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  التخصص: السياسة الشرعية

  المشرف: د.سعود بن محمد البشر

  هـ1424 -هـ 1423العام: 

  هجري 11/11/1429 -ميالدي  08/11/2008تاريخ اإلضافة: 

  117عدد الزيارات: 

 
 ملخص الرسالة
 عرض لكتاب

 صيلية تطبيقيةفقه املتغريات يف عالئق الدولة اإلسالمية بغري املسلمني، دراسة أت
 مع موازنة بقواعد القانون الدويل املعاصر

 عرض عبد العزيز بن محد الداوود
أصُل هذا الكتاب: رسالٌة علمية تقدم هبا الباحُث لنيل درجة )الدكتوراه( يف السياسة الشرعية من املعهد العايل 

 للقضاء ابلرايض، التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 .فقه السياسة الشرعية يف علم السري مقارًنا ابلقانون الدويلان: بعنو  -
 الباحث: الشيخ سعد بن مطر بن دغيس املرشدي العتييب. -
 املشرف على الرسالة: د. سعود بن حممد البشر. -
 هـ.1424 -هـ 1423العام اجلامعي:  -
 الدرجة: حصلت الرسالة على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل. -
 

 صفحة. 1373وتقع يف ثالث جملدات كبار، وعدد صفحاهتا 
 

وقد طبعت ابلعنوان املشار إليه أعاله، وبتقدمي ثالثة من العلماء؛ وهم: د. فؤاد عبد املنعم أمحد، وأ.د. عبد هللا بن 
 إبراهيم الطريقي، ود.عبد الرمحن بن صاحل احملمود.

 السعودية. –مصر، ودار الفضيلة  –الناشر: دار اهلْدي النبوي 
 

 وقد قام الباحث جبمع هذه املسائل وترتيبها يف ضوء اخلطة التالية:
 قّسم مادة البحث إىل مقدمة، وفصل متهيدي، واببني، وخامتة.

 
مة،  فقد بنّي فيها: أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، ومنهج الدراسة فيه، وخطته. أمَّا املقدّ 
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؛ واشتمل على ثالثة مباحث:وأمَّا الفصل التمهيدي فلبيان مفهو  رير  م السياسة الشرعية، وعلم السّ 

 .[1]املبحث األول: السياسة الشرعية: تعريفها وجماالهتا واعتبار الفقهاء هلا
 

، وما يرادفه يف النظم احلديثة، وفيه مطلبان: رير  املبحث الثاين: تعريف علم السّ 
رير وتقسيمه.  املطلب األول: تعريف علم السّ 

رير لدى الباحثني املعاصرين، ويف النظم الوضعية.  املطلب الثاين: مسميات علم السّ 
 

 يل يف علم السري، وفيه ثالثة مطالب:املبحث الثالث: مفهوم اجملتمع الدو 
. رير  املطلب األول: تقسيم الدار يف علم السّ 

. رير  املطلب الثاين: الدولة يف علم السّ 
 املطلب الثالث: مقارنة القانون الدويل مبفهوم اجملتمع الدويل يف علم السري.

 
 وأمَّا الباابن فهما على النحو التايل:

 شرعية يف أحكام السلم، وفيه مخسة فصول:الباب األول: فقه السياسة ال
 الفصل األول: فقه السياسة الشرعية يف أحكام اجلزية

 وفيه مبحثان:
 املبحث األول:تعريف اجلزية، وبيان مشروعيتها من حيث األصل.

 
 املبحث الثاين: فقه السياسة الشرعية يف أحكام اجلزية، وفيه مطالب: 

 يف تقدير اجلزية. املطلب األول: فقه السياسة الشرعية
 املطلب الثاين: فقه السياسة الشرعية يف أخذ اجلزية حتت مسمى آخر: )الصدقة(، وقيوده.

 املطلب الثالث: فقه السياسة الشرعية يف اإلجراءات التنظيمية يف جباية اجلزية.
 

 الفصل الثاين: فقه السياسة الشرعية يف أحكام األمان
 وفيه مبحثان:

 ف األمان، وبيان مشروعيته من حيث األصل.املبحث األول: تعري
 

 املبحث الثاين: فقه السياسة الشرعية يف أحكام األمان، وفيه مطالب:
 املطلب األول: من له حق إعطاء األمان، وتنظيم عقده.

 املطلب الثاين: أخذ العشور من أهل احلرب مطلق أم هو على سبيل املعاملة ابملثل؟
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 فيف العشور على جتار أهل احلرب إذا كان يف اجمللوب مصلحة؟املطلب الثالث: هل لإلمام خت
 

 الفصل الثالث: فقه السياسة الشرعية يف أحكام اهلدنة واملعاهدات السلمية
 وفيه مبحثان:

 املبحث األول: تعريف اهلدنة وما يندرج حتتها من املعاهدات.
 

 دات السلمية، وفيه مطالب:املبحث الثاين: فقه السياسة الشرعية يف أحكام اهلدنة واملعاه
 املطلب األول: مشروعية عقد اهلدنة، وما يندرج حتتها من املعاهدات السلمية.

 املطلب الثاين: الشروط يف عقد اهلدنة، وما يندرج حتتها من املعاهدات السلمية.
 املطلب الثالث: نقض اهلدنة مقيدة أو مطلقة.

 
 علق ابلرسل والسفراءالفصل الرابع: فقه السياسة الشرعية فيما يت

 وفيه مبحثان:
 املبحث األول: بيان املراد ابلرسل والسفراء ومن يف حكمهم.

 املبحث الثاين: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق ابلرسل والسفراء، وفيه مطالب:
 املطلب األول: عقد األمان لرسل الكفار، ومفاوضيهم.

 املطلب الثاين: معاملة الرسل والوفود.
 الثالث: مكاتبة امللوك والرؤساء. املطلب

 
 الفصل اخلامس: مقارنة القانون الدويل بفقه السياسة الشرعية يف أحكام املعاهدات

 وفيه مبحثان:
 املبحث األول: تعريف املعاهدات يف القانون الدويل وأنواعها.

 
 ات.املبحث الثاين: مقارنة القانون الدويل بفقه السياسة الشرعية يف أحكام املعاهد

 
 الباب الثاين: فقه السياسة الشرعية يف أحكام القتال )احلرب(، وفيه ثالثة فصول:

 الفصل األول: فقه السياسة الشرعية يف املقدمات اليت تسبق نشوب احلرب
  وفيه أربعة مباحث:

 املبحث األول: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بتجهيز اجليش اإلسالمي وإعداده. 
 : فقه السياسة الشرعية يف إجراءات أخذ احلذر واحليطة. املبحث الثاين

 املبحث الثالث: فقه السياسة الشرعية يف إعالن القتال. 
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 املبحث الرابع: مقارنة القانون الدويل بفقه السياسة الشرعية يف املقدمات السابقة لنشوب احلرب.
 

 الفصل الثاين: فقه السياسة الشرعية يف أثناء القتال
 ة مباحث:وفيه مخس

 املبحث األول: فقه السياسة الشرعية يف األعمال القتالية. 
 املبحث الثاين: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق ابخلدع احلربية والتجسس.

 املبحث الثالث: فقه السياسة الشرعية يف معاملة األشخاص يف أثناء احلرب.
 ات العدو.املبحث الرابع: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق مبمتلك

 املبحث اخلامس: مقارنة القانون الدويل بفقه السياسة الشرعية يف أثناء القتال.
 

 الفصل الثالث: فقه السياسة الشرعية بعد وقف القتال
 وفيه أربعة مباحث:

 املبحث األول: فقه السياسة الشرعية بعد وقف القتال فيما يتعلق ابجليش اإلسالمي. 
 ة الشرعية فيما يتعلق أبسرى العدو.املبحث الثاين: فقه السياس

 املبحث الثالث: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق أبموال العدو.
 املبحث الرابع: مقارنة القانون الدويل بفقه السياسة الشرعية فيما بعد وقف القتال.

 
 اخلامتة )أهم نتائج البحث العامة، وبعض التوصيات(.

 
 الواثئق.

 
 الفهارس:
 فهرس املوضوعات. -2س املصادر واملراجع. فهر  -1وتشمل: 

 
 ويف مقدمة الكتاب عرض الباحث األسئلة اليت جييب عنها البحث:

أبن  -تقريباا له-إذ قال: وأمَّا األسئلة اليت جييب عنها البحث: فيمكن جتليتها بصياغة هذا العنوان ابلتعبري العصري 
ئق الدولة اإلسالمية بغري املسلمني، وموازنة تطبيقاهتا مبا يقابلها من يقال: فقه املتغريات يف الشريعة اإلسالمية، يف عال

 قواعد القانون الدويل العام املعاصر؛ فالبحث إذاا، حياول اإلجابة عن عدة أسئلة، أمهها ما يلي:
 ما مدلول السياسة الشرعية؟ وما العالقة بينها وبني تغرّي األحكام؟ -
 ري أحكامها، تبعاا ملا تقتضيه السياسة الشرعية؟وهل يف أحكام السري مسائل تتغ -
 وهل يوجد يف قواعد القانون الدويل العام املعاصر، ما ُُيكن أن يقابل تلك األحكام؟ -
يف أحكام السري، مبا يقابلها من قواعد يف  -ورفق مدلوهلا هنا-وهل ُيكن موازنة تطبيقات فقه السياسة الشرعية  -

 ابلتطبيق إبجراء املوازنة؟ القانون الدويل، مع بيانه
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وكيف تفيد الدولة اإلسالمية من فقه السياسة الشرعية يف أحكام السري، مبعناها اخلاص، يف ظل اجملتمع الدويل  -
 احلايل، والدخول  يف االتفاقات الدولية املعاصرة؟

 
 وأما أمهية املوضوع فيجملها يف ست نقاط:

، علم يبحث  (1 رير عالئق املسلمني أبهل امللل األخرى، من حربيني ومعاهدين، وهذا  -هيف معظم-أن علم السّ 
لة مبهّمات العلوم الشرعية )عقيـدةا، ودعوةا، وفقهاا(، فالبحث فيه يفيد الباحثني من الدارسني،  موضـوع قوي الصّ 

 صَّل.ويفيد أهل الوالية من السياسيني، كما يثري املكتبة اإلسالمية مبا حتتاجه من تصّور مشويل مؤ 
 
، علم متجدّ د املسائل، كثري النوازل، وع ـْلـٌم هذه حاله ال شك أنه حرر يٌّ ابلدراسات العلمية  (2 رير أّن علم السّ 

 التأصيلية، مع حماولة تْنزيل األحكام على ما ُيكن أن يكون حمال هلا من الواقع، إذا كان ساملاا من اإليرادات املؤثّ رة.
 
وإن مل ختل من بعض -جيثو أمام قوانني وضعية، صاغها أئمُة الكفر لتخدم مصاحلهم  -اليوم  - أنَّ اجملتمع الدويل (3

وألزموا هبا من سواهم مبا أدًنه: رفع الشهاب، والتلويح ابلنار، حبرب أو شبه حرب؛ فكان  -القوانني الطبيعية الفطرية
يزيل الغبار عن اإلرث اإلسالمي، ويبني لألّمة وقادهتا لزاماا على الدول اإلسالمية إعالن النفري الفقهي الشرعي، الذي 

 املخرج الشرعي الواقعي ابلدليل، وكشف زخرف القول ابلتسويغ الذليل.
 
أّن اإلرث العلمي الشرعي يف هذا العلم، زاخر ابملسائل املتغرية، اليت تربز هبا السياسة الشرعية مبعناها اخلاص؛ مما  (4

م الربهان القاطع على نظر الشريعة للمصاحل رعاية، وللمفاسد وقاية، مع حتّمل ما ال بد من حتمله منها عند  يقدّ 
 اقتضاء املوازنة الشرعية لذلك؛ وهذا يؤكّ د أمهية ضبط التعامل مع املتغريات، حبيث ال تعود على الثوابت ابلبطالن.

 
ة تطبيقاته ومعرفة مآخذه )التأصيل أّن االنطالق يف أتصيل علم السياسة الشرعية مبفهومها األخص، بدراس (5

الشرعي(، جانب ينبغي أتكيـد أثره يف صحة التأصيل وسالمة االستدالل، فكم من مسألة أصَّلرها فقهاؤًن قبل قرون، 
يظنوهنا من النوازل ومستجدات العصر؛ ولو حقق املرء ودقق،  -فضال عن العامة-وما زال الكثري من طلبة العلم 

وادث والنوازل ذات جذور عريقة يف التاريخ، أبن وقعت واقعة مقاربة، وأفىت فيها علماء ذلك لوجد كثرياا من احل
العصر الذي وقعت فيه؛ والعلم بذلك من أهم ما ينبغي للفقيه واملتفقه العنايُة به؛ وهلذا كان العلماء يقولون: "ال 

؛ وهبذا تتأّكد أمهية هذا املوضوع، وتتضح به جادة الطريق حنو [2]يكون فقيهاا يف احلادث، من مل يكن عاملاا ابملاضي"
 سالمة التأصيل.

 
القته املباشرة جبميع علوم الشريعة، من تفسري، وشروح حديث، ومقررات وأخرياا؛ فإنَّ أمهية هذا البحث تربز يف ع (6

عقيدة، فضال عن علم الفقه املتخصّ ص. وهذا مما يطلع الباحث على حقيقة مشولية الشريعة؛ نصوصاا، وأصوال، 
 وقواعدر.

 
 ياره، وهي اآليت:وتتضح أمهية هذا املوضوع أكثر، من خالل ذكر بعض أهم األسباب اليت قادت الباحث إىل اخت
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أن الدراسات العلمية املؤّصلرة يف علم السياسة الشرعية، مبفهومها األخص قليلٌة جداا، وأغلبها منثور يف مؤلفات  (1
ومع هذا فالكالم فيها مقتضب غالباا، والسياسة الشرعية علم  -والسيما املتأخر منها-متعددة فناا، خمتلفة منهجاا 

 ُملحٌَّة جدًّا. -وال سيما يف هذا العصر–راسات املؤّصلة أتصيال شرعياا مهم، احلاجُة فيه إىل الد
 
أن هذا املوضوع مل ينل ما يستحق من الدراسة املؤصَّلة، والعناية اخلاصة، حىت يف الدراسات اجلامعية، من حبوث  (2

، أو أحكام السياسة الشرعية مبفهومها ورسائل؛ ومرن ترناولره ترناولره إبجياز، أو عرررضاا ضمن حبوث عامة يف أحكام اجلهاد
رير   مبفهومها اخلاص.…( العام؛ فلم أقف على دراسة مستقلة، هلذا املوضوع )فقه السياسة الشرعية يف علم السّ 

 
أتكيد حقيقة تكّفل الشريعة املطّهرة بسعادة الناس، دنيا وُأخرى، وأهنا أبصوهلا ترسرع األمم يف مجيـع األزمنة  (3

وذلك كّله ابلدليل الشرعي، والربهان التطبيقي، –إذا ُفه مت على حقيقتها، وطبّ قت على بصـرية وهـدى واألمكنة، 
ومن مّث كشف احلقيقة للباحثني، ودحض شبه املغرضني،  -دون اكتفاء إببداء املعتقد اإلُياين، أو الشعور العاطفي

ر، وعدم الوفاء مبتطلبات العصر، ومتغريات العالئق، وتفنيد آراء املفرتين، الذين يتهمون الشريعة ابجلمود والقصو 
 وسياسة الدولة مع املخالفني هلا يف الدين، من الرعااي، واألجانب.

 
لتخصص الرغبة يف حبث هذا املوضوع، إذ إنه يساعد يف تكميل جانب مهم من اجلوانب ذات الصلة األصلية اب (4

 )السياسة الشرعية(.
 
الرغبة يف الدمج بني األصالة واملعاصرة؛ بتقدمي ما ينفع العصر، مما قّرره السلف؛ مجعاا بني حفظ جهد األوائل،  (5

 واالعرتاف بفضل أهل األفاضل، وبيان حكم ما جّد من املسائل، وتقدمي احللول الصحيحة ملا يعرض من املشكالت.
 
حول مسائل مهمة يف هذا املوضوع من خالل البحث املكمّ ل مرحلةر )املاجستري(، أال وهو اخللفية السابقة  (6

األملر يف  -إبذن هللا-مقارنة ابلقانون الدويل(؛ مما أرجو أن يعزّ ز  –)معاهـدات التحالف العسكري يف الفقه اإلسالمي 
رير على وجه اخلصوص. الوصول إىل نتائج مهّمة يف فقه السياسة الشرعية عموماا، وفقهها يف  علم السّ 

 
رير فيما يتعلق ابلكفار األصليني، كثـريٌة مسائُله  (7 وهذا مما يؤيد إفراده  -أنَّ فقه السياسة الشرعية يف علم السّ 

بعد ذكره مناذج من مسائل السياسة الشرعية من كتاب اجلهاد:  -رمحه هللا-ابلبحث والدراسة؛ قال ابن فرحون 
 .[3]ائل السياسية""وكثري من املس

 
 ويف ختام البحث ذكر الباحث أهم النتائج اليت توصل هلا:

ه الرسالة، نتائج مهّمة؛ ُيكن إمجاهلا يف البنود التالية، بعد تقسيمها إىل إذ قال: ظهر من دراسة موضوعات هذ
 جمموعتني:

 
 اجملموعة األوىل: النتائج الكلية من دراسة فقه السياسة الشرعية يف علم السري، وغريها:
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قسيم السياسة ( بيان احلد الفاصل بني الثابت واملتغري يف فقه علم السري؛ وقد اتضح ذلك مبا هنجه البحث من ت1
الشرعية إىل مدلولني.. عام )اثبت(، وخاص )متغري(؛ وثبوت وجوده يف الفقه الشرعي األصيل، تنظرياا وتطبيقا؛ فقد 

أهنا تطلق على  -مما أمكن اإلطالع عليه -اتضح ابلنظر يف تعريفات السياسة الشرعية عند املتقدمني واملتأخرين 
 عام وخاص.معان جمّزأة تكاد تنحصر يف مفهومني، 

 
أمَّا املفهوم العام، فهو إطالق السياسة الشرعية على: األحكام، والتصرفات اليت تُّدربَّر هبا شؤون األّمة، ويدير هبا 
احلاكم رعيته مبا حيقق مصلحتها، سواء استند يف ذلك إىل دليل جزئي نصّي خاص، أو إىل قواعد الشريعة العامة، 

 حكام السلطانية(.ومقاصدها. وهي حينئذ ترادف )األ
 

وأمَّا املفهوم اخلاص، فهو إطالق السياسة الشرعية على: األحكام والنظم اليت ُتدربَّر هبا شؤون الدولة اإلسالمية، اليت 
مل يرد فيها نص تفصيلي )أو جزئي(، أو اليت من شأهنا التـَّغرريُّ والتـَّبردُّل، مبا حيقق مصلحة اأُلمَّة، ويتفق مع روح الشريعة 

 صوهلا العامَّة.وأ
 
ومن  -من املنظّ رين األجانب وتالميذهم )حقيقة أو فكراا( من بين جلدتنا-( البيان العملي ملا ينفيه العلمانيون 2

سلك مسلكهم، من خصائص الشريعة اإلسالمية، أال ومها خاصيتا الشمول واملرونة، مع أتكيد ذلك ابلربهان 
 النظري.

 
ان طريقتهم يف دراسة النصوص الشرعية من حيث الكلية واجلزئية، وسلوكهم طرائق ( إظهار فقه أهل اإلسالم وبي3

استنباط دقيقة منضبطة، وبيان سبقهم فيما وصلوا إليه من نتائج، ألحدث ما وصل إليه الرتاكم املعريف القانوين 
 الطبيعي يف مراحل تطوره املختلفة.

 
ئمة الفقه، يف مجلة من مسائل البحث؛ أال وهو: االختالف يف ( بيان سبب من أهم أسباب االختالف الفقهي بني أ4

ٍل هلا فيها، وخمرٍج  إدراج مسألة ما من مسائل فقه السري، ضمن مسائل السياسة الشرعية مبعناها اخلاص؛ ما بني ُمدخ 
يف فعل من  هلا منها، وفق ما وصل إليه اجتهاُد كل منهم يف فهم مجلة من األدلة، أو يف فهم نوع التصرف النبوي

 األفعال، وحنو ذلك.
 
( أتكيد كون مصادر الشريعة اإلسالمية، هي أساس الشرعية اإلسالمية العليا؛ وأنَّ إطار ذلك أوسع مما قد يظنه 5

بعض الباحثني؛ إذ جتّلى أنَّ ما مل خيالف الشريعة اإلسالمية فهو منها، كما هو الشأن فيما وافقها؛ ومن مّث فال يُتحّرج 
 ادة من جتارب األمم األخرى، فيما ثبت نفعه، مما ال خمالفة فيه للشريعة اإلسالمية.يف اإلف

 
( أنَّ املوازنة بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية؛ جيب أن ُتسبق ابملوازنة بني أصول الشريعة وخصائصها، وبني 6

ات الشرعية والفقهية، وبني املصطلحات أصول القوانني وما توصف به من صفات؛ مع مراعاة الفروق بني املصطلح
القانونية؛ وأنَّ االنطالق يف املوازنة عرب مسارات جزئية ال تراعي ما ذكر، جتعل املوازنة غري موضوعية، بل وال واقعية.  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ا كما جيب االنطالق عند املوازنة من قاعدة الشريعة، لبيان ما يندرج فيها وما ال مدخل له يف الشرعية اإلسالمية؛ ف إهنَّ
 شريعة هللا.

 
أنَّ دراسة علم السري )عالقة دولة اإلسالم بغريها(، فقه شرعي، كغريه من مسائل الفقه، يؤخذ من مصادر  (7

الشريعة اإلسالمية اليت يرجع إليها يف حبث بقية األحكام الشرعية وهي الكتاب والسنة واإلمجاع وما تفرغ عن ذلك 
ري من أخبار املغازي اليت مل تثبت من جهة اإلسناد، وال من األحداث التارخيية من مصادر؛ وعليه فال يؤخذ علم الس

اليت مّرت يف بعض عصور الدولة اإلسالمية، كما هو صنيع بعض الباحثني؛ فالتاريخ مصدر عظة واعتبار، ال مصدر 
 تشريع، اللهم إال أن يذكر على سبيل عرض جتارب األمم، وبيان املفيد منها، ليس إال.

 
 ( أمهية الدراسة التحليلية للفقه اإلسالمي، لتمييز الثابت واملتغري، وكشف تقعيداته؛ لإلفادة العملية منها.8
 
( أمهية العناية أبسباب اخلالف وكشفها من خالل النظر يف أوجه االستدالل عند املخالفني مع ما ينّصون عليه من 9

وع اخلالف من حيث كونه حقيقياا أو لفظياا، ومن مث بيان ذلك، وأّن ذلك خطوة عملية مهّمة للوصول إىل فهم ن
 شكليته وضم املسألة جلملة مسائل االتفاق، أو الوصول إىل الراجح إن كانت املسألة مسألة خالف حقيقي.

 
( أنَّ السياسة الشرعية إطار فقهي ملسائل ذات صفات حمّددة ال ُيكن أن تتعارض مع نصوص الشريعة 10

ما لوحظ تفريع مسألة أو خترجيها تتعارض مع ذلك، تبنّي خروجها عن وصف الشرعية؛ وهبذا يظهر وقواعدها؛ فإذا 
 -عز وجل-احلد الفاصل بني السياستني الشرعية والوضعية؛ وابخلروج عنه خترج املسألة عن امليزان الذي وضعه هللا 

 لإلنسان .
 
لسياسة الشرعية خاّصة، سبب من أسباب زايدة اإلُيان ( أنَّ دراسة أحكام الشريعة اإلسالمية عاّمة، وأحكام ا11
ودين ه احلّق؛ فإنَّ هلا صبغة ال تعرفها القوانني؛ ومذاقاا ال يعرفه امللحدون؛ مسّلمة ال شية فيها؛ من  -عز وجل-ابهلل 

ا العدل كل العدل، واحلق كّل احلق؛ وصدق هللا العظيم: غرةر اَّللَّ  ورمرْن }عرف قدرها وأتّمل أسرارها وحكمها جزم أبهنَّ بـْ ص 
غرةا ورحنرُْن لرُه عراب ُدونر  بـْ [. ولقد وجدها ابن القيم، فلخصها يف قوله: "من له ذوق يف 138{ ]البقرة: أرْحسرُن م نر اَّللَّ  ص 

الشريعة، واطالع على كماهلا وعدهلا وسعتها ومصلحتها، وأّن اخللق ال صالح هلم بدوهنا البتة: عرل م أنَّ السياسة 
العادلة، جزٌء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن من أحاط علماا مبقاصدها، ووضعها مواضعها، مل حيتج معها إىل 

 .[4]سياسة غريها البتة"
 

 اجملموعة الثانية: التوصيات:
( العناية يف التعليم العايل، ببيان املصطلحات، وحتديد املفاهيم واملدلوالت، وال سيما فيما من شأنه تعليل األحكام 1

لحات الشرعية به، كالسياسة الشرعية؛ ومن مث حتديد جماالت إعماهلا؛ وهذا مما يؤكّ د أمهية العناية بدراسة املصط
 والفقهية، عند قصد املوازنة ابملدلوالت القانونية والنظامية.
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ري، من ذوي 2 ( العناية ابستخراج القواعد اليت بىن عليها فقهاُء اإلسالم مسائلر فقه السياسة الشرعية يف علم السّ 
الشرعية ودواوين الشريعة، يف  التخصص الشرعي، ومجع تطبيقاهتا السياسية عند فقهاء اإلسالم، من مجيع املصّنفات

التفسري، والسّنة وشروحها، والسرية النبوية، وسرية اخللفاء الراشدين، زايدة على كتب الفقه، واألصول، والقواعد؛ مع 
 عدم معارضة التقعيدات الفقهية بتقعيدات مستحدثة.

 
روع  العودة إىل اإلسالم عقيدة وشريعة، ( اإلفادة العملية، من البحوث السياسية الشرعية، يف املشروع الواجب، مش3

يف سبيل النهوض ابألّمة، ورفعها من كبوهتا، وإعادهتا إىل مكانتها من العبادة والدعوة والعّزة، والتمكني؛ إرضاء هلل 
حتصيلها يكشف له حقيقة السعادة وطرائق  -كلّ ه–تعاىل، ورفعاا للظلم عن أوليائه، وكبتاا ألعدائه، وبياًنا عملياا للعامل 

 يف الدارين.
 
يتعنّي على أويل األمر من العلماء واألمراء؛ مث على من دوهنم من  -يف التزام أحكام اإلسالم كاّفة-( وهذا الواجب 4

 النواب واملوظفني، كل على قدر طاقته.
 
شرعية من التحريف ( عقد مؤمترات علمية عاملية إسالمية، وندوات شرعية أتصيلية؛ لبيان ما اعرتى فقهر السياسة ال5
ابالستناد يف بياهنا إىل أخبار املغازي اليت مل تثبت صحتها، ومن األحداث التارخيية اليت مّرت يف بعض عصور الدولة -

وبيان كون السياسة الشرعية جزءاا من الشريعة، فهي فقه شرعي،   -اإلسالمية، كما هو صنيع بعض الباحثني مثال
مصادر الشريعة اإلسالمية اليت يرجع إليها يف حبث بقية األحكام الشرعية؛ وهي  كغريه من مسائل الفقه، يؤخذ من

 الكتاب والسنة واإلمجاع وما تفرغ عن ذلك طرائق استنباط.
 
( عقد مؤمترات دولية عاملية، وندوات شرعية تعريفية؛ تبني الفقه السياسي اإلسالمي، وتوضح ما اعرتى الفقه 6

بتطبيق بعض املنتسبني إليه، وتكشف كذب األعداء وتشويههم للحقائق الشرعية، السياسي الشرعي من التحريف 
 وتنفري الّناس من اإلسالم وأهله.

 
( ليكن أساس كل جهد فردي أو مؤسسي، طلب احلق وابتغاء الصواب؛ حىت يؤجر العبد أخطأ أو أصاب؛ وال 7

لعارفون: "من مل يعمل من احلق إال مبا وافق هواه، يكن غرض البحث تسويغ واقع، أو مسايرة خمالف؛ فإنَّ مما قاله ا
، نسأل هللا برمحته اللطف، [5]ومل يرتك من الباطل إال ما خّف عليه، مل يؤجر فيما أصاب، ومل يفلت من إمث الباطل"

 والعفو، والغفران. ا.هـ
 

ومما جتدر اإلشارة إليه يف هناية هذا العرض؛ أن الباحث اعتىن يف حبثه ابلتعّرف ملا ال جيده منصوصاا من أسباب 
ز أمهية ذلك كوسيلة إىل الراجح من اخلالف، من خالل توجيه املستدل لدليله، أو ما ُيكن أن يـُورجَّه به الدليل؛ وترب 

األقوال، فضال عن أنه يُب نُي عن عذر العلماء فيما يقع بينهم من خالف فقهي. ورمبا ذكر نصوص العلماء يف املسائل 
 اليت ال تذكر أدلتها يف الغالب؛ لرجوعها إىل القواعد الكلية واملقاصد الشرعية.
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اجلادة والرصينة يف املوازنة بني األحكام الشريعة وسواها من األحكام كما أن الكتاب يعد من اإلضافات العلمية 
 الوضعية املراعية خلصائص التشريع الكلي واجلزئي.

 
 والكتاب يعترب حبق موسوعة يف علم العالئق الدولية.

 
 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 
 

 
حث من ثالثة مباحث يف أصل الرسالة وقعت يف أكثر من مائيت يقول الباحث: "وقد اختصرت هذا املب [1]

صفحة؛ وأشار علي عدد من أساتذيت الكرام )منهم د. سعود بن حممد البشر، ود. فؤاد عبد املنعم، وأ د. عبد هللا بن 
الشرعية. ولذا إبراهيم الطريقي( إبفرادها عند الطبع عن بقية الرسالة، لتكون مرجعاا مستقالا يف أتصيل علم السياسة 

 اكتفيت هنا إبيراد ما حيتاجه املوضوع من ذلك من وجهة نظري. وهللا املوفق".
 .2/47جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب  [2]
 .2/195تبصرة احلكام:    [3]
 .3/146بدائع الفوائد:    [4]
  .1/43اآلداب الشرعية واملنح املرعية، البن مفلح :   [5]
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