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 السیاسة الشرعیة تعریف وتأصیل

 

 محمد بن شاكر الشریف

 

 حاجاتنا إلى السیاسة الشرعیة

السیاسة الشرعیة باب من أبواب العلم والفقه في الدین، وفي قیادة األمة وتحقیق مصالحها الدینیة الدنیویة، 

جلیل القدر عظیم النفع، أفرده جماعة من العلماء بالتصنیف في القدیم والحدیث، وانتشرت كثیر من مباحثه 

، وهذا الباب خطره عظیم ینتج عن الغلط أو مسائلة في بطون كتب التفسیر والفقه والتاریخ وشروح الحدیث

فیه وعدم الفهم له شر مستطیر، والخطأ في التفریط فیه كالخطأ في اإلفراط؛ إذ كالهما یقود إلى نتائج 

مرذولة غیر مقبولة، وقد وضح ذلك شیخ اإلسالم ابن القیم فقال: 'وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، 

فیه طائفة فعطلوا الحدود، وضیعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على  وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط

الفساد، وجعلوا الشریعة قاصرة ال تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غیرها، وسدوا على نفوسهم طرًقا 

صحیحة من طرق معرفة الحق والتنفیذ له وعطلوها .. وأفرطت فیه طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، 

ما ینافي حكم اهللا ورسوله، وكلتا الطائفتین أتیت من تقصیرها في معرفة ما بعث اهللا به فسوغت من ذلك 

 رسوله وأنزل به كتابه'

وٕادراًكا منَّا ألهمیة هذا الباب وموقعه من الدین وحاجة الناس إلیه، فقد رأینا أن نجعل له زاویة دوریة في 

أن تقوم بالدور المراد منها على الوجه الذي یحب ربنا المجلة؛ سائلین اهللا تعالى أن یتحقق المقصود منها، و 

 ویرضى، اهللا من وراء القصد.

 ـ السیاسة في اللغة:

لفظ 'السیاسة' في لغة العرب محمل بكثیر من الدالالت واإلرشادات والمضامین، فهي إصالح واستصالح، 

تنطلق من خالل قدرة تعتمد على  بوسائل متعددة من اإلرشاد والتوجیه والتأدیب والتهذیب واألمر والنهي،

الوالیة أو الرئاسة. وما جاء في معاجم اللغة یدل على ما تقدم، فقد جاء في تاج العروس في مادة سوس: 

'سست الرعیة سیاسة' أمرتها ونهیتها، والسیاسة القیام على الشيء بما یصلحه'، وفي لسان العرب في المادة 
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ه قیل سوسوه، وأساسوه، وسوس أمر بني فالن: أي كلف سیاستهم، نفسها: 'السوس: الریاسة، وٕاذا رأسو 

وُسوِّس الرجل على ما لم یسم فاعله: إذ ملك أمرهم، وساس األمر سیاسة: قام به، والسیاسة: القیام على 

 الشيء بما یصلحه.

 والسیاسة: فعل السائس یقال: هو یسوس الدواب إذا قام علیها وراضها، والوالي یسوس رعتیه'.

اإلصالح في 'السیاسة' لیس مجرد هدف أو غایة تسعى السیاسة في حركتها لتحقیقه، بل هو السیاسة و 

 نفسها وحقیقتها، إذا فقدته فقد فقدت نفسها.

 السیاسة في النص الشرعي:ـ 

لم یرد لفظ 'السیاسة' وال شيء من مادته في كتاب اهللا سبحانه وتعالى، وٕان جاء الحدیث فیه عن الصالح 

الح واألمر والنهي والحكم وغیر ذلك من المعاني التي اشتمل علیها لفظ 'السیاسة'. وٕاما السنة فقد واإلص

جاء قوله صلى اهللا علیه وسلم: 'كادت بنو إسرائیل تسوسهم األنبیاء، كلما هلك نبي خلفه نبي ...'، وقوله 

 ألمراء والوالة بالرعیة'.صلى اهللا علیه وسلم: 'تسوسهم األنبیاء'؛ أي: تتولى أمورهم كما یفعل ا

 

 ویتبین بما تقدم أن السیاسة في الشریعة استخدمت بمعناها اللغوي. وهي تعني:

القیام على شأن الرعیة من ِقَبل والتهم بما یصلحهم من األمر والنهي واإلرشاد والتهذیب، وما یحتاج إلیه 

لرعیة بجلب المنافع أو األمور ذلك من وضع تنظیمات أو ترتیبات إداریة تؤدي إلى تحقیق مصالح ا

 المالئمة، ودفع المضار والشرور أو األمور المنافیة.

وهذا التعریف یبرز الجانب العملي للسیاسة، فالسیاسة هنا إجراءات وأعمال وتصرفات لإلصالح، وعلى ذلك 

یق إتقان فإن سیاسة الرعیة تتطلب القدرة على القیادة الحكیمة التي تتمكن من تحقیق الصالح عن طر 

التدبیر وحسن التأتي لما یراد فعله أو تركه، وهذا بدوره یحتاج إلى معرفة تامة بما تتطلبه القیادة والرئاسة 

من خبرة وحنكة، وقدرة على استعمال واستغالل اإلمكانات المتاحة على الوجه األمثل الذي یتحقق المراد 

 المطلوب.

یدل لذلك، فمن ذلك: قال ابن جریر الطبري ـ رحمه اهللا ـ في وقد جاء من كالم أهل العلم عن السیاسة ما 

بیان السبب الذي من أجله جعل عمر ـ رضي اهللا عنه ـ أمر الخالفة في الستة الذین اختارهم: 'لم یكن في 
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 أهل اإلسالم أحد له من المنزلة في الدین والهجرة والسابقة والعقل والعلم، والمعرفة بالسیاسة؛ ما للستة الذین

 جعل عمر األمر شورى بینهم'.

وقال ابن حجر ـ رحمه اهللا ـ: 'والذي یظهر من سیرة عمر في أمرائه الذین كان یؤمرهم في البالد أنه كان ال 

یراعي األفضل في الدین فقط، بل یضم إلیه مزید المعرفة بالسیاسة مع اجتناب ما یخالف الشرع منها'، 

قول النبي صلى اهللا علیه وسلم: 'یا عائشة، لوال قومك حدیث  ومما ورد في ذلك أیًضا ما جاء في شرح

عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابین؛ باب یدخل الناس، وباب یخرجون'، والذي ترجم له البخاري 

في صحیحه بقوله: باب من ترك بعض االختیار مخالفة أن یقصر فهم بعض الناس عنه فیقعوا في أشد 

'ویستفاد منه أن اإلمام یسوس رعیته بما فیه إصالحهم، ولو كان مفضوًال، ما لم یكن  منه'، قال ابن حجر:

 محرًما'.

والسیاسة فیما تقدم مجالها رحب فسیح، فهي لیست مقصورة على شيء أو محجوزة عن شيء؛ إذ هي 'القیام 

ل صاحب والیة في على الشيء ـ بما یحمله لفظ الشيء من العموم والشمول، ـ بما یصلحه'، فیعمل بنا ك

 تدبیر أمر والیته.

ومن أمثلة السیاسة في عصر الراشدین ـ رضي اهللا عنهم ـ ما قام به أبو بكر رضي اهللا عنه من استخالفه 

لعمر رضي اهللا عنه، وما قام به عمر من جعل أمر الخالفة شورى في ستة من أفاضل أصحاب النبي 

نیبها مضرة االختالف، ومن ذلك جمع عثمان رضي اهللا عنه صلى اهللا علیه وسلم رعایة لمصلحة األمة وتج

المسلمین على مصحف واحد، وٕاحراق ما سواه من المصاحف؛ ألن ذلك یحقق المصلحة من االئتالف 

واالتفاق، ویدفع مضرة التفرق واالختالف، وكذلك ما أمر به عثمان من إمساك ضوال اإلبل لما ضعفت 

على أصحابها، ومن ذلك نفي عمر بن الخطاب لنصر بن حجاج لما  األمانة، وصار تركها مضیًعا لها

افتتنت بعض النساء بجماله ـ من غیر ذنب أتاه ـ لما كان في ذلك تحقیق مصلحة العفة والطهارة، ودفع 

مضرة تعلق القلوب به، ومن أمثلة ما تالهم من عصور تسعیر السلع التي یضطر إلیها الناس إذا تماأل 

سعرها بغیر مسوغ یدعو لذلك، فكان في التسعیر دفع مضرة الظلم عن الرعیة من غیر  التجار على رفع

 ظلم للتجار، واألمثلة في هذا كثیرة، والجامع بینها تحقیق المصلحة ودفع المضرة من غیر مخالفة للشریعة.
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 ـ السیاسة عند الفقهاء:

 هناك اتجاهان عند الفقهاء في نظرتهم للسیاسة:

 األول:االتجاه 

ویمثله قول أبي الوفاء بن عقیل الحنبلي: 'السیاسة ما كان من األفعال؛ بحیث یكون الناس أقرب إلى 

الصالح وأبعد عن الفساد، وٕان لم یشرعه الرسول صلى اهللا علیه وسلم وال نزل به وحي'، وقد قیده بقوله: 'ما 

یم الحنفي، حیث یقول في باب حد الزنا: لم یخالف ما نطق به الوحي' وعلى هذا النحو یحمل كالم ابن نج

'وظاهر كالمهم هاهنا أن السیاسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة یراها، وٕان لم یرد بذلك الفعل دلیل 

جزئي'، وكالم ابن نجیم یحتمل أن یصیب في االتجاه الثاني كما یأتي، وكالم ابن عقیل أدق منه وأسد؛ ألنه 

سد بعدم مخالفة الشریعة، وقد یكون هذا أیًضا مراد ابن نجیم، لكن عبارته قید تحقیق المصالح ودرء المفا

 قصرت عن ذلك، وهذا االتجاه موافق لما تقدم ذكره من أمثلة السیاسة.

 واالتجاه الثاني:

وهو اتجاه یضیق مجال السیاسة ویحصرها في باب الجنایات أو العقوبات المغلظة، وقد تجعل أحیاًنا مرادفة 

وهذا االتجاه غالب على الفقه الحنفي في نظرته للسیاسة، قال عالء الدین الطرابلسي الحنفي: التعزیر، 

 'السیاسة شرع مغلظ'.

وقد 'نقل العالمة ابن عابدین ـ الحنفي ـ عن كتب المذهب: أن السیاسة تجوز في كل جنایة والرأي فیها إلى 

م بكفره .. ولذا عرفها بعضهم بأنها تغلیط جنایة لها اإلمام، كقتل مبتدع یتوهم منه انتشار بدعته وٕان لم یحك

حكم شرعي حسًما لمادة الفساد، وقوله: لها حكم شرعي معناه أنها داخلة تحت وقاعد الشرع وٕان لم ینص 

علیها بخصوصه .. ولذا قال في البحر: ظاهر كالمهم أن السیاسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة 

 ل دلیل جزئي'.یراها، وٕان لم یرد بذلك الفع

وقال بعض علماء الحنفیة: 'والظاهر أن السیاسة والتعزیز مترادفان، ولذا عطفوا أحدهما على اآلخر لبیان 

 التفسیر كما وقع في الهدایة والزیلعي وغیرهما'.

وتضییق هذا االتجاه لمعنى السیاسة وحصرها فیما حصرها فیه لیس بسدید؛ 'إذ السیاسة قد تكون بغیر 

وبغیر العقوبة، وقد تكون بتخفیف العقوبة أو تأجیلها أو إسقاطها إذا وجدت موجبات التخفیف أو  التغلیظ،
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اإلسقاط، فالرسول صلى اهللا علیه وسلم لم یقتل المنافقین مع علمه بأعیانهم لما یترتب على ذلك من 

األعرابي الذي بال في المفسدة، وقال: 'ال یتحدث الناس أن محمًدا یقتل أصحابه'، وترك تأدیب أو تعنیف 

المسجد تقدیًرا لظروف بداوته وجهله، ونهى عن قطع األیدي أو إقامة الحد في الغزو تأخیًرا للحد لمصلحة 

 راجحة؛ إما لحاجة المسلمین إلیه، أو خوف اللحاق بالمشركین'.

مل عمر وأیًضا فإن عهد أبي بكر لعمر بالخالفة، وكذلك جعلها عمر شورى في ستة من الصحابة، وع

 الدیوان، وجمع عثمان للمصحف اإلمام وتحریق ما عداه لیس من العقوبة في شيء.

 السیاسة الشرعیة:و 

تنقسم السیاسة بحسب مصدرها على قسمین كبیرین: سیاسة دینیة، وسیاسة عقلیة، وقد بین ذلك ابن 

الكافة، فقال: 'فإذا ُخً◌لدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانین سیاسیة مفروضة في الدولة یسلم بها 

كانت هذه القوانین مفروضة من العقالء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سیاسة عقلیة، وٕان كانت مفروضة 

 من اهللا بشارع یقررها ویشرعها كانت سیاسة دینیة'.

ك وانطالًقا من تقسیم ابن ُخلدون للسیاسة؛ فإنه بین أنواع النظم السیاسیة القائمة علیه، فیقول: 'المل

السیاسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنیویة ودفع المضار، والخالفة 

 هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم األخرویة والدنیویة الراجعة إلیها'.

ي لها بوصفها وابن خلدون رحمه اهللا في حدیثه عن القوانین السیاسیة یبرز الجانب الكلي أو المعیار 

 تشریعات ضابطة أو حاكمة، وحدیثه في هذا المجال یقترب من الحدیث عن 'األحكام السلطانیة'.

ومن هنا ومما تقدم یتبین أن للسیاسة جانبین: أحدهما معیاري كلي 'تأصیلي'، واآلخر عملي تطبیقي، 

 وال تخرج عنه.والسیاسة الشرعیة ما كانت مراعیة للشرع في الجانبي، تلتزم به وتتقید، 

والذي یظهر لي أن عبارة 'السیاسة الشرعیة' لم تكن مقیدة أوًال بقید 'الشرعیة'؛ انطالًقا من أن السیاسة هي 

اإلصالح، وال إصالح حقیقًیا إال بالشرع، فكان إطالق لفظ 'السیاسة' بدون قید كافًیا في إفادة المطلوب من 

وعدم الفقه الجید لسیاسة الرسول صلى اهللا علیه وسلم عند  عبارة 'السیاسة الشرعیة'، ثم مع ضعف العلم

الوالة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت 'السیاسة' تخالف الشرع، فاحتیج إلى تقیید السیاسة بالشرعیة 

إلخراج تلك السیاسة الظالمة من حد القبول، وتسمى السیاسة الشرعیة أحیاًنا بالسیاسة العادلة. وقد تحدث 
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م عن هذا التغییر الحاصل في السیاسة وَبیَّن سببه، فقال: 'لما صارت الخالفة في ولد العباس، شیخ اإلسال

واحتاجوا إلى سیاسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم یكن ما معهم من العلم كافًیا 

یة حرب غیر والیة شرع، وتعاظم في السیاسة العادلة؛ احتاجوا حینئذ إلى وضع والیة المظالم، وجعلوا وال

األمر في كثیر من أمصار المسلمین حتى صار یقال: الشرع والسیاسة ... والسبب في ذلك أن الذین 

انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثیرة إذا حكموا ضیعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، 

رمات، والذین انتسبوا إلى السیاسة صاروا یسوسون بنوع من حتى تسفك الدماء، وتؤخذ األموال وتستباح المح

 الرأي من غیر اعتصام بالكتاب والسنة'.

ویقول ابن القیم رحمه اهللا: 'ومن له ذوق في الشریعة، وٕاطالع على كماالتها، وتضمنها لغایة مصالح العباد 

ل فوق عدلها، وال مصلحة فوق ما في المعاش والمعاد ومجیئها بغایة العدل الذي یسع الخالئق، وأنه ال عد

تضمنته من المصالح، تبین له أن السیاسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة 

بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فیها؛ لم یحتج معها إلى سیاسة غیرها البتة، فإن السیاسة نوعان: سیاسة 

ج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعیة، علمها من علمها ظالمة فالشریعة تحرمها، وسیاسة عادلة تخر 

وجهلها من جهلها'، إلى أن یقول: 'فال یقال: إن السیاسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة 

 لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسمیها سیاسة تبًعا لمصطلحهم، وٕانما هي عدل اهللا ورسوله'.

 

 ه في السیاسة الشرعیة:ـ الفق

 تواجه السیاسة الشرعیة نوعین من المسائل:

 أحدهما: جاءت فیه نصوص شرعیة.

 والثاني: لم تأت فیه نصوص بخصوصه.

 والفقه في النوع األول یكون عن طریق:

ـ فهم النصوص الشرعیة فهًما جیًدا، ومعرفة ما دلت علیه، والتنبه للشروط الواجب توافرها في تطبیق ١

 حكم والموانع التي تمنع من تنفیذه، ثم یلي ذلك تطبیق الحكم وتنفیذه.ال
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ـ التمییز بین النصوص التي جاءت تشریًعا عاًما یشمل الزمان كله، والمكان كله ـ وهذا هو األصل في ٢

مجيء النصوص ـ، وبین النصوص التي جاءت األحكام فیها معللة بعلة، أو مقیدة بصفة، أو التي راعت 

 موجوًدا زمن التشریع، أو نحو ذلك.عرًفا 

واألول یسمیه ابن القیم: 'الشرائع الكلیة التي ال تتغیر بتغیر األزمنة'، بینما یسمي الثاني: 'السیاسات الجزئیة 

 التابعة للمصالح فتتقید بها زماًنا ومكاًنا'.

المؤلفة قلوبهم عن قوم  ومن مسائل هذه السیاسات 'النوع الثاني' منع عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه سهم

كان یعطیهم إیاه، وذلك لزوال تلك الصفة عنهم، فإنما كانوا یعطون التصافهم بهذه الصفة ال ألعیانهم، فلما 

زالت الصفة منع السهم عنهم، ولیس في هذا تغییر للحكم وٕانما هو إعمال له، وهو من باب السیاسة 

ضوال اإلبل مع أن المنع من إمساكها مستفاد من  الشرعیة، وكذلك أمر عثمان رضي اهللا عنه بإمساك

سؤال أحد الصحابة لرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عن إمساك اإلبل فقال: 'ما لك ولها، معها حذاؤها 

وسقاؤها ـ ترد الماء وتأكل من الشجر ـ حتى یلقاها ربها'، ومع النظرة الثاقبة في الحدیث یتبین دقة فهم 

فإن الرسول صلى اهللا علیه وسلم قد ظهر من كالمه أنه یفتي عن حالة آمنة تأكل عثمان رضي اهللا عنه، 

فیها اإلبل من الشجر وتشرب من الماء، من غیر أن یلحقها ضرر حتى یجدها صاحبها، فأما إذا تغیر حال 

جدها الناس ووجد منهم من یأخذ الضالة، صار هذا الحال غیر متحقق، فإنها إذا تركت في هذه الحالة لن ی

صاحبها، ومن هنا أمر بإمساكها وكذلك نقول: لو أن حالة الناس من حیث األمانة لم تتغیر، وٕانما كان 

الناس یعیشون بجوار أرض مسبعة، وكان في تركها هالك لها حتى یأكلها السبع؛ لكان األمر بإمساكها هو 

 في ذلك كثیرة. المتعین حفًظا ألموال المسلمین، وهذا من السیاسة الشرعیة، واألمثلة

والنوع الثاني من المسائل: وهو ما لم تأت فیه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فیه یكون عن طریق االجتهاد 

الذي تكون غایته تحقیق المصالح ودرء المفاسد، واالجتهاد هنا لیس لمجرد تحصیل ما یتوهم أنه مصلحة أو 

 االجتهاد الصحیح، وذلك من خالل:درء ما یتوهم أنه مفسدة، بل هو اجتهاد منضبط بضوابط 

ـ أن یجري ذلك االجتهاد في تحقیق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشریعة تحقیًقا لها وٕابقاء ١

علیها، واالجتهاد الذي یعود على المقاصد الشرعیة أو بعضها باإلبطال هو اجتهاد فاسد مردود، وٕان ظهر 

 أنه یحقق مصلحة، أو یدرأ مفسدة.



 
 

۸ 

م مخالفته لدلیل من أدلة الشرع التفصیلیة، إذ ال مصلحة حقیقیة ـ وٕان ظهرت ببادي الرأي ـ في مخالفة ـ عد٢

 األدلة الشرعیة.

والنوعان األول والثاني من المسائل قد تحتاج كل منهما ـ وخاصة في هذا العصر ـ لضمان حسن تطبیقه 

بیق والتنفیذ، وٕانشاء هذه الهیئات أو وتنفیذه إلى إنشاء هیئات أو مؤسسات تكون مسؤولة عن التط

 المؤسسات في ظل موافقة مقاصد الشریعة وعدم مخالفتها لنصوصها التفصیلیة؛ هو من السیاسة الشرعیة.

واالجتهاد في مسائل السیاسة الشرعیة قد یؤدي إلى 'استنباط أحكام اجتهادیة جدیدة تبًعا لتغییر األزمان 

أو نفي أحكام اجتهادیة سابقة إذا ما أصبحت غیر محصلة لمصلحة أو مراعاة لمصالح الناس والعباد، 

مؤدیة لضرر أو فساد، أو غیر مسایرة لتطور األزمان واألحوال واألعراف، أو كانت األحكام االجتهادیة 

 الجدیدة أكثر تحقیًقا للمصالح ودفًعا للمفاسد.

 

 ـ السیاسة الشرعیة والنظم السیاسیة:

ضوعات السیاسة الشرعیة كثیرة، وأن أحد موضوعاتها هو التشریعات السیاسیة التي مما تقدم یتبین أن مو 

تسیر بمقتضاها الدولة أو بالتعبیر القدیم 'األحكام السلطانیة'، أو بالتعبیر المعاصر 'النظام السیاسي'، فإن 

ووضع النظم البحث في النظام السیاسي اإلسالمي وتطبیقه في الواقع واالجتهاد في تكوین مؤسساته، 

واللوائح المنظمة لذلك؛ هو مما یدخل في السیاسة الشرعیة، ولمكانة هذا الموضوع من السیاسة الشرعیة؛ 

فإن بعض أهل العلم المعاصرین قد عرف السیاسة الشرعیة به فقال: 'فالسیاسة الشرعیة هي تدبیر الشؤون 

ار؛ مما ال یتعدى حدود الشریعة وأصولها العامة للدولة اإلسالمیة بما یكفل تحقیق المصالح ودفع المض

الكلیة، والمراد بالشؤون العامة للدولة كل ما تتطلبه حیاتها من نظم، سواء أكانت 'دستوریة' أم مالیة أم 

'تشریعیة' أم قضائیة أم تنفیذیة، وسواء أكانت من شؤونها الداخلیة أم عالقاتها الخارجیة، فتدبیر هذه 

ا یتفق وأصول الشرع هو السیاسة الشرعیة'، وعلم السیاسة الشرعیة على ذلك هو الشؤون، ووضع قواعدها بم

'علم یبحث فیه عما تدبر به شؤون الدولة اإلسالمیة من القوانین والنظم التي تتفق وأصول اإلسالم، وٕان لم 

تقدم، یقم على كل تدبیر دلیل خاص'. وال شك أن هذا من السیاسة الشرعیة لكنه جزء من أجزائها كما 

ویدخل في ذلك الرد على الشبه التي تثار حول السیاسة الشرعیة، وعلیه فإن التعرض للنظم المناقضة للنظم 

 اإلسالمیة وبیان فسادها وبطالنها یدخل في علم السیاسة الشرعیة.



 
 

۹ 

 ـ متطلبات النظر في السیاسة الشرعیة:

 نه یلزم الناظر فیها والمتفقه أمور منها:نظًرا لطبیعة السیاسة الشرعیة على الوجه المتقدم بیانه، فإ

ـ المعرفة التامة بأن الشریعة تضمن غایة مصالح العباد في المعاش والمعاد، وأنها كاملة في هذا الباب 

صورة ومعنى؛ بحیث ال تحتاج إلى غیرها؛ فإن اهللا تعالى قد أكمل الدین وقال: {اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم} 

]، ومنها االطالع الواسع على نصوص الشریعة مع الفهم لها ولما دلت علیه من السیاسة اإللهیة ٣:[المائدة

أو النبویة، ومنها المعرفة الواسعة الدقیقة بمقاصد الشریعة، وأن مبناها على تحصیل المصالح األخرویة 

بتغیر األزمنة، والسیاسات الجزئیة والدنیویة ودرء المفاسد، ومنها التفرقة بین الشرائع الكلیة التي ال تتغیر 

التابعة للمصالح التي تتقید بها زماًنا ومكاًنا، ومنها المعرفة بالواقع والخبرة فیه، وفهم دقائقه، والقدرة على 

الربط بین الواقع وبین األدلة الشرعیة، ومنها دراسة السیاسة الشرعیة للخلفاء الراشدین والفقه فیها،ومنها 

اد في باب السیاسة الشرعیة لیس بمجرد ما یتصور أنه مصلحة وٕانما یلزم التقید في ذلك معرفة أن االجته

بالمصالح المعتبرة شرًعا، ومنها رحمة الناظرین في هذا الباب بعضهم بعًضا عند االختالف في مواطن 

 .االجتهاد

 

 ولعل أقدَم المؤلَّفات التي ُصنِّفْت في علم السیاسة الشرعیة:
 
ه)، والكتاُب في أصله  ١٨٢راج"؛ ألبي یوسَف یعقوب بن إبراهیم بن حبیب األنصاري (ت كتاب "الخ -١

رسالٌة كَتبها أبو یوسف إلى الخلیفة هاروَن الرشید بطلٍب منه؛ لذلك بدأه المؤلِّف بنصیحة شاملٍة للخلیفة في 
 شؤون السیاسة وغیرها.

د على سیر األوزاعي"، بحث فیه مسائل الحرب، ومن مصنَّفاته أیًضا في السیاسة الشرعیة: كتاب "الر  -٢
 والجهاد، والغنائم، وتناَول موضوَع السیاسة االقتصادیة للدولة اإلسالمیة.

ه)، تناَول فیه موارَد الدولة المالیة، ومعاملة أهل  ٢٠٣كتاب "الخراج"؛ للفقیه یحیى بن آدم الُقرشي (ت  -٣
 وضوع الزكاة.الذِّمة، وخصَّص الباب الرابع من الكتاب لم

 ه). ٢٢٤كتاب "األموال"؛ ألبي ُعبیٍد القاسم بن سالَّم (ت  -٤
 
ه)، وهو من الكتب التي ُصنفت في  ١٨٩كتاب "السیر الكبیر"؛ لمحمد بن الحسن الشیباني (ت  -٥

 القانون الدولي وقواعد الحرب.



 
 

۱۰ 

ولى في موضوعات القانون ه)، وهو من المصنَّفات األُ  ٢١٦كتاب "الخراج"؛ لعبدالملك األصمعي (ت  -٦
 العام، والقانون الخاص للدولة اإلسالمیة.

 
 إلى جانب هذه الكتب ظهرْت مصنَّفاٌت أخرى تتناول علم السیاسة الشرعیة وَتعِرض ألهمِّ أبوابه، من ذلك:

 ه)، والكتاب یؤرِّخ للخالفة. ٢٧٦كتاب "اإلمامة والسیاسة"؛ البن ُقتیبة الدِّیَنَوِريِّ (ت  -٧
 

 ومن أهم الكتب وأشهرها، والتي ظهرت في هذه المرحلة:
 
 ٤٥٠كتاب "األحكام السلطانیَّة، والوالیات الدینیَّة"؛ للقاضي الشافعي أبي الحسن علي الَماَوْرِديِّ (ت  -٨

 ه).
 

ة ویبحث الكتاب موضوَع اإلمامة وأحكامها وشروطها، ثم مؤسسات الدولة اإلداریة؛ ِمن وزارة، وٕامارة، ووالی
القضاء، ووالیة المظالم، وعَرض في نهایة الكتاب لشؤون الدولة االقتصادیة فیما یتعلق بأحكام الَفْيء 

ه) للوزیر أبي القاسم  ٤٣٥والغنیمة والجزیة والخراج وأحكام الجرائم والِحْسبة، وقد ألَّفه الماوردي بعد عام (
 ه) لغرضیِن اثنین: ٤٥٠ - ٤٣٨علي بن مسلمة (

 
لتأكید على أهمیة الخالفة كأصل للشرعیة بعد انهیار السلطنة البویهیة، واشتداد الفوضى، وظهور إعادة ا -أ

 السالِجقة.
جمع األحكاِم المتعلِّقة بأمور السلطة (من النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة) مباشرة في  -ب

]، إال أن ١للوزیر أن یرجع إلیه في كل حین[ صعید واحد، فیما ُیشبه تقنیًنا أو دستوًرا مكتوًبا للدولة یمكن
الدكتور رضوان السید محقق كتاب "تسهیل النظر، وتعجیل الظفر" رتَّب كتب اإلمام الماوردي ترتیًبا زمنی�ا، 

 فكانت كاآلتي:
 
 ه). ٤٢٠كتاب "أدب الدنیا والدین" حوالي ( -١
 ه). ٤٢٥كتاب "نصیحة الملوك" حوالي ( -٢
 ه) والمعروف بأدب الوزیر. ٤٢٧لوزارة وسیاسة الملك"، حوالي (كتاب "قوانین ا -٣
 ه) في أخالق الملك وسیاسة الملك.  ٤٤٥كتاب "تسهیل النظر وتعجیل الظفر"، حوالي ( -٤
 ].٢ه)[ ٤٤٥كتاب "األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة"، حوالي ( -٥
 
  



 
 

۱۱ 

 -ه  ٤٥٨ثم یلي هذه الكتب كتاب عن (األحكام السلطانیة)، وهذه المرة ألبي یعلى الفراء الحنبلي (ت  -٩
م)، وقد جاء هذا الكتاب متشابًها كل التشابه مع كتاب اإلمام الماوردي في االسم واألبواب  ١٠٦٥

كرها على المذهب الحنبلي، والفصول، إال أن األول یورد األحكام على المذهب الشافعي خاصة، والثاني یذ
 ]. ٣وهما ِمن أوفى ما ُكِتب في موضوع الدولة في اإلسالم على مذهب أهل السنة[

ه) وهو في موضوع  ٤٧٨كتاب "ِغَیاب األمم، في اْلتیاث الظَُّلم"؛ إلمام الحرمین الجویني (ت  -١٠
 ].٤اإلمامة[

ه)، والذي ُیَعدُّ من  ٥٠٥الغزالي (ت  ثم كتاب "التبر المسبوك في نصیحة الملوك"؛ ألبي حامد -١١
 ].٥مصادر الفكر الفلسفي السیاسي اإلسالمي، جاءت موضوعات الكتاب في صورة مواعظ وآداب أخالقیة[

 ].٦ه)[ ٥٢٠كتاب "سراج الملوك" للطرطوشي ت ( -١٢
 ].٧ه)[ ٥٩٧وكتاب "الشفا في مواعظ الملوك والخلفا"؛ البن الجوزي (ت  -١٣
ه) كتاب "السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة"، وهو  ٧٢٨الم ابن تیمیة (ت ولشیخ اإلس -١٤

دعوة إلصالح السیاسة واإلدارة، وقد َبنى رسالته هاته على آیتین من كتاب اهللا، وهما: قوله تعالى في سورة 
ِإَلى َأْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبْیَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا : ﴿ ِإنَّ اللََّه َیْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اْألََماَناِت ٥٩و ٥٨النساء اآلیات 

یُعوا اللََّه َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه ِنِعمَّا َیِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِمیًعا َبِصیًرا * َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأطِ 
ِر َذِلَك َخْیٌر  َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَیْوِم اْآلخِ َوُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُكمْ 

 ].٥٩، ٥٨َوَأْحَسُن َتْأِویًال ﴾ [النساء: 
 

ا، والحكم بالعدل، فهذان ِجماع فقال بعد شرحه لآلیتین: وٕاذا كانت اآلیة قد أوجبت أداء األمانات إلى أهله
 السیاسة العادلة، والوالیة الصالحة.

 
والبن تیمیة كتاب آخر عنوانه "الِحسبة"، تحدَّث فیه عن وظیفة المحتِسب، ومنع االحتكار والتسعیر،  -١٥

 وله كذلك كتاب "الجهاد". 
ل الذمة والحرب: كتاب "تحریر ومن الكتب التي تناولت موضوع اإلمامة والوزارة والدواوین وأحكام أه -١٦

 ه). ٧٣٣األحكام في تدبیر أهل اإلسالم"؛ لبدر الدین بن جماعة (ت 
ه) كتابه "الطرق الحكمیة في السیاسة  ٧٥١ووضع تلمیُذ الشیخ ابِن تیمیة ابُن قیِِّم الجوزیة (ت  -١٧

ا بالبیِّنات، والقرائن في الدعاوى   وطرق اإلثبات.الشرعیة"، عالج من خالله موضوًعا خاص�
 والبن القیم كذلك كتاب سماه "أحكام أهل الذمة". -١٨
 ه).٧٧٤باإلضافة إلى كتاب "المنهج المسلوك في سیاسة الملوك"؛ للشیرازي (ت  -١٩

 



 
 

۱۲ 

وحدیثُنا عن المصنَّفات اُألولى للكتب التي نظَّرت للسیاسة الشرعیة وقعَّدت لها، ال یكتمل دون اإلحالة إلى 
من أهم المصادر التي نالْت شهرة كبیرة في السیاسة الشرعیة، وهو "مقدمة ابن خلدون"؛ مصدر ُیَعدُّ 

ه) وهو عمل موسوعي، جمع فیه صاحبه بین علم االجتماع والتاریخ  ٨٠٨لعبدالرحمن بن خلدون (ت 
 كما سیأتي معنا في محاوَر الحقة. -والسیاسة الشرعیة 

 
عنوانه "مآثر اإلنافة في معالم الخالفة"، ذكر فیه تطوُّر نظام  ه) كتاًبا ٨٢١كما كتب القلقشندي (ت  -٢٠

 الخالفة في التاریخ اإلسالمي، ووظیفة الكتابة ومتطلباتها، والتنظیم المكتبي.
ه)، وهو كتاب یبحث في نظام  ٨٩٦ثم كتاب "بدائع السلك في طبائع الملك"؛ البن األزرق (ت  -٢١

 وواجبات الملك.الُملك وموجباته، وأركانه وقواعده، 
 

نها القدامى في مجال السیاسة الشرعیة، وهي كما یقال غیض من فیض،  هذه إًذا بعض الكتب التي دوَّ
أوردُتها للتمثیل ال للحصر أو االستقراء، والتي تبیِّن مدى ِغنى المكتبة اإلسالمیة وثرائها في هذا المجال، 

ف في الموضوع ما بین مطبوع ومخطوط، مع العلم فقد عد الدكتور نصر عارف ما یزید عن ثالثمائة مؤل
أن هذه الدراسة التي قام بها الدكتور نصر عارف تخص ما كتب باللغة العربیة فقط، أما ما كتب باللغات 
األخرى، ففي حاجة إلى دراسة یقوم بها من یتقنها، یقول الدكتور نصر عارف في ختام دراسته مؤكًدا: "إنه 

ة جامعة حاویة لكل التراث السیاسي واإلسالمي، وٕانما من المؤكد أن هناك مصادر ال یمكن اعتبارها دراس
 ].٨أخرى"[

 

 

 

 


