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 فرحات إبراهيم الزنيقريد.                                   

 الجامعة األسمريَّة -مسالتة -كمية العموم الشرعية 
 

 مقدمةي الػػػبحًث :
كالخطأى  ي فكر بعًض المجتيديف السياسييف،إف الخمؿى الذم حدث ف

الذم حدث في أحكاـ مف حاكؿ الدخكؿ في السياسة مف غير أبكابيا 
ة ػػػػ إفراطان أك تفريطان ػػػػػ لىيستدًعي أىميةى ضبًط االجتياد السياسي المشركع

 ضبطان يميؽ بمسائمو المستشكمة .
كلعؿ مما تجدر اإلشارة إليو، تعاظـي ضركرة االجتياد السياسي في 
ىذا الكقت؛ لعدة اعتبارات أىميا: أف أغمبى النصكص المتعمقة بالسياسة 

، تحتاج إلى اجتياد في كيفية تنزيميا عمى عبارة عف قكاعدى كميةو عامةو 
الفركع، باإلضافة إلى بعض النكازؿ التي تحتاج إلى نظىر كاجتياد إلصدار 
عؼ  أحكاـ فييا، كما أف الظركؼى كاألحكاؿى التي تمر بيا األمة اآلف مف ضى

 .ػػػ إلى نظر كاجتياد سياسي متميزكقكة كًشدة كرخاء، تحتاج ػػػػػ أيضانػ
مية الكسائؿ في باب االجتياد السياسي،  فقد تكسعت الشريعةي في كنظران ألى
 .اب حتى جعمت األصؿى فييا اإلباحةىذا الب

 :  كؿُّ ذلؾ كغيريهي دفعني إلى التعرض لمكضكع عنكنتو بػػػ
 .الشرعيِة" )الَداللُة واألثُر( " االجتهاُد السياسُي في فقِه السياسةِ 
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بحيث ييمكف جعميو بحثان  ،ضاءةى جكانبو، كا  اهي محاكالن دراستىو، كاستجالءى خفاي
 . مستقالن 

 : ػػػ أسبابي اختياًر المكضكعً  أوالا 
إف الكاقعى يحتاج إلى نظرة فاحصة ثاقبة إليجاد الحمكؿ الناجعة 
لمجمؿ القضايا، كبخاصةو السياسيةي منيا، التي في الغالب األعـ قابمة 

اإلسالميةى، ككجدكىا قد حافظت  لالجتياد. فمذلؾ استقرأى العمماءي الشريعةى 
عمى مصالح العباد في الداريف، كحتى يتحقؽ ىذا المقصد ال بد مف بذؿ 
الجيد كاستفراغ الكسع في ىذا الباب، كأعظـي أمر يحتاج إليو ىذا البذؿ 

 .كالذرائع لذا خصصتيما بيذا البحثالكسائؿ 
 وقد دفعني لمكتابة في هذا الموضوع ما يمي:

مف المسائؿ التي تعطي الشريعة   بصفة عامة  جتيادأف اال أوالا:
خصكبىتىيا كثراءىىا كًتبيىانىيا بأف االجتيادى عامؿه مف عكامؿ السعة كالمركنة 

 .ف الشريعة صالحةن لكؿ زماف كمكافالتي تجعؿي م
االجتياد السياسي أساسان عمى الكسائؿ كالذرائع، كذلؾ ألف  اعتماد :ثانيا

آالت يعتمد عمييا، فال يمكف ألم مجتيد في باب  االجتياد البد لو مف
السياسة أف يصؿ إلى ما يحقؽ اليدؼ دكف الكسائؿ كالذرائع، فيختار 

 اإلنساف أحسف الكسائؿ ألحسف الغايات.

الشديد في استعماؿ الكسائؿ كالذرائع دكف قيد، مما أثَّرى  اإلفراط ثالثاا:
بعضيـ إلى استخداـ أم عمى سمكؾ كأخالؽ األمة اإلسالمية، حتى كصؿ ب
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كسيمة ميما كانت ممنكعة أك مشركعة ماداـ أنيا تحقؽ المقصكد مف كجية 
 نظره .

االنغالؽي كاالبتعادي عف استعماؿ كسائؿى فييا مصمحةي األمة بحجج  رابعاا:
كاىية، كاإلفراطي في سد الذرائع حتى أغمقٍت أبكابى الخير، كعجزنا عف حؿ 

 بادرة ،كسبقنا اآلخركف.قضايانا كقىعىٍدنا عف الم
اإلسالمييف ال يمتفتكف إلى التأصيؿ الشرعي في باب أغمب  خامساا:

السياسة األمر الذم أكقىعىييـ في بعض األخطاء الشرعية التي رتبت عمييا 
 أخطاء في معالجة كاقعيـ .

بياف أف الفقو اإلسالمي ال يرفضي كؿَّ حديث لحداثتو، كال جديد  :سادساا 
 نما يتناكؿ األمكر كالمسائؿ باعتبار الكاقعيًة كالمصمحًة المنضبطة. لجدَّتو، كا  
: أف االجتيادى السياسيى ىك مف أنكاع االجتياد الذم ييعدُّ الرافدى سابعاا 

الغزيرى المتدفؽى الذم يىميدُّ التشريعى اإلسالمي بالحياة كاالزدىار، إذ ال بقاء 
تجددةن مع تجدد الكقائع م لشريعة ما لـ تىكٍف ميمبيةى  حاجاًت الناس،

 .كالحكادث
ةي لضبط االجتياد السياسي بضكابطى تمنع مف ثامناا  : الحاجةي الماسةي الميمحَّ

 .تعماًلو فيما ليس مف بنائو أصالن انحرافو عف جادة صكابو، كاس
جاء ىذا البحث ػػػػػ المتكاضع ػػػػػ ليىفتىحى بعض اآلفاؽ، كييمىيِّدى  مف ىنا
 ا.الطريؽى لسالكيي
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 : عمؿ الباحث: ثانياا 
 : أف أجمع بيف عمميف ػػػػػ و تعالىبإذن ػػػػػػ ىذا كسأحاكؿ في ىذا البحث

كالسعي لتجميع القدر   : البحث في النصكص كاآلثار الفقيية،األول
ثـ ترتيبيا ترتيبا  ة المتكفرة مف اجتيادات العمماء،الممكف مف المادة العممي

فقو كالتراث اإلسالمي مكزعة بيف أبكاب منيجيا بعد أف كانت في كتب ال
عنكنة لمجزئيات أك  شتى، بعبارات مرصكصة رصينة، كدكف تقسيمات كال

 . فركع المسائؿ
بداء الرأم ػػػػػػالثاني لقاء صبغة مف  ػػػػػ متى أمكف ذلؾ : التعميؽ كا  كا 

، كذلؾ عمى اإلشكاالت التي حداثة مف حيثي األساسي كالتطبيؽي العصرية كال
تماـ ثيرىا مكضكعات فقيية عممية قد ارتبطت بكاقع سياسي مختمؼ قد ت

 . االختالؼ مع كاقعنا المعاصر
 : منيج البحث: ثالثاا 

حاكلت االعتماد في كضع خطة ىذا البحث عمى المدرسة الالتينية 
في تدريسيا لمبحكث المتبنية لمتقسيـ الثنائي، كىك التقسيـ األفضؿ كالمعتمد 

 . (1)مف الدراساتفي مثؿ ىذا النكع 
 كىي الفكرةي البحثيةي التي أحاكؿ  ،(2)كلمفائدة فإف البحث ينعىدُّ منيجو تحميميا

                                                 
حمكؿ كأبحاث ػػػػػ  طو زاكي صافي، منيجية العمـك القانكنية لمزيد مف التفصيؿ انظر: (1)

 . 243، ـ1998ػ ىػ 1419، 1طػ لبناف، ػػػػػػابمس المؤسسة الحديثة لمكتاب، طر  ػػػػػ كدراسات قانكنية
 .231ػػػػػ سابؽ،  حمكؿ كأبحاث كدراسات قانكنيةػػػػػ  طو زاكي صافي، منيجية العمـك القانكنية (2)
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ؿو كتعميؽو كتحميؿو كلىّـِ خاللىيا استيعابى المكضكع ما أمكف مف جمعو كتدلي
 . شتاتو 

 : خيطة البحث: رابعاا 
، افيف رئيسيف؛ كؿُّ مبحثو لو مطمب: مقدمة، كمبحثالبحثي ميكىكفه مف

ككؿ مطمبو لو فرعاف، اعتمادان عمى المدرسة الالتينية في التقسيـ الثنائي، 
، كىا ىي عمى التفصيؿ (1)كاستنادان إلى نظرية التكازف في البحكث العممية

 : التالي
 مقدمة البحث

كمحاكلة  االجتياد السياسي "نظرة في المصطمح :لمبحث األكؿا
 التحديد".

 . االجتياد السياسي المطمب األكؿ: تأصيؿ مفيـك
 .  : الدالالت المفظية لمصطمح االجتيادالفرع األكؿ

 الفرع الثاني: الدالالت المفظية لمصطمح السياسة . 
 .  : ضكابط االجتياد السياسي المطمب الثاني

 .  الفرع األكؿ: تحديد معنى الضابطية
 .  الفرع الثاني: ضكابط االجتياد السياسي

  لسياسة الشرعية في االجتياد السياسي.: أثر االمبحث الثاني
                                                 

حمكؿ كأبحاث كدراسات ػػػػػ  طو زاكي صافي، منيجية العمـك القانكنية: انظر في ىذا المعنى (1)
 .  115 ػػػػػ سابؽ قانكنية
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 . الذرائع كالحيؿ "األثركالتفعيؿ" :المطمب األكؿ
 .الفرع األكؿ: إعماؿ قاعدة الذرائع

 .الفرع الثاني: أثر الحيؿ في االجتياد السياسي
 .كرة كالحاجة في االجتياد السياسي: الضر المطمب الثاني

 .السياسي: الضركرة كاالجتياد كؿالفرع األ
 .: الحاجة كاالجتياد السياسيثانيلفرع الا

 خاتمة البحث. 
  .قائمة بأىـ المصادر كالمراجع

 
 ولالمبحث األ 

 ."نظرة في المصطمح ومحاولة التحديداالجتهاد السياسي "
تحديد المصطمحات ػػػ عمكمان ػػػػ مسألة عممية غاية في األىمية، إذ 

القارمءي عمى حد سكاء، مف يقتضي التطرؽ إلييا ابتداءن ليتمكف الباحثي ك 
تحرير محؿ النزاع فيما يدخؿ ضمف دائرة البحث، كما يمكف أف يخرج عنو، 
كىذا يمـز التأصيؿ الدىاللي لأللفاظ في مطمب أكؿ، ثـ تقرير الضكابط 

 الخاصة بتمؾ األلفاظ في مطمبو ثافو .
 .: تأصيل مفهوم االجتهاد السياسيالمطمب األول

التطرؽ إلى تعريؼ االجتياد السياسي باعتباره  كيمـز ذلؾ منيجيان    
 . بحثميرنكَّبان إضافيا مف جزئيف " اجتياد ػػػػ سياسة " حتى نصؿ إلى مبتغى ال
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 : الَدالالتا المفظيُة لمصطمح االجتهاد.الفرع األول
لتعريؼ معنى االجتياد، يجب أف نقؼ عمى المعنى المغكم لمكممة 

يد بفتح الجيـ، ك  يد بضميا، إذ يقصد بيا بذؿي المجيكد المشتقة مف جى جي
كاستنفاذي الكسع في طمب أمر ما، كالسعيي لتحقيقو، أك فيميو أيًّا كاف ىذا 

 .مر كىذا العمؿاأل
... استفراغي الكسع في تحصيؿ الشيء، كال يككف إال فيما فيو " :كقيؿ

 .(1)مشقةه ككيمفةه ..."
 .مشقة كالطاقةخكذ مف الجيد كىك الكىذا يعني أف االجتياد مأ

يد بالفتح تعني  كفي بعض المعاجـ الحديثة تفرقة بيف الكممتيف الجى
يد بالضـ يعني الكسع كالطاقة  .(2)المشقة كالغاية،  كالجي

... بذؿي المجيكًد كاستفراغي الكسًع في فعؿ كما عرفو الغزالي بأنو: "
 . (3)مف األفعاؿ ..."

 مف المعنى االصطالحي؛ إذ  كىنا يتضح لنا أف المعنى المغكم أكسعي    
                                                 

بياج في شرح المنياج، دار بكي، اإلبكي، عبد الكىاب بف عمي السي عمي بف عبد الكافي السي  (1)
 .3/246 ق،1404، 1ػػ لبناف، ط ػػػالكتب العممية، بيركت 

، 4ػػ مصر، طػػ، مكتبة الشركؽ الدكلية، القاىرة المعجـ الكسيطمجمع المغة العربية، انظر:  (2)
 . 142/  1، ق 1425

، تحقيؽ: محمد سميماف األشقر ؿى مف عمـ األصك ستصفى المي امد الغزالي، محمد بف ح (3)
 .246/ 2 ه1417 ،1 ػػ لبناف، طػػ،مؤسسة الرسالة، بيركت 
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ـى بأم جيد دكف حصره في األمكر  أف االجتياد في نظر الغزالي يشمؿ القيا
 .الشرعية

... األحكاـ الشرعية فقط دكف غيرىا "كما أف اآلمدم قىرىفى االجتياد ب
استفراغ الكسع في طمب الظف بشيءو مف األحكاـ الشرعية، عمى كجو يحس 

 .(1)فيو ..." مف النفس العجز عف المزيد
كلعؿ مف اآلكد قكلو إف االجتياد عند األصكلييف كمف خالؿ 

 :يتتعريفاتيـ يمكف أف ييجمؿى في اآل
 .ػػػ بذؿي الجيد كاستفراغي الكسع 1
 .ػػػ بذؿي الجيد كمحميو الظنيات 2
 .ذؿي الجيد كمقصديه إصدار األحكاـػػ ب 3
 .ؿي الجيد كشرطيو أف يككف مف أىموػػ بذ 4
 :الالُت المفظيُة لمصطمح السياسةالدَ  :ثانياا 

" كىي تدؿ  .سى .كى ، كمادتيا "سى ، يسكسي عمى السياسةي مصدر ساسى
، كالتركيػػػػػػػ: التدبيددة منياػػػػػػػمعافو متع ، كالتذليػػػػػػري ميقةي، ػػػكالطب ،(2)ؿي ػػػػػضي  عي، كالخى

                                                 
فيفي، دار عاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ،  تعميؽ: عبد الرزاؽ عمي بف محمد اآلمدم،  (1)

 .344/  4،  ق 1424، 1ػػ المممكة العربية السعكدية، ط ػػالصميعي، الريالض 
انظر في ىذا المعنى: جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر، لساف العرب، دار صادر،  (2)

 .213 ،ـ1994ىػػ  1414ػ ، 3ػػ لبناف، ط ػػػبيركت 
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 .(2)، كالفسادي في الشيء(1)كالًحيمة
: أف السياسةى مشتقةه مف السيكًس، كىك كجاء في الفركؽ المغكية

 .(3)الحيكاف المعركؼ
... سيٍستيوي، أىسيكسيوي، محتمالن أف يككف مف ككما قاؿ ابف فارس: "

 .(4)الًجًبمًِّة كالخميقًة كالطبًع، كأنو يدلو عمى الطبع الكريـ كييحمؿي عميو ..."
األكؿ  كمف ثـ فيذاف رأياف في أصؿ اشتقاؽ ىذه الكممة، فعمى الرأم

يككف مأخذ الكممة، األصؿ األكؿ أم الفساد في الشيء، كعمى الرأم الثاني 
يككف مأخذىا األصؿ الثاني، أم الطبعي كالخميقةي كالجبمةي،  كالكاضح أف كال 

 الرأييف تحتممو الكممة؛  إذ المعنى فييما ظاىره كال مضادةى بينيما .
 ياءي،  كمَّما ىمؾى نبيه ػػػػػاألنب كىانت بنك إسرائيؿى تىسيكسييـي : " كفي الحديث 

                                                 
بك عمرك، دار أ، المقاييس في المغة، تحقيؽ: شياب الديف القزكيني انظر: أحمد بف فارس (1)

 .313ب السيف كالكاك كما يثمثيما، ، با2ػ ط ،ىػػ 1412ػػ لبناف، ػػػالفكر، بيركت 
 ،حمد البردكنيأحمد األزىرم، تيذيب المغة، تحقيؽ: ألمزيد مف التفصيؿ، انظر: محمد بف  (2)

مادة "ساس"  ،ت د. ،ط مصر، د. ػػػػػػليؼ كالترجمة، القاىرة أعمي البجاكم، الدار المصرية لمت
 . 134/  3مف باب ثالثي السيف، 

ة تقع في الصكؼ كالثياب كالطعاـ كس: جمع سكسة كىي الدكيبة المعركفة، كىي دكدالس (3)
ػػ ػػانظر: الحسف بف عبد ا بف سيؿ العسكرم، الفركؽ المغكية، دار الكتب العممية ، بيركت 

 .149، د . ت، 15لبناف، ط 
 . 513مصدر سابؽ،   المقاييس في المغة، (4)
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، كأٍف ال نبيَّ بعدم ... يتكلكف أمكرىـ كما تفعؿ األمراءي ، أم "(1)"خمىفوي نبيه
 .(2)كالكالةي بالرعية ..."

كقد عيرِّؼى لفظي السياسًة ذاتيو بتعريفات منيا، فعؿي السائًس إذا قاـ 
يىا، كالكالي يسكسي رعيتىو ـي عمى الشيًء بما  ، أك أنيا(3)عمييا كراضى القيا

وي  وي (4)ييٍصًمحي ـي عمى األمًر بما ييٍصًمحي ، أك القيا
(5) . 

كلعؿ مما تىٍجديري اإلشارة إليو، أف لفظةى السياسة قد جاءت في لغة 
العرب مستعممةن عمى سبيؿ الحقيقة كالمجاز في السنة النبكية الصحيحة، 

ّـَ فال (6)كفي كالـ العرب نثران كشعران  عبرة بما قيؿ مف أنيا كممةه غيري ، كمف ث
                                                 

: محمد بف ، انظر3455ذكر عف بني إسرائيؿ،  ياء ػػػ باب مانبأخرجو البخارم، كتاب األ (1)
و: ع فيارسى و ككضى ج أحاديثى و كخرَّ مى و كرقَّ إسماعيؿ بف إبراىيـ البخارم، صحيح البخارم، ضبطى 

 .1273/  3، ـ 1993، 1ػػ لبناف، ط ػػغا، دار ابف كثير، بيركت مصطفى ذيب البي 
محيي كفاء ػػػػ باب : بيعة الخمفاء األكؿ فاألكؿ،  صحيح مسمـ بشرح النككم، كتاب كجكب ال  (2)

ى " المنياج شرح صحيح سمَّ الديف بف شرؼ الديف النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم، المي 
ـ، 1998، 5ػ لبناف، ط ػػػمسمـ بف الحجاج" تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيحا، دار المعرفة، بيركت 

12  /231. 
 .13/134ر سابؽ، زىرم، تيذيب المغة، مصدانظر: األ (3)
 .213ساف العرب، مصدر سابؽ، حرؼ السيف، انظر: ابف منظكر، ل (4)
بيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس، تحقيؽ: عبد الستنار مرتضى  الزى محمد ال انظر : (5)

 . 211/ 2، فصؿ السيف، ق1385ػػ الككيت، ػػنباء، الككيت رشاد كاألخركف، كزارة اإلآفرج ك 
قكؿ أسماء بنت أبي بكر رضي ا عنيما، في قياميا  ،استعمالو عمى الحقيقةكمف شكاىد  (6)

، "..و كأسكسو كأدؽ النكلتو كأكفيو مؤنفرسى  فكنت أعمؼي  "...نجدتيا زكجيا الزبير بف العكاـ: 
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غيري عربيًة األصؿً 
، ذلؾ أف ما سيؽ كاؼو في ردِّ ىذا الزعـ جممةن (1)

ف أيٍطًمؽى بإطالقاتو متعددةو، بقي أف أقكؿكتفصيالن  : إف مصطمح السياسة، كا 
إالَّ أف الباحث يرل أنيا تطكرت في استعماالًتيىا حتى كصمٍت إلى معنىى 

                                                                                                              

باب جكاز إرداؼ المرأة األجنبية إذا أعيت في ػػػػ صحيح مسمـ بشرح النككم، كتاب السالـ = 
 سابؽ،  فيذا األصؿ حقيقة في تركيض الدكاب كتذليميا كالقياـ عمييا.الطريؽ، مصدر 

نت بنك كا "ا قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ:فمني ،كأما شكاىد استعمالو عمى سبيؿ المجاز
 ...كقكؿ عمر بف الخطاب رضي ا عنو:، أم يتكلكف أمكرىـ، "...إسرائيؿ تسكسيـ األنبياء

إذا ساس أمرىـ مف لـ يصحب الرسكؿ صمى ا  ،ؾ العربقد عممت كرب الكعبة متى تيم
، دار صادر، " طبقات ابف سعد" ، الطبقات الكبرلالزىرم محمد بف سعد "عميو كسمـ ...

 "، كرجالو ثقات، كركاه الحاكـ في المستدرؾ بمفظ 129/ 6ػ لبناف، د ػ ط، د ػ ت، ػػػبيركت 
، كقاؿ الذىبي في تمخيص المستدرؾ اهي جى رِّ خى صحيح اإلسناد كلـ يي  :كقاؿ "،ساس"بدؿ   "كلي

غني "...: العاص يصؼ معاكية رضي ا عنيمابحاشيتو صحيح . ككذا قكؿ عمرك بف 
تاريخ األمـ كالممكؾ،  محمد بف جرير الطبرم، ."كجدتو ... حسف السياسة، حسف التدبير ...

كذا قكؿ الشاعرة ىند ك ، 11/ 3، 2ىػ، طػ 1408لبناف،  ػػػدار الكتب العممية، بيركت ػ
الناس كاألمر أمرنا ... .إذا نحف فييـ  كسي سي ا نى نى يٍ بى فى " النعماف بف المنذر: =الصغرل بنت

عبد ا بف محمد بف عبيد أبي الدنيا، كتاب االعتبار كأعقاب السركر .  "كقة نتنصؼ سى 
 .ىػ1413، 1ط  ػ األردف ،ػػػػنجـ عبد الرحمف خمؼ، دار البشير، عماف  :كاألحزاف، عناية

فيا أىؿ مصر كزادكا بأكليا فحرَّ "  ةه اسى يى " ، أصميا ية...إنما ىي كممة مغكل "ذكر المقريزم  (1)
 ."مف العمـ لو  أنيا كممة عربية ... كأدخمكا عمييا األلؼ كالالـ، فظفَّ  ،، فقالكا سياسةينان سً 

طط اآلثار، المعركؼ بالخي طط ك أحمد بف عمي المقريزم ، كتاب المكاعظ كاالعتبار بذكر الخي 
 .220/ 2،  ػػ مصر،  دػ ط، د تػػػالمقريزية، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة 
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عان بيف المعنييف ػػػػػمؿي معنىن جامػػػػػمما يح يا،ػػػػػػياـً بإصالحً ػػػػػالقأيمكًر الرعيًة ك تدبيًر 
 المُّغكم 

يىا  ـي عمى الناس، كتدبيري شؤكًنيـ كأمكًرىـ بما ييٍصًمحي  كاالصطالحي، كىك القيا
 .اني : ضوابُط االجتهاِد السياِسيالمطمُب الث

كَّبٍيًف، اتضح جميان بعدى تعريًؼ االجتياًد كالسياسًة باعتبارىما لفظيف  ميرى
معنى االجتياد السياسي باعتباره لقبان مف أنو بذؿي الجيد الفكرم في 

ٍبرى كسائؿى مشركعةو كفعَّالةو المعطيات، بغرض تحقيؽ مصالح العباد   .عى
ذلؾ أف مسائؿ الشأف العاـ، مع احتداـ الصراعات تحتاج إلى مف 

ـي ييٍحًسفي تدبيرىىا بالنَّظىر إلى مرجعيف ىم  .الشريعًة كالكاقعي المىًعيشي فيوا: أحكا
كالتزامان بالمنيجية العممية، فإف تحديد معنى الضابطية ابتداءن ىك 
، حتى أىًصؿى ببحثي إلى ًتعداد الضكابط  ؿو اأٍلىٍكلىى،  بحيث يككفي في فرعو أكَّ

.  األساسية لالجتياد السياسي في فرعو ثافو
 يِة .الفرُع األوُل: تحديُد معنى الضابط

لعؿ مف الالفت لمنظر، أف بناء االجتياد السياسي عمى أصكلو 
، كبخاصة في عصرنا  العممية أمره البد منو؛ ألنو إذا لـ ييكلىٍج ىذا البابي
الحالي، كقفت الشريعة مكتكفةى األيدم أماـ ما يحدث مف النكازؿ السياسية، 

دًَّة التي تىًصؼي الشريعةى  ، كبعدـ مسايرة بالجمكد كالحكادًث كالكقائًع المستىجى
 .األزماف كالبيئات
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، إٍذ ال محؿ لمجمكد  كالشريعة كقاعدة ىي صالحةه لكؿ زمافو كمكافو
فييا، كالعمةي في ذلؾ كاضحة؛ ألنيا تضعي القكاعدى الكمِّيةى كحسب، ثـ تفتحي 

 .لو حتى ال يخرج مف إطارىا العاـ بابى االجتياد السياسي تىبىعان 
ال ييستغؿ مكضكعي االجتياد السياسي استغالالن سيئان مف أجؿ ذلؾ، كحتى 

لمصالحى شخصيةو أك ًفئىًكيةو أك طائفيةو أك حزبية  فيجتيدكف حٍسب ما يتراءل 
 ليـ، ميدًَّعيفى أنيـ مف أىؿ االجتياد، كأفَّ اجتيادىىـ كاف في محمًِّو !!. 

أف يبتدعى ضكابطى  (1)ذلؾ أف األصؿ أنو ليس لممكمؼ في عمكمو
جتياد مف عنده، كال مصالحى كال مفاسدى؛ ألنيا مف كضع الشارع الحكيـ، لال

، إٍذ ليس ألحد كضع الًحكىـً (2)كراجعةو في أغمبيا إلى كميَّات الشريعة
، حتى (3)كالمصالح كالضكابط االجتيادية، كلكف إذا كضعيا الشارعي اتبعناىا

                                                 
 ده .افر أحد أف المجتيد السياسي أؿ الباحث يرل عكل (1)
في ىذا المعنى: إبراىيـ بف مكسى المخمي الغرناطي المالكي الشاطبي، المكافقات في  انظر (2)

و: مشيكر بف حسف آؿ حاديثى أ جى كخرَّ  ،عميو ؽكعمَّ  ،ـ لوكقدَّ  ،وصكؿ الشريعة، ضبط نصَّ أ
سميماف، تقديـ: بكر بف عبد ا أبك زيد ، دار ابف القيـ لمنشر كالتكزيع، الرياض ػػ المممكة 

 . 5/420ـ ، 2009 ق 1430، 3ػػ مصر، ط ػػالعربية السعكدية، دار ابف عفاف، القاىرة 
صكؿ الفقو، تحقيؽ: عبد أا بف يكسؼ الجكيني، البرىاف في  انظر: عبد الممؾ بف عبد (3)

 .2/122، ـ2012،  ه1433 ، 5ػ مصر، طػػػالعظيـ محمكد الذيب، دار الكفاء، المنصكرة ػ
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نما نتبعيا ضكابطى لالجتياد  لفقياءي ، كليذا كضع ا(1)ال نبتدع المصالح كا 
 .السياسي
... المرادي باالنضباط أف يككف لممعنى حدان كقد ذكر ابف عاشكر: "   
 ح منو؛ حتى ػػػػػػري عنو، بحيث يككف القٍدري الصالػػػػػػران ال يتجاكزه، كال يىٍقصي ػػػػػػػمعتىبى 

 .(2)يعتبر مقصدان شرعيان غير مشكؾو فيو ..."
ري حدكدى المقصد التشريعي مف أم اجتياد كالضكابطي بيذه الصكرة تيٍظيً 

سياسي؛ ألنيا مضبكطةه بضكابطى كقيكدو مف شأنيا أف تجعؿ االجتياد 
 .(3)المقصكدى في اعتداؿو كتىكسيطو 

كال شؾ أف خاصيةى التكازيًف كالكسطيًة باعتبارىا ضابطان لالجتياد 
درجة أف بعض السياسي، تيعىدُّ ًسمىةن بارزة في الشريعة في جميع نكاحييا، ل

   ( .4)"حكا بعبارة "الكسطية أك التكازفالباحثيف قد صر 
                                                 

ػ لبناف، د . ط، د. ػػػانظر: محمد بف حامد الغزالي، إحياء عمـك الديف، دار المعرفة، بيركت ػ (1)
 .322/ 3ت، 

سالمية، تحقيؽ: محمد الحبيب بف الخكجة، ف عاشكر، مقاصد الشريعة اإلمحمد الطاىر ب (2)
 .1/52 ،ـ2004ػػ  ه 1425ػ قطر، ػػػسالمية، الدكحة ػكقاؼ كالشؤكف اإلمطبعة كزارة األ

انظر في ىذا المعنى: عبد العزيز بف بسطاـ بف عبد العزيز آؿ سعكد، اتخاذ القرار  (3)
، 1السعكدية، ط سالمية، المممكة العربية عكد اإلماـ محمد بف سصمحة، جامعة اإلمبال

 .1/90ـ 2005 ق1426
دلة الشرعية، دار سالمية كعالقتيا باأل، مقاصد الشريعة اإل يكبيمحمد سعد بف مسعكد ال (4)

 .442ـ، 1998ق 1419، 1ة، ط يػػ الممكة العربية السعكدػػػاليجرة، الرياض 
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... الشريعةي جاريةه في التكميؼ بمقتضاىا كفي ذلؾ يقكؿ الشاطبي: "
 .(1)عمى الطريقة األكسط األعدؿ ..."

كالمجتيدكف السياسيكف عمكمان يتمايزكف في األنظار، كيتباينكف في 
لنظر المجتيديف دكف ضكابط، لكقعكا في التقديرات، فمك تيًركىًت األمكر 

، ال جتيدكف في المجاؿ السياسي بالذاتاإلفراط أك التفريط، إذ لك تركيا الم
نتشرت اجتياداتيـ المنحمة، كتعذَّر الرجكع إلى األصكؿ الشرعية، حيث إف 
 ، الضابطى أقرب إلى االنقياذ ما كجد إليو سبيؿ، فجعؿ الشارعي لمحدكد مقاديرى

، لكف الخركج عف ميزاف العدؿ في االجتياد أك (2)معمكمةن ال تتعدل كأسبابان 
االعتداؿ، يمكف أف يككف باإلفراط أك التفريط، حيث استحداث ثكابت جديدة 
ال أصؿ شرعي ليا، كذلؾ ىك اإلفراطي، أك ترؾي متغيرات مشركعة ال يجكز 

 .(3)تركييا كىذا ىك التفريط
لالجتياد ميمة جدان في كافة  : فإف مسألة الضكابط الشرعيةكلذلؾ

مناحي الحياة السياسية أك الدستكرية أك التشريعية، كحتى الفقيية العبادتية 

                                                 
 . 162/ 2بؽ، صكؿ الشريعة، مصدر ساأالمكافقات في  (1)
 كما بعدىا . 308/ 1صكؿ الشريعة، مصدر سابؽ، أانظر: الشاطبي، المكافقات في  (2)
لمزيد مف التفصيؿ، انظر: عبد العزيز بف بسطاـ بف عبد العزيز آؿ سعكد، اتخاذ القرار  (3)

 . 92/ 1بالمصمحة، مرجع سابؽ، 
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المحضة، بؿ كحتى في أحكاـ الفتكل؛ ألنيا المعنيةي بردِّ أم اجتياد إلى 
 .اؿ، كبياًف كجًو الحؽ في المسألةاالعتد

األصكؿ العامة ... ال بد أف تككف الكميات ك كفي ىذا يقكؿ اليكبي: "
ثابتةن حتى يمكف إرجاع الجزئيات كالفركع إلييا عند االشتباه كاالختالؼ،  
فيخضع المتغير لمثابت كيحكـي عميو بحكمو،  ال أف يخضع الثابت لممتغير؛ 
ألنو إذا خضع الثابت لممتغير أصبح متغيرا مثمو، فحصؿ التبديؿ كالتغيير، 

ذو قيـه كال أخالؽه كال أصكؿه ييرجع كفقدت الضكابط كالقيكد، كلـ يبؽ حينئ
ّـَ فإف (1)..."طمؽ منيا، كال أساسه ييبنى عميياإلييا، كال ثكابتى ين ، كمف ث

كظيفة الضكابط المحافظة عمى االستقرار، التي تؤدم إلى المحافظة عمى 
 خاصية الثبات كالشمكؿ في بناء االجتيادات عمكمان.
، ال مف ىنا يتبيف أف مكضعى الضكابط ىك مك  ضعي كشؼو كتحديدو

مكضعى اسثتناءو كتطبيؽو، أم أف ىذه الضكابط ليست داخمة في حدكد 
ـى متكًىـه أنو قد دخؿ فييا ..." ف تكىَّ  .(2)مصمحة محددة، كا 

                                                 
 .438مرجع سابؽ،  دلة الشرعية،سالمية كعالقتيا باألمقاصد الشريعة اإل (1)
سالمية، دار الفكر، دمشؽ ػػ محمد سعيد رمضاف البكطي، ضكابط المصمحة في الشريعة اإل (2)

 .109ـ، 2009 - 1430،  7سكريا، ط 
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كعميو فكؿ ما خرج عف الضكابط الشرعية لممصمحة أيًّا كاف اجتيادان 
يجكز العمؿ بو  سياسيان أك غيره، فيك تضييؽه كتشديده يؤدم إلى مفسدة ال

 ألبتة.
 :لثاني : ضوابُط االجتهاد السياسيالفرع ا

إذا كاف االجتيادي السياسيي ىك بذؿ الجيد الفكرم في المعطيات 
بغرض تحقيؽ مصالح العباد، فإف أمكر الشأف العاـ محتاجةه إلى مف يحسف 

 تدبيرىىا بالنظر إلى الشرع كالكاقع معان.
اؿ ييعطي لمعناه كاقعان يعيش الناس كيمـز تحقيؽ اجتياد سياسي فعَّ 

 فيو، أف ييؤىسَّسى عمى ضكابط نقتصر منياػػػػػػ ىناػػػػػػ عمى ضابطيف رئيسيف :
 الضابُط األوُل :

تىممُّؾ المجتيدي السياسيي آلةى االجتياد المعتمىد، بحيث ال يًمجي بابىو إال 
، فمك كاف (1)مف ممؾ آالًتو، بمعنى أف يككف االجتياد مف أىمو كفي محمو

بخالؼ ما ذيكر أعاله، لكاف عدد المجتيديف يفكؽ أعداد العامة!!، كلترتب 
 عمى ذلؾ ضياعي مصالًح األمة كفكاتي تحقيؽ حاجياتيـ .

                                                 
مع  ،سالمية القرضاكم، االجتياد في الشريعة اإلمف ىذا المعنى: يكسؼ عبد ا انظر قريبان  (1)

 ،3ط ػػ الككيت،ػػػدار القمـ لمنشر كالتكزيع، الككيت  نظرات تحميمية في االجتياد المعاصر،
 .56ـ 1999ػػ ى1420
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 كلعؿ مف اآلكد  قكلو: إف بعض العمماء كمف شدة اىتماميـ بيا، قد
كتنزيؿي معرفةي الشريعة، كمعرفةي الكاقع،  ...حددكا آالت االجتياد بقكليـ: "

 :، كىي عمى ذلؾ ثالثي مراتبى (1)أحًدىما عمى اآلخر ..."
 . : معرفُة الشريعةِ مرتبُة األولىال

كأعًني بيا المعرفةى التامةى بكيفية االستدالؿ بالكحي المتمًك كغيًر 
المتمًك، كالتي قد تؤدم تدبرىا إلى تفعيؿ قكاعد الشريعة كمقاصًدىا العامة 

السيٍبكي ىذا المعنى "... كاعمـ أف كماؿ رتبة كالخاصة،  كفي ىذا يؤكد 
 :عمى ثالثًة أشياءى حسب ترتيبيا االجتياد تتكقؼي 

أحًدىا: معرفةي العمكـ التي يتمقاىا الفقيوي كالمغة العربية كآدابيا، كأصكؿ 
مىكىةه  الفقو كالمنطؽ، كما يحتاج إليو مف العمكـ العقمية حتى تصيرى لممجتيد مى

 لدىالىالىت األلفاظ مف حيث ىي .شخصيةه يثؽ بفيمو 
ثانييا: اإلحاطةي التامةي الشاممةي بأغمب أحكاـ كقكاعد الشريعة، قصدى 

 معرفًة أف الدليؿى الذم يينظري فيو مخالؼه لتمؾ القكاعد أك متفؽه معيا .

                                                 
الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيؽ:  ـ الجكزية،يكب بف قيِّ أبي بكر بف أمحمد بف  (1)

بك زيد، دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع ،مكة أحمد الحمد، تقديـ: بكر بف عبد ا أنايؼ بف 
 .231/ 1، ه1432، 2ممكة العربية السعكدية، ط ػ المػػػػالمكرمة 
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ثالثيا: أف يككف لممجتيد مينةي الممارسًة كالمتابعًة لمقاصد الشريعة كفقًو 
، ما يكسبوي قكةن يىفيـ منيا مرادى السياسة الشرعية  بمفيكميو الخاًص كالعاـً
 .(1)الشارع مف ذلؾ
 .معرفُة الواقعِ  :المرتبُة الثانيةُ 

كلعؿ المرادى مف تمؾ المعرفة كاقعي مجرياًت األمكر، كأحداثي الناس، 
ككسائؿي كآلياتي المخالفيف، كما في حكـ ذلؾ، إذ أف ىذا الفيـى ييمكِّفي المجتيد 

ستصدار أحكاـ، إف لـ يكف كمُّيا فجمُّيا صائبةن في تمؾ النازلة مف ا
الحكـي عمى الشيًء فرعه عف المنطقية " السياسية، كىذا ما تؤكده القاعدة

 .(2)تصكرًه "
 .المرتبُة الثالثُة: معرفُة آليِة التنزيلِ 

كذلؾ يقتضي إدراؾي كيفيًة تنزيؿ ما فيمو المجتيدي السياسيي مف 
عية عمى كاقعات المسائؿ المستجدة، ككيفية إلحاؽ الكاقع القكاعد الشر 

بالشرع، كىي مىيمَّة ال يتقنيا إال القميؿي الذم يممؾي ديٍربىةن كًمرىانان، كلديو مىمكاته 
كقدراته فائقةه، كمف ثـ فقد تجد مف الناس ػػػػ أعني الفقياءػ ػػػػػػ مف ييحسف 

عامؿى مع الكاقع المعيش فيو، التعامؿ مع النص الشرعي، لكنو ال ييتقف الت
ـى حمكؿو ناجعةو لإلشكاالتكىذا الشؾ أنو ال يستطي ، كما ال يمكنو ع تقدي

                                                 
 .1/8في شرح المنياج، مصدر سابؽ، بياج انظر في ىذا المعنى: اإل (1)
 .6/295، جمكعة الفتاكل الكبرل، مصدر سابؽانظر: ابف تيمية، م (2)
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قراءةي الحاؿ، كاستنباطي الكسائؿ المشركعة ذات الفاعمية حتى يقدـ أحسف 
 الحمكؿ.

كبالمقابؿ فقد نجد مف يحسف قراءةى كمطالعةى الكاقع، لكف بعيدان عف 
 .في فساد أكبرى مف الصالح المنشكديكًقعيو النظرة الشرعية، مما 

كفي الثالثة، قد تجد مف يحسف األمريف معان، كلكف ال يحسف كيفيةى 
تنزيؿ أحًدًىما عمى اآلخر، فال شؾ أف ىذا اليمكنو االستفادة منيما، لمعجز 

 الحاصؿ عف استصدار أمِّ حكـو يعالج كاقعى الناس .
عالجة ىذا اإلشكاؿ سيتحقؽ كلعؿ الباحث يرل أف  المنطمؽى  في م

تٍيًف، إحداىيما تقكؿمف خالؿ حقيقتيف تىٍبديكىا إف ا تعالى جعؿ  : "...ًف ميسمَّمى
الكقائعى قسميف: منيا ما يككفي حكمييا منصكصان عميو، كمنيا ما ال يككفي 

 .(1)كذلؾ ..."
 ... إف كؿ مسألةو تفتقري إلى نىظىرىيف: نظره في دليؿكالثانيةي تقكؿ: "

الحكـ، كنظره في مىنىاًطًو ، فأما النظري في دليؿ الحكـً فال يمكف أف يككف إال 
... كأما مف إجماعو أك قياسو أك غيًرًىما مف كتابو أك سنةو أك ما يىرًجعي إلييما

                                                 
و: عبد ضبطى  "مفاتيح الغيب  "ى سمَّ محمد ضياء الديف عمر الفخر الرازم، التفسير الكبير المي  1))

 .10/147، 1983ىػػ ػػ 1403، 1ط ػػ لبناف،ػػالرحمف محمد،  دار الكتب العممية، بيركت 
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النظري في مىنىاًط الحكـ  فإف المناطى ال يىمزـي منيا أف يككف ثابتان بدليؿ شرعي 
 .  (1)ًر شرعي، أك بغير دليؿ ..."فقط ، بؿ يثبتي بدليؿو غي

كلعؿ الذم جعؿ الحقيقةى األكلى مسمَّمةن ػػػػػػ أك تكاد أف تككف ىكذا ػػػػػػ 
عقميةو راجحةو، ىك ما يقدمو الناطقكف بيف يدييا مف أدلِّة ًحسِّية مممكسةو أك 

، كقكؿ بعضيـ مثالن: " ... معمكـه أف كؿ الحكادًث ال يكجد فييا نصه
دكدةه كمتناىيةه، كالنيايةى لما يقع مف الحكادث إلى قياـ الساعة، فالنصكصي مع

كفي تسميتيا حادثةه، إشارةه إلى أنو ال نصَّ فييا، فإف ما فيو النصُّ يككف 
أصالن معيكدان ... ككذلؾ الصحابةي اشتغمكا باعتماد نصو في كؿ حادثةو طمبان 

 .(2)أك ركايةن، فعرفنا أنو ال يكجد نصه في كؿ حادثة..."
ثـ لعؿ مرتكزات الحقيقة الثانية تىٍكميفي في أف الشريعةى لـ تأًت لتىٍعمىٍؿ 
ـى سمكًؾ اإلنساف  نما جاءت مستيدفةن تقكي عمى فراغو بعيدو عف كاقع الناس، كا 

 .(3)خميفةى اً في األرضالداخمي كالخارجي، لييصبح 
 : الضابُط الثاني

                                                 
اـ، تحقيؽ: سميـ بف عيد إبراىيـ بف مكسى المخمي الغرناطي المالكي الشاطبي، االعتص 1))

 . 2/161ىػػ،  1421، 1مصر، ط  ػػػػػدار ابف عفاف، القاىرة  ،الياللي
ػ بيركت بد الكفاء األفغاني، دار المعرفةتحقيؽ :ع ي،سً خٍ رى أصكؿ السى  ،يسً خٍ رى لسى أبكبكر محمد ا 2))

 .139/  2 . ت،، د. طػ لبناف، دػػػ
انظر في ىذا المعنى: إدريس حمادم، الخطاب الشرعي كطرؽ استثماره ، المركز الثقافي  3))

 . 62، ـ 1994، 1لبناف، طػػػػ العربي، بيركت 
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ر المنصكًص عميو، أك أف يككف مكضكعي االجتياًد السياسي في غي
في المنصكًص عميو كلكنو محتمؿي النظر؛ ألف القطعيات بطبيعتيا غيري 
محتاجةو إلى اجتياد، ًلًعمًِّة أنيا مف العمـ الضركرم الذم ال يحتاج إلى نظر، 

 .ية نادرةه، كالنادري ال حكـى لوي كالقطعياتي في باًب السياسًة الشرع
.. كقد اختىمفت مناىجي المجتيديف .كفي ىذا يقكؿ أحدي المعاصريف: "

 :يو نصه بخصكصو تىبىعىان لناحيتيففي بياف حكـ ا تعالى فيما لـ يىًرٍد ف
: طبيعةي الكاقعة المسككت عنيا، كطبيعةي الكسيمة المعتمد الناحيِة األولى

عمييا في بياف الحكـ، كىنا المجتيدي السياسيي ًإزىاءىىىا يستفرغي كٍسعىوي كنظرهي 
اًتو المشركعةى ليجعؿى المسككتى عنيا ػػػػ الكاقعةى كالكسيمةى ػػػػ داخالن ضمف كآلي

القكاعًد الكميًة مف  إطاًر المنطكؽ، كذلؾ بطريؽ اإللحاًؽ مف جيةو، كتطبيؽً 
 .جيةو أخرل

نييا بيف المصالح كالمفاسد، الناحيِة الثانيةِ  : إمكانيةي تقدير الكاقعة كتكازي
اسي سيستفرغي كٍسعىوي ػػػػ أيضان ػػػػ ليصؿ إلى حكـ كىنا دكري المجتيد السي

حيثما المصمحةي فثّـَ شرعي  شرعي يحقؽي المصمحةى التي ىي غايةي الشرع، إذ
 .(1)..."ا

 نا؛ ألف أغمبى ػػػػػده ىػػػػياسي ىك الذم نقصػػػػػو السػػػػػػياد بنكعػػػػػػػػكلعؿ االجت
 .كصكؿ إلى المصمحة المعتبرة شرعان لمسائمو محتاجةه إلى بذؿ الكسع، بيغية ا

                                                 
، 1مية، مطبعة الريحاني، د. ف، طع في الشريعة اإلسالائني، سد الذر محمد ىشاـ البرىا (1)

 .30، ـ1985
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كما أنو مف اآلكد قكليو: إف خطكرة االجتياد السياسي يىٍكميف في بيٍعًدًه 
ت مع ربيا، عف ضكابطو؛ ألنو يىميسُّ قضايا كنكازؿ األمة المرتبطة بعالقا

 .أك بمصالحيا مع الغير
ابط ًت البيعد عف تمؾ الضك كلمتأكيد عمى ذلؾ، فقد ذكر ابف القيـ مآال

ٍنؾو في ميٍعتىرىًؾ بقكلو: " مَّة أفياـ، كىك مقاـي ضى ... ىذا مكضعي مزلَّة أقداـو كمىضِّ
صعب، فرَّط فيو طائفةه، فعطمكا الحدكدى كضيعكا الحقكؽى كجرأكا أىؿى الفجكر 
عمى الفساد، كجعمكا الشريعةى قاصرةن ال تقـك بمصالح العباد، كسىدُّكا عمى 

ٍبًطًؿ، كعطمكىا  أنفسيـ طيريقان صحيحةن مف الطرؽ، يىعرؼ بيا الميًحؽُّ مف المي
مع عمميـ كعمـ الناس بيا أنيا أدلةي حؽو ظنَّان منيـ مينىافاتييا لقكاعد الشرع، 
كالذم أكجب ليـ ذلؾ نكعه مف تقصير في معرفة حقيقة الشريعة، كالتطبيًؽ 

تقيـ أمريىـ إال بيف الكاقع كبينيا، فمما رأل كالةي األمر ذلؾ، كأف الناسى ال يس
بشيءو زائدو عمى ما فيمو ىؤالء مف الشريعة، فأحدثكا ليـ قكانيفى سياسية 
حداثي ىؤالء  ينتظـ بيا مصالحي العالـ فتكلد مف تقصير أكلئؾ في الشريعة، كا 
ـى األمري  ، كتفاق ما أحدثكه مف أكضاع سياستيـ شره طكيؿه كفساده عريضه

فةه أخرل، فسكَّغت منو ما ييناقضي حكـى ا كتعذَّرى استدرياكو، كأفرطى فيو طائ
كرسكلو، ككال الطائقتيف أكتيت مف ًقًبًؿ تقصيًرىا في معرفة ما بعث اي بو 

 .(1)رسكلىو ..."

                                                 
 ؽ: ػػػػػيف عف رب العالميف، تحقيػػػػػػػـ الجكزية،  إعالـ المكقعػػػػػػمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف قيِّ  (1)
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كلعؿ ما ذيكر أعاله، ييعىدُّ دعكةن كاضحةن مف "ابف القيـ" لكلكج باًب 
 .حتى ال يىحصيؿ فساده كال تىيارجه االجتياد السياسي بضكابطو 

 .الشرعيِة في االجتهاِد السياِسي : أثُر السياسةِ المبحُث الثاني
إف أمكر السياسة في اآلكنة األخيرة، كبخاصة في بالدنا ليبيا قد 
أصبحت أكثر تعقيدا، كتحتاج إلى مف يممؾ الًحنكة كالديربة كالًمراف شرعا 

ال ما  .كجد ليذه النكازؿ المتتالية حال ككاقعا، كا 
االقتصار عمى استخداـ فقو السياسة الشرعية كيمـز ذلؾ ليس ب

ككسائمو فقط، بؿ يشترط فيو الحسف كاإلتقاف في استعمالو االستعماؿ 
األمثؿ، حتى نصؿ إلى المراد، فعممية صنع قرار سياسي ناجع ىك في 
الحقيقة يعد لكنا مف ألكاف االجتياد السياسي؛ ألنو يستمـز اختيار أحد 

ة لمجابية المكاقؼ كالكقائع المثارة فييا، كىذه ال تتـ البدائؿ أك الحمكؿ العممي
إال بالنظر في الكسائؿ كالغايات، لما ليا مف تأثيرو بالغو في صنع القرار 

 الذم ىك نجاحه لمعممية االجتيادبة السياسية .
 .المطمب األول: الذرائع والحيل "األثر والتفعيل"

قياء االجتياد ىاتاف الكسيمتاف مف أبرز أسباب الخالؼ بيف ف
السياسي في ىذا الزمف، كذلؾ مف حيث أثريىيما كتفعيميييما عمى أرض الكاقع، 
فمكؿو كجيةه في ىاتيف الخاصيتيف األثر كالتفعيؿ، كلذا لـز تعييف مف نصب 
                                                                                                              

العربية  ػػ المممكةػػػػلمنشر كالتكزيع، الرياض  مشيكر بف حسف آؿ سميماف، دار ابف الجكزم= 
 .1/71، ق 1424، 1السعكدية، ط 
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صالح كالمفاسد نفسو مجتيدا سياسيا أف يتعرؼ عمييما حتى يتـ تقدير الم
 .تقديران يميؽ بيما

 .ل قاعدة الذرائعفرع األول: إعماال
مف المعمكـ أف الذرائع مف أكثر األشياء التصاقا كارتباطا بفقو 
السياسة الشرعية كبفقو المقاصد الشرعية، التي ىي ىدؼ االجتياد 

 :ياد السياسي انقسـ الناس  فريقيفالسياسي، كلتأتير الذرائع في االجت
يفية، فحرَّـ عمى : أغمؽ بابى الذرائع تماماي بدعكل أنيا تكقالفريق األول

المجتيديف ما أباحو اي كأكقعى األمةى في حرج كمشقة، كال شؾ أف في الذرائع 
تكسعان في سدِّىا ألدنى شبية، حتى إنو منع المباحات مع فائدتيا لألمة 

 .(1)بمجرد شمو لرائحة المفسدة !!!.
عيو، حتى كصؿ : تكسَّع في ىذا الباب كفتحو عمى مصراالفريق الثاني

" ليس لو ما يكقفو عف استعماؿ أم ى قاعدة مذمكمة "الغاية تبرر الكسيمةإل
كسيمة ظنان منو أنو تيحقؽي لو مصمحةن، محتجا بأف الشريعة قد جاءت محققة 
لمصالح العباد في العاجؿ كاآلجؿ، بؿ كربما تجاكز حدكد نصكص الشريعة 

 .(2)كفتح بذلؾ باب الذرائع حتى أكقع الناس في مفاسد عظيمة

 ؿ ػػػياد السياسي في إيجاد البديػػػػع عمى عممية االجتػػػػػلذا: فإف أثر الذرائ
                                                 

، 24ىا، مارك الريسكني، التغميب في فتح الذرائع كسدٌ محمد حمد أانظر في ىذا المعنى:  (1)
 .23 ـ،2016الثامف مف مارس  ،لكتركنية عمى الشبكة العنكبكتية، الثالثاءإالمغرب، مجمة 

 .24انظر: المرجع السابؽ نفسو،  (2)
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 :يعو كاضحه بىيِّفه مف خالؿ اآلتيالشرعي كخطر تضي
 .السياسُي َمُنوٌط بإدراك المقاصدالمطمُب األوُل : االجتهاُد 

كما ىك معمـك فإف الذرائع أكثر التصاقا كارتباطا بالمقاصد، كالتي ىي 
 قيقتيا تعد اليدؼ األساس لالجتياد السياسي، ذلؾ أف الشريعة فيفي ح

كلذا قاؿ العز أصؿ قكاعدىا مبنية عمى تحقيؽ مصالح العباد في الداريف، 
... كقد عممنا مف مكارد الشرع كمصادره أف مطمكب الشرع بف عبد السالـ: "

المعنى ىذا  ، كيؤكد ابف القيـ(1)..."ك مصالح العباد في دينيـ كدنياىـإنما ى
، (2)..."حسب اإلمكافالشريعة شرعت لتحصيؿ مصالح العباد ب..." و:بقكل

كالمعتمد إنما ىك عنى رد الشاطبي عمى الرازم بقكلو: "...كما يؤكد ىذا الم
أنا استقرينا مف الشريعة أنيا كضعت لمصالح العباد استقراء ال ينازع فيو 

ريسيالن ﴿ :بعثو الرسؿ كىك األصؿلى يقكؿ في الرازم كال غيره، فإف ا تعا
كىافى المَّوي  ةه بىٍعدى الرُّسيًؿ كى جَّ مىى المًَّو حي ٍنًذًريفى ًلئىالَّ يىكيكفى ًلمنَّاًس عى مي ميبىشًِّريفى كى

ًكيمنا ٍمنىاؾى ًإالَّ رىٍحمىةن ًلٍمعىالىًميفى ﴿ :، كقاؿ تعالى(3)﴾عىًزيزنا حى ا أىٍرسى مى ، كقاؿ (4)﴾كى

                                                 
 مصالحقكاعد األحكاـ في  بػ ةالقكاعد الكبرل، المكسكملعزيز بف عبد السالـ ،عز الديف عبد ا (1)

، 4ػ سكريا، ط ػػػػحماد، عثماف جمعة ضميرية، دار القمـ، دمشؽ ػ ؿ: نزيو كماقيؽ، تحـاألنا
 .37  ـ،2010ػػ ى 1421

 .49/  5إعالـ المكقعيف عف رب العالميف، مصدر سابؽ،  (2)
 .163النساء،  (3)
 .106بياء، ناأل(4)
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كىافى كىىي ﴿ :أصؿ الخمقة في مىؽى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًفي ًستًَّة أىيَّاـو كى كى الًَّذم خى
ٍبعيكثيكفى ًمٍف بىٍعًد  ـٍ مى لىًئٍف قيٍمتى ًإنَّكي ـٍ أىٍحسىفي عىمىالن كى ـٍ أىيُّكي كي اًء ًليىٍبميكى مىى اٍلمى عىٍرشيوي عى

كا ًإٍف ىىذىا ٍكًت لىيىقيكلىفَّ الًَّذيفى كىفىري  .(2)، كىكذا ..."(1)﴾ميًبيفه  ًإالَّ ًسٍحره  اٍلمى
كلذا لـز أف يدرؾ االجتياد السياسي بضكابطو عبر الذرائع حتى 

 :اليدؼ المنشكد منو العتبارات عدةيتحقؽ 
: أف في سد الذرائع حماية لفقو السياسة الشرعية االعتبار األول

ثيقان لألصؿ العاـ الذم قامت عميو الشريعة مف جمب  كلمقاصدىا، كتىكى
... إذا حـر الرب تعالى شيئا، كلو درء المفاسد، يقكؿ ابف القيـ: "لح ك المصا

طرؽ ككسائؿ تفضي إليو فإنو يحرميا كيمنع منيا تحقيقا لتحريمو، كتثبيتان لو 
اه، كلك أباح الكسائؿى كالذرائعى المفضية إليو، لكاف  كمنعان مف أف يقرب ًحمى

غراء لمنفكس بو، كحكمتو تع الى كعممو يأبى ذلؾ كؿ ذلؾ نقضا لمتحريـ كا 
اإلباء، بؿ كسياسة ممكؾ الدنيا تأبى ذلؾ، فإف أحدىـ إذا منع جنده أك 
رعيتو أك أىؿ بيتو مف شيء، ثـ أباح لو الطرؽ كاألسباب كالذرائع المكصمة 
إليو، لىعيدَّ متناقضان، كلحصؿ مف رعيتو كجنده ضد مقصكده .... فما الظف 

ي أعمى درجات الحكمة كالمصمحة كالكماؿ، بيذه الشريعة الكاممة التي ىي ف
 ع ػػػػػػػػػو سدَّ الذرائػػػػػػػعالى كرسكلػػػػـ أف ا تػػػػػكاردىا، عمػػػػادرىا كمػػػػػؿ مصػػكمف تأم

                                                 
 .7ىكد،  (1)
 .6/  2صكؿ الشريعة، مصدر سابؽ، أالمكافقات في  (2)
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 . (1)المفضية إلى المحاـر بأف حرَّميا كنيى عنيا..." 
: أف الذرائع نفسيا مقصد أساس مف مقاصد تطبيؽ فقو االعتبارالثاني

سياسة الشرعية، فقد دلت عمى اعتباره كاالعتماد عميو نصكص شرعية ال
كىالى تىسيبُّكا الًَّذيفى يىٍدعيكفى ًمٍف ديكًف المًَّو فىيىسيبُّكا المَّوى ﴿: منيا قكلو تعالى (2)كثيرة 

ـٍ  بًِّي ـٍ ثيّـَ ًإلىى رى مىيي يَّنَّا ًلكيؿِّ أيمَّةو عىمى ـٍ فىيينىبِّئيييـٍ ًبمىا عىٍدكنا ًبغىٍيًر ًعٍمـو كىذىًلؾى زى مىٍرًجعييي
فسب آلية المشركيف ذريعة إلى سب ا تعالى منعتو  (3)﴾نيكا يىٍعمىميكفى كىا

 .ة مع أنو في األصؿ مباحالشريع
: أف سدَّ ىذه الذرائع تطبيقان لمنظكمة االجتياد السياسي االعتبار الثالث

ـ أنو مف المقاصد يرجع في أصمو إلى اعتبار المآؿ، كاعتبار المآؿ معمك 
التطبيقي، كفي ىذا يقكؿ الشاطبي:  المؤكدة لفقو السياسة الشرعية في جانبو

...النظري في مآالت األفعاؿ معتبره مقصكده شرعان، سكاء كانت األفعاؿ "
مكافقة أك مخالفة، كذلؾ أف المجتيد ال يحكـ عمى فعؿ مف األفعاؿ الصادرة 

إال بعد نظره إلى مايؤكؿ إليو ذلؾ الفعؿ، عف المكمفيف باإلقداـ أك باإلحجاـ 
مشركعا لمصمحة فيو تيستجمىب أك لمفسدة تيدرأ، كلكف لو مآؿ عمى خالؼ 

                                                 
 .135/  3إعالـ المكقعيف عف رب العالميف، مصدر سابؽ،  (1)
ج كخرَّ  ،مجمكعة الفتاكل الكبرل، اعتنى بيا ،اني بف تيميةانظر: أحمد بف عبد الحميـ الحرَّ  (2)

ػػ مصر، ػػػػ ةار الكفاء  لمطباعة لمنشر كالتكزيع،المنصكر عامر الجزار، أنكر الباز،  د يا:أحاديثى 
، بيركت   . 3/265 ـ،2011ػػ ى 1432، 4ػػ لبناف، ط ػػدار ابف حـز

 . 109نعاـ ، األ (3)



ابُع                          مجلة العلوم الشرعية                العدُد الرَّ

 االجتياد السياسي في فقو السياسة الشرعية )الداللة كاألثر(

 

 

 

-125- 

ذلؾ، فإذا أطمؽ القكؿ في األكؿ بالمشركعية، فربما أدل إلى استجالب 
المصمحة فيو إلى مفسدة تساكم المصمحة أك تزيد عمييا، فيككف ىذا مانعا 

ركعية، ككذلؾ إذا أطمؽ القكؿ في الثاني بعدـ مف إطالؽ القكؿ بالمش
مشركعيتو فمربما أدل استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساكم أك تزيد، فال يصح 
إطالؽ القكؿ بعدـ المشركعية، كىك مجاؿ لممجتيد صعب المكرد، إال أنو 

 .(1)عذبي المذاؽ، محمكدي الغب، جارو عمى مقاصد الشريعة ..."
أف أبمغى كاقعة ييستشيد بيا مف حيث ارتباطي  كلعؿ مف الالفت لمنظر،

لعائشة الذرائع بمسألة االجتياد السياسي ىك قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ 
يا عائشة لكال أف قكمىؾ حديثي عيد بجاىمية ألمرت بالبيت رضي ا عنيا: "

فيدـ، فادخمت فيو ما أخرج منو كألزقتو باألرض، كجعمت لو بابيف بابا شرقيا 
 .(2)"با غربيا، فبمغت بو أساس إبراىيـباك 

 المطمُب الثاني
 .تح الذرائع وسدِّهااالجتهاُد السياسُي َمنوٌط بنظرية التغميب في ف

ال شؾ أف الذرائع بشكؿ عاـ تفتح أماـ المجتيديف عمكما عمى سبيؿ 
اإلباحة أك الندب أك الكجكب، أك تىسدُّ عمييـ عمى سبيؿ الكراىة أك التحريـ، 

، كلكنيا أيضان تفتح كتسد (3)ؾ تىبىعا لما تفضي إليو مف مقاصدى كنتائجكذل
                                                 

 . 194/  4المكافقات في أصكؿ الشريعة، مصدر سابؽ،  (1)
 .1509باب فضؿ مكة كبنيانيا،  ػػػػػػ البخارم، كتاب الحجأخرجو  (2)
 .2ىا، مرجع سابؽ، الريسكني، التغميب في فتح الذرائع كسدٌ محمد مف ىذا المعنى: أحمد  نظر قريبان ا (3)
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بناءن عمى درجة كقكة محؿ االجتياد السياسي، كبخاصة إذا ما تعمؽ بنسبة 
اإلفضاء كالمآؿ، أم ما يؤكؿ إليو، كىك الجانب األساس الذم يعني البحث 

 ىنا.
العممية  كمف اآلكد قكلو: إف ما أقصده مف ذلؾ ىك حصكؿ النتيجة

التي تحصؿ مف جراء ذلؾ االجتياد السياسي باستعماؿ قاعدة الذرائع فتحا 
أك سدا؛ ألف ذلؾ سيؤدم بال شؾ إلى تحديد الحكـ الناتج عف العممية 

 االجتيادية .
عبد السالـ قد أىبىافى ذلؾ بقكلو: كمما تجدر اإلشارة إليو أف العز بف 

: عمى ما يظير ف كدرء مفاسدىماعظـ مصالح الدراي...االعتماد في جمب م"
في الظنكف، كلمداريف مصالح إذا فاتت فسد أمرىما، كمفاسد إذا تحققت ىمؾ 

، مظنكف غير مقطكع معظـ ىذه المصالح بتعاطي أسبابياأىميا، كتحصيؿ 
نما يعممكف بناء عمى  بو،  فإف عماؿ اآلخرة ال يقطعكف بحسف الخاتمة، كا 

ف، كقد جاء أف ال ييقبؿ منيـ ما يعممك  حسف الظنكف، كىـ مع ذلؾ يخافكف
بِّ ﴿ :التنزيؿ بذلؾ في قكلو ـٍ ًإلىى رى قيميكبيييـٍ كىًجمىةه أىنَّيي ا آتىٍكا كى ـٍ كىالًَّذيفى ييٍؤتيكفى مى ًي

، إنما يتصرفكف بناءن عمى حسف الظنكف، ، فكذلؾ أىؿ الدنيا(1)﴾رىاًجعيكفى 
نما اعتمد عمييا؛ ألف الغالب صدقيا عند قياـ    .(2)أسبابيا ..."كا 

                                                 
 .61المؤمنكف،  (1)
 .2/23العز بف عبد السالـ، قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ، مصدر سابؽ،   (2)
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ناع  كقد أكردى ابفي عبد السالـ أمثمةن كاقعيةن ماديةن مممكسةن، كسعي الصي
كالزرَّاع كالتجار في تعاطييـ لمكسائؿ؛ ألف الغالب منيا تيحقؽي كتىجمب ليـ 
نما يفعمكف ذلؾ تغميبان الحتماؿ تحقيؽ  المصالح كتمبي مقصكدىـ، كا 

تبنى سياسات الحكاـ كتدابيرىـ،  مقاصدىـ كمصالحيـ، كعمى ىذا التغميب
كما أف ىذا العنصر التغميبي يمـز المجتيديف النظر إليو مف حيث األدلة 

، كىذا  المعنى في مجممو (1)كيسعكف إلى معرفة األحكاـ اآليمة مف طريقو
 .العمؿى بشقي الذرائع سداي كفتحان يشمؿي 

ف األصمح لكف الذم أميؿي إليو ىك أف االجتياد السياسي بضكابطو م
لو أف يجرم في حقو العمؿ بالتغميب مف جية سد الذرائع، كال يعني ىذا 
عدـ صالحية فتح الذرائع لو، بؿ قمت األنسب، كربما في ىذا الكقت 

كية في ىذا الصدد كاقتصرنا بالذات، خاصة إذا اتكأنا عمى المدرسة المال
 .عمييا

... عرِّفييا بقكلو: "بد الكىاب الذم يي فمف أعالـ ىذا المدرسة القاضي ع
ىك األمري الذم ظاىريهي الجكاز إذا قىًكيت التُّيمة في التطرؽ بو إلى 

فػػػػػما أف القرطػػػػػ، ك(2)نكع..."ػػػػػػالمم  ... عبارة عمى أمر غير يا بقكلو: "ػػػػػػبي عرَّ

                                                 
، مصدر سابؽ، ، قكاعد األحكاـ في مصالح األناـعنى: العز بف عبد السالـمانظر في ىذا ال (1)

2/23. 
، بف عمي بف نصر البغدادم المالكي شراؼ عمى نكت مسائؿ الخالؼ، عبد الكىاباإل (2)

 .123رادة ، د.ـ ، د.ط ، د. ت ، مطبعة اإل
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 .(1)ممنكع لنفسو، يخاؼ مف ارتكابو الكقكع في ممنكع ..."
ضح تقييد الذريعة بمعناه االصطالحي، حيث كمف خالؿ التعريفيف: يت

مع أني  ة، المختمفة مبنى المتفقة معنى،عبر عنو كؿ فقيو بعبارتو الخاص
أرل ػػػػ مف كجية نظرم القاصرة ػػػػ أف تعريؼ القاضي عبد الكىاب فيو قكة 

تعماؿ التيمة في التكصؿ إلى الممنكع، كفي تعريؼ القرطبي الخكؼ مف اس
 .في الممنكعالمشركع لمكقكع 

كىنا ال أظف أف الخكؼ الذم يقصده "القرطبي" ىك مطمؽ الخكؼ، 
بؿ الذم أركف إليو ىك ذلؾ الخكؼ الذم عبَّر عنو "عبد الكىاب" بعبارة  
"قكة التيمة" إذ المراد بالخكؼ ىنا قكة الظف التي تزداد فيزداد الخكؼ معيا، 

تعماؿ الذريعة حتى تقترف بمصطمح قكة التيمة، خاصة عندما يصير اس
 المشركعة لمكصكؿ إلى الممنكع ىك الغالب عف الناس.

عمى عبارة كىذا فيو رده تحقيقي تدقيقي عمى مف ذىب يستدرؾ 
سيمة يتصؿ ... فإنو يجعؿ مف الذرائع كؿ ك "القرطبي" حيث قاؿ عنو: "
؛ ألنو لـ يقيد الخكؼ بحدو معيف، فقد يككف مجرد بارتكابيا خكؼ، أم خكؼ

 .(2)ؾ ذك احتماؿ ضعيؼ، كىذا ال يتفؽ مع حقيقة الذريعة ..."كىـ، أك ش
كلعؿ الخطأ قد كقع في فيـ مقصكد "القرطبي" إنما جاء مف إغفالو 
لمعاني الخكؼ كاستعماالتو في القرآف ككالـ العرب، حيث إف استعماالتو 

                                                 
 .2/57 باعة كالنشر، د.ـ ، د.ط ، د.ت،ط، دار الفكر لمفآحكاـ القر الجامع أل (1)
 .80سالمية، مرجع سابؽ ،اإل محمد ىاشـ البرىاني، سد الذرائع في الشريعة (2)
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شبيية باستعماالت الظف، بيد أف الخكؼ قد يتضمف معنىن زائدان عف معنى 
، كفي عف المظنكنات المكركىة كالمحذكرةىك أف الخكؼ يعبر بو الظف، ك 

... كالخكؼ تكقع ما تكرىو النفس، كىك ىذا المعنى يقكؿ "ابف عاشكر": "
 .(1)ضد األمف ... كترادفو الخشية ..."

ككالـ "ابف عاشكر" المشار إليو سمفان ىك محؿ النظر إليو في ىذا 
شيء المكركه مظنة بدرجة قكية البحث مف حيث معنى الخكؼ كىك تكقع ال

ذلؾ أك راجحة مف خالؿ تمؾ االجتيادات السياسية التي قد تؤكؿ إلى 
، ناىيؾ عمى أف الخكؼ بيذا المعنى قد كرد بطريقة مباشرة أك غير مباشرة

في مكاضعى عديدة مف القرآف الكريـ، نأخذ منيا مثاالن كاحدان الذم أراه أكضح 
داللة عمى مف ترجح كقكعو مف المفاسد اآليات في استعماؿ الخكؼ لم

مىى سىكىاءو ًإفَّ ﴿: تعالى كالمكاره، قكلو ـٍ عى افىفَّ ًمٍف قىٍكـو ًخيىانىةن فىاٍنًبٍذ ًإلىٍيًي مَّا تىخى كىاً 
اًئًنيفى المَّوى الى ييحً  فاآلية تتعمؽ بالمعاىديف مف األعداء إذا ظير  ،(2)﴾بُّ اٍلخى

بنى عمى عزميـ عمى نقض العيد، فينا ال مف أقكاليـ كأفعاليـ كأحكاليـ ما ي
ينبغي لممسمميف أف يبقكا مكتكفي األيدم، ميتىًكميفى عمى المعاىدة كاألماف، بؿ 

ا المبادرة بالردع يىمزميـ كضعي حدو لالتفاقية، كيأخذكا أنفسيـ باالستعداد، كربم
 .إذا لـز األمر

 يح ػػيانة ال يبػػػػػأف خكؼ الخ كػػػػػذا ػػػ في البحث ػػػػ ىػػػدالؿ بيػػػػككجو االست
                                                 

 .2/231، د.ت ، 1ػػ تكنس، ط ػػػ،الدار التكنسية، تكنس  مف التفسيرالتحرير كالتنكير  (1)
 .59نفاؿ، األ (2)



ابُع                          مجلة العلوم الشرعية                العدُد الرَّ

 االجتياد السياسي في فقو السياسة الشرعية )الداللة كاألثر(

 

 

 

-130- 

نما الخكؼ الذم ترجَّحت فيو خيانة العدك،  لممسمميف فسخ المعاىدة، كا 
كظير ذلؾ بأسبابو كمقدماتو، كليس مجرد االحتماؿ المحض، كىذا ما 
ـى كالعزـى عميو، إذ ليس مف الالـز القياـ  ينبغي ألىؿ االجتياد السياسي القيا

البدء، كقبؿ أف تتضح معالـ الكاقعة كاممة، كما أنو بالعممية االجتيادية منذ 
ليس مف الصائب التباطؤ كاالنتظار عف بعد، دكنما التفاعؿ مع الكقائع 
نما إذا تكافرت األسباب كالمقدمات  حتى يقع الناس في المكركه كالممنكع، كا 
كظيرت أمارات الخكؼ، كقكيت التيمة، كبرزت الدالئؿ كالقرائف صار 

 .الزما كحتمياجتياد السياسي أمرا التدخؿ باال
كىذا ما يدعكني إلى القكؿ بأف ىناؾ بعض الكقائع كالمستجدات 
كالمسائؿ النازلة التي حصمت في بالدنا، قد تصدل ليا الكثير مف 
االجتيادات عف طريؽ مؤسسات رسمية، أك فردية غير رسمية، ظنان مف 

لة، فأصدر حكمو قبؿ بعضيا أنيا مف المسائؿ قطعية الثبكت قطعية الدال
أف يتصكر المسألة بكافة جكانبيا، ككأف ذاؾ الحكـ حكمان تكميفيان يجرم بيف 
المنع كالجكاز، كبيف اإلثـ كالثكاب، كما تبني فريؽ آخر، أف مثؿ ىذه الكقائع 
ىي مف ضمف االجتيادات السياسية، فأطمؽ العناف ليا بإباحة االجتياد 

فكانت النتيجة أف كانت الكاقعة في حد بكافة صكره دكف ضابط يضبطيا، 
ذاتيا بيف إفراط كتفريط، ما لـز األمر أف يككف األصمح أف تكصؼ تمؾ 
الكقائع بأنيا مستجدات تدخؿ ضمف اإلطار االجتيادم السياسي المنضبط 

 بضكابطو الشرعية سالفة الذكر.
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ا كلعؿ ىذا ما يمـز المجتيديف عمكما، مف كجكب التكقِّي كاالحتياط لم
يتكقع كيخشى مف المفاسد، ما يدفعيـ إلى كجكب المبادرة إلى منع المفاسد 
إف أمكف كىي في ميدىا كفي أكؿ ظيكر ليا، كىذا يفرض عمى المجتيديف 
ػػػػ مؤسساتو كأفرادان ككالةى أمكرػػػػ أف يككف سمكؾ اجتيادىـ السياسي مطبكعان 

 .(1)ايًة كالمبادرةً بيذا الطابع، كىك طابعي اليقظًة كاالحتياًط كالكق
كما الذرائعي كتغميبييا في عممية االجتياد السياسي إال باعتباره مسمكان 

ل" كالعممي " اإلسقاط تشريعيان تنظيميان لمجناحيف النظرم " منطكؽ الفتك 
 .التطبيقي "

بيد أنو ينبغي التنبيو إلى أف السمكؾى االجتيادم السياسي ال ينبغي أف 
جس كالكساكس كعمى مجرد األكىاـ كالتخيُّالت، أك ينبني عمى مجرد اليكا

مجرد تحميالتو سياسية أك تقارير إخبارية، كال حتى عمى الفمتات 
ف كاف ثقةػػػػػػ ممف يميؿ إلى  كاالستثناءات، بؿ كال حتى عمى آحاد الناس ػػػػػػػ كا 
الرأم نفسو، بؿ ينبغي أف ييبنىى عمى معطيات كاقعية مممكسة محسكسة، 

قعات راجحة كليست مرجكحة، كعمى رؤية شرعية جماعية ال كعمى تك 
؛ ألف مف كؿ تخصص في كؿ كاقعة عمى حدة فردية، كبمشاركة أىؿ الذكر

ما يؤكؿ إليو ذلؾ االجتياد قد يتضمف مآالت خطيرة عمى كاقع الناس، فقد 
يىمنع مباحا أك ييقييد حرية مف الحريات العامة، أك يىفتات عمى الناس في 

 ـ ػػػػػػػاـ حكػػػير نظػػػػػحتى إلى تغي ياناػػػػد يصؿ أحػػػػة، أك قػػػػػلحقكؽ العامحؽ مف ا
                                                 

 فتاء الميبية .ىذا ما نجده في بعض فتاكل دار اإل كلعؿَّ  (1)
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 .بالكامؿ
يمـز أىؿ االجتياد السياسي حيف ينظركف في  أنو ضاؼ إلى ذلؾي

حكـ تمؾ الذرائع المعتمديف عمييا فتحان أكسدان، أف تككف نظرتيـ إلييا مف 
كأف يعكا ترتيبى االحتماالت خالؿ تفاكت كاختالؼ المقاصد كالمصالح، 

كالمآالت، دكف أف يغفمكا ػػػػػػ طبعا ػػػػػ المعايير األخرل لمتغميب بيف المصالح 
 .كالمفاسد 

 . المطمُب الثانُي :أثُر الِحيل في االجتهاد السياسي
تيعدُّ الحيؿي مف أبرز الذرائع التي تستخدـ في االجتياد السياسي، كقد 

قديمان كحديثان ػػػػػػ بالدراسة لكثرة استخداميا، كقد تيسمَّي أحيانان  تناكليا العمماءي ػػػػػ
بالدبمكماسية، كأحيانان بالخدعة كغير ذلؾ، كأم سياسي عند التعامؿ مع 
الغير قد يضطر إلي استخداـ الحيمة لشدة ثأثيرىا عمى الفكر السياسي، 

 كالحركات السياسية أيضا.
حقيقتييا المشيكرة  "... قة قاعدة الحيؿ فيقكؿ الشاطبي:كأما عف حقي

تقديـ عمؿ ظاىريه الجكاز؛ إلبطاؿ حكـ شرعي، كتحكيميو في الظاىر إلى 
ٍرـي قكاعد الشريعة في الكاقع..." حكـ آخر، فمآؿ العمؿ فييا خى

، كذكر ابف (1)
الحيؿ التي يستحؿ بيا المحاـر كحيؿ الييكد، ككؿُّ حيمة  ..." :تيمية

...الحيمة، " :كما قاؿ ابف القيـ ،(2)تضمنت إسقاطى حؽ ا أك اآلدمي..."
                                                 

 .201/ 4المكافقات في أصكؿ الشريعة، مصدر سابؽ،  (1)
 .223/ 2لكبرل ، مصدر سابؽ ، مجمكعة الفتاكل ا (2)
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، كفصَّؿى "السَّرىٍخًسي بقكلو (1)أمره جائزه لييتكصؿ بو إلى أمر محـر يبطنو..."
تَّى ييمىكِّىىوي أىٍك ًفي  تَّى ييٍبًطمىوي أىٍك ًفي بىاًطؿو حى ؿو حى ؽٍّ ًلرىجي : " ... أىٍف يىٍحتىاؿى ًفي حى

ؽٍّ  تَّى ييٍدًخؿى ًفيًو شيٍبيىةن..." حى حى
(2). 

 :الحيمة يحكم قىٍيدىٍيًف أساسيف كالكاضحي أف تعريؼى 
 :المباحًة في ظاىرىا، قاؿ الشاطبياتخاذي الكسيمًة  :القيد األول

يُّؿ عمى قمب األحكاـ الثابتة شرعان إلى أحكاـ  ..." كعمى الجممة فيك تىحى
 .(3)فى الباطف..."أخرل بفعؿو صحيًح الظاىًر، لىٍغكه 

عطاؤه صكرة ال القيدالثاني: مشركع، الكصكؿي إلى إبطاؿ حكـ شرعي، كا 
كمنيا قاعدة الحيؿ، فإف حقيقتيا المشيكرة  ...كفي ىذا يقكؿ الشاطبي: "

تقديـ عمؿ ظاىر الجكاز إلبطاؿ حكـ شرعي، كتحكيمو في الظاىر إلى حكـ 
لكاقع، كالكاىب مالو عند آخر، فمآؿ العمؿ فييا خـر قكاعد الشريعة في ا

رأس الحكؿ فراران مف الزكاة، فإف أصؿ اليبة عمى الجكاز، كلك منع الزكاة 
مف غير ىبة لكاف ممنكعان، فإف كؿ كاحد منيما ظاىر أمره في المصمحة أك 
المفسدة، فإذا جمع بينيما عمى ىذا القصد صار مآؿ اليبة المنع مف أداء 

                                                 
 . 3/160إعالـ المكقعيف عف رب العالميف، مصدر سابؽ،  (1)
لو : خميؿ محيي الديف الميس، دار الفكر  ـى ي ، كتاب المبسكط ، قدَّ سً خٍ رى أبكبكر محمد السى  (2)

 .30/ 21 ـ،2000ػػ ى 1412،  1لبناف، ط  ػػػػلمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت ػ
 . 2/280قات في أصكؿ الشريعة، مصدر سابؽ، المكاف (3)
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شرط القصد إلى إبطاؿ األحكاـ ب  الزكاة كىك مفسدة، كلكف ىذا
 .(1)الشرعية..."

كال شؾ أف ىذ التعريؼ يقصد بو الحيؿ المذمكمة، كىي بيذا التعريؼ 
، كليست مرادفةن ليا مطمقان، باعتبار  بينيا كبيف الذريعة عمكـه كخصكصه

... ثـ ىذه " نبوي ابف تيمية عمى ذلؾ بقكلو:القصد كباعتبار النتيجة، كلذا ي
ا ما يفضي إلى المكركه بدكف قصد فاعميا، كمنيا ما تككف الذرائع مني

،  فيذا القسـ الثاني يجامع الحيؿ  إباحتييا مفضيةن لمتكسؿ بيا إلى المحاـر
بحيث قد يقترف بو االحتياؿ تارة كقد ال يقترف، كما أف الحيؿ قد تككف 

كر ،  كقد ذ(2)بالذرائع، كقد تككف بأسباب مباحة في األصؿ ليست ذرائع..."
 الفقياء نكعان مف الحيؿ المباحة مما يدؿ عمى أف الحيؿ ليست كميا ممنكعة.

فكما ذكرنا سابقان أف   كأما عف أثر الحيؿ في االجتياد السياسي،   
منو تحقيؽ مقاصد الشرع، بجمب المصالح كدفع  االجتياد السياسي اليدؼ

أف   اء عمىالمفاسد، كىذا ىك المقصد مف الحديث عف الحيؿ، فيتفؽ العمم
... إف ا الشارع ىي حراـ قاؿ ابف تيمية: "كؿ حيمة تخالؼ مقصكد 

سبحانو إنما أكجبى الكاجباًت كحرَّـ المحرمات، لما تضمف ذلؾ مف المصالح 
لخمقو كدفع المفاسد عنيـ؛ كألف يبتمييـ بأف يميز مف يطيعو ممف يعصيو، 

الكاجب، بأف يعمؿ عمالن لك فإذا احتاؿ المرءي عمى ًحؿِّ المحرَّـ، أك سقكط 
                                                 

 .4/201، قات في أصكؿ الشريعة، مصدر سابؽالمكاف (1)
 . 192/ 3مجمكعة الفتاكل الكبرل، مصدر سابؽ،  (2)
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عمؿ عمى كجيو المقصكد بو لزاؿ ذلؾ التحريـ، أك سقط ذلؾ الكاجب ضمنان 
كتبعان ال أصالن كقصدان، كيككف إنما عممو ليغير ذلؾ الحكـ أصالن كقصدا،ن 

فمعنى ىذا أف الحيؿ تؤثر في االجتياد  (1)فقد سعى في ديف ا بالفساد..."
 .السياسي سمبا أك إيجابا 

كبالمقابؿ فإف االجتياد السياسي محتاجه إلي الحيؿ الشرعية لدفع 
 الشر كالفساد عف األمة اإلسالمية، كمف ذلؾ مايمي:

ـي المعاريض،  :أوالا  المعاريض ..." :كالتكريًة بالقكؿ، قاؿ ابف تيميةاستخدا
د بو معنىن صحيحان، كيىتكىـ غيريه أنو  كىي أف يتكمـ الرجؿ بكالـ جائز يىٍقصي

، كيككف سبب ذلؾ التكىـ ككف المفظ مشتركان بيف  قصد بو معنىن آخرى
حقيقتيف لغكيتيف أكعرفيتيف أك شرعيتيف، أكلغكية مع أحدىما، أك عرفية مع 
شرعية، فيعني أحد معنيىٍيًو، كيتكىـ السامع أنو إنما عنى اآلخر لككف داللة 

سبب التكىـ  فالحاؿ تقتضيو، أك لككنو لـ يعرؼ إال ذلؾ المعنى، أك يكك 
ككف المفظ ظاىران فيو معنى فيعني بو معنى يحتممو باطنان فيو بأف ينكم 
مجاز المفظ دكف حقيقتو، أك ينكم بالعاـ الخاص، أك بالمطمؽ المقيد، أك 

اطىًب إنما يفيـ مف المفظ غير حقيقتو بعرؼ  سبب يككف التكىـ ككف الميخى
ف األسباب، مع ككف خاص لو، أكغفمة منو، أكجيؿ منو، أكغير ذلؾ م

 المتكمـ إنما قصد حقيقتو، فيذا إذا كاف المقصكد بو دفعى ضررو غيًر مستحؽ 
                                                 

 .3/250، مجمكعة الفتاكل الكبرل، مصدر سابؽ (1)
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 .(1)جائز..."
ليد عمى األنؼ عند كقد ذكر السىٍعدم في كالمو عمى حديث كضع ا

... إنو يدؿ عمي جكاز استعماؿ المىعىاريض كالًحيىًؿ الحسنة الحدث قكلو: "
 .(2)ا مصمحةه أك دفعي مفسدة..."التي ال محظكر فييا، بؿ فيي

... " عند الحاجة، ابف تيمية بقكلو: كقد نبَّو إلى أف المعاريض تككف
ًمؼ لممظمكـ، بأف  إف المعاريض عند الحاجة كالتأكيؿ في الكالـ، كفي الحى

كما فعؿ الخميؿ صمى  ينكم بكالمو ما يحتممو المفظي كىك خالؼ الظاىر،
صحابي الذم حمؼ أنو أخكه كعىًنيى أخاه في سمـ، ككما فعؿ الا عميو ك 

نو عف النبي صمى ا عميو ك الديف، ككما قاؿ أبك بكر رضي ا ع
، ككما قاؿ النبي صمى ا عميو ك سمـ لمكافر (3)"رجؿ ييديني السبيؿ" :سمـ

 ما ييعىدُّ أمران ػػػػإلى غير ذلؾ م ،(4)"ممف أنت؟ فقاؿ: "نحف مف ماءو ػػػػػػالذم سأل
                                                 

 .3/251ابف تيمية، مجمكعة الفتاكل الكبرل، مصدر سابؽ،   (1)
المممكة العربية ػػػػ عدية، مكتبة المعارؼ، الرياض عدم ، الفتاكل السى السى  ناصر بفعبد الرحمف (2)

 .74ـ 1982ـ ه1402، 2السعكدية، ط
مصدر سابؽ،  باب ىجرة النبي صمى ا عميو كسمـ، ػػػػػالبخارم، كتاب المناقب أخرجو  (3)

3646 . 
ع ككضى  ،ياحى كشرى ، ياكضبطى  ،ياقَّ ، حقالنبكية  عافرم بف ىشاـ، السيرةمحمد عبد الممؾ المي  (4)

إبراىيـ األبيارم،  كعبد الحفيظ شمبي، مطبعة مصطفى البابي  يا: مصطفى السقا،فيارسى 
 .615/ 1، ـ 1955ػى 1375،  2ط  الحمبي، د.ـ،
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 .(1)جائزان 
كتسمي في ىذا النظـ المعاصرة بالدبمكماسية السياسية، فمممجتيد 
السياسي أف يتقي شر األشرار باستخداـ المعاريض كالحيؿ، كأحيانان تستخدـ 
عبارات تيعد مف أكبر كسائؿ الفساد، فالبد كذلؾ مف االنتباه إلييا، كعبارات 

 الميكاالةي الميحرَّمة شرعان. التعايًش الًسٍممي كقىبيكؿ اآلخر، كالغرض منيا
عمكـ قكلو صمي ا عميو كسمـ: استخداـ المعاريض الفعمية، ل :ثانياا 

دعة"" ... كاعمـ أف المعاريض كما تككف " قاؿ ابف تيمية: ،(2)الحىربي خي
اًربي  -بالقكؿ فقد تككف بالفعؿ، كقد تككف بيما  كمثاؿ ذلؾ : أف ييٍظًيرى الميحى

الكجكه، كييسافر إلى تمؾ الناحية ليحسب العدك أنو ال أنو يريد كجيان مف 
 .(3)يريده، ثـ يىًكرَّ عميو

كال شؾ أف الحيؿ في االجتياد السياسي سالح ذك حديف، إما أف 
ما أف تنستخدـ استخدامان  تنستخدـ استخدامان صحيحان فتؤدم لمصمحتو، كا 

 فاسدان فتؤدم إلى فساده.
في غير محمو، كدكف النظر إلى  كمف ثـ فاإلتكاء عمى الحيؿ إتكاءن 

الحاجة كالضركرة الداعيتيف الييا، ككذا الضكابط الشرعية الخاصة بيا، كأف 
يستعمؿ الحيؿ غير المشركعة في غير مجاليا مثالن، أك يمجأ إلييا في غير 

                                                 
 .6/77مجمكعة الفتاكل الكبرل، مصدر سابؽ،  (1)
 .2869مصدر سابؽ،  باب الحرب خدعة، ػػػػػأخرجو البخارم، كتاب الجياد كالسير (2)
 .7/77مجمكعة الفتاكل الكبرل، مصدر سابؽ،  (3)
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الضركرات أك الحاجة الممحة ليا، أك تىغمَّب لدل المجتيد السياسي المصمحة 
عمى المصمحة الشرعية الحقيقية، بحيث يبرر المجتيد السياسية المكىكمة 

السياسي لنفسو اعتماده عمى قاعدة الحيؿ،  فيذا ال يصمح أساسان لو، فىٍضالن 
أف يككف لغيره، كليس ىك المطمكب شرعا، كما تحدث عنو الفقياء في ىذا 

  المجاؿ االجتيادم .
 .سية  والحاجُة في االجتهاد السياالضرور : المطمُب الثاني

لقد بيَّنت ػػػػػ سابقان ػػػػػ  أف المجتيد السياسي ال يجكز لو استخداـ كسيمة 
ممنكعةو ظٌنان منو أنيا تحقؽ مصمحة، كلكف قد تعترم المجتيدى حاالته معتبرةه 
شرعان تجعمو يستخدـ الممنكعى مف الكسائؿ، فما ىي ىذه الحاالت؟ ككيؼ 

 .لسياسي؟ما أثريىا عمى االجتياد ايتعامؿي معيا؟ ك 
 :عمى ذلؾ حاصؿ في الفركع التالية كلعؿ الجكاب

 .الفرُع األوُل: قاعدة الضرورُة واالجتهاد السياسي
ـى مراعاةن منو ألحكاؿ المكمَّفيف أباح استخداـ  إف الشارعى الحكي

مراد بيا كما يقكؿ الزركشي المحظكر، كتيسمَّي ىذه بالضركرة الشرعية، كال
دًّا إ:"... ، كىاٍلميٍضطىرِّ ًلأٍلىٍكًؿ بيميكغيوي حى ، أىٍك قىارىبى ٍمنيكعى ىىمىؾى ٍؿ اٍلمى ـٍ يىتىنىاكى ٍف لى

اًئعنا أىٍك عيٍريىاننا لىمىاتى أىٍك تىًمؼى ًمٍنوي عيٍضك كىذا يبيح  ٍيثي لىٍك بىًقيى جى كىالمٍُّبًس، ًبحى
تناكؿ المحرـه..."
(1). 

                                                 
: تيسير فائؽ أحمد محمكد، قيؽالمنثكر في القكاعد، تحمحمد بف بيىادر الزركشي الشافعي،  (1)

 .2/383  ق1402ػػ الككيت ، د.ط، ػػػكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، الككيت 
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ركريات كعمى ىذا، فإذا كقع اإلنسافن في حالة تىتىعارض مع الض
ـي  الخمس، كىي الديفي كالنفسي كالعقؿي كالنسؿي كالماؿي، جازى لو استخدا

 المحظكر، كاألدلة عمي ذلؾ كثيرة منيا:
قىٍد فىصَّؿى ﴿ :قكلو تعالي :أوالا  مىٍيًو كى ـي المًَّو عى ـٍ أىالَّ تىٍأكيميكا ًممَّا ذيًكرى اٍس ا لىكي مى كى

ـٍ ًإالَّ مىا  مىٍيكي ـى عى رَّ ـٍ مىا حى ـٍ ًبغىٍيًر لىكي فَّ كىًثيرنا لىييًضمُّكفى ًبأىٍىكىاًئًي اٍضطيًرٍرتيـٍ ًإلىٍيًو كىاً 
بَّؾى  ـي ًباٍلميٍعتىًديفى ًعٍمـو ًإفَّ رى  .(1)﴾ىيكى أىٍعمى

 لىٍيسى اٍلكىذَّابي الًَّذل ييٍصًمحي بىٍيفى النَّاسً " :قكلو صمي ا عميو كسمـ ثانياا:
ٍيرنا يىٍنًمى خى ٍيرنا كى يىقيكؿي خى   .(2)"كى

فما تمي ىذه القاعدة،  (3)()الضركرات تبيح المحظكرات قاعدة ثالثاا:
ـى المحظكر.  كماتفرَّعى عنيا يقتضي إباحة المحرَّـ كاستخدا

مي كقد أباحًت الشريعةي الكىًذبى في الحرب، كفي الصمح بيف الناس، كع
ٍع ييرىخَّصي ًفى شىٍىءو الزكجة، كما قاؿ ابف شياب: " ـٍ أىٍسمى لى النَّاسي  ًممَّا يىقيكؿي كى

ؿً  ًديثي الرَّجي ٍربي كىاإًلٍصالىحي بىٍيفى النَّاًس كىحى اٍمرىأىتىوي  كىًذبه ًإالَّ ًفى ثىالىثو اٍلحى

                                                 
 .120نعاـ، األ (1)
مصدر  باب تحريـ الكذب كبياف المباح منو، ػػػػػداب مة كاآلكالصً  رِّ كتاب البً أخرجو مسمـ،  (2)

 . 2546سابؽ، 
ابف نجيـ الحنفي، األشباه كالنظائر،  ،2/382ر في القكاعد، مصدر سابؽ، الزركشي، المنثك  (3)

 .2/88مصدر سابؽ، 
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يىا" ٍكجى ٍرأىًة زى ًديثي اٍلمى كىحى
ركرة ، فالكذب كسيمةه محرَّمةه، كلكف أبيحت لمض(1)

 .كالتي يمـز اف تقدر بقٍدرىا
 :ؿو إلى بعض المسائبىٍيدى أنو ال بد مف التنبي

أف األصؿ عدـ البحث عف الضركرات قصد إباحة   :المسألة األولى
نما ىي حالة استثنائية تىطرأ عمى المكمَّؼ تيٍمًجئيوي إلي استخداـ  المحرمات، كا 
المحظكر، كلك أننا سمكنا مسمؾ البحث عف الضركرات، فمربَّما أشرقت 

 يدان عف الشرع!!.الشمس عمينا يكمان كنحف نتعبد بالضركرة بع
أف ىذا ال يقدح في قاعدة االلتزاـ بالمشركعية في  :المسألة الثانية

 "... :يػػػػػػة مستثناة، كفي ىذا يقكؿ الشاطبالكسائؿ؛ ألنيا حالة خاصة كجزئي
ف تخمؼ عف مقتضاىا بعض الجزئيات،  فالكمية في االستقرائيات صحيحةه كا 

كـو خارج عف مقتضى الكيمِّي، كأيضان فالجزئيات المتخمفة قد يككف تخ مًّفنيا لحن
فال تكف داخمةن تحتو أصالن، أك تكف داخمة لكف لـ يظير لنا دخكليا، أك 

 .(2)داخمة عندنا لكف عارضيا عمى الخصكص ما ىي بو أىٍكلىى..."

كىنا خرجًت الضركرةي لدليؿ خاص، كال يقاس عمييا، كليس في ذلؾ 
 فذلؾ ليس مف منيجنا. تصحيحه لمذىب الغاية تبرر الكسيمة

 أف جكاز ىذه الضركرة؛ لتحقيؽ مصمحة شرعية معتبرة  ة:ـة الثالثــــالمسأل
                                                 

ريـ الكذب كبياف المباح باب تح ػػػػداب صحيح مسمـ مع شرح النككم، كتاب البر كالصمة كاآل (1)
 .2546 منو، مصدر سابؽ،

 .53/ 2المكافقات في أصكؿ الشريعة ،مصدر سابؽ،   (2)
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قىٍد تىجيكزي " معنى يقكؿ العز بف عبد السالـ:غير متكىمة، كفي ىذا ال ... كى
ٍثـً كىاٍلعيٍدكىاًف كىاٍلفيسيكًؽ كىاٍلًعٍصيىاًف الى ًمٍف ًجيىًة كىكٍ  مىى اإٍلً نىةي عى ًنًو مىٍعًصيىةن، اٍلميعىاكى

ا ييٍبذىؿي ًفي اٍفًتكىاًؾ  لىوي أىٍمًثمىةه ًمٍنيىا مى ةو، كى ًسيمىةن إلىى مىٍصمىحى بىٍؿ ًمٍف ًجيىًة كىٍكًنًو كى
ـي قىٍتؿى  ًمٍنيىا أىٍف ييًريدى الظَّاًل مىى آًخًذيًو، ميبىاحه ًلبىاًذًليًو، كى رىاـه عى اأٍلىسىارىل فىًإنَّوي حى

ادىرىةن عى  الىوي، إٍنسىافو ميصى ـٍ يىٍدفىٍع إلىٍيًو مى مىى ظىنًِّو أىنَّوي يىٍقتيميوي إٍف لى يىٍغًمبى عى اًلًو، كى مىى مى
اًلًو ًفكىاكنا ًلنىٍفًسًو..." مىٍيًو بىٍذؿي مى فىًإنَّوي يىًجبي عى
(1). 

كىنا يمـز المعرفة كالعمؿ بضكابط المصمحة الشرعية كما ىك معمـك 
  .(2)عند العمماء

أف أىؿ االجتياد السياسي حتى يككف اجتياديىـ في  :المسألة الرابعة
ٍفؽى ضكابطيا الشرعية، كىي:  باب الضركرة صحيحا، ن البد  كأف يككف كى

أ. أف تككف الحالةي فعالن حالةى ضركرة، كتقديري أف ىذه حالة ضركرة ييرجع  
 فيو إلى أىؿ التخصص بالضركرات الخمس كمايتعمؽ بيا .

رَّـ، أم استنفذ كؿَّ الكسائؿ المشركعة، كما أالَّ تجد األمة بديالن  ب.  لمميحى
استخداـ   بقي ليا إال المحظكر، فال يجكز ليا الكذب المحض إذا أمكنيا

 .التىٍكًريىة أك التعريض

                                                 
 . 109/  1حكاـ في مصالح األناـ،  مصدر سابؽ ، قكاعد األ  (1)
لبكطي، ضكابط ، ا124/ 2، مصدر سابؽ، اـالشاطبي، االعتص :انظر في ىذا المعنى (2)

 ع، مرجكعالقتيا باألدلة الشرعية مقاصد الشريعة ،يكبيل، ا119، المصمحة، مرجع سابؽ
 .396 سابؽ،
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ػػػ يبيحكف لمدكؿ االقتراضى  ػػ غير المنضبطفبعضي أىًؿ االجتياد المنحؿ 
ماتقترضو في االحتفاالت  بالربا لمضركرة، مع أف ىذه الدكؿ تينفؽي أضعاؼى 

 .احات كغيرىا، كفيما ال فائدة فيوالعامة كالمب
أف تيقىدَّرى ىذه الضركرة بقٍدًرىا، مف حيثي الزمافي كالمكافي كالكّـُ  ج .

، فال بد مف تحديد المقدار الذم يىدفع الضررى كييحقؽ المصمحةى، إذ  كالكٍيؼي
،  كما زاد عمى ذلؾ يبقى تجكيزي األخذ بالضركرة مقصكره عمى مقدار محدد

يِّز الحظر، فال يىأكؿ المضطري ػػ مثالن ػػ مف الميتة إال بالقدر الذم يىسيدُّ  في حى
رمىقىو، كما زاد فيك محظكر عميو
(1). 

، كلذا قاؿ الفقياء: د ػػ أال يؤدم األخذي بيذه الكسيمة إلى  ضررو أكبرى
مَّؿي الضرري األخؼُّ لدىفع الضرر األشدِّ "...  .(2)..."ييتىحى
الضركرة، بؿ ال بد مف البحث عف  أال تىٍبقى األمة متكأة عمى ػػ ق
 .سائؿ المشركعة كالبدائًؿ المباحةالك 

كبالتالي فال يعتد بضركرة اجتيادية سياسية ميما كانت أىميتيا إال 
 بيذه الضكابط مجتمعةن .

                                                 
عمى مذىب أبي حنيفة  شباه كالنظائرجيـ الحنفي، األانظر: زيف الديف بف إبراىيـ بف ني  (1)

. ، عبد الرحمف بف أبي بكر 95، ق 1426،  1ـ، ط  دار الفكر، د. ،النعماف
: محمد المعتصـ با قيؽتح قو الشافعية،ئر في قكاعد كفركع فاألشباه كالنظاالسيكطي،

 .76/ 1،ـ2001 ق ػ1422،  5ػػ لبناف، ط ػػػالبغدادم، دار الكتاب العربي، بيركت 
 .87شباه كالنظائر، مصدر سابؽ ، السيكطي ، األ (2)
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 .الحاجُة واالجتهاُد السياسيُ  :الفرُع الثاني
لحاجيات، أك المصمحة الحاجية، كىي أخفض مف كتيسمَّي بمرتبة ا

 ؟.يمةى المحرَّمة؟ كماضابطي الحاجةمرتبة الضركريات، فيؿ الحاجةي تبيحي الكس
كلإلجابة عمي ىذيف السؤاليف أقكؿ: إف العمماءى ذكركا قاعدةن ميمة 

ةي تىٍنًزؿي  "  كىي اجى ةن  اٍلحى اصَّ كرىًة عىامَّةن كىانىتٍ أىكخى ري ٍنًزلىةى الضَّ ، كأعّـُ منيا (1)"مى
" قاعدة "اٍلمىشىقَّةي تىٍجًمبي التٍَّيًسيرى

(2). 
ًادمىةه لسدِّ الذرائع، كمعناىا أف الكسيمة إذا كاف منييان  كىي قاعدة ميصى
عنيا مف باب الذريعة، ثـ تعمقت بيا الحاجةي، فيؿ يباح لممكمَّؼ شرعان 

 ؟.فيور المكجكد استخدامييا، كذلؾ كإباحة الًقراًض رىغـ الغىر 
ه القاعدة، حيث كقد تكسَّع ابف تيمية كتمميذه ابف القيـ في استخداـ ىذ

... كالشريعةي جميعييا مبنية عمى أف المفسدةى المقتضيةى " قاؿ ابف تيمية:
ـي، فكيؼ إذا كانت المفسدةي  لمتحريـ إذا عارضتيا حاجةه راجحةه أيًبيحى الميحرى

 .(3)منفيةن ..."
ـى سٌدان لمذريعة أيًبيحى لممصمحة  :لوالقيـ ذلؾ بقك كأكد ابف  رِّ "... كما حي

الراجحة، كما أيًبيحت العرايا مف ربا الفىٍضؿ، ككما أيبيحت ذكاتي األسباب مف 
الصالة بعد الفجر كالعصر، ككما أيبيح النظري لمخاطًب كالشاىًد كالطبيًب 

                                                 
 كما بعدىا.  100، شباه كالنظائر، مصدر سابؽ، األابف نجيـ (1)
 .1/124سابؽ، المنثكر في القكاعد، مصدر  (2)
 .49/ 29مجمكعة الفتاكل الكبرل، مصدر سابؽ،  (3)
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ـي الذىب كالحرير  رَّـ، ككذلؾ تحري عمى الرجاؿ، كالعامًؿ مف جممة النظر الميحى
ـى لسد ذريعة التشبُّو بالنساء الممعكف فاعميو، كأيبييح منو ما تدعك إليو  رِّ حي

 .(1)الحاجة..."
دفع الًرشكة إذا كقع اإلنساف  (2)كلذلؾ أباحى بعضي العمماء كالصنعاني

 في حرج كمشقة غير معتادة.
أف نؤسس أساسا لممجتيد السياسي  كسندا كمتكئا لو  كعمى ىذا يمكف

لتزاـ الحتمي ببعض ي استخداـ الكسيمة الممنكعة عند الحاجة شريطة االف
 :الضكابط منيا

كؿُّ ما قيؿ في ضابًط الضركرة ينطبؽ عمييا؛ ألنيا لك : الضابُط األولُ 
انطبقت عمي الضركرة فمف باب أكلى أف تنطبؽ عمي الحاجة؛ ألنيا أقؿ 

 منيا مراعاةن.
في ذاتيا مفسدةن، كذلؾ لتعارض ىذه  أال تككف الكسيمةي : يالضابُط الثان

المفسدة مع الحاجة، كال شؾ أنيا ميقىدَّمىةه عمييا، فال يباح الربا ػػػ مثالن ػػ مف 
 أجؿ تحريؾ عجمة التجارة !!.

فاستخداـ الكسائؿ كالذرائع في حالة الضركرة كالحاجة، يحتاج إلى ًدقَّةو 
لمسائؿ االجتيادية محؿَّ في النظر، كتتبعو لمكاقع، كتحقيؽو كتدقيؽو في ا

                                                 
 .2/59إعالـ المكقعيف عف رب العالميف، مصدر سابؽ ،  (1)
محمد بف إسماعيؿ الصنعاني، سبؿ السالـ شرح بمكغ المراـ، دار  انظر في ىذا المعنى : (2)

 .239/ 4ت،  ، د. 1ػػ مصر، ط ػػػػالحديث ، القاىرة 
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النظر، بيٍغيىة استغالؿ ىذه الحالة لمبحث عف حمكؿ عمميةو شرعيةو لمنكازؿ 
 .دكف تضييعو لقكاعد الشريعة كمصالح الناس

 
 خاتمة البحث 

الحمد  الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصالة كالسالـ عمى خير    
 و أجمعيف، أما بعد:األناـ سيدنا محمدو بف عبد ا، كعمى آلو كصحب

ىذا فجريان عمى ما ىك مألكؼه كمتعىارىؼه عميو في خكاتـ البحكث،    
 :ىّـِ النتائج التي انتييتي إليياتمخيصي أ

ػػ  المقصكد مف االجتياد السياسي في ىذه الكريقات، بذؿي الجيد الفقيي 1
 .الةو ٍبرى كسائؿى مشركعةو كفعَّ في النكازؿ،  قصدى تحقيؽ مصالح العباًد عى 

ػػػ االجتيادي السياسيي الذم نحتاجوي اليكـى في بالدنا، البدَّ أف يجمع بيف  2
 .عي االجتياد اإلنشائي كاالنتقائينك 

ػػ ال غنى لممجتيد السياسي، عند تنزيًؿ اجتياده عمى كاقع الناس، أف  3
ث يىنتج بحي الكاقع ربطان ميٍحكىمان،يىرًبط النصَّ التشريعيِّ أك النصَّ الشرعيَّ ب

 .سياسيه سميـ المبنى، سميـ المعنىعف ذلؾ اجتياده 
ػػػ ال يجكز استغالؿي مكضكع االجتياد السياسي استغالالن سيئان لمصالحى  4

 .ميدَّعىيفى أنيـ مف أىؿ االجتيادشخصيةو أك فئكيةو أك حزبيةو أك قبميةو، 
تي تيعىدُّ ًسمىةن ػػػػ يختصُّ االجتياد السياسي بخاصية التكازًف كالكسطيًة ال 5

 بارزةن في أحكاـ الشريعة بعمكميا، مما ييعدُّ الخركجي عنيا إفراطان أك تفريطان.
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اؿ،  تأسيسوي عمى ضكابطى ػػػ مف لكاـز تحقيؽ اجتياد سياسي فعَّ  6
 .كالًحيادي عنيا يؤدم إلى مفسدة ،شرعيةو 
ع، كمعرفةي : معرفةي الشريعة، كمعرفةي الكاقسيػػػ مراتبي االجتياد السيا 7
 .تنزيؿ، كيىمـز اجتماعييا جميعيياآلية ال
 ػػػ كؿي اجتياد سياسي، مىنيكطه بإدراؾ المقصد السياسي الشرعي منو. 8
ػػػ إعماؿ قاعدة الذرائع ػػػػػ فتحان أك سىٌدان ػػػػػ ييعدُّ مسمكان تشريعيان تنظيميان  9

ي "اإلسقاط يا" كالعمممنطكؽ الفتعنصريو النظرم "لالجتياد السياسي ب
 .التنزيمي"
ػػػػ اعتباري الًحيؿ كالضركراًت كالحاجًة كسائؿى مشركعةو في االجتياد  10

 .  عمى االلتزاـ بضكابًط كؿو منيا السياسي،  مكقكؼه 
ثكرات " سي لمقابمة المستجدات المعاصرة،ػػػ ضركرةي االجتياد السيا 11
الكسائؿ لتقديـ أحسف  ، مع ضركرة استخداـ أنجععربي أيٍنمكذجان"الربيع ال
 البدائؿ.

 كا كلي التكفيؽ
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 :المصادر والمراجع
 .ف عف اإلماـ نافع رضي ا عنيماالقرآف الكريـ بركاية اإلماـ قالك 

 .أوالا: المصادر
 :ٍخًمي الًغرناطي المالكي الشاطبيإبراىيـ بف مكسى الَّمػػ 

القاىرة ػػ مصر،  فاف،االعتصاـ، تحقيؽ: سميـ بف عيد الياللي، دار ابف ع
 .ىػػ  1421، 1ط 

و، كقدَّـ ك  لو، كعمَّؽ عميو كخرَّج المكافقات في أصكؿ الشريعة، ضبطى نصَّ
: بكر بف عبد ا أبك زيد، أحاديثىو: مشيكر بف حسف آؿ سميماف، تقديـ

دار ابف القيـ لمنشر كالتكزيع، الرياض ػػػػػػػ المممكة العربية السعكدية، دار 
 .ـ2009ىػػ 1430، 3ػػػػػػ مصر، ط ، القاىرة ابف عفاف

 أبكبكر محمد بف أحمد السىرىٍخًسي .ػػ 
بيركت ػػػػػ  تحقيؽ: عبد الكفاء األفغاني، دار المعرفة ػ أصكؿ السرخسي،

 .لبناف، د. ط، د . ت
كتاب المبسكط، قدَّـ لو: خميؿ محيي الديف الميس، دار الفكر لمطباعة ك 

 ـ. 2000ىػػ 1412، 1ػػػػػ لبناف، ط ع، بيركت كالنشر كالتكزي
رَّاني بف تيمية، مجمكعة الفتاكل الكبرل، اعتنى ػػ  أحمد بف عبد الحميـ الحى

بيا، كخرَّج أحاديثىيا: عامر الجزار، أنكر الباز، دار الكفاء  لمطباعة لمنشر 
، بيركت ػػػػ لبناف، ط كالتكزيع، المنصكرة ػػػػػػ مصر ، 4، دار ابف حـز

 .ـ2011ىػػ 1432
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ٍقًريزم، كتاب المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار، ػػ  أحمد بف عمي المى
قافة الدينية، القاىرة ػػػػػ مصر،  د ػ المعركؼ بالخيطط المقريزية، مكتبة الث

 .ط، د. ت
أحمد بف فارس القزكيني، المقاييس في المغة، تحقيؽ: شياب الديف ػػ  

 .ىػ1412، 2بناف، ط كر، بيركت ػػػػ لأبكعمرك، دار الف
جماؿ الديف محمد بف مىٍكرىـ بف منظكر، لساف العرب، دار صادر، بيركت ػػ 

 ـ  .1994ىػػ ػػػػػ  1414،ػ 3ػػػػ لبناف، ط 
الحسف بف عبد ا بف سيؿ العسكرم، الفركؽ المغكية، دار الكتب العممية، ػػ 

 .، د . ت15بيركت ػػػػػػ لبناف، ط 
ـ بف نيجيـ الحنفي، األشباه كالنظائرعمى مذىب أبي زيف الديف بف إبراىيػػ 

 ق.1426، 1ماف، دار الفكر، د. ـ، ط حنيفة النع
عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي، األشباه كالنظائر في قكاعد كفركع فقو ػػ 

الشافعية، تحقيؽ: محمد المعتصـ با البغدادم، دار الكتاب العربي، 
 ـ.2001ػ 1422، 5ت ػػػػػػ لبناف، ط بيرك 

ر كأعقاب السركر عبد ا بف محمد بف عبيد أبي الدنيا، كتاب االعتباػػ 
، دار البشير، عماف ػػػػػ األردف، ط : نجـ عبد الرحمف خمؼكاألحزاف، عناية

 .ىػ1413، 1
عبد الممؾ بف عبد ا بف يكسؼ الجكيني، البرىاف في أصكؿ الفقو، ػػ 

 ، 5لكفاء، المنصكرة ػػػػػػ مصر، ط ر اتحقيؽ: عبد العظيـ محمكد الذيب، دا
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 ـ .2012ػػػػػػ  ه 1433
عبد الكىاب بف عمي بف نصر البغدادم المالكي، اإلشراؼ عمى نكت ػػ 

 مسائؿ الخالؼ، مطبعة اإلرادة، د. ـ ، د. ط ، د. ت . 
عز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ، القكاعد الكبرل، المكسكـ بػ قكاعد ػػ 

الح األناـ،  تحقيؽ: نزيو كماؿ حماد، عثماف جمعة األحكاـ في مص
 ـ. 2010ىػػ  1421، 4ضميرية، دار القمـ، دمشؽ ػػػػػ سكريا، ط 

عمي بف عبد الكافي السيٍبكي ، عبد الكىاب بف عمي السيٍبكي، اإلبياج في ػػ 
 ق.1404، 1شرح المنياج، دار الكتب العممية، بيركت ػػػػػ لبناف، ط 

آلمدم، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ،  تعميؽ: عبد الرزاؽ عمي بف محمد اػػ 
 ق.1424، 1ػػػ المممكة السعكدية، طعفيفي، دار الصميعي، الرياض ػػ

 محمد بف أبي بكر بف أيكب بف قيِّـ الجكزية .ػػ 
ٍكمية في السياسة الشرعية، تحقيؽ: نايؼ بف أحمد الحمد، تقديـ:  الطرؽ الحي

ر عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع، مكة المكرمة ػػػػػ بكر بف عبد ا أبك زيد، دا
 .ه، 1432، 2المممكة العربية السعكدية، ط 

عالـ المكقِّعيف عف رب العالميف، تحقيؽ: مشيكر بف حسف آؿ سميماف،  ك  ا 
مكة العربية السعكدية، ط دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع، الرياض ػػػػػ المم

 ق.1424، 1
مطباعة رطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، دار الفكر لمحمد بف أحمد القػػ 

 .كالنشر، د. ـ، د. ط، د. ت
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محمد بف أحمد األزىرم، تيذيب المغة، تحقيؽ: أحمد البردكني، عمي ػػ 
 .، القاىرة ػػػػػ مصر، د. ط، د. تالبجاكم، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة

، المراـ، دار الحديث محمد بف إسماعيؿ الصنعاني، سبؿ السالـ شرح بمكغػػ 
 . ، د. ت1القاىرة ػػػػػػ مصر، ط 

محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ البخارم، صحيح البخارم، ضبطىو كرقَّمىو ػػ 
ع فيارسىو: مصطفى ذيب البيغا، دار ابف كثير، بيركت  كخرَّج أحاديثىو ككضى

 ـ. 1993، 1ػػػػ لبناف، ط 
كر في القكاعد، تحقيؽ: تيسير محمد بف بىيىادر الزركشي الشافعي، المنثػػ 

فائؽ أحمد محمكد، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، الككيت ػػػػ الككيت، 
 ق. 1402د. ط، 

دار الكتب العممية، بيركت  محمد بف جرير الطبرم ،تاريخ األمـ كالممكؾ،ػػ 
 ىػ .1408، 2لبناف، ط 

 . محمد بف حامد الغزالي .23
 رفة، بيركت ػػػػػ لبناف، د . ط، د. ت .إحياء عمـك الديف، دار المع

الميستصفىى مف عمـ األصكؿ، تحقيؽ: محمد سميماف األشقر، مؤسسة ك 
 ق.1417، 1ة، بيركت ػػػػػ لبناف، ط الرسال

محمد بف سعد الزىرم، الطبقات الكبرل، دار صادر، بيركت ػػػػػ لبناف ، د ػ ػػ 
 ط، د ػ ت .
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لكبير الميسىمَّى "مفاتيح م، التفسير امحمد ضياء الديف عمر الفخر الراز ػػ 
لبناف،  دار الكتب العممية، بيركت ػػػػ  الغيب" ضبطىو: عبد الرحمف محمد،

 .ـ 1983ىػػ ػػ 1403، 1ط
محمد عبد الممؾ الميعافرم بف ىشاـ، السيرة النبكية ، حقَّقىيا كضبطىيا ػػ 

عى فىيارسىيا: مصطفى السقا، إبراىيـ األبيارم يا ككضى ، كعبد الحفيظ كشرىحى
 ـ.1955ق1375، 2شمبي،  مطبعة مصطفى البابي الحمبي، د. ـ، ط 

المسمى ، ف النككم، صحيح مسمـ بشرح النككممحيي الديف بف شرؼ الديػػ 
المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج" تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيحا، دار "

 .ـ1998، 5بيركت ػػػػػػ لبناف، ط المعرفة، 
بيدم ، تاج العركس مف جكاىر القامكس، محمد بف محمد اػػ  لمرتضى  الزى

تحقيؽ: عبد الستنار فرج كآخركف، كزارة اإلرشاد كاألنباء، الككيت ػػػػػ 
 ق.1385كيت، الك

 .ثانياا: المراجع
، 24في فتح الذرائع كسٌدىا، مارك  أحمد محمد الريسكني، التغميبػػ 

الثالثاء، الثامف مف  المغرب، مجمة إلكتركنية عمى الشبكة العنكبكتية،
 .ـ2016مارس 

إدريس حمادم، الخطاب الشرعي كطرؽ استثماره، المركز الثقافي العربي، ػػ 
 ـ . 1994، 1بيركت ػػػ لبناف، ط

 كؿ كأبحاث كدراسات ػػػػة ػػػػػػػ حمػػػػػػمـك القانكنيػػػػػػة العػػػػػي، منيجيػػػػػػطو زاكي صافػػ 
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ىػ ػ  1419، 1ة لمكتاب، طرابمس ػػػػػػ لبناف، ط قانكنية ػػػػػ المؤسسة الحديث
 ـ.1998

عبد العزيز بف بسطاـ بف عبد العزيز آؿ سعكد، اتخاذ القرار بالمصمحة، ػػ 
، 1جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، المممكة العربية السعكدية، ط 

 ـ.2005ـ ق 1426
تبة المعارؼ، الرياض ية، مكعبد الرحمف بف ناصر السعدم، الفتاكل السىٍعدػػ 

 .ـ1982هـ 1402، 2المممكة العربية السعكدية، ط
 :محمد الطاىر بف عاشكرػػ 

مقاصد الشريعة اإلسالمية، تحقيؽ: محمد الحبيب بف الخكجة، مطبعة كزارة 
 .ـ2004ػػ  ه1425األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، الدكحة ػػػػػ قطر، 

 .، د.ت1تكنس، ط  ،كنسيةف التفسير، الدار التالتحرير كالتنكير مك 
محمد سعد بف مسعكد اليكبي، مقاصد الشريعة اإلسالمية كعالقتيا باألدلة ػػ 

 1419، 1بية السعكدية، ط الشرعية، دار اليجرة، الرياض ػػػػػػ الممكة العر 
 .ـ1998ق
محمد سعيد رمضاف البكطي، ضكابط المصمحة في الشريعة اإلسالمية، ػػ 

 ـ.2009ق. 1430، 7سكريا، ط دار الفكر، دمشؽ ػػػػػ 
طبعة الريحاني، محمد ىشاـ البرىاني، سد الذرائع في الشريعة اإلسالمية، مػػ 

 .ـ1985، 1د. ف، ط
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 االجتياد السياسي في فقو السياسة الشرعية )الداللة كاألثر(
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، القاىرة مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط، مكتبة الشركؽ الدكليةػػ 
 .ق1425، 4مصر، ط 

مع نظرات  يكسؼ عبد ا القرضاكم، االجتياد في الشريعة اإلسالميةػػ 
تحميمية في االجتياد المعاصر، دار القمـ لمنشر كالتكزيع، الككيت ػػػػػ 

 ـ.1999ىػػ  1420، 3الككيت، ط 
 

 
 
 
 

         
 


