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ABSTRACT 

 

Islamic government( Siasah Syar'iyyah ), a discipline in the Islamic Heritage, is a tool 

in the hands of the leadership to rule the nation and achieve religious and worldly 

benefits. It also enables them to observe the current changes and developments the 

nation encounters in order to apply the rulings of a text on these changes and 

developments properly without ignoring or canceling these rulings. Islamic 

government  ( Siasah Syar'iyyah )keeps pace with the developments affecting people's 

behavior and situations, taking care of the new changes in the lives of individuals and 

nations while adhering to the rulings of Sharia and its purposes. Based on that, the 

research problem is posed in the form of the following main question: what is the 

relation between the Islamic government          ( Siasah Syar'iyyah )  and democratic 

transition? The current study is of high importance since it is an exploratory study in 

nature, seeking to monitor the phenomenon and identify its parameters related to the 

democratic transition function in light of Islamic politics and its tools. It also aims to 

reveal the concept of Islamic politics and its relation with the democratic transition 

according to the comprehension of Islamic government ( Siasah Syar'iyyah )in the 

Islamic thought, and underscore the major bases and sources of Islamic government( 

Siasah Syar'iyyah ) . The researcher follows the analytical and descriptive approach 

which studies the concept of Islamic government( Siasah Syar'iyyah ) and its relation 

to democratic transition. The study discloses the results which demonstrate that 

Islamic government( Siasah Syar'iyyah ) is based on a number of essential bases and 

sources.         

Keywords: Concept -  politics, Syar'iyyah ( Siasah Syar'iyyah ) -  relation - democratic 

transition.  
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 لص  امل

 

الشرعي  أحد العةلوم يف الرتاث اإلسالمي، وهي أداة بيد والة األمر يف الدول  لقيادة األم  وحتقيق مصاحلها تعد السياس  
الديني  والدنيويّ ، وختوهلم مالحظ  املتغريات واملستجدات احلادث  يف األم ، وتطبيق النص عةليها بطريق  مناسب  دون إلغاء 

 التطورات الداخةل  عةلى تصرفات الناس وأوضاعهم وتراعي املستجدات الداخةل النص أو جتاهةله، والسياس  الشرعي  تواكب 
ملشكةل  البحثي  وترتيبا عةلى ما سبق طرح ا عةلى حياة األفراد واألمم يف ظل احملافظ  عةلى أحكام الشريع  وحتقيق مقاصدها،

يف:ما هي العالق  بني  ئيس املتمثلعةلى هيئ  التساؤل التايل: وترتيبا عةلى ما سبق طرح املشكةل  البحثي  عةلىى تساؤل ر 
رصد ظاهرة  ىلإحيث تربز أمهي  الدراس  يف أهنا دراس  استكشافي  تسعى  مفهوم السياس  الشرعي  والتحول الدميقراطي؟

التعرف وهتدف إيل   ، دور ووظيف  التحول الدميقراطي يف ضوء السياس  الشرعي  وأدواهتاوحتديد معاملها وهى املتعةلق  ب
مفهوم السياس  الشرعي  وعالقتها ابلتحول الدميقراطي من خالل الوقوف عةلى فهم السياس  الشرعي  يف الفكر عةلى 

ةلي الذي يدرس التحةلي وتوضيح وبيان أهم أسس ومصادر السياس  الشرعي ، ومتبعا يف ذلك املنهج الوصفي ، اإلسالمي
ياس  الشرعي  يف اإلسالم الس إيل أهم النتائج ال ي بين  نأن مفهوم السياس  الشرعي  وعالقته ابلتحول الدميقراطي، ووصوال

 تقوم عةلى عدة أسس  ومصادر هام .

 الكلمات الدالة:

 العالق   1
 مفهوم  2
 السياس   3
 الشرعي  4
 التحول الدميقراطي 5
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 3، ص.1022، جامع  االقصى، أولوايت السياسة الشرعية. دراسة قرآنية موضوعية، فلسطنيد. زهد ، عصام العبد ،   (1)

 

 مقدمة 

الناس حسب التطور  حياةلقد اعتىن بعض العةلماء املعاصررين بدراسر  السرياس  الشرعي ، ومعااتها لةلمسائل املستجدة يف 
إيل مفهوم   حث، حيث تطرق الب(1)احلضرررررراري يف العصررررررر احلديث، فكان هذا البحث ضرررررررمن هذ  الدراسررررررات الشررررررررعي 

السررياسرر  الشرررعي  وعالقتها ابلتحول الدميقراطي ، وتناول السررياسرر  الشرررعي  يف الفكر اإلسررالمي ومنتهيا نأسررس ومصررادر 
م وترتيبا عةلى ما سربق طرح املشرركةل  البحثي  عةلىى تسرراؤل رئيس املتمثل يف:ما هي العالق  بني مفهو  السرياسرر  الشرررعي  ، ،

رصد ظاهرة وحتديد  ىلإحيث تربز أمهي  الدراسر  يف أهنا دراس  استكشافي  تسعى  السرياسر  الشررعي  والتحول الدميقراطي؟
التعرف دراسررر  إيل وهتدف ال ء السرررياسررر  الشررررعي  وأدواهتا ، دور ووظيف  التحول الدميقراطي يف ضرررو معاملها وهى املتعةلق  ب

عةلى مفهوم السررياسرر  الشرررعي  وعالقتها ابلتحول الدميقراطي ، الوقوف عةلى فهم السررياسرر  الشرررعي  يف الفكر اإلسررالمي ، 
تحةليةلي الذي لا ومتبعا يف ذلك املنهج الوصفي ، و توضريح أسس السياس  الشرعي  ، وبيان أهم مصادر السياس  الشرعي 

اس  املتمثةل  ووصروال إيل أهم النتائج ال ي توصرةل  إليها الدر  يدرس مفهوم السرياسر  الشررعي  وعالقته ابلتحول الدميقراطي، 
يف أن السرررررياسررررر  الشررررررعي  تعد أحد العةلوم يف الفكر اإلسرررررالمي، وهي أداة بيد والة األمر يف الدول  ، لقيادة األم  وحتقيق 

دنيويّ  عةلى السرررررواء، و لقد اعتىن بعض العةلماء املعاصررررررين بدراسررررر  السرررررياسررررر  الشررررررعي  ، ومعااتها مصررررراحلها الديني  وال
لشرعي  تواكب االسياس   لةلمسائل املستجدة يف حياة الناس حسب التطور احلضاري مواكب  لةلعصر احلديث ، وكذلك أن

افظ  خةل  عةلى حياة األفراد واألمم يف ظل احملالتطورات الداخةل  عةلى تصرررررفات الناس وأوضرررراعهم وتراعي املسررررتجدات الدا
عةلى أحكام الشرريع  وحتقيق مقاصرردها ، وكذلك نعتناء الفقهاء  ذا الفن فصررنفوا فيه مصررنفات كثرية ومفيدة يف سررياسرر  

 الدول األخرى. عالدين والدنيا، والفرد واجملتمع وسرياس  الدول  يف إدارهتا لةلبالد والعباد داخةليا  ، وبناء عالقاهتا ااارجي  م
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 مشكلة الدراسة 

تعترب السررررررياسرررررر  الشرررررررعي  أحد العةلوم يف الدراسررررررات اإلسررررررالمي  ، ال ي تعمل وتسررررررعي إيل مواكب  التطورات الداخةل  عةلى 
تصررررفات الناس وأوضرررراعهم ، وتراعي املسررررتجدات الداخةل  عةلى حياة األفراد واألمم يف ظل احملافظ  عةلى أحكام الشررررريع  

 وترتيبا عةلى ما سبق طرح املشكةل  البحثي  عةلى هيئ  التساؤل التايل: مقاصدها ،وحتقيق 

مفهوم السياسة الشرعية والتحول الدميقراطي؟ نيما هى العالقة ب  

 أمهية الدراسة 

 ميكن إبراز أمهي  الدراس  احلالي  عةلى النحو التاىل :

سرررياسررري  ، ي  اليف العمةلالسرررياسررر  الشررررعي  والتحول الدميقراطي  الدراسرررات النظري  اااصررر   وضرررو  اءثر إالسرررعى  و  -2
ودورها عةلى النطاقني الدوىل واإلقةليمى ومصررررررررررادرها وكيفي  تفعيةلها ، وعاول  سررررررررررد بعض النقص ذ املكتب  العربي  ذ هذا 

  .املوضو 

ووظيف  التحول  دوررصررررد ظاهرة وحتديد معاملها ، وهى املتعةلق  ب ىلإالدراسرررر  تعترب دراسرررر  اسررررتكشررررافي  تسررررعى   هذ -1
 .الدميقراطي يف ضوء السياس  الشرعي  وأدواهتا 

 أهداف الدراسة 

 التعرف عةلى مفهوم السياس  الشرعي  وعالقتها ابلتحول الدميقراطي .  -3

 الوقوف عةلى فهم السياس  الشرعي  يف الفكر اإلسالمي . -1

 السياس  الشرعي  .توضيح أسس  -3

  بيان أهم مصادر السياس  الشرعي  -2

 منهج الدراسة :

التحةليةلي الذي يدرس فهم مفهوم وأسس ومصادر السياس  الشرعي  يف الفكر  تستخدم الدراس  املنهج الوصفي
 اإلسالمي وعالقته ابلتحول الدميقراطي .
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 .111,، فصل السني, ص1(،  وأيضا  القاموس احمليط لةلفريوزأابدي، ج2/261( ،  واملعجم الوسيط، )6/201,201ابن منظور, لسان العرب ، )  (2)
، عمان : األردن ، منشورات دار ايفا  2، اجملةلد  2، ط ، النظام السياسي يف اإلسالم "نظام اخلالفة الراشدة"مسارة ، إحسان عبد املنعم عبد اهلادي    (3)

 . 23، ص 1000العةلمي  لةلنشر والتوزيع والطباع  ، 
                           

 (.271-1/271ر ، دار النوادر )، اجملةلد العاش لسان العربابن منظور ،   (4)
 

 

 تقسيم الدراسة

 ميكن تقسيم الدراس  عةلى النحو التايل:

 املبحث األول: مفهوم السياس  الشرعي  وعالقتها ابلتحول الدميقراطي

 املبحث الثاين: السياس  الشرعي  يف الفكر اإلسالمي

  املبحث الثالث: أسس السياس  الشرعي 

 املبحث الرابع: مصادر السياس  الشرعي 

 النتائج والتوصيات .
 املبحث األول

 ابلتحول الدميقراطيمفهوم السياسة الشرعية وعالقتها 
السياس  مأخوذة من الفعل ساس، وساس الناس أي توىل رايستهم وقيادهتم، وساس األمور أي دبرها وقام نصالحها فهو 

 .(2)سائس واامع ساس ، وسس  الرعي  سياس  حسن  أي أمرهتا وهنيتها  ا حيقق املصةلح  هلا 

لقد عرّفها املفكرون بتعريفات متباين  كل حسب ما يعتقد ويفكر، فمنهم من يرى نأهنا احرتاف احلكم والسةلطان، أي 
ممارس  السةلط  عةلى الناس يف اجملتمع، ومن املفكرين يُعرِّف السياس  نأهنا إجراءات لتحقيق القيم الديني  واالقتصادي  

 .(3)م حياهتم، ومنهم من يرى أهنا: نظرايت لتنظيم اجملتمع وعالقات البشر والثقافي  يف سةلوك الناس، وعالقاهتم ونظا

مأخوذة من الفعل شر  واملصدر شرعا  ومشروعا  وتعين تناول املاء بفيه ، ويقال شرع  الدواب يف أما الشريعة لغًة: فهى 
تق من ذلك الشرع  يف الدين أي الشريع  واش (4)املاء أي دخةل  لتشرب والشريع  والشرا   املواضع ال ي ينحدر منها املاء 

َهاًجا[ }املائدة:ال ي تتضمن األحكام الديني  قال تعاىل:   . {48]ِلُكل ٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ
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 2111امع  األردني  ، اا -، رسال  دكتورا  ، كةلي  الدراسات العةليا  السياسة الشرعية عند اإلمام ابن قيم اجلوزيةالرفاعي ، مجيةل  عبد القادر شعبان ،    ( 5)

 . 21، ص
ظمة العدالة اجلنائية الندوة العلمية تطوير أنالعدال  اانائي  اااص   كافح  اإلرهاب ،أمحد ، فؤاد عبد املنعم ، السياس  الشرعي  ودورها يف تطوير أنظم     (6)

 .  1006/  1/  32- 30الرايض : السعودي  ،   اخلاصة مبكافحة اإلرهاب ،
                                       

 2وضوعي ، مرجع سابق،ص.د. زهد ، عصام العبد ، أولوايت السياس  الشرعي . دراس  قرآني  م ( 7)
 2111، اازء األول ،  السياسة الشرعية والفقه اإلسالمياتج عبد الرمحن،   (8)

                                                            
 .  21، ص 2113سعود اإلسالمي   ، منشورات جامع  اإلمام عمد بن 2، اجملةلد  2، ط املدخل إيل السياسة الشرعيةعطوة ، عبد العال أمحد ،   (9)
 1، صمرجع سابقزهد ، عصام العبد ، أولوايت السياس  الشرعي . دراس  قرآني  موضوعي ،  (20)

 

 

خنةلص من هذ  األقوال يف تعريف الشريع  لغ  إىل أن املراد  ا مورد املاء واملراد  ا اصطالحا  هو ما شرعه هللا لعباد   
 .(5)كالصيام والصالة واحلج والزكاة وسائر األحكام الشرعي  

سواء  عرفها صاحب كتاب السياس  الشرعي : "فالشريع  هي جمموع  األحكام ال ي شرعها هللا لعباد ، وأبةلغها الرسول 
 .(6)تعةلق  ابلعقيدة أو األخالق أو األحكام العمةلي " 

نستطيع القول أن كةلم  الشر  يف االصطالح هي الطريق الواضح البني الذي أنزله هللا لةلناس مجيعا  من خالل اآلايت 
 .(7)القرآني  واألحاديث النبوي  الشريف  

من مث فإن السياس  الشرعي  يف اإلسالم تعين ضبط حرك  الفرد وتوجيه السةلوك البشري يف اجملتمع من الراعي والرعي  
حكام الشرعي . وميكن أن يقال هي: "تدبري شئون األم  ، وتنظيم مرافقها  ا يتفق وروح الشريع  وأصوهلا الكةلي ، ولو ابأل

 .(8)مل يرد فيها شيء من النصوص التفصيةلي  اازئي  الواردة يف الكتاب والسن  النبوي "

أو ال ي من  دول  اإلسالمي  ال ي مل يرد فيها نصعرفها صاحب كتاب املدخل إيل السياس  الشرعي  نأهنا: "تدبري شئون ال
. ويقال كذلك: هي قيادة الناس (9)شأهنا أن تتغري وتتبدل  ا فيه مصةلح  األم  ، ويتفق مع روح الشريع  وأصوهلا العام " 

اصد ال ي جاء قإىل مصاحلهم الديني  والدنيوي  نأحكام الشريع  اإلسالمي  مع جةلب املصاحل ودفع املفاسد وفق مراعاة امل
 ( .10)اإلسالم لةلحفاظ عةليها ومحايتها وتتمثل يف الكةليات اامس: الدين, النفس, العقل،  العرض واملال
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 . 21، ص 1023، بريوت : لبنان ،  منشورات مؤسس  الرسال  ،  1،ط خصائ  التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكمالدريين ،  فتحي ،  (11)

 
 2، ص.  مرجع سابقد. زهد ، عصام العبد، أولوايت السياس  الشرعي . دراس  قرآني  موضوعي ،  ( 21)
 . 21، ص 1022، منشورات دار اليسر ،  2، اجملةلد  2، ط املشاركات السياسية املعاصرة يف ضوء السياسة الشرعيةابراهيم ، عمد يسري ،   (13)

  

 

،  (11)من خالل ما تقدم من التعريفات ، فهي تعين ابإلمجال تعهد األمر الذي يواجه األم   ا يصةلحه وحيقق الفائدة 
وص إىل تعريف السياس  الشرعي  نأهنا: رعاي  مصاحل األم  ،   ا ال يتعارض مع النصو راعاة هذ  التعاريف ميكن أن خنةلص 

الصرحي  والقطعي  ، ضمن الفهم الواضح لةلمقاصد الكةلي  لةلشريع  اإلسالمي  ، مع توسيع النظر يف أمور املباحات، وتقدمي 
 .(12) تنعكس عةلى الدين وحسباملصةلح  ال ي تنعكس إجيااب  واباري عةلى الدين والنفس عةلى املصةلح  ال ي

"وعةليه فإن كل حكم أو نظام يتعةلق بشئون الدول  حيقق املصةلح  ويتفق مع أحكام الشريع  وقواعدها األصولي  ومقاصدها 
وكل ما مل حيقق مصةلح  أو خيالف الشريع  فإنه ال يُعد من السياس  الشرعي  يف شيء،  ،  ، هو من السياس  الشرعي 

 .(13)وليس من اإلسالم ، وحينئذ تصبح قوانني وضعي  ال ارتباط هلا ابلشريع  الرابني " 

 السياسة الشرعية يف الفكر اإلسالمي: املبحث الثاين

إن كةلم  السياس  مل ترد يف القرآن الكرمي ، لذلك قد يتخذ بعض الناس من هذا دليال  عةلى أن القرآن أو اإلسالم مل يهتم 
ابلسياس  وال ينظر إليها وال شك يف هذا القول نأنه ضرب من اايال واملغالط  ، فكثري من األلفاظ ال توجد يف القرآن 

قيدة ، لفاظ أخرى توحي بنفس املعىن لةلف  يري املثبوت وعةلى سبيل املثال كةلم  العولكن مضموهنا ومعناها جاء مثبوات  نأ
فهي ال توجد يف القرآن ، مع أن مضمون العقيدة موجود يف القرآن بكامةله من اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسةله واليوم 

ال توجد  رآن الكرمي ، وكذلك كةلم  الفضيةل  ، فهياآلخر ، والعقيدة هي القضي  املركزي  األوىل ال ي تدور حوهلا آايت الق
يف القرآن الكرمي ، مع أن القرآن من أوله إىل آخرة حيث عةلى الفضيةل  والتحةلي ابلقيم واملثل العةليا النبيةل  واجتناب الرذيةل . 

ةلك الذي يعين حكم ا
ُ
أمرهم وهنيهم لناس و والقرآن مل يذكر لفظ  السياس  بعينها وإمنا جاء  ا يدل عةليها مثل كةلم  امل

 وقيادهتم يف أمورهم ، حيث جاء ذلك يف القرآن بصيغ وأساليب شىت، بعضها عةلى سبيل املدح واآلخر عةلى سبيل الذم 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 98 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 . 11، ص  1007، القاهرة : دار الشروق  2،ط أتصيل ورد شبهاتالدين والسياسة القرضاوي ،  يوسف،   (14)

 . 6، ص مرجع سابقد. زهد ، عصام العبد ، أولوايت السياس  الشرعي . دراس  قرآني  موضوعي ،  ( 15)
، احملقق : عمد ابسل عيون السود ،  بريوت : لبنان ،منشورات دار الكتب العةلمي   3134 -3811حماسن التأويل  ،القامسي ، عمد مجال الدين  ،   (16)

 11،  22، ص 1020،
 

 

والشورى واملةلك واحلُكم والتمكني وااالف  حيث وردت هذ   (14)فهناك املةلك العادل، وهناك املةلك الظامل واملةلك املستبد 
 ( 15) لتالي :األلفاظ يف اآلايت ا

َناُهْم ُمْلًكا َعِظيًماقال تعاىل: ] َنا َآَل ِإبـَْراِهيَم الِكَتاَب َواحِلْكَمَة َوَآتـَيـْ  {.12ء:[ }النسافـََقْد َآتـَيـْ

َتِِن ِمَن املُْلِك َوَعلَّْمَتِِن ِمْن أتَِْويِل اأَلَحاِديالذي انجى ربه فقال: ] وذكر من آل ابراهيم يوسف  [ ثِ َربِ  َقْد َآتـَيـْ
{ ، وكذلك ممن آاتهم هللا املةلك: طالوت الذي بعثه هللا مةلكا  لبين إسرائيل ليقاتةلوا معه وحت  لوائه، قال 202}يوسف:

 . {147]َوقَاَل ََلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ هللاَ َقْد بـََعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلًكا[ }البقرة:تعاىل: 

ألحد من بعد , وممن ذكر  القرآن من املةلوك: ذو القرنني الذي مكنه هللا  الذي آات  هللا ُمةلكا  ال ينبغي وكذلك سةليمان 
]َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي قال تعاىل:  (16)يف األرض وآات  من كل شيء سببا  ، حىت اتسع مةلكه من املغرب إىل املشرق 

َناُه ِمْن ُكلِ  َشْيءٍّ سَ الَقْرنـَنْيِ ُقْل َسأَتـُْلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا * ِإَّنَّ َمكَّنَّا َلُه    {.84-81بَـًبا [ }الكه::يف اأَلْرِض َوَآتـَيـْ

ْت اَي َأيُـَّها ]قَالَ كذلك ذكر القرآن مةلك  سبأ, حيث قام ُمةلُكها عةلى الشورى وليس عةلى االستبداد والقهر قال تعاىل: 
 . {11ُدوِن[ }النمل:املَََلُ َأفْـُتوين يف َأْمِري َما ُكْنُت قَاِطَعًة َأْمًرا َحَّتَّ َتْشهَ 

أكد القرآن عةلى احلاكمي  هلل يف اجملتمع وحّذر من االفتتان ابملناهج األرضي  الساقط  واالجنراف مع أحكام اااهةلي  قال 
نَـُهْم مبَا َأنـَْزَل هللُا َوََل تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن تعاىل:  ِِ َما َأنـَْزَل هللُا ِإلَْيَك[ بَـ ]َوَأِن اْحُكْم بـَيـْ ْع
 . {41}املائدة:

هنا يوضح احلق تبارك وتعاىل أن األنظم  اااهةلي  وعةلى رأسها األنظم  الرأمسالي  والصهيوني  وقوى االستعمار والظةلم 
 د وااهاد اتسعى جادة إلحداث زحزح  املسةلمني عن عقيدهتم ، وعن تطبيق منهج هللا يف جانب احلكم والسياس  واالقتص
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 1، ص.  مرجع سابقد. زهد ، عصام العبد ،  أولوايت السياس  الشرعي . دراس  قرآني  موضوعي ،  (17)
 (.3211، رقم احلديث )261، ص 2، جائيلكتاب أحاديث األنبياء، ابب ما ذكر عن بِن إسر أخرجه البخاري يف صحيحه  (18)
 .32، ص مرجع سابقالفرضاوي ، يوسف ، الدين والسياس  أتصيل ورد شبهات ,،  (19)
 1، ص. مرجع سابقزهد ، عصام العبد ،  أولوايت السياس  الشرعي . دراس  قرآني  موضوعي ،  ( 10)

 

عةلى أن يبقى اإلسالم طقوسا  وشعائر مفري  من مضموهنا،ال حتكم إال ااوانب املتعةلق  بفقه األحوال الشخصي  من حياة 
 .(17)الناس

كانت قال: ) أن النيب  أما ابلنسب  لةلسن  النبوي  املطهرة فقد جاء فيها احلديث عن السياس ، فقد جاء عن  أيب هريرة 
إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما هلك نيب خلفه نيب, وإنه َل نيب بعدي, وسيكون خلفاء فيكثرون, قالوا: فما بنو 

 .(18) (أتمرَّن؟ قال: ؟؟؟ ببيعة األول فاألول, وأعطوهم حقهم الذي جعل هللا َلم, فإن هللا سائلهم عما اسرتعاهم

ف كم هو قول عمرو بن العاص أليب موسى األشعري يف وصميكن القول: إن أقدم نص وردت فيه كةلم  السياس   عىن احل
معاوي : إين وجدته ويل عثمان ااةليف  املظةلوم، والطالب بدمه، احلسن السياس  ، احلسن التدبري، وكذلك ما جاء عن عمر 

 ايمىت هتةلك العرب! فقام رجل من املسةلمني فقال: مىت يهةلكون  –ورب الكعب   –بن ااطاب حيث قال: قد عةلمُ  
 . (19)أمري املؤمنني؟ قال: حني يسوس أمرهم من مل يعاجل أمر اااهةلي  ومل يصحب الرسول 

 أسس السياسة الشرعية: املبحث الثالث

 تقوم السياس  الشرعي  يف اإلسالم عةلى عدة أسس هام  منها التايل:

  احلاكمية هلل: -3

اكمي  ابلغا  واعتىن  ا عناي  فائق  ومما يدلل عةلى هذا االهتمام أن احللقد اهتم القرآن الكرمي بقضي  احلاكمي  هلل اهتماما  
هلل ذُكرت يف القرآن فيما يزيد عةلى مائ ي آي ، وهذا االهتمام يربهن عةلى أن مصري البشري  مرتبط ارتباطا  وثيقا   ا، فإن  

  االجتماعي يسر والتقدم احلضاري والرفاكان  احلاكمي  هلل رب العاملني فهذا يعين حتقيق السعادة يف حياة الناس وال
 .(20)واألمن والسالم اإلقةليمي والعاملي؛ وألن الشريع  اإلسالمي  نأحكامها تنسجم مع فطرة هللا ال ي فطر الناس عةليها
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شورات دار ، تقدمي : امساعيل هني  ، مناملشاركة يف احلياة السياسية يف ظل أنظمة احلكم املعاصر ) رؤية فقهية معاصرة ( املصري ، مشري عمر ،  (21)

 . 27، ص 1006الكةلم  لةلنشر والتوزيع ، 
                                                                               

 . 11، ص 1000،  1، ط 2، اجملةلد  النظام السياسي يف اإلسالمالرزاق  ، السامرائي ، نعمان عبد   (22)
                                                                     

 .2137، رقم احلديث: 1ابب كتاب اإلمارة،صحيح مسةلم، اازء الثالث،  (23)

 

 العدل -1

اوة والبغضاء من دلقد أمران هللا سبحانه وتعاىل ابلعدل يف احلكم بني الناس؛ ألن ذلك يعيد احلقوق إىل أصحا ا ويرفع الع
]َوََل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنَآُن قال تعاىل:  (21)النفوس ويولد الطمأنين  والراح  النفسي  بني املتخاصمني حينما يقضي بينهم ابلعدل 

 .{ 8قـَْومٍّ َعَلى َأَلَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب ِللتـَّْقَوى[ }املائدة:

 املساواة -1

إن مبدأ املساواة بني الناس يسكب يف النفوس الرضى والطمأنين  وجيعةلهم حيسون حبقيق  االنتماء هلذا الدين وإىل دولتهم 
 .(22)ال ي ينتمون إليها فيدافعون عنها بكل قوة وإخالص 

 الشورى -4

ط ئول وهذا احلكم مستنبإن الشورى من أسس وقواعد النظام السياسي اإلسالمي، وهي واجب  عةلى كل حاكم       أو مس
 .{ 351]َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى هللِا[      }آل عمران:من قوله تعاىل: 

 الطاعة: -5

 لتحقيق الطاع  يف اجملتمع ينبغي عةلى القيادة أن تبين الثق  املتبادل  بني اانود والقيادة لكي يتم السمع والطاع  وابلتايل
يتحد كاف  أبناء اجملتمع مع قيادهتم وتقوى األم  وحينئذ تستطيع أن تبين جمدا  وحتقق الكرام  والعزة  والشرف، حيث قال 

 .(23): "إن خةليةلي أوصاين أن أمسع وأطيع وإن كان عبدا  جمد  األطراف" أبو ذر 
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 23، ص. ، مرجع سابقس  قرآني  موضوعي د.زهد ،  عصام العبد، أولوايت السياس  الشرعي . درا (12)

 

 العبودية هلل رب العاملني: -1

هو ااضو  ملنهج هللا يف كل شئون الدول  من احلكام واحملكومني وإذا صةلح  العبادة تسمو النفوس ويستقيم السةلوك 
 . {311]ُقْل ِإنَّ َصاَلِت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َوََمَاِت هلِل َربِ  الَعاَلِمنَي[ }األنعام:وتصةلح األعمال قال تعاىل: 

 الشرعيةمصادر السياسة : املبحث الرابع

إن السياس  الشرعي  حاهلا كحال ابقي فرو  الدين، كالفقه، والسرية، والتفسري، وعةلوم القرآن ويريها هلا مصادرها، وتتمثل 
 (.24) يف التايل:

 القرآن الكرمي: -3

 {18ْيءٍّ[ }األنعام:شَ  ]َما فـَرَّْطَنا يف الِكَتاِب ِمنْ إن القرآن الكرمي قد حوى كل صغرية وكبرية ومل يفرط يف شيء قال تعاىل: 
، ولذلك استطا  العةلماء  {31]وَُكلَّ َشْيءٍّ َفصَّْلَناُه تـَْفِصياًل[ }اإلسراء:وجاء تفصيال  وتبياان  لكل شيء، قال تعاىل: 

استمداد السياس  الشرعي  من خالل نصوص الكتاب الكرمي فقد استمدوا العدل يف مجيع األمور والقضااي ال ي تواجه 
، وعمةلوا ابلشورى  {58]َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَنْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا اِبلَعْدِل[ }النساء:جملتمع من خالل قوله تعاىل: الناس يف ا

نَـُهْم[ }الشُّورى:ابلكيفي  ال ي حتقق هذا املعىن من خالل قوله تعاىل:  ، وكذلك املساواة بني  {18]َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
َا املُْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بـَنْيَ َأَخَوْيُكْم[ }احلجرات:: الناس يف قوله تعاىل . وأمثةل  السياس  االقتصادي  يف قوله {30]ِإَّنَّ

]َما َأفَاَء هللُا َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل الُقَرى َفللِه ، وقوله تعاىل:  {343]َوَآتُوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه[ }األنعام:تعاىل: 
 ، وقوله:{ 7ْم[ }احلشر:كُ لرَُّسوِل َوِلِذي الُقْرََب َواليَـَتاَمى َواملََساِكنِي َواْبِن السَِّبيِل َكْي ََل َيُكوَن ُدوَلًة بـَنْيَ اأَلْغِنَياِء ِمنْ َولِ 

 . {10]َوَآتُوا الزََّكاَة َوَأْقِرُضوا هللاَ قـَْرًضا َحَسًنا[ }املزمل:

 السنة النبوية -1

تُعترب السن  النبوي  مصدرا  من مصادر السياس  الشرعي  ، ويعتمد عةليها سواء كان  قولي  أو فعةلي  أو تقريري  متواترة أو 
كان جيتهد حينما يتأخر عنه الوحي كما اجتهد يف أسرى بدر ويعمل عقةله يف بعض األمور عندما أمر   أحادي ، فالنيب 

 ، وعندما أخرب  الصحاب  {11]َوَأْرَسْلَنا الر اَِيَح َلَواِقَح[ }احلجر:مادا  عةلى قوله تعاىل: بعدم تتبري النخل يف بداي  األمر اعت
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 22، ص. املرجع السابق (11)
 (، وقال الرتمذي حسن يريب صححه األلباين.3711، رقم احلديث )663، ص 1أخرجه الرتمذي يف سننه، ج (26)
                                                          . 211، ص مرجع سابقالسامرائي ، نعمان عبد الرزاق  ،   (27)
 21، ص. مرجع سابقد. زهد ، عصام العبد ، أولوايت السياس  الشرعي . دراس  قرآني  موضوعي ،  (11)

 

أهنم عندما يتربوا النخل نأيديهم يكون اإلنتاج أكثر والثمر أجود قال: )أنتم أعةلم نأمور دنياكم(، وأيضا  بنود صةلح احلديبي  
 .(25)ثةل  الدال  عةلى ذلكخري دليل عةلى ذلك والسرية النبوي  مةليئ  ابألم

أستطيع القول نأن السن  النبوي  هي املصدر الثاين من مصادر السياس  الشرعي ؛ ألهنا موضح  لةلقرآن الكرمي وشارح  
تركت فيكم ما إن متسكتم به، لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب هللا وسنيت، عضوا : )مفصةل  ومبين  آلايته حيث قال 

 .(26)( عليها ابلنواجذ

 إمجاع املسلمني -1

هذا املصدر الثالث من املصادر ال ي يعتمد عةليها يف توجيه السياس  الشرعي ، وهو يف حقيقته راجع إىل الكتاب والسن ، 
عةلى حكم شرعي يف عصر من العصور وفق شروط عدودة، ومن أمثةلته إمجا   وهو يعين اتفاق اجملتهدين من أم  عمد 

، واإلمجا  من عةلماء األم  عةلى تنصيب األمري العام الذي الصديق بعد وفاة رسول هللا عةلى خالف  أيب بكر  الصحاب  
 .(27)حيكم البالد بشريع  اإلسالم 

 القياس: -4

هو تعدي احلكم من األصل إىل الفر ، أي بقياس الثاين عةلى األول، مع وجود عةل  متحدة تربط بينهما وأمثةلته كثرية منها: 
مريض، قيس عةلى عدم جواز قضاء القاضي وهو يضبان؛ الجتما  عةل  تشت  الفكر يف  بطالن قضاء القاضي وهو

 .(28)احلالتني

 الرأي: -5

 {41ِقُلوَن ِِبَا[ }احلج:]فـََتُكوَن ََلُْم قـُُلوٌب يـَعْ هو ما يرا  القةلب بعد فكر وأتمل وعصف لةلذهن عمال  بقوله تبارك وتعاىل: 
]ِإنَّ ، وقوله تعاىل:  {17ْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد[ }ق:]ِإنَّ يف َذِلَك َلذِ ، وقوله تعاىل: 

 ، ومن أشهر من عمل به أبو بكر {11السَّْمَع َوالَبَصَر َوالُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًَل[ }اإلسراء:
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، اإلسكندري  وطن العريب ريعي يف الترسيخ العمل ابلسياسة الشرعية يف ظل اجتاهات العوملة دعوة لإلصالح التشالشافعي ، جابر عبد اهلادي سامل،    (29)

 وما بعدها .                                                                                           17: مصر ، دار ااامع  ااديدة لةلنشر ، بدون اتريخ ، ص 
 21ص. مرجع سابق ،د. زهد ، عصام العبد زهد، أولوايت السياس  الشرعي . دراس  قرآني  موضوعي ،  (30)

 

مع املرأة ال ي محةل  وكان زوجها قد ياب عنها يف ااهاد فرجع فاختةلف يف محةلها فأشار معاذ  وعمر ففي قص  عمر 
، (29)عةلى عمر انتظار املولود لةلحكم بشأهنا فةلما جاء املولود أقسم أبو  أنه قطع  منه، فقال عمر لوال معاذ هلةلك عمر 

شروط  ك املفسرون يفسرون القرآن الكرمي ابلرأي ضمنوهكذا كان الصحاب  الكرام يُعمةلون عقوهلم فيما ال نص عةليه وكذل
 .(30)متحقق  يف املفسر ابلرأي

 نتائج الدراسة 
 من خالل ما تقدم ميكن استخالص أهم النتائج واملتمثةل  يف :

أكدت الدراس  أن السياس  الشرعي  أحد العةلوم يف الفكر اإلسالمي، وهي أداة بيد والة األمر يف الدول  لقيادة  -2
 م  وحتقيق مصاحلها الديني  والدنيويّ  عةلى السواء.األ
أوضح  الدراس  نأن عةلى  العةلماء املعاصرين أن يهتموا بدراس  السياس  الشرعي ، وكيف تنظر يف معاا  لةلمسائل  -1

 املستجدة يف حياة الناس حسب التطور احلضاري مواكب  لةلعصر احلديث .
الفقهاء أعتنوا  ذا الفن فصررررررنفوا فيه مصررررررنفات كثرية ومفيدة يف سررررررياسرررررر  الدين والدنيا، والفرد  أظهرت الدراسرررررر  نأن-2

واجملتمع وسررياسرر  الدول  يف إدارهتا لةلبالد والعباد داخةليا ، وبناء عالقاهتا ااارجي  مع الدول األخرى ، يف ظل احملافظ  عةلى 
 رة يف األدراج ومل ترتجم عةلى أرض الواقع  .أحكام الشريع  وحتقيق مقاصدها ، إال أهنا كان  عصو 

السرياسر  الشررعي  يف اإلسرالم تقوم عةلى عدة أسرس هام  املتمثةل  يف احلاكمي  هلل والعدل واملساواة بين  الدراسر  نأن  -1
، لذلك قد  والشرروري ) الدميقراطي  ( والطاع  والعبودي  هلل رب العاملني ، حيث  أن كةلم  السررياسرر  مل ترد يف القرآن الكرمي

يتخذ بعض الناس من هذا دليال  عةلى أن القرآن أو اإلسررررررررررالم مل يهتم ابلسررررررررررياسرررررررررر  وال ينظر إليها ، فكثري من األلفاظ ال 
 توجد يف القرآن ولكن مضموهنا ومعناها جاء مثبوات  نألفاظ أخرى توحي بنفس املعىن لةلف  يري املثبوت .

ها ا كحال ابقي فرو  الدين، كالفقه، والسرية، والتفسري، وعةلوم القرآن ويري كشف  الدراس   إن السياس  الشرعي  حاهل  -6
 هلا مصادرها، وتتمثل يف مصادرها ، القرآن الكرمي والسن  النبوي  وإمجا  املسةلمني والقياس والرأي.
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 توصيات الدراسة 
 بناء عةلى ذلك أوصي ابلتايل :

يح اإلسرررالم آلي  احلكم وبناء املؤسرررسرررات وكيفي  العمل  ا وتوضررر عاجلعةلى الباحثني أن يقوموا ببحث ودراسررر  كيف  -2
 لعام  الناس بوجو ا من منظور السياس  الشرعي  .

عةلى املهتمني من البحاث إقام  الدراسات ال ي تبني كيف يصنع دستور من خالل ضوابط وتشريعات قانوني  وفق  -1
الفرد سياس  الدين والدنيا، و ؤسسات الدميقراطي  لةلدول  عةلى أسس إلعادة إصالح وبناء املمنظور السياس  الشرعي  ، 

 واجملتمع وسياس  الدول  يف إدارهتا لةلبالد والعباد داخةليا ، وبناء عالقاهتا ااارجي  مع الدول األخرى .
إسالمي  رتبني نأن السياس  الشرعي  هي العةلوم السياسي  من منظو العمل عةلى القيام  ؤمترات وندوات متخصص   -3

كحال ابقي فرو  العةلوم اإلنساني  واإلسالمي  ، كالفقه، والسرية، والتفسري، وعةلوم القرآن ويريها هلا مصادرها، وحاهلا  
 وتتمثل يف مصادرها، القرآن الكرمي ، والسن  النبوي  ، وإمجا  املسةلمني ، والقياس والرأي .

 املصادر واملراجع :
 القرآن الكرمي . -
 النبوي الشري::احلديث  -
 (.3211، رقم احلديث )2، جيف صحيحه كتاب أحاديث األنبياء، ابب ما ذكر عن بِن إسرائيلأخرجه البخاري ،  -2
 (، وقال الرتمذي حسن يريب صححه األلباين .3711، رقم احلديث )663، ص 1أخرجه الرتمذي يف سننه، ج -1
 الرسائل العلمية : -
كةلي  الدراسات   ، رسال  دكتورا  ، السياسة الشرعية عند اإلمام ابن قيم اجلوزيةالرفاعي ، مجيةل  عبد القادر شعبان ،   -2

 . 2111ااامع  األردني  ،  -العةليا 
 الكتب :  -
نشورات ، م 2، اجملةلد  2، ط املشاركات السياسية املعاصرة يف ضوء السياسة الشرعيةابراهيم ، عمد يسري ،   -2

 1022دار اليسر ، 
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لندوة اأمحد ، فؤاد عبد املنعم ، السياس  الشرعي  ودورها يف تطوير أنظم  العدال  اانائي  اااص   كافح  اإلرهاب ، -1
 1006/  1/  32- 30الرايض : السعودي  ،   العلمية تطوير أنظمة العدالة اجلنائية اخلاصة مبكافحة اإلرهاب ،

 . 
 2111، اازء األول ،  السياسة الشرعية والفقه اإلسالمياتج عبد الرمحن،   -3
، بريوت : لبنان ،  منشورات مؤسس   1،ط خصائ  التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكمالدريين ،  فتحي ،  -2

 . 1023الرسال  ، 
، 1022، فةلسررطني، جامع  االقصررى، أولوايت الســياســة الشــرعية : دراســة قرآنية موضــوعيةعصررام العبد، زهد ،  -1

 3ص.

،  2، اجملةلد  2، ط ، النظام السياسي يف اإلسالم "نظام اخلالفة الراشدة"مسارة ، إحسان عبد املنعم عبد اهلادي  -6
 . 1000عمان : األردن ، منشورات دار ايفا العةلمي  لةلنشر والتوزيع والطباع  ، 

 .1000،  1، ط 2، اجملةلد  النظام السياسي يف اإلسالمالسامرائي ، نعمان عبد الرزاق  ،  -7
ترسيخ العمل ابلسياسة الشرعية يف ظل اجتاهات العوملة دعوة لإلصالح الشافعي ، جابر عبد اهلادي سامل،   -1

 ، اإلسكندري  : مصر ، دار ااامع  ااديدة لةلنشر ، بدون اتريخ .التشريعي يف الوطن العريب 
 .2137، رقم احلديث: 1، اازء الثالث ،  ابباإلمارة كتابصحيح مسةلم،   -1

 .1007، القاهرة : دار الشروق  2،ط الدين والسياسة أتصيل ورد شبهاتالقرضاوي ،  يوسف،   -20

، منشورات جامع  اإلمام عمد بن  2، اجملةلد  2، ط املدخل إيل السياسة الشرعيةعطوة ، عبد العال أمحد ،  -22
 .  21، ص 2113سعود اإلسالمي  

، احملقق : عمد ابسل عيون السود ،  بريوت  3134 -3811حماسن التأويل  ،القامسي ، عمد مجال الدين  ،   -21
 . 1020: لبنان ،منشورات دار الكتب العةلمي  ،

 ،املشاركة يف احلياة السياسية يف ظل أنظمة احلكم املعاصر ) رؤية فقهية معاصرة ( املصري ، مشري عمر ،  -23
 . 1006تقدمي : امساعيل هني  ، منشورات دار الكةلم  لةلنشر والتوزيع ، 

 (.271-1/271، اجملةلد العاشر ، دار النوادر ) لسان العربابن منظور ،   -22
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القاموس احمليط للفريوز (، وأيضا  2/261، )واملعجم الوسيط( ، 6/201,201،) لسان العربابن منظور،   -21
 ، فصل السني . 1،ج أابدي

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


