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 الشكر والتقدير
. وأتقكككدم صكككال  الكككذي سكككدد أمكككري يف إلكككاا هكككذا العمكككل املتوا كككع -عكككز وجكككل  -شككككر   أ

، الكذي قكدم لنكا ككل دعك ، حممد بن خليفة التميميآايت الشكر ملعايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور 
 وتشجيع، فجزاه   كل خري.

كمككا أتقككدم صككال  آايت الشكككر والتقككدير ألسككاتذ  األفا ككل علككى مككا بككذلوه معككي  كمككال 
، مشكر  جمدي عبـد العظـيم إبـراهيمالدكتور اعد األستاذ املسمسري  العلمية، وأخ  ابلذكر سعادة 

عضككاا هي ككة التككدري  أوفضككيلة عميككد كليككة العلككوم ا سكك مية، و يككع  ،الرسككالة علككى خلقككه الرفيككع معككي
 ،لككل مكن سكانديوال أنسكى أن أقكدم خكال  شككري الكرام، والذي ملست منه  كل تعكاون وتوجيكه، 

  . وقدم يل املساعدة والعون  لاا رساليت
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 ملخص البحث

 ومنها عل  الكبار الذين برعوا يف علوم الدين على تعدد ميادينها،العلماا يعترب ا مام السيوطي من 
بعصره الذي عاش فيه الذي اشتهر فتأثر السيوطي  السياسة الشرعية الذي أسه  فيه بشكل كبري،

فاته وجهوده وأرائه الفقهية من خ ل نعكاس على مؤلامما كان له  نخبة ممتازة من كبار العلماا،ب
مصنفاته اليت أثرى هبا جماالت متعددة يف خمتلف العلوم، سواا يف جمال التاريخ أو التفسري أو اللغة 
العربية وغريها، إ افة إىل جمال حبثنا عل  الفقه الذي كان له أثر كبري ظهر من خ ل جهده يف جمال 

عصران احلا ر أمهية كربى نتيجة للمستحدات واملتغريات والذي أصبح له يف السياسة الشرعية، 
السياسية اليت يعيشها واقعنا ا س مي املعاصر، والذي هو يف حاجة إىل استيعاب تلك املستجدات 
واملتغريات وأتطريها يف إطار شرعي من خ ل أحكام فقهية راشدة تتناسب مع واقعنا املعاصر، إ افة 

السياسة الشرعية مبقاصد الشريعة ا س مية، وذلك من خ ل سياسة  إىل أمهية بيان ارتباط عل 
الدنيا، وذلك من خ ل ما يقدمه عل  السياسة  سياسةالدين والدنيا، فحراسة الدين ال تتعارض مع 

من احتواا لكل املستجدات الواقعة يف امليدان السياسي واستشرا  املستقبل فيها وو ع  الشرعية
ا من الناحية الشرعية، ومراعاة مآالت تلك املستجدات مبا حيقق مقاصد الشريعة األحكام املناسبة هل

، ا س مية يف رعاية وقضاا مصاحل العباد ودفع أي مفاسد متوقعة قد ترتتب على تلك املستجدات
على القيام بسياسة شؤون رعيته وتدبري  ويل األمراحلاك  أو مما يوفر قاعدة صلبة يتمكن من خ هلا 

وانعكاس ذلك على مستوى الدولة ا س مية ومكانتها يف وسط الدول احمليطة  ل  الدينية والدنيوية،شؤو 
 .هبا، واكتساهبا مظاهر القوة واالستعداد ألي خماطر أو أطماع قد تتعرض هلا من قبل اآلخرين

ال، وبيان وهو ما أظهرانه من خ ل حبثنا من خ ل شخصية االمام السيوطي وما قدمه يف هذا اجمل 
أس  السياسة الشرعية و وابط العمل هبا، وإبراز اجلانب املقاصدي فيها، إ افة إىل إيضاح آراا ا مام 
السيوطي يف مسائل ختت  مبجال السياسة الشرعية، سواا اخلاصة بتعدد احلكام، وكذلك مسألة احنرا  

من استشرا  ا مام للمستقبل  حبثياية احلاك  وعزله، ومسألة التوريث يف احلك ، وهو ما اتضح لنا يف ل
املوسوعية الكبرية اليت أثرت اترخينا  من خ ل آرائه الفقهية، وهو ما يعك  مدى ثراا هذه الشخصية

  االهتمام والبحث حىت اآلن. تنالا س مي مبصنفات كثرية، وخمطوطات مل 
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ABSTRACT 

 

Imam al-Suyuti is considered one of the great scholars who have mastered the sciences of 

religion in a variety of fields, including the science of Islamic politics, in which he 

contributed greatly. Al-Suyuti influenced his age in which he lived. He was known for his 

excellent selection of senior scholars. His works have enriched the various fields in various 

sciences, both in the field of history, interpretation or Arabic language, etc. In addition to the 

field of research jurisprudence, which had a significant impact emerged through his efforts in 

the field of political legitimacy, which has become in our time of great importance as a result 

For political units and variables Which is in need of understanding these developments and 

changes and setting them in a legitimate framework through the jurisprudential provisions that 

fit with our contemporary reality, in addition to the importance of the statement of the link 

between the science of Shari'ah policy and the purposes of Islamic law, through the policy of 

religion and the world, Religion does not conflict with the guardianship of the world, through 

the provision of the science of political legitimacy to contain all the developments in the 

political arena and looking forward to the future and to develop the appropriate provisions in 

terms of legitimacy, and take into account the achievements of these developments to achieve 

the purposes of Islamic law in the And provide for a solid basis through which the ruler or 

guardian can carry out the policy of the affairs of his flock and the management of their 

religious and worldly affairs, and reflect this at the level of the Islamic state and its status in 

the center of the surrounding countries, Strength and readiness for any risks or ambitions that 

may be experienced by others .This is what we have shown through our research through the 

personality of Imam al-Suyuti and what he has done in this field, and the statement of the 

foundations of the legitimate policy and the controls of the work, and highlighting the side of 

Maksaddi in addition to clarifying the views of Imam al-Suyuti in matters related to the field 

of politics, The deviation of the ruler and his isolation, and the issue of inheritance in the 

government, which became clear to us at the end of our research from the Imam's vision of 

the future through his views jurisprudence, which reflects the richness of this great 

encyclopedic character, which affected our Islamic history of many works and manuscripts 

have not received attention and research so farOne of the most important results of the 

research is that Imam al-Suyuti was an independent figure who was not subject to a ruler or a  
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 املقدمة
مده تتم الصاحلات والص ة والس م على رسول   صلى   عليه وسلم احلمد هلل الذي حب 
 ..وبعد.

السياسة الشرعية ابب من أبواب العلم والفقه يف الدين، جليل القدر عظيم النفع، أفرده إن 
يف كثري من مصنفاهتم، وذلك لعظم شأنه؛ وحاجة  اعة من العلماا ابلتصنيف يف القدمي واحلديث، 

الستيعابه وتطبيقه، فسياسة الدين والدنيا سادت هبا أمتنا  يف عصران احلا ر س ميةأمتنا ا 
ا س مية قدمياً، وهو ما ميثل حاجة ماسة جملتمعاتنا ا س مية إىل تطبيقها، والوقو  أمام األفكار 

السياسة فميثله الفكر العلماي اجلاهل،  ما والدعوات اليت تستهد  إىل فصل الدين عن الدولة، وهو
وغاايهتا املستهدفة من خ ل سياسة وتدبري إىل حتقيق مقاصد الشريعة ا س مية  الشرعية هتد 

 شؤون الناس الدينية والدنيوية وصوالً  حلفظ مصاحلهم وحقوقهم، ودرا كل مفسدة عنهم.
 :منها ،أمور نظرًا لطبيعة السياسة الشرعية على الوجه املتقدم بيانه، فإنه يلزم الناظر واملتفقهو  

املعرفة التامة أبن الشريعة تضمن غاية مصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وألا كاملة يف هذا الباب صورة 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) ، قال تعاىل:ومعىن؛ فإن   تعاىل قد أكمل الدين

ية السياسة ا هلدالالت فهم و االط ع الواسع على نصوص الشريعة ، إ افة إىل (1)  (ڍ ڌ ڌ
الدولة دارة تتحقق غاية السياسة الشرعية إب؛ حىت والنبوية، واملعرفة الواسعة الدقيقة مبقاصد الشريعة

ويصون حقوقهم ويدفع املفاسد والشرور  ،مصاحل الناسبشكل حيقق  امؤسساهتا س مية بكافة 
  عنهم، وهو ما ميثل أعظم مقاصد شريعتنا السمحة.

وحاجته إىل مزيد من االهتمام  وثرائه ،تمام هبذا العلم ألمهيتهوهو ما دفع علماا أمتنا اباله
ا مام السيوطي الذي   ؛ منهموهو ما ظهر من خ ل جهود فقهاا عظام لكشف أسراره وسرب أغواره،

وهو ما ظهر من خ ل اجتهاداته وآرائه الفقهية اليت أثرت جمال  ،كان له أثر كبري يف هذا العلم
   إىل تقدمي حبثه، داعيا من   التوفيق والسداد. ما دفع الباحث، وهو السياسة الشرعية
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 مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث يف بيان جهود ا مام السيوطي رمحه   يف جمال السياسة الشرعية، 

 ، والذي فرضوالذي يعترب من أهم وأدق العلوم الفقهية، اليت تعك  حاجة واقعنا املعاصر إليها
 ملتغريات والتطورات حبكم تطور وتغري الزمن، واخت   وتنوع احتياجات العبادالكثري من ا

يف إطار شرعي يليب مقصد هام من مقاصد  والتطورات ، وكيفية و ع تلك املتغرياتومصاحلهم
الشريعة ا س مية يف جلب املصاحل مبا يتوافق مع متطلبات شرعنا احلنيف، ودرا املفاسد اليت يرتتب 

هذا الضرر، وهو ما نستعر ه من خ ل اجلهود الكبرية اليت قدمها ا مام السيوطي يف  عليها وقوع
 .  -السياسة الشرعية-ال اجمل

 أسئلة البحث:
 :اآلتيةهتد  هذه الدراسة إىل اجلواب عن األس لة 

  منزلته العلمية يف عصره؟ما من ا مام السيوطي، و    -1
 ؟م السيوطييف فكر ا ما ما مفهوم السياسة الشرعية   -2
ضمين بني العلماا الذين أسسوا هلذا العلم على توحيد أس  التفاق االو فكري ما التوافق ال   -3

 السياسة الشرعية أم هو جمرد إ اع من غري اجتماع.
يف عصر كثرت فيه  ه الفقهيةؤ وآرا هل مت ا فادة من جهود ا مام السيوطي، ومنهجه  -4

 النوازل؟
 أهداف البحث:

 وبيان منزلته العلمية يف عصره. ت ا مام السيوطي،إيضاح إسهاما  -1
 يف فكر ا مام السيوطي. مفهوم السياسة الشرعيةبيان  -2
 .لم السياسية الشرعيةع ألس  إيضاح أوجه االتفاق بني ا مام السيوطي وغريه يف نظرهتم -3
 ة الشرعية.ه  واختياراته الفقهية من خ ل املسائل املتعلقة ابلسياسؤ بيان أمهية جهوده وآرا  -4

 أمهية البحث:
 :اآلتيةمن خ ل النقاط  بحثأمهية الظهر ت

 تسليط الضوا على عامل كبري كا مام السيوطي، وجهوده الكبرية يف جمال السياسة الشرعية. -1
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احلاجة إىل التعريف بعلم السياسة الشرعية يف زماننا املعاصر، وذلك ملسايرة التطورات   -2
ية، ومواكبة التطور يف احتياجات العباد ومتطلباهتم وفق ما االجتماعية والسياسية والدين

 يستجد من نوازل وأقضية مستحدثة. 
بيان أمهية علم السياسة الشرعية يف حياة جمتمعاتنا املسلمة، والتأكيد على عدم وقوع تعارض   -3

بني السياسة والدين، بل مها وجهان لعملة واحدة، يف حتقيق وترسيخ مقاصد شريعتنا 
 مية يف تلبية احتياجات ومتطلبات ومصاحل العباد مهما كان شكل التطور واحلداثة. ا س 

بيان مدى أثر آراا وجهود واختيارات ا مام السيوطي يف املسائل املتعلقة ابلسياسة الشرعية،   -4
 ومدى حاجة عصران احلا ر إىل فقه وعلمه واالستفادة منه يف النوازل الواقعة يف حا ران.

 :السابقةالدراسات 
يف حبثككي ابلكتككب  ،  وقككد اسككتعنت-حسككب علمككي-مل أقككف علككى دراسككة سككابقة هلككذا العنككوان  

شخصكية هكذا  اليت هلا ع قة مبو وع حبثي يف جمال السياسة الشرعية، واالستفادة منها من خ ل بيان
 منها:و  ،يف جمال السياسة الشرعيةا مام العامل الكبري، وآرائه وجهوده الفقهية 

للدكتور   سة إعجاز القرآن الكرمي بني اإلمام السيوطي والعلماء دراسة  نقدية ومقارنةدرا  -1
 إعجازحممد بن حسن بن عقيل موسى الشريف واملنشورة يف املكتبة الوقفية واليت حتدثت عن 

وتفردت يف دراسة نقدية مقارنة وتفرد الكاتب  ،السيوطي والعلماا ا مامالقرآن الكرمي بني 
حممد بن حسن عقيل بذكر السرية الذاتية لإلمام السيوطي وتفرده يف الدراسات الشرعية الدكتور 

 .املختلفة ومتيزه عن كثري من العلماا يف حتديد مناهج السياسة الشرعية
وقد متيزت هذه الدراسة أبلا دراسة نقدية مقارنة وحتدثت عن التفسري عند السيوطي واختلفت 

فدت من هذه الدراسة من الناحية العلمية أنهج والسرد ولقد من حيث التوجه واملحبثي عن 
حيث أدركت معىن ومفهوم الدراسات النقدية وأركالا ولكنين أ فت إىل ذلك العمومية يف 
مفهوم السياسة الشرعية من خ ل منهج ا مام السيوطي وقناعته الفكرية الثابتة من خ ل 

 استدالالته ابلكتاب والسنة. 
واليت عنون هلا السياسة الشرعية وعالقتها ابلتنمية  ،تور فواد عبد املنعم محددراسة الدك -2

املاوردي  ا ماموقام مبقارنة بني السياسة الشرعية ومناهجها عند  االقتصادية وتطبيقاهتا املعاصرة
 .والغزايل والسيوطي ولج كل منهما يف التأليف يف هذا اجملال 
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حبثي ة حول منهج السياسة الشرعية عند العلماا واختلفت عن دراسة حتليلية مقارنة بني األئم
ه يف السياسة ؤ أطروحة فقهية حول السياسة الشرعية عند ا مام السيوطي فقط وأرا هحيث أن
 الشرعية. 

 يةابدان قسم اللغة العربآفر  يةور أستاذ يف جامعة آزاد اإلسالميليمحتالدكتور منصور  دراسة -3
وتلخصت يف قول الكاتب "وملا كان ا مام يف آاثره  يوطينهج السوآداهبا حول أسلوب وم

 هلذاالسيوطي وآاثره العلمية من أبرز السمات اليت متيزت هبا احلركة العلمية يف مصر يف تلك الفرتة 
 ی منهج ا مام السيوطي يف هذه الفرتة واستعراض لبعض أاثره .أردان التعر  عل

ثه للتعر  على اجلوانب العلمية لإلمام السيوطي وآرائه الفقهية يف وهو ما استفاد به الباحث يف حب 
اليت خصصها الدارس يف األدب والب غة  ،وهي ختتلف عن الدراسة السابقة جمال السياسة الشرعية،
 عن ا مام السيوطي . 

 :منهج البحث
ياة ا مام برت ة ححيث سيقوم الباحث  ،الوصفيواملنهج  ،التارخييالباحث املنهج  ستخدما

واطن املالنصوص واملمارسات والكتاابت يف السياسة الشرعية، والوقو  على استعراض السيوطي، مث 
وا حة ألثر هذا  السياسة الشرعية، وحتليلها، واخلروج برؤية اليت ظهر فيها أثر ا مام السيوطي يف علم

  .  -السياسية الشرعية - لما مام وجهوده وآرائه وترجيحاته يف املسائل اليت تتعلق هبذا الع
منهجية البحث العلمي وقواعده املتعار  عليها بني الباحثني مراعيا ما  هكما التزم يف حبث

 يلي:
 عزو اآلايت إىل سورها وأرقامها. .1
ختريج األحاديث من مصادرها مع بيان الكتاب والباب واجلزا والصفحة ورقم احلديث إن كان  .2

 املصدر مرقماً.
 الكلمات الغربية وتفسريها من كتب اللغة.التعليق على  .3
 الفقهاا والعلماا من مصادرها القدمية والعزو إليها. أخذ أقوال .4
 اخلامتة. وفيها أهم النتائج والتوصيات مع خ صة بسيطة للبحث. .5
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 عمل فهارس للبحث تشمل ما أي : .6
 فهرس اآلايت. •
 فهرس األحاديث واآلاثر. •
 فهرس املصادر واملراجع. •
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 اإلمام السيوطي ومنزلته العلميةالفصل التمهيدي: 
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اب مام السيوطي من خ ل تعريف ال، تناولت فيه مبحثنيوحيتوي هذا الفصل التمهيدي على 
احلالة االجتماعية ، إ افة إىل بيان وبيان منزلته العلمية وشيوخه وت ميذه..،تر ته ببيان امسه ونسبه 

 وذلك من خ ل اآل :  ، نية والعلمية يف عصرهوالسياسة والدي
 ابإلمام السيوطي.: التعريف األولاملبحث 
 احلالة االجتماعية والسياسية والدينية والعلمية يف عصره.: الثايناملبحث 
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 ابإلمام السيوطيالتعريف : املبحث األول
 السيوطي:  اإلمام

 .(1)السيوطي، ج ل الدينن اخلضريي عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدي هو
 :نسبه

وأما نسبتنا ابخلضريي ف  أعلم ما تكون إليه هذه النسبة "فقال:  ؛فقد أخرب السيوطي عنه
رمحه   تعاىل يذكر أن جده األعلى   الّاخلضرييّة، حّملة ببغداد، وقد حدثين من أثق به أنه مسع والديا

 .(2) "النسبة إىل احمّللة املذكورة من الشرق، فالظاهر أن كان أعجمًيا أو

أسيوط، وهي مدينة مبصر غرب النيل، وينسب بعض  مدينة وأما نسبته ابلسيوطي فنسبة إىل
، وهو ما يؤكده ا مام السخاوي يف تر ته: أهلها نفسه فيقول: األْسيوطي والسُيوطي ك مها صحيح
 .(3)بن األسيوطي""السيوطي األصل الطولوي الشافعي اآل  أبوه، ويعر  اب

 : ووفاته مولده ونشأته
د مستهّل رجب سنة تسع وأربعني حوكان مولدي بعد املغرب ليلة األ"قال ا مام السيوطي: 

املشهد ومثامنائة، ومحلت يف حياة أيب إىل الشيخ حممد اجملذوب، رجل كان من كبار األولياا جبوار 
وتُكُويفّ رمحه   يف  .(4)"ويل دون مثاي سنني فحفظت القرآن ،النفيسي، فربك علي ونشأُت يتيًما

يف منزله احدى عشرة وتسعمائة هجرية، من  ادى األوىل عام  التاسعة عشرةسحر ليلة اجلمعة 
ونُقل عنه أنه  وقد بلغ من العمر إحدى وستني سنة وعشرة أشهر ومثانية عشر يوماً،برو ة املقياس، 

ه خ ئق جبامع األابريقي ابلرو ة عقب ص ة اجلمعة، قرأ عند احتضاره سورة ي ، وصلى علي
وصلى عليه مرة اثنية خ ئق ال حيصون، وكما يقول تلميذه الشاذيل: "مل َيّصْل أحٌد إىل اتبوته من  
كثرة ازدحام الناس". وُدّفن حبوش قوصون خارج ابب القرافة، كما ُصلّّي عليه غائبًة بدمشق يف 

 . (5)اجلامع األموي

                                                           
 .3/301، 15، طاألعالم، الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد  (1)
   .128، د.ط، صطبقات النحويني السيوطي،  (2)
 . 128، ص1ط، الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي،   (3)
 .5، ص1، طاتريخ اخللفاءالسيوطي،   (4)
 .437، 436ص، 1، طاإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي معلمة العلوم اإلسالميةانظر: الطباع،  (5)
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 مام السيوطي العلمية :منزلة اال
 ،دون الثامنة من عمره، وانكب على حفظ املتون والتصانيف النافعة حفظ القرآن الكرمي وهو

واشتغل بطلب العلم على  اعة من  ،ومنهاج الفقه واألصول وألفية ابن مالك ،حيث حفظ العمدة
، مث حفظت العمدة "حفظت القرآن ويل دون مثاي سننيقال ا مام يف سياق ذلك: . شيوخ عصره

ومنهاج الفقه واألصول وألفية ابن مالك وشرعت يف االشتغال ابلعلم من مستهل سنة أربع وستني؛ 
عن  اعة من الشيوخ، وأخذت الفرائض عن الع مة فر ي زمانه الشيخ  فأخذت الفقه والنحو

قرأت … املائة بكثري ، الذي كان يقال : إنه بلغ السن العالية وجاوز (1)شهاب الدين الشار مساحي
   .(2)"عليه يف شرحه على اجملموع، وُأجزت بتدري  العربية يف مستهل سنة ست وستني ومثامنائة

التفسري واحلديث وقد متيز ا مام السيوطي بسعة إط عه وتبحره يف خمتلف العلوم، ومنها: 
علوم: التفسري، واحلديث، ورزقُت التبحر يف سبعة  : مام السيوطيا ، قالواملعاي والفقه والنحو
واملعاي، والبيان، والبديع، على طريقة العرب والبُلغاا، ال على طريقة العجم وأهل  والفقه، والنحو

منها: أصول الفقه  ولكن دولا يف التفنن والتبحر ،وحاز مع هذه السبعة العلوم علوًما أخرى، الفلسفة
ودولا  رائض ودولا القرااات، ومل آخذها عن شيخواجلدل والتصر ، ودولا ا نشاا، والتوسل والف

 .(3)الطب
وهو ما أكده وأبعده عن ذهنه،  ،وأما علم احلساب فقد كان من أعسر العلوم على السيوطي

وأعسر شيا علي وأبعده عن ذهين، وإذا نظرت يف مسألة تتّعلق به  و"وأما علم احلساب فه بقوله:
 .(4)"فكأمنا أحاول جب ً أمحله

                                                           
بد   الشار مساحي العطائي املولد نسبة لقرية صغرية هبا  ريح لصاحل جماهد امسه عطية الدمياطي املنشأ الشافعي املا ي ع  (1)

حفظ الوردية ونصف ، ولد يف ذي احلجة سنة اثنتني ومخسني ومثامنائة بقرية عطية، أبوه وجده نزيل القاهرة ويعر  ابلدمياطي
وأجاز له ابن ، يف أشياا منها املتوسط بقرااته والفخر عثمان املقسي يف قرااة  ع اجلوامعألفية ابن ملك والزم ابن قاسم 

 /8، 1ط، الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي، انظر:  .القطان واملقسي وأبو حامد يف ا قراا وبعضهم يف ا فتاا
145. 

 .131، ص1ط، الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي،  (2)
 .39، ص1،طحسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرةانظر: السيوطي،  (3)
 .7، ص1، طاتريخ اخللفاءالسيوطي،   (4)
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طلبه للعلم شي ًا من  بدايةمل يعر  عنه االشتغال بعلم املنطق والفلسفة؛ حيث قرأ يف كما 
حيث نقل عنه  –رمحه    – ذلك، ولكن   ألقى يف قلبه كراهيته، وقد أخذ بقول ابن الص ح

حترميه تعلم علوم املنطق والفلسفة، ويف ذلك يقول ا مام السيوطي: "وقد كنت يف مبادئ الطلب 
أت شيً ا يف املنطق، مث ألقى   كراهته يف قليب، ومسعت ابن الص ح أفىت بتحرميه فرتكته لذلك، قر 

 .(1)"مأشر  العلو  فعو ين   تعاىل عنه علم احلديث الذي هو
 مؤلفات اإلمام السيوطي العلمية: 

كبرية يف عرب عنه مصنفاته التا مام السيوطي شخصية موسوعية علمية كبرية، وهو ما يعترب 
وهو ما جعله أحد أشهر علماا عصره، وهو ما يظهره إحصائه لتلك التصانيف خمتلف العلوم، 

والقرااات واحلديث  ،واملؤلفات يف كتابه حسن احملا رة حنوًا من ث مثائة مصنف يف التفسري وتعلقاته
 ،خ واألدب والرتاجم والسريرياوعلوم العربية واألصول والبيان والتصو  والت، والفقه وتعلقاته ،وتعلقاته

 :  (2)ومنها .وغريها من الفنون والعلوم األخرى
 شرح الشاطبية. )مطبوع(. •
 )مطبوع(التوشيح على اجلامع الصحيح.  •
 )مطبوع(الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج.  •
 )خمطوط(.آداب امللوك.  •
 )خمطوط(.األزهار الغضة يف حواشي الرو ة.  •
  )مطبوع(. .إسبال الكساا على النساا •
  )مطبوع(. .أربع رسائل يف فضائل اخللفاا األربعة •
 )مطبوع(.. يف قواعد وفروع فقه الشافعية األشباه والنظائر •
 إحتا  النب ا أبخبار الثق ا. )خمطوط(. •

 )مطبوع(. ع اجلوامع.  •
  )مطبوع(. .اآلية الكربى يف شرح قصة ا سراا •

                                                           
 .7، ص1، طاتريخ اخللفاءالسيوطي،   (1)
 وما بعدها. 340، ص1، طحسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرةانظر: السيوطي،   (2)
 



 

11 

 

 يف طلب العلم :  رحالته
يف طلب العلم ولقاا العلماا إىل ب د كثرية، فمن ذلك: رحلته  طي رمحه  السيو ا مام رحل 

إىل الفيوم ودمياط واحمّللة، كما رحل إىل مكة يف ربيع اآلخر سنة تسع وستني ومثامنائة، وسافر يف هذه 
ة السنة إىل احلجاز ألداا فريضة احلج، مث رجع إىل موطنه يف أول سنة سبعني ومثامنائة، وأنشأ رحل

 .(2)والتكرور (1)أخرى إىل دمياط وا سكندرية وأعماهلما، وسافر إىل ب د الشام واليمن واهلند واملغرب
مما يعين أن ا مام السيوطي دأب على تلك الرح ت العلمية، للتعلم ولزايدة معرفته، وهو ما 

صيته وعلت شهرته يف انعك  على شخصيته العلمية ومتيزه وبلوغه مراتب العلماا الكبار، بعدما ذاع 
خمتلف فنون العلم، وهو ما ظهر من خ ل تصانيفه املختلفة سواا يف التفسري واحلديث والفقه إىل 

 .(3)آخره، مما جعله يرتقي إىل مراتب العلماا كسراج الدين البلقيين، واحلافظ ابن حجر العسق ي
 :مناصبه

، وحيفظ، ويكتب، فإذا أ يفت بعة عشر عامًا بني أيدي العلماا، يصغيسالسيوطي  عاش
إليها السنوات اليت أمضاها يف ظل وصيه، وراعيه الكمال بن اهلمام أدركنا أبعاد الثقافة اليت فاز هبا، 

 .(4)بكل ذلك جدير واملكانة اليت تبوأها بني أقرانه، وهو
 أن إىل ،املذهب الشافعي على ففي جمال ا فتاا بدأ ممارسته وعمره اثنان وعشرون عاماً 

 .(5)نيعتزل التدري ، وكان عمره قد قارب األربعا

بدر الدين حسن القيمري أحد علماا ويف جمال التدري  لزمه الفض ا والكرباا؛ أمثال الشيخ 
الفرائض، وأحد املشاركني يف الفقه والعربية، فلزمه عشر سنني، ومنهم الشيخ سراج الدين األنصاري؛ 

 .(6)شرين سنةشيخ القرَّاا، الذي لزمه حنو ع
 .(7)مث بعد ذلك يف جمال علم احلديث فبدأ ا م ا فيه بعد موت ابن حجر العسق ي

                                                           
 .43، ص1، طالسيوطي معلمة العلوم اإلسالميةاإلمام احلافظ جالل الدين انظر: الطباع،   (1)
 .132، ص1ط، الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي،   (2)
 .41، ص1، طاتريخ اخللفاءالسيوطي،    (3)
 .135، ص1ط، الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي، انظر:   (4)
 .  89، د.ط، صالتحدث بنعمة هللاانظر: السيوطي،  (5)
 . 427، ص1، طاإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي معلمة العلوم اإلسالميةر: الطباع، انظ  (6)
 . 88، د.ط، صالتحدث بنعمة هللاانظر: السيوطي،   (7)
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 .(1)هك902ويف جمال القضاا، فقد تقلد القضاا  يف عهد املتوكل العباسي سنة 
ج ل الدين البكري، واستمر هك بعد وفاة الشيخ 891سنة  مشيخة اخلانقاهمث توىل بعد ذلك 

 .(2)ىت مت عزله يف عهد طومان ابي؛ حكه906حىت سنة  يف هذا املنصب
 شيوخ اإلمام السيوطي: 

عاش ا مام السيوطي يف عصر متيز إبزدهار العلم وكثرة العلماا، مما انعك  عليه يف تقليه 
العلم عن تلك النخبة العلمية وأتثريها الكبري فيه؛ الذي صقل شخصيته العلمية وساعده يف تبحره يف 

    ومنهم:، (3)ست م ة شيخلوم الفقهية ومتيزه فيها، وللسيوطي خمتلف الع
 حمي الدين حممد بن سليمان الكافيجي:  •

ملدة أربع عشرة سنة، أخذ فيها عنه فنون التفسري والنحو واألصول  السيوطيا مام الزمه 
  .(4)وسائر علوم العربية

تمال ألعدائه، صبورًا على االح قال عنه السيوطي:"كان سليم الفطرة، صايف القلب، كثري
ما ج ته مرة إاّلومسعت منه من التحقيقات والعجائب ما مل أمسعه قبل  ...األذى، واسع العلم جًدا

  .(5)ذلك" وقال: "ما كنت أعد الشيخ إاّلوالًدا يل بعد والدي، لكثرة ما له علي من الشفقة ا فادة
 الشمين:تقي الدين أمحد بن حممد بن حممد  •

لسيوطي: "هواملالكي والده، وجده الفقيه املفسر احملدث األصويل املتكلم النحوي قال عنه ا
كثري النقل وقد كان ا مام السيوطي  ، (6)"البياي احملقق إمام النحاة يف زمانه وشيخ العلماا يف أوانه

 .(7)امنائةخمتلف مصنفاته النحوية واللغوية، ومل ينفك عنه إىل أن مات سنة اثنتني وسبعني ومثعنه يف 
 :ابن شيخه سراج الدين البلقيين –علم الدين البلقيين  •

فقد كان من أبرز العلماا الذين أكثر التتلمذ عليهم، الزمه بعد وفاة والده يف الفقه خاصة 
م زمة طويلة، وذلك من أول شوال سنة مخ  وستني ومثامنائة، ومل ينفك عنه إىل أن مات سنة مثان 

                                                           
 .  65، ص1، طهبجة العابدينانظر: الشاذيل،   (1)
 .35، 34، ص1، طالطبقات الصغرىانظر: الشعراي،   (2)
 . 47، مرجع سابق، ص1، طظ جالل الدين السيوطي معلمة العلوم اإلسالميةاإلمام احلافانظر: الطباع،   (3)
 . 244، د.ط، نف  املرجع، صالتحدث بنعمة هللاانظر: السيوطي،   (4)
 . 1/117، د.ط، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةانظر: السيوطي،   (5)
 . 1/117، د.ط، ةبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاانظر: السيوطي،  (6)
 . 241-240، د.ط، صالتحدث بنعمة هللاانظر: السيوطي،  (7)
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، يظاً ووافقه عليه، فكتب له عليه تقر  لف يف زمنه "شرح االستعاذة والبسملة"وستني، ومثامنائة، وأّ 
 .(1)كه 867وأجازه ابلتدري  وا فتاا وحضر تصديره سنة 

 :شرف الدين حيىي بن حممد بن حممد املناوي •
فقيه أصويل، حمدث، أخباري، ويل تدري  الفقه الشافعي وقضاا الداير املصرية، قرأ عليه 

ولزمه إىل أن مات، من آاثره : "شرح خمتصر املزي" تويف سنة  ،ة من املنهاج وغريهاالسيوطي قطع
 : (3)كما تلقى السيوطي العلم عن بعض النساا العاملات، ومنهم.  (2)كه 871

أيب احلسن علي بن شيخ ا س م سراج الدين عمر بن امللقن،  صاحلة أم اهلناء بنت نور الدين •
 هك.876هك، وتوفيت سنة 795ة حضرت على جدها ومولدها سن

ابن س مة،  منهك، ومسعت 804املكية، ولدت سنة  صفية بنت ايقوت بن عبد هللا احلبشي •
  وأجاز هلا ابن صديق، واملراغي، وخلق.

 تالميذ الشيخ السيوطي : 
على  ت ميذه، وذلك لقيامه ابلتدري  وا فتاا مبكراً يف حياته، مما انعك  للسيوطي أثر كبري يف كان 

خاصة إذا علمنا أن ا مام السيوطي ابتدأ التدري  كثرة من تلقوا عنه العلم وأخذ خمتلف الفنون عنه، 
 ن أبرز ت ميذه: م. و سنة ست وستني ومثامنائة

 :مشس الدين أبواحلسن حممد بن علي الداوودي املصري •
قات كان شيخ أهل احلديث يف عصره، من مؤلفاته: طبقات املفسرين، ذيل على طب  

 945ه ج ل الدين السيوطي يف جملد  خم مطبوع، تويف سنة كبكي، وتر ة لشيخكالشافعية للس
 .(4)ه
 :احلافظ مشس الدين حممد بن يوسف الصاحلي الدمشقي •

،كان من أجل انب يف القضاا عن قا ي القضاة ابن الشحنة وعن ابن يونسف بدمشق 
  . (5)ه 942ت ميذ السيوطي، تويف 

                                                           
 . 241-240، د.ط، صالتحدث بنعمة هللاانظر: السيوطي،  (1)
    .9/463، 1، طشذرات الذهب يف أخبار من ذهبابن العماد، انظر:   (2)
     .52، ص1، طحسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرةانظر: السيوطي،   (3)
 .10/375، 1، طشذرات الذهب يف أخبار من ذهبابن العماد، انظر:   (4)
  .  10/352، 1، طشذرات الذهب يف أخبار من ذهبابن العماد، انظر:   (5)
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 :مد بن علي بن أمحد بن طولون احلنفي الدمشقيمشس الدين حم •
الشام،  أخذ العلم عن مخسمائة شيخ منهم : ج ل الدين السيوطي، أطلق عليه سيوطي 

 . (1)ه 953ملشاهبته شيخه يف كثرة مصنفاته وكثرة شيوخه، تويف سنة 

 :العجيمي اببن الشهري أمحد، بن حممد بن حممد الد ين مشس •
 السيوطي، واجل ل شريف، أيب ابن الربهان ا س م مشايخ عن أخذ، واعظال احملّدث العّ مة

 .(2)زريق بن الّدين وانصر السخاوي، والشم  زكراي، والقا ي

  

                                                           
 .10/428، نف  املرجع، 1، طشذرات الذهب يف أخبار من ذهبابن العماد، انظر:  (1)
  .  10/322، نف  املرجع، 1،  طذهبشذرات الذهب يف أخبار من ابن العماد، انظر:   (2)
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 احلالة االجتماعية والسياسية والدينية والعلمية يف عصر اإلمام السيوطي: املبحث الثاين
  :وطيالسي اإلمام يف عهداإلسالمي احلالة العامة للعامل 

كانت أو اع العامل ا س مي اليت عاصرها ا مام السيوطي يف منتصف القرن السابع 
، كما شهد مغربه احنسار حكم العامل ا س مي اجتاح املد الترتياهلجري، مرتدية، ففي املشرق 

املوحدين وحدوث االنق ابت واملنازعات السياسية، كما تصدع احلكم ا س مي يف األندل ، 
ت هذه األحوال من مصر امللجأ الوحيد اآلمن واملستقر، والقوة اليت ميكن االحتماا هبا، ف ذ فجعل

هبا العلماا وغريهم، وأدى ذلك إىل انتعاش دولة املماليك البحرية من جهة، وإىل شعورها أبلا أمام 
  .(1)ألقوى واألفضلمسؤوليات كبرية، فأدى ذلك كله إىل قوة مركز الدولة وإىل النظر إليها على ألا ا

 : احلالة االجتماعية يف عصر السيوطي
عاش السيوطي يف عصر ازدهرت فيه مصر، وانتقلت إليها قاعدة اخل فة، وذلك كان من 
عهد ص ح الدين األيويب، والذي متيز عصره مبزااي عديدة حيث كانت الب د يف عهده تعيش لضة 

تأمل ملصر يف تلك املرحلة الزمنية، وهو ما عرب عنه اقتصادية واستقرار، وهو ما كان يلحظه امل
 فيها، ا س م شعائر وكثرت أمرها، عظم اخل فة دار صارت حني من مصر أن واعلم السيوطي: "

 سر وهذا الفض ا، رحال وحمط العلماا، سكن حمل وصارت البدعة، منها وعفت السنة، فيها وعلت
 .(2)"والكتاب ا ميان معها يكون كانت  ما حيث ةالنبوي اخل فة يف أودعه   أسرار من

مما يفهم أن اخل فة توجد عندما يتواجد ا ميان والعلم، وهو ما كان يف مصر يف ذلك العصر عندما 
 يف مصر تكن ومل ،وب الذي اشتهروا جب له القدريسكنها بنو العباس، وهو ما يظهر متيز ملوك بين أ

 مصر، ملوك من جندا وأكثر أبسا، أشد هو من امللوك من اآلن األرض أقطار ويف كبغداد،  زمنهم
 مصر، يف كظهورها  ظاهرة أقطارهم يف لإلس م شعائر وال مبصر، كقيامه  بب دهم قائما الدين ولي 
بل انتشرت البدع واملعاصي يف تلك الب د،  مصر، يف كما  فيها والعلم واحلديث السنة نشرت وال

  .   (3)فيهاوتفشى  يع مظاهر الفساد 

                                                           
 .65، د.ط، ص إعجاز القرآن الكرمي بني اإلمام السيوطي والعلماءدراسة انظر: الشريف،  (1)
 .2/93، 1ة، طحسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرالسيوطي،   (2)
 .2/94،  نف  املرجع ، 1، طحسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرةالسيوطي، انظر:  (3)
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 احلالة السياسية يف عصر السيوطي: 
اجلال  على العرش حيكم  مللكاالسلطان أو كان الو ع السياسي يف هذه الفرتة الزمنية 

تستند إىل واجهة دينية تفرغ املفهوم الصحيح للخ فة وشروطها من  الب د مبنطق القوة أو الغلبة اليت
ميارس خصائ  السلطة املركزية  يالذ ،اختيار احلاكم يف ىالشور  القائم على مبدأ يمضمولا الشرع

على السلطة بسبب  والصراع  لعصبيةا تظل وابلتايل ،هو أساس امللك يالذ العدل إطار للدولة يف
 يجوهره الصحيح ، إذن كان مبدأ احلكم ملن غلب هو الذ يفالدين  إقامةوعدم  ،التناف  والتجاحد

اعتنقه كل  ياحلكم، وهو نف  املبدأ الذي ر بيربس إىل كرسجاا ابلسلطان ركن الدين الظاه
املركزية  السلطة ألكثر من قرنني ونصف القرن استأثروا خ هلا ابلسلطة الفعلية الس طني الطامعني يف

مسية األدون أن يكون للخليفة صاحب السلطة الدينية  ا نتاجوملكية كل وسائل  ،حكم الب د يف
  .(1)لى املنابر، وأن حيمل لقب أمري املؤمننينصيب سوى الدعاا له ع

يف سياستهم اعتماد س طني املماليك بناا على تلك األو اع السياسية السائدة ترتب عليها 
يف  للسلطان يف زايدة أعداد اجلند وإعدادهم؛ حىت يكونوا عوانً  املتمثل العسكريشقني أحدمها الشق 

خصومه من املنافسني له على السلطة، والثاي الشق  د  وىف السلم حالة احلرب خارج الب د،
على الصعيد  موكافة ممارساهتالديين، حيث سعى الس طني إىل إ فاا الشرعية على سلطالم 

ا حىت يكونوا حاب الوظائف الدينية ومتييزهم اجتماعيً صالسياسي، وهو ما يربر اهتمام الس طني أب
من شريعة هذا الدين ابعتبار أن سلطانه يستمد قوته ووجوده  ، وذلكهعوانً له أمام املعار ني لسلطان

  .(2)احلنيف
جند أن الس طني املماليك كانوا دائمًا يتخذون جانب احلذر واحليطة أمام الطامعني  كذلك

يف السلطة من العرابن، والذين كانوا يناصبولم العداا، والعداا الذي كان قائمًا على أساس نظر 
 أحقيتهم ابحلكم والسلطان ابعتبارهم أصحاب البلد من هؤالا املماليك، وهو ما هؤالا العرابن يف

  . (3)تسبب يف إزعاج الس طني املماليك خ ل فرتة حكمهم
 احلاكمةبني الطبقة لع قة مما يظهر لنا األحوال السياسية يف تلك الفرتة كانت تتلخ  يف كون ا

تقوم على أساس نظرة السلطان إىل تلك  ملمثلة يف املصريني،والطبقة احملكومة ا ،املمثلة يف املماليك
                                                           

    .2/242، د.ط، النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرةانظر: ابن تغري،   (1)
 . 156-153، د.ط، صىف اتريخ األيوبني واملماليك، قاسمانظر:   (2)
 .9، د.ط، صالبيان واإلعراب عما أبرض مصر من األعرابانظر: املقريزي،   (3)
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الطبقة احملكومة، أبلم من  من أفراد الرعية مهما بلغت درجة الثراا فيهم، وابلتايل تكون مطالبة 
جبميع الواجبات من األعمال واألموال جتاه السلطان، دون أن متلك أي حق سياسي أو 

 .(1)اجتماعي
 مام السيوطي: ر اإلاحلالة الدينية يف عص 

ا ا والسيما بعد أن أصبحت مركزً ا ملحوظً ا دينيً شهدت مصر يف عصر املماليك نشاطً 
فاعتىن الس طني أبهل العلم وجمالستهم، ومن آاثر العهود اململوكية من مساجد للخ فة العباسية، 

عن بقية العهود، ولقد كان ت دينية قاموا ببنائها وتعهدوها ما مييزهم آوزوااي ومدارس وأمثاهلا من منش
 . (2)ن يتم استشارهتم من احلني لآلخرالعلماا حمل احرتام وإج ل وكا

عن املستنجد ابهلل يف تر ته: مل يول يف مصر صاحب وظيفة  هذا وقال السيوطي يف سياق
ميكن  دينية، كالقضاة، واملشايخ، واملدرسني، إال أصلح املوجودين هلا، بعد طول تروية ومتهلة، حبيث

 . (3)أن تظل الوظيفة شاغلة ألشهر، ومل يول قا ياً وال شيخاً مبال قط
ويف هذه الفرتة رغم وجود ف ة من العلماا كانت تداهن الس طني، إال أنه ابملقابل كان هناك 

كثري من األمراا والس طني يف اجملال  العامة، وفوق املنابر، ومثال ذلك   كانت تنتقد  ف ة أخرى
ذي وقفه أحد العلماا يف وجه السلطان قايتباي حينما أراد أن أيخذ أموال األوقا ، وقام املوقف ال

كذلك قيام الشيخ زكراي األنصاري مبها ه السلطان   ،جبمع القضاة حىت يفتوه يف ذلك، فتم مها ته
االنتهاا قايتباي من فوق املنرب وهو جيل  أمامه، ومل يكن السلطان يزيد على أن يقبل يد الشيخ بعد 

  .   (4)من الص ة
يضا  إىل ذلك ما ُعلم عن ا مام السيوطي واعتزاله للس طني واألمراا، حيث جاا عن 

شيخ مدرسته اليت أنشأها بقصبة القاهرة، وأحل تلميذه الشاذيل: "شاهدت بعضهم يسأله أن يكون 
ية ابلغورية، ويف مشيخة عليه يف ذلك فلم يقبل... فكان رمحه   من الزاهدين يف مشيخة الصوف

التصو  ابلبيربسية، ويف مشيخة احلديث ابلشيخونية، ويف مشيخة التصو  ابلربقوقية، وهي تربة 

                                                           
 .73-72، ص1، طبكشف الغمة إغاثة األمةانظر: املقريزي،   (1)
 .14، جملة الرتاث العريب، صجالل الدين السيوطي: موقعه يف عصره، قلمه يروي حياته انظر: اليايف، ، (2)
 .  18، ص1، طاإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي معلمة العلوم اإلسالميةانظر: الطباع،  (3)
 . 24، نف  املرجع،  ص1، طسالميةاإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي معلمة العلوم اإلانظر: الطباع،  (4)
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برقوق انئب ابلشام ابلقرافة، ... وترك اجلميع وزهد فيها، ومل يلتفت إليها، وكان إذا احتاج إىل شيا 
كثرية على يدي، ومل يسأل خملوقاً يف شيا من من النفقة ابع من كتبه وأكل من مثنها، وبعُت له كتباً  

أمر الدنيا، ومل يُعلم حباله أحداً، وكان أيكل املآكل اللطيفة، وما اجتمعت األطباا على نفعة وعدم 
 .  (1)ه وفكره"ل رره يف ذاته وعق

ومنها القضاا والنظر يف املظامل، حيث اكتسبت دينية؛ الوظائف يف هذا العصر ال عرفتكما 
فمنذ أن أصبحت مصر مركزًا للخ فة الفاطمية وظائف أشكااًل جديدة يف عصر املماليك، تلك ال

أحدث فيها منصب قا ي القضاة ومقره القاهرة، بعد أن كان القضاا اتبعًا لقا ي القضاة يف 
بغداد، أي أن مصر استقلت قضائيًا يف عهد الفاطميني، واستمر ذلك طوال عصر الدولة الفاطمية 

ئل دولة املماليك، حيث بقي للدولة قاض واحد، وكان على املذهب الشافعي فقط، وحىت وحىت أوا
عندما ُعني قاض اثن معه ُجعل لقب قا ي القضاة لواحد فقط، ومنذ سلطنة بيربس حىت سقوط 
دولة املماليك كان يعني أربعة قضاة يف منصب قا ي القضاة، وقد استقل كل واحد منهم عن 

أما ، كام األربعة، كل منهم حبكم مذهبه: الشافعي، واحلنفي، واملالكي، واحلنبلياآلخر، وُيسمون احل
النظر يف املظامل فيكون عند وقوع التعدي أو الفساد يف الدولة الذي يعجز القضاة العاديون عن النظر 

العمل فيه، فريفع أمره مباشرة إىل صاحب السلطة العليا فهو يشبه قضاا االست نا  احلايل، وقد بلغ 
همة هبذا النظام أوجه يف عصر املماليك لكولم طبقة عسكرية متعسفة، وكان السلطان يقوم هبذا امل

ه وا شرا  عليه، حىت عندما انتقلت اخل فة العباسية إىل مصر بقي حتت إشرافه؛ مع كونه يف بنفس
  .(2) بعض األحيان كان يوكل مهامه إىل من يقوم به نيابة عنه

  :ية يف عصر السيوطياحلالة العلم
زدهار العلوم يف خمتلف جماالته، وكان ذلك امتيز العصر اململوكي ابالهتمام ابلعلم والعلماا و 

 نتيجة اهتمام س طني املماليك ابحلركة العلمية وميلهم إليها. 
فنذكر مثً  أحد هؤالا الس طني؛ وهو السلطان الغوري الذي كان حريصًا على اجملال  

والدينية، حيث كانت تدار يف تلك اجملال  العلمية النقاشات يف خمتلف املسائل العلمية العاملية 
والتدارس بني العلماا وط هبم، لدرجة أن بعض األمراا وأبنائهم اشتغلوا بتلك العلوم كالتاريخ والفقه 

 .  (3) واحلديث، بل ومارسوا تدريسها لطلبة العلم
                                                           

 . 31، د.ط، صهبجة العابدينالشاذيل،   (1)
 .522، ص1، طاتريخ اخللفاءانظر: السيوطي،  (2)
 .7/182، د.ط، النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرةانظر: ابن تغري،  (3)
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واملكتبات، وازدهرت إزدهارًا عظيماً، لدرجة أنه كان  ،ارسولقد مت إنشاا يف تلك الفرتة املد
هناك تقليدًا سائرًا عندما يتم ا نتهاا من إنشاا مدرسة أن يتم االحتفال هبا احتفااًل كبرياً، يقوم 

هبا الس طني بشكل كبري  اهتمالسلطان واألمراا والعلماا والفقهاا حبضوره، أما املكتبات فقد 
كثري من هذه املدارس ابملساجد واخلانقهات، وكان يعني عليها خازن تكون   وملحوظ، ومت إحلاق

مها وترميمها. مما ساعد على ازدهار حركة التأليف ووفرة املؤلفات، فرتتب مهمته االعتناا هبا وتنظي
على ذلك ظهور املوسوعات الكبرية، وهو ما انعك  على شخصية ا مام السيوطي يف االستفادة 

العلمي الكبري؛ حيث استفاد من اخلزانة احملمودية اليت أنشأها حممود األستادار أحد  من هذا الزخم
 . (1)أمراا املماليك

مما جعل القاهرة أحد مراكز العلم واملعرفة، وازدهرت فيها احلركة العلمية وأصبحت قبلة  
ما املشر  فلم ينقطع ألط ب العلم والعلماا، ومما جاا يف هذا السياق ما ذكره ابن خلدون قائً : "

ن كانت األمصار إو  ،انفقه وحبوره زاخرة التصال العمران واتصال السند فيه أسواقهسند التعليم فيه بل 
منها أبمصار  أدالالعظيمة اليت كانت معادن العلم قد خربت مثل بغداد ... أال إن   تعاىل قد 

 .(2)"ليهاأعظم من تلك وانتقل العلم منها ... إىل القاهرة وما إ
ولقد شهدت تلك الفرتة الزمنية اليت عاش فيها السيوطي سلسلة كبرية من العلماا أخذ عنهم 
ا مام السيوطي يف خمتلف العلوم سواا يف التفسري أو احلديث أو الفقه أو الفرائض والعربية، ومما ميز 

أمثال ا مام العسق ي،  تلك الفرتة ظهور العائ ت اليت توارثت العلم وظهور علماا بني أفرادها؛
 .(3)وا مام البقاعي، وابن اصلم، والسبكي اليت عاشت ما بني مصر والشام

  
   

 
 
 

                                                           
  .21، ص1، طيةاإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي معلمة العلوم اإلسالمانظر: الطباع،  (1)
 . 1/64د.ط، ، واألخباريف الرتاجم  اآلاثراتريخ عجائب اجلرب ،  (2)
  .21،22، مرجع سابق، ص1، طاإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي معلمة العلوم اإلسالميةانظر: الطباع،  (3)
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 الفصل األول: أسس السياسة الشرعية وضوابطها عند اإلمام السيوطي
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وسيتناول الباحث من خ ل هذا الفصل،  تعريف السياسة الشرعية،  وإيضاح أس  السياسة 
 عند ا مام السيوطي،  وبيان   وابطه يف السياسة الشرعية، وذلك من خ ل اآل : الشرعية 

 املبحث األول: تعريف السياسة الشرعية.
 املبحث الثاين: أسس السياسة الشرعية عند اإلمام السيوطي.

املبحث الثالث: ضوابط السياسة الشرعية عند اإلمام السيوطي.



 

22 

 

 رعيةتعريف السياسة الش: األولاملبحث 
  السياسة لغة:

 سوسوه قيل رأسوه وإذا ،سوساً  ساسوهم يقال ،الرايسة والسوسمصدر للفعل ساس يسوس، 
، وقال سياستهم كلف  أي ف ن بين أمر ف ن سوس ويقال، به قام سياسة األمر وساس ،وأساسوه

 ويف .مرهمأ ملك إذا فاعله يسم مل ما على الناس أمور الرجل وسوس سياسة الرعية سستاجلوهري: 
  .(2)ابلرعية والوالة األمراا يفعل كما  أمورهم تتوىل أي (1)(أنبياهم يسوسهم إسرائيل بنو كان) احلديث

القيام على الشيا مبا يصلحه، والسياسة فعل السائ ، يقال: وجاات معىن السياسة أيضاً، 
 . (3)هو يسوس الدواب: إذا قام عليها ورا ها، والوايل يسوس رعيته

 أدب:  عليه وسي  ساس قد جمرب وف ن.  وليتها أمرهتا:  سياسة الرعية وسستيقال:  وكذلك
  .(4)ملكاً  صري:  فاعله يسم مل ما على الناس أمر ف ن وسوس، وأدب

  السياسة اصطالحاً:
 عر  الفقهاا لفظ السياسة بتعريفات متعددة منها: 

 وحقوقه وحقوق الناس، وأداا اخلاصة ابحلكم ابلعدل يف حدود  األحكام الشرعية هي 
 . (5)األماانت يف األموال والوالايت

األحكام املشروعة حلفظ النف  واألنساب واألعراض، وصيانة األموال وحفظ  وأيضًا هي
 .  (6)العقل والزجر والتعزير للرعية

  .(7)هي: "مفهوم عام حتتوي على كل املعاي واملمارسات السياسية يف اجملتمع"وعرفها آخرون 
والباحث خيتار التعريف "األحكام املشروعة حلفظ النف  واألنساب واألعراض، وصيانة 

  األموال وحفظ العقل والزجر والتعزير للرعية"، ألنه أكثر مشوالً وإحاطة وحتديداً.
                                                           

 .3455، حديث رقم:4/169، 1ط كتاب أحاديث األنبياا، ابب:ما ذكر عن بين إسرائيل،  ،يف صحيحه، أخرجه البخاري (1)
 .6/107، 1، طلسان العربانظر: ابن منظور،   (2)
 . 16/157، د.ط، اتج العروسانظر: الزبيدي،   (3)
 وما بعدها. 1/551، د.ط، القاموس احمليطانظر: الفريوز آابدي،   (4)
 .6-1/5، 1ط، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعيةانظر: ابن تيمية،   (5)
 .169، د.ط، ، صمعني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكامانظر: الطرابلسي،  (6)
 .24، ص1، طاملدخل إىل العلوم السياسيةاحلمداي،  (7)
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  الشرعية لغة:
 الشريعة، ذلك من. فيه يكون امتداد يف يفتح شيا وهو واحد، أصل والعني والراا الشني

ڱ ڱ  ) :تعاىل   قال. (1)والشريعة الدين، يف الشرعة ذلك من واشتق. املاا الشاربة مورد هيو 

    .(2) (ڱ ڱ ں ں
 الدين من لعباده   شرع ما أيضاً  والشريعة الشاربة مورد وهي املاا مشرعة الشريعة: شرعو 

 خضع واببه ،خاض يأ األمر يف وشرع األعظم الطريق والشارع قطع واببه سن أي هلم شرع وقد
 تشريعا صاحبها وشرعها وشرع شروع فهي وخضع قطع واببه ،دخلت املاا يف الدواب وشرعت
فهو شارع، واملفعول مشروع فيه، شرع يف  شرع يف يشرع شروعاً و  ،(3)شرع األمر هذا يف الناس وقوهلم

أي جعله مشروعاً العمل أخذ فيه، بدأ، خاض، وشرع األمر: بدأه. شرع قانواًن جديداً: أي سنه 
 .    (5)(چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)، قال تعاىل: (4)مسنوانً 

  اصطالحاً: الشرعية 
ذهب البعض إىل أن الشرعية هلا معنيان، معىن عام يتمثل يف كافة التصرفات، من حيث 
وجوب خضوعها للقانون سواا يف جمال القانون العام أو اخلاص، وكذلك هلا معىن خاص يتمثل يف 

  .(6)رفات الصادرة من األشخاص للقانونخضوع التص

ونرى ان اعطاا الشرعية معنيني أحدمها عام واآلخر خاص بعيدة كل البعد عن واقع احلال 
 والع قة بني السلطة واجملتمع )احلاكم واحملكوم(. 

ن حيرتم كل من احلاكم أويقصد ابلشرعية كذلك ذهب البعض إىل تعريف الشرعية ابلقول: "
 . (7)"قانون وخيضع لسلطانهواحملكوم ال

فالشرعية تدل فالشرعية وفق ما سبق ابعتبار أن هلا معنيان، عام وخاص، لي  مطابق للواقع، 
 .وااللتزام ابحكامه من قبل اجلميع احلاكم واحملكوم ،على مفهوم واحد وهو اخلضوع للقانون

                                                           
 .  3/203، د.ط، مقاييس اللغةابن فارس،  (1)
 .48سورة املائدة، جزا من اآلية:   (2)
 .  1/163 ، مادة شرع،5، طخمتار الصحاحانظر، الرازي،   (3)
 .2/1188، 1، طمعجم اللغة العربية املعاصرةعبد احلميد،   (4)
 .13سورة الشورى، جزا من اآلية:  (5)
    .5ص، د.ط، مبدأ املشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانونانظر: اجلر ،  (6)
   .13، صاملشروعية يف الدولة االشرتاكيةوصفي، (  7)



 

24 

 

 :  تعريف السياسية الشرعية كمركب مزجي
 عية عدة تعريفات، نذكر منها: ورد يف تعريف السياسة الشر 

دبري ش ون الدولة ا س مية، اليت مل يرد حبكمها ن  صريح، أو اليت من عرفها البعض أبلا: ت
 . (1)شألا أن تتغري وتتبدل مبا فيه مصلحة األمة، ويتفق مع أحكام الشريعة وأصوهلا العامة

ليت تعود على األفراد حتقيق احلاكم الذي يسوس أمر األمة للمصلحة اوعرفها آخر: 
واجلماعات، وذلك بتطبيق أحكام استنبطت بواسطة أس  سليمة أقرهتا الشريعة، مثل: املصاحل 
املرسلة، وسد الذرائع واالستحسان، والعر ، واالستصحاب، وا ابحية األصلية، وذلك فيما مل يرد 

 . (2)فيه ن 
 مفهوم السيوطي للسياسة الشرعية: 

الشرعية وتعليمها للناس، وإقامة احلدود واستيفاا احلقوق والفصل يف  علم احلاكم ابألحكام
  .(3)اخلصومات بني الناس، ورعاية مصاحل اخللق و بطهم وحترك دواعيهم للخري

 
 

                                                           
 . 39، ص1، طيف اإلسالمنظام الدولة انظر: الصاوي، (  1)
 .43، صاملدخل إىل السياسة الشرعيةانظر: عطوة، (  2)
 .92، 16، صالرد على من أخلد يف األرضانظر: السيوطي، (  3)
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 عند اإلمام السيوطي أسس السياسة الشرعية: الثايناملبحث 
توعب مستجدات احلياة املعاصرة، إن السياسة الشرعية ال ميكن االستغناا عنها؛ أللا مرنة وشاملة تس

وغايتها تدبري ش ون الدولة ا س مية الفتية داخليًا وخارجياً، وفق تعاليم القرآن الكرمي، كما ألا 
هتد  إىل بيان قدرة ا س م بسياسته العادلة على بناا املواطن الصاحل، وإدارة مؤسسات اجملتمع مبا 

ن والس م، حيدث ذلك ؛ أللا تساير التطورات االجتماعية خيدم مصاحل الناس يف جمتمع يسوده األم
 يف كل زمان ومكان على الوجه الذي يتفق مع املبادئ العامة هلذا الدين.

قال ابن القيم: "فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد، يف املعاش واملعاد، 
، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمةكلها

اجلور، وعن الرمحة إىل  دها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث فليست من 
  .(1)الشريعة"

وكذلك ما أورده ا مام السيوطي ما يعرب عن أن مدار السياسة الشرعية عنده قائمًا على 
كل مفسدة عنهم، وذلك من خ ل قواعده   احتقيق مصاحل العباد، وصيانة حقوقهم، ومحايتهم، ودر 

اخلم  اليت ذكرها، وهي األمور مبقاصدها، واليقني ال يزال ابلشك، واملشقة جتلب التيسري، والضرر 
يف كون هذه املتأخرين:  قال بعضيزال، واحلاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فقال: "

 يرجع إليها إال بواسطة وتكلف، و م بعض الفض ا إىل األربع دعائم الفقه كله نظر، فإن غالبه ال
هذه قاعدة خامسة، وهي: األمور مبقاصدها، لقوله صلى   عليه وسلم: )إمنا األعمال ابلنيات(، 
وقال: )بين ا س م على مخ (، والفقه على مخ . قال الع ئي: وهو حسن جداً، فقد قال ا مام 

ث العلم، وقال الشيخ اتج الدين السبكي: التحقيق عندي أنه إن الشافعي يدخل يف هذا احلديث ثل
أريد رجوع الفقه إىل مخ  بتعسف وتكلف وقول  لي، فاخلامسة داخله يف األوىل، بل رجع الشيخ 
عز الدين بن عبد الس م الفقه كله إىل اعتبار املصاحل ودرا املفاسد، بل قد يرجع الكل إىل اعتبار 

 . (2)د، بل قد يرجع الكل إىل اعتبار املصاحل، فإن درا املفاسد من  تلها"املصاحل ودرا املفاس
                                                           

 .15-3/14، د.ط، إعالم املوقعني عن رب العاملنيابن قيم اجلوزية،   (1)
 .1/8، 1السيوطي، األشباه والنظائر، ط   (2)
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  هي على النحو اآل : و 

 :وال: أسس السياسة الشرعية الرئيسةأ

 :األول: القران الكرمي
صلى   عليه وسلم   حقاً، لفظاً ومعىن، نزل به جربيل على حممد تعاىل وهكو: ك م  

 .ز بنفسه، املتعبد بت وتهبلسان عريب مبني، املعج
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڑ ک ک ک ک گ) :قال   تعاىل

   .(1)  (ڻ ۀ ۀ
 :الثاين: السن ة النبوية

عرَّ  علماا أصول الفقه السُّنة أبلا: أقوال النيب صلى   عليه وسلم، وأفعاله، وتقريراته، اليت 
 . (2)ُيْستَدلُّ هبا على األحكام الشرعية

هنا ينظرون للسنة ابعتبارها مصدرًا للتشريع، وأت  بعد القرآن الكرمي، وهذه األقوال فهم 
واألفعال والتقريرات هي اليت عن طريقها ثبوت األحكام الشرعية. أما فيما خي  أقوال النيب وأفعاله 

 .ولينيوتقريراته اليت تعترب من خصائصه صلى   عليه وسلم ال تعترب من مفهوم السنة عند األص
 :الثالث: اإلمجاع

اتفاق علماا العصر من أمة حممد صلى   عليه وسلم بعد وفاته "عند علماا األصول:وهو 
 .(3)"على أمر من أمور الدين

املراد به أن يتعلق ا  اع مبسألة شرعّية، يف أّي جمال من اجملاالت: عبادات أو معام ت أو 
يَّ   عقوابت، أو غري ذلك من األمور ة ا  اع اثبتة ابلكتاب، والّسنَّة؛ ُيكتفى بذكر دليل واحد وحجّّ

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ): تعاىل منها، قول  

 .(4)(خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث

                                                           
 .195 – 192اآلايت: سورة الشعراا،   (1)
 127 /1د.ط، اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي، انظر:   (2)
 .169، د.ط، صمذكرة يف أصول الفقهالشنقيطي،   (3)
 .59سورة النساا: اآلية   (4)
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 :لرابع: القياسا
 فقد اختلفت عبارات األصوليني يف تعريفه، نذكر منها: عند علماا األصولوالقياس 

 . (1)"احلكم من األصل إىل الفرع بعلة متحدة ال تدرك مبجرد اللغةالقياس هو تعدية "
كّل حكم هلل ورسوله وجدت عليه داللة فيه أو يف غريه " قال الشافعي يف حقيقته وكيفيته:و 

: ُحّكَم -من أحكام   أو رسوله أبنّه ُحّكم به؛ ملعىًن من املعاي، فنزلت انزلٌة لي  فيها ن ُّ حكٍم 
 .(2)النّازلة احملكوم فيها، إذا كانت يف معناها"فيها ُحكَم 

 (:اثنياً: أسس السياسة الشرعية االستنباطية )االستدالل
 جاا يف تعريف االستدالل عند علماا األصول بتعريفات متعددة نذكر منها: 

قال اآلمدي: "أما معناه يف اللغة: فهو استفعال من طلب الدليل والطريق املرشد إىل 
أما يف االصط ح: فإنه يطلق اترة مبعىن ذكر الدليل، وسواا كان الدليل نصاً أو إ اعاً أو املطلوب، و 

بيانه ها هنا، وهي عبارة  بقياسًا أو غريه، ويطلق على نوع خاص من أنواع األدلة، وهذا هو املطلو 
 . (3)عن دليل ال يكون نصاً وال إ اعاً وال قياساً"

 .الية وتفصيليةإ االستدالل كثرية،  وأدلة أصل

 :من أدلة االستدالل اإلمجالية ما يلي 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )قال   تعاىل: 

 .   (4) (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

وقال النووي مستداًل هبذه اآلية على وجوب االستنباط، وعدم االتكال على ما ُن ًّ عليه 
من آكد الواجبات املطلوبة؛ ألن النصوص الصرحية ال تفي إال  فاالعتناا ابالستنباط"… صرحياً: 

بيسري من املسائل احلادثة فإذا ُأمهَّْل االستنباُط فات القضاُا يف معظم األحكام النازلة، أو يف بعضها 
 . (5)"و  أعلم

                                                           
 .2/110، 1، طالتوضيح يف حل غوامض التنقيح يف أصول الفقهاجملبويب،  (1)
 .1/512، 1، طالرسالةالشافعي،   (2)
 . 118 /4د.ط، اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي،   (3)
 .83سورة النساا، اآلية   (4)
 . 58-11/57، 1، طاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي،  (5)
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طرّق وأمَّا األدلة التفصيلية الدالّة على االستناد إىل االستدالل يف االستنباط؛ فهي أدلُة 
 :وذلك على اآل ، االستدالل، ومستندات كلٍّ منها، وهي اليت ُقّصَد إ اهُلا حتت ُمَسمَّى االستدالل

 املصلحة املرسلة: 

صَلحة واحدة املصاحل : املصلحة يف اللغة
َ
ْصَلحة الصَّ ُح وامل

َ
اّ ص ح نقيض اّ فساد وامل

 .(1)فساده أَقامهواالْسّتْص ح نقيض االستفساد وَأْصَلح الشيَا بعد 
 عند علماا أصول بتعريفات متعددة، نذكر منها: جاا تعريفها  يف اإلصطالحو 

قال: "وإذا فسران املصلحة و . (2)"احملافظة على مقصود الشارعهي: " الغزايلقال ا مام 
 (3)ابحملافظة على مقصود الشرع ، ف  وجه للخ   يف اتباعها ؛ بل جيب القطع بكولا حجة "

وتلبية احتياجاهتم ورفع املشقة تايل تكون املصاحل الذي يستهد  جلبها لتحقيق مصاحل العباد فبال
 عنهم، ومراعاة تغري األحوال والظرو ، هو ما ميثل املقاصد العامة للشريعة.  

قال حممد األمني الشنقيطي: "فتولية أيب بكر لعمر ر ي   عنهما وإن مل يدل على 
 الدليل على وجوب حفظ نظام املسلمني وا س م، بتولية األحق بذلك خصوصها دليل، فقد دلَّ 

وإن مل يدل عليها دليل خاص فقد دلَّ الدليل العام  ،من املسلمني؛ وكتابة املصحف ونقطه وشكله
 . (4)"على وجوب حفظ القرآن من الذهاب والتصحيف، وهكذا يف  يع املصاحل املرسلة

فإنَّ السياسة الشرعية هي اجملال الذي "لسياسة الشرعية ويتضح ع قة املصلحة القوية اب
يضفي الطابع العملي أو التطبيقي على املفهوم األصويل للمصلحة... إ افة إىل كون املصلحة أداة 

 .(5)استداللية يف بناا احلكم الفقهي
ولقد عرب السيوطي عن الع قة بني املصلحة والسياسة الشرعية من خ ل قاعدة تصر  

مام على الرعية منوط ابملصلحة، فقال: "هذه القاعدة ن  عليها الشافعي، وقال: "منزلة ا مام ا 
 . (6)من الرعية مبنزلة الويل من اليتيم"

                                                           
 .1/469، د.ط، معجم مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  (1)

 .1/286، 1، طاملستصفىالغزايل،   (2)

 .311-1/310رجع، ، نف  امل1، طاملستصفىالغزايل،   (3)
 .156، د.ط، ص رحلة احلج إىل بيت هللا احلرامالشنقيطي،   (4)
 .23، ص 1، طاملصلحة العامة من منظور إسالميخليل، ( 5)
 1/121، 1السيوطي، األشباه والنظائر، ط  (6)
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االستحسككان علككى وزن اسككتفعال، مككن احلسككن، وهككو عككد الشككيا حسككناً علككى  ككد  االستحســان لغــة:
ويقكككككال أيضكككككاً: هكككككذا ممكككككا استحسكككككنه  .(1)االسكككككتقباح، يقكككككال: استحسكككككنت ككككككذا.. أي اعتقدتكككككه حسكككككناً 

املسلمون، أي مما عدوه حسكناً، وقكد يطلكق علكى مكا يهكواه ا نسكان ومييكل إليكه وإن ككان مسكتقبحاً عنكد 
 . (3). ويطلق على ما مييل إليه ا نسان من الصور واملعاي(2)غريه

 . (4)(ہ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ)يف القرآن الكرمي؛ قوله تعاىل: جاا و 
قال يف جمل : )أال أخربكم  صلى   عليه وسلم بن عمرو أن رسول   عن عبد  وورد 

قلنا: بلى اي رسول   قال:  -ث ث مرات يقوهلا-جملسا يوم القيامة؟( أبحبكم إيل وأقربكم مين 
 .   (5))أحسنكم أخ قا(

ح اختلف الفقهاا يف تعريف االستحسان، فُعر : "إنه دليل ينقد  االستحسان اصطالحاً:
 . (6)يف نف  اجملتهد يعسر عليه التعبري عنه"

 . (7)وُعر  أبنه: "ما يستحسنه اجملتهد بعقله"
هذا التعريف يشري إىل االستحسان الذي يسلكه اجملتهد يكون قائماً على ما يهديه إليه عقله 

 ويقبله، يف حني جيب أن تكون مرجعية االستحسان إىل القواعد واألدلة العامة.
، وهذا (8): "العدوُل حبكّم املسألّة عن نظائرها لدليل خاص من كتاٍب أو ُسّنة"وُعر  كذلك

التعريف يعود للحنابلة وأعتقد أنه تعريف يزيد يف البيان والو وح للمسائل الذي حيددها أو خيصصها 
والعدول هبا عن مثي هتا من أجل، نتيجة دليل خاص من كتاب أو سنة، وهذا ما يسمى عند 

 . (9)بتخصي  العام األصوليون

                                                           
 .  1/174د.ط،  ،، املعجم الوسيطجممع اللغة العربية ابلقاهرةانظر: (   1)

  .230، ص6، طالوجيز يف أصول الفقه انظر: زيدان،(  2)

 .13/114مادة: حسن، ، 1ط، لسان العربانظر: ابن منظور، (  3)

 .18، 17سورة الزمر، جزا من اآليتني: رقم (  4)

  ، قال شعيب األرنؤوط: إسناده حسن.485، حديث رقم: 2/235 ،2طيف صحيحه، أخرجه ابن حبان، (  5)

 .2/163، ط.د، ى التوضيحشرح التلويح علالتفتازاي، (  6)

 .1/171، 1، طاملستصفىالغزايل، (  7)

 .1/167، 2، طروضة الناضرابن قدامة، (  8)

 .1/167، نف  املرجع، 2، طروضة الناظرانظر: ابن قدامة، (  9)
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كذلك أبنه: "إيثار ترك الدليل على طريق االستثناا والرّتّخ ؛ ملعار ة ما يُكَعاَرُض به يف و 
 . (1)بعض مقتضياته"

وعرب السيوطي عن الع قة القوية بني االستحسان وبني السياسة الشرعية وذلك من خ ل 
فلما بلغ القا ي حسيناً ذلك رد  يع مذهب القاعدة اليت أوردها وهي قاعدة العادة احملكمة، فقال: 

الشافعي إىل أربع قواعد منها: العادة حمكمة، لقوله صلى   عليه وسلم: )ما رآه املسلمون حسناً 
   .(3) (2)فهو عند   حسن(

 سد الذرائع: 
 معىن السد يف اللغة: 

دودًا خلقه فهو ُسدٌّ ما كان مس (4)وحكى الزجاجالسد مصدر قولك َسَدْدُت الشيا َسّداً. 
ْيّن والسَّدَّْين هت قراَاة من قرأَ بني السُّدَّ  .  (5)وما كان من عمل الناس فهو َسدٌّ وعلى ذلك ُوجّّ

ويف معجم مقايي  اللغة: الّسّد: "السني والدال أصل واحد، وهو يدلُّ على ردم شيا 
اً، وكلُّ حاجٍز بني  .  (6)الشي ني َسدٌّ" وُم َاَمته، من ذلك: سَددت الثُّلمة سدَّ

  معىن السد اصطالحاً:
وأي  مبعككاٍن كثككرية وفككق مككا و ككحناه يف التعريككف اللغككوي، واملقصككود هنككا هككو احلسككم واملنككع والغلككق، قككال 

 .(7)القرايف : "سد الذرائع ومعناه حسم مادة وسائل الفساد دفعاً هلا"
 

                                                           
 .208-4/207، 1ط، املوافقاتالشاطيب،  ( 1)

 ديث مرفوعاً عن ابن مسعود، األلباي:  عيف. . ح4/133، 1، طنصب الراية ألحاديث اهلدايةأخرجه الزيلعي،  ( 2)

 . 1/7، 1ط، األشباه والنظائر، السيوطي ( 3)

ومن مصنفاته:  أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن السرى بن سهل الزجاج النحوي؛ كان من أهل العلم ابألدب والدين املتني،( 4)
وقيل: سنة إحدى  -معة اتسع عشر  ادى اآلخرة سنة عشر تويف يوم اجل، والفرق ،والقوايف، والعروض، واالشتقاق، األمايل

وفيات  انظر: ابن خلكان،  وثلثمائة، ببغداد، رمحة   تعاىل، وقد أان  على مثانني سنة. -عشرة، وقيل: سنة ست عشرة 
 .1/49، د.ط، األعيان وأنباء أبناء الزمان

 .3/207، 1، طلسان العربابن منظور، انظر: (  5)

 .3/48، طبعة احتاد الكتاب العرب، معجم مقاييس اللغةفارس، ابن (  6)

 .2/32د.ط، الفروق، انظر: القرايف، (  7)
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 معىن الذريعة يف اللغة: 
، ذرع: ّذرَاُع اليد يذكر ويؤنث والذّّراُع ما يُذرع به، وأصل الذرائع:  ع ذريعةمادة: ذرع، 

الذَّرّْع بسط اليد، والذَّرّيَعُة مبعىن: الوسيلة، وقد َتَذرََّع ف ن بذريعة: أي توسل بوسيلة، واجلمع: 
 .  (1)الذَّرَاّئعُ 

وحتكرُّك إىل  ويف معجم مقايي  اللغكة: ذرع: الكذال والكراا والعكني أصكٌل واحكٌد، يكدل علكى امتكداداٍ 
 .  (2) والذَّريعة: انقٌة يَتَسرتَّ هبا الرّاّمي يرمي الصَّيد.ُقُدم، مث ترجع الفروع إىل هذا األصل، 

والذريعُة مبعىن: السَبُب ّإىل الشيا وَأصله، والذريعُة مبعىن الدَّري ة  ل خُيَْتل به الصْيد مَيْشي الصكيَّاد ّإىل 
 . (3) جنبه، فيسترت به ويرمي الصيدَ 

  عىن الذريعة اصطالحاً:م
عرفككت الذريعككة بتعريفككات كثككرية مككن العلمككاا، فكككان منهككا اجتككاه تنككاول تعريفهككا مفككردة دون أي 
إ افة هلكا، وهكو مكا يسكمى ابملعكىن العكام، والكذي يشكمل الذريعكة الكيت تفكتح، والذريعكة الكيت تسكد، واجتكاه 

 . (4)أي ابلنظر للذريعة وسدهاآخر ذهب يف تعريفها وتسميتها ابملعىن اخلاص )اللقيب( 
 .  (5) فممن عرفها مبعناها العام: القرايف؛ فقال: الذريعة هي الوسيلة للشيا

وكذلك عرفها شيخ ا س م ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ابآل : "الذريعة ما كان وسيلة 
  . (6) وطريقاً إىل الشيا"

 يعة كثرية، نذكر منها: وشواهدها يف الشر  ،وسد الذرائع من طرق االستدالل
حيث لى    ؛(7) (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)قال تعاىل: 

سبحانه وتعاىل عن سب آهلة الكفار مع كونه غيظاً ومحية هلل تعاىل؛ ل   يكون ذلك ذريعة وتطرقاً إىل 
 .، وهو ما ال جيوزسب   تعاىل

                                                           
 .  226مادة: ذرع، ص د.ط، ، خمتار الصحاحانظر: الرازي، (  1)

 . 2/289، طبعة احتاد الكتاب العرب، مرجع سابق،معجم مقاييس اللغةانظر: ابن فارس، (  2)

 .8/93، مرجع سابق، 1ط لسان العرب،، انظر: ابن منظور(  3)

 .69، ص1، طسد الذرائع يف الشريعة اإلسالميةانظر: الربهاي، (  4)

 .3/266د.ط، ، الفروقالقرايف، (  5)

 .  6/172، 1، طالفتاوى الكربى البن تيميةابن تيمية، (  6)

 .  108سورة األنعام، جزا من اآلية (  7)
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رعية من خ ل قاعدته يغتفر يف ولقد عرب السيوطي عن ارتباط سد الذرائع ابلسياسة الش
الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصد، فقال: "ومن مث جزم مبنع توقيت الضمان، وجرى يف الكفالة 
خ  ؛ ألن الضمان: التزام املقصود، وهو املال، والكفالة التزام للوسيلة ويغتفر يف الوسائل ما ال 

 .  (1)لنية للص ة، واختلفوا يف الو وا"يغتفر يف املقاصد، وكذلك مل ختتلف األمة يف إجياب ا
 مراعاة العرف: 

 تعريف العرف: 
 :ترجع معاي مادة )ع ر  ( إىل أصلني يف اللغة:

األول: تتابع الشيا متصً  بعضه ببعض. والثاي: السكون والطمأنينة. ومن األول: وهو 
ال : جاات القطا ُعْرفًا ُعْرفُا ، التتابع واالتصال: ُعْر  الفرس ، مسي بذلك لتتابع الشعر عليه . يق

 أي متتابعات. (3)–يف أحد معنييه  - (2) (ک گ) أي بعضها يف إْثر بعض. ومنه قوله تعاىل:
لثاي: وهو السكون والطمأنينة: املعرفة والعرفان، وهو: إدراك الشيا بتفكر وتدبر ألثره. او 

دل على ما ذكر من سكونه إليه ؛ ألن من أن وهذا ي ،تقول: عر  ف ن ف انً ّعْرفاانً، ومعرفة: عرفه
 . (4)أنكر شكي اً توحش منه ، ونبا عنه. والُعْر : املعرو ، مسي بذلك؛ ألن النفوس تسكن إليه

 عند األصوليني: وردت تعريفات عدة للعر   يف االصطالح
وتلقته الطباع السليمة  ما استقر يف النفوس من جهة العقول، هو" األول: نها:م

  .(5)" بولابلق
 .(6)" "ما يغلب على الناس، أو طائفة منهم، من قول أو فعل ، أو ترك والثاي:
 .(7)عادة  هور قوم، يف قول أو فعل" " والثالث:

                                                           
  .1/158، 1، طالنظائراألشباه و انظر: السيوطي، (  1)

 .1سورة املرس ت: اآلية (  2)

"هل هي امل ئكة إذا أرسلت ابلَعر ، أو كُعر  الفرس ، يتبع بعضه بعضاً، أو هي الرايح إذا هبت شي اً  :قال ابن كثري (  3)
 . 4/459، د.ط، تفسري القرآن العظيمفشي اً؟"، ابن كثري،  

 .4/281د.ط، ، معجم مقاييس اللغةابن فارس ، (  4)
  . 114د.ط، ص، نشر العرف –جمموع الرسائل ابن عابدين، (  5)

 . 33، د.ط، صالشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكانحسني، (  6)

 . 2/840، د.ط، املدخل الفقهيالزرقا، (  7)
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" ما يغلب على الناس ، أو طائفة منهم ، من قول أو  فيكون بذلك حد العر  املعترب شرعاً:
   .(1)" شرعيةفعل أو ترك ، فيما ال يصادم نصاً ، أو قاعدة 

إن جري هذه األحكام اليت مدركها العوائد ، مع تغري تلك العوائد، خ   : "قال القرايف 
ا  اع ، وجهالة يف الدين . بل كل ما هو يف الشريعة يتبع العوائد ، يتغري احلكم فيه عند تغري العادة 

 ..(2)"، إىل ما تقتضيه العادة املتجددة
ل يف فراغ، وإمنا أحكامه ارتبطت حبياة الناس ومصاحلهم ، وبظروفهم التشريع ا س مي مل ينز ف

: ".. أما العر  يف سياق ذلك أصل معترب عند املذاهب كلها. قال القرايفلذا فالعر  وأحواهلم . 
   .(3)فمشرتك بني املذاهب الفقهية ، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها

ختتلف ابخت   الزمان، لتغري عر  أهله، أو حدوث  كثري من األحكام" وقال ابن عابدين:
 رورة، أو لفساد أهل الزمان، حبيث لو بقي احلكم على ما كان عليه أواًل ، للزم منه املشقة، والضرر 

  .(4)"ابلناس، وخلالف قواعد الشريعة املبنية على التخفيف والتيسري، ودفع الضرر والفساد
يكن فقيه النف  يف األمارات ودالئل احلال، كفقهه يف كليات وقال ابن القيم: "احلاكم إذا مل 

 .(5)احلوادث،  يع احلقوق
وكذلك ما ذكره السيوطي ما عرب عنه ابرتباط العر  ابلسياسة الشرعية، حيث قال: اعلم أن 
اعتبار العر  والعادة رجع إليه الفقه يف مسائل ال تعد كثرة، فمن ذلك: سن احليض، والبلوغ، 

، ويف املعاطاة على ما اختاره النووي، ويف عمل الصناع على ما استحسنه الرافعي، ويف وا نزال
وجوب السرج وا كا  يف است جار دابة للركوب، واحلرب واخليط، والكحل، على من جرت العادة 
بكولا عليه، ويف االستي ا يف الغصب، ويف رد ظر  اهلدية وعدمه، ويف وزن أو كيل ما جهل حاله 

عهد رسول   صلى   عليه وسلم، فإن األصح فيه أن يراعى فيه عادة بلد البيع، ويف إرسال يف 
 .  (6)املواشي لاراً وحفظها لي ً، ولو اطردت عادة بلد بعك  ذلك، اعتربت العادة يف األصح

                                                           
 .  104، ص1، طحجيته، وأثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلة :العرفقوته،  ( 1)
 .  68، ص1، ط اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكامالقرايف، (  2)

 .448، د.ط، صشرح تنقيح الفصولالقرايف، (  3)

 .2/284، د.ط. مرجع سابق، نشر العرف -جمموع الرسائلابن عابدين،  ( 4)

 .3/117 ، د.ط،بدائع الفوائدابن القيم، (  5)
 .1/90، 1انظر: السيوطي، األشباه والنظائر، ط ( 6)
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 تنزيل األدلة على أحواهلا املختلفة: 
ر اجملتهد على األحوال اليت وردت هذه محل األدلة اليت يظهر بينها اخت   وتعارض يف نظ

األدلة يف بيان أحكامها؛ حبيث يلزم اجملتهَد البحُث يف موارد هذه األحكام تنظرياً وتطبيقاً، وتنزيل هذا 
  .(1)االخت   الذي ظهر له على اخت   هذه املوارد

عم  معاً وكلَّما احتمل حديثان أن يست"  :قال ا مام الشافعيومثاله: أحكام األسرى، 
 :ر مثااًل لنوٍع من االخت   الظاهري، فقالك، مث ذك"ركاستُكْعّم  معاً، ومل يُكَعطَّل واحٌد منهما اآلخ

وذكر من أمثلته: تنوّع احلكم يف  " ومنها ما يكون اخت فًا يف الفعل من جهة أنَّ األمرين مباحان"
 عليه وسلم  ما يدل على أن لإلمام فكان فيما وصفت من فعل رسول   صلى  " :األسرى، وقال

إذا أسر رجً  من املشركني أن ميّن عليه ب  شْيٍا، أو أن يفادي مبال أيخذه، أو أن يفادي أبن يُطلق 
 .(2)"منهم على أن يُطلَق له بعَض أسرى املسلمني؛ ال أنَّ بعض هذا انسٌخ لبعض، وال خمالف له

ليت تتعارض دالئلها يف نظره، وتفحصها ودراستها األدلة اهذه ويكون ودور اجملتهد يف محل 
 وإنزاهلا على أحواهلا املختلفة؛  نزال األحكام املوافقة هلا، وهو ما سيتضح من خ ل اآل :

 :قاعدة: األصل يف املنافع اإلابحة ويف املضار التحرمي
 .األول: األصل يف املنافع اإلابحة

(3)املنافعواملقصود هنا 
صوصها دليل من الشارع، فاألصل هنا يف حكمها أي  صاليت مل  

 ا ابحة حىت يثبت عك  ذلك فيكون حكمها املنع. 

؛ والسبب فيه أنَّه ال يثبت هلل حكٌم ":قال اجلويين فما مل يُعَلم فيه حترمي جيري على حكم احّللّّ
 .(4)"م بهعلى املكلفني غري مستند إىل دليل؛ فإذا انتفى دليل التحرمي مَثَّ، استحال احلك

 .والثاين: األصل يف املضار  التحرمي

واملقصود هنا ما مل أي  صصوصه دليل من الشارع من املضار، فاألصل يف احلكم التحرمي، 
  .(5) حىت يثبت العك  فيكون ا ابحة

                                                           
  .10/7/2017، اتريخ ا ط ع أسس السياسة الشرعيةالعتييب، انظر: (  1)

   .9/551،541، 1، طاختالف احلديث، ملحق آبخر كتاب األمالشافعي، (  2)
   املنافع، قد يعرب عنها ابلعادات؛ لتكون يف مقابل العبادات، حيث إن األصل فيها التوقيف.(  3)
 .  502، 490، ص2ط ، التياث الظلمغياث األمم يفاجلويين، (  4)
  .2/409، 1، طإرشاد الفحولانظر: الشوكاي، (  5)
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 .(1) األصل يف املنافع ا ذن، ويف املضار املنع، أبدلة السمع :قال القرايف

… بعد الشرع؛ فمقتضى األدلة الشرعية أن األصل يف املنافع ا ابحةوأمَّا :"وقال ا سنوي
 .(2)"هو التحرمي –أي مؤملات القلوب  –ويف املضار 

وعرب السيوطي عن هذه القاعدة، بقاعدة: "األصل يف األشياا ا ابحة حىت يدل الدليل على 
صل فيها التحرمي حىت يقوم التحرمي، وهو ما ميثل مذهب ا مام السيوطي، أما عند أيب حنيفة فاأل

 .  (3)"دليل على ا ابحة
 سنة اخللفاء الراشدين:

تباع طرق اتباع سنة اخللفاا الراشدين األربعة من أس  السياسة الشرعية، وذلك من خ ل ا
 استدالهلم يف جزئيات املسائل واألٌقضية، وطريقة نظرهم الفقهي فيها. 

أفىت به اخللفاا الراشدون أو أحدهم، و وا الناس  واملقصود بسنة اخللفاا الراشدين، هو ما
عليه، ومل يكن فيه خمالفة لن ، ومل أي  فيه ذكر متقدم للنيب صلى   عليه وسلم، وهو ما ذكره ابن 

 .  (4)القيم يف استدالله ل حتجاج أبقوال الصحابة
 هو يعترب من ا  اع.أما ما سنه اخللفاا الراشدون، ومل يتم خمالفته من أحد من الصحابة، ف

والذي ال ريب فيه أنَّه حجة: ما كان من سنَّة اخللفاا قال ابن تيمية يف سياق ذلك: "
الراشدين الذي سنُّوه للمسلمني، ومل ينقل أنَّ أحدًا من الصحابة خالفهم فيه؛ فهذا ال ريب أنَّه 

 . (5)"حجَّة؛ بل إ اع
خطه نقلت: استدل أصحابنا على عظم علمه قال النووي يف هتذيبه، ومن  قال السيوطي: "

و  ألقاتلن من فّرق بني الص ة والزكاة، )بقوله ر ي   عنه يف احلديث الثابت يف الصحيحني: 
. واستدل (6)(إىل رسول   صلى   عليه وسلم لقاتلتهم على منعه يؤدونهو  لو منعوي عقااًل كانوا 

 طبقاته على أن أاب بكر الصديق ر ي   عنه أعلم الصحابة؛ أللم  الشيخ أبو إسحاق هبذا وغريه يف
                                                           

 .204، ص1، طاالستدالل عند األصولينيانظر: الكفراوي، (  1)
  .487، ص 1، طالتمهيد يف ختريج الفروع على األصولا سنوي، (  2)
 .60ص، 1ط ،األشباه والنظائر، السيوطي انظر:(  3)
   . 4/176، د.ط، إعالم املوقعني عن رب العاملنيابن القيم اجلوزية، انظر:  ( 4)
 .574-20/573، د.ط، جمموع الفتاوىابن تيمية، (  5)
 .1400، حديث رقم 2/105، 1ط كتاب الزكاة، ابب: وجوب الزكاة،  ،يف صحيحه، أخرجه البخاري(  6)
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كلهم وقفوا عن فهم احلكم يف املسألة إال هو، مث ظهرت هلم مبباحثته هلم أن قوله هو الصواب، 
 . (1)"فرجعوا إليه

فيظهر من نقل السيوطي هنا عن ا مام النووي واستشهاده مبا فعله اخلليفة أيب بكر الصديق، 
صراره على قتال إبعن فقه وعلم اخلليفة، فإن ما فعله حيقق مفهوم السياسة الشرعية  ض النظربغ

مانعي الزكاة، وذلك ملا يرتتب عليه من مفاسد، تنعك  على الدولة ا س مية، واخت ل نظامها 
ة وتعار ه مع قواعد شريعتنا ا س مي ،العام، وتعارض هذا األمر مع صاحل الدولة واستقرارها

وأنظمتها ومبادئها وغاايهتا يف تدبري مصاحل العباد وتسيري شؤولم و بط تعام هتم فيما بينهم بعضهم 
  البعض أو بينهم وبني الدولة.

                                                           
 .36ص، 1، طاتريخ اخللفاء، السيوطي(  1)
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 عند اإلمام السيوطي : ضوابط السياسة الشرعيةالثالثاملبحث 
وا حة؛ مما جيعلها القرآن الكرمي والسنة النبوية، وهلا  وابطها الإن السياسة الشرعية تنبثق من 

 ص حيتها لكل زمان ومكان، وتكون ملبية الحتياجات الناس ومتطلباهتم، وهو ما يتضح من اآل :  
 أواًل: تتفق مع النصوص الشرعية:

إن السياسة الشرعية املستنبطة يف إدارة الدولة ينبغي أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة 
هلا الكلية اليت يُبىن عليها الكثري من األحكام اليت هتد  إىل ا س مية أو معتمدة على أصل من أصو 

املمثلة يف جلب املصاحل للفرد واجملتمع، ودرا املفاسد والضرر عن األمة، وحتقيق املقاصد الضرورية 
وزاد بعض املتأخرين من الفقهاا حفظ العرض والذي جاا حلمايته تشريع حد  الكليات اخلم ،
 .   (1)(ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڑ ڑ) القذ  قال تعاىل:
وابلتايل يكون كل حكم استند إىل ن  شرعي يف حتقيق مصلحة العباد واحتياجاهتم  

تلك النصوص  وذلك ألن أو حتقيق مقاصد الشريعة ا س مية، فذلك يعترب من السياسة الشرعية،
ولذلك أنزلت الشريعة  لذلكالشرعية اثبتة؛ وألن حتقيق تلك املقاصد الشرعية حتقيقاً ملصلحة العباد، و 

 .(2)ا س مية
كما أن السياسة الشرعية أبحكامها جيب أن تكون منبثقة من األحكام اليت تلقاها النيب 

 .(3)  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ) قال تعاىل:، عن ربه صلى   عليه وسلمحممد 
رة شؤولم وفق ما سلطة رعاية أفراد اجملتمع وإدا منحت الشريعة ا س مية ويل األمروقد 

يتوافق مع متطلبات الشريعة ومقاصدها الشرعية، من خ ل قواعدها ومصادرها الشرعية ممثلة يف 
الكتاب والسنة وا  اع، والقياس وسد الذرائع واالستحسان إىل آخره، اب  افة إىل مراعاة 

واالختصاص يف سن القوانني،  وإشراك أهل اخلربةاألولوايت ومرونة املوائمة بني املقاصد وبني الواقع، 
وبناًا على ذلك فإن األحكام السياسية مبا حتمله من صبغة دينية ومعايري شرعية تعترب أحكامًا دينية 

إذا بدا يف هذه األحكام خطأ أو مع توجيه النصيحة لويل األمر ملزمة، ال جيوز ألحد خمالفتها، 
 .(4)احنرا 

                                                           
 .4ا من اآلية سورة النور، جز ( 1)
 .72ص، 1ط ،املدخل إىل السياسة الشرعيةانظر: عطوة، ( 2)
 .4- 3سورة النجم، اآلية ( 3)
 .21صد.ط، رسالة دكتوراه،  ،السياسة الشرعية يف تصرفات الرسول املالية واالقتصادية: أبو ليل، نظرا( 4)
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 اثنياً: الوسطية:
وم على الوسطية اليت تقود إىل الصراط املستقيم، بعيدًا عن ا فراط إن أحكام ا س م تق

حيث جاا يف  ،(1)(ڤ ڤ ڤ ڤ) والتفريط، فهي وسطية يف كل شيا قال تعاىل:
 (2)خري األمم وأعدهلا  صلى   عليه وسلمتفسريها وسط تقوم به وختتاره، واملراد منه أن أمة حممد 

السنة من خ ل النظر يف اآلايت القرآنية و وهو ما يتضح  ،تمييعوسطية تذوب فيها طرفا التشديد وال
يف معاجلته لش ون احلياة واألحياا، وجاا القرآن الكرمي مقررًا الدعوة إىل  يأن ا س م وسطالنبوية 

 .(3)وغريه كاالعتقاد والعبادات واحلكم والتقا يكافة مناحية  الوسطية يف  
كانت يف حدود االعتدال أي ألا وسط بني التفريط   السياسة الشرعية ال تتحقق إال إذاف

وا فراط؛ أللا إذا مالت إىل أحدمها كانت سياسة مذمومة أو ظاملة وحين ذ خترج عن نطاق السياسة 
 .الشرعية اليت تتوخى العدل يف أحكامها إىل السياسة الظاملة اليت تتناىف مع شريعة ا س م

الدين ولى عن   عليه وسلم كان مينع التشدد يف ومما يؤكد سياق ذلك أن النيب صلى 
ر ي فقد جاا عن أن   ،وإيقا  حركة الفرد واجملتمع ،االنقطاع عن الزواجإىل العبادة اليت قد تؤدي 

 النيب عبادة عن يسألون وسلم، عليه   صلى النيب أزواج بيوت إىل رهط ث ثة جااقال:    عنه
 قد وسلم؟ عليه   صلى النيب من حنن وأين: فقالوا تقالوها، كألم  أخربوا فلما وسلم، عليه   صلى
 أصوم أان: آخر وقال أبدا، الليل أصلي فإي أان أما: أحدهم قال أتخر، وما ذنبه من تقدم ما له غفر

 وسلم عليه   صلى   رسول فجاا أبدا، أتزوج ف  النساا أعتزل أان: آخر وقال أفطر، وال الدهر
 وأفطر، أصوم لكين له، وأتقاكم هلل ألخشاكم إي و  أما وكذا، كذا  قلتم الذين )أنتم: فقال إليهم،
 .(4)(مين فلي  سنيت عن رغب فمن النساا، وأتزوج وأرقد، وأصلي

فالسياسة وأو ح السيوطي مدى ارتباط  ابط الوسطية مبنهجة يف السياسة الشرعية، 
ن الب د والعباد ال بد أن تكون قائمة على االعتدال وعدم ا جحا ، الشرعية املناط هبا إدارة شؤو 

فتكون وسطًا ال إفراط وال تفريط، وهو ما يفرتض أن تتوخاه السياسة الشرعية يف أحكامها، وهو ما 

                                                           
 .143سورة البقرة، جزا من اآلية ( 1)
 .1/70، 5، طلكالم العلي الكبري فاسريأيسر التانظر: اجلزائري، ( 2)
 .181ص، 1ط، الوسطية يف القرآن الكرميانظر: الص يب، ( 3)
   . 5063، حديث رقم: 7/2، 1كتاب النكاح، ابب الرتغيب يف النكاح، ط  ،يف صحيحهالبخاري،  ( أخرجه4)
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ظهر عند ا مام السيوطي من خ ل قاعدة املشقة جتلب التيسري، فاألصل يف هذه القاعدة قول   
ھ ھ ھ ھ ے ے ) ، وقوله تعاىل:(1)(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۇ ۇ ) عز وجل:

   (3).  (2) (ۓ
 اثلثاً: املرجعية ألهل احلل والعقد:

إن السياسة الشرعية منوطة اب مام وحده ونوابه وهم أهل احلل والعقد يف اجملتمع، ويطلق 
سياسة العامة وال جيوز أن يقررها إالَّهم؛ أللا تتعلق مبعاجلة ال ،عليهم الربملان أي جمل  الشعب

وهو ما يتم من خ ل و ع ، مصلحتهم واستقرارهم اجملتمعي للمسلمني داخليًا وخارجيًا مبا حيقق
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وإبرام املعاهدات وتنظيم  ،السياسات العامة للدولة ا س مية

مور ال جيوز إبرامها إال ممن  ع قة الدولة مع الدول األخرى يف حاالت السلم واحلرب، ومثل هذه األ
معه  كانت له العهدة يف عقد السياسة العامة للدولة ا س مية، وهو ا مام أو اخلليفة أو الرئي  ومن

وهو ما ال ميكن تركه لألفراد؛ ألنه لو السلطات الث ث القضائية والتشريعية والدستورية،  من ممثلي
 .(4)عم الفساد والفو ى يف الب د حتقق ذلك ل

 ،مبنهجه يف السياسة الشرعية  ابط املرجعية ألهل احلل والعقدوأو ح السيوطي ارتباط 
يكون تطبيق السياسة ، ف(5)فقال: "القاعدة اخلامسة: تصر  ا مام على الرعية منوط ابملصلحة"

ت الشرعية وإدارهتا من اختصاص ويل األمر ومن ينوب عنه يف تسيري شؤون الدولة على كافة املستواي
سواا السياسي أو االقتصادي أو ا داري أو االجتماعي، مبا يتوافق مع متطلبات الشريعة ا س مية 
وحيقق مقاصدها، وذلك من خ ل جلب كل ماهو صاحل ودفع كل ما هو فاسد، وهو ما عرب من 

ية منوط خ ل قواعده اليت أوردها يف هذا الشأن منها على سبيل املثال قاعدة تصر  ا مام على الرع
ابملصلحة، وهو ما يفهم أن مناط السياسة الشرعية لدى ويل األمر يف تسيري أمور دولته وأمته هو 

 . (6)املصلحة املتحققة من وراا ذلك واليت جيب أن تكون متوافقة مع قواعد الشرع احلنيف ومقاصده

                                                           
 . 185سورة البقرة، جزا من اآلية ( 1)
 . 78سورة احلج، جزا من اآلية ( 2)
 . 1/76، 1، طاألشباه والنظائرالسيوطي،  (3)
 .20صد.ط،  ،السياسة الشرعية يف تصرفات الرسول املالية واالقتصادية: أبو ليل، نظرا (4)
 . 1/121، 1، طاألشباه والنظائرالسيوطي، ( 5)
 . 1/121، 1، طاألشباه والنظائرالسيوطي، ( 6)
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 رابعاً: التيسري:
 -سبحانه–، ومل يكلف   طاقة ا نسانإن الشريعة ا س مية جاات لتعمل يف حدود 

ولذلك كثرت اآلايت القرآنية اليت  (1) (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ) الناس فوق قدراهتم قال تعاىل:
أي مبعىن أن  (2) (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ) تدعو إىل التيسري على الناس قوله تعاىل:

 وتفوزوا ابجلنة   يريد التسهيل عليكم يف تطبيقكم هلذه الشريعة السمحة حىت تصلوا إىل ر وان  
األحكام الشرعية، مبا يتوافق مع األحكام الثقيلة أبحكام خفيفة هم اليت أعدت للمتقني، فخفف عن

 .(3)وهلذا كان  يع ما أمر   به عباده يف غاية السهولة واليسر يف أصله
م منه اليت ترغب الناس يف الدين وتقرهب ؛السياسة الشرعية فيها من السعة واليسر واملرونةو 

وحتببهم يف تعاليم ا س م اليت تتفق مع الفطرة ا نسانية اليت فطر   الناس عليها، ومن  منها 
  .(4)التيسري والتخفيف لذلك جاات األحكام الشرعية مبنية على ذلك األصل

وأو ح السيوطي من خ ل  ابط التيسري والتخفيف مدى ارتباطه بفكرة يف السياسة 
الضرورات تبيح كقاعدة ظهر من خ ل القواعد اليت أوردها يف هذا الشأن   وهو ماالشرعية، 

، وهي متفرعة عن قاعدة الضرر يزال، حلديث النيب صلى   احملظورات بشرط عدم نقصالا عنها
واليت من فروعها أيضا الضرورة يقدر بقدرها، وقاعدة األمور  عليه وسلم: )ال  رر وال  رار(

سينات، وما جاز بعذر بطل بزواله، والضرر ال يزال مبثله. وقاعدة إذا  رورات و حاجات و حت
تعار ت مفسداتن روعي أعظمهما  رراً ابرتكاب أخفهما، ودرا املفاسد مقدم على جلب املصاحل، 

وذلك ألن دفع املنهيات مقدم على االعتناا  ،وذلك ألن دفع الضرر مقدم على جلب املصاحل
إذا أمرتكم فإذا ليتكم عن شيا فأجتنبوه، و ) :صلى   عليه وسلم رسول   حلديثابملأمورات، 

 . (5)(أبمر فأتوا منه ما استطعتم

                                                           
 .286سورة البقرة، اآلية ( 1)
 .185ية سورة البقرة، اآل( 2)
 .120، 86، ص1، طيف تفسري كالم املنان تيسري الكرمي الرمحن: السعدي، نظرا( 3)
 .47ص، 1، طاإلدارة والقيادةانظر: عجور، وترابن، ( 4)
، 1ط كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب: االقتداا بسنن رسول   )ص(،  ،يف صحيحهأخرجه البخاري، ( 5)

 . 7288حديث رقم ،9/94
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أن احلاجة تكنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة كا جارة، واحلوالة، وإابحة  قاعدة ومنها
 . (1)النظر للمخطوبة، وتضبيب ا انا

ر ي  عن أن وسلم؛ مما يعرب عن هذا التيسري، فجاا  هناك ما جاا عن النيب صلى   عليهو  
املسجد فإذا حبل ممدود بني الساريتني فقال: ما هذا صلى   عليه وسلم قال: )دخل النيب    عنه،

ُحلوه، ليصل  صلى   عليه وسلم:احلبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فرتت تعلقت به، فقال النيب 
 .(2)ريقد(أحدكم نشاطه فإذا فرت فل

مما يعرب عن مدى كراهية النيب صلى   عليه وسلم، ومنعه للتشديد على الناس وعدم مراعاة  
ظروفهم وأحواهلم، وهو ما يعكسه مفهوم احلديث عن مدى التيسري والسهولة اليت كان يعلمها رسول 

   صلى   عليه وسلم ملن حوله يف تطبيق مفهوم هذا الدين.
 ألولوايت:خامساً: فقه ا

وذلك من خ ل ما هو مستحق أن يكون  ،فقه األولوايت يالسياسة الشرعية ينبغي أن تراع
له أولوية يف التطبيق والعمل من خ ل ميزان الشرع، فيكون التقدمي ملا له أولوية يف التقدمي وأتخري ما 

العباد، مما يكون له  هو يستحق التأخري، وهو ما يكون مبنياً على وفق احتياجات ومتطلبات ومصاحل
أتثري على تقدم اجملتمع ورفاهيته وحتقيق املقاصد املرجوة اليت يتطلبها الشارع اليت يكون فيها كل خري 

 ومناا ألفراد اجملتمع بكافة طوائفة. 
اليوم على املسلمني عدم التزامهم وفقههم ألولوايهتم وفق ما ما وجه به ومن أكرب ما يؤخذ 

كان له أثر على مغاير على حياة اجملتمعات املسلمة وجلب مصاحلهم ودرا شرعنا احلنيف، مما  
أن نعلم أن األصول تقدم على الفروع، والعقيدة قبل كل شيا أللا املفاسد عنهم، مما يستوجب 

 .(3)أساس الدين والعلم ينبغي أن يسبق ا ميان وتغيري النفوس قبل تغيري الواقع
ط وارتباطه مبنهجه يف السياسة الشرعية، فقال: "القاعدة ولقد عرب السيوطي عن هذا الضاب

اخلامسة: تصر  ا مام على الرعية منوط ابملصلحة، هذه القاعدة ن  عليها الشافعي، وقال: منزلة 
 . (4)ا مام من الرعية منزلة الويل من اليتيم"

                                                           
 . 88، 83، 1/76، 1، طاألشباه والنظائرنظر: السيوطي، ا( 1)
 . 1150، رقم احلديث: 2/53،  1، ابب النعاس يف الص ة، طيف صحيحهأخرجه البخاري، ( 2)
 وما بعدها. 225، ص 1، طالسياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاانظر: القر اوي، ( 3)
 . 1/121، 1، طاألشباه والنظائرالسيوطي،  (4)
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 عد متعددة،وهو ما أو حه السيوطي من خ ل ذكره لتلك القاعدة، وما يتفرع عنها من قوا
منها تصر  ا مام على الرعية منوط ابملصلحة، والذي يتفرع منها أنه ال جيوز له أن يقدم يف مال 
بيت املال غري األحوج على األحوج، فا مام هنا البد أن يراعى أولوايت العطاا وسد احلاجة 

يف حاجة إىل للشخ  الذي يكون يف حاجة إىل هذا العطاا بتقدميه على الشخ  الذي ال يكون 
. فاألولوايت يف السياسة الشرعية اليت ميارسها ا مام يف إدارة شؤون دولته، وترتيب (1)ذلك املال

أحوال ومصاحل أمته، يكون مناطها مؤسسًا على ذلك، وموافقًا لألحكام اليت تبىن يف ذلك على 
ن حتقيق العدل وسد الشريعة ا س مية ومقاصدها، حىت يتحقق املرجو يف مآالت تلك السياسة م

 احلاجة وإيفاا احلقوق وصيانتها وهو ما ميثل مقصود الشريعة األعظم.
كانت األساس منهجه يف السياسة الشرعية،  من خ ل تلك الضوابط اليت بىن عليها ويتضح 

 ، وماالسياسي الشرعي يف إدارة شؤون الدولة من خ ل ويل األمرالذي عرب به السيوطي عن فكره 
مع أحكام الشريعة، مبا يتوافق سياسته تطبيق القيام مبهام وظيفته و  ، وكيفيةإدارتهعليه كون جيب أن ت

معتمداً على أصوهلا الكلية اليت يبىن عليها األحكام واملرتبطة مبقاصد الشريعة من خ ل جلب كل ما 
د اخلم  هو صاحل ودرا كل ما فيه مفسدة، وهو ما ظهر من خ ل قواعده اخلم ، فقال: "القواع

 . (2)اليت ذكر األصحاب أن  يع مسائل الفقه ترجع إليها"
 
 

                                                           
 . 1/121، 1، طاألشباه والنظائرانظر: السيوطي، ( 1)
 . 1/8 نف  املرجع، ،1، طاألشباه والنظائرالسيوطي، ( 2)
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 اخلالفة وطرق إسنادها عند اإلمام السيوطيالفصل الثاين: 
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سيتناول الباحث يف هذا الفصل اخل فة واحلكم وطرق إسنادها وذلك من خ ل إيضاح معناها 
إسنادها، سواا عن طريق االختيار أو االستخ   أو التغلب،  ا، وطرقموحكمها الشرعي وشروطه
 وذلك من خ ل اآل : 

  ، وفيه ثالثة مطالب:املبحث األول: معىن اخلالفة  واحلكم  وحكمهما الشرعي
 .معىن اخل فة واحلكم :املطلب األول

 .واحلكماملطلب الثاي : احلكم الشرعي للخ فة 
 .احلاكمو  اخلليفة : شروط الثالث املطلب

 وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثاين : إسناد السلطة ) احلاكم أو اخلليفة ( 
 .املطلب  األول: االختيار من قبل األمة

 .املطلب الثاي: االستخ  
 .املطلب الثالث : التغلب



 

45 

 

 املبحث األول: معىن اخلالفة واحلكم وحكمهما الشرعي
 معىن اخلالفة واحلكم:املطلب األول: 

أحدها أن جييا شيا بعد شيا يقوم  اخلاا وال م والفاا أصوٌل ث ثة: ،خلفيف اللغة: الفة اخل
 قال   تعاىل:مقامه، والثاي خ   قدام، والثالث التغري، فاألول اخللف، واخللف: ما جاا بعده، 

ماً واخلليفي: اخل فة، وإمنا مسيت خ فة ألن الثاي جييا بعد األول قائ .(1)(ھ ے ے ۓ)
مقامه، وتقول: قعدت خ   ف ن، أي بعده، ويقولون يف الدعاا: خلف   عليك، أي كان   
تعاىل اخلليفة عليك ملن فقدت من أٍب أو محيم. وأخلف   لك، أي عو ك عن الشيا الذاهب 

 .   (2)ما يكون مقامه بعده وخيلفه، وأما الثالث: فقوهلم خلف فوه، إذا تغري، وأخلف

 ورد يف تعريفها عدة تعريفات، ذكر منها: صطالح: يف اال
" اخل فة: النيابة عن الغري، إما لغيبة املنوب عنه، وإما ملوته، وإما لعجزه، وإما :افعرفها أحدمه
ژ ژ ) تعاىل: وقال (4) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) ، قال تعاىل:(3)"لتشريف املستخلف

 . (5)(ڑ ڑ
األعلى للدولة الذي يلتزم إبقامة الدين وتدبري مصاحل الرئي   "هووعرفها آخر اخلليفة؛ فقال:

  .(6)صلى   عليه وسلم" الناس اقتداًا برسول  
 ولقد درج استعمال لفظ اخل فة مبعىن ا مامة، فالكلمتني مبعىن واحد.  

والباحث خيتار التعريف التعريف الثاي الذي يشار فيه إىل شخ  ا مام أبنه رئي  الدولة، 
 ا.ا مانعً أنه أكثر حتديداً لشخ  ا مام ومهامه املنوط هبا، فيكون جامعً  حيث

                                                           
 .169سورة األعرا : جزا من اآلية ( 1)
 مادة: خلف.. 2/210، د.ط، معجم مقاييس اللغةانظر: ابن فارس، ( 2)
 . 1/294، 1، طاملفردات يف غريب القرآنالراغب ألصفهاي، ( 3)
 . 39سورة فاطر، جزا من اآلية ( 4)
 . 57سورة هود، جزا من اآلية ( 5)
 .25دبوس، اخلليفة توليته وعزله، د.ط، ص( 6)
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مصدر من أّم وا مام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط املستقيم أو كانوا يف اللغة:  اإلمامةف
  .(1) الني، واجلمع أئمة، وإمام كل شيا قّيمه واملصلح له، والقرآن إمام املسلمني

 .(2)"ا مامة: مو وعة خل فة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا"ل املاوردي: قاويف االصطالح: 
هي خ فة الرسول عليه الس م يف إقامة الدين  : مامة عند املتكلمني: "اوقال التهانوي

 .(3)وحفظ حوزة ا س م حبيث جيب اتباعه على كافة األمة والذي هو خليفته يسمى إماماً"
 فة وا مامة مرتادفان ويراد هبما معىن القيادة القيادة ا س مية، وهذا الرتاد  مما يعين أن اخل

:"وإذ قد بيّنا حقيقة هذا املنصب، وأنه نيابة عن صاحب ، فقالما ذكره ابن خلدونيؤكده  املعنوي
 . (4)الشريعة، يف حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خ فة أو إمامة، والقائم به خليفة أو إمام"

فكككل تلككك املسككميات  ..اخل ،(7)أو ا مككام  (6)أو اخلليفككة (5)أمككا إسككناد السككلطة فإنككه يكككون لككويل األمككر 
لسكككلطة، وهبكككذا تككككون ا مامكككة أت  علكككى سكككبيل الكككرتاد ، وتككككون معكككربة عكككن شكككخ  مكككن تسكككند إليكككه ا

 .(8)استحقاق تصر  عام يف الدين والدنيا على املسلمنيهي  العظمى
ضككح أن األمككة مبككا هلككا مككن حككق أصككيل يكككون هلككا احلككق يف مككنح سككلطة ر سككة وبنككاا علككى ذلككك يت

إبدارة شكؤولا  الدولة لألشخاص الذي تتوافر فيهم الشكروط املطلوبكة للقيكام هبكذه املهمكة، وذلكك للقيكام 
واحلفككاظ علككى مصككاحلها وإدارة شككؤولا، وحراسككة الككدين وسياسككة أفرادهككا، مقابككل ذلككك يكككون للشككعب 

زام أبوامر من توىل ر سته  نفاذ املهام الذي من أجله مت إسناد األمر إليه، وبذلك يككون الطاعة وا لت
 .(9)لفظ احلاكم أو اخلليفة ما مها إال لفظان مرتادفان؛ إذا كان املقصود هبما من يتم إسناد السلطة إليه

                                                           
 مادة: أمم.. 12/22، 3، طلسان العرب، ابن منظور( 1)
 .1/15، د.ط، األحكام السلطانيةاملاوردي،  ( 2)
   وما بعدها. 1/479ط، ، د.كشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوي،  ( 3)
 .1/97، د.ط، مقدمة ابن خلدونابن خلدون،  ( 4)
 . 59النساا: اآلية: جزا من اآلية  (ی ی ی ی)لقوله تعاىل:  (5)
، 4/169، 1، طيف صحيحهلقوله صلى   عليه وسلم:) ....وأنه ال نيب بعدي وسيكون خلفاا كثر(، أخرجه البخاري،  (6)

 .   3455حديث رقم: 
 . 5القص : اآلية    (ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ) لقوله تعاىل:( 7)
 . 6/299، د.ط، لبحر الرائق شرح كنز الدقائقا، ( انظر: ابن جنيم8)
 .16، د.ط، صعلم القانون والفقه اإلسالمي( انظر: عالية، 9)
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 واحلكم:املطلب الثاين: احلكم الشرعي للخالفة 
لكنه لي  واجبا على  ، وإمنا هو واجب على الناس، أي على  ،تنصيب ا مام أو احلاكم واجب

واستدلوا على الوجوب ، (2)"بني أهل احلقا مام األعظم فرض، ب  خ    ، و"إن نصب(1)األمة
 بعّدة أدلة، منها:

، وألمهية اخل فة ووجوب نصبه على الناس فقد اهتم به وهو العمدةإ اع الصحابة:  .1
"حىت جعلوا ذلك من أهم الواجبات،  صلى   عليه وسلم النيبة يف وقت وفاالصحابة 

 .(3)صلى   عليه وسلم" واشتغلوا به عن دفن الرسول
مقدمة الواجب واجبة: أمر الشارع إبقامة احلدود وسد الثغور وجتهيز اجليوش للجهاد  .2

 تتم إال وكثري من األمور املتعلقة حبفظ النظام ومحاية بيضة ا س م، وهذه  يعا ال
   .(4)اب مام وما ال يتم الواجب املطلق إال به وكان مقدورا فهو واجب

أن يف نصبه استج ب للمنافع واستدفاع للمضار: ففي نصب ا مام استج ب منافع  .3
  .(5)ال حتصى واستدفاع مضار ال ختفى، وكل ما هو كذلك فهو واجب

ون احلياة كلها على أساس من الدين، تنظيم شؤ إذن بتنصيب خليفة للمسلمني، يرتتب عليه 
وهو ركن أساسي مل تغفل عنه  ،وال شك أن نظام الدولة، أو احلكم هو ما يسمى يف ا س م ابخل فة

  .الشريعة الغراا
 . (6)   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)قال تعاىل: 

 .(7)ع به الكلمةإمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمنصب هذه اآلية أصل يف : "يقول ا مام القرطيب
 وغريها من اآلايت.   (8)(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ) والدليل هذه اآلية قوله:

                                                           
 .2/272د.ط،  شرح املقاصد،انظر: التفتازاي، ( 1)
 .7/2، 2، طرتيب الشرائعبدائع الصنائع يف تالكاساي، ( 2)
 .2/273د.ط،  شرح املقاصد،انظر: التفتازاي، (  3)
 .2/273، د.ط، نف  املرجع، شرح املقاصدانظر: التفتازاي، (  4)
 .2/274، د.ط، نف  املرجع، شرح املقاصدانظر: التفتازاي، (  5)
 .30سورة البقرة، جزا من اآلية (  6)
 . 1/264، 2، طتفسري القرطيب( القرطيب، 7)
 .26سورة ص، جزا من اآلية ( 8)
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من خلع يداً من  : )وعن عبد   بن عمر ر ي   عنهما قال: قال رسول   صلى   عليه وسلم
 .   (1) (من مات ولي  يف عنقه بيعة مات ميتة جاهليةطاعة لقي   يوم القيامة ال حجة له 

"جيب أن يعر  أن والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل ال قيام  :وقال ابن تيمية
للدين إال هبا. فإن بين آدم ال تتم مصلحتهم إال ابالجتماع حلاجة بعضهم إىل بعض،... وألّن   

  . (2)"تعاىل أوجب األمر ابملعرو  والنهي عن املنكر، وال يتّم ذلك إال بقوة وإمارة
و يكككع الشكككيعة، و يكككع اخلكككوارج علكككى و يكككع املرج كككة "اتفكككق  يكككع أهكككل السكككنة  :وقكككال ابكككن حكككزم

 .  (3)"وجوب ا مامة
الغزنوي يف )أصول الدين(: "ال بكد للمسكلمني مكن إمكام يقكوم مبصكاحلهم مكن  ال الدين وقال  

قيهم ألنكه لككو مل تنفيكذ أحكككامهم وإقامكة حككدودهم وجتهيكز جيوشككهم وأخكذ صككدقاهتم وصكرفها إىل مسككتح
 . (4)"يكن هلم إمام فإنه يؤدي إىل إظهار الفساد يف األرض

"اتفق األئمة رمحهكم   تعكاىل علكى أن ا مامكة فكرض وأنكه ال بكد للمسكلمني مكن  :وقال اجلزيري
إمام يقيم شعائر الدين وينصكف املظلكومني مكن الظكاملني وعلكى أنكه ال جيكوز أن يككون علكى املسكلمني يف 

 .  (5)"يف  يع الدنيا إمامان ال متفقان وال مفرتقان وقت واحد
وقال السيوطي ما يبني أمهية وعظم شأن ا مامة: يشرتط يف ا مام أن يكون قرشياً، وال 
يشرتط ذلك يف غري من احلُكام، وال جيوز تعدد ا مام يف عصر واحد، وال ينعزل ا مام ابلفسق 

 . (6) ن الفنت، وال ينعزل اب غماالضخامة شأن ا مام وما حيدث يف عزله م
يتضح أن نصب اخلليفة واجب أمر به الشرع، لعظم مهامه وص ح أحوال املسلمني وقضاا و 

 حوائجهم ومصاحلهم واستقامة دينهم، وهو ما ميثل أعظم مقاصد الشريعة ا س مية.

                                                           
 .1851، حديث رقم 3/1478، ابب: وجوب م زمة  اعة املسلمني...، د.ط، يف صحيحهأخرجه مسلم،  ( 1)
 .1/129، 1، طالسياسة الشرعيةابن تيمية، ( 2)
 .4/72، د.ط، الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم،  ( 3)
 .1/269، 1ط، أصول الدينالغزنوي:  ( 4)
 .5/366، 2، طالفقه على املذاهب األربعةاجلزيري، ( 5)
 .1/257، 1، طاألشباه والنظائرالسيوطي، انظر: ( 6)
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 :احلاكماخلليفة و  : شروط الثالث املطلب
 رها ا مام املاوردي وهي: املعتربة يف اخلليفة، ذك الشروط

 : سبعة فيهم املعتربة فالشروط ا مامة أهل أما"و
 .اجلامعة شروطها على العدالة: أحدها
 .واألحكام النوازل يف االجتهاد إىل املؤدي العلم: الثاي
 . هبا يدرك ما مباشرة معها ليصح واللسان؛ والبصر السمع من احلواس س مة: الثالث
 .النهوض وسرعة احلركة استيفاا عن مينع نق  من عضاااأل س مة: الرابع

 .املصاحل وتدبري الرعية سياسة إىل املفضي الرأي: اخلام 
 . العدو وجهاد البيضة محاية إىل املؤدية والنجدة الشجاعة: السادس
 (1)بضرار اعتبار وال عليه، ا  اع وانعقاد فيه الن  لورود قريش؛ من يكون أن وهو النسب،: السابع
 على السقيفة يوم احتج عنه   ر ي الصديق بكر أاب ألن الناس؛  يع يف فجوزها شذ حني

: وسلم عليه   صلى النيب بقول عليها عبادة بن سعد ابيعوا ملا اخل فة عن دفعهم يف األنصار
 ومنكم أمري منا: قالوا حني فيها املشاركة عن ورجعوا هبا التفرد عن فأقلعوا ،(2)(قريش من األئمة)

 قدموا): وسلم عليه   صلى النيب قال الوزراا، وأنتم األمراا حنن: بقوله ور وا ،لروايته تسليماً  أمري،
  .(4)..."(3)(تقدموها وال قريشاً 

على أنه يشرتط يف  (7)واحلنابلة (6)واملالكية (5)طبق العلماا من الشافعية"أقال السيوطي: 
اً، قال البغوي يف التهذيب يشرتط فيمن ينصب لإلمامة أن يكون عاملاً ا مام األعظم أن يكون جمتهد

جمتهدًا يهتدى إليه يف األحكام ويعلمها الناس، واختلفوا يف العدد الذي تنعقد ببيعته ا مامة فقيل 

                                                           
هو  رار بن عمرو املعتزيل، إليه تنسب الفرقة الضرارية من املعتزلة، كان يقول: ميكن أن يكون  يع من يف األرض ممَّن (  1)

  . حدود الث ثني ومائتنييظهر ا س م كافرًا؛ تويّفّ يف
 . ، حديث صحيح بطرقه وشواهده12307، حديث رقم 19/318، 1ط ،يف مسندهأمحد،  ( اخرجه ا مام2)
 (. 2699. صححه األلباي يف صحيح اجلامع ) 1520، حديث رقم 2/637، 1، طالسنة يفابن أيب عاصم، أخرجه  (3)
 .20، د.ط، صاألحكام السلطانيةاملاوردي،   (4)
 . 5/421، 1، طمغين احملتاجانظر: الشربيين،   (5)
 .   1/117، 3، طإرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام مالكانظر: البغدادي،   (6)
 .20، د.ط، صاألحكام السلطانية، انظر: الفراا  (7)
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البد من أربعني رجً  فيهم جمتهد ألنه أمر عظيم اخلطر كانعقاد اجلمعة، قال وشرطنا اجملتهد اجملتهد 
علم املوىل هل يصلح لإلمامة وال يشرتط أن يكون الكل من أهل االجتهاد ألنه يتعذر وجود ذلك، لي

وقيل تنعقد ببيعة جمتهد واحد وقيل البد من جمتهدين وقيل بشرط ث ثة من اجملتهدين، وقيل أربعة من 
د ا مامة فقوم قالوا تنعقد اجملتهدين، وقال املتويل يف التتمة اختلفوا يف العدد املعترب يف املبايعة لتنعق

ا مامة مببايعة جمتهد واحد ألن الصديق ر ي   عنه انعقدت له اخل فة مببايعة عمر، وقال قوم البد 
من مبايعة جمتهدين، وقال قوم البد من مبايعة ث ثة من اجملتهدين ألن الث ث أقل عدد يطلق عليه 

ذين يعترب قوهلم يف األحكام ف  جيوز ألحد أن خيالف اسم اجلمع، فإذا ابيعوه فقد ابيعه  ع من ال
اجلماعة، وقال قوم البد من مبايعة أربعة من اجملتهدين، وقال قوم البد من مبايعة أربعني من أهل 
الكمال وفيهم جمتهد. وقال القا ي أبو يعلى احلنبلي إمنا تنعقد ا مامة ابختيار أهل احللق والعقد 

عقد هبم ا  اع، قال وإمنا اعترب ذلك ألن ا مام جيب الرجوع إليه وال يسوغ وهم اجملتهدون الذين ين
خ فه وال العدول عنه كا  اع، مث ثبت أن ا  اع يعترب يف انعقاده  يع أهل احلل والعقد، 

 . (1)"فكذلك عقد ا مامة
ربوا االجتهاد من فشرط االجتهاد من الشروط املختلف فيها، فالشافعية واملالكية واحلنابلة اعت

أما األحنا  فقد  ،فلم جييزوا تقليد الفاسق أو املقلد إال عند فقد العدل واجملتهد شروط الصحة
     . (2)اعتربوه شرط أولوية؛ فصح عندهم تقليد الفاسق والعامي حىت لو وجد العدل واجملتهد

هاد وهو ما اتفق عليه إشارة السيوطي للشروط املعتربة يف تولية احلاكم من خ ل شرط االجتو 
 هور العلماا اب  افة إىل بقية الشروط األخرى واليت أشار إليها من خ ل ما ذكره أبو يعلى 
احلنبلي، كونه أن يكون قرشياً، وأن يكون على صفة من يصلح أن يكون قا يا: من احلرية والبلوغ 

وإقامة احلدود، وإن يكون من  والعقل، والعلم، والعدالة، وإن يكون قيما أبمر احلرب والسياسة
، يتضح منهج ورأي ا مام السيوطي يف اعتباره للشروط الواجب توافرها (3)أفضلهم يف العلم والدين

  لص حية احلاكم للقيام مبهام حكمه. 
 

                                                           
 .17-16، د.ط، صالرد على من اخلد إىل األرضالسيوطي،   (1)
 .219 /6، لفقهية الكويتيةاملوسوعة اانظر:   (2)
 .1/20، 2، طاألحكام السلطانيةانظر: الفراا،   (3)



 

51 

 

  املبحث الثاين : إسناد السلطة )احلاكم أو اخلليفة(
مكن يتوالهكا، والكذي يسكتلزم شكخ   شكرائط الصك ح يفتكوافر  سكتلزمي اخل فكةإن إسناد سكلطة 

قبل إسكناد األمكر إليكه، وهكي مسكؤولية تقكع علكى عكاتق أهكل االختيكار الكذين خيتكارون  اهاالتأكد من توافر 
ويف حككال إذا مككا وعمليككة التأكككد مككن تككوفر هككذه الشككروط يف الشككخ  ُتسككمَّى حتقيككق املنككاط،  اخلليفككة، 

املفا ككلة بيككنهم علككى أسككاس حتقككق تلكككك  وجككد أكثككر مككن شككخ  يصككلح لتككويل هككذا املنصكككب؛ فتكككون
الشروط بشكل أكرب يف جهة شخ  من األشكخاص املرشكحني لكذلك، وهومكا يتحقكق بتكوافر الشكروط 

شكككخ  مكككن األشكككخاص التأككككد مكككن حتقكككق تلكككك الشكككروط يف و ، الككك زم توافرهكككا وفكككق مكككا يتطلبكككه الشكككرع
   .(1)املتقدمني 

 :املطلب األول: االختيار من قبل األمة
: وهو أن خيتار أهل االختيار رجً  ممن تتوفر -احلل والعقد-ر بواسطة أهل االختيار االختيا

وتداول اآلراا والتحري عن شخ  ممن هو يراد إسناد  فيه الشروط املطلوبة، وذلك بعد البحث
املنصب إليه، والتأكد من ص حيته وتوافر كافة الشروط ال زمة  سناد مهام هذا املنصب إليه، مث 

ومن مث مبايعته، وقد حدث هذا يف تولية أيب بكر  ،بعد التشاور فيما بينهماقهم على شخصه اتف
ر ي   عنه، حيث اجتمع كبار الصحابة منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد بن عبادة، وبعد 
نه حماورات ختللتها بعض التباينات يف وجهة النظر وقع االتفاق على أيب بكر الصدّّيق ر ي   ع

 .(2)ومتت بيعته، وهو و  حقيق هبا، وكذلك كان األمر يف بيعة علي ر ي   عنه
مما سبق أن طريقة إسناد السلطة ابالختيار البد أن يكون مبوافقة األمة ور اها، وهو ما  ويتضح

 : ايو حه أقوال كثري من العلماا، نذكر منه
 . (3)"ملسلمون عليه كلهم يقول: هذا إمامتدري ما اّ مام؟ الذي جيتمع ا"ل ا مام أمحد: اق
إمنا يصري ا مام إماماً بعْقد من يعقد له ا مامة من أفا ل " ا مام أبو بكر الباق ي: الوق

  .(4)"املسلمني الذين هم أهل احلّل والعقد

                                                           
 .  19/16، 3، طجمموع الفتاوى( انظر: ابن تيمية، 1)
 . 1/468، 1، طمتهيد األوائل يف تلخيص الدالئل( انظر:  الباق ي، 2)
 .13/29، 1، طاجلامع لعلوم اإلمام أمحد( ابن حنبل، 3)
 .1/467، 1، طهيد األوائل يف تلخيص الدالئلمت( الباق ي، 4)
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وقال أبو عمرو الداي: "وإقامة ا مام مع القدرة وا مكان: فرض على األمة ال يسعهم 
 .(1)والتخلف عنه، وإقامته إىل أهل احلل والعقد من األمة"جهله، 

وذكر السيوطي يف ذلك ما يو ح فهمه ومنهجه يف اختيار احلاكم وإسناد السلطة إليه: "ملا 
إال عثمان، ويف  أيبون عبد الرمحن للمبايعة محد   وأثىن عليه وقال يف ك مه: إي رأيت الناس جل 

إي قد نظرت يف الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، ف  جتعلن على نفسك رواية: أما بعد اي علي، ف
سبيً ، مث أخذ بيد عثمان فقال: نبايعك على سنة   وسنة رسوله وسنة اخلليفتني بعده، فبايعه عبد 

 .(2)الرمحن، وابيعه املهاجرون واألنصار"
عثمان يف املسجد  وهو ما يؤكد حرص عبد الرمحن بن عو  على إع نه النهائي اختيار

إع ان ابسم الناس ال بقراره، أو إقرار أهل الشورى منفردين، مؤكدًا بذلك شرعية االختيار برأي أهل 
 . (3)الشورى خاصة، و اعة املسلمني عامة

وهو ما يو ح منهج ا مام السيوطي يف اختيار احلاكم إبقرار مبدأ الشورى بني  اعة 
   ون إنفراد من قبل ف ة معينة.املسلمني، واختيارهم لإلمام د

إذن بناا على ما سبق يفهم إن إسناد السلطة للشخ  الذي يتم اختياره يكون عن طريق 
ابعتبارهم ممثلني  االختيار من قبل األمة ممثلة يف شخ  أهل احلل والعقد، الذي يقع على عاتقهم

الذي يستلزم الدقة والعناية يف  لألمة اختيار الشخ  الذي تتوافر فيه شروط ص حيته هلذا املنصب،
حتديد شخصية من يسند إليه مسؤولية أمة يف رعاية مصاحلها والقيام على تدبري شؤولا وسياسة 

 أمورها يف إطار جامع بني حراسة الدين وسياسة الدنيا. 
  

                                                           
 .1/240، 1، طالرسالة الوافية ملذهب أهل السنة يف االعتقادات وأصول الدايانت( الداي، 1)
 . 1/122، 1، طاتريخ اخللفاء( انظر: السيوطي، 2)
 . 2/446، 1، طالشرعية بني فقه اخلالفة وواقعها( انظر: صاحل، أماي، 3)
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 :املطلب الثاين: االستخالف
 : (1)االستخالف يف اللغة

ليفة هو السلطان األعظم، واجلمع خ ئف استخلف من خلف خيلف فهو خليفة، واخل
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )وخلفاا، ولقد جاات هذه األلفاظ يف القرآن الكرمي، قال تعاىل: 

ۋ )، وقال تعاىل: (3)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ). وقال تعاىل: (2)(پ پ پ ڀ

 .(4)  (ۅ ۅ ۉ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )كما جاا بلفظ االستخ  ، قال تعاىل: 

 . (5) (ڄ ڄ
  :يف االصطالح

متكني   للبشر عامًة ولبعضهم خاصًة يف إح هلم حمل من كان قبلهم يف  :االستخ  
 . (6)ملكية األرض واملال

اخلليفة العدل إذا حضرته مقدمات الوفاة شخصًا بعده للخ فة واالستخ   يكون بتحديد 
ستشري أهل احلل والعقد ممن تتوافر فيه شروطها، وممن يسرع الناس إىل قبوله وبيعته، وذلك بعد أن ي

 أبو بكر الصديق، عندما اختاره فيما رأى من ذلك، كما حدث ذلك يف تولية عمر ر ي   عنه 
والذي كان معروفًا بفضائله، وهو من أفضل أمة النيب صلى   عليه وسلم بعد النيب صلى   عليه 

ال توليته هذا املنصب، وهو من وسلم وبعد أيب بكر الصديق، وهو من توافرت فيه شروط الص ح ل
خيتلف عليه أحد، ومع ذلك جند أيب بكر الصديق ر ي    عنه، مل يعتمد ذلك ومل يكتفي بعلمه 
املسبق بعمر، بل قام ابلتشاور مع كبار الصحابة، واالستماع لرأيهم، وهو ما رتب النتيجة املرجوة من 

                                                           
 ، مادة: خلف.178 /1، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريي، انظر: الفيوم( 1)
 .30( سورة البقرة، جزا من اآلية 2)
 .39( سورة فاطر، جزا من اآلية 3)
 .62( سورة النمل، جزا من اآلية 4)
 .55( سورة النور، جزا من اآلية 5)
الرتبية، جامعة امللك سعود، اتريخ ا ط ع ، كلية مفهوم قاعدة االستخالف يف االقتصاد اإلسالمي( عبد الناصر، 6)

12/7/2017 . 
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يته لتويل وص حبرتشيح أيب بكر الصديق لعمر  وراا ذلك؛ إبقرار كبار الصحابة ومن مت استشارهتم
رغم ختو  بعضهم من شدة عمر وغلظته، وهو ما جعل أبو بكر الصديق ابلتأكيد على ، هذا األمر

على إزالة تلك املخاو  ابعتبار ترشيحه لشخ  عمر وما حيظى به أبفضلية ترجحه عن غريه 
عنه، مما يفهم أن االختيار والرتشح هنا كان  ا ط ق، مما ترتب عليه إمتام البيعة لعمر ر ي  

 .(1)ومل يكن فر اً ابلرأي ،ابلشورى
أنه ملّا ثقل أبو بكر ر ي   عنه، أشر  على الناس  :ويدل على ذلك ما ذكره السيوطي

من ُكّوة، فقال: أيها الناس، إي قد عهدت عهًدا، أفرت ون به؟ فقال الناس: ر ينا اي خليفة رسول 
  .(2)ام علّي فقال: ال نر ى إال أن يكون عمر، فقال:إنه عمر ، فق

تتوافر فيهم شرائط الص ح ن جيعل اخلليفة األمر بني  اعة كذلك يتم االستخ   أيضًا أب
عدداً من األشخاص لتويل هذا األمر، وذلك أبن يقوم اخلليفة العدل يف حال حضرته مقدمات الوفاة 

عند الناس؛ حبيث يسرعون إىل املوافقة ، وممن تكون هلم مكانة ومنزلة فةالذين تتوفر فيهم صفات اخللي
وهو ما حتقق يف خ فة عمر بن اخلطاب  ،واحدًا من نبيهمعلى أيٍّ منهم ومبايعته، على أن خيتاروا 

حيث جعل األمر يف ستة أشخاص هم: عثمان، وعلي، وعبد الرمحن بن عو ، ر ي   عنه، 
وهم الذين رأى فيهم عمر بن اخلطاب  لحة بن عبيد  ، والزبري بن العوام،وسعد بن أيب وقاص، وط

ص حهم هلذا األمر وتوافر شرائط إسناد هذا املنصب، إ افة إىل ذلك إىل أن هؤالا قد تويف رسول 
وقد كان طلحة إذ ذاك غائباً، وعرض عليهم عبد الرمحن أن    صلى   عليه وسلم وهو راٍض عهم.

فقام ابستشارة املهاجرين نها وخيتار هلم منهم واحدًا فر وا، وقد اجتهد عبد الرمحن يف ذلك، خيرج م
إي قد نظرت يف ": قال عبد الرمحن يف سياق ذلكحىت وأهل الفضل من األنصار وأمراا األجناد. 

ملهاجرون ، وحين ذ ابيع عبد الرمحن عثمان ابخل فة، وابيعه ا"أمر الناس؛ فلم أرهم يعدلون بعثمان
 .(3)واألنصار وأمراا األجناد واملسلمون

 -وقبل ذلك -إن املسلمني أ عوا على أن اخلليفة إذا حضرته مقدمات املوت "قال النووي: 
جيوز له االستخ   وجيوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى ابلنيب  صلى   عليه وسلم، وإال فقد 

                                                           
 .44، د.ط، صمناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب( انظر: ابن اجلوزي، 1)
 .1/74، 1، طاتريخ اخللفاءانظر: السيوطي، (  2)
 .4/233، 2، طاتريخ الطربي( انظر: الطربي، 3)
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 فة ابالستخ  ، وعلى انعقادها بعقد أهل احلل والعقد اقتدى أبيب بكر، وأ عوا على انعقاد اخل
 نسان إذا مل يستخلف اخلليفة، وأ عوا على جواز جعل اخلليفة األمر شورى بني  اعة، كما فعل 

 . (1)"عمر ابلستة، وأ عوا على أنه جيب على املسلمني نصب خليفة

  عنه، أشر  على الناس  أنه ملّا ثقل أبو بكر ر ي :ويدل على ذلك ما ذكره السيوطي
من ُكّوة، فقال: أيها الناس، إي قد عهدت عهًدا، أفرت ون به؟ فقال الناس: ر ينا اي خليفة رسول 

  .(2) ، فقام علّي فقال: ال نر ى إال أن يكون عمر، فقال:إنه عمر
ويتضح من ك م السيوطي أن منهجه يف استخ   احلاكم هو القائم على الشورى بني 
 اعة املسلمني ورأي أهل احلل والعقد، ومعياره أن يكون ا مام متمعًا ابلكفااة والقدرة يف القيام 
مبهام ومسؤوليات تلك ا مامة خلطورهتا وعظم شألا يف حياة األمة ا س مية كدولة وأمة وهو ما 

 ية.يتحقق معه حفظ دنيهم وسياسة دنياهم، وهو املقصود األعظم يف الشريعة ا س م
إذن مما سبق يتضح أن االستخ   يف احلكم يف العهد الراشدي مل يكن بفرض الرأي أو 
بتحديد شخ  معني للقيام مبهام اخل فة من قبل اخلليفة الذي يعهد إليه هبذا األمر وإمنا كان قائماً 

ل النقاش، على الشورى، واستشارة كبار الصحابة، ومها ممثلني أهل احلل والعقد، وأخذ الرأي وتباد
للوصول إىل شخصية تكون هي األقدر واألصلح  دارة هذا األمر وحتمل تبعاته، وهو ما ظهر يف 
اختيار أيب بكر الصديق ر ي   عنه، فالنيب صلى   عليه وسلم مل يفرض اختيار أيب بكر على 

يف حراسة دينهم املسلمني بعد وفاته، بل ترك األمر شورى بينهم، الختيار األصلح واألوفق هلم 
وسياسة دنياهم، وهو ما فعله الصحابة واستقروا عليه، وكان استدالهلم بذلك مواقف للرسول صلى 
  عليه وسلم يف حال حياته وتقدمي أيب بكر للص ة، إ افة إىل كونه رفيق رسول   صلى   عليه 

فضيلهم له ابختياره خليفة هلم، وشهادة اجلميع بفضل أيب بكر الصديق، لذا كان إ اعهم وتوسلم، 
مث لو انتقلنا إىل طريقة تولية عمر بن اخلطاب، فكان نف  األمر الشورى هي أساس االختيار، 
وتبادل الرأي، وسبق املعرفة بفضل عمر ور ى رسول   صلى   عليه وسلم عنه، فكان عمر هو 

لبعض على شدة عمر وغلظته، وهو أكرب أوفق الشخصيات وأنسبها لتويل هذه املسؤولية، رغم تعليق ا
دليل على التشاور واألخذ والرد إىل أن مت االستقرار والتوافق عليه، مث بعد ذلك استخ   عمر ملن 

                                                           
 .12/283 ،1، طاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي،  (1)
 .1/74، 1، طاتريخ اخللفاءانظر: السيوطي، (  2)
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بعده، أبنه جعل األمر تشاوري وحصره يف نفر معني رأى فيهم ص حية وأفضلية ميكن للمسلمون أن 
ر للصحايب اجلليل عبد الرمحن، يبحث وينقب، يتوافقوا على واحد من هؤالا الستة، وترك األم

ويستشري وأيخذ األصوات، إىل أن استقر يف لاية األمر على اخلليفة عثمان بن عفان، فكل تلك 
األحداث تثبت شورية هذا األمر وأن الرتشيحات فيه كان مقصدها حفظ الدين، وحتقيق مصاحل 

 مام السيوطي يف نظام االستخ   عن طريق وهو ما أكده ا املسلمني، ابختيار األفضل واألصلح،
، احلكم وراثياً  وهو ما خيتلف عما جاا بعد ذلك يف استغ ل نظام االستخ   يف جعلالشورى. 

 من خ ل نظام االستخ   املغطى بشرعية أكدها علماا  عفاا اقرتبوا من الس طني ووافقوهم.
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 :املطلب الثالث: التغلب
والقهر، إذ تنعقد ا مامة للمتغلب  ربعة وغريهم على إنعقاد ا مامة ابلتغلبفقهاا املذاهب األأ ع 

 .(1)دون مبايعة أو استخ  ، وإمنا اب ستي ا، وقد أت  املبايعة فيما بعد
وهنا متثل مسألة اخلروج على احلاكم الشرعي، مسألة غاية يف األمهية إذا ما تغلب شخ  يف 

تطاع أن خيلعه من احلكم، فهنا يكون على املسلمني طاعته والسمع اخلروج على احلاكم الشرعي، واس
امسعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن له، وذلك لقول النيب صلى   عليه وسلم: )

 ، فيكون السمع والطاعة للمتغلب املسلم. وعلى ذلك كان إ اع العلماا.(2)(رأسه زبيبة
 وإمنا يشمل غريهم كالظاهرية واجملتهدين.  ول األئمة األربعةق يف وا  اع هنا ال يقتصر فقط

قال ابن تيمية يف سياق ذلك: "وأما أقوال بعض األئمة كالفقهاا األربعة وغريهم، فلي  حجة 
 . (3)الزمة وال إ اعاً ابتفاق املسلمني"

 فمن ا  اعات اليت جاات من غري فقهاا األئمة األربعة:
وأ عوا على السمع والطاعة ألئمة املسلمني، وعلى أن كل ": األشعريأبو احلسن قال ا مام 

من ويل شيً ا من أمورهم عن ر ًى أو غلبة وامتدت طاعته من بَرٍّ وفاجر ال يلزم اخلروج عليهم 
ابلسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزوا معهم العدو، وحُيج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا 

 .(4)"اجلمع واألعياد طلبوها ويصلى خلفهم
 . (5)"والفقهاا جممعون على أن ا مام املتغلب طاعته الزمة"ابن بطال: وقال 

وقد أ ع الفقهاا على وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه "وقال احلافظ ابن حجر:  
 . (6)"وان طاعته خري من اخلروج عليه

                                                           
األحكام ، وانظر: الفراا، 5/423، مغين احملتاج، وانظر: الشربيين، 4/261، حاشية ابن عابدينانظر: ابن عابدين، (  1)

 . 4/298، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، وانظر: ابن عرفه، 6، صالسلطانية
 .7142، حديث رقم: 9/62د.ط، كتاب األحكام: ابب السمع والطاعة لإلمام..،   ، صحيحهيف، أخرجه البخاري(  2)
 .20/10، 3، طجمموع الفتاوى( ابن تيمية، 3)
 . 1/169، د.ط، رسالة إىل أهل الثغر(  األشعري، 4)
 .10/8، 2003، 2، طشرح صحيح البخاريابن بطال، (  5)
 . 13/7، د.ط، فتح الباري( ابن حجر، 6)
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 .(1)"للضرورةوتصح سلطنة متغلب ": ، فقال احلصكفيأما األحناف

االمام يصري إماما ابملبايعة أو ابالستخ   ممن قبله. قوله: )يصري إماما "وقال ابن عابدين: 
 .(2)"ابملبايعة( وكذا ابستخ   إمام قبله، وكذا ابلتغلب والقهر كما يف شرح املقاصد

ة؛ إما إبيصاا اعلم أن ا مامة العظمى تثبت أبحد أمور ث ث"الدردير: ا مام وقال ، واملالكية
اخلليفة األول ملتأهل هلا، وإما ابلتغلب على الناس؛ ألن من اشتدت وطأته ابلتغلب وجبت طاعته وال 

 .(3)"يراعى يف هذا شروط ا مامة؛ إذ املدار على درا املفاسد وارتكاب أخف الضررين
ليفة من غلب على اخل فة ابلسيف حىت يسمى خ انك"قال االمام الشافعي:  :الشافعيةو 

  .(4)"وجيمع الناس عليه فهو خليفة
 .(5)"املتغلب يصري كاحلاكم لدفع املفاسد املتولدة ابلفنت ملخالفته" :وقال ابن حجر اهليتمي

ومن خرج على إمام من أئمة املسلمني، وقد كان الناس اجتمعوا "قال ا مام أمحد:  واحلنابلة:
أو ابلغلبة؛ فقد شق هذا اخلارج عصا املسلمني،  عليه، وأقروا له ابخل فة أبيّّ وجه كان ابلر ا

  .(6)"وخالف اآلاثر عن رسول   صلى   عليه وسلم فإن مات اخلارج عليه مات ميتة جاهلية
وُ لة األمر أن من اتفق املسلمون َعَلى إمامته، وبيعته، ثبتت إمامته "وقال ابن ُقدامة احلنبلي: 
ديث وا  اع، ويف معناه من ثبتت إمامته بعهد النَّيب صلى   عليه ووجبت معونته ّلَما ذكران من احل

وسلم أو بعده إمام قبله إليه فإن أاب بكر ثبتت إمامته إب اع الصحابة َعَلى بيعته، وعمر ثبتت إمامته 
فه بعهد أيب بكر إليه، وأ َع الصحابة َعَلى قبوله، ولو خرج رجل َعَلى ا مام فقهره وغلب الناس بسي

حىتَّ أقروا له وأذعنوا بطاعته واتبعوه صار إماًما حَيرم قتاله واخلروج عليه، فإن عبد امللك بن مروان 
خرج َعَلى ابن الزبري، فقتله واستوىل َعَلى الب د وأهلها حىتَّ ابيعوه طوًعا وكرًها، فصار إماًما حَيرم 

 .(7)"لمني وإراقة دمائهم وذهاب أمواهّلماخلروج عليه، وذلك ّلَما يف اخلروج عليه من شق عصا املس

                                                           
  . 1/549، د.ط، الدر املختار شرح تنوير األبصاراحلصكفي،   (1)
 . 4/263، 2، طرد احملتار على الدر املختار(  ابن عابدين، 2)
  4/298، د.ط. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري(  ابن عرفه، 3)
 . 1/448، 1، طمناقب الشافعي(  البيهقي، 4)

   .22/82، د.ط، املنهاج حتفة احملتاج يف شرح(  ابن حجر اهليتمي، 5)
 . 1/45، 1، طأصول السنة(  ابن حنبل، 6)
 .8/526، د.ط، املغين( ابن قدامة، 7)
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أخرج ابن أيب شيبة عن من خ ل ما أورده يف هذا السياق: " وقال السيوطي إبمامة املتغلب،
إن  رك فاصرب وإن حرمك فاصرب وإن أراد  عمر قال: امسع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشي جمدع

 .(1)"دمي دون ديينو  فقل مساعة وطاعة أمرا ينتق  دينك
ونقل كذلك ما قاله ابن السبكي يف الرتشيح: "ذكر اخلوارزمي يف الكايف أن املتغلب على 
إقليم لو نصب قا يًا غري جمتهد أو غري عدل والناس غري قادرين على دفعة هل تنفذ أحكامه 
وقضاايه من تزويج األايمى والتصر  يف أموال اليتامى حيتمل وجهني أحدمها ال وطريق املسلمني 

 . (2)كم إىل من هو من أهل القضاا يف حوادثهم فإن مل جيدوا أه  نفذت أحكامه للضرورة"التحا 
كذلك ما نقله السيوطي عن ما ذكره الدارمي يف االستذكار: "أنه لو وىل السلطان من لي  
أبهل فعلى كل واحد عزله وتوليه غريه فإن مل يقدروا نفذ قضاؤه للضروة ومنها قا ي الضرورة املقلد 

و الفاسق ال يستحق جامكية على القضاا من بيت املال، وإذا زالت شوكة من واله انعزل لزوال أ
 .  (3)املقتضي لدوام واليته هذا ما نبه البلقيين عليه"

فيتضح موقف ا مام السيوطي ولجه م م  للواقع يف إمارة املتغلب املتمكن يف تسيري أمور 
احلدود ورعاية مصاحلهم، وهو ما ظهر من خ ل قيام ا مام  ومصاحل العباد والقيام عليها وإقامة

املتغلب بتويل من يراه ألمر القضاا من خ ل قا ي قادر على إنفاذ حكمه وقضائه، وهو يف حال ال 
ميكن مواجهته أو عزله، فيكون الصاحل العام الذي يوافق رعاية مصاحل العباد وتسيري أمورهم ويعرب عن 

 مية يف رعاية تلك املصاحل وحفظ احلقوق واستقرارها ودفع أي مفسدة أو  رر مقاصد الشريعة ا س
يرتتب على عزل ذلك القا ي لتعيينه من إمام متغلب، وذلك لعدم توافر القدرة والقوة ملواجهة ذلك 
املتغلب الذي قام بتعيني ذلك القا ي املقلد أو الفاسق، وذلك وصواًل لدرا أي فتنة أو  رر يرتتب 

 ا  ياع ما حرصت عليه الشريعة ا س مية من خ ل مقاصدها. عليه
  

                                                           
، كتاب السري: يف إمام السرية أيمرهم مبعصية..، يف مصنفه، أخرجه ابن أيب شيبة، 2/577، د.ط، الدر املنثور، السيوطي( 1)
 .33711، حديث رقم: 6/544
 .20، د.ط، صمن أخلد إىل األرضالرد على ( السيوطي، 2)
 .21، د.ط، صالرد على من أخلد إىل األرض( السيوطي، 3)
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يتناول الباحث يف هذا الفصل الواجبات السياسة الواجبة على للحاكم على الراعية، وكذلك 
ل الطاعة للحاكم ونصحه وعزل إذا ما اقتضى الواجبات املستحقة للرعية على احلاكم، من خ 

ذلك، اب  افة إىل حقوق الرعية لدى احلاكم، كذلك بيان ارتباط السياسة الشرعية ابملقاصد 
الشرعية، وذلك من خ ل بيان تلك املقاصد سواا الدينية منها أو القضائية أو املالية، وارتباطها  

 الدولية، وذلك من خ ل اآل : كذلك ابجلانب احلضاري، وأثرها يف الع قات 
 املبحث األول: الواجبات السياسة للرعية على احلاكم وللحاكم على الرعية 

 ونصرته األول: الطاعة للحاكم طلبامل
 نصح احلاكم وعزلهالثاي: طلب امل

 املطلب الثالث : حقوق الرعية على احلاكم
 ب مقاصد السياسة الشرعية، وفيه ستة مطال :املبحث الثاين

 : املقاصد الدينية األولاملطلب 
 املطلب الثاي: املقاصد القضائية
 املطلب الثالث: املقاصد املالية
 املطلب الرابع: وظيفة احلسبة

 املطلب اخلام : الوظيفة احلضارية أو العمرانية
 املطلب السادس: وظيفة اجلهاد والع قات الدولية
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 لرعية على احلاكم وللحاكم على الرعيةاملبحث األول : الواجبات السياسة ل

يتطلب منه واجبات وحقوق فر تها الشريعة ا س مية جتاه  ؛تويل اخلليفة أو احلاكم مقاليد احلكم
الرعية، وكذلك اقتضت الشريعة واجبات على الرعية جتاه احلاكم يستوجب مراعاهتا وااللتزام هبا، وهو 

املطهرة، وبيان حدود هذه الواجبات سواا يف حق ويل األمر  ما أو حه القرآن الكرمي والسنة النبوية
يف غري معصية، أو حق الرعية جتاه احلاكم يف حفظ مصاحلها جبلب كل ما هو من السمع والطاعة 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ) قال تعاىل:صاحل ودفع كل ما ورائه مفسدة. 

  .(1)(حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث
 ونصرته: ول: الطاعة للحاكماأل طلبملا

أن الطاعة لوالة األمر ال تكون طاعة مطلقة، وإمنا مقيدة طاملا مل يكن فيها معصية هلل 
فكما جاات آايت كثرية تؤس  أن الطاعة هلل ولرسوله ولويل األمر طاعة يف احلق سبحانه وتعاىل، 

احلاكم أو ويل األمر وشاهبها معصية، واألمر ابملعرو  والنهي عن املنكر، أما إذا ما احنرفت من قبل 
ۈئ ېئ ېئ ) :فهنا يسقط هذا احلق وال يكون لويل األمر طاعة وال مسعاً وال نصرة، قال   تعاىل

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت 

  .(2)(جث مث
ر، فإذا وقع فداللة اآلية تبني هنا حدود هذه الطاعة هلل سبحانه وتعاىل ولرسوله ولويل األم

النزاع واخلصام يف أمر من أمور الدنيا، فمرد ذلك كتاب   وسنه نبيه، هذا هو املعيار الذي يستند 
 غليه السمع والطاعة. 

األمر ما مل يصرح ابلكفر البواح، فعن عبادة بن كذلك جاا يف السنة وجوب طاعة ويل 
على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا أن ابيعنا ): فيما أخذ علينا قالفر ي   عنه  الصامت

وعسران ويسران وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله قال إال أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من   
  . (3)(برهان

                                                           
 .59(  سورة النساا، اآلية 1)
 .59(  سورة النساا، اآلية 2)
، حديث 9/47، 1ط كتاب الفنت: ابب قول النيب )ص( سرتون من بعدي أمور تنكرولا،  ،يف صحيحه(  أخرجه البخاري، 3)

 .7055رقم 
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على املرا املسلم سول صلى   عليه وسلم: )ر قال وعن ابن عمر ر ي   عنهما، قال:  
    .(1) (إال أن يؤمر مبعصية، فإن أمر مبعصية، ف  مسع وال طاعةالسمع والطاعة فيما أحب وكره، 

من أطاعين فقد أطاع  ، ن أيب هريرة ر ي   عنه، قال: قال رسول   صلي   عليه وسلم:) ع
   . (2)(ومن عصاي فقد عصى  ، ومن أطاع أمريي فقد أطاعين، ومن عصى أمريي فقد عصاي

 لى حق السمع والطاعة لويل األمر، ومما جاء يف ذلك: ولقد أمجع العلماء ع
وأما أهل الّعلم والدين والفضل ف  يرخصون ألحد فيما لى   عنه من  قال ابن تيمية: "

معصية والة األمور وغشهم واخلروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد ُعر  من عادات أهل الُسنة 
 .(3)"موالدين قدمياً وحديثاً، ومن سرية غريه

 .  (4)قال ا مام النووي: "أ ع العلماا على وجوب طاعة األمراا يف غري معصية"
وقد أ ع الفقهاا على وجوب طاعة السلطان وقال احلافظ ابن حجر، قال ابن بطال: "

املتغلب، واجلهاد معه، وأن طاعته خري من اخلروج عليه، ملا يف ذلك من حقن للدماا، وتسكني 
 .(5)"الدمهاا

وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أموران، وإن جاروا، وال ندعوا "قال ا مام الطحاوي: و 
عليهم، وال ننزع يدًا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة   عز وجل فريضة، ما مل أيمروا مبعصية، 

    .(6)"وندعو هلم ابلص ح واملعافاة
مسع وأطيع وإن كان عبدًا جمدع إن خليلي أوصاي أن أ): ر ي   عنهقال أبو ذر 

 .(7)(األطرا 
واملراد هنا أن واجب الطاعة مقرر لويل األمر واألمراا وهذا ما ذهب إليه  اهري السلف  

، هو داللة على احلقارة والفقهاا وغريهم )وإن استعمل( ابلبناا للمفعول )عليكم عبد حبشي(
                                                           

 .1839،حديث رقم 3/1469، د.ط، صحيحهخرجه مسلم، يف (  أ1)
 .1835،حديث رقم 3/1466، د.ط، صحيحه(  أخرجه مسلم، يف 2)
 .35/12، 3، طجمموع الفتاوى(  ابن تيمية، 3)
 7/457، 1، طفتح املنعم شرح صحيح مسلم(  الشني، 4)
 .13/7، د.ط، فتح الباري(  ابن حجر، 5)
 . 2/540، 10، طيدة الطحاويةشرح العق(  ابن أيب العز، 6)
 .1837رقم احلديث: ، 3/1467، كتاب ا مارة، صحيحهأخرجه مسلم، يف  (7)
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العبد احلبشي مبالغة يف األمر ، لذا أطلق وبشاعة الصورة، وهو ما يضرب مبا ال يقع يف الوجود
أ عت األمة أنن ا مارة ال تكون يف العبيد، ابلطاعة وإن كان ال يتصور شرعًا أن يلي ا مارة وقد 

وتغلب عبد بطريق الشوكه، فإن طاعته واجبه درا ملفسد أكرب يف عموم الفو ى وإن حتقق ذلك 
  .(1)والفنت ما مل أيمر مبعصية

وطي ما يعرب عن واجب السمع والطاعة لويل األمر: "عن أيب سعيد اخلدري، قال: وأورد السي
قبض رسول   صلى   عليه وسلم واجتمع الناس يف دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر، قام 

  -صلى   عليه وسلم-خطباا األنصار، فجعل الرجل منهم يقول: اي معشر املهاجرين إن رسول   
ذا استعمل رجً  منكم قرن معه رجً  منا، فنرى أن يلي هذا األمر رج ن منا ومنكم، فتتابعت كان إ

  -صلى   عليه وسلم-خطباا األنصار على ذلك، فقام زيد بن اثبت فقال: أتعلمون أن رسول   
فنحن  -لمصلى   عليه وس-كان من املهاجرين وخليفته من املهاجرين، وحنن كنا أنصار رسول   

أنصار خليفته كما كنا أنصاره، مث أخذ بيد أيب بكر فقال: هذا صاحبكم، فبايعه عمر، مث ابيعه 
املهاجرون واألنصار، وصعد أبو بكر املنرب فنظر يف وجوه القوم، فلم ير الزبري، فدعا ابلزبري فجاا، 

تشق عصا املسلمني، وحواريه! أردت أن  -صلى   عليه وسلم-فقال: قلت ابن عمة رسول   
 . فقام فبايعه، مث نظر يف وجوه القوم فلم ير عليًّا فدعا به فجاا،  فقال: ال تثريب اي خليفة رسول
وختنه على ابنته! أردت أن تشق عصا  -صلى   عليه وسلم-فقال: قلت ابن عم رسول   

 .  (2)"فبايعه -سلمصلى   عليه و -املسلمني، فقال: ال تثريب اي خليفة رسول   
وهو ما يبني حق احلاكم يف السمع والطاعة، وهو ما يوجبه مصلحة املسلمني واحلفاظ على 
وحدهتم واستقرارهم جلبًا لكل ما هو مصلحة هلم ودفعًا لكل ما فيه مفسدة يف شق صف املسلمني 

يد صف املسلمني وقيام الفنت واال طراابت، وهو ما ظهر جليًا يف موقف أيب بكر وحرصه على توح
 إع ا للصاحل العام وحفظاً له. 

                                                           
 . 1/214، د.ط، السراج املنري شرح اجلامع الصغريانظر: العزيزي، ( 1)
 . 3/182، ذكر بيعة أيب بكر، الطبقات الكربىأخرجه ابن سعد، ، 56، ص1،طاتريخ اخللفاءالسيوطي، ( 2)
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 :نصح احلاكم وعزلهالثاين: طلب امل
 للحاكم: النصح واإلرشاد

من واجب املسلم على أخيه املسلم، وتقدمي النصح واملشورة له، وهو ما يفرتض القيام به جتاه احلاكم 
جة إىل املساعدة واملشورة، وتقدمي من قبل أهل احلل والعقد وكل مسلم، إذا ما كان هذا احلاكم يف حا

النصيحة اخلالصة لوجه   مبا تعينه على القيام أبعباا مسؤوليته جتاه رعيته، ومن الواجب أن يتخلق 
املسلم أبخ ق حسنة وسلوك قومي يف تقدمي نصيحته ومشورته، فتكون يف السر أللا بذلك ال تكون 

له، خاصة إذا ما صدر منه تقصري أو عدم توفيق يف نصيحة وإمنا يكون تشهري هبذا احلاكم وفضح 
 أمر من أمور رعيته.  

قال: )من أراد أن   أن رسول   صلى   عليه وسلم   عن عياض بن غنيم ر ي   عنهف
ينصح لسلطان أبمر ف  يبد له ع نية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإال كان قد 

إنك اي هشام ألنت اجلمرتيا إذ جترتيا على سلطان   فه  خشيت أن أدى الذي عليه له و 
 . (1)(تبارك وتعاىل يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان  

يفهم من ذلك أن أسلوب النصيحة املقدم لويل األمر البد أن يكون فيه شيا من السرت، 
كل ما يدل على ذلك، ألنه لو متت فتقدمي النصيحة يكون املرجو منها اخلري، فعلى فاعلها أن يسلك  

ع نية أو على املأل، مل تعد تصبح نصيحة، وإمنا هي فضيحة لويل األمر أمام رعيته، وابلتايل ال 
يتحقق مقصدها من إرادة اخلري لويل األمر بعونه ومساعدته وتوجيهه يف أمر من األمور شاهبها 

الذي أمران   ورسوله بطاعته والسمع له ما  التقصري، إ افة ألن هذا يتعارض مع مكانه ويل األمر؛
 دام مل أيمر مبعصية.

والوالة إمنا هم على أمر النيب صلى   عليه وسلم فلهم حظهم من ": وقال القرطيب
  . (2)"التوقري

وهنا القرطيب يو ح املكانة اليت عليها الوالة ابعتبارهم قائمني على حفظ الشريعة وصيانتها 
لعباد، وعلى ذلك يكون توقريهم وذلك حلفاظهم على أمر هذا الدين كما أمر به النيب ورعاية مصاحل ا

 صلى   عليه وسلم، وتكون طاعتهم واجبة.
                                                           

صحيح لغريه دون قوله: من أراد أن يَكْنَصَح لسلطان أبمّر.. ، 15333، حديث رقم 24/48، د.ن. همسنديف خرجه أمحد، ( ا1)
  .فحسن لغريه، وهذا إسناد  عيف النقطاعه

 . 4/256، 2، طتفسري القرطيب( القرطيب، 2)
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ويقول ابن عبد ربه: "فنصح ا مام ولزوم طاعته فرض واجب، وأمر الزم، وال يتم ا ميان إال 
 . (1)به، وال يثبت ا س م إال عليه"
بد ربه أن نصح ا مام وطاعته أمر واجب والزم، وأنه من ع مات ويتضح من قول ابن ع

  وإنفاذ ما جائت به الشريعة ا س مية.  ،ا ميان
 عزل احلاكم: 

من واجبات احلاكم القيام ابملسؤوليات امللقاة على عاتقه، وما دام متمسكًا يف عمله بكتاب 
م على تدبري شؤون الناس ورعاية مصاحلهم ابلعدل،   وسنة النيب صلى   عليه وسلم، وملتزماً ابلقيا

حمققاً مقاصد الشريعة ا س مية يف جلب املصاحل ألفراد أمته ودافعاً للمفاسد عنهم، فإنه ال حيق عزله 
وال اخلروج عليه، بل جند أن الشرع قد حذر من مغبة اخلروج عليه، كذلك ال تعترب األخطاا اليسرية 

عليه، وذلك ألن هذا احلاكم بشر قد خيط، وقد يصيب، ولكن األمر يدور هنا،  مربراً لعزله أو اخلروج
لكن هناك أمور هلا أتثري أنه يف حال إذا ما اخطأ فإنه يتم توجيه النصح له وا رشاد وتقدمي العون له، 

 ما يستدعي إىل عزله.  على حياة املسلمني الدينية والدنيوية، منها 
منها الكفر البواح الذي تقوم عليه دالئل تؤكد عليه، هنا يكون  فإرتكاب احلاكم ألمور يظهر

 عزله مستحقاً وواجباً. 
التحقيق الذي ال شك فيه أنه ال جيوز القيام على ا مام : "قال الشيخ حممد األمني اجلكين

 . (2)"خللعه إال إذا ارتكب كفراً بواحاً عليه من   برهان
 فبايعناه، وسلم عليه   صلى   رسول دعاان: قال هعن   ر ي الصامت بن عبادة عنف

 وأثرة ويسران، وعسران ومكرهنا، منشطنا يف والطاعة، السمع على ابيعنا أن علينا، أخذ فيما فكان
  .(3)(برهان فيه   من عندكم بواحا كفرا  تروا أن إال): قال أهله، األمر ننازع ال وأن علينا،

خ   بني العلماا، فمنهم من رأى وهي حمل واخلروج عليه اكم ورأي السيوطي يف عزل احل
ابخلروج ولو ابلقوة مهما كانت األ رار املرتتبة على ذلك، وآخرون رأوا اخلروج عليه وعزله إذا كانت 
هناك قدرة وغلبة على ذلك بدون  رر أو مع  رر أخف من إبقائه، وجب خلعه؛ أما إن كان 

                                                           
 .1/11، 1ط، العقد الفريد ،ابن عبد ربه( 1)
   .1/29،د.ط، اح القرآن ابلقرآنأضواء البيان يف إيضاجلكين،  (2)
 . 7056، حديث رقم 9/47، 1، طيف صحيحهأخرجه البخاري،  (3)
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 من الضرر املرتتب على إبقائه، ف  جيوز اخلروج عليه، مما يعين أن الضرر املرتتب على اخللع أكرب
منهج اخللع أو العزل مع احلاكم الفاسد عند السيوطي البد أن يراعى فيه املآل املقاصدي املرتتب 
على ذلك، فلو ترتب عليه  رر أكرب كان ا بقاا هو االفضل، وإن كان عك  ذلك لزم خلعه 

 . (1)وعزله
هناك قيداً يف العزل أو اخلروج، ولي  األمر على إط قه، ف بد أن يظهر من ويل  إذن جند أن

األمر أو احلاكم دالئل وا حة ومؤكدة تصل إىل درجة الكفر، ولي  جمرد اعتباره فاسقاً أو ظاملاً، فهنا 
 يكون عزله واخلروج عليه مربراً.  

 :نتهاء والية احلاكما
ة معينة خاصة بوالية احلاكم حىت خيلفه حاكم آخر، فاألصل مل يرد يف الشريعة ا س مية مد

يف ذلك بقاا احلاكم يف احلكم متحمً  مسؤولياته ما دام لديه القدرة والص حية على القيام مبهام 
يف إدارة شؤون الدولة بسبب عارض صحي أو خلل يف  تقصريحكمه، أما إذا ثبت وجود عجز أو 

 . (2)ع من املوانع اليت تعوق ممارسته مسؤولياته، فإنه يستلزم إعفاؤهقواه العقلية، أو تعرض ألي مان
ومن الثابت يكون لألمة خلع احلاكم إذا ما ثبت عليه القيام أبفعال أو تصرفات تعترب كفراً 
ظاهراً، فهنا يستلزم خلعه ونزع السلطة من يده، وهذا لي  معناه أن يتم ترك األمر دون  وابط أو 

مرتوك ألهل احلل والعقد الذي هذا األمر ا ال ترتك لعامة املسلمني، بل إن إثبات قيود، مبعىن أل
 ومدى توافقه مع الشريعة أو تعار ه معها.  ،ميلكون القدرة على حتديد ماهية هذا التصر 

ومىت أصبح احلاكم مستحقًا للعزل، ونزع السلطة من يده فإن العلماا على اتفاق بوجوب 
 ينهم يف حال لو كان ذلك غري ممكن؛ وذهبوا إىل فريقني:  فاً بعزله، غري أن هناك خ

ابن حجر وعدم اخلروج وعزله، ومثال من رأى ذلك رأى وجوب الصرب  الفريق األول:
العسق ي: "وقوهلم: كان يرى السيف يعين كان يرى اخلروج ابلسيف على أئمة اجلور وهذا مذهب 

 .(3) "ك ملا رأوه قد أفضى إىل أشد منهللسلف قدمي لكن استقر األمر على ترك ذل
 ، فقال:ا مام املاورديومثال من رأى ذلك  ،وجوب عزله ولو ابلقوةرأى  والفريق الثاين:

"فأما اجلرح يف عدالته وهو الفسق فهو على  ربني: أحدمها: ما اتبع فيه الشهوة. والثاي: ما تعلَّق 

                                                           
 .  1/374، د.ط، تنوير احلوالك شرح موطأ مالكانظر: السيوطي،  (1)
 وما بعدها. 19، د.ط، ص األحكام السلطانيةانظر: املاوردي،   (2)
 . 2/250، 1، طهتذيب التهذيبابن حجر،   (3)
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جلوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على املنكرات فيه بشبهة، فأما األول منهما فمتعلق أبفعال ا
حتكيًما وانقياداً للهوى فهذا فسق مينع من انعقاد ا مامة ومن استدامتها؛ فإذا طرأ على من انعقدت 

 .(1)إمامته خرج منها، فلو عاد إىل العدالة مل يعد إىل ا مامة إال بعقد جديد
ريق الذي دعا إىل اخلروج على ا مام وعزله وهو ما أو حه ابن حزم والذي رجح فيه الف

 فإن منه ومينع ذلك يف ا مام يكلم أن قل وإن اجلور من شيا وقع أن والواجب، حيث قال: "ابلقوة
 ف  عليه واخلمر والقذ  الزان حد و قامة األعضاا من أو البشرة من للقود وأذعن احلق وراجع امتنع
 عليه الواجبات هذه من شيا إنفاذ من امتنع فإن خلعه حيل ال كان  كما  إمام وهو ،خلعه إىل سبيل
  . (2)"غريه وإقامة خلعه وجب يراجع ومل

ابيعنا رسول   صلى   عليه وسلم يعين ليلة العقبة يف سياق هذا أورد السيوطي يف كتابه: "
ر أي يسر املال على السمع والطاعة قال الباجي السمع هنا يرجع إىل معىن الطاعة يف اليسر والعس

وعسره واملنشط بفتح امليم واملعجمة وسكون النون بينهما واملكره أي وقت النشاط إىل امتثال أوامره 
ووقت الكراهية لذلك ويف رواية عند أمحد والنشاط والكسل وإن ال ننازع األمر يريد امللك واالمارة 

ي  يف قريش إال ينازعوا فيه أهله أهله قال الباجي حيتمل أن يكون هذا شرطا على األنصار ومن ل
وهم قريش وحيتمل أن يكون هذا مما أخذ على  يع الناس أن ال ينازعوا من واله   األمر منهم وإن  
كان فيهم من يصلح لذلك األمر إذا كان قد صار لغريه قلت الثاي هو الصحيح ويؤيده أن يف مسند 

بن حبان زايدة وإن أكلوا مالك و ربوا ظهرك وعند  أمحد زايدة وإن رأيت أن لك يف األمر حقا وعند
 .(3)"البخاري زايدة إال أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا ابداي

مما يفهم من موقف السيوطي من مسألة خلع احلاكم ألا تتوقف على مآل هذا اخللع يف 
حل املرجوة من وراا خلعه املفاسد املتحققة واملصاحل اجمللوبة من وراا خلعه، فإذا ما غلبت املفاسد املصا

 بقي يف حكمه، إال يف حالة الكفر البواح فهنا يكون اخلروج قاطعاً. 
لو أصبحت تصرفاته  ،أنه يتم عزل احلاكم وخلعهيرجح الباحث ما ذهب إليه الفريق الثاي و 

  .بواحاً تشكل كفراً 

                                                           
 وما بعدها.   42، د.ط، ص األحكام السلطانيةملاوردي، ا  (1)
 . 4/135، د.ط، الفصل يف املل واألهواء والنحلابن حزم،  (2)
 . 1/296، د.ط، تنوير احلوالك شرح موطأ مالك، السيوطي (3)
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 :عزل اإلمام العاجز أو املنحرفوسائل 
 :نفسه احلاكم يعزل أن أواًل:

بعدم قدرته على إدارة شؤون الدولة، والقيام مبهام احلكم ابلشكل الذي احلاكم إذا أح   أن
تتطلبه مسؤوليات منصبه ومهامه، فإن له أن يعزل نفسه، لتجنب أي  رر يعود على شخصه كويل 

  لألمر، وكمسؤول أمام رعيته يف عدم قدرته حتمل تبعات مصاحلهم واحلفاظ عليها. 
   .(1)ب عليه أن خيلع نفسه إذا وجد يف نفسه نقًصا يؤثر يف ا مامة"قال القرطيب: "جي

أما يف حالة إذا مل يكن لديه عذر شرعي لطلب العزل، بل لرتك مهامه وختفيف األعباا عن 
به يف آخرته قد يرتتب عليه  رر فذهب بعض الفقهاا اىل أنه ينعزل: ألن إلزامه ابالستمرار نفسه، 
وألنه يعترب وكيً  للمسلمني، ، (3)مل تلزمه ا جابة إىل املبايعة ال يلزمه الثباتوألنه كما  (2)ودنياه

  .(4)والوكيل له أن يعزل نفسه
وذهب آخرون إىل أنه ال ينعزل: واستدلوا يف ذلك بطلب أيب بكر الصديق عندما طلب من 

 .(5)املسلمني عزله، فلو كان عزل نفسه مؤثراً ملا طلب إقالته منهم
لسيوطي عن موقفه عن عزل احلاكم لنفسه أنه يكون للحاكم احلرية أن يعزل نفسه وهو ويعرب ا

ما أو حه فيما أورده يف موقف أيب بكر الصديق ر ي   عنه عندما أقدم الصحابة على اختياره، 
أقيلوي(، حيث يفهم من ذلك أن لإلمام أو احلاكم  -فقال: )أقيلوي ومبايعته يف سقيفة بين ساعدة

  .(6)يستقيل من منصبه إذا ما أح  أنه لن يستطيع القيام أبعباا هذا املنصب أن
 :العلماء عرب الفاسد احلاكم عزل اثنياً:

هنا يتقدم أهل احلل والعقد إىل احلاكم اجلائر ويتقدمون له ابلنصح وا رشاد، وينذرونه 
ريطة إال يرتتب على ذلك أي وميهلونه ويصربون عليه، فإن أصر على ما هو عليه عملوا على عزله، ش

مفسدة أكرب تكون أكرب من املفسدة املرجو إزالتها، فهنا يكون ألهل احلل والعقد إختاذ كافة السبل 
                                                           

 .1/272، 2، طتفسري القرطيبالقرطيب،  (1)
 .1/33، 2، طمآثر اإلانفة يف معامل اخلالفةانظر: القلقشندي،  (2)
 .1/32، مرجع سابق، 2، طمآثر اإلانفة يف معامل اخلالفةانظر: القلقشندي،  (3)
 .240، د.ط، صاملعتمد يف أصول الدينانظر: أبو يعلى،  (4)
 . 1/33، 2، طمآثر اإلانفة يف معامل اخلالفةانظر: القلقشندي،  (5)
 . 67، ص1، طاتريخ اخللفاءانظر: السيوطي،  (6)
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فإلم يعمدون إىل عزله ولكن ابستفتاا شعيب من قبل لبيان أوجه اخلطأ لديه، فإن تعنت يف ذلك 
   . (1)ون إجراا أي استفتااالشعب، وإذا مل يتمكنوا من ذلك، قاموا بعزله مباشرة د

 :األمة طريق عن الفاسد احلاكم عزل اثلثاً:
"ومىت زاغ عن ذلك كانت  لألمة احلق يف عزل احلاكم، مىت حاد عن الصواب، قال البغدادي:

األمة عيارًا عليه يف العدول به من خطأه إىل صوابه، أو يف العدول عنه إىل غريه، وسبيلهم معه فيها  
   .(2)ائه وقضاته وعماله وسعاته، إن زاغوا عن سننه عدل هبم أو عدل عنهم"كسبيله مع خلف

وكما هو مقرر للحاكم من حقوق يف عزل من هم دون من معاونني وموظفني، يكون هذا احلق 
ابألحرى لألمة اليت قامت ابختياره وتعيينه هلذا املنصب، وال يشرتط يف ذلك إ اع األمة على خلعه، 

 .  (3)ألغلبية يف ذلكوإمنا يكتفى اب
وعرب السيوطي عن منهجه يف التعامل مع احلاكم الفاسد وكيفية عزلة، حيث رأى أنه البد أن 
يتم عزله سواا كان عن طريق أهل احلل والعقد أو عن طريق األمة لفسقه وجوره وعدم ص حيته 

رد عن عبد   بن حنظلة للقيام مبهام ومسؤوليات القيام على مصاحل أمته، وأورد يف سياقه عن ما و 
بن الغسيل: و  ما خرجنا، على يزيد حىت خفنا أن نُرمى ابحلجارة من السماا، إنه رجل ينكح 

 .  (4)أمهات األوالد، والبنات واألخوات، ويشرب اخلمر، ويدع الص ة
روج مع ا شارة إىل أن مسألة عزله واخلروج عليه حمل خ   بني العلماا، فمنهم من رأى ابخل

ولو ابلقوة مهما كانت األ رار املرتتبة على ذلك، وآخرون رأوا اخلروج عليه وعزله إذا كانت هناك 
قدرة وغلبة على ذلك بدون  رر أو مع  رر أخف من إبقائه، وجب خلعه؛ أما إن كان الضرر 

أشار إليه املرتتب على اخللع أكرب من الضرر املرتتب على إبقائه، ف  جيوز اخلروج عليه، وهو ما 
حديث عبادة بن الصامت )وإن أكلوا مالك، و ربوا ظهرك(، مما يعين أن منهج اخللع أو العزل مع 
احلاكم الفاسد عند السيوطي البد أن يراعى فيه املآل املقاصدي املرتتب على ذلك، فلو ترتب عليه 

 . (5) رر أكرب كان ا بقاا هو االفضل، وإن كان عك  ذلك لزم خلعه وعزله

                                                           
 . 1/65، د.ط، الطرق السلمية يف تغيري احلاكم الفاسد ن،انظر: جغما (1)
 .278، 3، طأصول الدينالبغدادي،  (2)
 .147، حبث ابجمللة املصرية للعلوم السياسية، صفلسفة اإلسالم السياسية ونظام احلكم فيهانظر: ليلة،  (3)
 .209، ص1، طاتريخ اخللفاءانظر: السيوطي،  (4)
 .  1/374، د.ط، احلوالك شرح موطأ مالكتنوير انظر: السيوطي،  (5)
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 :ملطلب الثالث: حقوق الرعية على احلاكما
أعطت الشريعة ا س مية احلكام واألئمة سلطات على رعيتهم، يقومون من خ هلا برعاية مصاحلهم، 
وتدبري شؤولم الدينية والدنيوية، وألزمتهم بواجبات وحقوق عظيمة يقومون هبا وفق تعاليم الشرع 

دى فيها حقوق   سبحانه وتعاىل كانت سببًا من احلنيف، فمن التزم منهم بتلك الواجبات وأ
 أسباب ف حه يف الدينا واآلخره. 

ولقد وعد   سبحانه وتعاىل احلكام والوالة العادلني ابلتمكني يف األرض واحلفظ من كيد 
ڤ ڤ ڦ ) األعداا وشرورهم يف الدنيا، كما وعدهم ابلثواب واجلزاا العظيم يف اآلخرة، قال تعاىل:

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڦ ڦ ڦ

 . (1)(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
االستخ   هلم أواًل، وهو:  وتعاىل قال ا مام الشوكاي يف تفسريه لآلية: "ذكر سبحانه

جعلهم ملوكاً، وذكر التمكني، اثنياً؛ فأفاد ذلك: أن هذا امللك لي  على وجه العروض والطروا، بل 
 . (2)االستقرار والثبات، حبيث يكون امللك هلم ولعقبهم من بعدهم"على وجه 

كما جاا بيان فضل احلكام والوالة العدول، وثواهبم وجزائهم عند   عز وجل، حديث أيب 
هريرة ر ي   عنه، عن النيب صلى   عليه وسلم: )وسبعة يظلهم   يف ظله، يوم ال ظل إال ظله: 

 .(3)...(ا مام العادل
املراد به: صاحب الوالية العظمى، ويلتحق به كل من ويل شي اً و قال ابن حجر يف ذلك: "

   . (4)"من أمور املسلمني فعدل فيه
مما يعين أن على الوالة واحلكام، ومن يتوىل أمر من أمور املسلمني أن يتقوا   فيما تولوه من 

 أمور الرعية.
 

                                                           
 .55سورة النور، اآلية  (1)
 .4/55، 1، طفتح القديرالشوكاي،  (2)
 .660، حديث رقم 1/133، 1، كتاب األذان، ابب من جل  يف املسجد ينتظر الص ة، طيف صحيحهأخرجه البخاري،  (3)
 . 145-2/144، د.ط، فتح الباريابن حجر،  (4)



 

72 

 

 ور املسلمني واجبات جتاه رعيتهم، منها: ولقد فرض هللا على احلكام ووالة أم
احلكم مبا أنزله  ، وتطبيق شرعه بني عباده، ونبذ كل القوانني واألحكام الو عية اليت ختالف 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ) اىل:ككككشرع  ، قال تع

 . (1) (ائ ەئ
مون ابألحكام اليت ختالف شرع كما أنكر   سبحانه وتعاىل على الوالة واحلكام الذين حيك

 .(2)(ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب)  ، قال تعاىل:
 ومن احلقوق الواجبة على الوالة جتاه رعيتهم: 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې )إقامة العدل بني الناس وحتقيق املساواة بينهم، لقوله تعاىل:   •

 .(3) (ې
وإسناد األعمال لألكفاا  رعاية مصاحل الناس، واالهتمام بشؤولم وأحواهلم، والرفق هبم،  •

 .(4)(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)العدول، قال تعاىل: 
املتابعة الدائمة، وا شرا  املستمر، ملوظفيه ومراقبتهم يف أداا مسؤولياهتم وأعماهلم، والتأكد   •

من تقدميهم كافة احتياجات الرعية ومتطلباهتم، وحماسبة املقصر واملهمل يف أداا مهامه 
    .(5)ابت املناسبة لذلك، واستبداله مبن هو اكفأ منهوإيقاع العقو 

ولقد تناول الفقهاء الواجبات على والة األمور واحلكام، وأوضحوها يف مصنفاهتم إمجاالً 
  :(6)وهي

وبيان الصحيح، وأخذه مبا يلزمه من حفظ الدين على األصول اليت أ ع عليها سلف األمة،  -1
 اخللل. احلقوق واحلدود؛ حلراسة الدين من 

                                                           
 .49ئدة، جزا من اآلية سورة املا (1)
 .50سورة املائدة، اآلية  (2)
 .58سورة النساا، جزا من اآلية  (3)
 .27سورة األنفال، اآلية  (4)
 وما بعدها.  6، ص1، طاألدلة الشرعية يف بيان حق الراعي والرعيةانظر: سبيل،  (5)
 .1/40، د.ط، األحكام السلطانيةانظر: املاوردي،  (6)
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  تنفيذ األحكام بني املتخاصمني، وإنصا  احلقوق حني ينتصر املظلوم من ظامله.  -2
 محاية البيضة، والذب عن احلوزة، حىت يتعايش الناس آمنني مطم نني. -3
 نتهاك، وحفظ حقوق العباد. إقامة احلدود وحفظ حمارم   من اال -4
حتصني الثغور، وإعداد كل ما يلزم حلماية الدولة حىت ال يظفر هبا األعداا وال يطمع هبا  -5

 طامع. 
 جهاد من حارب ا س م بعد الدعوة حىت يسلم أو يدخل يف الذمة. -6
 جباية الفيا والصدقات وفق ما جاا به الشرع نصاً واجتهاداً دون تعسف. -7
إليهم من أعمال ويكله إليهم من أموال استكفاا األمناا وتقليد النصحاا فيما يفوض  -8

 لضمان  بطها وحفظها. 
 عدم ا سرا  والتبذير يف العطااي من بيت املال، ودفعه يف وقت دون أتخري. -9

مباشرته بشكل مباشر جلميع تلك األعمال وا ط ع بنفسه على االحوال وال يكل  -10
 حراسة الدين. استقامة األمور، وحفظاً ملصاحل األمة و ذلك ألحد آخر، لضمان 

ولقد أورد السيوطي ما يعرب عن ذلك ا لتزام الذي يقع على عاتق احلاكم جتاه رعيته، لكونه 
هو املسؤول عن تدبري أمور دولته وتسري مصاحلها واحلفاظ على شؤون ومصاحل أمته واستقامة أمرها 

 أوردها يف كتابه جبلب كل ما هو صاحل ودرا كل ما هو فاسد، وذلك من خ ل القاعدة اليت اليت
األشباه والنظائر، وهي تصر  ا مام على الرعية منوط ابملصلحة، والذي ذكر فيها: " هذه القاعدة 
ن  عليها الشافعي وقال: منزلة ا مام من الرعية منزلة الويل من اليتيم، قلت وأصل ذلك: ما أخرجه 

، عن الرباا بن عازب قال: قال سعيد بن منصور يف سننه، قال حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق
عمر ر ي   عنه: إي أنزلت نفسي من مال   مبنزلة وايل اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا 

 . (1)ايسرت رددته، فإن استغنيت استعففت"
مما يعين أن إلتزام احلاكم جتاه رعيته يف  يع شؤولم وتسيري مصاحلهم قائمًا على املصلحة 

اا ذلك ا لتزام، فإذا انتفت املصلحة يف أي جانب من اجلوانب اخلاصة برعيته، وجب املرتتبة من ور 
  عليه الرتاجع وعدم إنفاذ أي تصر  يتعارض مع تلك املصلحة. 

                                                           
 .1/121، 1، طباه والنظائراألشالسيوطي،  (1)
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إذن يتضح لنا مما سبق أن احلاكم أو اخلليفة الذي منحه   سبحانه وتعاىل شر  هذه 
ه إنفاد شرعه وإقامه عدله ووعده ابجلزاا يف الدنيا األمانة وهي حفظ دينه وحراسة دينه، قد أانط ب

واآلخرة، وهو ما يتحقق من خ ل القيام مبهام تلك املسؤوليات اليت يتحقق إبنفاذها مقصد هذا 
الدين، حبفظ مصاحل العباد وتلبية متطلباهتم والقيام على تدبري شؤون حياهتم الدينية والدنيوية، فتلك 

اليت ما أن التزم هبا ويل األمر انل ر ا   يف الدنيا واآلخرة إبقامه عدله هي  اع السياسة العادلة 
 إذا مل يلتزم احلاكم إنفاذ شرع   فيما أوكل إليه.  ؛وحفظ شرعه، وهو ما ال ينفي عذاب   وسخطه
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  مقاصد السياسة الشرعية: املبحث الثاين

 املقاصد يف اللغة: 
ولفظ املقاصد أي  على عدة معاي ومن  منها تقة من الفعل قصد، وهي مش (1) ع مفرده مقصد

 معىن الغاية الذي ألجله شرعت أحكام السياسة الشرعية.  
  صطالح:يف االاملقاصد و 

جرى يف جواز " حيث قال: يف كتابه الفنون: ابن عقيلوهو ما عرب عنه  ،يراد هبا معنيان أحدمها عام
 قال: السياسة ما  مث .رعية: أنه هو احلزم، وال خيلو من القول به إمامالعمل يف السلطنة ابلسياسة الش

كان فعً  يكون معه الناس أقرب إىل الص ح، وأبعد عن الفساد، وإن مل يضعه الرسول صلى   
  .(2)"عليه وسلم، وال نزل به وحي

من واملعىن اخلاص الذي ميثله مصطلح السياسة الشرعية هو ما ختص  يف جمال معني 
احلكم أو اخل فة، وهو ما عرب عن عديد من العلماا، منهم الشيخ عبد الوهاب جماالهتا، وهو جمال 
هي تدبري الشؤون العامة للدولة ا س مية مبا يكفل حتقيق املصاحل ودفع املضار مما خ  ، بقوله: "

  .(3)"هدينال يتعدى حدود الشريعة أو أصوهلا الكلية وإن مل يتفق وأقوال األئمة اجملت
ا مامة رايسة اتمة، وزعامة عامة، "حيث قال:  يف تعريف ا مامة، ما ذكره اجلويينوكذلك 

تتعلق ابخلاصة والعامة، يف مهمات الدين والدنيا. مهمتها حفظ احلوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة 
استيفاا احلقوق من ابحلجة والسيف، وكف اخليف واحليف، واالنتصا  للمظلومني من الظاملني، و 

فهنا ا مام اجلويين أو ح تعريف السياسة الشرعية مبا ذكره  .(4)"املمتنعني، وإيفاؤها على املستحقني
حفظ احلوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة مث أو ح معىن املقاصد فيها من خ ل بيان مهاماهتا يف 

 من الظاملني، واستيفاا احلقوق من ابحلجة والسيف، وكف اخليف واحليف، واالنتصا  للمظلومني
   .املمتنعني، وإيفاؤها على املستحقني

                                                           
 مادة: قصد. .12/114، 1، طلسان العربانظر: ابن منظور،  (1)
 .1/29، 1، طالطرق احلكمية يف السياسة الشرعيةابن قيم اجلوزية،  (2)
 .20، ص1، طالسياسة الشرعية يف الشؤون الدستورية واخلارجية واملاليةخ  ،  (3)
 .1/22، 2، طلظلمغياث األمم يف التياث ااجلويين،  (4)
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  : املقاصد الدينية:املطلب األول
األحكام الشرعية إمنا شرعت فحرص الشرع على حتقيق مصاحل العباد الضرورية واحلاجية والتحسينية، 
س مي، وذلك من خ ل تشريع لصيانة تلك املصاحل واحلفاظ عليها، وهو ما حيرص عليه التشريع ا 

مبا  ،اليت حتقق مقاصد الشريعة ا س مية يف جلب كل املصاحل ودرا كل املفاسد وإبعادها األحكام
  . شؤولم الدينية والدنيويةيتحقق معه حفظ مصاحل العباد واحتياجاهتم وتدبري 

 أواًل: حفظ الدين: 
أحكاماً  ،-  والعقل والعرض واملالالدين والنف- شرع ا س م لكل واحد من هذه اخلمسة

وع العقائد والعبادات متكفل إجياده وتكوينه، وأحكامًا تكفل حفظه وصيانته، فالدين هو جم
واألحكام والقوانني اليت شرعها   سبحانه لتنظيم ع قة الناس برهبم، وع قاهتم بعضهم ببعض. وقد 

وأصول ، كام القواعد اخلم  اليت بين عليها ا س مشرع ا س م  جياده وإقامته: إجياب ا ميان وأح
العبادات، اليت قصد الشارع بتشريعها، إقامة الدين ووتثبيته يف القلوب ابتباع األحكام اليت ال يصلح 

  .(2) (ڃ ڃ چ چ چ چ)قال تعاىل:  .(1)الناس إال هبا
اربة من يقف عقبة يف وشرع حلفظه وكفالة بقائه ومحايته من العدوان عليه: أحكام اجلهاد، حمل

ليه، ومن يفنت متدينًا لريجع عن دينه، وعقوبة من يرتد عن دينه، وعقوبة من يبتدع إسبيل الدعوة 
وحيدث يف الدين ما لي  منه، أو حير  أحكامه عن موا عها، واحلجر على املفيت املاجن الذي حيل 

  .(3)احملرم
  .(4) (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڃ )فكان مما جاا يف تشريع اجلهاد، قال تعاىل: 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )ومما جاا يف عقوبة املرتد، قال تعاىل: 

 .(5)  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

                                                           
 . 200، ص8، طعلم أصول الفقهانظر: خ  ،  (1)
 .19سورة آل عمران، جزا من اآلية  (2)
 . 201، مرجع سابق، ص8، طعلم أصول الفقهانظر: خ  ،  (3)
 .193سورة البقرة، جزا من اآلية  (4)
 .217سورة البقرة، جزا من اآلية  (5)
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عقوبة املبتدع، واملنحر  عن دينه، وطلب األخذ على يد  -الدين حلفظ-وشرع ا س م 
حلفظ ين ابلضرورة، وغري ذلك، اترك الص ة، ومانع الزكاة، واملفطر يف رمضان، واملنكر ملا ُعّلم من الد

من االعتقادات الناس وعدم الوقوع يف االحنرا  والض الت، واخت ط عقيدهتم واهتزاز إميالم 
 . (1)  الباطلة

وأورد السيوطي من خ ل القاعدة اليت أوردها وهي تصر  ا مام على الرعية منوط ابملصلحة 
مصاحلهم الدينية والدنيوية، فقال: "ما ذكره  وما يتفرع عنها، وهو ما يتحقق معه احلفاظ على

املاوردي أنه ال جيوز ألحد من والة األمور أن ينصب إمامًا للص ة فاسقاً، وإن صححنا الص ة 
خلفه، أللا مكروهة، وويل األمر مأمور مبراعاة املصلحة، وال مصلحة يف محل الناس على فعل 

ني القتل، والرق، واملن والفداا، مل يكن له ذلك ابلتشهي بل املكروه، ومنها: أنه إذا ختري يف األسرى ب
 .(2)ابملصلحة، حىت إذا مل يظهر وجه املصلحة حيبسهم إىل أن يظهر"

فيتضح من السابق أن اعتبار املصلحة هو الذي يقوم على أساسه تصر  ا مام جتاه رعيته، 
عدم الص ة خلف هذا ا مام ألن  فإذا كان إمامة الفاسق مكروهه، وانتفاا املصلحة هنا يستلزم

الص ة خلفه مكروهة. وكذلك يف التعامل مع األسرى بني القتل والرق واملن والفداا، يكون اعتبار 
املصلحة هنا هو حفظ الدين، وال يكون األمر قائم على تقدير ا مام الشخصي أو وفق هواه 

ققة من وراا ذلك األسري سواا بقتله، الشخصي، بل البد أن يكون قائمًا على اعتبار مصلحة املتح
 أو االفتداا مكانه أو دخوله يف ا س م إىل آخره، مبا يتحقق يف لاية املصلحة املرجوة من ذلك. 

 
 

 
 
  

                                                           
 . 119، ص2، طاإلسالمية ضوابط املصلحة يف الشريعةالبوطي،   (1)
 .1/121، 1، طاألشباه والنظائرالسيوطي،  (2)
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 :املطلب الثاين: املقاصد القضائية
حتقق املقاصد القضائية ومدار عملها يكون من خ ل مراعاة أحكام السياسة الشرعية لكل غاية 

وذلك من خ ل الرقابة القضائية على مدى  د استهدفها الشارع احلكيم يف جمال القضاا،ومقص
 مع مقاصد الشريعة ا س مية. اتفاق تلك األحكام 

ويف هذا السياق قال الدكتور حممد سليم العوا: "املقاصد العامة بشروطها... جيب أن يكون 
الرقابة القضائية على مدى اتفاق التشريع مع عليها مدار هذا العمل، وهي اليت عليها املعول يف 

  .  (1)مبادئ الشريعة ا س مية املعتربة حبكم الدستور"
وحتقق تلك املقاصد القضائية من خ ل توافقها مع مقاصد الشرع احلكيم، وهو ما يكون  

 من خ ل:
شريعة لقصد لذلك لزم إقامة علماا ال، قال ابن عاشور: "إقامة الشريعة وحراستها وتنفيذها •

، وقوله صلى   عليه (2)(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ) تبليغها إقامتها،
، فكان تعيني (3)وسلم لبين ليث حني وردوا عليه: )ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم(

الوالة على تنفيذها، فكانت احلكومة والسلطان والقضاا  أول كقوة تعني وإقامة والة ألمورها، 
  .(4)الشريعة؛ ل   تكون يف بعض األوقات معطلةمن لوازم 

وهؤالا هم القضاُة، على حنو ما رمسته الشريعة أتصيً  وتفريعًا  اهباحإيصال احلقوق إىل أص •
 .  (5)وأهُل شوراهم، وأعواُلم، وما تتألف منه طرق أقضياهتم وهي البينات والرسوم

الجتهاد فيما لي  فيه ن  يف إطار االجتهاد فيما لي  فيه ن : يف جمال القضاا جيوز ا •
  .(6)األصول الشرعية بناًا على مقاصد الشريعة

                                                           
 .23، د.ط، صدور املقاصد يف التشريعات املعاصرةالعوا، ( 1)
 .122سورة التوبة، جزا من اآلية ( 2)
 .631، حديث رقم 1/128، ابب: األذان للمسافر، يف صحيحه، أخرجه البخاري( 3)
 .3/519، د.ط، اإلسالميةمقاصد الشريعة ابن عاشور، ( 4)
 .3/522، د.ط، نف  املرجع، مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور،  (5)
 .3/522، د.ط، نف  املرجع، مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور،  (6)
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قال احلافظ ج ل الدين السيوطي رمحه   تعاىل يف مقدمة كتابه الرد على من أخلد إىل 
وبعد، فإن الناس قد غلب عليهم اجلهل، وعمهم وأعماهم حب العناد وأصمهم، "األرض: 

د، وعدوه منكرًا بن العباد، ومل يشعر هؤالا اجلهلة أن االجتهاد فرض من فاستعظموا دعوى االجتها
 . (1)"فروض الكفاايت يف كل عصر وواجب على أهل كل زمان أن يقوم به طائفة يف كل قطر

وأمهية االجتهاد تتضح من نصوص العلماا اليت جاات يف ذلك ابعتباره فرض من فروض 
العصر منه، وهو ما يتوافق مع مقصد حفظ الدين وحراسته الكفاية يف كل عصر، وال جيوز إخ ا 

وتلبية مطالب العباد وجلب مصاحلهم ودرا املفاسد عنهم، و مان استقرارهم يف جمتمعاهتم يف إطار 
يستوعب كل ما هو مستجد من خ ل أحكام شرعية مناسبة ال تتناىف مع مقاصد  ديين صحيح

  الشريعة ا س مية. 
س مية يف توفري الضماانت الكافية حلقوق الرعية يف اجملال السياسي، وحلرص الشريعة ا 

و عت الضوابط والقواعد اليت تراقب وترشد تصرفات والة األمر من أي جتاوز يقع منهم خ ل 
ممارسة سلطاهتم جتاه رعيتهم، وهو ما يتحقق بوالية املظامل اليت تقوم بذلك الدور الرقايب على والة 

 شؤون احلكم ورعاية مصاحل رعاايهم، لذا تكون التصرفات الصادرة من أي جهة متثل األمور يف تسيري
 السلطة السياسية إذا مل يتحقق فيها املصلحة تكون ابطلة.

وهو ما عرب عنه السيوطي بقاعدة تصر  ا مام على الرعية منوط ابملصلحة، وابلتايل إذا ما 
ف تلك املصلحة، فيكون ذلك التصر  ابط ً وهذه ترتب على ذلك التصر  الذي قام به ا مام ختل

القاعدة اليت أوردها السيوطي تفرع عنها قواعد تعرب عن ذلك: "أنه لي  له العفو عن القصاص جماانً؛ 
 . (2)ألنه خ فاً املصلحة، بل إن رأى املصلحة يف القصاص اقت ، أو يف الدية أخذها"

وره يف كتابه الرد على من أخلد على األرض، وأشار السيوطي إىل وايل املظامل وشروطه ود
فقال: "فذكر القا ي أبو يعلى أنه يشرتط فيه شروط وزارة التفويض إذا كان نظره يف املظامل عاماً، 
قال فإن اقتصر به على تنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه جاز أن يكون دون هذه الرتبة ومقتضى 

ن أهل االجتهاد كوزير مفوض، ومن شرطه أن يكون هذا أنه يشرتط يف القسم األول أن يكون م
جليل القدر انفذ األمر عظيم اهليبة ظاهرة العفة قليل الطمع كثري الورع ألنه حيتاج يف نظره إىل سطوة 
احلماة وتثبت القضاة، ويكمل جمل  نظره حبضور مخسة أصنا  ال يستغين عنهم أحدهم احلماة 

                                                           
 .22، د.ط، صالبيان واإلشهار لكشف زيغ امللحد احلاج خمتارفوزان،  (1)
 .121، 1، طاألشباه والنظائرالسيوطي،  (2)
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اة واحلكام الستع م ما ثبت عندهم من احلقوق الثالث الفقهاا واألعوان ليعاقب اجلرمى الثاي القض
لريجع إليهم فيما اشكل ليبينوا ما اشتبه، الرابع الكتاب ليسجلوا ما جرى بني اخلصوم وما توجه هلم 

 . (1)أو عليهم من احلقوق،  واخلام  الشهود ليشهدهم على ما أوجبه من حق والقضاة من حكم"
ظهر منهج السيوطي يف السياسة الشرعية وحتقيق العدالة املنشودة يف ومن خ ل ما تقدم ما ي

إحقاق احلقوق وردع مغتصبيها، من خ ل والية املظامل اليت تتوىل الدور الرقايب يف األحكام القضائية 
الصادرة ومدى عدالتها، إ افة إل مراقبة تصرفات السلطة السياسية والتأكد من عدم تدخلها أو 

ألحكام القضائية الصادرة، وذلك من خ ل الدور املمنوح لقا ي املظامل الذي جيمع كل أتثريها يف ا
أطرا  القضية بداية من اخلصوم والقا ي الذي أصدر حكمه واحلاكم الذي يسري النظام العام 
السياسي يف الدولة من خ له هو وموظفيه، إ افة إىل الفقهاا للتثبت من األحكام الصادرة والفصل 

وفق الشرع، وه ما يرتتب عليه حتقيق املقاصد الشرعية املتغياه يف ظل سياسة عادلة منصفة وفق  فيها
 إطار الشرع احلنيف.

 

                                                           
 26-25، د.ط، صالرد على من أخلد على األرضالسيوطي،  (1)
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 املطلب الثالث: املقاصد املالية: 
املال يف حقيقته جمرد وسيلة ولي  بغاية، فهو وسيلة لقضاا مصاحل الدين والدنيا، ويكون كسبه 

اخلري وطرق ا نفاق احل ل، أما إذا ما استخدم يف غري ذلك، فإنه  ح ل إذا ما استخدم يف مصار 
شكل تصرفه كونه موافق ملقصود الشارع أو  يعترب وسيلة لشر عظيم، فمسلك ا نسان هو الذي حيدد

 مناقضاً له. 
مثال املال مثال احلية اليت فيها ترايق انقع وسم انقع فإن أصاهبا املعزم قال ا مام الغزايل: "

 ذي يعر  وجه ا حرتاز عن شرها وطريق استخراج ترايقها كانت نعمة وإن أصاهبا السوادي الغيبال
 . (1)"فهي عليه ب ا مهلك

وما يتضح من قول ا مام الغزايل أن املال قد يكون نعمة وقد يكون مهلكة، فيكون نعمة إذا 
الشرع من وراا حفظ املال  عر  كيف يتم احلصول عليه وكيف يتم صرفه وفق شرع  ، وهو مقصود

وعدم إت فه وطرق كسبه، أما يف حال إذا ما اعرتى كسبه طريق خيالف ما أحله   أو مت صرفه يف 
مصار  ختالف ما أوجبه الشرع، فهنا تكون نقمة ومهلكة على صاحبها، وذلك ألن مقصود الشرع 

 ا من وراا احلصول على هذا املال.فيها مل يتحقق، وهو حتقيق املصلحة وجلبها ودرا املفسدة ودفعه
فمما ال شك فيه أن املال أحد الوسائل اهلامة اليت تساعد الناس على أتمني عيشهم وقضاا 
مصاحلهم، لذلك كان املال معترب كمصلحة  رورية، شرع ا س م السعي للحصول عليه وكسبه 

 ل عليه. وحتصيله، كما شرع ا س م املعام ت الشرعية ل نتفاع به واحلصو 
لذا كان تشريع ا س م األحكام اليت حتفظه وتوفر له احلماية ال زمة، ومنع االعتداا عليه، 
فكانت األحكام اخلاصة بتحرمي السرقة وقطع الطريق، وإقامة احلدود هلا، كما كانت أحكامه يف حترمي 

 .(2) أكل األموال ابلباطل ومنع إت   أموال الغري إىل غري ذلك ...
ريعة ا س مية قد أقرت لكل املصاحل الضرورية أحكاًما حتفظ وجودها وتكوينها، فالش

وأحكاًما مكملة ومتممة، لتأمني املصاحل احلاجية والتحسينية لكل مصلحة  رورية، وذلك ليؤمن 
املصاحل تلك تعر ت مث إابحة احملظورات إذا للناس حفظ الضرورايت، ويكفل بقااها واستمرارها، 

  .للخطر

                                                           
 . 8/3232، 1، طمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحالقاري،  (1)
 . 201، مرجع سابق، ص8، طعلم أصول الفقهانظر: خ  ،  (2)
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 :ق التملكح
حق التملك هو حق امللكية الفردية لإلنسان اليت تقع على املال، واملال هو أحد الضرورايت 
اخلم  يف ا س م، اليت أحيطت حبفظ وصيانة الشرع ا س مي، ملا ميثله هذا احلق من أمهية كبرية 

 يف حياة الناس ابعتباره من الدعائم األساسية يف التعام ت يف حياهتم.
 أقر القرآن الكرمي حق التملك، فقال تعاىل مقررًا مشروعية امللكية، وسبل انتقاهلا: ولقد

 .(1)   (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)
ڀ ٺ  ڀ ڀ ڀ)أقرت الشريعة ا س مية حق التصر  يف املال، قال تعاىل:  كما  

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) ، وقال تعاىل:(2)  (ٺ ٺ

 .(3)( ې
ة النبوية لبيان أمهية مقصد املال وحفظه، والتحذير من إت   مال الغري،  كما جاات السن

من أخذ أموال الناس يريد إت فها أتلفه )حذر الرسول صلى   عليه وسلم من إت   املال، فقال: ف
 . (5)(على اليد ما أخذت حىت تؤدي)، وقال أيًضا: (4)( 

ي ما تعر  ابمللكية الفردية، كذلك جند أن وهواألصل يف امللكية أن تكون لألفراد،   
ومصاحل الناس،  مللكية العامة للدولة يف األموال اليت تتعلق هبا حاجات األمةا س م قد أقر أيضًا ا

كتملك مصادر ويكون التصر  فيها لويل األمر القائم على هذه املصاحل مبا حيقق املصلحة العامة،  
ويتفرع على ذلك محاية املال الذي ثبت يف النصوص الشرعية   وغريها..الثروة، ومصانع األسلحة، 

  . (6)اليت منعت أكل أموال الناس ابلباطل، مع االستعانة أبجهزة الدولة يف ذلك
ال جيوز ألحد أن أيخذ مال إ افة إىل ذلك ما أقر يف هذا السياق يف القواعد الفقهية لذلك، منها: "

 .(7)"أن يتصر  يف ملك الغري ب  إذن ال جيوز ألحد"، و"أحد ب  سبب شرعي

                                                           
 .29سورة النساا، جزا من اآلية  (1)
 .18-17سورة الليل، اآليتني  (2)
 .274اآلية  سورة البقرة، جزا من (3)
 . 2/112، 1، ابب ال صدقة إال عن ظهر غىن، طيف صحيحهأخرجه البخاري، ( 4)
 حديث صحيح. .20086، حديث رقم 23/277، 1، طيف مسندهأخرجه ا مام أمحد،   (5)
 .306، ص4، طحقوق اإلنسان يف اإلسالمانظر: الزحيلي،  (6)
 .511، 504، جملة األحكام العدلية، صلشافعيالقواعد الفقهية يف املذهب احلنفي واالزحيلي،  (7)
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ويف سياق ذلك ذكر السيوطي: "أنه ال جيوز له أن يقدم يف مال بيت املال غري األحوج على 
األحوج، قال السبكي يف فتاويه، فلو مل يكن إمام، فهل لغري األحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبني 

وز. واستنبطت ذلك من حديث )إمنا أان قاسم، و  هلل تعاىل، إذا قدر على ذلك، ملت إىل أنه ال جي
، قال: ووجه الداللة: أن التمليك وا عطاا إمنما هو من   تعاىل ال من ا مام، فلي  (1)(يعطي

لإلمام أن ميلك أحدًا إال ما ملكه  ، وإمنا وظيفة ا مام القسمة، والقسمة البد أن تكون ابلعدل، 
والتسوية بني متساوي احلاجات فإذا قسم بينهما، ودفعه إليهما علمنا أن  ومن العدل: تقدمي األحوج

  ملكهما قبل الدفع، وأن القسمة إمنا هي معينة ملا كان مبهماً، كما هو بني الشريكني، فإذا مل يكن 
 .(2)إمام وبدر أحدمها واستأثر به، كما لو كان استأثر بعض الشركاا ابملاا املشرتك لي  له ذلك"

ا سبق يتضح أن ا مام السيوطي يرى دور ا مام يف التمليك يكون قائمًا على ترتيب مم
االحتياجات بني الناس، فيقدم احملتاج على غري احملتاج، وهو ما أو حه من خ ل ما ذكره السبكي 
ما يف فتاواه، وهو من خ ل إظهار دور ا مام يف ذلك ابعتباره املسؤول عن هذا املال ومتليكه وهو 

تقتضيه وظيفته، وذلك ألن صاحب احلق األصلي يف املال هو  ، ودور ا مام إمنا ينحصر يف توزيع 
أو تقسيم هذا املال وفق احتياج كل شخ  ومتلكيه إايه، وهو ما يربز دور ا مام يف تسيري شؤون 

ام، واست ثار كل العباد وقضاا مصاحلهم واحلفاظ على حقوقهم، وهو ما ال ميكن حتققه يف غياب ا م
 شخ  ابحتياجه أمام اآلخر.

 

                                                           
 .  71، حديث رقم: 1/25، ابب من يرده   به خرياً يفقهه يف الدين، صحيحهأخرجه البخاري، يف  (1)
 .1/122، 1، طاألشباه والنظائرالسيوطي،  (2)
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 :وظيفة احلسبة:املطلب الرابع
األمر ابملعرو  والنهي عن املنكر، واالنتهاا  بيف وجو مراد الشريعة  من مقاصد االحتساب حتقق أن 

 عن ليها يف ترك هذه الشعرية.
 . (1) (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ)قال تعاىل: 

ڄ )النيب ابعتباره أول حمتسب يف ا س م، قال تعاىل: وصفة االحتساب من صفات 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

   .(2) (ڌ
: )من رأى منكم منكرًا فليغرّيه ويف سياق حتقيق هذا املقصد قال النيب صلى   عليه وسلم

 .(3)(وذلك أ عف ا ميان بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه
قد حقق املقصد والغاية واملعىن الذي يريده    ،أيمر ابملعرو  وينهى عن املنكر فاملسلم حني

 منه ويريده منه النيب صلى   عليه وسلم.
من مارس الشريعة وفهم مقاصد الكتاب والسنة علم أن  يع ما أمر به جللب مصلحة إن "ف

ي عنه إمنا لي عنه لدفع مفسدة أو أو مصاحل أو لدرا مفسدة أو مفاسد أو لألمرين، وأن  يع ما ل
 .(4)"مفاسد أو جلب مصلحة أو مصاحل أو لألمرين

فأوامر الشرع تتبع املصاحل اخلالصة أو الراجحة، ونواهيه تتبع املفاسد اخلالصة أو "
الواجب حتصيل املصاحل وتكميلها وتبطيل املفاسد وتقليلها، فإذا تعار ت كان "، و(5)"الراجحة

 .(6)"صلحتني بتفويت أدانمها، ودفع أعظم املفسدتني مع احتمال أدانمها هو املشروعحتصيل أعظم امل
إذن فيكون األمر ابملعرو  والنهي عن املنكر هو غاية املقصد املستهد  من الشارع 
لتحصيل املصاحل وجلبها ودرا املفاسد ودرئها وهي غاية الشريعة ومقصودها، يفرض أن مفهوم األمر 

                                                           
 .104سورة آل عمران، جزا من اآلية  (1)
 .157سورة األعرا ، جزا من اآلية  (2)
 .49،حديث رقم 1/69، ابب بيان كون النهي عن املنكر، صحيحهرجه مسلم، يف (  أخ3)
 . 53، ص1، طالفوائد يف اختصار املقاصد(  ابن عبد الس م، 4)
 .2/226، 1، طالفروق( القرايف، 5)
 .43، ص1، طيف إصالح الراعي والرعية السياسة الشرعية( ابن تيمية، 6)



 

85 

 

إذا أُريد األخذ به أو يكون له  ي عن املنكر  ال يكون اختيارايً، أو من ابب النصيحةابملعرو  والنه
اخليار، فمعىن ذلك سحب صفة ا لزام من هذا املقصد الشرعي املستهد  من وراا االحتساب يف 

 دفع املنكر وإزالته وهو ما يعد شي اً خمالفاً ملقصود الشرع. 
مفهوم األمر ابملعرو  والنهي عن املنكر من املفهوم  لتقريبإذن هي تعترب نوع من التحيل 

العلماي، ألّن العلمانية ال تعارض من تعبري ا نسان عن رأيه فُيظهر ما يراه معروفًا ُوينكر ما يراه 
مّث فرض أو إكراه ألحد على أن يفعل أمرًا أو  ،منكراً، لكن من املرفوض واملستهجن متامًا أن يكون

على أن ذلك حكم الشريعة، ألن ذلك من قبيل انتهاك احلرايت وفرض الوصاية على يرتك شي ًا بناًا 
 .(1)اآلخرين
فتتلخ  وظيفة مقاصد الشريعة من األمر ابملعرو  والنهي عن املنكر "االمتثال ألمر  "،  

و"الظفر ابلصفات احلسنة"، و"الربااة من الصفات الذميمة"، و"صيانة اجملتمعات من املنكرات"، 
و"بيان ما يريد   وما ال يريد"، و"األعذار إىل  "، و"النجاة يف الدنيا واآلخرة" جيزم املسلم من 
جمموعها أّن   تعاىل يريد "إشاعة" هذه الصفة وترسيخها وتعظيمها يف النفوس وأن تكون أص ً 

ة جيب أن يستحضر وقاعدة ومنهجًا شامً  للمجتمع املسلم، وأي رأي أو اجتهاد يف هذه الشعري 
هذه املقاصد، وال إشكال يف وجود قدر من التباين واالخت   واالجتهاد يف حتقيق مناط هذه 
الشعرية، شريطة أن يكون هذا تنوعًا يف القيام هبذه الشعرية ال هتوينًا من جهود اآلخرين وال تثبيطاً 

ل أن ال يكون مثّ خطأ أو احنرا  لعزائمهم أو استخفافاً بدورهم، ولي  املقصود أبي حال من األحوا
يف أفعال بعض احملتسبني أو طرائقهم أو الدعوة لعدم التعّرض هلا، ك ؛ فا نكار عليهم جزا من األمر 

 .(2)ابملعرو  والنهي عن املنكر
وذكر السيوطي يف احلسبة وشروطها وما يكون عليه احملتسب: "وأما احلسبة فلم يصرح أكثر 

قد قال القا ي أبو يعلى من احلنابلة يف األحكام السلطانية احلسبة أمر ابملعرو  صحابنا حبكمها، و أ
إذا ظهر تركه ولي عن املنكر إذا ظهر فعله، مث قال: ومن شروط وايل احلسبة أن يكون حراً عداًل ذا 
رأي وصرامة وخشونة يف الدين وعلم ابملنكرات الظاهرة، وهل يفتقر إىل أن يكون عاملًا من أهل 
االجتهاد يف أحكام الدين ليجتهد رأيه حيتمل أن يكون شرطًا وحيتمل أن ال يكون ذلك شرطًا إذا  

                                                           
 .56، ص1، طة أسباب االحنطاط واحلاجة إىل اإلصالحاحلضارة اإلسالمي( انظر: شابرا، 1)
 .  1/411، د.ط، مقاالت موقع الدرر السنية –مقاصد احملتسبني ( العج ن، 2)



 

86 

 

كان عارفًا ابملنكرات املتفق عليها هذا ك م القا ي أيب يعلى، فذكر يف اشرتاط االجتهاد يف 
فقال يف  احملتسب احتمالني ومل ينقل عن أصحاب مذهبه يف ذلك تصرحياً، وأما املاوردي من أصحابنا

األحكام السلطانية ما نصه من شروط وايل احلسبة أن يكون حرًا عداًل ذا رأي وصرامة وخشونة يف 
الدين وعلم ابملنكرات الظاهرة واختلف أصحاب الشافعي هل جيوز له أن حيمل الناس على ما ينكره 

مها وهو قول من األمور اليت اختلف فيها الفقهاا على رأيه واجتهاده أم ال على وجهني أحد
األصطخري أن له أن حيمل ذلك على رأيه فعلى هذا جيب أن يكون احملتسب عاملًا من أهل 
االجتهاد يف أحكام الدين ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه والوجه الثاي لي  له محل الناس على رأيه 

ون احملتسب من وال ردهم إىل مذهبه لتسويغ اجتهاد الكافة فيما اختلف فيه فعلى هذا جيوز أن يك
غري أهل االجتهاد إذا كان عارفًا ابملنكرات املتفق عليها، هذا ك م املاوردي، ومقتضاه أن األصح 
عدم االشرتاط يف احملتسب ألن األصح يف املسألة املبين عليها أنه لي  للمحتسب أن حيمل الناس 

عدم االشرتاط وهو على رأيه كذا صححه يف الرو ة وغريها فيكون األصح فيما فرع عليها 
 . (1)وا ح"

فا مام السيوطي يف نظرته للمحتسب الذي ميثل والية االحتساب اليت حتافظ على النظام 
العام يف الدولة مبواجهة املنكرات، وتقدمي النصح ألفراد اجملتمع وحثهم على األمر ابملعرو  والنهي 

سب وفق ما ذكره أبو يعلى احلنبلي عن املنكر، أورد الشروط ال زم توافرها يف شخ  هذا احملت
واشرتاط االجتهاد يف شخ  احملتسب، فذكر يف ذلك احتمالني ومل ينقل تصرحيًا يف ذلك عن 
مذهبه، وكذلك ما أورده املاوردي يف شخ  احملتسب والشروط ال زم توافرها فيه، وهنا أشار 

حه من خ ل ما أورده ا مام السيوطي إىل االخت   الذي وقع بني أصحاب الشافعي، وهو ما أو 
االصطخري من خ ل احتمالني، وهم محل احملتسب الناس على رأيه واجتهاده يف مسألة ما، والثاي 
أن احملتسب ال يكون له محل الناس على رأيه واجتهاده، وهو ما أشار إليه املاوردي يف تلك املسألة، 

 د يف احملتسب. وأخذه ا مام السيوطي ورجحه يف عدم اشرتاط االجتها

                                                           
 .25، 24، د.ط، الرد على من أخلد يف األرضالسيوطي،  (1)
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 املطلب اخلامس: الوظيفة احلضارية أو العمرانية:
 سوااأن السياسة الشرعية ترتبط بفقه العمران من خ ل السياسة اليت يتبعها احلاكم يف جمال العمران، 

ما يتعلق ابألمور السياسية العامة أو ابلعمران بشكل مباشر، وكذلك من خ ل جمموعة القواعد اليت 
ى حركة العمران الناجتة عن التعامل بني الناس وما يرتتب عليها من نتائج ؛ يكون الناس ترتتب عل

السياسة الشرعية هي  وفق الشرع، وبذلك تكون فيها يف حاجة إىل معرفة أحكام تلك التعام ت
حييط حبركة العمارة املرتبطة يف ذات الوقت ابحلضارة من خ ل األحكام الضابطة ا طار الذي 

  نظمة هلا وفق مقاصد الشريعة ا س مية. وامل
مما يظهر لنا أنه من خ ل جراين السياسة الشرعية على احلركة العمرانية واحلضارية يتحقق من 

 خ له عدة مقاصد: 
 مقصد عمارة األرض:

، وهو ما عرب عنه البيضاوي اوهو ما يو ح أمهية العمارة يف الشريعة ا س مية والتأكيد عليه 
سريها: "واخلليفة من خيلف غريه وينوب منابه، واهلاا فيه للمبالغة، واملراد به آدم عليه الص ة يف تف

والس م ألنه كان خليفة   يف أر ه، وكذلك كل نيب استخلفه   يف عمارة األرض وسياسة الناس 
  .(1)وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم"

لعمارة: "فاخلليفة آدم وخلفيته قياُمه بتنفيذ مراد   تعاىل من وكذلك ما قاله ابن عاشور مؤكداّ معىن ا
 . (2)تعمري األرض اب هلام أو ابلوحي وتلقني ذريته مراد   تعاىل من هذا العامل األر ي"

 .(3)(ىئ ی ی ی ی جئ)قال تعاىل: 
 مصاحل الناس يف عمارة األرض: مقصد 

هو ما يعر  بفروض الكفاايت، وهو موجه و  ،طالب الشرع األمة القيام على مصاحل العباد
" قال الرافعي وغريه، فروض الكفاية قال السيوطي: لألمة بكاملها، ولي  خمصوصًا ابألفراد بعينهم،

أمور كلية، تتعلق هبا مصاحل دينية أو دنيوية ال ينتظم األمر إال حبصوهلا فطلب الشارع حتصيلها ال 
 . (4)"تكليف واحد منها بعينه

                                                           
 . 1/68، 1، طأنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  ( 1)
 .1/399، د.ط، يرالتحرير والتنو ابن عاشور، ( 2)
 .61( سورة هود، جزا من اآلية 3)
 . 1/410، 1، طاألشباه والنظائرالسيوطي،  ( 4)
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عبد الس م أبنه: "املقصود لفرض الكفاية حتصيل املصاحل ودرا املفاسد دون ابت ا  ابن وقال
 .  (1)األعيان بتكليفه"

 .(2)قال ا مام القرايف: "أحوال األمة والنظر يف مصاحل امللة من أهم فروض الكفاية"
م الكايف فالقيام ابلعمارة والبناا وحتقيق مصاحل العباد هي فروض عامة ال تسقط إال بقيا 

يف  ابملطلوب فيها، وإال أتمث األمة يف حال عدم حتقيق ذلك الواجب، وهو ما عرب عنه ا مام الزركشي
لي  من فروض الكفاية  احلر  والصناعات وما به قوام املعاش أن : "تعقيبه على ما قاله ا مام الغزايل

  . (3)"تركوه أمثواكما صرح به يف الوسيط تبعاً  مامه لكن الصحيح خ فه وهلذا لو 
 مقصد تسخري الكون لإلنسان لعمارة األرض: 

ميثل القرآن الكرمي يف حياة األمة ا س مية منهج حياة  تستطيع من خ له استنباط الدروس  
والعرب والدالئل اليت تعينه على مواجهة كافة التغريات والتكيف معها وإجياد سبل عيشه، وقضاا 

ما و ح من خ ل اآلايت الكثرية الدالة على تسخري هذا الكون  مصاحله وعمارة أر ه، وهو
يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت )لإلنسان لعمارته وحتقيق مقاصد استخ فه فيها، قال تعاىل: 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ). وقال تعاىل: (4)(ىت يت جث مث ىث يث

  .(5)   (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
، عن أن  حديث: )من ابت كااًل من طلب يف سياق ذلك نقل السيوطي عن ابن عساكرو 

 . (6) احل ل ابت مغفوراً له(
وهو ما يدل على مدى فضل العمل واعتباره عباده يغفر   هبا للساعي على الكسب 

الكون للسعي يف احل ل والبعد عن احلرام، وهو وجه من أوجه تسخري   سبحانه وتعاىل لإلنسان 
 ة األرض.فيه وكسب املال والعيش وعمار 

                                                           
 .1/51، د.ط، قواعد األحكام يف مصاحل األانمابن عبد الس م،  ( 1)
 .2/173، د.ط. الفروقالقرايف،  ( 2)
 .1/194، د.ط، البحر احمليط يف أصول الفقهالزركشي،  ( 3)
 .13ثية، اآلية سورة اجلا ( 4)
 .37سورة احلج، اآلية  ( 5)
 .، األلباي:  عيف12276، صاجلامع الصغري وزايداتهأخرجه السيوطي،  ( 6)
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مما يتضح أن مقصد تسخري   الكون لإلنسان لعمارته وتطويعه عمرانيا وحضاراي؛ هو ما 
حيتاجه ا نسان يف رحلة بقائه وجتديده واستمرار حياته وارتقائه وبلوغ غاايته كإنسان وكمستخلف يف 

التسخري يرتتب عمارة هذه األرض، وهو ما يعك  يف ذات الوقت أن التقصري يف االستفادة من هذا 
عليه  ياع مقصده من تطويع إمكاانت هذا الكون خلدمة ا نسان وسبل عيشه وحتقيق مصاحله وفق 

 ما تطلبه   سبحانه وتعاىل من عباده.
 عمارة األرض وفق مراد هللا: مقصد اإلشهاد احلضاري يف 

اليت فهذه اخلريية  أن األمة ا س مية ابعتبارها أمة وسطية، وألا خري أمة أخرجت للناس، 
متيزت به هذه األمة تفرض عليها القيام بكل األسباب اليت حتفظ هذه اخلريية، والقيام على أسباهبا 
ابلدعوة إىل املعرو  والنهي عن املنكر، وإزالة أسباب الفساد، وجعل أفرادها منوذجاً وقدوة حيتذى به 

عم به عليها من   سبحانه وتعاىل وهو ما من الغري، وذلك حىت حتقق ذلك ا طار اخلريي الذي أُن
يتحقق من خ ل عمارة هذه األرض وأزدهارها وتبين كل تطور وجديد واستشرا  مستقبلها 

عمر عبيد حسنه يف تقدميه، بقوله: وا عداد له حتقيقًا ملقاصد الشريعة ا س مية، وهو ما عرب عنه 
هود احلضاري والتأهيل ملعاودة ا ق ع واست نا  إن عملية التحضري لردم فجوة التخلف وعودة الش"

دور األمة يف البناا احلضاري وبناا رؤية مستقبلية، سو  ال يتحق هلا النجاح ما مل أتخذ يف اعتبارها 
استيعاب املا ي، بكل معطياته كما تقتضي ا حاطة ابحلا ر، بكل مكوانته، كمقدمة للمستقبل، 

  .(1) "دوات بنائه واستكماهلا...ومن مث إبصار املستقبل وتوفري أ
، بقوله: " قال الرافعي مبا نقله يف كتابه ولقد عرب السيوطي عن مقصد العمران واحلضارة

وغريه، فروض الكفاية أمور كلية، تتعلق هبا مصاحل دينية أو دنيوية ال ينتظم األمر إال حبصوهلا فطلب 
لعني، وإذا قام به من فيه كفاية سقط احلرج عن الشارع حتصيلها ال تكليف واحد منها بعينه ص   ا

من يسقط به، فالكل فرض إن تعطل أمث كل من قدر عليه إن علم به، وكذا إن  على أو أزيدالباقني 
مل يعلم إذا كان قريباً منه يليق به البحث واملراقبة وخيتلف بكرب البلد، وقد ينتهي خربه إىل سائر الب د، 

 .  (2)مزية على القائم ابلعني؛  سقاط احلرج على املسلمني ص فه"فيجب عليهم وللقائم به 

                                                           
 . 11، كتاب األمة، سلسلة دورية لوزارة األوقا  والشؤون ا س مية، صحنن واحلضارة والشهودالسامرائي،  ( 1)
 . 1/410، 1، طاألشباه والنظائرالسيوطي،  ( 2)
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مما يو ح دور السياسة الشرعية يف  بط قواعد التعامل واملعام ت بني أفراد اجملتمع، ومراعاة 
مصاحلهم، و بط حركة احلياة وإعمارها، واحلث على العمل وا نتاج، وهو ما يتوافق مع مقاصد 

مراد   سبحانه وتعاىل، حيث إن القيام ابلعمارة والبناا وحتقيق مصاحل العباد هي الشريعة ا س مية و 
فروض عامة ال تسقط إال بقيام الكايف ابملطلوب فيها، وإال أتمث األمة يف حال عدم حتقيق ذلك 

 الواجب.
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 :املطلب السادس: وظيفة اجلهاد والعالقات الدولية
ُشرّع لغريه ال لذاته؛ فشروعه حلماية وحفظ مقاصد الشريعة ا س مية، أن اجلهاد مبعىن القتال واحملاربة 
ومل يعد هناك مربر  -الدين والنف  والعقل والعرض أو النسب واملال–فإذا ما تعطلت تلك املقاصد 

حلمايتها؛ فحين ذ ال يكون هناك مربرًا للجهاد، وهو ما يتوافق مع املستجدات اليت ال تتطلب القيام 
 تعلق هبا من أحكام.به وما ي

و يضاح ذلك املفهوم يف كون اجلهاد مرتبط حبفظ املقاصد وصيانتها، تكون الع قة السببية 
خلطر، أما يف وا للعدوان بني اجلهاد وحفظ تلك املقاصد قائمة يف حال إذا ما تعر ت تلك املقاصد

أو حته الشريعة ا س مية، ف  يكون هناك مربر للجهاد واألمر ابلقتال وهو ما  ،حال انتفاا ذلك
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )فجاا يف القرآن الكرمي ما يعرب عن ذلك، قال تعاىل: 

 . (1)(ڍ ڍ ڌ ڌ
منها: عن سعيد بن زيد، قال: مسعت رسول   صلى  ،السنة النبوية أحاديث كثرية يف جااو 

دينه فهو شهيد، ومن قتل دون   عليه وسلم يقول: )من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون 
إذن يفهم أن القتال ال يكون جملرد القتال أو . (2)دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد(

 االعتداا، وإمنا يكون ارتباطه بغاية شرعية ومصلحة راجحة.
يشككمل مككا بككب ده مككن احلصككون، واملعاقككل واألحكككام وا تقككان، وينتهككي يف "وأن قككال السككيوطي: 

ب مصككككاحلها إىل غايككككة الوسككككع وا مكككككان، وأن يشككككحنها ابملككككرية الكثككككرية والككككذخائر، وميككككدها مككككن أسككككبا
األسكككلحة واآلالت ابلعكككدد املستصكككلح الكككوافر، وأن يتخكككري حلراسكككتها مكككن األمنكككاا الثقكككات، ويسكككدها مبكككن 

إىل ينتخبه من الشجعان الكماة، وأن يؤكد عليهم يف استعمال أسكباب احليطكة واالسكتظهار، ويكوقظهم 
االحكككرتاس مكككن غوائكككل الغفلكككة واالغكككرتار، وأن يككككون املشكككار إلكككيهم ممكككن تربكككوا يف ممارسكككة احلكككروب علكككى 
مكافحة الشدائد، وتدربوا يف نصب احلبائل للمشركني واألخذ عليهم ابملراصد، وأن يعتمد هذا القبيكل 

يقتضكيه حكاهلم، وتفكاوهتم يف  مبواصلة املدد، وكثرة العدد، والتوسعة يف النفقة والعطكاا، والعمكل معهكم مبكا

                                                           
 .193سورة البقرة: اآلية ( 1)
، حسن 1421، حديث رقم 3/82، ابب ما جاا فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، د.ط، يف سننهأخرجه الرتمذي، ( 2)

 صحيح. 
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التقصكككري والعنكككاا، إذ يف ذلكككك حسكككم ملكككادة األطمكككاع يف بككك د ا سككك م، وردُّ لكيكككد املعانكككدين مكككن عبكككدة 
هت إليه العناايت وصكرفت، وأحكق مكا قصكرت عليكه اهلمكم  األصنام؛ فمعلوم أن هذا الفرض أوىل ما ُوجّّ

م القيككام فيهككا حبقككه، وأككرب الواجبككات الككيت كتككب ووقفكت؛ فككإن   تعككاىل جعلككه مكن أهككم الفككروض الككيت لكز 
العمككل هبككا علككى خلقككه، فقككال سككبحانه وتعككاىل هككاداي يف ذلككك إىل سككبيل الرشككاد، وحمرً ككا لعبككاده علككى 

ۋ ۅ  )، إىل قولكه تعكاىل:   (1)(  ک ک ک ک گ گ گ  )قيامهم له بفرض اجلهكاد: 

 .  (3)"  (2) (ۅ ۉ ۉ ې

قة ما بني اجلهاد والع قات الدولية من حيث  رورة أن فا مام السيوطي هنا أو ح الع  
يكون املسلمون على جاهزية كاملة من خ ل االهتمام بكل ما يدعم مكانة الدولة ا س مية من قوة 
من خ ل االهتمام بشؤون جنودها واحلفاظ على حدودها وتقويتها وتوفري األسلحة والكافية وكل ما 

جيعلها مهابة قوية أمام الدول مما جيعلها عصية أمام من يفكر يف غزوها  يتعلق بكيالا العسكري الذي
أو االعتداا عليها، والقيام بفريضة اجلهاد وواجب نشر الدعوة إذا ما سنحت الفرصة لذلك، وهو ما 

 حيتمه واجب هذا الدين والذود عنه.
لى حسب ا مكان، فيجب إدامة الدعوة القهرية فيهم عقال ا مام اجلويين يف سياق ذلك: "

وال يتخص  ذلك أبمد معلوم يف الزمان، فإن اتفق جهاد يف جهة، مث صاد  ا مام من أهل تلك 
ولو ، الناحية غرة، واستمكن من فرصة، وتيسر إلاض عسكر إليهم، تعني على ا مام أن يفعل ذلك

، فاملتبع يف ذلك استشعر من رجال املسلمني  عًفا، ورأى أن يهادن الكفار عشر سنني، ساغ ذلك
 . (4)"ا مكان ال الزمان

 مما يعين أن فريضة اجلهاد مرتبطة بتحقيق مقاصد السياسة الشرعية يف جلب املصلحة ودفع املفسدة.  
أما فيما خي  ارتباط املقاصد السياسة الشرعية من خ ل فريضة اجلهاد فتتبلور من خ ل  

من املنظور ا س مي، ولي  من ارتباطها تمد شرعيتها قواعد التعامل الدويل أو اخلارجي، واليت تس
اب رادة اخلاصة ابحلكام، فقواعد الشرع اثبتة صاحلة لكل زمان ومكان، بينما تقدير الظرو  

                                                           
 .120سورة التوبة، جزا من اآلية ( 1)
 .121سورة التوبة، جزا من اآلية ( 2)
 .30 /2، 1، طحسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرةالسيوطي،  ( 3)
 . 208، ص2ط ،غياث األمم يف التياث الظلماجلويين، (  4)
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وامل بسات اليت يتم على أساسها صنع القرار السياسي فتتسم ابلتغري واالخت   والتنوع حسب 
 .  (1)ظرو  الزمان واملكان

الدعوة إىل ا س م، ونشر تعاليمه بني  س مية من أهم وظائفها اليت تقوم هبا هو فالدولة ا
، لعنصرية القائمة على قومية معينةتسمو على ا قليمية وافهي دولة ذات طبيعة عاملية التوجه، البشر، 

ت وكيفية صياغة تلك الع قا مو وع الع قات اخلارجية للدولة ا س ميةوهو ما يفرض أمهية 
 .(2)احلرب وأيف حاليت السلم اخلارجية وأتطريها وفق متطلبات السياسة الشرعية سواا 

 : مبادئ العالقات الدولية يف اإلسالم
 للدولة ا س مية يف حاليت السلم واحلرباملبادئ واألس  اليت تقوم عليها الع قات اخلارجية 

 :تتلخ  فيما يلي
حق حقه دون أتثر مبشاعر احلب لصديق، أو الكراهية  تعين العدالة: إعطاا كّل ذي العدالة:

لعدو، وتقتضي العدالة يف جمال الع قات الدولية أن تبىن كافة العهود واملواثيق واالتفاقات الدولية 
على أساس: العدالة لكافة األطرا ، وعدم اجلور على طر  فيها من جرّاا هذا االتفاق أو تلك 

الع قات كثري من   ويُّ البغَي والظلَم على الضعيف، كما هو واقعوبذلك ال ميارس الق، املعاهدة
 .(3)الدولية اليوم

: ينبع مبدأ احلرية من قيمة املساواة بني بين البشر اليت قررها ا س م، فانتماؤهم إىل (4)احلرية
 رورة يف لذا ينظر للع قات اخلارجية للدولة ا س مية ألا أصل واحد يقتضي العدل وعدم ا كراه، 

 .حالة احلرب
من املعلوم أن القتال إمنا شرع  للضرورة ، ولو أن الناس آمنوا ابلربهان ": قال ابن تيمية

واآلايت ؛ ملا احتيج إىل القتال ، فبيان آايت ا س م وبراهينه واجب مطلقًا وجواب أصلياً، وأما 
 .(5)"اجلهاد فمشروع  للضرورة

                                                           
 .19، جملة املسلم املعاصر، صاملبادئ العامة للنظرية اإلسالمية يف العالقات الدوليةانظر: غامن، (  1)
 .36، 34، ص1، طالعالقات الدولية يف اإلسالمانظر: بوبوش، (  2)
 .36، 34، نف  املرجع، ص1، طسالمالعالقات الدولية يف اإلانظر: بوبوش، ( 3)
 . 100-98، صاملبادئ العامة للنظرية اإلسالمية يف العالقات الدوليةانظر: غامن،  (4)
 . 1/238، 2، طاجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيحابن تيمية، ( 5)
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 : منظور إس مي يكون ا قرار مبا هو آتٍ  بناا على هذا املفهوم للحرية من
يف حميط الع قات الدولية، ورفض سياسة العزلة واالنغ ق إال  سياسة األبواب املفتوحة –أ 

ذلك ألن سياسة الباب املفتوح هي اليت تتيح فرًصا  ،(والضرورة تقدر بقدرها)لضرورة 
متارس حرية التنقل،  والشعوب لكي متساوية وع قات متكاف ة لألفراد واجلماعات

، أما سياسة العزلة واالنغ ق فإلا اخلوالتملك...  ،والعمل ،واخلروج ،والدخول ،وا قامة
تتضمن ابلضرورة قيوًدا على ممارسة مثل هذه احلرايت إىل حد احلرمان منها يف بعض 

 احلاالت.

أو اتفاقيات  اليت تنشأ نتيجة للقسر وا كراه، حىت لو تكرست عرب بطالن األوضاع –ب 
فهذه كلها تتناىف مع قيمة احلرية، والبد للسياسة  ،معاهدات أو حبكم األمر الواقع

 ا س مية الدولية أن تعمل لتصحيح األو اع مبا يتفق مع هذه القيمة.
حىت ال تظل قيم العدالة واملساواة واحلرية جمرد أمنيات من  :الوفاء ابلعهود واملواثيق – ج

ا إىل ممارسات فعلية على أرض الواقع. وكثريًا ما تقتضي املعام ت فيما الضروري تر ته
بني األفراد وبني الدول واهلي ات واملنظمات املختلفة أن تو ع هذه القيم يف صورة عقود أو 
عهود ومواثيق متليها اعتبارات عملية ونفسية وأخ قية متعددة ومتغرية حسب ظرو  

احلاالت جاا األمر صرحًيا ومباشرًا أبكثر من صيغة ويف أكثر الزمان واملكان، ويف مثل هذه 
ابحرتام العهود، والوفاا ابلعقود وااللتزامات على أكمل –من مو ع يف آايت القرآن الكرمي

 (.1)كما وردت آايت قرآنية كثرية حتذر من الغدر واخليانة ونقض العهد  ،وجه

وفاا ابلعهود واملواثيق يُعدُّ عام ً أساسيًّا يف وآايت القرآن الكرمي تؤكد بقوة وبو وح على أن ال
كما تو ح لنا هذه األصول أن قاعدة الوفاا واألخ قيات   ،ت الداخلية واخلارجية على السوااالع قا

املرتبطة هبا ال تقتصر على اجلوانب الشكلية أو القانونية وإمنا متتد لتصبح أداة من أدوات ترسيخ 
 .(2)مبادئ التعاون والتعايش

                                                           
 . 53ص ،حكام املعاهدات يف الشريعة اإلسالميةأانظر: الغنيمي، ( 1)
 .  228، ص1، ط سالم ومستقبل احلضارةإلاالصاحل،  ( انظر:2)
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إىل مستوى عال من ا لزامية، وأبلفاظ مؤكدة، وقد كان  (العهد)لقد رفع ا س م من شأن و 
أثرها البالغ يف ع قات املسلمني مع غريهم،  (حرمة املعاهدات وإلزاميتها يف السلم واحلرب)لقاعدة 

 إىل يومنا هذا. صلى   عليه وسلم منذ زمن الدولة ا س مية يف عهد النيب
: جاا األمر يف القرآن الكرمي ابلتعاون املبكين على اة املصلحة العامة للدولة اإلسالميةمراع

كما جاا فيه أيًضا   ،فضائل األخ ق اهلاد  إىل حتقيق اخلري ا نساي العام والقرب من   تعاىل
 .(1) ابآلخرينواالعتداا على  ،النهي عن التعاون املؤدي إىل انتهاك تلك الفضائل

يف الس م أو احلرب قائمة على مراعاة  أن الع قات اخلارجية للدولة ا س مية جندإذن 
املصلحة العامة لألمة ا س مية، وذلك جبلب كل ما هو صاحل ودرا كل ما هو فاسد، وهو ما 

احلاكم وكل مسؤول وصاحب قرار أن يراعوا يف إختاذ قرارات احلرب والس م وفق لى يفرض ع
 لألمة ا س مية.  املصلحة العامة

ومدار هذا الباب وغريه مما تقدم على املصلحة الراجحة... :"ابن القيمويف هذا السياق قال 
وأصحابه يف أتليفهم الناس على ا س م بكل طريق، تبني  صلى   عله وسلم،ومن أتمل سرية النيب 

ختتلف ابخت   الزمان واملكان، له حقيقة األمر، وعلم أن كثريًا من هذه األحكام اليت ذكرانها... 
 .(2)"والعجز والقدرة واملصلحة واملفسدة

ميزان القوة والضعف؛ الذي  ومن األمور اهلامة الواجب مراعاهتا يف أمور الع قات اخلارجية
 .كون يف حساابت أصحاب قرار احلرب أو الس ميأن يستوجب 

حني الضعف والقلة ابلصرب والصفح ما أمر به لسبب مث يزول السبب كاألمر قال السيوطي: "
پ  ) مث نسخ إبجياب القتال وهذا يف احلقيقة لي  نسخا بل هو من قسم املنسإ كما قال تعاىل:

ابلقتال إىل أن يقوى املسلمون ويف حال الضعف يكون احلكم وجوب  فاملنسأ هو األمر، (3) (پ
يف ذلك منسوخة آبية السيف ولي   الصرب على األذى وهبذا يضعف ما هلج به كثريون من أن اآلية 

كذلك بل هي من املنسإ مبعىن أن كل أمر ورد جيب امتثاله يف وقت ما لعلة يقتضي ذلك احلكم مث 
ينتقل ابنتقال تلك العلة إىل حكم آخر ولي  بنسخ إمنا النسخ ا زالة للحكم حىت ال جيوز 

 .(4)"امتثاله
                                                           

 . 103، صاملبادئ العامة للنظرية اإلسالمية يف العالقات الدوليةانظر: غامن،  (1)
 . 3/1321، 1، طأحكام أهل الذمةابن القيم اجلوزية، ( 2)
 .106سورة البقرة، جزا من اآلية ( 3)
 . 3/68، د.ط، اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي،   (4)
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فيها مستضعف، أو يف وقت هو فيه  فمن كان من املؤمنني أبرض هو": قال ابن تيمية
مستضعف، فليعمل آبية الصرب والصفح عمن يؤذي   ورسوله من الذين أوتوا الكتاب 

وغريه على أن األمر ابلكف عن  (2)ن  غري واحد من العلماا، كالزركشيكما   ، (1)"واملشركني
فإذا زال  ،ما أُمر به لسببالكفار يف حال الضعف لي  من املنسوخ يف الشريعة ، وإمنا هو من قبيل 

متفق هو ومما ، وعليه يكون احلكم دائرًا مع سببهالسبب زال احلكم، وإذا وّجد السبب عاد احلكم، 
 .(3) يف قرارات السلم واحلرب من قبل ويل األمر ؛مراعاة حال القوة والضعفعليه بني العلماا  رورة 

 :محالة السل يف العالقات اخلارجية للدولة اإلسالمية
األساس الذي تبىن عليه أس  الع قات يكون األصل يف ع قة املسلمني بغريهم هو السلم، ف

 . (4)اخلارجية بني الدولة ا س مية والدول األخرى حىت يكون هناك دواعي للقتال واحلرب
: ، قال تعاىلآايت القرآن املتعددة اليت جاات يف الدعوة إىل السلم يف كافة أحواله دل على ذلكو  

: واعتبار احلرب من عمل الشيطان ،كقوله تعاىل  (5) (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)
 . (6)(ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)

 أمر املسلمني ابالمتناع عن قتال من مل يقاتلهم ومن يلقى الس م عليهم من غريهم كقوله إ افة إىل
  .(7)(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې): تعاىل

ألا جمموعة من األحكام مفادها أن األصل يف الع قات فبناا على اآلايت السابقة يتضح 
ا س مية هو السلم، كما ألا تشري إىل عدم مبادأة املسلمني ابلقتال فضً  إىل إلقاا هوالا الغري حتية 

وبعد حث   تعاىل املسلمني على أمهية االستعداد وإعداد العدة ، ا س م واالستس م للمسلمني
 .(8)(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)ام األعداد ومواجهتهم: والقوة للوقو  أم

                                                           
 . 1/221، د.ط، صعلى شامت الرسول الصارم املسلولبن تيمية، ا(  1)
 . 42-1/41، د.ط، الربهان يف علوم القرآنانظر: الزركشي، ( 2)
 . 6/276، د.ط، فتح الباريابن حجر، ( 3)
 . 1/493د.ط،  ،الدر املنثور يف تفسري القرآن ابملأثور السيوطي،( 4)
 .208سورة البقرة، جزا من اآلية  ( 5)
 .142، جزا من اآلية األنعامسورة   (6)
 .90، جزا من اآلية النسااسورة  ( 7)
 .60، جزا من اآلية األنفالسورة  ( 8)
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 .(1)  (ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ)جاا قول   تعاىل: و 
عن  أبنه إن مال األعدااواليت جاا فيها توجيه عام للنيب صلى   عليه وسلم، وإىل املسلمني  

ال اجلنوح إىل فيكون على الرسول واملسلمني إللمعهود منهم يف حال قوهتم، احلرب إىل السلم خ فًا 
وهو ما دلت عليه العديد من آايت  الدعوة مناط الع قات اخلارجية للدولة ا س مية وتعترب ، السلم

كتاب   الكرمي اليت جاا مؤكدًا فيها على الدعوة وتنوع وتعدد وسائل الدعوة والتبليغ مع مراعاة ما 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )قوله عز وجل: يتناسب مع الظرو  واألحوال ، وعرب عن ذلك 

 .(2)(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
أتلفوا "إذا بعث قال: ومن دالئل ذلك أيضًا من السنة، كان الرسول صلى   عليه وسلم 

الناس وأتنوا هبم، وال تغريوا عليهم حىت تدعوهم، فما على األرض من أهل بيت من مدر وال وبر إال 
 .  (3)"نسائهمبأتتوي م وتقتلوا رجاهلأن أتتوي هبم مسلمني أحب إىل من أن 

فضً  عن الدخول مع الغري يف  االتفاقات واملعاهدات إبراممما يرتتب على اتساع نطاق السلم 
تعام ت اقتصادية وجتارية سواا يف إطار حتقيق االلتزام بنشر الدعوة ونقلها إىل الغري أو يف سياق 

 صلحة العامة للدول ا س مية فاملعاهداتتبادل السلع واملنتجات مع غري املسلمني حسبما حتتمه امل
فيما بينها بغرض تنظيم ع قة قانونية دولية، الكتابة عقدها الدول تتفاقات "ا :هي يف القانون الدويل

وحكم تلك االتفاقيات يف األصل هو ا ابحة إذا مل  .(4)"وحتديد القواعد اليت ختضع هلا هذه الع قة
 .(5)الشريعة ا س مية  يكن فيها نصاً يتعارض مع نصوص

 : مشروعية املعاهدات
جاا يف القرآ، الكرمي آايت كثرية دالة على مشروعية املعاهدات ووجوب الوفاا هبا، منها: 

 .(6)(ڑ ک ک ک ک)
                                                           

 .61، جزا من اآلية األنفالسورة  ( 1)
 .67، جزا من اآلية املائدةسورة  ( 2)
انية، حتقيق: رسالة علمية قدمت جلامعة أخرجه ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي، املطالب العالية بزوائد املسانيد الثم ( 3)

  .  9/415، 2019هك، رقم احلديث 1419، السعودية: دار العاصمة،  1ا مام حممد بن سعود، ط
 .625، ص6، طالقانون الدويل العام يف السلم واحلربالشافعي، (  4)
 . 160 – 157، ص1، طيف الفقه اإلسالمي بغري املسلمنيالطريقي،  انظر:( 5)
 .91سورة النحل، جزا من اآلية  ( 6)
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 .(1)   (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)قال تعاىل: 
ثيقة املدينة منها صلح احلديبية وو  ،كثريةأدلة  ، فجاا فيها وأما مشروعية ذلك من السنة النبوية

 .اوغريه
 : للعلماا يف مدة املعاهدة ث ثة أقوال: مدة املعاهدة

بني املسلمني والكفار على ترك القتال  وذهب أن مدة املعاهدةرأي ا مام الشافعي، األول: 
 .(2)تكون وفق ما طبق يف صلح احلديبية، ال تتجاوز عشر سنوات جتدد

لة إىل جواز أن تكون مدة املعاهدة ملدة طويلة وفق ذهب األحنا  واملالكية واحلناب الثاين:
 .(3)ذريعة لتعطيل اجلهادحىت ال تكون  ، ولكن ال بد أن تكون حمددة معلومة،احلاجة

، (4)إىل جواز أن عدم حتديد املدة م، وتلميذه ابن القيم، وغريمهاشيخ ا س ذهب  الثالث:
ويف القصة "، قال ابن القيم: مع أهل خيرب سلمصلى   عليه و واستدالهلم يف ذلك مبصاحلة النيب 

دليل على جواز عقد اهلدنة مطلقًا من غري توقيت، بل ما شاا ا مام، ومل جيئ بعد ذلك ما ينسخ 
 .وظهور دليلهم، وهو الراجح؛ لقوة (5)"هذا احلكم البتة، فالصواب جوازه وصحته

 .(6)كلياً أو جزئياً أحد أطرافها  نقضها تنتهي املعاهدة ابنتهاا مدهتا إن كانت مؤقتة، أو إذا و 
 :العالقات اخلارجية للدولة اإلسالمية يف حالة احلرب

احلرب مظهر من أهم مظاهر القوة، ومل يزل القوي مسموع الكلمة، انفذ الرأي، مرهوب 
اجلانب، ومل يزل منطق القوة هو املسيطر يف ع قات الدول واجلماعات واألفراد، وأما الضعيف ف  

كاد يسمع قوله، وال يؤبه له يف الواقع، وإن كان احلق والعدل يف جانبه، ولن يستطيع محاية مصاحله ي
 .(7)وحقوقه املشروعة إن بقي على  عفه

                                                           
 .90سورة النساا، جزا من اآلية (  1)
 .4/189، د.ط، األمانظر: الشافعي، (  2)
 . 3/308، د.ط، شرح املقنعاملبدع انظر: ابن مفلح، ( 3)
 . 4/613، 1، طالفتاوى الكربى البن تيميةابن تيمية، انظر: (  4)
 .  3/129، 14، طي خري العباديف هد زاد املعادابن القيم اجلوزية،  ( 5)
 . 3/1480، 2، طاجلهاد والقتال يف السياسة الشرعيةانظر: هيكل، ( 6)
 . 5، ص1، طالعالقات الدولية يف اإلسالمانظر: الزحيلي، ( 7)
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وقد جاات مشروعية اجلهاد يف ا س م حلماية املصاحل الدينية والدنيوية للمسلمني، وعلى 
 .كونه غاية يف حد ذاتهاعتبار أنه وسيلة حتمى به احلقوق واملصاحل ال ل

" ما أمر به لسبب مث يزول السبب كاألمر حني الضعف والقلة ابلصرب قال السيوطي: 
والصفح مث نسخ إبجياب القتال وهذا يف احلقيقة لي  نسخاً بل هو من قسم املنسأ، فاملنسأ هو األمر 

ى األذى وهبذا ابلقتال إىل أن يقوى املسلمون ويف حال الضعف يكون احلكم وجوب الصرب عل
يضعف ما هلج به كثريون من اآلية يف ذلك منسوخة آبية السيف ولي  كذلك، بل هي من املنسأ 
مبعىن أن كل أمر ورد جيب امتثاله يف وقت ما لعلة يقتضي ذلك احلكم مث ينتقل ابنتقال تلك العلة إىل 

 . (1)حكم آخر، ولي  بنسخ إمنا النسخ ا زالة للحكم حىت ال جيوز امتثاله"
فبناا على ما ذكره السيوطي وفهمه للواقع السياسي أن ميزان القوة والضعف يكون مرتبطاً 
أبحوال األمة ا س مية يف جهادها  د الكفار، ففي حال  عفها ف بد من الصرب والتأي، وعدم 

ر واهلزمية ا قدام على اجلهاد والقتال  د الكفار، وذلك ألن النتائج املرتتبة على ذلك إحلاق الضر 
ابملسلمني، وهو ما يتعارض مع مقاصد املصلحة العامة للدولة ا س مية، وهنا يكون توقف اجلهاد 
أوىل، أما يف حال تغري الظرو ، وتبدل أحوال األمة ا س مية من الضعف إىل القوة يكون من 

ال الكفار، حىت يعلم كل واجب ا مام جتاه دينه والدعوة إليه، وجتاه رعيته ومصاحل دولته اجلهاد وقت
طامع ومعتدي قوة هذه األمة، وهو ما يو ح أن بقاا السبب يرتتب عليه بقاا احلكم، وزواله يرتتب 

 عليه زوال احلكم.  
 
  

  
 
 

 

                                                           
 . 3/68، د.ط، اإلتقان يف علوم القرآنانظر: السيوطي، ( 1)
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 الفصل الرابع: آراء اإلمام السيوطي يف تعدد احلكام وإحنرافهم وتوريثهم
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تعدد احلكام، إ افة إىل بيان موقفه يف حال  يفالسيوطي  يتناول الباحث يف هذا الفصل آراا ا مام
يف مسألة توريث احلكم، وذلك من خ ل رأيه ما إذا ُعر  عن احلاكم إحنرافه وفساده، كذلك بيان 

 اآل : 
 اإلمام السيوطي يف تعدد احلكام .  رأي املبحث األول:
 . وعزله احلاكماإلمام السيوطي من احنراف  رأي املبحث الثاين:

 .توريث احلكمرأي اإلمام السيوطي يف املبحث الثالث: 
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 اإلمام السيوطي يف تعدد احلكام رأياملبحث األول: 
من الثابت يف الشريعة ا س مية أن األمة ال يكون هلا إال إمام واحد، وهو ما استقر عليه  اهر 

أمر عام له تفاصيل كثرية تكون  العلماا من أهل السنة واجلماعة، وذلك ألن أمر ا مامة أوىل من كل
ه كثري من األحاديث النبوية تيف حاجة إىل جهة واحدة يضبط هبا النظام يف أمور األمة، وهو ما أكد

  ، منها:فيه داللة وا حة وأكيدة على هذا األمر
إذا بويع خلليفتني، فاقتلوا ) :أيب سعيد اخلدري، قال: قال رسول   صلى   عليه وسلمعن 

  .(1)خر منهما(اآل
قال السيوطي يف شرحه للحديث:"إذا بويع خلليفتني، فاقتلوا اآلخر منهما؛ هو أيضًا أمر 

 . (2)بقتاله وإن أدى إىل قتله"
فمن خ ل شرح احلديث الذي قاله السيوطي يفهم فكره السياسي حول تولية اخلليفة وكيفية 

قة، فاستقراره يعين استقرار أمته، والتنازع حوله احلفاظ عليه، وذلك لعظم املسؤوليات امللقاة على عات
يرتتب عليه فنت وا طراابت عظيمة هتدد استقرار وأمن األمة ا س مية، وهو ما ينايف مقصود 
الشريعة ا س مية، لذا كان قتال اخلليفة الباغي موافق ملصاحل العباد وحقوقهم واستقرارهم، وعليه 

 ون هناك أكثر من إمام يف عصر واحد.ذهب السيوطي إىل عدم جتويز أن يك
 ،ابغياً  كان  اخل   على أصر فإذا ابلقتل، إال يندفع مل إذافالعلماا صرحوا أبن األمر ابلقتال 

 ا مامة الشريعة يف ملقصود منا  أنه ا مام تعدد امتناع يف هنا واملعىن قتل، ابلقتل إال يندفع مل فإذا
 . (3)الفنتالفو ى و  واندفاع ا س م أهل كلمة  احتاد من

 ولقد ذهب الفقهاا القائلون ابملنع يف مسألة البيعة خلليفتني يف وقت واحد إىل فريقني: 
الفريق األول: قال ابملنع مطلقاً، سواا اتسعت رقعة الدولة ا س مية أم ال، وهو ما ذهب 

 .(4)أنه إ اعاً بني العلمااوا مام النووي الذي زعم إليه أكثر أهل السنة واجلماعة، وبعض املعتزلة، 
 . (5)"جيوز تعدد ا مام يف عصر واحدال قال السيوطي: "

                                                           
 .1853رقم احلديث:  ،3/1480، كتاب ا مارة، د.ط، صحيحهأخرجه مسلم، يف  (1)
 .4/461، 1، طالديباج على صحيح مسلم بن احلجاجالسيوطي،  (2)
 .1/56، د.ط، اخلالفةانظر: ر ا،   (3)
 . 12/233، 1، طاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي،  (4)
 . 1/527، د.ط، األشباه والنظائرالسيوطي، ( 5)
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 أن جيوز ال ألنه إمامتهما؛ تنعقد مل بلدين يف  مامني ا مامة عقدت وإذاقال املاوردي: "و 
 . (1)"فجوزوه قوم شذ وإن واحد، وقت يف إمامان لألمة يكون

  ،وعقداً  بيعة ألسبقهما ا مامة أن احملققون الفقهاا هعلي وما ذلك يف والصحيحوقال أيضاً: "
 . (2)"عقدا ألسبقهما النكاح كان  ابثنني زوجاها إذا املرأة نكاح يف كالوليني

الفريق الثاي: والذي مل يكن فيه املنع مطلقاً، إذا ما كان هناك سببًا مانعًا لقيام ا حتاد على 
 هناك أكثر من إمام.إمام واحد، فيقتضي هنا التعدد أبن يكون 

 وانسحاب اخلطة، اتساع: منها تغمضال  أبسباب يتصور وذلكقال ا مام اجلويين: "
 ال الدنيا من نبذة الناس من قوم قيام يقع وقد متقاذفة، جلج يف وجزائر متباينة، أقطار على ا س م
 نظر ذلك بسبب وينقطع ا س م، خطة بني الكفر داير من خطة يتوجل وقد ا مام، نظر إليهم ينتهي
 جتويز إىل ذلك عند صائرون صار فقد ذكرانه، ما اتفق فإذا، املسلمني من ورااه الذين عن ا مام
 . (3)"ا مام نظر أثر يبلغه ال الذي القطر يف إمام نصب

إذن يتضح أن الفريقني القائلني ابملنع كان لكل منهما حججه ومربراته، فالفريق األول الذي  
نع مطلقاً، وهو ما اختاره  ا مام السيوطي، يرى أن أمر ا مامة البد أن تكون يف إمام واحد قال ابمل

وأنه ال جيوز البيعة ألكثر من إمام مهما تباعدت األقطار أو تقاربت، بينما جند الفريق الثاي الذي 
وهو ما عرب عنه قال ابملنع مع إمكانية جتويز أن يكون هناك أكثر من إمام يف األقطار املختلفة، 

ا مام اجلويين، مع بقاا األصل إذا ما توافرت الظرو  وا مكانية يف تنصيب إمام واحد فيكون هو 
 األوىل. 

الذي قال ابملنع مطلقًا رمبا كان بناا والباحث مييل إىل الفريق الثاي، وذلك ألن الفريق األول 
ب األحوال والظرو  لذلك االختيار، احلكم فيه بناا على معطيات الوقت يف ذلك الزمان وتناس

بينما الفريق الثاي الذي رأى فيه إمكانية جتويز ذلك األمر إبمكانية أن يكون هناك أكثر من إمام، 
ألن واقع األحوال والظرو  للعباد وتغريات الزمان واملكان، تتناسب أكثر مع هذا االختيار، خاصة 

يعلم كل قطر عن اآلخر تفاصيل جمرايت األمور فيه، مع  بعد اتساع رقعة ا س م يف إصقاع بعيدة ال
ما يوجد فيه من مشقة يف التكليف أبن تفرض طاعة أهل قطر  مام يف قطر آخر بعيداً عنه ال يعلم 

                                                           
 .1/29، د.ط، األحكام السلطانيةاملاوردي،   (1)
 .1/29د.ط، ، األحكام السلطانيةاملاوردي،   (2)
 .1/175، 2، طغياث األمم يف التياث الظلماجلويين،   (3)
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عنه شيا، إ افة إىل ذلك جند أن الواقع احلا ر املعاش يصعب التطبيق فيه بوجود إمام واحد جلميع 
قاع، وهنا جند أن املصلحة تقتضي أن يقوم على كل قطر إمام عامل به مسلمي العامل يف خمتلف األص

مقاصد الشريعة يف مراعاة تغريات الزمان واملكان واألحوال ما حيقق وهو  ،وأبهله وبظروفه وأحواله
، أما لو نظران على اجلانب اآلخر ومراعاة مصاحل العباد وجلبها ودفع مفسدة الفو ى والفنت فيها

املطلق، فهل من املمكن على أرض الواقع يف عصران احلا ر أن يتحقق؟، فا جابة عن وقلنا ابملنع 
هذه الفر ية وا حة يف عامل أصبحت له متغرياته وظروفه السياسية والدولية واخت   توازانت القوة 
 فيها، وتراجع حال األمة ا س مية، وقلة الوازع الديين، تفرض صعوبة تطبيق ما ذهب إليه الفريق

    األول ابملنع مطلقاً.
 



 

105 

 

 احنراف احلاكم وعزله منالسيوطي  رأي اإلمام املبحث الثاين:
ال خ   بني " ، قال القرطيب:ال تنعقد لكافر أو فاسق ابتداا عليه بني العلماا أن ا مامة اجملمعن م

   .(1)"األمة أنه ال جيوز أن تعقد ا مامة لفاسق
را  بعد توليه ا مامة أو احلكم، هنا اختلف العلماا يف ولكن هنا لو طرأ الفسق أو ا حن

ذلك فذهب فريق أنه يعزل بفسقه، وفريق آخر ذهب أنه ال يعزل ويستمر يف واليته ما دام مل يصل 
 للكفر الظاهر، وهو ما سنو حه من خ ل األقوال التالية: 

: "قال القرطيبا مام  قال ذهب أصحاب هذا القول أن ا مامة تنفسخ،القول األول: 
اجلمهور: إنه تنفسخ إمامته، وخيلع ابلفسق الظاهر املعلوم، ألنه قد ثبت أن ا مام إمنا يقام  قامة 
احلدود واستيفاا احلقوق، وحفظ أموال األيتام واجملانني، والنظر يف أمورهم، وما فيه من الفسق يقعده 

فاسق أدى إىل إبطال ما أقيم له،  ن يكونعن القيام هبذه األمور والنهوض هبا، وقال: فلو جوزان أ
  .(2)وكذلك هذا مثله"

وتعليل أصحاب هذا القول، أن ا مام بفسقه يكون قد جرحت عدالته، سواا بلغ فسقه حد 
الكفر أو مل يبلغ، وذلك ألنه يف هذه احلالة تكون عدالته قد جرحت، وعليه ال يبقى على إمامته، 

 ئط توليته كإمام بفقدانه عدالته.ألنه قد اسقط بفسقه متممات وشرا
ابألدلة اليت جاات على اشرتاط عقد ا مامة ابتداا، وذلك ألن وقد استدل القائلون ابلعزل 

   املقصود من منصب ا مامة محاية الدين وحتقيق العدل، وهو ما يتناىف مع من فسق وجرحت عدالته.
ال " قال السيوطي: ال يعزل، ذهب أصحاب هذا القول أن ا مام الفاسق القول الثاين:

، (3)"ينعزل ا مام ابلفسق وينعزل به القا ي والفرق  خامة شأن ا مام وما حيدث يف عزله من الفنت
  . (4)"إن ا مام ال ينعزل ابلفسق على الصحيح"قال ا مام النووي:و 

تحقاق أما أصحاب هذا القول، فهم ال خيتلفون فيما ذهب إليه أصحاب القول األول يف اس
يرتتب عليه فتنة ومفسدة أكرب، سا مام الفاسق للعزل، إال يف النظر يف مآل عزله، فلو كان عزله 

                                                           
  . 1/270، 2، طتفسري القرطيبالقرطيب،  (1)
  . 1/271 مرجع سابق، ،2، طتفسري القرطيبالقرطيب،  (2)
 . 1/527، د.ط، األشباه والنظائرالسيوطي، ( 3)
   .10/48، 3، طلطالبني وعمدة املفتنيروضة االنووي،  (4)
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 إما لو كان مآل ذلك لن يرتتب عليه تلك املفسدة، مع توافر املقدرة على عزله، فيبقى يف إمامته،
  .ا معه عقد ا مامةففي هذه احلال يقوم أهل احلل والعقد بعزله أللم الذين أبرمو فيتم عزله، و 

وما ، أصحاب هذا القول ابألحاديث اليت جاات يف الصرب على ظلم وجور األئمةواستدل 
 .قد يرتتب عليه من مفاسد أكرب من فساد احلاكم من فنت وفو ى وإراقة دماا

ابلعزل  والذي قال فيه كا مام املاوردي،  إىل تفصيً  أكثر يف هذه املسألة بعضالذهب ولقد 
فهذا فسق مينع من انعقاد ا مامة ومن استدامتها، فإذا طرأ "ما كان الفسق يف اجلوارح، فقال:إذا 

  . (1)على من انعقدت إمامته خرج منها"
ألا متنع من : فذهب البعض إىل فقد اختلف العلماا فيهاأما إذا كان الفسق يف املعتقد، 

ال كثري من علماا البصرة: إنه ال مينع من انعقاد انعقاد ا مامة ومن استدامتها وخيرج حبدوثه منها، وق
  .(2)ا مامة وال خيرج به منها، كما ال مينع والية القضاا وجواز الشهادة

وقيل ال ينخلع إ افة إىل ذلك أن بعض أهل العلم قد فصل أكثر يف سياق هذه املسألة، 
 مبذراً، فإنه ال يصح أن يصري مثلما إذا مت فك احلجر عن ا مام، مث عاد وأصبححىت حيكم صلعه، 

 .  (3) خيلع وإن مل ميكن ذلك خلعملأمكن استتابته إذا  :وقيل حمجورًا عليه مرة أخرى إال ابحلكم،
: "والواجب إن وقع شيا من اجلور وإن قل أن يكلم ا مام يف ذلك وهو ما رجحه ابن حزم فقال

رة أو من األعضاا، و قامة حد الزان والقذ  ومينع منه، فإن امتنع وراجع احلق وأذعن للقود من البش
واخلمر عليه، ف  سبيل إىل خلعه، وهو إمام كما كان ال حيل خلعه فإن امتنع من إنفاذ شيا من 

ەئ وئ وئ )هذه الواجبات عليه ومل يراجع وجب خلعه وإقامة غريه ممن يقوم ابحلق، لقوله تعاىل: 

 . (5)اجبات الشرائع"وال جيوز تضييع شيا من و  ،(4)(ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
ال يتم  وهو إذا فسق احلاكم الثايجند ا مام السيوطي قد أخذ ابلقول  بناا على ما تقدم 

عزله، قاصدًا بذلك إىل مآل هذا العزل وما سيرتتب عليه من مفاسد قد تفوق املصاحل اجمللوبة من 
أخذ ا مام السيوطي هذا ا جتاه  ورمبا وراا عزله، وهو ما ميثل مقصداً من مقاصد الشريعة ا س مية،

                                                           
 .1/42، د.ط، األحكام السلطانيةاملاوردي،   (1)
 . 1/42، د.ط، مرجع سابق، األحكام السلطانيةاملاوردي،   (2)
   .  19/194، د.ط، اجملموع شرح املهذبانظر: النووي،   (3)
 . 2سورة املائدة، جزا من اآلية   (4)
 . 4/135، د.ط، لل واألهواء والنحلالفصل يف املابن حزم،   (5)
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القول الثاي، وذلك ابلنظر إىل بناا على واقع عصره الذي عاش فيه، والباحث هنا مييل إىل ترجيح 
واقعنا املعاش يف الوقت احلا ر، ابلنظر إىل أحوال احلكام؛ الذي طاهلم الفسق والفساد يف تدبري 

دة كبرية لوقوع الفنت واال طراابت وإراقة الدماا، يكون األخذ ابلرأي األول مفسفأحوال حمكوميهم، 
لذا أخذا الباحث ابلقول الثاي وهو تفسيق احلاكم وعزله، إذا وهي حقيقة عايشناها يف وقتنا احلا ر، 

  ما كان هناك إمكانية تغيريه وخلعه دون ترتب مآالت أكثر فساداً على األمة.
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 كم حلايث تور رأي اإلمام السيوطي يف  املبحث الثالث:
أن احلكم يف ا س م قائمًا على الشورى، وهو ما جاا به القرآن الكرمي، الثابت يف الشريعة الس مية 

وبينته سنه نبيه صلى   عليه وسلم وطبقته، وهو ما سار عليه صحابة رسول   صلى   عليه 
اًي دون شورى أو ملكياً وسلم يف فرتة احلكم الراشدي، ف  جيوز أن يكون شكل احلكم استبداد

ابلوراثة، بل يكون من الواجب على األمة أن يكون هلا دور االختيار يف تعيني احلاكم على أس  
وعليه فإن النظام امللكي الوراثي واالستبدادي حمرم وابطل وغري الكفااة لتويل مثل هذا املنصب، 

عندما يتحول إىل ملكاً  ة ا س ميةشرعي، وقد بني الرسول ألصحابه أن فساد نظام احلكم يف الدول
ويفرض عليها فر ًا كما أوجبت الشريعة ا س مية الشعور  على األمة عضاً عضو ًا أي يعض 

 .  (1)ابملسؤولية عن احنرا  احلكام ولزوم مراقبتهم
شرعاً غري ذلك وبط ن  ،(2)للخلفاا الراشدين إال ابلشورىأن اخل فة مل تنعقد  املقررومن 

 .(3)(ں ں ڻ)لقوله   تعاىل:  ته القرآنملخالف
عن أيب موسى قال: دخلت على النيب وكذلك ما جاا يف السنة النبوية من أدلة كثرية منها:  

صلى   عليه وسلم أان ورج ن من بين عمي فقال أحد الرجلني: اي رسول   أمران على بعض ما 
إان و  ال نويل على هذا العمل أحدا سأله وال )والك   عز وجل وقال اآلخر مثل ذلك: فقال: 

   . (4)(أحد حرص عليه
اي عبد الرمحن ال تسأل )عن عبد الرمحن بن مسرة قال: قال يل رسول   صلى   عليه وسلم:

 . (5)(ا مارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها وأن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها

ر عمر بن اخلطاب على هدي رسول   صلى   عليه وسلم عندما وإ افة إىل ذلك سا
حضرُت )قال: طعن وطُلب منه أن يستخلف أبنه عبد   فرفض، وهو ما جاا عن عن ابن عمر، 

فقال: راغب وراهب قالوا: استخلف. فقال: أحتمل  أيب حني أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك   خرياً 

                                                           
 .  40/172، د.ط. موسوعة الرد على املذاهب الفكرية املعاصرةانظر: الشحود،   (1)
 .125، ص2، طاإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعةانظر: الدميجي،   (2)
 . 38سورة الشورى، جزا من اآلية   (3)
 .     1733رقم  ،حديث3/1456، د.ط، صحيحهأخرجه مسلم، يف  (4)
 .     1652،حديث رقم 3/1456، د.ط، صحيحهأخرجه مسلم، يف  (5)
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، فإن أستخلف فقد أستخلف من وال يل يالكفا  ال علمنها   ت أن حظيلودد وميتاً  أمركم حياً 
مين رسول   صلى   عليه وسلم. يعين أاب بكر وإن أترككم فقد ترككم من هو خري  ؛هو خري مين

 .(1)(قال عبد  : فعرفت أنه حني ذكر رسول   صلى   عليه وسلم غري مستخلف
مما يفهم من األحاديث السابقة أن أمر التوريث مل يقل به أحد بداية من عصر النيب صلى   

ت األساس الذي يقوم عليه عليه وسلم مث من بعده اخللفاا الراشدين، حيث أن الشورى هي كان
 .أساس احلكم وهو يستدل به من األحاديث السابق ذكرها

"إن ا س م  ومما يعرب من العلماا املتأخرين عن ذلك يف وراثة احلكم ما قاله ا مام الغزايل:
الذي أقر مبدأ التوارث املايل رفض بشدة مبدأ توارث الزعامات الروحية أو املدنية أو غريها فعندما 

ة االختيار يف بنيه فأىب كككرمي أن تنتقل نعمككككاختار   إبراهيم عليه الس م نبيا طلب منه هذا النيب الك
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )   عليه ذلك

فتعاليم ا س م تقطع دابر هذا التوريث وال ترشح للزعامة إال الذين يدركولا عن  ، (2)  (ۈ
 .  (3)"فايةجدارة وك

أن احلكم أمانة ال حيملها إال أكفأ مسلم، وأن الزعامة ال تورث، وأن  "وقال الشيخ الغزايل: 
التفكري ىف توريثها جر على املسلمني قدميا شرا مستطريا، وأنه ىف عصران هذا شغل األغبياا القاعدين 

ىف أيدى املسلمني  وأمل األدعياا الفاشلني تعلمنا أن نضع زمامنا حيث جيب أن يو ع، أى
  .(4)"املشهورين ابلنبوغ والذكاا ال ابآلابا واألمساا

وقال البخاري يف اترخيه: روي عن ابن  هان عن سفينة: أن النيب صلى   ": قال السيوطي
قال البخاري: ومل يتابع على هذا؛  (هؤالا اخللفاا بعدي)وعمر وعثمان:  أليب بكر :عليه وسلم قال
  ..........عثمان قالوا: مل يستخلف النيب صلى   عليه وسلم انتهى.و ا ألن عمر وعليًّ 

قلت: وال منافاة بينه وبني قول عمر وعلي: إنه مل يستخلف؛ ألن مرادمها أنه عند الوفاة مل ين  على 
استخ   أحد، وهذا إشارة وقعت قبل ذلك؛ فهو كقوله صلى   عليه وسلم يف احلديث اآلخر: 

                                                           
 .     1823،حديث رقم 3/1454، د.ط، صحيحهأخرجه مسلم، يف  (1)
 .124سورة البقرة، اآلية  (2)
 .143، ص4، طاإلسالم واملناهج االشرتاكيةالغزايل،  (3)
 .1/169ص ،1، طاإلسالم واإلستبداد السياسيالغزايل،  (4)
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 .أخرجه احلاكم من حديث العرابض بن سارية (1)(سنيت وسنة اخللفاا الراشدين املهدينيعليكم ب)ف
وغري ذلك من األحاديث  (2)(اقتدوا ابللذين من بعدي أيب بكر وعمر)وكقوله صلى   عليه وسلم: 

 . (3)"املشرية إىل اخل فة
ألربعة وال ابلشيخني، بل يتناول    خيت  ابفتعريف بصفة اخل فة مع الرشاد،  سنة اخللفاا الراشدينف

، وكون إتباع كل خليفة راشد، فيجب أن يضم يف االعتبار إىل قوهلم قول كل من اتصف بذلك
 . (4)مسكوت عنهمسنتهم ال يتعارض مع اعتبار بقية األمة معهم، إذ بقية األمة 

لى   عليه وسلم يف رأيه وفق األس  اليت و عها النيب صوهو ما يو ح أن ا مام السيوطي قد بىن 
، حيث كان وهكذا كان خلفائه الراشدين، أنظام احلكم القائم على الشورى، وتولية األصلح واألكف

هديهم على هدي النيب صلى   عليه وسلم، إ افة إىل رأيه يف التوريث الذي و ح من خ ل 
ث يف احلكم وما يرتتب عليه من كتابه اتريخ اخللفاا من نتائج التوري  منتعليقاته على اجزاا خمتلفة 

 ، عف يصيب الدولة وتنازع يف السلطات، وانتشار للفساد واحملسوبية، وتضييع مصاحل العباد
وا طراب شؤون الدولة إبفتقاد حاكم واعي قادر على تسيري شؤون دولته ورعاية وسياسة مصاحل 

 وص حه، شرائط تويل اخل فةوافر تالكفااة و قائم على التوريث، ولي   األمة، يكون معيار اختياره 
 والباحث مييل يف رأيه إىل عدم توريث احلكم، وجعله أساس يف اختيار احلاكم.  

   
  

                                                           
 وقال احلاكم: صحيح. ، 329، حديث رقم 1/174، 1، طعلى الصحيحني املستدرك، أخرجه احلاكم (1)
  .وقال احلاكم: صحيح ، 4451، حديث رقم 3/79، 1، طعلى الصحيحني املستدرك، أخرجه احلاكم (2)
 .13-1/12، 1، طاتريخ اخللفاءالسيوطي،  (3)
 .3/100، 1، طةشرح خمتصر الروضانظر: الطويف،  (4)
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 :اخلامتة
إجنكككاز هكككذه بنعمتكككه تكككتم الصكككاحلات، وأشككككر   عكككز وجكككل علكككى توفيقكككه يف احلمكككد   الكككذي  

كبري أثرى جبهوده وآرائكه الفقهيكة   وعيموس شخصية عامل اواليت استعر ت من خ هل الدراسة وإمتامها،
 ملسكككتجداتمكككن خككك ل امتطلبكككات واقعنكككا املعاصكككر؛  ميككك جمكككال السياسكككة الشكككرعية، هكككذا العلكككم الكككذي 

سكككتدعي ي، ومكككا تفر كككه مكككن قضكككااي ومسكككائل يفر كككها الواقكككع السياسكككي يف وقتنكككا الكككراهن، ممكككا  ةالسياسكككي
برؤيكة فقهيكة تسكاند واقكع تلكك املسكتجدات،  ، للخكروج-السياسكة الشكرعية–البحث والتأمكل هلكذا العلكم 

وهو ما ملسناه من فقه هذا العامل العظيم وآرائه الفقهية من خ ل هذا العلم الذي مي  جانب يف غاية 
 لعبكاد،اجلانب املقاصدي الكذي يقكوم علكى حفكظ مصكاحل وحقكوق ا األمهية من شريعتنا ا س مية، وهو

هكككذا الوقكككت، ويكككدفع أي مفسكككدة عكككنهم، وهكككو مكككا يؤككككد  وأتطريهكككا إبطكككار شكككرعي يتناسكككب مكككع عصكككرية
توّصكلت إىل نتكائج كثكرية، سأقتصكر فيهكا علكى أهكّم لقد و  ص حية شريعتنا السمحة لكل زمان ومكان،

  النتائج اليت هلا ع قة وطيدة ابلّدراسة، وهي كالتايل:
 :النتائج

ن أو ألمكري، لكذا عكر  عنكه متيز ا مام السيوطي بشخصية العامل املستقل الذي مل خيضع لسلطا .1
  اعتزاهلم، واعتزال جمالسهم، مما فرض له هيبة كبرية بني ملوك وأمراا عصره.

ا مككام السككيوطي كككان شخصككية موسككوعية كبككرية مل تقتصككر جهككوده علككى جمككال الفقككه فقككط، بككل   .2
 كككان لككه جهككوداً ابرزة يف جمككاالت أخككرى، منهككا علككى سككبيل املثككال التفسككري والتككاريخ وغريهككا مككن

  العلوم، والذي صنف فيها الكثري من املصنفات.
اسككتطاع ا مككام السككيوطي بعلمككه وسككعه إط عككه إبككراز اجلانككب املقاصككدي للشككريعة ا سكك مية يف  .3

علككم السياسككة الشككرعية، وبيككان أمهيتككه مككن خكك ل فقهككه للواقككع واستشككرا  املسككتقبل يف خمتلككف 
 األقضية واملسائل. 

تهاد املطلق، وهو مكا ظهكر مكن خك ل املسكائل الكيت متك  الواقكع بلغ ا مام السيوطي درجة االج .4
ورأيكه يف ذلكك إبقكرار مبكدأ الشكورى  توريكث احلككم،مسكألة الالسياسي الذي عاشكه يف عصكره، ك

واقكع هكذه وهكو مكا ميك  ، وفق ما صار عليه اخللفاا الراشكدون، ورفضكه التوريكث يف تكويل احلككم
 حال األمة ا س مية.املسألة يف عصران احلا ر وآاثرها على 



 

112 

 

علككم السياسكككة الشكككرعية يقكككدم حلكككوالً واقعيكككة تعككاجل مسكككتجدات سياسكككية عصكككرية، ميككككن مكككن أن  .5
تقكككدمي احللكككول الشكككرعية املناسكككبة لواقعنكككا املعاصكككر وهكككو مكككا ملسكككناه مكككن شخصكككية ا مكككام  خ لكككه

 م وعزلكه،ل املسائل واألقضية اليت واجهها، وداللة ذلك مسألة احنرا  احلاكالسيوطي من خ 
فالصاحل العام يقتضي إذا ما طكرأ الفسكق علكى احلكاكم أو مكا يشكوب أدائكه مكن إحنكرا ؛ فإنكه ال 
يعزل بسبب ذلك ألن املفاسد املرتتبة على ذلك من فنت وا طراابت أكرب من املصاحل اجمللوبكة 

مكن من وراا عزله الستج ب من هو أصلح منه، وهكو مكا يعكرب عكن واقعنكا املعاصكر ومكا نعيشكه 
 مستجدات على املستوى السياسي. 

 التوصيات: 

يف جمككككال علككككم  مككككن خكككك ل عقككككد املككككؤمترات والنككككدوات وورش العمككككل تكثيككككف اجلهككككود الفقهيككككة  .6
 السياسة الشرعية، وارتباطه الوثيق مبقاصد الشريعة ا س مية. 

تنكاثر واستكشافه مكن خك ل تكراث فقهكي كبكري جكاا ماالهتمام بدراسة علم السياسة الشرعية،   .7
، ل سككتفادة مككن جتاربنككا السككابقة الكككايف االهتمككام تنككاليف مصككنفات ومؤلفككات، وخمطوطككات مل 

علكككى مكككر اترخينكككا ا سككك مية، بدايكككة مكككن عهكككد النكككيب صكككلى   عليكككه وسكككلم ومكككن بعكككده اخللفكككاا 
الراشكككدين ومكككن جكككاا بعكككدهم، والوقكككو  علكككى أسكككباب جنكككاحهم وبقكككاا أثكككرهم انجعكككاً حكككىت وقتنكككا 

 احلا ر. 

وجوب االهتمام بتأهيل الكوادر الشبابية للقيادة، والعمل يف اجملال السياسي من خ ل املعرفة  .8
نكا بني العلكوم السياسكية وبقيكة العلكوم األخكرى مكع العلكم الشكرعي، حكىت ميكنوالدراسة للجمع ما 

 احلصول على كوادر سياسية مؤهلة تقوم على حراسة الدين والدنيا. 

األخككككرى يف إدارة الككككدول واحلكومككككات، وتطويككككع عناصكككككر السياسككككية االسككككتفادة مككككن التجككككارب  .9
 وتطبيقها يف إطار شرعي يتوافق مع ثوابت شريعتنا ا س مية ومقاصدها النبيلة. ،جناحها

الباحثني يف جمال العلم الشرعي ابالهتمام ابلعلوم السياسكية ا نسكانية األخكرى  تشجيع .10
ىت ميكككككن احلصكككول علكككى رؤيككككة فقهيكككة قكككادرة علككككى وأمهيكككة ارتباطهكككا بعلكككم املقاصككككد الشكككرعية، حككك

 استيعاب مستجدات ومسائل الواقع السياسي احلا ر أبحكام شرعية راشدة.
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 فهرس اآلايت
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 96  (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) 10
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ) 11
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 40     (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۇ ) 13

 سورة آل عمران
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  النساءسورة  
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   (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
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 39   (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ) 37

 النورسورة 
 37   (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)  43
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 فهرس األحاديث
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 102 إذا بويع خلليفتني، فاقتلوا اآلخر 1
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59 

 110 اقتدوا ابللذين من بعدي أيب بكر وعمر 4
 29 جملسا يوم القيامةأال أخربكم أبحبكم إيل وأقربكم مين  5
 62 برهان إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من   6
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38 

 49  قريش من األئمة 9
على املرا املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إال أن يؤمر مبعصية، فإن  10

 أمر مبعصية، ف  مسع وال طاعة
63 

 82 على اليد ما أخذت حىت تؤديه 11
 41 إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتمفإذا ليتكم عن شيا فأجتنبوه، و  12
 110 فعليكم بسنيت وسنة اخللفاا الراشدين املهديني 14
 49  تقدموها وال قريشاً  قدموا 15
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من أراد أن ينصح لسلطان أبمر ف  يبد له ع نية ولكن ليأخذ بيده فيخلو  17

 به
65 

من أطاعين فقد أطاع  ، ومن عصاي فقد عصى  ، ومن أطاع أمريي  18
 فقد أطاعين، ومن عصى أمريي فقد عصاي

63 

 88 من ابت كاالً من طلب احل ل ابت مغفوراً له 19
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من مات ولي  يف من خلع يداً من طاعة لقي   يوم القيامة ال حجة له  20
 عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

48 

من رأى منكم منكراً فليغرّيه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه  21
 وذلك أ عف ا ميان

84 

قتل دون من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن  22
 دمه فهو شهيد

91 

 109 هؤالا اخللفاا بعدي 23
 57 وامسعوا واطيعوا ولو أتمر عليكم عبد حبشي 24
 59 امسع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشي جمدع 
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