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ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة إىل التعرف على أتصيل السياسة الشرعية يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية .يعترب علم السياسة
الشرعية من أبرز العلوم اليت شهدت تطوراً ملحوظاً يف اآلونة األخرية ،وابلرغم من تطور علم السياسة الشرعية إال أن
هناك العديد من األفراد قد حاولوا فصل السياسة عن الدين أو فصل السياسة عن الشريعة اإلسالمية حبجة أن السياسة
تطورت بتطور اجملتمعات وبروز املنظمات السياسية الدولية ،كما أن العديد من احلكومات حاولت عزل تطبيق الشريعة
اإلسالمية واإلستعانة هبا يف أتصيل السياسة مما انعكس سلباً على حياة األفراد واجملتمعات ،وأدي إىل حدوث نوع من
الظلم واجلور على حقوق املواطنني واألفراد ،كما أن حماولة هتميش الشريعة اإلسالمية أدي إىل تشوية فكرة استناد
السياسة إىل الشريعة اإلسالمية يف النصوص واألحكام الفقهية الرصينة واعتمادها على النصوص الواردة يف السنة النبوية
وأفعال الصحابة والتابعني يف هذا الصدد .وتربز أمهية الدراسة من خالل التعرف على أتصيل السياسة الشرعية يف ضوء
مقاصد الشريعة اإلسالمية .وتقوم الدراسة على استخدام املنهج اإلستقرائي إلستقراء نصوص الشريعة اإلسالمية .ولقد
توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من بينها أن أتصيل السياسة الشرعية يكون من خالل الشريعة اإلسالمية وخاصة
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 أوصت الدراسة بضرورة توسيع نظاق الدراسة يف السياسة.من املصادر الشرعية القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة
.الشرعية بتحديد حالة دراسية ميكن من خالهلا التوغل بعمق يف فهم عالقة السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة اإلسالمية
. السياسة الشرعية، مقاصد الشريعة:الكلمات املفتاحية
ABSTRACT
The study aimes at identifying the consolidation of Shariah policy considering Maqasid
Shariah (Purposes of Shariah). The Shariah policy is one of the remarkable disciplines
that witnessed a hug development in recent years. Despite such development, there
are individuals who desperately attempted to separate politics from religion or from
Islamic Shariah claiming that politics have evolved as societies evolved, and as
international political organizations have emerged. Moreover, some governments
tried isolating Islamic Shariah and used it to consolidate politics which negatively
affected individuals and communities, and eventually led to some oppression and
injustice towards citizens. In addition, completely forsaking Islamic Shariah caused the
distortion of the notion that politics rely on Islamic Shariah pertaining to the texts and
solemn Fiqh (jurisprudence) rules, and that politics rely on the texts of the Sunnah, the
actions of the Companions and the Successors, in this regard. The significance of the
study is realized by identifying the consolidation of Shariah policy considering Maqasid
Shariah. The study adopts the inductive approach to induce Shariah texts. The study
concludes some findings including that consolidation of Shariah policy is accomplished
through Islamic Shariah especially its sources the Holy Qur’an and the prophetic
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Sunnah. The study recommends that it is necessary to broaden the scope of the study
of Shariah policy using a case study through which it would be possible to gain deeper
understanding of the relationship between Shariah policy and Maqasid Shariah.
Keywords: Maqasid Shariah (Purposes of Shariah), Shariah policy

ABSTRAK
Kajian ini betujuan untuk mengenalpasti penyelarasan dan penyeragaman prinsip–
prinsip syariah secara komprehensif berdasarkan Maqasid Syariah (Objektif Utama
Syariah). Prinsip Syariah adalah salah satu disiplin yang terpenting yang
menyaksikan pembangunan yang meluas dalam beberapa tahun kebelakangan ini,
Sungguhpun demikian, terdapat individu–individu tertentu yang begitu mendesak
untuk memisahkan politik daripada agama atau syariah Islam dengan alasan bahawa
politik telah berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemunculan
organisasi–organisasi yang bersifat antarabangsa. Seterusnya, sebahagian kerajaan–
kerajaan yang ada sekarang telah melaksanakan pengasingan syariah malah turut
mengekploitasi keadaan tersebut untuk penyatuan politik. Itu sedemikian secara
negatifnya menjejaskan orang perseorangan dan masyarakat keseluruhannya. Kesan
seterusnya akhirnya membawa kepada penindasan dan ketidakadilan kepada rakyat.
Sebagai tambahan, meninggalkan syariah secara total telah mengakibatkan fahaman
bahawa politik sebenarnya bergantung kepada syariah terutamanya yang
bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta hukum fekah; bahawa politik
bergantung kepada Hadis As-Sunnah / pendapat Sahabah dan Tabiin telah terjejas
hal ini. Kepentingan kajian ini terserkah dalam usaha mengenal pasti penyelarasan
dan penyeragaman prinsip-prinsip Syariah secara komprehensif berdasarkan
Maqasid Syariah. Kajian ini menggunakan pendekatan induktif untuk menggalakkan
penggunaan sumber syariah iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kajian ini
menyimpulkan beberapa dapatan termasuk penyelarasan dan penyeragaman prinsip106
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prinsip syariah dapat dilaksanakan melalui syariah Islam terutama melalui sumber
utamanya Al-Quran dan As-Sunnah. Kajian ini mencadangkan bahawa adanya suatu
keperluan untuk meluaskan bidang kajian prinsip syariah menggunakan kajian kes
yang dapat membantu pemahaman yang lebih mendalam terhadap hubungan antara
prinsip Syariah dan Maqasid Syariah.
kata kunci :Maqasid Syariah (Objektif Utama Syariah), Prinsip Syariah

التمهيد:
مما ال شك فيه أن السياسة الشرعية من أبرز املوضوعات اليت تناوهلا علماء الشريعة اإلسالمية وعلماء السياسة الشرعية
على السواء .وابلنظر إىل الدور الذي متارسه السياسة الشرعية يف كافة مناحي احلياة وتقوم به من األحكام الشرعية
املختلفة يف الوقائع واألحداث املختلفة .ولقد اهتم الفقهاء ابلسياسة الشرعية وأتصيلها ودورها يف إثراء الفكر اإلسالمي،
فالسياسة الشرعية هي ذلك اإلصالح املنسوب إىل الشريعة اإلسالمية .ولقد تطور علم السياسة الشرعية تطوراًكبرياً ملا
تعرض له من العديد من الفتاوي الفقهية واألحداث .وكذلك فإن استخدام السياسة الشرعية لألصول الفقهية
واجتهادات العلماء املعاصريني والتعرف على مقاصد الشريعة اإلسالمية يف األحداث اجلارية قد ساهم يف تطور علم
السياسة الشرعية يف اآلونة األخرية.
ويعترب أتصيل السياسة الشرعية وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية من غاايت وأهداف تطور علم السياسة الشرعية،
حيث أن رعاية شئون العامة يف خمتلف نواحي احلياة وحتقيق مصاحل وغاايت األفراد واجلماعات ،فالشريعة اإلسالمية
قامت على غاايت ومقاصد واضحة وحمددة ومنصوص عليها يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة .كما أن مقاصد
الشريعة اإلسالمية ال تتغري بتغري الزما ن واملكان ،ولكنها تتسع وتتطور يف أساليبها بتطور القوانني واألنظمة االقتصادية
واإلجتماعية واإلدارية ،وهو ما يشري إىل أن الشريعة اإلسالمية هلا مقاصد سياسية واقتصادية واجتماعية منصوص عليها
يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة .وابلتايل فإن استناد السياسة الشرعية إىل مقاصد وغاايت الشريعة اإلسالمية أمر
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بديهي ومسلم به حيث إن الشريعة اإلسالمية حتتوي على نصوص ومواقف ميكن الرجوع إليها للتعرف على الطرق
السديدة يف اإلصالح .والشريعة اإلسالمية ال تقوم مبصاحل العباد فقط ،ولكنها قواعد جامعة مانعة أنزهلا هللا عز وجل
يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة واستحدث الناس منها قواعد وأعراف سياسية ينتظم هبا مصلحة الفرد واجلماعة.
وجتدر اإلشارة إىل أن الشريعة اإلسالمية تواكب كافة العصور وابلتايل فإن السياسة الشرعية تستمد طرقها وأساليبها
إلقامة احلق والعدل بني األفراد واجلماعات مهما طرأ عليها من مستجدات .وسوف تركز هذه الدراسة على أتصيل
السياسة الشرعية وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية.
مشكلة البحث:
يعترب علم السياسة الشرعية من أبرز العلوم اليت شهدت تطوراً ملحوظاً يف اآلونة األخرية ،وابلرغم من تطور علم السياسة
الشرعية إال أن هناك العد يد من األفراد قد حاولوا فصل السياسة عن الدين أو فصل السياسة عن الشريعة اإلسالمية
حبجة أن السياسة تطورت بتطور اجملتمعات وبروز املنظمات السياسية الدولية ،كما أن العديد من احلكومات حاولت
عزل تطبيق الشريعة اإلسالمية واإلستعانة هبا يف أتصيل السياسة مما انعكس سلباً على حياة األفراد واجملتمعات ،وأدي
إىل حدوث نوع من الظلم واجلور على حقوق املواطنني واألفراد ،كما أن حماولة هتميش الشريعة اإلسالمية أدي إىل
تشوية فكرة استناد السياسة إىل الشريعة اإلسالمية يف النصوص واألحكام الفقهية الرصينة واعتمادها على النصوص
الواردة يف السنة النبوية وأفعال الصحابة والتابعني يف هذا الصدد.

3

ومن جانب أخر فإن الدعوات لفصل السياسة عن الشريعة قد أساءت لطبيعة اجملتمعات اإلسالمية وغري
اإلسالمية ،حيث أن تصرفات اجلماعات واألفراد يف اجملتمعات اإلسالمية تكون مبنية على ما ورد يف الشريعة اإلسالمية

3حممود ،عبد اجمليد والدابغ ،أمين مصطفي .أتصيل السياسة الشرعية وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية ،جملة إسالمية املعرفة ،السنة التاسعة عشرة ،العدد
2014 ،75م ،ص.48
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م ن أحكام حتكم بني األفرد ابلعدل واملساواة مما يشري إىل عدم فهم لتلك اجملتمعات ،كما أن اجملتمعات الغري اسالمية
اليت ادعت احلداثة يف القوانني والنظم السياسة هي نفسها اليت احدثت قوانني ونظم سياسة مقاربة ملا حتتويه الشريعة
اإلسالمية من أحكام ولكنها مل تصرح إبتباعها الشريعة اإلسالمية يف األسلوب السياسي جحوداً ونكراانً لإلسالم
والشريعة اإلسالمية .كما أن العديد من أصحاب القرار يف الدول اإلسالمية ممن أتثروا ابألنظمة الرأمسالية واإلشرتاكية
والعلمانية ينادون بفصل علم السياسة عن الشريعة اإلسالمية حبجة أن النصوص الشرعية أصبحت قدمية والتواكب
تطور العصر احلديث ،مما انغكس سلباً على علم السياسة وأصبحت األعراف السياسة احلالية خالية من املبادئ
واألعراف ومنية على مصلحة طرف واحد دون األخذ يف اإلعتبار مبصلحة األخرين .وابلرغم من أن نصوص الشريعة
اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان إال أن هناك إمهال واضح من علماء السياسة املعاصريني إلستخدام نصوص الشريعة
اإلسالمية الرصينة حبجة اإلبتعاد عن شبهة اإلرهاب والتطرف ،مما أدي إىل تردي واضح يف علم السياسة بشكل
ملحوظ 4.وابلتايل وبناء على ما تقدم فإن هذه الدراسة تقوم على تساؤل رئيسي وهو :ما الغاية من أتصيل السياسة
الشرعية وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية؟
أسئلة البحث:
يتطلع البحث إىل التساؤالت التالية:
 .1ما حقيقة السياسة الشرعية وما أنواعها وكيف كانت ضوابطها؟
 .2كيف كانت حقيقة السياسة الشرعية وكيف كانت أقسامها ومراتبها؟
 .3كيف كان أتصيل السياسة الشرعية يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية؟

4الزهواين ،عالل .مرتكزات السياسة الشرعية للمسلمني يف الدول الغربية دراسة مقاصدية ،حبث منشور ،رئيس املنتدى األوريب للوسطية ببلجيكا ،اإلحتاد
العاملي لعلماء املسلمني2016 ،م ،ص.15
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أهداف البحث:
تتلخص أهداف البحث اليت يرمي إىل حتقيقها يف النقاط التالية:
 .1تبيان حقيقة السياسة الشرعية وتوضيح أنواعها وضوابطها.
 .2استكشاف حقيقة السياسة الشرعية وأقسامها ومراتبها.
 .3التعرف على أتصيل السياسة الشرعية يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية.
أمهية البحث:
تربز أمهية البحث أمهية يف اآليت:
 .1التأكيد على أمهية إبراز دور مقاصد الشريعة يف حتقيق غاايت السياسة الشرعية.
 .2تسليط الضوء على أوجة التأصيل الشرعي للسياسة الشرعية وضوابطها.
 .3يساهم يف أبراز أمهية تطبيقات السياسة الشرعية يف ضوء مقاصد الشريعة.
حدود البحث:
أختار الباحث أتصيل السياسة الشرعية وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية حيث أن الشريعة اإلسالمية وحدها القادره على
ضبط السياسة الشرعية وتوجيه ا حبيث تكون مؤثرة يف حياة الفرد واجملتمع على السواء .وتنقسم حدود الدراسة إىل ثالثة
أقسام حدود زمانية ومكانية وموضوعية .تقتصر احلدود املوضوعية على أتصيل السياسة الشرعية وفق مقاصد الشريعة
اإلسالمية .أما احلدود الزمانية فإن هذه الدراسة تغطي األحداث الزمانية اليت مير هبا أغلب اجملتمعات اإلسالمية من
خالل جتربتها معتطبيقات السياسة الشرعية .كما أن احلدود املكانية تقتصر على الدول اإلسالمية اليت تطبق السياسة
الشرعية.
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منهج البحث:
اتبع البحث املنهج اإلستقرائي إلستقراء نصوص الشريعة اإلسالمية والتعرف على مقاصد الشريعة اإلسالمية حنو أتصيل
السياسة الشرعية .ويساهم املنهج اإلستقرائي يف استقراء النصوص الشرعية من بينها نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية
املطهرة .كما تتبع الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل السياسة الشرعية وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية.
ويساهم املنهج الوص في التحليلي يف تفسري الظاهرة حمل الدراسة وتبيسطيها للحصول على نتائج أكثر منطقيه .كما
اتبعت الدراسة املنهج التارخيي للتعرف على اتريخ السياسة الشرعية ومدى أتصيلها وتوافقها مع نصوص الشريعة
اإلسالمية.
الدراسات السابقة:
يعترب موضوع أتصيل السياسة الشرعية وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية من أبرز املوضوعات اليت شغلت الباحثني واملهتمني
من علماء السياسة الشرعية أو من علماء الشريعة اإلسالمية ،ومن أبرز تلك الدراسات اليت تناولت موضوع السياسة
الشرعية وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية مايلي:
دراسة بعنوان" مقاصد السياسة الشرعية عند الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي (ت909ه)" ملرشد
ضيف حممد الصاحل 5.هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مقاصد السياسة الشرعية عند الشيخ حممد بن عبد الكرمي
املغيلي .وتكمن مشكلة الدراسة يف أن إختالف املذاهب الفكرية اإلسالمية قد أثر سلباً على اتباع مقاصد السياسة
الشرعية .وتربز أمهية الدراسة من خالل إبراز أمهية الشريعة اإلسالمية يف التعرف على مقاصد الشريعة اإلسالمية .واتبعت
5مرشد ضيف ،حممد الصاحل ،مقاصد السياسة الشرعية عند الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي (ت909ه) .رسالة دكتوراة غري منشورة يف العلوم
اإلسالمية ،كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة أمحد دراية أبدرار2017 ،م
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الدراسة املنهج اإلستقرائي إلستقراء نصوص الشريعة اإلسالمية وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية .ولقد توصلت الدراسة
إىل أن مقاصد السياسة الشرعية تستمد أساليبها وطرقها من الشريعة اإلسالمية .ولقد أوصت الدراسة بضرورة توضيح
وأتصيل مبادئ السياسة الشرعية وفق أحكام وشريعة هللا عز وجل .ولقد استفادت الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف
التعرف على اإلطار ا لنظري ملقاصد السياسة الشرعية .إال أن الدراسة احلالية ختتلف عن هذه الدراسة يف تسليط الضوء
على أتصيل السياسة الشرعية وفق الشريعة اإلسالمية .وتتكون الدراسة من مخس فصول حيث احتوي الفصل األول
على اإلطار العام للدراسة والفصل الثاين عن مقاصد الشريعة اإلسالمية والفصل الثالث عن حمله من حياة الشيخ حممد
بن عبد الكرمي املغيلي والفصل الرابع عن مقاصد الشريعة والفصل اخلامس عن النتائج والتوصيات.
دراسة بعنوان" مقاصد الشريعة اإلسالمية والسياسة الشرعية :املفهوم والنشأة والتطور وبعد كل منهما
يف اآلخر" ملنري على عبد الرب ودوكورير عبد الصمد6.هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مقاصد الشريعة اإلسالمية
والسياسة الشرعية ،كما هدفت الدراسة إىل التعرف على مفهوم مقاصد الشريعة اإلسالمية والتطور والنشأة .وتكمن
مشكلة الدراسة يف أن السياسة الشرعية حتتاج إىل توضيح مقاصد الشريعة اإلسالمية حىت ميكن للعوام وأصحاب القرار
اإلستفادة منها .وتربز أمهية الدراسة من خالل التعرف على مقاصد الشريعة اإلسالمية وإبراز عالقتها ابلسياسة الشرعية.
ويقوم الدراسة على استخدام املنهج اإلستقرائي إلستقراء نصوص الشريعة اإلسالمية والتعرف على العالقة بينها وبني
مقاصد الشريعة اإلسالمية .ولقد أوضحت نتائج الدراسة أن السياسة الشرعية تستمد قوهتا من مبادئ الشريعة اإلسالمية
وأن السياسة الشرعية تنظر بعني اإلعتبار للظروف املعتربه واألولوايت امللحه .ولقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام
مقاصد الشريعة اإلسالمية كأحد أبرز املقومات الشرعية اليت ميكن أن تقوم هبا السياسة الشرعية .ولقد استفادت الدراسة
احلالية من هذه الدراسة يف التعرف على مقاصد الشريعة اإلسالمية والسياسة الشرعية .إال أن الدراسة احلالية ختتلف
6عبد الرب ،منري على وعبد الصمد ،دوكورير ،مقاصد الشريعة اإلسالمية والسياسة الشرعية :املفهوم والنشأة والتطور وبعد كل منهما يف اآلخر ،ورقة
حبثية منشورة ،جملة التجديد ،اجمللد احلادي والعشرون ،العدد احلادي واألربعون2017 ،م.
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عن هذه الدراسة يف تسليط الضوء على أتصيل السياسة الشرعية وفق الشريعة اإلسالمية .وحيتوي هيكل الدراسة على
مخس فصول حيث مشل الفصل األول اإلطار العام للدراسة والفصل الثاين مشل اإلطار النظري ملقاصد الشريعة والسياسة
الشرعية ومشل الفصل الثالث مرتكزات مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ومشل الفصل الرابع دور مقاصد الشريعة يف السياسة
الشرعية ،والفصل اخلامس مشل نتائج وتوصيات الدراسة والتوصيات املستقبليه.
دراسة بعنوان" مرتكزات السياسة الشرعية للمسلمني يف الدول الغربية دراسة مقاصدية" لعالل الزهواين.

7

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مرتكزات السياسة الشرعية للمسلمني يف الدول الغربية .وتكمن مشكلة الدراسة
يف ضعف أتثري اجلاليات املسلمة يف الدول الغربية وعدم وجود تكتالت سياسية متارس هنجاً متوافق مع الشريعة
اإلسالمية .وتربز أمهية الدراسة يف التعرف على مرتكزات السياسة الرعية للمسلمني يف الدول الغربية .واتبعت الدراسة
املنهج الوصفي التحليلي لوص ف وحتليل مرتكزات السياسة الشرعية للمسلمني يف الدول الغربية .ولقد توصلت الدراسة
احلالية إىل العديد من النتائج من بينها أن مرتكزات السياسة الشرعية للمسلمني يف الدول الغربية التتبع الشريعة اإلسالمية
بشكل كامل .ولقد أوصت الدراسة أبنه جيب توسيع نطاق تطبيق مرتكزات السياسة الشرعية يف اجملتمعات الغربية
وتكوين حتالفات سياسية اسالمية حىت ال تتشرذم املسلمني .ولقد استفادت الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف التعرف
على مرتكزات السياسة الشرعية إال أن الدراسة احلالية ختتلف عن هذه الدراسة يف تسليط الضوء على أتصيل السياسة
الش رعية وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية .ومشل هيكل الدراسة مخس فصول ،احتوي الفصل األول على املقدمة ومشكلة
الدراسة واألسئلة واألهداف ،والفصل الثاين احتوي على اإلطار النظري ملرتكزات السياسة الشرعية للمسلمني يف الدول
الغربية ،الفصل الثالث احتوي على مقومات السياسة الشرعية للمسلمني يف الدول العربية ،الفصل الرابع عالقة مقاصد
الشريعة ابلسياسة الشرعية ،والفصل اخلامس نتائج الدراسة وتوصيات الدراسات املستقبلية.
7الزهواين ،عالل ،مرتكزات السياسة الشرعية للمسلمني يف الدول الغربية دراسة مقاصدية ،حبث منشور ،رئيس املنتدى األوريب للوسطية ببلجيكا ،اإلحتاد
العاملي لعلماء املسلمني2016 ،م.
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دراسة بعنوان" حرية اإلنسان يف السياسة الشرعية " لعبد اجمليد والدابغ 8.هدفت هذه الدراسة إىل التعرف
على كيفية احلصول على حرية اإلنسان وآراءه وفق منظور السياسة الشرعية .وتكمن مشكلة الدراسة يف أن السياسيني
يف العصر احلديث قد أمهلوا مبادئ حرية اإلنسان يف أتصيل مبادئ السياسة الشرعية .وتربز أمهية الدراسة يف إبراز أمهية
التعرف على آراء اإلنسان وحريتهوفقمناهج ومبادئ السياسة الشرعية .واتبعت الدراسة املنهج اإلستقرائي إلستقراء
نصوص الشريعة اإلسالمية للتعرف على كيف كانت حرية اإلنسان يف املنهج الشرعي .ولقد توصلت الدراسة إىل العديد
من النتائج من بينها أن السياسة الشرعية قد تصادر احلرية الشخصية يف مقابل حرية اجملتمع ابلكامل ،وابلتايل فإن حرية
اإلنسان تعترب حرية مقيده .ولقد أوصت الدراسة التعمق يف فهم السنة النبوبة وما صدر فيها خبصوص السياسة الشرعية.
ولقد استفادت الدراسة احلالية من هذه الدراسة يف التعرف على اإلطار النظري للسياسة الشرعية .وتتشابة هذه الدراسة
مع الدراسة احلالية والختتلف عنها إال أن الدراسة احلالية تعترب إمتداداً للدراسات السابقة واإلطار النظري للدراسة .ومشل
هيكل الدراسة مخس فصول ،احتوي الفصل األول على املقدمة ومشكلة الدراسة واألسئلة واألهداف وأمهية الدراسة
ومصطلحات الدراسة ،والفصل الثاين احتوي على السياسة الشرعية ،الفصل الثالث احتوي على مفاهيم ومبادئ حرية
اإلنسان ،الفصل الرابع أتثري حرية اإلنسان على السياسة الشرعية ،والفصل اخلامس نتائج الدراسة وتوصيات الدراسات
املستقبلية وأوجه القصور وما متيزت به الدراسة.
دراسة بعنوان" تغري أحكام السياسة الشرعية مفهومة وأتصيله وضوابطه مناذج تطبيقية معاصرة" خالد
على وعزام لبين أمحد9.هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على أحكام السياسة الشرعية ومفهومها وأتصيلها الشرعي
وضوابطها والنماذج املعاصرة اليت استخدمت فيها السياسة الشرعية ومدى توافقها مع الشريعة اإلسالمية .وتكمن
8حممود ،عبد اجمليد والدابغ ،أمين مصطفي ،حرية اإلنسان يف السياسة الشرعية ،جملة إسالمية املعرفة ،جملة الفكر اإلسالمي املعاصر ،السنة التاسعة عشرة،
العدد 2014 ،75م.
9بين أمحد ،خالد على وعزام ،محد فخري .تغري أحكام السياسة الشرعية مفهومة وأتصيله وضوابطه مناذج تطبيقية معاصرة ،حبث منشور جملة دراسات
علوم الشريعة والقانون ،اجمللد  ،41امللحق 2014 .2م.
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مشكلة الدراسة يف مدى توافق النماذج التطبيقية املعاصرة للسياسة الشرعية مع الشريعة اإلسالمية وما إذا كانت األحكام
سوف تتغري وفقاً لطبيعة املشكالت اليت متر هبا اجملتمعات املسلمة .وتربز أهية الدراسة يف التعرف على األحكام الشرعية
اخلاصة بتأصيل السياسة الشرعية .واتبعت الدراسة املنهج اإلستقرائي إلستقراء نصوص الشريعة اإلسالمية والنماذج
التطبيقية املعاصرة يف السياسة الشرعية .ولقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من بينها أن النماذج التطبيقية
املعاصرة الختلو من إبراز اإلستناد إىل النصوص الواردة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة .ولقد أوصت الدراسة
احلالية بضرورة التوسع يف دراسة التطبيقات املعاصرة للسياسة الشرعية .ولقد استفادت الدراسة احلالية من هذه الدراسة
يف التعرف على التطبيقات املعاصرة للسياسة الشرعية وأحكامها .إال أن هذه الدراسة تسلط الضوء على أتصيل السياسة
الشرعية وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية.ومشل هيكل الدراسة مخس فصول ،احتوي الفصل األول على اإلطار العام
للدراسة ومشل املقدمة ومشكلة الدراسة واألسئلة واألهداف وأمهية الدراسة ومصطلحات الدراسة ،والفصل الثاين احتوي
على السياسة الشرعية حيث قسم إىل مبحثني مها مفهوم السياسة الشرعية وأنواع السياسة الشرعية ومقوماهتا ،الفصل
الثالث احتوي على مقاصد الشريعة اإلسالمية حيث انقسمت إىل مبحثني مها مفهوم مقاصد الشريعة اإلسالمية
وتصنيفات مقاصد الشريعة اإلسالمية ،الفصل الرابع أتصيل السياسة الشرعية وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية حيث
مشل مبحثني مها السياسة الشرع ية ودورها يف مقاصد الشريعة ومربرات اإلعتماد على مقاصد الشريعة اإلسالمية ،والفصل
اخلامس نتائج الدراسة وتوصيات الدراسات املستقبلية وأوجه القصور وما متيزت به الدراسة.
املبحث األول :مفهوم السياسة الشرعية وأنواعها يف الفقه اإلسالمي وضوابطها املطلب األول :مفهوم
السياسة الشرعية يف اللغة واالصطالح.
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مفهوم السياسة الشرعية يف اللغة :أوالً :السياسة لغةً :فالسياسة هو تسيس وإدارة أمر الناس .والسياسة هي القيام
ابلشيء مبا يصلحه ،وهي مأخوذة من ساس أي من قام ابألمر 10.والسياسة يف اللغة تعين اإلطار الذي ميكن من
خالله تدبري األمور استناداً على ما أمر هللا ورسوله 11.حيث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (أن بنو اسرائيل كانت
تسوسهم األنبياء ،كلما هلك نيب خلفه نيب)( 12.رواه البخاري)
اثنيًا :الشريعة لغةً :والشرعية وأتيت من الشريعة اإلسالمية حيث قال هللا عز وجل يف حمكم التنزيل( :ولكل

جعلنا منكم شرعاً ومنهاجاً) (سورة اإلسراء ،آية رقم  .)26والشريعة هي النهج والطريق الذي ينتهجه اإلنسان ويتقرب
به إىل هللا 13.والشريعة يف اللغة هي االستقامة على منهج هللا عز وجل واالمر ابلعدل والتوسط 14.حيث قال هللا عز
وجل يف حمكم التنزيل( :مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون) (سورة اجلاثية ،آية
رقم .)18
أوال :السياسة يف االصطالح :هي القدرة على املمارسة اإلجيابية للمجتمعات
مفهوم السياسة الشرعية يف االصطالحً :
اإلنسان ية اليت ترتبط بشكل كبري ابإلدارة واحلكم يف اجملتمع وفق املفاهيم واألعراف السائدة يف معظم البلدان 15.كما أن
10ينظر :جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي ،القاموس احملـيط( ،مـصر :مطبعـة البـايب احللـيب ،ط٧١)١٣، ٢ه ،ج ،2ص327؛ ابـن فـارس ،أمحد بن
فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،مقاييس اللغة ،حتقيق عبد الـسالم هـارون( ،مـصر :مطبعـة البـايب احللـيب ،ط1392 ،2هـ)،ج، ٥ص.50
11ينظر :االزخمشري ،جار هللا أيب القاسم حممود بن عمر ،أساس البالغة( ،ت )538حتقيق األستاذ عبدالرحيم حممود ,دار املعرفة .بريوت1987 ،م ،ص.51
 12صحيح البخاري ،رقم احلديث 3455
13

ينظر :الزبيدي ،السيد حممد مرتضي ،اتج العروس من جواهر القاموس ،حققه جمموعة من العلماء إبشراف وزارة اإلعالم .دولة الكويت2001 ،م،

ص.321
14

ينظر :سيده ،على بن امساعيل ،احملكم واحمليط األعظم ،ت ، 45/حتقيق د .مصطفى السقا ود .حسني نصار .مطبعة مصطفى البايب احلليب .القاهرة

1377ه ،ص.325
15ينظر :موسي ،فرح ،الشيخ حممد مهدي بني وهج اإلسالم وجليد املذاهب دراسة حتليل ومقارنة السياسة بني اإلسالم واملسيحية ،دار اهلدي للطبع
والنشر ،بريوت ،لبنان1991 ،م ،ص.120
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السياسة يف االصطالح تعين إدارة البشر لتحقيق أهداف الدول يف كافة مناحي احلياة وخاصة أمور احلكم وشئون
اإلدارة.

16

اثنيًا :الشريعة يف االصطالح :الشريعة هي ما شرعه هللا عز وجل لعباده من األحكام اليت جاء هبا النيب صلى

هللا عليه وسلم وبلغها وتشمل كافة األحكام من العقائد والعبادات واملعامالت واألخالق 17.كما أن الشريعة هي كل
ما يشتمل على أصول الدين وكل ما يتعلق ابلدين اإلسالمي من عقيده وتوحيد هللا عز وجل يف األمساء والصفات
والنبوة وما جاءت هبا واملعامالت والبعث والدار اآلخرة.

18

مفهوم السياسة الشرعية:
علما على علم معني ،ومن هذه التعريفات :السياسة الشرعية:
تعددت تعريفات العلماء ملفهوم السياسة الشرعية ابعتباره ً

هي تدابري معينة وإجراءات صادرة من والت األمور أو حكام املسلمني مبا يتفق مع مصلحة األمة اإلسالمية على أن

تكون تلك التدابري واإلجراءات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بشكل واضح.

19

 16ينظر :الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم ،املعجم الكبري ،ت360ه ،حتقيق محدي بن عبد اجمليد السلفي ،مكنبة العلوم واحلكم ،املوصل،
1980م ،ص.336
 17ينظر :العويد ،عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم ،مقاصد الشريعة من النسخ ،ورقة حبثية منشورة ،جملة املنارة للبحوث والدراسات ،اجمللد  ،11العدد ،1

2012م ،ص.243

18ينظر :ضيف ،حممد الصاحل .مقاصد السياسة الشرعية عند الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي( ،رسالة دكتوراه غري منشورة يف العلوم اإلسالمية ،كلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة أمحد دراية أبدرار٢٠١٧ ،م ،ص.115
 19ينظر :الزهواين ،عالل .مرتكزات السياسة الشرعية للمسلمني يف الدول الغربية دراسة مقاصدية ،حبث منشور ،رئيس املنتدى األوريب للوسطية ببلجيكا،
االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ٢٠١٦،م ،ص.50
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أو هي :تصرفات يقوم ابختاذها أصحاب القرار يف الدول اإلسالمية حيث تكون تلك القرارات والتصرفات
غالباً مؤثرة يف عموم املسلمني ،ويتم اختاذ تلك اإلجراءات والتصرفات وفقاً حلساب املصاحل واملفاسد واألضرار واملنافع
20

اليت تعود من وراء اختاذ تلك اإلجراءات.

ومن اجلدير ابلذكر أن مفهوم السياسة الشرعية ابلشكل السابق قد يكون مرتتباً عليه العديد من التصرفات
اإلدارية والتنظيمات وفقاً لفكرة املصا حل املرسلة لعموم املسلمني أو يرتتب عليه تغيري جذري يف القيادات العليا أو
القيادات الدنيا اليت قد تعمل أبسلوب خمتلف عن املسؤولني سابقاً .ويتميز املفهوم السابق للسياسة الشرعية أبنه يتخذ
من الشريعة اإلسالمية منهجاً وأساساً يف عملية التغيري السياسي وأن التغيري السياسي غالباً ما يتم وفقاً ملصلحة األمة
21

وما ينفعها يف سبيل توفري الضرورات اخلمس وهي حفظ الدين واملال والنفس والعقل والنسل.

كما أن مفهوم السياسة الشرعية يعترب مفهوماً مشولياً يصلح للتطبيق الفعلي ،كما أن مفهوم السياسة الشرعية
هبذا الشكل يعترب مفهوماً مقوماً ومنضبطاً بضوابط الشريعة اإلسالمية حيث أن هذا املفهوم يشري أن كافة القرارات ال
ميكن اختاذها إال وفقاً ملا أمر هللا عز وجل يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة ،كما أن هذا املفهوم قد أخذ يف
االعتبار حساب املصاحل اليت قد تتحقق للمسلمني وحساب املفاسد اليت قد تربز من وراء اختاذ قرارات سياسة جديدة
يف غري صاحل املسلمني .وجتدر اإلشارة إىل أن املفهوم السابق قد أشار إىل أن توفري الضرورايت اخلمس من أولوايت
السياسة الشرعية وابلتايل فإن أي قرار جديد يتخذ جيب أن يضع يف االعتبار توفري تلك الضرورايت اخلمس أو بعبارة
أخرى أية قرارات تضمن حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال.

20ينظر :الفريوز آابدي ،القاموس احملـيط( ،مـصر :مطبعـة البـايب احللـيب ،ط١٣٧١، ٢ه) ،ج ،٢ص٣٢٧؛ ابـن فـارس ،أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين
الرازي ،مقاييس اللغة ،حتقيق عبد الـسالم هـارون( ،مـصر :مطبعـة البـايب احللـيب ،ط١٣٩٢ ،٢ه)،ج، ٥ص.٩٢

21بين أمحد ،خالد على وعزام ،محد فخري .تغري أحكام السياسة الشرعية مفهومة وأتصيله وضوابطه مناذج تطبيقية معاصرة ،حبث منشور جملة دراسات
علوم الشريعة والقانون ،اجمللد  ،٤١امللحق ٢٠١٤ ،٢م ،ص.٥٠
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املطلب الثاين :أنواع السياسية الشرعية يف الفقه اإلسالمي
هناك العديد من األنواع والتصنيفات للسياسية الشرعية وميكن إمجاهلا كالتايل:
القسم األول :أنواع السياسة الشرعية ابعتبار مصدرها :وهي على نوعني:
 .١السياسة الدينية :وهي قواعد وفروض رابنية قد أقرها هللا عز وجل يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة
وما ورد عن الصحابة والتابعني يف حل املسائل السياسة املختلفة.

22

 .٢السياسة العقلية :وهي اليت يستخدمها السياسي يف دفع املضار وجلب املنافع لعموم املسلمني واستخدام
العقل واحلكمة واملنطق والشواهد والظواهر واملشورة ودفع الضرر.

23

ومن اجلدير ابلذكر أن السياسة العقلية ال ميكن فصلها عن السياسة الدينية حيث أن السياسة العقلية تستمد
أمهيتها من السياسة الدينية ،ومن جانب آخر فإن التعرف على التجارب اليت مر هبا املسلمون وزايدة اخلربة يف التعرف
على أحوال املسلمني تؤدي إىل املسامهة يف النجاح ابختاذ القرار املالئم لصاحل اإلسالم واملسلمني وهو ما يعرب عنه

22نظر :موسي ،فرح ،الشيخ حممد مهدي بني وهج اإلسالم وجليد املذاهب دراسة حتليل ومقارنة السياسة بني اإلسالم واملسيحية ،دار اهلدي للطبع
والنشر ،بريوت ،لبنان1991 ،م ،ص160
 23ينظر :وسعيد ،خضري ابعلي ،فقه األولوايت يف السياسة الشرعية املعاصرة دراسة فقهية مقاصدية ،رسالة ماجستري منشورة ،كلية الشريعة قسم أصول
الفقه ،جامعة الريموك ،األردن ٢٠١٦،م ،ص.140
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ابلسياسة العقلية24.كما ويفهم من هذا التقسيمَّ ،
أن مرد السياسة الدينية يرجع إىل النص اجلزئي ،بينما تراعي السياسة
العقلية االستنباط من النص اجلزئي.
أما القسم الثاين :السياسة الشرعية ابعتبار العمل هبا :وهي على نوعني:
 .١السياسة الشرعية التأصيلية املعيارية :وهي سياسة تقوم على مراعاة الشريعة اإلسالمية والتقيد هبا والعمل
عليها واجتناب نواهيها ،حيث تتخذ الشريعة اإلسالمية مدخالً لتحقيق أهداف الفرد واجملتمع املسلم على السواء
حيث أن الشريعة اإلسالمية هي عبارة تشريعات إهلية منضبطة ابلقدر الذي حيقق مصاحل األفراد يف الدنيا
واألخرة.

25

 .٢السياسة الشرعية التطبيقية :وهي سياسة ال ميكن أن تستغين عن األسس واملبادئ التأصيلية واملعيارية حيث
تستقي منها روح التشريع ومنها تتعرف على ما وافق الشرع وكان فيه مصلحة األمة اإلسالمية 26.ولقد متيز ابن
خلدون عن غريه يف اعتبار أن احملدد يف السياسة الشرعية التطبيقية هي متييز املصلحة يف حد ذاهتا فما ورد فيه
نص يشهد هلا ابالعتبار أو اللجوء إىل إلغاء املصلحة إذا مل يرد نص واضح .أو بعبارة أخرى إن من بني أبرز
مرتكزات السياسة الشرعية التطبيقية هي وجود املصلحة يف املقام األول وأن عدم وجود املصلحة قد بدفع إىل
تعطيل أداء السياسة الشرعية التطبيقية.
والقسم الثالث :السياسة الشرعية ابعتبار توفر العدل فيها :وهي على نوعني:
24ضيف ،حممد الصاحل .مقاصد السياسة الشرعية عند الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي( ،رسالة دكتوراه غري منشورة يف العلوم اإلسالمية ،كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة أمحد دراية أبدرار٢٠١٧ ،م ،ص.٨٠
 25ينظر :احمليميد ،حسني ،أثر مقاصد الشريعة يف نظام احلكم دراسة أتصيلية مقارنة ،النور للطبع والنشر،ط٢٠١٧ ،١م ،ص 180

 26ينظر :اجلميدي ،سامل بن علوي ،آراء بن فرحون الفقهية يف القضاء والسياسة الشرعية املتويف سنة 799ه دراسة مقارنة مع ابن القيم اجلوزية املتويف
سنة 751ه ،رسالة دكتوراه منشورة2016 ،م ،ص.51
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 .١السياسة العادلة :حيث تقوم على أساس االعتماد على ما أمر هللا به من التعرف على مصلحة األمة
اإلسالمية وتطويع السياسة الشرعية للحصول على املنافع اليت أمر هللا عز وجل هبا ،وتعتمد على رؤية الواقع
واكتشاف احلقائق كاملة والظروف واملالبسات اليت متر هبا اجملتمعات اإلسالمية .ويرى اإلمام ابن القيم أن
السياسة الشرعية العادلة ترتكز أيضاً على دفع األضرار وتتبع املصاحل والبعد عن املهالك واللجوء إىل املداهنة
خشية الوقوع يف الظلم ،وابلتايل فإن السياسة الشرعية العادلة تنتهج ابلشريعة اإلسالمية وتلتزم أبوامرها
ونواهيها.

27

 .٢السياسة الظاملة :وهي السياسة اليت حتيد عن احلق وعن منهج هللا عز وجل البعيدة متاماً عن املنهج الذي
أقره هللا عز وجل يف كتابه.

28

ويرجع السبب الرئيسي للتفريق بني السياسة العادلة والسياسة الظاملة من وجهة نظر ابن القيم كثرة املشكالت
والتحدايت اليت حتيط ابلعامل العريب واإلسالمي والرغبة يف محاية الضرورات اخلمس اليت أمر هللا عز وجل من حفظ للدين
29

والنفس واملال والنسل.

املطلب الثالث :ضوابط السياسة الشرعية:

27

ينظر :ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب 751-691 ،هـ ،.الفقي ،حممد حامد حمقق .الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،أو الفراسة

املرضية يف أحكام السياسة الشرعية البن قيم اجلوزية؛ بتحقيق حممد حامد الفقي2019 ،م ،ص.112

28ينظر :ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب 751-691 ،هـ ،.الفقي ،حممد حامد حمقق .الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،أو الفراسة
املرضية يف أحكام السياسة الشرعية البن قيم اجلوزية؛ بتحقيق حممد حامد الفقي2019 ،م ،ص.181

29وسعيد ،خضري ابعلي ،فقه األولوايت يف السياسة الشرعية املعاصرة دراسة فقهية مقاصدية ،رسالة ماجستري منشورة ،كلية الشريعة قسم أصول الفقه،
جامعة الريموك ،األردن ٢٠١٦،م ،ص.٣٠
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مما ال شك فيه أن السياسة الشرعية متتد لتصل إىل كافة اجملاالت ،وهو ما دفع العلماء إىل وضع ضوابط ترتكز عليها
السياسة الشرعية ،ومن بني تلك الضوابط الشرعية ما يلي:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

ضرورة الفصل بني األحكام العامة واألحكام اخلاصة ،حيث أن فهم طبيعة األحكام وسبب صدور
األحكام الشرعية يساهم بدون شك يف التعرف على أسباب استخدام األحكام الشرعية وما إذا كانت
مرتبطة بعله استخدامها مرة أخرى أم ال .ولقد أطلق اإلمام ابن القيم رمحة هللا عليه على هذا النوع
األحكام املرتبطة ابلشرائع السماوية حيث أهنا تتسم أبهنا شرائع كلية ال ميكن أن تتغري بتغري املكان
30
والزمان ،وهي اليت ختتلف عن الشرائع اخلاصة وفقاً للمصاحل املرسلة والزمان واملكان.
أمهية فهم النصوص الشريعة ابلرجوع إليها والتعرف على أحكامها بشكل جيد حىت ميكن االستفادة منها
مبا خيدم السياسة الشرعية.
القيام ابالجتهاد الالزم يف السياسة الشرعية وفق حتقيق املصاحل ودرء املفاسد وذلك يف ضوء مقاصد
الشريعة اإلسالمية.
عدم خمالفة دليل من أدلة الشريعة اإلسالمية ،وضرورة قيام هيئات
إسالمية تتمتع بقدر من االستقاللية تراعي مسألة التطبيق ابملمارسة الفعلية.
ضرورة انسجام أحكام السياسة الشرعية مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها ومبادئها العامة ومع
تقضيه الضرورة حيث أن أحكام الشريعة تعترب أحكام قاطعة ال تتبدل وال تتغري بتغري الزمن.
ضرورة إحداث التوازن والقيام بعدم اإلفراط والتفريط يف اتباع األحكام الشرعية والعمل على توجيه تلك

.7

األحكام الشرعية خلدمة توجهات السياسة الشرعية.
ممارسة السياسة الشرعية دورها إجيايب يف كافة اجملاالت وأنشطة الدولة وشؤون السلطة وكافة أمور االقتصاد
واحلكم والدولة والقضاء والسالم وقرارات احلرب وإبرام املعاهدات والرتتيبات.

.8

توظيف السياسة الشرعية وفقاً للواقع واالستثناءات والظروف حبيث تستطيع الوصول إىل القرار األمثل.

30ينظر :بوهدة ،غالية ،التأصيل املقاصدي لألخالق الطبية وأثره يف حوكمة مؤسسات الطب ،ورقة حبثية منشورة ،جملة التجديد ،اجلامعة اإلسالمية العاملية،
اجمللد  ،٢١العدد ٢٠١٧ ،٤١م ،ص. 95
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.9

التغيريات يف السياسة الشرعية وأساليب تطبيقها ال يعين تغيري أحكام الشريعة اإلسالمية ،فاألدلة اثبتة ال
ميكن تغيريها.

 .10ضرورة قيام السياسة الشرعية على سياسة مرنة هلا أصول ومعايري حتتكم إىل أحكام الشريعة اإلسالمية،
وحتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية.
 .11استخدام السياسة الشرعية قاعدة املصلحة اليت تراعي مصاحل الرعية ،وضرورة مراعاة أولياء أمور املسلمني
مصاحل األمة اإلسالمية عند اختاذ القرارات املصريية اليت من شأهنا حتقيق مصلحة األمة اإلسالمية.

31

وميكن القول إن السياسة الشرعية تعتمد على أمرين يف غاية األمهية ،ومها :اعتماد السياسة الشرعية على
أحكام الشريعة اإلسالمية اليت تراعي تغري الزمان واملكان ،واعتمادها على مقاصد الشريعة بغرض احلفاظ على مصاحل
األمة اإلسالمية ورعاية احلفاظ على املقاص د الضرورية :مقصد حفظ الدين ،ومقصد حفظ النفس ،ومقصد حفظ
العقل ،ومقصد حفظ النسل ،ومقصد حفظ املال ،وهبدف توفري الضرورايت الالزمة لألمة والرعية وتطوير قدرات
32

وإمكانيات األفراد.

املبحث الثاين :مفهوم مقاصد الشريعة وأقسامها ومراتبها:
نظرا للهدف الذي يروم إليه من أتصيل السياسة الشرعية وفق
أفرد الباحث هذا املبحث للحديث عن مقاصد الشريعة ً

مقاصد الشريعة ،وهو ما يتطلب الوقوف على حقيقتها ،ومعرفة أقسامها ،وتوضيح مراتبها ،وذلك يف ثالثة مطالب

اصطالحا ،املطلب الثاين :أقسام مقاصد الشريعة،
على النحو التايل :املطلب األول :مفهوم مقاصد الشريعة لغةً و
ً
املطلب الثالث :مراتب مقاصد الشريعة.

 31ينظر :العيسوي ،السعيد صبحي .تطبيق احلدود الشرعية بني مقاصد الشريعة وأهواء النفوس ،ط٢٠١٦ ،١م ،ص.95
32ينظر :بوهدة ،غالية ،التأصيل املقاصدي لألخالق الطبية وأثره يف حوكمة مؤسسات الطب ،ورقة حبثية منشورة ،جملة التجديد ،اجلامعة اإلسالمية العاملية،
اجمللد  ،٢١العدد ٢٠١٧ ،٤١م ،ص.١٠٥
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واصطالحا:
املطلب االول :مفهوم مقاصد الشريعة لغةً
ً
أوال :مفهوم املقصد لغةً :املقصد أتيت من القصد (قصد قصداَ فهو قاصد) أو الغاية واهلدف اليت ميكن العمل يف سبيل
ً
الوصول إليه .والقصد يقصد منها االستقامة على منهج هللا عز وجل .ولقد قال هللا تعايل يف حمكم التنزيل( :وعلى هللا
قصد السبيل ومنها جائر).
اصطالحا :لقد تعددت مفاهيم مقاصد الشريعة اإلسالمية يف االصطالح ويرجع
اثنيًا :مفهوم مقاصد الشريعة
ً

السبب الرئيسي يف استخدام كلمة املقاصد هو السعي إىل معرفة الغاية والقصد من وراء تطبيق الشريعة اإلسالمية .وأكد
ابن عاشور أن مقاصد الشريعة هي مقصود الشارع من وراء األحكام على أن تضع تلك األحكام مصلحة عموم
املسلمني يف االعتبار 33.يف حني أن الفاسي قد أشار إىل مقاصد الشريعة اإلسالمية هي الغاايت واألهداف اليت أقرها
الشارع يف كل حكم من األحكام الشرعية مع األخذ يف االعتبار حتقيق مصلحة األمة العامة 34.كما أن مفهوم مقاصد
الشريعة اإلسالمية قد توسع يف معرفة األسس الكلية اليت تقوم عليها حتقيق املصاحل العامة ،وبيان كيفية االجتهاد
املقاصدي وكيفية االستفادة من مقاصد الشريعة اإلسالمية يف معاجلة القضااي املصريية لألمة من ضمن األهداف العامة.
كما أن املفهوم االصطالحي يتصف ابملرونة حيث يشري إىل كيفية توظيف اجلوانب املقاصدية يف حتقيق األهداف
اخلاصة ومواجهة النوازل املتعلقة بتعامالت األفراد وخاصة ملواجهة حتدايت العوملة .ولقد ساهم املفهوم االصطالحي يف
التعرف على مكامن القوة والضعف يف االجتهاد املقاصدي يف كافة القضااي السياسة واالجتماعية .ويسلط املفهوم
االصطالحي أيضاً على فكرة احلفاظ على اإلنسان وضرورة تطبيق مقاصد الشريعة اإلسالمية يف التأكيد على محاية

 33ينظر :ابن عاشور ،حممد الطاهر ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حتقيق ودراسة حممد الطاهر امليساوي ،دار الفجر ،ط ،1كوالملبورا1420 ،ه1990/م،
ص.185
 34ينظر :الفاسي ،عالل ،مقاصد الشريعة ومكارمها ،دار الغرب اإلسالمي للطبع والنشر ،ط1993 ،5م ،ص.٨
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حقوق اإلنسان يف احلياة الكرمية واحلص ول على الضرورايت اخلمس من حفظ حق اإلنسان يف محاية عقيدته وذريته
وأمواله وأعراضه وماله .ومما تقدم فإن مفهوم مقاصد الشريعة اإلسالمية يتمحور حول اإلنسان الذي يعد الركيزة األويل
35

يف اجملتمع كما يتمحور حول كيفية حتقيق املصاحل للفرد واجملتمع على السواء.
املطلب الثاين :أقسام مقاصد الشريعة:

أشار الشاطيب أن مقاصد الشريعة اإلسالمية تقسم إىل العديد من األنواع وفقاً للحاجة إىل تلك املقاصد36.حيث أشار
الشاطيب أن مقاصد الشريعة اإلسالمية على قسمني رئيسيني مقاصد الشريعة اإلسالمية املتعلقة ابلشارع ومقاصد الشريعة
املتعلقة ابملكلف .وتنقسم املقاصد وفقاً إلرادة الشارع وإرادة املكلف إىل أربعة أقسام من بينها مقاصد متعلقة برعاية
العباد ومصاحل يتيح الشرع إمكانية فهمها ومقاصد شرعية أخرى قابلة للتطبيق حمل التكليف ومقاصد وضعها الشارع
بضمان املكلف.

37

القسم األول :مقاصد الشريعة اإلسالمية املتعلقة ابلشارع:
أشار الشاطيب أن مقاصد الشريعة اإلسالمية املتعلقة ابلشارع تنقسم إىل العديد من املعايري واالعتبارات من بينها ما
يلي:
 .1أن الشارع قد سلط الضوء على التفريق بني احلاجيات والضرورايت والكماليات.
 .2إن وجود العديد من اخللل والنقض يف الضرورايت يؤدي إىل خلل يف التحسينات والكماليات.
35ينظر :بوهدة ،التأصيل املقاصدي لألخالق الطبية ،ص.٦٠
36الـشاطيب ،أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي ،املوافقـات فـي أصـول الـشريعة ،حتقيـق عبـد اهللا دراز ،مصر :املكتبة التجارية ،د.ط،١٩٩٠،
ج ،٢ص..١١
37ينظر :العيسوي ،السعيد صبحي .تطبيق احلدود الشرعية بني مقاصد الشريعة وأهواء النفوس ،ط٢٠١٦ ،١م ،ص.٨٠
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أتثريا على حفظ الدين أوالً مث من بعد ذلك
 .3إذا حدث تعارض بني مصلحتني يف الضرورايت يؤخذ أبيهم ً
أييت حفظ النفس.
 .4الضرورايت يكون هلا أولوية التقدمي على كافة األولوايت األخرى.
 .5استخدام العديد من القواعد الفقهي ة اليت تدعم مقاصد الشريعة اإلسالمية املتعلقة ابلشارع كالضرورات
تبيح احملظورات وأمهية اختيار أحد القواعد الشرعية اليت تالءم الوضع القائم ومن بينها اختيار أخف الضررين
وأن املشقة جتلب التيسري.

38

القسم الثاين :مقاصد الشريعة اإلسالمية املتعلقة ابملكلفني :وهي على عدة أقسام:
.1مقاصد متعلقة برعاية مصلحة العباد :حيث أن مقاصد الشريعة اإلسالمية تراعي مصاحل العباد يف الدنيا
واآلخرة .كما أن الشريعة اإلسالمية قد أشارت إىل أن رعاية مصلحة العباد هي أساس املنفعة .وابلتايل
فإن مقاصد الشريعة تعمل على حتقيق مصاحل العباد وتعترب هذه الوظيفة األساسية اليت تقوم هبا مقاصد
الشريعة من أجل مصلحة العباد.
.2مقاصد متعلقة إبمكانية إاتحة الشارع الشريعة اإلسالمية لإلفهام :وتربز أمهية مقاصد الشريعة يف أن الشارع
قد أوضح القواعد ا لشريعة بشكل كبري ،وأن تلك القواعد أصبحت متاحه للمكلفني لفهم تلك القواعد
وللتعرف على كيفية تتبع مصاحل العباد والتعرف أيضاً على حكمة الشرع من تتبع املصلحة والرغبة يف درء
املفاسد عن العباد.

 38الـشاطيب ،أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي ،املوافقـات فـي أصـول الـشريعة ،حتقيـق عبـد اهللا دراز ،مصر :املكتبة التجارية ،د.ط،
 ،١٩٩٠ج ،٢ص.120
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.3مقاصد متعلقة بوضع الشريعة حمل التكليف :مبعين أن مقاصد الشريعة قابلة للتطبيق يف أي مكان حمل
التكليف .وتكمن أمهية تلك املقاصد أبهنا تراعي املكلفني وتعمل على حتقيق مصاحل املكلفني واالبتعاد
عن كل ما حيقق تعطيل تلك املصلحة.
.4مقاصد متعلقة بوضع الشارع للمكلف من ضمنها :وتعين أن الشارع ضمن للمكلف تطبيق الشريعة
اإلسالمية بشكل كبري .كما أن الشارع قد أكد على ضرورة تطبيق الشريعة اإلسالمية وفق اً لفكرة درء
املفسدة وجلب املصاحل لعموم املسلمني.

39

املطلب الثالث :مراتب مقاصد الشريعة:
تتعد مراتب مقاصد الشريعة اإلسالمية إىل عدة مراتب ،وهي:
أوال :الضرورايت :وهي األشياء الضرورية اليت ال ميكن لإلنسان االستغناء عنها أبي حال من األحوال ،ولقد
ً
رتب العلماء الضرورايت على مخس أوجه حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ املال .وتعترب
الضرورايت من أبرز األمور املتفق عليها يف األداين السماوية.

40

جاءت مقاصد الشريعة اإلسالمية للحفاظ على مقصد حفظ الدين ،قال تعاىل( :فأقم وجهك للدين حنيفاً
فطرت هللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق هللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون) (سورة الروم ،آية
رقم  .)30ومتثلت عناية الشريعة مبقصد حفظ الدين يف بناء العقيدة السليمة لألفراد ،وتوضيح األحكام الدينية من
الصالة والزكاة والصوم وغريها ،واحلث على الدعوة إىل هللا عز وجل .وأشار اليويب يف كتابه أن الشريعة دائماً ما ترتكز
39ينظر :احمليميد ،حسني ،أثر مقاصد الشريعة يف نظام احلكم دراسة أتصيلية مقارنة ،النور للطبع والنشر ،الطبعة األويل ٢٠١٧،م ،ص.٩٨

 40الـشاطيب ،أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي ،املوافقـات فـي أصـول الـشريعة ،حتقيـق عبـد اهللا دراز ،مصر :املكتبة التجارية ،د.ط١٩٩٠ ،م،
ج ،٢ص.130
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على علة التشريع أو األخذ يف االعتبار حتقيق مصاحل العباد ،فاحلفاظ على الدين يستلزم تعلم القرآن الكرمي والسنة
النبوية املطهرة كما جاء به الوحي متواتراً واتباع املذاهب الفقهية لكبار العلماء والتبحر يف العلوم الشرعية للحفاظ على
العقيدة يف نفوس العباد ونشر الدعوة اإلسالمية واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .كما أن حفظ الدين يستلزم زجر
من ينادون بفصل الدين واالجتاه حنو العلمانية .كما عملت على محاية مقصد النفس ،ويربز ذلك من خالل وجود
تشريعات زاجره حتقق األمن والسلم االجتماعي .كما أن حفظ النفس يستلزم وجود أجهزة أمنية قوية تقوم مبكافحة
اجلرمية لكل من تسول له نفسه ارتكاب اجلرائم اخلطرية يف اجملتمع بشكل عام 41.حيث قال هللا تعايل يف حمكم التنزيل:
(وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال ابحلق) (سورة اإلسراء ،رقم اآلية .)33
ومن جانب أخر فقد اهتمت الشريعة اإلسالمية مبقصد حفظ العقل ،بتحرمي اخلمر وامليسر الذين هلما أتثري
سليب مباشر على العقل ،التأكيد على أمهية اإلقبال على التعليم لصيانة العقل ،حترير العقول من التبعية للحكام أو
السالطني وإبراز حرية الرأي ،والدعوة إىل البعد عن املعاصي اليت قد تفسد العقل والفكر ،والدعوة إىل التدبر يف صنيع
42

آايت هللا الكونية ،توجيه العقل والفكر حنو االستفادة من أحكام التشريع واالجتهاد الفقهي.

بينما ركزت مقاصد الشريعة اإلسالمية على ضرورة حفظ النسل والسعي إىل استمرار مسرية اإلنسان يف األرض
إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها من خالل :احلث على النكاح واإلقبال على الزواج ،تربية األطفال تربية إسالمية،
االعتناء ابألسرة املسلمة من كافة النواحي وحترمي اخللوة غري الشرعية .حترمي املمارسات الغري شرعية اخلارجة عن إطار
الزواج الشرعي ،حترمي االعتداء على النساء واحلفاظ على األعراض.

 41ينظر :اليويب ،حممد سعد ،مقاصد الشريعة وعالقتها ابألدلة الشرعية( ،اململكة العربية السعودية :دار اهلجرة ،ط1998 ،1م) ،ص.38
42ينظر :الزهواين ،عالل .مرتكزات السياسة الشرعية للمسلمني يف الدول الغربية دراسة مقاصدية ،حبث منشور ،رئيس املنتدى األوريب للوسطية ببلجيكا،
االحتاد العاملي لعلماء املسلمني٢٠١٦ ،م ،ص.٦٥
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ولقد أكدت مقاصد الشريعة اإلسالمية على أمهية احلفاظ على املال ابعتباره احد املقاصد الكلية الضرورية
اخلمسة ،والذي يعترب عصب احلياة ،حيث راعت الشريعة اإلسالمية هذا املقصد من خالل عدة أمور من أبرزها :فتح
أبواب الرزق احلالل للعباد ،إعطاء قيمة للعمل املكسب للمال احلالل ،تشجيع األفراد على اإلقبال على املعامالت
احلالل واليت تتوافق مع الشريعة اإلسالمية ،حترمي وجترمي االعتداء على املال اخلاص واملال العام وسن األحكام اليت تكفل
محايته ،منع إهدار املوارد املالية فيما ال ينفع والبحث يف تشغيل رؤوس األموال واستثمارها يف األوجه املشروعة.

43

ب .احلاجيات :واحلاجيات هي ما حيتاج إليه األفراد داخل اجملتمع لتحقيق مصلحة األفراد داخل هذا اجملتمع،
وميكن اعتبار عدم وجود احلاجيات إخالالً شديداً ابلطريقة أو النهج الذي يسري عليه اجملتمع .مبعين لو فقدت يقع
الناس يف مشقة وحرج يشوش عليهم عباداهتم ،ويعكر عليهم صفو حياهتم 44.وتعد احلاجيات ذات أمهية يف اجملتمعات
الناشئة فال ميكن االعتماد على الضرورايت دون توفري احلاجيات .وابلتايل فإن اجملتمعات اليت يظهر على عالمات
التطور واحلداثة البد أن يكون متوفر هبا احلاجيات بشكل قطعي .واحلاجيات ختتلف عن الضرورايت فإذا ما توفرت
سيكون هناك مشقة ولكن لن يرتتب عليها مفسده كربى مثل عدم وجود احلاجيات حيث أن اختالل الضرورايت يؤثر
على الناس عموماً وقد يؤدي إىل مفاسد كبرية إال أن عدم وجود احلاجيات قد يعكر صفو اجملتمع لكن عدم وجود
تلك احلاجيات ال ميكن أن تؤدي إىل مفسده أو هالك.
جـ .التحسينيات :التحسينيات اليت هبا كمال حصول األفراد على الرفاهية املطلوبة ويصاحب تلك التحسينيات
تغيري ملموس يف سلوك الناس جتاه بعضهم البعض .أي مبعىن ما ال يرجع ايل ضرورة وال حاجة ولكن يقع موقع التحسني

43ينظر :عبد الرب ،منري على وعبد الصمد ،دوكورير ،مقاصد الشريعة اإلسالمية والسياسة الشرعية :املفهوم والنشأة والتطور وبعد كل منهما يف اآلخر،
ورقة حبثية منشورة ،جملة التجديد ،اجمللد احلادي والعشرون ،العدد احلاديو األربعون ٢٠١٧،م ،ص.٣٢١
 44ينظر :الـشاطيب ،أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي ،املوافقـات فـي أصـول الـشريعة ،حتقيـق عبـد اهللا دراز ،مصر :املكتبة التجارية ،د.ط،
١٩٩٠م ،ج ،٢ص.١٧٠
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والتزيني ،والتيسري للمزااي .مبعىن لو فقدت يرتتب على فقداهنا خروج الناس عما تستحسنه العقول السليمة والفطرة
الصحيحة.

45

وابلرغم من أن تلك التحسينات دليل على رقي اجملتمعات إال أن عدم وجودها ال يؤدي إىل إخالل

ابجملتمع وال نظام اجملتمع وعدم وجودها ال يرتتب عليها وجود مفسده كربى .وابلرغم من أن التحسينات ليس فيها
أشياء حمرمة أو ممنوعه لكنها قد تتناسب مع الذوق والعادات والتقاليد اليت تسري عليها اجملتمع .فالتحسينات تشمل
مبادئ كثرية من مكارم األخالق يف اجملتمع اإلسالمي .ومما سبق ميكن القول أن مقاصد الشريعة اإلسالمية تركز بشكل
كبري على حصول األفراد على الضرورايت اخلمس اخلاصة حبفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل
وحفظ املال.
املبحث الثالث :أتصيل السياسة الشرعية يف ضوء مقاصد الشريعة:
حيتوي هذا املبحث على أوجه بناء التأصيل الشرعي للسياسة الشرعية يف ضوء مقاصد الشريعة والتعرف على دور
مقاصد الشريعة يف توجيه السياسة الشرعية وضبطها .كما يشمل تطبيقات السياسة الشرعية يف ضوء مقاصد الشريعة.
املطلب األول :أوجه بناء التأصيل الشرعي للسياسة الشرعية يف ضوء مقاصد الشريعة:
حيتوي املطلب األول على التأصيل الشرعي للسياسة الشرعية يف ضوء القرآن الكرمي والسنة
الفرع األول :التأصيل الشرعي للسياسة الشرعية يف ضوء القرآن الكرمي والسنة ومنهج اخلالفة الراشدة:
تتعدد مصادر أوجه بناء التأصيل الشرعي للسياسية الشرعية بني القرآن الكرمي والسنة النبوية يف ضوء مقاصد الشريعة،
وذلك على النحو التايل:

45ينظر :الـشاطيب ،أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي ،املوافقـات فـي أصـول الـشريعة ،حتقيـق عبـد اهللا دراز ،مصر :املكتبة التجارية،
د.ط١٩٩٠،م ،ج ٢ص.210
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أوالً :التأصيل الشرعي من خالل نصوص القرآن الكرمي :من خالل استقراء نصوص القرآن الكرمي فقد
تبني أن السياسة الشرعية هلا أتصيل شرعي يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية حيث أشار القرآن الكرمي إىل ضرورة
ِ
شكل و ِ
مراعاة األولوايت بِ ِ
ال فِ ِيه َكبِريٌ ۖ
َّه ِر ا ْحلََرِام قِتَ ٍال فِ ِيه ۖ قُ ْل قِتَ ٌ
اضح قال هللا تعاىل ِيف حمك ِم التنزيل( :يَ ْسأَلُونَ َ
ك َع ِن الش ْ
وص ٌّد عن سبِ ِيل َِّ
ِِ
ِِ ِ ِ
اَّللِ ۚ َوالْ ِفْتـنَةُ أَ ْك َربُ ِم َن الْ َقْت ِل ۗ َوَال يـََزالُو َن يـُ َقاتِلُونَ ُك ْم
ند َّ
اج أ َْهلِ ِه ِمْنهُ أَ ْك َربُ عِ َ
ََ َ َ
اَّلل َوُك ْفٌر به َوالْ َم ْسجد ا ْحلََرام َوإ ْخَر ُ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِِ ِ
ت أ َْع َما ُهلُْم ِيف ُّ
الدنْـيَا
ت َوُه َو َكافٌر فَأُوٰلَئِ َ
ك َحبِطَ ْ
استَطَاعُوا ۚ َوَمن يـَ ْرتَد ْد من ُك ْم َعن دينه فَـيَ ُم ْ
َح َّ ٰىت يـَ ُرُّدوُك ْم َعن دين ُك ْم إِن ْ
اب النَّا ِر ۖ ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن) (سورة البقرة آية رقم )٢١٧ :كما أشار القرآن الكرمي إىل أن وجوب
َو ْاآل ِخَرةِ ۖ َوأُوٰلَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
تقدمي الضرورايت واألولوايت حيث قال هللا تعايل يف حمكم التنزيل( :اي أَيـُّها الَّ ِذين آمنُوا ُكونُوا قَـ َّو ِام ِ ِ ِ
َ
َ َ
َ َ
ني ابلْق ْسط ُش َه َداءَ
ِ
ِِ
ِ
اَّللُ أ َْوَ ٰىل هبِِ َما ۖ فَ َال تَـتَّبِعُوا ا ْهلََو ٰى أَن تَـ ْع ِدلُوا ۚ َوإِن تَـ ْل ُووا
ني ۚ إِن يَ ُك ْن َغنِيًّا أ َْو فَ ِق ًريا فَ َّ
ََّّلل َولَ ْو َعلَ ٰى أَن ُفس ُك ْم أَ ِو الْ َوال َديْ ِن َو ْاألَقْـَربِ َ
اَّللَ َكا َن ِمبَا تَـ ْع َملُو َن َخبِ ًريا) (سورة النساء آية رقم  )١٣٥ولقد أشارت اآلية الكرمية إىل مقاصد الشريعة
ضوا فَِإ َّن َّ
أ َْو تـُ ْع ِر ُ
اإلسالمية هلا دور إجيايب يف ترتيب أولوايت السياسة الشرعية حيث أن السياسة الشرعية تراعي األولوايت يف االحتياجات
وفقاً ملبدأ جلب املصلحة مقدم على درء املصلحة وابلتايل فإن السياسة الشرعية ترتب الضرورايت واالحتياجات مث
التحسينات والكماليات.

46

اثنياً :التأصيل الشرعي للسياسة الشرعية من خالل السنة النبوية املطهرة :مما ال شك فيه أن السياسة
الشرعية مت أتصيلها من خالل السنة النبوية املطهرة .فالرسول صلى هللا عليه وسلم هو أول من أهتم بعلم السياسة
الشرعية بشكل مباشر .ومل تكن السنة النبوية املطهرة غائبة عن التأصيل الشرعي للسياسة الشرعية حيث استخدم النيب
صلى هللا عليه وسلم السياسة الشرعية يف صلح احلديبية وذلك يف العام السادس من اهلجرة .وابلرغم من أن النيب صلى
هللا عل يه وسلم قد قبل بشروط صلح احلديبية إال أن الصحابة كانوا يعارضون شروط صلح احلديبية حيث أن تلك
46ينظر :بين أمحد ،خالد على وعزام ،محد فخري ،تغري أحكام السياسة الشرعية مفهومة وأتصيله وضوابطه مناذج تطبيقية معاصرة ،حبث منشور جملة
دراسات علوم الشريعة والقانون ،اجمللد  ،٤١امللحق ٢٠١٤ .٢م ،ص.١٢٠
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الشروط كانت صعبة للغاية .إال أن صلح احلديبية كان مبثابة إقرار من كفار قريش بتساوي مع املسلمني ،كما أنه تبني
مقاصد الشريعة اإلسالمية من رغبة النيب صلى هللا عليه وسلم من استغالل اهلدنة يف الدعوة إىل هللا لدى القبائل اجملاورة
واكتساب املزيد من التأييد والتعاطف .وكذلك فإن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد قسم الغنائم وذلك بعد انتهاء غزوة
حنني وأعطي الكفار مزيداً من الغنائم ومل يعطي األنصار وذلك لتطبيق مقاصد الشريعة اإلسالمية يف التأليف بني قلوب
املسلمني يف هذا الوقت .وجتدر اإلشارة إىل أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد رضي بشروط الكفار اجلائرة من أجل
احلفاظ على حياة املسلمني.

47

اثلثاً :التأصيل الشرعي للسياسة الشرعية من منهج اخلالفة الراشدة :برز أتصيل السياسة الشرعية يف منهج
اخلالفة الراشدة من خالل العديد من النقاط ميكن إمجاهلا فيما يلي:
. 1تعامل سيدان عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني مع املؤلفة قلوهبم يف عدم منحهم ما يؤلف به قلوهبم وذلك
ابملخالفة ملا قام به أمري املؤمنني أبو بكر الصديق من أجل دفع الضرر عنهم.
. 2ما قام به أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز من مراعاة أولوايت اإلنفاق من املال العام والرتكيز على الضرورايت
فقط دون اإلنفاق على التحسينات .
 .3ما فعله أمري املؤمنني عمرو بن اخلطاب من التسامح مع غري املسلمني يف فتح بيت املقدس ومنحهم األمان
وحق العبادة واألمان هلم ولعائلتهم.

47ينظر :وسعيد ،خضري ابعلي ،فقه األولوايت يف السياسة الشرعية املعاصرة دراسة فقهية مقاصدية ،رسالة ماجستري منشورة ،كلية الشريعة قسم أصول
الفقه ،جامعة الريموك ،األردن ٢٠١٦،م ،ص.٨٠
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الفرع الثاين :التأصيل الشرعي للسياسة الشرعية وفق مقاصد الشريعة:
مما الشك فيه أن مقاصد الشريعة اإلسالمية هي الغاية اليت تسعي السياسة الشرعية إىل حتقيقها ،فمن خالل مقاصد
الشريعة اإلسالمية تقوم السياسة الشرعية على تطبيق مقاصد الشريعة بشكل مباشر .حيث تقوم مقاصد الشريعة بتطويع
السياسة الشرعية لتحقيق مقاصد الشريعة وخاصة للضرورايت واحلاجيات والتحسينات .ومن املؤكد أن مقاصد الشريعة
تقوم ابالهتمام ابلضرورايت بشكل قطعي من حيث العمل على حفظ الدين من خالل اتباع سياسات اكثر حزماً
فيمن يدعي الرده أو يقوم ابلتبشري أو يدعي النبوة وذلك حفاظاً على الدين مع األخذ يف االعتبار أن السياسة الشرعية
قد حققت مصلحة اجملتمع يف محاية وحفظ الدين .وكذلك فإن مقاصد الشريعة استخدمت التأصيل الشرعي للسياسة
الشرعية للحفاظ على حق النفس من االعتداء على األخرين وجترمي الغيلة واالغتصاب وذلك بتفعيل حدود هللا والسيما
حد احلرابة مع وضع مصلحة اجملتمع يف االعتبار ،كما أن مقاصد الشريعة قد سامهت يف تطويع استخدام السياسة
الشرعية حلفظ العقل وجترمي اخلمر وامليسر وما قد يدفع البعض إىل ارتكاب احملرمات من خالل التشريعات امللزمة من
أجل حتقيق ا لزجر العام .وكذلك فإن مقاصد الشريعة قد طوعت السياسة الشرعية من أجل حفظ األنساب وحرمة
االعتداء على حمارم األخرين وحترى احلالل واالبتعاد عن العالقات احملرمة من خالل تطبيق احلدود الشرعية من أجل
مواجهة الزان ،كما أن التأصيل الشرعي للسياسة الشرعية يف ضوء مقاصد الشريعة يربز من خالل احلفاظ على املال
والنهي عن السرقة واالعتداء على أموال األخرين والغش والتدليس واحلصول على أموال من األخرين بغري وجه حق
والرتبح من املنصب العام والوظيفة العامة واستغالل الوظيفة يف احلصول على منافع شخصية ومكاسب من اآلخرين
دون وجه حق ،حيث تويل مقاصد الشريعة اإلسالمية رعاية خاصة ابحلفاظ على املمتلكات اخلاصة والعامة وتشديد
عقوبة االعتداء على املمتلكات العامة واخلاصة .كما أن مقاصد الشريعة قد وجهت لتنمية الدولة االهتمام هبا من خالل
وجود قرارات هامة تساهم يف توفري احلاجيات لكافة الطبقات يف اجملتمع حبسب مقدرة األفراد املادية ومستوايهتم
االجتماعية .كما تعمل السياسة الشرعية وفقاً ملقاصد الشريعة على توفري التحسينات الالزمة والعمل عليها مما يساهم
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يف إبراز دور مقاصد الشريعة .وابلتايل وبناء على ما تقدم فإن مقاصد الشريعة اإلسالمية قد طوعت واستخدمت
السياس ة الشرعية كأحد أبرز وأهم الوسائل واألساليب اليت ميكن استخدامها يف حتقيق مقاصد الشريعة للحفاظ على
اجملتمع.
املطلب الثاين :دور مقاصد الشريعة يف توجيه السياسة الشرعية وضبطها:
مما ال شك فيه أن مقاصد الشريعة اإلسالمية هلا دور ابرز يف توجيه السياسة الشرعية وضبطها بضوابط الشريعة
اإلسالمية .ومن اجلدير ابلذكر أن املتتبع ملقاصد الشريعة جند أن من أبرز أتثريها على السياسة الشرعية ما يلي:
. 1تتفق السياسة الشرعية مع مقاصد الشريعة يف املبادئ واألسس واملرتكزات اليت تقوم عليها .حيث تقوم مقاصد
الشريعة بتقدمي الضرورايت عن ا حلاجيات مث بعدها أتيت التحسينات .كما أن مقاصد الشريعة اإلسالمية تقوم
بتقدمي املصلحة القطعية عن املصاحل الظنية واألدلة النقلية والعقلية على األدلة الظنية .كما أن مقاصد الشريعة
تسلط الضوء على فكرة اعتبار املصلحة العامة يف املقام األول عن املصلحة اخلاصة .وهو ما فعله الرسول صلى
هللا عليه وسلم بتقدمي املصلحة األهم عن املصاحل بعيدة املنال .وتقوم مقاصد الشريعة اإلسالمية بدور كبري يف
دفع املفاسد حيث أن الضرر اخلاص ميكن حتمله يف سبيل دفع الضرر العام .وأنه جيب درء أحد املفسدتني أتثرياً
أو بعبارة أخرى أنه ميكن حتمل ظلم احلاكم يف مقابل دفع الفتنة والفوضى .وإذا تساوت املفسدة فيجب درء
املفسدة أوالً وإبعاد آاثرها عن عموم اجملتمع .كما أن مقاصد الشريعة اإلسالمية قد ركزت على أنه ميكن نسيان
آاثر املفسدة الصغرية وذلك من أجل حتقيق مصلحة أكرب ،فالسياسة الشرعية تقوم على تقدمي الضروري الذي
حتتاجه اجملتمعات عن احلاجي أو التحسيين عند تعارض األمور ،كما أن السياسة الشرعية تقدم مصاحل عموم
املسلمني عن خواصهم ،وهو ما يوضح الدور الكبري ملقاصد الشريعة يف توجيه السياسة الشرعية.
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إطارا مرجعيًا للتعامل واحلكم على النوازل واملستجدات اليت تصيب األمة ،وهو ما
 .2تعترب مقاصد الشريعة ً
يساعد القائمني على السياسة الشرعية يف توجبه هذه النوازل واملستجدات وف ًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
ومبادئها ومقاصدها.
 . 3تراعي السياسة الشرعية يف بناء أحكامها لألمور املستحدثة اليت حتتاجها اجملتمعات اإلسالمية قاعدة املصلحة
املرسلة ،ومقاصد الشريعة منوطه بتحقيق مصلحة الرعية وهو ما يسعى احلاكم إىل حتقيقه.
.4تويل مقاصد الشريعة اإلسالمية اعتباراًكبرياً للعرف كأحد أساليب السياسة الشرعية.
. 5هتدف مقاصد الشريعة إىل حتقيق التكافل بني أفراد اجملتمع والعدالة االجتماعية بني أفراد اجملتمع ،وهو يظهر
جليًا يف مقصد حفظ النفس وحفظ املال ،وهو ما جيب أن يراعيه أرابب السياسية الشرعية عند اختاذهم القرارات.
 . 6إن موضوع أحوال معيشة اإلنسان هو حمور مقاصد الشريعة اإلسالمية وابلتايل فإن السياسة الشرعية تطبق
مقاصد الشريعة اإلسالمية مبا يفيد م صلحة اإلنسان بشكل كبري .وابلتايل فإن تغري أحوال اإلنسان يؤدي إىل
تغيري يف تطبيق قواعد السياسة الشرعية مبا خيدم مصاحل اإلنسان.
ومما سبق ميكن القول أن مقاصد الشريعة اإلسالمية هلا دور إجيايب ومباشر يف توجيه السياسة الشرعية وإمدادها
ابألحكام الالزمة للتطبيق يف أي مكان وزمان .كما أن السياسة الشرعية تتمتع بقدرهتا على االنضباط وفق مقاصد
الشريعة اإلسالمية وأينما وجدت املصلحة وجدت السياسة الشرعية.

املطلب الثالث :تطبيقات السياسة الشرعية يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية:
135

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 5. No. 1
)March (1442-2021
CONSOLIDATION OF SHARIAH POLICY IN LIGHT OF MAQASID AL-SHARIAH
Fathi A Mielad Mohamed Hossam El-Din El-Sefy

من أبرز تطبيقات السياسة الشرعية هي استخدام السياسة الشرعية يف العديد من اجملاالت من بينها اجملال االجتماعي
واجملال املايل واجملال األسري والرتبوي والدعوي .ومما الشك فيه أن أمهية السياسة الشرعية قد برزت يف اجملال االجتماعي
بقدرهتا على حل الكثري من املشكالت االجتماعية من بينها مشكلة التعايش السلمي بني الكثري من الطوائف وامللل
داخل اجملتمع اإلسالمي ،حيث تساهم السياسة الشرعية يف التفاوض مع كافة الطوائف من أجل شيوع األمن والسلم
اجملتمعي الذي حيميه بعد ذلك قوة القانون 48.حيث قال هللا تعاىل يف حمكم التنزيل( :فإن جاءوك فأحكم بينهم وأعرض
عنهم( سورة املائدة ،آية رقم ) 42كما أن التأصيل الشرعي لتلك القاعدة أتيت من مرتكزات السنة النبوية املطهرة اليت
أكدت على أن النيب صلى هللا عليه وسلم عقد العديد من التفامهات مع اليهود وأصحاب الدايانت األخرى أطلق
عليها أسم اتفاقات املدينة األمر الذي قد ساهم يف حتديد حقوق املسلمني وحتديد حقوق أصحاب الدايانت االخرى
بشكل واضح .كما أن إبرام النيب صلى هللا عليه وسلم لتلك املعاهدات قد ساهم يف شيوع األمن العام واحلفاظ على
السلم االجتماعي بشكل موسع حيث أشار النيب صلى هللا عليه وسلم أن على اليهود نفقتهم وأن املسلمني من انحية
أخرى ملزمني بتوفري نفقاهتم ،وإن بينهم النصر على من حارب تلك املعاهدات والنصح واإلمث على ما دون ذلك .ومن
تلك التطبيقات أيضاً اسهامات السياسة الشرعية يف اجملال املايل ،حيث أن هللا عز وجل أمر ابحلفاظ على املال وأمر
املؤمنني ابلسعي الدؤوب وبذل اجلهد يف سبيل امتالك األموال لصيانة النفس واألسرة ومن ذلك ما أقرته السنة النبوية
املطهرة يف حث النيب صلى هللا عليه وسلم بعدم سؤال الناس وأن يذهب ليحتطب من أجل توفري املال الالزم ،ففي
اقرار النيب لسياسة العمل من أجل توفري املال الالزم لنفقة الفرد على نفسه وعلى أسرته دون احلاجة إىل سؤال الناس،
كما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد أشار إىل حرمة اكتناز األموال وأنه جيب أن يتم تدوير تلك األموال يف مشروعات
تنفع عموم املسلمني وتدر عليهم الربح الوفري .وكذلك فقد جنحت السياسة الشرعية يف اجملال الدعوي واألسري حيث
أن السياسة النيب صلى هللا عليه وسلم قد أشار يف احلديث الصحيح عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن النيب
48ينظر :عبد الرب ،منري على وعبد الصمد ،دوكورير ،مقاصد الشريعة اإلسالمية والسياسة الشرعية :املفهوم والنشأة والتطور وبعد كل منهما يف اآلخر،
ورقة حبثية منشورة ،جملة التجديد ،اجمللد احلادي والعشرون ،العدد احلادي واألربعون  ،٢٠١٧،ص.٨٠
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ول َع ْن َرعِيَّتِ ِه ،فَ ْاأل َِمريُ الَّ ِذي َعلَى الن ِ
ول َع ْن
َّاس َر ٍاعَ ،وُه َو َم ْسئُ ٌ
صلى هللا عليه وسلم قال( :أََال ُكلُّ ُك ْم َر ٍاعَ ،وُكلُّ ُك ْم َم ْسئُ ٌ
ِِ
ول عْنـهم ،والْمرأَةُ راعِيةٌ علَى بـي ِ
ت بـَ ْعلِ َها َوَولَ ِدهَِ ،وِه َي َم ْسئُولَةٌ َعْنـ ُه ْمَ ،والْ َعْب ُد
َرعِيَّتِ ِهَ ،و َّ
الر ُج ُل َر ٍاع َعلَى أ َْه ِل بـَْيتهَ ،وُه َو َم ْسئُ ٌ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ
ول َع ْن َرعِيَّتِ ِه) متفق عليه.
ول َعْنهُ ،أََال فَ ُكلُّ ُك ْم َر ٍاعَ ،وُكلُّ ُك ْم َم ْسئُ ٌ
َر ٍاع َعلَى َم ِال َسيِ ِدهِ َوُه َو َم ْسئُ ٌ
ويشري احلديث الكرمي أن السياسة الشرعية قد وضعت املسؤولية يف عنق كل رب األسرة وربة املنزل من أجل
القيام ابملسؤولية كامله ومن أجل رعاية األطفال والعمل على القيام بواجباهتم جتاه احلفاظ على األسرة اليت تعترب عماد
اجملتمع أبكمله .كما أن احلديث قد أشار أن السياسة الشرعية قد وضعت أمانة الدعوة يف عنق كل مسؤول وأن األمري
هو املكلف من قبل هللا عز وجل عن محاية الدعوة والقيام هبا وتوفري كل السبل لنشرها.
النتائج:
خلصت الدراسة يف العديد من النتائج من بينها ما يلي:
 .1أوضحت الدراسة أن أتصيل السياسة الشرعية يكون من خالل الشريعة اإلسالمية وخاصة من املصادر
الشرعية القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة.
 .2كما أوضحت نتائج الدراسة أن مقاصد الشريعة اإلسالمية هلا دور هام يف ضبط وتوجيه السياسة الشرعية.
 .3تعترب ماليزاي من أبرز الدول اليت ميكن أن تكون مثاالً لتطبيقات السياسة الشرعية يف ضوء مقاصد الشريعة
اإلسالمية.
 .4الميكن إنكار دور اخللفاء الراشدين يف إبراز أمهية السياسة الشرعية وحتقيق اخللفاء ملصلحة الرعية.
 .5إن مقاصد الشريعة اإلسالمية قد ركزت على وجود قاعدة اإلستصحاب اليت برز تطبيقها كثرياً يف األونة
األخرية.
 .6إن تطبيقات السياسة الشرعية يف اجملال املايل واإلجتماعي واألسري والدعوي يساهم يف التزام اجملتمع
بتحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية.
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:التوصيات
أوصت الدراسة بضرورة توسيع نظاق الدراسة يف السياسة الشرعية بتحديد حالة دراسية ميكن من خالهلا التوغل بعمق
 وكذلك إبراز أمهية اجلمع بني املنهج الكمي واملنهج النوعي.يف فهم عالقة السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة اإلسالمية
 كما أن الدراسة جيب أن تقوم بتحديد نطاق زمين كبري من أجل التعرف على مراحل.للحصول ع لى الكثري من النتائج
 ومن جهة أخرى جيب التوسع يف التعرف على أمهية تطبيقات السياسة الشرعية.تطبيق مقاصد الشريعة اإلسالمية
.واسهاماهتا يف اجملال املايل واالقتصادي واإلجتماعي واألسري والدعوي
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اهللا دراز(،مصر :املكتبة التجارية ،د.ط ،د.ت) ،ج.2
العويد ،عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم ،مقاصد الشريعة من النسخ .)2012( . ،ورقة حبثية منشورة ،جملة املنارة
للبحوث والدراسات ،اجمللد  ،11العدد .1
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الفريوز آابدي ،القاموس احملـيط (مـصر :مطبعـة البـايب احللـيب ،ط1371، 2هـ)،ج ،2ابـن فـارس ،أمحد بن فارس بن

زكرايء القزويين الرازي ،مقاييس اللغة ،حتقيق عبد الـسالم هـارون (مـصر :مطبعـة البـايب احللـيب ،ط، 2

1392هـ).
احمليميد ،حسني .)2017( .أثر مقاصد الشريعة يف نظام احلكم دراسة أتصيلية مقارنة ،النور للطبع والنشر ،الطبعة
األويل.
العيسوي ،السعيد صبحي.)2016( . .تطبيق احلدود الشرعية بني مقاصد الشريعة وأهواء النفوس ،الطبعة األويل.
بين أمحد ،خالد على وعزام ،محد فخري .)2014( .تغري أحكام السياسة الشرعية مفهومة وأتصيله وضوابطه مناذج
تطبيقية معاصرة ،حبث منشور جملة دراسات علوم الشريعة والقانون،ا جمللد  ،41امللحق .2
بوهدة ،غالية .)2017( ،التأصيل املقاصدي لألخالق الطبية وأثره يف حوكمة مؤسسات الطب ،ورقة حبثية منشورة،
جملة التجديد ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ،اجمللد  ،21العدد .41

عبد الرب ،منري على وعبد الصمد ،دوكورير ،مقاصد الشريعة اإلسالمية والسياسة الشرعية :املفهوم والنشأة والتطور
وبعد كل منهما يف اآلخر .) 2017( .ورقة حبثية منشورة ،جملة التجديد ،اجمللد احلادي والعشرون ،العدد

احلادي واألربعون.

سيده ،على بن امساعيل ،احملكم واحمليط األعظم ،ت ،45/حتقيق د .مصطفى السقا ود .حسني نصار .مطبعة
مصطفى البايب احلليب .القاهرة 1377ه ،ص.325
ضيف ،حممد الصاحل .)2017( .مقاصد السياسة الشرعية عند الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي (ت909ه).
رسالة دكتوراة غري منشورة يف العلوم اإلسالمية ،كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية ،جامعة
أمحد دراية أبدرار.
حممود ،عبد اجمليد والدابغ ،أمين مصطفي .)2014( .حرية اإلنسان يف السياسة الشرعية ،جملة إسالمية املعرفة،
جملة الفكر اإلسالمي املعاصر ،السنة التاسعة عشرة ،العدد .75
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موسي ،فرح ،الشيخ حممد مهدي بني وهج اإلسالم وجليد املذاهب دراسة حتليل ومقارنة السياسة بني اإلسالم
واملسيحية ،دار اهلدي للطبع والنشر ،بريوت ،لبنان1991 ،م
وسعيد ،خضري ابعلي.)2016( .فقة األولوايت يف السياسة الشرعية املعاصره دراسة فقهية مقاصدية ،رسالة ماجستري
منشورة ،كلية الشريعة قسم أصول الفقة ،جامعة الريموك ،األردن.
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