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املستخلص
عوضوع البحث ادلبادئ اليت تقوـ عليها السياسة الشاعية كأثا ىا على النظاـ األساسي
للحكم يف ادلملكة العابية السعودية ،كيهدؼ إذل إعانة كالة أعا ادلسلمُت يف كل زعاف كعكاف على
سياسة رعيتهم سياسة شاعية؛ سبكنهم عن النهوض دبجتمعاهتم ،كتنمية رلاالت احلياة فيها على
ىدم عن الشايعة دكمنا حاجة لألخذ بالسياسات الوضعية ،كاعتمد الباحث على ادلنهج
االستنباطي كالتحليلي ،كخلص إذل أف ادلبادئ األساسية للسياسة الشاعية أربعة ىي:
ادلبدأ األكؿ :عبدأ الشاعية :كيعترب األساس األكؿ الذم تقوـ عليو السياسة الشاعية؛ ألنو
حيدد ادلصدر الذم تستقي عنو السياسة الشاعية عنهجها كغايتها ككسائل تنفيذىا.
ادلبدأ الثاين :عبدأ جلب ادلصاحل للناس ،كدرء ادلفاسد عنهم كديثل القاعدة كاألساس اليت
تسَت عليو الدكلة اإلسالعية يف رعايتها للناس.
ادلبدأ الثالث :عبدأ رعاية احلقوؽ كاحلايات للناس الذين ىم زلل تنفيذ كتطبيق السياسة على
أساس عن العدؿ كادلساكاة.
ادلبدأ الاابع :عبدأ ادلساءلة :بتقايا عسؤكلية احلاكم كاحملكوعُت عن كل تصافاهتم؛ ليمتثلوا
أحكاـ السياسة الشاعية ،فتنتظم حياة الناس بأداء الواجبات كاجتناب احملاعات ،كيأخذ كل ذم
حق حقو كديارس حايتو اليت كفلها لو الشاع كالنظاـ ،كحيصل النمو كالتطور كاالزدىار.
كقد تأثا النظاـ األساسي للحكم يف ادلملكة العابية السعودية هبذه ادلبادئ األربعة تأثَتا كبَتا
حيث نص صااحة على األخذ هبا يف كثَت عن نصوصو ،كيف ىذا داللة على أف السياسة اليت
تنتهجها ادلملكة العابية السعودية ىي سياسة شاعية.
يوصي الباحث احلكوعات يف الدكؿ اإلسالعية باعتماد ىذه ادلبادئ األربعة يف سياستها
لاعيتها كاألخذ هبا رلتمعة؛ لتكوف سياستهم للاعية سياسة شاعية ،ذبلب الصالح كالنفع للناس يف
دينهم كدنياىم كآخاهتم.
.الكلمات الدالة :عبادئ السياسة – السياسة الشاعية – النظاـ األساسي للحكم
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Abstract
This research focuses on the principles underlying the Shari'a policy and
its impact on the basic system of government in Saudi Arabia. It ،also ،aims to
enable the Muslims state governors to develop their societies and facilitate
practicing their life's trends away from laws set by human.
The researcher used the deductive and analytic approaches ،and found
that the Sharia Law is mainly based on the following four principles:
Principle 1: The principle of legitimacy is the basic of the Sharia's Law;
it represents the source ،from which legitimate policy derives its approach ،
purpose and means of implementation.
Principle 2: The principle of bringing benefits to the people and warding
off the evils away from them ،which represents the essential foundation for
the Islamic state in taking care of people.
Principle 3: The principle of preserving the proper application of human
rights measure to citizens ،considering justice and equality.
Principle 4: The principle of accountability: to determine the
responsibility of each and all towards their behaviors; adhering to the
provisions of the legitimate law ،thus the people will perform required duties
and will avoid taboo ،practicing their freedom that guaranteed by law and
order ،and all this shall lead to growth ،development and prosperity of the
country.
The Basic Law applied in Saudi Arabia is-significantly -influenced by
these four principles ،confirming that the policy adopted by Saudi Arabia state
is a legitimate policy.
The researcher recommends and encourages the governments in Islamic
countries to adopt these four principles in their policy in order to provide
goodness and benefit to the people in respect to their religion and their world
and the last.
Key words: Principles of policy – Shari'a law - Basic ruling system.

- 623 -

مبادئ السياسة الشرعية وأثرها في النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ،د.حمود محمد الغشيمي

املدقدمة
احلمد هلل رب العادلُت ،كالصالة كالسالـ على أشاؼ األنبياء كادلاسلُت ،زلمد بن عبد اهلل
األعُت ،كعلى آلو كصحبو أصبعُت ،كبعد ،فإف كجود السياسات أعا حتمي يف كل دكلة ،كال تنتظم
حياة الناس إال هبا ،كتضطلع السلطة العليا يف كل دكلة باسم السياسة اليت تنتهجها لتدبَت شؤكف
رلتمعها يف سلتلف اجملاالت ،جللب العديد عن ادلصاحل ،عن حفظ األعن كاالستقاار ،كزيادة الاخاء
كالتنمية ،كحفظ احلقوؽ ،كعنع التعديات ،كغَتىا ، . . .فتصدر القوانُت عتوافقة عع السياسة
ادلاسوعة ،كتي ىلزـ هبا السلطات اإلدارية كالتنفيذية ،لتتحقق تلك الغايات ،كينعم هبا كل أفااد اجملتمع.

أٍنية البحح
زبتلف األسس كادلبادئ اليت تقوـ عليها السياسة عن رلتمع آلخا كذلك حبسب عا يدين بو
أفااد ىذا اجملتمع ،أك ذاؾ ،عن ععتقدات ،كعا يستقا بينهم عن قيم ياكهنا ضاكرية الستقاعة حياهتم،
كربقيق عصاحلهم ،كيكوف التقارب أك االختالؼ يف السياسات بُت الدكؿ حبسب التوافق أك
االختالؼ يف تلك األسس كالقيم ،كال يوجد عبادئ ثابتة على الدكاـ يف السياسات الوضعية ،إذ
زبضع للتغيَت كالتبديل بُت احلُت كاآلخا ،كيكوف نتيجة ذلك سياسات عضطابة ،كياجع السبب يف
ذلك إذل أف ادلصدر الذم تستقي عنو السياسة الوضعية عبادئها كقواعدىا ىو العقل البشام،
كبادلقابل فإف األصل يف السياسة الشاعية أف تستقي أسسها كقيمها عن عصدر رباين ،كذلك حىت
تكوف ثابتة يف عبادئها كقواعدىا كالقيم اليت ربميها ،كعن ىنا فإف لتحديد ادلبادئ األساسية اليت
تقوـ عليها السياسة الشاعية أمهية كبَتة يف إنارة الطايق للحكاـ يف السَت كفق سياسة شاعية عستقاة
يف أصوذلا ،كعبادئها ،كقيمها ،تشتمل على أحكاـ ثابتة يف عواضع زلددة ،كأخال عانة التطبيق
لتتناكؿ كل عا جيد عن كقائع ،شلا جيعلها السياسة الوحيدة الصاحلة للتطبيق يف كل زعاف كعكاف،
كالقادرة على رعاية عصاحل الناس على أسس عادلة يف سلتلف شؤكهنم.
أعا السياسة الشاعية فاألصل أهنا عاتبطة بشايعة اهلل الصاحلة للتطبيق يف كل زعاف كعكاف،
كال بد كأف تكوف عتصفة بالثبات كالشموؿ كاالستماار كالدكاـ؛ لثبات أصوؿ الشايعة كعبادئها،
لكن األعا ادلشاىد يف الواقع أف السياسات القائمة يف كثَت عن البلداف اإلسالعية ليست ثابتة بل
يعًتيها التغيَت كاالضطااب يف كثَت عن األحواؿ ،كلعل أباز أسباب ذلك ىو عدـ كجود ربديد
كاضح كدقيق دلبادئ السياسة الشاعية األساسية الثابتة اليت جيب أف تقوـ عليها السياسات يف
البلداف اإلسالعية ليتمكن كالة األعا عن السَت عليها ،شلا اضطا بعضهم  -لسبب أك آلخا –
دلساياة السياسات الوضعية ،كعن ىنا فإف ربديد ادلبادئ األساسية الثابتة اليت تقوـ عليها السياسة
- 623 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية –العدد  -581الجزء الثاني

الشاعية ستكوف عونا لوالة األعا يف البالد اإلسالعية يف التزاـ هنج سياسة شاعية ثابتة يف أصوذلا
كعبادئها كقيمها.
أسباب اختياز املوضوع
ُ) بالاغم عن قياـ بعض الفقهاء بإفااد أعماؿ الوالة كاحلكاـ كعا يتعلق هبم يف كتب عطولة
كدبسميات تدؿ على اختصاصها بالسلطة ،لكن دل أقف حبسب اطالعي على كتاب حدد
ادلبادئ األساسية اليت جيب أف تقوـ عليها السياسة الشاعية ،كىذا عا دفع الباحث إذل االجتهاد
يف صب ع كربديد ادلبادئ األساسية اليت تقوـ السياسة الشاعية عليها كمنظوعة عتكاعلة عع
بعضها عًتابطة فيما بينها جيب األخذ هبا رلتمعة؛ ليسهل على كالة أعا ادلسلمُت يف كل زعاف
كعكاف سياسة الاعية على كفقها ،كالنهوض دبجتمعاهتم كتنمية رلاالت احلياة فيها على ىدم
عن الشايعة دكمنا حاجة لألخذ بالسياسات الوضعية اليت ال تتفق كعقاصد التشايع اإلسالعي.
ِ) استقا العاؼ يف العصا احلاضا على أف يكوف لكل دكلة كثيقة عدكنة امسها الدستور ،ربدد ىذه
الوثيقة اخلطوط العايضة للسياسة اليت تنتهجها ىذه الدكلة أك تلك ابتداءن بكيفية تورل السلطة
يف الدكلة ،كأنواع السلطات فيها ،كعالقتها ببعضها ،كحقوؽ كحايات األفااد الواجب ضبايتها،
كعن خالؿ ىذه الوثيقة ديكن ععافة عبادئ السياسة يف كل دكلة.
كيف ادلملكة العابية السعودية أصدر ادللك فهد رضبو اهلل النظاـ األساسي للحكم يف ادلملكة
كالذم يتضمن أسس السياسة اليت تنتهجها السلطات يف ادلملكة يف إدارة شؤكف الاعية ،فاأل
الباحث النظا يف عدل كجود ادلبادئ األساسية للسياسة الشاعية اليت توصل إليها يف ىذا النظاـ
كعدل تأثَتىا فيو.
مشللة البحح
تتسم السياسات الوضعية باالضطااب كالتغَت يف كثَت عن األحياف يف الشأف الواحد بسب
عدـ كجود عبادئ ثابتة ربكمها ،كعاد ذلك إعا لتغَت عفهوـ ادلصلحة يف نظا القائمُت عليها ،أك
لتغَت القائمُت أنفسهم على تلك السياسات ،أك بسبب عتغَتات كظاكؼ دكلية تقتضي ىذا التغيَت،
كىذا أعا طبعي؛ ألف ادلبادئ اليت تقوـ عليها تلك السياسات عن كضع البشا كتتأثا لسبب أك
آلخا.
أٍداف البحح
ُ) ربديد ادلبادئ األساسية اليت تقوـ عليها السياسة الشاعية.
ِ) بياف عدل كجود ىذه ادلبادئ يف النظاـ األساسي للحكم كتأثَتىا عليو.
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الدزاسات السابدقة
عضموف عبادئ السياسة الشاعية عتناثا بُت كتب الفقهاء يف عواضع سلتلفة ،لكٍت دل أقف
حبسب اطالعي على كتاب أك حبث استخلص ادلبادئ األساسية اليت تقوـ عليها السياسة الشاعية.
ميَج البحح
مت االعتماد على ادلنهج االستقاائي التحليلي حيث قمت باستقااء أحكاـ الشايعة الكليو
كعقاصدىا العاعة ،كتتبع أقواؿ العلماء بشأف كاجبات كاختصاصات كرل أعا ادلسلمُت؛ الستنباط
ادلبادئ األساسية للسياسة الشاعية اليت جيب أف يسَت عليها كالة أعا ادلسلمُت ،مث استقااء نصوص
النظاـ األساسي للحكم للتعاؼ على عدل تأثاه هبذه ادلبادئ.
خطة البحح:
انتظمت خطة البحث عن عبحث سبهيدم كأربعة عباحث أخال ،على النحو اآليت:
ادلبحث سبهيدم :كفيو عطلباف:
ادلطلب األكؿ :تعايف السياسة الشاعية كعفهوعها ،كفيو فاعاف:
الفاع األكؿ :تعايف السياسة
الفاع الثاين :عفهوـ السياسة الشاعية عند الفقهاء
ادلطلب الثاين :ادلقصود دببادئ السياسة الشاعية ،كفيو فاعاف:
الفاع األكؿ :تعايف ادلبدأ.
الفاع الثاين :ادلقصود دببادئ السياسة الشاعية.
ادلبحث األكؿ :عبدأ الشاعية ،كفيو أربعة عطالب:
ادلطلب األكؿ :ادلعٌت اإلصبارل دلبدأ الشاعية كأدلتو ،كفيو ثالثة فاكع:
الفاع األكؿ :الشاعية يف اللغة.
الفاع الثاين :ادلعٌت اإلصبارل دلبدأ الشاعية.
الفاع الثالث :أدلة عبدأ الشاعية.
ادلطلب الثاين :أمهية عبدأ الشاعية ككيفية إعمالو ،كفيو فاعاف:
الفاع األكؿ :أمهية عبدأ الشاعية.
الفاع الثاين :كيفية إعماؿ عبدأ الشاعية.
ادلطلب الثالث :كجوب نصب احلاكم يف الشايعة كحدكد سلطتو ،كفيو فاعاف:
الفاع األكؿ :كجوب اختيار حاكم.
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الفاع الثاين :حدكد سلطة احلاكم يف الشايعة.
ادلطلب الاابع :عدل أخذ النظاـ األساسي للحكم هبذا ادلبدأ.
ادلبحث الثاين :عبدأ جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد ،كفيو أربعة عطالب:
ادلطلب األكؿ :ادلعٌت اإلصبارل دلبدأ جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد ،كفيو فاعاف:
الفاع األكؿ :تعايف ادلصلحة.
الفاع الثاين :ععٌت جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد.
ادلطلب الثاين :عكانة عبدأ جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد يف الشايعة كأمهيتو ،كفيو فاعاف:
الفاع األكؿ :عكانة جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد يف الشايعة.
الفاع الثاين :أمهية عبدأ جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد.
ادلطلب الثالث :كيفية إعماؿ عبدأ جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد ،كفيو أربعة فاكع:
الفاع األكؿ :اعتماد ادلعايَت الشاعية للمصلحة ادلقصودة باجللب ،كادلفسدة ادلقصودة بادلنع.
الفاع الثاين :األخذ بأرجح ادلصاحل.
الفاع الثالث :اعتماد عبدأ جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد يف األنظمة األساسية للحكم
الفاع الاابع :عساياة األعااؼ كادلصاحل ادلتغَتة.
ادلطلب الاابع :عدل تأثَت عبدأ جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد يف النظاـ األساسي للحكم.
ادلبحث الثالث :عبدأ رعاية احلقوؽ كاحلايات كتنظيم شلارستها على أساس العدؿ كادلساكاة ،كفيو
أربعة عطالب:
ادلطلب األكؿ :عفهوـ احلقوؽ كاحلايات يف اإلسالـ ،كفيو ثالثة فاكع:
الفاع األكؿ :تعايف احلق.
الفاع الثاين :تعايف احلاية.
الفاع الثالث :ارتباط احلقوؽ كاحلايات يف اإلسالـ بتكاليف الشايعة.
ادلطلب الثاين :ععٌت رعاية احلقوؽ كاحلايات ،كفيو ثالثة فاكع:
الفاع األكؿ :ععٌت الاعاية.
الفاع الثاين :دلاذا تعد رعاية احلقوؽ كاحلايات عن ادلبادئ األساسية للسياسة الشاعية؟.
الفاع الثالث :الاعاية جيب أف تكوف على أساس العدؿ كادلساكاة.
ادلطلب الثالث :كيفية إعماؿ عبدأ رعاية احلقوؽ كاحلايات ،كفيو ثالثة فاكع:
الفاع األكؿ :كيفية تقايا احلقوؽ كاحلايات.
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الفاع الثاين :تنظيم شلارسة احلقوؽ كاحلايات.
الفاع الثالث :ضباية احلقوؽ كاحلايات.
ادلطلب الاابع :رعاية احلقوؽ كاحلايات يف النظاـ األساسي للحكم.
ادلبحث الاابع :عبدأ ادلساءلة ،كفيو أربعة عطالب:
ادلطلب األكؿ :ادلعٌت اإلصبارل دلبدأ ادلساءلة ،كفيو فاعاف:
الفاع األكؿ :تعايف ادلسؤكلية.
الفاع الثاين :ادلعٌت العاـ دلبدأ ادلساءلة.
ادلطلب الثاين :أدلة عبدأ ادلساءلة.
ادلطلب الثالث :أمهية عبدأ ادلساءلة ككيفية إعمالو ،كفيو فاعاف:
الفاع األكؿ :أمهية عبدأ ادلساءلة.
الفاع الثاين :كيفية إعماؿ عبدأ ادلساءلة.
ادلطلب الاابع :عدل تأثا النظاـ األساسي للحكم دببدأ ادلساءلة.
ادلبحث التمهيدم ،كفيو عطلباف:
ادلطلب األكؿ :تعايف السياسة الشاعية كعفهوعها.
ادلطلب الثاين :ادلقصود دببادئ السياسة الشاعية.
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املطلب األول :تعسيف السياسة الشسعية ومفَومَا.
كفيو فاعاف:
الفسع األول :تعسيف السياسة
سائس ،كتطلق على تصاؼ
يسوس سوسان فهو
اس
ي
أكالن :السياسة يف اللغة :عأخوذة عن ىس ى
ه
السائس عع عن يسوسو إذا قاـ عليو دبا يصلحو ،فيقاؿ :ساس الوارل الاعية :أم توذل شؤكهنم
بالاعاية كالتدبَت كقاـ فيهم باألعا كالنهي كالتصاؼ عليهم دبا يصلحهم (ُ).
كالسياسة حيتاجها كل فاد يف احلياة عند تعاعلو عع اآلخاين ،فيمارسها األب يف أساتو،
كادلعلم يف عدرستو ،كالتاجا يف ذبارتو ،كادلديا يف إدارتو ،ككل عن لو كالية كسلطة على غَته ،فهو
ديارس سياسة عليو كإف دل يسمها كذلك؛ ألنو قد غلب شيوع استعماؿ لفظ السياسة على عا يقوـ
بو كالة األعا  -عن احلكاـ كاألعااء كادللوؾ كالوالة كالاؤساء كالسالطُت – يف إدارة الشؤكف العاعة
للناس ،كربصيل عصاحلهم يف صبيع اجملاالت.
ثانيان :السياسة يف االصطالح العاـ :ىي القانوف ادلوضوع لاعاية اآلداب كادلصاحل كانتظاـ
األحواؿ(ِ).
كىذا القانوف إعا أف يكوف عأخوذا عن ذبارب الناس كعاداهتم فتكوف سياسة عقلية كضعية
ىدفها نفع الناس يف الدنيا ،كإعا أف يكوف عأخوذا عن شاع اهلل فتكوف سياسة شاعية ىدفها نفع
الناس يف الدنيا كاآلخاة(ّ).
لذا فإف تقييد السياسة بالشاعية يكوف عندعا تعتمد على الشاع يف عبادئها كعقاصدىا
ككسائلها فال زبالف أحكاعو كال عبادئو كعقاصده.

(ُ ) أضبد بن فارس القزكيٍت " ،ععجم عقاييس اللغة" .ربقيق عبد السالـ ىاركف (بَتكت :دار الفكإُٗٗ ،ـ)،
ّ ،ُُٗ :زلمد بن عكاـ بن عنظور " ،لساف العاب" ( .طّ ،بَتكت :دار صادر ُُْْق).َُٖ :ٔ ،
(ِ ) زين الدين بن إبااىيم ادلعاكؼ بابن صليم " ،البحا الاائق شاح كنز الدقائق " ( .طِ ،القاىاة .دار الكتاب
اإلسالعي).ٕٔ :ٓ ،
(ّ ) عبد الاضبن بن زلمد بن خلدكف " ،ديواف ادلبتدأ كاخلرب يف تاريخ العاب كالرببا كعن عاصاىم عن ذكم الشأف
األكرب" .ربقيق خليل شحادة( ،طِ ،بَتكت :دار الفكا ُٖٖٗ ،ـ).ِّٖ ،
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الفسع الجاىي :مفَوو السياسة الشسعية عيد الفدقَاء
دل يتفق الفقهاء على عفهوـ كاحد للسياسة ال يف نطاقها كال عاىيتها:
أعا يف عاىيتها فقد اختلفوا إذل اذباىُت:
االذباه األكؿ :ضيق عن عاىيتها كقصاىا على عا يصدر عن الوالة كاحلكاـ عن احلزـ كالتغليظ
يف العقوبات كالتعازيا على العصاة كادلفسدين دلنع أذاىم ككف شاكرىم عن الناس ،فعافها بعضهم
بأهنا :احلزـ ،كبعضهم عافها بأهنا :تغليظ جناية ذلا حكم شاعي حسما دلادة الفساد(ُ).
االذباه الثاين :كسع عن عاىيتها فأطلقها على صبيع عا يصدر عن الوالة كاحلكاـ عن تصافات
بشأف الاعية يف صبيع شؤكهنم قاصدا هبا نفعهم كصالحهم يف دينهم كدنياىم كآخاهتم ،كتعايف
أحدىم ذلا بأهنا :فعل شيء عن احلاكم دلصلحة يااىا ،كإف دل ياد بذلك الفعل دليل جزئي (ِ).
كما اختلف الفقهاء أيضا يف نطاؽ السياسة الشاعية إذل قسمُت ،القسم األكؿ :قصا نطاؽ
السياسة على تصافات كالة األعا يف الوقائع كاحلوادث اليت دل ياد بشأهنا نص ،كعا يتخذه بشأهنا
عن أفعاؿ كأحكاـ كنظم؛ قاصدا هبا تدبَت أعور الاعية دبا يصلحهم شاط أال خيالف أحكاـ
الشايعة(ّ).
القسم الثاين :كسع عن نطاؽ السياسة فأطلقها على صبيع عا يصدر عن كالة األعا عن
تصافات ذباه الاعية قاصدا هبا عصلحتهم ،سواء كرد عليها نص شاعي أـ دل ياد بشأهنا(ْ).
كحيث ال اتفاؽ بُت الفقهاء على نطاؽ كعاىية السياسة فإنو يًتجح رل األخذ بادلفهوـ
الواسع للسياسة يف نطاقها كعاىيتها ،فتشمل كل شلَّا شأنو ربقيق عصلحة للناس كدرء عفسدة عنهم
يف صبيع شؤكهنم بأم كسيلة كانت ،كيدخل فيها صبيع عا جاءت بو الشايعة عن أحكاـ الزعة،
(ُ) زلمد بن عفلح ادلقدسي" ،الفاكع "( .طُ ،بَتكت :عؤسسة الاسالة ََِّ ،ـ) ،ُُٗ :َُ ،عالء الدين،
علي بن خليل الطاابلسي " ،ععُت احلكاـ فيما يًتدد بُت اخلصمُت عن األحكاـ"( .بَتكت :دار الفكا،
بدكف تاريخ ) ، ُٔٗ :ُ ،زلمد أعُت بن عما بن عابدين " ،رد احملتار على الدر ادلختار" ( .طِ ،بَتكت:
دار الفكاُِٗٗ ،ـ ).ُٓ :ْ ،
(ِ) ابن صليم" ،البحا الاائق" ،ُُ :ٓ ،زلمد بن قيم اجلوزية " ،إعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت" .ربقيق زلمد عبد
السالـ إبااىيم(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُٗٗ،ـ) ،ِّٖ :ْ ،ابن عابدين "،رد احملتار".ُٓ :ْ ،
(ّ ) عبد العاؿ عطوة " ،ادلدخل إذل السياسة الشاعية" ( .الاياض :إدارة الثقافة كالنشا ،جاععة اإلعاـ زلمد بن
سعود اإلسالعيةُُْْ ،ىػ ) ،ٓٔ -ْٓ ،د .عبد الفتاح عماك " ،السياسة الشاعية يف األحواؿ
الشخصية" ( .طُ ،األردف :دار النفائس ُُْٖىػ ).ٓ ،
(ْ) ابن صليم " ،البحا الاائق شاح كنز الدقائق" ،ُُ :ٓ ،ابن عابدين" ،رد احملتار على الدر ادلختار".ُٓ :ْ ،
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حبيث يتوذل كالة األعا ضبل الناس على اعتثاذلا بالوسائل ادلناسبة ،كما يدخل فيها صبيع عا يصدر
عن كالة األعا شلا دل ياد بو بشأنو نص شايطة أف يكوف عبنيا على اجتهاد شاعي عن أىلو ،فتشمل
صبيع عا يتخذه كالة األعا عن كسائل لتنظيم حياة الناس دبا ينفعهم كاألنظمة كالقوانُت كغَتىا.
كعن ىنا ديكن تعايف السياسة الشاعية بأهنا :قياـ ذم كالية باعاية شؤكف ادلوذل عليو دبا
يتفق عع أحكاـ الشايعة كعقاصدىا يف حدكد كاليتو.
املطلب الجاىي :املدقصود مببادئ السياسة الشسعية
كفيو فاعاف:
الفسع األول :تعسيف املبدأ
ً
يتكوف عنها،
كعادتو اليت َّ
عيمي عن ى
بدأى ،كعبدأ الشيءٌ :أكلو ٌ
أكالن :تعايف ادلبدأ :عصدر ٌ
(ُ)
كالنَّواة عبدأ النَّخل ،أك اليت يًتَّكب عنها ،كاحلاكؼ ىعٍبدأ الكالـ ،كاجلمع :عبادئ .
ثانيان :ادلبدأ يف االصطالح :عبدأ الشيء يطلق يف االصطالح على عا تتوقٌف عليو عسائل
الشيء ،فمبادئ أم علم ىي ٍاألى ٍشيىاء الًَّيت يػيٍبٌت ىعلىٍيػ ىها ىذا الٍعًلم(ِ)كىي أشياء بديهية عسلمة
لوضوحها ألهنا حقيقة عقارة فيو.
الفن ،أك احلساب ،أك الدستور ،أك القانوف ،ىي :أصولو
كلذلك فإف عبادئ الٍعلم ،أىك ٌ
(ّ)
كقواعده األساسية اليت يقوـ عليها كال خياج عنها .
الفسع الجاىي :املدقصود مببادئ السياسة الشسعية
دبا أف السياسة علم يتعلق بوظيفة الدكلة كعقوعاهتا كشلارساهتا فإف علم السياسة الشاعية جيب
أف يقوـ على قواعد أساسية عستمدة عن أحكاـ كعقاصد الشاع ،كعاتبطة ارتباطا كثيقا بو ،كعن
(ُ) رلمع اللغة العابية " ،ادلعجم الوسيط" .قاـ بإخااجو :إبااىيم عصطفى ،كآخاكف ( ،تاكيا ،استانبوؿ :ادلكتبة
اإلسالعية ،بدكف تاريخ) ُ.ِْ :
(ِ ) بدر الدين أيب زلمد زلمود بن أضبد العيٍت " ،عمدة القارم شاح صحيح البخارم" ( .بَتكت :زلمد أعُت
دعج ،بدكف تاريخ) ،ُُ :ُ ،زلمد علي الفاركقي التهانوم " ،كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلوـ".
ربقيق :د .لطفي عبد البديع( ،عصا :اذليئة ادلصاية العاعة للكتابُِٕٗ ،ـ).ُْ :ُ ،
(ّ) التهانوم " ،كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلوـ" ،ُْ :ُ ،أضبد سلتار عبد احلميد عما " ،ععجم اللغة
العابية ادلعاصاة"( .طُ ،بَتكت :عادل الكتب ََِٖ ،ـ) ،ُٖٔ :ُ ،رينهارت بيًت آف يدكًزم " ،تكملة
النعيمي ،كصباؿ اخلياط( ،طُ ،العااؽ :كزارة
ادلعاجم العابية" .نقلو إذل العابية كعلق عليوَّ :
زلمد ىسليم ى
الثقافة كاإلعالـُٕٗٗ ،ـ).ّّٓ :ٖ ،
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خالؿ التعايف اللغوم كاالصطالحي لكلمة عبدأ ديكن تعايف عبادئ السياسة الشاعية بأهنا:
القواعد األساسية اليت تقوـ عليها السياسة الشاعية كال زباج عنها.
أك ىي :القواعد اليت جيب على الدكلة اإلسالعية أف تؤسس سياستها عليها أخذا شلا شاعو
اهلل يف كتابو ،أك على لساف نبيو .)ُ(
كحيث أف شاع اهلل عوجود قبل كجود السلطة احلاكمة ،فإف عبادئ السياسة الشاعية
عوجودة قبل كجود احلاكم ،كعا احلاكم إال عنفذ لشاع قائم كعوجود كليس لو كال ألم سلطة كال
ألم شعب تقايا عبادئ سياسية تتعارض عع الدين ،كباالستقااء كالبحث استخلصت أربعةى عبادئ
أساسية للسياسة الشاعية عًتابطة فيما بينها ،جيب األخذ هبا كمنظوعة كاحدة ال تقبل االنفكاؾ أك
التجزئة؛ حيث ديثل ادلبدأ األكؿ عنها :ادلصدر الذم تستقي عنو السياسة الشاعية قواعدىا
كأحكاعها ،كىو عبدأ الشاعية ،كالثاين :ديثل الغاية اليت هتدؼ إليها السياسة الشاعية ،كىو عبدأ
جلب ادلصاحل كدرء ادلفاسد ،كالثالث :ديثل عادة السياسة ككسائلها اليت تنتظم هبا حياة الناس ،كىو
عبدأ رعاية احلقوؽ كاحلايات على أساس العدؿ كادلساكاة ،كالاابع :ديثل ضمانة تنفيذ السياسة
الشاعية ،كىو عبدأ ادلساءلة.
كتفصيلها يف ادلباحث األربعة التالية.
كفيو أربعة عطالب:

املبحح األول :مبدأ الشسعية

املطلب األول :املعيى اإلمجالي ملبدأ الشسعية وأدلتُ
كفيو ثالثة فاكع:
الفسع األول :الشسعية يف اللػة
ع اإلىاب
ى
بُت ك ى
أكض ىح عأخوذ عن ىشا ى
الش ٍاعيَّة اسم عؤنَّث عنسوب إذل ىشاع :كععٌت ىشا ى
ع َّ :ى
(ِ).
أم :سلخو
ع (ّ).
كالشاع كالشايعة كالشاعية كالتشايع كالشاعة كلها تاجع إذل أصل لغول كاحد ىو :ىشىا ى
(ُ) أبو األعلى ادلودكدم " ،نظاية اإلسالـ كىديو يف السياسة كالقانوف كالدستور" ( .جدة :الدار السعودية
للنشا كالتوزيعَُْٓ ،ىػ).ّٓ ،
(ِ) زلمد بن أضبد اذلاكم " ،هتذيب اللغة" .ربقيق زلمد عوض عاعب( ،طُ ،بَتكت :دار إحياء الًتاث،
ََُِـ).ُِٕ :ُ ،
(ّ) إمساعيل بن ضباد اجلوىام " ،الصحاح تاج اللغة كصحاح العابية" .ربقيق أضبد عبد الغفور عطار( ،طْ= ،
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الااء كالٍعُت أىصل ك ً
اح هد ،ىكيى ىو ىش ٍيءه يػي ٍفتى يح ًيف
جاء يف ععجم عقاييس اللغة" ى
(شىا ى
ع) الش ي
ُِّت ىك َّ ي ى ى ٍ ي ٍ ه ى
ً
ً
ً
ً
و
ك الش ٍِّا ىعةي ًيف الدِّي ًن
ك َّ
الش ًا ىيعةي ،ىكى ىي ىع ٍوًريد الشَّا ًربىًة الٍ ىماءى .ىكا ٍشتي َّق ًع ٍن ىذل ى
ٍاعتً ىداد يى يكو يف ف ًيو .كًع ٍن ىذل ى
الش ًا ىيع ًة "(ُ) ،قاؿ تعاذلﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﱠ  .ادلائدة .ْٖ :فوصف الشيء بأنو
ىك َّ
(ِ)
شاعي ،فنقوؿ أحكاـ شاعيَّة أم عنسوبة إذل الشاع .
شاعي يعٍت أنو قائم على أساس ٌ
كالشاع يف االصطالح ىو :عا شاعو اهلل للعباد عن أعا الدين ،كسنو كافًتضو عليهم كأعاىم
(ّ)
با لتمسك بو يف سائا أفعاذلم كأقواذلم يف عباداهتم كععاعالهتم  .قاؿ تعاذل :ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋﲌﲍﱠ اجلاثية.ُٖ :
اسم لألحكاـ اجلزئية اليت يتهذب هبا ادلكلف ععاشا كععادا ،سواء كانت
كالشايعةٍ " :
(ْ)
عنصوصة عن الشارع أك راجعة إليو" .
الفسع الجاىي :املعيى اإلمجالي ملبدأ الشسعية
عبدأ الشاعية يعٍت كجوب قياـ السياسة يف عصدرىا ككسائلها كغاياهتا على عا شاع اهلل
تعاذل عن األحكاـ كالغايات " فالسياسة العاعة الصادقة تطلق على صبيع عا شاعو اهلل تعاذل لعباده
عن األحكاـ الشاعية"(ٓ).
كقد جاءت الشايعة شاعلة لكل شيء ،ككافية بكل عا ربتاجو السياسة عن أحكاـ ككسائل
= بَتكت :دار العلم للماليُتُٖٕٗ ،ـ) ،ُِّٔ :ّ ،زلمود بن عما الزسلشام " ،أساس البالغة"( .بَتكت:
دار الفكآُُْ ،ىػ ) ،َّٓ :ُ ،ابن عنظور " ،لساف العاب".ُٕٔ :ٖ ،
(ُ) ابن فارس.ِِٔ :ّ ،
(ِ ) زلمد بن أيب الفتح البعلي " ،ادلطلع على ألفاظ ادلقنع" .كععو ععجم ألفاظ الفقو احلنبلي حملمد بشَت األدليب،
( طُ ،بَتكت :دار ادلكتب اإلسالعيَُُْ ،ىػ) ،ِْٕ ،عما أضبد" ،ععجم اللغة العابية ادلعاصاة".
(طُ ،بَتكت :عادل الكتبََِٖ ،ـ).ُُٖٗ :ِ ،
(ّ ) عنصور بن يونس البهويت " ،كشاؼ القناع عن عنت اإلقناع"( .بَتكت :دار الكتب العلمية ،بدكف تاريخ)،
ُ ،ُٔ :رلد الدين أبو السعادات ادلبارؾ بن زلمد ابن األثَت" ،النهاية يف غايب احلديث كاألثا" .ربقيق
طاىا أضبد الزاكم ،كزلمود زلمد الطناحي( ،بَتكت :ادلكتبة العلميةُٕٗٗ ،ـ) ،َْٔ :ِ ،البعلي" ،ادلطلع
على ألفاظ ادلقنع ".ِْٕ ،
(ْ ) أيوب بن عوسى الكفوم ،أبو البقاء" ،الكليات" .ربقيق :عدناف دركيش ،كزلمد ادلصام ( ،بَتكت :عؤسسة
الاسالة ،بدكف تاريخ).ِْٓ ،
(ٓ) ابن عابدين" ،رد احملتار على الدر ادلختار".ُٓ :ْ ،
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كعقاصد تتحقق بو عصاحل الناس يف كل زعاف كعكاف ،كجلميع الوقائع كادلستجدات كاجلزئيات (ُ).
كقد رسخ ىذا ادلبدأ عنذ قياـ الدكلة اإلسالعية ،فكاف الاسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يبُت
ً
عما هنى اهلل عنو ،كياشدىم
يمو بينهم ،فيأعاىم بفعل عا أعا اهلل بو كينهاىم َّ
حكم الشاع للناس كييق ى
يف كل أعورىم إذل عا ياضي اهلل كيسعدىم يف الدنيا كاآلخاة ،كقد سار على ىذا النهج خلفاؤه
الااشدكف رضي اهلل عنهم ،فقد كانوا يبحثوف عن حلوؿ دلا يعاض عليهم عن كقائع كعشكالت يف
كتاب اهلل أكال ،فإف دل جيدكا فيو احلكم حبثوا عنو يف سنة رسوؿ اهلل ،فإف دل جيدكا فيها احلكم جلؤكا
إذل االجتهاد ،فيجمعوا رؤكس القوـ عن أكرل العلم كيستشَتكهنم فإف اجتمع رأيهم على شيء أخذكا
بو ،كإف اختلفوا يف األعا تناقشوا فيما بينهم حىت يتضح ذلم الاأم الصائب(ِ).
كبناء على ىذا ادلبدأ جيب على السلطات كاألفااد صبيعا االلتزاـ يف صبيع تصافاهتم كشلارساهتم
بأحكاـ الشاع ،كجيب أف تكوف تصافات احلاكم كأصحاب الواليات ادلختلفة عع احملكوعُت كفق
نصوص كعقاصد الشايعة.
الفسع الجالح :أدلة مبدأ الشسعية
كجوب اعتماد السياسة على الشاع يف كل شيء أعا عسلم بو؛ ألف عقتضى اإلدياف
كاإلسالـ ىو :التصديق باهلل كاالنقياد لو كالتسليم طوعا دلا شاعو يف كتابو ،أك على لساف رسولو،
فما أنزؿ اهلل الكتب ،كعا أرسل الاسل إال ليسَت الناس يف عقائدىم كعباداهتم كععاعالهتم كفق عا
شاعو ذلم؛ لينعموا حبياة سعيدة يف الدنيا كاآلخاة كأدلة ذلك فيما يأيت:
أكالن :األدلة عن القاآف :جاءت اآليات الصاحية القاطعة الدالة على كجوب تقيد احلاكم
كاحملكوـ بالشاع كعنها:
ُ) آيات أكجبت احلكم دبا أنزؿ اهلل ،ككصفت عن دل حيكم بو بالكفا كالفسق كالظلم كعنها :قولو
تعاذل :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲽ ﲜﱠ ادلائدة ،ْْ :ﱡﲶ ﲷ ﲸ
(ُ ) عبد القادر عودة" ،التشايع اجلنائي اإلسالعي عقارنا بالقانوف الوضعي"( .بَتكت :دار الكاتب العايب ،بدكف
تاريخ) ،ُٔ :ُ ،عطية بن زلمد سادل " ،زلاسن الشايعة كعساكلء القوانُت الوضعية"( .طُ ،ادلدينة
ادلنورة :اجلاععة اإلسالعية بادلدينة ادلنورةُّّٗ ،ىػ ) ،ِٖ ،عناع بن خليل القطاف " ،تاريخ التشايع
اإلسالعي"( .طٓ ،عكتبة كىبة ،طََُِ ،ٓ :ـ) ،ُّّ ،بكا بن عبد اهلل أبو زيد" ،ادلدخل ادلفصل
دلذىب اإلعاـ أضبد"( .طُ ،جدة :دار العاصمة ،عطبوعات رلمع الفقو اإلسالعي ُُْٕ ،ىػ )،ٖٗ :ُ ،
أ .د .ىكٍىبىة بن عصطفى الزحيلي " ،الفقو اإلسالعي كأدلتو"( .طْ ،دعشق :دار الفكا).َّْٖ :ْ ،
(ِ) القطاف " ،تاريخ التشايع اإلسالعي".ُٖٕ ،
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ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱠ ادلائدة ْٓ.
ﱭﱠ ادلائدة ْٕ.
كقولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﳍ ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘ ﱠ ادلائدة.َٓ :
قاؿ اإلعاـ اآلعدم-رضبو اهلل" :اعلم أنو ال حاكم سول اهلل ،كال حكم إال عا حكم اهلل بو"(ُ).
كقاؿ اإلعاـ الغزارل" :ال حكم كال أعا إال لو سبحانو كتعاذل ،أعا النيب صلى اهلل عليو كسلم،
كالسلطاف ،كالسيد ،كاألب ،كالزكج ،فإذا أعاكا كأكجبوا دل جيب شيء بإجياهبم بل بإجياب اهلل تعاذل
ً
ىً
ب عليو
طاعتهم ،كلوال ذلك لكاف لكل سللوؽ أكجب على غَته شيئان كاف
للموجب عليو أف يىقل ى
اإلجياب -أم :ييطالب بأف يفعل ىو ىذا التكليف ادلطلوب عنو-إذ ليس أحدمها أكذل عن اآلخا،
فإذان الواجب طاعة اهلل تعاذل كطاعة عن أكجب اهلل طاعتو"(ِ) فال خالؼ بأف احلاكم ىو اهلل كأنو
ال حكم إال هلل(ّ).
ِ) آيات دالة على كجوب طاعة اهلل كطاعة الاسوؿ ،كعنها :قولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﱠ احلشا.ٕ :
كقولو تعاذل :ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﱠ إذل قولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﲬ
ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ

ﲾ ﱠ النساء.ٔٓ ،ْٔ :
كقولو تعاذل:

ﭐﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

ﳖﳗﳘ ﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﱠ النساء.ٓٗ :
كقولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽ ﱠ األنفاؿ.ِْ :
آيات دالة على كجوب اتباع الشاع :كعنها قولو تعاذل :ﭐﱡ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
(ُ) سيف الدين علي اآلعدم" ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ" .ربقيق عبد الازاؽ عفيفي ( ،بَتكت :ادلكتب
اإلسالعي ،بدكف تاريخ ).ٕٗ :ُ ،
(ِ) زلمد بن زلمد الغزارل " ،ادلستصفى" .ربقيق زلمد عبد السالـ عبد الشايف( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب
العلميةُّٗٗ ،ـ) ،ّٖ :ُ ،كقايبنا عن ىذا ادلعٌت يف" :حاشية العطار" .للحسن بن زلمد بن زلمود
العطار( ،دار الكتب العلمية ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ) ُ ،ٕٕ :كعا بعدىا.
(ّ) زلمد بن أعَت احلاج " ،التقايا كالتحبَت"( .طِ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُّٖٗ ،ـ).َٗ :ِ ،
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ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﱠ الشورل:
ُّ ،كقولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ اجلاثية:
ُٖ ،كقولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ األعااؼ:
ّ ،كقولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧﱠ ادلائدة.ْٖ :
ثانيان :األدلة عن السنة:
أعا عن السنة فقد كردت أحاديث كثَتة دالة على كجوب التقيد بالشاع ،عنها:
ُ) قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم« ":عن أحدث يف أعانا ىذا عا ليس عنو فهو رد "(ُ).
فقد بُت الاسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم كجوب العمل بالكتاب كالسنة كأف عا خالفهما
فهو باطل عادكد ،فكل سياسة ال تقوـ على أحكاـ الشايعة اإلسالعية فهي باطلة.
ِ) كيف حديث ععاذ حينما بعثو لليمن أف الاسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ لو» :كيف
اض لك قضاء؟  ،قاؿ :بكتاب اهلل .قاؿ :فإف دل ذبد يف كتاب اهلل؟ قاؿ :أقضي
تقضي إذا ىع ى
بسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم .قاؿ فإف دل ذبد يف سنة رسوؿ اهلل؟ قاؿ :أجتهد رأيي
رسوؿ ً
رسوؿ اهلل دلا
كال آلو جهدان .قاؿ :فضاب بيده يف صدرم كقاؿ :احلمد اهلل الذم كفق ى
رسوؿ اهلل« (ِ) ،ففي احلديث داللة على كجوب اتباع عا جاء يف كتاب اهلل تعاذل فإف دل
ياضي ى
(ُ) احلديث عتفق عليو ،أخاجو زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخارم " ،اجلاعع ادلسند الصحيح ادلختصا عن
أعور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كسننو كأياعو" .ربقيق :زلمد زىَت بن ناصا الناصا ( ،طُ .دار طوؽ
النجاة (عصورة عن السلطانية بإضافة تاقيم زلمد فؤاد عبد الباقيُِِْق ،َّٕ :ِ ،) ،حديث رقم
(ِٕٗٔ ) ،كعسلم بن احلجاج النيسابورم " ،صحيح عسلم " .ربقيق زلمد فؤاد عبد الباقي ( ،بَتكت :دار
إحياء الًتاث العايب ،بدكف تاريخ) ،ُّّْ :ّ ،حديث رقم (ُُٖٕ) ،كاللفظ دلسلم.
الس ًج ٍستاين " ،سنن أيب داككد"( .بَتكت :ادلكتبة العصاية ،بدكف
(ِ) أخاجو أبو داكد سليماف بن األشعث ِّ
تاريخ) ،َّّ :ّ ،حديث رقم (ِّٗٓ) ،زلمد بن عيسى الًتعذم " ،سنن الًتعذم" .ربقيق زلمد فؤاد
عبد الباقي( طِ ،عصا :شاكة عكتبة كعطبعة عصطفى البايب احلليبُٕٗٓ ،ـ) ،ُٔٔ :ّ ،حديث رقم
(ُِّٕ ) .كاللفظ أليب داككد ،ىذا احلديث كإف كاف عاسال إال أف األعة تلقتو بالقبوؿ ،قاؿ ابن القيم :يف
صبيعا غنوا عن طلب اإلسناد لو " ،ُِٔ :ُ .كاحلديث
كتابو إعالـ ادلوقعُت " حديث ععاذ دلا احتجوا بو ن
ععناه صحيح عوافق لنهج اخللفاء الااشدين كفقهاء الصحابة يف االجتهاد.
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و
فحينئذ يكوف اللجوء إذل
يوجد فيو نص ففي سنة رسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ،فإف دل يوجد
االجتهاد يف استنباط األحكاـ دبا حيقق عقاصد الشايعة.
املطلب الجاىي :أٍنية مبدأ الشسعية وكيفية إعنالُ.
كفيو فاعاف:
الفسع األول :أٍنية مبدأ الشسعية
يعترب ىذا ادلبدأ عن أىم عبادئ السياسة الشاعية كذلك دلا يأيت:
ُ) ىذا ادلبدأ حيدد عصدر السياسة الشاعية كحيصاه يف الشاع كحده :كبالتارل فإنو يعد ادلعيار
الفاصل بُت السياسة الشاعية ،كالسياسة الوضعية ،إذ ديكن احلكم على سياسة أم دكلة عن
خالؿ النظا يف التزاعها بنصوص الشاع كعقاصده ،كأخذىا هبذا ادلبدأ كليا يف صبيع أنظمتها
كقوانينها كتصافاهتا عع الاعية أكال.
فاليت تعظم شاع اهلل كتاد إليو احلكم يف كل شيء كتلتزـ بأحكاعو كعقاصده تنفذ أكاعاه
كذبتنب نواىيو تكوف سياستها سياسة شاعية ،كالدكلة اليت تأخذ بأحكاـ الشايعة يف رلاالت زلددة،
كبأحكاـ القوانُت الوضعية يف جوانب أخال حيكم على سياساهتا بأهنا سياسة سلتلطة شاعية
ككضعية ،كالدكلة اليت ال تأخذ بو كليا تكوف سياستها كضعية أم عن كضع البشا.
ِ) أف ىذا ادلبدأ كلي يندرج ربتو الكثَت عن ادلبادئ ادلبنية عليو ،كاليت تعد أسسان عاع نة تدخل يف
تنظيم شؤكف احلياة كلها ،كمبدأ العدؿ ،كعبدأ الشورل ،كعبدأ ادلساكاة ،كعبدأ كجوب الوفاء
بالعهود كالعقود ،كغَتىا.
ّ) أف ىذا ادلبدأ يؤكد بوضوح ارتباط السياسة بدين اإلسالـ فال فصل بينهما ،كلذلك نص الفقهاء
على أف عهاـ كرل أعا ادلسلمُت نوعاف :عهاـ دينية تتمثل حبفظ العقائد الصحيحة للناس عن
البدع كالشبو ،كضبل الناس على أداء العبادات بأركاهنا كشاكطها ،كالدعوة إذل اهلل ،كعهاـ دنيوية
تتعلق بإدارة شؤكف ادلسلمُت كلها بأحكاـ الدين ،إذ جيب اتباع الشاع يف كل عا أعا بو،
كاجتناب كل عا هنى عنو ،يف كل اجملاالت ،كعلى عموـ األفعاؿ كاألقواؿ كالتصافات اليت تقع
على عا األزعاف ،كيف سلتلف األعاكن.
ْ) ىذا ادلبدأ يعد قيدا على اذليئات كادلؤسسات احلاكمة يف الدكلة كعلى األفااد؛ إذ جيب على
اجلميع أف خيضعوا ألحكاـ الشاع كأال يأتوا عن التصافات دبا خيالف الشاع ،ككل عن خيالف
ذلك فإف تصافو يقع باطال كيكوف عسؤكال عن تصافو.
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الفسع الجاىي :كيفية إعنال مبدأ الشسعية
إعماؿ ىذا ادلبدأ يكوف خبطوات عًتابطة بعضها يسند بعضا على النحو اآليت:
ُ) النص يف األنظمة األساسية للدكلة على ىويتها اإلسالعية كأف الشايعة اإلسالعية ىي عصدر
صبيع التشايعات ادلنظمة حلياة الناس ،كأف شاع اهلل ىو احلاكم على صبيع عا يصدر عن تصافات
عن احلكاـ كاحملكوعُت ،كأم تصاؼ يقع سلالفا لشاع اهلل فهو باطل.
ِ) تشكيل و
ىيئة عن علماء الشايعة ادلتضلعُت ،عهمتها بياف أحكاـ الشاع ،عا ىو الثابت فيها كعا
ىو ادلتغَت؛ ألف أحكاـ الشايعة ليست كلها على درجة كاحدة عن القطع ،فهناؾ األحكاـ
النصية القطعية ادلتفق عليها ،كاليت ال تقبل االجتهاد فيها ،كىي ثابتة ككاجبة التطبيق كالتنفيذ،
كىناؾ األحكاـ النصية الظنية كادلختلف فيها كربتاج إذل بياف الااجح فيها ،بأدلتو ،كىناؾ
أحكاـ يتم استنباطها باالجتهاد للوقائع اليت ال نص فيها ،استنادا ألدلة الشايعة العاعة
كعقاصدىا ،كىذه األحكاـ قابلة لتغَت االجتهاد فيها ،كتكوف ىذه اذليئة الشاعية عونا لوالة
األعا يف بياف عا خيفى أك يشتبو عليهم عن أحكاـ الشاع يف سياستهم للاعية.
ّ) التصايح بالتزاـ الدكلة هبذا ادلبدأ علنا ،كتسخَت كسائل اإلعالـ ادلختلفة بإبااز ىذا ادلبدأ كهوية
أساسية تسَت عليو الدكلة ،كتأكيد اإلعالف على ىذا ادلبدأ دكعا يف احملافل كادلؤسباات كاذليئات
كادلؤسسات احلكوعية كعنظمات اجملتمع ادلدين.
ْ) الزاـ السلطة ادلخولة بإصدار األنظمة كالقوانُت هبذا ادلبدأ فال يصدر عنها إال عا يوافق أحكاـ
الشاع إعا أخذا باألحكاـ القطعية أكبالااجح عن األحكاـ الظنية ،أك دبا تتحقق بو عقاصد
الشايعة عن األحكاـ االستنباطية يف الوقائع اليت ال نص فيها.
ٓ) إلزاـ األفااد كالسلطات بالسَت يف تصافاهتم كيف كل شؤكهنم كفق أحكاـ الشاع كالقوانُت
كاألنظمة اليت ال زبالف الشاع ،كعن خيالف يتعاض تصافو لإلبطاؿ ،كعا قد يتبع ذلك عن
جزاء.
ٔ) عنح األفااد كالسلطات حق االعًتاض أعاـ القضاء على أم تصاؼ يقع سلالفا للشاع.
ٕ) زبويل القضاء سلطة البت يف إبطاؿ أم تصاؼ أك قانوف أك نظاـ يصدر سلالفا ألحكاـ
الشاع سواء صدر عن فاد أك سلطة.
فبهذه اخلطوات يصبح ىذا ادلبدأ كاضحا كععلوعا كساريا على تصافات األفااد كاذليئات
احلاكمة كصبيع أنظمة الدكلة العاعة كاخلاصة كعلى صبيع تعاعالهتا الداخلية كاخلارجية.
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كفيو فاعاف:

املطلب الجالح :اختياز احلاكه وحدود سلطاتُ

الفسع األول :وجوب اختياز حاكه
اتفق الفقهاء على كجوب اختيار ادلسلمُت دلن يتوذل أعاىم دلا يًتتب على اختياره عن
عصاحل عظمى ،كإقاعة العدؿ كعنع الظلم ،كاستقاعة احلياة ،كانتظاـ أحواؿ الناس ،كأعنهم على
دينهم كدنياىم . . .إخل (ُ).
كدل تضع الشايعة طايقة ععينة الختيار احلاكم فهي عن األعور االجتهادية ادلًتككة للناس
يتشاكركف بينهم حبسب عا ياتضونو يف كل زعاف كعكاف ،قاؿ تعاذل :ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓﱠ الشورل.ّٖ :
كقد اجتهد الفقهاء يف ربديد عن يصلح ذلذا ادلنصب ،كحددكا الشاكط اليت جيب توافاىا
فيمن يصح اختياره ذلذا ادلنصب ،كاجتهدكا كذلك يف بياف الطاؽ الصاحلة الختياره ،كشلا أصبعوا
عليو يف ىذا الشأف صحة االختيار عن طايق االستخالؼ – كالية العهد  -بأف خيتار اخلليفة عن
يااه صاحلا لتورل األعا عن بعده ،فإف دل يستخلف فيتم االختيار عن طايق أىل احلل كالعقد
كعبايعتهم لو ،كتأيت ادلبايعة عن عاعة الناس بعد االختيار(ِ) ،كال ديانع فقهاء العصا عن جواز اختيار
احلاكم باالنتخاب ادلباشا أك غَت ادلباشا أك بأم طايقة ياتضيها الناس يف اختيار عن حيكمهم.
(ُ) عبد القاىا بن طاىا البغدادم " ،أصوؿ الدين"( .طُ ،استانبوؿ :عدرسة اإلذلياتُّْٔ ،ق )،ُِٕ ،
زلمد بن زلمد الغزارل " ،االقتصاد يف االعتقاد" ( .طُ ،بَتكت :دار الكتب العادليةَُّْ ،ق )،ُْٗ ،
عسعود بن عما التفتازاين " ،شاح ادلقاصد" .قدـ لو ككضع حواشيو إبااىيم مشس الدين ( ،طُ ،بَتكت:
دار الكتب العلميةُِِْ ،ق) ،ْٕٓ :ّ ،عبد الكاًن الشهاستاين " ،هناية اإلقداـ يف علم الكالـ".
(بدكف بياف تاريخ الطبع كعكاف النشا ) ،ْٕٖ ،حيي بن شاؼ النوكم " ،ركضة الطالبُت" .ربقيق عادؿ
أضبد عبد ادلوجود ،كعلي زلمد ععوض(بَتكت :دار الكتب العلمية ،بدكف تاريخ) ،ِّٔ :ٕ ،أضبد بن عبد
احلليم ابن تيمية " ،السياسة الشاعية يف إصالح الااعي كالاعية" .ربقيق بشَت زلمد عيوف ( ،دعشق :عكتبة
دار البياف َُْٓ ،ق) ،صُٕٔ.
(ِ) البغدادم" ،أصوؿ الدين" ،ِٕٗ .زلمد بن احلسُت بن زلمد أبو يعلى " ،األحكاـ السلطانية" .صححو
كعلق عليو :زلمد حاعد الفقي ( ،طِ ،بَتكت :دار الكتب العلمية َََِ ،ـ ) ،ٔ ،عبد ادللك بن عبد
اهلل اجلويٍت" ،غياث األعم يف التياث الظلم" .ربقيق عبد العظيم الديب( ،عكتبة إعاـ احلاعُت) ،ّْ ،زلمد
بن إبااىيم بن صباعة " ،ربايا األحكاـ يف تدبَت أىل اإلسالـ" .ربقيق كدراسة كتعليق :د .فؤاد عبد ادلنعم
أضبد ( ،طّ ،الدكحة :دار الثقافة بتفويض عن رئاسة احملاكم الشاعية بقطاُٖٖٗ ،ـ) ،صّٓ ،التفتازاين،
"شاح ادلقاصد" ،ْٕٗ :ّ ،عبد الاضبن بن زلمد بن خلدكف ،عقدعة ابن خلدكف ( ،طّ ،بَتكت :عؤسسة
الكتب الثقافية كادلكتبة التجارية ،عكة ادلكاعة ).ُِٔ ،
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الفسع الجاىي :حدود سلطة احلاكه يف الشسيعة
ىل لسلطة احلاكم يف الشايعة حدكد ععينة أـ أف سلطتو عطلقة ال ربدىا حدكد ،كال قيود،
كدلعافة ذلك فإنو يتم بتطبيق عبدأ الشاعية على سلطة كرل األعا ،كبالنظا إذل كجود النصوص
الشاعية عن عدعها ،ديكن تقسيم سلطتو كفقا ذلذا ادلبدأ إذل ثالثة أقساـ:
القسم األول :سلطة مقيدة :فإف كاف نص الشاع يف شأف ععُت قطعيا يف ثبوتو كيف داللتو
فتكوف سلطتو يف ىذا الشأف عقيدة :أم جيب التقيد دبا دؿ عليو احلكم كعن مث العمل دبوجبو.
القسم الثاني :سلطة تقديرية محدودة :فإف جاء النص الشاعي يف شأف ععُت فيو ظن يف
ثبوتو ،أك يف داللتو ،أك فيهما ععا ،فتكوف سلطتو يف ىذا الشأف تقدياية ،حيث ديلك االجتهاد إف
كاف أىال لو ،ليقدر باجتهاده صحة ثبوت النص عن عدعو ،أك ياجح أحد ادلعاين اليت حيتملها
النص ،كقد اختلف الفقهاء السابقوف يف النصوص الظنية كتعددت أقواذلم فيها فتكوف سلطتو
تقدياية يف تاجيح أحد األقواؿ الفقهية السابقة إف كاف رلتهدا ،كإف دل يكن رلتهدا فيستعُت بًتجيح
اجملتهدين.
القسم الثالث :سلطة تقديرية واسعة :كذلك يف الوقائع احلادثة اليت ال نص فيها كدل يسبق
كأف اجتهد فيها الفقهاء يف عصا عن العصور فتكوف سلطتو تقدياية كاسعة يف االجتهاد ،إف كاف
رلتهدا فيجتهد الستنباط أحكاعها كفق أدلة الشايعة العاعة كعقاصدىا ،كإنلم يكن رلتهدا فَتجع
إذل علماء الشايعة لبياف حكم الشاع فيها ،فيتضح عن ىذا أف احلاكم ال ديلك سلطة عطلقة بل ىو
عقيد بنصوص الشاع القطعية كالظنية ،كبعدـ اخلاكج على عقاصد الشايعة.
كتكاد تكوف سلطة احلاكم  -سواء مسي رئيسا أك علكا أك أعَتا أك غَت ذلك -يف زعننا
احلاضا سلطة إدارية تنفيذية إشاافية حيث يتعذر قياـ كرل األعا باالجتهاد الفادم التشايعي لكثاة
ادلهاـ كادلشاغل عن ناحية ،كاستقاار العاؼ على توزيع عهاـ الدكلة على ثالث سلطات عن جهة
أخال ،األكذل :السلطة التشايعية كتسمى يف ادلملكة (السلطة التنظيمية) ،كعهمتها سن األنظمة
كالقوانُت اليت تنظم العالقات بُت األفااد كالسلطات ،كبُت األفااد فيما بينهم؛ لتكوف علزعة
للسلطات كاألفااد ،كتظها سلطة كرل األعا ىنا يف ادلوافقة على النظاـ ،كإصداره إف كاف عوافقا
للشايعة ،أك رفضو إف تعارض ععها ،كالثانية :السلطة التنفيذية اإلدارية كتتوذل إدارة ادلاافق العاعة
كتسيَت أعور الناس دبا حيقق عصاحلهم كفق األنظمة كالقوانُت الصادرة - ،كسلطتو ىنا إشاافية
تنفيذية ،-كالثالثة :السلطة القضائية كتتوذل الفصل يف اخلصوعات كادلنازعات كاالعتداءات بتطبيق
األنظمة كالقوانُت ،كسلطتو ىنا أيضا إشاافية كإصدار التوجيهات العاعة للجهات القضائية
- 633 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية –العدد  -581الجزء الثاني

كالتنفيذية كما يف التصديق على األحكاـ القضائية اجلسيمة ،فيكاد يكوف الدكر األكرب يف اعتثاؿ
عبدأ الشاعية ابتداءن على السلطة التشايعية  -كتسمى التنظيمية يف ادلملكة  -فكلما كجدت احلاجة
لوضع نظاـ أك قانوف أكتعديلو يف أم شأف عن الشؤكف جيب عليها أف ال تقا عا يتعارض عع أحكاـ
الشاع كعقاصده.
املطلب السابع :تأثري مبدأ الشسعية يف اليظاو األساسي للحله يف املنللة
دبطالعة النظاـ األساسي للحكم صلد أف (دلبدأ الشاعية) تأثَتان كبَتان فيو حيث جاءت الكثَت
عن نصوص النظاـ عتوافقة عع عضموف ىذا ادلبدأ ،يتضح ذلك جليا يف العديد عن نصوص النظاـ
اليت بينت بوضوح سَت الدكلة على الشايعة اإلسالعية يف حكمها ،كيف سياستها ،كيف أنظمتها،
كاستمدادىا ذلك عن كتاب اهلل تعاذل ،كسنة رسولو .كأهنما احلاكماف على ىذا النظاـ كصبيع أنظمة
الدكلة (ُ).
كقد أباز النظاـ ىذا ادلبدأ بنصوص صاحية تؤكد أف " ادلملكة العابية السعودية ،دكلة
إسالعية ،ذات سيادة تاعة ،دينها اإلسالـ ،كدستورىا كتاب اهلل تعاذل كسنة رسولو صلى اهلل عليو
كسلم .كأف ادللك يقوـ بسياسة األعة سياسة شاعية ،طبقان ألحكاـ اإلسالـ ،كييشاؼ على تطبيق
الشايعة اإلسالعية ،كاألنظمة ادلاعية اليت ال زبالف الكتاب كالسنة" (ِ) ،كنص النظاـ على أف عن
كاجبات الدكلة ضباية عقيدة اإلسالـ ،كتطبيق شايعتو ،كقياعها باألعا بادلعاكؼ كالنهي عن ادلنكا،
كتقوـ بواجب الدعوة إذل اهلل(ّ).
كتكار النص على األخذ دببدأ الشاعية يف كثَت عن ادلواد بصورة عباشاة أك غَت عباشاة. . .
فعلى سبيل ادلثاؿ َّبُت النظاـ أف اختيار ادللك يكوف على أساس صالحو كقدرتو لتورل ىذا ادلنصب،
على أف حيكم بكتاب اهلل تعاذل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم ،كجعل النظاـ ادلبايعة للملك
تكوف على كتاب اهلل تعاذل ،كسنة رسولو ،كعلى السمع كالطاعة يف العسا كاليسا كادلنشط كادلكاه،
كيف ىذا أيضا تأكيد على التسليم بشاع اهلل كاالنقياد لو عن اجلميع ابتداء بادللك(ْ).
كألزـ احملاكم بأف تيطبق على القضايا ادلعاكضة أعاعها أحكاـ الشايعة اإلسالعية ،كفقان دلا دؿ
(ُ) ادلادة ،ٕ ،ُ :عن النظاـ األساسي للحكم.
(ِ) ادلادة ،ٓٓ ،ُ :نفس ادلاجع.
(ّ) ادلادة ،ِّ :نفس ادلاجع.
(ْ) ادلادة ،ْٖ :عن النظاـ األساسي للحكم.
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عليو الكتاب كالسنة ،كعا ييصدره كرل األعا عن أنظمة ال تتعارض عع الكتاب كالسنة (ُ).
كجعل للقضاء سلطة عستقلة ،كأنو ال سلطاف على القضاة يف قضائهم لغَت سلطاف الشايعة
اإلسالعية(ِ).
كحدد عصدر اإلفتاء يف ادلملكة العابية السعودية ،بأنو كتاب اهلل تعاذل ،كسنة رسولو صلى
اهلل عليو كسلم ،كيبُت النظاـ تاتيب ىيئة كبار العلماء كإدارة البحوث العلمية كاإلفتاء
كاختصاصاهتا(ّ) .كجاء يف ادلادة الثاعنة عن نفس ادلاجع :النص على األخذ جبملة عن ادلبادئ
ادلتفاعة عن عبدأ الشاعية ،كمبدأ العدؿ ،كالشورل ،كادلساكاة كفق الشايعة اإلسالعية.
املبحح الجاىي :مبدأ جلب املصاحل وميع املفاسد
كفيو أربعة عطالب:
املطلب األول :املعيى اإلمجالي ملبدأ جلب املصاحل وميع املفاسد
كفيو فاعاف:
الفسع األول :تعسيف املصلحة
أكالن :ادلصلحة يف اللغة :عأخوذة عن عادة صلىح بفتح الالـ كصبعها عصاحل ،كصلي ىح الشيء
لوحا زاؿ
الحا ي
نافعا أك عناسبنا ،كالصالح ضد الفساد ،فأصلحو ضد أفسده ،كصلي (حْ) ى
كاف ن
كص ن
ص ن
عنو الفساد ،كادلصلحةي ضد ادلفسدة فهما نقيضاف ،كما أف الضار ُّ
ضد النفع .
ثانيان :ادلصلحة يف االصطالح الشاعي:
ىي " :ادلنفعة اليت قصدىا الشارع احلكيم لعباده عن حفظ دينهم ،كنفوسهم ،كعقوذلم،
كنسلهم ،كأعواذلم ،طبق تاتيب ععُت فيما بينها " (ٓ)" ،فكل عا يتضمن حفظ ىذه األصوؿ اخلمسة
(ُ) ادلادة ،ْٖ :نفس ادلاجع.
(ِ) ادلادة ،ْٔ :نفس ادلاجع.
(ّ) ادلادة ،ٕ ،ُ :نفس ادلاجع.
(ْ) رلمع اللغة العابية " ،ادلعجم الوسيط" ،ِِ :ُ ،زلمد بن احلسن بن دريد األزدم " ،صبهاة اللغة" .ربقيق
رعزم عنَت بعلبكي ( ،طُ ،بَتكت :دار العلم للماليُتُٖٕٗ ،ـ) ،ْٔٔ :ِ ،ابن فارس " ،ععجم
عقاييس اللغة" ،ْٕٓ ،ابن عنظور " ،لساف العاب" ،ُٕٓ– ُٓٔ :ِ ،أضبد بن زلمد الفيوعي " ،ادلصباح
ادلنَت" .اعتٌت بو األستاذ يوسف الشيخ زلمد ( ،طِ ،بَتكت :ادلكتبة العصايةُُْٖ ،ىػ) ،َُٖ ،رلد
الدين أبو طاىا زلمد الفَتكزآبادل " ،القاعوس احمليط" .ربقيق :عكتب ربقيق الًتاث يف عؤسسة الاسالة،
(طٖ ،بَتكت :عؤسسة الاسالة للطباعة كالنشا كالتوزيع ُِْٔ ،ىػ ).ِّٓ :ُ ،
(ٓ) د .زلمد سعيد البوطي " ،ضوابط ادلصلحة" ( .طْ ،بَتكت :عؤسسة الاسالةَُِْ ،ق).ِّ ،

- 633 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية –العدد  -581الجزء الثاني

(ُ)

أك أحدىا فهو عصلحة ،ككل عا يفوت ىذه األصوؿ أك أحدىا فهو عفسدة كدفعو عصلحة" .
كاحلكم على الشيء بكونو عصلحة أك عفسدة ،يكوف حبسب ربقيقو ألحد عقاصد الشاع،
ال حبسب نظا الناس كقصدىم فيو ،أم دبا يًتتب عليو عن نفع أك ضار دبقياس الشاع (ِ).
كقد جاء التعبَت عن ادلصاحل يف الشايعة بألفاظ كثَتة عنها :احملبوب ،احلسنات ،اخلَت ،النفع،
سن ،ادلعاكؼ ،العدؿ ،اإلحساف ،كما جاء التعبَت عن ادلفاسد بألفاظ كثَتة عنها :السيئات،
احلي ي
الشا ،الضا ،القبح ،ادلنكا ،الظلم ،كقد غلب يف القاآف استعماؿ احلسنات يف ادلصاحل ،كالسيئات
يف ادلفاسد(ّ).
الفسع الجاىي :معيى جلب املصاحل وميع املفاسد.
جلب ادلصاحل يعٍت احملافظة على عا ىو قائم كعوجود عنها ،مث جلب عا ديكن جلبو عن
ادلصاحل الطارئة كادلتجددة ،كاحملافظة عليها صبيعا كتكثَتىا كادلنع عن تقليلها كالسعي إذل كل عا فيو
نفع كخَت كصالح بالوسائل ادلناسبة ،كما أف عنع ادلفسدة يعٍت دفعها كاتقائها قبل حصوذلا بشىت
الوسائل ادلمكنة ،كإزالتها إف كقعت كععاجلة آثارىا ،كالسعي دلنع كل عا فيو ضار كشا على الناس،
ببذؿ األسباب كازباذ الوسائل ادلانعة عن حصولو ،كيعد عنع ادلفسدة عصلحة ،تتمثل يف النجاة
كالسالعة عن األذل كالضار(ْ).
املطلب الجاىي :ملاىة مبدأ جلب املصاحل وميع املفاسد يف الشسيعة وأٍنيتُ
كفيو فاعاف:
الفسع األول :ملاىة مبدأ جلب املصاحل وميع املفاسد يف الشسيعة
الاسل
جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد عبدأ أصيل يف الشاائع السماكية كلها ،فما أرسل اهلل ٌ
الشايعة اإلسالعية فيما
كأنزؿ الكتب إال إلقاعة عصاحل ال ٌدنيا كاآلخاة كدفع عفاسدمها ،كقد قاعت ٌ
شاعتو عن األكاعا كالنواىي على قاعدة جلب ادلصاحل للناس ،كدرء ادلفاسد عنهم يف الدنيا كاآلخاة،
إذ أف صبيع عا أعا بو اهلل يهدؼ جللب عصلحة أك عصاحل ،أك لدرء عفسدة أك عفاسد ،أك
(ُ) الغزارل " ،ادلستصفى".ِٖٕ-ِٖٔ :ُ ،
(ِ) إباا ىيم اللخمي الشهَت بالشاطيب " ،ادلوافقات يف أصوؿ األحكاـ " .ربقيق أبو عبيدة عشهور بن حسن آؿ
سلماف ( ،طُ ،دار ابن عفافُُْٕ ،ىػ).ِْ :ٓ ،ْ :ّٓ ،ّٔ :ِ ،
(ّ ) عز الدين عبد العزيز بن عبد السالـ " ،قواعد األحكاـ يف عصاحل األناـ" .راجعو كعلق عليو :طو عبد
الاؤكؼ سعد ( ،القاىاة :عكتبة الكليات األزىايةُُٗٗ ،ـ).ٓ :ُ ،
(ْ) البوطي " ،ضوابط ادلصلحة".ِّ ،
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لألعاين(ُ).
قاؿ اآلعدم" :رعاية عصاحل العباد يف التٌشايع كبناء األحكاـ عليها ععلوـ عن ال ٌدين باستقااء
كل شيء"(ِ) ،كقاؿ الشاطيب " :األحكاـ
النٌصوص كىو عقتضى حكمة اللٌو كرضبتو الٌيت
كسعت ٌ
(ّ)
الشايعة أ ٌهنا كضعت دلصاحل
الشاعيٌة إٌمنا شاعت جللب ادلصاحل أك درء ادلفاسد "  "...استقاينا عن ٌ
ٌ
(ْ)
العباد" .
ُّ
كيعد عبدأ رعاية ادلصاحل كعنع ادلفاسد ،أعظم الواجبات ادللقاة على عاتق عن يتوذل أعا
الناس؛ إذ جيب عليو أف يكوف حافظا لاعيتو ،أعينا يف تصافاتو عليهم(ٓ) ،عمال بقوؿ رسولنا الكاًن
" أال كلكم راع ككلكم عسؤكؿ عن رعيتو ،فاإلعاـ الذم على الناس راع كىو عسؤكؿ عن رعيتو،
كالاجل راع على أىل بيتو كىو عسؤكؿ عن رعيتو ،كادلاأة راعية على أىىل بيت ً
زكجها ،ككلده كىي
الاجل راع على عاؿ ً
سيده كىو عسؤكؿ عنو ،أال فكلكم راع ككلٌكم عسؤكؿ
عسؤكلة عنهم ،كعبد َّ
عن رعيٌتو"(ٔ).
كقد أكد الفقهاء كجوب سَت كرل األعا على ىذا ادلبدأ ،كذكاكا أف صحة تصافات الوارل
على الاعية عتوقفة على ربقيق عصلحتهم (ٕ).
يتصاؼ
قاؿ القاايف " :اعلم أ ٌف كل
حيل لو أف ٌ
عن كرل كالية اخلالفة فما دكهنا إذل الوصيٌة ال ٌ
ٌ (ٖ)
ٌإال جبلب عصلحة أك درء عفسدة " .
(ُ ) عز الدين عبد العزيز بن عبد السالـ " ،الفوائد يف اختصار ادلقاصد" .ربقيق إياد خالد الطباع ( ،طُ،
دعشق :دار الفكا ُُْٔ ،ق).ّٓ ،ّٖ ،ِّ ،
(ِ) اآلعدم " ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ".ِِ :ْ ،
(ّ) الشاطيب " ،ادلوافقات".ُُّ :ُ ،
(ْ) الشاطيب " ،ادلوافقات".ّّٖ :ّ ،ُِ :ِ ،
(ٓ) عبد الاؤكؼ بن تاج العارفُت ادلناكم " ،فيض القديا شاح اجلاعع الصغَت"( .طُ ،عصا :ادلكتبة التجارية
ُّٔٓىػ).ّٖ :ٓ ،
(ٔ) أخاجو البخارم " ،اجلاعع ادلسند الصحيح" ٗ ،ِٔ :ح رقم ُّٖٕ.
(ٕ) بدر الدين زلمد بن عبد اهلل الزركشي " ،ادلنثور يف القواعد الفقهية" ( .طِ ،الكويت :كزارة األكقاؼ
الكويتيةُٖٗٓ ،ـ) ،َّٗ :ُ ،عبد الاضبن بن أيب بكا السيوطي " ،األشباه كالنظائا"( .طُ ،بَتكت :دار
الكتب العلميةَُٗٗ ،ـ) صُُِ ،إبااىيم بن زلمد بن صليم " ،األشباه كالنظائا" .كضع حواشيو كخاج
أحاديثو :الشيخ زكايا عمَتات( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُٗٗٗ ،ـ) ،صَُْ.
(ٖ) شهاب الدين أضبد بن إدريس القاايف " ،الفاكؽ  -أنوار الربكؽ يف أنواء الفاكؽ" ( .بَتكت :عادل الكتب،
بدكف تاريخ).ّٗ :ْ ،
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كما جعلوا رعاية ادلصاحل كعنع ادلفاسد ىو الوظيفة األساسية للسلطة احلاكمة ،كيتضح ذلك
جليا عن تعايفهم دلنصب اخلالفة بأهنا عوضوعة خلالفة النبوة ،يف حااسة الدين كسياسة الدنيا(ُ)،
كأهنا ضبل الكافة على عقتضى النظا الشاعي يف عصاحلهم األخاكية كالدنيوية الااجعة إليها(ِ).
كقد فصل الفقهاء يف كاجبات كرل األعا دبا يؤكد أف صبيعها تاجع إذل رعاية ادلصاحل الدينية
كالدنيوية ععا ،دبا يعود بالنفع على الناس أك يدفع الضار عنهم(ّ).
الفسع الجاىي :أٍنية مبدأ جلب املصاحل وميع املفاسد
أ -ىذا ادلبدأ ديثل غاية السياسة الشاعية اليت جيب أف تسَت عليها الدكلة يف اإلسالـ؛ ألف
الشاع جاء لتحقيق ادلصاحل للناس كدفع ادلفاسد عنهم الدينية كالدنيوية ،كعليو فإف كظيفة
الدكلة اإلسالعية ىي جلب صبيع ادلصاحل للناس الثابتة كادلتغَتة يف صبيع األحواؿ ،كاألزعاف،
كاألعاكن ،كدفع صبيع ادلفاسد عنهم ،عن خالؿ العمل دبا جاءت بو النصوص الشاعية عن
أحكاـ ،كاالجتهاد دبا حيقق عقاصد الشايعة يف كل عا دل ياد فيو نص.
قاؿ العز بن عبد السالـ " :كعن تتبع عقاصد الشاع يف جلب ادلصاحل كدرء ادلفاسد حصل

"(ٓ).

لو عن رلموع ذلك اعتقاد أك عافاف ،بأف ىذه ادلصلحة ال جيوز إمهاذلا كأف ىذه ادلفسدة ال
جيوز قاباهنا كإف دل يكن فيها إصباع كال نص كال قياس خاص ،فإف فهم نفس الشاع
يوجب ذلك "(ْ).
قاؿ الزركشي" :كاحلق أف استقااء أحكاـ الشاع دؿ على ضبط ىذه األحكاـ بادلصاحل "(ٓ).
ب -يشكل ىذا ادلبدأ قاعدة عايضة لوالة األعا يعتمدكف عليها يف سياسة الاعية يف
صبيع أحواذلم لتنظيم شؤكهنم -عند عدـ كجود نص شاعي  -يف كل عا يستجد عن

(ُ) علي بن زلمد ادلاكردم " ،األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية" ( .القاىاة :دار احلديث ).ُٓ ،
(ِ) ابن خلدكف " ،عقدعة ابن خلدكف".َِِ ،
(ّ) ادلاكردم " ،األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية" ،َْ ،اجلويٍت" ،غياث األعم يف التياث الظلم"-ُْٖ ،
َِْ كعا بعدىا ،ابن صباعة" ،ربايا األحكاـ يف تدبَت أىل اإلسالـ" ،ْٖ ،ابن خلدكف" ،عقدعة ابن
خلدكف".َِِ ،
(ْ) ابن عبد السالـ " ،قواعد األحكاـ" ،صُْٔ.،
(ٓ) بدر الدين زلمد بن عبد اهلل الزركشي " ،البحا احمليط" ( .طُ ،دار الكتيبُْٗٗ ،ـ).ِْٔ :ٕ ،
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احلوادث كالوقائع ،فيقوعوف جبلب عا يظها عن ادلصاحل ،كعنع عا يظها عن عفاسد (ُ)،
كقد بُت الفقهاء أف تصافات الااعي على الاعية عنوطة بادلصلحة.
كإذا نظانا إذل سَتة اخللفاء الااشدين  -رضي اهلل عليهم  -صلد أهنم قد أخذكا بادلصلحة
اتباعا عنهم لنهج الشاع يف ذلك ،فكانت ىي عستندىم يف أشياء
ادلاسلة فيما ال نص فيو ،ن

فعلوىا كجمع القاآف يف عصحف كاحد ،كيف إنشاء السجوف ،كتدكين الدكاكين ،كيف كثَت عن
األحكاـ (ِ).
املطلب الجالح :كيفية إعنال مبدأ جلب املصاحل وميع املفاسد
وفيه أربعة فروع:
الفسع األول :اعتناد املعايري الشسعية للنصلحة املدقصودة باجللب ،واملفسدة املدقصودة بامليع
كذلك لتسهيل العمل هبذا ادلبدأ ،كقد قسم الفقهاء ادلصلحة عن حيث اعتبار الشاع ذلا إذل
ثالثة أنواع (ّ).
األكذل :ادلصلحة ادلعتربة :كىي اليت ثبت اعتبار الشاع ذلا بنص أك إصباع (ْ).
كععيار ىذا النوع عن ادلصاحل ىو ثبوهتا بنص أك بإصباع ،كال ربتاج لشاط آخا ،كعثاذلا صبيع
عا أكجبو اهلل على عباده ،كالصالة كالزكاة كالصوـ كاحلج ،كالوفاء بالعهود كأداء األعانات ،ككل عا
نص على كونو حالال عن التصافات كالبيع كالقاض كالاىن ،أك عباحا عن ادلطعوعات كادلشاكبات
(ُ) ابن عبد السالـ " ،قواعد األحكاـ" ،ٕٗ ،زلمد الطاىا بن زلمد بن عاشور" ،عقاصد الشايعة اإلسالعية".
ربقيق زلمد احلبيب ابن اخلوجة ( ،قطا :كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالعية ََِْ ،ـ).ِْْ :ّ ،
(ِ) ابن قيم اجلوزية" ،إعالـ ادلوقعُت" ،ُْٓ :ْ ،عبد الوىاب خالؼ " ،عصادر التشايع اإلسالعي فيما ال
نص فيو" ( .طٓ ،الكويت :دار القلمَُِْ ،ق).ٖٖ ،
(ّ) الغزارل " ،ادلستصفى" ِْٖ :ُ ،كعا بعدىا ،اآلعدم " ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ" ّ ِِٖ :كعا
بعدىا ،شهاب الدين أضبد بن إدريس القاايف " ،شاح تنقيح الفصوؿ" .ربقيق طو عبد الاؤكؼ سعد( ،
طُ ،شاكة الطباعة الفنية ادلتحدةُّٕٗ ،ـ ) ،ْْٔ ،سليماف بن عبد القوم الطويف " ،شاح سلتصا
الاكضة" .ربقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي ( ،طُ ،بَتكت :عؤسسة الاسالةُٖٕٗ ،ـ)،َِٓ :ّ ،
ابن عاشور،
" عقاصد الشايعة اإلسالعية" ٕٖ ،كعا بعدىا.
(ْ) الغزارل " ،ادلستصفى " ،ِْٖ :ُ ،اآلعدم " ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ" ،َُٔ :ْ ،ابااىيم الشاطيب،
"االعتصاـ" ( بدكف بيانات).ِّٔ ،
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كإباحة الصيد كالتمتع بالطيبات يف ادلأكل كادلشاب كادللبس كادلسكن ،فعلى كرل األعا إقاعة ىذا
النوع عن ادلصاحل بُت الناس كربصيلها ذلم كاحملافظة عليها ،كعنع كل عا يؤدم إذل اإلخالؿ هبا قياعا
بأعا الشاع ال خالؼ يف ذلك ،فكل أعا أعا بو الشاع يكوف يف اعتثالو عصلحة.
الثانية :ادلصلحة ادللغاة :كىي اليت ثبت إلغاؤىا بنص أك إصباع (ُ).
كىذا النوع عكس النوع األكؿ كععيارىا ثبوت إلغائها بنص أك إصباع ،كعثاذلا عا حاعو الشاع
عن األفعاؿ كالزىن ،كقتل النفس بغَت حق ،كعن األقواؿ كشهادة الزكر ،كعن التعاعالت كالابا
كالغش ،كعن ادلشاكبات كشاب اخلما ،فهي ليست عصاحل كإف توىم بعض الناس أف فيها عصاحل
لكنها يف احلقيقة عفاسد؛ لذلك هنى اهلل عنها كاهلل ال ينهى عن شيء إال دلا علمو فيو عن ادلفسدة،
كالواجب على كرل األعا عنعها كدفعها كدرءىا بالوسائل ادلناسبة ادلؤدية ذلذا ادلنع كال رلاؿ لألخذ هبا
بعد إبطاذلا عن الشاع(ِ).
الثالثة :ادلصلحة ادلاسلة :كىي اليت سكت عنها الشاع ،فلم يثبت بشأهنا نص كال إصباع ،ال
على اعتبارىا كال على إلغائها (ّ) ،كأعثلتها كثَتة ،كجمع القاآف يف عصحف كاحد ،كالقوؿ بقتل
اجلماعة بالواحد ،كتضمُت الصناع ،كضماف الاىن ،كازباذ السجوف ،كازباذ بطاقات إثبات اذلوية،
ككتنظيم حاكة عاكر السيارات ...إخل ،كىذا النوع عن ادلصاحل ىو عيداف السياسة الشاعية
االجتهادية الواسع؛ ألف بابو عفتوح كعًتكؾ الجتهاد اجملتهدين يف كل زعاف كعكاف ،إلقاار ادلصاحل
ادلتغَتة كاحلادثة كادلتبدلة ،كعنع ادلفاسد احلادثة كادلتغَتة.
كقد كضع الفقهاء ضوابط ىذا النوع عن ادلصاحل فأجازكا األخذ هبا عند توفا الشاكط التالية:
الشاط األكؿ :أف تكوف ادلصلحة ادلااد األخذ هبا عالئمة دلقاصد الشاع كتتحقق ادلالءعة يف
ادلصلحة عند عدـ ععارضتها حلكم جاء بنص يف الكتاب أك السنة أك أصبع عليو الفقهاء(ْ) ،كشاط
و
دلقصد عن عقاصد التشايع عن حفظ ألعا ضاكرم ،أك رفع
أف يكوف العمل هبا يف ىذه احلالة زلققا
(ٓ)
حلاج الزـ ،فاالعتبار هبا ىنا حبسب عقاصد الشارع ،ال حبسب عقاصد ادلكلفُت .
عقصودا يعد عصلحة يبٌت عليها احلكم ،باعتبارىا علة
فكل عا حيقق أك حيفظ للشارع
ن
(ُ) الغزارل " ،ادلستصفى".ِٖٓ :ُ ،
(ِ) د .عصطفى ديب البغا" ،أثا األدلة ادلختلف فيها" ( .طّ ،دعشق :دار القلمَُِْ ،ىػ).ّّ-ِّ ،
(ّ) الغزارل " ،ادلستصفى" ُ.ِٖٔ :
(ْ) الشاطيب " ،االعتصاـ " ،ّٕٓ ،البوطي " ،ضوابط ادلصلحة"ُِٗ ،ُُٗ ،كعا بعدىا ،خالؼ " ،عصادر
التشايع اإلسالعي فيما النص فيو".ََُ ،
(ٓ) د .فتحي الدريٍت" ،ادلناىج األصولية يف االجتهاد بالاأم يف التشايع اإلسالعي" ( .طّ ،بَتكت :عؤسسة
الاسالةَُِّ ،ـ ( ،ْٕٗ ،الشاطيب " ،االعتصاـ ".ّٕٖ ،
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عستوجبة لو ،فيناط احلكم بفعل حيققها(ُ) ،عثل تنظيم حاكة السَت بوضع اإلشارات كاشًتاط
الاخص ،كإنشاء اجلاععات كادلستشفيات كاألنفاؽ كاجلسور ،كتنظيم البناء ،كزبطيط الشوارع،
كجوازالتسعَت عند احلاجة ،كربديد ساعات الدكاـ إخل. . .
الشاط الثاين :أف تكوف ىذه ادلصلحة ععقولة ادلعٌت :أم ديكن إدراؾ كوهنا عصلحة أك
عفسدة بالنظا العقلي ،كىذا يعٍت قصا رلاؿ العمل بادلصلحة يف باب ادلعاعالت فقط ،كىي اليت
ديكن لذكم العقوؿ السليمة إدراؾ ادلصلحة فيها ،كال جيام العمل هبا يف باب العبادات(ِ) "ألف
عاعة التعبدات ال يعقل ذلا ععٌت على التفصيل"(ّ).
الشاط الثالث :أف تكوف ىذه ادلصلحة حقيقية ال كمهية:
بأف ربقق للناس يف حقيقة األعا نفعان أك تدفع عنهم ضاران كليس رلاد توىم(ْ).
الشاط الاابع :أف تكوف ىذه ادلصلحة عاعة:
بأف يؤدم العمل هبا إذل ربقيق نفع عاـ أك دفع ضار عاـ ،جلميع الناس أك ألكثاىم أعا إذا
ضار ألكثا الناس فال يسوغ األخذ هبا(ٓ).
كانت ربقق نفعا لفئة قليلة كيًتتب عليها ه
الفسع الجاىي :األخر بأزجح املصاحل(.)6
ألف ادلصاحل تتفاكت فيما بينها على ثالث درجات أعالىا ادلصاحل الضاكرية ،كأكسطها
احلاجية ،كأدناىا التكميلية ،فيكوف ادلوازنة بينها عند التعارض ،عن أجل عدـ األخذ دبصلحة
كتفويت عصلحة أىم عنها (ٕ).

(ُ) الدريٍت " ،ادلناىج األصولية يف االجتهاد بالاأم".َْٖ ،
(ِ) انظا يف ىذا ادلعٌت :ابن عبد السالـ " ،قواعد األحكاـ يف عصاحل األناـ".َّ ،
(ّ) الشاطيب " ،االعتصاـ".ّٕٓ ،
(ْ) خالؼ " ،عصادر التشايع اإلسالعي فيما ال نص فيو" ،ََُ-ٗٗ ،د .رعضاف عبد الودكد عبد التواب،
"التعليل بادلصلحة عند األصوليُت " ( .نشا دار اذلدل للطباعة َُْٕىػ ).َُٕ ،
(ٓ) الفاسي " ،عقاصد الشايعة اإلسالعية" ،ُُٖ ،خالؼ " ،عصادر التشايع اإلسالعي فيما ال نص فيو"،
ََُ ،أ .د .كىبة الزحيلي " ،أصوؿ الفقو اإلسالعي" ( .طُ ،دعشق :دار الفكأَُْ ،ىػ ):ِ ،
ََُ ،عبد التواب" ،التعليل بادلصلحة عند األصوليُت".ُُٕ ،
(ٔ) الفاسي " ،عقاصد الشايعة اإلسالعية كعكارعها" ،ُِٖ ،البوطي " ،ضوابط ادلصلحة " ِْٖ ،كعا بعدىا،
بعدىا ،الدريٍت " ،ادلناىج األصولية يف االجتهاد بالاأم".ْٕٖ ،
(ٕ) الشاطيب " ،ادلوافقات" ،ُٕ :ِ ،ابن عبد السالـ" ،الفوائد يف اختصار ادلقاصد" ،صّٗ ،ابن عبد
السالـ " ،قواعد األحكاـ يف عصاحل األناـ ".ٗ :ُ ،
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الض ياكًريَّةي ،ىي :اليت ىال بي َّد عنها يف قياـ عصاحل الدين كالدنيا ،كال تستقيم حياة
كادلصاحل َّ
الناس إال هبا ،أعا احلاجيات فهي عا حيتاج إليو الناس يف التوسعة عليهم عن ادلصاحل كاألعماؿ
كالتصافات اليت يف األخذ هبا تيسَت عليهم كرفع للحاج كادلشقة عنهم ،كإف دل يتم األخذ هبا
فتستما احلياة بدكهنا كلكن عع الضيق كاحلاج كادلشقة ،كأعا التحسينيات فهي يف بداية رتب ادلصاحل
ألنو ال تتوقف عليها احلياة كال يكوف يف عدـ األخذ هبا حاج أك عشقة على الناس ،كاألخذ هبا عن
باب التزيُت كالتجميل ،كسلوؾ زلاسن العادات كعكارـ األخالؽ ،كأحسن الطاؽ للحياة(ُ).
كىذا الضابط خاص عند كجود تعارض بُت عصلحتُت فأكثا كدل ديكن اجلمع يف األخذ هبما
ععا ،أك عند كجود تعارض بُت عصلحة كعفسدة كدل ديكن اجلمع بُت جلب ادلصلحة كدرء ادلفسدة،
فيتم ادلوازنة بينها لألخذ بادلصلحة الغالبة كدلنع ادلفسدة الغالبة أك ادلساكية للمصلحة ،ألف درء
ادلفاسد عقدـ على جلب ادلصاحل.
الفسع الجالح :اعتناد مبدأ جلب املصاحل وميع املفاسد يف األىظنة األساسية للحله
حبيث تسَت عليو السلطات ادلختلفة يف الدكلة ابتداءن بالسلطة العليا يف سياستها للاعية،
كعاكرا بالسلطة التنظيمية ( التشايعية ) ادلنوط هبا إصدار األنظمة كالقوانُت ،مث السلطة اإلدارية اليت
تنفذ األنظمة كتضع الشاكط كاإلجااءات لتنفيذىا كتديا ادلاافق العاعة ،فتتظافا جهود صبيع
السلطات يف تكاعلها عن أجل ربقيق ىذه الغاية.
الفسع السابع :مسايسة األعساف واملصاحل املتػرية
ىذا ادلبدأ يقتضي تغيَت األحكاـ االجتهادية ادلبنية على العاؼ أك ادلصلحة ،إذا تغَت العاؼ
أك ادلصلحة ،كذلك لتغَت أسباهبا ،كىذه قاعدة عسلم هبا عند الفقهاء ،فال ينكا تغَت األحكاـ
حبسب اقتضاء ادلصلحة ذلا زعانا كعكانا كحاالن ،الختً ىال ً
احلى ًادثىًة عن السابقة (ِ) ،كىكذا
الص
ور ٍ
ؼ ُّ
ٍ
ى
(ّ)
كلما جد جديد نافع فاألصل فيو اإلباحة ،ككلما جد جديد ضار فاألصل فيو ادلنع .
املطلب السابع :مدى تأثري مبدأ جلب املصاحل وميع املفاسد يف اليظاو األساسي للحله
جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد عًتتب على عبدأ الشاعية ،كدبا أف النظاـ األساسي للحكم قائم
(ُ) الشاطيب " ،ادلوافقات" ،ِّ ،ُِ ،ُٖ :ِ ،ابن عبد السالـ " ،الفوائد يف اختصار ادلقاصد" ،ّٖ ،ابن
عبد السالـ " ،قواعد األحكاـ يف عصاحل األناـ" ِ ،ّٕ :أ .د .عبد الكاًن بن علي النملة " ،اجلاعع
دلسائل أصوؿ الفقو كتطبيقاهتا على ادلذىب الااجح"( .طُ ،الاياض :عكتبة الاشدَُِْ ىػ ).ّٖٕ ،
(ِ) الزركشي " ،البحا احمليط يف أصوؿ الفقو" ،َِِ :ُ ،زلمد بن أيب بكا بن قيم اجلوزية" ،إغاثة اللهفاف عن
عصايد الشيطاف" .ربقيق بشَت زلمد عيوف ( ،طِ ،دعشق :عكتبة دار البيافُِِْ ،ىػ).ُّّ :ُ ،
(ّ) علي بن عبد الكايف السبكي " ،اإلهباج يف شاح ادلنهاج " ( .بَتكت :دار الكتب العلمية.ُٔٓ :ّ ،
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على عبدأ الشاعية ،فذلك يعٍت أف جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد يف صبيع رلاالت احلياة سيكوف كفق
الشايعة اإلسالعية ،كععلوـ أف الشايعة اإلسالعية يف تنظيمها حلياة الناس كتعاعالهتم جاءت بنوعُت
عن األحكاـ ،النوع األكؿ :أحكاـ شاعية نصية ثابتة تتناكؿ إعا الوقائع اليت فيها عصاحل دائمة
فتوجب األخذ هبا ،أك الوقائع اليت فيها عفاسد دائمة فتمنع عن األخذ هبا.
كالنوع الثاين عن األحكاـ :أحكاـ شاعية ظنية تقبل االجتهاد فيها عن أىل االجتهاد لبياف
حكمها الشاعي ،كىذا النوع يتناكؿ حكم الواقعات اليت تتغَت عصاحلها كزبتلف عن زعاف إذل زعاف
أك عن عكاف إذل عكاف.
فجلب ادلصاحل كدرء ادلفاسد يكوف بتطبيق كال النوعُت عن األحكاـ ،فما ثبت حكمو
بنص شاعي فيطبق عليو حكمها ،كاليت دل ياد على حكمها نص ،أك كرد فيها نص ظٍت فعن طايق
االجتهاد يف استنباط أحكاعها يف حدكد النص إف كجد ،كإف دل يوجد نص فوفق عقاصد الشايعة
كقواعدىا العاعة.
كقد أكد الن ظاـ األساسي للحكم على األخذ دببدأ جلب ادلصاحل كدرء ادلفاسد كفق ادلفهوـ
الشاعي ،حيث بُت أف جلب ادلصلحة كدفع ادلفسدة دبفهوعهما الشاعي ديثل غاية السياسة اليت
تنتهجها حكوعة ادلملكة بسلطاهتا الثالث التنفيذية كالتنظيمية كالقضائية ،كأفاد النظاـ األساسي
العديد عن الواجبات اليت جيب على الدكلة القياـ هبا اعتثاال ألكاعا الشاع ،ابتداءن بادللك الذم عليو
أف يقوـ بسياسة األعة سياسة شاعية ،كيشاؼ على تطبيق الشايعة ،مث احلكوعة اليت جيب عليها
القياـ بتطبيق الشايعة اإلسالعية ،كضبل الوزراء ادلسؤكلية أعاـ ادللك عن عدـ تطبيقها(ُ).
قسم النظاـ الوقائع إذل قسمُت األكذل :تلك
كجايا على سنن الشايعة يف تناكذلا للوقائع فقد َّ
اليت عليها أحكاـ شاعية ،كىذا النوع أكجب فيو على احملاكم أف تطبق عليها أحكاـ الشايعة
اإلسالعية ،كفقان دلا َّ
دؿ عليو الكتاب كالسنة(ِ).
كأعا القسم اآلخا عن الوقائع اليت ال نص على أحكاعها ،فقد أسند النظاـ األساسي
للحكم إذل السلطة التنظيمية ادلتمثلة يف رللس الشورل كرللس الوزراء كضع األنظمة كاللوائح ،فيما
يحيقق ادلصلحة ،أك يافع ادلفسدة يف شؤكف الدكلة ،كفقان لقواعد الشايعة اإلسالعية ،كىي يسبارس
اختصاصاهتا كفقان ذلذا النظاـ ،كلنظاعي رللس الوزراء كرللس الشورل(ّ).
كأكجب على احملاكم بشأف ىذه الواقعات أف تطبق عا ييصدره كرل األعا عن أنظمة ال
(ُ) ادلواد ،ٕٓ ،ٓٓ :عن النظاـ األساسي للحكم.
(ِ) ادلادة ،ْٖ :نفس ادلاجع.
(ّ) ادلادة ،ٕٔ :نفس ادلاجع.
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تتعارض عع الكتاب كالسنة (ُ).
كما نص النظاـ األساسي للحكم على العديد عن الواجبات اليت تقوـ هبا الدكلة عن أجل
جلب ادلصاحل للناس سواء الدينية أك الدنيوية.
املبحح الجالح :مبدأ زعاية احلدقوق واحلسيات وتيظيه ممازستَا على أساس العدل واملساواة
كفيو أربعة عطالب:
املطلب األول :مفَوو احلدقوق واحلسيات يف اإلسالو
كفيو ثالثة فاكع:
الفسع األول :تعسيف احلق
أكالن :تعايف احلق يف اللغة:
احلق لغة :ضد الباطل ،كيستعمل حبسب السياؽ دلعاف عتعددة عنها :الثابت ،ادلوجود ،ادلاؿ،
ادللك ،الالزـ ،الواجب ،كىي ععاف تاجع يف أصلها إذل الثبوت كالوجوب ،كيأيت دبعٌت العدؿ،
كاليقُت ،كالصحة ،كالذم يهمنا ىنا ععٌت الثبوت كالوجوب ،فاحلق ىو الشيء الثابت الذم ال
يسوغ إنكاره ،عن حق الشيء حيق إذا ثبت ككجب (ِ).
ثانيان :احلق يف االصطالح الفقهي:
فلم يذكا الفقهاء القداعى تعايفا اصطالحيا للحق ،كلعل ذلك ياجع إذل اكتفائهم بادلعٌت
اللغوم لوضوحو حيث جاء يف شاح كشف األساار على أصوؿ البزدكم تعايف احلق بأنو "ادلوجود
عن كل كجو الذم ال ريب يف كجوده"(ّ) ،كىو تعايف للحق بادلعٌت اللغوم.
كقاؿ اجلاجاين" :يف اصطالح أىل ادلعاين ىو :احلكم ادلطابق للواقع يطلق على األقواؿ

(ُ) ادلادة ،ْٖ :نفس ادلاجع.
(ِ ) اخلليل بن أضبد بن عماك الفااىيدم " ،كتاب العُت" .ربقيق د .عهدم ادلخزكعي ،د إبااىيم الساعاائي،
(نشا :دار كعكتبة اذلالؿ ،بدكف بيانات أخال) ،ٔ :ّ ،اذلاكم" ،هتذيب اللغة" ،ُِْ :ّ ،األزدم" ،
صبهاة اللغة" ،َُُ :ُ ،زين الدين زلمد بن أيب بكا الاازم" ،سلتار الصحاح" .ربقيق :يوسف الشيخ
زلمد( ،طٓ ،بَتكت :ادلكتبة العصاية ،الدار النموذجيةُٗٗٗ ،ـ) ،ٕٕ ،ابن عنظور" ،لساف العاب"،
َُ ،ْٗ :الفيوعي " ،ادلصباح ادلنَت" ،ُّْ :ُ ،علي بن زلمد اجلاجاين " ،التعايفات" .ربقيق إبااىيم
األبيارم( ،طِ ،بَتكت :دار الكتاب العايبُِٗٗ ،ـ) صٖٗ ،الفَتكزآبادل" ،القاعوس احمليط"،
صْٕٖ ،أبو البقاء " ،الكليات" ،صِّٔ.
(ّ ) عبد العزيز بن أضبد البخارم " ،كشف األساار شاح أصوؿ البزدكم"( .دار الكتاب اإلسالعي ،بدكف طبعة
كبدكف تاريخ).ُّْ :ْ ،
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كالعقائد كاألدياف كادلذاىب باعتبار اشتماذلا على ذلك كيقابلو الباطل"(ُ).
كإف كاف بعض الفقهاء عاؼ حق ادللك بأنو :قدرة يثبتها الشارع ابتداءن على التصاؼ إال
دلانع (ِ) .كقد تعاض بعض الفقهاء ادلعاصاين لتعايف احلق بتعاريف عتقاربة أذكا عنها:
ُ) ىو اختصاص يقار بو الشاع سلطةن أك تكليفان (ّ).
يستفاد عن ىذا التعايف أف عصدر احلق ىو الشاع ،كىو تعايف للحق دبعناه العاـ فيدخل
فيو صبيع احلقوؽ بأنواعها :الدينية كحق اهلل على العباد يف الصالة كالصياـ ،كادلالية كحق البائع يف
الثمن كحق الزكجة يف النفقة ،كاألدبية كحق الوالد يف طاعة أبنائو لو ،كاحلقوؽ العاعة كحق الدكلة
يف طاعة الاعية كاحلقوؽ غَت ادلالية كحق الوالية على النفس ،كما أنو يفيد بأف احلق قد تكوف
ادلصلحة فيو لصاحبو كحق ادللكية ،كقد تكوف ادلصلحة فيو لغَته إ ٍذ يكوف أحيانا سلطة على شيء
كحق ادللكية ،أك على نفس كحق احلضانة كالوالية على النفس ،كما قد يكوف تكليفا للشخص
بأداء حق الغَت عن عاؿ أك عمل(ْ).
ِ) ىو عصلحة ثابتة للشخص على سبيل االختصاص يقارىا ادلشاع احلكيم(ٓ).
كىذا التعايف أخص عن التعايف السابق لكنو يوضح غاية احلق ،فكل حق يتضمن
عصلحة ،كأف صاحب احلق خيتص بادلصلحة ادلقصودة عنو كحق ادلشًتم يف ادلبيع خيتص بو.
ّ) ىو اختصاص يقا بو الشاع سلطة على شيء ،أك اقتضاء و
أداء عن آخا ربقيقان دلصلحة ععينة(ٔ).
ٌ
كيفيد التعايف نفس ادلعاين يف التعايفُت السابقُت عن كوف احلق عصدره الشاع كأف كل حق
شاعو اهلل لتحقيق عصلحة ،كأف اختصاص صحاب احلق بادلصلحة دينحو سلطة ربصيلها ،فإف
كانت ادلصلحة زلل احلق عتعلقة بشيء عادم فتكوف سلطة صاحب احلق على ىذا الشيء عباشاة
الستيفائها ،كإف كانت ادلصلحة زلل احلق ال ديكن ربصيلها إال بواسطة شخص آخا فإف الشاع
دينح صاحب ادلصلحة سلطة عطالبة ىذا الشخص بأدائها سواء سبثلت يف قياعو بعمل ،أك اعتناع
عن عمل ،أك أداء شيء.
(ُ) اجلاجاين " ،التعايفات" ،صٖٗ.
(ِ) كماؿ الدين زلمد ابن اذلماـ " ،فتح القديا"( .بَتكت :دار الفكا ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ).ِْٖ :ٔ ،
(ّ)أ .د عصطفى الزرقا" ،الفقو اإلسالعي يف ثوبو اجلديد" ( .دعشقُُٗٔ :ـ).ُٓ :ِ ،
(ْ) الزحيلي " ،الفقو اإلسالعي كأدلتو".َِْٖ -ِّٖٗ :ْ ،
(ٓ) د .عوسى عبدالعزيز عوسى " ،ادلدخل لدراسة الفقو اإلسالعي"( .طبعة عاـ ُٖٓٗـ).ُِٗ ،
(ٔ) د .فتحي الدريٍت" ،احلق كعدل سلطاف الدكلة يف تقييده"(.طِ ،بَتكت :عؤسسة الاسالةُّٕٗ ،ىػ)،
ُّٗ.
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فاحلق إذان عنحة عن الشاع للعبد يستعملها على سبيل االختصاص لتحقيق ادلصلحة
ادلقصودة شاعا فإف كانت ادلصلحة عاعة للجميع ال خيتص هبا أحد كالتمتع بادلاافق العاعة ،فال
يسمى ذلك حقان ،كإمنا ىو رخصة عاعة للناس(ُ).
كدبا أف احلق عصدره الشاع فال يثبت إال بدليل شاعي.
الفسع الجاىي :تعسيف احلسية
أكالن :تعايف احلاية يف اللغة:
اع ً
ىص ىال ًف:
"(حَّا) ٍ
احلىاءي ىك َّ
الااءي ًيف الٍ يم ى
ضى
ف لىوي أ ٍ
جاء يف ععجم عقاييس اللغة ى
احلايٌة.
فاألكؿ :عا خالف العبوديٌة كبائ عن العيب كالنٌقص.
ٌ
حا ٌبُت احلاكريٌة ك ٌ
يقاؿ) ىو ٌ
(ِ
حاره" .
حا ،كيوـ ٌ
كالثٌاين :خالؼ الربد ،يقاؿ ىذا يوـ ذك ٌ
حيا فصار حااٌ ،كصبعو أحاار،
حا ٌ
الا ٌؽ ،عن ٌ
الاجاؿ خالؼ العبد؛ ألنٌو خلص عن ٌ
فاحلا عن ٌ
ٌ
احلا عن كل شيء أعتقو ،كرجل حا ،أم كاًن
حاة كصبعها حاائا ،ك ٌ
احلايٌة ،كاألنثى ٌ
حا ٌبُت ٌ
كرجل ٌ
(ّ)
الا ٌؽ أك اللؤـ .
احلايٌة كخلص عن الشوائب أك ٌ
األخالؽ ،كالعتيق عن ناؿ صباؿ ٌ
احلاية عن الناس:
حيا :عن احلاية ،ك ٌ
حا الاجل (ْ)ٌ
احلا كعنسوبة إليو ،يقاؿٌ :
فاحلايٌة :عصدر ٌ
ٌ
الا ٌؽ .
أخيارىم كأفاضلهم ،كتطلق على اخللوص عن الشوائب أك ٌ
ثانيان :احلاية يف االصطالح الفقهي :دل يفاد الفقهاء احلاية بتعايف اصطالحي كاكتفوا ببياف
أف العبد :ىو ادلملوؾ الغَت قادر على التصاؼ بسبب الاؽ ،كأف احلا ىو ادلالك ألعا نفسو كتدبَت
أعا أىلو القادر على كل التصافات ادلشاكعة كادلباحة(ٓ).
"كفضل األحاار على العبيد يف ادلً ً
لك كأسبابو كالقدرة على
قاؿ ابن قيم اجلوزية:
ٌ
(ُ) الزحيلي" ،الفقو اإلسالعي كأدلتو".َِْٖ -ِّٖٗ :ْ ،
(ِ) ابن فارس " ،ععجم عقاييس اللغة ".ٕ-ٔ :ِ ،
(ّ) الفيوعي " ،ادلصباح ادلنَت" ،صُِٖ.
(ْ) الفااىيدم " ،كتاب العُت" ،ِْ :ّ ،األزدم " ،صبهاة اللغة" ،ٗٔ :ُ ،ابن فارس" ،رلمل اللغة"،ُِِ ،
ابن عنظور " ،لساف العاب" َُ ،ِّْ :رلمع اللغة العابية " ،ادلعجم الوسيط".ُٔٓ ،
(ٓ) عبد الاؤكؼ بن تاج العارفُت ادلناكم " ،التوقيف على عهمات التعاريف" ( .طُ ،القاىاة :عادل الكتب،
َُٗٗـ) ، ُّٕ ،علي بن زلمد ادلاكردم " ،احلاكم الكبَت" .ربقيق الشيخ علي زلمد ععوض ،الشيخ
عادؿ أضبد عبد ادلوجود( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية ُٗٗٗ ،ـ) ،َُْ :ٗ ،كماؿ الدين زلمد ابن
اذلماـ " ،فتح القديا" ( .بَتكت :دار الفكا ،بدكف تاريخ) ،ُٓٗ :ٔ ،أضبد بن زلمد الصاكم " ،بلغة
السالك ألقاب ادلسالك "( .دار ادلعارؼ ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ).َٖٓ :ْ ،
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صاؼ"(ُ).
التٌ ٌ
فاحلا البالغ الاشيد ديلك أعا نفسو كتثبت لو القدرة على كافة التصافات ادلشاكعة دبقتضى
احلاية.
كاحلاية يف اإلنساف ىي األصل كعن كقع يف الاؽ يتحار بالعتق كياجع إذل عز احلاية ككاـ
األصل.
كاحلاية اليت ىي خالؼ العبودية كالاؽ ،أشبن عا ديتلكو اإلنساف كهبا تثبت القدرة للحا على
التصاؼ ادلشاكع عن إرادة كاختيار(ِ).
كليس ععٌت احلاية ىنا خالؼ العبودية فقط بل ععناىا أمشل عن ذلك ،فهي تطلق يف كالـ
العاب على ععنيُت ،أحدمها ناشئ عن اآلخا.
ادلعٌت األكؿ ضد العبودية ،كىي أف يكوف تصاؼ الشخص العاقل يف شؤكنو باألصالة
تصافا غَت عتوقف على رضا أحد آخا.
ادلعٌت الثاين :ناشئ عن األكؿ بطايق اجملاز يف االستعماؿ ،كىو سبكن الشخص عن التصاؼ
يف نفسو كشؤكنو كما يشاء دكف ععارضة (ّ).
فاحلاية بادلعٌت الشاعي يااد هبا أحد ععنيُت .األكؿ اخللوص عن العبودية فيقاؿ حا أم :غَت
شللوؾ ،كادلعٌت اآلخا ىو الاضا كاالختيار ،فيقاؿ :فالف حا يف تصافاتو أم غَت عكاه (ْ).
كقد تناكؿ عدد عن الباحثُت ادلعاصاين تعايف احلاية بتعايفات عتقاربة ،عنها:
 ىي :القدرة على التصاؼ دبلء اإلرادة كاالختيار(ٓ).ىي :ادلكنة العاعة اليت قارىا الشارع لألفااد على السواء ،سبكينان ذلم عن التصاؼ على خَتةعن أعاىم دكف اإلضاار بالغَت (ٔ).
 ىي :أف ديلك اإلنساف التوفيق بُت إرادتو كزلبتو حبيث ال يضطاه عاعل عا إذل توجيو إرادتو(ُ) ابن قيم اجلوزية" ،إعالـ ادلوقعُت ".َٓ :ِ ،
(ِ) القاايف " ،الفاكؽ ".ِِٗ :ّ ،
(ّ) ابن عاشور " ،عقاصد الشايعة".َُّ :ِ ،
(ْ) باقا شايف القاشي " ،نظاـ اإلسالـ السياسي" ( .طِ ،بَتكت :دار التعارؼ للمطبوعاتُٕٖٗ ،ـ)،
ُّٖ.ُْٖ-
(ٓ) زلمد ركاس قلعجي ،حاعد صادؽ قنييب " ،ععجم لغة الفقهاء( .طِ ،دار النفائس للطباعة كالنشا كالتوزيع،
كالتوزيع ُٖٖٗ ،ـ).ُٕٗ ،
(ٔ) فتحي الدريٍت " ،خصائص التشايع اإلسالعي يف السياسة ك احلكم"( ،بَتكت :لبنافُٖٕٗ ،ـ).َْْ ،
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ضلو عا ال تاضى عنو نفسو)ُ(.
كشلا تقدـ ديكن ربديد ععٌت احلاية ادلااد ىنا بأهنا :ادلكنة العاعة اليت يقارىا الشارع لألفااد،
حبيث ذبعلهم قادرين على أداء كاجباهتم كاستيفاء حقوقهم ،كاختيار عا جيلب ادلنفعة كيدرأ ادلفسدة
دكف إحلاؽ ضار باآلخاين(ِ).
الفسع الجالح :ازتباط احلدقوق واحلسيات يف اإلسالو بالتلاليف الشسعية
احلقوؽ عتفاكتة فيما بينها كيقدـ بعضها عند تعارضها كفق ضوابط شاعية (ّ) ،كليس ععٌت
احلق أف يكوف فيو لإلنساف حاية استعمالو كاستيفائو أك تاكو بل خيتلف األعا عن حق آلخا،
فهناؾ حقوؽ لإلنساف جيب عليو استعماذلا كازباذ السبل الالزعة لتحصيلها فإف دل يقم بذلك فهو
آمث ،كحق احلياة فقد أكجب اهلل احملافظة على النفس بتغذيتها دبا يقيمها كعدـ تعايضها للهالؾ،
كما أف ىناؾ حقوؽ لإلنساف لو احلاية يف استعماذلا ،كحاية اختيار عا يعجبو عن أنواع ادلطعوعات
كادللبوسات ادلشاكعة ك تاؾ عا ال حيبو كىذا عا يدؿ عليو ادلباح(ْ).
كذلذا تناكؿ العلماء احلق عند حبثهم يف أفعاؿ ادلكلف عن حيث حكم الشاع فيها ،ألف
احلكم الشاعي عند األصوليُت ىو خطاب اهلل ادلتعلق بفعل ادلكلف(ٓ) ،كعند الفقهاء أثا ىذا
اخلطاب كعدلولو يف تكليف ادلكلف بفعل كاجب أك عندكب أك تاؾ زلاـ أك عكاكه أك فعل
عباح(ٔ) ،ككل فعل عن أفعاؿ ادلكلف يتضمن حقا لو أك كاجبا عليو ،لذلك بُت الفقهاء أف كل
(ُ) زلمد سعيد البوطي" ،اإلسالـ عالذ كل اجملتمعات اإلنسانية"(.طُ ،بَتكت :دار الفكاُْٖٗ ،ـ).َُّ ،
(ِ) د .رحيل زلمد غاايبة " ،احلقوؽ كاحلايات السياسية يف الشايعة اإلسالعية " ( .طُ ،دار ادلنار للنشا
كالتوزيعَََِ ،ـ).ُْ ،
(ّ) ابن عبد السالـ" ،قواعد األحكاـ يف عصاحل األناـ"ُُٖٔ ،ُّٓ :ُ ،كعا بعدىا.
(ْ) الشاطيب " ،ادلوافقات ".َُْ -َُِ :ّ ،
(ٓ) الغزارل " ،ادلستصفى" ،صٖ ،الزركشي" ،البحا احمليط " ،ُٖٓ :ُ ،علي بن سليماف ادلاداكم " ،التحبَت
شاح التحايا يف أصوؿ الفقو" .ربقيق د .عبد الاضبن اجلربين ،د .عوض القاين ،د .أضبد السااح ( ،طُ،
الاياض :عكتبة الاشد َََِـ) ،ُٕٗ :ِ ،بدر الدين زلمد الزركشي " ،تشنيف ادلساعع جبمع اجلواعع"
ربقيق :د سيد عبد العزيز ،كد .عبد اهلل ربيع ( ،طُ ،عكتبة قاطبة للبحث العلمي كإحياء الًتاث ،توزيع
ادلكتبة ادلكيةُٖٗٗ ،ـ).ُّٕ :ُ ،
(ٔ) الشاطيب " ،ادلوافقات" ،ْٓٗ :ّ ،التفتازاين " ،شاح التلويح على التوضيح" ،ِْٕ :ِ ،زلمد أعُت بن
ادلعاكؼ بأعَت بادشاه " ،تيسَت التحايا"( .بَتكت :دار الفكا ،بدكف تاريخ ) ِ.ُّْ :
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حكم شاعي فيو حق إعا هلل ،أك لًٍلعًبد ،أك عشًتؾ بينهما (ُ) ،كأف كل حكم يف أحكاـ الشايعة
الش ًاعية
شاع لتحقيق دلصلحة دينية أك دنيوية أك أخاكية ،للفاد أك للجماعة ،فجاءت التكاليف َّ
عااعية دلصاحل العباد كلها (ِ) ،ادلتمثلة يف حفظ دينهم كنفوسهم كعقوذلم كأعااضهم كأعواذلم(ّ).
فهذه ادلصاحل اخلمس األساسية تاجع إليها صبيع ادلصاحل الفاعية ،كىي زلور حقوؽ اإلنساف
كحاياتو(ْ) ،كبتحصيلها تستقيم حياة الناس كلهم؛ لذلك تناكذلا الشاع بأحكاـ تكفل إجيادىا
كحفظها كبقاءىا ،كسبنع عن االعتداء عليها ،كجعل أكثاىا حقوقا كاجبة على الفاد دلصلحة نفسو،
أك دلصلحة غَته ،أك كاجبة على اجلماعة دلصلحتها ،أك دلصلحة الفاد(ٓ).
كبذلك يتضح أف الشاع ىو عصدر احلقوؽ كاحلايات ،كأف اهلل شاع لإلنساف صبيع عا حيتاج
إليو عن احلقوؽ كاحلايات يف تسيَت حياتو كربقيق عصاحلو كعنافعة الدنيوية كاألخاكية ،كحق اإلنساف
يف احلياة ،كيف ادللكية كيف التعليم ،كيف تكوين األساة ،كيف العمل ،كيف التعبَت عن الاأم دبا يتفق عع
الشاع . . .إخل ،كأكجب على الناس صبيعا احًتاـ احلقوؽ كوهنا تكليفات شاعية ،لتحصيل ادلصاحل
الواجبة كادلندكبة كعنع ادلفاسد احملاعة كادلكاكىة (ٔ) ،كقد أفاضت النصوص الشاعية عن القاآف
كالسنة ،بإيضاحو دبا ال رلاؿ لسادىا ىنا.
كبناءن على ذلك ديكن القوؿ بأف احلقوؽ كاحلايات ىي :عا شاعو اهلل للعباد عن التصافات
لتحقيق عصلحة كدرء عفسدة .كبياف ذلك فيما يأيت:
عا شاعو اهلل :يعٍت أف احلق ال يكوف حقا إال إذا شاعو اهلل حقا ،كأف صبيع احلقوؽ عصدرىا
الشاع(ٕ).
لعباده :يشمل صبيع اخللق ،فادا كاف أك صباعة ،فيدخل فيو حقوؽ الفاد حبسب كضعو
َّىاف " ،تقوًن النظا يف عسائل خالفية ذائعة ،كنبذ
(ُ) الشاطيب " ،ادلوافقات " ،ّٓٓ :ِ ،زلمد بن علي بن الد َّ
عذىبية نافعة ،شعيب ،ربقيق :د .صاحل بن ناصا بن صاحل اخلزًن ( ،طُ ،الاياض :عكتبة الاشد،
ََُِـ ،ُّْ :ْ ،ابن عبد السالـ " ،قواعد األحكاـ يف عصاحل األناـ".ُّٓ :ُ ،
(ِ) الشاطيب " ،ادلوافقات" ،ُٕٖ :ٓ ،ابن عبد السالـ " ،قواعد األحكاـ يف عصاحل األناـ.ّٕ :ِ ،
(ّ) الغزارل " ،ادلستصفى".ُْٕ ،
(ْ) د زلمد الزحيلي " ،عقاصد الشايعة أساس حقوؽ اإلنساف" ،حبث عنشور يف كتاب األعة – الصادر عن
كزارة األكقاؼ القطاية ُِّْىػ َٕ ،كعا بعدىا.
(ٓ) ابن عبد السالـ " ،الفوائد يف اختصار ادلقاصد".َٓ ،
(ٔ) زلمد بن علي بن حسُت " ،هتذيب الفاكؽ كالقواعد السنية يف األساار الفقهية" ( ،عطبوع عع أنوار الربكؽ
يف أنواء الفاكؽ ،للقاايف ،بدكف تاريخ ).ُْٖ :ِ ،
(ٕ) الشاطيب" ،ادلوافقات" ،َُْ :ّ ،الدريٍت" ،احلق كعدل سلطاف الدكلة يف تقييده".َٕ ،
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فهناؾ حقوؽ للجنُت ،كللمولود ،كللصيب ،كللمجنوف ،كللمعتوه ،كىناؾ حقوؽ للبالغ العاقل ،على
أم صفة كاف تاجاا ،عزارعا ،عهندسا ،طبيبا ،أبا ،زكجا ،زكجة ،حاكما ،قاضيا ،كزياا ،كىناؾ
حقوؽ للجماعة بكلها عاعة الناس كحقوؽ جلماعة ععينة كالذعيُت.
التصافات :لفظ عاـ يدخل فيو التصافات اإلجيابية كالسلبية فيشمل صبيع األقواؿ كاألفعاؿ
ادلطلوبة على سبيل الوجوب أك الندب عن الفاد أك اجلماعة ،كاليت تعترب حقوقا كاجبة أك عندكبة
على الفاد لتحقيق عصلحة نفسو أك لتحقيق عصلحة الغَت كالواجبات على اجلماعة لنفسها أك
للفاد.
كيشمل صبيع األفعاؿ ادلطلوب تاكها على سبيل احلاعة أك الكااىة ،حيث تعترب ىذه األفعاؿ
انتهاكات كذباكزات على حقوؽ كحايات اآلخاين كلذلك جعلها اهلل عوانع كحدكد.
كما يدخل يف التصافات الفعل الذم أعطى الشاع للمكلف احلاية بُت فعلو كتاكو بدكف
إلزاـ كىو عا يسمى بادلباح ،كىذا فيو ععٌت احلاية كىو عنح ادلكلف رخصة الفعل أك الًتؾ دكف
ثواب أك لوـ.
فيتضح أف أحكاـ الشاع اخلمسة ىي أدلة احلقوؽ كاحلايات كبذلك يكوف استعماؿ احلق
أك احلاية حبسب احلكم الشاعي الداؿ عليو ،فقد يكوف كاجبا ،أك عندكبا ،أك عباحا ،أك عكاكىا،
أك زلاعا .كيثاب اإلنساف على اعتثاؿ الشاع طوعا يف أداء الواجبات كادلندكبات عن احلقوؽ لو أك
عليو كعلى تاؾ احملاعات كادلكاكىات عن التصافات اليت تشكل اعتداءات على حقوؽ كحايات
اآلخاين.
لتحقيق عصلحة :ادلااد هبا النفع الذم أقاه الشاع كادلًتتب على ىذا الفعل أك القوؿ أك
الواقعة ،كيشمل صبيع ادلصاحل الفادية كالعاعة بأنواعها اخلمسة ادلتعلقة بالدين أك النفس أك العقل أك
العاض أك ادلاؿ.
أك دلنع عفسدة :يشمل عا طلب عن ادلكلف تاكو على سبيل احلاعة أك الكااىة.
كفيو ثالثة فاكع:

املطلب الجاىي :معيى زعاية احلدقوق واحلسيات

الفسع األول :معيى السعاية
الشيء كحسن التعهد لو كرعاية اإلنساف تدبَت أعوره
الاعاية عأخوذة عن الاعي ،كىو حفظ ٌ
كتدارؾ عصاحلًو ،كالااعي :ىو عن إليو تدبَت الشيء كسياستو كحفظو كإصالحو(ُ) ،كقد جاء يف
(ُ) بدر الدين زلمود بن أضبد العيٍت " ،عمدة القارم شاح صحيح البخارم"( .بَتكت :نشا زلمد أعُت دعج= ،
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احلديث عن قولو عليو الصالة كالسالـ " :اإلعاـ راع كعسؤكؿ عن رعيتو " (ُ).
احلىافًظ ادلؤسبن على حقوقهم كحاياهتم اليت هبا تتحقق عصاحلهم
فاحلاكم ىو الااعي لاعيتو ٍ
الدينية كالدنيوية ،جاء يف ادلوافقات أف حفظ ادلصاحل يكوف بأعاين " :أحدمها :عا يقيم أركاهنا
كيثبت قواعدىا ،كذلك عبارة عن عااعاهتا عن جانب الوجود .كالثاين :عا يدرأ عنها االختالؿ الواقع
أك ادلتوقع فيها ،كذلك عبارة عن عااعاهتا عن جانب العدـ"(ِ).
إذا الاعاية تشمل ثالثة أعور ،األكؿ :إجياد احلقوؽ كاحلايات :كاإلجياد يستلزـ تقاياىا أكال مث
تنظيمها بتحديد قيودىا كضوابطها دبا يتفق عع أحكاـ الشايعة ،مث تسهيل كسائل كسبل استيفائها
كربصيلها كاستعماذلا ،مث حث الناس عل فعل ادلندكب عنها كإلزاعهم بالقياـ بالواجب عنها.
الثاين :احلفظ للحقوؽ كاحلايات بعد إجيادىا بأف يديكن أصحاهبا عن استعماذلا كعباشاهتا
حبسب الغاية ادلقصودة عنها.
الثالث :احلااسة كاحلماية للحقوؽ كاحلايات عن االعتداءات :كذلك دبنع كل عا يؤدم إذل
اإلخالؿ هبا كازباذ التدابَت االحًتازية حلمايتها عن االعتداء ،كتنفيذ العقوبات الاادعة على عن
يعتدم عليها ،كذلك بإلزاـ الناس باحًتاـ احلقوؽ كاحلايات ،كعدـ التعدم عليها كضبلهم على فعل
الواجبات ،كتاؾ ادلعاصي كاحملاعات.
الفسع الجاىي :ملاذا تعد زعاية احلدقوق واحلسيات مً املبادئ األساسية للسياسة الشسعية؟
تعد رعاية احلقوؽ كاحلايات عن ادلبادئ األساسية للسياسة الشاعية؛ بل عن أعظم كاجبات
الرب كالفاجا ،كالعادؿ
السلطة احلاكمة؛ ألف اهلل شاع التكاليف للعباد ليمتثلوىا طوعا ،كيف الناس ُّ
كالظادل ،كالطائع كالعاصي ،لذلك أكجب اهلل اختيار حاكم يقوـ على الناس ،كجعلو عن ضاكريات
الشاع ،دلا يًتتب على كجوده عن حفظ ادلصاحل كدرء ادلفاسد ،فاإلعاـ العادؿ ذبتمع بو الكلمة،
كيقيم أحكاـ اهلل ،كيسوس الاعية بأحكاـ الشايعة ،يسعى لتحقيق عصاحلهم ،كعنع ادلفاسد عنهم،
كدينع التظادل بينهم ،كحيمي حقوقهم كحاياهتم ...إخل(ّ) ،كقد أصبل الفقهاء عهمة السلطة احلاكمة
= بدكف تاريخ).َُٗ :ٔ ،
(ُ) أخاجو البخارم " ،اجلاعع الصحيح ادلسند" ،ٓ :ِ ،حديث رقم (ّٖٗ) ،كعسلم " ،صحيح عسلم":ِّ ،
ُْٗٓ ،حديث رقم (ُِٖٗ) ،كاللفظ للبخارم.
(ِ) الشاطيب " ،ادلوافقات".ُٖ :ِ ،
(ّ) إمساعيل بن عما بن كثَت " .تفسَت القاآف العظيم" .ربقيق ساعي بن زلمد سالعة( ،طِ ،الاياض :دار طيبة
للنشا كالتوزيع ُٗٗٗ ـ ) ،ُِِ :ُ ،سااج الدين عما بن علي النعماين " ،اللباب يف علوـ الكتاب"= .
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يف أعاين مها :إقاعة الدين كسياسة الدنيا بو ،كفاعوا عليهما الكثَت عن الواجبات كادلهاـ(ُ).
كبتتبع أقواؿ الفقهاء يف ىذه ادلهاـ كالواجبات صلد أهنا تتضمن كاجب الاعاية حلقوؽ الناس
كحاياهتم على أساس العدؿ كادلساكاة(ِ).
فبإجياد احلقوؽ كحفظها كضبايتها يتحقق عقصود الشارع عن إنزاؿ التشايع ،كىو ربصيل
ادلصاحل اليت أرادىا اهلل للناس كدفع ادلفاسد عنهم ،فيبقى الدين زلفوظا عن العبث كتعيش األنفس
راضية عطمئنة ،كيعاؼ الناس كل عنهم حبسب عاكزه عا لو عن حقوؽ كعا عليو عن كاجبات،
فيتمكن عن ربصيل عا لو ،كأداء عا عليو ،طوعا أك كاىا ،فإذا قاعت الدكلة باعاية احلقوؽ كاحلايات
كأيقن الناس عن قدرة السلطة على حااستها كضبايتها حصل األعن العاـ للناس على دينهم
كنفوسهم كعقوذلم كأعااضهم كأعواذلم ،كباألعن يعيشوا باطمئناف ،كينهضوا للبنياف ،كيسعوا للتنمية
كاإلزدىار ،كل حبسب كضعو ،الصانع يف عصنعو ،كالتاجا يف ذبارتو ،كادلعلم يف عدرستو ،كاجلندم
يف ثكنتو ،فتستقيم احلياة كحيصل النمو كالتطور كاإلزدىار كالاخاء.
الفسع الجالح :السعاية جيب أٌ تلوٌ على أساس العدل واملساواة
لكي تتحقق ادلصاحل ادلقصودة عن احلقوؽ كالواجبات كاحلايات ال بد كأف تقوـ السلطة
احلاكمة باعايتها على أساس العدؿ كادلساكاة اليت ذبعل الناس ياضوف كيسلموف كينقادكف ذلا فتستقا
أحواذلم كتنتظم ععيشتهم(ّ).
ككجوب العدؿ كادلساكاة دلت عليو كثَت عن النصوص القاآنية كالنبوية ،فهو عبدأ رباين أكجبو
اهلل على الناس صبيعا يف تعاعالهتم كل حبسب كضعو ،فقاؿ تعاذل :ﱡﭐ ﱁﱂﱃﱄ ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋﱌ ﱠ احلديد ،ِٓ :كأعا احلكاـ بأف يقيموه بُت العباد
فقاؿ تعاذل :ﭐﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ
= ربقيق الشيخ عادؿ أضبد عبد ادلوجود كالشيخ علي زلمد ععوض ( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية
ُٖٗٗـ ) ،ِّّ :ٕ ،زلمد بن علي ال ىق ٍلعي " ،هتذيب الاياسة كتاتيب السياسة" .ربقيق إبااىيم يوسف
عصطفى عجو( ،طُ ،األردف :عكتبة ادلنار ،بدكف تاريخ) ْٗ.
(ُ) ادلاكردم" ،األحكاـ السلطانية" ،َْ ،ابن كثَت" ،تفسَت القاآف العظيم" ،ُِِ :ُ ،النعماين " ،اللباب يف
علوـ الكتاب" ،ِّّ :ٕ ،القلعي" ،هتذيب الاياسة كتاتيب السياسة" ْٗ.
(ِ) اجلويٍت" ،غياث األعم يف التياث الظلم.ِِ ،
(ّ) علي بن زلمد ادلاكردم" ،تسهيل النظا كتعجيل الظفا يف أخالؽ ادللك" .ربقيق زلي ىالؿ الساحاف كحسن
الساعايت( ،بَتكت :دار النهضة العابية ،بدكف تاريخ).ُٖٔ ،
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النساء ،ٖٓ :فعدؿ احلاكم يكوف بادلساكاة بُت الناس يف تقايا احلقوؽ كالواجبات ،كبأخذ احلق شلن
كجب عليو دلن كجب لو (ُ) ،كيف ادلساكاة بينهم يف ادلعاعلة ،كيف تطبيق األحكاـ كاحلدكد كاألنظمة،
كيف صبيع عا يتساكل ادلسلموف فيو ابتداءن كوجوب العبادة عن الصالة كالصياـ ،ككحق احلياة،
كسالعة اجلسد ،كالعقل ،كالعاض ،كحق احلاية ،كحاية التملك ،كحاعة ادلسكن ...إخل.
كىناؾ عن احلقوؽ عا يقتضي العدؿ عدـ ادلساكاة بُت الناس فيها ،كما ىو الشأف يف حق
شغل الوظائف ادلختلفة فإنو يكوف حبسب التخصص كتوفا الكفاءة كالقدرة كادلؤىل ،فيعطى كل
كاحد حقو حبسب كفاءتو كعؤىلو كىكذا ،فما كانت عن احلقوؽ كالواجبات عفاكضة على الناس
على السواء فيجب رعايتها كحفظها ذلم على السواء ،كعا كاف خيتلف عن احلقوؽ العتبارات
عسوغة شاعا فيجب إقاعتها كحفظها على كجهها؛ حىت ياضى الناس كربفظ حقوقهم كعصاحلهم.
املطلب الجالح :كيفية إعنال مبدأ زعاية احلدقوق واحلسيات
كفيو ثالثة فاكع:
تبُت أف احلقوؽ كاحلايات عصدرىا الشاع ،كأف تشايعها لتحقيق عصاحل ،أك لدرء عفاسد،
خاصة أك عاعة ،كلذلك جعلها تكاليف شاعية ،فكاف رعاية احلقوؽ كاحلايات عن عبادئ السياسة
الشاعية اليت سبارسها السلطة احلاكمة يف الدكلة اإلسالعية ،كلكي تتحقق رعاية احلقوؽ كاحلايات
على الوجو الذم تتحقق بو ادلقاصد الشاعية ،يلزـ قياـ السلطة احلاكمة بتقاياىا أكال ،مث تنظيمها،
كاإللزاـ هبا ،كضبايتها ،كبياف ذلك ،يف اآليت:
الفسع األول :كيفية تدقسيس احلدقوق واحلسيات
تقايا احلقوؽ كاحلايات يكوف بالنص عليها يف األنظمة األساسية ،كتبيينها كإعالهنا للناس،
كىذا عن عهمة السلطة العليا يف الدكلة ،كحيث أف عصدرىا الشاع فذلك يقتضي االستعانة يف
تقاياىا بعلماء الشايعة ادلتبصاين بأدلتها؛ لبياف احلقوؽ كاحلايات كالواجبات األساسية اليت ال
تستقيم حياة الناس إال هبا.
كاحلقوؽ كاحلايات يف الشايعة عقارة حبسب أدلتها كىي على ثالثة عااتب.
األكذل :حقوؽ عقارة بأدلة قطعية يف ثبوهتا كيف داللتها ،فال رلاؿ لالجتهاد فيها ،كتشمل
صبيع احلقوؽ كاحلايات الضاكرية اليت ال تستقيم حياة الفاد كاجلماعة إال هبا؛ لذلك جعلها اهلل
كاجبات -كحقوؽ اهلل يف العبادات بأنواعها ،كحقوؽ الناس أفاادا كصباعات ،يف احلفاظ على
(ُ) ابن صباعة" ،ربايا األحكاـ يف تدبَت أىل اإلسالـ" ،صٗٔ ،زلمد رشيد رضا " ،تفسَت ادلنار"( .عصا:
اذليئة ادلصاية العاعة للكتابَُٗٗ،ـ).ّّٓ :َُ ،ُُِ :ّ ،
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دينهم ،كنفوسهم ،كعقوذلم ،كأعااضهم ،كأعواذلم ،-أك جعلها زلاعات قطعية  -كتحاًن الادة كالقتل
بغَت حق ،كرباًن الزىن كالساقة كالابا . . .إخل ،كدل يًتؾ ألحد عن الناس تقاياىا أك إلغائها؛ لعلمو
سبحانو كتعاذل بأف حياة الناس تستقيم باعتثاؿ ىذه الواجبات فتتحقق عصاحلهم ،كبًتؾ ىذه
احملاعات تندرئ عنهم ادلفاسد.
كالثانية :حقوؽ عقارة بأدلة ظنية :كىي اليت عليها نصوص ظنية ،يف ثبوهتا ،أك داللتها ،أك
فيهما ععا ،كربتاج إذل اجتهاد عن أىل االجتهاد يف عوضع الظن فيها ،كحبسب نتيجة االجتهاد
كالًتجيح تتقار ىذه احلقوؽ كاحلايات كنوع التكليف هبا.
كالثالثة :حقوؽ تتقار باالجتهاد كىي تلك اليت ال كجود لنص فيها ،كىي عًتككة الجتهاد
اجملتهدين يف بياهنا ،شاط أف تتفق عع عقاصد الشاع كقواعده العاعة ،كال يزبالف حكما ثبت بنص،
فتشمل احلقوؽ الناشئة عن الوقائع ادلتجددة كادلتغَتة يف كل زعاف كعكاف ،كتقاياىا حبسب عا إذا
كانت ذبلب عصاحل للناس ،كال تتعارض عع أحكاـ الشاع ،فتنشأ بتقاياىا أنواع عن احلقوؽ
كاحلايات ،كتتجدد حبسب تغَت الزعاف كتطوره.
الفسع الجاىي :تيظيه ممازسة احلدقوق واحلسيات
تنظيم شلارسة احلقوؽ كاحلايات يكوف بتحديد عضموف احلق ،كصاحب احلق ،كحدكد
استعمالو كضوابطو ،كعىت يكوف كاجبا على الشخص ،أك على اجلماعة ،أك على السلطة ،كعىت
يقدـ احلق العاـ على احلق اخلاص ،كربديد التدابَت الواقية عن االعتداء ،كالعقوبات الاادعة
للمعتدم ،كربديد اجلهة ادلناط هبا اإلشااؼ على رعاية احلقوؽ كاحلايات ،ككسائل كطاؽ ربقيق
ذلك ،كجهة الضبط ككسائل الضبط ،ككل ذلك جيب أف يتم بضوابط شاعية ربقق التوازف بُت
ادلصلحة اخلاصة كادلصلحة العاعة ،كتقيم العدؿ كادلساكاة بُت الناس ،كذلك عن عهاـ السلطتُت
التنظيمية ،كالتنفيذية ،فالتنظيمية تضع األنظمة ادلتنوعة جلميع احلقوؽ كاحلايات كالواجبات لألفااد
كالفئات كالسلطات ،كبياف األنشطة اإلنسانية ادلشاكعة الفادية كاجلماعية ،لكل نشاط على حده،
فتجمع حقوؽ الفئة اليت سبارس ىذا النشاط ،كادلوظفُت كالعماؿ كالتجار كالصناع كادلزارعُت. . .
إخل ،كإصدارىا يف نظاـ خاص بكل عنها كنظاـ ادلوظفُت أك العماؿ عثال . . .كالسلطة التنفيذية
شلثلة يف رللس الوزراء ،كالذم لو أف يصدر اللوائح كالقاارات ادلنظمة للحقوؽ كاحلايات ،ككما ديكن
أف تصدر القاارات عن الوزارة ادلختصة اليت تتوذل اإلشااؼ كالاقابة لنوع عن أنواع النشاط اإلنساين
كأف تصدر كزارة الصحة تعميما حبقوؽ ادلاضى ،أك تصدر كزارة الشؤكف االجتماعية قااران حبقوؽ
ادلسنُت كالعجزة’ أك األيتاـ ،أك األراعل ،كىكذا ،كهبذا التنظيم تصبح حقوؽ الناس كحاياهتم
ععلوعة ككاضحة يف صبيع أحواذلم كأنشطتهم كأعماذلم ،كتتمكن كل فئة عن ععافة عاذلا كعا عليها
فيلتزعوف هبا كيسَتكف على كفقها ،فتتحقق عصاحلهم كتندرئ عنهم ادلفاسد.
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الفسع الجالح :محاية احلدقوق واحلسيات
يكوف بتفعيل التدابَت االحًتازية الواقية عن االعتداء ،كقياـ جهة اإلشااؼ بتطبيق النظاـ،
كقياـ سلطة الضبط بتعقب ادلعتدم؛ ليناؿ اجلزاء على االعتداء ،كتقدديو للقضاء لتطبيق العقوبات
حاؿ ثبت االعتداء ،كقد حاصت الشايعة على ضباية احلقوؽ كاحلايات بتقايا جزاءات دنيوية
كأخاكية ،كحددت اجلزاءات الدنيوية لالعتداءات على احلقوؽ كاحلايات األساسية بنصوص قطعية،
كوجوب القصاص ،كحد الادة ،كحد الزىن . . .إخل كتاكت ربديد اجلزاء على فعل كثَت عن ادلعاصي
الجتهاد كرل األعا ،الذم لو حق التعزيا ،أم ربديد عقوبات للمعاصي اليت هنى عنها الشاع كدل
حيدد ذلا عقوبة ،كحلماية احلق لصاحبو عن أم اعتداء ،يكوف لو اللجوء إذل احلاكم – احملكمة
ادلختصة  -السًتداد حقو يف حاؿ االعتداء عليو إف كاف عاديا كعوجودا ،أك ضمانو بادلثل أك
بالقيمة إف تعسا اسًتجاعو ،كإقاعة احلد أك التعزيا على ادلعتدم على حق ععنوم حبسب نوع
االعتداء ،كما بينت الشايعة أف ىناؾ جزاءن أخاكيان حىت يلتزـ الناس  -طوعا  -باحًتاـ احلقوؽ
كاحلايات.
املطلب السابع :زعاية احلدقوق واحلسيات يف اليظاو األساسي للحله
بُت النظاـ أف الدكلة تقوـ باعاية احلقوؽ ،كاحلايات ،كأف ذلك يقوـ على أساس العدؿ
كادلساكاة كفق الشايعة اإلسالعية(ُ).
كنص النظاـ على الكثَت عن احلقوؽ كاحلايات اليت تقوـ الدكلة باعايتها كضبايتها ،فعلى سبيل
ادلثاؿ ،بُت النظاـ أف حق اإلنساف يف احلياة الكادية تكفلو الدكلة ،حيث تقوـ الدكلة بتوفَت حياة
كادية لكل عواطنيها كالقاطنُت يف إقليمها ،كتعمل على توفَت األعن ذلم ،كسبنع صبيع االعتداءات اليت
قد ربصل ،كرباسب كتعاقب عن يقع عنو أم اعتداء (ِ) ،كضمنت لكل عن يقع عليو اعتداءه حق
التقاضي بالتساكم للمواطنُت كادلقيمُت يف ادلملكة(ّ).
كعن احلقوؽ اليت نص ي
عليها النظاـ كجعلها كواجبات على الدكلة قياـ الدكلة بتوفَت التعليم
العاـ ،كالتزاعها دبكافحة األعية ،ككاجب االعتناء بالصحة العاعة ،كتوفَت الاعاية الصحية لكل
عواطن(ْ) .كما بُت النظاـ أف ادللكية كرأس ادلاؿ ،كالعمل ،عقوعات أساسية يف الكياف االقتصادم
كاالجتماعي للملكة .كأهنا حقوؽ خاصة تؤدم كظيفة اجتماعية ،كفق الشايعة اإلسالعية ،كأف
الدكلة ً
تكفل حاية ادللكية اخلاصة كحاعتها ،كأنو ال ينزع عن أحد علكو إال للمصلحة العاعة على أف
(ُ) ادلادة ،ٖ ،ِٔ :عن النظاـ األساسي للحكم.
(ِ) ادلادة ،ّٖ ،ّٔ :نفس ادلاجع.
(ّ) ادلادة ،ْٕ :نفس ادلاجع.
(ْ) ادلادة ،ُّ ،َّ :نفس ادلاجع.
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ييعوض ادلالك تعويضان عادالن(ُ).
كأكجب ضباية األعواؿ كحظا عصادرهتا ،إال حبكم قضائي ،كقار النظاـ عدـ فاض الضاائب
كالاسوـ إال عند احلاجة ،كتكوف على أساس عن العدؿ ،كأنو ال جيوز فاضها ،أك تعديلها ،أك
إلغاؤىا ،أك اإلعفاء عنها إال دبوجب النظاـ (ِ) ،كنص على أف للمساكن حاعتها ،كأنو ال جيوز
دخوذلا بغَت إذف صاحبها ،كال تفتيشها ،إال يف احلاالت اليت يبينها النظاـ ،كنص على حاية
ادلااسالت الربقية ،كالربيدية ،كادلخاباات اذلاتفية ،كغَتىا عن كسائل االتصاؿ ،كعلى حظا االعتداء
عليها فبُت أنو ال جيوز عصادرهتا ،أك تأخَتىا ،أك االطالع عليها ،أك االستماع إليها ،إال يف
احلاالت اليت يبينها النظاـ(ّ).
كما بُت أف الدكلة تييسا رلاالت العمل لكل قادر عليو ،كتسن األنظمة اليت ربمي العاعل
كصاحب العمل(ْ).
كأهنا تاعى الدكلة العلوـ كاآلداب كالثقافة ،كتعٌت بتشجيع البحث العلمي ،كتصوف الًتاث
اإلسالعي كالعايب ،كتيس ًهم يف احلضارة العابية كاإلسالعية كاإلنسانية(ٓ).
املبحح السابع :مبدأ املساءلة
كفيو أربعة عطالب:
املطلب األول :املعيى اإلمجالي ملبدأ املساءلة
كفيو فاعاف:
الفسع األول :تعسيف املسؤولية
أكالن :ادلسؤكلية لغة :عن سأؿ ،أصلها كلمة كاحدة عكونة عن السُت كاذلمزة كالالـ يقاؿ:
سأؿ ،يسأؿ ،سؤاال كعسألة (ٔ) ،كاالسم عسؤكلية (ٕ) ،كادلسؤكلٌية عصدر صناعي عن كلمة عسؤكؿ،
عسؤكؿ ،كعضموهنا :التزاـ ،كاجب ،تبعة (ٖ).
فيقاؿ عثال ألحد رجاؿ الدكلة ،أنو عسؤكؿ :أم عنوط بو عمل تقع عليو تىبعتو.
(ُ) ادلادة ،ُٖ ،ُٕ :نفس ادلاجع.
(ِ) ادلادة ،َِ ،ُٗ :نفس ادلاجع.
(ّ) ادلادة ،َْ ،ّٕ :نفس ادلاجع.
(ْ)ادلادة ،ِٗ ،ِٖ :نفس ادلاجع.
(ٓ)ادلادة ،ِٖ :نفس ادلاجع.
(ٔ) ابن فارس " ،ععجم عقاييس اللغة".ُِْ ،
(ٕ) ععجم لغة الفقهاء.ِْٓ ،
(ٖ) ادلعجم الوسيط.ُُْ /ُ ،
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ثانيان :ادلسؤكلية يف االصطالح :تيعد عن ادلصطلحات احلديثة اليت دل يتناكذلا الفقهاء
القداعى ،كعن التعايفات االصطالحية احلديثة لكلمة ادلسؤكلية عا يأيت:
(ُ)
ُ) ىي" :عا يكوف بو اإلنساف عسؤكالن كعطالبان عن أعور أك أفعاؿ أتاىا" .
ِ) ىي " :أف يتحمل اإلنساف نتائج األفعاؿ احملاعة اليت يأتيها سلتاران كىو عدرؾ دلعانيها
كنتائجها"(ِ).
ّ) ىي" :ربمل الشخص نتيجة التزاعاتو كقااراتو كاختياراتو العلمية عن الناحية اإلجيابية كالسلبية
أعاـ اهلل يف الدرجة األكذل ،كأعاـ ضمَته يف الدرجة الثانية ،كأعاـ اجملتمع يف الدرجة الثالثة"(ّ).
ْ) ىي" :حالة يكوف فيها اإلنساف صاحلان للمؤاخذة على أعمالو ،كعلزعان بتبعاهتا ادلختلفة"(ْ).
ٓ) ىي :أىلية الشخص أف يكوف عطالبان شاعان باعتثاؿ ادلأعورات ،كاجتناب ادلنهيات ،كزلاسبان
عليها"(ٓ).
الشخص دبا يصدر عنو قوال أك عمال ،كتطلق قانونا على
كتطلق ادلسؤكلية أخالقيا على التزاـ ٌ
(ٔ)
االلتزاـ بإصالح اخلطأ الواقع على الغَت طبقا لقانوف .
أك ىي إلزاـ شخص بضماف الضار الواقع بالغَت نتيجة تصاؼ قاـ بو سواء كاف الضار ناشئا
عن االخالؿ بعقد أك نتيجة فعل خاطئ جنائي أك عدين.
كشلا تقدـ يتضح أف ادلسؤكلية ىي حاؿ أك صفة عن ييسأىؿ ىعن أعا تقع عليو تىبعتو،
كديكن تعايف ادلسؤكلية يف إطار السياسة الشاعية بأهنا :التزاـ بأحكاـ الشاع كربمل تبعة
سلالفتها.
أم أف كل عسلم عكلف جيب عليو أف ديتثل عا جاءت بو الشايعة عن أحكاـ كيقع عليو
تبعة سلالفتو ألم حكم عنها.
كتتعدد عسميات ادلسؤكلية بالنظا إذل زللها ،فيقاؿ ادلسؤكلية اجلنائية ،كىي اليت تقوـ عند
ارتكاب فعل يعد جادية أك جناية ،كادلسؤكلية العقدية ،كىي اليت تقوـ عند إخالؿ بالتزاـ عقدم،
(ُ) "ادلنجد يف اللغة كاألعالـ" ( .طَْ ،بَتكت :دار ادلشاؽََِّ ،ـ).ُّٔ ،
(ِ) عودة " ،التشايع اجلنائي عقارنا بالقانوف الوضعي".ِّٗ :ُ ،
(ّ) عقداد ياجلن " ،الًتبية األخالقية اإلسالعية" ( .طُ ،القاىاة :عكتبة اخلاصليُٕٕٗ ،ـ).ُّّ ،
(ْ) "عوسوعة نضاة النعيم يف عكارـ أخالؽ الاسوؿ صلى اهلل عليو كسلم" .بإشااؼ د .صاحل بن عبد اهلل
احلميد ( ،طُ ،دار الوسيلة للنشا كالتوزيعُُْٖ ،ق).ََِْ :ٖ ،
(ٓ) د .أضبد بن عبد العزيز احللييب " ،ادلسؤكلية اخللقية كاجلزاء عليها" ( .طُ ،الاياض :عكتبة الاشد،
ُْٗٗـ).ُٕ ،
(ٔ) "تكملة ادلعاجم العابية" ،ُْ :ٔ ،فلعجي" ،ععجم لغة الفقهاء".ِْٓ ،
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كادلسؤكلية التقصَتية ،كىي اليت تقوـ عند كقوع تقصَت أك إمهاؿ ،يسبب ضارا على الغَت ،كادلسؤكلية
اإلدارية ،كىي اليت تقوـ عند سلالفة جهة اإلدارة لواجباهتا ،كادلسؤكلية األخالقية ،كىي اليت تقوـ عند
سلالفة كاجب أخالقي ،كىكذا.
الفسع الجاىي :املعيى العاو ملبدأ املساءلة
يأيت ىذا ادلبدأ عتمما للمبادئ األساسية األكذل كالضاعن لتنفيذ كتطبيق السياسة الشاعية فإذا
كانت الدكلة قد أقات يف أنظمتها باستمداد سياستها عن الشاع ،كبسعيها جللب ادلصاحل كعنع
ادلفاسد ،ككضعت التنظيمات الالزعة حلماية احلقوؽ كاحلايات ،فال بد عن ضمانة تكفل التزاـ
اجلميع ،حكاعا كزلكوعُت هبذه السياسة ،ىذه الضمانة تتمثل يف عبدأ ادلساءلة كاحملاسبة لكل فاد
عن أفااد اجملتمع كل فيما خيصو عن تصافو ادلخالف ألحكاـ الشاع كالنظاـ سواء كاف حاكما أك
زلكوعا ،فكل تصاؼ يقع سلالفا ألحكاـ الشاع أك النظاـ ادلتوافق عع الشاع يتم عساءلة عن صدر
عنو ،كذلك لاد الناس إذل االلتزاـ دبا ذلم كعا عليهم.
فاحلاكم ييسأؿ عن تصافاتو الفادية ادلطلوبة عنو كفاد ،كيسأؿ عن تصافاتو كحاكم عسؤكؿ
عن الاعية ،كاحملكوـ ييسأؿ عن تصافاتو كفاد ،عسؤكلية شخصية ،كييسأؿ عن تصافاتو األخال
حبسب كضعو كاف أبا ،أك زكجا ،أك كاف صاحب كالية ،كادلوظفُت دبختلف فئاهتم ،كىكذا فاجلميع
أعاـ أحكاـ الشايعة كأحكاـ النظاـ عتساككف ال فاؽ بُت شخص كآخا ،فمن ارتكب عا يوجب
حدا أك تعزياا ،أك قصا يف أداء عا عليو عن كاجبات فأضا بالغَت ،فإنو ييسأؿ كحياسب كيقاـ عليو
حكم الشاع حبسب نوع كحجم سلالفتو ،فال صلاة ألم فاد كال ألم سلطة عن ادلسؤكلية.
املطلب الجاىي :أدلة مبدأ املساءلة
عبدأ ادلسؤكلية ثابت بنصوص عن القاآف كالسنة:
أكالن :أدلة ادلساءلة عن القاآف.
آيات كثَتة على عموـ ادلسؤكلية الدنيوية كاألخاكية ،كأف اإلنساف زلاسب على عا
نصت ه
يصدر عنو عن أقواؿ كأفعاؿ ،عنها قولو تعاذل :ﭐﱡﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ ادلدثا ،ّٖ :كقولو تعاذل:
ﭐﱡﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ اجلاثية ،ِِ :كقولو تعاذلﭐﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﱠ الزلزلة.ٖ – ٕ :
كقولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﱓﱔﱕ ﱠ آؿ عماافَّ :
كقولو تعاذل :ﭐﱡﭐﳋﳌﳍﳎﳏ ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﱠ النجم ،ّٗ – ّٖ :كما
جاءت آيات ربدد عقوبات دنيوية يطبقها كالة األعا على ادلخالفُت ،كما ىو ععلوـ يف عقوبة
القصاص ،كحد الزىن ،كحد احلاابة ،كحد الساقة ،كحد القذؼ ،كعقاديا الكفارات.
ثانيان :أدلة ادلساءلة عن السنة.
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ُ) عن السنة القولية :ثبت نص صايح يف الداللة على ىذا ادلبدأ ىو قولو صلى اهلل عليو كسلم« :
أال كلكم راع ،ككلكم عسئوؿ عن رعيتو ،فاإلعاـ الذم على الناس راع كىو عسئوؿ عن رعيتو،
كالاجل راع على أىل بيتو كىو عسئوؿ عن رعيتو ،كادلاأة راعية على أىل بيت زكجها ،ككلده
كىي عسئولة عنو ،كعبد الاجل راع على عاؿ سيده كىو عسئوؿ عنو ،أال فكلكم راع ككلكم
عسئوؿ عن رعيتو» (ُ) ،ففي احلديث داللة على عسؤكلية كل فاد يف اجملتمع عن أعلى سلطة
إذل آخا فاد ،فتشمل ادلسؤكلية اإلعاـ كعا يتفاع عنو عن كاليات كسلطات إذل أقل األفااد عاكزا
يف اجملتمع.
ِ) كعن السنة الفعلية ادلؤِّكدة على ىذا ادلبدأ :أف رسوؿ اللٌو صلٌى اهلل عليو كسلٌم كذل رجال على
فلما جاء حاسبو ،قاؿ :ىذا عالكم كىذا ىديٌة .فقاؿ
صدقات بٍت سليم ،يدعى ابن اللٌتبيٌةٌ ،
حىت تأتيك ىديٌتك إف
رسوؿ اللٌو صلٌى اهلل عليو كسلٌمٌ « :
فهال جلست يف بيت أبيك ك ٌأعكٌ ،
كنت صادقا»(ِ).
دؿ احلديث على عشاكعية عساءلة عن كرل عمال عن األعماؿ كزلاسبتو على تقصَته
كأخطائو.
املطلب الجالح :أٍنية مبدأ املساءلة وكيفية إعنالُ
كفيو فاعاف:
الفسع األول :أٍنية مبدأ املساءلة
يعترب عبدأ ادلساءلة ىو الضمانة األساسية لاللتزاـ بالسياسة الشاعية كالحًتاـ الناس
للحقوؽ كاحلايات ،كعدـ التجاكز يف استعماذلا ،كلقياـ كل شخص دبا عليو عن كاجبات
كاختصاصات دكف تقصَت ،فمن يعلم أنو سيحاسب على ذباكزه فإنو يلتزـ دبا لو كعا عليو حىت ال
يقع ربت طائلة احملاسبة.
كتظها أمهية عبدأ ادلساءلة فيما يًتتب على العمل بو عن نتائج كعنها:
ُ) العمل هبذا ادلبدأ يضمن التزاـ السلطات يف رعايتها للاعية بالسياسة الشاعية ألهنا تعلم بأف
أم سلالفة تصدر عن أم عنها سيعاضها للمساءلة كإلبطاؿ عملها ادلخالف كللجزاء الذم قد
يؤدم إذل العزؿ عن الوالية كالوظيفة ،فكما ثبت يف احلديث أف طاعة الاعية للحكاـ عشاكطة
بعدـ سلالفتو ألحكاـ الشاع ،فال طاعة دلخلوؽ يف ععصية اخلالق ،كما جاء عن قولو عليو
الصالة كالسالـ « السمع كالطاعة على ادلاء ادلسلم فيما أحب ككاه عا دل ييؤعا دبعصية ،فإذا
(ُ) البخارم " ،اجلاعع ادلسند الصحيح" ،ِٔ :ٗ ،حديث رقم ( ُّٖٕ).
(ِ) البخارم " ،اجلاعع ادلسند الصحيح" ،ِٖ :ٗ ،حديث رقم( ٕٗٗٔ).
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أ ًيعا دبعصية فال مسع كالطاعة» (ُ) .العمل هبذا ادلبدأ حيمل األفااد كاجلماعات على االعتثاؿ
ألحكاـ الشايعة كعا تصدره السلطات عن أنظمة كقاارات ال تتعارض عع أحكاـ الشايعة ،فإذا
علم اجلميع احلاكم كاحملكوـ بوجود ادلساءلة كاحملاسبة على عا يقع عن سلالفات كذباكزات
كتقصَت فإف ذلك حيملهم على االلتزاـ دبا أعا بو اهلل عن كاجبات ،كهنى عنو عن احملاعات،
كبذلك تستقا احلياة يف اجملتمع.
ِ) العمل هبذا ادلبدأ يعد أىم ضمانة لاعاية احلقوؽ كحايات األفااد ضد تعسفات كذباكزات
السلطات ،أك األفااد على بعضهم ،إذ يستطيع كل فاد أف يلجأ إذل القضاء ادلختص يف حاؿ
حصل اعتداء على حق عن حقوقو السًتداد حقو ،كحلماية حايتو.
العمل هبذا ادلبدأ كسيلة لتحقيق العدؿ الذم أعا بو الشاع ،فمن العدؿ أف يكافأ احملسن
ادلطيع كيعاقب ادلسيء العاصي ،كإذا قاـ العدؿ ربقق األعن كعع األعن تعما الديار كاألكطاف
كحيصل النمو كالاخاء ،كالتطور كاالزدىار ،كلو تاؾ الناس كالسلطات دكف عساءلة كزلاسبة لوقع
الظلم كاجلور الذم جيا إذل اخلااب كاذلالؾ ،كفساد احلياة.
الفسع الجاىي :كيفية إعنال مبدأ املساءلة
حاصت الشايعة على اعتثاؿ الناس للتكاليف الشاعية بالًتغيب تارة دبا عند اهلل عن الثواب
للمطيع ،كالًتىيب تارة أخال دبا سيالقيو العاصي عن عذاب يف اآلخاة ،كما حددت جزاءات
دنيوية لالعتداء على ادلصاحل األساسية اليت ال تستقيم احلياة ،كال تتحصل احلقوؽ كاحلايات إال هبا،
كتاكت لوالة األعا حق تقديا العقوبة على ادلعاصي كاالعتداءات اليت دل يضع ذلا الشاع حدا (ِ)،
كما هنت عن اإلضاار بالغَت ،أك ظلمو ،كأكجبت إزالة الضار ،كرفع الظلم ،لذلك فإف العمل هبذا
ادلبدأ يكوف بأعاين األكؿ :إحياء ركح ادلسؤكلية األخاكية يف النفوس ،كالثاين :ازباذ التنظيمات
الالزعة لتفعيل احملاسبة الدنيوية ،كذلك يستلزـ القياـ باآليت:
أ -فيما يتعلق بإحياء ركح ادلسؤكلية األخاكية :فيكوف بقياـ الدكلة بنشا العقيدة الصحيحة ،بشىت
الوسائل كالسبل ،كضبايتها عن اخلاافات كالبدع ،كربط الناس خبالقهم ،كتعليمهم أحكاـ الشايعة،
كحثهم على االلتزاـ دبا شاعو اهلل ،كالتذكَت بنعمة االسالـ كبأمهية الدار اآلخاة ،كاالستماار على
ىذا النهج كي يستقا الوازع الديٍت يف ضمَت كل عسلم كيصبح مهو ابتغاء الثواب يف اآلخاة
كالنجاة عن العقاب.
(ُ) احلديث عتفق عليو ،أخاجو البخارم " .اجلاعع ادلسند الصحيح"ِٖٓ :ْ ،حديث رقم (ُْْٕ) ،كعسلم،
" صحيح عسلم" ،قُْٔٗ :ّ ،حديث رقم (ُّٖٗ) ،كاللفظ للبخارم.
(ِ) ادلاكردم " ،األحكاـ السلطانية".َْٓ ،
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ب -فيما خيص تفعيل احملاسبة الدنيوية :يكوف بالعمل على إقاعة شاع اهلل كتطبيق اجلزاءات على عن
خيالف ذلك ،كحيث أف الشايعة حددت عقوبات لبعض ادلخالفات ،كوجوب القصاص ،كحد
الادة ،كحد الزىن . . .إخل ،كتاكت ربديد اجلزاء على فعل كثَت عن ادلعاصي الجتهاد كرل األعا،
لتحديد عقوبات للمعاصي اليت هنى عنها الشاع كدل حيدد ذلا عقوبة ،فإنو جيب على الدكلة
القياـ دبا يأيت:
ُ) كضع التنظيمات الالزعة لكيفية ادلساءلة بأنواعها ،عن ادلسؤكلية اإلدارية ،كادلسؤكلية اجلنائية،
كادلسؤكلية ادلدنية ...كربديد أركاف كل عسؤكلية كشاكطها ،ككيفية إثباهتا ،كجزاء كل عنها...
إخل ،كاجلهة ادلخولة باحملاسبة على كل عنها؛ كذلك ليتم زلاسبة كل عن يفعل ادلعاصي
كاحملاعات كادلخالفات ككل عن دل يقم بواجبو حىت يلتزـ اجلميع بإقاعة كاجبات الشاع فتتحقق
ادلصاحل اليت هبا تنتظم احلياة.
ِ) تنظيم عمل أجهزة الاقابة سواء الاقابة على السلطات ،أك الاقابة على األفااد لضبط ادلخالفات
اليت تستوجب احملاسبة.
ّ) تنظيم جهات التقاضي اليت تتوذل الفصل يف االعتداءات ،كالتجاكزات ،كادلخالفات ،دبا يضمن
استقاللية القضاء كحياديتو؛ ليتمكن عن إنصاؼ ادلظلوـ ،كرد احلقوؽ ألصحاهبا ،كردع
ادلعتدين ،كقد كجد يف الدكلة اإلسالعية قضاء للفصل بُت ادلتظادلُت عن األفااد ،كإذل جانبو
قضاء ادلظادل الذم أنشئ إلنصاؼ ادلظلوـ عن تعدم كل ذم سلطة(ُ).
ْ) كضع الضمانات الكفيلة بتمكُت األفااد عن استعماؿ حقهم كحايتهم يف اللجوء إذل القضاء
دكف خوؼ عن السلطات ،أك عن ذم و
نفوذ عن أجل ضباية حقوقهم كحاياهتم عن أم اعتداء.
املطلب السابع :مدى تأثُّس اليظاو األساسي مببدأ املساءلة
أخذ النظاـ األساسي للحكم دببدأ ادلساءلة كعا يتفاع عنو عن الاقابة كاحملاسبة ،كأحاؿ
كيفية تنفيذه لألنظمة اليت تصدر بشأف ذلك ،فبُت أعورا كثَتة ،عنها(ِ):
ُ) أف نواب رئيس رللس الوزراء ،كالوزراء األعضاء دبجلس الوزراء ،عسؤكلوف بالتضاعن أعاـ ادللك
عن تطبيق الشايعة اإلسالعية ،كاألنظمة ،كالسياسة العاعة للدكلة.
ِ) أف عوظفي اجلهات اإلدارية يف الدكلة ابتداء بالوزراء كرؤساء ادلصاحل ادلستقلة ،عسؤكلوف أعاـ
رئيس رللس الوزراء عن الوزارات كادلصاحل اليت ياأسوهنا.
ّ) كشدد على عسألة الاقابة الالحقة على صبيع إياادات الدكلة كعصاكفاهتا ،كعلى كافة أعواؿ
(ُ) ادلاجع السابق َُُ ،صَُّ.
(ِ) ادلواد(ّٖ )َٖ ،ٕٗ ،ٖٓ ،ٕٓ ،ّٓ ،ْٗ-ْٔ ،ّْ ،عن النظاـ األساسي للحكم.
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الدكلة ادلنقولة كالثابتة ،للتأكد عن حسن استعماؿ ىذه األعواؿ كاحملافظة عليها.
ْ) كأقا عوضوع عااقبة األجهزة احلكوعية ،عرب جهاز خيتص بذلك للتأكد عن حسن األداء
اإلدارم ،كتطبيق األنظمة ،كنص على كجوب التحقيق يف ادلخالفات ادلالية كاإلدارية ،كييافع
تقايا سنوم عن ذلك إذل رئيس رللس الوزراء.
كلتحقيق ىذا الغاض مت إنشاء ىيئة الاقابة كالتحقيق دبوجب ادلاسوـ ادللكي رقم ـ ٕ/كتاريخ:
ُُِّٗ /ُ /ىػ ،لتقوـ بالاقابة على حسن األداء اإلدارم كتطبيق األنظمة كالتحقيق يف ادلخالفات
ادلالية كاإلدارية كاإلدعاء فيها أعاـ احملكمة ادلختصة.
كما أينشئت أيضا اذليئة الوطنية دلكافحة باألعا ادللكي رقم :أ ٔٓ/كتاريػخُِّْ/ْ/ُّ :ىػ،
هبدؼ ضباية ادلاؿ العاـ ،كزلاربة الفساد ،كالقضاء عليو ،كتطهَت اجملتمع عن آثاره اخلطَتة ،كتبعاتو
الوخيمة على الدكلة يف عؤسساهتا ،كأفاادىا ،كعستقبل أجياذلا.
ٓ) كجعل رللس ً
ادللك كرللس كرل العهد ،عفتوحُت لكل عواطن ،كلكل عن لو شكول أك عظلمة،
كعن حق كل فاد سلاطبة السلطات العاعة فيما ييعاض لو عن الشؤكف.
ٔ) كشدد على ادلسؤكلية الشخصية كزلاسبة كل شخص ياتكب عا يوجب احملاسبة كبُت أف
العقوبة شخصية ،كأنو ال جادية كال عقوبة إال بناءن على نص شاعي ،أك نص نظاعي ،كال
عقاب إال على األعماؿ الالحقة للعمل بالنص النظاعي.
ٕ) أكجد جهتُت قضائية عستقلة إحداىا للمنازعات اليت تقع بُت األفااد كاألخال للمنازعات
كاخلصوعات اليت يكوف أحد أطاافها جهة إدارية كتتوذل السلطة القضائية الفصل يف صبيع
ادلنازعات كفقا ألحكاـ الشايعة اإلسالعية كعا يصدره كرل األعا عن أنظمة ال تتعارض عع
الكتاب كالسنة.

- 636 -

مبادئ السياسة الشرعية وأثرها في النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ،د.حمود محمد الغشيمي

اخلامتة:
عن خالؿ البحث يتبُت أف السياسة الشاعية ذلا أصوذلا كقواعدىا كغاياهتا اليت سبيزىا عن
غَتىا عن السياسات الوضعية كقد خلص البحث إذل النتائج اآلتية:
ُ) أف السياسة الشاعية تقوـ على عبادئ أساسية تشكل عنظوعة عتكاعلة فيما بينها عًتابطة عع
بعضها جيب األخذ هبا رلتمعة.
ِ) ىذه ادلبادئ تسهل على كالة أعا ادلسلمُت يف كل زعاف كعكاف سياسة الاعية سياسة شاعية،
كسبكنهم عن النهوض دبجتمعاهتم ،كتنمية رلاالت احلياة فيها على ىدم عن الشايعة دكمنا
حاجة لألخذ بالسياسات الوضعية.
ّ) أف ادلبادئ األساسية للسياسة الشاعية أربعة ىي:
عبدأ الشاعية :كيعترب األساس الكبَت ،كالقاعدة األصيلة اليت تقوـ عليها السياسة الشاعية
كتاتبط بو صبيع ادلبادئ األخال ،بل كتنبثق عنو ،كىو أىم عبدأ ألنو حيدد ادلصدر الذم تستقي عنو
السياسة الشاعية عنهجها كغايتها ككسائل تنفيذىا ،فاحلاكم عا ىو إال عنفذ لشاع اهلل فينفذ عا
ثبت يف الشاع عن أحكاـ قطعية ،كجيتهد فيما ثبت بنصوص ظنية ،كيف حالة عدـ كجود نصوص
تتناكؿ ادلسائل كالوقائع احلادثة فيكوف حينئذ التصاؼ حياذلا دبا يًتجح عن أحكاـ ييتوصل إليها
باجتهاد شاعي عن أىل االجتهاد كفق قاعدة الشايعة يف جلب ادلصلحة كدرء ادلفسدة.
ادلبدأ الثاين :كديثل القاعدة كاألساس اليت تسَت عليو الدكلة اإلسالعية يف رعايتها للناس جبلب
ادلصاحل ذلم ،كدرء ادلفاسد عنهم ،كىو عأخوذ عن استقااء أحكاـ الشايعة حيث ثبت أف صبيع
أحكاـ الشايعة إمنا جاءت جللب ادلصاحل كدرء ادلفاسد ،فيكوف العمل فيما فيو نصوص شاعية
بتطبيق النصوص ،كأعا عا ال نص فيو فباالجتهاد الشاعي بضوابطو لألخذ بادلصاحل كدرء ادلفاسد،
عع عااعاة األعااؼ كالعادات اليت تتفق عع عقاصد الشايعة دلساياة كل منو كتطور.
ادلبدأ الثالث :عبدأ رعاية احلقوؽ كاحلايات كضبايتها :كىذا ادلبدأ عن أساسيات السياسة
الشاعية؛ ألف انتظاـ حياة الناس الذين ىم زلل تنفيذ كتطبيق السياسة تتوقف على ععافتهم دبا ذلم
عن حقوؽ كحايات عشاكعة كثقتهم بقياـ السلطة احلاكمة باعايتها على أساس عن العدؿ
كادلساكاة.
ادلبدأ الاابع :عبدأ ادلساءلة :كىذا ادلبدأ عكمل للمبادئ السابقة كالضاعن للعمل هبا ،فالناس
إذا تاكوا بدكف عساءلة كال زلاسبة لن ديتثلوا طواعية ،كسيتجاأ ضعفاء النفوس يف كثَت عن
االعتداءات ،كسيختل نظاـ احلياة؛ لذلك كاف ال بد عن تقايا عسؤكلية احلاكم كاحملكوعُت عن كل
تصافاهتم حلملهم على أداء الواجبات ،كاجتناب احملاعات ،كاعتثاؿ أحكاـ السياسة الشاعية ،كأم
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ذباكز يف ذلك فإنو يعد اعتداء كانتهاكان تتطلب السياسة قياـ السلطة ادلختصة دبساءلة كععاقبة عن
يثبت ذباكزه؛ فتنتظم حياة الناس بأداء الواجبات كاجتناب احملاعات ،كيأخذ كل ذم حق حقو
كديارس حايتو اليت كفلها لو الشاع كالنظاـ.
ْ) تأثا النظاـ األساسي للحكم يف ادلملكة العابية السعودية هبذه ادلبادئ األربعة تأثَتا كبَتا ،حيث
نص صااحة على األخذ هبا يف كثَت عن نصوصو ،كيف ىذا داللة على أف السياسة اليت
تنتهجها ادلملكة العابية السعودية ىي سياسة شاعية.
التوصيات:
يوصي الباحث احلكوعات يف الدكؿ اإلسالعية باآليت:
ُ) اعتماد ىذه ادلبادئ األربعة يف سياستها كاألخذ هبا رلتمعة؛ لتكوف سياستهم للاعية سياسة
شاعية ،ذبلب الصالح كالنفع للناس يف دينهم كدنياىم كآخاهتم.
ِ) عند احتياجها لتنظيم حياة الناس بسن نظاـ أك قانوف يف أم شأف عن شؤكف احلياة ،فيجب
االلتزاـ هبذه ادلبادئ األربعة رلتمعة ،كذلك يف كل األحواؿ كاألزعاف كاألعاكن.
ّ) ادلاكنة يف سياستهم للاعية فيما دل ياد بو نص شاعي ،كعساياة التطورات دبا حيقق عقاصد
الشاع.
ْ) عند سن األنظمة كالقوانُت استنادا لألعااؼ أك ادلصاحل ادلتحققة يف زعن عا جيب عااعاة تغىَُّت
تلك األعااؼ كادلصاحل ،بتعديل األنظمة كالقوانُت دبا حيقق عصاحل الناس كدينع عنهم ادلفاسد
كال خيالف الشاع.
مت البحث حبمد اهلل كتوفيقو،،،
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املصادز واملساجع
ابن األثَت ،رلد الد ين أبو السعادات ادلبارؾ بن زلمد "النهاية يف غايب احلديث كاألثا" .ربقيق
طاىا أضبد -الزاكم ،زلمود زلمد الطناحي( ،بَتكت :ادلكتبة العلميةُٕٗٗ ،ـ).
َّىاف ،زلمد بن علي " ،تقوًن النظا يف عسائل خالفية ذائعة ،كنبذ عذىبية نافعة ،شعيب،
ابن الد َّ
ربقيق :د .صاحل بن ناصا بن صاحل اخلزًن( ،طُ ،الاياض :عكتبة الاشدََُِ ،ـ).
ابن اذلماـ كماؿ الدين زلمد " ،فتح القديا"( .بَتكت :دار الفكا ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ).
ابن تيمية ،أضبد بن عبد احلليم " السياسة الشاعية يف إصالح الااعي كالاعية" .ربقيق بشَت زلمد
عيوف( ،دعشق :عكتبة دار البياف َُْٓ ،ق).
ابن صباعة ،زلمد بن إبااىيم " ،ربايا األحكاـ يف تدبَت أىل اإلسالـ" .ربقيق كدراسة كتعليق :د.
فؤاد عبد ادلنعم أضبد( ،طّ ،الدكحة :دار الثقافة بتفويض عن رئاسة احملاكم الشاعية بقطا،
ُٖٖٗـ).
ابن خلدكف عبد الاضبن بن زلمد ،عقدعة ابن خلدكف( ،طّ ،بَتكت :عؤسسة الكتب الثقافية
كادلكتبة التجارية ،عكة ادلكاعة).
ابن خلدكف ،عبد الاضبن بن زلمد " ديواف ادلبتدأ كاخلرب يف تاريخ العاب كالرببا كعن عاصاىم عنذكم الشأف األكرب" .ربقيق خليل شحادة( ،طِ ،بَتكت :دار الفكا ُٖٖٗ ،ـ).
ابن عابدين ،زلمد أعُت بن عما " رد احملتار على الدر ادلختار"( .طِ ،بَتكت :دار الفكا،
ُِٗٗـ).
ابن عاشور ،زلمد الطاىا بن زلمد" ،عقاصد الشايعة اإلسالعية" .ربقيق زلمد احلبيب ابن
اخلوجة( ،قطا :كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالعية ََِْ ،ـ).
ابن عبد السالـ عز الدين عبد العزيز " ،الفوائد يف اختصار ادلقاصد" .ربقيق إياد خالد الطباع،
(طُ ،دعشق :دار الفكا ُُْٔ ،ق).
ابن عبد السالـ ،عز الدين عبد العزيز " ،قواعد األحكاـ يف عصاحل األناـ" .راجعو كعلق عليو :طو
عبد الاؤكؼ سعد( ،القاىاة :عكتبة الكليات األزىايةُُٗٗ ،ـ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أيب بكا" ،إغاثة اللهفاف عن عصايد الشيطاف" .ربقيق بشَت زلمد عيوف،
(طِ ،دعشق :عكتبة دار البيافُِِْ ،ىػ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أيب بكا " ،إعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت" .ربقيق زلمد عبد السالـ
إبااىيم( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُٗٗ ،ـ).
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ابن كثَت إمساعيل بن عما " ،تفسَت القاآف العظيم" .ربقيق ساعي بن زلمد سالعة( ،طِ ،الاياض:
دار طيبة للنشا كالتوزيع ُٗٗٗـ).
ابن عنظور ،زلمد بن عكاـ " لساف العاب"( .طّ ،بَتكت :دار صادر ُُْْق).
ابن صليم ،إبااىيم بن زلمد " ،األشباه كالنظائا" .كضع حواشيو كخاج أحاديثو :الشيخ زكايا
عمَتات( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُٗٗٗ ،ـ).
ابن صليم ،زين الدين بن إبااىيم " ،البحا الاائق شاح كنز الدقائق "( .طِ ،القاىاة .دار الكتاب
اإلسالعي).
أبو زيد ،بكا بن عبد اهلل" ،ادلدخل ادلفصل دلذىب اإلعاـ أضبد"( .طُ ،جدة :دار العاصمة -
عطبوعات رلمع الفقو اإلسالعيُُْٕ،ىػ).
أبو يعلى ،زلمد بن احلسُت بن زلمد " ،األحكاـ السلطانية" .صححو كعلق عليو :زلمد حاعد
الفقي( ،طِ ،بَتكت :دار الكتب العلمية َََِ،ـ).
أضبد ،عما" ،ععجم اللغة العابية ادلعاصاة"( .طُ ،بَتكت :عادل الكتبََِٖ ،ـ).
البعلي ،زلمد بن أيب الفتح " ،ادلطلع على ألفاظ ادلقنع" .كععو ععجم ألفاظ الفقو احلنبلي حملمد
بشَت األدليب( ،طُ ،بَتكت :دار ادلكتب اإلسالعيَُُْ،ىػ).
البغدادم ،عبد القاىا بن طاىا "أصوؿ الدين"(.طُ ،استانبوؿ :عدرسة اإلذلياتُّْٔ ،ق).
الًتعذم ،زلمد بن عيسى" ،سنن الًتعذم" .ربقيق زلمد فؤاد عبد الباقي( طِ ،عصا :شاكة
عكتبة كعطبعة عصطفى البايب احلليبُٕٗٓ ،ـ).
اجلويٍت ،عبد ادللك بن عبد اهلل" ،غياث األعم يف التياث الظلم" .ربقيق عبد العظيم الديب،
(عكتبة إعاـ احلاعُت).
احلاج ،زلمد بن أعَت " ،التقايا كالتحبَت"( .طِ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُّٖٗ ،ـ).
الشاطيب ،إبااىيم اللخمي " ،ادلوافقات يف أصوؿ األحكاـ " .ربقيق أبو عبيدة عشهور بن حسن
آؿ سلماف( ،طُ ،دار ابن عفافُُْٕ ،ىػ).
العطار ،احلسن بن زلمد بن زلمود " ،حاشية العطار"( .دار الكتب العلمية ،بدكف طبعة كبدكف
تاريخ).
العيٍت ،بدر الدين أيب زلمد زلمود بن أضبد " ،عمدة القارم شاح صحيح البخارم"( .بَتكت:
زلمد أعُت دعج ،بدكف تاريخ).
الغزارل ،أبو حاعد زلمد بن زلمد " ،ادلستصفى" .ربقيق زلمد عبد السالـ عبد الشايف( ،طُ،
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بَتكت :دار الكتب العلميةُّٗٗ ، ،ـ).
الغزارل ،زلمد بن زلمد " ،االقتصاد يف االعتقاد"( .طُ ،بَتكت :دار الكتب العادليةَُّْ ،ق).
الكفوم ،أيوب بن عوسى أبو البقاء" ،الكليات" .ربقيق :عدناف دركيش  -زلمد ادلصام،
(بَتكت :عؤسسة الاسالة ،بدكف تاريخ).
ادلودكدم ،أبو األعلى " ،نظاية اإلسالـ كىديو يف السياسة كالقانوف كالدستور"( .جدة :الدار
السعودية للنشا كالتوزيعَُْٓ ،ىػ).
النوكم ،حيي بن شاؼ " ،ركضة الطالبُت" .ربقيق عادؿ أضبد عبد ادلوجود ،كعلي زلمد
ععوض(بَتكت :دار الكتب العلمية ،بدكف تاريخ).
اآلعدم ،سيف الدين علي " ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ" .ربقيق عبد الازاؽ عفيفي ( ،بَتكت:
ادلكتب اإلسالعي ،بدكف تاريخ).
زلمد ىسليم
آف يدكًزم ،رينهارت بيًت " ،تكملة ادلعاجم العابية" .نقلو إذل العابية كعلق عليوَّ :
النعيمي ،كصباؿ اخلياط( ،طُ ،العااؽ :كزارة الثقافة كاإلعالـُٕٗٗ ،ـ).
ى
البخارم ،عبد العزيز بن أضبد " ،كشف األساار شاح أصوؿ البزدكم"( .دار الكتاب اإلسالعي،
بدكف طبعة كبدكف تاريخ).
البخارم ،زلمد بن إمساعيل " ،اجلاعع ادلسند الصحيح ادلختصا عن أعور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم كسننو كأياعو" .ربقيق :زلمد زىَت بن ناصا الناصا( ،طُ .دار طوؽ النجاة (عصورة
عن السلطانية بإضافة تاقيم زلمد فؤاد عبد الباقيُِِْق).
البغا ،د .عصطفى ديب" ،أثا األدلة ادلختلف فيها"( .طّ ،دعشق :دار القلمَُِْ ،ىػ).
البهويت ،عنصور بن يونس " ،كشاؼ القناع عن عنت اإلقناع"( .بَتكت :دار الكتب العلمية ،بدكف
تاريخ).
البوطي د .زلمد سعيد" ،ضوابط ادلصلحة"( .طْ ،بَتكت :عؤسسة الاسالةَُِْ ،ق).
البوطي ،زلمد سعيد" ،اإلسالـ عالذ كل اجملتمعات اإلنسانية"( .طُ ،بَتكت :دار الفكا،
ُْٖٗـ).
التفتازاين ،عسعود بن عما" ،شاح ادلقاصد" .قدـ لو ككضع حواشيو إبااىيم مشس الدين( ،طُ،
بَتكت :دار الكتب العلميةُِِْ ،ق).
التهانوم ،زلمد علي الفاركقي " كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلوـ" .ربقيق :د .لطفي عبد
البديع( ،عصا :اذليئة ادلصاية العاعة للكتابُِٕٗ ،ـ).
اجلاجاين ،علي بن زلمد " ،التعايفات" .ربقيق إبااىيم األبيارم( ،طِ ،بَتكت :دار الكتاب
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العايبُِٗٗ ،ـ).
اجلوىام ،إمساعيل بن ضباد " ،الصحاح تاج اللغة كصحاح العابية" .ربقيق أضبد عبد الغفور عطار،
(طْ ،بَتكت :دار العلم للماليُتُٖٕٗ ،ـ).
حسُت زلمد بن علي بن " ،هتذيب الفاكؽ كالقواعد السنية يف األساار الفقهية"( ،عطبوع عع أنوار
الربكؽ يف أنواء الفاكؽ ،للقاايف ،بدكف تاريخ).
خالؼ ،عبد الوىاب " ،عصادر التشايع اإلسالعي فيما ال نص فيو"( .طٓ ،الكويت :دار القلم،
َُِْق).
د الزحيلي ،زلمد " ،عقاصد الشايعة أساس حقوؽ اإلنساف" ،حبث عنشور يف كتاب األعة –
الصادر عن كزارة األكقاؼ القطاية ُِّْىػ).
د .أضبد بن عبد العزيز احللييب " ،ادلسؤكلية اخللقية كاجلزاء عليها"( .طُ ،الاياض :عكتبة الاشد،
ُْٗٗـ).
الدريٍت ،د .فتحي" ،ادلناىج األصولية يف االجتهاد بالاأم يف التشايع اإلسالعي"( .طّ ،بَتكت:
عؤسسة الاسالةَُِّ ،ـ(.
الدريٍت ،د .فتحي " ،احلق كعدل سلطاف الدكلة يف تقييده"( .طِ ،بَتكت :عؤسسة الاسالة،
ُّٕٗىػ).
الدريٍت ،فتحي " ،خصائص التشايع اإلسالعي يف السياسة ك احلكم"( ،بَتكت :لبنافُٖٕٗ ،ـ).
الاازم ،زين الدين زلمد بن أيب بكا " ،سلتار الصحاح" .ربقيق :يوسف الشيخ زلمد( ،طٓ،
بَتكت :ادلكتبة العصاية  -الدار النموذجيةُٗٗٗ ،ـ).
رضا ،زلمد رشيد " ،تفسَت ادلنار"( .عصا :اذليئة ادلصاية العاعة للكتابَُٗٗ ،ـ).
الزحيلي ،أ .د .كىبة بن عصطفى " ،أصوؿ الفقو اإلسالعي"( .طُ ،دعشق :دار الفكا،
َُْٔىػ.
الزحيلي ،أ .د .ىكٍىبىة بن عصطفى " ،الفقو اإلسالعي كأدلتو"( ،طْ ،دعشق :دار الفكا).
الزرقا ،أ .د عصطفى أضبد" ،الفقو اإلسالعي يف ثوبو اجلديد"( .دعشقُُٗٔ :ـ).
الزركشي ،بدر الدين زلمد بن عبد اهلل " ،البحا احمليط"( .طُ ،دار الكتيبُْٗٗ ،ـ).
الزركشي ،بدر الدين زلمد بن عبد اهلل " ،ادلنثور يف القواعد الفقهية"( .طِ ،الكويت :كزارة
األكقاؼ الكويتيةُٖٗٓ ،ـ).
الزركشي ،بدر الدين زلمد " ،تشنيف ادلساعع جبمع اجلواعع" ربقيق :د سيد عبد العزيز  -د عبد
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اهلل ربيع( ،طُ ،عكتبة قاطبة للبحث العلمي كإحياء الًتاث  -توزيع ادلكتبة ادلكية،
ُٖٗٗـ).
الزسلشام ،زلمود بن عما " ،أساس البالغة"( .بَتكت :دار الفكآُُْ ،ىػ).
سادل ،عطية بن زلمد " ،زلاسن الشايعة كعساكئ القوانُت الوضعية"( .طُ ،ادلدينة ادلنورة :اجلاععة
اإلسالعية بادلدينة ادلنورةُّّٗ ،ىػ).
السبكي ،علي بن عبد الكايف " ،اإلهباج يف شاح ادلنهاج "( .بَتكت :دار الكتب العلمية).
الس ًج ٍستاين ،سليماف بن األشعث " ،سنن أيب داككد"( .بَتكت :ادلكتبة العصاية ،بدكف تاريخ).
ِّ
السيوطي ،عبد الاضبن بن أيب بكا " ،األشباه كالنظائا"( .طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
َُٗٗـ).
الشاطيب ،ابااىيم" ،االعتصاـ" (بدكف بيانات).
الشهاستاين ،عبد الكاًن " ،هناية اإلقداـ يف علم الكالـ"( .بدكف بياف تاريخ الطبع كعكاف النشا).
الصاكم ،أضبد بن زلمد " ،بلغة السالك ألقاب ادلسالك "(.دار ادلعارؼ ،بدكف طبعة كبدكف
تاريخ).
الطاابلسي ،عالء الدين ،علي بن خليل " ععُت احلكاـ فيما يًتدد بُت اخلصمُت عن األحكاـ".
(بَتكت :دار الفكا ،بدكف تاريخ).
الطويف ،سليماف بن عبد القوم " ،شاح سلتصا الاكضة" .ربقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي،
(طُ ،بَتكت :عؤسسة الاسالةُٖٕٗ ،ـ).
عبد التواب ،د .رعضاف عبد الودكد" ،التعليل بادلصلحة عند األصوليُت "( .نشا دار اذلدل للطباعة
َُْٕق).
عطوة ،عبد العاؿ " ادلدخل إذل السياسة الشاعية"( .الاياض :إدارة الثقافة كالنشا ،جاععة اإلعاـ
زلمد بن سعود اإلسالعيةُُْْ ،ىػ).
عما ،أضبد سلتار عبد احلميد " ،ععجم اللغة العابية ادلعاصاة"( .طُ ،بَتكت :عادل الكتب،
ََِٖ ـ).،
عماك ،د .عبد الفتاح " ،السياسة الشاعية يف األحواؿ الشخصية"( .طُ ،األردف :دار النفائس
ُُْٖىػ).
عودة ،عبد القادر" ،التشايع اجلنائي اإلسالعي عقارنا بالقانوف الوضعي"( .بَتكت :دار الكاتب
العايب ،بدكف تاريخ).
الفااىيدم ،اخلليل بن أضبد بن عماك " ،كتاب العُت" .ربقيق د .عهدم ادلخزكعي ،د إبااىيم
- 633 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية –العدد  -581الجزء الثاني

الساعاائي( ،نشا :دار كعكتبة اذلالؿ ،بدكف بيانات أخال).
الفَتكزآبادل ،رلد الدين أبو طاىا زلمد " ،القاعوس احمليط" .ربقيق :عكتب ربقيق الًتاث يف
عؤسسة الاسالة( ،طٖ ،بَتكت :عؤسسة الاسالة للطباعة كالنشا كالتوزيع ُِْٔ ،ق ).
الفيوعي ،أضبد بن زلمد " ،ادلصباح ادلنَت" .اعتٌت بو األستاذ يوسف الشيخ زلمد( ،طِ ،بَتكت:
ادلكتبة العصايةُُْٖ ،ىػ).
القاايف ،شهاب الدين أضبد بن إدريس " ،الفاكؽ  -أنوار الربكؽ يف أنواء الفاكؽ"( .بَتكت :عادل
الكتب ،بدكف تاريخ).
القاايف ،شهاب الدين أضبد بن إدريس " ،شاح تنقيح الفصوؿ" .ربقيق طو عبد الاؤكؼ سعد،
(طُ ،شاكة الطباعة الفنية ادلتحدةُّٕٗ ،ـ).
القزكيٍت ،أضبد بن فارس بن زكاياء " ععجم عقاييس اللغة" .ربقيق عبد السالـ زلمد ىاركف
(بَتكت :دار الفكإُٗٗ ،ـ).
القطاف ،عناع بن خليل " ،تاريخ التشايع اإلسالعي"( .طٓ ،عكتبة كىبة ،طََُِ ،ٓ :ـ).
قلعجي ،زلمد ركاس قلعجي ،كقنييب ،حاعد صادؽ " ،ععجم لغة الفقهاء( .طِ ،دار النفائس
للطباعة كالنشا كالتوزيعُٖٖٗ،ـ).
ال ىق ٍلعي ،زلمد بن علي " ،هتذيب الاياسة كتاتيب السياسة" .ربقيق إبااىيم يوسف عصطفى عجو،
(طُ ،األردف :عكتبة ادلنار ،بدكف تاريخ).
األزدم ،ضبد بن احلسن بن دريد " ،صبهاة اللغة" .ربقيق رعزم عنَت بعلبكي( ،طُ ،بَتكت :دار
العلم للماليُتُٖٕٗ ،ـ).
ادلاكردم ،علي بن زلمد " ،األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية"( .القاىاة :دار احلديث).
ادلاكردم ،علي بن زلمد" ،احلاكم الكبَت" .ربقيق الشيخ علي زلمد ععوض ،الشيخ عادؿ أضبد
عبد ادلوجود( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُٗٗٗ ،ـ).
ادلاكردم ،علي بن زلمد " ،تسهيل النظا كتعجيل الظفا يف أخالؽ ادللك" .ربقيق زلي ىالؿ
الساحاف كحسن الساعايت( ،بَتكت :دار النهضة العابية ،بدكف تاريخ).
رلمع اللغة العابية " ،ادلعجم الوسيط" .قاـ بإخااجو :إبااىيم عصطفى ،كآخاكف( ،تاكيا ،استانبوؿ:
ادلكتبة اإلسالعية ،بدكف تاريخ).
ادلاداكم ،علي بن سليماف " ،التحبَت شاح التحايا يف أصوؿ الفقو" .ربقيق د .عبد الاضبن اجلربين،
د .عوض القاين ،د .أضبد السااح( ،طُ ،الاياض :عكتبة الاشد َََِـ).
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ادلقدسي ،زلمد بن عفلح "الفاكع "( .طُ ،بَتكت :عؤسسة الاسالة ََِّ ،ـ).
ادلناكم ،عبد الاؤكؼ بن تاج العارفُت " ،التوقيف على عهمات التعاريف"( .طُ ،القاىاة :عادل
الكتبَُٗٗ ،ـ.
ادلناكم ،عبد الاؤكؼ بن تاج العارفُت " ،فيض القديا شاح اجلاعع الصغَت"( .طُ ،عصا :ادلكتبة
التجارية ُّٔٓىػ).
عوسى ،د .عوسى عبدالعزيز " ،ادلدخل لدراسة الفقو اإلسالعي"( .طبعة عاـ ُٖٓٗـ).
النعماين ،سااج الدين عما بن علي " ،اللباب يف علوـ الكتاب" .ربقيق الشيخ عادؿ أضبد عبد
ادلوجود كالشيخ علي زلمد ععوض( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية ُٖٗٗـ ).
النملة ،أ .د .عبد الكاًن بن علي " ،اجلاعع دلسائل أصوؿ الفقو كتطبيقاهتا على ادلذىب الااجح".
(طُ ،الاياض :عكتبة الاشد َُِْ ق).
النيسابورم ،عسلم بن احلجاج " ،صحيح عسلم " .ربقيق زلمد فؤاد عبد الباقي( ،بَتكت :دار
إحياء الًتاث العايب ،بدكف تاريخ).
اذلاكم ،زلمد بن أضبد " ،هتذيب اللغة" .ربقيق زلمد عوض عاعب( ،طُ ،بَتكت :دار إحياء
الًتاثََُِ ،ـ).
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