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�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر
الهجريينْ ِ  /التا�سع ع�شر
َّ
والع�شرين امليال ِد َّيينْ » ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
املذكور ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
خالل القرنني
الهجريينْ
َّ
َ
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
أي�ضا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
الإلكرتوين � ً
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق كلَّ كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية
من�ضبطة ،جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف
بال�سياق التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة
أ�سا�سا على
�أخرى؛ مبا كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
�آراء امل�ؤلف واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى
معايري الدقة ،ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من
كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية
ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه
من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة
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من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية
للكتاب.
أي�ضا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
هذا ،وتقوم املكتبة � ً
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
زورا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
التي يل�صقها البع�ض به ً
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
كبريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
�إن ً
ق�سما ً
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء،
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
�سببا من �أ�سباب
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي ً
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
�سببا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب � ً
أي�ضا ً
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وعالَّل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود
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�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم -
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاع ًفا من �أجل ترجمة هذه
(ورقيا
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها ًّ
إلكرتونيا).
و�
ًّ
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
ثراء،
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ً
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.

مقدمة ال�سل�سلة
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

´GójE’G ºbQ
2008/8206
I.S.B.N
978-977-453-038-8

تقدمي
حامت بومسة

متهيد

� ّإن التعريف ب�شخ�صية وفكر الإمام ال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور لي�س
من باب الرتف الفكري ،بل � ّإن الواجب علينا �أن نعنى ب�إنتاجه الفكري ،و�أن
تبو�أها باعتباره
العلمية التي ّ
نقبل على درا�سته واال�ستفادة منه ،باعتبار مكانته ّ
املتنوعة التي
واح ًدا من �أقطاب االجتهاد يف العامل الإ�سالمي ،وباعتبار املهام ّ
توالَّها يف حياته ،من م�شيخة اجلامع الأعظم ،والإفتاء ،والق�ضاء ،والتدري�س.
كلّ هذا ي�ضعنا �أمام �شخ�صية متنوعة اخلربة ومتعددة الكفاءات ،ميكن
لدار�سها �أن ي�ستلهم مواقفها ،وينهل من جتاربها.
ال�شيخ  -رحمه اهلل  -هو علم من الأعالم الذين ارتبط فكرهم بالفكر
فكرا
الإ�صالحي ،ومن الذين عا�شوا هذه املرحلة  -مرحلة النه�ضة الإ�صالحية ً -
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وعمالً ،وكانت له عالقات متينة برجال الإ�صالح يف امل�شرق واملغرب((( ،فالرجل
إ�سالمية ،وال ي�ستطيع الباحث يف �شخ�صيته
مفكرا ًّ
عاديا يف حميط الثقافة ال ّ
لي�س ً
وعلمه �أن يقف على جانب واحد فقط ،فقد جمع بني املعرفة التخ�ص�صية
الق�ضية اجلامعة يف حياته وعلمه وم�ؤلفاته هي التجديد
واالنفتاح الثقايف� ،إ َّال � ّأن ّ
والإ�صالح من خالل الإ�سالم ولي�س بعي ًدا عنه ،ومن ثم جاءت �آرا�ؤه وكتاباته
ثورة على التقليد واجلمود ،وثورة على الت�سيب وال�ضياع الفكري واحل�ضاري،
متفردة لها وزنها وثقلها احل�ضاري �أمام طروحات
وهذا ما يجعلنا �أمام �شخ�صية ّ
تدعي لنف�سها تقدمي حلول لأزمتنا الفكرية واحل�ضارية الراهنة.
�أحدثت �آرا�ؤه نه�ضة يف علوم ال�شريعة والتف�سري والرتبية والتعليم
والإ�صالح ،وكان لها �أثرها البالغ يف ا�ستمرار «الزيتونة» يف العطاء والريادة.
كانت حياته جها ًدا يف طلب العلم ،وجها ًدا يف ك�سر وحتطيم �أطواق اجلمود
والتقليد التي قيدت العقل امل�سلم عن التفاعل مع القر�آن الكرمي واحلياة املعا�صرة.
وكان لتفاعل ال�شيخ الإمام حممد الطاهر ابن عا�شور الإيجابي مع القر�آن
الكرمي �أثره البالغ يف عقله الذي ات�سعت �آفاقه ف�أدرك مقا�صد الكتاب احلكيم ،و�أمل
((( ابن عا�شور (حممد الفا�ضل)� ،أركان النه�ضة الأدبية ،طبعة تون�س (د.ت)� :ص .13ابن اخلوجة (حممد
احلبيب) ،حممد الطاهر ابن عا�شور وكتابه مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،طبعة وزارة الأوقاف وال�شئون
الإ�سالمية ،قطر1425 ،هـ2004 /م 186/1 :وما بعدها.
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�سببا يف فهمه ملقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية التي و�ضع
ب�أهدافه و�أغرا�ضه ،مما كان ً
فيها �أهم كتبه بعد «التحرير والتنوير» ،وهو كتاب «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية».
يعد من �أهم الكتب يف جماله،
ولعلّ كتابه «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية» ّ
و�ضوحا يف الفكر ودقة يف التعبري و�سالمة
ومن �أف�ضل ما كتب يف هذا الفن
ً
فخرا �أ ّنه بعث التفكري املقا�صدي بعد
يف املنهج وا�ستق�صاء للمو�ضوع .ويكفيه ً
خموده لع�صور� ،أي منذ وفاة الإمام �أبي �إ�سحاق ال�شاطبي.
مقدمة كتبه التي تك�شف ر�ؤيته لإ�صالح الفقه
وي�أتي هذا الكتاب يف ّ
الإ�سالمي وتطوير �أدوات االجتهاد ،ف�أحيا به البحث املقا�صدي ور�سم املنهج
الذي ميكن من خالله تطوير االجتهاد ،واالنتقال من البحث الفروعي �إىل
البحث الكلي ،ومن البناء على اجلزئيات �إىل البناء على الكليات ،كما ّقدم فيه
�إ�ضافات يف توجيه النظر �إىل بع�ض امل�سائل الفقهية واحلكم عليها.
هذا الكتاب يركز على بيان مقا�صد الإ�سالم من الت�شريع يف قوانني
املعامالت والآداب ،باعتبار �أ ّنها مت ّثل جملة ما راعاه الإ�سالم من م�صالح و�ألغاه
من مفا�سد ،وهي مظ ّنة عظمة ال�شريعة بني بقية ال�شرائع والقوانني الو�ضعية ،وعن
طريق حتقيق هذه املقا�صد يتم حفظ النظام يف املجتمع.
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�أ ّو ًال :التعريف بابن عا�شور
((( 1والدته ونشأته

جده
ولد حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر ابن عا�شور ،بق�صر ّ
للأم باملر�سي (�ضاحية من �ضواحي تون�س العا�صمة) يف (1296هـ1879 /م) يف
�أ�سرة علمية عريقة متتد �أ�صولها �إىل بالد الأندل�س.
وقد نبغ من هذه الأ�سرة عدد من العلماء الذين تعلموا بجامع الزيتونة ،تلك
امل�ؤ�س�سة العلمية الدينية العريقة التي كـانت منارة للعلم والهداية يف ال�شمال
الإفريقي ،كان منهم �أحمد ابن عا�شور (ت 1255هـ1839 /م) ،وحممد ابن
عا�شور (ت 1266هـ1849 /م) ،وحممد الطاهر ابن عا�شور اجلد (ت 1284هـ/
1868م) ،تقلّد منا�صب خطرية كالق�ضاء والإفتاء والتدري�س والإ�شراف على
الأوقاف اخلريية والنظارة على بيت املال(((.
وجاء مولد الطاهر ابن عا�شور يف ع�صر ميوج بالدعوات الإ�صالحية
التجديدية التي تريد اخلروج بالدين وعلومه من حيز اجلمود والتقليد �إىل
التجديد والإ�صالح ،واخلروج بالوطن من م�ستنقع التخلف واال�ستعمار �إىل
واحلرية واال�ستقالل ،فكانت لأفكار جمال الدين الأفغاين
�ساحة ّ
التقدم ّ
((( ابن �أبي ال�ضياف (�أحمد)� ،إحتاف �أهل الزمان ،طبعة وزارة الثقافة ،تون�س (د.ت) .166/8 :

تقدمي
19

19

(ت 1315هـ1897 /م) وحممد عبده (ت 1323هـ1905 /م) وحممد ر�شيد
ر�ضا (ت 1354هـ1935 /م)� ،صداها املد ّوي يف تون�س ويف جامعها العريق،
حتى � ّإن رجال الزيتونة بد�أوا ب�إ�صالح جامعهم من الناحية التعليمية قبل اجلامع
الأزهر ،مما �أثار �إعجاب الإمام حممد عبده الذي قالّ �« :إن م�سلمي الزيتونة �سبقونا
خريا مما عليه �أهل
�إىل �إ�صالح التعليم ،حتى كان ما يجرون عليه يف جامع الزيتونة ً
الأزهر»(((.
وقد �أثمرت جهود التجديد والإ�صالح يف تون�س التي قامت يف الأ�سا�س
على االهتمام بالتعليم وتطويره عن �إن�شاء مدر�ستني كان لهما �أكرب الأثر يف
النه�ضة الفكرية يف تون�س ،وهما :املدر�سة ال�صادقية التي �أن�ش�أها الوزير الأكرب
خري الدين با�شا �سنة (1291هـ1874 /م) ،والتي احتوت على منهج متطور
امتزجت فيه العلوم العربية باللغات الأجنبية� ،إ�ضافة �إىل تعليم الريا�ضيات
والطبيعة والعلوم االجتماعية .وقد �أقيمت هذه املدر�سة على �أن تكون تع�ضي ًدا
وتكمي ًال للزيتونة.
�أما املدر�سة الأخرى فهي املدر�سة اخللدونية التي ت�أ�س�ست �سنة (1314هـ/
1896م) ،والتي كانت مدر�سة علمية تهتم بتكميل ما يحتاج �إليه دار�سو العلوم
((( عمارة (حممد) ،الأعمال الكاملة للإمام حممد عبده ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت ،ط،2
1980م.123/3 ،
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الإ�سالمية من علوم مل تدرج يف براجمهم التعليمية� ،أو �أدرجت ولكن مل ُيهتم
بها ومبزاولتها ف�آلت �إىل الإهمال(((.
وتواكبت هذه النه�ضة الإ�صالحية التعليمية مع دعوات مقاومة اال�ستعمار
الفرن�سي ،فكانت �أطروحات تلك احلقبة من التاريخ ذات �صبغة �إ�صالحية جتديدية
�شاملة تنطلق من الدين نحو �إ�صالح الوطن واملجتمع ،وهو ما انعك�س على تفكري
ومنهج رواد الإ�صالح يف تلك الفرتة التي تدعمت بت�أ�سي�س ال�صحافة ،و�صدور
كبريا ينب�ض باحلياة والوعي
املجالت وال�صحف التي خلقت ً
ثقافيا ًّ
وفكريا ً
مناخا ًّ
والرغبة يف التحرر والتقدم.
حد غري قليل يف ن�ضج �آراء ال�شيخ الإ�صالحية.
هذه احلياة الفكرية �ستلهم �إىل ّ
يقول ال�شيخ حممد الفا�ضل ابن عا�شور « :لقد قويت حركة ال�شبان الإ�صالحية؛
�إذ �أ�صبحت ولها ال�صحف اخلادمة ملبادئها ،ولها املجلة العلمية العاملية وهي «املنار»
املوجهة حلركتها ،ولها حماتها من �أ�ساطني العلم بجامع الزيتونة ولها فوق ذلك
ّ
كله �إكليل من �شخ�صية �إمامها مفتي الديار امل�صرية وما �أدراك ما هو؟»((( (يق�صد
الإمام حممد عبده).
((( ابن عا�شور (حممد الفا�ضل) ،احلركة الأدبية والفكرية يف تون�س ،ط  -تون�س .99 ،45:الغايل (بلقا�سم)� ،شيخ
اجلامع الأعظم حممد الطاهر ابن عا�شور حياته و�آثاره ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط1417 ،1هـ1996 /م 31:وما
بعدها.
((( ابن عا�شور (حممد الفا�ضل) ،مرجع �سابق� ،ص.77
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((( 2حتصيله العلمي وشيوخه

اجته ابن عا�شور ك�أبناء جيله �إىل حفظ القر�آن الكرمي ،فقر�أه على املقرئ
ال�شيخ حممد اخلياري(((ّ ،ثم �أقبل على حفظ املتون العلمية كمنت ابن عا�شور
والأجرومية والر�سالة وغريها(((.
والتحق بجامع الزيتونة �سنة (1310هـ1892 /م) وهو يف الرابعة ع�شرة من
عمره ،فدر�س علوم النحو ،وال�صرف ،والبالغة ،واملنطق ،والتف�سري ،والقراءات،
واحلديث ،وم�صطلح احلديث ،والكالم ،و�أ�صول الفقه ،والفقه والفرائ�ض .و�أظهر
همة عالية يف التح�صيل ،و�ساعده على ذلك ذكا�ؤه النادر والبيئة العلمية الدينية
التي ن�ش�أ فيها ،و�شيوخه العظام يف الزيتونة الذين كان لهم باع كبري يف النه�ضة
العلمية والفكرية يف تون�س ،وملك هاج�س الإ�صالح نفو�سهم وعقولهم فبثوا هذه
الروح اخلالقة التجديدية يف نف�س ابن عا�شور ،وكان منهجهم � ّأن الإ�سالم دين
فكر وح�ضارة وعلم ومدنية(((.
وه�ؤالء العلماء الذين تتلمذ عليهم ال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور كانوا
ثمرة مل�صلحني �أ�سهموا يف احلياة التون�سية �إ�سها ًما جلي ًال على �شتى امل�ستويات
((( ابن اخلوجة (حممد احلبيب) ،جملة جوهر الإ�سالم ،ال�سنة العا�شرة ،عدد � 4 - 3سنة 1398هـ1978 /م،
�ص( .12عدد خا�ص بال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور).
((( ابن عا�شور (حممد العزيز) ،ال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور ،دائرة املعارف التون�سية ،الكرا�س الأول،
�ص.46 - 40
((( الغايل (بلقا�سم)� ،شيخ اجلامع الأعظم حممد الطاهر ابن عا�شور حياته و�آثاره� ،ص.40
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الأدبية واالجتماعية ،كال�شيخ �إبراهيم الرياحي ،وال�شيخ �إ�سماعيل التميمي
(1248هـ1833 /م) ،وال�شيخ حممود قبادو (1288هـ1871 /م)((( .ولقد كان
ه�ؤالء العلماء زعماء املدر�سة الإ�صالحية التون�سية.
وكان ابن عا�شور مقب ًال �إقب ً
اال �شدي ًدا على مطالعة �أمهات الكتب ،ومراجعة
دواوين العلوم ،م�شتغ ًال بالبحث يف خمتلف امل�سائل العلمية ،اللغوية منها
وال�شرعية ،حتى �أحرز �شهادة التطويع �سنة (1317هـ1899 /م) ،التحق �إثرها
مدر�سا من
ب�سلك التدري�س يف جامع الزيتونة ،ومل مت�ض �سنوات قليلة حتى عني ً
الطبقة الأوىل بعد اجتياز اختبارها �سنة (1324هـ1907 /م)(((.
ويف تلك الفرتة عاد �إىل ح�ضور درو�س �شيخه حممد النخلي (1343هـ/
1925م) .و�أفاد من �شيخه الإمام �سامل بوحاجب (1342هـ1924 /م) �أدبًا
وعلما ،وح�صل منه على الإجازة العلمية يف اخلام�س والع�شرين من رم�ضان
ً
جده لأمه الوزير ال�شيخ حممد العزيز بوعتور (1325هـ/
1323هـ ،كما �أفاد من ّ
1907م) ،الذي �أجازه بكل مروياته �سنة (1321هـ1904 /م) ،كما �أجازه �شيخ
الإ�سالم حممود بن اخلوجة ،وال�شيخ عمر بن �أحمد بن ال�شيخ (1325هـ/
1908م)(((.
((( حممد الطاهر ابن عا�شور وكتابه مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق.125/1:
((( املجلة الزيتونية ،مج � ،7 - 6سنة 1946م ،اجلزء .534 :7
((( حممد الطاهر ابن عا�شور وكتابه مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق.162 - 158/1:
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ومن �شيوخ الزيتونة الذين در�س عليهم ،ال�شيخ عبد القادر التميمي
وال�شيخ حممد �صالح ال�شريف (1338هـ1920 /م) وال�شيخ حممد طاهر جعفر
وال�شيخ حممد النجار (1313هـ1895 /م) وال�شيخ حممد يو�سف وغريهم(((،
بتفوقه ونبوغه وبقدرته الفائقة على احتواء مو�ضوعات العلوم
وقد �شهد �شيوخه ّ
التي تلقاها .ومتيز على �أقرانه بتعلمه الفرن�سية يف ذلك العهد مب�ساعدة �أ�ستاذه
اخلا�ص ال�سيد �أحمد بن َو ّنا�س املحمودي(((.
ويف �سنة (1321هـ1903 /م) قام الإمام حممد عبده مفتي الديار امل�صرية
كبريا يف الأو�ساط التون�سية،
دينيا ً
ثقافيا ًّ
بزيارته الثانية لتون�س التي كانت حد ًثا ًّ
والتقاه يف تلك الزيارة ال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور فتوطدت العالقة بينهما،
و�سماه حممد عبده بـ «�سفري الدعوة» يف جامع الزيتونة؛ �إذ وجدت بني ال�شيخني
�صفات م�شرتكة� ،أبرزها ميلهما �إىل الإ�صالح الرتبوي واالجتماعي حيث �صاغ
ابن عا�شور �أهم مالحمه بعد ذلك يف كتابه «�أ�صول النظام االجتماعي يف
الإ�سالم» .وقد توطدت العالقة بينه وبني ر�شيد ر�ضا ،ون�شر ابن عا�شور بع�ض
مقاالته يف جملة املنار(((.

((( الن�شرة العلمية للكلية الزيتونية ،العدد � ،3 - 2سنة 1974م� ،ص.223 :
((( ابن اخلوجة (حممد احلبيب) ،جملة جوهر الإ�سالم ،ال�سنة العا�شرة ،عدد � 4 - 3سنة 1398هـ1978 /م،
�ص.12 :
((( الغايل (بلقا�سم)� ،شيخ اجلامع الأعظم حممد الطاهر ابن عا�شور حياته و�آثاره� ،ص.51 - 50
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وكان ال�شيخ ابن عا�شور قد اختري للتدري�س يف املدر�سة ال�صادقية �سنة
(1321هـ1904 /م) ،وكان لهذه التجربة املبكرة يف التدري�س بني الزيتونة -
ذات املنهج التقليدي  -وال�صادقية  -ذات التعليم الع�صري املتطور � -أثرها يف
حياته� ،إذ فتحت وعيه على �ضرورة ردم الهوة بني تيارين فكريني ما زاال يف طور
التكوين ،ويقبالن �أن يكونا خطوط انق�سام ثقايف وفكري يف املجتمع التون�سي،
وهما :تيار الأ�صالة املمثل يف الزيتونة ،وتيار املعا�صرة املمثل يف ال�صادقية ،ود ّون
�آراءه هذه يف كتابه النفي�س «�ألي�س ال�صبح بقريب» من خالل الر�ؤية احل�ضارية
التحوالت العميقة التي مير بها املجتمع الإ�سالمي
التاريخية ال�شاملة التي تدرك ّ
والعاملي(((.
((( 3املناصب العلمية واملهام اإلدارية

ع�ضوا مبجل�س �إدارة اجلمعية اخللدونية
عينّ ال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور ً
نائبا �أ ّول عن الدولة لدى النظارة العلمية
�سنة (1323هـ1905 /م)ّ ،ثم �سمي ً
بجامع الزيتونة �سنة (1325هـ1907 /م)؛ فبد�أ يف تطبيق ر�ؤيته الإ�صالحية
وحرر
العلمية والرتبوية ،و�أدخل بع�ض الإ�صالحات على الناحية التعليميةّ ،
الئحة يف �إ�صالح التعليم وعر�ضها على احلكومة فن ّفذت بع�ض ما فيها ،و�سعى �إىل
�إحياء بع�ض العلوم العربية؛ ف�أكرث من درو�س ال�صرف يف مراحل التعليم وكذلك
((( �شيخ اجلامع الأعظم حممد الطاهر ابن عا�شور حياته و�آثاره ،مرجع �سابق� ،ص.58 :

تقدمي
25

25

ودر�س بنف�سه �شرح ديوان احلما�سة لأبي متام .و�أدرك الإمام � ّأن
درو�س �أدب اللغةّ ،
الإ�صالح التعليمي يجب �أن ين�صرف بطاقته الق�صوى نحو �إ�صالح العلوم ذاتها؛
على اعتبار � ّأن املعلم مهما بلغ به اجلمود فال ميكنه �أن يحول بني الأفهام وما يف
الت�آليف ،ف� ّإن احلق �سلطان.
تبدل الأفكار
ور�أى � ّأن تغيري نظام احلياة يف �أي من �أنحاء العامل يتطلب ّ
والقيم العقلية ،وي�ستدعي تغيري �أ�ساليب التعليم .وقد �سعى ال�شيخ ابن عا�شور
�إىل �إيجاد تعليم ابتدائي �إ�سالمي يف املدن الكبرية يف تون�س على غرار ما يفعل
الأزهر يف م�صر ،ولكنه قوبل بعراقيل كبرية.
�أ ّما �سبب اخللل والف�ساد اللذين �أ�صابا التعليم الإ�سالمي فرتجع يف نظره
�إىل ف�ساد املعلم ،وف�ساد الت�آليف ،وف�ساد النظام العام؛ و�أعطى �أولوية لإ�صالح
العلوم والت�آليف.
ع�ضوا يف جلنة تنقيح برامج التعليم الأويل يف (1326هـ/
اختري ابن عا�شور ً
ع�ضوا باملجل�س
تقريرا عن حالة التعليمّ .
و�سمي يف ال�سنة نف�سها ً
1908م) ،و َك َت َب ً
املختلط العقاري.
ع�ضوا مبجل�س املدار�س ،ومبجل�س
ويف �سنة (1326هـ1909 /م) عينّ
ً
�إدارة املدر�سة ال�صادقية .والتحق �إثر ذلك مبجل�س �إ�صالح التعليم الثاين بجامع
ع�ضوا به �سنة (1328هـ1910 /م).
الزيتونة ،فكان ً
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ع�ضوا مبجل�س الأوقاف الأعلى،
ويف �سنة (1329هـ1911 /م) عينّ
ً
وع�ضوا باملحكمة العقارية.
ً
قا�ضيا
�سمي
مالكيا للجماعة باملجل�س ال�شرعي �سنة (1331هـ/
ّ
ً
ًّ
(((
1913م) ؛ حيث �أبدى احلزم والتب�صر ّمما جلب �إليه احرتام اجلميع ،ومبوجب
ذلك دخل يف هيئة النظارة العلمية املديرة ل�شئون جامع الزيتونة.
ويف �سنة (1341هـ1923 /م) عاد �إىل التدري�س باجلامع الأعظم وباملدر�سة
نائبا عن ال�شيخ با�ش مفتي املالكيةّ ،ثم �أ�سندت
ال�صادقية ،ويف ال�سنة نف�سها ّ
�سمي ً
�إليه خطة با�ش مفتي املالكية �سنة (1345هـ1927 /م).
�سمي �شيخ الإ�سالم املالكي((( ،وهو �أ ّول من
ويف �سنة (1351هـ1932 /م) ّ
تولىّ هذه اخلطة من املالكية .ويف ال�سنة نف�سها تولىّ م�شيخة اجلامع الأعظم وفروعه
(((
العلمية،
لأ ّول ّمرة  ،وهو أ� ّول �شيخ للجامع الأعظم بعد حذف خطة النظارة ّ
العلمية املتميزة ،فكان بذلك أ� ّول �شيوخ الزيتونة
ويف ذلك داللة على منزلته ّ
الذين جمعوا بني هذين املن�صبني ،ولكنه مل يلبث �أن ا�ستقال من امل�شيخة بعد
((( الن�شرة العلمية للكلية الزيتونية ،العدد � ،3 - 2سنة 1974م� ،ص.226 :
((( ابن اخلوجة (حممد احلبيب) ،جملة جوهر الإ�سالم ،ال�سنة العا�شرة ،عدد � 4 - 3سنة 1398هـ1978 /م،
�ص.13:
انت�صارا للحركة
((( اعترب ال�شيخ الفا�ضل ابن عا�شور ذلك التعيني على ر�أ�س اجلامع الأعظم يف تلك الفرتة
ً
الطالبية واحلركة الإ�صالحية بوجه عام.
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�سنة ون�صف ال�سنة ب�سبب العراقيل التي و�ضعت �أمام خططه لإ�صالح الزيتونة،
وب�سبب ا�صطدامه ببع�ض ال�شيوخ عندما عزم على �إ�صالح التعليم يف الزيتونة.
�شيخا للجامع الأعظم وفروعه ثانية �سنة (1364هـ1944 /م) ،ويف
�أعيد ً
املرة �أدخل �إ�صالحات كبرية يف نظام التعليم الزيتوين؛ فارتفع عدد الطالب
هذه ّ
الزيتونيني ،وزاد عدد املعاهد التعليمية(((.
و�شملت عناية ال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور �إ�صالح الكتب الدرا�سية
كثريا من الكتب القدمية التي
و�أ�ساليب التدري�س ومعاهد التعليم؛ فا�ستبدل ً
كانت تدر�س و�صبغ عليها الزمان �صبغة القدا�سة دون مربر ،واهتم بعلوم الطبيعة
والريا�ضيات ،كما راعى يف املرحلة التعليمية العالية التبحر يف �أق�سام التخ�ص�ص،
وبد�أ التفكري يف �إدخال الو�سائل التعليمية املتنوعة(((.
وحر�ص على �أن ي�صطبغ التعليم الزيتوين بال�صبغة ال�شرعية والعربية؛
حيث يدر�س الطالب الزيتوين الكتب التي تنمي امللكات العلمية ومتكنه من
الغو�ص يف املعاين؛ لذلك دعا �إىل التقليل من الإلقاء والتلقني ،و�إىل الإكثار من
التطبيق؛ لتنمية ملكة الفهم التي ي�ستطيع من خاللها الطالب �أن يعتمد على
نف�سه يف حت�صيل العلم(((.
((( ح�سني (حممد اخل�ضر) ،تون�س وجامع الزيتونة ،املطبعة التعاونية ،دم�شق� ،ص.124:
((( املجلة الزيتونية ،جملد 1946 ،7 - 6م ،اجلزء� ،7ص.507 :
((( املجلة الزيتونية ،جملد  ،7 - 6اجلزء� ،10ص.587 :
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�سمي عمي ًدا للجامعة الزيتونية �إىل �أن
ويف �سنة (1374هـ1956 /م) ّ
�أحيل �إىل الراحة �سنة (1378هـ1960 /م) ب�سبب موقفه جتاه احلملة �ضد فري�ضة
ال�صيام يف رم�ضان.
�شارك يف �إن�شاء جملة ال�سعادة العظمى �سنة (1370هـ1952 /م) ،وهي
أ� ّول جملة تون�سية مع �صديقه العالمة ال�شيخ حممد اخل�ضر ح�سني رحمه اهلل .كما
ع�ضوا باملجمعني :جممع اللغة العربية بالقاهرة �سنة (1368هـ1950 /م)،
انتخب ً
واملجمع العلمي العربي بدم�شق �سنة (1373هـ1955 /م).
((( 4وفاته

كانت وفاة ال�شيخ الإمام حممد الطاهر ابن عا�شور يف  13رجب 1393هـ
آثارا نفي�سة وم�ؤلفات
املوافق لـ � 12أغ�سط�س 1973م ،ودفن مبقربة اجلالز تاركًا � ً
قيمة يف خمتلف العلوم الإ�سالمية والأدبية(((.
قال عنه الداعية امل�صلح ال�شيخ حممد الغزايل« :هو رجل القر�آن الكرمي،
و�إمام الثقافة الإ�سالمية ...ابن عا�شور ال مي ّثل �صورة من اللحم والدم� ،إنمّا مي ّثل
أخالقيا»(((.
علميا ًّ
عقائديا � ًّ
أدبيا ًّ
ترا ًثا � ًّ
((( ابن اخلوجة (حممد احلبيب) ،جملة جوهر الإ�سالم ،ال�سنة العا�شرة ،عدد� 4 - 3سنة 1398هـ1978 /م.
((( جملة الوعي الإ�سالمي ،عدد� ،22إبريل 1986م ،ال�سنة احلادية ع�شرة.44:
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وقال عنه ال�شيخ حممد الب�شري الإبراهيمي« :الأ�ستاذ الأكرب ال�شيخ حممد
يعدهم التاريخ احلا�ضر من ذخائره،
الطاهر ابن عا�شور علم من الأعالم الذين ّ
فهو �إمام متبحر يف العلوم الإ�سالمية ،م�ستقل يف اال�ستدالل لها ،وا�سع الرثاء
من كنوزها� ...أقر�أ و�أفاد وتخرجت عليه طبقات ممتازة يف التحقيق العلمي ...هذه
ملحات دالة  -يف اجلملة  -على منزلته العلمية ،وخال�صتها �أ ّنه �إمام يف العلميات
ال ينازع يف �إمامته �أحد»(((.
((( 5إنتاجه العلمي وآثاره

املطول
فدر�س ال�شرح ّ
اعتنى ال�شيخ ابن عا�شور ب�أ ّمهات العلوم وبرع فيهاّ ،
للتفتازاين ،وكتاب دالئل الإعجاز للجرجاين يف البالغة ،و�شرح امل ََحلّي جلمع
اجلوامع لل�سبكي يف �أ�صول الفقه ،ومقدمة ابن خلدون ،وديوان احلما�سة لأبي
أي�ضا يف احلديث موط�أ الإمام مالك ،و�أقر أ� تف�سري البي�ضاوي بحا�شية
ودر�س � ً
متامّ ،
ال�شهاب ،فكانت هذه العلوم (عقيدة  -قر�آن � -شريعة � -سنة � -أ�صول فقه -
فقه  -لغة) جميعها مبفرداتها جمال نبوغه و�إبداعه ،مبا وهبه اهلل من متانة علم،
و�سعة ثقافة ،وعمق نظر ،وقدرة ال تفرت عن التدوين والن�شر .و� ّإن وقفة ت�أ ّمل فيما
ّدبجه يراع �إمامنا ال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور لتك�شف لنا عن نظريته يف علم
(((	�آثار الإمام حممد الب�شري الإبراهيمي ،جمع وحتقيق �أحمد طالب الإبراهيمي ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت،
ط1997 ،1م.549/3 :
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املقا�صد ،وعن املنهجني النظري والتطبيقي اللذين يديل بهما مرات كثرية متج ًها
مناق�شا وم�ستدركًا.
وموج ًهاً ،
وهكذا �صدرت مقاالته وحتقيقاته وبحوثه وت�آليفه متوالية من غري انقطاع،
فن�شر منها ما ن�شر وبقي الكثري منها حمفوظًا بخزانة �آل عا�شور ينتظر من يتوىل
حتقيقه وطبعه ون�شره.
تخرجوا على يديه ،ولعلّ من
ومن �آثار ال�شيخ ابن عا�شور تالميذه الذين ّ
�أبرزهم ابنه ال�شيخ حممد الفا�ضل ابن عا�شور (1390هـ1970 /م)((( ،وممن
تخرجوا عليه ال�شيخ الدكتور حممد احلبيب بن اخلوجة.
وميكن �أن نلخ�ص عناوين كتبه فيما يلي:
(أ)	

يف العلوم اإلسالمية

(((

( )1التحرير والتنوير ،ال�شركة التون�سية للتوزيع ،تون�س1974 ،م.
( )2مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ال�شركة التون�سية للتوزيع ،تون�س1978 ،م.
(�	)3أ�صول النظام االجتماعي يف الإ�سالم ،ال�شركة التون�سية للتوزيع والدار العربية
((( ولد بتون�س وتوىل التدري�س بجامع الزيتونة والق�ضاءّ ،ثم ُعينِّ عمي ًدا بالكلية الزيتونية لل�شريعة و�أ�صول الدين،
ومفتيا للجمهورية التون�سية .من م�ؤلفاته :تراجم الأعالم ،واحلركة الأدبية والفكرية يف تون�س ،ووم�ضات فكر.
ً
((( اخلوجة (حممد احلبيب) ،جملة جوهر الإ�سالم ،عدد  ،4 - 3ال�سنة العا�شرة1978 ،م ،حممد الطاهر ابن
عا�شور وكتابه مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية 315/1:وما بعدها.
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للكتاب ،تون�س  -ليبيا 1979م.
( )4حتقيقات و�أنظار يف القر�آن وال�سنة ،ال�شركة التون�سية للتوزيع وامل�ؤ�س�سة الوطنية
للكتاب ،اجلزائر.
(�	)5ألي�س ال�صبح بقريب ،ال�شركة التون�سية للتوزيع ،تون�س1967 ،م.
( )6الوقف و�آثاره يف الإ�سالم ،قامت بن�شره جملة الهداية الإ�سالمية ،القاهرة.
( )7ك�شف املغطى من املعاين والألفاظ الواقعة يف املوط�أ ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا -
تون�س 1979م.
( )8ق�صة املولد ،طبعة تون�س 1392هـ1972 /م.
( )9حا�شية التو�ضيح والت�صحيح مل�شكالت كتاب التنقيح ل�شهاب الدين القرايف،
مطبعة نهج اجلزيرة ،تون�س ،ط1341 ،1هـ.
( )10رد على كتاب الإ�سالم و�أ�صول احلكم ت�أليف علي عبد الرازق ،املطبعة ال�سلفية،
القاهرة1344 ،هـ.
( )11فتاوى ال�شيخ الإمام حممد الطاهر ابن عا�شور ،جمع وحتقيق حممد بوزغيبة ،مركز
جمعة املاجد للثقافة والرتاث ،دبي ،ط1425 ،1هـ2004 /م.
( )12النظر الف�سيح عند م�ضايق الأنظار يف اجلامع ال�صحيح ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا -
تون�س1979 ،م.
ويعول يف الأحكام عليها.
( )13جمموع يف امل�سائل الفقهية التي تكرث احلاجة �إليها ّ
خمطوط.
( )14التو�ضيح والت�صحيح يف �أ�صول الفقه .خمطوط.
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( )1تعليق وحتقيق على �شرح حديث �أم زرع .خمطوط.
( )2ق�ضايا �شرعية و�أحكام فقهية و�آراء اجتهادية وم�سائل علمية .خمطوط.
(�	)3آمايل على خمت�صر خليل .خمطوط.
(�	)4أ�صول التقدم يف الإ�سالم .خمطوط.
( )5الوقف.
( )6نقد الإ�سالم و �أ�صول احلكم.
(ب)	 اللغة العربية وآداهبا
(�	)1أ�صول الإن�شاء واخلطابة ،مطبعة النه�ضة ،تون�س ،ط1339 ،1هـ1920 /م.
( )2موجز البالغة ،املطبعة العلمية ،تون�س ،ط1932 ،1م.
( )3ق�صيدة الأع�شى الأكرب يف مدح املحلق (جمع وتعليق) ،مطبعة العرب ،تون�س،
1348هـ1929 /م.
( )4حتقيق ديوان ب�شار ،ال�شركة التون�سية للتوزيع وال�شركة الوطنية للتوزيع ،اجلزائر -
تون�س1976 ،م.
( )5حتقيق الوا�ضح يف م�شكالت �شعر املتنبي لأبي القا�سم الأ�صفهاين ،الدار التون�سية
للن�شر1968 ،م.
( )6حتقيق �سرقات املتنبي وم�شكل معانيه البن ال�سراج ،الدار التون�سية للن�شر،
1970م.
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((�(7شرح املقدمة الأدبية للمرزوقي على ديوان احلما�سة لأبي متام ،دار الكتب ال�شرقية،
تون�س1958 ،م.
(((8ديوان النابغة الذبياين (جمع و�شرح وتعليق) ،ال�شركة التون�سية للتوزيع وال�شركة
الوطنية للتوزيع ،اجلزائر  -تون�س1976 ،م.
((�(9شرح وتعليق على قالئد العقيان للفتح بن خاقان مع �شرح ابن زاكور ،الدار
التون�سية للن�شر1989 ،م.
((1(1الآمايل على دالئل الإعجاز للجرجاين .خمطوط.
املطول بحا�شية ال�سيالكوتي .خمطوط.
((1(1التعليق على ّ
((1(1حتقيق «مقدمة يف النحو» خللف الأحمر .خمطوط.
((1(1تراجم لبع�ض الأعالم .خمطوط.
((1(1حتقيق كتاب «االقت�ضاب» للبطليو�سي مع �شرح كتاب �أدب الكاتب البن قتيبة.
خمطوط.
((1(1جمع و�شرح ديوان �سحيم .خمطوط.
(�(1(1شرح معلقة امرئ القي�س .خمطوط.
((1(1حتقيق ل�شرح القر�شي على ديوان املتنبي .خمطوط.
((1(1غرائب اال�ستعمال .خمطوط.
((1(1ت�صحيح وتعليق على كتاب «االنت�صار» جلالينو�س للحكيم ابن زهر .خمطوط.
((2(2قطع من ديوان احلما�سة .خمطوط.
((2(2مراجعات يف معجز �أحمد لأبي العالء املعري .خمطوط.
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((2(2مراجعات يف الالمع للعزيزي .خمطوط.
(ج)	

اجملالت العلمية اليت أسهم فيها

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•ال�سعادة العظمى  -تون�س.
•املجلة الزيتونية  -تون�س.
•هدى الإ�سالم  -م�صر.
•نور الإ�سالم  -م�صر.
•م�صباح ال�شرق  -م�صر.
•جملة املنار  -م�صر.
•جملة الهداية الإ�سالمية  -م�صر.
•جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة.
•جملة املجمع العلمي بدم�شق.

(د)	

الصحف اليت كتب فيها

•
•
•
•
•
•

•جريدة الزهرة.
•جريدة حبيب الأمة.
•جريدة ل�سان ال�شعب.
•جريدة النه�ضة.
•جريدة الزمان.
•جريدة الأ�سبوع.
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•جريدة النجاح اجلزائرية.

ثانيا :التعريف بكتاب «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية»
ً
((( 1بنية الكتاب

ّق�سم امل�ؤلف كتابه �إىل مقدمة وثالثة �أق�سام ،ومل يدرج فيه خامتة كعادة
�ضمن املقدمة التعريف ب�أهمية ودواعي البحث يف املقا�صد
كلّ امل�ؤلفني .وقد ّ
ال�شرعيةّ ،ثم النظام الذي اختاره للكتاب والغر�ض منه.
(�أ) الق�سم الأ ّول :عالج فيه خم�س نقاط ،وهي:
((�(1إثبات مقا�صد ال�شريعة.
(((2احتياج الفقيه �إىل معرفتها.
(((3طرق �إثباتها.
(((4مراتبها.
(((5اخلطر العار�ض من �إهمال النظر فيها.
(ب) الق�سم الثاين :بحث فيه املقا�صد العامة من الت�شريع ،وبينّ فيه:
•الأو�صاف ال�ضابطة للمقا�صد العامة من الت�شريع.
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•دخول �أو�صاف ال�شريعة ،كالعموم والفطرة وال�سماحة .وغاياتها
العامة ،ك�إقامة النظام وحتقيق الأمن ون�شر امل�ساواة .وكذلك معانيها
التي ال يخلو الت�شريع من مالحظتها ،كجلب امل�صلحة ودرء املف�سدة
ورفع احلرج حتت هذا الق�سم.
•�أنواع امل�صلحة املق�صودة من الت�شريع وتق�سيمها باعتبارات ثالثة:
 باعتبار �آثارها يف قوام الأمة.
 باعتبار تعلقها بعموم الأمة.
 باعتبار حتقق احلاجة �إليها.
•امل�ساواة وموانعها.
•عدم جميء ال�شريعة بالنكاية.
•مق�صد ال�شريعة من الت�شريع ،تغيري وتقرير.
•نوط الأحكام باملعاين والأو�صاف ال بالأ�سماء والأ�شكال.
•نوط الت�شريع بال�ضبط والتحديد.
(ج) الق�سم الثالث :يف بيان مقا�صد الت�شريع اخلا�صة ب�أنواع املعامالت.
•بيان � ّأن املعامالت يف توجيه الأحكام الت�شريعية �إليها مرتبتان:
مقا�صد وو�سائل.
•بيان مق�صد ال�شريعة من تعيني �أنواع احلقوق لأنواع م�ستحقيها.
•بيان مقا�صد �أحكام العائلة.
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•بيان مقا�صد الت�صرفات املالية.
•بيان مقا�صد ال�شريعة يف املعامالت املنعقدة على عمل الأبدان.
•بيان مقا�صد التربعات.
•بيان مقا�صد الق�ضاء وال�شهادة.
( )2أسباب تأليفه

�إذا رجعنا �إىل مقدمة الكتاب ،جند العالمة ابن عا�شور ي�شري �إىل دوافع كتابته
ملو�ضوع املقا�صد ،وهي يف جملتها ت ّتفق مع �شخ�صيته الإ�صالحية ،وما امتاز به من
عمق التفكري ودقة املالحظة ،وممار�ساته املهنية التي ت�ؤ ّهله �أكرث من غريه خلو�ض
تدري�سا وت�ألي ًفا ،وتوليه من�صب
بحر هذا العلم ،فاخت�صا�صه يف العلوم ال�شرعية ً
الق�ضاء والإفتاء ،جعله �أكرث قربًا من غريه ملا يحا�صر ال�شريعة الإ�سالمية من
تفجرت
�ضغوط ،وما يعلق بها من �شوائب ،ويعرت�ض �شيوعها من عقبات ،ولذلك ّ
لديه الرغبة يف العمل على تخلي�صها من ذلك والعودة بها �إىل حيويتها(((.
كما اهتدى �إىل � ّأن هناك �ضرورة ملحة �إىل حترير االجتهاد ،و�إعادة فتح
بابه من جديد ،لكن دون �أن يرت ّتب على ذلك اخلروج عن �أ�صول الإ�سالم
و�إطاره العام ،ووجد � ّأن خري ما يكفل ذلك ،هو علم املقا�صد ال�شرعية الذي ميكن
((( �سا�سي (حممد ح�سني) ،التنظري املقا�صدي عند الإمام حممد الطاهر ابن عا�شور يف كتابه مقا�صد ال�شريعة
الإ�سالمية� ،أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة يف العلوم الإ�سالمية ،ق�سم علم �أ�صول الفقه ،جامعة
اجلزائر1424 ،هـ2003 /م� ،ص.46:
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بوا�سطته تو�ضيح املعامل العامة ،وتعيني ال�ضوابط ال�شرعية بدقة ،ويجعل املجتهد
مي�ضي يف اجتهاده وهو مطمئن الحرتامه لروح الإ�سالم و�أ�صوله(((ّ ،
وميكنه يف
ذات الوقت من م�ساعدة الأفراد وامل�ؤ�س�سات من حتقيق االن�سجام بني ما متار�سه
من ن�شاط وما تقت�ضيه ال�شريعة من �أحكام.
ولئن كان ا�ستنباط العلل بامل�سالك املعهودة عند �أهل الأ�صول لأجل
�إحلاق فرع متنازع فيه ب�أ�صل معني يف احلكم� ،إ ّال �أن هذا الغر�ض قد �ضاق نطاقه
اليوم لوجود حوادث يندر �أن نلقى لها نظائر جزئية يف ال�شريعة ،لذلك مل يحفل
مبجرد الدعوة �إىل التعليل ،فقد كان نظره �أو�سع وغر�ضه �أ�سمى؛ �إذ كان
ابن عا�شور ّ
واعيا بالتدهور الفكري والف�ساد االجتماعي اللذين �آلت �إليهما البالد الإ�سالمية
ً
وب�شدة احلاجة �إىل �إعادة النظر يف الأدلة وم�سالك اال�ستنباط؛ ل ّأن
يف ع�صرهّ ،
املد ّونة الأ�صولية �أ�ضحت قا�صرة عن الوفاء بحاجة امل�سلمني ومواجهة ما اقت�ضاه
التطور ال�سريع الذي طال �أو�ضاع احلياة الفردية واالجتماعية والنظم ال�سيا�سية،
ّ
فتطلّع نظره �إىل و�ضع �أ�س�س جديدة لالجتهاد جديرة ب�أن تقلّل االختالف بني
كثريا من امل�سلمني قد امتنعوا عن الإ�سهام يف �أن�شطة �إنتاجية بفعل اعتقادهم مبخالفتها
(((	ال �أحد يجهل �أنّ ً
للدين ،وكان هذا يف الغالب فتاوى �شكلية متحجرة موروثة عن علماء �سابقني� ،أو حمدثني ق�صروا عن
االجتهاد وتخوفوا منه ،حتى ال يرموا باالبتداع ،وقد نتج عن ذلك ظاهرتني �سلبيتني ،هما:
(((1ظهور فئة من امل�سلمني ذات تع�صب �سلبي.
(((2ظهور فئة من امل�سلمني ذات انفتاح متن�صل ومتنكر.
ويب�صر الفئة الثانية
وال عالج لهاتني الظاهرتني �إ ّال بالعودة �إىل االجتهاد الذي يح ّرر الفئة الأوىل من �سلبيتهاّ ،
بحقيقة الدين.
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امل�سلمني يف الفروع بتوحيدهم يف �أ�صول قطعية �أو قريبة منها ،وت�سعف الأنظار
عند طر ّو الوقائع والنوازل ،لأجل ذلك حفل بالأجنا�س القريبة والأجنا�س
العالية ،ومل يعنت بالعلل واحلكم اجلزئية �إال من حيث كونها جزئيات ي�ستعان بها
على انتزاع مق�صد كلي(((.
يقول ال�شيخ ابن عا�شور يف مقدمة كتابه« :هذا كتاب ق�صدت منه �إىل
�إمالء مباحث جليلة من مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،والتمثيل لها ،واالحتجاج
نربا�سا للمتفقهني يف الدين ،ومرج ًعا بينهم عند اختالف الأنظار
لإثباتها ،لتكون ً
وتو�س ًال �إىل �إقالل االختالف بني فقهاء الأم�صار ،ودربة لأتباعهم
وتبدل الأع�صارّ ،
على الإن�صاف يف ترجيح بع�ض الأقوال على بع�ض عند تطاير �شرر اخلالف ،حتى
ي�ستتب بذلك ما �أردنا غري ّمرة من نبذ التع�صب ،والفيئة �إىل احلق �إذ الق�صد
�إغاثة امل�سلمني بباللة ت�شريع م�صاحلهم الطارئة متى نزلت احلوادث وا�شتبكت
النوازل ،وبف�صل من القول �إذا �شجرت حجج املذاهب ،وتبارت يف مناظرتها
الهمة �إليه ما ر�أيت من ع�سر االحتجاج بني
تلكم املناقب .دعاين �إىل �صرف ّ
�ضرورية،
املختلفني يف م�سائل ال�شريعة� ،إذ كانوا ال ينتهون يف حجاجهم �إىل �أد ّلة
ّ
�أو قريبة منها ،يذعن �إليها املكابر ويهتدي بها امل�شبه عليه»(((.
((( النفاتي (برهان) ،من الأ�صول �إىل املقا�صد ،حول مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،جمموعة من الباحثني ،املجمع
التون�سي للعلوم والآداب والفنون ،بيت احلكمة ،مطبعة املغرب للن�شر ،تون�س ،ط2006 ،1م.120 :
((( ابن عا�شور (حممد الطاهر) ،مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،الطبعة احلالية� ،ص.4-3 :
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وهكذا اقتنع ال�شيخ ابن عا�شور ب�أن امل�سلمني �أ�ضحوا يف حاجة ما�سة �إىل
علم ي�سهم يف مقاومة التع�صب املذهبي على الأقل ،وهو من �أدعى الأ�سباب
�إىل ال�صراع االجتماعي((( ،فالبحث يف «علم املقا�صد ال�شرعية» عند ال�شيخ
ابن عا�شور ال يقف عند حدود جتديد �أ�صول الفقه ،بل يت�صل ات� ً
صاال وثي ًقا ببحث
�آخر له خطورة بالغة يف فكر ال�شيخ واهتماماته ،وهو البحث يف «نظام االجتماع
الإ�سالمي»((( ،وغايته من ذلك كلّه �إنمّا هي الو�صول �إىل حتديد �أ�صول جامعة
لكليات الإ�سالم ،تكون «بابًا حل�صول الوفاق يف مدارك املجتهدين �أو التوفيق
بني املختلفني من املقلدين»((( ،و�سبي ًال �إىل «انتظام �أمر الأمة وجلب ال�صالح �إليها
ودفع ال�ضر والف�ساد عنها»(((.
أهم هذه الدوافع التي كان لها الأثر البالغ يف توجيه اهتمام
ولعلنا جنمل � ّ
خ�صو�صا يف ما
ال�شيخ ابن عا�شور �إىل الفكر املقا�صدي عمو ًما و�إىل الت�أليف فيه
ً
يلي:
(((

(((
(((
(((

وهذا ما �أكّ ده الدكتور عبد املجيد النجار� ،إذ يقول�« :أ ّما ابن عا�شور ف�إنّ منطلقه كان غري هذا املنطلق ،وهو
ما عبرّ عنه �صراحة يف فاحتة كتابه ويف مواطن �أخرى منه حينما بني �أنّ الغر�ض الذي ر�سمه لهذا العلم يف
كتابه ،هو �أن ي�صل يف مقا�صد ال�شريعة �إىل ت�أ�سي�س ما هو كلي عام يكون كفي ًال عندما يتحاكم �إليه الفقهاء
والأ�صوليون ب�أن يقطع جدلهم ويخفف خالفهم �أو يقطعه ،ففكرة احلد من الت�شتت الفقهي كانت م�سيطرة
عليه» .م�سالك الك�شف عن مقا�صد ال�شريعة بني ال�شاطبي وابن عا�شور ،جملة العلوم الإ�سالمية ،جامعة
الأمري عبد القادر ،ق�سنطينة  -اجلزائر.48 :
ابن عا�شور (حممد الطاهر)� ،أ�صول النظام االجتماعي يف الإ�سالم ،ال�شركة التون�سية للتوزيع وامل�ؤ�س�سة
الوطنية للكتاب ،تون�س  -اجلزائر1985 ،م.21 :
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.25:
املرجع ال�سابق� ،ص.243 :
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•التقليل من االختالف.
•نبذ التع�صب.
•متكني �أهل ال�شريعة من �أداة يرجعون �إليها للف�صل يف اختالفاتهم،
�ش�أنهم يف ذلك �ش�أن �أهل العلوم العقلية.
�سده ،وما ت�سبب فيه من
�سد اخللل الذي ق�صر علم الأ�صول عن ّ
• ّ
حتجر لل�شريعة؛ حيث ربط الأحكام بالعلل التي ت�ستنبط من الألفاظ
ال املعاين.
•ظهور م�سي�س احلاجة �إىل درا�سة علم املقا�صد ،باعتباره العلم الذي
يعيد �إىل ال�شريعة قدرتها على االجتهاد ،ومن ّثم القدرة على م�سايرة
التحديات التي تعرت�ضها ،والتحوالت
التطور احل�ضاري ،ومواجهة ّ
ّ
االجتماعية على ال�صعيد ال�سيا�سي ،واالقت�صادي ،واالجتماعي.
( )3ظروف نشره وكيفية استقباله يف عصره

منذ نحو �ستني عا ًما ،وحتدي ًدا �سنة 1366هـ1946 /م �صدر بتون�س عن
مكتبة اال�ستقامة كتاب «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية» لأ ّول ّمرة((( ،لل�شيخ حممد
الطاهر ابن عا�شور �شيخ اجلامع الأعظم وفروعه ،وعمره �آنذاك حوايل �سبع و�ستني
�سنة.
((( تنبغي الإ�شارة �إىل �أنّ ن�شر كتاب ابن عا�شور ت�أخر حوايل �ست �سنوات بعد ت�أليفه� ،إذ كان متام تبيي�ضه يف 8
جمادى الأوىل �سنة 1360هـ ،كما ذكر يف خامتة الكتاب ،الطبعة احلالية� ،ص.363 :
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مهتما به بني الطالب� ،إ ّال من
ومل يكن علم املقا�صد �آنذاك معروفًا �أو ًّ
خالل عدد من الآيات الكرمية والأحاديث النبوية ال�شريفة التي اقرتنت ببيان
املقا�صد وامل�صالح واحلكم(((.
وهذا الكتاب يف الأ�صل جملة درو�س د ّونها الإمام و�ألقاها على طالبه
تقرر تدري�سها
بجامع الزيتونة يف مادة املقا�صد ،وهي ملا كان فيها من العلم النافع ّ
لطلبة ال�سنة الأوىل من الق�سم ال�شرعي من التعليم العايل باجلامع الأعظم(((.
ولقد كان لظهوره وانت�شاره ال�صدى الوا�سع يف العامل العربي والإ�سالمي.
ولعل الأ�سباب الكامنة وراء هذا الذيوع واالنت�شار دعوته ال�صريحة �إىل «وجوب
قيام علماء امل�سلمني بواجبهم يف جمال ا�ستنباط احلكم ال�شرعي ملواجهة الق�ضايا
والتحديات التي تفر�ضها احل�ضارة املعا�صرة� ،إىل جانب العمل على تو�ضيح مناهج
املجتهدين ...و�ضرورة ارتفاع العلماء والق�ضاة واملفتني �إىل م�ستوى الأحداث
والق�ضايا التي يعي�شها امل�سلمون ،والدعوة �إىل اعتماد ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر
الت�شريع يف كافة قوانينها»(((.
((( حممد الطاهر ابن عا�شور وكتابه مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق.412/1:
مقدمة الكتاب ،جند �أنّ العالمة ابن عا�شور ي�شري �إىل �أ ّنه �ألقاه على �شكل حما�ضرات ،ي�ست�شف
(((	�إذا رجعنا �إىل ّ
هذا من قوله« :هذا الكتاب ق�صدت منه �إىل �إمالء مباحث جليلة من مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية والتمثيل
لها» .مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية� ،ص.3:
(((	�أبو املجد (�أحمد) ،االجتهاد الديني املعا�صر ق�ضايا و�آفاق ،دار البعث ،ق�سنطينة ،ط1405 ،1هـ/
1985م.10 - 9:
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حتدث الأ�ستاذ الدكتور م�صطفى زيد عنه بعد ب�ضع �سنوات من �إ�صدار
معجبا بت�صرفاته وطريقته
الطبعة الأوىل من كتابه «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية»ً ،
يف احلديث عن امل�صلحة قائالً« :ومت�ضي الأعوام فال نرى يف امل�صلحة كال ًما ذا
وزن حتى خرج علينا �شيخ جامع الزيتونة ال�سيد حممد الطاهر ابن عا�شور بكتابه
املقا�صد»(((.
أهم ما ميتاز به هذا
وعن الكتاب نف�سه يقول الأ�ستاذ الدكتور البوطي« :من � ّ
الكتاب فيما �أعتقد ،أ� ّنه �أ ّول م�ؤلف يعالج مو�ضو ًعا من �أبرز و�أهم املو�ضوعات يف
�أ�صول الفقه� ،أال وهو مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ويفرده بالبحث والتحليل...
كبريا لذاتية هذا العلم
ال ريب � ّأن �صنيع العالمة املرحوم ابن عا�شور يعد ت� ً
أ�سي�سا ً
ور�سما لإطاره الذي ّميزه عن غريه»(((.
ً
�أ ّما الأ�ستاذ الدكتور �سعيد الأفغاين فقد كتب عنه قائالً« :هو خطوة �سديدة
نحو �إن�شاء علم �أ�صول الأ�صول يف الفقه»((( .و َق َّفى على ه�ؤالء الأ�ستاذ الدكتور
عبد املجيد النجار الذي و�صف كتاب املقا�صد ب�أ ّنه تطوير وتهذيب(((.

(((
(((
(((
(((

امل�صلحة يف الت�شريع الإ�سالمي وجنم الدين الطويف ،دار الفكر العربي ،م�صر ،ط1374 ،1هـ.235:
جملة الوعي الإ�سالمي.46 - 45:
على هام�ش كتاب تلخي�ص �إبطال القيا�س من حتقيق �إح�سان عبا�س ،جامعة دم�شق.1970:
جملة الوعي الإ�سالمي ،مرجع �سابق.
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واحلقيقة التي ال غنى لباحث �أ�صويل عنها � ّأن هذا الكتاب فتح جديد
يقوم عليه ت�أ�سي�س علم املقا�صد ال�شرعية ،كما �أ ّنه قفزة نوعية يف جن�س البحوث
الأ�صولية(((.
( )4أسلوبه يف الكتاب

� ّإن الالفت للنظر يف كتابات ال�شيخ عمو ًما وكتابه «مقا�صد ال�شريعة
أهم خا�صيات هذا الأ�سلوب:
الإ�سالمية»
ً
خ�صو�صا� ،أ�سلوبه يف حترير امل�سائل ،فمن � ّ
•�أن ال�شيخ ابن عا�شور يت�سم بجزالة لغته ،ودقة ا�ستعماالته ،وكثرة مراجعاته
ومناق�شته لما ينقله من �آراء لأعالم المف�سرين والفقهاء واللغويين.
كبيرا بالم�صدرين الأ�سا�سيين من م�صادر ال�شريعة،
•احتفاء الإمام
ً
احتفاء ً
فهو ال ينفك يرجع �إليهما ويعتمد عليهما ،فكانت مادة القر�آن في م�صنفه
تكرر ذكره لبع�ض ما في المادتين فبح�سب
ّ
ثرية وكذلك مادة ال�سنة ،و�إن ّ
المواقع والأغرا�ض التي يطرحها.
تحريرا وا�ستد ً
واحتجاجا من وحي
الال
•�أن وجوه
ً
الت�صرف في �أ�سلوبه ً
ّ
القر�آن وال�سنة.
((( النجار (عبد املجيد) ،ف�صول يف الفكر الإ�سالمي ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت ،ط1992 ،1م.160 :
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•�أن معرفة ال�شيخ العميقة ب�آداب العرب و�أ�شعارهم ووجوه البالغة في
كالمهم كان لها الأثر الملحوظ في كتابه ،لذلك نجده في كثير من الأحيان
ي�ست�شهد ب�أ�شعار العرب في تو�ضيح بع�ض المقا�صد �أو الم�سائل المبحوث
فيها ،كما يعود �إلى اال�شتقاق �أو النحو في بيان بع�ض الم�صطلحات
ال�شرعية(((.
•ن�سبة الإمام جملة من الآثار �إلى �أ�صحابها في الم�سائل العلمية والفقهية،
مذهبا �أو ي�شير �إلى ما وقع في الم�س�ألة
كلما �أراد �أن ّ
ي�صور خالفًا �أو يحدد ً
من اجتهاد للأئمة �أ�صحاب المذاهب.
تي�سيرا
• َع ْمده  -كلّما �أطال القول في بحثه � -إلى تلخي�صه و�إيراد فذلكة لهً ،
وينبه �إليه بمثل قوله:
م�ستقرا في الذاكرة ،ويم ّهد لذلك ّ
ال�ستيعابه وجعله ًّ
«وجملة القول � ّأن لنا اليقين ب�أن �أحكام ال�شريعة كلّها م�شتملة على مقا�صد
ال�شارع»(((.
•�أن في طريقة ال�شيخ في مناق�شاته وتعقيباته و�إبدائه لآرائه ما يغنينا عن ذكر
العديد من الم�سائل ،وهذه الظاهرة منت�شرة في كتابه ،نكتفي بالإ�شارة �إلى
بع�ضها .قال في تعليقه على �أبي �إ�سحاق ال�شاطبي« :حاول �أبو �إ�سحاق
((( قري�سة (ه�شام) ،فوائد و�إي�ضاحات حول كتاب «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية» ملحمد الطاهر ابن عا�شور ،مرجع
�سابق� ،ص.60 :
((( مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.80 :
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ال�شاطبي في المقدمة الأولى من كتاب الموافقات((( اال�ستدالل على
كون �أ�صول الفقه قطعية فلم ي�أت بطائل»(((ّ ،ثم تعليله ما ذهب �إليه بقوله:
«و�أنا �أرى �سبب اختالف الأ�صوليين في تقعيد الأدلة بالقواطع �إنما هو -
كما �أ�شرنا �إلى ذلك  -الحيرة بين ما �ألفوه من �أدلة الأحكام وبين ما راموا
�أن ي�صلوا �إليه من جعل �أ�صول الفقه قطعية ك�أ�صول الدين ال�سمعية...
وفي معظم �أ�صول الفقه اختالف بين علمائه ،فنحن �إذا �أردنا �أ�صو ًال قطعية
للفقه في الدين حق علينا �أن نعمد �إلى م�سائل �أ�صول الفقه المتعارفة و�أن
نعد �صوغ
ونعيرها بمعيار النظر والنقدّ ...ثم ّ
نعيد ذوبها في بوتقة التدوينّ ،
ذلك العلم ون�سميه علم مقا�صد ال�شريعة»(((.
ثالثًا :الغر�ض من الكتابة يف املقا�صد

عدة
� ّإن الإمام ابن عا�شور مل ي�ضع كتابه لغر�ض واحد ،بل �صرفه �إىل ّ
�أغرا�ض ،كلها تدور يف فلك املقا�صد ،وقد �أ�صبحت عند الدار�سني املخت�صني
اليوم من املوا�ضيع اجلديرة باالهتمام.

((( ال�شاطبي ،املوافقات يف �أ�صول ال�شريعة ،اعتنى به �إبراهيم رم�ضان ،دار املعرفة ،بريوت ،ط1417 ،3هـ/
1997م.29/2 :
((( مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.8 :
((( املرجع ال�سابق� ،ص .9 - 8 :
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(((1تجديد علم �أ�صول الفقه
� ّإن جتديد علم �أ�صول الفقه يف نظر الإمام ابن عا�شور ال يتم �إال بتمثل
كامل للأ�صول املقا�صدية التي يقتدر بها على التمييز الوا�ضح بني
القطعي والظني يف �أدلة الأحكام ال�شرعية ،ولعلّ هذا النظر التجديدي
امل�ؤ�س�س على تلك الأ�صول هو الذي �أدى بابن عا�شور �إىل التب�شري بـ «علم
املقا�صد»(((.
(((2تحرير ال�شريعة من ربقة التقليد والجمود
التع�صب للمذهب ،والتقليد للغري كان من
لقد انتبه ابن عا�شور �إىل � ّأن ّ
أ�ضر عليها من �أعدائها الذين
�شر ما ابتلي به رجال ال�شريعة الغراء ،وكان � ّ
يرت�صدون لها من خارجها ،فكتاب «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية» �إنمّا �أ ّلفه
�صاحبه فيما قال« :هذا كتاب ق�صدت منه �إىل �إمالء مباحث جليلة من
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،والتمثيل لها ،واالحتجاج لإثباتها ،لتكون
نربا�سا للمتفقهني يف الدين ،ومرج ًعا بينهم عند اختالف الأنظار وتبدل
ً
وتو�س ًال �إىل �إقالل االختالف بني فقهاء الأم�صار ،ودربة
الأع�صارّ ،
لأتباعهم على الإن�صاف يف ترجيح بع�ض الأقوال على بع�ض عند تطاير
�شرر اخلالف ،حتى ي�ستتب بذلك ما �أردنا غري ّمرة من نبذ التع�صب،
((( احل�سني (�إ�سماعيل) ،نظرية املقا�صد عند الإمام حممد الطاهر ابن عا�شور ،املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي،
فرجينيا1416 ،هـ1995 /م.120:
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والفيئة �إىل احلق �إذا كان الق�صد �إغاثة امل�سلمني بباللة ت�شريع م�صاحلهم
الطارئة متى نزلت احلوادث وا�شتبكت النوازل ،وبف�صل من القول �إذا
�شجرت حجج املذاهب ،وتبارت يف مناظرتها تلكم املناقب»(((.
ومعو ًال
�سببا يف جمود كبري للفقهاءّ ،
كما � ّأن �إهمال النظر يف املقا�صد كان ً
لنق�ض �أحكام نافعة .و�أ�ش�أم ما ن�ش�أ عنه م�س�ألة احليل التي ولع بها الفقهاء
بني مكرث ومقل(((.
فالكتاب جاء �أ�ص ًال لتطهري ال�شريعة من �شوائب علقت بها ،و�أ�ضرار حلقتها
وتطورها امل�ستمر.
ف�أثقلتها ،و�أقعدتها عن م�سايرة احلياة يف فعاليتها ّ
(((3دليل حيوية ال�شريعة الإ�سالمية وقدرتها على تجديد نف�سها بنف�سها
النبثاقها على مقا�صد عامة وم�صالح كلية
وهذا اجلانب بالغ الأهمية يف الكتاب؛ لأ ّنه يربز خا�صية ال�شريعة الإ�سالمية
املتمثلة يف املرونة وال�سماحة والي�سر ،مما يجعلها قادرة على تكييف ذاتها مع
((( مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.4-3 :
((( ابن عا�شور (حممد الطاهر)� ،ألي�س ال�صبح بقريب ،الدار التون�سية لفنون الر�سم ،تون�س ،ط1988 ،2م.200 :
وي�ؤكّ د هذا ما ننقله عن الدكتور طه جابر العلواين فيما ّقدمه لكتاب نظرية املقا�صد عند الإمام ال�شاطبي،
فهو يقول« :ولقد �أتى على فقهنا  -يف معظمه  -حني من الدهر �صار فيه �أقرب �إىل اجلمود والعجز منه �إىل
احلياة والفعالية ،ذلك أ� ّنه افتقد فيما افتقده روح املقا�صد ،ونظرية املقا�صد .وقد تع ّر�ض العالمة التون�سي
فعد منها �إهمال النظر يف مقا�صد ال�شريعة
ال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور لأ�سباب انحطاط الفقه وتخلفهّ ،
من �أحكامها» .الري�سوين (�أحمد) ،نظرية املقا�صد عند الإمام ال�شاطبي ،مقدمة الكتاب لطه جابر العلواين،
املكتبة ال�سلفية ،الدار البي�ضاء1990 ،م.
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التحوالت املفاجئة واالنقالبات الطارئة ،دون �أن يرت ّتب عن ذلك خروجها
ّ
عن الأ�صول �أو خمالفة املنقول.
فالكتاب رد حا�سم على دعاة التغريب الذين ي�ستعي�ضون عن ال�شريعة
بالقوانني الو�ضعية ،بدعوى عدم قدرتها على مواكبة التطور(((.
((�(4إعادة ترتيب الأولويات
أ�سا�سا يف �إعادة
وهذا الهدف �سمة بارزة يف الكتاب ،ويرجع �إليه الف�ضل � ً
ترتيب الأولويات حتى يعود الأمر �إىل ن�صابه ،وينتبه �أهل الفقه و�أربابه،
فكليات ال�شريعة ومقا�صدها العامة هي �أ�صول قطعية لكل اجتهاد ،فال ّبد
من �إعادة االعتبار �إليها وو�ضعها يف املقام الأ ّولّ ،ثم ير ّتب ما عداها عليها.
وهذه خطوة �ضرورية لإعادة ت�شكيل العقل امل�سلم ولإعادة ترتيب موازينه
و�أولوياته ،ذلك � ّأن من �أهم مظاهر �أزمة العقل امل�سلم :اختالل املوازين
والأولويات التي و�ضعها الإ�سالم ،فاملقا�صد �أوىل باالعتبار من الو�سائل،
و�أ ّننا �إذا حكمنا هذا املبد�أ �أمكن لل�شريعة الإ�سالمية �أن ت�ساير �أي ع�صر.
كما � ّأن املقا�صد مراتب بح�سب جملة من االعتبارات فلي�ست القطعية
كالظنية ،وال املقا�صد العامة كاملقا�صد اخلا�صة ،وال املقا�صد الكلية كاملقا�صد
اجلزئية .كما � ّأن من هذه املقا�صد ما هو �ضروري ،ومنها ما هو مندرج
((( التنظري املقا�صدي عند الإمام حممد الطاهر ابن عا�شور يف كتابه مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق،
�ص.52 :
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يف احلاجي ،ومنه ما هو قا�صر عن املرتبتني وداخل يف التح�سيني ،و� ّإن
الإخالل بهذا الرتتيب �أو تقدمي ما هو �أدنى على ما هو �أعلى ،وتقدمي املهم
على الأهم ،واالن�شغال باجلزئيات التي �أثرها حمدود ،كان له الأثر ال�سيئ
على الفقه .وكان من جرائه �أن «�أ�صيبت حياتنا العلمية والعملية ب�أمثال
هذه االختالالت واالنقالبات فكرث احلفاظ وتزايد القراء و�ضعف الفقهاء
احلكماء وبولغ يف �ضبط الر�سوم والألفاظ و�ضيعت املعاين والأحكام،
وروعيت املظاهر والأ�شكال ،و�أهملت املقا�صد واجلواهر ،وطغت اجلزئيات
وتنو�سيت الكليات و�أميتت �سنن وقدمت مبتدعات»(((.
(((5ال�صراع الح�ضاري بين الأ�صالة والمعا�صرة
� ّإن تعطيل العمل بال�شريعة الإ�سالمية �أثناء احلقبة اال�ستعمارية ،وما واكب
ذلك من �أو�ضاع م�ستجدة ،مع ما �أ�صاب الفقه الإ�سالمي من ركود لعهود
متن�صل
طويلة� ،أدى �إىل ظهور فئة من امل�سلمني التغريبيني ،ذات انفتاح ّ
ومتنكر ،تنادي ب�ضرورة التخلي عن ال�شريعة والأخذ بالقوانني الو�ضعية
لعدم قابلية الفقه الإ�سالمي للتطبيق ،وهذا الطريق ي�ؤدي ال حمالة �إىل
اال�ستالب والذوبان يف الغري.
((( الري�سوين (�أحمد) ،نظرية املقا�صد عند الإمام ال�شاطبي ،مقدمة الكتاب لطه جابر العلواين ،املكتبة ال�سلفية،
الدار البي�ضاء1990 ،م.
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ويف املقابل ظهرت فئة من امل�سلمني ،تنادي ب�ضرورة التم�سك بال�شريعة
مهما كلّف الأمر.
وهكذا وجدت الأمة نف�سها يف �صراع بني تيارين اثنني :تيار الأ�صالة وتيار
التطور وبناء الذات ،فجاء
املعا�صرة ،ويف ذات الوقت يف حاجة ما�سة �إىل ّ
كتاب «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية» حل�سم مادة هذا ال�صراع عن طريق
تب�صر الفئة الأوىل بحقيقة الدين ،وحترر الفئة
حتديد امل�سئوليات التي ّ
الثانية من �سلبيتها .و�أكّ د على �ضرورة العودة �إىل االجتهاد ،و� ّأن الفقهاء
مطالبون بت�صحيح نظرتهم �إىل ال�شريعة وا�ستدراك ما وقع فيه بع�ض علماء
الأ�صول من خلل  ،وما �أغفلوه من جماالت البحث ،و�أ ّنهم لو فعلوا ذلك
والتقدم بد ًال من �أن تكون كابحة
ل�صارت ال�شريعة م�ساعدة على التطور ّ
له ومانعة منه.
(((6التع�صب المذهبي
التع�صب املذهبي كان له �أ�سو�أ الأثر على ال�شريعة
ال ميرتي �أحد � ّأن ّ
أهم الأ�سباب التي عرقلت م�سرية الفقه الإ�سالمي
الإ�سالمية .ولعلّ من � ّ
عن مواكبة التطور احل�ضاري ،نظرة بع�ض الفقهاء ال�ضيقة ب�سبب املغاالة
يتحرجون من الأخذ ب�أ�سباب االجتهاد،
يف تقدي�س املذهبّ ،مما جعلهم ّ
فنزعة التع�صب املذهبي جعلت علماء كلّ بلد ي�ستنكفون عن االقتبا�س
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والتحجر
من علماء املذاهب الأخرى ،فرت ّتب على ذلك اجلمود الفكري
ّ
الفقهي ،تعطيل ال�شريعة ذاتها ،حال بينها وبني التجديد نف�سه مبا ال يجعلها
قادرة على م�سايرة النه�ضة املعا�صرة.
تنبه ال�شيخ ابن عا�شور �إىل � ّأن هذه الق�ضية ال ترجع �إىل �أ�سباب ذاتية
وقد ّ
أي�ضا �أ�سباب مو�ضوعية ،ومن ذلك كون علماء ال�شريعة
حم�ضة ،بل لها � ً
و�أهل الفقه يفتقرون �إىل �أداة معيارية يرجعون �إليها عند االختالف.
ولقد ا�ستهل الإمام ابن عا�شور كتابه «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية» بحملنا
يقدمه من مباحث جليلة ،يرجو �أن ي�ضع بني �أيدي
على اعتقاد �أ ّنه مبا ّ
يحد من اختالف الأنظار
نربا�سا لهم ،ومرج ًعا بينهم ّ
املتفقهني يف الدين ً
التع�صب واخلالف(((.
ويدرب الفقهاء و�أتباعهم على الإن�صاف ونبذ ّ
ّ
(((7تقديم نموذج في مجال االجتهاد التطبيقي
� ّإن الإمام ابن عا�شور كان يهدف من خالل كتابه �إىل تقدمي منوذج يقتدى
به يف جمال االجتهاد التطبيقي ،و�أن ي�ضع بني يدي �أهل الفقه والق�ضاء
والإفتاء �أداة ي�ستلهمونها يف اجتهاداتهم ،التي قد ي�ضطرون �إليها حتت وط�أة
التطور.
امل�ستجدات املتالحقة بحكم ّ
((( مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.3:
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كما �أ ّنه من خالل ممار�سته للق�ضاء والإفتاء مل�س بقوة الفراغ الذي �أحدثه
تعطيل �أحكام ال�شريعة ،و�إخراجها من دائرة الفعل احل�ضاري ،وخا�صة
املتجددة منها ،كال�سيا�سة واالقت�صاد ،فتاق
تلك املتعلقة باملجاالت احلية ّ
�سد هذه الثغرة احلادثة وتغطية الفراغ القانوين يف جمال املعامالت
�إىل ّ
والآداب ،رغبة يف �إرجاع احليوية �إىل ال�شريعة الإ�سالمية ،و�إقامة احلجة
والربهان على دعاة التغريب و�أن�صار ا�ستبدال القوانني الو�ضعية بها.
((�(8ضبط مفهوم ال�شريعة
لعلّ من �أبرز الأغرا�ض التي ركّ ز عليها ال�شيخ ابن عا�شور ،هو �ضبط مفهوم
حمكما دف ًعا لاللتبا�س الذي وجده عند البع�ض ،والذي
ال�شريعة �ضبطًا
ً
تر ّتب عليه اخللط بني ما يت�صل بال�شريعة وما يت�صل بالعقيدة هذا من جهة،
وما يت�صل باملعامالت والآداب وما يت�صل بالعبادات من جهة ثانية .وما
تو�سع فيه يف كتابه هو املجال الأ ّول ،وهو جدير ب�أن يخ�ص با�سم ال�شريعة،
باعتبار أ� ّنه مي ّثل جملة ما راعاه الإ�سالم من م�صالح و�ألغاه من مفا�سد.
ولي�س الغر�ض من هذا الكتاب بيان مقا�صد العبادات و�أ�سرار ال�شعائر،
فذلك متعلقه �سيا�سة النف�س و�إ�صالح الفرد الذي يلتئم منه املجتمع،
والتي هي جديرة ب�أن ت�سمى بالديانة .وهذا ما �أ�شار �إليه �صراحة يف �آخر
مقدمة كتابه؛ حيث قال« :و�إين ق�صدت يف هذا الكتاب خ�صو�ص البحث
ّ
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عن مقا�صد الإ�سالم من الت�شريع يف قوانني املعامالت والآداب ،التي �أرى
تخ�ص با�سم ال�شريعة»(((.
�أ ّنها جديرة ب�أن ّ
أهم الآثار التي �أحدثها كتاب «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية» لل�شيخ
راب ًعاّ � :
الإمام حممد الطاهر ابن عا�شور

أهم الآثار التي �أحدثها كتاب «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية»
لعلّ من � ّ
لل�شيخ الإمام حممد الطاهر ابن عا�شور ،وكان لها عظيم الأثر وبالغ النفع يف الفكر
الإ�سالمي املعا�صر ،دعوته �إىل انقالب فكري ،وتتمثل هذه الدعوة يف ما يلي:
((�(1إيقاظ الفكر المقا�صدي بعد ركوده
ويعود ف�ضل هذا الكتاب �إىل أ� ّنه و�صل ما�ضي الفكر املقا�صدي بحا�ضره،
و�أعاد لفت انتباه امل�سلمني �إليه ،وبعث االهتمام مبجال املقا�صد الذي كان
قد توقّف البحث فيه منذ ع�صر الإمام �أبي �إ�سحاق ال�شاطبي ،وا�ستطاع
عن طريق منهجه الذي اعتمده �أن يثبت �إمكانية التنظري يف هذا املجال.
يقول الدكتور اليوبي« :ومل �أر بعد ال�شاطبي  -رحمه اهلل تعاىل  -من بحث

((( مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.10:
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املقا�صد بح ًثا م�ستق ًّال �إىل �أن جاء ابن عا�شور ف�أ ّلف كتابه مقا�صد ال�شريعة
الإ�سالمية و�أتى فيه مبباحث جديدة»(((.
(((2ارتباط مجال جديد للتفكير المقا�صدي والدعوة �إليه
مهتما به لدى الباحثني ،بل كان عبارة عن جملة من
مل يكن علم املقا�صد ًّ
املباحث املتناثرة يف ثنايا علم الأ�صول ،ال ي�صل �إليها الدار�س �إ ّال عن �س�آمة
وملل ،ف�أكّ د ابن عا�شور �أ ّنه ميكن �أن يرتتب عن تلك املقا�صد علم جليل ،ال
يفيد منه علم الفقه وح�سب ،بل كلّ احلياة الإ�سالمية يف �شتى جماالتها
الفكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية(((.
(((3جذب اهتمام العلماء المعا�صرين �إلى الفكر المقا�صدي
لقد كان �صدور كتاب ال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور فاحتة عهد جديد
بالن�سبة لعلم املقا�صد؛ �إذ �أدى ظهوره �إىل انقالب حقيقي يف الفكر
الإ�سالمي ،كان له ال�صدى الكبري يف �أو�ساط الباحثني و�أهل االخت�صا�ص
املعا�صرين ،فتبنته دوائر البحث العلمي يف العامل العربي والإ�سالمي،
وت�صدر يف بحثه
وتوالت الأبحاث والدرا�سات يف هذا املجال  -املقا�صدّ ،
((( اليوبي (حممد �سعد بن �أحمد) ،مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية وعالقتها بالأدلة ال�شرعية ،دار الهجرة ،ط،1
1418هـ1998 /م.70:
((( التنظري املقا�صدي عند الإمام حممد الطاهر ابن عا�شور يف كتابه مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق،
�ص.51:
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رجال ،وبد�أت تكر�س له امل�صنفات وتكتب فيه امل�ؤلفات ،وكان االهتمام
الكبري به فنوق�شت فيه �أطروحات املاج�ستري والدكتوراه ،وهو عمل يعك�س
رغبة �أكيدة يف ا�ستعمال ال�صرح الذي و�ضع �أ�سا�سه ال�شيخ حممد الطاهر
ابن عا�شور.
(((4الت�شبع الفكري والخبرة العلمية
لعلّ من الأ�سباب اجلوهرية الكامنة وراء قوة ت�أثري ال�شيخ ابن عا�شور يف
ت�شبع بالعلوم ال�شرعية .كما �أ ّنه عاي�ش
الفكر الإ�سالمي املعا�صر ،كونه قد ّ
فرتة الإ�صالح الديني يف العامل الإ�سالمي ،وات�صل برموز الإ�صالح يف
امل�شرق واملغرب ،من �أمثال ال�شيخ حممد عبده .كما عاي�ش يف تون�س
الت�شبث بالأ�صالة.
ال�صراع بني دعاة التغريب والع�صرنة ،و�أن�صار ّ
كما � ّأن ممار�سته للق�ضاء والإفتاء لفرتة طويلة جعلته يعاي�ش بال�ضرورة ويعي�ش
واقع ال�شريعة الإ�سالمية املحا�صرة من طرفني؛ �أهل اجلمود الفكري من
جهة ،و�أهل التحرر الفكري من جهة �أخرى .كما �أوقفته على عدم قابلية
الكثري من �آراء الفقهاء ال�سابقني يف تنظيم احلياة االجتماعية ،فتولدت
لديه احلاجة للبحث عن بدائل تكفل لل�شريعة ا�ستمرارها ،وهذا ما عبرّ
عنه يف كتابه «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية»(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .59:
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(((5الت�أ�صيل للفكر النقدي في مجال الفكر الإ�سالمي
� ّإن انكباب ال�شيخ ابن عا�شور على الدر�س والبحث يف خمتلف العلوم
ال�شرعية ،وان�شغاله بالتدري�س والت�أليف ،جعله ي�صطدم ب�آراء ومواقف،
يكت�شف من خاللها � ّأن تراثنا الفقهي الذي �أَ ْ�ض َف ْي َنا عليه طابع القدا�سة ال
يخلو من نق�ص وخلل ،فح ّفزه ذلك �إىل تق�صي �أ�سبابه وتتبع �آثاره ونتائجه،
فاهتدى �إىل � ّأن مر ّد ذلك هو اخللل يف بناء علم �أ�صول الفقه ،ذلك � ّأن
ّ
املتمكن من هذا العلم يالحظ � ّأن �أكرث م�سائله خمتلف فيها بني النظار(((،
وهذا له �أثر يف االختالف يف الفروع ،كما �أ ّنه يف �أ�صل و�ضعه م�ستفاد
أخرا عنه ،ولذلك ال ميكن �أن يجعل
من فروع الفقه� ،إذ كان تدوينه مت� ً
هذا العلم منت ًهى ينتهي �إليه املختلفون يف الفقه((( ،وف�ض ًال عن هذا ف� ّإن
معظم م�سائل �أ�صول الفقه ال ترجع �إىل خدمة حكمة ال�شريعة ومقا�صدها
العامة واخلا�صة يف �أحكامها ،بل تئول يف جمملها �إىل حمامل الألفاظ يف
اجتماعها وانفرادها ،كم�سائل مقت�ضيات الألفاظ وم�سائل تعار�ض الأدلة،
وهذه كلّها يف ت�صاريف مباحثها مبعزل عن بيان حكمة ال�شريعة.
((( ا�ستعر�ض ال�شيخ ابن عا�شور مو�ضوع قطعية �أ�صول الفقه ،وقارن القول فيها بني اجلويني �صاحب الربهان
واملازري �شارحه ،وبني الأنباري والب�صري ،وبني القرايف وال�شاطبي ،را ًّدا على القائلني بالقطعية م�ؤكّ ًدا ما ذهب
معرت�ضا على ال�شاطبي مف ّن ًدا �أدلته التي نا�صر بها �إمام احلرمني .انظر :ابن
�إليه القرايف يف نفائ�س الأ�صولً ،
عا�شور ،مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.9-6:
((( مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.4:
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ومن خالل هذا الكتاب تت�ضح ق�ضية �أخرى يف منهاج فهم ن�صو�ص
ال�شريعة ،وهي �أهمية االعتماد على الكليات الت�شريعية وحتكيمها يف فهم
الن�صو�ص اجلزئية وتوجيهها ،وهو نوع من رد املت�شابهات �إىل املحكمات،
واجلزئيات �إىل الكليات.
فكتاب «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية» لل�شيخ ابن عا�شور فر�ض على الفكر
الإ�سالمي مراجعة نف�سه والقيام بنقد ذاتي مل�ضمونه ،حتى يت�سنى له
التطور وامل�ساهمة فيه(((.
�إرجاع احليوية للعقل امل�سلم ،كي ي�ستطيع م�سايرة ّ
وهكذا ،يكون الر�أي الذي خرج به الإمام حممد الطاهر ابن عا�شور ،دعوة
للتحرر من التقدي�س املبالغ
�صريحة �إىل �أهل االخت�صا�ص يف ال�شريعة الإ�سالمية ّ
فيه ،وتبني النظرة النقدية.
خام�سا :مالمح التجديد يف فكر ال�شيخ ابن عا�شور من خالل كتابه «مقا�صد
ً
ال�شريعة الإ�سالمية»
(((1تمييز مقامات الأقوال والأفعال ال�صادرة عن النبي 

� ّإن من �أوكد املباحث ال�شرعية متييز مقامات الأقوال والأفعال ال�صادرة عن
ر�سول اهلل  والتفرقة بني �أنواع ت�صرفاته .وقد تعر�ض علماء الأ�صول يف
((( التنظري املقا�صدي عند الإمام حممد الطاهر ابن عا�شور يف كتابه مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.61:
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جبليا و�إىل ما كان
ت�شريعيا ،ولكن
ًّ
حديثهم عن ال�سنة �إىل ما كان من �أفعاله ًّ
حتليل املقامات ومتييز �أنواع الت�صرفات مل يت� َّأت بعد ،ولعلّ �أ ّول من اهتدى
�إىل النظر يف هذا التمييز والتعيني الإمام �شهاب الدين القرايف الذي ق�سم
ت�صرفات النبي � إىل �أق�سام ثالثة ،و�ضرب لكل ق�سم منها �أمثلة ،وبني ما
وقع فيه االختالف بني الأئمة يف نوعية بع�ض الت�صرفات.
وجاء ال�شيخ ابن عا�شور ففتح لنا م�شكاة ت�ضيق يف م�شكالت كثرية مل
فعد من �أحواله  اثني ع�شر ح ً
اال((( ،و�ساق لكلّ حال
تزل تعنت اخللقّ ،
من هذه الأحوال مث ً
اال �أو �أكرث لبيان وجهه(((.
(((2م�آخذه على �أهل الفقه والنظر
يت�صدر ال�شيخ ابن عا�شور لنقد طائفة من علماء
لي�س من قبيل التجني �أن ّ
امل�سلمني ،ا�شتهروا ب�سعة التفقه وبعد النظر وقوة االحتجاج ،كاجلويني
والغزايل وال�شاطبي وغريهم ،فلقد كانت وجوه االعرتا�ض عليهم �آراء
جديدة مل ي�سبق فيها من قبل.

((( وهي :الت�شريع ،والفتوى ،والق�ضاء ،والإمارة ،والهدي ،وال�صلح ،والإ�شارة على امل�ست�شري ،والن�صيحة ،وتكميل
النفو�س ،وتعليم احلقائق العالية ،والت�أديب ،والتجرد عن الإر�شاد .مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق،
�ص.60 - 47:
((( فوائد و�إي�ضاحات حول كتاب «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية» ملحمد الطاهر ابن عا�شور ،مرجع �سابق� ،ص.59:

60

حامت بو�سمة
60

ولعل من �أهم م�آخذ ال�شيخ على �أهل الفقه والنظر طريقتهم يف ا�ستنباط
الأحكام ،وكذلك ا�ستداللهم عليها ،فقد ق�صروا مباحثهم على �ألفاظ ال�شريعة
وعلى املعاين التي �أنب�أت عليها تلك الألفاظ ،وهذه املباحث يف جمملها ال
ترجع يف نظر ال�شيخ ابن عا�شور �إىل خدمة حكمة ال�شريعة ومقا�صدها(((.
والظاهر من كالم ال�شيخ � ّأن هذا املنهج((( الذي ر�سمه علماء الأ�صول
لأنف�سهم قد �ضيق جمال االجتهاد و�أجل�أهم �إىل تعامل لفظي مع الن�صو�ص،
وكان الأجدى بهم �أن ينطلقوا �إىل بيان ِح َك ِم ال�شريعة ومقا�صدها ال�سامية،
وتو�ضيح �أوجه امل�صالح واملنافع التي ي�سعى ال�شارع �إىل حتقيقها بعد التعرف
على علل الأحكام ،مبعنى �أن ي�أخذ الت�شريع وجهات �أخرى يف اال�ستنباط
كالوجهة امل�صلحية((( �أو الوجهة املقا�صدية ،لذلك كان ابن عا�شور قوي
((( مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجغ �سابق� ،ص.5:
((( ظهر امل�سلك القيا�سي كمنهج �أوحد يف التعامل مع الن�صو�ص ال�شرعية ف�ضاقت جماالت االجتهاد؛ لأنّ
الن�صو�ص ال حتتمل كلها منزع القيا�س �إما النكما�ش العلة �أو للجهل بها ،حتى الإمام ال�شاطبي الذي حاول
ت�أ�سي�س علم املقا�صد ال�شرعية مل ت�سلم كتاباته من تطويحات لغوية ومنطقية �ضاعت فيها مهمات من املقا�صد،
وقد �أ�شار ال�شيخ ابن عا�شور �إىل هذا اخللط والتطويح الذي وقع فيه �سابقه .انظر :مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية،
مرجع �سابق� ،ص.9 - 8:
((( يقول يف معر�ض �إثباته حلجية امل�صالح املر�سلة« :وال ينبغي الرتدد يف �صحة اال�ستناد �إليها لأننا �إذا كنا نقول
بحجية القيا�س الذي هو �إحلاق جزئي حادث ال يعرف له حكم يف ال�شرع بجزئي ثابت حكمه يف ال�شريعة
غالبا لقلة �صور العلة املن�صو�صة ،فلأن نقول
للمماثلة بينهما يف العلة امل�ستنبطة ،وهي م�صلحة جزئية ظنية ً
بحجية قيا�س م�صلحة كلية حادثة يف الأمة ال يعرف لها حكم على كلية ثابت اعتبارها يف ال�شريعة با�ستقراء
�أدلة ال�شريعة الذي هو قطعي �أو ظني قريب من القطعي �أوىل بنا و�أجدر بالقيا�س و�أدخل يف االحتجاج
ال�شرعي» .مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.143:
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الن�صرة ملنهج مالك يف اعتماد امل�صالح املر�سلة ولأبي حنيفة يف اعتماد
اال�ستح�سان(((.
(((3الإن�سان محور ال�صالح والإ�صالح
� ّإن الرتكيز على الإن�سان ك�أداة مبا�شرة للإ�صالح منهج جدير بالإ�شادة
والتقدير ،ذلك � ّأن االهتمام بالإن�سان هو املنطلق الأ ّول للت�شريع الإ�سالمي،
وال ميكن اعتبار امل�صالح واملفا�سد �إ ّال من خالل النظر �إىل الإن�سان كمعيار
تتحدد من خالل م�صاحله ومفا�سده مقا�صد ال�شريعة.
�أ�سا�سي ّ
ولو تتبعنا الن�صو�ص القر�آنية واحلديثية التي تتحدث عن ال�صالح والف�ساد،
لوجدناها  -على كرثتها  -ال تكاد جتاوز الإن�سان يف ت�صرفاته باعتباره الغاية
املق�صودة من الت�شريع.
لهذا ف� ّإن ال�شيخ ابن عا�شور مل ي�أل جه ًدا يف بيان كون الإن�سان هو حمور
ال�صالح والإ�صالح ،وهو �أداة حفظ نظام الأمة؛ لأ ّنه املهيمن على ذلك
النظام ،ف�إذا �صلح �صلح نظام الأمة و�إذا ف�سد ف�سد ذلك النظام .يقول
ابن عا�شور يف هذا املعنى« :املق�صد الأعظم من ال�شريعة هو جلب ال�صالح
ودرء الف�ساد ،وذلك يح�صل ب�إ�صالح حال الإن�سان ودفع ف�ساده ،ف�إ ّنه ملا
كان هو املهيمن على هذا العامل كان يف �صالحه �صالح العامل و�أحواله،
((( فوائد و�إي�ضاحات حول كتاب «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية» ملحمد الطاهر ابن عا�شور ،مرجع �سابق� ،ص.54:
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ولذلك نرى الإ�سالم عالج �صالح الإن�سان ب�صالح �أفراده الذين هم �أجزاء
نوعه ،وب�صالح جمموعه وهو النوع كله»(((.
(((4بعد الأمة في الخطاب المقا�صدي
� ّإن �إ�ضافة ُب ِعد الأمة عند ال�شيخ ابن عا�شور َّ
مكن ُه من حل �أكرث من
م�شكلة يف � ٍآن واحد .فمن الأ�سطر الأوىل يف مقدمة كتابه يقرر الإمام � ّأن
قانون للأمة وال �أريد
أريد به ما هو ٌ
أطلقت لفظ الت�شريع �أين � ُ
«م�صطلحي �إذا � ُ
رادينِ يل»((( .وبهذا
به مطلق ال�شيء امل�شروع فاملندوب واملكروه لي�سا بمِ ُ ْ
علم يتناول املو�ضوعات العامة ذات
فهو ُ
يقرر �أن علم مقا�صد ال�شريعة ٌ
ال�صبغة اجلماعية ،و� ّأن الأحكام التي ي�أمل �أن ي�ؤ�س�س قواعدها هي �أحكا ٌم
تتناول املجتمع والأمة واجلامعة الإ�سالمية ،ثم �إنه يتابع قائالً« :كما �أرى
أ�سرار �أخرى تتعلق
�أن �أحكام العبادات جدير ٌة ب�أن ُت�سمى بالديانة ولها � ٌ
ب�سيا�سة النف�س و�إ�صالح الفرد الذي يلتئم منه املجتمع»(((.
قادر
و�أح�سب � ّأن هذا املدخل الذي � َّأ�صل ُه ال�شيخ ابن عا�شور  -رحمه اهلل ٌ -
على حل م�شكل ٍة كربى يف تاريخ الفقه والأ�صول تتعلق باملقابلة بني فكرة
((( مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.106:
((( املرجع ال�سابق� ،ص.11:
((( املرجع ال�سابق� ،ص.11:
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التعبد وبني معقولية التكليف .وتظهر مالمح هذا احلل عند مقارنة طرح
ابن عا�شور مبا َّقدم ُه ال�شاطبي يف هذا الباب.
ولقد �أكّ د ال�شيخ � ّأن مقا�صد ال�شريعة من نظام الأمة تكون قوية مرهوبة
اجلانب ،فالأ ّمة هي غاية الغايات .وقد عبرّ عن هذا املعنى بقوله« :ال ينكر
�أحد منهم �أ ّنه �إذا كان �صالح حال الأفراد وانتظام �أمورهم مق�صد ال�شريعة،
ف� ّإن �صالح �أحوال املجموع وانتظام �أمر اجلامعة �أ�سمى و�أعظم ،وهل ُيق�صد
�إ�صالح البع�ض �إ ّال لأجل �إ�صالح الكل؟»(((.
اخلامتة

م�ستوى
نبه ال�شيخ يف هذا الكتاب �إىل � ّأن درا�سة مقا�صد ال�شريعة تتطلب ً
علميا معي ًنا ،فلي�س «كل مكلف بحاجة �إىل معرفة مقا�صد ال�شريعة؛ ل ّأن معرفة
ًّ
مقا�صد ال�شريعة نوع دقيق من �أنواع العلم ،فحق العامي �أن يتلقى ال�شريعة بدون
معرفة املق�صد؛ لأ ّنه ال يح�سن �ضبطه وال تنزيله»(((.
و�إىل جانب مباحث مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،نبه من جديد �إىل � ّأن
مهمة الدار�س لهذا الفن ال تقت�صر على التعريف باملقا�صد وبيان �أق�سامها ،بل
((( املرجع ال�سابق� ،ص.243:
((( املرجع ال�سابق� ،ص.24:
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متتد �إىل الوقوف على �أنحاء وطرق �إثبات املقا�صد من جهة ،و�إىل معرفة الأدلة
التف�صيلية التي ت�ستنبط منها الأحكام ال�شرعية من جهة �أخرى.
و�إذا كان ميكن النظر �إىل ما قام به ال�شيخ ابن عا�شور على �أ ّنه «تتويج
ملحاوالت الأ�صوليني يف درا�سة املقا�صد»((( ،ف�إ ّنه ميكننا القول بهذا االعتبار إ� ّننا
يف احلقيقة �أمام عمل تركيبي منهجي غايته «ت�أ�سي�س جملة من الأ�صول القطعية
للتفقه»(((.
جمرد الت�أ�صيل
على � ّأن ال�شيخ ابن عا�شور ال يقف يف كتابه هذا على ّ
للفقه ،بل يبدو �أ ّنه نظر يف م�شاغل حركة الإ�صالح وما واجهها من م�شكالت
وحتديات يف �سياق �سعيها لأن ت�ست�أنف الأمة م�سريتها احل�ضارية ،فحاول �أن ير�سم
وحتدد وجهتها وتر ّتب �أولوياتها(((.
لها قاعدة مرجعية ت�ضبط �سريها ّ
فدعا �إىل نبذ التع�صب املذهبي والتم�سك بالر�أي امل�سبق ،يقول ال�شيخ
ابن عا�شور« :ويجب �أن يكون الرائد الأعظم للفقيه يف هذا امل�سلك هو الإن�صاف
ونبذ التع�صب لبادئ الر�أي� ،أو ل�سابق االجتهاد� ،أو لقول �إمام �أو �أ�ستاذ ،فال يكون
حال الفقيه يف هذا العلم كحال �صاحب ابن عرفة (وهو عي�سى الغربيني) الذي
قال يف حق ابن عرفة «ما خالفته يف حياته فال �أخالفه بعد وفاته»؛ بحيث �إذا انتظم
((( نظرية املقا�صد عند الإمام ابن عا�شور ،مرجع �سابق� ،ص.426 :
((( املرجع ال�سابق.425 :
((( مقدمة املحقق حممد الطاهر املي�ساوي ،لطبعة دار الفجر ودار النفائ�س بالأردن ،لكتاب «مقا�صد ال�شريعة».
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الدليل على �إثبات مق�صد �شرعي وجب على املتجادلني فيه �أن ي�ستقبلوا قبلة
الإن�صاف وينبذوا االحتماالت ال�ضعاف»(((.
عدة نتائج نذكر منها:
ولقد تر ّتب على كتابه ّ
•تحفيز �أهل االخت�صا�ص �إلى تجديد علم �أ�صول الفقه ،وغربلته باطراح ما
لي�س من الق�ضايا الأ�صولية ،واال�ستفادة منه واال�ستدراك عليه.
•ا�ستقطاب اهتمام الباحثين الجامعيين بمجال المقا�صد ،الأمر الذي
تر ّتب عليه توالي �صدور درا�سات علمية �أكاديمية في المو�ضوع.
•الإ�سهام في ر�سم معالم يهتدي بها المجتهدون ،من حيث �إ ّنها تكفل لهم
حرية االجتهاد ،وت�ضمن لهم في ذات الوقت مراعاة الإطار العام لل�شريعة.
•�ضبط الكثير من المقا�صد العامة والخا�صة ،وتقديم النماذج العملية لها.
•ف�صل القول في المقا�صد الكلية والمقا�صد الجزئية المتفرعة عنها ،وربط
ذلك كله بتطبيقات من الأحكام الفقهية.
•�ضبط م�سالك الك�شف عن مقا�صد ال�شريعة.
•�إثارة االهتمام ب�ضرورة ف�صل المقا�صد عن علم �أ�صول الفقه.
((( مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص .26
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أهمية ا�ستخال�ص علم المقا�صد من �أ�صول مقا�صدية قطعية
•التنبيه �إلى � ّ
�أو قريبة منها.
قائمة امل�صادر واملراجع
الإبراهيمي (حممد الب�شري):

•

•�آثار الإمام حممد الب�شري الإبراهيمي  ،جمع وحتقيق �أحمد طالب الإبراهيمي ،دار
الغرب الإ�سالمي ،بريوت ،ط1997 ،1م.

ابن �أبي ال�ضياف (�أحمد):

•

•�إحتاف �أهل الزمان ،طبعة وزارة الثقافة ،تون�س (د.ت).

احل�سني (�إ�سماعيل):

•

•نظرية املقا�صد عند الإمام حممد الطاهر ابن عا�شور ،املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي،
فرجينيا1416 ،هـ1995 /م.

ح�سني (حممد اخل�ضر):

•

•تون�س وجامع الزيتونة ،املطبعة التعاونية ،دم�شق.

ابن اخلوجة (حممد احلبيب):

•

•

•حممد الطاهر ابن عا�شور وكتابه مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،طبعة وزارة الأوقاف
وال�شئون الإ�سالمية ،قطر1425 ،هـ2004 /م.
•جملة جوهر الإ�سالم ،ال�سنة العا�شرة ،عدد� 4-3سنة 1398هـ1978 /م( .عدد
خا�ص بال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور).
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الري�سوين (�أحمد):

•

•نظرية املقا�صد عند الإمام ال�شاطبي ،مقدمة الكتاب لطه جابر العلواين ،املكتبة
ال�سلفية ،الدار البي�ضاء1990 ،م.

زيد (م�صطفى):

•

•امل�صلحة يف الت�شريع الإ�سالمي وجنم الدين الطويف ،دار الفكر العربي ،م�صر ،ط،1
1374هـ.

جملة الوعي الإ�سالمي
�سا�سي (حممد ح�سني):

•

•التنظري املقا�صدي عند الإمام حممد الطاهر ابن عا�شور يف كتابه مقا�صد ال�شريعة
الإ�سالمية� ،أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة يف العلوم الإ�سالمية ،ق�سم
علم �أ�صول الفقه ،جامعة اجلزائر1424 ،هـ2003 /م.

ال�شاطبي (�أبو �إ�سحاق):

•

•املوافقات يف �أ�صول ال�شريعة ،اعتنى به �إبراهيم رم�ضان ،دار املعرفة ،بريوت ،ط،3
1417هـ1997 /م.

ابن عا�شور (حممد الطاهر):

•

•

•�أ�صول النظام االجتماعي يف الإ�سالم ،ال�شركة التون�سية للتوزيع وامل�ؤ�س�سة الوطنية
للكتاب ،تون�س  -اجلزائر1985 ،م.
•�ألي�س ال�صبح بقريب ،الدار التون�سية لفنون الر�سم ،تون�س ،ط1988 ،2م.
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•مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ال�شركة التون�سية للتوزيع وامل�ؤ�س�سة الوطنية للكتاب،
تون�س  -اجلزائر1985 ،م.
•مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مقدمة املحقق حممد الطاهر املي�ساوي ،دار الفجر ودار
النفائ�س ،الأردن ،ط1420 ،1هـ1999 /م.
•مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،مكتبة اال�ستقامة ،تون�س ،ط1366 ،1هـ1946 /م.

ابن عا�شور (حممد الفا�ضل):

•
•

•�أركان النه�ضة الأدبية ،طبعة تون�س (د.ت).
•احلركة الأدبية والفكرية يف تون�س ،ط  -تون�س.

ابن عا�شور (حممد العزيز):

•

•ال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور ،دائرة املعارف التون�سية ،الكرا�س الأول.

عمارة (حممد):

•

•الأعمال الكاملة للإمام حممد عبده ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت،
ط1980 ،2م.

الغايل (بلقا�سم):

•

•�شيخ اجلامع الأعظم حممد الطاهر ابن عا�شور حياته و�آثاره ،دار ابن حزم ،بريوت،
ط1417 ،1هـ1996 /م.

قري�سة (ه�شام):

•

•فوائد و�إي�ضاحات حول كتاب «مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية» ملحمد الطاهر ابن
عا�شور.
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�أبو املجد (�أحمد):

•

•االجتهاد الديني املعا�صر ق�ضايا و�آفاق ،دار البعث ،ق�سنطينة ،ط1405 ،1هـ/
1985م.

النجار (عبد املجيد):

•
•

•ف�صول يف الفكر الإ�سالمي ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت ،ط1992 ،1م.
•م�سالك الك�شف عن مقا�صد ال�شريعة بني ال�شاطبي وابن عا�شور ،جملة العلوم
الإ�سالمية ،جامعة الأمري عبد القادر ،ق�سنطينة  -اجلزائر.

النفاتي (برهان):

•

•من الأ�صول �إىل املقا�صد ،حول مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،جمموعة من
الباحثني ،املجمع التون�سي للعلوم والآداب والفنون ،بيت احلكمة ،مطبعة املغرب
للن�شر ،تون�س ،ط2006 ،1م.

اليوبي (حممد �سعد بن �أحمد):

•

•مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية وعالقتها بالأدلة ال�شرعية ،دار الهجرة ،ط1418 ،1هـ/
1998م.

املجالت والن�شريات
•
•
•

•املجلة الزيتونية ،جملد .1946 ،7 - 6
•جملة الوعي الإ�سالمي ،عدد � ،22إبريل 1986م ،ال�سنة احلادية ع�شرة.
•الن�شرة العلمية للكلية الزيتونية ،العدد � ،3 - 2سنة 1974م.

ت�أليف
حم َّمد الطاهِ ر ابن َعا�شور

ُط ِبع لأول مرة عام 1366هـ1946/م

ُم َق ِّـدمة

احلمد هلل على ما َوهب من الهدى �إىل �شرعه ومنهاجه ،و�ألهم من ا�ستخراج
حممد ال َِّذي �أقام به
مقا�صده وتن�سيق ِح َجاجه ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا ّ
إ�سالم وجواه ِر
جنوم �سما ِء ال ِ
�صر َح الإ�صالح بعد ارتجَاجه ،وعلى �أ�صحابه و�آله ِ
ْ
(((
بزوغ فجره وانبالجه .
تاج ِه ،و�أئم ِة الدينِ  ،بهم � ْأ�ض َحى � ُأفق ِ
العلم � َإثر ِ
ق�صدت منه �إىل �إمالء
كتاب
ال�شريعة
َ
مباحث جليل ٍة من مقا�صد َّ
ُ
هذا ٌ
للمتف ِّقهني يف
الإ�سالمية ،والتمثيلِ لها،
ِ
نربا�سا ُ
واالحتجاج لإثباتها؛ لتكون ً
وتو�س ًال �إىل �إقالل
الدين ،ومرج ًعا بينهم عند اختالف الأنظار ُّ
وتبدل الأع�صارُّ ،
االختالف بني فقهاء الأم�صار ،و ُد ْرب ًة لأتباعهم على الإن�صاف يف ترجيح بع�ض
غري
الأقوال على بع�ض عند تطاير �شرر اخلالف ،حتى ي�ستتب بذلك ما �أردناه َ
الق�صد �إغاث َة امل�سلمني ُببال َل ِة
مر ٍة من نبذ التع�صب والفيئة �إىل احلق ،إ�ذَا كان
ُ

((( انبالجه :ظهوره وو�ضوحه.
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احلوادث وا�شتبكت النوازل ،وب َف ْ�صلٍ من
ت�شريع م�صاحلهم الطارئة متى نزلت
ُ
تلكم املقا ِنب(((.
القول �إذا َ�ش ْ
جرت املذاهب ،وتبارت يف مناظرتها ُ
دعاين �إىل ِ
أيت من ُع ْ�سر االحتجاج بني املختلفني يف
�صرف الهم ِة �إليه ما ر� ُ
م�سائل ال�شريعة ،إ� ْذ كانوا ال ينتهون يف حجاجهم �إىل �أدل ٍة �ضرورية� ،أو قريب ٍة منها،
ُي ِ
الـم َ�ش َّب ُه عليه ،كما ينتهي �أهلُ العلوم العقلية
ذعن �إليها املكابر ،ويهتدي بها ُ
يف حجاجهم املنطقي والفل�سفي �إىل الأدلة ال�ضرويات وامل�شاهدات والأ�صول
احلجاج ،ويرتفع من �أهل اجلدل ما هم فيه من
املو�ضوعة ،فينقط ُع بني اجلميع
ُ
خري من الأُولىَ .
علماء َّ
لجَاج ،ور� ُ
أيت َ
ال�شريع ِة بذلك أَ� ْوىل ،و َللآخر ُة ٌ
ظان �أن يف م�سائل علم �أ�صول الفقه غُ ْن َي ًة لمِ ُتط ِّلب هذا الغر�ض،
ظن ٌّ
وقد َي ُّ
خم َتل ٌَف فيها
معظم م�سائله ُ
بيد �أنه �إذا متكن من علم الأ�صول ر�أَى ر أْ� َي اليقني �أن َ
اخلالف يف الأ�صول تب ًعا لالختالف يف الفروع ،و�إن
م�ستمر بينهم
بني ال ُّنظّ ار،
ُ
ٌّ
ا�ستمر بينهم اخلالف يف الأ�صول؛ ل َّأن قواعد الأ�صول انتزعوها
�شئت فقل :قد َّ
من �صفات تلك الفروع� ،إذ كان علم الأ�صول مل ُي َد َّون �إ َّال بعد تدوين الفقه بزهاء
قرنني ،علي �أن جم ًعا من املتف ِّقهني كان هزي ًال يف الأ�صول ي�سري فيها وهو راجل،
يت نَزال فكان �أولَ ٍ
علم
وقلَّ من َر ِك َب نْمت الفقه ُفد ِع ْ
نازل؛ لذلك مل يكن ُ
الرجوع بهم
هى ينتهي �إىل ِح َك ِمه املختلفون يف الفقهُ ،وع ِ�س َر �أو تعذر
ُ
الأ�صول ُم ْن َت ً
تقريب ٍ
�إىل وحد ِة ر� ٍأي �أو ِ
حال.
((( املقانب :جمع ِم ْق َنب ،ا�سم جماعة كثرية من الفر�سان .وهو هنا م�ستعار جلماعات العلماء.
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معظم م�سائلِ � ِ
ال�شريعة
أ�صول الفق ِه ال ترجع �إىل خدم ِة حكم ِة َّ
على �أن َ
ِ
ومق�صدها ،ولكنها تدور حول حمور ا�ستنباط الأحكام من �ألفاظ ال�شارع بوا�سطة
العارف بها من انتزاع الفروع منها� ،أو من انتزاع � ٍ
أو�صاف ُت ْؤ� ِذنُ بها
قواعد تمُ َ ِّكن
َ
فروع
تلك الألفاظ ،وميكن �أن جُتْعل تلك ال ُ
قا�س ٌ
أو�صاف باع ًثا على ال ّت�شريع ،ف ُت ُ
كثرية على مورد لفظ منها باعتقاد ا�شتمال تلك الفروع كلها على الو�صف ال َِّذي
امل�سمى بالعلة.
اعتقدوا �أنه مرا ٌد من لفظ ال�شارع ،وهو الو�صف َّ
فروع انتزعها
وبعبارة �أقربِّ ،متكن تلك
ُ
القواعد املت�ض ِّل َع فيها من ت�أييد ٍ
الفروع بوا�سطة تلك القواعد
الفقها ُء قبل ابتكار علم الأ�صول ،لتكون تلك
ُ
مقبول ًة يف نفو�س املزاولني لها من مق ِّلدي املذاهب ،وق�صارى ذلك كله �أ َّنها ت�ؤول
فهم
�إىل حمامل �ألفاظ ال�شريعة يف انفرادها واجتماعها وافرتاقها ،حتى ُت َق ِّرب َ
املت�ض ِّلع فيها من �أفهام �أ�صحاب ال ِّل�سان العربي القح ،كم�سائل مقت�ضيات الألفاظ
وفروقها :من عموم ،و�إطالق ،ون�ص ،وظهور ،وحقيقة ،و�أ�ضداد ذلك ،وكم�سائل
تعار�ض الأدلة ال�شرعية :من تخ�صي�ص ،وتقييد ،وت�أويل ،وجمع ،وترجيح ،ونحو
ال�شريعة العامة
ذلك ،وتلك كلُّها يف
َ
ت�صاريف مباحثها مبعزل عن بيان حكمة َّ
ال�شريعة،
ومقا�صدها العامة واخلا�صة يف �أحكامها ،فهم ق�صروا مباحثهم على �ألفاظ َّ
وعلى املعاين ا َّل ِتي �أنب�أت عليها الألفاظ؛ وهي علل الأحكام القيا�سية ،ورمبا يجد
كثريا من ُم ِه َّمات القواعد
املطَّ ل ُع على كتب الفقه العالية من ذكر مقا�صد َّ
ال�شريعة ً
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ال يجد منه �شي ًئا يف علم الأ�صول ،وذلك يخ�ص مقا�صد �أنواع امل�شروعات يف
طوالع الأبواب دون مقا�صد ال ّت�شريع العامة.
ومن وراء ذلك خبايا يف بع�ض م�سائل �أ�صول الفقه �أو يف مغمور �أبوابها
تر�س ُب يف �أواخر كتب الأ�صول ،ال ي�صل
املهجورة  -عند املدار�سة � -أو اململولةُ ،
ال�صرب على الإدامة،
�إليها امل�ؤ ِّلفون �إ َّال عن �س�آمة ،وال املتعلمون �إ َّال ال َِّذين ُر ِزقُوا َ
فبقيت �ضئيل ًة ومن�سية ،وهي ب�أن ُت َّعد يف علم املقا�صد َحرِية ،وهذه هي مباحث
املنا�سبة والإخالة يف م�سالك العلة ،ومبحث امل�صالح املر�سلة ،ومبحث التواتر،
واملعلوم بال�ضرورة ،ومبحث حمل املطلق على املقيد �إذا احتد ِ
واملوجب
املوجب َ
�أو اختلفا.
اعتذار
وقد وقع لإمام احلرمني  -رحمه اهلل  -يف �أول كتاب الربهان
ٌ
بقطعي يف م�سائل الأ�صول فقال« :ف�إن قيل تف�صيل �أخبار
عن �إدخال ما لي�س ًّ
الآحاد والأقي�سة ال ُي ْل َفى �إ َّال يف الأ�صول ،ولي�ست قواطع .قلنا :حظ الأ�صويل
�إبانة القواطع يف وجوب العمل بها ،ولكن البد من ذكرها ليتبني املدلول ويرتبط
بالدليل».
اعتذار وا ٍه؛ لأ َّنا مل نرهم د َّونوا يف �أ�صول الفقه �أ�صو ًال قواط َع ميكن
وهو
ٌ
توقيف املخالف عند جريه على خالف مقت�ضاها ،كما فعلوا يف �أ�صول الدين،
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بل مل جند القواط َع �إ َّال نادر ًة مثل ِذكر الكليات ال�ضرورية :حفظ الدين والنف�س
والعقل والن�سب واملال والعر�ض ،وما عدا ذلك فمعظم �أ�صول الفقه مظنونة.
وقد ا�ست�شعر الإمام �أبو عبد اهلل املازري ذلك فقال عند �شرحه قول �إمام
احلرمني يف الربهان« :و�أق�سامها ن�ص الكتاب ،ون�ص ال�سنة املتواتر ،والإجماع:
اختلفت عبارات الأ�صوليني يف هذا ،فمنهم من ال يقيد هذا التقييد ويذكر
الكتاب وال�سنة والإجماع ،ف�إذا قيل لهم :فالظواهر و�أخبار الآحاد ،يقولون� :إمنا
�أردنا بذلك ما حتقق ا�شتمال الكتاب عليه ،ومل نتحقق ا�شتمال الكتاب على
ال�صورة املعينة من �صور العموم ،وكذلك يقولون يف �أخبار الآحاد :مل نتحقق
كونها �سنة ،ومنهم من ال يقيد لإزالة هذا اللب�س ،ومنهم من يقول :ما َدلَّ على
احلكم ولو على وجه مظنون فهو دليل ،فهذا ال يفتقر �إىل التقييد».
أيت يف �شرح القرايف على املح�صول يف امل�س�ألة الثانية من م�سائل اللفظ
ور� ُ
يف الأمر والنهي �أن الأبياري قال يف �شرح الربهان« :م�سائل الأ�صول قطعية وال
يكفي فيها الظن ،ومدركها قطعي ،ولكنه لي�س امل�سطور يف الكتب ،بل معنى
ذلك � ّأن َم ْن ك رُ ََث ا�ستقرا�ؤه واطالعه على �أق�ضية ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم -
ال�شرعية وم�صادرها ح�صل له القط ُع
ومناظراتهم وفتاويهم وموارد الن�صو�ص َّ
بقواعد الأ�صول ،ومن ق�صر عن ذلك ال يح�صل له �إال الظن».
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وهذا جواب باطل؛ لأننا ب�صدد احلكم على م�سائل علم �أ�صول الفقه ال
ال�شريعة.
على ما يح�صل لبع�ض علماء َّ
ويف �شرح القرايف على املح�صول يف الف�صل الثاين من املقدمات� :أن «�أبا
احل�سني الب�صري قال يف �شرح العمد ال يجوز التقليد يف �أ�صول الفقه ،وال يكون
م�صيبا ،بل امل�صيب واحد ،واملخطئ يف �أ�صول الفقه ملوم بخالف
كل جمتهد فيه ً
الفقه» ،وع َّقبه القرايف بقوله� :إن من �أ�صول الفقه م�سائل �ضعيفة املدارك كالإجماع
ال�سكوتي ونحو ذلك ،واملخالف فيها مل يخالف قاط ًعا بل ظ ًّنا فال ينبغي ت�أْ ِث ُيمه،
كما �أ َّنا يف �أ�صول الدين ال ن�ؤثم من يقول العر�ض يبقي زمانني ،وينفي اخلالء،
ونحو ذلك من امل�سائل ا َّل ِتي مق�صودها لي�س من قواعد الدين الأ�صلية ،و�إنمَّا هي
ال َّت ِت َّمات يف ذلك العلم.
وقد حاول �أبو �إ�سحاق ال�شاطبي يف املقدمة الأوىل من كتاب املوافقات
اال�ستدالل على كون �أ�صول الفقه قطعية فلم ي�أت بطائل.
و�أنا �أرى � ّأن �سبب اختالف الأ�صوليني يف تقييد الأدلة بالقواطع هو احلرية
بني ما أ� ِل ُفوه من �أدلة الأحكام ،وما راموا �أن ي�صلوا �إليه من جعل �أ�صول الفقه
قطعية ك�أ�صول الدين ال�سمعية؛ فهم قد �أقدموا على جعلها قطعية ،فلما د َّونوها
نادرا ندر ًة كادت تذهب باعتباره يف عداد م�سائل علم
وجمعوها �أل َف ْوا
القطعي فيها ً
َّ
الأ�صول ،كيف ويف معظم �أ�صول الفقه اختالف بني علمائه؟! فنحن �إذا �أردنا �أن
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ند ِّون �أ�صو ًال قطعية للتفقه يف الدين حق علينا �أن نعمد �إىل م�سائلِ �أ�صول الفقه
فننفي عنها
َ
املتعارفة و�أن ُن ِعيد ذ َْو َبها يف بوتقة التدوين ونعريها مبعيار النظر والنقد َ
(((
الأجزاء الغريبة ا َّل ِتي غلثت بها  ،ون�ض َع فيها �أ�شرف معادن مدارك الفقه والنظر،
ال�شريعة ،ونرتك علم �أ�صول الفقه
ّثم نعيد �صوغ ذلك العلم ون�سميه علم مقا�صد َّ
على حالهُ ،ت ْ�س َتم ُّد منه طرقُ تركيب الأدلة الفقهية ،ونعمد �إىل ما هو من م�سائل
ال�شريعة ،فنجعل
�أ�صول الفقه منز ٍو حتت ُ�س َرا ِدق مق�صدنا هذا من تدوين مقا�صد َّ
ال�شريعة.
منه مبادئ لهذا العلم اجلليل :علم مقا�صد َّ
فينبغي �أن نقول� :أ�صول الفقه يجب �أن تكون قطعية� ،أي من حق العلماء
�أن ال يد ِّونوا �إ َّال ما هو قطعي �إ َّما بال�ضرورة� ،أو بالنظر القوي ،وهذه امل�س�ألة مل
تزل معرتك الأنظار ،وحماولة االنف�صال فيها ملأت درو�س املحققني لها يف �أختام
احلديث يف �شهر رم�ضان.
قواعد قطعية
ولقد فا�ضت
كلمات مباركة من بع�ض �أئمة الدين �أم�ست َ
ٌ
وانغمارها بوقوعها يف �أثناء اال�ستدالل على جزئيات ،ي�سارع
تناثرها
َ
للتفقه� ،إ َّال �أن َ
�إليها ،ب�إبعادها عن ذاكرة من قد ينتفع بها عند احلاجة �إليها ،وهذه مثل قولهم:
«ال �ضرر وال �ضرار» ،وقول عمر بن عبد العزيز« :حتدث للنا�س �أق�ضية بقدر ما
أي�ضا يف ما
�أحدثوا من الفجور» ،وقول مالك يف املوط�أ« :ودين اهلل ي�سر» ،وقوله � ً
جاء يف اخلطبة« :وتف�سري قول ر�سول اهلل« :ال يخطب �أحدكم على خطبة �أخيه»،
((( غلثت بها� :أي اختلطت بها.
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�أن يخطب الرجل املر�أة فرتكن �إليه ،ومل يعن بذلك �إذا خطب الرجل املر�أة فلم
يوافقها �أمره �أن ال يخطبها �أحد ،فهذا باب ف�ساد يدخل على النا�س».
و ِحلق ب�أولئك �أفذا ٌذ �أح�سب �أن نفو�سهم جا�شت مبحاولة هذا ال�صنيع ،مثل
عز الدين �أحمد بن �إدري�س القرايف امل�صري املالكي يف كتابه الفروق؛ فلقد حاو َال
أ�سي�س املقا�صد ال�شرعية.
غري مر ٍة ت� َ
َ
الفن بالتدوين هو �أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن
والرجلُ الفذُّ ال َِّذي أ� ْف َرد هذا َّ
امل�سمى:
مو�سى ال�شاطبي املالكي؛ �إذ ُع ِن َي ب�إبرازه يف الق�سم الثاين من كتابه َّ
عنوان التعريف ب�أ�صول التكليف يف �أ�صول الفقه ،وعنون ذلك الق�سم بـ «كتاب
تطوح يف م�سائله �إىل تطويل وخلط ،وغفل عن مهمات من
املقا�صد» ،ولكنه َّ
جد الإفادة ،ف�أنا
املقا�صد ،بحيث مل يح�صل منه الغر�ض املق�صود ،على �أنه �أفاد َّ
اخت�صاره.
�أقتفي �آثاره ،وال �أهمل مهماته ،ولكن ال �أق�صد نقله وال َ
و�ص البحث عن مقا�صد الإ�سالم
و�إين
ُ
ق�صدت يف هذا الكتاب ُخ ُ�ص َ
من ال ّت�شريع يف قوانني املعامالت والآداب ا َّل ِتي �أرى �أنها اجلدير ُة ب�أن ُت َخ َّ�ص
با�سم ال�شريعة ،والتي هي َمظْ َه ُر ما راعاه الإ�سالم من تعاريف امل�صالح واملفا�سد
ال�شريعة الإ�سالمية بني بقية ال�شرائع والقوانني
وترجيحاتها ،مِ َّما هو َمظْ َه ُر عظمة َّ
وال�سيا�سات االجتماعية حلفظ نظام العامل و�إ�صالح املجتمع.
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قانون للأمة ،وال
ف َُم ْ�صطَ ل َِحي �إذا أَ�طْ َل ْق ُت لفظَ ال ّت�شريع �أنيّ �أُريد به ما هو ٌ
�أريد به ُمطْ ل ََق ال�شيء امل�شروع ،فاملندوب واملكروه لي�سا بمِ ُ َرا َد ْينِ يل ،كما �أرى �أن
أ�سرار �أخرى تتعلق ب�سيا�سة
�أحكام العبادات جدير ٌة ب�أن ُت َ�س َّمى بالديانة ،ولها � ٌ
النف�س ،و�إ�صالح الفرد ال َِّذي يلتئم منه املجتمع ،لذلك قد ا�صطلحنا على
ت�سميتها بنظام املجتمع الإ�سالمي ،وقد خ�ص�ص ُتها بت�أليف َ�س َّمي ُته «�أ�صول نظام
املجتمع يف الإ�سالم».
بع�ض ال�ضيق يف اال�ستعانة مبباحث الأئمة
ويف هذا التخ�صي�ص ُنال ِقي َ
املتقدمني؛ لن�ضوب املنابع النابعة من كالم �أئمة الفقه و�أ�صوله واجلدل� ،إذ قد
فر�ضوا َج ْم َه َر َة جدلهم وا�ستداللهم وتعليلهم خا�ص ًة مب�سائل العبادات وبع�ض
غري جمدي ٍة للباحث عن �أ�سرار
م�سائل احلالل واحلرام يف البيوع ،وتلك الأبواب ُ
ال ّت�شريع يف �أحكام املعامالت ،ف�إنها و�إن َ�ص ُل َحت للأ�صويل يف متثيل قواعده،
وللجديل يف تركيب مناظراته ،وللفقيه يف مقدمات الأبواب الأوىل من ت�أليفه
حني يظهر عليه ن�شاط الإقبال وقبل �أن تعرت�ضه ال�س�آمة واملالل ،فهي ال ت�صلح
ل�صاحب فقه املعامالت ،ولهذا جَت ََّ�ش ْم ُت �إيجا َد �أمثل ٍة من املعامالت ونحوها مما
بـم ُثلٍ من م�سائل
طر �إىل اال�ستعانة ُ
علق بذهني واعرت�ضني يف مطالعاتي ،وقد �أُ ْ�ض ُّ
الديانة والعبادات؛ ملا يف تلك امل ُثل من �إميا ٍء �إىل مق�صد عام لل�شارع �أو �إىل �أفهام
ال�شريعة يف مراده.
�أئمة َّ
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ق�سمت هذا الكتاب ثال َث َة �أق�سام:
وقد ُ
الق�سم الأول :يف �إثبات مقا�صد ال�شريعة ،واحتياج الفقيه �إىل معرفتها،
وطرق �إثباتها ومراتبها.
الق�سم الثاين :يف املقا�صد العامة من الت�شريع.
الق�سم الثالث :يف املقا�صد اخلا�صة ب�أنواع املعامالت املُ َعبرَّ ِ عنها ب�أبواب فقه
املعامالت.

الق�سم الأول

لل�شريع ِة مقا�صد ِم َن ال َّت�شريع
�إثبات � َّأن َّ

ْمتهيد

أحد يف �أن كلَّ �شريعة �شُ رعت للنا�س �إمنا ترمي �أحكا ُمها �إىل
ال ميرتي � ٌ
لـم َ�ش ِّرعها احلكيم تعاىل� ،إذ قد ثبت بالأدلة القطعية �أن اهلل ال يفعل
َ
مقا�صد مراد ٍة ُ
الأ�شياء عب ًثا؛ دل على ذلك ُ�ص ْن ُعه يف ا ِخل ْل َقة كما �أنب أ� عنه قو ُله :ﮋﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ .ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎﮊ [الدخان ،]39 - 38 /وقوله :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
خلق الإن�سان
ﯔ ﯕ ﯖﮊ [امل�ؤمنون ،]115 /ومن �أعظم ما ا�شتمل عليه ُ
التمدن ال َِّذي �أَ ْعظَ ُمه و�ض ُع ال�شرائع له.
قبو ُله ُّ
تعاىل:

وما �أر�سلَ اهلل تعاىل الر�سلَ و�أنزل ال�شرائ َع �إال لإقامة نظام الب�شر ،كما قال
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

أعظم ال�شرائع و�أقو ُمها،
ﭚ ﭛﮊ [احلديد ،]25 /و�شريع ُة الإ�سالم هي � ُ
كما دل عليه قوله تعاىل :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ [�آل عمران]19 /
ب�صيغة احل�صر امل�ستعمل يف املبالغة ،ف�إذا وجدنا �أن اهلل قد و�صف الكتب المْ ُن َز َل َة
قبل القر�آن ب� ِ
و�سماها دي ًنا يف قوله :ﮋﭑ ﭒ ﭓ
أو�صاف الهدى َّ
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ﭔ ﭕ ﭖﮊ [الن�ساء ]171 /يعني �شريعة مو�سى ،وقال :ﮋﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ

و�سماها �شرائع يف قوله :ﮋﮚ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ [ال�شورىَّ ،]13 /

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮊ [املائدة،]48 /
و َع ِل ْم َنا �أنه و�صف القر�آن ب�أنه �أف�ض ُلها ،أْ�ي َق َّنا ب� ّأن القر�آن هو �أف�ضل الهدى و�أعاله،
قال اهلل تعاىل :ﮋﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮊ [املائدة ،]44 /ثم قال:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﮊ [املائدة،]46 /
ثم قال :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮊ [املائدة ،]48 /فو�صفه((( بو�صفني :ت�صديق ما بني يديه من الكتاب،
تقرير ما جاء به التوراة والإجنيل من ال ّت�شريع ال َِّذي مل ين�سخه القر�آن،
�أعني َ
وكونه ِ
مهيم ًنا على ما بني يديه من الكتاب ،وذلك فيما ن�سخ من �أحكام التوراة
ال�شريعة ا َّل ِتي خال منها التوراة والإجنيل ،فهو
والإجنيل وفيما جاء به من �أ�صول َّ
وقي ٌم على الكتب ال�سالفة ،فال�شرائع كلها  -وبخا�صة �شريعة
ُم َه ْي ِم ٌن� ،أي َ�ش ِاهد ِّ
�صالح الب�شر يف العاجل والآجل� ،أي يف حا�ضر الأمور
الإ�سالم  -جاءت لمِ َا فيه ُ
�سيهم
وعواقبها ،ولي�س املراد بالآجل �أمور الآخرة؛ لأن ال�شرائع ال حتدد للنا�س رْ َ
جزاء على الأحوال ا َّل ِتي كانوا عليها يف
يف الآخرة ،ولكن الآخرة جعلها اهلل ً
إ�ضرار للمكلَّفني
الدنيا ،و�إنمَّ َا نريد �أن من التكاليف َّ
ال�شرعية ما قد يبدو فيه ٌ
حرج و� ٌ
(((	�أي القر�آن.
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م�صالح عليهم ،مثل حترمي �شرب اخلمر وحترمي بيعها ،ولكن املتدبر �إذا تدبر
وتفويت
ُ
َ
يف تلك الت�شريعات ظهرت له م�صالحِ ُ ها يف عواقب الأمور.
يوجب لنا اليق َني ب�أن
وا�ستقرا ُء �أدل ٍة كثرية من القر�آن وال�سنة ال�صحيحة ُ
لل�صالح العام للمجتمع
�أحكام َّ
ال�شريعة الإ�سالمية َم ُنوطَ ٌة ِب ِح َك ٍم وعلل راجعة َ
والأفراد كما �سي�أتي.
مقا�صد يف اجلملة ،ونرتك تف�صيلَها
إثباث �أن لل�شريعة
َ
ومق�صو ُدنا هنا � ُ
ملوا�ضعها الآتية ،وقد ذكر �أبو �إ�سحاق ال�شاطبي يف مقدمة «كتاب املقا�صد» من
ال�صالح منها قوله تعاىل عقب �آية الو�ضوء :ﮋﮂﮃ
كتابه «عنوان التعريف» �أدل ًة
ُ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮊ [املائدة ،]6 /وقوله
تعاىل :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ [البقرة ،]179 /ونزيد على ذلك �أدل ًة كثرية،
مثل قوله تعاىل عقب الأمر باجتناب اخلمر واملي�سر :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﮊ [املائدة ،]91 /وقوله تعاىل :ﮋﮞ ﮟﮠ
ﮡﮊ [الن�ساء ،]3 /وقوله :ﮋﮌﮍﮎﮏﮊ [البقرة ،]205 /و�ست�أتي
ال�شرعية الآتي ،ويف ق�سم تف�صيل مقا�صد
�أمثل ٌة يف مبحث طرق �إثبات املقا�صد َّ
ال�شريعة من الت�شريع.
َّ

احتياج الفقيه �إىل معرفة مقا�صد َّ
ال�شريعة
ُ

ال�شريعة يقع على خم�سة �أنحاء:
�إن ت�صرف املجتهدين بفقههم يف َّ
فهم �أقوالها ،وا�ستفادة مدلوالت تلك الأقوال ،بح�سب
النحو الأولُ :
اال�ستعمال اللغوي ،وبح�سب النقل ال�شرعي بالقواعد اللفظية ا َّل ِتي بها عملُ
علم �أ�صول الفقه.
اال�ستدالل الفقهي ،وقد تك َّفلَ مبعظمه ُ
عما يعار�ض الأدلة ا َّل ِتي الحت للمجتهد ،والتي
النحو الثاين:
ُ
البحث َّ
ا�ستكمل �إ ْع َمالَ نظره يف ا�ستفادة مدلوالتها لي�ستيقن �أن تلك الأدلة �سامل ٌة مِ َّما
ُي ْب ِطل دالل َتها ويق�ضي عليها بالإلغاء والتنقيح((( ،ف�إذا ا�ستيقن �أن الدليل �سالمِ ٌ
معار�ضا نظر يف كيفية العمل بالدليلني م ًعا� ،أو
عن املعار�ض �أعمله ،و�إذا �ألفى له ً
ُر ْج َحان � ِ
أحدهما على الآخر.

((( الإلغاء :الن�سخ �أو الرتجيح لأحد الدليلني �أو ظهور ف�ساد االجتهاد ،والتنقيح :التخ�صي�ص والتقييد (امل�ؤلف).
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حكمه يف �أقوال ال�شارع على حكم ما ورد
النحو الثالثُ :
قيا�س ما مل ي ِر ْد ُ
حكمه فيه ،بعد �أن ُت ْع َر َف ِعللُ الت�شريعات الثابتة بطريق من طرق م�سالك العلة
ُ
الـم َب َّي َنة يف �أ�صول الفقه.
ُ
حكم لفعلٍ �أو ٍ
حادث حدث للنا�س ال ُي ْع َر ُف حكْ ُمه
النحو الرابع� :إعطا ُء ٍ
ا�س عليه.
نظري ُي َق ُ
فيما الح للمجتهدين من �أدلة ال�شريعة ،وال له ٌ
ال�شريعة الثابتة عنده تل ِّقي َم ْن مل
النحو اخلام�س :تل ِّقي بع�ض �أحكام َّ
ال�شريعة يف ت�شريعها ،فهو يتهم نف�سه بالق�صور عن
يعرف ِع َللَ �أحكامها وال حكم َة َّ
في�سمي
�إدراك حكمة ال�شارع منها ،وي�ست�ضعف علمه يف َج ْن ِب َ�س َع ِة ال�شريعةِّ ،
هذا النوع بالتعبدي.
ال�شريعة يف هذه الأنحاء كلها� .أ َّما النحو
فالفقيه بحاجة �إىل معرفة مقا�صد َّ
ال�شريعة الإ�سالمية للع�صور
الرابع فاحتياجه فيه ظاهر ،وهو الكفيل بدوام �أحكام َّ
والأجيال ا َّل ِتي �أتت بعد ع�صر ال�شارع ،والتي ت�أتي �إىل انق�ضاء الدنيا ،ويف هذا
أي�ضا قال الأئمة
النحو �أثبت مالك  -رحمه اهلل  -حجية امل�صالح املر�سلة ،وفيه � ً
و�سموا
مبراعاة الكليات َّ
ال�شرعية ال�ضرورية ،و�أحلقوا بها احلاجي َة والتح�سينيةُّ ،
مقر ٌر يف م�سالك العلة من علم �أ�صول الفقه .ويف هذا
اجلمي َع باملنا�سب ،وهو َّ
النحو ُهر َِع((( �أهلُ الر�أي �إىل �إعمال الر�أي واال�ستح�سان ،فقامت يف وجوههم
((( ُهر َِع الرجل :م�شى �أو عدا يف ا�ضطراب و�سرعة.
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�ضج ُة علماء الأثر ال َِّذين اطَّ لعوا على �أدل ٍة من الأثر والعمل فيها �أحكا ُم الأحوال
واحلوادث التي فاتت �أهلَ الر�أي معرف ُتها ،كما �أنكر مالك على �شريح قوله بعدم
أي�ضا �ضج ُة العلماء اجلامعني بني الأثر والنظر فيما �أَ ْل َف ْوه
�صحة ا َحل ْب�س ،وقامت � ً
من �أقوال �أهل الر�أي خمال ًفا لمِ َا دل عليه ا�ستقرا ُء مقا�صد ال�شريعة ،كما �أنكر مالك
على القائلني من ال�سلف بخيار املجل�س يف البيع ،فقال يف املوط�أ« :ولي�س لهذا
حد حمدود ،وال �أمر معمول به» .وف�سره �أ�صحابه ب�أنه �أراد �أن املجل�س ال
عندنا ٌّ
ال�شريعة من انعقاد العقود.
ين�ضبط ،و�أنه ينايف مق�صد َّ
احتياج
و أ� َّما الأنحاء الثالثة الأوىل فاحتياجه يف النحو الأول منها �إىل ذلك
ٌ
َّما ليجزم بكون اللفظ منقو ًال �شر ًعا مثالً.
أ�شد؛ لأن باعث اهتدائه �إىل البحث عن
واحتياجه �إليه يف النحو الثاين � ّ
ُ
املعار�ض ثم �إىل التنقيب على ذلك املعار�ض يف مظانهَ ،ي ْق َوى َوي�ض ُعف مبقدار
وقت النظر يف الدليل ال َِّذي بني يديه  -من �أن ذلك
ما ينقدح يف نف�سه َ -
منا�سب لأن يكون مق�صو ًدا لل�شارع على عالته ،فبمقدار ُّ
ٍ
ت�شك ِكه
غري
َّ
الدليل ُ
كافيا لإثبات حكم ال�شرع فيما هو ب�صدده ،ي�شتد
يف �أن يكون ذلك الدليل ً
تنقيبه على املعار�ض ،ومبقدار ذلك الت�شكك يح�صل له االقتناع بانتهاء بحثه
ُ
عن املعار�ض عند عدم العثور عليه ،مثاله ما يف ال�صحيح� :أن عبد اهلل بن عمر
ملا بلغه ُ
قول عائ�شة �أن ر�سول اهلل  قال لها�« :أمل َتر ْي قومك حني بنوا الكعبة
اجلد َر يف البيت وهو
ق َُ�صرت بهم النفق ُة فاقت�صروا عن قواعد �إبراهيم فلم يدخلوا ْ
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من البيت» ،فقال ابن عمر« :لئن كانت عائ�شة �سمعت هذا من ر�سول اهلل ما
�أرى ر�سولَ اهلل ترك ا�ستالم الركنني اللذين يليان احلجر �إ َّال �أن البيت مل يتم
على قواعد �إبراهيم» .فعلمنا من كالمه �أنه كان يرى الدليل ال َِّذي بلغه من فعل
النبي  - وهو ترك ا�ستالم الركنني  -حا ًّال حملَّ احلرية من نف�سه ،وكان ينقدح
فلما �سمع حديث عائ�شة �أيقن
موجبا مل يعلمهَّ ،
يف نف�سه �أن لداللة ذلك الدليل ً
�أنه املوجب وانثلج لذلك �صدره.
أي�ضا يكون االقتناع عند وجود املعار�ض �سري ًعا �أو بطي ًئا مبقدار قوة ِّ
ال�شك
و� ً
منا�سبا للمق�صد ال�شرعي �أو غري منا�سب� ،أال ترى �أن
يف �أن يكون ذلك
ُ
املعار�ض ً
عمر بن اخلطاب ،لمَ َّا ا�ست�أذن عليه �أبو مو�سى الأ�شعري ثال ًثا فلم يجبه ،فرجع �أبو
مو�سى فبعث عمر وراءه ،فلما ح�ضر عتب عليه ان�صرافَه ،فذكر �أبو مو�سى �أنه �سمع
من ر�سول اهلل � ،أنه �إذا مل ي�ؤذن للم�ست�أذن بعد ثالث ين�صرف ،فطالبه عمر
عمن
بالبينة على ذلك و�ضايقه حتى جعل �أبو مو�سى ي�س�أل يف جمل�س الأن�صار َّ
بعلم بذلك من ر�سول اهلل  فقال له م�شيخة الأن�صار« :ال ي�شهد لك
ي�شهد له ٍ
فلما �شهد بذلك عند عمر اقتنع عمر وعلم
أ�صغرنا وهو �أبو �سعيد اخلدري»َّ .
إ� َّال � ُ
كثريا من الأن�صار يعلم ذلك؛ لأنه كان يف ٍّ
قوي �أن يكون معار�ض �أ�صل
�شك ٍّ
�أن ً
اال�ستئذان ب�أن يقيد بثالث ويرجع بعد الثالث؛ لأن يف ذلك بيانًا للإجمال
ال َِّذي يف قول اهلل تعاىل :ﮋﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﮊ [النور.]28 /
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وبعك�س ذلك جنده لمََّا تر َّدد يف �أخذ اجلزية من املجو�س فقال له عبد الرحمن
ابن عوف� :سمعت ر�سول اهلل يقول�«ُ :س ُّنوا بهم �سن َة �أهل الكتاب»َ ،ق ِب َل ُه ومل
يطلب �شهاد ًة على ذلك؛ ل�ضعف ِّ
�شكه يف املعار�ض ،بخالف حاله يف ق�ضية
ا�ستئذان �أبي مو�سى.
و�أما
إثبات العلل،
احتياجه �إليه يف النحو الثالث؛ فلأن القيا�س يعتمد � َ
ُ
ال�شريعة كما يف املنا�سبة(((� ،أي تخريج
إثبات العلل قد يحتاج �إىل معرفة مقا�صد َّ
و� ُ
املناط((( ،وكما يف تنقيح املناط((( و�إلغاء الفارق(((� .أال ترى �أنهم لمََّا ا�شرتطوا �أن
ال�شرعية
العلة تكون �ضابطًا حلكمة ،كانوا قد �أحالونا على ا�ستقراء وجوه احلكم َّ
ا َّل ِتي هي من املقا�صد.
ال�شريعة يف قبول الآثار
وبعد هذا ،فالفقي ُه
حمتاج �إىل معرفة مقا�صد َّ
ٌ
وال�سلف من الفقهاء ،ويف ت�صاريف
من ال�سنة ،ويف االعتبار ب�أقوال ال�صحابة َّ
اال�ستدالل ،وقد �أبى عمر قبولَ خرب فاطمة بنت قي�س يف نفقة املعتدة ،و�أبت

وجوب ذلك العمل �أو حترميَه �أو الإذنَ فيه �شر ًعا .وذلك
((( املنا�سبة معنى يف عمل من �أعمال النا�س يقت�ضي َ
و�صف ظاهر من�ضبط يحكم العقل ب�أن ترتب احلكم ال�شرعي عليه منا�سب ملق�صد ال�شرع من احلكم.
املعنى ٌ
ُ
ح�صول م�صلحة �أو دف ُع مف�سدة.
ومق�صد ال�شرع
((( تخريج املناط :ا�ستخراج املجتهد للو�صف املنا�سب.
((( تنقيح املناط :هو �إلغاء بع�ض الأو�صاف �أو الأحوال ا َّل ِتي ي�شتمل عليها الفعل عن �أن يكون علَّة للحكم،
وجعل مناط احلكم ما عدا ذلك املل َغى.
(((	�إلغاء الفارق :طريق من طرق تنقيح املناط.
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عائ�ش ُة قبولَ خرب ابن عمر يف �أن امليت ُيعذَّ ب ببكاء �أهله ،وقر�أت قوله تعاىل:
ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ [الأنعام.]164 /
احتياجه �إليه يف النحو اخلام�س؛ فلأنه مبقدار ما ي�ستح�صل من مقا�صد
و أ� َّما
ُ
النحو اخلام�س
َّ
ال�شريعة وي�ستكرث مِ َّما ح�صل يف علمه منها ،يقلُّ بني يديه ذلك ُ
مظهر حرية.
ال َِّذي هو ُ
ال�شريعة؛ لأن معرفة مقا�صد
ولي�س كلُّ مكلَّف بحاجة �إىل معرفة مقا�صد َّ
ال�شريعة بدون معرفة
فحق العا ِّمي �أن يتل َّقى َّ
َّ
نوع دقيق من �أنواع العلمُّ ،
ال�شريعة ٌ
املق�صد؛ لأنه ال يح�سن �ضبطه وال تنزيله ،ثم ُي َت َو َّ�س ُع للنا�س يف تعريفهم املقا�صد
ال�شرعية؛ لئال ي�ضعوا ما ُيل ّقنون من املقا�صد يف
مبقدار ازدياد حظهم من العلوم َّ
َهم املقا�صد ،والعلما ُء  -كما
غري موا�ضعه ،فيعود بعك�س املرادُّ ،
وحق العالمِ ِ ف ُ
قلنا  -يف ذلك متفاوتون على قدر القرائح والفهوم.

املقا�صدِ َّ
ِ
طرق ِ�إ ِ
ال�ش ْرعية
ثبات
ُ

أح�س ُبك قد و ِث ْق َت مِ َّما َّقر ْر ُت ُه لك �آن ًفا ب�أن لل�شريعة مقا�صد من ال ّت�شريع
� َ
العلم بها حت ُّق َق الغر�ض على وجه الإجمال ،فتطل َّْع َت الآن �إىل
ب�أدلة ّ
ح�صلَ لك ُ
ال�شرعية يف
معرفة الطرق ا َّل ِتي ن�ستطيع �أن نبلغ بها �إىل �إثبات �أعيان املقا�صد َّ
خمتلف الت�شريعات ،وكيف ن�صل �إىل اال�ستدالل على تعيني ٍ
مق�صد ما من تلك
املقا�صد ،ا�ستدال ًال يجعله بعد ا�ستنباطه حملَّ ِو ٍ
فاق بني املتفقهني� ،سواء يف ذلك
َمن ا�ستنبطه َو َم ْن بلغه ،فيكونُ ذلك بابًا حل�صول الوفاق يف مدا ِرك املجتهدين �أو
التوفيق بني املختلفني من املقلدين.
ال�شرعية املتنوعة
فاعلم �أننا ل�سنا ب�سبيل �أن ن�ستدل على �إثبات املقا�صد َّ
اخلو�ض فيها يف علم �أ�صول الفقه ويف م�سائل �أدلة الفقه
املتعارفَة ا َّل ِتي أ� ِل ْفنا َ
بالأدلة َ
والظن القريب منه بني تلك الأدلة مفقود
ويف م�سائل اخلالف؛ لأن وجود القطع ّ
�أو نادر؛ لأن تلك الأدلة �إن كانت من القر�آن  -وهو متواتر اللفظ  -فمعظم �أدلته
ظواهر ،ويف القر�آن �أدل ٌة على مقا�صد ال�شريعة قريبة من الن�صو�ص �سنذكرها يف
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تق�سيمها الآتي ،و�إن كانت الأدلة من ال�سنة فهي كلها �أخبار �آحاد ،وهي ال تفيد
الظن القريب منه.
القطع وال ّ
ولذلك قد كان القر�آن بني يدي جميع املجتهدين ،فلم يتفقوا على
الأحكام ا َّل ِتي ا�ستنبطوها منه ،ولو مع ظهور بع�ضها دون الآخر ،فقد قال اهلل تعاىل:
ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [البقرة ،]237 /قال مالك يف
املوطّ �أ« :هو الأب يف ابنته البكر ،وال�سيد يف �أَ َمته»� ،أي لأنهما اللذان يعقدان
نكاح والياهما ،وقال ال�شافعي« :هو الزوج ،وجعل معنى كون عقدة النكاح بيده
�أن بيده حلها بالطالق».
ال�شريعة مبا بلغنا �إليه بالت�أمل
طرائق اال�ستدالل على مقا�صد َّ
فعلينا �أن نر�سم َ
الرائد الأعظم للفقيه يف
وبالرجوع �إىل كالم �أ�ساطني العلماء ،ويجب �أن يكون ُ
إن�صاف ونبذَ التع�صب لبادئ الر�أي� ،أو ل�سابقِ االجتهاد� ،أو لقول
هذا امل�سلك ال َ
إمام �أو �أ�ستاذ ،فال يكون ُ
حال الفقيه يف هذا العلم كحال �صاحب ابن عرفة ال َِّذي
� ٍ
حق ابن عرفة« :ما خالفته يف حياته فال �أخالفه بعد وفاته» ،بحيث �إذا
قال يف ِّ
انتظم الدليلُ على �إثبات مق�صد �شرعي وجب على املتجادلني فيه �أن ي�ستقبلوا
ِقبلة الإن�صاف ،وينبذوا االحتماالت ال�ضعاف.
ال�شريعة يف ت�صرفاتها ،وهو على
الطريق الأول :وهو �أعظمها ،ا�ستقراء َّ
نوعني :النوع الأول� :أعظمهما ا�ستقرا ُء الأحكام املعروف ِة عل ُلها ،الآئل �إىل ا�ستقراء
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تلك العلل املثبتة بطرق م�سالك العلة .ف�إن با�ستقراء العلل ح�صولَ العلم مبقا�صد
ال�شريعة ب�سهولة؛ لأننا �إذا ا�ستقرينا عل ًال كثرية متماثل ًة يف كو ِنها �ضابطًا حلكمة
َّ
متحدة� ،أمكن �أن ن�ستخل�ص منها حكم ًة واحدة فنجزم ب�أنها مق�صد �شرعي ،كما
ُي ْ�س َت ْن َت ُج من ا�ستقراء اجلزئيات حت�صيلُ
مفهوم كُ ِّل ٍّي ح�سب قواعد املنطق.
ٍ
الـمـ َز َاب َن ِة الثاب َت ِة مب�سلك الإمياء يف قول
مثا ُله� :أننا �إذا علمنا عل َة النهي عن ُ
ر�سول اهلل  يف احلديث ال�صحيح ملن �س�أله عن بيع التمر بالرطبَ �« :أي ْنق�ص
طب �إذا جف؟ ،قال :نعم ،قال :فال �إذن» ،فح�صل لنا �أن عل َة حترمي املزابنة هي
الر ُ
ُّ
اجلهلُ مبقدار � ِ
أحد ال َع َو َ�ضينْ وهو الرطب منهما املَب ِي ُع بالياب�س .و�إذا علمنا النهي
عن بيع اجلزاف باملكيل ،وعلمنا �أن ع َّل َته جهلُ �أحد العو�ضني بطريق ا�ستنباط
العلة ،و�إذا علمنا �إباحة القيام بال َغنب وعلمنا �أن علته نفي اخلديعة بني الأمة بن�ص
خدع يف البيوع�« :إذا بايعت فقل
قول الر�سول  للرجل ال َِّذي قال له �إين �أُ َ
ال خالبة»؛ �إذا علمنا هذه الع َللَ كلَّها ا�ستخل�صنا منها مق�ص ًدا واح ًدا وهو �إبطال
خالف يف �أن كل تعاو�ض ا�شتمل على خطر �أو غرر
الغرر يف املعاو�ضات ،فلم يبق ٌ
يف ثمن �أو مثمن �أو �أجل فهو تعاو�ض باطل.
النهي عن �أن يخطب امل�سلم على ِخطْ بة م�سلم
ومثال �آخر :وهو �أننا نعلم َ
والنهي عن �أن َي ُ�سوم على �سومه ،ونعلم �أن علة النهي ما يف هذه املنهيات
�آخر،
َ
من الوح�شة ا َّل ِتي تن�ش�أ عن ال�سعي يف احلرمان من منفعة مبتغاة ،فن�ستخل�ص من
ذلك مق�ص ًدا هو دوام الأخوة بني امل�سلمني ،فن�ستخدم ذلك املق�صد لإثبات

28

ا�صدُ َّ
ال�ش ِري َعة الإِ�سالم َّية
َم َق ِ

28

اخلاطب الأول
اجلزم بانتفاء حرمة اخلطبة بعد اخلطبة وال�سوم بعد ال�سوم� ،إذا كان
ُ
عما رغبا فيه.
وال�سائم الأول قد � َ
أعر�ضا َّ
ُ
النوع الثاين :ا�ستقرا ُء �أدلة �أحكام ا�شرتكت يف علة بحيث يح�صل لنا
مق�صد مرا ٌد لل�شارع.
اليقني ب�أن تلك العلة ٌ
النهي عن بيع الطعام قبل ِ
قب�ضهِ ،ع َّل ُته طلب رواج الطعام يف الأ�سواق،
مثالهُ :
والنهي عن بيع الطعام بالطعام ن�سيئ ًة �إذا ُح ِمل على �إطالقه عند اجلمهور ِع َّل ُته �أن
والنهي عن االحتكار يف الطعام حلديث
ال يبقى الطعا ُم يف الذمة فيفوت رواجهُ ،
م�سلم عن معمر مرفو ًعا« :من احتكر طعا ًما فهو خاطئ»(((ِ ،ع َّل ُته � ُ
إقالل الطعام من
مق�صد
رواج الطعام
وتي�سري تناو ِل ِه ٌ
العلم ب�أن َ
الأ�سواق ،فبهذا اال�ستقراء يح�صل ُ
َ
من مقا�صد ال�شريعة ،فنعمد �إىل هذا املق�صد فنجعله � ْأ�ص ًال ونقول� :إن الرواج �إنمَّ ا
يكون ب�صو ٍر من املعاو�ضات ،وال ُ
إقالل �إنمَّ ا يكون ب�صور �أخرى من املعاو�ضات� ،إذ
النا�س ال يرتكون التبايع ،فما عدا هذه الأ�صناف من املعاو�ضات ال ُي ْخ َ�شى عدم
رواج الطعام ،ولذلك قلنا جتوز ال�شرك ُة والتولي ُة والإقال ُة يف الطعام قبل قب�ضه،
ال�شريعة
ومن هذا القبيل كرث ُة الأمر بعتق الرقاب ال َِّذي دلَّنا على �أن من مقا�صد َّ
ح�صولَ احلرية.

((( خاطئ� :آثم.
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الداللة ا َّل ِتي ي�ضعف احتمال �أن
الطريق الثاين� :أدلة القر�آن الوا�ضح ُة َّ
غري ما هو ظاهرها بح�سب اال�ستعمال العربي ،بحيث ال َي ُ�ش ُّك
يكون املرا ُد منها َ
يف املراد منها �إ َّال من �شاء �أن ُي ْد ِخل على نف�سه ًّ
�شكا ال ُيعتد به� ،أال ترى �أَ َّنا جنزم
ب�أن معنى ﮋﭦﭧﭨﮊ [البقرة� ،]183 /أن اهلل �أوجبه ،ولو قال �أحد
�إن ظاهر هذا اللفظ �أن ال�صيام مكتوب يف الورق جلاء خط�أً من القول ،فالقر�آنُ
قطعيه يح�صل اليق ُني بن�سبة ما يحتوي عليه �إىل ال�شارع تعاىل،
متواتر اللفظ َّ
لكونه َ
ولكنه لكونه ظ ِّن َّي الداللة يحتاج �إىل داللة وا�ضح ٍة َي�ض ُع ُف احتمال تطرق معنى
ٍ
ٍ
ان�ضم �إىل قطعية املنت قو ُة ظن الداللة َت�س َّنى لنا �أخذُ
�شرعي
ثان �إليها ،ف�إذا َّ
مق�صد ٍّ
اخلالف عند اجلدل يف الفقه ،مثل ما ي�ؤخذ من قوله تعاىل :ﮋﮌ
منه يرفع
َ
ﮍ ﮎ ﮏﮊ [البقرة ،]205 /وقوله ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﮊ [الن�ساء ،]29 /وقوله ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ
[الزمر ،]7 /وقوله :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﮊ [املائدة ،]91 /وقوله ﮋﯗﯘﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﮊ
[البقرة ،]185 /وقوله :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ [احلج ،]78 /ففي
ت�صريح مبق�صد �شرعي �أو تنبي ٌه على مق�صد.
كل �آية من هذه الآيات
ٌ
الطريق الثالث :ال�سنة املتواترة ،وهذا الطريق ال يوجد له مثال �إ َّال يف
حالني:

30

ا�صدُ َّ
ال�ش ِري َعة الإِ�سالم َّية
َم َق ِ

30

احلال الأول :املتواتر املعنوي احلا�صل من م�شاهدة عموم ال�صحابة عم ًال
بت�شريع يف ذلك ي�ستوي فيه جميع امل�شاهدين،
علم
ٍ
من النبي  فيح�صل لهم ٌ
ق�سم املعلوم من الدين بال�ضرورة ،وق�سم العمل ال�شرعي
و�إىل هذا احلال يرجع ُ
القريب من املعلوم �ضرور ًة ،مثل م�شروعية ال�صدقة اجلارية املعبرَّ عن بع�ضها
ريحا يقول بعدم
با َحل ْب�س ،وهذا العمل هو ال َِّذي عناه مالك حني بلغه �أن �شُ ً
انعقاد احلب�س ،ويقول ب�أن ال حب�س عن فرائ�ض اهلل ،فقال مالك« :رحم اهلل
�شريحا ،تكلَّم ببالده ،ومل َي ِر ِد املدين َة فريى �آثار الأكابر من �أزواج النبي 
ً
و�أ�صحابه والتابعني بعدهم ،وما حب�سوا من �أموالهم ،وهذه �صدقات ر�سول اهلل
�سبع حوائط ،وينبغي للمرء �أن ال يتكلم �إ َّال فيما �أحاط به ُخ ًربا» ،و�أمثلة هذا العلم
يف العبادات كثرية ،ككون خطبة العيدين بعد ال�صالة.
تكر ِر م�شاهدة
احلال الثاينٌ :
تواتر عملي يح�صلُ لآحاد ال�صحابة من ُّ
�شرعي ،ففي �صحيح
�أعمال ر�سول اهلل  بحيث ُي�ستخل�ص من جمموعها ٌ
مق�صد ٌّ
البخاري عن الأزرق بن قي�س قال« :كنا على �شاطئ نهر بالأهواز قد ن�ضب عنه
فر�سه ،فانطلقت
املاء ،فجاء �أبو برزة الأ�سلمي على فر�س ،فقام ُي�ص ِّلي ،وخلَّى َ
الفر�س ،فرتك �صالته وتبعها حتى �أدركها ف�أخذها ،ثم جاء فق�ضى �صالته ،وفينا
رجل له ر� ٌأي ف�أقبل يقول« :انظروا �إىل هذا ال�شيخ ترك �صالته من �أجل فر�س،
مرتاخ
ف�أقبل فقال« :ما َع َّنفني � ٌ
فارقت ر�سول اهلل  ،»وقال�« :إن منزيل ٍ
أحد منذ ُ
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فلو �صليت وتركت الفر�س مل �آت �أهلي �إىل الليل» ،وذكر �أنه �صحب ر�سول اهلل 

فر�أى من تي�سريه.
فم�شاهد ُته �أفعالَ ر�سول اهلل  املتعددة ا�ستخل�ص منها �أن من مقا�صد
ال�شريعة التي�سري ،فر�أى �أن قطع ال�صالة من �أجل �إدراك فر�سه ثم العود �إىل
َّ
ا�ستئناف �صالته �أَ ْولىَ من ا�ستمراره على �صالته مع جت�شم م�شقة الرجوع �إىل �أهله
قريبا من القطع ،ولكنه
راج ًال((( .فهذا املق�صد بالن�سبة �إىل �أبي برزة ٌ
مظنون ظ ًّنا ً
بالن�سبة �إىل غريه ال َِّذين ُي ْر َوى لهم َخبرَ ُ ه مق�صد حمتمل؛ لأنه ُي َتل َّقى منه على
وجه التقليد وح�سن الظن به.
ولقد جاء ال�شاطبي يف �آخر «كتاب املقا�صد» من ت�أليفه املوافقات بكالم
�أرى من املهم �إثباته هنا باخت�صار ،قال« :مباذا يعرف ما هو مق�صود لل�شارع مما لي�س
مق�صو ًدا له؟ والواجب �أن النظر بح�سب التق�سيم العقلي ثالثة �أق�سام:
الن�ص ال َِّذي
�أحدها� :أن يقال� :إن مق�صد ال�شارع غائب ع َّنا حتى ي� َأتي َنا ُّ
احلملُ على الظاهر مطل ًقا ،وهو ر�أي الظاهرية
ُي ِّعرفنا به ،وحا�صل هذا الوجهْ :
مظان العلم مبقا�صد ال�شارع يف الظواهر والن�صو�ص.
ال َِّذين يح�صرون َّ
الثاين :دعوى �أن مق�صد ال�شارع لي�س يف هذه الظواهر وال ما يفهم منها،
ال�شريعة حتى ال يبقى يف ظاهرها
و�إمنا املق�صد � ٌأمر �آخر وراءه ،ويطَّ ِر ُد ذلك يف جميع َّ
ما�شيا على قدميه.
((( راجالًً :
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مقا�صد ال�شارع ،وهذا ر�أي كلِّ ٍ
قا�صد لإبطال ال�شريعة ،وهم
ُم َت َم َّ�س ٌك ُت ْع َرف منه
ُ
الباطنية.
الثالث� :أن يقال باعتبار الأمرين جمي ًعا ،على وجه ال ُي ِخلُّ فيه املعنى
نظام ٍ
واحد ال اختالف فيه وال تناق�ض،
بالن�ص وال العك�س ،لتجري َّ
ال�شريع ُة على ٍ
رف من جهات:
مق�صد
ال�شارع ُي َع ُ
وهذا ال َِّذي أَ� َّم ُه �أك ُرث العلماء ،فنقول� :إن َ
ِ
والنهي االبتدائي الت�صريحي ،ف� َّإن الأمر كان � ًأمرا؛
�إحداها :جمر ُد الأم ِر
ِ
فوقوع الفعل عنده مق�صو ٌد لل�شارع ،وكذلك النهي يف اقت�ضاء
القت�ضائه الفعلُ ،
الكف.
الثانية :اعتبار علل الأمر والنهي ،كالنكاح مل�صلحة التنا�سل ،والبيع
مل�صلحة االنتفاع باملبيع.
مقا�صد �أ�صلية
والثالثة� :أن لل�شارع يف �شرع الأحكام
ومقا�صد تابعة ،فمنها
َ
َ
م�شار �إليه ،ومنها ما ا�س ُت ْقرِئ من املن�صو�ص ،فا�ستدللنا
ٌ
من�صو�ص عليه ،ومنها ٌ
بذلك على �أن كل ما مل ين�ص عليه َّمما ذلك �ش�أن ُه هو مق�صود لل�شارع».

ال�سلف يف رجوعهم �إىل مقا�صد َّ
ال�شريعة
طريقة ّ
ومتحي�ص ما ي�صلح لأن يكون مق�صودًا لها

ال�شرعية ،ولكني
وهذا املبحث يتنزل منزل َة طريقٍ من طرق �إثبات املقا�صد َّ
مل �أُ ِع ُّده يف ِعدادها من حيث �إين مل �أجد حجة يف كل قول من �أقوال ال�سلف،
وبع�ضها فيه الت�صريح
�صاحبه ب�أنه راعى يف كالمه املق�صدُ ،
�إذ ُ
�صر ٍح ُ
بع�ضها غري ُم ِّ
�أو ما يقاربه ،ولكنه ال ُي َع ُّد مبفرده حج ًة؛ لأن قُ�صاراه �أنه ر� ٌأي من �صاحبه يف فهم
مق�صد ال�شريعة.
ولكن مناط احلجة لنا ب�أقوالهم �أنها دال ٌة على �أن
ال�شريع ِة على
مقا�صد َّ
َ
يتق�ص ْون
اجلملة واجب ُة االعتبار ،و�أن �أقوالهم � ً
أي�ضا مل َّا تكاثرت قد �أنب�أتنا ب�أنهم كانوا َّ
باال�ستقراء
أحببت �أن �أُم ِّثل يف هذا املبحث
مقا�صد َّ
َ
ال�شريعة من الت�شريع ،ولقد � ُ
مقدار اعتبار �سلف العلماء لهذا الغر�ض املهم ،وفيه
ب�أمثلة كثرية يتجلَّىِ بها للناظر ُ
�صواب املجتهد الواحد يف اجتهاداته،
يعرفُك ب�أن �أك َرث املجتهدين �إ�صاب ًة و�أك َرث ِ
ما ِّ
يكونان على مقيا�س غ َْو ِ�صه يف َتطَ ل ُِّب مقا�صد ال�شريعة ،و�سن�شرح ذلك يف �أبواب
الق�سم الأول.
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املثال الأول :روى جابر بن عبد اهلل و�أبو هريرة ورافع بن خديج � أن
أر�ض َفل َْي ْز َر ْعها �أو ِل َي ْم َن ْحها �أخاه ،ف�إن � َأبى
ر�سول اهلل  قال« :من كانت له � ٌ
احلديث عبد اهلل بن عمر فذهب �إىل رافع بن خديج
َفل ُْي ْم ِ�س ْك �أر�ضه» ،فبلغ هذا
ُ
علمت �أنا كنا ُنكري مزا ِر َعنا على عهد ر�سول اهلل  مبا على ال ْأر ِبعاء
فقال« :قد َ
و�شيء من التنب»((( .قال نافع :وكان ابن عمر ُيكْ رِي مزارعه على عهد ر�سول اهلل
عبد اهلل �أن يكون
و�صدرا من خالفة معاوية ،ثم َخ ِ�شي ُ
و�أبي بكر وعمر وعثمان ً
النبي  قد �أحدث يف ذلك �شي ًئا مل يكن يعلمه فرتك كراء الأر�ض .وقال
أحدكم
طاوو�س عن ابن عبا�س� :إن النبي  مل ينه عنه ولكنه قال�« :إن مينح � ُ
خري من �أن ي�أخذ �شي ًئا معلو ًما» .فحمله على �أمر الرتغيب والكمال ،وبذلك
�أخاه ٌ
البخاري فقال يف �صحيحه« :باب ما كان �أ�صحاب النبي  يوا�سي بع�ضهم
�أخذ
ُ
بع�ضا» ،و�أخرج حديث رافع بن خديج عن عمه ظهري بن رافع« :لقد نهانا ر�سول اهلل
ً
عن �أمر كان بنا راف ًقا» .قلت :ما قال ر�سول اهلل فهو حق ،قال :دعاين ر�سول اهلل
فقال« :ما ت�صنعون مبحاقلكم؟» قلت :ن�ؤاجرها على الربع وعلى الأو�سق من التمر
قلت �سم ًعا
ازر ُعوها �أو �أَ ْز ِر ُعوها �أو �أم�سكوها» ،قال رافعُ :
وال�شعري ،قال« :ال تفعلواَ ،
وطاعة .ف�أ�شار البخاري يف ترجمة الباب ا َّل ِتي هي د�أبه وفقهه �إىل �أن ذلك من
قبيل املوا�ساة ،واملوا�سا ُة ال ِجت ُب وال ُي ْق َ�ضى بها.

((( الأَ ْر ِبعاء :جمع ربيع وهو النهر ال�صغري .واملراد هنا �أنهم يكرون الأر�ض بحظ من ماء النهر اململوك.
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وف�سر مالك بن �أن�س يف املوط أ� النهي عن املحاقلة ب�أنها ِكراء الأر�ض باحلنطة،
َّ
�سعيد بن امل�سيب عن ا�ستكراء
ألت َ
وا�شرتاء الزرع باحلنطة .وقال ابن �شهاب�« :س� ُ
والو ِرق ،فقال :ال ب�أ�س بذلك» .وقال البخاري قال اللَّيث بن �سعد:
الأر�ض بالذهب َ
ظر فيه ذوو الفهم باحلالل واحلرام مل
«�أرى �أن ما ُن ِه َي عنه من ِكراء الأر�ض ما لو نَ َ
بيع ممنوع جم ًعا
النهي ما كان منها آ� ِي ًال �إىل ٍ
يجيزوه لمِ َا فيه من املخاطرة» .فجعل محَ ْ َمل ِ
بني الأدلة ،ويف باب « َمن �شهد بدرا» من مغازي �صحيح البخاري :عن الزهري عن
�سامل عن رافع بن خديج «�أن ر�سول اهلل نهى عن ِكراء امل َزارع» .قال الزهري :قلت
ل�سامل� :أ ُتكْ ر َِيها � َأنت؟ قال :نعمَّ � ،إن راف ًعا �أكرث على نف�سه.
ويظهر �أن رافع بن خديج لمََّا �أكرث ال�صحاب ُة من خمالفته ت�أ َّول روايته ،ففي
«كتاب احلرث واملزارعة» من �صحيح البخاري عن رافع بن خديج ،قال« :كنا
م�سمى ل�سيد الأر�ض،
�أكرث �أهل املدينة ُم ْز َد َر ًعا ،فكنا ُنكْ رِي الأر�ض بالناحية منها ًّ
أر�ض وي�سلم ذلك ف ُن ِهي َنا،
أر�ض مِ َّوما ي�صاب ال ُ
قال ِفم َّما ُي�صاب ذلك و َت ْ�سلَم ال ُ
والو ِرق فلم يكن يومئذ» ،فجعل محَ ْ َمل النهي ما يف عقود قومه من
و�أما الذهب َ
املخاطرة.
املثال الثاين� :أخرج البخاري يف «باب وفد اليمن» �أن خباب بن الأرت
جاء �إىل عبد اهلل بن م�سعود ويف �إ�صبعه خامت من ذهب ،فقال له ابن م�سعود�« :أما
علي بعد اليوم فنزعه».
�آن لهذا اخلامت �أن ُينزع؟ فقال له خباب� :أ َّما �إنك لن تراه َّ
نهي تنزي ٍه
قال العلماء كان خباب يرى نهي ر�سول اهلل  عن لب�س خامت الذهب َ
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نهي حترمي ،ولذلك كان ابن م�سعود يحاوره يف نزعه وي�ستبطئ َتر ُّي َث خباب عن
ال َ
نزعه �إىل �أن ِ
إنكار ابن م�سعود عليه
خباب بنزعه � ً
ر�ض َي ٌ
إر�ضاء ل�صاحبه ،ومل يكن � ُ
بلهجة تغيري املنكر.
املثال الثالث� :أخرج مالك يف املوط أ� حديث «البيعان باخليار ما مل يفرتقا»،
حد حمدود ،وال � ٌأمر معمول به»؛ �أي يف تقدير
ثم عقبه بقوله« :ولي�س لهذا عندنا ٌّ
مدة عدم تفرقهما ،ومل يقل به مالك يف مذهبه ،وعللوا ذلك مبنافاته ملق�صد ال�شارع
بت العقود ،فمحمل االفرتاق عنده �أنه االفرتاق بالقول وهو �صدور �صيغة البيع.
من ِّ
املثال الرابع :ذكر �أبو �إ�سحاق ال�شاطبي يف امل�س�ألة الثانية من «كتاب الأدلة»
معار�ضا لقاعدة من قواعد ال�شرع هل يجوز
خرب الواحد ً
عن ابن العربي قال�« :إذا جاء ُ
وم�شهور ِ
قول
العمل به؟ قال �أبو حنيفة :ال يجوز العمل به ،وقال ال�شافعيُ :يعمل به،
ُ
ٍ
املعول �أن احلديث �إن ع�ضدته قاعد ٌة �أخرى َعمل به و�إن كان وحده
مالك ال َِّذي عليه َّ
امل�صراة مل ََّـا ر�آه خمال ًفا للأ�صول؛ لأن ُم ْت ِل َف ال�شيء �إمنا
تركه ،وقد ر َّد مالك َ
حديث َّ
يغرم مثلَه �أو قيم َته ،و�أ َّما غ َْر ُم ٍ
جن�س �آخر من الطعام �أو العرو�ض فال»(((.
الـم ْـحرِم وج َهه� :أن
املثال اخلام�س� :أخرج مالك يف املوط�أ يف تخمري ُ
وخمر ر� َأ�سه ووجهه وقال« :لوال �أنا
عبد اهلل بن عمر ك ََّفن اب َنه واقد بن عبد اهلل َّ
حيا ،ف�إذا مات فقد انق�ضى
ُحرم لطيبناه» ،قال مالك« :و�إمنا يعمل الرجل ما دام ًّ
حب ُ�س املاء.
((( وامل�صراة من الإبل والبقر والغنم هي :ا َّل ِتي ُ�ص ِّر َي لب ُنها ُ
وح ِقن وجمع فلم ُي ْحلب �أيا ًما ،و�أ�صل الت�صرية ْ
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غري محُ ْ ر ٍِم
العمل»� ،أ�شار �إىل �أن املُحرِم �إذا مات ُيطَ ّيب �إن كان معه من النا�س ُ
م�س الطيب ،و�أ�شار �إىل ت�أويل احلديث املروي يف �صحيح البخاري يف
يجوز له ُّ
املُحرِم ال َِّذي وق ََ�ص ْت ُه((( ناق ُته �أن ر�سول اهلل  قال« :ال مُ ِت ُّ�سو ُه بطيب» ،والظاهر �أن
الراوي ا�شتبه عليه قوله «ال مُ ِت ُّ�سوه بطيب» ب�أنه لأجل امليت ،و�إمنا هو لأجل الأحياء
الر ِّد �أن ذلك خمالف لقواعد ال�شريعة ،ولي�س
ال َِّذين معه �أو هي خ�صو�صية ،وع ّل ُة ّ
غري ذلك.
لورود خ ٍرب �آخر ُيعار�ضه� ،إذ مل ُي ْر َو ُ
�ساملـا،
املثال ال�ساد�س� :أخرج مالك يف املوط�أ �أن �أبا حذيفة كان تب ّنى ً
وكان يرى �أنه ابنه ،فلما نزل قوله تعاىل :ﮋﮗﮘﮊ [الأحزاب،]5 /
زوج �أبي حذيفة �إىل ر�سول اهلل  فقالت« :كنا نرى
جاءت �سهل ُة بنت �سهيل ُ
بيت واحد ،فماذا ترى يف
علي و�أنا ف ُُ�ضل ،ولي�س لنا �إ َّال ٌ
ً
�ساملـا ول ًدا ،وكان يدخل َّ
فيح ُر ْم بلبنها» .فكانت
�ش�أنه؟ ،فقال لها ر�سول اهلل � :أر�ضعيه خم�س ر�ضعات َ
أخذت بذلك عائ�ش ُة فيمن كانت حتب �أن يدخل عليها
تراه اب ًنا من الر�ضاعة ،ف� ْ
�سائر �أزواج ر�سول اهلل � أن َيدخل
من الرجال ،فت�أمر �أخ َتها �أن تر�ضعه ،و�أبى ُ
أحد ،وقلن« :ما نرى ال َِّذي �أمر ُ
ر�سول اهلل �سهلة إ� َّال رخ�ص ًة
عليهن بتلك الر�ضاعة � ٌ
ّ
منه يف ر�ضاعة �سامل وحده ،وا ِهلل ال يدخل علينا بهذه الر�ضاعة �أحد» ،قال مالك
بعد ذلك« :وكان عمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن م�سعود ال يريان الر�ضاعة �إ َّال يف
ال�صغر يف احلولني».
وق�ص ْته :ك�سرته ودقت عنقه.
((( َ

�أد ّلة َّ
ال�شريعة ال ّلفظية ال ت�ست ْغني عن معرفة
املقا�صد ّ
ال�شرعية

نوع من �أنواعه
�إن الكالم مل يكن يف لغة من لغات الب�شر ،وال كان ٌ
و�أ�ساليبه يف اللّغة الواحدة ،بالذي يكفي يف الداللة على ُم َرا ِد الالفظ دالل ًة ال
حتتمل ًّ
�شكا يف مق�صده من لفظه� ،أعني الدالل َة املعبرَّ عنها بالن�ص ال َِّذي يفيد
معنى ال يحتمل غريه ،ولكن تتفاوت دالل ُة �ألفاظ اللّغات ودالل ُة �أنواع كالم
فبع�ض �أنواع
تطر ِق االحتمال �إىل املراد بذلك الكالمُ ،
اللّغة الواحدة تفاو ًتا يف ُّ
أقدر
الكالم يتطرق �إليه احتمالٌ �أك َرث مِ َّما يتطرق �إىل بع�ض �آخرُ ،
وبع�ض املتكلمني � ُ
على ْن�ص ِب العالمات يف كالمه على مراده منه من بع�ض �آخر ،ومن هنا ُو ِ�صف
بع�ض املتكلمني بالف�صاحة والبالغة.
ُ
على �أن حظَّ ال�سامعني للكالم يف مقدار اال�ستفادة منه
أي�ضا
متفاوت � ً
ٌ
َبح ْ�س ِب تفاوت �أذهانهم وممار�ستهم لأ�ساليب لغة ذلك الكالم ،ولأ�ساليب ِ�ص ْن ِف
املتكلم بذلك الكالم.
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مالمح من
وبذلك مل ي�ستغن املتكلمون وال�سامعون عن �أن َّ
حتف بالكالم ُ
نات من الب�ساط؛ لتتظافر تلك الأ�شيا ُء احلا َّف ُة
ومبي ٌ
�سياق الكالم ،ومقام اخلطابِّ ،
ٍ
ِ�ض لل�سامع يف مراد املتكلم من كالمه،
بالكالم على �إزالة
احتماالت كانت َتعر ُ
أو�ضح دالل ًة على مراده من
جتد الكال َم ال َِّذي �شافه به
ولذلك ُ
املتكلم �سا ِمعيه � َ
ُ
ٍ
احتماالت من الكالم
وجتد الكال َم املكتوب �أك َرث
الكالم ال َِّذ َي بلَّغه عنه ُم َب ِّلغُ ،
ومالمح املتكلم واملُب ِّلغ ،و�إن كان
املَبلَّغ بلفظهَ ،ب ْل َه امل�شا َف ِه به؛ ل َف ْق ِده دالل َة ال�سياق
َ
هو �أ�ضبط من جه ِة انتفاء التحريف وال�سهو والت�صرف يف التعبري عن املعنى عند
�سوء الفهم.
ويتوحل يف َخ ْ�ض َخ ٍ
ا�ض من الأغالط حني
ق�صر ُ
ومن هنا ُي ِّ
بع�ض العلماء َّ
وج ُه ر� َأي ُه �إىل اللَّفظ
يقت�صر يف ا�ستنباط �أحكام َّ
ال�شريعة على اعت�صار الألفاظ ،و ُي ِّ
مقتن ًعا به ،فال ُ
يزال ُيق ِّل ُبه و ُيح ِّل ُله وي�أمل �أن َي�ستخرج ُل َّبه ،و ُي ِهمل ما قدمناه من
اال�ستعانة مبا َيح ُّف بالكالم من حافات القرائن واال�صطالحات وال�سياق ،و� َّإن
أحوجه �إىل اال�ستعانة عليها مقا ُم الت�شريع.
�أدقَّ ٍ
مقام يف الداللة و� َ
مراتب الفقهاء ،وترى جمي َعهم مل ي�ستغنوا عن
ويف هذا العمل تتفاوت ُ
ا�ستق�صاء ت�صرفات الر�سول  وال عن ا�ستنباط ال ِعلل ،وكانوا يف ع�صر التابعني
الرحالَ �إىل املدينة؛ ليتب�صروا من �آثا ِر الر�سول  و�أعما ِله وعملِ
وتابعيهم َي ُ�ش ُّدون ِّ
ٍ
احتماالت
ال�صحابة ومن َ�صحبهم من التابعني ،هنالك يتبينَّ ُ لهم ما يدفع عنهم
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�ستنبط من العلل تب ًعا ملعرفة ا ِحل َكم
كثرية يف دالالت الألفاظ،
ُ
ويت�ضح لهم ما ُي َ
واملقا�صد.
ويف هذا املقام ظهر
املحدثني املقت�صرين يف ال َتفقه
تق�صري الظاهرية ُ
وبع�ض ِّ
ُ
وي عن ال�شافعي من �أنه قال�« :إذا �صح احلديث
وظهر بطالنُ ما ُر َ
على الأخبارَ ،
و�شواهد
عن ر�سول اهلل فهو مذهبي»� ،إ ْذ مثلُ هذا ال ي�صدر عن عامل جمتهد.
ُ
مكذوب �أو محُ َّر ٌف عليه ،إ� َّال �أن
�أقوال ال�شافعي يف مذهبه تق�ضي ب�أن هذا الكالم
ٌ
يكون �أراد من ال�صحة متا َم الداللة مبا �شرحناه و�س ِلم من املعار�ضة مبا حذرنا منه،
ٍ
وحينئذ يكون قوله هذا ي�ؤول �إىل معنى�« :إذا ر�أيتم مذهبي فاعلموا �أنه احلديث
ال�صحيح» ،وكذا ما نقله ال�شاطبي يف االعت�صام عن �أحمد بن حنبل من �أنه قال:
خري من القيا�س» ،وهذا ال ي�ستقيم؛ لأنه �إن كان به ما يف
«�إن احلديث ال�ضعيف ٌ
القيا�س من احتمال اخلط�أ ،ف�إن يف احلديث ال�ضعيف احتمالَ الكذب ،وهذا
احتمالٌ له � ٌأثر �أقوى يف زوال الثقة باحلديث ال�ضعيف من �أثر احتمال اخلط�أ يف
القيا�س ،فنجزم �أن �أحمد بن حنبل قد ُح ِّرف عليه هذا القول.
وهلل ُّدر البخاري� ،إذ ترجم يف «كتاب االعت�صام» من �صحيحه بقوله« :باب
ما ذكر النبي  وح�ض على اتفاق �أهل العلم ،وما �أجمع عليه احلرمان :مكة
واملدينة ،وما كان بهما من م�شاهد النبي  واملهاجرين والأن�صار وم�صلَّى النبي
قلت لأن�س بن مالك :أَ� َب َل َغ َك �أن
واملنرب والقرب» ،ثم �أخرج حديث عا�صم قالُ :
النبي قال« :ال ِحل َْف يف الإ�سالم؟» ،قال �أن�س« :قد حالف النبي بني قري�ش
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والأن�صار يف داري ا َّل ِتي باملدينة» ،ي�شري �إىل �إبطال احلديث املروي عن �أم �سلمة
مقدار االعتبار مبذاهب
حر ُر َ
وعن جبري بن مطعم وعن ابن عبا�س ،وفيه ما ُي ِّ
ال�صحابة فيما طري ُقه النقل والعمل ،فقد كانوا ي�س�ألون ر�سولَ اهلل �إذا ُعر َِ�ض ْت لهم
االحتماالت ،وكانوا ِ
ب�ص ُرهم مبق�صد ال�شارع.
ي�شاه ُدون من الأحوال ما ُي ِّ

انت�صاب َّ
ارع للت�شريع
ُ
ال�ش ِ

ِ
مقامات الأقوال والأفعال
الناظر يف مقا�صد ال�شريعة هو متيي ُز
فما يهم َ
ال�صادرة عن ر�سول اهلل  ،والتفرقة بني �أنواع ت�صرفاته.
أقوال و� ٍ
م�صادر � ٍ
�صفات كثرية �صاحلة لأن تكون
أفعال منه،
وللر�سول ٌ 
َ
فالناظر يف مقا�صد ال�شريعة بحاجة �إىل تعيني ال�صفة ا َّل ِتي عنها �صدر من ُه قولٌ �أو
فعل ،و�أول من اهتدى �إىل النظر يف هذا التمييز والتعيني العالمة �شهاب الدين
�أحمد بن �إدري�س القرايف يف كتابه «�أنوار الربوق يف �أنواء الفروق» ،ف�إنه جعل
الفرق ال�ساد�س والثالثني بني قاعدة ت�صرف ر�سول اهلل  بالق�ضاء وقاعدة
ت�صرفه بالفتوى  -وهي التبليغ  -وقاعدة ت�صرفه بالإمامة ،وقال:
«�إن ر�سول اهلل  هو الإمام الأعظم ،والقا�ضي الأحكم ،واملفتي الأعلم،
ٍ
من�صب ديني إ� َّال وهو
فهو �إمام الأئمة ،وقا�ضي الق�ضاة ،وعامل العلماء ،فما من
مت�صف به يف �أعلى رتبة ،غري �أن غالب ت�صرفه  بالتبليغ؛ لأن و�صف الر�سالة
غالب عليه ،ثم تقع ت�صرفاته :منها ما يكون بالتبليغ والفتوى �إجما ًعا ،ومنها ما
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يجمع النا�س على �أنه بالق�ضاء ،ومنها ما يجمع النا�س على �أنه بالإمامة ،ومنها ما
ُي ْخ َتلف فيه لرتدده بني رتبتني ف�صاع ًدا ،فمنهم من ُي َغ ِّلب عليه رتب ًة ومنهم من
ُي َغ ِّلب عليه �أخرى».
«ثم ت�صرفاته  بهذه الأو�صاف تختلف � ُآثارها يف ال�شريعة ،فكل ما قاله
�أو فعله على �سبيل التبليغ كان ُحكْ ًما عا ًّما على ال َّث َقلَني �إىل يوم القيامة ،ف�إن كان
أمورا به �أقدم عليه كلُّ � ٍ
منهيا عنه اجتنبه
م� ً
أحد بنف�سه وكذلك املباح ،و�إن كان ًّ
كل �أحد بنف�سه ،وكل ما ت�صرف فيه بو�صف الإمامة ال يجوز لأحد �أن ُي ْق ِدم عليه
�سبب ت�صرفه فيه بو�صف الإمامة دون التبليغ يقت�ضي ذلك،
�إال ب�إذن الإمام؛ ل َّأن َ
وما ت�صرف فيه بو�صف الق�ضاء ال يجوز ل ٍ
أحد �أن ُي ْق ِدم عليه �إ َّال بحكم حاكم؛
لأن ال�سبب ال َِّذي لأجله ت�صرف فيه بو�صف الق�ضاء يقت�ضي ذلك».
«فهذه الفروق بني هذه القواعد الثالث ،وحت ُّق ُق ذلك ب�أربع م�سائل:
امل�س�ألة الأوىل :بعث اجليو�ش ،و�صرف �أموال بيت املال يف جهاتها،
وجمعها من حما ِّلها ،وتولية الوالة ،وق�سمة الغنائم ،فمتى فعل ر�سول اهلل 
من ذلك �شي ًئا علمنا �أنه ت�صرف فيه بطريق الإمامة دون غريها ،ومتى ف ََ�صلَ بني
بالبينات �أو الأميان والنكوالت
اثنني يف دعاوى الأموال و�أحكام الأبدان ونحوها ِّ
ونحوها فنعلم �أنه �إنمَّ َا ت�صرف يف ذلك بالق�ضاء دون الإمامة ،وكل ما ت�صرف فيه
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من العبادات بقوله �أو فعله �أو �أجاب به �س�ؤال �سائل عن �أمر ديني ،فهذا الت�صرف
خفاء فيها».
بالفتوى والتبليغ ،فهذه املواطن ال َ
و�أما موا�ضع اخلفاء والرتدد ففي بقية امل�سائل ،وهي:
أر�ضا ميت ًة فهي له».
أحيا � ً
امل�س�ألة الثانية :قوله « :من � َ
اختلف العلماء يف هذا القول :هل هو ت�صرف بالفتوى فيجوز لكل � ٍ
أحد
أر�ضا ولو مل ي�أذن له الإمام ،وهذا قول مالك وال�شافعي� ،أو هو ت�صرف
�أن ُي ْح ِي َي � ً
بالإمامة فال يجوز لأحد �أن يحيي �إ َّال ب�إذن الإمام ،وهو مذهب �أبي حنيفة.
امل�س�ألة الثالثة :قول ر�سول اهلل  لهند بنت ُعتبة زوج �أبي �سفيان ملا قالت
أخذت
له�« :إن �أبا �سفيان رجلٌ
�شحيح ،ولي�س يعطيني ما يكفيني وولدي� ،إ َّال ما � ُ
ٌ
وولدك باملعروف».
منه وهو ال يعلم» ،فقال« :خذي من ماله ما يكفيك َ
ت�صرف بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه
اختلف العلماء :هل هذا ٌ
ت�صرف بالق�ضاء فال يجوز لأحد �أن
�أو بجن�سه �أن ي�أخذه بغري علم خ�صمه به� ،أو هو ُّ
جن�س ح ِّقه �أو ح َّقه �إذا تعذر �أخذُ ُه من الغرمي �إ َّال بق�ضاء ٍ
قا�ض؟
ي�أخذ َ
امل�س�ألة الرابعة :قول ر�سول اهلل « :من قتل قتي ًال فله �سل َُبه».
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اختلف العلماء :هل هذا ت�صرف بالإمامة فال ي�ستحق القاتلُ �سل ََب املقتول
�إ ًّال �أن يقول له الإمام ذلك؟ �أي ور�آه ال�شافعي ت�صرفًا بالفتوى فال يحتاج �إىل �إذن
الإمام هذا حا�صل كالم ال�شهاب القرايف.
ٍ
ومن ورائه نقول� :إن لر�سول اهلل 
�صفات و�أحوا ًال تكون باع ًثا على
ٍ
م�شكالت كثرية مل
�أقوال و�أفعال ت�صدر منه ،فبنا �أن نفتح لها م�شكا ًة ت�ضيء يف
تزل ُت ْع ِن ُت ا َخللْق ،و ُت ْ�ش ِجي ا َحللْق((( ،وقد كان ال�صحابة ُي َف ِّرقُون بني ما كان من
�صادرا يف غري مقام الت�شريع ،و�إذا
�صادرا يف مقام الت�شريع ،وما كان ً
�أوامر الر�سول ً
� ْأ�ش َكل عليهم � ٌأمر �س�ألوا عنه.
ففي احلديث ال�صحيح �أن بريرة لمَ َّا �أعتقها �أه ُلها كانت زوجة ملغيث العبد،
�شديد املحبة لها ،وكانت
فملكت �أمر نف�سها بالعتق فطلقت نف�سها ،وكان مغيث َ
�شديدة الكراهية له ،فكلم مغيث ر�سولَ اهلل  يف ذلك ،فكلَّمها ر�سول اهلل يف
�أن تراجعه ،فقالت� :أت�أمرين يا ر�سول اهلل؟ قال« :ال ،لكني �أ�شفع» ،ف�أبت �أن
تراجعه ،ومل ُي ِّرث ْبها((( ر�سول اهلل  وال امل�سلمون.
ويف �صحيح البخاري عن جابر بن عبد اهلل �أنه مات �أبوه عبد اهلل بن عمرو
جابر ر�سولَ اهلل  يف �أن يكلم غرماء �أبيه �أن ي�ضعوا
ابن حرام وعليه َد ْين ،فكلم ٌ
«فلما
من َد ْي ِنه ،فطلب النبي  منهم ذلك ،ف�أبوا �أن ي�ضعوا منه ،قال جابرَّ :
تغ�صه.
((( ت�شجي احللقّ :
((( َّثربه :المه و�آخذه.
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كلَّمهم ر�سول اهلل ك�أنهم � َأغر ْوا بي» ،ومل ُيثرَ ِّ ْبهم امل�سلمون على ذلك ،ونظائر ذلك
�ست�أتي.
على �أن علماء �أ�صول الفقه قد تعر�ضوا يف م�سائل ال�سنة النبوية �إىل � ّأن ما
كان من �أفعال ر�سول اهلل ِ ج ِب ِّل ًّيا ال يدخل يف الت�شريع ،وما ذلك �إ َّال لأنهم مل
يهملوا ما كان من �أحوال ر�سول اهلل ً � أثرا من �آثار �أ�صل ا ِخل ْل َقة ال دخلَ للت�شريع
وت�شريعيا كاحلج على البعري،
والإر�شاد فيه ،وتر َّددوا يف الفعل املحتمل كو َنه ِج ِب ِّل ًّيا
ًّ
وقد يغلط بع�ض العلماء يف بع�ض ت�صرفات ر�سول اهلل  فيعمد �إىل القيا�س
عليها قبل التثبت يف �سبب �صدورها.
أعد من �أحوال ر�سول اهلل  ا َّل ِتي ي�صدر عنها
وقد َ
عر�ض يل الآن �أن � َّ
قول منه �أو فعل اثني ع�شر حا ًال ،منها ما وقع يف كالم القرايف ومنها ما مل يذكره،
وهي :الت�شريع ،والفتوى ،والق�ضاء ،والإمارة ،والهدي ،وال�صلح ،والإ�شارة على
امل�ست�شري ،والن�صيحة ،وتكميل النفو�س ،وتعليم احلقائق العالية ،والت�أديب،
والتجرد عن الإر�شاد.
(((1ف�أ َّما ُ
حال الت�شريع ،فهو �أغلب الأحوال على الر�سول ؛ �إذ لأجله بعثه
اهلل ،كما �أ�شار �إليه قوله تعاىل :ﮋﭳﭴ ﭵ ﭶﮊ [�آل عمران،]144 /
االنت�صاب للت�شريع ظاهرة ،مثل خطبة حجة الوداع ،وكيف �أقام
وقرائن
ِ
النا�س ما يقوله ر�سول اهلل  ،ومثل قوله  يف حجة
ُم َ�س ِّمعني ُي َ�س ِّمعون َ
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الوداع« :خذوا عني منا�سككم» ،وقوله عقب اخلطاب« :ليبلغ ال�شاهد
منكم الغائب».
عالمات مثل ما ورد يف حديث املوط�أ وال�صحيحني
(((2و أ� َّما حال الإفتاء ،فله
ٌ
عن عبد اهلل بن عمرو وعن ابن عبا�س� :أن ر�سول اهلل  وقف يف حجة
نحرت قبل �أن
الوداع على ناقته مبنى للنا�س ي�س�ألونه ،فجاء رجل فقالُ :
«ارم وال حرج» ،ثم �أتاه �آخر فقال� :أف َْ�ض ُت �إىل البيت قبل �أن
�أرمي ،قالِ :
«ارم وال حرج» ،فما ُ�س ِئل عن �شيء ق ُِّدم وال أُ� ِّخر َّمما ي َن�سى
�أرمي ،قالِ :
املر ُء �أو يجهل من تقدمي بع�ض الأمور قبل بع�ض �إ َّال قال« :افعل وال حرج».
(((3و�أ َّما حال الق�ضاء ،فهو ما ي�صدر حني الف�صل بني املتخا�صمني املت�شادين،
مثل قوله �« :أم�سك يا زبري حتى يبلغ املاء ا َجل ْدر ثم �أر�سله» ،ومثل ق�ضائه
يف خ�صومة احل�ضرمي والكندي يف � ٍ
أر�ض بينهما كما يف �صحيح م�سلم،
فكل ٍ
ت�صرف كان بغري ح�ضور خ�صمني فلي�س بق�ضاء ،مثل ما يف حديث
هند بنت عتبة املتقدم.
ومن �أمارات ذلك قول اخل�صم للر�سول « :اق�ض بيننا» ،وقول الر�سول :
«لأَ ْق ِ�ضينَ َّ بينكما» ،مثاله ما يف حديث املوط�أ عن زيد بن خالد اجلهني ،قال:
أعرابي ومعه خ�صمه فقال :يا ر�سول اهلل ،اق�ض بيننا بكتاب اهلل ،وقال
جاء � ٌّ
وذكرا ق�ضيتهما،
خ�صمه� :صدق ،اق�ض بيننا بكتاب اهلل و أْ�ذ َْن يل �أن �أتكلمَ ،
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فقال ر�سول اهلل« :لأق�ضني بينكما بكتاب اهلل» � ....إلخ .وقد ا�ستق�صى الإمام
حممد بن فرج موىل ابن الطالع القرطبي معظم �أق�ضية ر�سول اهلل يف كتاب ممتع،
وكذلك قوله حني �شكت �إليه حبيبة بنت �سهل الأن�صاري زوجة ثابت بن قي�س
وذكرت �أنها ال حتبه ،فقال لها ر�سول اهلل �« :أتردين عليه حديق َته؟ قالت :كل
ْ
ما �أعطاين هو عندي ،فقال ر�سول اهلل لثابت :خذ منها ،ف�أخذ حديقته وطلقها».
�شواهد الت�شريع ،ولي�ست التفرقة بينها �إال
وهذه الأحوال الثالثة كلها
ُ
ملعرفة اندراج �أ�صول ال�شريعة حتتها.
تطبيق للت�شريع ،ويكونان يف الغالب لأجل
والفتوى والق�ضاء كالهما ٌ
امل�ساواة بني احلكم الت�شريعي واحلكم التطبيقي بحيث تكون امل�س�ألة �أو الق�ضية
جزئيا من القاعدة ال�شرعية الأ�صلية ،مبنزلة لزوم املقدمة ال�صغرى للكربى يف
ً
القيا�س ،وقد يكونان لأجل عموم وخ�صو�ص وجهي((( بني احلكم الت�شريعي
عار�ض
العام وحكم امل�س�ألة �أو الق�ضية ،ب�أن يكون امل�ستفتي قد عر�ض لفعله ٌ
مندرجا حتت قاعدة
اندراجه حتت قاعدة �شرعية ،ال لكون الفعل نف�سه
�أوجب
ً
َ
�شرعية ،مبنزلة لزوم �إحدى الق�ضيتني للأخرى يف قيا�س امل�ساواة املنطقي بوا�سطة
مقدمة غريبة(((.
(((	�أي عموم من وجه وخ�صو�ص من وجه �آخر.
حممولُ
�أوالهما
((( قيا�س امل�ساواة هو «ما ت أ�لَّف من مقدمتني،
�سمى كذلك؛ لأنه يقوم على
ُ
مو�ضوع الثانية .و ُي َّ
القاعدة ا َّل ِتي تقول� :إذا كانت �أ م�ساوي ًة لـ ب ،و ب م�ساوية لـ ج ،ف�إن أ� م�ساوية لـ ج» وهو قيا�س يقوم على =
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الدباء واحلنتم واملزفت والنقري ،ف�إن
مثاله يف الفتوى :النهي عن االنتباذ يف ِّ
هذا النهي تعينَّ كو ُنه ل ٍ
أو�صاف عار�ضة ُت ِ
ت�سرع االختمار لهذه الأنبذة يف
وجب ُّ
النهي �أ�ص ًال يحرم لأجله و�ضع النبيذ يف دباءة �أو
بالد احلجاز ،فال ي�ؤخذ ذلك ُ
لعر�ض ال�شريعة
حنتمة مث ًال ملن هو يف قطر بارد ،ولو قال ُ
بع�ض �أهل العلم بذلك َّ
لال�ستخفاف.
وكذلك القول يف الأق�ضية ،مثل ق�ضاء ر�سول اهلل  بال�شفعة للجار ،ف�إن
جارا ق ُِ�ض َي له بال�شفعة ومل يعلم �أنه �شريك.
ذلك ُي ْح َمل على �أن الراوي ر�أى ً
(((4و�أ َّما ُ
حال الإمارة ،ف�أكرث ت�صاريفه ال يكاد ي�شتبه ب�أحوال االنت�صاب للت�شريع
�إ َّال فيما يقع يف خالل �أحوال بع�ض احلروب مِ َّما يحتمل اخل�صو�صية ،مثل
النهي عن �أكل حلوم ا ُحل ُم ِر الأهلية يف غزوة خيرب ،فقد اختلف ال�صحابة
نهي ر�سول اهلل  عن �أكل احلمر الأهلية و� ُأمره ب�إكفاء القدور
هل كان ُ
نهي ت�شريع ،فيقت�ضي حتر َمي حلوم ا ُحلمر الأهلية يف
ا َّل ِتي ُط ِبخت فيها َ
نهي �إمر ٍة مل�صلحة اجلي�ش؛ لأنهم يف تلك الغزوة كانت
كل الأحوال� ،أو َ
تقدم كالم ال�شهاب ال ِقرايف يف الإذن ب�إحياء املوات.
حمولتهم احلمري؟ وقد َّ

= املماثلة وامل�شابهة ،بحيث �إن �صدقه يتوقف على �صدق مقدمة حمذوفة تقديرها :املماثلُ للمماثل مماثل،
وم�ساوي امل�ساوي ل�شيء م�سا ٍو لذلك ال�شيء.
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وقد قال ر�سول اهلل  يوم حنني« :من قتل قتي ًال فله َ�سل َُبه» ،فجعل
ال�سل َِب إ� َّال ب�إذن الإمام ،وهو من
مالك ذلك ت�صرفًا بالإمارة ،فقال :ال يجوز �إعطا ُء َّ
النفل ،وهو خارج من اخلم�س ال َِّذي هو موكولٌ الجتهاد �أمري اجلي�ش ،وبذلك قال
أي�ضا ،وقال ال�شافعي و�أبو ثور وداود :ال يتوقف ذلك على �إذن الإمام،
�أبو حنيفة � ً
بل هو حق للقاتل ،فر�أوه ت�صرفًا بالفتوى والتبليغ.
(((5و�أما ُ
أعم من حال الت�شريع(((؛ ل َّأن الر�سول  قد
حال الهدي والإر�شاد ،ف� ُّ
ي�أمر وينهى ،ولي�س املق�صود العزم ،ولكن املق�صود الإر�شاد �إىل طرق اخلري،
أو�صاف نعيم �أهل اجلنة و�أك َرث املندوبات من قبيل الإر�شاد،
ف�إن املرغِّبات و� َ
خ�صو�ص الإر�شاد �إىل مكارم الأخالق
أردت بالهدي والإر�شاد هنا
ف�أنا � ُ
َ
و�آداب ال�صحبة ،وكذلك الإر�شاد �إىل االعتقاد ال�صحيح.
ويف احلديث ال�صحيح عن �أبي ذر �أن ر�سول اهلل  قال« :عبيدكم َخ َو ُلكم
لب�سه مِ َّما
جعلهم اهلل حتت �أيديكم ،فمن كان �أخوه حتت يده َفل ُْيطْ ِع ْم ُه مِ َّما ي�أكل ،ول ُْي ْ
لقيت
يلب�س ،وال يكلفه من العمل ما ال يطيق ،ف�إن كلفه فليعنه» ،قال الراويُ :
فقلت لأبي ذر :ما هذا؟ فقال :تعال �أحد ْثك،
�أبا ٍّذر وغال ًما له وعلى غالمه ُحلةُ ،
�ساب ْب ُت عب ًدا يل َف َع رَّ ْيته ب�أمه ف�شكاين �إىل ر�سول اهلل ،فقال ر�سول اهلل�« :أعريته
�إين َ
ب�أمه يا �أبا ذر؟» ،قلت :نعم ،قال�« :إنك امر�ؤ فيك جاهلية ،عبيدكم َخ َو ُلكم.»..
((( الت�شريع :ما ي�ؤذن به ظاهر الفعل النبوي �أو القول من وجوب �أو حترمي ،مع �أن املق�صود غري ذلك احلكم ،و�إ َّال
ف�إن الهدي والإر�شاد يدالَّن على م�شروعي ٍة ما.
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(((6و�أ َّما حال امل�صاحلة بني النا�س ،فهو حال يخالف حال الق�ضاء ،وذلك مثل
ت�صرف ر�سول اهلل  حني اخت�صم �إليه الزبري وحميد الأن�صاري يف �شراج
ا َحلر َّة((( كانا ي�سقيان به ،فقال ر�سول اهلل للزبري« :ا�سق يا زبري ثم �أر�سل �إىل
جارك» ،فلما غ�ضب حميد الأن�صاري ،قال ر�سول اهلل للزبري« :ا�سق ،ثم
اجلدر»((( ،قال عروة بن الزبري :وكان ر�سول اهلل
احب�س حتى يبلغ املاء ْ
�أ�شار بر�أي فيه �سعة للزبري وللأن�صاري ،ثم ا�ستوعى ر�سول اهلل للزبري حقه
يف �صريح احلكم.
ومثل ق�ضية كعب بن مالك حني طالب عبد اهلل بن �أبي حدرد مبال كان
له عليه ،فارتفعت �أ�صواتهما يف امل�سجد ،فخرج ر�سول اهلل فقال« :يا كعب»،
و�أ�شار بيده� ،أي �ضع ال�شطر ،فر�ضي كعب ،ف�أخذ ن�صف املال ال َِّذي له على
ابن� أبي حدرد.
(((7و�أما ُ
حال الإ�شارة على امل�ست�شري ،فمثل ما يف حديث املوط�أ �أن عمر
ابن اخلطاب حمل على فر�س يف �سبيل اهلل ف�أ�ضاعه الرجل ال َِّذي �أعطاه
عمر �إياه ،ورام بيعه ،فرام عمر �أن ي�شرتيه ،وظن �أن �صاحبه بائعه برخ�ص،
ف�س�أل ر�سولَ اهلل  ،فقال ُ
ر�سول اهلل« :ال ت�شرته ولو �أعطاكه بدرهم ،ف�إن
الراجع يف �صدقته كالكلب يعود يف قيئه» ،فهذه �إ�شارة من ر�سول اهلل على
ال�شراج :جمع ،مفرده َ�ش ْرج :وهو م�سيل املاء .واحل ََّرة� :أر�ض مت�سعة حتيط باملدينة.
((( ِّ
اجلدر :حميط احلو�ض ب�أ�صل النخلة.
((( ْ
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نهيا عل ًنا ،فمن �أجل
عمر ،ومل يعلم � ٌ
أحد �أن ر�سولَ اهلل نهى عن مثل ذلك ً
نهي تنزي ٍه كيال
ذلك اختلف العلماء يف حممل النهي ،فقال اجلمهور :هو ُ
وحمل على هذا ُ
قول مالك يف
نف�سه ما ت�صدق به فجعله هللُ ،
يتب َع الرجلُ َ
الـم َّوازية
املوط أ� واملدونة؛ جلزمه ب�أن ذلك البيع لو وقع مل يف�سخ ،وحمله يف َ
نهي حتر ٍمي لأوجب
على التحرمي ،ومل يقل �إن البيع يف�سخ مع �أنه لو كان َ
ف�سخ البيع؛ لأن �أ�صل املذهب �أن النهي يقت�ضي الف�ساد �إ َّال الدليل.
َ
ورغبت
وعلى هذا املحمل ُي ْح َمل عندي ُ
حديث بريرة حني رام �أه ُلها بي َعها ْ
أبت عائ�ش ُة ذلك،
عائ�ش ُة يف �شرائها ،وا�شرتط �أهلها �أن يكون وال�ؤها لهم ،و� ْ
أخربت ر�سولَ اهلل  بذلك كامل�ست�شرية ،فقال لها« :ال ِ
عليك �أن ت�شرتطي
و� ْ
لهم الوالء» ،ويف رواية« :خذيها وا�شرتطي لهم الوالء ،ف�إمنا الوالء ملن أَ�عتق»
ففعلت عائ�ش ُة ذلك ،ثم خطب ُ
ر�سول ا ِهلل يف النا�س خطب ًة قال فيها« :ما بال �أقوام
ْ
ي�شرتطون �شروطًا لي�ست يف كتاب اهلل» �إىل قوله «و�إنمَّ ا الوالء ملن �أَعتق» ،فلو كان
ما�ضيا ،ولعار�ض قوله يف اخلطبة� « :إمنا
قوله لعائ�ش َة ت�شري ًعا �أو فتوى ،لكان ال�شرط ً
الوالء ملن �أعتق» ،ولكنه كان �إ�شار ًة منه على عائ�شة بحق �شرعي حتى ت�سنى لها
احل�صول عليه مع ح�صول رغبتها يف �شراء بريرة وعتقها ،وهذا من َزع يف فهم هذا
حي العلماء يف حممل
علي ،وبه يندفع كل �إ�شكال رَّ
احلديث هو من فتوحات اهلل َّ
هذا احلديث.
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نهي ر�سول اهلل عن بيع الثمر
وعلى مثل هذا املحمل حمل زيد بن ثابت َ
قبل ُب ُد ِّو �صالحه ،ففي �صحيح البخاري عن زيد كان النا�س يف عهد ر�سول اهلل
يبتاعون الثمار ،ف�إذا َجذَّ ((( النا�س وح�ضر تقا�ضيهم ،قال املبتاع� :إنه �أ�صاب الثمر
الدمان� ،أ�صابه ُمرا�ض� ،أ�صابه قُ�شام  -عاهات يحتجون بها  -فقال ر�سول اهلل 
ُّ
�صالح الثمر»،
لمَ َّا كرثت عنده اخل�صومة يف ذلك« :ف�إ َّما ال ،فال تتبايعوا حتى يبد َو ُ
قال زيد بن ثابت« :كامل�شورة ي�شري بها عليهم؛ لكرثة خ�صومتهم».
(((8و أ� َّما حال الن�صيحة ،فمثاله ما يف املوط أ� وال�صحيحني عن النعمان بن ب�شري،
(((
النعمان ابنه غال ًما من ماله دون بقية �أبنائه،
�أن �أباه ب�شري بن �سعد َن َحلَ
َ
زوجه عمرة بنت رواحة وهي �أم النعمان« :ال �أر�ضى حتى ُت ْ�ش ِه َد
ْ
فقالت له ُ
أعلم ر�سولَ اهلل بذلك ،فقال له ر�سول اهلل :
ر�سولَ اهلل» ،فذهب ب�شري و� َ
«�أكلَّ ولدك نحلت مثلَه؟» قال :ال ،قال« :ال ُت ْ�ش ِه ْدين على جور» ،ويف
رواية�« :أي�سرك �أن يكونوا لك يف البرِ ِّ �سواء» قال :نعم ،قال« :فال إ�ذًا»،
فقال مالك و�أبو حنيفة وال�شافعي� :إن ر�سول اهلل نهى ب�ش ًريا عن ذلك؛
نظ ًرا �إىل الرب وال�صلة لأبنائه ،ومل يرد حتريـ َم ُه وال �إبطال العطية ،ولذلك
قال مالك« :يجوز للرجل �أن يهب لبع�ض ولده ماله ،وما نظروا �إ َّال �إىل �أن
نهي ن�صيح ٍة؛ لكمال
ر�سول اهلل  لمََّا لمَ ْ ي�شتهر عنه هذا النهي علمنا �أنه ُ
((( َجذَّ ال�شيء :قطعه �أو ك�سره ،وجذَّ النخيل :قطع ثماره وجناه.
((( نَ َحلَ فالنًا ُنحالً :تربع له ،واملر أ� َة� :أعطاها مهرها.
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�إ�صالح �أمر العائلة ،ولي�س حتج ًريا .وي�ؤيد ذلك ما يف بع�ض روايات احلديث
هِد غريي».
�أنه قال« :ال� ،أَ�شْ ْ
وذهب طاوو�س و�إ�سحاق بن راهويه و�أحمد بن حنبل و�سفيان وداود
ابن علي �إىل حترمي مثل هذه ال ِّن ْحلة وقوفًا منهم عند ظاهر النهي من غري ٍ
غو�ص
�إىل املق�صد.
أي�ضا حديث فاطمة بنت قي�س يف �صحيح م�سلم �أنها ذكرت
ومن هذا � ً
لر�سول اهلل � أن معاوية بن �أبي �سفيان و�أبا جهم خطباها ،فقال لها ر�سول اهلل:
«�أما �أبو جهم فال ي�ضع ع�صاه عن عاتقه ،و�أما معاوية ف�صعلوك ال مال له» فهو ال
يدل على �أنه ال يجوز للمر�أة �أن تتزوج برجل فقري ،ولكنها ا�ست�شارت ر�سول اهلل
ف�أ�شار عليها مبا هو �أ�صلح لها.
(((9و أ� َّما ُ
كثري من
حال طلب حملِ النفو�س على الأكمل من الأحوال ،فذلك ٌ
وحم ِلهم
�أوامر ر�سول اهلل  ،ونواهيه الراجعة �إىل تكميلِ نفو�س �أ�صحاب ِه ْ
على ما يليق بجالل مرتبتهم يف الدين ،من االت�صاف ب�أكمل الأحوال مِ َّما
كثريا يف
حرجا عليهم ،وقد ر� ُ
لو ُح ِمل عليه جمي ُع الأمة لكان ً
أيت ذلك ً
أيت يف غفلة بع�ض العلماء عن هذا احلال من
ت�صرفات ر�سول اهلل  ،ور� ُ
ت�صرفاته وقو ًعا يف �أغالط فقهية كثرية ويف حمل �أدلة كثرية من ال�سنة على
غري حماملها.
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وباالهتداء �إىل هذا اندفعت عني حري ٌة عظيمة يف تلك امل�سائل.
فقد كان ُ
ر�سول اهلل  لأ�صحابه م�شر ًعا لهم باخل�صو�ص ،فكان َي ْح ِم ُلهم على
�شد �أوا�صر ا أُلخوة الإ�سالمية ب�أَ ْجلَى مظاهرها ،والإغ�ضاء عن
�أكمل الأحوال ،من ِّ
ُزخرف هذه الدنيا ،والإيغال يف الإقبال على الدين وفهمه؛ لأنهم �أُ ِع ُّدوا ليكونوا
َحمل َة هذا الدين ونا�شري لوائه ،وقد نوه اهلل تعاىل بهم يف �آية �سورة الفتح حيث
قال :ﮋﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ [الفتح.]29 /
�أال ترى �إىل قوله �« :أ�صحابي كالنجوم» ،وقوله« :لو �أنفق �أحدكم مثلَ أُ� ُح ٍد
ذهبا ما بلغ ُم َّد �أحدهم وال َن ِ�صي َف ُه» ،وقوله يف مر�ض �سعد بن �أبي وقا�ص يف مكة
ً
يف عام الفتح« :اللهم �أَ ْم ِ�ض لأ�صحابي هجرتهم وال تر َّدهم على �أعقابهم ،لكن
البائ�س �سعد بن خولة ،يرثي له ر�سول اهلل �أن ُت ُوفيِّ َ مبكة»؛ لأنه طلب لهم الكمال
ُ
يف حاليَ احلياة واملمات ،و�إن كان موت املهاجر مبكة ال ينق�ض هجرته.
و�أمثلة هذا احلال كثرية ،ففي «كتاب اللبا�س» من �صحيح البخاري عن
ب�سبع ونهانا عن �سبع� :أمرنا بعيادة املري�ض،
الرباء بن عازب قال�« :أمرنا ر�سول اهلل ٍ
واتباع اجلنائز ،وت�شميت العاط�س ،و�إبرار املُ ْق ِ�سم ،ون�صر املظلوم ،و�إف�شاء ال�سالم،
و�إجابة الداعي ،ونهانا عن خواتيم الذهب ،وعن �آنية الف�ضة ،وعن املياثر احلمر،
والق�سية ،والإ�ستربق ،والديباج ،واحلرير»((( ،فجمع م�أمورات ومنهيات خمتلفة،
املياثر ،جمع ِميرثة بك�سر امليم :فرا�ش �صغري بقدر الطنف�سة حت�شى بقطن ويجعلها الراكب على الرحل حتته فوق
((( َ
الرحل لتكون �ألني له .وال َق ّ�سية �أحدها ق�سي :ثياب م�صرية فيها �أ�ضالع ناتئة كالأترج من حرير .والإ�ستربق:
ثياب من حرير غليظ .والديباج :ثياب رقيقة من حرير.
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بع�ضها مِ ّما ُع ِلم وجو ُبه ،وبع�ضها مِ َّما ُع ِلم عد ُم وجوبه يف الأمر �أو عدم حترميه يف
النهي.
فما تلك املنهيات إ� َّال لأجل تنزيه �أ�صحابه عن التظاهر مبظاهر البذخ
والفخفخة للرتفه وللتزين بالألوان الغريبة ،وهي احلمرة ،وبذلك تندفع احلري ُة يف
وجه النهي عن كثري مما ذكر يف هذا احلديث مِ َّما مل يهتد �إليه اخلائ�ضون يف �شرحه.
وي�شهد لهذا ما رواه �أبو داود عن علي بن �أبي طالب �أنه قال« :نهى
ر�سول اهلل  عن لب�س ال َق ِ�س ّي ،وعن لب�س املُ َع ْ�صفر ،وعن تختم الذهب ،وعن
القراءة يف الركوع وال�سجود ،وال �أقول نهاكم» ،يعني �أن بع�ض هذه املنهيات مل
عليا.
ينه عنها جمي َع الأمة ،بل خ�ص بالنهي ًّ
أحق ِب َ�ص َق ِبه»،
«اجلار � ُّ
ومن الأمثلة حديث �أبي رافع �أن ر�سول اهلل  قالُ :
�أي ما يليه� ،أي �أحق ب�شرائه �إذا باعه جاره ،فما هو �إ َّال حلمل �أ�صحابه على املوا�ساة
ال�ص َقب� ،أي القرب،
أحق ُّ
اجلار منهم � َّ
بال�شفعة لأجل َّ
وامل�ؤاخاة ،ولذلك جعل َ
احلديث ملجرد الرتغيب ،فلما وجدنا كلمة «�أحق» ع ِل ْمنا
ولوال كلمة «�أحق» جلعلنا
َ
�أنه يعني �أن اجلار من ال�صحابة �أحق ب�شفعة عقار جاره ،فال تعار�ض بينه وبني
«ال�شفعة يف ما مل يق�سم ،ف�إذا ُح ِّددت احلدو ُد،
حديث جابر �أن ر�سول اهلل قالُّ :
و�صرفت الطرق ،فال �شفعة».
ِّ
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وكذلك حديث املوط�أ وال�صحيحني عن �أبي هريرة �أن ر�سول اهلل  قال:
جار ُه خ�شب ًة يغرزها يف جداره» ،ثم يقول �أبو هريرة« :مايل �أراكم
«ال يمَ ْ َن ْع � ُ
أحدكم َ
عنها معر�ضني ،واهلل لأَ ْر ِمينَ َّ بها بني �أكتافكم»((( ،فحمل ذلك �أبو هريرة على
الت�شريع ،وحمله مالك على معنى الرتغيب ،فقال يف املوط�أ �أن ال يق�ضي على
اجلار بذلك� ،أي لأنه يخالف قاعدة �إطالق ت�صرف املالك يف ملكه و�أن ال حق
لغريه فيه.
حديث رافع بن خديج عن عمه ظهري بن رافع
وعلى هذا النحو ُي ْح َمل
ُ
قلت ما قال
�أنه قال « :لقد نهانا ر�سول اهلل  عن �أمر كان بنا رافقا ،قال رافعُ :
ر�سول اهلل فهو حق ..قال دعاين ر�سول اهلل فقال« :ما ت�صنعون مبحاقلكم؟» قلت:
«ن�ؤاجرها على الربع وعلى الأو�سق من التمر وال�شعري» ،قال« :ال تفعلوا ،ا ْز َرعوها
�أو �أَ ْز ِرعوها �أو �أم�سكوها» ،قال رافع« :قلت �سم ًعا وطاعة».
فقد ت�أوله معظم العلماء على معنى �أن ر�سول اهلل �أمر �أ�صحابه �أن يوا�سي
بع�ضا .ولذلك ترجم البخاري هذا احلديث بقوله« :باب ما كان �أ�صحاب
بع�ضهم ً
بع�ضا يف الزراعة والثمرة».
ر�سول اهلل  يوا�سي بع�ضهم ً
((1(1و�أما حال تعليم احلقائق العالية ،فذلك مقام ر�سول اهلل  وخا�صة
�أ�صحابه ،ومثاله :ما روى �أبو ذر قال :قال يل خليلي« :يا �أبا ذ َّر �أتب�صر
أ�صرخن بهذه املقالة بينكم.
((( «لأرم َّني بها بني �أكتافكم» :ل َّ
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ذهبا �أنفقه كلَّه �إال ثالثة
�أُ ُح ًدا؟» قلت :نعم ،قال« :ما �أحب � َّأن يل مثل �أُ ُح ٍد ً
دنانري» ،فظن �أبو ذر �أن هذا �أمر عام للأمة ،فجعل َي ْن َهى عن اكتناز املال،
وقد �أنكر عليه عثمان  قول ذلك كما �سيجيء.
((1(1و�أما حال الت�أديب ،فينبغي �إجاد ُة النظر فيه؛ لأن ذلك حالٌ قد تحَ ُُّف به
الق�صد
املبالغ ُة لق�صد التهديد ،فعلى الفقيه �أن َّميي َز ما ينا�سب �أن يكون
ُ
التوبيخ
الق�صد منه بالذات
منه بالذات الت�شري َع ،وما ينا�سب �أن يكون
َ
ُ
والتهديد ،ولكنه ت�شريع بالنوع �أي بنوع �أ�صل الت�أديب.
َ
ومثال ذلك ما يف املوط أ� وال�صحيحني عن �أبي هريرة �أن ر�سول اهلل  قال:
هممت �أن � َآمر بحطب ُفي ْحطب ،ثم � َآمر بال�صالة ف َُي�ؤَذَّن
«والذي نف�سي بيده لقد ُ
لها ،ثم � َآمر رج ًال في�ؤم النا�س ،ثم أُ� َخا ِلف �إىل رجال ف�أُ َح ِّرق عليهم بيو َتهم ،والذي
عظما �سمي ًنا �أو مرماتني((( ح�سنتني ل�شهد
نف�سي بيده لو يعلم �أحدهم �أنه يجد ً
الع�شاء».
فال ُي ْ�ش َت َب ُه �أن ر�سول اهلل  ما كان ِل ُي َح ِّرق بيوت امل�سلمني لأجل �شهود
�صالة الع�شاء يف اجلماعة ،ولكن الكالم ِ�س َيق َم َ�ساقَ ال َّت ْهويل يف الت�أديب� ،أو �أن
اهلل �أطلعه على �أن �أولئك من املنافقني و�أَ ِذ َن له ب�إتالفهم �إن �شاء.
((( ا ِمل ْر َماة :ما بني ِظ ْل َفي ال�شاة من اللحم من ال�ساقني ،ولذلك ُث ِّن َي يف احلديث.
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أي�ضا ما ورد يف �صحيح البخاري عن �أبي �شريح قال :قال ر�سول اهلل:
ومنه � ً
«واهلل ال ي�ؤمن ،واهلل ال ي�ؤمن» ،فقلنا :ومن هو يا ر�سول اهلل؟ قال« :من ال ي�أمن
خمرج التهويل ملن ي�سيء �إىل جاره حتى يخ�شى �أن
جاره بوائ َقه» ،فخرج الكالم َ
ُ
ال يكون من امل�ؤمنني ،واملراد نفي الإميان الكامل.
((1(1و�أما حال التجرد عن الإر�شاد ،فذلك ما يتعلق بغري ما فيه الت�شريع
والتدين ،وتهذيب النفو�س وانتظام اجلماعة ،ولكنه � ٌأمر يرجع �إىل العمل
يف ا ِجل ِبلَّة ويف دواعي احلياة املادية ،و�أمره ال َي ْ�ش َت ِب ُه ،ف�إن ر�سول اهلل يعمل
يف �ش�ؤونه البيتية ومعا�شه احليوي �أعما ًال ال ق�صد منها �إىل ت�شريع وال طلب
متابعة ،وقد تقرر يف �أ�صول الفقه �أن ما كان ِج ِب ِّل ًّيا من �أفعال ر�سول اهلل 
ال يكون مو�ضو ًعا ملطالبة الأمة بفعل مثله ،بل لكل �أحد �أن ي�سلك ما
يليق بحاله ،وهذا ك�صفات الطعام واللبا�س واال�ضطجاع وامل�شي والركوب
خارجا عن الأعمال ال�شرعية كامل�شي يف
ونحو ذلك� ،سواء كان ذلك ً
الطريق والركوب يف ال�سفر� ،أم كان داخ ًال يف الأمور الدينية كالركوب
على الناقة يف احلج ،ومثل ال ُهو ِّي باليدين قبل الرجلني يف ال�سجود عند
من ر�أى �أن ر�سول اهلل � أهوى بيديه قبل رجليه حني �أ�سن وبدن ،وهو
قول �أبي حنيفة.
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باملح�صب ال َِّذي هو
وكذلك ما ُير َوى �أن النبي  نزل يف حجة الوداع َّ
(((
الظهر والع�صر واملغرب
َخ ْي ُف بني كنانة  -ويقال له الأبطح  -ف�صلَّى فيه َ
والع�شاء ،ثم َه َج َع هجع ًة ثم ان�صرف مبن معه �إىل مكة لطواف الوداع ،فكان
ابن عمر يلتزم النزولَ به يف احلج ويراه من ال�سنة ،ويفعل كما فعل ر�سول اهلل .
التح�ص ُب ب�شيء� ،إمنا
ويف �صحيح البخاري عن عائ�شة �أنها قالت« :لي�س ُّ
هو منزل نزله ُ
ر�سول اهلل ؛ ليكون �أ�سمح خلروجه �إىل املدينة» ،تع ِني لأنه مكان
مت�سع يجتمع فيه النا�س ،وبقولها قال ابن عبا�س ومالك بن �أن�س .وكذلك حديث
اال�ضطجاع على ال�شق الأمين بعد �صالة الفجر.
قري�شا �إىل املاء حتى جاء �أدنى ما ٍء
ويف حديث يوم بدر �أن ر�سول اهلل �سبق ً
من بدر ،فنزل به باجلي�ش ،فقال له ا ُحل َباب بن املنذر« :يا ر�سول اهلل �أمنز ًال �أنز َلكه
اهلل ،لي�س لنا �أن نتقدمه وال �أن نت�أخر عنه� ،أم هو الر�أي واحلرب واملكيدة؟»،
قال ر�سول اهلل« :بل هو الر�أي واحلرب واملكيدة» ،قال« :يا ر�سول اهلل ف�إن هذا
لي�س مبنزل ،فانه�ض بالنا�س حتى ت� َأتي �أدنى ماء من القوم ،ف�إين �أعرف غزارة
مائه وكرثته ،فننزله ثم ُن َغ ِّور ما عداها من القلب فن�شرب وال ي�شربون» ،فقال
ر�سول اهلل« :لقد �أ�شرت بالر�أي».

((( اخل َْي ُف :ما انحدر عن ِغلَظ اجلبل وارتفع عن َم ِ�سيل املاء ،ومنه ُ�س ِّمي َم ْ�س ِجد اخل َْي ِف بمِ نى.
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ويف جامع ال ُع ْتبية يف �سماع ابن القا�سم قال مالكَ :م َّر ر�سول اهلل  ببع�ض
احلوائط وهم ي�ؤبرون النخل ويلقمونها ،فقال لهم« :ما عليكم �أال تفعلوا» ،فرتك
النا�س الإبار يف ذلك العام فلم تطعم النخلَ ،
ف�شك ْوا ذلك �إىل ر�سول اهلل 
فقال�« :إمنا �أنا ب�شر فاعملوا مبا ي�صلحكم».
قال �أبو الوليد ابن ر�شد يف البيان والتح�صيلُ :روي هذا احلديث ب�ألفاظ
خمتلفة منها �أنه قال« :ما �أظن هذا ُيغني �شي ًئا ولو تركوه ل�صلح»� ،أو «ما �أرى اللقاح
�شي ًئا» ،فرتكوه ف ُق ِ�شم((( ،ف�أُ ْخبرِ بذلك ُ
ر�سول اهلل ،فقال« :ما �أنا بزارع وال ب�صاحب
نخلَ ،ل ِّق ُحوا».
وبعد ،فالبد للفقيه من ا�ستقراء الأحوال وتو�سم القرائن احلافة بالت�صرفات
النبوية ،فمن قرائن الت�شريع االهتمام ب�إبالغ النبي � إىل العامة ،واحلر�ص
على العمل به ،والإعالم باحلكم و�إبرازه يف �صورة الق�ضايا الكلية ،مثل قول
ر�سول اهلل �« :أ َال ال و�صية لوارث» ،وقوله�« :إمنا الوالء ملن �أعتق».
ومن عالمات عدم ق�صد الت�شريع عد ُم احلر�ص على تنفيذ الفعل ،مثل
أكتب لكم كتابًا لن ت�ضلوا بعده» ،قال
قول النبي  يف مر�ض الوفاة« :ا ْئ ُتوين � ْ
ابن عبا�س :فاختلفوا ،فقال بع�ضهم :ح�سبنا كتاب اهلل ،وقال بع�ضهم :قدموا له
((( ق�شم مل ي�ضبط ،فيحتمل �أن يكون ب�ضم القاف وك�سر ال�شني� ،أي �أ�صابه ال ُق�شام ،وهو ت�ساقط التمر قبل �أن
ب�سرا.
ي�صري ً
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يكتب لكم ،وال ينبغي عند نبي تنازع ،فلما ر�أى اختالفهم قال« :دعوين ،فما
�أنا فيه خري».
واعلم �أن �أ�شد الأحوال ا َّل ِتي ذكرناها
اخت�صا�صا بر�سول اهلل  هي حالة
ً
الت�شريع؛ لأن الت�شريع هو املراد الأول هلل تعاىل من بعثه حتى ح�صر �أحواله فيه
امل�صري
يف قوله تعاىل :ﮋﭳﭴ ﭵ ﭶﮊ [�آل عمران ،]144 /فلذلك يجب ُ
�إىل اعتبار ما �صدر عن ر�سول اهلل  من الأقوال والأفعال فيما هو من عوار�ض
م�صدر الت�شريع ما مل تقم قرين ٌة على خالف ذلك ،وقد �أجمع
�أحوال الأمة ً
�صادرا َ
النبي � أن يو�صي
العلما ُء على الأخذ بخرب �سعد بن �أبي وقا�ص حيث �س�أل َّ
يف ماله ،قال له« :الثلث ،والثلث كثري» ،فجعلوا الو�صية بالزائد على الثلث
مردود ًة �إ َّال �أن يجيزها الورثة ،ومل يحملوه حممل الإ�شارة والن�صيحة مع ما قارنه
خري من �أن تدعهم عال ًة
مِ َّما ي�سمح بذلك ،وهو قوله�« :إنك �أن تدع ورثتك � َ
أغنياء ٌ
يتكففون النا�س» ،ف�إنه ُم�ْؤ ِذ ٌن بالنظر �إىل حالة خا�صة ب�سعد وورثته و�شدة فقرهم،
مع كونه جرى بني ر�سول اهلل  و�سعد خا�صة ،ومل يفعل به ر�سول اهلل  وال
رواه عنه غري �سعد ،فكان للفقيه �أن يجيز الو�صية ب�أكرث من الثلث ملن كان ورثته
�أغنياء  -ومل يقل به �أحد من �أهل العلم � -أو ملن مل يكن له وارث ،وقد قال بذلك
الـمحلَّى عن ابن م�سعود و َعبيدة ال�سلماين
بع�ض �أهل العلم فيما نقل ابن حزم يف ُ
وطائفة ،وهو قولٌ �شاذ.

ِ
مقا�ص ُد ال�شريعة مرتبتان :قطع َّية وظ َّنية

على الباحث يف مقا�صد ال�شريعة �أن يطيل الت�أمل ويجيد التثبت يف �إثبات
�شرعي -
مق�صد �شرعي ،و� َّإياه والت�ساهلَ
َ
والت�سرع يف ذلك؛ لأن تعيني مق�صد ٍّ
ك ِّل ٍّي �أو جزئي ٌ � -أمر تتفرع عنه �أدلة و�أحكام كثرية يف اال�ستنباط ،ففي اخلط�أ فيه
خطر عظيم.
�شرعيا �إ َّال بعد ا�ستقراء ت�صرفات ال�شريعة يف النوع
فعليه �أن ال ُيعينِّ َ مق�ص ًدا ًّ
ال َِّذي يريد انتزاع املق�صد الت�شريعي منه ،وبعد اقتفاء �آثار �أئمة الفقه لي�ست�ضيء
ب�أفهامهم وما ح�صل لهم من ممار�سة قواعد ال�شرع ،ف�إن هو فعل ذلك اكت�سب قو َة
ٍ
ا�ستنباط يفهم بها مق�صو َد ال�شارع.
ثم هو بعد اال�ضطالع بهذا العمل العظيم ال يجد احلا�صل يف نف�سه
�سواء يف اليقني بتعيني مق�صد ال�شريعة؛ ل َّأن قوة اجلزم بكون ال�شيء مق�ص ًدا
ً
�شرعيا تتفاوت مبقدار في�ض ينابيع الأدلة ون�ضوبها ،ومبقدار َو ْف َرة العثور عليها
ًّ
واختفائها ،ولي�ست هذه الوفرة و�ضدها بعالة على مقدار ا�ستفراغ جهد الفقيه
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الناظر وا�ستكمال ن�شاطه ،بل �إن الأدلة على ذلك متفاوت ُة الكرثة والقلة يف �أنواع
الت�شريعات ِب َح ْ�س ِب الزمان ال َِّذي عر�ض يف وقت الت�شريع �سعة و�ضي ًقا ،و ِب َح�سب
الأحوال ا َّل ِتي عر�ضت للأمة يف وقت الت�شريع كرثة وقلة� ،أال ترى �أن م�سائل
آثارا عن ال�شارع من م�سائل املعامالت
العبادات والآداب ال�شرعية �أك ُرث �أدل ًة و� ً
مق�صورا على النوعني الأولني
معظم الت�شريع قبل الهجرة
والنوازل� ،إذ كان ُ
ً
دون الثالث؛ لأن جهل الأمة يف مبد�أ �أمرها مبعرفة اهلل ور�سله ،واليوم الآخر،
أ�شد من جهلهم بطرائق الإن�صاف يف املعاملة.
والعبادات ،كان �أعرقَ و� َّ
قطعيا
وعلى هذا ،فاحلا�صل للباحث عن املقا�صد ال�شرعية قد يكون ً
علما ًّ
قريبا من القطعي ،وقد يكون ظ ًّنا ،وال يعترب ما ح�صل للناظر من ظن �ضعيف
�أو ً
فر�ضا جمر ًدا؛
�أو دونه ،ف�إن مل يح�صل له من علمه �سوى هذا ال�ضعيف فليفر�ضه ً
ليكون تهيئ ًة لناظ ٍر ي�أتي بعده ،كما �أو�صى ُ
«فر َّب حاملِ فق ٍه
ر�سول اهلل � إذ قالُ :
�إىل من هو �أفق ُه منه».
أعظم ما َي ُهم املتفقهني �إيجا ُد ثل ٍة من املقا�صد القطعية ليجعلوها �أ�ص ًال
و�إن � َ
بع�ض ال ُّنظار من علماء �أ�صول الفقه �أن
ُي َ�صار �إليه يف الفقه واجلدل ،وقد حاول ُ
كلمات منهم ،لكنهم ارتبكوا يف تعيني
يجعلوا �أ�صو ًال للفقه قطعية فطفحت بذلك ٌ
أح�سب �أن أ� ّولَ من حاول ذلك �إما ُم احلرمني يف كتاب الربهان،
طريقة ذلك ،و� ُ
ف�إنه قال يف تف�سري �أ�صول الفقه�« :إنها القواطع يف عرف الأ�صوليني».
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وال �شك �أنه يعني بها القواطع من الأدلة ال�سمعية� ،إذ ال �سبيل �إىل حت�صيل
القواطع العقلية �إ َّال يف �أ�صول الدين ،ثم قال« :و�أق�سامها ن�ص الكتاب ،ون�ص
ال�سنة ،والإجماع».
قال املازري يف �شرحه على الربهان« :قيد يف الدليلني الأولني ،ومل يقيد
يف الإجماع؛ لأمرين:
�أحدهما� :أن يكون جعل الألف والالم يف الإجماع للعهد ،يعني الإجماع
ال َِّذي هو حجة ،الثاين� :أن ال�شروط املعتربة يف كون الإجماع حج ًة كثرية ،ال
بتفريع امل�سائل ِ
ميكن ُ
ومتهيد الأبواب».
�ضبطها �إ َّال ِ
ثم قال �إمام احلرمني« :ف�إن قيل تف�صيل �أخبار الآحاد والأقي�سة ال ُيل َفى
�إ َّال يف �أ�صول الفقه ولي�ست قواطع ،قلنا :حظ الأ�صويل �إبانة القاطع يف وجوب
العمل بها ،ولكن البد من ذكرها ليتبني املدلول ويرتبط به الدليل» ،فجعل حظَّ
القطعي من هذه الأمور الظنية هو القاطع باعتبارها �أدلة �شرعية يجب العمل بها
على اجلملة ،ال يف تف�صيل جزئياتها.
ويف �شرح �شهاب الدين القرايف على املح�صول للإمام الرازي يف امل�س�ألة
الأوىل من م�سائل اللفظ يف باب الأوامر« :قال الأبياري يف �شرح الربهان :م�سائل
الظن ،و ُم ْد َركُ ها قطعي ولكنه لي�س امل�سطور فيِ
الأ�صول قطعية وال يكفي فيها ُّ
الكتب ،بل معنى قول العلماء�« :إنها قطعية» �أن من َكثرُ ا�ستقرا�ؤه واطالعه على
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�أق�ضية ال�صحابة  ،ومناظراتهم ،وفتاويهم ،وموارد الن�صو�ص ال�شرعية وم�صادرها،
َح�صل له القط ُع بقواعد الأ�صول.
ومن ق ََّ�صر عن ذلك ال يح�صل له �إ َّال الظن ،و�إمنا و�ضع العلماء هذه الظواهر
يف كُ تبهم؛ ليبينوا �أ�صل املُ ْد َرك ،ال �أنها ُ
مدرك القطع ،فال تنايف بني كون هذه
امل�سائل قطعي ًة ،وبني كون هذه الن�صو�ص ال تفيد إ� َّال الظن».
و�أبو �إ�سحاق ال�شاطبي حاول يف املقدمة من كتابه «عنوان التعريف» طريق ًة
�أخرى لإثبات كون �أ�صول الفقه قطعية ،وهي طريق ٌة ال يو�صل منها إ� َّال قو ُله:
«الدليل على ذلك �أنها راجعة �إىل كليات ال�شريعة ،وما كان كذلك فهو قطعي،
و�أعني بالكليات ال�ضروريات واحلاجيات» ،ثم ذهب ي�ستدل على ذلك مبقدمات
خطابية و�سف�سطائية� ،أكرثها مدخول وخملوط غري منخول.
تقدمت الإ�شار ُة �إىل كالمهم يف �صدر هذا الكتاب ،وذلك حا�صلُ
وقد
ْ
ما ل�سلفنا يف هذا الغر�ض ،و�إمنا
ق�صدت منه الت َن ُّو َر ب�أ�ضواء �أفهامهم ِلتعلم �إمكان
ُ
قواعد حت�صل بالقطع �أو بالظن القريب من القطع ،ولو كانت قليلة.
ا�ستخال�ص َ
غري ملتزمني للقطع وما يقرب منه يف الت�شريع؛ �إذ هو منوط بالظن،
على �أننا ُ
أردت �أن تكون ثُل ٌة من القواعد القطعية ملج�أً نلج�أ �إليه عند االختالف
و�إمنا � ُ
واملكابرة ،و�أن ما يح�صل من تلك القواعد هو ما ن�سميه «علم مقا�صد ال�شريعة»،
ولي�س ذلك بعلم �أ�صول الفقه.
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ف�أما املقا�صد الظنية فتح�صيلها �سهل من ا�ستقرا ٍء غري كبري لت�صرفات
علما با�صطالح ال�شارع وما يراعيه يف
ال�شريعة؛ لأن ذلك اال�ستقرا ُء ُيكْ ِ�سبنا ً
الت�شريع ،قال عز الدين بن عبد ال�سالم يف قواعده الفقهية يف مبحث «ما خالف
القيا�س من املعاو�ضات» بعد ذكر املثال احلادي والع�شرين« :ومثل ذلك �أن من
عا�شر �إن�سانًا من الف�ضالء احلكماء العقالء ،وفهم ما ُي�ؤ ِث ُره ويكرهه يف كل ِو ْر ٍد
و�ص ْدر ،ثم �سنحت له م�صلح ٌة �أو مف�سدة مل يعرف قو َله فيها ،ف�إنه يعرف مبجموع
َ
ما َع ِهده من طريقته و�أَ ِل َفه من عادته �أنه ُي ؤْ� ِثر تلك امل�صلحة ويكره تلك املف�سدة».
تكر ًرا
مثال املقا�صد ال�شرعية القطعية ما ُي ْ�ؤ َخذ من ِّ
متكرر �أدلة القر�آن ّ
ينفي احتمال ق�صد املجاز واملبالغة ،نحو كون مق�صد ال�شارع التي�سري ،فقد قال
اهلل تعاىل :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ [البقرة،]185 /
فهذا الت�أكيد احلا�صل بقوله ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ عقب قوله :ﮋﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﮊ ،قد جعل داللة الآية قريبة من الن�ص ،وي�ضم �إليه قوله تعاىل:
ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ [احلج ،]78 /وقوله :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ [البقرة ،]286 /وقوله :ﮋﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ [البقرة ،]286 /وقوله :ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ [البقرة ،]187 /وقوله :ﮋﭟ
«بعثت باحلنيفية ال�سمحة»،
ﭠﭡﭢ ﭣﮊ [الن�ساء ،]28 /وقول النبي ُ :
وقوله« :عليكم من الأعمال ما تطيقون» ،وقوله�« :إن هذا الدين ي�سر ،ولي�س
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«ي�سرا وال
بالع�سر» ،وقوله ملعاذ و�أبي مو�سى الأ�شعري لمَ َّا بعثهما �إىل اليمنِّ :
ع�سرا» ،وقوله�« :إمنا بعثتم مي�سرين».
ُت ِّ
يخول للباحث عن مقا�صد ال�شريعة �أن يقول� :إن
فمثلُ هذا اال�ستقراء ِّ
(من) مقا�صد ال�شريعة التي�سري؛ لأن الأدلة امل�ستقر�أة يف ذلك كله عمومات
متكررة ،وكلها قطعية الن�سبة �إىل ال�شارع لأنها من القر�آن ،وهو قطعي املنت.
ُ
ومثال املقا�صد الظنية القريبة من القطعي ما قال ال�شاطبي يف امل�س�ألة الثانية
من الطرف الأول من «كتاب الأدلة»« :الدليل الظني �إ َّما �أن يرجع �إىل �أ�صل
قطعي يف
قطعي مثل قول النبي « :ال �ضرر وال �ضرار» ،ف�إنه داخل حتت �أ�صل ٍّ
ٍ
جزئيات
مبثوث من ُع ُه يف ال�شريعة كلها يف وقائ َع
هذا املعنى ،ف�إن ال�ضرر وال�ضرار ٌ
وقواعد ٍ
كليات كقوله تعاىل :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ [البقرة،]231 /
َ
ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ [الطالق ،]6 /وقوله :ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ [البقرة.]233 /
ومنها النهي عن ال َّت ِّعدي على النفو�س والأموال والأعرا�ض ،وعن الغ�صب
والظلم وكل ما هو يف املعنى �إ�ضرار و�ضرار ،ويدخل حتته اجلناي ُة على النف�س �أو العقل
�أو الن�سل �أو املال ،فهو معنى يف غاية العموم يف ال�شريعة ،ال مراء فيه وال �شك».
ف�إن الأدلَّة املذكورة يف كالم ال�شاطبي و�إن كانت كثري ًة �إ َّال �أنها �أدل ٌة جزئية،
خرب �آحاد ولي�س
والدليل العام منها وهو قول الر�سول « :ال �ضرر وال �ضرار»ُ ،
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بقطعي النقل عن ال�شارع؛ لأن ال�سنة غري املتواترة لي�ست قطعية املنت ،وقد تقدمت
ِّ
الإ�شارة �إىل هذا يف مبحث «طرق �إثبات املقا�صد ال�شرعية» من كتابنا هذا.
واعلم �أن مراتب الظنون يف فهم مقا�صد ال�شريعة متفاوت ٌة بح�سب تفاوت
اال�ستقراء امل�ستند �إىل مقدار ما بني َيدي الناظر من الأدلة ،وبح�سب َخ َفا ِء الداللة
وقوتها ،ف�إن دالل َة حترمي اخلمر على كون مق�صد ال�شريعة حفظَ العقول عن الف�ساد
العار�ض دالل ٌة وا�ضحة ،ولذلك مل يكد يختلف املجتهدون يف حترمي ما ي�صل
�سد
بال�شارب �إىل حد الإ�سكار ،و أ� َّما ِدالل ُة حترمي اخلمر على �أن مق�صد ال�شريعة ُّ
ذريعة �إف�ساد العقل ،حتى ن�أخذ من ذلك املق�صد حترمي القليل من اخلمر ،وحترمي
النبيذ ال َِّذي ال يغلب �إف�ضا�ؤه �إىل الإ�سكار ،فتلك دالل ٌة خفية؛ ولذلك اختلف
العلماء يف م�ساواة حترمي الأنبذة لتحرمي اخلمر ،ويف م�ساواة حترمي �شرب قليل اخلمر،
�سوى بينهما يف التحرمي و�إقامة احلد والتجريح به ،ومن
فمن غلب ظَ ُّنه بذلك َّ
ي�سو بينهما يف تلك الأمور.
جعل بينهما فرقًا مل ِّ
على �أن الحتمال قيام املعار�ضات ل�شواهد ا�ستقراء الفقيه � ًأثرا َب ِّي ًنا يف
مقدار قوة ظ ِّنه و�ضعفه كما تقرر يف علم احلكمة ،ف�إن �صاحب هذا املقام تلوح له
ق�صر
عند النظر ُ
�شواهد الأدلة بين ًة ال ي�شذ عليه منها �شيء� ،أو �إ َّال �شيء قليل ،ف�إ ِْن ُ
اال�ستقراء وامتد احتمال املعار�ض�َ ،ض ُع َف الظن باملق�صد ال�شرعي.

تعليل الأحكام ال�شرعية ،وخل ُّو ِ
بع�ضها عن التعليل،
وهو املُ�س َّمى التع ُّبدي

�إن الطريقة ا َّل ِتي ر�سمها الفقهاء لأنف�سهم يف اال�ستدالل يف الفقه و�أ�صوله،
�أجل�أتهم بغري اختيار �إىل االقت�صار على اال�ستدالل ب�ألفاظ الكتاب وال�سنة ،و�أفعال
النبي  و�سكوته وبالإجماع.
ﮋﮍ

على �أن تلك الأقوال قد تفيد �أحكا ًما ك ِّلية ،مثل قوله تعاىل:
ﮎﮊ [املائدة ،]1 /وقوله :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ [البقرة،]185 /
وقول الر�سول « ما �أ�سكر كثريه فقليله حرام» ،وقوله« :ال �ضرر وال �ضرار» وقد
تفيد �أحكا ًما جزئية ،وهو الغالب كقوله�« :أم�سك يا زبري حتى يبلغ املاء اجلدر ثم
�أر�سل �إىل جارك».
والفقهاء ينتزعون من كل ذلك فرو ًعا إ� َّما بطريق حتقيق املناط((( يف
جزئيات لتلك الق�ضايا الكلية� ،أو بطريق القيا�س
الأحكام الكلية؛ لأن املُ ْن َتزعات
ٌ
يف الأحكام اجلزئية؛ لأن املنتزعات مت�شابه ٌة لتلك اجلزئيات يف ٍ
و�صف �آذنت
((( هو �إثبات القاعدة �أو العلة يف �آحاد ال�صور ا َّل ِتي تندرج حتتها.
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به �أحكا ُمها على ٍ
تفاوت بني امللحقات ،ب�سبب ظهور الأو�صاف ا َّل ِتي بها ال�شبه
�صدورها من ال�شارع
وخفائها لتفاوت م�سالك العلة ،ثم عمدوا �إىل � ٍ
أحكام ثبت ُ
وخفي عنه مرا ُد ال�شارع منها فا َّتهم علمه وبذل جهده يف َج ْن ِب
يف علم املجتهد َ
َ�س َعة ال�شريعةَ ،ف�س َّم ْو ُه بالتعبدي� ،أي �أن ال�شريعة تعبدتنا بذلك احلكم ومل ت�شرح
مرادها منه يف نظر ذلك املجتهد.
كثريا
روى البخاري عن �أبي الزناد �أنه قال�« :إن ال�سنن ووجوه احلق لت�أتي ً
على خالف الر�أي ،فما يجد امل�سلمون ُب ًّدا من اتباعها ،وذلك �أن احلائ�ض تق�ضي
«عجبا للعمة
ال�صوم وال تق�ضي ال�صالة» ،ويف املوط�أ �أن عمر بن اخلطاب قالً :
ُت َور ُث وال َترِث».
فكانت الأحكام عندهم ق�سمني :معلل وتعبدي ،وقد تفاوت املجتهدون
يف �إثبات هذا النوع الأخري ،غري �أننا وجدنا الفقهاء ال َِّذين خا�ضوا يف التعليل
والقيا�س ،قد �أو�شكوا �أن يجعلوا تق�سيم �أحكام ال�شريعة بح�سب تعليلها ثالثة
�أق�سام:
(((1ق�سم ُمعلَّل ال حمالة ،وهو ما كانت عل ُته من�صو�ص ًة �أو مو َم ًئا �إليها� ،أو نحو
ذلك.
(((2وق�سم تعبدي حم�ض ،وهو ما ال ُي ْه َت َدى �إىل حكمته.
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(((3وق�سم متو�سط بني الق�سمني ،وهو ما كانت عل ُته خفي ًة وا�ستنبط له الفقهاء
عل ًة ،واختلفوا فيه ،كتحرمي ربا الف�ضل يف الأ�صناف ال�ستة ،وكمنع كراء
الأر�ض على الإطالق عند القائلني باملنع على الإطالق من ال�صحابة
والتابعني ،ويف �إثبات هذا النوع من العلل خطر على التفقه يف الدين،
فمن �أجل �إلغائه وتوقِّيه مالت الظاهرية �إىل الأخذ بالظواهر ،ونفوا القيا�س،
ومن االهتمام به تفننت �أ�ساليب اخلالف بني الفقهاء ،و�أنكر فريق منهم
�صحة �أ�سانيد كثري من الآثار.
َ
كثريا من الفقهاء ال َِّذين جعلوا من �أ�صولهم
التم�سك بظاهر لفظ
ولقد نرى ً
ال�شارع� ،أو بالو�صف الوارد عند الت�شريع ،مل َي ْ�سل َُموا من الوقوع فيما ي�شبه �أحوال
�أهل الظاهر من االعتبار بالتعبد.
مثاله ما وقع لبع�ض الفقهاء من القول يف �آية القتل العمد املوجبة للقود،
فقد نقل بع�ضهم �أنه �أخذ مبا روي عن ر�سول اهلل « :كل �شيء خط�أ إ� َّال ال�سيف».
وعندي �أنه �أخذٌ بال�صفة ا َّل ِتي كانت (هي) الغالبة على �آالت القتل
حكم القود وهي ال�سيف ،ثم �أُلحْ ِ ق بال�سيف كلُّ �آلة
يف الزمن ال َِّذي ورد فيه ُ
اخلنق املزهق للروح ،واحلرق
حمددة بطريق القيا�س يف و�صف الأ�صل ،ثم �أُ ِحل َق ُ
الق�صا�ص
أي�ضا ،و ُو ِق َف عند ذلك ،ف ُن ِف َي
بالنار ،والذبح بالق�صب بطريق القيا�س � ً
ُ
علو على جال�س حتته ،والقتل ب�ضرب الر�أ�س
يف القتل برمي �صخرة �صماء من ٍّ
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بدبو�س ،والإغراق مكتوفًا ،والتجويع �أيا ًما متوالية ،وما ذلك �إ َّال لأنه ُجعل �أ�ص ُله
يف هذا احلكم اللفظ �أو الو�صف دون املق�صد.
نظرت �إىل �أ�صول الظاهرية جتدهم يو�شكون �أن ينفوا عن ال�شريعة
و� َ
أنت �إذا َ
َن ْوطَ �أحكامها باحلكمة؛ لأنهم نفوا القيا�س واالعتبار باملعاين ،ووقفوا عند الظواهر
االحتجاج ب�ألفاظ الآثار،
فلم يجتازوها ،ولذلك ترى ِح َج َاجهم وجد َلهم ال يعدو
َ
طالعت كتاب «الإعراب عن
وا�ضحا �إذا َ
و�أفعال الر�سول و�أ�صحابه ،ويتجلى ذلك ً
احلرية وااللتبا�س الواقعني يف مذاهب �أهل الر�أي والقيا�س» البن حزم ،فقد كان
هذا الأ�صل حمور مناظراته مع �أ�صحاب القيا�س.
على �أن �أهل الظاهر يقعون بذلك يف ورط ِة التوقف عن �إثبات الأحكام فيما
حكم من حوادث الزمان ،وهو موقف خطري ُي ْخ�شى على
مل ُير َو فيه عن ال�شارع ٌ
�صالحها جلميع الع�صور والأقطار.
نافيا عن �شريعة الإ�سالم َ
املرتدد فيه �أن يكون ً
ورحم اهلل �أبا بكر بن العربي� ،إذ قال يف «كتاب العار�ضة» عند الكالم على
حديث افرتاق الأمة و ِذك ِر مذهب الظاهرية ،ف�أن�شد فيهم �أبيا ًتا منها قوله:
الظواهر � ٌ
أ�صل ال يجوز لنا
قالوا:
ُ
الظـواهر معدو ٌد مواق ُعــها
�إن
َ

ُ
العـدول �إىل ر� ٍأي وال نظــ ِر
عنهـا
فكيف حت�صي بيانَ احلكم يف الب�شرِ؟
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ولذلك كان واجب الفقيه عند التحقيق من �أن احلكم تعبدي� ،أن يحافظ
�ضيع �أ�صل التعبدية.
على �صورته و�أن ال يزيد يف تعبديتها ،كما ال ُي ِّ
ومثال ذلك كله يت�ضح يف م�س�ألة العول يف املرياث ،فمقادير الفرائ�ض
مثبتة بن�ص القر�آن ومتلقاة عند الأمة تل ِّقي التعبدي؛ لأن اهلل �أمر بذلك يف
قوله :ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
نق�ص
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﮊ [الن�ساء ،]11 /فلم ُي�سغ لنا زياد ٌة يف املقدار وال ٌ
على ح�سب زيادة النفع �أو الرب �أو ال�صلة وقلة ذلك ،ثم لمََّا نزل بامل�سلمني حادث
مرياث ،كانت فرائ�ض �أ�صحاب الفرائ�ض فيه �أكرث من املال املوروث ،وكان ذلك
يف زمن عمر ،مل يت�أخر عمر عن ا�ست�شارة ال�صحابة وعن �إعمال الر�أي والتعليل
يف تلك املقادير بطريقة العول.
وتلك ق�ضية امر�أة ماتت ،وتركت زوجها و�أمها و�أختها ،ف�أ�شار العبا�س �أو
علي بن �أبي طالب وقال�« :أر�أيت لو �أن رج ًال مات وعليه لرجال �سبعة دنانري،
ومل يخلف �إال �ستة دنانري� ،ألي�س ُي ْجعلُ ُ
املال �سبع َة �أجزاء ويدخل النق�ص على
جميعهم؟ ف ََ�ص َّوبه عمر ومن ح�ضر من �أ�صحاب ر�سول اهلل  ،فها هنا نراهم قد
حافظوا على معنى التعبد يف �أ�صل �إعطاء اجلميع على ن�سبة واحدة ،ويف عدم
�إهمال البع�ض من الورثة ،ولكنهم مل يحتفظوا مبعنى التعبد يف املقادير؛ لتعذر
ذلك ،ف�أدخلوا التعليل يف هذا املكان خا�صة.
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وكان عبد اهلل بن عبا�س يرى خالف ذلك ويقول« :من باهلني باهلته� ،إن
ال َِّذي �أح�صى رمل عالج عد ًدا مل يجعل للمال ن�ص ًفا ون�ص ًفا وثل ًثا� ،أي مل يجعل
يف الأجزاء ن�صفني وثل ًثا» ،وقال�« :إن النق�ص يدخل على الأخت من مقدار
فر�ضها؛ لأنها �أ�ضعف من الزوج ومن الأم؛ لأنها قد تنتقل من �أن تكون ذات
فر�ض �إىل �أن تكون الع�صبة� ،أي مع البنات» .ف�أبى ابن عبا�س �إدخال التعليل
فر�ضي الأم والزوج ،وجعل الأخت ت�أخذ البقية بطريقة �أن املال قد نفد،
ونق�ص َ
فلم ُيعمل التعليل هنا ،ولكنه �أعمل �شي ًئا من الرتجيح بالتنظري.
وكان ح ًّقا على �أئمة الفقه �أن ال ي�ساعدوا على وجود الأحكام التعبدية يف
التعبد فيه �إمنا هو �أحكا ٌم قد خفيت
ت�شريع املعامالت ،و�أن يوقنوا ب�أن ما ا ُّد ِع َي ُ
تلقي
ِع َل ُلها �أو دقَّت ،ف�إن ً
كثريا من �أحكام املعامالت ا َّل ِتي تلقاها بع�ض الأئمة َ
الأحكام التعبدية قد عانى امل�سلمون من جرائها متاعب جمة يف معامالتهم،
وكانت الأمة منها يف كبد على حني يقول اهلل تعاىل :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮊ [احلج.]78 /
وعلى الفقيه �أن يجيد النظر يف الآثار ا َّل ِتي يرتاءى منها �أحكا ٌم َخ ِفيت
ومقا�صدها ويمُ َ ِّح�ص � َأمرها ،ف�إن مل يجد لها حمم ًال من املق�صد ال�شرعي نظر
عل ُلها
ُ
يف خمتلف الروايات لعله �أن يظفر مب�سلك الوهم ال َِّذي دخل على بع�ض الرواة
أي�ضا �أن
حكمه
م�سلوب احلكمة واملق�صد ،وعليه � ً
ُ
ف�أبرز َّ
مروي ُه يف �صور ٍة ُت�ؤْ ِذنُ ب�أن َ
ينظر �إىل الأحوال العامة يف الأمة ا َّل ِتي وردت تلك الآثار عند وجودها.
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مثال ذلك يف الأمرين حديث رافع بن خديج و�أن�س بن مالك �أن
ر�سول اهلل  نهى عن املحاقلة� ،أي كراء املزارع.
فقد حمله ابن عبا�س على �أن ر�سول اهلل مل ينه عنه ،ولكنه قال« :لأن مينح
خراجا معلو ًما».
خري له من �أن ي�أخذ ً
�أحدكم �أخاه ٌ
وحمله مالك وابن �شهاب وابن امل�سيب على تف�سري �أبي �سعيد اخلدري �أن
ر�سول اهلل  نهى عن املحاقلة ،واملحاقلة :كراء الأر�ض باحلنطة ،ولذلك ترجم
هذا احلديث مع غريه يف املوط�أ برتجمة «املزابنة واملحاقلة» ،فلم ير للمحاقلة معنى
غري هذا.
بع�ض ال�صحابة والأئمة َ
م�سلك النظر �إىل احلالة ا َّل ِتي هي مورد النهي،
و�سلك ُ
وهي ما ورد يف حديث رافع بن خديج يف �صحيح البخاري ،قال« :كنا �أكرث �أهل
�سمى ل�سيد الأر�ض فمما ي�صاب
املدينة ُم ْز َدر ًعا فكنا نكري الأر�ض بالناحية منها ُم ّ
وت�سلم الأر�ض ،ومما ت�صاب الأر�ض وي�سلم ذلك ف ُن ِهينا عن ذلك ،و�أما
من ذلك ُ
والو ِرق فلم يكن يومئذ» ،ويف رواية« :فلرمبا �أنبتت هذه ومل تنبت الأخرى».
الذهب َ
َّيث بن �سعدَ « :ك� َّأن ال َِّذي ُن ِه َي عنه من ذلك ما لو نظر فيه
ولذلك قال الل ُ
ذوو الفهم باحلالل واحلرام مل يجيزوه لمِ َا فيه من املخاطرة».
واعلم �أن �أبا �إ�سحاق ال�شاطبي ذكر يف امل�س�ألتني :الثامنة ع�شرة والتا�سعة
ع�شرة من النوع الرابع من «كتاب املقا�صد» كال ًما طوي ًال يف التعبد والتعليل،
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أعر�ض ُت عن ذكره هنا لطوله واختالطه ،ف�إن
حمرر وال متجه ،وقد � ْ
معظمه ُ
غري َّ
�شئت فانظره وت�أمله ثم اعر�ضه على ما ذكرته لك هنا.
وجمل ُة القول� ،أن لنا اليقني ب�أن �أحكام ال�شريعة كلَّها م�شتملة على مقا�صد
تعر ُف
كم
ُ
ال�شارع ،وهي ِح ٌ
وم�صالح ومنافع ،ولذلك كان الواجب على علمائها ُّ
ِ
خفيا ،و� َّإن
عللِ الت�شريع
ومقا�صده ظاهرِها ِّ
وخفيها ،ف�إن بع�ض ا ِحلكم قد يكون ًّ
بع�ض العلماء �أو جميعهم يف بع�ض
�أفهام العلماء متفاوتة يف التفطن لها ،ف�إذا �أعوز َ
غريهم ِمن َع ِّد ذلك،
الع�صور
ُ
االطالع على �شيء منها ،ف�إن ذلك قد ال ُي ْعوِز َ
على �أن من ُي ْع ِو ُزه ذلك يحق عليه �أن يد ُعو نظراءه للمفاو�ضة يف ذلك م�شافه ًة
حتديد مقادير الأحكام املتفرعة من كالم ال�شارع ،ف�إن هم
ومرا�سلة ،ليمكن لهم ُ
فعلوا ذلك فا�ستمر عوز الك�شف عن مراد ال�شارع ،وجب عليهم �أن ال يتجاوزوا
املقدار امل�أثور عن ال�شارع يف ذلك احلكم ،وال ُي ِّفرعوا على �صورته وال يقي�سوا،
فال ينتزعوا منه و�ص ًفا وال �ضابطًا؛ لأن فوارق الأحوال املانعة من القيا�س تخفى
عند االطالع على العلة ،ومن الفوارق م�ؤثر وغري م�ؤثر ،و�إذا جاز �أن نثبت �أحكا ًما
تعبدية ال علة لها وال ُيطَّ لَع على علتها ،ف�إنمَّ َا ذلك يف غري �أبواب املعامالت املالية
واجلنائية ،ف�أما هذه فال �أرى �أن يكون فيها تعبدي ،وعلى الفقيه ا�ستنباط العلل
فيها ،ولذلك جزم مالك و�أبو حنيفة وال�شافعي بالقيا�س على الأ�صناف ال�ستة
الربوية با�ستنباط عل ٍة لتحرمي ربا الف�ضل فيها� ،إ َّال �أن جميعهم �إنمَّ ا ا�ستنبط لها علة
�ضابطة ومل ُي َب ِّينوا لها ِحكمة.

الق�سم الثاين

يف َم َق ِ
ا�صد الت�شريع العا َّمة

مقا�صد الت�شريع العامة هي املعاين واحلكم امللحوظة لل�شارع يف جميع
ُ
�أحوال الت�شريع �أو معظمها؛ بحيث ال تخت�ص مالحظ ُتها بالكون يف نوع خا�ص
من �أحكام ال�شريعة ،فيدخل يف هذا �أو�صاف ال�شريعة وغاي ُتها العامة ،واملعاين
أي�ضا ٍ
معان من ا ِحل َكم
ا َّل ِتي ال يخلو الت�شريع عن مالحظتها ،ويدخل يف هذا � ً
لي�ست ملحوظ ًة يف �سائر �أنواع الأحكام ،ولكنها ملحوظة يف �أنواع كثرية منها.

مقا�صدِ ّ
ال�صفة ال�ضابطة ِل ْل ِ
ال�شرعية
َّ

معان حقيقيةٍ ،
املقا�صد ال�شرعية نوعانٍ :
ومعان عرفية عامة ،وي�شرتط يف
ظاهرا ،من�ضبطًا ،مطر ًدا.
جميعها �أن يكون ثاب ًتاً ،
ُ
العقول
ف�أما املعاين احلقيقية فهي ا َّل ِتي لها حت ُّق ٌق يف نف�سها((( بحيث تد ِرك
�ضررا
ال�سليم ُة ُمالءم َت َها للم�صلحة �أو منافر َتها لها � -أي تكون جا ِل َب ًة نف ًعا عا ًّما �أو ً
عا ًّما � -إدراكًا م�ستق ًال عن التوقف على معرفة عادة �أو قانون ،ك�إدراك كون العدل
�ضارا ،وكون الأخذ على يد الظامل ناف ًعا
ناف ًعا ،وكون االعتداء على النفو�س ًّ
ل�صالح املجتمع.
والتقييد بالعقول ال�سليمة لإخراج ُم ْد َركات العقول ال�شاذة ،كمحبة الظلم
ُ
مفتخرا:
يف اجلاهلية كما يف قول ال�شميذر احلارثي من �شعراء احلما�سة ً
((( لي�س املراد هنا باحلقيقي معناه يف احلكمة� ،أي ما له وجود يف اخلارج ونف�س الأمر ،وهو الذي يقابل الأمر
االعتباري ،بل املراد ما ي�شمل االعتباريات ،وهي املعاين التي توجد يف اعتبار املعترب ولكن وجودها تابع
أمور الن�سبية كالزمان واملكان ،والأمور الإ�ضافية كالأبوة
لوجود حقيقة �أو حقيقتني .ويدخل حتت هذا ال ُ
والأخوة.
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فل�سنا كمن كنتم ُت�صيبـون َ�س َّلة

ولكن حكم ال�سيف فينا ُم�س َّل ٌط
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يما �أو ُن ِّ
قا�ضـيا
حكم
فنقبل َ�ض ً
َ
ُ
را�ضيا
فرن�ضى �إذا ما �أ�صبح
ال�سيف
َ

مفتخرا:
وقول �سوار بن املُ�ضرب ال�سعدي ً
حروب
و�إنيِّ ال �أزال �أخا
ٍ

جمن ِ
جان
�إذا مل �أجن ُ
كنت َّ

نفو�س اجلماهري
جربات ا َّل ِتي �ألفتها ُ
و أ� َّما املعاين العرفية العامة :فهي املُ َّ
وا�ستح�سنتها ا�ستح�سانًا نا�ش ًئا عن جترب ِة مالءمتها ل�صالح اجلمهور ،ك�إدراك كون
إح�سان معنى ينبغي تعامل الأمة به ،وك�إدراك ِ
ال ِ
كون عقوبة اجلاين رادع ًة �إياه
�ضد ْذي ِنك ي�ؤثر �ضد
غريه عن الإجرام ،وكون ِّ
عن العود �إىل مثل جنايته ،ورادع ًة َ
�أثريهما ،و�إدراك كون القذارة تقت�ضي التطهر.
والظهور ،واالن�ضباطَ  ،واالطراد.
الثبوت،
وقد
ُ
ا�شرتطت لهذين النوعني َ
َ
قريبا
فاملراد بالثبوت� :أن تكون تلك املعاين جم ُزو ًما بتحققها� ،أو مظنونًا ظ ًّنا ً
من اجلزم.
واملراد بالظهور :االت�ضاح بحيث ال يختلف الفقهاء يف ت�شخي�ص املعنى،
وال يلتب�س على معظمهم مب�شابهة ،مثل حفظ الن�سب ال َِّذي هو املق�صد من
م�شروعية النكاح ،فهو معنى ظاهر وال يلتب�س بحفظه ال َِّذي يح�صل باملخادنة �أو
بالإالطة وهي �إل�صاق املر�أ ِة َالب ِغ ِّي احلملَ ال َِّذي َت ْع َل ُقه برجلٍ معني ممن �ضاجعوها.
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حد معترب ال يتجاوزه وال َي ْق ُ�ص ُر عنه،
واملراد باالن�ضباط� :أن يكون للمعنى ٌّ
غري َّ
م�شكك ،مثل
�شرعيا ً
قدرا َ
بحيث يكون القدر ال�صالح منه لأن يعترب مق�ص ًدا ًّ
حفظ العقل �إىل القدر ال َِّذي يخرج به العاقل عن ت�صرفات غري العقالء ،ال َِّذي
هو املق�صد من م�شروعية التعزير بال�ضرب عند الإ�سكار.
واملراد باالطراد� :أن ال يكون املعنى خمتل ًفا باختالف �أحوال الأقطار
والقبائل والأع�صار ،مثل و�صف الإ�سالم والقدرة على الإنفاق يف حتقيق مق�صد
املالءمة للمعا�شرة امل�سماة بالكفاءة ،امل�شروطة يف النكاح يف قول مالك وجماعة
من الفقهاء ،بخالف التماثل يف الإثراء �أو يف القبيلية.
وقد ترتدد ٍ
�صالحا تار ًة ،وف�سا ًدا �أخرى� ،أي ب�أن اختلَّ منها
معان بني كونها ً
و�صف االطراد ،فهذه ال ت�صلح العتبارها
مقا�صد �شرعية على الإطالق وال لعدم
ُ
َ
اعتبارها كذلك ،بل املق�صد ال�شرعي فيها �أن توكلَ �إىل نظر علماء الأمة ،ووالة
�أمورها الأمناء على م�صاحلها من �أهل احللِّ والعقد؛ ُلي َع ِّينوا لها
الو�صف اجلدير
َ
�ضرا
باالعتبار يف �أحد الأحوال دون غريه ،وذلك مثل القتال واملجالدة ،فقد يكون ًّ
للذب عن احلوزة ودفع العدو،
�إذا كان ل�شق ع�صا الأمة ،وقد يكون نف ًعا �إذا كان ِّ
�أال ترى �أن اهلل تعاىل قال :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﮊ [املائدة ،]33 /فجعل قتالهم  -وهو احلرابة -
موجبا للعقاب؛ لأنها ف�ساد ،وقال تعاىل :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ً
�ضر ،فلذلك �أمر البقي َة
ﮞﮟﮊ [احلجرات ،]9 /ف� َ
أعلمنا �أن هذا التقاتل ٌّ
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بالإ�صالح بينهما لتنهية القتال ،ثم قال تعاىل :ﮋﮡﮢﮣ (�أي الطائفتني)
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ [احلجرات ،]9 /ف�أمر ب�إيقاع قتال
للإ�صالح ،وقال :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜﮊ [البقرة[ ،]199 /البقرة،]244 /
وغري ذلك �آيات كثرية.
ِ
مقا�صد �شرعية،
فبمثل هذه املعاين ب�شروطها هذه يح�صل اليق ُني ب�أنها
ُ
ف�إن َدلَّت �أَدل ٌة �شرعية على �أن ال�شريعة اعتربت من مقا�صدها معاين اعتبارية �أو
معاين عرفية خا�صة احتاجت ال�شريعة �إىل اعتبارها يف مقا�صدها لمِ َا ت�شتمل عليه
�سببا لتحرمي التزوج
من حت�صيل ٍ
�صالح عا ّم �أو ِ
�ضر كذلك ،كاعتبا ِر الر�ضاع ً
دفع ّ
بالأخت منه((( ومعامل ِته معامل َة الن�سب يف ذلك ،وكاعتبار القر�شية يف �شرط
الظن
�سرب تلك االعتبارات ،ف�إن ح�صل له ُّ
اخلليفة ،وجب عندها على الفقيه ُ
يف اجلملة ب�أنها مق�صود ٌة لل�شارع �أثبتها بو�صفها م�سائلَ فرعي ًة قريب ًة من الأ�صول،
مقا�صد �شرعي ٌة
الظن ب�أنها
ُ
وال يجرتئ على �أن يتجاوز مواق َع ورو ِدها ،و�إن َ
قوي ُّ
ٍ
مواقع ورودها ،كاعتبار الذكورة �شرطًا يف
مطرد ٌة فله
حينئذ ت�أ�صي ُلها وجماوز ُة ِ
بناء على العرف العام املطرد يف العامل يومئذ ،واعتبار
الواليات الق�ضائية والإمارة ً
التبني م� ًؤثرا يف جميع �آثار البنوة احلقيقية يف �صدر الإ�سالم قبل ن�سخ ذلك ب�آية:
ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﮊ [الأحزاب.]5 /
((( «منه» �أي من الر�ضاع.
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املقا�صد ال�شرعي َة ٍ
معان حقيقي ٌة لها حت ُّق ٌق يف
خل�ص من هذا كله �أن
َ
ُفي�س َت ُ
اخلارج وتلحق بها املعاين االعتباري ُة القريب ُة من احلقيقية(((ٍ ،
ومعان عرفي ٌة عام ٌة
متحققة وتلحق بها ٍ
تقرب من املعاين العرفية العامة.
معان عرفي ٌة خا�صة ُ
الوهم من نف�سه دون �أن ت�صل
ف�أما الأوهام  -وهي املعاين ا َّل ِتي ُ
يخرتعها ُ
معنى يوجب
�إليه من �شيء حم َّقق يف اخلارج ،كتو ُّه ِم كث ٍري من النا�س �أن يف امليت ً
النفور عنه عند اخللوة ،وهذا الإدراك مركَّ ُب من الفعل واالنفعال؛
َ
اخلوف منه �أو َ
لأن الذهن الواحد جنده يف هذا فاع ًال ومنف ِع ًال م ًعا ،فهو يفعل االخرتاع ثم
يدركه ،وكذلك التخيالت  -وهي املعاين ا َّل ِتي تخرتعها قو ُة اخليال مبعونة الوهم
اخليال من عدة ٍ
ب�أن يركِّ َبها ُ
معان حم�سو�سة حمفوظة يف احلافظة ،كتمثيل �صنف
(((
من احلوت �أنه خنزير بحري  -فلي�س
عد مق�ص ًدا
ب�صالح لأن ُي َّ
�شيء من هذين ٍ
ٌ
�شرعيا؛ لأن اهلل تعاىل قال لر�سوله :ﮋﭤﭥﭦﭧﮊ [النمل� ،]79 /أي
ًّ
ال َِّذي لي�ست فيه �شائبة من باطل �أو ف�ساد.
ثم �إننا ا�ستقرينا ال�شريعة فوجدناها ال تراعي الأوها َم والتخيالت وت�أمر
مرفو�ض يف ال�شريعة �إ َّال عند ال�ضرورة ،فق�ضينا
البناء على الأوهام ٌ
بنبذها ،فعلمنا �أن َ
مقا�صد �شرعي ًة ،ففي املوط�أ �أن ر�سول اهلل 
غري �صاحلة لأن تكون
َ
ب�أن الأوهام ُ
((( االعتبارات هي املعاين ا َّل ِتي لها حقائق متميزة عن بقية احلقائق ،ولكنها غري موجودة �إال يف اعتبار العقالء
بحيث ال مندوحة للعقل عن تع ُّق ِلها؛ لأن لها تع ُّل ًقا باحلقائق ،ولكن وجودها تابع لوجود حقيقة مثل الزمان
واملكان� ،أو حقيقتني مثل الإ�ضافات كالأبوة..
((( ها هنا يبد أ� جواب «ف�أما» ا َّل ِتي افتتحت بها اجلملة.
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ر�أى رج ًال ي�سوق َب َدنَ ًة فقال له« :اركبها» ،فقال :يا ر�سول اهلل �إنها بدنة ،فقال:
«ارك َْبها ويلك» ،يف الثانية �أو يف الثالثة.
ْ
أي�ضا �أن عبد اهلل بن عمر ك َّفن ابنه واق ًدا بن عبد اهلل حني مات
وفيه � ً
با ُجل ْحفة وهو حمرم ،وقال :لوال �أننا ُحر ٌم لطيبناه ،قال مالك« :و�إمنا يعمل الرجل
حيا ،ف�إذا مات فقد انق�ضى العمل» ،واملق�صود من ذلك ن�سخ احلديث
ما دام ًّ
الوارد �أن رج ًال َوق ََ�ص ْت ُه ناقته وهو حمرم فمات ،فقال ر�سول اهلل« :ال ُت َخ ِّم ُروا
ملبيا».
وجهه ،وال مَت ُّ�سو ُه بطيب ،ف�إنه ُيبعث يوم القيامة ً
اخت�صا�صه بتلك
�سرا �أوجب
َ
وقد قيل� :إن تلك خ�صو�صية له قد علم اهلل ًّ
فالنهي لأجل الأحياء ،ال
املزية ،وال�صواب عندي� :أن ذلك لئ َّال يتلطخ حمنطوهُ ،
ملب ًيا تنوي ًها ب�ش�أن احلج ،كما
لأجل امليتُ ،
�سببا حل�شره ِّ
وجعل حرما ُنه من احلنوط ً
قريبا.
ورد يف ال�شهيد ،و�سنذكره ً
وقد �أبطل الإ�سال ُم �أحكا َم ال َّت َب ّني ا َّل ِتي كانت يف اجلاهلية ويف �صدر
وهميا.
الإ�سالم؛ لكونه � ًأمرا ًّ
�شرعي -
ومن ِّ
جعلَ الوهم ُم ْد َركَ ٍ
حق الفقيه  -مهما الح له َما ُي ِوه ُم ْ
حكم ٍّ
يتعمق يف الت�أ ُّمل ع�سى �أن يظفر مبا يزيل ذلك الوهم ،ويرى �أن ثمة معنى
�أن َّ
حقيقيا  -هو مناط الت�شريع  -قد قارنه � ٌأمر وهمي ،فغطَّ ى عليه يف نظر عموم
ًّ
امل�صري �إىل الأوهام.
النا�س؛ لأنهم أ� ِلفوا َ
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مثاله :النهي عن غُ �سل ال�شهيد يف اجلهاد ،وقول ر�سول اهلل  يف ال�شهيد:
«�إنه يبعث يوم القيامة ودمه يثعب((( اللون لون الدم والريح ريح امل�سك» ،فيتوهم
غُ�س ِله هي بقاء دمه يف جروحه يبعث بها يوم القيامة،
كثري من النا�س �أن ِع َّل َة ترك ْ
غُ�سلَ جه ًال �أو ن�سيانًا �أو عم ًدا لمَ َا ُبطلت تلك املزية ،وجلعل
ولي�س كذلك؛ لأنه لو ِّ
ولكن علة النهي هي
اهلل له يف جرحه د ًما يثعب �شهاد ًة له بني �أهل املح�شرَّ ،
�أن النا�س يف �شغل عن التفرغ لغ�سل موتى اجلهاد ،فلما ع ِل َم اهلل ما يح�صل
من انك�سار خواطر �أهل ال�صف حني �إ�صابتهم باجلراح من بقاء جراحتهم ومن
دفنهم على تلك احلالة ،وع ِل َم انك�سار خواطر �أهليهم وذويهم عو�ضهم اهلل تلك
وامل�سبب هو
املزية اجلليلة ،فال�سبب يف احلقيقة معكو�س� ،أي ال�سبب هو َّ
امل�سبب َّ
ال�سبب.
وكذلك الأمر ب�سرت العورة للذي ي�صلي يف خلوته ،ف�إن ذلك للحر�ص على
عدم اال�ستخفاف بالعادات ال�صاحلة حتقي ًقا ملعنى املروءة وتعوي ًدا عليها.
وقد ت�أتي �أحكا ٌم منوطة مبعان مل جند لها ُم َت أَ� َّو ًال �إ َّال �أنها �أمور وهمية ،مثل
ا�ستقبال القبلة يف ال�صالة ،ومثل التيمم وا�ستالم احلجر الأ�سود ،فعلينا �أن نثبتها
�شرعيا �أو نت�أولها
كما هي وجنعلها من ق�سم التعبدي ال َِّذي ال ي�صلح للكون مق�ص ًدا ًّ
مبا �سنقول ،وت�أتي �أحكام منوطة بمِ َا ميكن له ت�أويلٌ يخرجه عن الوهم مثل طهارة
((( يثعب :ي�سيل وينهمر.
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وهميا ،وتف�صيل ذلك يجيء يف
احلدث ،فنعالج ب�إمكاننا حتى نخرجه من الكون ًّ
الق�سم الثالث يف املقا�صد اخلا�صة.
�شرعيا
واعلم �أن الأمور الوهمية و�إن كانت ال ت�صلح للكون مق�ص ًدا ًّ
للت�شريع ،فهي �صاحلة لأن ي�ستعان بها يف حتقيق املقا�صد ال�شرعية ،فتكون طري ًقا
ترهيبا ،كقوله تعاىل :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ترغيبا �أو ً
للدعوة واملوعظةً ،
ﭨ ﭩ ﭪﮊ [احلجرات ،]12 /وقوله « :العائد يف �صدقته كالكلب يعود
يف قيئه».
فعلى الفقيه �أن يفرق بني املقامني ،فال يذهب يفرع على تلك املواعظ
�أحكا ًما فقهية لأن ذلك من اجلهالة ،كمن توهم �أن ال�صائم �إذا اغتاب �أح ًدا �أفطر
لأنه قد �أكل حلم �أخيه ،وقد تكون الوهميات يف �أحوال نادرة م�ستعانًا بها على
حتقيق ٍ
غريها ،ولعل ما ذكرناه من التيمم واال�ستقبال
�شرعي حني يتعذر ُ
مق�صد ٍّ
يرجع �إىل ذلك فلتتفطَّ ْن له.

ابتناء املقا�صد على و�صف َّ
ال�شريعة الإ�سالمية
ُ
الأعظم :وهو الفطرة

قال اهلل تعاىل:

ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧﮊ [الروم ،]30 /واملراد بالدين دين
الإ�سالم ال حمالة؛ لأن اخلطاب ملحمد  فهو م�أمور ب�إقامة وجهه للدين املر�سل
به ،ومعنى �إقامة الوجه للدين الق�صد �إليه واجلد فيه ،واملراد بوجهه جميع ذاته،
فخ�ص الوجه بالذكر؛ لأنه جامع احلوا�س و�آالت الإدراك ،و«حني ًفا» حال من
«وجهك» ،واحلنيف :املائل ،واملراد هنا امليلُ عن غري ذلك الدين من ال�شرك،
قال تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ [احلج.]31 /
ودخل يف هذا اخلطاب جميع امل�سلمني باتفاق �أهل الت�أويل.
وقوله ﮋﯙﯚﮊ من�صوب على البدل من ﮋﯗﮊ املن�صوب على
احلال من «الدين» ،فقوله «فطرة» يف معنى حال ثانية ،فيكون املعنى :ف�أقم وجهك
للدين احلنيف الفطرة ،واملراد من الدين جمموع ما ي�سمى بالدين من عقائد
و�أحكام.
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ولي�س تخ�صي�صه بالعقائد يف كالم بع�ض املف�سرين مثل فخر الدين الرازي
والبي�ضاوي((( إ� َّال انقيا ًدا لظاهر �سياق الكالم ال�سابق؛ لأن الآيات قبلها وردت يف
ابتداء من قوله تعاىل :ﮋﯔ ﯕ
ذ ِّم ال�شرك و�إبطال عقائد امل�شركني والدهريني ً
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ [الروم� ،]11 /إىل قوله :ﮋﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﮊ [الروم ،]30 /وبظنهم �أن الفاء فاء التفريع ،وكال الأمرين غري ظاهر،
فلي�س �سياق الكالم مبوجب جتزئ َة ا�سم الكل ،ف�إن الدين ا�سم ي�شمل جميع ما
يتدين به املرء كما دل عليه حديث« :هذا جربيل �أتاكم يعلمكم دينكم» ،وقد نبه
�أئمة �أ�صول الفقه على �أنه �إذا ورد يف القر�آن كالم خا�ص ثم تاله لفظ ي�شمل ذلك
اخلا�ص وغريه ملنا�سبة ،ف�إن ذلك اللفظ ال يخت�ص ببع�ض مدلوله لأجل ال�سياق،
و�أما «الفاء» فالظاهر �أنها فا ُء الف�صيحة ال فا ُء التفريع ،والف�صيحة هي الفاء ا َّل ِتي
ُت�ؤْ ِذنُ ٍ
إثبات �أم ٍر مطلوب للمتكلم بعد
ب�شرط َّ
مقد ٍر� ،إذا وقعت بعد كالم ُي ْق َ�ص ُد به � ُ
التمهيد له بذكر مقدماته ودالئله ،فيقع ما بعد «الفاء» موق َع النتيجة من القيا�س،
علمت ما بيناه للنا�س من دالئل الوحدانية و�إبطال ال�شرك
والتقدير يف الآية� :إذا َ
((( قال الفخر الرازي يف بيان معنى الفطرة...« :ثم قال تعاىل :ﮋﯙﯚﮊ� ،أي الزم فطرة اهلل وهي التوحيد؛
لأن اهلل فطر النا�س عليه ...وقيل :ال تبديل خللق اهلل� ،أي الوحدانية مرت�سخة فيهم ال تغيري لها» .التف�سري
الكبري �أو مفاتيح الغيب (بريوت :دار الكتب العلمية ،)1990 ،مج ،13ج� ،25ص.105
َّ
وقال البي�ضاوي« :فطرة اهلل :خِ لقته ،ن�صب على الإغراء �أو امل�صدر ملا َّ
دل عليه ما بعدها؛ التِي فطر النا�س
عليها :خلقهم عليها وهي قبولهم للحق ومتكنهم من �إدراكه� ،أو ملة الإ�سالم ف�إنهم لو خُ ُّلوا وما خُ َلقوا عليه
�أ َّدى بهم �إليها ،وقيل العهد امل�أخوذ من �آدم وذريته ،ال تبديل خللق اهلل :ال يقدر �أحد �أن يغريه� ،أو ما ينبغي
�أن يغري؛ ذلك :للإ�شارة �إىل الدين امل�أمور ب�إقامة الوجه له �أو الفطرة �إن ُف ِّ�سرت بامللة» ،البي�ضاوي� :أنوار التنزيل
و�أ�سرار الت�أويل (بريوت :دار الكتب العلمية1408 ،هـ1988 /م) ،مج� ،2ص.220
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توج ْه لدين الإ�سالم ال َِّذي هو الفطرة ،فالتعريف يف «الدين»
ف�أقم وجهك� ،أي َّ
ُ
الر�سول َّ مما �أُنزِل عليه من العقائد وال�شريعة كلها،
تعريف العهد ،وهو ما عهده
كما قال تعاىل :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮊ [ال�شورى.]13 /
فالفطرة يف هذه الآية مرا ٌد بها جمل ُة الدين بعقائده و�شرائعه ،وبذلك ف�سر
ابن عطية والزخم�شري ،قال ابن عطية« :واختلف النا�س يف الفطرة ههنا ،فذكر
ّ
مكي وغريه يف ذلك جميع ما ميكن �أن ت�صرف هذه اللفظة عليه ،ويف بع�ض
ذلك قلق» والذي ُي ْعتمد عليه يف تف�سري هذه اللفظة �أنها ا ِخللْقة والهيئة ا َّل ِتي يف
نف�س الطفل ا َّل ِتي هي ُم َع َّد ٌة و ُم َه ّي�أَ ٌة لأن مييز بها م�صنوعات اهلل تعاىل وي�ستدل بها
على ر ِّبه جلَّ وعال ،ويعرف �شرائعه ،وي�ؤمن به» ،وقال الزخم�شري يف الك�شاف:
«واملعنى �أنه خلقهم قابلني للتوحيد ودين الإ�سالم».
عنه.

معنى مل � َأر من �أتقن الإف�صاح
َف ْل ُن َبينِّ ْ معنى كون ال ِإ�سالم الفطرة� ،إذ هو ً

الفطرة :ا ِخل ْل َقة� ،أي النظام ال َِّذي �أوجده اهلل يف كل خملوق ،ففطرة الإن�سان
فم�شي
هي ما ف ُِط َر � -أي ُخ ِل َق  -عليه الإن�سانُ ً
ظاهرا وباط ًنا� ،أي ج�س ًدا وعقالًُ ،
الإن�سان برجليه فطرة ج�سدية ،فمحاولة �أن يتناول الأ�شياء برجليه خالف الفطرة،
وا�ستنتاج امل�سببات من �أ�سبابها والنتائج من مقدماتها فطر ٌة عقلية ،فا�ستنتاج
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�سمى يف علم اال�ستدالل بف�ساد الو�ضع  -خالف
ال�شيء من غري �سببه ُ -
الـم َّ
الفطرة العقلية ،واجلزم ب�أن ما ن�شاهده من الأ�شياء هو حقائق ثابتة يف نف�س الأمر
ثبوت ذلك خالف الفطرة العقلية ،فو�صف
إنكار ال�سف�سطائية َ
فطرة عقلية ،ف� ُ
الإ�سالم ب�أنه الفطرة معناه �أنه فطرة عقلية؛ لأن الإ�سالم عقائد وت�شريعات ،وكلها
�أمور عقلية �أو جارية على وفق ما يدركه العقل وي�شهد به.
وقد َبينَّ �أبو علي ابن �سينا حقيقة الفطرة يف كتاب «النجاة» فقال« :ومعنى
نف�سه ح�صل يف الدنيا دفع ًة وهو عاقل ،لكنه مل ي�سمع
الفطرة �أن يتو َّه َم الإن�سانُ َ
مذهبا ومل يعا�شر �أم ًة ومل يعرف �سيا�سة ،ولكنه �شاهد املح�سو�سات
ر أ� ًيا ومل يعتقد ً
ال�شك
و�أخذ منها احلاالت ،ثم يعر�ض على ذهنه �شي ًئا ويت�شكك فيه ،ف�إن �أمكنه ُّ
ال�شك فهو ما توجبه الفطرة ،ولي�س كل ما
فالفطرة ال ت�شهد به ،و�إن مل ميكنه ُّ
ٍ
توجبه فطرة الإن�سان
�سمى عقالً ،و�أما
ب�صادق� ،إمنا ال�صادق فطر ُة القوة ا َّل ِتي ُت َّ
فطرة الذهن باجلملة فرمبا كانت كاذبة ،و�إمنا يكون هذا الكذب يف الأمور ا َّل ِتي
لي�ست حم�سو�س ًة بالذات ،بل هي مبادئ للمح�سو�سات ،فالفطرة ال�صادقة هي
الت�صديق بها �إ َّما �شهاد ُة الكل مثل
مقدمات و�آراء م�شهورة حممودة� ،أوجب
َ
�أن العدل جميل ،و إ� َّما �شهاد ُة الأكرث ،و�إ َّما �شهاد ُة العلماء �أو الأفا�ضل منهم،
ذائعات مما يقع الت�صديق بها يف الفطرة ،فما
الذائعات من جهة ما هي
ولي�ست
ُ
ٌ
عقلي وال وهمي ،ف�إنها غري فطرية ولكنها متقررة
كان من الذائعات لي�س ب أَ� َّو ٍّيل ٍّ
عند الأنف�س؛ لأن العادة م�ستمرة عليها منذ ال�صبا ،ورمبا دعا �إليها حمبة الت�سامل
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واال�صطناع امل�ضطر �إليهما الإن�سان� ،أو �شيء من الأخالق الإن�سانية مثل احلياء
واال�ستينا�س� ،أو اال�ستقراء الكثري� ،أو كون القول يف نف�سه ذا �شرط دقيق لأن
يكون ح ًّقا ِ�ص ْرفًا ،فال يفطن لذلك ال�شرط وي�ؤخذ على الإطالق».
ولقد �أبدع يف الإف�صاح عن معنى الفطرة ،والتنبيه على وجوب احلذر
من اختالطها بالمْ ُ ْد َركات الباطلة املت�أ�صلة يف النفو�س ب�سبب عوار�ض عر�ضت
للب�شر ،مثل العوائد الفا�سدة امل�ألوفة ودعوة �أهل ال�ضالالت �إليها ،ويف كالمه
ينبه على �أن املخاطبني بتمييز الفطرة عن غريها هم العلماء واحلكماء �أهل
ما ِّ
عما يلتب�س بها من
العقول الراجحة ،فال يعوز ه�ؤالء ُ
حتقيق معنى الفطرة ومتيي ُزها َّ
حتقيق معنى فطري دقيقٍ
املدركات والوجدانات ،على �أنه �إن ع�سر على �أحدهم ُ
�أو ٍ
فطريا،
�شديد ُ
يخيلَ له الأمر غري الفطري ًّ
التبا�س غريِه به ،وخاف هوى نف�سه �أن ِّ
فعليه ٍ
حينئذ �أن ُي ِّعمق النظر طويالً ،و�أن يعترب ب�شهادة العلماء الأفا�ضل امل�شهور
لأفكارهم بكرثة الع�صمة من اخلط�أ.
وقد ا�ستبان لك �أن الفطرة النف�سية للإن�سان هي احلالة ا َّل ِتي خلق اهلل
عليها عقل النوع الإن�ساين �ساملًا من االختالط بالرعونات والعادات الفا�سدة،
فهي املرا ُد من قوله تعاىل :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ [الروم،]30 /
وهي �صاحلة ل�صدور الف�ضائل عنها ،كما �شهد به قوله تعاىل :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ.ﭢﭣﭤﭥ.ﭧﭨﭩﭪﭫﮊ [التني.]6 - 4 /
فال َّ
�شك �أن املراد بالتقومي يف الآية تقو ُمي العقل ال َِّذي هو م�صدر العقائد احلقة

96

ا�صدُ َّ
ال�ش ِري َعة الإِ�سالم َّية
َم َق ِ

96

والأعمال ال�صاحلة ،و�أن املراد برده �أ�سفل �سافلني ُ
انتقال النا�س �إىل اكت�ساب
الرذائل بالعقائد الباطلة والأعمال الذميمة ،ولي�س املرا ُد تقو َمي ال�صورة؛ لأن
�صورة النا�س مل تتغري �إىل ما هو �أ�سفل ،ولأن اال�ستثناء بقوله�( :إِ َّال ال َِّذ َين �آ َم ُنوا)،
�صورا ظاهرة� ،إذ لي�س للم�ؤمنني ال�صاحلني اخت�صا�ص
مينع �أن يكون امل�ستثني منه ً
ب�صور جملية ،فالأ�صول الفطرية هي ا َّل ِتي خلق اهلل عليها الإن�سان املخلوق لعمران
العامل ،وهي �إذًا ال�صاحلة النتظام هذا العامل على �أكمل وجه ،وهي �إذًا ما يحتوي
عليه الإ�سالم ال َِّذي �أراده اهلل لإ�صالح العامل بعد اختالله.
ومعنى و�صف الإ�سالم ب�أنه «فطرة اهلل»� ،أن الأ�صول ا َّل ِتي جاء بها الإ�سالم
هي من الفطرة ،ثم تتبعها �أ�صول وفروع هي من الف�ضائل الذائعة املقبولة ،فجاء بها
وحر َ�ض عليها� ،إذ هي من العادات ال�صاحلة املت� ِّأ�صلة يف الب�شر ،والنا�شئة
الإ�سالم َّ
مقا�صد من اخلري �سامل ٍة من ال�ضرر ،فهي راجعة �إىل �أ�صول الفطرة ،و�إن كانت
عن
َ
لو ُتركت الفطر ُة و�ش�أنها ملا �شهدت بها وال ب�ضدها ،فلما ح�صلت اختارتها الفطرة،
ولذلك ا�ستقرت عند الفطرة وا�ستح�سنتها.
مثال ذلك احلياء والوقاحة ،ف�إنهما �إذا مل يخرجا �إىل حد اال�ستعمال يف
بع�ض احلكماء معروفًا بالوقاحة
الإ�ضرار كانا �سواء يف �شهادة الفطرة ،وقد كان ُ
وال�سالطة مثل احلكيم ديوجينو�س اليوناين ،ولكنا جند احلياء حمبوبًا للنا�س،
ف�صار من العادات ال�صاحلة ،و�صلح لأن تن�ش�أ عنه منافع جمة يف �صالح الذات
و�إ�صالح العموم ،فلذلك كان من �شعار الإ�سالم ،ففي ال�صحيح �أن ر�سول اهلل 
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َّمر برجلٍ من الأن�صار ي ِع ُظ �أخاه يف احلياء ،فقال ر�سول اهلل « :دعه ،ف�إن
أ�صحاب ال�شدة والغلظة من نفور
احلياء من الإميان» .فلم َت ْ�سل َْم حكم ُة � ِ
النا�س عنها وعنهم ،وقد قال تعاىل ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﮊ [�آل عمران.]159 /
وي�ستب ُني لك من هذا �أن الوجدان الإن�ساين العقلي ال يدخل حتت الفطرة
احلقائق واالعتباريات ،وال يدخل فيه الأوهام والتخيالت لأنها لي�ست
منه إ� َّال
ُ
كثريا حتى الزمت �أ�صحاب
ممِ َّا ف ُِطر عليه العقل ،ولكنها ممِ َّا عر�ض للفطرة ً
عرو�ضا ً
عرو�ضها للفطرة ب�سوء
الفطرة يف غالب الأحوال فا�شتبهت بالفطريات ،و�إمنا كان ُ
العقالء متفقني يف احلقائق
ا�ستعمال العقل و�سوء فهم الأ�سباب ،ولذلك جتد
َ
واالعتباريات ،وال جتدهم متفقني يف الوهميات والتخيالت ،بل جتد �سلطان هذين
الأخريين �أ�شد مبقدار �شدة �ضعف العقول ،وجتد �أهل العقول الراجحة يف �سالمة
منهما.
ويتفرع لنا من هذا �أن ال�شريعة الإ�سالمية داعي ٌة �أهلَها �إىل تقومي الفطرة
واحلفاظ على �أعمالها ،و�إحياء ما اندر�س منها �أو اختلط بها ،فالزواج والإر�ضاع من
الفطرة و�شواهده ظاهرة يف اخللقة ،والتعاو�ض و�آداب املعا�شرة من الفطرة؛ لأنهما
اقت�ضاهما التعاون على البقاء ،وحفظ الأنف�س والأن�ساب من الفطرة ،واحل�ضارة
احلق من الفطرة؛ لأنها من �آثار حركة العقل ال َِّذي هو من الفطرة ،و�أنواع املعارف
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ال�صاحلة من الفطرة؛ لأنها ن�ش�أت عن تالقح العقول وتفاو�ضها ،واملخرتعات من
الفطرة؛ لأنها متولدة عن التفكري ،ويف الفطرة حب ظهور ما تولد عن اخللقة.
ونحن �إذا �أجدنا النظر يف املق�صد العام من الت�شريع ال َِّذي �سي�أتي بح ُثه،
جنده ال يعدو �أن ي�ساير حفظ الفطرة واحلذر من خرقها واختاللها ،ولعل ما �أف�ضى
�إىل ٍ
حمذورا وممنو ًعا ،وما �أف�ضى �إىل حفظ كيانها
عد يف ال�شرع
عظيم فيها ُي ُّ
خرق ٍ
ً
واجبا ،وما كان دون ذلك يف الأمرين منهي عنه �أو مطلوب يف اجلملة ،وما ال
ُي ُّ
عد ً
مي�سها مباح.
�صار
ثم �إذا تعار�ضت مقت�ضيات الفطرة ومل ميكن اجلمع بينها يف العملُ ،ي ُ
ِ
�إىل ترجيح �أَ ْوالها و�أبقاها على ا�ستقامة الفطرة ،فلذلك كان قتلُ
أعظم
النف�س � َ
نهيا عنه ،وكان خ�صاء الب�شر من �أعظم
الذنوب بعد ال�شرك ،وكان الرت ُّهب َم ًّ
اجلنايات ،ومل يجز االنتفاع بالإن�سان انتفا ًعا يفيت عينه �أو يعطلها ،كالتمثيل
بالعبد بخالف االنتفاع باحليوان ،وكان �إتالف احليوان بغري �أكله ممنو ًعا.
ومن هنا تعلم �أن الق�ضاء بالعوائد يرجع �إىل معنى الفطرة؛ لأن �شرط العادة
ا َّل ِتي ُي ْق َ�ضى بها �أن ال ُتن ِا َيف الأحكا َم ال�شرعية ،فهي تدخل حتت حكم الإباحة،
ٍ
وحينئذ فاحل�صول عليها مرغوب
علمت �أنها من الفطرة؛ �إ َّما لأنها ال تنافيها،
وقد َ
لفطرة النا�س ،و إ� َّما لأن الفطرة تنا�سبها وهو ظاهر.

ال�سماحة �أ َّو ُل �أو�صاف َّ
رب مقا�صدها
ال�شريعة و�أك ُ
َّ

ال�سماح ُة �سهول ُة املعاملة يف اعتدال ،فهي و�سطٌ بني الت�ضييق والت�ساهل،
وهي راجع ٌة �إىل معنى االعتدال والعدل والتو�سط ،ذلك املعنى الذي َّنوه به
ودنيها،
�أ�ساط ُني حكمائنا ال َِّذين ُع ُنوا بتو�صيف �أحوال النفو�س والعقول ،فا�ضلها ِّ
وانت�ساب بع�ضها من بع�ض ،فقد اتفقوا على �أن قوام ال�صفات الفا�ضلة هو
االعتدال� ،أي التو�سط بني طريف الإفراط والتفريط؛ لأن ذينك الطرفني يدعو
�إليهما الهوى ال َِّذي حذرنا اهلل منه يف موا�ضع كثرية ،منها قوله تعاىل :ﮋﰁ ﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﮊ [�ص ،]26 /وقوله :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﮊ [الن�ساء ،]171 /وقوله :ﮋﮜﮝﮞﮟﮊ [احلديد،]27 /
ابتداء ،ومرا ٌد منه موعظ ُة هذه الأمة لتجتنب
ف�إن ذلك متعلق ب�أهل الكتاب ً
أوجبت غ�ضب اهلل على الأمم ال�سابقة و�س ُقوطَها ،وقال ر�سول اهلل 
الأ�سباب ا َّل ِتي � ْ
ف�شدد اهلل عليهم».
�شددوا َّ
يف اليهود« :لو ذبحوا �أي َة بقر ٍة لأجز�أتهم ،ولكن َّ

100

ا�صدُ َّ
ال�ش ِري َعة الإِ�سالم َّية
َم َق ِ

100

فالتو�سط بني طرفيَ ْ الإفراط والتفريط هو منبع الكماالت ،وقد قال
ُّ
اهلل تعاىل يف و�صف هذه الأمة �أو و�صف �صدرها :ﮋﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﮊ [البقرة.]143 /
روى �أبو �سعيد اخلدري عن ر�سول اهلل  يف معنى الآية �أن الو�سط
هو العدل� ،أي بني طريف الإفراط والتفريط ،وبذلك جزم املحققون يف تف�سري
أي�ضا قو ُله تعاىل :ﮋ ﮓ ﮔ ﮊ [القلم� ،]28 /أي �أعلمهم
هذه الآية ،وبه ف ُِّ�سر � ً
و�أعدلهم ،وقد �شاع هذا املعنى يف الو�سط ،حتى قال �أبو متام:
فاكتنفت
كانت هي الو�سط املحمي
ْ
ْ

أ�صبحت طرفا
بها احلوادث حتى �
ْ

ال�ش ِّخري التابعي« :خري الأمور �أو�ساطها»،
وقال مطرف بن عبد اهلل بن ِّ
وبع�ضهم يرويه حدي ًثا ،وهو م�شهور على الأل�سنة ،ولكنه �ضعيف الإ�سناد.
النا�س
الت�شديد فيه ،ومعنى
َ
فال�سماحة :ال�سهولة املحمودة فيما يظن ُ
كونها حممود ًة �أنها ال ُت ْف ِ�ضي �إىل ُ�ض ٍّر �أو ف�ساد ،ويف احلديث ال�صحيح عن
�سمحا �إذا
�سمحا �إذا باعً ،
جابر بن عبد اهلل قال ر�سول اهلل « :رحم اهلل رج ًال ً
�سمحا �إذا اقت�ضى» ،وقريب منه يف رواية �أبي هريرة.
ا�شرتىً ،
ثبت ب�أدلة القر�آن وال�سنة ،فقد قال اهلل
ُ
وو�صف ال ِ
إ�سالم بال�سماحة َ
تعاىل :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ [البقرة ،]185 /وقال:
ﮋﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﮊ [احلج ،]78 /وقال :ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
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ﮆ ﮇ ﮈﮊ [املائدة ،]6 /وقال :ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸﯹ ﯺ ﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﮊ [البقرة.]286 /

ويف احلديث ال�صحيح عن ابن عبا�س عن ر�سول اهلل � أنه قال�« :أحب
الدين �إىل اهلل احلنيفية ال�سمحة»� ،أي �أحب الأديان �إىل اهلل دين الإ�سالم ال َِّذي
هو احلنيفية ال�سمحة ،فقد �أثبت �أن ال�سماحة هي و�صف الإ�سالم ،وفيه عن
أحد �إال
الدين � ٌ
�أبي هريرة �أن النبي  قال�« :إن الدين ي�سر ،ولن ُي َ�شا َّد هذا َ
غالبا ،ويف احلديثُ « :ب ِعثت باحلنيفية ال�سمحة» ،وهو �ضعيف
غلبه»� ،أي كان الدين ً
ال�سند بهذا اللفظ ،ولكنه يف معنى احلديث ال َِّذي قبله ،وا�ستقرا ُء ال�شريعة دلَّ
والي�سر من مقا�صد الدين.
على �أن ال�سماح َة
َ
ويف احلديث ال�صحيح يف البخاري وغريه� :أن ر�سولَ ا ِهلل  بعث
وب�ش َرا و َال ُت َن ِّف َرا» ،وقال
ع�سراِّ ،
«ي�س َرا وال ُت ِّ
عليا ومعاذًا �إىل اليمن وقال لهماِّ :
ًّ
ع�سرين» ،وعن عائ�شة:
ر�سول اهلل  لأ�صحابه�« :إنمَّ ا ُب ِع ْثتم ُم ِّي�سرين ،ومل ُتب َعثوا ُم ِّ
أي�سرهما ما مل يكن �إثم» ،واملراد من
«كان ر�سول اهلل ما ُخيرِّ بني �أمرين �إ َّال اختار � َ
الإثم ما دلت ال�شريعة على حترميه ،قال ال�شاطبي يف الف�صل الثاين من امل�س�ألة
ال�سابعة من نوع املوانع ،ويف موا�ضع متكررة من كتابه�« :إن الأدلة على رفع احلرج
يف هذه الأمة بلغت القطع» ،وا�ستدل لذلك بكثري من الأدلة ا َّل ِتي ذكرناها �آن ًفا.
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و� ُ
أقول� :إن حكمة ال�سماحة يف ال�شريعة �أن اهلل جعل هذه ال�شريعة دين
أمور الفطرة راجع ٌة �إىل ا ِجل ِبلَّة ،فهي كائنة يف النفو�س� ،سهلٌ عليها قبو ُلها،
الفطرة ،و� ُ
ال�ش َّدة والإعنات ،قال تعاىل :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
النفور من ِّ
ومن الفطرة ُ
ﭥ ﭦ ﭧﮊ [الن�ساء ،]28 /وقد �أراد اهلل تعاىل �أن تكون ال�شريع ُة
الإ�سالمية �شرعي ًة عام ًة ودائمة ،فاقت�ضى ذلك �أن يكون تنفيذُ ها بني الأمة �سهال،
أ�شد مالءم ًة
إعنات ،فكانت ب�سماحتها � َّ
وال يكون ذلك إ� َّال �إذا انتفى عنها ال ُ
للنفو�س؛ لأن فيها �إراح َة النفو�س يف حا ْيل ُخ َو ْي�صتها وجمتمعها.
وقد ظهر لل�سماحة � ٌأثر عظيم يف انت�شار ال�شريعة وطول دوامها ،ف ُع ِلم �أن الي�سر
حب الرفق ،ولذلك كره اهلل من امل�شركني تغيري
من الفطرة؛ لأن يف فطرة النا�س َّ
خلق اهلل ف�أ�سنده �إىل ال�شيطان �إذ قال عنه :ﮋﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ [الن�ساء ،]119 /وذلك حيث يكون
خلوا عن امل�صلحة ،ف�أما �إذا كان ملع ًنى �أدخلَ يف الفطرة فال ي�صري مذمو ًما،
التغيري ًّ
بل يكون حممو ًدا ،مثل اخلتان ،وتقليم الأظفار ،وحلق الر�أ�س يف احلج.

العام َ
املَ ُ
من ال َّت�شريع
ق�صد ّ

�إذا نحن ا�ستقرينا موارد ال�شريعة الإ�سالمية الدالة على مقا�صدها من
املق�صد العام
الت�شريع ،ا�ستبان لنا من كليات دالئلها ومن جزئياتها امل�ستقر�أة � َّأن
َ
من الت�شريع فيها هو ُ
حفظ نظام الأمة ،وا�ستدام ُة �صالحه ب�صالح املهيمن عليه،
و�صالح ما بني
و�صالح عمله،
�صالح عقله،
وهو نوع الإن�سان ،وي�شمل ُ
َ
َ
�صالحه َ
يديه من موجودات العالمَ ال َِّذي يعي�ش فيه.
قال اهلل تعاىل حكاي ًة عن ر�سوله �شعيب وتنوي ًها به :ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﮊ [هود ،]88 /فعلمنا �أن اهلل �أَمر ذَلك الر�سول ب�إرادة
الإ�صالح مبنتهى اال�ستطاعة ،وقال :ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ [الأعراف ،]142 /وقال :ﮋﮮ ﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ِ
ال�صفات ا َّل ِتي ُ�أ ْجريت
ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﮊ [الق�ص�ص ،]4 /فعلمنا �أن
على فرعون كلّها من الف�ساد ،و�أن ذلك مذموم ،و�أن بعث َة مو�سى كانت لإنقاذ
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غري الكفر ،و�إنمَّ َا هو
بني� إ�سرائيل من ف�ساد فرعون ،فعلمنا �أن املراد من الف�ساد ُ
ف�ساد العمل يف الأر�ض؛ لأن بني �إ�سرائيل مل يتبعوا فرعون يف كفره.
وقال حكاي ًة عن �شريعة �شعيب لأهل مدين:

ﮋﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ [الأعراف ،]85 /ويف
�آية �أخرى :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮊ [البقرة ،]60 /وقال حكاي ًة عن
ر�سول ثمود :ﮋﭦﭧﭨﭩ ﭪﮊ [الأعراف ،]74 /وقال اهلل تعاىل
خماطبا هذه الأمة :ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ [الأعراف،]56 /
ً
وقـال :ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [البقرة ،]205 /وقال :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ .ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮊ [حممد.]23 - 22 /
إ�صالح و�إزال ُة
فهذه �أدل ٌة كلية �صريحة ،دلت على �أن َ
مق�صد ال�شريعة ال ُ
الف�ساد ،وذلك يف ت�صاريف �أعمال النا�س.
احلث واملدح،
آيات كثرية يف القر�آن ذ ُِكر فيها
ال�صالح يف معر�ض ِّ
وهناك � ٌ
ُ
�سوقَها هنا؛ لأنها مل تكن
وذ ُِكر فيها الف�سا ُد يف معر�ض التحذير والذمُ ،
تركت ْ
�صالح الأعمال وف�سا ُدها ،بل حتتمل �أن
�صريح ًة يف �أن املراد من ال�صالح والف�ساد ُ
يراد منهما الإميان والكفر.
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�صالح احلال يف هذا العامل
وتتبعها �أدل ٌة من قبيل الإمياء جاءت دا َّل ًة على �أن َ
جزاء لهم ،قال تعاىل :ﮋﭼ
ِم َّن ٌة كربى ُّ
مين اهلل بها على ال�صاحلني من عباده ً
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ .ﮉ ﮊ ﮋ
خماطبا امل�سلمني :ﮋﭬ
ﮌ ﮍ ﮎﮊ [الأنبياء ،]106 - 105 /وقال ً
ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺﮊ [النور ،]55 /وقال يف معر�ض الوعد :ﮋﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [النحل ،]97 /وام َّنت على
بني �إ�سرائيل بالإنقاذ من الأ�سر الدنيوي بقوله :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ [املائدة،]20 /
فلوال �أن �صالح هذا العامل مق�صو ٌد لل�شارع ما امنت به على ال�صاحلني من عباده.
املنو ِه به جمر َد �صالح العقيدة
ولقد علمنا �أن ال�شارع ما �أراد من الإ�صالح َّ
�صالح �أحوال النا�س
و�صالح العمل بالعبادة كما قد ُي َتو َّه ُم ،بل �أراد منه
ِ
َ
و�ش�ؤونهم يف احلياة الإجتماعية ،ف�إن قوله تعاىل :ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [البقرة،]205 /
�أنب�أنا ب�أن الف�ساد املحذَّ ر منه هنالك هو �إف�ساد موجودات هذا العامل ،و�أن ال َِّذي
ظن فع ُله ذلك عب ًثا ،وهو يقول:
�أوجد هذا العامل و�أوجد فيه قانون بقائه ال ُي ُّ
ﮋﮮﮯﮰﮱﮊ [امل�ؤمنون ،]115 /ولوال �إراد ُة انتظامه لمَ َا �شرع
ال�شرائع اجلزئية الرادعة للنا�س عن الإف�ساد  -فقد َ�شرع الق�صا�ص على �إتالف
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الـم ْت َل َفات والعقوبة على ال َِّذين
الأرواح وعلى قطع الأطرافَ ،
و�شرع ْغُر َم قيمة ُ
ِ
يحرقون القرى ويغرقون ال�سلع  -ولمَ َا �أباح تناولَ
الطيبات والزينة ،و�أقامت ال�شريع ُة
لإ�صالح معاملة النا�س بع�ضهم مع بع�ض نظا َم احلق ،وهو دفع الف�ساد قطعا ،كما
�صرح به قوله تعاىل :ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﮊ [امل�ؤمنون ،]71 /فجعل احلق ممان ًعا للف�ساد.
ومن عموم هذه الأدلة ونحوها ح�صل لنا اليق ُني ب�أن ال�شريعة متطلب ٌة جللب
امل�صالح ودرء املفا�سد ،واعتربنا هذا قاعد ًة كلية يف ال�شريعة.
جلب ال�صالح ودرء
فقد انتظم لنا الآن �أن
َ
أعظم من ال�شريعة هو ُ
املق�صد ال َ
املهيمن
الف�ساد ،وذلك يح�صل ب�إ�صالح حال الإن�سان ودفع ف�ساده ،ف�إنه لمََّا كان هو
َ
�صالح العامل و�أحواله ،ولذلك نرى الإ�سال َم
على هذا العالمَ كان يف �صالحه ُ
�صالح الإن�سان ب�صالح �أفراده ال َِّذين هم �أجزا ُء ِ
نوعه ،وب�صالح جمموعه
عالج َ
وهو النوع كله ،فابتد أ� الدعو َة ب�إ�صالح االعتقاد ال َِّذي هو �إ�صالح مبد�أ التفكري
الإن�ساين ال َِّذي ي�سوقه �إىل التفكري احلق يف �أحوال هذا العامل ،ثم عالج الإن�سان
إن�سان �إىل الأعمال ال�صاحلة،
حمركٌ ال َ
بتزكية نف�سه وت�صفية باطنه؛ لأن الباطن ِّ
كما ورد يف احلديث «�أال و�إن يف اجل�سد م�ضغة �إذا �صلحت �صلح اجل�سد كله ،و�إذا
ف�سدت ف�سد اجل�سد كله� ،أال وهي القلب» ،وقد قال احلكماء« :الإن�سان عقل
تخدمه الأع�ضاء» ،ثم عالج بعد ذلك �إ�صالح العمل ،وذلك بتفنن الت�شريعات
كلها.
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و�سعيه �إليه يح�صل بالتدريج يف مدارج تزكية
فا�ستعدا ُد الإن�سان للكمال ُ
النف�س ،ولنا من تطور الت�شريع من ابتداء البعثة �إىل ما بعد الهجرة ها ٍد يهدينا
�إىل مق�صد ال�شريعة من الو�صول �إىل الإ�صالح املطلوب ،وقد �أ�شار �إىل جممل ما
�أطلناه ما جاء يف احلديث ال َِّذي رواه م�سلم عن �أبي عمرة الثقفي �أنه قال« :قلت:
يا ر�سول اهلل قل يل يف الإ�سالم قو ًال ال �أ�س�أل عنه �أح ًدا غريك ،قال« :قل �آمنت
باهلل ثم ا�ستقم».
غر�ضنا يف هذا الكتاب الكال َم على الإ�صالح العام يف
و�إذا مل يكن ُ
عنان القلم عن اخلو�ض يف �صالح االعتقاد ،ويف �صالح الأنف�س،
الإ�سالم ،ف ْل َن ْل ِو َ
ويف �صالح عمل العبادات ،ولنثنِ ذلك العنان �إىل خ�صو�ص البحث يف �صالح
�أحوال امل�سلمني يف نظام املعامالت املدنية ،وهي ما ُيعبرَّ عنه بجلب امل�صلحة،
ودرء املف�سدة.

بَيان امل�صلحةِ وامل ْف َ�سدة

�شيء فيه �صالح قوي ،ولذلك ا�ش ُت َّقت لها
�أ َّما امل�صلحة فهي كا�سمهاٌ ،
�صيغ ُة املفعلة ،والدال ُة على ا�سم املكان ال َِّذي يكرث فيه ما منه ا�شتقاقه ،وهو هنا
مكان جمازي.
و�صف للفعل يح�صل به ال�صالح� ،أي النف ُع منه
نعرفها ب�أنها ٌ
ويظهر يل �أن ِّ
«دائما» ي�شري �إىل امل�صلحة اخلال�صة
غالبا ،للجمهور �أو للآحاد ،فقوليِ
ً
ً
دائما �أو ً
غالبا» ي�شري �إىل امل�صلحة الراجحة يف غالب الأحوال ،وقوليِ
واملطردة ،وقوليِ «�أو ً
«للجمهور �أو للآحاد» �إ�شار ٌة �إىل �أنها ق�سمان كما �سي�أتي.
وقد َّعرف ع�ضد الدين الإيجي يف �شرح خمت�صر ابن احلاجب الأ�صلي
وعرفها هو يف «املواقف» ب�أنها مالءمة الطبع.
َ
امل�صلحة ب�أنها اللَّذَّ ُة وو�سيل ُتهاَّ ،
وعرفها ال�شاطبي يف موا�ضع من كتابه «عنوان التعريف» مبا يتح�صل منه
َّ
�صالحا �أو منفع ًة للنا�س عمومية �أو خ�صو�صية ،ومالءم ًة
بعد تهذيبه�« :أنها ما ي�ؤثر ً
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قارة يف النفو�س يف قيام احلياة» ،وهو �أقرب التعاريف ال�سابقة على تعريفنا ،ولكنه
غري ُم ْن َ�ض ِبط.
ُ
و�صف للفعل يح�صل به الف�ساد،
و�أما املف�سدة فهي ما قابل امل�صلح َة ،وهي ٌ
غالبا ،للجمهور �أو للآحاد.
ال�ضرً ،
دائما �أو ً
�أي ُّ
وقد الح من التعريف �أن امل�صلحة ق�سمان:
التفات
�صالح عموم الأمة �أو اجلمهور ،وال
م�صلح ٌة عامة :وهي ما فيه
َ
ُ
أجزاء من جمموع الأمة ،مثل حفظ
منه �إىل �أحوال الأفراد إ� َّال من حيث �إنهم � ٌ
وم�صالح،
املتموالت من الإحراق والإغراق؛ ف�إن يف بقاء تلك املتموالت مناف َع
َ
هي بحيث ي�ستطيع كل من يتمكن من االنتفاع بها نوا َلها بالوجوه املعروفة �شر ًعا،
ف� ْإحراقُها و�إغراقُها يفيت عن اجلمهور ما بها من امل�صالح ،وهذا هو معظم ما جاء
فيه الت�شريع القر�آين ،ومنه معظم فرو�ض الكفايات ،كطلب العلم الديني ،واجلهاد،
ِ
ح�صول قو ٍة للأمة.
�سببا يف
وطلب العلم ال َِّذي يكون ً
وم�صلح ٌة خا�صة :وهي ما فيه نفع الآحاد باعتبار �صدور الأفعال من
ابتداء
�آحادهم ليح�صل ب�إ�صالحهم ُ
�صالح املجتمع املركَّ ِب منهم ،فااللتفات فيه ً
�إىل الأفراد ،و�أما العموم فحا�صل تب ًعا ،وهو بع�ض ما جاء به الت�شريع القر�آين
ومعظم ما جاء يف ال�سنة من الت�شريع ،وهذا مثل حفظ املال من ال�سرف باحلجر
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على ال�سفيه مد َة �س َف ِه ِه ،فذلك نف ٌع ل�صاحب املال ليجده عند ر�شده� ،أو يجده
وارثُه من بعده ،ولي�س نف ًعا للجمهور.
معظمها
ُّ
ويحق على العا ِمل �أن يغو�ص بر�أيه يف تتبع امل�صالح اخلفية ،ف�إنه يجد َ
ُمراعى فيه النف ُع العام للأمة واجلماعة �أو لنظام العامل ،مثل الدية يف قتل اخلط�أ،
ف�إنها وجبت على القرابة من القبيلة ،ولي�س فيها يف ظاهر الأمر نف ٌع لدافعيها حتى
قال زهري:
ُت ْعفَى الكلو ُم باملئني ف�أ�صبحت

ينجمها من لي�س فيها مبجر ِم
ّ

النظر�إىلتلكامل�صلحة
وفيهام�صلح ٌةخا�صةللقاتلخط أ��إذا�س ُت ْب ِق َيما ُله،ولوكان ُ
إلغاء م�صلحة القاتل يف مقابلة م�ضرة �أقاربه من قبيلته،
النظر ُ
يوجب � َ
اخلا�صة لكان ُ
غو�ص النظر ُي ْن ِب ُئنا ب�أ َّنها ِ
روع َي فيها نف ٌع عام ،وهو حق املوا�ساة عند ال�شدائد؛
ولكن َ
ليكون ذلك �سن ًة بني القوم يف تحَ َُّمل جماعاتهم بامل�صائب العظيمة ،فهي نفع َّمد َخ ٌر
لهم يف نوائبهم ،كما قال اهلل تعاىل :ﮋﯺﯻﯼﯽﮊ [البقرة،]237 /
مع ما يف ذلك من �إر�ضاء �أولياء القتيل حتى ُت ْن َز َع ال َإح ُن من قلوبهم ،تلك
الإحن ا َّل ِتي قد تدفعهم �إىل االجرتاء على �إذاءة القاتل ،ف�إن فرحهم مبال الدية
الكثرية يجرب �صدعهم ،ولو كُ ِّل َف القاتلُ دف َع ذلك لأعوزه �أو ل�صار بحالة فقر،
فبذلك كله ح�صلت مقا�صد الأمن واملوا�ساة والرفق.
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ُ
امل�صالح امل�ألوف َة املطردة
ومثال مراعاة م�صلحة نظام العامل حياط ُة ال�شريع ِة
َ
فوات امل�صلحة من �سائر
ب�سياج احلفظ الدائم ،ولو يف الأحوال ا َّل ِتي ُيظَ ُّن فيها ُ
جوانبها ،كما يقال يف ال�شيخ الهرِم املنهوك باملر�ض ،الفقري اجلاهل ،ال َِّذي مل
حمترَ ُم النف�س حمافظ ًة على م�صلحة
يبق فيه رجا ُء ٍ
نفع ما ،فهو مع هذه الأحوال َ
بقاء النفو�س؛ لأن م�صلحة نظام العامل يف احرتام بقاء النفو�س يف كل حال،
مع الأمر بال�صرب على ما يلوح من �شدة الأ�ضرار الالحقة حلياة بع�ض الأحياء،
واال�ستخفاف بالنفو�س �إىل عقول النا�س ،فتتفاوت يف ذلك
الوهن
ُ
كيال يتطرق ُ
اعتباراتهم تفاو ًتا رمبا ُي ِ
ف�ضي �إىل خرق �سياج النظام ،فاحلفاظ على ذلك ت�أم ٌني
للأحياء من ِ
تالعب �أهواء النا�س و�أهواء نفو�سهم بهم ،وت�أم ٌني لنظام العامل من
دخول الت�ساهل يف َخرم �أ�صوله.
احلد ال َِّذي نعترب به
الو�صف م�صلح ًة �أو مف�سدة � ٌأمر دقيق يف
هذا،
َ
ُ
وحتقيق ِّ
وال�ض َّر
ع�سريا يف االعتبار واملالحظة؛ لأن النف َع اخلال�ص ُ
العبارة ،ولكنه لي�س ً
اخلال�ص و�إن كانا موجودين ،إ� َّال �أنهما بالن�سبة للنفع وال�ضر امل�شوبني يعتربان
عزيزين.
ْ
ولذلك قال عز الدين بن عبد ال�سالم يف الف�صل الثالث من قواعده:
امل�صالح اخلال�ص َة عزيز ُة الوجود ،ف�إن حت�صيل املنافع املح�ضة للنا�س
«واعلم �أن
َ
كامل�أكل وامل�سكن ال يح�صل �إ َّال بال�سعي يف حت�صيلها مب�شقة الكد والن�صب ،ف�إذا
أي�ضا« :واعلم
ح�صلت فقد اقرتن بها من امل�ضار والآفات ما ُي َن ِّغ�صها» ،وقال فيه � ً
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ودر َء ال ِ
أف�سد فالأف�سد مركو ٌز يف طبائع العباد  ....وال
�أن تقد َمي ال ِ
أ�صلح فالأ�صلح ْ
�شقي متجاهل ال ينظر
ُي ِّقد ُم ال�صا ِل َح على الأ�صلح �إ َّال جاهلٌ بف�ضل الأ�صلح� ،أو ٌّ
�إىل ما بني املرتبتني من التفاوت».
وقال ال�شاطبي يف امل�س�ألة اخلام�سة من �أول «كتاب املقا�صد» من املوافقات:
«فامل�صالح واملفا�سد الراجعة �إىل الدنيا �إمنا ُتفهم على مقت�ضى ما َغلَب ،ف�إذا كان
الغالب جهة امل�صلحة فهي امل�صلحة املفهومة ُع ْرفًا ،و�إذا غلبت اجلهة الأخرى
فهي املف�سدة املفهومة ُع ْرفًا ،ولذلك كان الفعلُ ذو الوجهني من�سوبًا �إىل اجلهة
الراجحة ،ف�إن رجحت امل�صلح ُة فمطلوب ،ويقال فيه �إنه م�صلحة ،و�إذا غلبت جه ُة
املف�سدة فمهروب عنه ،ويقال �إنه مف�سدة على ما جرت به العادات يف مثله».
و� َّإياك �أن تتوهم من كالمهما الي� َأ�س من وجود النفع اخلال�ص وال�ضر
التعاون الواقع بني �شخ�صني هو م�صلح ٌة لهما ولي�س فيه �أدنى ُ�ض ٍّر،
اخلال�ص ،ف�إن
َ
مال � ٍ
و�إن �إحراقَ ِ
إ�ضرار خال�ص ،على �أننا ال نلتزم فر�ض الأمرين يف خ�صو�ص
أحد � ٌ
تعامل �شخ�صني �أو �أكرث ،بل �إذا �صورناه يف فعل ال�شخ�ص الواحد ن�ستطيع �أن
نكرث من �أمثلته ،على �أن بع�ض امل�ضرة قد يكون ل�ضعفه مغفو ًال عنه ممن يلحقه،
فذلك ُم ْن َزلٌ منزل َة العدم ،مثل امل�ضرة الالحقة للقادر على احلمل ال َِّذي ُي َنا ِول
متاعه ،ف�إن ِفع َل ُه ذلك م�صلح ٌة حم�ض ٌة للراكب ،و�إن
متا ًعا لراكب دابة �سقط منها ُ
ما يعر�ض للمناول من العمل ال �أثر له يف ِ
�ضر �إليه ،وك�أن ع َّز الدين ت�صور
جلب ٍّ
ذلك عزي ًزا؛ لأنه نظر �إليه من جهة املعاملة بني �شخ�صني ،وقد حام ذانك الإمامان
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الو�صف م�صلح ًة �أو مف�سد ًة ،لكنهما مل يقعا
نعترب
َ
حول حتقيق ال�ضابط ال َِّذي به ُ
عليه.
أحد خم�س ِة �أمور:
و�أنا �أقول تب ًعا لذلك� :إن �ضابطَ حت ُّققِ ذلك احلد � ُ
�أولها� :أن يكون النف ُع �أو ال�ضر محُ َ َّق ًقا مطَّ ِر ًدا ،فالنفع املحقق مثل :االنتفاع
بانت�شاق الهواء ،وبنور ال�شم�س ،والتربد مباء البحر �أو النهر يف �شدة احلر ،ممِ َّا ال
زرع لق�صد جمرد �إتالفه
�ضر غريهُ ،
وال�ض ُّر املح َّقق مثل حرق ٍ
يدخل يف االنتفاع به ُّ
من معرفة �صاحبه وال َت َ�ش ٍّف((( ،كما حرق نريون مدينة رومه.
وا�ضحا ،تن�ساق �إليه عقول العقالء
غالبا ً
الثاين� :أن يكون النف ُع �أو ال�ضر ً
أنواع امل�صالح واملفا�سد
واحلكماء بحيث ال يقاومه ِ�ض ُّده عند الت�أمل ،وهذا �أك ُرث � ِ
املنظور �إليها يف الت�شريع ،وهو ال َِّذي الحظه عز الدين وال�شاطبي ،مثل �إنقاذ
للمن ِقذ ،ك�شدة التعب �أو �شدة الربد �أو حدوث مر�ض،
الغريق مع ما فيه من م�ضر ٍة ُ
لكنها ال ُت َع ُّد �شي ًئا يف جانب م�صلحة الإنقاذ ،و�أمثلة هذا كثرية يف معظم امل�صالح
واملفا�سد.
الثالث� :أن ال ميكن االجتزا ُء عنه بغريه يف حت�صيل ال�صالح وح�صول
الف�ساد ،مثل �شُ رب اخلمر ،فقد ا�شتمل على ُ�ض ٍّر بينِّ وهو �إف�سا ُد العقل و�إحداث
اخل�صومات و�إتالف املال ،وا�شتمل على نفع بينِّ وهو �إثار ُة ال�شجاعة وال�سخاء
((( وال َت َ�ش ٍّف� :أي ،مل يكن حرق الزرع بق�صد ال َّت�ش ِّفي من عدو.
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م�ضار ُة ال َيخ ُل ُفها ما ي�صلحها ،ووجدنا منافعه ْيخل ُفها
وطرد الهموم� ،إ َّال �أننا وجدنا َّ
احلث على اخلري باملواعظ احل�سنة ،والأ�شعار البليغة.
ما ي ُقو ُم مقا َمها من ِّ
وقويل�« :أن ال ميكن االجتزاء عنه بغريه يف حت�صيل ال�صالح وح�صول
الف�ساد» ،فيه �إجمالٌ يف ا�ستخال�ص املراد دعاين �أن �أ�شرح هذه اجلملة.
ت�صوير مرتب ٍة يف النفع �أو ال�ضر دون
اعلم �أن املق�صود من هذا الق�سم الثالث ُ
مرتبة الق�سم الثاين ،وفوق مرتبة الق�سم الرابع.
مراتب امل�صلحة
فاملراد بقويل�« :أن ال ميكن»� ،أن ال ُيل ِفي
ُ
املجتهد عند �سربِه َ
�أو املف�سدة من حيث �إنها خال�ص ٌة �أو خمتلط ٌة ب�ضدها ،بعد ال�سرب والبحث عن
املعار�ض.
فاملراد بكلمة «االجتزاء» االكتفاء� ،أي اقتناع املجتهد بتح ُّققِ ٍ
و�صف للفعل
غري الو�صف ال َِّذي بدا له يف ذلك الفعل املبحوث عن و�صفه ،فمعنى االجتزاء
االعتيا�ض عنه بو�صف �آخر ،بحيث ال حمي�ص للفعل املو�صوف عن مقارنة
ُ
ٍ
تخفيف يف ذلك.
الو�صف �إياه ،على حاله يف النفع �أو ال�ضر دون
ومعنى قويل «بغريه» �أي بو�صف �آخر من نوع النفع بالن�سبة �إىل الو�صف
النافع� ،أو من نوع ال�ضر بالن�سبة �إىل الو�صف ال�ضار.
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وقويل «عنه» وقويل «بغريه» عائدان على النفع �أو على ال�ضر ،فجاء ال�ضمريان
ُمفر َد ْين؛ لأن املعادين متعاطفان بـ «�أو» ،و«�أو» لأحد ال�شيئني.
ومعنى قويل «ال يخلفها ما ي�صلحها» �أن ال توجد حال ٌة ت�شتمل على و�صف
و�ضرها �أو ينفيه من �أ�صله ،بحيث نظن �أن
مع الأو�صاف املذكورة ُي ِّعدل ف�سا َدها َّ
�أو�صاف ف�سادها مطَّ رِد ٌة مالزم ٌة للفعل ال تتخل َُّف عنه �إ َّال يف � ٍ
أحوال طردي ٍة َال يع َت ُّد
بها ال�شارع� ،ش�أن كل الأو�صاف الطردية ،وهذا مثل البطء �أو ال�سرعة يف ح�صول
ن�شوة اخلمر ل�شاربيها ،ومثل تناول اخلمر �صرفًا �أو ممزوجة ،فعند عرو�ض الأحوال
الطردية ال يجوز الت�سامح يف االعتداد بالو�صف ،وترتب �أثره عليه على طمع
�أن يخف ف�ساده و�ضره يف نادر الأ�شخا�ص �أو نادر الأوقات� ،إذ العربة يف مناط
الأحكام هي الأحوال الغالبة.
ومثال هذا �أن ال نلتفت �إىل قول عمارة بن الوليد بن املغرية يخاطب امر�أته،
وكانت �شرطت عليه عند تزوجه �أن يرتك ال�شرب ثم �شرب ،واعتذر لها ب�شعر منه
قوله:
�صرع القو َم ن�شو ٌة
أ�سر ِك لمَ َّا
َ
� َّ

غري غا ِر ِم
خروجي منها �ساملًا َ

ُ
منهم؟
بري ًئا ك�أنيِّ
قبل لمَ �أَ ُك ُ

النزاع ُم ً
رت�ضىيفاملكا ِر ِم
ولي�س ُ
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نق�ضا لكلية
فهذا �شخ�ص نادر� ،إن كان �صادقًا فيما زعمه ،فال ي�ؤثر مثله ً
احلكم ال�شرعي.
وممِ َّا ي�صلح مث ًال لالجتزاء عن الو�صف بغريه يف �صورة ال�ضر جتار ُة امل�سلم
يف اخلمر مع غري امل�سلمني ،ف�إن ما ُيتو ّق ُع يف �شرب اخلمر من املفا�سد حا�صلٌ
من الكافر وامل�سلم �سواء؛ الرتفاع الوازع باختالل العقل ،لكن يخلف ما فيها
م�سوغًا للت�سامح يف الإذن بالتجارة فيها
من ال�ضر يف هذه احلالة ٌ
�شيء قد يكون ِّ
مع الكفار ،وهو �أن ال�ضر ال َِّذي ي�صدر من الكافر ال يعدو قو َمه ،و�أهلَ حملته� ،أو
غري
غالبا ،فامل�سلمون يف �أمن من �إ�ضرار �أهل الكفر ،و ُي َ�ض ُّم �إليه �أن امل�سلمني ُ
بلده ً
ُمطا َلبني بحمل �أهل الذمة على ترك ما تبيحه لهم ِم َّل ُتهم ،فبهذا قد يعترب ال�ضر
أ�ضعف من النفع احلا�صل للم�سلمني ب�أرباح جتارة
يف التجارة باخلمر مع الكفار � َ
رجح على جانب املفا�سد
اخلمر ،فجانب ما يف التجارة مبا معهم من النفع قد ُي َ
رجح على ذريعة �أن يتناولها امل�سلمون يف حانات �أهل الذمة �أو
الالحقة لهم� ،أو ُي َ
حتجري التجارة يف اخلمر
يف ديارهم ،ف�إذا تكاثر تر ُّد ُد امل�سلمني على حاناتهم �أمكن ُ
خا�صا ببع�ض الأوقات� ،أو بع�ض اجلهات بح�سب ف ُُ�ش ِّو ذلك.
حتجريا ًّ
ً
م�ساويا ل�ضده -
الرابع� :أن يكون � ُ
أحد الأمرين من النفع �أو ال�ضر  -مع كونه ً
ّ
مع�ضو ًدا ُمب َر ِّج ٍح من جن�سه ،مثل تغرمي ال َِّذي ُي ْت ِلف ما ًال عم ًدا قيم َة ما �أتلفه ،ف�إن
و�ضررا للم ْت ِل ِف ،وهما مت�ساويان ،ولكن النف َع
يف ذلك التغرمي نف ًعا ُ
للم ْتل َِف عليه ً
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ع�ضده من العدل والإن�صاف ال َِّذي ي�شهد �أهل العقول واحلكماء
رجح مبا َّ
قد َ
ب� َأح ّق َي ِته.
آخر م�ضطرِبًا ،مثل ال�ضر
اخلام�س� :أن يكون � ُ
أحدهما من�ضبطًا حم َّق ًقا وال ُ
الواقع ال ّن ْه ُي
�سو ِمهِ ،
�سو ِمه على ْ
ال َِّذي يح�صل من ِخطبة امل�سلم على �أخيه ومن ْ
عنهما يف حديث املوط أ� عن �أبي هريرة ،ف�إن ما يح�صل من ذلك عند جمرد
�ضرر م�ضطرب ،ال ين�ضبط ،وال جتده
ا ِخلطبة والت�ساوم قبل املراكنة والتقارب ٌ
خاطب ومل تتم
�سائر النفو�س ،فلو عملنا بظاهر احلديث لكانت املر�أ ُة �إذا خطبها ٌ
ُ
ال�س ْو ُم َّربها� ،أن يحظر على الرجال
ِخطبته ،وال�سلع ُة �إذا �سامها م�ساو ٌم ومل ُي ْر ِ�ض َّ
ِخطب ُة تلك املر�أة و�سو ُم تلك ال�سلعة ،ففي هذا ف�سا ٌد للمر�أة ول�صاحب ال�سلعة،
وف�سا ٌد يدخل على النا�س الراغبني يف حت�صيل ذلك.
فلذلك قال مالك يف املوط�أ بعد �أن ذكر حديث اخلطبة« :وتف�سري قول
ر�سول اهلل  - فيما ُن َرى واهلل �أعلم � -أن يخطب الرجلُ املر�أ َة فرتكن �إليه ويتفقا
على ٍ
�صداق وقد ترا�ضيا ،فتلك ا َّل ِتي ُن ِه َي �أن يخطبها الرجل على خطبة �أخيه،
ومل يعن بذلك إ�ذَا خطب الرجلُ املر�أة فلم يوافقها � ُأمره ومل تركن �إليه �أن ال
باب ف�سا ٍد يدخل على النا�س».
يخطبها �أحد ،فهذا ُ
وقال يف باب «ما ُي ْن َهى عنه من امل�ساومة» بعد �أن ذكر حديث ابن عمر
بع�ضكم على بيع بع�ض»« :وتف�سري قول ر�سول اهلل  - فيما
و�أبي هريرة« :ال ي ِب ْع ُ
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ُن َرى واهلل �أعلم � -أنه �إمنا نهى �أن ي�سوم الرجلُ على �سوم �أخيه �إذا ركن البائ ُع �إىل
ال�سائم وجعل ي�شرتط وزن الذهب ويترب�أ من العيوب وما �أ�شبه ذلكَّ ،مما ُي َعر ُف
النا�س ال�سو َم
به �أن البائع قد �أراد مبايعة ال�سائم ،فهذا ال َِّذي نَهى عنه ...ولو ترك ُ
عند �أول من ي�سوم بها� ،أُ ِخذت ب�شبه الباطل من الثمن ،ودخل على الباعة يف
�سلعهم املكروه».
قال عز الدين بن عبد ال�سالم « :قاعدة فيما يعرف به ال�صالح والفا�سد»:
م�صالح الدنيا و�أ�سباب َها ومفا�سد َها و�أ�سباب َها معروف ٌة بال�ضرورات ،والتجارب،
«�إن
َ
�شيء من ذلك ُطلب من �أدلته ،ومن
والعادات ،والظنون املعتربات ،ف�إن َخ ِف َي ٌ
�أراد �أن يعرف امل�صا ِل َح واملفا�سدِ ،
ِ�ض ذلك على عقله
وحها ،فل َْي ْعر ْ
راج َحها ُ
ومرج َ
حكم منها يخرج عن
بتقدير �أن َ
ال�شرع مل َيرد به ،ثم َي نْ ِب عليه الأحكام ،فال يكاد ٌ
ذلك �إال ما تعبد به عباده ،ومل يقفهم على م�صلحته �أو مف�سدته».
وقال يف �أول الف�صل الثالث من قواعده� :إن «حت�صيل امل�صالح املح�ضة ودرء
املفا�سد املح�ضة عن نف�س الإن�سان وعن غريه حممو ٌد ح�سن ،و�إن تقدمي �أرجح
امل�صالح ف�أرجحها ،ودرء �أف�سد املفا�سد ف�أف�سدها حممو ٌد ح�سن ،و�إن تقدمي امل�صالح
الراجحة على املفا�سد املرجوحة حممو ٌد ح�سن ،و�إن تقدمي املفا�سد الراجحة على
امل�صالح املرجوحة حممو ٌد ح�سن ،اتفق احلكماء على ذلك ،و�إن اخ ُت ِل َف يف بع�ض
ذلك ،فالغالب �أن ذلك لأجل االختالف يف الت�ساوي �أو الرجحان».
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أي�ضا يف املثال احلادي والع�شرين من �أمثل ِة ما خالف القيا�س من
وقال � ً
مقا�صد ال�شرع يف جلب امل�صالح ودرء املفا�سد ،ح�صل
املعاو�ضات« :و َم ْن َت َت ّبع
َ
عرفان ب� َّأن هذه امل�صلحة ال يجوز �إهما ُلها ،و�أن هذه
له من جمموع ذلك اعتقا ٌد �أو ٌ
قيا�س خا�ص ،ف�إن
ن�ص وال � ٌ
املف�سدة ال يجوز ق ُْربا ُنها ،و�إن مل يكن فيها ٌّ
إجماع وال ٌ
فهم نف�س ال�شرع يوجب ذلك ،ومثل ذلك ،من عا�شر �إن�سانًا من الف�ضالء العقالء
و�ص ْد ٍر ،ثم �سنحت له م�صلح ٌة �أو مف�سدة مل
وفهم ما ُي ْؤ� ِث ُره ويكرهه يف كل ِو ْر ٍد َ
يعرف قو َله فيها ،ف�إنه يعرف مبجموع ما َع ِهده من طريقته و�أَ ِل َفه من عادته أ� َّنه ُي ْؤ� ِث ُر
ظاهر يف اخلري اخلال�ص وال�شر اخلال�ص،
تلك امل�صلحة ويكره تلك املف�سدة ...وهذا ٌ
(((
و�إنمَّ ا ال ُ
ال�شرين� ،أو ُي ْعرف رجحان
و�شر َّ
إ�شكال �إذا مل ُيعرف ُ
خري اخلريين ُّ
رجح املف�سدة على امل�صلحة� ،أو جهلنا امل�صلحة
امل�صلحة على املف�سدة� ،أو ُت َّ
وطبع م�ستقيم ،يعرف
َهم �سليم ٍ
واملف�سدة ،ومن امل�صالح ما ال يعرفه إ� َّال كلُّ ذي ف ٍ
ِ
النا�س يف
أرج َحها من
بهما ِدقَّ امل�صالح واملفا�سد ِوجلَّها ،و� َ
مرجوحها ،ويتفاوت ُ
ذلك على قدر تفاوتهم فيما ذكرته ،وقد يغفل احلاذق الأف�ضل عن بع�ض ما يطلع
عليه املف�ضول ،ولكنه قليل».
وقد �أتى يف ف�صل «اجتماع امل�صالح مع املفا�سد» ب�أمثلة كثرية� ،أح�سنها
�أن ا ِحل ْج َر على املري�ض فيما زاد على ثلث ماله م�ضر ٌة له ومف�سد ٌة تلحقه ،لكنه
حق ورثته يف ثلثي ماله ،و�أن و�ضع يد غري املالك على امللك
م�صلحة لورثته ،ف ُق ِّدم ُّ
((( ورد يف ن�شرة ال�شركة التون�سية للتوزيع (�ص« :)189ترجيح» ،وال�صواب ما �أثبتناه.
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مف�سدة للمالك ،ولذلك وجب ال�ضمان بالإتالف ،ومل ُتعترب هذه املف�سد ُة يف
ت�صرفات احلكام �إذا �أخط�ؤوا يف االجتهاد يف احلكم ،فلم يجب ال ُغ ْر ُم على احلاكم
تقدميًا مل�صلح ِة �إقدام الق�ضاة على مف�سدة املحكوم عليه خط�أ.
�سمى
�شرا ،كما ورد يف حديث حذيفة:
ُ
وقد ُي َّ
ال�صالح ً
خريا ،واملف�سد ُة ًّ
«كان النا�س ي�س�ألون ر�سول اهلل  عن اخلري ،وكنت �أ�س�أله عن ال�شر خمافَة �أن
�أقع فيه» ،وكما ورد يف قول �أبي بكر لعمر يف جمع القر�آن �إذ قال« :هو واهلل خري»،
�أي جمعه يف م�صحف.
علم ب�أن ت�شري َع ِ
جلب امل�صالح لي�س فيه حت�صيلُ مف�سدة،
ويتح�صل ممِ َّا ذكرناه ٌ
و�أن ت�شري َع در ِء املفا�سد لي�س فيه �إ�ضاع ُة م�صلحة ،بل الت�شريع كله َجل ُْب م�صالح؛
طرف املف�سدة املغمور يف جانب امل�صلحة الغامرة� ،أو طرف امل�صلحة املغمورة
لأن َ
ُ
ح�صول الأثر
يف جانب املف�سدة الغامرة ،ال ُي�ؤثِّر يف نظام ال َعالمَ ِ �شي ًئا ،و�إذا تعطل
مانع من ت�أثري امل�ؤَثِّر مل يبق عرب ٌة بوجود امل�ؤثِّر.
بوجود ٍ
ومنه نعلم � ْأن ِ
لي�ست امل�صلح ُة هي مطلق املالئم ،وال املف�سدة هي مطلق
املنافر وامل�شقة ،ف�إن بني امل�صلحة واملف�سدة وما ذكرناه عمو ًما
وجهيا(((،
ً
وخ�صو�صا ًّ
ولذلك �أثبت القر�آن �أن يف اخلمر واملي�سر منافع� ،إذ قال :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﮊ [البقرة ،]219 /ولي�ست تلك املناف ُع مب�صالح؛ لأنها لو كانت
وخ�صو�صا من وجه �آخر.
(((	�أي عمو ًما من وجه
ً
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تقدم يف مبحث
واجبا ،وقد َّ
م�صالح لكان تناول اخلمر �أو تعاطي املي�سر ً
مباحا �أو ً
الفطرة ما يجب �أن تتذكره هنا ،ف ُع ْد �إليه.
التنب ُه �إىل �أن املف�سدة اخلال�صة �أو الراجحة على جانب امل�صلحة
ويجب ُّ
جندها متفاوت ًة يف جن�سها تفاو ًتا ِّبي ًناُ ،ت ْن ِب ُئ عنه � ُآثار الأفعال امل�شتملة على املفا�سد
يف َخ ْر ِم املقا�صد ال�شرعية والكليات ال�ضرورية� ،أو احلاجية� ،أو بع�ض التح�سينية
مقادير �أثرِها من الإ�ضرار والإخالل يف
أي�ضا
القريبة من احلاجية ،و ُت ْب ِن ُئ عنه � ً
ُ
�أحوال الأمة بكرث ِة ذلك وقلته ،وانت�شاره وانزوائه ،وطول مدته وق�صرها ،مع
اختالف الع�صور والأحوال.
مراتب
ُ
فاملنهيات كلّها م�شتمل ٌة على املفا�سد ،ومع ذلك فقد رتبتها ال�شريع ُة َ
ذكر الفواح�ش والكبائر
مجُ ْ َملة ف�صلها الفقهاء من بعد ،فقد جاء يف ال�شريعة ُ
والل ََّمم :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ [النجم ،]32 /وجاء
ذكر الإثم والبغي :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
أكربمنبع�ض:ﮋﭮ
ﮍﮊ[الأعراف،]33/وجاء ُ
و�صفاملنهياتب�أنبع�ضها� ُ
ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮊ [البقرة.]217 /
مرتبا
ذكر جواب �أي الذنب �أعظم ً
ذكر �أكرب الكبائر �أو ُ
ويف �أحاديث من ال�صحيح ُ
بع�ضها عقب بع�ض.
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ومقي ًدا ِ
بالكبرَ
وقد ذكر القر�آنُ الكرمي الف�سا َد مطل ًقا تارة َّ
ﯡﯢﮊ [الق�ص�ص ،]4 /وقال :ﮋﮝﮞ ﮟﮠﮊ [البقرة،]12 /
وقال :ﮋﮅ ﮆ ﮇﮊ [الفجر.]12 /

تارة �أخرى :ﮋﯟﯠ

الرجم م�ساوي ًة عقوبة
ُّوطيينْ ِ َ
وباعتبار مقادير املفا�سد جعل ال�صحاب ُة عقوب َة الل َّ
�سواء كانا حم�صنني �أم مل يكونا حم�صنني؛ لأنهم وجدوا مف�سدة
الزاين املح�صنً ،
ذلك �أ�شد ،والعذر عن فاعله �أبعد ،وجعل علي بن �أبي طالب عقوب َة �شارب اخلمر
غالبا ،وكذلك جتد �آثار
م�ساوي ًة َّ
حد القذف ملا ر�أى القذف مظن ًة الزم ًة لل�سكران ً
هذا املعنى ظاهر ًة يف ت�صرفات ال�صحابة و َم ْن بعدهم يف مراتب العقوبات والعفو،
أ�شد من عقوبة قتل الغيلة يف التنكيل ،وعدم قبول العفو:
فعقوب ُة احلرابة ُج ِعلت � َّ
وج ِعل قتلُ الغيلة
ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ [املائدةُ ،]34 /
وجعلت ال�سرق ُة دون ذلك ،واخلل�سة دون ال�سرقة،
غري قابلٍ للعفو من الأولياءُ ،
َ
وكذلك االغت�صاب والغ�صب.
أ�سماء لي�ست بالكثرية وال
وقد و�ضع ُ
بع�ض الفقهاء لبع�ض مراتب املفا�سد � َ
مراتب احلرام واملكروه وخالف الأَ ْولىَ  ،ور َّتب احلنفي ُة
باملطردة ،فر َّتب ال�شافعي ُة َ
مراتب التحرمي ،وكراهة التحرمي ،وكراهة التنزيه.
َ

طلب َّ
ال�شريعةِ للم�صالح
ُ

امل�صلحة ب�أنواعها تنق�سم ق�سمني� ،أحدهما :ما يكون فيه حظٌّ ظاهر للنا�س
يف ا ِجل ِبلَّة ،يقت�ضي ميلَ نفو�سهم �إىل حت�صيله؛ لأن يف حت�صيله مالءم ًة لهم.
والثاين :ما لي�س فيه حظٌّ ظاهر لهم.
كثريا من امل�صالح من الق�سم
ُ
وو�صفت احلظَّ ب�أنه ظاهر؛ للتنبيه على �أن ً
ظاهرا للنا�س ،ولكن فيه حظوظًا خفية يغفلون عنها.
الثاين ،لي�س احلظُّ فيه ً
مثال الق�سم الأول :تناول الأطعمة لإقامة احلياة ،ولب�س الثياب ،وقربان
الن�ساء.
ومثال الثاين :تو�سيع الطرقات وت�سويتها ،و�إقامة احلر�س بالليل ،فهذا
ونحوه لي�س فيه حظٌّ ظاهر لفرد من الأفراد ،ف�إن جمهور النا�س ال ي�شعرون باملنافع
ُ
ا َّل ِتي تنجر �إليهم من معظم امل�صالح العمومية ما دامت قائم ًة ،و�إمنا ي�شعرون بها
دهرا ال ينتفع ببع�ض امل�صالح العامة،
متى فقدوها ،على �أن بع�ض النا�س قد يعي�ش ً
تو�سيع الطريقِ وت�سوي ِته.
مثل ال َّز ِمن بالن�سبة �إىل م�صلح ِة ِ
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ق�سمي امل�صلحة خ�صائ�ص من عناية ال�شارع ،فالق�سم الأول
ولكلٍّ من َ
داعي ا ِجل ِبلَّة يكفي ال�شريع َة
لي�س من �ش�أن ال�شارع �أن يتعر�ض له بالطلب؛ لأن َ
م�ؤون َة توجيه اهتمامها لتح�صيله ،و�إمنا �ش أ� ُنها �أن تزيلَ عنه موان َع ح�صوله ،كمنع
االعتداء على �أحد بافتكاك طعامه ولبا�سه ،وكتحديد كيفية عقد النكاح لإزالة
موانع التنا�سل كالغرية والع�ضل ،ولذلك جند البيع والنكاح يف ق�سم الإباحة ،و�إن
كا َنا م�صلحتني مهمتني تقت�ضيان لهم حكم الوجوب.
والق�سم الثاين يتعر�ض له الت�شريع بالت�أكيد ،وير ِّتب العقوب َة على تركه
وبع�ضه على الكفايات ،بح�سب
بع�ضه على الأعيانَ ،
واالعتداء عليه ،وقد �أوجب َ
حملِّ امل�صلحة ،فالذي م�صلحته ال تتحقق �إ َّال ب�أن يقوم به اجلميع مثل حفظ
واجبا على الأعيان ،والذي م�صلحته تتحقق ب�أن يقوم به فرد �أو
النف�س يكون ً
طائفة ،يجب على الكفاية على الفرد� ،أو على اجلماعة ،ك�إنقاذ الغريق ،و�إطفاء
النريان امللتهمة الديار ،ومن هذا الق�سم الإنفاقُ على الزوجات والأبناء ،وموا�سا ُة
ذي احلاجة ،و�إ�ضافة الغريب ،و�إجراء الوظائف لمِ َْن يقوم ب�أمور الأمة.
أنواع من الق�سم الأول يعر�ض لها ما ُي َغ ِّ�شي اجلبل َة
وقد يلتحق بهذا الق�سم � ٌ
من العوائد والتعاليم الفا�سدة ا َّل ِتي حتجب ا ِجلبلَّة عن الت�أثري ،مثل من ي�صاب
يتغدى حذو
برعونة ترك الطعام ،كما يذكر عن بع�ضهم يف اجلاهلية �أنه جل�س َّ
غدير فر�أى يف املاء �صور َة نف�سه يزدرد الطعام ،فكره تلك الهيئة و�آىل �أن ال يذوق
طعا ًما حتى مات جو ًعا ،فهذا من اختالل العقل ،ومثل ما عر�ض لبع�ض �أحياء
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جرائهن بالأ�سر �أو الفقر ،ومثل
العرب من و�أد بناتهم؛ خ�شي َة �أن يلحقهم ُ
العار من َّ
غاي ُت ُه
الهاج�س ال َِّذي هج�س بنف�س املعري ف�أعر�ض عن التزوج؛ كيال ي�أتي بن�سل َ
املوت� ،إن �صح ما ن�سب �إليه �أنه �أو�صى �أن يكتبوا على قربه:
علي
هذا ما جناه �أبي َّ

جنيت على �أحد
وما
ُ

وكذلك ما يعر�ض من الك�سل عن االكت�ساب لبع�ض النا�س ،وما يعر�ض
لبع�ض الزهاد من االنقطاع �إىل العبادة حتى يف�ضي بهم �إىل �إ�ضاعة منافع �أخرى.
فللقائم بال�شريعة ،ولأ�صحاب التفريع يف الت�شريع �أن يقفوا يف هذا املقام
ردع لهذه العوار�ض النادرة ،ب�إر�شا ٍد يزيل ال�ضالل واخلط أ� ويف�ضح ذلك
َ
موقف ٍ
الأَف ََن((( ،كما قال اهلل تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﮊ [الأعراف ،]32 /وكما قال تعاىل :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮊ [الإ�سراء ،]31 /ويف احلديث �أن ر�سول اهلل قال لعبد اهلل
ابن عمرو بن العا�ص�« :أمل أُ� ْخبرَ ْ �أنك تقوم الليل وت�صوم النهار ؟!» ،قال :قلت:
فعلت
هجمت عي ُنك ،ونَ ِفهت((( نف�سك ،و�إن
�إين �أفعل ذلك ،قال« :ف�إنك �إذا َ
ْ
لنف�سك ح ًّقا ،ولأهلك ح ًّقا ،ولزوجك ح ًّقا ،ف َُ�ص ْم و�أَ ْف ِطر ،وق ُْم مَون».

((( امل�أفون :ال�ضعيف الر�أي والعقل ،واملنخدع مبا لي�س عنده.
أي�ضا ،وف�سر مبعنى كلَّت.
((( نفهت :من باب تعب ومبعناه � ً
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فعالجه املوعظة ال�شرعية
خا�صا بنف�س �صاحبه ُ
فما كان من هذه العوار�ض ًّ
متعد ًيا �إىل �إ�ضرار النا�س بالفعل �أو بالقول ،مثل من يدعو النا�س
والرتبية ،وما كان َّ
�إىل اتباعه يف هذه الرعونات ،فعالجه العقوبات .فوليِ ُّ الأمر ُيجبرِ ُ تاركَ االكت�ساب
ب�أن يكت�سب لعياله وينفي من يدعو النا�س �إىل بدعته ،كما نفى عمر َ�ص ِبي ًغا عن
الب�صرة ،وقد كان عمر أَ� ْل َزم املُحتكرين للطعام ب�أن يبيعوا ما يحتاج النا�س �إىل
�شرائه من احلبوب كما يف املوط�أ ،فقد �ألزمهم بنوع من البيوع ،مع كون �أ�صل
مباحا؛ لأن �إباحته ن�ش�أت باالعتماد على داعي النفو�س
الت�صدي للبيع وال�شراء ً
لالكت�ساب وحب الربح ،واختالف الأغرا�ض هو َم ْع ِد ُل احلاجة.
وعلى هذا املنهج ت�سري ال�شريعة يف املحافظة على �أنواع امل�صالح ،باعتبار
ت�صرف النا�س فيها بالت�سامح والت�ضييق يف الق�سمني املذكورين �آنفا ،فلكل �أحد
االختيار يف حقوقه الذاتية الثابتة له على غريه ا َّل ِتي هي من الق�سم الأول .فله �أن
غريه له مظ َّن ُة ِ
حر�صه على
ُي�سقطها �إن �شاء؛ لأن كونَها حقوقًا له وكو َنها مطلوبًا بها ُ
تقا�ضيها ،فال�شريعة َت ِك ُله �إىل الداعي ا ِجل ِب ِّلي ،وهو داعي حب النف�س واملناف�سة يف
االكت�ساب .فالإ�سقاط ال يكون �إ َّال ٍ
احلد فاختل
لغر�ض �صحيح ،ف�إن جتاوز ذلك َّ
�صاحبه من الت�صرف.
الداعي اجلب ِّلي�ُ ،س ِّم َي �سف ًها يمُ نع ُ
فت�صرفُه فيها
و�أما احلقوق الثابتة للإن�سان يف نف�سه وال تعل َُّق لها بغريهُّ ،
�صحت ِ
والعفو عن اجلنايات دون القتل،
اله َب ُات،
بالإ�سقاط �صحيح ،ولذلك َّ
ُ
وعن الديون يف الأحوال اجلارية على املقا�صد احل�سنة ،ف�إن اختل الداعي ا ِجل ِب ِّلي
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الت�صرف َ�سف ًها� ،إذا ما ترتب على �إ�سقاط الإن�سان ح َّقه مف�سد ٌة ،ف� َّإن ترجيح
ُ�س ِّم َي
ُ
الطبيب
أذن
تلك املف�سدة َدلَّ على اختالل الداعي اجلبلي� ،أال ترى �أن للمرء �أن ي� َ
َ
الطبيب ذلك ،مع كون امل�صلحة مظنون ًة ،وله ُ
بذل
بقطع ع�ض ٍو من �أع�ضائه �إذا ر�أى
ِ
ُ
ِ
الذب عن احلوزة ب�شروطه ،ولي�س له الإذن بقطع ع�ضو من �أع�ضائه باطالً،
نف�سه يف ِّ
و أ� ّما ما كان من الق�سم الثاين من ق�سمي امل�صلحة فلي�س ل ٍ
أحد � ُ
إ�سقاط ح ِّقه فيه؛
لأن حقه ثابت مع حق غريه.
وخال�صة القول� ،أن ال�شريعة حتافظ �أب ًدا على امل�صلحة امل�س َت َخ ِّف بها،
�سواء كانت عام ًة �أم خا�صة ،حفظًا للحق العام� ،أو للحق اخلا�ص ال َِّذي َغلَب
ً
عليه هوى الغري ،وهواه هو نف�سه ،ومتى تعار�ضت امل�صلحتان ُرجحت امل�صلح ُة
العظمى ،ولهذا ق ُِّدم
الق�صا�ص على احرتام نف�س املق َت ِّ�ص منه؛ لأن م�صلحة
ُ
الق�صا�ص عظيمة يف ت�سكني ثائرة �أولياء القتيل لتقع ال�سالم ُة من الثارات ،ويف
انزجار اجلناة عن القتل ،ويف �إزالة ٍ
نف�س �شرير ٍة من املجتمع ،فلو �أَ�سقط وليِ ُّ الدم
الق�صا�ص زالت �أعظم امل�صالح ،فبقيت م�صلحتان �أخريان� ،إحداهما :حا�صلة من
َ
توقيع عدم العفو ،والأخرى :حت�صل با�ست�صالح حال اجلاين بال�ضرب وال�سجن،
الق�صا�ص بالعفو فيما عدا قتل الغيلة وما عدا احلرابة؛ لأن ِعظَ َم
فلذلك �سقط
ُ
اجلرمية رجح جا ِن َب م�صلح ِة �إزالة ٍ
�شرها َوب ُع َد رجا ُء خريِها.
نف�س ،ظَ هر ُّ
�صحيحا،
غر�ضا
أي�ضا كان � ُ
إتالف النفو�س يف الذب عن احلوزة ً
ولأجل هذا � ً
ً
النبي  طلح َة بن عبيد اهلل حني وقف يدفع ب�سيفه ونبله عن ر�سول اهلل 
و�أقر ُ
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بقاء الأمة جمعاء ،ولي�س بقاء
يوم أُ� ُحد ،حتى ُ�ض ْ
ربت يده؛ لأن يف بقاء الر�سول َ
طلحة كذلك ،وقد علم طلح ُة ذلك فكان يقول للر�سول « :ال ُت ْ�شرِف على
َ
ي�صيبك �سهم ،نحري دون نحرك».
القوم
طريق ال َّنظر يف امل�صالح املتعددة �إذا مل ميكن حت�صيلُ
ومن هنا يت�ضح لنا ُ
جمي ِعها ،ويف املفا�سد املتعددة �إذا مل ميكن در ُء جميعها ،وقد َبينَّ عز الدين
ابن عبد ال�سالم يف كتابه «القواعد» �أن تقدمي �أرجح امل�صلحتني هو الطريق
ال�شرعي ،و�أن درء �أرجح املف�سدتني كذلك ،ف�إذا ح�صل الت�ساوي من جميع
الوجوه فاحلكم التخيري.
و� ُ
أقول :قد ُم ِّثل يف �أ�صول الفقه مبن َ�سقط على جماعة من اجلرحى ،بحيث
أي�ضا ،فقيل :يبقى واط ًئا
�إذا َو ِطئ على واحد قتله ،ف�إذا انتقل على غريه قتله � ً
ِ
ت�صرفات وال ِة الأمور عند
وا�ضحا يف
ملن نزل عليه ،وقيل :يخري ،ويظهر التخيري ً
تعار�ض امل�صلحتني العامتني ،كتو�سيع طريق بني جبلني يف�ضي �إىل بلد بت�ضييق
طريق بينهما يف�ضي �إىل بلد �آخر.
وممِ َّا يجب التنبه له �أن التخيري ال يكون �إ َّال بعد ا�ستفراغ الو�سع يف حت�صيل
اختالف بني
رجح ما ،ثم العجز عن حت�صيله ،ويف طرق الرتجيح قد يح�صل
ٌ
ُم ِّ
حتقيق الأمر يف ذلك.
العلماء ،فعلى الفقيه ُ
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الرتجيح بوجوه ،منها� :أهمي ُة ما يرتتب على امل�صلحة بالن�سبة �إىل
عرف
و ُي ُ
ُ
ما يرتتب على غريها ،كتقد ِمي م�صلحة الإميان على م�صلحة الأعمال ،وتقد ِمي �إنقاذ
ال�شارع على طلبه ما
ح�ض
الأنف�س عند الأخطار على �إنقاذ الأموال ،وتقد ِمي ما َّ
ُ
طلبا غري حمثوث ،وتقد ِمي الأ�صل على فرعه.
طلبه ً
ومن ُطرق الرتجيح اخلفية عن املدركات ،ال�شائع ِة � ُآثارها يف املعامالت،
مبرجح مراعاة الأ�صل ،ف�إن
ترجيح �إحدى امل�صلحتني الفرديتني على م�ساويتها ِّ
ُ
التاجر جللب م�صلحته يدخل على ممُ ا ِثله
ً
كثريا من �أنواع التجارات �إذا احرتف به ُ
إ�ضرار مبقدا ِر احرتاف ِه هو �إياها ،فم�صلح ُة � ِ
أحد التاجرين يف االحرتاف
يف التجارة � ٌ
بالتجارة ،وم�صلح ُة الآخر يف ترك غريه ذلك االحرتاف ،وهما مت�ساويتان وال
طريق الرتجيح يف مثل هذا ب�أن الأ�صل
ميكن اجلمع بينهما ،فراعت ال�شريع ُة َ
�إر�سال النا�س يف ميدان االختيار واجللب ،فترتجح �إحدى امل�صلحتني باختيار
جالب تلك امل�صلحة ِ
لنف�سه ،ولذلك �أباحت ال�شريعة �أن ي�شتغل �أحد بالتجارة
(((
�ضروب ال�سلع ،مع وجود مماثل له يف تلك التجارة �سابق له بله
�ضرب من
يف ٍ
ِ
إ�ضرار كان � ًآثما على نيته ،ومل يكن ممنو ًعا من العمل.
املقارن ،ف�إذا ق�صد بذلك ال َ
فال�شريع ُة ت�سعى �إىل حتقيق املقا�صد يف عموم طبقات الأمة بدون حرج وال
م�شقة ،فتجمع بني مناحي مقا�صدها يف التكاليف والقوانني ما تي�سر اجلمع ،فهي
ترتقى بالأمة من الأدون من نواحي تلك املقا�صد �إىل الأعلى مبقدار ما ت�سمح به
((( َب ْل َهَ :د ْع ،وم�صدر مبعنى الرتك ،وا�سم مرادف لكيف.
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ال ُ
أحوال و ُت َي ِّ�سر ح�صو َلها ،و إ� َّال فهي تتنازل من الأ�صعب �إىل ال َِّذي يليه ممِ َّا فيه
تعليق الأهم من املقا�صد.
ُ
وقد م�ضى يف مبحث الفطرة ما ميكن �أن ُيجعل لأحكام امل�صالح واملفا�سد
�سببا يربطها مبراعا ِة �إقام ِة الفطرة وانخرا ِمها ،وال يعو ُزكَ تتب ُعه يف �أحوال
وتعار�ضهاً ،
التعار�ضُ ،فكن فيه على ب�صرية.

امل�صلحة املق�صودة من ال َّت�شريع
�أنواع ْ

مق�صد ال�شريعة من الت�شريع ُ
حفظ
قد ثبت مما قرر ُته يف املبحثني قبل هذا �أن َ
و�ضبط ت�صرف النا�س فيه على وج ٍه َي ِ
نظام العاملُ ،
ع�صم من التفا�سد والتهالك،
وذلك �إنمَّ ا يكون بتح�صيل امل�صالح واجتناب املفا�سد على ح�سب ما يتحقق
أنواع امل�صالح
به معنى امل�صلحة واملف�سدة،
ٌ
ونظائر ل ِ
علي �أن �أ ِّبني �أمثا ًال َ
فحقيق َّ
امل َع َتربة �شر ًعا ،واملفا�سد املحذورة �شر ًعا؛ لتح�صل للعالمِ ِ بعلم مقا�صد ال�شريعة
مل ََك ٌة يعرف بها مق�صو َد ال�شارع ،فينحو نحوه عند ُع ِ
رو�ض امل�صالح واملفا�سد،
ودرءا.
جلبا ً
لأحوال الأمة ً
امل�صالح كثري ٌة متفاوت ٌة الآثار  -قو ًة،
ووج ُه حاجة هذا العامل �إىل ذلك �أن
َ
أي�ضا متفاوت ٌة بح�سب العوار�ض
و�ضع ًفا  -يف �صالح �أحوال الأمة �أو اجلماعة ،و�أنها � ً
ٍ
ع�ض ٍ
بع�ضا،
دات لآثارها �أو
الطارئة واحلافة بها ،من ُم ِّ
مبطالت لتلك الآثار كُ ًّال �أو ً
و�إنمَّ َا ُي ْع َتبرَ منها ما نتحقق �أنه مق�صو ٌد لل�شريعة؛ لأن امل�صالح كثرية منبثة .وقد
كثريا من الأحوال ا َّل ِتي اعتربها العقالء يف بع�ض
جاءت ال�شريع ُة مبقا�صد تنفي ً
و�ضا عنها
أرجح منها ،نعم �إن مق�صد ال�شارع
الأزمان م�صالح ،و ُت ْث ِب ُت ِع ً
م�صالح � َ
َ
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غري م�صلحة ،ولكنه لي�س يلزم �أن يكون مق�صو ًدا منه كلُّ
ال يجوز �أن يكون َ
م�صلحة ،فمن حق العالمِ بالت�شريع �أن َي ْخبرُ َ �أفان َني هذه امل�صالح يف ذاتها ويف
ِ
والغايات ا َّل ِتي الحظتها ال�شريعة يف �أمثالها و�أحوالها،
عوار�ضها ،و�أن ْي�سبرُ َ احلدو َد
د�ستورا ُي ْق َت َدى ،و�إما ًما ُي ْح َتذَ ى� ،إذ لي�س
�إثبا ًتا ورف ًعا ،واعتدا ًدا ً
ورف�ضا؛ لتكون له ً
له مطم ٌع عند عرو�ض كل النوازل النازلة ،والنوائب العار�ضة ،يف �أن يظْ َف َر لها
ن�ص مقنع يفيء �إليه،
ب�أ�صلٍ مماثلٍ يف �أحكام ال�شريعة املن�صو�صة ليقي�س عليهَ ،بله ٍّ
الف�صلَ فيما ُي ْقدمون عليه،
ف�إذا ع َّن ْت للأمة حاج ٌة وهرع ُ
النا�س �إليه يتطلبون قو َله ْ
ٍ
ك�سالن وال مبت ِّلد.
غري
ذكي القلب� ،صار َم القولَ ،
وجدوه َّ
وتنق�سم امل�صالح باعتبار �آثارها يف ِق َو ِام �أم ِر الأمة ثال َثة �أق�سام� :ضرورية،
وحاجية ،وحت�سينية ،وتنق�سم باعتبار تع ُّل ِقها بعموم الأمة� ،أو جماعاتها� ،أو �أفرادها
�إىل :كلية ،وجزئية ،وتنق�سم باعتبار حتقق االحتياج �إليها يف ِق َوام �أمر الأمة� ،أو
الأفراد �إىل :قطعية ،وظنية ،ووهمية.
ف أ� َّما التق�سيم الأول �إىل� :ضرورية ،وحاجية ،وحت�سينية ،فهذه ثالث ُة �أ�صناف:
فامل�صالح ال�ضرورية :هي ا َّل ِتي تكون الأم ُة مبجموعها و�آحادها يف �ضرور ٍة �إىل
انخرمت ت�ؤول حال ُة الأمة �إىل
حت�صيلها ،بحيث ال ي�ستقيم النظا ُم باختاللها ،ف�إذا
ْ
ول�ست �أعني باختالل نظام الأمة هالكَها وا�ضمحال َلها؛ لأن هذا
ف�ساد وتال�شُ ،
مت منه �أعرقُ الأمم يف الوثنية والهمجية ،ولك ِّني �أعني به �أن ت�صري � ُ
أحوال
قد َ�س ِل ْ
الأمة �شبيه ًة ب�أحوال الأنعام ،بحيث ال تكون على احلالة ا َّل ِتي �أرادها ال�شارع
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بع�ض ذلك االختالل �إىل اال�ضمحالل الآجل بتفاين بع�ضها
منها ،وقد ُي ْف ِ�ضي ُ
ببع�ض� ،أو بت�سلط العدو عليها �إذا كانت بمِ َ ٍ
ر�صد من الأمم املعادية لها� ،أو الطامعة
أو�شكت حالة العرب يف اجلاهلية على ذلك ب�إ�شارة
يف اال�ستيالء عليها ،كما � ْ
قوله تعاىل :ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌﮊ [�آل عمران.]103 /
وقد قال زهري:
تدارك ُت َما َع ْب ً�سا وذبيانَ بعدما تفا َن ْوا و َّدقُوا بينهم ِع ْط َر َم ْن�شَ ِم

(((

وقد م َّثل الغزايل يف «امل�ست�صفى» وابن احلاجب ،والقرايف ،وال�شاطبي
هذا الق�سم ال�ضروري بحفظ الدين والنفو�س والعقول والأموال والأن�ساب ،وزاد
القرايف نق ًال عن قائلٍ حفظَ الأعرا�ض ،و ُن ِ�سب يف كتب ال�شافعية �إىل الطويف.
قال الغزايل« :وحتر ُمي تفويت هذه الأ�صول اخلم�سة وال َّز ْج ُر عنها ،ي�ستحيل
إ�صالح اخللق ...وكان هذا
�أن ال ت�شتمل عليه مل ٌة من امللل ،وال �شريع ٌة �أُ ِريد بها � ُ
التفا ًتا �إىل م�صلح ٍة ُع ِلم بال�ضرورة كو ُنها مق�صو َد ال�شرع ،ال بدليلٍ واحد و�أ�صل
معني ،بل ب�أدل ٍة خارجة عن احل�صر».
وقال ال�شاطبيِ :
«وعل ُْم هذه ال�ضروريات �صار مقطو ًعا به ومل يثبت ذلك
مبجموع �أدل ٍة ال تنح�صر يف باب واحد،
بدليل معني ،بل ُع ِل َمت مالءمتها لل�شريعة
ِ
طر �صعب الدقّ ؛ وكانت العرب تقول« :دقّوا بينهم ِعطْ ر َمن�شم»� ،أي ا�شتدت احلرب بينهم.
((( َم ْن َ�ش ِمِ :ع ٌ
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خربا واح ًدا من الأخبار
فكما ال يتعني يف التواتر املعنوي �أن يكون ُ
املفيد للعلم ً
جميع الأدلة يف �إفادة الظن
دون �سائر الأخبار ،كذلك ال يتعني هنا؛ ال�ستواء ِ
على انفرادها ،فنحن �إذا نظرنا يف حفظ النف�س مث ًال جند النهي عن قت ِلها ،وجعل
�سد الرمق على
ومتوع ًدا عليه ،ومقرونًا بال�شرك ،ووجوب ِّ
�سببا للق�صا�ص َّ
قت ِلها ً
اخلائف على نف�سه ولو ب�أكل امليتة ،فعلمنا حترمي القتل على اليقني ،و�إذا انتظم
جمرى دليلٍ عام ،فاندرجت حتته جمي ُع اجلزئيات ا َّل ِتي
الأ�صل الكلي �صار ً
جاريا َ
يتحقق فيها ذلك العموم».
بع�ض علماء الأ�صول �إىل �أن هذه ال�ضروريات ُم�شار �إليها بقوله تعاىل:
تنبه ُ
وقد َّ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪ َﮊ [املمتحنة،]12 /
�إذ ال خ�صو�صية للن�ساء امل�ؤمنات ،فقد كان ر�سول اهلل  ي�أخذ البيعة على
الرجال مبثل ما نزل يف امل�ؤمنات ،كما يف �صحيح البخاري.
قال ال�شاطبي« :وحفظ هذه ال�ضروريات ب� ْأمرين� ،أحدهما :ما ُيقيم �أ�صل
وجودها ،والثاين :ما يدفع عنها االختالل ال َِّذي يعر�ض» ،و� ُ
أقول� :إن حفظ هذه
الكليات معناه ُ
حفظها بالن�سبة لآحاد الأم ِة وبالن�سبة لعموم الأمة بالأوىل.
حفظ دينِ كلِّ � ٍ
فحفظ الدين معناهُ :
أحد من امل�سلمني �أن يدخل عليه
ما يف�سد اعتقا َده وعمله الالحق بالدين ،وحفظ الدين بالن�سبة لعموم الأمة هو
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دفع كل ما من �ش�أنه �أن ينق�ض �أ�صول الدين القطعية ،ويدخل يف ذلك حماي ُة
والذب عن احلوزة الإ�سالمية ،ب�إبقاء و�سائل تل ِّقي الدين من الأمة
البي�ضة،
ُّ
حا�ضرها و�آتيها.
ومعنى حفظ النفو�س ُ
حفظ الأرواح من التلف �أفرا ًدا وعمو ًما؛ لأن العامل
مركَّ ٌب من �أفراد الإن�سان ،ويف كلِّ ٍ
بع�ض ِقوام العامل،
نف�س
خ�صائ�صها ا َّل ِتي بها ُ
ُ
ولي�س املرا ُد حفظَ ها بالق�صا�ص كما م َّثل لها الفقهاء ،بل جند الق�صا�ص هو �أ�ضعف
بع�ض الفوات ،بل ُ
�أنواع حفظ النفو�س؛ لأنه ُ
أهمه ُ
تدارك ِ
حفظها عن
احلفظ � ُّ
التلف قبل وقوعه ،مثل :مقاومة الأمرا�ض ال�سارية ،وقد منع عمر بن اخلطاب
اجلي�ش من دخول ال�شام لأجل طاعون عموا�س .والمُ را ُد النفو�س املحرتمة يف نظر
ح�صن
ال�شريعة ،وهي املعبرَّ ُة عنها باملع�صوم ِة الدم� ،أال ترى �أنه ُيعاقَب الزاين المْ ُ َ
بالرجم ،مع �أن حفظ الن�سب دون مرتبة حفظ النف�س ،ويلحق بحفظ النفو�س
من الإتالف ُ
حفظ بع�ض �أطراف اجل�سد من الإتالف ،وهي الأطراف ا َّل ِتي ينزل
�إتالفُها منزل َة �إتالف النف�س يف انعدام املنفعة بتلك النف�س ،مثل الأطراف ا َّل ِتي
ُجعلت يف �إتالفها خط�أ الدي ُة كاملة.
ومعنى حفظ العقل ُ
حفظ عقول النا�س من �أن يدخل عليها خلل؛ لأن
دخول اخللل على العقل م�ؤ ٍّد �إىل ف�ساد عظيم من عدم ان�ضباط الت�صرف ،فدخول
اخللل على عقل الفرد ُم ْف ٍ�ض �إىل ف�ساد جزئي ،ودخوله على عقول اجلماعات
وعموم الأمة �أعظم ،ولذلك يجب من ُع ال�شخ�ص من ال�سكر ،ومنع الأمة من
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تف�شي املف�سدات مثل احل�شي�شة والأفيون،
ال�سكْ ر بني �أفرادها ،وكذلك ِّ
ِّ
تف�شي ُّ
واملورفنيُ ،
والكوكايني ،والهروين ،ونحوها ممِ َّا كرث تناوله يف القرن الرابع ع�شر
الهجري.
حفظ � ِ
و أ� َّما حفظ املال فهو ُ
أموال الأمة من الإتالف ،ومن اخلروج �إىل �أيدي
غري الأمة بدون عو�ض ،وحفظ �أجزاء املال املعتربة عن التلف بدون عو�ض.
ولي�س من ال�ضروري �إلغا ُء بع�ض الأعوا�ض عن االعتبار ،ك�إِلغاء دفع
العو�ض على الت�أجيل وهو ربا اجلاهلية ،و�إلغاء التعوي�ض على ال�ضمان ،وعلى
بذل اجلاه ،وعلى القر�ض ،وال ُ
حفظ املال من اخلروج عن يد مالكه �إىل يد �أخرى
من �أيدي الأمة بدون ر�ضا؛ لأن هذين من احلاجي ال من ال�ضروري ،ثم �إن حفظَ
الأموال الفردية ي�ؤول �إىل حفظ مال الأمة ،وبه يح�صل الكلُّ بح�صول �أجزائه.
و أ� َّما حفظ الأن�ساب ويعرب عنه بحفظ الن�سل فقد �أطلقه العلماء ومل َيب ِّينوا
املق�صو َد منه ،ونحن نف�صل القول فيه ،وذلك �أنه �إن �أُريد به حفظ الأن�ساب � -أي
فظاهر َع ُّده من ال�ضروري؛ لأن الن�سل هو ِخ ْل َف ُة �أفراد
الن�سل  -من التعطيل ٌ
النوع ،فلو تعطل ي�ؤول تعطي ُله �إىل ا�ضمحالل النوع وانتقا�صه ،كما قال لوط
لقومه :ﮋﯛ ﯜﮊ [العنكبوت ،]29 /على �أحد التف�سريين؛ فبهذا
املعنى ال �شُ بهة يف َع ِّده من الكليات؛ لأنه يعادل حفظ النفو�س ،فيجب �أن ُيحفظ
ذكور الأمة من االخت�صاء مثالً ،ومن ترك مبا�شرة الن�ساء باطراد العزوبة ونحو
ُ

139

امل�صلحة املق�صودة من التَّ�شريع
�أنواع ْ

139

تف�شي
إناث الأمة من قطع �أع�ضاء الأرحام ا َّل ِتي بها الوالدة ،ومن ِّ
ذلك ،و�أن تحُ فظ � ُ
�إف�ساد احلمل يف وقت العلوق ،وقطع الثدي؛ ف�إنه يكرث املوتان يف الأطفال بع�سر
الإر�ضاع ال�صناعي على كثري من الن�ساء ،وتعذره يف البوادي.
و�أ َّما �إن أُ�ريد بحفظ الن�سب ُ
حفظ انت�ساب الن�سل �إىل �أ�صله ،وهو ال َِّذي
عده
لأجله ُ�شرعت ُ
احلد ،فقد قال �إن َّ
وح ِّرم الزنا وفُر�ض له ُّ
قواعد الأنكحةُ ،
غري وا�ضح� ،إذ لي�س بالأمة من �ضرورة �إىل معرفة �أن زي ًدا هو
من ال�ضروريات ُ
ولكن يف هذه احلالة
ابن عمرو ،و�إمنا �ضرورتها يف وجود �أفراد النوع وانتظام �أمرهمْ ،
م�ضر ٌة عظيم ٌة وهي� :أن ال�شك يف انت�ساب الن�سل �إىل �أ�صله ُيزيل من الأ�صل
و�صالحه ُ
وكمال
الذب عنه ،والقيام عليه مبا فيه بقا�ؤه
ُ
امليلَ ا ِجل ِب ِّلي الباعث على ِّ
ج�سده وعقله ،بالرتبية والإنفاق على الأطفال �إىل �أن يبلغوا مبلغ اال�ستغناء عن
العناية ،وهي م�ضرة ال تبلغ مبلغ ال�ضرورة ،لأن يف قيام الأمهات بالأطفال كفاي ًة
ما لتح�صيل املق�صود من الن�سل ،وهو يزيل من الفرع الإح�سا�س بالمْ َبرَ َّ ة وال�صلة
واملعاونة واحلفظ عند العجز ،فيكون حفظ الن�سب بهذا املعنى بالنظر �إىل تفكيك
جوانبه من قبيل احلاجي ،ولكنه لمََّا كانت لفوات حفظه من جمموع هذه اجلوانب
عواقب كثرية �سيئة ي�ضطرب لها � ُأمر نظام الأمة ،وتنخرم بها دعام ُة العائلة ،اعترب
ُ
حد الزنا،
علما�ؤنا حفظَ الن�سب يف ال�ضروري لمِ َا ورد يف ال�شريعة من التغليظ يف ِّ
وما ورد عن بع�ض العلماء من التغليظ يف نكاح ال�سر ،والنكاح بدون وليِ ٍّ وبدون
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�إ�شهاد ،كما �سنبينه عند الكالم على مق�صد ال�شريعة يف نظام العائلة الراجع �إىل
حفظ حقوق الأوالد.
عد حفظ ال ِع ْر�ض يف ال�ضروري فلي�س ب�صحيح ،وال�صواب �أنه من قبيل
و أ� َّما ُّ
بع�ض العلماء مثل تاج الدين ال�سبكي يف «جمع اجلوامع»
احلاجي ،والذي َح َمل َ
حد القذف يف ال�شريعة ،ونحن ال
عده يف ال�ضروري ،هو ما ر�أوه من ورود ِّ
على ِّ
نلتزم املالزمة بني ال�ضروري وما يف تفويته حد ،ولذلك مل َي ُع َّد ُه الغزايل ،وابن
�ضروريا.
احلاجب
ًّ
ال�ضروري قليلُ التعر�ض �إليه يف ال�شريعة؛ لأن الب�شر قد
ال�صنف
وهذا
ُ
ُّ
�أخذوا حيطته لأنف�سهم منذ القدم ،ف�أ�صبح مركو ًزا يف الطبائع ،ومل تخل جماع ٌة
ذات ُّمتد ٍن من �أخذ احليطة له ،و�إمنا تتفا�ضل ال�شرائع بكيفية و�سائله.
من الب�شر ُ
ولننتقل �إىل �صنف احلاجي ،وهو ما حتتاج الأمة �إليه؛ القتناء م�صاحلها
وانتظام �أمورها على وجه ح�سن ،بحيث لو َال مراعا ُته لمَ َا ف�سد النظام ،ولكنه كان
على حال ٍة غري منتظمة ،فلذلك كان ال يبلغ مرتبة ال�ضروري ،قال ال�شاطبي« :هو
راع دخل على املكلفني
ما يفتقر �إليه من حيث التو�سعة ورفع احلرج ،فلو مل ُي َ
احلرج وامل�شقة ،ولكنه ال يبلغ مبل َغ الف�ساد املتوقَّع يف امل�صالح العامة» .وقد م َّث َل ُه
ُ
الأ�صوليون بالبيوع ،والإجارات ،والقرا�ض ،وامل�ساقاة .ويظهر �أن معظم ق�سم املباح
يف املعامالت راجع �إىل احلاجي ،والنكاح ال�شرعي من قبيل احلاجي ،وحفظ
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الأن�ساب  -مبعنى �إحلاق الأوالد ب�آبائهم  -من احلاجي للأوالد وللآباء ،ف ِللأوالد
للقيام عليهم فيما يحتاجون ولرتبيتهم النافعة لهم ،وللآباء العتزاز الع�شرية
وحفظ العائلة.
وحفظ الأعرا�ض � -أي حفظ �أعرا�ض النا�س من االعتداء عليها  -هو من
النا�س عن الأذى ب�أ�سهل و�سائله وهو الكالم ،ومن احلاجي ما هو
احلاجي َّ
لينكف ُ
والو َز َعة ،وال�شرطة،
تكملة لل�ضروري ،ك�سد بع�ض ذرائع الف�ساد ،وك�إقامة الق�ضاءَ ،
لتنفيذ ال�شريعة.
ومن احلاجي ما يدخل يف الكليات اخلم�سة املتقدمة يف ال�ضروري ،إ� َّال �أنه
فبع�ض �أحكام
حد ال�ضرورة ،كما �أ�شرنا �إليه فيما م�ضى من الأمثلةُ ،
لي�س بال ًغا َّ
النكاح لي�ست من ال�ضرورة ،ولكنها من احلاجي ،مثل ا�شرتاط الوليِ وال�شهرة،
وبع�ض �أحكام البيوع لي�ست من ال�ضروري ،مثل بيوع الآجال املحظورة لأجل
ُ
�سد الذريعة ،ومثل حترمي الربا ،و�أخذ الأجر على ال�ضمان ،وعلى بذل ال�شفاعة،
ِّ
كثريا من تلك الأحكام تكميلي ٌة حلفظ املال ،ولي�ست داخل ًة يف �أ�صل حفظ
ف�إن ً
املال.
احلد
بت َّ
وعناي ُة ال�شريعة باحلاجي َت ُقرب من عنايتها بال�ضروري ،ولذلك ر َّت ْ
كحد القذف ،وفيما دونه جمال للمجتهدين ،فلذلك
على تفويت بع�ض �أنواعه ِّ
حد ال�شرب للقليل من امل�سكر ،ويف حترمي نكاح املتعة.
نراهم خمتلفني يف ِّ
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كمال ِ
وامل�صالح التح�سينية هي عندي ما كان بها ُ
حال الأمة يف نظامها،
تعي�ش �آمن ًة مطمئنة ولها بهج ُة منظر املجتمع يف مر�أى بقية الأمم ،حتى
حتى َ
تكون الأمة الإ�سالمية مرغوبًا يف االندماج فيها �أو يف التقرب منها ،ف�إن لمِ حا�سن
�سواء كانت ٍ
عادات عامة ك�سرت العورة� ،أم خا�صة
العادات مدخ ًال يف ذلكً ،
ُ
املدارك
ببع�ض الأمم كخ�صال الفطرة و�إعفاء اللحية ،واحلا�صل �أنها ممِ َّا ُتراعى فيها
الب�شرية الراقية ،قال الغزايل« :هي ا َّل ِتي تقع موقع التح�سني والتي�سري للمزايا،
ورعاية �أح�سن املناهج يف العادات واملعامالت ،مثال �سلب العبد �أهلية ال�شهادة
مع قبول فتواه وروايته؛ لأن العبد �ضعيف املنزلة با�ست�سخار املالك �إياه ،فال يليق
ذرائع الف�ساد ،فهو �أح�سن من
مبن�صبه الت�صدي لل�شهادة» ،ومن التح�سيني ُّ
�سد ِ
انتظار التورط فيه.
فهذه �أنواع امل�صالح باعتبار �آثارها يف ِق َوام �أم ِر الأمة ،ولقد تتبع العلما ُء
ت�صاريف ال�شريعة يف �أحكامها فوجدوها دائر ًة حول هذه الأنواع الثالثة ،ووجدوها
معار�ض
يت �شي ًئا منها ما وجدت ال�سبيلَ �إىل حت�صيله ،حيث ال يعار�ضه ٌ
ال تكاد ُت ِف ُ
من ِ
جلب م�صلح ٍة �أعظم� ،أو در ِء مف�سد ٍة كربى.
غر�ضنا من بيان هذه الأنواع جمر َد معرف ِة مراعاة ال�شريعة �إياها يف
ولي�س ُ
�أحكامها المْ ُتل َّقاة عنها؛ لأن ذلك جمرد تفقه يف الأحكام وهو ممِ َّا يهم الفقهاء -
وهو دون غر�ضنا من علم مقا�صد ال�شريعة  -وال �أن نقي�س النظائر على جزئيات تلك
غر�ضنا من ذلك
امل�صالح؛ لأن ذلك ملحق بالقيا�س ،وهو من غر�ض الفقهاء ،و�إنمَّ َا ُ
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كثريا من �صور امل�صالح املختلفة الأنواع املعروف ق�صد ال�شريعة �إياها ،حتى
�أن نعرف ً
يح�صل لنا من تلك املعرفة يق ٌني ب�صو ٍر كلي ٍة من �أنواع هاته امل�صالح ،فمتى حلَّت
أحكام متلقاة
ذات � ٍ
ُ
نظائر ُ
احلوادث ا َّل ِتي مل ي�سبق حلو ُلها يف زمن ال�شارع ،وال لها ُ
منه ،عرفنا كيف ندخ ُلها حتت تلك ال�صور الكلية ،فنثبت لها من الأحكام �أمثالَ ما
ثبت لكلياتها ،ونطمئن ب�أننا يف ذلك ُم ْثب ِتون �أحكا ًما �شرعي ًة �إ�سالمية.
ي�سمى «بامل�صالح املر�سلة» ،ومعنى كونها مر�سل ًة �أن ال�شريعة
وهذا ما َّ
حكم
�أر�سلتها ،فلم َت ُنطْ بها ً
نظري معينَّ له ٌ
حكما ُم َع َّي ًنا ،وال ُي ْل َفى يف ال�شريعة لها ٌ
�شرعي فتقا�س هي عليه ،فهي �إذن كالفر�س املر�سل غري املقيد.
وال ينبغي الرت ُّد ُد يف �صحة اال�ستناد �إليها؛ لأننا �إذا كنا نقول بحجية القيا�س
حكمه
جزئي ٌ
بجزئي ثابت ُ
حادث ال ُي َعر ُف له ٌ
حكم يف ال�شرعٍّ ،
ال َِّذي هو �إحلاقٌ ٌّ
غالبا
يف ال�شريعة ُ
للم َماثلة بينهما يف العلة امل�ستنبطة ،وهي م�صلح ٌة جزئي ٌة ظنية ً
لقلة �صور العلة املن�صو�صةَ ،ف َلأن نقول بحجية قيا�س م�صلح ٍة كُ ِّلية حادثة يف الأمة
اعتبارها يف ال�شريعة با�ستقراء �أدلة ال�شريعة
حكم ،على كلي ٍة ثابت ُ
ال ُيعرف لها ٌ
أجدر بالقيا�س ،و�أدخلُ يف
ال َِّذي هو قطعي� ،أو ظني قريب من القطعي� ،أَ ْولىَ بنا و� ُ
االحتجاج ال�شرعي.
و�إنيِّ لأعجب ْفرطَ العجب من �إمام احلرمني  -على جاللة علمه ،ونفاذ
فهمه  -كيف تر َّدد يف هذا املقام؟ و�أما الغزايل ف�أقبل و�أدبر ،فلحق مر ًة بطرف
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الوفاق العتبار امل�صالح املر�سلة ،ومر ًة بطرف ر�أي �إمام احلرمني� ،إذ تردد يف مقدار
وجلب كالم �إمام احلرمني يف كتاب «الربهان» ،وكالم الغزايل يف
امل�صلحةُ ،
«امل�ست�صفى» يطول.
ثم �إنيِّ �أُ َق ِّفي على �أثرهما ف�أقول :ال ينبغي االختالف بني العلماء
بت�صاريف ال�شريعة املحيطني ب�أدلتها ،يف وجوب اعتبار م�صالح هذه الأمة ومفا�سد
�أحوالها عندما تنزل بها النوازل وحتدث لها النوائب ،و�إنه لي�س للعامل �أن يرتقب
حتى يجد امل�صالح املثبتة �أحكامها بالتعيني �أو المْ ُ َلحقة ب�أحكام نظائرها بالقيا�س،
بل يجب عليه حت�صيلُ امل�صالح غري املثبتة �أحكامها بالتعيني وال المْ ُ َلحقة ب�أحكام
نظائرها بالقيا�س ،وكيف يخالف عا ٌمل يف وجوب اعتبار جن�سها على اجلملة
ابتداء ،ثق ًة ب�أن ال�شارع قد اعترب �أجنا�س نظائرها ا َّل ِتي
وبدون دخول يف التفا�صيل ً
أ�ضعف من �صالح بع�ض هذه احلوادث ،ثم ال �أح�سب �أن
�صالح بع�ضها � َ
ُربمَّ ا كان ُ
حدثة على �أجنا�س نظائرها
عالمِ ًا يرتدد بعد الت�أمل يف � َّأن قيا�س هذه الأجنا�س ال ُْم َ
الثابتة يف زمن ال�شارع� ،أو زمان امل َع َتربِين من قدوة الأمة ا ِ
لمْجم ِعني على نظائرها،
أجدر باالعتبار من قيا�س جزئيات امل�صالح  -عامها وخا�صها  -بع�ضها على
�أَ ْولىَ و� ُ
بع�ض؛ لأن جزئيات امل�صالح قد يتطرق االحتمال:
((�(1إىل �أدلة �أ�صول �أقي�ستها.
(((2و�إىل تعيني الأو�صاف ا َّل ِتي جعلت م�شابهتها فيها ب�سبب الإحلاق والقيا�س،
وهي الأو�صاف امل�سماة بالعلل.
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(((3و�إىل �صحة امل�شابهة فيها.
ٍ
احتماالت ثالثة ،بخالف �أجنا�س امل�صالح ف�إن �أدل َة اعتبارها
فهذه مطارقُ
قريبا من القطع ،و�إن �أو�صاف احلكمة
حا�صل ٌة من ا�ستقراء ال�شريعة قط ًعا �أو ظ ًّنا ً
و�ضوحا
غري حمتاج ٍة �إىل ت�شبي ِه ٍ
فرع ب�أ�صل ،و�إنها وا�ضح ٌة للناظر فيها ً
قائم ٌة بذواتها ُ
ٍ
ا�ستنباط ،وال �إىل �سلوك م�سالكه.
حمتاج �إىل
غري ٍ
متفاو ًتا ،ولكنه ُ
أجدر و� َأح َّق ب�أن تقا�س على نظائر �أجنا�سها الثابتة
�أفلي�ست بهذه االمتيازات � َ
م�صالح حم�ضة
امل�صالح
بع�ض تلك
يف ال�شريعة امل�ستقر�أة من ت�صاريفها؟ ف�إن كان ُ
ِ
َ
م�صالح �أخرى وال تخالطها
بحيث ال تعار�ضها
يح�سن ب�أهل النظر
ُ
ُ
مفا�سد ،فال ُ
م�صالح �أخرى �أو تخالطها
يف ال�شرع �أن يختلفوا يف حت�صيلها ،و�إن كانت تعار�ضها
ُ
مفا�سد ،فهي ٍ
حينئذ ُي ْر َجع بها �إىل حكم تعار�ض امل�صالح واملفا�سد امل�شروح يف
املبحث ال�سابق ،و�إنه جمال لالجتهاد بح�سب قوة �آثار امل�صالح املج َتلَبة ،وقوة ما
يعار�ضها من امل�صالح واملفا�سد ،وبح�سب تفاوت مراتب العلم بقوتها فتلحق بنظائر
�أجنا�سها الثابت باال�ستقراء ،كو ُنها مق�صود ًة لل�شارع يف حت�صيل الراجح و�إهمال
املرجوح ،ويف اعتبار عموم احلاجة �إىل التح�صيل وخ�صو�صها ،وي�شبه �أن يكون
املخالف يف حت�صيلها بدون تردد ُمل َْح ًقا بنفاة القيا�س.
ودر ِء املفا�سد جتدها خمتلفة،
على �أنك �إذا افتقدت �أحوال حت�صيل امل�صالح ْ
فلي�ست � ُ
أحوال �إجراء العدل بني النا�س يف حقوقهم اخلا�صة واالجتماعية  -ا َّل ِتي
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هي ِق َوام املدنية يف حالة ال�سلم  -بمِ ُ َماثل ٍة لأحوال �إجراء امل�صالح اجلندية،
وال�سيا�سية احلربية يف حال احلروب واخلوف عند مواجهة العدو؛ لأن �أوقات
�ساعات
احلروب لي�س فيها ُم َّت َ�س ٌع للت�أمل والنظر يف جزئيات امل�صالح ،بل هي
ُ
عن من الفر�ص،
دار �إىل حت�صيل �أو ٍ
دفع ما َّ
ُمكْ َن ٍة �أو خروج من �ضيق ،تقت�ضي ال ِب َ
عما ع�سى �أن يلحقها من الأ�ضرار اجلزئية الالَّح َقة �أو امل�صالح اجلزئية
بقطع النظر َّ
وا�ضحا بني حال ِة دفع جي�ش العدو النازل ،وحال ِة
الفائتة ،على �أنك جتد فرقًا ً
ِ
ق�صدنَا �إىل بالد العدو من حيث ما يت�سع من الت�أمل ملوازنة امل�صالح.
ونحن �إذا افتقدنا �إجماع �سلف الأمة من ع�صر ال�صحابة فمن تبعهم،
جندهم ما اعتمدوا يف �أكرث �إجماعهم  -فيما عدا املعلوم من الدين بال�ضرورة � -إ َّال
اال�ستنا َد �إىل امل�صالح املر�سلة العامة �أو الغالبة ،بح�سب اجتهادهم ال َِّذي �صيرَّ
م�ستندهم يف �إجماعهم دلي ًال
تواط ؤَ�هم عليه �أدل ٌة ظ ِّني ٌة قريبة من القطع ،وقلما كان ُ
م�ستنده،
إجماع دلي ًال ثال ًثا؛ لأنه ال ُي ْد َرى ُ
من كتاب �أو �سنة ،ولأجل ذلك ُع َّد ال ُ
م�ستنده يف دليل الكتاب وال�سنة لكان ُمل َْح ًقا بالكتاب وال�سنة ومل
ولو انح�صر
ُ
ق�سيما لهما .مثا ُله :جمع القر�آن يف امل�صحف قد �أمر به �أبو بكر بطلب من
يكن ً
عمر وتبعه بقية ال�صحابة ،روى البخاري �أن زيد بن ثابت قال�« :أر�سل �إ َّيل �أبو بكر
مقتل �أهل اليمامة» ،ف�إذا عمر بن اخلطاب عنده ،قال �أبو بكر�« :إن عمر �أتاين»
ي�ستحر
فقال�« :إن القتل قد ا�س َت َح َّر يوم اليمامة بقراء القر�آن ،و�إنيَّ �أخ�شى �أن
َّ
القتلُ بالقراء باملواطن فيذهب كثري من القر�آن ،و�إين �أرى �أن ت�أمر بجمع القر�آن».
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قلت لعمر :كيف نفعل �شي ًئا مل يفعله ر�سول اهلل ؟ قال عمر :هو واهلل خري،
ُ
فلم يزل عمر يراجعني حتى �شرح اهلل �صدري لذلك ،و�إنك رجل �شاب عاقل
قلت :كيف تفعلون �شي ًئا مل
كنت تكتب الوحي لر�سول اهلل ُ ،
ال نتهمك ،وقد َ
يفعله ر�سول اهلل؟ قال �أبو بكر :هو واهلل خري».
فقول عمر« :هو واهلل خري» ،ثم ان�شراح �صدر �أبي بكر ،نعلم منه �أنه من
امل�صالح؛ لأن اخلري مراد به ال�صالح للأمة ،وقول �أبي بكر وزيد بن ثابت« :مل
يفعله ر�سول اهلل  ،»نعلم منه �أنه م�صلحة مر�سلة لي�س يف ال�شريعة ما ي�شهد
العتبارها ،وقد �أجمع ال�صحابة على اعتبار ذلك ،وكذلك �إجماعهم على جعل
حد �شارب اخلمر ثمانني جلد ًة يف خالفة عمر ال َِّذي تبعه اخللفاء وق�ضاة الإ�سالم،
ِّ
وتدوين ديوان العطاء ،وترك عمر ق�سم َة املغامن من �أر�ض �سواد العراق لتكون عدة
لنوائب امل�سلمني �إذا قلت الفتوح ،وكتابة حديث ر�سول اهلل  يف زمن عمر بن
عبد العزيز ،وقول عمر بن عبد العزيز« :حتدث للنا�س �أق�ضية بقدر ما �أحدثوا
كثري من العلماء منهم :مالك بن �أن�س،
من الفجور» ،فقد تبعه على جعله �أ�ص ًال ٌ
وكذلك ما �أحدثه ق�ضاة الإ�سالم و�أئمته من �أ�ساليب املرافعات ،و�ضرب الآجال،
وا�ستف�سار ال�شهود ،وال�سجن ِلل ُْم ِل ِّد عن اجلواب ،و�إحداث ميني الق�ضاء ملن �أثبت
لنف�سه ح ًّقا باحلجة على ميت� ،أو غائب ونحو ذلك.
ولننتقل الآن �إىل التق�سيم الثاين للم�صالح ،وذلك باعتبار تعلقها بعموم
الأمة �أو جماعتها �أو �أفرادها ،فتنق�سم بهذا االعتبار �إىل كلية وجزئية ،و ُيراد بالكلية
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يف ا�صطالحهم :ما كان عائ ًدا على جماعة عظيمة من الأمة �أو قطر ،وباجلزئية:
ما عدا ذلك.
فامل�صلحة العامة جلميع الأمة قليل ُة الأمثلة وهي مثل حماية البي�ضة،
وحفظ اجلماعة من التفرق ،وحفظ الدين من الزوال ،وحماية احلرمني  -مكة
واملدينة  -من �أن يقعا يف �أيدي غري امل�سلمني ،وحفظ القر�آن من التال�شي العام �أو
التغيري العام بانق�ضاء ُح َّفاظه ،وتلف م�صاحفه م ًعا ،وحفظ علَم ال�سنة من دخول
املو�ضوعات ،ونحو ذلك ممِ َّا �صالح ُه وف�سا ُده يتناول جمي َع الأمة وكلَّ فرد منها،
وبع�ض �صور ال�ضروري واحلاجي ،ممِ َّا يتعلق بجميع الأمة.
و�أما امل�صلحة واملف�سدة اللتان تعودان على اجلماعات العظيمة ،فهي
ال�ضروريات واحلاجيات والتح�سينيات املتعلقة بالأم�صار والقبائل والأقطار على
ح�سب مبلغ حاجاتها ،مثل الت�شريعات الق�ضائية لف�صل النوازل ،والعهود املنعقدة
بني �أمراء امل�سلمني وملوك الأمم املخالفة يف ت�أمني جتار امل�سلمني ب�أقطار غريهم �إذا
دخلوها للتجارة ،وت�أمني البحار ا َّل ِتي حتت �سلطة غري امل�سلمني لتمكني امل�سلمني من
خمرها �آمنني �إذا مروا ب�أ�سمات �شطوط غري امل�سلمني ،والعقود املنعقدة مع جتار غري
امل�سلمني �إذا دخلوا �إىل مرا�سي الإ�سالم ،على ُع ُ�ش ِر �أثمان ما يبيعونه ببالد الإ�سالم
من ال�سلع والطعام� ،أو على ن�صف ال ُع ُ�شر �إذا جلبوا الطعام �إىل احلرمني خا�صة.
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وامل�صلحة اجلزئية اخلا�صة هي :م�صلحة الفرد �أو الأفراد القليلة ،وهي �أنواع
ومراتب ،وقد تكلفت بحفظها �أحكام ال�شريعة يف املعامالت.
و أ� َّما التق�سيم باعتبار حت ُّققِ احلاجة �إىل جلبها� ،أو دفع الف�ساد عن �أن يحيق
بها ،فتنق�سم بذلك �إىل قطعية ،وظنية ،ووهمية.
فالقطعية هي ا َّل ِتي دلت عليها �أدل ٌة من قبيل الن�ص ال َِّذي ال يحتمل ت�أويالً ،نحو
قوله تعاىل :ﮋﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﮊ [�آل عمران،]97 /
وما ت�ضافرت الأدل ُة الكثرية عليه ممِ َّا ُم ْ�س َت َن ُده ا�ستقرا ُء ال�شريعة مثل الكليات
عظيما� ،أو �أن
ال�ضرورية املتقدمة� ،أو ما دل العقلُ على � َّأن يف حت�صيله
ً
�صالحا ً
عظيما على الأمة ،مثل :قتال مانعي الزكاة يف زمن
�ضرا ً
يف ح�صول �ضده ًّ
�أبي بكر .
و�أما الظنية ،فمنها ما اقت�ضى العقلُ ظ َّنه ،مثل اتخاذ كالب احلرا�سة يف
الدور يف احل�ضر يف زمن اخلوف يف القريوان ،كان ال�شيخ �أبو حممد بن �أبي زيد
كلبا بداره فقيل له� :إن ً
مالكا كره اتخاذ الكالب يف احل�ضر ،فقال :لو �أدرك
اتخذ ً
مالك مثل هذا الزمن التخذ �أ�س ًدا على باب داره� ،أو دل عليه دليلٌ ظ ِّن ٌّي من
ال�شرع ،مثل حديث« :ال يق�ضي القا�ضي وهو غ�ضبان».
وخري ،وهو عند الت�أمل ُ�ض ٌّر؛
و أ� َّما الوهمية فهي ا َّل ِتي ُي َت َخ َّيل فيها ٌ
�صالح ٌ
�إ َّما َخلفاء �ضره ،مثل تناول املخدرات من الأفيون واحل�شي�شة ،والكوكايني
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ب�صالح لهم،
مالئم لنفو�سهم ولي�س هو
ٍ
والهروين ،ف�إن احلا�صل بها ملتناوليها ٌ
مغمورا بف�ساد ،كما �أنب�أنا عنه قوله تعاىل :ﮋﯣ
و إ� َّما لكون ال�صالح
ً

ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﮊ [البقرة.]219 /
تربة �شر ًعا ،ولإطالة الكالم يف ذلك فائدة
هذا ِج َم ُاع القول يف امل�صالح املُ ْع َ
عظيمة؛ ليت َعلَّم ُمزا ِو ُل هذا العلم �أن طريق امل�صالح هو �أو�سع طريق ي�سلكه الفقيه
يف تدبري �أمور الأمة عند نوازلها ونوائبها �إذا التب�ست عليه امل�سالك ،و�أنه �إن مل
َ
امل�سلك الوا�ضح ،واحلجة البي�ضاء فقد عطَّ ل الإ�سال َم عن �أن يكون دي ًنا
يتبع هذا
�ساريا.
واديا �أخوف �إ َّال ما وقى اهلل ً
وباقيا ،ومل ي�أمن �أن ي�سلك ً
عا ًّما ً
تق�سيم �آخر باعتبار كونها حا�صل ًة من الأفعال بالق�صد
وللم�صالح واملفا�سد ٌ
�أو حا�صل ًة بامل�آل ،وهو تق�سيم ي�سرتعي حذق الفقيه ،ف�إن �أ�صول امل�صالح واملفا�سد
قد ال تكاد تخفى على �أهل العقول امل�ستقيمة ،فمقام ال�شرائع يف اجتالب �صاحلها،
ودرء فا�سدها ،مقا ٌم �سهل ،واالمتثال له فيها هينِّ  ،واتفاق علماء ال�شرائع يف �ش�أنها
ي�سري ،ف�أما دقائق امل�صالح واملفا�سد و�آثارها ،وو�سائل حت�صيلها وانخرامها ،فذاك هو
املقام املرتبك ،وفيه تتفاوت ُ
إعرا�ضا ،ف َتطلع
اهتداء وغفلة ،وقبو ًال و� ً
مدارك العقالء ً
فيه احليل والذرائع ،وفيه التفطن للعلل و�ضده ،وفيه ظهر تفاوت ال�شرائع ،وفازت
�شريعة الإ�سالم فيه ب�أنها ال�صاحلة للعموم والدوام ،و�سيظهر ذلك يف مبحث
�سد الذرائع.
احليل ،ومبحث ِّ

موم �شريعةِ الإ�سالم
ُع ُ

معلو ٌم بال�ضرورة من الدين �أن �شريع َة الإ�سالم جاءت �شريع ًة عا ّم ًة
داعي ًة جمي َع الب�شر �إىل اتباعها؛ لأنها لمََّا كانت خامتة ال�شرائع ا�ستلزم ذلك
�سائر �أقطار املعمور ويف �سائر �أزمنة هذا العامل ،والأدلة على
عمو َمها  -ال حمالة َ -
ذلك كثرية من ن�صو�ص القر�آن وال�سنة ال�صحيحة ،بحيث بلغت مبل َغ التواتر
املعنوي .قال اهلل تعاىل :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮊ [�سب�أ ،]28 /وقال:
ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ [الأعراف ،]158 /ويف
أحد قبلي»َ ،ف َع َّد منها« :وكان
خم�سا مل يعطهن � ٌ
احلديث ال�صحيحُ �« :
أعطيت ً
الر�سول ُيبعث �إىل قومه خا�صة ،و ُبع ْث ُت �إىل النا�س عامة» ،فعمو ُم ال�شريعة معلو ٌم
للم�سلمني بال�ضرورة ،فال حاجة بنا �إىل الإطالة به؛ �إذ ل�سنا الآن يف مقام �إثباته
على منكريه ،و�إمنا غر�ضنا الإف�ضا ُء �إىل ما يرتتب عليه.
آخر الأديان ا َّل ِتي خاطب
و�إذ قد �أراد اهلل بحكمته �أن يكون الإ�سالم � َ
ُ
اهلل بها عبا َدهَ ،تعينَّ �أن يكون �أ�صل ُه ال َِّذي ينبني عليه و�ص ًفا م�شرتكًا بني �سائر
وم�ستقرا يف نفو�سهم ،ومرتا�ض ًة عليه ُ
الب�شر،
العقول ال�سليمة منهم� ،أال وهو و�صف
ًّ
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الفطرة؛ حتى تكون �أحكا ُم ال�شريعة مقبول ًة عند �أهل الآراء الراجحة من النا�س
فهم مغزاها ،فيتقبلوا ما ي�أتيهم منها بنفو�س مطمئنة ،و�صدور
ال َِّذين ي�ستطيعون َ
قدرا يف الفهم
منثلجة ،فيتبعوها دون تردد وال انقطاع ،وحتى يت�س َّنى لأرفعهم ً
حماذا ُة نظائرها ،وتفري ُع فروعها ،وحتى يكون تل ِّقي بقية طبقات الأمة  -ال َِّذين مل
يبلغوا م�ستوى �أهل الآراء الراجحة � -إياها تل ِّق ًيا عن طيب نف�س ،وي�سهل امتثا ُلهم
لمِ ا ي�ؤمرون به منها.
الر�سل من جميع
و�إذ قد تعذَّ ر �أن يكون اجلائي بال�شريعة جماع ًة من ّ
التعدد ،اختار اهلل تعاىل
�أجنا�س الب�شر �أو قبائلهم� ،إذ ال ي�ستقيم ال ُأمر يف ذلك ّ
واحد من الب�شر ،كما قال
للإر�سال بهذه ال�شريعة ر�سو ًال من الأمة العربية �إذ هو ٌ
تعاىل :ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ.

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼ ﯽﮊ [الإ�سراء.]95 - 94 /

عربيا ،ولي�س هذا
وهلل تعاىل ِح َك ٌم َّ
جمة يف �أن اختار لهذه الر�سالة رج ًال ًّ
مو�ض َع بيان ما بلغ �إليه العلم من تلك ا ِ
حلكم ،وقد قال اهلل تعاىل :ﮋﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﮊ [الأنعام.]124 /
بيد �أ ّنا نقول� :إن ر�سول اهلل  لمََّا كان عر ِب ًّيا كان بحكم ال�ضرورة يتكلم
َ
بل�سان العرب ،فلزم �أن يكون املتل ُّقون منه ال�شريع َة بادئ ذي بدء عربًا ،فالعرب
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هم َحم َل ُة �شريعة الإ�سالم �إىل �سائر املخاطَ بني بها ،وهم من جملتهم ،واختارهم اهلل
لهذه الأمانة؛ لأنهم ي� ٍ
ؤمئذ قد امتازوا من بني �سائر الأمم باجتماع �صفات �أربع مل
جتتمع يف التاريخ لأمة من الأمم ،وتلك هي :جودة الأذهان ،وقوة احلوافظ ،وب�ساطة
احل�ضارة والت�شريع ،والبعد عن االختالط ببقية �أمم العامل.
َف ُه ْم بالو�صف الأول �أهلٌ لفهم الدين وتلقيه ،وبالو�صف الثاين �أهلٌ
حلفظه وعدم اال�ضطراب يف تل ِّقيه ،وبالو�صف الثالث �أهلٌ ل�سرعة التخلق به،
أقرب �إىل الفطرة ال�سليمة ومل يكونوا على �شريع ٍة ُم ْع َت ٍّد بها ،متماثلة حتى
�إذ هم � ُ
ي�صم ُموا على ن�صرها .وبالو�صف الرابع �أهلٌ ملعا�شرة الأمم؛ �إ ْذ ال حزازات بينهم
ِّ
وبني الأمم الأخرى ،ف�إن حزازات العرب ما كانت �إ َّال بني قبائلهم ،بخالف حال
الفر�س مع الروم ،وحال القبط مع الإ�سرائيليني ،وال عرب َة مبا جرى بني قبائل
العرب ،وبني الفر�س والروم يف نحو يوم ِذي قار ،ويوم حليمة؛ لأنها حوادث نادرة،
على �أن العرب كانوا فيها يقاتلون
انت�صارا لغريهم من الفر�س �أو الروم ،ف� َإح ُنهم
ً
معهم حمجوبة ب�إحن من قاتلوا هم وراءهم.
�سواء ل�سائر الأمم
ومن �أعظم ما يقت�ضيه عمو ُم ال�شريعة� ،أن تكون �أحكا ُمها ً
عون على
املتبعني لها بقدر اال�ستطاعة؛ لأن التماثل يف �إجراء الأحكام والقوانني ٌ
ح�صول الوحدة االجتماعية يف الأمة ،ولهذه احلكمة واخل�صو�صية جعل ُ
اهلل
هذه ال�شريع َة مبني ٌة على اعتبار ا ِحل َكم والعلل ا َّل ِتي هي من ُم ْد َركات العقول ،ال
تختلف باختالف الأمم والعوائد ،وقد �أجمع علما ُء الإ�سالم يف �سائر الع�صور� -إ َّال
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ال َِّذين ال ُي ْع ُّتد مبخالفتهم  -على �أن علماء الأمة م�أمورون باالعتبار يف �أحكام
ال�شريعة واال�ستنباط منها ،وجعلوا من �أدلة ذلك قوله تعاىل :ﮋﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮊ [التغابن ،]16 /وقوله :ﮋﯡﯢﯣﮊ [احل�شر ،]2 /وهما
دليالن خطابيان ،ولكننا نتم�سك يف هذا بالإجماع ،وعمل ال�صحابة ،وعلماء
الأمة يف �سائر الع�صور.
ومن �آثار ذلك ،ورود الكليات الكثرية يف �آي القر�آن ،نحو قوله
تعاىل :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ [البقرة ،]185 /وقوله :ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮊ [البقرة ،]205 /وقوله :ﮋﭙ ﭚ ﭛﮊ [احلديد،]25 /
وقوله :ﮋﯔﯕﯖﯗﯘﯙﮊ [البقرة.]179 /
ويف الأحاديث جند القواعد العامة ،مثل قول النبي �« :إن دماءكم
و�أموالكم و�أب�شاركم عليكم حرام» ،وقوله« :ما �أ�سكر كثريه فقليله حرام» ،وقوله:
وللمطْ لقات ا َّل ِتي يف القر�آن معظمها
«ال �ضرر وال �ضرار» ،وكذلك املُ ْج ُ
مالتُ ،
ُم َرا ٌد �إطالق ُه و�إجما ُله ،ولكن الفقهاء �أعنتوا �أنف�سهم يف تطلب بيان املجمل وتقييد
املطلق َبح ْملِ ِ
اللفظ املطلق يف ِ
مقي ٍد يف مو�ضع �آخر ،و�إن مل يكونا من
مو�ض ٍع ،على َّ
طرائق.
نوع واحد ،ولهم يف ذلك ُ
فهم عبد اهلل بن م�سعود  -وهو بالكوفة -
وقد وقع ذلك يف ع�صر ال�صحابة يف ِ
قو َل ُه تعاىل :ﮋﮔ ﮕﮊ [الن�ساء� ،]23 /أن العقد على الأم ال
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ال على قوله تعاىل :ﮋﮖ ﮗ ﮘ
حم ً
يحرم البنت ،حتى يدخل بالأم ْ
ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦﮊ [الن�ساء ،]23 /حتى رجع ابن م�سعود �إىل املدينة
ف�أخرب �أن ال�سنة م�ضت على اعتبار الإطالق يف �أمهات ن�سائكم ،ومن العجيب �أن
تو�سعوا يف حمل املطلق على املقيد ،ولو كان الإطالق يف احلكم
�أهل الأ�صول َّ
التقي َد يف جن�سه.
ُّ
جزئيا  -وهي ق�ضايا الأعيان  -يحتمل �أن ُي َراد
وما كان من الت�شريعات ًّ
تخ�صي�صه ،ولعل هذا النوع هو ال َِّذي نهى ر�سول اهلل 
تعميمه ،ويحتمل �أن يراد
ُ
ُ
عن كتابته فقال« :ال تكتبوا عني غري القر�آن» ،خ�شية �أن ُت َتخذَ
اجلزئيات اخلا�صة
ُ
ٍ
كليات عامة ،ولذلك احتاج امل�سلمون �إىل �صدور � ٍإذن من الر�سول  حني �أراد
�أبو �شاه �أن يكتبوا له قولَ ر�سول اهلل  يف حتديد احلرم ،فقال لهم« :اكتبوا
كثريا يف االحتجاج بق�ضايا الأعيان
لأبي �شاه» ،ولذلك جند بني العلماء اختالفًا ً
وب�أخبار الآحاد �إذا خالفت القواعد� ،أي الكليات اللفظية �أو املعنوية� ،أو خالفت
مذاهب معروف ٍة يف �أ�صول الفقه.
القيا�س� ،أو خالفت عمل �أهل املدينة على
َ
�إذًا فمراعا ُة عوائد الأمم املختلفة هو خالف الأ�صل يف الت�شريع الإلزامي،
و�إنمَّ ا َي�س ُعه ت�شري ُع الإباحة حتى يتمتع كلُّ فريق من النا�س ببقاء عوائدهم ،لكن
الإباحة لمَ َّا كان �أ�صلها الداللة على �أن املباح لي�س فيه م�صلحة الزمة ،وال مف�سدة
معتربة ،لزم �أن ُي َرا َعى ذلك يف العوائد ،فمتى ا�شتملت على م�صلح ٍة �ضروري ٍة
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�أو حاجي ٍة للأمة كلها� ،أو ظهرت فيها مف�سد ٌة معتربة لأهلهاَ ،لزِم �أن ُي�صار بتلك
ِ
ِ
وجوب �أو حترمي.
العوائد �إىل االنزواء حتت
القواعد الت�شريعي ِة العام ِة من ٍ
ولهذا نرى الت�شري َع مل يتعر�ض لتعيني الأزياء وامل�ساكن واملراكب ،فلم
النا�س �إىل ركوب الإبل يف الأ�سفار ،ومل مينع �أهلَ م�صر والعراق من ركوب
يندب َ
احلمري ،وال �أهل الهند والرتك من احلمل على البقر ،لذلك مل يحتج امل�سلمون
�إىل تطل ُِّب دليلٍ على �إباحة ا�ستعمال العجل والعربات والأرتال ،وكذلك �أ�صناف
املطاعم التي ال ت�شتمل على �شيء حمرم الأكل ،بحيث ال ي�س� ُأل عن ذلك �إال
جاهلٌ بالرتكيب� ،أو جاهلٌ بكيفية الت�شريع.
فنحن ُنو ِقن � َّأن ِ
عادات � -أن ُي ْح َمل
عادات ٍ
ُ
قوم لي�ست يحق لها  -مبا هي ٌ
عليها قو ٌم �آخرون يف الت�شريع ،وال �أن ُي ْح َمل عليها �أ�صحا ُبها كذلك ،نعم
يراعي الت�شري ُع َح ْمل �أ�صحابها عليها ما داموا مل يغيرِّ ونها؛ لأن التزا َمهم �إياها
واطرا َدها فيهم يجعلها ُم ْن َز َل ًة َم ْن ِز َل َة ال�شروط بينهمُ ،ي ْح َملون عليها يف معاملتهم
عما ُي�ضا ُّدها ،ومثال قول مالك رحمه اهلل :ب�أن املر�أ َة ذات القدر ال
�إذا �سكتوا َّ
تجُ ْبرَ ُ على �إر�ضاع ولدها يف الع�صمة؛ لأن ذلك ُع ْر ٌف تعارفه النا�س فهو كال�شرط،
وجعل قوله تعاىل :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ [البقرة،]233 /
خم�صو�صا بغري ذات القدر� ،أو جعله َم ُ�سوقًا لغر�ض التحديد باملدة ،ولي�س م�سوقًا
ً
لأ�صل �إيجاب الإر�ضاع.
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ومن معنى حمل القبيلة على عوائدها يف الت�شريع� ،إذا روعي يف تلك
�شيء يقت�ضي الإيجاب �أو التحرمي ،يت�ضح لنا دف ُع حري ٍة و� ٍ
عظيم
إ�شكال ٍ
العوائد ٌ
يعر�ضان للعلماء يف فهم كثري من نهي ال�شريعة عن �أ�شياء ال جتد فيها وجه مف�سدة
بحال ،مثل حترمي و�صل ال�شعر للمر�أة ،وتفليج الأ�سنان ،والو�شم ،يف حديث
ابن م�سعود� :أن ر�سول اهلل « لعن الوا�صالت وامل�ستو�صالت ،والوا�شمات
وامل�ستو�شمات ،واملتنم�صات واملتفلجات للح�سن ،املغريات خلق اهلل» ،ف� َّإن الفهم
التزين امل�أذون يف جن�سه
يكا ُد ي�ضل يف هذا� ،إذ يرى ذلك �صن ًفا من �أ�صناف ُّ
للمر�أة كالتحمري واخللوق ،وال�سواك ،فيتعجب من النهي الغليظ عنه.
ووج ُه ُه عندي ال َِّذي مل �أر من �أف�صح عنهَّ � ،أن تلك الأحوال كانت يف
العرب � ٍ
نهي عن الباعث عليها� ،أو
أمارات على �ضعف ح�صانة املر�أةُ ،
فالنهي عنها ٌ
عن التعر�ض لهتك العر�ض ب�سببها.
ويف القر�آن :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

يت
�شر ٌع ُر ِوع ْ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ [الأحزاب ،]59 /فهذا ْ
فيه عاد ُة العرب ،فالأقوام ال َِّذين ال يتخذون اجلالبيب ال ينالهم من هذا الت�شريع
ن�صيب.
والتهم ُم ب�إدراك علل الت�شريع يف مثله ،يلوح لنا منه بارقُ
وال َّت َف ُّق ُه يف هذا ُّ
نظريه ،وما ال
ْفر ٍق بني ما ي�صلح من جزئيات ال�شريعة لأن يكون �أ�ص ًال يقا�س عليه ُ
ي�صلح لذلك ،فلي�س الأمر يف الت�شريع على �سواء.
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أمورا كثرية الجتهاد علمائها،
ولقد ُي َع ُّد ممِ َّا ينا�سب عمو َم ال�شريعة �أنها �أوكلت � ً
حد حدو ًدا
ممِ َّا مل يقم دليل على تعيني حكمه و�إرادة راويه؛ ويف احلديث�« :إن اهلل َّ
غري ن�سيان ،فال ت�س�ألوا عنها» ،و�إىل
فال تعتدوها ،و�سكت عن �أ�شياء رحم ًة بكم َ
هذا يرجع ما َّقد ْم َنا عن نهي الر�سول � أن يكتبوا عنه غري القر�آن؛ خ�شي َة ِ
التبا�س
الت�شريع العام بالت�شريع اخلا�ص ،وقد كان ال�صحابة يت�أ�سون ما فعله ر�سول اهلل 
لفظي يقت�ضي الدوام؛ لأنه ينري لهم وجو َه احلق،
�أو ق�ضى به ومل يرد فيه ٌّ
ن�ص ٌّ
ولأن �أحوا َلهم كانت قريب ًة من احلال ا َّل ِتي كانت يف زمن ر�سول اهلل  ،ولذلك
�أمر عمر بن عبد العزيز يف خالفته �أو �إمارته �أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم
نربا�سا
بكتابة ما روي عن ر�سول اهلل  من الآثار ،و� ُ
أح�سب �أنه �أراد �أن تكون ً
الوقت
ي�ست�ضيء به علما ُء الأمة يف تف ُّهم مقا�صد ال�شريعة ومنازعها� ،إذ قد ي�ضيق ُ
جددوا �أحكا ًما
النظر عن اال�ستنباط من �أ�صول �أدلة ال�شريعة ،مع �أ َّنهم رمبا َّ
ويق�صر ُ
ُ
لتلك اجلزئيات �إذا جتددت الأحوال ،وقد قال عمر بن عبد العزيز« :حتدث للنا�س
�أق�ضي ٌة بقدر ما �أحدثوا من الفجور».
ُ
ومثال هذا� :أن ر�سولَ اهلل � ضرب يف �شرب اخلمر �ضربًا غري حم�صور العدد
علي �إذ قال
وال الآلة ،و�ضرب �أبو بكر �أربعني �سوطًا ،ثم �ضرب عمر ثمانني بر�أي من ٍّ
له�« :إن ال�سكران �إذا �سكر هذى ،و�إذا هذى افرتى ،ف�أرى �أن عليه حد الفرية»؛ وفيه
اعتبارا ِّ
بالظ َّنة ،وهو منزع غريب.
�إقام ُة احلد مع ال�شك يف ح�صول م�سببه ً
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ومن الأمثلة يف التحديد :عكوف الفقهاء على ما �صدر يف ع�صر اخللفاء
من حتديد مقادير اجلزية واخلراج ،والدياتَ ،و أُ� ُرو�ش اجلنايات ،مع �أن بع�ض تلك
عو�ضا لمِ َا عو�ض
نق�ص القيمة �أو الرواج ،فال ي�صلح لأن يبقى ً
املقادير قد يطر أ� عليه ُ
به فيما م�ضى ،ومن �أمثلة ذلك ما حدد به فقهاء املالكية مقادير الآجال للحج
ونحوها ،وما ذهب �إليه فقهاء املذاهب يف �ألفاظ الطالق والأميان ،فت�سمع �ألفاظًا مل
عهد بها مثل «الالزمة واحلرام»((( ونحو ذلك من كلمات جتري على
يبق للنا�س ٌ
علم مبدلولها ،فهذه �أمثلة نت�أمل فيها ونحتذيها.
الأل�سن ومل يبق للنا�س ٌ
�سائر الب�شر يف �سائر الع�صور ممِ َّا �أجمع عليه امل�سلمون .وقد
فعمو ُم ال�شريعة َ
�أجمعوا على �أنها مع عمومها �صاحل ٌة للنا�س يف كل زمان ومكان ،ومل ُي ِّبينوا كيفي َة
هذه ال�صلوحية ،وهي عندي حتتمل �أن ُت َت َ�ص َّور بكيفيتني:
الكيفية الأوىل� :أن هذه ال�شريع َة قابل ٌة ب�أ�صولها وكلياتها لالنطباق على
حرج ،وال م�ش َّق ٍة
ت�ساير �أحكا ُمها
َ
خمتلف الأحوال دون ٍ
خمتلف الأحوال ،بحيث ُ
و�شواهد هذه الكيفية ما جنده من حمامل علماء الأمة �أدل ًة كثرية من �أدلة
وال ع�سر،
ُ
الأحكام على خمتلف الأحوال ،ولكل من �أئمة ال�شريعة ن�صيب من هذه املحامل،
�شيء وفري من ت�أويل ظواهر الأحكام على حمامل
جتمع منها ٌ
ف�إذ ُج ِمعت �أن�صبا�ؤُهم َّ
النهي عن كراء الأر�ض ،قال مالك واجلمهور:
�صاحلة ملختلف �أحوال النا�س ،مثاله ُ
التورع ِ
بع�ضا ،دون جزم بنق�ض
وق�صد موا�ساة بع�ض امل�سلمني ً
محَ ْ َملُ ال َّن ِ
هي على ُّ
((( من عبارات الطالق ا َّل ِتي يتلفظ بها كثري من النا�س يف تون�س وخا�صة يف القرى والأرياف.
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عقدة كراء الأر�ض ،وكالنهي عن جر ال�سلف منفعة ،وقد حمله جماع ٌة من فقهاء
احلنفية على ما لي�س فيه �ضرورة ،ولذا َّرخ�صوا يف بيع الوفاء يف كروم بخارى.
الكيفية الثانية� :أن يكون خمتلف �أحوال الع�صور والأمم قاب ًال للت�شكيل وفق
�أحكام الإ�سالم دون حرج ،وال م�شقة ،وال ع�سر ،كما �أمكن تغيري الإ�سالم لبع�ض
�أحوال العرب ،والفر�س ،والقبط ،والرببر ،والروم ،والتتار ،والهنود ،و�أهل ال�صني،
ع�سرا يف الإقالع عما نزعوه من قدمي �أحوالهم
والرتك ،من غري �أن يجدوا ً
حرجا وال ً
الباطلة ،ومن دون �أن يلج�ؤوا �إىل االن�سالخ عما اعتادوه ،وتعارفوه من العوائد املقبولة.
وهاتان الكيفيتان مت�آيلتان ،وقد جمعهما م ًعا مغزى قوله تعاىل :ﮋﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ [احلج.]78 /

فال يجدر ٍ
بحال �أن يكون معنى �صلوحية ال�شريعة للب�شر� ،أن النا�س
حملون على اتباع �أحوال �أمة خا�صة مثل� ،أحوال العرب يف زمان الت�شريع ،وال
ُي َ
ِ
خا�ص
على اتباع
�صالح ٌّ
تفريعات الأحكام ،وجزئيات الأق�ضية ُ
الـم َرا َعى فيها ٌ
�سواء الءم ذلك �أحوالَ بقية الأمم والع�صور� ،أم
لمِ َْن كان الت�شري ُع بني ظهرانيهمً ،
االنقطاع
النا�س
َ
مل يالئم ،فتكون �صلوحي ُتها م�شوب ًة بحرج ،وخما ِلف ًة ما ال ي�ستطيع ُ
النا�س بها يف كل ع�صر فال يهلكوا وال
عنه .ويعلَّلُ معنى ال�صلوحية ب�أن يعمل ُ
يعنتوا� ،إذ لو كان هذا هو معنى �صلوحية ال�شريعة لكل زمان ومكان لمَ َا كان هذا
من مزايا �شريعة الإ�سالم وخ�صائ�صها� ،إذ ال جند يف �شريع ٍة من ال�شرائع املتبعة
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النا�س عليها لهلكوا� ،أو �صاروا فو�ضى� ،إذًا يكون يف م�ستطاع
�أحكا ًما لو ُح ِمل ُ
�أهل كل �شريعة �أن ينتحلوا ل�شريعتهم و�صف الدوام.
فتعني �أن يكون معنى �صلوحية �شريعة الإ�سالم لكل زمان �أن تكون
�أحكا ُمها ٍ
كليات ومعاين م�شتمل ًة على ِح َك ٍم وم�صالح� ،صاحل ًة لأن تتفرع منها
�أحكا ٌم خمتلف ُة ال�صور متحد ُة املقا�صد ،ولذلك كانت �أ�صول الت�شريع الإ�سالمي
تتجنب التفريع والتحديد ،كما قال اهلل تعاىل :ﮋﭩ ﭪ ﭫ
رجما ،وورد يف القر�آن وال�سنة
ﭬﮊ [الن�ساء ،]16 /ومل يذكر �ضربًا وال ً
النهي عن كرثة ال�س�ؤال عن الأحكام ،قال اهلل تعاىل :ﮋﮮ ﮯ
ُ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ .ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﮊ [املائدة ،]102 - 101 /ويف احلديث ال�صحيح« :و�سكت عن �أ�شياء
�شر النا�س من �س�أل
رحمة بكم غري ن�سيان فال ت�س�ألوا عنها» ،ويف احلديث�« :إن َّ
غري
عن �شي ٍء ُفح ِّرم من �أجل م�س�ألته» ،وقد كان النبي  نهى �أن يكتبوا عنه َ
القر�آن؛ لأنه كان يقول �أقوا ًال ويعامل النا�س معامل ًة هي � ُأثر � ٍ
أحوال خا�صة قد يظن
الناقلون �أنها �صاحل ٌة لالطراد ،مثل حديث« :ق�ضى بال�شفعة للجار» ،قال علما�ؤنا ال
حجة فيه الحتمال خ�صو�صيته لذلك اجلار� ،أي ب�أن �صادف كونه ً
وجارا،
�شريكا ً
الق�ضاء له لأجل اجلوار ،وكان مالك يكره افرتا�ض النوازل
فظن الراوي �أن
َ
للتفقه ،ويقول ملن ي�س�أله عن حادث ٍة مفرو�ض ِة الوقوع :د ْعها حتى تقع.
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غري �أن القر�آن لمََّا �أُنزل يف �أحوال خمتلفة ال�صور ،وكان املق�صد منه �إر�شاد
الأمة �إىل طرق من الإر�شاد كثرية ،وكان املق�صد من لفظه الإعجاز ،جنده قد ا�شتمل
الت�شريعات
أنواع من �أ�ساليب الت�شريع ،ففيه الت�شري ُع العام الك ِّلي ،وفيه
على � ٍ
ُ
أي�ضا مبنزلة الأمثلة والنظائر
اجلزئية النازلة يف �صورة �أحكام لنوازل حلت ،وهي � ً
جزئيات ت�ساوي اجلزئيات ا َّل ِتي وردت يف ال�سنة،
لفهم الكليات ،ففي القر�آن
ٌ
مثل قوله تعاىل :ﮋﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ [النور ،]2 /وقوله:
ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [الن�ساء ،]34 /وفيه
الت�شريعات املن�سوخة متا ًما ،لكن الغالب على �أنواع الت�شريع منه هو النوع الكلي.
و�أما ال�سنة ،فقد �أح�صاها العلما ُء من ال�صحابة ومن تل َّقى منهم ،واختلفت
ُ
ال�شروط يف القبول ،فكانت يف معظمها
الدواعي للإح�صاء ،كما اختلفت
ٍ
ت�شريعات كلية وا�ضحة،
ت�شريعات جزئية؛ لأنها يف ق�ضايا عينية ،وكانت فيها
ٌ
أ�سا�س الت�شريع ،فمن �أجل ذلك مل يكن للمجتهدين غُ ْن َي ٌة عن
�صاحلة لأن تكون � َ
الو ْ�سع من النظر العقلي يف متييز
تق�سيم الت�شريع �إىل ق�سميه ،وعن �صرف جميع ُ
ما ا�شتمل عليه الكتاب وال�سنة من موارد الت�شريع و�إحلاق كل ن�ص بنوعه؛ وهذا
�سلف علما ِئنا غاي َة املقدور ،وح�صلوا من
عمل عظيم لي�س بالهينِّ  ،وقد بذل فيه ُ
الب�صرية فيه على �شيء غري منزور.

املُ�ساواة

النظر فيها على
ومن �أول الأ�شياء ا َّل ِتي تن�ش أ� عن عموم ال�شريعة ،ويتوقف ُ
حتقيق معرفة عمومها ،ومواقع ذلك العموم كيفي ُة امل�ساواة بني الأمة يف تناول
وحتقيق مقدار اعتبار تلك امل�ساواة ،ومقدار �إلغائها.
ال�شريعة �أفرا َدها ُ
ذلك �أن امل�سلمني م�ستوون يف االنت�ساب �إىل اجلامعة الإ�سالمية بحكم
قوله تعاىل :ﮋﯜ ﯝ ﯞﮊ [احلجرات ،]10 /فمعنى الأخوة ي�شمل
املخولة يف ال�شريعة،
الت�ساوي على الإجمال بجعل امل�سلمني ً
�سواء يف احلقوق َّ
بدون ٍ
تفاوت فيما ال �أ َث َر للتفاوت فيه بني امل�سلمني من حيث �إنهم م�سلمون ،ف�إذا
�سواء ب�أ�صل اخللقة واحتاد الدين ،حتققنا �أنهم �أح َّقاء بالت�ساوي
علمنا �أن امل�سلمني ٌ
يف تعلق خطاب ال�شريعة بهم ،ال ي�ؤثر يف ذلك الت�ساوي م� ٌؤثر من قوة �أو �ضعف،
فال تكون عزة العزيز زائد ًة له من �آثار الت�شريع ،وال �ضعف الذليل حائ ًال بينه وبني
غريه يف �آثار الت�شريع.
م�ساواته َ
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دين الفطرة ،فكلُّ ما �شهدت
وبناء على الأ�صل الأ�صيل ،وهو �أن الإ�سال َم ُ
ً
الفطر ُة بالت�ساوي فيه بني امل�سلمني فالت�شريع يفر�ض فيه الت�ساوي بينهم ،وكل ما
�شهدت الفطر ُة بتفاوت الب�شرية فيه فالت�شريع مبعزل عن فر�ض �أحكام مت�ساوية
فيه ،ويكون ذلك موكو ًال �إىل ال ُن ُظم املدنية ا َّل ِتي تتعلق بها �سيا�س ُة الإ�سالم ال
ت�شري ُعه ،ففي املقام الأول قول اهلل تعاىل :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ [الن�ساء ،]135 /ويف املقام الثاين قول اهلل تعاىل :ﮋﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﮊ [احلديد.]10 /

فامل�ساواة يف الت�شريع للأمة ناظر ٌة �إىل ت�ساويهم يف اخللقة وفروعها ،مِ َّما ال ي�ؤثر
التمايز فيه � ًأثرا يف �صالح العامل ،فالنا�س �سواء يف الب�شرية« :كلُّكم من �آدم»،
ويف حقوق احلياة يف هذا العامل بح�سب الفطرة ،وال � َأثر لمِ َا بينهم من االختالف
بالألوان ،وال�صور ،وال�سالئل ،واملواطن ،فال ُجرم ن�ش أ� عن هذا اال�ستواء فيما
املعب عنه بحفظ النف�س،
ذكرت ت�ساويهم يف �أ�صول الت�شريع مثلِ  :حق الوجود رَّ
املعب عنها بحفظ املال ،ومن �أول ذلك حقوق
وحفظ الن�سب ،ويف و�سائل احلياة رَّ
القرار يف الأر�ض ا َّل ِتي اكت�سبوها �أو ن�ش�ؤوا فيها مثل مواطن القبائل ،ويف �أ�سباب
املعب عنه بحفظ العقل ،وحفظ العر�ض.
البقاء على حالة نافعة وهو رَّ
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حق االنت�ساب �إىل اجلامعة الدينية املعرب عنه بحفظ الدين،
أعظم ذلك ُّ
و� ُ
وباملكمل ،فظهر ت�ساوي النا�س
و�سل �إليه
وو�سائلُ كل ذلك ِّ
ومكمالته الحق ٌة باملُ َت َّ
َّ
يف نظر الت�شريع يف ال�ضروري واحلاجي ،وال جند بينهم فروقًا يف ال�ضروري ،وقل ََّما
جند فروقًا يف احلاجي مثل �سلب العبد �أهلية الت�صرف يف املال �إ َّال ب�إذن �سيده ،و�إمنا
تن�ش�أ الفروقُ عند وجود موانع معتربة متنع اعتبار امل�ساواة.
إثبات
فامل�ساواة يف الت�شريع �أ�صلٌ ال يتخلَّف �إ َّال عند وجود مانع ،فال يحتاج � ُ
الت�ساوي يف الت�شريع بني الأفراد� ،أو الأ�صناف �إىل البحث عن موجب امل�ساواة،
�صرح علَما ُء الأمة ب�أن
بل يكتفي بعدم وجود مانع من اعتبار الت�ساوي ،ولذلك َّ
العبارات من الكتاب
خطاب القر�آن ب�صيغة التذكري ي�شمل الن�ساء ،وال حتتاج
ُ
وال�سنة يف �إجراء �أحكام ال�شريعة على الن�ساء �إىل تغيري اخلطاب من تذكري �إىل
ت�أنيث ،وال عك�س ذلك.
ويف �صحيح البخاري عن عبادة بن ال�صامت قال :كنا عند النبي  فقال:
«�أتبايعوين على �أن ال ت�شركوا باهلل �شي ًئا وال ت�سرقوا وال تزنوا» ،وقر�أ �آية الن�ساء.
والأ�صل يف الأفعال ال�صادرة من ر�سول اهلل � أنها م�شروع ٌة للأمة حتى يدل
دليلٌ على اخل�صو�صية.
حكم
إلغاء ِ
وموانع امل�ساواة :هي العوار�ض ا َّل ِتي �إذا حتققت تقت�ضي � َ
امل�ساواة؛ لظهور م�صلح ٍة راجحة يف ذلك الإلغاء� ،أو لظهور مف�سد ٍة عند �إجراء
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ٍ
اعتبارات تلوح يف �أحوال معرو�ضات امل�ساواة،
امل�ساواة ،و�أعني بالعوار�ض
غري ٍ
عائد بال�صالح يف بابه،
في�صري �إجرا ُء امل�ساواة يف �أحوال تلك املعرو�ضات َ
ويكون ال�صالح يف �ضد ذلك� ،أو يكون �إجراء امل�ساواة عندها � -أي عند تلك
العوار�ض  -ف�سا ًدا ِ
خال�صا.
راج ًحا �أو ً
أمور عار�ضة م�ؤقتة؛ لأن هذه
ولي�س املرا ُد من ت�سمي ِتها بالعوار�ض �أنها � ٌ
العوار�ض قد تكون دائم ًة �أو غالب َة احل�صول ،و�إنمَّ َا ت�سمي ُتها بالعوار�ض من حيث
َ
أمورا
نظرا �أولُ ،فج ِعلت لأجل ذلك � ً
�إنها ُت ْب ِطل �أ�ص ًال ً
منظورا �إليه يف ال�شريعة ً
عار�ضة �إذ كانت ُم ْب ِط َل ًة �أ�ص ًال �أ�صيالً؛ لأننا بي َّنا �أن امل�ساواة هي الأ�صل يف الت�شريع.
وقاعدة اعتبار هذه املوانع واعتبار ت�أثريها يف منع امل�ساواةَّ � ،أن اعتبارها يكون
مبقدار حتققها ،ومبقدار دوامها� ،أو غلبة ح�صولها ،و�أن اعتبارها موان َع للم�ساواة
يكون يف الغر�ض ال َِّذي من حقها �أن تمَ ْن َع امل�ساواة فيه ال مطل ًقا ،فالف�ضائل مث ًال
تمَ ْن ُع م�ساواة الفا�ضل للمف�ضول يف اجلزاء واملنح ،وال متنع م�ساوا َت ُه َما يف احلقوق
الت�ساوي فيه هو �إ َّما املعنى
الأخرى ،وامل َْرجع يف معرفة تقدير ما متنع هذه املوان ُع
َ
بعلم َما لمِ َْن لي�س
ال َِّذي اقت�ضى املنع و إ� َّما قواعد التقنني ،فمعرفة م�ساواة العالمِ ِ ٍ
بعامل به يف �آثار ذلك العلم ،ترجع �إىل املعنى .
عدم م�ساواة غري امل�سلمني من �أهل ذمة الإ�سالم
وكذلك معرف ُة ِ
للم�سلمني يف بع�ض احلقوق ِم ْثل ،والية املنا�صب الدينية ترجع �إىل املعنى؛ لأن
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اختالل اعتقا ِد غري امل�سلم ِ
ُ
موج ًبا
�صالح االعتقاد من �أ�صول الإ�سالم ،فيكون
انحطاطَ ُه يف نظر ال�شريعة عن الكفاءة لوالية �أمور امل�سلمني؛ لأن ذلك االختالل
ينجر للجامعة من ت�صرفاته �إذا أُ� ْ�س ِندت �إليه،
ال ين�ضبط عندنا فال ندري مقدار ما ُّ
ولذلك اتفق العلماء على منع والية غري امل�سلم يف كثري من الواليات ،واختلفوا
يف بع�ضها مثل الكتابة واحل�سابة.
و�أما معرف ُة عدم م�ساواة غري امل�سلم للم�سلم يف بع�ض الأحكام يف
املعامالت ،فرتجع �إىل قواعد التقنني من فروع ال�شريعة ،وهي من نظر الفقيه يف
الدين ،وذلك مثل منع م�ساواة غري امل�سلم لقريبه امل�سلم يف � ِ
إرث قريبهما امل�سلم
باتفاق العلماء ،ومثل منع م�ساواة غري امل�سلم للم�سلم يف الق�صا�ص له من امل�سلم،
ويف قبول ال�شهادة على اختالف بني العلماء يف ذلك.
و�أما معرفة م�ساواة غري امل�سلم للم�سلم يف معظم احلقوق يف املعامالت
الثابتة بقول ر�سول اهلل « :لهم ما لنا ،وعليهم ما علينا» ،فتلك حا�صلة من
العلم ب�أ�صل امل�ساواة بني اخلا�ضعني حلكومة واحدة فال يحتاج �إىل التعليل ،و�إنمَّ َا
مقر ٌر ثابت ،ومن موانع
قال ر�سول اهلل  قوله ذلك؛ تنبي ًها على �أن ذلك الأ�صل َّ
أ�سباب امل�ساواة ،مثل
امل�ساواة ما لي�س يف احلقيقة ٍ
مبانع ،ولكنه حال تعذرت فيها � ُ
امتناع م�ساواة �أحد من الأمة يف ف�ضيلة �أ�صحاب ر�سول اهلل  لفوات املزية ،وهي
مزية ر�ؤية نور الر�سول مع الإميان به.
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ثم �إن العوار�ض املانعة من امل�ساواة يف بع�ض الأحكام �أق�سام �أربعةِ :ج ِب ِّلية،
و�شرعية ،واجتماعية ،و�سيا�سية ،وكلها قد تكون دائم ًة �أو م�ؤقتة ،طويل ًة �أو ق�صرية.
فا ِجل ِب ِّلية ،وال�شرعية ،واالجتماعية ،تتعلق بالأخالق واحرتام حق الغري
وبانتظام اجلامعة على �أح�سن وجه.
وال�سيا�سة تتعلق بحفظ احلكومة الإ�سالمية من و�صول الوهن �إليها.
فكمنع م�ساواة املر�أة للرجل فيما تق�صر فيه
ف أ� َّما املوانع اجلبلية الدائمة،
ِ
عنه مبوجب �أ�صل اخللقة ،مثل �إمارة اجلي�ش واخلالفة عند جميع العلماء ،ومثل
الق�ضاء يف قول جمهو ٍر من علماء الإ�سالم ،وكمنع م�ساواة الرجل للمر�أة يف حق
كفالة الأبناء ال�صغار ،ويلحق باجلبلي ما هو من �آثار اجلبلة ،كمنع م�ساواة الرجل
تقرر يف العوائد من كون الرجل هو الكا�سب
للمر�أة يف �أن زوجه تنفق عليه لمِ َا َّ
للعائلة ،وتلك العادة من �آثار جبلة الرجل املُ َخ َّو َلة �إياه بالقدرة على االكت�ساب
ون�صبه.
مكت�سبة نا�شئ ٌة عن قابلية وعن �سعي ،ترتك
�صفات
وتلحق باجلبلي � ً
أي�ضا ٌ
َ
فيد كما َله يف الإح�سا�س
أ�سبابهاَ ،ف ُت ُ
آثارا يف ا ِخللقة ال يبلغ �إىل مثلها �إ َّال من اكت�سب � َ
� ً
والتفكري ،مثل تفاوت العقول واملواهب يف ال�صالحية لإدراك املُ ْد َركات اخلفية،
فال م�ساواة بني العامل وغريه يف كل عمل فيه � ٌأثر بينِّ ٌ لتفاوت الإدراك ،مثل
طريق تلقيه اال�ستنباط ،واملقدرة
الت�صدي لتفهم ال�شريعة ،والقدرة على تل ِّقي ما ُ
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تعر ِف �أحكام ال�شريعة يف خمتلف النوازل ،وعلى تنزيلها يف الأحوال
على ُّ
ال�صاحلة لها ،ك�إدراك التفرقة بني م�شتبه النوازل ،و�إدراك حيل اخل�صوم ،وعدالة
ترجيح �صاحبه لوالية الق�ضاء
موجبا َ
ال�شهود ،فلذلك كان بلوغُ مرتبة االجتهاد ً
ومان ًعا من م�ساواته ملن هو دون مرتبته من العلماء ،وكذلك القرب من مرتبة
االجتهاد بالن�سبة لذي البعد عنها.
فحقيق بالفقهاء ،ووالة الأمور �أن يراعوا هذه املوانع ومقاديرها وت� ُّأ�صلَها،
ٌ
ُفي ِعم ُلوا �آثارها يف امل�ساواة بعد حتقق ثبوتهاَ ،وي ْعل َُموا ما كان منها متع ِّل ًقا تع ُّل ًقا
�ضعي ًفا با ِجل ِبلَّة ،يقبل الزوال حل�صول �أ�ضداد �أ�سبابه ،فال ينوطوا به �أحكا ًما دائمة،
خفيا ح�صو ُله ال ينبغي مراعا ُت ُه �إ َّال بعد التجربة.
وما كان منها ًّ
أثريها بتعيني الت�شريع احلق� ،إذ الت�شريع
و أ� َّما املوانع ال�شرعية فهي ما كان ت� ُ
احلق ال يكون �إال م�س َت ِن ًدا �إىل حكمة وعلة معتربة ،ثم تلك احلكم ُة قد تكون
جلية ،وقد تكون خفية ،فال�شريعة هي القدوة يف حتديد هذه املوانع ،وحتديد ما
أرجح من �إجراء امل�ساواة ،و ُت ْعرف
ين�ش أ� عن مراعاة �أ�صول ت�شريعية َت ْع َت رِ ُب � َ
إجراءها � َ
هذه الأ�صول إ� ّما بالقواعد ،مثل ،قاعدة حفظ الأن�ساب يف منع م�ساواة املر�أة
للرجل يف �إباحة تعدد الأزواج� ،إذ لو أُ�بيح للمر�أة لمَ َا ح�صل ُ
حفظ حلاق الأن�ساب؛
ومثل قاعدة �إزالة ال�ضرر ،ف�إنها منعت م�ساوا َة املر�أة ال�شريفة لغريها من الأزواج
يف �إلزامها ب�إر�ضاع الولد عند مالك ،و إ� َّما �أن ُت ْع َرف هذه ال ُ
أ�صول بتتبع اجلزئيات
املنت�شرة يف ال�شريعة ،مثل اعتبار �شهادة املر�أتني يف خ�صو�ص الأموال.
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وبع�ضها
مبني على ما فيه �صالح املجتمعُ ،
و أ� َّما املوانع االجتماعية ف� رُأكثها ٌّ
يرجع �إىل املعاين املعقولة ،وبع�ضها يرجع �إىل ما توا�ضع عليه النا�س ،واعتادوه
فت�أ�صل فيهمُ ،
مثال الأول من ُع م�ساواة اجلاهل للعامل يف الت�صدي للنظر يف م�صالح
الأمةُ ،
ومثال الثاين من ُع م�ساواة العبيد للأحرار يف قبول ال�شهادة .ومعظم املوانع
ٍ
نادرا.
االجتماعية جنده جما ًال لالجتهاد ،وال جند فيه
حتديدات �شرعية �إ َّال ً
و�أما املوانع ال�سيا�سية فهي الأحوال ا َّل ِتي ت�ؤثِّر يف �سيا�سة الأمة ،فتقت�ضي
حكم امل�ساواة بني � ٍ
أ�شخا�ص� ،أو يف � ٍ
أ�صناف �أو � ٍ
أحوال خا�صة ،كلُّ ذلك
�إبطالَ ِ
اعتبار التوقيت،
مل�صلح ٍة من م�صالح دولة الأمة ،وهذا ُ
النوع من املوانع يكرث فيه ُ
فمثال الدائم منه اخت�صا�ص قري�ش ب�إمامة الأمة ،ومثال امل�ؤقت منه قول
ر�سول اهلل  يوم الفتح« :من دخل دار �أبي �سفيان فهو �آمن».

�ست َّ
َل ْي ِ
ال�شريعة بنكاية

ونفي احلرج
لقد ت� َّأ�صل مِ َّما �أف�ضنا به القول يف مبحث َ�س َماحة ال�شريعةِ ،
عنها ،ما فيه َم ْق َن ٌع من اليقني ب�أن ال�شريعة ال ت�شتمل على نكاية بالأمة ،ف�إن من
خ�صائ�ص �شريعة الإ�سالم �أنها �شريع ٌة عملية ت�سعى �إىل حت�صيل مقا�صدها يف
أهم يف نظرها �إمكان حت�صيل
عموم الأمة ،ويف خوي�صة الأفراد ،فلذلك كان ال ُّ
مقا�صدها ،وال يتم ذلك �إ َّال ب�سلوك طريقة التي�سري والرفق ،و�أح�سب �أن انتفاء
النكاية عن الت�شريع هو من خ�صائ�ص �شريعة الإ�سالم ،لمِ َا دل عليه القر�آن من
�أنه قد �أوقع النكاية ببع�ض الأمم يف ت�شريع لها ،قال اهلل تعاىل :ﮋﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ .ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ [الن�ساء ،]161 - 160 /فدلَّ على �أن حترمي
بع�ض الطيبات على بني �إ�سرائيل كان عقابًا لهم على ما �صدر منهم من التوغل
يف خمالفة ال�شريعة.
�شدد
فالإ�سالم �إذَا َّرخ�ص و�س َّهل فقد جاء على الظاهر من �سماحته ،و�إذا َّ
حكما من �إباحة �إىل حتريك �أو نحو ذلكَ ،ف ِل َر ْع ِي �صالح الأمة والتدرج بها
�أو ن�سخ ً
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�إىل مدارج الإ�صالح مع الرفق ،فتحرمي اخلمر مق�صو ٌد للإ�سالم من �أول البعثة،
و�أ َّما ال�سكوت عليها مد ًة حتى بقيت مباح ًة ثم حترميها يف وقت ال�صالة ،فذلك
والعقوبات ،واحلدو ُد� ،إ َّال
الزواجر،
متهيد لتحرميه البات ،ولذلك مل يجز �أن تكون
ٌ
ُ
ُ
إ�صالحا حلال النا�س مبا هو الالَّزم يف نفعهم دون ما دونه ،ودون ما فوقه؛ لأنه لو
� ً
العقاب فوق الالَّزم
�أ�صلحهم ما دونه ملا جتاوزته ال�شريع ُة �إىل ما فوقه ،ولأنه لو كان ُ
للنفع لكان قد خرج �إىل النكاية ،دون جمرد الإ�صالح.
أذى يف الأبدان؛ لأنه الأذى ال َِّذي ال يختلف
معظم العقوبات � ً
ولهذا كان ُ
جتئ يف ال�شريعة ،و�إمنا
� ُ
إح�سا�س الب�شر يف الت�أمل منه ،بخالف العقوبة باملال ف�إنها مل ْ
عقاب يف ال�شريعة وكان
جاء ْغُر ُم ال�ضرر ،فلو نزلت اجلنايات ا َّل ِتي مل يثبت لها ٌ
الباعث عليها حب اال�ستكثار من املال ،مل يكن بعي ًدا يف نظر املجتهد �أن يعاقب
عليها مب�صادرة مالية ،كما فعل عمر بن اخلطاب  يف عقاب روي�شد الثقفي ال َِّذي
ال�ش ْر َب ملعاقرة اخلمر ،فقد �أمر عمر بحرق ذلك
كان اتخذ بيته حان ًة يجمع �إليها ِّ
البيت .وقد روى يحيى عن مالك �أن حترق بيت اخلمار ،ووقع يف الوا�ضحة عن
الدار ا َّل ِتي تجُ ْعل م�أ ًوى لأهل الف�سوق ،وقول ابن القا�سم
مالك� :أنه ر�أى �أن ُتباع ُ
خالف ذلك يف امل�س�ألتني.
ومن قبيل العقوبة ا َّل ِتي ترتدد بني النكاية ،وكونها �أذًى يف الناحية ا َّل ِتي هي
ُ
والقول بت�أبيد حترمي املر�أة املعتدة على من يتزوجها يف عدتها ،ويبني
مثار اجلناية،
بها فيها ،وقد ق�ضى به عمر بن اخلطاب وقال به مالك ،ومن الأئمة من يف�سخ
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بع�ض فقهاء املالكية
النكاح وال يرى ت�أبيد التحرمي وهو �أقرب ،ولذلك ا�ستح�سن ُ
�أن للقا�ضي �إذا حكم بف�سخ نكاح ال َِّذي يبني باملعتدة يف عدتها� ،أ ّال يريد يف
حكمه ت�أبيد التحرمي� ،إذ لعلهما يجري � ُأمرهما على ر�أي من ال يرى ت�أبيد التحرمي،
وكذلك م�س�ألة من يف�سد املر�أة على زوجها ،ويهرب بها ليتزوجها.
وال ُي ْ�ش ِكل على هذا ما يف �صحيح البخاري عن �أبي هريرة� :أن ر�سول اهلل 

علم �أن بع�ض �أ�صحابه يوا�صل ال�صيام فنهاهم ،فقال له رجل :يا ر�سول اهلل �إنك
أبيت يطعمني ربي وي�سقيني» ،فلما �أبوا �أن
توا�صل ،فقال« :و�أيكم مثلي؟ �إين � ُ
ينتهوا عن الو�صال وا�صل بهم يو ًما ثم يو ًما ،ثم ر�أوا الهالل فقال لهم« :لو ت�أخر
ال�شهر لزدتكم» ،كاملنكل بهم حني �أبوا �أن ينتهوا؛ لأن فعل ر�سول اهلل  هذا َال
ُ
ُي َع ُّد من الت�شريع العام ،بل هو من تربية الأ�صحاب ،وخا�صة الرجل ،فهو من باب
الن�صيحة لأ�صحابه ،ال من باب الت�شريع العام.
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قد ي�ستكن يف ُم ْع َت َق ِد كث ٍري من العلماء قبل الفح�ص والغو�ص يف ت�صرفات
الت�شريع� ،أن ال�شريعة �إمنا جاءت لتغيري �أحوال النا�س ،والتحقيق �أن للت�شريع مقامني:
تغيري الأحوال الفا�سدة ،و�إعالنُ ف�سادها ،وهذا هو
املقام الأولُ :
امل�شار �إليه بقوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﮊ [البقرة ،]257 /وقوله :ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ [املائدة.]16 /
رعيا ل�صالحهم ،وقد يكون �إىل
والتغيري قد يكون �إىل �شد ٍة على النا�س؛ ً
ٍ
زوجها من ِ
ترب�ص �سنة،
لغلوهم ،مثل تغيري اعتداد املر�أة امل َت َوفَّى ُ
تخفيف؛ �إبطا ًال ِّ
�إىل ِ
ترب�ص �أربعة �أ�شهر وع�شر� ،إذ ال فائد َة فيما زاد على ذلك� ،إذ الرتب�ص ال تظهر
منه فائد ٌة للميت ،وال للمر�أة �إ َّال حلفظ ن�سب امليت لو ظهر احلمل ،وتلك مد ٌة
كافية لظهور احلمل وحتركه ،وكذلك تغيري حكم الإحداد بتهذيبه� ،إذ كانت املر�أة
�شر الثياب ،ومتكث يف ِح ْف ٍ�ش  -وهو بيت
 -يف اجلاهلية  -املتوفَّى زوجها تلب�س َّ
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حقري  -وال تتنظف ،وال تتطيب مدة �سنة ،ف�أبطل الإ�سالم ذلك ب�أن ال تلب�س
امل�صبوغ �إ َّال الأ�سود ،وال تتطيب ،وال تكتحل مدة �أربعة �أ�شهر وع�شر.
احلر�ص على املحافظة عليه؛ لأنه يتطرق �إليه الت�ساهل
ومن حكمة التغيري ُ
تغيريا �إىل �أ�شد تطرق �إليه طلب التف�صي منه ،و�إن كان
من طرفيه ،ف�إن كان ً
عذر للأمة يف نق�ضه ،فلذلك مل يرخ�ص
�إىل �أخف تطرق �إليه تو ُّه ُم �أن تخفيفه ٌ
ر�سول اهلل  للمر�أة ال�سائلة عن اكتحال عيني ابنتها يف عدة وفاة زوجها لعذر
إحداكُ َّن يف
وع�شرا ،وقد كانت � َ
مر�ض عينيها ،وقال لها« :ال �إمنا هي �أربعة �أ�شهر ً
اجلاهلية ترمي بالبعرة على ر�أ�س احلول» ،قالت زينب بنت �أبي �سلمة :كانت
طيبا،
�شر ثيابها ،ومل مت�س ً
املر�أة �إذا ُت ُوفيِّ َ عنها زوجها ،دخلت ِح ْف ً�شا ،ولب�ست َّ
فتفت�ض به ،فقلَّما
وال �شي ًئا حتى متر بها �سنة ،ثم �أُ ِت َي بدابة ،حمار �أو �شاة �أو طائرُّ ،
بعد ما �شاءت
تفت�ض ب�شيء �إ َّال مات ،ثم تخرج ف ُت ْعطَ ى بعرة فرتمي ،ثم تراجع ُ
من طيب �أو غريه ،قال مالك« :واحلف�ش البيت الرديء ،وتفت�ض مت�سح جلدها به،
كالن�شرة».
تقرير �أحوال �صاحلة قد اتبعها النا�س ،وهي الأحوال املُ َع رَّ ُب
واملقام الثاينُ :
عنها باملعروف يف قوله تعاىل :ﮋﮀ ﮁﮊ [الأعراف،]157 /
قواعد
الب�شر منذ القدم ،و�أقاموا عليها َ
و�أنت �إذا ْ
افتقد َت ال َ
أ�شياء ا َّل ِتي انتحاها ُ
ورثت من ن�صائح الآباء
أمورا كثرية من ال�صالح واخلري ُت ُو ْ
املدنية الإن�سانية ،جتدها � ً
واملعلمني ،واملربني ،والر�سل ،واحلكماء ،واحلكام العادلني حتى ر�سخت يف
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الب�شر ،مثل �إغاثة امللهوف ،ودفع ال�صائل ،وحرا�سة القبيلة واملدينة ،والتجمع يف
الأعياد ،واتخاذ الزوجة ،وكفالة ال�صغار ،واملرياث.
ال�شيوع يف الأمم
�إ َّال �أن هذه الف�ضائل ،وال�صاحلات ،لي�ست مت�ساوي َة ُّ
والقبائل ،فلذلك مل يكن لل�شريعة العامة غُني ٌة عن التطرق �إىل هذه الأمور ببيان
�أحكامها من وجوب� ،أو ندب� ،أو �إباحة ،وبتعيني حدودها ا َّل ِتي ُت ُ
ناط �أحكا ُمها
بها ،فالنظر �إىل اختالف الأمم ،والقبائل ،والأحوال ،من �أهم ما تق�صده �شريع ٌة
عامة ،كما �أنب أ� عن ذلك حديث املوط أ� وال�صحيحني من �أن ر�سول اهلل  قال:
هممت �أن �أحرم الغيل َة ،لوال �أن قو ًما من فار�س يفعلونها وال ت�ضر �أطفالهم».
«لقد ُ
وكذلك النظر �إىل اختالف النفو�س يف الت�سرع �إىل النزوع عن ال�صاحلات عند
ُطر ِّو ِ
معار�ضها يف �شهواتهم من جهة �أن ال�صاحلات ،من ُ
الكلفة ،كما ترى من
حتري�ض ال�شريعة على التزوج ،ومن �إيجابها نفق َة القرابة.
حتاج �إليه يف مقام التقريرُ :
حكم الإباحة لإبطال غُ ُل ِّو املتغالني
و�أكرث ما ُي ُ
بحملهم على م�ستوى ال�سواد الأعظم من الب�شر ال�صالح ،كما قال اهلل تعاىل:
ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ [الأعراف .]157 /ف�إن
فحرموا على
الطيبات تناولتها النا�س ،و�شذَّ فيها ُ
بع�ض الأمم ،وبع�ض القبائل َّ
�أنف�سهم طيبات كثرية .وقد كان ذلك ِ
فا�ش ًّيا يف قبائل العرب مثل :حترمي
م�سخ من اليهود ،وحترمي كثري
بني �سليم على �أنف�سهم �أكلَ
ال�ضب لزعمهم �أنه ٌ
ِّ
حيا على الن�ساء دون الرجال ،وما تلده
من العرب ما تلده البحري ُة وال�سائبة ًّ

178

ا�صدُ َّ
ال�ش ِري َعة الإِ�سالم َّية
َم َق ِ

مي ًتا حالل للفريقني ،كما و�صف اهلل تعاىل بقوله:

178

ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
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 /

خيلُ �إليهم
و ُيحتاج فيه � ً
أي�ضا �إىل دفع ما يعلق بالأوهام من العوار�ضُ ،ي ِّ
�أن ال�صاحلات مفا�سد ل�صدورها من املتلب�س بالف�ساد ،فقد �س�أل حكيم بن
حزام ر�سول اهلل  فقال�« :أر�أيت �أعما ًال كنت �أحتنث بها يف اجلاهلية من
أ�سلمت على ما �سلف من
�صدقة ،وعتق ،و�صلة رحم ؟ فقال ر�سول اهللَ � :
خري» .ولهذا قال اهلل تعاىل :ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
النكاح املعروف ،و�أبطل
ﯤﮊ [املائدة .]5 /وقد قرر الإ�سالم من �أنكحة اجلاهلية َ
البغاء ،واال�ستب�ضاع ،وال�سفاح.
َ
االحتياج �إىل القول فيه ال
علمت �أن
والتقرير ال يحتاج �إىل القول ،فقد َ
َ
ُ
�سبب دعا �إىل القول من � ِ
يكون �إ َّال عن ٍ
جواب �س�ؤال� ،أو ٍ
حتري�ض على
إبطال وهم� ،أو ِ
تقريرا ملا عليه النا�س،
عترب ُ
التناول ،وفيما عدا تلك الأ�سباب ونحوها ُي ُ
�سكوت ال�شارع ً
فلذلك كانت الإباح ُة �أك َرث �أحكام ال�شريعة؛ لأن متعلقاتها ال تنح�صر ،وقد تواتر هذا
تواترا من �أقوال النبي  وت�صرفاته ،وي�شهد له ويع�ضده احلديث ال َِّذي رواه
املعنى ً
فرائ�ض
الد َارقُط ِن ّي وغريه عن �أبي ثعلبة اخل�شني �أن ر�سول اهلل  قال�« :إن اهلل فر�ض َ
َّ
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أ�شياء فال تنتهكوها ،و�سكت عن
ت�ضيعوهاَّ ،
وحد حدو ًدا فال تعتدوها ،وحرم � َ
فال ِّ
غري ن�سيان فال ت�س�ألوا عنها» ،ولأجل هذا كره ر�سول اهلل 
� َ
أ�شياء رحم ًة بكم َ
امل�سائل؛ لأن ال�س�ؤال عن غري امل�شكل عبث ،وقد قال اهلل تعاىل :ﮋﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [املائدة.]101 /
وال ُي�ستثنى من داللة ال�سكوت على التقرير� ،إ َّال ال ُ
أحوال ا َّل ِتي دلَّ العقلُ
على �إحلاقها ب� ٍ
غري الإباحة ،وهي دالل ُة ِ
القيا�س مبراتبها.
أ�صول لها ٌ
حكم ُ
تقرير
ولي�س مرا ُدنا بالتغيري َ
تغيري �أحوال العرب خا�صة ،وال بالتقرير َ
�سواء كانوا العرب� ،أم
وتقريرها ً
�أحوالهم كذلك ،بل مرا ُدنا ُ
تغيري �أحوال الب�شر ُ
غري خالني من � ٍ
أحوال �صاحل ٍة ،هي بقايا
غريهم ،وذلك �أن جماعات الب�شر كانوا َ
العرب على بقي ٍة من
ال�شرائع� ،أو الن�صائح� ،أو اتفاق العقول ال�سليمة ،فقد كان ُ
احلنيفية ،وكانت اليهود على بقي ٍة من �شريع ٍة عظيمة ،وكانت الن�صارى على بقية
منها ،ومن تعاليم امل�سيح عليه ال�سالم ،وكان جمموع الب�شر على بقي ٍة من جمموع
ال�شرائع ال�صاحلة ،نحو� :شرائع امل�صريني ،واليونان ،والروم ،وعلى اتباع ما دلت
عد قتل النف�س جرمية.
عليه الفطر ُة ال�سليمة ،مثل ِّ
والتقرير قد ي�صادفان �أحوالَ بع�ض الأمم دون ٍ
بع�ض وهو الغالب،
فالتغيري
ُ
ُ
مثل حترمي الربا ،ووجوب املهر ،و�أداء الدية ،وقد ي�صادفان �أحوالَ الب�شر كلهم،
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مثل حترمي اخلمر ،و� ِ
إبطال الو�صية لوارث ،ومبا زاد على الثلث ،وتقري ِر �أنكحة ال َِّذين
يدخلون يف الإ�سالم.
ومن رحمة ال�شريعة �أنها �أبقت للأمم معتا َدها ،و�أحوالها اخلا�صة� ،إذا مل يكن
فيها ا�سرت�سالٌ على ف�ساد ،ففي املوط�أ �أن ر�سول اهلل  قال�« :أيمُّ ا دا ٍر �أو �أر�ض
قُ�سمت يف اجلاهلية فهي على ق�سم اجلاهلية ،و�أميا دار �أو �أر�ض �أدركها الإ�سال ُم
ومل تق�سم فهي على ق�سم الإ�سالم» .وقد قال ر�سول اهلل  يو َم فتح مكة« :وهل
ترك لنا عقيل من دار» ،يريد �أن عقيل بن �أبي طالب َّفوتها يف حكم اجلاهلية ،فلم
ينق�ضه ر�سول اهلل  حني فتح مكة.

نوط الأحكام ال�شرعية مبعان و�أو�صاف
ال ب�أ�سماء و�أ�شكال

علمت ما َت َّقدم يف املبحثني قبل هذا ،ويف مبحث املق�صد العام
و�إذ قد َ
من الت�شريع ،واملباحث املتفرعة عليه ،ال يعوزك �أن تعلم هنا �أن مق�صد ال�شريعة
إثبات �أجنا�س تلك الأحكام لأحوال ،و�أو�صاف ،و�أفعال من
من �أحكامها كلها � ُ
الت�صرفات خا�صها وعامها ،باعتبار ما ت�شتمل عليه تلك ال ُ
أو�صاف،
أحوال ،وال ُ
و�ضرا ،قويني �أو �ضعيفني،
والأفعال من املعاين املنتجة
ً
�صالحا ونف ًعا� ،أو ف�سا ًدا ًّ
ف�إياك �أن تتوهم �أن بع�ض الأحكام منوط ب�أ�سماء الأ�شياء� ،أو ب�أ�شكالها ال�صورية
غري امل�ستوفية للمعاين ال�شرعية فتقع يف �أخطاء يف الفقه ،مثل قول بع�ض الفقهاء
حرم �أكله؛ لأنه
يف �صنف من احليتان  -ي�سميه بع�ض النا�س خنزير البحر � -إنه َي ُ
وليها مبهر ،وز َّوج هو ذلك يِ َّ
الول
خنزير ،ومن يقول بتحرمي نكاح امر أ� ٍة ز َّوجها �إياه ُّ
وليها مبهر م�سا ٍو لمِ ْهر الأخرى� ،أو غري م�سا ٍو باعتقاد �أن هذا هو ال�شغار؛
امر�أ ًة هو ُّ
مغم�ضا العينني عن املعنى ،والو�صف ال َِّذي
لأنه �شكله الظاهر ك�شكل ال�شغارً ،
نكاح ال�شغار.
لأجله �أبطلت ال�شريع ُة َ
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للم�سمى �أ�صال ًة �أيا َم الت�شريع،
و�إمنا حق الفقيه �أن ينظر �إىل الأ�سماء املو�ضوعة َّ
طريق لتعرف احلال ِة
و�إىل الأ�شكال املنظور �إليها عند الت�شريع ،من حيث �إنهما ٌ
امللحوظ ِة وقت الت�شريع؛ لتهدينا �إىل الو�صف املرعي لل�شارع ،كما �سيجيء يف مبحث
أخطاء كثرية ،مثل
نوط الت�شريع بال�ضبط والتحديد ،ولقد �أخط�أ من هنا ُ
بع�ض الفقهاء � َ
�سحارا ،مغم�ضني �أعي َنهم عن حتقيق
�إفتاء بع�ضهم بقتل امل�شعوذ باعتبار �أنهم ي�سمونه ً
حكم القتل ،فمن حق الفقيه �إذا تكلم على
معنى ال�سحر ال َِّذي ناط
ُ
ال�شارع به َ
ال�سحر �أو ُ�س ِئلَ عنه �أن يبني �أو ي�ستبني �صف َته وحقيق َته ،و�أن ال يفتي مبجرد ذكر ا�سم
ال�سحر فيقولُ :يقتل ال�ساحر ،وال تقبل توبته ،ف�إن ذلك عظيم.
بع�ض املفتني ف�أفتى بحرمة التدخني بورق التبغ يف الفم؛ لأنه
وقد غلط ُ
لمَ َّا ظهر التدخني به يف �أوائل القرن الثامن �سموه احل�شي�شة ،وتوهموا �أنه هو
احل�شي�ش املخدر ال َِّذي يدخن به احل�شا�شون ،وكذلك ملا ظهرت احلبوب اليمانية
ا َّل ِتي ن�سميها قهوة� ،أفتى بع�ض العلماء �أول القرن العا�شر بحرمة منقوعها؛ لأنهم
�سموها القهوة ،وهو ا�سم اخلمر يف اللغة العربية ،مع �أن ت�سمية تلك احلبوب قهوة
ا�سم حمرف من ا�سم غري عربي هو «ك ّفا».
يتوخ ْون التفرق َة بني الأو�صاف املق�صودة للت�شريع،
ومل يزل الفقها ُء َّ
غر�ض ال�شارع ،وي�سمونها الأو�صاف
والأو�صاف املقارنة لها ا َّل ِتي ال يتعلق بها ُ
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الطردية ،و�إن كانت هي الغالبة على احلقيقة ال�شرعية ،مثل الكون يف الربية يف
حقيقة احلرابة ،ف�إن ذلك �أمر غالب ولي�س هو مق�صود ال�شارع ،فلذلك �أفتى
حذاقُ الفقهاء باعتبار حكم احلرابة يف املدينة� ،إذا كان اجلاين حام ًال لل�سالح
وخمي ًفا لأهل املدينة.
ولذلك ف�إن الأ�سماء ال�شرعية �إمنا ُتعترب باعتبار مطابقتها للمعاين امللحوظة
امل�سمى مل يكن
�شر ًعا يف م�سمياتها عند و�ضع امل�صطلحات ال�شرعية ،ف�إذا تغري َّ
لوجود اال�سم اعتبار ،ولذلك يقول فقها ُء املالكية� :إن �صيغ التربعات قد ُي�ستعمل
بع�ضها يف بع�ض ،فال ُع ْم َرى((( املعقبة ت�صري �إىل معنى احلب�س ،واحلب�س املجعول
فيه �شرط البيع ي�ؤول �إىل معنى العمرى ،وال�صدقة امل�شروط فيها حق االعت�صار
ت�ؤول �إىل الهبة ،والعطايا امل�شروط فيها ت�صرف املعطي فيها �إىل موته ت�ؤول �إىل
حب�سا� ،أو هبة� ،أو عمرى ،وقالوا� :إذا قال ويل املر�أة :وهبت
الو�صية ،و�إن �سموها ً
فالنة �إليك مبهر كذا ،كانت تلك �صيغة نكاح ،ولو �سماها هبة.
إنذارا ب�إنكار نا�س من �أمته ي�شربون اخلمر ي�سمونها بغري
وقد �أنذر النبي ً � 
غري م�ؤث ٍر يف حتليل احلرام ،كذلك ال يكون م� ًؤثرا
ا�سمها ،فكما كان ُ
تغيري اال�سم َ
يف حترمي احلالل ،وبعبارة �أ�شمل ،ال تكون الت�سمية مناط الأحكام ،ولكنها تدل
مت رجعت �إيل؛ �أو يقول:
((( ال ُع ْم َرى :من عقود التمليك� ،أن يقول ال�شخ�ص مثالً :هذه الدار لك عمرك ،ف�إذا َّ
مت رجعت �إىل �أهلي.
هي لك عمري ،ف�إذا ُّ
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على م�سمى ذي �أو�صاف ،وتلك الأو�صاف هي مناط الأحكام ،فاملنظور �إليه هو
الأو�صاف خا�صة.
ومن هذا القبيل النهي عن االنتباذ يف احلنتم ،واجلر ،واملزفت ،املق�صود �أنها
ي�سرع �إليها االختمار ،ولي�س ذلك ملجرد الأ�سماء.

�أحكام ال�شريعة قابلة للقيا�س عليها باعتبار العلل
واملقا�صد القريبة والعالية

�شك يف ِ
أح�سب ملن يتطرق �إليه ٌّ
قبول الأحكام للقيا�س ح�سابًا من �سعة
ال � ُ
أعده �إ َّال عاك ًفا على تلقي اجلزئيات امل�أثورة دون �شعور بجهات
النظر يف ال�شريعة ،وال � ٌّ
أحكام ل�صو ٍر
متحريا عند تطلب � ٍ
االحتاد بني متما ِثلها يف الأحكام ،وال �أح�سبه �إال ً
و� ٍ
م�ضطرا للقيا�س،
أعمال غري ثابتة يف الآثار �أحكام لها ،و�إنه ال يلبث �إال �أن يجد نف�سه ًّ
و�إذا افتقد نف�سه وجد نف�سه قد قا�س ،ف�إن ا�ستقراء ال�شريعة يف ت�صرفاتها قد �أك�سب
ٍ
جزئيات متكاثرة� ،إ َّال
�سوت يف جن�س حكم من الأحكام
َ
فقهاء الأمة يقي ًنا ب�أنها ما َّ
حكما
ولتلك اجلزئيات ا�شرتاكٌ يف و�صف يتعني عندهم �أن يكون هو موجب �إعطائها ً
بع�ض
جرا» �أن يقي�سوا َ
متماثالً ،ومن ثم ا�ستقام لهم من عهد ال�صحابة �إىل «هلم ّ
نف�س الأحكام الثابتة بال�شرع للمقي�س عليها يف
الأ�شياء على بع�ض ،فينوطوا باملقي�سة َ
�سبب نوط احلكم ،و�أنها مق�صود ال�شارع من �أحكامه ،ف�إن
الأو�صاف ا َّل ِتي �أُنْ ِب ُئوا �أنها ُ
كانت تلك الأو�صاف فرعية قريبة �سميناها عل ًال مثل الإ�سكار ،و�إن كانت ٍ
كليات
�سميناها مقا�صد قريب مثل حفظ العقل ،و�إن كانت ٍ
كليات عالي ًة �سميناها مقا�صد
عالية ،وهي نوعان :م�صلحة ،ومف�سدة ،وقد تقدم ذلك كله.
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و�إمنا ُهر َِع((( الفقها ُء يف الت�شريع والتفريع �إىل القيا�س على النظائر واجلزئيات،
ومل يعمدوا �إىل الفح�ص عن املعاين الكليات القريبة ،والفح�ص عن �إثبات وجود
الكليني العاليني ،وهما امل�صلحة واملف�سدة؛ لأنهم ر�أوا داللة النظري على نظريه �أقرب
�إر�شا ًدا �إىل املعنى ال َِّذي �صرح ال�شارع باعتباره يف نظريه� ،أو �أوم�أ �إىل اعتباره فيه� ،أو
الظن ب�أن ال�شارع ما را َعى يف حكم النظري �إال ذلك املعنى ،ف�إن داللة النظري
�أو�صل ُّ
املرعي لل�شارع حني َح َك َم له بحكم ما داللة م�ضبوطة ظاهرة م�صحوبة
على املعنى ِّ
بع�ض �أ�ساطني علمائنا« :وال�ستح�ضار العلماء املثل ،والنظائر �ش�أن
مبثالها ،فقد قال ُ
لي�س باخلفي يف �إبراز خفيات املعاين ،ورفع الأ�ستار عن احلقائق» ،فتكفي الفقي َه
م�ؤون َة االنت�شار يف البحث عن املعنى من �أجنا�سه العالية ،ثم مبا فيها من التمثيل،
النظري غري املعروف حكمه،
وال�ضبط ،تنتقل باملجتهد �إىل املعنى ال َِّذي ا�شتمل عليه ُ
فيلحقه يف احلكم بحكم كلياته القريبة ،ثم بحكم كلياته العالية� ،إذ ال يع�سر عليه
ٍ
اجنالء ِّبي ًنا.
حينئذ ذلك االنتقال ،فتتجلى له املراتب الثالث ً
ومل يزل من طرق اال�ستدالل لدى ذوي العقول من احلكماء ،والريا�ضيني،
الو�صول �إىل الأ�شياء الدقيقة ال�سامية بوا�سطة الأ�شياء الوا�ضحة القريبة ،فكذلك
نعد الفقهاء يف عدادهم �إذ هي طريق ٌة مثلى جلميع �أهل املدارك العالية ،ف�إذا تقرر
ُّ
علمت �أن الأ�صل يف الأحكام ال�شرعية كلها قبول القيا�س عليها ما
عندك هذاَ ،
((( ُهر َِع� :أ�سرع.
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قامت منها ٍ
أنواع الأحكام ا َّل ِتي ال يجري
معان ملحوظ ٌة لل�شارع ،فيجب �أن تكون � ُ
جدا.
يف مثلها القيا�س قليل ًة ًّ
من �أجل ذلك ،اختلف �أئمة الفقه يف جريان القيا�س يف احلدود ،والكفارات،
والرخ�ص ،ويف الأ�سباب ،وال�شروط ،واملوانع ،ومن �أجل ذلك اتفقوا على امتناع
القيا�س يف �إثبات �أ�صول العبادات ،وقد قا�س �أبو بكر وعمر  -ر�ضي اهلل عنهما -
اجلدة للأب على اجلدة للأم يف املرياث ،فجعل �أبو بكر ال�سد�س بينها ،وبني
اجلدة للأم ،ففي املوط�أ�« :أتت اجلدتان �إىل �أبي بكر ف�أراد �أن يجعل ال�سد�س للتي
من قبل الأم ،فقال له رجل من الأن�صار� :أ َّما �إنك ترتك ا َّل ِتي لو ماتت وهو حي
كان �إياها يرث ،فجعل �أبو بكر ال�سد�س بينهما» ،فهذا قيا�س بطريق �إعمال داللة
الفحوى نبهه �إليه كالم الأن�صاري ،وجعله ال�سد�س بينهما حتقيق مناط ،ك�ش�أن
كل ذوي فر�ض �إذا تعددوا ،مع انعدام الن�ص على توفري الفر�ض عند التعدد.
أي�ضا ،جاءت اجلدة �أم الأب �إىل عمر ت�س�أله مرياثها من ابن ابنها
ويف املوط�أ � ً
فقال« :ما لك يف كتاب اهلل �شيء ،وما كان الق�ضاء ال َِّذي ق ُِ�ض َي به �إ َّال لغريك،
وما �أنا بزائد يف الفرائ�ض �شي ًئا ،ولكنه ذلك ال�سد�س ،ف�إن اجتمعتما فهو بينكما،
و�أيكما خلت به فهو لها».
فقا�س يف اال�شرتاك يف ال�سد�س ،و�أم�سك عن القيا�س بزيادة الفر�ض ب�أن
قيا�سا على الأخوة للأم.
يجعله عند التعدد الثلثً ،

التحيل على �إظهار العمل يف �صورة م�شروعة ،مع
�سلبه احلكمة املق�صودة لل�شريعة

ا�سم التحيل يفيد معنى �إبراز عمل ممنوع �شر ًعا يف �صورة عمل جائز،
�أو �إبراز عمل غري معتد به �شر ًعا يف �صورة عمل معتد به ،لق�صد ال َّت َف ِّ�صي من
�شرعيا ،واملانع ال�شارع.
م�ؤاخذته ،فالتحيلُ �شر ًعا هو ما كان املن ُع فيه ًّ
ف�أما ال�سعي �إىل عمل م�أذون ب�صورة غري �صورته� ،أو ب�إيجاد و�سائله ،فلي�س
حر�صا� ،أو ور ًعا ،فالتدبري مثل من هوي امر�أة ف�سعى
تدبريا� ،أو ً
حتي ًال ولكنه ُي َّ
�سمى ً
لتزوجها لتحل له خمالطتها ،واحلر�ص كركوع �أبي بكرة  لمَ َّا دخل امل�سجد
فوجد ر�سول اهلل  راك ًعا ،وخ�شي ْفو َت الركعة ،و�أحب �أن يكون يف ال�صف
ودب راك ًعا ،حتى و�صل ال�صف الأول ،فقال له
الأول حت�صي ًال لف�ضله ،ركع َّ
حر�صا ،وال تعد».
ر�سول اهلل « :زادك اهلل ً
والورع مثل �أن يتخذ من يوقظه �إىل �صالة ال�صبح �إذا خ�شي �أن يغلبه النوم،
كما فعل ر�سول اهلل  يف �إحدى الغزوات يف ق�ضية بالل حني غلبته عيناه ،كما يف
حديث املوط�أ .ومثل التحيل باللفظ املوجه ي�صدر ممن �أكره بتهديد بالقتل ،على �أن
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كفرا �أو حرا ًما ،مع �أن الإكراه يحل له القول ،وقال اهلل تعاىل :ﮋﭽﭾ
يقول ً

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [النحل.]106 /
كما ُي ْح َكى �أن بع�ض �أهل ال�سنة كان يف جمل�س من غالة ال�شيعة ،ف�سئل فيه عن
�أف�ضل النا�س بعد ر�سول اهلل  ،فقال« :الذي كانت ابنته حتته»� ،أراد �أبا بكر،
عليا على احتمايل معاد ال�ضمري امل�ضاف �إليه «ابنة» ،وال�ضمري
وظنوا �أنه يريد ًّ
امل�ضاف �إليه «حتت».
ومثل اللفظ اخلفي الداللة على العامة ي�صدر ممن يخاف فتنة ،كقول
�أبي عبد اهلل البخاري ملا امتحن بال�س�ؤال عن كون القر�آن خملوقًا�« :أقوالنا من
املبوب له التحيل على النا�س
�أفعالنا و�أفعالنا حمدثة ،»...وال يدخل يف التحيل َّ
يف املعامالت ب�إيقاعهم يف لوازم �شرعية يجهلونها ،وهو امل�سمى بالتغرير ،مثل
�إدعاء امل�صالح �أنه �إمنا ي�صالح ليح�صل على �إقرار خ�صمه له.
فاملراد بالتحيل �إذا �أُطلق يف ا�صطالح �أهل ال�شريعة هو ال َِّذي �صدرت
بتعريفه ،ولذلك عرفه �أبو �إ�سحاق ال�شاطبي يف امل�س�ألة العا�شرة من الق�سم الثاين
من «كتاب املقا�صد» من ت�أليفه عنوان التعريف بقوله� :إن «اهلل �أوجب �أ�شياء
وحرم �أ�شياء� ،أ َّما مطلقا من غري قيد ،وال ترتيب على �سبب؛ كما �أوجب ال�صالة
أ�شياء مرتبة على �أ�سباب،
وال�صيام ...،وحرم الزنى والربا ....و�أوجب � ً
أي�ضا � َ
وحرم �أخر كذلك؛ ك�إيجاب الزكاة ،والكفارات ....وكتحرمي املطلقة ،واالنتفاع
باملغ�صوب� ،أو امل�سروق ،وما �أ�شبه ذلك ،ف�إذا ت�سبب املكلَّف يف �إ�سقاط ذلك
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الوجوب عن نف�سه� ،أو يف �إباحة ذلك املحرم عليه بوجه من وجوه الت�سبب حتى
أي�ضا ....فهذا
ي�صري الواجب غري واجب يف الظاهر ،واملحرم حال ًال يف الظاهر � ً
الت�سبب ي�سمى حيلة ،وحتيالً» ،وذكر �أمثلة فارجع �إليها.
وهذا هو ال َِّذي �أراده البخاري رحمه اهلل من «كتاب احليل» من اجلامع
أبواب من
ال�صحيح و�أخرج فيه الأحاديث الدالة على �إبطال احليل ،مبوب ًة على � ٍ
ت�صرفات املكلفني ،كرتتيب كتب الفقه.
وال َّ
�شك يف �أن التحيل باطل ،قال �أبو �إ�سحاق ال�شاطبي يف الق�سم الثاين
من «كتاب املقا�صد»« :امل�س�ألة الثانية ع�شرة :ملا ثبت �أن الأحكام �شُ رعت مل�صالح
العباد ،كانت الأعمال معتربة بذلك؛ لأنه مق�صود ال�شارع فيها ،ف�إذا كان العملُ
الظاهر مواف ًقا
يف ظاهره وباطنه على �أ�صل امل�شروعية فال �إ�شكال ،و�إن كان
ُ
وامل�صلحة خمالفة فالفعل غري �صحيح؛ لأن الأعمال ال�شرعية لي�ست مق�صود ًة
أمور �أخر هي معانيها ،وهي امل�صالح ا َّل ِتي �شُ رعت لأجلها،
لأنف�سها ،و�إمنا قُ�صد بها � ٌ
فالذي عمل من ذلك على غري هذا الو�ضع فلي�س على و�ضع امل�شروعات» .وقال
يف امل�س�ألة الثانية منه« :ق�صد ال�شارع من املكلَّف �أن يكون ق�صده يف العمل مواف ًقا
لق�صده يف الت�شريع ،والدليل على ذلك ظاهر من و�ضع ال�شريعة� ،إذ قد مر �أنها
مو�ضوع ٌة مل�صالح العباد» .وقال يف امل�س�ألة الثالثة منه�« :إن امل�شروعات �إنمَّ َا ُو ِ�ضعت
لتح�صيل امل�صالح ودرء املفا�سد ،ف�إذا خولفت مل يكن يف تلك الأفعال ا َّل ِتي
جلب م�صلحة ،وال در ُء مف�سدة».
خولف بها ُ
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ويلخ�ص معاين كالمه �أن الأعمال كلها منوطة ب�أ�سباب ،و�أن الأ�سباب
ال�شرع بها،
ما ُجعلت �أ�سبابًا �إ َّال ال�شتمالها على ا ِحلكم وامل�صالح ا َّل ِتي �ضبطها ُ
ومعرفًا بها ،ف�إذا كان العمل م�سلوبًا من احلكمة ا َّل ِتي ُر ِوع َي ْت
وجعلها عالم ًة عليها ِّ
م�سب ًبا على �سببه ،مثل
يف �سببه كان فع ُله َخ ِل ًّيا عن احلكمة التي لأجلها ُجعل َّ
القتال له �صورة واحدة و�أ�سباب متعددة ،فمنه اجلهاد ،ومنه قتال الفئة الباغية،
وهما م�شروعان ،ويختلف حكمه فيهما ،ومنه ما لي�س م�شرو ًعا مثل القتال للغنيمة
كنت تقاتل ليقال فالن �شجاع ،فقد قيل».
والقتال للذكر ،ويف احلديثُ « :يقال له َ
وعند �صدق الت أ� ُّمل يف التحيل على التخل�ص من الأحكام ال�شرعية من
حيث �إنه يفيت املق�صد ال�شرعي كله� ،أو بع�ضه� ،أو ال يفيته ،جنده متفاو ًتا يف ذلك
تفاو ًتا �أدى بنا اال�ستقرا ُء �إىل تنويعه خم�سة �أنواع:
املق�صد ال�شرعي كله ،وال يعو�ضه مبق�صد �شرعي
النوع الأول :حتيل يفيت
َ
مانع من ترتب �أمر �شرعي ،فهو ا�ستخدا ٌم
�آخر ،وذلك ب�أن ُي َت َح َّيل بالعمل لإيجاد ٍ
�سببا ،بل يف حالة جعله مان ًعا ،وهذا النوع ال ينبغي
للفعل ،ال يف حالة جعله ً
ُّ
ال�شك يف ذ ِّمه وبطالنه ،ووجوب املعاملة بنقي�ض مق�صد �صاحبه �إن اطُّ لع عليه،
قريبا
والأدل ُة ال�صريحة من القر�آن ،وال�سنة ،طافح ٌة بهذا املعنى ،بحيث �صار ً
من القطع ،وقد �ساق �أبو عبد اهلل البخاري جملة منها يف «كتاب احليل» من
اجلامع ال�صحيح ،وذكر ال�شاطبي جمل ًة من الأدلة يف امل�س�ألة احلادية ع�شرة ،ويف
بع�ضها نظر .وهذا ِم ْثلُ من وهب ماله قبل م�ضي احلول بيوم؛ لئ َّال ُي ِعط َي زكا َته،
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وقت ال�صالة
وا�سرتجعه من املوهوب له من غد ،ومن �شرب ِّ
خمد ًرا؛ ُليغمى عليه َ
فال ي�صليها ،ومثل كثري من بيوع الن�سيئة ا َّل ِتي ُيق�صد منها التو�صلُ �إىل الربا.
النوع الثاين :حتيلٌ على تعطيل �أمر م�شروع ،على وجه ينقل �إىل �أمر م�شروع
امل�سبب على �سببه � ٌأمر
�آخر� ،أي ا�ستعمال ال�شيء باعتبار كونه ً
�سببا ،ف�إن ترتب َّ
نف�سها للخطبة رغب ًة يف التزوج،
مق�صود لل�شارع ،مثل �أن تعر�ض املر أ� ُة املبتوتة َ
الزوج� ،أو تغ�ضبه فيطلقها لتحلَّ للذي ب َّتها ،فالتزوج
ُم ْ�ض ِمر ًة �أنها بعد البناء ُتخا ِلع َ
�سبب للحل من حكم البتاب ،ف�إذا تزوجت ح�صل امل�سبب ،وهو ح�صول �شرعي.
ومثل التجارة باملال املتجمع خ�شي َة �أن تنق�صه الزكاة ،ف�إنه �إذا فعل ذلك
بب ذلك وهو بذل املال يف �شراء
م�س ُ
فقد ا�ستعمل املالَ يف م�أذون فيه فح�صل َّ
ال�سلع ،وترتب عليه نق�صا ُنه عن الن�صاب فال يزكِّ ي زكاة النقدين ،ولكن انتقلت
نفع الفقري �إىل مناف َع عامة تن�ش�أ عن حتريك املال ،وانتقلت
م�صلح ُة ذلك املال من ِ
زكا ُته �إىل زكاة التجارة ،وكذلك االنتقال من �سبب حكم �إىل �سبب حكم �آخر،
يف حني املكلَّف خمري يف اتباع �أحد ال�سببني ،فعلم �أن �أحدهما يكلفه م�شق ًة
هوي �سري َة رجلٍ ف�سعى ليزوجه �إياها ،ثم علم �أنه �إن
فانتقل �إىل الأخف ،مثل من َ
تزوجها وجب عليها اال�سترباء بثالثة �أقراء ،و�أنه �إن ا�شرتاها من �سيدها فا�ستربا�ؤها
ن�صاب زكا ٍة �أ�شرف �أن مير عليه
حي�ضه ،فعدل عن تزوجها �إىل �شرائها ،ومثل من له ُ
حجا �أنفق فيه املال ،ف�صادفه
احلول يف �آخر �شهر ذي احلجة ،ف�أوجب على نف�سه ًّ
احلول وقد �أنفق ذلك املال.
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وهذا النوع على اجلملة جائز؛ لأنه ما انتقل من حكم �إال �إىل حكم ،وما
ح�صل مق�ص ًدا �آخر ،بقطع النظر عن تفاوت الأمثلة.
َّفوت مق�ص ًدا �إال وقد َّ
م�شروع على وج ٍه ي�سلك به � ًأمرا
حتيلٌ على تعطيل �أم ٍر
ٍ
النوع الثالثُّ :
م�شرو ًعا هو �أخف عليه من املنت َقل منه ،مثل لب�س اخلف لإ�سقاط غ�سل الرجلني
يف الو�ضوء ،فهو ينتقل �إىل امل�سح ،فقد جعل لب�س اخلف يف �سببيته  -وهو امل�سح -
�سفرا يف رم�ضان ل�شدة ال�صيام عليه يف
ومل ي�ستعمله يف مانعيته ،ومثل من �أن�ش أ� ً
احلر� ،أو يف مدة انحراف خفيف ،منتق ًال منه �إىل ق�ضائه يف ٍ
وقت �أرفق به ،وهذا
الرتخ�ص �إذا حلقته م�شقة من احلكم املنتقل منه ،وهو �أقوى من الرخ�صة
مقام ُّ
املف�ضية �إىل �إ�سقاط احلكم من �أ�صله.
النوع الرابع :حتيل يف �أعمال لي�ست م�شتملة على معان عظيمة مق�صودة
لل�شارع ،ويف التحيل فيها حتقيق لمِ ُما ِثل مق�صد ال�شارع من تلك الأعمال ،مثل
التحيل يف الأميان ا َّل ِتي ال يتعلق بها حق الغري ،كمن حلف �أن ال يدخل الدار،
�أو ال يلب�س الثوب ،ف�إن الرب يف ميينه هو احلكم ال�شرعي ،واملق�صد امل�شتمل عليه
هو تعظيم ا�سم اهلل تعاىل ،ال َِّذي جعله �شاه ًدا عليه ليعمل ذلك العمل ،ف�إذا ثقل
للتف�صي من ميينه بوج ٍه ُي�شبه الرب ،فقد ح�صل مق�صود ال�شارع
عليه الرب فتحيل ِّ
من تهيب ا�سم اهلل تعاىل.
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قال القا�ضي �أبو بكر بن العربي يف �آخر كتاب «العوا�صم»« :وكنت �أ�شاهد
الإمام �أبا بكر فخر الإ�سالم ال�شا�شي يف جمل�سه بباب العامة من دار اخلالفة
حلفت �أن ال �ألب�س هذا الثوب ،في�أخذ من هدبته مقدار
ي�أتيه ال�سائل فيقول لهُ :
الإ�صبع ثم يقول له :الب�سه ال حنث عليك» ،وللعلماء يف هذا النوع جمال من
االجتهاد ،ولذلك رُكث اخلالف بني العلماء يف �صوره وفروعه ،ومذهب مالك فيه
لزوم الوفاء و�إال حنث ،وال�شا�شي �شافعي املذهب ،ولعله يفتي مبا ذكره ابن العربي
ملن يعلم �أنه �إن حنث مل يكفر� ،أو ملن يعلم منه �أنه ال يجد �إطعا ًما ،وال �إعتاقًا ،و�أنه
إبقاء
يعجز عن ال�صوم� ،أو ي�شق عليه ،مثل �أهل الأعمال البدنية ،فيفتيه مبا ذكر � ً
بع�ض احلنفية يفتي من حلف ال يدخل الدار
على حرمة اليمني يف نف�سه ،وكان ُ
ب�أن يت�سورها� ،أو ينزل من باب �سطحها.
النوع اخلام�س :حتيل ال ينايف
مق�صد ال�شارع� ،أو هو يعني على حت�صيل
َ
حق لآخر� ،أو مف�سدة �أخرى ،مثل التحيل على تطويل
مق�صده ،ولكن فيه �إ�ضاعة ٍّ
عدة املطلقة ،حني كان الطالق ال نهاية له يف �صدر الإ�سالم ،فقد روى مالك يف
املوط�أ من طريقني �أن الرجل كان �إذا طلق امر�أته ،له �أن يرجتعها قبل انق�ضاء عدتها
انق�ضاء
ولو طلقها �ألف مرة ،فعمد رجل �إىل امر�أته فطلقها ،حتى �إذا �شارفت
َ
عدتها راجعها ،ثم طلقها ،وقال« :واهلل ال �آويك �إ َّيل ،وال حتلني �أب ًدا» ،ف�أنزل اهلل
قوله تعاىل :ﮋﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ [البقرة،]229 /
و�أنزل :ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
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ا�ستهزاء
ﭪ ﭫ ﭬﮊ [البقرة ،]231 /فجعل اهلل �صورة الفعل امل�شروع
ً
بال�شريعة ملا ق�صد بها �إ�ضرار الغري ،ون�سخ بذلك عدد الطالق ف�صار ال يتجاوز
الثالث ،وي�أتي يف االعتداد للثالث من املق�صد ما �أتى يف االعتداد قبل التحديد.
وكذلك من تزوج املر�أة املبتوتة قا�ص ًدا �أن يحللها ملن بتها ،ف�إن فعله جار
على ال�شرع يف الظاهر ،وخادم للمق�صد ال�شرعي من الرتغيب يف املراجعة،
زوجا غريه� ،إال �أنه جرى لعن فاعله على ل�سان
ويف توافر ال�شرط وهو �أن تنكح ً
ر�سول اهلل  يف رواية عبد اهلل بن م�سعود يف �سنن الرتمذي ،وقال هو ح�سن
�صحيح .وال �أح�سب التغليظَ فيه � -إن �صح عن ر�سول اهلل � - إ َّال لمِ ا فيه من
زوجه
قلة املروءة؛ لأن �ش�أن التزوج �أن يكون لق�صد املعا�شرة فال يجعل الرجل َ
عر�ض ًة لغريه� ،أو ملا فيه من توقيت النكاح �إن قلنا بحرمة نكاح املتعة� ،أو لكليهما،
فكل منهما جزء علة ،ولقد اختلف العلما ُء يف حتليل املبتوتة بذلك النكاح وعدم
حتليلها ،وامل�س�ألة ذات نظر؛ لأن املف�سدة راجعة �إىل املح ِّلل ،ال �إىل املحلَّل له،
�إال �إذا كان � ُ
إبطال ذلك النكاح معامل ًة بنقي�ض املق�صد الفا�سد من احليلة ،ويف
احلديث ال�صحيح« :ال مينع ف�ضل املاء ليمنع به الكلأ» ،فمنع ف�ضل املاء اململوك
بناء على عدم وجوب املعروف وهو قولنا ،ولكن
جائز؛ لأنه ت�صرف يف اململوك ً
منهيا عنه؛ لأن الرعاة ال
لمَ َّا ا ُّت ِخذ حيل ًة �إىل منع الكلأ ال َِّذي حوله �صار منع املاء ًّ
منهيا عنه.
يرعون مكانًا ال ماء فيه ل�سقي ما�شيتهم� ،صار من ُع املاء ًّ
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وكذلك القول يف �إبطال احليلة اللفظية يف الأميان ا َّل ِتي تقطع بها احلقوق،
فكانت الأميان على نية امل�ستحلف.
ف�إذا تقررت هذه الأنواع لدى من ي�ستعر�ضها بفهم ثاقب ،ويجعل املكابرة
ظهريا ،يوقن ب�أن ما ُيجلب ل�صحة التحيل ال�شرعي من الأدلة �إمنا هي �أدلة غري
ًّ
متب�ص ٍر بها ،وال يع�سر عليه بعد هذا تنزي ُلها مناز َلها ،و�إبدا ُء الفروق بينها.
َّ
ف أ� َّما ما كان منها وار ًدا يف �آثار �شريعتنا فمخارجه ظاهرة ،مثل الأعمال ا َّل ِتي
ُجعلت لها �صورة غري جارية على �أحكام نظائرها املقررة� ،إ َّما لوقوعها يف مبد�أ
الت�شريع فرخ�ص فيها النبي  ،مثل ما روي يف املوط�أ و�صحيح م�سلم �أنه لمَ َّا
�أبطل التبني وكان �سامل موىل �أبي حذيفة متبنى لأبي حذيفة فجاءت �سهلة
بنت �سهيل زوج �أبي حذيفة �إىل ر�سول اهلل  ،فقالت« :يا ر�سول اهلل �إن �ساملًا
يدخل علينا ،و�أنا ف ُُ�ضل ،ولي�س لنا �إال بيت واحد» ،فقال لها ر�سول اهلل :
«�أر�ضعيه حترمي عليه» ،فقالت« :يا ر�سول اهلل كيف �أر�ضعه وهو كبري؟» ،ف�ضحك
علمت �أنه رجل كبري» ،فقال ن�ساء ر�سول اهلل  :واهلل
ر�سول اهلل  ،وقال« :قد ُ
رخ�صة �أرخ�صها ر�سول اهلل ل�سامل خا�صة» ،و�أَ َبينْ َ �أن يدخل عليهن
ما نرى هذا �إال ً
�أحد بهذه الر�ضاعة .فهل ي�شك الفقيه يف �أن هذه رخ�صة �أوجبتها �شد ُة حدوث
�إبطال حكم التبني ،مع عدم �سبق ٍ
متهيد له ،وال �أخذ لعدته عند بع�ض النا�س؟
فكان الرتخي�ص بالإذن مع التما�س وجه �صوري للإذن ،جم ًعا بني الرفق يف
ابتداء الت�شريع ،وح�صول �صورة حكم �شرعي ،ليح�صل احرتا ُم احلكم ال�شرعي،
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ولتكون خمالف ُة احلكم يف جزئية خا�صة يف ابتداء الأمر م�شوب ًة بحرمة احلكم� .أال
ترى �أن ر�سول اهلل  قال لأزواجه« :انظرن من يدخل عليكن بالر�ضاعة ،ف�إمنا
الر�ضاعة من املجاعة» ،وكذلك ما ورد يف حديث الرجل ال َِّذي زوجه ر�سول اهلل
املر�أة ا َّل ِتي عر�ضت نف�سها على ر�سول اهلل  ،ف�إن الرجل ملا قال« :ال �أجد لها
مهرا» ،قال له ر�سول اهلل« :قد زوجتكها مبا معك من القر�آن» ،فتلك خ�صو�صية
ً
إبقاء على حرمة حكم املهر بقدر الإمكان
ال�صور املعروفةً � ،
جعلت لها �صور ٌة ت�شبه َ
على �أحد ت�أويلني يف معنى قوله« :مبا معك من القر�آن».
و�أما ما كان من �شريع ٍة �سابق ٍة فال نطيل القولَ يف ت�أويله� ،إذ لي�س بني
�أيدينا من بقية فروع تلك ال�شريعة ما يقنعنا مبعرفة مقدار خمالفة ال�صورة الظاهرة
املدعوة عندنا باحليلة لبقية �أحكام تلك ال�شريعة ،فقوله تعاىل يف ق�صة �أيوب:
ﮋﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ [�ص ،]44 /ورد يف تف�سريه :ب�أنه حلف �أن
ي�ضرب امر�أته �ضربات ،وملا ذهب غ�ضبه �أ�شفق عليها� ،أي توقف يف بر ميينه ،ف�أمره
�شرع �شرعه اهلل له فيكون
اهلل تعاىل ب�أن ي�ضربها ب�ضغث من ع�صي ،فلعل ذلك ٌ
�أحد وجهني يف بر احلالف مبثل تلك اليمني ،كما �شرع لنا يف الإ�سالم الكفارة،
�أو لعل تلك رخ�صة رخ�صها اهلل لنبيه ،ف�إن اهلل يحل لنبيه ما �شاء �إذ كان مع�صو ًما
من �أن ي�ستخف بحرمة ا�سم اهلل تعاىل.
ﮋﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

و�أما قوله تعاىل:
ﮪﮊ [يو�سف ،]76 /فنحن يف غنية عن اخلو�ض فيه ،لأن تلك حيلة على
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حت�صيل �أمر حمبوب ال يوجد ملنعه �شرع �إلهي حمرتم� ،أال ترى قوله «يف دين
إمياء �إىل �أنه لي�س بدين �إلهي.
امللك» ،وامللك هو «فرعون» ،ف�إ�ضافة الدين �إليه � ٌ
كما ا�ستدلوا بقول ر�سول اهلل  ،لعائ�شة« :خذيها وا�شرتطي لهم الوالء،
ف�إمنا الوالء ملن �أعتق»� ،إذ ال يخفى على املت�أمل �أن ما يلوح فيه من احليلة �إمنا
هو حيلة على بائع بريرة ،ولنا يف بيان توجيه معناه حترير ذكرناه يف التعليق على
م�شاكل اجلامع ال�صحيح ،وقد تقدم �شيء منه يف بحث انت�صاب ال�شارع للت�شريع.
وبعد ،فمن الغفلة �أن ُيقا�س على مثل هذه احليل ف ُتجعلَ �أ�ص ًال للقيا�س
عليها ،مع حتقق �أن احليلة ال ت�شتمل على معنى وحكمة ي�صححان القيا�س عليها،
�إذ قد اتفقنا على �أن احليلة خمالف ٌة للحكم ومفيتة للمق�صد ،ولذلك �سميت حيلة،
القيا�س على
النظائر َم ْن مينع َ
فكيف جنعلها �أ�ص ًال للقيا�س عليها ؟ وكيف ُي ِلحق بها َ
الرخ�ص؟
وقد ات�ضح لك من الأمثلة املتقدمة الفرقُ بني �أن ُي�ستعمل الفعلُ املتحيل
م�سبب �سبب �آخر ،و�أن ت�ستعمل
به ب�صفة كونه ً
م�سب ِبه فيفوت َّ
�سببا لتح�صيل َّ
�سببا يف فعلٍ ال ي�شبه
احليلة ب�صفة كونها مان ًعا من فعل �آخر� ،سواء كانت مع ذلك ً
�سببا يف �شيء ،فزده �إتقانًا بتكثري �أمثلته.
الفعل ال َِّذي قام له املانع� ،أم مل تكن ً

�سد الذرائع

()1

لقب يف ا�صطالح الفقهاء لإبطال الأعمال ا َّل ِتي ت�ؤول �إىل
هذا املركَّ ب ٌ
ف�ساد معترب ،وهي يف ذاتها ال مف�سدة فيها ،قال املازري يف �شرحه على التلقني
«�سد الذريعة من ُع ما يجوز لئ َّال ُيتطرق به �إىل ما ال يجوز».
لعبد الوهابُّ :
التحيل� ،إال �أن التحيل ُيراد منه �أعمالٌ
ولهذا املبحث ٌ
تعلق قوي مببحث ُّ
�أتاها بع�ض النا�س يف خا�صة �أحواله؛ للتخل�ص من حق �شرعي عليه ب�صورة هي
أي�ضا معتربة �شر ًعا ،حتى يظن �أنه جار على حكم ال�شرع ،و�أما الذرائع فهي ما
� ً
النا�س به �إف�ضاءه �إىل ف�ساد� ،أم مل يق�صدوا ،وذلك
ي ُف ِ�ضي �إىل ف�ساد� ،سواء ق�صد ُ
يف الأحوال العامة ،فح�صل الفرقُ بني الذرائع واحليل من جهتني :جهة العموم
واخل�صو�ص ،وجهة الق�صد وعدمه.

(	)1الذرائع :جمع ذريعة ،وهي يف الأ�صل دابة ت�شد يف مو�ضع لي�أوي �إليها البعري ال�شارد؛ لأنه كان ي�ألفها قبل
�شروده ،ف�إذا ر�آها اقرتب منها ف�أم�سكوه( .امل�ؤلف).
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أي�ضا احليل املبحوث عنها ال تكون �إال مبطلة ملق�صد �شرعي ،والذرائع
و� ً
قد تكون مبطلة ملق�صد ال�شارع من ال�صالح ،وقد ال تكون مبطلة ،كما �سنبينه يف
تق�سيمها ،فهذا فرق ثالث.
ٍ
واعلم �أن �إف�ضاء الأمور ال�صاحلة �إىل
�شيء �شائع يف كثري من
مفا�سد ٌ
غري حا�صلٍ �إ َّال عند كمال الأمور
الأعمال ،بل رمبا كان ذلك الإف�ضاء �إىل الف�ساد َ
�صالح املوقدين -
ال�صاحلة ،مثل النار ف�إن حالة كمالها  -وهو ا�شتعالها ال َِّذي به ُ
هي حالة �إف�ضائها �إىل مف�سدة الإحراق ،فاعتبار ال�شريعة ب�سد الذرائع يح�صل عند
�سدها.
ظهور غلبة مف�سدة امل�آل على م�صلحة الأ�صل ،فهذه هي الذريعة الواجب ُّ
وقد َّق�سم �شهاب الدين القرايف يف «الفرق الرابع والت�سعني واملائة» ذريع َة
الف�سا ِد ثالثة �أق�سام:
م َم ٌع على عدم �سده ،مثل زراعة العنب خ�شية ما يعت�صر منه من اخلمر،
(( (1جُ ْ
ومثل التجاور يف البيوت خ�شية الزنا.
(((2وجممع على �سده ،كحفر الآبار يف طريق املارة دون �سياج.
(((3وخمتلف فيه ،مثل بيوع الآجال.
ومل يبحث عن وجوب االعتداد ببع�ض هذه الذرائع دون بع�ض ،وما هو
عندي �إال التوازن بني ما يف الفعل  -ال َِّذي هو ذريعة  -من امل�صلحة ،وما يف
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م�آله من املف�سدة ،فريجع الأمر �إىل قاعدة تعار�ض امل�صالح واملفا�سد ،وقد قدمناها
يف مبحث املق�صد العام من الت�شريع ،فما وقع من ُعه من الذرائع قد عظم فيه
ف�سا ُد م�آله على �صالح �أ�صله ،مثل حفر الآبار يف الطرقات ،وما مل يقع من ُعه قد
غلب �صالح �أ�صله على ف�ساد م�آله ،كزراعة العنب ،على � َّأن يف احتياج الأمة �إىل
تلك الذريعة  -بقطع النظر عن م�آلها  -ويف �إمكان ح�صول م�آلها بو�سيل ٍة �أخرى
ظن �أن املراد
قويا يف �سد بع�ض الذرائع وعدم �سد بع�ضها ،وال ُي ُّ
وعدم �إمكانهً � ،أثرا ًّ
باحتياج الأمة �إىل الذريعة ا�ضطرارها �إىل وجودها ،بل املرا ُد به �أنه لو �أبطل ذلك
جمهورا من النا�س حرج ،ف�إن العنب ت�ستطيع الأمة
الفعل ال َِّذي هو ذريعة حلق
ً
�أن ت�ستغني عنه� ،إال �أن يف تكليفها ذلك حرمانًا ال ينا�سب �سماحة ال�شريعة،
أرجح مِ َّما ت�ؤول �إليه من اعت�صار نتائجها
فكانت �إباح ُة زراعة العنب بهذا االعتبار � َ
عظيما يقرب مِ َّما
خمرا ،بخالف التجاور يف البيوت ،ف�إنه لو منع لكان منعه ً
حرجا ً
ً
ال ُيطاق ،فهو حاجي قوي للأمة ،على �أن ما ي�ؤول �إليه من الزنا م�آل بعيد ،و�إن
كانت مف�سدته �أ�شد من تناول اخلمر.
مق�صد ت�شريعي عظيم ا�س ُتفيد من ا�ستقراء ت�صرفات
فمق�صد �سد الذرائع ٌ
ال�شريعة يف تفاريع �أحكامها ،ويف �سيا�سة ت�صرفاتها مع الأمم ،ويف تنفيذ مقا�صدها،
وله يف ال�شريعة ثالثة مظاهر ،وقد ت�أملنا فوجدنا الذريعة على ق�سمني:
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(�أ) ق�سم ال يفارقه كونه ذريعة �إىل ف�ساد ،بحيث يكون م�آله �إىل الف�ساد مطر ًدا،
�أي بحيث يكون الف�ساد من خا�صة ماهيته ،وهذا الق�سم من �أ�صول الت�شريع
يف ال�شريعة ،وعليه ُبنيت �أحكام كثرية من�صو�صة ،مثل حترمي اخلمر.
كثريا ،وهذا الق�سم قد
(ب) ٍ
وق�سم قد يتخلف م�آله �إىل ف�ساد تخل ًفا قليالً� ،أو ً
�سببا للت�شريع املن�صو�ص ،مثل منع بيع الطعام قبل قب�ضه ،وبع�ضه مل
كان ً
يحدث موجبه يف زمان الر�سول  ،فكانت �أنظار الفقهاء فيه من بعده
متخالفة ،فرمبا اتفقوا على حكمه ورمبا اختلفوا ،وذلك تابع ملقدار ات�ضاح
ٍ
معار�ض َّما يقت�ضي
الإف�ضاء �إىل املف�سدة وخفائه ،وكرثته وقلته ،ووجود
إلغاء املف�سدة ،وعدم املعار�ض ،وتوقيت ذلك الإف�ضاء ودوامه.
� َ
والق�سم الأول �أ�صل القيا�س يف هذا الباب ،والق�سم الثاين يتجلى فيه
القيا�س ويخفى ،بح�سب ما يرى الفقيه من قُربه من الأ�صل املقي�س عليه ُوبعده،
فرتجع مراعا ُة هذه الذرائع �إىل حفظ امل�صالح ،ودرء املفا�سد ،مثاله بيوع الآجال
كثريا �إىل �إحالل
ا َّل ِتي لها �صور كثرية ،قال مالك مبنعها؛ لتذرع النا�س بها ً
معامالت الربا ا َّل ِتي هي مف�سدة ،فر�أى مالك �أن ق�صد النا�س �إىل ذلك �أف�ضى �إىل
�شيوعها وانت�شارها ،فح�صلت بها املف�سدة ا َّل ِتي لأجلها ُح ِّرم الربا ،فذلك هو وجه
اعتداد مالك بالتهمة فيه� ،إذ لي�س لق�صد النا�س ت�أثري يف الت�شريع ،لوال �أن ذلك
�إذا ف�شا �صار م�آل الفعل مق�صو ًدا للنا�س ،فا�ستحلوا به ما ُمنع عليهم.
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ومل �أر من فهم هذا املعنى من نكت مالك ،حتى �إن بع�ض حذاق الفقهاء
يقول� :إذا كان املنع منها لأجل التهمة ،كان ح ًّقا �أن ال مينع ما �صدر منها عن �أهل
الدين والف�ضل ،كما �أ�شار �إليه القرايف يف «الفرق الرابع والت�سعني واملائة» ،ولي�س
كما ظن ،ف�إن املقا�صد ال ت�أثري لها يف اختالف الت�شريع ،و� مَّإنَا ُجعلت عالم ًة على
التمايل على �إحالل املف�سدة املمنوعة� ،أال ترى �أن املق�صد ال ي�ؤثر يف غري هذه
الأحوال ،ف�إن من كانت عادته املعاملة بالربا يف اجلاهلية ف�أ�سلم ،فحول معاملته
ال�سلَم مل يكن يف فعله منع؛ لأنه و�إن كان قد ا�ستبدل ب� ِ
أرباحه من الربا
�إىل َّ
أرباحه من ال�سلم ،قد �سلمت معامل ُته من املف�سدة ا َّل ِتي ت�شتمل عليها معامالت
� َ
وح ِّرمت لأجلها ،وا�شتملت معاملته على امل�صلحة ا َّل ِتي لأجلها �أبيح ال�سلم،
الربا ُ
ولي�ست ال�شريعة نكاية كما قدمناه ،حتى حترمه من ربحه اجلاري على الطريقة
امل�شروعة لأجل مق�صده ،فيظهر لنا �أن �سد الذرائع قابل للت�ضييق والتو�سيع يف
اعتباره ،بح�سب �ضعف الوازع يف النا�س وقوته ،كما �سي�أتي يف مبحث الوازع.
�سد ذرائع الف�ساد كما
لقبا خل�صو�ص ِّ
لقب ِّ
ولوال �أن َ
�سد الذرائع قد ُجعل ً
�سدت ذرائ َع فتحت ذرائ َع �أخرى ،كما قال
علمت �آن ًفا ،لقلنا �إن ال�شريعة كما ْ
�شهاب الدين القرايف يف كتاب «تنقيح الف�صول» ،ف�أما وقد درجنا على ا�صطالحهم
يف �سد الذرائع على �أنه لقب خا�ص بذرائع الف�ساد ،فال يفوتنا التنبيه على �أن
ال�شريعة قد عمدت �إىل ذرائع امل�صالح ففتحتها ب�أن جعلت لها حكم الوجوب،
و�إن كانت �صورتها مقت�ضية املنع �أو الإباحة ،وهذه امل�س�ألة هي امللقبة يف �أ�صول
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الفقه ب�أن ما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب ،وهي امللقبة يف الفقه باالحتياط� ،أال
ترى �أن اجلهاد يف �صورته مف�سدة �إتالف النفو�س والأموال ،وهو �آئل �إىل حماية
البي�ضة وحفظ �سالمة الأمة ،وبقائها يف �أمن ،فكان من �أعظم الواجبات� ،إذ لو
أعظم بكثري مَ َّما ُيتلفهم اجلهاد ،وهذه جزئية من جزئيات
تركوه لأعقبهم تركه تل ًفا � َ
قاعدة تق�سيم الأعمال �إىل و�سائلَ  ،ومقا�صد ،و�سنذكرها يف الق�سم الثالث ،فال
ينبغي �أن يختلط املبحثان على الناظر.
و�سد
الغلو يف الدينِّ ،
ومما يجب التنبيه له يف التفقه واالجتهاد التفرق ُة بني ِّ
والغلو موقعه
الذريعة ،وهي تفرقة دقيقة ،ف�سد الذريعة موق ُعه وجو ُد املف�سدةُّ ،
منهي �شرعي� ،أو يف �إتيان عمل �شرعي
املبالغة والإغراق يف �إحلاق ٍ
مباح مب�أمو ٍر �أو ٍ
أ�شد مِ َّما �أراده ال�شارع ،بدعوى خ�شية التق�صري عن مراد ال�شارع ،وهو امل�سمى يف
ب� َّ
ال�سنة بالتعمق والتنطع ،وفيه مراتب ،منها ما يدخل يف الورع يف خا�صة النف�س
ال َِّذي بع�ضه �إحراج لها� ،أو الورع يف حمل النا�س على احلرج ،ومنها ما يدخل
يف معنى الو�سو�سة املذمومة ،ويجب على امل�ستنبطني واملفتني �أن يتجنبوا مواق َع
الغلو ،والتعمق يف حمل الأمة على ال�شريعة ،وما ي�سن لها من ذلك ،وهو موقف
عظيم.

ُ
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بال�ض ْب ِط والتحديد
نوط
ِ

نت فيما �سلف �أن مق�صد ال�شريعة يف �إناطة �أحكامها �أن تكون مر َّتب ًة على
َب َّي ُ
� ٍ
التي�سري على الأمة يف
أو�صاف ومعان ،و�أُق ِّفي ذلك هنا ب�أن ال�شريعة َّلما ق�صدت
َ
�ضبط ٍ
امتثال �أحكامها ،و�إجرائها يف �سائر الأحوال ،عمدت �إىل ٍ
وحتديد يتبني بهما
جليا وجو ُد الأو�صاف واملعاين ا َّل ِتي راعتها ال�شريعة.
ًّ
فبذلك قد ن�صبت للعلماء � ِ
أمارات ال َّت�شريع بالأو�صاف ،واملعاين املراعاة
فيه ،ون�صبت لمِ َْن دونهم حدو ًدا و�ضوابطَ حتتوي على تلك املعاين ا َّل ِتي قد تخفى
على �أمثالهم ،وهي �صاحل ٌة لأن تكون عونًا للعلماء تهديهم عند خفاء املعاين يف
الأو�صاف� ،أو وقوع الرتدد فيها ،كما كانت احلدو ُد وال�ضوابط هادي ًة ملن انحط
عن درجة العلماء� ،إىل �أن يرتقي قلي ًال �إىل فهم املعاين ،والأو�صاف املق�صودة من
ُ
ال�ضوابط من املعاين والأو�صاف اخلفية ،فلذلك مل يكن
الت�شريع فيما حتتويه تلك
ِ
جميع ما ذكرناه.
لمِ ُ َت َع ِّر ِف
مقا�صد ال�شريع ِة ِغ ًنى عن معرف ِة ِ
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وهذا م�سلك قد دقَّ على كثري من الفقهاء ،وقد �أ�شار �إليه قول مالك
يف بيع اخليار من املوط�أ ،فقد �أخرج حديث ابن عمر �أن ر�سول اهلل  قال:
حد حمدود ،وال
«البيعان باخليار ما مل يتفرقا» ،ثم قال عقبة« :ولي�س لهذا عندنا ٌّ
خللوه عن
�أمر معمول به» ،يعني �أنه قد تعذر جع ُله �أ�ص ًال يف ت�شريع خيار املجل�س؛ ِّ
حتديد مقدار املجل�س ،وعدم وجود عملٍ يف �ش�أنه يف�سره ،ف�إن املجل�س ال ين�ضبط،
وقد يكونان يف �سفين ٍة �أو يف �شُ ْق ُدف(((.
ولأجل هذا ،جندهم يف تعليل القيا�س يوجهون �أنظارهم �إىل التعليل
ي�صرحون ب�أن تلك الأو�صاف يح�صل من
بالأو�صاف الظاهرة املن�ضبطة ،مع �أنهم ِّ
امل�سمى باحلكمة� ،أو امل�صلحة� ،أو درء املف�سدة ،ولقد تنزهت
معنى هو َّ
وجودها ً
ال�شريع ُة عن �أن ال تكون �أحكا ُمها منوط ًة باالن�ضباط ،ف�إن من �صفات حكم
اجلاهلية ال َِّذي حذر اهلل منه بقوله تعاىل :ﮋﯾﯿﰀﮊ [املائدة،]50 /
خواطر تعر�ض عند وقوع احلوادث،
أمورهم جتري على
َ
عدم االن�ضباط� ،إذ كانت � ُ
َ
غري ذي نهاية ،وذلك ما جاء القر�آن ب�إنكاره يف
كما كان ُ
حكم الطالق والرجعة َ
قوله تعاىل :ﮋﭜﭝﭞﭟﮊ [البقرة ،]231 /وكذلك ق�سمة مال
امليت.

(((	ال�ش ْق ُدف :مركب �أكرب من الهودج ،ي�ستعمله العرب ،وكان يركبه احلجاج �إىل البيت احلرامُ ،يجمع على
ُّ
�شقادف.
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قال القا�ضي �إ�سماعيل بن �إ�سحاق« :مل يكن �أهل اجلاهلية يعطون الزوج َة
مواريث معلومة
مثل ما نعطيها ،وال يعطون البنات ما ُنعطيهنُ ،وربمَّ ا مل تكن لهم
ُ
يعملون عليها» ،وكذلك عدد الزوجات ،وكيفية حلوق الأن�ساب.
وال ُي ْ�س َت ْث َنى من ذلك �إ َّال �أحكا ٌم قليلة ،مثل مقدار الدية يف العامة
واخلا�صة ،كانت دية العامة عندهم مائ ًة من الإبل ،ودي ُة ال�سادة �ضع َفها �أو �أكرث،
وي�سمى عندهم «التكايل» ،وجاءت �أحكام الإ�سالم يف تلك الأبواب ك ِّلها مبطل ًة
َّ
للفو�ضى املتبعة ،وما ذلك �إ َّال بال�ضبط والتحديد ،ولذلك �أمرت ال�شريعة باملحافظة
الظهر قبل الزوال ،بطلت �صالته.
على حدودها ،فلو �صلَّى امر ٌ�ؤ َ
�ست و�سائل:
وقد ا�س َت ْق َر ْي ُت من طرق االن�ضباط والتحديد يف ال�شريعة َّ
الو�سيلة الأوىل :االن�ضباط بتمييز املاهيات واملعاين متيي ًزا ال يقبل اال�شتباه،
خوا�صها و�آثارها املرتبة عليها ،مثل طرق القرابة املبينة
بحيث تكون لكل ماهية ُّ
امل�صري �إليها دون ما ال
يف �أ�سباب املرياث ،ويف حترمي من حرم نكاحه ،فتعينَّ َ
ُ
ين�ضبط من مراتب املحبة ،وال�صداقة ،والنفع ،والتب ِّني ،ولذلك قال اهلل تعاىل:

ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄﮊ [الن�ساء ،]11 /وقال :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮊ [الأحزاب ،]4 /وقال:

ﮋﮅ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ
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ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ [الأحزاب ،]37 /ويف ال�صحيح �أن
ر�سول اهلل َّ لما خطب �إىل �أبي �أبا بكر ابنته عائ�شة قال له �أبو بكر�« :إمنا �أنا
�أخوك» ،فقال النبي �« :أنت �أخي يف دين اهلل وكتابه ،وهي يل حالل» ،ومن
�شراب
هذا ْنو ُط حكم �شرب اخلمر بح�صول الإ�سكار القليل من مثله ،دون كونه َ
ٍ
ف�ضيخ تمَ ر.
عنب� ،أو َ
أردت به �أنه ال يقبل اال�شتباه عند نظر الفقيه
وقويل «ال يقبل اال�شتباه»ُ � :
املتب�صر يف خوا�ص املاهيات ال�شرعية ،و�إن كان قد يبدو لبع�ض النا�س م�شتب ًها يف
بع�ض املاهيات املتقاربة ال�صفات ،كما قال اهلل تعاىل :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [البقرة ،]275 /فالبيع والربا قد ي�شتبهان
يف الأ�صل بكون كليهما معامل ًة مالية مق�صو ًدا منها الربح ،وال �سيما �إذا كان يف البيع
ت�أجيل ،وقد َّنبه ُ
اهلل تعاىل بقوله :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [البقرة،]275 /
وحرم الآخر� ،إ َّال لأجل اختالف املعنى واخلوا�ص .فالبيع
�إىل �أنه ما �أحلَّ � َ
أحدهما َّ
معامل ٌة من جانبني وببذل العو�ضني ،والربا معاملة من جانب واحد هو جانب
�سد حاجة املت�سلف ،ومن �آثار ذلك �أن �أُ ِب َيح للمتعاو�ضني يف البيع
امل�سلف لق�صد ِّ
تطل ُُّب الأرباح ،ومل ُي َب ْح للمتعاقدين يف الت�سلف تطل ُُّب الأرباح ،بل �إ َّما �أن يعطي
ل�سد احلاجة ،و�إ َّما �أن مي�سك.
ق�ص ًدا ِّ
احلد يف اخلمر ب�شرب
الو�سيلة الثانية :جمرد حتقق ُم َ�س َّمى اال�سم ،ك َن ْو ِط ِّ
ال�سكر يف
جرعة من اخلمر؛ لأنه لو نيط ُّ
احلد بح�صول الإ�سكار الختلف دبيب ُ
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العقول ،فلم يكد ين�ضبط ،فال يتحقق ُ
ٍ
والتبا�س ،ولو
احلد �إ َّال بعنا ٍء
حال ح�صول ِّ
نيط بنهاية ال�سكر وهو حد الإطباق ،حل�صلت مفا�سد جمة قبل ح�صول تلك
النهاية ،وكذلك نوط �صحة بيع الثمار بح�صول االحمرار واال�صفرار يف �أ�صناف
التمر ،ونوط تقرر �إكمال املهر مبجرد امل�سي�س ،ونوط لزوم العقود بح�صول �صيغها
من �إيجاب وقبول.
الو�سيلة الثالثة :التقدير ،ك ُن ُ�صب الزكوات يف احلبوب والنقدين ،وعدد
الزوجات ،ونهاية الطالق ،ون�صاب القطع يف ال�سرقة عند القائلني بالن�صاب ،و�أقل
املهر ،وامل�سافة املعتربة يف انتقال وليَ ِّ املح�ضون عند بلد احلا�ضنة ب�ستة ُب ُرد((( عند
املالكية.
الو�سيلة الرابعة :التوقيت ،مثل مرور الحْ َ ْول يف زكاة الأموال ،وطلوع
الرثيا يف زكاة املا�شية ،ومرور �أربعة �أ�شهر يف الإيالء ،واحلول يف بع�ض العيوب،
َّ
وال�شهرين يف الإع�سار بالإنفاق ،و�أربعة �أ�شهر وع�شر يف عدة الوفاة ،واحلول يف
�سقوط ال�شفعة ،ومن َث َّم قال بع�ض علمائنا بعدم ت�صديق املعتدة يف انق�ضاء عدتها
يف �أقل من خم�سة و�أربعني يو ًما ،وقال ابن العربي بعدمه يف �أقل من ثالثة �أ�شهر،
وبه عمل �أهل �إفريقية؛ مي ًال لل�ضبط والتحديد.

((( ُب ُرد :مفرده «بريد» ،وهو م�سافة قدرها اثنا ع�شر ميالً.
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املعينة للماهيات املعقود عليها ،كتعيني العمل
الو�سيلة اخلام�سة :ال�صفات ِّ
يف الإجارة ،وكاملهر والويل يف ماهية النكاح ليتميز عن ال�سفاح.
الو�سيلة ال�ساد�سة :الإحاطة والتحديد ،كما يف �إحياء املوات فيما بعد عن
القرى بحيث ال ي�صل �إىل الأر�ض دخان القرية ،وكمنع االحتطاب من احلرم عدا
الإذخر ،وحدود احلرز يف حتقق معنى ال�سرقة تفرق ًة بينها وبني اخلل�سة.

نفو ُذ الت�شريع واحرتا ُمه بال�شدة تارة
والرحمة �أخرى

املباحث املتقدمة �أن من مقا�صد ال�شريعة من الت�شريع �أن يكون
ُتكْ ِ�س ُبك
ُ
نافذًا يف الأمة ،و�أن يكون حمرت ًما من جميعها� ،إذ ال حت�صلُ املنفع ُة املق�صودة منه
غر�ض عظيم ،و�إن �أعظم باعث
كامل ًة بدون نفوذه واحرتامه ،فطاع ُة الأ َّم ِة ال�شريع َة ٌ
خطاب اهلل تعاىل للأمة ،فامتثال الأمة لل�شريعة
على احرتام ال�شريعة ونفوذها �أنها ُ
�أمر اعتقادي ،تن�ساق �إليه نفو�س امل�سلمني عن طواعية واختيار؛ لأنها تر�ضي
بذلك َّربها وت�ستجلب به رحم َت ُه �إيا َها ،وفوزها يف الدنيا والآخرة ،وقد قال اهلل
تعاىل :ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮊ [املائدة.]15 /
وحي من اهلل تعاىل ،ثم
فالأحكام ال�شرعية املتلقاة من الر�سول  كلها ٌ
مل يزل �أئمة ال�شريعة من عهد ال�صحابة فما بعد ،يتوخون �أن تكون �آرا�ؤهم يف
ا�ستنباط الأحكام م�ستخرج ًة من التفريع من �أ�صول الكتاب وال�سنة ،ولذلك
النكري على القول بالر�أي غري امل�ستند �إىل ذلك.
كثريا ما ُي ِّ
كانوا ً
�شددون َ
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وا�ستتب لل�شريعة �أن ت�سلك لتح�صيل ذلك م�سلكينْ ِ �سلكتهما جمي ًعا:
امل�سلك الأول :م�سلك احلزم ،وال�صرامة يف �إقامة ال�شريعة،
وامل�سلك الثاين :م�سلك التي�سري والرحمة ،بقد ٍر ال يف�ضي �إىل انخرام
مقا�صد ال�شريعة.
ف أ� َّما امل�سلك الأول :فقد مهدته ال�شريعة بالرتهيب واملوعظة ،كقول اهلل تعاىل:
ﮋﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﮊ [البقرة،]229 /
وغري ذلك من الآيات ،ويف احلديث ال�صحيح« :من عمل عم ًال لي�س عليه �أمرنا
فهو رد» ،ويف ق�ضية بريرة �أن ر�سول اهلل  خطب فقال« :ما بال �أقوام ي�شرتطون
كتاب ا ِهلل ،ومن ا�شرتط �شرطًا لي�س يف كتاب اهلل فهو باطل،
�شروطًا لي�ست يف ُ
كتاب ا ِهلل �أحقُ ،
و�شرط ا ِهلل �أوثق».
ُ
ومن هنا ن�ش�أت يف الفقه قاعدة�« :أن املعدو َم �شر ًعا ،كاملعدوم ِح ًّ�سا»،
ولها فروع كثرية ،وقاعدة�« :أن النهي يقت�ضي الف�ساد» ،وهي م�سلَّم ٌة يف �أ�صول
الفقه ،وعلم فروعه؛ لأنه ال ينبغي �أن تت�ساهل الأم ُة يف تفريط مقا�صد ال�شريعة؛
يت�سرى فيهم �إىل �إ�ضاعة معظم ال�شريعة ،ولذلك نرى
لأن اال�سرت�سال يف ذلك َّ
ال�شريعة حتافظ على �أحكامها يف الأحوال ا َّل ِتي يتحقق فيها عدم فوات املق�صد،
مثل منع الو�صية للوارث ولو مبا دون الثلث ،مع �أنها �أباحت للمو�صي �أن يعطي
لغري الوارث ،فكان الظاهر �أن �إعطاء الثلث لبع�ض الورثة �أوىل باجلواز ،ولكن
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منعه �إمنا هو للمحافظة على مق�صد املواريث ،وهو تعيني �أن�صباء للورثة ال يتجاوزها
النا�س� ،إبطا ًال ملا كان عليه �أهلُ اجلاهلية ،فلذلك ُم ِنعت الو�صية للوارث مطل ًقا،
و�أُنْ ِفذت للأجنبي يف الثلث.
أمناء
ولإكمال الو�صول �إىل الغاية من هذا امل�سلك� ،أقام نظا ُم ال�شريعة � َ
ووزع ًة ،لتنفيذ �أحكامها ومقا�صدها يف النا�س بالرغبة والرهبة� ،أعني باملوعظة
والقوة ،كما �أ�شار �إليه قوله تعاىل :ﮋﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ [احلديد،]25 /
وقد �أقام ر�سول اهلل  احلدود ،وبعث الأمراء والق�ضاة �إىل الأقطار البعيدة عنه،
بحيث �صار ذلك من املتواتر من فعله  ،وقال عثمان بن عفان « :يزع اهلل
بال�سلطان ما ال يزع بالقر�آن».
فكان من �أ�صول نظام احلكومة الإ�سالمية �إقام ُة اخللفاء ،والأمراء ،والق�ضاة،
ونواب كلٍّ ؛ ليتم تنفيذُ الأحكام
و�أهل ال�شورى يف الإفتاء ،وال�شرطة ،واحل�سبةِ ،
املتعلقة باحلقوق العامة للأمة ،والأحكام املتعلقة باحلقوق اخلا�صة بني �أفراد الأمة،
و�شرطت يف �أنواع هذه الواليات من ال�صفات الذاتية ،والعقلية ،والعملية ،ما
أمور املوكول ُة �إليهم على الوجه الأكمل ،كما �أ�شار �إليه ال�شهاب
ت�ستقيم به ال ُ
القرايف يف «الفرق ال�ساد�س والت�سعني» و«الفرق الثالث والع�شرين واملائتني».
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و�أ َّما امل�سلك الثاين :م�سلك التي�سري والرحمة ،ف�إن ال�شريعة  -كما ع ِل ْم َت -
قد ُبنيت على �سهولة قبولها يف نفو�س النا�س؛ لأنها �شريع ٌة فطرية �سمحة ،ولي�ست
حرجا كما تقدم ،فهي حتمل النا�س على امل�صالح ْحم ًال �أق�صى ما ميكن
نكاي ًة ،وال ً
�أن يكون احلمل من الرحمة والتي�سري� ،إذ ال فائدة يف الت�شريع �إ َّال العمل به.
وقد كان تي�سري ال�شريعة ذا مظاهر ثالثة:
نظرا لغالب الأحوال كما
�أ) �أحدها� :أن �أحكامها املعينة مبنية على التي�سريً ،
قال اهلل تعاىل :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ [احلج ،]78 /وقال:
ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ [البقرة ،]185 /ونحو
ذلك.
ب) واملظهر الثاين� :أنها تعمد �إىل تغيري احلكم ال�شرعي من �صعوبة �إىل �سهولة
يف الأحوال العار�ضة للأمة �أو للأفراد ،فتي�سر ما عر�ض له الع�سر ،قال
اهلل تعاىل :ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ [الأنعام ،]119 /وقال :ﮋﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [البقرة ،]173 /ولذلك كان من �أ�صول
قواعد الت�شريع قاعدة« :امل�شقة جتلب التي�سري» ،وهذا هو مبحث الرخ�صة.
عذرا يف التق�صري يف العمل بها؛
ج) واملظهر الثالث� :أنها مل ترتك ُ
للم َخاطَ بني بها ً
لأنها ُبنيت على �أ�صول احلكمة ،والتعليل ،وال�ضبط ،والتحديد ،قال اهلل تعاىل:
ﮋﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ [املائدة ،]50 /وقال :ﮋﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮊ [البقرة.]138 /

وخا�صة
الرخ�صة :عا َّمة
َّ
ُّ

مبحث الرخ�صة
و�إذ قد اقتحمنا احلديث عن الرخ�صة كان ح ًّقا �أن نَ ِف َي َ
بع�ض �أنواع الرخ�ص مغف ً
وال عن اعتبارها عند
ح َّق ُه من البيان؛ لأين
وجدت َ
ُ
أطبقت كلم ُة الفقهاء على �أن الرخ�صة ُتغيرِّ الفعلَ من �صعوبة �إىل
الفقهاء ،فقد � ْ
�سهولة ،لعذ ٍر عر�ض لفاعله ،و�ضرور ٍة اقت�ضت عد َم اعتداد ال�شريعة مبا يف الفعل
امل�شروع من جلب م�صلح ٍة� ،أو دفع مف�سدة ،مقابل امل�ضرة العار�ضة الرتكاب
الفعل امل�شتمل على املف�سدة ،وم َّث ُلوا الرخ�صة ب�أكل امل�ضطر امليت َة ،قال ال�شاطبي:
«�إن الرخ�صة م�ستمدة من قاعدة رفع احلرج ،كما �أن العزمي َة راجع ٌة �إىل �أ�صل
التكليف ،وكالهما �أ�صل كلي».
الفقهاء ال ميثلون �إ َّال بالرخ�صة العار�ضة للأفراد يف �أحوال
أيت
غري �أين ر� ُ
َ
اال�ضطرار ،ونحن �إذا ت�أملنا الرخ�صة فوجدناها ترجع �إىل عرو�ض امل�شقة وال�ضرورة،
�صح لنا �أن ننظر �إىل عموم ال�ضرورة وخ�صو�صها ،فقد وجدنا من ال�ضرورات
َّ
ٍ
ت�شريع عام يف �أنواع من الت�شريعات ،م�ستثناة
�سبب ٍ
�ضرورات عام ًة مطرد ًة كانت َ
ال�سلَم ،واملغار�سة ،وامل�ساقاة ،فهذه م�شروعة
من �أ�صول كان �ش�أنها املنع ،مثل َّ

218

ا�صدُ َّ
ال�ش ِري َعة الإِ�سالم َّية
َم َق ِ

218

مقت�ضيا من َع َها ،لوال
باطراد ،وكان ما ت�شتمل عليه من ال�ضرر وتوقع �ضياع املال
ً
ِ
حاجات الأمة داعي ُة �إليها ،فدخلت يف ق�سم احلاجي ،كما قال ال�شاطبي يف
� َّأن
حكم املباح باطراد ،وكذلك وجدنا من
مبحث الرخ�صة والعزمية ،فكان ُ
حكمها َ
ٍ
�ضرورات خا�ص ُة م�ؤقتة ،جاء بها القر�آن وال�سنة كقوله تعاىل :ﮋﮙ
ال�ضرورات
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [البقرة ،]173 /وقد اقت�صر الفقهاء عليها
يف متثيل الرخ�صة.
ق�سم ثالث مغفول عنه ،وهو ال�ضرورة العامة امل�ؤقتة ،وذلك
وبينْ َ الق�سمني ٌ
�أن يعر�ض اال�ضطرار للأمة� ،أو طائفة عظيمة منها ي�ستدعي �إباح َة الفعل املمنوع
لتحقيق مق�صد �شرعي ،مثل �سالمة الأمة ،و�إبقاء قوتها� ،أو نحو ذلك ،وهذا
التوقيت وهذا العموم يف هذا الق�سم مقول على كليهما بالتفاوت ،وال �شك
أجدر من اعتبار ال�ضرورة اخلا�صة،
�أن اعتبار هذه ال�ضرورة عند حلولها �أوىل و� ُ
املقررة للأحوال ا َّل ِتي طر�أت عليها تلك
و�أنها تقت�ضي ً
تغيريا للأحكام ال�شرعية ِّ
ال�ضرورة.
ولي�ست �أمثل ُة هذا النوع من الرخ�صة بكثرية ،فمنها الكراء امل� َّؤبد ال َِّذي
جرت به فتوى علماء الأندل�س كابن �سراج ،وابن منظور ،يف �أواخر القرن التا�سع،
يف �أر�ض الوقف حني زهد النا�س يف كرائها للزرع؛ ملا حتتاجه �أر�ض الزرع من قوة
اخلدمة ،ووفرة امل�صاريف لطول تبويرها ،وزهدوا يف كرائها للغر�س والبناء؛ لق�صر
املدة ا َّل ِتي تكرتى �أر�ض الوقف ملثلها ،ولإباية الباين �أو الغار�س �أن يبني �أو يغر�س
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ثم يقلع ما �أحدثه يف الأر�ض ،ف�أفتى ابن �سراج ،وابن منظور بكرائها على الت�أبيد،
ور�أيا �أن الت�أبيد ال غرر فيه؛ لأنها باقية غري زائلة ،ثم تبعهما على ذلك �أهل م�صر
اللقاين يف �إحكار الأوقاف ،وجرى العمل
يف القرن العا�شر بفتوى نا�صر الدين
ِ
بذلك يف املغرب يف فا�س ،وتو ُن�س يف ال ُع َقد امل�سماة عندنا يف تون�س بالن�صبة
واخللو ،و�أُلحْ ِ ق بها ال ُ
إنزال ،ويف فا�س باجلل�سة واجلزاء ،ومنها فتوى علماء بخارى
من احلنفية ببيع الوفاء يف الكروم حلاجة غار�سيها �إىل النفقات عليها قبل �إثمارها
كل �سنة ،فاحتاجوا �إىل اقرتا�ض ما ينفقونه عليها.
رعيه و�إعطا�ؤه
وقد يطر�أ من ال�ضروريات ما هو �أ�شد من ذلك ،فالواجب ُ
ما ينا�سبه من الأحكام ،ويف قواعد عز الدين بن عبد ال�سالم يف �أواخر قاعدة
أر�ض بحيث
عم احلرا ُم ال َ
«امل�ستثنيات من القواعد ال�شرعية يف املعاو�ضات»« :لو َّ
ال يوجد فيها حاللٌ  ،جاز �أن ُي ْ�س َت ْع َمل من ذلك ما تدعو �إليه احلاجات ،وال
يقف حتليلُ ذلك على ال�ضرورات؛ لأنه لو وقف عليها لأ َّدى �إىل �ضعف العباد
وا�ستيالء �أهل الكفر والعناد على بالد الإ�سالم ،والنقطع النا�س عن احلرف
وال�صنائع ا َّل ِتي تقوم بامل�صالح ...،وال ُي َت َب َّ�س ُط يف هذه الأموال كما ُي َت َب َّ�س ُط يف املال
احلالل ،بل ُي ْق َت َ�ص ُر يف ذلك على ما مت�س احلاج ُة �إليه  ...و�صور هذه امل�س�ألة �أن
ُيج َهل ِ
امل�ستحقون بحيث يتوقع �أن نعرفهم يف امل�ستقبل ،ولو يئ�سنا من معرفتهم
لمَ َا ُت ُ�ص ِّو َرت هذه امل�س�ألة؛ لأنه ي�صري ٍ
حينئذ �إىل امل�صالح العامة ،و�إمنا جاز تناول
ذلك قبل النا�س من معرفة امل�ستحقني؛ لأن امل�صلحة العامة كال�ضرورة اخلا�صة،
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ولو دعت �ضرور ٌة �إىل غ�صب �أموال النا�س جلاز له ذلك ،بل يجب عليه �إذا خاف
الهالك جلوع� ،أو حر� ،أو برد� ،إذا وجب هذا لإحياء نف�س واحدة فما الظن ب�إحياء
نفو�س؟» وهذا مقام راعاه املجتهدون يف ت�صاريف ا�ستنباطهم ،و َدنَ ْوا منه وابتعدوا،
فقد جتد املجتهد الواحد يدنو منه ،ويبتعد يف خمتلف �أقواله ،بح�سب تعار�ض
الأدلة وغري ذلك.

و�سلطانية
ُ
مراتب ال َو ِازع جبلية ،ودينيةُ ،

نحن الآن �أ�شبه ب�أن نكون رجعنا �إىل مبحث نفوذ ال�شريعة واحرتامها بعد
�أن ف�صل بيننا وبينه بيانُ الرخ�صة ،فبنا �أن نبني كيف ا�ستخدمت ال�شريعة بنفوذ
أنواع الوازع ال َِّذي يزع النفو�س عن التهاون
ت�شريعها واحرتامه يف نفو�س النا�سَ � ،
كافيا لها
بحدود ال�شريعة .فاعتمدت يف ذلك ً
ابتداء على الوازع ا ِجل ِب ِّلي ،فكان ً
من الإطالة يف الت�شريع للمنافع ا َّل ِتي تتطلبها الأنف�س من ذاتها ،وبالتحذير من
زاجر عنها ،مثل منافع االقتيات واللبا�س وحفظ
املفا�سد ا َّل ِتي يكون للنفو�س منها ٌ
الن�سل والزوجات ،فال جتد يف ال�شريعة و�صايا حلفظ الأزواج؛ لأنه يف اجلبلة� ،إذ
كانت الزوجة كافية يف ذلك ،كما قال عمرو بن كلثوم:
يقنت جيا َدنا ويقلن ل�ستم

بعولتنا �إذا مَل متنعونا

وقلَّت يف ال�شريعة الو�صاي ُة بحفظ الأبناء �إ َّال يف �أحوال َعر�ضت للعرب
من التفريط فيه كما فعلوا يف الو�أد ،قال اهلل تعاىل فيها :ﮋﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [الإ�سراء،]31 /
ولذلك كانت ال�شريعة تعمد �إىل الأمور العظيمة ا َّل ِتي تخ�شى �أن ال ُي ْغ ِني فيها
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الوازع الديني ال َغ َن َاء املرغوب ،فت�صبغها ب�صبغة الأمور ا ِجل ِب ِّلية ،كما فعلت يف
ُ
حترمي ال�صهر ،لتلحق ال�صهر بالن�سب يف جعل الوازع عن الزنا فيه كا ِجل ِب ِّلي،
ف�أحلقت � َأبو ْي الزوجني بالأبوين يف قوله تعاىل :ﮋﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪ

ﮫﮊ [الن�ساء.]23 /
قال فخر الدين الرازي« :من تزوج امر�أة ،فلو مل يدخل على املر�أة �أبو
الرجل واب ُنه ،ومل تدخل على الرجل �أ ُّم املر�أة وابن ُتها ،لبقيت املر�أة كاملحبو�سة
يف البيت ،ولتعطل على الزوج والزوجة �أكرث امل�صالح ،ولو �أذنا يف هذا الدخول
ومل نحكم باملحرمية ،فرمبا امتدت �أع ُني البع�ض �إىل البع�ض ،وح�صل امليلُ  ،وعند
ح�صول التزوج ب�أمها �أو ابنتها حت�صل النفر ُة ال�شديدة بينهن؛ لأن �صدور الإيذاء
أثريا ،فيح�صل التطليق والفراق� .أ َّما
عن الأقارب �أقوى وق ًعا ،و� ُّ
أ�شد �إيال ًما وت� ً
�إذا ح�صلت املحرمية ،فقد انقطعت الأطماع ،فال يح�صل ذلك ال�ضرر ،فيبقى
�سليما من املف�سدة ،فثبت �أن املق�صود من حكم ال�شرع
النكاح بني الزوجني ً
ال�سعي يف تقرير االت�صال احلا�صل بني الزوجني» .وقد يزاد على ما
بهذه املحرمية ُ
املتوقَّع من �شدة املخالطة� ،إىل نفر ٍة
ذكره الفخر �أن ال�شارع ق�صد قلب ذريعة ال ِّزنا َ
�سد الذريعة يف هذه
منه با�ستخدام الوازع ا ِجل ِب ِّلي بد ًال عن الوازع الديني؛ لتعذر ِّ
املخالطة مبا قرره فخر الدين.
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وازع جب ِّلي بالتحذير من
قلب الوازع الديني �إىل ٍ
ولي�س من الع�سري ُ
كثريا من الأمور ا َّل ِتي تظهر يف �صورة
العقاب ِّ
وبث الت�شنيع يف العادة ،ف�إن ً
اجلبليات ما كانت �إ ّال تعاليم دينية ،مثل �سرت العورة ،وحمرمية الآباء والأبناء ،وقد
ٍ
النا�س عنها ملذمتها ،فقد كان �أهل اجلاهلية يبيحون
جند
مباحات مذموم ًة يتن َّز ُه ُ
تزوج االبنِ زوج َة �أبيه بعد موته ،ومع ذلك فهم ي�سمونه نكاح املقت ،وقد قيل
َ
لأبي علي اجلبائي� :إنك ترى �إباحة �شرب النبيذ و�أنت ال ت�شربه ،فقال« :تناولته
الدعارةَ ،ف�س ُم َج((( يف املروءة».
�سد الذريعة،
ولعلماء ال�شريعة ْن�س ٌج على منوالها هذا عند ق�صد املبالغة يف ِّ
فقد قال مالك رحمه اهلل بنجا�سة عني اخلمر ،وهو يعلم �أن اهلل � مَّإنَا نهى عن �شربها
ال عن التلطخ بها ،ولكنه ح�صل له من ا�ستقراء ال�سنة ما �أفاده مراعا َة ِ
ق�صد
االنكفاف عن �شُ ربها ،و�إذ كان ذلك َع ِ�س ًرا ل�شدة ميل النفو�س �إليها
ال�شريعة
َ
بكرثة ما نَ َّو َه ال�شاربون مبحا�سن رقتها ولونها� ،أرادت ال�سنة تقوية الوازع الديني
عن �شربها ،ب�إ�شراب النفو�س معنى قذارتها ،وجعلها كالنجا�سات ،يف حني �أنه
مل َي ُق ْل �أي مالك بنجا�سة اخلنزير احلي ،وقد �صار من �أمثال عامة بلدنا �إذا �أرادوا
قول ل ٍ
ن�سبة ٍ
أحد يف ذ ِِّم �شي ٍء �أن يقولوا« :قال فيه ما قال مالك يف اخلمر» ،ويف
احلديث ال�صحيح« :لي�س لنا مثل ال�سوء ،العائد يف �صدقته ،كالكلب العائد يف
قيئه».
((( َ�س ُم َج :ق َُب َح.
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وازع
ولكن معظم الو�صايا ال�شرعية منوطٌ تنفيذُ ها بالوازع الديني ،وهو ُ
الإميان ال�صحيح املتفرع �إىل الرجاء ،واخلوف ،فلذلك كان تنفيذُ الأوامر ،والنواهي،
موك ً
وال �إىل دين املخاطَبني بها ،قال اهلل تعاىل :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ [البقرة ،]228 /وقال :ﮋﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮊ [البقرة،]235 /
وقال :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮊ [البقرة ،]235 /وغري
ذلك من الآيات والآثار النبوية ،ويف ا�ستقرائها كرثة.
فمتى َ�ض ُع َف الوازع الديني يف زمنٍ � ،أو قوم� ،أو يف �أحوال ُيظَ ُّن �أن الدافع
�إىل خمالفة ال�شرع يف مثلها� ،أقوى على �أكرث النفو�س من الوازع الديني ،هنالك
ُي�صار �إىل الوازع ال�سلطاينُ ،في َن ُاط التنفيذُ بالوازع ال�سلطاين ،كما قال عثمان بن
أو�صياء
عفان« :يزع اهلل بال�سلطان ما ال يزع بالقر�آن» ،ولذلك قال ابن عطية �إن � َ
زمانهم ال ُي َقبل قو ُلهم يف ر�شد اليتامى حتى يرفعوا �إثبات ذلك �إىل القا�ضي ،ومل
يرهم م�صداق �أمانة ال�شريعة يف قوله تعاىل :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﮊ [الن�ساء ،]6 /وا�ستح�سن قو َله فقها ُء املالكية بعده ،قال ابن العربي:
«ال ت�صدق املر�أة يف دعواها انق�ضاء عدتها يف مد ٍة �أقل من خم�سة و�أربعني يو ًما»،
ل�ضعف الديانة ،مع �أن القر�آن َوكَلَ ذلك �إىل �أمانتهن �إذ قال :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ [البقرة .]228 /وبقول
ابن العربي« :جرت الفتوى والق�ضاء عند علماء املالكية ،كما نظمه �صاحب
العمليات العامة».
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وعلى هذا االعتبار ،ي�صح كلما ح�صل الرت ُّد ُد يف �أمانة َم ْن وكلت ال�شريع ُة
ح ًّقا �إىل �أمانته� ،أن نكل تنفيذَ ذلك احلق �إىل ال�سلطان ،كما قال مالك يف جمع
ت�سرى �إحداهما حرمت عليه الأخرى،
الأختني من ملك اليمني�« :إن ال�سيد �إذا َّ
ت�سري الأخرى،
وحترميها موكول �إىل �أمانته ،ف�إن �أراد االنتقال من تلك الأخت �إىل ِّ
وجب عليه قبل ذلك �أن حترم عليه ا َّل ِتي كانت �سرية له ،مبا حترم به من بيع،
فت�سرى
�أو كتابة� ،أو عتق� ،أو تزويج ،وذلك � ً
أي�ضا موكول فعله �إليه ،ف�إن تعجل َّ
الأخت قبل �أن حرم على نف�سه الأوىل كما و�صفنا ،وقفه القا�ضي عنهما م ًعا حتى
يحرم الأوىل ،ومل يبق ذلك موك ً
وال �إىل �أمانته ،لأنه متهم».
وعليه فللفقهاء تعي ُني املوا�ضع ا َّل ِتي ُت�سل َُب فيها �أمان ُة تنفيذ �أحكام ال�شريعة
تف�شي اجلهالة.
من امل�ؤتمَ َ ِنني عليها عند حتقيق �ضعف الوازع� ،أو رقة الديانة� ،أو ِّ
ويف ن�صو�ص ال�شريعة ما ي�سمح بذلك؛ لأن معظم اخلطاب القر�آين يف مثل هذه
الأمور ورد ب�ضمائر اجلمع ال�صاحلة العتبار التوزيع� ،أو العتبار خماطبة جماعة
إمياء �إىل �إعداد
امل�سلمني� ،أي �أولياء �أمورهم ،فنجعل هذا الأ�سلوب يف اخلطاب � ً
اجلماعة للإ�شراف على تلك احلقوق ،ولهذا �أحدث عمر بن اخلطاب والي َة
غري والية الق�ضاء؛ لأن من احلقوق ما ق�صدت ال�شريع ُة حفظَ ه،
احل�سبة وجعلها َ
ت�ضر ُر ٍ
املت�ضر ُر
�شخ�ص معينَّ حتى يقوم لدى القا�ضي� ،أو يكون ِّ
ولي�س يف تفريطه ُّ
من تفريطه �ضعي ًفا عن القيام بحقه.
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واعلم �أن الوازع الديني ملحوظٌ يف جميع �أحوال االعتماد على نو َعي
متهيد للوازع
الوازع ،ف�إن الوازع ال�سلطاين تنفيذٌ للوازع الديني ،والوازع اجلب ِّلي ٌ
اختياريا كان �أم جبرْ ًّيا ،ولذلك
الوازع الديني،
الديني ،فاملهم يف نظر ال�شريعة هو ُ
ًّ
يف �إهما ُله� ،أو
يجب على ُوال ِة الأمور حرا�س ُة الوازع الديني من الإهمال ،ف�إن ِخ َ
�سو ُء ا�ستعماله ،وجب عليهم تنفيذُ ه بالوازع ال�سلطاين.

ا ُ
حل ِّـريـة :معناها ،ومداها ،ومراتبها
يف نظر َّ
ال�شريعة

لما حتقق فيما م�ضى �أن امل�ساواة من مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ل ِز َم �أن
مق�صد �أ�صلي من
يتفرع على ذلك �أن ا�ستواء �أفراد الأمة يف ت�صرفهم يف �أنف�سهمٌ ،
مقا�صد ال�شريعة ،وذلك هو املراد باحلرية.
جاء لفظ احلرية يف كالم العرب مطل ًقا على مع َنيينْ ِ � ،أحدهما نا�شئ عن
الآخر.
املعنى الأول� :ضد العبودية ،وهي �أن يكون ت�صرف ال�شخ�ص العاقل
غري متوقف على ر�ضا �أحد �آخر ،وقويل« :بالأ�صالة»
يف �ش�ؤونه بالأ�صالة ،ت�صرفًا َ
ماليا يف ماله ،وت�صرف الزوجني فيما تتعلق
ت�صر ِف ال�سفيه �سف ًها ًّ
لإخراج نحو ُّ
به حقوقُ الزوجية ،وت�صرف املتعاقدين بح�سب ما تعاقدا عليه؛ لأن ذلك كله
جعليا،
يتوقف على ر�ضا غري املت�صف بت�صرفهَّ ،
أ�صليا بل ًّ
لكن ذلك التوقف لي�س � ًّ
ت�صرف منه يف نف�سه
�أوجبه املر ُء على نف�سه مبقت�ضى التعاقد ،فهو يف التحقيق
ٌ
بحريته ،فهو بحريته و�ض َع لنف�سه قيو ًدا مل�صلحته.
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غري قاد ٍر على
ويقابل احلري َة بهذا املعنى العبوديةُ ،وهي �أن يكون
ُ
املت�صرف َ
الت�صرف �أ�صال ًة �إ َّال ب�إذن �سيده ،وقد ن�ش�أ هذا الو�صف � -أعني العبودية  -عن
الغلبة ،والقوة يف �أزمنة حتكيم القوة ،فكان من �أجلِّ مظاهره و�أ�سبابه الأ�سر يف
احلروب والغارات ،فالأ�سري يف مدة الأ�سر هو العاين ،ثم �إذا �شاء ال َِّذين �أ�سروه
إبقاء حياته جعلوه عب ًدا يخدمهم ،وال يت�صرف �إ َّال على ح�سب �إرادتهم ،وجعلوا
� َ
أ�سري رمبا
ذلك الو�صف قاب ًال للنقل من يد �إىل يد ،فكان القو ُم ال َِّذين ي� ِأ�س ُرون ال َ
دفعوه �إىل قوم �آخرين لهم معه �إحن ،وترات ليقتلوه� ،أو يعذبوه باخلدمة ،ورمبا باعوه
فانتفعوا بثمنه ،ف�صار عب ًدا ملن دفع فيه الثمن.
املعنى الثاين :نا�شئ عن الأول بطريقة املجاز يف اال�ستعمال ،وهو ُّمتكن
ال�شخ�ص من الت�صرف يف نف�سه ،و�ش�ؤونه كما ي�شاء دون معار�ض ،ويقابل هذا
ُ
ال�شخ�ص ال َِّذي
ال�ضرب على اليد� ،أو
املعنى
اعتقال الت�صرف ،وهو �أن ُي ْج َعلَ
ُ
ُ
ي�سوء ت�صرفُه يف املال  -لعجزٍ� ،أو لقلة ذات يد� ،أو لقل ِة ٍ
كاف� ،أو حلاج ٍة  -مبنزلة
و�صف �إباء
العبد يف و�ضعه حتت نري �إرادة غريه يف ت�صرفه ،بحيث ُي�سل َُب منه ُ
را�ضيا بالهون.
ال�ضيم ،وي�صري ً
وكال هذين املعنيني للحرية جاء مرا ًدا لل�شريعة� ،إذ كالهما نا�شئ عن
الفطرة ،و�إذ كالهما يتحقق فيه معنى امل�ساواة ا َّل ِتي تقرر �أنها من مقا�صد ال�شريعة.
أحرارا»� ،أي
ولذلك قال عمر « :مب ا�ستعبدمت النا�س ،وقد ولدتهم �أمهاتهم � ً
أحرارا � ٌأمر فطري.
فكونهم � ً
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ف�أ َّما املعنى الأول ف�إطالقه يف ال�شريعة ُم َّقر ٌر م�شهور ،ومن قواعد الفقه قول
الفقهاء« :ال�شارع مت�شوف للحرية» ،فذلك ا�ستقرا�ؤه من ت�صرفات ال�شريعة ا َّل ِتي
دلت على �أن من �أهم مقا�صدها �إبطالَ العبودية ،وتعميم احلرية ،ولكن د�أب
ال�شريعة يف رعي امل�صالح امل�شرتكة ،وحفظ النظام وقف بها عن �إبطال العبودية
بوجه عام ،وتعوي�ضها باحلرية ،و�إطالق العبيد من ربقة العبودية ،و�إبطال �أ�سباب
جتدد العبودية ،مع �أن ذلك يخدم مق�صدها ،كان ذلك التوقف من �أجل �أن
العبيد َع َم َل ًة يف احلقول،
نظام املجتمعات يف كل قُط ٍر قائم على نظام الرق ،فكان ُ
وخدم ًة يف املنازل ،والغرو�سُ ،ورعا ًة يف الأنعام ،وكانت الإما ُء حالئلَ ل�سادتهن،
وخادمات يف منازلهمٍ ،
ٍ
ودايات لأبنائهم ،فكان الرقيق لذلك من �أكرب اجلماعات
ا َّل ِتي �أقيم عليها النظام العائلي ،واالقت�صادي ،واالجتماعي لدى الأمم حني
طرقتهم دعوة الإ�سالم ،فلو جاء الإ�سالم بقلب ذلك النظام ر� ًأ�سا على عقب،
تع�سر معه عودة انتظامه ،فهذا موجب �إحجام
النفرط ُ
عقد نظام املدنية انفراطًا َّ
ال�شريعة عن �إبطال الرق املوجود.
و�أما �إحجامها عن �إبطال جتدد �سبب اال�سرتقاق ال َِّذي هو الأ�سر يف احلروب؛
ِ
با�سرتقاق من وقع يف �أ�سرها
فلأن الأمم ا َّل ِتي �سبقت ظهور الإ�سالم قد متتعت
إيقاف غلوا ِء تلك الأمم
وخ�ضع �إىل قوتها ،وكان من �أكرب مقا�صد �سيا�سة الإ�سالمُ � ،
واالنت�صاف لل�ضعفاء من الأقوياء ،وذلك بب�سط َجناح �سلطة الإ�سالم على العامل
ُ
وبانت�شار �أتباعه يف الأقطار ،فلو �أن الأمم ا َّل ِتي ا�ستقرت لها �سياد ُة العامل من قبل
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أخطر تلك العواقب يف نفو�س الأمم ال�سائدة
�أ ِم َن ْت َ
عواقب احلروب الإ�سالمية  -و� ُ
وال�سبي  -لمَ َا ترددت الأ ُمم من العرب وغريهم يف الت�صميم
أ�سر ،واال�ستعبا ُد،
ال ُ
ُ
على رف�ض �إجابة الدعوة الإ�سالمية ،اتكا ًال على الكرثة والقوة ،و�أم ًنا من و�صمة
الأ�سر واال�ستعباد .كما قال �صفوان بن �أمية يف مثله« :لأن تربني قري�ش خري من
�أن تربني هوازن» ،وكما قال النابغة:
ذارا على �أن ال تنال مقادتي
ِح ً

حرائرا
وال ن�سوتي ،حتى مينت
َ

فنظر الإ�سالم �إىل طريق اجلمع بني مق�صديه  -ن�شر احلرية ،وحفظ نظام
وعالجا
العامل  -ب�أن �سلَّط عواملَ احلرية على عوامل العبودية مقاوم ًة لها بتقليلهاً ،
أ�سباب كثرية من �أ�سباب اال�سرتقاق ،وق َْ�صرِه على
للباقي منها ،وذلك ب�إبطال � ٍ
المَر ِء نَ ْف َ�س ُه �أو بي ُع كب ِري
�سبب الأَ ْ�سر خا�صة ،ف�أبطل اال�سرتقاق االختياري وهو بيع ْ
بع�ض �أبنائها ،وقد كان ذلك �شائ ًعا يف ال�شرائع ،و�أبطل اال�سرتقاق لأجل
العائلة َ
اجلناية ،ب�أن يحكم على اجلاين ببقائه عب ًدا للمجني عليه ،وقد حكى القر�آن عن
حالة م�صر :ﮋ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [يو�سف ،]75 /ثم قال:
ﮋﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮊ [يو�سف.]76 /
أي�ضا من
الد ْينِ ال َِّذي كان �شر ًعا للرومان ،وكان � ً
و�أبطل اال�سرتقاقَ يف َّ
�شريعة �سولون يف اليونان من قبل ،و�أبطل اال�سرتقاق يف ال ِف نَت ،واحلروب الداخلية
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يو�سف �إذ
الواقعة بني امل�سلمني ،و�أبطل ا�سرتقاق ال�سائبة ،كما ا�سرتقت ال�سيار ُة َ
وجدوه.
ثم �إن الإ�سالم التفت �إىل عالج الرق املوجود ،والذي يوجد َبر َوا ِف َع ترفع
�ضر َر الرق ،وذلك بتقليله عن طريق تكثري �أ�سباب رفعه ،وبتخفيف �آثار حالته،
َ
وذلك بتعديل ت�صرف املالكني يف عبيدهم ال َِّذي كان غالبه ُمع ِنتا.
فمن الأول ،وهو تكثري �أ�سباب رفعه ،جعل بع�ض م�صارف الزكاة يف �شراء
العبيد ،وعتقهم ،بن�ص قوله تعاىل :ﮋ ﭯ ﭰﮊ [البقرة ،]177 /وجعل
العتق من وجوه الكفارات الواجبة يف قتل اخلط�أ ،وفطر رم�ضان عم ًدا ،والظهار،
وحنث الأميان ،و�أمره مبكاتبة العبيد �إن طلبوا املكاتبة بقوله تعاىل :ﮋﭰ ﭱ
ندب على
وجوب �أو ٍ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ [النورَ � ،]33 /أمر ٍ
جزءا له يف ٍ
ن�صيب �شريكه فدفعه،
عبد ،ق ُِّوم عليه ُ
اختالف بني العلماء ،ومن �أعتق ً
العبد كله ،ومن � ْأولد �أم َته �صارت كاحلرة ،فلي�س له بي ُعها وال هب ُتها ،وال له
ُوع ِتق ُ
عليها خدم ٌة ،وال غلة ،و ُتعتق من ر�أ�س ماله بعد وفاته.
والرتغيب يف عتق العبيد ،قال تعاىل :ﮋﮣﮤﮥ.ﮧﮨﮩﮪ.
ﮬ ﮭﮊ [البلد ،]13 - 11 /وكان الرتغيب يف عتق من يتناف�س فيه �أقوى.
ففي حديث �أبي ٍّذر �أن�« :أف�ضل الرقاب �أغالها ثم ًنا ،و�أنف�سها عند �أهلها» .ويف
احلديث« :ورجل له �أمة فعلمها ف�أح�سن تعليمها ،و�أدبها ف�أح�سن ت�أديبها ،ثم عتقها
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أح�سب �أن من حكمة هذا �أن من كان من العبيد بهذا
وتزوجها ،فله �أجران» .و� ُ
الو�صف ،يكون بقا�ؤه يف الرق تعطي ًال النتفاع املجتمع به انتفا ًعا كامالً ،ويكون
�إدخاله يف �صنف الأحرار �أفيد لهم.
ومن الثاين ،النهي عن الت�شديد على العبيد يف اخلدمة ،ففي احلديث« :ال
يكفله من العمل ما يغلبه ،ف�إن كلفه فليعنه» ،والأمر بكفاية م�ؤنتهم ،وك�سوتهم،
ففي حديث �أبي ذر قال ر�سول اهلل « :عبيدكم َخ َو ُلكم� ،إمنا هم �إخوانكم
جعلهم اهلل حتت �أيديكم ،فمن جعل �أخوه حتت يده فليطعمه مما ي�أكل ،وليلب�سه
مما يلب�س»((( ،ونهى عن �ضربهم ال�ضرب اخلارج عن احلد الالزم ،ف�إذا مثل الرجل
بعبده عتق عليه .ويف احلديث النهي عن�« :أن يقول الرجل عبدي� ،أو �أمتي،
وليقل فتاي وفتاتي» ،والنهي عن �أن يقول العبد ملالكه�« :سيدي وربي ،وليقل
موالي».
العلم ب�أن ال�شريعة قا�صد ٌة
ِفم َن ا�ستقراء هاته الت�صرفات ،ونحوها ،ح�صل لنا ُ
بث احلرية باملعنى الأول.
َّ
مظاهر كثرية هي من مقا�صد الإ�سالم .وهذه
و�أما املعنى الثاين ،فله ُ
املظاهر تتعلق ب�أ�صول النا�س يف معتقداتهم ،و�أقوالهم ،و�أعمالهم ،ويجمعها �أن
يكون الداخلون حتت حكم احلكومة الإ�سالمية مت�صرفني يف �أحوالهم ا َّل ِتي
(((	اخلول :الذين يتخولون الأمور� ،أي ي�صلحونها ،وذلك بيان ملزيتهم.
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غري وجلني و َال خائفني �أح ًدا ،ولكل ذلك قوانني
ال�شرع
َ
يخولهم ُ
الت�صرف فيهاَ ،
وحدو ٌد حدد ْتها ال�شريع ُة ال ي�ستطيع �أحدهم �أن يحملهم على غريها ،ولذلك
�شدد ُ
النكري والتقبيح على قوم �أ�شار �إليهم يف قوله تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
َّ
اهلل َ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ .ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜﮊ [الأعراف ،]33 - 32 /ف�شمل قو ُلهَ « :و َ�أن َت ُقو ُلوا على اللهَّ ِ َما َال َت ْعل َُم َون»،
حتر َمي املباحات ا َّل ِتي ُ�ص ِّدرت الآي ُة باال�ستفهام عنه ا�ستفهام �إنكار.
فحرية االعتقادات � َّأ�س�سها الإ�سالم ب�إبطال املعتقدات ال�ضالة ا َّل ِتي �أَ ْك َر َه
دعا ُة ال�ضاللة �أتبا َعهم ،ومريديهم ،على اعتقادها بدون فهم ،وال هدى ،وال كتاب
منري ،وبالدعاء �إىل �إقام ِة الرباهني على العقيدة احلقة ،ثم بالأمر بح�سن جمادلة
املخالفني ،وردهم �إىل احلق باحلكمة ،واملوعظة ،و�أح�سن اجلدل ،ثم بنفي الإكراه
يف الدين ،وقد ب�سطت القول يف ذلك يف كتاب �أ�صول «النظام االجتماعي يف
الإ�سالم» .ولوال �أن من �أ�صول ال�شريعة حرية االعتقاد ما كان عقاب الزنديق
الكفر ،ويظهر الإميان غري مقبول ٍة فيه التوبةُ� ،إذ ال عذر له فيه.
ال َِّذي ُي ِ�س ُّر َ
و�أما حري ُة الأقوال فهي :الت�صريح بالر�أي ،واالعتقاد يف منطقة الإذن
ال�شرعي ،وقد �أمر اهلل ببع�ضها يف قوله تعاىل :ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮊ [�آل عمران،]104 /
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منكرا فل ُْي َغيرِّ ْ ه بيده ،ف�إن لمَ ي�ستطع فبل�سانه ،ف�إن مل
وقوله « :من ر�أى منكم ً
ي�ستطع فبقلبه ،وذلك �أ�ضعف الإميان» .ومنها حرية العلم ،والتعليم ،والت�أليف،
ولقد ظهرت هذه احلرية يف �أجمل مظهر يف القرون الثالثة الأوىل من تاريخ
الإ�سالم� ،إذ ن�شر العلما ُء فتاواهم ومذاهبهم ،واحتج كلُّ فريقٍ لر�أيه ،ومل يكن
«ن�ضر اهلل امر�أً �سمع
موجبا ملناو�أة ،وال حلزازات ،وقد قال ر�سول اهلل َّ :
ذلك ً
ورب
مقالتي فوعاها ،ف�أداها كما �سمعهاُ ،فر َّب حاملِ فق ٍه �إىل من هو �أفقه منهَّ ،
حاملِ فق ٍه �إىل من لي�س بفقيه» ،وهذا هو املقام ال َِّذي حتقق فيه مالك بن �أن�س حني
قال له �أبو جعفر اخلليفة�« :إين عزمت �أن �أكتب كتبك ُن َ�س ًخا ،ثم �أبعث �إىل كل
م�صر من الأم�صار ن�سخة ،و�آمرهم �أن يعملوا مبا فيها وال يتعدوها �إىل غريها» ،فقال
الإمام« :ال تفعل يا �أمري امل�ؤمنني ،ف�إن النا�س قد �سبقت لهم �أقاويلُ  ،و�سمعوا
أحاديث ،و�أخذ كلُّ ْقو ٍم مبا �سبق �إليهم من اختالف �أ�صحاب ر�سول اهلل وغريهم،
� َ
و� َّإن ر َّدهم عند ذلك �شديد ،فدع النا�س وما هم عليه».
إقرارات ،والعقود ،وااللتزامات،
ولوال اعتبار حرية الأقوال لمَ َا كانت ال ُ
أثري متى تحُ ُ ِّق َق �أنها
و�صيغ الطالق ،والو�صاياُ ،م َ�ؤث َِّر ًة � َ
آثارها ،ولذلك ُي�سلب عنها الت� ُ
�صدرت يف حالة الإكراه.
و�أ َّما حرية الأعمال فهي تكون يف عمل املرء يف خوي�صته ،ويف عمله املتعلق
بعمل غريه ،ف�أما احلرية الكائنة يف عمل املرء ،يف اخلوي�صة فهي تدخل يف تناول
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ميدان جلوالن حرية العمل� ،إذ لي�س ل ٍ
كل مباح ،ف�إن الإباحة �أو�س ُع ٍ
أحد �أن مينع
أرفق بالنا�س من اهلل تعاىل.
أحد � َ
املباح عن �أحد� ،إذ ال يكون � ٌ
َ
أذون فيه ولو بالعموم فيدخل املكروه ،و ِم ْن تناول املباح
ونريد باملباح هنا امل� َ
االحرتاف ب�أنواع احلرف املباحة ،والنزول باملواطن امل�أذون يف نزولها ،وتناول ما
ُ
�أُ ِبيح للنا�س من املاء ،والكلأ ،والت�صرف يف املكا�سب بالوجوه املباحة ،واختيار
ت�صرف
املطاعم واملالب�س ،وامل�ساكن ،وتناول ال�شهوات امل�أذون فيها ،ولذلك كان ُ
ٍ
غري ٍ
موقوف على ر�ضى ِ
اختالف يف مقدار ذلك.
زوجها ،على
الزوج ِة يف مالها َ
و�أ َّما احلرية الكائنة يف عمل املرء املتعلق بعمل غريه ،فالأ�صل فيها �أنها
اجلمع بني فرعني
م� ٌ
أذون فيها �إذا مل تكن ت�ضر بغريه ،وهذا املقام يتحقق فيه معنى ِ
من مقا�صد ال�شريعة ،وهما :حرية العمل ال َِّذي ال يتجاوز عاملَه ،وحرية العمل
حق م�أذون
أثريا ال �إ�ضرار فيه ،والإ�ضرار يتحقق بتعطل ّ
ال َِّذي ي�ؤثِّر يف عمل غريه ت� ً
فيه مل�ستحقه� ،أو �إتالف ذلك احلق ،ويرتتب على ذلك غُ ْر ُم ما �أتلفه ،وفيه تفا�صيل
طويلة .ولذلك يزجر �أن يعمل عاملٌ عم ًال تنخرم به حرية الغري ،وذلك من الظلم.
إ�ضرار بحق الغري ،وجب عليه �ضمان ذلك الإ�ضرار ،وتداركه
ف� ْإن عمل عم ًال فيه � ٌ
بقدر الإمكان ،و�إن فات ما به الإ�ضرار بحيث ال يجربه ال�ضمان ،كان فيه الزجر
بالعقوبة.
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نف�سه  -مبوجب
ومن حرية الأعمال املتعلقة ب�أعمال الغري ما ُي ْلزِم به املر ُء َ
نف�س ُه بها � ٌأثر من
حرية ت�صرفه  -من العقود ،وااللتزامات مل�صلح ٍة يراها ،ف�إن �إلزامه َ
�آثار حرية العمل� ،أوجب به ح ًّقا لغريه عليه ،على التف�صيل يف العقود ا َّل ِتي جتب
مبجرد التعاقد القويل ،والتي ال جتب �إ َّال بال�شروع يف العمل.
ثم �إن لل�شريعة حقوقًا على �أتباعها ُت َق َّي ُد حري ُة ت�صرفاتهم بقدرها ،وذلك يف
�صالحهم يف احلال� ،أو يف امل�ستقبل ،وتلك مثل �إلزامهم ب�إقامة امل�صالح العامة،
كفرو�ض الكفايات� ،أو ب�إقامة م�صالح َم ْن جعلت ال�شريعة م�صالحِ َ ُه ْم موكول ًة �إىل
املر ُء حدو َد حريته يف هذا النوع� ،أو ِق َف
�شخ�ص معينَّ  ،كنفقة القرابة ،ومتى جتاوز ْ
احلد ال�شرعي بالغرم مثل� :ضمان التفريط� ،أو العقوبة بدون قبول توبة
عند ِّ
كاحلرابة� ،أو بعد اال�ستتابة كالردة ،و�أمثلة ذلك ال تعوزك.
نوع من �أكرب �أنواع الظلم ،ولذلك لزم �أن
واعلم �أن االعتداء على احلرية ٌ
متحي�ص مقدا ِر ما ُي َخ َّو ُل للمرء من احلرية يف نظر ال�شارع ،موك ً
وال �إىل والة
يكون ُ
املعتدى عليه
الأمور املن�صوبني لف�صل الق�ضاء بني النا�س ،فلذلك كان
ُ
انت�صاف َ
ظلما ي�ستحق التعزير ،قال اهلل تعاىل :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
لنف�سه بنف�سه ً
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [الإ�سراء ،]33 /ولذلك
َ�س َّمى عمر  بع�ض هذا االنت�صاف ا�ستعبا ًدا يف ق�ضية ابن عمرو بن العا�ص،
ابن عمرو ،فلما �شكاه �إىل عمر ،قال له عمر« :متى
ثوبه ف�ضربه ُ
مع ال َِّذي وطئ َ
اعتداء
أحرارا؟» ،ف�إن ابن عمرو جرى عليه ٌ
ا�ستعبدمت النا�س ،وقد ولدتهم �أمهاتهم � ً
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االنت�صاف لنف�سه
خط أ� بوطء ثوبه �إذ رمبا ا ّت�سخ الثوب� ،أو هلهل ،ولكنه لمَ َّا با�شر
َ
غري ُه معامل َة ٍ
عبد له ،ثم �أذن عمر املعتدى عليه
بنف�سه جتاوز عن ِّ
حد احلق ،فعامل َ
ٍ
�ضربات مبقدار ما �ضربه ابن عمرو،
ب�أن يقت�ص من ولد عمرو بن العا�ص ،ف�ضربه
ومن �أجل هذا كان ال�سجن موك ً
وال للحكام ،ولي�س لغريهم ال�سجن ملا فيه من
الت�سلط على احلرية ،وكذلك التغريب.
وقد حاطت ال�شريع ُة يف كثري من ت�صاريفها حري َة العمل ِ
�سد ذرائع
بحائط ِّ
رب الدين على
خرم تلك احلرية ،كما منعت وكال َة اال�ضطرار وهي توكيل املدين َّ
رب
كثريا من ال�شروط الواقعة من ِّ
بيع ونحوه عند محَ ِ لَّ الأجل ،وكما منعت ً
املال على العامل يف القرا�ض ،واملزارعة ،واملغار�سة ،وامل�ساقاة ونحو ذلك ،كما
وبع�ضه ذ ُِك َر يف مبحث
�سنبينه يف مو�ضعه من املقا�صد اخلا�صة ب�أنواع املعامالتُ ،
�سد الذرائع.
ِّ

ق�صد َّ
َم ُ
ال�شريعة جتنب الت ْفريع يف ِ
وقت الت�شريع

لقد بان لنا من ا�ستقراء �أقوال ال�شارع  ،وت�صرفاته ،ومن االعتبار
مق�صدها الأعظمُ ،
نوط �أحكامها املختلفة،
بعموم ال�شريعة الإ�سالمية ودوامها� ،أن َ
تغري الأو�صاف،
ب�أو�صاف خمتلفة تقت�ضي تلك الأحكام ،و�أن يتبع تغيرُّ ُ الأحكام َ
�إذ لو كانت ال�شريعة م�ؤقت ًة بقوم بخ�صو�صهم� ،أو بع�صور بخ�صو�صها ،لأمكن �أن
مدع لأن ما ق ُِّر َر فيها من الأحكام ال يختلف؛ لأن غاية دوامه معلومة ،ف�إذا
َّيد ِع َي ٍ
النا�س بن�سخ تلك ال�شريعة ،ف�أ َّما و�شريعة
حلَّت تلك الغاي ُة بعلم اهلل تعاىل خاطب َ
الإ�سالم عامة دائمة ،وتغيرُّ ُ الأحوال ُ�سن ٌة �إلهية يف اخللق ال تتخلف ،فبقا ُء
الأحكام مع تغيرُّ ُ ُم ِ
إقرارا لنقي�ض مق�صو ِد ال�شارع من
وج ِبها ال يخلو من �أن يكون � ً
العم َلينْ عب ًثا� ،أو �أن يكون مكابرة
تعليق ذلك احلكم بذلك املوجب ،في�صري � ُ
أحد َ
يف تغري املوجب ،وذلك ينايف امل�شاهدة القطعية� ،أو الظنية يف �أحوال كثرية ،وي�ؤول
ذلك على التقديرين �إىل �أن تكون الأحكام مق�صود ًة لذاتها ،ال تابعة ملوجباتها.
ويحق علينا �أن ن�أتي ب�شيء من ا�ستقراء كالم الر�سول  ،وت�صرفه يف
هذا ال�ش�أن؛ لزيادة اطمئنان الناظر يف هذا املقام ال َِّذي قد يكرث منكروه ،ويع�شو
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مب�صروه ،فمن ذلك حديث عا�صم بن عدي الأن�صاري يف املوط�أ ،وال�صحيحني
عا�صما �أن ي�س�أل له ر�سول اهلل  عمن وجد
عوميرا العجالين �س�أل ً
يف اللعان� :أن ً
مع امر�أته رج ًال �أيقتله فيقتلونه� ،أم كيف يفعل ؟ ف�س�أل عا�صم ر�سولَ اهلل ،قال
عا�صم :فكره ر�سولَ اهلل امل�سائل وعابها.
ويف حديث �سعد بن �أبي وقا�ص يف �صحيح البخاري قال ر�سول اهلل :
«�أعظم امل�سلمني جر ًما من �س�أل عن �شيء مل يحرم ،فحرم من �أجل م�س�ألته»،
ويف حديث قيام الليل يف ال�صحيح�« :أن ر�سول اهلل  قام ليلة فقام امل�سلمون
معه ،فتكاثر النا�س يف الليلة الثانية ،والثالثة ،فلم يخرج ر�سول اهلل  وقال�« :أما
علي ُ
خ�شيت �أن ُتفر�ض يعني� :صالة القيام يف
مكانكم ،ولكني
ف�إنه مل َ
ُ
يخف َّ
رم�ضان عليكم فتعجزوا عنها» ،ويف حديث �أبي ثعلبة اخل�شبي �صراحة يف هذا قال
ر�سول  اهلل �« :إن اهلل فر�ض فرائ�ض فال ت�ضيعوها ،وحدد حدو ًدا فال تعتدوها،
وحرم �أ�شياء فال تنتهكوها ،و�سكت عن �أ�شياء رحم ًة بكم غري ن�سيان ،فال ت�س�ألوا
خريا من �أ�صحاب حممد ،ما �س�ألوه �إ َّال عن
عنها» ،وقال ابن عبا�س« :ما ر�أيت ً
ثالث ع�شرة م�س�ألة حتى قب�ض ،كلها يف القر�آن».
كثري
وللحذر من �أن يكرث ُّ
تقو ُل النا�س على ر�سول اهلل � ،أو �أن ي�ستند ٌ
ٍ
ت�صرفات �صدرت عنه يف جزئيات� ،أو �إىل �أقوال �أُ ِثرت عنه غري
من املتفقهني �إىل
م�ؤدا ٍة كما �صدرت منه� ،أو غري مبينَّ ٍ فيها احلال ال َِّذي �صدرت فيه ،من �أجل
عمرا كان ال ميَ ِّك ُن النا�س �أن يقولوا
ذلك حكى ابن العربي يف «العوا�صم» �أن ً
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النبي حتى يحتاج �إليها و�إن در�ست ،وهذا
قال ر�سول اهلل ،وال يذيعوا �أحاديث ّ
حلكمة بديعة ،وهي �أن اهلل قد بينَّ املحرمات واملفرو�ضات يف كتابه ،وقال تعاىل:
ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [املائدة ،]101 /ثم قال« :وقد اتفقت
ال�صحاب ُة على جمع القر�آن لئ ًال يدر�س ،وتركت احلديث يجري مع النوازل،
التحديث عن النبي  فزجرهم عمر».
و�أكرث قو ٌم من ال�صحابة
َ
معظمه يف
و�أقول :قد ُ
تتبعت تفري َع ال�شريعة يف زمن الر�سول  فوجدت َ
�أحكام العبادات ،حتى �إنك لتجد �أبواب العبادات يف م�صنفات ال�سنة هي اجلزء
الأعظم من الت�صنيف ،بخالف �أبواب املعامالت ،وذلك لأن العبادات مبني ٌة
على مقا�صد قارة ،فال حرج يف دوامها ولزومها ،للأمم والع�صور� ،إ َّال يف �أحوال نادرة
تدخل حتت حكم الرخ�صة.
ف أ� َّما املعامالت فبحاجة �إىل اختالف تفاريعها باختالف الأحوال والع�صور،
حرج عظيم على كثري من طبقات الأمة ،ولذلك
فاحلملُ فيها على حكم ال يتغيرَّ ُ ٌ
ْ
نادرا ،وكان معظمه داخ ًال يف املعامالت.
كان دخول القيا�س يف العبادات قلي ًال ً
غالبا ب�صفة كلية ،حتى �إن
ولذلك جند �أحكام املعامالت يف القر�آن م�سوق ًة ً
اهلل تعاىل لما ف�صل �أحكام املواريث قال ر�سول اهلل �« :إن اهلل توىل ق�سمة
الفرائ�ض بنف�سه».
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وتفاري ُع ال�شريعة يف املعامالت على مق�صدين :تارة يكون املق�صد حملَ
ق�ضاء بني النا�س ،فيكون
النا�س على حكم م�ستمر مثل حترمي الربا ،وتارة يكون ً
املق�ضي به بيانًا لت�شريع ك ِّلي ،وهذا مقا ٌم يحتاج �إىل تدقيق الفرق فيه؛ وقد
الفرع
ُ
ُّ
قال �أئم ُة �أ�صول الفقه� :إن ما مل ين�ص ال�شارع فيه ب�شيء ،ف�أ�صلُ ما هو م�ضرة �أن
يكون حكمه التحرمي ،و�أ�صلُ ما هو منفعة �أن يكون حكمه ا ِحلل.
�سدها يف �أحوال
و�إذ قد جعلنا َّ
�سد الذرائع من �أ�صول الت�شريع ،وكان ُّ
معينة ،لزم �أن يكون موك ً
وفتحا ،ب�أن يراقبوا مدة ا�شتمال
وال لنظر املجتهدين ًّ
�سدا ً
الفعل على ِ
عار�ض الف�ساد �أرجعوا ال ِف ْعلَ �إىل
عار�ض ف�سا ٍد فيمنعوه ،ف�إذا ارتفع ُ
حكمه الذاتي له.

ق�صد َّ
َم ُ
ال�شريعة من نظام الأمة� :أن تكون قوية
مرهوبة اجلانب مطمئنة البال

نف�س الناظر ،يف �أن �أهم مق�صد لل�شريعة
مل يبق لل�شك جمالٌ يخالج به َ
ال�ضر والف�ساد عنها،
من الت�شريع انتظا ُم �أمر الأمةُ ،
وجلب ال�صالح �إليها ،ودف ُع ِّ
وقد ا�ست�شعر الفقها ُء يف الدين كلُّهم هذا املعنى يف خ�صو�ص �صالح الأفراد ،ومل
يتطرقوا �إىل بيانه و�إثباته يف �صالح املجموع العام ،ولكنهم ال ينكر �أحد منهم �أنه
�صالح حال الأفراد وانتظا ُم �أمورهم مق�صد ال�شريعة ،ف�إن �صالح �أحوال
�إذ كان ُ
إ�صالح البع�ض �إ َّال
املجموع وانتظام �أمر اجلامعة �أ�سمى و�أعظم ،وهل ُي ْق َ�ص ُد � ُ
لأجل �إ�صالح الكل؟ بل وهل يرتكب من الأجزاء ال�صاحلة �إ َّال مركَّ ٌب �صالح؟
و�شيجة؟ وبذلك فلو ُفرِ�ض �أن ال�صالح الفردي قد يح�صل
اخلطي �إ َّال ُ
وهل ينبت َّ
أدراجا ،ويكون كما لو هبت
منه عند االجتماع ف�ساد ،ف�إن ذلك ال�صالح يذهب � ً
�سراجا.
الرياح ف�أطف�أت ً
امت ُ
اهلل على امل�سلمني وغريهم من الأمم ال�صاحلة مبا َّ
مكن
وقد نَ َّ
لهم يف الأر�ض ،وما �أ�صلح من �أحوالهم ،فقال :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
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ﭺﮊ [النور ،]55 /وقال:
ﮒ ﮓ ﮔﮊ [النحل ،]97 /وقال:
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ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮊ [�آل عمران ،]103 /وقال:
ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ [املنافقون ،]8 /فعلينا �أن نتخيل الأمة
الإ�سالمية يف �صورة الفرد الواحد من امل�سلمني ،فنعر�ض �أحوالها على الأحكام
الت�شريعية كما ُت ْع َر ُ�ض �أحوال الفرد ،فهنالك يت�ضح لنا �سبيل وا�ضحة من الإجراء
الت�شريعي يف �أحوال الأمة.
و�إن من �أعظم ما ال ينبغي �أن ُي ْن َ�سى عند النظر يف الأحوال العامة
االجتماعية من وجهة ال�شريعة الإ�سالمية باب الرخ�صة ،ف�إن الفقهاء � مَّإنَا فر�ضوا
الرخ�ص وم َّثلوها يف خ�صو�ص �أحوال الأفراد ،ومل ُي َع ِّر ُجوا على �أن جمموع الأمة
قد تعرتيه م�شاقُ اجتماعية ،جتعله بحاجة �إىل الرخ�صة كما قدمناه يف ف�صل
الرخ�صة.
ولي�س ُ
�سد الذرائعَ ،ور ْع ِي امل�صالح املر�سلة ب�أقلَّ �أهمي ًة من القول
القول يف ِّ
خوا�صهما بحيث ال يفر�ضان يف �أحوال
يف الرخ�صة ،وتع ّل ُق ُهما
ِ
مبجموع الأمة من ِّ
الأفراد.

اج ُب االجتهاد
َو ِ

علماء �أهلِ نظ ٍر �سديد يف
من �أجل هذا ،كانت الأمة الإ�سالمية بحاجة �إىل َ
فقه ال�شريعةُّ ،
ومتكنٍ من معرفة مقا�صدها ،وخرب ٍة مبوا�ضع احلاجة يف الأمة ،ومقدر ٍة
على �إمدادها باملعاجلة ال�شرعية ال�ستبقاء عظمتها ،وا�سرتفاء((( خروقها ،وو�ضع
الهناء مبوا�ضع النقب من �أدميها.
ولقد هدانا اهلل �إىل هذا مبا �أمر به من االعتبار يف �أدلة ال�شريعة ،وبذلك
اجلهد يف ا�ستجالء مراده ،ح�صل لنا ذلك من ا�ستقرا ِء � ٍ
آيات كثري ٍة من الكتاب،
و�أخبار �صحيحة من ال�سنة ،وقد ذ َّم �أممًا يف وقوفهم عند الظواهر ،و�إعرا�ضهم
عن النظر واال�ستنباط ،كما يف قوله تعاىل يف توبيخ بني �إ�سرائيل :ﮋﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ .ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

(((	ا�سرتفاء :رتق و�إ�صالح ،من رف�أ الثوب يرف�ؤه رف ًئا :لأَ َم خروقه باخلياطة و�ضم بع�ضه �إىل بع�ض و�أ�صلح ما بلي
منه.
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ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ

ﭶﮊ [البقرة.]85 - 84 /

َّفدلت على �أنهم مل ي�ؤخذ عليهم امليثاق �أن ال ي�أخذوا الفدية من �أ�سرى
وقوعه مبا�شرة ،و� مَّإنَا �أُخذ عليهم �أن ال ُيخرجوهم من
قومهم؛ لأن ذلك ال ُي َت َ�ص َّو ُر ُ
ع�ص ُوا الأمر و�أخرجوا
فلما ْ
ديارهم؛ لأن ذلك قد تدعو �إليه املغا�ضبة واملعاقبةَّ ،
بع�ض قومهم ،ثم عاملوهم معاملة الأمم العدوة ،فحاربوهم ،و�أ�سروهم ،ومل يطلقوهم
�إ َّال بعد �أن �أخذوا عليهم الفداء ،نعى عليهم ذلك؛ لأن املفاداة تقت�ضي �أنهم
أي�ضا
غرباء يف �أوطانهم� ،أ ِرق ََّاء عندهم حتى يفدوا �أنف�سهم فيقروهم ،وذم � ً
اعتربوهم َ
ال َِّذين �أخذوا ي�س�ألون التوقيف يف حكم كل م�س�ألة كما جاء يف ق�صة البقرة ،وقد
بيناه يف مبحث جتنب التحديد والتفريع من هذا الكتاب.
فر�ض كفاي ٍة على الأمة مبقدار حاجة �أقطارها و�أحوالها ،وقد �أثمت
فاالجتهاد ُ
الأمة بالتفريط فيه مع اال�ستطاعة ،ومكنة الأ�سباب والآالت ،وقد اتفق العلماء
على �أنه مِ َّما ي�شمله الأمر يف قوله تعاىل :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ [التغابن،]16 /
وقوله :ﮋﯡ ﯢ ﯣﮊ [احل�شر ،]2 /و�شهاب الدين القرايف يقول يف
«كتاب التنقيح» يف «باب الإجماع»« :لو مل يبق جمتهد واحد ،والعياذ باهلل».
والتق�صري يف �إيجاد االجتهاد يظهر � ُأثره يف الأحوال ا َّل ِتي ظهرت متغرية عن
الأحوال ا َّل ِتي كانت يف الع�صور ا َّل ِتي كان فيها املجتهدون ،والأحوال ا َّل ِتي طر�أت
نظريها معروفًا يف تلك الع�صور ،والأحوال ا َّل ِتي ظهرت حاجة امل�سلمني
ومل يكن ُ
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فيها �إىل العمل بعملٍ ٍ
واحد ال ينا�سبه ما هو عليه من اختالف املذاهب ،فهم
رجحون لهم العمل بقول بع�ض املذاهب املقتدى بها
بحاجة يف الأقل �إىل علماء ُي ِّ
الآن بني امل�سلمني ،لي�صدر امل�سلمون عن عمل واحد ،ويف كل هذه الأحوال قد
عما هو مق�صد
ا�شتدت احلاجة �إىل �إعمال النظر ال�شرعي ،واال�ستنباط ،والبحث َّ
�أ�صلي لل�شارع ،وما هو تبع ،وما يقبل التغيرُّ َ من �أقوال املجتهدين ،وما ال يقبله.
ون�ستعر�ض هنا �أمثلة �إجمالية ،منها :م�سائل بيع الطعام ،وم�سائل املقا�صة،
وم�سائل بيوع الآجال ،وم�س�ألة كراء الأر�ض مبا يخرج منها ،وم�س�ألة ال�شفعة يف
خ�صو�ص ما يقبل الق�سمة ،ففي كثري منها ت�ضييق.
و�إن �أقلَّ ما يجب على العلماء يف هذا الع�صر �أن يبتدئوا به من هذا الغر�ض
علمي يح�ضره �أكرب العلماء بالعلوم ال�شرعية
العلمي �أن ي�سعوا �إىل جمع جَم ٍ
مع ٍّ
إ�سالمي على اختالف مذاهب امل�سلمني يف الأقطار ،ويب�سطوا بينهم
يف كلِّ قط ٍر � ٍّ
حاجات الأمة ،وي�صدروا فيها عن ٍ
وفاق فيما يتعني عمل الأمة عليه ،و ُي ْع ِل ُموا
مبقرراتهم ،فال �أح�سب �أح ًدا ين�صرف عن اتباعهم ،ويعينوا ٍ
يومئذ
� َ
أقطار الإ�سالم َّ
�أ�سماء العلماء ال َِّذين يجدونهم قد بلغوا مرتبة االجتهاد �أو قاربوا.
نظرا يف فهم
وعلى العلماء �أن يقيموا من بينهم �أو�س َعهم ً
علما ،و�أ�صدقهم ً
ال�شريعة ،في�شهدوا لهم بالت�أهل لالجتهاد يف ال�شريعة ،ويتعني �أن يكونوا قد
جمعوا �إىل العلم العدالة ،واتباع ال�شريعة؛ لتكون �أمانة العلم فيهم م�ستوفاة ،وال
تتطرق �إليهم الريبة يف الن�صح للأمة.

الق�سم الثالث
مقا�صد الت�شريع اخلا�صة
ب�أنواع املعامالت َبني ال ّنا�س

املعامالت يف توجه الأحكام الت�شريعية �إليها
مرتبتان :مقا�صد ،وو�سائل

هذا الباب هو املدخلُ لتمييز الأحكام ال�شرعية املنوطة بت�صرفات الأمة
ومعامالتها؛ ُلي َعر َف ما هو منها يف رتبة املق�صد ،فهو يف املرتبة الأوىل يف حمافظة
ال�شرع على �إثباته وقو ًعا ورف ًعا ،وما هو يف رتبة الو�سيلة ،فهو يف املرتبة الثانية تابع
مهم مل ِ
يف املتقدمون مبا ي�ستحقه من التف�صيل والتدقيق،
حلالة غريه ،وهو مبحث ٌّ
ف�سموا الذريع َة و�سيل ًة
واقت�صروا منه على ما يرادف امل�س�ألة امللقبة ِّ
ب�سد الذرائعَّ ،
مبحث
�سد الذرائع ،وجعلنا َ
حق البحث يف ِّ
واملُ َتذَ َّر َع �إليه مق�ص ًدا ،ونحن قد ق�ضينا ّ
املقا�صد والو�سائل متطل ًعا �إىل ما هو �أعلى من ذلك ،ومل �أر من �سبق �إىل فر�ض
�سد الذرائع� ،سوى ما ذ ُِك َر يف كتاب القواعد لعز الدين بن
هذا يف غري بحث ِّ
عبد ال�سالم ،وما زاده �شهاب الدين القرايف يف «الفرق الثامن واخلم�سني» ،و�أنا
�أجمع بني كالميهما؛ لعدم ا�ستغناء �أحدهما عن الآخر.
انق�سام امل�صالح واملفا�سد �إىل الو�سائل واملقا�صد

فموارد الأحكام �ضربان� ،أحدهما :مقا�صد ،والثاين :و�سائل.
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فاملقا�صد هي :املت�ضمنة للم�صالح واملفا�سد يف �أنف�سها ،والو�سائل هي:
الطرق املف�ضية �إليها ،والو�سيلة �إىل �أف�ضل املقا�صد هي �أف�ضل الو�سائل ،والو�سيلة
�إىل �أرذل املقا�صد هي �أرذل الو�سائل ،و�إىل متو�سطة ،ثم َتترَ َّت ُب الو�سائلُ برت ُّت ِب
امل�صالح واملفا�سد ،فمن وفقه اهلل للوقوف على رتب امل�صالح عرف فا�ضلها من
ِ
مف�ضولها ،و ُم َق َّد َمها من م�ؤَ َّخرِها ،وقد يختلف العلماء يف بع�ض رتب امل�صالح،
فيختلفون يف تقدميها عند تعذر اجلمع ،وكذلك من وفقه اهلل ملعرفة ُر َتب املفا�سد،
ف�إنه يدر�أ �أعظمها ب�أخ ِّفها عند تزاحمها ،وقد يختلف العلماء يف بع�ض رتب املفا�سد،
فيختلفون فيما ُي ْد َر أُ� منها عند ِّ
تعذر دفع جميعها ،وال�شريعة طافحة مبا ذكرناه.
ثم قال عز الدين يف �أثناء كالمه يف «ف�صل بيان رتب امل�صالح»« :وجعل
اجلهاد تلو الإميان يف احلديث؛ لأنه لي�س ب�شريف يف نف�سه ،و�إمنا وجب وجوب
الو�سائل ،وقال« :وال �شك �أن ن�صب الق�ضاة والوالة من الو�سائل �إىل جلب
حتملُ
امل�صالح ،و�أما نَ ْ�صب �أعوان الق�ضاة فمن و�سائل الو�سائل ،وكذلك ُّ
ال�شهادات و�سيل ٌة �إىل �أدائها ،و�أدا�ؤها و�سيلة �إىل احلكم بها ،واحلكم بها و�سيلة �إىل
جلب امل�صالح ودرء املفا�سد».
مقت�صرا على تخ�صي�صها مببحث امل�صالح واملفا�سد،
و�أنت ترى كالمهما
ً
فغر�ضنا نحن �أو�سع ،والفقيه �إليه �أحوج.
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�إن الأحكام املنوطة بت�صرفات النا�س يف معامالتهم ال�صاحلة
املعب عنها يف الفقه و�أ�صوله
والفا�سدة  -و�إن كانت قد ُت َ
الر َت ِب رَّ
وج ُد متماثل ًة يف ُّ
كون ِ
ب�أق�سام احلكم ال�شرعي  -هي يف االعتبار ال�شرعي متفاوت ٌة بح�سب ِ
مناطها
من الت�صرفات مق�ص ًدا �أو و�سيلة ،يف نظر ال�شرع� ،أو يف نظر النا�س ،فلذلك تعني
�أن نبحث عن بيان هاتني املرتبتني من الت�صرفات.
املقا�صد ،والو�سائل

النفو�س
املقا�صد هي الأعمال والت�صرفات املق�صودة لذاتها ،التي ت�سعى
ُ
مب�ساع �ش َّتى� ،أو تحُ َْملُ على ال�سعي �إليها امتثاال ،وتلك تنق�سم
�إىل حت�صيلها ٍ
ق�سمني :مقا�صد لل�شرع ،ومقا�صد للنا�س يف ت�صرفاتهم.
ف أ� َّما مقا�صد ال�شرع فب�صرك فيها حديد ،وعهدك بها غري بعيد� ،إذ �سبق
تف�صي ُلها يف الق�سمني الأول ،والثاين من هذا الكتاب ،و�إمنا يتفرع عنها ما يخت�ص
بهذا الق�سم الثالث من الكتاب ،وهو معرفة املقا�صد ال�شرعية اخلا�صة يف �أبواب
املعامالت ،وهي الكيفيات املق�صودة لل�شارع لتحقيق مقا�صد النا�س النافعة� ،أو
�سعيهم يف م�صاحلهم
حلفظ م�صاحلهم العامة يف ت�صرفاتهم اخلا�صة ،كي ال يعود ُ
اخلا�صة ب� ْإبطال ما �أُ ِّ�س َ�س لهم من حت�صيل م�صاحلهم العامة� ،إبطا ًال عن غفلة �أو عن
ِ
ا�ستزالل ًهوى ،وباطلِ �شهوة ،ويدخل يف ذلك كلُّ حكمة ُروعيت يف ت�شريع
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�أحكام ت�صرفات النا�س ،مثل ق�صد التوثق يف عقدة الرهن ،و�إقامة نظام املنزل
والعائلة يف عقدة النكاح ،ودفع ال�ضرر امل�ستدام يف م�شروعية الطالق.
و أ� َّما مقا�صد النا�س يف ت�صرفاتهم ،فهي املعاين ا َّل ِتي لأجلها تعاقدوا� ،أو
تعاطوا� ،أو تغارموا� ،أو تقا�ضوا� ،أو ت�صاحلوا.
وهي ق�سمان:
ق�سم هو �أعالها ،وهو �أنواع الت�صرفات ا َّل ِتي اتفق عليها العقالء� ،أو
جمهورهم ،لمََّا وجدوها مالئم ًة النتظام حياتهم االجتماعية ،مثل البيع والإجارة
ُ
والعارية ،وما كان من �أحكام تلك الأنواع مق�صو ًدا لذاته لكونه ِق َوا َم ماهيتها،
كالتوزيع يف الإجارة ،والت�أجيل يف ال�سلم ،واملنع من التفويت يف التحبي�س ،و ُي ْعلَم
النوع با�ستقراء �أحوال الب�شر.
هذا ُ
فريق من النا�س� ،أو �آحاد منهم يف
وق�سم هو دون ذلك ،وهو ال َِّذي يق�صده ٌ
خا�صة ب�أحوالهم مثل العمرى ،والعرية ،ومثل الكراء امل�ؤبد
ت�صرفاتهم ،ملالئم ٍة َّ
املعروف بالإنزال عندنا يف تون�س ،وبا ِحلكْ ر يف م�صر ،وبالن�صبة يف حوانيت التجارة
يف �أ�سواق تون�س ،ويعرب عنها باجلل�سة يف املغرب الأق�صى ،ورهن غلة الوقف
اخلا�ص� ،أعني �أوقاف الذرية يف بالد اجلريد التون�سي ،وبيع الوفاء عند احلنفية يف
كروم بخارى ،وهذا الق�سم ُي َت َع َّرف بالأمارة ،والقرينة ،واحلاجة الطارئة.
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وهذه املقا�صد بق�سميها ،منها ما ُي ْد َعى بحقوق اهلل ،ومنها ما هو حقوق

حق لذات
ظاهر هذه الإ�ضافة من �أنه ّ
((( 1فحقوق اهلل تعاىل ال ُي َرا ُد بها ما يعطيه ُ
حق ِ
ذات اهلل تعاىل �إمنا يدخل يف العقائد ،والعبادات امل�شار
اهلل تعاىل؛ لأن ّ
«حق اهلل على العباد �أن يعبدوه وال ي�شركوا به
�إليها بقول ر�سول اهلل ُّ :
�شي ًئا» ،وبقوله تعاىل :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ .ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ [الذاريات ،]57 - 56 /فذلك لي�س مرا َدنا هنا،
حق من
بل املرا ُد بها حقوقٌ للأمة فيها حت�صيلُ النفع العام� ،أو الغالب� ،أو ُّ
يعجز عن حماية حقه[ ،وهي حقوق] �أَ ْو َ�صى اهلل تعاىل بحمايتها وحمل
النا�س عليها ،ومل يجعل ل ٍ
أحد من النا�س �إ�سقاطَ ها ،فهي احلقوق ا َّل ِتي
حتفظ املقا�صد العامة لل�شريعة ،والتي حتفظ ت�صرفات النا�س يف اكت�ساب
م�صاحلهم اخلا�صة ب�أفرادهم� ،أو مبجموعهم من �أن تت�سبب يف انخرام تلك
حق
حق كلِّ من ُيظَ ُّن به
ُ
ال�ضعف عن حماية حقه ،مثل ّ
املقا�صد ،وحتفظ ّ
بيت املال ،والقا�صر ،وح�ضانة ال�صغري ال َِّذي ال حا�ضن له.
الت�صرفات ا َّل ِتي يجلبون بها لأنف�سهم ما يالئمها� ،أو
(((2وحقوقُ العباد هي
ُ
يدفعون بها عنها ما ينافرها ،دون �أن يف�ضي ذلك �إىل انخرام م�صلحة عامة
�أو جلب مف�سدة عامة ،وال �إىل انخرام م�صلحة �شخ�ص� ،أو جلب م�ضرة له
يف حت�صيل م�صلحة غريه ،وحقوق العباد هي الغالب.
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حق اهلل وحق العبد  -يف مثل الق�صا�ص،
واعلم �أنه قد يقرتن احل َّقان ّ -
ِ
حق العبد �إذا مل ميكن
والقذف ،واالغت�صاب ،فيغلَّب ّ
غالبا ،وقد يغلب ُّ
حق اهلل ً
ُ
حق اال�ستحياء الذي ُح ِّرم
تدارك ِّ
حق اهلل ،مثل عفو القتيل عن قاتله عم ًدا؛ لأن ّ
حق اهلل
لأجله القتلُ  ،وبولغ يف التهديد عليه قد فات فرجع حق العبد ،على � ّأن َّ
قد يبقى منه �أثر قليل ،فلذلك ي�ضرب القاتل املعفو عنه مائة ،ويحب�س عا ًما.
و�أما الو�سائل فهي الأحكام ا َّل ِتي ُ�شرِعت؛ ل َّأن بها حت�صيلَ �أحكام �أخرى.
غري مق�صود ٍة لذاتها ،بل لتح�صيل غريها على الوجه املطلوب الأكمل� ،إذ
فهي ُ
بدونها قد ال يح�صل
معر ً�ضا لالختالل واالنحالل .فالإ�شهاد
ُ
املق�صد� ،أو يح�صل َّ
غري مق�صو َدين لذاتهما ،و�إمنا ُ�ش ِر َعا لأنهما و�سيل ٌة لإبعاد
يف عقد النكاح ،و�شهر ُته ُ
�صورة النكاح عن �شوائب ال�سفاح واملخادنة ،واحلوز للرهن لي�س مق�صو ًدا لذاته،
ولكنه ُ�شر َِع؛ لتحقيق ماهية الرهن ،وح�صول التوثيق الأمت ،حتى ال يرهنه الراهن
مرة �أخرى عند دائن �آخر فيفوت الرهن الأول .
وتنق�سم الو�سائل كانق�سام املقا�صد �إىل ما هو حقوق اهلل تعاىل ،مثل منع
حق اهلل تعاىل لي�س مق�صو ًدا لذاته ،ولكنه �شُ رِع
الر�شوة عن والة الأمور ،فهي ّ
ق�صد حتقق �إي�صال احلقوق �إىل �أ�صحابها من �أهل اخل�صومات ،وحتقيق �أهلية من
ُت ْ�س َند �إليهم الواليات.
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والتنجيز يف العطايا عندنا و�سيل ٌة لإمتامها خ�شية ح�صول مانعها ،وهي من
حقوق اهلل تعاىل؛ لئ َّال تكون العطايا �إبطا ًال للمواريث� ،أو تو�سي ًعا يف الإي�صاء ب�أكرث
من الثلث ،وكون العقود الزم ًة بالعقد �أو بال�شروع يف العمل و�سيل ٌة لعدم نق�ضها،
مق�صد ال�شريعة من رفع اخل�صومات بني الأمة.
حق هلل تعاىل ليح�صل ُ
وهي ّ
فات للأحكام ،وال�شروط ،وانتفا ُء
املعر ُ
ويدخل يف الو�سائل ال ُ
أ�سباب ِّ
أي�ضا ما يفيد مع ًنى ،ك�صيغ العقود ،و�ألفاظ الواقفني ،يف
املوانع ،ويدخل فيها � ً
كونها و�سائلَ �إىل َت َع ُّرف مقا�صدهم فيما عقدوه �أو �شرطوه ،وقد ات�ضح �أن الو�سائل
جمعول ٌة يف الدرجة الثانية من املقا�صد ،فلذلك كان من قواعد الفقه �أنه �إذا �سقط
اعتبار الو�سيلة.
اعتبار املق�صد� ،سقط ُ
ُ
وف�سخه
ومن الأمثلة ال�صاحلة لهذا م�س�أل ُة النكاح يف املر�ض ف�إنه مف�سوخُ ،
و�سيل ٌة �إىل مق�صد حفظ حقوق املرياث ،ف�إذا مل يف�سخ حتى برئ املري�ض فقد رجع
مالك �إىل عدم ف�سخه ،و�أمر مبحو ما كان قاله يف ف�سخه ،وكذلك تزوج احلا�ضنة
ب�أجنبي ُي ْ�س ِق ُط ح َّقها يف احل�ضانة ،ف�إذا مل يقم و ُّيل املح�ضون حتى طلقت احلا�ضنة
فالأظهر �أنه ال ُينتزع منها املح�ضون؛ لأن ذلك االنتزاع و�سيلة ملق�صد عدم �ضيعة
املح�ضون ،فلما �سقط اعتبار ال�ضيعة بعد طالق احلا�ضنة مل يبق وج ٌه العتبار
ِ
ا�ستعمال بع�ض �صيغ العقود يف غري ما ُو�ضعت له �إذا
حكم
الو�سيلة ،وكذلك ُ
قرن بها ما ي�صرفها �إىل مق�صود ،مثل :ا�ستعمال لفظ «وهبت» يف عقد النكاح
تعار�ض ِ
لفظ الواقف مع
�إذا ُقرِن بلفظ �صداق ،وكذلك لفظ «ملكتكها» ،ومنهُ :
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ِ
غري لفظه ،وكان لفظه يخالف ذلك ،ولذلك
مق�صده� ،إذا قام على مق�صده دليلٌ ُ
قال الفقهاء�« :إذا ا�ستقامت املعاين ،فال عرب َة بالألفاظ».
وقد تتعدد الو�سائلُ �إىل املق�صد الواحد ،فتعترب ال�شريع ُة يف التكليف
بتح�صيلها أَ� ْق َوى تلك الو�سائل حت�صي ًال للمق�صد املُ َت َو َّ�سل �إليه ،بحيث يح�صل
مي�سورا ،ف ُت َق ِّدمها على و�سيلة هي دونها يف هذا التح�صيل.
كامالًً ،
را�سخا ،عاجالًً ،
وهذا جمالٌ م َّت ِ�سع ،ظهر فيه م�صداقُ نظ ِر ال�شريعة �إىل امل�صالح وع�صمتها من اخلط�أ
والتفريط ،ومل �أر من َّنبه على االلتفات �إليه ،و�أح�سب �أن عظماء املجتهدين مل
يغفلوا عن اعتباره ،ويجب �أن يكون َت َت ُّب ُع � ِ
أ�ساليب مراعاة ال�شريعة لهذا الأ�صل من
�أكرب ما يهتم به املجتهدون ،والفقهاء يف اال�ستنباط ،والت�شريع ،وتعليل ال�شريعة،
وما يهتم به الق�ضاة والوالة يف تنفيذ ال�شريعة ،ف�إنه مت�ش ِّعب متفنن.
ف�إذا َّقدرنا و�سائلَ مت�ساوي ًة يف الإف�ضاء �إىل املق�صد باعتبار �أحوا ِله كلها،
�سوت ال�شريع ُة يف اعتبارها ،وتخري املُ َكل َُّف يف حت�صيل بع�ضها دون الآخر� ،إذ
الو�سائل لي�ست مق�صود ًة لذاتها ،مثاله قوله تعاىل :ﮋﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟﮊ [الن�ساء ،]15 /فهذا خطاب للنا�س ،واملق�صود منه ح�صول هذا
العقاب ،ف�إذا قام به ويل املر�أة� ،أو قام به زوجها� ،أو قام به القا�ضي ،كان ذلك �سواء،
ف�إذا عر�ضت �أحوالٌ يف النا�س �أ�ضعفت �سلط َة ويل املر�أة �أو �سلطة الزوج ،كان
متعي ًنا؛ لأنه � ْأو َق ُع يف دوام ذلك الإم�ساك وتعجيله،
ُ
تكليف الق�ضاة مببا�شرة ذلك ِّ
حده قد
وعدم اختالله ،ف�إ َّنا جند �أنه يف الأزمان ا َّل ِتي بلغ فيها نظا ُم الق�ضاة �أق�صى ِّ
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ال ي�ستطي ُع و ُّيل املر�أة �أن مي�سكها مثلما مي�سكها حكم القا�ضي ،وبالعك�س جند يف
�أزمان احلياء ،و�سذاجة النا�س ،مبا�شر َة و َّيل املر�أة ذلك � ْأي َ�س َر ،و� ْأ�س َر َع ،و�أمكن.
هذا كله بالن�سبة �إىل الو�سائل ا َّل ِتي ُيطْ ل َُب حت�صي ُلها لتح�صيل املق�صد� ،أعني
خطاب التكليف.
ا َّل ِتي يتعلق بها ُ
الت�سب ُب
ف أ� َّما الو�سائل باعتبار َت َ�س ُّب ِبها يف ح�صول املق�صد �إذا ح�صل ذلك ُّ
ُ
وتر َّتب عليه
ح�صول �أثر ِه ،فال التفات �إىل تفاوتها يف كيفية حت�صيل املق�صد املُ َت َو َّ�سلِ
حكم �شرب خمر العنب،
�إليه ،ويف تر ُّت ِب �آثاره عليه ،ولذلك كان
اعتبار ِ
ُ
الراجح َ
احلد
حكما ُم ّتح ًدا يف التحرمي ،و�إقامة ِّ
ونبيذ التمر وغريه من الأنبذة امل�سكرةً ،
املتو�سل �إليه.
نفيا� ،إذ ال فرق بينها عند ح�صول الأثر َّ
�إ ْثبا ًتا �أو ً
حكم الق�صا�ص عن القتل العمد العدوان� ،إذا
وكذلك كان
اعتبار ِ
ُ
الراجح َ
ح�صل ِب�آل ٍة من �ش�أنها القتلُ �إذا توجهت �إىل امل�صاب بها ،وال التفات �إىل الآالت
ِ
ذات الو�صف املذكور يف �سرعة حت�صيل القتل �أو كرثة اال�ستعمال ،في�ستوي
الق�صا�ص يف القتل العدوان �إن ح�صل ب�سيف� ،أو بجعبة الر�صا�ص النارية� ،أو
ُ
برمي �صخرة من علٍ � ،أو بو�ضع املقتول حتت �أرجل الفيلة� ،أو �إلقائه �إىل ال�سباع.

ُ
أنواع احلقوق لأنواع
مق�صد ال�شريعةِ تعيني � ِ
م�ستحِ ِّقيها

أعظم � ٍ
أ�سا�س ،و�أثب ُته للت�شريع يف معامالت
�إن تعيني �أ�صول اال�ستحقاق � ُ
ح�صل غر�ضني عظيمني هما �أ�سا�س �إي�صال احلقوق
الأمة بع�ضها مع بع�ض ،ف�إنه ُي ِّ
ويقر ُرها يف قلوب املتحاكمني،
�إىل �أربابها؛ لأن تعيينها ِّ
ينو ُرها يف نفو�س احلكام ِّ
حرجا ،و�سي�أتي يف مقا�صد ن�صب الق�ضاة،
فال يجدوا عند الق�ضاء عليهم بح�سبها ً
أ�سباب التواثب والتغالب ،ف َُي ْعل َُم هناك �أن
واحلكام �أن من مقا�صد ال�شريعة رف َع � ِ
تعيني ُم ْ�س َت ِح ِّقي احلقوق �أ َّو ُل ٍ
عون على ذلك املق�صد ،و�أن ذلك املق�صد غايةُ،
وع َّل ٌة لهذا املق�صد.
وحقوق النا�س هي ْكي َّفي ُات ِ
انتفاعهم مبا خلق اهلل يف الأر�ض ا َّل ِتي
�أوجدهم عليها ،كما �أنب�أ بذلك قو ُله تعاىل :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﮊ [البقرة ،]29 /فهذا ن�ص القر�آن قد جعل ما يف الأر�ض جمي ًعا ح ًّقا
للنا�س على وجه الإجمال املحتاج �إىل التف�صيل والبيان ،فلو �أن ما يف الأر�ض
ِ
ا�س بحاجة �إىل
َي ِفي
برغبات كلِّ النا�س يف كل الأحوال وكل الأزمان ،لمَ َا كان ال َّن ُ
أ�شياء
تعينيِ حقوق انتفاعهم مبا يف عاملهم الأر�ضي ،ولكن الرغبات قد تتوجه �إىل � َ
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يف � ٍ
بقاع� ،أو � ٍ
أحوال نراها ال تفي ب�إر�ضاء تلك الرغبات كلها� ،إ َّما لأ َّنها
أزمان� ،أو ٍ
بع�ض َها �آ َن ُق من بع�ض ،فتنهال النا�س �إىل
�أقلُّ من حاجات الراغبني ،و إ� َّما ل َّأن َ
كثري على متاع قليل،
طلب الأينق وترك غريه .فال َج َر َم ُي َت َو َّق ُع من ذلك ٌ
تزاحم ٌ
القوي حقوقَ ال�ضعيف ،وربمَّ ا كان
لعله يف�ضي �إىل التواثب والتغالب ،فيدح�ض ُّ
وفناء امل�ست�ضعفني ال َِّذين ال
عاقب ُة ذلك تفاين املتكافئني يف القوة على التناولَ ،
ي�ستطيعون حيل ًة وال يهتدون �سبيالً.
وقد ق�ضت ال�شريع ُة يف تعيني �أ�صحاب احلقوق ،وبيان أَ� ْولوي ِة بع�ض النا�س
ت�شار ِك ِهم يف االنتفاع مبا يقبل الت�شارك ،على طريق
ببع�ض الأ�شياءْ � ،أو َب َي ِان كيفية ُ
النفو�س فيه نفر ًة ،وال تحُ ِ ُّ�س يف حكمه به�ضيمة ،فلم تعتمد
فطري عادل ،ال جتد
ٍ
ُ
نظر العدل ،والإقناع
ال�صدفة ،وال على الإرغام ،ولكنها َّ
ال�شريع ُة على ُّ
توخت َ
حتى ال يجد ِ
أحكمت �سداه ،وركزت مداه� ،أمرت الأمة
حرجا ،ثم لمََّا �
ْ
املن�ص ُف ً
تقريبا لنواله.
بامتثاله وحددته ً
ِوج َم ُاع � ِ
أ�صول تعيني احلقوق �أحد �أمرين� :إ َّما التكوين ،و�إما الرتجيح.
احلق مع تكوين �صاحبه ،وق ََر َن
كون َّ
فالتكوين� :أن يكون �أ�صلُ ا ِخل ْل َقة قد َّ
حق يف العامل.
بينهما ،وهو �أعظم ّ
إظهار �أولوي ِة ٍ
�صالح جلانبني ف�أكرث،
جانب على �آخر يف ٍّ
حق ٍ
والرتجيح :هو � ُ
بالر ْجحان ،و�إما ا ُحل َّج ُة
وطريق �إثبات هذه الأولوية :إ� َّما ُح َّج ُة العقل ال�شاهد ُّ
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�صار
املقبولة بني النا�س يف اجلملة ،ف�إن مل يكن ٌ
�شيء من هذين املُ َر ْجحني َف َق ْد ُي ُ
مرج ٍ
حات ا�صطالحي ٍة و�ضعية ،مثل ال�سبق �إىل التح�صيل ،وكرب ال�سن ال َِّذي
�إىل ِّ
ِ�ض اال�ستوا ُء بني املراتب املتنازعة احلق ،فقد ُي َ�ص ُار
هو �سبق يف الوجود ،ف�إذا ُفر َ
�إىل القرعة ،وهي من حكم البخت ،وقد ُي َ�صار �إىل ق�سمة ال�شيء بني املتعددين،
اكتفاء ببع�ض االنتفاع.
ً
مراتب احلقوق

ون�ستطيع �أن ن�ستقرئ ما بدا لنا من �أنواع احلقوق على مراتبها �إىل ت�سع
مراتبُ ،م َر َّتبة على ح�سب قوة موجب اال�ستحقاق فيها ِ
مل�ستح ِّقيها.
حق
امل�ستح ُّق بالتكوين و�أ�صلِ اجلبلة ،وهو ُّ
املرتبة الأوىل :احلق الأ�صلي َ
املرء يف ت�صرفات بدنه،
وحوا�سه ،وم�شاعره ،مثل ،التفكري ،والأكل ،والنوم،
ِّ
أي�ضا فيما تولَّد عنه ،كحق املر�أة يف الطفل ال َِّذي تلده،
والنظر ،وال�سمع ،وح ُّقه � ً
وعرف لنف�سه
ما دام ال يعرف لنف�سه ح ًّقا� ،أو مل ُت ْث ِبت له ال�شريع ُة ح ًّقا ،ف�إذا َم َّي َز َ
حق الأم مبقدار متييز الطفل ،و�صار ُ
القول له يف مقدار ما يمُ َ ِّيز،
ال�ضر والنف َع ،ارتفع ُّ
َّ
ولذلك قال �إبراهيم البنه �إ�سماعيل وهو غالم مميز :ﮋﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
التخيري يف الإذن ب�أن
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ [ال�صافات ،]102 /فجعل له
َ
يذبحه ،وعدمه.
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حق مع َت رَب،
احلق يف كل ما تولَّد من �شيء ثبت فيه ٌّ
ويلتحق بهذه املرتبة ُّ
مثل ن�سل الأنعام اململوكة لأ�صحابها ،وثمر ال�شجر ،ومعادن الأر�ضني ،ف�إن احلق
ثابت مبرتبة دون هذه املرتبة ،ويكون يف املتو ِّلد منها �أقوى منه يف
يف �أ�صولها ٌ
�أ�صولها.
قريبا من هذا ،ولكنه يخالفه ب� َّأن فيه �شائب ًة من توا�ضع
املرتبة الثانية :ما كان ً
حق الأب يف �أوالده ال َِّذين
ا�صطلح عليه نظا ُم اجلماعة �أو ال�شريعة ،وذلك مثل ّ
اخت�صا�ص
ال�شرع ب�سبب االخت�صا�ص �أوال ًدا له واعتربهم ن�س ًال منه؛ لأن
جعلهم ُ
َ
اعتبار
املر�أة بالرجل بطريقة الزواج ،و�صيا َن َت ُه �إياها ،وحتقق ح�صانة ن�ش�أتها اقت�ضى َ
الزو َج
حم ًال من ذلك الزوجَ ،فج َعلَ ْ
احلملِ العالق بها يف مدة ذلك االخت�صا�ص ْ
ْ
ِ
�أبًا لذلك الولد ،و�س َّفه كلَّ من ينفيه عن
حق
�صاحب ع�صمة �أمه ،ومل يجعل َّ
حماولة نفيه �إ َّال ل�صاحب الع�صمة �إن ثبت عنده قط ًعا �أن احلمل لي�س منه ،وقد
كانوا يف اجلاهلية يثبتون الأن�ساب بطرق �ش َّتى ،فكانوا ي�أخذون ِ
بقول الأم غ ِري
ذات الع�صمة �إن َح َمل َْت ٍ
بولد من ِ�س َف ٍاح �أن تقول :هو من فالن� ،أحد �أخدانها،
ُوربمَّ ا عا�ضدوا ذلك بالقافة� ،أو با�ستنطاق الكهان ،وكان ال ْأم ُر يف بغاء الإماء �أو�س َع
من ذلك.
ِ
�سواء يف �إمكان حت�صيل احلق،
املرتبة الثالثة� :أن يكون
وغريه ً
امل�ستح ُّق ُ
ولكن بع�ض املُ ْ�س َتوِين قد �سعى بج ْه ٍد وعمل بيده� ،أو بدنه� ،أو بابتدا ٍر لتح�صيل
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ال�شيء قبل غريه ،كاالحتطاب ،واالختباط((( ،وال�صيد ،والقن�ص ،وا�ستنباط
املياه ،و�إقامة الأرحاء على الأنهار ،وامل�صائد على ال�شطوط.
الطريق �إىل نَ َوال ال�شيء هو الغلبة،
املرتبة الرابعة :دون هذه ،وهي �أن يكون ُ
والقوة ،وقد كان ذلك يف ا�صطالح الب�شر ،يف عهود الفو�ضى �أقوى من النوع
معظمه مذمو ًما يف نظر ال�شريعة،
ال َِّذي يف املرتبة الثالثة ،غري �أن ذلك ملا كان ُ
والعقول ال�سليمة جعلناه دون املرتبة ا َّل ِتي قبله ،وهذا مثل القتال على الأر�ض
والغارة على الأنعام ،ومثل الأ�سر وال�سبي يف اال�سرتقاق ،وقد �أقرت ال�شريعة ما
وجدته ب�أيدي النا�س من �آثار هذه الو�سيلة.
ويف املوط�أ �أن عمر بن اخلطاب قال ملواله ُه َن ٍّي حني جعله على احلمى:
«وامي اهلل� ،إنهم لريون �أين قد ظلمتهم� ،إنها لبالدهم ،قاتلوا عليها يف اجلاهلية،
و�أ�سلموا عليها يف الإ�سالم ،والذي نف�سي بيده ،لوال املال ال َِّذي �أحمل عليه يف
�سبيل اهلل ما حميت عليهم من بالدهم �شربا» ،ومثل هذا النوع ما �أقرته ال�شريع ُة
يف احلقوق العامة دون اخلا�صة ،وذلك مثل حقوق اجلهاد ،واملغامن ،وال�سبي ،لكنه
حق لعموم امل�سلمني ،ثم يخت�ص ببع�ضهم بالق�سمة� ،أو بتنفيل �أمري اجلي�ش.
ّ
إعمال ٍ
حق ال�سبق ال َِّذي مل ي�صاحبه � ُ
جهد يف حت�صيل
املرتبة اخلام�سةّ :
احلق ،وذلك مثل مقاعد الأ�سواق للباعة غري �أ�صحاب الدكاكني ،ومقاعد
((( االختباط :هو �ضرب ال�شجر بالع�صا ليتناثر ورقها ،ومنه اخل ََبطُ  :وهو ا�سم الورق ال�ساقط وهو من علف الإبل.
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املت�سوقني فيها ،وجمال�س امل�ساجد ،ومثل ال�سقي من ال�سيح والأودية من كلِّ
ِّ
ما ٍء لي�س مبملوك ،وتزوج ذات الوليني لأول الزوجني اللذين زوج ك ًّال منهما
وترجيح الزوج ال َِّذي �سبق بالبناء باملر�أة على
أحد الوليني �إذا مل يكن دخول،
� ُ
ُ
الزوج الآخر و�إن كان �أ�سبق عق ًدا ،ومثل :االلتقاط على تف�صيل فيه يف الإ�سالم،
وعدم تف�صيل يف بع�ض ال�شرائع ،مثلما حكى اهلل عن ال�سيارة :ﮋﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮊ [يو�سف ،]19 /ب�شر نف�سه ب�أنه ملكه بااللتقاط.
ِ
احلق بطريق ترجيحه على
املرتبة ال�ساد�سة� :أن يكون
امل�ستح ُّق قد نال َّ
متعدد من امل�ستحقني يف مراتب �أخرى ،لتعذُّ ِر متكني اجلميع من االنتفاع بال�شيء
امل�ستحق ،وهذا مثل جعل ح�ضانة الأوالد ح ًّقا لأمهم دون �أبيهم� ،إذا ح�صل
َ
�صاحب ْي ذلك احلق حني االجتماع ،فلما
الفراق بني الأبوين ،ف�إنهما كانا م ًعا
َ
جانب الأم ،ومثل جعل النظر يف مال الأوالد
تفرقا تعذر قيا ُمهما به جمي ًعا فرجح ُ
حق الأم يف ذات الولد
ال�صغار للأب دون الأم
ترجيحا لتدبري الأب ،مع �أن ّ
ً
�أقوى؛ لأن حقها من املرتبة الأوىل.
�صور و�أمثلة كثرية يف الواليات ،وحقوق �أ�صحاب هذه
ويف هذه املرتبة ٌ
املرتبة ُت ْع َت رَ ُب بالن�سبة للجانب املرجح ،قال القا�ضي �أبو حممد عبد الوهاب يف
فالرتب ُ�ص يف
«الإ�شراف» يف «باب الإيالء»« :احلقوق معتربة مبن ُج ِعلت لهُّ ،
الإيالء حق للزوج ،فلذلك ال ينظر فيه �إىل حال الزوجة من حرية ورق».
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املرتبة ال�سابعة :نوال احلق ببذل عو�ض يف مقابلته ُي ْد َف ُع �إىل �صاحب احلق
إر�ضاء له؛ لأنه ثابت له مبرتبة من املراتب املتقدمة ،وهو التعاو�ض فيما يقبل
� ً
هني مواله�« :إنها لبالدهم ،قاتلوا
التعوي�ض ،و�سي�أتي ،وقد قال عمر يف كالمه مع ٍّ
عليها يف اجلاهلية ،و�أ�سلموا عليها يف الإ�سالم» ،وهذه املرتبة هي �أو�سع املراتب،
أ�شهرها يف حت�صيل احلقوق يف نظام احل�ضارة الإن�سانية.
و� ُ
احلق بعد انقرا�ض ِ
أقرب النا�س �إليه،
املرتبة الثامنة� :أن ينال َّ
م�ستح ِّقه � ُ
أنظار متفاوت ٌه يف تعيني �صفة القرب،
و�أوالده ب�أخذ حقوقه ،وللعوائد وال�شرائع � ٌ
والإ�سالم � ُ
أعدل ال�شرائع يف ذلك ،حني ر�سم حقوقَ الإرث وبناها على
اعتبار القرابة الأ�صيلة والعار�ضة ،بقطع النظر عن املحبة و�ضدها ،كما �سي�أتي.
قال تعاىل :ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﮊ [الن�ساء ،]11 /وجعل الأ�صل يف ذلك هو الرابطة
حدا ينتهي �إليه،
العائلية ،فالإرث �سببه ال َّن َ�س ُب ،والزوجيةُ ،والوالء ،وجعل لكلٍّ ًّ
املال مبنزلة ٍ
ف�إذا انتهى �إليه �صار ُ
مال ،ال مالك له فيعود �إىل الأ�صل� ،أعني جامعة
الأمة ،وقد َب َنى الإ�سال ُم ذلك على �أ�صلِ الفطرة ،فلم مينع قرابة الن�ساء منه ،وما
كُ َّن ي�أخذن �شي ًئا من مال امليت عند �أكرث الأمم� ،إ ّال �أنه عدل ذلك على كيفية
املتموالت خا�صة،
�سن�شرحها يف �آ�صرة القرابة ،وقد ح�صر الإ�سالم ّ
حق الإرث يف ِّ
زوج َته.
أبناء امليت ،و�إخو َته �أن يرثوا َ
وكان �أمر اجلاهلية ُي َخ ِّو ُل � َ
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جمرد امل�صادفة دون عمل �أو �سعي ،وهذه �أ�ضعف املراتب،
املرتبة التا�سعةَّ :
وللعلماء يف اعتبارها خالف ،فلذلك ال جتري �أمثل ُتها �إ ّال على ر� ِأي بع�ض العلماء،
مثل :ال ُقرعة يف الق�سمة يف مذهب مالك ،ومثل ما ورد يف حديث اال�ستهام على
ال�س ِّن يف املحاورة كما ورد يف حديث ُح َو ِّي َ�صة محُ َ ِّي�صة،
الأذان ,ومثل اعتبار ِك رَب ِّ
ومثل اجللو�س على اليمني يف ا�ستحقاق االبتداء بال�شرب من يد اجللي�س ،كما
ورد يف حديث ابن عبا�س.
تنبيهات

تنبيه �أول :قد يكون �صاحب احلق واح ًدا ،وهو �أخ�ص كيفية االنتفاع ،وقد
متعد ًدا حم�صورا ،مثل ال�شركاء يف الأ�شقا�ص((( يف دار �أو �أر�ض ،وقد يكون
يكون ِّ
غري حم�صور ،وذلك يف حقوق �أ�صحاب الأو�صاف كاجلي�ش ،والفقراء،
ِّ
متعد ًدا َ
وطلبة العلم فيما ُج ِعل لهم ،وكاملرعى للقبيلة ،ويف احلقوق العامة للم�سلمني مثل
املتعدد انفرا َده مبا يخت�ص به من احلق أُ�جيب
حق بيت املال ،ومتى طلب ُ
ِّ
بع�ض ِّ
�إليه؛ لأنه الأ�صل فيما يقبل التجزئة.
وقد ي�ؤول
الت�صرف يف بع�ض �أ�صناف هذا النوع �إىل �إقامة �أُمناء على
ُّ
ا�ستعمال احلق امل�شرتك ،وهو ما �سنتكلم عليه يف املق�صد من و�ضع احلكام.
ال�ش ْق�ص وهوالقطعة من ال�شيء ،وكذلك :الن�صيب.
((( الأ�شقا�ص :مفردها ِّ
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�شرعي ،وقد
�سلب ِّ
غري �أهلٍ له ٌ
تنبيه ثانَّ � :إن َ
احلق َّ
عمن تبينَّ �أنه ُ
مق�صد ٌّ
عمن ال ت�ساعده ا ِخللْق ُة على نواله،
يرجع �إىل املراتب املتقدمة ،مثل �سلب احلق َّ
املف�سر لقوله تعاىل :ﮋﮟ
ومنه �سلب ّ
حق اجلهاد عن الن�ساء ،كما يف احلديث ِّ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱﮊ [الن�ساء .]32 /وللعلماء يف �أمثلة هذا اختالف ،مثل �سلب
حق الق�ضاء عن املر�أة .
ّ
وقد يكون �سلب احلق لأجل ترجيح ٍ
جانب من امل�ستحقني �إياه على جانب
حق �آخر،
�سلب ِّ
احلق لأجل ثبوت ّ
�آخر ،كما تقدم يف املرتبة ال�ساد�سة ،وقد يكون ُ
حق الت�صرف يف
كما تقدم يف املرتبتني الثالثة والرابعة ،ومن هذا � ً
�سلب ّ
أي�ضا ُ
املال عن املعتوه ،وهو يرجع �إىل زوال ما يف ا ِخللقة من املقدرة على تدبري الأمور،
أي�ضا عن ال�سفيه وهو يرجع �إىل �شي ٍء من هذا ،مع مراعاة
حق الت�صرف � ً
و�سلب ّ
ُ
حق �صاحب املال ال َِّذي ال ي�ستطيع حفظَ حقه ،ومراعاة حقوق عائلته ،وورثته.
ِّ
احلق من ِ
م�ستح ِّقه �إ ّال ل�ضرورة تقيم م�صلح ًة عامة،
تنبيه ثالث :ال ُينتزع ُّ
ك�أخذ � ٍ
حق
أر�ض للحمى� ،أو لنزول جي�ش يدفع عن الأمة ،و�إ ّال ِل َد ْف ِعه يف ق�ضاء ّ
رج ٍح كال�شفعة.
�آخر انتفع به املُ ْن َت َز ُع منه ،كبيع القا�ضي ربع املدين ،و�إ ّال ٍّ
حلق ُم َّ

ِ
مقا�ص ُد �أحكام العائلة

وانتظام جامعتها ،فلذلك
أ�سا�س ح�ضارتها
ِ
انتظام �أمر العائالت يف الأمة � ُ
كان االعتنا ُء ب�ضبط نظام العائلة من مق�صد ال�شرائع الب�شرية كلها ،وكان ذلك
من �أول ما عني به الإن�سان املدين يف �إقامة �أ�صول مدنيته ب�إلهام �إلهيُ ،ر ِوع َي فيه
ُ
حفظ الأن�ساب من ِّ
ال�شك يف انت�سابها� ،أعني �أن يثبت املرء انت�ساب ن�سله �إليه،
كما قد �أ�شرنا �إليه يف مبحث �أنواع امل�صلحة املق�صودة من الت�شريع .
ومل تزل ال�شرائ ُع ُت ْع َنى ِ
ب�ضبط �أ�صلِ نظام تكوين العائلة ال َِّذي هو اقرتان
الذكر بالأنثى املُ َع رَّ ِب عنه بالزواج� ،أو النكاح ،ف�إنه �أ�صل تكوين الن�سل ،وتفريع
ال�ص ْهر ،فلم يلبث �أن كان
القرابة بفروعها و�أ�صولها ،وا�ستتبع ذلك َ�ض ْبطَ ِ
نظام ِّ
لذلك ال ُأثر اجلليلُ يف تكوين نظام الع�شرية ،فالقبيلة ،فالأمة ،فمن نظام النكاح
والب ُن َّو ُة ،ومن هذا تتكون الأخوة وما دونها من �صور
تتكون الأُ ُمو َمةُ ،والأُ ُب َّو ُةُ ،
ال�صهر،
الع�صبة ،ومن امتزاج رابطة النكاح برابطة الن�سب والع�صابة حتدث رابط ُة ِّ
وجاءت �شريع ُة الإ�سالم مهيمن ًة على �شرائع احلق ،فكانت الأحكام ا َّل ِتي �شرعتها
للعائلة �أعدلَ الأحكام ،و� ْأو َث َقها ،و�أجلَّها.
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وال جرم �أن الأ�صل الأ�صيلَ يف ت�شريع العائلة هو �إحكا ُم �آ�صرة ال ِّنكاح،
ال�ص ْهرَّ ،ثم كيفية انحالل ما يقبل
ثم � ْإح َكا ُم � ِآ�ص َرة القرابة ،ثم �إحكام �آ�صرة ِّ
االنحالل من هذه الأوا�صر الثالث .

� ِآ�ص َرة النكاح

لمََّا �أراد ِ
نامو�س
مبد ُع الكون َ
بقاء �أنواع املخلوقات جعل من نظام كونها َ
التولد ،وجعل يف ذلك النامو�س داعي ًة ِج ِبلية تدفع �أفرا َد النوع �إىل حت�صيله ،بدافع
من �أنف�سها غري حمتاج �إىل حد ٍو �إليه �أو �إكرا ٍه عليه ،ليكون حت�صيلُ ذلك النامو�س
م�ضمونًا و�إن اختلفت الأزمان والأحوال ،وتلك الداعي ُة هي داعي ُة ميلِ ذكور
النوع �إىل �إناثه ،وميل �إناثه �إىل ذكوره.
وقد َّميز ُ
نوع الإن�سان باالهتداء �إىل الف�ضائل ،والكرامات،
اهلل تعاىل َ
وا�ستخال�صها من بني �سائر ما يحف بها من �شريف اخل�صال ،ورذيل الفعال،
وجعل له العقلَ ال َِّذي يعترب الأعمال باعتبار غاياتها ،ومقارناتها ،و�أخذه منها
طبيعيا،
لبابها كيفما اتفق ،فبينما كان ق�ضا ُء �شهوة الذكور مع الإناث اندفا ًعا ًّ
حم�ضا ،مل يلبث الإن�سانُ منذ الن�ش�أة املوفقة �أن اعترب ببواعثه ،وغاياته ،ومقارنتها،
ً
حبا وو ًّدا ،ولط ًفا ورحمة ،وتعاونًا وتنا�س ًال واحتا ًدا ،و�إقام ًة
فر�أى يف جمموع ذلك ًّ
لنظام العائلة ،ثم لنظام القبيلة ،ثم الأمة.
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ويف خالل تلك املعاين ك ِّلها ٍ
معان كثرية من اخلري ،وال�صالح ،والعلم،
واحل�ضارة؛ َف�أُل ِْه َم �أن تلك الداعية لي�ست بالن�سبة �إىل نوعه ،كحالها بالن�سبة �إىل
اندفاع ال�شهوة ،و َع ِل َم � َّأن ُم َرا َد خال ِقه
غري ِ
بقية �أنواع احليوان ال َِّذي ال يفق ُه منها َ
من �إيداعها يف نوعه ُم َرا ٌد �أعلى ،و�أ�سمى من املراد يف �إيداعها يف الأنواع الأخرى.
ف�أخذ الإن�سانُ ِ -ب�إ ِْر َ�شا ِد ُه َدا ِت ِه ،و�إعانة �أمثاله  -يكْ ُ�سو هاته الداعي َة �إهابًا غري
الإهاب ال َِّذي برزت فيه بادئ بدء اخللقة ،ف�إن امل ََحا ِم َد ،والغايات ال�سامية ا َّل ِتي
حف به
�أثمر ْتها هذه الداعي ُة َ�صيرَّ َ ْت ِجذْ َرها الأول �شي ًئا �ضئي ًال يف جنب ما َّ
م�شرفًا ب�شرف �آثاره ،ونتائجه ،وقد �أ�شار �إىل
من عظيم الكماالت ،ف�أ�صبح بحق َّ
هذا التطور قو ُله تعاىل :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [الأعراف ،]189 /فاع َت ْرب قوله «منها»،
وقوله «لي�سكن» ،وقوله «دعوا اهلل ربهما» ،وقوله «لئن ءاتيتنا �صا ًحلا» ،وقوله
«لنكونن من ال�شاكرين» ،ف�إن ذلك كله مظاهر اهتداء �إىل ما يف تلك احلالة من
الف�ضائل والعواقب ال�صاحلة.

آثار قبيحة
كما تكون تلك الداعية ال�شهوانية � ًأمرا ً
ذميما �إذا حفت بها � ٌ
�سيئ ٌة ،مثل :مفا�سد الزنا ،والبغاء ،والو�أد ،واال�ستهتار ،والتهتك ،وتلك املَذَ َّم ُات
مغ�ضو�ضا عن قبحها يف اجلاهلية كما يف بع�ض العوائد ال�سخيفة� ،أخرج
قد كانت
ً
البخاري يف �صحيحه من حديث عروة عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها � -أنها �أخربته
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�أن «النكاح كان يف اجلاهلية على �أربعة �أنحاء :فنكاح منها هو نكاح النا�س اليوم،
يخطب الرجل �إىل الرجل وليته �أو ابنته في�صدقها ثم ينكحها ،ونكاح �آخر :كان
رت من طمثها «�أر�سلي �إىل فالن فا�ستب�ضعي منه»،
الرجل يقول المر�أته �إذا ط ُه ْ
مي�سها حتى يتبينَّ حم ُلها من ذلك الرجل ال َِّذي ت�ستب�ضع
ويعتزلها ُ
زوجها ،وال ُّ
زوجها �إذا �أحب ،و�إمنا يفعل ذلك رغبة يف جنابة
أ�صابها ُ
منه ،ف�إذا تبني حم ُلها � َ
�سمى نكاح اال�ستب�ضاع .
الولد ،فكان هذا النكاح ُي َّ
ونكاح �آخر :يجتمع الرهط ما دون الع�شرة ،فيدخلون على املر�أة ،كلهم
ومر عليها الليايل بعد �أن ت�ضع حملها� ،أر�سلت
ي�صيبها ،ف�إذا حملت وو�ضعت َّ
�إليهم ،فلم ي�ستطع رجل منهم �أن ميتنع حتى يجتمعوا عندها ،تقول لهم :قد
عرفتم ال َِّذي كان من �أمركم ،وقد ولدت ،فهو ابنك يا فالنُ ،ت َ�س ِّمي من �أحبت
ولدها ،ال ي�ستطيع �أن ميتنع به الرجل.
با�سمه ،فيلحق به ُ
ونكاح رابع :يجتمع النا�س الكثري فيدخلون على املر�أة ال متتنع ممن جاءها،
وهن البغايا ،وكن ين�صنب على �أبوابهن الرايات تكون َعل ًَما ،فمن �أرادهن دخل
ولدها
عليهن ،ف�إذا حملت �إحداهن وو�ضعت اجتمعوا لها ودعوا لهم القافَّة ،ف�أحلقوا َ
بالذي يرون ،فالتاط به و ُدعي ابنه ،وال ميتنع من ذلك ،فلما بعث �سيدنا حممد 
باحلق ،هدم نكاح اجلاهلية كله �إ َّال نكاح النا�س اليوم».
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ال�سفاح
متعارف جه ٍر بينهم ،ومل تذكر
وقد اقت�صرت يف حديثها على ما هو
ُ
َ
واملخادن َة امل�شار �إليهما بقوله تعاىل :ﮋﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﮊ [املائدة ،]5 /وقد اقت�صر القر�آن على هذين؛ لأن تلك ا َّل ِتي يف حديث
عائ�شة كانت مباح ًة يف اجلاهلية ف�أُ ِبطلت ،ف�أما ما يقع ِ�س ًّرا وهو ال�سفاح واملخادنة(((،
مباحا يف اجلاهلية �إذ كان �أوليا ُء الن�ساء والبنات ال يقرون ذلك.
فلم يكن ً
فكان اعتنا ُء ال�شريعة ب�أمر النكاح من �أ�سمى مقا�صدها؛ لأن النكاح ِجذْ ُم
ق�صر الأمة على هذا ال�صنف من ال َزواج
ِ
نظام العائلة ،فكان جماع مق�صدها منه َ
دون ما عداه مما ُحكي يف حديث عائ�شة ،وحقيق ُته اخت�صا�ص الرجل بامر�أة� ،أو
انت�ساب
ن�ساء هن قرارات ن�سله ،حتى يثق من جراء ذلك االخت�صا�ص بثبوت
ِ
ن�س ِلها �إليه ،ف�إن هذا االخت�صا�ص ح َّف ْت به �أ�شيا ُء منذ القدم كانت وازع ًة للمر�أة
عن الوقوع فيما ُي ْف ِ�ضي �إىل اختالط الن�سب ،تلك الوازع ُة هي ح�صان ُة املر�أة يف
نف�سها بح�سب ن�ش�أتها ،وتربيتها ،ودينها ،وح�صان ُة مقرها بح�سب �صيانة زوجها
نق�ض
وذب جريتها عنها؛ لأنهم �أمثال حلال زوجها ،ولذلك مل تر ال�شريع ُة َ
�إياها ِّ
جاريا على تلك الأحوال
ما انعقد من عقود هذا النكاح يف اجلاهلية؛ لأنه كان ً
الكاملة ،ولي�س من مق�صد الإ�سالم فيه لزو ُم �أن يق�صد املتعاقدان من عقدهما
�أنهما يجريان فيه على امتثال الو�صايا ال�شرعية املعبرَّ عنه بالنية� ،إذ لي�س للنية
بالر ْجلة واملروءة.
مدخلٌ يف تقوية تلك االعتبارات النا�شئة على ال�شعور الغالب ُّ
(((

زناء مع التزام ومداومة.
ال�سفاح :الزنى بدون التزام وال مداومة ،واملخادنةٌ :
((( ِّ
((( ِجذْ م ال�شيء� :أ�صله وجذره.
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بيد �أن ال�شريعة زادت عقد َة النكاح ت�شري ًفا وتنوي ًها مل يكونا ملحوظني
املق�صد الديني تف�ضي ًال وحرم ًة
أ�سا�سا لهذه الف�ضائل ليزيدها
ُ
قبلها� ،إذ اعتربتها � ً
يف نفو�س الأزواج ويف نظر النا�س ،بحيث مل يبق معدو ًدا يف عداد ال�شهوات.
وقد َّنبه الأم َة لذلك ُ
قول اهلل تعاىل :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮊ [الروم.]21 /

وقد ظهر من جميع ما تقدم �أن �صورة التعاقد يف تكوين �صلة النكاح على
الوجه الأكمل� ،صور ٌة عر�ضت له من ا ِحل ْر ِ�ص يف حت ُّققِ معنى ر�ضا املر�أة ،و�أهلها
بذلك االجتماع ،ويف حت ُّقق ُح ْ�سن ِ
ق�صد الرجل معها من دوام املعا�شرة و�إخال�ص
مبجر ِد االن�سياق بني
املحبة ،و�إ َّال فقد كان الزواج يح�صل يف �أول تاريخ املدنية َّ
الرجل واملر�أة ،واملراودة واملرا�ضاة من كليهما ،حتى يطمئن كل �إىل الآخر،
وي�ستقر �أمرهما على الوفاق ،والإلف ،وبناء العائلة ،والن�سل.
مق�صد ال�شريعة يف �أحكام النكاح
وقد
ا�ستقري ُت ما ُي�ستخل�ص منه
ُ
ْ
الأ�سا�سية ،والتفريعية ،فوجدته يرجع �إىل �أ�صلني:
الأ�صل الأول :ات�ضاح خمالفة �صورة عقد النكاح لبقية �صور ما يتفق يف
اقرتان الرجل باملر�أة.
الأ�صل الثاين� :أن ال يكون مدخو ًال فيه على التوقيت ،والت�أجيل.

278

ا�صدُ َّ
ال�ش ِري َعة الإِ�سالم َّية
َم َق ِ

278

(((1ف�أ َّما الأ�صل الأول فقد ات�ضح لك � ُأمره َّمما قدمناه �آن ًفا ،وقد راعت ال�شريع ُة
ال�صور امل�شروحة يف حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ا َّل ِتي قوا ُمها
فيه تلك َ
التفرق ُة بينه وبني غريه من املقارنة املذمومة املعر�ضة لل�شك يف الن�سب،
عقد املر�أة و ٌّيل لها خا�ص �إن
أمور ثالثة� :أحدها� :أن يتولىَّ َ
وقوام ذلك � ٌ
كان �أو عام ،ليظهر �أن املر�أة مل تتولَّ الركون �إىل الرجل وحدها دون علم
ذويها؛ لأن ذلك �أول الفروق بني النكاح ،والزنى ،واملخادنة ،والبغاء،
واال�ستب�ضاع ،ف�إنها ال ير�ضى بها الأوليا ُء يف عرف النا�س الغالب عليهم،
ولأن توليِّ الو ّيل ع ْق َد موال ِته يهي ُئه �إىل �أن يكون عونًا على حرا�سة حالها
الذب
أن�صاره وغا�شي ُته وجري ُته عونًا له يف ِّ
وح�صانتها ،و�أن تكون ع�شري ُته و� ُ
عن ذلك ،وا�شرتاط الويل يف عقد النكاح هو قول جمهور فقهاء الأم�صار،
وقال �أبو حنيفة هو �شرط يف نكاح ال�صغري واملجنون والرقيق ،والويل العام
القا�ضي� ،إن مل يكن للمر�أة و ٌّيل من الع�صبة.
الأمر الثاين� :أن يكون ذلك مبهر يبذله الزوج للزوجة ،ف�إن املهر �شعار
النكاح؛ لأنه �أثر من املعامالت القدمية عند الب�شر ا َّل ِتي كان النكاح فيها �شبي ًها
عو�ضا عن ُالب�ضع
بامللك ،وكانت الزوج ُة �شبيه ًة بالرقيق ،فلي�س املهر يف الإ�سالم ً
و�ضا َل ُر ِوع َي فيه
كما يجري على �أل�سنة الفقهاء على معنى التقريب� ،إذ لو كان ِع ً
جتد ُد مقدا ٍر من املال كلما تحُ ُ ِّقق �أن املقدار
املعو�ض عنها ،ولوجب ُّ
ُ
مقدار املنفعة َّ
املبذول قد ا�ستغرقته املناف ُع احلا�صلة للرجل يف مدة بقاء الزوجة يف ع�صمته ،مثل
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إرجاعها �إياه عند الطالق ،كيف وقد
ثمن املر�أة لوجب � ُ
عو�ض الإجارة ،ولو كان َ
قال تعاىل :ﮋﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﮊ [الن�ساء ،]20 /فهو عطية
�شعار من �أ�ش ِعرة النكاح ،وفارقٌ بينه وبني الزنا واملخادنة،
حم�ضة ،ولكن املهر ٌ
ولذلك �سماه اهلل تعاىل نحلة فقال :ﮋﮣﮤﮥﮦﮊ [الن�ساء،]4 /
أجرا يف قوله :ﮋﯳ ﯴ ﯵﮊ [املائدة ]5 /فم�ؤ َّول ،ومن
ف�أما ت�سميته � ً
�أجل هذا حرم نكاح ال�شغار ،خللوه عن املهر.
وقد ا�صطبغ النكاح يف �صورته ال�شرعية ب�صبغة العقود من �أجل الإيجاب
عار�ض ،ولذلك قال علما�ؤنا« :النكاح
والقبول ،و�صورة املهر ،وما هو �إ َّال ا�صطباغٌ ٌ
مبني على املكارمة ،والبيع مبني على املكاي�سة».
أريد بهذا �أن ال�شريعة مل تلتفت �إىل ما يف ال�صداق من املنفعة
ول�ست � ُ
ُ
الراجعة �إىل الزوجة ،ولكني �أردت �أن ذلك لي�س هو املعنى الأول يف نظر
من اهلل بها عليها،
ال�شريعة ،و�إ َّال ف�أنا �أعلم �أن حما�سن املر�أة ،وحمامدها نعم ٌة َّ
حق
حق االنتفاع بها من �أجل رغبات الرجال يف ا�ست�صفائها ،فللمر�أة ٌّ
وخو َلها َّ
َّ
يف �أن يكون �صداقُها ِ
منا�س ًبا لنفا�ستها؛ لأن جمال املر�أة وخلقها من و�سائل رزقها،
تزويج اليتيمة ب�أقل من �صداق مثلها ،قال
ولذلك مل يكن
للو�صي وال�سلطان ُ
ِّ
اهلل تعاىل :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮊ [الن�ساء.]3 /
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فمعنى تر ُّت ِب هذا اجلواب على هذا ال�شرط ،هو ما ورد عن عروة بن الزبري
وليها فيعجبه ما ُلها
�أنه �س�أل عائ�شة عن ذلك فقالت« :هي اليتيم ُة تكون يف حجر ِّ
وجما ُلها ،فرييد �أن يتزوجها بغري �أن يق�سط يف �صداقها ،فيعطيها مثل ما يعطيها
غريهَ ،ف ُن ُهوا �أن ينكحوهن �إ َّال �أن يق�سطوا لهن ،ويبلغوا بهن �أعلى �سنتهن من
ال�صداق ،و�أُ ِم ُروا �أن ينكحوا ما طاب لهم من الن�ساء �سواهن ،قالت :ثم �إن النا�س
ا�ستفتوا ر�سول اهلل  بعد هذه الآية ،ف�أنزل اهلل تعاىل قوله ﮋﮱﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ [الن�ساء ،]127 /والذي
ذكر اهلل �أنه «يتلى عليكم يف الكتاب» هو الآية الأوىل ا َّل ِتي قال فيها :ﮋﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ [الن�ساء ،]3 /فقوله يف الآية الأخرى :ﮋ ﯨ ﯩ
ﯪﮊ يعني رغب َة �أحدهم َع ْن يتيمته ا َّل ِتي يف حجره حني تكون قليلة املال
واجلمالَ ،ف ُن ُهوا �أن ينكحوا من رغبوا يف مالها وجمالها �إ َّال بالق�سط  ،من �أجل
�أنهم يرغبون عن نكاح اليتامى من الالتي َي ُك َّن قليالت املال واجلمال» ،فعلمنا
غري ُملْغى يف نظر
�أن انتفاع املر�أة بال�صداق ،ومبواهبها ا َّل ِتي ت�سوق �إليها املالَ ٌ
�شيء ُ
إ�ضرارا باملر�أة ،ولذلك قال اهلل يف �ش�أنه «�أن ال
ال�شريعة؛ لأنه لو �أُ ْل ِغ َي َل َكان �إلغا�ؤُه � ً
تق�سطوا»� ،أي �أن ال تعدلوا ،ف�سماه مبا ي�ساوي اجلور.
الأمر الثالث :ال�شهرة؛ لأن الإ�سرار بالنكاح يقربه من الزنا ،ولأن الإ�سرار
والذب عنه واحرتامه ،ويعر�ض الن�سل �إىل ا�شتباه �أمره،
به َي ُحول بني النا�س
ِّ
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داع �إىل الإ�سرار به عن بع�ض
وينق�ص من معنى ح�صانة املر�أة ،نعم ،قد يدعو ٍ
النا�س مثل ال�ضرة املغيارة ،فلذلك قد ُي ْغ َتفر �إذا ا�س ُتكْ ِمل من جهة �أخرى مثل
�سر
الـمـ َت َوا�صى بكتمانه املطلق ُ
الإ�شهاد وعلم كثري من النا�س ،وقد قيل �إن ُ
نكاح ٍّ
ال�سر يف مثل ذلك مبطل،
ولو كان ال�شهو ُد ملء اجلامع ،وفيه خالف ،وال ُ
أظهر �أن َّ
و�أما الإ�سرار به عن بع�ض النا�س فال ي�ضر ،ويجب النظر يف �أن التوثيق بت�سجيل
الإ�شهاد لعقد النكاح ت�سجي ًال يقطع َت َأ� ِّتي �إنكاره� ،أو ال�شك فيه هل يقوم مقام
ال�شهرة يف معظم حكمتها؟ فذلك جمال لالجتهاد.
فال�شهرة بالنكاح تحُ َِّ�صلُ م َع َن ْيني� ،أحدهما� :أنها حتت الزوج على مزيد
اخت�صا�صه باملر�أة ،فهو يتعيرَّ بكل ما
احل�صانة للمر�أة� ،إذ يعلم �أن قد علم النا�س
َ
تتطرق به �إليها الريبة ،والثاين� :أنها تبعث النا�س على احرتامها وانتفاء الطمع
فيها� ،إذ �صارت محُ ْ �صنة.
ف�سمى
ومن �أجل هذا الأ�صل ال َِّذي ذكرناه جعل القر�آنُ
َ
النكاح �إح�صانًاَّ ،
و�سمى الزوجات :محُ ْ َ�ص َنات ب�صيغة
ال َ
أزواج محُ ْ ِ�ص ِنني ب�صيغة ا�سم الفاعلَّ ،
املفعول ،فقال :ﮋﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ [املائدة،]5 /
وقال :ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ [الن�ساء ،]25 /و�أطلق
على الن�ساء ذوات الأزواج لقب املح�صنات ،وقال :ﮋﮨﮩﮊ [الن�ساء،]25 /
أي�ضا.
بالبناء للنائب� ،أي �أح�صنهن �أزواج .ويف غري هذه الآيات � ً
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(((2و�أما الأ�صل الثاين :ف�إن الدخول يف عقدة النكاح على التوقيت،
والت�أجيل ،يقربه من عقود الإجارات والأكرية ،ويخلع عنه ذلك املعنى
املقد�س ال َِّذي ينبعث يف نف�س الزوجني من نية كليهما �أن يكون قري ًنا
َّ
للآخر ما �صلح احلال بينهما ،فال يتطلبا �إ َّال ما يعني على دوامه �إىل �أمد
انتظار محَ ِ لِّ �أج ِله،
مقدور ،ف�إن ال�شيء امل�ؤقت امل�ؤجل يهج�س يف النف�س َ
نفو�س
ويبعث فيها
التدبري �إىل تهيئة ما يخلفه به عند �إبان انتهائه ،فتتطلع ُ
َ
ٍ
افرتا�ص يف مال الزوج ،ويف
الزوجات �إىل رجال تعدنهم ومتنينهم� ،أو �إىل
وان�صراف كلٍّ من الزوجني
حدوث تبلبالت وا�ضطرابات فكرية،
ذلك
ُ
ُ
عن �إخال�ص الود للآخر ،وهذا ُي ْف ِ�ضي ال حمال َة �إىل �ضعف تلك احل�صانة
نكاح املتعة يف �صدر الإ�سالم ثم ن�سخ
ا َّل ِتي �أملحنا �إليها �آن ًفا ،ولذلك ُر ِّخ�ص ُ
يوم خيرب ،واتفق جمهور علمائنا على بطالنه وف�سخه ،ومن العلماء من �شذَّ
فجوزه ،قيل :مطل ًقا وين�سب �إىل الزيدية ،وقيل :يف �ضرورة ال�سفر خا�صة.
َّ
وك�أن قائل هذا ينظر �إىل قاعدة ارتكاب �أخف ال�ضررين ،خ�شية الوقوع يف
الزنا ،وين�سب �إىل ابن عبا�س ن�سب ًة م�شهورة.
ولمََّا ا�ستقام معنى قدا�سة عقدة النكاح يف نظر ال�شرع� ،أمر الزوجني بح�سن
مف�ضيا �إىل ف�سخ
املعا�شرة بالقوامة على الن�ساء ،وجعل ال َ
إ�ضرار باختالل ذلك ً
عقدة النكاح بحكم احلاكم بالطالق �إذا ثبت ال�ضرر ،ففي القر�آن :ﮋﯢ

ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
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ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ

[الن�ساء ،]34 /وقال:

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ

ﭢﮊ [الن�ساء.]128 /
ناظر �إىل متكني
و�أح�سب �أن َ
حتديد تعدد الزوجات �إىل الأربع دون زيادة ٌ
الزوج من العدل ،وح�سن املعا�شرة ،كما �أوم�أ �إليه قوله تعاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
وحكم وجوب �إنفاق
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [الن�ساءُ ،]3 /
حتقيق لآ�صرة الزوجية ،كما �أن جعل الزوجية
الرجل على زوجه ولو كانت غنية ٌ
�سب َب � ٍ
حتقيق لقوة تلك الآ�صرة.
إرث ٌ
َ
�آ�صرة الن�سب والقرابة
تبتدئ �آ�صرة القرابة بن�سبة الب ُن َّوة والأبوة ،فعن ات�صال الذكر بالأنثى ن� أش�
�شر ًعا هو النا�شئ عن ات�صال الزوجني بوا�سطة عقدة
الن�سل ،ولكن الن�سل املعترب ْ
ال�شك يف الن�سب ،وا�ستقرا ُء مق�صد ال�شريعة يف الن�سب �أفادنا
النكاح املنتفي عنها ُّ
�أنها تق�صد �إىل َن�س ٍب ال �شك فيه ،وال حميد به عن طريقة النكاح ب�صفاته ا َّل ِتي
قررناها ،ف�أما ما كان قبل الإ�سالم من الأن�ساب املعتربة يف ا�صطالحهم النا�شئة من
بغاء �أو ا�ستب�ضاع� ،أو نحوهما مما عدا النكاح ،فقد �أقرته ال�شريعة اعتما ًدا على ثقة
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�أهل اجلاهلية به؛ لأن الثقة بالن�سل قبل حتديد قواعد النكاح يف الإ�سالم موكول ٌة
أ�صناف املقارنة
�إىل ما يف ا ِجل ِب َّل ِة من �إباية النا�س التحاقَ من لي�س من ن�سبهم بهم ،ف� ُ
الواقعة يف اجلاهلية قد اختلط نا ِد ُرها بغالب الأن�ساب ال�صحيحة ،وقد وثق �أهلها
تع�س ٌر ال
بالأن�ساب امللحقة بهم من جرائها ،ويف التنقيب عنها ومتحي�صها تعذُّ ٌر �أو ُّ
ُ
اال�شتغال به و�إحداث فتنة فيه ،ولأنه ي�صري ذريع ًة �إىل طعن بع�ض النا�س
يح�سن
يف �أن�ساب بع�ض ،وهي �أن�ساب ن�ش�أت يف حالة قلة �ضبط ،فلم تهتم ال�شريعة �إ َّال
النا�س
تطرقُ ال�شك �إليها حتى ال يعو َد �إليهاُ ،
ب�إبطال الكيفيات ا َّل ِتي من �ش�أنها ُّ
يف الإ�سالم.
الت�سري بالنكاح يف �صحة الن�سب النا�شئ عنه؛ لأن ال�سيد �إذا
و�أُلحْ ِ ق ِّ
اتخذ �أمته �سري ًة له حاطها من حرا�سته ب�أقوى مما يحوط به �إماء اخلدمة ،بدافع
مركب من اجلبلة والعادة ،ف�إذا �صارت �أ َّم ٍ
ولد له �صارت لها �أحكا ٌم خا�صة ،ومل
طَو ًال ومل يخ�ش عن ًتا ،ملا يف
ِّ
احلر الأمة �إذا كان يجد ْ
ترخ�ص ال�شريع ُة يف �أن يتزوج ُّ
اجتماع �سيادتني على املر�أة من �شبه تعدد الرجال للمر�أة الواحدة؛ لأن �سيادة
�سيد الأمة تثلم حتقق ح�صانتها ،ورخ�صت للعبد �أن يتزوج الأمة �إذ ال تر�ضى
احلرائر يف الغالب بتزوج العبد ،ورخ�صت للحر �أن يتزوج الأمة �إن خ�شي العنت
طَو ًال ل�ضرورة.
ومل ْ
يجد ْ
وال �شك عندي يف �أن حفظ الن�سب الراجع �إىل �صدق انت�ساب الن�سل
الرب ب�أ�صله ،وال ْأ�صلَ �إىل الر�أفة وا ُحل ُن ِّو على ن�سله�َ ،س ْوقًا
�إىل �أ�صله ٌ
�سائق الن�سلَ �إىل ِّ
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وهميا ،ف َِح ْر ُ�ص ال�شريعة على حفظ الن�سب ،وحتقيقه،
خفيا ،ولي�س � ًأمرا ًّ
ِج ِب ِّل ًّيا ًّ
ورفع ِّ
ناظر �إىل معنى نف�ساين عظيم من �أ�سرار التكوين الإلهي ،عالو ًة
ال�شك عنه ٌ
على ما يف ظاهره من �إقرا ِر نظام العائلة ،ودرء �أ�سباب اخل�صومات النا�شئة عن
الغرية املجبولة عليها النفو�س ،وعن تطرق ال�شك من الأ�صول يف انت�ساب الن�سل
�إليها والعك�س ،و�أُلحْ ِ َقت �آ�صر ُة الر�ضاع ب�آ�صرة الن�سب بتنزيل املر�ضعة منزل َة الأ ِّم،
عد املحرم تز ّوجه :ﮋﮎ
وتنزيل الر�ضيع منزل َة الأخ بقوله تعاىل يف ِّ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮊ [الن�ساء ،]23 /وبقول النبي :
«يحرم من الر�ضاع ما يحرم من الن�سب».
إهاب احلرمة والوقار ،فقررت
ثم ن�ش�أ عن قدا�سة �آ�صرة القرابة �إك�سا�ؤُها � َ
ال�شريع ُة معنى املحرمية بالن�سب ،وهو حترمي الأ�صول والفروع يف النكاح حتى
تكون القراب ُة التا َّم ُة مرموق ًة بعني مل�ؤها عظمة ووقار ،وحب بجالل ال يخالطه
�شيء من معنى اللهو وال�شهوة ،فلأجل ذلك حرم نكاح القرابة املن�صو�ص عليها.
ِ
وحكم ُة حترمي ما حرم تزوجه خمتلفة بح�سب اختالف �أنواع املحرمات،
ف�أما املحرمات بال َّن�سب فقال الفخر يف تف�سريه« :ذكر العلماء �أن ال�سبب لهذا
التحرمي �أنه وط ُء �إذالل و�إهانة ،ف�إن الإن�سان ي�ستحيي من ذكره فوجب �صون
الأمهات عنه ،وكذلك القول يف البقية»� ،أقول :وحترير ذلك �أنه حيث كان معظم
الق�صد من النكاح اال�ستمتاع ،كانت خمالط ُة الزوجني َغيرْ َ خالية من نبذ احلياء،
وذلك ينايف ما تقت�ضيه القرابة من الوقار لأحد اجلانبني ،واالحت�شام لكليهما،
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وذلك ظاهر يف �أ�صول ال�شخ�ص وفروعه ،ويف �صنوان �أ�صوله من عمة �أو خالة،
و�أما �صنوان ال�شخ�ص وهم الإخوة والأخوات؛ فلق�صد �إيجاد معنى الوقار بينهما.
و�أما حمرمات ال�صهر :فبع�ضها �إحلاق بالن�سب ،مثل� :أم الزوجة ،ف�إنها
حرام ولو كانت ابنتها ميتة ،والربيبة ا َّل ِتي دخل ب�أمها ،وبع�ضها لدفع ما يعر�ض من
ٍ
�شقاق يف�ضي �إىل قطع الرحم بني من ق�صدت ال�شريعة قوة ال�صلة فيه ،ولهذا ال
يجمع بني الأختني ،وبني املر�أة ،وعمتها� ،أو خالتها.
و�أما املحرمات للر�ضاع؛ فلأن �آ�صرة الر�ضاع نزلت منزلة الن�سب؛ لقــول
النبي « :يحرم من الر�ضاع ما يحرم من الن�سب».
حق الغري ف�أمرهن ظاهر ،ومنها �إدخال الأمة على
و�أما املحرمات لأجل ّ
احلرة ،على �أحد القولني يف مذهب مالك �أن منعه لمِ َا فيه من ال�ضرر للحرة.
ح�سن
و�أما املالعنة ،فلأن ما جرى بني الزوجني من املالعنة يتعذر بعده ُ
املعا�شرة بينهما .
و�أما عدم الدين ال�سماوي؛ فلأن التجايف بني االعتقادين ِ
البون بني
وا�س ُع ْ
دين الإ�سالم ،والأديان غري الإلهية ،بخالف الأديان الإلهية.
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حق هلل ،مثل املطلّقة ثال ًثا على من طلقها� ،إذا مل يدخل بها
ومنها ما هو ّ
طو ًال ،ومنها �إدخال الأمة
ٌ
زوج بعد طالق الثالث ،واململوكة واملُ ْ�سترَ قَّة للذي يجد ْ
على احلرة عند �أبي حنيفة ،و�أحد القولني عن مالك.
تعد َد الأزواج للمر�أة،
و�إذ كانت املر�أة هي قرارة الن�سل ،مل ُت ِبح ال�شريع ُة ُّ
و�أباحت تعدد الزوجات للرجل �إىل حد معني ،و�أباحت للرجل الت�سري ومل
تبحه للمر�أة� ،أ َّما املر�أة ذات الزوج فللعلة نف�سها ا َّل ِتي مل تبح بها َت َع ُّد َد الأزواج
غري ِ
احلر الأم َة �إذا
للمر�أة الواحدة ،و�أما ُ
ذات الزوج فللعلة ا َّل ِتي َم َن َع ْت بها تز ُّو َج ِّ
طَو ًال� ،أو مل يخ�ش العنت كما قدمنا ،وهي �أن عبد املر�أة ال يغار على ن�سبه
وجد ْ
منها.
ويف قواعد حفظ الن�سب يف الأحوال ا َّل ِتي م�ضت يف اجلاهلية ،ويف
التحديدات ا َّل ِتي جاء بها الإ�سالم ،نظر ٌة عظيمة �إىل حفظ حقوق الن�سل عن
تعري�ضها للإ�ضاعة ،والتال�شي ،وف�ساد الن�ش�أة ا َّل ِتي ال ت�صاحبها الرعاية.
ومن ُم َت ِّممات تقوي ِة �آ�صرة القرابة �أحكا ُم النفقة على الأبناء والآباء
�سبب ٍ
مرياث
باتفاق ،وعلى الأجداد والأحفاد عند بع�ض الأئمة ،وجعلُ القراب ِة َ
على اجلملة ،والأَ ْم ُر ِببرِ ِّ الأبوين ،وب�صلة الأقارب ،وذوي الأرحام ،مما ال ُي ْع َر ُف
نظريه يف ال�شرائع ال�سالفة؛ والرتخي�ص يف �أن يطعم املرء يف بيت قرابته دون
ُ
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ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

دعوة وال �إذن ،قال تعاىل:
ﮖﮊ [النور.]61 /

ﮋﮤﮥﮦﮧ

ومن ذلك حكم �إبداء الزينة يف قوله تعاىل:
آباء البعولة ،و�أبناء البعولة ،والإخوان ،وبني
ﮨﮊ [النور ،]31 /فعد � َ
ا�س عليه بامل�ساواة الأنثى من هذه املراتب كلها،
الإخوان ،وبني الأخوات ،و ُي َق ُ
مثل �أم الزوجة بالن�سبة �إىل زوج ابنتها ،وبنت الأخ بالن�سبة �إىل عمها.
ومن حقوق �آ�صرة الن�سب :املرياث ،و�سنتكلم عليه.
ال�صهر
�آ�صرة ّ
آ�صرتي ال َّن�سب ،والنكاح ،كما قال تعاىل:
ن�ش�أت �آ�صر ُة ِّ
ال�ص ْه ِر عن � ْ
ﮋﯲ ﯳ ﯴﮊ [الفرقان ،]54 /وعن حتقيق معنى اجلالل ،والوقار
املق�صودين يف حب القرابة كما تقدم.
فال�ص ْه ُر �آ�صرة بقراب ِة �أهل �آ�صرة النكاح ،كالربائب ،و�أخت الزوجة ،وعمتها
ِّ
وخالتها ،و�أم الزوجة� ،أو بنكاح �أهل �آ�صرة القرابة ،كزوجة االبن ،وزوجة الأب .
ن�ش�أت رابط ُة ال�صهر بو�صفيها � -أعني ال�صهر القريب وال�صهر البعيد -
فجعلت �أُ َّم الزوجة ،وابن َتها محُ َ َّر َم َتينْ على الزوج ،و�أبا الزوج ،واب َنه حمرمني على
نظرا للحرمة املركبة من قرابة �أولئك بالزوجة� ،أو الزوج ،ومن �صهرهما
الزوجةً ،
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وح َّرمت ال�شريع ُة زوج َة االبن على الأب ،وزوجة الأب على
للزوج� ،أو الزوجةَ ،
االبن ،ولي�س املق�صد من ذلك جمرد حفظ �أوا�صر املودة بني ال�شخ�ص املحرم،
م�ستمرا بعد موت
وال�شخ�ص ال َِّذي وقع التحرمي ب�سببه ،ف�إ َّنا وجدنا حترمي ال�صهر
ًّ
ال�شخ�ص ال َِّذي وقع التحرمي ب�سببه بله فراقه ،عدا حترمي اجلمع بني الأختني ،فهذا
هو ال�صهر القريب.
و�أما ال�صهر البعيد فمراتب ،منها ما يحرم ،وفيه اجلمع مثل الأختني ،واملر�أة
وعمتها ،واملر�أة ،وخالتها ،ومنه ما ال يحرم بحال؛ ل�ضعف �آ�صرته.
طرق انحالل هذه الأوا�صر الثالث
قد جعلت ال�شريعة لكل �آ�صرة و�سيل ًة �إىل انحاللها �إذا تبني ف�سا ُد تلك
الآ�صرة� ،أو تبني عد ُم ا�ستقامة بقائها ،وهي مندرجة يف املق�صد العام من ذلك،
ِ
انحالل �آ�صرة الن�سب
وغر�ضنا الآن بيانُ
املذكو ِر يف مق�صد العقود والف�سوخُ ،
وال�صهر �إذ لي�سا بعقدين ،وبيان انحالل �آ�صرة النكاح �إذ كان معنى التعاقد فيه
النكاح قد و�ضع يف منزل ٍة �أ�سمى من منازل العقود ،كما
ً
عار�ضا غري مق�صود ،وكان ُ
قدمناه يف الكالم على �آ�صرته ،ولذلك ا�شتهر عند الفقهاء« :النكاح مبني على
املكارمة ،والبيع مبني على املكاي�سة».
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ُ
فانحالل �آ�صرة النكاح يكون بالطالق من تلقاء الزوج ،وبطالق احلاكم،
تع�سر ا�ستقامة
وبالف�سخ ،واملق�صد ال�شرعي منه ارتكاب � ِّ
أخف ال�ضرر عند ُّ
املعا�شرةِ ،
وت�سر ِب ذلك االرتباك �إىل حالة العائلة،
وخوف ارتباك حالة الزوجنيُّ ،
�شرع الطالق حللِّ �آ�صرة النكاح ،وقد �أ�شار �إىل ذلك قوله تعاىل :ﮋﯘ ﯙ
فكان ُ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ [البقرة.]229 /
وج ِعلَ � ُأمر الطالق بيد الرجل من الزوجني؛ لأنه يف غالب الأحوال
ُ
نظرا يف م�صلحة العائلة ،على �أنه قد
أحر�ص على ا�ستبقاء زوجه و� ُ
� ُ
أعلق بها و�أنفذُ ً
ُ
الو�صول �إىل الطالق بطريق اخللع� ،أو بطريق الرفع �إىل احلاكم �إن
ُج ِعل للمر�أة
ل�ص َّمما ع�سى �أن يكون يف بع�ض الرجال،
ح�صل �ضرر ،كما ُج ِعلَ للمر�أة � ً
أي�ضا مخَ ٌ
�أو يف عرف بع�ض القبائل� ،أو الع�صور من حماقة� ،أو غلظة �أو جالفة� ،أو ت�سرع �إىل
الطالق اتبا ًعا لعار�ض ال�شهوات ،ب�أن ت�شرتط �أن يكون � ُأمر طالقها بيدها� ،أو �أمر
الداخلة((( عليها بيدها� ،أو �إن �أ�ضر بها ف�أمرها بيدها� ،أو نحو ذلك .
ويف احلديث ال�صحيح�« :أحق ال�شروط �أن َت ُفوا به ما ا�ستحللتم به ال ِفروج»،
امل�سيب ب�إبطال ال�شروط الالحقة لعقدة النكاح مطل ًقا((( ،وقال
وقد قال �سعيد بن ّ
النكاح كان �شرطًا باط ًال غري الزم ،و�إن وقع طو ًعا
مالك« :ال�شرط �إذا انعقد عليه
ُ
بناء على �إلزام املرء مبا التزم به ،ولأنه مما ي�شمله
من الزوج بعد عقدة النكاح لزمً ،
((( يعني �أن يكون زواج الرجل بامر�أة ثانية م�شروطًا مبوافقة الزوجة الأوىل.
(((	�أي �سواء انعقد النكاح على ال�شرط �أو حلق ال�شرط بالنكاح.
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التطوع مبح�ض اختيار الزوج وقد
لفظ احلديث» ،وهو ُمدركٌ �ضعيف ،وكيف يقع
ُ
أحق ال�شروط �أن يوفى به؟ على �أنه
�سماه الر�سول عليه ال�سالم �شرطًا ،وقال �إنه � ُّ
أحق ب�أن ال يلزم الوفا ُء به من ال َِّذي ا�شرتطته املر�أة ،وما
�إذا كان على الطوع كان � َّ
تزوجت �إ َّال على اعتباره ،و�أما حكم احلاكم بالطالق� ،أو بالف�سخ فلأجل ال�ضرر،
�أو لكون النكاح وقع على غري ال�صفة ا َّل ِتي ُع ِّينت له يف ال�شرع.
ُ
وانحالل �آ�صرة الن�سب نيط ب�آ�صرة ُالب ُن َّوة ،لأنها �أ�صلُ الن�سب كما قلنا،
وعلى نحوها تثبت الأبوة والأمومة ثم بقية تفاريع الن�سب ،ف�إذا تقررت البنو ُة تقرر
ما �سواها ،و�إذا انتفت انتفى ،و�إطالق ا�سم االنحالل على �إبطال �آ�صرة الن�سب
ِ
لبطالن ما كان ُيظَ ُّن
ك�شف
فيه ت�سامح؛ لأنه لي�س بانحالل ما كان منعق ًدا ،ولكنه ٌ
�أنه ن�سب ،ف�أما الن�سب الثابت فال يقبل انحال ًال ،وال �إ�سقاطًا.
ولهذا االنحالل طريقان� :أولهما ال ِّلعان ،وثانيهما �إثبات انت�ساب الولد �إىل
نف�سه� ،أو ين�سبه النا�س �إليه ،ف�أما اللعان ف�أحكامه مقررة
�أب غري ال َِّذي ين�سب �إليه َ
يف الفقه.
وقد �ألغى الر�سول  االعتماد يف نفي الن�سب على عدم ال�شبه بالأب؛
لأنه لي�س ب�سبب �صحيح ،وقد كان العرب ،وكثري من الأمم يغلطون يف ذلك،
ويبنون عليه الطعن يف الأن�ساب جهالً.
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و�أما الطريق الثاين ،وهو �إثبات انت�ساب ولد �إىل �أب غري ال َِّذي ينت�سب �إليه،
�أو ين�سبه النا�س �إليه ،فقد ابتد أ� ذلك يف ال�شريعة الإ�سالمية ب�إبطال ما كان من
التب ِّني بقوله تعاىل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮊ [الأحزاب ،]5 /فذلك رجع بالنا�س �إىل ما يعلمون
من �إثبات �أن�ساب الأدعياء �إىل �آبائهم الأ�صليني ،مثل :زيد بن حارثة �إذ كان ُي ْد َعى
زيد بن حممد  ،ومثل �سامل موىل �أبي حذيفة �إذ كان يدعى ابن �أبي حذيفة،
انت�سابه احلق،
فكان ذلك ح ًّقا
ن�سبا غري ّ
حق �أن ُيث ِب َت َ
م�ستمرا لكل من يجد ً
ًّ
انت�سابه غري احلق بالبينة الظاهرة� ،أو بالإقرار ال َِّذي ال تهم َة فيه.
وينفي َ
حق الولد املنت�سب �أن يدافع
وقد حفظت ال�شريع ُة يف هذا الطريق الثاينَّ ،
حق �إثبات الن�سب ،وانحالل
عن ن�سبه ،ولذلك قال علما�ؤنا ب�أن ال تعجيز يف ّ
�آ�صرة ال�صهر تابع النحالل �آ�صرة �أ�صل من�شئه على تف�صيل فيه ،فمنه انحالل تا ّم
مثل �أخت املر�أة ،وعمتها ،وخالتها �إذا انفكت ع�صمة تلك املر�أة مبوت� ،أو طالق،
ومنه ما ال انحالل فيه مثل� :أم الزوجة ،وزوجة الأب ،وزوجة االبن ،والربائب.

مقا�صد الت�صرفات املالية

ما ُيظَ ُّن ب�شريعة جاءت حلفظ الأمة ،وتقوية �شوكتها ،وعزتها� ،إ ّال �أن يكون
املكان ال�سامي من االعتبار واالهتمام ،و�إذا ا�ستقرينا �أدل َة
لرثوة الأمة يف نظرها ُ
ال�شريعة من القر�آن ،وال�سنة الدال َة على العناية مبال الأمة وثروتها ،وامل�شرية �إىل �أن
وق�ضاء نوائبها ،جند من ذلك �أدل ًة كثري ًة ُتفيدنا كرث ُتها ،يقي ًنا ب�أن
به ِق َوا َم �أعمالها
َ
للمال يف نظر ال�شريعة حظًّ ا ال ُي�س ْتهانُ به.
�شعار امل�سلمني،
وما ُّ
عد زكا ِة الأموال ثالث ًة لقواعد الإ�سالم ،وجع ُلها َ
�شعار امل�شركني ،يف نحو قوله تعاىل :ﮋﯬ ﯭ ﯮ
وجعلُ انتفائها َ
ﯯﮊ [املائدة ،]55 /ونحو قوله :ﮋﮉ ﮊ .ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ
[ف�صلت� ،]7 - 6 /إ ّال تنبي ٌه على ما للمال من القيام مب�صالح الأمة اكت�سابًا
و�إنفاقًا ،وقد قال اهلل تعاىل يف معر�ض االمتنان :ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
وحتري�ضا:
ثناء
ً
ﯖ ﯗﮊ [الق�ص�ص ،]82 /وقال يف معر�ض املوا�ساة باملال ً
ﮋﭼ ﭽ ﭾﮊ [البقرة ،]3 /ﮋﮏ ﮐ ﮑﮊ [البقرة،]254 /
وقال :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
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[�آل عمران،]14 /

وقال :ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ [املدثر ،]12 /وقال:
ﮞ ﮟﮊ [الأحزاب ،]27 /وقال :ﮋﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮊ [الفتح ،]20 /وقال :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮊ [املزمل ،]20 /وقال :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﮊ [البقرة ،]198 /وقال :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ونبه على ما يف املال من ق�ضاء نوائب الأمة،
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ [احل�شرَّ ،]8 /
فقال :ﮋﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭙﮊ [التوبة ،]41 /وقال:
ﮋﮜ ﮝ

وقال ر�سول اهلل �« :إن هذا املال َخ ِ�ض َر ٌة ُحلوة» ،و«نعم عون الرجل
ال�صالح هو ما �أطعم منه الفقري» .وقال�« :إن املكرثين هم الأقلون يوم القيامة �إال
من قال باملال هكذا وهكذا» ،و�أ�شار بيده �إىل البذل ،وقال« :ما َي ْن ِق ُم �أي ال ينكر،
أنا�سا
فقريا ف�أغناه اهلل» ،ويف �صحيح م�سلم� :أن � ً
�أو ال يكره ابن جميل �إ َّال �أنه كان ً
الدثور((( بالأجور،
من �أ�صحاب ر�سول اهلل  قالوا :يا ر�سول اهلل ذهب �أهل ُّ
ي�صلون كما ن�صلي ،وي�صومون كما ن�صوم ،ويت�صدقون بف�ضول �أموالهم ،قال�« :أو
�صدقون به� ،إن لكم بكل ت�سبيحة �صدقة� ،إىل �أن قال:
لي�س قد جعل اهلل لكم ما َت َّ
فرجع الفقراء �إىل ر�سول اهلل  فقالوا�َ :س ِمع �إخواننا �أهل الأموال مبا فعلناه،
الدثور :الأموال الكثرية ،واحدها َد ْثر.
((( ُّ
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ففعلوا مثل ما فعلنا ،فقالَ ر�سول اهلل « :ذلك ف�ضل اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء» ،ويف
ملكا يدعو اللهم ِ
اعط منف ًقا خل ًفاً ،
احلديث�« :إن هلل ً
ومم�سكا تلفا» ،فحر�ض على
الإنفاق بوعد اخللف للمال ،وحذر من الإم�ساك بوعيد التلف ،وقال ر�سول اهلل 
لكعب بن مالك�« :أم�سك بع�ض مالك فهو خري لك» .وقال ل�سعد بن� أبي وقا�ص:
خري من �أن تدعهم عال ًة يتكففون النا�س»� ،إىل غري
«�إنك �أن تدع ور َثتك � َ
أغنياء ٌ
ذلك من �أدلة طافحة.
فو�س كثري من �أهل العلم
و�إمنا � ُ
أف�ضت يف ذكر الأدلة؛ لإزالة ما خامر ُن َ
إغ�ضاء ،و�أنه غري ٍ
الق من
منظورا �إليه بعني ال�شريعة �إ َّال � ً
من تو ّهم �أن املال لي�س ً
رف�ضا.
معاملتها �إ َّال ً
لكن اجلانب الروحاين من ال�شريعة املنبه على جعل ان�صراف الهمة �إىل
الف�ضائل النف�سانية ،والكماالت اخللقية يف الدرجة الأوىل ،والداعي ال�شيطاين
غالبا للم�س َت ْد َرجني من �أهل الرثوة ،واملال بو�ضع ذلك يف �أ�ساليب كفران
العار�ض ً
نعمة الرزاق ،دون و�ضعها يف موا�ضع �شكره ،قد �صرفَا �أقوالَ ال�شريعة عن ال�صراحة يف
احلث على اكت�ساب املال ،ويف بيان حما�سن اكت�سابه لمِ َْن �أقام نف�سه يف مقام ال�سعي
ِّ
والكد ،لكيال ين�ضم ح ُّثها �إىل ما يف داعية النفو�س من احلر�ص على املال ،تلك
الداعية ا َّل ِتي �أ�شار �إليها قوله تعاىل :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠﮊ [الفجر،]20 /
حذارا من �أن يح�صل
وقوله :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ [�آل عمرانً ،]14 /
تكالب الأمة على اكت�ساب املال ،واالفتتان به ُمعر�ضني
من اجتماع الداعيتني ُ
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ﮋﮝ ﮞ ﮟ

عما خ َال ذلك من �أ�سباب الكمال .قال تعاىل:
َّ
ﮠﮊ [التغابن ،]15 /وقال :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﮊ [�سب�أ ،]37 /ويف احلديث ال�صحيح�« :أخاف عليكم �أن تناف�سوا فيها كما
التناف�س املحذور بتناف�س
ف�شب َه
َ
تناف�س ال َِّذين من قبلكم ،فتهلككم كما �أهلكتهم»َّ ،
تتمح�ض له الأمة فتن�صرف عن التناف�س يف
ال َِّذين من قبلنا ،وهو التناف�س ال َِّذي ّ
�سعيا وراء
الف�ضائل ،والأخالق احلميدة ،ورمبا دح�ضت ً
كثريا من �صفات الكمال ً
جلب املال.
لذلك اقتنعت ال�شريع ُة يف هذا ال�ش�أن ب�أن مل تنه النا�س عن اكت�ساب
نت ما يف وجوه �صرفه من امل�صالح واملفا�سد
املال من وجوهه املعروفة ،وب�أن َّبي ْ
أ�صحاب الأموال ما يح�صل لهم من الف�ضائل
رغب ًة ،ورهبة ،وب�أن مل تغبنِ ْ � َ
والدرجات ،ب�سبب �أموالهم �إن هم �أنفقوها يف م�صارفها النافعة ،قال اهلل تعاىل:

ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ .ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ .ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﮊ

[البقرة ،]202 - 200 /وقال:

ﮋﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ [التوبة.]34 /
ويف احلديث« :ما ُزكِّ ي فلي�س بكنز� ،أو ما �أُ ِّد َي زكا ُته فلي�س بكنز» ،وقال تعاىل:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ [�آل عمران.]92 /
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وقد �أجمع ال�صحاب ُة يف عهد عثمان بن عفان على خمالفة �أبي ذر يف دعوته
النا�س �إىل االنكفاف عن املال ،و�إنبائه �إياهم ب�أن ما جمعوه يكون وبا ًال عليهم يف
َ
الآخرة� ،إذ كان يجهر بذلك يف دم�شق ،ويقول« :ب�شر ال َِّذين يكنزون الذهب
والف�ضة مبكا ٍو من نارُ ،تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ،ويقر�أ قوله تعاىل:
ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [التوبة ،»]34 /فقال له معاوية
ابن� أبي �سفيان �أمري ال�شام« :ذلك نازل يف �أهل الكتاب ال فينا ،وما �أُ ِّد َي زكاته
فلي�س بكنز» ،في�أبى �أبو ذر �أن ينكف عن مقالته ،حتى �شكاه معاوية �إىل عثمان،
فكتب �إليه عثمان �أن يرجع �إىل املدينة ثم تكاثر النا�س عليه ،فاختار العزلة يف
الربذة.
َّ
هذا ،وقد َت َّقر َر عند علمائنا �أن حفظَ الأموال من قواعد كليات ال�شريعة
الراجعة �إىل ق�سم ال�ضروري ،و ُي ؤْ�خذُ من كالمهم �أن نظا َم نمَ َاء الأموالُ ،وطرق
وال�سلَم ،وقد �أملعنا �إىل
دورانها هو معظم م�سائل احلاجيات كالبيع ،والإجارةَّ ،
قاعدة حفظ الأموال ومنائها يف مبحث �أنواع امل�صلحة املق�صودة من الت�شريع ،و�أما
تف�صيل ذلك ِ
مبح ُثنا هذا.
فمو�ض ُعه َ
أ�شرت يف املبحث املتقدم �إىل �أن املق�صد الأهم هو حفظ مال الأمة
وقد � ُ
ُ
فح�صول حفظه يكون ب�ضبط
جمموعيا،
وتوفريه لها ،و�أن مال الأمة لمَ َّا كان ك ًّال
ًّ
�أ�ساليب �إدارة عمو ِمه ،وب�ضبط �أ�ساليب حفظ �أموال الأفراد ،و�أ�ساليب �إدارتها،
معظم ِ
قواعد الت�شريع املايل
ف�إن حفظَ املجموع يتوقف على حفظ جزئياته ،و�إن َ
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متعلق ٌة بحفظ �أموال الأفراد ،و�آئلة �إىل حفظ مال الأمة؛ لأن منفع َة املال اخلا�ص
عائد ٌة �إىل املنفعة العامة لرثوة الأمة ،فالأموال املتداولة ب�أيدي الأفراد تعود مناف ُعها
على �أ�صحابها وعلى الأمة كلها ،لعدم انح�صار الفوائد املنجرة �إىل املنتفعني
بدوالها ،وقد �أ�شار �إىل ذلك قوله تعاىل :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﮊ [الن�ساء ،]5 /فاخلطاب للأمة� ،أو لوالة الأمور منها ،و�أ�ضاف الأموالَ �إىل
�ضم ِري غ ِري مالكيها؛ لأن مالكيها هنا هم ال�سفهاء املنهي عن �إيتائهم �إياها ،وقوله:
ر�ض ِت ْب َيانًا� ،إذ و�صف
«ا َّل ِتي َج َعلَ اللهَّ ُ َل ُك ْم ِق َياما» ،يزيد
و�ضوحا ويزيد ال َغ َ
ال�ضمري ً
َ
الأموال ب�أنها جمعول ٌة ِقيا ًما لأمور الأمة(((.
ُ
ظَر �إليه على وجه اجلملة ،وعلى وجه التف�صيل،
فاملال ال َِّذي ُي َتدا َو ُل بني الأمة ُي ْن ُ
عائد بال ِغ َنى عن الغري ،فمن �ش�أن ال�شريعة �أن ت�ضبط
فهو على وجه اجلملة ٌّ
حق للأمة ٌ
نظا َم �إدارته ب�أ�سلوب يحفظه ُم َو َّز ًعا بني الأمة بقدر امل�ستطاع ،و�أن تعني على منائه يف
طوائف� ،أو
نف�سه� ،أو ب�أعوا�ضه بقطع النظر عن كونه املن َت ِفع به مبا�شر ًة �أفرا ًدا خا�صة� ،أو َ
ٍ
ظَر �إليه على وجه التف�صيل باعتبار كلِّ جز ٍء منه ح ًّقا
جماعات �صغرى� ،أو كربى ،و ُي ْن ُ
راج ًعا لمِ ُكْ َت ِ�سبه ،و ُمعالجِ ه من �أفراد �أو طوائف �أو جماعات معينة� ،أو غري معينة� ،أو ح ًّقا
ملن ينتقل �إليه من مكت�سبه ،وهو بهذا النظر ينق�سم �إىل ٍ
مال خا�ص ب�آحاد ،وجماعات
معينة ،و�إىل مال مر�صود لإقامة م�صالح طوائف من الأمة غري معينني.
«قيما»  -بوزن عوذ  -ا�سم ملا يقام به الأمر ،و«قيا ًما»
«قيما» ،وقرئ «قيا ًما وقوا ًما» ،وهي مبعنى واحد ،لأن ً
((( قرئ ً
م�صدر مبعنى ذلك ،و«قوا ًما» كذلك ،وهو ما يتقوم به ال�شيء.

مقا�صد الت�صرفات املالية
299

299

فالأول من هذا النظر هو الأموال اخلا�صة امل�ضافة �إىل �أ�صحابها ،والثاين
امل�سمى يف ا�صطالح ال�شريعة مبال امل�سلمني� ،أو مال بيت املال مبختلف
هو َّ
موارده وم�صارفه .وقد كان �أ�ص ُله موجو ًدا يف زمن النبوة مثل �أموال الزكاة ،ومثل
�أذواد الإبل املعدودة حلمل املجاهدين ،والالمة املر�صودة للب�س املجاهدين ،ويف
احلديث�« :أن خال ًدا قد احتب�س � ُأدر َعه و�أعتده يف �سبيل اهلل» ،وكذلك ما جعل
دلوه فيها كدالء
لنفع امل�سلمني ،ويف احلديث« :من ي�شرتي بئر رومة فيكون ُ
امل�سلمني» ،فا�شرتاها عثمان ،وجعلها للم�سلمني.
و ِل َق ْ�ص ِد حت�صيل اال�ستب�صار يف هذا الغر�ض اجلليل ،ول ُن ْد َرة َخ ْو ِ�ض علماء
علي �أن �أُ ْ�ش ِب َع ال َق ْولَ فيه ،ويف
الت�شريع فيه َخ ْو ً�ضا يف�صله و ُي َب ِّي ُنه ،ر�أيت حقي ًقا َّ
�أ�سا�سه.
ٍ
جماعات،
النا�س �آحا ًدا� ،أو
�إن مال الأمة هو ثروتها  ،والرثوة هي ما ينتفع به ُ
انتفاع
يف جلب نافع� ،أو دفع �ضار ،يف خمتلف الأحوال ،والأزمان ،والدواعيَ ،
مبا�شر ٍة �أو و�ساطة ،فقو ُلنا« :يف خمتلف الأحوال والأزمان والدواعي»� ،إ�شار ٌة �إىل
� َّأن الك�سب ال يعد ثروة �إ َّال �إذ �صلح لالنتفاع ُم َد ًدا طويلة ،ليخرج االنتفاع بالأزهار
والفواكه ،ف�إنها ال تعترب ثروة ،ولكن التجارة فيها تعد من لواحق الرثوة ،وقو ُلنا:
«مبا�شرة �أو و�ساطة»؛ لأن االنتفاع يكون با�ستعمال عينْ ِ املال يف حاجة �صاحبه،
ويكون مببادلته لأخذ عو�ضه املحتاج �إليه من يد �آخر.
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وتتقوم هذه ال�صفة للمال باجتماع خم�سة �أمور:
ادخاره.
((�(1أن يكون ممك ًنا ُ
(((2و�أن يكون مرغوبًا يف حت�صيله.
(((3و�أن يكون قاب ًال للتداول.
(((4و�أن يكون حمدو َد املقدار.
مكت�سبا.
(((5و�أن يكون
ً
ف�أ َّما �إمكانُ االدخار ،فلأن ال�شيء النافع ال َِّذي ُي ْ�سر ُِع �إليه الف�ساد ،ال يجده
�صاحبه عند دعاء احلاجة �إليه يف غالب الأوقات ،بل يكون ُم ْرغ ًَما على �إ�سراع
ُ
االنتفاع به ،ولو مل تكن به حاجة.
فرع عن كرثة النفع به ،فالأنعام،
و أ� َّما كو ُنه مرغوبًا يف حت�صيله ،فذلك ٌ
واحلب ،وال�شجر يف القرى ثروة ،والذهب ،والف�ضة ،واجلواهر ،ونفائ�س الآثار يف
الأم�صار ثروة ،والأنعام ،و�أوبارها ،و�أ�صوافها ،و�أحوا�ض املياه ،واملراعي ،و�آالت
ال�صيد يف البوادي ثروة.
و�أ َّما ُ
فرع عن كرثة الرغبة يف حت�صيله،
قبول التداول �أي التعاو�ض به ،فذلك ٌ
وهذا التداول يكون بالفعل� ،أي بنقل ذات ال�شيء من حوز �أحد �إىل حوز �آخر،
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كال�سلَم ،واحلوالة ،وبيع الربنامج ،وم�صارفة
ويكون باالعتبار مثل :عقود الذمم َّ
�أوراق امل�صارف.
أ�شياء ا َّل ِتي ال تنح�صر مقاديرها ال يق�صد
و�أما كو ُنه حمدو َد املقدار؛ فلأن ال َ
خر ،فال ُت َع ُّد ثروة ،وذلك مثل :البحار ،والرمال،
االخت�صا�ص مبقادير منها فال ُت َّد ُ
عد و�سيل َة ثرو ِة باعتبار ما يح�صل
والأنهار ،والغابات ،على �أن مثل الأخريين قد ُي ُّ
عد البحار ثرو ًة ،و�إن كانت
بهما من خ�صب وت�شغيل ،ومل يقع اال�صطالح على ِّ
قد ت�سهل مواقعها لبع�ض الأقطار ال�سفر فيها دون بع�ض �آخر ،و�أ َّما املعادن فقد
اع ُتبرِ ت ثرو ًة و�إن كانت غري حمدودة املقادير� ،إ َّال � َّأن املُ ْ�س َت ْخ َر َج منها يكون حمدو َد
املقدار ،ملا ي�ستدعيه ا�ستخراجه من النفقات اجلمة.
مكت�سبا ،ف�أن يح�صل ل�صاحبه� ،أو ملن خلفه ب�سعيه ب�أن ال يح�صل
و�أما كو ُنه
ً
عظيم النفع كاحل�شي�ش،
عفوا؛ لأن ال�شيء ال َِّذي يح�صل ً
له ً
عفوا ال يكون َ
واحتطاب الغابات ،و�أ�سراب بقر الوح�ش ،وحمره بقرب منازل قبائل البادية.
واعلم �أن من جهات توازن الأمم يف ال�سلطان على هذا العامل جه َة الرثوة،
فبن�سبة ثروة الأمة �إىل ثروة معا�صريها من الأممُ ،ت َع ُّد الأمة يف درجة منا�سبة لتلك
الن�سبة يف قوتها ،وحفظ كيانها ،وت�سديد م�آربها ،وغناها عن ال�ضراعة �إىل غريها.

302

ا�صدُ َّ
ال�ش ِري َعة الإِ�سالم َّية
َم َق ِ

302

ُ
ك�سب
امللك وال َت ُّ
لإثراء الأمة و�أفرادها طريقان� ،أحدهما التملك ،والثاين التك�سب ،وقد
م�ضت الإ�شارة �إليهما �إجما ًال يف مبحث مق�صد تعيني احلقوق لأ�صحابها.
فالتملك هو �أ�صل الإثراء الب�شري ،وهو اقتناء الأ�شياء ا َّل ِتي ي�ستح�صل
منها ما ُت َ�س ُّد به احلاج ُة بغالته� ،أو �أعوا�ضه� ،أي �أثمانه.
والأ�صل الأ�صيل يف التملك االخت�صا�ص ،فقد كان من �أ�صول احل�ضارة
املر ُء �إىل حت�صيل ما يحتاج �إليه لتقومي � ْأو ِد حياته ،و�سالمته،
الب�شرية �أن يد�أب ْ
فهو ي�صيد لطعامه،
الثمر لفاكهته ،ويحطب للوقود ،ويبني البيت� ،أو
ِ
ويجتني َ
ويتوخى منازله بجوار املياه خ�شي َة العط�ش ،ويرتبط
اخل�ص للتوقي من احلر والقرَّ ،
الفر�س ،ويعد ال�سالح للدفاع ،ويقتني نفائ�س احللي والثياب للتزين ،وهو يتج�شم
ال�س ْبق �إىل
يف ال�سعي ِل َن َو ِال ذلك َعرقَ ال ِق ْربة� ،أو ِو ْح�ش َة ال ُغ ْر َبة ،وهو يعمد �إىل َّ
يحو َله �آخر ،يتحمل
ويحول جمرى املاء �إىل �أر�ضه قبل �أن ِّ
الأ�شياء املباحة للنا�سِّ ،
لذلك كله ما يبلغ به اجلهد والتعب ،و�إعمال الر�أي.
وكل ذلك التدبري يبعثه على التكثري من ادخار ما قد يتطلبه ،واالحتفاظ
حر�صا
ادخارا ل�شدائد الأزمان� ،أو تباعد املكان ،ويزيده ً
مبا يف�ضل عن حاجتهً ،
�شعوره ب�إمكان الفقدان لعجز �أو عدم ،ولذلك قال الأع�شى:
على هذا االدخارُ ،
«كجابية ال�شيخ العراقي تفهق».
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واالدخار ً
حق
�سمى ذلك التح�صيلَ
ملكا ،ور�أى � َّأن َ�س َعيه ُي َخ ِّوله َّ
وهو قد َّ
َ
عم َل ُهم
االخت�صا�ص مبا جمعه ،ف�إذا امتدت �إليه �أيدي الطامعني يف ابتزازه ر�أى َ
ظلما ،وحمي غ�ضبه ،وقام �إىل مدافعتهم.
ً
ِ
حب العدل احرتموا
ممتلكات النا�س ،و�صادقوا
قلوب الب�شر َّ
فلما أُ��شرِبت ُ
ّ
احلق يف �أن يت�صرف فيما ح�صله
على � َأح ِّق َية �أ�صحابها بها ،ور�أى كلُّ واحد لنف�سه َّ
تدخلُ متدخل ،وقد ق ََّ�ص اهلل تعاىل �أن �أهل مدين
ت�صرفًا مطل ًقا ال يقبل فيه ُّ
عجبوا من �شعيب �أن ي�ضيق عليهم بع�ض املعامالت ،ف�شافهوه بالإنكار والتهكم
به �إذ :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [هود ،]87 /واعترب الإ�سال ُم يف
أر�ضا ميتة فهي له ،ولي�س
�أ�صل التملك معنى ما ذكرنا ،ففي احلديث« :من �أحيا � ً
لعرق ظامل حق» .ثم اعترب تفرع التملك عن هذا االخت�صا�ص ،ومراعاة جهود
املرء يف متلكه ،فكانت �أ�سباب التملك يف ال�شرع هي:
(((1االخت�صا�ص ب�شيء ال حق لأحد فيه ،ك�إحياء املوات .
(((2والعمل يف ال�شيء مع مالكه ،كاملغار�سة.
(((3والتبادل بالعو�ض ،كالبيع ،واالنتقال من املالك �إىل غريه كالتربعات
واملرياث.
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فامللك ُّمتك ُن الإن�سان �شر ًعا من االنتفاع بعني� ،أو منفعة من تعوي�ض ذلك،
�أو من االنتفاع به و�إ�سقاطه للغري ،فخرج الت�صرف بوجه الع�صمة.
و�أ�صلُ ال�شريعة يف ت�صرف النا�س يف �أموالهم ،ومملوكاتهم� ،إطالقُ الت�صرف
لهم للأحرار الرا�شدين منهم ،فال ينتق�ض ذلك الأ�صل �إ َّال �إذا كان ُ
غري
املالك َ
بى� ،أو �س َف ٍه� ،أو �إفال�س مدين،
مت�أ ِّهل لذلك الت�صرف،
ُ
وق�صور الت�صرف يكون ِل ِ�ص ً
�أو عدم حرية� ،أو حجر يف جميع املال �أو بع�ضه ،فهذا يف التربع فيما زاد على
مر�ضا خموفًا ،ومن ت�صرف معلق مبا بعد املوت ،وهو الو�صية وما
الثلث من مري�ض ً
ي�ؤول �إليها من تربع ،وتربع ذات الزوج مبا زاد على ثلث مالها.
التك�سب :فهو معاجل ُة �إيجاد ما ي�سد احلاجة� ،أ َّما بعمل البدن� ،أو
و�أ َّما ُّ
باملرا�ضاة مع الغري ،و�أ�صول التك�سب ثالثة :الأر�ض ،والعمل ،ور�أ�س املال.
وللأر�ض املكانة الأوىل يف هذه الأ�صول الثالثة ،و�إذا �أطلقنا الأر�ض
هنا فمرادنا ما ي�صل �إليه عمل الإن�سان يف الكرة الأر�ضية بمِ َا فيها من بحار،
و�أودية ،ومعادن ،ومنابع مياه وغريها� ،إ َّال �أن احلظ الأوفر من ذلك ،والأ�سبق هو
للأر�ض مبعنى �سطحها الرتابي ،ف�إنه منبت ال�شجر ،واحلب واملرعى ،ومنبع املياه،
قال اهلل تعاىل :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ [النازعات ،]31 /وقال :ﮋﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [امللك ،]15 /وقال:
ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [البقرة ،]29 /وقال :ﮋﯓ
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ﯔ ﯕ ﯖ .ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ .ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ .ﯢ ﯣ ﯤ .ﯦ ﯧ .ﯩ

ﯪ .ﯬﯭ .ﯯﯰ .ﯲﯳﯴﮊ [عب�س ،]32 - 24 /والأر�ض
تتفاوت باخل�صب ،و�أثراها �أخ�صبها ،ولذلك كانت الرمال �أقل ثروة من غريها.
طريق
و�أ َّما العمل فهو و�سيلة ا�ستخراج معظم منافع الأر�ض ،وهو � ً
أي�ضا ٌ
لإيجاد الرثوة مبثل الإيجار واالجتار ،وقوامه �سالمة العقل و�صحة اجل�سم ،ف�سالمة
العقل للتمكن من تدبري طرق الإثراء ،وال�صحة لتنفيذ التدبري ،مثل ا�ستعمال
الآالت ،وا�ستخدام احليوان ،ومنه الغر�س ،والزرع ،وال�سفر جللب الأقوات ،وال�سلع،
وقد امنت اهلل تعاىل به فقال :ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [يون�س،]22 /
وقال :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁﮊ [املزمل.]20 /
�صادرا من جامع املال ،لتح�صيل �أ�صل ما يتموله ً
وقد يكون العملُ
متلكا
ً
تك�سبا مثل ،مبادلة ماله مبا هو �أوفر ،وقد يكون
كاالحتطاب ،و�إحياء املوات� ،أو ً
العمل من غري جامع املال ،وهو العمل يف مال غري العامل ليح�صل العا ِملُ بعمله
جزءا من مال �صاحب املال ،كالإجارة على عمل البدن.
ً
و�أما ر� ُأ�س املال فو�سيل ٌة لإدامة العمل للإثراء ،وهو مالٌ ُم َّد َخ ٌر لإنفاقه فيما
أرباحا ،و�إنمَّ َا ُع َّد ر� ُأ�س املال من �أ�صول الرثوة ،لكرثة االحتياج �إليه ،ف�إذا مل
يجلب � ً
أظهر �أن ُت َع َّد
تك�س ُبه ،وال ُ
يكن موجو ًدا ال ي�أمن العاملُ �أن يعجز عن عمله فينقطع ُّ
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�آالت العمل يف ر�أ�س املال ،مثل املحركات ومزجيات البخار ،و�آالت الكهرباء،
وكذلك دواب احلرث ،واملكاراة .
بع�ضها راج ٌع �إىل التملك ،كبيع الديار
علمت هذا فاملعامالت املالية ُ
�إذا َ
وبع�ضها راج ٌع �إىل التك�سب ،كبيع �أر�ض احلراثة،
لل�سكنى ،والأطعمة امل�أكولةُ ،
و�أ�شجار الزيتون ،وكذلك عقو ُد ال�شركات من قرا�ض ،ومزارعة ،ومغار�سة،
وم�ساقاة ،وعقود الإجارات يف الذوات والدواب ،والآالت ،والبواخر ،والأرتال.
واملق�صد ال�شرعي يف الأموال كلها خم�سة �أمور :رواجها ،وو�ضوحها،
وحفظها ،وثباتها ،والعدل فيها.
فالرواج دوران املال بني �أيدي �أكرث من ميكن من النا�س بوجه حق ،وهو
الرتغيب يف املعاملة باملال ،وم�شروعي ُة التوثق يف
مق�صد �شرعي عظيم ،دل عليه
ُ
انتقال الأموال من ٍيد �إىل �أخرى ،ففي الرتغيب يف املعاملة جاء قوله تعاىل:
ﮋﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮊ [املزمل ،]20 /وقول النبي :
غر�سا ،في�أكل منه طري �أو �إن�سان �أو بهيمة� ،إ َّال
«ما من ٍ
م�سلم يزرع زر ًعا� ،أو يغر�س ً
أحب إ� َّيل بعد
كان له به �صدقة» ،وروي عن عبد اهلل بن عمر �أنه قال« :ما ٌ
موت � ّ
متجرا»؛ لأن اهلل قرن بني التجارة ،واجلهاد
ال�شهادة يف �سبيل اهلل من �أن �أموت ً
يف قوله تعاىل :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮊ [املزمل ،]20 /ويف املوط أ� عن عمر بن اخلطاب � أنه قال« :اجتروا يف
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�أموال اليتامى ال ت�أكلها الزكاة» ،وقد دلت �إ�شار ُة قوله تعاىل :ﮋﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ [البقرة ،]282 /على
�أهمية �إدارة التجارة يف نظر ال�شريعة حتى رخ�صت يف ترك الإ�شهاد املحثوث عليه
حر�صا على نفي العوائق عنها ،ومن ال�شواهد يف ذلك �أن العرب كانوا يحرمون
ً
�شهر ذي احلجة �أ�سواقهم :مجَ َ َّنة وذا املجاز وعكاظ،
التجارة يف احلج� ،إذا دخل ُ
وكانوا يقولون لمِ َْن يتجر يف الع�شر من ذي احلجة« :ه�ؤالء الداج ،ولي�س باحلاج»،
ف�أبطل الإ�سالم ذلك بحكم قوله تعاىل :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺﮊ [البقرة� ،]198 /أي يف �أيام احلج.
ويف التوثق وردت �أدل ٌة كثرية يف م�شروعية الإ�شهاد واحلث عليه ،منها
قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ �إىل قوله :ﮋﯾ ﯿ
ﰀ ﰁﮊ [البقرة ،]282 /ومنها عمل النبي  ،كما �سي�أتي يف مق�صد
الق�ضاء ،وال�شهادة.
وحمافظ ًة على مق�صد الرواج �شُ رِعت عقو ُد املعامالت لنقل احلقوق املالية
وج ِعل لزو ُمها ح�صولَ �صيغ
مبعاو�ضة �أو بتربع ،وهي من ق�سم احلاجي كما تقدمُ ،
العقود ،وهي الأقوال الدالة على الرتا�ضي بني املتعاقدين ،وا�شترُ ِطت فيها �شروطٌ
لفائدة املتعاقدين كليهما ،ف�إذا ا�ستوفت �شروطَها فهي �صحيحة ،وب�صحة العقد
يرتتب � ُأثره ،وكان الأ�صلُ فيها اللزو َم بح�صول ال�صيغ.
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وت�سهي ًال للرواج �شُ رعت عقو ٌد م�شتملة على �شيء من الغرر ،مثل املغار�سة،
خ�صا باعتبار �أنها م�ستثنا ٌة
عدها ُ
وال�سلَم ،واملزارعة ،والقرا�ض ،حتى َّ
بع�ض علمائنا ُر ً
َّ
حكم من �صعوب ٍة �إىل �سهولة لعذر.
تغيري ٍ
من قاعدة الغرر ،و�إن مل يكن فيها ُ
أعم من تغيريه بعد ثبوته،
تغيري احلكم � ُّ
واعتربوا يف �إطالق ا�سم الرخ�صة عليها �أن َ
�أو تغيري ما لو ثبت لكان خمال ًفا للحكم امل�شروع.
ولأجل مق�صد الرواج كان الأ�صلُ يف العقود املالية اللُّزو َم دون التخيري
�إ َّال ب�شرط ،قال اهلل تعاىل :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ [املائدة،]1 /
كما ا�ستدل لذلك القرايف يف «الفرق ال�ساد�س والت�سعني واملائة» ،و�أما العقود
ا َّل ِتي جعلها فقها�ؤنا غري الزم ٍة مبجرد العقد بل حتى يقع ال�شروع يف العمل -
وهي اجلعل والقرا�ض باتفاق ،واملغار�سة واملزارعة على خالف  -ف�إنمَّ َا ُنظر فيها
�إىل عذر العامل؛ لأنه قد يخف �إىل العقد لرغبة يف العو�ض ،ثم َي َت َبينَّ ُ له �أنه ال
الوفاء بعمله ،فم�صلح ُة العقد بالأ�صالة يف لزو ِمه ،وت� ُّأخر اللزوم يف هذه
ي�ستطيع َ
ملانع عار�ض ،خالفًا لظاهر كالم القرايف يف «الفرق التا�سع واملائتني».
ومن معاين الرواج املق�صود ُ
انتقال املال ب� ٍأيد عديد ٍة يف الأمة على وج ٍه ال
حرج فيه على مكت�س ِب ِه ،وذلك بالتجارة ،وب�أعوا�ض ال َع َملَة ا َّل ِتي تدفع لهم من
إخراجه عن �أن يكون
�أموال �أ�صحاب املال ،فتي�سري دوران املال على �آحاد الأمة ،و� ُ
قارا يف ٍيد واحدة� ،أو منتق ًال من واحد �إىل ٍ
مق�صد �شرعي ،فُهمت الإ�شار ُة �إليه
واحد ٌ
ًّ
من قوله تعاىل يف ق�سمة الفيء :ﮋﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮊ [احل�شر،]7 /
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تداول ِ
وتعاقبه� ،أي كيال يكون ُ
فالدو َل ُة ُ
غني،
ُّ
مال الفيء ُ
املال ُ
غني من ٍّ
يت�سلمه ٌّ
كاالبن البكر من �أبيه مثالً� ،أو ال�صاحب من �صاحبه ،وال�شريعة قد بلغت �إىل
مق�صدها هذا بوجه لطيف ،فراعت ِ
حق مت ُّت ِعه به فلم ت�صادره يف
ملكت�س ِب املال َّ
ال�ش ِّح باملال ،فجعلت حلالة املال
ماله بوجه يحرجه ،ملا هو يف جبلة النفو�س من ُّ
ُحكْ َمينْ � :أحدهما حكْ ُمه يف مدة حياة �صاحبه ،والثاين حكْ ُمه بعد موت �صاحبه.
واخت�صا�ص ُه
ف�أما يف الأول ف�أباحت ملالك املال يف مدة حياته ت�صر َف ُه فيه
َ
الـم ْف ِ�شالت
به ،ح ًّثا للنا�س على ال�سعي يف االكت�ساب لتوفري ثروة الأمة ،و�إبعاد ُ
عنها ،فلم جتعل عليه يف مدة حياة ِ
حق اهلل فيه ،وهو الزكاة على
مكت�س ِبه �إ ّال َّ
اختالف �أحوالها وتخمي�س املغامن .
حكمه بعد موت مكت�سبه ،ويف هذه احلالة نفذت ال�شريع ُة
والثاين ُ
مق�صدها من توزيع الرثوة تنفيذًا لطي ًفا؛ لأن
مكت�سب املال قد ق�ضى منه رغب َت ُه
َ
َ
تعلق ِ
نف�س ِه مباله بعد وفاته تعل ًقا �ضعي ًفا� ،إال �إذا كان على وجه
يف حياته ،ف�صار ُ
الف�ضول ،ف ِعل ُْم ِ
والكد يف
املكت�س ِب باقت�سام ماله بعد موته ال ُي َث ِّب ُطه عن
ال�سعي ِّ
ِ
تنميته مد َة حياته ،ف�شرع الإ�سال ُم ق�سم َة املال بعد وفاة مكت�سبه ،وقد كانوا يف
تقربًا �إليهم
اجلاهلية يو�صون ب�أموالهم ل ِّ
أحب النا�س �إليهم �أو �أ�شهرهم يف قومهمُّ ،
وافتخارا بهم ،ف�أبطل الإ�سالم ذلك ،ف�أوجب الو�صي َة للأقارب ب�آية :ﮋﯝ
ً

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ

ب�شر ِع املواريث املُ َبينَّ يف القر�آن وال�سنة،
ﯬ ﯭﮊ [البقرة ،]180 /ثم ُن َ
�سخ ْ
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حق يف �صرفه بعد موته �إ َّال يف ثلث ماله �أن يو�صي به
ومل ُي ْ
جعل ل�صاحب املال ٌّ
�صائرا �إىل قرابة �صاحبه؛
فتم ُ
لغري وارثَّ ،
مق�صد التوزيع بحكمة ،وهي جعلُ املال ً
نف�سه ،ول َّأن فيه عونًا على حفظ املال يف دائرة القبيلة،
لأن ذلك ممِ َّا ال ت�شمئ ُّز منه ُ
تتكون الأم ُة من قبائلها ،في�ؤول ذلك �إىل حفظه يف دائر ِة جامع ِة الأمة.
و�إنمَّ َا َّ
حق يف املال ،وقد كان �أهلُ اجلاهلية
ولمَ ْ حترِم ال�شريع ُة أ�وليِ الأرحام من ٍّ
�سمى
يحرمون جانب املر�أة من املرياث ،فمن �أين يجيء طمع �أويل الأرحام؟ وقد َّ
القر�آنُ ذلك فري�ضة ،و�أكَّ د املحافظ َة عليها بقوله يف �صدر �آية املواريث :ﮋﮓﮔ
ﮕ ﮖﮊ ،وقوله يف خاللها :ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﮊ ،وقوله يف �آخرها :ﮋﯖ
ﯗ ﯘﮊ [الن�ساء.]11 /
الق�صد �إىل ا�ستنفاد بع�ضها ،وذلك بالنفقات
ومن و�سائل رواج الرثوة
ُ
القي ِم على العائلة ،بل
الواجبة على الزوجات والقرابة ،فلم ُيرتكْ ذلك لإرادة ِّ
ال�ش ْر ُع عليه الإنفاقَ بالوجه املعروف ،وهو ممِ َّا �شمله قو ُله تعاىل :ﮋﭢ
� ْأو َج َب َّ
ﭣ ﭤﮊ [البقرة ،]3 /وقوله :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ [الإ�سراء ،]29 /ويف الآية الأخرى :ﮋﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﮊ [الفرقان ،]67 /ومن
نفقات التح�سني والرتفُّه ،وهي و�سيل ٌة عظيمة النتفاع الطبقتني
طرق اال�ستنفاد ُ
عو ٌن عظيم على
والدنيا يف الأمة من �أموال الطبقة العليا ،وهي � ً
الو�سطَ ىُّ ،
ُ
أي�ضا ْ
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النفقات
ظهور مواهب �أهل ال�صنائع والفنون يف تقدمي نتائج �أذواقهم و�أناملهم ،وهذه
ُ
امل�شار �إليها بقوله تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
هي ُ
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 �أن ال�شريعة مل تعمد �إىل هذا النوع من
اكتفاء مبا يف النفو�س من الباعث عليه ،كما قدمنا
اال�ستنفاد بالطلب احلثيث؛ ً
التحري�ض عليه حم ًال للأمة
الإ�شارة �إليه يف �أوليات هذا املبحث ،وجت ُّن ًبا لأن ي�صري
ُ
�صاحبه الختالل ثروته ،فيكون اختال ًال جلزء من نظام
ال�س َر ِف ال َِّذي ُي َع ِّر�ض َ
على َّ
الرثوة ،وذلك قد يجر �إىل اختالل الكل.
وترجيح ِ
ومن و�سائل رواج الرثوة ت�سهيلُ املعامالت بقدر الإمكان،
جانب
ُ
يعرت�ضها من خفيف املف�سدة ،ولذلك مل
ما فيها من امل�صلحة على ما ع�سى �أن َ
ح�ضور كال العو�ضني ،فاغ ُت ِف َر ما يف ذلك من احتمال الإفال�س،
ُي�شرتطْ يف التبايع
ُ
املعامالت على العمل مثل املغار�سة وامل�ساقاة ،وا ْغ ُت ِف َر ما يف ذلك من
و�شرِعت
ُ
ُ
ال�ضرر ،ق�ص ًدا يف جميع ذلك �إىل ت�سهيل املبادلة لتي�سري حاجات الأمة ،وقد
دلَّ على ذلك قو ُله تعاىل :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ [البقرة.]282 /
عظيما ،والأ�صل
وتختلف � ُ
أنواع ِّ
املتموالت يف �سهولة رواجها اختالفًا ً
يف �سهولة الرواج يعتمد خف َة النقل ،وقبولَ طول االدخار ،ووفر َة الرغبات يف
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وتي�سر التجزئة �إىل �أجزاء قليلة ،فاحلبوب من القمح وال�شعري ،ونحوهما،
التح�صيلَ ،
أخف نقالً ،و� ُ
ادخارا،
رواجا من التمر ،والزبيب ،والتني املجفف ،و� ّ
أي�سر ً
أطول ً
� ُ
أي�سر جتزئة ،والفواكه دون ذلك يف جميع هذه ال�صفات ،والألبان
و�أك ُرث مرغوبي ًة و� ُ
واللحوم �ضعيفة يف جميعها ،وال�سمن والع�سل م�ستويان يف �صفة االدخار والنقل،
أع�سر
وخمتلفان يف وفرة املرغوبية ،والأنعام �أقوى يف وفرة املرغوبية ،وخفة النقل ،و� ُ
ادخارا وجتزئة ،والرباع والعقار دون غريها يف معظم ال�صفات عدا �صفة املرغوبية،
ً
ف�إن النا�س يف اقتنائها �أرغب ،وعدا �صفة االدخار؛ لأن اخلطر عنها �أبعد .
أعوا�ضا
و�أهم ما ا�صطلح عليه الب�شر يف نظام ح�ضارتهم املايل و�ض ُع النقدين � ً
للتعامل ،فقد كان التعامل الطبيعي بني الب�شر يح�صل بالتعاو�ض يف الأعيان،
بح�سب االحتياج الباعث على الرغبة يف �صنف من �أ�صناف الأ�شياء املنتفع بها،
وكل ََّما ق َُرب قو ٌم من البداوة والب�ساطة قلَّ التعامل بالنقدين بينهم ،وهو املعنى
ال َِّذي من �أجله نرى الفقهاء يق�سمون النا�س �إىل �أهل ذهب ،و�أهل ف�ضة ،و�أهل
�أنعام ،وكان من حقهم �أن يزيدوا يف التق�سيم �أهلَ احلبوب والثمار ،مثل :الأو�س،
كثريا يف بالد العرب يف اجلاهلية،
واخلزرج ،وثقيف ،ف�إن هذا الق�سم قد كان ً
والإ�سالم .
أي�سر من التعامل بالأعيان من الأ�شياء من �سائر
فالتعامل بالنقدين � ُ
اجلهات ،وبخا�صة من جه ِة �سهولة جتزئة القيمة ،و�سهولة التعاو�ض يف الأمور
تعاو�ض الأعيان
الثقيلة يف الت�سلم كاملقادير الكثرية ،ويف الأ�شياء ا َّل ِتي يع�سر فيها ُ
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كالرباع والعقار� ،إ َّال �أن النقدين عند حالة اال�ضطرار مثل حالة احل�صار ،وحالة
اجلدب ،واملجاعة ،ال تغني عن �أ�صحابها �شي ًئا ،فالنقدان عو�ضان �صاحلان بغالب
�أحوال الب�شر ،وهي �أحوال الأمن ،والي�سر ،واخل�صب .
ومن �أح�سن ما ظهرت فيه مزي ُة التعامل بالنقدين �أنه ميكن فيه متييز البائع
فباذل ِ
من امل�شرتيُ ،
النقد م�شرتٍ ،وباذل العو�ض بائع ،ولأن النقدين ُيطلبان وال
يعر�ضان بخالف بقية املتموالت ،ف�إنها يلحقها العر�ض والطلب ،وال يلحق العر�ض
مقدارا من ماله ملن يرغب املعاملة
نادرا ،كما ي�ضع �صاحب ر�أ�س املال ً
بالنقدين �إ َّال ً
معه به ،مثل و�ضع ر�أ�س مال ال�سلم ،ور�أ�س مال ال ِقرا�ض ،وترويج �أوراق البنوك.
كثري من التعامل يف الإ�سالم يف عهد النبوة حا�ص ًال بطريقة
وقد كان ٌ
املعاو�ضة ،فلذلك كرثت املنهيات عن بيع الأ�شياء ب�أمثالها؛ لأن غالب تلك
الغرر والتغابن ،ولع�سر �ضبط قيمة العو�ض ،ولكرثة
البيوع كان يتطرق �إليه ُ
اختالف �صفات اجلن�س الواحد من تلك الأعوا�ض واختالف �أنواعه ،مثل �أنواع
التمر واحلنطة و�صفاتها يف اجلودة والرداءة واجلدة والقدم .وكان احتياج �أحد
حتملِ الغرر باع ًثا للمحتاج منهما على
املتعاملني �أو كليهما يف املعاملة الواحدة �إىل ُّ
حتمل الغرر لق�ضاء حاجته ،وباع ًثا للآخر على �إجلاء املظنون به االحتياج �إىل حتمل
ُّ
ِ
الغنب والغرر .فالغرر والغنب ال يكادان يفارقان
معاو�ضات الأعيان ،ولذلك اغ ُت ِفر
فيها ما البد منه ومل يغتفر ما زاد على ذلك� .أال ترى �إىل �إباحة بيع اجلزاف يف
الأ�شياء ا َّل ِتي تكال وتوزن ومل يبح بيع النقدين جزافًا.
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وقد جاء يف حديث رافع بن خديج يف النهي عن كراء الأر�ض �أنه قال:
والو ِرق فلم يكن يومئذ .قال
«كانت الأر�ض ُتكْ َرى بالطعام ونحوه ،و�أما الذهب َ
حنظلة بن قي�س فقلت لرافع :فكيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع :لي�س
بها ب�أ�س بالدينار والدرهم» .قال البخاري يف �صحيحه عن الليث بن �سعد�« :إن
ال َِّذي نهي عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم باحلالل واحلرام مل يجيزوه ،ملا
فيه من املخاطرة».
ويف حديث الرباء بن عازب ،وزيد بن �أرقم قاال :كُ َّنا تاجرين على عهد
�ساء
ر�سول اهلل ،ف�س�ألناه عن ال�صرف ،فقال�« :إن كان ي ًدا بيد فال ب�أ�س ،و�إن كان نَ ً
فال ي�صلح» ،يعني فلم مينع فيه التفا�ضل كما منعه يف بيع الطعام مبثله ،وما �أح�سب
ذلك �إ َّال النتفاء الغرر ب�إمكان �ضبط الدنانري ،والدراهم .
ويف املوط أ� عن �أبي �سعيد اخلدري و�أبي هريرة� :أن ر�سول اهلل  ا�ستعمل
رج ًال على خيرب فجاءه بتمر جنيب ،فقال له ر�سول اهلل �« :أكل متر خيرب
هكذا؟» ،فقال :ال واهلل يا ر�سول اهلل� ،إ َّنا لن�أخذ ال�صاع من هذا بال�صاعني ،فقال
جنيبا»(((.
ر�سول اهلل « :ال تفعلِ ،ب ِع ا َجل ْم َع بالدراهم ،ثم ابتع ّ
بالدراهم ً
تكثري التعامل بالنقدين؛
وقد ظهر من هذا كله� ،أن من مقا�صد ال�شريعة َ
الرواج بهما ،ويف �سنن �أبي داود عن عبد اهلل بن م�سعود« :نهى
ليح�صل
ُ
((( اجلنيب �صنف من التمر تفي�س .واجلمع� :صنف من التمر رديء.
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ر�سول اهلل � أن تك�سر �سكة امل�سلمني اجلائزة بينهم �إ َّال من ب�أ�س» ،وما �أح�سب
نهي ر�سول اهلل  عن ا�ستعمال الرجال الذهب ،والف�ضة� ،إال حلكم ٍة تعطيلٍ
َ
رواج النقدين ،بكرثة االقتناء املف�ضي �إىل قلتهما.
ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ

ويف م�شروعية التوثق جاء قوله تعاىل:
[البقرة ،]282 /وقوله :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚﮊ [البقرة ،]282 /وقوله :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﮊ [البقرة.]283 /

و�أما و�ضوح الأموال فذلك �إبعا ُدها عن ال�ضرر ،والتعر�ض للخ�صومات بقدر
الإمكان ،ولذلك �شرع الإ�شهاد ،والرهن يف التداين.
و�أما ُ
حفظ الأموال ف�أ�صله قول اهلل تعاىل:

ﮋﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷﮊ [الن�ساء ،]29 /وقول النبي  يف خطبة حجة الوداع�« :إن دماءكم
و�أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ،يف �شهركم هذا ،يف بلدكم هذا»،
وقوله« :ال يحل مال امرئ م�سلم �إ َّال عن طيب نف�س» ،وقوله« :من ُق ِتل دون ماله
فهو �شهيد» وهو تنوي ٌه ب�ش�أن حفظ املال ،وحافظه ،وعظم �إثم املعتدي عليه ،و�إذا
كان ذلك حكم حفظ مال الأفرادُ ،
فحفظ مال الأمة �أجلُّ و�أعظم.
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النظر يف حفظ
إ�ذًا ُفح َّق على والة �أمور الأمة
ِّ
ومت�صريف م�صاحلها العامة ُ
الأموال العامة� ،سواء يف ذلك تبادلها مع الأمم الأخرى ،وبقا�ؤها بيد الأمة
�سن �أ�ساليب جتارة الأمة مع الأمم الأخرى ،ودخول �سلع
الإ�سالمية ،فمن الأولُّ :
�أحد الفريقني و�أموالهم �إىل بالد الفريق الآخر ،كما يف �أحكام التجارة �إىل �أر�ض
احلرب ،و�أحكام ما ي�ؤخذ من جتار �أهل الذمة ،واحلربيني على ما يدخلونه من
ال�سلع �إىل بالد الإ�سالم ،و�أحكام اجلزية ،واخلراج.
ومن الثاين :نظام الأ�سواق واالحتكار ،و�ضبط م�صارف الزكاة واملغامن،
وحق على من و َيل مال �أحد �أن يحفظه ،وقد قال اهلل
ونظام الأوقاف العامةَّ ،
تعاىل :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﮊ [الن�ساء ،]5 /وقال :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ
وح َّق على كلِّ �أحد احرتا ُم ِ
مال غريِه ،ولذلك
ﯴ ﯵﮊ [الن�ساءُ ،]6 /
تقرر غُ ْرم املُ ْت َل َفات وجعل �سببها الإتالف ،ومل يلتفت فيها �إىل نية الإتالف ،لأن
النية ال �أثر لها يف ذلك .
تقر َرها لأ�صحابها بوج ٍه ال خطر فيه ،وال
و�أما �إثبات الأموال ف� ُ
أردت به ُّ
منازعة ،فمق�صد ال�شريعة يف ثبات التملك واالكت�ساب �أمور:
الأول� :أن يخت�ص املالك الواحد �أو املتعدد مبا متلكه بوجه �صحيح ،بحيث
ال يكون يف اخت�صا�صه ،به و�أحقيته تر ُّدد وال خطر ،ولذلك قال اهلل تعاىل:
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ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ [البقرة ،]282 /فلي�س يدخل على �أحد يف ملكه
من ُع اخت�صا�صه �إ َّال �إذا كان لوجه م�صلحة عامة ،وقد قال عمر« :والذي نف�سي
بيده لوال املال ال َِّذي �أحمل عليه يف �سبيل اهلل ،ما حميت عليهم من بالدهم
�شربا».
ً
وعلى هذا املق�صد انبنت �أحكا ُم ِ�ص َّحة العقود وحم ِلها على ال�صحة ،والوفاء
بال�شرط ،وف�سخ ما تطرق �إليه الف�ساد منها ملنافاته ملق�صد ال�شريعة� ،أو ملعار�ضة حقٍ
�آخر اعتدي عليه ،ولذلك قال ر�سول اهلل  للذي �س�أله عن بيع التمر بالرطب:
«�أينق�ص الرطب �إذا جف؟» قال :نعم ،قال« :فال �إذن» ،فلي�س اال�ستفهام بقوله:
إمياء �إىل علة الف�ساد ،وقال يف نهيه عن
حقيقيا ،ولكنه � ٌ
«�أينق�ص الرطب» ،ا�ستفها ًما ًّ
بيع الثمرة قبل بدو �صالحها�« :أر�أيت �إن منع اهلل الثمرة فبم ي�أخذ �أحدكم مال
�أخيه؟».
واملق�صد من االكت�ساب مثل املق�صد من التملك فيما ذكرنا ،فبذلك كانت
الأحكا ُم مبني ًة على اللزوم يف االلتزامات ،وال�شروط ،ويف احلديث« :امل�سلمون
على �شروطهم �إ َّال �شرطًا �أحلَّ حرا ًما �أو حر َّم حال ً
ال» ،وقد قال اهلل تعاىل :ﮋﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﮊ [البقرة.]282 /
ويف حديث الرتمذي عن العداء بن خالد �أنه ا�شرتى من ر�سول اهلل 
عب ًدا �أو �أمة ف�أمر ر�سول اهلل � أن يكتب له« :هذا ما ا�شرتى العداء بن خالد من
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ر�سول اهلل  ،ا�شرتى منه عب ًدا� ،أو �أمة بيع امل�سلم للم�سلم ،ال داء ،وال خبثة،
وال غائلة».
حر الت�صرف فيم َا متلَّكه� ،أو اكت�سبه ت�صرفًا
الثاين� :أن يكون
ُ
�صاحب املال َّ
اعتداء فيه على ال�شريعة ،ولذلك حجر على
معتربا ،وال
َ
�ضرا ً
ال ي�ضر بغريه ًّ
ال�سفيه الت�صرف يف �أمواله ،ومل يجز للمالك �أن يفتح يف ملكه ما فيه �ضرر مبالك
�أخر جماور له ،ومنعت املعاملة بالربا؛ ملا فيه من الأ�ضرار العامة ،واخلا�صة.
الثالث� :أن ال ُي ْن َت َزع منه بدون ر�ضاه ،ويف احلديث« :لي�س لعرق ظامل
حق» ،ف�إذا تعلق حق الغري باملالك وامتنع من �أدائه� ،أُ ْلزِم ب�أدائه ،ومن هنا جاء بيع
احلاكم والق�ضاء باال�ستحقاق ،ولرعي هذا املق�صد كان املت�صرف ب�شبه ٍة يف عقا ٍر،
فائ ًزا بغالته ا َّل ِتي ا�ستغلها �إىل يوم احلكم عليه بت�سليم العقار ملن ظهر �أنه م�ستحقه.
وتقريرا لهذا املق�صد قررت ال�شريعة التمل َُّك ،ال َِّذي ح�صل يف زمان
ً
اجلاهلية ب�أيدي من �صار �إليهم يف تلك املدة ومن انتقل �إليهم منها .فقد قال
ر�سول اهلل �« :أَيمُّ ا دا ٍر �أو �أر�ض ق�سمت يف اجلاهلية فهي على ق�سم اجلاهلية ،و�أميا
دار �أو �أر�ض �أدركها الإ�سالم فلم تق�سم فهي على ق�سم الإ�سالم».
�أ ّما العدل فيها ،فذلك ب�أن يكون ح�صو ُلها بوجه غري ظامل ،وذلك �إ َّما �أن
حت�صل بعمل مكت�سبها ،و�إما بعو�ض مع مالكها �أو تربع ،و�إما ب�إرث ،ومن مراعاة
العدل ،حفظ امل�صالح العامة ،ودفع الأ�ضرار ،وذلك فيما يكون من الأموال تتعلق
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به حاج ُة طوائف من الأمة لإقامة حياتها ،مثل ،الأموال ا َّل ِتي هي غذاء وقوت،
والأموال ا َّل ِتي هي و�سيلة دفاع العدو عن الأمة ،مثل الالمة والآطام باملدينة يف
زمن النبوة ،فتلك الأموال و�إن كانت خا�صة ب�أ�صحابها �إال �أن ت�صرفهم فيها ال
مطلق احلرية ،كالت�صرف يف غريها .
يكون َ
بناء على
وهذا وجه النهي عن �أكل حلوم احلمر الأهلية يف غزوة خيربً ،
القول ب�أنه حتر ٌمي عار�ض ال ذاتي ،وهو قول كثري من العلماء ،قالوا :لأنها كانت
حمولتهم يف تلك الغزوة ،ويف �صحيح البخاري من حديث ابن عمر «�أنهم كانوا
ي�شرتون الطعام من الركبان على عهد النبوة ،فيبعث عليهم من مينعهم �أن يبيعوه
حيث ا�شرتوه ،حتى ينقلوه حيث يباع الطعام ،وكانوا ي�ضربون على �أن يبيعوه
حتى ي�ؤوه �إىل رحالهم» ،ولذلك كان من احلق �إبطال االحتكار يف الطعام ،ويف
املوط�أ �أن عمر بن اخلطاب قال« :ال حكرة يف �سوقنا ،ال يعمد رجال ب�أيديهم
ف�ضول من �أذهاب((( �إىل رزق من رزق اهلل نزل ب�ساحتنا ،فيحتكرونه علينا ،ولكن
�أميا جالب على عمود كبده يف ال�شتاء ،وال�صيف ،فذلك �ضيف عمر ،فليبع كيف
ولي ْم ِ�س ْك كيف �شاء».
�شاءُ ،

(((	�أذهاب :جمع مفرده :ذهب ،وهو مكيال معروف باليمن.
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ال�ص َّحة والف�ساد
ِّ
وعلى رعي مقا�صد ال�شريعة من الت�صرفات املالية جتري �أحكا ُم ال�صحة،
فالعقد ال�صحيح هو ال َِّذي
والف�ساد يف جميع العقود يف التملكات ،واملكت�سباتُ ،
ا�ستوفَى
مقا�صد ال�شريعة منه ،فكان مواف ًقا للمق�صود منه يف ذاته ،والعقد الفا�سد
َ
بع�ض مقا�صد ال�شريعة.
هو ال َِّذي اختل منه ُ
وقد يقع الإغ�ضاء عن خلل ي�سري
ترجيحا مل�صلح ِة تقري ِر العقود ،كالبيوع
ً
بع�ض املفوتات((( املقررة يف الفقه ،وقد كان الأ�ستاذ
الفا�سدة �إذا طر�أ عليها ُ
�أبو �سعيد بن لب مفتي ح�ضرة غرناطة يف القرن الثامن يفتي بتقرير املعامالت
ا َّل ِتي جرى فيها عرف النا�س على وجه غري �صحيح يف مذهب مالك� ،إذا كان لها
وجه ولو �ضعي ًفا من �أقوال العلماء.

((( املفوتات للبيوع الفا�سدة هي حوالة الأ�سواق يف غري الرباع ،وتلف عني املبيع �أو نق�صانها ،وتعلق حق الغري به،
وطول املدة من ال�سنني نحو الع�شرين يف ال�شجر.

مقا�صد ال�شريعة يف املعامالت املنعقدة على عمل
الأبدان

علمت مِ َّما قدمناه �آن ًفا �أن ال�شريعة ق�صدت من ت�شريعها يف الت�صرفات املالية
َ
املتموالت
تتقو ُم من ِّ
� َ
إنتاج الرثوة للأفراد وملجموع الأمة ،وقد م�ضى �أن الرثوة َّ
ومن العمل ،فالعمل �أحد �أركان الرثوة ،و�آل ُة ا�ستخدام ركنيها الآخرين.
ونريد من العمل يف مبحثنا هذا نو ًعا من �أنواع ِجن�س العمل ،وهو خ�صو�ص
�صاحب ٍ
ِ
جزءا من
غري
مال يف مال غريهِّ ،
ليح�صلَ بعمله ً
العمل ال َِّذي يقوم به ُ
�إنتاج مال ا�ستعمله �صاحبه لتح�صيل جزء مثله معه ،ولأجل كون القادرين على
العمل ،والإنتاج يكرث فيهم من لي�س بيده مالٌ ي�ستعني به على العمل املثمر
املنتج� ،أو بيده مالٌ يوازي مقدر َت ُه على الإنتاجِ ،
وكون كث ٍري من �أ�صحاب الأموال
مقادير تلك الأموال من
ُي ْع ِج ُزهم العملُ يف �أموالهم عم ًال يوازي ما ت�ستدعيه ُ
النتائج ،ال �سيما �أ�صحاب الأموال ال َِّذين اجنرت لهم الأموال من تلقاء غريهم
بعطية� ،أو مرياث ،لأجل ذلك كان الأ�صالن العظيمان من �أ�صل الرثوة  -وهما
املال والعمل ُ -م َع َّر�ضينْ للعوائق ،وتعطيل الإنتاج يف �أحوال كثرية ،وذلك
ر ْز ٌء على �أ�صحابهما وعلى الأمة ،فكان َّمما اهتدى �إليه ذوو العقول �إيجا ُد طرائق
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أموال �أ�صحاب الأموال ،و� ُ
تت�ألف فيها � ُ
أعمال املقتدرين على العمل ليح�صل من
إنتاج نافع للفريقني .وكان من ِحكْ َمة ال َّت ْ�شريع الإ�سالمي �أن ال
جمموع ذلك � ٌ
ُي ِ
الـم ْثلى من تلك الطرائق بوجه عادل ،مع
و�صد يف وجوه الفريقني �سلوكَ الطُّ ُر ِق ُ
عما يتطرق �إىل ذلك من خمالف ٍة َّما للت�شريعات ا َّل ِتي ُب ِنيت عليها �أحكا ُم
ِّ
الغ�ض َّ
املعامالت املالية يف املعاو�ضات.
�إن املعامالت املنعقدة على عمل الأبدان هي �إجارة الأبدان ،وامل�ساقاة،
واملغار�سة ،وال ِقرا�ض ،واجلعل ،واملزارعة ،وهي كلُّها عقو ٌد على عمل املرء ببدنه
وعقله ،وعلى ق�ضاء ٍ
متمو ٍل،
إح�ضار ِّ
وقت من عمره يف ذلك ،ما عدا املغار�سة ف�إن فيها � َ
قليل من جهة عاملها وهو الأعواد املغرو�سة� ،إ َّال �أنها تافهة بالن�سبة �إىل �أهمية العمل،
وكذلك ما يح�صل يف امل�ساقاة بقل ٍة من �إ�صالح دلو ،و�إ�صالح احلو�ض ،فهذه العقود
وع�س ِر معرفة العا ِمل ما
ال تخلو من غرر ِل ُع ْ�س ِر ان�ضباط مقادير العمل املُ َت َعاق َِد عليهْ ،
ينجر �إليه من الربح من جراء عمله ،و ِل ُع ْ�س ِر ان�ضباط ما ينجر �إىل �صاحب املال فيها
ُّ
أ�شد من �إ�ضرار
إ�ضرار مراعاته � ُّ
الغرر؛ لأن � َ
من �إنتاج �أو عدمه ،غري �أن ال�شريع َة �ألغت َ
ال�سع ِي واالكت�ساب ،وهي � ًأي�ضا
�إلغائه ،مِلَا يف مراعاته من حرمان كث ٍري من الأمة َ
فوائد ْ
ال تخلو من �إ�ضرار يلحق العاملَ يف �أحوال كثرية� ،إذا عمل عمله يف امل�ساقاة� ،أو
املزارعة فلم يثمر ال�شجر� ،أو عمل يف اجلعل فلم يح�صل املجا َعلُ عليه� ،أو عمل يف
ول
وجت�ش َم م�شق َة العمل مَ ْ
الوقتَّ ،
القرا�ض فلم َين�ض ربح ،فيكون العاملُ قد �أ�ضاع َ
أ�شد
يح�صل له �شيء ،وقد �ألغت ال�شريع ُة هذا ال�ضرر؛ لأن بقاء �أهل العمل بطَّ النيُّ � ،
عليهم من �ضرر اخليبة يف بع�ض الأحوال.
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و�إذ قد كان ال َع َم َل ُة يف هذه العقود هم مظن َة احلر�ص على التعجيل ،بانعقاد
هذه العقود من جراء حاجتهم �إىل االرتزاق ،وكونهم ال ي�ستطيعون لذلك حيل ًة
�إ َّال بعمل �أبدانهم  -ولطاملا ر�أيناهم يقحمون �أنف�سهم يف التعاقد على �أعمال تنوء
أ�صحاب الأموال
بهم حني مل يجدوا ما يعملون فيه  -فلو �ضيق عليهم ال�شروطَ � ُ
ال َِّذين ميدونهم مبا يعملون هم فيه لت َعطَّ ل عليهم االرتزاقُ من �أعمالهم� ،أو لأقدموا
اخل�صومات بينهم،
على ذلك عند التعاقد ،وعجزوا عن الإيفاء فتحدث بذلك
ُ
يغريهم على
�شعور �أ�صحاب الأموال بحاجة العملة �إىل العمل مظن َة �أن َ
ولكان ُ
الرغبة ،واحلر�ص يف زيادة الإنتاج لأنف�سهم والإجحاف با�ستثمار العملة ،و�إذ
مق�صد ال�شريع ِة يف هذه املعاقدات ك ِّلها احلياطة جلانب
كان ذلك كذلك كان ُ
ل�سد هذه الذريعة عنهم؛ ْكي َال يذهب عم ُلهم باط ًال �أو مغبونًا ،ومل تر
العملة ِّ
طرائق �ش َّتى ي�ستثمرون بها
معذر ًة لأ�صحاب الأموال يف هذا الت�ضييق؛ لأن لهم َ
�أموالهم ،فهم يف خرية من ا�ستعمالها �أو اكتنازها للإنفاق منها وتقتريها ،بخالف
حال العملة ،فهم �إن ُح ِر ُموا م�ساعد َة �أ�صحاب الأموال بقوا عاطلني.
أحد �أن ال�شريعة
ت�ستبيح �أموالَ �أ�صحاب الأموال لي�أكلها العمل ُة
وال َي ُظ نَّ َّن � ٌ
ُ
و�صالح
باطالً ،ولكنها �أرادت ِحرا�س َة حقو ِقهم من االعتداء عليها ،فذلك عدلٌ ،
ٌ
ا�ستقريت ينابي َع ال�سنة يف هذه املعامالت البدنية على قلة
للفريقني كليهما ،ولقد
ُ
وتتبعت مرامي علماء �سلف الأمة ،وخا�صة علماء املدينة
الآثار الواردة يف ذلك
ُ
يف �ش�أنها ،فا�ستخل�صت من ذلك �أن املقا�صد ال�شرعية فيها ثمانية.
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�أحدها :تكثري املعامالت املنعقدة على عمل الأبدان ،وهذا مدلول الغتفار
الغرر فيها ،فلوال احلاج ُة �إليها لمَ َا اغتفرت ال�شريع ُة فيها ما مل تغتفره يف املعامالت
املالية من اجلانبني ،وقد رجعت بذلك �إىل ق�سم امل�صالح احلاجية ،وقد �أعطى
أن�صار حوائطَ هم للمهاجرين على �أن يكفوهم العمل ولهم ن�صف الثمرة ،وعاملَ
ال ُ
ر�سول اهلل  يهو َد خيرب على � َّأن عليهم عملَ النخل ،ولهم ن�صف الثمرة مع العلم
ب�أن �أر�ض خيرب �صارت للم�سلمني؛ لأنها ُف ِتحت عنوة ،وقد كاد علماء الإ�سالم �أن
يتفقوا على م�شروعية امل�ساقاة واملزارعة ،وقال املالكية باملغار�سة ،و�أهملها احلنفية
وال�شافعية ،ولأجل هذا املق�صد جزمنا ب�ضعف القول بق�صر امل�ساقاة على النخيل
ورج ْحنا القولَ بجواز امل�ساقاة يف ال�شجر ،والزرع املحتاج �إىل العمل على
والكرومَّ ،
القول بتخ�صي�صها بال�شجر دون الزرعَ ،ور َّج ْحنا ما جرى عليه العملُ بالأندل�س
من �إعطاء �أر�ض احلب�س مغار�سة.
املتعارف يف �أمثالها ،وهو من
الثاين :الرتخي�ص يف ا�شتمالها على الغرر َ
لوازم الأمر الأول ،فقد �أ�شرت �إىل ذلك يف مطلع هذا املبحث ،مَّما دلَّ على �أن
الغرر مل ُي ْغتفر يف �شي ٍء من العقود
الغرر الز ٌم حلقائق هذه العقود ،و�أح�سب �أن َ
�سوى العقود على �أعمال الأبدان ،وينبغي �أن ال تغفل عن كون الغرر امل ْغ َت َف ِر هو
ُ
وقر ،ف أ� َّما
الغرر فيما يع�سر
ُ
حر ٍّ
ان�ضباطه من العمل ومدته ،واختالف �أزمانه من ٍّ
ما يتي�سر فيه ذلك فالبد من �ضبطه وبيانه ،مثل بيان نوع العمل ،ومقدار الأجر،
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ومقدار ر�أ�س مال ال ِقرا�ض ،ومقدار ما للعامل من الربح يف القرا�ض� ،أو من الثمرة
يف امل�ساقاة� ،أو من اجلزء يف املغار�سة.
عما ُي ْث ِقل على العامل يف هذه العقود ،لكي ال ي�ستغل
الثالث :التحرز َّ
رب املال
ا�ضطرار العامل �إىل التعاقد على العمل ،فينته َز ذلك للتجاوز يف �أرباح
ُّ
َ
غري عملِ
نف�سه ،ولذلك قالوا ال يجو ُز �أن ُي�شرتطَ على عامل امل�ساقاة عملٌ كثري ُ
بدنه� ،إ َّال ما ال بال له ،ك�شد احلظرية و�إ�صالح ال�ضفرية ،(((،وال ا�شرتاط نفقة على
العامل كنفقة الدواب وعبيد احلائط ،وال يجوز �أن ي�شرتط على عامل املغار�سة
تك�سري � ٍ
أر�ض �شعراء((( ،وال جعلُ جدار للأر�ض املغرت�سة ،بخالف �أن ي�شرتط
ُ
على رب الأر�ض فهو جائز ٍ
وما�ض ،والزم ،و� مَّإنَا قال علما�ؤنا يف املزارعة� ،إذا �أعطى
مترَ َ َث ًة :ال يجوز �أن ي�شرتط على العامل �أن
رب الأر�ض لعامل املزارعة الأر�ض حُ ْ
ُّ
يحرثها عند انتهاء مدة املزارعة ،وي�سلمها لر ِّبها حمرتثة كما وجدها ،ملراعاة هذا
أر�ضه احتاج �إىل عاملٍ يزرعها،
رب الأر�ض بعد �أن حرث � َ
املق�صد ،وهو �أن يكون ُّ
و�أن العامل لوال �أنه وجدها حمرتثة لمَ َا تقبلها ،فيكون ال�شرط عليه ب�أن يرتكها
إجلاء له.
حمروثة � ً
الرابع� :أن هذه العقود مل ُيعترب لزو ُم انعقادها مبجرد القول ،بل ُج ِعل َْت
ال�شروع يف العمل عندنا� ،أ َّما اجلعل والقرا�ض فباتفاق،
على اخليار �إىل �أن يقع
ُ
((( احلظرية :ال�سياح الذي ُيجعل خارج احلائط ملنع الدخول �إليه ،وهو امل َُ�س ّمى عندنا الطابية والتخم .وال�ضفرية:
جمتمع املاء الذي ي�سقط من الدلو ومن اجلابية.
((( الأر�ض ال�شعراء :الكثرية ال�شجر.
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و أ� َّما املغار�سة واملزارعة فعلى الراجح ،ومل ُي ْ�س َت ْث َن منها �إ َّال امل�ساقاة ،فقالوا لزومها
إ�ضرارا على الأ�شجار والزرع ،وعندي �أنه ينبغي �أن
بالعقدة؛ لأن يف ت�أخري لزومها � ً
غري الزم ٍة مبجرد القول ،بل تلزم
تكون جميع العقود م�شتملة على عمل البدن َ
بال�شروع يف العمل ،وحيث كان معنى ذلك �آث ًال �إىل خيار العامل ،كان الوج ُه �أن
ُي ْ�ض َرب للعامل يف هذه العقود �آجالٌ البتداء العمل  -ك�ش�أن بيع اخليار  -مبا ينفي
امل�ضرة عن �صاحب املال ،مثل � َّإبان ابتداء اخلدمة يف امل�ساقاة ،و� َّإبان احلراثة يف
املزارعة ،و� َّإبان ابتداء الغر�س لذلك العام يف املغار�سة؛ كيال ي�ضيع بالت�أخري على
�صاحب املال عام كامل.
العملَة يف هذه العقود مبناف َع زائد ٍة على ما يقت�ضيه
اخلام�س� :إجازة تنفيل َ
رب املال ،فقد قال �أئم ُتنا بجواز �أن ي�شرتط عاملُ
العملُ  ،ب�شرط دون تنفيل ِّ
ُ
ا�شرتاط
االنتفاع ببيا�ض من الأر�ض لنف�سه ،وال يجوز
رب احلائط
َ
امل�ساقاة على ِّ
لرب الأر�ض ،ويوجب الف�سخ.
ذلك ِّ
ال�ساد�س :التعجيلُ ب�إعطاء عو�ض عمل العامل ،بدون ت�أخريٍ ،وال نَ ِظر ٍة ،وال
ت�أجيل؛ لأن العامل مظن ُة احلاجة �إىل االنتفاع بعو�ض عمله� ،إذ لي�س له يف الغالب
م�ؤثل مال .ويف احلديث القد�سي قال اهلل تعاىل« :ثالثة �أنا خ�صمهم يوم القيامة،
أجره» ،وهذا �صادق بت�أخري
فذكر :ورجل ا�ست�أجر � ً
أجريا فا�ستوفَى منه ومل يعطه � َ
أ�شد ،فجعله كحق هلل تعاىل،
أجره وبحرمانه منه بالكلية و�إن كان الثاين � ّ
�إعطائه � َ
ولذلك قال�«:أنا خ�صمهم» �أي دون �صاحب احلق ،وهذا تنويه عظيم بهذا احلق
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وزجر �شديد عن التهاون به ،ويف حديث ابن عمر وجابر و�أن�س �أن ر�سول اهلل 

أجره قبل �أن يجف عرقه» .ولذلك كان ت�أجيل خدمة املغار�سة
قال« :اعطوا ال ِأج َري � َ
جائ ًزا حتديده بقدر تبلغه الأ�شجار� ،أو مدة الإثمار ،وال يجوز �أن يكون الت�أجيلُ �إىل
مدة تتجاوز � َّإبان الإثمار ،وهو من موجبات ف�ساد العقد.

إمتام العمل للعامل ،فال ُيل َز ُم ب�إمتامه بنف�سه ،ولذلك
ال�سابع� :إيجا ُد و�سائل � ِ
قالوا يف عامل امل�ساقاة �إذا عجز عن الإمتام �إنه ي�أتي بعامل �آخر ،ال ي�ضر ب�صاحب
احلائط ،ولو كان دون العامل الأول يف الأمانة ،و�إذا مل يجد من يخلفه يف العمل،
ف�إن له �أن يبيع حظَّ ه يف الثمار �إذا َبدا
�صالحها ،وي�ست�أجر من ُيكْ ِمل العمل،
ُ
ويكون للعامل ال ِأول ما ف�ضل ،وقال املالكي ُة يف عامل املغار�سة� :إن له �أن يبيع
ح َّقه يف العمل لآخر يقوم مقا َمه ،وهي م�س�ألة من َغُر ِر م�سائل الفقه املالكي.
الثامن :االبتعاد عن كلِّ ٍ
�شرط� ،أو ٍ
عقد ي�شبه ا�ستعبا َد العامل ،ب�أن يبقى
خمرجا ،ولأجل هذا
يعمل طولَ عمره� ،أو مد ًة طويل ًة ًّ
جدا ،بحيث ال يجد لنف�سه ً
إثماره يف وقت من
جند َ
علماءنا يقولون بف�ساد امل�ساقاة يف ال�شجر ال َِّذي ال ينقطع � ُ
ال�سنة ،ك�شجر املوز
وكالق�ضب ،وكذلك ما تطول مد ُة �إثمار ِه ِل�ص َغرِه كامل�ساقاة
ْ
(((
تلقيح ال�شجر
على َو ِد ِّي النخل ،و َن ْ�ش ِء �شجر الزيتون ،وقد قال علماء �إفريقية �إن َ
ال َِّذي ال ُي ْن َت َف ُع به  -كجبوز الزيتون العتيق يف جبل و�سالت قرب القريوان -
جمرى امل�ساقاة ،وعندي �أن ت�أجيل مدة امل�ساقاة يف
يجري مجْ َ رى املغار�سة ال َ
ودية.
الو ُّ
دي� :صغار الف�سيل ،واحدتهَّ :
((( َ
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خري من
ال�شجر املخلف للأثمار  -كاملوز � -أج ًال يح�صل فيه
ُ
االنتفاع للعاملٌ ،
تكثري هذه املعامالت
�إبطال امل�ساقاة يف مثله ،مِلَا َع ِل ْم َت من املق�صد الأول �أن َ
�سماة عندنا يف تون�س ب�شرط
مق�صو ٌد لل�شريعة ،ولأجل هذا كانت املزارع ُة ُ
الـم َّ
(((
جاريا عليها � -شرك ًة منافي ًة ملق�صد
معظم مزارعات تون�س ً
اخلما�س  -ا َّل ِتي كان ُ
ال�شريعة ال حمالة ،و�إن كانوا يزعمون �أن ال�ضرورة دعت �إليها.

((( اخلما�س �شريك املزارعة بخم�س ما يخرج من الزرع.
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عقو ُد التربعات قائم ٌة على �أ�سا�س املوا�ساة بني �أفراد الأمة ،اخلادمة ملعنى
إ�سالمي جميل ،فبها ح�صلت
الأخوة ،فهي م�صلح ٌة حاجي ٌة جليلة ،و� ُأثر خلقٍ � ٍّ
اجلم من م�صالح امل�سلمني.
م�ساعف ُة املعوزين ،و�إغنا ُء املقرتين ،و�إقام ُة ِّ
ولي�س ال َِّذي نعمد �إليه بالبحث يف كتابنا هذا هو مطلق العطايا ،والتربعات
ا َّل ِتي ت�سخو بها �أيدي �أويل الف�ضل فت�ضعها يف �أيدي العفاة� ،أو تتلطف بها �إىل
الأحبة ،والأقارب من �صدقات يومية وعطايا مو�سمية ،ف�إن تلك التربعات ال
عوائد كل
تتبعها نفو�س �أ�صحاب احلقوق ،وهي من جملة النفقات ا َّل ِتي جرت بها ُ
النا�س يف �أحوالهم ،وت�صرفاتهم اخلا�صة ،وقد دخلت تلك العطاءات والتربعات
يف الرتغيبات الدينية و�أُ ِحلقت بالقربات ،و� مَّإنا ال َِّذي نريده هنا هو تلك التربعات
التمليك والإغنا ُء ،و�إقام ُة امل�صالح املهمة ،الكائنة يف الغالب ب� ٍ
ُ
أموال
املق�صود منها
يتناف�س يف مثلها املتناف�سون ،ويت�شاك�س يف االخت�صا�ص بها املت�شاك�سون.
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ال�ش ِّق الأول داخل ًة يف ِع َداد
فال�صدقة ،والهبة ،والعارية قد تكون من ِّ
عقارا� ،أو ما ًال
النفقات ،وقد تكون من ِّ
املترب ُع به ري ًعا� ،أو ً
ال�شق الثاين �إذا كان َّ
ال�شق الثاين ،فتكون
عظيما ،وا َحل ْب�س ،والعمرى ،والو�صية ،والعتق ال تقع �إ َّال يف ِّ
ً
أ�شخا�ص ُم َّعينني� ،أم لأ�صحاب � ٍ
نى ً
ومتليكا� ،سواء كانت ل ٍ
أو�صاف مق�صودين
ِغ ً
بالنفع� ،أو م�صالح عامة للأمة ،كما ُي ْعطَ ى لطلبة العلم والفقراء ،و�أهل اخلري
و�سد الثغور ،وجتهيز اجليو�ش ومداواة املر�ضى ،فهذه
والعبادة ،و�إقامة احل�صون ِّ
اخلري ،و�سخا ُء نف�سه بالف�ضل،
تبتدئ ً
حبه َ
ابتداء �شبي ًها بالقربات يدفع امل َْر َء �إليها ُّ
املتربع بها
فت�صري تلك
نف�سه،
القربات �إىل انتقال ِّ
ُ
حق ِّ
ُ
ثم هو يعزم عز َمه و ُي ْلزِم َ
النا�س يف اقتنائها وانتزاعها،
يت�شاح ُ
حكم احلقوق ا َّل ِتي ُّ
املتربع عليه ،فت�أخذ َ
�إىل َّ
املتربع� ،أو كراه ُة وارثه �أو حاجره ،ورمبا
ويف ا�ستبقائها ومنعها ،فرمبا عر�ضت ندام ُة ِّ
حد ما ُخ ِّول له ،فكانت ب�سبب هذا العار�ض الكثري
املترب ُع عليه يف جتاو ِز ِّ
�أفرط َّ
التطرق �إليها جدير ًة بت�سليط قواعد احلقوق ومقا�صد الت�شريع عليها ،وقد جند يف
ا�ستقرا ِء الأدلة ال�شرعية منب ًعا لي�س بقليل ،ير�شدنا �إىل مقا�صد ال�شريعة من عقود
التربعات على النحو الآتي.
املق�صد الأول :التكثري منها ملا فيها من امل�صالح العامة واخلا�صة ،و�إذ قد
كان �شُ ُّح النفو�س حائ ًال دون حت�صيل كث ٍري منها ،دلت �أد َّل ُة ال�شريعة على الرتغيب
فيها ،فجعلتها من العمل غري املنقطع ثوابه بعد املوت ،ففي احلديث ال�صحيح:
«�إذا مات ابن �آدم انقطع عمله �إ َّال من ثالث� :صدقة جارية � .....إلخ».
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وال�صدقات اجلارية ،والأوقاف ا َّل ِتي يف زمان ر�سول اهلل  منه ومن
�أ�صحابه كثرية ،منها �صدق ُة عمر ،وقد �أ�شار عليه بها ر�سول اهلل  ،وكذلك
�صدق ُة �أبي طلحة الأن�صاري ف�إنها كانت ب�إ�شارة ر�سول اهلل  ،و�صدق ُة عثمان ببئر
دلوه فيها كدالء امل�سلمني»،
رومة ،قال ر�سول اهلل« :من ي�شرتي بئر رومة فيكون ُ
فا�شرتاها عثمان وت�صدق بها للم�سلمني ،وت�صدق �سعد بن عبادة مبخراف له عن
�أمه توفيت ،وكانت هذه ال�صدقات �أوقافًا ينتفع امل�سلمون بثمرتها على تف�صيل يف
�شروطها ،فال �شبهة يف �أن من مقا�صد ال�شريعة �إكثار هذه العقود ،فكيف يقول
�شريحا،
�شريح بحظر التحبي�س؟ وقد قال مالك لمَ َّا �أُخبرِ مبقالة �شريح« :رحم اهلل ً
آثار الأكابر من �أزواج النبي  ،و�أ�صحابه،
تكلَّم ببالده ،ومل ي ِر ِد املدين َة فريى � َ
والتابعني بعدهم ،وما حب�سوا من �أموالهم ،وهذه �صدقات ر�سول اهلل � سبع
للم ْرء �أن ال يتكلم �إ َّال فيما �أحاط به خربا».
حوائط ،وينبغي َ
عات �صادر ًة عن ِ
طيب ٍ
نف�س ،ال يخا ُجل ُه
الترب ُ
املق�صد الثاين� :أن تكون ُّ
إخراج جز ٍء من املال املحبوب بدون
تر ُّدد؛ لأنها من املعروف وال�سخاء ،ول َّأن فيها � َ
والثواب اجلزيل،
املتربع النف َع العام،
فتمح َ�ض �أن يكون ُ
عو�ض يخلفهَّ ،
َ
ق�صد ِّ
ولذلك كان من مق�صد ال�شارع فيها �أن ت�صدر عن �أ�صحابها
�صدورا من �ش�أنه
ً
النا�س
�أن ال ْتع ُق َبه ندام ٌة حتى ال يجيء ُ�ض ٌّر للمح�سن من جراء �إح�سانه ،فيحذر ُ
فعلَ املعروف� ،إذ ال ينبغي �أن ي�أتي اخلري بال�شر كما �أ�شار �إليه قول اهلل تعاىل:
فطيب النف�س
ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ [البقرةُ ،]233 /
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املقر ِر يف املعاو�ضات ،ومعنى ذلك
املق�صو ُد يف التربعات � ُّ
أخ�ص من طيب النف�س َّ
�أن تكون مهل ُة ُل ُز ِوم عقد التربع عقب العزم عليه و�إن�شائهْ � ،أو َ�س َع من مهلة انعقاد
عقود املعاو�ضة ولزومها.
وقد علمنا ذلك من �أدل ٍة يف ال�سنة ،ومن كالم علماء الأمة ،ففي احلديث
ال�صحيح�« :أن ت�صدق و�أنت �صحيح �شحيح تخ�شى الفقر ،وت�أمل الغناء ،وال متهل
حتى �إذا بلغت احللقوم قلت :لفالن كذا ،ولفالن كذا� ،أال وقد كان لفالن» ،وهذه
ُ
ح�صول مهلة
احلالة تقت�ضي الت أ� ُّملَ والعز َم دون الرتدد �إىل وقت امل�ضيق ،ويتحقق
ُ
ا�شرتاط احلوز يف التربعات
النظر ب�أحد �أمرين :هما التحويز ،والإ�شهاد ،وقد كان
ناظرا �إىل هذا املق�صد ،بحيث ال يعترب انعقاد عقد التربع �إ َّال بعد التحويز دون
ً
حدوث مر�ضِ املوت قبل حتويز العطية ُم ِفي ًتا لها،
عقود املعاو�ضات ،ولذلك كان
ُ
وناق ًال �إياها �إىل حكم الو�صية ،ففي املوط�أ عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها � -أنها
قالت�« :إن �أبا بكر ال�صديق كان نحلها جا َّد((( ع�شرين و�س ًقا من ماله بالغابة ،فلما
غنى بعدي منك ،وال �أع ُّز
ح�ضرته الوفاة قال :واهلل يا بنية ،ما من النا�س � ُّ
أحب إ� َّيل ً
كنت جددتيه
فقرا بعدي منك ،و�إين كنت نحلتك جا َّد ع�شرين و�س ًقا ،فلو ُ
علي ً
مال ٍ
واحتزتيه كان لك ،و� مَّإنَا هو اليو َم ُ
وارث ،فاقت�سموه على كتاب اهلل».
قائم مقا َم احلوز يف �أ�صل االنعقاد ،وبذلك قال
و أ� َّما الإ�شهاد بالعطية فهو ٌ
مالك ،و�أراه م�أخوذًا من حديث النعمان بن ب�شري يف ال�صحيحني �أن النعمان
((( جا ّد :ا�سم فاعل مبعنى ا�سم مفعول؛ �أي جمدود؛ �أي مقطوع.
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ب�شريا �أعطاه عطي ًة ،فقالت �أمه عمر ُة بنت رواحة :ال
ابن ب�شري قال� :إن �أباه ً
�أر�ضى حتى ُت ْ�ش ِه َد ر�سولَ اهلل ،ف�أتى ر�سول اهلل  فقال� :إين �أعطيت ابني من
عمرة بنت رواحة عطية ف�أمرتني �أن �أ�شهدك يا ر�سول اهلل ،قال�« :أ�أعطيت �سا َئر
ولدك مثل هذا؟» قال :ال ،قال« :فاتقوا اهلل واعدلوا بني �أوالدكم» .قال :فرجع
فر َّد عطيته ،فهو دليلٌ َبينِّ ٌ على �أنها اعتربت غري منعقدة قبل الإ�شهاد ،ودليلٌ بينِّ ٌ
املتعار ِف عندهم ،فلذلك �شرطت عمر ُة �أن
على �أن الإ�شهاد يف العطايا كان من َ
يكون الإ�شهاد لر�سول اهلل .
احلو ِز ،فهو يعمد �إىل الإ�شهاد ثم يتبعه
أخر ْ
ومعلو ٌم �أن ِّ
املتربع قد يخ�شى ت� َ
باحلوز ،وهذا عندنا ٍ
املترب ُع عليه ً
مالكا مِلَا تربع به
كاف يف حتقيق التربع ،في�صري َّ
كثري من العلماء  -منهم
املترب ُع ،وله ُّ
ِّ
حق مطالبته بالتحويز عند املالكية ،وقد قال ٌ
احلو َز ُ
�شرط �صحة انعقاد التربع ،بحيث ال يلزم الوفا ُء
ال�شافعي و�أبو حنيفة  -ب�أن ْ
بالتربع �إذا مل يح�صل احلوز ،ففي هذا تو�سع ٌة على فاعل املعروف حتى ين�ضم
تنجيزه �إىل قوله ،واحلنفية قائلون بجواز الرجوع يف الهبة بعد احلوز� ،إ َّال يف �سبع
�صور ،وهو من هذا القبيل.
و�أ َّما ال َِّذين قالوا بانعقاد التربع ولزومه مبجرد القول  -وفيهم �أحمد بن حنبل
و�أبو ثور وداود الظاهري ،وين�سب �إىل �أبي يو�سف �صاحب �أبي حنيفة  -فقد
عما يف ذلك من املعروف ال َِّذي َال ينبغي �أن
عاملوه معامل َة بقية العقود ،و�أ ْغ َ�ض ْوا َّ
م�ضي ًقا فيه على �أهله خ�شي َة �إجفال النا�س عنه ،ف�إن يف ذلك تعطيلَ م�صالح
يكون َّ
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(((
ناظرا �إىل تدارك
جمة ،وال �أح�سب ْ
جعلَ اعت�صار الهبة ح ًّقا للأب من ابنته إ� َّال ً
�سرعة الآباء �إىل عقد التربعات لأبنائهم دون مزيد الت�أمل بداعي الر�أفة ،وتيقن �أن
ال�ش ْر ُع مندوح ًة للرجوع يف هبته،
مالَ ولده مالٌ له ،ف�إذا عر�ضت ندام ٌة جعل له ّ
�سببا يف الت�ضييق على
إبقاء ملعنى ِّ
وهو مع ذلك فيه � ٌ
حق الأبوة ب�أن ال يكون االبن ً
حيا ،على تف�صيلٍ يف ذلك حمله كتب الفقه.
�أبيه ،و�أُلحْ قت به الأ ُّم ما دام ال ُأب ًّ

وقال البخاري يف �صحيحه« :قال مالك :العرية �أن ُيعري الرجلُ الرجلَ
نحل ًة ،ثم يت�أذَّى بدخوله عليه ،فرخ�ص له �أن ي�شرتيها منه بتمر».
ومن هنا فهمنا �أن ال�شريعة حري�ص ٌة على دفع الأذى عن املح�سن� ،أن ينجر
النا�س فعلَ املعروف .
له من �إح�سانه؛ لكيال يكره ُ
التو�سع يف و�سائل انعقادها ح�سب رغبة املتربعني ،ووج ُه
املق�صد الثالثُّ :
هذا املق�صد �أن التربع باملال عزي ٌز على النف�س ،فالباعث عليه �أريحي ٌة دينية ،ودوافع
هذا خلقي عظيم ،وهو مع ذلك ال ي�سل َُم من جماذبة �شُ ِّح النفو�س تلك الأريحية،
ٍ
خطرات كثرية� ،أقواها ما ذكره اهلل تعاىل بقوله :ﮋﯔ
وذلك الداف َع يف
ترغيب ال�شريعة فيها يف املق�صد الأول،
ﯕ ﯖﮊ [البقرة ،]268 /وقد تبينَّ
ُ
ففي التو�سع يف كيفيات انعقادها ،خدمة للمق�صد الأول.

((( اعت�صار الهبة :الرتاجع عنها.
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تعليق العطية على ح�صول ْمو ِت
ولأجل هذا املعنى �أباحت ال�شريعة َ
املعطي بالو�صية وبالتدبري ،مع �أن ذلك ٍ
املر َء
مناف لأ�صل ُّ
الت�صر ِف يف املال؛ ل َّأن ْ
� مَّإنا يت�صرف يف ماله مد َة حياته ،ولذلك �أُ ِ
عملت ُ
�شروط املتربعني يف م�صارف
تربعاتهم ،من تعميم ،وتخ�صي�ص ،وت�أجيل ،وت�أبيد ،و�سائر ال�شروط ،ما مل تكن
منافي ًة ملق�صد �أعلى ،ف�إن اجلمع بني املقا�صد هو غر�ض الت�شريع ،و�إن كانت تفوت
ٍ
نظار
بع�ض
بذلك ُ
جزئيات من املق�صد الواحد ،ف�إ َّنها ال ُي ْعب�أُ بفواتها ،والذي َّرجحه ُ
املالكية يف �ش�أن ال�شروط يف احلب�س ،والهبة ،وال�صدقة �إم�ضا�ؤها ،مثل ا�شرتاط
االعت�صار يف ال�صدقة والهبة ،وكذلك م�س�ألة ا�شرتاط املت�صدق� ،أو الواهب �أن
ال يبيع ،وال يهب ،وقد اختلف فيها �أئم ُة املذهب على � ٍ
أقوال خم�س ٍة ا�ستق�صاها
مب�ضي ال�شرط ،وبكون ال�صدقة،
ابن را�شد القف�صي يف الفائق ،ورجح منها القولَ ِّ
ترجيحه بخالف
والهبة مبنزلة احلب�س ،وهذا الأ�صل ال َِّذي � َّأ�صلْناه هنا يو�ضح
َ
املعاو�ضات ،ف أ� َّما ا�شرتاط عدم التحويز ،ف�سيجيء ُ
القول فيه عقب هذا.
الترب ُع ذريع ًة �إىل �إ�ضاعة مال الغري ،من حق
املق�صد الرابع� :أن ال ُي ْج َعل ُّ
وارث� ،أو دائن ،وقد كانت الو�صايا يف اجلاهلية قائم ًة مقا َم املواريث ،وكانوا مييلون
وال�سمعة ،قال القا�ضي
كرباء القوم ِّ
بها �إىل حرمان قراباتهم ،و�إعطائها َ
حلب املحمدة ُّ
�إ�سماعيل بن �إ�سحاق« :مل يكن �أهل اجلاهلية يعطون الزوجة مثل ما نعطيها ،وال
نعطيهن ،ورمبا مل تكن لهم مواريث معلومة يعملون عليها».
يعطون البنات ما
ّ
فلما �أمر اهلل بالو�صية للوالدين والأقربني ،ثم �شرع املواريث ،كان ُ
خيال الو�صية
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رت الو�صي ُة على غري
اجلاهلية مل يزل يرتدد يف نفو�سهم ،فمن �أجل ذلك ق ُِ�ص ْ
وج ِعلت يف خا�صة ثلث املال ،كما جاء يف حديث �سعد بن �أبي وقا�ص
الوارثُ ،
خري
�أن ر�سول اهلل  قال له« :الثلث ،والثلث كثري� ،إنك �أن تدع ورثتك �أغنياء ٌ
من �أن تدعهم عالة يتكففون النا�س» ،وقد م�ضى �آن ًفا ُ
قول �أبي بكر لعائ�شة« :و�إمنا
والتربع ،و�سيل ًة
كثريا من النا�س يجعلون الو�صي َة،
َ
هو الآن مال وارث» ،فعلمنا �أن ً
�إىل تغيري املواريث� ،أو رزي ًة ٍ
ملال دائن ،ظ ًّنا �أن ذلك يحللهم من �إثمها؛ لأنهم غيرَّ ُ وا
�سد هذه الذريعة لزو ُم كون �صورة التربع بعيدة ً عن
معروفًا مبعروف ،فكان من ِّ
مقنع
غري ٍ
هذا الق�صد ،ومل يقع االكتفا ُء بالإ�شهاد يف دفع هذه التهمة لظهور �أ َّن ُه ُ
واملترب ُع عليه على الإ�شهاد ،مع �إبقاء ال�شيء
لكرثة احتمال �أن يتواط�أ ِّ
املترب ُعَّ ،
غري
ْ
املعطَ ى يف ت�صرف ِّ
املتربع؛ حلرمان الوارث والدائن ،فللحوز يف هذا املق�صد � ٌأثر ُ
املروي عن مالك ببطالن
�أثر ِه املذكور يف املق�صد الثاين ،ومن هنا � ً
أي�ضا ُي ْعلم �أن َّ
احلب�س املجعول فيه التحبي�س على البنني دون البنات؛ لأنه من فعل اجلاهلية،
هو �أرجح من حيث الأدلة ،و�إن كان املعمول به بني علماء املالكية ُم�ضِ ُّيه بكراه ٍة،
�أو حرمة� ،أخذًا برواية املغرية عن مالك.
مر�ضا خموفًا من التربع ،ومل يمُ نع من املعاو�ضة
ومن �أجل هذا ُمنع ُ
املري�ض ً
بالبيع ونحوه؛ لأن يف البيع �أخذَ ٍ
عو�ض ،بخالف التربع ،فالتهمة يف تربع املري�ض
قائمة.

م َق ِ
ا�ص ُد �أحكام الق�ضاء وال�شهادة

مق�صدها �أن يكون للأمة
�أنب�أنا ا�ستقرا ُء ال�شريعة من �أقوالها وت�صرفاتها ب�أن َ
العدلَ فيها ،وين ِّفذُ ون �أحكا َم ال�شريعة بينها؛
و�سون م�صا َحلها ،وي ِقيمون ْ
وال ٌة ُي�س ُ
لأن ال�شريعة ما جاءت مبا جاءت به  -من حتديد كيفيات ُم َعامالت الأمة ،وتعيني
تريد تنفيذَ �أحكامها ،و�إي�صالَ احلقوق �إىل �أربابها �إن
احلقوق لأ�صحابها  -إ� َّال وهي ُ
رام رائم اغت�صابها منهم ،و�إ َّال مل يح�صل متا ُم املق�صود من ت�شريعها؛ لأن احلقوق
معر�ض ٌة لالغت�صاب بدافع الغ�ضب� ،أو ال�شهوة ،ومعر�ضة ل�سوء الفهم ،وللجهل،
َّ
وا�ضع نظام� ،أو ِ
باعث �سفريٍ� ،أو ٍ
مو�ص بعملِ َّما� ،إ َّال وهو يف وقت
وللتنا�سي ،وكلُّ ِ
و�ضع �أعماله ُي ِّقدر حال ًة يكون فيها حائلٌ دون مق�صوده ،فيتخذ لذلك ما يراه من
احليطة ،فال َج َرم �أن كان من �أهم مقا�صد ال�شريعة بعد تبليغها �إقام ُتها ،وحرا�س ُتها،
علماء لل�شريعة لق�صد تبليغها و�إقامتها ،قال تعاىل:
وتنفيذُ ها ،ولذلك لزم �إقام ُة َ
ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ [التوبة ،]122 /ويف
احلديث �أن ر�سول اهلل  قال لبني ليث حني وردوا عليه« :فارجعوا �إىل �أهليكم
ف�أقيموا فيهم وعلموهم» ،وتعينَّ �إقام ُة وال ٍة لأمورها ،و�إقام ُة قو ٍة تعني �أولئك
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الوالة على تنفيذها ،فكانت احلكومة ،وال�سلطان من لوازم ال�شريعة؛ لئال تكون
يف بع�ض الأوقات ُم َعطَّ لَة ،وقد �أ�شار �إىل هذا قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ

آيات الدالة على هذا املعنى
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ [احلديد ،]25 /وال ُ
أمراء،
كثرية ،و�أقوال ر�سول اهلل ،وت�صرفاته يف ذلك بلغت التواتر ،فقد تواتر بع ُثه ال َ
احلكم بنف�سه بني امل�سلمني يف
والق�ضاة ،للأقطار النائية ،وتوىل ر�سول اهلل َ 
ٍ
خطابات كثرية ب�ضمري اجلماعة �إ َّال
حا�ضرة الإ�سالم املدينة ،وما توجي ُه القر�آن
خطاب الأ ِمة يف �أعمال يعلم �أنها ال تتم وحت�صل �إال مببا�شرة من ينفذها،
مرا ٌد به ُ
نفر تقيمهم الأم ُة لتنفيذها يف � ٍ
ومراتب خمتلفة،
أ�شكال،
َ
�أي �أن يتوىل تنفيذها ٌ
الكتاب مبحل ب�سط اال�ستدالل على ذلك؛ لأنه من عالئق
ومتفاوتة ،ولي�س هذا
ُ
�أ�صول الدين� ،أو علم ال�سيا�سة ال�شرعية.
وتكثري علمائها
بث علومها،
�إن �أهم املقا�صد لتهيئة �إقامة ال�شريعة وتنفيذها ُّ
ُ
ي�سد حاج َتها ،ويكفي ُم ِه َّماتها
وح َم َل ِتها ،وذلك ُ
فر�ض كفاي ٍة على الأمة مبقدار ما ُّ
َ
يف �سعة �أقطارها ،وعظمة �أم�صارها ،وقد ا�ستودع ُ
كتاب ُه م�شتم ًال على
اهلل هذه الأم َة َ
ُ
�شرائع عظيمة ،ت�أ�صي ًال وتفري ًعا،
والر�سول � أمر �أُ َّم َته يف م�شاهد كثرية ب�أن يبلغ
يعيها وي� َؤديها كما �سمعها ،فلم
الغائبَّ ،
ُ
ال�شاهد َ
وحث َم ْن ي�سمع مقال َته على �أن َ
�سلف الأمة يف �إكثار م�صاحف القر�آن يف �أم�صار الإ�سالم ،ثم يف تدوين
يتلبث ُ
َّ
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�سنة ر�سول اهلل  ا َّل ِتي بلَّغها عنه ُ
ثقات �أمته ،ثم تدوين �آراء �أئمة الإ�سالم املعبرَّ
عنها بالفقه ،ثم يتبع ذلك �صفات حملة ال�شريعة.
إيقاع حرمتها يف نفو�س الأمة ،و�إن يقني
وتعني لتحقيق تنفيذ ال�شريعة � ُ
أعظم ال�شرائع يف يقني
الأمة ب�سداد �شريعتها يجعل طاع َتها منبعث ًة عن اختيار ،و� ُ
�أتباعها ب�سدادها �شريع ُة الإ�سالم� ،إذ قد قامت الأدلة القاطعة على �أنها مع�صوم ٌة؛
لأنها م�ستندة �إىل الوحي ،ولذلك مل يزل علما ُء الأمة حري�صني على �إرجاع
القوانني �إىل �أدلة الكتاب وال�سنة ،قال اهلل تعاىل :ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮﮊ [الن�ساء ،]65 /وهذا خا�ص بحكم الر�سول  وهو يعطي
مراتب متفاوتة ملن دون الر�سول على ح�سب قرب حكمه من حكم الر�سول ،
َ
ولذلك َّرج َح علما�ؤنا �أن ي�صرح القا�ضي يف حكمه مِ ُب ْ�س َت َن ِد ِه فيه ،حتقي ًقا ملعنى نفي
احلرج من احلكم ال�شرعي بقدر الإمكان.
ولي�س بنا �أن نتعر�ض هنا �إىل مقا�صد ال�شريعة يف تبليغها وحرا�ستها ،وال
�إىل �شروط اخللفاء ،والأمراء ،ووالة الأمور من �أهل احلل والعقد ،وقادة الأجناد
خارج عن غر�ضنا من هذا الكتاب ،ولكننا
القائمني لذلك ،ف�إن ذلك � ً
أي�ضا ٌ
�سنخ�ص بحثنا هذا مبقا�صد ال�شريعة من �أحوال املنوط بهم تنفيذُ ها يف خ�صو�ص
�إي�صال احلقوق �إىل �أ�صحابها ،على نحو ما ر�سمته ال�شريع ُة ت�أ�صي ًال وتفري ًعا،
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وه�ؤالء هم الق�ضا ُة ،و�أهلُ �شوراهم ،و�أعوا ُنهم ،وما تت�ألف منه طرق �أق�ضيتهم وهي
البيانات ،والر�سوم.
وقد بينَّ القرايف يف «الفرق الثالث والع�شرين واملائتني»�« :أن كل من ُوليِّ
والية  -من اخلالفة فما دونها �إىل الو�صية  -ال يحل له �أن يت�صرف� ،إ َّال جللب
عما لي�س فيه ُ
بذل اجلهد،
م�صلحة� ،أو درء مف�سدة ،فيكون الأئمة والوالة معزولني ّ
واملرجوح �أب ًدا لي�س بالأح�سن ،ولي�س الأخذُ به بذ ًال لالجتهاد» ،و�أقول :ورد
يف حديث جابر �أن ر�سول اهلل  لمََّا �أخذ عليه البيعة �شرط عليه «الن�صح لكل
م�سلم».
وبينَّ القرايف يف «الفرق ال�ساد�س والت�سعني» �أنه «يجب �أن ُي َق َّدم يف كل
والية من هو �أقو ُم مب�صاحلها ،على من هو دونه» ،وا�ستدل على ذلك ب�أدل ٍة ِّبين ٍة ال
حاجة �إىل جلبها هنا.
ومق�صد ال�شريعة من نظام هيئة الق�ضاء ك ِّلها على اجلملة� ،أن ي�شتمل على
ُ
ما فيه �إعان ٌة على �إظهار احلقوق ،وقمع الباطل الظاهر ،واخلفي ،وذلك م�أخوذ من
حديث املوط�أ �أن ر�سول اهلل  قال�« :إمنا �أنا ب�شر ،و�إنكم تخت�صمون �إيل ،ولعلَّ
بع�ضكم �أن يكون �أَلحْ َ َن بحجته من بع�ض ،ف�أق�ضي له على نحو ما �أ�سمع ،فمن
َ
بحق �أخيه فال ي�أخذْ ه؛ ف�إمنا اقتطع له قطعة من نار» ،ففي هذا احلديث
ق�ضيت له ِّ
ُ
دالل ٌة على � َّأن ُط ُرقَ �إظهار احلق خمتلفة ،و�أن تل ِّقي القا�ضي لأ�ساليب املرافعة
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�أح�س ُنه ما �أعانه على َتبينُِّ احلق ،و�أن القا�ضي �إمنا يق�ضي بح�سب ما يبدو له من
التحيل على
الأدلة واحلجج ،و�أن على اخل�صوم � َ
إبداء ما يو�ضح حقوقَهم ،و�أن ُّ
الباطل �ضالل ،وملقٍ يف النار.
أي�ضا �أن رجلني اخت�صما �إىل ر�سول اهلل  ،فقال
ويف حديث املوط�أ � ً
�أحدهما« :اق�ض بيننا يا ر�سول اهلل بكتاب اهلل ،وقال الآخر وكان �أفقههما� :أجل
يا ر�سول اهلل ،فاق�ض بيننا بكتاب اهلل وائذن يل �أن �أتكلم ،فقال ر�سول اهلل :تكلم».
وروى الرتمذي و�أبو داود عن علي� :أن ر�سول اهلل  بعثه �إىل اليمن
قا�ضيا ،فقال ر�سول اهلل�« :إذا جل�س بني يديك اخل�صمان فال َت ْق�ضِينَ َّ حتى َت ْ�سمع
ً
من الآخر كما �سمعت من الأول ،ف�إنه �أحرى �أن يتبني لك الق�ضاء» ،فيجب على
املبينة للحق بقدر ما ي�ستطيع ،ولو بالو�صول �إىل
احلاكم �أن
ي�ستق�صي وجو َه احلجج ِّ
َ
حفظ بع�ض احلقوق دون بع�ض ،ف�إن حفظ البع�ض خري من �ضياع الكل.
وقد حكى النبي  عن داود �« :أنه حتاكمت �إليه امر�أتان يف �صبي
تزعم كل منهما �أنه ابنها ،فق�ضى به للكربى ،مع �أن الكِبرَ َ ال � َأثر له يف �إظهار
مرج ٍح َّماِ ،ح ْفظًا لحِ َ ِّق املُ ْخ َت َ�ص ِم فيه،
احلق ،ولكنه ملا �أي�س من احلجة عمد �إىل ِّ
ال حلق املتخا�صمتني ،كي ال يبقى ال�صبي بدون كافلة ،ومل يتطلب داود �سبي ًال
حلمل �إحدى املر�أتني على الإقرار ،ولعل ذلك لأنه ال يرى الإكراه على الإقرار،
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وقد علم �أن �إحداهما مبطل ٌة ال حمالة .ونزع �سليمان � إىل طريقة الإجلاء �إىل
الإقرار».
ومل يزل الفقهاء ي�ضيفون �إىل �أحكام املرافعات �ضوابطَ  ،و�شروطًا كثرية ما
ال�سلف يراعونها ،و� َأح ْ�س ُن ِ
طرق فقهاء الإ�سالم يف ذلك فيما ر�أيت طريق ُة
كان
ُ
مف�صل ٌة يف كتب النوازل والتوثيق ،و�أهم �أركان نظام الق�ضاء
علماء الأندل�س ،وهي َّ
�صالح بقية ما يحف به من الأحوال.
هو القا�ضي ،ف�إن يف �صالحه وكماله َ
وقد ظهر �أن مق�صد ال�شريعة من القا�ضي �إبالغُ ُه احلقوقَ �إىل طالبيها ،وذلك
أمورا� :أ�صالة الر�أي ،والعلم ،وال�سالمة من نفوذ غريه عليه ،والعدالة .
يعتمد � ً
ف�أ�صالة الر�أي ت�ستدعي العقل ،والتكليف ،والفطنة ،و�سالمة احلوا�س ،ويف
احلديث« :ال يق�ض القا�ضي وهو غ�ضبان».
و�أما العلم ،فاملراد به العلم بالأحكام ال�شرعية ا َّل ِتي يجري بها الق�ضا ُء فيما
ويل عليه من �أنواع النوازل ،وقد جاء يف احلديث �أن ر�سول اهلل  ملا وجه معاذًا
قا�ضيا �إىل اليمن قال له« :كيف تق�ضي؟» ،قال بكتاب اهلل ،وقال« :ف�إن مل جتد؟»،
قال فب�سنة ر�سول اهلل ،قال« :ف�إن مل جتد؟» ،قال�« :أجتهد بر�أيي وال �آلو» ،وقد قال
مالك« :ال �أرى خ�صال الق�ضاء جتتمع اليوم يف �أحد ،ف�إذا اجتمع منها يف الرجل
خ�صلتان ر�أيت �أن يوىل ذو العلم والورع» ،فيتعني �أن يكون القا�ضي �أمثلَ العلماء
ترج ُحه.
ال�صاحلني للق�ضاء ،ومبقدار قوة علمه يزداد ُّ
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وقد اخ ُت ِل َف يف ا�شرتاط ِ
كون القا�ضي جمته ًدا �إن وجد� ،أي �إذا ا�شتهر
و�س ِّلمت له مرتب ُة االجتهاد من طائفة علماء ع�صره ،وعندي �أن العامل
بذلك ُ
العال بالأدلة ،ال يق�صر يف ا�ستحقاق الق�ضاء عن
املق ِّل َد ملذ َهب مجُ ْ َت ِه ٍد م�شهور ،مِ
ملذاهب معلوم ِة ال�صحة ،م�شهور ِة
املجتهد ،ال �سيما حني �صار امل�سلمون مق ِّلدين
َ
العلم ،فلعل �أولئك املقلدين ال يتلقون علم املجتهد املخالف للمذهب ال َِّذي
تقلدوه ،ولذلك فال ينبغي �أن ُي ْخ َتل ََف يف �أن والية الفقيه املق ِّلد �إمنا تكون للفقيه يف
املذهب ال َِّذي تقلده النا�س ال َِّذين يق�ضي بينهم ،وقد ا�ستمر عملُ ُو َال ِة الأم�صار
الإ�سالمية على ذلك ،فكانوا يولون الق�ضاة من علماء مذاهب القوم ال َِّذين ن�صب
أتباع ملذاهب كثرية ن�صبوا فيه ق�ضا ًة بعدد �أتباع
القا�ضي فيهم ،ف�إن كان يف ا ِمل ْ�صر � ٌ
تلك املذاهب ،ليكون ذلك ُمطَ ْم ِئ ًنا لهم ملا قدمناه يف باب حرمة ال�شريعة  -على
ما فيه من ت�شتت  -ولكنهم مل يتو�صلوا �إىل �إقناع طبقات الأمة بطريقة �أخرى
�أقرب �إىل الت�سليم ،ولي�ست �إ َّال طريق َة �أخذ الأ�صلح من جمموع �أقوال العلماء.
م�ستح�ضرا للأحكام ال�شرعية يف امل�سائل
ومن الواجب �أن يكون القا�ضي
ً
ومقتدرا على االطالع على �أحكام النوازل ،ونوادرها عند دعاء
الكثرية النزول،
ً
دار�سا لكتب الفقه مت�ضل ًعا بطرق اال�ستفادة منها،
احلاجة �إليها ب�سهولة ،لكونه ً
قال ابن القا�سم« :ال ُي ْ�س َت ْق َ�ضى من لي�س بفقيه».
وقال �أ�صبغ ،و�أ�شهب ،ومطرف ،وابن املاج�شون« :ال ي�صلح كونُ القا�ضي
�صاحب حديث ال فقه معه ،وال �صاحب فقه ال حديث معه» .ويف الفائق
َ
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البن را�شد« :قال يل قا�ضي م�صر نفي�س الدين بن �شكر :جتوز تولي ُة املت أ� ِّهل
حفظ � ِ
املجتهد ال يلزمه ُ
آيات
ملعرفة ا�ستخراج امل�سائل من موا�ضعها ،و� َّأي َد ُه ب�أن
َ
الأحكام» ،قال ابن را�شد« :لكن ال خفاء يف �أن هذا ت�ضييق على اخل�صوم؛
يفهمها القا�ضي ،وفيه و�سيلة �إىل تولية
لأنه ُي ِطيل عليهم ْ
ف�صلَ نوازلهم حتى َ
اجلهال» ،وكالم ابن را�شد هو ال�صواب؛ لأن املجتهد غري مطلوب بف�صل الق�ضاء
ُ
أ�ضيق من �شروط مطلق
الق�ضاء كان
املجتهد
بني النا�س ،ف�إذا ويل
ُ
ال�شرط فيه � َ
َ
املجتهد ،وقوله� :إنه و�سيلة �إىل تولية اجلهال هو كذلك؛ لأن ملكة اال�ستح�صال ال
تن�ضبط وال يدرك تواف َُرها يف �صاحبها إ� َّال العلما ُء ،ف�إذا َهوِي وال ُة اجلور� ،أو اجلهالة
تولي َة � ٍ
أحد من ا َجل َهلة الق�ضاء ،زعموا �أنه و�إن مل يكن عاملًا فهو قادر على ا�ستخراج
قادرا ال ي�صرف همته �إىل ذلك ،بخالف ا�ستح�ضار
امل�سائل� ،أو لعله و�إن كان ً
امل�سائل فاالمتحان فيه ال يخفى.
و َّمما يرجع �إىل معنى العلم املقدر ُة على فهم مراد الفقهاء وم�صطلحهم ،قال
علمت � -أنه
ابن عبد الرب يف الكايف« :مل يختلف العلماء باملدينة وغريها  -فيما ُ
ال ينبغي �أن يتولىَّ
الق�ضاء �إال املوثوقُ به يف دينه ،و�صالحه ،وفهمه ،وعلمه».
َ
أي�ضا ،املقدر ُة على فهم ُم ْد َر ِ
كات امل�سائل وع َل ِلها؛ لأن ذلك
ومن ذلك � ً
منب ٍه للقا�ضي حني ا�شتباه امل�سائل املت�شابهة ،لقولهم« :ال ي�صلح كونُ
� َ
أح�س ُن َّ
�صاحب فق ٍه ال حديث معه».
القا�ضي
َ
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و أ� َّما ال�سالمة من نفوذ غريه عليه ،فهي مندرج ٌة يف ا�شرتاطهم يف �صفات
وحتريهم يف تعليله دليل
القا�ضي احلري َة ،وقد حتريوا يف تعليل ا�شرتاط احلريةُ ،
حق على العبد ،فهو
لنا على �أن املعلولَ م�سل ٌَّم ال نزاع فيه ،و�أنا �أُ َع ِّل ُله ب�أن الرق ٌّ
ل�سيد العبد � ٌأثر يف �إجراء النوازل
حمكو ٌم ملالكه ال ي�سعه �إ َّال م�صانع ُته ،في�صري ِّ
جتر ِد القا�ضي عن كل ما من �ش�أنه �أن
ا َّل ِتي يبا�شرها ُ
عبده ،وهذا ُ
يومئ �إىل وجوب ُّ
ْيج َع َل ُه حتت نفوذ غريه ،ف�إن العبودية مراتب ،ويف احلديث« :تع�س عبد الدينار،
وتع�س عبد الدرهم ،وتع�س عبد القطيفة ،ال َِّذي �إذا �أُ ْع ِط َي ر�ضي ،و�إن مل يعط مل
�سببا ال�ستعباده.
ير�ض» ،فجعل ذلك ً
ومن �أجل هذا اتفق علما�ؤنا على حترمي الر�شوة ،قال اهلل تعاىل:

ﮋﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [البقرة. ]188 /

ومن هنا يت�ضح ما قاله �أ�شهب� :إن من واجبات القا�ضي �أن يكون م�ستخ ًّفا
(((
بتو�سطاتهم يف النوازل و�شفاعتهم فيها ،ويف �إنفاذ احلق
بالأئمة ؛ �أي م�ستخ ًّفا ُّ
عليهم وعلى ذويهم ،ولي�س املراد �أنه ِ
م�ستخ ٌّف بحقوق الأئمة يف تقرير الطاعة
العامة ،وبع�ضهم زعم �أن العبارة حتريف «الالَّئمة»� ،أي �أن ال يراعي لومة الئم ،وهو
ت�أويل بعيد ال يالقي تعليق املجرور مبادة اال�ستخفاف.
((( يق�صد احلكام و�أ�صحاب ال�سلطة ال�سيا�سية.
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تق�صي النظر
و�أما العدال ُة ف�إنها ُ
الوازع عن الجَ ْور يف احلكم ،والتق�صري يف ِّ
يف حجج اخل�صوم ،ف�إن الق�ضاء �أمانة ،ولذلك قرنه اهلل تعاىل بالأمانات يف
قوله :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﮊ [الن�ساء ،]58 /ولذلك قال علما�ؤنا« :العدالة �شرط يف �صحة والية
الق�ضاء».
بناء على
أنظارهم يف ذلك ً
وقد تكلَّم العلما ُء يف عزل القا�ضي ،وتر َّد َد ْت � ُ
اعتباره وكي ًال عن الأمري من جهة ،وعلى وجوب حرمة هذا املن�صب يف نظر النا�س
بال�سالمة من نفوذ غريه عليه؛ لأن
من جهة �أخرى ،وهي م�س�أل ٌة لها ُ
مزيد تعلُّقٍ ّ
العزل غ�ضا�ضة عليه ،وتوقعه ينق�ص من �صرامته �إن مل يغلبه دينه ،قال املازري:
بال�ش ِكية ،و�سئل
قادح مل ُي ْع َزل ّ
«�إن ُع ِل َم ِعل ُْم القا�ضي وعدال ُته ،ومل يقدح فيه ٌ
�سرا» .ومن مل يتحقق عدال ُته يف عزله مبجردها قوالن :قال
عن حالة ب�سببها ًّ
قا�ضيا� ،أي مع
�أ�صبغ :يعزل ،وقال ُ
غريه ،ال يعزل ،قالوا :ومل ُيح َفطْ �أن عمر عزل ً
أمراء مبجرد ال�شكية ،عزل �سعد بن �أبي وقا�ص ،وخالد بن الوليد،
كونه عزل ال َ
قا�ضيا.
و�شرحبيلُ ،
قلت :وال �أن الر�سول  عزل ً
قا�ضيا ،وال �أن �أبا بكر عزل ً
بع�ض املحققني من علمائنا و�أظنه ابن عرفة :يف عزل القا�ضي توه ٌني
وقال ُ
حق يف
حلرمة املن�صب ،على �أنه قد �صار فيما َب ْع َد ع�صر ال�سلف ِل َ�ص ِاح ِب اخلطة ٌّ
بع�ض
نظرا ل�ضعف الأمراء ال َِّذين يولون الق�ضاة ر� ًأيا وعدالة ،وقد ا�صطلح ُ
بقائهاً ،
�سالطني الدولة احلف�صية على �أن القا�ضي ال يبقى يف خطة الق�ضاء �أكرث من
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ثالث �سنني ،وهذا خط أ� من الت�صرف ،واحلا�صل �أنه ُي ْف َهم من مق�صد ال�شريعة �أن
تكون الوالي ُة يف مظنة امل�صلحة ،و�أن ال يكون ُ
العزل �إال ملظنة املف�سدة؛ لأن جميع
ت�صرفات الأمراء منوط ٌة بامل�صالح ،كما بينه القرايف يف «الفرق الثالث والع�شرين
واملائتني» ،و�إن حفظ حرمة املنا�صب ال�شرعية ،و�إعانة القائمني بها على امل�ضي يف
�سبيلهم غري وجلني ،وال مغ�ضو�ضني ،لمَِ ْن �أكرب امل�صالح.
ُ
و�شروط رجال �شورى الق�ضاء ُت َقا ِر ُب �شروطَ الق�ضاة� ،إ َّال � ّأن �شرطَ العلم
فيهم �أقوى ،وي�ساوون يف البقية.
وننقل كالمنا �إىل ما كنا و ْعدنا به يف �آخر البحث عن مق�صد تعيني �أنواع
احلقوق لأ�صحابها من �أن بع�ض احلقوق قد ُي ْج َعلُ لأمانة غ ِري �صاحبه ،فاعلم �أن
احلق �أن يكون ت�صريف ُه بيد �صاحبه ،وقد يتعذر ذلك كالنيابات يف الواليات،
�ش�أن ِّ
حق مبا�شرته� ،إذ قد تكرث ،وقد
والوكاالت؛ لتعذر مبا�شرة والة الأمور جميع ما لهم ُّ
تبعد ،وقد يعر�ض اال�شتغال بالأهم عن املهم ،وقد ورد يف ال�صحيح �أن ر�سول اهلل 
قال« :وا ْغ ُد يا �أني�س على زوجة هذا ،ف�إن اعرتفت فارجمها» ،ويف حديث ابن عمر:
«�أنهم كانوا ي�شرتون الطعام من الركبان على عهد النبي  ،فيبعث عليهم من مينعهم
�أن يبيعوه حيث ا�شرتوه حتى ينقلوه ،وكانوا ي�ضربون على ذلك».
الغري على العمل يف حق من
وكذلك الأمر يف العقود ا َّل ِتي ا�ؤمتن فيها ُ
ائتمنه ،وقد يكون غري متعذر ،ولكن ت�صرف �صاحب احلق فيه يجعل احلق
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متمح َ�ض ًة لغري املُ�ؤْتمَ َنِ
ً
معر�ضا للتال�شي ،وقد تكونُ تلك احلقوقُ امل�ؤتمَ َ ُن عليها ِّ
عليها ،مثل حقوق املحاجري بالن�سبة �إىل �أو�صيائهم و�آبائهم ،وحقوق الوالء
من الن�ساء يف النكاح بالن�سبة لأوليائهن ،وقد تكون خملوط ًة من حق امل�ؤمتن،
ومن غريه ،كحقوق الأزواج بع�ضهم مع بع�ض ،وحقوق القرابة من �أبوة وبنوة،
وحقوق ال�شركاء يف امللك والتجارة ،كامل�ضاربة ،واالرتواك ،وال�صناع ،فلتي�سري
أحد الفريقني
�سري الأعمال ،و�إقامة امل�صالح على الوجه الأمت ،ائتمنت ال�شريع ُة � َ
على �إقامة تلك احلقوق ،المتزاج احل َّقينْ  ،وتكرر ا�ستعمالهما يف خمتلف الأزمان،
والأمكنة ،والأحوال ،بحيث كان جع ُلها ِ
حق � ْأولىَ  ،من
بيد � َأح ِد َم ْن َل ُه ْم فيها ٌّ
جع ِلها ِ
بيد ٍ
ثالث� ،أو �إقامة رقباء على تنفيذها.
وجعلت ال�شريع ُة امل�ؤتمَ َ َن على هذه احلقوق � ْأولىَ
احلق مببا�شرته
�صاحبي ِّ
َ
حق تربية الأبناء يف ال�صغر للأ ّم ،ويف اليفع للأب،
لكونه �أدرى با�ستعماله ،مثل ِّ
وحق نظام املعا�شرة الزوجية بيد الرجل؛ لأنه �أقرب �إىل العدل بدافع احلب
ِّ
والن�صح ،وحق �إقامة املنزل للمر�أة ،وحق �إدارة الأعمال لعامل القرا�ض ،وعامل
والـم َ�ساقَى ،واملُ َزارع.
املغار�سةُ ،
احلق
ثم �إن هذا االئتمان ُ
بع�ضه جمعولٌ من قبل ال�شرع� ،إ َّما يف �أ�صل ِّ
مثل الآباء يف �أموال �أبنائهم ،و إ� َّما بطريق الق�ضاء ،كجعل ناظ ٍر على الوقف كما
وبع�ضه ُي ْج َعلُ من �صاحب احلق ،كالوكالة ،وعقود ال�شركات يف القرا�ض،
�سي�أتيُ ،
وامل�ساقاة ،والو�صاية بالنظر من الآباء على �أبنائهم.
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فت�صرفُه فيه منوطٌ بامل�صلحة ،بح�سب اجتهاده امل�ستند
وكل ُم�ؤْتمَ َنٍ على حق ُّ
جبارا وال
�إىل الو�سائل املعروفة يف ا�ستجالب امل�صالح ،فلي�س له �أن يكون يف ت�صرفه ً
ِم ْ�ض َيا ًعا ،فقد قال اهلل تعاىل للأزواج :ﮋﯢﯣﮊ [الن�ساء،]19 /
وقال للأو�صياء :ﮋﭞ ﭟ ﭠﮊ [البقرة ،]220 /وقد بينَّ القرايف
يف «الفرق الثاين والع�شرين واملائتني»�« :أن كل من َوليِ َ والي ًة من اخلالفة فما
دونها �إىل الو�صية ال يحل له �أن يت�صرف �إال بجلب م�صلحة� ،أو درء مف�سدة ...فهم
 يعني الوالة والق�ضاة  -معزولون عن املف�سدة الراجحة ،وامل�صلحة املرجوحة،وامل�ساوية ،وما ال مف�سدة فيه وال م�صلحة» ،ولهذا «قال ال�شافعي « :ال يبيع
الو�صي �صا ًعا ب�صاع؛ لأنه ال فائدة يف ذلك».
النظر �إىل
ف�إذا بدا من امل�ؤتمَ َنِ خللٌ يف ت�صرفه لي�س على �سبيل الفلتة ،رجع ُ
ت�ضارا،
الق�ضاء ِب َج ْعل ِّ
احلق حتت يد �أمنيٍ على اجلانبني؛ مثل :جعل الزوجني �إذا َّ
حتت نظر �أمني ،و�أمينة ،ومثل �إقامة ناظر على الوقف� ،إذا �ساء ت�صرف املوقوف
عليه فيه ،وكذلك �إقامة املقدمني الوقتيني؛ ملحا�سبة الأو�صياء ،ونظار الأوقاف،
وو�ضع املتنازع فيه املوقوف حتت يد �أمني.
عمت البلوى ب�سوء ت�صرف امل�ؤتمَ َ ِنني فيما ا ْئ ُت ِم ُنوا عليه من احلقوق،
و�إذا َّ
جاز للق�ضاء من ُعهم من اال�ستبداد بالت�صرف فيها ،وقد قال ال�شيخ ابن عطية
يف تف�سري قوله تعاىل :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ [الن�ساء،]6 /
تفوي�ض ِ
و�ص ِّيه ما ُّن�صه« :وقالت فرقة :دف ُع ِ
تر�شيد اليتيم �إىل ِ
الو�ص ِّي املالَ
املقت�ضي َ
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يكون ممن
ر�شده� ،أو َ
�إىل املحجور يفتقر �إىل �أن يرفعه �إىل ال�سلطان و ُيث ِب َت عنده َ
الو�صي دون �أن
احلاكم يف مثل ذلك ،وقالت فرقة :ذلك موكول �إىل اجتهاد
ي أ� َم ُنه ُ
ِّ
يحتاج �إىل رفعه �إىل ال�سلطان ،وال�صواب يف �أو�صياء زماننا �أن ال ُي ْ�س َت ْغ َنى عن رفعه
�إىل ال�سلطان ،وثبوت الر�شد عنده ،مِلَا ُح ِفظَ من تواط�ؤ الأو�صياء على �أن ير�شد
الو�صي ،ويربئ املحجور ل�سفهه ،وقلة حت�صيله يف ذلك الوقت» ،وم�ضى العملُ
أخريا يف تون�س مبا قاله ابن عطية.
� ً
والنظر يف تطبيق هذه الأنظار �إىل غالب الأحوال العار�ضة للنا�س ،ال �إىل
النوادر ،والق�ضايا الفذة.
بقي علينا � ُ
إكمال القول يف مق�صد التعجيل ب�إي�صال احلقوق �إىل �أ�صحابها،
وهو مق�صد من ال�سمو مبكانة ،ف�إن الإبطاء ب�إي�صال احلق �إىل �صاحبه عند تعينه،
ب�أكرث مِ َّما ي�ستدعيه تتب ُع طريق ظهوره ،يثري
مفا�سد كثرية ،منها :حرمانُ �صاحب
َ
احلق من االنتفاع بحقه ،وذلك �إ�ضرار به .
إقرار غري ِ
للم ِحق،
امل�ستحق على االنتفاع ب�شيء لي�س له وهو ظلم ُ
ومنها � ُ
وقد �أ�شار �إىل هذين قوله تعاىل :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮊ [البقرة.]188 /
ا�ستمرار املنازعة بني املحق واملحقوق ،ويف ذلك ف�سا ُد ح�صول
ومنها:
ُ
الـم ِح ُّق
اال�ضطراب يف الأمة ،ف�إن كان يف احلق �شبه ٌة للخ�صمني ،ومل يت�ضح ُ
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من املحقوق ،ففي الإبطاء مف�سد ُة بقاء الرت ُّد ِد يف تعيني �صاحب احلق ،وقد ميتد
التنازع بينهما يف ترويج كلٍّ �شبه َته ،ويف كال احلالني حت�صل مف�سد ُة تعري�ض
ُ
الأخوة الإ�سالمية للوهن ،واالنخرام.
تطرقُ التهمة �إىل احلاكم يف تريثه ب�أنه يريد �إم َاللَ املُ ِح ِّق ،حتى ي�س�أم
ومنهاُّ :
متابع َة حقه فيرتكه ،فينتفع املحقوق ببقائه على ظلمه ،فتزول حرم ُة الق�ضاء من
نفو�س النا�سُ ،
وزوال حرمت ِه من النفو�س مف�سدة عظيمة.
فهذا تعليله من جهة املعنى والنظر ،ووراء هذا �أدل ٌة من ت�صرفات الر�سول ،
و�أ�صحابه ،ففي الآثار ال�صحيحة الكثرية �أن الر�سول  كان يق�ضي بني اخل�صوم
يف جمل�س املخا�صمة الواحدة ،ومل يكن ُي ْر ِج ُئ ُه ْم �إىل وقت �آخر ،كما ق�ضى بني
الزبري ،والأن�صاري يف ماء �شراج احلرة ،وكما ق�ضى بني كعب بن مالك وعبد اهلل
ابن� أبي حدرد بال�صلح بينهما بالن�صف يف َد ْينٍ لكعب على ابن �أبي حدرد ،وكما
ق�ضى بني رجل ووالد ع�سيفه � -أي �أجريه  -ب�إبطال ال�صلح الواقع بينهما ،وكما جاء
يف ذلك احلديث �أن ر�سول اهلل قال لأني�س الأ�سلمي« :واغد يا �أني�س على زوجة هذا
ف�إن اعرتفت فارجمها» ،فاعرتفت فرجمها ،ومل ي�أمره �أن ي�أتي بها �إليه.
ويف �صحيح البخاري� :أن ر�سول اهلل  بعث �أبا مو�سى الأ�شعري �إىل
فلما بلغ معاذ وجد رج ًال ُمو َث ًقا عند
أمريا ،ثم �أتبعه معاذ بن جبلَّ ،
قا�ضيا و� ً
اليمن ً
�أبي مو�سى ،ف�ألقى �أبو مو�سى ملعاذ و�ساد ًة وقال له :انزل ،قال معاذ :ما هذا؟
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ق�ضاء هلل تعاىل
قال :كان ًّ
يهوديا ف�أ�سلم ثم تهود ،قال معاذ :ال �أجل�س حتى يقتل ً
قالها ثالث مرات ،ف�أمر به �أبو مو�سى فقتل .ويف كتاب عمر بن اخلطاب �إىل
�أبي مو�سى الأ�شعري وهو قا�ض بالب�صرة« :فاق�ض �إذا فهمت و�أنفذ �إذا ق�ضيت»،
فجعل الق�ضاء بعد ح�صول الفهم وبدون ت�أخري؛ لأن �ش�أن جواب ال�شرط �أنه
أي�ضا بالتنفيذ عند ح�صول الق�ضاء ،وكل
حا�صل عند ح�صول ال�شرط ،و�أمره � ً
ذلك للتعجيل ب�إي�صال احلق �إىل �صاحبه.
قلت فيما تقدم« :ب�أكرث مما ي�ستدعيه تتبع طريق ظهور احلق»؛ لزيادة
و�إمنا ُ
كثري من
تقرير معنى قويل�« :إي�صال احلق �إىل �صاحبه»؛ لالحرتاز عما يتوهمه ٌ
ال�ضعفاء يف العلم� ،أو املرائني من �ضعفاء الق�ضاة من االهتمام بالإكثار من �إ�صدار
تفاخرا بكرثتها ،يف حني �أنها مل ُي ْ�س َتوف فيها ما يجب ا�ستيفا�ؤه من طرق
الأق�ضية ً
متعقبها خمتل َة املبنى ،معر�ض ًة للنق�ض ،فلي�س الإ�سراع
بيان احلق ،حتى َ
ليجدها ُ
بالف�صل بني اخل�صمني وحده حممو ًدا� ،إذا مل يكن الف�صل قاط ًعا لعود املنازعة،
ومقن ًعا يف ظهور كونه �صوابًا وعد ًال ،ولذلك قال عمر« :فاق�ض �إذا فهمت».
جدا ،فقد كان
ولقد كانت طرقُ املرافعات يف عهد النبوة وما يليه ب�سيط ًة ًّ
النا�س يومئذ متخلقني بالتقوى ،وال�صدق ،والطاعة لوالة �أمورهم ،فكان ال َِّذي
ُ
يتعدى حدود ال�شريعة ي�أتي ِّممك ًنا من نف�سه ،كما يف ق�ضية ماعز الأ�سلمي� ،إذ
َّ
اعرتف على نف�سه بالزنى ،وق�ضية الغامدية ،وكان ال َِّذي يدعى �إىل االنت�صاف
لدى الر�سول  ،واخللفاء من بعده ال يرتدد يف االعرتاف ،وال�صدق فيما ُي ْ�س�أل
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غالبا ،و�إذا �أنكر ف�إمنا ُي ْن ِك ُر عن �شبهة لعدم حتققه �أن طالبه حمق ،ويف �صحيح
عنه ً
م�سلم و�سنن �أبي داود و�سنن الرتمذي �أن «رجلني اخت�صما �إىل ر�سول اهلل 
ح�ضر ِمي ،فادعى احل�ضرمي �أن �أبا الكندي غ�صب منه
�أحدهما ِك ْندي ،والآخر َ
أر�ضا ،وقال الكندي� :أر�ضي ورثتها من �أبي ،ف�س�أل ر�سول اهلل احل�ضرمي �أَ َل ُه
� ً
بينة ،فقال :ال ،ولكن يحلف يل �أنه ال يعلم �أن �أباه غ�صبها مني ،فرتك الكندي
اليمني» .ومل يذكر م�سلم وال �أبو داود ماذا ق�ضى به ر�سول اهلل  بينهما ،وظاهره
�أنه ق�ضى بت�سليم الأر�ض للح�ضرمي ،و�أنه مبجرد نكول الكندي ،ويحتمل �أنه
بيمينه.
تدريجا ،وابتكروا ٍ
حتيالت ،وظهرت �شهاد ُة
ثم �إن النا�س اجرت�ؤوا على احلقوق ً
الزور يف الإ�سالم يف �آخر خالفة عمر ،وا�ستباحوا النكاي َة بخ�صومهم ،و�إثار َة ال�شغب،
ليتو�سلوا �إىل تعطيل تنفيذ الأحكام عند �صدورها ،وحتيلوا
وكتموا �أ�شياء يف النوازل؛ َّ
على الق�ضاة �إذا وجدوهم بحدثان الوالية ،ف�أعادوا لديهم خ�صومات ات�صل بها
ق�ضا ُء من كان قبلهم من الق�ضاة ،ف�أخذ الق�ضاة والعلماء يجعلون �أ�ساليب يف �إجراء
البحث عن �أحوال ال�شهود ،وقد
اخل�صومات لقطع ال�شغب وحتقيق احلق ،و�أول ذلك ُ
املدعى عليه حتى تثبت اخللطة� ،أو يكون
قال علماء املدينة� :إن اليمني ال تتوجه على َّ
متهما ،وقد قال عمر بن عبد العزيز« :حتدث للنا�س �أق�ضية
َّ
املدعى عليه ظني ًنا� ،أي ً
بقدر ما �أحدثوا من الفجور» ،ثم �أ�ضيفت �إىل ذلك �ضوابط كثرية مف�صلة يف كتب
النوازل ،وقد اخت�ص علماء املالكية ب�أفانني كثرية يف ذلك.
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وقدميًا اتخذ ق�ضاة الإ�سالم دواوين لكتب ما ي�صدر عنهم من �آجال ،وقبول
بينات ونحو ذلك لتكون مذكرة للقا�ضي ،وملن يجيء بعده فيبني على فعل
�سلفه ،لكيال تعود اخل�صومات أُ� ُن ًفا ،ورمبا كتبوا ذلك كله ب�شهادة عدلني.
ومن �أح�سنه كتابة الأحكام ب�شهادة العدول ،وال �شك � َّأن يف كثري َّمما �أحدثه
العلماء تطوي ًال يف �سري النوازل ،ولكن طوله ق�صر من التطويل ال َِّذي يح�صل من
مراوغات اخل�صوم ،وحتيالتهم على �إبقاء املتنازع فيه ب�أيديهم.
ومن �أح�سن الو�سائل للتعجيل بالف�صل باحلق ،و�إظهاره تعيني املذهب
ال َِّذي يكون به احلكم ،وتعيني القول من �أقوال �أهل العلم.
أي�ضا ما ثبت يف املذهب املالكي من توقيف املدعي
ومن �أح�سن الو�سائل � ً
فيه �إذا قامت البينة ،ومل يبق �إ َّال �إكما ُلها ،وهو امل�سمى بالعقلة ،وهي جارية على
بناء على �أن الغلة ل�صاحب ال�شبهة �إىل
قول مالك يف املوط�أ ،وم�ضى به العمل ً
يوم الثبوت ال �إىل يوم احلكم ،ف�إن �إيقاف املتنازع فيه يح�صل به تعطيل مف�سدة
إ�سراع ب�إي�صال
ا�ستمرار الظامل على ظلمه قبل متكني املُ ِح ِّق بحقه ،ويح�صل به ال ُ
احلق �إىل ِ
كثريا من �أهل ال�شغب يعمدون �إىل ِ
تغييب
م�ستح ِّقه عند الق�ضاء؛ لأن ً
املد َعى فيه عند �صدور احلكم بنزعه من �أيديهم� ،أو �إقامة �شخ�ص �آخر يزعم �أنه
َّ
�صاحب اليد� ،إعنا ًتا للمحكوم له بتعطيل التنفيذ.
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عما يبني احلقوق وتوثيقها ،فلذلك
ومق�صد ال�شريعة من ال�شهود ال ُ
إخبار َّ
كان املق�صد منهم �أن يكونوا مظن َة ال�صدق فيما يخربون به ب�أن يكونوا مت�صفني
مبا يزعهم عن الكذب ،والوازع �أمران :ديني وهو العدالة ،وخلقي وهو املروءة .
فالعدالة ال تختلف �إ َّال باختالف مذاهب �أهل العلم يف اعتبار بع�ض الأعمال
دلي ًال على �ضعف الديانة� ،إذا كان االختالف يف ذلك بني العلماء وجي ًها ،وبح�سب
ما غلب على النا�س امل�شهود بينهم من تقلد بع�ض مذاهب �أهل العلم.
ويعر�ض يف هذا �أن يقوم �أمام الوازع ما ُي ِ
وج ُب �ضع َفه ،مثل �شدة املحبة،
و�شدة البغ�ضاء ،ف�إنهما ت�ضعفان الوازع الديني ،ومنها القرابة ،ومبقدار �ضعف
التحري يف �صفات ال�شهود .
الوازع يتعني ِّ
و�أما الوازع ا ُخللقي فمنه ما ال يختلف ،وهو ما كان منب ًئا بالدالئل النف�سانية،
ومنه ما يختلف باختالف العادات وال ينبغي االعتناء به يف علم املقا�صد ،كما قيل
قوم ال يفعلون ذلك ،والأكل يف الطريق بني قوم ي�ستب�شعون
حافيا يف ٍ
يف امل�شي ً
ذلك ،واملجال يف هذا ف�سيح .
واملق�صد لتوثيق احلقوق امل�شهود بها ُ
�ضبطها ،و�أدا�ؤها عند االحتياج
احلق من �ش�أنه �أن
�إليه((( ،وذلك يقت�ضي كتاب َة ما ي�شهد به ال�شهو ُد� ،إذا كان ُّ
يدو َم تداو ُله مد ًة يبيد يف مثلها ال�شهود ،فلذلك تعينت م�شروعية كتابة التوثقات.
((( يعني االحتياج �إىل �أداء احلقوق.
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ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ [البقرة ،]282 /فهذا �أ�صل عظيم للتوثيق،
ولذلك ابتدئ العملُ به من عهد النبوة .ففي جامع الرتمذي و�سنن ابن ماجة عن
العداء بن خالد� :أنه ا�شرتى من ر�سول اهلل  عب ًدا �أو �أم ًة ،ف�أمر ر�سول اهلل 
ّ
�أن يكتب له« :هذا ما ا�شرتى العداء بن خالد من حممد ر�سول اهلل» � ....إلخ،
وقد تقدم يف مق�صد الت�صرفات املالية ،وات�صل عملُ امل�سلمني يف الأقطار كلها
بكتابة التوثقات يف املعامالت كلها ،مثل ر�سوم الأمالك وال�صدقات ،وكذلك
�إثبات �صحة ر�سوم التملك ،والتعاقد ،مبثل و�ضع اخلتم واخلطاب عليها و�إعال ًما
ب�صحتها.

املق�صد من العقوبات ،وفيه �إملام بتاريخ تطور
املرافعات ال�شرعية

بينت يف مبحث «ال�شريعة لي�ست بنكاية» �أن جميع ت�صرفاتها حتوم
لقد ُ
أجمل ُْت القولَ هنالك ب�أن الزواجر،
حول �إ�صالح حال الأمة يف �سائر �أحوالها  ،و� َ
إ�صالح حلال النا�س ،ويجب �أن نب�سط القول هنا
والعقوبات ،واحلدود ما هي إ� َّال � ٌ
يف مق�صد ال�شريعة من العقوبات من ق�صا�ص ،وحدود ،وتعزيز ،وذلك �أن من �أكرب
ب�سد ثلمات الهرج،
مقا�صد ال�شريعة حفظَ نظام الأمة ،ولي�س ُي ْح َف ُظ نظا ُمها �إال ِّ
والفنت ،واالعتداء ،و�أن ذلك ال يكون واق ًعا موق َعه �إ َّال �إذا تولته ال�شريعةُ ،ون َّفذ ْته
�شرا ،كما �أ�شار �إليه قوله تعاىل :ﮋﮝ
احلكومة ،و إ� َّال مل يزدد ُ
النا�س بدفع ال�شر إ� َّال ًّ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ [الإ�سراء،]33 /
وقد قال اهلل تعاىل :ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ .ﯾ ﯿ ﰀﮊ [املائدة ،]50 - 49 /كال ًما
حب تلك احلالة ،و�إن
م�سوقًا م�ساقَ الإنكار ،والتهديد على كل من يهم�س بنف�سه ُّ
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خا�صا ،ومن جملة حكم اجلاهلية تويل املجني عليه االنتقام
كان ُ
�سبب النزول ًّ
كما قال ال�شميذر احلارثي:
َف َل ْ�سنا
ِ
ولك ْن

َك َم ْن ُكن ُت ْم ُت ِ�ص ُيبون �سل ًة
ال�س ِ
يف ِفي َنا ُم�س َّل ٌط
ُ
حكم َّ

مـا �أو ّ
قا�ضـيا
نحكم
ً
ف َن ْقبـل َ�ض ْي ً
ُ
را�ضيا
فن�ضى �إذا َما �أ�صبح
رَ ْ
ال�سيف ً

فمق�صد ال�شريعة من ت�شريع احلدود ،والق�صا�ص ،والتعزير ،و�أُ ُرو�شِ
اجلنايات ،ثالث ُة �أمور :ت�أديب اجلاين ،و�إر�ضاء املجني عليه ،وزجر املقتدي باجلناة.
الأول  -وهو الت�أديب  -راجع �إىل املق�صد الأ�سمى ،وهو �إ�صالح �أفراد الأمة
يتقوم
جمموعها ،كما قدمناه يف البحث املتعلق باملق�صد العام من
ُ
ال َِّذين منهم َّ
الت�شريع ،وقد قال اهلل تعاىل :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﮊ [املائدة ،]38 /فب�إقامة العقوبة على اجلاين يزول من نف�سه اخلبث ال َِّذي
عمليا بعد
بعثه على اجلانية ،والذي يظن �أن عمل اجلناية �أر�سخه يف نف�سه �إذ �صار ًّ
نظريا ،ولذلك َّفر َع ُ
احلد قو َله :ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
اهلل تعاىل على �إقامة ِّ
�أن كان ًّ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ [املائدة.]39 /
ق�صدت
و�أعلى الت�أديب احلدو ُد؛ لأنها جمعولة جلنايات عظيمة ،وقد
ْ
انزجار النا�س ،و�إزالة خبث اجلاين ،ولذلك متى
ال�شريعة من الت�شديد فيها
َ
احلد ،ومتى ظهرت �شبه ٌة للجاين فقد
تبني �أن اجلناية كانت خط�أ مل يثبت فيها ّ
التحقت باخلط�أ فت�سقط احلدود بال�شبهات ،ثم �إذا ظهر يف اخلط�أ �شيء من التفريط
املفرط مبا يفر�ض من الأدب ملثله.
يف �أخذ احلذرُ ،ي َ�ؤ َّدب ِّ

املق�صد من العقوبات وفيه �إملام بتاريخ تطور املرافعات ال�شرعية
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احلنق على من يعتدي
و�أ َّما �إر�ضاء املجني عليه؛ فلأن يف طبيعة النفو�س َ
والغ�ضب ممن يعتدي خط�أ ،فتندفع �إىل االنتقام ،وهو انتقام ال يكون
عليهما عم ًدا،
َ
نور
�صادر عن حنق وغ�ضب تختلُّ معهما الرويةُ ،وينحجب بهما ُ
عاد ًال �أبدا؛ لأنه ٌ
أن�صاره مقدر ًة على االنتقام مل يت�أخروا عنه،
العدل ،ف�إن وجد املج ِن ُّي عليه� ،أو � ُ
ك�شحا على ٍ
غيظ ،حتى �إذا وجدوا مكنة بادروا �إىل الفتك.
طَو ْوا ً
و�إن مل يجدوا َ
كما قال اهلل تعاىل :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ [الإ�سراء ،]33 /فال تكاد تنتهي
واجلنايات ،وال ي�ستقر ُ
نظام للأمة ،فكان من مقا�صد ال�شريعة
الثارات،
حال ٍ
ُ
ُ
حدا لإبطال الثارات القدمية ،ولذلك قال
�أن تتوىل هي هذه الرت�ضي َة ،وجتعل ًّ
ر�سول اهلل  يف خطبة حجة الوداع« :و�إن دماء اجلاهلية مو�ضوعة».
ناظرا �إىل ما يف نفو�س النا�س
وقد كان مق�صد �إر�ضاء املجني عليه مع العدل ً
حق ت�سلُّم �أوليا ِء القتيل قا ِتلَ �صاحبهم
من حب االنتقام ،فلذا �أبقت ال�شريع ُة َّ
بعد احلكم عليه من القا�ضي بالقتل ،فيقودونه بحبلٍ يف يده �إىل مو�ضع الق�صا�ص
امل�سمى بالقود  -تر�ضي ًة لهم ،ب�صورة منزهة كما كانوا
حتت نظر الق�ضاء  -وهو َّ
أعظم
يفعلونه من احلكم عليه ب�أنف�سهم ،وهذا املعنى ال َِّذي هو �إر�ضا ُء املجني عليهُ � ،
يف نظر ال�شريعة من معنى تربية اجلاين ،ولذلك رجح عليه حني مل ميكن اجلم ُع
ترجيحا لإر�ضاء
بينهما وهي �صورة الق�صا�ص ،ف�إن معنى �إ�صالح اجلاين فائت فيها ً
املجني عليه ،ولذلك ال ينبغي �أن يختلف العلما ُء خالفَهم املعروف يف م�س�ألة ر�ضا
�أولياء الدم بال�صلح باملال عن الق�صا�ص� ،إذا كان مال اجلاين يفي بذلك  .وكان
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الأرجح فيها قول �أ�شهب�« :إن القاتل يجرب على دفع املال» ،خالفًا البن قا�سم،
ولذلك مل يختلفوا يف �أن عفو بع�ض الأولياء عن الدم ي�سقط الق�صا�ص ،وهذا كله
يف غري القتل يف احلرابة ،وغري الغيلة ،كما �سن�شري �إليه.
و�أ َّما الأمر الثالث  -وهو زجر املقتدي  -فهو م�أخوذ من قوله تعاىل :ﮋﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ [النور ،]2 /قال ابن العربي يف �أحكام القر�آن« :وفقه
احلد املحدود ،ومن �شهده وح�ضره يتعظ به ،ويزدجر لأجله ،وي�شيع
ذلك �أن َّ
حديثه ،فيعترب به من بعده».
وهو راجع �إىل �إ�صالح جمموع الأمة ،ف�إن التحقق من �إقامة العقاب على
اجلناة على قواعد معلومة ،ي�ؤي�س �أهلَ الدعارة من الإقدام على �إر�ضاء �شياطني
انزجارا فهو عقوبة ،لكنه ال يجوز
نفو�سهم يف ارتكاب اجلنايات ،فكل مظهر �أَ َّثر ً
�أن يكون زجر العموم بغري العدل ،فلذلك كان من حكمة ال�شريعة �أن جعلت
عقوب َة اجلاين لزجر غريه ،فلم تخرج عن العدل يف ذلك ،ف�إذا كان من �ش�أن
انزجار النا�س عن االقتداء
ال�شريعة �إقامة احلدود ،والق�صا�ص ،والعقوبات ،ح�صل ُ
باجلناة ،ولي�س عفو املجني عليه يف بع�ض الأحوال مبفيت فائدة االنزجار لندرة
وقوعه ،فال يكون عليه تعويلٌ عند خطور خاطر اجلناية بنف�س ُم ْ�ض ِم ِر اجلناية،
حق
العفو يف اجلنايات ا َّل ِتي ال يكون فيها ٌّ
ولهذا ال�سبب نرى ال�شريع َة ال تعترب َ
لأحد معني ،مثل ال�سرقة ،و�شرب اخلمر ،والزنا؛ ف�إن فيها انتهاكًا لكيان الت�شريع،

مقا�صد ال�شريعة يف املعامالت املنعقدة على عمل الأبدان
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عفو الأولياء؛ ل�شناعة جنايته،
وكذلك احلرابة .و�أما قتل الغيلة فلم ُيقبل فيه ُ
حر�صا على الأمن ،وح ًّثا لأمثاله على
و�إمنا ُق ِبلت توب ُة املحارب قبل القدرة عليه؛ ً
الأ�سوة ال�صاحلة.

خامتة

وقد مت ما تعلق به الغر�ض املُ ِه ُّم من �إمالء مقا�صد ال�شريعة ،وع�سى �أن
�سواعد حزامتهم لأبعد
وت�شتد به
ب�صائر املتفقهني �إىل مدارك �أ�سمى،
ُ
ُّ
تنفتح به ُ
مر َمى ،ف� َّإن التي�سري من اهلل ِ
الغائ�ص املليء خليق
م�ساع ُف �أجمل املقا�صد ،و� َّإن
َ
ب�أن ي�سمو بالفرائد.
وكان متا ُم تبيي�ضه يف ثمانية �شهر جمادى الأوىل ،عام �ستني وثالثمائة
و�ألف مبنزيل مبر�سى جراح املعروف بالعبدلية  -قاله حممد الطاهر ابن عا�شور.
 نهاية المتن 

معد التقدمي يف �سطور
حامت بن حممد بو�سمة
●

●تون�سي اجلن�سية ،حا�صل على �شهادة املاج�ستري يف ال�شريعة الإ�سالمية من املعهد
العايل لأ�صول الدين �سنة  2003بجامعة الزيتونة ،وحا�صل على �شهادة الدكتوراه
يف العلوم الإ�سالمية من نف�س اجلامعة �سنة  ،2007ويعمل حال ًّيا �أ�ستا ًذا م�ساع ًدا يف
الفقه وعلومه .وهو ع�ضو يف وحدة فقهاء تون�س منذ  ،2005وله م�شاركات يف بع�ض 
املو�سوعات واملجالت العلمية.

من �أبرز �أعماله وم�ؤلفاته
●
●
●
●

●مقا�صد �أحكام الق�ضاء وال�شهادات  -ر�سالة الدكتوراه.
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●التقديرات ال�شرعية.
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هذا الكتاب
فتح جديدٌ يقوم عليه تأسيس علم المقاصد الشرعية ،وقفزة نوعية في البحوث األصولية،
ٌ
ورسما إلطاره الذي ميزه عن غيره.
كبيرا لذاتية هذا العلم،
وهو إلى ذلك يعدّ
ً
تأسيسا ً
ً
ق�ام في�ه العالم�ة اب�ن عاش�ور بوصل ماضي الفك�ر المقاصدي بحاضره ،وأع�اد لفت انتباه
المس�لمين إلي�ه ،وبع�ث االهتم�ام بمج�ال المقاص�د ال�ذي كان ق�د توقف البحث في�ه منذ عصر
الشاطبي.

مجرد تأصيل للفقه ،بل يبدو أنه نظر في مشاغل حركة اإلصالح والنهضة ،وما
وهو ليس ّ
واجهها من مشكالت وتحديات في سياق السعي ألن تستأنف األمة مسيرتها الحضارية ،فحاول
أن يرسم لها قاعدة مرجعية تضبط سيرها وتحدد وجهتها وترتب أولوياتها.

فالكتاب جاء أص ً
ال 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
ترتيب موازينه وأولوياته.
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