع حينئذ باحلماية اإلسالمية ، 

  .فادة من املرافق واملصاحل العامة واإل
وحتت هذا القسم كثري من قضايا السياسة الشرعية اليت سيأيت التمثيل ببعضها فيما بعد إن شاء اهللا ) ٢٧(

  .تعاىل ، ومنها ما يتعلق بالدولة اإلسالمية أو برعاياها أو باجلاليات اإلسالمية يف تلك البالد 



العربية السعودية و العراق ، ذهاب الشباب الراغب يف اجلهاد من ومنه منع العلماء يف اململكة ) ٢٨(
اململكة إىل العراق ، مع أن اجلهاد فيه جهاد مشروع ؛ وذلك ملا يترتب على ذهاب بعض األفراد من ضرر 
كبري يغلب على الظن وقوعه ، يف حال السماح بذهاب الشباب للعراق قصد اجلهاد ؛ ويتمثل ذلك يف خماطر 

كإجياد مسوغ لقوى الظلم والطغيان يف العراق لالعتداء على : منها ما يعود إىل بالد اإلسالم املستقلة  كثرية ،
البالد والعباد واملقدسات ، و وضع قلب العامل اإلسالمي مأرز اإلسالم يف دائرة املخاطر اليت ال تقارن مبخاطر 

راق بوصفهم بأوصاف ختدم احملتل ، مع عدم عدم ذهاب بعض املتطوعني ؛ ومنها ما يعود للمجاهدين يف الع
  .حاجتهم إليها ، والكالم يف بيان املفاسد اليت تترتب أو يغلب على الظن ترتبها ، يطول 

  .ولو من بداية احلديث عن القسم الثاين ) ٢١(حتسن قراءة احللقة املاضية ) ٢٩(
  . ٢٦١،٢٦٢: مسائل من فقه الكتاب والسنة ، لعمر األشقر : ينظر ) ٣٠(
  . ٢٠٩ - ٢/٢٠٧: املعيار املعرب ، للونشريسي : ينظر ) ٣١(
  . ٩٨: ، البن جنيم وما بعدها ؛ واألشباه والنظائر ١/٣٤٨:املنثور يف القواعد ، للزركشي : ينظر ) ٣٢(
يف عدة [ ؛ وقواعد األحكام يف مصاحل األنام  ١/٣٤٥:املنثور يف القواعد ، للزركشي : ينظر )٣٣(

وقد .  ٥/٢٩٣: ؛ وجمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ، للشيخ عبد العزيز بن باز  ٩٧-٩٦] :نها مواضع ، م
  .قواعد األحكام : بني هذه القاعدة وأكثر التمثيل هلا العز ابن عبد السالم رمحه اهللا يف 

  ) .٥١(القضاء يف الضوال ، ح / األقضية ، ب/ك: املوطأ ، لإلمام مالك : ينظر ) ٣٤(
دعها : (( كيف ترى يف ضالة اإلبل ؟ فقال : ل النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سأله أعرايب يف قو) ٣٥(

/ اللقطة ، ب/ ك: ، رواه البخاري )) فإن معها حذاءها و سقاءها ترد املاء وتأكل الشجر حىت جيدها را 
  ) .١٧٢٢(ت باب ، ح اللقطة ، يف أول أحاديثها ومل يوضع فيه حت/ ك: ؛ ومسلم ) ٢٤٢٨(ضالة الغنم ، ح

  . ٣٦٢: يعقوب الباحسني . رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ، لشيخنا د: ينظر ) ٣٦(
؛ و املدخل إىل السياسة  ٨٢: السياسة الشرعية يف الفقه اإلسالمي ، لعبد الرمحن تاج : ينظر ) ٣٧(

املصباح املنري ، : ينظر . امتناعها عنه عصياا لزوجها ، و: ونشوز املرأة .  ٤٥: الشرعية ، لعبد العال عطوه 
  ) .نشز: (للفيومي 

؛ و  ٢٥٩-٦/٢٥٨:البحر احمليط ، للزركشي : إجابة الغزايل على سؤال املصيصي يف : ينظر )٣٨(
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن : املسند الصحيح على التقاسيم واألنواع ، وهي يف : خطبة ابن حبان لكتابه 

السياسة الشرعية ، : فؤاد عبد املنعم لكتاب . مقدمة أستاذنا د: ؛ وينظر  ٥٥:ن الفارسي حبان ، لعالء الدي
يعقوب . ؛ ورفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية ، لشيخنا د ٦٦: إلبراهيم بن حيىي خليفة املشهور بِدده أفندي 

الكي ، لعبد السالم العسري ؛ ونظرية األخذ مبا جرى به العمل يف املغرب يف إطار املذهب امل ٣٦١:الباحسني 
:٢١٣ .  

ولعلّ من أسباب سوء فهم بعض طلبة العلم ، عدم إدراكهم للفرق بني مصطلح الصلح يف الشريعة )٣٩(



عقد اتفاق : باملعىن القانوين الدويل ، هو ) الصلح ( أنَّ املراد بـ : اإلسالمية ، ويف القانون الدويل ، وبيانه 
خبالف معىن الصلح يف املصطلح الشرعي الذي يعد رديفا للهدنة يف املصطلح . ة دائم بني األطراف املتصاحل

وقد بينت ذلك بتفصيل يف اجلواب على سؤال عن حكم . الشرعي الفقهي اإلسالمي ويف القانون الدويل 
:  التطبيع مع الكيان الصهيوين نشر يف موقع املسلم من قبل ، وهذا رابطه 

http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=10379  
احلج ، / ؛ ومسلم ، ك) ١٥٨٦(ح… فضل مكة وبنياا / احلج ، ب/ رواه البخاري ، ك) ٤٠(
فَأَخاف أَنْ تنكر قُلُوبهم أَنْ أُدخلَ الْجدر في الْبيت : (( ويف رواية ) . ١٣٣٣(نقض الكعبة وبناؤها ، ح/ب

أَنْ أُلْصضِ وبِاألر هابب ١٥٨٤(املوضع السابق ، ح: رواه البخاري )) ق. (  
  .  ٥/١٨١:املوافقات ، للشاطيب : ينظر ) ٤١(
إكمال املعلم بفوائد مسلم ، : وينظر .  ٤/١١٣؛ و ٥/١٨١:املوافقات ، للشاطيب : ينظر ) ٤٢(

  . ٩/٨٩:؛ و صحيح مسلم بشرح للنووي  ٤/٤٢٨: للقاضي عياض 
  .١٩/٢٢٥: :فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  جمموع) ٤٣(
  . ٢/٧٥:فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء )٤٤(
[ املغين ، البن قدامة : ؛ وتنظـر املسألـة يف  ٦١-٣/١٤: إعالم املوقعني ، البن القيم : ينظر )٤٥(

   ٥٣٠-١٠/٥٢٨] :مع الشرح الكبري 
مع [ املغين ، البن قدامة : وينظر املسألة فـي ، ١٦- ٣/١٤:إعـالم املوقعني ، البن القيم : ينظر )٤٦(

  . ١٠/٢٨٦] :الشرح الكبري 
  .  ٤٩-٤٠: احلسبة يف اإلسالم ، البن تيمية )٤٧(
: ينظر هذا الرابط )٤٨(

http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=8716  
؛ وأضواء  ٢٥٩- ٦/٢٥٨: يط ، للزركشي البحر احمل. جواب الغزايل على سؤال املصيصي : ينظر )٤٩(

) : ١٣٩٣/ت(حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي / البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، للعالمة 
بريوت : صالح الدين العاليلي ، دار إحياء التراث العريب /، عناية١٤١٧-١، ط] ٢٦: الكهف [ ،  ٢/٣٧٧

  . ١/٤١٦: املستصفى ، للغزايل : حممد األشقر ، على . د/؛ وتعليق 
اسم يطلق على الدفتر الذي يكتب فيه أمساء اجليش وأهل العطاء ، : مجع ديوان ، وهو : الدواوين )٥٠(

الدفـاتر اليت تستخدم يف تسيري املصاحل املختلفة يف إدارة الدولة من األموال ، واألعمال : مث أطلق على 
وقد . يطلق على األماكن اليت توجد ا هذه املصاحل ، وموظفي الدولة  اإلدارية والعسكرية ، وغريها ، كما

اختلف يف أصل الكلمة ، هل هي عربية أو معربة ؟ وصوب بعض العلماء القول بأنها عربية ؛ بأنها من دونت 
  . إذا ضبطتها وقيدا ؛ ألنه موضع تضبط فيه أحوال الناس وتدون : الكلمة 
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  . ٤٠٥-٤٠٣: يوسف اخلضري . ن األنظمة يف الدولة اإلسالمية ، دس: ينظر )٥١(
  . ١٤٨: ؛ وص  ٣٢: احلسبة يف اإلسالم : ينظر )٥٢(
  
 



  مناذج من اعتبار فقهاء الشريعة للسياسة الشرعية
  

  سعد بن مطر العتييب. د
   

  
   

اسة الشية اعتبار الفقهاء للسرعي  
  

بعد أن خلصت احللقات السابقة إىل أنَّ جماالت السياسة الشرعية من جهة األحكام واملسائل 
كلّ ما صدر عن أويل األمر ، من أحكام وإجراءات ، منوطة باملصلحة ، فيما مل يرد : تشمل 

 نيعتة ، كما م -بشأنه دليل خاص ، مرعياسة الشيبيانه يف تعريفها فهو داخل يف جماالت الس ر.  
  

تنتقل هذه احللقة إىل بيان اعتبار علماء اإلسالم وفقهاء الشريعة رمحهم اهللا للسياسة الشرعية ، 
واحلق أنه موضوع يستحق عناية الباحثني من طلبة .. على حنو ما مت تأصيله يف املقاالت السابقة 

مادته مادة ثرية واسعة شاملة ، تسع العلم ، لكشف املسائل السياسية ومستنداا الشرعية ، و
  .عشرات الباحثني اجلادين ، كما أنه لطيف يف مضمونه ، وعميق يف مداركه 

  
وملّا كان ذه املرتلة ، رأيت أن أقتصر على مناذج من تلك املسائل ، مأخوذة من املذاهب 

ة وغريها ، كما األربعة الذين يستنبطون مسائل السياسة الشرعية وفق طرق االستدالل السابق
رأيت إضافة أهل الظاهر ، لبيان اتفاقهم مع بقية املذاهب على اعتبار السياسة الشرعية ، عكس ما 

  .قد يوحي به ما عرِف من طريقتهم يف الفقهيات 
  

واعتبار الفقهاء العملَ بالسياسة الشرعيـة أمر ال ينكر ؛ فال خيلو كتاب من كتب الشروح 
يف عدد من املباحث الفقهية ، ضمن ااالت اليت  - أهل العلم املطولة الفقهية وغريها من كتب 

، أو مبـا هو مرادف ملرادهم ا ) السياسة ( من تعليل الفقهاء لبعض األحكام بـ - سبق ذكرها 



، أو ما كان يف ) االفتقار إىل حكم احلاكم ( أو ) دفع الضرر ( أو ) املصلحة ( يف الغالب ، كـ
د تتبعت هذه التعليالت يف جمال علم السير يف بعض املراجع الفقهية املهمة ، معىن ذلك ؛ وق

 -والحظت تتكرر التعليل بعبارات مرادفة ملعىن السياسة الشرعية ، هي أشبه بدالئل تفرع املسألة 
 وجيوز قتله سياسة… : قوهلم  –ومنها على سبيل التمثيل  –عن السياسة الشرعية  - حمل التعليل 

ألنّ مصلحته تفوت بتأخريه … ألنه جعلَ يف مصلحة ؛ … ألنهم مضرة على املسلمني ؛ … ؛ 
وإمنا جيوز … ألنّ املصلحة تتعني يف قتاهلم ؛ … لئال يرى اجلاسوس قلَّتهم بتفرقهم ؛ … ؛ 

ادة ال يقتل إن جرت الع… ألنّ ضرره يعود على اجليش كلِّه ؛ … لإلمام فعل ما فيه املصلحة ؛ 
فمىت رأى اِإلمام املصلحة يف خصلة من هذه اخلصال تعينت عليه ومل جيز العدول … ألّا يقتل ؛ 

ألنّ احلاجة تدعو إىل ذلك ، فإننا لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا فتفوت مصلحة … ؛ … عنها 
لوه بنا فهذا حيرم أو تكون العادة مل جتر بذلك بيننا وبني عدونا ؛ فإذا فعلناه م فع… املراسلة ؛ 

… أو كانوا يفعلون ذلك بنا ، فيفعل م ذلك ؛ لينتهوا ؛ … ؛ ملا فيه من اإلضرار باملسلمني ؛ 
وإن دعت احلاجة جاز ألنها حال … ما ال تدعو إىل أخذه حاجة عامة ، ال جيوز أخذه ؛ 

ألنّ … بهم ؛ ألنـ احلاجة تدعو إىل هذا ، ويف املنع منه مضرة باجليش وبدوا… ضرورة ؛ 
إن كان باملسلمني … جائز عند شدة احلاجة إليه ، وتعين املصلحة فيه ؛ … القتال به معتاد ؛ 

ألنّ ذلك … ألنه يتعلق بنظر اإلمام ؛ … ؛ … حاجة إليه ، أو قوة به ، أو شغل عنه أُخر 
الشريعة وتكشف عن جماالت  ذريعة إىل إرقاق الولد ؛ وغريها من التعليالت الفقهية اليت تبني فقه

  .السياسة الشرعية موضوعات ومسائل 
  

و ال خيلو منها مذهب من املذاهب الفقهية ؛ حىت مذهب أهل الظاهر ؛ وهذا يؤكِّد اعتبار 
الفقهاء قاطبة للعمل بالسياسة الشرعية يف اجلملة ، وإن اختلفت املسميات ، والتعبريات ؛ فالعربة 

  :أللفاظ واملباين ؛ يؤكِّـد ذلك أمور ، منها باحلقائق واملعاين ال با
  

  : من الناحية النظرية : األول 
فإن مسائل السياسة الشرعية منها ما يرجع يف تأصيله إىل النص واإلمجاع ، ومنها ما يرجع 
إىل ما تفرع عن ذلك من قواعد كلية ، ومقاصد مرعية ؛ فأما ما يرجع تأصيله إىل النص واإلمجاع 



ليس مما يشكَّك يف التسليم به ، وإن وقف فيه على نزاع ، فليس نزاعا يف مجلة العمل بالسياسة ، ف
أو صحة االستدالل  - إن مل يكن قرآناً  -الشرعية ؛ وإنما هو يف أمر آخر ؛ كصحة الدليل 
  .وعدمه ، أو اعتبار طريق االستنباط ، أو حتقيق املناط 

  
؛ فاخلالف فيه يف أهم ) االستدالل ( إىل طريق من طرق االستنباط  وأما ما يرجع يف تأصيله

  .مسائله ، خالف لفظي ؛ مث هو ال يقدح يف اعتبار الفقهاء للعمل بالسياسة الشرعية يف اجلملة 
  

  :وتتضح من خالل جمالني : من الناحية التطبيقية : الثـاين 
  

يف املذاهب  –دد من املؤلفات الفقهية اخلاصة التأليف اخلاص ؛ حيث يوجد ع: اال األول 
يف السياسة الشرعية يف عدد من جماالا ، ومن ااالت املتفق على مشروعيتها  -الفقهية األربعة 

السياسة الشرعية ، : ، ومن الكتب اليت أفردت فيه مثال ) التعزير ( عندهم مجيعا من حيث األصل 
: ندي رمحه اهللا ، و من الكتب اليت أفردت يف طرق القضاء إلبراهيم خليفة املعروف بدده أف

السياسة : الطرق احلكمية ، البن القيم رمحه اهللا ، ومن الكتب املعاصرة اليت أفردت يف جمال أدق 
  .الشرعية يف األحوال الشخصية لعبد الفتاح عمرو عايش رمحه اهللا 

  
املسائل الفقهية املندرجة حتت السياسة التأليف العام ؛ حيث يوجد كثري من : اال الثاين 

الشرعية ، منثورة يف أمهات كتب أهل العلم من الشروح الفقهية وغريها ، و السيما ما كان منها 
  . ذا عناية بفقه النوازل ، و التدليل والتعليل 

  
يف الكتب  وهذه مناذج من نصوص العلماء يف بعض مسائل السياسة الشرعية ، مما هو منثور

  ) :١(الفقهية العامة 
  
  :أمثلة مما جاء من السياسة الشرعية عند احلنفية  - أ

  



لو اعتاد لص ذلك ؛ لإلمام : " فيمن سرق من تابوت يف القافلة وفيه امليت : قال ابن اهلمام 
  ) . ٢" (…أن يقطعه سياسة ، ال حداً 

  
بقتل الفاعل واملفعول به ؛ فمحمول على وما ورد يف احلديث من األمر : " وقال ابن جنيم 

ولو رأى اإلمام مصلحة يف قتل من اعتاده ، جاز له قتلُه : السياسة أو على املستحلّ ، قال الزيلعي 
) "٣. (  

  
إن سرق بعد القطع مرتني ، ال : لإلمام أن يقتله سياسة ، أي : قوله : " وقال ابن عابدين 

  )٤" (…ابتداًء ، كذا ذكره بعضهم 
  

وال مجع بني جلد ورجم يف احملصن ، وال بني جلد ونفي أي تغريب يف البكر ، " و قال 
وفسره يف النهاية باحلبس وهو أحسن وأسكن للفتنة من التغـريب ألنه يعود على موضوعه 

  )٥" (بالنقض إال سياسة وتعزيرا ؛ فيفوض لإلمام وكذا يف كل جناية 
  

  ) .٦(وكالم احلنفية يف ذلك ، كثري جداً 
  
  :أمثلة مما جاء منها عند املالكية  -ب
  

وإن كتب شهادته على من ال يعرفه بالعني واالسم مل يصح أن يشهد : " قول بعض فقهائهم 
ا إال على عينه وإمنا تسامح العلماء واخليار يف وضع شهادم على من ال يعرفونه سياسة يف نفع 

  ) .٧" (العامة 
  

ذبح الفىت من اإلبل مما فيه احلمولة ، وذبح الفىت من البقر مما هو  مينع من: " وقول ابن رشد 
  ) . ٨" (للحرث ، وذبح ذوات الدر من الغنم ؛ للمصلحة العامة للناس ، فتمنع املصلحة اخلاصة 

  
ما مل … حمل وجوب قتله … : "وقال الزرقاين مبيناً حملَّ وجوب قتل قاطع الطريق إذا قتل 



قائه ؛ بأن يخشى بقتله فساد أعظم من فئته املتفرقني ؛ فال جيوز قتله بل يطلق تكن املصلحة يف إب
  ) .٩" (…ارتكاباً ألخف الضررين 

  
  !وكم يلحق ذه املسألة من مسائل يف هذا العصر 

  
وأما كالم مالك : " ؛ وهلذا قال ابن القيم ) ١٠(وللمالكية بروز يف العمل بالسياسة الشرعية 

  ) . ١١" (، فمشهور وأصحابه يف ذلك 
  

هذا اتسع اال لذكره يف هذه املقالة ، وللمقالة بقية كما هو ظاهر من ترقيمها ، واهللا أعلم 
.  

  
  : أمثلة ملا جاء منها عند الشافعية  -جـ

  
تصرف اإلمام على الرعية : ( عند ذكره قاعدة  -رمحه اهللا  -قال بدر الدين الزركشي  -

مرتلة الوايل من الرعية ، مرتلة الويل من : قال الشافعي … نص عليه  …: " - ) منوط باملصلحة 
وحيث يخير اإلمام يف األسري بني القتل ، واالسترقاق ، … اليتيم انتهى ، وهو نص يف كلِّ والٍ 

مل يكن ذلك بالتشهـي ؛ بل يرجع إىل املصلحة ، حىت إذا مل يظهر له وجه .. واملن ، والفداء 
  ) . ١٢" (، حبسهم إىل أن يظهر  املصلحة
غالب األحاديث ال تكاد ختلو عن حكم ، أو أدب شرعي ، : " و جاء يف إعانة الطالبني  -

  ) .١٣" (أو سياسة دينية 
: " وجوب القصاص ، وعدمه : وجاء عندهم يف عقوبة الذمي إذا قتل املرتد ثالثة أقوال  -

  ) . ١٤" (الدية ؛ ألنه غري معصوم  جيب القصاص سياسة ، وال جتب: والثالث 
والرابع إن قذفها بزنا أضافه إىل ما قبل الزوجية وأثبته ببينة مث : " وجاء يف روضة الطالبني  -

قذفها به ، مل يالعن ، وإن قذفها بزنا يف الزوجية ، وأثبته ببينة مث قذفها به ، العن ؛ ومحل النصني 
أنه يعزره : أنه ال يعزر إال بطلبها ، وحكى اإلمام وجهاً  عليهما ، مث ظاهر نصه يف الروايتني

) ١٥" (… الناس زناة ، والصحيح األول : السلطان سياسةً وإن مل تطلب ، كما يعزر من يقول 



.  
واعتبارهم للسياسة الشرعية ظاهر ملن له نظر يف كتبهم ، وإن كانوا أقل املذاهب استعماالً 

  ) .١٦(وحنوها مما هو رديف له ) املصلحة ( ، فإم يعللون بـ( ١٧) )السياسة ( ملصطلح 
  
  :أمثلة ملا جاء منها عند احلنابلة  - د

  : ذكر ابن القيم أمثلة العتبار اإلمام أمحد ، للسياسة الشرعية ، ومن ذلك 
ه ، واملُخنثُ ينفى ؛ ألنه ال يقع منه إال الفساد والتعرض ل) : " ١٨(قوله يف املُخنث  -

  ) . ١٩" (ولإلمام نفيه إىل بلد يأمن فساد أهله ، وإن خاف به عليهم حبسه 
أنه قد وجب على السلطان عقوبته ، وليس لسلطان أن : " ونصه فيمن طعن يف الصحابة  -

  ) .٢٠" (يعفو عنه ؛ بل يعاقبه ويستتيبه ؛ فإن تاب وإال أعاد العقوبة 
للسلطان سلوك السياسة وهو احلزم عندنا وال : "  الفنون و قال أبو الوفاء ابن عقيل يف-

؛ إذ اخللفاء الراشدون رضي اهللا عنه قد قتلوا ومثَّلوا ) ٢١(تقف السياسة على ما نطق به الشرع 
قال ابن مفلح يف ) . ٢٢" (وحرقوا املصاحف ، ونفى عمر نصر بن حجاج خوف فتنة النساء 

مضمونه ، جواز العقوبة ، ودفع املفسدة ، وهذا من باب : شيخنا قال : " بيان هذه العبارة 
  ) . ٢٣" (املصاحل املرسلة ، وقد سلك القاضي يف األحكام السلطانية أوسع من هذا 

  
أنه : جرى يف جواز العمل يف السلطنة ، بالسياسة الشرعية : " ونقل عنه ابن القيم قوله  -

  ) . ٢٤" (به إمام  هو احلزم عندنا ، وال خيلو من القول
، حرم خلوة ) ٢٥(وصرح أصحابنا يف أنَّ النساء إذا خيف عليهن املساحقة : " وقال  -

  ). ٢٦" (بعضهن ببعض 
وقد رأينا يف هذا العصر شيئا من حكمة هذا احلكم ، الذي ال مياري يف صحته عارف : قلت 

ن القوانني يف أماكن التجمعات ويف بالد اإلفرنج وجدناهم يضعون م. بالواقع فقيه يف السياسة 
  ! النسائية ما حيفظ النساء من النساء 

تقييد ما حكي من اإلمجاع على وجوب طاعة اإلمام يف  - أيضاً  -ومما جاء عند احلنابلة  -
يف السياسة والتدبري واألمور اتهد فيها ، ال مطلقاً ؛ وهلذا : ولعل املراد : " غري املعصية بقوهلم 

  ) . ٢٧" (…جتب يف الطاعة ، وتسن يف املسنون ، وتكره يف املكروه : جزم بعضهم 



  
  

  :أمثلة ملا جاء من السياسة يف فقه أهل الظاهر  –هـ 
من ذلك أنَّ القاضي حيجر على املدين ، ومينعه من التصرفات الضارة بالغرماء ؛ كاإلقرار ،  -

ع عن بيعه ويقسم مثنه بني الغرماء باحلصص والبيع بأقل من القيمة ؛ وللقاضي بيع ماله إذا امتن
)٢٨. (  

  
ومن أتى منكرات مجة ؛ فللحاكم أن يضربه لكل منكر منها : " وقال أبو حممد ابن حزم  -

أن يغري : عشر جلدات فأقل بالغاً ذلك ما بلغ ؛ ألنَّ األمر يف التعزير جاء جممالً فيمن أتى منكراً 
  ) .٢٩" (…باليد 

  
صالة جائز أن يليها العريب واملوىل والعبد والذي ال حيسن سياسة اجليوش ال: " وقال  -

عامل ) ٣٠(واألموال واألحكام والسير الفاضلة ، وأما اخلالفة فال جيوز أن يتوالها إال قرشي صليبة 
  ) . ٣١" (…بالسياسة ووجوهها ، وإن مل يكن حمكما للقراءة 

  " .ووجوهها ، وإن مل يكن حمكما للقراءة  عامل بالسياسة: " والشاهد قوله : قلت 
  
  :أمثلة ملا جاء من السياسة يف فقه أهل العصر  –و 

 –وهي كثرية جدا ، ميكن الباحث متييزها بالنظر يف تعريف السياسة الشرعية وتطبيقه عليها 
  :وسأقتصر منها هنا على مثالني مجعا رأي مجع من كبار علماء العصر 

  
نظرية ، جاءت يف قرار من امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة مدعما أوهلما قرار فتوى  -

  :بقرار جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية ، ونصه 
فإنَّ : احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، سيدنا ونبينا حممد أما بعد " 

يف الكتاب الوارد إىل األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي  جملس امع الفقهي اإلسالمي ، قد نظر
، من معايل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية يف األردن األستاذ كامل الشريف، والبحث املقدم 

، واملتضمن أن " األرقام العربية من الناحية التارخيية"من معاليه إىل جملس الوزراء األردين بعنوان 



-٤-٣-٢- ١(ع بني بعض املثقفني، مفادها أن األرقام العربية يف رمسها الراهن هناك نظرية تشي
هي األرقام العربية األصلية، ). etc , 1,2,3,4(..هي أرقام هندية ، وأن األرقام األوروبية ) اخل

ويقودهم هذا االستنتاج إىل خطوة أخرى ، هي الدعوة إىل اعتماد األرقام يف رمسها األوريب يف 
العربية ، داعمني هذا املطلب، بأن األرقام األوروبية أصبحت وسيلة للتعامل احلسايب مع البالد 

الدول واملؤسسات األجنبية ، اليت باتت متلك نفوذًا واسعا يف ااالت االقتصادية واالجتماعية يف 
هذه األرقام  اليت ال تستخدم إال) الكمبيوتر(البلدان العربية، وأن ظهور أنواع اآلالت احلسابية و 

جيعل اعتماد رسم األرقام األوروبية يف البالد العربية أمرا مرغوبا فيه، إن مل يكن شيئًا حمتوما ال 
  . ميكن تفاديه 

  
ونظر أيضا فيما تضمنه البحث املذكور، من بيان للجذور التارخيية لرسم األرقام العربية 

  . واألوربية
هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية، يف دورته واطلع الس أيضا، على قرار جملس 

هـ ١٤٠٣من شهر ربيع اآلخر عام  ٢٨- ١٧احلادية والعشرين، املنعقدة يف مدينة الرياض مابني 
يف هذا املوضوع واملتضمن أنه ال جيوز تغيري رسم األرقام العربية املستعملة حاليا إىل رسم األرقام 

  :الغريب لألسباب التالية املستعملة يف العامل 
أنه مل يثبت ما ذكره دعاة التغيري، من أن األرقام املستعملة يف الغرب هي األرقام : أوالً

كما أن مضي القرون الطويلة، على . العربية، بل إن املعروف غري ذلك، والواقع يشهد له 
االت، جيعلها أرقاما عربية، وقد وردت يف اللغة استعمال األرقام احلالية يف خمتلف األحوال وا

العربية كلمات مل تكن يف أصوهلا عربية، وباستعماهلا أصحبت من اللغة العربية، حىت إنه وجد 
  ).وهي اليت توصف بأا كلمات معربة(شيء منها يف كلمات القرآن الكرمي 

  
لمجتمع أن الفكرة هلا نتائج سيئة وآثار ضارة ، فهي خطوة من خطوات التغريب ل: ثانيا

اإلسالمي تدرجييا ، يدل علـى ذلك ما ورد يف الفقرة الرابعة من التقرير املرفق باملعاملة ، ونصها 
صدرت وثيقة من وزراء اإلعالم يف الكويت تفيد بضرورة تعميم األرقام املستخدمة يف أوربا، : (

السياحية على  ألسباب أساسها وجوب التركيز على دواعي الوحدة الثقافية والعلمية، وحىت
  ).الصعيد العاملي



، ستكون ممهدة لتغيري احلروف العربية، واستعمال احلروف )أي هذه الفكرة(أا : ثالثًا
  .الالتينية، بدل العربية، ولو على املدى البعيد

  .مظهر من مظاهر التقليد للغرب واستحسان طرائقه) أيضا(أا : رابعا
، واملعاجم، والكتب املؤلفة كلها تستعمل األرقام احلالية أن مجيع املصاحف والتفاسري: خامسا

يف ترقيمها، أو يف اإلشارة إىل املراجع، وهي ثروة عظيمة هائلة، ويف استعمال األرقام اإلفرجنية 
  .ما جيعل األجيال القادمة، ال تستفيد من ذلك التراث بسهولة ويسر) عوضا عنها(احلالية 

بعة بعض البالد العربية، اليت درجت على استعمال رسم ليس من الضروري متا: سادسا
األرقام األوربية، فإن كثريا من تلك البالد قد عطلت ما هو أعظم من هذا وأهم ، وهو حتكيم 

  .شريعة اهللا كلها، مصدر العز والسيادة، والسعادة يف الدنيا واآلخرة، فليس عملها حجة
  : اإلسالمي ما يلي ويف ضوء ما تقدم يقرر جملس امع الفقهي

التأكيد على مضمون القرار الصادر عن جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية : أوالً 
السعودية يف هذا املوضوع واملذكور آنفًا، واملتضمن عدم جواز تغيري رسم األرقام العربية املستعملة 

  .لألسباب املبينة يف القرار املذكورحاليا، برسم األرقام األوربية املستعملة يف العامل الغريب 
عدم جواز قبول الرأي القائل بتعميم رسم األرقام املستخدمة يف أوربا باحلجة اليت استند : ثانيا

إليها من قال ذلك، وذلك أن األمة ال ينبغي أن تدع ما اصطلحت عليه قرونا طويلة، ملصلحة 
  .ظاهرة وتتخلى عنه تبعا لغريها

الة األمور يف البالد العربية، إىل خطورة هذا األمر، واحليلولة دون الوقوع يف تنبيه و: ثالثًا
  . شرك هذه الفكرة اخلطرية العواقب على التراث العريب واإلسالمي

  
"( وصـلى اهللا على سيدنا حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم . واهللا ويل التوفيـق

  ) .٣٢)(توقيع الرئيس ونائبه واألعضاء 
  
  : تطبيق عملي ، وهذا نصه : وثاين املثالني اللذين رأيت االقتصار عليهما  -
فإنَّ : احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، سيدنا ونبينا حممد أما بعد " 

هـ  ٩/٤/١٤٠٣جملس امع الفقهي اإلسالمي ، قد نظر يف جلسته األوىل من صباح يوم األحد 
رمحه اهللا  –اب رئيس للمجلس ، خلفا لسماحة الشيخ عبد اهللا بن حممد بن محيد يف موضوع انتخ



يتم : " وبناء على ما ورد يف املادة الرابعة من نظام امع الفقهي اإلسالمي ، والذي جاء فيها  –
 وعليه فقد قرر الس باالتفاق أن يكون" . انتخاب الرئيس من قبل جملس امع بأكثريته املطلقة 

صاحب السماحة معايل الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رئيسا لس امع الفقهي اإلسالمي 
توقيع " ( واهللا ويل التوفيق ، وصلى اهللا على خري خلقه سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم . 

  ).٣٣)(الرئيس ونائبه واألعضاء 
  

الشرعية يف اجلملة ؛ وإن اختلفوا يف العمل ا وذا يتبني أنَّ الفقهاء يعتربون العمل بالسياسة 
  ) . ٣٤" (وال خيلو من القول به إمام : " بني موسعٍ ومضيق ؛ وهلذا قال أبو الوفاء ابن عقيل 

  

  .وللحديث يف اعتبار السياسة عند الفقهاء بقية أستكملها يف احللقة التالية إن شاء اهللا تعاىل 
  

 -----------------------  
أما ما جاء من مسائل السياسة الشرعية يف كتب السياسة الشرعية املتخصصة ، فأظهر من أن يذكر ؛ )١(

  .فال يطال بذكر شيٍء منه ؛ بل تكفي عناوينها أو تصفحها يف بيان املقصود 
لطان وانظر ذكراً ملفهوم السياسة يف أخذ الس.  ٥/٣٧٦: فتح القدير شرح اهلداية ، البن اهلمام )٢(

  .٢/٢٢٥: يف املصدر نفسه . الزكاة ممن مل يدفعها لإلمام مدعياً دفعها للفقراء
من وجدمتوه : (( ونص احلديث املشار إليه .  ٥/١٨: البحر الرائق شرح كرت الدقائق ، البن جنيم )٣(

عمل عمل قوم فيمن / احلدود ، ب/ ك: رواه أبو داود )) . يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به 
: ؛ وابن ماجه ) ١٤٥٦(ما جاء يف حد اللوطي ، / احلدود ، ب/ك: ؛ و الترمذي ) ٤٤٦٢(لوط ، ح

  ) . ٢٥٦١(من عمل عمل قوم لوط ، ح/ احلدود ، ب/ك
؛ وابن القيم ) تلخيص املستدرك ( ؛ والذهيب ) ٤/٣٥٥(، واحلاكم ) ١١/١٠٣(وقد صححه ابن حبان 

التلخيص احلبري ، البن : ؛ وينظر ) ٥/٤٠:زاد املعـاد يف هـدي خري العباد : منها يف مواضع من كتبه ، : ( 
سعد بن عبد اهللا احلميد . ؛ وتعليق د) ٢٣٥٠(،ح٨/١٧: ؛ و إرواء الغليل ، لأللباين  ٥٥-٤/٥٤: حجر 
  .  ٧/٣١٢٥: خمتصر استدراك احلافظ الذهيب على مستدرك أيب عبد اهللا احلاكم ، البن امللقن : على 

رد احملتار : ؛ وينظر  ٥/٦٧: منحة اخلالق على البحر الرائق ، البن عابدين ، امش البحر الرائق )٤(
والعبارة أوردها ابن جنيم نقالً عن الفتاوى .  ٤/١٦:على الدر املختار يف شرح تنوير األبصار ، البن عابدين 

، نقله " أن يقتله سياسة ؛ لسعيه يف األرض بالفساد  إذا سرق ثالثاً ورابعاً ، لإلمام: " السراجية ؛ وجاء فيه 
فما يقع من حكام زماننا من قتله أول مرة زاعمني أن ذلك سياسة ، جور : " قال : وفيه . عن السراجية 



  .نفس املوضع " . وظلم وجهل ، والسياسة الشرعية عبارة عن شرع مغلظ 
رد احملتار على الدر املختار : مطبوع بأعلى حاشيته الدر املختار شرح تنوير األبصار ، للحصكفي ، )٥(

" : مطلب يف الكالم على السياسة " ويف هذه احلاشية ، حبث يف السياسة معنون بـ.  ٤/١٥:، البن عابدين 
١٧-٤/١٥.  

  . ١١٧: رسائل ابن جنيم : ينظر فوق ما سبق )٦(
  . ٨/٢٢٥] : حباشية مواهب اجلليل [ التاج واإلكليل ملختصر خليل )٧(
   ٤/٣٤٧: مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل : نقله عنه صاحب )٨(
وعد بعض من أفىت به من .  ٤/١١٠: شرح الزرقاين على خمتصر خليل ، لعبد الباقي الزرقاين )٩(

  . ٤/٣٥٠: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، حملمد عرفة الدسوقي : املالكية ؛ وينظر 
وما بعدها ؛ وتبصرة احلكام ؛ فقد عقد مؤلفه ابن فرحون  ١٠/٤٢:لقرايف الذخيـرة ، ل: ينظـر )١٠(

، و ذكر فيه كثيـراً مـن األمثلة ، من "يف القضاء بالسياسة الشرعية : " املالكي ، القسم الثالث من الكتاب 
  . ٣٦٦-١٣٧/ ٢: شتى أبواب الفقه 

  . ٤/٤٥٨: إعالم املوقعني )١١(
  .  ١/٣٠٩:املنثور يف القواعد ) ١٢(
  . ٣٥١/ ٤:للدمياطي ) ١٣(
  . ٦/٢٤٦: الوسيط يف املذهب ، للغزايل ) ١٤(
  . ٦/٣٠٨: لإلمام النووي ) ١٥(
وأبعد الناس من األخذ بذلك الشافعي مع أنه اعترب قرائن األحوال يف : " قال ابن القيم رمحه اهللا ) ١٦(

  .  ٤/٤٥٨: إعالم املوقعني ، البن القيم " . …اب وهل السياسة الشرعية إال من هذا الب… أكثر من مائة موضع 
؛ والتلخيص ، أليب العباس الطربي ابن  ٨/٢٤٠: اية احملتاج ، للرملي : ينظر فوق ما سبق ) ١٧(
  . ٤/٢٣٢: ؛ والتجريد لنفع العبيد ، للبجريمي  ٧٥-٧٤: القاص 
ح من اخلالف ، علي بن ؛ واإلنصاف يف معرفة الراج ١١٦-٦/١١٥: الفروع ، البن مفلح ) ١٨(

قال أبو العباس ابن . الذي يتشبه بالنساء والذي ميكن غريه من نفسه: واملخنث .  ١٠/٢٥٠:سليمان املرداوي 
فإنَّ املخنث فيه إفساد للرجال والنساء ؛ ألنه إذا تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء ويتعلمن منه ، وهو : " تيمية 

الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرِضون عن النساء ؛ وألنَّ املرأة إذا رأت الرجل يتخنث فقد  رجل فيفسدهن ؛ وألنَّ
تترجل هي ، وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفني ، وقد ختتار هي جمامعة النساء كما خيتار هو جمامعة الرجال ؛ 

" . …مبشاهدته ومباشرته وعشقه  -ء كما يفعل بالنسا -وأما إفساده للرجال فهو أن يمكِّنهم من الفعل به 
  . ٨٧٢: ؛ و الكليات ، للكفوي  ١٥/٣٢٢: وينظر .  ١٥/٣١٠: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  . ٤/٤٥٧: إعالم املوقعني ، البن القيم ) ١٩(



  .  ٤/٤٥٨: املصدر السابق ) ٢٠(
كشاف ". ا أمر به أو ى عنه وال خترج عم: قلت : " قال البهويت بعد أن نقل هذه العبارة ) ٢١(

  . ١٢٧-٦/١٢٦: القناع عن منت اإلقناع ، ملنصور البهويت 
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، : ؛ ينظر  ١١٦- ٦/١١٥: الفروع ، البن مفلح ) ٢٢(

مع استعراضه ) جزآن ( ومل أقف على هذه العبارة يف املطبوع من كتاب الفنون .  ١٠/٢٥٠:للمرداوي 
  . ار البحث فيه ؛ فلعله يف األجزاء اليت تقدر باملئآت مما مل يطبع بعد ، إن كان موجودا وتكر

  . ١١٦-٦/١١٥: الفروع ، البن مفلح ) ٢٣(
  . ٤/٤٥١: ؛ وإعالم املوقعني ، البن القيم ١٤: الطرق احلكمية ) ٢٤(
[ املغين ، البن قدامة : ينظر . تني تدالك املرأ: إتيان املرأة املرأة ، و قد يعرب عنه بـ : املساحقة ) ٢٥(

  .٦/١٢١: ؛ وكشاف القناع عن منت اإلقناع ، للبهويت  ١٠/١٥٧] :مع الشرح الكبري
  . ٤/٤٥٨: إعالم املوقعني ، البن القيم ) ٢٦(
  .ويذكرون ذلك يف كتبهم عند بيام أحكام صالة االستسقاء . ٢/١٥٨: الفروع ، البن مفلح ) ٢٧(
   ٤٣٧: عارف خليل أبو عيد . ام داود الظاهري وأثره يف الفقه اإلسالمي ، داإلم: ينظر ) ٢٨(
  . ١١/٤٠٤: احمللَّى ) ٢٩(
أساس البالغة ، للزخمشري : ينظر . خالص النسب ، من صلب قريش ، جمازي : صليبة ، أي ) ٣٠(

  ) .صلب ( مادة  ٣٥٨:
نهم األئمة األربعة ، وحكى اإلمجاع عليه وشرط النسب القرشي يف اخلليفة هو ما عليه مجاهري العلماء وم

ولكن هذا الشرط إمنا يراعى عند االختيار من قبل أهل احلل والعقد ، أما من . غري واحد من العلماء املتقدمني 
تولّى إمامة املسلمني بغري هذه الطريقة فال يشترط فيه القرشية ، كاملتغلب مثال ومن عهد إليه من إمام سابق 

ة إن عزِل ؛ ففي مثل هذه احلالة جتب طاعته يف غري معصية واجلهاد معه وحنو ذلك ، وله من وخشيت الفتن
احلقوق ما جاءت به النصوص يف وجوب طاعة أويل األمر يف غري معصية ، وما جاءت به من النهي عن 

  .اخلروج عليهم ، وإن مل تكتمل شروط اخلالفة فيه 
  . ٢٩٥-٢٦٥:عبد اهللا بن عمر الدميجي . واجلماعة ، للشيخ داإلمامة العظمى عند أهل السنة : ينظر 

  . ٧/١٢٦٨: اإلحكام يف أصول األحكام ، البن حزم ) ٣١(
  .هـ ١٤٠٤ ١١/١٦القرار الثالث للدورة السابعة املنعقدة من يوم ) ٣٢(
  .هـ ١٤٠٣القرار األول من الدورة السادسة سنة )٣٣(
  . ٤/٤٥١: قعني ، البن القيم ؛ وإعالم املو ١٤: الطرق احلكمية ) ٣٤(

  
 



  هل مث اختالف يف اعتبار العمل بالسياسة الشرعية ؟
  

  سعد بن مطر العتييب. د
   

  
   

مما سبق يتبني أنَّ الفقهاء من املتقدمني واملتأخرين يعتربون العمل بالسياسة الشرعية يف اجلملة 
  . العمل ا بني موسعٍ ومضيق ؛ على ما سبقت اإلشارة إليه ؛ وإن اختلفوا يف

و مل يقف كاتب هذه املوضوعات على خالف عن أحد من األئمة واحملقني يف رد العمل 
ال سياسة إال ما وافق : " قال ) ١(بالسياسة الشرعية مطلقاً ؛ نعم ، اشتهر أنَّ بعض الشافعية 

بينه وبني أيب الوفاء ابن عقيل احلنبلي ؛ وهذا كما هو ظاهر ، ؛ وذلك من مناظرة جرت " الشرع 
ليس فيه نفي للعمل بالسياسة الشرعية ، وإنما هو إثبات للعمل ا بشرط موافقة الشرع ؛ وهذا 

عدم خمالفة ما نطق به : موافقة نصوصه وقواعده ، أو : حملُّ وفاق ، إذ مراده مبوافقة الشرع 
  . ر ابن عقيل كما عب -الشرع 
  

وهذا الذي ينبغي أن يفَسر به قول هذا الفقيه الشافعي ؛ ألنَّ التقييد مبوافقة الشرع ، اقتضاه 
حىت " املخالفة للشرع ؛ ) السياسة ( ما اشتهر من بعض الوالة يف تلك األزمان ، من احلكم بـ

عو إىل السياسة ، سوغ الشرع والسياسة ، وهذا يدعو خصمه إىل الشرع وهذا يد: صار يقال 
  ) .٢" (حاكماً أن حيكم بالشرع واآلخر بالسياسة 

  
السياسة : وهلذا امللحظ أجاب ابن عقيل رمحه اهللا ذاك الفقيه الشافعي ، بأنَّ مراده بالسياسة 

  . الشرعية ، ال مطلق السياسة 
معترض ؛ فقد حيتمل معىن آخر قد يكون مقصوداً لل" ما وافق الشرع : " وملَّا كان قوله 

ما : وإن أردت : " وأجاب عنه ؛ حيث قال  –كما هو شأن املناظر احلاذق  –فرضه ابن عقيل 
نطق به الشرع ؛ فغلط ، و تغليط للصحابة ؛ فقد جرى من اخللفاء الراشدين من القتل واملثل ما ال 



" . … لى مصلحة جيحده عامل بالسري ، ولو مل يكن إال حتريق املصاحف كان رأياً اعتمدوا فيه ع
جواباً  - ممن وقف الباحث على كالمهم  - ومل يذكر من ساق هذه القصة . تنظر احلاشية التالية 

هلذا الشافعي على ابن عقيل ؛ فلعلَّه ، ملَّا حترر له حملَّ املناظرة ؛ و دقق له ابن عقيل صياغة العبارة 
ه مل يسم حىت يعرف قدره يف العلم وعلى كل حال فهو خالف منسوب إىل فقي. زال اعتراضه  -
)٣. (  

  
  رمحه اهللا  -عبد الفتاح عمرو عايش . ؛ ومن هنا رتب د

املذاهب الفقهية وعلماءها ، من جهة األخذ بالسياسة الشرعية واعتبارها ، سعة  -تعاىل 
مث متأخروا ابن فرحون ، والشاطيب ، والقرايف ، : املالكية ، وخاصة : وضيقاً ؛ على النحو اآليت 

ابن جنيم ، مث : ابن عقيل ، وابن تيمية ، وابن القيم ، مث احلنفية وخاصة : احلنابلة ، وخاصة 
  ). ٤(العز ابن عبد السالم ، مث ابن حزم الظاهري: الشافعية ، وخاصة 

  
؛ ذلك أنَّ  ، ال مطلق اعتبارها" السياسة " ويظهر أنَّ هذا الترتيب نظر فيه إىل التصريح بلفظ 

كثرياً من العلماء املتقدمني يعتربون العمل بالسياسة الشرعية ؛ لكنهم ال يصرحون ذا اللفظ ؛ بل 
كثرياً ما يعربون بأصول السياسة الشرعية ؛ كاملصلحة ، والضرورة ، واالستحسان ، وغريها ؛ 

  مام أمحد ؛ تأكَّد له ذلك كاخلراج ، واألم ، وفتاواهم كمسائل اإل: ومن استعرض كتبهم 
  

فما يذكر من خالف يف مجلة العمل بالسياسة الشرعية ، غري مسلَّم ؛ إذ  -أيضا  - ومن هنا 
املتأملُ يتضح له أن ما يحكى من خالف يف العمل بالسياسة الشرعية ، غايته أن يكون خالفاً يف 

العمل بالسياسة الشرعية ،  بعض وجوه أسس السياسة الشرعية وتطبيقات تلك الوجوه ، ال يف
  : ولعلَّ السبب يف ذلك يعود إىل أمور ، منها 

  
حصر جماالت السياسة الشرعية ، فيما مل يرد فيه نص ، مطلقاً ، سواء كان نصاً جزئياً  -

  .وهذا مفهوم ضيق للسياسة الشرعية . خاصاً متعيناً أو غري متعني 
  
اء يف اعتبار بعض مستندات السياسة الشرعية ، الذي سبقت اخللط بني اختالف الفقه -



وبني العمل بالسياسة  -اإلشارة إىل كونه لفظياً يف عدد من أمهاا يف احلديث عن األسس 
  . الشرعية
أو ينسبوا إىل ) سياسة ( اخللط بني رفض العلماء لتصرفات بعض الوالة اليت يسموا  -

ية ، وبني اعتبار العلماء للعمل بالسياسة الشرعية ؛ وإن كان الفرق بني األمرين ، السياسة الشرع
  . ال خيفى 
اخللط بني سوء تطبيق السياسة الشرعية من بعض الوالة واحلكَّام ، واعتراض العلماء على  -

  .ذلك ؛ وبني اعتبار العلماء للعمل بالسياسة الشرعية 
  

  .ث يف احللقة القادمة إن شاء اهللا تعاىل وهذا مدار احلدي
  

 ----------------------------------------------  
  .١٤:الطرق احلكمية ، البن القيم : ينظر )١(
  . ٣٩٣- ٢٠/٣٩٢: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )٢(
سلطنة ، بالسياسة جرت يف جواز العمل يف ال: وهذا سياق املناظرة كما أورده ابن القيم ، قال )٣(

  : مناظرة بني أيب الوفاء ابن عقيل وبني بعض الفقهاء " الشرعية 
  .العمل بالسياسة هو احلزم ، وال خيلو منه إمام : فقال ابن عقيل  -
  .ال سياسة إال ما وافق الشرع : وقال اآلخر  -
ىل الصالح وأبعد عن السياسة ما كان من األفعال حبيث يكون الناس معه أقرب إ: فقال ابن عقيل  -

ال سياسة إال : الفساد ، وإن مل يشرعه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وال نزل به وحي ؛ فإذا أردت بقولك 
وإن أردت ما نطق به الشرع ، فغلط ، . مل خيالف ما نطق به الشرع ؛ فصحيح : ما وافق الشرع ، أي 

القتل واملثل ما ال جيحـده عامل بالسري ، ولو مل يكن وتغليط للصحابة ؛ فقـد جرى من اخللفاء الراشدين من 
إال حتريـق املصاحف ، كان رأياً اعتمـدوا فيه على مصلحة ، وكذلك حتريق علي كرم اهللا وجهه الزنادقةَ 

  .ط دار الفكر  ٤/٣٧٢: إعالم املوقعني ، البن القيم " . يف األخاديد ، ونفْى عمر نصر ابن حجاج 
)٤(ية السة يف األحوال الشخصيرعي٣٧: اسة الش .  

  
  

 



  العمل بالسياسة الشرعية بني مكر األعداء وعجز العلماء وجهل األبناء
  

  سعد بن مطر العتييب. د
   

   
غري مسلَّم  سبق يف احللقة املاضية أن ما يذكر من خالف يف مجلة العمل بالسياسة الشرعية ،

به قادحاً يف االتفاق على العمل ا ؛ إذ املتأملُ يتضح له أن ما يحكى من خالف يف العمل 
بالسياسة الشرعية ، غايته أن يكون خالفاً يف بعض مصادر السياسة الشرعية ، ال يف العمل 

ية ، يف مفهومٍ ضيق ؛ حصر جماالت السياسة الشرع: بالسياسة الشرعية ، وأنَّ لذلك أسبابا ، منها 
واخللط بني اختالف الفقهاء يف اعتبار بعض مستندات السياسة الشرعية وبني العمل بالسياسة 

أو رمبا ) سياسة ( الشرعية من جهة ، و بني رفض العلماء لتصرفات بعض الوالة اليت يسموا 
اء للعمل بالسياسة الشرعية من جهة أخرى ؛ ينسبوا إىل السياسة الشرعية ، وبني اعتبار العلم

واخللل يف إدراك الفرق بني سوء تطبيق السياسة الشرعية من بعض الوالة واحلكَّام ، واعتراض 
  .العلماء على ذلك ؛ وبني اعتبار العلماء للعمل بالسياسة الشرعية 

  
هذا عائد إىل تفريط طائفة ، وإفراط ومما ينبغي العلم به هنا أنَّ سوء النظر وسوء التطبيق 

  : أُخرى 
طائفة سدت على نفسها وعلى الناس ، من طرق السياسية الشرعية ما تستقيم به : فاألوىل 

والذي أوجب هلم ذلك نوع تقصريٍ يف معرفة " أمورهم ؛ ظناً منهم منافاا لقواعد الشرع ؛ 
  ) . ١(" حقيقة الشريعة ، والتطبيق بني الواقع وبينها 

وال زال منهم أقوام يف هذا العصر ممن ينتمون إىل أهل اإلسالم ، لكنهم مل يأخذوا الكتاب 
بقوة ، ومل يتعلموا الشرع بوعي ، وبلغ األمر ببعضهم أن صار جاهالً مركباً ، يبحث عن 

فّة على تأويالت فاسدة للوازم نظره الفاسد من سوء الظن باملشرع ، والتشكيك يف لزوم محل الكا
  .النظر الشرعي يف مجيع شؤوم 

سوغت باسم السياسة ما يناقض حكم اهللا ورسوله ، من السياسات والقوانني ؛ ملَّا : والثانية 



" رأت أن الناس ال يستقيم أمرهم إال بشيٍء زائد على ما فهمه أولئك املفرطون ، من الشريعة ؛ 
إحداث هؤالء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل ، فتولَّد من تقصري أولئك يف الشريعة ، و

" …وكال الطائفتني أُتيت من قبل تقصريها يف معرفة ما بعثَ اهللا به رسولَه … وفساد عريض 
)٢ . (  

  
وهذه الفئة هي يف عصرنا أشر مأخذاً وأخطر أثراً ، إذ قادها يف عصرنا أعداء امللّة ، ووسع 

من اخندع باألفكار الوافدة من تالميذ املستشرقني ، وهي يف كثري من  دائرا وأبرز شبهها بعض
  . شبهها مستقاة من مياه الفكر الفلسفي الغريب اآلسنة 

ومثة فئة معاصرة جتاوزت حد اإلميان والتسليم بشرع اهللا ، ووصل ا احلال إىل املطالبة 
ى على ثوابت الدين احلنيف ، فيما باألحكام الوضعية اليت تناقض مسلمات الشرع احلكيم ، وتتعد

يشبه موجة الزنادقة اليت ظهرت يف مراحل ضعف الدول اإلسالمية السالفة ؛ وكان فيهم من 
يصرح بردته ويتباهى بأيديلوجية كافرة ، ورمبا ألبست بلبوس مصطلحات معاصرة حكم بكفر 

والليربالية امللحدة املطالبة  أفكارها علماء اإلسالم ، كالعلمانية الرافضة لسياسة الدنيا بالدين
بتجاوز أحكام كل دين ؛ وهؤالء مل يدعوا جماال ملناقشة فكرهم يف دائرة اإلسالم ، ولذلك يناقش 

  .فكرهم ويفند كما يناقش فكر أهل الكفر والزندقة سواء بسواء 
  

ولكنا وجدنا من بين جلدتنا من علقت بفكره بعض شبههم ، وظهر تأثره ببعض طرحهم 
و على سبيل املطالبة بتفنيد الشبهة ال تبنيها ، فقرأنا ملن يشكك يف إمكان تطبيق الشريعة بعد ول

ومسعنا من يلوك ذات ! عهد النبوة واخلالفة الراشدة ، زاعمني أن الشرع مل يطبق بعد ذلك 
  . اجلهالة 

هالة اليت ومن هنا فإنَّ من املناسب التعريج على شيء مما يكشف حقيقة هذه الشبهة أو اجل
حيسن وصفها بالفرية ، إذ يكذا واقع القضاء على مر العصور اإلسالمية ، ويردها التاريخ 
بأخباره ووقائعه وأحداثه وطبقات الرجال من قضاته ، ويقطع دابرها التفاتة عابرة إىل ضخامة 

ضي من أظهر التراث الفقهي اإلسالمي الذي دون كثريا منه قضاةُ اإلسالم ، حىت كان وصف القا
أوصاف الفقهاء فيما مر من األزمان ؛ بل وجدنا يف تاريخ الفقه نقلة يف خدمة القضاة ، تتمثل يف 
تدوينٍ فقهيٍ على منط التنظيم والتقنني احلديث تقريبا لألحكام من غري إلزام فيما ال يشرع اإللزام 



سالفة ، ومها املذهب احلنفي يف به ، ومتيز بذلك أشهر مذهبني حكَم أتباعهما الدول اإلسالمية ال
املشرق واملالكي يف املغرب ، فلن يعسر على باحث منصف أن يرجع إىل كتبٍ من هذا النوع 

؛ ) ٣٧٣/ت(خزانة الفقه ، أليب الليث نصر بن حممد السمرقندي : لبعض قضاة احلنفية من مثل 
احلسني علي بن احلسني السغدي وهو الكتاب الذي تبعه يف ذات النهج مهذبا ومطوراً القاضي أبو 

النتف يف الفتاوى ، وكان يذكر اآلراء إن تعددت دون ترجيح : يف كتابه املنظّم ) ٤٦١/ت(
ليرجح املتفقه والقاضي منها ما يراه راجحا ؛ ولن يعسر على الباحث أيضا أن يطلع على ما جاء 

) . ٣٦١/ت(، حملمد بن حارث اخلشين أصول الفتيا يف الفقه : عند املالكية شبيها بذلك من مثل 
وأما كتب القضاء وسياساته وتراتيبه يف ظالل الدول اإلسالمية فأمر ال خيفى على عوام باعة 

  .الكتب 
  

أما احلديث املصنفة يف القضاء ونوازله فأمر من الظهور مبكان ، حىت إنه حلري أن يعاب 
خالد حممد . استشعار حقيقة اجلهل محل دبل إنَّ . جهله على من يدعي ثقافة ، بله طالب فقه 

خالد وهو من أشهر من أثار هذه الفرية إن مل يكن أشهرهم إىل التراجع عنها وعن علمانية احلكم 
" ، وكشف ستر الفكر املنحرف الذي دفعه إىل القول ا ، وأصدر بكل شجاعة كتاباً مساه 

  ) .٣(ة بال مراء أعلن فيه أنَّ اإلسالم دين ودول" الدولة يف اإلسالم 
  

وما أعسر احلديث يف إثبات الواضحات ، وملن قلّ اطالعه على علوم أهل اإلسالم وأراد 
أُرشد  –تثقيف نفسه يف هذا اال حىت ال ميرر عليه اجلائرون ظلمهم للتاريخ ، ومكابرم للواقع 

إلسالمي ومدارسه الباحث عن احلقيقة إىل االطالع على الكتب املتخصصة يف نظام القضاء ا
القضاء ونظامه يف الكتاب والسنة ، للدكتور عبد الرمحن : ومؤلفاته ، ما بني مؤصل مطول مثل 

دراسة يف : احلميضي ، وهو رسالة دكتوراه حمكّمة ، ووجيز كاشف للحقيقة بلغة الواقع ، مثل 
اضر ، للدكتور إبراهيم تاريخ القضاء الشرعي يف اإلسالم وتطوراته منذ عهد النبوة إىل عصرنا احل

الربابعة ، وإن شاء نوعا آخر من التأليف الكاشف جلهل املنكرين املوضح ملكانة قضاة املسلمني ، 
أثر القضاء يف الدعوة إىل اهللا تعاىل دراسة تأصيلية وتطبيقية يف العصر : فليطع على كتاب من مثل 

  . العباسي 
  



ة اليت مل يع أصحاا معىن استشهاد الفقهاء بسنن ولست هنا أرمي إىل قصد تفنيد تلك املقول
اخللفاء الراشدين دون غريهم من اخللفاء ، امتثاال لوصية املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم باتباع 

وإمنا القصد اإلشارة إىل هذا االحنراف املبين على هذه  –سنتهم ، دون غريهم من خلفاء اإلسالم 
نوا سذاجتها وفكَّكوا الفرية الواهية ، وإال قد فندها علماء اإلسالم ومفكروه املعاصرون ، وبي

اإلسالم : " ومنهم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي يف الباب السادس من كتابه القيم . فكرا 
الوضع القانوين : " ؛ والدكتور املستشار طارق البشري يف كتابه املفيد " والعلمانية وجهاً لوجه 

؛ ومما كُتب حديثا يف رد هذه الفرية ، سلسلة " ريعة اإلسالمية والقانون الوضعي املعاصر بني الش
، ألخينا " حتكيم الشريعة اإلسالمية عرب التاريخ اإلسالمي : " من املقاالت مل تكتمل بعد ، بعنوان 

  ) .٤(الدكتور علي الصاليب وفقه اهللا 
  

أنَّ : ب توهم اخلالف يف إعمال السياسة وعوداً على بدأ ؛ فإنَّ مما يؤيد ما سبق من أسبا
العلم بطرق استنباط السياسة الشرعية الرئيسة ؛ كالعلم بفقه القواعد الكلية ، واملقاصد املرعية ، 

ال ينهض ا كلُّ  - من العلوم اليت تعد مزية للفقيه املتبحر  - واملنفية ، وإحلاق فروع كلٍّ منها ا 
عارضة جزئياا لألدلة ؛ وحيث قد اشتهر فقه بعض األئمة بتعليل فروع أحد ؛ ملا قد يظهر من م

تلك الكليات ا أكثر من غريها ، كمذهب اإلمام مالك ؛ فقد كان ذلك منهم حملَّ ثناء وتبجيل 
وبكل حال فإىل فقه مالك املنتهى ؛ : " ؛ فهذا احلافظ الذهيب يثين على فقه اإلمام مالك ، بقوله 

، ) ٦" (لكفاه ) ٥(ه مسددة ، ولو مل يكن له إال حسم مادة احليل ، ومراعاة املقاصد فعامة آرائ
  .وهذه من حقائق السياسة الشرعية وكربى مالمح فقهها 

  
بعد أن ذكر وجوب سياسة الناس سياسة شرعية يكون السيف  -وقال أبو العباس ابن تيمية 

د اخللفاء الراشدين ، وكان أهل املدينة بعد ذلك أرجح فيها تابعاً للكتاب كما كان األمر على عه
وهذه األمور من اهتدى إليها ، وإىل أمثاهلا ؛ تبني له أن أصول أهل املدينة : "  -فيه من غريهم 

  ) . ٧" (أصح من أصول أهل املشرق ، مبا ال نسبة بينهما 
  ) .٨" (وحماسنها  معرفة حكمة الشريعـة ومقاصدها… خاصة الفقه يف الدين : " وقال 
العلم بصحيح القياس وفاسده من أجلِّ العلوم ، وإنما يعرف ذلك من كان … : " وقال 

خبرياً بأسرار الشرع ومقاصده ، وما اشتملت عليه شريعة اإلسالم من احملاسن اليت تفوق التعداد ، 



بالغة والرمحة السابغة ، وما تضمنته من مصاحل العباد يف املعاش واملعاد ، وما فيها من احلكمة ال
 ٩" (والعدل التام. (  

ختريج األحكام على القواعد األصولية الكلية أوىل من إضافتها : " وقال شهاب الدين القرايف 
و جلّ فقه ) . ١٠" (إىل املناسبات اجلزئية ، وهو دأب فحول العلماء ، دون ضعفَة الفقهاء

  . السياسة الشرعية من هذا الباب 
  

مما يدل على فضيلة علم السياسة الشرعية وعلو مرتلته من الفقه يف الدين واهللا تعاىل وهذا 
  .أعلم 

  .وإىل احللقة القادمة إن شاء اهللا تعاىل 
  

 ---------------------------  
  . ٤/١٣٧: إعالم املوقعني عن رب العاملني ، البن القيم ) ١(
  . ٢/١٣٧: رة احلكام ، البن فرحون تبص: ؛ وينظر  ٤٥٢- ٤/٤٥١: املصدر السابق ) ٢(
وقد كشف الشيخ .  ١٧٠: يوسف القرضاوي . اإلسالم والعلمانية وجهاً لوجه ، د: ينظر ) ٣(

وهكذا . القرضاوي أن الفرية ليست من بنات أفكار فؤاد زكريا ، وهي مالحظة تكشف قلّة أمانة القوم 
 أو تالمذة املستشرقني ، وما أقبح التعامل بالغوية ، الشأن يف كثري من طرحهم ما هم إال نقل عن املستشرقني

  .فكيف إذا كان مصدرها تقليد إمعة 
 : وهذه السلسة على هذا الرابط ) ٤(

http://almanara.org/new/index.php?scid=32&pid=122  
ها أو ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة وتكميل[ واحلكَم ] العلل [ املعاين : " املقاصد هي )٥(

الشارع يف التشريع ] أرادها [ اليت راعها ] من األلفاظ اليت مبعناها كالغاية [ وحنوها ] درء مفسدة وتقليلها 
املقاصد اخلاصة اليت قصدها [ وخصوصاً ] املقاصد العامة اليت جتتمع عليها مجيع األدلة أو أكثرها [ عموماً 

مقاصد الشريعة " . ، من أجل حتقيق مصاحل العباد  ]الشارع يف كل حكم من األحكام ، من حكَم وعلل 
: " عوض القرين بأنها . وعرفها د.  ٣٨-٣٧: حممد سعد اليويب . اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ، د

، ١٩: املختصر الوجيز يف مقاصد التشريع " . الغايات اليت أنزلت الشريعة لتحقيقها ملصلحة اخللق يف الدارين 
  .جدة : دار األندلس اخلضراء  ، ١٤١٩-ط

  .٩٢/ ٨: سري أعالم النبالء ) ٦(
  .  ٣٩٥: ، وينظر  ٢٠/٣٩٣: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٧(

http://almanara.org/new/index.php?scid=32&pid=122


  .  ١١/٣٥٤: املصدر السابق ) ٨(
  . ٢٠/٥٨٣: املصدر السابق ) ٩(
اعد السنية يف األسرار ذيب الفروق والقو: وينظر .  ٩٠: اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام )١٠(

  . ٤/٩٧] : امش الفروق [ الفقهية ، حملمد بن علي بن احلسني املالكي 
  
  
 



  معيار التفريق بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية
)١(  

  سعد بن مطر العتييب. د
   

  
   

كل حكم أو إجراء وتدبري تساس به الكافَّة : هي  السياسة الشرعية مبدلوليها العام واخلاص
  ) .أي تطبيق الشريعة اإلسالمية وقوانينها ) ( ٢(، على مقتضى النظر الشرعي ) ١(

كل سياسة تحمل فيها الكافَّة ، على : والسياسة الوضعية يف النظر اإلسالمي الشرعي هي 
  ) .الشريعة اإلسالمية وقوانينها  أي ال يراعى فيها تطبيق) ( ٣(غري مقتضى النظر الشرعي 

  
النظر يف السياسات املقننة أو اليت عليها : وهذا التوصيف ينطلق من معيار علمي عملي هو 

؛ الذي يقصد به نظام احلكم يف أي بلد من البالد ، ) النظام السياسي ( العمل ، اليت يعبر عنها بـ
؛ فالسياسات الوضعية ، رديف ملا ) ٤) (توري علم القانون الدس( و يتناول شرحه ما يعرف بـ
، مما ال تقره الشريعة ) ٥(، وما يتفرع عنها " الدساتري الوضعية " يعرف يف هذا العصر بـ

  . اإلسالمية ؛ إذ إنَّ ما تقره الشريعة اإلسالمية يعد حقاً ولو صدر من غري املسلمني 
جمموعة القواعد و : " له الواسع ، الذي هو مبدلو) القانون ( وهي داخلـة يف مصطلح 

، يف أمة من األمم ؛ لتنظيم شؤون حيام ) ٦(املبادئ واألنظمة ، اليت يضعها أهل الرأي 
  ) .٧" (االجتماعية ، واالقتصادية ، تنظيماً آمراً ملْزِماً ، استجابةً ملتطلبات احلياة وسداً حلاجاا 

  
النظرية ( ، يقوم على ما يعرف بـ ) النظام الدستوري ( وتعريف النظام السياسي بـ 

، ونظام الدولة ، اليت تعترب أوضح ) السلطة ( الدولة : ، اليت تستند إىل قاعديت ) القانونية التقليدية 
معايري التعرف على األنظمة السياسية ، وتقييمها ، وأسلمها ، حيث تعتمد على حقيقة واقعة 

: " ؛ إذ النظام السياسي هو ) ٨(نظام السياسي هو النظام الدستوري بذاته أنَّ ال: رمسية ، هي 
الشكل اخلارجي للسلطة العامة وما حييط به من قواعد تحدد شكل الدولة أو احلكومة ووظائفها 

  ) .٩" (القانونية ، وكيفية ممارسة السلطة من خالل دراسة النصوص الواردة يف الدستور 



  ) .١٠(موعة القواعد اليت يرجع إليها يف تنظيم الدولة واتمع جم: والدستور هو 
  

ويستند التصنيف السابق للدول والسياسات وفق معيار الدستور ، يف النظر الفقهي الشرعي 
  :إىل التقسيم الفقهي للدول يف القانون الدويل اإلسالمي 

ن ، وتنفذ فيها األحكام حيكمها املسلمو: دولة إسالمية : إذْ يقسم الفقهاء الدول إىل 
ودولة غري . اإلسالمية ، ويكون النفُوذ فيها للمسلمني ، ولو كان غالب أهلها من غري املسلمني 

كل دولة حيكم فيها بغري القانون اإلسالمي ، ويتأكد ذلك بأن : إسالمية أو دولة كفر ، وهي 
  . يتوىل قيادا رئيس غري مسلم 

  
وجود السلطة ، وسريان األحكام : لتمييز بني الدولة اإلسالمية وغريها ويلحظ أنَّ املعترب يف ا

؛ فإذا اجتمعت السلطة اإلسالمية اليت تنفِّذ أحكام اإلسالم ، وتبسط األمن يف البالد ، كانت 
سياسة إسالمية ودولة إسالمية ؛ وإذا اجتمعت السلطة وتنفيذ األحكام الوضعية ، كانت سياسة 

  .ولة غري إسالمية غري إسالمية ود
القوانني اليت يحكم ا ؛ فإن : فمعيار وصف السياسة والدولة بأنها إسالمية أو غري إسالمية 

كانت قوانني إسالمية فهي دولة إسالمية ، وإن كان جل أهلها من غري املسلمني ؛ وإن كانت 
  .ن املسلمني قوانني غري إسالمية فهي دولة غري إسالمية ، وإن كان جلّ أهلها م

وإن مجعت دولة صفات من الدولتني ، أَخذَت من حكمِ كلٍ منهما ما يلتحق ا ؛ فيصري هلا 
  .حال ثالثة من حيث املعاملة 

  .هو املهم يف الدراسات الفقهية والتنظيمية  - السابق ذكره  -وهذا املعيار 
  

  :وقد قسم العالمة ابن خلدون السياسات الوضعية إيل قسمني 
  

  . السياسات الطبيعية أو امللك الطبيعي : القسم األول 
فهي تتبع طبع احلكّام من حيث . اليت حتمل فيها الكافة على مقتضى الغرض والشهوة : وهي 

  . شهوام وأغراضهم ، دون مراعاة لشرعٍ مستقيم أو عقـل سليم 



ج سياسي : ؛ وهي  )الدكتاتورية(ومثاهلا يف هذا العصر ما يعرف بالسياسة االستبدادية 
يقوم على حكم الفرد أو القلة للشعب وسياسته يف كل صغرية وكبرية ، قهرا دون إرادة ، وال 
ختضع احلكومة فيه لنظام شرعي وال لقانون وضعي معني ، وال توجد فيه قيود على سلطات 

بدهلا ، وفق ما يري احلاكم وتصرفاته ، فهو الذي يصدر القوانني واألوامر واللوائح ، ويغيرها وي
  . ويهوى بل ويغري الدستور ويبدله ؛ سواء كان احلكم عسكرياً أو مدنيا 

فأحكام هذه السياسات ، مستبِدة قاهرة ، مائلة عن احلق غالباً ؛ حيمل فيها الناس على ما 
الفساد ليس يف طوقهم من األغراض والشهوات ، ومن مث تعسر الطاعة ؛ فيفضي ذلك إىل اخللل و

دفعة ، وتنقضي الدولة سريعاً ؛ مبا ينشأ من اهلرج والقتل ؛ نتيجة تعسرِ الطاعة وانتشار الظلم ؛ 
وهلذا أوجب ذوو الرأي الرجوع يف السياسات إىل قوانني سياسية مفروضة ، على الكافَّة ، 

  . فينقادون ألحكامها ، وهو القسم التايل من قسمي السياسات 
  

  . السياسات العقلية أو امللك السياسي أو السياسات املدنية : القسم الثاين 
اليت حتمل فيها الكافة على مقتضى النظر العقلي يف جلب املصاحل الدنيوية ، ودفع : وهي 

املضار ؛ فهي سياسة تنظيمية عقلية دنيوية فقط ، تقوم على جمموعة األحكام اليت اصطلح أو 
  . ا ، وتنفيذها ؛ لتنظيم احلياة املشتركة يف هذا الشعب تعارف شعب ما على لزوم االنقياد هل

الغربية ، اليت تستند إىل مجلة " الدميقراطية " السياسات : ومثال تلك السياسة يف هذا العصر 
مذهباً " الوضعية " مبادئ الثورة الفرنسية ؛ حيث صارت صفة : من األفكار واملبادئ ، اليت أمهها 

  .ال جمرد آليات كما قد يظن البعض فكرياً ونظرية سياسية ، 
اليت ميارس الشعب فيها : الدميقراطية النيابية : واملراد هنا الدميقراطيات الغربية ، اليت مظهرها 

بواسطة جملس نواب يرشحهم الناخبـون من  -مصدرية األحكام والتشريعات  - مظاهر السيادة 
حيتفظ فيها الشعب حبـق التدخل  حكم الشعب بالشعب ، حيث: الشعب ؛ فهي عند منظريها 

املباشر ملمارسة السيادة عن طريق وسائل خمتلفة ، كحق االقتراع ، واالستفتاء ، واالعتراض ؛ 
وهي سياسات بدأت تفقد ميزاا بالتدخل يف تغيري مسارها بالتزوير تارة وبالضغوط تارة 

ية تفتـح حماكم عسكرية يف مطلع وباألحكام القضائية تارة أخرى ؛ و ها هي الدميقراطية األمريك
؟ وتقبض على العرب واملسلمني ؛ لتطبق عليهم قاعدة معكوسة ، كانت مثار !القرن اجلديد 



  ؟ !املتهم مدان حىت تثبت براءته : سخرية األمريكي يوماً ما ، تقول 
  

غري االستبدادية ؛ أو " املاركسية " السياسات :  -كذلك  –ومن أمثلة تلك السياسات 
" رداً على ) كارل ماركس ( الشتراكية العلمية ، املذهب السياسي االقتصادي ، الذي نادى به ا

بشر فيها بإقامة جمتمع ينعم باملساواة السياسية واالقتصادية  –مساها اخليالية : اليت " االشتراكية 
أا تدعو لزوال الدول التامة ، واملاركسية تقيم حكماً غليظاً يتصرف يف كافة أمور املواطنني ، مع 

  .وتقوم على احلتمية اليت ال ترد وقد ثبت فشلها عياناً واوت أمام العاملني   ؟
وتوصف هذه السياسات يف االعتقـاد اإلسالمي بأا أحد صور الشرك يف الطاعة واالنقياد 

صائص اهللا أو التشريع ، حيث يمنح املخلوقون حق التشريع املطلق ، الذي هو كاخلَلْق ، من خ
؛ إذ مينع اإلسالم تشريع ] األعراف) [ ٥٤أَالَ لَه الْخلْق واَألمر تبارك اللّه رب الْعالَمني : ( تعاىل 

ويشري القرآن الكرمي إىل سبب تعدد السياسات غري الشرعية . اإلنسان لإلنسان تشريعاً مطلقاً 
بلْ كَذَّبوا بِالْحق لَما جاءهم : ( اخلامسة من سورة ق  ونتائجها على البشرية يف آيات ، منها اآلية

؛ فها هي النظريات السياسية تستحسن فتقدس مث ما تلبث أن يتبدى ) فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ 
انتكاسها ؛ فتنتقص ، مث تنبذ شيئاً فشيئاً حىت يحلّ غريها حملَّها ، وهكذا دواليك ، أمر مريج 
خمتلط ؛ وانتكاسات متتالية ، ايتها االيار التام ، بل رمبا العداء الشديد هلا من قيادات اجليل 

  ) .١١(اجلديد 
  
  

  .وإىل احللقة القادمة إن شاء اهللا تعاىل 
  

 ---------------------------  
: واملراد هنا . كاف باب الفاء ، فصل ال: الصحاح ، للجوهري : ينظر . اجلميع من الناس : الكافَّة )١(

  " .احملكومة " األمة املسوسة 
  .١/٢٩١: ؛ وبدائع السلك يف طبائع امللك ، البن األزرق  ١٩١: مقدمة ابن خلدون : ينظر )٢(
  .نفس اإلحالة السابقة )٣(
؛  ١/٢٤: القانون الدستوري واألنظمة السياسية ، لعبد احلميد متويل : ينظر على سبيل املثال )٤(



  .  ١٤: م السياسية والقانون الدستوري ، حلسني عثمان والنظ
القانون : ينظر ) . القانون الدستوري ( ينبغي التنبه إىل أن القواعد الدستورية ال تنحصر يف )٥(

؛ والقانون الدستوري واألنظمة السياسية ، لعبد  ١/٢٨٤:الدستوري واملؤسسات السياسية ، ألندريه هوريو 
والقانون الدستوري والنظم السياسية ، لعبد احلميد متويل ، وسعد ) ١(، احلاشية رقم  ٢١/ ١: احلميد متويل 
  .  ١٦-١٥: حمسن خليل . عصفور ، ود

  . ١/٢٩١:ينظر بدائع السلك يف طبائع امللك ، البن األزرق )٦(
  . ٢٠- ١٩: دراسة مقارنة ، لعبد اهللا العجالن ، ونبيل طاحون  - مدخل الفقه اإلسالمي )٧(
: وما بعدها ، بواسطة  ٢/١٢٦،٥٧٧: الوسيط يف القانون الدستوري العام ، آدمون رباط : ينظر )٨(

  .  ١١:إمساعيل الغزال . الدساتري واملؤسسات السياسية ، د
  . ١٠: الدساتري واملؤسسات السياسية ، إلمساعيل الغزال )٩(
األساس أو القاعدة ؛ قال الفريوزآبادي يف : الدستور ، كلمة معربة عن الفارسية ، وأصلها فيها )١٠(

] : مجعها [ النسخة املعمولة للجماعات اليت منها حتريرها ، معربة ، ج: الدستور ، بالضم : " القاموس احمليط 
كما تطلق على األصل والقانون ، والوزير الكبري الذي يرجع يف أحوال . باب الراء ، فصل الدال ". دساتري 
وجاء يف .  ٢٨/ ٢: قصد السبيل فيما يف اللغة العربية من الدخيل ، للمحيب : ينظر . ما يرمسه  الناس إىل

معربة ؛ ويف . القاعدة يعمل مبقتضاها ، والدفتر تكتب فيه أمساء اجلند ، ومرتبام : الدستور : املعجم الوسيط 
ولة ، ونظام احلكم فيها ، ومدى سلطتها جمموعة القواعد األساسية اليت تبني شكل الد: االصطالح املعاصر 
  . دستور : كلمة : ينظر . دساتري ، حمدثة : إزاء األفراد ، مجعها 

ألول  - م ، عندما أنشئ ١٨٣٤: حديث النشأة ، يرجع تارخيُه إىل سنة ) القانون الدستوري(واصطالح 
يف فرنسا ، وحيتمل أا نقلت عن  القانون الدستوري يف كلية احلقوق بباريس ،" كرسي ملادة  - مرة 

؛ وانتشرت هذه )" القانون السياسي(أو ) القانون العام(اإليطاليني ؛ وكانت موضوعاته تبحث حتت عنوان 
، وقد ) القانون األساسي(أو ) القانون النظامي(م ، وقد كان الشائع استعمال ١٩٢٣: التسمية يف مصر سنة 

و النظام األساسي . العربية احلديثة ، وإن كان يستعمل فيها االصطالحان معاً  شاع استعماهلا يف دساتري الدول
، ينظر ) النظام األساسي للحكم ( هو الذي اعتمد يف تسمية دستور اململكة العربية السعودية ؛ حيث سمي 

  . ٢٧/٨/١٤١٢، بتاريخ  ٩٠/األمر امللكي ذي الرقم أ
أنهم  -ومن غرهم تقلبهم يف البالد  -ما يظن عموم الغربيني أنفس  –) الدميقراطية ( فها هي )١١(

تعاب وتنتقص من أرباا ؛ بل يف دار نشأا ، مع ما حتاط به من هاالت  –وصلوا إليه من السياسات الوضعية 
بوسكيه : بعض الغربيني املعروفني يف وقت مبكر ، ومنهم " إعالمية ؛ وميكن تلخيص العيوب اليت رصدها 

الصراعات الدائمة بني : " فيما يلي  -) الدميقراطية ( على ) اإلنسان يف اتمع املعاصر : ( فاتييه يف كتاما و
احلكومات اليت مل يتجاوز متوسط بقائها يف احلكم طيلة نصف قرن مثانيـةَ .. األحزاب املنقسمة على بعضها 



البطء الشديد يف .. ود سياسة متجانسة ملدى طويل عـدم وج.. املنافسات احلمقاء بني املواطنني .. أشهر 
سياسة اإلسكان ، وعدم كفاية التربية املدنية ، واالقتصادية : تقدم مستوى حياة اجلماهري املتمثل يف صور منها 

  " .، واالجتماعية 
  

  
  
 



  املوازنة بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية 
)٢ (  

  مشروعية املوازنة ؟ 
  

  مطر العتييب سعد بن. د
  

   

  مشروعية املوازنة بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية وشروطها 
  

قبل الدخول يف املوازنة بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية حيسن اجلواب على سؤالٍ 
  : يكثر وروده بني طلبة العلم عند ذكر املوازنات واحلديث عنها ، وهو 

سة الشرعية والسياسات الوضعية ، أو بني األحكام الشرعية هل تشرع املوازنة بني السيا
  ! أليس يف ذلك تنقصاً للشريعة ؟: والقوانني الوضعية ؟ متساءلني 

  : وهي وجهة نظر لبعض األساتذة الكبار ممن ألفوا يف الفقه السياسي ، ختمها بقول الشاعر 
  من العصاإذا قيل إن السيف أمضى *** أمل تر أنَّ السيف يزري بقدره 

ذلك أنّ التعليالت اليت .. وقد علّقت عليها يف موضعها مبا أظهر يل أنَّ حملّ اخلُلْف خمتلف 
أوردها تدور على املقارنات اليت جتايف احلق والفكر ، وتتجاهل جذور اإلختالف يف املنشأ واملنهج 

فه أحد ضمانات العدل واهلدف واخلصائص ، وهو أمر أصل علماء اإلسالم ضرورة التنبه إليه بوص
  .الشرعي عند املوازنة ، كما سيتضح إن شاء اهللا تعاىل 

  

  :من هنا أشري وأنبه إىل بعض دالئل مشروعية هذا العمل يف اجلواب التايل 
  

املوازنة بني احلق والباطل ؛ إلحقاق احلق ونشره وبيان فضله وعلُوه على غريه ، وكشف 
أَفَمنِ : ( منهج قرآين ، يرِد بأساليب متنوعة من مثل قول اهللا تعاىل  الباطل وبيان بطالنه وإزهاقه ،

 ريصالْم بِئْسو منهج اهأْومو اللّه نم طخاء بِسن بكَم انَ اللّهورِض عبات. (  
خير أَم من أَسس بنيانه علَى  أَفَمن أَسس بنيانه علَى تقْوى من اللّه ورِضوان: ( وقوله سبحانه 



 نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي اللّهو منهارِ جي نف بِه ارهارٍ فَانه فرفَا جش . (  
ما يتذَكَّر أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِن: ( وقوله جل وعال 

  ) .أَفَمن يخلُق كَمن الَّ يخلُق أَفَال تذَكَّرونَ : ( ، وقوله عز وجل ) أُولُواْ اَأللْبابِ
  

أَفَمن وعدناه وعدا حسنا فَهو لَاقيه كَمن متعناه متاع الْحياة الدنيا ثُم هو يوم : ( وقوله 
الْقرِينضحالْم نم ةامونَ : ( ، وقوله تعاىل ) يوتسقًا لَّا ين كَانَ فَاسا كَمنمؤن كَانَ ما * أَفَمأَم

وأَما الَّذين فَسقُوا * الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَلَهم جنات الْمأْوى نزلًا بِما كَانوا يعملُونَ 
ي كُنتم بِه مأْواهم النار كُلَّما أَرادوا أَن يخرجوا منها أُعيدوا فيها وقيلَ لَهم ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّذفَ

  .، وغريها من املوازنات اليت وردت يف القرآن الكرمي ) تكَذِّبونَ 
فام ، وحبوثهم ودراسام ، يف القدمي وهذا املنهج قد سلكه علماء اإلسالم ودعاته ، يف مؤل

  ) . ١(واحلديث 
هل املقارنة بني الشريعة والقانون : " وقد سئل مساحة شيخنا عبد العزيز بن باز رمحه اهللا 

  " .يعد انتقاصاً للشريعة ؟ 
  

إذا كانت املقارنة لقصد صاحلٍ ، كقصد بيان مشول الشريعة ، : " فأجاب الشيخ رمحه اهللا 
شأا ، وتفوقها على القوانني الوضعية ، واحتوائها على املصاحل العامة ، فال بأس بذلك ؛  وارتفاع

ملا فيه من إظهار احلق وإقناع دعاة الباطل ، وبيان زيف ما يقولونه يف الدعوة إىل القوانني أو 
لطيب ، هلذا القصد الصاحل ا –الدعوة إىل أنَّ هذا الزمن ال يصلح للشريعة أو قد مضي زماا 

  .ولبيان ما يردع أولئك ويبني بطالن ما هم عليه ؛ ولتطمئن قلوب املؤمنني وتثبيتها على احلق 
هلذا كله ال مانع من املقارنة بني الشريعة والقوانني الوضعية إذا كان ذلك بواسطة أهل العلم 

ومقاصدها العظيمة  والبصرية املعروفني بالعقيدة الصاحلة وحسن السرية وسعة العلم بعلوم الشريعة
)"٢. (  

  

الدراسات ( وبيان الفروق بني الشريعة والسياسات الوضعية ، فرع عن منهج املوازنة بينهما 
  ) . ٣) (املقارنة 

ومبىن هذا العلم عند علماء اإلسالم يقوم على العلم ، ال على جمرد العاطفة ؛ يقول أبو العباس 



ل أو التفاضل يستدعي معرفة كل منهما ، ومعرفة ما احلكم بني الشيئني بالتماث: " ابن تيمية 
  ) .٤" (اتصف به من الصفات اليت يقع ا التماثل والتفاضل 

  
اليت جيريها بعض ) الدراسات املقارنة ( ومن فقْد هذا الشرط جاء اخللل يف كثري من 

ولوا فهم كالم احلقوقيني ممن مل يدرسوا الشريعة ، أو أخذوها من بعض املراجع املتأخرة ، و حا
علماء اإلسالم على ضوء ذلك ، دون دراية مبصطلحام ؛ بل إنَّ منهم من حييل يف املسائل 

وكذلك الشأن يف الدراسات اليت جيريها بعض طلبة . الشرعية إىل بعض املراجع األجنبية ، تأثراً ا 
هم يجرون موازنات بني العلم الشرعي مع نقص علمهم باملسألة القانونية وارتباطاا ، مما جعل

أحكام ملسائل خمتلفة ؛ فاحلقوقيون رمبا اخندعوا بالقوانني الوضعية لقلّة علمهم بالشريعة ومزاياها ، 
وطلبة العلم الشرعي رمبا اخندعوا ا لقلّة علمهم بالقوانني ونقائصها ، أو رمبا ضعفوا يف رد الباطل 

  .ودحضه 
أحدمها أكمل من اآلخر يف : نع مع العلم والعدل يف كل اثنني ميت: " قال أبو العباس ابن تيمية 

وقولنا مع العلم والعدل ؛ ألنَّ الظامل يفَضل . فنٍ يقر مبعرفة ذلك الفن للمفضول دون الفاضل 
املفضول مع علمه بأنه مفضول ، واجلاهل قد يعرف املفضول وال يعرف الفاضل ؛ فإنَّ كثرياً من 

إما يف العلم أو العبادة ، وال يعرفون أخبار غريه ، فهؤالء ليس : متبوعيهم  الناس يعلمون فضيلة
عندهم علم ؛ وهلذا جتد كثرياً من هؤالء يرجح املفضول ، لعدم علمه بأخبار الفاضل ؛ وهذا 
موجود يف مجيع األصناف ، حىت يف املدائن ، يفضل اإلنسان مدينة يعرفها على مدينة هي أكمل 

فينظر يف القرآن ويف غريه من : فمن عنده علم وعدل : " ، وقال ) ٥" ( يعرفها منها لكونه ال
الكتب كالتوراة واإلجنيل ، أو يف معجزات حممد صلى اهللا عليه وسلم ومعجزات غريه ، أو يف 
شريعته وشريعة غريه ، أو يف أمته و أمة غريه ، وجد لَه من التفضيل على غريه ما ال خيفي إال على 

  .فال بد من العلم والعدل ) ٦" (رِط يف اجلهل أو الظلم مفْ
  

بني ) املقارنة ( وهلذا قيد الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا فتواه السابق ذكرها جواز املوازنة 
بواسطة أهل العلم والبصرية املعروفني بالعقيدة الصاحلة ، وحسن " الشريعة والقانون بأن تكون 

  ) . ٧" (لم بعلوم الشريعة ومقاصدها العظيمة السرية وسعة الع
  



والفروق بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية فروق جلية ، واختالفات جوهرية ، 
تتفجر من مقتضى النظر الذي تحمل عليه الكافَّة يف كل منها ، بدءاً من املصدر واألصول ، 

اإلحاطة به ، وال هذا حمل التفصيل فيه ؛ لذا وانتهاًء باملسائل ودقائق الفروع ، وهذا ما ال ميكن 
أكتفي بذكر خطوط عريضة يف بيان الفروق بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية ، وذلك 

  .بدءاً من احللقة القادمة إن شاء اهللا تعاىل 
  

 ---------------------------  
وما  ٥/١٣٤: ، أليب العباس ابن تيمية  اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح: ينظر على سبيل املثال )١(

حممد عبد اجلواد . كيف حاد العامل اإلسالمي عن صراط الشريعة وكيف ميكن العودة إليه د: بعدها ؛ و حبث 
  . وما بعدها ، وما يأيت من شواهد  ٦٢] : حبوث يف الشريعة اإلسالمية والقانون: ضمن كتابه [ حممد 
  .  ٥٨-٤/٤٨: ، له رمحه اهللا  جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة)٢(
؛ ) املقارنة ( وحنوها ، أوىل من استعمال لفظ ) املوازنة ، أو املقابلة ، أو االعتبار ( استعمال لفظ )٣(

: ؛ إذ املقارنة هي املصاحبة ، فليست مبعىن ) قارن : ( ألنه لفظ محدث وافد ، ال يسنده الوضع اللغوي للفظ 
معجم املناهي اللفظية ، : ينظر . الترجيح بينهما : وازن ، إذ املوازنة بني األمرين :  فاضل ، اليت تكون مبعىن

.  ٢، ط ٢٠٣: ؛ ومعجم األخطاء الشائعة ، حملمد العدناين  ٣، ط ٤٢١-٤٢٠:بكر بن عبد اهللا أبو زيد . د
والشيخ أبو العباس . الصحيح ، واستعمالُ األلفاظ اليت تدل على املعىن ) املقارنة ( فاألوىل عدم استعمال لفظ 

االعتبار ، والقياس العقلي ، واملوازنة ، يوزن الشيء مبا يناظره ، ويعترب به : " ابن تيمية يسمي هذا املنهج 
، أليب العباس ابن  ١٤٠-٥/١٣٩: اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح " . قياس الطرد وقياس العكس 

  . تيمية 
  .  ٥/١٣٢: ين املسيح اجلواب الصحيح ملن بدل د)٤(
  . ١٣٢- ٥/١٣١: املصدر نفسه )٥(
  . ٥/١٣٣: املصدر نفسه ) ٦(
  .١٤١٣-، ط ٤/٥٨: جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة )٧(
 



  املوازنة بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية 
)٣ (  

  )أصول ومناذج ( 
  

  سعد بن مطر العتييب. د
  

   

  ات الوضعيةاملوازنة بني السياسة الشرعية والسياس
  )أصول ومناذج ( 

  
الفروق بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية ، فروق جلية ، واختالفات جوهرية ، 
تنطلق من طبيعة النظم و القوانني اليت تساس ا الشعوب يف كل منها ، بدءاً من املصادر واألصول 

لكن ليس هذا حمل التفصيل فيه ؛ ، وانتهاًء باملسائل ودقائق الفروع ، وهذا موضوع ممتع شيق ، و
  :لذا فهذه مناذج خلطوط عريضة وفروق رئيسة أستعرضها بإمجال 

أنَّ السياسة الشرعية مصدرها إهلي ، أما  :، وهو ) من حيث املصدر ( الفرق : أوالً 
  .وهذا أساس التفريق ، وعنه تنبثق الفروق . السياسات الوضعية فمصدرها فكر بشري 

السياسة الشرعية مصدرها اهللا اخلالق سبحانه وتعاىل ، علَّمها البشر عن طريق  أنَّ: و بيانه 
؛ ألا مستمدة من شرع اهللا تعاىل ؛ أما السياسات " بالشرعية " الوحي اإلهلي ؛ ومن هنا اتصفت 

الوضعية فمصدرها الفكر البشري ؛ فهي أحكام وقوانني وضعها بشر ؛ يوصفون يف أحسن 
أعالها مرتبة بأم من العقالء وذوي البصرية بتدبري الدولة وسوس الناس ؛ وعن هذا أحواهلم و

الفرق األساس ، تتفرع كثري من الفروق واالختالفات ؛ من أظهر ما يعين دارس األحكام منها ، 
  :أمران 
  

  .ضعي أنَّ السياسة الشرعية واجب ديين ؛ أما السياسات الوضعية ؛ فإلزام و :األمر األول 
فالسياسة الشرعية واجب ديين ؛ إذ هي جزء من الرسالة اإلهلية اخلامتة ؛ وتكليف من تكاليف 



الدين احلق ، الذي أنزله اهللا عقيدة وشريعة ، وديناً حيكم الدنيا ؛ ولذلك قيدت السياسة : اإلسالم 
أو طبيعية ، ، ومن هنا فهي مستقلة عن كل السياسات الوضعية ، عقلية ) الشرعية ( فيه بـ 

  .وذلك تبعاً الستقالل الشريعة اإلسالمية عن غريها من املناهج والنظم والقوانني الوضعية 
 –هي رسالة اخلالفة  –الذي يندرج حتته املدلول اخلاص –والسياسة الشرعية مبدلوهلا العام 

مصاحلهم  محل الكافّة على مقتضى النظر الشرعي يف: اليت هي  - وما يندرج حتتها من واليات 
عند الشارع إىل اعتبارها  - كلُّها  -األخروية ، والدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع 

خالفة عن صاحب الشرع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به : مبصاحل اآلخرة ؛ فهي يف احلقيقـة 
الشرعية الذي هو ؛ فصاحب الشرع متصرف يف األمرين ، أما يف الدين فبمقتضى التكاليف ) ١(

مأمور بتبليغهـا ومحل الناس عليها ، وأما سياسة الدنيا فبمقتضى رعايته ملصاحلهم يف العمران 
واجباً دينياً ،  - املتمثل يف اخلليفة  –وهلذا كان نصب جهة تنفيذ السياسة الشرعية ) . ٢(البشري 

  ) :٤(ى مقصدين رئيسني ؛ وذلك إلقامة مقاصد اخلالفة اليت تقوم عل) ٣(بإمجاع املسلمني 
  
وذلك حبفظه وحراسته وتبليغه ونشره ؛ ألنه الدين اخلامت .  "اإلسالم " إقامة الدين احلق  -أ 

: ( من أحد دينا سواه  -بعد بعث حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم  -الذي ال يقبل اهللا جل جالله 
قْبا فَلَن يينالَمِ داِإلس رغِ غَيتبن يمو رِيناسالْخ نم ةري اآلخف وهو هنومحاية البيضة مبا فيها ) لَ م ،

  .العمق االستراتيجي لألمة ومواقع سيادا ، وحتصني الثغور وإعزازها ، ومد أطرافها 
بأن تدار مجيع شؤون احلياة وفقاً لقواعد الشريعة ومبادئها .  سياسة الدنيا بالدين -ب

إن الْحكْم إِالَّ : ( نصوصة أو املستنبطة باجتهاد سليم ، حمققاً لقاعدة احلكم األساسية وأحكامها امل
 لّهالنظم املشروعة ، ومحل الناس على ) ل وذلك بتنفيذ األحكام ، وإقامة الشرائع واحلدود وسن ،

  . ذلك بالترغيب والترهيب الشرعيني 
مة شرعاً بإنفاذ أحكام اهللا يف عباده ، وسياستهم وما األئمة واحلكام إال جهات تنفيذية ، ملز

بشريعته اليت ال يستقيم حال البشر يف الدارين إال ا ، إذ إنَّ من مسلمات الدين عموم الرسالة 
الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي : ( احملمدية ومشوهلا جلميع متطلبات احلياة 

را ويند الَماِإلس لَكُم يتض. (  
وقد جاء النص على هذه املقاصد يف آيات وأحاديث كثرية ، ومن أمجع ما جاء يف ذلك قول 



الَّذين إِن مكَّناهم في الْأَرض أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهو عنِ : ( اهللا تعاىل 
  ) .الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ 

ونصوص الفقهاء يف تأكيد هذه احلقيقة ال ختفى على من له اطالع على كتب الفقه ، وال 
سيما كتب السياسة الشرعية ، وقد حتدثوا عنها يف معرض ذكرهم لواجبات اإلمام ومقاصد 

  . الوالية ، وكان حديثهم مفعما بالعزة اإلسالمية 
أنَّ الغرض استيفاء قواعد : فالقول الكلي : " قول أيب املعايل اجلويين رمحه اهللا : نها فم

اإلسالم طوعاً أو كرهاً ، واملقصد الدين ، ولكنه ملا استمد استمراره من الدنيا ، كانت هذه 
  ) .٥" (القضية مرعية
إصالح دين : بالواليات فاملقصود الواجب : " قول أيب العباس ابن تيمية رمحه اهللا : ومنها 

اخللق الذي مىت فام خسروا خسراناً مبيناً ، ومل ينفعهم ما نعموا به يف الدنيا ، وإصالح ما ال 
قال الشيخ حممد العثيمني تعليقا على كالم أيب العباس ) . ٦" (يقوم الدين إال به من أمر دنياهم 

دين ، وإصالح ما ال يقوم الدين إال به من أمر إصالح ال: إذاً ، املقصود شيئان : " رمحهما اهللا 
اإلسالم دين حق يعطي النفوس .. الدنيا ؛ فلسنا منهيني عن إصالح الدنيا ، فإلسالم ليس رهبانية 

  " .ما تستحق ، ويعطي اخلالق ما يستحق 
  

هللا مجيع الواليات يف اإلسالم مقصدها أن يكون الدين كله هللا ، وأن تكون كلمة ا: " وقوله  
هي العليا ؛ فإنَّ اهللا تعاىل إمنا خلق اخللق لذلك ، وبه أنزل الكتب وبه أرسل الرسل ، وعليه جاهد 

  ) .٧" (… الرسول واملؤمنون 
) اجلهاد ( وحيث إنَّ السياسة الشرعية واجب ديين ، فقـد كانت املرحلة األخرية من مراحل 

سياسة الدنيا : كام الشريعـة ؛ حتقيقاً ملقصد الدعوةُ إىل اخلضوع ألح: بعد الدعوة إىل اإلسالم 
بالدين ؛ وهذا احلكم من مسلمات الشريعة ، وهو غاية العدل أن خيضع البشر حلكم خالقهم ، فبه 

، ويرتهونه عن ) أَالَ لَه الْخلْق واَألمر: ( يتخلصون من ظلم العباد ، وبه يقدرون خالقهم حق قدره 
؛ اليت استنكرها اهللا تعاىل ) ٨(جباللـه وعظمته ، كالعبث والفوضويـة  صفات النقص اليت ال تليق

بال أمر وال ي وال عقيدة وال : ، أي ) أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك سدى : ( يف مثل قوله سبحانه 
  ) .إِلَّا ليعبدون وما خلَقْت الْجِن والْإِنس ( شريعة ؛ وبه يعرف اإلنسان الغاية اليت خلق ألجلها 

  

( أما السياسات الوضعية ؛ فاإللزام ا إلزام بالوضع البشري ، تفرضه اإلرادة البشرية بقوة 



، وهذا نوع ) اخلروج على القانون(، وحتميه بقوا ، ومن خيالفـه جيرم بـ) الدساتري الوضعية 
؛ وإن اشتملت على بقايا دين حمرف )٩(من االستعباد البشري الذي حلّ حمل عبادة رب البشر 

  )١٠(كاليهودية والنصرانية ، وإن وجـد فيها شيٌء من دين : ومنسوخ 
كالبوذية ، واهلندوسية ؛ فإنَّ السياسات الوضعية املعاصرة تقوم يف : ، أو دين خمترع ) ١١(

  . واخللق ) ١٢(تنظريها على فصل السياسة عن الدين 
وإن وضع يف قوالب مغرية ، ودعم  -البشر الوضعية غايـة الظلم ومن مثَّ فاإللزام بسياسات 

بدءاً باالستعباد اإلقطاعي ، ومروراً باالستعمار خلريات بلدان الشعوب األخرى  -بشعارات براقة 
  ) .١٣(بأشكاهلا العنصرية " الدميقراطية " ، ومعاصرة لـ 

سياسة أمور الدنيا يف املنهج  أنَّ: " وهكذا فالفارق األساسي هنا يف مقصد السياسة 
اإلسالمي تتم على مقتضى النظر الشرعي ، ويف إطار العبودية الكاملة هللا تعاىل ، ولكنها يف النظم 
الوضعية تتم على مقتضى النظر العقلي ، أو على مقتضى اهلوى والتشهي خارجاً عن دائرة العبودية 

  ) .١٤" (، وذلك ميثل مفترق الطرق بني السبيلني
  

أن السياسة الشرعية تقوم على مقصد العبودية هللا تعاىل املتمثل يف الدعوة  :وخالصة القول 
بينما تقوم السياسات الوضعية على فصل الدين عن الدولة أو الفكر . إليه وحكم احلياة بشريعته 

  .العلماين الذي ميثل مفترق الطريق بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية املعاصرة 
  

 ------------------------  
  . ١٩١: مقدمة ابن خلدون : ينظر )١(
  .١٩١: مقدمة ابن خلدون )٢(
؛ ومراتب اإلمجاع ، لعلي  ٢٩: األحكام السلطانية والواليات الدينية ، للماوردي :  -مثالً  -ينظر )٣(

؛ و شرح النووي  ٢٣:  ؛ وغياث األمم يف التياث الظلم ، أليب املعايل اجلويين ١٤٤: ابن حزم الظاهري 
  . ١٢/٢٠٥: لصحيح مسلم 

: ؛ واألحكام السلطانية ، أليب يعلى  ٥١: األحكام السلطانية والواليات الدينية ، للماوردي : ينظر )٤(
وما بعدها ، وهو الذي حصرها يف أمرين ؛ و اإلمامة  ١٨٣: ؛ وغياث األمم يف التياث الظلم ، للجويين  ٢٧

  .، وما بعدها ٧٩: عبد اهللا بن عمر الدميجي . سنة واجلماعـة ، دالعظمى عنـد أهـل ال



  .  ١٨٣: غياث األمم يف التياث الظلم ، للجويين )٥(
  . ٦٩) : املنت ( التعليق السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية )٦(
  .نفس املرجع ) ٧(
  . ٨: احلسبة ، أليب العباس ابن تيمية )٨(
مذهباً فكرياً سياسيا ، يكشف مدى الطغيان البشري ، ومدى انتكاس " وية الفوض" وقد صارت )٩(

  .  ٣٥-٣٤: املوسوعة السياسية املعاصرة ، نبيلة داود :  -مثالً  -العقل البشري إذا أطلق ، ينظر 
حممد .خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم ، للعالمة د: ينظر يف مناقشة هذا املبدأ )١٠(
  .  ٣٨٥:  الدريين
يف بعض الدساتري الغربية ال يكتفون بالنص على دينهم ، بل يصرحون باملذهب الديين أيضاً ؛ وهذا )١١(

  :بعض ما جاء يف النصوص الدستورية واملواثيق األساسية الغربية مما يؤكد ما قلت آنفا 
الكنيسة األرثوذكسية املذهب الرمسي ألمة اليونان هو مذهب : من دستور اليونان ) ١املادة(جاء يف 

  ! الشرقية 
كل من يعتلي عرش اليونان جيب أن يكون من أتباع الكنيسة األرثوذكسية : منه ) ٤٧املادة ( ويف 

  !الشرقية 
  !اع الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية جيب أن يكون امللك من أتب: من دستور الدامنارك ) ٥بند /١املادة(وجاء يف 

  !.كنيسة اإلجنيلية اللوثرية هي الكنيسة املعترف ا يف الدامنارك إن ال) : ٣بند/١املادة(ويف 
  ! جيب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية : : من الدستور األسباين ) ٩املادة ( وجاء يف 

ب الرمسي على الدولة رمسياً محاية اعتناق وممارسة شعائر املذهب الكاثوليكي باعتباره املذه) :٦املادة(ويف 
  .هلا 

: وفيه ! . جيب أن يكون امللك من أتباع املذهب اإلجنيلي اخلالص ) : ٤املادة(ويف الدستور السويدي 
  .جيب أن يكون أعضاء الس الوطين من أتباع املذهب اإلجنيلي 

  !أن على احلكومة الفدرالية أن حتمي الكنيسة الرسولية : على ) ٢املادة ( تنص : ويف األرجنتني 
يسمح لرعايا الكنيسة الربوتستانتية حبمل السالح حلماية ) : ٧املادة ( وجاء يف وثيقة احلقوق يف اجنلترا 

  ! لكاثوليكي أن يرث أو يعتلي العرش الربيطاين ): ٨املادة ( ويف ذات الوثيقة ! أرواحهم يف حدود القانون 
ك أن يكون من رعايا كنيسة اجنلترا ، وال على كل شخص يتوىل املل: من قانون التسوية )  ٣املادة (ويف 

يسمح بتاتاً لغري املسيحيني وال لغري الربوتستناتيني أن يكونوا أعضاء يف جملس اللوردات ، ويعترب ملك بريطانيا 
  .    aaid.org/Doat/otibi/2.htmhttp://www.s: ينظر ! حامياً للكنيسة الربوتستانتية يف العامل 

-٣٧١:حممد فتحي الدريين . خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم ، للعالمة د: ينظر )١٢(
- ٥٩: عباس حسين . دراسة مقارنة بالقانون الوضعي ، ألستاذنا د –؛ وخصائص التشريع اإلسالمي  ٣٨١

http://www.s


، املنتدى ١٤١٤-١، ط ٢٣٧: صالح الصاوي . مي ، د؛ والثوابت واملتغريات يف مسرية العمل اإلسال ٦٠
  .اإلسالمي 

 ٧٣،٢٦١-٦٨: فايز أبو جابر . التاريخ السياسي احلديث والعالقات الدولية املعاصرة ، د: ينظر )١٣(
وما  ٣٧٨: حممد فتحي الدريين . وما بعدها ؛ وخصائص التشريع اإلسالمي يف السياسـة واحلكم ، للعالمة د

  .بعدها 
  .٥١:صالح الصاوي . الوجيز يف فقه اخلالفة ، د) ١٤(
  
 



  املوازنة بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية 
)٤ (  

  )أصول ومناذج ( 
  

  سعد بن مطر العتييب. د
  

   

  املوازنة بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية
  )أصول ومناذج ( 

  
تقوم على مقصد العبودية هللا تعاىل  أن السياسة الشرعية: خالصة ما مضى يف األمر األول 

بينما تقوم السياسات الوضعية على فصل الدين عن . املتمثل يف الدعوة إليه وحكم احلياة بشريعته 
الدولة أو الفكر العلماين الذي ميثل مفترق الطريق بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية 

  .املعاصرة 
  

ة جزء من الشريعة الربانية ؛ أما السياسات الوضعية فأنواع أنَّ السياسة الشرعي :األمر الثاين 
  .من اخلطط البشرية 

. ؛ فهي متصفـة مبا يليق مبشرعها من كمال ) ١(السياسة الشرعية جزء من الشريعة الربانية 
  .أما السياسات الوضعية ، فأنواع من اخلطط البشرية ، فهي مهما بهرت قاصرة 

القانونية اليت تستقى من غري وحي اهللا تعاىل ، ال قرار هلا كما قال اهللا فالفلسفات السياسية و
؛ غري أنَّ } ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار { : تعاىل 

من كتاب املسلمني من خدع بسراا ، ولو تأملها هؤالء لوجدوها ختبطاً ظاهر التناقض ، ولو 
بل { : اهللا تعاىل ، لوجدوا الوصف الدقيق هلذا التخبط البشري مع بيان سببه رجعوا إىل وحي 

؛ فها هي النظريات تستحسن فتقدس مث ما تلبث أن } كذبوا باحلق ملا جاءهم فهم يف أمر مريج 
أمر يتبدى انتكاسها ؛ فتنتقص ، مث تنبذ شيئاً فشيئاً حىت يحلّ غريها حملَّها ، وهكذا دواليك ، 



أنفس ما يظن الغرب ، أنه وصل إليه من السياسات  –) الدميقراطية ( مريج خمتلط ؛ فها هي 
تعاب وتنتقص من أرباا ؛ بل يف دار نشأا ، من ذلك إجياز بعضهم العيوب اليت  –الوضعية 
املنقسمة الصراعات الدائمة بني األحزاب : ، يف ) الدميقراطية ( على ) الدميقراطيون ( الحظها 

على بعضها ، واحلكومـات اليت مل يتجاوز متوسط بقائها يف احلكم طيلـة نصف قرن مثانيةَ 
أشهر ، واملنافسات احلمقاء بني املواطنني ، وعدم وجود سياسة متجانسة ملدى طويل ، والبطء 

،  سياسة اإلسكان ، وعدم كفاية التربية املدنية: الشديد يف تقدم مستوى حياة اجلماهري 
  ) . ٢" (واالقتصادية ، واالجتماعية 

  
فالشريعة الربانية تظهر فيها قدرة اخلالق ، وعظمته ، وعلمه احمليط بكل شئ ولطفه خبلقه ، 
وكماله املطلق ، وهذه امليزة العظيمة الشريفة انبثق عنها جمال يف غاية اخلصوبة والعطاء ، ويعرف 

وائل عمالً من أعمال القلوب يظهر على ألسنتهم ، سلَّم به األ) خصائص الشريعة ( اليوم بـ
، حىت جاء هذا ) ٣) (حماسن الدين ( ويتناثر يف كتابام ، وقد يفردونه بالتأليف حتت مسمى 

العصر ، وهجمة أشراره الشرسة على شريعة اهللا ، مما حتم على أهل اإلسالم إفراده بالتصنيف ، 
، يؤخر زحف اهلجمة ويضعفها ، ويقنع األغرار بالرجعة  على حنو كثيف ، خطّاً هجومياً دفاعياً

ووصف هذا اال ظاهر يف نفيه عن سواها ؛ وما قد يظن مثله منها يف القوانني . وحيصنها 
ال يعدو أن يكون اتفاقا يف املسمى دون الداللة واملعين ، وهو  - على اختالف أنواعها  - الوضعية 

  .من التشبيه املتردي أمام علو الشريعة ، ما أنزل اهللا ا من سلطان عند الباحث املنصف أمساء 
  

اليت لعل ما عداها  - وخصائص الشريعة جمال واسع ، ولكن يشار إىل أهم تلك اخلصائص 
 - هنا  -ولعلَّ من املفيد تقسيمها . ويحال إىل مجلة من املراجع الىت حتدثت عنها  -مندرج حتتها 
  :إىل جمموعتني 

  :اخلصائص املتعلقة بذات الشريعة ، ومنها : ألوىل ا
  . خاصية الكمال والشمول  -أ 

ويراد ا أنَّ الشريعة اإلسالمية استكملت ما حتتاجه الشريعة الكاملة من أحكام عقدية 
وعملية ، فقهية ، وخلقية ، قواعد ومبادئ ونظريات ؛ فهي غنية مبا يكفل حاجات األمة ، يف 



بربه الذي خلقه ، ويف عالقة الفرد بنفسه ، وبغريه من فرد ومجاعات أو دولة ؛ بل عالقة املخلوق 
وبغريه من املخلوقات ، وذلك يف احلاضر القريب واملستقبل البعيد ، فضالً عن املاضي قريبه وبعيده 

)٤. (  
وهي شاملة ، ال ختلو حادثة واحدة عن حكم هلا يف الشريعة ، وذلك يف مجيع األعصار ، 

قطار ، واألحوال ، فاملعاين اليت تضمنتها نصوص الشريعة وأصوهلا تعم مجيع احلوادث وتسعها واأل
، فكلمة } فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول {: قال اهللا تعاىل : ؛ قال اهللا تعاىل ) ٥(
) . ٦(راً هنا ، نكرة يف سياق الشرط تفيد العموم ، فيما يتصور التنازع فيه جنساً وقد} شيء{

وما مل يتنازع فيه فمحل إمجاع ، واإلمجاع أحد أصول الشريعة ، فما صح إمجاع جمتهدي األمة 
  .عليه فهو منها ؛ فال خيرج عنها حكم 

  
  . خاصية العموم  -ب

واملراد ا أن الشريعة عامة جلميع البشر يف كل مكان وزمان ، وهذا من القطعيات ، بل هو 
عقالً  –؛ وهذه اخلاصية تستلزم ) ٧(شريعة ، الكتاب والسنة واإلمجاع مؤكد يف مجيع مصادر ال

  .السمو ، والثبات والدوام ، ومها اخلاصيتان التاليتان  -
  
  . خاصية السمو  - ج

أنَّ قواعد الشريعة ومبادئها ، أمسى من عصر األمة ؛ من ماض وحاضر ومستقبل : واملراد ا 
أحكامها و كلياا ، ما حيفظ هلا هذا املستوى السامي ، مهما ؛ إذ فيها من املرونة الفقهية يف 

ارتقى وتعقَّد مستوى األمة ؛ ومن مث فال حتتاج إىل تعديل أو تغيري تالحق به ما يطرأ على اتمع 
  ) .٨(من تغيرٍ ، يف تطورٍ أو حتدر 

  
  . خاصية الثبات والدوام مع املرونة ؛ وهذه من آثار كماهلا ومسوها  -د

أنَّ الشريعة باقية ال يلحقها نسخ وال تغيري ؛ : واملراد ذه اخلاصية املركبة من الثبات واملرونة 
إال  -اليت هي من اهللا تعاىل  -ألنَّ النسخ يكون بقوة املنسوخ ، أو أقوى منه ، فال ينسخ الشريعة 

م بنبيها األنبياء ، تشريع آخر من اهللا تعاىل ؛ وحيث قد ختم اهللا عز وجل ا الشرائع ، وخت



وانقطع الوحي مبوته صلى اهللا ليه وسلم ، فال يتصور أن ينسخها أو يغريها شيء ؛ فنصوصها 
  ) . ٩(وقواعدها وكلياا ال تقبل التعديل ، فضالً عن التغيري والتبديل 

  
: والثانية : " - يف ذكره خواص الشريعة  -قال العالمة أبو إسحاق الشاطيب رمحه اهللا  

ثبوت من غري زوال ؛ فلذلك ال جتد منها بعد كماهلا نسخاً ، وال ختصيصاً لعمومها ، وال تقييداً ال
إلطالقها ، وال رفعاً حلكم من أحكامها ، ال حبسب عموم املكلفني ، وال حبسب خصوص 
بعضهم ، وال حبسب زمان دون زمان ، وال حال دون حال ، بل ما أثبت سبباً فهو سبب أبداً ال 

ع ، وما كان شرطاً ؛ فهو أبداً شرط ، وما كان واجباً فهو واجب أبداً ، أو مندوباً فمندوب يرتف
، وهكذا األحكام ؛ فال زوال هلا وال تبديل ، ولو فرض بقاء التكليف إىل غري اية ؛ لكانت 

  ) ١٠" . (أحكامها كذلك 
" يستلزم املرونة الفقهية وحيث إا من احلكيم العليم اقترنت صفة الثبات بصفة الدوام مما 

  ) . ١١" (داخل إطار ثابت ، حول حمور ثابت 
ومن حيث الواقع التشريعي ؛ فقد جاءت أحكامها وقواعدها ، على حنو جيعلها صاحلة لكل 

السابقة ؛ ويدلّ على هذه احلقيقة ويؤكِّدها واقع ) السمو ( زمان ومكان ، وهو معىن خاصية 
مبادئها وكلياا ، وأحكامها ومقاصدها وهذا من األمور اجللية ، الشريعة ومصادرها ، وطبيعة 

البديهية عند أهل الشريعة ، اليت تقوم هذه الرسالة على حقيقة من حقائقها ، إال أنه حيسن اإلشارة 
 -يف غايـة االقتضاب ، ملن شـاء سرب هذه املسلمة ، وال سيما من غري أهـل االختصاص  -

إىل جتلية هذا املعين ، والوصول  -ملن جترد يف حبثه طريقة وهدفاً  -، قطعاً  إىل ثالثة مناهج موصلة
االستقراء ملدى ابتناء الشريعة على جلب املصاحل ودرء : يف اإلميان به إىل حق اليقني ، وهي 

املفاسد ؛ و النظر يف طبيعة أحكام الشريعة من حيث خصائص األحكام املفّصلة ، واألحكـام 
 شكل قواعـد وكليـات و مبادئ عامة ؛ والنظر يف مصادر األحكام ، وطرائق اليت جـاءت يف

  ) . ١٢. (االستنباط 
   

وهذه اخلصائص ال وجود هلا يف السياسات الوضعية ؛ بل إنَّ انتفاءها منها يعد من خصائصها 
لك الصفات ولوال أنَّ الشريعة من عند اهللا ملا توفرت فيها صفات الكمال والسمو والدوام ، ت" ؛ 

  ) .١٣" (اليت تتوفر دائماً فيما يشرعه اخلالق ، وال يتوفر شيء منها فيما يضعه املخلوق 



  .اخلصائص املتعلقة باخلضوع للشريعة ، واالمتثال هلا : الثانية 
  

  .وسيأيت احلديث عنها يف احللقة التالية إن شاء اهللا تعاىل 
  

 --------------------------  
  . ٤/٤٥٢: املوقعني ، البن القيم  إعالم: ينظر )١(
م ، ١٩٦٩-مصطفى كامل فودة ، ط/ ، ترمجة ١٦٠:اإلنسان يف اتمع املعاصر ، بوسكيه و فاتييه )٢(

القاهرة ، الحظ تاريخ ترمجة الكتاب ، فكيف هي اآلن ، وقد تكشفت عيوا للعامة ، ودعمت بالسياسات 
  ! .القوم  الدولية اجلائرة ، حىت استحى من ذلك عقالء

حماسن اإلسالم وشرائع اإلسالم ، حملمد بن عبد الرمحن البخاري ؛ :  -مثالً من املتقدمني  -ينظر )٣(
  .حجة اهللا البالغة ، للدهلوي : ومن املتأخرين 

-١١، ط١/٢٤: التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي ، عبد القادر عودة : ينظر مثالً )٤(
،  ١٣٠: عابد السفياين . بريوت ؛ والثبات والشمول يف الشريعة اإلسالمية ، د: ة الرسالة ، مؤسس ١٤١٢

  .وهو من أمجع ما كتب يف املوضوع وأدقِّه 
بريوت ؛ وجامع البيان : ، دار املعرفة  ٧/٢٩٨: ؛ واألم له  ٢٠: الرسالة ، لإلمام الشافعي : ينظر )٥(

؛ واجلامع  ١٩٠-٣/١٨٩: ؛ وأحكام القرآن ، للجصاص  ١٤/١٦١:عن تأويل آي القرآن ، لإلمام الطربي
،  ١/١٠٨: ؛ واملوافقات ، أليب إسحاق الشاطيب  ٢٧١-٦/٢٧٠:ألحكام القرآن ، حملمد بن أحد القرطيب 

  .وما بعدها  ٤/١٨٤
بيان  ؛ وينظر يف ٦: حتكيم القوانني ، ملفيت الديار السعودية سابقا الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ )٦(
القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق ا من األحكام الفرعية ، لعالء " النكرة يف سياق الشرط تعم " قاعدة 

  . مكة املكرمة : ، مكتبة إحياء التراث اإلسالمي ١٤١٨-١، ط٢٧٨:الدين ابن اللحام 
؛ ١٩٣:ع ، البن حزم وما بعدها ؛ مراتب اإلمجا ٤/١٨٤: املوافقات أليب إسحاق الشاطيب : ينظر )٧(

وما بعدها ،  ٩٠:واإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األديان ، للشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد 
  .الرياض : ، دار العاصمة ١٤١٧-١ط

؛ واملدخل  ١/٢٤:التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي ، لعبد القادر عودة : ينظر)٨(
  .٥٨:مسري عالية .؛ وعلم القانون والفقه اإلسالمي ، د ٤٠:عبد الكرمي زيدان . شريعة اإلسالمية ، دلدراسة ال

وما بعدها  ١١٠:عابد السفياين . املراجع السابقة ؛ الثبات والشمول يف الشريعة اإلسالمية ، د: ينظر )٩(
  . ١/٣٦١:؛ واحلكم والتحاكم يف خطاب الوحي ، عبد العزيز مصطفى كامل  ٥٩٢-٥٨٩و



  . ١١٠- ١/١٠٩: املوافقات ) ١٠(
: ، دار الشروق  ١٤١٥-، ط ٧٥: خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته ، سيد قطب إبراهيم )١١(
  .بريوت 
؛ والثوابت واملتغريات يف مسرية  ٤٠-٣٩: املدخل لدراسة الشريعة ، لعبد الكرمي زيدان : ينظر )١٢(

الفصل الثاين ؛ واحلكم والتحاكم يف خطاب الوحي ، لعبد : ي العمل اإلسالمي املعاصر ، لصالح الصاو
املوافقات للشاطيب ، والثبات والشمول يف : وما بعدها ؛ واملراجع السابقة ، وال سيما  ١/٣٦١:العزيز كامل 

  .الشريعة اإلسالمية ، للسفياين 
  . ١/٢٥: دة التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي ، لعبد القادر عو)١٣(
  
 



  املوازنة بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية 
)٥ (  

  )أصول ومناذج ( 
  

  سعد بن مطر العتييب. د
  

   

  املوازنة بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية
  )أصول ومناذج ( 

  
بين يف احللقة املاضية كان احلديث عن اخلصائص املتعلقة بذات الشريعة وسياستها الشرعية؛ وت

من خالله أنَّ تلك اخلصائص ال وجود هلا يف السياسات الوضعية؛ بل إنَّ انتفاءها من السياسات 
ولوال أنَّ الشريعة من عند اهللا ملا توفرت فيها صفات الكمال " ؛ !الوضعية يعد من خصائصها 

ء منها فيما والسمو والدوام، تلك الصفات اليت تتوفر دائماً فيما يشرعه اخلالق، وال يتوفر شي
  ).١" (يضعه املخلوق 

  
  ..ويف هذه احللقة سيكون احلديث إن شاء اهللا تعاىل عن اخلصائص املتعلقة باخلضوع للشريعة

  .اخلصائص املتعلقة باخلضوع للشريعة، واالمتثال هلا: الثانية 
  :وعمادها أمران 

   .احترام الشريعة الربانية، واالنقياد ألحكامها رغبةً واختياراً - أ
وغاية هذا األمر أنَّ الشريعة حبكم مصدرها تكتسب هيبة وقدسية وإجالالً، واحتراماً من قبل 
املؤمنني ا، مهما كانت مرتلتهم االجتماعية؛ ومن مث يلتزمون ا وينقادون ألحكامها برضى 

  .وانشراح صدر
ة؛ فدرجة احترامها لدى إىل هذه املَزِي -ضمن ما تفتقر إليه  -وأما القوانني الوضعية فتفتقر 

فمتردية؛ بل من يخضعون هلا حيرصون على إجياد السبل والوسائل  -إن وجدت  –املُلْزمني ا 



للتفلُّت منها؛ لعدم ثقتهم بعدالتها، وبسالمة واضعيها من التحيز واخلطأ، ومنفذيها من اهلوى 
ح أنَّ امتثال املؤمن للشريعة رغبة وهكذا يتض. والظلم، مع عدم الشعور الداخلي بلزوم احترامها

فما أكثر التجاوز إذا . ، هذا هو األصل)٢(واختيار، وامتثال الناس للقوانني الوضعية قهر وإجبار 
  .أمنت املؤاخذة القانونية

كبار سن حيترمون القانون قناعة، ولذلك أسباب  -ال زالت بقاياه  -نعم وجد يف جيل غريب 
موضوعات فلسفة القانون والقوة امللزمة به، وسأكتفي منها بأمر واحد يتحدث عنها اباحثوا يف 

أن ذلك اجليل مر مبعاناة الفوضى املتمثلة يف ظاهر منها احلروب : تقريبا للفكرة ليس إال، وهو 
السابقة لالستقرار؛ مما جعله يعض بالنواجذ على ما فُرض عليه من قوانني؛ وهذا يشبه ما متسك 

يال أو الدرهم أو حنوه من العمالت احمللية، بسبب معاناته من العوز والفقر وشظف كبري السن بالر
العيش فيما سبق، بينما جند اجليل اجلديد من الشباب الذين عاشوا الرغد مذ كانوا صغارا، ال 

قيمة للريال أو الدرهم جتعلهم حيافظون عليها كما حيافظ عليها  - بسبب عدم معانام  –جيدون 
وهكذا هو اجليل اجلديد يف اتمعات الغربية، فإم ليسوا كآبائهم يف احترام ! أو األجداد اآلباء 

القانون واحلرص على التزامه، لعدم معانام من االنفالت األمين الكبري وال سيما زمن حروم 
انني الطاحنة اليت كانت يف تلك البالد؛ وهذا من أسباب حبث اجلهات التقنينية يف تغيري القو

وتشديد العقوبات اجلنائية واجلزائية على املخالفني املتجرئني على القانون، كبحا جلماح هذه 
  . الظاهرة يف اجليل اجلديد، ولعل هذه الصورة كافية يف بيان املراد هنا

   
  ). ٣(اجلزاء على األحكام الشرعية دنيوي وأخروي، يشمل العقوبة واملثوبة   -ب 

أنَّ مجيع السياسات والقوانني تفرض على املخالف عقوبة رادعة؛ : وبيان هذه اخلاصية 
ما يتوقَّعون من ثواب احلاكم ا، بعد : ألحكام السياسة العقلية ) الشعب(فاملوجِب النقياد الكافَّة 

، وما يتخوفُونه من عقابه بتقدير عدم االنقياد؛ ويتحصل من ذلك أنَّ مالك )٤(معرفته مبصاحلهم 
؛ لكن األمر يف الشريعة خمتلف يف حقائقه عن القوانني الوضعية من )٥(الرغبة والرهبة : الطاعة 

  :وجوه، منها 
اجلزاء يف الشريعة دنيوي وأُخروي؛ بل إنَّ األصل فيها اجلزاء األخروي، وإنما الدنيوي )   ١ 

ن يضعف إميانه أمام رادع ملن مل يؤمن بالدار اآلخرة من املنافقني، أو من كانوا للكفر مظهرين، ومل



شهوة وقصد إىل معصية، وقد تكون جرباً لتقصريه، وتكفرياً خلطيئته، ليسلم من العذاب األخروي 
)٦.(  

أما اجلزاء يف القوانني الوضعية، فهو دنيوي دائماً، تقرره وتوقعه السلطة البشرية اليت وضعته؛ 
  ).٧(آلخرة شيئاً لتدبري نظامها يف الدنيا، وهي سلطة ال متلك من أمر ا

   
اجلزاء األخروي الذي ختتص به الشريعة قد يكون مثوبة، وقد يكون عقوبة؛ فهو )   ٢ 

ومن يعمل *فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره(مشتمل على املثوبة للمحسن، والعقوبة للمسيء  
ن من الفعل احلرما(؛ كما أنَّ العقوبة فيه قد تكون بعدم املثوبة ]الزلزلة) [مثقال ذرة شرا يره

، وذلك عند عدم عمل املكلف للمستحب واملندوب، مع اعتقاده حبكمه؛ وقد تدق، كما )ومثوبته
  :وذلك ألمرين . لو أقدم على مكروه غري حمرم

أمرها : مثال األول . أنَّ األحكام الشرعية، منها اإلجيايب باألمر ومنها السليب بالنهي: األول 
يها عن املنكر، من طريق الوعيد للمخالف بالعقاب : ومثال الثاين  باملعروف عن طريق الثواب؛

)٨.(  
وأما القوانني الوضعية فسلبية فقط؛ وهلذا تقتصر على العقوبة دون املثوبة؛ وقد انبىن على 

  .، بدالالا الشرعية)٩(سلبيتها خلوها من املندوبات واملكروهات 
ات واألخالق، امتزاجاً ال يبقى معه وجودان مستقالن؛ امتزاج أحكام الشريعة باملعتقد: الثاين 

إِنما اَألعمالُ بِالنيات وإِنما ((وهلذا فإنَّ األحكام الشرعية والفقهية، تضع النية والقصد يف اعتبارها 
  ).١٠)) (لكُلِّ امرِئٍ ما نوى

بالظاهر، وتقف عند السلوك اخلارجي، وهذا أمر ال وجود له يف القوانني الوضعية؛ فإنها تعىن 
 ى ذلك إىل هواجس النفوس، والنوايا اخلفية، مهما انطوت عليه من خبث أو شر١١(وال تتعد .(  

؛ يوجب انقيادهم Uوهكذا فالسياسة الشرعية يستند احلاكم ا إىل شرع مرتَّل من عند اهللا 
بم بالثواب والعقاب عليه، الذي جاء به مه إليه إميا١٢(لِّغ .(  

، والسياسات )الشرعية(مما سبق يتضح جبالء أنَّ اختالف املصدر بني السياسة املقيدة بـ
الوضعية، هو أصل االختالف، ومنبع تفجر الفروق، الذي جيب على طالب احلقيقة أن ينطلق منه 

ذلك، كما أن يف حبثه، فإن اإلميان بالشرع يستتبع العمل فتحقق السعادة، واإلعراض عنه بضد 
كافية يف املنع من  –القناعة بصحة مصدر الشريعة، عند من مل يؤمن ا إمياناً يستتبع العمل 



االعتراض على تشريعاا عقالً، وعرفاً، على اختالف امللل والنحل، ومن مث فينبغي أن يكون 
املتفرعة عن ذلك وجوب التزام اإلسالم يف املقام األول؛ أما املناقشات : البحث مع أهل الكفر 

فهي وإن كانت مطلوبة، لكنها إمنا تعاجل أطراف اجلرح ال وسطه وعمقه، فال يصح أن تكون هي 
األصل يف جمادلة الكافرين، ومن يتبِعهـم؛ فهـذا أساس  املفاصلـة واالستقالل، بني الشرعيـة 

  .التعبدية، والوضعية العلمانية
  ..رادلعل يف هذا ما يكشف شيئا من امل

ويف احللقة التالية سيكون احلديث يف ذكر الفروق من حيث األصول اليت يرجع إليها يف تقرير 
  .السياسات إن شاء اهللا تعاىل

  
  

 ------------------------------------  
: التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، للشيخ عبد القادر عودة رمحه اهللا ) ١(

١/٢٥.  
، مكتبة الرسالة ١٤٠٥-١، ط٣٠:حممد عقلة .اإلسالم مقاصده وخصائصه، د: ينظر ) ٢(

  .٢٨٥ -٢٨٤: عمان؛ واملدخل يف الفقه اإلسالمي، حملمد مصطفى شليب : احلديثة 
، وقاعدة يف مشول آي )علي عبد الواحد وايف/ ت( ٢/٧٧٣: مقدمة ابن خلدون : ينظر ) ٣(

] : ملحقة مبختصر الفتاوى املصرية [ ، أليب العباس ابن تيمية الكتاب والسنة واإلمجاع أمر الثقلني
: حممد حامد الفقي بإشراف الشيخ عبد ايد سليم، دار الكتاب العلمية / تصحيح الشيخ. ٦٤٠

  . ، واملراجع الالحقة٣٨٦/ ٣:بريوت، واملوافقات، للشاطيب 
ما : ، واملراد بالثواب )يفعلي عبد الواحد وا/ ت( ٢/٧٧٣: مقدمة ابن خلدون : ينظر ) ٤(

املرجع : وينظر . يعود على اتمع من نفع يف تطبيق ما وضع من سياسة روعيت فيها مصاحله
  . الالحق
  . ١/٢٩٣: بدائع السلك يف طبائع امللك، البن األزرق : ينظر ) ٥(
 ؛٣٩-٣٨: عبد الكرمي زيدان .املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، للشيخ د: ينظر ) ٦(

حممد . ؛ واملدخل للتشريع اإلسالمي، د٢٨٤: واملدخل يف الفقه اإلسالمي، حممد مصطفى شليب 
  .بريوت: الكويت، ودار القلم : ، وكالة املطبوعات ١٩٧٧-١، ط١٠:فاروق النبهان 



  .٢٧٩: املدخل يف الفقه اإلسالمي، حممد مصطفى شليب : ينظر ) ٧(
-١، ط١٥٨: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني  .القواعد الفقهية، لشيخنا د: ينظر ) ٨(
  .٢٨٠: الرياض؛ واملرجع السابق : ، مكتبـة الرشد ١٤١٨
  .١٥٨: املصدر السابق : ينظر ) ٩(
صلى اهللا "كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا   /بدء الوحي، ب/ ك: رواه البخاري ) ١٠(

إنما األعمال بالنية " :  عليه وسلمصلىاهللا"قوله  / اإلمارة، ب/ ك: ؛ ومسلم )١(، ح"عليه وسلم
  ).١٥٥) (١٩٠٧(وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعمال، ح

؛ ١٥٨: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني . القواعد الفقهيـة، لشيخنا د: ينظر ) ١١(
  .٢٨: حممد فاروق النبهان . واملدخل للتشريع اإلسالمي، د

؛ وبدائع السلك ]علي عبد الواحد وايف / ت[  ٢/٧٧٣: مقدمة ابن خلدون : ينظر ) ١٢(
  .١/٢٩١: يف طبائع امللك، البن األزرق 



  املوازنة بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية 
)٦ (  

  )أصول ومناذج ( 
  

  سعد بن مطر العتييب. د
  

   

  املوازنة بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية
  )أصول ومناذج ( 

  
  باألصول اليت يرجع إليها يف تقرير السياسات ذكر فروق تتعلق 

  
، غري أنها أُفرِدت ؛ ألمهية ) االختالف يف املصدر ( هذه املسألة متفَرعة عن املسألة السابقة 

  . الذي هو حمل البحث هنا  –إفرادها من الناحية التفريعية فقهاً شرعيا وقانوناً وضعياً 
  

  ] . ١[األدلة الشرعية اليت تستفاد منها أحكامها : فاملراد بأصول السياسة الشرعية 
  ] . ٢[مصادرها اليت يستند إليها يف وضعها : واملراد بأصول السياسات الوضعية 

  
وبيان الفرق بني أصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسات الوضعية يتضح بعرضها ، مث 

  .  ذكر الفرق بينها ؛ وذلك على النحو اآليت 
  

  . عرض أصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسات الوضعية  :أوالً 
  . أصـول السياسة الشرعيـة  -أ 

وإن تعددت  -السياسة الشرعية جزء من الشريعة اإلسالمية ، فإنَّ أصول السياسة الشرعية 
ة ، هي ذاا أصول الشريعة اإلسالمي] ٣[طرائق استنباطها واشتهر تعليل أحكامها بتلك الطرائق 



  : وفقهها ، اليت هي 
وال يقتصر االستدالل به يف التشريع على ما ذكره ) اآليات القرآنية] ( ٤[الكتاب ) ١     

  . املؤلفون يف آيات األحكام 
  
؛ وتستفاد منها  eاألقوال ، واألفعال ، والتقريرات ، الثابتة عن النيب " السنـة ، ) ٢  

  .نباط املعترب ، أو ما معاً األحكام بطريق النص الصريح ، أو االست
  
  .مصادر السياسات الوضعية  -ب

مصادر السياسات الوضعية ختتلف باختالف تلك السياسات ، وما نشأت فيه من جمتمعات ، 
؛ غري أنَّ مثة مصادر مشتركة ] ٥[تبعاً للظروف اخلاصة احمليطة بكل منها ، املتفاوتة زماناً ومكاناً 

أمهيةً ، ومرتبةً ، : اختلفت نسب الرجوع إليها من سياسة إىل أخرى  بني تلك السياسات ، وإن
  .وزماناً ، ومكاناً 

  
  ] : ٦[وقد حصرها بعض من ألَّف يف القوانني الوضعية ، يف مصدرين رئيسيني 

  
  . العـرف )  ١     
ورهم درج الناس على قاعدة معينة ، واتباعهم إياها يف شؤون حيام ، وشع: " وهو 

  ] .٧" [بضرورة احترامها 
  

  ] . ٨[املمارسة الدستورية ، املقبولة عند أهلها كالقانون : أو هو باختصار 
  

  :؛ تتضح من خالل النقاط التالية ) الدساتري ( وله أمهية يف نشأة السياسات الوضعية 
  

اليت : ، أي ] ٩) [الدساتري العرفية ( عليه ، وهو ما يعرف بـ) الدساتري ( قيام أحد نوعي  -
؛ وترجع طريقة ] ١٠[، فهي نتيجة تقاليد مل تلْق اعتراضاً من نص سابق ) العرف ( مصدرها 

  ] .١١[صدوره إليه 
  



، فعند ) الدساتري املكتوبة ( كونه مصدراً رئيساً لنشأة النوع الثاين من الدساتري ، اليت هي  -
  ] . ١٢[رف مصدراً رئيساً يرجع إليه يف وضعه ابتداء وضع هذا النوع من الدساتري ، يكون الع

  
( ، وتكَون منه قواعد دستورية ، تعرف بـ) الدساتري املكتوبة ( كونه ينشأ إىل جانب  -

  ] .١٣) [العرف الدستوري 
  

وهكذا يتضح من خالل هذه النقاط ، ما للعرف من أمهية يف إنشاء السياسات الوضعية 
  ] .١٤[وتغريها 
  

  .لقواعـد الدستوريـة املدونـة ا)  ٢     
، ] ١٥[الذي أَصدر واضعه و منظِّمه : ، وهو ) الدستور املدون ( بـ -أيضاً  -ويعبر عنها 

  ] . ١٦[أحكامه ، وضمنها وثيقة ، أو بضعة وثائق معينة 
  

)  الدساتري( وتتضح أمهية القواعد الدستورية املدونة من حيث كوا مصدراً للسياسات 
يف حالة تغيري دستور قائم ؛ حيث يتم هذا التغيري ، وفقاً للطريقة اليت يفْترض النص  -الوضعية 

( ، أو جزئياً ) اإللغاء ( سواء كان هذا التغيري كلياً  -املراد تغيريه  - عليها يف الدستور القائم 
يستمد من الوثيقة ) ضعية شكل السياسة الو( ؛ فالقانون الدستوري ] ١٧) [تعديل بعض قواعده 
، أو الدستور باملعىن الشكلي ، ومن بعض املسائل الدستورية ) املكتوبة ( الدستورية املسطورة 

  ] . ١٨[املدونة خارجه 
  

  .باملصطلح السياسي املعاصر " الدساتري"هذه هي مصادر السياسات الوضعية أو 
  

سياسات الوضعية ، يأيت ذكر الفرق بعد هذا العرض ألصول السياسة الشرعية ، ومصادر ال
  . بينها ، وهي الفقرة التالية 

  



  . ذكر الفروق بني أصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسات الوضعية : ثانياً 
ليس مثة مقارنة بني أصول السياسة الشرعية ، ومصادر السياسة الوضعية ؛ يؤكِّد ذلك املوازنة 

  .ي عدداً من الفروق اجلوهرية املة و املفصلة بينها يف دائرة االختالف اليت حتو
  

أنَّ أصول السياسة : فأما الفروق املة، فإنها متفرعة عن احلقيقة  السابق ذكرها ، وهي 
  ) .الشرعية(الشرعية هي ذاا أصول الشريعة اإلسالمية ، ومنها اكتسبت وصف 

  
  :وأهم هذه االختالفات هذه والفروق ما يلي 

  
أصـول السياسـة الشرعية منشـؤها الوحي اإلهلي ؛ أما الوضعية فمنشؤها الفكر  أنَّ - ١

  .  البشري عقليا كان أو طبعيا ، صحيحا كان أو سقيما 
  

أصول السياسة الشرعية منشؤها الوحي اإلهلي ؛ وجمال العقل فيها منحصر يف الكشف عن 
ا طرائق استنباط األحكام من تلك األصول ، وفق ضوابط حت من خالل أصول الشريعة ذادد.  

  
أما أصول السياسات الوضعية فمنشؤها البشر ؛ فالوضع العقلي يف إنشائها يكاد يكون 

، سواء كانت يف شكل أعراف ، ) الوضعية ( ، و ) العقلية ( مستقالً ؛ لذا وصفت بالسياسات 
  .أو وثائق مكتوبة 

  
ـز خبصائص الشريعـة ؛ أمـا الوضعية ، فتتصف أنَّ أصول السياسة الشرعيـة ، تتمي - ٢

  .بصفات واضعها القاصر 
  

: السابق ذكرها ، من مثل  –ذاا  –أصول السياسة الشرعية ، تتميز خبصائص الشريعة 
الثبات ، والدوام مع املرونة ؛ وعليه فال نسخ وال تغيري فيها ، وال إضافة عليها ، بعد انقطاع 

لِّلُ به اتهد ألحكام اليت مل ينص عليها ؛ فإنما هي طرائق استنباط ، وضوابط وأما ما يع. الوحي 



اجتهاد ؛ يؤكد ا صحة استنباطه من الوحي ، واستناده إليه فيما يبينه من أحكامٍ ، مستندها 
  .الكليات والقواعد الشرعية ، وقد سبق ذكر أسس السياسة 

  
اليت سبق اإلملاح  –؛ فهي وضعية تتصف بصفات واضعها أما أصول السياسات الوضعية 

فيعتريها ما يعتريه من قصور ؛ فال دوام هلا وال ثبات وال مرونة ؛ لذا فهي تقبل اإلضافة  –إليها 
والتعديل ؛ بل اإللغاء ، تبعاً للتطورات الزمانية واملكانية ، وغريها من املؤثرات اليت ال تستطيع 

مسايرا ، دون تعديل أو تغيري ؛ إذ التعديل والتغيري طريقة ) املدونة ( وال ) العرفية ( الدساتري 
أن يتضمن الدستور طريقة تعديله : " كيف ال ، وقد عد من خصائص الدستور اجليد ! مرونتها 

؛ فوجود طريقة قانونية لتعديل الدستور جتنب البالد التعرض للثورات من أجل هذا التعديل ] ١٩[
كما يطلق على الدساتري اليت تزيد شروط تعديلها أو إلغائها ، عن شروط أو إلغاء ] ٢٠" [… 

مع أا تقبل التعديل واإللغاء ، لكن ! الدساتري اجلامدة  -) غري الدستورية ( القوانني العاديـة 
اليت : ، أي ) الدساتري املدونة ( بشروط أشد ، وذلك يف مقابل النوع اآلخر من الدساتري ، وهي 

يتم تعديلها أو تغيريها باتباع إجراءات تعديلِ وإلغاِء القوانني العادية ، وعن طريق السلطة التنظيمية 
  ] .٢١[ذاا 

  

تقبل  -من حيث كوا أصوالً للسياسات الوضعية  -وهكذا يتضح أنَّ القواعد الدستورية 
  ] .٢٢[التعديل ، واإللغاء ، خبالف أصول السياسة الشرعية 

  
أنَّ أصول السياسة الشرعية ، هي أصول الشريعة يف مجيع ااالت ؛ أما مصادر  - ٣

  .السياسات الوضعية ؛ فتختلف عن أصول بقية القوانني 
فأصول السياسة الشرعية ، ليست خاصة ا ، بل هي جلميع األحكام ، يف مجيع ااالت ؛ 

ك أصول خاصة بالسياسة الشرعية خارجة التصاف الشريعة اإلسالمية بوحدة النظام ؛ فليس هنا
  .عن هذه األصول 

  

أما أصول السياسات الوضعية ؛ فإا ختتلف عن أصول بقية القوانني ؛ فمصادر القانون 
الدستوري تتميز يف قيودها وعددها عن أصول بقية القوانني ، حيث يرى أن مصادر القوانني 

  ] .٢٣[العادية أقلّ شأناً 



  
السياسة الشرعية تقريرية متبعة ، أما مصادر السياسات الوضعية ، فهي يف  أنَّ أصـول - ٤

  .  جمملها تقريرية تابعة 
  

أصول السياسة الشرعية تقريرية متبعة ؛ فهي تتميز بالتوجيه والتنظيم ، وهو املعرب عنه يف 
، " ضى النظر الشرعيمحل الناس على مقت: " بأنها  –مبدلوهلا العام  –تعريف السياسة الشرعية 

؛ وهذا مبناه الصفة الدينية للشريعة ، اليت سبق احلديث عنها ] ٢٤[أي اإللزام باإلصالح ولو جرباً 
  .يف الفرع األول 

  
أما مصادر السياسات الوضعية ، فهي يف جمملها تقريرية تابعة ؛ ذلك أنها ترصد الظواهر 

؛ فهو يف ] ٢٥[أساسها ، وما قد وجد من تقومي  االجتماعية ، ومن مث تبين تلك السياسات على
، مث هو قاعدة قد ) الدستور ( حقيقته متأثر باألصول املبنية على التقرير ، املتمثل يف مضمون 

مبا يقارب ثالثة عشر قرناً  - الذي تتميز به أصول السياسة الشرعية  - جاءت متأخرة عن التقومي 
]٢٦. [  

  

  . املفصلة فيؤجل احلديث عنها إىل احللقة القادمة إن شاء اهللا تعاىل وأما االختالفات والفروق  
  
  ----------------------------   
، واملستصفى من علم األصول ، ) أصل ( مادة : املصباح املنري ، الفيومي : ينظر يف معىن األصل ] ١[ 

: سليمان االشقر ، مؤسسة الرسالة حممد بن . د/ ، ت وتعليق١٤١٧-١، ط ١/٣٦: أليب حامد حممد الغزايل 
حممود . ؛ والقاموس املبني يف اصطالحات األصوليني ، د  ١/٤٦: بريوت ؛ وإرشاد الفحول ، للشوكاين 

فاملراد هنا مصادر التفريع ال مصدر التلقي ، الذي سبق . ؛ وغريها  ١٤١٦-، ط ٨٧– ٨٥: حامد عثمان 
  . ذكره يف املسألة السابقة 

، ولذلك ينبغي التنبه إىل أن ) املصادر الرمسية ، أو الشكلية ( ها مؤلفوا أصول القانون بـ ويعرب عن] ٢[ 
يبحث فيها عن القواعد القانونية العامة ) أصول القانون ( أعم من مصادرها ، فـ –أصول القوانني عندهم 

، الذي ) نظرية القانون ( و ) نية املدخل للعلوم القانو( اليت هي أساس القوانني الوضعية املختلفة ، فهي رديف 
يتوىل التعريف بالقوانني والكشف عن خصائص قواعـدها ووظيفتها ، وأساس اإللزام ا ، وبيان أقسامها ، 



  . وفروعها ومعرفة املصادر اليت تستمد منها 
سي وسيد حممد كامل مر. أصول القوانني وتطبيقاا يف القانون املصري والقوانيـن األخرى ، د: ينظر 

، ومضامني الكتب  ١١- ٩:مسري عالية . ؛ وعلم القانون والفقه اإلسالمي ، د ١٣٤٢-، ط  ٥: مصطفى بك 
  . املدخل ، أو أصول القوانني ، أو نظرية القانون : القانونية حتت مسمى 

) شكلية ( ة ، و تارخيية ، وتفسريية ، ورمسي) حقيقية ( موضوعية : واملصادر عند القانونيني أربعة أقسام 
  . ، وهذا األخري هو الذي يرجع إليه يف التطبيق القانوين 

-٧٥: املدخل للعلوم القانونية والفقه اإلسالمي مقارناً بني الشريعة والقانون ، علي علي منصور: ينظر 
  . ١٣٨٦-١، ط ٧٧

  . مبحث التأصيل من هذه الرسالة : ينظر ] ٣[ 
شرح الكوكب املنري ، حملمـد بن :  -مثالً  -الكرمي ، ينظر  درج األصوليون على تعريف القرآن] ٤[ 

  . ١٤٠٠-، ط ٨- ٢/٧: أمحد الفتوحي 
اإلسكنـدرية ؛ : ، منشأة املعارف  ٥، ط ٢٠٥:املدخل إىل القانون ، حلسن كريه : ينظر ] ٥[ 

  . واملراجع التالية 
والدساتري واملؤسات السياسية ، ؛  ١٧٩: علم القانون والفقه اإلسالمي ، لسمري عالية : ينظر ] ٦[ 

وهناك من عد القضاء مصدراً من مصادر القانون الدستوري تربز أمهيته يف الدول .  ٢٥: إلمساعيل الغزال 
القانون الدستوري والنظم : ينظر . أي ذات الدساتري العرفية ، كاجنلترا ) : األجنلوسكسونية ( ذات الرتعة 

، غري أنَّ هذا الرأي مردود  ٢٧-٢٦: حمسن خليل . سعد عصفور ، ود. ، ودالسياسية ، لعبد احلميد متويل 
مبا انتهى إليه أصحابه ، من أنَّ املشتغلني ذه السوابق القضائية قاموا بتجميعها يف جمموعات حبيث صار يرجع 

قع قواعـد وعليه فهي من حيث الوا.  ٢٧: ينظر املرجع السابق . إليها كما يرجع إىل النصوص القانونية 
دستورية مدونة ، وإن كانت من حيث النشأة سوابق قضائية ، فالكالم فيها كالكالم يف القواعد الدستورية 

  .  املدونة ، وهي املصدر التايل ذكره 
؛ وفيه ذكر تعريفات أُخر عند القانونيني مع  ٣٧: العرف وأثره يف الشريعة والقانون : ينظر ] ٧[ 

  .املناقشه 
أمحد سري املباركي ، حيث عرف تعريفا عاما . د/عدة تعريفات ، من ذلك تعريف شيخنا وقد عرف ب

ما اعتاده أكثر الناس وساروا عليه يف مجيع البلدان ، أو يف " يشمل العرف الشرعي والقانوين ، بقوله هو 
  .٣٥: والقانون  ؛ والعرف وأثره يف الشريعة" بعضها ، سواء كان ذلك يف مجيع العصور ، أو يف عصر معني 

  . ٢٥: إمساعيل الغزال . الدساتري واملؤسسات السياسية ، د: ينظر ] ٨[ 
الذي مل يقرر قواعده املنظم الدستوري ، ومل يضعها يف : الدستور العريف أو الذي مل يدون هو ] ٩[ 

.  ١/٨٠:احلميد متويل عبد . القانون الدستوري واألنظمة السياسية ، د: ينظر . وثيقة مدونة يف تاريخ معني 



  .فالدساتري العرفية متروكة للعرف والعادة ، بدون كتابة 
  . ٢٥: إمساعيل الغزال . الدساتري واملؤسسات السياسية ، د: ينظر ] ١٠[ 
  . ١/٨٠:عبد احلميد متويل . القانون الدستوري واألنظمة السياسية ، د: ينظر ] ١١[ 
؛  ٢٥،٣٠-٢٤:م السياسية ، لعبد احلميد متويل ، ومن معه القانون الدستوري والنظ: ينظر ] ١٢[ 

الدساتري واملؤسسات السياسية ، : وينظر يف التفريق بني ابتداء وضع الدستور ، وتعديل الدستور القائم 
  .٣٥:إلمساعيل الغزال 

كم عبارة عن عادة درجت عليها هيئة حكومية يف الشؤون املتصلة بنظام احل: العرف الدستوري ] ١٣[ 
يف الدولة ، ومل تعـارض من اهليئات احلكومية ذات الشأن ، وصار هلا يف نظر تلك اهليئات ما للقواعد 

؛ فهو جمموعة  ٨٣:القانون الدستوري واألنظمة السياسية ، لعبد احلميد متويل : ينظر . الدستورية من إلزام 
ظر الدساتري واملؤسسات السياسية ، إلمساعيل ين. قواعد تتكون إىل جانب القواعد املدونة يف دستور الدولة 

  . ٢٥: الغزال 
  .املراجع السابقة : والسياسات الوضعية عند القانونيني ) الدساتري(ينظر مزيدا من أمهية العرف يف ] ١٤[ 
خيتلف املنظّم للدستور ، باختالف ظروف وضعه ؛ لذا  فقد تضعه هيئة منتخبة أو معينة ؛ وقد ] ١٥[ 

أن يكون يف شكل منحة من حاكم ، ويف كال احلالني قد يرتضيه اتمع بطريق االستفتاء أو غريه يضعه فرد ك
املدخل إىل العلوم القانونية ، لنبيل سعد و السيد حممد عمران ، وحممد مطر : ، وقد ال يرتضيه ، ينظر 

ؤسسات السياسية ، ؛ والدساتري وامل ٨٣: ر؛ واملدخل للعلوم القانونية ؛ علي علي منصور ١١١-١١٢:
  . ٣٥: إمساعيل الغزال 

فهو الذي يأخذ .  ١/٨٠:عبد احلميد متويل . القانون الدستوري واألنظمة السياسية ، د: ينظر] ١٦[ 
وتدخل يف القواعد الدستورية املسائل الدستورية املدرة ضمن القوانني العادية ، غري . شكالً كتابياً معيناً 

  . ١٨٠:مسري عالية . القانون والفقه اإلسالمي ، دعلم : ينظر . الدستورية 
؛ واملدخل إىل العلوم القانونية ، لنبيل  ٣٥: ينظر الدساتري واملؤسسات السياسية ، إلمساعيل غزال ] ١٧[ 
  . ١١١/١١٢:حممد مطر . السيد عمران ، ود. سعد ود
  .  ١٨٠:ينظر علم القانون والفقه اإلسالمي ، لسمري عالية ] ١٨[ 
القانون : ينظر . ال فارق بني التعديل واإللغاء ، من حيـث اإلجراءات والشروط كقاعدة عامة ] ١٩[ 

  ) ] .٢(األصل واحلاشية رقم [  ١/٨٢:عبد احلميد متويل . الدستوري واألنظمة السياسية ، د
وقد .  ١٥٣-  ١٥٢: توفيق عبد الغين الرصاص . أسس العلوم يف ضوء الشريعة اإلسالمية ، د] ٢٠[ 
  ) . جيب ( عرب بـ
  . ١/٨١:عبد احلميد متويل . ينظر القانون الدستوري واألنظمة السياسية ، د] ٢١[ 
ال  - وهلذا فإن تشبيه الكتاب والسنة بالدستور وفقاً الصطالح شراح القانون العام املعاصرين ] ٢٢[ 



تها دون أي قيد يف هذا اخلصوص ، يصح ألنَّ املسلم به أن للجماعة يف كل وقت أن تغري دستورها مبطلق حري
وال سيما الدساتري املرنة ، كالدستور اإلجنليزي ، حىت قيل على سبيل الفكاهة املعربة إن الربملان اإلجنليزي 

  . يستطيع أن يقرر أي شيء إال أن حيول الرجل إىل امرأة أو العكس 
: سليمان الطماوي . ي اإلسالمي ، دالسلطات الثالث يف الدساتري العربية ويف الفكر السياس: ينظر 
٣٠٩-٣٠٨  .  

وكاّنَّ هذه الفكاهة قد بلغت مبلغاً مقارباً يف صورة السماح قانوناً بإجراء العمليات اجلراحية اليت تستبدل 
  ؟ ! فيها األعضاء التناسلية بني الذكر و األنثى

 ١٧٨-١٧٧:المي ، لسمري عالية ينظر علم القانون والفقه اإلس. ولذلك فإا حتكم بالسياسات ] ٢٣[ 
؛ والدساتري  ١٧٨- ١٧٧:وما بعدها ؛ والنظم السياسية والقانون الدستوري ، حلسني عثمان حممد عثمان 

  .  ٣٣:واملؤسسات السياسية ، إلمساعيل الغزال 
بتصرف ، ودراسات  ٣٨٣:خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم ، للدريين : ينظر ] ٢٤[ 

؛ والعرف وأثره يف الشريعة والقانون ، لشيخنا  ٣٤٨-١/٣٤٧:  الفكر اإلسالمي ، للعالمة الدريين وحبوث يف
  . ٢٣٩: أمحد املباركي . األستاذ د

  .املراجع السابقة : ينظر ] ٢٥[ 
ابتداء النقد لتصرفات احلكّام املسلمني الذين ال يتجاوزون فيها أحكام الشريعة دون مسوغ ] ٢٦[ 

  .دود أو حمل نظر ، وتدوين العلماء لذلك مقبول أو مر



  : املوازنة بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية
  الفروق التفصيلية يف جمال املصادر

  
  سعد بن مطر العتييب. د

  
   

  : النحو اآليتوأما االختالفات والفروق املفصلة يف جمال املصادر، فيمكن إجياز أمهها على 
  

  . يف السياسة الشرعية، ويف السياسات الوضعية" العرف " أهم الفروق بني : أوالً
  
العرف يف السياسة الشرعية، ليس سوى قاعدة من القواعد الفقهية، يعمل به يف نطاق  - ١
فهو ليس أصالً من أصول األحكام، وإمنا هو أصل من أصول االستنباط، جتب مراعاته ) ١(خاص
  ).٢(تطبيق األحكام، وإنْ مساه بعض العلماء دليالً، فإنما أراد هذا املعىنعند 

، بل هو أقدم مصدريها، وعليه قام )٣(أما العرف يف السياسات الوضعية فهو أحد أصلَيها 
  . جزء من مصدرها الثاين، وإن تفاوت نسبة هذا اجلزء بني السياسات

  
) الكتاب والسنة(إقراره واإللزام به على الوحي العرف يف السياسة الشرعية، يعتمد يف  - ٢

  . ، وليس على جمرد قوة رسوخه يف نفوس الناس)٤(
أمـا العرف يف السياسات الوضعية، فيعتمد يف إقراره واإللزام به على سلطان العرف الناتج 

قتضته عن كثرة العمل به، وتكرره، ورسوخه يف النفوس حبيث تعسر زحزحتها عنه، وخباصة إذا ا
احلاجة، فاألعراف اليت تصطلح األمم عليها، هي فيما بعد أسرية هلا، مطبوعة على انتهاجها، وهلذا 

يف نزع الناس عن عادام حرج عظيم، وهذا ما يفسر معاناة األنبياء واملصلحني : قال الفقهاء
الً يف من املُِسنين؛ حيث تكون العـادات أعمق تغلغ - والسيما  -لكثري من املصاعب 

  ). الرأي العام(، وباختصار، فإنَّ العرف يكتسب إقراره واإللزام به من )٥(النفوس
  



ولذلك  - معترباً شرعاً  - العرف يف السياسة الشرعية ال يعترب منه إال ما كان صحيحاً  - ٣
  ). ٦(صحيح وفاسد؛ ليتميز ما يعترب منه وال يعترب: قسم الفقهاء العرف إىل

لسياسات الوضعية، فإنَّ ما كان منها راجعاً إىل العرف يعمل به، صحيحاً كان أو أما يف ا
  ). ٨(، كما فعل علماء الشريعة)٧(فاسداً؛ وهلذا مل يقسم القانونيون العرف إىل صحيح وفاسد

  
العرف يف السياسة الشرعية، منظِّم وموجه، ومن مث جاء التعبري عنه يف القرآن الكرمي  - ٤
وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن : (، يف أكثر من من موضع؛ من مثل قول اهللا تعاىل)املعروف(بـ

وفرعبِالْم نهتوسك(؛ وقوله سبحانه]٢٣٣: البقرة) [و :وفرعبِالْم اعتم طَلَّقَاتلْملو (
  ]. ٦:النساء) [روفومن كَانَ فَقرياً فَلْيأْكُلْ بِالْمع: (، وقوله]٢٤١:البقرة[

أما العرف يف السياسات الوضعية فإنه منظِّم، وليس موجهاً، ألنه فقد الصفة الدينية اليت 
  ). ٩(تذكي الشعور، وحتاسب الضمري 

  
املصدر الثاين "أهم الفروق بني أصول السياسة الشرعية، والقواعد الدستورية املدونة : ثانياً

  ".للسياسات الوضعية
  
القرآن الكرمي، والسنة : (أصول الشريعة اإلسالمية، أي: بق أنَّ أصول السياسة الشرعية هيس
  ). ١٠(العرف، والقواعد الدستورية املدونة : ؛ وأنَّ مصادر السياسات الوضعية هي)الشريفة

يف السياسات ) العرف(يف السياسة الشرعية، و " العرف"وحيث سبق ذكر الفروق بني 
، للسياسة الشرعية والسياسات الوضعية؛ "النصية"ذكر الفروق هنا بني األصول  الوضعية؛ فإنَّ

وهذا األمر ال ميكن اإلحاطة بأطرافه تصوراً وفكراً، بلْه تدوينه كلمات ومجالً، وإنَّ مد الطرف يف 
الكتاب  حلظة تأمل، لَتستجمع مجالً من خصائص النصوص الشرعية قبل أن يرتد إىل جفنه؛ فإنَّ

ماال ميكن معه استساغة املوازنة بينهما وبني غريمها من مصادر ) ١١(والسنة هلما من اخلصائص
السياسات الوضعية، بلْه املقارنة، لكن الغرض تنبيه الغافلني، وإعادة التوازن للمبهورين، والدعوة 

لنصية للسياسة الشرعية، إىل التزام شريعة رب العاملني؛ لذا هذه بعض الفروق املهمة بني األصول ا
وهي أنَّ أصول  -سبق ذكرها  - والسياسات الوضعية، وهذه الفروق منبثقة من حقيقة كربى 



السياسة الشرعية، وحي من اهللا تعاىل، فالقرآن الكرمي كالم اهللا تعاىل، والسنة النبوية بيانه ووحيه 
وما ينطق عنِ الْهوى إِنْ هو إِلَّا ( :؛ فقد قال اهللا تعاىل)١٢(إىل رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم

؛ فهذه احلقيقة تترفع عنها حقائق شرعية، هي الفروق املراد ذكرها، ]٤- ٣: النجم) [وحي يوحى
  : فمنها
إِنا : (أنَّ أصول السياسة الشرعية، تكفّل حبفظها رب العباد عز وجل، كما قال سبحانه - ١

، فقد ضمن عز وجل حفظ الذكر، وهو ما أُنزل ]٩: احلجر) [كْر وإِنا لَه لَحافظُونَنحن نزلْنا الذِّ
؛ وهذه حقيقة يؤكدها الواقع، وتشهد )١٣(من الوحي؛ ليقيم به حجته على العباد إىل آخر الدهر

  ). ١٤(ا األعداء 
ن اهللا تعاىل خالق أنَّ هذه األصول هي حجة اهللا اليت أنزهلا على خلقه، وهي جهة العلم ع -

  . الكون، رب اخلالئق، فهي واجبة االتباع ال خيرة ألحد يف ذلك
اهللا جلَّ ثناؤه أقام على خلقه احلجة من وجهني أصلهما يف … : " قال اإلمام الشافعي

  ). ١٥" (كتابه، مث سنةُ نبيه بفرضه يف كتابه اتباعها : الكتاب
  

احلق الذي ال باطل فيه هو ما جاء به : " - رمحه اهللا تعاىل  -يمية وقال أبو العباس ابن ت
وأما ما مل جتئ به الرسل ) ١٦(الرسل عن اهللا، وذلك يف حقِّنا، ويعرف بالكتاب والسنة واإلمجاع 

عن اهللا، أو جاءت به ولكن ليس لنا طريق مواصلة إىل العلم به ففيه احلق والباطل، فلهذا كانت 
الكتاب والسنة واإلمجاع، فإنَّ هذا حق ال باطل فيه، واجب االتباع، ال : بة االتباعاحلجة الواج

جيوز تركه حبال، عام الوجوب ال جيوز ترك شيء مما دلت عليه هذه األصول، وليس ألحد 
  : ، وهي مبنية على أصلني)١٧(اخلروج عن شيء مما دلت عليه 

  .أنَّ هذا جاء به الرسول: أحدمها
  . ما جاء به الرسول واجب اتباعه أنَّ: والثاين

وهذه الثانية، إميانية ضدها الكفر أو النفاق، وقد دخل يف بعض ذلك طوائف من املتكلِّمة 
واملتفلسفة، واملُتأَمرة، واملتصوفة، إما بناء على نوع تقصري بالرسالة، وإما بناء على نوع تفضل 

 -كالفروع ) ١٨(أا ال تقبل إال يف شيء يتغري عليها، وإما على عني إعراض عنها، وإما على 
" دون األصول العقلية أو السياسية أو غري ذلك من األمور القادحة يف اإلميان بالرسالة  -مثالً 

)١٩.(  



: إن اهللا سبحانه قد أقـام احلجة على خلقه بكتابه ورسله، فقال: "وقال ابن القيم رمحه اهللا
وأُوحي إِلَي هذَا : (وقال] ١:الفرقان) [فُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيراًتبارك الَّذي نزلَ الْ(

؛ فكل من بلغه هذا القرآن فقد أُنذر به، وقامت عليه ]١٩:األنعام) [الْقُرآنُ لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ
  ).٢٠" (حجة اهللا به 

  

يف اإلميان، وهذا أمر متقرر يف أصول االعتقاد؛ وقد نص أبو ومعارضه هذا األصل قادح 
إنَّ : " ويؤكد ذلك ابن القيم بقوله. العباس ابن تيمية يف النص السابق على ذلك وبين بعض صوره

املعارضة بني العقل ونصوص الوحي ال تتأتى على قواعد املسلمني، املؤمنني بالنبوة حقاً، وال على 
امللل، املصدقني حبقيقة النبوة، وليست هذه املعارضة من اإلميان بالنبوة يف  أصول أحد من أهل

  ).٢١" (شيء؛ وإمنا تتأتى هذه املعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة 
  
أنَّ هذه األصول ال جمال للرأي فيما اتضح حكمها فيه؛ ولو كان مصدره الشورى؛ ويف  - ٣

وكانت األئمة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم يستشريون " -رمحه اهللا  - هذا يقول اإلمام البخاري 
األمناء من أهل العلم يف األمور املباحة؛ ليأخذوا بأسهلها؛ فإذا وضح الكتاب والسنة مل يتعدوه إىل 

  ). ٢٢" (غريه، اقتداًء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم 
عليه، ) ٢٣(نة والقرآن مها أصل الرأي، والعيار واعلم يا أخي أنَّ الس"وقال احلافظ ابن عبد الرب 

  ).٢٤" (وليس بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه، ومن جهل األصل مل يصل الفرع أبداً 
  

أنَّ هذه األصول تشتمل على بيان مجيع األحكام والنوازل؛ فهي مكتملة ال مزيد عليها  - ٤
فليست ترتل بأحد من أهل دين اهللا نازلة إال : " عيويف هذا يقول اإلمام الشاف. بعد انقطاع الوحي

  ).٢٥" (ويف كتاب اهللا الدليل على سبيل اهلدى فيها 
  

أنَّ هذه األصول تتضمن قواعدها قوة اإللزام ا؛ بربط تطبيقها بالسعادة والفالح يف  - ٥
، هذا مع واجب )٢٦(الدنيا ويف اآلخرة، وربط عدم تطبيقها بالشقاء والعقاب يف الدنيا واآلخرة 

  .الدولة اإلسالمية يف التزامها، واإللزام ا
وهلذا ختتص هذه األصول بوجوب تعظيمها وإجالهلا وتوقريها؛ وقد بين علماء اإلسالم هذه 

باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النيب صلى اهللا "اخلصيصة، وعقدوا يف بياا أسباباً خاصة من مثل 



  ). ٢٧" (ومل يوقّره عليه وسلم حديث فلم يعظمه 
  

أنَّ هذه األصول ال ميكن االستدالل ا من وجه صحيح، على إقامة باطل أبداً،بل إن  - ٦
الدليل الذي حياول به املبطل التدليل على باطله، يتضمن ملن تأمله رد ذلك الباطل، وهذا من 

  .اإلعجاز التشريعي يف هذه األصول
  

ورية شيٌء منها؛ بل إن واقع القواعد الدستورية، وهذه اخلصائص ليس يف القواعد الدست
والدراسات املتخصصة فيها تؤكد خلوها منها؛ فالقواعد الدستورية املدونة مصدرها الوضع 

  .البشري؛ ومن ثّم فهي خالية من اخلصائص املتفرعة عن الوحي اإلهلي
  

ا يضع ضمن قواعدها قواعد ـ فالقواعد الدستورية املدونة غري متكفَّل حبفظها؛ بل إنَّ واضعه
تبين طريقة تعديلها أو إلغائها، على النحو الذي سبق بيانه يف الفروق املة؛ فهي قواعد تتآكل 

أن القاعدة الالحقة تستطيع : وتنقرض، وإن كانت مدونة؛ فإنَّ من املبادئ اليت يذكرها القانونيون
لّبات األنظمة السياسية املعاصرة اليت تسمح تعديل قاعدة سابقة ونقضها، ويعتربون ذلك من متط

وهذه ). ٢٨(بالتطور املستمر للقواعد القانونية لتواكب الضرورات االجتماعية الدائمة احلركة 
جعلت بعض القانونيني يلجأون إىل تقييد سلطة التعديل ) تطوراً(الفوضى القانونية اليت تسمى 

دع النظام القانوين القائم، ومع ذلك فقد اصطدموا جبمود القواعد الدستورية والتغيري؛ منعاً لتص
؛ ومن مث مل خترج فكرم عن ما يعرف )املرونة يف إطار ثابت(و) السمو(وعدم اتصافها بصفة 

وهي ال تتصف  -) ٣٠(أيضاً  -، يف بعض األنظمة )٢٩) (احلظر املؤقت(و ) احلظر اجلزئي(بـ
ي نقيض الدين، كما سبق بيانه، بلْه أن تكون طريقة للعلم عن اهللا تعاىل، بأي صفة دينية، بل ه

  .كما هو الشأن يف أصول الشريعة، اليت هي ذاا السياسة الشرعية
  

ـ وهي أيضاً حمض أراء، وإن قيدت أحياناً فإنما تقيد بآراء سابقة، مستمدة من الظروف 
تماعية، ومما يسود اجلماعة من فلسفات ومعتقدات سياسية واقتصادية واج: احمليطة باجلماعة

أنفسهم  –؛ وألن هذا الرأي هو الفصل يف القواعد القانونية املدونة، أخذ عليها القانونيون )٣١(
أا قد تكون أداة يف يد السلطات، لفرض قوانني على اتمع، ال يرضاها أو ال تتمشى مع  -

  ).٣٢(حاجاته 
  



ن تنظيم مجيع األحكام والنوازل، فمجاهلا منحصر من حيث قاصرة ع -كذلك  - ـ وهي 
املوضوعات والعصر؛ فالقواعد الدستورية إمنا هي حماولة تنظيم لشكل الدولة، وسلطاا، وعالقة 

وهذا ما . ؛ يف عصر معني؛ بل رمبا أقل من ذلك)٣٣(السلطات ببعضها، وبيان احلريات العامة 
ذه املشكلة تقلل سرعة تعديل الدساتري وإلغائها، من مثل احلظر محل القانونيني على إجياد حلول هل

اجلزئي، واحلظر املؤقت، يف بعض األنظمة؛ للتوفيق بني مسايرة الضرورات االجتماعية، ومنع 
  ). ٣٤(التصدع يف النظام القانوين 

  
 اعتبار ـ وأما قوة االلتزام بالقواعد الدستورية فهي حمل قانوين؛ فقد اختلف القانونيون يف

ذا صفة قانونية كاملة، ومن مث يف اعتباره أحد  -) املدون(و ) العريف(بنوعيه  –القانون الدستوري 
  ! فروع القانون

  
عدم قيام سلطة تفرض اجلزاء على خمالفة قواعده؛ ومن اعتربه ذا : ومنشأ اجلدل عند القانونيني

؛ وهذا من أقلِّ دوافع )٣٥(ي العام يف الدولة صفة قانونية كاملة، علَّلَ بأنَّ اجلزاء هو قوة الرأ
   ). ٣٦(االلتزام بأصول الشريعة، وإنما يهابه من يغلِّب هواه من حكَّام املسلمني 

ـ وأما استعمال القواعد الدستورية يف إعطاء الصفة القانونية ألهواء احلكّام، وتقنينهم ملا 
  .ه تلك القواعد، كما سبق قريباًخيالف حاجة اتمع؛ فهذا من أهم ما عيبت ب

  
يتضح لكل منصف أنه  -يف هذه األضواء اليت تقتضي عدم اإلطالة  –وذه اخلطوط العريضة 

ال مقارنة البته بني أصول السياسة الشرعية، وأصول السياسات الوضعية، ملن أدرك عمق الفجوة 
أَصلُها ثَابِت وفَرعها في : (رعيةبينها ومل تبهره بعض مظاهر الفلسفات؛ فأصول السياسة الش

، ومصادر السياسات الوضعية، كشجرة اجتثت من فوق األرض ما هلا من ]٢٤: إبراهيم) [السماِء
  .ثبات وال قرار

  
سيكون احلديث يف الفروق من حيث جهة تقرير  -إن شاء اهللا تعاىل  -ويف احللقة القادمة 

  ..السياسات، وجماالت تقريرها
  



-- -----------------------------------  
؛ ومصادر الشرعية ٢٣٩: أمحد سري املباركي. العرف وأثره يف الشريعة والقانون، لشيخنا د: ينظر) ١(

  . ٧٥: علي جريشة. اإلسالمية مقارنة باملصادر الدستورية، د
 علم أصول الفقه، عبد ؛ وتيسري٤١: أمحد فهمي أبو سنة. العرف والعادة يف رأي الفقهاء، د: ينظر) ٢(

  . بريوت: ، مؤسسة الريان١٤١٨-١، ط٢١٣: اهللا بن يوسف اجلديع
  . ٢٣٨: أمحد سري املباركي. العرف وأثره يف الشريعة والقانون، لشيخنا د: ينظر) ٣(
  .املرجع السابق: ينظر) ٤(
  . حث حتسن قراءته، يف مب٢١-١٩: أمحد فهمي أبو سنة. العرف والعادة يف رأي الفقهاء، د: ينظر) ٥(
  . ٢٣٩: أمحد سري املباركي. العرف وأثره يف الشريعة والقانون، لشيخنا د: ينظر) ٦(
األخذ بالثأر، فإنه ال يكون : مثاله. يشترط القانونيون يف العرف عدم خمالفته العدالة والنظام العام) ٧(

مانعاً عن حتوله إىل قاعدة، وإن كانت حمل قاعدة عرفية معتربة؛ أما خمالفة العرف للقانون فيظهر أا ليست 
نزاع بني القانونيني، ومع ذلك فإنَّ هذا الرتاع ال مكان له يف بعض القوانني اليت تساوي العرف بالقانون، 

عبد . القانون الدستوري واألنظمة السياسية، د: ينظر. حبيث ميكن أن يعدل أحدمها اآلخر، كالقانون األملاين
، والعرف ٩٧-٩٦:؛ واملدخل للعلوم القانونية والفقه اإلسالمي، لعلي علي منصور٨٤-١/٨٣:احلميد متويل

يعقوب /، وذكر شيخنا٢٣٨-١٠٦،١٨٢:أمحد سري املباركي. وأثره يف الشريعة والقانون، لشيخنا د
لشريعة رفع احلرج يف ا: ينظر. أنّ القوانني الوضعية اليت كانت أسسها أعرافاً تعدهلا األعراف: الباحسني
  . ٣٤٠:اإلسالمية

  . ٢٣٩: أمحد سري املباركي. العرف وأثره يف الشريعة والقانون، د: ينظر) ٨(
  . املصدر السابق: ينظر) ٩(
، وهذه تسمية مردودة، إذ فيها مضاهاة للشرع )التشريع(ويعبر عنها القانونيون العرب بـ) ١٠(

شريع هو الكتاب والسنة، واالجتهاد رأي الفقيه أو حكم احلنيف؛ فإنَّ التشريع هو ما يقابل االجتهاد، فالت
. الثبات والشمول يف الشريعة اإلسالمية، د: ينظر. وإن أخطأ يف التطبيق) الكتاب والسنة(احلاكم وفق التشريع 
حممد بن حسني . ، ومعامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، د٨٩: عابد بن حممد السفياين

وهذا التعبري الذي استعمله هؤالء له مدلول آخر، . الدمام: ، دار ابن اجلوزي١٤١٦ - ١، ط٤٧٠:اجليزاين
. القواعد القانونية املدونة، وعملية سن هذه القواعد ووضعها: وضع األنظمة، وعليه، فله عندهم مدلوالن: هو
  .٨٠: املدخل للعلوم القانونية والفقه اإلسالمي، علي علي منصور: ينظر

عدم : " هـ١/٣/١٣٩٦وتاريخ  ٣٢٨الوزراء يف اململكة العربية السعودية قرارا برقم  وقد أصدر جملس
، "يف األنظمة واألعمال التنظيمية األخرى واالستعاضة عنها بكلمة أخرى مناسبة ) املشرع(استعمال كلمة 

ا جاء يف القرار؛ وصدر إثره تعميم من ديوان جملس الوزراء للجهات احلكومية ذات العالقة، يقضي بالتزام م



وكان حينها  -وكان قرار جملس الوزراء مبنيا على خطاب مرفوع من مساحة شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز 
إىل املقام السامي، وقد علل الشيخ رمحه اهللا املنع من ذلك بأنّ املشرع على  –رئيسا للجامعة اإلسالمية 

قرار جملس الوزراء السابق : ينظر(شرع على غريه غري الئق اإلطالق هو اهللا سبحانه وتعاىل، فإطالق لفظ امل
  ).ذكره

حممد بن حسني اجليزاين، ثالثني . ذكر صاحب معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، د) ١١(
  . يف كتابة النقاط املتعلقة بذلك هنا -أثابه اهللا  –، وقد أفدت منه ٧٩- ٧١: خاصية
  .٨٨، ٣٣: لشافعيالرسالة، لإلمام ا: ينظر) ١٢(
  .١٧٠- ٢٧/١٦٩؛ و ١٠/٤٥٢: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: ينظر) ١٣(
أدت دراسات : " وقال مراد هوفمان. ٨٩- ٤٩: عماد الدين خليل. قالوا عن اإلسالم، د: ينظر) ١٤(

صة للقرآن إىل اإلقرار الكامل مبوثوقية الناملتستشرقني النقدية العلمية الدقيقة املمح ،امالقرآين، وإحكامه الت ص
اإلسالم " وانسجامه املُذهل مع الثَّابت من نتائج أحباث العلم الطبيعية، وزادت تلك املوثوقية تثبيتاً ورسوخاً 

  . ٤٢: ، وانظر١٠٨: مراد فلفريد هوفمان. كبديل، د
  . ٢٢١: الرسالة للشافعي) ١٥(
مستنده النصي، وليس هو دليالً مستقالً، وإنما هو دليـل اإلمجاع إمنا هو قاطع للرتاع يف داللة ) ١٦(

، وقد سبق احلديث عنه يف ١٩٥-١٩/١٩٤: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: ينظر. ثابت مع النص
  . األسس
  .من القضايا الدستورية وغريها) ١٧(
ريات، أو عدم صالحها يف يف هذا العصر تتكرر هذه الدعاوى فيقدح يف الرسالة بعدم مالئمة املتغ) ١٨(

الدستوريات والسياسات جهالً أو جتاهالً خبصائص الشريعة وإعجازها التشريعي مبرونتها يف إطار ثابت، وقد 
  . سبق، غري أنَّ ملرأد التنبيه على قدم التنشئة

  . ٦ –٥/ ١٩: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية) ١٩(
  .٢/٧٣٥: لةالصواعق املرسلة على اجلهمية واملعط) ٢٠(
  .٣/٩٥٥. املصدر السابق) ٢١(
اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه، أليب عبد اهللا ) ٢٢(

شرح وتصحيح حمب الدين اخلطيب وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ونشر،  ٤/٣٧٦: حممد بن إمساعيل البخاري
  .القاهرة: املكتبة السلفية ١٤٠٠-١ط

  . والتصحيح من نسخة أخرى) باملعيار(يف األصل ) ٢٣(
  .٥٣٦: جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله) ٢٤(
  .، وقد ذكر مجلة من األدلة يف بيان ذلك٢٠: الرسالة) ٢٥(



  .١٠٥-٩٦، ١٩/٩٣: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية) ٢٦(
، ١٤٠٧-١، ط١/١٢٧: د الرمحن الدارمي السمرقنديسنن الدارمي، للحافظ عبد اهللا بن عب) ٢٧(

بريوت، دار الريان : فواز أمحد زمريل وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العريب/ حتقيق وختريج وفهرست
  .القاهرة: للتراث
  .٣٩-٣٨: إمساعيل الغزال. ينظر الدساتري واملؤسسات السياسية، د) ٢٨(
  .٣٧-٣٦:املرجع السابق: ينظر) ٢٩(
  ).الدساتري املرنة(أما يف بعضها اآلخر فالتعديل واإللغاء صفة له، وهو ما يعرف بـ )٣٠(
؛ ومبدأ املشروعية يف النظام ٢١: إمساعيل الغزال. الدساتري واملؤسسات السياسية، د: ينظر) ٣١(

  .القاهرة :م، عامل الكتب١٩٨٤-١، ط١٢٥: عبد اجلليل حممد علي. اإلسالمي واألنظمة القانونية املعاصرة، د
  .٨١:املدخل للعلوم القانونية والفقه اإلسالمي، علي علي منصور: ينظر) ٣٢(
؛ واملرجع ١٣٥-١٣٤: فخري أبو سيف. حممد اهلوشان ود. ينظر مقدمة دراسة علم األنظمة، د) ٣٣(
  . ١٦٩-١٦٨:السابق
  .٣٩- ٣٧: إمساعيل الغزال. الدساتري واملؤسسات السياسية، د: ينظر) ٣٤(
  .٦١:السيد حممد عمران، حممد حيي مطر. املدخل إىل العلوم القانونية، نبيل سعد، ود: ظرين) ٣٥(
واألساس هو القوة الدينية؛ وهذه حقيقة مل يستطع إنكارها من عرف قدر نفسه من أعداء ) ٣٦(

واحلقوق فالفقه اإلسالمي ضم فروع احلياة : " كولد تسهري،حيث يقول: اإلسالم؛ ومن هؤالء على سبيل املثال
املدونة والسياسية والعقوبات، وال يفلت فصل من فصول الفقه أن يدخل حتت قاعدة مبنية على أساس ديين، 

عماد الدين . قالوا عن اإلسالم، د": وكل األمور املتعلقة باحلياة الشخصية أو العامة داخلة يف الواجبات الدينية 
 .٢٢٦:خليل



  املوازنة بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية
  )الفروق من حيث جهة تقرير السياسات(

  
  سعد بن مطر العتييب. د

  
   

يتطلب ذكر الفروق بني السياسات الشرعية والسياسات الوضعية من حيث جهة تقرير 
  .لسياسات، تقسيم هذا العنوان إىل فقراتا

  :وبيانه على النحو التايل
  

  : جهة تقرير السياسات يف كل منهما: أوالً
  ).١"(أولوا األمر"اجلهة اليت تقرر السياسة الشرعية هي  -  أ
، )٢"(سلطة إعداد الدستور" واجلهة اليت تقرر السياسات الوضعية هي ما يعرب عنه بـ - ب

صورها؛ وختتلف هذه السلطة قوة وتسمية، تبعاً لنوع الدستور الذي تضعه، من  وذلك يف أرقى
  ) ٣: (حيث كونه ناشئاً، أو معدالً؛ وهي يف أشهر تقسيماا نوعان

 - وهي اليت تعد دستوراً جديداً، بعد ايار املؤسسات الدستورية القائمة . تأسيسية أصلية) ١
  . فتنشئ السياسة، وجتسد الفكرة القانونية يف الدولة -نتيجة انقالب أو ثورة أهلية مثال 

وهي اليت ينص الدستور القائم على وجودها، فهي ال تنشئ دستوراً . تأسيسية مشتقة) ٢
سلطة التعديل؛ وقد تتحول إىل سلطة تأسيسية أصلية، : لكنها تعدل الدستور القائم، ولذلك تسمى

ا، وزيادة صالحياا من جمرد التعديل اجلزئي إىل التعديل الكامل الذي يشمل مبجرد تقوية كيا
  . اإللغاء
  

؛ ومقَررِي السياسات الوضعية "أولوا األمر" أنَّ مقَررِي السياسة الشرعية : واخلالصة
  ". سلطة إعداد الدستور " أعضاء : املعاصرة
  



لسياسات الوضعية ذكر الفروق بني جهة تقرير السياسة الشرعية، وجهة تقرير ا: ثانياً
  . املعاصرة بالنظر يف املؤهالت

  : بالنظر فيما يلي" سلطة إعداد الدستور" و " أويل األمر" يتجلَّى الفرق بني 
  ). ٤(النظر يف مؤهالت كلٍّ من اجلهتني - أ

ضمن  -الذي يشترط ) االجتهاد املعترب(يشترط أن تكون تقريرام نتيجة ) أولوا األمر(ـ فـ
املطلق  –أن يصدر من جمتهد، واتهد يشترط فيه استيفاؤه شروط االجتهاد  -ته ما يشترط لصح

رمحه اهللا  -وهي شروط كثرية، خلصها العالمة أبو إسحاق الشاطيب  - أو اجلزئي حبسب املوضوع 
  : إنما تحصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفيـن: " بقوله -

  . افهم مقاصد الشريعة على كماهل: أحدمها
، بواسطة معارف حمتاج إليها يف فهم )٥"(التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها : والثاين

؛ وهذه املعارف تستلزم استعداداً شخصياً، ودراسة تكفل اإلحاطة بأسباب االجتهاد، )٦(الشريعة 
ه قد ووسائله على حنو يوصله إىل القناعة باحلُكْم، اليت يثمرها الشعور احلقيقي لدى اتهد بأن

  . استفرغ وسعه يف الوصول إىل احلكم عن طريق االجتهاد املعترب
فهم ال يقرون شيئا إال من " ألويل األمر" هذه حملة خمتصرة للمؤهالت العلمية والشخصية، 

  . طريق االجتهاد املعترب
تأسيسية : انقسم -كما مر  - فمؤهالا لون آخر، فهي " سلطة إعداد الدستور" أمـا 

  . أصلية، و تأسيسية مشتقة
، )٧(فالتأسيسية األصلية تتكون من جملسٍ منتخب، أو فرد يستعني بأشخاص معينني، أو منتخبني 

  ).٨(أي أا تتكون عن طريق االنتخاب، أو التعيني، وقد تتكون هذه السلطة من جملسني
ضمانا لالستمرارية بني الدستور املرعي،  والتأسيسية املشتقة تتكون مما ينص عليه الدستور السابق

  . ، وهذه السلطة املنصوص عليها قد تكون معينة وقد تكون منتخبة)٩(والدستور املراد وضعه 
ومن هنا فسلطة إعداد الدستور، إما أن تكون منتخبة، وإما أن تكون معينة؛ وهذا بيان 

  : مؤهالت كل منهما
فيشترط يف أعضائها بعض الشروط املتعلقة  -) ١٠(لتنظيم اليت تتوىل ا - أما السلطة املنتخبة 

االقتراع (، وفقاً لنظام )١٢(، والفوز بتأييد أغلب الناخبني )١١(بالقدرة على القراءة والكتابة 
، الذي ال يشترط يف الناخبني فيه سوى شروط عادية، ال تتضمن معياراً علمياً، وال )١٣) (العام



  ). ١٤(داللة على بصرية 
ذه النظرة املتساهلة يف السياسات الوضعية، مبنية على قاعدة مقتضاها حرية اجلماعة يف وه

، وهي قاعدة مبنية على الفكر الوضعي، الذي )الدستورية(تقرير ما تشاء من تنظيمات بالطرق 
  ). ١٥(لغري اهللا، ليشرع ما مل يأذن به اهللا ) التشريع(مينح حق 

حتديد مؤهالت أعضائها، راجع إىل من يعينهم، فرداً كان أو حزباً،  وأما السلطة املعينة، فإنَّ
وهذا ال ميكن حتديده هنا، ولو أمكن يف سياسة مل ميكن يف أخرى، فقد يعود إىل فكر، أو هوى، 

  . أو مكانة ما
ة يف ، أمام املؤهالت الشرعي)التعيني(و ) االنتخاب(وذا اتضح أنَّ حتديد املؤهالت يف حالة 

، )الفرد(بغثِّة ومسينه، أو ) الشعب(غاية الضعف، مث هو راجع إىل الفكر البشري، حيث يقوم 
  ). سلطة إعداد الدستور(بتحديد أعضاء 

ختتلف اختالفاً ) أويل األمر: (ومن خالل العرض السابق، يتجلَّى بكل وضوح أنَّ مؤهالت
  ). سلطة إعداد الدستور: (جوهريا عن مؤهالت

ىل ال يرقى إليها إال من وصل رتبة االجتهاد، وقد سبق اإلشارة إىل شيء من شروطها، فاألو
اليت تضمن استفراغ جهد العامل املعريف والعلمي يف بيان احلكم وحسن تطبيقه، وهذا ما جعل 

  ). ١٦" (حكومة العلماء: "بعض الغربيني يصف احلكومة اإلسالمية، بأنها
 -الذي يبحث عن الربح واملنصب يف الغالب  -احملامي : يف عضويتهاوأمـا الثانية فقد تضم 

الذي ال تقبل شهادته يف القضاء الشرعي، وما هو أسوأ من ذلك، والواقع أظهر  -والعامل، واملمثل 
  .شاهد
  

  ".اخلبري القانوين " يف الشريعة، و" اتهد " بني : ثانياً
؛ فإنَّ مثَّة فروقاً جوهرية )طة إعداد الدستورسل(يف أعضاء ) االجتهاد(على فرض وجود صفة 

  : ، منها)١٧(يف الشريعة، واخلبري القانوين ) اتهد(بني  - أيضا  -
ممن جيمعون  -أنَّ اتهد يشترط فيه شروط قوية، ال تتوفر إال يف القلة النادرة من الفقهاء ) ١

ة يف العبادات واملعامالت، إضافة إىل ليس أقلها التصور العام ألحكام الشريع -بني العلم والفكر 
  . ما سبق اإلشارة إليه من شروط

فلم  -إن سلم التعبري  - ) ١٨" (اتهد يف ظل القوانني الوضعية " أما اخلبري القانوين أو 



توضع له شروط حمددة، وال يشترط فيه اإلملام جبميع فروع القانون، وتبعاً لذلك، فإنَّ كلَّ من 
ه القدرة على التخصص يف فرع من فروع القانون، ميكنه التصدي لذلك دون حرج، آنس يف نفس

اليت ختيف اتهد الشرعي وحتكم ضمريه بالعدل؛ مستبعدة يف  - ما دامت عقيدة احلالل واحلرام 
  .القوانني الوضعية

أنَّ اتهد الشرعي مقيد بأصول استنباطية متعددة، حمددة، أوسع بكثري من مصادر ) ٢
لقانوين، ولذا فإنَّ مهمته تستلزم قدرات علمية شخصية، للقيام بوظيفة حتقيق املناط يف موارد ا

  ).١٩(االجتهاد، اليت تتنازعها عدة أصول، وهذا أمر ال تستلزمه مصادر القانوين املتغرية 
عمل اتهد الشرعي مقيد بضوابط استنباطية أصولية، بينها األصوليون يف علم أصول ) ٣
، ونظراً )٢٠(ه، ال بد من مراعاا والتقيد ا، وهذا علم ال نظري له يف إطار القوانني الوضعيةالفق

حلاجة القانونيني إليه مت فرضه مقررا يف عدد من كليات احلقوق العربية، كما يرى أستاذنا الشيخ 
  .الدكتور يعقوب الباحسني حفظه اهللا

وهذا العلم مينع ادعاَء أهلية االجتهاد ممن ليس أهالً له، كما أنه معيار صحة االجتهاد، املؤدية 
  . إىل الصواب يف احلكم عند سالمة التطبيق -بعد توفيق اهللا تعاىل  -

أنَّ اتهد الشرعي مثاب ومأجور على اجتهاده، حىت لو : وهو.. خري الفروق، وأرجاها) ٤
ام حسن القصد، باذالً الوسع، مؤهالً لذلك؛ فاملصيب له أجران واملخطئ له أخطأ فيه ما د

  ).٢١(أجر
  

 --------------------------------------  
ما سبق يف شرح التعريف املختار للسياسة الشرعية باملعىن اخلاص؛ و دور أهل احلل والعقد يف : ينظر) ١(

  . ١٥٤: زي خليلفو.النموذج اإلسالمي لنظام احلكم، ألخينا د
  . ٣٥: إمساعيل الغزال. الدستور واملؤسسات السياسية، د: ينظر) ٢(
  .املصدر السابق: ينظر) ٣(
  ". الناحية العضوية " وهذا يعرب عنه بـ) ٤(

  ". الناحية املوضوعية"أما جمال كل من اجلهتني فهو موضوع األمر الثاين، وهو ما يعرب عنه بـ
   .٤٢- ٥/٤١: املوافقات) ٥(
وهذه املعارف كثر كالم األصوليني فيها، غري أنه ميكن ذكر أمهها معدداً يف . ٥/٤٣: املصدر السابق) ٦(

  : النقاط التالية



  . العلم بلسان العرب حبيث ميكن فهم نصوص الكتاب والسنة -١
  . العلم بنصوص األحكام من الكتاب والسنة الصحيحة وما يتعلق ا -٢
  . ول ومناسبات السنةالعلم بأسباب الرت -٣
  . العلم بالناسخ واملنسوخ -٤
  . املنهج العلمي لالستنباط: العلم بأصول الفقه -٥
  . ٢٥٢- ٢٥٠:إرشاد الفحول، للشوكاين -مثالً  -العلم مبواضع اإلمجاع، ينظر  -٦
  ). اخلربة بالشؤون العامة(العلم مبا ال يعرف موضوع االجتهاد إال به  -٧

؛ ٦٣-١/٦٢: حممد فتحي الدريين. ، وحبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي، د٥/١٢٨: تاملوافقا: ينظر
  .بريوت: ، مؤسسة الرسالة١٤٠٦-، ط١٢٧-١٢٦: حممد فاروق النبهان. وأحباث إسالمية، د

فالسلطة األصلية الدميقراطية يتم اختيارها عن طريق االنتخاب يف شكل جملس وطين أو مجعية ) ٧(
دستوري ويسمى الشكل التمثيلي أو شبه التمثيلي، أو يف شكل جملس تأسيسي يعد تأسيسية أو مؤمتر 

الدستور، لكنه ال يدخل حيز التنفيذ إال بعد موافقة الشعب؛ أو يتم اختيارها عن طريق االستفتاء السياسي، 
احلكومات  حبيث يقبل الشعب ما يعرض عليه وال يقرر شيئاً، وهذه الطريقة املعتادة إلعداد الدساتري يف

  ! حيث تضفي على هذه الدساتري الصفة القانونية؟! االستبدادية ـ مع أنها تعد شكالً دميقراطياً؟
املطلقة، اليت حيدد مالك السلطة فيها سلطته حتت مسمى املنحة أو اهلبة، : والسلطة األصلية الفردية، منها

املقيدة، اليت ال : ومنها" الدستور اهلبة " ويعرف بـأي أنه مينح رعايا الدولة دستوراً ينظم مبوجبه سلطانه، 
ينفرد فيها الرئيس أو امللك بإعداد الدستور، بل يشترك معه ممثلو األمة نتيجة للضغوط اليت ميارسوا عليه، 

  . هذه خالصة كالم القانونيني يف هذه املسألة". الدستورامليثاق " ويعرف هذا الدستور بـ
وما بعدها، وأسس العلوم السياسية  ٣٧-٣٥: إمساعيل الغزال. د.ات السياسيةالدستور واملؤسس: ينظر

، واالستفتاء الشعيب بني األنظمة الوضعية ١٥٤-١٥٣: توفيق الرصاص. يف ضوء الشريعة اإلسالمية، د
  . وما بعدها ١٨١:ماجد راغب احللو. والشريعة اإلسالمية، د

الدساتري واملؤسسات السياسية، : ينظر. ة تعديلها أو إلغائهاوهذا يتجلى يف الدساتري املرنة عند إراد) ٨(
  . وما بعدها ٢٠٤: إمساعيل الغزال. د

وقد تتوىل السلطة القضائية تعديل الدستور عن طريق التوسع يف تفسري النصوص الدستورية يف ) ٩(
  . الدساتري اجلامدة

  ).٣(هلامش رقم ، ا٧١: وانظر ص". السلطة التشريعية " ومنها ما يسمى بـ) ١٠(
م؛ ١٩٨٨-، ط٢٥٢:سليمان بن حممد الطماوي. النظم السياسية والقانون الدستوري، د: ينظر) ١١(

. ؛ ود١١٨- ١١٠:سليمان الطماوي. والسلطات الثالث يف الدساتري العربية ويف الفكر السياسي اإلسالمي، د
  .١٢٦: فاروق البنهان



املنتخب، : والناخب. ٢٥٣: سليمان الطماوي. ري دالنظم السياسية والقانون الدستو: ينظر) ١٢(
إجراء قانوين حيدد نطاقه ووقته ومكانه يف دستور أو الئحة ليختار على مقتضاه : " بكسر اخلاء، واالنتخاب

املعجم الوسيط، جممع ". حمدثة . شخص أو أكثر لرياسة جملس أو نقابة أو ندوة، أو لعضويتها، أو ننحو ذلك
  ). خنب(مادة : اللغة العربية

السلطات : ينظر. حيث يتم االنتخاب على قواعد تكفل اتساع نطاق التمثيل إىل أكثر عدد ممكن) ١٣(
االختيار، : ؛ و االقتراع٣١٨: سليمان الطحاوي. الثالث يف الدساتري العربية ويف الفكر السياسي اإلسالمي، د

: ينظر. الرأي الفرد يف االنتخابات، من القرعة: أي الناخب الذي يعرب عن اختياره بإدالئه بالصوت،: واملقترع
  . بريوت: م، دار الكنوز األدبية١٩٩٧- ١، ط٢٦:قاموس الدولة واالقتصاد، هلادي العلوي

، والسن، وعدم اقترافه جرائم معينة، )اجلنس(والذكورة واألنوثة ) اجلنسية(كشرط االنتماء للبلد ) ١٤(
سليمان . النظم السياسية والقانون الدستوري، د: ينظر. بطرق متنوعة وإن كان هذا الشرط األخري قد خفف

  .٢٤٩وما بعدها وص  ٢١١: الطماوي
انظر يف بياا وبطالا السيادة وثبات األحكام يف النظرية ) نظرية السيادة(وهي ما يعرف بـ) ١٥(

مركز حبوث الدراسات  ،١٤١١-سامي بن صاحل الوكيل، ط. السياسية اإلسالمية، د حممد أمحد مفيت ود
صالح . مكة املكرمة، ونظرية السيادة وأثرها على شرعية األنظمة الوضعية، د: اإلسالمية، جامعة أم القرى

  . وقد كتب فيها كثريون، غري أنَّ كثرياً منهم مل يسلَم من لوثتها. الرياض: ، دار طيبة١٤١٢-١الصاوي، ط
عبد الرزاق . فة وتطورها لتصبح عصمة أمم شرقية، دفقه اخلال: ينظر. سنوق هريجرونج: وهو) ١٦(

توفيق . نادية عبد الرزاق السنهوري ومراجعة د.د/ م، ترمجة١٩٩٣- ٢ط] األصل واهلامش [  ٥٤: السنهوري
  . الشاوي، اهليئة املصرية العامة للكتاب

[  ٤٥٨- ٤٥٧: اينعبد السالم السليم. االجتهاد يف الفقه اإلسالمي، ضوابطه ومستقبله، د: ينظر) ١٧(
  . ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية١٤١٧- ، ط]مع بعض التوضيح 

  .املصدر السابق) ١٨(
  . ينظر الفرقان األول والثاين يف املصدر السابق) ١٩(
، فقد خلت مباحث أصول ٣٠:مسري عاليه. املرجع السابق، وعلم القانون والفقه اإلسالمي، د) ٢٠(
  . ون عن اتهد الذي يستنبط األحكام، وهذا حد أركان أصول الفقهالقان

وآخره معىن قول . ٤٥٨: عبد السالم السليماين. االجتهاد يف الفقه اإلسالم ضوابطه ومستقبله، د) ٢١(
إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله « : النيب صلى اهللا عليه وسلم

، )٧٣٥٢(أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ح/ ك االعتصام بالسنة، ب : ، رواه البخاري»أجر 
  ).١٧١٦) (١٥(بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ح / األقضية، ب/ومسلم، ك 



  املوازنة بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية
  الفروق من حيث جمال تقرير السياسة يف كل منهما 

  
  سعد بن مطر العتييب. د

  
   

ضعية، من حيث ذكر الفرق بني جهة تقرير السياسة الشرعية، وجهة تقرير السياسات الو
  . جمال تقرير السياسة يف كل منهما

الفرق بني جهة تقرير السياسة الشرعية، وجهة تقرير السياسات الوضعية من حيث جمال 
فرق يف غاية األمهية واملفاصلة؛  - ) الناحية املوضوعية(أو ما يعبر عنه بــ -تقرير السياسة 

د األحكام السياسية الشرعية من األصلني فمجال تقرير السياسة الشرعية ينحصر يف استمدا
ال تتجاوز بيان األحكام اليت تقتضيها الشريعة، من ) أوىل األمر(الكتاب والسنة؛ فوظيفة : السابقني

الكتاب والسنة، بطريق من طرق االستنباط وقواعده املعتربة شرعاً، سواء كانت أحكاماً نصية 
  ).١(ظاهرة، أو اجتهادية مستنبطة 

  
ما جمال تقرير السياسات الوضعية، فإنه غري مقيد بقيد، إال كون أحكامه ضمن إطار أ

، و )٢(؛ فإنَّ السلطة التأسيسية غري مقيـدة بقيد )املسائل الدستورية(السياسات املوضوعي 
 - ؛ فهي يف األنظمة الوضعية ذات الدساتري املرنة )٣) (السلطة التشريعية(كذلك ما يسمى بـ

غري مقيدة بقيد، فالربملان اإلجنليزي ميكنه سن ما يشاء من القوانني، دون  - اإلجنليزي كالنظام 
ضابط أو رقيب؛ فال يوجد مبادئ ثابتة يقَرر ويسن يف إطارها؛ والدستور مرِنٌ فال رقابة على 

اجتاهات  ذوو) ٤(دستورية القوانني، ويزداد األمر انقالباً إذا سيطر على مثل هذا الربملان 
؛ بل حىت األنظمة الوضعية ذات الدساتري اجلامدة اليت تتقيد بالدستور، هي األخرى )٥(استبدادية 

غري مقيدة، ألنَّ الدستور ذاته قانون وضعي قابل للتعديل واإللغاء والتغيري بالطريقة  -عند التأمل  -
اتمع، الفتقاده صفة السمو املنصوص عليها فيه، ليكون مالئماً ما جيد من تطورات وتغريات يف 

؛ بل إن األمر يف غاية الفوضى وعدم االنضباط يف األنظمة )٦(اليت تضمن املرونة يف إطار ثابت 



  ).٧(اليت ختول الس األعلى فيها التحللَ من القانون مىت شاءت 
 التأسيسية) سلطة إعداد الدستور(وهذا االنفالت يف جمال تقرير السياسات، جعل وظيفة 

  .واملشتقة، تشمل وضع الدساتري إنشاًء، وإلغاًء، وتعديالً
  

وهنا يتجلى الفارق العميق بني جمال تقرير السياسة الشرعية، وجمال تقرير السياسات 
الوضعية؛ إذ جمال تقرير السياسة الشرعية يقتصر على كشف األحكام السياسية الشرعية وبياا؛ 

) التشريع(يتعدى جمال الكشف والبيان، ويتجاوزه إىل جمال أما جمال تقرير السياسات الوضعية، ف
) أَال لَه الْخلْق والْأَمر: (من خصائص اهللا تعاىل" اخللق"الذي هو كـ) ٨(أي إنشاء األحكام ابتداء 

، وهذا التعدي من أصول الفكر الوضعي احلديث، وهو يؤكِّد ما سبق من أنَّ ]٥٤:األعراف[
، وليست جمرد مسلك "األيدلوجية الوضعية"لول لفظي ومنهج فكري صفة هلا مد" الوضعية"

  .قانوين
  

ومبا سبق يتضح أنَّ سلطة إعداد الدستور، غري مقيدة يف تقريراا بقيد، فال نصوص وال 
اخلبري القانوين يف أحسن (مبادئ تقيد سلطتها؛ وهلذا فإنَّ الباحث يف إطار القوانني الوضعية 

اليت  –ما يراه من مصاحل آنية أو قريبة، وحني ال تعود هذه القوانني  ، يسعى لتحقيق)أحواله
حمققة لتلك املصاحل، أو تتغري نظرة اتمع إليها، تبادر السلطة املخولة بتعديلها أو  - وضعها 

وهذا ما يستدعي متابعة القاضي واحملامي والباحث القانوين، . إلغائها، واستبداهلا بقوانني جديدة
؛ إذ مبجرد إلغاء ما سبق أو تعديله، تكون البحوث اليت أهدر فيها اجلهد )٩(يطرأ عليها كل تغيري 

  .والوقت واملال شيئا تارخيياً ال قيمة له من الناحية القانونية القائمة
  

، فمقيدون يف تقريرام بالنصوص والكليات الشرعية الثابتة املثمرة املرنة، "أولوا األمر"أما  
هم ال لَه الْخلْق والْأَمر تؤتي أُكُلَها كُلَّ حنيٍ بِإِذْن ربها ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ لَعلَّأَ: (اليت هي
؛ فنصوصها وكلياا ثابتة ال تتغري وال تتبدل، فهي نور دائم يسير ]٢٥-٢٤: إبراهيم) [يتذَكَّرونَ

أو تبديل، د، وما ثبت حكمه من املسائل يبقى حكمه كذلك دون تغيري اتهد، وال يسريه اته
وهكذا تتابع املسائل والبحوث دون أن در، فهي مسائل قد أشبعت حبثاً، فثبتت أحكامها جهداً 
فقهياً يعمل به القاضي، ويفيت به املفيت، ويستند إليه الباحث، ويطبقه املكلّف، عند متاثل املسائل 

  .صوراً ومناطات



  

القانوين، داالً على هذه احلقيقة، فإنَّ ومن هنا كان تعبري كل من اتهد الشرعي، واخلبري  
وما يف معناها، أما اخلبري القانوين وشراح القوانني فيعبرون ) ثبت(اتهد الشرعي يعرب بـ

  .؛ وهذا ال يكاد خيلو منه كتاب من كتب شروح القوانني)كان(بعد ) استقر(بـ
  

دالالت نصوص الشريعة من كتاب  وهنا يسعدين أن أُذكِّر بأنَّ تراثنا الفقهي املتعلق ببيان
وسنة، يبقى تراثا حياً فاعالً، على مر العصور، بل إنَّ تلك الشروح تكون أقوى سبكا وأدق فهما 
كلّما كان صاحبها إماماً من أئمة الشريعة املتقدمني؛ خبالف شروح الدساتري الوضعية والنصوص 

وانني اليت مت شرحها أو تغير، تتحول تلقائيا إىل ما القانونية الوضعية، فإنها مبجرد أن تلغى تلك الق
ولست حباجة إىل التذكري بقيمة تفسري . ، لتخرج من دائرة القانون ذاته)تاريخ القانون(يعرف بـ

منذ وجدت وإىل اليوم  - على سبيل املثال  -ابن جرير أو شروح صحيح البخاري أو كتاب املغين 
  !بل والغد
  

رآين العظيم، الذي يوجه السؤال التقريري لكل ذي عقل مستنري؛ وهكذا يتجلى املثل الق
أَفَمن يمشي مكباً علَى : (ليوازن بني من ميشي مكباً على وجهه تائها، ومن ميشي سوياً مهتدياً

  ].٢٢:امللك) [وجهِه أَهدى أَمن يمشي سوِياً علَى صراط مستقيمٍ
  
 بيان الفرق بني السياسة الشرعية والسياسات الوضعية، وبه أختم وذا مت احلديث يف 

مقاالت أضواء السياسة الشرعية، اليت شجعين على طرحها اإلخوة يف موقع : احلديث يف سلسلة
  .وهللا احلمد واملنة، واهللا تعاىل أعلم. املسلم جزاهم اهللا خريا

  
 ----------------------  

؛ وجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله، البن ٥/١٢٨: فعياألم، لإلمام الشا: ينظر) ١(
  . ٣٧٢، ٣٦٦، ٣٦١: عبد الرب
سليمان . السلطات الثالث يف الدساتري العربية ويف الفكر السياسي اإلسالمي، د: ينظر) ٢(
  .١١٩، ٣١٠–٣٠٩:الطماوي

، وقد يعهد إليها ذلك "الدساتري املرنة سلطة إعداد الدستور يف األنظمة ذات " وهي قد تقوم مبهمة ) ٣(



، و قد تتحول إىل سلطة "السلطة التأسيسية املشتقة " يف بعض األنظمة ذات الدساتري اجلامدة فتكون هي 
  . السابقة ومراجعها) أوال(انظر الفقرة . تأسيسية أصلية مبجرد زيادة صالحياا

 parabolaالتنظيمية، نيابة عنه؛ من جذر ) عيةالتشري(جملس منتخب، ملمارسة السلطة : الربملان) ٤(
  . ٢٦:قاموس الدولة واالقتصاد، هلادي العلوي: ينظر. يتكلم؛ ويتكون من جملس أو جملسني: الالتيين، مبعىن

: عبد اجلليل حممد علي. مبدأ املشروعية يف النظام اإلسالمي واألنظمة القانونية املعاصرة، د: ينظر) ٥(
: امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي؛ واملوسوعة ٣٣٢-٣٢٩
٢/٩٩٦ .  

ما سبق يف خصائص الشريعة؛ والسلطات الثالث يف الدساتري العربية ويف الفكر السياسي : ينظر) ٦(
  . ٣١٠-٣٠٩: د سليمان الطماوي.اإلسالمي

: عبد اجلليل حممد علي. ي واألنظمة القانونية املعاصرة، دمبدأ املشروعية يف النظام اإلسالم: ينظر) ٧(
٣٣٢ .  

ويراد ا أحد ) التشريع(تطلق كلمة : " -رمحه اهللا  –ويف هذا يقول الشيخ عبد الوهاب خالف ) ٨(
  . بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة: وثانيهما. إجياد شرع مبتدأ: أحدمها: معنيني

م ليس إال هللا، فهو سبحانه ابتدأ شرعاً مبا أنزله يف قرآنه، وما أقر عليه فالتشريع باملعىن األول يف اإلسال
وهو بيان حكم تقتضيه : وأما التشريع باملعىن الثاين. رسوله وما نصبه من دالئله، وذا املعىن ال تشريع إال هللا

من فقهاء التابعني  شريعة قائمة، فهذا هو الذي تواله بعد رسول اهللا خلفاؤه من علماء صحابته مث خلفاؤهم
. وتابعيهم من األئمة اتهدين، فهؤالء مل يشرعوا أحكاماً مبتدأة، وإمنا استمدوا األحكام من القواعد العامة

  .الكويت: دار القلم. ١٤٠٥ -٢، ط٨١: السلطات الثالث يف اإلسالم
  .٤٥٧: ماينعبد السالم السلي. االجتهاد يف الفقه اإلسالمي ضوابطه ومستقبله، د: ينظر) ٩(
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