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مقّدمة ال�شل�شلة

الرتاث  كتب  اإ�شدار  »اإع�دة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�شروع  هذا  فكرة  اإن 
/ الت��شع ع�شر  الإ�شالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�شر والرابع ع�شر الهجريَّنْيِ
والع�شرين امليالِديَّنْي«، قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة الإ�شكندرية ب�ش�أن 
املعرفة،  جم�لت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �شرورة 
بني  التوا�شل  لأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ش�همة 
اأجي�ل الأمة عرب ت�ريخه� احل�ش�ري؛ اإذ اإن الإنت�ج الثق�يف - ل �شكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�شبة بعط�ء ال�ش�بقني، واإن التجديد الفع�ل ل 
يتم اإل مع الت�أ�شيل. و�شم�ن هذا التوا�شل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�شطلعت به�، منذ ن�ش�أته� الأوىل وعرب مراحل تطوره� املختلفة.

غري  �ش�ئد  انطب�ع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�شي  وال�شبب 
�شحيح؛ وهو اأن الإ�شه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�شلمون قد 
توقفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق املوثقة ت�شري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�شلمني يف الفكر النه�شوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� هو توا�شل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��شرة التي ت�شمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�شروع - فيم� يهدف - اإىل تكوين مكتبة متك�ملة ومتنوعة، 
ت�شم خمت�رات من اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�شالح والتجديد الإ�شالمي 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�شعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرْين.  الهجريَّنْي  القرنني  خالل 
على اأو�شع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�شداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�شر 
الإلكرتوين اأي�ًش� على �شبكة املعلوم�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�شتهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�شب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�شفة خ��شة. 

منهجية  وفق  املتميزين،  الب�حثني  اأحد  اأعده  تقدمٌي  كت�ب  كلَّ  وي�شبق 
من�شبطة، جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجته�داتهم من جهة، والتعريف 
من جهة  الجته�دات  تلك  فيه  ظهرت  الذي  الجتم�عي  الت�ريخي/  ب�ل�شي�ق 
اأ�ش��ًش� على  اأخرى؛ مب� ك�ن فيه من حتدي�ت وق�ش�ي� نه�شوية كربى، مع الت�أكيد 
اأعلى  اآراء املوؤلف واجته�داته والأ�شداء التي تركه� الكت�ب. وللت�أكد من توافر 
مع�يري الدقة، ف�إن التقدمي�ت التي كتبه� الب�حثون قد راجعته� واعتمدته� جلنة من 
من�ق�ش�ت م�شتفي�شة، وحوارات علمية  بعد  املتخ�ش�شني، وذلك  الأ�ش�تذة  كب�ر 
ر�شينة، ا�شتغرقت جل�ش�ت متت�لية لكل تقدمي، �ش�رك فيه� ك�تب التقدمي ونظراوؤه 
الب�حثني الذين �ش�ركوا يف هذا امل�شروع الكبري. كم� ق�مت جمموعة  من فريق 
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من املتخ�ش�شني على تدقيق ن�شو�ص الكتب ومراجعته� مب� يوافق الطبعة الأ�شلية 
للكت�ب.

هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًش� - يف اإط�ر هذا امل�شروع - برتجمة تلك املخت�رات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�شية؛ م�شتهدفة اأبن�ء امل�شلمني الن�طقني بغري العربية، كم� 
اأنح�ء  الراأي يف خمتلف  البحث واجل�مع�ت وموؤ�ش�ش�ت �شن�عة  �شتتيحه� ملراكز 
الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�ش�عد ذلك على تنقية �شورة الإ�شالم من الت�شويه�ت 
التي يل�شقه� البع�ص به زوًرا وبهت�نً�، وبي�ن زيف كثري من الته�م�ت الب�طلة التي 

هم به� امل�شلمون يف جملتهم، خ��شة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب. ُيتَّ

الإ�شالمي  الفكر  والإ�شالح يف  التنوير  رواد  كت�ب�ت  كبرًيا من  ق�شًم�  اإن 
خالل القرنني الث�لث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�شواء، 
ومن ثم ل يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهه� جمتمع�تن�. 
اأ�شب�ب  النه�شوي الإ�شالمي �شبًب� من  الق�شم من الرتاث  ورمب� ك�ن غي�ب هذا 
تكرار الأ�شئلة نف�شه� التي �شبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �شي�ق واقعهم 
الأزم�ت  تف�قم  اأ�شب�ب  من  �شبًب�  اأي�ًش�  الغي�ب  هذا  ك�ن  ورمب�  ع��شروه.  الذي 
الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�ص له� اأبن�وؤن� من الأجي�ل اجلديدة داخل جمتمع�تن� 
العربية والإ�شالمية وخ�رجه�. ويكفي اأن ن�شري اإىل اأن اأعم�ل اأمث�ل: حممد عبده، 
والأفغ�ين، والكواكبي، وحممد اإقب�ل، وخري الدين التون�شي، و�شعيد النور�شي، 
ل الف��شي، والط�هر ابن ع��شور، وم�شطفى املراغي، وحممود  وم�لك بن نبي، وعالَّ
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 �شلتوت، وعلي �شريعتي، وعلي عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت ب��ش� - وغريهم - 
ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل اجلديدة من ال�شب�ب يف اأغلبية البلدان العربية 
اأو  اأوروبية  جمتمع�ت  يف  يعي�ص  الذي  امل�شلم  ال�شب�ب  عن  ف�شاًل  والإ�شالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ش�عًف�  عبًئ�  املكتبة  على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛ 
 � )ورقيًّ عليه�  احل�شول  وتي�شري  ب�لعربية  ن�شره�  اإع�دة  فقط  ولي�ص  الأعم�ل، 

.)� واإلكرتونيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحي�ء،  بني  للجمع  ي�شعى  امل�شروع  هذا  اإن 
والتوا�شل مع الآخر. ولي�ص اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�ش�رة اإىل رف�ص اجلديد الوافد 
علين�، بل علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��شبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن�  وتتجدد 
امل�شرتك،  الإن�ش�ين  الرتاث  اإ�شه�ًم� يف  اجلديد،  اجلديدة عط�ءه�  الأجي�ل  فتنتج 

بكل م� فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�شيلة  معرفية  م�ش�در  اإت�حة  يف  ن�شهم  اأن  هو  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�شتنه�ص هذه الإ�شه�م�ت همم الأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف مواجهة التحدي�ت التي تعي�شه� الأمة؛ م�شتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �ش�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��شوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتف�علوا مع ق�ش�ي� اأمتهم، وبذلوا ق�ش�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�شرهم من اأجل نه�شته� وتقدمه�. 
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مكتبة  يف  م�شئولي�تن�  اأوىل  ومن  مهم�تن�  اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�شر،  ال�شب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  توعية  يف  ن�شهم  اأن  الإ�شكندرية، 
غريه� من البلدان العربية والإ�شالمية، وغريهم من ال�شب�ب امل�شلم يف البالد غري 
الإ�شالمية  ب�لعط�ء احل�ش�ري للعلم�ء امل�شلمني يف الع�شر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�ش�ئد اخل�طئ، الذي  امل�ش�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�شَّ
�شبق اأن اأ�شرن� اإليه؛ فلي�ص �شحيًح� اأن جهود العط�ء احل�ش�ري والإبداع الفكري 
للم�شلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�شت عليه� عدة قرون، وال�شحيح هو 
اأنهم اأ�ش�فوا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�ش�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�شعي لتح�شني نوعية احلي�ة لبني الب�شر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�ش�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��ص عرب الأجي�ل وفيم� بني 

الأمم.

إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة الإ�شكندرية
وامل�شرف الع�م على امل�شروع
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تقدمي

حامت بومسة

متهيد

اإّن التعريف ب�شخ�شية وفكر الإم�م ال�شيخ حممد الط�هر ابن ع��شور لي�ص 
واأن  الفكري،  ب�إنت�جه  نعنى  اأن  علين�  الواجب  اإّن  بل  الفكري،  الرتف  ب�ب  من 
ب�عتب�ره  تبّواأه�  التي  العلمّية  ب�عتب�ر مك�نته  منه،  وال�شتف�دة  درا�شته  نقبل على 
التي  املتنّوعة  امله�م  وب�عتب�ر  الإ�شالمي،  الع�مل  الجته�د يف  اأقط�ب  واحًدا من 

ه� يف حي�ته، من م�شيخة اجل�مع الأعظم، والإفت�ء، والق�ش�ء، والتدري�ص.  تولَّ

ميكن  الكف�ءات،  ومتعددة  اخلربة  متنوعة  �شخ�شية  اأم�م  ي�شعن�  هذا  كّل 
لدار�شه� اأن ي�شتلهم مواقفه�، وينهل من جت�ربه�.

ب�لفكر  فكرهم  ارتبط  الذين  الأعالم  من  علم  هو   - اهلل  رحمه   - ال�شيخ 
الإ�شالحي، ومن الذين ع��شوا هذه املرحلة - مرحلة النه�شة الإ�شالحية - فكًرا 
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وعماًل، وك�نت له عالق�ت متينة برج�ل الإ�شالح يف امل�شرق واملغرب)1(، ف�لرجل 
� يف حميط الثق�فة الإ�شالمّية، ول ي�شتطيع الب�حث يف �شخ�شيته  لي�ص مفكًرا ع�ديًّ
التخ�ش�شية  املعرفة  بني  جمع  فقد  فقط،  واحد  ج�نب  على  يقف  اأن  وعلمه 
والنفت�ح الثق�يف، اإلَّ اأّن الق�شّية اجل�معة يف حي�ته وعلمه وموؤلف�ته هي التجديد 
والإ�شالح من خالل الإ�شالم ولي�ص بعيًدا عنه، ومن ثم ج�ءت اآراوؤه وكت�ب�ته 
واحل�ش�ري،  الفكري  وال�شي�ع  الت�شيب  على  وثورة  واجلمود،  التقليد  على  ثورة 
اأم�م طروح�ت  وثقله� احل�ش�ري  وزنه�  له�  اأم�م �شخ�شية متفّردة  م� يجعلن�  وهذا 

تدعي لنف�شه� تقدمي حلول لأزمتن� الفكرية واحل�ش�رية الراهنة.

والتعليم  والرتبية  والتف�شري  ال�شريعة  علوم  يف  نه�شة  اآراوؤه  اأحدثت 
والإ�شالح، وك�ن له� اأثره� الب�لغ يف ا�شتمرار »الزيتونة« يف العط�ء والري�دة.

ك�نت حي�ته جه�ًدا يف طلب العلم، وجه�ًدا يف ك�شر وحتطيم اأطواق اجلمود 
والتقليد التي قيدت العقل امل�شلم عن التف�عل مع القراآن الكرمي واحلي�ة املع��شرة. 

وك�ن لتف�عل ال�شيخ الإم�م حممد الط�هر ابن ع��شور الإيج�بي مع القراآن 
الكرمي اأثره الب�لغ يف عقله الذي ات�شعت اآف�قه ف�أدرك مق��شد الكت�ب احلكيم، واأمل 

)حممد  اخلوجة  ابن  �ص13.  )د.ت(:  تون�ص  طبعة  الأدبية،  النه�شة  اأرك�ن  الف��شل(،  )حممد  ع��شور  ابن   )1(
وال�شئون  الأوق�ف  وزارة  طبعة  الإ�شالمية،  ال�شريعة  مق��شد  وكت�به  ع��شور  ابن  الط�هر  حممد  احلبيب(، 

الإ�شالمية، قطر، 1425هـ/ 2004م: 186/1 وم� بعده�.
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ب�أهدافه واأغرا�شه، مم� ك�ن �شبًب� يف فهمه ملق��شد ال�شريعة الإ�شالمية التي و�شع 
فيه� اأهم كتبه بعد »التحرير والتنوير«، وهو كت�ب »مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية«.

ولعّل كت�به »مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية« يعّد من اأهم الكتب يف جم�له،  
و�شالمة  التعبري  يف  ودقة  الفكر  يف  و�شوًح�  الفن  هذا  يف  كتب  م�  اأف�شل  ومن 
بعد  املق��شدي  التفكري  بعث  اأّنه  فخًرا  ويكفيه  للمو�شوع.  وا�شتق�ش�ء  املنهج  يف 

خموده لع�شور، اأي منذ وف�ة الإم�م اأبي اإ�شح�ق ال�ش�طبي.

الفقه  لإ�شالح  روؤيته  تك�شف  التي  كتبه  مقّدمة  يف  الكت�ب  هذا  وي�أتي 
املنهج  ور�شم  املق��شدي  البحث  به  ف�أحي�  الجته�د،  اأدوات  وتطوير  الإ�شالمي 
اإىل  الفروعي  البحث  من  والنتق�ل  الجته�د،  تطوير  خالله  من  ميكن  الذي 
البحث الكلي، ومن البن�ء على اجلزئي�ت اإىل البن�ء على الكلي�ت، كم� قّدم فيه 

اإ�ش�ف�ت يف توجيه النظر اإىل بع�ص امل�ش�ئل الفقهية واحلكم عليه�.

قوانني  يف  الت�شريع  من  الإ�شالم  مق��شد  بي�ن  على  يركز  الكت�ب  هذا 
املع�مالت والآداب، ب�عتب�ر اأّنه� متّثل جملة م� راع�ه الإ�شالم من م�ش�لح واألغ�ه 
من مف��شد، وهي مظّنة عظمة ال�شريعة بني بقية ال�شرائع والقوانني الو�شعية، وعن 

طريق حتقيق هذه املق��شد يتم حفظ النظ�م يف املجتمع.
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اأّوًل: التعريف بابن عا�شور

((( والدته)ونشأته1

جّده  بق�شر  ع��شور،  ابن  الط�هر  بن حممد  بن حممد  الط�هر  ولد حممد 
لالأم ب�ملر�شي )�ش�حية من �شواحي تون�ص الع��شمة( يف )1296هـ/ 1879م( يف 

اأ�شرة علمية عريقة متتد اأ�شوله� اإىل بالد الأندل�ص. 

وقد نبغ من هذه الأ�شرة عدد من العلم�ء الذين تعلموا بج�مع الزيتونة، تلك 
ال�شم�ل  والهداية يف  للعلم  من�رة  كـ�نت  التي  العريقة  الدينية  العلمية  املوؤ�ش�شة 
ابن  ع��شور )ت 1255هـ/ 1839م(، وحممد  ابن  اأحمد  منهم  الإفريقي، ك�ن 
ع��شور )ت 1266هـ/ 1849م(، وحممد الط�هر ابن ع��شور اجلد )ت 1284هـ/ 
على  والإ�شراف  والتدري�ص  والإفت�ء  ك�لق�ش�ء  خطرية  من��شب  تقّلد  1868م(، 

الأوق�ف اخلريية والنظ�رة على بيت امل�ل)1(.

الإ�شالحية  ب�لدعوات  ميوج  ع�شر  يف  ع��شور  ابن  الط�هر  مولد  وج�ء 
اإىل  والتقليد  اجلمود  حيز  من  وعلومه  ب�لدين  اخلروج  تريد  التي  التجديدية 
اإىل  وال�شتعم�ر  التخلف  م�شتنقع  من  ب�لوطن  واخلروج  والإ�شالح،  التجديد 
الأفغ�ين  الدين  جم�ل  لأفك�ر  فك�نت  وال�شتقالل،  واحلّرية  التقّدم  �ش�حة 

ابن اأبي ال�شي�ف )اأحمد(، اإحت�ف اأهل الزم�ن، طبعة وزارة الثق�فة، تون�ص )د.ت( : 166/8.  )1(
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)ت 1315هـ/ 1897م( وحممد عبده )ت 1323هـ/ 1905م( وحممد ر�شيد 
العريق،  ج�معه�  ويف  تون�ص  يف  املدّوي  �شداه�  1935م(،  1354هـ/  )ت  ر�ش� 
حتى اإّن رج�ل الزيتونة بداأوا ب�إ�شالح ج�معهم من الن�حية التعليمية قبل اجل�مع 
الأزهر، مم� اأث�ر اإعج�ب الإم�م حممد عبده الذي ق�ل: »اإّن م�شلمي الزيتونة �شبقون� 
اإىل اإ�شالح التعليم، حتى ك�ن م� يجرون عليه يف ج�مع الزيتونة خرًيا مم� عليه اأهل 

الأزهر«)1(.

وقد اأثمرت جهود التجديد والإ�شالح يف تون�ص التي ق�مت يف الأ�ش��ص 
يف  الأثر  اأكرب  لهم�  ك�ن  مدر�شتني  اإن�ش�ء  عن  وتطويره  ب�لتعليم  الهتم�م  على 
الأكرب  الوزير  اأن�ش�أه�  التي  ال�ش�دقية  املدر�شة  وهم�:  تون�ص،  الفكرية يف  النه�شة 
متطور  منهج  على  احتوت  والتي  1874م(،  )1291هـ/  �شنة  الدين ب��ش�  خري 
الري��شي�ت  تعليم  اإىل  اإ�ش�فة  الأجنبية،  ب�للغ�ت  العربية  العلوم  فيه  امتزجت 
والطبيعة والعلوم الجتم�عية. وقد اأقيمت هذه املدر�شة على اأن تكون تع�شيًدا 

وتكمياًل للزيتونة.

اأم� املدر�شة الأخرى فهي املدر�شة اخللدونية التي ت�أ�ش�شت �شنة )1314هـ/ 
1896م(، والتي ك�نت مدر�شة علمية تهتم بتكميل م� يحت�ج اإليه دار�شو العلوم 

بريوت، ط2،  والن�شر،  للدرا�ش�ت  العربية  املوؤ�ش�شة  عبده،  لالإم�م حممد  الك�ملة  الأعم�ل  عم�رة )حممد(،   )1(
1980م، 123/3.
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الإ�شالمية من علوم مل تدرج يف براجمهم التعليمية، اأو اأدرجت ولكن مل ُيهتم 
به� ومبزاولته� ف�آلت اإىل الإهم�ل)1(.

وتواكبت هذه النه�شة الإ�شالحية التعليمية مع دعوات مق�ومة ال�شتعم�ر 
الفرن�شي، فك�نت اأطروح�ت تلك احلقبة من الت�ريخ ذات �شبغة اإ�شالحية جتديدية 
�ش�ملة تنطلق من الدين نحو اإ�شالح الوطن واملجتمع، وهو م� انعك�ص على تفكري 
ومنهج رواد الإ�شالح يف تلك الفرتة التي تدعمت بت�أ�شي�ص ال�شح�فة، و�شدور 
� كبرًيا ينب�ص ب�حلي�ة والوعي  � وفكريًّ املجالت وال�شحف التي خلقت من�ًخ� ثق�فيًّ

والرغبة يف التحرر والتقدم.

هذه احلي�ة الفكرية �شتلهم اإىل حّد غري قليل يف ن�شج اآراء ال�شيخ الإ�شالحية. 
يقول ال�شيخ حممد الف��شل ابن ع��شور : »لقد قويت حركة ال�شب�ن الإ�شالحية؛ 
اإذ اأ�شبحت وله� ال�شحف اخل�دمة ملب�دئه�، وله� املجلة العلمية الع�ملية وهي »املن�ر« 
املوّجهة حلركته�، وله� حم�ته� من اأ�ش�طني العلم بج�مع الزيتونة وله� فوق ذلك 
كله اإكليل من �شخ�شية اإم�مه� مفتي الدي�ر امل�شرية وم� اأدراك م� هو؟«)2( )يق�شد 

الإم�م حممد عبده(. 

ابن ع��شور )حممد الف��شل(، احلركة الأدبية والفكرية يف تون�ص، ط - تون�ص:45، 99. الغ�يل )بلق��شم(، �شيخ   )1(
اجل�مع الأعظم حممد الط�هر ابن ع��شور حي�ته واآث�ره، دار ابن حزم، بريوت، ط1، 1417هـ/ 1996م:31 وم� 

بعده�.
ابن ع��شور )حممد الف��شل(، مرجع �ش�بق، �ص77.  )2(
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((( حتصيله)العلمي)وشيوخه1

املقرئ  على  فقراأه  الكرمي،  القراآن  اإىل حفظ  جيله  ك�أبن�ء  ع��شور  ابن  اجته 
ابن ع��شور  العلمية كمنت  املتون  اأقبل على حفظ  ثّم  ال�شيخ حممد اخلي�ري)1(، 

والأجرومية والر�ش�لة وغريه�)2(.

والتحق بج�مع الزيتونة �شنة )1310هـ/ 1892م( وهو يف الرابعة ع�شرة من 
عمره، فدر�ص علوم النحو، وال�شرف، والبالغة، واملنطق، والتف�شري، والقراءات، 
واحلديث، وم�شطلح احلديث، والكالم، واأ�شول الفقه، والفقه والفرائ�ص. واأظهر 
همة ع�لية يف التح�شيل، و�ش�عده على ذلك ذك�وؤه الن�در والبيئة العلمية الدينية 
التي ن�ش�أ فيه�، و�شيوخه العظ�م يف الزيتونة الذين ك�ن لهم ب�ع كبري يف النه�شة 
العلمية والفكرية يف تون�ص، وملك ه�ج�ص الإ�شالح نفو�شهم وعقولهم فبثوا هذه 
اأّن الإ�شالم دين  الروح اخلالقة التجديدية يف نف�ص ابن ع��شور، وك�ن منهجهم 

فكر وح�ش�رة وعلم ومدنية)3(.

وهوؤلء العلم�ء الذين تتلمذ عليهم ال�شيخ حممد الط�هر ابن ع��شور ك�نوا 
امل�شتوي�ت  �شتى  اإ�شه�ًم� جلياًل على  التون�شية  احلي�ة  اأ�شهموا يف  مل�شلحني  ثمرة 
ابن اخلوجة )حممد احلبيب(، جملة جوهر الإ�شالم، ال�شنة الع��شرة، عدد 3 - 4 �شنة 1398هـ/ 1978م،   )1(

�ص12. )عدد خ��ص ب�ل�شيخ حممد الط�هر ابن ع��شور(.
الأول،  الكرا�ص  التون�شية،  املع�رف  دائرة  ع��شور،  ابن  الط�هر  حممد  ال�شيخ  العزيز(،  )حممد  ع��شور  ابن   )2( 

�ص40 - 46.
الغ�يل )بلق��شم(، �شيخ اجل�مع الأعظم حممد الط�هر ابن ع��شور حي�ته واآث�ره، �ص40.  )3(
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التميمي  اإ�شم�عيل  وال�شيخ  الري�حي،  اإبراهيم  ك�ل�شيخ  والجتم�عية،  الأدبية 
)1248هـ/ 1833م(، وال�شيخ حممود قب�دو )1288هـ/ 1871م()1(. ولقد ك�ن 

هوؤلء العلم�ء زعم�ء املدر�شة الإ�شالحية التون�شية.

وك�ن ابن ع��شور مقباًل اإقب�ًل �شديًدا على مط�لعة اأمه�ت الكتب، ومراجعة 
منه�  اللغوية  العلمية،  امل�ش�ئل  خمتلف  يف  ب�لبحث  م�شتغاًل  العلوم،  دواوين 
اإثره�  التحق  التطويع �شنة )1317هـ/ 1899م(،  اأحرز �شه�دة  وال�شرعية، حتى 
ب�شلك التدري�ص يف ج�مع الزيتونة، ومل مت�ص �شنوات قليلة حتى عني مدر�ًش� من 

الطبقة الأوىل بعد اجتي�ز اختب�ره� �شنة )1324هـ/ 1907م()2(.

ويف تلك الفرتة ع�د اإىل ح�شور درو�ص �شيخه حممد النخلي )1343هـ/ 
اأدبً�  1924م(  )1342هـ/  بوح�جب  �ش�مل  الإم�م  �شيخه  من  واأف�د  1925م(. 
رم�ش�ن  من  والع�شرين  اخل�م�ص  يف  العلمية  الإج�زة  على  منه  وح�شل  وعلًم�، 
1323هـ، كم� اأف�د من جّده لأمه الوزير ال�شيخ حممد العزيز بوعتور )1325هـ/ 
1907م(، الذي اأج�زه بكل مروي�ته �شنة )1321هـ/ 1904م(، كم� اأج�زه �شيخ 
)1325هـ/  ال�شيخ  بن  اأحمد  بن  عمر  وال�شيخ  اخلوجة،  بن  حممود  الإ�شالم 

1908م()3(.

حممد الط�هر ابن ع��شور وكت�به مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق:125/1.  )1(
املجلة الزيتونية، مج 6 - 7، �شنة 1946م، اجلزء 7: 534.  )2(

حممد الط�هر ابن ع��شور وكت�به مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق:158/1 - 162.  )3(
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التميمي  الق�در  عبد  ال�شيخ  عليهم،  در�ص  الذين  الزيتونة  �شيوخ  ومن 
وال�شيخ حممد �ش�لح ال�شريف )1338هـ/ 1920م( وال�شيخ حممد ط�هر جعفر 
وال�شيخ حممد النج�ر )1313هـ/ 1895م( وال�شيخ حممد يو�شف وغريهم)1(، 
وقد �شهد �شيوخه بتفّوقه ونبوغه وبقدرته الف�ئقة على احتواء مو�شوع�ت العلوم 
اأ�شت�ذه  مب�ش�عدة  العهد  ذلك  الفرن�شية يف  بتعلمه  اأقرانه  على  ومتيز  تلق�ه�.  التي 

اخل��ص ال�شيد اأحمد بن َوّن��ص املحمودي)2(.

ويف �شنة )1321هـ/ 1903م( ق�م الإم�م حممد عبده مفتي الدي�ر امل�شرية 
� كبرًيا يف الأو�ش�ط التون�شية،  � دينيًّ بزي�رته الث�نية لتون�ص التي ك�نت حدًث� ثق�فيًّ
والتق�ه يف تلك الزي�رة ال�شيخ حممد الط�هر ابن ع��شور فتوطدت العالقة بينهم�، 
و�شم�ه حممد عبده بـ »�شفري الدعوة« يف ج�مع الزيتونة؛ اإذ وجدت بني ال�شيخني 
�شف�ت م�شرتكة، اأبرزه� ميلهم� اإىل الإ�شالح الرتبوي والجتم�عي حيث �ش�غ 
يف  الجتم�عي  النظ�م  »اأ�شول  كت�به  يف  ذلك  بعد  مالحمه  اأهم  ع��شور  ابن 
بع�ص  ع��شور  ابن  ون�شر  ر�ش�،  ر�شيد  وبني  بينه  العالقة  توطدت  وقد  الإ�شالم«. 

مق�لته يف جملة املن�ر)3(.

الن�شرة العلمية للكلية الزيتونية، العدد 2 - 3، �شنة 1974م، �ص: 223.  )1(
ابن اخلوجة )حممد احلبيب(، جملة جوهر الإ�شالم، ال�شنة الع��شرة، عدد 3 - 4 �شنة 1398هـ/ 1978م،   )2(

�ص: 12.
الغ�يل )بلق��شم(، �شيخ اجل�مع الأعظم حممد الط�هر ابن ع��شور حي�ته واآث�ره، �ص50 - 51.  )3(
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�شنة  ال�ش�دقية  املدر�شة  يف  للتدري�ص  اختري  قد  ع��شور  ابن  ال�شيخ  وك�ن 
 - الزيتونة  بني  التدري�ص  املبكرة يف  التجربة  لهذه  وك�ن  )1321هـ/ 1904م(، 
اأثره� يف  ذات املنهج التقليدي - وال�ش�دقية - ذات التعليم الع�شري املتطور - 
حي�ته، اإذ فتحت وعيه على �شرورة ردم الهوة بني تي�رين فكريني م� زال يف طور 
التون�شي،  انق�ش�م ثق�يف وفكري يف املجتمع  اأن يكون� خطوط  التكوين، ويقبالن 
وهم�: تي�ر الأ�ش�لة املمثل يف الزيتونة، وتي�ر املع��شرة املمثل يف ال�ش�دقية، ودّون 
الروؤية احل�ش�رية  ال�شبح بقريب« من خالل  »األي�ص  النفي�ص  اآراءه هذه يف كت�به 
الت�ريخية ال�ش�ملة التي تدرك التحّولت العميقة التي مير به� املجتمع الإ�شالمي 

والع�ملي)1(.

((( املناصب)العلمية)واملهام)اإلدارية1

عنّي ال�شيخ حممد الط�هر ابن ع��شور ع�شًوا مبجل�ص اإدارة اجلمعية اخللدونية 
�شنة )1323هـ/ 1905م(، ثّم �شمي ن�ئًب� اأّول عن الدولة لدى النظ�رة العلمية 
الإ�شالحية  روؤيته  تطبيق  يف  فبداأ  1907م(؛  )1325هـ/  �شنة  الزيتونة  بج�مع 
وحّرر  التعليمية،  الن�حية  على  الإ�شالح�ت  بع�ص  واأدخل  والرتبوية،  العلمية 
لئحة يف اإ�شالح التعليم وعر�شه� على احلكومة فنّفذت بع�ص م� فيه�، و�شعى اإىل 
اإحي�ء بع�ص العلوم العربية؛ ف�أكرث من درو�ص ال�شرف يف مراحل التعليم وكذلك 

�شيخ اجل�مع الأعظم حممد الط�هر ابن ع��شور حي�ته واآث�ره، مرجع �ش�بق، �ص: 58.  )1(
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درو�ص اأدب اللغة، ودّر�ص بنف�شه �شرح ديوان احلم��شة لأبي مت�م. واأدرك الإم�م اأّن 
الإ�شالح التعليمي يجب اأن ين�شرف بط�قته الق�شوى نحو اإ�شالح العلوم ذاته�؛ 
على اعتب�ر اأّن املعلم مهم� بلغ به اجلمود فال ميكنه اأن يحول بني الأفه�م وم� يف 

الت�آليف، ف�إّن احلق �شلط�ن.

اأنح�ء الع�مل يتطلب تبّدل الأفك�ر  اأّن تغيري نظ�م احلي�ة يف اأي من  وراأى 
والقيم العقلية، وي�شتدعي تغيري اأ�ش�ليب التعليم. وقد �شعى ال�شيخ ابن ع��شور 
اإىل اإيج�د تعليم ابتدائي اإ�شالمي يف املدن الكبرية يف تون�ص على غرار م� يفعل 

الأزهر يف م�شر، ولكنه قوبل بعراقيل كبرية.

اأّم� �شبب اخللل والف�ش�د اللذين اأ�ش�ب� التعليم الإ�شالمي فرتجع يف نظره 
اأولوية لإ�شالح  واأعطى  الع�م؛  النظ�م  وف�ش�د  الت�آليف،  وف�ش�د  املعلم،  ف�ش�د  اإىل 

العلوم والت�آليف.

اختري ابن ع��شور ع�شًوا يف جلنة تنقيح برامج التعليم الأويل يف )1326هـ/ 
1908م(، وَكَتَب تقريًرا عن ح�لة التعليم. و�شّمي يف ال�شنة نف�شه� ع�شًوا ب�ملجل�ص 

املختلط العق�ري.

ومبجل�ص  املدار�ص،  مبجل�ص  ع�شًوا  عنّي  1909م(  )1326هـ/  �شنة  ويف 
اإدارة املدر�شة ال�ش�دقية. والتحق اإثر ذلك مبجل�ص اإ�شالح التعليم الث�ين بج�مع 

الزيتونة، فك�ن ع�شًوا به �شنة )1328هـ/ 1910م(.
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الأعلى،  الأوق�ف  مبجل�ص  ع�شًوا  عنّي  1911م(  )1329هـ/  �شنة  ويف 
وع�شًوا ب�ملحكمة العق�رية.

)1331هـ/  �شنة  ال�شرعي  ب�ملجل�ص  للجم�عة   � م�لكيًّ ق��شًي�  �شّمي 
1913م()1(؛ حيث اأبدى احلزم والتب�شر مّم� جلب اإليه احرتام اجلميع، ومبوجب 

ذلك دخل يف هيئة النظ�رة العلمية املديرة ل�شئون ج�مع الزيتونة.

ويف �شنة )1341هـ/ 1923م( ع�د اإىل التدري�ص ب�جل�مع الأعظم وب�ملدر�شة 
ال�ش�دقية، ويف ال�شنة نف�شه� �شّمي ن�ئًب� عن ال�شيخ ب��ص مفتي امل�لكية، ثّم اأ�شندت 

اإليه خطة ب��ص مفتي امل�لكية �شنة )1345هـ/ 1927م(.

ويف �شنة )1351هـ/ 1932م( �شّمي �شيخ الإ�شالم امل�لكي)2(، وهو اأّول من 
توىّل هذه اخلطة من امل�لكية. ويف ال�شنة نف�شه� توىّل م�شيخة اجل�مع الأعظم وفروعه 
العلمّية،  النظ�رة  بعد حذف خطة  الأعظم  للج�مع  �شيخ  اأّول  وهو  مّرة)3(،  لأّول 
الزيتونة  �شيوخ  اأّول  بذلك  فك�ن  املتميزة،  العلمّية  منزلته  على  ذلك دللة  ويف 
الذين جمعوا بني هذين املن�شبني، ولكنه مل يلبث اأن ا�شتق�ل من امل�شيخة بعد 

الن�شرة العلمية للكلية الزيتونية، العدد 2 - 3، �شنة 1974م، �ص: 226.  )1(
ابن اخلوجة )حممد احلبيب(، جملة جوهر الإ�شالم، ال�شنة الع��شرة، عدد 3 - 4 �شنة 1398هـ/ 1978م،   )2(

�ص:13.
للحركة  انت�ش�ًرا  الفرتة  تلك  الأعظم يف  اجل�مع  راأ�ص  على  التعيني  ذلك  ع��شور  ابن  الف��شل  ال�شيخ  اعترب   )3(

الطالبية واحلركة الإ�شالحية بوجه ع�م.
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�شنة ون�شف ال�شنة ب�شبب العراقيل التي و�شعت اأم�م خططه لإ�شالح الزيتونة، 
وب�شبب ا�شطدامه ببع�ص ال�شيوخ عندم� عزم على اإ�شالح التعليم يف الزيتونة.

اأعيد �شيًخ� للج�مع الأعظم وفروعه ث�نية �شنة )1364هـ/ 1944م(، ويف 
هذه املّرة اأدخل اإ�شالح�ت كبرية يف نظ�م التعليم الزيتوين؛ ف�رتفع عدد الطالب 

الزيتونيني، وزاد عدد املع�هد التعليمية)1(.

و�شملت عن�ية ال�شيخ حممد الط�هر ابن ع��شور اإ�شالح الكتب الدرا�شية 
التي  القدمية  الكتب  من  كثرًيا  ف��شتبدل  التعليم؛  ومع�هد  التدري�ص  واأ�ش�ليب 
ك�نت تدر�ص و�شبغ عليه� الزم�ن �شبغة القدا�شة دون مربر، واهتم بعلوم الطبيعة 
والري��شي�ت، كم� راعى يف املرحلة التعليمية الع�لية التبحر يف اأق�ش�م التخ�ش�ص، 

وبداأ التفكري يف اإدخ�ل الو�ش�ئل التعليمية املتنوعة)2(.

والعربية؛  ال�شرعية  ب�ل�شبغة  الزيتوين  التعليم  ي�شطبغ  اأن  على  وحر�ص 
العلمية ومتكنه من  امللك�ت  تنمي  التي  الكتب  الزيتوين  الط�لب  يدر�ص  حيث 
الغو�ص يف املع�ين؛ لذلك دع� اإىل التقليل من الإلق�ء والتلقني، واإىل الإكث�ر من 
اأن يعتمد على  التطبيق؛ لتنمية ملكة الفهم التي ي�شتطيع من خالله� الط�لب 

نف�شه يف حت�شيل العلم)3(.

ح�شني )حممد اخل�شر(، تون�ص وج�مع الزيتونة، املطبعة التع�ونية، دم�شق، �ص:124.  )1(
املجلة الزيتونية، جملد 6 - 7، 1946م، اجلزء7، �ص: 507.  )2(

املجلة الزيتونية، جملد 6 - 7، اجلزء10، �ص: 587.  )3(
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اأن  اإىل  الزيتونية  للج�معة  عميًدا  �شّمي  1956م(  )1374هـ/  �شنة  ويف 
اأحيل اإىل الراحة �شنة )1378هـ/ 1960م( ب�شبب موقفه جت�ه احلملة �شد فري�شة 

ال�شي�م يف رم�ش�ن.

�ش�رك يف اإن�ش�ء جملة ال�شع�دة العظمى �شنة )1370هـ/ 1952م(، وهي 
اأّول جملة تون�شية مع �شديقه العالمة ال�شيخ حممد اخل�شر ح�شني رحمه اهلل. كم� 
 انتخب ع�شًوا ب�ملجمعني: جممع اللغة العربية ب�لق�هرة �شنة )1368هـ/ 1950م(، 

واملجمع العلمي العربي بدم�شق �شنة )1373هـ/ 1955م(.

((( وفاته1

ك�نت وف�ة ال�شيخ الإم�م حممد الط�هر ابن ع��شور يف 13 رجب 1393هـ 
املوافق لـ 12 اأغ�شط�ص 1973م، ودفن مبقربة اجلالز ت�رًك� اآث�ًرا نفي�شة وموؤلف�ت 

قيمة يف خمتلف العلوم الإ�شالمية والأدبية)1(.

ق�ل عنه الداعية امل�شلح ال�شيخ حممد الغزايل: »هو رجل القراآن الكرمي، 
واإم�م الثق�فة الإ�شالمية... ابن ع��شور ل ميّثل �شورة من اللحم والدم، اإمّن� ميّثل 

.)2(»� � اأخالقيًّ � عق�ئديًّ � علميًّ تراًث� اأدبيًّ

ابن اخلوجة )حممد احلبيب(، جملة جوهر الإ�شالم، ال�شنة الع��شرة، عدد3 - 4 �شنة 1398هـ/ 1978م.  )1(
جملة الوعي الإ�شالمي، عدد22، اإبريل 1986م، ال�شنة احل�دية ع�شرة:44.  )2(
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وق�ل عنه ال�شيخ حممد الب�شري الإبراهيمي: »الأ�شت�ذ الأكرب ال�شيخ حممد 
الت�ريخ احل��شر من ذخ�ئره،  يعّدهم  الذين  الأعالم  ابن ع��شور علم من  الط�هر 
الرثاء  وا�شع  له�،  الإ�شالمية، م�شتقل يف ال�شتدلل  العلوم  اإم�م متبحر يف  فهو 
من كنوزه�... اأقراأ واأف�د وتخرجت عليه طبق�ت ممت�زة يف التحقيق العلمي... هذه 
ملح�ت دالة - يف اجلملة - على منزلته العلمية، وخال�شته� اأّنه اإم�م يف العلمي�ت 

ل ين�زع يف اإم�مته اأحد«)1(.

((( إنتاجه)العلمي)وآثاره1

اعتنى ال�شيخ ابن ع��شور ب�أّمه�ت العلوم وبرع فيه�، فدّر�ص ال�شرح املطّول 
املََحّلي جلمع  و�شرح  البالغة،  للجرج�ين يف  الإعج�ز  وكت�ب دلئل  للتفت�زاين، 
احلم��شة لأبي  وديوان  ابن خلدون،  ومقدمة  الفقه،  اأ�شول  لل�شبكي يف  اجلوامع 
مت�م، ودّر�ص اأي�ًش� يف احلديث موط�أ الإم�م م�لك، واأقراأ تف�شري البي�ش�وي بح��شية 
اأ�شول فقه -  قراآن - �شريعة - �شنة -  العلوم )عقيدة -  ال�شه�ب، فك�نت هذه 
مت�نة علم،  مب� وهبه اهلل من  واإبداعه،  نبوغه  مبفرداته� جم�ل  لغة( جميعه�  فقه - 
و�شعة ثق�فة، وعمق نظر، وقدرة ل تفرت عن التدوين والن�شر. واإّن وقفة ت�أّمل فيم� 
دّبجه يراع اإم�من� ال�شيخ حممد الط�هر ابن ع��شور لتك�شف لن� عن نظريته يف علم 

اآث�ر الإم�م حممد الب�شري الإبراهيمي، جمع وحتقيق اأحمد ط�لب الإبراهيمي، دار الغرب الإ�شالمي، بريوت،   )1(
ط1، 1997م: 549/3.
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املق��شد، وعن املنهجني النظري والتطبيقي اللذين يديل بهم� مرات كثرية متجًه� 
وموجًه�، من�ق�ًش� وم�شتدرًك�. 

وهكذا �شدرت مق�لته وحتقيق�ته وبحوثه وت�آليفه متوالية من غري انقط�ع، 
فن�شر منه� م� ن�شر وبقي الكثري منه� حمفوًظ� بخزانة اآل ع��شور ينتظر من يتوىل 

حتقيقه وطبعه ون�شره.

ومن اآث�ر ال�شيخ ابن ع��شور تالميذه الذين تخّرجوا على يديه، ولعّل من 
وممن  1970م()1(،  )1390هـ/  ع��شور  ابن  الف��شل  حممد  ال�شيخ  ابنه  اأبرزهم 

تخرجوا عليه ال�شيخ الدكتور حممد احلبيب بن اخلوجة.

وميكن اأن نلخ�ص عن�وين كتبه فيم� يلي:

يف)العلوم)اإلسالمية)2( )أ1)

التحرير والتنوير، ال�شركة التون�شية للتوزيع، تون�ص، 1974م.  )1(
مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، ال�شركة التون�شية للتوزيع، تون�ص، 1978م.  )2(

العربية  والدار  للتوزيع  التون�شية  ال�شركة  الإ�شالم،  يف  الجتم�عي  النظ�م  اأ�شول   )3(

ولد بتون�ص وتوىل التدري�ص بج�مع الزيتونة والق�ش�ء، ثّم ُعنيرِّ عميًدا ب�لكلية الزيتونية لل�شريعة واأ�شول الدين،   )1(
ومفتًي� للجمهورية التون�شية. من موؤلف�ته: تراجم الأعالم، واحلركة الأدبية والفكرية يف تون�ص، ووم�ش�ت فكر.

ابن  الط�هر  الع��شرة، 1978م، حممد  ال�شنة  اخلوجة )حممد احلبيب(، جملة جوهر الإ�شالم، عدد 3 - 4،   )2(
ع��شور وكت�به مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية:315/1 وم� بعده�.
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للكت�ب، تون�ص - ليبي� 1979م.
الوطنية  واملوؤ�ش�شة  للتوزيع  التون�شية  ال�شركة  وال�شنة،  القراآن  يف  واأنظ�ر  حتقيق�ت   )4(

للكت�ب، اجلزائر.
األي�ص ال�شبح بقريب، ال�شركة التون�شية للتوزيع، تون�ص، 1967م.  )5(

الوقف واآث�ره يف الإ�شالم، ق�مت بن�شره جملة الهداية الإ�شالمية، الق�هرة.  )6(
ك�شف املغطى من املع�ين والألف�ظ الواقعة يف املوط�أ، الدار العربية للكت�ب، ليبي� -   )7( 

تون�ص 1979م.
ق�شة املولد، طبعة تون�ص 1392هـ/ 1972م.  )8(

القرايف،  الدين  ل�شه�ب  التنقيح  كت�ب  مل�شكالت  والت�شحيح  التو�شيح  ح��شية   )9(
مطبعة نهج اجلزيرة، تون�ص، ط1، 1341هـ.

رد على كت�ب الإ�شالم واأ�شول احلكم ت�أليف علي عبد الرازق، املطبعة ال�شلفية،   )10(
الق�هرة، 1344هـ.

فت�وى ال�شيخ الإم�م حممد الط�هر ابن ع��شور، جمع وحتقيق حممد بوزغيبة، مركز   )11(
جمعة امل�جد للثق�فة والرتاث، دبي، ط1، 1425هـ/ 2004م.

النظر الف�شيح عند م�ش�يق الأنظ�ر يف اجل�مع ال�شحيح، الدار العربية للكت�ب، ليبي� -   )12( 
تون�ص، 1979م.

عليه�.  الأحك�م  يف  ويعّول  اإليه�  احل�جة  تكرث  التي  الفقهية  امل�ش�ئل  يف  جمموع   )13(
خمطوط.

التو�شيح والت�شحيح يف اأ�شول الفقه. خمطوط.  )14(
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تعليق وحتقيق على �شرح حديث اأم زرع. خمطوط.  )1(
ق�ش�ي� �شرعية واأحك�م فقهية واآراء اجته�دية وم�ش�ئل علمية. خمطوط.  )2(

اآم�يل على خمت�شر خليل. خمطوط.  )3(
اأ�شول التقدم يف الإ�شالم. خمطوط.  )4(

الوقف.  )5(
نقد الإ�شالم و اأ�شول احلكم.  )6(

اللغة)العربية)وآداهبا) )ب1)

اأ�شول الإن�ش�ء واخلط�بة، مطبعة النه�شة، تون�ص، ط1، 1339هـ/ 1920م.  )1(
موجز البالغة، املطبعة العلمية، تون�ص، ط1، 1932م.  )2(

تون�ص،  العرب،  مطبعة  وتعليق(،  املحلق )جمع  مدح  الأكرب يف  الأع�شى  ق�شيدة   )3(
1348هـ/ 1929م.

التون�شية للتوزيع وال�شركة الوطنية للتوزيع، اجلزائر -  ال�شركة  حتقيق ديوان ب�ش�ر،   )4(
تون�ص، 1976م.

حتقيق الوا�شح يف م�شكالت �شعر املتنبي لأبي الق��شم الأ�شفه�ين، الدار التون�شية   )5(
للن�شر، 1968م.

للن�شر،  التون�شية  الدار  ال�شراج،  لبن  مع�نيه  وم�شكل  املتنبي  �شرق�ت  حتقيق   )6(
1970م.
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�شرح املقدمة الأدبية للمرزوقي على ديوان احلم��شة لأبي مت�م، دار الكتب ال�شرقية، ( 7)
تون�ص، 1958م.

ديوان الن�بغة الذبي�ين )جمع و�شرح وتعليق(، ال�شركة التون�شية للتوزيع وال�شركة ( 8)
الوطنية للتوزيع، اجلزائر - تون�ص، 1976م.

الدار ( 9) زاكور،  ابن  �شرح  مع  خ�ق�ن  بن  للفتح  العقي�ن  قالئد  على  وتعليق  �شرح 
التون�شية للن�شر، 1989م.

الآم�يل على دلئل الإعج�ز للجرج�ين. خمطوط.( 10)
التعليق على املطّول بح��شية ال�شي�لكوتي. خمطوط.( 11)
حتقيق »مقدمة يف النحو« خللف الأحمر. خمطوط.( 12)
تراجم لبع�ص الأعالم. خمطوط.( 13)
حتقيق كت�ب »القت�ش�ب« للبطليو�شي مع �شرح كت�ب اأدب الك�تب لبن قتيبة. ( 14)

خمطوط.
جمع و�شرح ديوان �شحيم. خمطوط.( 15)
�شرح معلقة امرئ القي�ص. خمطوط.( 16)
حتقيق ل�شرح القر�شي على ديوان املتنبي. خمطوط.( 17)
غرائب ال�شتعم�ل. خمطوط.( 18)
ت�شحيح وتعليق على كت�ب »النت�ش�ر« جل�لينو�ص للحكيم ابن زهر. خمطوط.( 19)
قطع من ديوان احلم��شة. خمطوط.( 20)
مراجع�ت يف معجز اأحمد لأبي العالء املعري. خمطوط.( 21)
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مراجع�ت يف الالمع للعزيزي. خمطوط.( 22)

اجملالت)العلمية)اليت)أسهم)فيها )ج1)

ال�شع�دة العظمى - تون�ص. •
املجلة الزيتونية - تون�ص. •
هدى الإ�شالم - م�شر. •
نور الإ�شالم - م�شر. •
م�شب�ح ال�شرق - م�شر. •
جملة املن�ر - م�شر. •
جملة الهداية الإ�شالمية - م�شر. •
جملة جممع اللغة العربية ب�لق�هرة. •
جملة املجمع العلمي بدم�شق. •

الصحف)اليت)كتب)فيها )د1)

جريدة الزهرة. •
جريدة حبيب الأمة. •
جريدة ل�ش�ن ال�شعب. •
جريدة النه�شة. •
جريدة الزم�ن. •
جريدة الأ�شبوع. •
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جريدة النج�ح اجلزائرية. •

ثانًيا: التعريف بكتاب »مقا�شد ال�شريعة الإ�شالمية«

((( بنية)الكتاب1

كع�دة  فيه خ�متة  يدرج  اأق�ش�م، ومل  وثالثة  مقدمة  اإىل  كت�به  املوؤلف  ق�ّشم 
املق��شد  يف  البحث  ودواعي  ب�أهمية  التعريف  املقدمة  �شّمن  وقد  املوؤلفني.  كّل 

ال�شرعية، ثّم النظ�م الذي اخت�ره للكت�ب والغر�ص منه.

)اأ( الق�شم الأّول: ع�لج فيه خم�ص نق�ط، وهي:

اإثب�ت مق��شد ال�شريعة.( 1)
احتي�ج الفقيه اإىل معرفته�.( 2)
طرق اإثب�ته�.( 3)
مراتبه�.( 4)
اخلطر الع�ر�ص من اإهم�ل النظر فيه�.( 5)

الق�شم الث�ين: بحث فيه املق��شد الع�مة من الت�شريع، وبنّي فيه: )ب( 

• الأو�ش�ف ال�ش�بطة للمق��شد الع�مة من الت�شريع.	
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• وغ�ي�ته� 	 وال�شم�حة.  والفطرة  ك�لعموم  ال�شريعة،  اأو�ش�ف  دخول 
الع�مة، ك�إق�مة النظ�م وحتقيق الأمن ون�شر امل�ش�واة. وكذلك مع�نيه� 
التي ل يخلو الت�شريع من مالحظته�، كجلب امل�شلحة ودرء املف�شدة 

ورفع احلرج حتت هذا الق�شم.
• اأنواع امل�شلحة املق�شودة من الت�شريع وتق�شيمه� ب�عتب�رات ثالثة:	

ب�عتب�ر اآث�ره� يف قوام الأمة. �
ب�عتب�ر تعلقه� بعموم الأمة. �
ب�عتب�ر حتقق احل�جة اإليه�. �
• امل�ش�واة وموانعه�.	
• عدم جميء ال�شريعة ب�لنك�ية.	
• مق�شد ال�شريعة من الت�شريع، تغيري وتقرير.	
• نوط الأحك�م ب�ملع�ين والأو�ش�ف ل ب�لأ�شم�ء والأ�شك�ل.	
• نوط الت�شريع ب�ل�شبط والتحديد.	

الق�شم الث�لث: يف بي�ن مق��شد الت�شريع اخل��شة ب�أنواع املع�مالت. )ج( 

• مرتبت�ن: 	 اإليه�  الت�شريعية  الأحك�م  توجيه  يف  املع�مالت  اأّن  بي�ن 
مق��شد وو�ش�ئل.

• بي�ن مق�شد ال�شريعة من تعيني اأنواع احلقوق لأنواع م�شتحقيه�.	
• بي�ن مق��شد اأحك�م الع�ئلة.	
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• بي�ن مق��شد الت�شرف�ت امل�لية.	
• بي�ن مق��شد ال�شريعة يف املع�مالت املنعقدة على عمل الأبدان.	
• بي�ن مق��شد التربع�ت.	
• بي�ن مق��شد الق�ش�ء وال�شه�دة.	

))1)أسباب)تأليفه

اإذا رجعن� اإىل مقدمة الكت�ب، جند العالمة ابن ع��شور ي�شري اإىل دوافع كت�بته 
ملو�شوع املق��شد، وهي يف جملته� تّتفق مع �شخ�شيته الإ�شالحية، وم� امت�ز به من 
عمق التفكري ودقة املالحظة، ومم�ر�ش�ته املهنية التي توؤّهله اأكرث من غريه خلو�ص 
من�شب  وتوليه  وت�أليًف�،  تدري�ًش�  ال�شرعية  العلوم  ف�خت�ش��شه يف  العلم،  بحر هذا 
من  الإ�شالمية  ال�شريعة  يح��شر  مل�  غريه  من  قربً�  اأكرث  جعله  والإفت�ء،  الق�ش�ء 
�شغوط، وم� يعلق به� من �شوائب، ويعرت�ص �شيوعه� من عقب�ت، ولذلك تفّجرت 

لديه الرغبة يف العمل على تخلي�شه� من ذلك والعودة به� اإىل حيويته�)1(.

فتح  واإع�دة  الجته�د،  حترير  اإىل  ملحة  �شرورة  هن�ك  اأّن  اإىل  اهتدى  كم� 
الإ�شالم  اأ�شول  عن  اخلروج  ذلك  على  يرتّتب  اأن  دون  لكن  جديد،  من  ب�به 
واإط�ره الع�م، ووجد اأّن خري م� يكفل ذلك، هو علم املق��شد ال�شرعية الذي ميكن 

�ش��شي )حممد ح�شني(، التنظري املق��شدي عند الإم�م حممد الط�هر ابن ع��شور يف كت�به مق��شد ال�شريعة   )1(
الإ�شالمية، اأطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة يف العلوم الإ�شالمية، ق�شم علم اأ�شول الفقه، ج�معة 

اجلزائر، 1424هـ/ 2003م، �ص:46.
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بوا�شطته تو�شيح املع�مل الع�مة، وتعيني ال�شوابط ال�شرعية بدقة، ويجعل املجتهد 
يف  وميّكنه  واأ�شوله)1(،  الإ�شالم  لروح  لحرتامه  مطمئن  وهو  اجته�ده  يف  مي�شي 
ذات الوقت من م�ش�عدة الأفراد واملوؤ�ش�ش�ت من حتقيق الن�شج�م بني م� مت�ر�شه 

من ن�ش�ط وم� تقت�شيه ال�شريعة من اأحك�م.

لأجل  الأ�شول  اأهل  عند  املعهودة  ب�مل�ش�لك  العلل  ا�شتنب�ط  ك�ن  ولئن 
اإحل�ق فرع متن�زع فيه ب�أ�شل معني يف احلكم، اإّل اأن هذا الغر�ص قد �ش�ق نط�قه 
اليوم لوجود حوادث يندر اأن نلقى له� نظ�ئر جزئية يف ال�شريعة، لذلك مل يحفل 
ابن ع��شور مبجّرد الدعوة اإىل التعليل، فقد ك�ن نظره اأو�شع وغر�شه اأ�شمى؛ اإذ ك�ن 
واعًي� ب�لتدهور الفكري والف�ش�د الجتم�عي اللذين اآلت اإليهم� البالد الإ�شالمية 
الأدلة وم�ش�لك ال�شتنب�ط؛ لأّن  النظر يف  اإع�دة  اإىل  يف ع�شره، وب�شّدة احل�جة 
املدّونة الأ�شولية اأ�شحت ق��شرة عن الوف�ء بح�جة امل�شلمني ومواجهة م� اقت�ش�ه 
التطّور ال�شريع الذي ط�ل اأو�ش�ع احلي�ة الفردية والجتم�عية والنظم ال�شي��شية، 
ب�أن تقّلل الختالف بني  اأ�ش�ص جديدة لالجته�د جديرة  اإىل و�شع  فتطّلع نظره 

اعتق�دهم مبخ�لفته�  بفعل  اإنت�جية  اأن�شطة  الإ�شه�م يف  امتنعوا عن  امل�شلمني قد  اأّن كثرًيا من  اأحد يجهل  ل   )1(
عن  ق�شروا  حمدثني  اأو  �ش�بقني،  علم�ء  عن  موروثة  متحجرة  �شكلية  فت�وى  الغ�لب  يف  هذا  وك�ن  للدين، 

الجته�د وتخوفوا منه، حتى ل يرموا ب�لبتداع، وقد نتج عن ذلك ظ�هرتني �شلبيتني، هم�:
ظهور فئة من امل�شلمني ذات تع�شب �شلبي.( 1)
ظهور فئة من امل�شلمني ذات انفت�ح متن�شل ومتنكر.( 2)

ر الفئة الث�نية  ول عالج له�تني الظ�هرتني اإّل ب�لعودة اإىل الجته�د الذي يحّرر الفئة الأوىل من �شلبيته�، ويب�شّ
بحقيقة الدين.
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اأو قريبة منه�، وت�شعف الأنظ�ر  امل�شلمني يف الفروع بتوحيدهم يف اأ�شول قطعية 
والأجن��ص  القريبة  ب�لأجن��ص  حفل  ذلك  لأجل  والنوازل،  الوق�ئع  طرّو  عند 
الع�لية، ومل يعنت ب�لعلل واحلكم اجلزئية اإل من حيث كونه� جزئي�ت ي�شتع�ن به� 

على انتزاع مق�شد كلي)1(.

اإىل  منه  ق�شدت  كت�ب  »هذا  كت�به:  مقدمة  يف  ع��شور  ابن  ال�شيخ  يقول 
اإمالء مب�حث جليلة من مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، والتمثيل له�، والحتج�ج 
لإثب�ته�، لتكون نربا�ًش� للمتفقهني يف الدين، ومرجًع� بينهم عند اختالف الأنظ�ر 
وتبدل الأع�ش�ر، وتو�ّشاًل اإىل اإقالل الختالف بني فقه�ء الأم�ش�ر، ودربة لأتب�عهم 
على الإن�ش�ف يف ترجيح بع�ص الأقوال على بع�ص عند تط�ير �شرر اخلالف، حتى 
الق�شد  اإذ  اإىل احلق  والفيئة  التع�شب،  نبذ  مّرة من  اأردن� غري  م�  بذلك  ي�شتتب 
وا�شتبكت  نزلت احلوادث  الط�رئة متى  ت�شريع م�ش�حلهم  بباللة  امل�شلمني  اإغ�ثة 
من�ظرته�  يف  وتب�رت  املذاهب،  حجج  �شجرت  اإذا  القول  من  وبف�شل  النوازل، 
بني  الحتج�ج  ع�شر  من  راأيت  م�  اإليه  الهّمة  �شرف  اإىل  دع�ين  املن�قب.  تلكم 
املختلفني يف م�ش�ئل ال�شريعة، اإذ ك�نوا ل ينتهون يف حج�جهم اإىل اأدّلة �شرورّية، 

اأو قريبة منه�، يذعن اإليه� املك�بر ويهتدي به� امل�شبه عليه«)2(.

النف�تي )بره�ن(، من الأ�شول اإىل املق��شد، حول مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، جمموعة من الب�حثني، املجمع   )1(
التون�شي للعلوم والآداب والفنون، بيت احلكمة، مطبعة املغرب للن�شر، تون�ص، ط1، 2006م: 120.

ابن ع��شور )حممد الط�هر(، مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، الطبعة احل�لية، �ص: 4-3.   )2(
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وهكذا اقتنع ال�شيخ ابن ع��شور ب�أن امل�شلمني اأ�شحوا يف ح�جة م��شة اإىل 
الأ�شب�ب  اأدعى  من  وهو  الأقل،  على  املذهبي  التع�شب  مق�ومة  ي�شهم يف  علم 
ال�شيخ  عند  ال�شرعية«  املق��شد  »علم  يف  ف�لبحث  الجتم�عي)1(،  ال�شراع  اإىل 
ابن ع��شور ل يقف عند حدود جتديد اأ�شول الفقه، بل يت�شل ات�ش�ًل وثيًق� ببحث 
اآخر له خطورة ب�لغة يف فكر ال�شيخ واهتم�م�ته، وهو البحث يف »نظ�م الجتم�ع 
اأ�شول ج�معة  اإىل حتديد  الو�شول  اإمّن� هي  كّله  ذلك  وغ�يته من  الإ�شالمي«)2(، 
التوفيق  اأو  املجتهدين  مدارك  الوف�ق يف  »ب�بً� حل�شول  تكون  الإ�شالم،  لكلي�ت 
بني املختلفني من املقلدين«)3(، و�شبياًل اإىل »انتظ�م اأمر الأمة وجلب ال�ش�لح اإليه� 

ودفع ال�شر والف�ش�د عنه�«)4(.

ولعلن� جنمل اأهّم هذه الدوافع التي ك�ن له� الأثر الب�لغ يف توجيه اهتم�م 
ال�شيخ ابن ع��شور اإىل الفكر املق��شدي عموًم� واإىل الت�أليف فيه خ�شو�ًش� يف م� 

يلي:
وهذا م� اأّكده الدكتور عبد املجيد النج�ر، اإذ يقول: »اأّم� ابن ع��شور ف�إّن منطلقه ك�ن غري هذا املنطلق، وهو   )1(
م� عرّب عنه �شراحة يف ف�حتة كت�به ويف مواطن اأخرى منه حينم� بني اأّن الغر�ص الذي ر�شمه لهذا العلم يف 
كت�به، هو اأن ي�شل يف مق��شد ال�شريعة اإىل ت�أ�شي�ص م� هو كلي ع�م يكون كفياًل عندم� يتح�كم اإليه الفقه�ء 
والأ�شوليون ب�أن يقطع جدلهم ويخفف خالفهم اأو يقطعه، ففكرة احلد من الت�شتت الفقهي ك�نت م�شيطرة 
الإ�شالمية، ج�معة  العلوم  ع��شور، جملة  وابن  ال�ش�طبي  بني  ال�شريعة  مق��شد  الك�شف عن  م�ش�لك  عليه«. 

الأمري عبد الق�در، ق�شنطينة - اجلزائر: 48.
واملوؤ�ش�شة  للتوزيع  التون�شية  ال�شركة  الإ�شالم،  يف  الجتم�عي  النظ�م  اأ�شول  الط�هر(،  )حممد  ع��شور  ابن   )2(

الوطنية للكت�ب، تون�ص - اجلزائر، 1985م: 21.
مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق، �ص:25.  )3(

املرجع ال�ش�بق، �ص: 243.  )4(
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• التقليل من الختالف.	
• نبذ التع�شب.	
• اإليه� للف�شل يف اختالف�تهم، 	 اأداة يرجعون  ال�شريعة من  اأهل  متكني 

�ش�أنهم يف ذلك �ش�أن اأهل العلوم العقلية.
• من 	 فيه  ت�شبب  وم�  �شّده،  الأ�شول عن  علم  ق�شر  الذي  اخللل  �شّد 

حتجر لل�شريعة؛ حيث ربط الأحك�م ب�لعلل التي ت�شتنبط من الألف�ظ 
ل املع�ين.

• اإىل درا�شة علم املق��شد، ب�عتب�ره العلم الذي 	 ظهور م�شي�ص احل�جة 
يعيد اإىل ال�شريعة قدرته� على الجته�د، ومن ثّم القدرة على م�ش�يرة 
والتحولت  تعرت�شه�،  التي  التحّدي�ت  ومواجهة  احل�ش�ري،  التطّور 

الجتم�عية على ال�شعيد ال�شي��شي، والقت�ش�دي، والجتم�عي.

))1)ظروف)نشره)وكيفية)استقباله)يف)عصره

بتون�ص عن  منذ نحو �شتني ع�ًم�، وحتديًدا �شنة 1366هـ/ 1946م �شدر 
مكتبة ال�شتق�مة كت�ب »مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية« لأّول مّرة)1(، لل�شيخ حممد 
الط�هر ابن ع��شور �شيخ اجل�مع الأعظم وفروعه، وعمره اآنذاك حوايل �شبع و�شتني 

�شنة.

تنبغي الإ�ش�رة اإىل اأّن ن�شر كت�ب ابن ع��شور ت�أخر حوايل �شت �شنوات بعد ت�أليفه، اإذ ك�ن مت�م تبيي�شه يف 8   )1(
جم�دى الأوىل �شنة 1360هـ، كم� ذكر يف خ�متة الكت�ب، الطبعة احل�لية، �ص: 363.
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من  اإّل  الطالب،  بني  به   � مهتمًّ اأو  معروًف�  اآنذاك  املق��شد  علم  يكن  ومل 
خالل عدد من الآي�ت الكرمية والأح�ديث النبوية ال�شريفة التي اقرتنت ببي�ن 

املق��شد وامل�ش�لح واحلكم)1(.

طالبه  على  واألق�ه�  الإم�م  دّونه�  درو�ص  جملة  الأ�شل  يف  الكت�ب  وهذا 
بج�مع الزيتونة يف م�دة املق��شد، وهي مل� ك�ن فيه� من العلم الن�فع تقّرر تدري�شه� 

لطلبة ال�شنة الأوىل من الق�شم ال�شرعي من التعليم الع�يل ب�جل�مع الأعظم)2(.

ولقد ك�ن لظهوره وانت�ش�ره ال�شدى الوا�شع يف الع�مل العربي والإ�شالمي. 
ولعل الأ�شب�ب الك�منة وراء هذا الذيوع والنت�ش�ر دعوته ال�شريحة اإىل »وجوب 
قي�م علم�ء امل�شلمني بواجبهم يف جم�ل ا�شتنب�ط احلكم ال�شرعي ملواجهة الق�ش�ي� 
والتحدي�ت التي تفر�شه� احل�ش�رة املع��شرة، اإىل ج�نب العمل على تو�شيح من�هج 
الأحداث  م�شتوى  اإىل  واملفتني  والق�ش�ة  العلم�ء  ارتف�ع  و�شرورة  املجتهدين... 
والق�ش�ي� التي يعي�شه� امل�شلمون، والدعوة اإىل اعتم�د ال�شريعة الإ�شالمية م�شدر 

الت�شريع يف ك�فة قوانينه�«)3(.

حممد الط�هر ابن ع��شور وكت�به مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق:412/1.  )1(
اإذا رجعن� اإىل مقّدمة الكت�ب، جند اأّن العالمة ابن ع��شور ي�شري اإىل اأّنه األق�ه على �شكل حم��شرات، ي�شت�شف   )2(
هذا من قوله: »هذا الكت�ب ق�شدت منه اإىل اإمالء مب�حث جليلة من مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية والتمثيل 

له�«. مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، �ص:3.
1405هـ/  ط1،  ق�شنطينة،  البعث،  دار  واآف�ق،  ق�ش�ي�  املع��شر  الديني  الجته�د  )اأحمد(،  املجد  اأبو   )3(

1985م:9 - 10.
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اإ�شدار  من  �شنوات  ب�شع  بعد  عنه  زيد  م�شطفى  الدكتور  الأ�شت�ذ  حتدث 
الطبعة الأوىل من كت�به »مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية«، معجًب� بت�شرف�ته وطريقته 
يف احلديث عن امل�شلحة ق�ئاًل: »ومت�شي الأعوام فال نرى يف امل�شلحة كالًم� ذا 
وزن حتى خرج علين� �شيخ ج�مع الزيتونة ال�شيد حممد الط�هر ابن ع��شور بكت�به 

املق��شد«)1(.

وعن الكت�ب نف�شه يقول الأ�شت�ذ الدكتور البوطي: »من اأهّم م� ميت�ز به هذا 
الكت�ب فيم� اأعتقد، اأّنه اأّول موؤلف يع�لج مو�شوًع� من اأبرز واأهم املو�شوع�ت يف 
اأ�شول الفقه، األ وهو مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، ويفرده ب�لبحث والتحليل... 
ل ريب اأّن �شنيع العالمة املرحوم ابن ع��شور يعد ت�أ�شي�ًش� كبرًيا لذاتية هذا العلم 

ور�شًم� لإط�ره الذي مّيزه عن غريه«)2(.

اأّم� الأ�شت�ذ الدكتور �شعيد الأفغ�ين فقد كتب عنه ق�ئاًل: »هو خطوة �شديدة 
ى على هوؤلء الأ�شت�ذ الدكتور  نحو اإن�ش�ء علم اأ�شول الأ�شول يف الفقه«)3(. وَقفَّ

عبد املجيد النج�ر الذي و�شف كت�ب املق��شد ب�أّنه تطوير وتهذيب)4(.

امل�شلحة يف الت�شريع الإ�شالمي وجنم الدين الطويف، دار الفكر العربي، م�شر، ط1، 1374هـ:235.  )1(
جملة الوعي الإ�شالمي:45 - 46.  )2(

على ه�م�ص كت�ب تلخي�ص اإبط�ل القي��ص من حتقيق اإح�ش�ن عب��ص، ج�معة دم�شق:1970.  )3(
جملة الوعي الإ�شالمي، مرجع �ش�بق.  )4(
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فتح جديد  الكت�ب  هذا  اأّن  عنه�  اأ�شويل  لب�حث  غنى  التي ل  واحلقيقة 
يقوم عليه ت�أ�شي�ص علم املق��شد ال�شرعية، كم� اأّنه قفزة نوعية يف جن�ص البحوث 

الأ�شولية)1(.

))1)أسلوبه)يف)الكتاب

ال�شريعة  »مق��شد  وكت�به  عموًم�  ال�شيخ  كت�ب�ت  يف  للنظر  الالفت  اإّن 
الإ�شالمية« خ�شو�ًش�، اأ�شلوبه يف حترير امل�ش�ئل، فمن اأهّم خ��شي�ت هذا الأ�شلوب:

• اأن ال�شيخ ابن ع��شور يت�شم بجزالة لغته، ودقة ا�شتعم�لته، وكثرة مراجع�ته 	
ومن�ق�شته لم� ينقله من اآراء لأعالم المف�شرين والفقه�ء واللغويين.

• احتف�ء الإم�م احتف�ًء كبيًرا ب�لم�شدرين الأ�ش��شيين من م�ش�در ال�شريعة، 	
فهو ل ينفك يرجع اإليهم� ويعتمد عليهم�، فك�نت م�دة القراآن في م�شنفه 
ثرّية وكذلك م�دة ال�شنة، واإن تكّرر ذكره لبع�ص م� في الم�دتين فبح�شب 

المواقع والأغرا�ص التي يطرحه�.

• وحي 	 من  واحتج�ًج�  وا�شتدلًل  تحريًرا  اأ�شلوبه  في  الت�شّرف  وجوه  اأن 
القراآن وال�شنة.

النج�ر )عبد املجيد(، ف�شول يف الفكر الإ�شالمي، دار الغرب الإ�شالمي، بريوت، ط1، 1992م: 160.  )1(
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• في 	 البالغة  ووجوه  واأ�شع�رهم  العرب  ب�آداب  العميقة  ال�شيخ  معرفة  اأن 
كالمهم ك�ن له� الأثر الملحوظ في كت�به، لذلك نجده في كثير من الأحي�ن 
ي�شت�شهد ب�أ�شع�ر العرب في تو�شيح بع�ص المق��شد اأو الم�ش�ئل المبحوث 
الم�شطلح�ت  بع�ص  بي�ن  في  النحو  اأو  ال�شتق�ق  اإلى  يعود  كم�  فيه�، 

ال�شرعية)1(.

• ن�شبة الإم�م جملة من الآث�ر اإلى اأ�شح�به� في الم�ش�ئل العلمية والفقهية، 	
كلم� اأراد اأن ي�شّور خالًف� اأو يحدد مذهًب� اأو ي�شير اإلى م� وقع في الم�ش�ألة 

من اجته�د لالأئمة اأ�شح�ب المذاهب.

• َعْمده - كّلم� اأط�ل القول في بحثه - اإلى تلخي�شه واإيراد فذلكة له، تي�شيًرا 	
ا في الذاكرة، ويمّهد لذلك وينّبه اإليه بمثل قوله:  ل�شتيع�به وجعله م�شتقرًّ
»وجملة القول اأّن لن� اليقين ب�أن اأحك�م ال�شريعة كّله� م�شتملة على مق��شد 

ال�ش�رع«)2(.

• اأن في طريقة ال�شيخ في من�ق�ش�ته وتعقيب�ته واإبدائه لآرائه م� يغنين� عن ذكر 	
العديد من الم�ش�ئل، وهذه الظ�هرة منت�شرة في كت�به، نكتفي ب�لإ�ش�رة اإلى 
اإ�شح�ق  اأبو  »ح�ول  ال�ش�طبي:  اإ�شح�ق  اأبي  تعليقه على  في  ق�ل  بع�شه�. 

قري�شة )ه�ش�م(، فوائد واإي�ش�ح�ت حول كت�ب »مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية« ملحمد الط�هر ابن ع��شور، مرجع   )1(
�ش�بق، �ص: 60.

مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق، �ص: 80.  )2(
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على  ال�شتدلل  الموافق�ت)1(  كت�ب  من  الأولى  المقدمة  في  ال�ش�طبي 
كون اأ�شول الفقه قطعية فلم ي�أت بط�ئل«)2(، ثّم تعليله م� ذهب اإليه بقوله: 
»واأن� اأرى �شبب اختالف الأ�شوليين في تقعيد الأدلة ب�لقواطع اإنم� هو - 
كم� اأ�شرن� اإلى ذلك - الحيرة بين م� األفوه من اأدلة الأحك�م وبين م� راموا 
ال�شمعية...  الدين  ك�أ�شول  الفقه قطعية  اأ�شول  اإليه من جعل  ي�شلوا  اأن 
وفي معظم اأ�شول الفقه اختالف بين علم�ئه، فنحن اإذا اأردن� اأ�شوًل قطعية 
للفقه في الدين حق علين� اأن نعمد اإلى م�ش�ئل اأ�شول الفقه المتع�رفة واأن 
نعيد ذوبه� في بوتقة التدوين، ونعّيره� بمعي�ر النظر والنقد... ثّم نعّد �شوغ 

ذلك العلم ون�شميه علم مق��شد ال�شريعة«)3(.

ثالًثا: الغر�س من الكتابة يف املقا�شد

عّدة  اإىل  �شرفه  بل  واحد،  لغر�ص  كت�به  ي�شع  مل  ع��شور  ابن  الإم�م  اإّن 
املخت�شني  الدار�شني  عند  اأ�شبحت  وقد  املق��شد،  فلك  يف  تدور  كله�  اأغرا�ص، 

اليوم من املوا�شيع اجلديرة ب�لهتم�م.

1417هـ/  ط3،  بريوت،  املعرفة،  دار  رم�ش�ن،  اإبراهيم  به  اعتنى  ال�شريعة،  اأ�شول  يف  املوافق�ت  ال�ش�طبي،   )1(
1997م: 29/2.

مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق، �ص: 8.  )2(
املرجع ال�ش�بق، �ص : 8 - 9.  )3(
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تجديد علم اأ�شول الفقه( 1)

بتمثل  اإل  يتم  ل  ع��شور  ابن  الإم�م  نظر  الفقه يف  اأ�شول  علم  جتديد  اإّن 
بني  الوا�شح  التمييز  على  به�  يقتدر  التي  املق��شدية  لالأ�شول  ك�مل 
التجديدي  النظر  ال�شرعية، ولعّل هذا  اأدلة الأحك�م  القطعي والظني يف 
املوؤ�ش�ص على تلك الأ�شول هو الذي اأدى ب�بن ع��شور اإىل التب�شري بـ »علم 

املق��شد«)1(.

تحرير ال�شريعة من ربقة التقليد والجمود( 2)

للغري ك�ن من  والتقليد  للمذهب،  ب  التع�شّ اأّن  اإىل  ابن ع��شور  انتبه  لقد 
�شر م� ابتلي به رج�ل ال�شريعة الغراء، وك�ن اأ�شّر عليه� من اأعدائه� الذين 
يرت�شدون له� من خ�رجه�، فكت�ب »مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية« اإمّن� اأّلفه 
�ش�حبه فيم� ق�ل: »هذا كت�ب ق�شدت منه اإىل اإمالء مب�حث جليلة من 
لتكون  لإثب�ته�،  والحتج�ج  له�،  والتمثيل  الإ�شالمية،  ال�شريعة  مق��شد 
بينهم عند اختالف الأنظ�ر وتبدل  الدين، ومرجًع�  نربا�ًش� للمتفقهني يف 
ودربة  الأم�ش�ر،  فقه�ء  بني  الختالف  اإقالل  اإىل  وتو�ّشاًل  الأع�ش�ر، 
لأتب�عهم على الإن�ش�ف يف ترجيح بع�ص الأقوال على بع�ص عند تط�ير 
التع�شب،  نبذ  من  مّرة  غري  اأردن�  م�  بذلك  ي�شتتب  حتى  اخلالف،  �شرر 
احل�شني )اإ�شم�عيل(، نظرية املق��شد عند الإم�م حممد الط�هر ابن ع��شور، املعهد الع�ملي للفكر الإ�شالمي،   )1(

فرجيني�، 1416هـ/ 1995م:120.
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اإغ�ثة امل�شلمني بباللة ت�شريع م�ش�حلهم  اإذا ك�ن الق�شد  اإىل احلق  والفيئة 
اإذا  القول  من  وبف�شل  النوازل،  وا�شتبكت  احلوادث  نزلت  متى  الط�رئة 

�شجرت حجج املذاهب، وتب�رت يف من�ظرته� تلكم املن�قب«)1(.

كم� اأّن اإهم�ل النظر يف املق��شد ك�ن �شبًب� يف جمود كبري للفقه�ء، ومعّوًل 
لنق�ص اأحك�م ن�فعة. واأ�ش�أم م� ن�ش�أ عنه م�ش�ألة احليل التي ولع به� الفقه�ء 

بني مكرث ومقل)2(.

ف�لكت�ب ج�ء اأ�شاًل لتطهري ال�شريعة من �شوائب علقت به�، واأ�شرار حلقته� 
ف�أثقلته�، واأقعدته� عن م�ش�يرة احلي�ة يف فع�ليته� وتطّوره� امل�شتمر.

بنف�شه� ( 3) نف�شه�  تجديد  على  وقدرته�  الإ�شالمية  ال�شريعة  حيوية  دليل 
لنبث�قه� على مق��شد ع�مة وم�ش�لح كلية

وهذا اجل�نب ب�لغ الأهمية يف الكت�ب؛ لأّنه يربز خ��شية ال�شريعة الإ�شالمية 
املتمثلة يف املرونة وال�شم�حة والي�شر، مم� يجعله� ق�درة على تكييف ذاته� مع 

مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق، �ص: 4-3.  )1(
ابن ع��شور )حممد الط�هر(، األي�ص ال�شبح بقريب، الدار التون�شية لفنون الر�شم، تون�ص، ط2، 1988م: 200.  )2(
ال�ش�طبي،  العلواين فيم� قّدمه لكت�ب نظرية املق��شد عند الإم�م  ننقله عن الدكتور طه ج�بر  ويوؤّكد هذا م� 
فهو يقول: »ولقد اأتى على فقهن� - يف معظمه - حني من الدهر �ش�ر فيه اأقرب اإىل اجلمود والعجز منه اإىل 
التون�شي  العالمة  تعّر�ص  وقد  املق��شد.  ونظرية  املق��شد،  روح  افتقده  فيم�  افتقد  اأّنه  ذلك  والفع�لية،  احلي�ة 
ال�شيخ حممد الط�هر ابن ع��شور لأ�شب�ب انحط�ط الفقه وتخلفه، فعّد منه� اإهم�ل النظر يف مق��شد ال�شريعة 
من اأحك�مه�«. الري�شوين )اأحمد(، نظرية املق��شد عند الإم�م ال�ش�طبي، مقدمة الكت�ب لطه ج�بر العلواين، 

املكتبة ال�شلفية، الدار البي�ش�ء، 1990م.
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التحّولت املف�جئة والنقالب�ت الط�رئة، دون اأن يرتّتب عن ذلك خروجه� 
عن الأ�شول اأو خم�لفة املنقول.

ال�شريعة  عن  ي�شتعي�شون  الذين  التغريب  دع�ة  على  ح��شم  رد  ف�لكت�ب 
ب�لقوانني الو�شعية، بدعوى عدم قدرته� على مواكبة التطور)1(.

اإع�دة ترتيب الأولوي�ت( 4)

وهذا الهدف �شمة ب�رزة يف الكت�ب، ويرجع اإليه الف�شل اأ�ش��ًش� يف اإع�دة 
واأرب�به،  الفقه  اأهل  وينتبه  ن�ش�به،  اإىل  الأمر  يعود  الأولوي�ت حتى  ترتيب 
فكلي�ت ال�شريعة ومق��شده� الع�مة هي اأ�شول قطعية لكل اجته�د، فال  بّد 
من اإع�دة العتب�ر اإليه� وو�شعه� يف املق�م الأّول، ثّم يرّتب م� عداه� عليه�. 
وهذه خطوة �شرورية لإع�دة ت�شكيل العقل امل�شلم ولإع�دة ترتيب موازينه 
املوازين  اختالل  امل�شلم:  العقل  اأزمة  مظ�هر  اأهم  من  اأّن  ذلك  واأولوي�ته، 
والأولوي�ت التي و�شعه� الإ�شالم، ف�ملق��شد اأوىل ب�لعتب�ر من الو�ش�ئل، 
واأّنن� اإذا حكمن� هذا املبداأ اأمكن لل�شريعة الإ�شالمية اأن ت�ش�ير اأي ع�شر. 
القطعية  فلي�شت  العتب�رات  من  جملة  بح�شب  مراتب  املق��شد  اأّن  كم� 
ك�لظنية، ول املق��شد الع�مة ك�ملق��شد اخل��شة، ول املق��شد الكلية ك�ملق��شد 
مندرج  هو  م�  ومنه�  �شروري،  هو  م�  املق��شد  هذه  من  اأّن  كم�  اجلزئية. 
التنظري املق��شدي عند الإم�م حممد الط�هر ابن ع��شور يف كت�به مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق،   )1(

�ص: 52.
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واإّن  التح�شيني،  يف  وداخل  املرتبتني  عن  ق��شر  هو  م�  ومنه  احل�جي،  يف 
الإخالل بهذا الرتتيب اأو تقدمي م� هو اأدنى على م� هو اأعلى، وتقدمي املهم 
على الأهم، والن�شغ�ل ب�جلزئي�ت التي اأثره� حمدود، ك�ن له الأثر ال�شيئ 
ب�أمث�ل  »اأ�شيبت حي�تن� العلمية والعملية  اأن  على الفقه. وك�ن من جرائه 
هذه الختاللت والنقالب�ت فكرث احلف�ظ وتزايد القراء و�شعف الفقه�ء 
والأحك�م،  املع�ين  و�شيعت  والألف�ظ  الر�شوم  �شبط  يف  وبولغ  احلكم�ء 
وروعيت املظ�هر والأ�شك�ل، واأهملت املق��شد واجلواهر، وطغت اجلزئي�ت 

وتنو�شيت الكلي�ت واأميتت �شنن وقدمت مبتدع�ت«)1(.

ال�شراع الح�ش�ري بين الأ�ش�لة والمع��شرة( 5)

اإّن تعطيل العمل ب�ل�شريعة الإ�شالمية اأثن�ء احلقبة ال�شتعم�رية، وم� واكب 
ذلك من اأو�ش�ع م�شتجدة، مع م� اأ�ش�ب الفقه الإ�شالمي من ركود لعهود 
ل  انفت�ح متن�شّ التغريبيني، ذات  امل�شلمني  اإىل ظهور فئة من  اأدى  طويلة، 
الو�شعية  ب�لقوانني  والأخذ  ال�شريعة  التخلي عن  ب�شرورة  تن�دي  ومتنكر، 
اإىل  يوؤدي ل حم�لة  الطريق  للتطبيق، وهذا  الإ�شالمي  الفقه  ق�بلية  لعدم 

ال�شتالب والذوب�ن يف الغري.

الري�شوين )اأحمد(، نظرية املق��شد عند الإم�م ال�ش�طبي، مقدمة الكت�ب لطه ج�بر العلواين، املكتبة ال�شلفية،   )1(
الدار البي�ش�ء، 1990م.
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ب�ل�شريعة  التم�شك  ب�شرورة  تن�دي  امل�شلمني،  فئة من  املق�بل ظهرت  ويف 
مهم� كّلف الأمر.

وهكذا وجدت الأمة نف�شه� يف �شراع بني تي�رين اثنني: تي�ر الأ�ش�لة وتي�ر 
املع��شرة، ويف ذات الوقت يف ح�جة م��شة اإىل التطّور وبن�ء الذات، فج�ء 
طريق  ال�شراع عن  هذا  م�دة  الإ�شالمية« حل�شم  ال�شريعة  »مق��شد  كت�ب 
الفئة  وحترر  الدين،  بحقيقة  الأوىل  الفئة  ر  تب�شّ التي  امل�شئولي�ت  حتديد 
اإىل الجته�د، واأّن الفقه�ء  الث�نية من �شلبيته�. واأّكد على �شرورة العودة 
مط�لبون بت�شحيح نظرتهم اإىل ال�شريعة وا�شتدراك م� وقع فيه بع�ص علم�ء 
الأ�شول من خلل ، وم� اأغفلوه من جم�لت البحث، واأّنهم لو فعلوا ذلك 
ل�ش�رت ال�شريعة م�ش�عدة على التطور والتقّدم بدًل من اأن تكون ك�بحة 

له وم�نعة منه.

التع�شب المذهبي( 6)

ال�شريعة  على  الأثر  اأ�شواأ  له  ك�ن  املذهبي  ب  التع�شّ اأّن  اأحد  ميرتي  ل 
الإ�شالمية. ولعّل من اأهّم الأ�شب�ب التي عرقلت م�شرية الفقه الإ�شالمي 
املغ�لة  ب�شبب  ال�شيقة  الفقه�ء  نظرة بع�ص  التطور احل�ش�ري،  عن مواكبة 
ب�أ�شب�ب الجته�د،  الأخذ  يتحّرجون من  مّم� جعلهم  املذهب،  تقدي�ص  يف 
فنزعة التع�شب املذهبي جعلت علم�ء كّل بلد ي�شتنكفون عن القتب��ص 
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من علم�ء املذاهب الأخرى، فرتّتب على ذلك اجلمود الفكري والتحّجر 
الفقهي، تعطيل ال�شريعة ذاته�، ح�ل بينه� وبني التجديد نف�شه مب� ل يجعله� 

ق�درة على م�ش�يرة النه�شة املع��شرة.

وقد تنّبه ال�شيخ ابن ع��شور اإىل اأّن هذه الق�شية ل ترجع اإىل اأ�شب�ب ذاتية 
ال�شريعة  اأ�شب�ب مو�شوعية، ومن ذلك كون علم�ء  اأي�ًش�  له�  بل  حم�شة، 

واأهل الفقه يفتقرون اإىل اأداة معي�رية يرجعون اإليه� عند الختالف.

ولقد ا�شتهل الإم�م ابن ع��شور كت�به »مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية« بحملن� 
اأيدي  بني  ي�شع  اأن  يرجو  جليلة،  مب�حث  من  يقّدمه  مب�  اأّنه  اعتق�د  على 
املتفقهني يف الدين نربا�ًش� لهم، ومرجًع� بينهم يحّد من اختالف الأنظ�ر 

ب واخلالف)1(. ويدّرب الفقه�ء واأتب�عهم على الإن�ش�ف ونبذ التع�شّ

تقديم نموذج في مج�ل الجته�د التطبيقي( 7)

اإّن الإم�م ابن ع��شور ك�ن يهدف من خالل كت�به اإىل تقدمي منوذج يقتدى 
به يف جم�ل الجته�د التطبيقي، واأن ي�شع بني يدي اأهل الفقه والق�ش�ء 
والإفت�ء اأداة ي�شتلهمونه� يف اجته�داتهم، التي قد ي�شطرون اإليه� حتت وط�أة 

امل�شتجدات املتالحقة بحكم التطّور.

مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق، �ص:3.  )1(
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كم� اأّنه من خالل مم�ر�شته للق�ش�ء والإفت�ء مل�ص بقوة الفراغ الذي اأحدثه 
وخ��شة  احل�ش�ري،  الفعل  دائرة  من  واإخراجه�  ال�شريعة،  اأحك�م  تعطيل 
تلك املتعلقة ب�ملج�لت احلية املتجّددة منه�، ك�ل�شي��شة والقت�ش�د، فت�ق 
املع�مالت  الق�نوين يف جم�ل  الفراغ  وتغطية  احل�دثة  الثغرة  هذه  �شّد  اإىل 
احلجة  واإق�مة  الإ�شالمية،  ال�شريعة  اإىل  احليوية  اإرج�ع  يف  رغبة  والآداب، 

والربه�ن على دع�ة التغريب واأن�ش�ر ا�شتبدال القوانني الو�شعية به�.

�شبط مفهوم ال�شريعة( 8)

لعّل من اأبرز الأغرا�ص التي رّكز عليه� ال�شيخ ابن ع��شور، هو �شبط مفهوم 
ال�شريعة �شبًط� حمكًم� دفًع� لاللتب��ص الذي وجده عند البع�ص، والذي 
ترّتب عليه اخللط بني م� يت�شل ب�ل�شريعة وم� يت�شل ب�لعقيدة هذا من جهة، 
وم� يت�شل ب�ملع�مالت والآداب وم� يت�شل ب�لعب�دات من جهة ث�نية. وم� 
تو�شع فيه يف كت�به هو املج�ل الأّول، وهو جدير ب�أن يخ�ص ب��شم ال�شريعة، 
مف��شد.  من  واألغ�ه  م�ش�لح  من  الإ�شالم  راع�ه  م�  جملة  ميّثل  اأّنه  ب�عتب�ر 
ال�شع�ئر،  واأ�شرار  العب�دات  مق��شد  بي�ن  الكت�ب  هذا  من  الغر�ص  ولي�ص 
املجتمع،  منه  يلتئم  الذي  الفرد  واإ�شالح  النف�ص  �شي��شة  متعلقه  فذلك 
والتي هي جديرة ب�أن ت�شمى ب�لدي�نة. وهذا م� اأ�ش�ر اإليه �شراحة يف اآخر 
مقّدمة كت�به؛ حيث ق�ل: »واإين ق�شدت يف هذا الكت�ب خ�شو�ص البحث 
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عن مق��شد الإ�شالم من الت�شريع يف قوانني املع�مالت والآداب، التي اأرى 
اأّنه� جديرة ب�أن تخ�ّص ب��شم ال�شريعة«)1(.

رابًعا: اأهّم الآثار التي اأحدثها كتاب »مقا�شد ال�شريعة الإ�شالمية« لل�شيخ 
الإمام حممد الطاهر ابن عا�شور

الإ�شالمية«  ال�شريعة  »مق��شد  كت�ب  اأحدثه�  التي  الآث�ر  اأهّم  من  لعّل 
لل�شيخ الإم�م حممد الط�هر ابن ع��شور، وك�ن له� عظيم الأثر وب�لغ النفع يف الفكر 

الإ�شالمي املع��شر، دعوته اإىل انقالب فكري، وتتمثل هذه الدعوة يف م� يلي:

اإيق�ظ الفكر المق��شدي بعد ركوده( 1)

ويعود ف�شل هذا الكت�ب اإىل اأّنه و�شل م��شي الفكر املق��شدي بح��شره، 
واأع�د لفت انتب�ه امل�شلمني اإليه، وبعث الهتم�م مبج�ل املق��شد الذي ك�ن 
ال�ش�طبي، وا�شتط�ع  اإ�شح�ق  اأبي  البحث فيه منذ ع�شر الإم�م  قد توّقف 
عن طريق منهجه الذي اعتمده اأن يثبت اإمك�نية التنظري يف هذا املج�ل. 
يقول الدكتور اليوبي: »ومل اأر بعد ال�ش�طبي - رحمه اهلل تع�ىل - من بحث 

مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق، �ص:10.  )1(
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املق��شد بحًث� م�شتقالًّ اإىل اأن ج�ء ابن ع��شور ف�أّلف كت�به مق��شد ال�شريعة 
الإ�شالمية واأتى فيه مبب�حث جديدة«)1(.

ارتب�ط مج�ل جديد للتفكير المق��شدي والدعوة اإليه( 2)

� به لدى الب�حثني، بل ك�ن عب�رة عن جملة من  مل يكن علم املق��شد مهتمًّ
املب�حث املتن�ثرة يف ثن�ي� علم الأ�شول، ل ي�شل اإليه� الدار�ص اإّل عن �ش�آمة 
وملل، ف�أّكد ابن ع��شور اأّنه ميكن اأن يرتتب عن تلك املق��شد علم جليل، ل 
يفيد منه علم الفقه وح�شب، بل كّل احلي�ة الإ�شالمية يف �شتى جم�لته� 

الفكرية وال�شي��شية والقت�ش�دية والجتم�عية)2(.

جذب اهتم�م العلم�ء المع��شرين اإلى الفكر المق��شدي( 3)

لقد ك�ن �شدور كت�ب ال�شيخ حممد الط�هر ابن ع��شور ف�حتة عهد جديد 
الفكر  يف  حقيقي  انقالب  اإىل  ظهوره  اأدى  اإذ  املق��شد؛  لعلم  ب�لن�شبة 
الإ�شالمي، ك�ن له ال�شدى الكبري يف اأو�ش�ط الب�حثني واأهل الخت�ش��ص 
والإ�شالمي،  العربي  الع�مل  يف  العلمي  البحث  دوائر  فتبنته  املع��شرين، 
وتوالت الأبح�ث والدرا�ش�ت يف هذا املج�ل - املق��شد، وت�شّدر يف بحثه 

الهجرة، ط1،  ال�شرعية، دار  ب�لأدلة  ال�شريعة الإ�شالمية وعالقته�  اأحمد(، مق��شد  اليوبي )حممد �شعد بن   )1(
1418هـ/ 1998م:70.

التنظري املق��شدي عند الإم�م حممد الط�هر ابن ع��شور يف كت�به مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق،   )2(
�ص:51.
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رج�ل، وبداأت تكر�ص له امل�شنف�ت وتكتب فيه املوؤلف�ت، وك�ن الهتم�م 
الكبري به فنوق�شت فيه اأطروح�ت امل�ج�شتري والدكتوراه، وهو عمل يعك�ص 
رغبة اأكيدة يف ا�شتعم�ل ال�شرح الذي و�شع اأ�ش��شه ال�شيخ حممد الط�هر 

ابن ع��شور. 

الت�شبع الفكري والخبرة العلمية( 4)

ت�أثري ال�شيخ ابن ع��شور يف  لعّل من الأ�شب�ب اجلوهرية الك�منة وراء قوة 
الفكر الإ�شالمي املع��شر، كونه قد ت�شّبع ب�لعلوم ال�شرعية. كم� اأّنه ع�ي�ص 
برموز الإ�شالح يف  وات�شل  الإ�شالمي،  الع�مل  الديني يف  فرتة الإ�شالح 
تون�ص  يف  ع�ي�ص  كم�  عبده.  حممد  ال�شيخ  اأمث�ل  من  واملغرب،  امل�شرق 

ال�شراع بني دع�ة التغريب والع�شرنة، واأن�ش�ر الت�شّبث ب�لأ�ش�لة.

كم� اأّن مم�ر�شته للق�ش�ء والإفت�ء لفرتة طويلة جعلته يع�ي�ص ب�ل�شرورة ويعي�ص 
اأهل اجلمود الفكري من  ال�شريعة الإ�شالمية املح��شرة من طرفني؛  واقع 
جهة، واأهل التحرر الفكري من جهة اأخرى. كم� اأوقفته على عدم ق�بلية 
فتولدت  الجتم�عية،  احلي�ة  تنظيم  يف  ال�ش�بقني  الفقه�ء  اآراء  من  الكثري 
م� عرّب  ا�شتمراره�، وهذا  لل�شريعة  بدائل تكفل  للبحث عن  احل�جة  لديه 

عنه يف كت�به »مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية«)1(.

املرجع ال�ش�بق، �ص :59.  )1(
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الت�أ�شيل للفكر النقدي في مج�ل الفكر الإ�شالمي( 5)

العلوم  والبحث يف خمتلف  الدر�ص  ع��شور على  ابن  ال�شيخ  انكب�ب  اإّن 
ومواقف،  ب�آراء  ي�شطدم  جعله  والت�أليف،  ب�لتدري�ص  وان�شغ�له  ال�شرعية، 
َفْيَن� عليه ط�بع القدا�شة ل  يكت�شف من خالله� اأّن تراثن� الفقهي الذي اأَ�شْ
يخلو من نق�ص وخلل، فحّفزه ذلك اإىل تق�شي اأ�شب�به وتتبع اآث�ره ونت�ئجه، 
اأّن  ذلك  الفقه،  اأ�شول  علم  بن�ء  اخللل يف  هو  ذلك  مرّد  اأّن  اإىل  ف�هتدى 
املتمّكن من هذا العلم يالحظ اأّن اأكرث م�ش�ئله خمتلف فيه� بني النظ�ر)1(، 
م�شتف�د  و�شعه  اأ�شل  يف  اأّنه  كم�  الفروع،  يف  الختالف  يف  اأثر  له  وهذا 
يجعل  اأن  ميكن  ل  ولذلك  عنه،  مت�أخًرا  تدوينه  ك�ن  اإذ  الفقه،  فروع  من 
ف�إّن  الفقه)2(، وف�شاًل عن هذا  اإليه املختلفون يف  هذا العلم منتًهى ينتهي 
معظم م�ش�ئل اأ�شول الفقه ل ترجع اإىل خدمة حكمة ال�شريعة ومق��شده� 
الع�مة واخل��شة يف اأحك�مه�، بل تئول يف جممله� اإىل حم�مل الألف�ظ يف 
اجتم�عه� وانفراده�، كم�ش�ئل مقت�شي�ت الألف�ظ وم�ش�ئل تع�ر�ص الأدلة، 

وهذه كّله� يف ت�ش�ريف مب�حثه� مبعزل عن بي�ن حكمة ال�شريعة.

الربه�ن  �ش�حب  اجلويني  بني  فيه�  القول  وق�رن  الفقه،  اأ�شول  قطعية  مو�شوع  ع��شور  ابن  ال�شيخ  ا�شتعر�ص   )1(
ا على الق�ئلني ب�لقطعية موؤّكًدا م� ذهب  وامل�زري �ش�رحه، وبني الأنب�ري والب�شري، وبني القرايف وال�ش�طبي، رادًّ
اإليه القرايف يف نف�ئ�ص الأ�شول، معرت�ًش� على ال�ش�طبي مفّنًدا اأدلته التي ن��شر به� اإم�م احلرمني. انظر: ابن 

ع��شور، مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق، �ص:9-6.
مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق، �ص:4.  )2(
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ن�شو�ص  فهم  منه�ج  يف  اأخرى  ق�شية  تت�شح  الكت�ب  هذا  خالل  ومن 
ال�شريعة، وهي اأهمية العتم�د على الكلي�ت الت�شريعية وحتكيمه� يف فهم 
الن�شو�ص اجلزئية وتوجيهه�، وهو نوع من رد املت�ش�به�ت اإىل املحكم�ت، 

واجلزئي�ت اإىل الكلي�ت.

فكت�ب »مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية« لل�شيخ ابن ع��شور فر�ص على الفكر 
له  يت�شنى  حتى  مل�شمونه،  ذاتي  بنقد  والقي�م  نف�شه  مراجعة  الإ�شالمي 
اإرج�ع احليوية للعقل امل�شلم، كي ي�شتطيع م�ش�يرة التطّور وامل�ش�همة فيه)1(.

وهكذا، يكون الراأي الذي خرج به الإم�م حممد الط�هر ابن ع��شور، دعوة 
�شريحة اإىل اأهل الخت�ش��ص يف ال�شريعة الإ�شالمية للتحّرر من التقدي�ص املب�لغ 

فيه، وتبني النظرة النقدية. 

خام�ًشا: مالمح التجديد يف فكر ال�شيخ ابن عا�شور من خالل كتابه »مقا�شد 
ال�شريعة الإ�شالمية«

(1 ) تمييز مق�م�ت الأقوال والأفع�ل ال�ش�درة عن النبي

اإّن من اأوكد املب�حث ال�شرعية متييز مق�م�ت الأقوال والأفع�ل ال�ش�درة عن 
ر�شول اهلل  والتفرقة بني اأنواع ت�شرف�ته. وقد تعر�ص علم�ء الأ�شول يف 

التنظري املق��شدي عند الإم�م حممد الط�هر ابن ع��شور يف كت�به مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق، �ص:61.  )1(
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�، ولكن  � واإىل م� ك�ن ت�شريعيًّ حديثهم عن ال�شنة اإىل م� ك�ن من اأفع�له جبليًّ
حتليل املق�م�ت ومتييز اأنواع الت�شرف�ت مل يت�أتَّ بعد، ولعّل اأّول من اهتدى 
اإىل النظر يف هذا التمييز والتعيني الإم�م �شه�ب الدين القرايف الذي ق�شم 
ت�شرف�ت النبي  اإىل اأق�ش�م ثالثة، و�شرب لكل ق�شم منه� اأمثلة، وبني م� 

وقع فيه الختالف بني الأئمة يف نوعية بع�ص الت�شرف�ت.

لن� م�شك�ة ت�شيق يف م�شكالت كثرية مل  ال�شيخ ابن ع��شور ففتح  وج�ء 
تزل تعنت اخللق، فعّد من اأحواله  اثني ع�شر ح�ًل)1(، و�ش�ق لكّل ح�ل 

من هذه الأحوال مث�ًل اأو اأكرث لبي�ن وجهه)2(.

م�آخذه على اأهل الفقه والنظر( 2)

لي�ص من قبيل التجني اأن يت�شّدر ال�شيخ ابن ع��شور لنقد ط�ئفة من علم�ء 
ك�جلويني  الحتج�ج،  وقوة  النظر  وبعد  التفقه  ب�شعة  ا�شتهروا  امل�شلمني، 
اآراء  عليهم  العرتا�ص  وجوه  ك�نت  فلقد  وغريهم،  وال�ش�طبي  والغزايل 

جديدة مل ي�شبق فيه� من قبل.

وهي: الت�شريع، والفتوى، والق�ش�ء، والإم�رة، والهدي، وال�شلح، والإ�ش�رة على امل�شت�شري، والن�شيحة، وتكميل   )1(
النفو�ص، وتعليم احلق�ئق الع�لية، والت�أديب، والتجرد عن الإر�ش�د. مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق، 

�ص:47 - 60.
فوائد واإي�ش�ح�ت حول كت�ب »مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية« ملحمد الط�هر ابن ع��شور، مرجع �ش�بق، �ص:59.  )2(
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ا�شتنب�ط  يف  طريقتهم  والنظر  الفقه  اأهل  على  ال�شيخ  م�آخذ  اأهم  من  ولعل 
الأحك�م، وكذلك ا�شتدللهم عليه�، فقد ق�شروا مب�حثهم على األف�ظ ال�شريعة 
وعلى املع�ين التي اأنب�أت عليه� تلك الألف�ظ، وهذه املب�حث يف جممله� ل 

ترجع يف نظر ال�شيخ ابن ع��شور اإىل خدمة حكمة ال�شريعة ومق��شده�)1(.

الأ�شول  علم�ء  ر�شمه  الذي  املنهج)2(  هذا  اأّن  ال�شيخ  كالم  من  والظ�هر 
لأنف�شهم قد �شيق جم�ل الجته�د واأجل�أهم اإىل تع�مل لفظي مع الن�شو�ص، 
وك�ن الأجدى بهم اأن ينطلقوا اإىل بي�ن ِحَكِم ال�شريعة ومق��شده� ال�ش�مية، 
وتو�شيح اأوجه امل�ش�لح واملن�فع التي ي�شعى ال�ش�رع اإىل حتقيقه� بعد التعرف 
على علل الأحك�م، مبعنى اأن ي�أخذ الت�شريع وجه�ت اأخرى يف ال�شتنب�ط 
ابن ع��شور قوي  املق��شدية، لذلك ك�ن  الوجهة  اأو  امل�شلحية)3(  ك�لوجهة 

مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجغ �ش�بق، �ص:5.  )1(
لأّن  الجته�د؛  جم�لت  ف�ش�قت  ال�شرعية  الن�شو�ص  مع  التع�مل  يف  اأوحد  كمنهج  القي��شي  امل�شلك  ظهر   )2(
الن�شو�ص ل حتتمل كله� منزع القي��ص اإم� لنكم��ص العلة اأو للجهل به�، حتى الإم�م ال�ش�طبي الذي ح�ول 
ت�أ�شي�ص علم املق��شد ال�شرعية مل ت�شلم كت�ب�ته من تطويح�ت لغوية ومنطقية �ش�عت فيه� مهم�ت من املق��شد، 
وقد اأ�ش�ر ال�شيخ ابن ع��شور اإىل هذا اخللط والتطويح الذي وقع فيه �ش�بقه. انظر: مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، 

مرجع �ش�بق، �ص:8 - 9.
يقول يف معر�ص اإثب�ته حلجية امل�ش�لح املر�شلة: »ول ينبغي الرتدد يف �شحة ال�شتن�د اإليه� لأنن� اإذا كن� نقول   )3(
بحجية القي��ص الذي هو اإحل�ق جزئي ح�دث ل يعرف له حكم يف ال�شرع بجزئي ث�بت حكمه يف ال�شريعة 
نقول  املن�شو�شة، فالأن  العلة  لقلة �شور  امل�شتنبطة، وهي م�شلحة جزئية ظنية غ�لًب�  العلة  بينهم� يف  للمم�ثلة 
بحجية قي��ص م�شلحة كلية ح�دثة يف الأمة ل يعرف له� حكم على كلية ث�بت اعتب�ره� يف ال�شريعة ب��شتقراء 
الحتج�ج  يف  واأدخل  ب�لقي��ص  واأجدر  بن�  اأوىل  القطعي  من  قريب  ظني  اأو  قطعي  هو  الذي  ال�شريعة  اأدلة 

ال�شرعي«. مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق، �ص:143.
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اعتم�د  ولأبي حنيفة يف  املر�شلة  امل�ش�لح  اعتم�د  م�لك يف  ملنهج  الن�شرة 
ال�شتح�ش�ن)1(.

الإن�ش�ن محور ال�شالح والإ�شالح( 3)

ب�لإ�ش�دة  جدير  منهج  لالإ�شالح  مب��شرة  ك�أداة  الإن�ش�ن  على  الرتكيز  اإّن 
والتقدير، ذلك اأّن الهتم�م ب�لإن�ش�ن هو املنطلق الأّول للت�شريع الإ�شالمي، 
ول ميكن اعتب�ر امل�ش�لح واملف��شد اإّل من خالل النظر اإىل الإن�ش�ن كمعي�ر 

اأ�ش��شي تتحّدد من خالل م�ش�حله ومف��شده مق��شد ال�شريعة.

ولو تتبعن� الن�شو�ص القراآنية واحلديثية التي تتحدث عن ال�شالح والف�ش�د، 
لوجدن�ه� - على كرثته� - ل تك�د جت�وز الإن�ش�ن يف ت�شرف�ته ب�عتب�ره الغ�ية 

املق�شودة من الت�شريع.

لهذا ف�إّن ال�شيخ ابن ع��شور مل ي�أل جهًدا يف بي�ن كون الإن�ش�ن هو حمور 
ال�شالح والإ�شالح، وهو اأداة حفظ نظ�م الأمة؛ لأّنه املهيمن على ذلك 
يقول  النظ�م.  ذلك  ف�شد  ف�شد  واإذا  الأمة  نظ�م  �شلح  �شلح  ف�إذا  النظ�م، 
ابن ع��شور يف هذا املعنى: »املق�شد الأعظم من ال�شريعة هو جلب ال�شالح 
ف�إّنه مل�  ب�إ�شالح ح�ل الإن�ش�ن ودفع ف�ش�ده،  ودرء الف�ش�د، وذلك يح�شل 
ك�ن هو املهيمن على هذا الع�مل ك�ن يف �شالحه �شالح الع�مل واأحواله، 

فوائد واإي�ش�ح�ت حول كت�ب »مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية« ملحمد الط�هر ابن ع��شور، مرجع �ش�بق، �ص:54.  )1(
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ولذلك نرى الإ�شالم ع�لج �شالح الإن�ش�ن ب�شالح اأفراده الذين هم اأجزاء 
نوعه، وب�شالح جمموعه وهو النوع كله«)1(.

بعد الأمة في الخط�ب المق��شدي( 4)

من  اأكرث  حل  من  نُه  مكَّ ع��شور  ابن  ال�شيخ  عند  الأمة  ُبعِد  اإ�ش�فة  اإّن 
م�شكلة يف اآٍن واحد. فمن الأ�شطر الأوىل يف مقدمة كت�به يقرر الإم�م اأّن 
»م�شطلحي اإذا اأطلقُت لفظ الت�شريع اأين اأريُد به م� هو ق�نوٌن لالأمة ول اأريد 
وبهذا  مِبُرادْيِن يل«)2(.  لي�ش�  واملكروه  ف�ملندوب  امل�شروع  ال�شيء  مطلق  به 
ذات  الع�مة  املو�شوع�ت  يتن�ول  علٌم  ال�شريعة  مق��شد  علم  اأن  يقرُر  فهو 
ال�شبغة اجلم�عية، واأّن الأحك�م التي ي�أمل اأن يوؤ�ش�ص قواعده� هي اأحك�ٌم 
اإنه يت�بع ق�ئاًل: »كم� اأرى  تتن�ول املجتمع والأمة واجل�معة الإ�شالمية، ثم 
اأخرى تتعلق  اأ�شراٌر  ب�لدي�نة وله�  ُت�شمى  ب�أن  اأحك�م العب�دات جديرٌة  اأن 

ب�شي��شة النف�ص واإ�شالح الفرد الذي يلتئم منه املجتمع«)3(.

لُه ال�شيخ ابن ع��شور - رحمه اهلل - ق�دٌر  واأح�شب اأّن هذا املدخل الذي اأ�شَّ
على حل م�شكلٍة كربى يف ت�ريخ الفقه والأ�شول تتعلق ب�ملق�بلة بني فكرة 

مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق، �ص:106.  )1(
املرجع ال�ش�بق، �ص:11.  )2(
املرجع ال�ش�بق، �ص:11.  )3(
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التعبد وبني معقولية التكليف. وتظهر مالمح هذا احلل عند مق�رنة طرح 
مُه ال�ش�طبي يف هذا الب�ب. ابن ع��شور مب� قدَّ

مرهوبة  قوية  تكون  الأمة  نظ�م  من  ال�شريعة  مق��شد  اأّن  ال�شيخ  اأّكد  ولقد 
اجل�نب، ف�لأّمة هي غ�ية الغ�ي�ت. وقد عرّب عن هذا املعنى بقوله: »ل ينكر 
اأحد منهم اأّنه اإذا ك�ن �شالح ح�ل الأفراد وانتظ�م اأمورهم مق�شد ال�شريعة، 
ف�إّن �شالح اأحوال املجموع وانتظ�م اأمر اجل�معة اأ�شمى واأعظم، وهل ُيق�شد 

اإ�شالح البع�ص اإّل لأجل اإ�شالح الكل؟«)1(.

اخلامتة

نبه ال�شيخ يف هذا الكت�ب اإىل اأّن درا�شة مق��شد ال�شريعة تتطلب م�شتًوى 
� معيًن�، فلي�ص »كل مكلف بح�جة اإىل معرفة مق��شد ال�شريعة؛ لأّن معرفة  علميًّ
مق��شد ال�شريعة نوع دقيق من اأنواع العلم، فحق الع�مي اأن يتلقى ال�شريعة بدون 

معرفة املق�شد؛ لأّنه ل يح�شن �شبطه ول تنزيله«)2(.

اأّن  اإىل  جديد  من  نبه  الإ�شالمية،  ال�شريعة  مق��شد  مب�حث  ج�نب  واإىل 
اأق�ش�مه�، بل  ب�ملق��شد وبي�ن  التعريف  تقت�شر على  الفن ل  الدار�ص لهذا  مهمة 

املرجع ال�ش�بق، �ص:243.  )1(
املرجع ال�ش�بق، �ص:24.  )2(
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الأدلة  واإىل معرفة  املق��شد من جهة،  اإثب�ت  اأنح�ء وطرق  الوقوف على  اإىل  متتد 
التف�شيلية التي ت�شتنبط منه� الأحك�م ال�شرعية من جهة اأخرى.

»تتويج  اأّنه  على  ع��شور  ابن  ال�شيخ  به  ق�م  م�  اإىل  النظر  ميكن  ك�ن  واإذا 
ملح�ولت الأ�شوليني يف درا�شة املق��شد«)1(، ف�إّنه ميكنن� القول بهذا العتب�ر اإّنن� 
يف احلقيقة اأم�م عمل تركيبي منهجي غ�يته »ت�أ�شي�ص جملة من الأ�شول القطعية 

للتفقه«)2(.

الت�أ�شيل  جمّرد  على  هذا  كت�به  يف  يقف  ل  ع��شور  ابن  ال�شيخ  اأّن  على 
وم� واجهه� من م�شكالت  الإ�شالح  نظر يف م�ش�غل حركة  اأّنه  يبدو  بل  للفقه، 
وحتدي�ت يف �شي�ق �شعيه� لأن ت�شت�أنف الأمة م�شريته� احل�ش�رية، فح�ول اأن ير�شم 

له� ق�عدة مرجعية ت�شبط �شريه� وحتّدد وجهته� وترّتب اأولوي�ته�)3(.

ال�شيخ  يقول  امل�شبق،  ب�لراأي  والتم�شك  املذهبي  التع�شب  نبذ  اإىل  فدع� 
ابن ع��شور: »ويجب اأن يكون الرائد الأعظم للفقيه يف هذا امل�شلك هو الإن�ش�ف 
ونبذ التع�شب لب�دئ الراأي، اأو ل�ش�بق الجته�د، اأو لقول اإم�م اأو اأ�شت�ذ، فال يكون 
ح�ل الفقيه يف هذا العلم كح�ل �ش�حب ابن عرفة )وهو عي�شى الغربيني( الذي 
ق�ل يف حق ابن عرفة »م� خ�لفته يف حي�ته فال اأخ�لفه بعد وف�ته«؛ بحيث اإذا انتظم 

نظرية املق��شد عند الإم�م ابن ع��شور، مرجع �ش�بق، �ص: 426.  )1(
املرجع ال�ش�بق: 425.  )2(

مقدمة املحقق حممد الط�هر املي�ش�وي، لطبعة دار الفجر ودار النف�ئ�ص ب�لأردن، لكت�ب »مق��شد ال�شريعة«.  )3(
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قبلة  ي�شتقبلوا  اأن  فيه  املتج�دلني  اإثب�ت مق�شد �شرعي وجب على  الدليل على 
الإن�ش�ف وينبذوا الحتم�لت ال�شع�ف«)1(.

ولقد ترّتب على كت�به عّدة نت�ئج نذكر منه�:

• تحفيز اأهل الخت�ش��ص اإلى تجديد علم اأ�شول الفقه، وغربلته ب�طراح م� 	
لي�ص من الق�ش�ي� الأ�شولية، وال�شتف�دة منه وال�شتدراك عليه.

• الذي 	 الأمر  المق��شد،  بمج�ل  الج�معيين  الب�حثين  اهتم�م  ا�شتقط�ب 
ترّتب عليه توالي �شدور درا�ش�ت علمية اأك�ديمية في المو�شوع.

• الإ�شه�م في ر�شم مع�لم يهتدي به� المجتهدون، من حيث اإّنه� تكفل لهم 	
حرية الجته�د، وت�شمن لهم في ذات الوقت مراع�ة الإط�ر الع�م لل�شريعة.

• �شبط الكثير من المق��شد الع�مة والخ��شة، وتقديم النم�ذج العملية له�.	

• ف�شل القول في المق��شد الكلية والمق��شد الجزئية المتفرعة عنه�، وربط 	
ذلك كله بتطبيق�ت من الأحك�م الفقهية.

• �شبط م�ش�لك الك�شف عن مق��شد ال�شريعة.	

• اإث�رة الهتم�م ب�شرورة ف�شل المق��شد عن علم اأ�شول الفقه.	

مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق، �ص 26.  )1(
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• اأ�شول مق��شدية قطعية 	 اأهمّية ا�شتخال�ص علم المق��شد من  اإلى  التنبيه 
اأو قريبة منه�.

قائمة امل�شادر واملراجع

 الإبراهيمي )حممد الب�شري(:  
اآث�ر الإم�م حممد الب�شري الإبراهيمي ، جمع وحتقيق اأحمد ط�لب الإبراهيمي، دار  •

الغرب الإ�شالمي، بريوت، ط1، 1997م.
 ابن اأبي ال�شياف )اأحمد(:

اإحت�ف اأهل الزم�ن، طبعة وزارة الثق�فة، تون�ص )د.ت(. •
 احل�شني )اإ�شماعيل(: 

نظرية املق��شد عند الإم�م حممد الط�هر ابن ع��شور، املعهد الع�ملي للفكر الإ�شالمي،  •
فرجيني�، 1416هـ/ 1995م.

 ح�شي )حممد اخل�شر(:
تون�ص وج�مع الزيتونة، املطبعة التع�ونية، دم�شق. •

 ابن اخلوجة )حممد احلبيب(: 
حممد الط�هر ابن ع��شور وكت�به مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، طبعة وزارة الأوق�ف  •

وال�شئون الإ�شالمية، قطر، 1425هـ/ 2004م.
الع��شرة، عدد3-4 �شنة 1398هـ/ 1978م. )عدد  • ال�شنة  جملة جوهر الإ�شالم، 

خ��ص ب�ل�شيخ حممد الط�هر ابن ع��شور(.
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 الري�شوين )اأحمد(:
املكتبة  • العلواين،  لطه ج�بر  الكت�ب  ال�ش�طبي، مقدمة  الإم�م  املق��شد عند  نظرية 

ال�شلفية، الدار البي�ش�ء، 1990م.
 زيد )م�شطفى(:

امل�شلحة يف الت�شريع الإ�شالمي وجنم الدين الطويف، دار الفكر العربي، م�شر، ط1،  •
1374هـ.

جملة الوعي الإ�شالمي

 �شا�شي )حممد ح�شي(: 
التنظري املق��شدي عند الإم�م حممد الط�هر ابن ع��شور يف كت�به مق��شد ال�شريعة  •

الإ�شالمية، اأطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة يف العلوم الإ�شالمية، ق�شم 
علم اأ�شول الفقه، ج�معة اجلزائر، 1424هـ/ 2003م.

 ال�شاطبي )اأبو اإ�شحاق(:
املوافق�ت يف اأ�شول ال�شريعة، اعتنى به اإبراهيم رم�ش�ن، دار املعرفة، بريوت، ط3،  •

1417هـ/ 1997م.
 ابن عا�شور )حممد الطاهر(:

اأ�شول النظ�م الجتم�عي يف الإ�شالم، ال�شركة التون�شية للتوزيع واملوؤ�ش�شة الوطنية  •
للكت�ب، تون�ص - اجلزائر، 1985م.

األي�ص ال�شبح بقريب، الدار التون�شية لفنون الر�شم، تون�ص، ط2، 1988م. •
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مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، ال�شركة التون�شية للتوزيع واملوؤ�ش�شة الوطنية للكت�ب،  •
تون�ص - اجلزائر، 1985م.

مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مقدمة املحقق حممد الط�هر املي�ش�وي، دار الفجر ودار  •
النف�ئ�ص، الأردن، ط1، 1420هـ/ 1999م.

مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية، مكتبة ال�شتق�مة، تون�ص، ط1، 1366هـ/ 1946م. •
ابن عا�شور )حممد الفا�شل(:

اأرك�ن النه�شة الأدبية، طبعة تون�ص )د.ت(.  •
احلركة الأدبية والفكرية يف تون�ص، ط - تون�ص. •

ابن عا�شور )حممد العزيز(:
ال�شيخ حممد الط�هر ابن ع��شور، دائرة املع�رف التون�شية، الكرا�ص الأول. •

عمارة )حممد(:
الأعم�ل الك�ملة لالإم�م حممد عبده، املوؤ�ش�شة العربية للدرا�ش�ت والن�شر، بريوت،  •

ط2، 1980م.
الغايل )بلقا�شم(:

�شيخ اجل�مع الأعظم حممد الط�هر ابن ع��شور حي�ته واآث�ره، دار ابن حزم، بريوت،  •
ط1، 1417هـ/ 1996م.

قري�شة )ه�شام(: 
ابن  • الط�هر  ملحمد  الإ�شالمية«  ال�شريعة  »مق��شد  كت�ب  حول  واإي�ش�ح�ت  فوائد 

ع��شور.
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اأبو املجد )اأحمد(:
1405هـ/  • ط1،  ق�شنطينة،  البعث،  دار  واآف�ق،  ق�ش�ي�  املع��شر  الديني  الجته�د 

1985م.
النجار )عبد املجيد(:

ف�شول يف الفكر الإ�شالمي، دار الغرب الإ�شالمي، بريوت، ط1، 1992م. •
العلوم  • ع��شور، جملة  وابن  ال�ش�طبي  بني  ال�شريعة  مق��شد  عن  الك�شف  م�ش�لك 

الإ�شالمية، ج�معة الأمري عبد الق�در، ق�شنطينة - اجلزائر.
النفاتي )برهان(:

من  • جمموعة  الإ�شالمية،  ال�شريعة  مق��شد  حول  املق��شد،  اإىل  الأ�شول  من 
الب�حثني، املجمع التون�شي للعلوم والآداب والفنون، بيت احلكمة، مطبعة املغرب 

للن�شر، تون�ص، ط1، 2006م.
اليوبي )حممد �شعد بن اأحمد(:

مق��شد ال�شريعة الإ�شالمية وعالقته� ب�لأدلة ال�شرعية، دار الهجرة، ط1، 1418هـ/  •
1998م.

املجالت والن�شريات

املجلة الزيتونية، جملد 6 - 7، 1946. •
جملة الوعي الإ�شالمي، عدد 22، اإبريل 1986م، ال�شنة احل�دية ع�شرة. •
الن�شرة العلمية للكلية الزيتونية، العدد 2 - 3، �شنة 1974م. •





د الطاِهر ابن َعا�شور حممَّ

ت�أليف

ُطِبع لأول مرة عام 1366هـ/1946م





مة  ُمَقـدِّ

احلمد هلل على م� َوهب من الهدى اإىل �سرعه ومنه�جه، واألهم من ا�ستخراج 
به  اأق�م  الَِّذي  �سيدن� حمّمد  وال�سالم على  وال�سالة  ِحَج�جه،  وتن�سيق  مق��سده 
الإ�سالِم وجواهِر  �سم�ِء  واآله جنوِم  اأ�سح�به  وعلى  ارَت�جه،  بعد  الإ�سالح  �سْرَح 

َحى اأفُق العلِم اإثَر بزوِغ فجره وانبالجه))). ت�جِه، واأئمِة الديِن، بهم اأ�سْ

ريعة  ال�سَّ مق��سد  من  جليلٍة  مب�حَث  اإمالء  اإىل  منه  ق�سدُت  كت�ٌب  هذا 
يف  هني  للُمتفقِّ نربا�ًس�  لتكون  لإثب�ته�؛  والحتج�ِج  له�،  والتمثيِل  الإ�سالمية، 
اًل اإىل اإقالل  ل الأع�س�ر، وتو�سُّ الدين، ومرجًع� بينهم عند اختالف الأنظ�ر وتبدُّ
الختالف بني فقه�ء الأم�س�ر، وُدْربًة لأتب�عهم على الإن�س�ف يف ترجيح بع�ض 
الأقوال على بع�ض عند تط�ير �سرر اخلالف، حتى ي�ستتب بذلك م� اأردن�ه غرَي 
بُبالَلِة  امل�سلمني  اإغ�ثَة  الق�سُد  ك�ن  اإَذا  احلق،  اإىل  والفيئة  التع�سب  نبذ  مرٍة من 

انبالجه: ظهوره وو�سوحه.  (((
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من  ٍل  وبَف�سْ النوازل،  وا�ستبكت  احلوادُث  نزلت  متى  الط�رئة  م�س�حلهم  ت�سريع 
القول اإذا �َسجرْت املذاهب، وتب�رت يف من�ظرته� تلكُم املق�ِنب))).

دع�ين اإىل �سرِف الهمِة اإليه م� راأيُت من ُع�ْسر الحتج�ج بني املختلفني يف 
م�س�ئل ال�سريعة، اإْذ ك�نوا ل ينتهون يف حج�جهم اإىل اأدلٍة �سرورية، اأو قريبٍة منه�، 
العقلية  العلوم  اأهُل  ينتهي  ُه عليه، كم�  الـُم�َسبَّ به�  ويهتدي  املك�بر،  اإليه�  ُيذِعن 
والأ�سول  وامل�س�هدات  ال�سروي�ت  الأدلة  اإىل  والفل�سفي  املنطقي  حج�جهم  يف 
من  فيه  هم  م�  اجلدل  اأهل  من  ويرتفع  احلج�ُج،  اجلميع  بني  فينقطُع  املو�سوعة، 

ريعِة بذلك اأَْوىل، وَلالآخرُة خرٌي من الأُوىَل. جَل�ج، وراأيُت علم�َء ال�سَّ

وقد َيظنُّ ظ�نٌّ اأن يف م�س�ئل علم اأ�سول الفقه ُغْنَيًة مِلُتطلِّب هذا الغر�ض، 
بيد اأنه اإذا متكن من علم الأ�سول راأَى راأَْي اليقني اأن معظَم م�س�ئله خُمَتَلٌف فيه� 
واإن  الفروع،  تبًع� لالختالف يف  بينهم اخلالُف يف الأ�سول  ّظ�ر، م�ستمرٌّ  النُّ بني 
�سئت فقل: قد ا�ستمرَّ بينهم اخلالف يف الأ�سول؛ لأنَّ قواعد الأ�سول انتزعوه� 
ن اإلَّ بعد تدوين الفقه بزه�ء  من �سف�ت تلك الفروع، اإذ ك�ن علم الأ�سول مل ُيَدوَّ
هني ك�ن هزياًل يف الأ�سول ي�سري فيه� وهو راجل،  قرنني، علي اأن جمًع� من املتفقِّ
علُم  يكن  مل  لذلك  ن�زٍل؛  اأوَل  فك�ن  نَزال  فُدِعيْت  الفقه  مْت  َرِكَب  من  وقلَّ 
الأ�سول ُمْنَتهًى ينتهي اإىل ِحَكِمه املختلفون يف الفقه، وُع�ِسَر اأو تعذر الرجوُع بهم 

اإىل وحدِة راأٍي اأو تقريِب ح�ٍل.

املق�نب: جمع ِمْقَنب، ا�سم جم�عة كثرية من الفر�س�ن. وهو هن� م�ستع�ر جلم�ع�ت العلم�ء.  (((



مقدمة
55

ريعة  ال�سَّ اإىل خدمِة حكمِة  ترجع  الفقِه ل  اأ�سوِل  م�س�ئِل  معظَم  اأن  على 
ومق�سِده�، ولكنه� تدور حول حمور ا�ستنب�ط الأحك�م من األف�ظ ال�س�رع بوا�سطة 
ِذُن به�  ن الع�رَف به� من انتزاع الفروع منه�، اأو من انتزاع اأو�س�ٍف ُتوؤْ قواعد مُتَكِّ
تلك الألف�ظ، وميكن اأن ُتْعل تلك الأو�س�ُف ب�عًث� على الّت�سريع، فُتق��ُض فروٌع 
كثرية على مورد لفظ منه� ب�عتق�د ا�ستم�ل تلك الفروع كله� على الو�سف الَِّذي 

ى ب�لعلة. اعتقدوا اأنه مراٌد من لفظ ال�س�رع، وهو الو�سف امل�سمَّ

انتزعه�  فروٍع  ت�أييد  من  فيه�  َع  املت�سلِّ القواعُد  تلك  ن  متكِّ اأقرب،  وبعب�رة 
القواعد  تلك  بوا�سطة  الفروُع  تلك  لتكون  الأ�سول،  علم  ابتك�ر  قبل  الفقه�ُء 
مقبولًة يف نفو�ض املزاولني له� من مقلِّدي املذاهب، وق�س�رى ذلك كله اأنَّه� توؤول 
فهَم  ب  ُتَقرِّ حتى  وافرتاقه�،  واجتم�عه�  انفراده�  يف  ال�سريعة  األف�ظ  حم�مل  اإىل 
املت�سلِّع فيه� من اأفه�م اأ�سح�ب اللِّ�س�ن العربي القح، كم�س�ئل مقت�سي�ت الألف�ظ 
وفروقه�: من عموم، واإطالق، ون�ض، وظهور، وحقيقة، واأ�سداد ذلك، وكم�س�ئل 
تع�ر�ض الأدلة ال�سرعية: من تخ�سي�ض، وتقييد، وت�أويل، وجمع، وترجيح، ونحو 
الع�مة  ريعة  ال�سَّ بي�ن حكمة  مبعزل عن  مب�حثه�  ت�س�ريَف  كلُّه� يف  وتلك  ذلك، 
ريعة،  ومق��سده� الع�مة واخل��سة يف اأحك�مه�، فهم ق�سروا مب�حثهم على األف�ظ ال�سَّ
ِتي اأنب�أت عليه� الألف�ظ؛ وهي علل الأحك�م القي��سية، ورمب� يجد  وعلى املع�ين الَّ
�ت القواعد  ريعة كثرًيا من ُمِهمَّ لُع على كتب الفقه الع�لية من ذكر مق��سد ال�سَّ املطَّ
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امل�سروع�ت يف  اأنواع  مق��سد  يخ�ض  وذلك  الأ�سول،  علم  �سيًئ� يف  منه  يجد  ل 
طوالع الأبواب دون مق��سد الّت�سريع الع�مة.

اأبوابه�  اأو يف مغمور  الفقه  اأ�سول  ومن وراء ذلك خب�ي� يف بع�ض م�س�ئل 
املهجورة - عند املدار�سة - اأو اململولة، تر�ُسُب يف اأواخر كتب الأ�سول، ل ي�سل 
ُرِزُقوا ال�سرَب على الإدامة،  ِذين  اإليه� املوؤلِّفون اإلَّ عن �س�آمة، ول املتعلمون اإلَّ الَّ
فبقيت �سئيلًة ومن�سية، وهي ب�أن ُتعدَّ يف علم املق��سد َحِرية، وهذه هي مب�حث 
التواتر،  ومبحث  املر�سلة،  امل�س�لح  ومبحث  العلة،  م�س�لك  والإخ�لة يف  املن��سبة 
واملعلوم ب�ل�سرورة، ومبحث حمل املطلق على املقيد اإذا احتد املوِجب واملوَجب 

اأو اختلف�.

اعتذاٌر  الربه�ن  كت�ب  اأول  يف   - اهلل  رحمه   - احلرمني  لإم�م  وقع  وقد 
عن اإدخ�ل م� لي�ض بقطعًيّ يف م�س�ئل الأ�سول فق�ل: »ف�إن قيل تف�سيل اأخب�ر 
اإلَّ يف الأ�سول، ولي�ست قواطع. قلن�: حظ الأ�سويل  ُيْلَفى  الآح�د والأقي�سة ل 
اإب�نة القواطع يف وجوب العمل به�، ولكن لبد من ذكره� ليتبني املدلول ويرتبط 

ب�لدليل«.

قواطَع ميكن  اأ�سوًل  الفقه  اأ�سول  نوا يف  دوَّ نرهم  لأنَّ� مل  واٍه؛  اعتذاٌر  وهو 
الدين،  اأ�سول  توقيف املخ�لف عند جريه على خالف مقت�س�ه�، كم� فعلوا يف 
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بل مل جند القواطَع اإلَّ ن�درًة مثل ِذكر الكلي�ت ال�سرورية: حفظ الدين والنف�ض 
والعقل والن�سب وامل�ل والعر�ض، وم� عدا ذلك فمعظم اأ�سول الفقه مظنونة.

وقد ا�ست�سعر الإم�م اأبو عبد اهلل امل�زري ذلك فق�ل عند �سرحه قول اإم�م 
والإجم�ع:  املتواتر،  ال�سنة  ون�ض  الكت�ب،  ن�ض  »واأق�س�مه�  الربه�ن:  احلرمني يف 
ويذكر  التقييد  هذا  يقيد  ل  من  فمنهم  هذا،  يف  الأ�سوليني  عب�رات  اختلفت 
الكت�ب وال�سنة والإجم�ع، ف�إذا قيل لهم: ف�لظواهر واأخب�ر الآح�د، يقولون: اإمن� 
الكت�ب على  ا�ستم�ل  نتحقق  الكت�ب عليه، ومل  ا�ستم�ل  م� حتقق  اأردن� بذلك 
نتحقق  اأخب�ر الآح�د: مل  يقولون يف  العموم، وكذلك  املعينة من �سور  ال�سورة 
كونه� �سنة، ومنهم من ل يقيد لإزالة هذا اللب�ض، ومنهم من يقول: م� َدلَّ على 

احلكم ولو على وجه مظنون فهو دليل، فهذا ل يفتقر اإىل التقييد«.

وراأيُت يف �سرح القرايف على املح�سول يف امل�س�ألة الث�نية من م�س�ئل اللفظ 
يف الأمر والنهي اأن الأبي�ري ق�ل يف �سرح الربه�ن: »م�س�ئل الأ�سول قطعية ول 
معنى  بل  الكتب،  امل�سطور يف  لي�ض  ولكنه  قطعي،  ومدركه�  الظن،  فيه�  يكفي 
 ذلك اأّن َمْن َكُثَ ا�ستقراوؤه واطالعه على اأق�سية ال�سح�بة - ر�سوان اهلل عليهم - 
القطُع  له  ح�سل  وم�س�دره�  رعية  ال�سَّ الن�سو�ض  وموارد  وفت�ويهم  ومن�ظراتهم 

بقواعد الأ�سول، ومن ق�سر عن ذلك ل يح�سل له اإل الظن«.
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وهذا جواب ب�طل؛ لأنن� ب�سدد احلكم على م�س�ئل علم اأ�سول الفقه ل 
ريعة. على م� يح�سل لبع�ض علم�ء ال�سَّ

ويف �سرح القرايف على املح�سول يف الف�سل الث�ين من املقدم�ت: اأن »اأب� 
احل�سني الب�سري ق�ل يف �سرح العمد ل يجوز التقليد يف اأ�سول الفقه، ول يكون 
كل جمتهد فيه م�سيًب�، بل امل�سيب واحد، واملخطئ يف اأ�سول الفقه ملوم بخالف 
به القرايف بقوله: اإن من اأ�سول الفقه م�س�ئل �سعيفة املدارك ك�لإجم�ع  الفقه«، وعقَّ
� فال ينبغي ت�أِْثيُمه،  ال�سكوتي ونحو ذلك، واملخ�لف فيه� مل يخ�لف ق�طًع� بل ظنًّ
اأنَّ� يف اأ�سول الدين ل نوؤثم من يقول العر�ض يبقي زم�نني، وينفي اخلالء،  كم� 
� هي  ونحو ذلك من امل�س�ئل الَِّتي مق�سوده� لي�ض من قواعد الدين الأ�سلية، واإمنَّ

�ت يف ذلك العلم. ِتمَّ التَّ

املوافق�ت  كت�ب  من  الأوىل  املقدمة  يف  ال�س�طبي  اإ�سح�ق  اأبو  ح�ول  وقد 
ال�ستدلل على كون اأ�سول الفقه قطعية فلم ي�أت بط�ئل.

واأن� اأرى اأّن �سبب اختالف الأ�سوليني يف تقييد الأدلة ب�لقواطع هو احلرية 
اأِلُفوه من اأدلة الأحك�م، وم� راموا اأن ي�سلوا اإليه من جعل اأ�سول الفقه  بني م� 
نوه�  قطعية ك�أ�سول الدين ال�سمعية؛ فهم قد اأقدموا على جعله� قطعية، فلم� دوَّ
وجمعوه� األَفْوا القطعيَّ فيه� ن�دًرا ندرًة ك�دت تذهب ب�عتب�ره يف عداد م�س�ئل علم 
الأ�سول، كيف ويف معظم اأ�سول الفقه اختالف بني علم�ئه؟! فنحن اإذا اأردن� اأن 
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ن اأ�سوًل قطعية للتفقه يف الدين حق علين� اأن نعمد اإىل م�س�ئِل اأ�سول الفقه  ندوِّ
املتع�َرفة واأن ُنِعيد َذْوَبه� يف بوتقة التدوين ونعريه� مبعي�ر النظر والنقد فننفَي عنه� 
الأجزاء الغريبة الَِّتي غلثت به�)))، ون�سَع فيه� اأ�سرف مع�دن مدارك الفقه والنظر، 
ريعة، ونرتك علم اأ�سول الفقه  ثّم نعيد �سوغ ذلك العلم ون�سميه علم مق��سد ال�سَّ
على ح�له، ُت�ْستَمدُّ منه طرُق تركيب الأدلة الفقهية، ونعمد اإىل م� هو من م�س�ئل 
ريعة، فنجعل  اأ�سول الفقه منزٍو حتت �ُسَراِدق مق�سدن� هذا من تدوين مق��سد ال�سَّ

ريعة. منه مب�دئ لهذا العلم اجلليل: علم مق��سد ال�سَّ

فينبغي اأن نقول: اأ�سول الفقه يجب اأن تكون قطعية، اأي من حق العلم�ء 
امل�س�ألة مل  وهذه  القوي،  ب�لنظر  اأو  ب�ل�سرورة،   � اإمَّ قطعي  هو  م�  اإلَّ  نوا  يدوِّ اأن ل 
تزل معرتك الأنظ�ر، وحم�ولة النف�س�ل فيه� مالأت درو�ض املحققني له� يف اأخت�م 

احلديث يف �سهر رم�س�ن.

قطعية  قواعَد  اأم�ست  الدين  اأئمة  بع�ض  مب�ركة من  ف��ست كلم�ٌت  ولقد 
للتفقه، اإلَّ اأن تن�ثَره� وانغم�َره� بوقوعه� يف اأثن�ء ال�ستدلل على جزئي�ت، ي�س�رع 
اإليه�، ب�إبع�ده� عن ذاكرة من قد ينتفع به� عند احل�جة اإليه�، وهذه مثل قولهم: 
م�  بقدر  اأق�سية  للن��ض  العزيز: »حتدث  »ل �سرر ول �سرار«، وقول عمر بن عبد 
اأحدثوا من الفجور«، وقول م�لك يف املوط�أ: »ودين اهلل ي�سر«، وقوله اأي�ًس� يف م� 
ج�ء يف اخلطبة: »وتف�سري قول ر�سول اهلل: »ل يخطب اأحدكم على خطبة اأخيه«، 

غلثت به�: اأي اختلطت به�.  (((
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اأن يخطب الرجل املراأة فرتكن اإليه، ومل يعن بذلك اإذا خطب الرجل املراأة فلم 
يوافقه� اأمره اأن ل يخطبه� اأحد، فهذا ب�ب ف�س�د يدخل على الن��ض«.

وحِلق ب�أولئك اأفذاٌذ اأح�سب اأن نفو�سهم ج��ست مبح�ولة هذا ال�سنيع، مثل 
عز الدين اأحمد بن اإدري�ض القرايف امل�سري امل�لكي يف كت�به الفروق؛ فلقد ح�وَل 

غرَي مرٍة ت�أ�سي�َض املق��سد ال�سرعية.

بن  اإبراهيم  اإ�سح�ق  اأبو  هو  ب�لتدوين  الفنَّ  هذا  اأْفَرد  الَِّذي  الفذُّ  والرجُل 
ى:  امل�سمَّ كت�به  الث�ين من  الق�سم  ب�إبرازه يف  ُعِنَي  اإذ  امل�لكي؛  ال�س�طبي  مو�سى 
عنوان التعريف ب�أ�سول التكليف يف اأ�سول الفقه، وعنون ذلك الق�سم بـ »كت�ب 
من  مهم�ت  عن  وغفل  وخلط،  تطويل  اإىل  م�س�ئله  يف  ح  تطوَّ ولكنه  املق��سد«، 
املق��سد، بحيث مل يح�سل منه الغر�ض املق�سود، على اأنه اأف�د جدَّ الإف�دة، ف�أن� 

�ره. اأقتفي اآث�ره، ول اأهمل مهم�ته، ولكن ل اأق�سد نقله ول اخت�سَ

الإ�سالم  مق��سد  عن  البحث  و�َض  ُخ�سُ الكت�ب  هذا  يف  ق�سدُت  واإين 
ُتَخ�ضَّ  ب�أن  اجلديرُة  اأنه�  اأرى  ِتي  الَّ والآداب  املع�مالت  قوانني  يف  الّت�سريع  من 
ب��سم ال�سريعة، والتي هي َمْظَهُر م� راع�ه الإ�سالم من تع�ريف امل�س�لح واملف��سد 
والقوانني  ال�سرائع  بقية  الإ�سالمية بني  ريعة  ال�سَّ َمْظَهُر عظمة  ِمَّ� هو  وترجيح�ته�، 

وال�سي��س�ت الجتم�عية حلفظ نظ�م الع�مل واإ�سالح املجتمع.
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اأُريد به م� هو ق�نوٌن لالأمة، ول  اأيّن  اأَْطَلْقُت لفَظ الّت�سريع  اإذا  َطَلِحي  َفُم�سْ
اأريد به ُمْطَلَق ال�سيء امل�سروع، ف�ملندوب واملكروه لي�س� مِبَُراَدْيِن يل، كم� اأرى اأن 
ب�سي��سة  تتعلق  اأخرى  اأ�سراٌر  وله�  ب�لدي�نة،  ى  ُت�َسمَّ ب�أن  العب�دات جديرٌة  اأحك�م 
على  ا�سطلحن�  قد  لذلك  املجتمع،  منه  يلتئم  الَِّذي  الفرد  واإ�سالح  النف�ض، 
يُته »اأ�سول نظ�م  ت�سميته� بنظ�م املجتمع الإ�سالمي، وقد خ�س�سُته� بت�أليف �َسمَّ

املجتمع يف الإ�سالم«.

الأئمة  مبب�حث  ال�ستع�نة  يف  ال�سيق  بع�َض  ُنالِقي  التخ�سي�ض  هذا  ويف 
قد  اإذ  واأ�سوله واجلدل،  الفقه  اأئمة  الن�بعة من كالم  املن�بع  لن�سوب  املتقدمني؛ 
وبع�ض  العب�دات  مب�س�ئل  خ��سًة  وتعليلهم  وا�ستدللهم  جدلهم  َجْمَهَرَة  فر�سوا 
م�س�ئل احلالل واحلرام يف البيوع، وتلك الأبواب غرُي جمديٍة للب�حث عن اأ�سرار 
قواعده،  متثيل  يف  لالأ�سويل  ُلَحت  �سَ واإن  ف�إنه�  املع�مالت،  اأحك�م  يف  الّت�سريع 
ت�أليفه  من  الأوىل  الأبواب  مقدم�ت  يف  وللفقيه  من�ظراته،  تركيب  يف  وللجديل 
حني يظهر عليه ن�س�ط الإقب�ل وقبل اأن تعرت�سه ال�س�آمة واملالل، فهي ل ت�سلح 
م�  ونحوه�  املع�مالت  من  اأمثلٍة  اإيج�َد  ْمُت  َتَ�سَّ ولهذا  املع�مالت،  فقه  ل�س�حب 
طرُّ اإىل ال�ستع�نة بـُمُثٍل من م�س�ئل  علق بذهني واعرت�سني يف مط�لع�تي، وقد اأُ�سْ
الدي�نة والعب�دات؛ مل� يف تلك املُثل من اإمي�ٍء اإىل مق�سد ع�م لل�س�رع اأو اإىل اأفه�م 

ريعة يف مراده. اأئمة ال�سَّ
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وقد ق�سمُت هذا الكت�ب ثالَثَة اأق�س�م:

معرفته�،  اإىل  الفقيه  واحتي�ج  ال�سريعة،  مق��سد  اإثب�ت  يف  الأول:  الق�سم 
وطرق اإثب�ته� ومراتبه�.

الق�سم الث�ين: يف املق��سد الع�مة من الت�سريع.

ِ عنه� ب�أبواب فقه  الق�سم الث�لث: يف املق��سد اخل��سة ب�أنواع املع�مالت املَُعربَّ
املع�مالت.



الق�سم الأول
�شريع ريعِة مقا�شد ِمَن التَّ اإثبات اأنَّ لل�شَّ





اإىل  اأحكاُمها  ترمي  اإمنا  للنا�س  �ُشرعت  �شريعة  كلَّ  اأن  يف  اأحٌد  ميرتي  ال 
عها احلكيم تعاىل، اإذ قد ثبت باالأدلة القطعية اأن اهلل ال يفعل  مقا�شَد مرادٍة لـُم�َشرِّ

ژی جئ  قوُله:  عنه  اأنباأ  كما  اخِلْلَقة  ْنُعه يف  �شُ ذلك  على  دل  عبًثا؛  االأ�شياء 
خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  جب.  يئ  ىئ  مئ  حئ 
مت ژ ]الدخان/ 38 - 39[، وقوله: ژے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭژ ]املوؤمنون/ 115[، ومن اأعظم ما ا�شتمل عليه خلُق االإن�شان  ڭ ڭ 

ن الَِّذي اأَْعَظُمه و�شُع ال�شرائع له. قبوُله التمدُّ

وما اأر�شَل اهلل تعاىل الر�شَل واأنزل ال�شرائَع اإال الإقامة نظام الب�شر، كما قال 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعاىل: 
ڀ ڀژ ]احلديد/ 25[، و�شريعُة االإ�شالم هي اأعظُم ال�شرائع واأقوُمها، 
 ]19 عمران/  ]اآل  چژ  چ  چ  ڃ  ژڃ  تعاىل:  قوله  عليه  دل  كما 
ب�شيغة احل�شر امل�شتعمل يف املبالغة، فاإذا وجدنا اأن اهلل قد و�شف الكتب امْلُنَزَلَة 

ٻ  ٻ  ژٱ  قوله:  يف  ديًنا  اها  و�شمَّ الهدى  باأو�شاِف  القراآن  قبل 

مْتهيد
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ٻ ٻ پژ ]الن�شاء/ 171[ يعني �شريعة مو�شى، وقال: ژچ چ 
ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
اها �شرائع يف قوله: ژڱ  ڑ ڑ ک ک ک ک ژ ]ال�شورى/ 13[، و�شمَّ
 ،]48 ]املائدة/  ۀژ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ 
ا باأّن القراآن هو اأف�شل الهدى واأعاله،   وَعِلْمَنا اأنه و�شف القراآن باأنه اأف�شُلها، اأْيَقنَّ
قال:  ثم   ،]44 ]املائدة/  ڎژ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ژڇ  تعاىل:  اهلل  قال 

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 

]املائدة/ 46[،  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤژ 
ثم قال: ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
الكتاب،  من  يديه  بني  ما  ت�شديق  بو�شفني:  فو�شفه)1)   ،]48 ]املائدة/  ژژ 
القراآن،  ين�شخه  مل  الَِّذي  الّت�شريع  من  واالإجنيل  التوراة  به  جاء  ما  تقريَر  اأعني 
وكونه مهيِمًنا على ما بني يديه من الكتاب، وذلك فيما ن�شخ من اأحكام التوراة 
ريعة الَِّتي خال منها التوراة واالإجنيل، فهو  واالإجنيل وفيما جاء به من اأ�شول ال�شَّ
ٌم على الكتب ال�شالفة، فال�شرائع كلها - وبخا�شة �شريعة  ُمَهْيِمٌن، اأي �َشاِهد وقيِّ
االإ�شالم - جاءت مِلَا فيه �شالُح الب�شر يف العاجل واالآجل، اأي يف حا�شر االأمور 
وعواقبها، ولي�س املراد باالآجل اأمور االآخرة؛ الأن ال�شرائع ال حتدد للنا�س �شْيَهم 
عليها يف  كانوا  الَِّتي  االأحوال  على  جزاًء  اهلل  جعلها  االآخرة  ولكن  االآخرة،  يف 
رعية ما قد يبدو فيه حرٌج واإ�شراٌر للمكلَّفني  َا نريد اأن من التكاليف ال�شَّ الدنيا، واإمنَّ

اأي القراآن.  (1(
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وتفويُت م�شالَح عليهم، مثل حترمي �شرب اخلمر وحترمي بيعها، ولكن املتدبر اإذا تدبر 
ها يف عواقب االأمور. يف تلك الت�شريعات ظهرت له م�شاحِلُ

باأن  اليقنَي  لنا  القراآن وال�شنة ال�شحيحة يوجُب  اأدلٍة كثية من  وا�شتقراُء 
الح العام للمجتمع  ِبِحَكٍم وعلل راجعة لل�شَ َمُنوَطٌة  ريعة االإ�شالمية  ال�شَّ اأحكام 

واالأفراد كما �شياأتي.

تف�شيَلها  ونرتك  اجلملة،  يف  مقا�شَد  لل�شريعة  اأن  اإثباُث  هنا  ومق�شوُدنا 
اإ�شحاق ال�شاطبي يف مقدمة »كتاب املقا�شد« من  اأبو  ملوا�شعها االآتية، وقد ذكر 

كتابه »عنوان التعريف« اأدلًة ال�شالُح منها قوله تعاىل عقب اآية الو�شوء: ژڍ ڍ 
وقوله   ،]6 ]املائدة/  ژژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
اأدلًة كثية،  تعاىل: ژڭ ڭ ڭ ۇژ ]البقرة/ 179[، ونزيد على ذلك 

مثل قوله تعاىل عقب االأمر باجتناب اخلمر واملي�شر: ژٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ 
 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤژ ]املائدة/ 91[، وقوله تعاىل: ژں ں ڻ
 ڻژ ]الن�شاء/ 3[، وقوله: ژڑ ڑ ک کژ ]البقرة/ 205[، و�شتاأتي 
رعية االآتي، ويف ق�شم تف�شيل مقا�شد  اأمثلٌة يف مبحث طرق اإثبات املقا�شد ال�شَّ

ريعة من الت�شريع. ال�شَّ





ريعة يقع على خم�شة اأنحاء: اإن ت�شرف املجتهدين بفقههم يف ال�شَّ

بح�شب  االأقوال،  تلك  مدلوالت  وا�شتفادة  اأقوالها،  فهُم  االأول:  النحو 
عمُل  بها  ِتي  الَّ اللفظية  بالقواعد  ال�شرعي  النقل  وبح�شب  اللغوي،  اال�شتعمال 

َل مبعظمه علُم اأ�شول الفقه. اال�شتدالل الفقهي، وقد تكفَّ

والتي  للمجتهد،  الَِّتي الحت  االأدلة  يعار�س  ا  البحُث عمَّ الثاين:  النحو 
ِمَّا  �شاملٌة  االأدلة  تلك  اأن  لي�شتيقن  مدلوالتها  ا�شتفادة  نظره يف  اإْعَماَل  ا�شتكمل 
ُيْبِطل داللَتها ويق�شي عليها باالإلغاء والتنقيح)1)، فاإذا ا�شتيقن اأن الدليل �شامِلٌ 
عن املعار�س اأعمله، واإذا األفى له معار�ًشا نظر يف كيفية العمل بالدليلني مًعا، اأو 

ُرْجَحان اأحِدهما على االآخر.

االإلغاء: الن�شخ اأو الرتجيح الأحد الدليلني اأو ظهور ف�شاد االجتهاد، والتنقيح: التخ�شي�س والتقييد )املوؤلف).  (1(
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النحو الثالث: قيا�ُس ما مل يِرْد حكُمه يف اأقوال ال�شارع على حكم ما ورد 
حكُمه فيه، بعد اأن ُتْعَرَف ِعلُل الت�شريعات الثابتة بطريق من طرق م�شالك العلة 

َنة يف اأ�شول الفقه. الـُمَبيَّ

النحو الرابع: اإعطاُء حكٍم لفعٍل اأو حادٍث حدث للنا�س ال ُيْعَرُف حْكُمه 
فيما الح للمجتهدين من اأدلة ال�شريعة، وال له نظٌي ُيَقا�ُس عليه.

مل  َمْن  ي  تلقِّ عنده  الثابتة  ريعة  ال�شَّ اأحكام  بع�س  ي  تلقِّ اخلام�س:  النحو 
ريعة يف ت�شريعها، فهو يتهم نف�شه بالق�شور عن  يعرف ِعَلَل اأحكامها وال حكمَة ال�شَّ
ي  �َشَعِة ال�شريعة، في�شمِّ اإدراك حكمة ال�شارع منها، وي�شت�شعف علمه يف َجْنِب 

هذا النوع بالتعبدي.

ا النحو  ريعة يف هذه االأنحاء كلها. اأمَّ فالفقيه بحاجة اإىل معرفة مقا�شد ال�شَّ
ريعة االإ�شالمية للع�شور  الرابع فاحتياجه فيه ظاهر، وهو الكفيل بدوام اأحكام ال�شَّ
ِتي اأتت بعد ع�شر ال�شارع، والتي تاأتي اإىل انق�شاء الدنيا، ويف هذا  واالأجيال الَّ
النحو اأثبت مالك - رحمه اهلل - حجية امل�شالح املر�شلة، وفيه اأي�ًشا قال االأئمة 
وا  و�شمُّ والتح�شينية،  احلاجيَة  بها  واأحلقوا  ال�شرورية،  رعية  ال�شَّ الكليات  مبراعاة 
هذا  ويف  الفقه.  اأ�شول  علم  من  العلة  م�شالك  يف  ٌر  مقرَّ وهو  باملنا�شب،  اجلميَع 
وجوههم  فقامت يف  واال�شتح�شان،  الراأي  اإعمال  اإىل  الراأي  اأهُل  ُهِرَع)1)  النحو 

ُهِرَع الرجل: م�شى اأو عدا يف ا�شطراب و�شرعة.  (1(
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لعوا على اأدلٍة من االأثر والعمل فيها اأحكاُم االأحوال  �شجُة علماء االأثر الَِّذين اطَّ
واحلوادث التي فاتت اأهَل الراأي معرفُتها، كما اأنكر مالك على �شريح قوله بعدم 
اأَْلَفْوه  اأي�ًشا �شجُة العلماء اجلامعني بني االأثر والنظر فيما  �شحة احَلْب�س، وقامت 
من اأقوال اأهل الراأي خمالًفا مِلَا دل عليه ا�شتقراُء مقا�شد ال�شريعة، كما اأنكر مالك 
على القائلني من ال�شلف بخيار املجل�س يف البيع، فقال يف املوطاأ: »ولي�س لهذا 
اأن املجل�س ال  اأراد  باأنه  اأ�شحابه  اأمر معمول به«. وف�شره  عندنا حدٌّ حمدود، وال 

ريعة من انعقاد العقود. ين�شبط، واأنه ينايف مق�شد ال�شَّ

ا االأنحاء الثالثة االأوىل فاحتياجه يف النحو االأول منها اإىل ذلك احتياٌج  واأمَّ
ا ليجزم بكون اللفظ منقواًل �شرًعا مثاًل. مَّ

واحتياُجه اإليه يف النحو الثاين اأ�شّد؛ الأن باعث اهتدائه اإىل البحث عن 
مبقدار  وَي�شُعف  َيْقَوى  مظانه،  املعار�س يف  ذلك  على  التنقيب  اإىل  ثم  املعار�س 
ذلك  اأن  من   - يديه  بني  الَِّذي  الدليل  يف  النظر  وقَت   - نف�شه  يف  ينقدح  ما 
ِكه  ت�شكُّ فبمقدار  على عالته،  لل�شارع  مق�شوًدا  يكون  الأن  منا�شٍب  غُي  ليل  الدَّ
ي�شتد  ب�شدده،  هو  فيما  ال�شرع  حكم  الإثبات  كافًيا  الدليل  ذلك  يكون  اأن  يف 
بحثه  بانتهاء  االقتناع  له  يح�شل  الت�شكك  ذلك  ومبقدار  املعار�س،  على  تنقيُبه 
عن املعار�س عند عدم العثور عليه، مثاله ما يف ال�شحيح: اأن عبد اهلل بن عمر 
ملا بلغه قوُل عائ�شة اأن ر�شول اهلل  قال لها: »اأمل تَرْي قومك حني بنوا الكعبة 
رت بهم النفقُة فاقت�شروا عن قواعد اإبراهيم فلم يدخلوا اجلْدَر يف البيت وهو  َق�شُ
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ما  ر�شول اهلل  »لئن كانت عائ�شة �شمعت هذا من  ابن عمر:  فقال  البيت«،  من 
يتم  البيت مل  اأن  اإالَّ  يليان احلجر  اللذين  الركنني  ا�شتالم  ترك  ر�شوَل اهلل  اأرى 
 على قواعد اإبراهيم«. فعلمنا من كالمه اأنه كان يرى الدليل الَِّذي بلغه من فعل 
النبي  - وهو ترك ا�شتالم الركنني - حاالًّ حملَّ احلية من نف�شه، وكان ينقدح 
ا �شمع حديث عائ�شة اأيقن  يف نف�شه اأن لداللة ذلك الدليل موجًبا مل يعلمه، فلمَّ

اأنه املوجب وانثلج لذلك �شدره.

واأي�ًشا يكون االقتناع عند وجود املعار�س �شريًعا اأو بطيًئا مبقدار قوة ال�شكِّ 
يف اأن يكون ذلك املعار�ُس منا�شًبا للمق�شد ال�شرعي اأو غي منا�شب، اأال ترى اأن 
عمر بن اخلطاب، مَلَّا ا�شتاأذن عليه اأبو مو�شى االأ�شعري ثالًثا فلم يجبه، فرجع اأبو 
مو�شى فبعث عمر وراءه، فلما ح�شر عتب عليه ان�شراَفه، فذكر اأبو مو�شى اأنه �شمع 
اإذا مل يوؤذن للم�شتاأذن بعد ثالث ين�شرف، فطالبه عمر  اأنه   ، من ر�شول اهلل 
ن  بالبينة على ذلك و�شايقه حتى جعل اأبو مو�شى ي�شاأل يف جمل�س االأن�شار عمَّ
ي�شهد له بعلٍم بذلك من ر�شول اهلل  فقال له م�شيخة االأن�شار: »ال ي�شهد لك 
ا �شهد بذلك عند عمر اقتنع عمر وعلم  اإالَّ اأ�شغُرنا وهو اأبو �شعيد اخلدري«. فلمَّ
اأن كثًيا من االأن�شار يعلم ذلك؛ الأنه كان يف �شكٍّ قويٍّ اأن يكون معار�س اأ�شل 
لالإجمال  بيانًا  ذلك  يف  الأن  الثالث؛  بعد  ويرجع  بثالث  يقيد  باأن  اال�شتئذان 

الَِّذي يف قول اهلل تعاىل: ژپ پ پ پ ڀژ ]النور/ 28[.
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د يف اأخذ اجلزية من املجو�س فقال له عبد الرحمن  وبعك�س ذلك جنده مَلَّا تردَّ
َقِبَلُه ومل  الكتاب«،  اأهل  �شنَة  بهم  وا  »�ُشنُّ يقول:  ر�شول اهلل  ابن عوف: �شمعت 
ق�شية  يف  حاله  بخالف  املعار�س،  يف  ه  �شكِّ ل�شعف  ذلك؛  على  �شهادًة  يطلب 

ا�شتئذان اأبي مو�شى.

العلل،  اإثباَت  يعتمد  القيا�س  فالأن  الثالث؛  النحو  اإليه يف  احتياُجه  واأما 
ريعة كما يف املنا�شبة)1)، اأي تخريج  واإثباُت العلل قد يحتاج اإىل معرفة مقا�شد ال�شَّ
املناط)2)، وكما يف تنقيح املناط)3) واإلغاء الفارق)4). اأال ترى اأنهم مَلَّا ا�شرتطوا اأن 
رعية  العلة تكون �شابًطا حلكمة، كانوا قد اأحالونا على ا�شتقراء وجوه احلكم ال�شَّ

الَِّتي هي من املقا�شد.

االآثار  قبول  يف  ريعة  ال�شَّ مقا�شد  معرفة  اإىل  حمتاٌج  فالفقيُه  هذا،  وبعد 
ت�شاريف  ويف  الفقهاء،  من  لف  وال�شَّ ال�شحابة  باأقوال  االعتبار  ويف  ال�شنة،  من 
واأبت  املعتدة،  نفقة  قي�س يف  بنت  فاطمة  قبوَل خرب  عمر  اأبى  وقد  اال�شتدالل، 

املنا�شبة معنى يف عمل من اأعمال النا�س يقت�شي وجوَب ذلك العمل اأو حترميَه اأو االإذَن فيه �شرًعا. وذلك   (1(
املعنى و�شٌف ظاهر من�شبط يحكم العقل باأن ترتب احلكم ال�شرعي عليه منا�شب ملق�شد ال�شرع من احلكم. 

ومق�شد ال�شرع ح�شوُل م�شلحة اأو دفُع مف�شدة.
تخريج املناط: ا�شتخراج املجتهد للو�شف املنا�شب.  (2(

للحكم،  علَّة  اأن يكون  الفعل عن  ي�شتمل عليها  الَِّتي  االأحوال  اأو  االأو�شاف  بع�س  اإلغاء  هو  املناط:  تنقيح   (3(
وجعل مناط احلكم ما عدا ذلك امللَغى. 

اإلغاء الفارق: طريق من طرق تنقيح املناط.  (4(
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تعاىل:  قوله  وقراأت  اأهله،  ببكاء  ب  ُيعذَّ امليت  اأن  ابن عمر يف  قبوَل خرب  عائ�شُة 
ژېئ ىئ ىئ ىئ یژ ]االأنعام/ 164[.

ا احتياُجه اإليه يف النحو اخلام�س؛ فالأنه مبقدار ما ي�شتح�شل من مقا�شد  واأمَّ
النحُو اخلام�س  ِمَّا ح�شل يف علمه منها، يقلُّ بني يديه ذلك  ريعة وي�شتكرث  ال�شَّ

الَِّذي هو مظهُر حية.

ريعة؛ الأن معرفة مقا�شد  ولي�س كلُّ مكلَّف بحاجة اإىل معرفة مقا�شد ال�شَّ
ريعة بدون معرفة  ى ال�شَّ ي اأن يتلقَّ ريعة نوٌع دقيق من اأنواع العلم، فحقُّ العامِّ ال�شَّ
ُع للنا�س يف تعريفهم املقا�شد  املق�شد؛ الأنه ال يح�شن �شبطه وال تنزيله، ثم ُيَتَو�شَّ
رعية؛ لئال ي�شعوا ما ُيلّقنون من املقا�شد يف  مبقدار ازدياد حظهم من العلوم ال�شَّ
كما   - والعلماُء  املقا�شد،  َفهُم  العامِلِ  وحقُّ  املراد،  بعك�س  فيعود  موا�شعه،  غي 

قلنا - يف ذلك متفاوتون على قدر القرائح والفهوم. 



الّت�شريع  من  مقا�شد  لل�شريعة  باأن  اآنًفا  لك  ْرُتُه  قرَّ ِمَّا  وِثْقَت  قد  اأح�َشُبك 
ْعَت االآن اإىل  َق الغر�س على وجه االإجمال، فتطلَّ َل لك العلُم بها حتقُّ باأدلة ح�شّ
يف  رعية  ال�شَّ املقا�شد  اأعيان  اإثبات  اإىل  بها  نبلغ  اأن  ن�شتطيع  ِتي  الَّ الطرق  معرفة 
خمتلف الت�شريعات، وكيف ن�شل اإىل اال�شتدالل على تعيني مق�شٍد ما من تلك 
املقا�شد، ا�شتدالاًل يجعله بعد ا�شتنباطه حملَّ ِوفاٍق بني املتفقهني، �شواء يف ذلك 
َمن ا�شتنبطه َوَمْن بلغه، فيكوُن ذلك بابًا حل�شول الوفاق يف مداِرك املجتهدين اأو 

التوفيق بني املختلفني من املقلدين.

املتنوعة  رعية  ال�شَّ املقا�شد  اإثبات  ن�شتدل على  اأن  ب�شبيل  ل�شنا  اأننا  فاعلم 
ِتي اأِلْفنا اخلو�َس فيها يف علم اأ�شول الفقه ويف م�شائل اأدلة الفقه  باالأدلة املتعاَرَفة الَّ
ويف م�شائل اخلالف؛ الأن وجود القطع والظّن القريب منه بني تلك االأدلة مفقود 
اأو نادر؛ الأن تلك االأدلة اإن كانت من القراآن - وهو متواتر اللفظ - فمعظم اأدلته 
اأدلٌة على مقا�شد ال�شريعة قريبة من الن�شو�س �شنذكرها يف  ظواهر، ويف القراآن 

ْرعية ِد ال�شَّ طُرق اإِثباِت املقا�شِ
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تق�شيمها االآتي، واإن كانت االأدلة من ال�شنة فهي كلها اأخبار اآحاد، وهي ال تفيد 
القطع وال الظّن القريب منه.

على  يتفقوا  فلم  املجتهدين،  جميع  يدي  بني  القراآن  كان  قد  ولذلك 
ِتي ا�شتنبطوها منه، ولو مع ظهور بع�شها دون االآخر، فقد قال اهلل تعاىل:  االأحكام الَّ
يف  مالك  قال   ،]237 ]البقرة/  ۆئژ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ژەئ 

يعقدان  اللذان  الأنهما  اأي  اأََمته«،  يف  وال�شيد  البكر،  ابنته  يف  االأب  »هو  املوّطاأ: 
نكاح والياهما، وقال ال�شافعي: »هو الزوج، وجعل معنى كون عقدة النكاح بيده 

اأن بيده حلها بالطالق«.

ريعة مبا بلغنا اإليه بالتاأمل  فعلينا اأن نر�شم طرائَق اال�شتدالل على مقا�شد ال�شَّ
للفقيه يف  الرائُد االأعظم  اأن يكون  العلماء، ويجب  اأ�شاطني  اإىل كالم  وبالرجوع 
هذا امل�شلك االإن�شاَف ونبَذ التع�شب لبادئ الراأي، اأو ل�شابِق االجتهاد، اأو لقول 
اإماٍم اأو اأ�شتاذ، فال يكون حاُل الفقيه يف هذا العلم كحال �شاحب ابن عرفة الَِّذي 
اإذا  اأخالفه بعد وفاته«، بحيث  ابن عرفة: »ما خالفته يف حياته فال  قال يف حقِّ 
انتظم الدليُل على اإثبات مق�شد �شرعي وجب على املتجادلني فيه اأن ي�شتقبلوا 

ِقبلة االإن�شاف، وينبذوا االحتماالت ال�شعاف.

على  وهو  ت�شرفاتها،  يف  ريعة  ال�شَّ ا�شتقراء  اأعظمها،  وهو  االأول:  الطريق 
نوعني: النوع االأول: اأعظمهما ا�شتقراُء االأحكام املعروفِة علُلها، االآئل اإىل ا�شتقراء 
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تلك العلل املثبتة بطرق م�شالك العلة. فاإن با�شتقراء العلل ح�شوَل العلم مبقا�شد 
ريعة ب�شهولة؛ الأننا اإذا ا�شتقرينا علاًل كثية متماثلًة يف كوِنها �شابًطا حلكمة  ال�شَّ
متحدة، اأمكن اأن ن�شتخل�س منها حكمًة واحدة فنجزم باأنها مق�شد �شرعي، كما 

ُي�ْشَتْنَتُج من ا�شتقراء اجلزئيات حت�شيُل مفهوٍم ُكلِّيٍّ ح�شب قواعد املنطق.

مثاُله: اأننا اإذا علمنا علَة النهي عن الـُمـَزاَبَنِة الثابَتِة مب�شلك االإمياء يف قول 
»اأَيْنق�س  بالرطب:  التمر  بيع  �شاأله عن  ملن  ال�شحيح   يف احلديث  ر�شول اهلل 
طُب اإذا جف؟، قال: نعم، قال: فال اإذن«، فح�شل لنا اأن علَة حترمي املزابنة هي  الرُّ
نْي وهو الرطب منهما املَبِيُع بالياب�س. واإذا علمنا النهي  اجلهُل مبقدار اأحِد الَعَو�شَ
اأحد العو�شني بطريق ا�شتنباط  َته جهُل  اأن علَّ عن بيع اجلزاف باملكيل، وعلمنا 
العلة، واإذا علمنا اإباحة القيام بالَغنب وعلمنا اأن علته نفي اخلديعة بني االأمة بن�س 
قول الر�شول  للرجل الَِّذي قال له اإين اأُخَدع يف البيوع: »اإذا بايعت فقل 
ال خالبة«؛ اإذا علمنا هذه العَلَل كلَّها ا�شتخل�شنا منها مق�شًدا واحًدا وهو اإبطال 
الغرر يف املعاو�شات، فلم يبق خالٌف يف اأن كل تعاو�س ا�شتمل على خطر اأو غرر 

يف ثمن اأو مثمن اأو اأجل فهو تعاو�س باطل.

ومثال اآخر: وهو اأننا نعلم النهَي عن اأن يخطب امل�شلم على ِخْطبة م�شلم 
اآخر، والنهَي عن اأن َي�ُشوم على �شومه، ونعلم اأن علة النهي ما يف هذه املنهيات 
ِتي تن�شاأ عن ال�شعي يف احلرمان من منفعة مبتغاة، فن�شتخل�س من  من الوح�شة الَّ
الإثبات  املق�شد  ذلك  فن�شتخدم  امل�شلمني،  بني  االأخوة  دوام  هو  مق�شًدا  ذلك 
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اجلزم بانتفاء حرمة اخلطبة بعد اخلطبة وال�شوم بعد ال�شوم، اإذا كان اخلاطُب االأول 
ا رغبا فيه. ا عمَّ وال�شائُم االأول قد اأعر�شَ

لنا  يح�شل  بحيث  علة  ا�شرتكت يف  اأحكام  اأدلة  ا�شتقراُء  الثاين:  النوع 
اليقني باأن تلك العلة مق�شٌد مراٌد لل�شارع.

ُته طلب رواج الطعام يف االأ�شواق،  ه، ِعلَّ مثاله: النهُي عن بيع الطعام قبل قب�شِ
ُته اأن  والنهي عن بيع الطعام بالطعام ن�شيئًة اإذا ُحِمل على اإطالقه عند اجلمهور ِعلَّ
ال يبقى الطعاُم يف الذمة فيفوت رواجه، والنهُي عن االحتكار يف الطعام حلديث 
ُته اإقالُل الطعام من  م�شلم عن معمر مرفوًعا: »من احتكر طعاًما فهو خاطئ«)1)، ِعلَّ
االأ�شواق، فبهذا اال�شتقراء يح�شل العلُم باأن رواَج الطعام وتي�شَي تناوِلِه مق�شٌد 
ا  اًل ونقول: اإن الرواج اإمنَّ من مقا�شد ال�شريعة، فنعمد اإىل هذا املق�شد فنجعله اأ�شْ
ا يكون ب�شور اأخرى من املعاو�شات، اإذ  يكون ب�شوٍر من املعاو�شات، واالإقالُل اإمنَّ
النا�س ال يرتكون التبايع، فما عدا هذه االأ�شناف من املعاو�شات ال ُيْخ�َشى عدم 
الطعام قبل قب�شه،  والتوليُة واالإقالُة يف  ال�شركُة  قلنا جتوز  الطعام، ولذلك  رواج 
ريعة  نا على اأن من مقا�شد ال�شَّ ومن هذا القبيل كرثُة االأمر بعتق الرقاب الَِّذي دلَّ

ح�شوَل احلرية.

خاطئ: اآثم.  (1(
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اأن  احتمال  ي�شعف  الَِّتي  اللة  الدَّ الوا�شحُة  القراآن  اأدلة  الثاين:  الطريق 
يكون املراُد منها غَي ما هو ظاهرها بح�شب اال�شتعمال العربي، بحيث ال َي�ُشكُّ 
ا ال ُيعتد به، اأال ترى اأَنَّا جنزم  يف املراد منها اإالَّ من �شاء اأن ُيْدِخل على نف�شه �شكًّ
باأن معنى ژٹ ٹ ٹژ ]البقرة/ 183[، اأن اهلل اأوجبه، ولو قال اأحد 
اإن ظاهر هذا اللفظ اأن ال�شيام مكتوب يف الورق جلاء خطاأً من القول، فالقراآُن 
ه يح�شل اليقنُي بن�شبة ما يحتوي عليه اإىل ال�شارع تعاىل،  لكونه متواتَر اللفظ قطعيَّ
يَّ الداللة يحتاج اإىل داللة وا�شحٍة َي�شُعُف احتمال تطرق معنى  ولكنه لكونه ظنِّ
ثاٍن اإليها، فاإذا ان�شمَّ اإىل قطعية املنت قوُة ظن الداللة َت�شنَّى لنا اأخُذ مق�شٍد �شرعيٍّ 

ژ ڑ  تعاىل:  قوله  من  يوؤخذ  ما  مثل  الفقه،  اجلدل يف  عند  اخلالَف  يرفع  منه 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژٹ  وقوله   ،]205 ]البقرة/  کژ  ک  ڑ 
ڦ ڦ ڦژ ]الن�شاء/ 29[، وقوله ژژ ڑ ڑ ک کژ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژٺ  وقوله:   ،]7  ]الزمر/ 
ڤ ژ  ]املائدة/ 91[، وقوله ژ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ 
]البقرة/ 185[، وقوله: ژھ ھ ھ ھ ے ے ۓژ ]احلج/ 78[، ففي 

كل اآية من هذه االآيات ت�شريٌح مبق�شد �شرعي اأو تنبيٌه على مق�شد.

يف  اإالَّ  مثال  له  يوجد  ال  الطريق  وهذا  املتواترة،  ال�شنة  الثالث:  الطريق 
حالني: 
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احلال االأول: املتواتر املعنوي احلا�شل من م�شاهدة عموم ال�شحابة عماًل 
من النبي  فيح�شل لهم علٌم بت�شريٍع يف ذلك ي�شتوي فيه جميع امل�شاهدين، 
واإىل هذا احلال يرجع ق�شُم املعلوم من الدين بال�شرورة، وق�شم العمل ال�شرعي 
بع�شها  عن  املعربَّ  اجلارية  ال�شدقة  م�شروعية  مثل  �شرورًة،  املعلوم  من  القريب 
بعدم  يقول  �ُشريًحا  اأن  بلغه  حني  مالك  عناه  الَِّذي  هو  العمل  وهذا  باحَلْب�س، 
اهلل  »رحم  مالك:  فقال  اهلل،  فرائ�س  عن  حب�س  ال  باأن  ويقول  احلب�س،  انعقاد 
 النبي  اأزواج  من  االأكابر  اآثار  فيى  املدينَة  َيِرِد  ومل  ببالده،  تكلَّم   �شريًحا، 
ر�شول اهلل  وهذه �شدقات  اأموالهم،  وما حب�شوا من  بعدهم،  والتابعني  واأ�شحابه 
رًبا«، واأمثلة هذا العلم  �شبع حوائط، وينبغي للمرء اأن ال يتكلم اإالَّ فيما اأحاط به ُخُ

يف العبادات كثية، ككون خطبة العيدين بعد ال�شالة.

م�شاهدة  ِر  تكرُّ من  ال�شحابة  الآحاد  يح�شُل  عملي  تواتٌر  الثاين:  احلال 
، ففي �شحيح  اأعمال ر�شول اهلل  بحيث ُي�شتخل�س من جمموعها مق�شٌد �شرعيٌّ
البخاري عن االأزرق بن قي�س قال: »كنا على �شاطئ نهر باالأهواز قد ن�شب عنه 
فانطلقت  فر�َشه،  وخلَّى  ُي�شلِّي،  فقام  فر�س،  على  االأ�شلمي  برزة  اأبو  فجاء  املاء، 
الفر�س، فرتك �شالته وتبعها حتى اأدركها فاأخذها، ثم جاء فق�شى �شالته، وفينا 
رجل له راأٌي فاأقبل يقول: »انظروا اإىل هذا ال�شيخ ترك �شالته من اأجل فر�س، 
فني اأحٌد منذ فارقُت ر�شول اهلل «، وقال: »اإن منزيل مرتاٍخ  فاأقبل فقال: »ما َعنَّ
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  فلو �شليت وتركت الفر�س مل اآت اأهلي اإىل الليل«، وذكر اأنه �شحب ر�شول اهلل 
فراأى من تي�شيه.

مقا�شد  من  اأن  منها  ا�شتخل�س  املتعددة    ر�شول اهلل  اأفعاَل  فم�شاهدُته 
اإىل  العود  ثم  فر�شه  اإدراك  اأجل  من  ال�شالة  قطع  اأن  فراأى  التي�شي،  ريعة  ال�شَّ
ا�شتئناف �شالته اأَْوىَل من ا�شتمراره على �شالته مع جت�شم م�شقة الرجوع اإىل اأهله 
ا قريًبا من القطع، ولكنه  راجاًل)1). فهذا املق�شد بالن�شبة اإىل اأبي برزة مظنوٌن ظنًّ
ى منه على  ُيَتلقَّ ه مق�شد حمتمل؛ الأنه  َخرَبُ ُيْرَوى لهم  ِذين  الَّ اإىل غيه  بالن�شبة 

وجه التقليد وح�شن الظن به.

تاأليفه املوافقات بكالم  اآخر »كتاب املقا�شد« من  ولقد جاء ال�شاطبي يف 
اأرى من املهم اإثباته هنا باخت�شار، قال: »مباذا يعرف ما هو مق�شود لل�شارع ما لي�س 

مق�شوًدا له؟ والواجب اأن النظر بح�شب التق�شيم العقلي ثالثة اأق�شام:

الَِّذي  الن�سُّ  ياأتَيَنا  ا حتى  ال�شارع غائب عنَّ اإن مق�شد  يقال:  اأن  اأحدها: 
الظاهرية  راأي  وهو  مطلًقا،  الظاهر  على  احلْمُل  الوجه:  هذا  وحا�شل  به،  فنا  ُيعرِّ

الَِّذين يح�شرون مظانَّ العلم مبقا�شد ال�شارع يف الظواهر والن�شو�س.

الثاين: دعوى اأن مق�شد ال�شارع لي�س يف هذه الظواهر وال ما يفهم منها، 
ريعة حتى ال يبقى يف ظاهرها  ِرُد ذلك يف جميع ال�شَّ واإمنا املق�شد اأمٌر اآخر وراءه، ويطَّ

راجاًل: ما�شًيا على قدميه.  (1(
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ٌك ُتْعَرف منه مقا�شُد ال�شارع، وهذا راأي كلِّ قا�شٍد الإبطال ال�شريعة، وهم  ُمَتَم�شَّ
الباطنية.

املعنى  فيه  ُيِخلُّ  ال  وجه  على  االأمرين جميًعا،  باعتبار  يقال  اأن  الثالث: 
ريعُة على نظاٍم واحٍد ال اختالف فيه وال تناق�س،  بالن�س وال العك�س، لتجري ال�شَّ

ُه اأكرُث العلماء، فنقول: اإن مق�شَد ال�شارِع ُيَعرُف من جهات: وهذا الَِّذي اأَمَّ

اأمًرا؛  فاإنَّ االأمر كان  اإحداها: جمرُد االأمِر والنهِي االبتدائي الت�شريحي، 
القت�شائه الفعل، فوقوُع الفعل عنده مق�شوٌد لل�شارع، وكذلك النهي يف اقت�شاء 

الكف.

والبيع  التنا�شل،  مل�شلحة  كالنكاح  والنهي،  االأمر  علل  اعتبار  الثانية: 
مل�شلحة االنتفاع باملبيع.

والثالثة: اأن لل�شارع يف �شرع االأحكام مقا�شَد اأ�شلية ومقا�شَد تابعة، فمنها 
فا�شتدللنا  املن�شو�س،  من  ا�شُتْقِرئ  ما  ومنها  اإليه،  م�شاٌر  ومنها  عليه،  من�شو�ٌس 

بذلك على اأن كل ما مل ين�س عليه مَّا ذلك �شاأنُه هو مق�شود لل�شارع«.



رعية، ولكني  وهذا املبحث يتنزل منزلَة طريٍق من طرق اإثبات املقا�شد ال�شَّ
ه يف ِعدادها من حيث اإين مل اأجد حجة يف كل قول من اأقوال ال�شلف،  مل اأُِعدُّ
ها فيه الت�شريح  ٍح �شاحُبه باأنه راعى يف كالمه املق�شد، وبع�شُ ها غي ُم�شرِّ اإذ بع�شُ
اأو ما يقاربه، ولكنه ال ُيَعدُّ مبفرده حجًة؛ الأن ُق�شاراه اأنه راأٌي من �شاحبه يف فهم 

مق�شد ال�شريعة.

على  ريعِة  ال�شَّ مقا�شَد  اأن  على  دالٌة  اأنها  باأقوالهم  لنا  احلجة  مناط  ولكن 
ْون  اجلملة واجبُة االعتبار، واأن اأقوالهم اأي�ًشا ملاَّ تكاثرت قد اأنباأتنا باأنهم كانوا يتق�شَّ
ريعة من الت�شريع، ولقد اأحببُت اأن اأُمثِّل يف هذا املبحث  باال�شتقراء مقا�شَد ال�شَّ
باأمثلة كثية يتجلَِّى بها للناظر مقداُر اعتبار �شلف العلماء لهذا الغر�س املهم، وفيه 
ُفك باأن اأكرَث املجتهدين اإ�شابًة واأكرَث �شواِب املجتهد الواحد يف اجتهاداته،  ما يعرِّ
ه يف َتَطلُِّب مقا�شد ال�شريعة، و�شن�شرح ذلك يف اأبواب  يكونان على مقيا�س َغْو�شِ

الق�شم االأول.

ريعة  طريقة ال�ّشلف يف رجوعهم اإىل مقا�شد ال�شَّ
ومتحي�ص ما ي�شلح لأن يكون مق�شوًدا لها
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اأن    واأبو هريرة ورافع بن خديج  املثال االأول: روى جابر بن عبد اهلل 
اأَبى  فاإن  اأخاه،  ِلَيْمَنْحها  اأو  َفْلَيْزَرْعها  اأر�ٌس  له  كانت  »من  قال:    ر�شول اهلل 
َفْلُيْم�ِشْك اأر�شه«، فبلغ هذا احلديُث عبد اهلل بن عمر فذهب اإىل رافع بن خديج 
فقال: »قد علمَت اأنا كنا ُنكري مزاِرَعنا على عهد ر�شول اهلل  مبا على االأْرِبعاء 
و�شيء من التنب«)1). قال نافع: وكان ابن عمر ُيْكِري مزارعه على عهد ر�شول اهلل 
واأبي بكر وعمر وعثمان و�شدًرا من خالفة معاوية، ثم َخ�ِشي عبُد اهلل اأن يكون 
وقال  االأر�س.  كراء  فرتك  يعلمه  يكن  مل  �شيًئا  ذلك  يف  اأحدث  قد    النبي 
طاوو�س عن ابن عبا�س: اإن النبي  مل ينه عنه ولكنه قال: »اإن مينح اأحُدكم 
اأخاه خٌي من اأن ياأخذ �شيًئا معلوًما«. فحمله على اأمر الرتغيب والكمال، وبذلك 
اأخذ البخارُي فقال يف �شحيحه: »باب ما كان اأ�شحاب النبي  يوا�شي بع�شهم 
بع�ًشا«، واأخرج حديث رافع بن خديج عن عمه ظهي بن رافع: »لقد نهانا ر�شول اهلل 
عن اأمر كان بنا رافًقا«. قلت: ما قال ر�شول اهلل فهو حق، قال: دعاين ر�شول اهلل 
فقال: »ما ت�شنعون مبحاقلكم؟« قلت: نوؤاجرها على الربع وعلى االأو�شق من التمر 
وال�شعي، قال: »ال تفعلوا، ازَرُعوها اأو اأَْزِرُعوها اأو اأم�شكوها«، قال رافع: قلُت �شمًعا 
اأن ذلك من  اإىل  داأبه وفقهه  الَِّتي هي  الباب  البخاري يف ترجمة  فاأ�شار  وطاعة. 

ى بها. قبيل املوا�شاة، واملوا�شاُة ال جِتُب وال ُيْق�شَ

االأَْرِبعاء: جمع ربيع وهو النهر ال�شغي. واملراد هنا اأنهم يكرون االأر�س بحظ من ماء النهر اململوك.   (1(
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ر مالك بن اأن�س يف املوطاأ النهي عن املحاقلة باأنها ِكراء االأر�س باحلنطة،  وف�شَّ
وا�شرتاء الزرع باحلنطة. وقال ابن �شهاب: »�شاألُت �شعيَد بن امل�شيب عن ا�شتكراء 
االأر�س بالذهب والَوِرق، فقال: ال باأ�س بذلك«. وقال البخاري قال اللَّيث بن �شعد: 
»اأرى اأن ما ُنِهَي عنه من ِكراء االأر�س ما لو نَظَر فيه ذوو الفهم باحلالل واحلرام مل 
َمل النهِي ما كان منها اآِياًل اإىل بيٍع منوع جمًعا  يجيزوه مِلَا فيه من املخاطرة«. فجعل حَمْ
بني االأدلة، ويف باب »َمن �شهد بدرا« من مغازي �شحيح البخاري: عن الزهري عن 
�شامل عن رافع بن خديج »اأن ر�شول اهلل نهى عن ِكراء املَزارع«. قال الزهري: قلت 

ل�شامل: اأُتْكِرَيها اأنَت؟ قال: نعم، اإنَّ رافًعا اأكرث على نف�شه.

ل روايته، ففي  ويظهر اأن رافع بن خديج مَلَّا اأكرث ال�شحابُة من خمالفته تاأوَّ
»كنا  قال:  بن خديج،  رافع  عن  البخاري  �شحيح  من  واملزارعة«  احلرث  »كتاب 
ى ل�شيد االأر�س،  اأكرث اأهل املدينة ُمْزَدَرًعا، فكنا ُنْكِري االأر�س بالناحية منها م�شمًّ
فُنِهيَنا،  وِمَّا ي�شاب االأر�ُس وي�شلم ذلك  وَت�ْشَلم االأر�ُس  ُي�شاب ذلك  ا  فِممَّ قال 
َمل النهي ما يف عقود قومه من  واأما الذهب والَوِرق فلم يكن يومئذ«، فجعل حَمْ

املخاطرة.

املثال الثاين: اأخرج البخاري يف »باب وفد اليمن« اأن خباب بن االأرت 
جاء اإىل عبد اهلل بن م�شعود ويف اإ�شبعه خامت من ذهب، فقال له ابن م�شعود: »اأما 
ا اإنك لن تراه عليَّ بعد اليوم فنزعه«.  اآن لهذا اخلامت اأن ُينزع؟ فقال له خباب: اأمَّ
قال العلماء كان خباب يرى نهي ر�شول اهلل  عن لب�س خامت الذهب نهَي تنزيٍه 
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ال نهَي حترمي، ولذلك كان ابن م�شعود يحاوره يف نزعه وي�شتبطئ تَريَُّث خباب عن 
َي خباٌب بنزعه اإر�شاًء ل�شاحبه، ومل يكن اإنكاُر ابن م�شعود عليه  نزعه اإىل اأن ر�شِ

بلهجة تغيي املنكر.

املثال الثالث: اأخرج مالك يف املوطاأ حديث »البيعان باخليار ما مل يفرتقا«، 
ثم عقبه بقوله: »ولي�س لهذا عندنا حدٌّ حمدود، وال اأمٌر معمول به«؛ اأي يف تقدير 
مدة عدم تفرقهما، ومل يقل به مالك يف مذهبه، وعللوا ذلك مبنافاته ملق�شد ال�شارع 
من بتِّ العقود، فمحمل االفرتاق عنده اأنه االفرتاق بالقول وهو �شدور �شيغة البيع.

املثال الرابع: ذكر اأبو اإ�شحاق ال�شاطبي يف امل�شاألة الثانية من »كتاب االأدلة« 
عن ابن العربي قال: »اإذا جاء خرُب الواحد معار�ًشا لقاعدة من قواعد ال�شرع هل يجوز 
العمل به؟ قال اأبو حنيفة: ال يجوز العمل به، وقال ال�شافعي: ُيعمل به، وم�شهوُر قوِل 
ل اأن احلديث اإن ع�شدته قاعدٌة اأخرى َعمل به واإن كان وحده  مالٍك الَِّذي عليه املعوَّ
َـّا راآه خمالًفا لالأ�شول؛ الأن ُمْتِلَف ال�شيء اإمنا  اة ملَ تركه، وقد ردَّ مالك حديَث امل�شرَّ

ا َغْرُم جن�ٍس اآخر من الطعام اأو العرو�س فال«)1). يغرم مثَله اأو قيمَته، واأمَّ

اأن  وجَهه:  الـُمـْحِرم  تخمي  يف  املوطاأ  يف  مالك  اأخرج  اخلام�س:  املثال 
ر راأ�َشه ووجهه وقال: »لوال اأنا  ن ابَنه واقد بن عبد اهلل وخمَّ عبد اهلل بن عمر كَفَّ
ا، فاإذا مات فقد انق�شى  ُحرم لطيبناه«، قال مالك: »واإمنا يعمل الرجل ما دام حيًّ

َي لبُنها وُحِقن وجمع فلم ُيْحلب اأياًما، واأ�شل الت�شرية حْب�ُس املاء. رِّ وامل�شراة من االإبل والبقر والغنم هي: الَِّتي �شُ  (1(
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ِرٍم  اإن كان معه من النا�س غُي حُمْ ُيَطّيب  اإذا مات  اأن املُحِرم  اإىل  اأ�شار  العمل«، 
البخاري يف  املروي يف �شحيح  تاأويل احلديث  اإىل  واأ�شار  الطيب،  له م�سُّ  يجوز 
وُه بطيب«، والظاهر اأن  ْتُه)1) ناقُته اأن ر�شول اهلل  قال: »ال ُتِ�شُّ املُحِرم الَِّذي وَق�شَ
وه بطيب« باأنه الأجل امليت، واإمنا هو الأجل االأحياء  الراوي ا�شتبه عليه قوله »ال ُتِ�شُّ
الَِّذين معه اأو هي خ�شو�شية، وعّلُة الّردِّ اأن ذلك خمالف لقواعد ال�شريعة، ولي�س 

لورود خرٍب اآخر ُيعار�شه، اإذ مل ُيْرَو غُي ذلك.

ـًا،  �شامل تبّنى  كان  حذيفة  اأبا  اأن  املوطاأ  يف  مالك  اأخرج  ال�شاد�س:  املثال 
وكان يرى اأنه ابنه، فلما نزل قوله تعاىل: ژڳ ڳژ ]االأحزاب/ 5[، 
جاءت �شهلُة بنت �شهيل زوُج اأبي حذيفة اإىل ر�شول اهلل  فقالت: »كنا نرى 
ل، ولي�س لنا اإالَّ بيٌت واحد، فماذا ترى يف  ـًا ولًدا، وكان يدخل عليَّ واأنا ُف�شُ �شامل
�شاأنه؟، فقال لها ر�شول اهلل : اأر�شعيه خم�س ر�شعات فيَحُرْم بلبنها«. فكانت 
تراه ابًنا من الر�شاعة، فاأخذْت بذلك عائ�شُة فيمن كانت حتب اأن يدخل عليها 
من الرجال، فتاأمر اأخَتها اأن تر�شعه، واأبى �شائُر اأزواج ر�شول اهلل  اأن َيدخل 
عليهّن بتلك الر�شاعة اأحٌد، وقلن: »ما نرى الَِّذي اأمر ر�شوُل اهلل �شهلة اإالَّ رخ�شًة 
منه يف ر�شاعة �شامل وحده، واهلِل ال يدخل علينا بهذه الر�شاعة اأحد«، قال مالك 
بعد ذلك: »وكان عمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن م�شعود ال يريان الر�شاعة اإالَّ يف 

ال�شغر يف احلولني«.

ْته: ك�شرته ودقت عنقه. وق�شَ  (1(





اأنواعه  من  نوٌع  كان  وال  الب�شر،  لغات  من  لغة  يف  يكن  مل  الكالم  اإن 
واأ�شاليبه يف الّلغة الواحدة، بالذي يكفي يف الداللة على ُمَراِد الالفظ داللًة ال 
الَِّذي يفيد  بالن�س  اأعني الداللَة املعربَّ عنها  ا يف مق�شده من لفظه،  حتتمل �شكًّ
اأنواع كالم  وداللُة  الّلغات  األفاظ  داللُة  تتفاوت  ولكن  غيه،  يحتمل  ال  معنى 
ِق االحتمال اإىل املراد بذلك الكالم، فبع�ُس اأنواع  الّلغة الواحدة تفاوًتا يف تطرُّ
الكالم يتطرق اإليه احتماٌل اأكرَث ِمَّا يتطرق اإىل بع�س اآخر، وبع�ُس املتكلمني اأقدُر 
ف  ِب العالمات يف كالمه على مراده منه من بع�س اآخر، ومن هنا ُو�شِ على ن�شْ

بع�ُس املتكلمني بالف�شاحة والبالغة.

اأي�ًشا  متفاوٌت  منه  اال�شتفادة  مقدار  يف  للكالم  ال�شامعني  حظَّ  اأن  على 
ْنِف  بَح�ْشِب تفاوت اأذهانهم ومار�شتهم الأ�شاليب لغة ذلك الكالم، والأ�شاليب �شِ

املتكلم بذلك الكالم.

ريعة الّلفظية ل ت�شتْغني عن معرفة  اأدّلة ال�شَّ
املقا�شد ال�ّشرعية
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وبذلك مل ي�شتغن املتكلمون وال�شامعون عن اأن حتفَّ بالكالم مالمُح من 
ُة  ناٌت من الب�شاط؛ لتتظافر تلك االأ�شياُء احلافَّ �شياق الكالم، ومقام اخلطاب، ومبيِّ
بالكالم على اإزالة احتماالٍت كانت َتعِر�ُس لل�شامع يف مراد املتكلم من كالمه، 
ولذلك جتُد الكالَم الَِّذي �شافه به املتكلُم �شاِمعيه اأو�شَح داللًة على مراده من 
ِذَي بلَّغه عنه ُمَبلِّغ، وجتُد الكالَم املكتوب اأكرَث احتماالٍت من الكالم  الكالم الَّ
املَبلَّغ بلفظه، َبْلَه امل�شاَفِه به؛ لَفْقِده داللَة ال�شياق ومالمَح املتكلم واملُبلِّغ، واإن كان 
هو اأ�شبط من جهِة انتفاء التحريف وال�شهو والت�شرف يف التعبي عن املعنى عند 

�شوء الفهم. 

َخا�ٍس من االأغالط حني  ل يف َخ�شْ العلماء ويتوحَّ ر بع�ُس  ُيق�شِّ ومن هنا 
ُه راأَيُه اإىل اللَّفظ  ريعة على اعت�شار االألفاظ، وُيوجِّ يقت�شر يف ا�شتنباط اأحكام ال�شَّ
ه، وُيهِمل ما قدمناه من  ُلبَّ ُله وياأمل اأن َي�شتخرج  ُبه وُيحلِّ مقتنًعا به، فال يزاُل ُيقلِّ
واإنَّ  القرائن واال�شطالحات وال�شياق،  بالكالم من حافات  مبا يَحفُّ  اال�شتعانة 

اأدقَّ مقاٍم يف الداللة واأحوَجه اإىل اال�شتعانة عليها مقاُم الت�شريع. 

ويف هذا العمل تتفاوت مراتُب الفقهاء، وترى جميَعهم مل ي�شتغنوا عن 
ا�شتق�شاء ت�شرفات الر�شول  وال عن ا�شتنباط الِعلل، وكانوا يف ع�شر التابعني 
حاَل اإىل املدينة؛ ليتب�شروا من اآثاِر الر�شول  واأعماِله وعمِل  ون الرِّ وتابعيهم َي�ُشدُّ
ُ لهم ما يدفع عنهم احتماالٍت  حبهم من التابعني، هنالك يتبنيَّ ال�شحابة ومن �شَ
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كثية يف دالالت االألفاظ، ويت�شُح لهم ما ُي�شتنَبط من العلل تبًعا ملعرفة احِلَكم 
واملقا�شد.

ثني املقت�شرين يف الَتفقه  ويف هذا املقام ظهر تق�شُي الظاهرية وبع�ُس املحدِّ
على االأخبار، وظهَر بطالُن ما ُروَي عن ال�شافعي من اأنه قال: »اإذا �شح احلديث 
اإْذ مثُل هذا ال ي�شدر عن عامل جمتهد. و�شواهُد  عن ر�شول اهلل فهو مذهبي«، 
ٌف عليه، اإالَّ اأن  اأقوال ال�شافعي يف مذهبه تق�شي باأن هذا الكالم مكذوٌب اأو حُمرَّ
يكون اأراد من ال�شحة تاَم الداللة مبا �شرحناه و�شِلم من املعار�شة مبا حذرنا منه، 
وحينئٍذ يكون قوله هذا يوؤول اإىل معنى: »اإذا راأيتم مذهبي فاعلموا اأنه احلديث 
ال�شحيح«، وكذا ما نقله ال�شاطبي يف االعت�شام عن اأحمد بن حنبل من اأنه قال: 
»اإن احلديث ال�شعيف خٌي من القيا�س«، وهذا ال ي�شتقيم؛ الأنه اإن كان به ما يف 
وهذا  الكذب،  احتماَل  ال�شعيف  احلديث  يف  فاإن  اخلطاأ،  احتمال  من  القيا�س 
احتماٌل له اأثٌر اأقوى يف زوال الثقة باحلديث ال�شعيف من اأثر احتمال اخلطاأ يف 

القيا�س، فنجزم اأن اأحمد بن حنبل قد ُحرِّف عليه هذا القول.

وهلل درُّ البخاري، اإذ ترجم يف »كتاب االعت�شام« من �شحيحه بقوله: »باب 
اأجمع عليه احلرمان: مكة  اأهل العلم، وما   وح�س على اتفاق  ما ذكر النبي 
واملدينة، وما كان بهما من م�شاهد النبي  واملهاجرين واالأن�شار وم�شلَّى النبي 
واملنرب والقرب«، ثم اأخرج حديث عا�شم قال: قلُت الأن�س بن مالك: اأََبَلَغَك اأن 
قري�س  بني  النبي  »قد حالف  اأن�س:  قال  االإ�شالم؟«،  ِحْلَف يف  »ال  قال:  النبي 
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ِتي باملدينة«، ي�شي اإىل اإبطال احلديث املروي عن اأم �شلمة  واالأن�شار يف داري الَّ
مبذاهب  االعتبار  مقداَر  ُر  ُيحرِّ ما  وفيه  عبا�س،  ابن  وعن  مطعم  بن  جبي  وعن 
ْت لهم  ال�شحابة فيما طريُقه النقل والعمل، فقد كانوا ي�شاألون ر�شوَل اهلل اإذا ُعِر�شَ

ُرهم مبق�شد ال�شارع. االحتماالت، وكانوا ي�شاِهُدون من االأحوال ما ُيب�شِّ



واالأفعال  االأقوال  مقاماِت  تييُز  هو  ال�شريعة  مقا�شد  يف  الناظَر  يهم  فما 
ال�شادرة عن ر�شول اهلل ، والتفرقة بني اأنواع ت�شرفاته.

واأفعاٍل منه،  اأقواٍل   �شفاٌت كثية �شاحلة الأن تكون م�شادَر  وللر�شول 
فالناظر يف مقا�شد ال�شريعة بحاجة اإىل تعيني ال�شفة الَِّتي عنها �شدر منُه قوٌل اأو 
فعل، واأول من اهتدى اإىل النظر يف هذا التمييز والتعيني العالمة �شهاب  الدين 
جعل  فاإنه  الفروق«،  اأنواء  يف  الربوق  »اأنوار  كتابه  يف  القرايف  اإدري�س  بن  اأحمد 
وقاعدة  بالق�شاء    ر�شول اهلل  ت�شرف  قاعدة  بني  والثالثني  ال�شاد�س  الفرق 

ت�شرفه بالفتوى - وهي التبليغ - وقاعدة ت�شرفه باالإمامة، وقال:

»اإن ر�شول اهلل  هو االإمام االأعظم، والقا�شي االأحكم، واملفتي االأعلم، 
فهو اإمام االأئمة، وقا�شي الق�شاة، وعامل العلماء، فما من من�شٍب ديني اإالَّ وهو 
مت�شف به يف اأعلى رتبة، غي اأن غالب ت�شرفه  بالتبليغ؛ الأن و�شف الر�شالة 
اإجماًعا، ومنها ما  بالتبليغ والفتوى  غالب عليه، ثم تقع ت�شرفاته: منها ما يكون 

ارِع للت�شريع انت�شاُب ال�شَّ
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يجمع النا�س على اأنه بالق�شاء، ومنها ما يجمع النا�س على اأنه باالإمامة، ومنها ما 
ُيَغلِّب عليه رتبًة ومنهم من  ُيْخَتلف فيه لرتدده بني رتبتني ف�شاعًدا، فمنهم من 

ُيَغلِّب عليه اأخرى«.

»ثم ت�شرفاته  بهذه االأو�شاف تختلف اآثاُرها يف ال�شريعة، فكل ما قاله 
َقَلني اإىل يوم القيامة، فاإن كان  ا على الثَّ اأو فعله على �شبيل التبليغ كان ُحْكًما عامًّ
ا عنه اجتنبه  ماأموًرا به اأقدم عليه كلُّ اأحٍد بنف�شه وكذلك املباح، واإن كان منهيًّ
كل اأحد بنف�شه، وكل ما ت�شرف فيه بو�شف االإمامة ال يجوز الأحد اأن ُيْقِدم عليه 
اإال باإذن االإمام؛ الأنَّ �شبَب ت�شرفه فيه بو�شف االإمامة دون التبليغ يقت�شي ذلك، 
وما ت�شرف فيه بو�شف الق�شاء ال يجوز الأحٍد اأن ُيْقِدم عليه اإالَّ بحكم حاكم؛ 

الأن ال�شبب الَِّذي الأجله ت�شرف فيه بو�شف الق�شاء يقت�شي ذلك«.

ُق ذلك باأربع م�شائل:  »فهذه الفروق بني هذه القواعد الثالث، وحتقُّ

جهاتها،  يف  املال  بيت  اأموال  و�شرف  اجليو�س،  بعث  االأوىل:  امل�شاألة 
  ر�شول اهلل  فعل  فمتى  الغنائم،  وق�شمة  الوالة،  وتولية  حمالِّها،  من  وجمعها 
َل بني  من ذلك �شيًئا علمنا اأنه ت�شرف فيه بطريق االإمامة دون غيها، ومتى َف�شَ
نات اأو االأميان والنكوالت  اثنني يف دعاوى االأموال واأحكام االأبدان ونحوها بالبيِّ
َا ت�شرف يف ذلك بالق�شاء دون االإمامة، وكل ما ت�شرف فيه  ونحوها فنعلم اأنه اإمنَّ
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من العبادات بقوله اأو فعله اأو اأجاب به �شوؤال �شائل عن اأمر ديني، فهذا الت�شرف 
بالفتوى والتبليغ، فهذه املواطن ال خفاَء فيها«.

واأما موا�شع اخلفاء والرتدد ففي بقية امل�شائل، وهي:

امل�شاألة الثانية: قوله : »من اأحَيا اأر�ًشا ميتًة فهي له«.

اختلف العلماء يف هذا القول: هل هو ت�شرف بالفتوى فيجوز لكل اأحٍد 
اأن ُيْحِيَي اأر�ًشا ولو مل ياأذن له االإمام، وهذا قول مالك وال�شافعي، اأو هو ت�شرف 

باالإمامة فال يجوز الأحد اأن يحيي اإالَّ باإذن االإمام، وهو مذهب اأبي حنيفة.

امل�شاألة الثالثة: قول ر�شول اهلل  لهند بنت ُعتبة زوج اأبي �شفيان ملا قالت 
له: »اإن اأبا �شفيان رجٌل �شحيٌح، ولي�س يعطيني ما يكفيني وولدي، اإالَّ ما اأخذُت 

منه وهو ال يعلم«، فقال: »خذي من ماله ما يكفيك وولَدك باملعروف«.

اختلف العلماء: هل هذا ت�شرٌف بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه 
اأو بجن�شه اأن ياأخذه بغي علم خ�شمه به، اأو هو ت�شرُّف بالق�شاء فال يجوز الأحد اأن 

ه اإذا تعذر اأخُذُه من الغرمي اإالَّ بق�شاء قا�ٍس؟ ه اأو حقَّ ياأخذ جن�َس حقِّ

امل�شاألة الرابعة: قول ر�شول اهلل : »من قتل قتياًل فله �شَلُبه«.
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اختلف العلماء: هل هذا ت�شرف باالإمامة فال ي�شتحق القاتُل �شَلَب املقتول 
اإاًلّ اأن يقول له االإمام ذلك؟ اأي وراآه ال�شافعي ت�شرًفا بالفتوى فال يحتاج اإىل اإذن 

االإمام هذا حا�شل كالم ال�شهاب القرايف.

على  باعًثا  تكون  واأحوااًل  �شفاٍت    لر�شول اهلل  اإن  نقول:  ورائه  ومن 
اأقوال واأفعال ت�شدر منه، فبنا اأن نفتح لها م�شكاًة ت�شيء يف م�شكالٍت كثية مل 
ُقون بني ما كان من  ُيَفرِّ تزل ُتْعِنُت اخَلْلق، وُت�ْشِجي احَلْلق)1)، وقد كان ال�شحابة 
اأوامر الر�شول �شادًرا يف مقام الت�شريع، وما كان �شادًرا يف غي مقام الت�شريع، واإذا 

اأ�ْشَكل عليهم اأمٌر �شاألوا عنه.

ففي احلديث ال�شحيح اأن بريرة مَلَّا اأعتقها اأهُلها كانت زوجة ملغيث العبد، 
فملكت اأمر نف�شها بالعتق فطلقت نف�شها، وكان مغيث �شديَد املحبة لها، وكانت 
�شديدة الكراهية له، فكلم مغيث ر�شوَل اهلل  يف ذلك، فكلَّمها ر�شول اهلل يف 
اأن  فاأبت  اأ�شفع«،  لكني  »ال،  قال:  ر�شول اهلل؟  يا  اأتاأمرين  فقالت:  تراجعه،  اأن 

ْبها)2) ر�شول اهلل  وال امل�شلمون. تراجعه، ومل ُيرثِّ

ويف �شحيح البخاري عن جابر بن عبد اهلل اأنه مات اأبوه عبد اهلل بن عمرو 
ابن حرام وعليه َدْين، فكلم جابٌر ر�شوَل اهلل  يف اأن يكلم غرماء اأبيه اأن ي�شعوا 
ا  »فلمَّ جابر:  قال  منه،  ي�شعوا  اأن  فاأبوا  ذلك،  منهم    النبي  فطلب  َدْيِنه،  من 

ه. ت�شجي احللق: تغ�شّ  (1(
به: المه واآخذه.  ثرَّ  (2(
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ْبهم امل�شلمون على ذلك، ونظائر ذلك  كلَّمهم ر�شول اهلل كاأنهم اأغَرْوا بي«، ومل ُيرَثِّ
�شتاأتي.

على اأن علماء اأ�شول الفقه قد تعر�شوا يف م�شائل ال�شنة النبوية اإىل اأّن ما 
ا ال يدخل يف الت�شريع، وما ذلك اإالَّ الأنهم مل  يًّ كان من اأفعال ر�شول اهلل  ِجِبلِّ
يهملوا ما كان من اأحوال ر�شول اهلل  اأثًرا من اآثار اأ�شل اخِلْلَقة ال دخَل للت�شريع 
ا كاحلج على البعي،  ا وت�شريعيًّ يًّ دوا يف الفعل املحتمل كونَه ِجِبلِّ واالإر�شاد فيه، وتردَّ
القيا�س  اإىل  فيعمد    ر�شول اهلل  ت�شرفات  بع�س  يف  العلماء  بع�س  يغلط  وقد 

عليها قبل التثبت يف �شبب �شدورها.

عنها  ي�شدر  الَِّتي    ر�شول اهلل  اأحوال  من  اأعدَّ  اأن  االآن  عر�َس يل  وقد 
قول منه اأو فعل اثني ع�شر حااًل، منها ما وقع يف كالم القرايف ومنها ما مل يذكره، 
وهي: الت�شريع، والفتوى، والق�شاء، واالإمارة، والهدي، وال�شلح، واالإ�شارة على 
والتاأديب،  العالية،  احلقائق  وتعليم  النفو�س،  وتكميل  والن�شيحة،  امل�شت�شي، 

والتجرد عن االإر�شاد.

ا حاُل الت�شريع، فهو اأغلب االأحوال على الر�شول ؛ اإذ الأجله بعثه ) 1) فاأمَّ
 اهلل، كما اأ�شار اإليه قوله تعاىل: ژڄ ڄ  ڄ  ڃژ ]اآل عمران/ 144[، 
اأقام  الوداع، وكيف  للت�شريع ظاهرة، مثل خطبة حجة  االنت�شاِب  وقرائن 
عون النا�َس ما يقوله ر�شول اهلل ، ومثل قوله  يف حجة  عني ُي�َشمِّ ُم�َشمِّ
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ال�شاهد  »ليبلغ  اخلطاب:  عقب  وقوله  منا�شككم«،  عني  »خذوا  الوداع: 
منكم الغائب«.

ا حال االإفتاء، فله عالماٌت مثل ما ورد يف حديث املوطاأ وال�شحيحني ) 2) واأمَّ
عن عبد اهلل بن عمرو وعن ابن عبا�س: اأن ر�شول اهلل  وقف يف حجة 
اأن  ناقته مبنى للنا�س ي�شاألونه، فجاء رجل فقال: نحرُت قبل  الوداع على 
ُت اإىل البيت قبل اأن  اأرمي، قال: »ارِم وال حرج«، ثم اأتاه اآخر فقال: اأَف�شْ
ر مَّا يَن�شى  اأُخِّ م وال  اأرمي، قال: »ارِم وال حرج«، فما �ُشِئل عن �شيء ُقدِّ
املرُء اأو يجهل من تقدمي بع�س االأمور قبل بع�س اإالَّ قال: »افعل وال حرج«.

ا حال الق�شاء، فهو ما ي�شدر حني الف�شل بني املتخا�شمني املت�شادين، ) 3) واأمَّ
مثل قوله : »اأم�شك يا زبي حتى يبلغ املاء اجَلْدر ثم اأر�شله«، ومثل ق�شائه 
بينهما كما يف �شحيح م�شلم،  اأر�ٍس  يف خ�شومة احل�شرمي والكندي يف 
فكل ت�شرٍف كان بغي ح�شور خ�شمني فلي�س بق�شاء، مثل ما يف حديث 

هند بنت عتبة املتقدم.

: اق�س بيننا«، وقول الر�شول« : ومن اأمارات ذلك قول اخل�شم للر�شول 
قال:  اجلهني،  خالد  بن  زيد  عن  املوطاأ  ما يف حديث  مثاله  بينكما«،  نَيَّ  »الأَْق�شِ
وقال  اهلل،  بكتاب  بيننا  اق�س  ر�شول اهلل،  يا  فقال:  خ�شمه  ومعه  اأعرابيٌّ  جاء 
ق�شيتهما،  وذكَرا  اأتكلم،  اأن  يل  واأَْذْن  اهلل  بكتاب  بيننا  اق�س  �شدق،  خ�شمه: 
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ا�شتق�شى االإمام  اإلخ. وقد   .... بينكما بكتاب اهلل«  فقال ر�شول اهلل: »الأق�شني 
حممد بن فرج موىل ابن الطالع القرطبي معظم اأق�شية ر�شول اهلل يف كتاب متع، 
وكذلك قوله حني �شكت اإليه حبيبة بنت �شهل االأن�شاري زوجة ثابت بن قي�س 
وذكرْت اأنها ال حتبه، فقال لها ر�شول اهلل : »اأتردين عليه حديقَته؟ قالت: كل 
ما اأعطاين هو عندي، فقال ر�شول اهلل لثابت: خذ منها، فاأخذ حديقته وطلقها«.

اإال  بينها  التفرقة  ولي�شت  الت�شريع،  �شواهُد  كلها  الثالثة  االأحوال  وهذه 
ملعرفة اندراج اأ�شول ال�شريعة حتتها.

الأجل  الغالب  يف  ويكونان  للت�شريع،  تطبيٌق  كالهما  والق�شاء  والفتوى 
امل�شاواة بني احلكم الت�شريعي واحلكم التطبيقي بحيث تكون امل�شاألة اأو الق�شية 
يف  للكربى  ال�شغرى  املقدمة  لزوم  مبنزلة  االأ�شلية،  ال�شرعية  القاعدة  من  جزئًيا 
الت�شريعي  احلكم  بني  وجهي)1)  وخ�شو�س  عموم  الأجل  يكونان  وقد  القيا�س، 
عار�ٌس  لفعله  عر�س  قد  امل�شتفتي  يكون  باأن  الق�شية،  اأو  امل�شاألة  وحكم  العام 
قاعدة  نف�شه مندرًجا حتت  الفعل  قاعدة �شرعية، ال لكون  اندراَجه حتت  اأوجب 
�شرعية، مبنزلة لزوم اإحدى الق�شيتني لالأخرى يف قيا�س امل�شاواة املنطقي بوا�شطة 

مقدمة غريبة)2).

اأي عموم من وجه وخ�شو�س من وجه اآخر.  (1(
ى كذلك؛ الأنه يقوم على  )2)  قيا�س امل�شاواة هو »ما تاألَّف من مقدمتني، حمموُل اأوالهما مو�شوُع الثانية. وُي�شمَّ
 القاعدة الَِّتي تقول: اإذا كانت اأ م�شاويًة لـ ب، و ب م�شاوية لـ ج، فاإن اأ م�شاوية لـ ج« وهو قيا�س يقوم على = 
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باء واحلنتم واملزفت والنقي، فاإن  مثاله يف الفتوى: النهي عن االنتباذ يف الدِّ
ع االختمار لهذه االأنبذة يف  هذا النهي تعنيَّ كوُنه الأو�شاٍف عار�شة ُتوِجب ت�شرُّ
بالد احلجاز، فال يوؤخذ ذلك النهُي اأ�شاًل يحرم الأجله و�شع النبيذ يف دباءة اأو 
�س ال�شريعة  حنتمة مثاًل ملن هو يف قطر بارد، ولو قال بع�ُس اأهل العلم بذلك لعرَّ

لال�شتخفاف.

وكذلك القول يف االأق�شية، مثل ق�شاء ر�شول اهلل  بال�شفعة للجار، فاإن 
َي له بال�شفعة ومل يعلم اأنه �شريك. ذلك ُيْحَمل على اأن الراوي راأى جاًرا ُق�شِ

ا حاُل االإمارة، فاأكرث ت�شاريفه ال يكاد ي�شتبه باأحوال االنت�شاب للت�شريع ) 4) واأمَّ
اإالَّ فيما يقع يف خالل اأحوال بع�س احلروب ِمَّا يحتمل اخل�شو�شية، مثل 
النهي عن اأكل حلوم احُلُمِر االأهلية يف غزوة خيرب، فقد اختلف ال�شحابة 
القدور  باإكفاء  واأمُره  اأكل احلمر االأهلية   عن  نهُي ر�شول اهلل  هل كان 
يف  االأهلية  احُلمر  حلوم  حترمَي  فيقت�شي  ت�شريع،  نهَي  فيها  ُطِبخت  الَِّتي 
اإمرٍة مل�شلحة اجلي�س؛ الأنهم يف تلك الغزوة كانت  اأو نهَي  كل االأحوال، 
م كالم ال�شهاب الِقرايف يف االإذن باإحياء املوات. حمولتهم احلمي؟ وقد تقدَّ

اإن �شدقه يتوقف على �شدق مقدمة حمذوفة تقديرها: املماثُل للمماثل ماثل،  = املماثلة وامل�شابهة، بحيث 
وم�شاوي امل�شاوي ل�شيء م�شاٍو لذلك ال�شيء.
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�َشَلُبه«، فجعل  فله  قتياًل  قتل  »من  يوم حنني:    ر�شول اهلل  قال  وقد 
َلِب اإالَّ باإذن االإمام، وهو من  مالك ذلك ت�شرًفا باالإمارة، فقال: ال يجوز اإعطاُء ال�شَّ
النفل، وهو خارج من اخلم�س الَِّذي هو موكوٌل الجتهاد اأمي اجلي�س، وبذلك قال 
اأبو حنيفة اأي�ًشا، وقال ال�شافعي واأبو ثور وداود: ال يتوقف ذلك على اإذن االإمام، 

بل هو حق للقاتل، فراأوه ت�شرًفا بالفتوى والتبليغ.

واأما حاُل الهدي واالإر�شاد، فاأعمُّ من حال الت�شريع)1)؛ الأنَّ الر�شول  قد ) 5)
ياأمر وينهى، ولي�س املق�شود العزم، ولكن املق�شود االإر�شاد اإىل طرق اخلي، 
بات واأو�شاَف نعيم اأهل اجلنة واأكرَث املندوبات من قبيل االإر�شاد،  فاإن املرغِّ
االأخالق  مكارم  اإىل  االإر�شاد  هنا خ�شو�َس  واالإر�شاد  بالهدي  اأردُت  فاأنا 

واآداب ال�شحبة، وكذلك االإر�شاد اإىل االعتقاد ال�شحيح.

ويف احلديث ال�شحيح عن اأبي ذر اأن ر�شول اهلل  قال: »عبيدكم َخَوُلكم 
جعلهم اهلل حتت اأيديكم، فمن كان اأخوه حتت يده َفْلُيْطِعْمُه ِمَّا ياأكل، وْلُيلب�ْشه ِمَّا 
يلب�س، وال يكلفه من العمل ما ال يطيق، فاإن كلفه فليعنه«، قال الراوي: لقيُت 
اأبا ذرٍّ وغالًما له وعلى غالمه ُحلة، فقلُت الأبي ذر: ما هذا؟ فقال: تعال اأحدْثك، 
ته باأمه ف�شكاين اإىل ر�شول اهلل، فقال ر�شول اهلل: »اأعيته  ْ اإين �شاَبْبُت عبًدا يل َفَعيَّ

باأمه يا اأبا ذر؟«، قلت: نعم، قال: »اإنك امروؤ فيك جاهلية، عبيدكم َخَوُلكم..«.

الت�شريع: ما يوؤذن به ظاهر الفعل النبوي اأو القول من وجوب اأو حترمي، مع اأن املق�شود غي ذلك احلكم، واإالَّ   (1(
ن على م�شروعيٍة ما. فاإن الهدي واالإر�شاد يدالَّ
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ا حال امل�شاحلة بني النا�س، فهو حال يخالف حال الق�شاء، وذلك مثل ) 6) واأمَّ
ت�شرف ر�شول اهلل  حني اخت�شم اإليه الزبي وحميد االأن�شاري يف �شراج 
)1) كانا ي�شقيان به، فقال ر�شول اهلل للزبي: »ا�شق يا زبي ثم اأر�شل اإىل  احَلرةَّ
جارك«، فلما غ�شب حميد االأن�شاري، قال ر�شول اهلل للزبي: »ا�شق، ثم 
ر�شول اهلل  وكان  الزبي:  بن  عروة  قال  اجلْدر«)2)،  املاء  يبلغ  حتى  احب�س 
اأ�شار براأي فيه �شعة للزبي ولالأن�شاري، ثم ا�شتوعى ر�شول اهلل للزبي حقه 

يف �شريح احلكم.

ومثل ق�شية كعب بن مالك حني طالب عبد اهلل بن اأبي حدرد مبال كان 
له عليه، فارتفعت اأ�شواتهما يف امل�شجد، فخرج ر�شول اهلل فقال: »يا كعب«، 
على  له  الَِّذي  املال  ن�شف  فاأخذ  كعب،  فر�شي  ال�شطر،  �شع  اأي  بيده،  واأ�شار 

ابن اأبي حدرد.

عمر ) 7) اأن  املوطاأ  حديث  يف  ما  فمثل  امل�شت�شي،  على  االإ�شارة  حاُل  واأما 
ابن اخلطاب حمل على فر�س يف �شبيل اهلل فاأ�شاعه الرجل الَِّذي اأعطاه 
عمر اإياه، ورام بيعه، فرام عمر اأن ي�شرتيه، وظن اأن �شاحبه بائعه برخ�س، 
ف�شاأل ر�شوَل اهلل ، فقال ر�شوُل اهلل: »ال ت�شرته ولو اأعطاكه بدرهم، فاإن 
الراجع يف �شدقته كالكلب يعود يف قيئه«، فهذه اإ�شارة من ر�شول اهلل على 

ة: اأر�س مت�شعة حتيط باملدينة.  راج: جمع، مفرده �َشْرج: وهو م�شيل املاء. واحَلرَّ ال�شِّ  (1(
اجلْدر: حميط احلو�س باأ�شل النخلة.  (2(
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عمر، ومل يعلم اأحٌد اأن ر�شوَل اهلل نهى عن مثل ذلك نهًيا علًنا، فمن اأجل 
ذلك اختلف العلماء يف حممل النهي، فقال اجلمهور: هو نهُي تنزيٍه كيال 
يتبَع الرجُل نف�َشه ما ت�شدق به فجعله هلل، وُحمل على هذا قوُل مالك يف 
ازية  املوطاأ واملدونة؛ جلزمه باأن ذلك البيع لو وقع مل يف�شخ، وحمله يف الـَموَّ
اأنه لو كان نهَي حترمٍي الأوجب  اإن البيع يف�شخ مع  على التحرمي، ومل يقل 

ف�شَخ البيع؛ الأن اأ�شل املذهب اأن النهي يقت�شي الف�شاد اإالَّ الدليل.

وعلى هذا املحمل ُيْحَمل عندي حديُث بريرة حني رام اأهُلها بيَعها ورغبْت 
ذلك،  عائ�شُة  واأبْت  لهم،  والوؤها  يكون  اأن  اأهلها  وا�شرتط  �شرائها،  يف  عائ�شُة 
ت�شرتطي  اأن  عليِك  »ال  لها:  فقال  كامل�شت�شية،  بذلك    اهلل  ر�شوَل  واأخربْت 
اأَعتق«  ملن  الوالء  فاإمنا  الوالء،  لهم  وا�شرتطي  »خذيها  رواية:  ويف  الوالء«،  لهم 
ففعلْت عائ�شُة ذلك، ثم خطب ر�شوُل اهلِل يف النا�س خطبًة قال فيها: »ما بال اأقوام 
ا الوالء ملن اأَعتق«، فلو كان  ي�شرتطون �شروًطا لي�شت يف كتاب اهلل« اإىل قوله »واإمنَّ
قوله لعائ�شَة ت�شريًعا اأو فتوى، لكان ال�شرط ما�شًيا، ولعار�س قوله يف اخلطبة: » اإمنا 
الوالء ملن اأعتق«، ولكنه كان اإ�شارًة منه على عائ�شة بحق �شرعي حتى ت�شنى لها 
احل�شول عليه مع ح�شول رغبتها يف �شراء بريرة وعتقها، وهذا منَزع يف فهم هذا 
، وبه يندفع كل اإ�شكال حيَّ العلماء يف حممل  احلديث هو من فتوحات اهلل عليَّ

هذا احلديث.
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وعلى مثل هذا املحمل حمل زيد بن ثابت نهَي ر�شول اهلل عن بيع الثمر 
قبل ُبُدوِّ �شالحه، ففي �شحيح البخاري عن زيد كان النا�س يف عهد ر�شول اهلل 
)1) النا�س وح�شر تقا�شيهم، قال املبتاع: اإنه اأ�شاب الثمر  يبتاعون الثمار، فاإذا َجذَّ
  مان، اأ�شابه ُمرا�س، اأ�شابه ُق�شام - عاهات يحتجون بها - فقال ر�شول اهلل  الدُّ
ا ال، فال تتبايعوا حتى يبدَو �شالُح الثمر«،  مَلَّا كرثت عنده اخل�شومة يف ذلك: »فاإمَّ

قال زيد بن ثابت: »كامل�شورة ي�شي بها عليهم؛ لكرثة خ�شومتهم«.

ا حال الن�شيحة، فمثاله ما يف املوطاأ وال�شحيحني عن النعمان بن ب�شي، ) 8) واأمَّ
اأن اأباه ب�شي بن �شعد نََحَل)2) النعماَن ابنه غالًما من ماله دون بقية اأبنائه، 
فقالْت له زوُجه عمرة بنت رواحة وهي اأم النعمان: »ال اأر�شى حتى ُت�ْشِهَد 
 : ر�شوَل اهلل«، فذهب ب�شي واأعلَم ر�شوَل اهلل بذلك، فقال له ر�شول اهلل
ُت�ْشِهْدين على جور«، ويف  »ال  قال:  قال: ال،  مثَله؟«  نحلت  ولدك  »اأكلَّ 
اإًذا«،  »فال  قال:  نعم،  قال:  �شواء«  الرِبِّ  يكونوا لك يف  اأن  »اأي�شرك  رواية: 
ب�شًيا عن ذلك؛  نهى  اإن ر�شول اهلل  وال�شافعي:  واأبو حنيفة  فقال مالك 
اإبطال العطية، ولذلك  اإىل الرب وال�شلة الأبنائه، ومل يرد حتريـَمُه وال  نظًرا 
قال مالك: »يجوز للرجل اأن يهب لبع�س ولده ماله، وما نظروا اإالَّ اإىل اأن 
ر�شول اهلل  مَلَّا مَلْ ي�شتهر عنه هذا النهي علمنا اأنه نهُي ن�شيحٍة؛ لكمال 

َجذَّ ال�شيء: قطعه اأو ك�شره، وجذَّ النخيل: قطع ثماره وجناه.  (1(
نََحَل فالنًا ُنحاًل: تربع له، واملراأَة: اأعطاها مهرها.  (2(
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اإ�شالح اأمر العائلة، ولي�س حتجًيا. ويوؤيد ذلك ما يف بع�س روايات احلديث 
اأنه قال: »ال، اأَ�ْشِهْد غيي«.

وداود  و�شفيان  حنبل  بن  واأحمد  راهويه  بن  واإ�شحاق  طاوو�س  وذهب 
ْحلة وقوًفا منهم عند ظاهر النهي من غي غو�ٍس  ابن علي اإىل حترمي مثل هذه النِّ

اإىل املق�شد.

ذكرت  اأنها  م�شلم  �شحيح  يف  قي�س  بنت  فاطمة  حديث  اأي�ًشا  هذا  ومن 
لر�شول اهلل  اأن معاوية بن اأبي �شفيان واأبا جهم خطباها، فقال لها ر�شول اهلل: 
»اأما اأبو جهم فال ي�شع ع�شاه عن عاتقه، واأما معاوية ف�شعلوك ال مال له« فهو ال 
يدل على اأنه ال يجوز للمراأة اأن تتزوج برجل فقي، ولكنها ا�شت�شارت ر�شول اهلل 

فاأ�شار عليها مبا هو اأ�شلح لها.

ا حاُل طلب حمِل النفو�س على االأكمل من االأحوال، فذلك كثٌي من ) 9) واأمَّ
اأوامر ر�شول اهلل ، ونواهيه الراجعة اإىل تكميِل نفو�س اأ�شحابِه وحْمِلهم 
على ما يليق بجالل مرتبتهم يف الدين، من االت�شاف باأكمل االأحوال ِمَّا 
لو ُحِمل عليه جميُع االأمة لكان حرًجا عليهم، وقد راأيُت ذلك كثًيا يف 
ت�شرفات ر�شول اهلل ، وراأيُت يف غفلة بع�س العلماء عن هذا احلال من 
ت�شرفاته وقوًعا يف اأغالط فقهية كثية ويف حمل اأدلة كثية من ال�شنة على 

غي حماملها. 
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وباالهتداء اإىل هذا اندفعت عني حيٌة عظيمة يف تلك امل�شائل.

فقد كان ر�شوُل اهلل  الأ�شحابه م�شرًعا لهم باخل�شو�س، فكان َيْحِمُلهم على 
اأكمل االأحوال، من �شدِّ اأوا�شر االأُخوة االإ�شالمية باأَْجَلى مظاهرها، واالإغ�شاء عن 
وا ليكونوا  ُزخرف هذه الدنيا، واالإيغال يف االإقبال على الدين وفهمه؛ الأنهم اأُِعدُّ
َحملَة هذا الدين ونا�شري لوائه، وقد نوه اهلل تعاىل بهم يف اآية �شورة الفتح حيث 
 .]29 ]الفتح/  ڀژ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ژٱ   قال: 
اأُُحٍد  اأنفق اأحدكم مثَل  : »اأ�شحابي كالنجوم«، وقوله: »لو  اأال ترى اإىل قوله 
يَفُه«، وقوله يف مر�س �شعد بن اأبي وقا�س يف مكة  ذهًبا ما بلغ ُمدَّ اأحدهم وال نَ�شِ
اأعقابهم، لكن  هم على  اأَْم�ِس الأ�شحابي هجرتهم وال تردَّ يف عام الفتح: »اللهم 
َ مبكة«؛ الأنه طلب لهم الكمال  البائ�ُس �شعد بن خولة، يرثي له ر�شول اهلل اأن ُتُويفِّ

يف حايَل احلياة واملمات، واإن كان موت املهاجر مبكة ال ينق�س هجرته.

البخاري عن  اللبا�س« من �شحيح  »كتاب  ففي  احلال كثية،  واأمثلة هذا 
الرباء بن عازب قال: »اأمرنا ر�شول اهلل ب�شبٍع ونهانا عن �شبع: اأمرنا بعيادة املري�س، 
واتباع اجلنائز، وت�شميت العاط�س، واإبرار املُْق�ِشم، ون�شر املظلوم، واإف�شاء ال�شالم، 
واإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن اآنية الف�شة، وعن املياثر احلمر، 
والق�شية، واالإ�شتربق، والديباج، واحلرير«)1)، فجمع ماأمورات ومنهيات خمتلفة، 
املَياثر، جمع ِميرثة بك�شر امليم: فرا�س �شغي بقدر الطنف�شة حت�شى بقطن ويجعلها الراكب على الرحل حتته فوق   (1(
الرحل لتكون األني له. والَق�ّشية اأحدها ق�شي: ثياب م�شرية فيها اأ�شالع ناتئة كاالأترج من حرير. واالإ�شتربق: 

ثياب من حرير غليظ. والديباج: ثياب رقيقة من حرير.
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يف  حترميه  عدم  اأو  االأمر  يف  وجوبه  عدُم  ُعِلم  ِمَّا  وبع�شها  وجوُبه،  ُعِلم  ِمّا  بع�شها 
النهي.

البذخ  مبظاهر  التظاهر  عن  اأ�شحابه  تنزيه  الأجل  اإالَّ  املنهيات  تلك  فما 
والفخفخة للرتفه وللتزين باالألوان الغريبة، وهي احلمرة، وبذلك تندفع احليُة يف 
وجه النهي عن كثي ما ذكر يف هذا احلديث ِمَّا مل يهتد اإليه اخلائ�شون يف �شرحه.

»نهى  قال:  اأنه  طالب  اأبي  بن  علي  عن  داود  اأبو  رواه  ما  لهذا  وي�شهد 
فر، وعن تختم الذهب، وعن  ر�شول اهلل  عن لب�س الَق�ِشّي، وعن لب�س املَُع�شْ
القراءة يف الركوع وال�شجود، وال اأقول نهاكم«، يعني اأن بع�س هذه املنهيات مل 

ا. ينه عنها جميَع االأمة، بل خ�س بالنهي عليًّ

َقِبه«،  ومن االأمثلة حديث اأبي رافع اأن ر�شول اهلل  قال: »اجلاُر اأحقُّ ِب�شَ
اأي ما يليه، اأي اأحق ب�شرائه اإذا باعه جاره، فما هو اإالَّ حلمل اأ�شحابه على املوا�شاة 
القرب،  اأي  َقب،  ال�شَّ فعة الأجل  بال�شُّ اأحقَّ  واملوؤاخاة، ولذلك جعل اجلاَر منهم 
ولوال كلمة »اأحق« جلعلنا احلديَث ملجرد الرتغيب، فلما وجدنا كلمة »اأحق« عِلْمنا 
وبني  بينه  تعار�س  فال  ب�شفعة عقار جاره،  اأحق  ال�شحابة  اجلار من  اأن  يعني  اأنه 
دت احلدوُد،  فعة يف ما مل يق�شم، فاإذا ُحدِّ حديث جابر اأن ر�شول اهلل قال: »ال�شُّ

فت الطرق، فال �شفعة«. و�شرِّ
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وكذلك حديث املوطاأ وال�شحيحني عن اأبي هريرة اأن ر�شول اهلل  قال: 
»ال مَيَْنْع اأحُدكم جاَرُه خ�شبًة يغرزها يف جداره«، ثم يقول اأبو هريرة: »مايل اأراكم 
على  هريرة  اأبو  ذلك  فحمل  اأكتافكم«)1)،  بني  بها  الأَْرِمنَيَّ  واهلل  معر�شني،  عنها 
اأن ال يق�شي على  الت�شريع، وحمله مالك على معنى الرتغيب، فقال يف املوطاأ 
اجلار بذلك، اأي الأنه يخالف قاعدة اإطالق ت�شرف املالك يف ملكه واأن ال حق 

لغيه فيه.

رافع  بن  رافع بن خديج عن عمه ظهي  ُيْحَمل حديُث  النحو  وعلى هذا 
اأنه قال: » لقد نهانا ر�شول اهلل  عن اأمر كان بنا رافقا، قال رافع: قلُت ما قال 
ر�شول اهلل فهو حق.. قال دعاين ر�شول اهلل فقال: »ما ت�شنعون مبحاقلكم؟« قلت: 
»نوؤاجرها على الربع وعلى االأو�شق من التمر وال�شعي«، قال: »ال تفعلوا، اْزَرعوها 

اأو اأَْزِرعوها اأو اأم�شكوها«، قال رافع: »قلت �شمًعا وطاعة«.

فقد تاأوله معظم العلماء على معنى اأن ر�شول اهلل اأمر اأ�شحابه اأن يوا�شي 
بع�شهم بع�ًشا. ولذلك ترجم البخاري هذا احلديث بقوله: »باب ما كان اأ�شحاب 

ر�شول اهلل  يوا�شي بع�شهم بع�ًشا يف الزراعة والثمرة«.

وخا�شة ) 10)   ر�شول اهلل  مقام  فذلك  العالية،  احلقائق  تعليم  حال  واأما 
اأتب�شر  َذّر  اأبا  »يا  خليلي:  يل  قال  قال:  ذر  اأبو  روى  ما  ومثاله:  اأ�شحابه، 

)1)  »الأرمنيَّ بها بني اأكتافكم«: الأ�شرخنَّ بهذه املقالة بينكم. 



ارِع للت�سريع انت�ساُب ال�سَّ
5959

اأُُحًدا؟« قلت: نعم، قال: »ما اأحب اأنَّ يل مثل اأُُحٍد ذهًبا اأنفقه كلَّه اإال ثالثة 
دناني«، فظن اأبو ذر اأن هذا اأمر عام لالأمة، فجعل َيْنَهى عن اكتناز املال، 

وقد اأنكر عليه عثمان  قول ذلك كما �شيجيء.

واأما حال التاأديب، فينبغي اإجادُة النظر فيه؛ الأن ذلك حاٌل قد حَتُفُّ به ) 11)
الق�شُد  يكون  اأن  ينا�شب  ما  َز  ميَيّ اأن  الفقيه  فعلى  التهديد،  لق�شد  املبالغُة 
التوبيَخ  بالذات  منه  الق�شُد  يكون  اأن  ينا�شب  وما  الت�شريَع،  بالذات  منه 

والتهديَد، ولكنه ت�شريع بالنوع اأي بنوع اأ�شل التاأديب.

ومثال ذلك ما يف املوطاأ وال�شحيحني عن اأبي هريرة اأن ر�شول اهلل  قال: 
ن  »والذي نف�شي بيده لقد هممُت اأن اآمَر بحطب فُيْحطب، ثم اآمَر بال�شالة َفُيوؤَذَّ
ق عليهم بيوَتهم، والذي  لها، ثم اآمَر رجاًل فيوؤم النا�س، ثم اأَُخاِلف اإىل رجال فاأَُحرِّ
نف�شي بيده لو يعلم اأحدهم اأنه يجد عظًما �شميًنا اأو مرماتني)1) ح�شنتني ل�شهد 

الع�شاء«.

ق بيوت امل�شلمني الأجل �شهود  فال ُي�ْشَتَبُه اأن ر�شول اهلل  ما كان ِلُيَحرِّ
ْهويل يف التاأديب، اأو اأن  �شالة الع�شاء يف اجلماعة، ولكن الكالم �ِشيَق َم�َشاَق التَّ

اهلل اأطلعه على اأن اأولئك من املنافقني واأَِذَن له باإتالفهم اإن �شاء.

َي يف احلديث. امِلْرَماة: ما بني ِظْلَفي ال�شاة من اللحم من ال�شاقني، ولذلك ُثنِّ  (1(
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ومنه اأي�ًشا ما ورد يف �شحيح البخاري عن اأبي �شريح قال: قال ر�شول اهلل: 
»واهلل ال يوؤمن، واهلل ال يوؤمن«، فقلنا: ومن هو يا ر�شول اهلل؟ قال: »من ال ياأمن 
جاُره بوائَقه«، فخرج الكالم خمرَج التهويل ملن ي�شيء اإىل جاره حتى يخ�شى اأن 

ال يكون من املوؤمنني، واملراد نفي االإميان الكامل.

الت�شريع ) 12) فيه  ما  بغي  يتعلق  ما  فذلك  االإر�شاد،  عن  التجرد  حال  واأما 
اأمٌر يرجع اإىل العمل  والتدين، وتهذيب النفو�س وانتظام اجلماعة، ولكنه 
يف اجِلِبلَّة ويف دواعي احلياة املادية، واأمره ال َي�ْشَتِبُه، فاإن ر�شول اهلل يعمل 
يف �شوؤونه البيتية ومعا�شه احليوي اأعمااًل ال ق�شد منها اإىل ت�شريع وال طلب 
   ا من اأفعال ر�شول اهلل يًّ متابعة، وقد تقرر يف اأ�شول الفقه اأن ما كان ِجِبلِّ
ما  ي�شلك  اأن  اأحد  لكل  بل  مثله،  بفعل  االأمة  ملطالبة  مو�شوًعا  يكون  ال 
يليق بحاله، وهذا ك�شفات الطعام واللبا�س واال�شطجاع وامل�شي والركوب 
يف  كامل�شي  ال�شرعية  االأعمال  عن  خارًجا  ذلك  كان  �شواء  ذلك،  ونحو 
كالركوب  الدينية  االأمور  داخاًل يف  كان  اأم  ال�شفر،  والركوب يف  الطريق 
على الناقة يف احلج، ومثل الُهِوّي باليدين قبل الرجلني يف ال�شجود عند 
من راأى اأن ر�شول اهلل  اأهوى بيديه قبل رجليه حني اأ�شن وبدن، وهو 

قول اأبي حنيفة.
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الَِّذي هو  ب  باملح�شَّ  نزل يف حجة الوداع  النبي  اأن  ُيرَوى  وكذلك ما 
واملغرب  والع�شر  الظهَر  فيه  ف�شلَّى   - االأبطح  له  ويقال   - كنانة  بني  َخْيُف)1) 
فكان  الوداع،  لطواف  مكة  اإىل  معه  مبن  ان�شرف  ثم  هجعًة  َهَجَع  ثم  والع�شاء، 
. ابن عمر يلتزم النزوَل به يف احلج ويراه من ال�شنة، ويفعل كما فعل ر�شول اهلل

اإمنا  ُب ب�شيء،  اأنها قالت: »لي�س التح�شُّ ويف �شحيح البخاري عن عائ�شة 
هو منزل نزله ر�شوُل اهلل ؛ ليكون اأ�شمح خلروجه اإىل املدينة«، تعِني الأنه مكان 
مت�شع يجتمع فيه النا�س، وبقولها قال ابن عبا�س ومالك بن اأن�س. وكذلك حديث 

اال�شطجاع على ال�شق االأمين بعد �شالة الفجر.

ويف حديث يوم بدر اأن ر�شول اهلل �شبق قري�ًشا اإىل املاء حتى جاء اأدنى ماٍء 
من بدر، فنزل به باجلي�س، فقال له احُلَباب بن املنذر: »يا ر�شول اهلل اأمنزاًل اأنزَلكه 
واملكيدة؟«،  واحلرب  الراأي  هو  اأم  عنه،  نتاأخر  اأن  وال  نتقدمه  اأن  لنا  لي�س  اهلل، 
فاإن هذا  »يا ر�شول اهلل  الراأي واحلرب واملكيدة«، قال:  قال ر�شول اهلل: »بل هو 
اأعرف غزارة  فاإين  القوم،  ماء من  اأدنى  تاأتَي  بالنا�س حتى  فانه�س  مبنزل،  لي�س 
فقال  ي�شربون«،  وال  فن�شرب  القلب  من  عداها  ما  ر  ُنَغوِّ ثم  فننزله  وكرثته،  مائه 

ر�شول اهلل: »لقد اأ�شرت بالراأي«.

ي َم�ْشِجد اخَلْيِف مِبنى. اخَلْيُف: ما انحدر عن ِغَلظ اجلبل وارتفع عن َم�ِشيل املاء، ومنه �ُشمِّ  (1(
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ويف جامع الُعْتبية يف �شماع ابن القا�شم قال مالك: َمرَّ ر�شول اهلل  ببع�س 
احلوائط وهم يوؤبرون النخل ويلقمونها، فقال لهم: »ما عليكم اأال تفعلوا«، فرتك 
  ر�شول اهلل  اإىل  ف�شَكْوا ذلك  النخل،  تطعم  فلم  العام  االإبار يف ذلك   النا�س 

فقال: »اإمنا اأنا ب�شر فاعملوا مبا ي�شلحكم«.

قال اأبو الوليد ابن ر�شد يف البيان والتح�شيل: ُروي هذا احلديث باألفاظ 
خمتلفة منها اأنه قال: »ما اأظن هذا ُيغني �شيًئا ولو تركوه ل�شلح«، اأو »ما اأرى اللقاح 
�شيًئا«، فرتكوه فُق�ِشم)1)، فاأُْخرِب بذلك ر�شوُل اهلل، فقال: »ما اأنا بزارع وال ب�شاحب 

ُحوا«. نخل، َلقِّ

وبعد، فالبد للفقيه من ا�شتقراء االأحوال وتو�شم القرائن احلافة بالت�شرفات 
واحلر�س  العامة،  اإىل    النبي  باإبالغ  االهتمام  الت�شريع  قرائن  فمن  النبوية، 
قول  مثل  الكلية،  الق�شايا  �شورة  يف  واإبرازه  باحلكم  واالإعالم  به،  العمل  على 

ر�شول اهلل : »اأاَل ال و�شية لوارث«، وقوله: »اإمنا الوالء ملن اأعتق«.

الفعل، مثل  تنفيذ  الت�شريع عدُم احلر�س على  ومن عالمات عدم ق�شد 
قول النبي  يف مر�س الوفاة: »اْئُتوين اأكتْب لكم كتابًا لن ت�شلوا بعده«، قال 
ابن عبا�س: فاختلفوا، فقال بع�شهم: ح�شبنا كتاب اهلل، وقال بع�شهم: قدموا له 

ق�شم مل ي�شبط، فيحتمل اأن يكون ب�شم القاف وك�شر ال�شني، اأي اأ�شابه الُق�شام، وهو ت�شاقط التمر قبل اأن   (1(
ي�شي ب�شًرا.
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يكتب لكم، وال ينبغي عند نبي تنازع، فلما راأى اختالفهم قال: »دعوين، فما 
اأنا فيه خي«.

واعلم اأن اأ�شد االأحوال الَِّتي ذكرناها اخت�شا�ًشا بر�شول اهلل  هي حالة 
الت�شريع؛ الأن الت�شريع هو املراد االأول هلل تعاىل من بعثه حتى ح�شر اأحواله فيه 
يف قوله تعاىل: ژڄ ڄ  ڄ  ڃژ ]اآل عمران/ 144[، فلذلك يجب امل�شُي 
اإىل اعتبار ما �شدر عن ر�شول اهلل  من االأقوال واالأفعال فيما هو من عوار�س 
اأحوال االأمة �شادًرا م�شدَر الت�شريع ما مل تقم قرينٌة على خالف ذلك، وقد اأجمع 
العلماُء على االأخذ بخرب �شعد بن اأبي وقا�س حيث �شاأل النبيَّ  اأن يو�شي 
الثلث  على  بالزائد  الو�شية  فجعلوا  كثي«،  والثلث  »الثلث،  له:  قال  ماله،  يف 
مردودًة اإالَّ اأن يجيزها الورثة، ومل يحملوه حممل االإ�شارة والن�شيحة مع ما قارنه 
ِمَّا ي�شمح بذلك، وهو قوله: »اإنك اأن تدع ورثتك اأغنياَء خٌي من اأن تدعهم عالًة 
يتكففون النا�س«، فاإنه ُموؤِْذٌن بالنظر اإىل حالة خا�شة ب�شعد وورثته و�شدة فقرهم، 
مع كونه جرى بني ر�شول اهلل  و�شعد خا�شة، ومل يفعل به ر�شول اهلل  وال 
 رواه عنه غي �شعد، فكان للفقيه اأن يجيز الو�شية باأكرث من الثلث ملن كان ورثته 
اأغنياء - ومل يقل به اأحد من اأهل العلم - اأو ملن مل يكن له وارث، وقد قال بذلك 
بع�س اأهل العلم فيما نقل ابن حزم يف الـُمحلَّى عن ابن م�شعود وَعبيدة ال�شلماين 

وطائفة، وهو قوٌل �شاذ.





على الباحث يف مقا�شد ال�شريعة اأن يطيل التاأمل ويجيد التثبت يف اإثبات 
اه والت�شاهَل والت�شرَع يف ذلك؛ الأن تعيني مق�شد �شرعيٍّ -  مق�شد �شرعي، واإيَّ
كلِّيٍّ اأو جزئي - اأمٌر تتفرع عنه اأدلة واأحكام كثية يف اال�شتنباط، ففي اخلطاأ فيه 

خطر عظيم.

ا اإالَّ بعد ا�شتقراء ت�شرفات ال�شريعة يف النوع  َ مق�شًدا �شرعيًّ فعليه اأن ال ُيعنيِّ
الَِّذي يريد انتزاع املق�شد الت�شريعي منه، وبعد اقتفاء اآثار اأئمة الفقه لي�شت�شيء 
باأفهامهم وما ح�شل لهم من مار�شة قواعد ال�شرع، فاإن هو فعل ذلك اكت�شب قوَة 

ا�شتنباٍط يفهم بها مق�شوَد ال�شارع.

نف�شه  يف  احلا�شل  يجد  ال  العظيم  العمل  بهذا  اال�شطالع  بعد  هو  ثم 
مق�شًدا  ال�شيء  بكون  اجلزم  قوة  الأنَّ  ال�شريعة؛  مق�شد  بتعيني  اليقني  يف  �شواًء 
عليها  العثور  َوْفَرة  ومبقدار  ون�شوبها،  االأدلة  ينابيع  في�س  مبقدار  تتفاوت  ا  �شرعًيّ
الفقيه  ا�شتفراغ جهد  مقدار  على  بعالة  و�شدها  الوفرة  هذه  ولي�شت  واختفائها، 

ُد ال�شريعة مرتبتان: قطعيَّة وظَنّية مقا�شِ
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الناظر وا�شتكمال ن�شاطه، بل اإن االأدلة على ذلك متفاوتُة الكرثة والقلة يف اأنواع 
الت�شريعات ِبَح�ْشِب الزمان الَِّذي عر�س يف وقت الت�شريع �شعة و�شيًقا، وِبَح�شب 
م�شائل  اأن  ترى  اأال  وقلة،  الت�شريع كرثة  وقت  لالأمة يف  الَِّتي عر�شت  االأحوال 
ال�شارع من م�شائل املعامالت  واآثاًرا عن  اأدلًة  اأكرُث  ال�شرعية  العبادات واالآداب 
االأولني  النوعني  على  مق�شوًرا  الهجرة  قبل  الت�شريع  معظُم  كان  اإذ  والنوازل، 
االآخر،  واليوم  ور�شله،  اهلل  مبعرفة  اأمرها  مبداأ  يف  االأمة  جهل  الأن  الثالث؛  دون 

والعبادات، كان اأعرَق واأ�شدَّ من جهلهم بطرائق االإن�شاف يف املعاملة.

ا  وعلى هذا، فاحلا�شل للباحث عن املقا�شد ال�شرعية قد يكون علًما قطعيًّ
ا، وال يعترب ما ح�شل للناظر من ظن �شعيف  اأو قريًبا من القطعي، وقد يكون ظنًّ
اأو دونه، فاإن مل يح�شل له من علمه �شوى هذا ال�شعيف فليفر�شه فر�ًشا جمرًدا؛ 
ليكون تهيئًة لناظٍر ياأتي بعده، كما اأو�شى ر�شوُل اهلل  اإذ قال: »فُربَّ حامِل فقٍه 

اإىل من هو اأفقُه منه«.

واإن اأعظَم ما َيُهم املتفقهني اإيجاُد ثلٍة من املقا�شد القطعية ليجعلوها اأ�شاًل 
ظار من علماء اأ�شول الفقه اأن  ار اإليه يف الفقه واجلدل، وقد حاول بع�ُس النُّ ُي�شَ
يجعلوا اأ�شواًل للفقه قطعية فطفحت بذلك كلماٌت منهم، لكنهم ارتبكوا يف تعيني 
طريقة ذلك، واأح�شُب اأن اأّوَل من حاول ذلك اإماُم احلرمني يف كتاب الربهان، 

فاإنه قال يف تف�شي اأ�شول الفقه: »اإنها القواطع يف عرف االأ�شوليني«.
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وال �شك اأنه يعني بها القواطع من االأدلة ال�شمعية، اإذ ال �شبيل اإىل حت�شيل 
ون�س  الكتاب،  ن�س  »واأق�شامها  قال:  ثم  الدين،  اأ�شول  يف  اإالَّ  العقلية  القواطع 

ال�شنة، واالإجماع«.

قال املازري يف �شرحه على الربهان: »قيد يف الدليلني االأولني، ومل يقيد 
يف االإجماع؛ الأمرين:

اأحدهما: اأن يكون جعل االألف والالم يف االإجماع للعهد، يعني االإجماع 
االإجماع حجًة كثية، ال  املعتربة يف كون  ال�شروط  اأن  الثاين:  الَِّذي هو حجة، 

ميكن �شبُطها اإالَّ بتفريِع امل�شائل وتهيِد االأبواب«.

اإمام احلرمني: »فاإن قيل تف�شيل اأخبار االآحاد واالأقي�شة ال ُيلَفى  ثم قال 
اإبانة القاطع يف وجوب  اأ�شول الفقه ولي�شت قواطع، قلنا: حظ االأ�شويل  اإالَّ يف 
العمل بها، ولكن البد من ذكرها ليتبني املدلول ويرتبط به الدليل«، فجعل حظَّ 
القطعي من هذه االأمور الظنية هو القاطع باعتبارها اأدلة �شرعية يجب العمل بها 

على اجلملة، ال يف تف�شيل جزئياتها.

ويف �شرح �شهاب الدين القرايف على املح�شول لالإمام الرازي يف امل�شاألة 
االأوىل من م�شائل اللفظ يف باب االأوامر: »قال االأبياري يف �شرح الربهان: م�شائل 
يِف  امل�شطور  لي�س  ولكنه  قطعي  وُمْدَرُكها   ، الظنُّ فيها  يكفي  وال  قطعية  االأ�شول 
الكتب، بل معنى قول العلماء: »اإنها قطعية« اأن من َكرُث ا�شتقراوؤه واطالعه على 
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اأق�شية ال�شحابة ، ومناظراتهم، وفتاويهم، وموارد الن�شو�س ال�شرعية وم�شادرها، 
َح�شل له القطُع بقواعد االأ�شول. 

ر عن ذلك ال يح�شل له اإالَّ الظن، واإمنا و�شع العلماء هذه الظواهر  ومن َق�شَّ
بني كون هذه  تنايف  فال  القطع،  مدرُك  اأنها  املُْدَرك، ال  اأ�شل  ليبينوا  ُكتبهم؛  يف 

امل�شائل قطعيًة، وبني كون هذه الن�شو�س ال تفيد اإالَّ الظن«.

واأبو اإ�شحاق ال�شاطبي حاول يف املقدمة من كتابه »عنوان التعريف« طريقًة 
قوُله:  اإالَّ  منها  يو�شل  ال  طريقٌة  وهي  قطعية،  الفقه  اأ�شول  كون  الإثبات  اأخرى 
»الدليل على ذلك اأنها راجعة اإىل كليات ال�شريعة، وما كان كذلك فهو قطعي، 
واأعني بالكليات ال�شروريات واحلاجيات«، ثم ذهب ي�شتدل على ذلك مبقدمات 

خطابية و�شف�شطائية، اأكرثها مدخول وخملوط غي منخول.

الكتاب، وذلك حا�شُل  اإىل كالمهم يف �شدر هذا  االإ�شارُة  تقدمْت  وقد 
َر باأ�شواء اأفهامهم ِلتعلم اإمكان  ما ل�شلفنا يف هذا الغر�س، واإمنا ق�شدُت منه التَنوُّ

ا�شتخال�س قواعَد حت�شل بالقطع اأو بالظن القريب من القطع، ولو كانت قليلة. 

على اأننا غُي ملتزمني للقطع وما يقرب منه يف الت�شريع؛ اإذ هو منوط بالظن، 
االختالف  عند  اإليه  نلجاأ  ملجاأً  القطعية  القواعد  من  ُثلٌة  تكون  اأن  اأردُت  واإمنا 
واملكابرة، واأن ما يح�شل من تلك القواعد هو ما ن�شميه »علم مقا�شد ال�شريعة«، 

ولي�س ذلك بعلم اأ�شول الفقه.
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لت�شرفات  كبي  غي  ا�شتقراٍء  من  �شهل  فتح�شيلها  الظنية  املقا�شد  فاأما 
يف  يراعيه  وما  ال�شارع  با�شطالح  علًما  ُيْك�ِشبنا  اال�شتقراُء  ذلك  الأن  ال�شريعة؛ 
الت�شريع، قال عز الدين بن عبد ال�شالم يف قواعده الفقهية يف مبحث »ما خالف 
القيا�س من املعاو�شات« بعد ذكر املثال احلادي والع�شرين: »ومثل ذلك اأن من 
ِوْرٍد  ويكرهه يف كل  ُيوؤِثُره  ما  وفهم  العقالء،  الف�شالء احلكماء  اإن�شانًا من  عا�شر 
ْدر، ثم �شنحت له م�شلحٌة اأو مف�شدة مل يعرف قوَله فيها، فاإنه يعرف مبجموع  و�شَ
ما َعِهده من طريقته واأَِلَفه من عادته اأنه ُيوؤِْثر تلك امل�شلحة ويكره تلك املف�شدة«.

تكّرًرا  القراآن  اأدلة  ر  متكرِّ من  ُيوؤَْخذ  ما  القطعية  ال�شرعية  املقا�شد  مثال 
ينفي احتمال ق�شد املجاز واملبالغة، نحو كون مق�شد ال�شارع التي�شي، فقد قال 
 ،]185 ]البقرة/  ۋژ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ژۇ  تعاىل:  اهلل 

ژۇ ۇ  قوله:  ژ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ عقب  بقوله  التاأكيد احلا�شل  فهذا 
ۆ ۆژ، قد جعل داللة االآية قريبة من الن�س، وي�شم اإليه قوله تعاىل: 

وئ  وئ  ەئ  ژەئ  وقوله:   ،]78 ]احلج/  ۓژ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ 
ژىئ  وقوله:   ،]286 ]البقرة/  ېئژ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ   ۇئ  ۇئ 

ژٺ ٺ ٿ ٿ  وقوله:  ]البقرة/ 286[،  ىئ ىئ ی ی  ی ی جئژ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹژ ]البقرة/ 187[، وقوله: ژٺ 
ٺ ٺ ٿ  ٿژ ]الن�شاء/ 28[، وقول النبي : »بعثُت باحلنيفية ال�شمحة«، 
ولي�س  ي�شر،  الدين  هذا  »اإن  وقوله:  تطيقون«،  ما  االأعمال  من  »عليكم  وقوله: 
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وال  را  »ي�شِّ اليمن:  اإىل  بعثهما  مَلَّا  االأ�شعري  مو�شى  واأبي  ملعاذ  وقوله  بالع�شر«، 
را«، وقوله: »اإمنا بعثتم مي�شرين«. ُتع�شِّ

اإن  يقول:  اأن  ال�شريعة  مقا�شد  للباحث عن  ل  يخوِّ اال�شتقراء  فمثُل هذا 
عمومات  كله  ذلك  يف  امل�شتقراأة  االأدلة  الأن  التي�شي؛  ال�شريعة  مقا�شد  )من) 

متكررة، وكلها قطعية الن�شبة اإىل ال�شارع الأنها من القراآن، وهو قطعي املنت.

ومثاُل املقا�شد الظنية القريبة من القطعي ما قال ال�شاطبي يف امل�شاألة الثانية 
اأ�شل  اإىل  يرجع  اأن  ا  اإمَّ الظني  »الدليل  االأدلة«:  »كتاب  من  االأول  الطرف  من 
قطعي مثل قول النبي : »ال �شرر وال �شرار«، فاإنه داخل حتت اأ�شل قطعيٍّ يف 
هذا املعنى، فاإن ال�شرر وال�شرار مبثوٌث منُعُه يف ال�شريعة كلها يف وقائَع جزئياٍت 
 ،]231 ]البقرة/  ٺژ  ڀ ٺ  ڀ  ژ  تعاىل:  كقوله  كلياٍت   وقواعَد 

ې ې  ې  ژ ې  وقوله:   ،]6 ]الطالق/  ڀژ  پ پ    ژپ 

ى ى ائ ائ ژ ]البقرة/ 233[.

ي على النفو�س واالأموال واالأعرا�س، وعن الغ�شب  ومنها النهي عن التَّعدِّ
والظلم وكل ما هو يف املعنى اإ�شرار و�شرار، ويدخل حتته اجلنايُة على النف�س اأو العقل 

اأو الن�شل اأو املال، فهو معنى يف غاية العموم يف ال�شريعة، ال مراء فيه وال �شك«.

ة املذكورة يف كالم ال�شاطبي واإن كانت كثيًة اإالَّ اأنها اأدلٌة جزئية،  فاإن االأدلَّ
والدليل العام منها وهو قول الر�شول : »ال �شرر وال �شرار«، خرُب اآحاد ولي�س 
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بقطعيِّ النقل عن ال�شارع؛ الأن ال�شنة غي املتواترة لي�شت قطعية املنت، وقد تقدمت 
االإ�شارة اإىل هذا يف مبحث »طرق اإثبات املقا�شد ال�شرعية« من كتابنا هذا.

واعلم اأن مراتب الظنون يف فهم مقا�شد ال�شريعة متفاوتٌة بح�شب تفاوت 
اال�شتقراء امل�شتند اإىل مقدار ما بني يَدي الناظر من االأدلة، وبح�شب َخَفاِء الداللة 
وقوتها، فاإن داللَة حترمي اخلمر على كون مق�شد ال�شريعة حفَظ العقول عن الف�شاد 
ي�شل  ما  حترمي  يف  املجتهدون  يختلف  يكد  مل  ولذلك  وا�شحة،  داللٌة  العار�س 
ا ِداللُة حترمي اخلمر على اأن مق�شد ال�شريعة �شدُّ  بال�شارب اإىل حد االإ�شكار، واأمَّ
ذريعة اإف�شاد العقل، حتى ناأخذ من ذلك املق�شد حترمي القليل من اخلمر، وحترمي 
النبيذ الَِّذي ال يغلب اإف�شاوؤه اإىل االإ�شكار، فتلك داللٌة خفية؛ ولذلك اختلف 
العلماء يف م�شاواة حترمي االأنبذة لتحرمي اخلمر، ويف م�شاواة حترمي �شرب قليل اخلمر، 
ومن  به،  والتجريح  احلد  واإقامة  التحرمي  بينهما يف  ى  �شوَّ بذلك  ه  َظنُّ غلب  فمن 

جعل بينهما فرًقا مل ي�شوِّ بينهما يف تلك االأمور.

يف  ًنا  َبيِّ اأثًرا  الفقيه  ا�شتقراء  ل�شواهد  املعار�شات  قيام  الحتمال  اأن  على 
ه و�شعفه كما تقرر يف علم احلكمة، فاإن �شاحب هذا املقام تلوح له  مقدار قوة ظنِّ
ر  عند النظر �شواهُد االأدلة بينًة ال ي�شذ عليه منها �شيء، اأو اإالَّ �شيء قليل، فاإِْن ق�شُ

ُعَف الظن باملق�شد ال�شرعي. اال�شتقراء وامتد احتمال املعار�س، �شَ





اإن الطريقة الَِّتي ر�شمها الفقهاء الأنف�شهم يف اال�شتدالل يف الفقه واأ�شوله، 
اأجلاأتهم بغي اختيار اإىل االقت�شار على اال�شتدالل باألفاظ الكتاب وال�شنة، واأفعال 

النبي  و�شكوته وباالإجماع.

ژڑ  تعاىل:  قوله  مثل  كلِّية،  اأحكاًما  تفيد  قد  االأقوال  تلك  اأن  على 
 ،]185 ]البقرة/  ۆژ  ۆ  ۇ  ژۇ  وقوله:   ،]1 ]املائدة/  کژ 
وقول الر�شول  »ما اأ�شكر كثيه فقليله حرام«، وقوله: »ال �شرر وال �شرار« وقد 
تفيد اأحكاًما جزئية، وهو الغالب كقوله: »اأم�شك يا زبي حتى يبلغ املاء اجلدر ثم 

اأر�شل اإىل جارك«.

يف  املناط)1)  حتقيق  بطريق  ا  اإمَّ فروًعا  ذلك  كل  من  ينتزعون  والفقهاء 
االأحكام الكلية؛ الأن املُْنَتزعات جزئياٌت لتلك الق�شايا الكلية، اأو بطريق القيا�س 
اآذنت  و�شٍف  اجلزئيات يف  لتلك  مت�شابهٌة  املنتزعات  الأن  اجلزئية؛  االأحكام  يف 

هو اإثبات القاعدة اأو العلة يف اآحاد ال�شور الَِّتي تندرج حتتها.  (1(

ها عن التعليل،  تعليل الأحكام ال�شرعية، وخلوُّ بع�شِ
ى التعبُّدي  وهو املُ�شمَّ
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ِتي بها ال�شبه  الَّ اأحكاُمها على تفاوٍت بني امللحقات، ب�شبب ظهور االأو�شاف  به 
وخفائها لتفاوت م�شالك العلة، ثم عمدوا اإىل اأحكاٍم ثبت �شدوُرها من ال�شارع 
يف علم املجتهد وخفَي عنه مراُد ال�شارع منها فاتَّهم علمه وبذل جهده يف َجْنِب 
ْوُه بالتعبدي، اأي اأن ال�شريعة تعبدتنا بذلك احلكم ومل ت�شرح  �َشَعة ال�شريعة، ف�َشمَّ

مرادها منه يف نظر ذلك املجتهد.

روى البخاري عن اأبي الزناد اأنه قال: »اإن ال�شنن ووجوه احلق لتاأتي كثًيا 
ا من اتباعها، وذلك اأن احلائ�س تق�شي  على خالف الراأي، فما يجد امل�شلمون ُبدًّ
للعمة  قال: »عجًبا  اأن عمر بن اخلطاب  املوطاأ  ال�شالة«، ويف  تق�شي  ال�شوم وال 

ُتوَرُث وال َتِرث«.

فكانت االأحكام عندهم ق�شمني: معلل وتعبدي، وقد تفاوت املجتهدون 
التعليل  الَِّذين خا�شوا يف  الفقهاء  اأننا وجدنا  االأخي، غي  النوع  اإثبات هذا  يف 
ثالثة  تعليلها  بح�شب  ال�شريعة  اأحكام  تق�شيم  يجعلوا  اأن  اأو�شكوا  قد  والقيا�س، 

اأق�شام: 

ق�شم ُمعلَّل ال حمالة، وهو ما كانت علُته من�شو�شًة اأو موَمًئا اإليها، اأو نحو ) 1)
ذلك.

وق�شم تعبدي حم�س، وهو ما ال ُيْهَتَدى اإىل حكمته.) 2)
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وق�شم متو�شط بني الق�شمني، وهو ما كانت علُته خفيًة وا�شتنبط له الفقهاء ) 3)
ال�شتة، وكمنع كراء  الف�شل يف االأ�شناف  ربا  علًة، واختلفوا فيه، كتحرمي 
ال�شحابة  من  االإطالق  على  باملنع  القائلني  عند  االإطالق  على  االأر�س 
الدين،  التفقه يف  على  العلل خطر  من  النوع  هذا  اإثبات  ويف  والتابعني، 
يه مالت الظاهرية اإىل االأخذ بالظواهر، ونفوا القيا�س،  فمن اأجل اإلغائه وتوقِّ
ومن االهتمام به تفننت اأ�شاليب اخلالف بني الفقهاء، واأنكر فريق منهم 

�شحة اأ�شانيد كثي من االآثار.

ولقد نرى كثًيا من الفقهاء الَِّذين جعلوا من اأ�شولهم التم�شَك بظاهر لفظ 
ال�شارع، اأو بالو�شف الوارد عند الت�شريع، مل َي�ْشَلُموا من الوقوع فيما ي�شبه اأحوال 

اأهل الظاهر من االعتبار بالتعبد.

مثاله ما وقع لبع�س الفقهاء من القول يف اآية القتل العمد املوجبة للقود، 
فقد نقل بع�شهم اأنه اأخذ مبا روي عن ر�شول اهلل : »كل �شيء خطاأ اإالَّ ال�شيف«.

القتل  اآالت  على  الغالبة  )هي)  كانت  الَِّتي  بال�شفة  اأخٌذ  اأنه  وعندي 
اآلة  كلُّ  بال�شيف  ق  اأُحْلِ ثم  ال�شيف،  وهي  القود  حكُم  فيه  ورد  الَِّذي  الزمن  يف 
حمددة بطريق القيا�س يف و�شف االأ�شل، ثم اأُحِلَق اخلنُق املزهق للروح، واحلرق 
بالنار، والذبح بالق�شب بطريق القيا�س اأي�ًشا، وُوِقَف عند ذلك، فُنِفَي الق�شا�ُس 
يف القتل برمي �شخرة �شماء من علوٍّ على جال�س حتته، والقتل ب�شرب الراأ�س 



ِريَعة الإِ�سالميَّة ُد ال�سَّ َمَقا�سِ
7676

بدبو�س، واالإغراق مكتوًفا، والتجويع اأياًما متوالية، وما ذلك اإالَّ الأنه ُجعل اأ�شُله 
يف هذا احلكم اللفظ اأو الو�شف دون املق�شد.

واأنَت اإذا نظرَت اإىل اأ�شول الظاهرية جتدهم يو�شكون اأن ينفوا عن ال�شريعة 
نَْوَط اأحكامها باحلكمة؛ الأنهم نفوا القيا�س واالعتبار باملعاين، ووقفوا عند الظواهر 
فلم يجتازوها، ولذلك ترى ِحَجاَجهم وجدَلهم ال يعدو االحتجاَج باألفاظ االآثار، 
واأفعال الر�شول واأ�شحابه، ويتجلى ذلك وا�شًحا اإذا طالعَت كتاب »االإعراب عن 
احلية وااللتبا�س الواقعني يف مذاهب اأهل الراأي والقيا�س« البن حزم، فقد كان 

هذا االأ�شل حمور مناظراته مع اأ�شحاب القيا�س.

على اأن اأهل الظاهر يقعون بذلك يف ورطِة التوقف عن اإثبات االأحكام فيما 
مل ُيرَو فيه عن ال�شارع حكٌم من حوادث الزمان، وهو موقف خطي ُيْخ�شى على 

املرتدد فيه اأن يكون نافًيا عن �شريعة االإ�شالم �شالَحها جلميع الع�شور واالأقطار.

ورحم اهلل اأبا بكر بن العربي، اإذ قال يف »كتاب العار�شة« عند الكالم على 
حديث افرتاق االأمة وِذكِر مذهب الظاهرية، فاأن�شد فيهم اأبياًتا منها قوله: 

لنا يجوز  ل  اأ�سٌل  الظواهُر  نظــِرقالوا:  ول  راأٍي  اإىل  العـدوُل  عنهـا 
مواقُعــها معدوٌد  الظـواهَر  فكيف حت�سي بياَن احلكم يف الب�سِر؟اإن 
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ولذلك كان واجب الفقيه عند التحقيق من اأن احلكم تعبدي، اأن يحافظ 
ع اأ�شل التعبدية. على �شورته واأن ال يزيد يف تعبديتها، كما ال ُي�شيِّ

الفرائ�س  فمقادير  املياث،  يف  العول  م�شاألة  يف  يت�شح  كله  ذلك  ومثال 
يف  بذلك  اأمر  اهلل  الأن  التعبدي؛  ي  تلقِّ االأمة  عند  ومتلقاة  القراآن  بن�س  مثبتة 

جئ  یی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ژۆئ  قوله: 
نق�ٌس  وال  املقدار  يف  زيادٌة  لنا  ي�ُشغ  فلم   ،]11 ]الن�شاء/  حئ مئ ىئ يئژ 

على ح�شب زيادة النفع اأو الرب اأو ال�شلة وقلة ذلك، ثم مَلَّا نزل بامل�شلمني حادث 
مياث، كانت فرائ�س اأ�شحاب الفرائ�س فيه اأكرث من املال املوروث، وكان ذلك 
يف زمن عمر، مل يتاأخر عمر عن ا�شت�شارة ال�شحابة وعن اإعمال الراأي والتعليل 

يف تلك املقادير بطريقة العول.

اأو  العبا�س  فاأ�شار  واأمها واأختها،  امراأة ماتت، وتركت زوجها  وتلك ق�شية 
اأن رجاًل مات وعليه لرجال �شبعة دناني،  »اأراأيت لو  اأبي طالب وقال:  علي بن 
ومل يخلف اإال �شتة دناني، األي�س ُيْجعُل املاُل �شبعَة اأجزاء ويدخل النق�س على 
به عمر ومن ح�شر من اأ�شحاب ر�شول اهلل ، فها هنا نراهم قد  وَّ جميعهم؟ َف�شَ
ن�شبة واحدة، ويف عدم  اإعطاء اجلميع على  اأ�شل  التعبد يف  حافظوا على معنى 
اإهمال البع�س من الورثة، ولكنهم مل يحتفظوا مبعنى التعبد يف املقادير؛ لتعذر 

ذلك، فاأدخلوا التعليل يف هذا املكان خا�شة.
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وكان عبد اهلل بن عبا�س يرى خالف ذلك ويقول: »من باهلني باهلته، اإن 
الَِّذي اأح�شى رمل عالج عدًدا مل يجعل للمال ن�شًفا ون�شًفا وثلًثا، اأي مل يجعل 
مقدار  من  االأخت  على  يدخل  النق�س  »اإن  وقال:  وثلًثا«،  ن�شفني  االأجزاء  يف 
فر�شها؛ الأنها اأ�شعف من الزوج ومن االأم؛ الأنها قد تنتقل من اأن تكون ذات 
التعليل  اإدخال  ابن عبا�س  فاأبى  البنات«.  مع  اأي  الع�شبة،  تكون  اأن  اإىل  فر�س 
ي االأم والزوج، وجعل االأخت تاأخذ البقية بطريقة اأن املال قد نفد،  ونق�س فر�شَ

فلم ُيعمل التعليل هنا، ولكنه اأعمل �شيًئا من الرتجيح بالتنظي.

ا على اأئمة الفقه اأن ال ي�شاعدوا على وجود االأحكام التعبدية يف  وكان حقًّ
اإمنا هو اأحكاٌم قد خفيت  ِعَي التعبُد فيه  باأن ما ادُّ ت�شريع املعامالت، واأن يوقنوا 
تلقَي  االأئمة  بع�س  تلقاها  ِتي  الَّ املعامالت  اأحكام  فاإن كثًيا من  اأو دقَّت،  ِعَلُلها 
معامالتهم،  يف  جمة  متاعب  جرائها  من  امل�شلمون  عانى  قد  التعبدية  االأحكام 

وكانت االأمة منها يف كبد على حني يقول اهلل تعاىل: ژھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓژ ]احلج/ 78[.

َخِفيت  اأحكاٌم  منها  يرتاءى  الَِّتي  االآثار  النظر يف  يجيد  اأن  الفقيه  وعلى 
�س اأمَرها، فاإن مل يجد لها حمماًل من املق�شد ال�شرعي نظر  علُلها ومقا�شُدها ومُيَحِّ
يف خمتلف الروايات لعله اأن يظفر مب�شلك الوهم الَِّذي دخل على بع�س الرواة 
فاأبرز مرويَُّه يف �شورٍة ُتوؤِْذُن باأن حكَمه م�شلوُب احلكمة واملق�شد، وعليه اأي�ًشا اأن 

ينظر اإىل االأحوال العامة يف االأمة الَِّتي وردت تلك االآثار عند وجودها.



ى التعبُّدي ها عن التعليل، وهو املُ�سمَّ تعليل الأحكام ال�سرعية، وخلوُّ بع�سِ
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اأن  مالك  بن  واأن�س  خديج  بن  رافع  حديث  االأمرين  يف  ذلك  مثال 
ر�شول  اهلل   نهى عن املحاقلة، اأي كراء املزارع.

فقد حمله ابن عبا�س على اأن ر�شول اهلل مل ينه عنه، ولكنه قال: »الأن مينح 
اأحدكم اأخاه خٌي له من اأن ياأخذ خراًجا معلوًما«.

وحمله مالك وابن �شهاب وابن امل�شيب على تف�شي اأبي �شعيد اخلدري اأن 
ر�شول اهلل  نهى عن املحاقلة، واملحاقلة: كراء االأر�س باحلنطة، ولذلك ترجم 
هذا احلديث مع غيه يف املوطاأ برتجمة »املزابنة واملحاقلة«، فلم ير للمحاقلة معنى 

غي هذا.

و�شلك بع�ُس ال�شحابة واالأئمة م�شلَك النظر اإىل احلالة الَِّتي هي مورد النهي، 
اأهل  اأكرث  وهي ما ورد يف حديث رافع بن خديج يف �شحيح البخاري، قال: »كنا 
املدينة ُمْزَدرًعا فكنا نكري االأر�س بالناحية منها ُم�شّمى ل�شيد االأر�س فمما ي�شاب 
واأما  فُنِهينا عن ذلك،  وي�شلم ذلك  االأر�س  ت�شاب  وما  االأر�س،  وت�شلُم  من ذلك 
الذهب والَوِرق فلم يكن يومئذ«، ويف رواية: »فلرمبا اأنبتت هذه ومل تنبت االأخرى«.

ولذلك قال اللَّيُث بن �شعد: »َكاأنَّ الَِّذي ُنِهَي عنه من ذلك ما لو نظر فيه 
ذوو الفهم باحلالل واحلرام مل يجيزوه مِلَا فيه من املخاطرة«.

واعلم اأن اأبا اإ�شحاق ال�شاطبي ذكر يف امل�شاألتني: الثامنة ع�شرة والتا�شعة 
والتعليل،  التعبد  طوياًل يف  املقا�شد« كالًما  »كتاب  من  الرابع  النوع  من  ع�شرة 
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فاإن  ُت عن ذكره هنا لطوله واختالطه،  اأعر�شْ ر وال متجه، وقد  معظمه غُي حمرَّ
�شئت فانظره وتاأمله ثم اعر�شه على ما ذكرته لك هنا.

وجملُة القول، اأن لنا اليقني باأن اأحكام ال�شريعة كلَّها م�شتملة على مقا�شد 
ُف  ال�شارع، وهي ِحكٌم وم�شالُح ومنافع، ولذلك كان الواجب على علمائها تعرُّ
واإنَّ  ا،  فاإن بع�س احِلكم قد يكون خفيًّ ها،  الت�شريع ومقا�شِده ظاهِرها وخفيِّ علِل 
اأفهام العلماء متفاوتة يف التفطن لها، فاإذا اأعوز بع�َس العلماء اأو جميعهم يف بع�س 
ذلك،  َعدِّ  ِمن  غَيهم  ُيْعِوز  ال  قد  ذلك  فاإن  منها،  �شيء  على  االطالُع  الع�شور 
على اأن من ُيْعِوُزه ذلك يحق عليه اأن يدُعو نظراءه للمفاو�شة يف ذلك م�شافهًة 
ومرا�شلة، ليمكن لهم حتديُد مقادير االأحكام املتفرعة من كالم ال�شارع، فاإن هم 
فعلوا ذلك فا�شتمر عوز الك�شف عن مراد ال�شارع، وجب عليهم اأن ال يتجاوزوا 
عوا على �شورته وال يقي�شوا،  ُيفرِّ املاأثور عن ال�شارع يف ذلك احلكم، وال  املقدار 
فال ينتزعوا منه و�شًفا وال �شابًطا؛ الأن فوارق االأحوال املانعة من القيا�س تخفى 
عند االطالع على العلة، ومن الفوارق موؤثر وغي موؤثر، واإذا جاز اأن نثبت اأحكاًما 
َا ذلك يف غي اأبواب املعامالت املالية  َلع على علتها، فاإمنَّ تعبدية ال علة لها وال ُيطَّ
واجلنائية، فاأما هذه فال اأرى اأن يكون فيها تعبدي، وعلى الفقيه ا�شتنباط العلل 
ال�شتة  بالقيا�س على االأ�شناف  واأبو حنيفة وال�شافعي  فيها، ولذلك جزم مالك 
ا ا�شتنبط لها علة  الربوية با�شتنباط علٍة لتحرمي ربا الف�شل فيها، اإالَّ اأن جميعهم اإمنَّ

نوا لها ِحكمة. �شابطة ومل ُيَبيِّ



الق�سم الثاين
ة يف َمَقا�شِد الت�شريع العامَّ



جميع  يف  لل�شارع  امللحوظة  واحلكم  املعاين  هي  العامة  الت�شريع  مقا�شُد 
اأحوال الت�شريع اأو معظمها؛ بحيث ال تخت�ص مالحظُتها بالكون يف نوع خا�ص 
العامة، واملعاين  ال�شريعة وغايُتها  اأو�شاف  ال�شريعة، فيدخل يف هذا  اأحكام  من 
احِلَكم  من  معاٍن  اأي�ًشا  هذا  يف  ويدخل  مالحظتها،  عن  الت�شريع  يخلو  ال  الَِّتي 

لي�شت ملحوظًة يف �شائر اأنواع االأحكام، ولكنها ملحوظة يف اأنواع كثرية منها.



ِد ال�ّشرعية فة ال�شابطة ِلْلمقا�شِ ال�شَّ

وي�شرتط يف  عامة،  عرفية  ومعاٍن  معاٍن حقيقية،  نوعان:  ال�شرعية  املقا�شد 
جميعها اأن يكون ثابًتا، ظاهًرا، من�شبًطا، مطرًدا.

ٌق يف نف�شها))) بحيث تدِرك العقوُل  ِتي لها حتقُّ فاأما املعاين احلقيقية فهي الَّ
ا اأو �شرًرا  ال�شليمُة ُمالءمَتَها للم�شلحة اأو منافرَتها لها - اأي تكون جاِلَبًة نفًعا عامًّ
ا - اإدراًكا م�شتقاًل عن التوقف على معرفة عادة اأو قانون، كاإدراك كون العدل  عامًّ
نافًعا  الظامل  يد  على  االأخذ  وكون  ا،  �شارًّ النفو�ص  على  االعتداء  وكون  نافًعا، 

ل�شالح املجتمع.

والتقييُد بالعقول ال�شليمة الإخراج ُمْدَركات العقول ال�شاذة، كمحبة الظلم 
يف اجلاهلية كما يف قول ال�شميذر احلارثي من �شعراء احلما�شة مفتخًرا:

اأي ما له وجود يف اخلارج ونف�ص االأمر، وهو الذي يقابل االأمر  املراد هنا باحلقيقي معناه يف احلكمة،  لي�ص   (((
تابع  ولكن وجودها  املعترب  اعتبار  توجد يف  التي  املعاين  االعتباريات، وهي  ي�شمل  ما  املراد  بل  االعتباري، 
كاالأبوة  االإ�شافية  واالأمور  واملكان،  كالزمان  الن�شبية  االأموُر  هذا  حتت  ويدخل  حقيقتني.  اأو  حقيقة  لوجود 

واالأخوة.



ِريَعة الإِ�سالميَّة ُد ال�سَّ َمَقا�سِ
8484

�َسلَّة ُت�سيبـون  كنتم  كمن  قا�سـَيافل�سنا  م  اأوُنحكِّ يًما  �سَ فنقبل 
ُم�سلٌَّط فينا  ال�سيف  حكم  را�سَياولكن  ال�سيُف  اأ�سبح  ما  اإذا  فرن�سى 

وقول �شوار بن املُ�شرب ال�شعدي مفتخًرا:

حروٍب اأخا  اأزال  ل  جاِنواإينِّ  جمنَّ  كنُت  اأجن  مل  اإذا 

اجلماهري  نفو�ُص  األفتها  ِتي  الَّ بات  املُجرَّ فهي  العامة:  العرفية  املعاين  ا  واأمَّ
وا�شتح�شنتها ا�شتح�شانًا نا�شًئا عن جتربِة مالءمتها ل�شالح اجلمهور، كاإدراك كون 
اإياه  رادعًة  به، وكاإدراك كوِن عقوبة اجلاين  االأمة  تعامل  ينبغي  االإح�شاِن معنى 
عن العود اإىل مثل جنايته، ورادعًة غرَيه عن االإجرام، وكون �شدِّ ذْيِنك يوؤثر �شد 

اأثريهما، واإدراك كون القذارة تقت�شي التطهر.

وقد ا�شرتطُت لهذين النوعني الثبوَت، والظهوَر، واالن�شباَط، واالطراد.

ا قريًبا  فاملراد بالثبوت: اأن تكون تلك املعاين جمُزوًما بتحققها، اأو مظنونًا ظنًّ
من اجلزم.

واملراد بالظهور: االت�شاح بحيث ال يختلف الفقهاء يف ت�شخي�ص املعنى، 
من  املق�شد  هو  الَِّذي  الن�شب  حفظ  مثل  مب�شابهة،  معظمهم  على  يلتب�ص  وال 
م�شروعية النكاح، فهو معنى ظاهر وال يلتب�ص بحفظه الَِّذي يح�شل باملخادنة اأو 
باالإالطة وهي اإل�شاق املراأِة الَبِغيِّ احلمَل الَِّذي َتْعَلُقه برجٍل معني ممن �شاجعوها.
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ُر عنه،  واملراد باالن�شباط: اأن يكون للمعنى حدٌّ معترب ال يتجاوزه وال َيْق�شُ
ك، مثل  ا قدًرا غرَي م�شكَّ بحيث يكون القدر ال�شالح منه الأن يعترب مق�شًدا �شرعيًّ
حفظ العقل اإىل القدر الَِّذي يخرج به العاقل عن ت�شرفات غري العقالء، الَِّذي 

هو املق�شد من م�شروعية التعزير بال�شرب عند االإ�شكار.

االأقطار  اأحوال  باختالف  خمتلًفا  املعنى  يكون  ال  اأن  باالطراد:  واملراد 
والقبائل واالأع�شار، مثل و�شف االإ�شالم والقدرة على االإنفاق يف حتقيق مق�شد 
املالءمة للمعا�شرة امل�شماة بالكفاءة، امل�شروطة يف النكاح يف قول مالك وجماعة 

من الفقهاء، بخالف التماثل يف االإثراء اأو يف القبيلية.

وقد ترتدد معاٍن بني كونها �شالًحا تارًة، وف�شاًدا اأخرى، اأي باأن اختلَّ منها 
و�شُف االطراد، فهذه ال ت�شلح العتبارها مقا�شَد �شرعية على االإطالق وال لعدم 
اعتبارها كذلك، بل املق�شد ال�شرعي فيها اأن توكَل اإىل نظر علماء االأمة، ووالة 
نوا لها الو�شَف اجلدير  اأمورها االأمناء على م�شاحلها من اأهل احللِّ والعقد؛ لُيَعيِّ
ا  باالعتبار يف اأحد االأحوال دون غريه، وذلك مثل القتال واملجالدة، فقد يكون �شرًّ
اإذا كان ل�شق ع�شا االأمة، وقد يكون نفًعا اإذا كان للذبِّ عن احلوزة ودفع العدو، 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ژچ  قال:  تعاىل  اهلل  اأن  ترى  اأال 
 - احلرابة  وهو   - قتالهم  فجعل   ،]33 ]املائدة/  ڌ ڎژ  ڌ  ڍ   ڍ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژڳ  تعاىل:  وقال  ف�شاد،  الأنها  للعقاب؛  موجًبا 
، فلذلك اأمر البقيَة  ں ںژ ]احلجرات/ 9[، فاأعلَمنا اأن هذا التقاتل �شرٌّ
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باالإ�شالح بينهما لتنهية القتال، ثم قال تعاىل: ژڻ ڻ ڻ     )اأي الطائفتني)     
ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ   ھ ھژ ]احلجرات/ 9[، فاأمر باإيقاع قتال 
 ،]244 ]البقرة/   ،](99 ]البقرة/  ژ  ۈ  ۈ  ۆ  ژۆ  وقال:   لالإ�شالح، 

وغري ذلك اآيات كثرية.

�شرعية،  مقا�شُد  باأنها  اليقنُي  يح�شل  هذه  ب�شروطها  املعاين  هذه  فبِمثل 
فاإن َدلَّت اأَدلٌة �شرعية على اأن ال�شريعة اعتربت من مقا�شدها معاين اعتبارية اأو 
معاين عرفية خا�شة احتاجت ال�شريعة اإىل اعتبارها يف مقا�شدها مِلَا ت�شتمل عليه 
من حت�شيل �شالٍح عاّم اأو دفِع �شّر كذلك، كاعتباِر الر�شاع �شبًبا لتحرمي التزوج 
�شرط  يف  القر�شية  وكاعتبار  ذلك،  يف  الن�شب  معاملَة  ومعاملِته  منه)))  باالأخت 
الظنُّ  له  ح�شل  فاإن  االعتبارات،  تلك  �شرُب  الفقيه  على  عندها  وجب  اخلليفة، 
يف اجلملة باأنها مق�شودٌة لل�شارع اأثبتها بو�شفها م�شائَل فرعيًة قريبًة من االأ�شول، 
�شرعيٌة  مقا�شُد  باأنها  الظنُّ  قوَي  واإن  وروِدها،  مواقَع  يتجاوز  اأن  وال يجرتئ على 
يف  �شرًطا  الذكورة  كاعتبار  ورودها،  مواقِع  وجماوزُة  تاأ�شيُلها  حينئٍذ  فله  مطردٌة 
الواليات الق�شائية واالإمارة بناًء على العرف العام املطرد يف العامل يومئذ، واعتبار 
التبني موؤثًرا يف جميع اآثار البنوة احلقيقية يف �شدر االإ�شالم قبل ن�شخ ذلك باآية: 

ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ ]االأحزاب/ 5[.

»منه« اأي من الر�شاع.  (((
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ٌق يف  ال�شرعيَة معاٍن حقيقيٌة لها حتقُّ املقا�شَد  اأن  فُي�شَتخل�ُص من هذا كله 
القريبُة من احلقيقية)))، ومعاٍن عرفيٌة عامٌة  املعاين االعتباريُة  بها  اخلارج وتلحق 

متحققة وتلحق بها معاٍن عرفيٌة خا�شة تقُرب من املعاين العرفية العامة.

فاأما االأوهام - وهي املعاين الَِّتي يخرتُعها الوهُم من نف�شه دون اأن ت�شل 
ِم كثرٍي من النا�ص اأن يف امليت معنًى يوجب  ق يف اخلارج، كتوهُّ اإليه من �شيء حمقَّ
ُب من الفعل واالنفعال؛  اخلوَف منه اأو النفوَر عنه عند اخللوة، وهذا االإدراك مركَّ
ثم  االخرتاع  يفعل  فهو  مًعا،  ومنفِعاًل  فاعاًل  هذا  يف  جنده  الواحد  الذهن  الأن 
يدركه، وكذلك التخيالت - وهي املعاين الَِّتي تخرتعها قوُة اخليال مبعونة الوهم 
َبها اخلياُل من عدة معاٍن حم�شو�شة حمفوظة يف احلافظة، كتمثيل �شنف  باأن يركِّ
من احلوت اأنه خنزير بحري - فلي�ص)2) �شيٌء من هذين ب�شالٍح الأن ُيعدَّ مق�شًدا 
ا؛ الأن اهلل تعاىل قال لر�شوله: ژٿ ٿ ٹ ٹژ ]النمل/ 79[، اأي  �شرعيًّ

الَِّذي لي�شت فيه �شائبة من باطل اأو ف�شاد.

وتاأمر  والتخيالت  االأوهاَم  تراعي  ال  فوجدناها  ال�شريعة  ا�شتقرينا  اإننا  ثم 
بنبذها، فعلمنا اأن البناَء على االأوهام مرفو�ٌص يف ال�شريعة اإالَّ عند ال�شرورة، فق�شينا 
  باأن االأوهام غرُي �شاحلة الأن تكون مقا�شَد �شرعيًة، ففي املوطاأ اأن ر�شول  اهلل

ِتي لها حقائق متميزة عن بقية احلقائق، ولكنها غري موجودة اإال يف اعتبار العقالء  االعتبارات هي املعاين الَّ  (((
ًقا باحلقائق، ولكن وجودها تابع لوجود حقيقة مثل الزمان  ِلها؛ الأن لها تعلُّ بحيث ال مندوحة للعقل عن تعقُّ

واملكان، اأو حقيقتني مثل االإ�شافات كاالأبوة..
ِتي افتتحت بها اجلملة. ها هنا يبداأ جواب »فاأما« الَّ  (2(
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اإنها بدنة، فقال:  َبَدنًَة فقال له: »اركبها«، فقال: يا ر�شول اهلل  راأى رجاًل ي�شوق 
»اْرَكْبها ويلك«، يف الثانية اأو يف الثالثة.

مات  حني  اهلل  عبد  بن  واقًدا  ابنه  ن  كفَّ عمر  بن  اهلل  عبد  اأن  اأي�ًشا  وفيه 
باجُلْحفة وهو حمرم، وقال: لوال اأننا ُحرٌم لطيبناه، قال مالك: »واإمنا يعمل الرجل 
احلديث  ن�شخ  ذلك  واملق�شود من  العمل«،  انق�شى  فقد  مات  فاإذا  ا،  دام حيًّ ما 
ُروا  ُتَخمِّ »ال  اهلل:  ر�شول  فقال  فمات،  حمرم  وهو  ناقته  ْتُه  َوَق�شَ رجاًل  اأن  الوارد 

وُه بطيب، فاإنه ُيبعث يوم القيامة ملبًيا«. وجهه، وال َت�شُّ

ه بتلك  ا اأوجب اخت�شا�شَ وقد قيل: اإن تلك خ�شو�شية له قد علم اهلل �شرًّ
املزية، وال�شواب عندي: اأن ذلك لئالَّ يتلطخ حمنطوه، فالنهُي الأجل االأحياء، ال 
ًيا تنويًها ب�شاأن احلج، كما  الأجل امليت، وُجعل حرماُنه من احلنوط �شبًبا حل�شره ملبِّ

ورد يف ال�شهيد، و�شنذكره قريًبا.

�شدر  ويف  اجلاهلية  يف  كانت  الَِّتي  َبّني  التَّ اأحكاَم  االإ�شالُم  اأبطل  وقد 
ا. االإ�شالم؛ لكونه اأمًرا وهميًّ

ومن حقِّ الفقيه - مهما الح له َما ُيوِهُم جْعَل الوهم ُمْدَرَك حكٍم �شرعيٍّ - 

ثمة معنى   اأن  ويرى  الوهم،  يزيل ذلك  مبا  يظفر  اأن  ل ع�شى  التاأمُّ ق يف  يتعمَّ اأن 
عموم  نظر  يف  عليه  ى  فغطَّ وهمي،  اأمٌر  قارنه  قد   - الت�شريع  مناط  هو   - ا  حقيقيًّ

النا�ص؛ الأنهم اأِلفوا امل�شرَي اإىل االأوهام.
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مثاله: النهي عن ُغ�شل ال�شهيد يف اجلهاد، وقول ر�شول اهلل  يف ال�شهيد: 
»اإنه يبعث يوم القيامة ودمه يثعب))) اللون لون الدم والريح ريح امل�شك«، فيتوهم 
َة ترك ُغ�ْشِله هي بقاء دمه يف جروحه يبعث بها يوم القيامة،  كثري من النا�ص اأن ِعلَّ
َل جهاًل اأو ن�شيانًا اأو عمًدا مَلَا بُطلت تلك املزية، وجلعل  ولي�ص كذلك؛ الأنه لو ُغ�شِّ
هي  النهي  علة  ولكنَّ  املح�شر،  اأهل  بني  له  �شهادًة  يثعب  دًما  له يف جرحه  اهلل 
يح�شل  ما  اهلل  عِلَم  فلما  اجلهاد،  موتى  لغ�شل  التفرغ  عن  �شغل  يف  النا�ص  اأن 
من انك�شار خواطر اأهل ال�شف حني اإ�شابتهم باجلراح من بقاء جراحتهم ومن 
اأهليهم وذويهم عو�شهم اهلل تلك  دفنهم على تلك احلالة، وعِلَم انك�شار خواطر 
املزية اجلليلة، فال�شبب يف احلقيقة معكو�ص، اأي ال�شبب هو امل�شبَّب وامل�شبَّب هو 

ال�شبب.

وكذلك االأمر ب�شرت العورة للذي ي�شلي يف خلوته، فاإن ذلك للحر�ص على 
عدم اال�شتخفاف بالعادات ال�شاحلة حتقيًقا ملعنى املروءة وتعويًدا عليها.

اًل اإالَّ اأنها اأمور وهمية، مثل  وقد تاأتي اأحكاٌم منوطة مبعان مل جند لها ُمَتاأَوَّ
ا�شتقبال القبلة يف ال�شالة، ومثل التيمم وا�شتالم احلجر االأ�شود، فعلينا اأن نثبتها 
ا اأو نتاأولها  كما هي وجنعلها من ق�شم التعبدي الَِّذي ال ي�شلح للكون مق�شًدا �شرعيًّ
مبا �شنقول، وتاأتي اأحكام منوطة مِبَا ميكن له تاأويٌل يخرجه عن الوهم مثل طهارة 

يثعب: ي�شيل وينهمر.  (((
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ا، وتف�شيل ذلك يجيء يف  احلدث، فنعالج باإمكاننا حتى نخرجه من الكون وهميًّ
الق�شم الثالث يف املقا�شد اخلا�شة.

ا  �شرعيًّ مق�شًدا  للكون  ت�شلح  ال  كانت  واإن  الوهمية  االأمور  اأن  واعلم 
للت�شريع، فهي �شاحلة الأن ي�شتعان بها يف حتقيق املقا�شد ال�شرعية، فتكون طريًقا 

ژٿ ٿ ٹ ٹ  تعاىل:  كقوله  ترهيًبا،  اأو  ترغيًبا  واملوعظة،  للدعوة 
ٹ ٹ ڤژ ]احلجرات/ 2)[، وقوله : »العائد يف �شدقته كالكلب يعود 

يف قيئه«.

املواعظ  تلك  على  يفرع  يذهب  فال  املقامني،  بني  يفرق  اأن  الفقيه  فعلى 
اأحكاًما فقهية الأن ذلك من اجلهالة، كمن توهم اأن ال�شائم اإذا اغتاب اأحًدا اأفطر 
الأنه قد اأكل حلم اأخيه، وقد تكون الوهميات يف اأحوال نادرة م�شتعانًا بها على 
حتقيق مق�شٍد �شرعيٍّ حني يتعذر غرُيها، ولعل ما ذكرناه من التيمم واال�شتقبال 

ْن له. يرجع اإىل ذلك فلتتفطَّ



ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ژڭ  تعاىل:  اهلل  قال 
ۋۋ ۅ ۅ ۉ  ۉې ې ې ېژ ]الروم/ 30[، واملراد بالدين دين 
االإ�شالم ال حمالة؛ الأن اخلطاب ملحمد  فهو ماأمور باإقامة وجهه للدين املر�شل 
به، ومعنى اإقامة الوجه للدين الق�شد اإليه واجلد فيه، واملراد بوجهه جميع ذاته، 
من  حال  و»حنيًفا«  االإدراك،  واآالت  احلوا�ص  جامع  الأنه  بالذكر؛  الوجه  فخ�ص 
ال�شرك،  الدين من  امليُل عن غري ذلك  املائل، واملراد هنا  »وجهك«، واحلنيف: 

قال تعاىل: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻژ ]احلج/ )3[.

ودخل يف هذا اخلطاب جميع امل�شلمني باتفاق اأهل التاأويل.

وقوله ژۆ ۆژ من�شوب على البدل من ژۇژ املن�شوب على 
احلال من »الدين«، فقوله »فطرة« يف معنى حال ثانية، فيكون املعنى: فاأقم وجهك 
عقائد  من  بالدين  ي�شمى  ما  الدين جمموع  من  واملراد  الفطرة،  احلنيف  للدين 

واأحكام.

ريعة الإ�شالمية  ابتناُء املقا�شد على و�شف ال�شَّ
الأعظم: وهو الفطرة
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ولي�ص تخ�شي�شه بالعقائد يف كالم بع�ص املف�شرين مثل فخر الدين الرازي 
والبي�شاوي))) اإالَّ انقياًدا لظاهر �شياق الكالم ال�شابق؛ الأن االآيات قبلها وردت يف 

ذمِّ ال�شرك واإبطال عقائد امل�شركني والدهريني ابتداًء من قوله تعاىل: ژڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈژ ]الروم/ ))[، اإىل قوله: ژڭ ڭ ڭ     

االأمرين غري ظاهر،  التفريع، وكال  فاء  الفاء  اأن  ]الروم/ 30[، وبظنهم  ۇژ 
فلي�ص �شياق الكالم مبوجب جتزئَة ا�شم الكل، فاإن الدين ا�شم ي�شمل جميع ما 
يتدين به املرء كما دل عليه حديث: »هذا جربيل اأتاكم يعلمكم دينكم«، وقد نبه 
اأئمة اأ�شول الفقه على اأنه اإذا ورد يف القراآن كالم خا�ص ثم تاله لفظ ي�شمل ذلك 
اخلا�ص وغريه ملنا�شبة، فاإن ذلك اللفظ ال يخت�ص ببع�ص مدلوله الأجل ال�شياق، 
اأنها فاُء الف�شيحة ال فاُء التفريع، والف�شيحة هي الفاء الَِّتي  واأما »الفاء« فالظاهر 
ُد به اإثباُت اأمٍر مطلوب للمتكلم بعد  ٍر، اإذا وقعت بعد كالم ُيْق�شَ ُتوؤِْذُن ب�شرٍط مقدَّ
التمهيد له بذكر مقدماته ودالئله، فيقع ما بعد »الفاء« موقَع النتيجة من القيا�ص، 
والتقدير يف االآية: اإذا علمَت ما بيناه للنا�ص من دالئل الوحدانية واإبطال ال�شرك 

قال الفخر الرازي يف بيان معنى الفطرة: »...ثم قال تعاىل: ژۆ ۆژ، اأي الزم فطرة اهلل وهي التوحيد؛   (((
الأن اهلل فطر النا�ص عليه... وقيل: ال تبديل خللق اهلل، اأي الوحدانية مرت�شخة فيهم ال تغيري لها«. التف�شري 

الكبري اأو مفاتيح الغيب )بريوت: دار الكتب العلمية، 990))، مج3)، ج25، �ص05).
النا�ص  الَِّتي فطر  اأو امل�شدر ملا دلَّ عليه ما بعدها؛  البي�شاوي: »فطرة اهلل: ِخلقته، ن�شب على االإغراء  وقال 
عليها: خلقهم عليها وهي قبولهم للحق وتكنهم من اإدراكه، اأو ملة االإ�شالم فاإنهم لو ُخلُّوا وما ُخَلقوا عليه 
ى بهم اإليها، وقيل العهد املاأخوذ من اآدم وذريته، ال تبديل خللق اهلل: ال يقدر اأحد اأن يغريه، اأو ما ينبغي  اأدَّ
رت بامللة«، البي�شاوي: اأنوار التنزيل  اأن يغري؛ ذلك: لالإ�شارة اإىل الدين املاأمور باإقامة الوجه له اأو الفطرة اإن ُف�شِّ

واأ�شرار التاأويل )بريوت: دار الكتب العلمية، 408)هـ/ 988)م)، مج2، �ص220.
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الَِّذي هو الفطرة، فالتعريف يف »الدين«  ْه لدين االإ�شالم  اأي توجَّ فاأقم وجهك، 
تعريف العهد، وهو ما عهده الر�شوُل  ممَّا اأُنِزل عليه من العقائد وال�شريعة كلها، 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ژچ  تعاىل:  قال  كما 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک کژ ]ال�شورى/ 3)[.

فالفطرة يف هذه االآية مراٌد بها جملُة الدين بعقائده و�شرائعه، وبذلك ف�شر 
ابن عطية والزخم�شري، قال ابن عطية: »واختلف النا�ص يف الفطرة ههنا، فذكر 
بع�ص  ويف  عليه،  اللفظة  هذه  ت�شرف  اأن  ميكن  ما  جميع  ذلك  يف  وغريه  مّكي 
ذلك قلق« والذي ُيْعتمد عليه يف تف�شري هذه اللفظة اأنها اخِلْلقة والهيئة الَِّتي يف 
ٌة وُمَهّياأٌَة الأن مييز بها م�شنوعات اهلل تعاىل وي�شتدل بها  نف�ص الطفل الَِّتي هي ُمَعدَّ
على ربِّه جلَّ وعال، ويعرف �شرائعه، ويوؤمن به«، وقال الزخم�شري يف الك�شاف: 

»واملعنى اأنه خلقهم قابلني للتوحيد ودين االإ�شالم«.

ْ معنى كون االإ�ِشالم الفطرة، اإذ هو معنًى مل اأَر من اأتقن االإف�شاح  َفْلُنَبنيِّ
عنه.

الفطرة: اخِلْلَقة، اأي النظام الَِّذي اأوجده اهلل يف كل خملوق، ففطرة االإن�شان 
هي ما ُفِطَر - اأي ُخِلَق - عليه االإن�شاُن ظاهًرا وباطًنا، اأي ج�شًدا وعقاًل، فم�شُي 
االإن�شان برجليه فطرة ج�شدية، فمحاولة اأن يتناول االأ�شياء برجليه خالف الفطرة، 
فا�شتنتاج  عقلية،  فطرٌة  مقدماتها  من  والنتائج  اأ�شبابها  من  امل�شببات  وا�شتنتاج 
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ى يف علم اال�شتدالل بف�شاد الو�شع - خالف  ال�شيء من غري �شببه - الـُم�شمَّ
الفطرة العقلية، واجلزم باأن ما ن�شاهده من االأ�شياء هو حقائق ثابتة يف نف�ص االأمر 
فو�شف  العقلية،  الفطرة  خالف  ذلك  ثبوَت  ال�شف�شطائية  فاإنكاُر  عقلية،  فطرة 
االإ�شالم باأنه الفطرة معناه اأنه فطرة عقلية؛ الأن االإ�شالم عقائد وت�شريعات، وكلها 

اأمور عقلية اأو جارية على وفق ما يدركه العقل وي�شهد به.

وقد َبنيَّ اأبو علي ابن �شينا حقيقة الفطرة يف كتاب »النجاة« فقال: »ومعنى 
َم االإن�شاُن نف�َشه ح�شل يف الدنيا دفعًة وهو عاقل، لكنه مل ي�شمع  الفطرة اأن يتوهَّ
راأًيا ومل يعتقد مذهًبا ومل يعا�شر اأمًة ومل يعرف �شيا�شة، ولكنه �شاهد املح�شو�شات 
واأخذ منها احلاالت، ثم يعر�ص على ذهنه �شيًئا ويت�شكك فيه، فاإن اأمكنه ال�شكُّ 
ما  الفطرة، ولي�ص كل  ما توجبه  فهو  ال�شكُّ  واإن مل ميكنه  به،  ت�شهد  فالفطرة ال 
واأما  عقاًل،  ى  ُت�شمَّ ِتي  الَّ القوة  فطرُة  ال�شادق  اإمنا  ب�شادٍق،  االإن�شان  فطرة  توجبه 
الَِّتي  االأمور  الكذب يف  واإمنا يكون هذا  فرمبا كانت كاذبة،  باجلملة  الذهن  فطرة 
ال�شادقة هي  فالفطرة  للمح�شو�شات،  بالذات، بل هي مبادئ  لي�شت حم�شو�شًة 
مثل  الكل  �شهادُة  ا  اإمَّ بها  الت�شديَق  اأوجب  حممودة،  م�شهورة  واآراء  مقدمات 
منهم،  االأفا�شل  اأو  العلماء  �شهادُة  ا  واإمَّ االأكرث،  �شهادُة  ا  واإمَّ جميل،  العدل  اأن 
ولي�شت الذائعاُت من جهة ما هي ذائعاٌت مما يقع الت�شديق بها يف الفطرة، فما 
يلٍّ عقليٍّ وال وهمي، فاإنها غري فطرية ولكنها متقررة  باأَوَّ كان من الذائعات لي�ص 
عند االأنف�ص؛ الأن العادة م�شتمرة عليها منذ ال�شبا، ورمبا دعا اإليها حمبة الت�شامل 
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واال�شطناع امل�شطر اإليهما االإن�شان، اأو �شيء من االأخالق االإن�شانية مثل احلياء 
ذا �شرط دقيق الأن  نف�شه  القول يف  اأو كون  الكثري،  اأو اال�شتقراء  واال�شتينا�ص، 

ْرًفا، فال يفطن لذلك ال�شرط ويوؤخذ على االإطالق«. ا �شِ يكون حقًّ

احلذر  وجوب  على  والتنبيه  الفطرة،  معنى  عن  االإف�شاح  يف  اأبدع  ولقد 
عر�شت  عوار�ص  ب�شبب  النفو�ص  يف  املتاأ�شلة  الباطلة  بامْلُْدَركات  اختالطها  من 
كالمه  ويف  اإليها،  ال�شالالت  اأهل  ودعوة  املاألوفة  الفا�شدة  العوائد  مثل  للب�شر، 
اأهل  واحلكماء  العلماء  هم  الفطرة عن غريها  بتمييز  املخاطبني  اأن  على  ه  ينبِّ ما 
ا يلتب�ص بها من  العقول الراجحة، فال يعوز هوؤالء حتقيُق معنى الفطرة وتييُزها عمَّ
املدركات والوجدانات، على اأنه اإن ع�شر على اأحدهم حتقيُق معنى فطري دقيٍق 
ا،  َل له االأمر غري الفطري فطريًّ اأو �شديٍد التبا�ُص غرِيه به، وخاف هوى نف�شه اأن يخيِّ
ق النظر طوياًل، واأن يعترب ب�شهادة العلماء االأفا�شل امل�شهور  فعليه حينئٍذ اأن ُيعمِّ

الأفكارهم بكرثة الع�شمة من اخلطاأ.

اهلل  خلق  الَِّتي  احلالة  هي  لالإن�شان  النف�شية  الفطرة  اأن  لك  ا�شتبان  وقد 
الفا�شدة،  والعادات  بالرعونات  �شاملًا من االختالط  االإن�شاين  النوع  عليها عقل 
]الروم/ 30[،  ژۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ  تعاىل:  قوله  املراُد من  فهي 

وهي �شاحلة ل�شدور الف�شائل عنها، كما �شهد به قوله تعاىل: ژ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ. ٿ ٿ ٿ ٿ. ٹ ٹ ٹ ڤ ڤژ ]التني/ 4 - 6[. 
العقائد احلقة  الَِّذي هو م�شدر  العقل  تقومُي  االآية  بالتقومي يف  املراد  اأن  فال �شكَّ 
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اكت�شاب  اإىل  النا�ص  انتقاُل  �شافلني  اأ�شفل  برده  املراد  واأن  ال�شاحلة،  واالأعمال 
الأن  ال�شورة؛  تقومَي  املراُد  ولي�ص  الذميمة،  واالأعمال  الباطلة  بالعقائد  الرذائل 
ِذيَن اآَمُنوا)،  �شورة النا�ص مل تتغري اإىل ما هو اأ�شفل، والأن اال�شتثناء بقوله: )اإِالَّ الَّ
مينع اأن يكون امل�شتثني منه �شوًرا ظاهرة، اإذ لي�ص للموؤمنني ال�شاحلني اخت�شا�ص 
ب�شور جملية، فاالأ�شول الفطرية هي الَِّتي خلق اهلل عليها االإن�شان املخلوق لعمران 
العامل، وهي اإًذا ال�شاحلة النتظام هذا العامل على اأكمل وجه، وهي اإًذا ما يحتوي 

عليه االإ�شالم الَِّذي اأراده اهلل الإ�شالح العامل بعد اختالله.

ومعنى و�شف االإ�شالم باأنه »فطرة اهلل«، اأن االأ�شول الَِّتي جاء بها االإ�شالم 
هي من الفطرة، ثم تتبعها اأ�شول وفروع هي من الف�شائل الذائعة املقبولة، فجاء بها 
لة يف الب�شر، والنا�شئة  �َص عليها، اإذ هي من العادات ال�شاحلة املتاأ�شِّ االإ�شالم وحرَّ
عن مقا�شَد من اخلري �شاملٍة من ال�شرر، فهي راجعة اإىل اأ�شول الفطرة، واإن كانت 
لو ُتركت الفطرُة و�شاأنها ملا �شهدت بها وال ب�شدها، فلما ح�شلت اختارتها الفطرة، 

ولذلك ا�شتقرت عند الفطرة وا�شتح�شنتها. 

اإذا مل يخرجا اإىل حد اال�شتعمال يف  مثال ذلك احلياء والوقاحة، فاإنهما 
بالوقاحة  معروًفا  بع�ُص احلكماء  وقد كان  الفطرة،  �شهادة  �شواء يف  كانا  االإ�شرار 
للنا�ص،  حمبوبًا  احلياء  جند  ولكنا  اليوناين،  ديوجينو�ص  احلكيم  مثل  وال�شالطة 
ف�شار من العادات ال�شاحلة، و�شلح الأن تن�شاأ عنه منافع جمة يف �شالح الذات 
  واإ�شالح العموم، فلذلك كان من �شعار االإ�شالم، ففي ال�شحيح اأن ر�شول اهلل 
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فاإن  »دعه،   : اهلل  ر�شول  فقال  احلياء،  يف  اأخاه  يِعُظ  االأن�شار  من  برجٍل  مرَّ 
نفور  من  والغلظة  ال�شدة  اأ�شحاِب  حكمُة  َت�ْشَلْم  فلم  االإميان«.  من  احلياء 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ     ژٺ  تعاىل  قال  وقد  وعنهم،  عنها   النا�ص 
ٹژ ]اآل عمران/ 59)[. 

وي�شتبنُي لك من هذا اأن الوجدان االإن�شاين العقلي ال يدخل حتت الفطرة 
اإالَّ احلقائُق واالعتباريات، وال يدخل فيه االأوهام والتخيالت الأنها لي�شت  منه 
مِمَّا ُفِطر عليه العقل، ولكنها مِمَّا عر�ص للفطرة عرو�ًشا كثرًيا حتى الزمت اأ�شحاب 
ها للفطرة ب�شوء  الفطرة يف غالب االأحوال فا�شتبهت بالفطريات، واإمنا كان عرو�شُ
احلقائق  متفقني يف  العقالَء  ولذلك جتد  االأ�شباب،  فهم  و�شوء  العقل  ا�شتعمال 
واالعتباريات، وال جتدهم متفقني يف الوهميات والتخيالت، بل جتد �شلطان هذين 
االأخريين اأ�شد مبقدار �شدة �شعف العقول، وجتد اأهل العقول الراجحة يف �شالمة 

منهما. 

الفطرة  تقومي  اإىل  اأهَلها  داعيٌة  االإ�شالمية  ال�شريعة  اأن  هذا  من  لنا  ويتفرع 
واحلفاظ على اأعمالها، واإحياء ما اندر�ص منها اأو اختلط بها، فالزواج واالإر�شاع من 
الفطرة و�شواهده ظاهرة يف اخللقة، والتعاو�ص واآداب املعا�شرة من الفطرة؛ الأنهما 
اقت�شاهما التعاون على البقاء، وحفظ االأنف�ص واالأن�شاب من الفطرة، واحل�شارة 
احلق من الفطرة؛ الأنها من اآثار حركة العقل الَِّذي هو من الفطرة، واأنواع املعارف 
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ال�شاحلة من الفطرة؛ الأنها ن�شاأت عن تالقح العقول وتفاو�شها، واملخرتعات من 
الفطرة؛ الأنها متولدة عن التفكري، ويف الفطرة حب ظهور ما تولد عن اخللقة.

الَِّذي �شياأتي بحُثه،  الت�شريع  العام من  اأجدنا النظر يف املق�شد  اإذا  ونحن 
جنده ال يعدو اأن ي�شاير حفظ الفطرة واحلذر من خرقها واختاللها، ولعل ما اأف�شى 
اإىل خرٍق عظيٍم فيها ُيعدُّ يف ال�شرع حمذوًرا وممنوًعا، وما اأف�شى اإىل حفظ كيانها 
ُيعدُّ واجًبا، وما كان دون ذلك يف االأمرين منهي عنه اأو مطلوب يف اجلملة، وما ال 

مي�شها مباح.

ثم اإذا تعار�شت مقت�شيات الفطرة ومل ميكن اجلمع بينها يف العمل، ُي�شاُر 
اأعظَم  النف�ِص  قتُل  الفطرة، فلذلك كان  ا�شتقامة  واأبقاها على  اأَْوالها  اإىل ترجيح 
اأعظم  من  الب�شر  خ�شاء  وكان  عنه،  ا  َمنهيًّ ب  الرتهُّ وكان  ال�شرك،  بعد  الذنوب 
كالتمثيل  يعطلها،  اأو  عينه  يفيت  انتفاًعا  باالإن�شان  االنتفاع  يجز  ومل  اجلنايات، 

بالعبد بخالف االنتفاع باحليوان، وكان اإتالف احليوان بغري اأكله ممنوًعا.

ومن هنا تعلم اأن الق�شاء بالعوائد يرجع اإىل معنى الفطرة؛ الأن �شرط العادة 
ى بها اأن ال ُتنِايَف االأحكاَم ال�شرعية، فهي تدخل حتت حكم االإباحة،  ِتي ُيْق�شَ الَّ
ا الأنها ال تنافيها، وحينئٍذ فاحل�شول عليها مرغوب  وقد علمَت اأنها من الفطرة؛ اإمَّ

ا الأن الفطرة تنا�شبها وهو ظاهر. لفطرة النا�ص، واإمَّ



ال�شماحُة �شهولُة املعاملة يف اعتدال، فهي و�شٌط بني الت�شييق والت�شاهل، 
به  ه  نوَّ الذي  املعنى  ذلك  والتو�شط،  والعدل  االعتدال  معنى  اإىل  راجعٌة  وهي 
ها،  ِذين ُعُنوا بتو�شيف اأحوال النفو�ص والعقول، فا�شلها ودنيِّ اأ�شاطنُي حكمائنا الَّ
هو  الفا�شلة  ال�شفات  قوام  اأن  على  اتفقوا  فقد  بع�ص،  من  بع�شها  وانت�شاب 
يدعو  الطرفني  والتفريط؛ الأن ذينك  االإفراط  التو�شط بني طريف  اأي  االعتدال، 

اإليهما الهوى الَِّذي حذرنا اهلل منه يف موا�شع كثرية، منها قوله تعاىل: ژحئ مئ 
ىئ يئ جب حب خبژ ]�ص/ 26[، وقوله: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
 پژ ]الن�شاء/ )7)[، وقوله: ژڱ ڱ ں ںژ ]احلديد/ 27[، 
لتجتنب  االأمة  هذه  موعظُة  منه  ومراٌد  ابتداًء،  الكتاب  باأهل  متعلق  ذلك  فاإن 
  ِتي اأوجبْت غ�شب اهلل على االأمم ال�شابقة و�شُقوَطها، وقال ر�شول اهلل  االأ�شباب الَّ

د اهلل عليهم«. دوا ف�شدَّ يف اليهود: »لو ذبحوا اأيَة بقرٍة الأجزاأتهم، ولكن �شدَّ

ريعة واأكرُب مقا�شدها ُل اأو�شاف ال�شَّ ماحة اأوَّ ال�شَّ
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قال  وقد  الكماالت،  منبع  هو  والتفريط  االإفراط  طريَفْ  بني  ط  فالتو�شُّ
ڤ  ڤ  ژڤ  �شدرها:  و�شف  اأو  االأمة  هذه  و�شف  يف   اهلل تعاىل 

ڤژ ]البقرة/ 43)[.

الو�شط  اأن  االآية  معنى  يف    اهلل  ر�شول  عن  اخلدري  �شعيد  اأبو  روى 
تف�شري  يف  املحققون  جزم  وبذلك  والتفريط،  االإفراط  طريف  بني  اأي  العدل،  هو 
ر اأي�ًشا قوُله تعاىل: ژ گ گ ژ ]القلم/ 28[، اأي اأعلمهم  هذه االآية، وبه ُف�شِّ

واأعدلهم، وقد �شاع هذا املعنى يف الو�شط، حتى قال اأبو تام:

اأ�سبحْت طرفاكانْت هي الو�سط املحمي فاكتنفْت بها احلوادث حتى 

اأو�شاطها«،  االأمور  »خري  التابعي:  ري  خِّ ال�شِّ بن  اهلل  عبد  بن  مطرف  وقال 
وبع�شهم يرويه حديًثا، وهو م�شهور على االأل�شنة، ولكنه �شعيف االإ�شناد.

ومعنى  فيه،  الت�شديَد  النا�ُص  يظن  فيما  املحمودة  ال�شهولة  فال�شماحة: 
عن  ال�شحيح  احلديث  ويف  ف�شاد،  اأو  رٍّ  �شُ اإىل  ي  ُتْف�شِ ال  اأنها  حممودًة  كونها 
جابر بن عبد اهلل قال ر�شول اهلل : »رحم اهلل رجاًل �شمًحا اإذا باع، �شمًحا اإذا 

ا�شرتى، �شمًحا اإذا اقت�شى«، وقريب منه يف رواية اأبي هريرة.

اهلل  قال  فقد  وال�شنة،  القراآن  باأدلة  ثبَت  بال�شماحة  االإ�شالِم  وو�شُف 
تعاىل: ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ ]البقرة/ 85)[، وقال: 

ڌ  ڌ  ڍ  ژڍ  وقال:   ،]78 ]احلج/  ژ  ژھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ 
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ژەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   وقال:  ]املائدة/ 6[،  ڎ ڎ ڈژ 
ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی ی جئژ ]البقرة/ 286[.

ويف احلديث ال�شحيح عن ابن عبا�ص عن ر�شول اهلل  اأنه قال: »اأحب 
الدين اإىل اهلل احلنيفية ال�شمحة«، اأي اأحب االأديان اإىل اهلل دين االإ�شالم الَِّذي 
عن  وفيه  االإ�شالم،  و�شف  هي  ال�شماحة  اأن  اأثبت  فقد  ال�شمحة،  احلنيفية  هو 
اإال  اأحٌد  الديَن  هذا  ُي�َشادَّ  ولن  ي�شر،  الدين  »اإن  قال:    النبي  اأن  اأبي هريرة 
غلبه«، اأي كان الدين غالًبا، ويف احلديث: »ُبِعثت باحلنيفية ال�شمحة«، وهو �شعيف 
ال�شند بهذا اللفظ، ولكنه يف معنى احلديث الَِّذي قبله، وا�شتقراُء ال�شريعة دلَّ 

على اأن ال�شماحَة والي�شَر من مقا�شد الدين.

بعث    اهلِل  ر�شوَل  اأن  وغريه:  البخاري  يف  ال�شحيح  احلديث  ويف 
وقال  َرا«،  ُتَنفِّ واَل  َرا  وب�شِّ را،  ُتع�شِّ وال  َرا  »ي�شِّ لهما:  وقال  اليمن  اإىل  ومعاًذا  ا  عليًّ
رين«، وعن عائ�شة:  رين، ومل ُتبَعثوا ُمع�شِّ ا ُبِعْثتم ُمي�شِّ ر�شول اهلل  الأ�شحابه: »اإمنَّ
»كان ر�شول اهلل ما ُخريِّ بني اأمرين اإالَّ اختار اأي�شَرهما ما مل يكن اإثم«، واملراد من 
االإثم ما دلت ال�شريعة على حترميه، قال ال�شاطبي يف الف�شل الثاين من امل�شاألة 
ال�شابعة من نوع املوانع، ويف موا�شع متكررة من كتابه: »اإن االأدلة على رفع احلرج 

يف هذه االأمة بلغت القطع«، وا�شتدل لذلك بكثري من االأدلة الَِّتي ذكرناها اآنًفا.
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اأن اهلل جعل هذه ال�شريعة دين  اإن حكمة ال�شماحة يف ال�شريعة  واأقوُل: 
الفطرة، واأموُر الفطرة راجعٌة اإىل اجِلِبلَّة، فهي كائنة يف النفو�ص، �شهٌل عليها قبوُلها، 

ژٺ ٺ ٺ ٿ  ٿٿ  تعاىل:  قال  واالإعنات،  ة  دَّ ال�شِّ من  النفوُر  الفطرة  ومن 
اأن تكون ال�شريعُة  اأراد اهلل تعاىل  ٿ ٹ ٹژ ]الن�شاء/ 28[، وقد 
االإ�شالمية �شرعيًة عامًة ودائمة، فاقت�شى ذلك اأن يكون تنفيُذها بني االأمة �شهال، 
مالءمًة  اأ�شدَّ  ب�شماحتها  فكانت  االإعناُت،  عنها  انتفى  اإذا  اإالَّ  ذلك  يكون  وال 

للنفو�ص؛ الأن فيها اإراحَة النفو�ص يف حايْل ُخَوْي�شتها وجمتمعها.

وقد ظهر لل�شماحة اأثٌر عظيم يف انت�شار ال�شريعة وطول دوامها، فُعِلم اأن الي�شر 
من الفطرة؛ الأن يف فطرة النا�ص حبَّ الرفق، ولذلك كره اهلل من امل�شركني تغيري 

اإذ قال عنه: ژڭ ڭ ڭ  خلق اهلل فاأ�شنده اإىل ال�شيطان 
]الن�شاء/ 9))[، وذلك حيث يكون  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ 
ا عن امل�شلحة، فاأما اإذا كان ملعًنى اأدخَل يف الفطرة فال ي�شري مذموًما،  التغيري خلوًّ

بل يكون حمموًدا، مثل اخلتان، وتقليم االأظفار، وحلق الراأ�ص يف احلج.



من  مقا�شدها  على  الدالة  االإ�شالمية  ال�شريعة  موارد  ا�شتقرينا  نحن  اإذا 
الت�شريع، ا�شتبان لنا من كليات دالئلها ومن جزئياتها امل�شتقراأة اأنَّ املق�شَد العام 
من الت�شريع فيها هو حفُظ نظام االأمة، وا�شتدامُة �شالحه ب�شالح املهيمن عليه، 
وهو نوع االإن�شان، وي�شمل �شالُحه �شالَح عقله، و�شالَح عمله، و�شالَح ما بني 

يديه من موجودات العامَل الَِّذي يعي�ص فيه.

قال اهلل تعاىل حكايًة عن ر�شوله �شعيب وتنويًها به: ژۆئ ۆئ ۈئ ۈئ    
ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یژ ]هود/ 88[، فعلمنا اأن اهلل اأَمر َذلك الر�شول باإرادة 

االإ�شالح مبنتهى اال�شتطاعة، وقال: ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ے  ژے  وقال:   ،](42 ]االأعراف/  ھژ  ھ  ھ  ھ   ہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ْجريت  ِتي اأُ ٴۇۋ ۋ ۅ    ۅ ۉژ ]الق�ش�ص/ 4[، فعلمنا اأن ال�شفاِت الَّ
بعثَة مو�شى كانت الإنقاذ  واأن  واأن ذلك مذموم،  الف�شاد،  كّلها من  فرعون  على 

املَق�شُد العاّم مَن التَّ�شريع
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َا هو  واإمنَّ الكفر،  الف�شاد غرُي  املراد من  اأن  ف�شاد فرعون، فعلمنا  بني اإ�شرائيل من 
ف�شاد العمل يف االأر�ص؛ الأن بني اإ�شرائيل مل يتبعوا فرعون يف كفره.

ڑ  ژ  ژ  ژ  مدين:  الأهل  �شعيب  �شريعة  عن  حكايًة  وقال 
ڑ ک ک ک ک گ گژ ]االأعراف/ 85[، ويف 
اآية اأخرى: ژگ ڳ ڳ ڳ ڳژ ]البقرة/ 60[، وقال حكايًة عن 
ر�شول ثمود: ژٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ ژ ]االأعراف/ 74[، وقال اهلل تعاىل 
 خماطًبا هذه االأمة: ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ژ ]االأعراف/ 56[، 

ژژ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ   ژڇ   وقـال: 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ژڇ  وقال:   ،]205 ]البقرة/  کژ  ک   ڑ   ڑ  
ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎ.  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ 

کژ ]حممد/ 22 - 23[.

واإزالُة  االإ�شالُح  ال�شريعة  مق�شَد  اأن  على  كلية �شريحة، دلت  اأدلٌة  فهذه 
الف�شاد، وذلك يف ت�شاريف اأعمال النا�ص.

وهناك اآياٌت كثرية يف القراآن ُذِكر فيها ال�شالُح يف معر�ص احلثِّ واملدح، 
التحذير والذم، تركُت �شْوَقها هنا؛ الأنها مل تكن  الف�شاُد يف معر�ص  وُذِكر فيها 
�شريحًة يف اأن املراد من ال�شالح والف�شاد �شالُح االأعمال وف�شاُدها، بل حتتمل اأن 

يراد منهما االإميان والكفر.
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ًة على اأن �شالَح احلال يف هذا العامل  وتتبعها اأدلٌة من قبيل االإمياء جاءت دالَّ
ٌة كربى مينُّ اهلل بها على ال�شاحلني من عباده جزاًء لهم، قال تعاىل: ژچ  ِمنَّ
ژ  ژ  ڈ  ڎ.  ڎ  ڌ  ڌ     ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  چ 
ڑ    ڑ    کژ ]االأنبياء/ 05) - 06)[، وقال خماطًبا امل�شلمني: ژڤ 
ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ 
ژڈ ژ ژ  الوعد:  معر�ص  وقال يف  ]النور/ 55[،  ڃ ڃ چژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گژ ]النحل/ 97[، وامنتَّ على 

بني اإ�شرائيل باالإنقاذ من االأ�شر الدنيوي بقوله: ژگ گ ڳ ڳ ڳ 
 ،]20 ]املائدة/  ڻژ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
فلوال اأن �شالح هذا العامل مق�شوٌد لل�شارع ما امنت به على ال�شاحلني من عباده.

ِه به جمرَد �شالح العقيدة  ولقد علمنا اأن ال�شارع ما اأراد من االإ�شالح املنوَّ
النا�ص  اأحوال  �شالَح  منه  اأراد  بل  ُم،  ُيَتوهَّ قد  كما  بالعبادة  العمل  و�شالِح 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ژڇ  تعاىل:  قوله  فاإن  االإجتماعية،  احلياة  يف  و�شوؤونهم 
 ،]205 ]البقرة/  کژ  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ر منه هنالك هو اإف�شاد موجودات هذا العامل، واأن الَِّذي  اأنباأنا باأن الف�شاد املحذَّ
يقول:  وهو  عبًثا،  ذلك  فعُله  ُيظنُّ  ال  بقائه  قانون  فيه  واأوجد  العامل  هذا  اأوجد 
ژے ے ۓ ۓژ ]املوؤمنون/ 5))[، ولوال اإرادُة انتظامه مَلَا �شرع 

ال�شرائع اجلزئية الرادعة للنا�ص عن االإف�شاد - فقد �َشرع الق�شا�ص على اإتالف 
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ِذين  الَّ الـُمْتَلَفات والعقوبة على  ُغْرَم قيمة  االأرواح وعلى قطع االأطراف، و�َشرع 
يحرقون القرى ويغرقون ال�شلع - ومَلَا اأباح تناوَل الطيباِت والزينة، واأقامت ال�شريعُة 
الإ�شالح معاملة النا�ص بع�شهم مع بع�ص نظاَم احلق، وهو دفع الف�شاد قطعا، كما 

ائ ى  ى  ې  ې  ې  ې  ژۉ  تعاىل:  قوله  به   �شرح 
 ائ ژ ]املوؤمنون/ )7[، فجعل احلق ممانًعا للف�شاد.

ومن عموم هذه االأدلة ونحوها ح�شل لنا اليقنُي باأن ال�شريعة متطلبٌة جللب 
امل�شالح ودرء املفا�شد، واعتربنا هذا قاعدًة كلية يف ال�شريعة.

فقد انتظم لنا االآن اأن املق�شَد االأعظَم من ال�شريعة هو جلُب ال�شالح ودرء 
الف�شاد، وذلك يح�شل باإ�شالح حال االإن�شان ودفع ف�شاده، فاإنه مَلَّا كان هو املهيمَن 
على هذا العامَل كان يف �شالحه �شالُح العامل واأحواله، ولذلك نرى االإ�شالَم 
وب�شالح جمموعه  نوِعه،  اأجزاُء  هم  الَِّذين  اأفراده  ب�شالح  االإن�شان  عالج �شالَح 
اإ�شالح مبداأ التفكري  الَِّذي هو  باإ�شالح االعتقاد  وهو النوع كله، فابتداأ الدعوَة 
االإن�شاين الَِّذي ي�شوقه اإىل التفكري احلق يف اأحوال هذا العامل، ثم عالج االإن�شان 
ٌك االإن�شاَن اإىل االأعمال ال�شاحلة،  بتزكية نف�شه وت�شفية باطنه؛ الأن الباطن حمرِّ
كما ورد يف احلديث »اأال واإن يف اجل�شد م�شغة اإذا �شلحت �شلح اجل�شد كله، واإذا 
»االإن�شان عقل  قال احلكماء:  وقد  القلب«،  اأال وهي  ف�شد اجل�شد كله،  ف�شدت 
تخدمه االأع�شاء«، ثم عالج بعد ذلك اإ�شالح العمل، وذلك بتفنن الت�شريعات 

كلها.



املَق�سُد العاّم مَن التَّ�سريع
107(07

فا�شتعداُد االإن�شان للكمال و�شعُيه اإليه يح�شل بالتدريج يف مدارج تزكية 
الهجرة هاٍد يهدينا  بعد  ما  اإىل  البعثة  ابتداء  الت�شريع من  ولنا من تطور  النف�ص، 
اإىل مق�شد ال�شريعة من الو�شول اإىل االإ�شالح املطلوب، وقد اأ�شار اإىل جممل ما 
اأطلناه ما جاء يف احلديث الَِّذي رواه م�شلم عن اأبي عمرة الثقفي اأنه قال: »قلت: 
يا ر�شول اهلل قل يل يف االإ�شالم قواًل ال اأ�شاأل عنه اأحًدا غريك، قال: »قل اآمنت 

باهلل ثم ا�شتقم«.

يف  العام  االإ�شالح  على  الكالَم  الكتاب  هذا  يف  نا  غر�شُ يكن  مل  واإذا 
االإ�شالم، فْلَنْلِو عناَن القلم عن اخلو�ص يف �شالح االعتقاد، ويف �شالح االأنف�ص، 
ويف �شالح عمل العبادات، ولنثِن ذلك العنان اإىل خ�شو�ص البحث يف �شالح 
امل�شلحة،  بجلب  عنه  ُيعربَّ  ما  وهي  املدنية،  املعامالت  نظام  امل�شلمني يف  اأحوال 

ودرء املف�شدة.





لها  ت  ا�شُتقَّ ولذلك  قوي،  �شالح  فيه  �شيٌء  كا�شمها،  فهي  امل�شلحة  ا  اأمَّ
�شيغُة املفعلة، والدالُة على ا�شم املكان الَِّذي يكرث فيه ما منه ا�شتقاقه، وهو هنا 

مكان جمازي.

فها باأنها و�شٌف للفعل يح�شل به ال�شالح، اأي النفُع منه  ويظهر يل اأن نعرِّ
اخلال�شة  امل�شلحة  اإىل  ي�شري  »دائًما«  فقويِل  لالآحاد،  اأو  للجمهور  غالًبا،  اأو  دائًما 
واملطردة، وقويِل »اأو غالًبا« ي�شري اإىل امل�شلحة الراجحة يف غالب االأحوال، وقويِل 

»للجمهور اأو لالآحاد« اإ�شارٌة اإىل اأنها ق�شمان كما �شياأتي.

االأ�شلي  ابن احلاجب  االإيجي يف �شرح خمت�شر  الدين  وقد عرَّف ع�شد 
فها هو يف »املواقف« باأنها مالءمة الطبع. ُة وو�شيلُتها، وعرَّ امل�شلَحة باأنها اللَّذَّ

يتح�شل منه  مبا  التعريف«  ال�شاطبي يف موا�شع من كتابه »عنوان  فها  وعرَّ
بعد تهذيبه: »اأنها ما يوؤثر �شالًحا اأو منفعًة للنا�ص عمومية اأو خ�شو�شية، ومالءمًة 

َبيان امل�شلحِة واملْف�َشدة
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قارة يف النفو�ص يف قيام احلياة«، وهو اأقرب التعاريف ال�شابقة على تعريفنا، ولكنه 
ِبط. غرُي ُمْن�شَ

واأما املف�شدة فهي ما قابل امل�شلحَة، وهي و�شٌف للفعل يح�شل به الف�شاد، 
، دائًما اأو غالًبا، للجمهور اأو لالآحاد. اأي ال�شرُّ

وقد الح من التعريف اأن امل�شلحة ق�شمان:

التفاَت  وال  اجلمهور،  اأو  االأمة  عموم  �شالُح  فيه  ما  وهي  عامة:  م�شلحٌة 
اإنهم اأجزاٌء من جمموع االأمة، مثل حفظ  منه اإىل اأحوال االأفراد اإالَّ من حيث 
املتموالت من االإحراق واالإغراق؛ فاإن يف بقاء تلك املتموالت منافَع وم�شالَح، 
هي بحيث ي�شتطيع كل من يتمكن من االنتفاع بها نواَلها بالوجوه املعروفة �شرًعا، 
فاإْحراُقها واإغراُقها يفيت عن اجلمهور ما بها من امل�شالح، وهذا هو معظم ما جاء 
فيه الت�شريع القراآين، ومنه معظم فرو�ص الكفايات، كطلب العلم الديني، واجلهاد، 

وطلب العلم الَِّذي يكون �شبًبا يف ح�شوِل قوٍة لالأمة.

من  االأفعال  �شدور  باعتبار  االآحاد  نفع  فيه  ما  وهي  خا�شة:  وم�شلحٌة 
ِب منهم، فااللتفات فيه ابتداًء  اآحادهم ليح�شل باإ�شالحهم �شالُح املجتمع املركَّ
القراآين  الت�شريع  به  جاء  ما  بع�ص  وهو  تبًعا،  فحا�شل  العموم  واأما  االأفراد،  اإىل 
ومعظم ما جاء يف ال�شنة من الت�شريع، وهذا مثل حفظ املال من ال�شرف باحلجر 
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على ال�شفيه مدَة �شَفِهِه، فذلك نفٌع ل�شاحب املال ليجده عند ر�شده، اأو يجده 
وارُثه من بعده، ولي�ص نفًعا للجمهور.

ويحقُّ على العامِل اأن يغو�ص براأيه يف تتبع امل�شالح اخلفية، فاإنه يجد معظَمها 
ُمراعى فيه النفُع العام لالأمة واجلماعة اأو لنظام العامل، مثل الدية يف قتل اخلطاأ، 
فاإنها وجبت على القرابة من القبيلة، ولي�ص فيها يف ظاهر االأمر نفٌع لدافعيها حتى 

قال زهري:

مبجرِمُتْعَفى الكلوُم باملئني فاأ�سبحت  فيها  لي�س  من  ينّجمها 

وفيها م�شلحٌة خا�شة للقاتل خطاأ اإذ ا�شُتْبِقَي ماُله، ولو كان النظُر اإىل تلك امل�شلحة 
اخلا�شة لكان النظُر يوجُب اإلغاَء م�شلحة القاتل يف مقابلة م�شرة اأقاربه من قبيلته، 
ولكن غو�َص النظر ُيْنِبُئنا باأنَّها روِعَي فيها نفٌع عام، وهو حق املوا�شاة عند ال�شدائد؛ 
َخٌر  ل جماعاتهم بامل�شائب العظيمة، فهي نفع مدَّ ليكون ذلك �شنًة بني القوم يف حَتَمُّ
 لهم يف نوائبهم، كما قال اهلل تعاىل: ژىئ ىئ ی یژ ]البقرة/ 237[، 
تلك  قلوبهم،  من  االإَحُن  ُتْنَزَع  حتى  القتيل  اأولياء  اإر�شاء  من  ذلك  يف  ما  مع 
االإحن الَِّتي قد تدفعهم اإىل االجرتاء على اإذاءة القاتل، فاإن فرحهم مبال الدية 
فقر،  ل�شار بحالة  اأو  القاتُل دفَع ذلك الأعوزه  ُكلَِّف  ولو  الكثرية يجرب �شدعهم، 

فبذلك كله ح�شلت مقا�شد االأمن واملوا�شاة والرفق.
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ومثاُل مراعاة م�شلحة نظام العامل حياطُة ال�شريعِة امل�شالَح املاألوفَة املطردة 
فيها فواُت امل�شلحة من �شائر  ُيَظنُّ  ِتي  الَّ الدائم، ولو يف االأحوال  ب�شياج احلفظ 
مل  الَِّذي  اجلاهل،  الفقري  باملر�ص،  املنهوك  الهِرم  ال�شيخ  يف  يقال  كما  جوانبها، 
يبق فيه رجاُء نفٍع ما، فهو مع هذه االأحوال حَمرَتُم النف�ص حمافظًة على م�شلحة 
النفو�ص يف كل حال،  بقاء  احرتام  العامل يف  نظام  م�شلحة  الأن  النفو�ص؛  بقاء 
بال�شرب على ما يلوح من �شدة االأ�شرار الالحقة حلياة بع�ص االأحياء،  مع االأمر 
كيال يتطرق الوهُن واال�شتخفاُف بالنفو�ص اإىل عقول النا�ص، فتتفاوت يف ذلك 
تاأمنٌي  فاحلفاظ على ذلك  النظام،  �شياج  اإىل خرق  ي  ُيف�شِ رمبا  تفاوًتا  اعتباراتهم 
لالأحياء من تالعِب اأهواء النا�ص واأهواء نفو�شهم بهم، وتاأمنٌي لنظام العامل من 

دخول الت�شاهل يف َخرم اأ�شوله.

هذا، وحتقيُق احلدِّ الَِّذي نعترب به الو�شَف م�شلحًة اأو مف�شدة اأمٌر دقيق يف 
رَّ  وال�شُ اخلال�ص  النفَع  الأن  واملالحظة؛  االعتبار  يف  ع�شرًيا  لي�ص  ولكنه  العبارة، 
يعتربان  امل�شوبني  وال�شر  للنفع  بالن�شبة  اأنهما  اإالَّ  موجودين،  كانا  واإن  اخلال�ص 

عزيزْين.

قواعده:  من  الثالث  الف�شل  ال�شالم يف  عبد  بن  الدين  عز  قال  ولذلك 
للنا�ص  املح�شة  املنافع  حت�شيل  فاإن  الوجود،  عزيزُة  اخلال�شَة  امل�شالَح  اأن  »واعلم 
كاملاأكل وامل�شكن ال يح�شل اإالَّ بال�شعي يف حت�شيلها مب�شقة الكد والن�شب، فاإذا 
�شها«، وقال فيه اأي�ًشا: »واعلم  ح�شلت فقد اقرتن بها من امل�شار واالآفات ما ُيَنغِّ
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اأن تقدمَي االأ�شلِح فاالأ�شلح ودْرَء االأف�شِد فاالأف�شد مركوٌز يف طبائع العباد .... وال 
ُم ال�شاِلَح على االأ�شلح اإالَّ جاهٌل بف�شل االأ�شلح، اأو �شقيٌّ متجاهل ال ينظر  ُيقدِّ

اإىل ما بني املرتبتني من التفاوت«.

وقال ال�شاطبي يف امل�شاألة اخلام�شة من اأول »كتاب املقا�شد« من املوافقات: 
»فامل�شالح واملفا�شد الراجعة اإىل الدنيا اإمنا ُتفهم على مقت�شى ما َغَلب، فاإذا كان 
االأخرى  اجلهة  غلبت  واإذا  ُعْرًفا،  املفهومة  امل�شلحة  فهي  امل�شلحة  جهة  الغالب 
اجلهة  اإىل  من�شوبًا  الوجهني  ذو  الفعُل  كان  ولذلك  ُعْرًفا،  املفهومة  املف�شدة  فهي 
الراجحة، فاإن رجحت امل�شلحُة فمطلوب، ويقال فيه اإنه م�شلحة، واإذا غلبت جهُة 

املف�شدة فمهروب عنه، ويقال اإنه مف�شدة على ما جرت به العادات يف مثله«.

وال�شر  اخلال�ص  النفع  وجود  من  الياأ�َص  كالمهما  من  تتوهم  اأن  واإيَّاك 
 ، رٍّ اخلال�ص، فاإن التعاوَن الواقع بني �شخ�شني هو م�شلحٌة لهما ولي�ص فيه اأدنى �شُ
واإن اإحراَق ماِل اأحٍد اإ�شراٌر خال�ص، على اأننا ال نلتزم فر�ص االأمرين يف خ�شو�ص 
اأن  ن�شتطيع  الواحد  ال�شخ�ص  اإذا �شورناه يف فعل  بل  اأكرث،  اأو  تعامل �شخ�شني 
نكرث من اأمثلته، على اأن بع�ص امل�شرة قد يكون ل�شعفه مغفواًل عنه ممن يلحقه، 
فذلك ُمْنَزٌل منزلَة العدم، مثل امل�شرة الالحقة للقادر على احلمل الَِّذي ُيَناِول 
متاًعا لراكب دابة �شقط منها متاُعه، فاإن ِفعَلُه ذلك م�شلحٌة حم�شٌة للراكب، واإن 
ما يعر�ص للمناول من العمل ال اأثر له يف جلِب �شرٍّ اإليه، وكاأن عزَّ الدين ت�شور 
ذلك عزيًزا؛ الأنه نظر اإليه من جهة املعاملة بني �شخ�شني، وقد حام ذانك االإمامان 
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حول حتقيق ال�شابط الَِّذي به نعترُب الو�شَف م�شلحًة اأو مف�شدًة، لكنهما مل يقعا 
عليه.

ِق ذلك احلد اأحُد خم�شِة اأمور: واأنا اأقول تبًعا لذلك: اإن �شابَط حتقُّ

ِرًدا، فالنفع املحقق مثل: االنتفاع  ًقا مطَّ قَّ اأولها: اأن يكون النفُع اأو ال�شر حُمَ
مِمَّا ال  النهر يف �شدة احلر،  اأو  البحر  مباء  والتربد  ال�شم�ص،  وبنور  الهواء،  بانت�شاق 
ق مثل حرق زرٍع لق�شد جمرد اإتالفه  رُّ املحقَّ يدخل يف االنتفاع به �شرُّ غريه، وال�شُ

)))، كما حرق نريون مدينة رومه. من معرفة �شاحبه وال َت�َشفٍّ

الثاين: اأن يكون النفُع اأو ال�شر غالًبا وا�شًحا، تن�شاق اإليه عقول العقالء 
ه عند التاأمل، وهذا اأكرُث اأنواِع امل�شالح واملفا�شد  دُّ واحلكماء بحيث ال يقاومه �شِ
اإنقاذ  مثل  وال�شاطبي،  الدين  عز  الحظه  الَِّذي  وهو  الت�شريع،  يف  اإليها  املنظور 
الغريق مع ما فيه من م�شرٍة للُمنِقذ، ك�شدة التعب اأو �شدة الربد اأو حدوث مر�ص، 
لكنها ال ُتَعدُّ �شيًئا يف جانب م�شلحة االإنقاذ، واأمثلة هذا كثرية يف معظم امل�شالح 

واملفا�شد.

وح�شول  ال�شالح  حت�شيل  يف  بغريه  عنه  االجتزاُء  ميكن  ال  اأن  الثالث: 
رٍّ بنيِّ وهو اإف�شاُد العقل واإحداث  الف�شاد، مثل �ُشرب اخلمر، فقد ا�شتمل على �شُ
وال�شخاء  ال�شجاعة  اإثارُة  وهو  بنيِّ  نفع  على  وا�شتمل  املال،  واإتالف  اخل�شومات 

ي من عدو. �شفِّ : اأي، مل يكن حرق الزرع بق�شد التَّ وال َت�َشفٍّ  (((
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ُة ال َيخُلُفها ما ي�شلحها، ووجدنا منافعه يْخلُفها  وطرد الهموم، اإالَّ اأننا وجدنا م�شارَّ
ما يُقوُم مقاَمها من احلثِّ على اخلري باملواعظ احل�شنة، واالأ�شعار البليغة.

وح�شول  ال�شالح  حت�شيل  يف  بغريه  عنه  االجتزاء  ميكن  ال  »اأن  وقويل: 
الف�شاد«، فيه اإجماٌل يف ا�شتخال�ص املراد دعاين اأن اأ�شرح هذه اجلملة.

اعلم اأن املق�شود من هذا الق�شم الثالث ت�شويُر مرتبٍة يف النفع اأو ال�شر دون 
مرتبة الق�شم الثاين، وفوق مرتبة الق�شم الرابع.

فاملراد بقويل: »اأن ال ميكن«، اأن ال ُيلِفي املجتهُد عند �شرِبه مراتَب امل�شلحة 
والبحث عن  ال�شرب  بعد  ب�شدها،  اأو خمتلطٌة  اإنها خال�شٌة  املف�شدة من حيث  اأو 

املعار�ص.

ِق و�شٍف للفعل  فاملراد بكلمة »االجتزاء« االكتفاء، اأي اقتناع املجتهد بتحقُّ
غري الو�شف الَِّذي بدا له يف ذلك الفعل املبحوث عن و�شفه، فمعنى االجتزاء 
مقارنة  عن  املو�شوف  للفعل  حمي�ص  ال  بحيث  اآخر،  بو�شف  عنه  االعتيا�ُص 

الو�شف اإياه، على حاله يف النفع اأو ال�شر دون تخفيٍف يف ذلك.

ومعنى قويل »بغريه« اأي بو�شف اآخر من نوع النفع بالن�شبة اإىل الو�شف 
النافع، اأو من نوع ال�شر بالن�شبة اإىل الو�شف ال�شار.
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وقويل »عنه« وقويل »بغريه« عائدان على النفع اأو على ال�شر، فجاء ال�شمريان 
ُمفرَدْين؛ الأن املعادين متعاطفان بـ »اأو«، و»اأو« الأحد ال�شيئني.

ومعنى قويل »ال يخلفها ما ي�شلحها« اأن ال توجد حالٌة ت�شتمل على و�شف 
ها اأو ينفيه من اأ�شله، بحيث نظن اأن  ل ف�شاَدها و�شرَّ مع االأو�شاف املذكورة ُيعدِّ
ِردٌة مالزمٌة للفعل ال تتخلَُّف عنه اإالَّ يف اأحواٍل طرديٍة اَل يعَتدُّ  اأو�شاف ف�شادها مطَّ
بها ال�شارع، �شاأن كل االأو�شاف الطردية، وهذا مثل البطء اأو ال�شرعة يف ح�شول 
ن�شوة اخلمر ل�شاربيها، ومثل تناول اخلمر �شرًفا اأو ممزوجة، فعند عرو�ص االأحوال 
طمع  على  عليه  اأثره  وترتب  بالو�شف،  االعتداد  يف  الت�شامح  يجوز  ال  الطردية 
العربة يف مناط  اإذ  االأوقات،  نادر  اأو  االأ�شخا�ص  نادر  ف�شاده و�شره يف  اأن يخف 

االأحكام هي االأحوال الغالبة.

ومثال هذا اأن ال نلتفت اإىل قول عمارة بن الوليد بن املغرية يخاطب امراأته، 
وكانت �شرطت عليه عند تزوجه اأن يرتك ال�شرب ثم �شرب، واعتذر لها ب�شعر منه 

قوله:

ن�سوٌة القوَم  �سرَع  مَلَّا  ِك  خروجي منها �ساملًا غرَي غاِرِماأ�سرَّ

منهُم؟ اأَُك  مَل  قبُل  كاأينِّ  ى يف املكاِرِمبريًئا  ولي�س النزاُع ُمرت�سً
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لكلية  نق�ًشا  مثله  يوؤثر  فال  زعمه،  فيما  �شادًقا  اإن كان  نادر،  �شخ�ص  فهذا 
احلكم ال�شرعي.

ومِمَّا ي�شلح مثاًل لالجتزاء عن الو�شف بغريه يف �شورة ال�شر جتارُة امل�شلم 
حا�شٌل  املفا�شد  من  اخلمر  �شرب  يف  ُيتوّقُع  ما  فاإن  امل�شلمني،  غري  مع  اخلمر  يف 
العقل، لكن يخلف ما فيها  الوازع باختالل  الكافر وامل�شلم �شواء؛ الرتفاع  من 
ًغا للت�شامح يف االإذن بالتجارة فيها  من ال�شر يف هذه احلالة �شيٌء قد يكون م�شوِّ
مع الكفار، وهو اأن ال�شر الَِّذي ي�شدر من الكافر ال يعدو قوَمه، واأهَل حملته، اأو 
مُّ اإليه اأن امل�شلمني غرُي  بلده غالًبا، فامل�شلمون يف اأمن من اإ�شرار اأهل الكفر، وُي�شَ
ُتهم، فبهذا قد يعترب ال�شر  ُمطاَلبني بحمل اأهل الذمة على ترك ما تبيحه لهم ِملَّ
باأرباح جتارة  اأ�شعَف من النفع احلا�شل للم�شلمني  يف التجارة باخلمر مع الكفار 
املفا�شد  على جانب  ُيرَجح  قد  النفع  من  معهم  مبا  التجارة  ما يف  فجانب  اخلمر، 
الالحقة لهم، اأو ُيرَجح على ذريعة اأن يتناولها امل�شلمون يف حانات اأهل الذمة اأو 
ُد امل�شلمني على حاناتهم اأمكن حتجرُي التجارة يف اخلمر  يف ديارهم، فاإذا تكاثر تردُّ

ا ببع�ص االأوقات، اأو بع�ص اجلهات بح�شب ُف�ُشوِّ ذلك. حتجرًيا خا�شًّ

 الّرابع: اأن يكون اأحُد االأمرين من النفع اأو ال�شر - مع كونه م�شاوًيا ل�شده - 
ٍح من جن�شه، مثل تغرمي الَِّذي ُيْتِلف مااًل عمًدا قيمَة ما اأتلفه، فاإن  مع�شوًدا مُبَرجِّ
يف ذلك التغرمي نفًعا للُمْتَلِف عليه و�شرًرا للمْتِلِف، وهما مت�شاويان، ولكن النفَع 
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واحلكماء  العقول  اأهل  ي�شهد  الَِّذي  واالإن�شاف  العدل  من  ده  ع�شَّ مبا  رَجح  قد 
باأَحّقَيِته.

ال�شر  واالآخُر م�شطِربًا، مثل  ًقا  اأحُدهما من�شبًطا حمقَّ اأن يكون  اخلام�ص: 
الَِّذي يح�شل من ِخطبة امل�شلم على اأخيه ومن �شْوِمه على �شْوِمه، الواقِع الّنْهُي 
جمرد  عند  ذلك  من  يح�شل  ما  فاإن  هريرة،  اأبي  عن  املوطاأ  حديث  يف  عنهما 
جتده  وال  ين�شبط،  ال  م�شطرب،  �شرٌر  والتقارب  املراكنة  قبل  والت�شاوم  اخِلطبة 
�شائُر النفو�ص، فلو عملنا بظاهر احلديث لكانت املراأُة اإذا خطبها خاطٌب ومل تتم 
ْوُم ربَّها، اأن يحظر على الرجال  ِخطبته، وال�شلعُة اإذا �شامها م�شاوٌم ومل ُيْر�ِص ال�شَّ
ِخطبُة تلك املراأة و�شوُم تلك ال�شلعة، ففي هذا ف�شاٌد للمراأة ول�شاحب ال�شلعة، 

وف�شاٌد يدخل على النا�ص الراغبني يف حت�شيل ذلك.

قول  »وتف�شري  اخلطبة:  حديث  ذكر  اأن  بعد  املوطاأ  يف  مالك  قال  فلذلك 
ر�شول اهلل  - فيما ُنَرى واهلل اأعلم - اأن يخطب الرجُل املراأَة فرتكن اإليه ويتفقا 
ِتي ُنِهَي اأن يخطبها الرجل على خطبة اأخيه،  على �شداٍق وقد ترا�شيا، فتلك الَّ
اأن ال  اإليه  تركن  اأمُره ومل  يوافقها  فلم  املراأة  الرجُل  اإَذا خطب  بذلك  يعن  ومل 

يخطبها اأحد، فهذا باُب ف�شاٍد يدخل على النا�ص«.

ابن عمر  اأن ذكر حديث  بعد  امل�شاومة«  ُيْنَهى عنه من  »ما  باب  وقال يف 
كم على بيع بع�ص«: »وتف�شري قول ر�شول اهلل  - فيما  واأبي هريرة: »ال يِبْع بع�شُ
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ُنَرى واهلل اأعلم - اأنه اإمنا نهى اأن ي�شوم الرجُل على �شوم اأخيه اإذا ركن البائُع اإىل 
ال�شائم وجعل ي�شرتط وزن الذهب ويترباأ من العيوب وما اأ�شبه ذلك، ممَّا ُيعَرُف 
به اأن البائع قد اأراد مبايعة ال�شائم، فهذا الَِّذي نَهى عنه... ولو ترك النا�ُص ال�شوَم 
عند اأول من ي�شوم بها، اأُِخذت ب�شبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة يف 

�شلعهم املكروه«.

قال عز الدين بن عبد ال�شالم: » قاعدة فيما يعرف به ال�شالح والفا�شد«: 
»اإن م�شالَح الدنيا واأ�شبابَها ومفا�شدَها واأ�شبابَها معروفٌة بال�شرورات، والتجارب، 
اأدلته، ومن  فاإن َخِفَي �شيٌء من ذلك ُطلب من  والعادات، والظنون املعتربات، 
اأراد اأن يعرف امل�شاِلَح واملفا�شد، راِجَحها ومرُجوَحها، فْلَيْعِر�ْص ذلك على عقله 
بتقدير اأن ال�شرَع مل َيرد به، ثم َيْبِ عليه االأحكام، فال يكاد حكٌم منها يخرج عن 

ذلك اإال ما تعبد به عباده، ومل يقفهم على م�شلحته اأو مف�شدته«.

وقال يف اأول الف�شل الثالث من قواعده: اإن »حت�شيل امل�شالح املح�شة ودرء 
اأرجح  تقدمي  واإن  االإن�شان وعن غريه حمموٌد ح�شن،  نف�ص  املح�شة عن  املفا�شد 
امل�شالح فاأرجحها، ودرء اأف�شد املفا�شد فاأف�شدها حمموٌد ح�شن، واإن تقدمي امل�شالح 
الراجحة على املفا�شد املرجوحة حمموٌد ح�شن، واإن تقدمي املفا�شد الراجحة على 
امل�شالح املرجوحة حمموٌد ح�شن، اتفق احلكماء على ذلك، واإن اخُتِلَف يف بع�ص 

ذلك، فالغالب اأن ذلك الأجل االختالف يف الت�شاوي اأو الرجحان«.
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من  القيا�ص  خالف  ما  اأمثلِة  من  والع�شرين  احلادي  املثال  يف  اأي�ًشا  وقال 
املفا�شد، ح�شل  امل�شالح ودرء  ال�شرع يف جلب  َتَتّبع مقا�شَد  »وَمْن  املعاو�شات: 
له من جمموع ذلك اعتقاٌد اأو عرفاٌن باأنَّ هذه امل�شلحة ال يجوز اإهماُلها، واأن هذه 
املف�شدة ال يجوز ُقْرباُنها، واإن مل يكن فيها ن�صٌّ وال اإجماٌع وال قيا�ٌص خا�ص، فاإن 
فهم نف�ص ال�شرع يوجب ذلك، ومثل ذلك، من عا�شر اإن�شانًا من الف�شالء العقالء 
ْدٍر، ثم �شنحت له م�شلحٌة اأو مف�شدة مل  ُيوؤِْثُره ويكرهه يف كل ِوْرٍد و�شَ وفهم ما 
ِثُر  يعرف قوَله فيها، فاإنه يعرف مبجموع ما َعِهده من طريقته واأَِلَفه من عادته اأنَّه ُيوؤْ
تلك امل�شلحة ويكره تلك املف�شدة... وهذا ظاهٌر يف اخلري اخلال�ص وال�شر اخلال�ص، 
رجحان)))  ُيْعرف  اأو  رين،  ال�شَّ و�شرُّ  اخلريين  خرُي  ُيعرف  مل  اإذا  االإ�شكاُل  ا  واإمنَّ
امل�شلحة  جهلنا  اأو  امل�شلحة،  على  املف�شدة  ح  ُترجَّ اأو  املف�شدة،  على  امل�شلحة 
واملف�شدة، ومن امل�شالح ما ال يعرفه اإالَّ كلُّ ذي َفهٍم �شليم وطبٍع م�شتقيم، يعرف 
النا�ُص يف  بهما ِدقَّ امل�شالح واملفا�شد وِجلَّها، واأرَجَحها من مرجوِحها، ويتفاوت 
ذلك على قدر تفاوتهم فيما ذكرته، وقد يغفل احلاذق االأف�شل عن بع�ص ما يطلع 

عليه املف�شول، ولكنه قليل«.

اأح�شنها  كثرية،  باأمثلة  املفا�شد«  مع  امل�شالح  »اجتماع  ف�شل  يف  اأتى  وقد 
اأن احِلْجَر على املري�ص فيما زاد على ثلث ماله م�شرٌة له ومف�شدٌة تلحقه، لكنه 
م حقُّ ورثته يف ثلثي ماله، واأن و�شع يد غري املالك على امللك  م�شلحة لورثته، فُقدِّ

ورد يف ن�شرة ال�شركة التون�شية للتوزيع )�ص89)): »ترجيح«، وال�شواب ما اأثبتناه.  (((
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املف�شدُة يف  ُتعترب هذه  باالإتالف، ومل  ال�شمان  للمالك، ولذلك وجب  مف�شدة 
ت�شرفات احلكام اإذا اأخطوؤوا يف االجتهاد يف احلكم، فلم يجب الُغْرُم على احلاكم 

تقدميًا مل�شلحِة اإقدام الق�شاة على مف�شدة املحكوم عليه خطاأ.

ورد يف حديث حذيفة:  كما  ا،  �شرًّ واملف�شدُة  خرًيا،  ال�شالُح  ى  ُي�شمَّ وقد 
»كان النا�ص ي�شاألون ر�شول اهلل  عن اخلري، وكنت اأ�شاأله عن ال�شر خماَفة اأن 
اأقع فيه«، وكما ورد يف قول اأبي بكر لعمر يف جمع القراآن اإذ قال: »هو واهلل خري«، 

اأي جمعه يف م�شحف.

ويتح�شل مِمَّا ذكرناه علٌم باأن ت�شريَع جلِب امل�شالح لي�ص فيه حت�شيُل مف�شدة، 
واأن ت�شريَع درِء املفا�شد لي�ص فيه اإ�شاعُة م�شلحة، بل الت�شريع كله َجْلُب م�شالح؛ 
الأن طرَف املف�شدة املغمور يف جانب امل�شلحة الغامرة، اأو طرف امل�شلحة املغمورة 
يف جانب املف�شدة الغامرة، ال ُيوؤثِّر يف نظام الَعامَلِ �شيًئا، واإذا تعطل ح�شوُل االأثر 

بوجود مانٍع من تاأثري املوؤَثِّر مل يبق عربٌة بوجود املوؤثِّر.

املف�شدة هي مطلق  امل�شلحُة هي مطلق املالئم، وال  لي�شِت  اأْن  نعلم  ومنه 
ا)))،  املنافر وامل�شقة، فاإن بني امل�شلحة واملف�شدة وما ذكرناه عموًما وخ�شو�ًشا وجهيًّ

ژ ى ائ       ائ  اإذ قال:  اأثبت القراآن اأن يف اخلمر واملي�شر منافع،  ولذلك 
كانت  لو  الأنها  مب�شالح؛  املنافُع  تلك  ولي�شت   ،]2(9 ]البقرة/  ەئژ  ەئ 

اأي عموًما من وجه وخ�شو�ًشا من وجه اآخر.   (((
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م يف مبحث  م�شالح لكان تناول اخلمر اأو تعاطي املي�شر مباًحا اأو واجًبا، وقد تقدَّ
الفطرة ما يجب اأن تتذكره هنا، فُعْد اإليه.

امل�شلحة  جانب  على  الراجحة  اأو  اخلال�شة  املف�شدة  اأن  اإىل  ُه  التنبُّ ويجب 
ًنا، ُتْنِبُئ عنه اآثاُر االأفعال امل�شتملة على املفا�شد  جندها متفاوتًة يف جن�شها تفاوًتا بيِّ
يف َخْرِم املقا�شد ال�شرعية والكليات ال�شرورية، اأو احلاجية، اأو بع�ص التح�شينية 
يف  واالإخالل  االإ�شرار  من  اأثِرها  مقاديُر  اأي�ًشا  عنه  وُتْبِنُئ  احلاجية،  من  القريبة 
مع  وق�شرها،  مدته  وطول  وانزوائه،  وانت�شاره  وقلته،  ذلك  بكرثِة  االأمة  اأحوال 

اختالف الع�شور واالأحوال.

فاملنهياُت كّلها م�شتملٌة على املفا�شد، ومع ذلك فقد رتبتها ال�شريعُة مراتَب 
والكبائر  الفواح�ص  ذكُر  ال�شريعة  يف  جاء  فقد  بعد،  من  الفقهاء  ف�شلها  َملة  جُمْ
وجاء   ،]32 ]النجم/  ڻژ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ژڱ  واللََّمم: 

 ذكر االإثم والبغي: ژڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ     
ڑژ ]االأعراف/ 33[، وجاء و�شُف املنهيات باأن بع�شها اأكرُب من بع�ص: ژڦ 
ڦ ڦ  ڦ  ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑژ ]البقرة/ 7)2[. 

ويف اأحاديث من ال�شحيح ذكُر اأكرب الكبائر اأو ذكُر جواب اأي الذنب اأعظم مرتًبا 
بع�شها عقب بع�ص.



َبيان امل�سلحِة واملْف�َسدة
123(23

ًدا بالِكرَب تارة اأخرى: ژۋ ۅ           وقد ذكر القراآُن الكرمي الف�شاَد مطلًقا تارة ومقيَّ
 ۅ ۉژ ]الق�ش�ص/ 4[، وقال: ژڱ ں  ں ڻ ژ ]البقرة/ 2)[، 

وقال: ژڌ ڎ ڎ ژ ]الفجر/ 2)[.

نْيِ الرَجم م�شاويًة عقوبة  وباعتبار مقادير املفا�شد جعل ال�شحابُة عقوبَة اللُّوطيَّ
الزاين املح�شن، �شواًء كانا حم�شنني اأم مل يكونا حم�شنني؛ الأنهم وجدوا مف�شدة 
ذلك اأ�شد، والعذر عن فاعله اأبعد، وجعل علي بن اأبي طالب عقوبَة �شارب اخلمر 
م�شاويًة حدَّ القذف ملا راأى القذف مظنًة الزمًة لل�شكران غالًبا، وكذلك جتد اآثار 
هذا املعنى ظاهرًة يف ت�شرفات ال�شحابة وَمْن بعدهم يف مراتب العقوبات والعفو، 
فعقوبُة احلرابة ُجِعلت اأ�شدَّ من عقوبة قتل الغيلة يف التنكيل، وعدم قبول العفو: 
الغيلة  قتُل  وُجِعل  ]املائدة/ 34[،  ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہژ 

غرَي قابٍل للعفو من االأولياء، وُجعلت ال�شرقُة دون ذلك، واخلل�شة دون ال�شرقة، 
وكذلك االغت�شاب والغ�شب.

وقد و�شع بع�ُص الفقهاء لبع�ص مراتب املفا�شد اأ�شماَء لي�شت بالكثرية وال 
باملطردة، فرتَّب ال�شافعيُة مراتَب احلرام واملكروه وخالف االأَْوىَل، ورتَّب احلنفيُة 

مراتَب التحرمي، وكراهة التحرمي، وكراهة التنزيه.





امل�شلحة باأنواعها تنق�شم ق�شمني، اأحدهما: ما يكون فيه حظٌّ ظاهر للنا�ص 
يف اجِلِبلَّة، يقت�شي ميَل نفو�شهم اإىل حت�شيله؛ الأن يف حت�شيله مالءمًة لهم.

والثاين: ما لي�ص فيه حظٌّ ظاهر لهم.

الق�شم  امل�شالح من  اأن كثرًيا من  للتنبيه على  باأنه ظاهر؛  وو�شفُت احلظَّ 
الثاين، لي�ص احلظُّ فيه ظاهًرا للنا�ص، ولكن فيه حظوًظا خفية يغفلون عنها.

الثياب، وقربان  مثال الق�شم االأول: تناول االأطعمة الإقامة احلياة، ولب�ص 
الن�شاء.

فهذا  بالليل،  احلر�ص  واإقامة  وت�شويتها،  الطرقات  تو�شيع  الثاين:  ومثال 
ونحُوه لي�ص فيه حظٌّ ظاهر لفرد من االأفراد، فاإن جمهور النا�ص ال ي�شعرون باملنافع 
اإليهم من معظم امل�شالح العمومية ما دامت قائمًة، واإمنا ي�شعرون بها  الَِّتي تنجر 
متى فقدوها، على اأن بع�ص النا�ص قد يعي�ص دهًرا ال ينتفع ببع�ص امل�شالح العامة، 

ِمن بالن�شبة اإىل م�شلحِة تو�شيِع الطريِق وت�شويِته. مثل الزَّ

ريعِة للم�شالح طلُب ال�شَّ
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االأول  فالق�شم  ال�شارع،  عناية  من  خ�شائ�ص  امل�شلحة  ق�شَمي  من  ولكلٍّ 
لي�ص من �شاأن ال�شارع اأن يتعر�ص له بالطلب؛ الأن داعَي اجِلِبلَّة يكفي ال�شريعَة 
موانَع ح�شوله، كمنع  تزيَل عنه  اأن  �شاأُنها  واإمنا  لتح�شيله،  اهتمامها  توجيه  موؤونَة 
االعتداء على اأحد بافتكاك طعامه ولبا�شه، وكتحديد كيفية عقد النكاح الإزالة 
موانع التنا�شل كالغرية والع�شل، ولذلك جند البيع والنكاح يف ق�شم االإباحة، واإن 

كانَا م�شلحتني مهمتني تقت�شيان لهم حكم الوجوب.

تركه  على  العقوبَة  ويرتِّب  بالتاأكيد،  الت�شريع  له  يتعر�ص  الثاين  والق�شم 
ه على الكفايات، بح�شب  ه على االأعيان، وبع�شَ واالعتداء عليه، وقد اأوجب بع�شَ
حفظ  مثل  اجلميع  به  يقوم  باأن  اإالَّ  تتحقق  ال  م�شلحته  فالذي  امل�شلحة،  حملِّ 
اأو  فرد  به  يقوم  باأن  تتحقق  م�شلحته  والذي  االأعيان،  واجًبا على  يكون  النف�ص 
واإطفاء  الغريق،  كاإنقاذ  اجلماعة،  اأو على  الفرد،  الكفاية على  طائفة، يجب على 
النريان امللتهمة الديار، ومن هذا الق�شم االإنفاُق على الزوجات واالأبناء، وموا�شاُة 

ذي احلاجة، واإ�شافة الغريب، واإجراء الوظائف مِلَْن يقوم باأمور االأمة.

ي اجلبلَة  وقد يلتحق بهذا الق�شم اأنواٌع من الق�شم االأول يعر�ص لها ما ُيَغ�شِّ
ي�شاب  مثل من  التاأثري،  اجِلبلَّة عن  الَِّتي حتجب  الفا�شدة  والتعاليم  العوائد  من 
ى حذو  يتغدَّ اأنه جل�ص  اجلاهلية  بع�شهم يف  يذكر عن  الطعام، كما  ترك  برعونة 
غدير فراأى يف املاء �شورَة نف�شه يزدرد الطعام، فكره تلك الهيئة واآىل اأن ال يذوق 
طعاًما حتى مات جوًعا، فهذا من اختالل العقل، ومثل ما عر�ص لبع�ص اأحياء 
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ائهن باالأ�شر اأو الفقر، ومثل  العرب من واأد بناتهم؛ خ�شيَة اأن يلحقهم العاُر من جرَّ
الهاج�ص الَِّذي هج�ص بنف�ص املعري فاأعر�ص عن التزوج؛ كيال ياأتي بن�شل غاَيُتُه 

املوت، اإن �شح ما ن�شب اإليه اأنه اأو�شى اأن يكتبوا على قربه:

عليَّ    اأبي  جناه  ما  اأحدهذا  على  جنيُت  وما 

وكذلك ما يعر�ص من الك�شل عن االكت�شاب لبع�ص النا�ص، وما يعر�ص 
لبع�ص الزهاد من االنقطاع اإىل العبادة حتى يف�شي بهم اإىل اإ�شاعة منافع اأخرى.

املقام  يقفوا يف هذا  اأن  الت�شريع  التفريع يف  بال�شريعة، والأ�شحاب  فللقائم 
باإر�شاٍد يزيل ال�شالل واخلطاأ ويف�شح ذلك  النادرة،  موقَف ردٍع لهذه العوار�ص 

االأََفَن)))، كما قال اهلل تعاىل: ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ژچ چ چ چ ڇڇ ڇ  تعاىل:  قال  وكما   ،]32 ]االأعراف/  ڤژ 
لعبد اهلل  قال   ر�شول اهلل اأن  احلديث  ]االإ�شراء/ )3[، ويف  ڇ ڍژ 
ابن عمرو بن العا�ص: »اأمل اأُْخرَبْ اأنك تقوم الليل وت�شوم النهار ؟!«، قال: قلت: 
اإذا فعلَت هجمْت عيُنك، ونَِفهت)2) نف�شك، واإن  اإين اأفعل ذلك، قال: »فاإنك 

ْم واأَْفِطر، وُقْم وَن«. ا، َف�شُ ا، ولزوجك حقًّ ا، والأهلك حقًّ لنف�شك حقًّ

املاأفون: ال�شعيف الراأي والعقل، واملنخدع مبا لي�ص عنده.  (((
نفهت: من باب تعب ومبعناه اأي�ًشا، وف�شر مبعنى كلَّت.   (2(
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ا بنف�ص �شاحبه فعالُجه املوعظة ال�شرعية  فما كان من هذه العوار�ص خا�شًّ
ًيا اإىل اإ�شرار النا�ص بالفعل اأو بالقول، مثل من يدعو النا�ص  والرتبية، وما كان متعَدّ
اإىل اتباعه يف هذه الرعونات، فعالجه العقوبات. فويِلُّ االأمر ُيجرِبُ تارَك االكت�شاب 
ِبيًغا عن  باأن يكت�شب لعياله وينفي من يدعو النا�ص اإىل بدعته، كما نفى عمر �شَ
اإىل  النا�ص  يحتاج  ما  يبيعوا  باأن  للطعام  املُحتكرين  اأَْلَزم  عمر  كان  وقد  الب�شرة، 
اأ�شل  كون  مع  البيوع،  من  بنوع  األزمهم  فقد  املوطاأ،  كما يف  احلبوب  من  �شرائه 
الت�شدي للبيع وال�شراء مباًحا؛ الأن اإباحته ن�شاأت باالعتماد على داعي النفو�ص 

لالكت�شاب وحب الربح، واختالف االأغرا�ص هو َمْعِدُل احلاجة.

باعتبار  امل�شالح،  اأنواع  على  املحافظة  ال�شريعة يف  ت�شري  املنهج  هذا  وعلى 
ت�شرف النا�ص فيها بالت�شامح والت�شييق يف الق�شمني املذكورين اآنفا، فلكل اأحد 
االختيار يف حقوقه الذاتية الثابتة له على غريه الَِّتي هي من الق�شم االأول. فله اأن 
ه على  ُة حر�شِ ُي�شقطها اإن �شاء؛ الأن كونَها حقوًقا له وكونَها مطلوبًا بها غرُيه له مظنَّ
تقا�شيها، فال�شريعة َتِكُله اإىل الداعي اجِلِبلِّي، وهو داعي حب النف�ص واملناف�شة يف 
االكت�شاب. فاالإ�شقاط ال يكون اإالَّ لغر�ٍص �شحيح، فاإن جتاوز ذلك احلدَّ فاختل 

َي �شفًها مُينع �شاحُبه من الت�شرف. الداعي اجلبلِّي، �ُشمِّ

فيها  ُفه  فت�شرُّ بغريه،  لها  تعلَُّق  وال  نف�شه  يف  لالإن�شان  الثابتة  احلقوق  واأما 
القتل،  دون  اجلنايات  عن  والعفُو  الِهَباُت،  ت  �شحَّ ولذلك  �شحيح،  باالإ�شقاط 
وعن الديون يف االأحوال اجلارية على املقا�شد احل�شنة، فاإن اختل الداعي اجِلِبلِّي 
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ه مف�شدٌة، فاإنَّ ترجيح  َي الت�شرُف �َشفًها، اإذا ما ترتب على اإ�شقاط االإن�شان حقَّ �ُشمِّ
تلك املف�شدة َدلَّ على اختالل الداعي اجلبلي، اأال ترى اأن للمرء اأن ياأذَن الطبيَب 
بقطِع ع�شٍو من اأع�شائه اإذا راأى الطبيُب ذلك، مع كون امل�شلحة مظنونًة، وله بذُل 
نف�ِشه يف الذبِّ عن احلوزة ب�شروطه، ولي�ص له االإذن بقطع ع�شو من اأع�شائه باطاًل، 
ه فيه؛  واأّما ما كان من الق�شم الثاين من ق�شمي امل�شلحة فلي�ص الأحٍد اإ�شقاُط حقِّ

الأن حقه ثابت مع حق غريه.

بها،  امل�شَتَخفِّ  امل�شلحة  على  اأبًدا  حتافظ  ال�شريعة  اأن  القول،  وخال�شة 
َغَلب  الَِّذي  اخلا�ص  للحق  اأو  العام،  للحق  حفًظا  خا�شة،  اأم  عامًة  كانت  �شواًء 
امل�شلحُة  امل�شلحتان ُرجحت  تعار�شت  نف�شه، ومتى  هو  وهواه  الغري،  عليه هوى 
م�شلحة  الأن  منه؛  املقَت�صِّ  نف�ص  احرتام  على  الق�شا�ُص  م  ُقدِّ ولهذا  العظمى، 
الق�شا�ص عظيمة يف ت�شكني ثائرة اأولياء القتيل لتقع ال�شالمُة من الثارات، ويف 
انزجار اجلناة عن القتل، ويف اإزالة نف�ٍص �شريرٍة من املجتمع، فلو اأَ�شقط ويِلُّ الدم 
الق�شا�َص زالت اأعظم امل�شالح، فبقيت م�شلحتان اأخريان، اإحداهما: حا�شلة من 
توقيع عدم العفو، واالأخرى: حت�شل با�شت�شالح حال اجلاين بال�شرب وال�شجن، 
ِعَظَم  بالعفو فيما عدا قتل الغيلة وما عدا احلرابة؛ الأن  فلذلك �شقط الق�شا�ُص 

ها وَبُعَد رجاُء خرِيها. اجلرمية رجح جاِنَب م�شلحِة اإزالة نف�ٍص، َظهر �شرُّ

والأجل هذا اأي�ًشا كان اإتالُف النفو�ص يف الذب عن احلوزة غر�ًشا �شحيًحا، 
   طلحَة بن عبيد اهلل حني وقف يدفع ب�شيفه ونبله عن ر�شول اهلل  واأقر النبُي
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ربْت يده؛ الأن يف بقاء الر�شول بقاَء االأمة جمعاء، ولي�ص بقاء  يوم اأُُحد، حتى �شُ
ُت�ْشِرف على  : »ال  للر�شول  يقول  طلحة كذلك، وقد علم طلحُة ذلك فكان 

القوم ي�شيبَك �شهم، نحري دون نحرك«.

ظر يف امل�شالح املتعددة اإذا مل ميكن حت�شيُل  ومن هنا يت�شح لنا طريُق النَّ
الدين  عز  َبنيَّ  وقد  جميعها،  درُء  ميكن  مل  اإذا  املتعددة  املفا�شد  ويف  جميِعها، 
الطريق  هو  امل�شلحتني  اأرجح  تقدمي  اأن  »القواعد«  كتابه  يف  ابن عبد ال�شالم 
جميع  من  الت�شاوي  ح�شل  فاإذا  كذلك،  املف�شدتني  اأرجح  درء  واأن  ال�شرعي، 

الوجوه فاحلكم التخيري.

واأقوُل: قد ُمثِّل يف اأ�شول الفقه مبن �َشقط على جماعة من اجلرحى، بحيث 
واطًئا  يبقى  فقيل:  اأي�ًشا،  قتله  غريه  على  انتقل  فاإذا  قتله،  واحد  على  َوِطئ  اإذا 
ملن نزل عليه، وقيل: يخري، ويظهر التخيري وا�شًحا يف ت�شرفاِت والِة االأمور عند 
تعار�ص امل�شلحتني العامتني، كتو�شيع طريق بني جبلني يف�شي اإىل بلد بت�شييق 

طريق بينهما يف�شي اإىل بلد اآخر.

ومِمَّا يجب التنبه له اأن التخيري ال يكون اإالَّ بعد ا�شتفراغ الو�شع يف حت�شيل 
بني  اختالٌف  يح�شل  قد  الرتجيح  العجز عن حت�شيله، ويف طرق  ثم  ما،  ح  ُمرجِّ

العلماء، فعلى الفقيه حتقيُق االأمر يف ذلك.
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وُيعرُف الرتجيُح بوجوه، منها: اأهميُة ما يرتتب على امل�شلحة بالن�شبة اإىل 
ما يرتتب على غريها، كتقدمِي م�شلحة االإميان على م�شلحة االأعمال، وتقدمِي اإنقاذ 
االأنف�ص عند االأخطار على اإنقاذ االأموال، وتقدمِي ما ح�صَّ ال�شارُع على طلبه ما 

طلبه طلًبا غري حمثوث، وتقدمِي االأ�شل على فرعه.

املعامالت،  يف  اآثاُرها  ال�شائعِة  املدركات،  عن  اخلفية  الرتجيح  ُطرق  ومن 
فاإن  االأ�شل،  مراعاة  ح  مبرجِّ م�شاويتها  الفرديتني على  امل�شلحتني  اإحدى  ترجيُح 
كثرًيا من اأنواع التجارات اإذا احرتف به التاجُر جللب م�شلحته يدخل على مُماِثله 
يف التجارة اإ�شراٌر مبقداِر احرتافِه هو اإياها، فم�شلحُة اأحِد التاجرين يف االحرتاف 
وال  مت�شاويتان  وهما  االحرتاف،  ذلك  غريه  ترك  يف  االآخر  وم�شلحُة  بالتجارة، 
االأ�شل  باأن  هذا  مثل  يف  الرتجيح  طريَق  ال�شريعُة  فراعت  بينهما،  اجلمع  ميكن 
باختيار  امل�شلحتني  اإحدى  فترتجح  واجللب،  االختيار  ميدان  النا�ص يف  اإر�شال 
جالب تلك امل�شلحة لنف�ِشه، ولذلك اأباحت ال�شريعة اأن ي�شتغل اأحد بالتجارة 
يف �شرٍب من �شروِب ال�شلع، مع وجود مماثل له يف تلك التجارة �شابق له بله))) 
املقارن، فاإذا ق�شد بذلك االإ�شراَر كان اآثًما على نيته، ومل يكن ممنوًعا من العمل.

فال�شريعُة ت�شعى اإىل حتقيق املقا�شد يف عموم طبقات االأمة بدون حرج وال 
م�شقة، فتجمع بني مناحي مقا�شدها يف التكاليف والقوانني ما تي�شر اجلمع، فهي 
ترتقى باالأمة من االأدون من نواحي تلك املقا�شد اإىل االأعلى مبقدار ما ت�شمح به 

َبْلَه: َدْع، وم�شدر مبعنى الرتك، وا�شم مرادف لكيف.  (((
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مِمَّا فيه  يليه  الَِّذي  اإىل  ر ح�شوَلها، واإالَّ فهي تتنازل من االأ�شعب  وُتَي�شِّ االأحواُل 
تعليُق االأهم من املقا�شد.

وقد م�شى يف مبحث الفطرة ما ميكن اأن ُيجعل الأحكام امل�شالح واملفا�شد 
وتعار�شها، �شبًبا يربطها مبراعاِة اإقامِة الفطرة وانخراِمها، وال يعوُزَك تتبُعه يف اأحوال 

التعار�ص، فُكن فيه على ب�شرية.



قد ثبت مما قررُته يف املبحثني قبل هذا اأن مق�شَد ال�شريعة من الت�شريع حفُظ 
م من التفا�شد والتهالك،  نظام العامل، و�شبُط ت�شرف النا�ص فيه على وجٍه َيع�شِ
يتحقق  ما  ح�شب  على  املفا�شد  واجتناب  امل�شالح  بتح�شيل  يكون  ا  اإمنَّ وذلك 
امل�شالح  الأنواِع  ونظائَر  اأمثااًل  اأبِّني  اأن  فحقيٌق عليَّ  واملف�شدة،  امل�شلحة  معنى  به 
ال�شريعة  بعلم مقا�شد  للعامِلِ  لتح�شل  �شرًعا؛  املحذورة  واملفا�شد  �شرًعا،  املَعَتربة 
واملفا�شد،  امل�شالح  ُعرو�ِص  عند  نحوه  فينحو  ال�شارع،  مق�شوَد  بها  يعرف  مَلَكٌة 

الأحوال االأمة جلًبا ودرًءا.

ووجُه حاجة هذا العامل اإىل ذلك اأن امل�شالَح كثريٌة متفاوتٌة االآثار - قوًة، 
و�شعًفا - يف �شالح اأحوال االأمة اأو اجلماعة، واأنها اأي�ًشا متفاوتٌة بح�شب العوار�ص 
داٍت الآثارها اأو مبطالٍت لتلك االآثار ُكالًّ اأو بع�ًشا،  الطارئة واحلافة بها، من ُمع�شِّ
وقد  منبثة.  كثرية  امل�شالح  الأن  لل�شريعة؛  مق�شوٌد  اأنه  نتحقق  ما  منها  ُيْعَترَب  َا  واإمنَّ
جاءت ال�شريعُة مبقا�شد تنفي كثرًيا من االأحوال الَِّتي اعتربها العقالء يف بع�ص 
اإن مق�شد ال�شارع  االأزمان م�شالح، وُتْثِبُت ِعو�ًشا عنها م�شالَح اأرجَح منها، نعم 

لحة املق�شودة من التَّ�شريع اأنواع امل�شْ
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كلُّ  منه  مق�شوًدا  يكون  اأن  يلزم  لي�ص  ولكنه  م�شلحة،  غرَي  يكون  اأن  ال يجوز 
ويف  ذاتها  امل�شالح يف  هذه  اأفاننَي  َيْخرُبَ  اأن  بالت�شريع  العامِل  فمن حق  م�شلحة، 
عوار�شها، واأن ي�ْشرُبَ احلدوَد والغاياِت الَِّتي الحظتها ال�شريعة يف اأمثالها واأحوالها، 
اإثباًتا ورفًعا، واعتداًدا ورف�ًشا؛ لتكون له د�شتوًرا ُيْقَتَدى، واإماًما ُيْحَتَذى، اإذ لي�ص 
لها  يْظَفَر  اأن  العار�شة، يف  والنوائب  النازلة،  النوازل  عرو�ص كل  عند  مطمٌع  له 
باأ�شٍل مماثٍل يف اأحكام ال�شريعة املن�شو�شة ليقي�ص عليه، َبله ن�صٍّ مقنع يفيء اإليه، 
َل فيما ُيْقدمون عليه،  ْت لالأمة حاجٌة وهرع النا�ُص اإليه يتطلبون قوَله الف�شْ فاإذا عنَّ

وجدوه ذكيَّ القلب، �شارَم القول، غرَي ك�شالٍن وال مبتلِّد.

�شرورية،  اأق�شام:  ثالَثة  االأمة  اأمِر  ِقَواِم  اآثارها يف  باعتبار  امل�شالح  وتنق�شم 
وحاجية، وحت�شينية، وتنق�شم باعتبار تعلُِّقها بعموم االأمة، اأو جماعاتها، اأو اأفرادها 
اأو  االأمة،  اأمر  ِقَوام  اإليها يف  باعتبار حتقق االحتياج  وتنق�شم  اإىل: كلية، وجزئية، 

االأفراد اإىل: قطعية، وظنية، ووهمية.

ا التق�شيم االأول اإىل: �شرورية، وحاجية، وحت�شينية، فهذه ثالثُة اأ�شناف:  فاأمَّ
اإىل  �شرورٍة  يف  واآحادها  مبجموعها  االأمُة  تكون  الَِّتي  هي  ال�شرورية:  فامل�شالح 
حت�شيلها، بحيث ال ي�شتقيم النظاُم باختاللها، فاإذا انخرمْت توؤول حالُة االأمة اإىل 
ف�شاد وتال�ص، ول�شُت اأعني باختالل نظام االأمة هالَكها وا�شمحالَلها؛ الأن هذا 
قد �َشِلمْت منه اأعرُق االأمم يف الوثنية والهمجية، ولكنِّي اأعني به اأن ت�شري اأحواُل 
ال�شارع  اأرادها  ِتي  الَّ احلالة  على  تكون  ال  بحيث  االأنعام،  باأحوال  �شبيهًة  االأمة 
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ي بع�ُص ذلك االختالل اإىل اال�شمحالل االآجل بتفاين بع�شها  منها، وقد ُيْف�شِ
ببع�ص، اأو بت�شلط العدو عليها اإذا كانت مِبَر�شٍد من االأمم املعادية لها، اأو الطامعة 
باإ�شارة  ذلك  على  اجلاهلية  يف  العرب  حالة  اأو�شكْت  كما  عليها،  اال�شتيالء  يف 

قوله تعاىل: ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑژ ]اآل عمران/ 03)[.

وقد قال زهري:
ُقوا بينهم ِعْطَر َمْن�َسِم))) تداركُتَما َعْب�ًسا وذبياَن بعدما     تفاَنْوا ودَّ

وال�شاطبي  والقرايف،  احلاجب،  وابن  »امل�شت�شفى«  يف  الغزايل  مثَّل  وقد 
هذا الق�شم ال�شروري بحفظ الدين والنفو�ص والعقول واالأموال واالأن�شاب، وزاد 

القرايف نقاًل عن قائٍل حفَظ االأعرا�ص، وُن�ِشب يف كتب ال�شافعية اإىل الطويف.

ْجُر عنها، ي�شتحيل  قال الغزايل: »وحترمُي تفويت هذه االأ�شول اخلم�شة والزَّ
اأن ال ت�شتمل عليه ملٌة من امللل، وال �شريعٌة اأُِريد بها اإ�شالُح اخللق... وكان هذا 
التفاًتا اإىل م�شلحٍة ُعِلم بال�شرورة كوُنها مق�شوَد ال�شرع، ال بدليٍل واحد واأ�شل 

معني، بل باأدلٍة خارجة عن احل�شر«. 

وقال ال�شاطبي: »وِعْلُم هذه ال�شروريات �شار مقطوًعا به ومل يثبت ذلك 
بدليل معني، بل ُعِلَمت مالءمتها لل�شريعة مبجموِع اأدلٍة ال تنح�شر يف باب واحد، 

َمْن�َشِم: ِعطٌر �شعب الدّق؛ وكانت العرب تقول: »دّقوا بينهم ِعْطر َمن�شم«، اأي ا�شتدت احلرب بينهم.   (((
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فكما ال يتعني يف التواتر املعنوي اأن يكون املفيُد للعلم خرًبا واحًدا من االأخبار 
الظن  اإفادة  االأدلة يف  يتعني هنا؛ ال�شتواء جميِع  االأخبار، كذلك ال  �شائر  دون 
على انفرادها، فنحن اإذا نظرنا يف حفظ النف�ص مثاًل جند النهي عن قتِلها، وجعل 
الرمق على  �شدِّ  بال�شرك، ووجوب  ًدا عليه، ومقرونًا  للق�شا�ص ومتوعَّ �شبًبا  قتِلها 
انتظم  واإذا  اليقني،  القتل على  فعلمنا حترمي  امليتة،  باأكل  ولو  نف�شه  اخلائف على 
االأ�شل الكلي �شار جارًيا جمَرى دليٍل عام، فاندرجت حتته جميُع اجلزئيات الَِّتي 

يتحقق فيها ذلك العموم«.

ه بع�ُص علماء االأ�شول اإىل اأن هذه ال�شروريات ُم�شار اإليها بقوله تعاىل:  وقد تنبَّ
ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ َژ ]املمتحنة/ 2)[، 
على  البيعة  ياأخذ    اهلل  ر�شول  كان  فقد  املوؤمنات،  للن�شاء  خ�شو�شية  ال  اإذ 

الرجال مبثل ما نزل يف املوؤمنات، كما يف �شحيح البخاري.

قال ال�شاطبي: »وحفظ هذه ال�شروريات باأمْرين، اأحدهما: ما ُيقيم اأ�شل 
وجودها، والثاين: ما يدفع عنها االختالل الَِّذي يعر�ص«، واأقوُل: اإن حفظ هذه 

الكليات معناه حفُظها بالن�شبة الآحاد االأمِة وبالن�شبة لعموم االأمة باالأوىل.

عليه  يدخل  اأن  امل�شلمني  من  اأحٍد  كلِّ  ديِن  معناه: حفُظ  الدين  فحفظ 
ما يف�شد اعتقاَده وعمله الالحق بالدين، وحفظ الدين بالن�شبة لعموم االأمة هو 
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دفع كل ما من �شاأنه اأن ينق�ص اأ�شول الدين القطعية، ويدخل يف ذلك حمايُة 
االأمة  من  الدين  ي  تلقِّ و�شائل  باإبقاء  االإ�شالمية،  احلوزة  عن  والذبُّ  البي�شة، 

حا�شرها واآتيها.

ومعنى حفظ النفو�ص حفُظ االأرواح من التلف اأفراًدا وعموًما؛ الأن العامل 
ِتي بها بع�ُص ِقوام العامل،  ها الَّ ٌب من اأفراد االإن�شان، ويف كلِّ نف�ٍص خ�شائ�شُ مركَّ
ولي�ص املراُد حفَظها بالق�شا�ص كما مثَّل لها الفقهاء، بل جند الق�شا�ص هو اأ�شعف 
عن  حفُظها  ه  اأهمُّ احلفُظ  بل  الفوات،  بع�ِص  تدارُك  الأنه  النفو�ص؛  حفظ  اأنواع 
اخلطاب  بن  منع عمر  وقد  ال�شارية،  االأمرا�ص  مقاومة  مثل:  وقوعه،  قبل  التلف 
اجلي�ص من دخول ال�شام الأجل طاعون عموا�ص. وامُلراُد النفو�ص املحرتمة يف نظر 
ن  اأنه ُيعاَقب الزاين امْلُح�شَ ُة عنها باملع�شومِة الدم، اأال ترى  ال�شريعة، وهي املعربَّ
النفو�ص  بحفظ  ويلحق  النف�ص،  مرتبة حفظ  دون  الن�شب  اأن حفظ  مع  بالرجم، 
ِتي ينزل  من االإتالف حفُظ بع�ص اأطراف اجل�شد من االإتالف، وهي االأطراف الَّ
اإتالُفها منزلَة اإتالف النف�ص يف انعدام املنفعة بتلك النف�ص، مثل االأطراف الَِّتي 

ُجعلت يف اإتالفها خطاأ الديُة كاملة.

ومعنى حفظ العقل حفُظ عقول النا�ص من اأن يدخل عليها خلل؛ الأن 
دخول اخللل على العقل موؤدٍّ اإىل ف�شاد عظيم من عدم ان�شباط الت�شرف، فدخول 
اجلماعات  ودخوله على عقول  ف�شاد جزئي،  اإىل  ُمْف�ٍص  الفرد  اخللل على عقل 
من  االأمة  ومنع  ال�شكر،  من  ال�شخ�ص  منُع  يجب  ولذلك  اأعظم،  االأمة  وعموم 
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ي املف�شدات مثل احل�شي�شة واالأفيون،  اأفرادها، وكذلك تف�شِّ ْكر بني  ال�شُّ ي  تف�شِّ
ع�شر  الرابع  القرن  يف  تناوله  كرث  مِمَّا  ونحوها  والهروين،  والُكوكايني،  واملورفني، 

الهجري.

ا حفظ املال فهو حفُظ اأمواِل االأمة من االإتالف، ومن اخلروج اإىل اأيدي  واأمَّ
غري االأمة بدون عو�ص، وحفظ اأجزاء املال املعتربة عن التلف بدون عو�ص.

دفع  كاإِلغاء  االعتبار،  عن  االأعوا�ص  بع�ص  اإلغاُء  ال�شروري  من  ولي�ص 
وعلى  ال�شمان،  على  التعوي�ص  واإلغاء  اجلاهلية،  ربا  وهو  التاأجيل  على  العو�ص 
بذل اجلاه، وعلى القر�ص، وال حفُظ املال من اخلروج عن يد مالكه اإىل يد اأخرى 
من اأيدي االأمة بدون ر�شا؛ الأن هذين من احلاجي ال من ال�شروري، ثم اإن حفَظ 

االأموال الفردية يوؤول اإىل حفظ مال االأمة، وبه يح�شل الكلُّ بح�شول اأجزائه.

نوا  ا حفظ االأن�شاب ويعرب عنه بحفظ الن�شل فقد اأطلقه العلماء ومل يَبيِّ واأمَّ
املق�شوَد منه، ونحن نف�شل القول فيه، وذلك اأنه اإن اأُريد به حفظ االأن�شاب - اأي 
اأفراد  ِخْلَفُة  هو  الن�شل  الأن  ال�شروري؛  من  ه  َعدُّ فظاهٌر  التعطيل  من   - الن�شل 
لوط  قال  كما  وانتقا�شه،  النوع  ا�شمحالل  اإىل  تعطيُله  يوؤول  تعطل  فلو  النوع، 
لقومه: ژۈ ۈ ژ ]العنكبوت/ 29[، على اأحد التف�شريين؛ فبهذا 
ه من الكليات؛ الأنه يعادل حفظ النفو�ص، فيجب اأن ُيحفظ  املعنى ال �ُشبهة يف َعدِّ
ونحو  العزوبة  باطراد  الن�شاء  مبا�شرة  ترك  ومن  مثاًل،  االخت�شاء  من  االأمة  ذكوُر 
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ي  ِتي بها الوالدة، ومن تف�شِّ ذلك، واأن حُتفظ اإناُث االأمة من قطع اأع�شاء االأرحام الَّ
اإف�شاد احلمل يف وقت العلوق، وقطع الثدي؛ فاإنه يكرث املوتان يف االأطفال بع�شر 

االإر�شاع ال�شناعي على كثري من الن�شاء، وتعذره يف البوادي.

الَِّذي  وهو  اأ�شله،  اإىل  الن�شل  انت�شاب  الن�شب حفُظ  بحفظ  اأُريد  اإن  ا  واأمَّ
ه  عدَّ اإن  قال  فقد   ، احلدُّ له  وُفر�ص  الزنا  م  وُحرِّ االأنكحة،  قواعُد  �ُشرعت  الأجله 
هو  زيًدا  اأن  معرفة  اإىل  �شرورة  من  باالأمة  لي�ص  اإذ  وا�شح،  غرُي  ال�شروريات  من 
ابن عمرو، واإمنا �شرورتها يف وجود اأفراد النوع وانتظام اأمرهم، ولكْن يف هذه احلالة 
ُيزيل من االأ�شل  اأ�شله  اإىل  الن�شل  انت�شاب  ال�شك يف  اأن  م�شرٌة عظيمٌة وهي: 
امليَل اجِلِبلِّي الباعث على الذبِّ عنه، والقيام عليه مبا فيه بقاوؤه و�شالُحه وكماُل 
ج�شده وعقله، بالرتبية واالإنفاق على االأطفال اإىل اأن يبلغوا مبلغ اال�شتغناء عن 
العناية، وهي م�شرة ال تبلغ مبلغ ال�شرورة، الأن يف قيام االأمهات باالأطفال كفايًة 
ة وال�شلة  ما لتح�شيل املق�شود من الن�شل، وهو يزيل من الفرع االإح�شا�ص بامْلرََبَّ
واملعاونة واحلفظ عند العجز، فيكون حفظ الن�شب بهذا املعنى بالنظر اإىل تفكيك 
جوانبه من قبيل احلاجي، ولكنه مَلَّا كانت لفوات حفظه من جمموع هذه اجلوانب 
عواقُب كثرية �شيئة ي�شطرب لها اأمُر نظام االأمة، وتنخرم بها دعامُة العائلة، اعترب 
علماوؤنا حفَظ الن�شب يف ال�شروري مِلَا ورد يف ال�شريعة من التغليظ يف حدِّ الزنا، 
وما ورد عن بع�ص العلماء من التغليظ يف نكاح ال�شر، والنكاح بدون ويِلٍّ وبدون 
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اإ�شهاد، كما �شنبينه عند الكالم على مق�شد ال�شريعة يف نظام العائلة الراجع اإىل 
حفظ حقوق االأوالد.

ا عدُّ حفظ الِعْر�ص يف ال�شروري فلي�ص ب�شحيح، وال�شواب اأنه من قبيل  واأمَّ
احلاجي، والذي َحَمل بع�َص العلماء مثل تاج الدين ال�شبكي يف »جمع اجلوامع« 
ه يف ال�شروري، هو ما راأوه من ورود حدِّ القذف يف ال�شريعة، ونحن ال  على عدِّ
ُه الغزايل، وابن  َيُعدَّ نلتزم املالزمة بني ال�شروري وما يف تفويته حد، ولذلك مل 

ا. احلاجب �شروريًّ

قد  الب�شر  الأن  ال�شريعة؛  اإليه يف  التعر�ص  قليُل  ال�شروريُّ  ال�شنُف  وهذا 
اأخذوا حيطته الأنف�شهم منذ القدم، فاأ�شبح مركوًزا يف الطبائع، ومل تخل جماعٌة 

ٍن من اأخذ احليطة له، واإمنا تتفا�شل ال�شرائع بكيفية و�شائله. من الب�شر ذاُت تدُّ

م�شاحلها  القتناء  اإليه؛  االأمة  حتتاج  ما  وهو  احلاجي،  �شنف  اإىل  ولننتقل 
وانتظام اأمورها على وجه ح�شن، بحيث لواَل مراعاُته مَلَا ف�شد النظام، ولكنه كان 
على حالٍة غري منتظمة، فلذلك كان ال يبلغ مرتبة ال�شروري، قال ال�شاطبي: »هو 
املكلفني  ُيراَع دخل على  فلو مل  ورفع احلرج،  التو�شعة  اإليه من حيث  يفتقر  ما 
َلُه  ع يف امل�شالح العامة«. وقد مثَّ احلرُج وامل�شقة، ولكنه ال يبلغ مبلَغ الف�شاد املتوقَّ
االأ�شوليون بالبيوع، واالإجارات، والقرا�ص، وامل�شاقاة. ويظهر اأن معظم ق�شم املباح 
وحفظ  احلاجي،  قبيل  من  ال�شرعي  والنكاح  احلاجي،  اإىل  راجع  املعامالت  يف 
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االأن�شاب - مبعنى اإحلاق االأوالد باآبائهم - من احلاجي لالأوالد ولالآباء، فِلالأوالد 
الع�شرية  العتزاز  ولالآباء  لهم،  النافعة  ولرتبيتهم  يحتاجون  فيما  عليهم  للقيام 

وحفظ العائلة.

وحفظ االأعرا�ص - اأي حفظ اأعرا�ص النا�ص من االعتداء عليها - هو من 
احلاجي لينكفَّ النا�ُص عن االأذى باأ�شهل و�شائله وهو الكالم، ومن احلاجي ما هو 
تكملة لل�شروري، ك�شد بع�ص ذرائع الف�شاد، وكاإقامة الق�شاء، والَوَزَعة، وال�شرطة، 

لتنفيذ ال�شريعة.

ومن احلاجي ما يدخل يف الكليات اخلم�شة املتقدمة يف ال�شروري، اإالَّ اأنه 
لي�ص بالًغا حدَّ ال�شرورة، كما اأ�شرنا اإليه فيما م�شى من االأمثلة، فبع�ُص اأحكام 
النكاح لي�شت من ال�شرورة، ولكنها من احلاجي، مثل ا�شرتاط الويِل وال�شهرة، 
وبع�ُص اأحكام البيوع لي�شت من ال�شروري، مثل بيوع االآجال املحظورة الأجل 
�شدِّ الذريعة، ومثل حترمي الربا، واأخذ االأجر على ال�شمان، وعلى بذل ال�شفاعة، 
فاإن كثرًيا من تلك االأحكام تكميليٌة حلفظ املال، ولي�شت داخلًة يف اأ�شل حفظ 

املال.

وعنايُة ال�شريعة باحلاجي َتقُرب من عنايتها بال�شروري، ولذلك رتَّبْت احلدَّ 
على تفويت بع�ص اأنواعه كحدِّ القذف، وفيما دونه جمال للمجتهدين، فلذلك 

نراهم خمتلفني يف حدِّ ال�شرب للقليل من امل�شكر، ويف حترمي نكاح املتعة.



ِريَعة الإِ�سالميَّة ُد ال�سَّ َمَقا�سِ
(42142

وامل�شالح التح�شينية هي عندي ما كان بها كماُل حاِل االأمة يف نظامها، 
حتى  االأمم،  بقية  مراأى  يف  املجتمع  منظر  بهجُة  ولها  مطمئنة  اآمنًة  تعي�َص  حتى 
تكون االأمة االإ�شالمية مرغوبًا يف االندماج فيها اأو يف التقرب منها، فاإن مِلحا�شن 
خا�شة  اأم  العورة،  ك�شرت  عامة  عاداٍت  كانت  �شواًء  ذلك،  يف  مدخاًل  العادات 
ببع�ص االأمم كخ�شال الفطرة واإعفاء اللحية، واحلا�شل اأنها مِمَّا ُتراعى فيها املدارُك 
للمزايا،  والتي�شري  التح�شني  موقع  تقع  الَِّتي  »هي  الغزايل:  قال  الراقية،  الب�شرية 
ورعاية اأح�شن املناهج يف العادات واملعامالت، مثال �شلب العبد اأهلية ال�شهادة 
مع قبول فتواه وروايته؛ الأن العبد �شعيف املنزلة با�شت�شخار املالك اإياه، فال يليق 
مبن�شبه الت�شدي لل�شهادة«، ومن التح�شيني �شدُّ ذرائِع الف�شاد، فهو اأح�شن من 

انتظار التورط فيه.

العلماُء  تتبع  ولقد  االأمة،  اأمِر  ِقَوام  يف  اآثارها  باعتبار  امل�شالح  اأنواع  فهذه 
ت�شاريف ال�شريعة يف اأحكامها فوجدوها دائرًة حول هذه االأنواع الثالثة، ووجدوها 
ال تكاد ُتِفيُت �شيًئا منها ما وجدت ال�شبيَل اإىل حت�شيله، حيث ال يعار�شه معار�ٌص 

من جلِب م�شلحٍة اأعظم، اأو درِء مف�شدٍة كربى.

يف  اإياها  ال�شريعة  مراعاة  معرفِة  جمرَد  االأنواع  هذه  بيان  من  نا  غر�شُ ولي�ص 
 - الفقهاء  يهم  مِمَّا  وهو  االأحكام  يف  تفقه  جمرد  ذلك  الأن  عنها؛  اة  امْلُتلقَّ  اأحكامها 
وهو دون غر�شنا من علم مقا�شد ال�شريعة - وال اأن نقي�ص النظائر على جزئيات تلك 
نا من ذلك  َا غر�شُ امل�شالح؛ الأن ذلك ملحق بالقيا�ص، وهو من غر�ص الفقهاء، واإمنَّ
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اأن نعرف كثرًيا من �شور امل�شالح املختلفة االأنواع املعروف ق�شد ال�شريعة اإياها، حتى 
اأنواع هاته امل�شالح، فمتى حلَّت  يح�شل لنا من تلك املعرفة يقنٌي ب�شوٍر كليٍة من 
احلوادُث الَِّتي مل ي�شبق حلوُلها يف زمن ال�شارع، وال لها نظائُر ذاُت اأحكاٍم متلقاة 
منه، عرفنا كيف ندخُلها حتت تلك ال�شور الكلية، فنثبت لها من االأحكام اأمثاَل ما 

ثبت لكلياتها، ونطمئن باأننا يف ذلك ُمْثبِتون اأحكاًما �شرعيًة اإ�شالمية.

ال�شريعة  اأن  مر�شلًة  كونها  ومعنى  املر�شلة«،  »بامل�شالح  ى  ي�شمَّ ما  وهذا 
ًنا، وال ُيْلَفى يف ال�شريعة لها نظرٌي معنيَّ له حكٌم  اأر�شلتها، فلم َتُنْط بها حكًما ُمَعيَّ

�شرعي فتقا�ص هي عليه، فهي اإذن كالفر�ص املر�شل غري املقيد.

ُد يف �شحة اال�شتناد اإليها؛ الأننا اإذا كنا نقول بحجية القيا�ص  وال ينبغي الرتدُّ
الَِّذي هو اإحلاٌق جزئيٌّ حادٌث ال ُيعَرُف له حكٌم يف ال�شرع، بجزئيٍّ ثابت حكُمه 
يف ال�شريعة للُمَماثلة بينهما يف العلة امل�شتنبطة، وهي م�شلحٌة جزئيٌة ظنية غالًبا 
لقلة �شور العلة املن�شو�شة، َفالأَن نقول بحجية قيا�ص م�شلحٍة ُكلِّية حادثة يف االأمة 
ال ُيعرف لها حكٌم، على كليٍة ثابت اعتباُرها يف ال�شريعة با�شتقراء اأدلة ال�شريعة 
الَِّذي هو قطعي، اأو ظني قريب من القطعي، اأَْوىَل بنا واأجدُر بالقيا�ص، واأدخُل يف 

االحتجاج ال�شرعي.

اإمام احلرمني - على جاللة علمه، ونفاذ  واإينِّ الأعجب فْرَط العجب من 
بطرف  مرًة  فلحق  واأدبر،  فاأقبل  الغزايل  واأما  املقام؟  د يف هذا  تردَّ فهمه - كيف 
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الوفاق العتبار امل�شالح املر�شلة، ومرًة بطرف راأي اإمام احلرمني، اإذ تردد يف مقدار 
يف  الغزايل  وكالم  »الربهان«،  كتاب  يف  احلرمني  اإمام  كالم  وجلُب  امل�شلحة، 

»امل�شت�شفى« يطول.

العلماء  بني  االختالف  ينبغي  ال  فاأقول:  اأثرهما  على  ي  اأَُقفِّ اإينِّ  ثم 
بت�شاريف ال�شريعة املحيطني باأدلتها، يف وجوب اعتبار م�شالح هذه االأمة ومفا�شد 
اأحوالها عندما تنزل بها النوازل وحتدث لها النوائب، واإنه لي�ص للعامل اأن يرتقب 
حتى يجد امل�شالح املثبتة اأحكامها بالتعيني اأو امْلُلَحقة باأحكام نظائرها بالقيا�ص، 
بل يجب عليه حت�شيُل امل�شالح غري املثبتة اأحكامها بالتعيني وال امْلُلَحقة باأحكام 
اجلملة  على  جن�شها  اعتبار  وجوب  يف  عامٌل  يخالف  وكيف  بالقيا�ص،  نظائرها 
ِتي  وبدون دخول يف التفا�شيل ابتداًء، ثقًة باأن ال�شارع قد اعترب اأجنا�ص نظائرها الَّ
ا كان �شالُح بع�شها اأ�شعَف من �شالح بع�ص هذه احلوادث، ثم ال اأح�شب اأن  ُرمبَّ
عامِلًا يرتدد بعد التاأمل يف اأنَّ قيا�ص هذه االأجنا�ص اْلُمحَدثة على اأجنا�ص نظائرها 
الثابتة يف زمن ال�شارع، اأو زمان املَعَترِبين من قدوة االأمة امْلجِمِعني على نظائرها، 
اأَْوىَل واأجدُر باالعتبار من قيا�ص جزئيات امل�شالح - عامها وخا�شها - بع�شها على 

بع�ص؛ الأن جزئيات امل�شالح قد يتطرق االحتمال:

اإىل اأدلة اأ�شول اأقي�شتها.) ))
واإىل تعيني االأو�شاف الَِّتي جعلت م�شابهتها فيها ب�شبب االإحلاق والقيا�ص، ) 2)

وهي االأو�شاف امل�شماة بالعلل.
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واإىل �شحة امل�شابهة فيها.) 3)

فهذه مطارُق احتماالٍت ثالثة، بخالف اأجنا�ص امل�شالح فاإن اأدلَة اعتبارها 
ا قريًبا من القطع، واإن اأو�شاف احلكمة  حا�شلٌة من ا�شتقراء ال�شريعة قطًعا اأو ظنًّ
قائمٌة بذواتها غرُي حمتاجٍة اإىل ت�شبيِه فرٍع باأ�شل، واإنها وا�شحٌة للناظر فيها و�شوًحا 

متفاوًتا، ولكنه غرُي حمتاٍج اإىل ا�شتنباٍط، وال اإىل �شلوك م�شالكه.

اأفلي�شت بهذه االمتيازات اأجدَر واأَحقَّ باأن تقا�ص على نظائر اأجنا�شها الثابتة 
يف ال�شريعة امل�شتقراأة من ت�شاريفها؟ فاإن كان بع�ُص تلك امل�شالِح م�شالَح حم�شة 
النظر  باأهل  مفا�شُد، فال يح�ُشن  اأخرى وال تخالطها  تعار�شها م�شالُح  بحيث ال 
يف ال�شرع اأن يختلفوا يف حت�شيلها، واإن كانت تعار�شها م�شالُح اأخرى اأو تخالطها 
امل�شروح يف  واملفا�شد  امل�شالح  تعار�ص  اإىل حكم  بها  ُيْرَجع  مفا�شد، فهي حينئٍذ 
املبحث ال�شابق، واإنه جمال لالجتهاد بح�شب قوة اآثار امل�شالح املجَتَلبة، وقوة ما 
يعار�شها من امل�شالح واملفا�شد، وبح�شب تفاوت مراتب العلم بقوتها فتلحق بنظائر 
اأجنا�شها الثابت باال�شتقراء، كوُنها مق�شودًة لل�شارع يف حت�شيل الراجح واإهمال 
يكون  اأن  وي�شبه  التح�شيل وخ�شو�شها،  اإىل  احلاجة  اعتبار عموم  املرجوح، ويف 

املخالف يف حت�شيلها بدون تردد ُمْلَحًقا بنفاة القيا�ص.

على اأنك اإذا افتقدت اأحوال حت�شيل امل�شالح ودْرِء املفا�شد جتدها خمتلفة، 
 فلي�شت اأحواُل اإجراء العدل بني النا�ص يف حقوقهم اخلا�شة واالجتماعية - الَِّتي 
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اجلندية،  امل�شالح  اإجراء  الأحوال  مِبَُماثلٍة   - ال�شلم  حالة  يف  املدنية  ِقَوام  هي 
اأوقات  الأن  العدو؛  مواجهة  عند  واخلوف  احلروب  حال  يف  احلربية  وال�شيا�شية 
�شاعاُت  هي  بل  امل�شالح،  جزئيات  والنظر يف  للتاأمل  �َشٌع  ُمتَّ فيها  لي�ص  احلروب 
ُمْكَنٍة اأو خروج من �شيق، تقت�شي الِبداَر اإىل حت�شيل اأو دفٍع ما عنَّ من الفر�ص، 
حَقة اأو امل�شالح اجلزئية  ا ع�شى اأن يلحقها من االأ�شرار اجلزئية الالَّ بقطع النظر عمَّ
وحالِة  النازل،  العدو  جي�ص  دفع  حالِة  بني  وا�شًحا  فرًقا  جتد  اأنك  على  الفائتة، 

ق�شِدنَا اإىل بالد العدو من حيث ما يت�شع من التاأمل ملوازنة امل�شالح.

تبعهم،  فمن  ال�شحابة  ع�شر  من  االأمة  �شلف  اإجماع  افتقدنا  اإذا  ونحن 
جندهم ما اعتمدوا يف اأكرث اإجماعهم - فيما عدا املعلوم من الدين بال�شرورة - اإالَّ 
�شريَّ  الَِّذي  اجتهادهم  بح�شب  الغالبة،  اأو  العامة  املر�شلة  امل�شالح  اإىل  اال�شتناَد 
يٌة قريبة من القطع، وقلما كان م�شتنُدهم يف اإجماعهم دلياًل  تواطوؤَهم عليه اأدلٌة ظنِّ
من كتاب اأو �شنة، والأجل ذلك ُعدَّ االإجماُع دلياًل ثالًثا؛ الأنه ال ُيْدَرى م�شتنُده، 
ولو انح�شر م�شتنُده يف دليل الكتاب وال�شنة لكان ُمْلَحًقا بالكتاب وال�شنة ومل 
يكن ق�شيًما لهما. مثاُله: جمع القراآن يف امل�شحف قد اأمر به اأبو بكر بطلب من 
عمر وتبعه بقية ال�شحابة، روى البخاري اأن زيد بن ثابت قال: »اأر�شل اإيلَّ اأبو  بكر 
اأتاين«  اأبو بكر: »اإن عمر  مقتل اأهل اليمامة«، فاإذا عمر بن اخلطاب عنده، قال 
ي�شتحرَّ  اأن  اأخ�شى  واإينَّ  القراآن،  بقراء  اليمامة  يوم  ا�شَتَحرَّ  القتل قد  »اإن  فقال: 
القتُل بالقراء باملواطن فيذهب كثري من القراآن، واإين اأرى اأن تاأمر بجمع القراآن«. 
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قلُت لعمر: كيف نفعل �شيًئا مل يفعله ر�شول اهلل ؟ قال عمر: هو واهلل خري، 
فلم يزل عمر يراجعني حتى �شرح اهلل �شدري لذلك، واإنك رجل �شاب عاقل 
ال نتهمك، وقد كنَت تكتب الوحي لر�شول اهلل ، قلُت: كيف تفعلون �شيًئا مل 

يفعله ر�شول اهلل؟ قال اأبو بكر: هو واهلل خري«.

اأنه من  منه  نعلم  بكر،  اأبي  ان�شراح �شدر  ثم  »هو واهلل خري«،  فقول عمر: 
اأبي بكر وزيد بن ثابت: »مل  امل�شالح؛ الأن اخلري مراد به ال�شالح لالأمة، وقول 
ي�شهد  ما  ال�شريعة  لي�ص يف  مر�شلة  م�شلحة  اأنه  منه  نعلم   ،» اهلل  ر�شول  يفعله 
العتبارها، وقد اأجمع ال�شحابة على اعتبار ذلك، وكذلك اإجماعهم على جعل 
حدِّ �شارب اخلمر ثمانني جلدًة يف خالفة عمر الَِّذي تبعه اخللفاء وق�شاة االإ�شالم، 
وتدوين ديوان العطاء، وترك عمر ق�شمَة املغان من اأر�ص �شواد العراق لتكون عدة 
لنوائب امل�شلمني اإذا قلت الفتوح، وكتابة حديث ر�شول اهلل  يف زمن عمر  بن 
اأحدثوا  ما  بقدر  اأق�شية  للنا�ص  »حتدث  العزيز:  عبد  بن  عمر  وقول  العزيز،  عبد 
من الفجور«، فقد تبعه على جعله اأ�شاًل كثرٌي من العلماء منهم: مالك بن اأن�ص، 
وكذلك ما اأحدثه ق�شاة االإ�شالم واأئمته من اأ�شاليب املرافعات، و�شرب االآجال، 
وا�شتف�شار ال�شهود، وال�شجن ِلْلُمِلدِّ عن اجلواب، واإحداث ميني الق�شاء ملن اأثبت 

ا باحلجة على ميت، اأو غائب ونحو ذلك. لنف�شه حقًّ

ولننتقل االآن اإىل التق�شيم الثاين للم�شالح، وذلك باعتبار تعلقها بعموم 
االأمة اأو جماعتها اأو اأفرادها، فتنق�شم بهذا االعتبار اإىل كلية وجزئية، وُيراد بالكلية 
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يف ا�شطالحهم: ما كان عائًدا على جماعة عظيمة من االأمة اأو قطر، وباجلزئية: 
ما عدا ذلك.

البي�شة،  حماية  مثل  وهي  االأمثلة  قليلُة  االأمة  جلميع  العامة  فامل�شلحة 
الزوال، وحماية احلرمني - مكة  التفرق، وحفظ الدين من  وحفظ اجلماعة من 
واملدينة - من اأن يقعا يف اأيدي غري امل�شلمني، وحفظ القراآن من التال�شي العام اأو 
اظه، وتلف م�شاحفه مًعا، وحفظ عَلم ال�شنة من دخول  التغيري العام بانق�شاء ُحفَّ
مِمَّا �شالحُه وف�شاُده يتناول جميَع االأمة وكلَّ فرد منها،  املو�شوعات، ونحو ذلك 

وبع�ص �شور ال�شروري واحلاجي، مِمَّا يتعلق بجميع االأمة.

فهي  العظيمة،  اجلماعات  على  تعودان  اللتان  واملف�شدة  امل�شلحة  واأما 
على  واالأقطار  والقبائل  باالأم�شار  املتعلقة  والتح�شينيات  واحلاجيات  ال�شروريات 
ح�شب مبلغ حاجاتها، مثل الت�شريعات الق�شائية لف�شل النوازل، والعهود املنعقدة 
اإذا  باأقطار غريهم  امل�شلمني  تاأمني جتار  املخالفة يف  االأمم  امل�شلمني وملوك  اأمراء  بني 
دخلوها للتجارة، وتاأمني البحار الَِّتي حتت �شلطة غري امل�شلمني لتمكني امل�شلمني من 
خمرها اآمنني اإذا مروا باأ�شمات �شطوط غري امل�شلمني، والعقود املنعقدة مع جتار غري 
امل�شلمني اإذا دخلوا اإىل مرا�شي االإ�شالم، على ُع�ُشِر اأثمان ما يبيعونه ببالد االإ�شالم 

من ال�شلع والطعام، اأو على ن�شف الُع�ُشر اإذا جلبوا الطعام اإىل احلرمني خا�شة.
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وامل�شلحة اجلزئية اخلا�شة هي: م�شلحة الفرد اأو االأفراد القليلة، وهي اأنواع 
ومراتب، وقد تكلفت بحفظها اأحكام ال�شريعة يف املعامالت.

ِق احلاجة اإىل جلبها، اأو دفع الف�شاد عن اأن يحيق  ا التق�شيم باعتبار حتقُّ واأمَّ
بها، فتنق�شم بذلك اإىل قطعية، وظنية، ووهمية.

فالقطعية هي الَِّتي دلت عليها اأدلٌة من قبيل الن�ص الَِّذي ال يحتمل تاأوياًل، نحو 
 قوله تعاىل: ژھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭژ ]اآل  عمران/ 97[، 
الكليات  مثل  ال�شريعة  ا�شتقراُء  ُم�ْشَتَنُده  مِمَّا  عليه  الكثرية  االأدلُة  ت�شافرت  وما 
اأن  اأو  عظيًما،  اأنَّ يف حت�شيله �شالًحا  على  العقُل  دل  ما  اأو  املتقدمة،  ال�شرورية 
زمن  يف  الزكاة  مانعي  قتال  مثل:  االأمة،  على  عظيًما  ا  �شرًّ �شده  ح�شول  يف 

. اأبي بكر

اتخاذ كالب احلرا�شة يف  ه، مثل  العقُل ظنَّ اقت�شى  ما  الظنية، فمنها  واأما 
الدور يف احل�شر يف زمن اخلوف يف القريوان، كان ال�شيخ اأبو حممد بن اأبي زيد 
اتخذ كلًبا بداره فقيل له: اإن مالًكا كره اتخاذ الكالب يف احل�شر، فقال: لو اأدرك 
يٌّ من  مالك مثل هذا الزمن التخذ اأ�شًدا على باب داره، اأو دل عليه دليٌل ظنِّ

ال�شرع، مثل حديث: »ال يق�شي القا�شي وهو غ�شبان«.

؛  رٌّ التاأمل �شُ ُيَتَخيَّل فيها �شالٌح وخرٌي، وهو عند  ِتي  الَّ الوهمية فهي  ا  واأمَّ
والكوكايني  واحل�شي�شة،  االأفيون  من  املخدرات  تناول  مثل  �شره،  خَلفاء  ا  اإمَّ
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لهم،  ب�شالٍح  هو  ولي�ص  لنفو�شهم  مالئٌم  ملتناوليها  بها  احلا�شل  فاإن  والهروين، 
ژۉ  تعاىل:  قوله  عنه  اأنباأنا  كما  بف�شاد،  مغموًرا  ال�شالح  لكون  ا  واإمَّ
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ېې  ې   ې 

ۇئژ ]البقرة/ 9)2[.

هذا ِجَماُع القول يف امل�شالح املُْعترَبة �شرًعا، والإطالة الكالم يف ذلك فائدة 
عظيمة؛ ليتَعلَّم ُمزاِوُل هذا العلم اأن طريق امل�شالح هو اأو�شع طريق ي�شلكه الفقيه 
اإذا التب�شت عليه امل�شالك، واأنه اإن مل  اأمور االأمة عند نوازلها ونوائبها  يف تدبري 
ل االإ�شالَم عن اأن يكون ديًنا  يتبع هذا امل�شلَك الوا�شح، واحلجة البي�شاء فقد عطَّ

ا وباقًيا، ومل ياأمن اأن ي�شلك وادًيا اأخوف اإالَّ ما وقى اهلل �شارًيا. عامًّ

وللم�شالح واملفا�شد تق�شيٌم اآخر باعتبار كونها حا�شلًة من االأفعال بالق�شد 
اأو حا�شلًة باملاآل، وهو تق�شيم ي�شرتعي حذق الفقيه، فاإن اأ�شول امل�شالح واملفا�شد 
قد ال تكاد تخفى على اأهل العقول امل�شتقيمة، فمقام ال�شرائع يف اجتالب �شاحلها، 
، واتفاق علماء ال�شرائع يف �شاأنها  ودرء فا�شدها، مقاٌم �شهل، واالمتثال له فيها هنيِّ
ي�شري، فاأما دقائق امل�شالح واملفا�شد واآثارها، وو�شائل حت�شيلها وانخرامها، فذاك هو 
املقام املرتبك، وفيه تتفاوت مدارُك العقالء اهتداًء وغفلة، وقبواًل واإعرا�ًشا، فَتطلع 
فيه احليل والذرائع، وفيه التفطن للعلل و�شده، وفيه ظهر تفاوت ال�شرائع، وفازت 
مبحث  يف  ذلك  و�شيظهر  والدوام،  للعموم  ال�شاحلة  باأنها  فيه  االإ�شالم  �شريعة 

احليل، ومبحث �شدِّ الذرائع.



عاّمًة  �شريعًة  جاءت  االإ�شالم  �شريعَة  اأن  الدين  من  بال�شرورة  معلوٌم 
ذلك  ا�شتلزم  ال�شرائع  خاتة  كانت  مَلَّا  الأنها  اتباعها؛  اإىل  الب�شر  جميَع   داعيًة 
عموَمها - ال حمالة - �شائَر اأقطار املعمور ويف �شائر اأزمنة هذا العامل، واالأدلة على 
التواتر  مبلَغ  بلغت  بحيث  ال�شحيحة،  وال�شنة  القراآن  ن�شو�ص  من  كثرية  ذلك 
 املعنوي. قال اهلل تعاىل: ژۀ ہ ہ ہ ہژ ]�شباأ/ 28[، وقال: 
]االأعراف/ 58)[، ويف  ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہژ 

»وكان  منها:  َفَعدَّ  قبلي«،  اأحٌد  يعطهن  مل  خم�ًشا  »اأعطيُت  ال�شحيح:  احلديث 
الر�شول ُيبعث اإىل قومه خا�شة، وُبعْثُت اإىل النا�ص عامة«، فعموُم ال�شريعة معلوٌم 
للم�شلمني بال�شرورة، فال حاجة بنا اإىل االإطالة به؛ اإذ ل�شنا االآن يف مقام اإثباته 

على منكريه، واإمنا غر�شنا االإف�شاُء اإىل ما يرتتب عليه.

خاطب  الَِّتي  االأديان  اآخَر  االإ�شالم  يكون  اأن  بحكمته  اهلل  اأراد  قد  واإذ 
�شائر  بني  م�شرتًكا  و�شًفا  عليه  ينبني  الَِّذي  اأ�شلُه  يكون  اأن  َتعنيَّ  عباَده،  بها  اهلُل 
ا يف نفو�شهم، ومرتا�شًة عليه العقوُل ال�شليمة منهم، اأال وهو و�شف  الب�شر، وم�شتقرًّ

ُعموُم �شريعِة الإ�شالم
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الفطرة؛ حتى تكون اأحكاُم ال�شريعة مقبولًة عند اأهل االآراء الراجحة من النا�ص 
بنفو�ص مطمئنة، و�شدور  ياأتيهم منها  ما  فيتقبلوا  ي�شتطيعون فهَم مغزاها،  الَِّذين 
الفهم  قدًرا يف  يت�شنَّى الأرفعهم  انقطاع، وحتى  وال  تردد  دون  فيتبعوها  منثلجة، 
ي بقية طبقات االأمة - الَِّذين مل  حماذاُة نظائرها، وتفريُع فروعها، وحتى يكون تلقِّ
ًيا عن طيب نف�ص، وي�شهل امتثاُلهم  يبلغوا م�شتوى اأهل االآراء الراجحة - اإياها تلقِّ

مِلا يوؤمرون به منها.

جميع  من  الّر�شل  من  جماعًة  بال�شريعة  اجلائي  يكون  اأن  ر  تعذَّ قد  واإذ 
اأو قبائلهم، اإذ ال ي�شتقيم االأمُر يف ذلك التعّدد، اختار اهلل تعاىل  اأجنا�ص الب�شر 
لالإر�شال بهذه ال�شريعة ر�شواًل من االأمة العربية اإذ هو واحٌد من الب�شر، كما قال 

ژۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ.  تعاىل: 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ی یژ ]االإ�شراء/ 94 - 95[.

ا، ولي�ص هذا  اأن اختار لهذه الر�شالة رجاًل عربيًّ ة يف  وهلل تعاىل ِحَكٌم جمَّ
مو�شَع بيان ما بلغ اإليه العلم من تلك احِلكم، وقد قال اهلل تعاىل: ژۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئژ ]االأنعام/ 24)[.

ا كان بحكم ال�شرورة يتكلم  مَلَّا كان عرِبيًّ   اأّنا نقول: اإن ر�شول اهلل بيَد 
ون منه ال�شريعَة بادئ ذي بدء عربًا، فالعرب  بل�شان العرب، فلزم اأن يكون املتلقُّ
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هم َحمَلُة �شريعة االإ�شالم اإىل �شائر املخاَطبني بها، وهم من جملتهم، واختارهم اهلل 
لهذه االأمانة؛ الأنهم يوؤمئٍذ قد امتازوا من بني �شائر االأمم باجتماع �شفات اأربع مل 
جتتمع يف التاريخ الأمة من االأمم، وتلك هي: جودة االأذهان، وقوة احلوافظ، وب�شاطة 

احل�شارة والت�شريع، والبعد عن االختالط ببقية اأمم العامل.

اأهٌل  الثاين  وبالو�شف  وتلقيه،  الدين  لفهم  اأهٌل  االأول  بالو�شف  َفُهْم 
به،  التخلق  ل�شرعة  اأهٌل  الثالث  وبالو�شف  يه،  تلقِّ يف  اال�شطراب  وعدم  حلفظه 
اإذ هم اأقرُب اإىل الفطرة ال�شليمة ومل يكونوا على �شريعٍة ُمْعَتدٍّ بها، متماثلة حتى 
ُموا على ن�شرها. وبالو�شف الرابع اأهٌل ملعا�شرة االأمم؛ اإْذ ال حزازات بينهم  ي�شمِّ
وبني االأمم االأخرى، فاإن حزازات العرب ما كانت اإالَّ بني قبائلهم، بخالف حال 
قبائل  بني  مبا جرى  عربَة  وال  االإ�شرائيليني،  مع  القبط  وحال  الروم،  مع  الفر�ص 
العرب، وبني الفر�ص والروم يف نحو يوم ِذي قار، ويوم حليمة؛ الأنها حوادث نادرة، 
على اأن العرب كانوا فيها يقاتلون انت�شاًرا لغريهم من الفر�ص اأو الروم، فاإَحُنهم 

معهم حمجوبة باإحن من قاتلوا هم وراءهم.

ومن اأعظم ما يقت�شيه عموُم ال�شريعة، اأن تكون اأحكاُمها �شواًء ل�شائر االأمم 
املتبعني لها بقدر اال�شتطاعة؛ الأن التماثل يف اإجراء االأحكام والقوانني عوٌن على 
اهلُل  جعل  واخل�شو�شية  احلكمة  ولهذه  االأمة،  يف  االجتماعية  الوحدة  ح�شول 
هذه ال�شريعَة مبنيٌة على اعتبار احِلَكم والعلل الَِّتي هي من ُمْدَركات العقول، ال 
تختلف باختالف االأمم والعوائد، وقد اأجمع علماُء االإ�شالم يف �شائر الع�شور- اإالَّ 
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اأحكام  باالعتبار يف  ماأمورون  االأمة  علماء  اأن  على   - مبخالفتهم  ُيْعتدُّ  ال  الَِّذين 
ہ  ہ  ژہ  تعاىل:  قوله  ذلك  اأدلة  من  وجعلوا  منها،  واال�شتنباط  ال�شريعة 
ھ ژ ]التغابن/ 6)[، وقوله: ژۅ ۉ ۉژ ]احل�شر/ 2[، وهما 
وعلماء  ال�شحابة،  وعمل  باالإجماع،  هذا  يف  نتم�شك  ولكننا  خطابيان،  دليالن 

االأمة يف �شائر الع�شور.

قوله  نحو  القراآن،  اآي  يف  الكثرية  الكليات  ورود  ذلك،  اآثار  ومن 
ک  ڑ  ژڑ  وقوله:   ،](85 ]البقرة/  ژ  ۆ  ۆ  ۇ  ژۇ   تعاىل: 
 ،]25 ]احلديد/  ڀژ  ڀ  ژپ  وقوله:   ،]205 ]البقرة/  کژ 

وقوله: ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ژ ]البقرة/ 79)[.

دماءكم  »اإن   : النبي  قول  مثل  العامة،  القواعد  جند  االأحاديث  ويف 
واأموالكم واأب�شاركم عليكم حرام«، وقوله: »ما اأ�شكر كثريه فقليله حرام«، وقوله: 
معظمها  القراآن  الَِّتي يف  وللُمْطلقات  املُْجمالُت،  وكذلك  �شرار«،  وال  �شرر  »ال 
ُمَراٌد اإطالقُه واإجماُله، ولكن الفقهاء اأعنتوا اأنف�شهم يف تطلب بيان املجمل وتقييد 
ٍد يف مو�شع اآخر، واإن مل يكونا من  ٍع، على مقيَّ املطلق بَحْمِل اللفِظ املطلق يف مو�شِ

نوع واحد، ولهم يف ذلك طرائُق.

 وقد وقع ذلك يف ع�شر ال�شحابة يف فهِم عبد اهلل بن م�شعود - وهو بالكوفة - 
ال  االأم  على  العقد  اأن   ،]23 ]الن�شاء/  ژ  گ      ژ گ  تعاىل:  قوَلُه 
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يحرم البنت، حتى يدخل باالأم حْماًل على قوله تعاىل: ژڳ ڳ ڳ 
ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ڳ 
املدينة  اإىل  م�شعود  ابن  رجع  حتى   ،]23 ]الن�شاء/  ہژ  ۀ  ۀ 
فاأخرب اأن ال�شنة م�شت على اعتبار االإطالق يف اأمهات ن�شائكم، ومن العجيب اأن 
عوا يف حمل املطلق على املقيد، ولو كان االإطالق يف احلكم  اأهل االأ�شول تو�شَّ

َد يف جن�شه. التقيُّ

ُيَراد  اأن  ا - وهي ق�شايا االأعيان - يحتمل  الت�شريعات جزئيًّ وما كان من 
  ه، ولعل هذا النوع هو الَِّذي نهى ر�شول اهلل  تعميُمه، ويحتمل اأن يراد تخ�شي�شُ
عن كتابته فقال: »ال تكتبوا عني غري القراآن«، خ�شية اأن ُتتَخَذ اجلزئياُت اخلا�شة 
كلياٍت عامة، ولذلك احتاج امل�شلمون اإىل �شدور اإذٍن من الر�شول  حني اأراد 
»اكتبوا  لهم:  فقال  احلرم،  حتديد  يف    اهلل  ر�شول  قوَل  له  يكتبوا  اأن  �شاه  اأبو 
الأبي �شاه«، ولذلك جند بني العلماء اختالًفا كثرًيا يف االحتجاج بق�شايا االأعيان 
وباأخبار االآحاد اإذا خالفت القواعد، اأي الكليات اللفظية اأو املعنوية، اأو خالفت 

القيا�ص، اأو خالفت عمل اأهل املدينة على مذاهَب معروفٍة يف اأ�شول الفقه.

اإًذا فمراعاُة عوائد االأمم املختلفة هو خالف االأ�شل يف الت�شريع االإلزامي، 
ا ي�َشُعه ت�شريُع االإباحة حتى يتمتع كلُّ فريق من النا�ص ببقاء عوائدهم، لكن  واإمنَّ
االإباحة مَلَّا كان اأ�شلها الداللة على اأن املباح لي�ص فيه م�شلحة الزمة، وال مف�شدة 
ا�شتملت على م�شلحٍة �شروريٍة  فمتى  العوائد،  ُيَراَعى ذلك يف  اأن  لزم  معتربة، 
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اأو حاجيٍة لالأمة كلها، اأو ظهرت فيها مف�شدٌة معتربة الأهلها، َلِزم اأن ُي�شار بتلك 
العوائِد اإىل االنزواء حتت القواعِد الت�شريعيِة العامِة من وجوٍب اأو حترمي.

فلم  واملراكب،  وامل�شاكن  االأزياء  لتعيني  يتعر�ص  مل  الت�شريَع  نرى  ولهذا 
يندب النا�َص اإىل ركوب االإبل يف االأ�شفار، ومل مينع اأهَل م�شر والعراق من ركوب 
احلمري، وال اأهل الهند والرتك من احلمل على البقر، لذلك مل يحتج امل�شلمون 
اإىل تطلُِّب دليٍل على اإباحة ا�شتعمال العجل والعربات واالأرتال، وكذلك اأ�شناف 
املطاعم التي ال ت�شتمل على �شيء حمرم االأكل، بحيث ال ي�شاأُل عن ذلك اإال 

جاهٌل بالرتكيب، اأو جاهٌل بكيفية الت�شريع.

فنحُن ُنوِقن اأنَّ عاداِت قوٍم لي�شت يحق لها - مبا هي عاداٌت - اأن ُيْحَمل 
نعم  كذلك،  اأ�شحاُبها  عليها  ُيْحَمل  اأن  وال  الت�شريع،  يف  اآخرون  قوٌم  عليها 
اإياها  التزاَمهم  ونها؛ الأن  يغريِّ داموا مل  ما  اأ�شحابها عليها  َحْمل  الت�شريُع  يراعي 
معاملتهم  عليها يف  ُيْحَملون  بينهم،  ال�شروط  َمْنِزَلَة  ُمْنَزَلًة  يجعلها  فيهم  واطراَدها 
القدر ال  املراأَة ذات  باأن  ها، ومثال قول مالك رحمه اهلل:  ُي�شادُّ ا  اإذا �شكتوا عمَّ
رَبُ على اإر�شاع ولدها يف الع�شمة؛ الأن ذلك ُعْرٌف تعارفه النا�ص فهو كال�شرط،  جُتْ
وجعل قوله تعاىل: ژھ ھ ھ ھ ےژ ]البقرة/ 233[، 
خم�شو�ًشا بغري ذات القدر، اأو جعله َم�ُشوًقا لغر�ص التحديد باملدة، ولي�ص م�شوًقا 

الأ�شل اإيجاب االإر�شاع.
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تلك  يف  روعي  اإذا  الت�شريع،  يف  عوائدها  على  القبيلة  حمل  معنى  ومن 
العوائد �شيٌء يقت�شي االإيجاب اأو التحرمي، يت�شح لنا دفُع حريٍة واإ�شكاٍل عظيٍم 
يعر�شان للعلماء يف فهم كثري من نهي ال�شريعة عن اأ�شياء ال جتد فيها وجه مف�شدة 
حديث  يف  والو�شم،  االأ�شنان،  وتفليج  للمراأة،  ال�شعر  و�شل  حترمي  مثل  بحال، 
والوا�شمات  وامل�شتو�شالت،  الوا�شالت  »لعن    اهلل  ر�شول  اأن  م�شعود:  ابن 
وامل�شتو�شمات، واملتنم�شات واملتفلجات للح�شن، املغريات خلق اهلل«، فاإنَّ الفهم 
املاأذون يف جن�شه  التزيُّن  اأ�شناف  من  �شنًفا  ذلك  يرى  اإذ  هذا،  ي�شل يف  يكاُد 

للمراأة كالتحمري واخللوق، وال�شواك، فيتعجب من النهي الغليظ عنه.

يف  كانت  االأحوال  تلك  اأنَّ  عنه،  اأف�شح  من  اأر  مل  الَِّذي  عندي  ووجُهُه 
العرب اأماراٍت على �شعف ح�شانة املراأة، فالنهُي عنها نهٌي عن الباعث عليها، اأو 

عن التعر�ص لهتك العر�ص ب�شببها.

ژڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ  القراآن:  ويف 
ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےژ ]االأحزاب/ 59[، فهذا �شْرٌع ُروِعيْت 
فيه عادُة العرب، فاالأقوام الَِّذين ال يتخذون اجلالبيب ال ينالهم من هذا الت�شريع 

ن�شيب.

ُم باإدراك علل الت�شريع يف مثله، يلوح لنا منه بارُق  ُه يف هذا والتهمُّ َفقُّ والتَّ
فْرٍق بني ما ي�شلح من جزئيات ال�شريعة الأن يكون اأ�شاًل يقا�ص عليه نظرُيه، وما ال 

ي�شلح لذلك، فلي�ص االأمر يف الت�شريع على �شواء.
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ولقد ُيَعدُّ مِمَّا ينا�شب عموَم ال�شريعة اأنها اأوكلت اأموًرا كثرية الجتهاد علمائها، 
مِمَّا مل يقم دليل على تعيني حكمه واإرادة راويه؛ ويف احلديث: »اإن اهلل حدَّ حدوًدا 
فال تعتدوها، و�شكت عن اأ�شياء رحمًة بكم غرَي ن�شيان، فال ت�شاألوا عنها«، واإىل 
ْمَنا عن نهي الر�شول  اأن يكتبوا عنه غري القراآن؛ خ�شيَة التبا�ِص  هذا يرجع ما قدَّ
  الت�شريع العام بالت�شريع اخلا�ص، وقد كان ال�شحابة يتاأ�شون ما فعله ر�شول اهلل
اأو ق�شى به ومل يرد فيه ن�صٌّ لفظيٌّ يقت�شي الدوام؛ الأنه ينري لهم وجوَه احلق، 
والأن اأحواَلهم كانت قريبًة من احلال الَِّتي كانت يف زمن ر�شول اهلل ، ولذلك 
اأمر عمر بن عبد العزيز يف خالفته اأو اإمارته اأبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم 
اأن تكون نربا�ًشا  اأراد  اأنه  بكتابة ما روي عن ر�شول اهلل  من االآثار، واأح�شُب 
م مقا�شد ال�شريعة ومنازعها، اإذ قد ي�شيق الوقُت  ي�شت�شيء به علماُء االأمة يف تفهُّ
دوا اأحكاًما  ويق�شُر النظُر عن اال�شتنباط من اأ�شول اأدلة ال�شريعة، مع اأنَّهم رمبا جدَّ
لتلك اجلزئيات اإذا جتددت االأحوال، وقد قال عمر بن عبد العزيز: »حتدث للنا�ص 

اأق�شيٌة بقدر ما اأحدثوا من الفجور«.

ومثاُل هذا: اأن ر�شوَل اهلل  �شرب يف �شرب اخلمر �شربًا غري حم�شور العدد 
وال االآلة، و�شرب اأبو بكر اأربعني �شوًطا، ثم �شرب عمر ثمانني براأي من عليٍّ اإذ قال 
له: »اإن ال�شكران اإذا �شكر هذى، واإذا هذى افرتى، فاأرى اأن عليه حد الفرية«؛ وفيه 

ة، وهو منزع غريب. نَّ اإقامُة احلد مع ال�شك يف ح�شول م�شببه اعتباًرا بالظِّ
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ومن االأمثلة يف التحديد: عكوف الفقهاء على ما �شدر يف ع�شر اخللفاء 
من حتديد مقادير اجلزية واخلراج، والديات، َواأُُرو�ص اجلنايات، مع اأن بع�ص تلك 
املقادير قد يطراأ عليه نق�ُص القيمة اأو الرواج، فال ي�شلح الأن يبقى عو�ًشا مِلَا عو�ص 
املالكية مقادير االآجال للحج  به فقهاء  اأمثلة ذلك ما حدد  به فيما م�شى، ومن 
ونحوها، وما ذهب اإليه فقهاء املذاهب يف األفاظ الطالق واالأميان، فت�شمع األفاًظا مل 
يبق للنا�ص عهٌد بها مثل »الالزمة واحلرام«))) ونحو ذلك من كلمات جتري على 

االأل�شن ومل يبق للنا�ص علٌم مبدلولها، فهذه اأمثلة نتاأمل فيها ونحتذيها.

فعموُم ال�شريعة �شائَر الب�شر يف �شائر الع�شور مِمَّا اأجمع عليه امل�شلمون. وقد 
نوا كيفيَة  اأجمعوا على اأنها مع عمومها �شاحلٌة للنا�ص يف كل زمان ومكان، ومل ُيبيِّ

ر بكيفيتني: وَّ هذه ال�شلوحية، وهي عندي حتتمل اأن ُتَت�شَ

على  لالنطباق  وكلياتها  باأ�شولها  قابلٌة  ال�شريعَة  هذه  اأن  االأوىل:  الكيفية 
ٍة  خمتلف االأحوال، بحيث ت�شايُر اأحكاُمها خمتلَف االأحوال دون حرٍج، وال م�شقَّ
وال ع�شر، و�شواهُد هذه الكيفية ما جنده من حمامل علماء االأمة اأدلًة كثرية من اأدلة 
االأحكام على خمتلف االأحوال، ولكل من اأئمة ال�شريعة ن�شيب من هذه املحامل، 
ع منها �شيٌء وفري من تاأويل ظواهر االأحكام على حمامل  فاإذ ُجِمعت اأن�شباوؤُهم جتمَّ
�شاحلة ملختلف اأحوال النا�ص، مثاله النهُي عن كراء االأر�ص، قال مالك واجلمهور: 
َمُل النَّهِي على التورُّع وق�شِد موا�شاة بع�ص امل�شلمني بع�ًشا، دون جزم بنق�ص  حَمْ

ِتي يتلفظ بها كثري من النا�ص يف تون�ص وخا�شة يف القرى واالأرياف. من عبارات الطالق الَّ  (((
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عقدة كراء االأر�ص، وكالنهي عن جر ال�شلف منفعة، وقد حمله جماعٌة من فقهاء 
�شوا يف بيع الوفاء يف كروم بخارى. احلنفية على ما لي�ص فيه �شرورة، ولذا رخَّ

الكيفية الثانية: اأن يكون خمتلف اأحوال الع�شور واالأمم قاباًل للت�شكيل وفق 
اأحكام االإ�شالم دون حرج، وال م�شقة، وال ع�شر، كما اأمكن تغيري االإ�شالم لبع�ص 
ال�شني،  واأهل  والهنود،  والتتار،  والروم،  والرببر،  والقبط،  والفر�ص،  العرب،  اأحوال 
والرتك، من غري اأن يجدوا حرًجا وال ع�شًرا يف االإقالع عما نزعوه من قدمي اأحوالهم 
الباطلة، ومن دون اأن يلجوؤوا اإىل االن�شالخ عما اعتادوه، وتعارفوه من العوائد املقبولة.

وهاتان الكيفيتان متاآيلتان، وقد جمعهما مًعا مغزى قوله تعاىل: ژھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓژ ]احلج/ 78[.

النا�ص  اأن  للب�شر،  ال�شريعة  �شلوحية  معنى  يكون  اأن  بحاٍل  يجدر  فال 
ُيحَملون على اتباع اأحوال اأمة خا�شة مثل، اأحوال العرب يف زمان الت�شريع، وال 
الـُمَراَعى فيها �شالٌح خا�صٌّ  اتباع تفريعاِت االأحكام، وجزئيات االأق�شية  على 
مِلَْن كان الت�شريُع بني ظهرانيهم، �شواًء الءم ذلك اأحواَل بقية االأمم والع�شور، اأم 
مل يالئم، فتكون �شلوحيُتها م�شوبًة بحرج، وخماِلفًة ما ال ي�شتطيع النا�ُص االنقطاَع 
عنه. ويعلَُّل معنى ال�شلوحية باأن يعمل النا�ُص بها يف كل ع�شر فال يهلكوا وال 
يعنتوا، اإذ لو كان هذا هو معنى �شلوحية ال�شريعة لكل زمان ومكان مَلَا كان هذا 
املتبعة  ال�شرائع  �شريعٍة من  اإذ ال جند يف  االإ�شالم وخ�شائ�شها،  من مزايا �شريعة 
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اإًذا يكون يف م�شتطاع  اأو �شاروا فو�شى،  النا�ُص عليها لهلكوا،  اأحكاًما لو ُحِمل 
اأهل كل �شريعة اأن ينتحلوا ل�شريعتهم و�شف الدوام.

تكون  اأن  زمان  لكل  االإ�شالم  �شريعة  �شلوحية  معنى  يكون  اأن  فتعني 
منها  تتفرع  الأن  �شاحلًة  وم�شالح،  ِحَكٍم  على  م�شتملًة  ومعاين  كلياٍت  اأحكاُمها 
اأحكاٌم خمتلفُة ال�شور متحدُة املقا�شد، ولذلك كانت اأ�شول الت�شريع االإ�شالمي 

ڤ  ڤ  ژٹ  تعاىل:  اهلل  قال  كما  والتحديد،  التفريع  تتجنب 
]الن�شاء/ 6)[، ومل يذكر �شربًا وال رجًما، وورد يف القراآن وال�شنة  ڤژ 

ے  ژے  تعاىل:  اهلل  قال  االأحكام،  عن  ال�شوؤال  كرثة  عن  النهُي 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى.  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ   ۅ 
ۆئژ ]املائدة/ )0) - 02)[، ويف احلديث ال�شحيح: »و�شكت عن اأ�شياء 
رحمة بكم غري ن�شيان فال ت�شاألوا عنها«، ويف احلديث: »اإن �شرَّ النا�ص من �شاأل 
م من اأجل م�شاألته«، وقد كان النبي  نهى اأن يكتبوا عنه غرَي  عن �شيٍء فُحرِّ
القراآن؛ الأنه كان يقول اأقوااًل ويعامل النا�ص معاملًة هي اأثُر اأحواٍل خا�شة قد يظن 
الناقلون اأنها �شاحلٌة لالطراد، مثل حديث: »ق�شى بال�شفعة للجار«، قال علماوؤنا ال 
حجة فيه الحتمال خ�شو�شيته لذلك اجلار، اأي باأن �شادف كونه �شريًكا وجاًرا، 
النوازل  افرتا�ص  يكره  مالك  وكان  اجلوار،  الأجل  له  الق�شاَء  اأن  الراوي  فظن 

للتفقه، ويقول ملن ي�شاأله عن حادثٍة مفرو�شِة الوقوع: دْعها حتى تقع.



ِريَعة الإِ�سالميَّة ُد ال�سَّ َمَقا�سِ
(62162

غري اأن القراآن مَلَّا اأُنزل يف اأحوال خمتلفة ال�شور، وكان املق�شد منه اإر�شاد 
االأمة اإىل طرق من االإر�شاد كثرية، وكان املق�شد من لفظه االإعجاز، جنده قد ا�شتمل 
الت�شريعاُت  وفيه  الكلِّي،  العام  الت�شريُع  ففيه  الت�شريع،  اأ�شاليب  من  اأنواٍع  على 
اجلزئية النازلة يف �شورة اأحكام لنوازل حلت، وهي اأي�ًشا مبنزلة االأمثلة والنظائر 
ال�شنة،  يف  وردت  الَِّتي  اجلزئيات  ت�شاوي  جزئياٌت  القراآن  ففي  الكليات،  لفهم 
مثل قوله تعاىل: ژڀ ڀ ڀ ٺ     ٺ  ٺ ٺ  ٿژ ]النور/ 2[، وقوله: 
وفيه   ،]34 ]الن�شاء/  ڦژ  ڦ    ڤ  ڤ  ژڤ 

الت�شريعات املن�شوخة تاًما، لكن الغالب على اأنواع الت�شريع منه هو النوع الكلي.

ى منهم، واختلفت  واأما ال�شنة، فقد اأح�شاها العلماُء من ال�شحابة ومن تلقَّ
معظمها  يف  فكانت  القبول،  يف  ال�شروُط  اختلفت  كما  لالإح�شاء،  الدواعي 
وا�شحة،  كلية  ت�شريعاٌت  فيها  وكانت  عينية،  ق�شايا  يف  الأنها  جزئية؛  ت�شريعاٍت 
�شاحلة الأن تكون اأ�شا�َص الت�شريع، فمن اأجل ذلك مل يكن للمجتهدين ُغْنَيٌة عن 
تق�شيم الت�شريع اإىل ق�شميه، وعن �شرف جميع الُو�ْشع من النظر العقلي يف تييز 
ما ا�شتمل عليه الكتاب وال�شنة من موارد الت�شريع واإحلاق كل ن�ص بنوعه؛ وهذا 
، وقد بذل فيه �شلُف علماِئنا غايَة املقدور، وح�شلوا من  عمل عظيم لي�ص بالهنيِّ

الب�شرية فيه على �شيء غري منزور.
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ِتي تن�شاأ عن عموم ال�شريعة، ويتوقف النظُر فيها على  ومن اأول الأ�شياء الَّ
تناول  يف  الأمة  بني  امل�شاواة  كيفيُة  العموم  ذلك  ومواقع  عمومها،  معرفة  حتقيق 

ال�شريعة اأفراَدها وحتقيُق مقدار اعتبار تلك امل�شاواة، ومقدار اإلغائها.

بحكم  الإ�شالمية  اجلامعة  اإىل  النت�شاب  يف  م�شتوون  امل�شلمني  اأن  ذلك 
ي�شمل  الأخوة  فمعنى   ،]10 ]احلجرات/  ۋژ  ٴۇ  ژۈ  تعاىل:  قوله 
ال�شريعة،  لة يف  املخوَّ �شواًء يف احلقوق  امل�شلمني  الت�شاوي على الإجمال بجعل 
بدون تفاوٍت فيما ل اأَثَر للتفاوت فيه بني امل�شلمني من حيث اإنهم م�شلمون، فاإذا 
اء بالت�شاوي  علمنا اأن امل�شلمني �شواٌء باأ�شل اخللقة واحتاد الدين، حتققنا اأنهم اأحقَّ
يف تعلق خطاب ال�شريعة بهم، ل يوؤثر يف ذلك الت�شاوي موؤثٌر من قوة اأو �شعف، 
فال تكون عزة العزيز زائدًة له من اآثار الت�شريع، ول �شعف الذليل حائاًل بينه وبني 

م�شاواته غرَيه يف اآثار الت�شريع.
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وبناًء على الأ�شل الأ�شيل، وهو اأن الإ�شالَم ديُن الفطرة، فكلُّ ما �شهدت 
الفطرُة بالت�شاوي فيه بني امل�شلمني فالت�شريع يفر�ض فيه الت�شاوي بينهم، وكل ما 
اأحكام مت�شاوية  الب�شرية فيه فالت�شريع مبعزل عن فر�ض  �شهدت الفطرُة بتفاوت 
الإ�شالم ل  �شيا�شُة  بها  تتعلق  ِتي  الَّ املدنية  الُنُظم  اإىل  فيه، ويكون ذلك موكوًل 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٻ  تعاىل:  اهلل  قول  الأول  املقام  ففي  ت�شريُعه، 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ژۆئ  تعاىل:  اهلل  قول  الثاين  املقام  ويف  ]الن�شاء/ 135[،  ٿ ٹ ٹ ٹژ 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ     ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ 

جبژ ]احلديد/ 10[.

فامل�شاواة يف الت�شريع لالأمة ناظرٌة اإىل ت�شاويهم يف اخللقة وفروعها، ِمَّا ل يوؤثر 
اآدم«،  »كلُّكم من  الب�شرية:  �شواء يف  فالنا�ض  العامل،  اأثًرا يف �شالح  فيه  التمايز 
ويف حقوق احلياة يف هذا العامل بح�شب الفطرة، ول اأثَر مِلَا بينهم من الختالف 
فيما  ال�شتواء  هذا  عن  ن�شاأ  ُجرم  فال  واملواطن،  وال�شالئل،  وال�شور،  بالألوان، 
ذكرت ت�شاويهم يف اأ�شول الت�شريع مثِل: حق الوجود املعبَّ عنه بحفظ النف�ض، 
وحفظ الن�شب، ويف و�شائل احلياة املعبَّ عنها بحفظ املال، ومن اأول ذلك حقوق 
القرار يف الأر�ض الَِّتي اكت�شبوها اأو ن�شوؤوا فيها مثل مواطن القبائل، ويف اأ�شباب 

البقاء على حالة نافعة وهو املعبَّ عنه بحفظ العقل، وحفظ العر�ض.
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واأعظُم ذلك حقُّ النت�شاب اإىل اجلامعة الدينية املعب عنه بحفظ الدين، 
ل، فظهر ت�شاوي النا�ض  ل اإليه وباملكمَّ الته لحقٌة باملَُتو�شَّ وو�شائُل كل ذلك ومكمِّ
َما  يف نظر الت�شريع يف ال�شروري واحلاجي، ول جند بينهم فروًقا يف ال�شروري، وقلَّ
جند فروًقا يف احلاجي مثل �شلب العبد اأهلية الت�شرف يف املال اإلَّ باإذن �شيده، واإمنا 

تن�شاأ الفروُق عند وجود موانع معتبة متنع اعتبار امل�شاواة.

فامل�شاواة يف الت�شريع اأ�شٌل ل يتخلَّف اإلَّ عند وجود مانع، فال يحتاج اإثباُت 
الت�شاوي يف الت�شريع بني الأفراد، اأو الأ�شناف اإىل البحث عن موجب امل�شاواة، 
ح عَلماُء الأمة باأن  بل يكتفي بعدم وجود مانع من اعتبار الت�شاوي، ولذلك �شرَّ
العباراُت من الكتاب  الن�شاء، ول حتتاج  التذكري ي�شمل  القراآن ب�شيغة  خطاب 
وال�شنة يف اإجراء اأحكام ال�شريعة على الن�شاء اإىل تغيري اخلطاب من تذكري اإىل 

تاأنيث، ول عك�ض ذلك.

ويف �شحيح البخاري عن عبادة بن ال�شامت قال: كنا عند النبي  فقال: 
»اأتبايعوين على اأن ل ت�شركوا باهلل �شيًئا ول ت�شرقوا ول تزنوا«، وقراأ اآية الن�شاء. 
اأنها م�شروعٌة لالأمة حتى يدل    والأ�شل يف الأفعال ال�شادرة من ر�شول اهلل 

دليٌل على اخل�شو�شية.

حكِم  اإلغاَء  تقت�شي  حتققت  اإذا  ِتي  الَّ العوار�ض  هي  امل�شاواة:  وموانع 
اإجراء  اأو لظهور مف�شدٍة عند  الإلغاء،  امل�شاواة؛ لظهور م�شلحٍة راجحة يف ذلك 
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امل�شاواة،  معرو�شات  اأحوال  يف  تلوح  اعتباراٍت  بالعوار�ض  واأعني  امل�شاواة، 
بابه،  يف  بال�شالح  عائٍد  غرَي  املعرو�شات  تلك  اأحوال  يف  امل�شاواة  اإجراُء  في�شري 
اأي عند تلك  امل�شاواة عندها -  اإجراء  اأو يكون  ال�شالح يف �شد ذلك،   ويكون 

العوار�ض - ف�شاًدا راِجًحا اأو خال�ًشا.

هذه  لأن  موؤقتة؛  عار�شة  اأموٌر  اأنها  بالعوار�ض  ت�شميِتها  من  املراُد  ولي�ض 
َا ت�شميُتها بالعوار�ض من حيث  العوار�َض قد تكون دائمًة اأو غالبَة احل�شول، واإمنَّ
اأموًرا  ذلك  فُجِعلت لأجل  اأول،  نظًرا  ال�شريعة  اإليه يف  منظوًرا  اأ�شاًل  ُتْبِطل  اإنها 
ا اأن امل�شاواة هي الأ�شل يف الت�شريع. عار�شة اإذ كانت ُمْبِطَلًة اأ�شاًل اأ�شياًل؛ لأننا بينَّ

وقاعدة اعتبار هذه املوانع واعتبار تاأثريها يف منع امل�شاواة، اأنَّ اعتبارها يكون 
للم�شاواة  موانَع  اعتبارها  واأن  ح�شولها،  غلبة  اأو  دوامها،  ومبقدار  حتققها،  مبقدار 
يكون يف الغر�ض الَِّذي من حقها اأن مَتْنَع امل�شاواة فيه ل مطلًقا، فالف�شائل مثاًل 
مَتْنُع م�شاواة الفا�شل للمف�شول يف اجلزاء واملنح، ول متنع م�شاواَتُهَما يف احلقوق 
ا املعنى  الأخرى، واملَْرجع يف معرفة تقدير ما متنع هذه املوانُع الت�شاوَي فيه هو اإمَّ
ا قواعد التقنني، فمعرفة م�شاواة العامِلِ بعلٍم َما مِلَْن لي�ض  الَِّذي اقت�شى املنع واإمَّ

بعامل به يف اآثار ذلك العلم، ترجع اإىل املعنى .

الإ�شالم  ذمة  اأهل  من  امل�شلمني  غري  م�شاواة  عدِم  معرفُة  وكذلك 
للم�شلمني يف بع�ض احلقوق ِمْثل، ولية املنا�شب الدينية ترجع اإىل املعنى؛ لأن 
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اأ�شول الإ�شالم، فيكون اختالُل اعتقاِد غري امل�شلم موِجًبا  �شالح العتقاد من 
انحطاَطُه يف نظر ال�شريعة عن الكفاءة لولية اأمور امل�شلمني؛ لأن ذلك الختالل 
ل ين�شبط عندنا فال ندري مقدار ما ينجرُّ للجامعة من ت�شرفاته اإذا اأُ�ْشِندت اإليه، 
ولذلك اتفق العلماء على منع ولية غري امل�شلم يف كثري من الوليات، واختلفوا 

يف بع�شها مثل الكتابة واحل�شابة.

يف  الأحكام  بع�ض  يف  للم�شلم  امل�شلم  غري  م�شاواة  عدم  معرفُة  واأما 
املعامالت، فرتجع اإىل قواعد التقنني من فروع ال�شريعة، وهي من نظر الفقيه يف 
الدين، وذلك مثل منع م�شاواة غري امل�شلم لقريبه امل�شلم يف اإرِث قريبهما امل�شلم 
باتفاق العلماء، ومثل منع م�شاواة غري امل�شلم للم�شلم يف الق�شا�ض له من امل�شلم، 

ويف قبول ال�شهادة على اختالف بني العلماء يف ذلك.

املعامالت  يف  احلقوق  معظم  يف  للم�شلم  امل�شلم  غري  م�شاواة  معرفة  واأما 
من  فتلك حا�شلة  علينا«،  ما  وعليهم  لنا،  ما  »لهم   : اهلل  ر�شول  بقول  الثابتة 
َا  العلم باأ�شل امل�شاواة بني اخلا�شعني حلكومة واحدة فال يحتاج اإىل التعليل، واإمنَّ
ٌر ثابت، ومن موانع  قال ر�شول اهلل  قوله ذلك؛ تنبيًها على اأن ذلك الأ�شل مقرَّ
امل�شاواة ما لي�ض يف احلقيقة مبانٍع، ولكنه حال تعذرت فيها اأ�شباُب امل�شاواة، مثل 
امتناع م�شاواة اأحد من الأمة يف ف�شيلة اأ�شحاب ر�شول اهلل  لفوات املزية، وهي 

مزية روؤية نور الر�شول مع الإميان به.
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ثم اإن العوار�ض املانعة من امل�شاواة يف بع�ض الأحكام اأق�شام اأربعة: ِجِبلِّية، 
و�شرعية، واجتماعية، و�شيا�شية، وكلها قد تكون دائمًة اأو موؤقتة، طويلًة اأو ق�شرية.

الغري  حق  واحرتام  بالأخالق  تتعلق  والجتماعية،  وال�شرعية،  ية،  فاجِلِبلِّ
وبانتظام اجلامعة على اأح�شن وجه.

وال�شيا�شة تتعلق بحفظ احلكومة الإ�شالمية من و�شول الوهن اإليها.

فيه  تق�شر  فيما  للرجل  املراأة  م�شاواة  فكمنِع  الدائمة،  اجلبلية  املوانع  ا  فاأمَّ
عنه مبوجب اأ�شل اخللقة، مثل اإمارة اجلي�ض واخلالفة عند جميع العلماء، ومثل 
الق�شاء يف قول جمهوٍر من علماء الإ�شالم، وكمنع م�شاواة الرجل للمراأة يف حق 
كفالة الأبناء ال�شغار، ويلحق باجلبلي ما هو من اآثار اجلبلة، كمنع م�شاواة الرجل 
العوائد من كون الرجل هو الكا�شب  ر يف  مِلَا تقرَّ اأن زوجه تنفق عليه  للمراأة يف 
بالقدرة على الكت�شاب  اإياه  َلة  املَُخوَّ اآثار جبلة الرجل  للعائلة، وتلك العادة من 

ون�شبه.

وتلحق باجلبلي اأي�ًشا �شفاٌت مكت�شَبة نا�شئٌة عن قابلية وعن �شعي، ترتك 
اآثاًرا يف اخِللقة ل يبلغ اإىل مثلها اإلَّ من اكت�شب اأ�شباَبها، َفُتفيُد كماَله يف الإح�شا�ض 
والتفكري، مثل تفاوت العقول واملواهب يف ال�شالحية لإدراك املُْدَركات اخلفية، 
مثل  الإدراك،  لتفاوت   ٌ بنيِّ اأثٌر  فيه  عمل  كل  يف  وغريه  العامل  بني  م�شاواة  فال 
ي ما طريُق تلقيه ال�شتنباط، واملقدرة  الت�شدي لتفهم ال�شريعة، والقدرة على تلقِّ
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الأحوال  يف  تنزيلها  وعلى  النوازل،  خمتلف  يف  ال�شريعة  اأحكام  ِف  تعرُّ على 
ال�شاحلة لها، كاإدراك التفرقة بني م�شتبه النوازل، واإدراك حيل اخل�شوم، وعدالة 
ال�شهود، فلذلك كان بلوُغ مرتبة الجتهاد موجًبا ترجيَح �شاحبه لولية الق�شاء 
مرتبة  من  القرب  وكذلك  العلماء،  من  مرتبته  دون  هو  ملن  م�شاواته  من  ومانًعا 

الجتهاد بالن�شبة لذي البعد عنها.

َلها،  وتاأ�شُّ ومقاديرها  املوانع  هذه  يراعوا  اأن  الأمور  وولة  بالفقهاء،  فحقيٌق 
ًقا  تعلُّ ًقا  متعلِّ منها  كان  ما  وَيْعَلُموا  ثبوتها،  حتقق  بعد  امل�شاواة  يف  اآثارها  فُيعِمُلوا 
�شعيًفا باجِلِبلَّة، يقبل الزوال حل�شول اأ�شداد اأ�شبابه، فال ينوطوا به اأحكاًما دائمة، 

ا ح�شوُله ل ينبغي مراعاُتُه اإلَّ بعد التجربة. وما كان منها خفيًّ

ا املوانع ال�شرعية فهي ما كان تاأثرُيها بتعيني الت�شريع احلق، اإذ الت�شريع  واأمَّ
تكون  قد  تلك احلكمُة  ثم  معتبة،  وعلة  اإىل حكمة  م�شَتِنًدا  اإل  يكون  احلق ل 
ما  املوانع، وحتديد  القدوة يف حتديد هذه  فال�شريعة هي  تكون خفية،  وقد  جلية، 
ين�شاأ عن مراعاة اأ�شول ت�شريعية َتْعَتِبُ اإجراَءها اأرجَح من اإجراء امل�شاواة، وُتْعرف 
املراأة  م�شاواة  منع  يف  الأن�شاب  حفظ  قاعدة  مثل،  بالقواعد،  اإّما  الأ�شول  هذه 
للرجل يف اإباحة تعدد الأزواج، اإذ لو اأُبيح للمراأة مَلَا ح�شل حفُظ حلاق الأن�شاب؛ 
ومثل قاعدة اإزالة ال�شرر، فاإنها منعت م�شاواَة املراأة ال�شريفة لغريها من الأزواج 
ا اأن ُتْعَرف هذه الأ�شوُل بتتبع اجلزئيات  يف اإلزامها باإر�شاع الولد عند مالك، واإمَّ

املنت�شرة يف ال�شريعة، مثل اعتبار �شهادة املراأتني يف خ�شو�ض الأموال.
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ها  ا املوانع الجتماعية فاأكُثها مبنيٌّ على ما فيه �شالح املجتمع، وبع�شُ واأمَّ
واعتادوه  النا�ض،  عليه  توا�شع  ما  اإىل  يرجع  وبع�شها  املعقولة،  املعاين  اإىل  يرجع 
فتاأ�شل فيهم، مثاُل الأول منُع م�شاواة اجلاهل للعامل يف الت�شدي للنظر يف م�شالح 
الأمة، ومثاُل الثاين منُع م�شاواة العبيد لالأحرار يف قبول ال�شهادة. ومعظم املوانع 

الجتماعية جنده جماًل لالجتهاد، ول جند فيه حتديداٍت �شرعية اإلَّ نادًرا.

ِتي توؤثِّر يف �شيا�شة الأمة، فتقت�شي  واأما املوانع ال�شيا�شية فهي الأحوال الَّ
اأحواٍل خا�شة، كلُّ ذلك  اأو يف  اأ�شخا�ٍض،  اأو  اأ�شناٍف  امل�شاواة بني  اإبطاَل حكِم 
مل�شلحٍة من م�شالح دولة الأمة، وهذا النوُع من املوانع يكث فيه اعتباُر التوقيت، 
قول  منه  املوؤقت  ومثال  الأمة،  باإمامة  قري�ض  اخت�شا�ض  منه  الدائم  فمثال 

ر�شول  اهلل   يوم الفتح: »من دخل دار اأبي �شفيان فهو اآمن«.



احلرج  ونفِي  ال�شريعة،  �َشَماحة  مبحث  القول يف  به  اأف�شنا  ِمَّا  ل  تاأ�شَّ لقد 
عنها، ما فيه َمْقَنٌع من اليقني باأن ال�شريعة ل ت�شتمل على نكاية بالأمة، فاإن من 
يف  مقا�شدها  حت�شيل  اإىل  ت�شعى  عملية  �شريعٌة  اأنها  الإ�شالم  �شريعة  خ�شائ�ض 
اإمكان حت�شيل  نظرها  الأهمُّ يف  كان  فلذلك  الأفراد،  ويف خوي�شة  الأمة،  عموم 
انتفاء  اأن  واأح�شب  والرفق،  التي�شري  ب�شلوك طريقة  اإلَّ  يتم ذلك  مقا�شدها، ول 
القراآن من  مِلَا دل عليه  الت�شريع هو من خ�شائ�ض �شريعة الإ�شالم،  النكاية عن 

اأنه قد اأوقع النكاية ببع�ض الأمم يف ت�شريع لها، قال اهلل تعاىل: ژۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ. ۅ ۅ ۉ 
اأن حترمي  ]الن�شاء/ 160 - 161[، فدلَّ على  ۉ ې ې ې ې  ىژ 
بع�ض الطيبات على بني اإ�شرائيل كان عقابًا لهم على ما �شدر منهم من التوغل 

يف خمالفة ال�شريعة.

د  ل فقد جاء على الظاهر من �شماحته، واإذا �شدَّ �ض و�شهَّ فالإ�شالم اإَذا رخَّ
اأو ن�شخ حكًما من اإباحة اإىل حتريك اأو نحو ذلك، َفِلَرْعِي �شالح الأمة والتدرج بها 

ريعة بنكاية َلْي�سِت ال�سَّ
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اإىل مدارج الإ�شالح مع الرفق، فتحرمي اخلمر مق�شوٌد لالإ�شالم من اأول البعثة، 
ا ال�شكوت عليها مدًة حتى بقيت مباحًة ثم حترميها يف وقت ال�شالة، فذلك  واأمَّ
متهيٌد لتحرميه البات، ولذلك مل يجز اأن تكون الزواجُر، والعقوباُت، واحلدوُد، اإلَّ 
زم يف نفعهم دون ما دونه، ودون ما فوقه؛ لأنه لو  اإ�شالًحا حلال النا�ض مبا هو الالَّ
زم  اأ�شلحهم ما دونه ملا جتاوزته ال�شريعُة اإىل ما فوقه، ولأنه لو كان العقاُب فوق الالَّ

للنفع لكان قد خرج اإىل النكاية، دون جمرد الإ�شالح.

ولهذا كان معظُم العقوبات اأذًى يف الأبدان؛ لأنه الأذى الَِّذي ل يختلف 
اإح�شا�ُض الب�شر يف التاأمل منه، بخالف العقوبة باملال فاإنها مل جتْئ يف ال�شريعة، واإمنا 
جاء ُغْرُم ال�شرر، فلو نزلت اجلنايات الَِّتي مل يثبت لها عقاٌب يف ال�شريعة وكان 
الباعث عليها حب ال�شتكثار من املال، مل يكن بعيًدا يف نظر املجتهد اأن يعاقب 
عليها مب�شادرة مالية، كما فعل عمر بن اخلطاب  يف عقاب روي�شد  الثقفي الَِّذي 
ْرَب ملعاقرة اخلمر، فقد اأمر عمر بحرق ذلك  كان اتخذ بيته حانًة يجمع اإليها ال�شِّ
البيت. وقد روى يحيى عن مالك اأن حترق بيت اخلمار، ووقع يف الوا�شحة عن 
ِتي جُتْعل ماأًوى لأهل الف�شوق، وقول ابن القا�شم  مالك: اأنه راأى اأن ُتباع الداُر الَّ

خالف ذلك يف امل�شاألتني.

ومن قبيل العقوبة الَِّتي ترتدد بني النكاية، وكونها اأًذى يف الناحية الَِّتي هي 
مثار اجلناية، والقوُل بتاأبيد حترمي املراأة املعتدة على من يتزوجها يف عدتها، ويبني 
به مالك، ومن الأئمة من يف�شخ  به عمر بن اخلطاب وقال  بها فيها، وقد ق�شى 
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النكاح ول يرى تاأبيد التحرمي وهو اأقرب، ولذلك ا�شتح�شن بع�ُض فقهاء املالكية 
يف  يريد  اأّل  عدتها،  باملعتدة يف  يبني  الَِّذي  نكاح  بف�شخ  اإذا حكم  للقا�شي  اأن 
حكمه تاأبيد التحرمي، اإذ لعلهما يجري اأمُرهما على راأي من ل يرى تاأبيد التحرمي، 

وكذلك م�شاألة من يف�شد املراأة على زوجها، ويهرب بها ليتزوجها.

  ول ُي�ْشِكل على هذا ما يف �شحيح البخاري عن اأبي هريرة: اأن ر�شول اهلل 
علم اأن بع�ض اأ�شحابه يوا�شل ال�شيام فنهاهم، فقال له رجل: يا ر�شول اهلل اإنك 
اأبوا اأن  اأبيُت يطعمني ربي وي�شقيني«، فلما  توا�شل، فقال: »واأيكم مثلي؟ اإين 
ينتهوا عن الو�شال وا�شل بهم يوًما ثم يوًما، ثم راأوا الهالل فقال لهم: »لو تاأخر 
ال�شهُر لزدتكم«، كاملنكل بهم حني اأبوا اأن ينتهوا؛ لأن فعل ر�شول اهلل  هذا َل 
ُيَعدُّ من الت�شريع العام، بل هو من تربية الأ�شحاب، وخا�شة الرجل، فهو من باب 

الن�شيحة لأ�شحابه، ل من باب الت�شريع العام.





قد ي�شتكن يف ُمْعَتَقِد كثرٍي من العلماء قبل الفح�ض والغو�ض يف ت�شرفات 
الت�شريع، اأن ال�شريعة اإمنا جاءت لتغيري اأحوال النا�ض، والتحقيق اأن للت�شريع مقامني:

هو  وهذا  ف�شادها،  واإعالُن  الفا�شدة،  الأحوال  تغيرُي  الأول:  املقام 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  بقوله تعاىل:  اإليه   امل�شار 
ک  ک  ک  ک  ژڑ  وقوله:   ،]257 ]البقرة/  پژ 

گ گ گ گ ڳژ ]املائدة/ 16[.

والتغيري قد يكون اإىل �شدٍة على النا�ض؛ رعًيا ل�شالحهم، وقد يكون اإىل 
هم، مثل تغيري اعتداد املراأة املَتَوفَّى زوُجها من ترب�ِض �شنة،  تخفيٍف؛ اإبطاًل لغلوِّ
اإىل ترب�ِض اأربعة اأ�شهر وع�شر، اإذ ل فائدَة فيما زاد على ذلك، اإذ الرتب�ض ل تظهر 
اإلَّ حلفظ ن�شب امليت لو ظهر احلمل، وتلك مدٌة  فائدٌة للميت، ول للمراأة  منه 
كافية لظهور احلمل وحتركه، وكذلك تغيري حكم الإحداد بتهذيبه، اإذ كانت املراأة 
- يف اجلاهلية - املتوفَّى زوجها تلب�ض �شرَّ الثياب، ومتكث يف ِحْف�ٍض - وهو بيت 
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تلب�ض  باأن ل  فاأبطل الإ�شالم ذلك  حقري - ول تتنظف، ول تتطيب مدة �شنة، 
امل�شبوغ اإلَّ الأ�شود، ول تتطيب، ول تكتحل مدة اأربعة اأ�شهر وع�شر.

ومن حكمة التغيري احلر�ُض على املحافظة عليه؛ لأنه يتطرق اإليه الت�شاهل 
كان  واإن  منه،  التف�شي  طلب  اإليه  تطرق  اأ�شد  اإىل  تغيرًيا  كان  فاإن  طرفيه،  من 
ُم اأن تخفيفه عذٌر لالأمة يف نق�شه، فلذلك مل يرخ�ض  اإليه توهُّ اإىل اأخف تطرق 
ر�شول اهلل  للمراأة ال�شائلة عن اكتحال عيني ابنتها يف عدة وفاة زوجها لعذر 
مر�ض عينيها، وقال لها: »ل اإمنا هي اأربعة اأ�شهر وع�شًرا، وقد كانت اإحَداُكنَّ يف 
كانت  �شلمة:  اأبي  بنت  زينب  قالت  احلول«،  راأ�ض  على  بالبعرة  ترمي  اجلاهلية 
طيًبا،  مت�ض  ومل  ثيابها،  �شرَّ  ولب�شت  ِحْف�ًشا،  دخلت  زوجها،  عنها   َ ُتُويفِّ اإذا  املراأة 
ول �شيًئا حتى متر بها �شنة، ثم اأُِتَي بدابة، حمار اأو �شاة اأو طائر، فتفت�ضُّ به، فقلَّما 
تفت�ض ب�شيء اإلَّ مات، ثم تخرج فُتْعَطى بعرة فرتمي، ثم تراجع بعُد ما �شاءت 
من طيب اأو غريه، قال مالك: »واحلف�ض البيت الرديء، وتفت�ض مت�شح جلدها به، 

كالن�شرة«.

 ُ واملقام الثاين: تقريُر اأحوال �شاحلة قد اتبعها النا�ض، وهي الأحوال املَُعبَّ
 ،]157 ]الأعراف/  ڇژ  ژڇ  تعاىل:  قوله  يف  باملعروف  عنها 
واأقاموا عليها قواعَد  القدم،  الب�شُر منذ  انتحاها  ِتي  الَّ افتقْدَت الأ�شياَء  اإذا  واأنت 
املدنية الإن�شانية، جتدها اأموًرا كثرية من ال�شالح واخلري ُتُوورثْت من ن�شائح الآباء 
يف  ر�شخت  حتى  العادلني  واحلكام  واحلكماء،  والر�شل،  واملربني،  واملعلمني، 
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الب�شر، مثل اإغاثة امللهوف، ودفع ال�شائل، وحرا�شة القبيلة واملدينة، والتجمع يف 
الأعياد، واتخاذ الزوجة، وكفالة ال�شغار، واملرياث.

الأمم  يف  يوع  ال�شُّ مت�شاويَة  لي�شت  وال�شاحلات،  الف�شائل،  هذه  اأن  اإلَّ 
والقبائل، فلذلك مل يكن لل�شريعة العامة ُغنيٌة عن التطرق اإىل هذه الأمور ببيان 
اأحكاُمها  ُتناُط  ِتي  الَّ اإباحة، وبتعيني حدودها  اأو  اأو ندب،  اأحكامها من وجوب، 
�شريعٌة  تق�شده  ما  اأهم  والأحوال، من  والقبائل،  الأمم،  اإىل اختالف  فالنظر  بها، 
عامة، كما اأنباأ عن ذلك حديث املوطاأ وال�شحيحني من اأن ر�شول اهلل  قال: 
»لقد هممُت اأن اأحرم الغيلَة، لول اأن قوًما من فار�ض يفعلونها ول ت�شر اأطفالهم«. 
وكذلك النظر اإىل اختالف النفو�ض يف الت�شرع اإىل النزوع عن ال�شاحلات عند 
من  ترى  كما  الُكلفة،  من  ال�شاحلات،  اأن  جهة  من  �شهواتهم  ها يف  معار�شِ ُطروِّ 

حتري�ض ال�شريعة على التزوج، ومن اإيجابها نفقَة القرابة.

واأكث ما ُيحتاُج اإليه يف مقام التقرير: حُكم الإباحة لإبطال ُغُلوِّ املتغالني 
تعاىل:  اهلل  قال  كما  ال�شالح،  الب�شر  من  الأعظم  ال�شواد  م�شتوى  على  بحملهم 
فاإن   .]157 ]الأعراف/  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ژڌ 

على  موا  فحرَّ القبائل  وبع�ض  الأمم،  بع�ُض  فيها  و�شذَّ  النا�ض،  تناولتها  الطيبات 
حترمي  مثل:  العرب  قبائل  يف  ا  فا�ِشيًّ ذلك  كان  وقد  كثرية.  طيبات  اأنف�شهم 
اليهود، وحترمي كثري  اأنه م�شٌخ من  لزعمهم  ال�شبِّ  اأكَل  اأنف�شهم  بني �شليم على 
تلده  وما  الرجال،  دون  الن�شاء  على  ا  حيًّ وال�شائبة  البحريُة  تلده  ما  العرب  من 
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ڦ  ڦ  ڦ  ژڤ  بقوله:  تعاىل  اهلل  و�شف  كما  للفريقني،  حالل  ميًتا 
چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ 
چ ڇژ ]الأنعام/ 139[، وقال: ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤژ ]الأعراف/ 32[، ثم قال: ژڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  

ڎ ڈ ڈژ ]الأعراف/ 33[.

اإليهم  ُل  ُيخيِّ العوار�ض،  من  بالأوهام  يعلق  ما  دفع  اإىل  اأي�ًشا  فيه  وُيحتاج 
بن  حكيم  �شاأل  فقد  بالف�شاد،  املتلب�ض  من  ل�شدورها  مفا�شد  ال�شاحلات  اأن 
من  اجلاهلية  يف  بها  اأحتنث  كنت  اأعماًل  »اأراأيت  فقال:    ر�شول اهلل حزام 
من  �شلف  ما  على  اأ�شلمَت  اهلل:  ر�شول  فقال  ؟  رحم  و�شلة  وعتق،  �شدقة، 

 خري«. ولهذا قال اهلل تعاىل: ژۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ېژ ]املائدة/ 5[. وقد قرر الإ�شالم من اأنكحة اجلاهلية النكاَح املعروف، واأبطل 

البغاَء، وال�شتب�شاع، وال�شفاح.

ل  فيه  القول  اإىل  الحتياَج  اأن  علمَت  فقد  القول،  اإىل  يحتاج  ل  والتقريُر 
يكون اإلَّ عن �شبٍب دعا اإىل القول من اإبطاِل وهم، اأو جواِب �شوؤال، اأو حتري�ٍض على 
التناول، وفيما عدا تلك الأ�شباب ونحوها ُيعتُب �شكوُت ال�شارع تقريًرا ملا عليه النا�ض، 
فلذلك كانت الإباحُة اأكَث اأحكام ال�شريعة؛ لأن متعلقاتها ل تنح�شر، وقد تواتر هذا 
املعنى تواتًرا من اأقوال النبي  وت�شرفاته، وي�شهد له ويع�شده احلديث الَِّذي رواه 
اَرُقطِنّي وغريه عن اأبي ثعلبة اخل�شني اأن ر�شول اهلل  قال: »اإن اهلل فر�ض فرائ�َض  الدَّ
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اأ�شياَء فال تنتهكوها، و�شكت عن  فال ت�شيِّعوها، وحدَّ حدوًدا فال تعتدوها، وحرم 
   ر�شول  اهلل ت�شاألوا عنها«، ولأجل هذا كره  ن�شيان فال  غرَي  بكم  اأ�شياَء رحمًة 

امل�شائل؛ لأن ال�شوؤال عن غري امل�شكل عبث، وقد قال اهلل تعاىل: ژے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژ ]املائدة/ 101[.

ول ُي�شتثنى من دللة ال�شكوت على التقرير، اإلَّ الأحواُل الَِّتي دلَّ العقُل 
على اإحلاقها باأ�شوٍل لها حكٌم غرُي الإباحة، وهي دللُة القيا�ِض مبراتبها.

تقريَر  بالتقرير  ول  خا�شة،  العرب  اأحوال  تغيرَي  بالتغيري  مراُدنا  ولي�ض 
اأحوالهم كذلك، بل مراُدنا تغيرُي اأحوال الب�شر وتقريُرها �شواًء كانوا العرب، اأم 
غريهم، وذلك اأن جماعات الب�شر كانوا غرَي خالني من اأحواٍل �شاحلٍة، هي بقايا 
اأو اتفاق العقول ال�شليمة، فقد كان العرُب على بقيٍة من  ال�شرائع، اأو الن�شائح، 
احلنيفية، وكانت اليهود على بقيٍة من �شريعٍة عظيمة، وكانت الن�شارى على بقية 
منها، ومن تعاليم امل�شيح عليه ال�شالم، وكان جمموع الب�شر على بقيٍة من جمموع 
ال�شرائع ال�شاحلة، نحو: �شرائع امل�شريني، واليونان، والروم، وعلى اتباع ما دلت 

عليه الفطرُة ال�شليمة، مثل عدِّ قتل النف�ض جرمية.

فالتغيرُي والتقريُر قد ي�شادفان اأحواَل بع�ض الأمم دون بع�ٍض وهو الغالب، 
الب�شر كلهم،  اأحواَل  ي�شادفان  وقد  الدية،  واأداء  املهر،  الربا، ووجوب  مثل حترمي 
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ِذين  مثل حترمي اخلمر، واإبطاِل الو�شية لوارث، ومبا زاد على الثلث، وتقريِر اأنكحة الَّ
يدخلون يف الإ�شالم.

ومن رحمة ال�شريعة اأنها اأبقت لالأمم معتاَدها، واأحوالها اخلا�شة، اإذا مل يكن 
اأر�ض  اأو  ا داٍر  »اأميُّ  قال:  اأن ر�شول اهلل  املوطاأ  فيها ا�شرت�شاٌل على ف�شاد، ففي 
اأدركها الإ�شالُم  اأر�ض  اأو  ُق�شمت يف اجلاهلية فهي على ق�شم اجلاهلية، واأميا دار 
ومل تق�شم فهي على ق�شم الإ�شالم«. وقد قال ر�شول اهلل  يوَم فتح مكة: »وهل 
تها يف حكم اجلاهلية، فلم  ترك لنا عقيل من دار«، يريد اأن عقيل بن اأبي طالب فوَّ

ينق�شه ر�شول اهلل  حني فتح مكة.



العام  املق�شد  مبحث  هذا، ويف  قبل  املبحثني  م يف  َتقدَّ ما  علمَت  قد  واإذ 
من الت�شريع، واملباحث املتفرعة عليه، ل يعوزك اأن تعلم هنا اأن مق�شد ال�شريعة 
من اأحكامها كلها اإثباُت اأجنا�ض تلك الأحكام لأحوال، واأو�شاف، واأفعال من 
الت�شرفات خا�شها وعامها، باعتبار ما ت�شتمل عليه تلك الأحواُل، والأو�شاُف، 
اأو �شعيفني،  ا، قويني  اأو ف�شاًدا و�شرًّ والأفعال من املعاين املنتجة �شالًحا ونفًعا، 
فاإياك اأن تتوهم اأن بع�ض الأحكام منوط باأ�شماء الأ�شياء، اأو باأ�شكالها ال�شورية 
غري امل�شتوفية للمعاين ال�شرعية فتقع يف اأخطاء يف الفقه، مثل قول بع�ض الفقهاء 
يف �شنف من احليتان - ي�شميه بع�ض النا�ض خنزير البحر - اإنه َيحُرم اأكله؛ لأنه 
ج هو ذلك الوِلَّ  ها مبهر، وزوَّ جها اإياه وليُّ خنزير، ومن يقول بتحرمي نكاح امراأٍة زوَّ
ها مبهر م�شاٍو مِلْهر الأخرى، اأو غري م�شاٍو باعتقاد اأن هذا هو ال�شغار؛  امراأًة هو وليُّ
لأنه �شكله الظاهر ك�شكل ال�شغار، مغم�ًشا العينني عن املعنى، والو�شف الَِّذي 

لأجله اأبطلت ال�شريعُة نكاَح ال�شغار.

 نوط الأحكام ال�سرعية مبعان واأو�ساف 
ل باأ�سماء واأ�سكال
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ى اأ�شالًة اأياَم الت�شريع،  واإمنا حق الفقيه اأن ينظر اإىل الأ�شماء املو�شوعة للم�شمَّ
احلالِة  لتعرف  طريٌق  اإنهما  حيث  من  الت�شريع،  عند  اإليها  املنظور  الأ�شكال  واإىل 
امللحوظِة وقت الت�شريع؛ لتهدينا اإىل الو�شف املرعي لل�شارع، كما �شيجيء يف مبحث 
نوط الت�شريع بال�شبط والتحديد، ولقد اأخطاأ من هنا بع�ُض الفقهاء اأخطاَء كثرية، مثل 
اإفتاء بع�شهم بقتل امل�شعوذ باعتبار اأنهم ي�شمونه �شحاًرا، مغم�شني اأعيَنهم عن حتقيق 
تكلم على  اإذا  الفقيه  القتل، فمن حق  به حكَم  ال�شارُع  ناط  الَِّذي  ال�شحر  معنى 
ال�شحر اأو �ُشِئَل عنه اأن يبني اأو ي�شتبني �شفَته وحقيقَته، واأن ل يفتي مبجرد ذكر ا�شم 

ال�شحر فيقول: ُيقتل ال�شاحر، ول تقبل توبته، فاإن ذلك عظيم.

الفم؛ لأنه  التبغ يف  بورق  التدخني  فاأفتى بحرمة  املفتني  بع�ُض  وقد غلط 
هو  اأنه  وتوهموا  احل�شي�شة،  �شموه  الثامن  القرن  اأوائل  يف  به  التدخني  ظهر  مَلَّا 
احل�شي�ض املخدر الَِّذي يدخن به احل�شا�شون، وكذلك ملا ظهرت احلبوب اليمانية 
ِتي ن�شميها قهوة، اأفتى بع�ض العلماء اأول القرن العا�شر بحرمة منقوعها؛ لأنهم  الَّ
�شموها القهوة، وهو ا�شم اخلمر يف اللغة العربية، مع اأن ت�شمية تلك احلبوب قهوة 

ا�شم حمرف من ا�شم غري عربي هو »كّفا«.

للت�شريع،  املق�شودة  الأو�شاف  بني  التفرقَة  ْون  يتوخَّ الفقهاُء  يزل  ومل 
الأو�شاف  وي�شمونها  ال�شارع،  غر�ُض  بها  يتعلق  ل  الَِّتي  لها  املقارنة  والأو�شاف 
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الطردية، واإن كانت هي الغالبة على احلقيقة ال�شرعية، مثل الكون يف البية يف 
اأفتى  فلذلك  ال�شارع،  مق�شود  هو  ولي�ض  غالب  اأمر  ذلك  فاإن  احلرابة،  حقيقة 
لل�شالح  اإذا كان اجلاين حاماًل  املدينة،  باعتبار حكم احلرابة يف  الفقهاء  حذاُق 

وخميًفا لأهل املدينة.

ولذلك فاإن الأ�شماء ال�شرعية اإمنا ُتعتب باعتبار مطابقتها للمعاين امللحوظة 
ى مل يكن  �شرًعا يف م�شمياتها عند و�شع امل�شطلحات ال�شرعية، فاإذا تغري امل�شمَّ
لوجود ال�شم اعتبار، ولذلك يقول فقهاُء املالكية: اإن �شيغ التبعات قد ُي�شتعمل 
بع�شها يف بع�ض، فالُعْمَرى)1) املعقبة ت�شري اإىل معنى احلب�ض، واحلب�ض املجعول 
فيه �شرط البيع يوؤول اإىل معنى العمرى، وال�شدقة امل�شروط فيها حق العت�شار 
اإىل  توؤول  موته  اإىل  فيها  املعطي  ت�شرف  فيها  امل�شروط  والعطايا  الهبة،  اإىل  توؤول 
الو�شية، واإن �شموها حب�ًشا، اأو هبة، اأو عمرى، وقالوا: اإذا قال ول املراأة: وهبت 

فالنة اإليك مبهر كذا، كانت تلك �شيغة نكاح، ولو �شماها هبة.

وقد اأنذر النبي  اإنذاًرا  باإنكار نا�ض من اأمته ي�شربون اخلمر ي�شمونها بغري 
ا�شمها، فكما كان تغيرُي ال�شم غرَي موؤثٍر يف حتليل احلرام، كذلك ل يكون موؤثًرا 
يف حترمي احلالل، وبعبارة اأ�شمل، ل تكون الت�شمية مناط الأحكام، ولكنها تدل 

الُعْمَرى: من عقود التمليك، اأن يقول ال�شخ�ض مثاًل: هذه الدار لك عمرك، فاإذا متَّ رجعت اإل؛ اأو يقول:   (1(
هي لك عمري، فاإذا متُّ رجعت اإىل اأهلي. 
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على م�شمى ذي اأو�شاف، وتلك الأو�شاف هي مناط الأحكام، فاملنظور اإليه هو 
الأو�شاف خا�شة.

ومن هذا القبيل النهي عن النتباذ يف احلنتم، واجلر، واملزفت، املق�شود اأنها 
ي�شرع اإليها الختمار، ولي�ض ذلك ملجرد الأ�شماء.



ل اأح�شُب ملن يتطرق اإليه �شكٌّ يف قبوِل الأحكام للقيا�ض ح�شابًا من �شعة 
ه اإلَّ عاكًفا على تلقي اجلزئيات املاأثورة دون �شعور بجهات  النظر يف ال�شريعة، ول اأعدٌّ
الحتاد بني متماِثلها يف الأحكام، ول اأح�شبه اإل متحرًيا عند تطلب اأحكاٍم ل�شوٍر 
ا للقيا�ض،  واأعماٍل غري ثابتة يف الآثار اأحكام لها، واإنه ل يلبث اإل اأن يجد نف�شه م�شطرًّ
واإذا افتقد نف�شه وجد نف�شه قد قا�ض، فاإن ا�شتقراء ال�شريعة يف ت�شرفاتها قد اأك�شب 
فقهاَء الأمة يقيًنا باأنها ما �شوَّت يف جن�ض حكم من الأحكام جزئياٍت متكاثرة، اإلَّ 
ولتلك اجلزئيات ا�شرتاٌك يف و�شف يتعني عندهم اأن يكون هو موجب اإعطائها حكًما 
متماثاًل، ومن ثم ا�شتقام لهم من عهد ال�شحابة اإىل »هلم جّرا« اأن يقي�شوا بع�َض 
الأ�شياء على بع�ض، فينوطوا باملقي�شة نف�َض الأحكام الثابتة بال�شرع للمقي�ض عليها يف 
ِتي اأُنِْبُئوا اأنها �شبُب نوط احلكم، واأنها مق�شود ال�شارع من اأحكامه، فاإن  الأو�شاف الَّ
كانت تلك الأو�شاف فرعية قريبة �شميناها علاًل مثل الإ�شكار، واإن كانت كلياٍت 
�شميناها مقا�شد قريب مثل حفظ العقل، واإن كانت كلياٍت عاليًة �شميناها مقا�شد 

عالية، وهي نوعان: م�شلحة، ومف�شدة، وقد تقدم ذلك كله.

اأحكام ال�سريعة قابلة للقيا�س عليها باعتبار العلل 
واملقا�سد القريبة والعالية
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واإمنا ُهِرَع)1) الفقهاُء يف الت�شريع والتفريع اإىل القيا�ض على النظائر واجلزئيات، 
ومل يعمدوا اإىل الفح�ض عن املعاين الكليات القريبة، والفح�ض عن اإثبات وجود 
الكليني العاليني، وهما امل�شلحة واملف�شدة؛ لأنهم راأوا دللة النظري على نظريه اأقرب 
اإر�شاًدا اإىل املعنى الَِّذي �شرح ال�شارع باعتباره يف نظريه، اأو اأوماأ اإىل اعتباره فيه، اأو 
اأو�شل الظنُّ باأن ال�شارع ما راَعى يف حكم النظري اإل ذلك املعنى، فاإن دللة النظري 
على املعنى املرعيِّ لل�شارع حني َحَكَم له بحكم ما دللة م�شبوطة ظاهرة م�شحوبة 
العلماء املثل، والنظائر �شاأن  اأ�شاطني علمائنا: »ول�شتح�شار  مبثالها، فقد قال بع�ُض 
الفقيَه  فتكفي  احلقائق«،  الأ�شتار عن  ورفع  املعاين،  اإبراز خفيات  باخلفي يف  لي�ض 
موؤونَة النت�شار يف البحث عن املعنى من اأجنا�شه العالية، ثم مبا فيها من التمثيل، 
وال�شبط، تنتقل باملجتهد اإىل املعنى الَِّذي ا�شتمل عليه النظرُي غري املعروف حكمه، 
اإذ ل يع�شر عليه  فيلحقه يف احلكم بحكم كلياته القريبة، ثم بحكم كلياته العالية، 

ًنا. حينئٍذ ذلك النتقال، فتتجلى له املراتب الثالث اجنالًء بيِّ

ومل يزل من طرق ال�شتدلل لدى ذوي العقول من احلكماء، والريا�شيني، 
الو�شول اإىل الأ�شياء الدقيقة ال�شامية بوا�شطة الأ�شياء الوا�شحة القريبة، فكذلك 
نعدُّ الفقهاء يف عدادهم اإذ هي طريقٌة مثلى جلميع اأهل املدارك العالية، فاإذا تقرر 
عندك هذا، علمَت اأن الأ�شل يف الأحكام ال�شرعية كلها قبول القيا�ض عليها ما 

ُهِرَع: اأ�شرع.  (1(
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قامت منها معاٍن ملحوظٌة لل�شارع، فيجب اأن تكون اأنواُع الأحكام الَِّتي ل يجري 
ا. يف مثلها القيا�ض قليلًة جدًّ

من اأجل ذلك، اختلف اأئمة الفقه يف جريان القيا�ض يف احلدود، والكفارات، 
والرخ�ض، ويف الأ�شباب، وال�شروط، واملوانع، ومن اأجل ذلك اتفقوا على امتناع 
 القيا�ض يف اإثبات اأ�شول العبادات، وقد قا�ض اأبو بكر وعمر - ر�شي اهلل عنهما - 
وبني  بينها،  ال�شد�ض  بكر  اأبو  فجعل  املرياث،  لالأم يف  اجلدة  على  لالأب  اجلدة 
اجلدة لالأم، ففي املوطاأ: »اأتت اجلدتان اإىل اأبي بكر فاأراد اأن يجعل ال�شد�ض للتي 
ِتي لو ماتت وهو حي  ا اإنك ترتك الَّ من قبل الأم، فقال له رجل من الأن�شار: اأمَّ
كان اإياها يرث، فجعل اأبو بكر ال�شد�ض بينهما«، فهذا قيا�ض بطريق اإعمال دللة 
اإليه كالم الأن�شاري، وجعله ال�شد�ض بينهما حتقيق مناط، ك�شاأن  الفحوى نبهه 

كل ذوي فر�ض اإذا تعددوا، مع انعدام الن�ض على توفري الفر�ض عند التعدد.

ويف املوطاأ اأي�ًشا، جاءت اجلدة اأم الأب اإىل عمر ت�شاأله مرياثها من ابن ابنها 
َي به اإلَّ لغريك،  فقال: »ما لك يف كتاب اهلل �شيء، وما كان الق�شاء الَِّذي ُق�شِ
وما اأنا بزائد يف الفرائ�ض �شيًئا، ولكنه ذلك ال�شد�ض، فاإن اجتمعتما فهو بينكما، 

واأيكما خلت به فهو لها«. 

فقا�ض يف ال�شرتاك يف ال�شد�ض، واأم�شك عن القيا�ض بزيادة الفر�ض باأن 
يجعله عند التعدد الثلث، قيا�ًشا على الأخوة لالأم.





جائز،  عمل  �شورة  يف  �شرًعا  منوع  عمل  اإبراز  معنى  يفيد  التحيل  ا�شم 
ي من  َف�شِّ التَّ لق�شد  به،  معتد  �شرًعا يف �شورة عمل  به  معتد  اإبراز عمل غري  اأو 

ا، واملانع ال�شارع. موؤاخذته، فالتحيُل �شرًعا هو ما كان املنُع فيه �شرعيًّ

فاأما ال�شعي اإىل عمل ماأذون ب�شورة غري �شورته، اأو باإيجاد و�شائله، فلي�ض 
ى تدبرًيا، اأو حر�ًشا، اأو ورًعا، فالتدبري مثل من هوي امراأة ف�شعى  حتياًل ولكنه ُي�شمَّ
امل�شجد  دخل  مَلَّا    بكرة  اأبي  كركوع  واحلر�ض  له خمالطتها،  لتحل  لتزوجها 
ال�شف  يكون يف  اأن  واأحب  الركعة،  فْوَت  راكًعا، وخ�شي    اهلل  ر�شول  فوجد 
له  فقال  الأول،  ال�شف  و�شل  حتى  راكًعا،  ودبَّ  ركع  لف�شله،  حت�شياًل  الأول 

ر�شول اهلل : »زادك اهلل حر�ًشا، ول تعد«. 

والورع مثل اأن يتخذ من يوقظه اإىل �شالة ال�شبح اإذا خ�شي اأن يغلبه النوم، 
كما فعل ر�شول اهلل  يف اإحدى الغزوات يف ق�شية بالل حني غلبته عيناه، كما يف 
حديث املوطاأ. ومثل التحيل باللفظ املوجه ي�شدر من اأكره بتهديد بالقتل، على اأن 

التحيل على اإظهار العمل يف �سورة م�سروعة، مع 
�سلبه احلكمة املق�سودة لل�سريعة
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يقول كفًرا اأو حراًما، مع اأن الإكراه يحل له القول، وقال اهلل تعاىل: ژچ ڇ 
 .]106 ]النحل/  ڈژ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ   ڇ 
كما ُيْحَكى اأن بع�ض اأهل ال�شنة كان يف جمل�ض من غالة ال�شيعة، ف�شئل فيه عن 
اأف�شل النا�ض بعد ر�شول اهلل ، فقال: »الذي كانت ابنته حتته«، اأراد اأبا بكر، 
وال�شمري  »ابنة«،  اإليه  امل�شاف  ال�شمري  معاد  احتمال  على  ا  عليًّ يريد  اأنه  وظنوا 

امل�شاف اإليه »حتت«.

كقول  فتنة،  يخاف  من  ي�شدر  العامة  على  الدللة  اخلفي  اللفظ  ومثل 
»اأقوالنا من  القراآن خملوًقا:  بال�شوؤال عن كون  امتحن  ملا  البخاري  اأبي عبد اهلل 
ب له التحيل على النا�ض  اأفعالنا واأفعالنا حمدثة...«، ول يدخل يف التحيل املبوَّ
مثل  بالتغرير،  امل�شمى  وهو  يجهلونها،  �شرعية  لوازم  يف  باإيقاعهم  املعامالت  يف 

اإدعاء امل�شالح اأنه اإمنا ي�شالح ليح�شل على اإقرار خ�شمه له.

�شدرت  الَِّذي  هو  ال�شريعة  اأهل  ا�شطالح  يف  اأُطلق  اإذا  بالتحيل  فاملراد 
بتعريفه، ولذلك عرفه اأبو اإ�شحاق ال�شاطبي يف امل�شاألة العا�شرة من الق�شم الثاين 
اأ�شياء  اأوجب  »اهلل  اإن  بقوله:  التعريف  عنوان  تاأليفه  من  املقا�شد«  »كتاب  من 
ا مطلقا من غري قيد، ول ترتيب على �شبب؛ كما اأوجب ال�شالة  وحرم اأ�شياء، اأمَّ
اأ�شباب،  على  مرتبة  اأ�شياَء  اأي�ًشا  واأوجب  والربا....  الزنى  وحرم  وال�شيام،... 
الزكاة، والكفارات.... وكتحرمي املطلقة، والنتفاع  اأخر كذلك؛ كاإيجاب  وحرم 
ذلك  اإ�شقاط  يف  املكلَّف  ت�شبب  فاإذا  ذلك،  اأ�شبه  وما  امل�شروق،  اأو  باملغ�شوب، 
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الوجوب عن نف�شه، اأو يف اإباحة ذلك املحرم عليه بوجه من وجوه الت�شبب حتى 
فهذا  اأي�ًشا....  الظاهر  واملحرم حالًل يف  الظاهر،  واجب يف  الواجب غري  ي�شري 

الت�شبب ي�شمى حيلة، وحتياًل«، وذكر اأمثلة فارجع اإليها.

اجلامع  من  احليل«  »كتاب  من  اهلل  رحمه  البخاري  اأراده  الَِّذي  هو  وهذا 
ال�شحيح واأخرج فيه الأحاديث الدالة على اإبطال احليل، مبوبًة على اأبواٍب من 

ت�شرفات املكلفني، كرتتيب كتب الفقه.

ول �شكَّ يف اأن التحيل باطل، قال اأبو اإ�شحاق ال�شاطبي يف الق�شم الثاين 
من »كتاب املقا�شد«: »امل�شاألة الثانية ع�شرة: ملا ثبت اأن الأحكام �ُشرعت مل�شالح 
العباد، كانت الأعمال معتبة بذلك؛ لأنه مق�شود ال�شارع فيها، فاإذا كان العمُل 
موافًقا  الظاهُر  كان  واإن  اإ�شكال،  فال  امل�شروعية  اأ�شل  على  وباطنه  ظاهره  يف 
لي�شت مق�شودًة  ال�شرعية  الأعمال  فالفعل غري �شحيح؛ لأن  وامل�شلحة خمالفة 
لأنف�شها، واإمنا ُق�شد بها اأموٌر اأخر هي معانيها، وهي امل�شالح الَِّتي �ُشرعت لأجلها، 
فالذي عمل من ذلك على غري هذا الو�شع فلي�ض على و�شع امل�شروعات«. وقال 
يف امل�شاألة الثانية منه: »ق�شد ال�شارع من املكلَّف اأن يكون ق�شده يف العمل موافًقا 
لق�شده يف الت�شريع، والدليل على ذلك ظاهر من و�شع ال�شريعة، اإذ قد مر اأنها 
عت  َا ُو�شِ مو�شوعٌة مل�شالح العباد«. وقال يف امل�شاألة الثالثة منه: »اإن امل�شروعات اإمنَّ
الَِّتي  الأفعال  تلك  يف  يكن  مل  خولفت  فاإذا  املفا�شد،  ودرء  امل�شالح  لتح�شيل 

خولف بها جلُب م�شلحة، ول درُء مف�شدة«. 
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الأ�شباب  واأن  باأ�شباب،  منوطة  كلها  الأعمال  اأن  كالمه  معاين  ويلخ�ض 
بها،  ال�شرُع  الَِّتي �شبطها  وامل�شالح  احِلكم  اإلَّ ل�شتمالها على  اأ�شبابًا  ُجعلت  ما 
ِتي ُروِعَيْت  ًفا بها، فاإذا كان العمل م�شلوبًا من احلكمة الَّ وجعلها عالمًة عليها ومعرِّ
ًبا على �شببه، مثل  ا عن احلكمة التي لأجلها ُجعل م�شبَّ يف �شببه كان فعُله َخِليًّ
القتال له �شورة واحدة واأ�شباب متعددة، فمنه اجلهاد، ومنه قتال الفئة الباغية، 
وهما م�شروعان، ويختلف حكمه فيهما، ومنه ما لي�ض م�شروًعا مثل القتال للغنيمة 
والقتال للذكر، ويف احلديث: »ُيقال له كنَت تقاتل ليقال فالن �شجاع، فقد قيل«. 

ل يف التحيل على التخل�ض من الأحكام ال�شرعية من  وعند �شدق التاأمُّ
حيث اإنه يفيت املق�شد ال�شرعي كله، اأو بع�شه، اأو ل يفيته، جنده متفاوًتا يف ذلك 

تفاوًتا اأدى بنا ال�شتقراُء اإىل تنويعه خم�شة اأنواع:

النوع الأول: حتيل يفيت املق�شَد ال�شرعي كله، ول يعو�شه مبق�شد �شرعي 
اآخر، وذلك باأن ُيَتَحيَّل بالعمل لإيجاد مانٍع من ترتب اأمر �شرعي، فهو ا�شتخداٌم 
ينبغي  النوع ل  وهذا  مانًعا،  بل يف حالة جعله  �شبًبا،  للفعل، ل يف حالة جعله 
لع عليه،  اإن اطُّ ه وبطالنه، ووجوب املعاملة بنقي�ض مق�شد �شاحبه  ال�شكُّ يف ذمِّ
قريًبا  �شار  بحيث  املعنى،  بهذا  طافحٌة  وال�شنة،  القراآن،  من  ال�شريحة  والأدلُة 
من  احليل«  »كتاب  يف  منها  جملة  البخاري  اهلل  عبد  اأبو  �شاق  وقد  القطع،  من 
اجلامع ال�شحيح، وذكر ال�شاطبي جملًة من الأدلة يف امل�شاألة احلادية ع�شرة، ويف 
بع�شها نظر. وهذا ِمْثُل من وهب ماله قبل م�شي احلول بيوم؛ لئالَّ ُيعِطَي زكاَته، 
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ًرا؛ لُيغمى عليه وقَت ال�شالة  وا�شرتجعه من املوهوب له من غد، ومن �شرب خمدِّ
ِتي ُيق�شد منها التو�شُل اإىل الربا. فال ي�شليها، ومثل كثري من بيوع الن�شيئة الَّ

النوع الثاين: حتيٌل على تعطيل اأمر م�شروع، على وجه ينقل اإىل اأمر م�شروع 
اآخر، اأي ا�شتعمال ال�شيء باعتبار كونه �شبًبا، فاإن ترتب امل�شبَّب على �شببه اأمٌر 
التزوج،  يف  رغبًة  للخطبة  نف�َشها  املبتوتة  املراأُة  تعر�ض  اأن  مثل  لل�شارع،  مق�شود 
ها، فالتزوج  ِمرًة اأنها بعد البناء ُتخاِلع الزوَج، اأو تغ�شبه فيطلقها لتحلَّ للذي بتَّ ُم�شْ
�شبب للحل من حكم البتاب، فاإذا تزوجت ح�شل امل�شبب، وهو ح�شول �شرعي.

اإذا فعل ذلك  اأن تنق�شه الزكاة، فاإنه  ومثل التجارة باملال املتجمع خ�شيَة 
بُب ذلك وهو بذل املال يف �شراء  فقد ا�شتعمل املاَل يف ماأذون فيه فح�شل م�شَّ
ي زكاة النقدين، ولكن انتقلت  ال�شلع، وترتب عليه نق�شاُنه عن الن�شاب فال يزكِّ
م�شلحُة ذلك املال من نفِع الفقري اإىل منافَع عامة تن�شاأ عن حتريك املال، وانتقلت 
زكاُته اإىل زكاة التجارة، وكذلك النتقال من �شبب حكم اإىل �شبب حكم اآخر، 
م�شقًة  يكلفه  اأحدهما  اأن  فعلم  ال�شببني،  اأحد  اتباع  يف  خمري  املكلَّف  حني  يف 
فانتقل اإىل الأخف، مثل من هوَي �شريَة رجٍل ف�شعى ليزوجه اإياها، ثم علم اأنه اإن 
تزوجها وجب عليها ال�شتباء بثالثة اأقراء، واأنه اإن ا�شرتاها من �شيدها فا�شتباوؤها 
حي�شه، فعدل عن تزوجها اإىل �شرائها، ومثل من له ن�شاُب زكاٍة اأ�شرف اأن مير عليه 
ا اأنفق فيه املال، ف�شادفه  احلول يف اآخر �شهر ذي احلجة، فاأوجب على نف�شه حجًّ

احلول وقد اأنفق ذلك املال.
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وهذا النوع على اجلملة جائز؛ لأنه ما انتقل من حكم اإل اإىل حكم، وما 
ل مق�شًدا اآخر، بقطع النظر عن تفاوت الأمثلة. ت مق�شًدا اإل وقد ح�شَّ فوَّ

اأمًرا  به  ي�شلك  وجٍه  على  م�شروٍع  اأمٍر  تعطيل  على  ٌل  حتيُّ الثالث:  النوع 
م�شروًعا هو اأخف عليه من املنتَقل منه، مثل لب�ض اخلف لإ�شقاط غ�شل الرجلني 
 يف الو�شوء، فهو ينتقل اإىل امل�شح، فقد جعل لب�ض اخلف يف �شببيته - وهو امل�شح - 
ومل ي�شتعمله يف مانعيته، ومثل من اأن�شاأ �شفًرا يف رم�شان ل�شدة ال�شيام عليه يف 
احلر، اأو يف مدة انحراف خفيف، منتقاًل منه اإىل ق�شائه يف وقٍت اأرفق به، وهذا 
اأقوى من الرخ�شة  اإذا حلقته م�شقة من احلكم املنتقل منه، وهو  �ض  مقام الرتخُّ

املف�شية اإىل اإ�شقاط احلكم من اأ�شله.

النوع الرابع: حتيل يف اأعمال لي�شت م�شتملة على معان عظيمة مق�شودة 
لل�شارع، ويف التحيل فيها حتقيق مِلُماِثل مق�شد ال�شارع من تلك الأعمال، مثل 
التحيل يف الأميان الَِّتي ل يتعلق بها حق الغري، كمن حلف اأن ل يدخل الدار، 
اأو ل يلب�ض الثوب، فاإن الب يف ميينه هو احلكم ال�شرعي، واملق�شد امل�شتمل عليه 
هو تعظيم ا�شم اهلل تعاىل، الَِّذي جعله �شاهًدا عليه ليعمل ذلك العمل، فاإذا ثقل 
ي من ميينه بوجٍه ُي�شبه الب، فقد ح�شل مق�شود ال�شارع  عليه الب فتحيل للتف�شِّ

من تهيب ا�شم اهلل تعاىل.
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قال القا�شي اأبو بكر بن العربي يف اآخر كتاب »العوا�شم«: »وكنت اأ�شاهد 
اخلالفة  دار  من  العامة  بباب  جمل�شه  يف  ال�شا�شي  الإ�شالم  فخر  بكر  اأبا  الإمام 
ياأتيه ال�شائل فيقول له: حلفُت اأن ل األب�ض هذا الثوب، فياأخذ من هدبته مقدار 
الإ�شبع ثم يقول له: الب�شه ل حنث عليك«، وللعلماء يف هذا النوع جمال من 
الجتهاد، ولذلك كُث اخلالف بني العلماء يف �شوره وفروعه، ومذهب مالك فيه 
لزوم الوفاء واإل حنث، وال�شا�شي �شافعي املذهب، ولعله يفتي مبا ذكره ابن العربي 
ملن يعلم اأنه اإن حنث مل يكفر، اأو ملن يعلم منه اأنه ل يجد اإطعاًما، ول اإعتاًقا، واأنه 
يعجز عن ال�شوم، اأو ي�شق عليه، مثل اأهل الأعمال البدنية، فيفتيه مبا ذكر اإبقاًء 
على حرمة اليمني يف نف�شه، وكان بع�ُض احلنفية يفتي من حلف ل يدخل الدار 

باأن يت�شورها، اأو ينزل من باب �شطحها.

حت�شيل  على  يعني  هو  اأو  ال�شارع،  مق�شَد  ينايف  ل  حتيل  اخلام�ض:  النوع 
مق�شده، ولكن فيه اإ�شاعة حقٍّ لآخر، اأو مف�شدة اأخرى، مثل التحيل على تطويل 
عدة املطلقة، حني كان الطالق ل نهاية له يف �شدر الإ�شالم، فقد روى مالك يف 
املوطاأ من طريقني اأن الرجل كان اإذا طلق امراأته، له اأن يرجتعها قبل انق�شاء عدتها 
انق�شاَء  �شارفت  اإذا  حتى  فطلقها،  امراأته  اإىل  رجل  فعمد  مرة،  األف  طلقها  ولو 
اأبًدا«، فاأنزل اهلل  ، ول حتلني  عدتها راجعها، ثم طلقها، وقال: »واهلل ل اآويك اإلَّ
قوله تعاىل: ژہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھژ ]البقرة/ 229[، 

ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ژڀ  واأنزل: 
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ا�شتهزاًء  امل�شروع  الفعل  �شورة  اهلل  فجعل   ،]231 ]البقرة/  ڤژ  ڤ  ڤ 
يتجاوز  ف�شار ل  الطالق  بذلك عدد  ون�شخ  الغري،  اإ�شرار  بها  ق�شد  ملا  بال�شريعة 
الثالث، وياأتي يف العتداد للثالث من املق�شد ما اأتى يف العتداد قبل التحديد.

اأن يحللها ملن بتها، فاإن فعله جار  وكذلك من تزوج املراأة املبتوتة قا�شًدا 
املراجعة،  يف  الرتغيب  من  ال�شرعي  للمق�شد  وخادم  الظاهر،  يف  ال�شرع  على 
اأنه جرى لعن فاعله على ل�شان  اإل  اأن تنكح زوًجا غريه،  ويف توافر ال�شرط وهو 
وقال هو ح�شن  الرتمذي،  رواية عبد اهلل بن م�شعود يف �شنن  ر�شول اهلل  يف 
�شحيح. ول اأح�شب التغليَظ فيه - اإن �شح عن ر�شول اهلل  - اإلَّ مِلا فيه من 
قلة املروءة؛ لأن �شاأن التزوج اأن يكون لق�شد املعا�شرة فال يجعل الرجل زوَجه 
عر�شًة لغريه، اأو ملا فيه من توقيت النكاح اإن قلنا بحرمة نكاح املتعة، اأو لكليهما، 
فكل منهما جزء علة، ولقد اختلف العلماُء يف حتليل املبتوتة بذلك النكاح وعدم 
له،  املحلَّل  اإىل  ل  املحلِّل،  اإىل  راجعة  املف�شدة  لأن  نظر؛  ذات  وامل�شاألة  حتليلها، 
الفا�شد من احليلة، ويف  املق�شد  بنقي�ض  النكاح معاملًة  اإبطاُل ذلك  اإذا كان  اإل 
احلديث ال�شحيح: »ل مينع ف�شل املاء ليمنع به الكالأ«، فمنع ف�شل املاء اململوك 
جائز؛ لأنه ت�شرف يف اململوك بناًء على عدم وجوب املعروف وهو قولنا، ولكن 
ا عنه؛ لأن الرعاة ل  مَلَّا اتُِّخذ حيلًة اإىل منع الكالأ الَِّذي حوله �شار منع املاء منهيًّ

ا عنه. يرعون مكانًا ل ماء فيه ل�شقي ما�شيتهم، �شار منُع املاء منهيًّ
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وكذلك القول يف اإبطال احليلة اللفظية يف الأميان الَِّتي تقطع بها احلقوق، 
فكانت الأميان على نية امل�شتحلف.

فاإذا تقررت هذه الأنواع لدى من ي�شتعر�شها بفهم ثاقب، ويجعل املكابرة 
اأدلة غري  اإمنا هي  باأن ما ُيجلب ل�شحة التحيل ال�شرعي من الأدلة  ا، يوقن  ظهريًّ

ٍر بها، ول يع�شر عليه بعد هذا تنزيُلها منازَلها، واإبداُء الفروق بينها. متب�شَّ

ا ما كان منها وارًدا يف اآثار �شريعتنا فمخارجه ظاهرة، مثل الأعمال الَِّتي  فاأمَّ
مبداأ  يف  لوقوعها  ا  اإمَّ املقررة،  نظائرها  اأحكام  على  جارية  غري  �شورة  لها  ُجعلت 
مَلَّا  اأنه  م�شلم  و�شحيح  املوطاأ  يف  روي  ما  مثل   ، النبي  فيها  فرخ�ض  الت�شريع 
�شهلة  فجاءت  حذيفة  لأبي  متبنى  حذيفة  اأبي  موىل  �شامل  وكان  التبني  اأبطل 
بنت �شهيل زوج اأبي حذيفة اإىل ر�شول اهلل ، فقالت: »يا ر�شول اهلل اإن �شاملًا 
 : اهلل  ر�شول  لها  فقال  واحد«،  بيت  اإل  لنا  ولي�ض  ل،  ُف�شُ واأنا  علينا،  يدخل 
»اأر�شعيه حترمي عليه«، فقالت: »يا ر�شول اهلل كيف اأر�شعه وهو كبري؟«، ف�شحك 
ر�شول اهلل ، وقال: »قد علمُت اأنه رجل كبري«، فقال ن�شاء ر�شول اهلل : واهلل 
ما نرى هذا اإل رخ�ًشة اأرخ�شها ر�شول اهلل ل�شامل خا�شة«، واأََبنْيَ اأن يدخل عليهن 
اأحد بهذه الر�شاعة. فهل ي�شك الفقيه يف اأن هذه رخ�شة اأوجبتها �شدُة حدوث 
اإبطال حكم التبني، مع عدم �شبق متهيٍد له، ول اأخذ لعدته عند بع�ض النا�ض؟ 
يف  الرفق  بني  جمًعا  لالإذن،  �شوري  وجه  التما�ض  مع  بالإذن  الرتخي�ض  فكان 
ابتداء الت�شريع، وح�شول �شورة حكم �شرعي، ليح�شل احرتاُم احلكم ال�شرعي، 
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ولتكون خمالفُة احلكم يف جزئية خا�شة يف ابتداء الأمر م�شوبًة بحرمة احلكم. األ 
ترى اأن ر�شول اهلل  قال لأزواجه: »انظرن من يدخل عليكن بالر�شاعة، فاإمنا 
الر�شاعة من املجاعة«، وكذلك ما ورد يف حديث الرجل الَِّذي زوجه ر�شول اهلل 
املراأة الَِّتي عر�شت نف�شها على ر�شول اهلل ، فاإن الرجل ملا قال: »ل اأجد لها 
مهًرا«، قال له ر�شول اهلل: »قد زوجتكها مبا معك من القراآن«، فتلك خ�شو�شية 
جعلت لها �شورٌة ت�شبه ال�شوَر املعروفة، اإبقاًء على حرمة حكم املهر بقدر الإمكان 

على اأحد تاأويلني يف معنى قوله: »مبا معك من القراآن«.

بني  لي�ض  اإذ  تاأويله،  يف  القوَل  نطيل  فال  �شابقٍة  �شريعٍة  من  كان  ما  واأما 
اأيدينا من بقية فروع تلك ال�شريعة ما يقنعنا مبعرفة مقدار خمالفة ال�شورة الظاهرة 
اأيوب:  ق�شة  يف  تعاىل  فقوله  ال�شريعة،  تلك  اأحكام  لبقية  باحليلة  عندنا  املدعوة 
ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ ]�ض/ 44[، ورد يف تف�شريه: باأنه حلف اأن 

ي�شرب امراأته �شربات، وملا ذهب غ�شبه اأ�شفق عليها، اأي توقف يف بر ميينه، فاأمره 
اهلل تعاىل باأن ي�شربها ب�شغث من ع�شي، فلعل ذلك �شرٌع �شرعه اهلل له فيكون 
اأحد وجهني يف بر احلالف مبثل تلك اليمني، كما �شرع لنا يف الإ�شالم الكفارة، 
اأو لعل تلك رخ�شة رخ�شها اهلل لنبيه، فاإن اهلل يحل لنبيه ما �شاء اإذ كان مع�شوًما 

من اأن ي�شتخف بحرمة ا�شم اهلل تعاىل.

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ژڻ  تعاىل:  قوله  واأما 
ھژ ]يو�شف/ 76[، فنحن يف غنية عن اخلو�ض فيه، لأن تلك حيلة على 
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دين  »يف  قوله  ترى  األ  اإلهي حمرتم،  �شرع  ملنعه  يوجد  ل  اأمر حمبوب  حت�شيل 
امللك«، وامللك هو »فرعون«، فاإ�شافة الدين اإليه اإمياٌء اإىل اأنه لي�ض بدين اإلهي.

كما ا�شتدلوا بقول ر�شول اهلل ، لعائ�شة: »خذيها وا�شرتطي لهم الولء، 
اإمنا  احليلة  من  فيه  يلوح  ما  اأن  املتاأمل  على  يخفى  ل  اإذ  اأعتق«،  ملن  الولء  فاإمنا 
هو حيلة على بائع بريرة، ولنا يف بيان توجيه معناه حترير ذكرناه يف التعليق على 
م�شاكل اجلامع ال�شحيح،  وقد تقدم �شيء منه يف بحث انت�شاب ال�شارع للت�شريع.

اأ�شاًل للقيا�ض  اأن ُيقا�ض على مثل هذه احليل فُتجعَل  وبعد، فمن الغفلة 
عليها، مع حتقق اأن احليلة ل ت�شتمل على معنى وحكمة ي�شححان القيا�ض عليها، 
اإذ قد اتفقنا على اأن احليلة خمالفٌة للحكم ومفيتة للمق�شد، ولذلك �شميت حيلة، 
فكيف جنعلها اأ�شاًل للقيا�ض عليها ؟ وكيف ُيلِحق بها النظائَر َمْن مينع القيا�َض على 

الرخ�ض؟

وقد ات�شح لك من الأمثلة املتقدمة الفرُق بني اأن ُي�شتعمل الفعُل املتحيل 
ت�شتعمل  واأن  اآخر،  �شبب  م�شبَّب  فيفوت  ِبه  م�شبَّ لتح�شيل  �شبًبا  ب�شفة كونه  به 
احليلة ب�شفة كونها مانًعا من فعل اآخر، �شواء كانت مع ذلك �شبًبا يف فعٍل ل ي�شبه 

الفعل الَِّذي قام له املانع، اأم مل تكن �شبًبا يف �شيء، فزده اإتقانًا بتكثري اأمثلته.
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�إىل  ت�ؤول  ِتي  �لَّ �لأعمال  لإبطال  �لفقهاء  ��صطالح  يف  لقٌب  ب  �ملركَّ هذ� 
ف�صاد معترب، وهي يف ذ�تها ل مف�صدة فيها، قال �ملازري يف �صرحه على �لتلقني 

لعبد �ل�هاب: »�صدُّ �لذريعة منُع ما يج�ز لئالَّ ُيتطرق به �إىل ما ل يج�ز«.

ولهذ� �ملبحث تعلٌق ق�ي مببحث �لتحيُّل، �إل �أن �لتحيل ُير�د منه �أعماٌل 
�أتاها بع�ص �لنا�ص يف خا�صة �أح��له؛ للتخل�ص من حق �صرعي عليه ب�ص�رة هي 
�أنه جار على حكم �ل�صرع، و�أما �لذر�ئع فهي ما  �أي�ًصا معتربة �صرًعا، حتى يظن 
ي �إىل ف�صاد، �ص��ء ق�صد �لنا�ُص به �إف�صاءه �إىل ف�صاد، �أم مل يق�صدو�، وذلك  يُف�صِ
يف �لأح��ل �لعامة، فح�صل �لفرُق بني �لذر�ئع و�حليل من جهتني: جهة �لعم�م 

و�خل�ص��ص، وجهة �لق�صد وعدمه.

�لذر�ئع: جمع ذريعة، وهي يف �لأ�صل د�بة ت�صد يف م��صع لياأوي �إليها �لبعري �ل�صارد؛ لأنه كان ياألفها قبل   )1(
�صروده، فاإذ� ر�آها �قرتب منها فاأم�صك�ه. )�مل�ؤلف(.
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و�لذر�ئع  �صرعي،  ملق�صد  مبطلة  �إل  تك�ن  عنها ل  �ملبح�ث  �حليل  و�أي�ًصا 
قد تك�ن مبطلة ملق�صد �ل�صارع من �ل�صالح، وقد ل تك�ن مبطلة، كما �صنبينه يف 

تق�صيمها، فهذ� فرق ثالث.

من  كثري  يف  �صائع  �صيٌء  مفا�صٍد  �إىل  �ل�صاحلة  �لأم�ر  �إف�صاء  �أن  و�علم 
�لأعمال، بل رمبا كان ذلك �لإف�صاء �إىل �لف�صاد غرَي حا�صٍل �إلَّ عند كمال �لأم�ر 
�ل�صاحلة، مثل �لنار فاإن حالة كمالها - وه� ��صتعالها �لَِّذي به �صالُح �مل�قدين - 
هي حالة �إف�صائها �إىل مف�صدة �لإحر�ق، فاعتبار �ل�صريعة ب�صد �لذر�ئع يح�صل عند 
ها. ظه�ر غلبة مف�صدة �ملاآل على م�صلحة �لأ�صل، فهذه هي �لذريعة �ل��جب �صدُّ

م �صهاب �لدين �لقر�يف يف »�لفرق �لر�بع و�لت�صعني و�ملائة« ذريعَة  وقد ق�صَّ
�لف�صاِد ثالثة �أق�صام:

َمٌع على عدم �صده، مثل زر�عة �لعنب خ�صية ما يعت�صر منه من �خلمر، ( 1) ُمْ
ومثل �لتجاور يف �لبي�ت خ�صية �لزنا.

وممع على �صده، كحفر �لآبار يف طريق �ملارة دون �صياج.( 2)

وخمتلف فيه، مثل بي�ع �لآجال. ( ))

ومل يبحث عن وج�ب �لعتد�د ببع�ص هذه �لذر�ئع دون بع�ص، وما ه� 
وما يف  �مل�صلحة،  من   - ذريعة  ه�  �لَِّذي   - �لفعل  ما يف  بني  �لت��زن  �إل  عندي 
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ماآله من �ملف�صدة، فريجع �لأمر �إىل قاعدة تعار�ص �مل�صالح و�ملفا�صد، وقد قدمناها 
فيه  عظم  قد  �لذر�ئع  من  منُعه  وقع  فما  �لت�صريع،  من  �لعام  �ملق�صد  مبحث  يف 
ف�صاُد ماآله على �صالح �أ�صله، مثل حفر �لآبار يف �لطرقات، وما مل يقع منُعه قد 
غلب �صالح �أ�صله على ف�صاد ماآله، كزر�عة �لعنب، على �أنَّ يف �حتياج �لأمة �إىل 
تلك �لذريعة - بقطع �لنظر عن ماآلها - ويف �إمكان ح�ص�ل ماآلها ب��صيلٍة �أخرى 
ا يف �صد بع�ص �لذر�ئع وعدم �صد بع�صها، ول ُيظنُّ �أن �ملر�د  وعدم �إمكانه، �أثًر� ق�يًّ
باحتياج �لأمة �إىل �لذريعة ��صطر�رها �إىل وج�دها، بل �ملر�ُد به �أنه ل� �أبطل ذلك 
�لفعل �لَِّذي ه� ذريعة حلق جمه�ًر� من �لنا�ص حرج، فاإن �لعنب ت�صتطيع �لأمة 
�ل�صريعة،  �صماحة  ينا�صب  ل  حرمانًا  ذلك  تكليفها  �أن يف  �إل  عنه،  ت�صتغني  �أن 
فكانت �إباحُة زر�عة �لعنب بهذ� �لعتبار �أرجَح ِمَّا ت�ؤول �إليه من �عت�صار نتائجها 
خمًر�، بخالف �لتجاور يف �لبي�ت، فاإنه ل� منع لكان منعه حرًجا عظيًما يقرب ِمَّا 
ل ُيطاق، فه� حاجي ق�ي لالأمة، على �أن ما ي�ؤول �إليه من �لزنا ماآل بعيد، و�إن 

كانت مف�صدته �أ�صد من تناول �خلمر.

فمق�صد �صد �لذر�ئع مق�صٌد ت�صريعي عظيم ��صُتفيد من ��صتقر�ء ت�صرفات 
�ل�صريعة يف تفاريع  �أحكامها، ويف �صيا�صة ت�صرفاتها مع �لأمم، ويف تنفيذ مقا�صدها، 

وله يف �ل�صريعة ثالثة مظاهر، وقد تاأملنا ف�جدنا �لذريعة على ق�صمني:
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ق�صم ل يفارقه ك�نه ذريعة �إىل ف�صاد، بحيث يك�ن ماآله �إىل �لف�صاد مطرًد�،  )�أ( 
�أي بحيث يك�ن �لف�صاد من خا�صة ماهيته، وهذ� �لق�صم من �أ�ص�ل �لت�صريع 

يف �ل�صريعة، وعليه ُبنيت �أحكام كثرية من�ص��صة، مثل حترمي �خلمر.
قد  �لق�صم  وهذ�  كثرًي�،  �أو  قلياًل،  تخلًفا  ف�صاد  �إىل  ماآله  يتخلف  قد  وق�صٍم  )ب( 
كان �صبًبا للت�صريع �ملن�ص��ص، مثل منع بيع �لطعام قبل قب�صه، وبع�صه مل 
بعده  من  فيه  �لفقهاء  �أنظار  فكانت   ، �لر�ص�ل  زمان  م�جبه يف  يحدث 
متخالفة، فرمبا �تفق�� على حكمه ورمبا �ختلف��، وذلك تابع ملقد�ر �ت�صاح 
يقت�صي  ا  مَّ معار�ٍص  ووج�د  وقلته،  وكرثته  وخفائه،  �ملف�صدة  �إىل  �لإف�صاء 

�إلغاَء �ملف�صدة، وعدم �ملعار�ص، وت�قيت ذلك �لإف�صاء ودو�مه.

فيه  يتجلى  �لثاين  و�لق�صم  �لباب،  هذ�  يف  �لقيا�ص  �أ�صل  �لأول  و�لق�صم 
�لقيا�ص ويخفى، بح�صب ما يرى �لفقيه من ُقربه من �لأ�صل �ملقي�ص عليه ُوبعده، 
فرتجع مر�عاُة هذه �لذر�ئع �إىل حفظ �مل�صالح، ودرء �ملفا�صد، مثاله بي�ع �لآجال 
�إحالل  �إىل  كثرًي�  بها  �لنا�ص  لتذرع  مبنعها؛  مالك  قال  كثرية،  �ص�ر  لها  ِتي  �لَّ
معامالت �لربا �لَِّتي هي مف�صدة، فر�أى مالك �أن ق�صد �لنا�ص �إىل ذلك �أف�صى �إىل 
م �لربا، فذلك ه� وجه  �صي�عها و�نت�صارها، فح�صلت بها �ملف�صدة �لَِّتي لأجلها ُحرِّ
�عتد�د مالك بالتهمة فيه، �إذ لي�ص لق�صد �لنا�ص تاأثري يف �لت�صريع، ل�ل �أن ذلك 

�إذ� ف�صا �صار ماآل �لفعل مق�ص�ًد� للنا�ص، فا�صتحل�� به ما ُمنع عليهم.
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ومل �أر من فهم هذ� �ملعنى من نكت مالك، حتى �إن بع�ص حذ�ق �لفقهاء 
ا �أن ل مينع ما �صدر منها عن �أهل  يق�ل: �إذ� كان �ملنع منها لأجل �لتهمة، كان حقًّ
�لدين و�لف�صل، كما �أ�صار �إليه �لقر�يف يف »�لفرق �لر�بع و�لت�صعني و�ملائة«، ولي�ص 
َا ُجعلت عالمًة على  كما ظن، فاإن �ملقا�صد ل تاأثري لها يف �ختالف �لت�صريع، و�إنَّ
�أن �ملق�صد ل ي�ؤثر يف غري هذه  �أل ترى  �لتمايل على �إحالل �ملف�صدة �ملمن�عة، 
فاأ�صلم، فح�ل معاملته  بالربا يف �جلاهلية  �ملعاملة  فاإن من كانت عادته  �لأح��ل، 
�لربا  من  باأرباِحه  ��صتبدل  قد  كان  و�إن  لأنه  منع؛  فعله  يف  يكن  مل  َلم  �ل�صَّ �إىل 
�أرباَحه من �ل�صلم، قد �صلمت معاملُته من �ملف�صدة �لَِّتي ت�صتمل عليها معامالت 
مت لأجلها، و��صتملت معاملته على �مل�صلحة �لَِّتي لأجلها �أبيح �ل�صلم،  �لربا وُحرِّ
�لطريقة  ولي�صت �ل�صريعة نكاية كما قدمناه، حتى حترمه من ربحه �جلاري على 
�مل�صروعة لأجل مق�صده، فيظهر لنا �أن �صد �لذر�ئع قابل للت�صييق و�لت��صيع يف 

�عتباره، بح�صب �صعف �ل��زع يف �لنا�ص وق�ته، كما �صياأتي يف مبحث �ل��زع.

ول�ل �أن لقَب �صدِّ �لذر�ئع قد ُجعل لقًبا خل�ص��ص �صدِّ ذر�ئع �لف�صاد كما 
قال  كما  �أخرى،  ذر�ئَع  فتحت  ذر�ئَع  �صدْت  كما  �ل�صريعة  �إن  لقلنا  �آنًفا،  علمت 
�صهاب �لدين �لقر�يف يف كتاب »تنقيح �لف�ص�ل«، فاأما وقد درجنا على ��صطالحهم 
�أن  �لتنبيه على  يف�تنا  �لف�صاد، فال  بذر�ئع  �أنه لقب خا�ص  �لذر�ئع على  يف �صد 
�ل�صريعة قد عمدت �إىل ذر�ئع �مل�صالح ففتحتها باأن جعلت لها حكم �ل�ج�ب، 
�أ�ص�ل  �أو �لإباحة، وهذه �مل�صاألة هي �مللقبة يف  و�إن كانت �ص�رتها مقت�صية �ملنع 
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�لفقه باأن ما ل يتم �ل��جب �إل به فه� و�جب، وهي �مللقبة يف �لفقه بالحتياط، �أل 
ترى �أن �جلهاد يف �ص�رته مف�صدة �إتالف �لنف��ص و�لأم��ل، وه� �آئل �إىل حماية 
ل�  �إذ  �ل��جبات،  �أعظم  �أمن، فكان من  �لبي�صة وحفظ �صالمة �لأمة، وبقائها يف 
ترك�ه لأعقبهم تركه تلًفا �أعظَم بكثري َمَّا ُيتلفهم �جلهاد، وهذه جزئية من جزئيات 
قاعدة تق�صيم �لأعمال �إىل و�صائَل، ومقا�صد، و�صنذكرها يف �لق�صم �لثالث، فال 

ينبغي �أن يختلط �ملبحثان على �لناظر.

وما يجب �لتنبيه له يف �لتفقه و�لجتهاد �لتفرقُة بني �لغل�ِّ يف �لدين، و�صدِّ 
م�قعه  و�لغل�ُّ  �ملف�صدة،  وج�ُد  م�قُعه  �لذريعة  ف�صد  دقيقة،  تفرقة  وهي  �لذريعة، 
�ملبالغة و�لإغر�ق يف �إحلاق مباٍح مباأم�ٍر �أو منهٍي �صرعي، �أو يف �إتيان عمل �صرعي 
باأ�صدَّ ِمَّا �أر�ده �ل�صارع، بدع�ى خ�صية �لتق�صري عن مر�د �ل�صارع، وه� �مل�صمى يف 
�ل�صنة بالتعمق و�لتنطع، وفيه مر�تب، منها ما يدخل يف �ل�رع يف خا�صة �لنف�ص 
�لَِّذي بع�صه �إحر�ج لها، �أو �ل�رع يف حمل �لنا�ص على �حلرج، ومنها ما يدخل 
يف معنى �ل��ص��صة �ملذم�مة، ويجب على �مل�صتنبطني و�ملفتني �أن يتجنب�� م��قَع 
�لغل�، و�لتعمق يف حمل �لأمة على �ل�صريعة، وما ي�صن لها من ذلك، وه� م�قف 

عظيم.



بًة على  نُت فيما �صلف �أن مق�صد �ل�صريعة يف �إناطة �أحكامها �أن تك�ن مرتَّ َبيَّ
ا ق�صدت �لتي�صرَي على �لأمة يف  ي ذلك هنا باأن �ل�صريعة لمَّ �أو�صاٍف ومعان، و�أُقفِّ
�متثال �أحكامها، و�إجر�ئها يف �صائر �لأح��ل، عمدت �إىل �صبٍط وحتديٍد يتبني بهما 

ا وج�ُد �لأو�صاف و�ملعاين �لَِّتي ر�عتها �ل�صريعة. جليًّ

�ملر�عاة  و�ملعاين  بالأو�صاف،  �صريع  �لتَّ �أمار�ِت  للعلماء  ن�صبت  قد  فبذلك 
فيه، ون�صبت مِلَْن دونهم حدوًد� و�ص��بَط حتت�ي على تلك �ملعاين �لَِّتي قد تخفى 
على �أمثالهم، وهي �صاحلٌة لأن تك�ن ع�نًا للعلماء تهديهم عند خفاء �ملعاين يف 
�نحط  ملن  هاديًة  و�ل�ص��بط  �حلدوُد  كانت  فيها، كما  �لرتدد  وق�ع  �أو  �لأو�صاف، 
عن درجة �لعلماء، �إىل �أن يرتقي قلياًل �إىل فهم �ملعاين، و�لأو�صاف �ملق�ص�دة من 
�لت�صريع فيما حتت�يه تلك �ل�ص��بُط من �ملعاين و�لأو�صاف �خلفية، فلذلك مل يكن 

ِف مقا�صِد �ل�صريعِة ِغًنى عن معرفِة جميِع ما ذكرناه. مِلَُتَعرِّ

ْبِط والتحديد نوُط الت�سريِع بال�سَّ
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مالك  ق�ل  �إليه  �أ�صار  وقد  �لفقهاء،  من  كثري  على  دقَّ  قد  م�صلك  وهذ� 
قال:    �هلل  ر�ص�ل  �أن  عمر  �بن  حديث  �أخرج  فقد  �مل�طاأ،  من  �خليار  بيع  يف 
»�لبيعان باخليار ما مل يتفرقا«، ثم قال عقبة: »ولي�ص لهذ� عندنا حدٌّ حمدود، ول 
ه عن  �أمر معم�ل به«، يعني �أنه قد تعذر جعُله �أ�صاًل يف ت�صريع خيار �ملجل�ص؛ خلل�ِّ
حتديد مقد�ر �ملجل�ص، وعدم وج�د عمٍل يف �صاأنه يف�صره، فاإن �ملجل�ص ل ين�صبط، 

وقد يك�نان يف �صفينٍة �أو يف �ُصْقُدف)1(. 

�لتعليل  �إىل  �أنظارهم  ي�جه�ن  �لقيا�ص  تعليل  يف  جندهم  هذ�،  ولأجل 
ح�ن باأن تلك �لأو�صاف يح�صل من  بالأو�صاف �لظاهرة �ملن�صبطة، مع �أنهم ي�صرِّ
تنزهت  ولقد  �ملف�صدة،  �أو درء  �مل�صلحة،  �أو  باحلكمة،  ى  �مل�صمَّ وج�دها معنًى ه� 
حكم  �صفات  من  فاإن  بالن�صباط،  من�طًة  �أحكاُمها  تك�ن  ل  �أن  عن  �ل�صريعُة 
�جلاهلية �لَِّذي حذر �هلل منه بق�له تعاىل: ژی ی جئژ ]�ملائدة/ 50[، 
عَدم �لن�صباط، �إذ كانت �أم�ُرهم جتري على خ��طَر تعر�ص عند وق�ع �حل��دث، 
كما كان حكُم �لطالق و�لرجعة غرَي ذي نهاية، وذلك ما جاء �لقر�آن باإنكاره يف 
ق�له تعاىل: ژ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ ]�لبقرة/ 1)2[، وكذلك ق�صمة مال 

�مليت.

على  ُيجمع  �حلر�م،  �لبيت  �إىل  �حلجاج  يركبه  وكان  �لعرب،  ي�صتعمله  �له�دج،  من  �أكرب  مركب  ْقُدف:  �ل�صُّ  )1(
�صقادف.
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قال �لقا�صي �إ�صماعيل بن �إ�صحاق: »مل يكن �أهل �جلاهلية يعط�ن �لزوجَة 
ا مل تكن لهم م��ريُث معل�مة  مثل ما نعطيها، ول يعط�ن �لبنات ما ُنعطيهن، وُرمبَّ

يعمل�ن عليها«، وكذلك عدد �لزوجات، وكيفية حل�ق �لأن�صاب.

�لعامة  يف  �لدية  مقد�ر  مثل  قليلة،  �أحكاٌم  �إلَّ  ذلك  من  ُي�ْصَتْثَنى  ول 
و�خلا�صة، كانت دية �لعامة عندهم مائًة من �لإبل، وديُة �ل�صادة �صعَفها �أو �أكرث، 
ى عندهم »�لتكايل«، وجاءت �أحكام �لإ�صالم يف تلك �لأب��ب كلِّها مبطلًة  وي�صمَّ
للف��صى �ملتبعة، وما ذلك �إلَّ بال�صبط و�لتحديد، ولذلك �أمرت �ل�صريعة باملحافظة 

على حدودها، فل� �صلَّى �مروؤٌ �لظهَر قبل �لزو�ل، بطلت �صالته.

وقد ��صَتْقَرْيُت من طرق �لن�صباط و�لتحديد يف �ل�صريعة �صتَّ و�صائل: 

�ل��صيلة �لأوىل: �لن�صباط بتمييز �ملاهيات و�ملعاين متييًز� ل يقبل �ل�صتباه، 
ها و�آثارها �ملرتبة عليها، مثل طرق �لقر�بة �ملبينة  بحيث تك�ن لكل ماهية خ���صُّ
ل  ما  دون  �إليها  �مل�صرُي   َ فتعنيَّ نكاحه،  حرم  من  حترمي  ويف  �ملري�ث،  �أ�صباب  يف 
ين�صبط من مر�تب �ملحبة، و�ل�صد�قة، و�لنفع، و�لتبنِّي، ولذلك قال �هلل تعاىل: 

مئ      حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئىئ  ىئ    ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ژۆئ 

ىئ يئژ ]�لن�صاء/ 11[، وقال: ژڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ 

ڌ  ژ  وقال:   ،]4 ]�لأحز�ب/  گژ  گ  گ  گ  ک  ک  کک 
گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 



ِريَعة الإِ�سالميَّة ُد ال�سَّ َمَقا�سِ
210210

�أن  �ل�صحيح  ويف   ،](7 ]�لأحز�ب/  ژ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ 
�أنا  »�إنا  بكر:  �أب�  له  قال  عائ�صة  �بنته  بكر  �أبا  �أبي  �إىل  ا خطب  لمَّ   �هلل  ر�ص�ل 
�أخ�ك«، فقال �لنبي : »�أنت �أخي يف دين �هلل وكتابه، وهي يل حالل«، ومن 
هذ� نْ�ُط حكم �صرب �خلمر بح�ص�ل �لإ�صكار �لقليل من مثله، دون ك�نه �صر�َب 

عنٍب، �أو ف�صيَخ مَتر.

وق�يل »ل يقبل �ل�صتباه«: �أردُت به �أنه ل يقبل �ل�صتباه عند نظر �لفقيه 
�ملتب�صر يف خ���ص �ملاهيات �ل�صرعية، و�إن كان قد يبدو لبع�ص �لنا�ص م�صتبًها يف 

بع�ص �ملاهيات �ملتقاربة �ل�صفات، كما قال �هلل تعاىل: ژٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ   
ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤژ ]�لبقرة/ 275[، فالبيع و�لربا قد ي�صتبهان 
يف �لأ�صل بك�ن كليهما معاملًة مالية مق�ص�ًد� منها �لربح، ول �صيما �إذ� كان يف �لبيع 
ه �هلُل تعاىل بق�له: ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤژ ]�لبقرة/ 275[،   تاأجيل، وقد نبَّ
م �لآخر، �إلَّ لأجل �ختالف �ملعنى و�خل���ص. فالبيع  �إىل �أنه ما �أحلَّ �أحَدهما وحرَّ
جانب  ه�  و�حد  جانب  من  معاملة  و�لربا  �لع��صني،  وببذل  جانبني  من  معاملٌة 
�مل�صلف لق�صد �صدِّ حاجة �ملت�صلف، ومن �آثار ذلك �أن �أُِبيَح للمتعاو�صني يف �لبيع 
ا �أن يعطي  تطلُُّب �لأرباح، ومل ُيَبْح للمتعاقدين يف �لت�صلف تطلُُّب �لأرباح، بل �إمَّ

ا �أن مي�صك. ق�صًد� ل�صدِّ �حلاجة، و�إمَّ

ى �ل�صم، كَنْ�ِط �حلدِّ يف �خلمر ب�صرب  �ل��صيلة �لثانية: مرد حتقق ُم�َصمَّ
جرعة من �خلمر؛ لأنه ل� نيط �حلدُّ بح�ص�ل �لإ�صكار لختلف دبيب �ل�ُصكر يف 



ْبِط والتحديد نوُط الت�سريِع بال�سَّ
211211

�لعق�ل، فلم يكد ين�صبط، فال يتحقق حاُل ح�ص�ل �حلدِّ �إلَّ بعناٍء و�لتبا�ٍص، ول� 
تلك  قبل ح�ص�ل  مفا�صد جمة  �لإطباق، حل�صلت  وه� حد  �ل�صكر  بنهاية  نيط 
�لنهاية، وكذلك ن�ط �صحة بيع �لثمار بح�ص�ل �لحمر�ر و�ل�صفر�ر يف �أ�صناف 
�لتمر، ون�ط تقرر �إكمال �ملهر مبجرد �مل�صي�ص، ون�ط لزوم �لعق�د بح�ص�ل �صيغها 

من �إيجاب وقب�ل.

وعدد  و�لنقدين،  �حلب�ب  �لزك��ت يف  ب  كُن�صُ �لتقدير،  �لثالثة:  �ل��صيلة 
�لزوجات، ونهاية �لطالق، ون�صاب �لقطع يف �ل�صرقة عند �لقائلني بالن�صاب، و�أقل 
�ملهر، و�مل�صافة �ملعتربة يف �نتقال ويَلِّ �ملح�ص�ن عند بلد �حلا�صنة ب�صتة ُبُرد)1( عند 

�ملالكية.

وطل�ع  �لأم��ل،  زكاة  يف  ْ�ل  �حْلَ مرور  مثل  �لت�قيت،  �لر�بعة:  �ل��صيلة 
�أ�صهر يف �لإيالء، و�حل�ل يف بع�ص �لعي�ب،  �أربعة  �لرثيَّا يف زكاة �ملا�صية، ومرور 
و�حل�ل يف  �ل�فاة،  �أ�صهر وع�صر يف عدة  و�أربعة  بالإنفاق،  �لإع�صار  و�ل�صهرين يف 
�صق�ط �ل�صفعة، ومن َثمَّ قال بع�ص علمائنا بعدم ت�صديق �ملعتدة يف �نق�صاء عدتها 
يف �أقل من خم�صة و�أربعني ي�ًما، وقال �بن �لعربي بعدمه يف �أقل من ثالثة �أ�صهر، 

وبه عمل �أهل �إفريقية؛ مياًل لل�صبط و�لتحديد.

ُبُرد: مفرده »بريد«، وه� م�صافة قدرها �ثنا ع�صر مياًل.  )1(
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نة للماهيات �ملعق�د عليها، كتعيني �لعمل  �ل��صيلة �خلام�صة: �ل�صفات �ملعيِّ
يف �لإجارة، وكاملهر و�ل�يل يف ماهية �لنكاح ليتميز عن �ل�صفاح.

�ل��صيلة �ل�صاد�صة: �لإحاطة و�لتحديد، كما يف �إحياء �مل��ت فيما بعد عن 
�لقرى بحيث ل ي�صل �إىل �لأر�ص دخان �لقرية، وكمنع �لحتطاب من �حلرم عد� 

�لإذخر، وحدود �حلرز يف حتقق معنى �ل�صرقة تفرقًة بينها وبني �خلل�صة.



ُتْك�ِصُبك �ملباحُث �ملتقدمة �أن من مقا�صد �ل�صريعة من �لت�صريع �أن يك�ن 
نافًذ� يف �لأمة، و�أن يك�ن حمرتًما من جميعها، �إذ ل حت�صُل �ملنفعُة �ملق�ص�دة منه 
ِة �ل�صريعَة غر�ٌص عظيم، و�إن �أعظم باعث  كاملًة بدون نف�ذه و�حرت�مه، فطاعُة �لأمَّ
على �حرت�م �ل�صريعة ونف�ذها �أنها خطاُب �هلل تعاىل لالأمة، فامتثال �لأمة لل�صريعة 
تر�صي  لأنها  و�ختيار؛  ط��عية  عن  �مل�صلمني  نف��ص  �إليه  تن�صاق  �عتقادي،  �أمر 
�هلل  قال  وقد  و�لآخرة،  �لدنيا  وف�زها يف  �إياَها،  رحمَتُه  به  وت�صتجلب  ربَّها  بذلك 

تعاىل: ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ ]�ملائدة/ 15[.

 كلها وحٌي من �هلل تعاىل، ثم  فالأحكام �ل�صرعية �ملتلقاة من �لر�ص�ل 
�آر�وؤهم يف  �أن تك�ن  يت�خ�ن  بعد،  فما  �ل�صحابة  �ل�صريعة من عهد  �أئمة  يزل  مل 
ولذلك  و�ل�صنة،  �لكتاب  �أ�ص�ل  من  �لتفريع  من  م�صتخرجًة  �لأحكام  ��صتنباط 

دون �لنكرَي على �لق�ل بالر�أي غري �مل�صتند �إىل ذلك. كان�� كثرًي� ما ُي�صدِّ

 نفوُذ الت�سريع واحرتاُمه بال�سدة تارة 
والرحمة اأخرى 
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و��صتتب لل�صريعة �أن ت�صلك لتح�صيل ذلك م�صلكنْيِ �صلكتهما جميًعا:

�مل�صلك �لأول: م�صلك �حلزم، و�ل�صر�مة يف �إقامة �ل�صريعة، 

�نخر�م  �إىل  يف�صي  ل  بقدٍر  و�لرحمة،  �لتي�صري  م�صلك  �لثاين:  و�مل�صلك 
مقا�صد �ل�صريعة.

ا �مل�صلك �لأول: فقد مهدته �ل�صريعة بالرتهيب و�مل�عظة، كق�ل �هلل تعاىل:  فاأمَّ
 ژەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ژ ]�لبقرة/ 229[، 

وغري ذلك من �لآيات، ويف �حلديث �ل�صحيح: »من عمل عماًل لي�ص عليه �أمرنا 
فه� رد«، ويف ق�صية بريرة �أن ر�ص�ل �هلل  خطب فقال: »ما بال �أق��م ي�صرتط�ن 
�صروًطا لي�صت يف كتاُب �هلِل، ومن ��صرتط �صرًطا لي�ص يف كتاب �هلل فه� باطل، 

كتاُب �هلِل �أحق، و�صرُط �هلِل �أوثق«.

ا«،  ِح�صًّ كاملعدوم  �صرًعا،  �ملعدوَم  »�أن  قاعدة:  �لفقه  يف  ن�صاأت  هنا  ومن 
�أ�ص�ل  �لف�صاد«، وهي م�صلَّمٌة يف  يقت�صي  �لنهي  »�أن  ولها فروع كثرية، وقاعدة: 
�لفقه، وعلم فروعه؛ لأنه ل ينبغي �أن تت�صاهل �لأمُة يف تفريط مقا�صد �ل�صريعة؛ 
ى فيهم �إىل �إ�صاعة معظم �ل�صريعة، ولذلك نرى  لأن �ل�صرت�صال يف ذلك يت�صرَّ
�ل�صريعة حتافظ على �أحكامها يف �لأح��ل �لَِّتي يتحقق فيها عدم ف��ت �ملق�صد، 
مثل منع �ل��صية لل��رث ول� مبا دون �لثلث، مع �أنها �أباحت للم��صي �أن يعطي 
ولكن  باجل��ز،  �أوىل  �ل�رثة  لبع�ص  �لثلث  �إعطاء  �أن  �لظاهر  فكان  �ل��رث،  لغري 
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منعه �إنا ه� للمحافظة على مق�صد �مل��ريث، وه� تعيني �أن�صباء لل�رثة ل يتجاوزها 
�لنا�ص، �إبطاًل ملا كان عليه �أهُل �جلاهلية، فلذلك ُمِنعت �ل��صية لل��رث مطلًقا، 

و�أُنِْفذت لالأجنبي يف �لثلث.

�أمناَء  �ل�صريعة  نظاُم  �أقام  �مل�صلك،  هذ�  من  �لغاية  �إىل  �ل��ص�ل  ولإكمال 
بامل�عظة  �أعني  و�لرهبة،  بالرغبة  �لنا�ص  يف  ومقا�صدها  �أحكامها  لتنفيذ  ووزعًة، 

پ  پ  پ     پ  ژٻ  تعاىل:  ق�له  �إليه  �أ�صار  كما  و�لق�ة، 
 ،]25 ]�حلديد/  ٿژ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 
وقد �أقام ر�ص�ل �هلل  �حلدود، وبعث �لأمر�ء و�لق�صاة �إىل �لأقطار �لبعيدة عنه، 
بحيث �صار ذلك من �ملت��تر من فعله ، وقال عثمان بن عفان : »يزع �هلل 

بال�صلطان ما ل يزع بالقر�آن«.

فكان من �أ�ص�ل نظام �حلك�مة �لإ�صالمية �إقامُة �خللفاء، و�لأمر�ء، و�لق�صاة، 
؛ ليتم تنفيُذ �لأحكام  و�أهل �ل�ص�رى يف �لإفتاء، و�ل�صرطة، و�حل�صبة، ون��ِب كلٍّ
�ملتعلقة باحلق�ق �لعامة لالأمة، و�لأحكام �ملتعلقة باحلق�ق �خلا�صة بني �أفر�د �لأمة، 
ما  و�لعملية،  و�لعقلية،  �لذ�تية،  �ل�صفات  من  �ل�ليات  هذه  �أن��ع  يف  و�صرطت 
�ل�صهاب  �إليه  �أ�صار  كما  �لأكمل،  �ل�جه  على  �إليهم  �مل�ك�لُة  �لأم�ُر  به  ت�صتقيم 

�لقر�يف يف »�لفرق �ل�صاد�ص و�لت�صعني« و»�لفرق �لثالث و�لع�صرين و�ملائتني«. 
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ا �مل�صلك �لثاين: م�صلك �لتي�صري و�لرحمة، فاإن �ل�صريعة - كما عِلْمَت -   و�أمَّ
قد ُبنيت على �صه�لة قب�لها يف نف��ص �لنا�ص؛ لأنها �صريعٌة فطرية �صمحة، ولي�صت 
نكايًة، ول حرًجا كما تقدم، فهي حتمل �لنا�ص على �مل�صالح ْحماًل �أق�صى ما ميكن 

�أن يك�ن �حلمل من �لرحمة و�لتي�صري، �إذ ل فائدة يف �لت�صريع �إلَّ �لعمل به.

وقد كان تي�صري �ل�صريعة ذ� مظاهر ثالثة:

�أحدها: �أن �أحكامها �ملعينة مبنية على �لتي�صري، نظًر� لغالب �لأح��ل كما  �أ( 
]�حلج/ 78[، وقال:  ژھ ھ ھ ھ ے ے ۓژ  تعاىل:  قال �هلل 
ونح�   ،]185 ]�لبقرة/  ۋژ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ژۇ 

ذلك.
و�ملظهر �لثاين: �أنها تعمد �إىل تغيري �حلكم �ل�صرعي من �صع�بة �إىل �صه�لة  ب( 
قال  �لع�صر،  له  عر�ص  ما  فتي�صر  لالأفر�د،  �أو  لالأمة  �لعار�صة  �لأح��ل  يف 

�هلل تعاىل: ژ ٺ ٺ ٿ ٿژ ]�لأنعام/ 119[، وقال: ژڳ ڱ    
�أ�ص�ل  من  كان  ولذلك   ،]17( ]�لبقرة/  ڻژ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ 
ق��عد �لت�صريع قاعدة: »�مل�صقة جتلب �لتي�صري«، وهذ� ه� مبحث �لرخ�صة.

و�ملظهر �لثالث: �أنها مل ترتك للُمَخاَطبني بها عذًر� يف �لتق�صري يف �لعمل بها؛  ج( 
لأنها ُبنيت على �أ�ص�ل �حلكمة، و�لتعليل، و�ل�صبط، و�لتحديد، قال �هلل تعاىل: 

ژمئ ىئ يئ جب حب خب مبژ ]�ملائدة/ 50[، وقال: ژڱ ڱڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀژ ]�لبقرة/ 8)1[.



نَِفَي مبحَث �لرخ�صة  �أن  ا  و�إذ قد �قتحمنا �حلديث عن �لرخ�صة كان حقًّ
عند  �عتبارها  عن  مغف�ًل  �لرخ�ص  �أن��ع  بع�َص  وجدُت  لأين  �لبيان؛  من  ُه  حقَّ
�لفقهاء، فقد �أطبقْت كلمُة �لفقهاء على �أن �لرخ�صة ُتغريِّ �لفعَل من �صع�بة �إىل 
�صه�لة، لعذٍر عر�ص لفاعله، و�صرورٍة �قت�صت عدَم �عتد�د �ل�صريعة مبا يف �لفعل 
لرتكاب  �لعار�صة  �مل�صرة  مقابل  مف�صدة،  دفع  �أو  م�صلحٍة،  جلب  من  �مل�صروع 
ُل�� �لرخ�صة باأكل �مل�صطر �مليتَة، قال �ل�صاطبي:  �لفعل �مل�صتمل على �ملف�صدة، ومثَّ
�أ�صل  �إىل  ر�جعٌة  �لعزميَة  �أن  كما  �حلرج،  رفع  قاعدة  من  م�صتمدة  �لرخ�صة  »�إن 

�لتكليف، وكالهما �أ�صل كلي«. 

غري �أين ر�أيُت �لفقهاَء ل ميثل�ن �إلَّ بالرخ�صة �لعار�صة لالأفر�د يف �أح��ل 
�ل�صطر�ر، ونحن �إذ� تاأملنا �لرخ�صة ف�جدناها ترجع �إىل عرو�ص �مل�صقة و�ل�صرورة، 
�ل�صرور�ت  من  وجدنا  فقد  وخ�ص��صها،  �ل�صرورة  عم�م  �إىل  ننظر  �أن  لنا  �صحَّ 
�صرور�ٍت عامًة مطردًة كانت �صبَب ت�صريٍع عام يف �أن��ع من �لت�صريعات، م�صتثناة 
م�صروعة  فهذه  و�مل�صاقاة،  و�ملغار�صة،  َلم،  �ل�صَّ مثل  �ملنع،  �صاأنها  كان  �أ�ص�ل  من 
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باطر�د، وكان ما ت�صتمل عليه من �ل�صرر وت�قع �صياع �ملال مقت�صًيا منَعَها، ل�ل 
�أنَّ حاجاِت �لأمة د�عيُة �إليها، فدخلت يف ق�صم �حلاجي، كما قال �ل�صاطبي يف 
مبحث �لرخ�صة و�لعزمية،  فكان حكُمها حكَم �ملباح باطر�د، وكذلك وجدنا من 

�ل�صرور�ت �صرور�ٍت خا�صُة م�ؤقتة، جاء بها �لقر�آن و�ل�صنة كق�له تعاىل: ژڳ 
ڱ    ڱ     ڱ ڱ  ں ں ڻ   ڻژ ]�لبقرة/ )17[، وقد �قت�صر �لفقهاء عليها 

يف متثيل �لرخ�صة.

وبنْيَ �لق�صمني ق�صٌم ثالث مغف�ل عنه، وه� �ل�صرورة �لعامة �مل�ؤقتة، وذلك 
�أن يعر�ص �ل�صطر�ر لالأمة، �أو طائفة عظيمة منها ي�صتدعي �إباحَة �لفعل �ملمن�ع 
وهذ�  ذلك،  نح�  �أو  ق�تها،  و�إبقاء  �لأمة،  �صالمة  مثل  �صرعي،  مق�صد  لتحقيق 
�صك  ول  بالتفاوت،  كليهما  على  مق�ل  �لق�صم  هذ�  يف  �لعم�م  وهذ�  �لت�قيت 
�خلا�صة،  �ل�صرورة  �عتبار  من  و�أجدُر  �أوىل  حل�لها  عند  �ل�صرورة  هذه  �عتبار  �أن 
رة لالأح��ل �لَِّتي طر�أت عليها تلك  و�أنها تقت�صي تغيرًي� لالأحكام �ل�صرعية �ملقرِّ

�ل�صرورة.

�لَِّذي  �مل�ؤبَّد  �لكر�ء  �لرخ�صة بكثرية، فمنها  �لن�ع من  �أمثلُة هذ�  ولي�صت 
جرت به فت�ى علماء �لأندل�ص كابن �صر�ج، و�بن منظ�ر، يف �أو�خر �لقرن �لتا�صع، 
يف �أر�ص �ل�قف حني زهد �لنا�ص يف كر�ئها للزرع؛ ملا حتتاجه �أر�ص �لزرع من ق�ة 
�خلدمة، ووفرة �مل�صاريف لط�ل تب�يرها، وزهدو� يف كر�ئها للغر�ص و�لبناء؛ لق�صر 
�ملدة �لَِّتي تكرتى �أر�ص �ل�قف ملثلها، ولإباية �لباين �أو �لغار�ص �أن يبني �أو يغر�ص 
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ثم يقلع ما �أحدثه يف �لأر�ص، فاأفتى �بن �صر�ج، و�بن منظ�ر بكر�ئها على �لتاأبيد، 
ور�أيا �أن �لتاأبيد ل غرر فيه؛ لأنها باقية غري ز�ئلة، ثم تبعهما على ذلك �أهل م�صر 
يف �لقرن �لعا�صر بفت�ى نا�صر �لدين �للقايِن يف �إحكار �لأوقاف، وجرى �لعمل 
بالن�صبة  ت�ن�ص  يف  عندنا  �مل�صماة  �لُعَقد  يف  وت�ُن�ص  فا�ص،  يف  �ملغرب  يف  بذلك 
ق بها �لإنز�ُل، ويف فا�ص باجلل�صة و�جلز�ء، ومنها فت�ى علماء بخارى  و�خلل�، و�أُحْلِ
من �حلنفية ببيع �ل�فاء يف �لكروم حلاجة غار�صيها �إىل �لنفقات عليها قبل �إثمارها 

كل �صنة، فاحتاج�� �إىل �قرت��ص ما ينفق�نه عليها.

و�إعطاوؤه  رعُيه  فال��جب  �أ�صد من ذلك،  ه�  ما  �ل�صروريات  يطر�أ من  وقد 
�أو�خر قاعدة  �ل�صالم يف  �لدين بن عبد  ينا�صبه من �لأحكام، ويف ق��عد عز  ما 
»�مل�صتثنيات من �لق��عد �ل�صرعية يف �ملعاو�صات«: »ل� عمَّ �حلر�ُم �لأر�َص بحيث 
ول  �حلاجات،  �إليه  تدع�  ما  ذلك  من  ُي�ْصَتْعَمل  �أن  جاز  حالٌل،  فيها  ي�جد  ل 
ى �إىل �صعف �لعباد  يقف حتليُل ذلك على �ل�صرور�ت؛ لأنه ل� وقف عليها لأدَّ
�حلرف  عن  �لنا�ص  ولنقطع  �لإ�صالم،  بالد  على  و�لعناد  �لكفر  �أهل  و��صتيالء 
ُط يف �ملال  ُط يف هذه �لأم��ل كما ُيَتَب�صَّ و�ل�صنائع �لَِّتي تق�م بامل�صالح،... ول ُيَتَب�صَّ
ُر يف ذلك على ما مت�ص �حلاجُة �إليه ... و�ص�ر هذه �مل�صاألة �أن  �حلالل، بل ُيْقَت�صَ
ُيجَهل �مل�صتِحق�ن بحيث يت�قع �أن نعرفهم يف �مل�صتقبل، ول� يئ�صنا من معرفتهم 
تناول  و�إنا جاز  �لعامة،  �مل�صالح  �إىل  �مل�صاألة؛ لأنه ي�صري حينئٍذ  َرت هذه  ِّ� ُت�صُ مَلَا 
ذلك قبل �لنا�ص من معرفة �مل�صتحقني؛ لأن �مل�صلحة �لعامة كال�صرورة �خلا�صة، 
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ول� دعت �صرورٌة �إىل غ�صب �أم��ل �لنا�ص جلاز له ذلك، بل يجب عليه �إذ� خاف 
�لهالك جل�ع، �أو حر، �أو برد، �إذ� وجب هذ� لإحياء نف�ص و�حدة فما �لظن باإحياء 
نف��ص؟«  وهذ� مقام ر�عاه �ملجتهدون يف ت�صاريف ��صتنباطهم، وَدنَْ�� منه و�بتعدو�، 
تعار�ص  بح�صب  �أق��له،  ويبتعد يف خمتلف  منه،  يدن�  �ل��حد  �ملجتهد  جتد  فقد 

�لأدلة وغري ذلك.



نحن �لآن �أ�صبه باأن نك�ن رجعنا �إىل مبحث نف�ذ �ل�صريعة و�حرت�مها بعد 
�أن ف�صل بيننا وبينه بياُن �لرخ�صة، فبنا �أن نبني كيف ��صتخدمت �ل�صريعة بنف�ذ 
ت�صريعها و�حرت�مه يف نف��ص �لنا�ص، �أن��َع �ل��زع �لَِّذي يزع �لنف��ص عن �لتهاون 
بحدود �ل�صريعة. فاعتمدت يف ذلك �بتد�ًء على �ل��زع �جِلِبلِّي، فكان كافًيا لها 
وبالتحذير من  �لأنف�ص من ذ�تها،  تتطلبها  ِتي  �لَّ للمنافع  �لت�صريع  من �لإطالة يف 
�ملفا�صد �لَِّتي يك�ن للنف��ص منها ز�جٌر عنها، مثل منافع �لقتيات و�للبا�ص وحفظ 
�لن�صل و�لزوجات، فال جتد يف �ل�صريعة و�صايا حلفظ �لأزو�ج؛ لأنه يف �جلبلة، �إذ 

كانت �لزوجة كافية يف ذلك، كما قال عمرو بن كلث�م:

متنعونايقنت جياَدنا ويقلن ل�ستم  َل  اإذا  بعولتنا 

للعرب  َعر�صت  �أح��ل  يف  �إلَّ  �لأبناء  بحفظ  �ل��صايُة  �ل�صريعة  وقلَّت يف 
چ  چ  ژچ  فيها:  تعاىل  �هلل  قال  �ل��أد،  يف  فعل��  كما  فيه  �لتفريط  من 
 ،](1 ]�لإ�صر�ء/  ڈژ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ 
ُيْغِني فيها  �أن ل  �لَِّتي تخ�صى  ولذلك كانت �ل�صريعة تعمد �إىل �لأم�ر �لعظيمة 
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يف  فعلت  كما  �جِلِبلِّية،  �لأم�ر  ب�صبغة  فت�صبغها  �ملرغ�ب،  �لَغَناَء  �لديني  �ل��زُع 
كاجِلِبلِّي،  فيه  �لزنا  عن  �ل��زع  جعل  يف  بالن�صب  �ل�صهر  لتلحق  �ل�صهر،  حترمي 

گ      ژگ  تعاىل:  ق�له  يف  بالأب�ين  �لزوجني  �أبَ�ْي  فاأحلقت 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ھ ہ     ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ     ڻ   ڻ 

 ھژ ]�لن�صاء/ )2[.

�أب�  �ملر�أة  على  يدخل  مل  فل�  �مر�أة،  تزوج  »من  �لر�زي:  �لدين  فخر  قال 
�أمُّ �ملر�أة و�بنُتها، لبقيت �ملر�أة كاملحب��صة  �لرجل و�بُنه، ومل تدخل على �لرجل 
يف �لبيت، ولتعطل على �لزوج و�لزوجة �أكرث �مل�صالح، ول� �أذنا يف هذ� �لدخ�ل 
ومل نحكم باملحرمية، فرمبا �متدت �أعنُي �لبع�ص �إىل �لبع�ص، وح�صل �مليُل، وعند 
ح�ص�ل �لتزوج باأمها �أو �بنتها حت�صل �لنفرُة �ل�صديدة بينهن؛ لأن �صدور �لإيذ�ء 
ا  �أمَّ و�لفر�ق.  �لتطليق  فيح�صل  وتاأثرًي�،   �إيالًما  و�أ�صدُّ  وقًعا،  �أق�ى  �لأقارب  عن 
فيبقى  �ل�صرر،  يح�صل ذلك  فال  �لأطماع،  �نقطعت  فقد  �ملحرمية،  �إذ� ح�صلت 
�ل�صرع  حكم  من  �ملق�ص�د  �أن  فثبت  �ملف�صدة،  من  �صليًما  �لزوجني  بني  �لنكاح 
بهذه �ملحرمية �ل�صعُي يف تقرير �لت�صال �حلا�صل بني �لزوجني«. وقد يز�د على ما 
ع من �صدة �ملخالطة، �إىل نفرٍة  نا �ملتَ�قَّ ذكره �لفخر �أن �ل�صارع ق�صد قلب ذريعة �لزِّ
منه با�صتخد�م �ل��زع �جِلِبلِّي بدًل عن �ل��زع �لديني؛ لتعذر �صدِّ �لذريعة يف هذه 

�ملخالطة مبا قرره فخر �لدين.
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من  بالتحذير  جبلِّي  و�زٍع  �إىل  �لديني  �ل��زع  قلُب  �لع�صري  من  ولي�ص 
�ص�رة  يف  تظهر  �لَِّتي  �لأم�ر  من  كثرًي�  فاإن  �لعادة،  يف  �لت�صنيع  وبثِّ  �لعقاب 
�جلبليات ما كانت �إّل تعاليم دينية، مثل �صرت �لع�رة، وحمرمية �لآباء و�لأبناء، وقد 
�أهل �جلاهلية يبيح�ن  ُه �لنا�ُص عنها ملذمتها، فقد كان  جند مباحاٍت مذم�مًة يتنزَّ
�أبيه بعد م�ته، ومع ذلك فهم ي�صم�نه نكاح �ملقت، وقد قيل  تزوَج �لبِن زوجَة 
لأبي علي �جلبائي: �إنك ترى �إباحة �صرب �لنبيذ و�أنت ل ت�صربه، فقال: »تناولته 

�لدعارة، ف�َصُمَج)1( يف �ملروءة«.

ولعلماء �ل�صريعة ن�ْصٌج على من��لها هذ� عند ق�صد �ملبالغة يف �صدِّ �لذريعة، 
َا نهى عن �صربها  فقد قال مالك رحمه �هلل بنجا�صة عني �خلمر، وه� يعلم �أن �هلل �إنَّ
ق�صِد  مر�عاَة  �أفاده  ما  �ل�صنة  ��صتقر�ء  من  له  ح�صل  ولكنه  بها،  �لتلطخ  عن  ل 
�إليها  �لنف��ص  ميل  ل�صدة  َع�ِصًر�  ذلك  كان  و�إذ  �ُصربها،  عن  �لنكفاَف  �ل�صريعة 
�أر�دت �ل�صنة تق�ية �ل��زع �لديني  َه �ل�صارب�ن مبحا�صن رقتها ول�نها،  نَ�َّ بكرثة ما 
�أنه  كالنجا�صات، يف حني  وجعلها  قذ�رتها،  معنى  �لنف��ص  باإ�صر�ب  �صربها،  عن 
مل َيُقْل �أي مالك بنجا�صة �خلنزير �حلي، وقد �صار من �أمثال عامة بلدنا �إذ� �أر�دو� 
ن�صبة ق�ٍل لأحٍد يف ذمِِّ �صيٍء �أن يق�ل��: »قال فيه ما قال مالك يف �خلمر«، ويف 
�حلديث �ل�صحيح: »لي�ص لنا مثل �ل�ص�ء، �لعائد يف �صدقته، كالكلب �لعائد يف 

قيئه«. 

�َصُمَج: َقُبَح.  )1(
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و�زُع  وه�  �لديني،  بال��زع  تنفيُذها  من�ٌط  �ل�صرعية  �ل��صايا  معظم  ولكن 
�لإميان �ل�صحيح �ملتفرع �إىل �لرجاء، و�خل�ف، فلذلك كان تنفيُذ �لأو�مر، و�لن��هي، 

م�ك�ًل �إىل دين �ملخاَطبني بها، قال �هلل تعاىل: ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ژچ چ چ  ]�لبقرة/ 228[، وقال:  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑژ 
 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎژ ]�لبقرة/ 5)2[، 

وغري   ،]2(5 ]�لبقرة/  ڳژ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ژگ  وقال: 
ذلك من �لآيات و�لآثار �لنب�ية، ويف ��صتقر�ئها كرثة.

ُعَف �ل��زع �لديني يف زمٍن، �أو ق�م، �أو يف �أح��ل ُيَظنُّ �أن �لد�فع  فمتى �صَ
�إىل خمالفة �ل�صرع يف مثلها، �أق�ى على �أكرث �لنف��ص من �ل��زع �لديني، هنالك 
ُي�صار �إىل �ل��زع �ل�صلطاين، فُيَناُط �لتنفيُذ بال��زع �ل�صلطاين، كما قال عثمان بن 
عفان: »يزع �هلل بال�صلطان ما ل يزع بالقر�آن«، ولذلك قال �بن عطية �إن �أو�صياَء 
زمانهم ل ُيقَبل ق�ُلهم يف ر�صد �ليتامى حتى يرفع�� �إثبات ذلك �إىل �لقا�صي، ومل 

ژائ ەئ ەئ وئ وئ    ۇئ  تعاىل:  ق�له  �ل�صريعة يف  �أمانة  يرهم م�صد�ق 
�لعربي:  �بن  قال  بعده،  �ملالكية  فقهاُء  ق�َله  و��صتح�صن  ]�لن�صاء/ 6[،  ۇئژ 
»ل ت�صدق �ملر�أة يف دع��ها �نق�صاء عدتها يف مدٍة �أقل من خم�صة و�أربعني ي�ًما«، 

ژڇ ڇ ڇ ڇ  �إذ قال:  �أمانتهن  َوَكَل ذلك �إىل  �أن �لقر�آن  ل�صعف �لديانة، مع 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑژ ]�لبقرة/ 228[. وبق�ل 
�صاحب  نظمه  كما  �ملالكية،  علماء  عند  و�لق�صاء  �لفت�ى  »جرت  �لعربي:  �بن 

�لعمليات �لعامة«.  
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ُد يف �أمانة َمْن وكلت �ل�صريعُة  وعلى هذ� �لعتبار، ي�صح كلما ح�صل �لرتدُّ
ا �إىل �أمانته، �أن نكل تنفيَذ ذلك �حلق �إىل �ل�صلطان، كما قال مالك يف جمع  حقًّ
ى �إحد�هما حرمت عليه �لأخرى،  �لأختني من ملك �ليمني: »�إن �ل�صيد �إذ� ت�صرَّ
ي �لأخرى،  وحترميها م�ك�ل �إىل �أمانته، فاإن �أر�د �لنتقال من تلك �لأخت �إىل ت�صرِّ
بيع،  من  به  حترم  مبا  له،  �صرية  كانت  �لَِّتي  عليه  حترم  �أن  ذلك  قبل  عليه  وجب 
ى  فت�صرَّ تعجل  فاإن  �إليه،  فعله  �أي�ًصا م�ك�ل  تزويج، وذلك  �أو  �أو عتق،  كتابة،  �أو 
�لأخت قبل �أن حرم على نف�صه �لأوىل كما و�صفنا، وقفه �لقا�صي عنهما مًعا حتى 

يحرم �لأوىل، ومل يبق ذلك م�ك�ًل �إىل �أمانته، لأنه متهم«.

ِتي ُت�صَلُب فيها �أمانُة تنفيذ �أحكام �ل�صريعة  وعليه فللفقهاء تعينُي �مل���صع �لَّ
ي �جلهالة.  تف�صِّ �أو  �لديانة،  رقة  �أو  �ل��زع،  �مل�ؤمَتَِنني عليها عند حتقيق �صعف  من 
ويف ن�ص��ص �ل�صريعة ما ي�صمح بذلك؛ لأن معظم �خلطاب �لقر�آين يف مثل هذه 
جماعة  خماطبة  لعتبار  �أو  �لت�زيع،  لعتبار  �ل�صاحلة  �جلمع  ب�صمائر  ورد  �لأم�ر 
�إعد�د  �إمياًء �إىل  �أم�رهم، فنجعل هذ� �لأ�صل�ب يف �خلطاب  �أولياء  �مل�صلمني، �أي 
وليَة  �خلطاب  بن  عمر  �أحدث  ولهذ�  �حلق�ق،  تلك  على  لالإ�صر�ف  �جلماعة 
�حل�صبة وجعلها غرَي ولية �لق�صاء؛ لأن من �حلق�ق ما ق�صدت �ل�صريعُة حفَظه، 
ُر  ُر �صخ�ٍص معنيَّ حتى يق�م لدى �لقا�صي، �أو يك�ن �ملت�صرِّ ولي�ص يف تفريطه ت�صرُّ

من تفريطه �صعيًفا عن �لقيام بحقه.
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ن�َعي  على  �لعتماد  �أح��ل  جميع  يف  ملح�ٌظ  �لديني  �ل��زع  �أن  و�علم 
�ل��زع، فاإن �ل��زع �ل�صلطاين تنفيٌذ لل��زع �لديني، و�ل��زع �جلبلِّي متهيٌد لل��زع 
ا، ولذلك  ا كان �أم جرْبيًّ �لديني، فاملهم يف نظر �ل�صريعة ه� �ل��زُع �لديني، �ختياريًّ
يجب على ُولِة �لأم�ر حر��صُة �ل��زع �لديني من �لإهمال، فاإن ِخيَف �إهماُله، �أو 

�ص�ُء ��صتعماله، وجب عليهم تنفيُذه بال��زع �ل�صلطاين.



لما حتقق فيما م�صى �أن �مل�صاو�ة من مقا�صد �ل�صريعة �لإ�صالمية، لِزَم �أن 
يتفرع على ذلك �أن ��صت��ء �أفر�د �لأمة يف ت�صرفهم يف �أنف�صهم، مق�صٌد �أ�صلي من 

مقا�صد �ل�صريعة، وذلك ه� �ملر�د باحلرية.

، �أحدهما نا�صئ عن  جاء لفظ �حلرية يف كالم �لعرب مطلًقا على معَنينْيِ
�لآخر.

�لعاقل  �ل�صخ�ص  ت�صرف  يك�ن  �أن  وهي  �لعب�دية،  �صد  �لأول:  �ملعنى 
يف �ص�ؤونه بالأ�صالة، ت�صرًفا غرَي مت�قف على ر�صا �أحد �آخر، وق�يل: »بالأ�صالة« 
ا يف ماله، وت�صرف �لزوجني فيما تتعلق  �ل�صفيه �صفًها ماليًّ ِف  لإخر�ج نح� ت�صرُّ
تعاقد� عليه؛ لأن ذلك كله  ما  �ملتعاقدين بح�صب  �لزوجية، وت�صرف  به حق�ُق 
ا،  ا بل جعليًّ يت�قف على ر�صا غري �ملت�صف بت�صرفه، لكنَّ ذلك �لت�قف لي�ص �أ�صليًّ
نف�صه  منه يف  ت�صرٌف  �لتحقيق  فه� يف  �لتعاقد،  مبقت�صى  نف�صه  على  �ملرُء  �أوجبه 

بحريته، فه� بحريته و�صَع لنف�صه قي�ًد� مل�صلحته.

يـة: معناها، ومداها، ومراتبها   احُلـرِّ
ريعة يف نظر ال�سَّ
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ويقابل �حلريَة بهذ� �ملعنى �لعب�ديُة، وهي �أن يك�ن �ملت�صرُف غرَي قادٍر على 
�أعني �لعب�دية - عن  باإذن �صيده، وقد ن�صاأ هذ� �ل��صف -  �إلَّ  �أ�صالًة  �لت�صرف 
�لأ�صر يف  و�أ�صبابه  �أجلِّ مظاهره  �لق�ة، فكان من  �أزمنة حتكيم  و�لق�ة يف  �لغلبة، 
�أ�صروه  ِذين  �لَّ �إذ� �صاء  �حلروب و�لغار�ت، فالأ�صري يف مدة �لأ�صر ه� �لعاين، ثم 
�إبقاَء حياته جعل�ه عبًد� يخدمهم، ول يت�صرف �إلَّ على ح�صب �إر�دتهم، وجعل�� 
ِذين ياأ�ِصُرون �لأ�صرَي رمبا  ذلك �ل��صف قاباًل للنقل من يد �إىل يد، فكان �لق�ُم �لَّ
دفع�ه �إىل ق�م �آخرين لهم معه �إحن، وتر�ت ليقتل�ه، �أو يعذب�ه باخلدمة، ورمبا باع�ه 

فانتفع�� بثمنه، ف�صار عبًد� ملن دفع فيه �لثمن.

ن  �ل�صتعمال، وه� متكُّ �ملجاز يف  بطريقة  �لأول  نا�صئ عن  �لثاين:  �ملعنى 
هذ�  ويقابل  معار�ص،  دون  ي�صاء  و�ص�ؤونه كما  نف�صه،  �لت�صرف يف  �ل�صخ�ص من 
�لَِّذي  �ل�صخ�ُص  ُيْجَعَل  �أن  وه�  �لت�صرف،  �عتقاُل  �أو  �ليد،  �ل�صرُب على  �ملعنى 
ي�ص�ء ت�صرُفه يف �ملال - لعجٍز، �أو لقلة ذ�ت يد، �أو لقلِة كاٍف، �أو حلاجٍة - مبنزلة 
�إباء  و�صُف  منه  ُي�صَلُب  بحيث  ت�صرفه،  �إر�دة غريه يف  نري  و�صعه حتت  �لعبد يف 

�ل�صيم، وي�صري ر��صًيا باله�ن.

عن  نا�صئ  كالهما  �إذ  لل�صريعة،  مر�ًد�  جاء  للحرية  �ملعنيني  هذين  وكال 
ِتي تقرر �أنها من مقا�صد �ل�صريعة.  �لفطرة، و�إذ كالهما يتحقق فيه معنى �مل�صاو�ة �لَّ
�أي  �أحر�ًر�«،  �أمهاتهم  ولدتهم  وقد  �لنا�ص،  ��صتعبدمت  »مب   : قال عمر  ولذلك 

فك�نهم �أحر�ًر� �أمٌر فطري.
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ٌر م�صه�ر، ومن ق��عد �لفقه ق�ل  ا �ملعنى �لأول فاإطالقه يف �ل�صريعة ُمقرَّ فاأمَّ
ِتي  �لفقهاء: »�ل�صارع مت�ص�ف للحرية«، فذلك ��صتقر�وؤه من ت�صرفات �ل�صريعة �لَّ
د�أب  ولكن  �حلرية،  وتعميم  �لعب�دية،  �إبطاَل  مقا�صدها  �أهم  من  �أن  على  دلت 
�ل�صريعة يف رعي �مل�صالح �مل�صرتكة، وحفظ �لنظام وقف بها عن �إبطال �لعب�دية 
ب�جه عام، وتع�ي�صها باحلرية، و�إطالق �لعبيد من ربقة �لعب�دية، و�إبطال �أ�صباب 
�أن  �أجل  من  �لت�قف  ذلك  كان  مق�صدها،  يخدم  ذلك  �أن  مع  �لعب�دية،  جتدد 
نظام �ملجتمعات يف كل ُقطٍر قائم على نظام �لرق، فكان �لعبيُد َعَمَلًة يف �حلق�ل، 
وخدمًة يف �ملنازل، و�لغرو�ص، وُرعاًة يف �لأنعام، وكانت �لإماُء حالئَل ل�صادتهن، 
وخادماٍت يف منازلهم، ود�ياٍت لأبنائهم، فكان �لرقيق لذلك من �أكرب �جلماعات 
حني  �لأمم  لدى  و�لجتماعي  و�لقت�صادي،  �لعائلي،  �لنظام  عليها  �أقيم  ِتي  �لَّ
ر�أ�ًصا على عقب،  �لنظام  بقلب ذلك  �لإ�صالم  فل� جاء  �لإ�صالم،  طرقتهم دع�ة 
�إحجام  فهذ� م�جب  �نتظامه،  ر معه ع�دة  تع�صَّ �نفر�ًطا  �ملدنية  نظام  لنفرط عقُد 

�ل�صريعة عن �إبطال �لرق �مل�ج�د.

و�أما �إحجامها عن �إبطال جتدد �صبب �ل�صرتقاق �لَِّذي ه� �لأ�صر يف �حلروب؛ 
�أ�صرها  وقع يف  من  با�صرتقاِق  متتعت  قد  �لإ�صالم  ظه�ر  �صبقت  �لَِّتي  �لأمم  فالأن 
وخ�صع �إىل ق�تها، وكان من �أكرب مقا�صد �صيا�صة �لإ�صالم، �إيقاُف غل��ِء تلك �لأمم 
و�لنت�صاُف لل�صعفاء من �لأق�ياء، وذلك بب�صط َجناح �صلطة �لإ�صالم على �لعامل 
ِتي ��صتقرت لها �صيادُة �لعامل من قبل  وبانت�صار �أتباعه يف �لأقطار، فل� �أن �لأمم �لَّ
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�أِمَنْت ع��قَب �حلروب �لإ�صالمية - و�أخطُر تلك �لع��قب يف نف��ص �لأمم �ل�صائدة 
�لأ�صُر، و�ل�صتعباُد، و�ل�صبُي - مَلَا ترددت �لأمُم من �لعرب وغريهم يف �لت�صميم 
على رف�ص �إجابة �لدع�ة �لإ�صالمية، �تكاًل على �لكرثة و�لق�ة، و�أمًنا من و�صمة 
�لأ�صر و�ل�صتعباد. كما قال �صف��ن بن �أمية يف مثله: »لأن تربني قري�ص خري من 

�أن تربني ه��زن«، وكما قال �لنابغة:

ول ن�سوتي، حتى مينت حرائَراِحذاًرا على اأن ل تنال مقادتي 

نظام  ن�صر �حلرية، وحفظ  �إىل طريق �جلمع بني مق�صديه -  �لإ�صالم  فنظر 
�لعامل - باأن �صلَّط ع��مَل �حلرية على ع��مل �لعب�دية مقاومًة لها بتقليلها، وعالًجا 
ِره على  وَق�صْ �ل�صرتقاق،  �أ�صباب  من  �أ�صباٍب كثرية  باإبطال  وذلك  منها،  للباقي 
�صبب �لأَ�ْصر خا�صة، فاأبطل �ل�صرتقاق �لختياري وه� بيع �مَلْرِء نَْف�َصُه �أو بيُع كبرِي 
�لعائلة بع�َص �أبنائها، وقد كان ذلك �صائًعا يف �ل�صر�ئع، و�أبطل �ل�صرتقاق لأجل 
�جلناية، باأن يحكم على �جلاين ببقائه عبًد� للمجني عليه، وقد حكى �لقر�آن عن 
حالة م�صر: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  کژ ]ي��صف/ 75[، ثم قال: 

ژ ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھژ ]ي��صف/ 76[.

من  �أي�ًصا  وكان  للرومان،  �صرًعا  كان  �لَِّذي  ْيِن  �لدَّ يف  �ل�صرتقاَق  و�أبطل 
�صريعة �ص�ل�ن يف �لي�نان من قبل، و�أبطل �ل�صرتقاق يف �لِفَت، و�حلروب �لد�خلية 
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�ل��قعة بني �مل�صلمني، و�أبطل ��صرتقاق �ل�صائبة، كما ��صرتقت �ل�صيارُة ي��صَف �إذ 
وجدوه.

ثم �إن �لإ�صالم �لتفت �إىل عالج �لرق �مل�ج�د، و�لذي ي�جد َبرَو�ِفَع ترفع 
�آثار حالته،  �أ�صباب رفعه، وبتخفيف  �صَرَر �لرق، وذلك بتقليله عن طريق تكثري 

وذلك بتعديل ت�صرف �ملالكني يف عبيدهم �لَِّذي كان غالبه ُمعِنتا.

فمن �لأول، وه� تكثري �أ�صباب رفعه، جعل بع�ص م�صارف �لزكاة يف �صر�ء 
وجعل   ،]177 ]�لبقرة/  ڦژ  ڦ  ژ  تعاىل:  ق�له  بن�ص  وعتقهم،  �لعبيد، 
�لعتق من وج�ه �لكفار�ت �ل��جبة يف قتل �خلطاأ، وفطر رم�صان عمًد�، و�لظهار، 

وحنث �لأميان، و�أمره مبكاتبة �لعبيد �إن طلب�� �ملكاتبة بق�له تعاىل: ژڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ ]�لن�ر/ ))[، �أمَر وج�ٍب �أو ندٍب على 
م عليه ن�صيُب �صريكه فدفعه،  �ختالف بني �لعلماء، ومن �أعتق جزًء� له يف عبٍد، ُق�ِّ
وُعِتق �لعبُد كله، ومن �أْولد �أمَته �صارت كاحلرة، فلي�ص له بيُعها ول هبُتها، ول له 

عليها خدمٌة، ول غلة، وُتعتق من ر�أ�ص ماله بعد وفاته.

و�لرتغيب يف عتق �لعبيد، قال تعاىل: ژڻ ۀ ۀ. ہ ہ ہ ھ.  
�أق�ى.  فيه  يتناف�ص  �لرتغيب يف عتق من  وكان  ]�لبلد/ 11 - )1[،  ھ ھژ 
ففي حديث �أبي ذرٍّ �أن: »�أف�صل �لرقاب �أغالها ثمًنا، و�أنف�صها عند �أهلها«. ويف 
�حلديث: »ورجل له �أمة فعلمها فاأح�صن تعليمها، و�أدبها فاأح�صن تاأديبها، ثم عتقها 
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وتزوجها، فله �أجر�ن«. و�أح�صُب �أن من حكمة هذ� �أن من كان من �لعبيد بهذ� 
�نتفاًعا كاماًل، ويك�ن  �ل��صف، يك�ن بقاوؤه يف �لرق تعطياًل لنتفاع �ملجتمع به 

�إدخاله يف �صنف �لأحر�ر �أفيد لهم.

ومن �لثاين، �لنهي عن �لت�صديد على �لعبيد يف �خلدمة، ففي �حلديث: »ل 
يكفله من �لعمل ما يغلبه، فاإن كلفه فليعنه«، و�لأمر بكفاية م�ؤنتهم، وك�ص�تهم، 
�إخ��نكم  هم  �إنا  َخَ�ُلكم،  »عبيدكم   : �هلل  ر�ص�ل  قال  ذر  �أبي  حديث  ففي 
جعلهم �هلل حتت �أيديكم، فمن جعل �أخ�ه حتت يده فليطعمه ما ياأكل، وليلب�صه 
ما يلب�ص«)1(، ونهى عن �صربهم �ل�صرب �خلارج عن �حلد �لالزم، فاإذ� مثل �لرجل 
�أمتي،  �أو  �لرجل عبدي،  يق�ل  »�أن  �لنهي عن:  عليه. ويف �حلديث  بعبده عتق 
وليقل فتاي وفتاتي«، و�لنهي عن �أن يق�ل �لعبد ملالكه: »�صيدي وربي، وليقل 

م�لي«.

فِمَن ��صتقر�ء هاته �لت�صرفات، ونح�ها، ح�صل لنا �لعلُم باأن �ل�صريعة قا�صدٌة 
بثَّ �حلرية باملعنى �لأول.

وهذه  �لإ�صالم.  مقا�صد  من  هي  كثرية  مظاهُر  فله  �لثاين،  �ملعنى  و�أما 
�أن  ويجمعها  و�أعمالهم،  و�أق��لهم،  معتقد�تهم،  يف  �لنا�ص  باأ�ص�ل  تتعلق  �ملظاهر 
ِتي  �لَّ �أح��لهم  يف  مت�صرفني  �لإ�صالمية  �حلك�مة  حكم  حتت  �لد�خل�ن  يك�ن 

�خل�ل: �لذين يتخ�ل�ن �لأم�ر، �أي ي�صلح�نها، وذلك بيان ملزيتهم.  )1(
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يخ�لهم �ل�صرُع �لت�صرَف فيها، غرَي وجلني وَل خائفني �أحًد�، ولكل ذلك ق��نني 
ولذلك  غريها،  على  يحملهم  �أن  �أحدهم  ي�صتطيع  ل  �ل�صريعُة  حددْتها  وحدوٌد 

د �هلُل �لنكرَي و�لتقبيح على ق�م �أ�صار �إليهم يف ق�له تعاىل: ژٿ ٿ ٿ ٹ  �صدَّ
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ.  چ    چ   چ  چ   ڃڃ  ڃ 
 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  
ِ َما َل َتْعَلُم�َن«،  ن َتُق�ُل�� على �هللَّ  ڱژ ]�لأعر�ف/ 2) - ))[، ف�صمل ق�ُله: »َو�أَ

رت �لآيُة بال�صتفهام عنه ��صتفهام �إنكار. دِّ حترمَي �ملباحات �لَِّتي �صُ

�أَْكَرَه  ِتي  �لَّ �ل�صالة  �ملعتقد�ت  باإبطال  �لإ�صالم  �صها  �أ�صَّ فحرية �لعتقاد�ت 
دعاُة �ل�صاللة �أتباَعهم، ومريديهم، على �عتقادها بدون فهم، ول هدى، ول كتاب 
�إقامِة �لرب�هني على �لعقيدة �حلقة، ثم بالأمر بح�صن مادلة  منري، وبالدعاء �إىل 
�ملخالفني، وردهم �إىل �حلق باحلكمة، و�مل�عظة، و�أح�صن �جلدل، ثم بنفي �لإكر�ه 
يف �لدين، وقد ب�صطت �لق�ل يف ذلك يف كتاب �أ�ص�ل »�لنظام �لجتماعي يف 
�لزنديق  كان عقاب  ما  �لعتقاد  �ل�صريعة حرية  �أ�ص�ل  من  �أن  ول�ل  �لإ�صالم«. 

�لَِّذي ُي�ِصرُّ �لكفَر، ويظهر �لإميان غري مقب�لٍة فيه �لت�بُة، �إذ ل عذر له فيه.

�لإذن  منطقة  يف  و�لعتقاد  بالر�أي،  �لت�صريح  فهي:  �لأق��ل  حريُة  و�أما 
�ل�صرعي، وقد �أمر �هلل ببع�صها يف ق�له تعاىل: ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
 ڱ ڱ    ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀژ ]�آل عمر�ن/ 104[، 



ِريَعة الإِ�سالميَّة ُد ال�سَّ َمَقا�سِ
2(4234

ه بيده، فاإن مَل ي�صتطع فبل�صانه، فاإن مل  ْ وق�له : »من ر�أى منكم منكًر� فْلُيَغريِّ
و�لتاأليف،  و�لتعليم،  �لعلم،  �لإميان«. ومنها حرية  �أ�صعف  فبقلبه، وذلك  ي�صتطع 
تاريخ  من  �لأوىل  �لثالثة  �لقرون  يف  مظهر  �أجمل  يف  �حلرية  هذه  ظهرت  ولقد 
�إذ ن�صر �لعلماُء فتاو�هم ومذ�هبهم، و�حتج كلُّ فريٍق لر�أيه، ومل يكن  �لإ�صالم، 
ر �هلل �مر�أً �صمع  ذلك م�جًبا ملناو�أة، ول حلز�ز�ت، وقد قال ر�ص�ل �هلل : »ن�صَّ
�أفقه منه، وربَّ  �إىل من ه�  فقٍه  فاأد�ها كما �صمعها، فُربَّ حامِل  مقالتي ف�عاها، 
حامِل فقٍه �إىل من لي�ص بفقيه«، وهذ� ه� �ملقام �لَِّذي حتقق فيه مالك بن �أن�ص حني 
قال له �أب� جعفر �خلليفة: »�إين عزمت �أن �أكتب كتبك ُن�َصًخا، ثم �أبعث �إىل كل 
م�صر من �لأم�صار ن�صخة، و�آمرهم �أن يعمل�� مبا فيها ول يتعدوها �إىل غريها«، فقال 
و�صمع��  �أقاويُل،  لهم  �صبقت  قد  �لنا�ص  فاإن  �مل�ؤمنني،  �أمري  يا  تفعل  »ل  �لإمام: 
�أحاديَث، و�أخذ كلُّ قْ�ٍم مبا �صبق �إليهم من �ختالف �أ�صحاب ر�ص�ل �هلل وغريهم، 

هم عند ذلك �صديد، فدع �لنا�ص وما هم عليه«.  و�إنَّ ردَّ

و�للتز�مات،  و�لعق�د،  �لإقر�ر�ُت،  كانت  مَلَا  �لأق��ل  حرية  �عتبار  ول�ل 
َق �أنها  قِّ َرًة �آثاَرها، ولذلك ُي�صلب عنها �لتاأثرُي متى حُتُ ثِّ و�صيغ �لطالق، و�ل��صايا، ُم�ؤَ

�صدرت يف حالة �لإكر�ه.

ا حرية �لأعمال فهي تك�ن يف عمل �ملرء يف خ�ي�صته، ويف عمله �ملتعلق  و�أمَّ
بعمل غريه، فاأما �حلرية �لكائنة يف عمل �ملرء، يف �خل�ي�صة فهي تدخل يف تناول 
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كل مباح، فاإن �لإباحة �أو�صُع ميد�ٍن جل�لن حرية �لعمل، �إذ لي�ص لأحٍد �أن مينع 
�ملباَح عن �أحد، �إذ ل يك�ن �أحٌد �أرفَق بالنا�ص من �هلل تعاىل.

ونريد باملباح هنا �ملاأذوَن فيه ول� بالعم�م فيدخل �ملكروه، وِمْن تناول �ملباح 
نزولها، وتناول ما  �ملاأذون يف  بامل��طن  �ملباحة، و�لنزول  باأن��ع �حلرف  �لحرت�ُف 
�ملباحة، و�ختيار  بال�ج�ه  �ملكا�صب  و�لت�صرف يف  �ملاء، و�لكالأ،  للنا�ص من  �أُِبيح 
�ملطاعم و�ملالب�ص، و�مل�صاكن، وتناول �ل�صه��ت �ملاأذون فيها، ولذلك كان ت�صرُف 

�لزوجِة يف مالها غرَي م�ق�ٍف على ر�صى زوِجها، على �ختالٍف يف مقد�ر ذلك.

�أنها  فيها  فالأ�صل  غريه،  بعمل  �ملتعلق  �ملرء  عمل  �لكائنة يف  �حلرية  ا  و�أمَّ
ماأذوٌن فيها �إذ� مل تكن ت�صر بغريه، وهذ� �ملقام يتحقق فيه معنى �جلمِع بني فرعني 
من مقا�صد �ل�صريعة، وهما: حرية �لعمل �لَِّذي ل يتجاوز عامَله، وحرية �لعمل 
�لَِّذي ي�ؤثِّر يف عمل غريه تاأثرًي� ل �إ�صر�ر فيه، و�لإ�صر�ر يتحقق بتعطل حّق ماأذون 
فيه مل�صتحقه، �أو �إتالف ذلك �حلق، ويرتتب على ذلك ُغْرُم ما �أتلفه، وفيه تفا�صيل 
ط�يلة. ولذلك يزجر �أن يعمل عامٌل عماًل تنخرم به حرية �لغري، وذلك من �لظلم. 
فاإْن عمل عماًل فيه �إ�صر�ٌر بحق �لغري، وجب عليه �صمان ذلك �لإ�صر�ر، وتد�ركه 
بقدر �لإمكان، و�إن فات ما به �لإ�صر�ر بحيث ل يجربه �ل�صمان، كان فيه �لزجر 

بالعق�بة. 
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ومن حرية �لأعمال �ملتعلقة باأعمال �لغري ما ُيْلِزم به �ملرُء نف�َصه - مب�جب 
حرية ت�صرفه - من �لعق�د، و�للتز�مات مل�صلحٍة ير�ها، فاإن �إلز�مه نف�َصُه بها �أثٌر من 
ا لغريه عليه، على �لتف�صيل يف �لعق�د �لَِّتي جتب  �آثار حرية �لعمل، �أوجب به حقًّ

مبجرد �لتعاقد �لق�يل، و�لتي ل جتب �إلَّ بال�صروع يف �لعمل.

ُد حريُة ت�صرفاتهم بقدرها، وذلك يف  ثم �إن لل�صريعة حق�ًقا على �أتباعها ُتَقيَّ
�صالحهم يف �حلال، �أو يف �مل�صتقبل، وتلك مثل �إلز�مهم باإقامة �مل�صالح �لعامة، 
ُهْم م�ك�لًة �إىل  كفرو�ص �لكفايات، �أو باإقامة م�صالح َمْن جعلت �ل�صريعة م�صاحِلَ
، كنفقة �لقر�بة، ومتى جتاوز �ملْرُء حدوَد حريته يف هذ� �لن�ع، �أوِقَف  �صخ�ص معنيَّ
ت�بة  قب�ل  بدون  �لعق�بة  �أو  �لتفريط،  �صمان  مثل:  بالغرم  �ل�صرعي  �حلدِّ  عند 

كاحلر�بة، �أو بعد �ل�صتتابة كالردة، و�أمثلة ذلك ل تع�زك.

و�علم �أن �لعتد�ء على �حلرية ن�ٌع من �أكرب �أن��ع �لظلم، ولذلك لزم �أن 
ُل للمرء من �حلرية يف نظر �ل�صارع، م�ك�ًل �إىل ولة  يك�ن متحي�ُص مقد�ِر ما ُيَخ�َّ
�لأم�ر �ملن�ص�بني لف�صل �لق�صاء بني �لنا�ص، فلذلك كان �نت�صاُف �ملعتَدى عليه 

لنف�صه بنف�صه ظلًما ي�صتحق �لتعزير، قال �هلل تعاىل: ژڱ ں ں ڻ ڻ 
ولذلك   ،](( ]�لإ�صر�ء/  ہ ھ   ھژ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ 
ى عمر  بع�ص هذ� �لنت�صاف ��صتعباًد� يف ق�صية �بن عمرو بن �لعا�ص،  �َصمَّ
�لَِّذي وطئ ث�َبه ف�صربه �بُن عمرو، فلما �صكاه �إىل عمر، قال له عمر: »متى  مع 
��صتعبدمت �لنا�ص، وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحر�ًر�؟«، فاإن �بن عمرو جرى عليه �عتد�ٌء 
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خطاأ ب�طء ث�به �إذ رمبا �ّت�صخ �لث�ب، �أو هلهل، ولكنه مَلَّا با�صر �لنت�صاَف لنف�صه 
بنف�صه جتاوز عن حدِّ �حلق، فعامل غرَيُه معاملَة عبٍد له، ثم �أذن عمر �ملعتدى عليه 
باأن يقت�ص من ولد عمرو بن �لعا�ص، ف�صربه �صرباٍت مبقد�ر ما �صربه �بن عمرو، 
ومن �أجل هذ� كان �ل�صجن م�ك�ًل للحكام، ولي�ص لغريهم �ل�صجن ملا فيه من 

�لت�صلط على �حلرية، وكذلك �لتغريب.

وقد حاطت �ل�صريعُة يف كثري من ت�صاريفها حريَة �لعمل بحائِط �صدِّ ذر�ئع 
خرم تلك �حلرية، كما منعت وكالَة �ل�صطر�ر وهي ت�كيل �ملدين ربَّ �لدين على 
�ل��قعة من ربِّ  �ل�صروط  كثرًي� من  منعت  وكما  �لأجل،  لَّ  حَمِ عند  ونح�ه  بيع 
كما  ذلك،  ونح�  و�مل�صاقاة  و�ملغار�صة،  و�ملز�رعة،  �لقر��ص،  �لعامل يف  على  �ملال 
ه ُذِكَر يف مبحث  �صنبينه يف م��صعه من �ملقا�صد �خلا�صة باأن��ع �ملعامالت، وبع�صُ

�صدِّ �لذر�ئع.





�لعتبار  ومن  وت�صرفاته،   ، �ل�صارع  �أق��ل  ��صتقر�ء  من  لنا  بان  لقد 
بعم�م �ل�صريعة �لإ�صالمية ودو�مها، �أن مق�صَدها �لأعظم، ن�ُط �أحكامها �ملختلفة، 
ُ �لأحكام تغرَي �لأو�صاف،  باأو�صاف خمتلفة تقت�صي تلك �لأحكام، و�أن يتبع تغريُّ
�إذ ل� كانت �ل�صريعة م�ؤقتًة بق�م بخ�ص��صهم، �أو بع�ص�ر بخ�ص��صها، لأمكن �أن 
َر فيها من �لأحكام ل يختلف؛ لأن غاية دو�مه معل�مة، فاإذ�  ِعَي مدٍع لأن ما ُقرِّ يدَّ
ا و�صريعة  حلَّت تلك �لغايُة بعلم �هلل تعاىل خاطب �لنا�َص بن�صخ تلك �ل�صريعة، فاأمَّ
فبقاُء  تتخلف،  ل  �خللق  يف  �إلهية  �ُصنٌة  �لأح��ل   ُ وتغريُّ د�ئمة،  عامة  �لإ�صالم 
ُ ُم�ِجِبها ل يخل� من �أن يك�ن �إقر�ًر� لنقي�ص مق�ص�ِد �ل�صارع من  �لأحكام مع تغريُّ
تعليق ذلك �حلكم بذلك �مل�جب، في�صري �أحُد �لعَمَلنْي عبًثا، �أو �أن يك�ن مكابرة 
يف تغري �مل�جب، وذلك ينايف �مل�صاهدة �لقطعية، �أو �لظنية يف �أح��ل كثرية، وي�ؤول 

ذلك على �لتقديرين �إىل �أن تك�ن �لأحكام مق�ص�دًة لذ�تها، ل تابعة مل�جباتها.

وت�صرفه يف   ، �لر�ص�ل  ��صتقر�ء كالم  من  ب�صيء  ناأتي  �أن  علينا  ويحق 
هذ� �ل�صاأن؛ لزيادة �طمئنان �لناظر يف هذ� �ملقام �لَِّذي قد يكرث منكروه، ويع�ص� 

ريعة جتنب التْفريع يف وقِت الت�سريع َمق�سُد ال�سَّ
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مب�صروه، فمن ذلك حديث عا�صم بن عدي �لأن�صاري يف �مل�طاأ، و�ل�صحيحني 
يف �للعان: �أن ع�ميًر� �لعجالين �صاأل عا�صًما �أن ي�صاأل له ر�ص�ل �هلل  عمن وجد 
�أيقتله فيقتل�نه، �أم كيف يفعل ؟ ف�صاأل عا�صم ر�ص�َل �هلل، قال  مع �مر�أته رجاًل 

عا�صم: فكره ر�ص�َل �هلل �مل�صائل وعابها. 

 : ويف حديث �صعد بن �أبي وقا�ص يف �صحيح �لبخاري قال ر�ص�ل �هلل
�أجل م�صاألته«،  �صاأل عن �صيء مل يحرم، فحرم من  �مل�صلمني جرًما من  »�أعظم 
ويف حديث قيام �لليل يف �ل�صحيح: »�أن ر�ص�ل �هلل  قام ليلة فقام �مل�صلم�ن 
معه، فتكاثر �لنا�ص يف �لليلة �لثانية، و�لثالثة، فلم يخرج ر�ص�ل �هلل  وقال: »�أما 
فاإنه مل يخَف عليَّ مكانُكم، ولكني خ�صيُت �أن ُتفر�ص يعني: �صالة �لقيام يف 
رم�صان عليكم فتعجزو� عنها«، ويف حديث �أبي ثعلبة �خل�صبي �صر�حة يف هذ� قال 
ر�ص�ل  �هلل : »�إن �هلل فر�ص فر�ئ�ص فال ت�صيع�ها، وحدد حدوًد� فال تعتدوها، 
وحرم �أ�صياء فال تنتهك�ها، و�صكت عن �أ�صياء رحمًة بكم غري ن�صيان، فال ت�صاأل�� 
عنها«، وقال �بن عبا�ص: »ما ر�أيت خرًي� من �أ�صحاب حممد، ما �صاأل�ه �إلَّ عن 

ثالث ع�صرة م�صاألة حتى قب�ص، كلها يف �لقر�آن«. 

ُل �لنا�ص على ر�ص�ل �هلل ، �أو �أن ي�صتند كثرٌي  وللحذر من �أن يكرث تق�ُّ
من �ملتفقهني �إىل ت�صرفاٍت �صدرت عنه يف جزئيات، �أو �إىل �أق��ل �أُِثرت عنه غري 
�أجل  من  فيه،  �صدرت  �لَِّذي  �حلال  فيها   ٍ مبنيَّ غري  �أو  منه،  �صدرت  كما  م�ؤد�ٍة 
يق�ل��  �أن  �لنا�ص  ُن  ميَكِّ �أن عمًر� كان ل  »�لع���صم«  �لعربي يف  �بن  ذلك حكى 
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قال ر�ص�ل �هلل، ول يذيع�� �أحاديث �لنبّي حتى يحتاج �إليها و�إن در�صت، وهذ� 
حلكمة بديعة، وهي �أن �هلل قد بنيَّ �ملحرمات و�ملفرو�صات يف كتابه، وقال تعاىل: 
�تفقت  »وقد  قال:  ثم  ]�ملائدة/ 101[،  ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژ 

�لن��زل،  مع  يجري  �حلديث  وتركت  يدر�ص،  لئاًل  �لقر�آن  جمع  على  �ل�صحابُة 
و�أكرث ق�ٌم من �ل�صحابة �لتحديَث عن �لنبي  فزجرهم عمر«.

و�أق�ل: قد تتبعُت تفريَع �ل�صريعة يف زمن �لر�ص�ل  ف�جدت معظَمه يف 
�أحكام �لعباد�ت، حتى �إنك لتجد �أب��ب �لعباد�ت يف م�صنفات �ل�صنة هي �جلزء 
مبنيٌة  �لعباد�ت  لأن  وذلك  �ملعامالت،  �أب��ب  بخالف  �لت�صنيف،  من  �لأعظم 
على مقا�صد قارة، فال حرج يف دو�مها ولزومها، لالأمم و�لع�ص�ر، �إلَّ يف �أح��ل نادرة 

تدخل حتت حكم �لرخ�صة.

ا �ملعامالت فبحاجة �إىل �ختالف تفاريعها باختالف �لأح��ل و�لع�ص�ر،  فاأمَّ
ُ حرٌج عظيم على كثري من طبقات �لأمة، ولذلك  فاحلْمُل فيها على حكم ل يتغريَّ
كان دخ�ل �لقيا�ص يف �لعباد�ت قلياًل نادًر�، وكان معظمه د�خاًل يف �ملعامالت. 
�إن  حتى  كلية،  ب�صفة  غالًبا  م�ص�قًة  �لقر�آن  يف  �ملعامالت  �أحكام  جند  ولذلك 
ق�صمة  ت�ىل  �هلل  »�إن   : �هلل  ر�ص�ل  قال  �مل��ريث  �أحكام  ف�صل  لما  �هلل تعاىل 

�لفر�ئ�ص بنف�صه«. 
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�ملق�صد حمَل  تارة يك�ن  �ملعامالت على مق�صدين:  �ل�صريعة يف  وتفاريُع 
�لنا�ص على حكم م�صتمر مثل حترمي �لربا، وتارة يك�ن ق�صاًء بني �لنا�ص، فيك�ن 
�لفرُع �ملق�صيُّ به بيانًا لت�صريع كلِّي، وهذ� مقاٌم يحتاج �إىل تدقيق �لفرق فيه؛ وقد 
قال �أئمُة �أ�ص�ل �لفقه: �إن ما مل ين�ص �ل�صارع فيه ب�صيء، فاأ�صُل ما ه� م�صرة �أن 

يك�ن حكمه �لتحرمي، و�أ�صُل ما ه� منفعة �أن يك�ن حكمه �حِلل.

�أح��ل  يف  ها  �صدُّ وكان  �لت�صريع،  �أ�ص�ل  من  �لذر�ئع  �صدَّ  جعلنا  قد  و�إذ 
� وفتًحا، باأن ير�قب�� مدة ��صتمال  معينة، لزم �أن يك�ن م�ك�ًل لنظر �ملجتهدين �صدًّ
�أرجع�� �لِفْعَل �إىل  �لفعل على عار�ِص ف�صاٍد فيمنع�ه، فاإذ� �رتفع عار�ُص �لف�صاد 

حكمه �لذ�تي له.



لل�صريعة  �أهم مق�صد  �أن  �لناظر، يف  نف�َص  به  مل يبق لل�صك ماٌل يخالج 
و�لف�صاد عنها،  �ل�صرِّ  �إليها، ودفُع  �ل�صالح  �لأمة، وجلُب  �أمر  �نتظاُم  �لت�صريع  من 
وقد ��صت�صعر �لفقهاُء يف �لدين كلُّهم هذ� �ملعنى يف خ�ص��ص �صالح �لأفر�د، ومل 
يتطرق�� �إىل بيانه و�إثباته يف �صالح �ملجم�ع �لعام، ولكنهم ل ينكر �أحد منهم �أنه 
�إذ كان �صالُح حال �لأفر�د و�نتظاُم �أم�رهم مق�صد �ل�صريعة، فاإن �صالح �أح��ل 
�إلَّ  �لبع�ص  �إ�صالُح  ُد  ُيْق�صَ وهل  و�أعظم،  �أ�صمى  �جلامعة  �أمر  و�نتظام  �ملجم�ع 
ٌب �صالح؟  لأجل �إ�صالح �لكل؟ بل وهل يرتكب من �لأجز�ء �ل�صاحلة �إلَّ مركَّ
وهل ينبت �خلطيَّ �إلَّ و�صيُجة؟ وبذلك فل� ُفِر�ص �أن �ل�صالح �لفردي قد يح�صل 
منه عند �لجتماع ف�صاد، فاإن ذلك �ل�صالح يذهب �أدر�ًجا، ويك�ن كما ل� هبت 

�لرياح فاأطفاأت �صر�ًجا.

ن  مكَّ مبا  �ل�صاحلة  �لأمم  من  وغريهم  �مل�صلمني  على  �هلُل  �مَتَّ  وقد 
ڦ ڦ  ڦ   ڤ  ژڤ  فقال:  �أح��لهم،  من  �أ�صلح  وما  �لأر�ص،  يف   لهم 
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ 

ريعة من نظام الأمة: اأن تكون قوية  َمق�سُد ال�سَّ
مرهوبة اجلانب مطمئنة البال
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ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ژڈ  وقال:   ،]55 ]�لن�ر/  چژ 
چ  چ  چ  ڃ  ژڃ  وقال:   ،]97 ]�لنحل/  گژ  گ  گ 
وقال:   ،]10( عمر�ن/  ]�آل  ڌژ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
�لأمة  نتخيل  �أن  فعلينا   ،]8 ]�ملنافق�ن/  ڳ ڳژ  گ   ژگ 

�لإ�صالمية يف �ص�رة �لفرد �ل��حد من �مل�صلمني، فنعر�ص �أح��لها على �لأحكام 
�لت�صريعية كما ُتْعَر�ُص �أح��ل �لفرد، فهنالك يت�صح لنا �صبيل و��صحة من �لإجر�ء 

�لت�صريعي يف �أح��ل �لأمة.

�لعامة  �لأح��ل  يف  �لنظر  عند  ُيْن�َصى  �أن  ينبغي  ل  ما  �أعظم  من  و�إن 
َا فر�ص��  �لجتماعية من وجهة �ل�صريعة �لإ�صالمية باب �لرخ�صة، فاإن �لفقهاء �إنَّ
ُج�� على �أن مم�ع �لأمة  ل�ها يف خ�ص��ص �أح��ل �لأفر�د، ومل ُيَعرِّ �لرخ�ص ومثَّ
ف�صل  يف  قدمناه  كما  �لرخ�صة  �إىل  بحاجة  جتعله  �جتماعية،  م�صاُق  تعرتيه  قد 

�لرخ�صة.

ولي�ص �لق�ُل يف �صدِّ �لذر�ئع، وَرْعِي �مل�صالح �ملر�صلة باأقلَّ �أهميًة من �لق�ل 
هما بحيث ل يفر�صان يف �أح��ل  يف �لرخ�صة، وتعّلُقُهما مبجم�ِع �لأمة من خ���صِّ

�لأفر�د.



من �أجل هذ�، كانت �لأمة �لإ�صالمية بحاجة �إىل علماَء �أهِل نظٍر �صديد يف 
ٍن من معرفة مقا�صدها، وخربٍة مب���صع �حلاجة يف �لأمة، ومقدرٍة  فقه �ل�صريعة، ومتكُّ
وو�صع  خروقها،  و��صرتفاء)1(  عظمتها،  ل�صتبقاء  �ل�صرعية  باملعاجلة  �إمد�دها  على 

�لهناء مب���صع �لنقب من �أدميها.

وبذلك  �ل�صريعة،  �أدلة  �لعتبار يف  به من  �أمر  مبا  هذ�  �إىل  �هلل  هد�نا  ولقد 
�جلهد يف ��صتجالء مر�ده، ح�صل لنا ذلك من ��صتقر�ِء �آياٍت كثريٍة من �لكتاب، 
و�إعر��صهم  �لظ��هر،  عند  وق�فهم  يف  �أمًا  ذمَّ  وقد  �ل�صنة،  من  �صحيحة  و�أخبار 

ژٱ ٻ  �إ�صر�ئيل:  عن �لنظر و�ل�صتنباط، كما يف ق�له تعاىل يف ت�بيخ بني 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ. 

��صرتفاء: رتق و�إ�صالح، من رفاأ �لث�ب يرف�ؤه رفًئا: لأََم خروقه باخلياطة و�صم بع�صه �إىل بع�ص و�أ�صلح ما بلي   )1(
منه.

َواِجُب الجتهاد
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 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ 
ڃژ ]�لبقرة/ 84 - 85[.

لت على �أنهم مل ي�ؤخذ عليهم �مليثاق �أن ل ياأخذو� �لفدية من �أ�صرى  فدَّ
َا �أُخذ عليهم �أن ل ُيخرج�هم من  ُر وق�ُعه مبا�صرة، و�إنَّ َّ� ق�مهم؛ لأن ذلك ل ُيَت�صَ
و�أخرج��  �لأمر   ��ُ ا ع�صْ فلمَّ و�ملعاقبة،  �ملغا�صبة  �إليه  تدع�  قد  ديارهم؛ لأن ذلك 
بع�ص ق�مهم، ثم عامل�هم معاملة �لأمم �لعدوة، فحارب�هم، و�أ�صروهم، ومل يطلق�هم 
�أنهم  تقت�صي  �ملفاد�ة  لأن  ذلك؛  عليهم  نعى  �لفد�ء،  عليهم  �أخذو�  �أن  بعد  �إلَّ 
اَء عندهم حتى يفدو� �أنف�صهم فيقروهم، وذم �أي�ًصا  �عتربوهم غرباَء يف �أوطانهم، �أِرقَّ
ِذين �أخذو� ي�صاأل�ن �لت�قيف يف حكم كل م�صاألة كما جاء يف ق�صة �لبقرة، وقد  �لَّ

بيناه يف مبحث جتنب �لتحديد و�لتفريع من هذ� �لكتاب.

فالجتهاد فر�ُص كفايٍة على �لأمة مبقد�ر حاجة �أقطارها و�أح��لها، وقد �أثمت 
�لأمة بالتفريط فيه مع �ل�صتطاعة، ومكنة �لأ�صباب و�لآلت، وقد �تفق �لعلماء 
على �أنه ِمَّا ي�صمله �لأمر يف ق�له تعاىل: ژہ ہ ہ ھ ژ ]�لتغابن/ 16[، 
وق�له: ژۅ ۉ ۉژ ]�حل�صر/ 2[، و�صهاب �لدين �لقر�يف يق�ل يف 

»كتاب �لتنقيح« يف »باب �لإجماع«: »ل� مل يبق متهد و�حد، و�لعياذ باهلل«. 

و�لتق�صري يف �إيجاد �لجتهاد يظهر �أثُره يف �لأح��ل �لَِّتي ظهرت متغرية عن 
�لأح��ل �لَِّتي كانت يف �لع�ص�ر �لَِّتي كان فيها �ملجتهدون، و�لأح��ل �لَِّتي طر�أت 
ومل يكن نظرُيها معروًفا يف تلك �لع�ص�ر، و�لأح��ل �لَِّتي ظهرت حاجة �مل�صلمني 
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فهم  �ملذ�هب،  عليه من �ختالف  ما ه�  ينا�صبه  و�حٍد ل  بعمٍل  �لعمل  �إىل  فيها 
ح�ن لهم �لعمل بق�ل بع�ص �ملذ�هب �ملقتدى بها  بحاجة يف �لأقل �إىل علماء ُيرجِّ
�لآن بني �مل�صلمني، لي�صدر �مل�صلم�ن عن عمل و�حد، ويف كل هذه �لأح��ل قد 
ا ه� مق�صد  ��صتدت �حلاجة �إىل �إعمال �لنظر �ل�صرعي، و�ل�صتنباط، و�لبحث عمَّ

َ من �أق��ل �ملجتهدين، وما ل يقبله. �أ�صلي لل�صارع، وما ه� تبع، وما يقبل �لتغريُّ

ون�صتعر�ص هنا �أمثلة �إجمالية، منها: م�صائل بيع �لطعام، وم�صائل �ملقا�صة، 
�ل�صفعة يف  وم�صائل بي�ع �لآجال، وم�صاألة كر�ء �لأر�ص مبا يخرج منها، وم�صاألة 

خ�ص��ص ما يقبل �لق�صمة، ففي كثري منها ت�صييق.

و�إن �أقلَّ ما يجب على �لعلماء يف هذ� �لع�صر �أن يبتدئ�� به من هذ� �لغر�ص 
�لعلمي �أن ي�صع�� �إىل جمع َممٍع علميٍّ يح�صره �أكرب �لعلماء بالعل�م �ل�صرعية 
يف كلِّ قطٍر �إ�صالميٍّ على �ختالف مذ�هب �مل�صلمني يف �لأقطار، ويب�صط�� بينهم 
وُيْعِلُم��  عليه،  �لأمة  عمل  يتعني  فيما  وفاٍق  عن  فيها  وي�صدرو�  �لأمة،  حاجات 
ر�تهم، فال �أح�صب �أحًد� ين�صرف عن �تباعهم، ويعين�� ي�مئٍذ  �أقطاَر �لإ�صالم مبقرَّ

�أ�صماء �لعلماء �لَِّذين يجدونهم قد بلغ�� مرتبة �لجتهاد �أو قارب��.

وعلى �لعلماء �أن يقيم�� من بينهم �أو�صَعهم علًما، و�أ�صدقهم نظًر� يف فهم 
قد  يك�ن��  �أن  ويتعني  �ل�صريعة،  يف  لالجتهاد  بالتاأهل  لهم  في�صهدو�  �ل�صريعة، 
جمع�� �إىل �لعلم �لعد�لة، و�تباع �ل�صريعة؛ لتك�ن �أمانة �لعلم فيهم م�صت�فاة، ول 

تتطرق �إليهم �لريبة يف �لن�صح لالأمة.





الق�سم الثالث
 مقا�صد الت�صريع اخلا�صة 

باأنواع املعامالت َبني الّنا�س





�ملعامالت يف توجه �لأحكام �لت�شريعية �إليها 
مرتبتان: مقا�شد، وو�شائل

الأمة  بت�صرفات  املنوطة  ال�صرعية  لتمييز الأحكام  املدخُل  الباب هو  هذا 
ومعامالتها؛ لُيعَرَف ما هو منها يف رتبة املق�صد، فهو يف املرتبة الأوىل يف حمافظة 
ال�صرع على اإثباته وقوًعا ورفًعا، وما هو يف رتبة الو�صيلة، فهو يف املرتبة الثانية تابع 
حلالة غريه، وهو مبحث مهمٌّ مل يِف املتقدمون مبا ي�صتحقه من التف�صيل والتدقيق، 
وا الذريعَة و�صيلًة  واقت�صروا منه على ما يرادف امل�صاألة امللقبة ب�صدِّ الذرائع، ف�صمَّ
َع اإليه مق�صًدا، ونحن قد ق�صينا حّق البحث يف �صدِّ الذرائع، وجعلنا مبحَث  واملَُتَذرَّ
املقا�صد والو�صائل متطلًعا اإىل ما هو اأعلى من ذلك، ومل اأر من �صبق اإىل فر�س 
الدين بن  لعز  القواعد  كتاب  ُذِكَر يف  ما  �صوى  الذرائع،  �صدِّ  هذا يف غري بحث 
عبد ال�صالم، وما زاده �صهاب الدين القرايف يف »الفرق الثامن واخلم�صني«، واأنا 

اأجمع بني كالميهما؛ لعدم ا�صتغناء اأحدهما عن الآخر.

انق�سام امل�سالح واملفا�سد اإىل الو�سائل واملقا�سد

فموارد الأحكام �صربان، اأحدهما: مقا�صد، والثاين: و�صائل.
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هي:  والو�صائل  اأنف�صها،  يف  واملفا�صد  للم�صالح  املت�صمنة  هي:  فاملقا�صد 
الطرق املف�صية اإليها، والو�صيلة اإىل اأف�صل املقا�صد هي اأف�صل الو�صائل، والو�صيلة 
اإىل اأرذل املقا�صد هي اأرذل الو�صائل، واإىل متو�صطة، ثم َترَتتَُّب الو�صائُل برتتُِّب 
فا�صلها من  امل�صالح عرف  رتب  للوقوف على  اهلل  وفقه  واملفا�صد، فمن  امل�صالح 
امل�صالح،  رتب  بع�س  يف  العلماء  يختلف  وقد  ِرها،  موؤَخَّ من  َمها  وُمَقدَّ مف�صولِها، 
فيختلفون يف تقدميها عند تعذر اجلمع، وكذلك من وفقه اهلل ملعرفة ُرَتب املفا�صد، 
ها عند تزاحمها، وقد يختلف العلماء يف بع�س رتب املفا�صد،  فاإنه يدراأ اأعظمها باأخفِّ

ر دفع جميعها، وال�صريعة طافحة مبا ذكرناه. فيختلفون فيما ُيْدَراأُ منها عند تعذِّ

اأثناء كالمه يف »ف�صل بيان رتب امل�صالح«: »وجعل  ثم قال عز الدين يف 
واإمنا وجب وجوب  نف�صه،  ب�صريف يف  تلو الإميان يف احلديث؛ لأنه لي�س  اجلهاد 
جلب  اإىل  الو�صائل  من  والولة  الق�صاة  ن�صب  اأن  �صك  »ول  وقال:  الو�صائل، 
ُل  حتمُّ وكذلك  الو�صائل،  و�صائل  فمن  الق�صاة  اأعوان  ب  نَ�صْ واأما  امل�صالح، 
ال�صهادات و�صيلٌة اإىل اأدائها، واأداوؤها و�صيلة اإىل احلكم بها، واحلكم بها و�صيلة اإىل 

جلب امل�صالح ودرء املفا�صد«. 

واملفا�صد،  امل�صالح  مببحث  تخ�صي�صها  على  مقت�صًرا  كالمهما  ترى  واأنت 
فغر�صنا نحن اأو�صع، والفقيه اإليه اأحوج.



املعامالت يف توجه الأحكام الت�سريعية اإليها مرتبتان: مقا�سد، وو�سائل
253253

ال�صاحلة  معامالتهم  يف  النا�س  بت�صرفات  املنوطة  الأحكام   اإن 
َتِب املعبَّ عنها يف الفقه واأ�صوله  والفا�صدة - واإن كانت قد ُتوَجُد متماثلًة يف الرُّ
باأق�صام احلكم ال�صرعي - هي يف العتبار ال�صرعي متفاوتٌة بح�صب كوِن مناِطها 
من الت�صرفات مق�صًدا اأو و�صيلة، يف نظر ال�صرع، اأو يف نظر النا�س، فلذلك تعني 

اأن نبحث عن بيان هاتني املرتبتني من الت�صرفات.

املقا�سد، والو�سائل 

املقا�صد هي الأعمال والت�صرفات املق�صودة لذاتها، التي ت�صعى النفو�ُس 
تنق�صم  وتلك  امتثال،  اإليها  ال�صعي  على  حُتَْمُل  اأو  �صتَّى،  مب�صاٍع  حت�صيلها  اإىل 

ق�صمني: مقا�صد لل�صرع، ومقا�صد للنا�س يف ت�صرفاتهم.

�صبق  اإذ  بعيد،  غري  بها  وعهدك  فيها حديد،  فب�صرك  ال�صرع  مقا�صد  ا  فاأمَّ
تف�صيُلها يف الق�صمني الأول، والثاين من هذا الكتاب، واإمنا يتفرع عنها ما يخت�س 
بهذا الق�صم الثالث من الكتاب، وهو معرفة املقا�صد ال�صرعية اخلا�صة يف اأبواب 
املعامالت، وهي الكيفيات املق�صودة لل�صارع لتحقيق مقا�صد النا�س النافعة، اأو 
حلفظ م�صاحلهم العامة يف ت�صرفاتهم اخلا�صة، كي ل يعود �صعُيهم يف م�صاحلهم 
�َس لهم من حت�صيل م�صاحلهم العامة، اإبطاًل عن غفلة اأو عن  اخلا�صة باإْبطال ما اأُ�صِّ
ت�صريع  ُروعيت يف  ذلك كلُّ حكمة  ويدخل يف  �صهوة،  وباطِل  هًوى،  ا�صتزلِل 
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املنزل  نظام  واإقامة  الرهن،  التوثق يف عقدة  النا�س، مثل ق�صد  اأحكام ت�صرفات 
والعائلة يف عقدة النكاح، ودفع ال�صرر امل�صتدام يف م�صروعية الطالق.

اأو  تعاقدوا،  لأجلها  الَِّتي  املعاين  فهي  ت�صرفاتهم،  النا�س يف  مقا�صد  ا  واأمَّ
تعاطوا، اأو تغارموا، اأو تقا�صوا، اأو ت�صاحلوا.

وهي ق�صمان:

اأو  العقالء،  عليها  اتفق  ِتي  الَّ الت�صرفات  اأنواع  وهو  اأعالها،  هو  ق�صم 
جمهوُرهم، مَلَّا وجدوها مالئمًة لنتظام حياتهم الجتماعية، مثل البيع والإجارة 
ماهيتها،  ِقَواَم  لكونه  لذاته  مق�صوًدا  الأنواع  تلك  اأحكام  من  كان  وما  والعارية، 
كالتوزيع يف الإجارة، والتاأجيل يف ال�صلم، واملنع من التفويت يف التحبي�س، وُيْعَلم 

هذا النوُع با�صتقراء اأحوال الب�صر.

وق�صم هو دون ذلك، وهو الَِّذي يق�صده فريٌق من النا�س، اأو اآحاد منهم يف 
املوؤبد  الكراء  ومثل  والعرية،  العمرى،  مثل  باأحوالهم  ة  ت�صرفاتهم، ملالئمٍة خا�صَّ
املعروف بالإنزال عندنا يف تون�س، وباحِلْكر يف م�صر، وبالن�صبة يف حوانيت التجارة 
الوقف  غلة  ورهن  الأق�صى،  املغرب  يف  باجلل�صة  عنها  ويعب  تون�س،  اأ�صواق  يف 
اخلا�س، اأعني اأوقاف الذرية يف بالد اجلريد التون�صي، وبيع الوفاء عند احلنفية يف 

ف بالأمارة، والقرينة، واحلاجة الطارئة. كروم بخارى، وهذا الق�صم ُيَتَعرَّ
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هو حقوق  ما  ومنها  اهلل،  بحقوق  ُيْدَعى  ما  منها  بق�صميها،  املقا�صد  وهذه 
للعبد.

فحقوق اهلل تعاىل ل ُيَراُد بها ما يعطيه ظاهُر هذه الإ�صافة من اأنه حّق لذات 1 ))
اهلل تعاىل؛ لأن حّق ذاِت اهلل تعاىل اإمنا يدخل يف العقائد، والعبادات امل�صار 
اإليها بقول ر�صول اهلل : »حقُّ اهلل على العباد اأن يعبدوه ول ي�صركوا به 

�صيًئا«، وبقوله تعاىل: ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ. چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ ]الذاريات/ 56 - 57[، فذلك لي�س مراَدنا هنا، 
بل املراُد بها حقوٌق لالأمة فيها حت�صيُل النفع العام، اأو الغالب، اأو حقُّ من 
ى اهلل تعاىل بحمايتها وحمل  اأَْو�صَ ]وهي حقوق[  يعجز عن حماية حقه، 
الَِّتي  احلقوق  فهي  اإ�صقاَطها،  النا�س  من  لأحٍد  يجعل  ومل  عليها،  النا�س 
النا�س يف اكت�صاب  العامة لل�صريعة، والتي حتفظ ت�صرفات  حتفظ املقا�صد 
م�صاحلهم اخلا�صة باأفرادهم، اأو مبجموعهم من اأن تت�صبب يف انخرام تلك 
املقا�صد، وحتفظ حّق كلِّ من ُيَظنُّ به ال�صعُف عن حماية حقه، مثل حّق 

بيت املال، والقا�صر، وح�صانة ال�صغري الَِّذي ل حا�صن له.
اأو 1 2) يالئمها،  ما  لأنف�صهم  بها  يجلبون  الَِّتي  الت�صرفاُت  هي  العباد  وحقوُق 

يدفعون بها عنها ما ينافرها، دون اأن يف�صي ذلك اإىل انخرام م�صلحة عامة 
اأو جلب مف�صدة عامة، ول اإىل انخرام م�صلحة �صخ�س، اأو جلب م�صرة له 

يف حت�صيل م�صلحة غريه، وحقوق العباد هي الغالب.
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ان - حّق اهلل وحق العبد - يف مثل الق�صا�س،  اأنه قد يقرتن احلقَّ واعلم 
والقذِف، والغت�صاب، فيغلَّب حّق اهلل غالًبا، وقد يغلب حقُّ العبد اإذا مل ميكن 
م  تدارُك حقِّ اهلل، مثل عفو القتيل عن قاتله عمًدا؛ لأن حّق ال�صتحياء الذي ُحرِّ
لأجله القتُل، وبولغ يف التهديد عليه قد فات فرجع حق العبد، على اأّن حقَّ اهلل 

قد يبقى منه اأثر قليل، فلذلك ي�صرب القاتل املعفو عنه مائة، ويحب�س عاًما.

ِتي �ُصِرعت؛ لأنَّ بها حت�صيَل اأحكام اأخرى.  واأما الو�صائل فهي الأحكام الَّ
فهي غرُي مق�صودٍة لذاتها، بل لتح�صيل غريها على الوجه املطلوب الأكمل، اإذ 
�ًصا لالختالل والنحالل. فالإ�صهاد  بدونها قد ل يح�صل املق�صُد، اأو يح�صل معرَّ
يف عقد النكاح، و�صهرُته غرُي مق�صوَدين لذاتهما، واإمنا �ُصِرَعا لأنهما و�صيلٌة لإبعاد 
�صورة النكاح عن �صوائب ال�صفاح واملخادنة، واحلوز للرهن لي�س مق�صوًدا لذاته، 
ولكنه �ُصِرَع؛ لتحقيق ماهية الرهن، وح�صول التوثيق الأمت، حتى ل يرهنه الراهن 

مرة اأخرى عند دائن اآخر فيفوت الرهن الأول .

اإىل ما هو حقوق اهلل تعاىل، مثل منع  وتنق�صم الو�صائل كانق�صام املقا�صد 
�ُصِرع  لذاته، ولكنه  لي�س مق�صوًدا  تعاىل  الأمور، فهي حّق اهلل  الر�صوة عن ولة 
ق�صد حتقق اإي�صال احلقوق اإىل اأ�صحابها من اأهل اخل�صومات، وحتقيق اأهلية من 

ُت�ْصَند اإليهم الوليات.
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والتنجيز يف العطايا عندنا و�صيلٌة لإمتامها خ�صية ح�صول مانعها، وهي من 
حقوق اهلل تعاىل؛ لئالَّ تكون العطايا اإبطاًل للمواريث، اأو تو�صيًعا يف الإي�صاء باأكرث 
من الثلث، وكون العقود لزمًة بالعقد اأو بال�صروع يف العمل و�صيلٌة لعدم نق�صها، 

وهي حّق هلل تعاىل ليح�صل مق�صُد ال�صريعة من رفع اخل�صومات بني الأمة.

وانتفاُء  وال�صروط،  لالأحكام،  فاُت  املعرِّ الأ�صباُب  الو�صائل  يف  ويدخل 
يف  الواقفني،  واألفاظ  العقود،  ك�صيغ  معًنى،  يفيد  ما  اأي�ًصا  فيها  ويدخل  املوانع، 
كونها و�صائَل اإىل َتَعرُّف مقا�صدهم فيما عقدوه اأو �صرطوه، وقد ات�صح اأن الو�صائل 
جمعولٌة يف الدرجة الثانية من املقا�صد، فلذلك كان من قواعد الفقه اأنه اإذا �صقط 

اعتباُر املق�صد، �صقط اعتباُر الو�صيلة. 

ومن الأمثلة ال�صاحلة لهذا م�صاألُة النكاح يف املر�س فاإنه مف�صوخ، وف�صُخه 
و�صيلٌة اإىل مق�صد حفظ حقوق املرياث، فاإذا مل يف�صخ حتى برئ املري�س فقد رجع 
مالك اإىل عدم ف�صخه، واأمر مبحو ما كان قاله يف ف�صخه، وكذلك تزوج احلا�صنة 
ها يف احل�صانة، فاإذا مل يقم ويلُّ املح�صون حتى طلقت احلا�صنة  باأجنبي ُي�ْصِقُط حقَّ
فالأظهر اأنه ل ُينتزع منها املح�صون؛ لأن ذلك النتزاع و�صيلة ملق�صد عدم �صيعة 
لعتبار  وجٌه  يبق  مل  احلا�صنة  طالق  بعد  ال�صيعة  اعتبار  �صقط  فلما  املح�صون، 
اإذا  له  العقود يف غري ما ُو�صعت  ا�صتعماِل بع�س �صيغ  الو�صيلة، وكذلك حكُم 
النكاح  »وهبت« يف عقد  لفظ  ا�صتعمال  مثل:  مق�صود،  اإىل  ي�صرفها  ما  بها  قرن 
اإذا ُقِرن بلفظ �صداق، وكذلك لفظ »ملكتكها«، ومنه: تعار�ُس لفِظ الواقف مع 



ِريَعة الإِ�سالميَّة ُد ال�سَّ َمَقا�سِ
258258

مق�صِده، اإذا قام على مق�صده دليٌل غرُي لفظه، وكان لفظه يخالف ذلك، ولذلك 
قال الفقهاء: »اإذا ا�صتقامت املعاين، فال عبَة بالألفاظ«.

التكليف  يف  ال�صريعُة  فتعتب  الواحد،  املق�صد  اإىل  الو�صائُل  تتعدد  وقد 
يح�صل  بحيث  اإليه،  ل  املَُتَو�صَّ للمق�صد  حت�صياًل  الو�صائل  تلك  اأَْقَوى  بتح�صيلها 
مها على و�صيلة هي دونها يف هذا التح�صيل.  كاماًل، را�صًخا، عاجاًل، مي�صوًرا، فُتَقدِّ
�ِصع، ظهر فيه م�صداُق نظِر ال�صريعة اإىل امل�صالح وع�صمتها من اخلطاأ  وهذا جماٌل متَّ
ه على اللتفات اإليه، واأح�صب اأن عظماء املجتهدين مل  والتفريط، ومل اأر من نبَّ
ُع اأ�صاليِب مراعاة ال�صريعة لهذا الأ�صل من  يغفلوا عن اعتباره، ويجب اأن يكون َتَتبُّ
اأكب ما يهتم به املجتهدون، والفقهاء يف ال�صتنباط، والت�صريع، وتعليل ال�صريعة، 

ب متفنن. وما يهتم به الق�صاة والولة يف تنفيذ ال�صريعة، فاإنه مت�صعِّ

كلها،  اأحواِله  باعتبار  املق�صد  اإىل  الإف�صاء  يف  مت�صاويًة  و�صائَل  رنا  قدَّ فاإذا 
اإذ  الآخر،  دون  بع�صها  حت�صيل  يف  املَُكلَُّف  وتخري  اعتبارها،  يف  ال�صريعُة  �صوت 

ژڀ ڀ ڀ  قوله تعاىل:  لي�صت مق�صودًة لذاتها، مثاله  الو�صائل 
للنا�س، واملق�صود منه ح�صول هذا  ]الن�صاء/ 5)[، فهذا خطاب  ٺ     ٺژ 
العقاب، فاإذا قام به ويل املراأة، اأو قام به زوجها، اأو قام به القا�صي، كان ذلك �صواء، 
كان  الزوج،  �صلطة  اأو  املراأة  ويل  �صلطَة  اأ�صعفت  النا�س  اأحواٌل يف  عر�صت  فاإذا 
ًنا؛ لأنه اأْوَقُع يف دوام ذلك الإم�صاك وتعجيله،  تكليُف الق�صاة مببا�صرة ذلك متعيِّ
ه قد  ِتي بلغ فيها نظاُم الق�صاة اأق�صى حدِّ وعدم اختالله، فاإنَّا جند اأنه يف الأزمان الَّ
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ل ي�صتطيُع ويلُّ املراأة اأن مي�صكها مثلما مي�صكها حكم القا�صي، وبالعك�س جند يف 
اأزمان احلياء، و�صذاجة النا�س، مبا�صرَة ويلَّ املراأة ذلك اأْي�َصَر، واأ�ْصَرَع، واأمكن.

ِتي ُيْطَلُب حت�صيُلها لتح�صيل املق�صد، اأعني  هذا كله بالن�صبة اإىل الو�صائل الَّ
ِتي يتعلق بها خطاُب التكليف. الَّ

ُب  ِبها يف ح�صول املق�صد اإذا ح�صل ذلك الت�صبُّ ا الو�صائل باعتبار َت�َصبُّ فاأمَّ
ِل  وترتَّب عليه ح�صوُل اأثرِه، فال التفات اإىل تفاوتها يف كيفية حت�صيل املق�صد املَُتَو�صَّ
اإليه، ويف ترتُِّب اآثاره عليه، ولذلك كان الراجُح اعتباَر حكِم �صرب خمر العنب، 
احلدِّ  واإقامة  التحرمي،  ُمّتحًدا يف  امل�صكرة، حكًما  الأنبذة  من  وغريه  التمر  ونبيذ 

ل اإليه. اإْثباًتا اأو نفًيا، اإذ ل فرق بينها عند ح�صول الأثر املتو�صَّ

وكذلك كان الراجُح اعتباَر حكِم الق�صا�س عن القتل العمد العدوان، اإذا 
ح�صل ِباآلٍة من �صاأنها القتُل اإذا توجهت اإىل امل�صاب بها، ول التفات اإىل الآلت 
في�صتوي  ال�صتعمال،  كرثة  اأو  القتل  حت�صيل  �صرعة  يف  املذكور  الو�صف  ذاِت 
اأو  النارية،  الر�صا�س  بجعبة  اأو  ب�صيف،  اإن ح�صل  العدوان  القتل  الق�صا�ُس يف 

برمي �صخرة من عٍل، اأو بو�صع املقتول حتت اأرجل الفيلة، اأو اإلقائه اإىل ال�صباع.





للت�صريع يف معامالت  واأثبُته  اأ�صا�ٍس،  اأعظُم  ال�صتحقاق  اأ�صول  تعيني  اإن 
ل غر�صني عظيمني هما اأ�صا�س اإي�صال احلقوق  الأمة بع�صها مع بع�س، فاإنه ُيح�صِّ
ُرها يف قلوب املتحاكمني،  نفو�س احلكام ويقرِّ ُرها يف  ينوِّ اأربابها؛ لأن تعيينها  اإىل 
فال يجدوا عند الق�صاء عليهم بح�صبها حرًجا، و�صياأتي يف مقا�صد ن�صب الق�صاة، 
واحلكام اأن من مقا�صد ال�صريعة رفَع اأ�صباِب التواثب والتغالب، َفُيْعَلُم هناك اأن 
غايُة،  املق�صد  واأن ذلك  املق�صد،  ُل عوٍن على ذلك  اأوَّ احلقوق  ي  ُم�ْصَتِحقِّ تعيني 

ٌة لهذا املق�صد. وعلَّ

الَِّتي  الأر�س  يف  اهلل  خلق  مبا  انتفاِعهم  اُت  كْيفيَّ هي  النا�س  وحقوق 
ژەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  اأنباأ بذلك قوُله تعاىل:   اأوجدهم عليها، كما 
ا  ]البقرة/ 29[، فهذا ن�س القراآن قد جعل ما يف الأر�س جميًعا حقًّ ۆئژ 
اأن ما يف الأر�س  التف�صيل والبيان، فلو  اإىل  للنا�س على وجه الإجمال املحتاج 
ا�ُس بحاجة اإىل  َيِفي برغباِت كلِّ النا�س يف كل الأحوال وكل الأزمان، مَلَا كان النَّ
تعينِي حقوق انتفاعهم مبا يف عاملهم الأر�صي، ولكن الرغبات قد تتوجه اإىل اأ�صياَء 

مق�شُد �ل�شريعِة تعيني �أنو�ِع �حلقوق لأنو�ع 
يها م�شتِحقِّ
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ا لأنَّها  اإمَّ اأو بقاٍع، اأو اأحواٍل نراها ل تفي باإر�صاء تلك الرغبات كلها،  يف اأزماٍن، 
اإىل  النا�س  فتنهال  بع�س،  اآنَُق من  َها  بع�صَ ا لأنَّ  واإمَّ الراغبني،  اأقلُّ من حاجات 
ُع من ذلك تزاحٌم كثرٌي على متاع قليل،  طلب الأينق وترك غريه. فال َجَرَم ُيَتَوقَّ
ا كان  لعله يف�صي اإىل التواثب والتغالب، فيدح�س القويُّ حقوَق ال�صعيف، ورمبَّ
عاقبُة ذلك تفاين املتكافئني يف القوة على التناول، وفناَء امل�صت�صعفني الَِّذين ل 

ي�صتطيعون حيلًة ول يهتدون �صبياًل.

وقد ق�صت ال�صريعُة يف تعيني اأ�صحاب احلقوق، وبيان اأَْولويِة بع�س النا�س 
ببع�س الأ�صياء، اأْو َبَياِن كيفية ت�صاُرِكِهم يف النتفاع مبا يقبل الت�صارك، على طريق 
�سُّ يف حكمه به�صيمة، فلم تعتمد  فطرٍي عادل، ل جتد النفو�ُس فيه نفرًة، ول حُتِ
والإقناع  العدل،  نظَر  ت  توخَّ ولكنها  الإرغام،  على  ول  دفة،  ال�صُّ على  ال�صريعُة 
ُف حرًجا، ثم مَلَّا اأحكمْت �صداه، وركزت مداه، اأمرت الأمة  حتى ل يجد املن�صِ

بامتثاله وحددته تقريًبا لنواله.

ا التكوين، واإما الرتجيح. وِجَماُع اأ�صوِل تعيني احلقوق اأحد اأمرين: اإمَّ

ن احلقَّ مع تكوين �صاحبه، وَقَرَن  فالتكوين: اأن يكون اأ�صُل اخِلْلَقة قد كوَّ
بينهما، وهو اأعظم حّق يف العامل.

والرتجيح: هو اإظهاُر اأولويِة جانٍب على اآخر يف حقٍّ �صالٍح جلانبني فاأكرث، 
ُة  احُلجَّ واإما  ْجحان،  بالرُّ ال�صاهد  العقل  ُة  ُحجَّ ا  اإمَّ الأولوية:  هذه  اإثبات  وطريق 
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املقبولة بني النا�س يف اجلملة، فاإن مل يكن �صيٌء من هذين املَُرْجحني َفَقْد ُي�صاُر 
حاٍت ا�صطالحيٍة و�صعية، مثل ال�صبق اإىل التح�صيل، وكب ال�صن الَِّذي  اإىل مرجِّ
اُر  هو �صبق يف الوجود، فاإذا ُفِر�َس ال�صتواُء بني املراتب املتنازعة احلق، فقد ُي�صَ
ار اإىل ق�صمة ال�صيء بني املتعددين،  اإىل القرعة، وهي من حكم البخت، وقد ُي�صَ

اكتفاًء ببع�س النتفاع.

مراتب احلقوق

ت�صع  اإىل  مراتبها  على  احلقوق  اأنواع  من  لنا  بدا  ما  ن�صتقرئ  اأن  ون�صتطيع 
يها. مراتب، ُمَرتَّبة على ح�صب قوة موجب ال�صتحقاق فيها مل�صتِحقِّ

املرتبة الأوىل: احلق الأ�صلي امل�صتَحقُّ بالتكوين واأ�صِل اجلبلة، وهو حقُّ 
والنوم،  والأكل،  التفكري،  مثل،  وم�صاعره،  ه،  وحوا�صِّ بدنه،  ت�صرفات  يف  املرء 
اأي�ًصا فيما تولَّد عنه، كحق املراأة يف الطفل الَِّذي تلده،  ه  والنظر، وال�صمع، وحقُّ
َز وعَرف لنف�صه  ا، فاإذا َميَّ ا، اأو مل ُتْثِبت له ال�صريعُة حقًّ ما دام ل يعرف لنف�صه حقًّ
ز،  ال�صرَّ والنفَع، ارتفع حقُّ الأم مبقدار متييز الطفل، و�صار القوُل له يف مقدار ما مُيَيِّ

ولذلك قال اإبراهيم لبنه اإ�صماعيل وهو غالم مميز: ژی ی جئ حئ مئ    ىئ 
باأن  الإذن  يف  التخيرَي  له  فجعل   ،](02 ]ال�صافات/  يئ جب حب خبژ 

يذبحه، وعدمه.
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ويلتحق بهذه املرتبة احلقُّ يف كل ما تولَّد من �صيء ثبت فيه حقٌّ معَتَب، 
مثل ن�صل الأنعام اململوكة لأ�صحابها، وثمر ال�صجر، ومعادن الأر�صني، فاإن احلق 
يف  منه  اأقوى  منها  املتولِّد  يف  ويكون  املرتبة،  هذه  دون  مبرتبة  ثابٌت  اأ�صولها  يف 

اأ�صولها.

املرتبة الثانية: ما كان قريًبا من هذا، ولكنه يخالفه باأنَّ فيه �صائبًة من توا�صع 
ا�صطلح عليه نظاُم اجلماعة اأو ال�صريعة، وذلك مثل حّق الأب يف اأولده الَِّذين 
جعلهم ال�صرُع ب�صبب الخت�صا�س اأولًدا له واعتبهم ن�صاًل منه؛ لأن اخت�صا�َس 
املراأة بالرجل بطريقة الزواج، و�صيانََتُه اإياها، وحتقق ح�صانة ن�صاأتها اقت�صى اعتباَر 
احلْمِل العالق بها يف مدة ذلك الخت�صا�س حْماًل من ذلك الزوج، فَجَعَل الزْوَج 
ه كلَّ من ينفيه عن �صاحِب ع�صمة اأمه، ومل يجعل حقَّ  اأبًا لذلك الولد، و�صفَّ
حماولة نفيه اإلَّ ل�صاحب الع�صمة اإن ثبت عنده قطًعا اأن احلمل لي�س منه، وقد 
غرِي  الأم  بقوِل  ياأخذون  فكانوا  �صتَّى،  بطرق  الأن�صاب  يثبتون  اجلاهلية  كانوا يف 
ذات الع�صمة اإن َحَمَلْت بولٍد من �ِصَفاٍح اأن تقول: هو من فالن، اأحد اأخدانها، 
ا عا�صدوا ذلك بالقافة، اأو با�صتنطاق الكهان، وكان الأْمُر يف بغاء الإماء اأو�صَع  وُرمبَّ

من ذلك.

احلق،  حت�صيل  اإمكان  يف  �صواًء  وغرُيه  امل�صتِحقُّ  يكون  اأن  الثالثة:  املرتبة 
ولكن بع�س املُ�ْصَتِوين قد �صعى بجْهٍد وعمل بيده، اأو بدنه، اأو بابتداٍر لتح�صيل 
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وا�صتنباط  والقن�س،  وال�صيد،  والختباط))1،  كالحتطاب،  غريه،  قبل  ال�صيء 
املياه، واإقامة الأرحاء على الأنهار، وامل�صائد على ال�صطوط.

املرتبة الرابعة: دون هذه، وهي اأن يكون الطريُق اإىل نََوال ال�صيء هو الغلبة، 
النوع  من  اأقوى  الفو�صى  عهود  الب�صر، يف  ا�صطالح  ذلك يف  كان  وقد  والقوة، 
ال�صريعة،  نظر  يف  مذموًما  معظُمه  كان  ملا  ذلك  اأن  غري  الثالثة،  املرتبة  يف  الَِّذي 
ِتي قبله، وهذا مثل القتال على الأر�س  الَّ والعقول ال�صليمة جعلناه دون املرتبة 
والغارة على الأنعام، ومثل الأ�صر وال�صبي يف ال�صرتقاق، وقد اأقرت ال�صريعة ما 

وجدته باأيدي النا�س من اآثار هذه الو�صيلة.

ُهَنيٍّ حني جعله على احلمى:  قال ملوله  اأن عمر بن اخلطاب  املوطاأ  ويف 
اجلاهلية،  يف  عليها  قاتلوا  لبالدهم،  اإنها  ظلمتهم،  قد  اأين  لريون  اإنهم  اهلل،  »وامي 
واأ�صلموا عليها يف الإ�صالم، والذي نف�صي بيده، لول املال الَِّذي اأحمل عليه يف 
�صبيل اهلل ما حميت عليهم من بالدهم �صبا«، ومثل هذا النوع ما اأقرته ال�صريعُة 
يف احلقوق العامة دون اخلا�صة، وذلك مثل حقوق اجلهاد، واملغامن، وال�صبي، لكنه 

حّق لعموم امل�صلمني، ثم يخت�س ببع�صهم بالق�صمة، اأو بتنفيل اأمري اجلي�س.

اإعماُل جهٍد يف حت�صيل  ي�صاحبه  الَِّذي مل  ال�صبق  اخلام�صة: حّق  املرتبة 
ومقاعد  الدكاكني،  اأ�صحاب  غري  للباعة  الأ�صواق  مقاعد  مثل  وذلك  احلق، 

الختباط: هو �صرب ال�صجر بالع�صا ليتناثر ورقها، ومنه اخَلَبُط: وهو ا�صم الورق ال�صاقط وهو من علف الإبل.  1((
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والأودية من كلِّ  ال�صيح  ال�صقي من  ومثل  امل�صاجد،  فيها، وجمال�س  قني  املت�صوِّ
منهما  كالًّ  زوج  اللذين  الزوجني  لأول  الوليني  ذات  وتزوج  مبملوك،  لي�س  ماٍء 
اأحُد الوليني اإذا مل يكن دخول، وترجيُح الزوج الَِّذي �صبق بالبناء باملراأة على 
الزوج الآخر واإن كان اأ�صبق عقًدا، ومثل: اللتقاط على تف�صيل فيه يف الإ�صالم، 

وعدم تف�صيل يف بع�س ال�صرائع، مثلما حكى اهلل عن ال�صيارة: ژڱ ڱ   ڱ 
ڱژ ]يو�صف/ 9)[، ب�صر نف�صه باأنه ملكه باللتقاط.

على  ترجيحه  بطريق  احلقَّ  نال  قد  امل�صتِحقُّ  يكون  اأن  ال�صاد�صة:  املرتبة 
ِر متكني اجلميع من النتفاع بال�صيء  متعدد من امل�صتحقني يف مراتب اأخرى، لتعذُّ
اإذا ح�صل  اأبيهم،  دون  لأمهم  ا  حقًّ الأولد  مثل جعل ح�صانة  وهذا  امل�صتَحق، 
فلما  الجتماع،  احلق حني  ذلك  �صاحَبْي  مًعا  كانا  فاإنهما  الأبوين،  بني  الفراق 
تفرقا تعذر قياُمهما به جميًعا فرجح جانُب الأم، ومثل جعل النظر يف مال الأولد 
الولد  الأم يف ذات  اأن حّق  مع  الأب،  لتدبري  ترجيًحا  الأم  ال�صغار لالأب دون 

اأقوى؛ لأن حقها من املرتبة الأوىل.

هذه  اأ�صحاب  وحقوق  الوليات،  يف  كثرية  واأمثلة  �صوٌر  املرتبة  هذه  ويف 
يف  الوهاب  عبد  حممد  اأبو  القا�صي  قال  املرجح،  للجانب  بالن�صبة  ُتْعَتَبُ  املرتبة 
يف  فالرتبُّ�ُس  له،  ُجِعلت  مبن  معتبة  »احلقوق  الإيالء«:  »باب  يف  »الإ�صراف« 

الإيالء حق للزوج، فلذلك ل ينظر فيه اإىل حال الزوجة من حرية ورق«.
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املرتبة ال�صابعة: نوال احلق ببذل عو�س يف مقابلته ُيْدَفُع اإىل �صاحب احلق 
يقبل  فيما  التعاو�س  وهو  املتقدمة،  املراتب  من  مبرتبة  له  ثابت  لأنه  له؛  اإر�صاًء 
التعوي�س، و�صياأتي، وقد قال عمر يف كالمه مع هنيٍّ موله: »اإنها لبالدهم، قاتلوا 
عليها يف اجلاهلية، واأ�صلموا عليها يف الإ�صالم«، وهذه املرتبة هي اأو�صع املراتب، 

واأ�صهُرها يف حت�صيل احلقوق يف نظام احل�صارة الإن�صانية.

اإليه،  النا�س  اأقرُب  ه  م�صتِحقِّ انقرا�س  بعد  احلقَّ  ينال  اأن  الثامنة:  املرتبة 
القرب،  �صفة  تعيني  يف  متفاوتٌه  اأنظاٌر  وال�صرائع  وللعوائد  حقوقه،  باأخذ  واأولده 
على  وبناها  الإرث  حقوَق  ر�صم  حني  ذلك،  يف  ال�صرائع  اأعدُل  والإ�صالم 
�صياأتي.  كما  و�صدها،  املحبة  النظر عن  بقطع  والعار�صة،  الأ�صيلة  القرابة  اعتبار 

یی  ی  ی  ىئىئ  ىئ    ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ژۆئ  قال تعاىل: 
الرابطة  هو  ذلك  يف  الأ�صل  وجعل   ،](( ]الن�صاء/  يئژ  ىئ  مئ      حئ  جئ 

ا ينتهي اإليه،  �َصُب، والزوجيُة، والولء، وجعل لكلٍّ حدًّ العائلية، فالإرث �صببه النَّ
فاإذا انتهى اإليه �صار املاُل مبنزلة ماٍل، ل مالك له فيعود اإىل الأ�صل، اأعني جامعة 
الأمة، وقد َبَنى الإ�صالُم ذلك على اأ�صِل الفطرة، فلم مينع قرابة الن�صاء منه، وما 
اأنه عدل ذلك على كيفية  اإّل  اأكرث الأمم،  ُكنَّ ياأخذن �صيًئا من مال امليت عند 
لت خا�صة،  �صن�صرحها يف اآ�صرة القرابة، وقد ح�صر الإ�صالم حّق الإرث يف املتموِّ

ُل اأبناَء امليت، واإخوَته اأن يرثوا زوَجَته. وكان اأمر اجلاهلية ُيَخوِّ
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د امل�صادفة دون عمل اأو �صعي، وهذه اأ�صعف املراتب،  املرتبة التا�صعة: جمرَّ
وللعلماء يف اعتبارها خالف، فلذلك ل جتري اأمثلُتها اإّل على راأِي بع�س العلماء، 
مثل: الُقرعة يف الق�صمة يف مذهب مالك، ومثل ما ورد يف حديث ال�صتهام على 
يِّ�صة،  ة حُمَ نِّ يف املحاورة كما ورد يف حديث ُحَويِّ�صَ الأذان، ومثل اعتبار ِكَب ال�صِّ
ومثل اجللو�س على اليمني يف ا�صتحقاق البتداء بال�صرب من يد اجللي�س، كما 

ورد يف حديث ابن عبا�س.

تنبيهات 

تنبيه اأول: قد يكون �صاحب احلق واحًدا، وهو اأخ�س كيفية النتفاع، وقد 
ًدا حم�صورا، مثل ال�صركاء يف الأ�صقا�س))1 يف دار اأو اأر�س، وقد يكون  يكون متعدِّ
والفقراء،  الأو�صاف كاجلي�س،  اأ�صحاب  ًدا غرَي حم�صور، وذلك يف حقوق  متعدِّ
وطلبة العلم فيما ُجِعل لهم، وكاملرعى للقبيلة، ويف احلقوق العامة للم�صلمني مثل 
د انفراَده مبا يخت�س به من احلق اأُجيب  حقِّ بيت املال، ومتى طلب بع�ُس املتعدِّ

اإليه؛ لأنه الأ�صل فيما يقبل التجزئة.

على  اأُمناء  اإقامة  اإىل  النوع  هذا  اأ�صناف  بع�س  يف  الت�صرُّف  يوؤول  وقد 
ا�صتعمال احلق امل�صرتك، وهو ما �صنتكلم عليه يف املق�صد من و�صع احلكام.

ْق�س وهوالقطعة من ال�صيء، وكذلك: الن�صيب. الأ�صقا�س: مفردها ال�صِّ  1((
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، وقد  ن تبنيَّ اأنه غرُي اأهٍل له مق�صٌد �صرعيٌّ تنبيه ثان: اإنَّ �صلَب احلقِّ عمَّ
ن ل ت�صاعده اخِلْلقُة على نواله،  يرجع اإىل املراتب املتقدمة، مثل �صلب احلق عمَّ

ر لقوله تعاىل: ژ ں  ومنه �صلب حّق اجلهاد عن الن�صاء، كما يف احلديث املف�صِّ
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ    ھ ھ ھھ ے 
ے ۓ ۓژ ]الن�صاء/ 32[. وللعلماء يف اأمثلة هذا اختالف، مثل �صلب 

حّق الق�صاء عن املراأة .

وقد يكون �صلب احلق لأجل ترجيح جانٍب من امل�صتحقني اإياه على جانب 
اآخر، كما تقدم يف املرتبة ال�صاد�صة، وقد يكون �صلُب احلقِّ لأجل ثبوت حّق اآخر، 
الت�صرف يف  �صلُب حّق  اأي�ًصا  ومن هذا  والرابعة،  الثالثة  املرتبتني  تقدم يف  كما 
املال عن املعتوه، وهو يرجع اإىل زوال ما يف اخِللقة من املقدرة على تدبري الأمور، 
و�صلُب حّق الت�صرف اأي�ًصا عن ال�صفيه وهو يرجع اإىل �صيٍء من هذا، مع مراعاة 

حقِّ �صاحب املال الَِّذي ل ي�صتطيع حفَظ حقه، ومراعاة حقوق عائلته، وورثته.

ه اإّل ل�صرورة تقيم م�صلحًة عامة،  تنبيه ثالث: ل ُينتزع احلقُّ من م�صتِحقِّ
كاأخذ اأر�ٍس للحمى، اأو لنزول جي�س يدفع عن الأمة، واإّل ِلَدْفِعه يف ق�صاء حّق 

ٍح كال�صفعة. اآخر انتفع به املُْنَتَزُع منه، كبيع القا�صي ربع املدين، واإّل حلقٍّ ُمرجَّ





اأ�صا�ُس ح�صارتها وانتظاِم جامعتها، فلذلك  اأمر العائالت يف الأمة  انتظام 
الب�صرية كلها، وكان ذلك  ال�صرائع  العائلة من مق�صد  نظام  كان العتناُء ب�صبط 
من اأول ما عني به الإن�صان املدين يف اإقامة اأ�صول مدنيته باإلهام اإلهي، ُروِعَي فيه 
حفُظ الأن�صاب من ال�صكِّ يف انت�صابها، اأعني اأن يثبت املرء انت�صاب ن�صله اإليه، 

كما قد اأ�صرنا اإليه يف مبحث اأنواع امل�صلحة املق�صودة من الت�صريع .

ومل تزل ال�صرائُع ُتْعَنى ب�صبِط اأ�صِل نظام تكوين العائلة الَِّذي هو اقرتان 
وتفريع  الن�صل،  اأ�صل تكوين  فاإنه  النكاح،  اأو  بالزواج،  ِ عنه  املَُعبَّ بالأنثى  الذكر 
اأن كان  يلبث  فلم  ْهر،  ال�صِّ نظاِم  ْبَط  �صَ وا�صتتبع ذلك  واأ�صولها،  بفروعها  القرابة 
لذلك الأثُر اجلليُل يف تكوين نظام الع�صرية، فالقبيلة، فالأمة، فمن نظام النكاح 
�صور  من  دونها  وما  الأخوة  تتكون  هذا  ومن  ُة،  والُبُنوَّ ُة،  والأُُبوَّ الأُُموَمُة،  تتكون 
هر،  الع�صبة، ومن امتزاج رابطة النكاح برابطة الن�صب والع�صابة حتدث رابطُة ال�صِّ
وجاءت �صريعُة الإ�صالم مهيمنًة على �صرائع احلق، فكانت الأحكام الَِّتي �صرعتها 

للعائلة اأعدَل الأحكام، واأْوَثَقها، واأجلَّها. 

ُد �أحكام �لعائلة مقا�شِ
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ول جرم اأن الأ�صل الأ�صيَل يف ت�صريع العائلة هو اإحكاُم اآ�صرة النِّكاح، 
يقبل  ما  انحالل  كيفية  ثمَّ  ْهر،  ال�صِّ اآ�صرة  اإحكام  ثم  القرابة،  َرة  اآ�صِ اإْحَكاُم  ثم 

النحالل من هذه الأوا�صر الثالث .



َرة النكاح  اآ�صِ

نامو�َس  كونها  نظام  من  جعل  املخلوقات  اأنواع  بقاَء  الكون  مبِدُع  اأراد  مَلَّا 
التولد، وجعل يف ذلك النامو�س داعيًة ِجِبلية تدفع اأفراَد النوع اإىل حت�صيله، بدافع 
من اأنف�صها غري حمتاج اإىل حدٍو اإليه اأو اإكراٍه عليه، ليكون حت�صيُل ذلك النامو�س 
ذكور  ميِل  داعيُة  هي  الداعيُة  وتلك  والأحوال،  الأزمان  اختلفت  واإن  م�صمونًا 

النوع اإىل اإناثه، وميل اإناثه اإىل ذكوره.

والكرامات،  الف�صائل،  اإىل  بالهتداء  الإن�صان  نوَع  تعاىل  اهلُل  ز  ميَّ وقد 
الفعال،  ورذيل  اخل�صال،  �صريف  من  بها  يحف  ما  �صائر  بني  من  وا�صتخال�صها 
منها  واأخذه  ومقارناتها،  غاياتها،  باعتبار  الأعمال  يعترب  الَِّذي  العقَل  له  وجعل 
ا،  طبيعيًّ اندفاًعا  الإناث  مع  الذكور  �صهوة  ق�صاُء  كان  فبينما  اتفق،  كيفما  لبابها 
حم�ًصا، مل يلبث الإن�صاُن منذ الن�صاأة املوفقة اأن اعترب ببواعثه، وغاياته، ومقارنتها، 
ا، ولطًفا ورحمة، وتعاونًا وتنا�صاًل واحتاًدا، واإقامًة  ا وودًّ فراأى يف جمموع ذلك حبًّ

لنظام العائلة، ثم لنظام القبيلة، ثم الأمة.
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والعلم،  وال�صالح،  اخلري،  من  كثرية  معاٍن  كلِّها  املعاين  تلك  خالل  ويف 
واحل�صارة؛ َفاأُْلِهَم اأن تلك الداعية لي�صت بالن�صبة اإىل نوعه، كحالها بالن�صبة اإىل 
ُمَراَد خالِقه  اأنَّ  اأنواع احليوان الَِّذي ل يفقُه منها غرَي اندفاِع ال�صهوة، وَعِلَم  بقية 
من اإيداعها يف نوعه ُمَراٌد اأعلى، واأ�صمى من املراد يف اإيداعها يف الأنواع الأخرى. 
غري  اإهابًا  الداعيَة  هاته  يْك�ُصو   - اأمثاله  واإعانة  ُهَداِتِه،  ِباإِْر�َصاِد   - الإن�صاُن  فاأخذ 
ِتي  الَّ الَِّذي برزت فيه بادئ بدء اخللقة، فاإن املََحاِمَد، والغايات ال�صامية  الإهاب 
به  حفَّ  ما  جنب  يف  �صئياًل  �صيًئا  الأول  ِجْذَرها  ْت  َ ريَّ �صَ الداعيُة  هذه  اأثمرْتها 
اإىل  اأ�صار  ونتائجه، وقد  اآثاره،  ب�صرف  ًفا  فاأ�صبح بحق م�صرَّ الكمالت،  من عظيم 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ڦ  تعاىل:  قوُله  التطور  هذا 
چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک کژ ]الأعراف/ 189[، فاعَترْب قوله »منها«، 
وقوله  �صاحًلا«،  ءاتيتنا  »لئن  وقوله  ربهما«،  اهلل  »دعوا  وقوله  »لي�صكن«،  وقوله 
»لنكونن من ال�صاكرين«، فاإن ذلك كله مظاهر اهتداء اإىل ما يف تلك احلالة من 

الف�صائل والعواقب ال�صاحلة.

قبيحة  اآثاٌر  بها  حفت  اإذا  ذميًما  اأمًرا  ال�صهوانية  الداعية  تلك  تكون  كما 
اُت  �صيئٌة، مثل: مفا�صد الزنا، والبغاء، والواأد، وال�صتهتار، والتهتك، وتلك املََذمَّ
قد كانت مغ�صو�ًصا عن قبحها يف اجلاهلية كما يف بع�س العوائد ال�صخيفة، اأخرج 
البخاري يف �صحيحه من حديث عروة عن عائ�صة - ر�صي اهلل عنها - اأنها اأخربته 
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اأن »النكاح كان يف اجلاهلية على اأربعة اأنحاء: فنكاح منها هو نكاح النا�س اليوم، 
يخطب الرجل اإىل الرجل وليته اأو ابنته في�صدقها ثم ينكحها، ونكاح اآخر: كان 
الرجل يقول لمراأته اإذا طُهرْت من طمثها »اأر�صلي اإىل فالن فا�صتب�صعي منه«، 
ها حتى يتبنيَّ حمُلها من ذلك الرجل الَِّذي ت�صتب�صع  ويعتزلها زوُجها، ول مي�صُّ
جنابة  رغبة يف  ذلك  يفعل  واإمنا  اأحب،  اإذا  زوُجها  اأ�صاَبها  تبني حمُلها  فاإذا  منه، 

ى نكاح ال�صتب�صاع . الولد، فكان هذا النكاح ُي�صمَّ

كلهم  املراأة،  على  فيدخلون  الع�صرة،  دون  ما  الرهط  يجتمع  اآخر:  ونكاح 
اأر�صلت  ت�صع حملها،  اأن  بعد  الليايل  عليها  ومرَّ  وو�صعت  فاإذا حملت  ي�صيبها، 
قد  لهم:  تقول  عندها،  يجتمعوا  حتى  ميتنع  اأن  منهم  رجل  ي�صتطع  فلم  اإليهم، 
ي من اأحبت  عرفتم الَِّذي كان من اأمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فالن، ُت�َصمِّ

با�صمه، فيلحق به ولُدها، ل ي�صتطيع اأن ميتنع به الرجل.

ونكاح رابع: يجتمع النا�س الكثري فيدخلون على املراأة ل متتنع ممن جاءها، 
وهن البغايا، وكن ين�صنب على اأبوابهن الرايات تكون َعَلًما، فمن اأرادهن دخل 
ة، فاأحلقوا ولَدها  عليهن، فاإذا حملت اإحداهن وو�صعت اجتمعوا لها ودعوا لهم القافَّ
  بالذي يرون، فالتاط به وُدعي ابنه، ول ميتنع من ذلك، فلما بعث �صيدنا حممد

باحلق، هدم نكاح اجلاهلية كله اإلَّ نكاح النا�س اليوم«.
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وقد اقت�صرت يف حديثها على ما هو متعارُف جهٍر بينهم، ومل تذكر ال�صفاَح 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ژېئ  تعاىل:  بقوله  اإليهما  امل�صار  واملخادنَة 
ىئژ ]املائدة/ 5[، وقد اقت�صر القراآن على هذين؛ لأن تلك الَِّتي يف حديث 
ا وهو ال�صفاح واملخادنة)1)،  عائ�صة كانت مباحًة يف اجلاهلية فاأُبِطلت، فاأما ما يقع �ِصرًّ

فلم يكن مباًحا يف اجلاهلية اإذ كان اأولياُء الن�صاء والبنات ل يقرون ذلك.

فكان اعتناُء ال�صريعة باأمر النكاح من اأ�صمى مقا�صدها؛ لأن النكاح ِجْذُم)2) 
نظاِم العائلة، فكان جماع مق�صدها منه ق�صَر الأمة على هذا ال�صنف من الَزواج 
دون ما عداه مما ُحكي يف حديث عائ�صة، وحقيقُته اخت�صا�س الرجل بامراأة، اأو 
ن�صاء هن قرارات ن�صله، حتى يثق من جراء ذلك الخت�صا�س بثبوت انت�صاِب 
ْت به اأ�صياُء منذ القدم كانت وازعًة للمراأة  ن�صِلها اإليه، فاإن هذا الخت�صا�س حفَّ
ي اإىل اختالط الن�صب، تلك الوازعُة هي ح�صانُة املراأة يف  عن الوقوع فيما ُيْف�صِ
زوجها  �صيانة  بح�صب  مقرها  وح�صانُة  ودينها،  وتربيتها،  ن�صاأتها،  بح�صب  نف�صها 
اإياها وذبِّ جريتها عنها؛ لأنهم اأمثال حلال زوجها، ولذلك مل تر ال�صريعُة نق�َس 
ما انعقد من عقود هذا النكاح يف اجلاهلية؛ لأنه كان جارًيا على تلك الأحوال 
املتعاقدان من عقدهما  اأن يق�صد  لزوُم  فيه  الكاملة، ولي�س من مق�صد الإ�صالم 
للنية  لي�س  اإذ  بالنية،  املعربَّ عنه  ال�صرعية  الو�صايا  امتثال  فيه على  اأنهما يجريان 

ْجلة واملروءة. مدخٌل يف تقوية تلك العتبارات النا�صئة على ال�صعور الغالب بالرُّ
فاح: الزنى بدون التزام ول مداومة، واملخادنة: زناٌء مع التزام ومداومة. ال�صِّ  (1(

ِجْذم ال�صيء: اأ�صله وجذره.  (2(
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ملحوظني  يكونا  مل  وتنويًها  ت�صريًفا  النكاح  عقدَة  زادت  ال�صريعة  اأن  بيد 
قبلها، اإذ اعتربتها اأ�صا�ًصا لهذه الف�صائل ليزيدها املق�صُد الديني تف�صياًل وحرمًة 
ال�صهوات.  يبق معدوًدا يف عداد  النا�س، بحيث مل  نظر  الأزواج ويف  نفو�س  يف 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ژڈ  تعاىل:  اهلل  قوُل  لذلك  الأمَة  ه  نبَّ وقد 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ک 

ڱژ ]الروم/ 21[.

وقد ظهر من جميع ما تقدم اأن �صورة التعاقد يف تكوين �صلة النكاح على 
ِق معنى ر�صا املراأة، واأهلها  الوجه الأكمل، �صورٌة عر�صت له من احِلْر�ِس يف حتقُّ
ق ُح�ْصن ق�صِد الرجل معها من دوام املعا�صرة واإخال�س  بذلك الجتماع، ويف حتقُّ
الن�صياق بني  ِد  مبجرَّ املدنية  تاريخ  اأول  الزواج يح�صل يف  فقد كان  واإلَّ  املحبة، 
الآخر،  اإىل  كل  يطمئن  حتى  كليهما،  من  واملرا�صاة  واملراودة  واملراأة،  الرجل 

وي�صتقر اأمرهما على الوفاق، والإلف، وبناء العائلة، والن�صل.

النكاح  اأحكام  يف  ال�صريعة  مق�صُد  منه  ُي�صتخل�س  ما  ا�صتقرْيُت  وقد 
الأ�صا�صية، والتفريعية، فوجدته يرجع اإىل اأ�صلني:

الأ�صل الأول: ات�صاح خمالفة �صورة عقد النكاح لبقية �صور ما يتفق يف 
اقرتان الرجل باملراأة.

الأ�صل الثاين: اأن ل يكون مدخوًل فيه على التوقيت، والتاأجيل.
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ا الأ�صل الأول فقد ات�صح لك اأمُره ممَّا قدمناه اآنًفا، وقد راعت ال�صريعُة ) 1) فاأمَّ
ِتي قواُمها  الَّ فيه تلك ال�صوَر امل�صروحة يف حديث عائ�صة ر�صي اهلل عنها 
الن�صب،  يف  لل�صك  املعر�صة  املذمومة  املقارنة  من  غريه  وبني  بينه  التفرقُة 
اإن  خا�س  لها  ويلٌّ  املراأة  عقَد  يتوىلَّ  اأن  اأحدها:  ثالثة:  اأموٌر  ذلك  وقوام 
كان اأو عام، ليظهر اأن املراأة مل تتولَّ الركون اإىل الرجل وحدها دون علم 
والبغاء،  واملخادنة،  والزنى،  النكاح،  بني  الفروق  اأول  ذلك  لأن  ذويها؛ 
وال�صتب�صاع، فاإنها ل ير�صى بها الأولياُء يف عرف النا�س الغالب عليهم، 
ولأن تويلِّ الويّل عْقَد مولِته يهيُئه اإىل اأن يكون عونًا على حرا�صة حالها 
وح�صانتها، واأن تكون ع�صريُته واأن�صاُره وغا�صيُته وجريُته عونًا له يف الذبِّ 
عن ذلك، وا�صرتاط الويل يف عقد النكاح هو قول جمهور فقهاء الأم�صار، 
وقال اأبو حنيفة هو �صرط يف نكاح ال�صغري واملجنون والرقيق، والويل العام 

القا�صي، اإن مل يكن للمراأة ويلٌّ من الع�صبة.

�صعار  املهر  فاإن  للزوجة،  الزوج  يبذله  مبهر  ذلك  يكون  اأن  الثاين:  الأمر 
النكاح؛ لأنه اأثر من املعامالت القدمية عند الب�صر الَِّتي كان النكاح فيها �صبيًها 
بامللك، وكانت الزوجُة �صبيهًة بالرقيق، فلي�س املهر يف الإ�صالم عو�ًصا عن الُب�صع 
كما يجري على األ�صنة الفقهاء على معنى التقريب، اإذ لو كان ِعو�ًصا َلُروِعَي فيه 
ق اأن املقدار  قِّ ُد مقداٍر من املال كلما حُتُ �س عنها، ولوجب جتدُّ مقداُر املنفعة املعوَّ
املبذول قد ا�صتغرقته املنافُع احلا�صلة للرجل يف مدة بقاء الزوجة يف ع�صمته، مثل 
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عو�س الإجارة، ولو كان ثمَن املراأة لوجب اإرجاُعها اإياه عند الطالق، كيف وقد 
قال تعاىل: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ ]الن�صاء/ 20[، فهو عطية 
واملخادنة،  الزنا  وبني  بينه  وفارٌق  النكاح،  اأ�صِعرة  من  �صعاٌر  املهر  ولكن  حم�صة، 
 ولذلك �صماه اهلل تعاىل نحلة فقال: ژڻ ۀ ۀ ہژ ]الن�صاء/ 4[، 
ل، ومن  فاأما ت�صميته اأجًرا يف قوله: ژۆئ ۈئ ۈئ ژ ]املائدة/ 5[ فموؤوَّ

اأجل هذا حرم نكاح ال�صغار، خللوه عن املهر.

وقد ا�صطبغ النكاح يف �صورته ال�صرعية ب�صبغة العقود من اأجل الإيجاب 
والقبول، و�صورة املهر، وما هو اإلَّ ا�صطباٌغ عار�ٌس، ولذلك قال علماوؤنا: »النكاح 

مبني على املكارمة، والبيع مبني على املكاي�صة«.

املنفعة  من  ال�صداق  ما يف  اإىل  تلتفت  ال�صريعة مل  اأن  بهذا  اأريُد  ول�صُت 
نظر  يف  الأول  املعنى  هو  لي�س  ذلك  اأن  اأردت  ولكني  الزوجة،  اإىل  الراجعة 
عليها،  بها  اهلل  منَّ  نعمٌة  وحمامدها  املراأة،  حما�صن  اأن  اأعلم  فاأنا  واإلَّ  ال�صريعة، 
فللمراأة حقٌّ  ا�صت�صفائها،  الرجال يف  اأجل رغبات  بها من  َلها حقَّ النتفاع  وخوَّ
يف اأن يكون �صداُقها منا�ِصًبا لنفا�صتها؛ لأن جمال املراأة وخلقها من و�صائل رزقها، 
قال  مثلها،  باأقل من �صداق  اليتيمة  تزويُج  وال�صلطان  للو�صيِّ  يكن  ولذلك مل 

ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   اهلل تعاىل: 
گژ ]الن�صاء/ 3[.
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فمعنى ترتُِّب هذا اجلواب على هذا ال�صرط، هو ما ورد عن عروة بن الزبري 
ها فيعجبه ماُلها  اأنه �صاأل عائ�صة عن ذلك فقالت: »هي اليتيمُة تكون يف حجر وليِّ
وجماُلها، فرييد اأن يتزوجها بغري اأن يق�صط يف �صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها 
من  �صنتهن  اأعلى  بهن  ويبلغوا  لهن،  يق�صطوا  اأن  اإلَّ  ينكحوهن  اأن  َفُنُهوا  غريه، 
ال�صداق، واأُِمُروا اأن ينكحوا ما طاب لهم من الن�صاء �صواهن، قالت: ثم اإن النا�س 

ڭ  ژۓ  قوله  تعاىل  اهلل  فاأنزل  الآية،  هذه  بعد    اهلل  ر�صول  ا�صتفتوا 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ 

والذي   ،]127 ]الن�صاء/  ائژ  ى  ى  ې  ې ې  ې  ۉ  ۉ 

ژڌ  فيها:  قال  الَِّتي  الأوىل  الآية  هو  الكتاب«  عليكم يف  »يتلى  اأنه  اهلل  ذكر 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ]الن�صاء/ 3[، فقوله يف الآية الأخرى: ژ ى ى 
ائژ يعني رغبَة اأحدهم َعْن يتيمته الَِّتي يف حجره حني تكون قليلة املال 

اأجل  بالق�صط ، من  اإلَّ  اأن ينكحوا من رغبوا يف مالها وجمالها  َفُنُهوا  واجلمال، 
اأنهم يرغبون عن نكاح اليتامى من الالتي َيُكنَّ قليالت املال واجلمال«، فعلمنا 
اأن انتفاع املراأة بال�صداق، ومبواهبها الَِّتي ت�صوق اإليها املاَل �صيٌء غرُي ُمْلغى يف نظر 
ال�صريعة؛ لأنه لو اأُْلِغَي َلَكان اإلغاوؤُه اإ�صراًرا باملراأة، ولذلك قال اهلل يف �صاأنه »اأن ل 

تق�صطوا«، اأي اأن ل تعدلوا، ف�صماه مبا ي�صاوي اجلور.

الأمر الثالث: ال�صهرة؛ لأن الإ�صرار بالنكاح يقربه من الزنا، ولأن الإ�صرار 
اأمره،  ا�صتباه  اإىل  الن�صل  ويعر�س  واحرتامه،  عنه  والذبِّ  النا�س  بني  َيُحول  به 
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بع�س  عن  به  الإ�صرار  اإىل  داٍع  يدعو  قد  نعم،  املراأة،  معنى ح�صانة  من  وينق�س 
النا�س مثل ال�صرة املغيارة، فلذلك قد ُيْغَتفر اإذا ا�صُتْكِمل من جهة اأخرى مثل 
الإ�صهاد وعلم كثري من النا�س، وقد قيل اإن الـُمـَتَوا�صى بكتمانه املطلق نكاُح �صرٍّ 
ولو كان ال�صهوُد ملء اجلامع، وفيه خالف، والأظهُر اأن ال�صرَّ يف مثل ذلك مبطل، 
واأما الإ�صرار به عن بع�س النا�س فال ي�صر، ويجب النظر يف اأن التوثيق بت�صجيل 
اأو ال�صك فيه هل يقوم مقام  اإنكاره،  َتاأَتِّي  الإ�صهاد لعقد النكاح ت�صجياًل يقطع 

ال�صهرة يف معظم حكمتها؟ فذلك جمال لالجتهاد.

مزيد  على  الزوج  حتت  اأنها  اأحدهما:  مَعَنْيني،  ُل  حُتَ�صِّ بالنكاح  فال�صهرة 
ه باملراأة، فهو يتعريَّ بكل ما  احل�صانة للمراأة، اإذ يعلم اأن قد علم النا�س اخت�صا�صَ
الطمع  وانتفاء  النا�س على احرتامها  اأنها تبعث  الريبة، والثاين:  اإليها  به  تتطرق 

�صنة. فيها، اإذ �صارت حُمْ

ى  ومن اأجل هذا الأ�صل الَِّذي ذكرناه جعل القراآُن النكاَح اإح�صانًا، ف�صمَّ
ب�صيغة  َنات  �صَ حُمْ الزوجات:  ى  و�صمَّ الفاعل،  ا�صم  ب�صيغة  ِنني  �صِ حُمْ الأزواَج 
 ،]5 ]املائدة/  ىئژ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ژېئ  فقال:  املفعول، 
وقال: ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہژ ]الن�صاء/ 25[، واأطلق 
 على الن�صاء ذوات الأزواج لقب املح�صنات، وقال: ژہ ہژ ]الن�صاء/ 25[، 

بالبناء للنائب، اأي اأح�صنهن اأزواج. ويف غري هذه الآيات اأي�ًصا.
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التوقيت، ) 2) على  النكاح  عقدة  يف  الدخول  فاإن  الثاين:  الأ�صل  واأما 
املعنى  ذلك  عنه  ويخلع  والأكرية،  الإجارات  عقود  من  يقربه  والتاأجيل، 
قريًنا  يكون  اأن  كليهما  نية  من  الزوجني  نف�س  يف  ينبعث  الَِّذي  �س  املقدَّ
اأمد  اإىل  اإلَّ ما يعني على دوامه  بينهما، فال يتطلبا  لالآخر ما �صلح احلال 
لِّ اأجِله،  مقدور، فاإن ال�صيء املوؤقت املوؤجل يهج�س يف النف�س انتظاَر حَمِ
ويبعث فيها التدبرَي اإىل تهيئة ما يخلفه به عند اإبان انتهائه، فتتطلع نفو�ُس 
الزوجات اإىل رجال تعدنهم ومتنينهم، اأو اإىل افرتا�ٍس يف مال الزوج، ويف 
الزوجني  من  كلٍّ  وان�صراُف  فكرية،  وا�صطرابات  تبلبالت  حدوُث  ذلك 
ي ل حمالَة اإىل �صعف تلك احل�صانة  عن اإخال�س الود لالآخر، وهذا ُيْف�صِ
�س نكاُح املتعة يف �صدر الإ�صالم ثم ن�صخ  ِتي اأملحنا اإليها اآنًفا، ولذلك ُرخِّ الَّ
يوم خيرب، واتفق جمهور علمائنا على بطالنه وف�صخه، ومن العلماء من �صذَّ 
زه، قيل: مطلًقا وين�صب اإىل الزيدية، وقيل: يف �صرورة ال�صفر خا�صة.  فجوَّ
وكاأن قائل هذا ينظر اإىل قاعدة ارتكاب اأخف ال�صررين، خ�صية الوقوع يف 

الزنا، وين�صب اإىل ابن عبا�س ن�صبًة م�صهورة.

ومَلَّا ا�صتقام معنى قدا�صة عقدة النكاح يف نظر ال�صرع، اأمر الزوجني بح�صن 
اإىل ف�صخ  الن�صاء، وجعل الإ�صراَر باختالل ذلك مف�صًيا  بالقوامة على  املعا�صرة 

عقدة النكاح بحكم احلاكم بالطالق اإذا ثبت ال�صرر، ففي القراآن: ژۉ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ۉې 
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ڤ  ڤ  ٹ  ژٹ  تعاىل:  وقال   ،]19 وئژ ]الن�صاء/ 
ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ٻٻ  ٻ  ٱ  ژ  وقال:   ،]34 ]الن�صاء/  چژ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ   ٻ 

ٿ ژ ]الن�صاء/ 128[.

اإىل متكني  ناظٌر  زيادة  دون  الأربع  اإىل  الزوجات  تعدد  اأن حتديَد  واأح�صب 
الزوج من العدل، وح�صن املعا�صرة، كما اأوماأ اإليه قوله تعاىل: ژگ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻژ ]الن�صاء/ 3[، وحكُم وجوب اإنفاق 
الرجل على زوجه ولو كانت غنية حتقيٌق لآ�صرة الزوجية، كما اأن جعل الزوجية 

�صَبَب اإرٍث حتقيٌق لقوة تلك الآ�صرة.

اآ�سرة الن�سب والقرابة

ة والأبوة، فعن ات�صال الذكر بالأنثى ن�صاأ  تبتدئ اآ�صرة القرابة بن�صبة البُنوَّ
الن�صل، ولكن الن�صل املعترب �صْرًعا هو النا�صئ عن ات�صال الزوجني بوا�صطة عقدة 
النكاح املنتفي عنها ال�صكُّ يف الن�صب، وا�صتقراُء مق�صد ال�صريعة يف الن�صب اأفادنا 
ِتي  اأنها تق�صد اإىل ن�َصٍب ل �صك فيه، ول حميد به عن طريقة النكاح ب�صفاته الَّ
قررناها، فاأما ما كان قبل الإ�صالم من الأن�صاب املعتربة يف ا�صطالحهم النا�صئة من 
بغاء اأو ا�صتب�صاع، اأو نحوهما مما عدا النكاح، فقد اأقرته ال�صريعة اعتماًدا على ثقة 
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اأهل اجلاهلية به؛ لأن الثقة بالن�صل قبل حتديد قواعد النكاح يف الإ�صالم موكولٌة 
ِة من اإباية النا�س التحاَق من لي�س من ن�صبهم بهم، فاأ�صناُف املقارنة  اإىل ما يف اجِلِبلَّ
الواقعة يف اجلاهلية قد اختلط ناِدُرها بغالب الأن�صاب ال�صحيحة، وقد وثق اأهلها 
ٌر ل  ٌر اأو تع�صُّ بالأن�صاب امللحقة بهم من جرائها، ويف التنقيب عنها ومتحي�صها تعذُّ
يح�صن ال�صتغاُل به واإحداث فتنة فيه، ولأنه ي�صري ذريعًة اإىل طعن بع�س النا�س 
يف اأن�صاب بع�س، وهي اأن�صاب ن�صاأت يف حالة قلة �صبط، فلم تهتم ال�صريعة اإلَّ 
ُق ال�صك اإليها حتى ل يعوَد اإليها، النا�ُس  باإبطال الكيفيات الَِّتي من �صاأنها تطرُّ

يف الإ�صالم.

اإذا  ال�صيد  لأن  عنه؛  النا�صئ  الن�صب  �صحة  يف  بالنكاح  ي  الت�صرِّ ق  واأُحْلِ
بدافع  اخلدمة،  اإماء  به  يحوط  مما  باأقوى  له حاطها من حرا�صته  �صريًة  اأمته  اتخذ 
مركب من اجلبلة والعادة، فاإذا �صارت اأمَّ ولٍد له �صارت لها اأحكاٌم خا�صة، ومل 
�س ال�صريعُة يف اأن يتزوج احلرُّ الأمة اإذا كان يجد َطْوًل ومل يخ�س عنًتا، ملا يف  ترخِّ
اجتماع �صيادتني على املراأة من �صبه تعدد الرجال للمراأة الواحدة؛ لأن �صيادة 
تر�صى  اإذ ل  الأمة  يتزوج  اأن  للعبد  ورخ�صت  تثلم حتقق ح�صانتها،  الأمة  �صيد 
احلرائر يف الغالب بتزوج العبد، ورخ�صت للحر اأن يتزوج الأمة اإن خ�صي العنت 

ومل يجْد َطْوًل ل�صرورة.

انت�صاب الن�صل  اأن حفظ الن�صب الراجع اإىل �صدق  ول �صك عندي يف 
َل اإىل الراأفة واحُلُنوِّ على ن�صله، �َصْوًقا  اإىل اأ�صله �صائٌق الن�صَل اإىل الربِّ باأ�صله، والأ�صْ
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وحتقيقه،  الن�صب،  حفظ  على  ال�صريعة  َفِحْر�ُس  ا،  وهميًّ اأمًرا  ولي�س  ا،  خفيًّ ا  يًّ ِجِبلِّ
ورفع ال�صكِّ عنه ناظٌر اإىل معنى نف�صاين عظيم من اأ�صرار التكوين الإلهي، عالوًة 
النا�صئة عن  اخل�صومات  اأ�صباب  ودرء  العائلة،  نظام  اإقراِر  من  ظاهره  ما يف  على 
الغرية املجبولة عليها النفو�س، وعن تطرق ال�صك من الأ�صول يف انت�صاب الن�صل 
 ، َقت اآ�صرُة الر�صاع باآ�صرة الن�صب بتنزيل املر�صعة منزلَة الأمِّ اإليها والعك�س، واأُحْلِ

وتنزيل الر�صيع منزلَة الأخ بقوله تعاىل يف عدِّ املحرم تزّوجه: ژک 
 : ک ک ک گ گژ ]الن�صاء/ 23[، وبقول النبي 

»يحرم من الر�صاع ما يحرم من الن�صب«.

فقررت  والوقار،  احلرمة  اإهاَب  اإك�صاوؤُها  القرابة  اآ�صرة  قدا�صة  عن  ن�صاأ  ثم 
النكاح حتى  والفروع يف  الأ�صول  حترمي  وهو  بالن�صب،  املحرمية  معنى  ال�صريعُة 
يخالطه  ل  بجالل  وحب  ووقار،  عظمة  ملوؤها  بعني  مرموقًة  ُة  التامَّ القرابُة  تكون 
�صيء من معنى اللهو وال�صهوة، فالأجل ذلك حرم نكاح القرابة املن�صو�س عليها.

املحرمات،  اأنواع  اختالف  بح�صب  تزوجه خمتلفة  ما حرم  حترمي  وِحكمُة 
لهذا  ال�صبب  اأن  العلماء  »ذكر  تف�صريه:  الفخر يف  فقال  �صب  بالنَّ املحرمات  فاأما 
�صون  فوجب  ذكره  من  ي�صتحيي  الإن�صان  فاإن  واإهانة،  اإذلل  وطُء  اأنه  التحرمي 
الأمهات عنه، وكذلك القول يف البقية«، اأقول: وحترير ذلك اأنه حيث كان معظم 
الق�صد من النكاح ال�صتمتاع، كانت خمالطُة الزوجني َغرْيَ خالية من نبذ احلياء، 
لكليهما،  والحت�صام  اجلانبني،  الوقار لأحد  القرابة من  تقت�صيه  ما  ينايف  وذلك 
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اأو خالة،  اأ�صوله من عمة  اأ�صول ال�صخ�س وفروعه، ويف �صنوان  وذلك ظاهر يف 
واأما �صنوان ال�صخ�س وهم الإخوة والأخوات؛ فلق�صد اإيجاد معنى الوقار بينهما.

فاإنها  الزوجة،  اأم  مثل:  بالن�صب،  اإحلاق  فبع�صها  ال�صهر:  حمرمات  واأما 
حرام ولو كانت ابنتها ميتة، والربيبة الَِّتي دخل باأمها، وبع�صها لدفع ما يعر�س من 
�صقاٍق يف�صي اإىل قطع الرحم بني من ق�صدت ال�صريعة قوة ال�صلة فيه، ولهذا ل 

يجمع بني الأختني، وبني املراأة، وعمتها، اأو خالتها.

واأما املحرمات للر�صاع؛ فالأن اآ�صرة الر�صاع نزلت منزلة الن�صب؛ لقــول 
النبي : »يحرم من الر�صاع ما يحرم من الن�صب«.

على  الأمة  اإدخال  ومنها  ظاهر،  فاأمرهن  الغري  املحرمات لأجل حّق  واأما 
احلرة، على اأحد القولني يف مذهب مالك اأن منعه مِلَا فيه من ال�صرر للحرة.

واأما املالعنة، فالأن ما جرى بني الزوجني من املالعنة يتعذر بعده ح�صُن 
املعا�صرة بينهما .

واأما عدم الدين ال�صماوي؛ فالأن التجايف بني العتقادين وا�ِصُع البْون بني 
دين الإ�صالم، والأديان غري الإلهية، بخالف الأديان الإلهية.
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ومنها ما هو حّق هلل، مثل املطّلقة ثالًثا على من طلقها، اإذا مل يدخل بها 
ة للذي يجد طْوًل، ومنها اإدخال الأمة  زوٌج بعد طالق الثالث، واململوكة واملُ�ْصرَتقَّ

على احلرة عند اأبي حنيفة، واأحد القولني عن مالك.

َد الأزواج للمراأة،  واإذ كانت املراأة هي قرارة الن�صل، مل ُتِبح ال�صريعُة تعدُّ
ومل  الت�صري  للرجل  واأباحت  معني،  حد  اإىل  للرجل  الزوجات  تعدد  واأباحت 
َد الأزواج  َتَعدُّ الَِّتي مل تبح بها  ا املراأة ذات الزوج فللعلة نف�صها  اأمَّ تبحه للمراأة، 
َج احلرِّ الأمَة اإذا  ِتي َمَنَعْت بها تزوُّ للمراأة الواحدة، واأما غرُي ذاِت الزوج فللعلة الَّ
وجد َطْوًل، اأو مل يخ�س العنت كما قدمنا، وهي اأن عبد املراأة ل يغار على ن�صبه 

منها.

ويف  اجلاهلية،  يف  م�صت  الَِّتي  الأحوال  يف  الن�صب  حفظ  قواعد  ويف 
الن�صل عن  اإىل حفظ حقوق  نظرٌة عظيمة  الإ�صالم،  بها  الَِّتي جاء  التحديدات 

تعري�صها لالإ�صاعة، والتال�صي، وف�صاد الن�صاأة الَِّتي ل ت�صاحبها الرعاية.

والآباء  الأبناء  على  النفقة  اأحكاُم  القرابة  اآ�صرة  تقويِة  مات  ُمَتمِّ ومن 
باتفاق، وعلى الأجداد والأحفاد عند بع�س الأئمة، وجعُل القرابِة �صبَب مرياٍث 
ُيْعَرُف  مما ل  الأرحام،  الأقارب، وذوي  وب�صلة  الأبوين،  ِبرِبِّ  والأَْمُر  اجلملة،  على 
دون  قرابته  بيت  يف  املرء  يطعم  اأن  يف  والرتخي�س  ال�صالفة؛  ال�صرائع  يف  نظرُيه 
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گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ژڑ  تعاىل:  قال  اإذن،  ول   دعوة 
ڳژ ]النور/ 61[.

ہ ہ  ۀ ۀ  ژ  تعاىل:  قوله  يف  الزينة  اإبداء  حكم  ذلك  ومن 
وبني  والإخوان،  البعولة،  واأبناء  البعولة،  اآباَء  فعد   ،]31 ]النور/  ہژ 
املراتب كلها،  الأنثى من هذه  بامل�صاواة  وُيَقا�ُس عليه  الأخوات،  وبني  الإخوان، 

مثل اأم الزوجة بالن�صبة اإىل زوج ابنتها، وبنت الأخ بالن�صبة اإىل عمها.

ومن حقوق اآ�صرة الن�صب: املرياث، و�صنتكلم عليه.

هر اآ�سرة ال�سّ

تعاىل:  قال  كما  والنكاح،  �صب،  النَّ اآ�صرتْي  عن  ْهِر  ال�صِّ اآ�صرُة  ن�صاأت 
والوقار  اجلالل،  معنى  حتقيق  وعن   ،]54 ]الفرقان/  ۈئژ  ۆئ  ژۆئ 

املق�صودين يف حب القرابة كما تقدم.

ْهُر اآ�صرة بقرابِة اأهل اآ�صرة النكاح، كالربائب، واأخت الزوجة، وعمتها  فال�صِّ
وخالتها، واأم الزوجة، اأو بنكاح اأهل اآ�صرة القرابة، كزوجة البن، وزوجة الأب .

 - البعيد  وال�صهر  القريب  ال�صهر  اأعني   - بو�صفيها  ال�صهر  رابطُة  ن�صاأت 
َمَتنْي على الزوج، واأبا الزوج، وابَنه حمرمني على  رَّ فجعلت اأُمَّ الزوجة، وابنَتها حُمَ
اأو الزوج، ومن �صهرهما  الزوجة، نظًرا للحرمة املركبة من قرابة اأولئك بالزوجة، 
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مت ال�صريعُة زوجَة البن على الأب، وزوجة الأب على  للزوج، اأو الزوجة، وَحرَّ
البن، ولي�س املق�صد من ذلك جمرد حفظ اأوا�صر املودة بني ال�صخ�س املحرم، 
ا بعد موت  وال�صخ�س الَِّذي وقع التحرمي ب�صببه، فاإنَّا وجدنا حترمي ال�صهر م�صتمرًّ
ال�صخ�س الَِّذي وقع التحرمي ب�صببه بله فراقه، عدا حترمي اجلمع بني الأختني، فهذا 

هو ال�صهر القريب.

واأما ال�صهر البعيد فمراتب، منها ما يحرم، وفيه اجلمع مثل الأختني، واملراأة 
وعمتها، واملراأة، وخالتها، ومنه ما ل يحرم بحال؛ ل�صعف اآ�صرته.

طرق انحالل هذه الأوا�سر الثالث

تلك  ف�صاُد  تبني  اإذا  انحاللها  اإىل  و�صيلًة  اآ�صرة  لكل  ال�صريعة  قد جعلت 
الآ�صرة، اأو تبني عدُم ا�صتقامة بقائها، وهي مندرجة يف املق�صد العام من ذلك، 
الن�صب  اآ�صرة  انحالِل  بياُن  الآن  نا  وغر�صُ والف�صوخ،  العقود  مق�صد  املذكوِر يف 
وال�صهر اإذ لي�صا بعقدين، وبيان انحالل اآ�صرة النكاح اإذ كان معنى التعاقد فيه 
عار�ًصا غري مق�صود، وكان النكاُح قد و�صع يف منزلٍة اأ�صمى من منازل العقود، كما 
قدمناه يف الكالم على اآ�صرته، ولذلك ا�صتهر عند الفقهاء: »النكاح مبني على 

املكارمة، والبيع مبني على املكاي�صة«.
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الزوج، وبطالق احلاكم،  تلقاء  بالطالق من  النكاح يكون  اآ�صرة  فانحالُل 
ا�صتقامة  ر  تع�صُّ عند  ال�صرر  اأخفِّ  ارتكاب  منه  ال�صرعي  واملق�صد  وبالف�صخ، 
ِب ذلك الرتباك اإىل حالة العائلة،  املعا�صرة، وخوِف ارتباك حالة الزوجني، وت�صرُّ

فكان �صرُع الطالق حللِّ اآ�صرة النكاح، وقد اأ�صار اإىل ذلك قوله تعاىل: ژۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ ]البقرة/ 229[.

الأحوال  غالب  يف  لأنه  الزوجني؛  من  الرجل  بيد  الطالق  اأمُر  وُجِعَل 
اأحر�ُس على ا�صتبقاء زوجه واأعلُق بها واأنفُذ نظًرا يف م�صلحة العائلة، على اأنه قد 
اإن  اإىل احلاكم  الرفع  بطريق  اأو  بطريق اخللع،  الطالق  اإىل  الو�صوُل  للمراأة  ُجِعل 
ح�صل �صرر، كما ُجِعَل للمراأة اأي�ًصا خَمل�ٌس ممَّا ع�صى اأن يكون يف بع�س الرجال، 
اأو يف عرف بع�س القبائل، اأو الع�صور من حماقة، اأو غلظة اأو جالفة، اأو ت�صرع اإىل 
الطالق اتباًعا لعار�س ال�صهوات، باأن ت�صرتط اأن يكون اأمُر طالقها بيدها، اأو اأمر 

الداخلة)1) عليها بيدها، اأو اإن اأ�صر بها فاأمرها بيدها، اأو نحو ذلك .

ويف احلديث ال�صحيح: »اأحق ال�صروط اأن َتُفوا به ما ا�صتحللتم به الِفروج«، 
وقد قال �صعيد بن امل�صّيب باإبطال ال�صروط الالحقة لعقدة النكاح مطلًقا)2)، وقال 
مالك: »ال�صرط اإذا انعقد عليه النكاُح كان �صرًطا باطاًل غري لزم، واإن وقع طوًعا 
من الزوج بعد عقدة النكاح لزم، بناًء على اإلزام املرء مبا التزم به، ولأنه مما ي�صمله 

يعني اأن يكون زواج الرجل بامراأة ثانية م�صروًطا مبوافقة الزوجة الأوىل.  (1(
اأي �صواء انعقد النكاح على ال�صرط اأو حلق ال�صرط بالنكاح.   (2(
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لفظ احلديث«، وهو ُمدرٌك �صعيف، وكيف يقع التطوُع مبح�س اختيار الزوج وقد 
�صماه الر�صول عليه ال�صالم �صرًطا، وقال اإنه اأحقُّ ال�صروط اأن يوفى به؟ على اأنه 
اإذا كان على الطوع كان اأحقَّ باأن ل يلزم الوفاُء به من الَِّذي ا�صرتطته املراأة، وما 
تزوجت اإلَّ على اعتباره، واأما حكم احلاكم بالطالق، اأو بالف�صخ فالأجل ال�صرر، 

ِتي ُعيِّنت له يف ال�صرع. اأو لكون النكاح وقع على غري ال�صفة الَّ

قلنا،  الن�صب كما  اأ�صُل  ة، لأنها  الُبُنوَّ باآ�صرة  نيط  الن�صب  اآ�صرة  وانحالُل 
وعلى نحوها تثبت الأبوة والأمومة ثم بقية تفاريع الن�صب، فاإذا تقررت البنوُة تقرر 
ما �صواها، واإذا انتفت انتفى، واإطالق ا�صم النحالل على اإبطال اآ�صرة الن�صب 
فيه ت�صامح؛ لأنه لي�س بانحالل ما كان منعقًدا، ولكنه ك�صٌف لبطالِن ما كان ُيَظنُّ 

اأنه ن�صب، فاأما الن�صب الثابت فال يقبل انحالًل، ول اإ�صقاًطا.

ولهذا النحالل طريقان: اأولهما اللِّعان، وثانيهما اإثبات انت�صاب الولد اإىل 
اأب غري الَِّذي ين�صب اإليه نف�َصه، اأو ين�صبه النا�س اإليه، فاأما اللعان فاأحكامه مقررة 

يف الفقه.

وقد األغى الر�صول  العتماد يف نفي الن�صب على عدم ال�صبه بالأب؛ 
ذلك،  يغلطون يف  الأمم  من  وكثري  العرب،  كان  وقد  �صحيح،  ب�صبب  لي�س  لأنه 

ويبنون عليه الطعن يف الأن�صاب جهاًل.
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واأما الطريق الثاين، وهو اإثبات انت�صاب ولد اإىل اأب غري الَِّذي ينت�صب اإليه، 
اأو ين�صبه النا�س اإليه، فقد ابتداأ ذلك يف ال�صريعة الإ�صالمية باإبطال ما كان من 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ  التبنِّي بقوله تعاىل: ژ 
ڻ ڻ ۀ ۀژ ]الأحزاب/ 5[، فذلك رجع بالنا�س اإىل ما يعلمون 
من اإثبات اأن�صاب الأدعياء اإىل اآبائهم الأ�صليني، مثل: زيد بن حارثة اإذ كان ُيْدَعى 
 زيد بن حممد ، ومثل �صامل موىل اأبي حذيفة اإذ كان يدعى ابن اأبي حذيفة، 
انت�صاَبه احلق،  ُيثِبَت  اأن  ن�صًبا غري حّق  ا لكل من يجد  ا م�صتمرًّ فكان ذلك حقًّ

وينفي انت�صاَبه غري احلق بالبينة الظاهرة، اأو بالإقرار الَِّذي ل تهمَة فيه.

وقد حفظت ال�صريعُة يف هذا الطريق الثاين، حقَّ الولد املنت�صب اأن يدافع 
وانحالل  الن�صب،  اإثبات  تعجيز يف حّق  باأن ل  علماوؤنا  قال  ولذلك  ن�صبه،  عن 
اآ�صرة ال�صهر تابع لنحالل اآ�صرة اأ�صل من�صئه على تف�صيل فيه، فمنه انحالل تاّم 
مثل اأخت املراأة، وعمتها، وخالتها اإذا انفكت ع�صمة تلك املراأة مبوت، اأو طالق، 

ومنه ما ل انحالل فيه مثل: اأم الزوجة، وزوجة الأب، وزوجة البن، والربائب.



ما ُيَظنُّ ب�صريعة جاءت حلفظ الأمة، وتقوية �صوكتها، وعزتها، اإّل اأن يكون 
اأدلَة  لرثوة الأمة يف نظرها املكاُنُ ال�صامي من العتبار والهتمام، واإذا ا�صتقرينا 
ال�صريعة من القراآن، وال�صنة الدالَة على العناية مبال الأمة وثروتها، وامل�صرية اإىل اأن 
به ِقَواَم اأعمالها وق�صاَء نوائبها، جند من ذلك اأدلًة كثريًة ُتفيدنا كرثُتها، يقيًنا باأن 

ا ل ُي�صْتهاُن به. للمال يف نظر ال�صريعة حظًّ

امل�صلمني،  �صعاَر  وجعُلها  الإ�صالم،  لقواعد  ثالثًة  الأموال  زكاِة  عدُّ  وما 
وئ  ەئ  ژەئ  تعاىل:  قوله  نحو  يف  امل�صركني،  �صعاَر  انتفائها   وجعُل 
وئژ ]املائدة/ 55[، ونحو قوله: ژڈ ژ. ڑ ڑ ک کژ 
اكت�صابًا  الأمة  مب�صالح  القيام  من  للمال  ما  على  تنبيٌه  اإّل   ،]7  -  6 ]ف�صلت/ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ژۓ  المتنان:  معر�س  يف  تعاىل  اهلل  قال  وقد  واإنفاًقا، 
وحتري�ًصا:  ثناًء  باملال  املوا�صاة  معر�س  يف  وقال   ،]82 ]الق�ص�س/  ۇژ  ڭ 
 ،]254 ]البقرة/  کژ  ک  ژک   ،]3 ]البقرة/  ڇژ  چ  ژچ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ژڻ ڻ  وقال: 

مقا�صد الت�صرفات املالية 
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]اآل عمران/ 14[،  ےژ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ڱ  ژڱ  وقال:   ،]12 ]املدثر/  ىئژ  ىئ  ېئ  ژېئ  وقال: 
ے ے  ھ  ژھ  وقال:   ،]27 ]الأحزاب/  ںژ   ں 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ژچ  وقال:   ،]20 ]الفتح/  ۓژ   
ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  وقال:  ]املزمل/ 20[،  ڇژ 

ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  وقال:  ]البقرة/ 198[،  چژ 

ه على ما يف املال من ق�صاء نوائب الأمة،  ۆ ۈ ۈ ٴۇژ ]احل�صر/ 8[، ونبَّ
فقال: ژٻ ٻ پ پ پ پژ ]التوبة/ 41[، وقال: 

الرجل  عون  و»نعم  ُحلوة«،  َرٌة  َخ�صِ املال  هذا  »اإن   : اهلل  ر�صول  وقال 
ال�صالح هو ما اأطعم منه الفقري«. وقال: »اإن املكرثين هم الأقلون يوم القيامة اإل 
من قال باملال هكذا وهكذا«، واأ�صار بيده اإىل البذل، وقال: »ما َيْنِقُم اأي ل ينكر، 
اأو ل يكره ابن جميل اإلَّ اأنه كان فقرًيا فاأغناه اهلل«، ويف �صحيح م�صلم: اأن اأنا�ًصا 
بالأجور،  ثور)1)  الدُّ اأهل  ذهب  اهلل  ر�صول  يا  قالوا:    اهلل  ر�صول  اأ�صحاب  من 
ي�صلون كما ن�صلي، وي�صومون كما ن�صوم، ويت�صدقون بف�صول اأموالهم، قال: »اأو 
قون به، اإن لكم بكل ت�صبيحة �صدقة، اإىل اأن قال:  لي�س قد جعل اهلل لكم ما َت�صدَّ
فعلناه،  مبا  الأموال  اأهل  اإخواننا  �َصِمع  فقالوا:    اهلل  ر�صول  اإىل  الفقراء  فرجع 

ثور: الأموال الكثرية، واحدها َدْثر. الدُّ  (1(
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ففعلوا مثل ما فعلنا، فقاَل ر�صول اهلل : »ذلك ف�صل اهلل يوؤتيه من ي�صاء«، ويف 
احلديث: »اإن هلل ملًكا يدعو اللهم اعِط منفًقا خلًفا، ومم�صًكا تلفا«، فحر�س على 
  الإنفاق بوعد اخللف للمال، وحذر من الإم�صاك بوعيد التلف، وقال ر�صول اهلل 
لكعب بن مالك: »اأم�صك بع�س مالك فهو خري لك«. وقال ل�صعد بن اأبي  وقا�س: 
»اإنك اأن تدع ورَثتك اأغنياَء خرٌي من اأن تدعهم عالًة يتكففون النا�س«، اإىل غري 

ذلك من اأدلة طافحة.

العلم  اأهل  من  كثري  ُنفو�َس  خامر  ما  لإزالة  الأدلة؛  ذكر  يف  اأف�صُت  واإمنا 
من توّهم اأن املال لي�س منظوًرا اإليه بعني ال�صريعة اإلَّ اإغ�صاًء، واأنه غري لٍق من 

معاملتها اإلَّ رف�ًصا.

لكن اجلانب الروحاين من ال�صريعة املنبه على جعل ان�صراف الهمة اإىل 
الف�صائل النف�صانية، والكمالت اخللقية يف الدرجة الأوىل، والداعي ال�صيطاين 
العار�س غالًبا للم�صَتْدَرجني من اأهل الرثوة، واملال بو�صع ذلك يف اأ�صاليب كفران 
نعمة الرزاق، دون و�صعها يف موا�صع �صكره، قد �صرَفا اأقواَل ال�صريعة عن ال�صراحة يف 
احلثِّ على اكت�صاب املال، ويف بيان حما�صن اكت�صابه مِلَْن اأقام نف�صه يف مقام ال�صعي 
ها اإىل ما يف داعية النفو�س من احلر�س على املال، تلك  والكد، لكيال ين�صم حثُّ
ِتي اأ�صار اإليها قوله تعاىل: ژٴۇ ۋ ۋ ۅژ ]الفجر/ 20[،   الداعية الَّ
يح�صل  اأن  ]اآل عمران/ 14[، حذاًرا من  ژڻ ڻ ڻ ڻژ  وقوله: 
من اجتماع الداعيتني تكالُب الأمة على اكت�صاب املال، والفتتان به ُمعر�صني 
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ں  ں  ژڱ  تعاىل:  قال  الكمال.  اأ�صباب  من  ذلك  خاَل  ا  عمَّ
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ژھ  وقال:   ،]15 ]التغابن/   ڻژ 
ڭژ ]�صباأ/ 37[، ويف احلديث ال�صحيح: »اأخاف عليكم اأن تناف�صوا فيها كما 
َه التناف�َس املحذور بتناف�س  تناف�س الَِّذين من قبلكم، فتهلككم كما اأهلكتهم«، ف�صبَّ
الَِّذين من قبلنا، وهو التناف�س الَِّذي تتمّح�س له الأمة فتن�صرف عن التناف�س يف 
الف�صائل، والأخالق احلميدة، ورمبا دح�صت كثرًيا من �صفات الكمال �صعًيا وراء 

جلب املال.

اكت�صاب  عن  النا�س  تنه  مل  باأن  ال�صاأن  هذا  يف  ال�صريعُة  اقتنعت  لذلك 
واملفا�صد  امل�صالح  من  �صرفه  وجوه  ما يف  نْت  بيَّ وباأن  املعروفة،  وجوهه  من  املال 
الف�صائل  من  لهم  يح�صل  ما  الأموال  اأ�صحاَب  تغنِبْ  مل  وباأن  ورهبة،  رغبًة، 
قال اهلل تعاىل:  النافعة،  اأنفقوها يف م�صارفها  اإن هم  اأموالهم  ب�صبب  والدرجات، 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ژہ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ.  ڭ 

وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې.  ې  ې  ۉ 

ڌ  ڍ  ژڍ  وقال:   ،]202  -  200 ]البقرة/  ۇئژ 

 .]34 ]التوبة/  ڑژ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ 
َي زكاُته فلي�س بكنز«، وقال تعاىل:  ي فلي�س بكنز، اأو ما اأُدِّ ويف احلديث: »ما ُزكِّ

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ ]اآل عمران/ 92[.
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وقد اأجمع ال�صحابُة يف عهد عثمان بن عفان على خمالفة اأبي ذر يف دعوته 
النا�َس اإىل النكفاف عن املال، واإنبائه اإياهم باأن ما جمعوه يكون وباًل عليهم يف 
الذهب  يكنزون  الَِّذين  »ب�صر  ويقول:  دم�صق،  بذلك يف  يجهر  كان  اإذ  الآخرة، 
والف�صة مبكاٍو من نار، ُتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقراأ قوله تعاىل: 
معاوية  له  فقال   ،»]34 ]التوبة/  ڌژ  ڌ  ڍ  ژڍ 

َي زكاته  ابن اأبي �صفيان اأمري ال�صام: »ذلك نازل يف اأهل الكتاب ل فينا، وما اأُدِّ
فلي�س بكنز«، فياأبى اأبو ذر اأن ينكف عن مقالته، حتى �صكاه معاوية اإىل عثمان، 
العزلة يف  النا�س عليه، فاختار  املدينة ثم تكاثر  اإىل  اأن يرجع  اإليه عثمان  فكتب 

بذة.  الرَّ

اأن حفَظ الأموال من قواعد كليات ال�صريعة  َر عند علمائنا  َتقرَّ هذا، وقد 
وُطرق  الأموال،  مَنَاء  نظاَم  اأن  من كالمهم  وُيوؤْخُذ  ال�صروري،  ق�صم  اإىل  الراجعة 
اإىل  اأملعنا  وقد  َلم،  وال�صَّ والإجارة،  كالبيع،  احلاجيات  م�صائل  معظم  هو  دورانها 
قاعدة حفظ الأموال ومنائها يف مبحث اأنواع امل�صلحة املق�صودة من الت�صريع، واأما 

ُعه مبَحُثنا هذا. تف�صيل ذلك فمو�صِ

اأن املق�صد الأهم هو حفظ مال الأمة  اأ�صرُت يف املبحث املتقدم اإىل  وقد 
ا، فح�صوُل حفظه يكون ب�صبط  مَلَّا كان كالًّ جمموعيًّ وتوفريه لها، واأن مال الأمة 
اإدارتها،  واأ�صاليب  الأفراد،  اأموال  اأ�صاليب حفظ  اإدارة عموِمه، وب�صبط  اأ�صاليب 
فاإن حفَظ املجموع يتوقف على حفظ جزئياته، واإن معظَم قواعِد الت�صريع املايل 
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متعلقٌة بحفظ اأموال الأفراد، واآئلة اإىل حفظ مال الأمة؛ لأن منفعَة املال اخلا�س 
عائدٌة اإىل املنفعة العامة لرثوة الأمة، فالأموال املتداولة باأيدي الأفراد تعود منافُعها 
املنتفعني  اإىل  املنجرة  الفوائد  انح�صار  لعدم  كلها،  الأمة  وعلى  اأ�صحابها  على 

بدوالها، وقد اأ�صار اإىل ذلك قوله تعاىل: ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈژ ]الن�صاء/ 5[، فاخلطاب لالأمة، اأو لولة الأمور منها، واأ�صاف الأمواَل اإىل 
�صمرِي غرِي مالكيها؛ لأن مالكيها هنا هم ال�صفهاء املنهي عن اإيتائهم اإياها، وقوله: 
ُ َلُكْم ِقَياما«، يزيد ال�صمرَي و�صوًحا ويزيد الَغر�َس ِتْبَيانًا، اإذ و�صف  ِتي َجَعَل اهللَّ »الَّ

الأموال باأنها جمعولٌة ِقياًما لأمور الأمة)1).

فاملاُل الَِّذي ُيَتداَوُل بني الأمة ُيْنَظُر اإليه على وجه اجلملة، وعلى وجه التف�صيل، 
فهو على وجه اجلملة حقٌّ لالأمة عائٌد بالِغَنى عن الغري، فمن �صاأن ال�صريعة اأن ت�صبط 
ًعا بني الأمة بقدر امل�صتطاع، واأن تعني على منائه يف  نظاَم اإدارته باأ�صلوب يحفظه ُمَوزَّ
نف�صه، اأو باأعوا�صه بقطع النظر عن كونه املنَتِفع به مبا�صرًة اأفراًدا خا�صة، اأو طوائَف، اأو 
ا  جماعاٍت �صغرى، اأو كربى، وُيْنَظُر اإليه على وجه التف�صيل باعتبار كلِّ جزٍء منه حقًّ
ا  راجًعا مِلُْكَت�ِصبه، وُمعاجِله من اأفراد اأو طوائف اأو جماعات معينة، اأو غري معينة، اأو حقًّ
ملن ينتقل اإليه من مكت�صبه، وهو بهذا النظر ينق�صم اإىل ماٍل خا�س باآحاد، وجماعات 

معينة، واإىل مال مر�صود لإقامة م�صالح طوائف من الأمة غري معينني. 

قرئ »قيًما«، وقرئ »قياًما وقواًما«، وهي مبعنى واحد، لأن »قيًما« - بوزن عوذ - ا�صم ملا يقام به الأمر، و»قياًما«   (1(
م�صدر مبعنى ذلك، و»قواًما« كذلك، وهو ما يتقوم به ال�صيء.
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والثاين  اأ�صحابها،  اإىل  امل�صافة  الأموال اخلا�صة  النظر هو  فالأول من هذا 
مبختلف  املال  بيت  مال  اأو  امل�صلمني،  مبال  ال�صريعة  ا�صطالح  يف  ى  امل�صمَّ هو 
موارده وم�صارفه. وقد كان اأ�صُله موجوًدا يف زمن النبوة مثل اأموال الزكاة، ومثل 
اأذواد الإبل املعدودة حلمل املجاهدين، والالمة املر�صودة للب�س املجاهدين، ويف 
احلديث: »اأن خالًدا قد احتب�س اأدُرَعه واأعتده يف �صبيل اهلل«، وكذلك ما جعل 
كدلء  فيها  دلُوه  فيكون  رومة  بئر  ي�صرتي  »من  احلديث:  ويف  امل�صلمني،  لنفع 

امل�صلمني«، فا�صرتاها عثمان، وجعلها للم�صلمني. 

ِد حت�صيل ال�صتب�صار يف هذا الغر�س اجلليل، ولُنْدَرة َخْو�ِس علماء  وِلَق�صْ
ويف  فيه،  الَقْوَل  اأُ�ْصِبَع  اأن  عليَّ  حقيًقا  راأيت  ُنه،  وُيَبيِّ يف�صله  َخْو�ًصا  فيه  الت�صريع 

اأ�صا�صه.

اإن مال الأمة هو ثروتها ، والرثوة هي ما ينتفع به النا�ُس اآحاًدا، اأو جماعاٍت، 
انتفاَع  والدواعي،  والأزمان،  الأحوال،  �صار، يف خمتلف  دفع  اأو  نافع،  يف جلب 
مبا�صرٍة اأو و�صاطة، فقوُلنا: »يف خمتلف الأحوال والأزمان والدواعي«، اإ�صارٌة اإىل 
اأنَّ الك�صب ل يعد ثروة اإلَّ اإذ �صلح لالنتفاع ُمَدًدا طويلة، ليخرج النتفاع بالأزهار 
والفواكه، فاإنها ل تعترب ثروة، ولكن التجارة فيها تعد من لواحق الرثوة، وقوُلنا: 
»مبا�صرة اأو و�صاطة«؛ لأن النتفاع يكون با�صتعمال عنْيِ املال يف حاجة �صاحبه، 

ويكون مببادلته لأخذ عو�صه املحتاج اإليه من يد اآخر. 
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وتتقوم هذه ال�صفة للمال باجتماع خم�صة اأمور:

اأن يكون ممكًنا ادخاُره.) 1)
واأن يكون مرغوبًا يف حت�صيله.) 2)

واأن يكون قاباًل للتداول.) 3)

واأن يكون حمدوَد املقدار.) 4)

واأن يكون مكت�صًبا.) 5)

ا اإمكاُن الدخار، فالأن ال�صيء النافع الَِّذي ُي�ْصِرُع اإليه الف�صاد، ل يجده  فاأمَّ
اإ�صراع  ُمْرَغًما على  اإليه يف غالب الأوقات، بل يكون  �صاحُبه عند دعاء احلاجة 

النتفاع به، ولو مل تكن به حاجة.

فالأنعام،  به،  النفع  كرثة  عن  فرٌع  فذلك  حت�صيله،  يف  مرغوبًا  كوُنه  ا  واأمَّ
واحلب، وال�صجر يف القرى ثروة، والذهب، والف�صة، واجلواهر، ونفائ�س الآثار يف 
واآلت  واملراعي،  املياه،  واأحوا�س  واأ�صوافها،  واأوبارها،  والأنعام،  ثروة،  الأم�صار 

ال�صيد يف البوادي ثروة.

ا قبوُل التداول اأي التعاو�س به، فذلك فرٌع عن كرثة الرغبة يف حت�صيله،  واأمَّ
وهذا التداول يكون بالفعل، اأي بنقل ذات ال�صيء من حوز اأحد اإىل حوز اآخر، 
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وم�صارفة  الربنامج،  وبيع  واحلوالة،  َلم،  كال�صَّ الذمم  عقود  مثل:  بالعتبار  ويكون 
اأوراق امل�صارف.

واأما كوُنه حمدوَد املقدار؛ فالأن الأ�صياَء الَِّتي ل تنح�صر مقاديرها ل يق�صد 
خُر، فال ُتَعدُّ ثروة، وذلك مثل: البحار، والرمال،  الخت�صا�س مبقادير منها فال ُتدَّ
والأنهار، والغابات، على اأن مثل الأخريين قد ُيعدُّ و�صيلَة ثروِة باعتبار ما يح�صل 
بهما من خ�صب وت�صغيل، ومل يقع ال�صطالح على عدِّ البحار ثروًة، واإن كانت 
املعادن فقد  ا  واأمَّ اآخر،  ال�صفر فيها دون بع�س  قد ت�صهل مواقعها لبع�س الأقطار 
اعُترِبت ثروًة واإن كانت غري حمدودة املقادير، اإلَّ اأنَّ املُ�ْصَتْخَرَج منها يكون حمدوَد 

املقدار، ملا ي�صتدعيه ا�صتخراجه من النفقات اجلمة.

واأما كوُنه مكت�صًبا، فاأن يح�صل ل�صاحبه، اأو ملن خلفه ب�صعيه باأن ل يح�صل 
كاحل�صي�س،  النفع  عظيَم  يكون  ل  عفًوا  يح�صل  الَِّذي  ال�صيء  لأن  عفًوا؛  له 

واحتطاب الغابات، واأ�صراب بقر الوح�س، وحمره بقرب منازل قبائل البادية.

واعلم اأن من جهات توازن الأمم يف ال�صلطان على هذا العامل جهَة الرثوة، 
فبن�صبة ثروة الأمة اإىل ثروة معا�صريها من الأمم، ُتَعدُّ الأمة يف درجة منا�صبة لتلك 

الن�صبة يف قوتها، وحفظ كيانها، وت�صديد ماآربها، وغناها عن ال�صراعة اإىل غريها.
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ب امللُك والَتك�سُّ

وقد  التك�صب،  والثاين  التملك،  اأحدهما  طريقان،  واأفرادها  الأمة  لإثراء 
م�صت الإ�صارة اإليهما اإجماًل يف مبحث مق�صد تعيني احلقوق لأ�صحابها.

ي�صتح�صل  الَِّتي  الأ�صياء  اقتناء  وهو  الب�صري،  الإثراء  اأ�صل  هو  فالتملك 
منها ما ُت�َصدُّ به احلاجُة بغالته، اأو اأعوا�صه، اأي اأثمانه.

والأ�صل الأ�صيل يف التملك الخت�صا�س، فقد كان من اأ�صول احل�صارة 
و�صالمته،  حياته،  اأْوِد  لتقومي  اإليه  يحتاج  ما  اإىل حت�صيل  املْرُء  يداأب  اأن  الب�صرية 
اأو  البيت،  ويبني  للوقود،  ويحطب  لفاكهته،  الثمَر  ويجتنِي  لطعامه،  ي�صيد  فهو 
ى منازله بجوار املياه خ�صيَة العط�س، ويرتبط  اخل�س للتوقي من احلر والقر، ويتوخَّ
الفر�س، ويعد ال�صالح للدفاع، ويقتني نفائ�س احللي والثياب للتزين، وهو يتج�صم 
ْبق اإىل  ِلَنَواِل ذلك عَرَق الِقْربة، اأو ِوْح�صَة الُغْرَبة، وهو يعمد اإىل ال�صَّ يف ال�صعي 
َله اآخر، يتحمل  ل جمرى املاء اإىل اأر�صه قبل اأن يحوِّ الأ�صياء املباحة للنا�س، ويحوِّ

لذلك كله ما يبلغ به اجلهد والتعب، واإعمال الراأي.

وكل ذلك التدبري يبعثه على التكثري من ادخار ما قد يتطلبه، والحتفاظ 
تباعد املكان، ويزيده حر�ًصا  اأو  مبا يف�صل عن حاجته، ادخاًرا ل�صدائد الأزمان، 
على هذا الدخار، �صعوُره باإمكان الفقدان لعجز اأو عدم، ولذلك قال الأع�صى: 

»كجابية ال�صيخ العراقي تفهق«.
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له حقَّ  ى ذلك التح�صيَل والدخاَر ملًكا، وراأى اأنَّ �َصعَيه ُيَخوِّ وهو قد �صمَّ
اأيدي الطامعني يف ابتزازه راأى عَمَلُهم  اإليه  الخت�صا�س مبا جمعه، فاإذا امتدت 

ظلًما، وحمي غ�صبه، وقام اإىل مدافعتهم.

فلّما اأُ�صِربت قلوُب الب�صر حبَّ العدل احرتموا ممتلكاِت النا�س، و�صادقوا 
َية اأ�صحابها بها، وراأى كلُّ واحد لنف�صه احلقَّ يف اأن يت�صرف فيما ح�صله  على اأَحقِّ
مدين  اأهل  اأن  تعاىل  اهلل  َق�سَّ  وقد  متدخل،  ُل  تدخُّ فيه  يقبل  ل  مطلًقا  ت�صرًفا 
عجبوا من �صعيب اأن ي�صيق عليهم بع�س املعامالت، ف�صافهوه بالإنكار والتهكم 

به اإذ: ژ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆژ ]هود/ 87[، واعترب الإ�صالُم يف 
اأ�صل التملك معنى ما ذكرنا، ففي احلديث: »من اأحيا اأر�ًصا ميتة فهي له، ولي�س 
لعرق ظامل حق«. ثم اعترب تفرع التملك عن هذا الخت�صا�س، ومراعاة جهود 

املرء يف متلكه، فكانت اأ�صباب التملك يف ال�صرع هي: 

الخت�صا�س ب�صيء ل حق لأحد فيه، كاإحياء املوات .) 1)
والعمل يف ال�صيء مع مالكه، كاملغار�صة. ) 2)

كالتربعات ) 3) غريه  اإىل  املالك  من  والنتقال  كالبيع،  بالعو�س،  والتبادل 
واملرياث.
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ُن الإن�صان �صرًعا من النتفاع بعني، اأو منفعة من تعوي�س ذلك،  فامللك متكُّ
اأو من النتفاع به واإ�صقاطه للغري، فخرج الت�صرف بوجه الع�صمة.

واأ�صُل ال�صريعة يف ت�صرف النا�س يف اأموالهم، ومملوكاتهم، اإطالُق الت�صرف 
لهم لالأحرار الرا�صدين منهم، فال ينتق�س ذلك الأ�صل اإلَّ اإذا كان املالُك غرَي 
بًى، اأو �صَفٍه، اأو اإفال�س مدين،  ل لذلك الت�صرف، وق�صوُر الت�صرف يكون ِل�صِ متاأهِّ
زاد على  فيما  التربع  بع�صه، فهذا يف  اأو  املال  اأو حجر يف جميع  اأو عدم حرية، 
الثلث من مري�س مر�ًصا خموًفا، ومن ت�صرف معلق مبا بعد املوت، وهو الو�صية وما 

يوؤول اإليها من تربع، وتربع ذات الزوج مبا زاد على ثلث مالها.

اأو  البدن،  بعمل  ا  اأمَّ احلاجة،  ي�صد  ما  اإيجاد  معاجلُة  فهو  ب:  التك�صُّ ا  واأمَّ
باملرا�صاة مع الغري، واأ�صول التك�صب ثالثة: الأر�س، والعمل، وراأ�س املال.

الأر�س  اأطلقنا  واإذا  الثالثة،  الأ�صول  هذه  يف  الأوىل  املكانة  ولالأر�س 
بحار،  من  فيها  مِبَا  الأر�صية  الكرة  يف  الإن�صان  عمل  اإليه  ي�صل  ما  فمرادنا  هنا 
واأودية، ومعادن، ومنابع مياه وغريها، اإلَّ اأن احلظ الأوفر من ذلك، والأ�صبق هو 
 لالأر�س مبعنى �صطحها الرتابي، فاإنه منبت ال�صجر، واحلب واملرعى، ومنبع املياه، 

قال اهلل تعاىل: ژڻ ڻ ڻ ڻژ ]النازعات/ 31[، وقال: ژٿ ٿ 
وقال:   ،]15 ]امللك/  ڦژ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ژڭ  وقال:   ،]29 ]البقرة/  ۆئژ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ژەئ 
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ڭ ڭ ڭ. ۇ ۆ ۆ ۈ. ٴۇ ۋ ۋ ۅ. ۉ ۉ ې. ې ې. ى 
ائ. ەئ ەئ. وئ ۇئ. ۆئ ۆئ ۈئژ ]عب�س/ 24 - 32[، والأر�س 

تتفاوت باخل�صب، واأثراها اأخ�صبها، ولذلك كانت الرمال اأقل ثروة من غريها.

طريٌق  اأي�ًصا  وهو  الأر�س،  منافع  معظم  ا�صتخراج  و�صيلة  فهو  العمل  ا  واأمَّ
لإيجاد الرثوة مبثل الإيجار والجتار، وقوامه �صالمة العقل و�صحة اجل�صم، ف�صالمة 
العقل للتمكن من تدبري طرق الإثراء، وال�صحة لتنفيذ التدبري، مثل ا�صتعمال 
الآلت، وا�صتخدام احليوان، ومنه الغر�س، والزرع، وال�صفر جللب الأقوات، وال�صلع، 
 ،]22 ]يون�س/  ڦژ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ژڤ  فقال:  به  تعاىل  اهلل  امنت   وقد 

وقال: ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ ]املزمل/ 20[.

وقد يكون العمُل �صادًرا من جامع املال، لتح�صيل اأ�صل ما يتموله متلًكا 
اأوفر، وقد يكون  اأو تك�صًبا مثل، مبادلة ماله مبا هو  كالحتطاب، واإحياء املوات، 
العمل من غري جامع املال، وهو العمل يف مال غري العامل ليح�صل العاِمُل بعمله 

جزًءا من مال �صاحب املال، كالإجارة على عمل البدن.

َخٌر لإنفاقه فيما  واأما راأ�ُس املال فو�صيلٌة لإدامة العمل لالإثراء، وهو ماٌل ُمدَّ
َا ُعدَّ راأ�ُس املال من اأ�صول الرثوة، لكرثة الحتياج اإليه، فاإذا مل  يجلب اأرباًحا، واإمنَّ
ُبه، والأظهُر اأن ُتَعدَّ  يكن موجوًدا ل ياأمن العامُل اأن يعجز عن عمله فينقطع تك�صُّ



ِريَعة الإِ�سالميَّة ُد ال�سَّ َمَقا�سِ
306306

اآلت العمل يف راأ�س املال، مثل املحركات ومزجيات البخار، واآلت الكهرباء، 
وكذلك دواب احلرث، واملكاراة .

الديار  التملك، كبيع  اإىل  راجٌع  ها  بع�صُ املالية  فاملعامالت  اإذا علمَت هذا 
احلراثة،  اأر�س  كبيع  التك�صب،  اإىل  راجٌع  ها  وبع�صُ املاأكولة،  والأطعمة  لل�صكنى، 
ومغار�صة،  ومزارعة،  قرا�س،  من  ال�صركات  عقوُد  وكذلك  الزيتون،  واأ�صجار 

وم�صاقاة، وعقود الإجارات يف الذوات والدواب، والآلت، والبواخر، والأرتال.

وو�صوحها،  رواجها،  اأمور:  خم�صة  كلها  الأموال  يف  ال�صرعي  واملق�صد 
وحفظها، وثباتها، والعدل فيها.

فالرواج دوران املال بني اأيدي اأكرث من ميكن من النا�س بوجه حق، وهو 
مق�صد �صرعي عظيم، دل عليه الرتغيُب يف املعاملة باملال، وم�صروعيُة التوثق يف 
تعاىل:  قوله  جاء  املعاملة  يف  الرتغيب  ففي  اأخرى،  اإىل  يٍد  من  الأموال  انتقال 
 : ژچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ ]املزمل/ 20[، وقول النبي 

»ما من م�صلٍم يزرع زرًعا، اأو يغر�س غر�ًصا، فياأكل منه طري اأو اإن�صان اأو بهيمة، اإلَّ 
كان له به �صدقة«، وروي عن عبد اهلل بن عمر اأنه قال: »ما موٌت اأحّب اإيلَّ بعد 
ال�صهادة يف �صبيل اهلل من اأن اأموت متجًرا«؛ لأن اهلل قرن بني التجارة، واجلهاد 

يف قوله تعاىل: ژچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎژ ]املزمل/ 20[، ويف املوطاأ عن عمر بن اخلطاب  اأنه قال: »اجتروا يف 
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اأموال اليتامى ل تاأكلها الزكاة«، وقد دلت اإ�صارُة قوله تعاىل: ژۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېژ ]البقرة/ 282[، على 
اأهمية اإدارة التجارة يف نظر ال�صريعة حتى رخ�صت يف ترك الإ�صهاد املحثوث عليه 
حر�ًصا على نفي العوائق عنها، ومن ال�صواهد يف ذلك اأن العرب كانوا يحرمون 
ة وذا املجاز وعكاظ،  نَّ التجارة يف احلج، اإذا دخل �صهُر ذي احلجة اأ�صواقهم: جَمَ
وكانوا يقولون مِلَْن يتجر يف الع�صر من ذي احلجة: »هوؤلء الداج، ولي�س باحلاج«، 

فاأبطل الإ�صالم ذلك بحكم قوله تعاىل: ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چژ ]البقرة/ 198[، اأي يف اأيام احلج.

منها  عليه،  واحلث  الإ�صهاد  م�صروعية  يف  كثرية  اأدلٌة  وردت  التوثق  ويف 
ی  ژی  قوله:  اإىل  پژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  قوله تعاىل: 
مق�صد  يف  �صياأتي  كما   ، النبي  عمل  ومنها   ،]282 ]البقرة/  حئژ  جئ 

الق�صاء، وال�صهادة.

وحمافظًة على مق�صد الرواج �ُصِرعت عقوُد املعامالت لنقل احلقوق املالية 
مبعاو�صة اأو بتربع، وهي من ق�صم احلاجي كما تقدم، وُجِعل لزوُمها ح�صوَل �صيغ 
طت فيها �صروٌط  العقود، وهي الأقوال الدالة على الرتا�صي بني املتعاقدين، وا�صرُتِ
العقد  وب�صحة  فهي �صحيحة،  �صروَطها  ا�صتوفت  فاإذا  كليهما،  املتعاقدين  لفائدة 

يرتتب اأثُره، وكان الأ�صُل فيها اللزوَم بح�صول ال�صيغ.
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وت�صهياًل للرواج �ُصرعت عقوٌد م�صتملة على �صيء من الغرر، مثل املغار�صة، 
ها بع�ُس علمائنا ُرخ�ًصا باعتبار اأنها م�صتثناٌة  َلم، واملزارعة، والقرا�س، حتى عدَّ وال�صَّ
لعذر.  �صهولة  اإىل  �صعوبٍة  من  حكٍم  تغيرُي  فيها  يكن  مل  واإن  الغرر،  قاعدة  من 
واعتربوا يف اإطالق ا�صم الرخ�صة عليها اأن تغيرَي احلكم اأعمُّ من تغيريه بعد ثبوته، 

اأو تغيري ما لو ثبت لكان خمالًفا للحكم امل�صروع.

التخيري  اللُّزوَم دون  املالية  العقود  الأ�صُل يف  الرواج كان  ولأجل مق�صد 
اإلَّ ب�صرط، قال اهلل تعاىل: ژ ژ ژ ڑ ڑ کژ ]املائدة/ 1[، 
العقود  واأما  واملائة«،  والت�صعني  ال�صاد�س  »الفرق  القرايف يف  لذلك  ا�صتدل  كما 
 - العمل  ال�صروع يف  يقع  بل حتى  العقد  مبجرد  فقهاوؤنا غري لزمٍة  الَِّتي جعلها 
فيها  ُنظر  َا  فاإمنَّ  - على خالف  واملزارعة  واملغار�صة  باتفاق،  والقرا�س  اجلعل  وهي 
ُ له اأنه ل  اإىل عذر العامل؛ لأنه قد يخف اإىل العقد لرغبة يف العو�س، ثم َيَتَبنيَّ
ر اللزوم يف هذه  ي�صتطيع الوفاَء بعمله، فم�صلحُة العقد بالأ�صالة يف لزوِمه، وتاأخُّ

ملانع عار�س، خالًفا لظاهر كالم القرايف يف »الفرق التا�صع واملائتني«.

ومن معاين الرواج املق�صود انتقاُل املال باأيٍد عديدٍة يف الأمة على وجٍه ل 
لهم من  تدفع  الَِّتي  الَعَمَلة  وباأعوا�س  بالتجارة،  فيه على مكت�صِبِه، وذلك  حرج 
اأموال اأ�صحاب املال، فتي�صري دوران املال على اآحاد الأمة، واإخراُجه عن اأن يكون 
ا يف يٍد واحدة، اأو منتقاًل من واحد اإىل واحٍد مق�صٌد �صرعي، ُفهمت الإ�صارُة اإليه  قارًّ
 من قوله تعاىل يف ق�صمة الفيء: ژ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ںژ ]احل�صر/ 7[، 
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 ، وَلُة تداوُل املاِل وتعاقُبه، اأي كيال يكون ماُل الفيء يت�صلُمه غنيٌّ من غنيٍّ فالدُّ
اإىل  بلغت  قد  وال�صريعة  ال�صاحب من �صاحبه،  اأو  مثاًل،  اأبيه  البكر من  كالبن 
به فلم ت�صادره يف  ِعه  متتُّ املال حقَّ  مق�صدها هذا بوجه لطيف، فراعت ملكت�ِصِب 
حِّ باملال، فجعلت حلالة املال  ماله بوجه يحرجه، ملا هو يف جبلة النفو�س من ال�صُّ
ُحْكَمنْي: اأحدهما حْكُمه يف مدة حياة �صاحبه، والثاين حْكُمه بعد موت �صاحبه.

ُه  فاأباحت ملالك املال يف مدة حياته ت�صرَفُه فيه واخت�صا�صَ فاأما يف الأول 
ا للنا�س على ال�صعي يف الكت�صاب لتوفري ثروة الأمة، واإبعاد الـُمْف�ِصالت  به، حثًّ
على  الزكاة  وهو  فيه،  اهلل  اإّل حقَّ  مكت�ِصِبه  حياة  مدة  عليه يف  جتعل  فلم  عنها، 

اختالف اأحوالها وتخمي�س املغامن .

ال�صريعُة  نفذت  احلالة  هذه  ويف  مكت�صبه،  موت  بعد  حكُمه  والثاين 
مق�صَدها من توزيع الرثوة تنفيًذا لطيًفا؛ لأن مكت�صَب املال قد ق�صى منه رغبَتُه 
اإذا كان على وجه  اإل  يف حياته، ف�صار تعلُق نف�ِصِه مباله بعد وفاته تعلًقا �صعيًفا، 
ُطه عن ال�صعِي والكدِّ يف  الف�صول، فِعْلُم املكت�ِصِب باقت�صام ماله بعد موته ل ُيَثبِّ
تنميته مدَة حياته، ف�صرع الإ�صالُم ق�صمَة املال بعد وفاة مكت�صبه، وقد كانوا يف 
بًا اإليهم  اجلاهلية يو�صون باأموالهم لأحبِّ النا�س اإليهم اأو اأ�صهرهم يف قومهم، تقرُّ

ژٴۇ  باآية:  لالأقارب  الو�صيَة  فاأوجب  ذلك،  الإ�صالم  فاأبطل  بهم،  وافتخاًرا 
ائ  ىائ  ى  ې    ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ەئ ەئژ ]البقرة/ 180[، ثم ُن�صَخ ب�صْرِع املواريث املَُبنيَّ يف القراآن وال�صنة، 
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ومل ُيجعْل ل�صاحب املال حقٌّ يف �صرفه بعد موته اإلَّ يف ثلث ماله اأن يو�صي به 
لغري وارث، فتمَّ مق�صُد التوزيع بحكمة، وهي جعُل املال �صائًرا اإىل قرابة �صاحبه؛ 
لأن ذلك مِمَّا ل ت�صمئزُّ منه نف�ُصه، ولأنَّ فيه عونًا على حفظ املال يف دائرة القبيلة، 

ن الأمُة من قبائلها، فيوؤول ذلك اإىل حفظه يف دائرِة جامعِة الأمة. َا تتكوَّ واإمنَّ

ومَلْ حتِرم ال�صريعُة اأويِل الأرحام من حقٍّ يف املال، وقد كان اأهُل اجلاهلية 
ى  يحرمون جانب املراأة من املرياث، فمن اأين يجيء طمع اأويل الأرحام؟ وقد �صمَّ

د املحافظَة عليها بقوله يف �صدر اآية املواريث: ژگ گ  القراآُن ذلك فري�صة، واأكَّ
 گ ڳژ، وقوله يف خاللها: ژۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

   ىئىئ ی ی یی جئ حئ مئ     ىئ يئژ، وقوله يف اآخرها: ژڭ 

ۇ ۇژ ]الن�صاء/ 11[.

بالنفقات  وذلك  بع�صها،  ا�صتنفاد  اإىل  الق�صُد  الرثوة  رواج  و�صائل  ومن 
بل  العائلة،  على  ِم  القيِّ لإرادة  ُيرتْك ذلك  فلم  والقرابة،  الزوجات  على  الواجبة 

ژٿ  تعاىل:  قوُله  �صمله  مِمَّا  وهو  املعروف،  بالوجه  الإنفاَق  عليه  ْرُع  ال�صَّ اأْوَجَب 
ٿ ٿژ ]البقرة/ 3[، وقوله: ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ ]الإ�صراء/ 29[، ويف الآية الأخرى: ژېئ  
ومن  ]الفرقان/ 67[،  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئژ 
الطبقتني  ه، وهي و�صيلٌة عظيمة لنتفاع  التح�صني والرتفُّ نفقاُت  طرق ال�صتنفاد 
اأي�ًصا عْوٌن عظيم على  اأموال الطبقة العليا، وهي  نيا يف الأمة من  الُو�صَطى، والدُّ
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ظهور مواهب اأهل ال�صنائع والفنون يف تقدمي نتائج اأذواقهم واأناملهم، وهذه النفقاُت 
هي امل�صاُر اإليها بقوله تعاىل: ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ چ  چ  چ     
ڇژ ]الأعراف/ 32[، وقوله: ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  
ڀ   ڀ    ڀژ ]الأعراف/ 31[، غري اأن ال�صريعة مل تعمد اإىل هذا النوع من 
الباعث عليه، كما قدمنا  النفو�س من  بالطلب احلثيث؛ اكتفاًء مبا يف  ال�صتنفاد 
ًبا لأن ي�صري التحري�ُس عليه حماًل لالأمة  الإ�صارة اإليه يف اأوليات هذا املبحث، وجتنُّ
�س �صاَحبه لختالل ثروته، فيكون اختالًل جلزء من نظام  َرِف الَِّذي ُيَعرِّ على ال�صَّ

الرثوة، وذلك قد يجر اإىل اختالل الكل.

ومن و�صائل رواج الرثوة ت�صهيُل املعامالت بقدر الإمكان، وترجيُح جانِب 
ها من خفيف املف�صدة، ولذلك مل  ما فيها من امل�صلحة على ما ع�صى اأن يعرت�صَ
ُي�صرتْط يف التبايع ح�صوُر كال العو�صني، فاغُتِفَر ما يف ذلك من احتمال الإفال�س، 
و�ُصِرعت املعامالُت على العمل مثل املغار�صة وامل�صاقاة، واْغُتِفَر ما يف ذلك من 
وقد  الأمة،  حاجات  لتي�صري  املبادلة  ت�صهيل  اإىل  ذلك  جميع  يف  ق�صًدا  ال�صرر، 

دلَّ على ذلك قوُله تعاىل: ژۈ    ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې  ېژ ]البقرة/ 282[.

والأ�صل  عظيًما،  اختالًفا  رواجها  �صهولة  يف  لت  املتموِّ اأنواُع  وتختلف 
الرغبات يف  ووفرَة  الدخار،  طول  وقبوَل  النقل،  خفَة  يعتمد  الرواج  �صهولة  يف 
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التح�صيل، وتي�صَر التجزئة اإىل اأجزاء قليلة، فاحلبوب من القمح وال�صعري، ونحوهما، 
ادخاًرا،  واأطوُل  نقاًل،  واأخّف  املجفف،  والتني  والزبيب،  التمر،  من  رواًجا  اأي�صُر 
واأكرُث مرغوبيًة واأي�صُر جتزئة، والفواكه دون ذلك يف جميع هذه ال�صفات، والألبان 
واللحوم �صعيفة يف جميعها، وال�صمن والع�صل م�صتويان يف �صفة الدخار والنقل، 
وخمتلفان يف وفرة املرغوبية، والأنعام اأقوى يف وفرة املرغوبية، وخفة النقل، واأع�صُر 
ادخاًرا وجتزئة، والرباع والعقار دون غريها يف معظم ال�صفات عدا �صفة املرغوبية، 

فاإن النا�س يف اقتنائها اأرغب، وعدا �صفة الدخار؛ لأن اخلطر عنها اأبعد .

واأهم ما ا�صطلح عليه الب�صر يف نظام ح�صارتهم املايل و�صُع النقدين اأعوا�ًصا 
الأعيان،  بالتعاو�س يف  يح�صل  الب�صر  بني  الطبيعي  التعامل  كان  فقد  للتعامل، 
بح�صب الحتياج الباعث على الرغبة يف �صنف من اأ�صناف الأ�صياء املنتفع بها، 
بينهم، وهو املعنى  بالنقدين  التعامل  البداوة والب�صاطة قلَّ  َقُرب قوٌم من  َما  وكلَّ
الَِّذي من اأجله نرى الفقهاء يق�صمون النا�س اإىل اأهل ذهب، واأهل ف�صة، واأهل 
اأنعام، وكان من حقهم اأن يزيدوا يف التق�صيم اأهَل احلبوب والثمار، مثل: الأو�س، 
اجلاهلية،  يف  العرب  بالد  يف  كثرًيا  كان  قد  الق�صم  هذا  فاإن  وثقيف،  واخلزرج، 

والإ�صالم .

�صائر  من  الأ�صياء  من  بالأعيان  التعامل  من  اأي�صُر  بالنقدين  فالتعامل 
الأمور  يف  التعاو�س  و�صهولة  القيمة،  جتزئة  �صهولة  جهِة  من  وبخا�صة  اجلهات، 
الثقيلة يف الت�صلم كاملقادير الكثرية، ويف الأ�صياء الَِّتي يع�صر فيها تعاو�ُس الأعيان 
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اأن النقدين عند حالة ال�صطرار مثل حالة احل�صار، وحالة  اإلَّ  كالرباع والعقار، 
اجلدب، واملجاعة، ل تغني عن اأ�صحابها �صيًئا، فالنقدان عو�صان �صاحلان بغالب 

اأحوال الب�صر، وهي اأحوال الأمن، والي�صر، واخل�صب .

ومن اأح�صن ما ظهرت فيه مزيُة التعامل بالنقدين اأنه ميكن فيه متييز البائع 
من امل�صرتي، فباذُل النقِد م�صرٍت، وباذل العو�س بائع، ولأن النقدين ُيطلبان ول 
يعر�صان بخالف بقية املتمولت، فاإنها يلحقها العر�س والطلب، ول يلحق العر�س 
بالنقدين اإلَّ نادًرا، كما ي�صع �صاحب راأ�س املال مقداًرا من ماله ملن يرغب املعاملة 

معه به، مثل و�صع راأ�س مال ال�صلم، وراأ�س مال الِقرا�س، وترويج اأوراق البنوك.

بطريقة  حا�صاًل  النبوة  عهد  يف  الإ�صالم  يف  التعامل  من  كثرٌي  كان  وقد 
تلك  غالب  لأن  باأمثالها؛  الأ�صياء  بيع  عن  املنهيات  كرثت  فلذلك  املعاو�صة، 
ولكرثة  العو�س،  قيمة  �صبط  ولع�صر  والتغابن،  الغرُر  اإليه  يتطرق  كان  البيوع 
اختالف �صفات اجلن�س الواحد من تلك الأعوا�س واختالف اأنواعه، مثل اأنواع 
اأحد  احتياج  وكان  والقدم.  واجلدة  والرداءة  اجلودة  و�صفاتها يف  واحلنطة  التمر 
ِل الغرر باعًثا للمحتاج منهما على  املتعاملني اأو كليهما يف املعاملة الواحدة اإىل حتمُّ
ل الغرر لق�صاء حاجته، وباعًثا لالآخر على اإجلاء املظنون به الحتياج اإىل حتمل  حتمُّ
الغنب والغرر. فالغرر والغنب ل يكادان يفارقان معاو�صاِت الأعيان، ولذلك اغُتِفر 
فيها ما لبد منه ومل يغتفر ما زاد على ذلك. األ ترى اإىل اإباحة بيع اجلزاف يف 

الأ�صياء الَِّتي تكال وتوزن ومل يبح بيع النقدين جزاًفا. 
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اأنه قال:  وقد جاء يف حديث رافع بن خديج يف النهي عن كراء الأر�س 
»كانت الأر�س ُتْكَرى بالطعام ونحوه، واأما الذهب والَوِرق فلم يكن يومئذ. قال 
حنظلة بن قي�س فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع: لي�س 
بها باأ�س بالدينار والدرهم«. قال البخاري يف �صحيحه عن الليث بن �صعد: »اإن 
الَِّذي نهي عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم باحلالل واحلرام مل يجيزوه، ملا 

فيه من املخاطرة«.

ا تاجرين على عهد  ُكنَّ اأرقم قال:  ويف حديث الرباء بن عازب، وزيد بن 
ر�صول اهلل، ف�صاألناه عن ال�صرف، فقال: »اإن كان يًدا بيد فال باأ�س، واإن كان نَ�صاًء 
فال ي�صلح«، يعني فلم مينع فيه التفا�صل كما منعه يف بيع الطعام مبثله، وما اأح�صب 

ذلك اإلَّ لنتفاء الغرر باإمكان �صبط الدنانري، والدراهم .

ويف املوطاأ عن اأبي �صعيد اخلدري واأبي هريرة: اأن ر�صول اهلل  ا�صتعمل 
خيرب  متر  »اأكل   : اهلل  ر�صول  له  فقال  جنيب،  بتمر  فجاءه  خيرب  على  رجاًل 
هكذا؟«، فقال: ل واهلل يا ر�صول اهلل، اإنَّا لناأخذ ال�صاع من هذا بال�صاعني، فقال 

ر�صول اهلل : »ل تفعل، ِبِع اجَلْمَع بالدراهم، ثم ابتع بالّدراهم جنيًبا«)1).

وقد ظهر من هذا كله، اأن من مقا�صد ال�صريعة تكثرَي التعامل بالنقدين؛ 
»نهى  م�صعود:  بن  اهلل  عبد  عن  داود  اأبي  �صنن  ويف  بهما،  الرواُج  ليح�صل 

اجلنيب �صنف من التمر تفي�س. واجلمع: �صنف من التمر رديء.  (1(
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ر�صول اهلل  اأن تك�صر �صكة امل�صلمني اجلائزة بينهم اإلَّ من باأ�س«، وما اأح�صب 
 عن ا�صتعمال الرجال الذهب، والف�صة، اإل حلكمٍة تعطيٍل  نهَي ر�صول اهلل 

رواج النقدين، بكرثة القتناء املف�صي اإىل قلتهما.

ائژ  ى  ژى  تعاىل:  قوله  جاء  التوثق  م�صروعية  ويف 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  وقوله:   ،]282 ]البقرة/ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٻ  وقوله:   ،]282 ]البقرة/  ڀژ  پ 
ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   پ 

 ٹژ ]البقرة/ 283[.

واأما و�صوح الأموال فذلك اإبعاُدها عن ال�صرر، والتعر�س للخ�صومات بقدر 
الإمكان، ولذلك �صرع الإ�صهاد، والرهن يف التداين.

ڤ  ڤ    ژٹ  تعاىل:  اهلل  قول  فاأ�صله  الأموال  حفُظ  واأما 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ 
دماءكم  »اإن  الوداع:   يف خطبة حجة  النبي  وقول  ]الن�صاء/ 29[،  ڃژ 
هذا«،  بلدكم  يف  هذا،  �صهركم  يف  هذا،  يومكم  كحرمة  حرام  عليكم  واأموالكم 
وقوله: »ل يحل مال امرئ م�صلم اإلَّ عن طيب نف�س«، وقوله: »من ُقِتل دون ماله 
فهو �صهيد« وهو تنويٌه ب�صاأن حفظ املال، وحافظه، وعظم اإثم املعتدي عليه، واإذا 

كان ذلك حكم حفظ مال الأفراد، فحفُظ مال الأمة اأجلُّ واأعظم.
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النظُر يف حفظ  العامة  يف م�صاحلها  ومت�صرِّ الأمة  اأمور  فُحقَّ على ولة  اإًذا 
الأمة  بيد  وبقاوؤها  الأخرى،  الأمم  مع  تبادلها  ذلك  يف  �صواء  العامة،  الأموال 
الإ�صالمية، فمن الأول: �صنُّ اأ�صاليب جتارة الأمة مع الأمم الأخرى، ودخول �صلع 
اأحد الفريقني واأموالهم اإىل بالد الفريق الآخر، كما يف اأحكام التجارة اإىل اأر�س 
من  يدخلونه  ما  على  واحلربيني  الذمة،  اأهل  جتار  يوؤخذ من  ما  واأحكام  احلرب، 

ال�صلع اإىل بالد الإ�صالم، واأحكام اجلزية، واخلراج.

واملغامن،  الزكاة  م�صارف  و�صبط  والحتكار،  الأ�صواق  نظام  الثاين:  ومن 
اهلل  قال  وقد  يحفظه،  اأن  اأحد  مال  ويَل  من  على  وحقَّ  العامة،  الأوقاف  ونظام 

تعاىل: ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ     وئ  ەئ  ەئ  ژائ  وقال:   ،]5 ]الن�صاء/  ۉژ  ۉ     
]الن�صاء/ 6[، وُحقَّ على كلِّ اأحد احرتاُم ماِل غرِيه، ولذلك  ۈئ ۈئژ 
تقرر ُغْرم املُْتَلَفات وجعل �صببها الإتالف، ومل يلتفت فيها اإىل نية الإتالف، لأن 

النية ل اأثر لها يف ذلك .

ول  فيه،  خطر  ل  بوجٍه  لأ�صحابها  َرها  تقرُّ به  فاأردُت  الأموال  اإثبات  واأما 
منازعة، فمق�صد ال�صريعة يف ثبات التملك والكت�صاب اأمور: 

الأول: اأن يخت�س املالك الواحد اأو املتعدد مبا متلكه بوجه �صحيح، بحيث 
تعاىل:  اهلل  قال  ولذلك  خطر،  ول  د  تردُّ واأحقيته  به  اخت�صا�صه،  يف  يكون  ل 
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اأحد يف ملكه  ]البقرة/ 282[، فلي�س يدخل على  ژى ى ائژ 

نف�صي  »والذي  اإذا كان لوجه م�صلحة عامة، وقد قال عمر:  اإلَّ  منُع اخت�صا�صه 
�صبيل اهلل، ما حميت عليهم من بالدهم  اأحمل عليه يف  الَِّذي  املال  بيده لول 

�صرًبا«.

ة العقود وحمِلها على ال�صحة، والوفاء  حَّ وعلى هذا املق�صد انبنت اأحكاُم �صِ
بال�صرط، وف�صخ ما تطرق اإليه الف�صاد منها ملنافاته ملق�صد ال�صريعة، اأو ملعار�صة حٍق 
اآخر اعتدي عليه، ولذلك قال ر�صول اهلل  للذي �صاأله عن بيع التمر بالرطب: 
»اأينق�س الرطب اإذا جف؟« قال: نعم، قال: »فال اإذن«، فلي�س ال�صتفهام بقوله: 
ا، ولكنه اإمياٌء اإىل علة الف�صاد، وقال يف نهيه عن  »اأينق�س الرطب«، ا�صتفهاًما حقيقيًّ
بيع الثمرة قبل بدو �صالحها: »اأراأيت اإن منع اهلل الثمرة فبم ياأخذ اأحدكم مال 

اأخيه؟«.

واملق�صد من الكت�صاب مثل املق�صد من التملك فيما ذكرنا، فبذلك كانت 
الأحكاُم مبنيًة على اللزوم يف اللتزامات، وال�صروط، ويف احلديث: »امل�صلمون 

على �صروطهم اإلَّ �صرًطا اأحلَّ حراًما اأو حرمَّ حالًل«، وقد قال اهلل تعاىل: ژٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀژ ]البقرة/ 282[.

  ويف حديث الرتمذي عن العداء بن خالد اأنه ا�صرتى من ر�صول اهلل
عبًدا اأو اأمة فاأمر ر�صول اهلل  اأن يكتب له: »هذا ما ا�صرتى العداء بن خالد من 
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ر�صول اهلل ، ا�صرتى منه عبًدا، اأو اأمة بيع امل�صلم للم�صلم، ل داء، ول خبثة، 
ول غائلة«.

الثاين: اأن يكون �صاحُب املال حرَّ الت�صرف فيمَا متلَّكه، اأو اكت�صبه ت�صرًفا 
على  حجر  ولذلك  ال�صريعة،  على  فيه  اعتداَء  ول  معترًبا،  ا  �صرًّ بغريه  ي�صر  ل 
ال�صفيه الت�صرف يف اأمواله، ومل يجز للمالك اأن يفتح يف ملكه ما فيه �صرر مبالك 

اأخر جماور له، ومنعت املعاملة بالربا؛ ملا فيه من الأ�صرار العامة، واخلا�صة.

ظامل  لعرق  »لي�س  احلديث:  ويف  ر�صاه،  بدون  منه  ُيْنَتَزع  ل  اأن  الثالث: 
حق«، فاإذا تعلق حق الغري باملالك وامتنع من اأدائه، اأُْلِزم باأدائه، ومن هنا جاء بيع 
احلاكم والق�صاء بال�صتحقاق، ولرعي هذا املق�صد كان املت�صرف ب�صبهٍة يف عقاٍر، 
ِتي ا�صتغلها اإىل يوم احلكم عليه بت�صليم العقار ملن ظهر اأنه م�صتحقه. فائًزا بغالته الَّ

زمان  يف  ح�صل  الَِّذي  التملَُّك،  ال�صريعة  قررت  املق�صد  لهذا  وتقريًرا 
قال  فقد  منها.  اإليهم  انتقل  ومن  املدة  تلك  يف  اإليهم  �صار  من  باأيدي  اجلاهلية 
ا داٍر اأو اأر�س ق�صمت يف اجلاهلية فهي على ق�صم اجلاهلية، واأميا  ر�صول اهلل : »اأَميُّ

دار اأو اأر�س اأدركها الإ�صالم فلم تق�صم فهي على ق�صم الإ�صالم«.

ا اأن  اأّما العدل فيها، فذلك باأن يكون ح�صوُلها بوجه غري ظامل، وذلك اإمَّ
حت�صل بعمل مكت�صبها، واإما بعو�س مع مالكها اأو تربع، واإما باإرث، ومن مراعاة 
العدل، حفظ امل�صالح العامة، ودفع الأ�صرار، وذلك فيما يكون من الأموال تتعلق 
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به حاجُة طوائف من الأمة لإقامة حياتها، مثل، الأموال الَِّتي هي غذاء وقوت، 
والأموال الَِّتي هي و�صيلة دفاع العدو عن الأمة، مثل الالمة والآطام باملدينة يف 
اأن ت�صرفهم فيها ل  اإل  باأ�صحابها  النبوة، فتلك الأموال واإن كانت خا�صة  زمن 

يكون مطلَق احلرية، كالت�صرف يف غريها .

بناًء على  الأهلية يف غزوة خيرب،  احلمر  اأكل حلوم  النهي عن  وهذا وجه 
قالوا: لأنها كانت  العلماء،  باأنه حترمٌي عار�س ل ذاتي، وهو قول كثري من  القول 
حمولتهم يف تلك الغزوة، ويف �صحيح البخاري من حديث ابن عمر »اأنهم كانوا 
ي�صرتون الطعام من الركبان على عهد النبوة، فيبعث عليهم من مينعهم اأن يبيعوه 
يبيعوه  اأن  ي�صربون على  الطعام، وكانوا  يباع  ينقلوه حيث  ا�صرتوه، حتى  حيث 
حتى يوؤوه اإىل رحالهم«، ولذلك كان من احلق اإبطال الحتكار يف الطعام، ويف 
باأيديهم  رجال  يعمد  ل  �صوقنا،  يف  حكرة  »ل  قال:  اخلطاب  بن  عمر  اأن  املوطاأ 
ف�صول من اأذهاب)1) اإىل رزق من رزق اهلل نزل ب�صاحتنا، فيحتكرونه علينا، ولكن 
اأميا جالب على عمود كبده يف ال�صتاء، وال�صيف، فذلك �صيف عمر، فليبع كيف 

�صاء، ولُيْم�ِصْك كيف �صاء«.

اأذهاب: جمع مفرده: ذهب، وهو مكيال معروف باليمن.  (1(
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ة والف�ساد حَّ ال�سِّ

ال�صحة،  اأحكاُم  املالية جتري  الت�صرفات  ال�صريعة من  وعلى رعي مقا�صد 
والف�صاد يف جميع العقود يف التملكات، واملكت�صبات، فالعقُد ال�صحيح هو الَِّذي 
ا�صتوَفى مقا�صَد ال�صريعة منه، فكان موافًقا للمق�صود منه يف ذاته، والعقد الفا�صد 

هو الَِّذي اختل منه بع�ُس مقا�صد ال�صريعة.

وقد يقع الإغ�صاء عن خلل ي�صري ترجيًحا مل�صلحِة تقريِر العقود، كالبيوع 
الأ�صتاذ  كان  وقد  الفقه،  يف  املقررة  املفوتات)1)  بع�ُس  عليها  طراأ  اإذا  الفا�صدة 
املعامالت  بتقرير  الثامن يفتي  القرن  اأبو �صعيد بن لب مفتي ح�صرة غرناطة يف 
الَِّتي جرى فيها عرف النا�س على وجه غري �صحيح يف مذهب مالك، اإذا كان لها 

وجه ولو �صعيًفا من اأقوال العلماء.

املفوتات للبيوع الفا�صدة هي حوالة الأ�صواق يف غري الرباع، وتلف عني املبيع اأو نق�صانها، وتعلق حق الغري به،   (1(
وطول املدة من ال�صنني نحو الع�صرين يف ال�صجر.
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الأبدان

َّا قدمناه اآنًفا اأن ال�صريعة ق�صدت من ت�صريعها يف الت�صرفات املالية  علمَت ممِ
الت  املتموِّ ُم من  تتقوَّ الرثوة  اأن  االأمة، وقد م�صى  الرثوة للأفراد وملجموع  اإنتاَج 

ومن العمل، فالعمل اأحد اأركان الرثوة، واآلُة ا�صتخدام ركنيها االآخرين. 

ن�ص العمل، وهو خ�صو�ص  ونريد من العمل يف مبحثنا هذا نوًعا من اأنواع جمِ
َل بعمله جزًءا من  ي يقوم به غرُي �صاحبمِ ماٍل يف مال غريه، ليح�صِّ الَّذمِ العمل 
اإنتاج مال ا�صتعمله �صاحبه لتح�صيل جزء مثله معه، والأجل كون القادرين على 
املثمر  العمل  على  به  ي�صتعني  ماٌل  بيده  لي�ص  من  فيهم  يكرث  واالإنتاج  العمل، 
املنتج، اأو بيده ماٌل يوازي مقدرَتُه على االإنتاج، وكونمِ كثرٍي من اأ�صحاب االأموال 
من  االأموال  تلك  مقاديُر  ت�صتدعيه  ما  يوازي  اأموالهم عمًل  العمُل يف  ُزهم  ُيْعجمِ
ين اجنرت لهم االأموال من تلقاء غريهم  الَّذمِ اأ�صحاب االأموال  النتائج، ال �صيما 
بعطية، اأو مرياث، الأجل ذلك كان االأ�صلن العظيمان من اأ�صل الرثوة - وهما 
وذلك  كثرية،  اأحوال  يف  االإنتاج  وتعطيل  للعوائق،  �صنْي  ُمَعرَّ  - والعمل  املال 
رْزٌء على اأ�صحابهما وعلى االأمة، فكان مَّا اهتدى اإليه ذوو العقول اإيجاُد طرائق 
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تتاألف فيها اأمواُل اأ�صحاب االأموال، واأعماُل املقتدرين على العمل ليح�صل من 
ال  اأن  االإ�صلمي  �ْصريع  التَّ ْكَمة  حمِ من  وكان  للفريقني.  نافع  اإنتاٌج  ذلك  جمموع 
ُرقمِ الـُمْثلى من تلك الطرائق بوجه عادل، مع  د يف وجوه الفريقني �صلوَك الطُّ ُيو�صمِ
يت عليها اأحكاُم  ي ُبنمِ تمِ ا للت�صريعات الَّ ا يتطرق اإىل ذلك من خمالفٍة مَّ الغ�صِّ عمَّ

املعاملت املالية يف املعاو�صات.

وامل�صاقاة،  االأبدان،  اإجارة  هي  االأبدان  عمل  على  املنعقدة  املعاملت  اإن 
ببدنه  املرء  عمل  على  عقوٌد  كلُّها  وهي  واملزارعة،  واجلعل،  را�ص،  والقمِ واملغار�صة، 
ٍل،  وعقله، وعلى ق�صاء وقٍت من عمره يف ذلك، ما عدا املغار�صة فاإن فيها اإح�صاَر متموِّ
قليل من جهة عاملها وهو االأعواد املغرو�صة، اإالَّ اأنها تافهة بالن�صبة اإىل اأهمية العمل، 
وكذلك ما يح�صل يف امل�صاقاة بقلٍة من اإ�صلح دلو، واإ�صلح احلو�ص، فهذه العقود 
ل ما  ُع�ْصرمِ ان�صباط مقادير العمل املَُتَعاَقدمِ عليه، وع�ْصرمِ معرفة العاممِ ال تخلو من غرر لمِ
ُع�ْصرمِ ان�صباط ما ينجر اإىل �صاحب املال فيها  ينجرُّ اإليه من الربح من جراء عمله، ولمِ
من اإنتاج اأو عدمه، غري اأن ال�صريعَة األغت الغرَر؛ الأن اإ�صراَر مراعاته اأ�صدُّ من اإ�صرار 
َا يف مراعاته من حرمان كثرٍي من االأمة فوائَد ال�صْعيمِ واالكت�صاب، وهي اأي�ًصا  اإلغائه، ملمِ
اأو  اإذا عمل عمله يف امل�صاقاة،  اأحوال كثرية،  اإ�صرار يلحق العامَل يف  ال تخلو من 
املزارعة فلم يثمر ال�صجر، اأو عمل يف اجلعل فلم يح�صل املجاَعُل عليه، اأو عمل يف 
َم م�صقَة العمل وَلْ  القرا�ص فلم َين�ص ربح، فيكون العامُل قد اأ�صاع الوقَت، وجت�صَّ
الني، اأ�صدُّ  يح�صل له �صيء، وقد األغت ال�صريعُة هذا ال�صرر؛ الأن بقاء اأهل العمل بطَّ

عليهم من �صرر اخليبة يف بع�ص االأحوال.
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واإذ قد كان الَعَمَلُة يف هذه العقود هم مظنَة احلر�ص على التعجيل، بانعقاد 
هذه العقود من جراء حاجتهم اإىل االرتزاق، وكونهم ال ي�صتطيعون لذلك حيلًة 
اإالَّ بعمل اأبدانهم - ولطاملا راأيناهم يقحمون اأنف�صهم يف التعاقد على اأعمال تنوء 
بهم حني ل يجدوا ما يعملون فيه - فلو �صيق عليهم ال�صروَط اأ�صحاُب االأموال 
ل عليهم االرتزاُق من اأعمالهم، اأو الأقدموا  ين ميدونهم مبا يعملون هم فيه لتَعطَّ الَّذمِ
على ذلك عند التعاقد، وعجزوا عن االإيفاء فتحدث بذلك اخل�صوماُت بينهم، 
اأن يغرَيهم على  اإىل العمل مظنَة  العملة  اأ�صحاب االأموال بحاجة  ولكان �صعوُر 
واإذ  العملة،  با�صتثمار  واالإجحاف  الأنف�صهم  االإنتاج  زيادة  يف  واحلر�ص  الرغبة، 
جلانب  احلياطة  كلِّها  املعاقدات  هذه  ال�صريعةمِ يف  مق�صُد  كان  كذلك  ذلك  كان 
تر  ول  مغبونًا،  اأو  باطًل  عمُلهم  يذهب  كْيَل  عنهم؛  الذريعة  هذه  ل�صدِّ  العملة 
معذرًة الأ�صحاب االأموال يف هذا الت�صييق؛ الأن لهم طرائَق �صتَّى ي�صتثمرون بها 
اأموالهم، فهم يف خرية من ا�صتعمالها اأو اكتنازها للإنفاق منها وتقتريها، بخلف 

ُموا م�صاعدَة اأ�صحاب االأموال بقوا عاطلني. حال العملة، فهم اإن ُحرمِ

َّ اأحٌد اأن ال�صريعة ت�صتبيُح اأمواَل اأ�صحاب االأموال لياأكلها العملُة  وال َيُظنَّ
هم من االعتداء عليها، فذلك عدٌل، و�صلٌح  را�صَة حقوقمِ باطًل، ولكنها اأرادت حمِ
للفريقني كليهما، ولقد ا�صتقريُت ينابيَع ال�صنة يف هذه املعاملت البدنية على قلة 
االآثار الواردة يف ذلك وتتبعُت مرامي علماء �صلف االأمة، وخا�صة علماء املدينة 

يف �صاأنها، فا�صتخل�صت من ذلك اأن املقا�صد ال�صرعية فيها ثمانية.
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اأحدها: تكثري املعاملت املنعقدة على عمل االأبدان، وهذا مدلول الغتفار 
الغرر فيها، فلوال احلاجُة اإليها مَلَا اغتفرت ال�صريعُة فيها ما ل تغتفره يف املعاملت 
اأعطى  وقد  احلاجية،  امل�صالح  ق�صم  اإىل  بذلك  رجعت  وقد  اجلانبني،  من  املالية 
االأن�صاُر حوائَطهم للمهاجرين على اأن يكفوهم العمل ولهم ن�صف الثمرة، وعامَل 
ر�صول اهلل  يهوَد خيرب على اأنَّ عليهم عمَل النخل، ولهم ن�صف الثمرة مع العلم 
باأن اأر�ص خيرب �صارت للم�صلمني؛ الأنها ُفتمِحت عنوة، وقد كاد علماء االإ�صلم اأن 
يتفقوا على م�صروعية امل�صاقاة واملزارعة، وقال املالكية باملغار�صة، واأهملها احلنفية 
وال�صافعية، والأجل هذا املق�صد جزمنا ب�صعف القول بق�صر امل�صاقاة على النخيل 
ْحنا القوَل بجواز امل�صاقاة يف ال�صجر، والزرع املحتاج اإىل العمل على  والكروم، ورجَّ
ْحنا ما جرى عليه العمُل باالأندل�ص  القول بتخ�صي�صها بال�صجر دون الزرع، وَرجَّ

من اإعطاء اأر�ص احلب�ص مغار�صة.

وهو من  اأمثالها،  املتعاَرف يف  الغرر  ا�صتمالها على  الرتخي�ص يف  الثاين: 
اأن  ا دلَّ على  اأ�صرت اإىل ذلك يف مطلع هذا املبحث، مَّ لوازم االأمر االأول، فقد 
الغرر الزٌم حلقائق هذه العقود، واأح�صب اأن الغرَر ل ُيْغتفر يف �صيٍء من العقود 
�صوى العقود على اأعمال االأبدان، وينبغي اأن ال تغفل عن كون الغرر املْغَتَفرمِ هو 
ا  فاأمَّ  ، اأزمانه من حرٍّ وقرٍّ الغرُر فيما يع�صر ان�صباُطه من العمل ومدته، واختلف 
ما يتي�صر فيه ذلك فلبد من �صبطه وبيانه، مثل بيان نوع العمل، ومقدار االأجر، 
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را�ص، ومقدار ما للعامل من الربح يف القرا�ص، اأو من الثمرة  ومقدار راأ�ص مال القمِ
يف امل�صاقاة، اأو من اجلزء يف املغار�صة.

ي�صتغل  العقود، لكي ال  العامل يف هذه  ل على  ُيْثقمِ ا  التحرز عمَّ الثالث: 
ربُّ املال ا�صطراَر العامل اإىل التعاقد على العمل، فينتهَز ذلك للتجاوز يف اأرباح 
نف�صه، ولذلك قالوا ال يجوُز اأن ُي�صرتَط على عامل امل�صاقاة عمٌل كثري غرُي عملمِ 
بدنه، اإالَّ ما ال بال له، ك�صد احلظرية واإ�صلح ال�صفرية،)))، وال ا�صرتاط نفقة على 
اأن ي�صرتط على عامل املغار�صة  العامل كنفقة الدواب وعبيد احلائط، وال يجوز 
ي�صرتط  اأن  املغرت�صة، بخلف  للأر�ص  �صعراء)2)، وال جعُل جدار  اأر�ٍص  تك�صرُي 
َا قال علماوؤنا يف املزارعة، اإذا اأعطى  على رب االأر�ص فهو جائز وما�ٍص، والزم، واإنَّ
َثًة: ال يجوز اأن ي�صرتط على العامل اأن  رَتَ ربُّ االأر�ص لعامل املزارعة االأر�ص ُمْ
يحرثها عند انتهاء مدة املزارعة، وي�صلمها لربِّها مرتثة كما وجدها، ملراعاة هذا 
ه احتاج اإىل عامٍل يزرعها،  املق�صد، وهو اأن يكون ربُّ االأر�ص بعد اأن حرث اأر�صَ
يرتكها  باأن  عليه  ال�صرط  فيكون  تقبلها،  مَلَا  مرتثة  وجدها  اأنه  لوال  العامل  واأن 

مروثة اإجلاًء له.

َلْت  ُجعمِ بل  القول،  مبجرد  انعقادها  لزوُم  ُيعترب  العقود ل  هذه  اأن  الرابع: 
فباتفاق،  والقرا�ص  ا اجلعل  اأمَّ العمل عندنا،  ال�صروُع يف  يقع  اأن  اإىل  اخليار  على 
احلظرية: ال�صياح الذي ُيجعل خارج احلائط ملنع الدخول اإليه، وهو املُ�َصّمى عندنا الطابية والتخم. وال�صفرية:   (((

جمتمع املاء الذي ي�صقط من الدلو ومن اجلابية.
االأر�ص ال�صعراء: الكثرية ال�صجر.  (2(
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ا املغار�صة واملزارعة فعلى الراجح، ول ُي�ْصَتْثَن منها اإالَّ امل�صاقاة، فقالوا لزومها  واأمَّ
بالعقدة؛ الأن يف تاأخري لزومها اإ�صراًرا على االأ�صجار والزرع، وعندي اأنه ينبغي اأن 
تكون جميع العقود م�صتملة على عمل البدن غرَي الزمٍة مبجرد القول، بل تلزم 
بال�صروع يف العمل، وحيث كان معنى ذلك اآثًل اإىل خيار العامل، كان الوجُه اأن 
َرب للعامل يف هذه العقود اآجاٌل البتداء العمل - ك�صاأن بيع اخليار - مبا ينفي  ُي�صْ
اإبَّان ابتداء اخلدمة يف امل�صاقاة، واإبَّان احلراثة يف  امل�صرة عن �صاحب املال، مثل 
املزارعة، واإبَّان ابتداء الغر�ص لذلك العام يف املغار�صة؛ كيل ي�صيع بالتاأخري على 

�صاحب املال عام كامل.

اخلام�ص: اإجازة تنفيل العَمَلة يف هذه العقود مبنافَع زائدٍة على ما يقت�صيه 
عامُل  ي�صرتط  اأن  بجواز  اأئمُتنا  قال  فقد  املال،  ربِّ  تنفيل  دون  ب�صرط  العمُل، 
امل�صاقاة على ربِّ احلائط االنتفاَع ببيا�ص من االأر�ص لنف�صه، وال يجوز ا�صرتاُط 

ذلك لربِّ االأر�ص، ويوجب الف�صخ.

رٍة، وال  ال�صاد�ص: التعجيُل باإعطاء عو�ص عمل العامل، بدون تاأخرٍي، وال نَظمِ
تاأجيل؛ الأن العامل مظنُة احلاجة اإىل االنتفاع بعو�ص عمله، اإذ لي�ص له يف الغالب 
موؤثل مال. ويف احلديث القد�صي قال اهلل تعاىل: »ثلثة اأنا خ�صمهم يوم القيامة، 
فذكر: ورجل ا�صتاأجر اأجرًيا فا�صتوَفى منه ول يعطه اأجَره«، وهذا �صادق بتاأخري 
اإعطائه اأجَره وبحرمانه منه بالكلية واإن كان الثاين اأ�صّد، فجعله كحق هلل تعاىل، 
ولذلك قال:»اأنا خ�صمهم« اأي دون �صاحب احلق، وهذا تنويه عظيم بهذا احلق 
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   وزجر �صديد عن التهاون به، ويف حديث ابن عمر وجابر واأن�ص اأن ر�صول  اهلل
رَي اأجَره قبل اأن يجف عرقه«. ولذلك كان تاأجيل خدمة املغار�صة  قال: »اعطوا االأجمِ
جائًزا حتديده بقدر تبلغه االأ�صجار، اأو مدة االإثمار، وال يجوز اأن يكون التاأجيُل اإىل 

مدة تتجاوز اإبَّان االإثمار، وهو من موجبات ف�صاد العقد.

ال�صابع: اإيجاُد و�صائل اإمتاممِ العمل للعامل، فل ُيلَزُم باإمتامه بنف�صه، ولذلك 
قالوا يف عامل امل�صاقاة اإذا عجز عن االإمتام اإنه ياأتي بعامل اآخر، ال ي�صر ب�صاحب 
احلائط، ولو كان دون العامل االأول يف االأمانة، واإذا ل يجد من يخلفه يف العمل، 
العمل،  ل  ُيْكممِ من  وي�صتاأجر  �صلُحها،  َبدا  اإذا  الثمار  يف  ه  حظَّ يبيع  اأن  له  فاإن 
اأن يبيع  اإن له  ويكون للعامل االأولمِ ما ف�صل، وقال املالكيُة يف عامل املغار�صة: 

ه يف العمل الآخر يقوم مقاَمه، وهي م�صاألة من ُغَررمِ م�صائل الفقه املالكي. حقَّ

الثامن: االبتعاد عن كلِّ �صرٍط، اأو عقٍد ي�صبه ا�صتعباَد العامل، باأن يبقى 
ا، بحيث ال يجد لنف�صه خمرًجا، والأجل هذا  يعمل طوَل عمره، اأو مدًة طويلًة جدًّ
ي ال ينقطع اإثماُره يف وقت من  جند علماَءنا يقولون بف�صاد امل�صاقاة يف ال�صجر الَّذمِ
كامل�صاقاة  ه  َغرمِ ل�صمِ اإثمارهمِ  مدُة  تطول  ما  ب، وكذلك  وكالق�صْ املوز  ال�صنة، ك�صجر 
))) النخل، ونَ�ْصءمِ �صجر الزيتون، وقد قال علماء اإفريقية اإن تلقيَح ال�صجر  يِّ على َودمِ
القريوان -   العتيق يف جبل و�صلت قرب  الزيتون  به - كجبوز  ُيْنَتَفُع  ي ال  الَّذمِ
يف  امل�صاقاة  مدة  تاأجيل  اأن  وعندي  امل�صاقاة،  جمَرى  ال  املغار�صة  رى  جْمَ يجري 

: �صغار الف�صيل، واحدته: وديَّة. الَوديُّ  (((
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للعامل، خرٌي من  فيه االنتفاُع  اأجًل يح�صل  ال�صجر املخلف للأثمار - كاملوز - 
املعاملت  هذه  تكثرَي  اأن  االأول  املق�صد  من  ْمَت  َعلمِ َا  ملمِ مثله،  يف  امل�صاقاة  اإبطال 
ب�صرط  تون�ص  عندنا يف  اة  الـُم�صمَّ املزارعُة  كانت  هذا  والأجل  لل�صريعة،  مق�صوٌد 
ي كان معظُم مزارعات تون�ص جارًيا عليها - �صركًة منافيًة ملق�صد  تمِ اخلما�ص))) - الَّ

ال�صريعة ال مالة، واإن كانوا يزعمون اأن ال�صرورة دعت اإليها.

اخلما�ص �صريك املزارعة بخم�ص ما يخرج من الزرع.  (((



عقوُد التربعات قائمٌة على اأ�صا�ص املوا�صاة بني اأفراد االأمة، اخلادمة ملعنى 
فبها ح�صلت  اإ�صلميٍّ جميل،  واأثُر خلٍق  فهي م�صلحٌة حاجيٌة جليلة،  االأخوة، 

م�صاعفُة املعوزين، واإغناُء املقرتين، واإقامُة اجلمِّ من م�صالح امل�صلمني.

ي نعمد اإليه بالبحث يف كتابنا هذا هو مطلق العطايا، والتربعات  ولي�ص الَّذمِ
اإىل  بها  اأو تتلطف  العفاة،  اأيدي  الف�صل فت�صعها يف  اأويل  اأيدي  بها  ي ت�صخو  تمِ الَّ
ال  التربعات  تلك  فاإن  مو�صمية،  وعطايا  يومية  �صدقات  من  واالأقارب  االأحبة، 
ي جرت بها عوائُد كل  تمِ تتبعها نفو�ص اأ�صحاب احلقوق، وهي من جملة النفقات الَّ
النا�ص يف اأحوالهم، وت�صرفاتهم اخلا�صة، وقد دخلت تلك العطاءات والتربعات 
ي نريده هنا هو تلك التربعات  ا الَّذمِ قت بالقربات، واإنَّ يف الرتغيبات الدينية واأُحلمِ
املق�صود منها التمليُك واالإغناُء، واإقامُة امل�صالح املهمة، الكائنة يف الغالب باأمواٍل 

يتناف�ص يف مثلها املتناف�صون، ويت�صاك�ص يف االخت�صا�ص بها املت�صاك�صون.

مقا�شد اأحكام التربعات
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َداد  عمِ يف  داخلًة  االأول  قِّ  ال�صِّ من  تكون  قد  والعارية  والهبة،  فال�صدقة، 
اأو مااًل  اأو عقاًرا،  ُع به ريًعا،  اإذا كان املتربَّ النفقات، وقد تكون من ال�صقِّ الثاين 
عظيًما، واحَلْب�ص، والعمرى، والو�صية، والعتق ال تقع اإالَّ يف ال�صقِّ الثاين، فتكون 
اأو�صاٍف مق�صودين  اأم الأ�صحاب  ُمعيَّنني،  �صواء كانت الأ�صخا�ٍص  ومتليًكا،  نًى  غمِ
اخلري  واأهل  والفقراء،  العلم  لطلبة  ُيْعَطى  كما  للأمة،  عامة  م�صالح  اأو  بالنفع، 
فهذه  املر�صى،  ومداواة  اجليو�ص  وجتهيز  الثغور،  و�صدِّ  احل�صون  واإقامة  والعبادة، 
ه اخلرَي، و�صخاُء نف�صه بالف�صل،  تبتدئ ابتداًء �صبيًها بالقربات يدفع املَْرَء اإليها حبُّ
بها  ع  املتربِّ انتقال حقِّ  اإىل  القرباُت  تلك  فت�صرُي  نف�َصه،  م  وُيْلزمِ يعزم عزَمه  ثم هو 
ي يت�صاحُّ النا�ُص يف اقتنائها وانتزاعها،  تمِ ع عليه، فتاأخذ حكَم احلقوق الَّ اإىل املتربَّ
ع، اأو كراهُة وارثه اأو حاجره، ورمبا  ويف ا�صتبقائها ومنعها، فرمبا عر�صت ندامُة املتربِّ
ل له، فكانت ب�صبب هذا العار�ص الكثري  ُع عليه يف جتاوزمِ حدِّ ما ُخوِّ اأفرط املتربَّ
التطرق اإليها جديرًة بت�صليط قواعد احلقوق ومقا�صد الت�صريع عليها، وقد جند يف 
ا�صتقراءمِ االأدلة ال�صرعية منبًعا لي�ص بقليل، ير�صدنا اإىل مقا�صد ال�صريعة من عقود 

التربعات على النحو االآتي.

املق�صد االأول: التكثري منها ملا فيها من امل�صالح العامة واخلا�صة، واإذ قد 
ُة ال�صريعة على الرتغيب  كان �ُصحُّ النفو�ص حائًل دون حت�صيل كثرٍي منها، دلت اأدلَّ
فيها، فجعلتها من العمل غري املنقطع ثوابه بعد املوت، ففي احلديث ال�صحيح: 

»اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإالَّ من ثلث: �صدقة جارية ..... اإلخ«.
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ومن  منه    اهلل  ر�صول  زمان  يف  ي  تمِ الَّ واالأوقاف  اجلارية،  وال�صدقات 
وكذلك   ، اهلل  ر�صول  بها  عليه  اأ�صار  وقد  عمر،  �صدقُة  منها  كثرية،  اأ�صحابه 
�صدقُة اأبي طلحة االأن�صاري فاإنها كانت باإ�صارة ر�صول اهلل ، و�صدقُة عثمان ببئر 
رومة، قال ر�صول اهلل: »من ي�صرتي بئر رومة فيكون دلُوه فيها كدالء امل�صلمني«، 
فا�صرتاها عثمان وت�صدق بها للم�صلمني، وت�صدق �صعد بن عبادة مبخراف له عن 
اأمه توفيت، وكانت هذه ال�صدقات اأوقاًفا ينتفع امل�صلمون بثمرتها على تف�صيل يف 
اإكثار هذه العقود، فكيف يقول  اأن من مقا�صد ال�صريعة  �صروطها، فل �صبهة يف 
�صريح بحظر التحبي�ص؟ وقد قال مالك مَلَّا اأُخربمِ مبقالة �صريح: »رحم اهلل �صريًحا، 
اآثاَر االأكابر من اأزواج النبي ، واأ�صحابه،  دمِ املدينَة فريى  تكلَّم ببلده، ول يرمِ
�صبع    اهلل  ر�صول  �صدقات  وهذه  اأموالهم،  من  وما حب�صوا  بعدهم،  والتابعني 

حوائط، وينبغي للَمْرء اأن ال يتكلم اإالَّ فيما اأحاط به خربا«. 

يخاجُلُه  ال  نف�ٍص،  طيبمِ  عن  �صادرًة  عاُت  التربُّ تكون  اأن  الثاين:  املق�صد 
د؛ الأنها من املعروف وال�صخاء، والأنَّ فيها اإخراَج جزٍء من املال املحبوب بدون  تردُّ
اجلزيل،  والثواَب  العام،  النفَع  ع  املتربِّ ق�صُد  يكون  اأن  �َص  فتمحَّ يخلفه،  عو�ص 
�صاأنه  من  �صدوًرا  اأ�صحابها  ت�صدر عن  اأن  فيها  ال�صارع  مق�صد  من  كان  ولذلك 
رٌّ للمح�صن من جراء اإح�صانه، فيحذر النا�ُص  اأن ال تْعُقَبه ندامٌة حتى ال يجيء �صُ
تعاىل:  قول اهلل  اإليه  اأ�صار  بال�صر كما  ياأتي اخلري  اأن  ينبغي  اإذ ال  املعروف،  فعَل 
النف�ص  فطيُب   ،]233 ]البقرة/  ائژ  ژې ې ې ې ى ى ائ 



ِريَعة الإِ�سالميَّة ُد ال�سَّ َمَقا�سِ
332332

رمِ يف املعاو�صات، ومعنى ذلك  املق�صوُد يف التربعات اأخ�صُّ من طيب النف�ص املقرَّ
اأن تكون مهلُة ُلُزوممِ عقد التربع عقب العزم عليه واإن�صائه، اأْو�َصَع من مهلة انعقاد 

عقود املعاو�صة ولزومها.

وقد علمنا ذلك من اأدلٍة يف ال�صنة، ومن كلم علماء االأمة، ففي احلديث 
ال�صحيح: »اأن ت�صدق واأنت �صحيح �صحيح تخ�صى الفقر، وتاأمل الغناء، وال متهل 
حتى اإذا بلغت احللقوم قلت: لفلن كذا، ولفلن كذا، اأال وقد كان لفلن«، وهذه 
َل والعزَم دون الرتدد اإىل وقت امل�صيق، ويتحقق ح�صوُل مهلة  احلالة تقت�صي التاأمُّ
النظر باأحد اأمرين: هما التحويز، واالإ�صهاد، وقد كان ا�صرتاُط احلوز يف التربعات 
التحويز دون  بعد  اإالَّ  التربع  انعقاد عقد  يعترب  املق�صد، بحيث ال  اإىل هذا  ناظًرا 
يًتا لها،  عقود املعاو�صات، ولذلك كان حدوُث مر�صمِ املوت قبل حتويز العطية ُمفمِ
اأنها   - عنها  اهلل  ر�صي   - عائ�صة  املوطاأ عن  ففي  الو�صية،  اإىل حكم  اإياها  وناقًل 
))) ع�صرين و�صًقا من ماله بالغابة، فلما  قالت: »اإن اأبا بكر ال�صديق كان نحلها جادَّ
ح�صرته الوفاة قال: واهلل يا بنية، ما من النا�ص اأحبُّ اإيلَّ غنًى بعدي منك، وال اأعزُّ 
علي فقًرا بعدي منك، واإين كنت نحلتك جادَّ ع�صرين و�صًقا، فلو كنُت جددتيه 

َا هو اليوَم ماُل وارٍث، فاقت�صموه على كتاب اهلل«. واحتزتيه كان لك، واإنَّ

ا االإ�صهاد بالعطية فهو قائٌم مقاَم احلوز يف اأ�صل االنعقاد، وبذلك قال  واأمَّ
النعمان  اأن  ال�صحيحني  ب�صري يف  بن  النعمان  من حديث  ماأخوًذا  واأراه  مالك، 

جاّد: ا�صم فاعل مبعنى ا�صم مفعول؛ اأي جمدود؛ اأي مقطوع.   (((
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ال  رواحة:  بنت  عمرُة  اأمه  فقالت  عطيًة،  اأعطاه  ب�صرًيا  اأباه  اإن  قال:  ابن ب�صري 
َد ر�صوَل اهلل، فاأتى ر�صول اهلل  فقال: اإين اأعطيت ابني من  اأر�صى حتى ُت�ْصهمِ
عمرة بنت رواحة عطية فاأمرتني اأن اأ�صهدك يا ر�صول اهلل، قال: »اأاأعطيت �صاَئر 
ولدك مثل هذا؟« قال: ال، قال: »فاتقوا اهلل واعدلوا بني اأوالدكم«. قال: فرجع 
 ٌ ٌ على اأنها اعتربت غري منعقدة قبل االإ�صهاد، ودليٌل بنيِّ فردَّ عطيته، فهو دليٌل َبنيِّ
على اأن االإ�صهاد يف العطايا كان من املتعاَرفمِ عندهم، فلذلك �صرطت عمرُة اأن 

. يكون االإ�صهاد لر�صول اهلل

، فهو يعمد اإىل االإ�صهاد ثم يتبعه  ع قد يخ�صى تاأخَر احلْوزمِ ومعلوٌم اأن املتربِّ
َا تربع به  ملمِ ُع عليه مالًكا  باحلوز، وهذا عندنا كاٍف يف حتقيق التربع، في�صري املتربَّ
ُع، وله حقُّ مطالبته بالتحويز عند املالكية، وقد قال كثرٌي من العلماء - منهم  املتربِّ
ال�صافعي واأبو حنيفة - باأن احلْوَز �صرُط �صحة انعقاد التربع، بحيث ال يلزم الوفاُء 
اإذا ل يح�صل احلوز، ففي هذا تو�صعٌة على فاعل املعروف حتى ين�صم  بالتربع 
تنجيزه اإىل قوله، واحلنفية قائلون بجواز الرجوع يف الهبة بعد احلوز، اإالَّ يف �صبع 

�صور، وهو من هذا القبيل.

ين قالوا بانعقاد التربع ولزومه مبجرد القول - وفيهم اأحمد بن حنبل  ا الَّذمِ واأمَّ
فقد   - حنيفة  اأبي  �صاحب  يو�صف  اأبي  اإىل  وين�صب  الظاهري،  وداود  ثور  واأبو 
ي اَل ينبغي اأن  ا يف ذلك من املعروف الَّذمِ ْوا عمَّ عاملوه معاملَة بقية العقود، واأْغ�صَ
ًقا فيه على اأهله خ�صيَة اإجفال النا�ص عنه، فاإن يف ذلك تعطيَل م�صالح  يكون م�صيَّ
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ا للأب من ابنته اإالَّ ناظًرا اإىل تدارك  جمة، وال اأح�صب جْعَل اعت�صار الهبة))) حقًّ
�صرعة االآباء اإىل عقد التربعات الأبنائهم دون مزيد التاأمل بداعي الراأفة، وتيقن اأن 
ماَل ولده ماٌل له، فاإذا عر�صت ندامٌة جعل له ال�ّصْرُع مندوحًة للرجوع يف هبته، 
وهو مع ذلك فيه اإبقاٌء ملعنى حقِّ االأبوة باأن ال يكون االبن �صبًبا يف الت�صييق على 
ا، على تف�صيٍل يف ذلك مله كتب الفقه.  اأبيه، واأُحْلقت به االأمُّ ما دام االأُب حيًّ

وقال البخاري يف �صحيحه: »قال مالك: العرية اأن ُيعري الرجُل الرجَل 
ى بدخوله عليه، فرخ�ص له اأن ي�صرتيها منه بتمر«. نحلًة، ثم يتاأذَّ

ومن هنا فهمنا اأن ال�صريعة حري�صٌة على دفع االأذى عن املح�صن، اأن ينجر 
له من اإح�صانه؛ لكيل يكره النا�ُص فعَل املعروف .

ع يف و�صائل انعقادها ح�صب رغبة املتربعني، ووجُه  املق�صد الثالث: التو�صُّ
هذا املق�صد اأن التربع باملال عزيٌز على النف�ص، فالباعث عليه اأريحيٌة دينية، ودوافع 
هذا خلقي عظيم، وهو مع ذلك ال ي�صَلُم من جماذبة �ُصحِّ النفو�ص تلك االأريحية، 

ژڭ  بقوله:  تعاىل  اهلل  ذكره  ما  اأقواها  كثرية،  الدافَع يف خطراٍت  وذلك 
ڭ ڭژ ]البقرة/ 268[، وقد تبنيَّ ترغيُب ال�صريعة فيها يف املق�صد االأول، 

ففي التو�صع يف كيفيات انعقادها، خدمة للمق�صد االأول.

اعت�صار الهبة: الرتاجع عنها.  (((
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مْوتمِ  ح�صول  على  العطية  تعليَق  ال�صريعة  اأباحت  املعنى  هذا  والأجل 
فمِ يف املال؛ الأنَّ املْرَء  املعطي بالو�صية وبالتدبري، مع اأن ذلك مناٍف الأ�صل الت�صرُّ
م�صارف  املتربعني يف  �صروُط  لت  اأُعممِ ولذلك  حياته،  مدَة  ماله  يف  يت�صرف  ا  اإنَّ
تربعاتهم، من تعميم، وتخ�صي�ص، وتاأجيل، وتاأبيد، و�صائر ال�صروط، ما ل تكن 
منافيًة ملق�صد اأعلى، فاإن اجلمع بني املقا�صد هو غر�ص الت�صريع، واإن كانت تفوت 
حه نظاُر  بذلك بع�ُص جزئياٍت من املق�صد الواحد، فاإنَّها ال ُيْعباأُ بفواتها، والذي رجَّ
ا�صرتاط  مثل  اإم�صاوؤها،  وال�صدقة  والهبة،  احلب�ص،  ال�صروط يف  �صاأن  املالكية يف 
اأن  الواهب  اأو  املت�صدق،  ا�صرتاط  ال�صدقة والهبة، وكذلك م�صاألة  االعت�صار يف 
ال يبيع، وال يهب، وقد اختلف فيها اأئمُة املذهب على اأقواٍل خم�صٍة ا�صتق�صاها 
ابن را�صد القف�صي يف الفائق، ورجح منها القوَل مب�صيِّ ال�صرط، وبكون ال�صدقة، 
بخلف  ترجيَحه  يو�صح  هنا  ْلناه  اأ�صَّ ي  الَّذمِ االأ�صل  وهذا  احلب�ص،  مبنزلة  والهبة 

ا ا�صرتاط عدم التحويز، ف�صيجيء القوُل فيه عقب هذا. املعاو�صات، فاأمَّ

ُع ذريعًة اإىل اإ�صاعة مال الغري، من حق  املق�صد الرابع: اأن ال ُيْجَعل التربُّ
وارث، اأو دائن، وقد كانت الو�صايا يف اجلاهلية قائمًة مقاَم املواريث، وكانوا مييلون 
معة، قال القا�صي  بها اإىل حرمان قراباتهم، واإعطائها كرباَء القوم حلبِّ املحمدة وال�صُّ
اإ�صماعيل بن اإ�صحاق: »ل يكن اأهل اجلاهلية يعطون الزوجة مثل ما نعطيها، وال 
عليها«.  يعملون  معلومة  مواريث  لهم  تكن  ل  ورمبا  نعطيهّن،  ما  البنات  يعطون 
فلما اأمر اهلل بالو�صية للوالدين واالأقربني، ثم �صرع املواريث، كان خياُل الو�صية 
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الو�صيُة على غري  رْت  ُق�صمِ ذلك  اأجل  فمن  نفو�صهم،  يرتدد يف  يزل  اجلاهلية ل 
لت يف خا�صة ثلث املال، كما جاء يف حديث �صعد بن اأبي وقا�ص  الوارث، وُجعمِ
اأن ر�صول اهلل  قال له: »الثلث، والثلث كثري، اإنك اأن تدع ورثتك اأغنياء خرٌي 
من اأن تدعهم عالة يتكففون النا�ص«، وقد م�صى اآنًفا قوُل اأبي بكر لعائ�صة: »واإنا 
هو االآن مال وارث«، فعلمنا اأن كثرًيا من النا�ص يجعلون الو�صيَة، والتربَع، و�صيلًة 
وا  ُ ا اأن ذلك يحللهم من اإثمها؛ الأنهم غريَّ اإىل تغيري املواريث، اأو رزيًة ملاٍل دائن، ظنًّ
معروًفا مبعروف، فكان من �صدِّ هذه الذريعة لزوُم كون �صورة التربع بعيدة ً عن 
هذا الق�صد، ول يقع االكتفاُء باالإ�صهاد يف دفع هذه التهمة لظهور اأنَُّه غرُي مقنٍع 
ال�صيء  اإبقاء  مع  االإ�صهاد،  عليه على  ُع  واملتربَّ ُع،  املتربِّ يتواطاأ  اأن  احتمال  لكرثة 
ع؛ حلرمان الوارث والدائن، فللحوز يف هذا املق�صد اأثٌر غرُي  املْعَطى يف ت�صرف املتربِّ
اأثرهمِ املذكور يف املق�صد الثاين، ومن هنا اأي�ًصا ُيْعلم اأن املرويَّ عن مالك ببطلن 
احلب�ص املجعول فيه التحبي�ص على البنني دون البنات؛ الأنه من فعل اجلاهلية، 
ه بكراهٍة،  يُّ هو اأرجح من حيث االأدلة، واإن كان املعمول به بني علماء املالكية ُم�صمِ

اأو حرمة، اأخًذا برواية املغرية عن مالك.

ومن اأجل هذا ُمنع املري�ُص مر�ًصا خموًفا من التربع، ول مُينع من املعاو�صة 
بالبيع ونحوه؛ الأن يف البيع اأخَذ عو�ٍص، بخلف التربع، فالتهمة يف تربع املري�ص 

قائمة.



اأنباأنا ا�صتقراُء ال�صريعة من اأقوالها وت�صرفاتها باأن مق�صَدها اأن يكون للأمة 
ُذون اأحكاَم ال�صريعة بينها؛  يمون العْدَل فيها، وينفِّ والٌة ي�ُصو�ُصون م�صاحَلها، ويقمِ
الأن ال�صريعة ما جاءت مبا جاءت به - من حتديد كيفيات ُمَعاملت االأمة، وتعيني 
احلقوق الأ�صحابها - اإالَّ وهي تريُد تنفيَذ اأحكامها، واإي�صاَل احلقوق اإىل اأربابها اإن 
رام رائم اغت�صابها منهم، واإالَّ ل يح�صل متاُم املق�صود من ت�صريعها؛ الأن احلقوق 
�صٌة للغت�صاب بدافع الغ�صب، اأو ال�صهوة، ومعر�صة ل�صوء الفهم، وللجهل،  معرَّ
ا، اإالَّ وهو يف وقت  وللتنا�صي، وكلُّ وا�صعمِ نظام، اأو باعثمِ �صفرٍي، اأو مو�ٍص بعملمِ مَّ
ر حالًة يكون فيها حائٌل دون مق�صوده، فيتخذ لذلك ما يراه من  و�صع اأعماله ُيقدِّ
احليطة، فل َجَرم اأن كان من اأهم مقا�صد ال�صريعة بعد تبليغها اإقامُتها، وحرا�صُتها، 
اإقامُة علماَء لل�صريعة لق�صد تبليغها واإقامتها، قال تعاىل:  وتنفيُذها، ولذلك لزم 
ويف   ،](22 ]التوبة/  ېئژ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ژەئ 

احلديث اأن ر�صول اهلل  قال لبني ليث حني وردوا عليه: »فارجعوا اإىل اأهليكم 
اأولئك  تعني  قوٍة  واإقامُة  الأمورها،  والٍة  اإقامُة  وتعنيَّ  وعلموهم«،  فيهم  فاأقيموا 

ُد اأحكام الق�شاء وال�شهادة مَقا�شِ
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الوالة على تنفيذها، فكانت احلكومة، وال�صلطان من لوازم ال�صريعة؛ لئل تكون 
ٻ ٻ  ٱ  ژ  تعاىل:  قوله  هذا  اإىل  اأ�صار  وقد  َلة،  ُمَعطَّ االأوقات  بع�ص  يف 
ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ ]احلديد/ 25[، واالآياُت الدالة على هذا املعنى 
كثرية، واأقوال ر�صول اهلل، وت�صرفاته يف ذلك بلغت التواتر، فقد تواتر بعُثه االأمراَء، 
يف  امل�صلمني  بني  بنف�صه  احلكَم    اهلل  ر�صول  وتوىل  النائية،  للأقطار  والق�صاة، 
اإالَّ  اجلماعة  ب�صمري  القراآن خطاباٍت كثرية  توجيُه  وما  املدينة،  االإ�صلم  حا�صرة 
ة يف اأعمال يعلم اأنها ال تتم وحت�صل اإال مببا�صرة من ينفذها،  مراٌد به خطاُب االأممِ
ومراتَب خمتلفة،  اأ�صكاٍل،  لتنفيذها يف  االأمُة  تقيمهم  نفٌر  تنفيذها  يتوىل  اأن  اأي 
ومتفاوتة، ولي�ص هذا الكتاُب مبحل ب�صط اال�صتدالل على ذلك؛ الأنه من علئق 

اأ�صول الدين، اأو علم ال�صيا�صة ال�صرعية.

اإن اأهم املقا�صد لتهيئة اإقامة ال�صريعة وتنفيذها بثُّ علومها، وتكثرُي علمائها 
اتها  مَّ ها، وذلك فر�ُص كفايٍة على االأمة مبقدار ما ي�صدُّ حاجَتها، ويكفي ُمهمِ وَحَمَلتمِ
يف �صعة اأقطارها، وعظمة اأم�صارها، وقد ا�صتودع اهلُل هذه االأمَة كتاَبُه م�صتمًل على 
َته يف م�صاهد كثرية باأن يبلغ  �صرائع عظيمة، تاأ�صيًل وتفريًعا، والر�صوُل  اأمر اأُمَّ
ال�صاهُد الغائَب، وحثَّ َمْن ي�صمع مقالَته على اأن يعَيها ويوؤدَيها كما �صمعها، فلم 
يتلبَّث �صلُف االأمة يف اإكثار م�صاحف القراآن يف اأم�صار االإ�صلم، ثم يف تدوين 
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ي بلَّغها عنه ثقاُت اأمته، ثم تدوين اآراء اأئمة االإ�صلم املعربَّ  تمِ �صنة ر�صول اهلل  الَّ
عنها بالفقه، ثم يتبع ذلك �صفات حملة ال�صريعة. 

يقني  واإن  االأمة،  نفو�ص  يف  حرمتها  اإيقاُع  ال�صريعة  تنفيذ  لتحقيق  وتعني 
االأمة ب�صداد �صريعتها يجعل طاعَتها منبعثًة عن اختيار، واأعظُم ال�صرائع يف يقني 
اأتباعها ب�صدادها �صريعُة االإ�صلم، اإذ قد قامت االأدلة القاطعة على اأنها مع�صومٌة؛ 
اإرجاع  على  حري�صني  االأمة  علماُء  يزل  ل  ولذلك  الوحي،  اإىل  م�صتندة  الأنها 

ژۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  تعاىل:  اهلل  قال  وال�صنة،  الكتاب  اأدلة  اإىل  القوانني 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
يعطي  وهو    الر�صول  بحكم  خا�ص  وهذا   ،]65 ]الن�صاء/  وئژ  ەئ 
 ، مراتَب متفاوتة ملن دون الر�صول على ح�صب قرب حكمه من حكم الر�صول
همِ فيه، حتقيًقا ملعنى نفي  ُ�ْصَتَندمِ َح علماوؤنا اأن ي�صرح القا�صي يف حكمه مبمِ ولذلك رجَّ

احلرج من احلكم ال�صرعي بقدر االإمكان.

تبليغها وحرا�صتها، وال  ال�صريعة يف  اإىل مقا�صد  نتعر�ص هنا  اأن  بنا  ولي�ص 
اإىل �صروط اخللفاء، واالأمراء، ووالة االأمور من اأهل احلل والعقد، وقادة االأجناد 
ولكننا  الكتاب،  هذا  من  غر�صنا  عن  خارٌج  اأي�ًصا  ذلك  فاإن  لذلك،  القائمني 
�صنخ�ص بحثنا هذا مبقا�صد ال�صريعة من اأحوال املنوط بهم تنفيُذها يف خ�صو�ص 
وتفريًعا،  تاأ�صيًل  ال�صريعُة  ر�صمته  ما  نحو  على  اأ�صحابها،  اإىل  احلقوق  اإي�صال 
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وهوؤالء هم الق�صاُة، واأهُل �صوراهم، واأعواُنهم، وما تتاألف منه طرق اأق�صيتهم وهي 
البيانات، والر�صوم.

وقد بنيَّ القرايف يف »الفرق الثالث والع�صرين واملائتني«: »اأن كل من ُويلِّ 
اإالَّ جللب  اأن يت�صرف،  اإىل الو�صية - ال يحل له  والية - من اخللفة فما دونها 
م�صلحة، اأو درء مف�صدة، فيكون االأئمة والوالة معزولني عّما لي�ص فيه بذُل اجلهد، 
ورد  واأقول:  للجتهاد«،  بذاًل  به  االأخُذ  ولي�ص  باالأح�صن،  لي�ص  اأبًدا  واملرجوح 
يف حديث جابر اأن ر�صول اهلل  مَلَّا اأخذ عليه البيعة �صرط عليه »الن�صح لكل 

م�صلم«.

م يف كل  ُيَقدَّ اأن  اأنه »يجب  ال�صاد�ص والت�صعني«  »الفرق  القرايف يف  وبنيَّ 
نٍة ال  والية من هو اأقوُم مب�صاحلها، على من هو دونه«، وا�صتدل على ذلك باأدلٍة بيِّ

حاجة اإىل جلبها هنا.

ومق�صُد ال�صريعة من نظام هيئة الق�صاء كلِّها على اجلملة، اأن ي�صتمل على 
ما فيه اإعانٌة على اإظهار احلقوق، وقمع الباطل الظاهر، واخلفي، وذلك ماأخوذ من 
حديث املوطاأ اأن ر�صول اهلل  قال: »اإنا اأنا ب�صر، واإنكم تخت�صمون اإيل، ولعلَّ 
اأ�صمع، فمن  فاأق�صي له على نحو ما  َن بحجته من بع�ص،  اأَحْلَ اأن يكون  كم  بع�صَ
ق�صيُت له بحقِّ اأخيه فل ياأخْذه؛ فاإنا اقتطع له قطعة من نار«، ففي هذا احلديث 
املرافعة  الأ�صاليب  القا�صي  ي  تلقِّ واأن  خمتلفة،  احلق  اإظهار  ُطُرَق  اأنَّ  على  داللٌة 
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مِ احلق، واأن القا�صي اإنا يق�صي بح�صب ما يبدو له من  اأح�صُنه ما اأعانه على تَبنيُّ
على  التحيُّل  واأن  يو�صح حقوَقهم،  ما  اإبداَء  اخل�صوم  على  واأن  واحلجج،  االأدلة 

الباطل �صلل، وملٍق يف النار.

فقال   ، اهلل  ر�صول  اإىل  اخت�صما  رجلني  اأن  اأي�ًصا  املوطاأ  حديث  ويف 
اأحدهما: »اق�ص بيننا يا ر�صول اهلل بكتاب اهلل، وقال االآخر وكان اأفقههما: اأجل 
يا ر�صول اهلل، فاق�ص بيننا بكتاب اهلل وائذن يل اأن اأتكلم، فقال ر�صول اهلل: تكلم«.

اليمن  اإىل  بعثه    اهلل  ر�صول  اأن  علي:  عن  داود  واأبو  الرتمذي  وروى 
نَيَّ حتى َت�ْصمع  قا�صًيا، فقال ر�صول اهلل: »اإذا جل�ص بني يديك اخل�صمان فل َتْق�صمِ
من االآخر كما �صمعت من االأول، فاإنه اأحرى اأن يتبني لك الق�صاء«، فيجب على 
نة للحق بقدر ما ي�صتطيع، ولو بالو�صول اإىل  احلاكم اأن ي�صتق�صَي وجوَه احلجج املبيِّ

حفظ بع�ص احلقوق دون بع�ص، فاإن حفظ البع�ص خري من �صياع الكل.

وقد حكى النبي  عن داود : »اأنه حتاكمت اإليه امراأتان يف �صبي 
اإظهار  له يف  اأثَر  ال  رَبَ  الكمِ اأن  مع  للكربى،  به  فق�صى  ابنها،  اأنه  منهما  تزعم كل 
فيه،  ممِ  املُْخَت�صَ قِّ  َ حلمِ ْفًظا  حمِ ا،  مَّ ٍح  مرجِّ اإىل  عمد  احلجة  من  اأي�ص  ملا  ولكنه  احلق، 
ال حلق املتخا�صمتني، كي ال يبقى ال�صبي بدون كافلة، ول يتطلب داود �صبيًل 
حلمل اإحدى املراأتني على االإقرار، ولعل ذلك الأنه ال يرى االإكراه على االإقرار، 
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وقد علم اأن اإحداهما مبطلٌة ال مالة. ونزع �صليمان  اإىل طريقة االإجلاء اإىل 
االإقرار«.

ول يزل الفقهاء ي�صيفون اإىل اأحكام املرافعات �صوابَط، و�صروًطا كثرية ما 
كان ال�صلُف يراعونها، واأَح�ْصُن طرقمِ فقهاء االإ�صلم يف ذلك فيما راأيت طريقُة 
لٌة يف كتب النوازل والتوثيق، واأهم اأركان نظام الق�صاء  علماء االأندل�ص، وهي مف�صَّ

هو القا�صي، فاإن يف �صلحه وكماله �صلَح بقية ما يحف به من االأحوال.

وقد ظهر اأن مق�صد ال�صريعة من القا�صي اإبلُغُه احلقوَق اإىل طالبيها، وذلك 
يعتمد اأموًرا: اأ�صالة الراأي، والعلم، وال�صلمة من نفوذ غريه عليه، والعدالة .

فاأ�صالة الراأي ت�صتدعي العقل، والتكليف، والفطنة، و�صلمة احلوا�ص، ويف 
احلديث: »ال يق�ص القا�صي وهو غ�صبان«.

ي يجري بها الق�صاُء فيما  تمِ واأما العلم، فاملراد به العلم باالأحكام ال�صرعية الَّ
ويل عليه من اأنواع النوازل، وقد جاء يف احلديث اأن ر�صول اهلل  ملا وجه معاًذا 
قا�صيا اإىل اليمن قال له: »كيف تق�صي؟«، قال بكتاب اهلل، وقال: »فاإن ل جتد؟«، 
قال فب�صنة ر�صول اهلل، قال: »فاإن ل جتد؟«، قال: »اأجتهد براأيي وال اآلو«، وقد قال 
مالك: »ال اأرى خ�صال الق�صاء جتتمع اليوم يف اأحد، فاإذا اجتمع منها يف الرجل 
خ�صلتان راأيت اأن يوىل ذو العلم والورع«، فيتعني اأن يكون القا�صي اأمثَل العلماء 

ُحه.  ال�صاحلني للق�صاء، ومبقدار قوة علمه يزداد ترجُّ
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ا�صتهر  اإذا  اأي  وجد،  اإن  جمتهًدا  القا�صي  كونمِ  ا�صرتاط  يف  َف  اخُتلمِ وقد 
العال  اأن  وعندي  ع�صره،  علماء  طائفة  من  االجتهاد  مرتبُة  له  و�ُصلِّمت  بذلك 
ٍد م�صهور، العالمِ باالأدلة، ال يق�صر يف ا�صتحقاق الق�صاء عن  َتهمِ َد ملذَهب جُمْ املقلِّ
املجتهد، ال �صيما حني �صار امل�صلمون مقلِّدين ملذاهَب معلومةمِ ال�صحة، م�صهورةمِ 
ي  الَّذمِ للمذهب  املخالف  املجتهد  علم  يتلقون  ال  املقلدين  اأولئك  فلعل  العلم، 
تقلدوه، ولذلك فل ينبغي اأن ُيْخَتَلَف يف اأن والية الفقيه املقلِّد اإنا تكون للفقيه يف 
ين يق�صي بينهم، وقد ا�صتمر عمُل ُواَلةمِ االأم�صار  ي تقلده النا�ص الَّذمِ املذهب الَّذمِ
ين ن�صب  االإ�صلمية على ذلك، فكانوا يولون الق�صاة من علماء مذاهب القوم الَّذمِ
ر اأتباٌع ملذاهب كثرية ن�صبوا فيه ق�صاًة بعدد اأتباع  القا�صي فيهم، فاإن كان يف املمِ�صْ
ًنا لهم ملا قدمناه يف باب حرمة ال�صريعة - على  تلك املذاهب، ليكون ذلك ُمَطْمئمِ
اإقناع طبقات االأمة بطريقة اأخرى  اإىل  ما فيه من ت�صتت - ولكنهم ل يتو�صلوا 

اأقرب اإىل الت�صليم، ولي�صت اإالَّ طريقَة اأخذ االأ�صلح من جمموع اأقوال العلماء.

ومن الواجب اأن يكون القا�صي م�صتح�صًرا للأحكام ال�صرعية يف امل�صائل 
الكثرية النزول، ومقتدًرا على االطلع على اأحكام النوازل، ونوادرها عند دعاء 
الفقه مت�صلًعا بطرق اال�صتفادة منها،  ب�صهولة، لكونه دار�ًصا لكتب  اإليها  احلاجة 

ى من لي�ص بفقيه«. قال ابن القا�صم: »ال ُي�ْصَتْق�صَ

وقال اأ�صبغ، واأ�صهب، ومطرف، وابن املاج�صون: »ال ي�صلح كوُن القا�صي 
الفائق  ويف  معه«.  حديث  ال  فقه  �صاحب  وال  معه،  فقه  ال  حديث  �صاحَب 
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ل  املتاأهِّ توليُة  جتوز  �صكر:  بن  الدين  نفي�ص  م�صر  قا�صي  يل  »قال  البن را�صد: 
اآياتمِ  يلزمه حفُظ  املجتهَد ال  باأن  َدُه  واأيَّ موا�صعها،  امل�صائل من  ا�صتخراج  ملعرفة 
اخل�صوم؛  على  ت�صييق  هذا  اأن  يف  خفاء  ال  »لكن  را�صد:  ابن  قال  االأحكام«، 
تولية  اإىل  و�صيلة  وفيه  القا�صي،  يفهَمها  حتى  نوازلهم  َل  ف�صْ عليهم  يل  ُيطمِ الأنه 
اجلهال«، وكلم ابن را�صد هو ال�صواب؛ الأن املجتهد غري مطلوب بف�صل الق�صاء 
اأ�صيَق من �صروط مطلق  فيه  ال�صرُط  الق�صاَء كان  املجتهُد  فاإذا ويل  النا�ص،  بني 
املجتهد، وقوله: اإنه و�صيلة اإىل تولية اجلهال هو كذلك؛ الأن ملكة اال�صتح�صال ال 
ي والُة اجلور، اأو اجلهالة  تن�صبط وال يدرك تواُفَرها يف �صاحبها اإالَّ العلماُء، فاإذا َهومِ
توليَة اأحٍد من اجَلَهلة الق�صاء، زعموا اأنه واإن ل يكن عاملًا فهو قادر على ا�صتخراج 
ا�صتح�صار  بخلف  ذلك،  اإىل  همته  ي�صرف  ال  قادًرا  كان  واإن  لعله  اأو  امل�صائل، 

امل�صائل فاالمتحان فيه ال يخفى.

ومَّا يرجع اإىل معنى العلم املقدرُة على فهم مراد الفقهاء وم�صطلحهم، قال 
ابن عبد الرب يف الكايف: »ل يختلف العلماء باملدينة وغريها - فيما علمُت - اأنه 

ال ينبغي اأن يتوىلَّ الق�صاَء اإال املوثوُق به يف دينه، و�صلحه، وفهمه، وعلمه«.

ذلك  الأن  ها؛  وعَللمِ امل�صائل  ُمْدَركاتمِ  فهم  على  املقدرُة  اأي�ًصا،  ذلك  ومن 
كوُن  ي�صلح  »ال  لقولهم:  املت�صابهة،  امل�صائل  ا�صتباه  حني  للقا�صي  ٍه  منبَّ اأح�َصُن 

القا�صي �صاحَب فقٍه ال حديث معه«.
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ا ال�صلمة من نفوذ غريه عليه، فهي مندرجٌة يف ا�صرتاطهم يف �صفات  واأمَّ
دليل  تعليله  يف  وحترُيهم  احلرية،  ا�صرتاط  تعليل  يف  وقد حتريوا  احلريَة،  القا�صي 
ُله باأن الرق حقٌّ على العبد، فهو  اأَُعلِّ لنا على اأن املعلوَل م�صلٌَّم ال نزاع فيه، واأنا 
النوازل  اإجراء  اأثٌر يف  العبد  د  ل�صيِّ في�صري  اإالَّ م�صانعُته،  ي�صعه  ملالكه ال  مكوٌم 
دمِ القا�صي عن كل ما من �صاأنه اأن  ي يبا�صرها عبُده، وهذا يومُئ اإىل وجوب جترُّ تمِ الَّ
يْجَعَلُه حتت نفوذ غريه، فاإن العبودية مراتب، ويف احلديث: »تع�ص عبد الدينار، 
َي ر�صي، واإن ل يعط ل  ي اإذا اأُْعطمِ وتع�ص عبد الدرهم، وتع�ص عبد القطيفة، الَّذمِ

ير�ص«، فجعل ذلك �صبًبا ال�صتعباده.

ژڱ  تعاىل:  اهلل  قال  الر�صوة،  حترمي  على  علماوؤنا  اتفق  هذا  اأجل  ومن 
ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ہ ہ ھ ھژ ]البقرة/ 88)[ .

ا  ومن هنا يت�صح ما قاله اأ�صهب: اإن من واجبات القا�صي اأن يكون م�صتخفًّ
اإنفاذ احلق  النوازل و�صفاعتهم فيها، ويف  طاتهم يف  بتو�صُّ ا  اأي م�صتخفًّ باالأئمة)))؛ 
الطاعة  تقرير  االأئمة يف  بحقوق  فٌّ  م�صتخمِ اأنه  املراد  ولي�ص  ذويهم،  وعلى  عليهم 
ئمة«، اأي اأن ال يراعي لومة الئم، وهو  العامة، وبع�صهم زعم اأن العبارة حتريف »اللَّ

تاأويل بعيد ال يلقي تعليق املجرور مبادة اال�صتخفاف.

يق�صد احلكام واأ�صحاب ال�صلطة ال�صيا�صية.  (((
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ي النظر  ور يف احلكم، والتق�صري يف تق�صِّ واأما العدالُة فاإنها الوازُع عن اجَلْ
يف  باالأمانات  تعاىل  اهلل  قرنه  ولذلك  اأمانة،  الق�صاء  فاإن  اخل�صوم،  حجج  يف 

ې ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ژۆ    قوله: 
والية  �صحة  �صرط يف  »العدالة  علماوؤنا:  قال  ولذلك  ]الن�صاء/ 58[،   ېژ 

الق�صاء«.

اأنظاُرهم يف ذلك بناًء على  َدْت  وقد تكلَّم العلماُء يف عزل القا�صي، وتردَّ
اعتباره وكيًل عن االأمري من جهة، وعلى وجوب حرمة هذا املن�صب يف نظر النا�ص 
من جهة اأخرى، وهي م�صاألٌة لها مزيُد تعلٍُّق بال�ّصلمة من نفوذ غريه عليه؛ الأن 
العزل غ�صا�صة عليه، وتوقعه ينق�ص من �صرامته اإن ل يغلبه دينه، قال املازري: 
و�صئل  ية،  بال�ّصكمِ ُيْعَزل  قادٌح ل  فيه  يقدح  القا�صي وعدالُته، ول  ْلُم  عمِ َم  ُعلمِ »اإن 
قال  قوالن:  مبجردها  عزله  يف  عدالُته  يتحقق  ل  ومن  ا«.  �صرًّ ب�صببها  حالة  عن 
اأ�صبغ: يعزل، وقال غرُيه، ال يعزل، قالوا: ول ُيحَفْط اأن عمر عزل قا�صًيا، اأي مع 
كونه عزل االأمراَء مبجرد ال�صكية، عزل �صعد بن اأبي وقا�ص، وخالد بن الوليد، 

و�صرحبيل، قلُت: وال اأن الر�صول  عزل قا�صًيا، وال اأن اأبا بكر عزل قا�صًيا.

وقال بع�ُص املحققني من علمائنا واأظنه ابن عرفة: يف عزل القا�صي توهنٌي 
بمِ اخلطة حقٌّ يف  احمِ �صَ حلرمة املن�صب، على اأنه قد �صار فيما َبْعَد ع�صر ال�صلف لمِ
ين يولون الق�صاة راأًيا وعدالة، وقد ا�صطلح بع�ُص  بقائها، نظًرا ل�صعف االأمراء الَّذمِ
من  اأكرث  الق�صاء  يبقى يف خطة  ال  القا�صي  اأن  على  احلف�صية  الدولة  �صلطني 
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ثلث �صنني، وهذا خطاأ من الت�صرف، واحلا�صل اأنه ُيْفَهم من مق�صد ال�صريعة اأن 
تكون الواليُة يف مظنة امل�صلحة، واأن ال يكون العزُل اإال ملظنة املف�صدة؛ الأن جميع 
ت�صرفات االأمراء منوطٌة بامل�صالح، كما بينه القرايف يف »الفرق الثالث والع�صرين 
واملائتني«، واإن حفظ حرمة املنا�صب ال�صرعية، واإعانة القائمني بها على امل�صي يف 

�صبيلهم غري وجلني، وال مغ�صو�صني، مَلمِْن اأكرب امل�صالح.

اأّن �صرَط العلم  اإالَّ  ُب �صروَط الق�صاة،  ُتَقارمِ و�صروُط رجال �صورى الق�صاء 
فيهم اأقوى، وي�صاوون يف البقية.

اأنواع  تعيني  مق�صد  البحث عن  اآخر  به يف  وْعدنا  كنا  ما  اإىل  وننقل كلمنا 
اأن  فاعلم  �صاحبه،  غريمِ  الأمانة  ُيْجَعُل  قد  احلقوق  بع�ص  اأن  من  الأ�صحابها  احلقوق 
�صاأن احلقِّ اأن يكون ت�صريفُه بيد �صاحبه، وقد يتعذر ذلك كالنيابات يف الواليات، 
والوكاالت؛ لتعذر مبا�صرة والة االأمور جميع ما لهم حقُّ مبا�صرته، اإذ قد تكرث، وقد 
  تبعد، وقد يعر�ص اال�صتغال باالأهم عن املهم، وقد ورد يف ال�صحيح اأن ر�صول اهلل
قال: »واْغُد يا اأني�ص على زوجة هذا، فاإن اعرتفت فارجمها«، ويف حديث ابن عمر: 
»اأنهم كانوا ي�صرتون الطعام من الركبان على عهد النبي ، فيبعث عليهم من مينعهم 

اأن يبيعوه حيث ا�صرتوه حتى ينقلوه، وكانوا ي�صربون على ذلك«.

من  العمل يف حق  على  الغرُي  فيها  اوؤمتن  ي  تمِ الَّ العقود  االأمر يف  وكذلك 
احلق  يجعل  فيه  احلق  �صاحب  ت�صرف  ولكن  متعذر،  غري  يكون  وقد  ائتمنه، 
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املُوؤْمَتَنمِ  لغري  ًة  �صَ متمحِّ عليها  املوؤمَتَُن  احلقوُق  تلك  تكوُن  وقد  للتل�صي،  معر�ًصا 
الوالء  وحقوق  واآبائهم،  اأو�صيائهم  اإىل  بالن�صبة  املحاجري  حقوق  مثل  عليها، 
املوؤمتن،  من حق  تكون خملوطًة  وقد  الأوليائهن،  بالن�صبة  النكاح  الن�صاء يف  من 
وبنوة،  اأبوة  القرابة من  بع�ص، وحقوق  مع  بع�صهم  االأزواج  ومن غريه، كحقوق 
فلتي�صري  وال�صناع،  واالرتواك،  كامل�صاربة،  والتجارة،  امللك  يف  ال�صركاء  وحقوق 
�صري االأعمال، واإقامة امل�صالح على الوجه االأمت، ائتمنت ال�صريعُة اأحَد الفريقني 
نْي، وتكرر ا�صتعمالهما يف خمتلف االأزمان،  على اإقامة تلك احلقوق، المتزاج احلقَّ
اأْوىَل، من  فيها حقٌّ  َلُهْم  َمْن  اأَحدمِ  بيدمِ  واالأحوال، بحيث كان جعُلها  واالأمكنة، 

ها بيدمِ ثالٍث، اأو اإقامة رقباء على تنفيذها. جعلمِ

مببا�صرته  احلقِّ  �صاحَبي  اأْوىَل  احلقوق  هذه  على  املوؤمَتََن  ال�صريعُة  وجعلت 
لكونه اأدرى با�صتعماله، مثل حقِّ تربية االأبناء يف ال�صغر للأّم، ويف اليفع للأب، 
احلب  بدافع  العدل  اإىل  اأقرب  الأنه  الرجل؛  بيد  الزوجية  املعا�صرة  نظام  وحقِّ 
والن�صح، وحق اإقامة املنزل للمراأة، وحق اإدارة االأعمال لعامل القرا�ص، وعامل 

املغار�صة، والـُم�َصاَقى، واملَُزارع.

احلقِّ  اأ�صل  يف  ا  اإمَّ ال�صرع،  قبل  من  جمعوٌل  ه  بع�صُ االئتمان  هذا  اإن  ثم 
ا بطريق الق�صاء، كجعل ناظٍر على الوقف كما  مثل االآباء يف اأموال اأبنائهم، واإمَّ
ه ُيْجَعُل من �صاحب احلق، كالوكالة، وعقود ال�صركات يف القرا�ص،  �صياأتي، وبع�صُ

وامل�صاقاة، والو�صاية بالنظر من االآباء على اأبنائهم.
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ُفه فيه منوٌط بامل�صلحة، بح�صب اجتهاده امل�صتند  وكل ُموؤْمَتٍَن على حق فت�صرُّ
اإىل الو�صائل املعروفة يف ا�صتجلب امل�صالح، فلي�ص له اأن يكون يف ت�صرفه جباًرا وال 
َياًعا، فقد قال اهلل تعاىل للأزواج: ژۉ ۉژ ]الن�صاء/ 9)[،  �صْ  ممِ
]البقرة/ 220[، وقد بنيَّ القرايف  ژٺ ٺ ٺژ  وقال للأو�صياء: 
فما  َ واليًة من اخللفة  َويلمِ »اأن كل من  واملائتني«:  والع�صرين  الثاين  »الفرق  يف 
دونها اإىل الو�صية ال يحل له اأن يت�صرف اإال بجلب م�صلحة، اأو درء مف�صدة... فهم 
- يعني الوالة والق�صاة - معزولون عن املف�صدة الراجحة، وامل�صلحة املرجوحة، 
: »ال يبيع  وامل�صاوية، وما ال مف�صدة فيه وال م�صلحة«، ولهذا »قال ال�صافعي 

الو�صي �صاًعا ب�صاع؛ الأنه ال فائدة يف ذلك«.

فاإذا بدا من املوؤمَتَنمِ خلٌل يف ت�صرفه لي�ص على �صبيل الفلتة، رجع النظُر اإىل 
ا،  َجْعل احلقِّ حتت يد اأمنٍي على اجلانبني؛ مثل: جعل الزوجني اإذا ت�صارَّ الق�صاء بمِ
املوقوف  �صاء ت�صرف  اإذا  الوقف،  ناظر على  اإقامة  واأمينة، ومثل  اأمني،  نظر  حتت 
االأوقاف،  ونظار  االأو�صياء،  الوقتيني؛ ملحا�صبة  املقدمني  اإقامة  فيه، وكذلك  عليه 

وو�صع املتنازع فيه املوقوف حتت يد اأمني.

ُنوا عليه من احلقوق،  اْئُتممِ فيما  ني  املوؤمَتَنمِ ت�صرف  ب�صوء  البلوى  ت  واإذا عمَّ
عطية  ابن  ال�صيخ  قال  وقد  فيها،  بالت�صرف  اال�صتبداد  من  منُعهم  للق�صاء  جاز 
يف تف�صري قوله تعاىل: ژائ ەئ ەئ وئ وئ    ۇئ ۇئژ ]الن�صاء/ 6[، 
يِّ املاَل  ه: »وقالت فرقة: دفُع الو�صمِ ه ما ن�صُّ يِّ املقت�صي تفوي�َص تر�صيدمِ اليتيم اإىل و�صمِ
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اأو يكوَن من  َت عنده ر�صَده،  وُيثبمِ ال�صلطان  اإىل  يرفعه  اأن  اإىل  يفتقر  اإىل املحجور 
ياأَمُنه احلاكُم يف مثل ذلك، وقالت فرقة: ذلك موكول اإىل اجتهاد الو�صيِّ دون اأن 
يحتاج اإىل رفعه اإىل ال�صلطان، وال�صواب يف اأو�صياء زماننا اأن ال ُي�ْصَتْغَنى عن رفعه 
َظ من تواطوؤ االأو�صياء على اأن ير�صد  َا ُحفمِ اإىل ال�صلطان، وثبوت الر�صد عنده، ملمِ
العمُل  الوقت«، وم�صى  ل�صفهه، وقلة حت�صيله يف ذلك  الو�صي، ويربئ املحجور 

اأخرًيا يف تون�ص مبا قاله ابن عطية.

والنظر يف تطبيق هذه االأنظار اإىل غالب االأحوال العار�صة للنا�ص، ال اإىل 
النوادر، والق�صايا الفذة.

بقي علينا اإكماُل القول يف مق�صد التعجيل باإي�صال احلقوق اإىل اأ�صحابها، 
وهو مق�صد من ال�صمو مبكانة، فاإن االإبطاء باإي�صال احلق اإىل �صاحبه عند تعينه، 
َّا ي�صتدعيه تتبُع طريق ظهوره، يثري مفا�صَد كثرية، منها: حرماُن �صاحب  ممِ باأكرث 

احلق من االنتفاع بحقه، وذلك اإ�صرار به .

ق،  ق على االنتفاع ب�صيء لي�ص له وهو ظلم للُمحمِ ومنها اإقراُر غري امل�صتحمِ
ژ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ  تعاىل:  قوله  هذين  اإىل  اأ�صار  وقد 

ھژ ]البقرة/ 88)[.

ح�صول  ف�صاُد  ذلك  ويف  واملحقوق،  املحق  بني  املنازعة  ا�صتمراُر  ومنها: 
قُّ  الـُمحمِ يت�صح  للخ�صمني، ول  �صبهٌة  احلق  كان يف  فاإن  االأمة،  اال�صطراب يف 
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دمِ يف تعيني �صاحب احلق، وقد ميتد  من املحقوق، ففي االإبطاء مف�صدُة بقاء الرتدُّ
تعري�ص  مف�صدُة  حت�صل  احلالني  كل  ويف  �صبهَته،  كلٍّ  ترويج  يف  بينهما  التنازُع 

االأخوة االإ�صلمية للوهن، واالنخرام.

، حتى ي�صاأم  قِّ ُق التهمة اإىل احلاكم يف تريثه باأنه يريد اإمَلَل املُحمِ ومنها: تطرُّ
متابعَة حقه فيرتكه، فينتفع املحقوق ببقائه على ظلمه، فتزول حرمُة الق�صاء من 

نفو�ص النا�ص، وزواُل حرمتهمِ من النفو�ص مف�صدة عظيمة.

، فهذا تعليله من جهة املعنى والنظر، ووراء هذا اأدلٌة من ت�صرفات الر�صول 
 كان يق�صي بني اخل�صوم  الر�صول  اأن  واأ�صحابه، ففي االآثار ال�صحيحة الكثرية 
بني  ق�صى  كما  اآخر،  وقت  اإىل  ُئُهْم  ُيْرجمِ يكن  ول  الواحدة،  املخا�صمة  يف جمل�ص 
الزبري، واالأن�صاري يف ماء �صراج احلرة، وكما ق�صى بني كعب بن مالك وعبد اهلل 
ابن اأبي حدرد بال�صلح بينهما بالن�صف يف َدْيٍن لكعب على ابن اأبي حدرد، وكما 
ق�صى بني رجل ووالد ع�صيفه - اأي اأجريه - باإبطال ال�صلح الواقع بينهما، وكما جاء 
يف ذلك احلديث اأن ر�صول اهلل قال الأني�ص االأ�صلمي: »واغد يا اأني�ص على زوجة هذا 

فاإن اعرتفت فارجمها«، فاعرتفت فرجمها، ول ياأمره اأن ياأتي بها اإليه.

اإىل  االأ�صعري  مو�صى  اأبا  بعث    اهلل  ر�صول  اأن  البخاري:  �صحيح  ويف 
ا بلغ معاذ وجد رجًل ُموَثًقا عند  اليمن قا�صًيا واأمرًيا، ثم اأتبعه معاذ بن جبل، فلمَّ
هذا؟   ما  معاذ:  قال  انزل،  له:  وقال  و�صادًة  ملعاذ  مو�صى  اأبو  فاألقى  مو�صى،  اأبي 
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ا فاأ�صلم ثم تهود، قال معاذ: ال اأجل�ص حتى يقتل ق�صاًء هلل تعاىل  قال: كان يهوديًّ
اإىل  اخلطاب  بن  عمر  كتاب  ويف  فقتل.  مو�صى  اأبو  به  فاأمر  مرات،  ثلث  قالها 
اأبي مو�صى االأ�صعري وهو قا�ص بالب�صرة: »فاق�ص اإذا فهمت واأنفذ اإذا ق�صيت«، 
اأنه  ال�صرط  جواب  �صاأن  الأن  تاأخري؛  وبدون  الفهم  ح�صول  بعد  الق�صاء  فجعل 
وكل  الق�صاء،  عند ح�صول  بالتنفيذ  اأي�ًصا  واأمره  ال�صرط،  عند ح�صول  حا�صل 

ذلك للتعجيل باإي�صال احلق اإىل �صاحبه.

واإنا قلُت فيما تقدم: »باأكرث ما ي�صتدعيه تتبع طريق ظهور احلق«؛ لزيادة 
يتوهمه كثرٌي من  اإىل �صاحبه«؛ للحرتاز عما  »اإي�صال احلق  تقرير معنى قويل: 
ال�صعفاء يف العلم، اأو املرائني من �صعفاء الق�صاة من االهتمام باالإكثار من اإ�صدار 
االأق�صية تفاخًرا بكرثتها، يف حني اأنها ل ُي�ْصَتوف فيها ما يجب ا�صتيفاوؤه من طرق 
بيان احلق، حتى ليجَدها متعقُبها خمتلَة املبنى، معر�صًة للنق�ص، فلي�ص االإ�صراع 
بالف�صل بني اخل�صمني وحده مموًدا، اإذا ل يكن الف�صل قاطًعا لعود املنازعة، 

ومقنًعا يف ظهور كونه �صوابًا وعداًل، ولذلك قال عمر: »فاق�ص اإذا فهمت«. 

ا، فقد كان  ولقد كانت طرُق املرافعات يف عهد النبوة وما يليه ب�صيطًة جدًّ
ي  الَّذمِ فكان  اأمورهم،  لوالة  والطاعة  وال�صدق،  بالتقوى،  متخلقني  يومئذ  النا�ُص 
اإذ  االأ�صلمي،  ماعز  ق�صية  نف�صه، كما يف  ًنا من  مكِّ ياأتي  ال�صريعة  ى حدود  يتعدَّ
االنت�صاف  اإىل  يدعى  ي  الَّذمِ وكان  الغامدية،  وق�صية  بالزنى،  نف�صه  على  اعرتف 
لدى الر�صول ، واخللفاء من بعده ال يرتدد يف االعرتاف، وال�صدق فيما ُي�ْصاأل 
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ُر عن �صبهة لعدم حتققه اأن طالبه مق، ويف �صحيح  عنه غالًبا، واإذا اأنكر فاإنا ُيْنكمِ
  اهلل  ر�صول  اإىل  اأن »رجلني اخت�صما  الرتمذي  داود و�صن  اأبي  م�صلم و�صن 
ي، فادعى احل�صرمي اأن اأبا الكندي غ�صب منه  ْندي، واالآخر ح�صَرممِ اأحدهما كمِ
اأََلُه  احل�صرمي  اهلل  ر�صول  ف�صاأل  اأبي،  من  ورثتها  اأر�صي  الكندي:  وقال  اأر�ًصا، 
بينة، فقال: ال، ولكن يحلف يل اأنه ال يعلم اأن اأباه غ�صبها مني، فرتك الكندي 
اليمني«. ول يذكر م�صلم وال اأبو داود ماذا ق�صى به ر�صول اهلل  بينهما، وظاهره 
اأنه  ويحتمل  الكندي،  نكول  مبجرد  واأنه  للح�صرمي،  االأر�ص  بت�صليم  ق�صى  اأنه 

بيمينه.

ثم اإن النا�ص اجرتوؤوا على احلقوق تدريًجا، وابتكروا حتيلٍت، وظهرت �صهادُة 
الزور يف االإ�صلم يف اآخر خلفة عمر، وا�صتباحوا النكايَة بخ�صومهم، واإثارَة ال�صغب، 
لوا اإىل تعطيل تنفيذ االأحكام عند �صدورها، وحتيلوا  وكتموا اأ�صياء يف النوازل؛ ليتو�صَّ
بها  ات�صل  خ�صومات  لديهم  فاأعادوا  الوالية،  بحدثان  وجدوهم  اإذا  الق�صاة  على 
ق�صاُء من كان قبلهم من الق�صاة، فاأخذ الق�صاة والعلماء يجعلون اأ�صاليب يف اإجراء 
اخل�صومات لقطع ال�صغب وحتقيق احلق، واأول ذلك البحُث عن اأحوال ال�صهود، وقد 
عى عليه حتى تثبت اخللطة، اأو يكون  قال علماء املدينة: اإن اليمني ال تتوجه على املدَّ
عى عليه ظنيًنا، اأي متهًما، وقد قال عمر بن عبد العزيز: »حتدث للنا�ص اأق�صية  املدَّ
بقدر ما اأحدثوا من الفجور«، ثم اأ�صيفت اإىل ذلك �صوابط كثرية مف�صلة يف كتب 

النوازل، وقد اخت�ص علماء املالكية باأفانني كثرية يف ذلك.
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وقدميًا اتخذ ق�صاة االإ�صلم دواوين لكتب ما ي�صدر عنهم من اآجال، وقبول 
فعل  على  فيبني  بعده  يجيء  وملن  للقا�صي،  مذكرة  لتكون  ذلك  ونحو  بينات 

�صلفه، لكيل تعود اخل�صومات اأُُنًفا، ورمبا كتبوا ذلك كله ب�صهادة عدلني.

ومن اأح�صنه كتابة االأحكام ب�صهادة العدول، وال �صك اأنَّ يف كثري مَّا اأحدثه 
ي يح�صل من  العلماء تطويًل يف �صري النوازل، ولكن طوله ق�صر من التطويل الَّذمِ

مراوغات اخل�صوم، وحتيلتهم على اإبقاء املتنازع فيه باأيديهم.

املذهب  تعيني  واإظهاره  باحلق،  بالف�صل  للتعجيل  الو�صائل  اأح�صن  ومن 
ي يكون به احلكم، وتعيني القول من اأقوال اأهل العلم. الَّذمِ

ومن اأح�صن الو�صائل اأي�ًصا ما ثبت يف املذهب املالكي من توقيف املدعي 
فيه اإذا قامت البينة، ول يبق اإالَّ اإكماُلها، وهو امل�صمى بالعقلة، وهي جارية على 
اأن الغلة ل�صاحب ال�صبهة اإىل  قول مالك يف املوطاأ، وم�صى به العمل بناًء على 
يوم الثبوت ال اإىل يوم احلكم، فاإن اإيقاف املتنازع فيه يح�صل به تعطيل مف�صدة 
قِّ بحقه، ويح�صل به االإ�صراُع باإي�صال  ا�صتمرار الظال على ظلمه قبل متكني املُحمِ
ه عند الق�صاء؛ الأن كثرًيا من اأهل ال�صغب يعمدون اإىل تغييبمِ  قِّ احلق اإىل م�صتحمِ
َعى فيه عند �صدور احلكم بنزعه من اأيديهم، اأو اإقامة �صخ�ص اآخر يزعم اأنه  املدَّ

�صاحب اليد، اإعناًتا للمحكوم له بتعطيل التنفيذ.
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ا يبني احلقوق وتوثيقها، فلذلك  ومق�صد ال�صريعة من ال�صهود االإخباُر عمَّ
كان املق�صد منهم اأن يكونوا مظنَة ال�صدق فيما يخربون به باأن يكونوا مت�صفني 

مبا يزعهم عن الكذب، والوازع اأمران: ديني وهو العدالة، وخلقي وهو املروءة .

فالعدالة ال تختلف اإالَّ باختلف مذاهب اأهل العلم يف اعتبار بع�ص االأعمال 
دليًل على �صعف الديانة، اإذا كان االختلف يف ذلك بني العلماء وجيًها، وبح�صب 

ما غلب على النا�ص امل�صهود بينهم من تقلد بع�ص مذاهب اأهل العلم.

ُب �صعَفه، مثل �صدة املحبة،  ويعر�ص يف هذا اأن يقوم اأمام الوازع ما ُيوجمِ
�صعف  ومبقدار  القرابة،  ومنها  الديني،  الوازع  ت�صعفان  فاإنهما  البغ�صاء،  و�صدة 

ي يف �صفات ال�صهود . الوازع يتعني التحرِّ

واأما الوازع اخُللقي فمنه ما ال يختلف، وهو ما كان منبًئا بالدالئل النف�صانية، 
ومنه ما يختلف باختلف العادات وال ينبغي االعتناء به يف علم املقا�صد، كما قيل 
يف امل�صي حافًيا يف قوٍم ال يفعلون ذلك، واالأكل يف الطريق بني قوم ي�صتب�صعون 

ذلك، واملجال يف هذا ف�صيح .

االحتياج  عند  واأداوؤها  �صبُطها،  بها  امل�صهود  احلقوق  لتوثيق  واملق�صد 
اأن  �صاأنه  من  احلقُّ  كان  اإذا  ال�صهوُد،  به  ي�صهد  ما  كتابَة  يقت�صي  وذلك  اإليه)))، 
يدوَم تداوُله مدًة يبيد يف مثلها ال�صهود، فلذلك تعينت م�صروعية كتابة التوثقات. 

يعني االحتياج اإىل اأداء احلقوق.  (((
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ  ژٱ  اهلل تعاىل:  قال 
للتوثيق،  اأ�صل عظيم  ]البقرة/ 282[، فهذا  ڀ ڀ ٺ ٺژ 
ولذلك ابتدئ العمُل به من عهد النبوة. ففي جامع الرتمذي و�صن ابن ماجة عن 
   عبًدا اأو اأمًة، فاأمر ر�صول اهلل  العّداء بن خالد: اأنه ا�صرتى من ر�صول اهلل
اأن يكتب له: »هذا ما ا�صرتى العداء بن خالد من ممد ر�صول اهلل« .... اإلخ، 
املالية، وات�صل عمُل امل�صلمني يف االأقطار كلها  وقد تقدم يف مق�صد الت�صرفات 
وال�صدقات، وكذلك  االأملك  ر�صوم  املعاملت كلها، مثل  التوثقات يف  بكتابة 
اإثبات �صحة ر�صوم التملك، والتعاقد، مبثل و�صع اخلتم واخلطاب عليها واإعلًما 

ب�صحتها.



حتوم  ت�صرفاتها  اأن جميع  بنكاية«  لي�صت  »ال�صريعة  مبحث  بينُت يف  لقد 
حول اإ�صلح حال االأمة يف �صائر اأحوالها ، واأجَمْلُت القوَل هنالك باأن الزواجر، 
والعقوبات، واحلدود ما هي اإالَّ اإ�صلٌح حلال النا�ص، ويجب اأن نب�صط القول هنا 
يف مق�صد ال�صريعة من العقوبات من ق�صا�ص، وحدود، وتعزيز، وذلك اأن من اأكرب 
مقا�صد ال�صريعة حفَظ نظام االأمة، ولي�ص ُيْحَفُظ نظاُمها اإال ب�صدِّ ثلمات الهرج، 
ذْته  والفنت، واالعتداء، واأن ذلك ال يكون واقًعا موقَعه اإالَّ اإذا تولته ال�صريعُة، ونفَّ

ا، كما اأ�صار اإليه قوله تعاىل: ژ ڱ  احلكومة، واإالَّ ل يزدد النا�ُص بدفع ال�صر اإالَّ �صرًّ
 ،]33 ]االإ�صراء/  ہژ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ژۆ  تعاىل:  اهلل  قال  وقد 
ېئېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
كلًما   ،]50 -  49 ]املائدة/  ىئ     ىئ ىئ ی. ی ی جئژ  ېئ 
م�صوًقا م�صاَق االإنكار، والتهديد على كل من يهم�ص بنف�صه حبُّ تلك احلالة، واإن 

املق�شد من العقوبات، وفيه اإملام بتاريخ تطور 
املرافعات ال�شرعية
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ا، ومن جملة حكم اجلاهلية تويل املجني عليه االنتقام  كان �صبُب النزول خا�صًّ
كما قال ال�صميذر احلارثي: 

�سلًة يُبون  ُت�سِ ُكنُتْم  َكَمْن  قا�سـًياَفَل�ْسنا  نحّكم  اأو  ـًا  ْيم �سَ فَنْقبـل 
ٌط ُم�سلَّ ِفيَنا  يِف  ال�سَّ حكُم  فَنْ�سى اإذا َما اأ�سبح ال�سيُف را�سًياولِكْن 

واأُُرو�صمِ  والتعزير،  والق�صا�ص،  احلدود،  ت�صريع  من  ال�صريعة  فمق�صد 
اجلنايات، ثلثُة اأمور: تاأديب اجلاين، واإر�صاء املجني عليه، وزجر املقتدي باجلناة.

االأول - وهو التاأديب - راجع اإىل املق�صد االأ�صمى، وهو اإ�صلح اأفراد االأمة 
م جمموُعها، كما قدمناه يف البحث املتعلق باملق�صد العام من  ين منهم يتقوَّ الَّذمِ

ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  تعاىل:  اهلل  قال  وقد  الت�صريع، 
ي  ٿژ ]املائدة/ 38[، فباإقامة العقوبة على اجلاين يزول من نف�صه اخلبث الَّذمِ
ا بعد  بعثه على اجلانية، والذي يظن اأن عمل اجلناية اأر�صخه يف نف�صه اإذ �صار عمليًّ

ژ ڦ ڦ ڦ ڦ  قوَله:  اإقامة احلدِّ  اهلُل تعاىل على  َع  فرَّ ا، ولذلك  نظريًّ اأن كان 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃژ ]املائدة/ 39[.

ق�صدْت  وقد  عظيمة،  جلنايات  جمعولة  الأنها  احلدوُد؛  التاأديب  واأعلى 
متى  ولذلك  اجلاين،  خبث  واإزالة  النا�ص،  انزجاَر  فيها  الت�صديد  من  ال�صريعة 
تبني اأن اجلناية كانت خطاأ ل يثبت فيها احلّد، ومتى ظهرت �صبهٌة للجاين فقد 
التحقت باخلطاأ فت�صقط احلدود بال�صبهات، ثم اإذا ظهر يف اخلطاأ �صيء من التفريط 

ط مبا يفر�ص من االأدب ملثله. ب املفرِّ يف اأخذ احلذر، ُيوؤَدَّ
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ا اإر�صاء املجني عليه؛ فلأن يف طبيعة النفو�ص احلنَق على من يعتدي  واأمَّ
عليهما عمًدا، والغ�صَب من يعتدي خطاأ، فتندفع اإىل االنتقام، وهو انتقام ال يكون 
عاداًل اأبدا؛ الأنه �صادٌر عن حنق وغ�صب تختلُّ معهما الرويُة، وينحجب بهما نوُر 
يتاأخروا عنه،  اأن�صاُره مقدرًة على االنتقام ل  اأو  يُّ عليه،  فاإن وجد املجنمِ العدل، 
واإن ل يجدوا َطَوْوا ك�صًحا على غيٍظ، حتى اإذا وجدوا مكنة بادروا اإىل الفتك. 
كما قال اهلل تعاىل: ژۀ ۀ ہ ہژ ]االإ�صراء/ 33[، فل تكاد تنتهي 
ال�صريعة  مقا�صد  من  فكان  للأمة،  نظاٍم  حاُل  ي�صتقر  وال  واجلناياُت،  الثاراُت، 
قال  ولذلك  القدمية،  الثارات  الإبطال  ا  حدًّ وجتعل  الرت�صيَة،  هذه  هي  تتوىل  اأن 

ر�صول اهلل  يف خطبة حجة الوداع: »واإن دماء اجلاهلية مو�صوعة«. 

وقد كان مق�صد اإر�صاء املجني عليه مع العدل ناظًرا اإىل ما يف نفو�ص النا�ص 
َل �صاحبهم  قاتمِ اأولياءمِ القتيل  اأبقت ال�صريعُة حقَّ ت�صلُّم  من حب االنتقام، فلذا 
بعد احلكم عليه من القا�صي بالقتل، فيقودونه بحبٍل يف يده اإىل مو�صع الق�صا�ص 
ب�صورة منزهة كما كانوا  تر�صيًة لهم،  بالقود -  ى  امل�صمَّ الق�صاء - وهو  نظر  حتت 
ي هو اإر�صاُء املجني عليه، اأعظُم  يفعلونه من احلكم عليه باأنف�صهم، وهذا املعنى الَّذمِ
يف نظر ال�صريعة من معنى تربية اجلاين، ولذلك رجح عليه حني ل ميكن اجلمُع 
بينهما وهي �صورة الق�صا�ص، فاإن معنى اإ�صلح اجلاين فائت فيها ترجيًحا الإر�صاء 
املجني عليه، ولذلك ال ينبغي اأن يختلف العلماُء خلَفهم املعروف يف م�صاألة ر�صا 
اأولياء الدم بال�صلح باملال عن الق�صا�ص، اإذا كان مال اجلاين يفي بذلك . وكان 
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االأرجح فيها قول اأ�صهب: »اإن القاتل يجرب على دفع املال«، خلًفا البن قا�صم، 
ولذلك ل يختلفوا يف اأن عفو بع�ص االأولياء عن الدم ي�صقط الق�صا�ص، وهذا كله 

يف غري القتل يف احلرابة، وغري الغيلة، كما �صن�صري اإليه.

ا االأمر الثالث - وهو زجر املقتدي - فهو ماأخوذ من قوله تعاىل: ژڄ  واأمَّ
ڄ ڄ ڄ ڃژ ]النور/ 2[، قال ابن العربي يف اأحكام القراآن: »وفقه 
وي�صيع  الأجله،  ويزدجر  به،  يتعظ  وح�صره  �صهده  ومن  املحدود،  احلدَّ  اأن  ذلك 

حديثه، فيعترب به من بعده«.

وهو راجع اإىل اإ�صلح جمموع االأمة، فاإن التحقق من اإقامة العقاب على 
اجلناة على قواعد معلومة، يوؤي�ص اأهَل الدعارة من االإقدام على اإر�صاء �صياطني 
اأَثَّر انزجاًرا فهو عقوبة، لكنه ال يجوز  نفو�صهم يف ارتكاب اجلنايات، فكل مظهر 
اأن يكون زجر العموم بغري العدل، فلذلك كان من حكمة ال�صريعة اأن جعلت 
�صاأن  من  كان  فاإذا  ذلك،  يف  العدل  عن  تخرج  فلم  غريه،  لزجر  اجلاين  عقوبَة 
ال�صريعة اإقامة احلدود، والق�صا�ص، والعقوبات، ح�صل انزجاُر النا�ص عن االقتداء 
فائدة االنزجار لندرة  باجلناة، ولي�ص عفو املجني عليه يف بع�ص االأحوال مبفيت 
اجلناية،  رمِ  ممِ ُم�صْ بنف�ص  اجلناية  خاطر  خطور  عند  تعويٌل  عليه  يكون  فل  وقوعه، 
ي ال يكون فيها حقٌّ  تمِ ولهذا ال�صبب نرى ال�صريعَة ال تعترب العفَو يف اجلنايات الَّ
الأحد معني، مثل ال�صرقة، و�صرب اخلمر، والزنا؛ فاإن فيها انتهاًكا لكيان الت�صريع، 
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جنايته،  ل�صناعة  االأولياء؛  عفُو  فيه  ُيقبل  فلم  الغيلة  قتل  واأما  احلرابة.  وكذلك 
ا الأمثاله على  لت توبُة املحارب قبل القدرة عليه؛ حر�ًصا على االأمن، وحثًّ واإنا ُقبمِ

االأ�صوة ال�صاحلة.





اأن  وع�صى  ال�صريعة،  مقا�صد  اإملء  من  مُّ  املُهمِ الغر�ص  به  تعلق  ما  مت  وقد 
به �صواعُد حزامتهم الأبعد  اأ�صمى، وت�صتدُّ  اإىل مدارك  به ب�صائُر املتفقهني  تنفتح 
ُف اأجمل املقا�صد، واإنَّ الغائ�َص املليء خليق  مرَمى، فاإنَّ التي�صري من اهلل م�صاعمِ

باأن ي�صمو بالفرائد.

وثلثمائة  �صتني  عام  االأوىل،  جمادى  �صهر  ثمانية  يف  تبيي�صه  متاُم  وكان 
واألف مبنزيل مبر�صى جراح املعروف بالعبدلية - قاله ممد الطاهر ابن عا�صور.

خامتة

 نهاية المتن 





معد التقدمي يف �سطور

حامت بن حممد بو�سمة

املعهد●●● من● الإ�سالمية● ال�سريعة● يف● املاج�ستري● �سهادة● على● حا�سل● اجلن�سية،● تون�سي●
الدكتوراه● �سهادة● على● وحا�سل● الزيتونة،● بجامعة● ●2003 �سنة● الدين● لأ�سول● العايل●
اأ�ستاًذا●م�ساعًدا●يف● ا● نف�س●اجلامعة●�سنة●2007،●ويعمل●حاليًّ العلوم●الإ�سالمية●من● يف●
بع�س● وله●م�ساركات●يف● تون�س●منذ●2005،● فقهاء● الفقه●وعلومه.●وهو●ع�سو●يف●وحدة●

املو�سوعات●واملجالت●العلمية.●
من اأبرز اأعماله وموؤلفاته

مقا�سد●اأحكام●الق�ساء●وال�سهادات●-●ر�سالة●الدكتوراه.●●
نظرية●التقعيد●الفقهي●يف●املذهب●املالكي،●عامل●الكتب●احلديث،●الأردن.●●
الو�سطية●يف●املنهج●النبوي،●الأردن.●●
التقديرات●ال�سرعية.●●



اأع�شاء اللجنة اال�شت�شارية للم�شروع

رئي�س اللجنة:
اإ�شماعيل �شراج الدين )مكتبة الإ�صكندرية(، م�صر.   

اأع�شاء اللجنة:
اإبراهيم البيومي غامن )املركز القومي للبحوث الجتماعية واجلنائية، القاهرة(، م�صر.  

اإبراهيم زين )اجلامعة الإ�صالمية العاملية، كواللمبور(، ماليزيا.  

ح�شن مكي )جامعة اإفريقيا العاملية(، ال�صودان.  

رجب �شان ترك )جامعة فاحت، اإ�صتانبول(، تركيا.  

زاهر عبد الرحمن عثمان )موؤ�ص�صة الرتاث بالريا�ض(، ال�صعودية.  

زكي امليالد )رئي�ض حترير جملة الكلمة(، ال�صعودية.  

زينب اخل�شريي )كلية الآداب، جامعة القاهرة(، م�صر.  

�شيد د�شوقي ح�شن )كلية الهند�صة، جامعة القاهرة(، م�صر .   

�شالح الدين اجلوهري )مكتبة الإ�صكندرية(، م�صر - اأمني اللجنة.   

ظفر اإ�شحق اأن�شاري )اجلامعة الإ�صالمية العاملية، اإ�صالم اآباد(، باك�صتان.  

عبد الرحمن ال�شاملي )وزارة الأوقاف وال�صئون الدينية(، ُعمان.  

عبد الرحيم بنحادة )جامعة الرباط(، املغرب.  

عمار الطالبي )جامعة اجلزائر(، اجلزائر.  

حممد احلداد ) اجلامعة التون�صية(، تون�ض.  

حممد عمارة )جممع البحوث الإ�صالمية - الأزهر ال�صريف، القاهرة(، م�صر.  

حممد كمال الدين اإمام )جامعة الإ�صكندرية(، م�صر.  

حممد موفق االأرناوؤوط )جامعة اآل البيت(، الأردن.  

منى اأحمد اأبو زيد )جامعة حلوان، القاهرة(، م�صر.  

نور الدين اخلادمي )جامعة الزيتونة، تون�ض(، تون�ض.  

2011/2010



I.S.B.N
978-977-453-038-8



DAR AL-KITAB
AL-MASRI

DAR AL-KITAB
AL-LUBNANI

HADÏTH AL-QOURÂN
’AN AL-MARÂH

Dr. Mabrouk Atiyah

MAQÂṠID AL-SHARЇ‘AH
AL-ISLÂMЇYAH

The Objectives of Islamic Law

Al-Tâhir ibn ‘Âshour





MAQÂṠID AL-SHARЇ‘AH
AL-ISLÂMЇYAH





CAIRO BEIRUT

الكتاب هذا 

األصولية،  البحوث  في  نوعية  وقفزة  الشرعية،  المقاصد  علم  تأسيس  عليه  يقوم  جديٌد  فتٌح 
غيره. عن  ميزه  الذي  إلطاره  ورسًما  العلم،  هذا  لذاتية  كبيًرا  تأسيًسا  يعّد  ذلك  إلى  وهو 

انتباه  ق�ام في�ه العالم�ة اب�ن عاش�ور بوصل ماضي الفك�ر المقاصدي بحاضره، وأع�اد لفت 
المس�لمين إلي�ه، وبع�ث االهتم�ام بمج�ال المقاص�د ال�ذي كان ق�د توقف البحث في�ه منذ عصر 

الشاطبي.
وما  والنهضة،  اإلصالح  حركة  مشاغل  في  نظر  أنه  يبدو  بل  للفقه،  تأصيل  مجّرد  ليس  وهو 
فحاول  الحضارية،  مسيرتها  األمة  تستأنف  ألن  السعي  سياق  في  وتحديات  مشكالت  من  واجهها 

أولوياتها. وترتب  وجهتها  وتحدد  سيرها  تضبط  مرجعية  قاعدة  لها  يرسم  أن 
فالكتاب جاء أصاًل لتطهير الشريعة من شوائب علقت بها وأضرار لحقتها؛ فأثقلتها وأقعدتها 
عن مس�ايرة الحياة في فاعليتها وتطورها المس�تمر. محاوالً إعادة تش�كيل العقل المس�لم، وإعادة 

وأولوياته.  موازينه  ترتيب 


	الغلاف
	المحتوى
	مقدمة السلسلة
	تقديم
	كتاب مَقَاصد الشريعة الإسلاميَّة 
	مُقَدمة
	القسم الأول: إثبات أنَ للشريعةِ مَقاصدَ منَ التشريع
	تمهيد
	احتياجُ الفقيه إلى معرفة مقاصدِ الَّشريعة
	طرُقُ إِثباتِ المقاصدِ الَّشرْعية
	طريقة السلف في رجوعهم إلى مقاصد الَّشريعة وتمحيص ما يصلُح لأن يكون مقصودًا لها
	أدلَّةُ الَّشريعة اللَّفظية لا تستغْنِي عن معرفة المقاصد الّشرعية
	انتصاب الّشارعِ لِلتَّشريع
	مقاصدُ الشريعة مرتبتان: قطْعية وظنِّية
	تعليل الأحكام الشرعية، وخلوُّ بعضها عن التعليل
	القسم الثاني: في مَقاصدِ التَّشريع العامة
	الِّصفةُ الضابطة لِلْمقاصدِ الّشرعية
	ابتناءُ المقاصد على وصف الَّشريعة الإسلامية الأعظم: وهو الفطرة
	الَسماحةُ أوَّلُ أواصف الَّشريعة و أكبرُ مقاصدها
	المَقصدُ العامّ منَ التَّشريعِ
	بَيانُ المصلحةِ والمفْسدة
	طلبُ الّشريعةِ للمصالح
	أنواعُ المصلحة المقصودة من التَّشريع
	عُمومُ شريعةِ الإسلام
	المساواة
	لَيْستِ الَّشريعةُ بنكاية
	مقصد الشريعة: من التشريع: تغيير وتقرير
	نوط الأحكام الشرعية بمعان و أواصف لا بأسماء و أشكال
	أحكام الشريعة قابلة للقياس عليها باعتبار العلل  والمقاصد القريبة والعالية 
	التحيل على إظهار العمل في صورة مشروعة مع سلبه الحكمة المقصودة للشريعة 
	سد الذرائع
	نوطُ التَّشريعِ بالضبطِ والتحديد
	نفوذُ التشريع واحترامُه بالشدة تارة والرحمة أخرى
	الرُّخصة: عامَّةٌ وخاصة
	مراتبُ الوَازعِ جبليةٌ ودينيةٌ وُسلطانية
	الحُرِّيةُ معناها ومداها ومراتبها في نظر الَّشريعة
	مَقصدُ الَّشريعة تجنب التفْريع في وقتِ التشريع
	مقصد الشريعة من نظام الأمة: أن تكون قوية مرهوبة  الجانب مطمئنة البال 
	وَاجِبُ الاجتهاد
	القسمُ الثالث: مَقاصدُ التَّشريع الخاصة ب أنواع المعاملات بَيْن النَّاس
	المعاملات في توجه الأحكام التشريعية  إليها مرتبتان: مقاصد ووسائل 
	مقصدُ الشريعةِ تعيينُ أنواعِ الحقوق لأنواع مستحِقِّيها 
	مقاصدُ أحكام العائلة
	آصرة النكاح
	مقاصد التصرفات المالية
	مقاصد الشريعة في المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان
	مقاصد أحكام التبرعات
	مقَاصدُ أحكام القضاء والشهادة
	المقصد من العقوبات، وفيه إلمام بتاريخ تطور المرافعات الشرعية
	خاتمة 
	معد التقديم في سطور



