
 فقه السياسة الشرعية وتطبيقاهتا املعاصرة

 

رة فقه العبادات وفقه احلالل واحلرام وفقه األستشمل الفقه السياسي اإلسالمي أو السياسة الشرعية: 
 والقانون املدين والتجاري.

 ي واملايلشمل يف العصر احلديث الفقه الدستور الراعي ابلرعية، وتعالقة الفرد ابلدولة؛ أي كذلك شمل  وت
 واإلداري والدويل.

وردي، كحاام السطاانية لطمااأل ثلموذكره الفقهاء القدامى ضمن أبواب الفقه العام، أو كتب متخصصة 
ه، والارق احلامية 728ه، والسياسة الشرعية البن تيميه 458، وأبو يعطى احلنبطي املتوىف ه45 املتوىف

 ه.751البن القيم 

ق واالجتهاد كما أذذ ذلك فقه العبادات من البحث والتعم مي  م خأذذ كحقهوالفقه السياسي اإلسال
ري يف األكحيان يف كث  م يان هلم نشيئاوهناك  .هوري: إنه كالافل حيبوواملعامالت والنااح. يقول السن

 يء.وبعد ذلك تاطم يف كل ش ملنتاون قشتهما: املال والسطاة، بيت املال، واخلالفة منااحلق يف 

 عبد الوهاب ذالف، وعطي اخلفيف، وعبد الرمحن يف السياسة الشرعية، مثلمن كتب  صرينومن املعا
 اتج.

  منها: وكتب آذرون يف السياسة الشرعية

د القادر وعب ،د سطيم العوا، وضياء الدين الريس، الدكتور حممام احلام يف اإلسالم حملمد يوسف موسىنظ
وعبد  ،ثمانوحممد فتحي ع السياسية.وأوضاعه . وكتاب اإلسالم يف كتابه املال واحلام يف اإلسالم عودة

لسياسة ا: مبادئ نظام احلام يف اإلسالم. وأزمة الفار السياسي يف اإلسالم. و احلميد متويل يف كتابه
 .مغطظة زاجرة رادعة كحازمةفهي  ؛اون ابلاوارئمغطظة وكحازمة أشبه ما تهي: أكحاام الشرعية 



 رة دائمة. فساد واقع أو متوقع، وما حيقق املصطحة بصو السياسة الشرعية هي القرارات اليت تزجر الناس عن ف

 قواعد الشرع وأكحاامه فطيست كل سياسة شرعية، فاثري السياسة الشرعية هي: السياسة القائمة عطىو 
اليت تستبعد العنصر املعاصرة، و لسياسة املايافيطية  يف السياسة ات تعادي الشرع وتناقضه. مثل امن السياس

، وكذلك النساء لياتغوكحىت اال، عا األذالقي، وأن الغاية تربر الواساة والوسيطة. فتستبيح الاذب واخلد
واخلمر، والفحش املقدس عند اليهود، ومحاية الدكتاتورايت يف العا م، هذا ما استعمطته النازية والشيوعية 

 العا م.والفاشية والطيربالية الغربية مع 

 .ولعل هذا ما دعا اإلمام حممد عبده أن يقول: أعوذ ابهلل من السياسة ومن السياسيني

 سنة وساس العا م. 1400 ألمة داذطيا وذارجياً. واإلسالم كحاموالسياسة هي رعاية شؤون ا

لسياسي اشيء مبا يصطحه، وساس الدواب، أي قام مبا يصطحهم. والفار الهي القيام عطى  والسياسة أيضاً 
 هو أرقى أنواع الفار.

 الشرعية: عند كثري من الناس عبارة عن احلدود: تقاع األيدي ويرجم الناس يف احلفر ابحلجارة.و 

واحلقيقة أن الشرع قائم عطى التيسري والتخفيف، اليسر ال العسر، قال تعاىل: )يريد هللا بام اليسر وال يريد 
رات، لرذص يف مقابل العزائم، وإابكحة احملظورات عند كحفظ الضرو من مظاهر التيسري تشريع او بام العسر(، 

وشرع التدرج يف األمور، وارتااب أهون الشرين وأذف الضررين، وأجازت الشريعة يف كحالة اإلكراه ما  م 
 ال كحرج عطيه يف إميانه.فمن ناق ابلافر، فجتزه يف كحالة االذتيار 

بار، فيه من بطده ملدة سنة كما صح يف احلديث "البار ابلن يجند عند األكحناف عقوبة "تغريب الزاين" أو 
جطد مائة وتغريب عام". قالوا هذا التغريب ليس من احلدود الثابتة، بل هو سياسة "تعزيرية" موكطة إىل 

 اإلمام يتصرف وفق املصطحة، فإذا وجد املصطحة يف تركه، تركه. 

لعطماء جبمودهم ا حتّجرثوا قوانني سياسية ملا وذكر ابن القيم أبن احلاام يف عصره وقبل عصره استحد
، عدالة الشاهد مثطة من أدلة اإلثباتواألوتقطيدهم وتعصبهم، فرتكوا الشرع ألهطه، وساروا هم يف طريقهم: 



طوا شهادة الاثرة فتضيع احلقوق فقبوكثري من الناس ال يعدلون يف إثبات جرمية القتل، أين الشاهد العدل، 
 الفاسقني.

 د يف الارق احلامية البن القيم: يقول ابن عقيل:ور وقد 

زم. قال الشافعي: ال سياسة إال ما وافق الشرع. قال ابن عقيل: السياسة: ما  السياسة الشرعية: هي احل
ه الوكحي. عه الرسول وال نزل بلصالح وأبعد عن الفساد، وإن  م يضكان فعال ياون معه الناس  أقرب إىل ا

ردت بقولك: "إال ما وافق الشرع" أي  م خيالف ما ناق به الشرع فصحيح، وإن يقول ابن القيم: فإن أ
 أردت ال سياسة إال "ما ناق به الشرع" فغطط، وتغطيط لطصحابة.      

 وآذر دعوان أن احلمد هلل رب العاملني


