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 بسم هللا الرحمان الرحيم 

محمد أشرف الخلق أجمعين،  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لطلبة السياسة الشرعية وحدة وبعد، فهذا المطبوع عبارة عن ملخص لمحاضرات 

السداسي السادس، في مسار الفقه واألصول، يعينهم بعون هللا تعالى على ضبط 

ليات  مادته العلمية، ويفتح أمامهم أبواب البحث والتعّمق في معينه، وطرح اإلشكا

العلمية لإلجابة عنها، وأسأل هللا تعالى اإلخالص في العمل، ونيل الثواب واألجر،  

    والتوفيق والّسداد، آمين.   

 إلشكاليات العلمية:ا

 ما هي مصادر علم السياسة الشرعية؟  -1

 اصطالحا؟ و ما هو مفهوم السياسة الشرعية لغة  -2

الكريم وفي السنة وفي عصر الصحابة رضي هللا  ما هو مفهوم السياسة في القرآن  -3

 عنهم؟

 كيف اعتنى الفالسفة المسلمون بالسياسة؟  -4

ما هو مفهوم السياسة الشرعية عند الفقهاء وهل يرتبط بالعقوبة فقط أم يتعداه إلى   -5

 المعنى المتصل بالسلطة والدولة؟ 

 الشرعية؟ ما هي أطوار ومناهج التأليف في السياسة  -6

بماذا تميّز تطّور التصنيف في التراث السياسي اإلسالمي من بداية القرن الثاني   -7

 الهجري إلى نهاية القرن التاسع؟  

ر سنغني هذه الوحدة من خالل التعمق أكثر في إشكاليات علمية أخرى؛ سيتناولها  وكما تقر

 تعالى من أجل إثرائها،  ناقش إن شاء هللاالطلبة والطالبات في بحوثهم وعروضهم التي ست  

 وهي محصورة في العناوين اآلتية:

 نظام الحسبة أو خّطة الِحسبة في الشريعة اإلسالمية. -
 األحكام السياسية المتعلقة باألقليات.  -
استنباط األحكام السياسية باألدلة المختلف فيها: االستصالح؛ االستحسان؛ سد الذرائع   -

 وفتحها؛ العرف. 
 دورها في رعاية المصالح وحفظ الحقوق. السياسة الشرعية و  -
اجتهادات الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة رضي هللا عنهم في األحكام   -

 السياسية. 
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 أوال: مصادر ومراجع علم السياسة الشرعية

يمكن تقسيم مصادر ومراجع علم السياسة الشرعية على وجه العموم إلى قسمين اثنين، 

 وهما:

العامة: وهي التي تناولت السياسة الشرعية بشكل غير مباشر حيث اهتّمت ببعض  المصادر 

 مباحثه وقضاياه، ويمكن تصنيفها على النحو اآلتي:

تفاسير القرآن الكريم والكتب التي اشتغلت بشرح األحاديث: وهي مصادر مختلف   -

 به..  العلوم؛ لعنايتها بالنص المقّدس والسعي لفهمه؛ وعالقة الواقع اإلنساني

كتب الفقه: حيث تناول الفقهاء في أبواب الفقه قضايا تدبير الشأن العام ومصالح   -

العباد كأحكام اإلمامة؛ والبيعة واإلمارة؛ والجهاد؛ وأحكام بيت المال؛ واألمر  

 بالمعروف والنهي عن المنكر..  

كتب أصول الفقه: ألن العديد من أحكام السياسة الشرعية يستمد مشروعيته من   -

ألدلة واألصول االجتهادية كالمصالح المرسلة؛ واالستحسان؛ وسّد الذرائع؛ ورعاية  ا

   .. المقاصد 

كتب علم الكالم: وعلى وجه التحديد قضايا اإلمامة التي عّدها البعض من أصول   -

الدين؛ والبعض اآلخر صنّفها ضمن فروع الشريعة، وهي محور علم السياسة  

ي الحسن األشعري؛ وهو ضروري لكل باحث في  الرئيسي }كمقاالت اإلسالميين ألب

هذا العلم ألن مؤلفه عرض آراء الفرق الكالمية على اختالف اتجاهاتها بموضوعية 

 وحياد{

خطب الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم؛ وعهودهم إلى الوالة واألمراء: من   -

سائل  عهد اإلمام علي رضي هللا عنه إلى األشتر النخعي، ويضاف إليها ر ،هارأشه

العلماء إلى الخلفاء في زمنهم كرسالة اإلمام مالك رضي هللا عنه إلى الخليفة هارون  

الرشيد؛ ورسائل سعيد بن جبير وسعيد بن المسيّب، ومّمن اهتم بجمعها القلقشندي  

في موسوعته التي عنوانها "صبح األعشى " وهي تتضّمن العديد من عهود الخلفاء  

 مؤلف.  منذ صدر اإلسالم إلى عصر ال

كتب الفرق: وهي التي اهتمت بالفرق اإلسالمية وآرائها والردود التي تبنّتها كّل  -

فرقة في حّق مخالفها، وفيها العديد من الشؤون السياسية، خصوصا إذا استحضرنا 

الخالف في اإلمامة وتنصيب اإلمام الذي كان من نتائجه ظهور الشيعة بمختلف  

الملل  "للبغدادي و  " الفرق بين الفرق"ه الكتب  فرقها والخوارج ... ومن أشهر هذ

 البن تيمية.. " منهاج السنة النبوية"للشهرستاني و "والنحل

 كتب التاريخ: وهي باعتبار تعلّقها بالظاهرة السياسية تتفّرع إلى أربعة أنواع؛ وهي:  -
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لفوها  كتب التاريخ العام: وهي التي تهتّم بتاريخ اإلسالم والمسلمين عموما، وقد رصد مؤ-1

منها: تاريخ الطبري؛   تطّور مؤسسات الحكم وعالقاتها المختلفة بوصفهم وتوثيقهم لها،

 ...والبداية والنهاية البن كثير؛ والكامل البن األثير

كتب التاريخ السياسي للدول: وهي ترّكز على العمل السياسي فقط، منها: "اإلمامة"   -2

   ..الملوك " للسيوطيو"السياسة" البن قتيبة؛ و"تاريخ الخلفاء و

تاريخ النظم السياسية والحكام: يركز مؤلفوه على دولة معيّنة أو حقبة سياسية، أو على   -3

   "حاكم، منها: "تاريخ عمر بن الخطاب " البن الجوزي و"التحفة الملوكية في الدولة التركية

 أو" الروضتين في أخبار الدولتين الزنكية واأليوبية"

: خاصة مؤسسة الوزارة، حيث تطّرق مؤلفوها إلى تطّور الوزارة و  تاريخ المؤسسات  -4

الوزراء، منها: " قوانين الوزارة" للماوردي، و"الوزراء والكتاب " للجهشياري، و "  

     .. الوزراء" للصابي

صة: وهي التي اعتنت بمباحث علم السياسة الشرعية وباشرتها، وهي  المصادر المتخصِّ 

 : تنقسم إلى نوعين، وهما

أوال: المصادر التراثية: ومن أبرزها:" األحكام السلطانية " ألبي الحسن الماوردي ؛ و "  

األحكام السلطانية " ألبي يعلى الحنبلي؛ و " غياث األمم في التياث الظلم" إلمام الحرمين  

الجويني ،و "سراج الملوك" للطرطوشي ؛ و "المنهج المسلوك في سياسة الملوك " لعبد  

و " السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية" البن تيمية   الرحمان بن نصر الشيزري؛

،و" الطرق الحكمية في السياسة الشرعية " البن قيّم الجوزية؛ و" تحرير األحكام في تدبير  

أهل اإلسالم" البن جماعة؛ و" المقدمة" البن خلدون ؛ و" بدائع السلك في طبائع الملك "  

 محمد بن األزرق األندلسي المالكي؛ و" المقدمة السلطانية في السياسة  ألبي عبد هللا

 الشرعية " البن طوغان المحمدي ..    

 ثانيا: المراجع الحديثة: منها ما يلي: 

" السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية " لعبد الوهاب خالف ؛ و"السلطات الثالث في  

اإلسالم و أصول الحكم والردود عليه " لعلي عبد   اإلسالم " لعبد الوهاب خالف؛ و "

الرزاق؛ و" الخالفة" لعبد الرزاق السنهوري ؛ و" اإلمامة العظمى" لمحمد رشيد رضى؛  

و" النظريات السياسية اإلسالمية " لمحمد ضياء الدين الريس؛ و" خصائص التشريع  

في اإلسالم" لمحمد يوسف    اإلسالمي في السياسة و الحكم " لفتحي الدريني؛ و" نظام الحكم

موسى؛ و"من فقه الدولة في اإلسالم" ليوسف القرضاوي؛ و" األمة والجماعة والسلطة "  

لرضوان السيد؛ و" الجماعة والمجتمع والدولة" لرضوان السيد؛ و" في مصادر التراث  

السياسي اإلسالمي "لنصر محمد عارف ؛ و" السلطة في اإلسالم" وهو في جزئين لعبد  

 واد ياسين...  الج 
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 ثانيا: مفهوم السياسة الشرعية

  :أ/ مفهوم السياسة في اللغة 

عند تتبعنا للفظة " السياسة " في المعاجم اللغوية نجدها ت طلق بإطالقات كثيرة، وهي في  

عمومها تفيد القيام على الشيء وتدبيره والتصرف فيه بما ي صلحه. فالسياسة مصدر لفعل  

فالن الدابة إذا راضها وتعّهدها بما ي صلحها، وساس األمر سياسة  ساس يسوس، ي قال: ساس 

إذا باشره وعالجه ببذل الجهد في إصالحه، وساس الرعيّة إذا ولي أمرها وحكم فيها بالعدل  

وتصرف في شؤونها بما يحقِّق  مصلحتها.. ومن هذا   واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛

صلى هللا عليه وسلم:" كان بنو إسرائيل تسوسهم  المعنى ما ورد في حديث رسول هللا  

 أنبياؤهم " أي: يتولّون أمورهم ويرعون شؤونهم مثل ما يصنع الوالة واألمراء مع رعيّتهم. 

وقد راج أن أصل كلمة "السياسة" غير عربي، كما ذكره المقريزي في كتابه " المواعظ  

لمة "ياسة" وهي كلمة مغولية  واالعتبار بذكر الخطط واآلثار " بحجة أنها معربة من ك

حّرفها أهل مصر؛ فزادوا بأّولها سينا، واسترسل المقريزي في بيان ذلك بقوله: إن  

مؤّسِس اإلمبراطورية المغولية وأشهر الفاتحين المغول القائمين بدولة التتر  -"جنكيزخان" 

ن الناس من  قد قّرر قواعد عقوبات أثبتها في كتاب سّماه "ياسة"؛ وم  –في بالد المشرق 

سّماه "يسق". ولّما تّم له وضع ه نقشه في صفائح من الفوالذ وجعله شريعة في قومه،  

فالتزموه وعملوا به بعده حتى قضى هللا تعالى أمرهم. ورّد هذا الطرح البغدادي عمر بن  

م  في كتابه " خزانة األدب ولب لباب لسان العرب" عندما أّكد  1682ه/1093عبد القادر ت 

ّدعي أنّها معّرب  على أ ّن أصل الكلمة عربي دال على التدبير والقيام باألمر رافضا قول الم 

"سه يسا" المرّكبة من كلمتين أولها أعجمية فارسية ؛ وهي "سه" التي تعني ثالثة ، و "يسا"  

بالتركية وتعني الترتيب ؛ ومجموعها يعني التراتيب الثالثة ، وهي وصايا " جنكزخان"  

ألبنائه الثالثة: سلم و تور و إيرج عندما قّسم ممالكه بينهم و أوصاهم أن ال  ملك المغول 

يخرجوا عنها فجعلوها قانونا بينهم  ثّم  سّموها "سياسة" قال: وهذا شيء ال أصل له فإنها 

 لفظة عربية متصّرفة تكلّمت بها العرب قبل أن ي خلق "جنكزخان" . 

د هذه الحقيقة ورود لفظة " سياسة"  الذي تقّدم ذكره؛    –في الحديث النبوي الشريف  ويؤّكِ

و كذلك في الشعر العربي   –وهو قوله عليه السالم: "كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم" 

لك   القديم، منه قول هند أو حرقة بنت النعمان بن المنذر في سياق حسرتها على ضياع م 

 أبيها وما كانت تنعم به من عّز ومكنة: 

 نّصف ت  س واألمر أمرنا       إذا نحن فيهم سوقة ن  فبينا نسوس النا

 فأ ّف لدنيا ال يدوم نعيمها                تقلب تارات بنا وتصرف    
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ويزيد األمر يقينا أّن المعاجم وكتب اللغة التي ت عنى ببيان الكلمات الم عربة لم تذكر شيئا عن  

 في اللغة العربية فقط. تعريبها؛ في الوقت الذي اهتّمت ببيان معانيها 

 ب/ السياسة في القرآن الكريم: 

لم ترد لفظة "السياسة" قّط في القرآن الكريم وال أّيِ لفظ من اشتقاقاتها كما ثبت في كتاب 

"المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم"، وهذا ال يعني أبدا خلّو القرآن من بعض األحكام 

 . ي انفصال الدين عن شؤون الدولة وتدبير مصالح العبادوالمبادئ والمفاهيم السياسية وبالتال

والحقيقة هي أن القرآن الكريم قد ذكر بعض المصطلحات السياسية التي ترد أحيانا بمعان 

مختلفة عن المعاني والمضامين التي تعارفنا عليها في عصرنا بحكم تطّور الدالالت وتغيّر  

 ت: استعمالها مع مرور الزمن؛ ومن هذه المصطلحا

المِلك: ورد بمعنى التملّك والحكم، والمِلك  بمعنى الحاكم }وكان وراءهم مِلٌك يأخذ كّل سفينة  

 79غصبا{ الكهف/

 29الوزير: }واجعل لي وزيرا من أهلي{ طه/

السلطان: ورد في القرآن الكريم بمعنى البرهان؛ واإلثبات؛ والحجة؛ والقوانين العلمية؛  

؛ كما ورد بمعنى تحّكم بعض العباد ببعض عقابا من هللا عّز  وإغواء إبليس الرجيم ألتباعه

 وجّل. 

ْكم والنبّوة ثّم يقول   الحكم: كما في قوله سبحانه: }ما كان لبشر أن ي ؤتيه هللا الكتاب والح 

للنّاس كونوا عبادا لي من دون هللا ولكن كونوا ربّانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم  

}إّن هللا يأمركم أن تؤّدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس   79تدرسون{ آل عمران/ 

 58أن تحكموا بالعدل إّن هللا نِِعّما يعظكم به إّن هللا كان سميعا بصيرا{ النساء/

}ما أفاء هللا على رسوله من أهل الق رى ّللّف وللّرسول ولذي الق ربى   الدولة: مثل قوله تعالى:

وابن السبيل كي ال يكون د ولة بين األغنياء منكم وما آتاكم الرسول   واليتامى والمساكين

 7الحشر/  فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتّقوا هللا إّن هللا شديد  الِعقاب{ 

زعيم: لم ترد في القرآن بمعنى القيادة والرياسة بل بمعنى الكفيل والقول في قول هللا تبارك  

  }سلهم  72يوسف/ أنا به زعيم{و لك ولمن جاء به ِحْمل  بعير  }قالوا نفِقد  ص واع الم وتعالى:

 40القلم/  أيُّهم بذلك زعيم{

}وإذ قال ربّك للمالئكة إنّي جاعٌل في األرض خليفة قالوا   خليفة: في نحو قوله جل في عاله: 

ماء ونحن ن سبِّح  بحمدك ون قّدِس  لك قال إنِّي  أعلم  ما ال  أتجعل فيها من ي فِسد  فيها ويسِفك  الّدِ

}يا داوود  إنّا جعلناك خليفة في األرض فاحكم بين النّاِس بالحّقِ وال تتّبِعِ   30البقرة/  تعلمون{

الهوى في ِضلّك عن سبيل ّللّا إّن الذين يِضلُّون عن سبيل ّللّا لهم عذاب شديٌد بما نسوا يوم  

 26ص/   الِحساب{
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ه  بكلمات فأتّمه ّن قال إنِّي جاِعل ك للنّاس  بُّر   }وإِذ ابتلى إبراهيم   اإلمام: في قوله عّز وجّل:

يّتي قال ال ينال  عهِدي الّظالمين{  124البقرة/ إماما قال ومن ذِرّ

 المفاهيم السياسية في القرآن الكريم: 

من العسير استقصاء  مفاهيم الحكم والسياسية الواردة في آيات القرآن الكريم بسبب أّن آيات   

آيات تدل على األحكام الفقهية بالنّصِ أو االستنباط   وهي – آيات األحكام السياسة تدخل في 

ختلف  فيه؛ – خمسمئة أو مئتان أو مئة   -التي و إن حصرها بعض  العلماء في عدد معيّن  م 

هن وجودته وسيالنه وصفاء   - وخمسون.. في مكن للعالم الذي مّن هللا تعالى عليه بقّوة الذِّ

على االستنباط أن يستنبط من أّيِ آية حكما شرعيا وإن لم تتعلق   الروح والقدرة العلمية

دون هذه   باألوامر والنواهي كآيات القصص والمواعظ وغيرها لذلك وجدنا علماءنا يؤّكِ

الحقيقة العلمية كاإلمام شهاب الدين القرافي الذي يقول في كتابه "شرح تنقيح الفصول"  

كم ها في خمسمئة آية بعيٌد" ص :"فال تكاد تِجد  آية إالّ وفيها ح   437، وحصر 

تطّرق القرآن الكريم لألساسيات العامة للحكم اإلسالمي في مناسبات مختلفة؛   -

ومواضع متنوعة بمعالجته لطريقة الحكم وسياسة الرعيّة؛ وواجبات الحاكم  

 تناولها:ومن المفاهيم واألحكام السياسية التي  والمحكوم؛ وسبل المعارضة الحكيمة.. 

ع  الحاكم المسلم وألزمه بواجباته في الحكم   1 وجوب العدل في الحكم: حيث خاطب المشّرِ

ونهم؛ وحفظ مصالحهم.. كقوله سبحانه:} إّن هللا يأمركم أن   بين العباد بالعدل؛ ورعاية ش ؤ 

 58تؤدُّوا األمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل{النساء/ 

وب طاعة الحاكم: إذا كان المشرع قد فرض على الحاكم التمسك بالعدل ورعاية  وج  2

قابل على الرعيّة طاعة الّراعي وأولياء األمر ما لم   مصالح الرعيّة؛ فقد فرض في الم 

يأمروا بمنكر أو ينهوا عن معروف، وألزم الجميع بالرجوع إلى الكتاب والسنة لرفع  

ها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الّرسول وأولي األمر منكم  }يا أيّ االختالف، يقول سبحانه:

فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى هللا والرسول إن ك نتم تومنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خير  

   59النساء/ وأحسن تأويال{

المساواة: وهي من أعظم قِيِم اإلسالم حيث أوجب الشارع المساواة بين أفراد الجنس   3

نثى  أ  }يا أيُّها النّاس  إنّا خلقناكم من ذكر و ي؛ وبين الذكر واألنثى، يقول تعالى:البشر 

 13الحجرات/ وجعلناكم ش عوبا وقبائل لتعارفوا إّن أكرمكم عند هللا أتقاكم إّن هللا عليٌم خبيٌر{

م  }ولقد كّرمنا بني آدم وحملناه حفظ كرامة اإلنسان: كما نّص هللا تعالى عليها في قوله:  4

  في البّر والبحر ورزقناهم من الطيِّبات وفّضلناهم على كثير  مّمن خلقنا تفضيال{

 70اإلسراء/
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صيانة حق اإلنسان في الحرية: الحريّة بمفهوم القرآن هي االنعتاق من عبودية اآللهة   5

النظر  المزعومة وإفراد هللا الواحد األحد باأللوهية والعبودية والربوبية وهذا ال يتحقّق  إال ب

 والتفّكر في آالء هللا تعالى وخلقه.. 

تجسيد مبدإ الشورى: وهو من أهم قواعد وركائز الحكم في النظام اإلسالمي، يقول هللا   6

 }وشاورهم في األمر{  38الشورى/ }وأمرهم شورى بينهم{ تعالى:

المعارضة الرشيدة: التي تستمدُّ مشروعيتها من مبدإ األمر بالمعروف والنهي عن   7

ه إلى الحّق. يقول هللا تعالى:الم }ولتكن منكم أّمةٌ   نكر، فتساهم في توجيه الحاكم؛ ورّدِ

ون بالمعروف وينهون عن المنكِر وأوالئك هم المفلحون{ ر  آل   يدعون إلى الخير ويأم 

 104عمران/

البيعة: وردت بعض النصوص القرآنية التي تتحّدث عن هذا العقد الذي يجمع  األمة   8

}إّن الذين ي بايِعونك إنّما  حقيقته وبعض بنوده، منها قول هللا سبحانه:بالحاكم؛ عن 

ي بايِعون هللا يد  هللاِ فوق أيديهم فمن نكث فإنّما ينك ث  على نفِسه ومن أوفى بما عاهد  

    10الفتح/ عليه هللا فسيؤتيه أجرا عظيما{

ِرْكن باهلل شيئا وال يسرقن وال يزنين ي ش أال}يا أيُّها النبيُّ إذا جاءك المؤمنات ي بايِْعنك على  

وال يقت ْلن أوالده ّن وال يأتين بب هتان  يفترينه بين أيديهّن وأرجلهّن وال يعصينك في معروف   

 12الممتحنة/  فبايعه ّن واستغِفر له ّن هللا إّن هللا غفوٌر رحيٌم{

}وال تكِسب  كلُّ نفس  إالّ عليها وال تِزر  واِزرةٌ ِوزر   أخذ اإلنسان بجريرته: كقوله تعالى: 9

   164أ خرى{ األنعام/

 40الشورى/ }وجزاء  سيِّئة  سيِّئةٌ ِمثْل ها{ العقوبة بقدر الجريمة: كقوله سبحانه: 10

ن  على البِّرِ والتقوى:  11 }وتعاونوا على البِّرِ والتّقوى وال   كقوله تعالى: وجوب التعاو 

 2المائدة/  ى اإلثِم والع ْدواِن{تعاونوا عل

 1المائدة/ }يا أيُّها الذين آمنوا أوفوا بالع قود{ وجوب الوفاء بالعهِد: كما في قوله سبحانه: 12

الحرج مرفوعٌ: وهي من القواعد الفقهية المستنبطة من عديد النصوص منها قول هللا   13

يِن من حرج {  جّل وعال:  78الحج/ }وما جعل عليكم في الّدِ

 ومن وظائف أفراد األّمة التي ورد بها القرآن الكريم : 

أ / األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: }الذين إن مّكنّاهم في األرض أقاموا الصالة وآتوا  

 41الحج/ الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهلل عاقبة األمور{

  ظ ِلموا وإّن هللا على نصرهم لقدير{ ِذن للّذين ي قاتلون بأنّهمأ  ب/ القتال لرفع الظلم: }

 39الحج/
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س لنا بالبيِّناِت وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم   ج/ الحكم بالقسِط والعدِل: }لقد أرسلنا ر 

س له    ه  ور  النّاس  بالِقْسِط وأنزلنا الحديد فيه بأٌس شديٌد ومنافع  للنّاِس وليعلم هللا  من ينص ر 

 25الحديد/   عزيٌز{بالغيِب إّن هللا قِوي  

ك م أن ت ؤدُّوا األمانات إلى   د/ وجوب  العدِل وِحْفِظ األمانِة في اختياِر والةِ األمِر: ر  }إّن هللا يأم 

أهلها وإذا حكمت م بين النّاِس أْن تحك موا بالعدل إّن هللا نِِعّما يِعظ ك ْم بِه إّن هللا كان سميعا 

 58النساء/  بصيرا{

 

 ير المسلمة والعالقات الدولية في القرآن الكريم:   وضع األقِليّات غ

 من النصوص القرآنية الواردة في هذا الباب: 

ي وعدّوكم أولياء ت ْلقون إليهم بالموّدة وقد كفروا بما   - }يا أيها الذين آمنوا ال تتّخذوا عدّوِ

خرجتم جهادا في  جاءكم من الحق ي خرجون الّرسول وإيّاكم أن تومنوا باهلل ربِّك م إن كنتم 

ون إليهم بالموّدةِ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله   سبيلي وابتغاء مرضاتي ت ِسرُّ

 1الممتحنة/ منكم فقد ضّل سواء الّسبيل{

وهم   - يِن ولم ي خِرجوكم من ِدياِركم أن تبرُّ }ال ينهاكم هللا عن الذين لم ي قاتِلوكم في الّدِ

يِن   وت ْقِسطوا إليهم إّن هللا ْقِسطين إ نّما ينهاكم هللا  عِن الذين قاتلوكم في الّدِ ي ِحبُّ الم 

وأخرجوكم من ِدياِركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومن يتولّهم فأولئك هم  

 8الممتحنة/ الّظالمون{

}يا أيّها الذين آمنوا إنّما الم شركون نجٌس فال يقربوا المسِجد الحرام بعد عامهم هذا وإن   -

 28التوبة/  فتم عْيلة فسوف ي غنيكم هللا من فضله إن شاء إّن هللا عليٌم حكيٌم{خِ 

مون ما حّرم هللا  ورسول ه وال   - }قاتلوا الذين ال يومنون باهلل وال باليوم اآلخر وال ي حّرِ

  يدينون دين الحّقِ من الذين أوتوا الكتاب حتّى ي ْعطوا الِجزية عن يد وهم صاِغرون{

 29التوبة/

وا   - ْشِركين ثّم لم يْنق صوكم شيئا ولم ي ظاِهروا عليكم أحدا فأتِمُّ }إالّ الذين عاهدت م من الم 

تّقين{ ّدتِِهم إّن هللا ي ِحبُّ الم   4التوبة/ إليهم عهدهم إلى م 

تّقين{ -    7التوبة/ }وما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إّن هللا ي ِحبُّ الم 

 ي بيان األحكام السياسية المنظمة للسلطة في اإلسالم: طريقة القرآن الكريم ف

 انطبعت هذه الطريقة بخاصيتين؛ وهما: 
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س    - الخاصية األولى: اقتصار القرآن في بيان هذه األحكام على أسلوب اإلجمال الذي ي ؤّسِ

القواعد الك ِليّة واألحكام العاّمة للسلطة دون الخوض في التفريعات والتفاصيل، وهو أمٌر  

عة التي تستلِزمها النوازل ومستجدات أّيِ عصر.. يضْ   من  الم رونة والّسِ

الخاصية الثانية: اقتران هذه األحكام السياسية بالمصلحة الشرعية والِحكمة الربّانية مّما   -

   .مكانويضمن تطبيقها في كّلِ زمان 

عقائدي  على اختالفها ال-ساهمت هاتين الخاصيتين في استدالل جميع الفرق اإلسالمية   -

راتها اعتمادا على التأويل    -والفقهي والسياسي بنصوص القرآن الكريم على آرائها وتصوُّ

وّسع أو الباطني؛ وأحيانا في قضايا سكت عنها القرآن الكريم سكوتا تاّما كتسمية حاكم  الم 

ْكِم.. –كما هو الحال عند فرق الشيعة   –أو الوصيّة له  عيّن  للح   أو تعيين نظام م 

 بين النصوص القرآنية المِكيّة والمدنية في تشريع األحكام السياسية:  الفرق

نّجما طيلة ثالث وعشرين أو خمس وعشرين سنة،   من المعلوم أن القرآن الكريم نزل م 

ْستجّدات وما يحص ل   ومنه ما نزل ابتداء من غير سبب؛ ومنه ما نزل لسبب معيّن وفق الم 

ساس فقد عرف العهد المكي والمدني معالجة العديد  للنّاس من الم شِكالت. وعلى هذا األ

 من القضايا السياسية الراهنة مع فرق يتمثل فيما يلي:

عرف العهد المكي تركيز القرآن الكريم على قضايا إثبات العقيدة الصحيحة من ألوهية    -

كم الواقع التاريخي؛ لذلك اهتّم الوحي القرآني     وربوبية ونفي العقائد المنحرفة والوثنية بح 

بإرساء األس س العامة واألصول الكلية التي تهدي العباد إلى إقامة المؤّسسات وضبط  

س ِل مع أقوامهم ؛   العالقات المختلفة ؛ وخاللها كث ر الحديث عن قصِص األنبياء والرُّ

س ِل؛ ومصير من كفر بهم ..وقد ساهم هذا النص القرآني في هداية   ومصير أتباعِ الرُّ

لون ع ْنص ر القهِر  العباد لم   ستكبرين والفراعنة والملوك والمإل الذين ي شّكِ واجهة الم 

واالستبداِد والظُّلِم في المجتمع مع االهتمام أيضا بوحدة األصل البشري وتساوي البشر  

 القيامة والحساب والجزاء     وبيوم  ،والواجباتفي الحقوق 

السياسية بعد إنشاء دولة للمسلمين،   أما القرآن المدني فقد سلك أسلوب تفصيل األحكام -

ع  العديد من التشريعات التي اقتضتها المرحلة سعيا لتنظيم المجتمع داخليا  فوضع المشّرِ

وخارجيا في مختلف العالقات؛ فسّن المشرع لذلك أحكام العقوبات والحدود، وأحكام  

 ات... المشاركة السياسية عبر نظام الشورى؛ وتشريع الجهاد وأحكام المعاهد

 ج/ السياسة في السنة النبويّة: 

ورد لفظ السياسة في حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي تقدمت اإلشارة إليه؛ ولفظه:  

، وإنّه ال نبّي بعدي، وسيكون   }كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء، كلّما هلك نبي  خلفه نبي 

لفاء فيْكث رون. قالوا: يا رسول هللا فما تأم   نا؟ قال:" أوفوا ببيعة األّول فاألّول، أعطوهم  خ  ر 

حقّهم، واسألوا هللا الذي لكم، فإّن هللا سائلهم عّما استرعاهم{ "أخرجه اإلمام البخاري في  

 1842واإلمام مسلم برقم:  33455صحيحه برقم: 
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هم  ويدفع   والمراد من مصطلح " تسوسهم " أحد المعاني اللغويّة وهي القيام  عليهم بما ي صِلح 

الفساد عنه م، وهو ما قّرره الش ّراح  كابن حجر في " فتح الباري شرح صحيح البخاري "  

حيث يقول: }قوله تسوسهم األنبياء أي أنّهم كانوا إذا ظهر فيهم فساٌد بعث هللا نبيّا ي قيم  لهم  

ِة من قائم بأ مورها  أمرهم وي زيل ما غيّروا من أحكام التوراة ، وفيه إشارةٌ إلى أنّه ال ب ّد للرعيّ

وهو نفس المعنى   497/ص6يحِمل ها على الطريق الحسنة وي ْنِصف  المظلوم من الّظالم{ ج

الذي صّرح به النووي  في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحّجاج"؛ قال:}أي يتولّون أ مورهم  

الة  بالرعيِّة. والسياسة  الِقيام  على الّشيءِ  ه { كما تفعل  األ مراء  والو   231/ص12ج بما ي صِلح 

جاجِة شرح  سنن ابن ماجة" بقوله:  }تسوسهم األنبياء    ونجده عند السيوطي في "مصباح  الزُّ

 206/ص1ج  من السياسِة وهي الرياسة  والتّأديب  على الّرِعيِّة{

 دالالت استعمال لفظ "السياسة" في عصر النبّيِ عليه السالم والصحابة رضي هللا عنهم: 

 في هذا العهد بمعان  ِعّدة؛ منها: ورد 

ترويض  الفرِس والقيام  بمؤونتِه وِخدمتِه : منه ما رواه اإلمام مسلم في صحيحه أن أسماء   -

قالت: كنت أخد م  الزبير ِخْدمة البيِت، وكان له فرٌس ؛ وكنت أسوس ه ؛ فلم يك ن من الِخدمة  

وأقوم  عليه وأسوسه. قال: ثّم  إنّها شيٌء أشّد علّي من سياسة الفرس، كنت أحتشُّ له  ؛ 

أصابت خِدما "جاء النبّي صلّى هللا عليه وسلّم سبٌي فأعطاها خاِدما"، قالت: كفتني سياسة  

الفرِس، فألقت عنِّي مؤونته، فجاءني رجٌل فقال: يا أّم عبد هللا إنِّي رجٌل فقيٌر؛ أردت  أن أبِيع 

بير شاهٌد  في ِظّلِ داِرِك، قالت: إنِّي إن رّخصت  ل ، فتعال فاطل ب إلي، والزُّ بْير  ِك أبى ذاك الز 

، فجاء فقال: يا أ ّم عبد هللا إنِّي رجٌل فقيٌر أرْدت  أن أبيع في ِظّلِ داِرك، فقالت: ما لك  

؟ فكان يبيع  إلى أن   بالمدينة إالّ داري؟ فقال لها الزبير: ما لك أن تمنعي رج ال فقيرا يبيع 

بْير  وثمن ها في ِحْجري، فقال: هبيها لي قالت: إنِّي قد  كسب، فبِْعت ه  الجار ية، فدخل علّي الزُّ

 3151تصّدْقت  بها. صحيح مسلم رقم الحديث:

جاء بمعنى الّسوس  والعتُّ والدُّود : منه ما في سنن أبي داود عن أنس  بِن مالك قال:   -

، فجعل ي ف تِّش ه  ي ْخِرج  السُّوس منه. سنن أبي  أ تِي النبِيُّ صلّى هللا عليه وسلّم بِتْمر  عتِيق 

 3832داود رقم الحديث: 

جاء بمعنى التدبير والقيام  بالّشيِء: منه ما روي في مصنف ابن أبي شيبة عن   -

المستظل بن حصين قال: خطبنا عمر  بن الخّطاب، فقال: قد علمت  وربُّ الكعبة متى 

، فقام إليه رجٌل من المسلمين فقال:  متى يهِلكون يا أمير المؤمنين؟ قال:  تهِلك  العرب 

حين يسوس  أمرهم من لم ي عاِلج أمر الجاهليِّة، ولم يصحب الرسول صلّى هللا عليه  

. ومنه أيضا ما رواه ابن أبي  410/ ص 6وسلّم." المصنّف في األحاديث واآلثار "ج 

الّ بباب  شيبة عن الشعبي قال: قال زياد: ما غلبني أمير  المؤمنين بشيء من السياسة إ

ه  فخِشي أن أ عاقِبه ، ففّر إلى أميِر المؤمنين فكتب   ، استعملت ف النا فكث ر خراج  واحد 

إليه: إن هذا أدب  سوء  لمن قبلي، فكتب إلّي: إنّه  ليس ينبغي لي وال لك أن نسوس  
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النّاس سياسة واحدة، أن نِلين جميعا فتمرح  النّاس  في المعصية، وال أن نش ّد جميعا 

ّدةِ والفظاظِة وأكون  للّْيِن والّرأفِة  فنح  ِمل  النّاس على المهاِلِك، ولكن تكون للّشِ

         187/ص6والّرحمِة. " المصنّف "ج 

وجاء في تاريخ الطبري قول  عْمرو بن العاص ألبي موسى األشعري في وصف معاوية:    

ياسِة، الحسن  إنِّي وجْدت ه  وِلّي ع ثمان الخليفة المظلوم، والّطالب بدمه، ا التّدبيِر.  لحسن  الّسِ

 68/ص5ج

ي في "األسرار المرفوعة في األخبار   ومنه الحديث الموضوع الذي ذكره الم الّ علّي  القاّرِ

الموضوعة" المشهور بالموضوعات الكبرى؛ ولفظه: سياسة الناس أشدُّ من سياسة الّدواب.  

 221/ص1ج

السياسة وم شتقّاتها في عهد الرسول صلّى هللا عليه وسلّم  وعموما فهذه االستعماالت لكلمة 

والصحابة الكرام رضي هللا عنهم ال تخرج في الحقيقة عن المعاني اللّغويّة التي ذكرها  

 أصحاب  المعاجم في عصور التّأليف. 

  وجدير أن نذكر في هذا المقام أّن السنّة النبوية تشتمل  على الكثير من أقوال وأفعال النبيّ 

تعلِّقِة بسياسِة الّدولِة وإدارةِ شؤون العباِد وخاّصة بعد الهجرة من مّكة إلى   عليه السالم الم 

 المدينة، وهي المرحلة المدنية التي فرضت نزول تشريعات  متعلِّقة    

ختلف المجاالت..   بإدارةِ المجتمع وسياستِه في م 

 مفهوم السياسة في كتب الحديث:

ستِقلَّةً جمعوا فيها نصوص  الحديِث   لقد وضع علماء  الحديثِ  في ك ت بِِهم الحديثيِّة ف صوالً م 

تعلِّقِة    النبوّيِ الشَّريِف الم 

ختلفة، وبالنّظر في هذه العناوين  ياسِة، وقد دّونوا تِلك األحاديث تحت عناِوين م  بمسائِل الّسِ

 تتفتّح  لك االتِّجاهات  

ثين في ع   حّدِ صور التَّدويِن؛ وكذا الم صطلحاِت التي كانت رائجةً  التي كانت سائدةً بين الم 

ياسِة.    لمفهوم الّسِ

ياسِة تحت عناويِن الك تِب التّاليِة:   - تعلِّق ِة بالّسِ فقد جمع اإلمام  الب خاري  األحاديث  الم 

؛ واستِتابة    يات  دود ؛ والّدِ ِس؛ والِجْزية ؛ والح  م  ؛ وفرض  الخ  ي ر  ؛ والجهاد  والّسِ لح  الصُّ

؛ واألحكام ، كما ذكر رحمه هللا تعالى ما يزيد    عانِدين  وقِتال هم؛ والِفت ن  ين  والم  رتّدِ الم 

تعلِّق  بالِخالفِة والقضاِء.   عن مائِة حديث  م 

س ب    - ِحيِحِه؛ ورتّبها ح  سِلٌم جمع أحاديث  ص  المعلوم  عند علماء الحديِث أّن اإلمام  م 

ن تِها، ح  ْوض وعات دون ع ْنو  تّى قام اإلمام  النَّوِوي  في القرِن الّسابع الهجري في  الم 

شرحه على صحيحِ مسلم  بذلك، حيث  أعطى األحاديث  الخاّصِة بمسائل السياسة  
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: كتاب اإلمارة. ومن الكتب األخرى المتعلّقِة بهذا المعنى نجد  كتاب   واإلمامة عنوان 

ياِت؛ وكتاب ال ي ِر. القسامة والمحاربين والِقصاِص والّدِ دوِد؛ وكتاب الجهاد والّسِ  ح 

وّزعةً بين أبواِب   وأّما في ك ت ِب السُّن ِن:  - ياسِة م  ك س نِن اإلمام التِّرمذي فنجد  مباحث  الّسِ

تَِّصلةٌ بمباحِث القضاِء والِجهاِد، وكذلك نِجد    ي ِر والِجهاِد؛ أي أنّها م  األحكاِم والّسِ

ياِت والح دو ِد. وكذلك فعل اإلمام  ابن  ماجة  بوضعه أحاديث    أبواب  الشَّهاداِت والّدِ

د    ختِلفا عندما أ ْفر  اإلمارةِ ِضْمن  أبواب الجهاد. وأّما اإلمام  النّسائي فقد اتّجه اتِّجاها م 

ستِقالًّ عِن البيعِة، أدرج فيه أحاديث  تتعلّق  بمسائل الّدولِة. ونفس    في سننه كتابا م 

وّطإ الذي ي عدُّ من أوائِل ك ت ِب الحديث، إالّ  األمر نجد ه عند اإلماِم ما لك  في كتاب الم 

أنّه اقتصر رحمه هللا تعالى على ثالثِة أحاديث  في مبحِث البيعِة. هذا الوصف  ينطبق   

 على ك ت ِب الحديِث التي رتّبت األحاديث  على األبواِب. 

اعتمدت ترتيب  أّما كتب الحديث التي اعتمدت تراتيب أ خرى كالمسانيد }التي  -

المرويات حسب أسماء الّصحابة{ والمعاجم }التي رتّبت األحاديث على مسانيد  

الّصحابة أو الشُّيوخ أو البلدان أو غير ذلك{ فنجد  األحاديث المرتبطة بالسياسة  

 الّشرعيّة مفّرقة فيها يصع ب  تتبُّع ها.

 السُّلطةُ في السنّة: 

 قضايا السُّلطِة بشكل  تفصيِلّي  من النّاحيِة الّشكليِّة،  لم تتناول أحاديث  الس نِّة النبويّةِ  -

شأن  القرآِن الكريِم ، والمقصود  هنا هو أنّها لم ت عيِّْن نِظاما للحكِم في   شأن ها في ذلك 

جوب  تنصيِب اإلمام   د  و  الّدولِة ، فحينما نجد  في نصوص القرآن والسنّة معا ما ي ؤّكِ

قابل ن ْفت ِقد   القائم بالسُّلطِة ؛ وما ي ن صُّ على وظيفة اإلماِم وأهّمِ س ل طاته تحديداً، ففي الم 

ِلن صوص  من القرآِن أو السنِّة تنصُّ على اسِم الحاِكِم أو ش روِط ت ولي تِه أو طريقة  

دود    د  ح  م  ب نيان  الحكومِة و ي حّدِ كم  ي نّظِ تنصيبه أو وسائل عزله؛ أو تنصُّ على ح 

ل  السُّلطة  ك لّها أم هي مؤّسساٌت بِجواِر س لطِة الحاِكِم لها   منِصِب الحاِكم هل ي شّكِ

 صالحياٌت أ خرى؟....    

 ثالثا: عناية الفالسفة المسلمين بالفلسفة السياسية

وا بوضع   رين، حيث اهتمُّ اعتنى الفالسفة  المسلمون بالسياسة؛ كما اعتنى بها م عظم  المفّكِ

ْست ْنب ط ةً   د نِيَّة أو الّدولة، وتبقى المبادئ  التي وضعها هؤالء الفالسفة  م  نظرية في السياسة الم 

تأثِّرةِ بالفلسفة اليونانية  وخ صوصاً أفالطون  من مبادئهم النّظرية الفلسفيّة العقلية؛ الم 

ِر نِسبِياً وأرسطو بّكِ ؛ دون ربِطها بالشريعة اإلسالمية ومصادرها، ولعّل اشتغال  الفالسفِة الم 

ياِسيِة هو ما دفع الفقهاء للعنايِة أكثر بها..  بالمسائِل الّسِ

 م{: 950ه/339/ السياسة عند الفارابي }ت 1

ية بالسياسة رغم أنّه لم ي شارك من النّاحية ي عدُّ الفارابي من أشّدِ الفالسفة المسلمين عنا 

دنيّة، وتحصيل   شاركة، وقد قّدم ك ت با عديدة في السياسة، منها: السياسة الم  العمليّة فيها أدنى م 
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كتاب " آراء  أهِل المدينِة الفاِضلة ". ي طلق  الفارابي على ِعلم السياسة   أشهرهاوالسعادة،  

دني "؛ ووضع له تعريفاً في كتابه " إحصاء  العلوم " بأنّه  العلم  الذي "يفحص    اسم " العلم الم 

ي م التي عنها   ل كات واألخالق والّسجايا والّشِ عن أصناف األفعال والسُّنن اإلرادية وعن الم 

، وعن الغايات التي ألجلها ت فعل، وكيف ينبغي أن تكون موجودة   تكون تلك األفعال  والسُّن ن 

وجه في ترتيبها فيه على النّحو الذي ينبغي أن يكون وجودها فيه،  في اإلنسان، وكيف ال

   79في ِحفِظها" ص هوالوج 

" أو ما شاء   لك  ل ِكيَّة  والم  لكة  وتلك الِمهنة  هي "الم  ياسة في نظِرِه ال تتأتّى إالّ بِِمهنة  وم  والّرِ

ياسة  هي فِعل  هذه الِمهنة. و  ي ها بتعبيره، والّسِ ياسة  عند الفارابي نوعان؛ اإلنسان أن ي سّمِ الّرِ

 وهما:

ن من ن ْيِل السَّعادةِ الحقيقيِة بفضِل األفعاِل   ياسة  الفاضلة  وهي التي ت مّكِ النوع األول: الّرِ

ياسِة هي المدن واألمم الفاضلة .      نقادة  لهذه الّرِ د ن  واأل مم  الم  ل كاِت اإلراديِة. والم   والسُّنِن والم 

ي ِم والسُّنِن التي ت نال  بها ما  النوع الثاني:  ن  في األفعال والّشِ ياسة الجاهليّة، وهي التي ت ْكم  الّرِ

 ي ظ نُّ أنّها سعادات  ِمن غير أن تكون كذلك.  

ي كلَّ واحد  منها بالغرِض الذي   وينقسم هذا النوع من الّرياسة عنده إلى أنواع كثيرة، وي سّمِ

ياسة ؛ التي تأخذ  اسم غرِضها؛  ي قِصد ه ؛ فتكون أنواعه بقدر   األغراض التي تلتمس ها هذه الّرِ

 كرياسة الِخسَِّة ورياسِة الكرامة.. 

ل ِكيَّة  الفاِضلة  بقّوتيِن؛ وهما:   وت ْلت ئِم  الِمهنة  الم 

 القوة على القوانين الكليّة -

زاولة األعمال المدنيّة وبمزاولة ا - ألفعال  القوة التي يستفيدها اإلنسان بسبب طول م 

التّجريبية في األخالق واألشخاص في المدن. والِحْنكة  فيها بالتّجربة وط وِل  

عاِلجاً كاِمالً إالّ   ب؛ فإّن الّطبيب ال ي صبِح  م  شاهدة؛ كما هو الحال في مهنة الّطِ الم 

 باكتسابه ق ّوتيِن؛ وهما:

 الكليات والقوانين.  إحداها: هي القّوة التي اكتسبها من كتب الِطّبِ وتسّمى القّوة على

زاولِة ألعماِل الِطّبِ في المرضى،   واأل خرى: هي القّوة  التي يتحّصل ها الّطبيب  بِط وِل الم 

شاه د ةِ ألبداِن األشخاص. وبفضل هذه القّوة يتمكَّن  الّطبيب    والِحنكة  فيها بِط وِل التَّجربِة والم 

ي كّلِ األحواِل. ونفس  األمِر ينطبق  على ما  من تقدير األدوية والعالج المناسبة لكّلِ بدن ف

ل ِكيَّة " التي ي مِكن ها تقدير  األفعاِل بحسِب العواِرض واألحواِل   يِه الفارابي "الِمهنة  الم  ي سّمِ

د ِن واألوقاِت بهذه القّوة والتّجربة.   والم 

د نِي  في كتابه "إحصاء  الع لوِم" إلى  م  الفارابي الِعلم  الم  زئ ْيِن؛" ج زٌء يشتمل  على  وي قّسِ ج 

ي ِر   تعريف الّسعادةِ، وتمييِز ما بين الحقيقة منها والمظنون به، وعلى إحصاء األفعال والّسِ

يِّز  الفاِضل  من   ِم، وت م  د ِن واأل م  ع  في الم  زَّ ي ِم اإلراديِة الك ِليَِّة التي شأن ها أن ت و  واألخالِق والّشِ
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ِم،  غير الفاضل. وجزٌء يشمل  ع د ِن واأل م  ي ر  الفاِضلة في الم  ي م  والّسِ لى وجِه التّرتيِب، الّشِ

تِّب  في أهل المدن   ي ر  واألفعال  الفاضلة ، وي ر  وعلى تعريِف األفعاِل الملكيِّة التي بها ت مكَّن  الّسِ

كَّن  فيهم " ص تّب  وم       83األفعال  التي بها ي ْحفظ  عليهم ما ر 

ظ  أّن الف ياسِة؛ وال ي ميِّز  ِعْلم  األخالق عن ِعلِم الّسياسة في  ي الح  ارابي  ي ْخِلط  بين األخالِق والّسِ

البحث أو الموضوع أو الغاية. وهذه النّظرة  من قِب ِلِه هي نفس نظرة أفالطون وأرسطو،  

اء المدينة  ألنّهما يعتبران أّن غاية السياسة المدنيّة هي الّسعي  إلى توفير الكمال األخالقي ألبن

بمعونة القوانين والتربية، وأّن على الّدولة أن تعمل على تمكين الفضائل األخالقية في نفوس  

 المواطنين، إِذ الغاية  من المدينة }الدولة{ هي السعادة تماما كما هو شأْن  الف ْرِد. 

ابي هو  إّن ما يدعو النّاس إلى االجتماع في مجتمع واحد }االجتماع اإلنساني{ حسب الفار

احتياج  بعِضهم لبعض، وذلك أّن "ك ّل واحد من الناس مفطوٌر على أنّه يحتاج  في قِواِمِه وفي  

أن يبل غ  أفضل كماالته إلى أشياء كثيرة ال يمكنه أن يقوم بها ك لّها وحده، بل يحتاج  إلى قوم؛  

ا يحتاج  إِل ْيِه. وكّل واحد من كّل وا حد بهذه الحال. فلذلك ال  يقوم له كّل واحد منهم بشيء  م 

ِعل ِت الِفطرة  الطبيعية  إال باجتماع جماعة  ي مكن أن يكون اإلنسان  ينال  الكمال الذي ألجله ج 

تعاِونين يقوم كّل واحد لكل واحد ببعض ما يحتاج إليه في قِواِمه ، فيجتمع مّما يكون  كثيرة م 

في قِواِمه وفي أن يبل غ الكمال. ولهذا كث رت  به جملة  الجماعة لكّلِ واحد  جميع  ما يحتاج  إليه 

أشخاص االنسان، فحصلوا في المعمورة من األرض، فحدثت منها االجتماعات اإلنسانية . 

 { 118،117فمنها الكاملة، ومنها غير الكاملة" }كتاب آراء أهل المدينة للفارابي ص 

في كتابه "السياسة" من أّن المدينة    يأخذ  الفارابي بما أخذ به اليونانيون عاّمةً وأّكده  أرسطو 

ْنطبِقا على بالِد   هي أفضل  هذه المجتمعات، ويجب  التّنبيه  هنا إلى أّن هذا التصّور  إن كان م 

جود  فِيِه   اليوناِن فإنَّه  لم يك ن لينطبق  على العالم اإلسالمي الذي ينتمي إليه الفارابي ألنّه  ال و 

وإنّما مفهوم  الّدولِة فيه ي قابِل مفهوم  األّمِة؛ والِملَِّة. ي فِصح  الفارابي  المدينة،  – لمفهوم الّدولِة 

 عن هذه النّظرية الفلسفية السياسية في كتابه "آراء أهل المدينة الفاضلة" 

عندما ي رى أّن السَّبِيل الواحد لح صوِل الخيِر األفضِل والكماِل األقصى هو بتجسيِد معنى 

دينِة الفاضلِة   ِن بين أفرادها  الم  في الواقِعِ أّوال وليس باجتماعِ النّاِس فقط؛ من خالِل التّعاو 

ي هذا االجتماع   إراديا وعمليّا على األشياِء التي ت نال  بها الّسعادة  في الحقيقِة، وي سّمِ

 باالجتماع الفاِضِل.              

غم ذلك نجد الفارابي يتجاوز  مفهوم المدينة الفاضلة ليت حّدث عن األ ّمِة الفاِضلِة؛ وهي  ور 

جِ ليتحّدث  عِن الجماعِة   د ن ها على ما ت نال  به الّسعادة ، وينتقل بالتدرُّ التي يتعاون  أفراد ها وم 

يها ِن أفراِدها على   اإلنسانيِة العالميِّة التي ي س ّمِ "المعمورة  الفاضلة " التي ال تتحقَّق  إالّ بتعاو 

ذا يكون الفارابي قد تجاوز نظرية أرسطو المحصورة في المدينة الفاضلة  ب لوغِ الّسعادةِ. وبه

والتي هي مدينة اليونان، وهو بذلك تجاوز النّظرة  القوميّة  المحدودة باأل ّمِة. هذا النّظر  إلى  

ه  على بلوغِ السعادةِ بمفهوم: الّدولة/ العالم د م  م 
جتمعا واحدا تتعاون  أ  عا  اإلنسانيِة باعتبارها م 

واقيِة التي تنظ ر  إلى الكوِن ك لِِّه   بعض  الباحثين إلى ترجيحِ تأثُِّرِه في ذلك بآراِء المدرسِة الّرِ
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واقي في "العال م / الّدولة" مظهراً   ، وي عتبر  االعتقاد  الّرِ على أنّه  وحدةٌ واحدةٌ يسود ها العقل 

 سياسيا لهذه النّظرة الفلسفية في الكون. 

ثلى بهذا المعنى بل هي التي ت ْشبِه  الب د ن   والمدينة  الفاض لة  عند الفارابي ليست هي المدينة  الم 

اِل الحياةِ وِحفظها ، والبدن    الكامل  الّصحيح ؛ الذي تتعاون  أعضاؤه  كلُّها على تحقيِق ك م 

تفاِضلةٌ في الفطرة والِقوى ، ويوجد  فيها ع ضٌو واحٌد رئيٌس و ه  و م  ختلفةٌ أعضاؤ  هو القلب  م 

ْبعِ ق ّوةٌ بها يأتي فِعل ه  ؛  
ِعلت بالطَّ ئِيس ، وفي كّل  منها ج  ه مراتٌِب في ق ربِها من الرَّ ، وأعضاؤ 

ض  ذلك الع ْضِو الّرئيس } القلب { ، وأّما األعضاء  األ خرى في   ابتغاًء ِلما هو بالّطبع غ ر 

التي ليس بينها وبين الّرئيس واِسطةٌ ؛   الب د ِن ففيها قِوى تفعل  أفعالها ِوفق  أغراِض األعضاء

ِض األعضاِء في   وهي في المرتبة الثانيِة، وهناك أعضاٌء أ خرى تأتي األفعال  ِوْفق  غ ر 

 المرتبة الثّانيِة ، وهكذا دواليك إلى أن ي ْنت ِهي األمر  إلى أعضاء  تخد م  وال ترأس  أصالً. 

ت فاِضل ة  الهْيئاِت، وفيها نفس  األمِر ينطبق  على المدينِة التي تمتل ختلفة  الفطرةِ، م  ك  أجزاًء م 

ل ك ةٌ يفعل  بها  إنساٌن هو رئيٌس، ب  مراتبها من الّرئيس. وفي ك ّلِ واحد  ِمْنها ه ْيئ ةٌ وم  ر  ت ْقر  وأ خ 

ل، ود ون  هؤالءِ  راتِِب األ و  قصود  ذلك الّرئيس. وهؤالِء هم أولوا الم    فِْعال يقتضي به ما هو م 

ق ْوٌم يفعلون األفعال  ِوفق  أغراِض هؤالِء. ثّم هكذا تترتّب  أجزاء  المدينِة؛ إلى أن ت ْنت ِهي  إلى  

ون    س ِب أغراِضِهم فيكون هؤالِء هم الذين ي ْخد مون وال ي ْخد م  أ خر  يفعلون أفعالهم على ح 

اتِِب و  ْسف ِلها…      ر   ويكونون في أدنى الم 

مدينة  بالبدِن له  مثيٌل عند أرسطو في كتابه " آراء أهل المدينة" حيث  ي ش بِّه   وتشبيه  الفارابي ال

قارنِة والتّشبيِه   أجزاء  المدينِة بأجزاِء الحيواِن إالّ أّن الفرق بينهما هو توسُّع  الفارابي في الم 

 { 120}ص   أكثر  مّما فعل أرسطو.

أكمل  أجزاِء المدينِة؛ وله أفضل  ما ي شاركه  ورئيس  المدينة }رئيس الّدولة{ عند الفارابي هو  

، إْذ هو بالّطبعِ    فيِه غيره  من أعضاِء المدينِة، شأن ه  شأن  الع ضِو الّرئيِس في البدن، وهو القلب 

ها. ورئيس  المدينِة هو الّسبب  في ح صوِل المدينِة وأجزائها، وهو الّسبب    أكمل  األعضاِء وأتّمِ

ل كاِت   وإذا وقع خلٌل في أّيِ   اإلراديِة التي ألجزائها؛ وفي أن تترتّب  مراتِب ها،في ح صوِل الم 

زء  قام بحمِلِه وأزال  اختالله.    ج 

ئاسة  ال تتحقَّق  إالّ بأمرين؛ وهما: ولرئيِس المدينِة الفاضلِة عند الفارابي صفاٌت؛  ألنَّ الّرِ

ع ّدا لها بفطرتِِه وط ْبِعِه، بمعنى أن  -  يتوفّر  ل د ْيِه استعداٌد فِطِري  للرياسة. أن يكون م 

ل ك ة  اإلدارية   - ل ك ِة اإلدارية، بمعنى أن تتكّون  ل د ْيِه الم  ْيئ ِة والم  ع ّدا لها باله  أن يكون م 

ياسة.   لتولِّي مهام  الّرِ

ن  مُّ ك لَّ الّصِ ى الفارابي أّن ِرئاسة المدينة الفاضلة يجب  أن تكون ِصناعةً ت ؤ  اعات؛ و  ي ر 

ْن ي ِليها إنسانا قِد استكمل فصار عقال ومعقوال بالفعل   تسعى لتحقيِق أغراِضها، ويكون م 

بتعبيره ، وهنا نجد  الفارابي قد خرج عن وصف الّرئيِس اإلنساِن ، إلى وصف الّرئيس الذي  

ى إِل يه ِمْن قِب ِل هللاِ تعالى بواسطة العق ل الفعّال؛ فيكون  تجاوز اإلنسان ، أو اإلنسان الذي ي وح 
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نِذرا بما  نفعل، ويكون ن بِيّا م  تعقِّال على التّماِم ؛ فيلسوفا بما ي ِفيض  منه إلى عقله الم  حكيما م 

ت خيّلة ، ويعتبره في أكمل مراتب   خبرا بما سيأتي بما يفيض منه إلى ق ّوتِِه الم  سيكون و م 

تَِّحدةٌ بالعقل الفعّال... وهذه هي أهمُّ  اإلنسانية ؛ وأعلى درجات الّسعادة ألّن نفس ه  كاِمل ةٌ   م 

عمورة من   شرائط الّرئيس الِمثالي عنده الذي يصلح لحكم المدينة الفاضلة بل األّمة بل الم 

 األرِض كلِّها.  

 

  

 م{  1139ه/ 533السياسة عند ابن باجة }ت  /2

واستعمل مصطلح " المدينة  تأثّر ابن باجة بالفلسفة اليونانية؛ وآراء أفالطون تحديدا، 

ض  "المدينة الفاضلة" بتعبير الفارابي، ولم يخرج بذلك عن إطار آراء هذا   الكاملة" ِعو 

ي ِر األربع ِوْفق  تعبيره.   األخير، فتحّدث عن ن ظ ِم الح كم األربعة، أو الّسِ

فاتِها بالصواِب،  يّز  جميع  أفعاِلها وتصرُّ لذلك ال ي ت غ ذَّى أهل ها  والمدينة الكاملة في رأيه ت ت م 

، وعليه   ْنت ِظم  باألغذية الّضارة، وال حاجة عندهم للّطبيب والّدواء، إذ ليس هناك أمٌر غير  م 

ابتعدت المدينة  عن "الكاملة" افتقرت   فليس ألهلها حاجةٌ فيها للقاضي والّطبيب. وك لَّما

 إليهما... 

لة أنه جاء عن استنتاج من قول س قراط أّن ما  وي الحظ  على كالِم ابن باجة في المدينة الكام

ي صيب المدينة  من فساد  هو ما يدعو لوجود قاض وطبيب . وقول ه  إّن أفعال أهل المدينة  

الكاملة كلُّه  صواٌب؛ هو في الحقيقة الزٌم عن فكرة المدينة والفاضلة نفِسها مع غياب التّنويع  

 مدينة الفاضلة في مراتب الفهم والكماالت. الذي قّرره الفارابي بقوله بتفاوت أهل ال

 م{ 1198ه/595/ السياسة عند ابن رشد }ت  3

جوع  إلى ِكتابيِن من ك ت بِِه:  لمعرفة آراء ابن رشد في علم السياسة ينبغي الرُّ

ٌن من ثالث   تكّوِ : لّخص فيه كتاب  "الجمهورية" أو "السياسة" ألفالطون، وهو م  الكتاب األّول 

ْجِم، بينما ضمَّ كتاب  الجمهورية ألفالطون عشرة  ك ت ب  أو  مقاالت  كبيرة   تفاوتة  في الح  ؛ م 

؛ وك لُّ مقال  من تلخيص ابن   ختِلفاِن من حيث  البِْني ة  والتركيب  مقاالت  رئيسية ، لهذا فهما م 

 رشد  جعل في ثناياه  أكثر من كتاب من كتب الجمهورية. 

طابِة" ألرسطو.  الكتاب الثاني: لّخص فيه كتاب  "ال  خ 

 المقالة األولى: حول عناصِر المدينة الفاضلِة ود ستوِرها   

ي ْفِصح  ابن  رشد في تلخيصه عن الغاية من تأليف كتابه وهي؛ اختصار  اآلراِء الِعْلِميَِّة السياسية  

ف  العلم السياسي بقوله: "إنّ   هذا  ألفالطون بعد استخراجها من األقوال المنسوبة له، ثّم ي عّرِ
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ختِلٌف باألصل عن العلوم النّظريّة"}تلخيص السياسة   العلم المعروف بالعلم العملي لهو م 

 {. 64ألفالطون البن رشد ص 

ها هو اإلرادة    جوِدها ِمنّا ومبدؤ  وأّما موضوع هذا العلم فيتضّمن  "األشياء  اإلرادية التي مبدأ  و 

"}تلخيص السياسة ص و الفعل فحسب....ومعنى ذلك أّن  ، وغايته "العمل أ65واالختيار 

القواعد الموضوعة في هذا العلم كلّما كانت أكثر عمومية، ستكون أكثر ب ْعداً عْن إِحداِث  

التّأثيِر. وكلّما كانت أقّل عمومية كلّما كانت أكثر ق ربا من إحداث التّأثير"}تلخيص السياسة  

زئين اثنين:  66،65ص  {، وينقسم هذا العلم  إلى ج 

ملِة، وعالقة وتأثير  األوّ  كتسبِة واألفعال اإلرادية بالج  ي ِم الم  : تحّدث فيه عن العادات والّشِ ل 

.  بعِضها ببعض 

الثاني: يتّم فيه البحث عن كيفية غرس هذه العادات في النُّفوِس، وأّي  منها الحاكم ، من أجل  

 العاداِت ت عيق  األ خرى.  أن يكون ناتِج  الفعل عن العادة المطلوبة في غاية التّماِم، وأّيِ 

 يربط ابن رشد بين الِعلم والكماالت والفضائل اإلنسانية في أربعة عناصر رئيسة؛ وهي: 

رتبطِة   ل ِقيِّة، والفضائل النّظريّة، واألفعال  اإلراديِّة والم  الفضائل  الِفكريِّة، والفضائل  الخ 

د نِي  با جود اإلنسان باعتباره "كائٌن م  لّطبع" والذي يحتاج  لهذه الكماليات  باألساِس بو 

جوِدِه في الحياةِ بقدر أْوًى؛   والفضائل من أجِل استمراِر و  ؛ وم  لبس  ما يحتاجه من طعام  وم 

علِّالً األسباب  التي جعلت أفالطون يعتقد  بأنّه  من غير المناسب   كَّب ة  فيِه، م  ر  وق ّوة  ش هوانِي ة  م 

جتمعة ال تستقيم  ألّيِ إنسان  العمل  في أكثر   من ِحرفة  واحدة ، وأنَّ هذه الكماالت اإلنسانيِة الم 

ي وال تِِهم وحاجاتهم...   إالّ بالجماعة من مجموعة من النّاس؛ على اختالف أفرادهم وم 

قولته إلى أنّه ال يوجد  في اإلنساِن شاعرا بالفطرة، أو   وفي النهاية يتوّصل  ابن رشد في م 

حاِربا بالفطرة...وال حتّى ف ْيل س وفاً بالفطرةِ، وهذا يعني بأنَّ هناك جماعةً  طيبا بالفطرة، أو م  خ 

د  كلُّ   واحد منهم اآلخر  من النّاِس تتِّصف  بسائر أصناف الكماالت والفضائل اإلنسانية، ي عّضِ

من أجل ب لوغِ حالة الكمال األقصى. وِصلة  هذه الفضائل بأجزاِء المدينة الفاضلة ِوْفق  ابن  

ِليِّة  رشد هي كِصل ِة النّفِس بِِقواها، ولهذه المدينة أن تكون فاضلةً بسبب القّوة النّظريّة التأمُّ

كيماً في ق ّوته النّاطقة  التي تتحّكم  في باقي الِقوى األ خرى، ِمثل اإلنساِن    الذي ي عتبر  فيلسوفاً ح 

نطلِق   رتبطِة بالغ ض ِب والّشهوةِ. ومن هذا الم  ى النّفِس الم  العاقلة التي يسود  بها على باقي قِو 

ف  على بعِض الفضائل المنسوبة إلى طبقة واحدة من طبقات المدينة؛   نِِجد  من الالِّزِم التعرُّ

أو العدالة أو الِعفِّة... ألنّها موجودةٌ بكّلِ الّطبقات، وقد عمل على  كالِحكمة أو الّشجاعة 

توضيحِ آِلي ِة غ ْرِس هذه الفضائل اإليجابية في ن فوِس الش بّاِن والبالغين، واستئصال جميعِ  

الّرذائِل والشُّروِر والع يوِب.. كما أكَّد  ابن  رشد على مقوالت أفالطون الّداعية إلى توفير  

ماِن، وذلك  المعرف كماِء الِكباِر ِطوال  الزَّ ِليِّة  والِخبرات الِعلميِّة الم كتسبة للح  ة النّظريّة التأمُّ

جتمع  المدينِة الفاضلِة،   من خالل تحليل مجموعِ الفضائِل والخصائص التي يتِّسم  بها م 
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ستنتِجاً بما يدعو إليه الّدين  اإلسالمي من دساتير وقوانين إنسانية  قائم ة  على اإلقناعِ وعدِم  م 

تطلّباتِها  األساِسيِّة القائمة على   دا مفهوم الحروب العادلة عند أفالطون وم  حّدِ اإلكراِه ، وم 

ياضة  في   ْمعِ بين الخصائِص الِجسِميَِّة والفضائل وما تحتلُّه  الّرِ تربية النّفس والحواّسِ والج 

ه  الموسيقى لتهذيب النّفس، وقابِِليِّة االستِجابِة اكتساِب الفضيلِة الّصحيحِة للِجسِم ، وما تحتلُّ 

قابِِل من ك ّلِ ما   ر  في الم  عريِّة. وي حذِّ طابِيَِّة والّشِ ِليَِّة والخ  د  ْحِكيَِّة الب ْرهانِيَِّة والج  للنُّصوِص الم 

ِة؛ واإلفراِط في الّطعاِم والشَّراِب وكذا الموسيقى، ياض  ي إليه   ي ؤدي الجسد  من قِلَِّة الّرِ لما ي ؤّدِ

جود  الِطّبِ والقضاِء في المدينة  ا ي ْست ْدِعي و  تحديد  آِليات   الفاضلة. وأّمامن األمراِض ِممَّ

 الِفعِل الِقيادي بالمدينة الفاضلة؛ واختيار  القادةِ الم رغوِب فيهم فيتِمُّ ِضمن ضوابِط  

ق نَّن ة  ت ظِهر  في القادةِ الفضائ  ل  والكماالِت اإلنسانيِة، وت فِرض  فيهم أن  وخصائص ِمعياريّة  م 

ِة الّظاهرةِ فوق   عِدن  الذَّه ِب، وأن يسك نوا في األماِكِن الشَّاِمخ  ت ماهي ِسمات هم في أصالتِها م 

شد  إلى الكتاب والسنّة في تحديد ج غرافية المدينة   المدينة من أجل حمايتهم. وقد استند ابن  ر 

نطلق إنسانِ  ِمّي ،الفاضلة من م  م  العدالة   ا ووْضعِ دساتيِر نِظاِم ِ ّي  وأ م  ْحيِِهما بما ي ع ّمِ كِم ِمْن و  لح 

ها  االجتماعية  لجميعِ أفراِد المدينة الفاضلة على اختالف أجناسهم وألوانهم ..وهو ما ي ميِّز 

د ِن الجاِهلِة والمرذولة.    عن الم 

 ه  المقالة الثانية: رئيس المدينة الفاضلة وِخصال  

ها في س ْبعة   م  ها أفالطون ؛ وي قّدِ ر  واص فاِت رئيس المدينة الفاضلة والتي قرَّ د  ابن رشد  م  ي حّدِ

قِّق    ت ح  جوب  أن يكون الحاكم  ف ْيل س وفاً م  مته األولى يرى و  عشر تلخيصا فرعيّا ، ففي مقّدِ

ل قِ  متِلكاً للمعارِف والفضائل الِفكريِّة والخ  يِّة ، قادراً على ك ْشِف الحقيقِة  الكماِل التّاِم، م 

مل ة  من الِخصاِل ؛ منها: الميل    طابِيَِّة ، جاِمعاً ِلج  ِق اإلقناعيِّة الب رهانيِّة الخ  وتعليمها بالطُّر 

ِحبّاً  يِّد  الِحفِظ ال يلحق ه  النِّسيان  ،م  بالفطرة إلى ِدراسِة العلوم النّظريِّة الّطبيعيِّة ، وأن يكون ج 

دق  وأهل ه   للعلم  بجميع فروعه وأنواعه ، غير محّب  للمال، كبير النّفِس ،ش جاعاً ، ي حبُّ الّصِ

ه  الكذب  وأهل ه  ، ي قبِل  بِكاِمِل إرادته على فعل الخير وإقامة العدِل وسائر الفضائل ،   وي ْكر 

قوِف ف س ن  الِعبارةِ ، وجيِّد الِفطنِة ، قادرا على الو  س ِط بأْيس ِر السُّب ِل ،  بليغ  الكالِم ، وح  ي الو 

د ِن.  دا عالق ت ه  بالفالِسف ِة والجماهيِر في تلك الم  حّدِ  م 

ها  المقالة الثالثة: م ضاّدات  المدينة الفاضلِة ود ساتير 

يختصر  ابن رشد أنماط  الحكِم وآلياتِِه في مقال تِِه الثالثة في واحد  وِعْشرين  تلخيصاً، وفيها  

م  هذه الّدساتير  إلى  تحديٌد ِلد ساتِ  يِر أفالطون الك ِليَّة لمدينته الفاضلة وما ي ضادُّها، حيث  ي ق ّسِ

د نٌ  وِجبِها م  ْجِد   أنواع  ب سيطة  توجد  بِم  مس ةٌ بصورة  عاّمة ، وهي: الفاِضلة، والقائمة  على الم  خ 

ِف، والِقلَّة  الحاِكمة  بسيطرة المال، والجماعيّة   داديّة . ويتوصَّل  ابن رشد  واالستب والشَّر 

فاِت أنماِط السُّلطِة الحاكمِة وآِلياتِها التَّفاع ِليَِّة والقوانين التّشريعيّة النّافِذ ةِ  واص  على جميعِ   ِلم 

يَِّة، وفي هذه المقالة يتفاعل  ابن رشد فكريّا   ِة الِضّدِ أفراِد المدن الفاضلة أو المدن النّاقِص 

 ً ِليّا د  ة في   وإيمانيا مع وج  ماليك الحاِكم  أوضاعِ ع صِرِه وما ي حيط  به من ظ روف  باأل س ِر والم 

 األندلس.          
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لقد حاول ابن رشد إيراد  بعِض الشَّواِهِد العربية اإلسالمية كأمثلة  ت ْطبِيِقية  آلراِء أفالطون،  

الت  تاريخية  عرفتها  بغرِض تفسيِر التّاريخِ اإلسالمي، وما وقع فيه من أحداث  ك برى، وتحوُّ 

ِل كما ذهب إلى ذلك الدكتور حسن مجيد العبيدي في تحقيقه ِل   ، وتبدُِّل أحواِل الدُّو  د ن  الم 

قد جعل أفالطون  ِغطاًء يتخفّى     "تلخيص السياسة ألفالطون"، كما رأى أيضا أّن ابن رشد

 يا واقتصاديا ،تحته في تفسيره لصيرورة وحركة التّاريخ اإلسالمي ِسياِسيا واجتماع

دن اإلسالمية، لذلك وجدناه   راِت في هذه الم  ياسي وظ هوِر الثَّو    –بسبب ت ب دُِّل الوضع الّسِ

قالِة الثالثِة بالحديِث عن م ضاّداِت المدينِة الفاضلِة، وي طيل  في  -بتعبيره  ي ْهت مُّ كثيراً في الم 

– فتحدَّث  عن حكومة الخلفاء الّراشدين  شرحه ألفالطون لي طبِّق ه  على التّاريخِ اإلسالمي. 

ثلى عند أفالطون ل ت على يد معاوية إلى "حكومة    -باعتبارها الحكومة الم  وكيف تحوَّ

جِد، وكّل ذلك ي عتبر دليال على هذا الّطرحِ. أِضف   تيماركية" قائمة  على الّشرف والجاِه والم 

رابطين وأسباب سقوطها،  إليه حديث ه  عن المنصوِر بن أبي عامر  ويحيى بن غائب ة ودولة الم 

. وما هو إالّ  الف رِس.وكذلك انتصار  العرب المسلمين في أّوِل قِياِم دولتهم على حكومة 

ياسي للمسلمين.. }ص  بتصّرف{.  36تطبيٌق آلراِء أفالطون على التّاريخ الّسِ

"الجمهورية" ألفالطون؛ فيرى  في كتاب  – أو المقالة العاشرة  –وأما عن الكتاب العاشر 

أ سطوريةٌ وغير  ضرورية لعلم السياسة، لذلك فقد الحظ الدكتور عبد الرحمان  ابن رشد أنّها

 بدوي في كتابه "موسوعة الفلسفة: عليه أنّه: 

طابِيَِّة التي ي وِرد ها أفالطون، ألنّه يطرح  األساطير  -1  جِ الخ  ج  زناً للح   األفالطونية؛ال ي قيم  و 

وي شير  إلى أ سطورةِ "آر" التي يحكيها أفالطون في المقالة العاشرة من "السياسة" وتتعلّق   

ِوي وي شير  إلى اختالِف آراِء الق د ماِء في هذا  ،  بمصير النُّفوِس في العالم الغيبي األ ْخر 

 الموضوع.   

لوِد النَّفِس كما  -2 زناً للب رهاِن على خ  أورده  أفالطون في المقالة  ال ي قيم  ابن رشد أيضاً و 

 {37/ص1}"موسوعة الفلسفة" ج العاشرة.

شد  في تلخيصِه لكتاب "الجمهورية" ألفالطون قد أظهر  ف هماً عميقاً   وع موماً فإِنَّ ابن  ر 

العِ الواِسعِ عليها؛ بشكل  ال يوجد  له  نظيٌر في الّدقّ  ياِسيِة اليونانيِة بعد االّطِ ِم الّسِ
ِة  ودقيقاً للنُّظ 

ياسيِة اليونانيِة عند  تلخيِصِه لكتاب   حتّى عند الفارابي. وقد توّطدت معرفت ه  بالنُّظ ِم الّسِ

سلمين بالنُّظ ِم   طابة" ألرسطو. وفي التّلخيصين دليٌل قاطٌع على مدى إحاط ِة الفالِسفِة الم  "الخ 

حاولِة إيجاِد  ياسية اليونانية ِعلما. وقد تميَّز  ابن  رشد بم  شواهد  عليها من التاريخ السياسي  الّسِ

كم القائمِة في الدُّوِل اإلسالميِة   غم الفارق الكبير الموجوِد أساساً بين ن ظ ِم الح  للمسلمين ر 

 {38/ص1ونظيرها في المجتمع اليوناني.. }"موسوعة الفلسفة " ج

متِهم  وهذا الوعي  الِعلمي العميق عند ابن رشد ال نكاد نعت ر  عليه عند الفالسفة و في مقّدِ

ياسِة، وهو ما تميّز به ابن رشد عندما   ِلّيِ في الّسِ الفارابي الذي اهتمَّ بالبناِء النّظري دون الع م 

ه  الفلسفية في فلسفة التّاريخ عاِمالً   . لذلك جاءت آراؤ  فَّق  و  جمع بين األمرين معاً بشكل  م 
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ساعداً البن خلدون في كتابه "المقدمة" خاّصة ما ارتب ِل؛ وقِياِمها م  ط منها بأطواِر تبدُِّل الدُّو 

رابطين  ثّم ما تال  ذلك من انِهياِرها    وانهياِرها، خاّصةً عند إشارته إلى قِياِم دولِة الم 

باِشراً، يعتقد  بعض  الباحثين أنّه   ؛ الذين وّجه  ألساليِب الحكم لديهم نقداً م  دين  ّحِ و  على يِد الم 

 {  36}مقدمة محقق شرح ابن رشد على السياسة ألفالطون ص  المعروفة.  كان سبباً في ن ْكب تِهِ 

 

 

 السياسة عند إخوان الصفاء في القرن الرابع الهجري:  -4

 التعريف بإخوان الّصفاء:   -

ف ا هم جماعة من الفالسفة المسلمين العرب من أهل القرن الثّالث   ِخالَّن  الو  ف ا و  إخوان  الصَّ

دي، انبثقت جماعت ه م متأثِّرةً بالِفكر اإلسماعيلي في البصرة في  الِهجري والعاشر الميال

ابعِ الِهجري، وقد كانت لهم اهتماماٌت متنّوعة؛ بالرياضيات   النِّْصِف الثّاني من القرِن الرَّ

وا بجمع فلسفتهم في اثْن ْيِن وخمسين رسالة مشهورة؛ ذاع   وعلم الفلك والسياسة... واهتم 

ْيت ها حتى في األ ندلس، إلى أن اعتبرها بعض  الباحثين موسوعةً للعلوم الفلسفيّة. وقد كان  ص 

هدف ه م من هذه الحركة الفكرية العلمية حسب ما صّرحوا به هو " التّظاف ر  للسَّعيِ إلى سعادة  

ّوادهم: أبو سليمان محمد بن   ر  النّفس  "، ومن أشهر ر  النّفس عن طريق العلوم التي ت ط ّهِ

شير البست قدسي، وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني.م   ي المشهور بالم 

 العلوم السياسية عند إخوان الصفاء:  -  

راعات المذهبيِّة   قام إخوان الّصفاء في عهد الدولة العبّاسية في مرحلة  ع رفت بالّصِ

ياسية، والتفكُِّك االجتماعي، واالنحالل األخالقي، فوّظفوا جهودهم إلقامة دولة   الخير  والّسِ

تهم، وأكثروا من أفعالهم من أجل تحقيق الغرض،   "، فأظهروا ق وَّ "بعد أن تناهت دولة الشّرِ

". فتصّوروا   يادة إالّ االنحطاط  والنُّقصان  ألنه حسب تعبيرهم "ليس بعد التّناهي في الّزِ

 . دولتهم الفاضلة المثالية التي تلتقي مع جمهورية أفالطون؛ وتتأثّر  بمدينة الفارابي

 أقسام العلوم السياسية عند إخوان الصفاء: 

ياسية إلى خمسِة أقسام؛ وهي:  م  إخوان الصفاء العلوم الّسِ  ي قّسِ

ياسة النّبويّة    أوال: الّسِ

رضيّة والسُّنن الّزكيّة     عرفة  كيفيّة وضع النّواميس الم  وعبّروا عنها بقولهم "وهي م 

ريضة"  داواة النُّفوس الم   باألقاويل الفصيحة وم 

لوِكية    ثانيا: السياسة الم 
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وهي عندهم خاّصة بخلفاء األنبياء واألئمة والمهديِّين، وتتلّخص  هذه السياسة في معرفة  

 الّشريعة على  

ة.األ    مَّ

 ثالثا: السياسة العامة

د ن، ورئاسة قادة    ئاسة على الجماعات، كرئاسة األ مراء على الب لداِن والم  تتمثَّل  عندهم في الّرِ

الجيوش على الجنود،... فهي سياسة تتجسَّد  في معرفة طبقات المرؤوسين وحاالتهم وترتيب  

 ش ؤونِِهم.  

 رابعا: السياسة الخاّصة 

د ِمه وجيرانه. وهي معرفة  ك لِّ  راعاةِ أمِر خ  نزله وأمر معيشته، مع م    إنسان  كيفيّة  تدبيِر م 

 خامسا: سياسة اإلنسان لنفسه 

وهي معرفة  اإلنساِن بن فس ِه وأخالقِِه وتفقُّد  أفعاِله وأقواِله والنَّظ ر  في أ موِرِه وش ؤونِِه. وفي  

س ِد ، وأيُّ نفس  بشريّة    هذا المقام ي عتبر  إخوان  الّصفا أّن النّفس  هي التي ينبغي لها توجيه  الج 

، أمكنها سياسة  األهِل  والخدم ... قالوا في "رسائل  تمّكنت من سياسة جسدها كما يجب 

ن ساس  قبيلةً كما  إخوان الصقا" :} ومن ساس أهله بسيرة عادلة أمكنه أن يسوس قبيلةً، وم 

ن ساس  أهل المدينة كلِِّهم كما يجب، أمكنه أن   يجب  أمكنه أن يسوس  أهل المدينة ك لِِّهم، وم 

الصُّعود  إلى عال ِم األفالِك   يسوس النّاموس  اإلالهي ، ومن ساس النّاموس اإلالهي أمكنه

   42وِسع ِة الّسماوات وعال ِم الدَّواِم لي جازى ه ناك  بما ع ِمل  من  خير." ص

جوب اإلمام لكل جماعة ورد قول هم: "أنّه ما ِمن جماعة  ت جِمع  على أمر  ما ِمن أ موِر   وفي و 

يِن والدُّنيا.... إالّ  ع  ش ْمل ها وي حف ظ  نِظام  أمِرها" }رسائل  وال ب دَّ لها ِمن رئيس  ي ْرأ   الّدِ س ها لِي ْجم 

 {         110إخوان الصفا، ص

ئاسِة؛ وهما:  وي ميِّز  إخوان  الّصفا بين نوعين من الّرِ

لوِك وأصحاِب السُّلطاِن على األجسام، في ظِلمون   - الرئاسة الجسمانية: وهي رئاسة  الم 

 وي ستعبِد ون هم.  النّاس  وي قهرونه م 

الرئاسة الروحانية: وهي ِرئاسة  أصحاِب الشَّرائعِ الّذين ي مِلكون  النُّفوس  واألرواح    -

 بالعدل واإلحساِن، ويستخِدمون ها في الِمل ِل والّشرائعِ ِلِحفِظ الشَّرائع نفِسها. 

عند إخوان الّصفا ضروريةٌ لكّلِ دولة  ولكّلِ   –الِجسمانية والروحانية  –فالرئاسة  بنوعيها 

ون   م   عِ، وي رعى ش ؤ  جت م  جتمع ، فالرئيس  ي جمع  ش ْمل  أهِل المدينِة، وي حافِظ  على النِّظاِم في الم 

 أبنائه.
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فا في الِخصاِل الِفطريِّة التي من   سالِة السَّابِع ِة واألرب ِعين خاض  إخوان  الصَّ وفي الّرِ

ها في "واِضعِ الشَّريعِة" أيِ النّب  فُّر  يُّ عليه السالم، وهي اثنتي عشرة  ِخصلة   الضَّروِريِ ت و 

عتق دات  ي ِقينِيَّة  تتعلَّق  باهللِ تعالى؛ وبالع قوِل   ملة  م  فِطريّة ؛ ينضاف  إليها عشٌر أ خرى، وهي ج 

ِم اجتماعِ هذه الِخصاِل إالَّ في األنبياِء، واستِحالِة   جود. ونظراً ِلع د  راتِِب الو  دةِ؛ وبِم  جرَّ الم 

جِلس  أو ه ْيئ ة  تتولَّى ِرئاس ة  الّدولِة  اتِّصاِف ش   خص  واحد  بها، دعا إخوان الّصفاء إلى قِياِم م 

 الفاضلة. 

ئاسِة بنوعيها الِجسمانية والروحانية؛ وضع   وانِطالقا من حاجِة النّاِس الّضرورية إلى الّرِ

ن  على  د  التَّعاو  ه م ِلدولة  فاِضلة  ت جّسِ ر  وُّ فا ت ص  راعِ  إخوان  الصَّ س س  ثابتة ؛ ترفع  أسباب  الّصِ
أ 

جتمع  الِخالفِة العبّاِسيِة ي عانِي ِمنها، وت لتقي بذلك مع مدينة الفارابي   فاِسِد التي كان م  والم 

ئِيس األّوِل  وهو الذي ي جمع     –الشَّريعِة  الذي ي سّمى عندهم واِضع    –الفاضلة في ِخصاِل الرَّ

ةِ والِحكمِة ، و عت ق داِت أهل الّدولة الفاضلة التي هي  بين الن ب وَّ ئاسِة الجماعيِة ، وم  الق وِل بالّرِ

 فلسفة  كّل  ِمن الفارابي وإخوان الّصفا معاً.  

       

 رابعا: مفهوم السياسة الشرعية عند الفقهاء بالمعنى المرتبط بالعقوبة  

  اِثْنَْيِن؛ وهما:َجَرْت عادةُ الفقهاء على إطالِق ُمصطلَحِ السياسة على َمْعنَيَْينِ 

 المعنى األّول: يرتبط بمجال العقوبات في التشريع اإلسالمي بُِمختَلَِف أنواِعها. 

ناتها.   المعنى الثاني: َمَجالُهُ عامٌّ يرتبِطُ بالسُّلطِة بشتَّى أنواعها؛ والّدولة بُمختلف مكّوِ

ُل في هذا المقام الحديَث عن السياسة عند الفقهاء  بالمعنى األّول، وهو الُمتَِّصل  سنُفّصِ

"تغليظ   بالعُقوبِة التي تدخُل في "السياسة القضائية" والتي تقوم عند الفقهاء على مفهوم:

جناية لها حكم شرعي َحسما لماّدة الفساد" أو "فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها"  

 ظ" وإن لم يرد بذلك الفعل دليل ينّص عليه بالتعيين، أو "أنّها شرع مغلّ 

 ويرادفه مصطلح "التعزير"، ويدخله العلماء في المصالح المرسلة. 

يعمد بعض العلماء إلى حصر مدلول مصطلح السياسة الشرعية في الحدود والتعزيرات؛   -

أي مجال العقوبات فقط، ويعزو الدكتور عبد العال أحمد عطوة السبب في ذلك في كتابه  

حاجة الوالة الشديدة إلى فرض األمن ودفع الفساد،  "المدخل إلى السياسة الشرعية " إلى 

يقول: "ولعّل العُذر في قصر مدلول لفظ السياسة الشرعية على مجاالت الحدود  

والتعزيرات وطرق القضاء، كما يرى الكثير من الفقهاء ذلك، هو أّن هذه المجاالت من  

هم  أهم ما يحتاج إليه الُوالةُ والُحّكاُم وكل من يلي أمر األّمة  ويدبّر شؤونها، ألّن أكبر هّمِ

 42توطيد األمن بالضرب على أيدي الُمجرمين، والقضاء على الفساد في المجتمع" ص
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عون الذين اعتبروا   - مقابل الُمضيِّقين لمفهوم السياسة الشرعية من الفقهاء هناك الُموّسِ

وبات التعزير،  األخذ بالمصالح المرسلة في تدبير شؤون العامة دون حصرها في أحكام عق

 وهم المالكية والحنفية والحنابلة.     

أّما الّشافعية فقد ضيّقوا مجال السياسة الشرعية، وعارضوا القائلين بهذا النّوع من  

 األحكام في السياسة. 

انكبّت جهود الفريق األول على تأصيل المسألة وضبطها واالستدالل لها من نصوص  

هللا عليه وسلم، وأحكام الخلفاء الراشدين، وأفعال  الرسول صلى   القرآن الكريم وأفعال

 بعض الصحابة، وفتاوى األئمة المجتهدين. 

وإذا رجعنا إلى كتب الفقه اإلسالمي عند جميع المذاهب وجدنا فيها مئات المسائل الُمعلّلة  

بتعليالت مصلحيّة من قبيل السياسة الشرعية، يقول شهاب الدين القرافي المالكي في  

}وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو   رح تنقيح الفصول": كتابه "ش

فّرقوا بين المسألتين ال يطلبون شاهدا باالعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا أو فّرقوا، بل  

يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب.{  

 394ص

 وعالقتها بالمصلحة المرسلة عند المالكية:  تأصيل السياسة الشرعية-1

من علماء المالكية الذين قّرروا مشروعية السياسة الشرعية وبيّنوا أهّميتها والحاجة  

الماّسة إليها في دفع المظالم وإحقاق الحّق ابن فرحون في كتابه " تبصرة الحكام في  

د المترتّب على اإلفراط أو  أصول األقضية ومناهج األحكام "، مع تأكيده على خطورة الفسا

التفريط في األخذ بها ، لذلك استدّل على مذهب التوّسط في استعمالها بالقرآن والسنّة  

وفعل الخلفاء الراشدين، ثّم ذكر القواعد الفقهية التي توجب العمل بالسياسة الشرعية،  

كلفين ، وقاعدة  وفي مقّدمتها القواعد المتعلقة بدفع الّضرر والمفسدة ورفع الحرج عن الم

را ذلك:}فصل   المصلحة المرسلة، وقاعدة تغيّر الفتوى بتغيّر األحوال واألزمان، يقول مقّرِ

التوسعة على الحكام في األحكام السياسية؛ قال القرافي: واعلم أن التوسعة على الحكام  

 أيضا في األحكام السياسية ليس ُمخالفا للّشرع، بل تشهد له األدلة المتقدمة وتشهد له  

 القواعد من وجوه: 

أحدها: أن الفساد قد كثُر وانتشر بخالف العصر األول، وُمقتضى ذلك اختالف األحكام  

بحيث ال تخرج عن الشرع بالكلية، لقوله صلى هللا عليه وسلم:" ال ضرر وال ضرار "  

النصوص الواردة بنفي الحرج.   وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضرر، ويؤكد ذلك جميع  

يها: أن المصلحة المرسلة قال بها مالٌك رضي هللا عنه وجمٌع من العلماء، وهي  وثان

المصلحة التي ال يشهد الشرع باعتبارها وال بإلغائها، ويؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن  

المصلحة، ال لتقدم شاهد باالعتبار نحو     الصحابة رضوان هللا عليهم عملوا أمورا لمطلق
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تقدم فيه أمر وال تستطير، ووالية العهد من أبي بكر لعمر رضي هللا  كتابة المصحف؛ ولم ي

عنهما، ولم يتقدم فيهما أمر وال تسطير، وكذلك ترك الخالفة شورى بين ستة، وتدوين  

الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن وغير ذلك مّما فعله عمر رضي هللا عنه،  

،  -ي مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعن  -وهدُم األوقاف التي بإزاء المسجد 

والتّوسعة بها في المسجد عند َضْيِقِه، وَحرُق المصاحف وجمعهم على ُمصحف واحد،  

وتجديد أذان في الجمعة بالسوق مّما فعله عثمان رضي هللا عنه وغير ذلك كثيٌر جّدا فُِعَل  

 ِلُمطلق المصلحة. 

من الرواية لتوهم العداوة، فاشترط العدد  وثالثها: أن الشرع شّدد في الشهادة أكثر  

والحريّة، ووّسع في كثير من العقود للضرورة، كالعرايا والمساقاة والِقراض وغيرها من  

العقود المستثناة، وضيّق في الّشهادة في الزنا، فلم يقبل فيها إالّ أربعة يشهدون بالزنا  

تر ، ولم  كالِمْرَود في الِمْكَحلَة، وقَبَِل في القَتِْل اثني ماء أعظُم، لكن المقصود الّسِ ن والّدِ

ه إليه َحدَّ القذف بِِخالف سائر القَذَفَِة   يُْحِوْج الّزوَج الُمالِعَن إلى بَيِّنٍَة َغْيَر أَْيمانِِه، ولم يَُوّجِ

ِلِشدَِّة الحاجة في الذَِّب عن االنسان، وَصْوِن الِعيال والفُُرِش عن أسباب االرتياب، وهذه  

فلذلك ينبغي أن يُراعى اختالُف   يَنات واالختالفات كثيرةٌ في الّشرع الختالف األحوال. الُمبا

األحواِل واألزماِن، فتكون المناسبة الواقعة في هذه القوانين السياسية مّما َشِهَدت لها  

 القواعُد باالعتبار، فال تكون من المصالح المرسلة بل أعلى رتبة فتُلَحُق بالقواعد األصلية. 

رابعها: أن كّل حكم في هذه القوانين ورد دليل يخّصه أو أصل يُقاُس عليه، كما تقّدم في  و

 أدلة الباب، قال القرافي: 

ونصُّ ابن أبي زيد في النوادر على أنّه إذا لم نجد في ِجَهٍة غيَر العُدوِل أَقَمنا أصلََحهم  

ِة وغيِرهم لئال تَِضيَع المصالُح،  وأَقَلَّهم فُجورا للّشهادة عليهم، ويلزُم مثل ذلك في القُضا

وإذا جاز نصُب الشُّهوِد   وما أظن أنّه ُخالَفَه أحٌد في هذا، فإّن التّكليف َمشروطٌ باإلمكاِن،

فََسقَةً ألجل عُموم الفساد جاَز  التوسُُّع في األحكام السياسية، ألجل َكثرِة فساِد الّزمان  

ضاةَ زمانِنا وشُهوَدهُم وُوالتَُهم وأَُمناَءهُم، لو كانوا في  وال نَشُكُّ أنَّ قُ  وأهِلِه. قال القرافي:

العصر األّول ما ُولُّوا وال عُِرَج عليهم، وواليةُ هؤالء في ِمثِل ذلك العصر فُسوٌق فإّن ِخياَر  

َزمانِنا هم أراِذُل ذلك الّزمان، وِواليةُ األراذل فُسوٌق، فقد َحسَُن ما كان قَبيحا، واتََّسَع ما  

 َضيِّقاً، واختلفت األحكاُم باختالف األزمان.  كان

ُد ذلك من القواعد الشرعية، إِِذ الّشرعُ وسََّع للُمرِضعِ في النّجاسة   وخامسها: أنّهُ يُعَضَّ

الالِّحقِة لها ِمَن الّصغيِر، مّما لم نُشاهدهُ َكثَْوِب اإِلرضاعِ، ووسََّع في زمان الَمَطِر في الّطيِن  

القَذَِر والنّجاَسِة ووسََّع ألصحاِب القُروحِ في كثيٍر من نجاَستِها، ووسََّع    على ما فِيِه ِمنَ 

َز الّشارعُ تَركَ   للغازي في بَْوِل فََرِسِه، َوَوسََّع لصاحب البواسير في بَلَِلها، وجوَّ

أركاَن الصالِة وشُروَطها إذا ضاق الحاُل كصالة الخوِف ونحِوها، وذلك كثيٌر في الّشرع  

ال الشافعي: ما ضاق شيٌء إالّ اتَّسع. يُشيُر إلى هذه الَمواطن، فكذلك إذا ضاق  ولذلك ق

 علينا الحاُل في َدرِء الَمفاِسِد، اتَّسَع في تلك المواطن. 
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َل بَْدِء اإلنساِن في َزَمِن آَدَم عليه السالم كان الحاُل َضعيفاً، فأُبِيَح زواُج   وسادسها: أّن أوَّ

ا اتَّسَع الحاُل وَكثُرت  األخِ بأُختِِه إلى أحكا ٍم أُخرى كثيرٍة ََوّسَع هللاُ تعالى بها على ِعباِدِه، فلمَّ

َم الّسبُت والشُّحوُم واإلبُِل وأُموٌر كثيرةٌ،   َم ذلك في زماِن بني إسرائيَل، وُحِرّ الذُِريَّةُ ُحّرِ

عُ توبةَ أحِدِهم بقَتِْل نَفسِ  ِه؛ وإزالةَ النَّجاَسِة  وفُِرض عليهم خمسيَن صالة. وَجعَل الُمَشّرِ

ماِن فََضعُفَ   بِقَْطعِ الثّوِب النَِّجِس إلى غيِر ذلك من األحكاِم الُمَشدََّدِة، ثّم جاَء آِخُر الزَّ

ماِت، وُخفِّفَِت الصَّلواُت، وقُبِلَِت   الَجَسُد وقَلَّ الَجلَُد، فَلََطَف هللاُ تعالى بِِعباِدِه فأُِحلَّت تِْلَك الُمَحرَّ

للمكلّفين أّن األحكاَم الّشرعيّةَ تختِلُف باختالِف األزماِن، وذلك من لُطِف هللِا    اُت، فظهرالتَّْوبَ 

عّز وجلَّ بِعباِدِه وسُنَّتِِه الجاريِة في َخْلِقِه، فظهَر أّن هذه القوانيَن ال تخُرُج عن أُصوِل  

     القواعِد، وليست بِْدعاً عّما جاَء بِه الّشرعُ الكريُم.             

يقول اإلمام القرافي في كتابه "شرح تنقيح الفصول": "وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا  

قاسوا وَجمعوا وفّرقوا بين المسألتين ال يطلبون شاهداً باالعتبار لذلك المعنى الذي به  

َجمعوا وفّرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئٍذ في  

مذاهب. ومن المعلوم أن المصلحة المرسلة أخص من مطلق المناسبة ومطلق  جميع ال

مطلق المصلحة قد يُلغَى كما تقّدم في زراعة العنب، فإّن المناسبة تقتضي   المصلحة، ألن 

أن ال يُزرع سّدا لذريعة الخمر، لكن أجمع   المسلمون على إلغاء ذلك، وكذلك المنع من  

نا فإنّه ُمناسٌب، لكن أجمع المسلمون على جواز الُمجاورة  التّجاُوِر في البُيوت َخشية  الّزِ

بالنِّساِء في الدُّوِر الجامعة وإلغاء هذا المناسب، فالمناسب حينئٍذ أعمُّ من المرسلة، ألن  

" ص ويقرر مّرة أخرى ذلك   394الُمرسلةَ َمصلحةٌ يُفيُد السُّكوُت عنها ؛ فهي أخصُّ

ة المرسلة في جميع المذاهب عند التّحقيِق ألنّهم يَِقيسون  بقوله:" قد تقدََّم أّن المصلح

قون بالمناسبات وال يطلبون شاهدا باالعتبار، وال نعني بالمصلحة المرسلة إالّ ذلك،   ويُفّرِ

ُد العمل بالمصلحة المرسلة أّن الّصحابةَ رضواُن هللِا عليهم َعملوا أُموراً ِلُمطلِق   ومّما يُؤّكِ

شاهٍد باالعتبار نحو كتابة المصحف ولم يتقّدم فيه أمٌر وال نظيٌر ،    المصلحة ال لتقدُّمِ 

 ووالية العهد من أبي بكر لعمر رضي هللا عنهما ولم يتقّدم فيها أمٌر وال نظيٌر..... 

وذلك كثيٌر جّداً ِلُمطلَِق المصلحِة. وإماُم الحرميِن قد َعِمَل في كتابه الُمسّمى بالغياثي أُموراً  

َزها  وأفتى بها والمالكيةُ بَِعيدوَن عنها، وَجَسَر عليها، وقالها للمصلحة المطلقة؛  َوَجوَّ

وكذلك الغزالي في ِشفاِء الغليل مع أّن االثنين َشدَّدا اإلنكاَر علينا في المصلحة المرسلة"  

 . 447و446شرح تنقيح الفصول ص 

 تأصيل السياسة الشرعية عند الحنابلة:  -2

بمشروعية العمل بالسياسة الشرعية، وقد ألّف ابن قيّم الجوزية  يذهب الحنابلة إلى القول  

كتاب "الطُّرق الُحكمية في السياسة الّشرعية" ورد فيه:" فصٌل في العمل في الّسلطنة  

بالسياسة الشرعيّة؛ وقال ابن عقيل في الفنون: جرى في جواز العمل في الّسلطنة  

لو من القول به إماٌم. فقال شافعٌي: ال سياسة إالّ  بالسياسة الشرعيّة؛ أنّه هو الَحْزُم، وال يخ 

ما وافق الشرع، فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فِعالً يكون معه النّاُس أقرَب إلى  
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الصَّالحِ، وأبعَد عن الفساِد، وإن لم يضعه الرسول صلى هللا عليه وسلّم، وال نزل به وحٌي،  

به   ح. وإن أردت: ال سياسة إالّ ما نطقَ فإن أردت بقولك: إالّ ما وافق الشّرع؛ فصحي

الشّرعُ؛ فغلطٌ، وتغليطٌ للصَّحابِة، فقد جرى ِمن الخلفاء الّراشدين ِمن القتل والتّمثيِل ما ال  

يَجحُدهُ عالٌم بالسُّنَِن، ولم يكن إالّ تَحريُق عثماَن المصاحَف )انظر صحيح البخاري الرواية  

ِة، وتحريق فإنّه كان رأياً اعتمدوا  (4987رقم: رضي هللا عنه   يعل فيه على مصلحة األُمَّ

 ( في األخاديد وقال:  6922و3017الّزنادقةَ )انظر ما رواه البخاري في صحيحه برقم:

جُت ناري وَدَعوُت قُنبًُرا.   ا رأيُت األمَر أمراً ُمنكراً.......................................أَجَّ  لَمَّ

) قال ابن حجر في اإلصابة في   ونفُي عمر بن الخّطاب رضي هللا عنه ِلنصٍر بِن حّجاجٍ.

دة.  تمييز الّصحابة: أخرجه ابن سعد والخرائطي بسند صحيح، عن عبد هللا بن بري

 (" انتهى 382/ص 6ج

بين من قال بوجوب األخذ بالسياسة  -ثم انتقل ابن القيّم للتعليق على هذه المناظرة 

مرّجحا وُمساندا لمذهب  -الشرعية ومن قال من الشافعية بأنه ال سياسة إال ما وافق الشرع

النّتائَج المترتِّبِة على ترك  ابن عقيل في مقابل مذهب الشافعية الّرافضين للسياسة ، مبرزاً 

العمل بالسياسة في الشرع؛ حيث قال:" وهذا َموِضُع َمَزلَِّة األقداِم ، وَمَضلَّةُ أَفهاٍم، وهو  

َط فيِه طائفةٌ، فَعَّطلوا الُحدوَد، وَضيَّعوا الحقوَق، وجرءوا   مقاٌم َضْنٌك، وُمْعتََرٌك َصْعٌب، فرَّ

الشريعة قاصرةً ال تقوُم بمصالح العباد، ُمحتاجةً إلى    أهَل الفُجوِر على الفساِد، وجعلوا

غيرها، وَسدُّوا على نفوسهم طُُرقاً صحيحةً من طُُرِق َمعرفِة الَحّقِ والتّنفيِذ لهُ، وَعطَّلوها  

، مع ِعلِمِهم وِعلِم غيرهم قَطعاً أنَّها حقٌّ ُمطابٌِق للواقِعِ، َظنّاً منهم ُمنافاتها لقواعد الّشرعِ،  

ْمُر هللِا إنّها لم تُناِف ما جاَء به الرسول صلى هللا عليه وسلّم وإن نافت ما فَِهُموهُ من  ولَعَ 

 13/ص1شريعتهم بِاجتهادهم." الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ج

 ويُرِجُع ابُن القيّم أسباَب وقوِف الُمعارضيَن للسياسِة في الشرع هذا الموقف إلى ما يلي: 

تقصيرهم في   – 3تقصيرهم في معرفة الواقع.   –  2فة الّشريعة. تقصيرهم في معر – 1

 تنزيل الشريعة على الواقع. 

يقول عن نتائج األخذ بهذا الموقف الخاطئ في الطرق الحكمية:" فلّما رأى ُوالةُ األموِر   

حدثوا  ذلك، وأّن النّاَس ال يستقيُم لهم أمُرهم إالّ بأمٍر وراء ما فَِهَمهُ هؤالء من الّشريعة، أ

من أوضاع سياساتهم َشّراً طويالً، وفَساداً َعريضاً فتفاقَم األمُر، وتعذََّر استدراكه، وَعزَّ  

على العالمين بحقائق الّشرع تخليَص النُّفوِس من ذلك، واستنقاذَها من تلك الَمهاِلك."  

 13ص

ون أّيِ  وفي ُمقابل المانعين للسياسة في الشرع؛ هناك من أفرط في استعمال السياسة د

ضابٍط، وتفلّت بذلك من نصوص الّشرع ولم يتقيّد بها، وعن هذه الفئة يقول ابن القيم:  

"وأفرطت طائفةٌ أخرى قابلت هذه الّطائفةَ، فسّوغت من ذلك ما يُنافي ُحكم هللا ورسوله.  

فإّن  وِكلتا الّطائفتين أُتِيَْت من تقصيرها في معرفة ما بعث هللا به رسوله، وأنزل به كتابه، 
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هللاَ سبحانه أرسَل ُرسُلَهُ، وأنزَل كُتُبَهُ ليقوم النّاُس بالِقسِط، وهو العدُل الذي قامت به  

 13األرُض والّسماوات" الطرق الحكمية، ص

والقسطُ والعدل هو ميزاُن ضبِط األحكام في السياسة، فُهو جوهر وصلب السياسة  

بأّيِ طريٍق كان، فثمَّ شرعُ هللِا ودينُهُ،  الشرعيّة " فإذا ظهرت أماراُت العدِل وأسفر وجهه 

وهللاُ سبحانه أعلُم وأحكُم، وأعدُل أن يَُخصَّ طُُرَق العدِل وأماراتِه وأعالِمِه بشيٍء، ثّم يَنفي  

ما هو أظهُر منها وأقوى داللةً، وأَْبيَُن أَماَرةً فال يَْجعَلُهُ منها، وال يَحكُُم عند ُوجوِدها  

، بل قد بَيََّن سبحانَهُ بما َشَرَعهُ ِمَن الطُُّرِق، أّن َمقصوَدهُ إقامةُ العدِل بين  وقِيامها بُِموِجبِها

يِن،   ِعباِده، وقِياُم النّاِس بالِقسِط، فأيُّ طريٍق استُخِرَج بها العدُل والِقسطُ فهي من الّدِ

 به الّشرعُ، بل هي  وليست ُمخاِلفةً لهُ. فال يُقاُل: إّن السياسةَ العادلةَ ُمخاِلفَةٌ ِلما نَطَقَ 

يها سياسةً تَبَعاً ِلُمصَطلَِحِهم،   ُموافقةٌ لما جاء به، بل هي ُجزٌء من أجزائه، ونحن نُسّمِ

.  14وإنّما هي عدُل هللِا ورسوِلِه، َظَهَر بهذه األماراِت والعالمات." الطرق الحكمية، ص

ه وسلّم: "فقد َحبََس رسوُل  ويستدلُّ ابُن القيّم على كالمه هذا من فعل النبّي صلى هللا علي

يبَِة على الُمتَّهِم. فََمْن أَْطلََق َكلَّ   ا ظهرت أماراُت الّرِ هللا صلى هللا عليه وسلّم في تُهَمٍة، لَمَّ

مع ِعْلِمِه باشتِهاِرِه بالفساد في األرِض، وَكثَْرِة َسِرقاتِِه،   –ُمتََّهٍم وَحلَّفَهُ وَخلَّى َسبِيلَهُ 

ياَسِة الشَّرِعيَِّة. وقد منع النبّي صلى   –إالّ بِشاِهَدي عدٍل وقال: ال آُخذُهُ   فقوله ُمخالٌف للّسِ

هللا عليه وسلّم الغَالَّ من َغنِيَمِة َسهِمِه، وحرَق َمتاَعهُ هَُو وُخلَفاُؤه من بعده. ومنع القاتَل  

ا أساء  شافِعُهُ على أميِر السَِّريَِّة، فعاقب الَمشفوَع لهُ   عقوبةً للشَّفيعِ، وعزم  من الّسلب لَمَّ

على تحريق بُيوت تاِركي الجمعِة والجماعِة، وأَضعَف الغُرَم على ساِرِق َما الَ قَْطَع فِيِه؛  

وَشَرَع فِيِه َجلداٍت نَكاالً وتَأديبا، وأَضعََف الغُرَم على كاتِِم الّضالة عن صاحبها، وقال في  

، َعْزَمةٌ من َعَزمات ربِّنا" )رواه أبو داود رقم  تارك الّزكاة: "إنّا آِخذوها منه وَشطَر ماِلهِ 

(، وأمر بكسر ِدناِن الخمر، كما أمر بكسر القُدور التي طُبَِخ فيها اللّحُم  1575الحديث:

الحرام؛ ثُمَّ نََسَخ عنهم الَكسَر و أمَرهم بالغسل، وأمر عبَد هللِا بَن َعْمرو بتحريق الثَّْوبَْيِن  

هُما في التِّنَّْوِر، وأمر المرأة التي لعنت ناقتها أن تُْخِلَي َسبيلَها، وأمر  الُمعَْصفََريِن فََسَجرَ 

الثالثة والّرابعِة؛ ولم يَنسَخ ذلك، ولم يجعله حّداً ال بُدَّ ِمنهُ؛ بل هو    بقتل شارِب الخمِر بعد

عيَن؛  بَِحَسب المصلحة إلى رأيِ اإلمام، وكذلك زاد عَُمُر رضي هللا عنه في الَحّدِ عن األرب

ونَفَى فيها، وأمر النبّي صلى هللا عليه وسلّم بقتِل الذي كان يُتََّهُم بأُّمِ ولده ؛ فلّما تَبَيَّن أنّه  

ُخِصَي تََرَكهُ، وأمر بإمساك اليهودي الذي أومأت الجاريةُ برأسها؛ أنّه َرَضَخهُ بين َحَجَرْيِن  

َجواِز أخِذ الُمتََّهِم إذا قامت قرينةُ التُّهَمِة، والّظاهُر   فَأُِخذَ فَأَقَرَّ فَُرِضَخ رأسُهُ. وهذا يَُدلُّ على 

، وكذلك   َد أو ُضِرَب فأقرَّ أنّهُ لم تَقُم عليه بيِّنَةٌ، وال أَقَرَّ اختيارا منه للقتل، وإنّما هُّدِ

 َوقََف األمُر  العرنيون فَعََل بِِهم ما فَعََل بناًء على شاِهِد الحاِل ولم يَطلُب بَيِّنَةً بما فَعَلُوا، وال 

 . 16إلى 14على إقراِرِهم." الطرق الحكمية، ص

كما استدل ابن القيم على األخذ بالسياسة في الشرع من فعل أبي بكر رضي هللا عنه حيث   

روي عنه أنّه َحَرَق اللّوطيةَ، وأذاقهم حرَّ النّاِر في الدُّنيا قبل اآلخرة، ثّم حرقهم عبد هللا  

 18و16ثّم حرقهم هشاٌم بُن عبِد الَمِلِك. صبن الّزبير في ِخالفته، 
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واحتج بفعل أمير المؤمنين عمر بن الخّطاب رضي هللا عنه الذي أحرق حانوت الخّماِر بما  

ا اْحتََجَب في قَصِرِه   فيه، وَحَرَق قريةً يُباعُ فيها الَخمُر، وحرق قَصَر سعد بن أبي وقاص لَمَّ

ْصٍر بن حّجاج، ونفاهُ من المدينِة ِلتَْشبِيِب النِّساِء بِِه،  عن الّرعيِّة... وَحلََق عُمُر رأَس نَ 

وَضرَب ُصبَْيَغ بَن َعِسيٍل التّميمي على َرأِسِه لَّما َسأََل عّما ال يَعنِيِه، وصادَر عُّمالَهُ فأخذ  

هم  أموالهم لَّما اكتسبوها بجاِه العمِل، واْختَلََط ما يَْختَِصموَن بِِه بذلك فجعَل أموالَ   َشطرَ 

أن يُِقلُّوا الحديَث عن رسول هللا صلى هللا    بينهم وبين المسلمين شَْطَرْيِن، وأَلَزَم الصَّحابةَ 

ا اشتغلوا به عن القرآِن، ِسياسةً ِمنهُ، إلى غير ذلك ِمن ِسياساتِِه التي ساَس   عليه وسلّم لَمَّ

ةَ رضي هللا عنه. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: " وِمن ذلك إلزاُمهُ للُمَطلِِّق  بِها األُمَّ

ثالثاً بَِكِلَمٍة واحدٍة بالّطالق، وهو يعلُم أنّها واحدةٌ. ولكن لَّما أكثَر النّاُس ِمْنهُ رأى عُقوبَتَهم  

 بِِإلزاِمهم بِه. ووافَقَهُ على ذلك َرِعيّتُهُ من الّصحابة.." 

الشرعية في كتابه "إعالم  ونقل ابن القيّم ما روي عن اإلمام أحمد بن حنبل في السياسة  

الموقعين عن رّب العالمين" حيث يقول:" وهذه نبذةٌ يسيرةٌ من كالم اإلمام أحمد رحمه  

هللا في السياسة الشرعيّة: قال في رواية الَمروِزي وابن منصور: والُمَخنَُّت يُْنفَى؛ ألنّهُ ال  

 يأمُن فساَد أهِلِه، وإن خاَف بِِه  إلى بلدٍ  يقُع منه إالّ الفساُد والتّعرِض له، ولإلمام نَفيُهُ 

خمراً في نهار رمضان، أو أتى شيئاً   َعلَْيِهْم َحبََسهُ، وقال في رواية حنبل ، فِيَمْن شَِربَ 

ِديَةً وثُلُث. وقال في   -ِمثَل الذي يَقتُُل في الَحَرمِ -نحو هذا: أُقِيُم الَحدَّ َعليِه، وَغلََّظ َعلَيِه 

لمرأةُ المرأةَ تُعاقَباِن وتَُؤدَّباِن. وقال أصحابنا: إذا رأى اإلماُم تَِحريَق  رواية حرب: إذا أَتَِت ا

اللّوِطي بالنّاِر فَلَهُ ذلك؛ ألّن خالَد بَن الوليِد َكتََب إلى أبي بكٍر رضي هللا عنه أنّهُ َوَجَد في  

 صلّى هللا عليه  بَعِض نَواِحي العرِب رجالً يُنَكُح كما تُنكُح المرأةُ، فاستشار أصحاَب النبيّ 

م هللاُ َوجَههُ، وكان أََشدَّهم قَوالً، فقال: إّن هذا الذّنَب لَْم   وسلّم وفِيِهم أميُر المؤمنيَن عليٌّ كرَّ

ةٌ ِمن األَُمِم إالّ واحدةٌ، فََصنََع هللاُ بِهم ما قد علمتم، أرى أن يَحِرقوهُ بالنّاِر،   تَعِص هللاَ بِِه أُمَّ

ل هللا صلّى هللا عليه وسلّم على أن يَحِرقُوهُ بالنّاِر، فكتب أبو بكٍر  فأجمع رأُي أصحاِب رسو

الصّديق رضي هللا عنه إلى خالد بن الوليد رضي هللا عنهما بأن يَحِرقوا فََحَرقَُهم، ثّم  

حرقهم ابن الزبير، ثّم حرقهم هشام بن عبد الملك. ونصَّ اإلمام أحمد رضي هللا عنه فِيَمن  

ابِة أنّهُ قد وجب على السُّلطاِن عُقُوبَتُهُ، وليس للسُّلطاِن أن يَْعفَُو عنه، بل  َطعََن على الّصح

يُعاقِبهُ ويَْستَتِيبُهُ، فإن تاب، وإالّ أعاَد العُقوبَةَ. وصّرَح أصحابُنا في أّن النِّساَء إذا ِخيَف  

َم ُخلَوةُ بَعِضِهنَّ بِبَعٍض. ن أسلََم َوتَْحتَهُ أُختاِن فإنّهُ  وصّرحوا بأنَّ مَ  عليهنَّ الُمساَحقَةَ ُحّرِ

قالوا: وهكذا كُلُّ َمن َوَجَب عليِه   يُجبُر على اختياِر إحداهُما، فإن أبى ُضِرَب حتّى يَختار. 

يِه. وأّما كالُم مالٍك وأصحابِِه في ذلك   حقٌّ فامتنَع ِمن أدائِه؛ فإنّهُ يُضَرُب حتّى يَُؤّدِ

           287/ص 4فمشهوٌر." إعالم الموقعين ج 

 تأصيل السياسة الشرعية والتعزير عند الحنفية: -3

يقول ابن عابدين في حاشيته "رّد المختار على الّدر المختار" عن مجال السياسة  

أََخصُّ من ذلك مّما فيه زجٌر وتأديٌب َولَْو   - السياسة-: )وتُستعمُل 15/ص4ج  الشرعية
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اِق إذا تكّرر منهم ذلك َحلَّ قَتلُهم ِسياَسةً وكما  بالقتِل، كما قالوا في اللُّوِطي والّسارِق والَخنّ 

 مرَّ في الُمبتِدعِ(  

فها بعُضهم بأنّها:   ثّم ينتقل بعدها إِليراِد تعريفات السياسة الشرعيّة؛ حيث يقول:) وِلذا َعرَّ

 تغليظُ ِجنايٍة لها ُحكٌم َشرِعيٌّ َحسماً ِلمادَِّة الفساِد.  -

لسياسةَ هي فِعُل َشيٍء من الحاكم ِلمصلحٍة يراها  وفي البحر: وظاهُر كالِمهم أّن ا -

 وإن لم يَِرْد بذلَك الفعِل دليٌل ُجزئي. 

وفي حاشية مسكين عن الحموي: السياسةُ شرعٌ ُمغَلَّظٌ، وهي نوعان: سياسةٌ   -

ُمها، وسياسةٌ عادلةٌ.(   ظاِلَمةٌ فالّشريعةُ تَُحّرِ

ُص إلى أنّها مرادفةٌ للتَّعزيِر، حيث  وبعد استعراِض ابِن عابدين لتعاريِف السياسِة يَخلُ 

ياَسةَ والتّعزيَر ُمتراِدفاِن وِلذا عََطفوا أحَدهُما على اآلخِر ِلبَياِن   يقول: )والّظاهُر أّن الّسِ

التّفسيِر؛ كما َوقََع في الهداية والّزيلعي وغيرهما، بل اقتصَر في الجوهرة على تَسميتِِه  

.( أّن التّعزيَر تَأ  تعزيراً وسيأتي   ديٌب دوَن الَحّدِ

أنه يكون بالّضرِب، وال يلزم    -  ثم انتقَل بعدها لبياِن أحكاِم التَّعزيِر؛ وذكر أنّها عديدةٌ؛ منها: 

أن يكون الضرب بمقابل معصية اقترفها صاحبها، لذلك يُضرُب ابن عشر سنين على الصالة  

التعزير فعٌل لمصلحٍة، وهو ردٌّ وردعٌ عن منكٍر وجب شرعا   – في السنة النبوية.  كما ورد

 إزالته.  

يوكل التعزير لرأي اإلمام. وفعل السياسة يكون من القاضي أيضا، والتعبير باإلمام   -

ليس لالحتراز عن القاضي بل ألنه هو األصُل... وفي الدر المنتقى عن معين الحكام:  

 من هذه األمور... للقضاة تعاطي كثير 

ليس في التعزير تقديٌر وإنّما يُفّوُض لرأي اإلمام؛ ألّن العقوبة فيه تختلف باختالف   -

الجناية.. كما يُنظُر في أحوال الجناِة؛ فَِمَن النَّاِس َمن ينزجُر باليسير من العقوبة؛  

 ومنهم من ال ينزجر إالّ بالكثير منها؛...   

مراتب". فقد يقع التعزير من اإلمام بالقتل في جريمة  وذكر في النهاية: "التعزير على   -

ٍر من نفس الشخص، وقد يزيُد على الحّدِ الُمقدَِّر   ال قتل فيها إذا صدرت بشكٍل متكّرِ

إذا رأى اإلمام المصلحة في ذلك، فقد أفتى بعض العلماء بقتل من أكثر من سّبِ  

تل الّسارِق ِسياَسةً، بمعنى إذا  الرسول صلى هللا عليه وسلّم من أهل الذّمة، ولإلمام ق

تكّرر منه فعل السرقة، ومن تكّرر منه الَخْنُق في الِمصر قُتَِل به ِسياسةً ِلَسعيِِه  

نديُق الدَّاعي إذا أُِخذَ   هُ بالقتل، والسَّاحُر أو الّزِ بالفساِد، وكلُّ َمن كان كذلك يُدفَُع َشرُّ

ويُقتل، ولو أُِخذَ بعد توبته قُبِلَت، وأّما الَخنّاُق فال   قَبَل تَوبَتِِه ثُمَّ تاَب لم تُقبل توبتُهُ 

 توبةَ له، وقد تقّدَم ما يتعلُّق بتعزير اللُّوطي بقتله.
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قال الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" وهو يُعلُِّق على عبارة برهان الدين   -

الهداية في شرح    من أكابر فقهاء المذهب الحنفي ومجتهديه( في كتابه:) المرغيناني 

)أي كتابه بداية المبتدي( في مسألة ما إذا قال: أدَّيُت بنفسي إلى الفقراء في   البداية

إن َحلََف، وقال الشافعي: يَُصدَُّق؛ ألنّهُ أوصَل الَحقَّ إلى الُمستَِحِق.  الِمْصِر؛ ال يَُصدَُّق و

ولنا أنَّ حقَّ األخِذ للسُّلطاِن فال يَمِلُك إبطالَهُ بِِخالِف األمواِل الباطنِة. ثّم قيل: الّزكاةُ  

 عن  هو األّوُل والثاني ِسياسةٌ" قال:" والمفهوُم من السياسة هنا كون اآلِخِذ لَيَْنَزِجرُ 

.    وقال ابن الهمام في "فتح  2/225ارتكاب تفويت حّقِ اإلمام". فتح القدير  

القدير": " قوله: )ومن تزوج امرأةً ال يَِحلُّ له نِكاُحها(. بأن كانت من ذوي َمحاِرِمه  

ِه أو ابنتِه )فََوِطئَها لم يجب عليه الحدُّ عند أبي حنيفِة( وسفياِن الثّوِري   بِنََسٍب كأّمِ

فَِر؛ وإن قال: َعِلمُت أنّها َعلَيَّ حراٌم ولكن يجُب عليه بذلك الَمهُر ويُعاقَُب عقوبةً  وزُ 

هي أَشدُّ ما يكوُن من التّعزيِر ِسياَسةً ال حّداً ُمقَدَّراً َشْرعاً إذا كان عالما بذلك، وإذا لم  

 .  259/ص 5يكن عالما ال َحدَّ وال عُقوبَةَ تَعزيٍر" فتح القدير ج

ال ابن الهمام في "فتح القدير": "وكذا إذا سرق ِمن تابوٍت في القافلِة وفيه  وقال الكم -

الَميُِّت، ِلما بَيَّنّا ِمن تََحقُِّق الَخلَِل في المالية وما بعدها. هذا ولو اعتاَد ِلصٌّ ذلك لإلمام  

 .                376/ص5أن يَقَطعَهُ ِسياسةً ال َحّداً". فتح القدير ج

في كتابه "االختيار لتعليل المختار" وهو يشرُح ِعباَرةَ المختار "وال  وقال الموصلي  -

إالَّ     يُجَمُع على الُمحِصِن الَجلُد والّرجُم، وال يُجمع على غير الُمحِصِن الَجلُد والنّفيُ 

فَيَفعَلُهُ بما يراهُ" قال: "فيكوُن ِسياسةً وتَعزيراً ال َحّداً، وهو   أن يراهُ اإلماُم َمصلحة 

تأويُل ما ُرِوَي من التَّغريِب عن النبّي صلى هللا عليه وسلّم وعن أبي بكٍر وعمَر  

وِم فقال: ال أنفي بعدها   رضي هللا عنهما، فإنّهُ روي عن عمر أنّهُ نَفَى  رجالً فَلَِحَق بالرُّ

في دين  أحداً؛ ولو كان النّفُي َحّداً لم يَُجز تركهُ، قال هللا تعالى: }وال تأخذكم بهما رأفةٌ 

( فََدلَّ أنّه كان ِسياسةً وتعزيراً،  2هللا إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر{ )النور/

وألنّه لو كان حّداً الشتََهَر بين الصحابة كسائر الحدود، ولو اشتهر لما اختلفوا فيه".  

 . 86 و 85/ص4االختيار لتعليل المختار ج

تّغريِق ِخالفاً لهما، وهي مسألةُ القتِل  وقال الموصلي: " وال قِصاَص في التّخنيِق وال -

َر منه ذلك فلإلماِم قَتلُهُ ِسياَسةً ألنّهُ َسعى في األرِض الفَساَد"   بالُمثَقَِّل، فإْن تََكرَّ

 . 29/ص5االختيار لتعليل المختار ج

 تضييق الّشافعية في مفهوم السياسة الشرعية:      -4 -

سة تماشيا مع أصولهم التي ترفض  عُرف عن الشافعية تَضيِيقُهم لمفهوم السيا -

؛ كما عرف عن اإلمام الشافعي قوله: "من استحسن فقد  واالستحسان االستصالح

 شّرع" و "ال سياسة إالّ ما وافق الّشرع". 
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لةٌ في كتب   - قال إمام الحرمين الجويني الشافعي: " وأّما التعزيرات، فهي أيضا ُمفصَّ

ها وأسباٍب: فمنها ما يكون حقّاً لآلَدِمّيِ يَسقُطُ  الفقه في أبواٍب، متعلِّقاٍت بموجباٍت ل

بإسقاِطِه، ويُْستَْوفي بَِطلَبِِه. ومنها ما يُثْبُِت َحقّاً َلَلِ تعالى الرتباِطِه بَِسبٍَب هو حقُّ هللا  

ا  تعالى. ثُمَّ رأى الّشافعُي رحمه هللا أّن التعزيرات ال تَتَحتَُّم تََحتَُّم الُحدوِد، فإّن الحدوَد إذ 

َضةٌ إلى رأيِ اإلماِم،   ثَبَتَت فال ِخيََرةَ في َدْرئِها، وال تََردَُّد في إقاَمتِها، والتّعزيراُت ُمفَوَّ

ماً فَعََل، وال ُمعترض عليه فيما َعِمَل، وإن رأى إقامةَ   ْفَح تََكرُّ فإن رأى التَّجاُوَز والصَّ

ي العَْفِو واإلقالِة ُمتََّسٌع. والذي ذَكَْرناهُ ليَس  التّعزيِر تَأديباً وتَهِذيبا فََرأْيُهُ الُمتَّبَُع، وف

تََحيُّزاً ُمْستَنِداً إلى التَّمنِّي، ولكنَّ اإلماَم يَرى ما هو األَْولَى، واألَْليَُق واألَْحَرى، فَُربَّ  

يَّةٌ،  يََرى ما َصَدَر َعْنهُ َعثَْرةً هي باإلقالِة ُحرٍ  َعْفٍو هو أَوَزعُ ِلَكِريٍم من تَْعِزيٍر، وقد

يَِم الَمْرِضيَِّة، ولو يُؤاِخذُ اإلماُم النّاَس   والتَّجاُوُز عنها يَْستَِحثُّ على اِْستِْقبَاِل الّشِ

بَِهفََواتِِهم، لم يََزْل دائباً في عُقوباتِِهم، وقد قال المصطفى عليه السَّالم: "أَقِيلُوا ذَِوي  

بِيٍث الَ يَْزَداُد بالتَّجاُوِز عنه إالَّ تَماِدياً  الَهْيئاِت َعثَراتِِهم" ولو تَجاَوَز عن عَُرٍم خَ 

واْستِْجراًءا، فليس لَهُ الصَّْفُح والحالةُ هذه" )َغيَّاُث األَُمِم في التياث الظُّلم المشهور  

 (  218/ص1بالغيّاثي إلمام الحرمين عبد الملك الجويني ج 

ُر اإلماُم الجويني مبادَئ التَّعزيِر الُمراِدِف ِلمُ  - صَطلَحِ السياسِة في هذه الفقرِة من  يقّرِ

ِعيَن في األخِذ بالسياسِة، ألنَّ   داً الحديَث عن َخَطِإ الُمَوّسِ كتابه "ِغياث األَُمِم" ُمَمّهِ

َدِد َوَرَد   التّعزيَر ال يَْبلُُغ الَحدَّ، بل هو ُدونَهُ، وال يَْعِقُل أْن يَِصَل َحدَّ القَتِْل؛ وفي هذا الصَّ

لَهُ الفُقَهاُء. وما يَتَعَيَُّن االعتِناُء به    قَْولُهُ: "ثُمَّ  التَّعزيرات ال تَْبلُُغ الُحدوَد على ما فَصَّ

ماِن ذََهبوا إلى أنَّ َمناِصَب السَّْلَطنَِة والِواليَِة   اآلَن؛ وهو َمقصوُد الفَْصِل، أنَّ أبناَء الزَّ

ى االزدياَد على َمباِلغِ الُحُدوِد في  ال تُْستَدُّ إالَّ على َرأْيِ مالٍك رضي هللا عنه، وكاَن يَرَ 

غُ للوالي أن يَقتَُل في التَّعزيِر. ونَقََل النَّقَلَةُ عنه أنَّهُ قال: لإِلمام أن   التَّعزيراِت، ويَُسّوِ

ِة في استِصالحِ ثُلُثَْيها." )غياث األمم في التياث الظلم ج  ( 219/ص1يَقتَُل ثُلَُث األُمَّ

على إنكاِر نِْسبَِة هذا القَِوِل إلماِم داِر الِهجرِة مالٍك بِن أنٍس رضي  وقد اْجتََمَع المالكيّةُ  -

 هللا عنه، بدليل أنّهُ قوٌل َغريٌب لم يُنقل عنه في الموّطِإ وال في المدّونِة.         

ٍة، مع تَْسفيِه القائليَن بِه،   - وقد واصل إماُم الحرمين الجويني َردَّهُ على هذا القوِل بقُوَّ

ناً النَّتائَج الُمتََرتِّبَِة على األخِذ بِِه؛ بقوله: "ولو جاَز ذلك، لَساَغ َرْجُم َمن ليَس ُمحَصناً  ُمبَيِّ 

إذا َزنَى في َزمانِنا هذا ِلما َخيَّلَهُ هذا القائُل، ولَجاَز القتُل بالتَُّهِم في األُموِر الَخطيرِة،  

الِم، إذا َظَهَرِت الَمخايُِل والعاَلماُت، وبََدِت  يُخاُف غائلتُهُ في بَْيَضِة اإلس  َولَساَغ إهالُك من

َكوات عند ظُهوِر الحاجاِت.... وهذه الفُنوُن في   الدَّالالُت، َولَجاَز االزدياُد على َمباِلغِ الزَّ

يِن، التََّخذَ كُلُّ َمن يَرِجُع إلى ُمْسَكٍة من عقٍل   َرجِم الظُّنوِن، لو تََسلََّطْت على قواعِد الّدِ

 ( 220/ص 1هُ َشْرعاً، والْنتَحاهُ َرْدعاً وَمْنعاً." )غياث األمم في التياث الظلم، جفِْكرَ 

عيَن في السياسة من    -حسب رأيه–ثم ينتقُل بعدها اإلماُم الجويني إلى إبطال   - أدلِّة الُموّسِ

َزَمِن أبي  المذاهب، قائال: " فإْن قيل: أَلَْيَس ُرِوَي أنَّ َحدَّ الشُّرِب كان أربعيَن َجْلَدةً في 
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يِق رضي هللاُ عنه، ثمَّ رأى عَُمُر رضي هللا عنه لَّما تَتابََع النَّاُس في شُْرِب   بكٍر الِصّدِ

الَخْمِر، واْستَقَلُّوا ذلك القَدِر ِمَن الَجلِد أن يُْجلََد الشَِّرُب ثَمانِيَن، وساَعَدهُ عليٌّ بن أبي  

أُخذُ الِعلَْم ِمن بُعٍد؛ ِليَعلََم هذا الّسائُل أنَّ عُقوبةَ  قلنا: هذا قوُل َمن يَ   طالب كّرم هللاُ َوجَههُ. 

َمحدوَدةً في َزَمِن رسوِل هللِا صلّى هللاُ عليه وسلََّم بل ُرِوَي أنّهُ   الّشاِرِب لم تَثْبُْت ُمقَدَّرةً 

،  تَحريِم الَخمِر، فأمَر الحاِضريَن بأن يَْضِربوهُ بالنِّعالِ  ُرفَِع إلى َمجِلِسِه شارٌب بعد 

 وأطراِف الثِّياِب، ويَْبكُتوهُ، ويَْحثُوا التُّراَب عليه. 

ثّم رأى أبو بكٍر الَجلَد، فكان يَجِلُد أربعيَن. ُمجتَِهداً غير بَاٍن على تَْوقيٍف وتَقديٍر في   -

، ثمَّ رأى عمُر ما رأى. وقد قال عليٌّ رضي هللا عنه: "ال أَُحدُّ َرُجالً فَيَموُت، فَأِجُد   الَحّدِ

ْفسي ِمْنهُ َشْيئاً ِمَن أنَّ الحقَّ قَتْلُهُ؛ إالَّ شاِرَب الَخْمِر؛ فإنَّه َشْيٌء َرأْيناهُ بعَد رسوِل  في نَ 

َضةَ إلى   هللِا صلّى هللاُ عليِه وسلََّم". فََكأَنَّ عُقوبَةَ الشَّاِرِب تُضاهي التَّعزيرات الُمفَوَّ

فُْح َعْنَها. فكيف يَْستَِجيُز السَّائُِل أن  الصَّ   رأيِ األئمِة في ِمقداِرها. وإن كان ال يَسُوغُ 

ةً ُمْشِكلَةً على الصَّحابَِة َمالذُهُ في تَْغييِر ِدينِ  الُمصَطفي صلّى هللا عليه   يَتَِّخذَ قِصَّ

 (225/ص1وسلّم." )غياث األمم في التياث الظلم، ج 

ثّم يخلُُص اإلماُم الُجويني بعدها إلى تقريِر َرأيِِه وموقفه من التّعزير/ السياسة؛ حيث   -

قال:" وإِْذ قََضْيُت من هذا الفَْصِل َوَطِري؛ فأقوُل بَعدهُ: لَْسُت أرى للسُّلطاِن اتِّساعاً في  

ياَسِة في  التَّعزيِر إالَّ في إِطالِة الَحْبِس.". وأّما ما تَعَلَّق بالبَدائِل الُمق ترحِة عن الّسِ

جِر؛ فقد قال معبِّرا عن رأيه فيها:" إِْن نَْبغِ في النَّاِس داعٍ في   ْدعِ والزَّ َمجاِل الرَّ

الضَّالَلَِة، َوَغلََب على الظَّّنِ أنَّهُ ال يَْنَكفُّ عن َدْعَوتِِه ونَْشِر غائلَتِِه، فالوجهُ أن يَْمنَعَهُ  

حاَد عِن اْرتِساِم أَمِرِه وأباهُ، فَلَعَلَّهُ يَْنَزِجُر َوَعساهُ، ثُمَّ يكل به   ويَْنَهاهُ ويَتََوعَُّدهُ لَوْ 

موثوقا به حيث ال يشعر به وال يراه، فإن عاد إلى ما عنه نهاه، بالغ في تعزيره،  

وراعى حّد الّشرع، وتحّراه، ثّم يثني عليه الوعيد والتهديد، ويبالغ في مراقبته من  

مجهولين يجلسون إليه على هيئات متفاوتات، ويعتزون إلى  حيث ال يشعر، ويرشح 

مذهبه، ويسترشدونه، ويتدرجون إلى التعلّم والتلقي منه، فإن أبدى شيئا أطلعوا  

السلطان عليه؛ فيتسارع إلى تأديبه، والتنكيل به، وإذا تكّرر عليه ذلك، أوشك أن  

، فهو الغرض، وإن تمادى في د عواته أعاد عليه السلطان  يمتنع ويرتدع. ثّم إن انفكَّ

تنكيله وعقوباته، فتبلغ العقوبات مبالغ تربي على الحدود، وإنما يتسبب إلى تكثير  

العقوبات بأن يبادره بالتأديب مهما عاد، وإذا تخللت العقوبات في أثناء موجباتها،  

  تعّددت وتجّددت، فال يبرأُ جلده عن تعزير وجلدات نكال، حتى تحّل به عقوبة أخرى."

 (  1/227)غياث األمم في التياث الظلم، ج 

ُرْغَم هذا الموقف الذي وقفه الشافعيّةُ من األخذ بالسياسة في أحكام الشرع، فقد  

وجدنا بعض فقهائهم يستدلّون بالسياسة الشرعية في فروعهم الفقهيّة، ومع ذلك  

لهم  يبقى المذهب الّشافعي من أقّل المذاهب الفقهية أخذا به؛ مع غياب استعما 

إالّ ما نذر، مع تعليلهم بمطلق المصلحة، ومن النّماذج على   لمصطلح السياسة 

 ذلك:
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ما ذكره بدر الدين الزركشي في كتابه "المنثور في القواعد الفقهية" عند تعرضه   -

لقاعدة: "تصرف اإلمام على الّرعيّة منوطٌ بالمصلحة": "نَصَّ عليِه قال الّشافعُي:  

ة، منزلة الولي من اليتيم. )انتهى كالم اإلمام الشافعي( هو  َمنزلةُ الوالي من الرعيّ 

نص في كّل وال، وحيث يخير اإلمام في األسير بين القتل، واالسترقاق، والمن،  

والفداء.... لم يكن ذلك بالتشهي بل يرجع إلى المصلحة، حتى إذا لم يظهر له وجه  

 ( 309/ص 1فقهية، ج المصلحة، حبسهم إلى أن يظهر." )المنثور في القواعد ال

وورد في "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين" للبكري:" غالب األحاديث ال   -

، دار الفكر  1تكاد تخلو عن حكم، أو أدب شرعي، أو سياسة دينية." )ط 

 (245/ص4م، ج1997ه/ 1418

قال اإلمام الغزالي في "الوسيط في المذهب" في عقوبة الذمي إذا قتل المرتّد؛ ثالثة   -

قوال، وجوب القصاص، وعدمه، قال: "والثالث، قال االصطخري: يجب القصاص  أ

ه،  1417، دار السالم بالقاهرة 1سياسة، وال تجب الدية ألنّه غير معصوم." )ط

 ( 274/ص 6ج

يقول ابن القيم في "إعالم الموقعين" معلِّقا على مذهب الشافعية في السياسة   -

" وأبعد الناس من األخذ بذلك الشافعي رحمه هللا تعالى مع أنه اعتبر   الشرعية:

قرائن األحوال في أكثر من مائة موضع، وقد ذكرنا منها كثيرا في غير هذا الكتاب.  

منها جواز وطء الرجل المرأة ليلة الزفاف، وإن لم يرها ولم يشهد عدالن أنّها  

ِة التي يُوِصلُها إليه صبيٌّ أو َعبٌد أو  امرأته، بناء على القرائن. ومنها قبول الهديّ 

كافٌر، وجواز أكلها والتصرف فيها، وإن لم يشهد عدالن أّن فالنا أهدى لك كذا، بناء  

على القرائن، وال يشترط تلفظه وال تلفظ الرسول بلفظ الهبة والهدية. ومنها جواز  

ومنها استدعاء   تصّرفه في بابه بقرع حلقته ودقه عليه، وإن لم يستأذنه في ذلك.

المستأجر للّدار والبستان لمن شاء من أصحابه وضيوفه وإنزالهم عنده مدة، وإن  

لم يستأذنه نطقا، وإن تضمن ذلك تصرفهم في منفعة الدار وإشغالهم الكنيف  

وإضعافهم السلم ونحوه. ومنها جواز اإلقدام على الطعام إذا وضعه بين يديه وإن لم  

منها جواز شربه من اإلناء وإن لم يقدمه إليه وال يستأذنه.  يصرح له باإلذن لفظاً. و

ومنها جواز قضاء حاجته في كنيفه وإن لم يستأذنه. ومنها جواز االستناد إلى  

ح بتمليكه   وسادته. ومنها أخذ ما ينبذه رغبة عنه من الطعام وغيره، وإن لم يُصّرِ

ا، وإن لم يستأذنها نطقا،  له. ومنها انتفاعه بفراش زوجته ولحافها ووسادتها وآنيته

إلى أضعاف أضعاف ذلك. وهل السياسة الشرعية إال من هذا الباب. وهي االعتماد  

على القرائن التي تفيد القطع تارة والظّن الذي هو أقوى من ظّنِ الشُّهوِد بكثيٍر تارة؟  

اكم."  وهذا باب واسٌع، وقد تقدم التنبيه عليه ِمراراً، وال يَستغني عنه الُمفتي والح

)إعالم الموقعين عن رب العالمين، البن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت،  

 .(     288/ص4م، تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم، ج1991ه/1411، 1ط
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الخامسة: السياسة الشرعية عند الفقهاء بمفهومها الواسع المرتبط 

 بالسلطة والدولة.

 للسياسة الشرعية المحصور في جانب العقوبات عند   بعد معرفتنا بالمفهوم الضيق

مذهب الشافعية خصوصا، ننتقل للحديث عن السياسة الشرعية بمفهومها الواسع  

المتعلّق بالدولة والسلطة عامة، ومن الفقهاء الذين عّرفوا السياسة في الشرع بهذا  

رشادهم إلى  النحو ابن عابدين في حاشيته؛ بقوله: "السياسةُ استصالُح الخلق بإ

الطريق الُمنجي في الدنيا واآلخرة، فهي من األنبياء على الخاّصة والعامة في  

ظاهرهم وباطنهم، ومن السالطين والملوك على كل منهم في ظاهره ال غير، كما في  

)انتهى( ومثله في الدر المنتقى. قلت: وهذا تعريف للسياسة   المفردات وغيرها،

شرعه هللا تعالى لعباده من األحكام الشرعية." )حاشية  العامة الصادقة على جميع ما  

 (  15/ص4ابن عابدين، ج

فالسياسة بهذا المعنى الواسع هي أساُس الحكِم، وأفعال رؤساء الّدول؛ وكل ما  

يتّصل بالسلطة يسّمى "سياسة"، لذلك اعتبر الماوردي في "األحكام السلطانية"  

لخالفة النبوة في حراسة الدين    اإلمامةَ الكُبرى / رئاسة الدولة "موضوعة

وسياسة الدنيا" )األحكام السلطانية والواليات الدينية، للماوردي، دار الحديث،  

 .( 15القاهرة، ص

وورد تعريف السياسة في "جامع العلوم في اصطالحات الفنون" بأنّه: "ِعْلٌم  

ألبداِن؛ وبقاِء نوعِ  بمصالحِ جماعٍة ُمتَشاِرَكٍة في الَمَدنِيَِّة ليتعاونوا على مصالح ا 

اإلنساِن، فإّن للقوِم أن يُعاملوا النبيَّ والحاِكَم والّسلطاَن كذا، وللنّبّيِ والحاكم  

 والسلطان أن يُعامل كُلٌّ منهم قوَمهُ ورعاياه كذا."

َمت إلى قِسمين: إلى ما يتعلّق   وعن أقسام السياسة يقول: "ثّم السياسةُ الَمَدنِيَّةُ قُّسِ

ى  بالملك والسَّ  ِة والّشريعِة؛ ويُسمَّ لطنِة؛ ويسّمى علم السياسة، وإلى ما يتعلَُّق بالنُّبُوَّ

 علم النَّواميس.      

ولهذا جعل بعُضُهم أْقَساَم الِحكمِة العََمِليَِّة أربعةً؛ وليس ذلك بُِمناقٍِض لمن جعلها  

مع العلوم في  ثالثةَ أقساٍم لدخوِل الِقسمين الَمْذكوريِن تحَت قِسٍم واحٍد." )"جا 

اصطالحات الفنون" المشهور بدستور العلماء، لعبد النبي بن عبد الرسول األحمد  

 ( 140/ص 2م، ج2000ه/ 1421، 1نكري، دار الكتب العلمية؛ بيروت، ط

 أطوار ومناهج تصنيف الفقهاء في السياسة الشرعيّة: 

 مّرت عملية التّصنيف في السياسة بمرحلتين رئيسيتين؛ وهما: 



 

36 
 

المرحلة األولى: وهي مرحلة متقّدمة عن مرحلة الكتابة المتخّصصة، التي أخذت  

على عاتقها معالجة موضوعات السياسة بشكل دقيق وعميق، حيث كانت فصول  

وموضوعات السياسة مختلطة بما كُتب من تفسيٍر للقرآن الكريم؛ و شُروحٍ للحديث  

ة؛ وفي علم العقائد وعلم الكالم..  النبوي الشريف؛ وبما كُتب في علم السيرة النبويّ 

وما   - رئاسة الّدولة–فقد تضّمنت هذه العلوم حديثا عن اإلمامة الكبرى والخالفة 

 راج حولها من اختالفات؛ وما يتعلّق بها من أحكام شرعيّة.. 

 ومن المباحث التي عالجت موضوعات السياسة في هذه المرحلة؛ نذكر: 

كام البُغاة؛ والحدود؛ والجزية؛ والعهد واألمان  اإلمارة؛ والشورى؛ والجهاد؛ وأح

والُموادعة؛ والقضاء ونحو ذلك، وهي عموما تنقسم إلى سياسة داخلية، وسياسة  

 خارجية. 

المرحلة الثانية: وهي مرحلة عرفت تحّول الكتابة في السياسة إلى التخّصص،  

ذا ال يعني أبدا  بإفراد قضايا السياسة الشرعية، أو بعضها بالتأليف والتّصنيف، وه

ُخلُوَّ المرحلة األولى من بعض التآليف المتخّصصة في بعض مباحث السياسة  

 الشرعية.   

ولهذا جعل بعُضُهم أْقَساَم الِحكمِة العََمِليَِّة أربعةً؛ وليس ذلك بُِمناقٍِض لمن جعلها  

لوم في  ثالثةَ أقساٍم لدخوِل الِقسمين الَمْذكوريِن تحَت قِسٍم واحٍد." )"جامع الع

اصطالحات الفنون" المشهور بدستور العلماء، لعبد النبي بن عبد الرسول األحمد  

 ( 140/ص 2م، ج2000ه/ 1421، 1نكري، دار الكتب العلمية؛ بيروت، ط

 أطوار ومناهج تصنيف الفقهاء في السياسة الشرعيّة: 

 مّرت عملية التّصنيف في السياسة بمرحلتين رئيسيتين؛ وهما: 

ى: وهي مرحلة متقّدمة عن مرحلة الكتابة المتخّصصة، التي أخذت  المرحلة األول

على عاتقها معالجة موضوعات السياسة بشكل دقيق وعميق، حيث كانت فصول  

وموضوعات السياسة مختلطة بما كُتب من تفسيٍر للقرآن الكريم؛ وشُروحٍ للحديث  

عقائد وعلم الكالم..  النبوي الشريف؛ وبما كُتب في علم السيرة النبويّة؛ وفي علم ال

وما   - رئاسة الّدولة–فقد تضّمنت هذه العلوم حديثا عن اإلمامة الكبرى والخالفة 

 راج حولها من اختالفات؛ وما يتعلّق بها من أحكام شرعيّة.. 

 ومن المباحث التي عالجت موضوعات السياسة في هذه المرحلة؛ نذكر: 

الحدود؛ والجزية؛ والعهد واألمان  اإلمارة؛ والشورى؛ والجهاد؛ وأحكام البُغاة؛ و

والُموادعة؛ والقضاء ونحو ذلك، وهي عموما تنقسم إلى سياسة داخلية، وسياسة  

 خارجية. 
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المرحلة الثانية: وهي مرحلة عرفت تحّول الكتابة في السياسة إلى التخّصص،  

ا  بإفراد قضايا السياسة الشرعية، أو بعضها بالتأليف والتّصنيف، وهذا ال يعني أبد 

ُخلُوَّ المرحلة األولى من بعض التآليف المتخّصصة في بعض مباحث السياسة  

 الشرعية.   

 لقد أفرد الفقهاُء مباحث السياسة الشرعية بكتب خاّصٍة، نذكر منها: 

قضايا السياسة المالية: ككتاب "الخراج" ألبي يوسف الكوفي البغدادي ت   -

وأشهر تالميذه؛ وأول من اجتهد  م؛ صاحب اإلمام أبي حنيفة النعمان؛ 798ه/182

ل عليه أمور سياسته المالية.   في نشر مذهبه الفقهي. كتبه لهارون الرشيد ليُسّهِ

م؛ وهو فقيه؛ واسع  818ه/203ومنها كتاب "الخراج" ليحيى بن آدم الكوفي ت  

العلم؛ من ثقات أهل الحديث. ومنها كتاب "األموال" ألبي عُبَيد القاسم بن سالم  

م؛ وهو من كبار علماء الحديث والفقه واألدب. ومنها  838ه/224ت  البغدادي  

م؛ من حفّاظ الحديث، ومنها  865ه/ 251كتاب "األموال" البن زنجويه النسائي ت 

م؛ من العلماء  1393ه/ 795"االستخراج في أحكام الخراج" البن رجب الحنبلي ت

 حفّاظ الحديث. 

علم السياسة الشرعية بالمعنى الواسع  تنّوعت مناهج الفقهاء في التّصنيف في   -

 الذي يتضمن السلطة والّدولة، ويمكننا التمييز بينها على النّحو اآلتي: 

 منهج األحكام السلطانية: -1

ُل مباحثها اللَّبِنات األساسية لفهم الفقه السياسي في اإلسالم، حيث استعرض   تُشّكِ

واع الّسلطات والِواليات التي  الفقهاء في األحكام السلطانية مؤّسسات الدولة، وأن

ئاسات في الّدولة اإلسالمية، سواٌء تعلّق   تتشّكُل فيها، كما تطّرقوا فيها ألحكام الّرِ

األمُر برئاسة الدولة/ الخالفة؛ أو والية العهد؛ أو الوزارة؛ أو والية القضاء؛  

رة في هذه  ووالية المظالم أو الفتوى أو والية الجند، .... وبيّنوا الّشروط المعتب

الواليات، وعالجوا خاللها ما تعلّق بالموارد المالية للّدولة اإلسالمية؛ ومصارفها  

وكيفية توزيعها، كما تناول الفقهاء فيها أحكام الجرائم؛ وما يناسبها من العقوبات؛  

 إضافة إلى نظام الحسبة؛ وأحكامها.      

 لسلطانية؛ نذكر: ومن أبرز المؤلفات التي ألّفها الفقهاء في األحكام ا

"األحكام السلطانية والواليات الدينية" للماوردي، و"األحكام السلطانية" ألبي يعلى  

 الفراء الحنبلي، و"تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم" البن جماعة. 

 منهج التأصيل الشرعي واإلصالح السياسي:  -2

س أحكام الشريعة  يتجّسد في تدبير شؤون الحكم وإدارة أمور الدولة على أسا

اإلسالمية، وإصالح موارد ومصارف الدولة، حيث يتّم ضبط مصادر األموال  
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ومصارفها حتى تكون موافقة لنصوص الكتاب والسنة، وإصالح مؤسسات الدولة  

وأجهزتها اإلدارية بتولية األصلح في كّل والية، ودفع الفساد ومحاربته بتنفيذ  

لشورى في اتخاذ القرارات واألحكام المناسبة؛  العقوبات الشرعية، والتمسك بمبدإ ا 

فيما لم يرد عليه دليل شرعي معتبر، بسبب ضرورته ومدى أهميته في حياة  

 المسلمين. 

 ومن أبرز ما ألّف في اإلصالح السياسي من قبل الفقهاء؛ ما يلي: 

"السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية" لإلمام تقي الدين بن تيمية ت  

"حسن السلوك الحافظ دولة الملوك" لمحمد بن محمد بن عبد الكريم    ه. و728

 ه... 774الموصلي ت  

 منهج السياسة القضائية:  -3

تعتبر هذه السياسة من أولويات الحكام والوالة في أي عصر من العصور إلدارة  

الدولة وتدبير شؤونها، ألهّميتها في تحقيق أمن المجتمع؛ واستقرار النّظام العام،  

لسياسة القضائية في اإلسالم هي الطريق لمحاربة الفساد؛ ومنع أسبابه، ولهذا  فا

اجتهد الفقهاء في التوّسع في بيان الطرق والوسائل التي يسلكها الوالة والقضاة  

في دفع الفساد؛ ومحاربته، والقضاء على الجريمة بأنواعها، وسّد الذريعة للتّحايُل  

 على القضاء....   

 ات السياسة القضائية الشرعية:ومن أشهر مصنّف 

"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" البن قيم الجوزية، و"المقدمة السلطانية  

السياسة الشرعية" للشيخ طوغان شيخ المحمدي الحنفي األشرفي،   في

 "والسياسة الشرعية" إلبراهيم بن يحيى خليفة المشهور بدده أفندي... 

 منهج دراسة النوازل:   -4

ه  478فقهاء الذين اشتهروا بهذا المنهج إمام الحرمين الجويني الشافعي ت من ال  

في كتابه "غياث األمم في التياث الظُّلَم" حيث افترض فيه مجموعة من النوازل  

الفقهية المتعلّقة بالسياسة الشرعية، مع البحث عن أحكامها في الشريعة  

ها، تقدير خلّو الّزمان عن  اإلسالمية، ومن جملة هذه النّوازل التي افترض وقوع

 األئمة ووالة األمر، وتقدير انقراض حملة الشريعة. 

 منهج نصائح الملوك أو مرايا األمراء:   -5

يتجّسد في تقديم العلماء والفقهاء الوعظ لملوك عصرهم وحّكام المسلمين ووالة  

األخالق  أمرهم، بتوجيههم للنّصائح تارة وذكر األخبار واألمثال المتعلّقة بفضائل 

أحوال الّراعي والّرعيّة وتَصلُح. كما تعّرض الفقهاء في    تارة أخرى، مّما يستقيم به
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كتب السياسة الشرعية التي اعتمدت منهج النّصح إلى بيان خطر األخالق  

 المذمومة؛ وآثارها في زوال الُملك وضعفه. 

دون االستناد إلى  تميّز كتاب نصائح الملوك ومرايا األمراء بَِطرق المسائل السياسية  

إشكالية الشرعية أو المشروعية فيها، ِخالفًا ِلكُتَّاب كتب األحكام السلطانية والسياسة  

الشرعية، ألنّهم يَُسلِّمون بِتََحقّق المشروعية والشرعية ابتداءاً، ما دام هّمهم هو  

مع   تقديم النّصيحة للّسلطان وألولياء األمر بالتزام العدل واإلحسان في التّعاطي

الّرعيّة وسياستها، وتأكيدهم على مركزية العدل الذي هو أساس الملك وطريق  

كان أَّوُل الُمهتّمين بكتابة النّصائح والمرايا    نجاحه؛ بالتفاف الّرعيّة عليه ورضاها به.

 كُتّاب الّديوان؛ ثّم أقبل الفقهاُء والعلماُء عليها.     

لنّوَع من الكتابِة األدبيِة السياسيِة لعب دورا  وقد ذهب بعُض الباحثين إلى أّن هذا ا    

ِمفصليّاً في التّأسيس لإلستبداد؛ وتكريسه في الثّقافة العربية، وهذا أمٌر ال يَُسلَُّم به؛  

ألّن كُتّاَب هذا النّوع وإن لم يَْشتَِغلُوا بالحديث عن مشروعية ُحْكِم الُمتَغَلِِّب، فقد اهتّموا  

والنّهي عن المنكر، ودعوة الملوك والوالة إلى األخذ    وف بالنُّصحِ واألمر بالمعر

بالعدل وحسن الّسياسِة، والتّحلي بفضائل األخالق في معاملة جميع أفراد الرعيّة  

ناتها. )انظر مقدمة الدكتور رضوان السيد على "الجوهر النّفيس" البن الحداد   ومكّوِ

  13و12ن طوغان ص، وكذلك مقدمته على "البرهان في فضل السلطان" الب6و5ص

 بتصرف(  

يوان؛ ثّم اهتّم    كما سبق اإلشارة إليه بدأت الكتابة في النّصائح من قِبَل كُتّاب الّدِ

الفقهاُء بعدها بهذا النّوع من التّأليف، خالفا لكتب السياسة الشرعية واألحكام  

ابة السياسية  السلطانية التي انفرد الفقهاُء بتأليفها؛ والحقيقةُ أّن هذا النّوَع من الكت

موروٌث عن الفرس واليونان من عصور ما قبل اإلسالم، فقام المسلمون بعدها  

بتطويرها وأسلمتها بشكل أعطاها طابعاً ومعنًى جديداً. )البرهان في فضل السلطان؛  

 (  13و 12م، ص2012؛ سنة 1ألحمد بن طوغان؛ تحقيق: أحمد الجعيد؛ ط 

 لوك ومرايا األمراء:ومن أبرز ما ألف الفقهاُء في نصائح الم 

ه، وكتاب "الذهب  450كتاب "نصيحة الملوك" ألبي الحسن الماوردي الشافعي ت 

ه، وكتاب "التبر  488المسبوك في وعظ الملوك" لمحمد الحميدي الظاهري ت 

وكتاب "سراج    ه،505المسبوك في نصيحة الملوك" ألبي حامد الغزالي الشافعي ت  

، وكتاب "المنهج المسلوك في سياسة الملوك"  ه520الملوك" للطرطوشي المالكي ت 

ه، وكتاب "الشهب الالمعة في السياسة  774لعبد الرحمان بن نصر الشيزري ت 

ه، وكتاب  784النّافعة" ألبي القاسم عبد هللا بن يوسف بن رضوان المالقي ت

     ه.... 821"النصائح اإليمانية لذوي الواليات السلطانية" لمحمد النّاشري الشافعي ت  
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ً بصيغة   ً أدبيّا ويُلِحُق الباحثون بهذا النّوع من الكتابات التي عُرف بها الفقهاُء فنّا

بديعة وهو الحكايةُ على أَْلِسنَِة الحيوانات والذي يُصنُّف في األدب السياسي، ككتاب  

ه )كتاب أدبي نقله ابن المقفع في عصر  142"كليلة ودمنة" لعبد هللا بن المقفع ت 

الفهلوية إلى اللغة العربية، ألنّه من كنوز الفكر الهندي.   الدولة العبّاسية من اللغة

يهدُف الكتاب إلى تهذيب النّفس وإصالح األخالق وأحوال المجتمع وسياسته، تمّكن  

المؤلّف من صياغته بأسلوٍب طريٍف بديعٍ على ألسنِة الحيوانات مّما جعل قصصه  

 الَهزِل، واللّهِو والِحكَمِة والفَلَسفَِة...( خليطا ومزيجا بين الِجّدِ و

ه، وكتاب "األسد  215ومنها أيضا كتاب "النمر والثعلب" لسهل بن هارون ت 

والغّواص" المنسوب ألرسطو، وقد طبع نقال عن مخطوطة دون ذكر المؤلف  

والمترجم، وهو حكاية عربية رمزيّة من القرن الخامس الهجري. والغواص رجل  

حكمة والّزهد؛ وقد رأى في الّدولة بعض االضطراب؛ مّما دفعه أن  جمع بين ال

يعرض على الملك التّعاون معه إلعادة شؤون الدولة إلى نِصابها؛ بأن يكون هو  

الملك؛ بأن يأخذ برأيه ويستشيره في المجاالت التي ال يُحسُن االنفراد بالرأي فيها،  

جل الجاه والقّوة والّسواد، ألن في  لكنه ال يريد أن يكون كذلك بالنسبة للملك من أ

صالح الملك صالح مملكته ورعيّته، وفي صالح مملكته ورعيّته صالح الجملة  

 التي النّاصح جزء منها يضّره ما يضّرها؛ وينفعه ما ينفعها...         

قراءة في تطّور التصنيف في التراث السياسي اإلسالمي من بداية القرن الثاني  
 ة القرن التاسع:  الهجري إلى نهاي 

تميّزت المصنّفات األولى في السياسة الشرعية بعدم استعمالها لمصطلح  

"السياسة" في عناوينها، ووظفت بدلها مصطلحات نحو "النصيحة" و "الوصية"  

و "األدب" ألنها كانت موّجهة في األساس للحّكام، مّما يعكُس موضوعها الذي  

كما يعكس أيضا نوعها الذي يُصنُّف ضمن   يدور حول النّصائح واآلداب والوصايا، 

 نصائح الملوك أو مرايا األمراء، الذي يعتبر باكورة التّأليف السياسي اإلسالمي. 

وقد بدأ بالكتابة في المواضيع السياسية، خاصة ما يندرج في النّصائح؛ جماعة من  

اريخ  الكتّاب الذين عُِرفوا بنشاطهم السياسي البارز في بعض الفترات من التّ 

ه، مؤلف كتاب  132بتقلُّدهم لوظيفة الوزارة وغيرها، مثل: عبد الحميد الكاتب ت 

"رسالة في نصيحة ولي العهد" و "نصيحة الكتّاب وما يلزم أن يكونوا عليه من  

 ه... 215األخالق واآلداب". وكسهل بن هارون ت 

ن "اإلمامة"  والالفت لنظر الباحث أن بعض المصنّفات في السياسة كُتِبَت بعنوا  

وخاّصة عند بعض المصنِّفين الّشيعة؛ سواٌء من اإلمامية أو الزيدية، مّما يعكُس  

مكانة اإلمامة المندرجة في أصول الدين لديهم، ومدى القيمة التي تحضى بها ما  

دامت هي أساس عقيدتهم، وحقيقة وجودهم واستمرارهم، وهي إسهامات مبّكرة  

وهذه الحركة العلمية دفعت علماء أهل السنّة إلى  في التصنيف في علوم السياسة، 
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االهتمام أكثر بعلم السياسة الشرعية، واالنخراط في الرّد على طروحات الشيعة  

 حول اإلمامة، فنشط هذا النوع من التدوين في هذه الفترة.          

 ومن كتابات الشيعة اإلمامية في هذا الموضوع نذكر ما يلي: 

لرد على المعتزلة في إمامة المفضول" لمحمد األحول الذي  كتاب "اإلمامة" و "ا

الثاني الهجري. وكتاب "اختالف الناس في اإلمامة" و "التدبير    عاش في القرن

ه. وكتاب  199في اإلمامة" لهشام بن الحكم المتكلم الشيعي المتوفي سنة 

ه، وكتاب  245"اإلمامة" للفقيه الشيعي الحسين الكرابيسي المتوفي سنة 

 ه. 262اإلمامة" للمتكلم الشيعي محمد الزيات المتوفي سنة "

ه، ومنها ما ألّفه  283وكتاب "اإلمامة" للفقيه الشيعي إبراهيم الثقفي المتوفي سنة  

ه، وكتاب "اإلمامة  250الفقيه الشيعي علي بن مزيان األهوازي المتوفي نحو 

ؤلفها ابن بابويه  والتبصرة من الخيرة" و "كتاب السلطان" و "كتاب الشورى" لم

  381القمي الملقب بالشيخ الصدوق إمام الحديث عند اإلمامية المتوفي سنة 

 هجرية. 

 ومن كتابات الشيعة الزيدية في موضوع اإلمامة نذكر ما يلي:  

كتاب "مسألة في اإلمامة" و "في تثبيت اإلمامة" لإلمام يحيى بن الحسين الهادي  

"اإلمامة" لإلمام الحسن األطروش المتوفي  ه. وكتاب  298إلى الحق المتوفي سنة 

ه. وكتاب "الدعامة في تثبيت اإلمامة" للفقيه الزيدي يحيى الناطق  304سنة 

ه. وكتاب "اإلمامة" لإلمام المهدي لدين هللا أحمد بن  424بالحق المتوفي سنة  

ه. وكتاب "رسالة غراء في بيان أحكام مثبت  840يحيى بن المرتضى المتوفي سنة 

 ه... 900مة ونافيها" لإلمام عز الدين الهادي إلى الحق المتوفي سنة اإلما

وبسبب ما عانته الدولة اإلسالمية في بداياتها من مشاكل مرتبطة بإشكالية  

مواردها المالية ظهر التأليف في مجال السياسة المالية للّدولة اإلسالمية، وقد شّكل  

العديد من الكتب المهتمة بمسألة   بداية التّصنيف السياسي؛ وأشهر هذه المصنّفات 

 الخراج، ونذكر منها؛ مايلي:   

كتاب "الخراج" للفقيه والقاضي الحنفي أبي يوسف صاحب اإلمام أبي حنيفة؛  

ه. وكتاب "الخراج" للمحّدث الفقيه يحيى بن آدم القرشي  182المتوفي سنة 

لمتوفي سنة  ه. وكتاب "الخراج" للكاتب أحمد بن سهل األحول ا 203المتوفي سنة 

علي بن الماشطة الذي عاش إلى أوائل القرن   ه. وكتاب "الخراج" للكاتب 270

ه.  312الرابع الهجري. وكتاب "الخراج" للكاتب أحمد بن سليمان المتوفي سنة 

 ه....  345وكتاب "الخراج" ألبي القاسم البغدادي صاحب الديوان المتوفي سنة  
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دب السياسي المتفّرع عن علم األدب؛  وفي أواسط القرن الثاني الهجري ظهر األ

 وانتعش حتّى أصبح جزءا ال يتجّزأ من علم السياسة، ومن أشهره عل اإلطالق: 

كتاب "كليلة ودمنة" في األدب السياسي على ألسنة الحيوانات لمؤلفه عبد هللا بن  

ه. وكتاب "النمر والثّعلب" للكاتب سهل بن هارون  142المقفّع المتوفي سنة 

 ه. 215سنة  المتوفي 

ومن المالحظ جدا في هذا الّصدد أّن من أوائل المهتّمين بعلم السياسة فالسفة  

المسلمين الذين صنّفوا تحت عنوان "السياسة" متتبعين في ذلك ُخطى أسالفهم من  

 فالسفة اليونان كأفالطون وأرسطو، ونذكر من بين مؤلّفاتهم؛ ما يلي: 

"رسالة في السياسة العامة" للفيلسوف  كتاب "الرسالة الكبرى في السياسة" و 

ه. وكتب "السياسة المدنية" و "تحصيل  252يعقوب الكندي المتوفي سنة 

السعادة" و "آراء أهل المدينة الفاضلة" للفيلسوف أبي نصر الفارابي المتوفي  

ه. وما ألّفه إخوان الصفا وخالن الوفا أصحاب المذهب الفلسفي في  339سنة 

رابع الهجري؛ ومن مؤلفاتهم: "سر األسرار لتأسيس السياسة  القرنين الثالث وال 

وترتيب الرياسة" و "رسائل إخوان الصفا"، وقد كانت وفاتهم في القرن الرابع  

 الهجري.     

ومنها أيضا: كتاب "رسالة في ماهية العدل" للفيلسوف أحمد بن مسكويه المتوفي  

للفيلسوف ابن سينا المتوفي سنة  ه. وكتاب "رسالة في السياسة" 421سنة 

 ه. 428

 ويجدر اإلشارة إلى تأّخر المذاهب الفقهية ألهل السنّة نسبيا في االشتغال بالتصنيف 

السياسي، حيث كانت بدايته في معرض الرّد على طروحات الفالسفة والشيعة في   

ن  هذا الباب، كما اهتموا في مصنّفاتهم بالمسائل الفرعية في علم السياسة؛ وم

أبرزها الخراج. ومع كل ذلك نجد اهتماما واسعا من قِبَِل علماء المذاهب األربعة  

بقضايا ومسائل السياسة؛ وإن كان ذلك بشكل ُمتفاوت بينهم نظرا الختالف  

الظُّروف الّسياسية واالجتماعية والفكرية التي عاصرها كُلُّ واحد منهم، ومن أشهر  

 هؤالء العلماء؛ حسب المذاهب:

هجرية؛ صاحب   352مذهب المالكي: الفقيه المالكي علي الفراء المتوفي سنة  في ال -

كتاب "محاسن الملوك"، وشيخ المالكية وإمامهم أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف  

للهجرة صاحب كتاب "سراج الملوك". ومنهم   520الطرطوشي المتوفي سنة 

لحسين األزدي المصري  الفقيه المالكي جمال الدين أبو الحسن علي بن ظافر بن ا

للهجرة؛ وقد تقلّد منصب الوزارة في عهده؛ وأخذ عن أبيه   613المتوفي سنة 



 

43 
 

الفقه والكالم؛ ومن مؤلفاته السياسية كتاب "أساس السياسة" و "الدول  

 المنقطعة"... 

  430في المذهب الشافعي: نذكر المحدث الشافعي أبا نعيم األصبهاني المتوفي سنة    -

هجرية صاحب كتاب "اإلمامة والرّد على الرافضة"، و أبا الحسن الماوردي المتوفي  

للهجرة، صاحب كتاب "األحكام السلطانية" المشهور، وإمام الحرمين   450سنة 

تاب "غياث األمم في التياث الظلم"،  للهجرة؛ صاحب ك 478الجويني المتوفي سنة 

للهجرة؛ مؤلف    505وأبا حامد الغزالي الفقيه األصولي المتكلّم الصوفي المتوفي سنة

كتاب "التبر المسبوك في نصيحة الملوك"، وبدر الدين بن جماعة الفقيه والقاضي  

هجرية؛ صاحب كتاب " تحرير األحكام في تدبير أهل   733الشافعي المتوفي سنة 

هجرية؛ مؤلف كتاب "السبيل المبين    734سالم"، وابن سيد الناس المتوفي سنة  اإل 

في حكم صلة األمراء والسالطين"، وقاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب السبكي  

هجرية؛ مؤلف كتاب "معيد النعم ومبيد    771الفقيه األصولي المؤرخ؛ المتوفي سنة  

ي طبريا الشافعي المتوفي نحو سنة  النقم"، وعبد الرحمان بن نصر الشيزري قاض 

وفق ما جاء في "األعالم" للزركلي؛ مصنّف كتاب "المنهج المسلوك في   590

سياسة الملوك" و "نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة"، والحافظ ابن  

هجرية؛ مؤلف "رسالة في مسألة    852العسقالني إمام الشافعية المتوفي سنة    حجر

ن ألرض من بيت المال لنفسه"، والفقيه علي بن أحمد بن محمد  شراء السلطا

هجرية؛ مؤلف "تحفة الملوك والسالطين في األخالق   861الشيرازي المتوفي سنة 

  911والسلطنة والوزارة"، وإمام الشافعية جالل الدين السيوطي المتوفي سنة 

ألساطين في  هجرية؛ مصنف "الرسالة الناصرية في طاعة السلطان" و "ما رواه ا

عدم المجيء إلى الّسالطين" و "قدح الدراسة في منهاج السياسة" و "الرتبة المنيفة  

في فضل السلطنة الشريفة" و "الرسالة السلطانية" و "رسالة إلى ملوك التكرور"؛  

 وهي منطقة غرب إفريقيا؛ و "آداب الملوك"...  

هجرية؛ مؤلف كتابي   458في المذهب الحنبلي: نجد أبا يعلى الفراء المتوفي سنة  -

هجرية؛   597"اإلمامة" و "األحكام السلطانية"، وابن الجوزي المتوفي سنة  

صاحب كتاب "الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء"، وتقي الدين بن تيمية المتوفي  

هجرية؛ مصنف كتاب "السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية"   728سنة 

وف والنهي عن المنكر"، وابن القيم الجوزية  و "الحسبة" و "األمر بالمعر

هجرية؛ مؤلف كتاب "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"،   751المتوفي سنة 

هجرية؛ مؤلف كتابي   909ويوسف المبرد من علماء الحنابلة المتوفي سنة 

"إيضاح طرق االستقامة في بيان أحكام الوالة واإلمامة" و "الكياسة في  

 السياسة"...   
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ي: نجد صاحب إمام المذهب أبي حنيفة؛ وهو أبو يوسف المتوفي  ففي المذهب الحن   -

هجرية؛ صاحب كتاب "الخراج" في السياسة المالية؛ و كتاب "أدب   182سنة 

هجرية؛ مؤلف كتاب "نصاب    696القاضي"، وعمر بن محمد السنامي المتوفي سنة  

  758وسي المتوفي سنة االحتساب"، والقاضي نجم الدين إبراهيم بن علي الطرط

هجرية؛ ومن أشهر مؤلفاته في السياسة كتاب "تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في  

الملك"، ومحمود بن إسماعيل الخيرميتي الذي تأكدت حياته عند أصحاب التراجم  

هجرية دون الجزم بسنة وفاته؛ وهو مصنّف كتاب "الدّرة الغراء في   845سنة 

الوزراء"، ومنهم أيضا أبو محمد أحمد بن محمد  نصيحة السالطين والقضاة و 

هجرية؛ مصنّف كتاب "فاكهة الخلفاء   854المشهور بابن عربشاه المتوفي سنة 

ومفاكهة الظرفاء"، ومنهم أيضا اإلمام محيي الدين أبو عبد هللا محمد بن سليمان  

الكافية  بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي الملقّب بالكافيجي لكثرة اشتغاله بكتاب " 

هجرية؛ وله مؤلف "سيف الملوك    879في النحو" البن الحاجب؛ وكانت وفاته سنة  

 والحكام المرشد لهم إلى سبيل الحق واألحكام"...

  456في المذهب الّظاهري: نذكر إمام المذهب في األندلس ابن حزم؛ المتوفي سنة   -

هجرية؛   488هجرية؛ مصنّف كتاب "السياسة"، ومحمد الحميدي المتوفي سنة 

 مصنف كتاب "الذهب المسبوك في وعظ الملوك".  

سبقت اإلشارة إلى تأخر استعمال المصنّفين من الفقهاء لمصطلح "السياسة" في  

عناوين مصنّفاتهم األولى في هذا الفّن، وقد كان استخدامهم لهذا المصطلح بمعناه  

وإصالح  اللغوي الذي ينصرف لمفهوم رعاية شؤون النّاس؛ وتدبير أمورهم؛ 

أحوالهم، ولم يُستخدم بالمفهوم االصطالحي المتعلّق بالّسلطة والّدولة في عناوين  

المصنّفات قبل مطلع القرن الثالث الهجري، كما يظهر ذلك في كتاب "تدبير الملك  

ه، و كتاب "سلوك المالك في تدبير الممالك"  215والسياسة" لسهل بن هارون ت 

ه، وكتاب "أدب الشريعة وأدب   227بيع ت لألديب شهاب الدين بن أبي الر

ه، وكتاب "خبر  250السياسة" للفقيه الشيعي علي بن مهزيان األهوازي ت نحو  

الملك العادل في تدبير المملكة والسياسة" ألحمد بن أبي طاهر طيفور الخراساني   

 ه. 280األصل البغدادي المولد والوفاة ت 

الهما ترّسخ استعمال مصطلح السياسة  وفي القرن الرابع والخامس الهجري وما ت

بالمعنى االصطالحي من خالل الكثير من المصنّفات التي استعملت هذا المصطلح  

 في عناوينها. 

وأّما المصنّفات المتخّصصة في علم السياسة المرتكزة في مباحثها على الفقه   -

بتصنيف  اإلسالمي؛ فلم يُكتب لها الّظهور إالّ في منتصف القرن الخامس الهجري، 

ه لكتاب "األحكام السلطانية" الذي ضّم عشرين بابا؛  450أبي الحسن الماوردي ت 
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وكّل باب تنضوي تحته العديد من الفصول؛ تحّدث خاللها عن عقد اإلمامة؛ وحكم  

الخالفة؛ وشروط تولّيها؛ ومهام الخليفة ومسؤولياته؛ وتولّي الوزارة؛ والقضاء  

 قات أو الزكاة؛ ووالية الحج؛ ووالية المظالم.... وأحكامهما الشرعية؛ ووالية الصد

 تصنيف كتب السياسة الشرعية وفق عناوينها:  -

من العلماء الذين فّرعوا "علم السياسة" في تراثنا نجد طاش كبرى زادة المتوفي  

هجرية في كتابه "مفتاح السعادة في موضوعات العلوم" حيث صنّف   968 سنة

  – مع علوم السياسة  –لعََمِلية؛ ثّم اعتبر منها علم السياسة ضمن علوم الحكمة ا 

علم األخالق؛ وعلم تدبير المنزل، وجعل من فروعه: علم آداب الملوك؛ وعلم آداب  

ِد العساكِر والجيوِش. وسعيا ألن يكون هذا   الوزارة؛ وعلم االحتساب؛ وعلم قُوَّ

صياغته    التّصنيف شامال ومستوعبا لجميع مجاالت علم السياسة؛ ينبغي إعادة

 على النّحو اآلتي: 

مصنّفات تخاطب الحّكام؛ وتنقسم إلى قسمين اثنين؛ وهما: مصنّفات تتعلّق باألحكام   -

الشرعية السياسية؛ وتسّمى باألحكام السلطانية. وأخرى ترتبط باآلداب؛ وتسّمى  

 باآلداب السلطانية؛ أو آداب الملوك. 

الوظائف السياسية؛ وهي:  مصنّفات تخاطب بعض رجال الدولة أو الواليات أو   -

 وزراء؛ كُتّاب؛ قضاة؛ محتسبين؛ ُحّجاب؛ قّواد وعساكر. 

مصنّفات تشتغل ببعض مباحث علم السياسة ومسائلها بشكل مستقّل؛ وهي: قضية   -

اإلمامة؛ قضية الشورى؛ قضية الخراج؛ قضية الحسبة؛ قضية الجهاد؛ الردود على  

 لسياسات الشرعية القضائية.       الفرق واآلراء المخالفة؛ مصنّفات تهتّم با

السياسة الشرعية بين الشريعة والسياسة )قراءة تاريخية 

 تحليلية(: 

تعتبر العالقة القائمة بين "السياسة" و "الشريعة" عامال مهّما ساهم في تشكيل  

 التراث  

الفقهي بما يحمله في طيّاته من أبعاد وجوانب مختلفة، وقد شهدت هذه العالقة  

على مّر تاريخنا الفكري اهتماما كبيرا، خاّصة في بعض الِحقَِب المعيّنة؛ كالفترة  

ألموية؛ ثّم تأسيس الّدولة العبّاسية على أنقاض الحكم  التي عرفت قيام الّدولة ا 

 األموي، وكزمن ظهور البويهيين ثّم الّسالجقة ثّم المماليك ثّم العثمانيين. 

 "الشريعة" في صدر اإلسالم.  أوال: عالقة "السياسة" ب 

تميّز عصر نزول الوحي على رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم؛ بقيامه عليه السالم  

ن الّدينية والّسياسية معا، ثّم استمر الوضع على ذلك النّحو في عصر  بالشؤو
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الخلفاء الراشدين، حيث عرف هذا العصر انسجاما تاّما؛ وتوافقا كبيرا؛ بين  

الفقهية" من جهة أخرى،   – الّسلطتين "السياسية" من جهة و "التشريعية 

 والسبب في هذا االنسجام يرجع لعاملين أساسيين؛ وهما:

ل األول: يتعلّق بالحاكم نفسه وهو المتمثّل في تلك الفترة الزمنية في "الخلفاء  العام -

الراشدين" الذين كانوا بحّقٍ خير الخلق بعد األنبياء عليهم السالم بشهادة القرآن  

ُد ترتيبهم في الخالفة ترتيبهم في األفضليّة.   والسنة، وعند أهل السنة يجّسِ

العامل الثاني: يتعلّق بعموم الّرعيّة؛ ومدى تشبّعها بالروح اإليمانية الدينية؛ خاّصة   -

أّن عصرها أقرب العصور لعصر النبّوة والوحي؛ وأفرادها هم أصحاب رسول هللا  

عليه السالم؛ وخيرة خلق هللا. لذلك وجدنا الّصحابة رضي هللا عنهم أكثر تطبيقا  

للعدل؛ وأكثر تمّسكا بأحكام الشريعة اإلسالمية، وهو  لمبدإ الشورى؛ وأكثر تجسيدا 

ما أيّده إجماع المسلمين على شرعية السلطة التي استمّدت مشروعيتها مّما سبق  

ذكره؛ ومن السنة النبوية التي أطلقت على الحكم في هذا العصر اسم "الخالفة  

 الراشدة"             

 صر األموي."الشريعة" في الع ثانيا: عالقة "السياسة" ب

السياسة" ب "الشريعة" في العصر األموي على حديث   نؤسس قراءتنا لعالقة:

النعمان بن   عنرسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي أخرجه اإلمام أحمد في مسنده 

كنا جلوساً في المسجد فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال:   :رضي هللا عنه هللا، قال  بشير

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في األمراء،   يا بشير بن سعد أتحفظ حديث 

قال رسول هللا صلى هللا   :حذيفة  أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة. فقال :حذيفة فقال

تكون النبوة فيكم ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعها هللا إذا شاء أن  "عليه وسلم: 

تكون، ثم يرفعها   يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة فتكون ما شاء هللا أن 

هللا إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملًكا عاًضا فيكون ما شاء هللا أن يكون، ثم يرفعها  

فتكون ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعها   ةإذا شاء هللا أن يرفعها، ثم تكون ملًكا جبري

 " هللا إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج النبوة، ثم سكت.

والحديث   والطبري، في منهاج النبوة، الطيالسي والبيهقي أيًضاوروى الحديث 

شاهد   وللحديث .األرناؤوط األلباني في السلسلة الصحيحة، وحسنه صححه 

اْلِخالَفَةُ فِي أُّمتِي  "  :رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  َسِفينَة  عن

ثُّم قَاَل َسِفينَةُ: اْمِسْك َعلَْيَك ِخالَفَةَ أَبي بَْكٍر، ثُّم قَاَل:   "ذَِلَك. ثاَلَثُوَن َسنَةً، ثُّم ُمْلٌك بَْعَد 

َوِخالَفةَ عَُمَر َوِخالَفَةَ عُثْماَن، ثُّم قَاَل لي: امِسْك ِخالَفَةَ َعِلّي قال: فََوَجْدنَاَها ثاَلَثِيَن  

ي هللا عنه أنه  رض حذيفة  عن أحمد وروى اإلمام .األرناؤوط  وحسنه  أحمد  رواه .َسنَةً 

أما عن معنى   .األرناؤوط وصححه  .ذهبت النبوة فكانت الخالفة على منهاج النبوة :قال

أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كما هو   الحديث: فالخالفة على منهاج النبوة هي خالفة
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في   ابن األثير ظاهر الروايات. أما الملك العضوض، فالمراد به التعسف والظلم. قال

ثم يكون ملك عضوض( أي يصيب الرعية فيه عْسٌف وظُْلم، كأنَّهم يُعَضُّون فيه  ) :النهاية 

ا. والعَُضوُض: من أْبنية الُمبالغة. وفي رواية )ثم يكون ُملك عُُضوض( وهو جمع   َعضًّ

ِعّضٍ بالكسر، وهو الَخبيُث الشَِّرُس. ومن األول حديث أبي بكر )وَستََرون بَْعدي ُمْلكا  

في   ابن األثير  أما الملك الجبري، فالمراد به الملك بالقهر والجبر. قال اهـ و .َعُضوضاً(

والَجبريَّة،   ت؛ . يقال: َجبَّار بَيّن الَجبَُروّ وقَْهرٌ  ي عُتُوٌّ ؛ أتثم يكون ُملك وَجبَُرو  :النهاية 

 اهـ  .واْلَجبَُروت

بدأ االنفصال ما بين السياسة والشرع مع بداية العصر األموي؛ عندما تولّى  

عاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه الحكم؛ بسبب اختالل أّول شرط من شروط  م

الشرعية في الخالفة؛ وهي االحتكام للّشورى؛ وهو ما يؤّكده الحديث الّسالف  

الذّكر، وقد واجه أنصار الحكم األموي هذه الحقيقة باختراع بعض األلقاب؛ مثل:  

من يشاء". كما أيّدوا هذا الحكم   "ملك هدى" و"خالفة وملك" و "يُؤتي هللاُ ملكه 

 بقولهم بوجوب طاعة الحاكم ألسباب ثالثة؛ وهي:

 جمعه كلمة المسلمين وضمان وحدتهم؛ ولو بالّسيف.  -1

 قيامه بفريضة الجهاد والّدفاع عن "دار اإلسالم".  -2

 حفظه إلقامة الصلوات؛ جماعات وجمعات.  -3

ض المفاهيم الّدينية التي من شأنها  وفي هذه الفترة التّاريخية تّم التّرويج لبع

 تكريس شرعيّة الحاكم؛ فوظفت بعض النّصوص الحديثية توظيفا سياسيا من قبيل:

 أفضليّة قريش وأحقّيتها بالخالفة.  -

فضل الّشام وأهله، حيث كان لتلك األخبار أكبر األثر في نقل مركز الخالفة من   -

ن النبي عليه السالم أنه قال:  المدينة المنورة إلى بالد الشام، منها ما روي ع 

"الشام عقر دار المؤمنين" و"عليكم بالشام" و"اإليمان إذا وقعت الفتن بالشام"  

"إذا فسد أهل الشام فال خير فيكم" و "مدينة يقال لها دمشق خير منازل المسلمين  

 يومئذ"... 

فة؛ ثّم  قضية اإلرادة اإلالهية: التي اختارت العرب في النبّوة؛ ثّم قريشا للخال -

معاوية وسائر الخلفاء األمويين؛ ألنّهم من قدر هللا تعالى الذي ال يجوز االعتراض  

عليه.. وقد ذهب كثير من الباحثين إلى أّن ترويج قضية الجبرية التي نالت من  

النقاش العقدي الحيّز الكبير؛ بمساهمة الّسياسيين والحّكام كان ألجل تحقيق هذا  

          الغرض والهدف السياسي.  

ضرورة اإلمامة ووجوب تنصيب اإلمام: من أجل االستمرار في حفظ مصالح   -

األمة؛ وحفظ مصلحة الدين والدنيا.. ولعل هذه المقاصد بحسب بعض الباحثين هي  
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التي دفعت بعض العلماء والفقهاء للتّسليم واالعتراف بالشرعية السياسية؛ خشية  

 خارجية التي تهّددها. على األّمة من األخطار الّداخلية وال

انطالقا من العصر األموي بدأ التنافر بين الخط الديني والسياسي اللذان عرفا في  

العصر الراشدي انسجاما تاما وتوازيا، فقد تخلّى الحّكام عن دورهم الرئيس في  

خالفة النبّوة بحراسة الدين وسياسة الّدنيا؛ حتّى بلغ الحال مستوى ضربت فيه  

ية أحكام الشريعة عرض الحائط إذا تعارضت مع مصالحها الذاتية؛  السلطة السياس

واستباحت حدوده في بعض المناسبات باسمه؛ وكانت حاجتها ماسة الكتساب  

تعّرضت النصوص الشرعية في هذه المرحلة إلى االختراق من   الشرعية من الدين. 

 قِبَِل السلطة السياسية من عّدة محاور؛ من أبرزها:

ة السياسية توظيف النصوص الشرعية لإلستدالل بها على  محاولة السلط -

 مشروعيتها؛ وتثبيت سلطتها؛ وليس خدمة للمصلحة العامة لألّمة. 

محاولة إخضاع الفقهاء والعلماء للّسلطة السياسية؛ من أجل اإلفتاء لصالحها؛   -

 وبّث األفكار التي تطيل أمدها. 

محاولة هيمنة السلطة السياسية؛ وبسط نفوذها على سلطة الفقهاء والعلماء،   -

بإغرائهم عبر عرض بعض العروض واالمتيازات عليهم من قَبِيِل مناصب القضاء  

 واإلفتاء.       

اشتغال السلطة السياسية بتقريب الفقهاء إليها؛ برفع قدرهم بالعطايا والمنح   -

تشجيع هذه السلطة السياسية للفقيه والعالم لتقتصر  والهبات، وذلك من باب 

جهوده على العلم والتّعليم، أو من باب تحييد الفقهاء والعلماء؛ وتقليص شعبيتهم  

والحّدِ من مكانتهم االجتماعية عبر الّطعن في مصداقيتهم بسبب قربهم من  

 السلطان. 

ينية؛ فقد واجهت ثورات  ُرغم الجهود التي بذلتها السلطة األموية لنيل الشرعية الد

كبرى تسعى بدورها لتحصيل نفس الشرعية؛ وقد تّم مواجهتها بالعنف والقمع  

الّشديدين، حتّى تأتّى للعبّاسيين إسقاط السلطة األموية باسم اإلسالم؛ عندما استغّل  

المعارضون والعباسيون أواخر القرن األول الهجري عالقة األمويين باإلسالم؛  

للحكم دون اعتماد الشورى؛ وتوارثهم للحكم؛ ومالحقتهم  وطريقة وصولهم 

لمعارضيهم وقتلهم؛ واستباحتهم للمدينة المنورة؛ وغزوهم للكعبة في بداية  

 انتفاضة الزبير رضي هللا عنه.. 

 ثالثا: عالقة "السياسة" ب "الشريعة" في العصر العباسي:

تجة عن هجرة شعوب  برز في القرن الرابع الهجري ُمتغيّرات سياسية كُبرى نا 

الّديلم ثّم التّرك من شرق العالم اإلسالمي باتجاه إيران والعراق فآسيا الصُّغرى  
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الُمجاورة. حيث شهد هذا العصر سيطرة البويهيين "الديلم" على بغداد، التي كانت  

عاصمة الخالفة العبّاسية، في القرن الرابع الهجري، وتاله سيطرةُ الّسالجقة  

لقرن الخامس الهجري، مّما نتج عنه ثنائية الخليفة والسلطان،  "األتراك" في ا 

حيث انتشر نظام اإلقطاع العسكري في ملكية األرض، وانقسمت النُّخُب إلى فئتين  

 كبيرتين: فئة أرباب الّسيوف؛ وفئة أرباب األقالم.        

ه  ومن نتائج هذا التحّول اضطراب فقهاء الّشافعية والحنابلة في البداية لهذ

التّطّورات الهائلة، نظرا لتغلغل المذهب الحنفي في الشعوب التركية القادمة من  

بالد ما وراء النّهر؛ بينما كان أكثر فقهاء إيران على المذهب الشافعي. ثّم حدثت  

ه وزير السلطانين السلجوقيين  485تسوية بين الشافعية ونّظام الملك المتوفي سنة

ر المذاهب الفقهية السنية، واقترنت األشعرية  األولَين، وجرى االعتراف بسائ

بالماتُريدية، وانكبّت الّدولة على اإلنفاق الهائل على المدارس الفقهية، الحنفية  

والشافعية، التي سُّميت بالنّظاميات، مّما نتج عنه ازدياد المؤّسسة الفقهية قّوة  

 ونفوذاً. ويرجع السبب في ذلك لعاملين أساسيين؛ وهما:

 لّسلطنات الجديدة إلى تلك المدارس الستمداد المشروعية. حاجة ا -

ازدياد الحاجة إلى تلك المدارس في القضاء والتربية والتعليم والفتوى من أجل   -

 مواجهة الخالفة الفاطمية من جهة؛ والتيارات الباطنية من جهة أخرى. 

استمّرت اإلشكالية في عصر السالجقة والمماليك، مع اختالف في ظروفها  

أسبابها، فلم تكن تعبيرا عن أزمة مستجّدة كتلك التي رافقت سقوط الدولة  و

األموية؛ وإنّما كانت محاولة من الفقهاء الستنقاذ ما يمكن استنقاذه من بين براثن  

سلطة األمر الواقع. حيث سلّموا لسلطة األمر الواقع عبر التزام الّطاعة في المجال  

طة من جهتها لهم بتمثيل المجتمع عندما ولّتهم  السياسي، وفي المقابل سلّمت الّسل

شؤون األوقاف والمدارس والقضاء والفتوى، إالّ أّن الّسلطة التفت على هذه  

 المجاالت؛ وخاّصة القضاء عندما أحدثت قضاء المظالم ونظام الحسبة،       

فقامت لذلك احتجاجات الفقهاء على غلبة السياسة على الشريعة اإلسالمية في  

الت هي من اختصاص الشريعة؛ وتسبّبت في آثار سلبية... )انظر "الجماعة  مجا

 (.  362ص والمجتمع والدولة" لرضوان السيد،

ومع بداية الهجمة المغولية والّصليبية على بالد المسلمين؛ شعر الّطرفان بالخطر  

 الخارجي مّما دفعهم للتّوّحد ضّده.  

العسكر التي فرضها "الخليفة" إمارة  أضحت قّوة القهر الفاقدة للّشرعية بقّوة 

استيالٍء؛ وفق ما أّصله اإلمام الماوردي في أحكامه الّسلطانية. وقد سّهل هذا  

الواقع على الفقهاء األمر حيث انتقلوا من موقع الّصراع مع الحاكم "الخليفة" في  

يمتلك  بحّجة أنّه ملٌك وليس خليفة أو إماما  -العصر األموي وبداية العصر العبّاسي
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إلى موضع االستظالل بظّل ما تبقّى من الّشرعية للخالفة من أجل   – الشرعية 

ُل القّوةَ المعتدية على مجاالت اختصاص الشريعة، وإذا   مواجهة الّسلطان الذي يُشّكِ

الّسالطين قد تخلّوا عن الثقافة واأليديولوجيا ُمرغمين، فإّن الفقهاء ورجال الحديث  

بادرة؛ وصنعوا القرار في هذا المجال، وال أدّل على ذلك من  في الُمقابل أخذوا الم

الّصورة التّاريخية التي نملكها اليوم عن التّجربة التّاريخية ألّمتنا بوجهيها الثقافي  

والّسياسي، وهي الّصورة التي رسمها الفقهاء؛ من خالل ما ألّفوه من كتب في  

"الجماعة والمجتمع والدولة"  الفقه والتّراجم وكتب التّاريخ وغيرها. )انظر: 

 .( 363لرضوان السيد ص:

نتج عن هذا االنفصام شبه التّام بين الشرعية التي يملكها الفقهاء؛ والقّوة  

السياسية المهيمنة التي يملكها السالطين آثارا كارثية؛ حيث امتلك الملوك القّوة  

الكهم للمنابر  والجيوش؛ بينما امتلك الفقهاء وسائل التّأثير في المجتمع بامت

 والخطاب؛ وسلطة التدوين والتّأويل...             

منذ بداية القرن الثالث الهجري ظهرت "المؤسسة الفقهية" التي تضّم عّدة فئات  

 متقاربة فيما بينها تتمثّل في: 

الفقهاء؛ والمحّدثين؛ والقّراء؛ والقضاة، وقد بدأت هذه الفئة بتولّي مهاّم التعليم في  

؛ والّدرس الفقهي؛ والقضاء؛ ورواية الحديث؛ والفتاوى؛ والتّصنيف  المساجد

والتّأليف؛ ... وحدث تنافس داخل "المؤسسة الفقهية" بفئاتها المتعّددة والمختلفة  

حول تحديد مفهوم الّدين؛ وتحديد الّسلطة فيه، وحصل تنافس شديد ورئيسي بين  

نت في بدايته الّسلطة الّسياسية  الفقهاء من جهة؛ والمتكلّمين من جهة ثانية، تعاو

ها امتُحن العديد من األئمة؛ كاإلمام   مع المتكلّمين في مواجهة الفقهاء، وفي ِخَضّمِ

أحمد بن حنبل؛ ونتيجة لسياسة "الِمَحن" تراجعت سُمعة المتكلّمين ومرجعيّتهم،  

ّرئيسية  مّما دفع بالّدولة إلى تقاسم المسؤوليات مع الفقهاء؛ حيث تولّوا المهام ال

في المجال الّديني؛ كالتّعليم؛ والقضاء؛ واإلفتاء؛ والتّصنيف أو التّدوين الفقهي  

والحديثي؛ ورغم ذلك ظّل الجدال والتّجاذب قائما؛ في تعيين حدود المجالين الديني  

والسياسي؛ كما يظهر جليّا في التوتّر بين القانون والفقه؛ وتحديد ما يدخل في  

يدخل في اختصاص أولياء األمر؛ ومنها ما يتعلّق   اختصاص الفقهاء؛ وما

بالزكاة.)انظر "الجماعة والمجتمع والدولة" الفصل التاسع؛ الدين والدولة،  

 إشكاليات الوعي التاريخي( 

لقد تفّرعت عن إشكالية عالقة الدين بشؤون الدولة تطورات سياسية، تجّسدت في  

معقّدا، فحينما قاتل أبو بكر الصديق  إعطاء قضية طريقة أداء الّزكاة طابعا نظريّا  

رضي هللا عنه مانعي الّزكاة وأرغمهم على أدائها للّدولة التي تتولّى استيفاءها من  

المكلّفين بإخراجها؛ وصرفها لألصناف الثمانية التي تستحقّها، نجد الخليفة عثمان  

بين   بن عفّان قد ترك مسؤولية جمع الزكاة وصرفها ألصحاب األموال؛ وخيّرهم
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في حين أصّر األمويون على   أداء زكاتهم للّسلطان أو صرفها إلى من يستحقّها.

استيفائها من األغنياء ولو باستخدام القّوة، وتميّز العبّاسيون بتحاشي موضوع  

 الزكاة. 

 

 

 حكم دفع الزكاة إلى السلطان الجائر عند الفقهاء: 

للّسلطان الجائر إلى ثالثة مذاهب؛  اختلف الفقهاء في حكم إعطاء المكلف زكاة ماله 

 وهي:

المذهب األول: قال بجواز دفعها له، لما جرت عليه السنّة، واعتبروا عدم دفعها له  

ُمخالفة لسنّة النبي عليه الصالة والسالم؛ وسنّة الخليفتين أبي بكر الصديق وعمر  

ذلك   الفاروق رضي هللا عنهما، ومن سار على نهجهما من الخلفاء، كما أن في 

 تشكيك في شرعيتها؛ وعصيان لولي األمر..               

المذهب الثاني: قال بعدم جواز دفع الزكاة للسلطان الجائر؛ ومنعه شرعا؛ ألن  

الّزكاة من فرائض اإلسالم؛ مثلها مثل الصالة والّصوم والحّج؛ وهي متعلّقة بذّمة  

ئها لدين المرء؛ وتقواه.  يوكل أمر أدا أفراد المكلّفين الذين استوفوا شروطها،

ولهذا االعتبار كان أصحاب هذا المذهب الفقهي يُفتون النّاس بعدم أدائها للخليفة؛  

حتّى تطّور األمر إلى حصول التحّدي؛ واعتبار الّدولة ذلك عدم اعتراف هؤالء  

 بشرعيتها. 

ب على  المذهب الثّالث: وقف موقفا وسطا بالتّفصيل في األحكام بالنّظر إلى ما يترتّ 

 كّل حالة من اآلثار..  

وقد استمّر هذا الجدال زمنا طويال: إلى حدود ما بعد القرن السادس الهجري؛  

عندما تُرك أمر أدائها ألفراد األّمة؛ خصوصا وأنّها لم تبق من الموارد المهمة  

والضرورية للدولة التي استعاضت عنها بموارد أخرى؛ كخراج األرض؛  

 التّجارة؛ وغيرها. وإقطاعها؛ وعشور  

وفي المجال القضائي أو "القضاء الشرعي" الذي كان الفقهاء يتولّونه؛ فقد  

حاولت السلطة االلتفاف عليهم فيه؛ خاّصة وأنّه المجال الوحيد الذي بقي الفقهاء  

يتمتّعون فيه بكلمة مسموعة منذ القرن الرابع الهجري داخل المجتمع، من خالل  

المرتبطة ببعض القضايا وطرحها في عالقتها بالمجال  إثارة بعض اإلشكاليات  

 "الديني الفقهي" أو مجال عمل "الدولة". 

تّم تجاوز الفقهاء والقضاة من قبل الدولة في مجاالت فرضا لهيبتها؛ وتطبيقا  

 لسياسة الحزم والّردع؛ من خالل: 
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  169تأسيس ديوان الزنادقة: وهو ديوان أنشأه الخليفة المهدي المتوفي سنة  -

هجرية، وعارضه الفقهاء والقضاة بعدم قبولهم لطرق المحاكمة فيه؛ والتي كان  

يحضرها الخليفة؛ ويصدر الحكم فيها بسرعة دون استقصاء البيّنات وسماع  

شهادة الّشهود، وقد تمّكن الفقهاء من إلغاء هذا الّديوان؛ وإعادة محاكمة المتّهم  

 في عقيدته إلى القضاء... 

المظالم: وكان ذلك في عصر الخليفة هارون الّرشيد؛ حيث  تأسيس قضاء   -

أصبحت الشكاوى ضّد رجال الّدولة تُعرُض أمام قضاء ُمختّص؛ وهو "قضاء  

المظالم"؛ خالل يوم أو يومين في األسبوع أو الّشهر؛ يتولّى الخليفة بنفسه أو  

رهم في  السلطان أو الوزير أو الحاجب النّظر فيها؛ بحضور القضاة أو دون حضو

بعض األحيان. وقد استمّر اعتراض الفقهاء على هذا النّوع من القضاء الُمستحدث  

بحّجة أنّه من شؤون القضاء العادي؛ ورغم ذلك استمّر العمل به؛ مّما اضطّرهم  

إلى القبول باألمر الواقع واعتباره من "السياسة الشرعية" أي من ضرورات  

مجلسه أحد القضاة قصد التّشاور  الّسلطة واحتياجاتها واشترطوا حضور 

     معه.     

تأسيس قضاء البغاة: يُقصد بالبُغاة المعارضين الذين يحملون الّسالح ضد   -

الّدولة، ويُعقد لمحاكمتهم مجلٌس يرأسه الخليفة أو السلطان أو الوزير؛ ينتهي  

  عادةً بإعدامهم؛ أو الحكم بسجنهم مّدة طويلة دون عرضهم على القضاء. ورغم 

استرسال الفقهاء في كتابة الّرسائل في أحكام البُغاة وحقوقهم؛ وضرورة عرضهم  

على القضاء العادي؛ تمّسكت الدولة بمعاملة المتمّردين عليها الذين يحملون  

 الّسالح معاملة قُّطاع الطُُّرق؛ بتطبيق أحكام الِحرابة عليهم.  

الفقهاء والقضاة اعتراضا   تأسيس ُخّطة الِحسبة؛ وتنصيب صاحب الّشرطة: لم يُبد  -

واضحا على بعض صالحيات المحتسب أو صاحب الّشرطة التي تكتسي ِصبغةً  

قضائية؛ كتقرير عقوبات التّعزير بشكل عاجل في الُجنح الخفيفة؛ لكنّهم سعوا ألن  

تكون صالحياتهم بإشراف القضاء؛ بحيث يُقّرر القاضي بنفسه حكم التّعزير  

امة حسب الُجرم المقترف. وفي المقابل استمّر تعيين  بالحبس أو الجلد أو الغر 

المحتسب وصاحب الشّرطة من قِبَِل الوزير أو الحاجب، كما استمّر اعتبار الّسلطة  

الّسياسية تصّرفاتهما مهما بلغت من الشّدة من باب "الّسياسة الشرعية"، وإن  

م ببغداد كان يُؤتى  تجاوزت حدود التّعزير؛ مثل ما يروي ابن عقيل أّن واليا للمظال

باللّصوص فيغليهم في القُدور حتّى يردع اآلخرين عن التلّصص وقطع الّطريق،  

وفي هذا الّصدد يذكر أحد كتّاب الحسبة أنّه من حق المحتسب أن يحتسب على  

 القاضي إذا ظهر في مجلسه ما يُخالف اآلداب؟..   

 آراء الفقهاء في "السياسة الشرعية":      
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ّكام لها  ء جاهدين لضبط حدود "السياسة الّشرعية" بسبب توظيف الحُ سعى الفقها

بشكل أساء إليها أحيانا، فحاولوا تقييد أحكام الحاكم فيما لم يرد فيه نّص شرعي  

)التعزير(، وكذا تقييد أحكامه التي تجاوز فيها النص الشرعي وسّوغ كل تصّرفاته  

لعاّمة.. وهذا ما نّص عليه  الشرعية وغير الّشرعية بحّجة تحصيل المصلحة ا 

هجرية الذي يرى أن   513الفقهاء، منهم القاضي ابن عقيل الحنبلي المتوفي سنة 

السياسة الشرعية ليست مجّرد تغليظ للعقوبة؛ واالعتداء على النّاس، وإنّما هي:  

"ما كان فعال يكون معه النّاس أقرب إلى الّصالح؛ وأَْبعََد عن الفساد؛ وإن لم يضعه  

سول؛ وال نزل به وحٌي" )"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" البن القيّم  الرّ 

هجرية يستنكر على   478(. ونجد إمام الحرمين الجويني المتوفي سنة 12ص

الُوالة اقتراف الكبائر باسم الّدين والسياسة الشّرعية، ألنّه َمسلٌك قريٌب من ِسيَِر  

. )"غياث األمم في التياث الظلم"  األكاسرة والملوك المنقرضين وفق تعبيره

هجرية   598( ونفس األمر يقّرره ابن الجوزي المتوفي سنة  222للجويني ص

بقوله: "وُربّما فعل بعض الُوالة ما ال يجوز في الّشرع وَسّمى ذلك سياسةً. وهذا  

عين الخطإ، ألّن الشريعة هي السياسة الكافية" )"المصباح المضيء في خالفة  

 (     298/ص 1بن الجوزي ج المستضيء" ال

هجرية في نفس االتجاه   902ويسير اإلمام شمس الدين السخاوي المتوفي سنة 

الذي اختاره سابقوه؛ حيث يقول: "ومن أعظم خطإ الّسالطين واألمراء نظرهم في  

سياسات متقّدميهم وعملهم بمقتضاها، ثّم تسمية أفعالهم الخارجة عن الّشرع  

لسياسة ال عمل الّسلطان بهواه ورأيه" )انظر "اإلعالن  سياسة. فإّن الّشرع هو ا

 ( 90بالتّوبيخ لمن ذّم التّاريخ" للسخاوي ص 

هجرية السُّخط على   845وقد بلغ بالمؤرخ والفقيه الحنفي المقريزي المتوفي سنة 

تجاوز الّسلطة للقضاء بحجة الّضرورات الّسياسية في أواخر العصر الملوكي،  

تقاد باالفتراق التّام بين السياسة والشريعة، وهذا ما عبّر عنه  الذي انتشر فيه االع

بقوله: "وكانت أحكام الحّجاب أوال يُقال لها حكم السياسة، وهي لفظة شيطانية ال  

يعرف أكثر أهل زماننا اليوم أصلها ويتساهلون في التلفظ بها ويقولون: هذا األمر  

من ُحكم السياسة.." )"المواعظ   مّما ال يمشي في األحكام الشّرعية، وإنّما هو

 (       384 – 383/ص 3واالعتبار بذكر الخطط واآلثار" للمقريزي ج
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        الثقلين وعلى آله وصحبه.وصلى هللا وسلم على سيد      

            

 

 

         

         

 

  

  

       

  

 

 

 

 

 


