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د.اأحمد الري�سوين

اأ�سول الفقه واملقا�سد،    من مواليد املغرب، حا�سل على دكتوراه الدولة  يف 

عمل اأ�ستاذا بالتعليم العايل لأزيد من ع�سرين �سنة ، وي�سغل الآن من�سب خبري 

اأول  لدى جممع الفقه الإ�سالمي الدويل يف م�سروع معلمة القواعد الفقهية ،وهو 

ع�سو موؤ�س�ص لالحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني ، وع�سو برابطة علماء املغرب. 

  له اإ�سدارات علمية  متنوعة، منها: »نظرية املقا�سد عند الإمام ال�ساطبي« 

و»نظرية التقريب والتغليب يف العلوم الإ�سالمية« و»مدخل اإىل مقا�سد ال�سريعة«... 

وغريها.
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول علىموافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

دي�سمرب 2009م / ذو احلجة 1430 هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية
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احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى اآله 

و�سحبه اأجميعني.

تدخل مباحث اأحكام ال�سريعة،عادة، �سمن مطالب الفقه واأ�سوله وتاريخ 

الت�سريع ومقا�سد ال�سريعة، بذلك ت�سهد موؤلفات العلماء قدميا وحديثا، وبه 

جرى العرف يف املعاهد واجلامعات وكليات ال�سريعة .

لطلبة  اأت��اح  اإذ  جيدة،  معرفية  مكا�سب  حقق  قد  العرف  هذا  كان  واإذا 

وفروعها   واأ�سولها  وم�سادرها  ال�سريعة  اأحكام  على  التعرف  العلوم  تلك 

بالكليات  يت�سل  مهم  منهجي  جانب  يف  البحث  اأغفل  فاإنه  ومقا�سدها، 

الأ�سا�سية لل�سريعة التي تقوم من ال�سريعة مقام الأ�سول والقواعد واملبادئ، 

اأو الفل�سفة بالتعبري احلديث، وتتقدم فيها لتاأخذ حكم امليزان الذي توزن به 

اآحاد الأحكام واأفهام الفقهاء واآراء املف�سرين ومذاهب العلماء.

وقد نتج عن ذلك العرف اأن �سارت مباحث اأحكام ال�سريعة اأبوابا واأق�سية 

ظهر  فما  الظاهر،  ال�سرعي  باحلكم  تعلقها  �سوى  بينها  لي�سل  متناثرة، 

للفقهاء  والعلماء من حكم جزئي اأحلقوه بنظريه ، وق�سروه عليه ، ثم اأحلقوا 

غريه بغريه انطالقا مما يالحظونه بينها من اأوجه اللتقاء اأو الختالف.

وهذااملنهج ال�سائد هو اأقرب ما يكون اإىل الرتتيب التف�سيلي التجزيئي، 

اأن  على  قاطعات  دلئ��ل  وحديثا،  قدميا  اأج��الء،  علماء  ل��دى  قامت  بينما 

واأ�سولها  املبدئية  وقواعدها  الأ�سا�سية   كلياتها  وفق  ال�سريعة  اأحكام  تقدم 

الكربى.

وال�سوؤون  الأوقاف  بوزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  تقدمه  الذي  والكتاب 

الإ�سالمية بدولة الكويت ملوؤلفه الدكتور اأحمد الري�سوين  ميثل لبنة يف هذا 

يف  بحث  الإ�سالمية«،  لل�سريعة  الأ�سا�سية  »الكليات  يف  بحث  فهو  الجت��اه، 

وجزئيات  الأحكام  اآح��اد  جمموع  تنتظم  التي  الأمهات«  الكليات  »الأحكام 
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ال�سريعة ، وت�ستوعب خمتلف جوانب الت�سريع ، يف العقائد والأخالق والرتبية 

واملجتمعية  والأ�سرية  الفردية  والعالقات  واجلنائية  املدنية  والت�سريعات 

والدولية..

وقد ان�ساف اإىل ذلك اأن الكاتب اختار البحث يف تلك الكليات من خالل 

مدخل قراآين يقوم على اإعادة العتبار ملحكمات القراآن ، تلك املحكمات التي 

الإن�سان  حلركة  الناظمة  والأ�سول  العامة  واملبادئ  الكلية  بالقواعد  تت�سل 

يف عقيدته وخلقه و�سلوكه الفردي والجتماعي ، ف�سار التعامل مع القراآن 

اآياته مفردة  تف�سري  ولي�ص بهدف   ، اأ�سالة  الكليات  تلك  ا�ستخال�ص  بهدف 

كما جرى عليه كثري من املف�سرين.

والدوام   والإحكام  بالثبات  لها  ي�سهد  الكليات  تلك  اأن  الكاتب  وقد لحظ 

ال�سحابة  ومواقف  الأحاديث  و�سحيح  الكرمي  القراآن  من  عديدة  �سواهد 

وا�ستدللت زمرة من العلماء والأ�سوليني واملف�سرين.

وقد هدف من وراء التنبيه على هذا امل�سلك ، ور�سد جمموعة من الكليات 

من  املعطيات،  من  جمموعة  يقرر  اأن  اإىل  الإ�سالمية  لل�سريعة  الأ�سا�سية 

بينها:

- اإن حمكمات القراآن متثل ال�سابط الأول للكليات الأ�سا�سية يف ال�سريعة 

الإ�سالمية.

- متيز تلك الكليات املحكمات بالدوام والثبات والإحكام وعدم التغيري.

وال�ستنباط  التف�سري  عملية  يف  وحاكما  معيارا  اعتمادها  اإىل  ال�سعي   -

الفقهي والجتهاد والرتجيح.

الدرا�سية  واملقررات  النظرية  املقولت  �سياغة  اإعادة  يف  اإليها  الحتكام 

التي تلقن للطلبة يف اجلامعات واملعاهد وكليات ال�سريعة.
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ترتيب  لإع��ادة  منهجيا  مدخال  ميثل  الري�سوين  اأحمد  الدكتور  كتاب  اإن 

مو�سوع ميتد ، يف طبيعته واأ�سوله وعنا�سره وعالقاته، اإىل العقيدة والفقه  

واأ�سوله وتاريخ الت�سريع  والتف�سري والأخالق، مدخال يحدد الكليات ، ويبني 

وهو  الإ�سالمية،  لل�سريعة  العامة  املبادئ  عن  ويك�سف   ، الكربى  القواعد 

واأحكامها  وفروعها  جزئياتها  مع  للتعامل  حاكم  ميزان  و�سع  يف  حماولة 

القواعد يف اجلزئيات،  ويحكم  بالأ�سول،  الفروع  يلحق  التف�سيلية، ميزان 

ويربز املقا�سد الكربى اإزاء ظواهر الأحكام.

باأن  الثقافية،   ال�سوؤون  لقطاع  التابعة   ، الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  وي�سر 

تقدم هذا الكتاب اإىل جمهورها الكرمي وعموم القراء واملهتمني واملخت�سني، 

داعية املوىل عز وجل اأن ينفع به، واأن يجعله لبنة حمكمة يف بناء حمكم يقوم 

على فهم حمكمات القراآن وح�سن اإدراكها واإح�سان العمل مبقت�ساها.

                                 واهلل املوفق للفالح.
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�سيدنا  على  و�سلم  اهلل  و�سلى  ن�ستعني،  وبه  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم 

حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد:

الإ�سالمية«، كما يدل عنوانه،  لل�سريعة  الأ�سا�سية  »الكليات  الكتاب  فهذا 

يتناول الق�سايا الأ�سا�ص والأحكام الأمهات يف ديننا و�سريعتنا، يتناولها:

- ليربز مكانتها وحجمها واأهميتها يف البناء الإ�سالمي.

- وليربز كذلك مدى حاجتنا اإليها يف فهم جوانب من اجلمال والكمال يف 

هذه ال�سريعة املباركة.

الفقهية،  اجتهاداتنا  يف  اإليها،  العملية  حاجتنا  م��دى  كذلك  وليربز   -

واأولوياتنا الفكرية والدعوية، ويف تديننا و�سلوكنا الفردي واجلماعي.

- واأي�سا لعلها -اإذا اأح�سنا متثلها- اأن تقوي الأ�س�ص التوحيدية اجلامعة 

لالأمة الإ�سالمية ومذاهبها وتياراتها املختلفة.

هذا  يف  ومباحثه  وف�سوله  الكتاب  حمتويات  عر�ص  اإىل  بحاجة  اأراين  ل 

التقدمي، فهو كتاب من حجم �سغري يلوح اآخره عند اأوله، ولكني اأود التنبيه 

الهام�سية،  والبيانات  والتوثيق  التخريج  يف  النق�ص  بع�ص  هناك  اأن  اإىل 

فجاأة  انتقلت  ثم  بالرباط،  بداأ  الكتاب  هذا  يف  العمل  اأن  اإىل  راجع  وذلك 

اإىل جدة، فاأكملت العمل بعيدا عن مكتبتي.. فلذلك قد اأحيل واأوثق بطريقة 

ْفَيَد عند اختالف 
َ
غري ماألوفة، ولكن املهم اأنها حمققة للمراد، بل قد تكون اأ

الطبعات بني املوؤلف والقارئ.

{                              }           
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 الف�صل الأول

 الكليات الت�رشيعية ومكانتها

يف القراآن والكتب ال�صابقة
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 املبحث الأول

ال�سريعة والت�سريع بني الت�سييق والتو�سيع

–والبحث كله تقريبا– بال�سريعة والت�سريع والكليات  يتعلق هذا الف�سل 

الت�سريعية، ولذلك اأبداأ مبعاين هذه الكلمات وما اأعنيه بها �سمن ا�ستعمالتها 

املتداولة.

رعة وال�سرع، كلها راجعة اإىل اأ�سل واحد،  ال�سريعة والت�سريع، وكذلك ال�سِّ

 ، دها، فهو مبعنى �سنَّ هو مادة »�س�رع«. ومعنى »�س�َرَع« : و�سَع الأحكام وحدَّ

للنا�ص، ويحدد لهم ما يفعلون وما ل يفعلون، ويحدد  فالذي ي�سع الأحكام 

لهم كيف يفعلون...، يقال عنه: �سَرَع َي�سَرُع...

والأحكام التي ي�سعها ت�سمى �َسْرًعا و�سريعة. وت�سمى كذلك �سْرعة. وعلى 

هذا: فال�سريعة وال�سرعة وال�سرع مبعنى واحد. 

�ِسَرًعا،  رعة  ال�سِّ بعينها، جتمع  ال�سريعة  ْرعة:  »وال�سِّ الطربي:  الإمام  قال 

وال�سريعة �سرائع، ولو جمعت ال�سرعة �سرائع كان �سوابا، لأن معناها ومعنى 

.
)1(

ال�سريعة واحد«

اإىل  بها  يتو�سل  التي  الطريقة  وال�سريعة:  رعة  »وال�سِّ القرطبي:  وق��ال 

النجاة. وال�سريعة يف اللغة: الطريق الذي يتو�سل منه اإىل املاء. وال�سريعة    

وال�سارع:  �سن.  اأي  ي�سرع:  لهم  �سرع  وقد  الدين،  من  لعباده  اهلل  �سرع  ما 

.
)2(

الطريق الأعظم«

فمن  اأحكامها:  وجم��الت  م�سامينها  حيث  من  »ال�سريعة«؛  مفهوم  اأم��ا 

اأي لكل ما و�سعه لهم  اأنزله اهلل لعباده،  العلماء من يجعله �سامال لكل ما 

1- تف�سري الطربي: 10/ 384، عند تف�سري الآية: {               ...}. 

2- اجلامع لأحكام القراآن: عند قوله تعاىل: {        }. 
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فال�سريعة  واآداب...  وعبادات  معتقدات  من  اإليه،  واأر�سدهم  به  وكلفهم 

هذا  يف  وال�سريعة،  وامللة  فالدين  وامللة،  للدين  مطابقة  اأو  مرادفة  عندهم 

املفهوم املو�سع، �سيء واحد. 

ومما ي�ستدل به على هذا املعنى قوله تعاىل: {

       } )ال�سورى: 13(.

واأهم ما هو م�سرتك بني هوؤلء الر�سل وغريهم، هو توحيد اهلل وعبادته 

فكل         و�سريعته،  �سرعه  هو  وهذا  للعباد،  اهلل  �سرعه  ما  هو  فهذا  وطاعته، 

ما �سرعه فهو �سرع و�سريعة. 

فيه  يتناول  الذي  )ال�سريعة(،  كتابه  ي  الآُج��رِّ بكر  اأبو  األف  املعنى  وبهذا 

–بال متييز– ق�سايا عقدية، وق�سايا فقهية، وق�سايا اأ�سولية. ومن اأبواب 
يكذبون  اأق��وام  مذاهب  من  »التحذير  – باب:  املثال  �سبيل  –على  الكتاب 

ب�سرائع مما يجب على امل�سلمني الت�سديق بها«، ثم �ساق بع�ص الآثار حتذر 

وال�سفاعة،  واحلو�ص،  ج��ال،  وال��دَّ بالرجم،  التكذيب  فيهم  �سيظهر  ممن 

وعذاب القرب، وخروج املوؤمنني من النار، ممن �سيدخلونها.

فهذه الأمور كلها اعتربها » �سرائع« يجب الإميان بها... اإل اأن ا�ستعمال 

الغالب  هو  القلبية،  العتقادات  دون  العملية  الأحكام  مبعنى  »ال�سريعة« 

العقيدة  بني  التقابل  �ساع  هنا  وم��ن  خا�سة،  الفقهاء  ول��دى  العلماء  ل��دى 

ال�سريعة  اأن  و�سريعة، مبعنى  باأنه عقيدة  الإ�سالم  يو�سف  وال�سريعة، حيث 

غري العقيدة. 

وهذا التمييز بني العقيدة وال�سريعة، باإخراج الأوىل من الثانية، يجد �سنًدا 

له يف قوله تعاىل:{                                } )املائدة: 48(؛ فهو 

يدل على التغري والختالف بني ال�سرائع املنزلة، وهذا ل يكون اإل يف الأحكام 
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ال�سرائع، بل هي  الثوابت امل�سرتكة بني  ثابتة مع  العقيدة فهي  اأما  العملية، 

الركن الأعظم يف تلك الثوابت. 

ويف قوله تعاىل: {

          } )اجلاثية: 18(، قال قتادة: »وال�سريعة: الفرائ�ص 

.
)1(

واحلدود والأمر والنهي«

و�سواء كان هذا هو املعنى الأ�سلي لل�سريعة، اأو كان ا�ستعمال ا�سطالحيا 

خا�سا، اإىل جانب املعنى الأو�سع، فاإنه اأ�سبح هو املعنى ال�سائد واملتبادر اإىل 

الأذهان عند اإطالق لفظ ال�سريعة وال�سرع.

قال الكفوي: »وال�سرع وال�سريعة: كل فعل اأو ترك خم�سو�ص من نبي من 

كان  واإن  جماز،  الكلية  الأ�سول  على  فاإطالقه  دلل��ة،  اأو  �سريحا  الأنبياء، 

�سائعا، بخالف امللة، فاإن اإطالقها على الفروع جماز، وتطلق على الأ�سول 

حقيقة، كالإميان باهلل ومالئكته وكتبه وغري ذلك. ولهذا ل تتبدل بالن�سخ، 

.
)2(

ول يختلف فيها الأنبياء«

من ال�سريعة اإىل الت�سريع:

لي�ص هناك فرق جوهري بني ما قيل عن ال�سريعة وما ميكن اأن يقال عن 

ها  َع الأحكام و�سنَّ )الت�سريع(؛ فكالهما راجع اإىل فعل )�سَرع(، مبعنى و�سَ

يف  ي�ستعمل  مل  واإن  وهو  الرباعي،  ع(  )�سرَّ م�سدر  هو  فالت�سريع  للنا�ص. 

القراآن الكرمي، فقد مت ا�ستعماله عند املتقدمني، واإن كان قليال بالقيا�ص مع 

ا�ستعمالهم للفعل الثالثي وم�ستقاته.. ففي معنى قوله تعاىل: {

       } )الإ�سراء: 71(، قال ابن زيد: بكتابهم الذي اأنزل 

.
)3(

على نبيهم من الت�سريع

1- جامع البيان، للطربي، عند تف�سري الآية 18 من �سورة اجلاثية.

2- الكليات: �ص 524.

3- تف�سري ابن كثري: 99/5. 
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منه  يعد  وما   [ النبي  عن  �سدر  ما  حكم  بيان  يف  تيمية  ابن  وق��ال 

ين�سخ  ومل  عليه  واأقر  النبوة  بعد  قاله  ما  »فكل  كذلك:  لي�ص  وما  ت�سريعا 

.
)1(

ت�سريع« فهو 

ويف الع�سر احلديث �ساع م�سطلح »الت�سريع« وكرث ا�ستعماله وتنوع، فهو قد 

ي�ستعمل مبعناه القدمي الذي ي�سمل الأحكام ال�سرعية، �سواء كانت للعبادات 

اأو املعامالت اأو لل�سلوك الفردي والجتماعي، ب�سفة عامة، وقد �سدرت عدة 

موؤلفات عن تاريخ الت�سريع، ومناهج الت�سريع، وخ�سائ�ص الت�سريع، واأ�سول 

الت�سريع.

القوانني،         به  فرياد  اأ�سيق،  ا�سطالحي  مبعنى  )الت�سريع(  ي�ستعمل  وقد 

وحتى  وموؤ�س�ساتها.  واحلكومات  ال��دول  عن  ت�سدر  التي  القوانني،  �سن  اأو 

اأ�سبح  فقد  )بالإ�سالمي(،  املو�سوف  الت�سريع  عن  احلديث  يجري  حينما 

–اأو  التي يدخل تنفيذها  ال�سرعية  املراد به يف كثري من احلالت الأحكام 

مراقبة تنفيذها– يف حيز اخت�سا�سات الدول واحلكومات.

واإىل قريب من هذا املعنى ذهب ال�سيخ حممد الطاهر بن عا�سور يف كتابه 

لفظ  اأطلقت  اإذا  »فم�سطلحي  قال:  حيث  الإ�سالمية(،  ال�سريعة  )مقا�سد 

الت�سريع اأين اأريد به ما هو قانون لالأمة، ول اأريد به مطلق ال�سيء امل�سروع. 

فاملندوب واملكروه لي�سا مبراَدْيِن يل، كما اأرى اأن اأحكام العبادات جديرة باأن 

.
)2(

ت�سمى بالديانة...«

فقد اأخرج من الت�سريع املندوبات واملكروهات وكل اأحكام العبادات، لكنه 

و�سائر  العبادات  ي�سمل  الذي  الوا�سع  مبعناه  الت�سريع  ي�ستعمل  تف�سريه  يف 

 { الأحك��ام ال�سرعية، ك�م�ا يف تف�سي�ره لآية {                    

وال�سنة  بالقراآن  الت�سريع احلا�سل  »�سار جمموع  قال:  3(  حيث  )املائدة: 

1- جمموع الفتاوى: 11/18.

2- مقا�سد ال�سريعة: �ص 129. 
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.
)1(

كافيا يف هدي الأمة يف عبادتها ومعاملتها...«

وهذا الت�سييق ملعنى )الت�سريع(، بحيث يقت�سر على القوانني والت�سريعات 

املتعلقة بال�سوؤون العامة، انتقل حتى اإىل مفهوم ال�سريعة، ف�سار الكالم عن 

ال�سريعة وعن تطبيق ال�سريعة، والعمل بال�سريعة، ومرجعية ال�سريعة... يراد 

يف  ويدخل  العامة،  بال�سوؤون  يتعلق  ما  الكثريين،  منه– عند  يفهم  –اأو  به 

اخت�سا�ص الولة والق�ساة..

اأ�سول  اأ�سا�ص له، ول حتتمله  اأن هذا الت�سييق وهذا الق�سر، ل  ول �سك 

ال�سريعة وقواعدها الت�سريعية التي ل تعرف التفريق بني عبادات وجنايات 

واآداب ومعامالت، ول بني اأحوال �سخ�سية واأخرى غري �سخ�سية....

واإمنا بداأ ون�ساأ هذا املفهوم ال�سيق لل�سريعة والت�سريع مع �سيوع ا�ستعماله 

ق�ساة  وم��ن  جامعيني،  اأ�ساتذة  من  والقانونيني  ال�سيا�سيني  األ�سنة  على 

وحمامني وم�سرعني...

والتيمم  ت�سريع،  ال�سالة  فاإن  الإ�سالمي:  الت�سريع  ويف  ال�سريعة  يف  اأما 

بالبيت  والطواف  ت�سريع،  الربا  وحترمي  ت�سريع،  ال�سارق  يد  وقطع  ت�سريع، 

واإلقاء  ت�سريع،  وال�سورى  ت�سريع،  عنها  املتوفى  اأو  املطلقة  وع��دة  ت�سريع، 

والنميمة  الغيبة  ت�سريع، وحترمي  القربى  ذوي  واإيتاء  ت�سريع،  ورّده  ال�سالم 

ت�سريع، وبر الوالدين ت�سريع، واجلهاد ت�سريع، واأحكام الزكاة ت�سريع، واآداب 

كل  يف  والإح�سان  والعدل  ت�سريع،  الفطرة  وخ�سال  ت�سريع،  وال�سرب  الأكل 

�سيء ت�سريع... وهكذا بال فرق. 

كتاب  يف  للت�سريع  امل�سيق  املعنى  اختار  حني  نف�سه،  عا�سور  ابن  وال�سيخ 

)املقا�سد(، اأي مبعنى »ما هو قانون لالأمة«، قد وجد �سعوبة يف اللتزام بهذا 

املفهوم ويف �سرب الأمثلة له وملقا�سده، ولذلك جنده يقول: »واإين ق�سدت 

1- التحرير والتنوير: 133/4. 
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يف هذا الكتاب خ�سو�ص البحث عن مقا�سد الإ�سالم من الت�سريع يف قوانني 

، فاأ�ساف الآداب واأدخلها يف معنى الت�سريع، مع اأن 
)1(

املعامالت والآداب...«

اأكرثها مندوبات ومكروهات، يف العبادات والعالقات الجتماعية. 

ثم عرب ب�سكل �سريح عن الإ�سكال الذي وجد نف�سه فيه ب�سبب ما اختاره 

بع�ص  نالقي  التخ�سي�ص  هذا  »ويف  اهلل:  رحمه  قال  وت�سييق،  تفريق  من 

اإيجاد  جت�سمت  املتقدمني....ولهذا  الأئمة  مبباحث  ال�ستعانة  يف  ال�سيق 

�سَط�رُّ اإىل ال�ستعانة ب�ُمُثل من الديانة 
ُ
اأمثلة من املعامالت ونحوها... وقد اأ

والعبادات، ملا يف تلك املثل من اإمياء اإىل مق�سد عام لل�سارع اأو اإىل اأفهام 

.
)2(

اأئمة ال�سريعة يف مراده«

ومنبع الإ�سكال هنا، هو اأن املقا�سد العامة لل�سريعة الإ�سالمية –وكذلك 

فمثال:  الت�سريعية.  والأب��واب  املجالت  كافة  وقواعدها– ت�سري يف  كلياتها 

قواعدها  وقاعدة كربى يف  ال�سريعة،  نفي احلرج، هو مق�سد من مقا�سد 

ال�سريعة  اأبواب  كافة  اإىل  �سريانه  ميتد  واملق�سد  الأ�سل  وهذا  الت�سريعية، 

وكافة فروعها وخمتلف اأحكامها واآدابها العامة واخلا�سة، بل ميتد حتى اإىل 

املجال العقدي، فنجد –مثال– {                         } 

باخلروج  النف�ص  ع��ن  ال��ف��ادح  ال�سرر  دف��ع  يجوز  حيث   .)106 )النحل: 

الظاهري عن مقت�سى الإميان.. فهذا جزء من قاعدة نفي احلرج.

العامة  والقواعد  املقا�سد  بني  فيما  فا�سل  متييز  اإح��داث  يتعذر  وهكذا 

ا  خا�سً اأو  باملعامالت،  ا  خا�سً منها  �سيء  واعتباُر  الإ�سالمية،  لل�سريعة 

ا مبا هو قانون لالأمة ومن �سوؤونها العامة. بالعبادات، اأو خا�سً

بني  بل  وغ��ريه،  الإ�سالمي  الت�سريع  بني  الكربى  املفا�سل  اأح��د  هو  وه��ذا 

مفهوم الت�سريع ووظيفته، يف كل من الإ�سالم والقوانني الو�سعية. فالت�سريع 

1- مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية: �ص 129.

2- نف�سه: �ص 130.



23

وتربوية  تعبدية  وظيفة  ذو  اأحكامه–  وكافة  جمالته  –بكل  الإ���س��الم  يف 

الجتماعية  القانونية  وظيفته  ذلك– تاأتي  بجانب  –اأو  ذلك  بعد  ثم  اأول، 

وحفظ  والواجبات،  احلقوق  وحتديد  املنازعات،  ف�ص  فوظيفة  وال�سيا�سية، 

الأمن والنظام، لي�ست هي كل ما يرمي اإليه الت�سريع الإ�سالمي حتى يف هذه 

املجالت بالذات، بل هو دائما واأ�سا�ًسا يربي ويرقي، ويهذب ويوؤدب،ويخاطب 

الإن�سان. فهو حتى يف ت�سديه لف�ص  اإىل تزكية  والوجدان، ويرمي  الإميان 

املنازعات وحتديد احلقوق والواجبات، يعتمد على الوازع الرتبوي الإمياين، 

والوظائف  املقا�سد  فهذه  وال�سلطاين.  الق�سائي  ال��وازع  على  اعتماده  قبل 

ويف  املعامالت،  يف  كما  العبادات  يف  وممتدة  ومرعية  �سارية  الت�سريعية 

العائلية  ال�سخ�سية، كما يف احلياة  العقوبات، ويف احلياة  العادات كما يف 

واملكروهات،  املحرمات  يف  كما  والواجبات  الفرائ�ص  ويف  والجتماعية، 

واملباحات واملندوبات.

–وخا�سة على �سعيد القواعد  فالت�سريع الإ�سالمي ل ميكن فيه التمييز 

هو  وم��ا  عمومي،  هو  وم��ا  �سعبي،  هو  وم��ا  ر�سمي  هو  ما  بني  واملقا�سد– 

خ�سو�سي.

للت�سريع  الكربى  املقا�سد  ومن  الكليات  من  –وهي  مثال  العدل  فقاعدة 

الإ�سالمي– لي�ست خا�سة بالنظام العام، ولي�ست خا�سة باحلكم والق�ساء، 

والزكاة،  وال�سوم  وال�سالة،  الو�سوء  �سارية يف  بل هي  والعطاء،  والق�سمة 

وعالقات اجلريان والأقارب، وفيما بني الأزواج والأبناء، والأمهات والآباء، 

ومع الطلبة والتالميذ، بل حتى مع الإن�سان يف خا�سة نف�سه واأع�ساء ج�سمه، 

ويف نومه ويقظته، واأكله ولبا�سه... ففي كل ذلك جمال للعدل، ويف كل ذلك 

تدخل قاعدة العدل.

وبناء على هذا الأ�سا�ص، فم�سطلح الت�سريع م�ستعمل عندي باأو�سع معانيه 

العملية ومقت�سياته التطبيقية. فالت�سريع اأعني به كل ما له مقت�سى عملي 
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اأيا كانت �سفة هذا الإن�سان، واأيا كان نوع هذا املقت�سى  يف حياة الإن�سان، 

الإن�سان  �سلوًكا يف حياة  اأو  فعال  اأو  اأثًرا  تقت�سي  كلية  قاعدة  فكل  وجماله، 

من  نوع  وهي  الت�سريعية«،  »الكليات  من  عندي  فهي  جماعات،  اأو  اأف��راًدا، 

الت�سريع. ول تعنيني بعد ذلك الت�سنيفات والتق�سيمات الفقهية اأو القانونية، 

.
)1(

اأو املدر�سية، اأو التاريخية

فالت�سريع والت�سريعي هو ما له مقت�سى عملي اإذا �سدر من جهة لها حق 

ال�سرع  ال�سرع. وكلمة  ال�سرع و�ساحب  الإل��زام، وهذه اجلهة يف حالتنا هي 

يف  تطبيقي  عملي  مقت�سى  منهما  له  ما  فكل  وال�سنة.  القراآَن  اأ�سا�سًا  تعني 

ال�سلوك الب�سري فهو �سرع وهو ت�سريع، وقد �سئل ابن تيمية عن معنى احلديث 

النبوي، اأهو ما قاله ] طيلة عمره اأو ما قاله بعد البعثة، اأو ما قاله بق�سد 

الت�سريع؟ فاأجاب رحمه اهلل: »وقول ال�سائل: ما قاله يف عمره اأو بعد النبوة، 

ت�سريع. لكن  ين�سخ فهو  قر عليه ومل 
ُ
واأ النبوة  ت�سريًعا؟ فكل ما قاله بعد  اأو 

الت�سريع يت�سمن الإيجاب والتحرمي والإباحة، ويدخل يف ذلك ما دل عليه 

من املنافع يف الطب، فاإنه يت�سمن اإباحة ذلك الدواء والنتفاع به، فهو �سرع 

لإباحته، وقد يكون �سرعا ل�ستحبابه.. وقد يكون منه ما هو واجب....« اإىل 

.
)2(

اأن قال: »واملق�سود: اأن جميع اأقواله ي�ستفاد منها �سرع«

واإذا كان هذا عن احلديث النبوي فما بالك بالقراآن الكرمي. 

الت�سريع واحلياة:

احلياة املعا�سرة اأ�سبحت تعرف كرثة وكثافة قانونية ل مثيل لها من قبل، 

واأ�سبحت القاعدة الت�سريعية التي عرب عنها اخلليفة عمر بن عبد العزيز 

1- الدكتور حممد عابد اجلابري يق�سم القراآن ق�سمني: »ق�سم مكي ينتمي اإىل قراآن الدعوة: وق�سم 

من  ا�ست�سهد  لكنه   :)34 �ص  الثالثون:  الكتاب  مواقف:  )�سل�سلة  الت�سريع«  ق��راآن  اإىل  ينتمي  مدين 

الق�سمني معًا على م�ساألة حكم املرتد –وهي م�ساألة فقهية ت�سريعية كما ل يخفى– فظهر اأن القراآن 

املكي اأو قراآن الدعوة: هو اأي�سا قراآن ت�سريعي: وكلياته –وهي الأكرث– هي كليات ت�سريعية كذلك: 

مثلما اأن القراآن املدين هو اأي�سا قراآن دعوة. 

2- جمموع الفتاوى: 11/18 ، 12.
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اأ�سبحت ت�ستغل  اأحدثوا من فجور«،  اأق�سية بقدر ما  للنا�ص  بقوله: »حتدث 

متخ�س�سة  ت�سريعية  موؤ�س�سات  العامل  دول  معظم  لدى  واأ�سبح  نهار،  ليل 

ومتفرغة، تنتج القوانني مثلما تنتج امل�سانُع �سائر امل�سنوعات. فاملوؤ�س�سات 

والهيئات الت�سريعية هي م�سانع قوانني، اأو م�سانع ت�سريعية، حتى اأ�سبحوا 

ي�سفون هذه الغزارة القانونية بالرت�سانة القانونية، وقد يطلق هذا الو�سف 

على املجال الت�سريعي الواحد، كالرت�سانة اجلنائية، اأو الرت�سانة احلقوقية، 

اأ�سبحت بع�ص املو�سوعات  اأو الرت�سانة الإدارية. وقد  اأو الرت�سانة الدولية، 

القانونية تتاألف من مئات املجلدات.

الر�سمي                        القانوين  مبعناه  الت�سريع  اإن  ال��ق��ول:  ن�ستطيع  كله،  ه��ذا  وم��ع 

ل يحكم ول يوؤطر اإل ن�سبة �سئيلة من احلياة الب�سرية ومن العالقات الب�سرية، 

فالن�ساط الب�سري –الفردي واجلماعي– اإمنا يتوقف على القانون ويحتكم 

ويبقى  حمدود،  حيز  ويف  حمدودة  حالت  يف  للقانون  ويخ�سع  القانون  اإىل 

ما �سوى ذلك من الن�ساط الإن�ساين حمكوما وم�سريا مبقت�سيات و�سلطات 

اأخرى: من الدين، ومن الثقافة، ومن العرف، ومن العقل، ومن الذوق، ومن 

املزاج، ومن الهوى، ومن العفوية والع�سوائية... 

ولكن الإ�سالم والت�سريع الإ�سالمي مبعناه ال�سامل الذي ذكرته، ميالأ احلياة 

كلها، وي�ستوعب هذه ال�سلطات كلها، لي�ص باأحكامه املحددة واملحدودة، بل 

بقواعده وكلياته، ومبادئه ومقا�سده.

احلياة  يف  الحتياج  تلبي  ول  الفراغ  ت�سد  ل  وحدها  القوانني  كانت  واإذا 

الب�سرية، اإل بن�سبة �سئيلة، فكذلك الأحكام ال�سرعية التف�سيلية املن�سو�ص 

الن�سو�ص                    العلماء:  بع�ص  ق��ول  �ساع  ولذلك  واأ�سمائها،  باأعيانها  عليها 

ل تفي بع�سر مع�سار ال�سريعة، وهم يق�سدون الن�سو�ص املت�سمنة لالأحكام 

التف�سيلية ال�سريحة واملبا�سرة.
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واحلوادث            متناهية  الن�سو�ص  بقولهم:  املعنى  ه��ذا  عن  بع�سهم  وع��رب 

.
)1(

ل متناهية، واملتناهي ل يحيط بالالمتناهي

وقد �سئل ابن تيمية رحمه اهلل عن هذه امل�ساألة فقال يف جوابه: »اإن اهلل 

تعاىل بعث حممًدا ] بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة اجلامعة العامة التي 

هي ق�سية كلية وقاعدة عامة تتناول اأنواًعا كثرية، وتلك الأنواع تتناول اأعياًنا 

.
)2(

ل حت�سى، فبهذا الوجه تكون الن�سو�ص حميطة باأحكام اأفعال العباد«

واإذا كان ر�سول اهلل ] قد اأوتي جوامع الكلم، فاإمنا ذلك قب�ص من القراآن 

الكرمي الذي ميكن اعتباره كله )جممع جوامع الكلم(.

جوامع القراآن وكلياته هي اأحد وجوه اإعجازه، واأحد اأ�سباب قوته املتجددة 

عرب الع�سور. وا�ستثمار هذه الكليات يف �ستى مناحي احلياة، هو ما يجعل 

تعاىل:                           قوله  مع  تتطابق  حتى  وتتمدد  تت�سع  ورحمته  وه��داه  ال��ق��راآن  ن��ور 

{             } )الأعراف: 156(، وق���ول��ه �س�ب�ح���ان��ه: 

 {                           }

)النحل: 89(.

قال العالمة ابن عا�سور: »{    } يفيد العموم، اإل اأنه عموم عريف 

واإكمال  النفو�ص،  اإ�سالح  من  وال�سرائع:  الأدي���ان  جتئ  ملثله  ما  دائ��رة  يف 

الدعوة  تتوقف عليه  الأخالق، وتقومي املجتمع املدين، وتبيني احلقوق، وما 

من ال�ستدلل على الوحدانية و�سدق الر�سول ]، وما ياأتي من خالل ذلك 

من احلقائق العلمية والدقائق الكونية وو�سِف اأحوال الأمم واأ�سباب فالحها 

.
)3(

وخ�سارها...«

1- انظر الربهان للجويني: 2/ 485، 486، 723.

2- �سمول الن�سو�ص لأحكام اأفعال العباد: �ص 2، وانظر: جمموع الفتاوى: 19/ 280. 

3- التحرير والتنوير: عند الآية املذكورة من �سورة النحل.
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املبحث الثاين

اآيات القراآن بني الإحكام والتف�سيل

يقول اهلل عز وجل يف مطلع �س�ورة ه��ود: {

} )�سورة هود: 1(. فمجموع القراآن الكرمي هو عبارة عن    

َت�م اإحكامها، ثم وقع تف�سيلها، وكل ذلك  اآيات،  اآيات اأحكمت، ثم ف�سلت 

الت  من لدن حكيم خبري، فهو الذي اأحكم امل�ْحكمات بحكمته، وف�سل املف�سَّ

بخربته. 

وقد ذكر اهلل تعاىل اأن اآيات القراآن منها اآيات حمكمات، واأنها هي عمدة 

الكتاب العزيز، وذلك يف قوله �سبحانه: {

            } )اآل عمران: 7(.

ه،  نُف املحكمات يتنزل من الكتاب منزلة اأمِّ قال العالمة ابن عا�سور: »�سِ

. وقال اأي�سا: 
)1(

ِله ومرجعه الذي ُيرجع اإليه يف فهم الكتاب ومقا�سده« اأي اأ�سْ

.
)2(

»فاملحكمات هي اأ�سول العتقاد والت�سريع والآداب واملواعظ«

فالآيات املحكمات هي اأ�سول واأمهات لغريها، مما يندرج فيها اأو يتفرع 

عنها اأو يخ�سع لها، من التف�سيالت واجلزئيات والتطبيقات. فمجمل الدين 

�ص على هذه املحكمات الكليات ونابع منها.  و�سريعته موؤ�سَّ

والقراآن الكرمي باعتباره الأ�سل الأول واملرجع الأعلى لالإ�سالم و�سريعته، 

ل بد واأن يكون هو م�ستودع هذه الكليات الأ�سا�سية ومنجمها، ول بد اأن تكون 

هذه الكليات مقدمة يف الرتتيب والعتبار، كما ت�سري اإىل ذلك الآيتان من 

�سورة هود، و�سورة اآل عمران )اأحكمت... ثم ف�سلت(، )منه اآيات حمكمات 

هن اأم الكتاب واأخر مت�سابهات(.

1- التحرير والتنوير: عند الآية املذكورة من �سورة اآل عمران. 

2- نف�سه. 
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بل حتى يف التنزيل والتبليغ، جاءت الآيات املحكمة الكلية �سابقة على اآيات 

الأحكام التف�سيلية، فالقراآن املكي بداأ يركز بالدرجة الأوىل على الكليات 

واملبادئ والأحكام العامة. ثم بداأ يتطرق اإىل بع�ص الأحكام العملية غري املف�سلة 

 اأواخر املرحلة املكية، واأما الأحكام التف�سيلية والتطبيقية فقد تاأخر نزول

معظمها –اأو كلها تقريبا– اإىل املرحلة املدنية واإىل القراآن املدين، ثم جاءت 

بدرجة اأكرث تف�سيال يف ال�سنة النبوية.

يقرر ذلك الإماُم ابن تيمية ويو�سحه من خالل هذا املثال: »وقد ا�ستدل 

كثري من املتاأخرين من اأ�سحابنا وغرِيهم على وجوب تطهري الثياب بقوله 

يعرفونها؛  التي  اللغة  ظاهر  على  لذلك  حْماًل  ْر}،  َفَطهِّ {َوِثَياَبَك  �سبحانه: 

َبها،  جُتنَّ و  النجا�سة  عن  ت�سان  باأن  وتطهريها  املالب�ص،  هي  الثياب  فاإن 

بتق�سريها وتبعيدها منها، وباأن متاط عنها النجا�سة اإذا اأ�سابتها. وقد ُن�قل 

هذا عن بع�ص ال�سلف، لكن جماهري ال�سلف ف�سروا هذه الآية باأن املراد: َزكِّ 

ى بطهارة الثياب عن طهارة �ساحبها من  نف�سك واأ�سلح عملك. قالوا: وَكنَّ

الأرجا�ص والآثام، وذلك اأن هذه الآية يف اأول �سورة املدثر، وهي اأول ما نزل 

من القراآن بعد اأول �سورة اقراأ. ولعل ال�سالة مل تكن فر�ست حينئذ، ف�سال 

عن فر�ص الطهارة التي هي من توابع ال�سالة، ثم هذه الطهارة من فروع 

ك�سائر  والقواعِد  الأ�سول  ا�ستقرار  بعد  اإل  تفر�ص  فال  وتتماتها،  ال�سريعة 

فروع ال�سريعة، واإذ ذاك مل تكن قد فر�ست الأ�سول والقواعد..

من  الواحد  دون  وكلياتها  ال�سرائع  بُجَمل  الأم��ر  اأول  يف  الهتمام  اإن  ثم 

وهو  ال��ق��راآن،  طريقة  من  امل��ع��روف  هو  جزئياتها  من  واجل���زِء  تفا�سيلها 

الواجب يف احلكمة، ثم ثياب النبي ] مل تعر�ص لها جنا�سة اإل اأن تكون 

يف الأحيان، فتخ�سي�سها بالذكر دون طهارة البدن وغريه، مع قلة احلاجة 

الآية على الطهارة  واإذا ُحملت  البعد.  وعدم الخت�سا�ص باحلكم يف غاية 

من الرج�ص والإثم والكذب والغدر واخليانة والفواح�ص، كانت قاعدة عظيمة 
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.
)1(

من قواعد ال�سريعة«

هي  الكلية  القواعد  اأن  »اعلم  ال:  ومف�سِّ ال  موؤ�سِّ ال�ساطبي  الإمام  وقال   

املو�سوعة اأول، والذي نزل بها القراآن على النبي ] مبكة، ثم تبعها اأ�سياء 

باملدينة، كملت بها تلك القواعد التي و�سع اأ�سلها مبكة، وكان اأولها الإميان 

كال�سالة  العامة  الأ�سول  من  هو  ما  تبعه  ثم  الآخ��ر،  واليوم  ور�سوله  باهلل 

 وغرِي ذلك، وُنهَي عن كل ما هو كفر اأو تابع للكفر، كالفرتاءات 
)2(

واإنفاق املال

عوهم افرتاء على اهلل،  التي افرتوها من الذبح لغري اهلل ولل�سركاء الذين ادَّ

اأو اأوجبوه من غري اأ�سل، مما يخدم اأ�سل  و�سائر ما حرموه على اأنف�سهم، 

مر –مع ذلك– مبكارم الأخالق كلها: كالعدل والإح�سان، 
ُ
عبادة غري اهلل. واأ

هي  بالتي  والدفع  اجلاهل،  عن  والإعرا�ص  العفو،  واأخ��ذ  بالعهد،  والوفاء 

عن  ونهي  ونحوها،  وال�سكر،  وال�سرب  وح��ده،  اهلل  من  واخل��وف  اأح�سن، 

م�ساوئ الأخالق من الفح�ساء واملنكر والبغي، والقول بغري علم، والتطفيف 

يف املكيال وامليزان، والف�ساد يف الأر�ص، والزنا، والقتل، والواأد، وغري ذلك 

مما كان �سائرا يف دين اجلاهلية. واإمنا كانت اجلزئيات امل�سروعات مبكة 

.
)3(

قليلة، والأ�سول الكلية يف النزول والت�سريع اأكرث«

قواعد  تاأ�س�ست  وهكذا  اأحكامه،  وانبثقت  القراآن  اآيات  ت�سل�سلت  فهكذا 

ر�سول  واأن حممدا  اإل اهلل،  اإله  ل  ب�سهادة  بداأت  فروعها؛  وانبنت  ال�سريعة 

اهلل، واأن القراآن كلمة اهلل، ثم تقررت بقية الأ�سول الإميانية، ويف مقدمها 

الإميان بالبعث والن�سور، واحل�ساب واجلزاء..

بربهم  النا�ص  معرفة  من  وتعمق  لتو�سع  التكميلية  املعتقدات  تتابعت  ثم 

وبالغاية من خلقهم وبالعوامل الظاهرة لهم اأو املغيبة عنهم...

1- �سرح العمدة يف الفقه: 404/4، 405.

2- ذكرت بع�ص هذه الأمور يف القراآن املكي ب�سفة مبدئية متهيدية: دون تفا�سيل تطبيقية: ولذلك 

يعتربها ال�ساطبي نوعا من الكليات والأ�سول العامة. 

3- املوافقات: يف مباحث الإحكام والن�سخ. 
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العليا  واملثل  القيم  حتدد  التي  الكليات  جاءت  وبجانبه،  ذلك  على  وبناء 

اأمهات  اإىل  اأي�سا  التطرق  مع  الب�سرية،  للحياة  العامة  واملقا�سد  والغايات 

املفا�سد واأ�سول النحرافات التي تهدد الإن�سان، من عقدية وفكرية ونف�سية 

و�سلوكية.. ثم جاءت بعد ذلك بع�ص الكليات والقواعد الت�سريعية والتنظيمية 

للعالقات الب�سرية، الفردية والعائلية واجلماعية. 

وبعدها بداأ تنزيل بع�ص التوجيهات والتكاليف العملية لكن ب�سورة مبدئية 

املرحلة  اإىل  النتقال  يدي  بني  املكية،  املرحلة  اأواخ��ر  هذا  وكان  متهيدية، 

املدنية التي �سهدت غزارة يف الأحكام التف�سيلية وال�سوابط التطبيقية، مع 

ال�ستمرار يف تاأكيد بع�ص الكليات وتكميلها والتذكري بها.

النهج امل�سار  حكمت، ثم ف�سلت، على 
ُ
اأ التي  فهذه هي الأ�سول والكليات 

اإليه يف قوله ع�ز وج�ل: {

 {          

)اإبراهيم: 24(.

ففي البدء كانت )الكلمة الطيبة(، اأي العبارة الأ�سا�سية الكلية اجلامعة. 

وعامة املف�سرين على اأن املق�سود بها )ل اإله اإل اهلل(. ثم تالها وخرج من 

خ اأ�سلها ويغذيه ويقوي ر�سوخه يف القلوب والعقول والنفو�ص.  رحمها ما ير�سِّ

يف  »هكذا  والثمار...  والأوراق  والفروع  الأغ�سان  تنبثق  وتلك  هذه  ومن 

دورة  اأو  الفلكية  الدورة  تلك  اإل  ت�سبيها  لها  اأجد  ل  ت�سريعية معجزة،  دورة 

التي تظنها قد تقف فينقطع عطاوؤها،  الزروع والثمار املعجزة يف اخللقة، 

فكلما طاف بك طائف من �سك، اأب�سرتها تنطلق يف دورة جديدة تبدد تلك 

.
)1(

ال�سكوك...«

باإر�ساء  القراآنية قد تكفلت  الكليات واملحكمات  اإن  القول:  وعموما ميكن 

1- الكلمة من ت�سبيه بديع للدكتور عابد حممد ال�سفياين: )الثبات وال�سمول يف ال�سريعة الإ�سالمية(، 

�ص 316- 317.
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الأ�سا�ص الفل�سفي املرجعي، الذي ينبثق منه الت�سريع الإ�سالمي، واأن ال�سريعة 

الإ�سالمية قد تف�سلت فروعها وجزئياتها، بعدما تاأ�سلت اأ�سولها وكلياتها 

)اأحكمت... ثم ف�سلت(.

درجة  على  لي�ست  والكليات  الأ�سول  هذه  كون  عليه،  التنبيه  يجدر  ومما 

واحدة، ل من حيث كليتها وعمومها، ول من حيث رتبتها واأولويتها، بل بع�سها 

اأوىل واأعلى، وبع�سها دون ذلك، وبع�سها اأعم واأ�سمل، وبع�سها دون ذلك. 

وقد يكون بع�سها مندرجا يف بع�ص، وبع�سها متفرعا عن بع�ص. وكذلك يقال 

جزئيات  ومنها  غريها،  على  تنطوي  كربى  جزئيات  فمنها  اجلزئيات،  يف 

�سغرى تنطوي يف غريها. فاجلزئيات الكربى قد تكون مبثابة كليات لعدد 

كبري من اجلزئيات ال�سغرى، املتفرعة عنها اأو املتعلقة بها.

فاإذا اأخذنا على �سبيل املث��ال ق�وله تع�اىل: {

                } )النح�����ل: 90(، 

اإذ هما  جند فيه الأمر بق�سيتني كليتني كبريتني، هما »العدل والإح�سان«، 

عمل  من  وم��ا  جم��ال،  من  فما  �سيء،  كل  يف  وت��دخ��الن  �سيء  كل  ت�سمالن 

الإن�سان،                               يقوله  قول  من  وما  والإح�سان،  العدل  ويدخله  اإل  ح�سي،  اأو  قلبي 

اإل ويدخله العدل والإح�سان، وهما مطلوبان وماأمور بهما يف كل املجالت ويف 

كل احلالت وعلى كل الأحوال. 

اأنها  بدليل  جزئية،  ق�سية  وه��ي  القربى«،  ذي  »باإيتاء  الأم��ر  جند  ثم 

مَن  داخلة يف العدل والإح�سان، فاإيتاء ذي القربى هو جزء –اأو جزئي– �سِ

اإىل                           بالن�سبة  كلية  ق�سية  ولكن هذا اجلزئي ميثل  الإح�سان،  و�سمن  العدل 

ما ينبثق عنه ويندرج فيه، مثل بر الوالدين، و�سلة الأرحام، والإنفاق الواجب  

اأو املندوب على الأقارب املحتاجني، والو�سية لالأقربني غري الوارثني، واإعطاِء 

لالأقارب يف  الهدايا  وتقدمي  الورثة،  بني  الرتكة  اقت�سام  عند  الوارثني  غري 

خمتلف املنا�سبات، وموا�ساتهم عند املحن والنكبات.
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ويف اجلهة الأخرى جند يف الآية النهي عن ق�سيتني كبريتني هما »الفح�ساء 

واملنكر«، وهما جتمعان كافة ال�سرور واملفا�سد، ما ظهر منها وما بطن، يف 

املعتقدات والعبادات واملعامالت، بني الأفراد واجلماعات.

م�ساألة  فهو  واملنكر،  الفح�ساء  يف  داخل  وهو  »البغي«،  عن  الآية  نهت  ثم 

جزئية لهما، ولكنه ميثل ق�سية كلية ملا يندرج فيه من اأنواع البغي وحالته 

واأ�سكاله وجزئياته التي ل تنح�سر.

واإذا اأخذنا قوله تعاىل:{                  } )الإ�سراء: 23(. 

بهذه  وح��ده  اإف��راده  مع  اهلل،  عبادة  ل��زوم  هي  كلية كربى  ق�سية  فيه  جند 

العبادة.

العبادات  تتمثل يف  لها،  تندرج ق�سايا جزئية  الكلية  الق�سية  وحتت هذه 

العبادية، من �سالة وزكاة و�سوم وحج وعمرة... كما يدخل يف  والتكاليف 

جزئياتها كل ما مت اإبطاله من اأ�سكال العبادة والعبودية لغري اهلل –من ب�سر 

اأو حجر، اأو حي اأو ميت– �سواء كانت قلبية اأو قولية اأو فعلية.

ثم جند اأن هذه العبادات املطلوبة، اأو تلك املحظورة، هي ق�سايا اأو عناوين 

التفا�سيل  لبع�ص  يكون  وقد  تف�سيلية،  اأحكام  من  و�سمنها  حتتها  ملا  كلية 

تفا�سيل وفروع دونها... وهكذا.

ومن الأمثلة التو�سيحية للكليات واجلزئيات، واختالف مراتبها يف العموم 

ال�سالم:  عبد  بن  الدين  عز  لالإمام  الن�ص  هذا  يت�سمنه  ما  واخل�سو�ص، 

»وقد يقع يف الأدلة ما يدل على التكليف اإجمال، كالتب�سري والإنذار اإذا مل 

)فاطر:   { يتعلقا بفعل معني، كقوله تعاىل: {           

24(... فالب�سارة تدل على الأمر من غري تعيني ماأمور به، والنذارة تدل على 

النهي من غري تعيني َمنهي عنه. 

ومن الأدلة ما يدل على الأمر بنوع من الفعل، اأو النهي عن نوع من الفعل، 
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ومنها ما ينتظم املاأمورات باأ�سرها، اأو املنهيات باأ�سرها، ومنها ما يدل على 

.. فمن ذلك قوله تعاىل: {
)1(

اجلميع

         } )املائدة: 2(، عام للتعاون على كل بر وتقوى، وعام للنهي 

عن التعاون على كل اإثم وعدوان.

جميع  يف  ع���ام   .)4 )امل����ائ����دة:   { ومنه قوله: {   

امل�ستلذات، اإل ما ا�ستثني، ول يجوز حمل الطيبات هنا على احلالل، اإذ ل 

اأحلَّ لكم  اأحل لهم، قل:  اأن يقال: ي�ساألونك ماذا  جواب فيه؛ فاإنه ل ي�سح 

.
)2(

احلالل«

اأ�ساليب عر�ض الكليات يف القراآن:

اأنه  ذلك  وظائفه،  واأداء  م�سامينه  عر�ص  يف  املتميزة  اأ�ساليبه  للقراآن 

واحدة،  دفعة  متطلباته  وبكل  مكوناته  بكل  الب�سري  الكيان  ويعالج  يخاطب 

ولذلك متتزج فيه –يف املو�سع الواحد– عنا�سر متعددة للخطاب، اأو عنا�سر 

متعددة للمعاجلة والعالج، فتجد اأ�س�ص العقيدة مع جزئيات الت�سريع، وجتد 

الق�س�ص مع املواعظ، وجتد احِلَجاج املنطقي مع ذكر اجلنة والنار، وجتد 

م�ساهد الطبيعة مع تكاليف العبادة...

والكليات القراآنية التي هي مو�سوعنا، يعر�سها القراآن الكرمي �سمن هذه 

الأ�ساليب املتنوعة املندجمة.

�سمن  اأو  والأنبياء،  الر�سل  ل�سان  على  ج��اء  الكليات  ه��ذه  من  فكثري   -

اأو جاء حكاية عما يف كتبهم و�سرائعهم. وجميع هذه  �سفاتهم ومواقفهم، 

من  والت�سريع..  والتوجيه  التعليم  ومقت�ساها:  مرماها  والأ�ساليب،  ال�سيغ 

ذلك –مثال– ما جاء على ل�سان نبي اهلل �سالح عليه ال�سالم خطابا لقومه: 

1- اأي املاأمورات واملنهيات معا.

2- الإمام يف بيان اأدلة الأحكام: �ص 276، 277. 
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{             } )ال�سعراء: 

ال�سالم خطابا لأخيه  ل�سان مو�سى عليه  –152(، ومثله ما جاء على   151

هارون: {         } )الأع����راف: 142(. وج��اء يف 

و�سف الأنبياء عموما {

                  })الأنبي��اء: 73(، {

 {          

)الأنبياء: 90(.

ومعلوم اأننا ماأمورون باتباع الأنبياء والقتداء باأفعالهم و�سفاتهم.

جميًعا،          والكتب  الر�سل  عن  حمكية  جاءت  التي  الأ�سا�سية  الكليات  ومن 

م�ا يف ق���ول�ه ت�ع���اىل: {

         } )احلديد: 25(.

وج�اء على ل�س�ان ذي الق�رنني {

اإقامة العدل  –88(، وهي قواعد ثابتة دائمة يف   87 } )الكهف:   

والإح�سان، ولي�ست خا�سة بذي القرنني وقومه واأهل زمانه. فالكليات لي�ص 

لها انتماء وطني اأو قومي اأو زمني.

لأح��وال ومناذج من  و�سفية  القراآنية جاء يف �سيغ  الكليات  وكثري من   -

النا�ص، وهي اإما تذكر �سفاتهم املحمودة واملمدوحة، لأجل التباع والقتداء، 

اأو �سفاتهم املذمومة وامل�ستنكرة لأجل الجتناب والنتهاء.. من هذا القبيل 

 
َ

نقراأ قوله جل وعال: {
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 {          

)الرعد: 19 –25(. 

ومنه اأي��س���ا: {

          } )ال�سورى: 36 –40(. 

مبادئ  �سكل  على  تقريرية  خربية  ب�سيغ  القراآنية  الكليات  تاأتي  وقد   -

وقواعد كما يف الآيات: 

– {           } )الأنعام: 152(. 

 {                                     } –
)الق�س�ص: 83(.

{           } –
 )الأنعام: 164(.

} )الإ�سراء: 70(.     } –

– {                   } )الأنعام: 145(.

- وتاأتي الكليات القراآنية اأي�سا بال�سيغ ال�سريحة لالأمر والنهي )اأوامر 

كلية ونواٍه كلية(: فمن الأمر: 

} )الأعراف: 29(.     } –
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 *           } –
} )الإ�سراء:34- 35(.   

– {          } )الإ�سراء: 53(. 

– {                            })الأنعام: 152(. 

– {     } )ف�سلت: 34(. 

ومن النهي: 

} )الإ�سراء: 36(.     } –

– {                  } )الأنعام: 151(. 

 {                         } –
)ال�سعراء: 183(.

- وقد ياأتي تقرير املعاين الكلية ومتريرها، م�سمنة يف الأدعية املطلوبة 

وامل�سروعة، من ذلك: 

ويعلم  يقرر  وه��و دع��اء   ،)6 )ال��ف��احت��ة:   {        } –
الطلب الدائم وال�سعي امل�ستمر ل�سلوك طريق الهداية وال�ستقامة.

– {                      } )البقرة: 201(، 
والنعم  احل�سنات  اإىل  وال�سعي  التطلع  م�سروعية  ويعلم  يقرر  دع��اء  وه��و 

الدنيوية، اإىل جانب نظائرها الأخروية. 

} –
74(، وفيه حتبيب وتوجيه حلفظ  } )الفرقان:              

يف  النا�ص  اإمامة  اإىل  والطموح  الرغبة  وم�سروعية  الذرية،  و�سالح  الن�سل 

التقوى والعمل ال�سالح. 
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} –
  {                           

الكليات  من  عدد  منها  ُي�ستفاد  م�ستجابة،  اأدعية  وهي   ،)286 )البقرة: 

املعتمدة يف ال�سريعة الإ�سالمية، وهي: 

عمد                             ول  ق�سد  ب���دون  خ��ط��اأ،  اأو  ن�سياًنا  يقع  مب��ا  امل��وؤاخ��ذة  ع��دم   –  1

ول تفريط. 

التي  امل�سددة  والتكاليف  الأح��ك��ام  من  اخلامتة  ال�سريعة  تخفيف   –  2

فر�ست على ال�سابقني. 

3 – ل تكليف مبا ل يطاق.

من الكليات اإىل اجلزئيات:

اأعنيه  ما  اإن  القول:  ميكن  وتو�سيحات،  اأمثلة  من  تقدم  ما  خ��الل  من 

العامة  والقواعد  وامل��ب��ادئ  املعاين  هو  الأ�سا�سية،  الكليات  اأو  بالكليات، 

املجردة، التي ت�سكل اأ�سا�سا ومنبعا ملا ينبثق عنها وينبني عليها من ت�سريعات 

تف�سيلية وتكاليف عملية ومن اأحكام و�سوابط تطبيقية.

فالكليات هنا هي ما يقابل اجلزئيات، ولو عربنا عن ال�سنفني بالأ�سول 

والفروع لكان �سحيحا ومطابقا، لكن باملعنى العام لالأ�سول والفروع، ولي�ص 

فقط باملعنى الأ�سويل الفقهي، الذي يح�سر الأ�سول يف اأدلة فقهية )الأدلة 

الأ�سولية(، ويح�سر الفروع فيما تدل عليه من اأحكام فقهية.

الأ�سول هنا تعني معتقدات وت�سورات عقدية، وتعني مبادئ  اأو  الكليات 

عقلية فطرية، وتعني قيًما اأخالقية، ومقا�سد عامة، وقواعد ت�سريعية، كما 

�سياأتي بيانه يف املبحث الأخري من هذا الف�سل. 

الكليات هنا هي )املحكمات(، باملعنى الذي تقدم عن ال�سيخ ابن عا�سور 

حني قال: )املحكمات هي اأ�سول العتقاد والت�سريع والآداب واملواعظ(.
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ياأتي تف�سيال وتفريًعا وتطبيًقا  الت– هي كل ما  –اأو املف�سَّ واجلزئيات 

ا، اأو جاء اجتهاًدا من الفقهاء واملجتهدين،  للكليات، �سواء جاء ذلك من�سو�سً

اأو تنزيال وممار�سة من املكلفني. 

وملزيد من التو�سيح والتمثيل اأع�ود اإىل الآية التي �سبقت {  

ال�سالم،  الدين بن عبد  الإم��ام عز  اإىل  واأع��ود معها   ،{..           

املعارف والأحوال و�سالح  النفي�ص )�سجرة  الآية كتابه  الذي بنى على هذه 

الأقوال والأعمال(، واأظهر كيف اأن �سجرة ال�سريعة عموًما متفرعة ومنبثقة 

عن القواعد الكلية امل�سمنة يف هذه الآية... ومما قاله رحمه اهلل: » كل من 

اأطاع اهلل، فهو حم�سن اإىل نف�سه بطاعته، فاإن كان يف طاعته نفع لغريه فهو 

حم�سن اإىل نف�سه واإىل غريه، واإح�سانه اإىل غريه قد يكون عاًما وقد يكون 

ا، والإح�سان عبارة عن جلب م�سالح الدارين اأو اإحداهما ودفع مفا�سد  خا�سً

.
)1(

الدارين اأو اإحداهما«

ثم ا�سرت�سل بغزارة علمه ون�ساعة فكره ي�سرد ويف�سل األوانا من الإح�سان 

املندرج يف الآية، اإىل اأن قال: » فهذه اأنواع من جملة الإح�سان املذكور يف كتب 

الفقه، ذكرتها لُي�ستدل بها على ما وراءها من �سروب الإح�سان، ولذلك قال 

]: »يف ُب�سع اأحدكم �سدقة«، واأي اإح�سان اأمت من الإعفاف والت�سبب اإىل 
وي�سكره  ويعبده،  اهلل  د  يوحِّ من  وولدِة  الأب�سار،  غ�ص  واإىل  الفروج  حفظ 

.
)2(

ويحمده، ويباهي به الأنبياء...«

قتل  »فلو طلبَت  وجزئياتها:  ال�سريعة  كليات  بني  يتنقل  وهو  قال،  اأن  اإىل 

النملة والنحلة )يعني ُحكَمه( لوجدته يف قوله تعاىل: {

                              } )الزلزلة: 7 –8(، 

ويف قوله: {            } )البقرة: 205(. 

1- �سجرة املعارف: �ص 187. 

2- نف�سه: �ص 225.
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ولو طلبَت �سقي الكالب لوجدته يف قوله تعاىل: {

7(، ولو طلبت قتل احلية والعقرب لوجدته يف قوله  } )الزلزلة:   

اإىل  اإح�سان  ف��اإن قتلهما   ،{ تعاىل:  {               

.
)1(

النا�ص مبا يندفع من �سرهما«

اأعظم  اإحدى  اأي�سا  ال�سالم هي  ابن عبد  التي ذكرها  الزلزلة هذه  واآية 

الكليات القراآنية؛ لأن فيها اأمًرا وترغيًبا يف كل خري، مهما كان جماله ونوعه 

ومقداره، وفيها نهي وحتذير من مثل ذلك من ال�سر. فكل خري وكل �سر –ولو 

كان ذرة واحدة– فالآية حاكمة عليه، و�سيجده �ساحبه مكتوًبا له اأو عليه، 

و�سيناله جزاوؤه {

             } )اآل عمران: 30(. 

ف�سئل  اأبي هريرة يف حديث طويل عن اخليل:  البخاري عن  ويف �سحيح 

ر�سول اهلل ] عن احُلُمر فقال: »ما اأنزل اهلل فيها �سيئا اإل هذه الآية الفاذة 

اجلامعة {         

.
)2(

{              

واأحكامها–            احُلُمر  �ساأن  يف  –اأي  �سيئا  فيها  اهلل  اأن��زل  »ما   :[ وقوله 

تعترب مبثابة ن�ص خا�ص يف  العامة  الأحكام  اأن  دليل على   ،« الآية  اإل هذه 

كل ما ي�سمله عمومها وينطبق عليه، كما اأن و�سفه الآية باأنها »فاذة جامعة« 

التفات منه وتنبيه على طبيعتها الكلية ال�ستغراقية. كما اأن هذا ال�ستدلل 

املعينة  الأحكام اجلزئية  ي�ستمدوا  لكي  للم�سلمني  اإيذان وتوجيه  النبوي هو 

من عمومات الن�سو�ص ودللتها الكلية. 

و�سلة  القربى  ذي  واإي��ت��اء  والإح�����س��ان  بالعدل  الآم���رة  الكلية  ف��الآي��ات 

اأح�سن،  بالتي هي  والدفع  وبالرحمة  والتقوى،  الرب  وبالتعاون على  الأرحام 

1- �سجرة املعارف: �ص 225.

2 - البخاري: كتاب اجلهاد.



40

والإرفاق،  وبالإنفاق  وتطهريها،  النفو�ص  وتزكية  وال�ستقامة  وبالإخال�ص 

والأمر  بال�سرب،  والتوا�سي  باحلق  وبالتوا�سي  وال�ساحلات  اخلري  وبفعل 

باملعروف والإ�سالح بني النا�ص، وبالو�سطية والعتدال، واإعطاء كل ذي حق 

حقه، وبال�سورى واإرجاع الأمور اإىل اأهلها وذوي الخت�سا�ص فيها، وبالوفاء 

بالعهود والعقود، واأداء الأمانات لأهلها، واأداء ال�سهادات، وبال�سرب والرفق 

واحللم والعفو...

وكذلك الآيات الناهية عن الفح�ساء واملنكر والبغي والظلم والرج�ص، وعن 

الأر�ص،وعن  يف  والف�ساد  العلو  وعن  ال�سهوات،  واتباع  والهوى،  الظن  اتباع 

واإيتائها بالباطل، وعن الإ�سرار بالنف�ص   التبذير والإ�سراف، واأكل الأموال 

اأو بالغري، وعن الغدر واخليانة ونق�ص العهود، وقطع ال�سالت والأرحام...

اإليها  والحتكام  بها  التحلي  ويجب  ميكن  كثري،  وغريها  الكليات،  هذه 

وال�ستمداد منها، فيما ل نهاية له من الق�سايا واحلوادث وامل�ساكل التي جتدُّ 

وتتكاثر يف كل يوم ويف كل مكان، مما لي�ص له حكم خا�ص به و�سريح فيه. 

اأكرب  كليات  منها،  مبجموعة  اأو  مبجموعها،  تعطي  الكليات  هذه  اإن  بل 

واأعم، هي املبادئ العليا واملقا�سد الكربى للت�سريع الإ�سالمي، بل هي معامل 

وكليات  حاكمة  كليات  تكون  بذلك  فهي  واأرك��ان��ه،  واأ�س�سه  وركائزه  الدين 

ناظمة، فوظيفتها ل تقت�سر على مرجعيتها وحجيتها فيما ل ن�ص فيه، بل 

�سواء  واجلزئيات،  الفروع  يندرج حتتها من  ما  لكل  والأمهات  الأ�سول  هي 

ا اأو غري من�سو�ص، ومن هنا يكون حتكيمها اأي�سا يف التف�سري  كان من�سو�سً

التف�سيلية  الأحكام  ملا هو من�سو�ص من  والتخ�سي�ص،  والتقييد  والتاأويل، 

اجلزئية. 

خمتلف  يف  لعباده  تعاىل  اهلل  اأنزلها  التي  والر�سالت  ال�سرائع  كانت  وملا 

الع�سور والأمم، ت�سرتك يف اأ�سولها ومقا�سدها وقواعدها العامة، فاإن هذه 
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النبوية– هي  ال�سنة  –وبع�سها وارد يف  الكرمي  القراآن  املبثوثة يف  الكليات 

الق�سم الثابت امل�سرتك بني الكتب وال�سرائع املنزلة كلها. وهذا ما يو�سحه 

املبحث املوايل. 
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املبحث الثالث

الكليات امل�سرتكة بني الكتب املنزلة

حينما نتحدث عن الكتب املنزلة، فنحن نتحدث عن كتب متعددة، وحتى 

ولكن  تنزيلها،  وظ��روف  ع�سورها  اختالف  عن  ف�سال  خمتلفة،  اأ�سماوؤها 

زلة من جهة واحدة، من اهلل تعاىل رب  هذه الكتب يجمعها اأنها �سادرة وَمنَّ

ولغر�ص  اإن�سان،  هو  حيث  من  الإن�سان  واحدة:  جهة  اإىل  وموجهة  العاملني، 

واحد، هو هداية الإن�سان {         ...} )البقرة: 38 (. 

بكلمة اأخرى: الكتب املنزلة متعددة خمتلفة باعتبارات، ومتحدة م�سرتكة 

اأمور  فيها– تتفق يف  املبثوثة  –وال�سرائع  املنزلة  الكتب  اأخرى.  باعتبارات 

وتختلف يف اأمور. وما دام مو�سوعها هو الإن�سان، وهداية الإن�سان، ومتطلبات 

والآخ��رة.             الدنيا  يف  و�سالحه،و�سعادته  الإن�سان  ورق��ي  الإن�سان،  هداية 

وما دام الإن�سان هو الإن�سان، يف جوهره وطبيعته، يف خ�سائ�سه ونقائ�سه، 

يف �سفاته ومقوماته، يف ميوله واحتياجاته الأ�سا�سية، يف هذه الأمور كلها: 

الإن�سان هو الإن�سان، من اآدم اإىل اآخر ولد اآدم. 

فيها  ي�سرتك  كثرية  اأ�سياء  هناك  تكون  اأن  بد  فال  كذلك،  الأم��ر  دام  ما 

وهذا                  وجملتها.  اأ�سولها  يف  الأق���ل  على  النا�ص،  فيها  ويت�ساوى  النا�ص، 

هي  التي  وال�سلوكية،  والروحية  واخُللقية  املعنوية  اجلوانب  على  يقت�سر  ل 

املادية  اجلوانب  يف  واأر�سخ  اأظهر  هي  بل  و�سياقنا،  مو�سوعنا  اإىل  الأق��رب 

واخَلْلقية والغريزية...

املرغوبة،  ال�سهوات  وكذلك  ب��الأب��دان،  املتعلقة  والآف���ات  فالحتياجات 

والآلم املكروهة، وما يرتتب عليها من اأحوال وتفاعالت نف�سية وت�سرفات 

هذه  كل  يف  ولكن  الزمان.  اأول  من  عليه  كانت  ما  على  اليوم  هي  فعلية... 

الأمور، ن�ستطيع اأن نر�سد ون�سرد تغريات واختالفات ل حت�سى ول تتوقف، 
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يف  والأدوات،  الو�سائل  يف  والأمن��اط،  الأ�ساليب  يف  والأ�سكال،  املظاهر  يف 

واخللقية  الدينية  الق�سايا  يف  تقريبا  الأمر  والأولويات...فهكذا  الدرجات 

وال�سلوكية. 

على هذا الأ�سا�ص، وعلى هذا النحو، تنزلت الكتب وال�سرائع، جامعة بني 

الوحدة والتعدد، بني الئتالف والختالف، بني الثبات والتغري. 

فمن جهة: {

               …} )ال�سورى: 13(، ومن جهة اأخرى       

{            } )املائدة: 48(. 

اجلزئيات.  يف  خمتلفة  الكليات،  يف  متفقة  املنزلة  وال�سرائع  فالكتب 

واختالفها يف اجلزئيات ل يعني اختالفها يف جميع اجلزئيات، بل املق�سود 

ال�سرائع، من حيث  بني  وواقع  والتفا�سيل جار  الختالف يف اجلزئيات  اأن 

املبداأ وعلى وجه الإجمال، وقد توجد جزئيات م�سرتكة بني �سرائع متعددة 

ومتباعدة.

اأما الكليات، وكذلك اأ�سول الفرائ�ص واملحرمات، فهي ثابتة م�سرتكة بني 

جميع الكتب والر�سالت، يقول ابن تيمية مبينا معنى هيمنة القراآن على الكتب 

ال�سابقة: »وقرر ما يف الكتب املتقدمة من اأ�سول الدين و�سرائعه اجلامعة، 

التي اتفقت عليها الر�سل –�سلوات اهلل و�سالمه عليهم– كالو�سايا املذكورة 

ونحوها من  �سبحان،  و�سورة  الأع��راف،  �سورة  واأول  الأنعام،  �سورة  اآخر  يف 

.
)1(

ال�سور املكية...«

وهذا ما ت�سري اإليه الآي�ة الك�رمي�ة {

     

    } )ال�سورى: 13(. 

1- اجلواب ال�سحيح ملن بدل دين امل�سيح: 1/ 3. 
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ونوحا  حممد  يا  وو�سيناك  »املعنى:  العربي:  بن  بكر  اأب��و  القا�سي  قال 

دينا واحدا، يعني يف الأ�سول التي ل تختلف فيها ال�سرائع، وهي التوحيد، 

ب�سالح  تعاىل  اهلل  اإىل  والتقرب  واحل��ج،  وال�سيام،  وال��زك��اة،  وال�سالة، 

الأعمال، والتزلُف مبا يُرد القلب واجلارحة اإليه، وال�سدُق، والوفاء بالعهد، 

واأداء الأمانة، و�سلة الرحم، وحترمي الكفر، والقتل، والإذايِة للخلق كيفما 

الدناءات               واقتحام   
)1(

ك���ان، كيفما  احليوانات  على  والع��ت��داِء  ت�سرفت، 

مل  متحدة،  وملة  واح��ًدا  دينا  �ُسِرَع  كله  فهذا  امل���روءات...  بخرم  يعود  وما 

.
)2(

يختلف على األ�سنة الأنبياء«

وهذا املعنى موجود كذلك يف قوله �سبحانه: {

*           } )الأحزاب: 8-7(. 

فالآية تذكر اأن اهلل تعاىل اأخذ امليثاق على كافة الأنبياء، ثم تذكر وت�سمي 

منهم خامتهم حممًدا ]، ثم كبارهم وم�ساهريهم، من نوح واإبراهيم اإىل 

مو�سى وعي�سى، عليهم جميًعا �سالة اهلل و�سالمه. 

الآية  يف  املذكورة  الدين  واإقامة  التدين  اأ�سا�ص  ميثل  الغليظ  امليثاق  هذا 

كثرية،  اآي��ات  بينته  هنا،  جممل  امليثاق  »وه��ذا  عا�سور:  ابن  قال  ال�سابقة. 

للكافرين  مالينة  دون  ب��ه،  اأم��روا  ما  ويبلغوا  احل��ق  يقولوا  اأن  وجماعها: 

اأهل  مع  م�ساطرة  ول  ل��الأه��واء،  جم��اراة  ول  منهم،  خ�سية  ول  واملنافقني 

.
)3(

ال�سالل يف الإبقاء على بع�ص �ساللهم«

- ومن الأ�س�ص امل�سرتكة الثابتة يف كل الر�سالت والكتب املنزلة، ما جاء 

يف قوله تعاىل:{       

1- اأي: كيفما كان نوع العتداء. 

2- اأحكام القراآن: 89/4 –90.

3- التحرير والتنوير: عند تف�سري الآية املذكورة. 
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            } )�سورة الأعلى: 19-14(. 

فتزكية الإن�سان نف�سه، واإيثار الآخرة لأنها خري واأبقى، هما من املقا�سد 

اهلل–  �ساء  –اإن  و�سياأتي  املنزلة.  الكتب  بني  امل�سرتكة  الثوابت  ومن  العليا 

مزيد بيان يف الف�سل الالحق. 

- ومما هو م�سرتك كذلك بني القراآن الكرمي و�سحف اإبراهيم ومو�سى، 

ما جاء يف قوله عز وجل: {

                  } )النجم: 35 –41(.

وت�ستمر يف  تتكرر  اأن  ومن جاللتها  كلية جليلة،  قواعد  الآي��ات  ففي هذه 

�سرائع اهلل وكتبه املنزلة منذ اإبراهيم ومو�سى؛ ففيها قاعدة: )ل تزر وازرة 

وزر اأخرى(، وهي من اأكرب قواعد العدل والفقه والت�سريع، وتزداد اأهميتها 

النا�ص  معامالت  يف  وجتاوزها  جتاهلها  من  يقع  ما  لكرثة  اإليها  واحلاجة 

وقوانينهم و�سيا�ساتهم واأحكامهم...

ك�سبه  ما  اإل  عليه  ول  له  والآخرة– لي�ص  الدنيا  –يف  الإن�سان  اأن  وفيها 

و�سعى فيه، واأن �سعيه وك�سبه حم�سوب له اأو عليه، ومنظور اإليه ل يفوت �سيء 

منه، واأنه جمزي بك�سبه وعمله جزاء تاّما غري منقو�ص. 

- ومن الكليات امل�سرتكة بني الأنبياء و�سرائعهم ما ذكره اهلل تعاىل بقوله: 

}

                } )الأنبياء: 73(. 

* فهم دعاة هداية باأمر اهلل واإىل اأمر اهلل. 
* وهم ين�سرون اخلري ويعلمون النا�ص فعل اخلريات. 
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* وهم اأهل �سالة وزكاة وعبادة هلل وحده. 
- ومن الكليات التي تكررت يف القراآن على ل�سان اأنبياء عديدين: تثبيت 

الإ�سالح ومنع الإف�ساد: {                      } 

)الأعراف: 56(. 

{              } )الأعراف: 74(. 

ة:  )البقر   {             }

60 – هود: 84 –العنكبوت: 36 –ال�سعراء: 183(. 

ر�سالة  من  واملتجددة  املتكررة  والأ�سول  املبادئ  هذه  عن  بعيد  وغري   -

لأخرى، ما ت�سمنه ق���ول�ه تعاىل: {

     

{                            

)احلج:77- 78(. 

فقد ت�سمنت الآية: 

بالركوع  عنها  املعرب  ال�سالة  وراأ���س��ه��ا  ت��ع��اىل،  اهلل  بعبادة  الأم���ر   –1

وال�سجود. 

2– الأمر بفعل اخلري، باإطالق وبدون حتديد ول تخ�سي�ص ول ح�سر. 

هلل.  واملجاهدة  باجلهاد  3– الأمر 

4– نفي احلرج يف هذه امللة. 

5– واأن هذه امللة مببادئها الكلية املذكورة لي�ست جديدة ول خا�سة بالر�سالة 

املحمدية واأتباعها، بل هي ملة اأبينا اإبراهيم، وطبًعا هي ملة جميع الر�سل. 

تزال  ل  الكتاب،  اأهل  كان هناك طائفة من  املحمدية،  البعثة  واإىل غاية 
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ذكرهم  املنزلة،  اهلل  اآي��ات  كل  يف  الأ�سا�سية  املبادئ  على  وتواظب  حتافظ 

ه بهم بقوله: { القراآن ونوَّ

  *               

                 })اآل   عمران:113 - 114(. 

وهذه كلها اأ�سول واأحكام اأ�سا�سية يف ال�سريعة الإ�سالمية.

ال�سروريات اخلم�ض امل�سرتكة بني امللل:

مما ا�ستقر عليه الأمر عند عامة علماء ال�سريعة، كون اأحكامها وتكاليفها 

والعقل،  والنف�ص،  الدين،  وه��ي:  اخلم�ص،  ال�سروريات  حفظ  حول  دائ��رة 

والن�سل، واملال. 

وتطرقي الآن –يف هذا البحث ويف هذا املبحث– اإىل مو�سوع ) ال�سروريات 

اخلم�ص( ياأتي لعتبارين:

الأول: هو اأنها من كليات ال�سريعة. 

والثاين: هو اأنها ثابتة حمفوظة يف جميع امللل. 

فاأما كونها من الكليات، فاأظهر مظاهره ودلئله هو اأنها –فعال– ت�سمى 

)الكليات اخلم�ص(، بل اأكرث ما يراد بلفظ الكليات يف كتب ال�سريعة، هو هذه 

الكليات اخلم�ص. 

وهي كليات؛ لأن كل واحد منها يجمع ما ل يح�سى وي�ستتبع من اجلزئيات، 

فحينما نقول: حفظ الدين، اأو حفظ النف�ص، اأو حفظ املال...، فنحن نعني 

اأخرى  واآلفا  اأو �سمنا،  املن�سو�سة �سراحة  الأحكام اجلزئية  اآلف  تلقائيا 

يتعني القول بها ا�ستنباًطا واجتهاًدا وا�ست�سالًحا. 

وبالنظر اإىل واقع النا�ص وواقع احلياة، جند اأن كل عنوان من هذه العناوين 

اخلم�سة، ي�سكل حموًرا من املحاور الكربى حلياة النا�ص اأفراًدا وجماعات، 
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بحيث يندرج فيه من جزئيات امل�سالح ما ل ينح�سر. 

واحلكم بال�سفة الكلية لهذه امل�سالح الأمهات اجلامعة، ينبع من ا�ستقراء 

–لذلك– تعترب  فهي  نف�سها،  الب�سرية  احلياة  وتفا�سيل  ال�سريعة  تفا�سيل 

كليات ا�ستقرائية. 

واأما كونها مما اأجمعت على حفظه ال�سرائع والكتب املنزلة، فقد �سرح به 

و�سلم به علماوؤنا يف خمتلف الع�سور، ومن اأقدمهم تنبيها وت�سريحا بذلك 

)الإعالم  القيم  كتابه  يف  ه�(،   381 )ت  العامري  احل�سن  اأبو  الفيل�سوف 

مبناقب الإ�سالم(؛ فقد ذكر املحاور الأربعة الكربى التي تقوم عليها كافة 

واملعامالت،  والعبادات،  العتقادات،  وه��ي:  املعروفة،  وال�سرائع  الأدي��ان 

الأديان  ذوي  عند  اأي�سا  فمدارها  املزاجر  واأم��ا   « ق��ال:  ثم   ،
)1(

وامل��زاج��ر

 لن يكون اإل على اأركان خم�سة: 
)2(

ال�ستة

والدية.  كالقود  النف�ص،  قتل  – مزجرة 
اأخذ املال، كالقطع وال�سلب.  – ومزجرة 

كاجللد والرجم.  ال�سرت،  هتك  – ومزجرة 
التف�سيق.  مع  كاجللد  العر�ص،  ثلب  – ومزجرة 

.
)3(

– ومزجرة خلع البي�سة، كالقتل عن الردة«
فهذا الن�ص لأبي احل�سن العامري، قد يكون اأقدم ن�ص يذكر هذه الكليات 

اأنه عرب عنها بغري امل�سطلحات التي  اأو الأركان كما و�سفها، ولو  اخلم�ص، 

ظهرت وا�ستقرت مع اجلويني والغزايل ومن بعدهما. 

�سرعت  ملا  الق�سوى  الأهمية  على  دال��ة  ذاتها  حد  يف  فهي  ال��زاج��رة:  العقوبات  هي  امل��زاج��ر:   -1

حلفظه. 

2- يق�سد بالأديان ال�ستة ما جاء يف الآية 17 من �سورة احلج: {

{          

3- الإعالم مبناقب الإ�سالم: �ص 125. 
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والذي يعنيني منها الآن اأكرث، هو اعتباره هذه الأركان م�سرتكة بني جميع 

الأديان، مبا فيها الديانات ال�سركية مبا حتمله بقايا اأ�سولها املنزلة. 

اأ�سول،  ي�سميها  التي  ال�سروريات اخلم�ص  الغزايل، فتحدث عن  ثم جاء 

هذه الأ�سول اخلم�سة والزجُر عنها، ي�ستحيل اأن 
)1(

ثم قال: »وحترمي تفويت

لت�ستمل عليه ملة من امللل و�سريعة من ال�سرائع التي اأريد بها اإ�سالح اخللق. 

وال�سرقة و�سرب  الكفر والقتل والزنا  ال�سرائع يف حترمي  ولذلك مل تختلف 

.
)2(

امل�سكر«

ثم توالت اأقوال الأ�سوليني وغريهم من العلماء �سبيهة مبا قاله الغزايل، 

رحمه اهلل ومنهم ال�ساطبي الذي يقول: »وجمموع ال�سروريات خم�سة، وهي: 

حفظ الدين، والنف�ص، والن�سل، واملال، والعقل. وقد قالوا اإنها مراعاة يف كل 

ال�سروريات،  ق�سم  وهي  للم�سالح،  الثالثة  الأق�سام  ذكر  اأن  وبعد   .
)3(

ملة«

املطالب  الأعظم يف  »املق�سود  قال:  التح�سينات،  وق�سم  وق�سم احلاجيات، 

الثالثة املحافظة على الأول منها، وهي ق�سم ال�سروريات، ومن هنالك كان 

مراعى يف كل ملة، بحيث مل تختلف فيه امللل كما اختلفت يف الفروع، فهي 

)4(

اأ�سول الدين وقواعد ال�سريعة وكليات امللة«

الكليات ال�سغرى اأو اجلزئيات الكربى:

الكليات  امللل، وهي من  ال�سروريات اخلم�ص حمفوظة يف جميع  كانت  اإذا 

اأحكام  تكون هناك  اأن  الطبيعي  فمن  املنزلة،  وال�سرائع  الكتب  بني  امل�سرتكة 

تف�سيلية م�سرتكة تت�سمن وت�سمن حفظ هذه الكليات. فمهما تعددت �سور 

واأحكام حفظها، فال بد  اإقامتها  اأ�سكال  الكليات، ومهما تنوعت  حتقيق هذه 

اأن يكون بينها ما هو م�سرتك ومت�سابه من هذه ال�سور والأحكام التف�سيلية 

1- تفويتها: اأي اإ�ساعتها. 

2- امل�ست�سفي: �ص 174. 

3- املوافقات: 20/2.

4- نف�سه: �ص 43. 
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التطبيقية. 

الكربى  كلياتها  يقف عند  ل  وال�سرائع  امللل  امل�سرتك بني  فاإن  ومن هنا، 

الأحكام  من  العديد  ي�سم  بل  الأ�سا�سية،  وحم��اوره��ا  العامة  وعناوينها 

والت�سريعات العملية.

توابعه  من  ف��اإن  امل�سرتكة،  الكربى  الكليات  من  الدين  حفظ  كان  ف��اإذا 

امل�سرتكة املعتقدات الثابتة، وكذلك العبادات الأ�سا�سية؛ من �سالة، وزكاة، 

و�سوم، وحج، وجهاد. وكذلك التحرمي والإبطال لكل اأ�سكال العبادة والتعبد 

لغري اهلل...

لوازمه  من  فاإن  امل�سرتكة،  الكربى  الكليات  من  النف�ص  حفظ  كان  واإذا 

الزاجرة،  العقوبات  وفر�ص  والعدوان،  القتل،  حترمي  امل�سرتكة،  واأحكامه 

وحترمي امل�ساعدة على القتل وما يف�سي اإليه. 

واإذا كان حفظ العقل م�سرتكا، فمن لوازمه امل�سرتكة الدعوة اإىل التفكر 

بكل  امل�سكرات  وخا�سة  به،  وي��زري  العقل  يعطل  ما  كل  وحت��رمي  والتعقل، 

اأ�سكالها. 

غنى  ول  منها  مفر  ل  م�سرتكة  اأح��ك��ام  تتبعه  الن�سل،  حفظ  وك��ذل��ك 

عنها،كم�سروعية الزواج و�سيانة موؤ�س�سة الزوجية وموؤ�س�سة الأ�سرة، وحترمي 

الزنا، وال�سذوذ اجلن�سي، وحترمي القذف، وحترمي الإجها�ص والواأد...

والتملك  الك�سب  اأحكاما م�سرتكة كم�سروعية  بد  ي�ستتبع ول  املال  وحفظ 

واملعاو�سة، وحترمي الغ�سب وال�سرقة والإ�سراف والتبذير، وحترمي اأكل املال 

بالباطل كالر�سوة والربا والغ�ص. 

فاإننا  التطبيقي،  التف�سيلية رغم طابعها اجلزئي  العملية  الأحكام  فهذه 

جندها م�ستقرة وم�ستمرة من �سريعة لأخرى ومن كتاب لآخر، ولذلك يعدها 
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كثري من العلماء �سمن الكليات والأ�سول.

هي  ال�سرائع،  بني  امل�سرتكة  التف�سيلية  الأحكام  هذه  مثل  اأن  واحلقيقة 

اأحكام جزئية من وجه وهي كليات من وجه اآخر، اأو من وجوه اأخرى؛ فهي 

كال�سالة،  وحم��ددة،  معينة  وتكاليف  باأفعال  تخت�ص  باعتبارها  جزئية 

الوالدين،  وبر  والزنا،  والقذف،  والزواج،  واجلهاد،  والق�سا�ص،  والزكاة، 

و�سرب اخلمر، وال�سرقة، والربا، والغ�سب...

ولكنها كلية، اأو �سبه كلية، من وجوه: 

خمتلف  ويف  الأمم  ملختلف  املنزلة  ال�سرائع  يف  واطرادها  – وجودها   1

الع�سور، وهذا ي�سري اإىل اأنها اأحكام نوعية، واأنها متثل اأ�س�ًسا وقيًما معيارية 

للحياة الب�سرية، على اختالف اأهلها واأزمانها. 

الكربى،             الكربى،واملحرمات  الفرائ�ص  غالبها–  –يف  متثل  –هي   2

اأو اأمهات الفرائ�ص واأمهات املحرمات. فهي اأحكام اأ�سا�سية، يتوقف عليها 

ومير عربها، حتقيق الكليات املجردة والعامة. 

3 – هي جزئيات وا�سعة النت�سار كثرية الآثار، ب�سبب كرثة وقوعها، وكرثة 

احلاجة اإليها، وكرثة املعنيني بها. 

فهذا يعطيها قيمة كلية رغم جزئيتها يف الأ�سل؛ فهي جزئية اإذا نظرنا 

التحرمي.  اأو  الوجوب،  له حكم فقهي جزئي، هو  اإىل كونها ت�سرفا معينا، 

وهي كلية، حني ننظر اإىل اأهميتها واآثارها وتداعياتها....

وفيما يلي منوذج من هذه الأحكام )اجلزئية/ الكلية( امل�سرتكة بني الكتب 

وال�سرائع املنزلة. 
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ت�سع اآيات بينات:

)الإ����س���راء:   { قال اهلل عز وجل: {       

اهلل  اآتاها  التي  الت�سع  الآيات  بهذه  املراد  املف�سرون يف  اختلف  وقد   .)101

نبيه مو�سى عليه ال�سالم. وهذه حماولة لتحقيق امل�ساألة وحتديد معنى هذه 

الآيات. 

ت�ستعمل )الآيات( يف القراآن الكرمي مبعنى اآيات اهلل املتلوة يف كتبه املنزلة، 

ومنها اآيات القراآن نف�سه، ومنها الآيات يف قوله تعاىل عن بع�ص اأهل الكتاب: 

{        } )اآل عمران: 113(. ويف قوله �سبحانه:

}

     {         

)م��رمي: 58(، وق���ول��ه: {

                 

            } )الزمر: 71(. 

اأو  تعاىل  اهلل  خلقها  التي  الباهرة  والدلئل  املظاهر  ت�ستعمل مبعنى  كما 

يخلقها متى �ساء، وتكون دالة على وجوده وقدرته، اأو دالة على �سدق ر�سله 

يف دعواهم ودعوتهم، وذلك يف مثل قوله عز وجل: {

 

        } )غ�اف�ر: 79-81(، ويف ق�وله: {

                    } )اجلاثية: 4(، ويف دع�اء زك��ريا عليه ال�س��الم: {

{                         

 )اآل عم��ران: 41(، ويف ق��وله ع�����ز وج��ل: {

    

              } )الأنعام: 109(. 
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من  هي  هل  مو�سى،  اأوتيها  التي  الت�سع  الآي��ات  يف  املف�سرون  اختلف  وقد 

الآيات املنزلة املتلوة، اأم هي من الآيات الكونية الباهرة؟

ذهب كثري من املف�سرين اإىل اأن هذه الآيات الت�سع هي من ال�سنف الثاين، 

واأنها هي التي ُذكر بع�سها يف ق��وله تعاىل: {

     } )الأعراف: 133(. 

ومبا اأن هذه الآيات املذكورة هنا عددها خم�ص، والأخرى ت�سع، فقد اأ�سافوا 

كالبحر  ال�سالم،  عليه  مو�سى  معجزات  بني  من  اأخرى  اأ�سياء  اخلم�ص  اإىل 

واليد والع�سا، ونحوها، على خالف يف حتديد هذه الأربع املتبقية....

وي�ستند اأ�سحاب هذا القول اإىل لفظ )اآيات( املذكور يف املو�سعني، واأي�سا 

اإىل ورود )ت�سع اآيات( يف قوله تعاىل خطابا ملو�سى اأي�سا: {

                        } )النمل: 12(. 

كما ي�ستندون اإىل ما يروونه بهذا املعنى عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما، 

وبع�سهم ي�ستاأن�ص حتى مبا يف التوراة من هذه الأ�سياء.. وقد بالغ القا�سي 

ابن عطية، حني اعترب اأن هذا التف�سري متفق عليه، حيث قال: »اتفق املتاأولون 

والرواة اأن الآيات اخلم�ص التي يف �سورة الأعراف هي من بني هذه الت�سع، 

الأربع،  واختلفوا يف  والدم.  وال�سفادع،  والقمل،  واجلراد،  الطوفان،  وهي: 

عقدته،  انحلت  حني  ول�سانه  يده،  هي  عنهما:  اهلل  ر�سي  عبا�ص  ابن  فقال 

وع�ساه، والبحر...«.

ورغم اأن اأكرث املف�سرين على هذا القول، فال �سك اأن التفاق غري حا�سل 

عليه، واأن الختالف ثابت يف تف�سري هذه الآيات الت�سع. ف�سيخ املف�سرين ابُن 

التاأويل فيهن وما  اأهل  لها: »وقد اختلف  تف�سريه  جرير الطربي يقول عند 

هن...«، ثم اأورد الراأيني معا.
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 { وق�����ال الفخ��ر الرازي: »ويف تف�سري ق��وله تع����ال��ى: {   

اأقوال، اأجودها ما روى �سفوان بن ع�سال...« و�ساأورد احلديث بعد قليل. 

 ،{ وقال القرطبي: »قوله تعاىل: {     

اخُتلف يف هذه الآيات، فقيل: هي مبعنى اآيات الكتاب.. وقيل: الآيات مبعنى 

املعجزات والدللت...«.

مبعنى  الآي��ات  تف�سري  ح  رجَّ ثم  معًا،  التف�سريين  الآلو�سي  ا�ستعر�ص  وقد 

لة املت�سمنة لالأحكام.  الآيات املنزَّ

وعمدة هذا التف�سري الثاين، هو احلديث الذي رواه �سفوان بن ع�سال: اأن 

يهوديني قال اأحدهما ل�ساحبه: اذهب بنا اإىل هذا النبي ن�ساأله، فقال: ل 

تقل نبي، فاإنه اإن �سمعها –تقول نبي– كانت له اأربعة اأعني. فاأتيا النبيَّ ] 

 ،{ ف�ساأله عن قول اهلل عز وجل: {     

فقال ر�سول اهلل ]: »ل ت�سركوا باهلل �سيئا، ول تزنوا، ول تقتلوا النف�ص التي 

حرم اهلل اإل باحلق، ول ت�سرقوا، ول ت�سحروا، ول مت�سوا بربئ اإىل �سلطان 

فيقتله، ول تاأكلوا الربا، ول تقذفوا حم�سنة، ول تفروا من الزحف. وعليكم 

يا مع�سر يهود خا�سة: ل تعدوا يف ال�سبت. فقبَّال يديه ورجليه وقال: ن�سهد 

اأنك نبي. قال: فما مينعكما اأن ت�سلما؟ قال: اإن دواد دعا اهلل اأن ل يزال يف 

.
)1(

ذريته نبي، واإنا نخاف اأن تقتلنا اليهود

ومما يع�سد عندي هذا احلديث، وهذا التف�سري الذي ت�سمنه، ما يلي: 

الت، التي هي الطوفان واجلراد والقمل وال�سفادع  1– اأن الآيات املف�سَّ

والدم، كانت موجهة اإىل فرعون وقومه، عقابا لهم، وعليهم يعود ال�سمري 

فيها )فاأر�سلنا عليهم(. ويوؤكد هذا ما يف الآية الأخرى: {  

ول هي  يوؤَتها مو�سى  اإىل مو�سى ومل  تنزل  }، فهي مل      

1- احلديث اأخرجه الرتمذي وقال حديث ح�سن �سحيح. انظره يف �سنن الرتمذي )2733(، و�سنن 

الن�سائي )3527(، وم�سند الإمام اأحمد)18092(. واأورده الإمام الطربي ب�سنده عند تف�سريه الآية 

املذكورة من �سورة الإ�سراء. 
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موجهة اإليه، بل هي موجهة مبا�سرًة وبدون وا�سطة اإىل فرعون وقومه. 

...} ل ُي�ستعمل يف    } تعاىل  قوله  يف  )اآَتينا(  2– لفظ 

القراآن اإل يف اخلري والإنعام والمتنان، وب�سفة خا�سة وغالبة جدا، يف اإيتاء 

ة. واأمثلة ذلك بالع�سرات يف القراآن الكرمي، ومل ي�ستعمل  الكتب والآيات املتلوَّ

قط فيما ينزله اهلل تعاىل من اآيات مادية، عقابا للظاملني وتنبيها للغافلني. 

3 – بعد ذكر الآيات الت�سع التي اأوتيها مو�سى وتكذيِب فرعون لها، جند 

قول مو�سى لفرعون: {

        } )الإ�سراء: 102(، وهذا الو�سف لالآيات باأنها ب�سائر، هو ما ُو�سف 

به الكت����اب الذي اأوتيه مو�سى {

  {          

)الق�س�ص: 43(. فهي ب�سائر بع�سها من بع�ص.

4– الآيات البينات التي اأوتَيها مو�سى، تبدو مماثلة لتلك املذكورة يف قوله 

تعاىل يف مطلع �سورة النور {

.{        

واحل���رام  »احل���الل  ج��ري��ج:  اب��ن  ق��ال  كما  ه��ي،  هنا  البينات  ف��الآي��ات 

، فهي كما قال الطربي: »عالمات ودللت على احلق بينات، 
)1(

واحل��دود«

فاإنها احلق  اأنها من عند اهلل،  بعقل  تاأملها وفكر فيها  يعني وا�سحات ملن 

)2(

املبني، واإنها تهدي اإىل ال�سراط امل�ستقيم«.

والنتيجة عندي اأن الآياِت الت�سَع البينات، التي اأوتيها مو�سى ودعا اإليها، 

وعقوبة،  نقمة  وقومه  فرعون  على  اهلل  اأر�سلها  التي  الت�سِع  الآيات  هي غري 

بوا بها، وت�سع  فلي�ست الت�سع هي الت�سع، ولكنها ت�سع يف مقابل ت�سع، ت�سع كذَّ

عوقبوا بها، واهلل تعاىل اأعلم واأحكم. 

اأوتيها مو�سى اإمنا هي اأحكام،         وعلى هذا املعنى، فاإن الآيات الت�سع التي 

1- تف�سري الطربي: عند بداية تف�سري �سورة النور.

2- نف�سه.
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اأو اآياُت اأحكام، ت�سمنت ما ذكره احلديث: 

1 – النهي والتحذير من ال�سرك. 

2 – حترمي الزنا. 

3– حترمي قتل النف�ص اإل باحلق. 

4– حترمي ال�سرقة. 

5– حترمي ال�سحر. 

6– حترمي ال�سعي والت�سبِب يف قتل الأبرياء. 

7– حترمي الربا. 

8– حترمي القذف. 

9– حترمي الفرار من الزحف عند اجلهاد يف �سبيل اهلل. 

ومن  الكرمي  القراآن  من  عديدة  موا�سع  يف  موجودة  كلها  الأحكام  وهذه 

ال�سنة النبوية. ولعل اأجمع ن�ص لها هو قوله ]: »اجتنبوا ال�سبع املوبقات، 

النف�ص  وقتل  وال�سحر،  باهلل،  ال�سرك  قال:  هن؟  وما  اهلل،  ر�سول  يا  قالوا: 

التي حرم اهلل اإل باحلق، واأكل الربا، واأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، 

.
)1(

وقذف املح�سنات املوؤمنات الغافالت«

وهي –كما ليخفى– اأحكام اأ�سا�سية ومبا�سرة يف حفظ الكليات اخلم�ص 

التي اأجمعت على حفظها جميع ال�سرائع املنزلة. قال الإمام عز الدين بن 

عبد ال�سالم: »امل�سالح ثالثة اأق�سام: اأحدها واجب التح�سيل، فاإن عظمت 

يجب  ما  اأحدها  اأق�سام:  ثالثة  واملفا�سد  �سريعة...  كل  يف  وجبت  امل�سلحة 

دروؤه، فاإن عظمت مف�سدته وجب دروؤه يف كل �سريعة؛ وذلك كالكفر، والقتل، 

.
)2(

والزنى، والغ�سب، واإف�ساد العقول...«

1- �سحيح البخاري: كتاب احلدود، باب رمي املح�سنات.

2- قواعد الأحكام: 37/1.
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الف�صل الثاين

كليات القراآن.. 

 ت�صنيف وبيان
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يف  جامعة،  بعبارات  من�سو�ص  هو  ما  منها  الكليات  اأن  �سبق  فيما  راأينا 

الآيات  ياأتي �سمن جمموعة من  ما  ومنها  اآية،  اأو يف جزء من  واحدة،  اآية 

املت�سمنة عدة معان واأحكام كلية، اأو جتمع كليات وجزئيات يف �سياق واحد.

لالأحكام  وا�سع  با�ستقراء  وا�ستنتاجها  اإليها  التو�سل  مت  كليات  وهناك 

اخلم�ص،                ال�سروريات  ح��ال  وه��ذه  وال�سنة،  الكتاب  يف  املبثوثة  اجلزئية 

اأو الكليات اخلم�ص، وغريها من الكليات ال�ستقرائية.

مميزة،  ول  مبوبة  ول  م�سنفة  ترد  مل  ال�سرعية  الكليات  اأن  هذا  ومعنى 

وهذا هو �ساأن القراآن الكرمي ومنهجه يف عر�ص م�سامينه واأحكامه الكلية 

واجلزئية على حد �سواء. 

فل�سفًيا، ول هو مدونة  موؤلفا  ولي�ص  كتابا مدر�سيا،  لي�ص  الكرمي  فالقراآن 

قانونية، بل هو ابتداء وانته�اء: ك�ت�اب هداية وتزكية {

                 } )الإ�سراء: 9(،{                    }

)اجلن: 1 –2(. 

وتكاليفه وم�سامينه،  اأحكامه  تنتظم  لها،  الغاية وخدمة  وبناء على هذه 

جزئية كانت اأوكلية. فكليات القراآن –و�سائر م�سامينه– تاأتي وفق اأغرا�سه 

جمتِمعا  الب�سري  والواقع  الب�سري  الكيان  خماطبة  يف  ومراميه  وحكمته 

متداخال متفاعال لأجل هدايته وتزكيته وتر�سيده. ولكنه –مع ذلك– ي�سكل 

وامل�ستنبطني  املتدبرين،  والناظرين  واملدر�سني،  للدار�سني  ومنجما  جمال 

واملت�سرعني، واملتو�سمني واملعتربين...

اأو من بع�ص هذه الأبواب، تاأتي هذه املحاولة للت�سنيف  من هذا الباب، 

والبيان للكليات املبثوثة يف القراآن.

واملعتمد عندي حتى الآن، هو ت�سنيفها اإىل اأربعة اأ�سناف:

ال�سنف الأول: الكليات العقدية. 

ال�سنف الثاين: الكليات املقا�سدية. 
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ال�سنف الثالث: الكليات اخللقية. 

ال�سنف الرابع: الكليات الت�سريعية. 

وهذا الت�سنيف تعرت�سه وتكتنفه �سعوبات واإ�سكالت عديدة: 

فاأول: مل يكن عندي منوذج �سابق اأبني عليه اأو اأن�سج على منواله، فالذين 

تناولوها  وغريهم،  واأ�سوليني  مف�سرين  من  الكليات،  عن  قبل  من  حتدثوا 

ح�سب  مقت�سب،  عر�سي  ب�سكل  اأو  عليه،  هي  ما  على  مم��زوج��ة،  جمملة 

اأغرا�سهم يف م�سنفاتهم، اأو تناولوا قاعدة واحدة اأو عددا قليال يف مو�سوع 

معني... 

وثانيا: هذه الكليات جاءت يف �سيغ و�سياقات خمتلفة، من ق�س�ص واأمثال 

واأدعية ووعد ووعيد وطلب وخرب ومدح وذم...، حتى اإن كثرًيا منها ل يكاد 

.
)1(

ُيتفطن اإىل معناه الكلي، ول حتى اإىل دللته القت�سائية

وثالثا: هذه الأ�سناف كلها مرتابطة متداخلة. فما من �سنف تنظر فيه ويف 

بع�ص قواعده الكلية، اإل وجتد معاين ال�سنف الآخر اأو الأ�سناف الأخرى، 

داخلة معك بوجه من الوجوه وبدرجة من الدرجات. 

فالقيم اخللقية موجودة يف الأ�سول العتقادية، وهذه م�ست�سحبة مندجمة 

القيم  نابعة من  اأ�سلها  الت�سريعية هي يف  والأ�سول  الت�سريعية،  الأ�سول  يف 

اخللقية، واجلميع ميثل مقا�سد ال�سارع يف خلقه و�سرعه. 

منفردة  الكليات  من  كثري  على  ي�سدق  الأ�سناف،  يف  يقال  ال��ذي  وه��ذا 

كالًّ على حدة.. ولو جاء باحث اآخر فجعل اأ�سناف الكليات خم�ًسا اأو ع�سًرا 

اأو غري ذلك، لكان ذلك ممكًنا بوجه من الوجوه. ولو اأخذ قاعدة من هذا 

ال�سنف فجعلها حتت �سنف اآخر، لكان له يف ذلك وجه.

فلذلك ل بد من الت�سليم والعرتاف باأن ما اأقدمه يف املباحث الآتية من 

فرز وت�سنيف للكليات، اإمنا هو على �سبيل )التقريب والتغليب(. 

1- راجع فقرة: »اأ�ساليب عر�ص الكليات يف القراآن« يف املبحث الثاين من الف�سل الأول. 
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ال�سنف الأول: الكليات العقدية

املق�سود هنا بالكليات العقدية الأ�سول العتقادية الإميانية الكربى، وهي 

التي متثل املرتكزات الأولية للدين، فهي اأولية يف الفطرة ويف العقل والنقل، 

مبعناها  ال�سريعة  اأن  باعتبار   
)1(

ال�سريعة( )مبادئ  ر�سد  ابن  �سماها  وقد 

الوا�سع ترجع اإىل هذه املبادئ. وتبتدئ منها. وياأتي يف مقدمة هذه املبادئ 

وبال�سعادة  وبالنبوات،  وتعاىل،  تبارك  باهلل  »الإق��رار  العقدية  الكليات  اأو 

.
)2(

الأخروية وال�سقاء الأخروي«

الثبوت  من  تبلغ  الكلية  احلقائق  هذه  اأن  ونبه ابن ر�سد –وغريه– على 

والو�سوح وكرثة الدلئل املجلية لها، حًدا ل يعذر فيه اأحد. 

�سيء ق�سية  وقبل كل  اأول  واأ�سلها– هو  راأ�سها  –الذي هو  باهلل  الإميان 

منهجية ُخُلقية؛ ذلك اأن الإميان باهلل تعاىل، هو ا�ستجابة تلقائية ا�سطرارية 

حلقيقة ظاهرة باهرة، ي�سهد بها كل �سيء، وينطق بها كل �سيء. 

ُه الَواِحُد نَّ
َ
              َويِف ُكلِّ �َسْيٍء َلُه اآَيٌة       َتُدلُّ َعَلى اأ

متعمًدا  انحراًفا  اإل  يكون  اأن  ميكن  ل  املقام  هذا  يف  والإنكار  فاجلحود 

�سارًخا، اأو هو مبثابة انتحار عقلي وفطري. 

اجلانب املنهجي يف هذه الق�سية يكمن يف اتباع الدلئل واحلجج والآيات 

البينات، اأو يف اإهدارها واإ�سقاط حجيتها ومقت�سياتها. 

واحلقيقة،  للحق  والت�سليم  ال�ستجابة  يف  يكمن  فيها  اخللقي  واجلانب 

ا�ستقامة وتوا�سًعا، اأو يف العناد والتعنت، ا�ستكباًرا وا�ستهتاًرا. 

اإنه الختيار بني طريق الهداية اأو طريق اجلن��اية...{

1- ف�سل املقال فيما بني احلكمة وال�سريعة من الت�سال: �ص 44.

2- نف�سه. 
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        } )الأنفال: 42( فالإميان باهلل والرتباط 

اإليه، يثبت لالإن�سان كرامته ورفعته ويعطيه عزته وطماأنينته  به والنت�ساب 

ه –ِمن ُكفٍر و�سرك واإحلاد– فيفقده كل هذه املكت�سبات  و�سعادته.، واأما �سدُّ

ويعطيه اأ�سدادها.

طريق  وذل��ك  ب��ه،  اآم��ن  ما  اإىل  ومنجذبا  متجها  �ساحبه  يجعل  الإمي��ان 

ال�ستقامة والرتقاء والتقرب، والعك�ص يف العك�ص {

          } )التني: 4 –6(. 

نقطة  ت�سكل  املعرفة  هذه  وخرياته،  ونعمه  و�سفاته،  تعاىل  اهلل  ومعرفة 

العملي  الت�سريعي  املقت�سى  بداية  اأي  الب�سري،  ال�سلوك  توجيه  يف  البداية 

علينا  متلي  وخرياته،  �سفاته  خالل  من  باهلل  فمعرفتنا  الإمي��ان،  لعقيدة 

نحو          على  واخل��ريات،  ال�سفات  هذه  �ساحب  مع  وال��الزم  الالئق  ال�سلوك 

اإكرام  قيل هذا يف  واإذا  ملكَته«.  الكرمي  اأكرمت  اأنت  »اإذا  ال�ساعر:  قال  ما 

النا�ص، فكيف بكرم اهلل، وهو �سبحانه م�سدر كل كرم، وكرم النا�ص ل �سيء 

مع كرمه؟ ثم هو مالكنا حتى لو مل يكرمنا، فكيف وقد اأ�سبغ علينا من نعمه 

الظاهرة والباطنة ما ل يح�سى؟!

على اأن تعاملنا مع اهلل تعاىل، اإمنا هو يف النهاية والنتيجة عائد اإلينا واإىل 

 { من ح��ول���ا وم�ا ح��ولن�ا {                      

وغريه من  نف�سه  ينفع  اإمنا  ربه،  مع  يح�سن  فالإن�سان حني   ،)7 )الإ�سراء: 

اخلالئق، ثم يعود ذلك اإليه {                       }    

)اآل عمران: 195(.

الكربى  القاعدة  هي  العقدية،  للكليات  الت�سريعية  العملية  البداية  نقطة 

وهذا  واج��ب(..  املنعم  )�سكر  الأ�سول  وعلماء  العقيدة  علماء  عند  املقررة 

هو املعنى الذي افتتح اهلل به كتابه، وافتتح به الكليات الأ�سا�سية يف كتابه: 
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} )الفاحتة: 2(، وهي القاعدة الكلية، العقدية     }

الت�سريعية، التي نفتتح بها كل �سلواتنا وكل ركعاتنا. 

اأول  وه��و  واج���ب،  العاملني  رب  �سكر  اأي:   {      }

الواجبات وراأ�ص الواجبات. وحمد اهلل تعاىل املذكور هنا )احلمد هلل(، معلل 

بال�سفات التي اأوجبت حمده و�سكره،وهي: {

                })الفاحتة: 2 –4(، فهو{

    } )الأعلى: 2 –4 (هو الذي َيُربُّ ويربي، وينعم ويكرم، 

ويعطي ويهدي.

قال الفخر الرازي يف »الفائدة ال�ساد�سة ع�سرة« عند تف�سري قوله تعاىل: 

{                } من �سورة الفاحتة: »وقد ثبت 

يف اأ�سول الفقه اأن ترتيب احلكم على الو�سف املنا�سب يدل على كون ذلك 

احلكم مًعلال بذلك الو�سف. فهنا اأثبَت احلمد لنف�سه، وو�سف نف�سه بكونه 

القيامة،  يف  اأمرهم  لعاقبة  مالكا  بهم،  رحيمًا  رحمانًا  للعاملني،  ا  ربًّ تعاىل 

فهذا يدل على اأن ا�ستحقاق احلمد اإمنا يح�سل لكونه رحماًنا رحيًما بهم«.

وهذا هو املعنى امل�سار اإليه –اأو امل�سرح به–يف قوله تعاىل: {

 {          

)البقرة: 172(، وقوله:{

         } )قري�ص: 3 –4(. على اأن وجوب �سكر املنعم على 

اإنعامه، ل يقف عند الإنعام املادي والدنيوي لربوبيته ولرحمته �سبحانه، بل 

هو منعم ورحيم كذلك مبا اأر�سله من ر�سله وما اأنزله من كتبه وما �سرعه لنا 

وعبادته  بطاعته  وذلك  املنعم،  �سكر  يقت�سي  وغريه  هذا  فكل  �سرائعه،  من 

وامتثال اأمره ونهيه. 

والقتداء  الأنبياء  اتباع  بالنبوات، و�سرورة  الإميان  ياأتي  اأي�سا  ومن هنا 

بهم، فهم مبلغون دعاة، وم�سلحون هداة { 
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        } )الإنعام: 90(. 

من  فيها  مبا  الآخ��ر،  اليوم  عقيدة  جاءتنا  والأنبياء،  النبوة  طريق  وعن 

ح�ساب وثواب وعقاب، وبها يعرف كل واحد م�سئوليته عن كل ما ي�سدر عنه، 

واأن كل ذلك حم�سوب له اأو عليه، واأنه جمزي به اجلزاء الأوفى. 

فالإميان باليوم الآخر، هو فرع عن الإميان باهلل؛ لأنه اإميان باأننا حتت 

رقابته عز وجل، وحتت �سمعه وب�سره �سبحانه، واأننا راجعون اإليه، وقائمون 

بني يديه، ليلقي كل واحد ما قدم وما اأّخر. وكل هذا له مقت�سيات ت�سريعية 

واآثار عملية؛ فالإميان باليوم الآخر وما فيه يعلِّم ال�سعور بامل�سوؤولية وتقديَر 

امل�سئولية، ويعلم الت�سرف على اأ�سا�ص املراقبة واملحا�سبة {

     })ي�ص: 12(.

اآمن باهلل واليوم الآخرحقا، من عرف مقام ربه ووقوفه بني يديه،        فمن 

ل بد اأن يكون لذلك اأثر يف حياته و�سلوكه، مثلما �سيكون له اأثر وخطر يف ماآله 

بعد مماته، ومن اأعر�ص وناأى بجانبه، كانت حياته و�سلوكه وماآله على وفق 

ذلك {

  {          

)النازعات: 37 –41(. 

لكل  الأول  والنبع  الأول  امل�سدر  متثل  العتقادية،  الأ�س�ص  هذه  اأن  وكما 

ال�سرعي  ال�سلوك  فاإن  العقيدة،  من  ال�سريعة  تنبثق  حيث  اإ�سالمي،  ت�سريع 

اأي�سا من العقيدة ومن مقت�سى العقيدة، مهتدًيا يف �سريه بال�سريعة  ينبثق 

واأحكام ال�سريعة. وقد �سبقت الإ�سارة اإىل بع�ص هذا املعنى امل�سمن يف قوله 

تعاىل: {

               } )اإبراهيم: 24 –25(. 
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ه �سبحانه الكلمة الطيبة بال�سجرة الطيبة،  قال ابن القيم رحمه اهلل: »ف�َسبَّ

لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل ال�سالح، وال�سجرة الطيبة تثمر الثمر النافع، 

الطيبة هي  الكلمة  يقولون:  الذين  املف�سرين  قول جمهور  على  وهذا ظاهر 

الظاهرة  ال�ساحلة،  الأعمال  جميع  تثمر  فاإنها  اهلل؛  اإل  اإله  ل  اأن  �سهادة 

والباطنة... ول تزال هذه ال�سجرة تثمر الأعمال ال�ساحلة كل وقت بح�سب 

بحقيقتها،  ومعرفته  فيها،  واإخال�سه  لها،  القلب  وحمبة  القلب،  يف  ثباتها 

�سيئني:  يف  �سعيه  دائ��ٌم  فاملوؤمن  رعايتها...  حق  ومراعاته  بحقها،  وقيامه 

ما  وبتنقية  وت��دوم،  تبقى  فب�سقيها  حولها،  ما  وتنقية  ال�سجرة،  هذه  �سقي 

.
)1(

حولها تكمل وتتم«

ال�سنف الثاين: الكليات املقا�سدية

والغايات  الأول��ي��ة  املعاين  هي  الكلية،  املقا�سد  اأو  املقا�سدية،  الكليات 

ال�سرائع  وو�سعت  لأجل حتقيقها خلقت اخلالئق  التي  اجلامعة،  الأ�سا�سية 

والتكاليف، وعلى اأ�سا�سها كانت احلياة واملوت، والبعث والن�سور. 

ومبا اأن هذه املقا�سد هي مقا�سد الرب �سبحانه، فال بد اأن يكون حتديدها 

والت�سريح بها �سادرًا عنه وعن كتابه الكرمي، فمثل هذه امل�ساألة ل حتتمل 

التخمينات ول التاأويالت ول ال�ستنتاجات، بل لبد اأن تاأتي �سريحة �ساطعة 

قاطعة.. وفيما يلي اأهم الكليات املقا�سدية يف القراآن الكرمي:

1– ليبلوكم اأيكم اأح�سن عمال.

جاء الت�سريح يف اآيات كثرية باأن اهلل تعاىل خلق عباده، واأعطاهم وكلفهم 

ليبتليهم، اأو ليبلوهم. وم�سمون هذا البتالء هو اأن النا�ص مدعوون اإىل اأن 

يح�سنوا العمل ويح�سنوا الت�سرف فيما اآتاهم اهلل، واأن يتناف�سوا يف اخلري 

والإح�سان والإ�سالح والعمران، واأن هذا ي�سمن لهم �سعادتهم ور�سى ربهم 

يف الدنيا والآخرة. 

1- الأمثال يف القراآن: 35 –39.
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ق��ال تع��اىل: {

                 } )تبارك: 1 –2(. 

وقال عز وجل: {

                 } )هود: 7(. 

وقال �سبحانه: {

        } )الكهف: 7(. فالآيات �سريحة متطابقة باأن الق�سد من خلق الإن�سان 

فيها،  وما  ال�سماوات  وخلق  عليها،  وما  الأر�ص  وخلق  واملوت،  احلياة  وخلق 

اإمنا هو ابتالء وتكليف لالإن�سان باأن يت�سرف وي�ستفيد، ويح�سن ول ي�سيء، 

اأن يتن�اف�ص الن�ا�ص يف الإح�س���ان واخل��ي��ر والن�ف��ع  وي�س�لح ول يف�سد، بل 

 .{             }

املكلفني  ابتالء  العامل لأجل  ملا خلق هذا  اأنه  »واعلم  الرازي:  الفخر  قال 

البتالء  لأن  والن�سر،  احل�سر  بح�سول  القطع  يوجب  فهذا  وامتحانهم، 

والمتحان يوجب تخ�سي�ص املح�سن بالرحمة والثواب، وتخ�سي�ص امل�سيء 

.
)1(

بالعقاب«

} بالإح�سان  الإح�سان  مقابلة  الإح�سان:  واأول 

} )الرحمن: 60(، {          }   

)الق�س�ص: 77(. 

ومن هنا جاءت قاعدة )�سكر املنعم(. ومن هنا كان راأ�ص الإح�سان، وباب 

كل اإح�سان، هو عبادة اهلل تعاىل، فما من اإح�سان اإل وهو �سرب من العبادة 

والتعبد هلل، وما من عبادة هلل اإل وهي �سرب من �سروب الإح�سان وباب من 

اأبواب الإح�سان. 

1- عند تف�سريه الآية 11 من �سورة هود. 
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اخللق  مقا�سد  اآخر عن  تعبري  تعاىل، يف  قوله  نفهم  الأ�سا�ص  هذا  وعلى 

والبتالء، {        } )الذارايات: 56(.

خلقهم  وهو  الإح�سان،  يف  والتناف�ص  لالإح�سان  النا�ص  خلق  تعاىل  فاهلل 

ق�سية  فهي  اإح�سان،  العبادة  واأن  عبادة  الإح�سان  اأن  هذا  فمعنى  لعبادته، 

واحدة ذات وجهني. 

فكل عمل �سالح، وكل عمل نافع، ل�ساحبه اأو لغريه، هو فرع من الإح�سان 

الذي خلق له الإن�سان، وابتلى لأجله الإن�سان.. ومن هنا جند القراآن الكرمي 

ياأمر بالإح�سان يف جميع الجتاهات:

} -

                   

} )البقرة: 83(.  

} )الإ�سراء: 53(.      } -

} )املوؤمنون: 96(.     } -

- {                } )الأنعام: 153(. 

} )البقرة: 195(.      } -

- {        } )الكهف: 30(. 

وكل هذه الوجوه من الإح�سان –وغريها– هي وجوه من العبادة والتعبد، 

غري اأن اأرقى واأجمع ما حتققه العبادات املحددة واملنتظمة، هو اأنها جتعل 

را�سخًا ومنهجًا عاما يف احلياة، وهذه هي درجة  ُخلًقا  الإح�ساين  ال�سلوك 

التقوى، التي و�سعت العبادة لأجل حتقيقها. 

- قال اهلل ع�ز وج��ل: {

        } )البقرة: 21(. 
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 { - وقال �سبحانه: {       

)الأعراف: 171(. 

- وق�ال ع��ز ج���ل: {

          } )البقرة: 183(.

- وقال عز من قائل: {

                 } )العنكبوت: 45(. 

- وقال جل عال: {

       } )الأعراف: 35(. 

وتلخي�ص كل ما �سبق، يف قول العاّلمة ابن عا�سور: » فاإن التقوى هي الغاية 

. قلت: والغاية من التقوى، هي اأن يكون الإن�سان اأح�سن، واأن 
)1(

من العبادة.«

يت�سرف مبا هو اأح�سن له ولغريه.

2– التعليم والتزكية:

يف بدء اخلليقة اأ�سكن اهلل تعاىل اآدم وزوجه اجلنة، و�سخرها لهما بطولها 

وهو  فيها،  �سيئا  ميثل  يكاد  ل  واح��د  ا�ستثناء  مع  فيها،  ما  وبكل  وعر�سها 

ال�سجرة املمنوعة... وكان ما كان من اأمر املخالفة والزلل {

                  } )طه: 122-121(. 

�ْسِكن الأر�ص بعد اإعادة تاأهيله بالتوبة والهدى من 
ُ
خرج اآدم من اجلنة واأ

اهلل، وجاءه الوعد ال�سادق الكرمي، باأن يظل هدى اهلل م�ستمرًا متجددًا له 

ولذريته: {

 {                     

)ط���ه: 123 –124(. 

1- عند تف�سريه اآية البقرة 21: املذكورة قبل قليل. 
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فها هنا تب�سري وحتذير للدنيا ولالآخرة معا: من اتبع هدى اهلل لن ي�سل 

ولن ي�سقى، مبعنى اأنه يهتدي وي�سعد يف دنياه واآخرته، ومن اأعر�ص واأبى فله 

فعمي،  تعامى  لأنه  اأعمى،  القيامة  يوم  يح�سر  ثم  الدنيا،  �سنٌك يف  معي�سٌة 

فح�س�ر اأع�م�ى {

  } )طه: 127(. 

قال الإمام عز الدين بن عبد ال�سالم: »وال�سعادة كلها يف اتباع ال�سريعة يف 

كل ما ورد و�سدر، ونبذ الهوى فيما يخالفها. فقد قال تعاىل: {

                 }) طه: 123(، اأي: فال ي�سل يف الدنيا عن ال�سواب، ول 

.
)1(

ي�سقى يف الآخرة بالعذاب.«

وقد ا�ستمر هدى اهلل تعاىل، يتنزل وير�سل به الر�سل، اإىل خامتهم الذي 

قال اهلل عن ر�سالته ومق�سودها: {

       } )التوبة: 33(.

 .
)2(

قال ابن كثري: »الهدى: هو العلم النافع، ودين احلق: هو العمل ال�سالح«

فالعلم النافع والعمل ال�سالح، هما الو�سف اجلامع لر�سالة الأنبياء ومقا�سد 

اإر�سالهم، وهو املعنى املعرب عنه يف اآيات اأخرى بالتعليم والتزكية، باعتبارهما 

ُلبَّ الوظائف النبوية واأ�سا�ص ال�سرائع الربانية. 

قال تعاىل {

–وحتى  املعاين  2( وقد تكررت هذه  } )اجلمعة:           

الألفاظ–يف موا�سع عدٍة من القراآن الكرمي، هذه ن�سو�سها: 

} –
               } )البقرة: 128(. 

1- قواعد الأحكام 1/ 25.

2-  تف�سري ابن كثري: 7/ 303.
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} –
 {                             

)البقرة: 151(. 

} –
              } )اآل عمران: 164(. 

قال العالمة ال�سيخ اأبو احل�سن الندوي رحمه اهلل:« ذكر اهلل تعاىل مقا�سد 

القراآن  من  اآي��ات  عدة  يف  الأ�سا�سية  وفوائدها  الرئي�سية  املحمدية  البعثة 

الأخالق  ال�سابقة، ثم قال: »ومهمة تهذيب  الأربع  الآيات  الكرمي...«يق�سد 

وتزكية النفو�ص ت�سغل مكانا كبريا يف دائرة الدعوة النبوية ومقا�سد البعثة 

.
)1(

املحمدية«

قلت: وهذا �ساأن الر�سل جميعا كما هو معلوم، وهو وا�سح من دعاء اإبراهيم 

....} )البقرة: 129(، كم���ا ه�و وا�س�ح يف ق�وله تع��اىل:    }

} اإىل ق����وله: {   }

          } من �سورة الأعلى ، والأمر يف غنى عن الإثبات. 

ان بالدرجة الأوىل  هذان املق�سدان الأ�سا�سيان )التعليم والتزكية(، ين�سبَّ

على العن�سر الب�سري وعلى الكيان الب�سري يف ذاته وحالته الذاتية؛ لأن هذا 

هو املناط الأول واملنطلق الأول لكل �سالح واإ�سالح، اأو لكل ف�ساد واإف�ساد، 

النبوية، ولكن  اأ�سا�سيا ومركزيا يف الهداية الربانية والدعوات  ولذلك كان 

دعوات الأنبياء ومقا�سدهم و�سرائعهم ل تقف عند هذا احلد ول تقت�سر 

على هذا اجلانب، فلَنم�ِص اإىل غريه.

املفا�سد: ودرء  امل�سالح  3– جلب 

الإ�سالمية  ال�سريعة  اأن مقا�سد  العلماء قدميا وحديثا على  اأطبقت كلمة 

1- العقيدة والعبادة وال�سلوك: �ص 134. 
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ودرء  امل�سالح  )جلب  العبارة:  هذه  يف  تتلخ�ص  عامة،  املنزلة  وال�سرائع 

املفا�سد(، اأو بالعبارة املف�سلة عند ابن تيمية: حت�سيل امل�سالح وتكميلها، 

ونهى  بال�سالح  اأم��ر  اهلل  »ف��اإن  قوله:  يف  كما  وتقليلها،  املفا�سد  وتعطيل 

املفا�سد  وتعطيل  وتكميلها،  امل�سالح  بتح�سيل  ر�سله  وبعث  الف�ساد،  عن 

.
)1(

وتقليلها«

اإما جلب  –وال�سنة كذلك– مت�سمن  اإن كل ما يف القراآن  وميكن القول: 

اأو جزئية، مبا�سرة  اأو مفا�سد، كلية  اأو م�سالح، واإما دفع مف�سدة  م�سلحة 

اأو غري مبا�سرة. 

–ب�سفة خا�سة– باملعاين الكلية ال�سريحة،  ولكن القراآن الكرمي مليء 

احلاثة على جلب امل�سالح ودرء املفا�سد على وجه العموم والإطالق، �سواء 

مبادة )�سلح( و)ف�سد( وم�ستقاتهما، اأو باألفاظ اأخرى مطابقة.

قال العز بن عبد ال�سالم: »ويعرب عن امل�سالح واملفا�سد باخلري وال�سر، 

نافعات  خيور  كلها  امل�سالح  لأن  وال�سيئات،  واحل�سنات  وال�سر،  والنفع 

القراآن  يف  غلب  وقد  �سيئات،  م�سرات  �سرور  باأ�سرها  واملفا�سد  ح�سنات، 

.
)2(

ا�ستعمال احل�سنات يف امل�سالح وال�سيئات يف املفا�سد«

وطاعة  طاعته  وهو  باملعروف،  اأمرنا  �سبحانه  اهلل  »اإن  تيمية:  ابن  وقال 

مع�سيته  عن  ونهى  وال��رب،  واخل��ري،  واحل�سنات،  ال�سالح،  وه��و  ر�سوله، 

)3(

ومع�سية ر�سوله، وهو الف�ساد، وال�سيئات،وال�سر، والفجور«

ولعل العبارة اجلامعة التي دارت حولها دعوات الأنبياء وكتبهم و�سرائعهم، 

ورددها القراآن الكرمي يف ع�سرات من اآياته هي: الإميان وعَمُل ال�ساحلات، 

وقد ورد يف القراآن ذكر {                    } اأكرث من خم�سني 

مرة، كما يف ال�سورة الكلية اجلامعة {

1- جمموع الفتاوى: 7/7.

2- قواعد الأحكام: 7/1. 

3- ال�ستقامة: �ص 513. 
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 {          

)�سورة الع�سر (.

–ومن  لر�سله  تعاىل خطابا  قوله  باملفرد، كما يف  ال�ساحلات  تذكر  وقد 

 { خاللهم لكافة عباده–: {                   

)املوؤمنون: 51(، وق��وله �سبح�انه: {

 {         

)النحل: 97(. 

اأمركم اهلل  اإن تدبرمت القراآن كما  ي: »اإنكم  اأبو بكر الآُجرِّ وقال العالمة 

به  اإميانهم  –بعد  املوؤمنني  على  اأوج��ب  وجل  عز  اهلل  اأن  علمتم  وج��ل،  عز 

وبر�سوله– العمل، واأنه عز وجل مل ُيثِن على املوؤمنني باأنه قد ر�سي عنهم، 

من  والنجاة  اجلنة،  اإىل  الدخول  ذلك  على  واأثابهم  عنه،  ر�سوا  قد  واأنهم 

ال�سالح...  العمَل  الإمي��ان  مع  وقرن  ال�سالح،  والعمل  بالإميان  اإل  النار، 

واعلموا –رحمنا اهلل تعاىل واإياكم– اأين قد ت�سفحت القراآن فوجدت فيه 

.
)1(

ما ذكرته يف �ستة وخم�سني مو�سعا من كتاب اهلل عز وجل..«

كذلك  هو  وحفظها،  وا�ستجالِبها  امل�سالح  اإقامِة  مبعنى  و)الإ���س��الح(، 

تعبري جامع عما بعث لأجله الر�سل، كما جاء على ل�سان �سعيب عليه ال�سالم: 

{         } )هود: 88(، وكما قال مو�سى لأخيه هارون 

عليهما ال�سالم {                          })الأعراف: 142(. 

ومن اأكرث الكلمات القراآنية ا�ستعمال يف التعبري عن امل�سالح وال�ساحلات، 

لفظ اخلري واخلريات، قال تعاىل مبينا جممل وحيه اإىل ر�سله: {

      }) الأنبياء: 73(، ثم و�سفهم بقوله �سبحانه: {

 ،)114 90 (و )اآل ع��م��ران:  } )الأن��ب��ي��اء:         

1- ال�سريعة: �ص 128. 
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)املوؤمنون:   { وقوله جل وعال: {         

.)61

وكما يف )ال�ساحلات(، فقد ورد لفظ )اخلريات( باملفرد املفيد للجن�ص، 

كما يف قوله تعاىل: {

})احلج: 77(.     

ويف الوجه الآخر للق�سية، وردت اأي�سا اآيات عديدة ب�سيغ متنوعة يف النهي 

والذم والتحذير، من الف�ساد والإف�ساد واملف�سدين. 

بني  على  ا�ستخلفه  حني  ل��ه��ارون  مو�سى  و�سية  قليل  قبل  تقدمت  فقد 

الأم���ر  ف��ي��ه��ا  ف��ال��و���س��ي��ة   ،{ اإ�سرائيل: {              

بالإ�سالح، اأي فعل ما هو �سالح ونافع وحمُل قومه عليه، وفيها التحذير من 

لأنه نهي عن  واملفا�سد،  الف�ساد  النهي عن  اأبلغ من  املف�سدين. وهذا  �سبيل 

ال�سبيل التي تف�سي اإىل الف�ساد، وهي �سبيل املف�سدين. فالنهي متحقق عن 

�سبيل املف�سدين نف�سه، حتى ولو كان �سالكه غري مف�سد يف بع�ص احلالت.. 

وهذه الآية فيما اأرى حجة للقول ب�سد الذرائع.

ومن هذا القبيل قوله تعاىل: {  

} )ال�سعراء: 151- 152(.   

اأو حتت  ركابهم  وال�سري يف  �سبيلهم،  واتباع  املف�سدين،  امل�سرفني  فطاعة 

ذلك  اأ�سبح  لو  اأم��ا  منه.  وحم��ذر  عنه  منهي  عمل  اأ�سله  من  هو  اإمرتهم، 

اأ�سد  اأخرى  انخراطا فعليا معهم، وم�ساركة لهم يف ف�سادهم، فتلك درجة 

واأ�سواأ..

ولقد كان دائما من اأبرز النداءات الأ�سا�سية يف دعوات الأنبياء {

           } )الأع�������راف: 56 و 85(، {   

      } )الأعراف: 74(. 
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بها  ج��اء  التي  الكربى  الفري�سة  اأن  ال�سياق  ه��ذا  يف  ذك��ره  يجدر  ومم��ا 

باملعروف  )الأم��ر  فري�سة  وهي  بعدهم،  من  لأتباعهم  لوها  وحمَّ الأنبياء، 

والنهي عن املنكر(، ما هي اإل تعبري اآخر عن جلب امل�سالح ودرء املفا�سد. 

فال يعد املعروف معروفا اإل ملا فيه من �سالح وم�سالح، ول يعد املنكر منكرا 

اإل ملا فيه من الف�ساد واملفا�سد. 

امل�سالح واملفا�سد.. عموم وا�ستغراق:

اإليه يف مو�سوع امل�سالح واملفا�سد التي حتدث  اأهم ما يجب النتباه  من 

القراآن الكرمي مبختلف ال�سيغ والألفاظ، هو عموم امل�سالح وكليتها  عنها 

وا�ستغراقها لكل ما هو �سالح وخري ونفع، وعموم املفا�سد وكليتها وا�ستغراقها 

والأ�سناف  الأجنا�ص  جلميع  �ساملة  فهي   ،
)1(

و�سرر و�سر  ف�ساد  هو  ما  لكل 

والأ�سكال واملراتب واملقادير، �سواء يف امل�سالح اأو يف املفا�سد. 

وعلى �سبيل املثال جاء يف تف�سري القرطبي عند قوله تعاىل:{

          }: فيه م�ساألة واحدة، وهو اأنه �سبحانه نهى عن كل 

ف�ساد قلَّ اأو كرث بعد �سالح قل اأو كرث، فهو على العموم، على ال�سحيح من 

الأقوال. 

املثمر  ال�سجر  تقطعوا  ول  املعني،  املاء  روا  تعوِّ ل  معناه  ال�سحاك:  وقال 

رارًا.  �سِ

وقد ورد: قطع الدنانري من الف�ساد يف الأر�ص. 

وقد قيل: جتارة احلكام من الف�ساد يف الأر�ص. 

الدماء  و�سفك  ال�سرك  عن  نهي  فهو  ت�سركوا،  ول  املراد  الق�سريي:  وقال 

اأ�سلحها اهلل ببعثه الر�سل  اأن  والهرج يف الأر�ص، واأمٌر بلزوم ال�سرائع بعد 

وو�سوح ملة حممد ]. 

1- مع ا�ستح�سار قواعد الرتجيح عند التمازج والتعار�ص بني امل�سالح واملفا�سد. 
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اأكرب  اإىل  ق�سد  الق�سريي(  )يق�سد  املقالة  هذه  وقائل  عطية:  ابن  قال 

.
)1(

ف�ساد بعد اأعظم �سالح فخ�سه بالذكر«

ومعنى كالم ابن عطية اأن تف�سري الق�سريي للف�ساد بال�سرك و�سفك الدماء 

اإمنا هو على �سبيل املثال، ولي�ص هو املعنى اخلا�ص  ونحو ذلك مما تقدم، 

للف�ساد يف الأر�ص، ولذلك قال: »والق�سد بالنهي العموم، وتخ�سي�ص �سيء 

.
)2(

دون �سيء يف هذا حتكم، اإل اأن يقال على وجهة املثال«

وهذا يقال يف جميع الن�سو�ص العامة الواردة يف ال�سالح والف�ساد واخلري 

 { وال�سر واملعروف واملنكر....، ك�م�ا يف ق���وله تع��اىل: {    

)احلج: 77(، اأو قوله �سبحانه: {

                 } )الزلزلة: 7 –8 (.

اخلم�ص،                     الكليات  حتديد  اإىل  العلماء  منه  خل�ص  ال��ذي  وال���س��ت��ق��راء 

اأو ال�سروريات اخلم�ص، اإمنا هو يف احلقيقة ا�ستقراء وا�ستخال�ص لأجنا�ص 

امل�سالح واأ�سولها، وهي: الدين، والنف�ص، والعقل، والن�سل، واملال. 

وتَبعًا،  تلقائيا  تتحدد  امل�سالح،  من  اخلم�سة  الأجنا�ص  ه��ذه  وبتحديد 

–تلقائيا وتبعا–  اأ�سناف امل�سالح واأنواعها وجزئياتها، كما تتحدد كذلك 

اأجنا�ص املفا�سد واأنواعها وجزئياتها. فالأمر كما قال الإمام الغزايل: » فكل 

هذه  ت  يفوِّ ما  وكل  م�سلحة،  فهو  اخلم�سة  الأ�سول  هذه  حفظ  يت�سمن  ما 

.
)3(

الأ�سول فهو مف�سدة، ودفعه م�سلحة«

اأنواعها  ب�ستى  للم�سالح  �ساملة  امل�سالح،  من  الأجنا�ص  هذه  اأن  ورغم 

ب�سبب  قا�سرة،  العلماء  بع�ص  اعتربها  فقد  والدنيوية،  الدينية  وجمالتها، 

تركيز الأ�سوليني والفقهاء، يف حتديدها ويف ذكر اأمثلتها وتطبيقاتها، على 

1- اجلامع لأحكام القراآن: عند تف�سري الآية املذكورة من �سورة الأعراف.

2- املحرر الوجيز لبن عطية: عند تف�سري الآية املذكورة. 

3- امل�ست�سفى: اجلزء الثاين – الأ�سل الرابع من الأ�سول املوهومة )ال�ست�سالح(.
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اجلوانب الدنيوية املادية الظاهرية؛ وهو ما يجعل عدًدا من امل�سالح املعنوية 

اأو باهتة �سمن تف�سري هذه  والروحية واخللقية التي جاء بها ال�سرع غائبًة 

الكليات اخلم�ص. 

قال الإمام ابن تيمية: »وكثري من النا�ص يق�سر نظره عن معرفة ما يحبه 

اهلل ور�سوله من م�سالح القلوب والنفو�ص ومفا�سدها، وما ينفعها من حقائق 

الإميان، وما ي�سرها من الغفلة وال�سهوة، كما قال تعاىل: {

                     } )ال�ك�ه�ف: 28(، وق����ال ت�ع��ال�ى: 

 {                   }

)النجم: 29-30(.  فتجد كثريا من هوؤلء يف كثري من الأحكام ل يرى من 

.
)1(

امل�سالح واملفا�سد اإل ما عاد مل�سلحة املال والبدن«

وتعليل  الفقه(  )اأ���س��ول  يف  اخلائ�سني  من  »وق��وم  اهلل:  رحمه  ق��ال  ثم 

واأن ترتيب  اإذا تكلموا يف املنا�سبة،  ال�سرعية بالأو�ساف املنا�سبة،  الأحكام 

العباد  م�سالح  حت�سيل  يت�سمن  املنا�سبة  الأو�ساف  على  لالأحكام  ال�سارع 

ودفع م�سارهم، وراأوا اأن امل�سلحة نوعان: اأخروية ودنيوية، جعلوا الأخروية         

ما يف �سيا�سة النف�ص وتهذيب الأخالق من احِلَكم، وجعلوا الدنيوية ما ت�سمن 

حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر، واأعر�سوا عما يف 

اأنواع املعارف باهلل تعاىل ومالئكته وكتبه  العبادات الباطنة والظاهرة من 

الدين  واإخال�ص  وخ�سيته،  اهلل  كمحبة  واأعمالها،  القلوب  واأح��وال  ور�سله، 

له، والتوكل عليه، والرجا لرحمته ودعائه، وغري ذلك من اأنواع امل�سالح يف 

الدنيا والآخرة.

وكذلك فيما �سرعه من الوفاء بالعهود، و�سلة الأرحام، وحقوق املماليك 

واجلريان، وحقوق امل�سلمني بع�سهم على بع�ص وغري ذلك من اأنواع ما اأمر 

به ونهى عنه، حفظًا لالأحوال ال�سنية وتهذيب الأخالق، ويتبني اأن هذا جزء 

1- جمموع الفتاوى: 233/32.
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.
)1(

من اأجزاء ما جاءت به ال�سريعة من امل�سالح«

ومن الأمثلة التو�سيحية اجليدة يف هذا الباب، احِلكمة يف حترمي اخلمر 

واملي�سر. فمن املعتاد اأن يعلَّل حترمي اخلمر بالإ�سكار واإف�ساد العقل، ويعلَّل 

حترمي املي�سر مبا فيه من اأكل املال بالباطل. وكال التعليلني �سحيح، ولكنه 

قا�سر ب�سبب الغفلة عن التعليل القراآين الذي ن�ص على مفا�سد اأخرى معنوية 

لكل من اخلمر واملي�سر، وهي مفا�سد م�سرتكة بينهما، ولذلك جاء حترميهما 

يف �سياق واحد وبتعليل واحد: {

التحرمي  فعلة   ،)91 )امل��ائ��دة:   {        

وخ�سومة  �سحناء  من  واملي�سر  اخلمر  عن  ينجم  ما  هي  عليها  املن�سو�ص 

الذي  والنف�سي  والعقلي  القلبي  ال�ستغراق  من  فيهما  ما  وكذلك  وع��داوة 

اأداء ال�سالة يف وقتها، ويف�سد النتباه  ي�سرف عن ذكر اهلل، ويحول دون 

واخل�سوع يف اأدائها، قال ابن تيمية: »فاإن وقوع العداوة والبغ�ساء من اأعظم 

الف�ساد، و�سدود القلب عن ذكر اهلل وعن ال�سالة، اللَذْيِن كل واحد منهما 

)2(

اإما واجب واإما م�ستحب، من اأعظم الف�ساد.«

م�سلحة  »اأن  هو:  امل�سالح  اأجنا�ص  ترتيب  يف  الإجمايل  العام  والقانون 

م�سلحة  على  مقدمة  القلب  وم�سلحة  امل��ال،  م�سلحة  على  مقدمة  البدن 

.
)3(

البدن«

وهذا املعنى م�سمن يف ق�وله ت�ع�اىل: {

           } )يون�ص: 57، 58(.

فرغم اأن ما يجمعه النا�ص من اأموال ومتاع، اإمنا هو نعمة وف�سل من اهلل 

1- جمموع الفتاوى: 234/32.

2- نف�سه: �ص 227. 

3- جمموع فتاوى ابن تيمية: 231/32.
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{         } )اجلمعة: 10(، فاإنه حينما يقاَرن مع ف�سل اهلل يف 

هداية القلوب و�سفاء ال�سدور وطماأنينة النفو�ص، يكون هذا هو ف�سل اهلل 

اأن نفرح به ونع�ص عليه بالنواجذ. وعنه يقول ابن  احلقيقي الذي ي�ستحق 

عا�سور: » وهذا الف�سل اأخروي ودنيوي، اأما الأخروي فظاهر، واأما الدنيوي، 

واإقبالها  الكمالت  اإىل  النف�ص  وتطلع  العتقاد  و�سحة  النف�ص  كمال  فالأن 

على الأعمال ال�ساحلة، تك�سب الراحة يف الدنيا وعي�سة هنيئة، قال تعاىل:           

{                       } )الفجر: 27 –28(، 

.
)1(

فجعل ر�ساها حال لها وقت رجوعها اإىل ربها«

4– القيام بالق�سط:

اإقامة الق�سط، اأو القيام بالق�سط، هو مق�سد كبري وعري�ص من مقا�سد 

الكتفاء  املمكن  من  كان  ولقد  ال�سرائع،  وو�سع  الكتب  واإن��زال  الر�سل  بعث 

باعتباره مندرًجا يف املق�سد الكلي ال�سامل: )جلب امل�سالح ودرء املفا�سد(، 

ولكني اأفردته وخ�س�سته بالذكر والبيان ل�سببني:

الأول: هو اأن القراآن الكرمي جعله مق�سًدا عاًما لبعث الر�سل كافة، واعتنى 

به ب�سكل متميز لفت لالنتباه، ف�سار من الق�سط تخ�سي�ص فقرة خا�سة 

بالق�سط. 

وال�سبب الثاين، وهو تابع لالأول: هو اأهمية الق�سط ومدى �سعته وت�سعبه. 

قال اهلل ع�ز وج��ل: {

اأن:  الآي���ة  ق��ررت  25(. لقد  } )احل��دي��د:          

اإر�سال الر�سل جميًعا، والبينات التي اأوتوها، والكتب التي بعثوا بها، وامليزان 

التي فيها ومعها، كل هذا لأجل مق�سد واحد، هو اأن يقوم النا�ص بالق�سط. 

ومعنى هذا اأن كل ما جاء به الر�سل، مهما تعددت اأ�سماوؤه وم�سمياته، اإمنا 

1- التحرير والتنوير: 206/11 –207. 
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هو »الق�سط«؛ لأن هذه الآية جمعت كل مقا�سدهم واأ�سباب بعثتهم يف �سيء 

واحد هو القيام بالق�سط.

اهلل  جعل  املوؤمنني،  بني  تن�ساأ  قد  التي  وال�سراعات  املنازعات  �ساأن  ويف 

العدل والق�سط اأ�سا�سا ومرجعا و�سبيال لف�سها واخلروج منها. قال تعاىل: 

}

            } )احلجرات: 9(.

قال �سيد قطب رحمه اهلل عند تف�سري هذه الآية: »وهذه قاعدة ت�سريعية 

النزوات  حت��ت  والتفكك  اخل�سام  م��ن  امل��وؤم��ن  املجتمع  ل�سيانة  عملية 

العجلة والندفاع  الفا�سق، وعدم  تاأتي تعقيبًا على تبني خرب  والندفاعات، 

وراء احلمية واحلما�سة، قبل التثبت وال�ستيقان. و�سواء كان نزول هذه الآية 

مثل هذه  لتاليف  ت�سريعًا  كان  اأم  الروايات،  كما ذكرت  ب�سبب حادث معني 

من  الإ�سالمية  اجلماعة  ل�سيانة  حمكمة  عامة  قاعدة  ميثل  فهو  احلالة، 

التفكك والتفرق، ثم لإقرار احلق والعدل وال�سالح...«

 فما هو هذا الق�سط الذي ا�ستحوذ على كل �سيء؟ ما هي معانيه وما هي 

م�سمولته؟ من املفيد اأن ن�سجل اأن لفظ )الق�سط( يف القراآن - كما يف هذه 

ا�سمان مل�سمى واحد،        اأو  للفظ )العدل(، فهما �سيء واحد،  الآية- مرادف 

اإل اأن اأحد ال�سمني عربي وهو العدل، والآخر معرب وهو الق�سط. 

جاء يف اآخر باب من اأبواب �سحيح البخاري »ب��اب ق���وله تع�اىل: {

               } )الأنبياء: 47(، واأن اأعمال بني اآدم واأقوالهم 

م�سدر  الق�سط  ويقال:  بالرومية،  العدل  الق�سطا�ص:  جماهد:  وقال  توَزن، 

.
)1(

املق�سط، وهو العادل.  وقال الزجاج: الق�سط العدل«

1- �سرح ابن بطال: 559/10. 
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فيه  يتوارد  ال��ذي  ال��ق��راآين  ال�ستعمال  يف  ويت�سح  التطابق  ه��ذا  ويتاأكد 

قوله  يف  قليل  قبل  تقدم  كا  الواحد،  واملعنى  الواحد  ال�سيء  على  اللفظان 

.{ تعاىل: {    

من �سورة البقرة، قال تع��اىل: {
)1(

ين ويف اآية الدَّ

ثم   ،{       ِ      

قال: {

...} فجمع بني و�سف هذه      ..} ثم قال: {   

الأفعال املطلوبة بالعدل وو�سفها بالق�سط، فهما �سفة واحدة. 

ويف �سفة احلكم بني النا�ص، قال تعاىل لنبيه: {

واأم��ر عموم من يحكمون   .)42 } )املائدة:        

} )الن�ساء: 58(،  بني النا�ص بقوله: {    

فظهر اأن الق�سط والعدل مبعنى واحد. 

وهذا التطابق بني الق�سط والعدل جنده كذلك يف قوله جل وعال: {

 

           } )املائدة: 8(.

ولعل ما ي�ستفاد من هذه املزاوجة القراآنية بني لفظي الق�سط والعدل هو 

زيادة و�سوح املعنى وي�سر اإدراكه، فكاأنه ي�سرح الق�سط بالعدل وي�سرح العدل 

وبالعدل  و�سياق،  مو�سع  يف  بالق�سط  بالتعبري  يكتف  مل  فالقراآن  بالق�سط، 

يف مو�سع اآخر و�سياق اآخر، بل يف املو�سع الواحد وامل�ساألة الواحدة ي�ستعمل 

ورا�سخا  الو�سوح  يكون  ما  اأ�سد  وا�سحا  املعنى  معًا، ف�سار  والعدل  الق�سط 

اأقوى ما يكون الر�سوخ. 

بقي –يف معنى الق�سط وم�سمونه– التنبيه على اأمر يقع اإغفاله وجتاوزه 

1- هي الآية 282.
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بني  احلكم  يف  ينح�سر  ل  الق�سط  اأن  وه��و  ك��ذل��ك،  و�سوحه  �سدة  رغ��م 

�فة والعدل، واإمنا هو مطلوب  اخل�سوم، ويف اإعطاء النا�ص حقوقهم بال�نَّ�سَ

يف كل �سيء ويف كل جمال، فقد مر بنا قريبا الق�سط يف كتابة الدين، ويف 

اإمالئه والت�سريح به، والق�سُط يف الإ�سالح بني املقتتلني، والق�سط يف احلكم 

بني النا�ص يف كافة خالفاتهم ومنازعاتهم، والق�سط يف اأداء ال�سهادات.

وال��وزن: {   الكيل  بالق�سط يف  واأمر اهلل تعاىل 

          } )الأنعام: 152(، واأمر بالق�سط يف اليتامى وحقوقهم: {

         } )الن�ساء: 127(. 

حتديد                    ب��دون  والت�سرفات  والأق����وال  الأف��ع��ال  عامة  يف  بالق�سط  واأم���ر 

 { اأو تخ�سي�ص: {             } )الأعراف: 29(،{      

)الأنعام: 152(، {                     })الرحمن: 9(.

ِط}.. 
ْ

ا�ُس ِباْلِق�س والعبارة اجلامعة لكل هذا وغريه هي اآية الباب: {ِلَيُقوَم النَّ

النا�ص، ويف جميع املجالت، ويف  النا�ص، وجلميع  فالق�سط مطلوب من كل 

كل احلالت: يقومون به، ويقومون لأجله، ويحيون به، ويت�سرفون مبقت�ساه، 

وينعمون بظله.

قبل  هو  واملوازين،  وال�سرائع  الر�سل  مق�سود  هو  الذي  بالق�سط  والقيام 

اأن  وياأمر عباده  بالق�سط،  ذلك وفوقه �سفة اهلل تعاىل، فهو �سبحانه قائم 

يقوموا بالق�سط: {

     } )اآل عمران: 18(. 

فمق�سود ال�سريعة ومطلوبها: اإقامة حياة الق�سط وجمتمع العدل، اأو لنقل: 

املق�سود اإقامة: »جمتمع العدل« ولي�ص فقط »وزارة العدل«.
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ال�سنف الثالث: الكليات اخللقية

ل اأظن اأننا نحتاج اإىل اأي ا�ستثناء اأو ا�ستدراك اإذا قلنا: كل ما هو خلق،        

اأو �سفة خلقية، فهو كلي، فالأخالق بطبيعتها ق�سايا كلية. فكل خلق –مبفرده 

اأو مع غريه– ميثل منطا يف ال�سلوك ومنهجا يف احلياة، اأي اأن كل خلق هو 

قاعدة �سلوكية كلية.

والأخالق عبارة عن اخل�سال النف�سية املعرب عنها بوا�سطة ال�سلوك العملي 

النف�سي،  اجلانب  اجلانبني:  الأخ��الق من حتقق هذين  فالبد يف  امل�ستمر، 

واجلانب العملي. 

بقيمته  والقتناع  للخلق  الباطني  الر�سوخ  يت�سمن  النف�سي  فاجلانب 

باخللق  لالإميان  الفعلية  والثمرة  الرتجمة  هو  العملي،  واجلانب  وفائدته. 

وحمبته والرغبة فيه. 

وادع��اءات،  متنيات  جمرد  الأخ��الق  تكون  م�ستمر،  عملي  حتقق  فبدون 

وبدون اقتناع وتعلق نف�سي، تكون الأخالق جمرد ت�سنع وتظاهر ونفاق. 

وؤُها  ى )الأخالق( ي�سمل َح�َسنها وقبيحها معًا، فَح�سنها اأخالق، و�سيِّ وُم�سمَّ

طلق بال و�سف ول تقييد، 
ُ
اأخالق، اإل اأن لفظ )الأخالق( –اأو اخُللُق– اإذا اأ

فغالبا ما يراد به الأخالق احلميدة واملطلوبة. فهذا هو املراد عادة اإذا جرى 

احلديث عن الأخالق، اأو عن دور الأخالق، اأو اأهمية الأخالق، اأو اإذا قيل عن 

�سخ�ص باأنه ذو اأخالق، اأو �ساحب خلق...

ونظًرا للتالزم القائم بني كل خلق وما يخالفه اأو ي�ساده، فاإن احلديث عن 

الأخالق مبعناها احلميد الإيجابي، يكون مت�سمنا –تلقائًيا– للوجه الآخر 

–�سراحة         فهو  اخللق،  ح�سن  –مثال– عن  حديث  فكل  املنايف.  اأو  امل�ساد 

�سمنيا  فهو  الأمانة،  عن  حديث  وكل  اخللق.  �سوء  عن  حديث  �سمنا–  اأو 

ل�سده                      م�ستح�سرا  يكون  ال�سدق،  عن  يقال  ما  وكل  اخليانة.  عن  حديث 
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الأمر، فجرى  لو عك�سنا  الكذب. وكذلك  يقال يف �سده، وهو  اأن  وملا ميكن 

الكالم ابتداء عن �سوء اخللق، اأو عن اخليانة، اأو عن الكذب.. وهكذا. 

احلميدة  الإيجابية  بالأخالق  للتخلق  القابليَة  الإن�سان  لدى  اأن  ومعلوم 

واأكرث  اأ�سبق  �سك  ب��دون  هي  احلميدة  الأخ��الق  اأن  غري  معا،  وباأ�سدادها 

ر�سوخا واأ�سالة ورجحانًا يف النفو�ص الب�سرية. 

ال�سلوك  هو  ال�سدق  ولكن  يكذب،  وقد  ُدق  َي�سْ قد  –مثال–  فالإن�سان 

طارئة.  ودوافع  اأ�سباب  وله  عليه،  طارئ  والكذب  عنده،  والتلقائي  الأ�سلي 

والإن�سان ي�سدق ويحب ال�سدق، من نف�سه ومن غريه، ولكنه يكذب ويكره 

الكذب، من نف�سه ومن غريه. واإذا كذب فهو يود لو مل يكذب، ويرى اأنه كان 

الأخالق  اإن  القول:  ي�سح  هنا  ومن  كذب.  ما  ذلك  ولول  للكذب،  م�سطرا 

واإن الفطرة هي املنبع الأول لالأخالق وللنزوع الأخالقي ولل�سلوك  فطرية، 

لدى  الأخالقية،  الفطرة  هذه  اأو  الفطرية،  الأخالق  هذه  ولكن  الأخالقي. 

الإن�سان، معر�سة لعدد من الآفات: 

املجايف  ال�سلوك  على  ل��الإق��دام  اأي�سا،  الفطرية  القابلية،  فهناك   –
لالأخالق. 

ُخُلقا، اأي �سلوكا متكررا و�سفة  ي�سبح  حتى  وي�ستمر  ذلك  يتكرر  – وقد 
لة، على الأقل من الناحية العملية.  معتادة متقبَّ

الآفات والأمرا�ص، حتى ي�سبح ثقافة  تتطور  كما  الأمر،  يتطور  – وقد 
ومذهبا وفل�سفة. 

والتق�سري  التقاع�ص  اإىل  الإن�سان  من  ميل  عامة،  ب�سفة  هناك،  ثم   –
والثبات  ال��دوام  وكذلك  واملعايل،  املكارم  فطلُب  الأ�سفل...  اإىل  والإخ��الد 

عليها، هو اأمر م�ستثقل يف غالب الأحيان، اإن مل يكن يف كلها. 

ورعايتها  وترقيتها  وتنميتها  الأخ��الق  لتعزيز  الأدي��ان  ج��اءت  هنا  فمن 
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وحمايتها، م�ستعملة كافة املداخل والو�سائل؛ الإميانية، والتعليمية، والرتبوية، 

والت�سريعية، الدنيوية والأخروية.

وتخليق،  اأخ��الق  هو  اإمنا  و�سرائعه،  وظائفه  وجممل  جوهره  يف  فالدين 

يف  عليك  زاد  اخللق  يف  عليك  زاد  فمن  ُخلق،  كلَّه  الدين  اإن  قالوا:  ولذلك 

الدين.

                  [ اهلل  نبي  خطبنا  »م��ا  ق��ال:   ] مالك  بن  اأن�ص  عن  احلديث  ويف 

.
)1(

اإل قال: ل اإميان ملن ل اأمانة له، ول دين ملن ل عهد له«

النبوي  احلديث  به  �سرح  ما  هو  ور�سالته،  للدين  اخللقي  املعنى  وه��ذا 

.
)2(

املعروف: »اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق«

وملا اأنزل اهلل تعاىل قوله لنبيه ]: {          } )القلم: 4(، 

اأخذ ال�سحابة ي�ساألون عن هذا اخللق النبوي العظيم وفيم يتمثل؟ وكان من 

اهلل  ر�سي  عائ�سة  ال�سيدة  جواب  وها،  تَلقَّ التي  البارعة  اجلامعة  الإجابات 

عنها، حيث قالت: »كان ُخُلقه القراآن«، اأي اأن خلقه العظيم، اإمنا هو التخلق 

باأخالق القراآن، والتاأدب باآداب القراآن، والتقيد باأحكام القراآن.

وبهذا يظهر اأن الأخالق، اأو الكليات اخللقية يف القراآن، هي اأكرث واأو�سع 

من اأن تقع حتت احل�سر والبيان، يف بحث واحد، اأو يف كتاب واحد، فمرادي 

هنا هو التنبيه والتنويه، والتمثيل بالأهم فالأهم. وفيما يلي بع�ص من اأمهات 

الأخالق: 

1- امل�سند لالإمام اأحمد: م�سند اأن�ص بن مالك. 

وموطاأ  احلاكم،  وم�ستدرك  للبيهقي  الكربى«  »ال�سنن  يف  قريبة  وباألفاظ  اللفظ:  بهذا  احلديث   -2

الإمام مالك، وم�سكل الآثار للطحاوي. 
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1– التقوى:

حممد  للدكتور  الرائد  البحث  القراآنية،  الأخالق  يف  املوؤلفات  اأنف�ِص  من 

اجلوهرية  اخلال�سات  ومن  القراآن(.  يف  الأخ��الق  )د�ستور  دراز  اهلل  عبد 

اإليها موؤلف هذا الكتاب، كون )التقوى( هي الف�سيلة املركزية  التي انتهى 

العرف  » قد جرى  الإ�سالمية، قال رحمه اهلل:  ال�سريعة  املحورية يف نظام 

على ت�سمية القوانني الأخالقية، بح�سب العن�سر الغالب يف م�سمونها، فرديا 

�سريعَة رحمة، وهكذا...  اأو  �سريعَة عدل،  اإن�سانيا:  اأو  اجتماعيا، �سوفيا  اأو 

ولي�ص �سيء من هذه ال�سفات ذات اجلانب الواحد مبنا�سب هنا، فيما يبدو 

لنا.

العنا�سر  فيها  وتتوافق  معا،  والرحمة  بالعدل  تو�سي  ال�سريعة  هذه  اإن 

الفردية والجتماعية، والإن�سانية والإلهية، على نحو متني. َبيَد اأننا لو بحثنا 

يف جمال هذا النظام عن فكرة مركزية، عن الف�سيلة الأم التي تتكثف فيها 

كل الو�سايا، ف�سوف جندها يف مفهوم )التقوى(، واإذن، فما التقوى اإن مل 

.
)1(

تكن الحرتام البالغ العمق لل�سرع«

مركزية التقوى واأمومتها ل�سائر الف�سائل اخللقية واملناقب ال�سلوكية، هو 

ما نبه عليه ر�سول اهلل ]، كما يف حديث اأبي �سعيد اخلدري [: اأن رجال 

جاءه فقال: اأو�سني، فقال: �ساألَت عما �ساألُت عنه ر�سوَل اهلل ] من قبلك، 

)2(

فقال: اأو�سيك بتقوى اهلل، فاإنه راأ�ص كل �سيء.

وكان عليه ال�سالم اإذا اأو�سى الرجال، اأو اأو�سى الن�ساء، اأو اأو�سى عموم 

امل�سلمني، اأو �سخ�سا بعينه، اأو اأو�سى املجاهدين، اأو امل�سافرين، فاإنه يو�سيهم 

اأوًل بالو�سية الكلية اجلامعة، بتقوى اهلل عز وجل، ثم ي�سيف ويخ�ص بالذكر 

من الو�سايا ما يراه منا�سبا للمقام وللحالة. 

1- د�ستور الأخالق يف القراآن: �ص 681.

2- م�سند الإمام اأحمد، )م�سند اأبي �سعيد اخلدري(. 
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الر�سل  جميع  عند  ثابت  ن��داء  هو  اهلل،  بتقوى  والتو�سية  الأم��ر  اأن  كما 

والأنبياء، فكلهم نادوا يف اأقوامهم: {             } )اآل عمران: 50(. 

لكل  ومنبٌع  جَممٌع  هي  امل�ساهد،  الواقع  ويف  كلها،  الديانات  يف  فالتقوى 

الرذائل  كل  وج��ه  يف  ذات��ي  حاجز  وه��ي  ال�ساحلات،  والأع��م��ال  الف�سائل 

قال:   [ اهلل  ر�سول  اأن  وغ��ريه  هريرة  اأب��ي  عن  احلديث  ويف  واملنكرات. 

.
)1(

»الإميان َقيُد الفتك، ل يفتك موؤمن«

ومعناه اأن املوؤمن -بف�سل اإميانه وتقواه ومراقبته ملوله- ل ميكنه اأن يغدر 

وتزجره،           ترهبه  عقوبة  اإىل  ذلك  يف  يحتاج  ل  واأن��ه  بغريه،  ويفتك  ويخون 

فالإميان  وتقواه.  اإميانه  ذلك  بل مينعه من  اأو مينعه،  يلومه  رقيب  اإىل  ول 

يقيد ومي�سك نزعة الفتك والغدر والعدوان متى ما وجدت. 

فاإنها تقوم مبا  النفو�ص،  ُخلقا را�سخا يف  واأ�سبحت  اإذا �سادت،  فالتقوى 

وال�سرطي  املراقب،  واحلار�ص  املر�سد،  والواعظ  واملعلم،  املربي،  به  يقوم 

والقا�سي والوايل... ولكنها تقوم مبا ل يقوم به اأحد من هوؤلء، وهو الرقابة 

 ،)14 })ال��ق��ي��ام��ة:  الداخلية ملا ل يعلمه اإل اهلل {           

وذلك ما ي�ستفاد من قوله تعاىل: {

        {              

)الأنبياء: 48 –49(.

الإرادي،  والرتقاء  الذاتي  والن�سباط  الداخلية  الرقابة  هي  التقوى  اإن 

التقوى  معنى  عن  ي�ساأله   ] هريرة  اأب��ي  اإىل  رجل  جاء  وباطنا.  ظاهرا 

فقال: »هل اأخذَت طريقا ذا �سوك؟ قال: نعم. قال: فكيف �سنعت؟ قال: اإذا 

.
)2(

رت عنه. قال: ذاك التقوى« راأيُت ال�سوك عدلت عنه، اأو جاوزته، اأو ق�سُ

ة(، وم�سند الإمام اأحمد )م�سند الزبري بن العوام(.  1- �سنن اأبي داود )يف العدو يوؤتى على ِغرَّ

2- اأخرجه ابن اأبي الدنيا يف كتاب التقوى )الدر املنثور لل�سيوطي: 20/1(.
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هذه التقوى، حينما تنعدم اأو تنهزم، ت�سود املغالبة واملخادعة، وال�ستكبار 

وال�ستئثار، وال�ستبداد والإف�ساد. وحينها ت�ستد احلاجة اإىل كرثة القوانني 

والق�ساة،  الولة  وكرثة  واملحاذير،  الحتياطات  وكرثة  الزجرية،  والتدابري 

الردعية،  والو�سائل  الأمنية  الأجهزة  وك��رثة  واملحاكمات،  املحاكم  وك��رثة 

واملوؤ�س�سات الرقابية...  ومن هنا قال عمر بن عبد العزيز قولته احلكيمة 

ال�سهرية: »حتدث للنا�ص اأق�سية بقدر ما اأحدثوا من فجور«.

والفجور هو �سدُّ التقوى وخ�سمها، قال اهلل عز وجل: {

                } )�ص: 28(. فهما 

م�ساران، وعليهما منطان من النا�ص: منط املتقني الأبرار، ومنط املف�سدين 

الفجار، وبينهما يتاأرجح اأكرث النا�ص. 

2– ال�ستقامة:

هذه اإحدى ال�سفات اخللقية الأ�سا�سية، اجلامعة ملعاين الدين ومقا�سده، 

واملوجهة ملا ل ُيْح�سى من اأحكامه واآدابه. 

فالدين عامة جاء بال�ستقامة، فهو يدعو اإىل ال�ستقامة وي�سعى اإىل حتقيق 

ال�ستقامة، ب�سفة عامة غري حمددة، وباأ�سكال خا�سة وحمددة.  

اللغوي  تعريفها  ويف  ال�ستقامة،  معنى  حتديد  يف  اإ�سكال  اأي  هناك  لي�ص 

تعريفات  ع��ن  البحث  يف  والتعمق  اخل��و���ص  يكون  ق��د  ب��ل  وال�سطالحي. 

بني  وعند  وف��الن،  فالن  عند  وال�سطالحية  اللغوية  وحدودها  ال�ستقامة 

فالن واآل فالن، قد يكون ذلك جمرد تعقيد عقيم ي�سر ول ينفع، وقد يكون 

جمرَد خروٍج عن منهج ال�ستقامة ومقت�ساها. 

األ ترى اإىل الرجل الفطري، الذي جاء اإىل ر�سول اهلل ] وقال: يا ر�سول 

اهلل، قل يل يف الإ�سالم قوًل ل اأ�ساأل عنه اأحدًا بعدك، قال: قل اآمنت باهلل ثم 
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. األ ترى اأن هذا الرجل –حني �سمع اجلواب النبوي– مل يتوقف، 
)1(

ا�ستقم

ومل يتحري، ومل ي�ساأل عن ال�ستقامة: )ما هي وما لونها؟(، ومل يقل: كيف 

اأترك  اأو  كذا  اأفعل  اأن  ال�ستقامة  من  وهل  اأ�ستقيم؟  �سيء  وب��اأي  اأ�ستقيم؟ 

كذا؟.

اأظن اأنه لو فعل ذلك لكان عالمة على �سعف ا�ستعداده اأو �سعف رغبته يف 

ال�ستقامة، كما يفعل كثري ممن يتلكوؤون يف العمل، بكرثة ال�سوؤال واجلدال. 

فهو –ر�سي اهلل عنه– يعلم، والنا�ص جميعا يعلمون، اأن ال�ستقامة �سد 

العوجاج. فكل ما خال من العوجاج فهو ا�ستقامة، وكل اعوجاج، وكل ما 

فيه اعوجاج، فهو خروج عن ال�ستقامة. 

والإن�ساف،  والعدل،  والنزاهة،  والإخال�ص،  ال�سدق،  فال�ستقامة جتمع 

التواء                       ب��دون  لأ�سحابها  احل��ق��وق  واأداء  والأم��ان��ة،والع��ت��دال،  وال��وف��اء، 

ول مراء. 

ومن ال�ستقامة: اجتناب الكذب، واخليانة، والزور، والنحراف، والإفراط، 

والطغيان، والتفريط، والغ�ص، واخلداع، واملكر، والتدلي�ص، واإخالِف الوعود 

والعهود، وبخ�ِص النا�ص اأ�سياَءهم وحقوَقهم...

.
)2(

ومن ال�ستقامة: » دع ما يريبك اإىل ما ل يريبك«

عليه  يطلع  اأن  وكرهت  �سدرك  يف  ح��اك  »م��ا  ت��رتك  اأن  ال�ستقامة  وم��ن 

.
)3(

النا�ص«

تكره  م��ا  لهم  وت��ك��ره  لنف�سك،  حت��ب  م��ا  لغريك  حت��ب  اأن  ال�ستقامة  وم��ن 

لنف�سك.

1- احلديث يف �سحيح م�سلم، والرواية املذكورة اأعاله من م�سند الإمام اأحمد )م�سند �سفيان بن عبد 

اهلل(. والرتمذي )باب ما جاء يف حفظ الل�سان(. 

2- �سحيح البخاري يف التف�سري )باب تف�سري امل�سبهات(. 

3- جزء من حديث يف �سحيح م�سلم، باب تف�سري الرب والإثم.
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وهذه كلها بدهيات يف الدين، ويف الفطرة ال�سوية، ول حتتاج اإىل اإثبات، 

جازم:  م�سفر  ب�سكل  معرفته  اإىل  ُيحتاج  ال��ذي  تفل�سف.  اأو  �سرح  اإىل  ول 

القيم  ابن  قال  كما  الدين«،  اآخذة مبجامع  كلمة جامعة  »ال�ستقامة  اأن  هو 

.
)1(

وغريه

فال�ستقامة هي الدين كله، والدين هو ال�ستقامة يف الأمور كلها. الدين كله 

اإمنا هو: عقيدة م�ستقيمة، وفكر م�ستقيم، ول�سان م�ستقيم، وعمل م�ستقيم، 

وهذا هو )ال�سراط امل�ستقيم( الذي جاء به ر�سل اهلل. 

–كما يف احلديث النبوي– ن�سو�ص عديدة تخت�سر  ويف القراآن الكرمي 

من  ن��وع  هو  نف�سه  الإمي���ان  ب��اأن  علما  وال�ستقامة،  الإمي���ان  يف  كله  الدين 

ال�ستقامة. من هذه الن�سو�ص:

- {        } )الأحقاف: 13(

} -

         } )ف�سلت: 30 –31(.

- {              } )هود: 112(.

ومن اأهم اأ�سكال ال�ستقامة وجمالتها: ا�ستقامة الفكر واملنهج الفكري، 

حتريف              اأو  التواء  دومن��ا  والعقلية،  العلمية  واحلجج  الأدل��ة  باتباع  وذل��ك 

اأو تلبي�ص، ودومنا حماباة اأو مغالة، وهذا ما عناه الإمام ابن تيمية بكتابه 

والعتدال  ال�ستقامة  منهج  على  فيه  ركز  فقد  )ال�ستقامة(،  اأ�سماه  الذي 

يف ق�سايا العتقاد وال�ستدلل.. وقال يف مطلع الكتاب: »قاعدة يف وجوب 

اأ�سماء اهلل و�سفاته  باب  وال�سنة يف  الكتاب  ومتابعة  والعتدال،  ال�ستقامة 

1- مدارج ال�سالكني: 105/2.
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.
)1(

وتوحيده...«

ال�ستقامة       بُخلق  حمكوما  يكن  مل  ما  الفكري،  واملجهود  العلمي  فالعمل 

وما يف �سمنها من نزاهة واأمانة و�سدق، ميكن اأن يكون اأقبح اأنواع النحراف 

والتحريف، واأ�سد اأنواع ال�سالل والت�سليل. فال�ستقامة ل تتبع�ص ول تتجزاأ. 

اأن  وعلَّمنا  والإط���الق،  العموم  على  ال�ستقامة  بطلب  ال�سرع  جاء  ولذلك 

نطلبها يف كل وقت وحني، على عمومها واإطالقها. فامل�سلم يظل يدعو ويكرر         

كامل  ومنهج  �سراط  فهو   ،)6 )الفاحتة:   {    }

�سامل، غري منح�سر يف جمال معني اأوحتى جمالت حمددة.

ذلك  وم��ن  �سيء،  كل  يف  ا�ستقامة  �ه  ربَّ ي�ساألها  التي  ال�ستقامة  »وه��ذه 

در�سية،                                    مهارة  جم��رد  لي�ست  التفكري  وا�ستقامة   .
)2(

التفكري« ا�ستقامة 

اأو �سناعة اأكادميية، ولي�ست جمرد اآليات منهجية، بل هي قبل كل �سيء هيئة 

نف�سية و�سفة خلقية.

3– اأخالق ال�سريعة و�سريعة الأخالق:

عر�سُت باإيجاز –يف ال�سفحات ال�سابقة– منوذجني من الكليات اخللقية 

اجلامعة يف ال�سريعة الإ�سالمية وهما: التقوى، وال�ستقامة. ففيهما تنطوي 

اأخالق وقيم كثرية، وعن اجلميع ينبثق ما ل ينح�سر من املقت�سيات العملية، 

ومن القواعد والأحكام الت�سريعية، الفردية واجلماعية. 

ومندوباته  وحمرماته،  بفرائ�سه  الإ�سالمي،  فالت�سريع  اأخ��رى:  بعبارة 

لالأخالق  عملي  وت�سريف  تقنني  هو  اإمنا  وم�ستحباته،  واآدابه  ومكروهاته، 

وعباداته،  ونياته  وت�سرفاته،  اأف��ع��ال��ه  يف  فاملكلف  الأخ��الق��ي��ة.  والقيم 

وعالقاته ومعامالته، يف ظواهره وبواطنه، وكذلك الفقيه واملفتي، والواعظ 

1- ال�ستقامة: �ص 35.

2- خطوة نحو التفكري القومي، لعبد الكرمي بكار: �ص 13.
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لأنف�سهم،  ما ي�سدر عنهم  وال��وايل، كل هوؤلء، ويف كل  والقا�سي  واملربي، 

اأو لآحاد النا�ص، اأو لعمومهم، يجب اأن تكون الأخالق مرجَعهم وم�سدرهم 

وميزانهم. 

فال�ستقامة والعتدال، وال�سدق والأمانة، والإخال�ص والنزاهة، والتكافل 

والعدل  والتزكية،  والعفة  والأخ���وة،  واملحبة  والرحمة،  وال��رف��ق  وال��ت��اآزر، 

مناجم  هي  اإمن��ا  واأمثالها،  الأخ��الق  هذه  وال��وف��اء...  واحلياء  والإح�سان، 

للت�سريع وينابيع لل�سلوك، اأو هي نف�سها ت�سريعات وقوانني، لكنها كلية. ولي�ص 

ومق�سد  خلقي،  وحمتوى  خلقي،  اأ�سل  وله  اإل  حكم  اأو  ت�سريع  الإ�سالم  يف 

خلقي. 

يقول العالمة حممد الأمني ال�سنقيطي: »واملتاأمل للقراآن يف هديه، يجد 

مبداأ الأخالق يف كل ت�سريع فيه، حتى العبادات:

- ففي ال�سالة خ�سوع وخ�سوع، و�سكينة ووقار »فاأتوها وعليكم ال�سكينة 

والوقار«. 

 { - ويف الزكاة مروءة وكرم: {     

)البقرة: 26(، وقوله عز من قائل: {                      } 

)الإن�سان: 9(. 

- ويف ال�سيام: »من مل يدع قول الزور والعمل به، فلي�ص هلل حاجة يف اأن 

يدع طعامه و�سرابه«، وقوله ]: »ال�سوم ُجنة«. 

- ويف احلج: {               } )البقرة: 197(. 

- ويف الجتماعيات: خوطب ] باأعلى درجات الأخالق، حتى ولو مل يكن 

داخال حتت اخلطاب، لأنه لي�ص خارجا عن نط��اق الط��لب {

       } )الإ�سراء: 23(، ثم ياأتي بعدها {
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 {          *

)الإ�سراء: 23-24(، مع اأن والديه مل يكن اأحدهما موجودا عند نزولها، اإىل 

غري ذلك من التعاليم العامة واخلا�سة التي ا�ستمل عليها القراآن.

وقد عني ] بالأخالق، حتى كان يو�سي بها املبعوثني يف كل مكان، كما 

ْتِبِع ال�سيئَة احل�سنَة 
َ
اأو�سى معاذ بن جبل [ بقوله: »اتق اهلل حيثما كنت، واأ

مَتُحها، وخالق النا�َص بُخلق ح�سن«. 

وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: » اإن مما اأدرك النا�ص من كالم النبوة: اإذا        

مل ت�ستحي فا�سنع ما �سئت«، اأي اإن احلياء، وهو من اأخ�ص الأخالق، �سياج 

من الرذائل، وهذا مما يوؤكد اأن اخللق احل�سن يحمل على الف�سائل ومينع 

من الرذائل كما قيل يف ذلك: 

ْقَلَعا
َ
 َفاأ

ِ
ْخ��اَلُق الِك���َرام

َ
َذى       َجاَءْتُه اأ

َ
ّك�ََن ِمْن اأ          اإِنَّ الَك�ِرمَي اإَِذا مَتَ

ًعا ْلٍح َمْو�سِ َذى     َيْطَغى َفاَل ُيْبِقي ِل�سُ
َ
َن ِمْن اأ كَّ         َوَتَرى اللَِّئيَم اإَِذا مَتَ

وقد اأ�سار القراآن اإىل هذا اجل�انب يف قوله تع�اىل: {
            

{              

)اآل عمران: 134(.

بعثت لأمتم مكارم  »اإمنا  بقوله:   [ بيانه  الأخالق  اأهم ق�سايا  واإن من 

الأخالق«. مع اأن بعثته بالتوحيد، والعبادات، واملعامالت، وغري ذلك، مما 

.
)1(

يجعل الأخالق هي البعثة

1- اأ�سواء البيان تف�سري القراآن بالقراآن: عند تف�سري اآية {                }، القلم: 4.
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ال�سنف الرابع: الكليات الت�سريعية

فعال              يقت�سي  ما  كل  والت�سريعي  بالت�سريع  اأعني  اأنني  البداية  يف  ��ر  َذكِّ
ُ
اأ

اأو تركا، اأو حتلية اأو تخلية، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.  

وبهذا املعنى، فجميع الكليات التي �سبق ذكرها، هي كليات ت�سريعية، ولكن 

ل�سُق من بع�ص بالت�سريع وجتلياته العملية. 
َ
بع�سها اأ

فالكليات العقدية مثال ل يظهر م�سمونها ومقت�ساها الت�سريعي العملي اإل 

بنوع من الت�سل�سل والتنزل املنطقي؛ فمثال: الإميان باليوم الآخر يعترب –يف 

البداية– عقيدة �سرفة لي�ص فيها عمل ول تكليف عملي. فاملهم هو اأن نوؤمن 

          – َوقف  اإذا  الآخر  باليوم  اآٍت ل ريب فيه، ولكن الإميان  واأنه  الآخر  باليوم 

اأو ُوقف به– عند هذا احلد يكون اأ�سبَه باللغو والف�سول الذهني.

يديه  والوقوف بني  يديه.  ووقوف بني  اإىل اهلل،  الآخر معناه رجوع  اليوم 

يقت�سي  ما  وهو  والعقاب،  الثواب  ي�ستتبع  وه��ذا  واحل�ساب،  ال�سوؤال  يعني 

ال�ستعداد لليوم الآخر، ويقت�سي فعل كذا وكذا، واجتناب كذا وكذا... فهذا 

هو اليوم الآخر مبقت�ساه وحمتواه الت�سريعي، وهذا ما نبه عليه ر�سول اهلل 

] تنبيها �سريعا بليغا حني جاء اأحدهم ي�ساأله: متى ال�ساعة قائمة؟ قال: 
.

)1(

»ويلك وما اأعددت لها؟...«

بل                         بالت�سريع،  الت�ساقا  اأك��رث  واخللقية  املقا�سدية  الكليات  جن��د  ث��م 

اأحكام ت�سريعية  اأو  –اأو بع�سها على الأقل– عبارة عن ت�سريعات كلية  هي 

اأو ال�ست�سالح،  الت�سريعي امل�سمى بامل�سلحة املر�سلة  عامة؛ فمثال: الأ�سل 

وهو  وال�سرائع،  للر�سل  الكلي  للمق�سد  فقهية  اأ�سولية  �سياغة  اإل  هو   ما 

مق�سد جلب امل�سالح ودرء املفا�سد. فمن هنا ت�ستمد )امل�سلحة املر�سلة( 

م�سروعيتها وحجيتها، ومن هنا ي�سبح: كل ما فيه م�سلحة حقيقية راجحة، 

به،  الإذن  الأقل– يتعني  –على  اأو  فهو م�سروع يجب فعله، اأو يندب فعله، 

وكل ما فيه مف�سدة حقيقية راجحة، فهو حمظور �سرعا، ويجب تركه ويحرم     

1- �سحيح البخاري: يف عدة موا�سع واأبواب. و�سحيح م�سلم: باب املرء مع من اأحب.
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اأو يكره فعله، ول ينبغي اإطالق القول باإباحته وم�سروعيته.

وعلى هذا الأ�سا�ص، فكل ما تقدم من كليات عقدية، اأو مقا�سدية اأو خلقية، 

فهو يت�سمن ت�سريعا وينتج ت�سريعا. 

ولكني اأعني الآن بالكليات الت�سريعية، املبادئ والقواعد الكلية املت�سمنة 

ل�سبط  قواعد  و�سعت  الأوىل  بالدرجة  فهي  العملية،  لالأحكام  واملنتجة 

واإباحة  واإيجاب  الب�سري وما يحتاجه من حتليل وحترمي  والتعامل  ال�سلوك 

وقيود و�سروط...

ميكن القول بتعبري ا�سطالحي: هي قواعد اأ�سولية فقهية كربى، اأي قواعد 

مرجعية مبا�سرة ل�ستمداد الأحكام ال�سرعية العملية. 

وقد قمت بفرز الآيات املت�سمنة لهذا ال�سنف من الكليات، وبعد النظر 

اأ�سفر  ببع�ص،  بع�سها  الكلية وعالقات  فيها ويف مقت�سياتها  النظر  وتقليب 

هذا كله عن �سبعة اأ�س�ص ت�سريعية كربى، هي الأكرث كلية و�سعة، �سمن مبادئ 

الت�سريع الإ�سالمي وقواعده. وهذا عر�ص خمت�سر لها ولأدلتها:

القاعدة الكلية الأوىل: الأ�سل الإباحة والت�سخري

ومعناه اأن كل ما خلقه اهلل لالإن�سان يف نف�سه وج�سمه، وكل ما خلقه من 

فيها  فالأ�سل  الكون من خملوقات،  �سائر  الأر���ص، ويف  حوله، وكل ما على 

منها  �سيء  عليه  يحرم  فال  وحاجته،  الإن�سان  ملنفعة  وم�سخرة  مباحة  اأنها 

اإل بدليل. فما مل ياأته دليل باملنع والتحرمي، اأو بالتحديد والتقييد، فله اأن 

يت�سرف فيها وينتفع بها كيف ي�ساء.

على  تقوم  مثلما  والنظرية،  العقلية  البداهة  على  القاعدة  ه��ذه  تقوم 

ن�سو�ص قراآنية مت�سافرة و�سريحة. 

فاأما البداهة الفطرية والعقلية، فمفادها اأن اهلل تعاىل خلق الإن�سان وخلق 
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فيه عددا من الحتياجات والنوازع والرغبات، فهو جمبول ومدفوع تلقائيا 

اإىل طلبها وتلبيتها. وهو حني يفعل هذا اإمنا ي�ستجيب لأوامر اهلل التكوينية، 

وتعليماته اخَللقية، فالرغبة يف الطعام وال�سراب اأمر اإلهي تكويني، واتقاء 

احلر والَقرِّ اأمٌر اإلهي تكويني، وحب الأ�سياء اجلميلة واللذيذة وال�سعي اإىل 

اإلهي  اأمر  والراحة  النوم  وطلب  تكويني،  اإلهي  اأمر  وا�ستعمالها  امتالكها 

وحب  الإجن��اب  حب  وكذلك  وامل��راأة  الرجل  بني  ال�ستمتاع  وحب  تكويني، 

احلركة والتنقل وال�ستك�ساف، كلها اأوامر اإلهية تكوينية. 

فالإن�سان خلق ناطقا لينطق، وُجعل متكلما ليتكلم {

)ال��ب��ق��رة:   {       } )الرحمن: 3 –4(، {       

31(. فهذا واأمثاله ل يحتاج اإىل اإذن ت�سريعي، ول يحتاج اإىل دليل اإباحة، 

ول يحتاج اإىل رفع احلظر...، بل كيف يحتاج اإىل رفع حظر قبل اأن يثبت؟!

بل هذه الأمور –اأو الأوامر– اخَلْلقية، تتجاوز يف دللتها جمرد الإباحة 

يخلقني  ن 
َ
فاأ الأحيان.  كثري من  والقت�ساء يف  الطلب  نوع من  اإىل  والإذن، 

اهلل تعاىل مدفوعا، اأو ميال، اأو حمتاجا اإىل بع�ص الت�سرفات، فمعناه اأنني 

الدليل والقت�ساء  باعها. فهذه الأمور لي�ست عرية عن  واتِّ اإىل فعلها  مدعوٌّ 

ال�سرعي، بل ما خلقه اهلل فينا من دوافع ونوازع ومطالب واحتياجات وميول 

 { ورغبات، هي يف الأ�سل مقت�سيات اإلهية �سرعية، لأن {    

)لقمان: 10(، {                    } )الأعراف: 54(. 

وغرائزنا،  نفو�سنا  وعرب  وعقولنا،  قلوبنا  عرب  تاأتينا  التي  اهلل  فاأوامر 

وعرب اأ�سماعنا واأب�سارنا واأذواقنا، وعرب عواطفنا وم�ساعرنا، وعرب بطوننا 

وفروجنا... لها دللتها ولوازمها، ولها قواعد فهمها وتف�سريها، مثل تلك 

التي تاأتينا عرب الر�سل والأنبياء، والكتب وال�سرائع املنزلة. 

فيه  ومرغوب  اإليه  ما هو حمتاج  كل  اأن  التكوينية:  الأوام��ر  واأق��ل دللت 

عنه  ومرغوب  مكروه  هو  ما  كل  واأن  فيه،  م��اأذون  مباح  اأنه  فالأ�سل  ِخلقًة، 
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ِخلقًة، فالأ�سل اإباحة دفعه والتخل�صِ منه. 

وقد وقف ابن القيم رحمه اهلل عند حكمة اهلل تعاىل يف جعل الإن�سان اآخر 

خملوقاته، اأي جاء خلقه بعد خلق ال�سماوات والأر�ص وما فيهن، وبعد خلق 

الإن�سان هو  اأن  اأخرى، فذكر من ذلك:  املالئكة واجلن، وخملوقات كثرية 

والقمر  وال�سم�ص  والأر�ص  ال�سماوات  �سواه من  ما  لأجلها  التي خلق  »الغايُة 

بعد  يكون خلقه  اأن  فنا�سب  وثمرته،  الوجود  واأنه خال�سة  والبحر...  والرب 

عدَّ له كل ما يحتاجه.
ُ
 اأي اأنه تاأخر خلقه اإىل اأن اأ

)1(

املوجودات؛

ب�سرد ما كان منها  اأكتفي  الدالة على هذا فكثرية جدا،  الن�سو�ص  واأما 

اأكرث عموما وت�سريحا، حتى ل نحتاج اإىل تف�سري اأو تعليق. 

} -

                 })الإ�سراء: 70(.

} -

                   } )لقمان: 20(.

- {                 } )اجلاثية: 13(.

- {                  })البقرة: 29(.

} -

     

           })اإبراهيم: 34-32(.

1- الفوائد: �ص71.
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 {          } -

)امللك: 15(.

القاعدة الكلية الثانية: ل دين اإل ما �سَرعه اهلل ول حترمي 

اإل ما حرمه اهلل

للعباد،            ي�سعها  ل  الدينية  والأح��ك��ام  الأدي���ان  اأن  م��وؤداه��ا  القاعدة  ه��ذه 

با�سم  العباد. فكل ما هو دين، وكل ما هو  اإل رب  العباد  ول يفر�سها على 

اأو مينع  �سيئا،  النا�ص  يفر�ص على  للدين، مما  ما هو من�سوب  وكل  الدين، 

عنهم �سيئا، فاإمنا مرده اإىل اهلل، فال ي�سدر اإل عنه، اأو من حتت اإذنه.

ولقد اعتنى القراآن الكرمي كثريا بتقرير هذا الأ�سل وتر�سيخه، ب�سبب ما 

وبا�سم اهلل  الدين،  با�سم  وتنطع  ت�سلط وحتكم  القدمية، من  الأمم  عرفته 

تعاىل. فما اأكرث ما فر�ص على النا�ص من تكاليف وتعبدات، واآ�سار واأغالل، 

با�سم الدين. وما اأكرث ما حرم عليهم وحرموا منه با�سم الدين، والدين من 

ذلك كله براء، ويف هذا اإف�ساد كبري للدين والدنيا معا. وقد وقع هذا وا�ستمر 

وعند  امل�سركني،  العرب  وعند  الن�سارى،  وعند  اليهود،  عند  طويال،  زمًنا 

اأمم واأقوام اآخرين. ولذلك جند يف القراآن الكرمي حملة �سديدة �سد هذه 

الأ�سكال من الإف�ساد الديني والدنيوي، مع تثبيت قوي ملعنى هذه القاعدة:  

ل دين اإل ما �سَرعه اهلل، ول حترمي اإل ما حرمه اهلل. 

رة لهذه الأ�سل:  وهذه بع�ص الآيات املقرِّ

 {                    } -

)ال�سورى: 21(.

}  -

       

      } )التوبة: 31(.
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} -

            } )يون�ص: 59(.

} -

 {         

)الأنعام: 150 –151(.

} -

              } )النحل: 116(.
َ
    

} -

  } )املائدة:87- 88(.

وبناء على هذه الن�سو�ص –واأمثالها يف القراآن وال�سنة– فال يحق لأحد 

اأو على غريه،  اأن يفر�ص على نف�سه  اأو على غريه، ول  اأن يحرم على نف�سه 

حكما من�سوًبا اإىل اهلل اأو اإىل �سرعه، اإل بدليل �سحيح وا�سح، واإل فهو مْعتٍد 

ومبتدٌع ومتنطع، ويف جميع احلالت ل يوؤبه له، ول قيمة لدعواه حتى يثبتها 

بدليلها.

القاعدة الكلية الثالثة: حتليل الطيبات وحترمي اخلبائث

ظهر يف الفقرة ال�سابقة، ومن خالل الآيات املذكورة فيها، التحذيُر ال�سديد 

من و�سع اأحكام با�سم الدين، تفر�ص على النا�ص فرو�سا اأو حمرمات، دون 

اأن تكون من عند اهلل تعاىل، ودون اأن تكون باإذنه، اأو ا�ستنباطا وا�سحا من 

كالمه ووحيه.

ويف هذا الأ�سل الثالث، يخرب اهلل تعاىل اأنه قد اأحل لعباده كل ما هو طيب 
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يف هذا الكون ويف هذه احلياة، واأنه حرم عليهم من ذلك كل ما هو خبيث.

ثابتة ب�سفة عامة   الأول،  الكلي  الأ�سل  تقرر يف  الإباحة، كما  واإذا كانت 

مباحة  فالطيبات  وت�سريحا.  ن�سا  هنا  ثابتة  فاإنها  وعقال،  وفطرة  اأ�سالة 

اخِللقية  بالأ�سالة  ومتاحة  مباحة  اأنها  اأي  وديانة،  اأ�سالة  للنا�ص  ومتاحة 

العامة.  ال�سريحة  الدين  بن�سو�ص  وح��الل  مباحة  اأي�سا  وهي  الفطرية، 

لي�ص  ما  اأن  اإىل  مبفهومه  ي�سري  )الطيب(  ب�سفة  والتحليل  الإباحة  وتقييد 

بطيب فلي�ص حالل. ولذلك اقت�سر القراآن الكرمي يف عدد من اآياته على ذكر 

حتليل الطيبات، دون ذكر حترمي اخلبائث الذي مل يرد اإل يف اآية واحدة.

 قال تعاىل: {         })املائدة: 4(.

- وقال �سبحانه: {           } )املائدة: 5(.

- وقال عز وجل: {        } )املوؤمنون: 51(.

واأما الآية التي ن�ست على الوجهني معا، فهي قوله عز وجل ي�سف ر�سالة 

خ��امت الأنب�ي����اء ]: {                                 }

 )الأعراف: 157(.

كل  اأن  كليا مفاده،  –مبفردها ومبجموعها– تعطينا حكما  الآيات  فهذه 

ما هو طيب فهو يف الأ�سل حالل، وكل ما هو خبيث فهو يف الأ�سل حرام. 

»ف�سار هذا اأ�سال كبريا وقانونا مرجوعا اإليه يف معرفة ما يحل ويحرم من 

الأطعمة«؛ كما قال الفخر الرازي يف تف�سريه لالآية.

واأما معنى )الطيبات( ومعنى )اخلبائث(، فللعلماء واملف�سرين يف حتديده 

وجهتان خمتلفتان:

الوجهة الأوىل تربط معناهما بدللة احلكم ال�سرعي، فما اأباحه اهلل فهو 

طيب، وما حرمه فهو خبيث. ومعنى هذا اأن الطيبات هي ما ن�ص ال�سرع على 
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اإباحته، واأن اخلبائث هي ما ن�ص ال�سرع على حترميه، قال الإمام الطربي: 

.
)1(

»الطيبات، وهي احلالل الذي اأذن لكم ربكم يف اأكله من الذبائح«

وقال عن اخلبائث: »وذلك حلم اخلنزير والربا وما كانوا ي�ستحلونه من 

.
)2(

املطاعم وامل�سارب التي حرمها اهلل«

الوجهة الثانية لفريق اآخر من العلماء مل يرت�ِص هذا التف�سري، لأنه ل يفيد 

�سيئا جديدا يف حكم الآيات النا�سة على حتليل الطيبات وحترمي اخلبائث، 

قد  حترميها،  على  املن�سو�ص  وكذلك  اإباحتها  على  املن�سو�ص  فالأ�سياء 

الطيبات واخلبائث  اأن  اإىل  ولذلك ذهب هوؤلء  واأ�سمائها،  باأعيانها  عرفت 

طيبا،  ب�سفته  طيب  كل  حتليل  فت�سمل  اللغوي،  ومعناها  عمومها  على  هي 

وحترمي كل خبيث ب�سفته خبيثا، �سواء كان من�سو�سا عليه اأو مل يكن. قال 

الفخر الرازي: »واعلم اأن الطيِّب يف اللغة هو امل�ستَلذ. واحلالل املاأذون فيه 

امل�سرة.       انتفاء  يف  اجتمعا  لأنهما  م�ستلذ،  هو  مبا  له  ت�سبيها  طيبا،  ي�سمى 

اأن هذا ركيك،  املحلَّالت، ومعلوم  بالطيبات هنا  املراد  اأن يكون  فال ميكن 

كل        لكم  حل 
ُ
اأ التقدير:  ف�سار  امل�ستَهى.  امل�ستلذ  على  الطيبات  حمل  فوجب 

.
)3(

ما ي�ستلذ وي�ستهى«

 { وقال ابن عا�سور: »واملراد بالطيبات يف قوله: {   

. فظهر اأن الطيبات 
)4(

معناها اللغوي، لي�سح اإ�سناد فعل )اأحل( اإليها...« 

املباحة هي اأو�سع مما جاءت الن�سو�ص بتعيينه وت�سميته والت�سريح باإباحته، 

واأن اخلبائث املحرمة هي اأو�سع مما جاء التن�سي�ص على حترميه با�سمه،          

كل  هو  لي�ص  ولكنه  �سك،  ل  الطيبات  من  فهو  بعينه  تعاىل  اهلل  اأحله  فما 

الطيبات املباحة، وما حرمه اهلل بعينه، فهو من اخلبائث ل �سك، ولكنه لي�ص 

1- عند تف�سريه الآية 4 من �سورة املائدة.

2- عند تف�سريه الآية 157 من �سورة الأعراف.

3- عند تف�سريه الآية 4 من �سورة املائدة.

4- عند تف�سريه الآية 5 من �سورة املائدة. 
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هو كل اخلبائث املحرمة.

فهناك طيبات ل ح�سر لها غري من�سو�ص على اإباحتها بعينها وبا�سمها، 

فهذه تباح وحتل مبقت�سى الن�ص العام على اإباحة الطيبات، وهناك خبائث 

ل ح�سر لها مل ين�ص على حترميها بعينها وبا�سمها، فهذه حمرمة بالن�ص 

العام على حترمي اخلبائث.

فاحلا�سل اأن املباحات واملحرمات يف ال�سرع �سنفان: 

تعاىل:        قوله  يف  كما  واأ�سمائه،  باأعيانه  وحترميه  حتليله  وقع  �سنف   -1

{                } )املائدة: 1(، وقوله �سبحانه: {

              } )البقرة: 187(، وقوله جل وعال: {

            } )املائدة: 3(. 

2- و�سنف وقع حتليله اأو حترميه ب�سفاته، كما يف مو�سوعنا {

بالن�ص  }.. فالتحليل والتحرمي قد يكونان         

اخلا�ص، وقد يكونان بالو�سف العام.

ويف ق����وله تع���اىل: {

               } )املائدة: 5(، ُذكر ال�سنفان معا، ففيه حتليل عام غري 

معني، وهو حتليل الطيبات. وفيه حتليل �سيء بعينه وهو طعام اأهل الكتاب. 

ففي الآية حتليل كلي بالو�سف، وحتليل جزئي بال�سم.

والذي يعنينا الآن –ونحن يف مو�سوع الكليات– هو احلكم الكلي بتحليل 

الطيبات وحترمي اخلبائث. وهذه القاعدة تعترب مو�سحة ومقيدة للقاعدة 

قائمان  والت�سخري  فالإباحة  والت�سخري(؛  الإباحة  )الأ�سل  ال�سابقة  الكلية 

�ساريان فيما هو َطيب، وفيما هو باٍق على ِطيبه، واأماالأ�سياء التي حتولت       

اأو حولت اإىل خبائث، فهي داخلة يف دائرة التحرمي.
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ومعلوم اأن كل ما خلقه اهلل تعاىل و�سخره لعباده طيب نافع، عدا ا�ستثناءات 

طارئة ل تخرج عن حد الندرة وال�ساآلة. واأكرث هذه ال�ستثناءات لي�ست خبيثة 

باأ�سلها واإمنا ت�سري خبيثة بفعل الإن�سان وب�سوء ا�ستعماله، كما هو احلال يف 

اخلمر، ويف ال�سموم، ويف املكا�سب املحرمة ملا فيها من ظلم وغ�سب وف�ساد. 

وهذا يقودنا اإىل م�ساألة اأ�سا�سية يف مو�سوعنا، وهي املعايري التي تعرف بها 

الطيبات واخلبائث التي لي�ست من�سو�سا على تعيينها وت�سميتها.

واخلبائث  بالطيبات  املراد  املعنى  اأن  املف�سرين  بع�ص  قول  يف  تقدم  لقد 

عن  يغني  ل  ولكنه  ومفيد،  مهم  وه��ذا  عليه،  املتعارف  اللغوي  املعنى  هو 

حتديد معايري مو�سوعية ملعرفة ما هو طيب وما هو خبيث، خا�سة مع تعدد 

ال�ستعمالت وتطور املفاهيم اللغوية والعرفية.

يب: معنى الطهارة والزكاة  يقول العالمة ابن عا�سور: »واأ�سل معنى الطِّ

والوقِع احل�سن يف النف�ص، عاجال واآجال، فال�سيء امل�ستلذ اإذا كان وِخما )اأي 

.
)1(

وخيم العاقبة( ل ي�سمى طيبا، لأنه ُيعقب اأملا و�سررا« 

فالطيب بالإ�سافة اإىل كونه م�ستلذا وحمببا اإىل النفو�ص يجب »اأن يكون 

غري �سارٍّ ول م�ستقذر ول مناٍف للدين، واأن يكون مقبول عند جمهور املعتدلني 

.
)2(

من الب�سر...« 

وباملقابل يحدد اأو�ساف اخلبائث املحرمة، مبا ي�سر تناوُله العقل اأو البدن، 

.
)3(

وما هو جن�ص بال�سرع، وما هو م�ستقذر بالطبع

اإىل  اخلبائث  يق�سم  حيث  اخلبائث،  من  اآخر  �سنفا  تيمية  ابن  وي�سيف 

اخلنزير،         وحلم  وامليتة  كالدم  به  قام  ملعنى   ،
)4(

لعينه« خبث  »ما  نوعني: 

1- التحرير والتنوير: تف�سري الآية 5 من �سورة املائدة.

2- املرجع نف�سه.

3- نف�سه. 

4- وتدخل فيه الأنواع الثالثة التي ذكرها ابن عا�سور.
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ومعنى   .
)1(

واملي�سر كالربا  بعقد حرام  اأو  كاملاأخوذ ظلما،  ك�سبه،  وما خبث 

هذا اأن خبث الأ�سياء –وكذلك طيبها– قد يكون ذاتيا ح�سيا، وهذا يعرف 

ودلئله،  بال�سرع  يعرف  وهذا  ُحكميا،  معنويا  يكون  وقد  والتجربة،  بالطبع 

وكل ذلك ينبني عليه التحرمي اأو التحليل.

القاعدة الكلية الرابعة: التكليف بح�سب الو�سع 

بن�سها  عندهم  وحمفوظة  النا�ص،  عند  معروفة  الكلية  القاعدة  ه��ذه 

})البقرة:  القراآين، الذي تكرر يف عدة اآيات: {            

286(. وهي واردة اأي�سا ب�سيغة:{      })الأعراف 42 

 { والأنعام 152 واملوؤمنون 62(، وب�سيغة: {     

)الطالق: 7(.

فهذه الآيات –واآيات اأخرى كثرية– تفيد اأن الأحكام والتكاليف وال�سرائع 

ال�سادرة من اهلل تعاىل اإىل عباده قد و�سعت لهم ح�سب طاقاتهم وقدراتهم 

والإمكانات املتاحة لهم، واأنها ل ت�سمل ول تقت�سي ما يكون خارجا عن طاقة 

املكلفني.

مطابقة                         ق��واع��د  ب��ع��دة  العلماء  عنه  ع��رب  ق��د  ال��ق��اع��دة  ه��ذه  وم�سمون 

اأو متفرعة، مثل: ل تكليف مبا ل يطاق، احلرج مرفوع، الدين ي�سر، امل�سقة 

جتلب التي�سري، الأمر اإذا �ساق ات�سع، ل حترمي مع ال�سطرار ول وجوب مع 

العجز، ال�سرورات تبيح املحظورات، احلاجة تنزل منزلة ال�سرورة... 

لبع�ص  املت�سمنة  اأو  القاعدة،  هذه  ملعنى  املوؤيدة  الأخ��رى،  الآي��ات  واأم��ا 

جوانبها، فاأذكر منها: 

} -

              } )البقرة: 286(.

1- جمموع الفتاوى: 304/4.



104

- {             } )البقرة: 185(.

- {      } )الن�ساء: 28(. 

- {         } )املائدة: 6(.

- {         } )احلج: 78(.

} )التغابن: 16(.    } -

})الأنعام: 119(.       } -

113– الأنعام  )البقرة:  �إِْثَم عليه}  َفال               } -

145– النحل 115(.

 {         } -

)الأحزاب: 5(.

- {       } )البقرة: 234(.

فهذه الآيات، واإن تعددت �سياقاتها وتنوعت عباراتها، ت�سب كلها يف معنى 

م�سرتك، هو اأن اهلل تعاىل ل يريد بتكاليفه ع�سرا ول �سيقا ول م�سقة، بل 

يريد الي�سر والتخفيف والتو�سعة، واأما ما قد يتطلبه اللتزام ببع�ص اأحكام 

متناول  يف  العموم  على  هو  فاإمنا  وحتمل،  و�سرب  وجهد  كلفة  من  ال�سريعة 

النا�ص ومعهودهم. ول يكاد يوجد يف هذه احلياة عمل ذو بال  اإل وهو حمتاج 

اإىل جهد وبذل و�سرب، فلي�ص هذا ومثله هو املنفي عن ال�سريعة، واإمنا املنفي 

اأو يف و�سع ل يطاق يف معهود  هو ما يجعل النا�ص يف حرج وعنت و�سنك، 

النا�ص وحياتهم الطبيعية. 

اأ�سلها  من  فهي  الإ�سالمية.  لل�سريعة  والأ�سلية  العامة  ال�سمة  هي  فهذه 

واأ�سا�سها مبنية على الو�سع والإمكان والي�سر. ولكن قد تعر�ص للنا�ص –فرديا 

ع�سريا                                                                                                                                        الأح��ك��ام  ببع�ص  التزامهم  جتعل  وط���وارئ،  ظ��روف  جماعيا–  اأو 
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اأو متعذرا، وي�سق ال�سرب عليه وال�ستمرار فيه، فهنا تاأتي م�سروعية التخفيف 

والرتخي�ص والتما�ص املخارج، وكل هذا يتقدر بقدره دون اإفراط اأو تفريط، 

وفق ما هو مبني يف الن�سو�ص والقواعد املذكورة اآنفا.

القاعدة الكلية اخلام�سة: الوفاء بالعهود والأمانات

تدخل         دومنا  ت�سدر عنها  واح��دة،  بجهة  تتعلق  ال�سابقة،  الأرب��ع  القواعد 

اأو اأثر لغريها، فهي �سادرة عن اهلل تعاىل، باإرادته املنفردة وحكمته البالغة، 

تف�سال واإح�سانا منه لعباده، فهو الذي خلق و�سخر. وهو الذي و�سع الدين 

واأحكامه ومل يجعل ذلك لأحد من خلقه، فال اأحد َي�ْسرع للنا�ص دينا، ول اأحد 

يفر�ص عليهم اأو يحرم عليهم �سواه.

وهو الذي تف�سل باإرادته فاأباح كل ما هو طيب ومفيد وممتع ولذيذ، وحرم 

كل ما هو �سار وموؤذ وخبيث. وهو الذي اأراد، فجعل دينه و�سريعته يف و�سع 

النا�ص بال حرج ول عنت {      } (البقرة: 220(.

وحتكم  جهتني،  ذات  اأما قاعدتنا اجلديدة –والقواعد التي تليها– فهي 

التعامل بني جهتني اأو جهات، فهي اإما بني العباد وربهم، اأو بني العباد مع 

بع�سهم، اأو بني العباد مع ربهم ومع بع�سهم يف اآن واحد.

»قال  الفاحتة،  �سورة  عن  القد�سي  احلديث  يف  مبا  �سبيه  هنا  فاحلال 

اهلل تبارك وتعاىل: ق�سمت ال�سالة بيني وبني عبدي ن�سفني، فن�سفها يل 

 ،{ ون�سفها لعبدي، ولعبدي ما �ساأل... يقول العبد:{    

 ،{ يقول اهلل تبارك وتعاىل: حمدين عبدي، ويقول العبد {    

 ،{ يقول اهلل: اأثنى عليَّ عب�دي، ويق��ول الع��ب�د: {          

فهذه الآية بيني وبني عبدي ولعبدي ما �ساأل. يقول العب��د:{

فهوؤلء   {                
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.
)1(

لعبدي ولعبدي ما �ساأل«

اجتماعية،  ُخلقية  م�ساألة  هي  والأم��ان��ات  بالعهود  الوفاء  اأن  يبدو  وق��د 

الت�سريع  قواعد  من  كربى  قاعدة  اأي�سا  ولكنها  �سك،  دون  كذلك  والأم��ر 

وال�سيا�سية  والعلمية  التعبدية  الأ�سعدة،  جميع  على  الت�سريعي،  والإل��زام 

اهلل  نبي  خطبنا  »ما  احلديث:  يف  جاء  ما  معنا  تقدم  وقد  والجتماعية... 

] اإل قال: ل اإميان ملن ل اأمانة له، ول دين ملن ل عهد له«. فاحلديث اأوًل 
يجمع بني الأمانة والعهد، باعتبار اأن بابهما واحد ومنبعهما واحد. وهو ثانيا 

يفيد عناية نبوية فائقة بهما، وذلك بكرثة ذكرهما والتذكري بهما والتحذير 

من ت�سييعهما. وهو ثالثا يجعلهما ركنني من اأركان الدين والإميان. فال دين        

نَّكم �سالة امرئ ول �سيامه،  ول اإميان بدونهما، ويف احلديث اأي�سا: »ل يغرَّ

.
)2(

من �ساء �سام ومن �ساء �سلى، ولكن ل دين ملن ل اأمانة له«

بحمل  وملزم  وملتزم  اأم��ره،  اأول  من  موؤمتن  موؤمتن«،  كائن  و»الإن�سان 

الأمانة واأدائها، جملة وتف�سيال.. ق��ال اهلل تع��اىل: {

           } )الأحزاب: 72(.

وم�سوؤولياته،            مبزاياه  ال�ستخالف  اأمانة  هي  الأمانة  هذه  كانت  و�سواء 

اأو هي اأمانة التكليف مبا له وما عليه، اأو كانت هي القابلية املبدئية لتحمل 

الأمانات، فاإن الإن�سان ملتزم بها ومدعو لأدائها.

قال الإمام الطربي: »ُعني بالأمانة يف هذا املو�سع: جميُع معاين الأمانات 

.
)3(

يف الدين واأمانات النا�ص«

مر بها الإن�سان، 
ُ
وهذه الأمانات هي عهوٌد ُعهد بها اإىل الإن�سان، وعهود اأ

1- موطاأ مالك: باب القراءة خلف الإمام. واحلديث عند م�سلم واأبي داود وغريهما.

2- م�سنف عبد الرزاق: 157/11. و�سعب البيهقي: 64/1.

3- عند تف�سريه لالآية املذكورة.



107

اأماناٍت يف  وهي عهود يتعاهد عليها ويتعهد بالتزامها والوفاء بها، فت�سري 

ذمته.

قال القرطبي يف تف�سري قوله تعاىل: {

      } )الن�ساء: 58(: »هذه الآية من اأمهات الأحكام، ت�سمنت جميع الدين 

. ويف معنى قوله جل وعال: {
)1(

وال�سرع«

          {                 

)الرعد: 19 –20(.

كل عهد،  ي�سمل  اهلل مطلق  »وعهد  اهلل:  رحمه  �سيد قطب  ال�سهيد  يقول 

وميثاق اهلل مطلق ي�سمل كل ميثاق. والعهد الأكرب الذي تقوم عليه العهود 

هو  كلها  املواثيق  عليه  تتجمع  الذي  الأك��رب  وامليثاق  الإمي��ان،  عهد  هو  كلها 

ميثاق الوفاء مبقت�سيات هذا الإميان.... ثم ترتتب على العهد الإلهي وامليثاق 

الرباين كل العهود واملواثيق مع الب�سر، �سواء مع الر�سول اأو مع النا�ص، ذوي 

قرابة اأو اأجانب، اأفرادا اأم جماعات. فالذي يرعى العهد الأول يرعى �سائر 

يوؤدي  الأول  امليثاق  بتكاليف  ينه�ص  وال��ذي  فري�سة،  رعايتها  لأن  العهود؛ 

كل ما هو مطلوب منه للنا�ص، لأن هذا داخل يف تكاليف امليثاق. فهذه هي 

يف  يقررها  كلها،  احلياة  بنيان  عليها  يقوم  التي  الأوىل  ال�سخمة  القاعدة 

.
)2(

كلمات...«

ويف قوله تعاىل: {            })ال��ب��ق��رة: 177(، 

يتجه بع�ص املف�سرين اإىل اأن العهد هو العهد الذي اأخذه اهلل على العباد، من 

الإميان والتوحيد والعبادة والطاعة...، ويتجه اآخرون اإىل اأن املراد هنا هو 

ما يتعاهد عليه النا�ص ويلتزمونه يف عالقاتهم ومعامالتهم، بدليل اأن اهلل 

اأ�سن��ده اإلي�ه�م {                                   } فه�و عه���دهم، وهم الذين عاهدوا 

عليه. ويتجه اآخرون اإىل التعميم والكلية.

1- عند تف�سريه لالآية املذكورة.

2- يف ظالل القراآن: عند تف�سري الآية 20 من �سورة الرعد.
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ي���ت���ن���اول   { قال ابن عادل: »فقوله: {         

الذي عرب عنه  بع�سها، وهذا هو  الآية على  تقت�سر  الأق�سام، فال  كل هذه 

ْوا، واإذا  املف�سرون فقالوا: هم الذين اإذا وعدوا اأجنزوا، واإذا حلفوا ونذروا َوَفّ

.
)1(

ْوا« قالوا �سدقوا، واإذا ائُتمنوا اأدَّ

ومن الآيات الكلية يف هذا الباب، قوله عز وجل: {

      } )املائدة: 1(، فهي �ساملة كلَّ العقود، اأيا كانت مو�سوعاتها 

واأيا كان اأطرافها، بل كل ما يلتزم به اأحد ويعد به ويقبل العمل به فهو عقد 

وعهد، يجب الوفاء به، اإل اإذا منع من ذلك مانع.

�سَوُب ما يقال يف تف�سري هذه الآية: 
َ
قال القا�سي عبد احلق بن عطية: »واأ

بقول  ربط  كل  يف  العقود  لفظ  م  وُيَعمَّ تتناول..  ما  بغاية  األفاظها  م  ُتعمَّ اأْن 

.
)2(

موافق للحق وال�سرع«

وقال القا�سي اأبو بكر بن العربي يف �ساأن هذه الآية اأي�سا: »وعلى امل�سلمني 

اأن يلتزموا الوفاء بعهودهم و�سروطهم، اإل اأن يظهر فيها ما يخالف كتاب 

.
)3(

اهلل في�سقط«

وتقييد الوفاء بالعهود والعقود واملواثيق باأن تكون موافقة للحق وال�سرع، 

ولي�ص فيها ما يخالف كتاب اهلل، هذا التقييد هو نف�سه نوع من الوفاء بالعهود 

والأمانات، فاحلق اأحق اأن يتبع، واحلق قدمي ل يبطله �سيء، والتعاقد على 

باطل باطل من اأ�سله. فمن الوفاء بالعهود والأمانات، عدم اللتزام مبا ينايف 

اأو على القهر والإكراه،  احلق والعدل، فكل ما قام على اخلداع والتدلي�ص، 

اأو على ال�سطرار والإجلاء، اأو على الظلم والف�ساد، فهو باطل ل يلزم، وِمَن 

الوفاء عدُم الوفاء به وعدم اخل�سوع له. 

1- تف�سري اللباب: عند تف�سري الآية.

2- املحرر الوجيز: عند تف�سري الآية 1 من �سورة املائدة.

3- اأحكام القراآن: 9/2.
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مكتوبة،  كانت  �سواء  والأم��ان��ات،  واملواثيق  العهود  من  ه��ذا  �سوى  وم��ا 

اأو بني  الأف��راد،  و�سواء كانت بني   ... بها  النا�ُص  اأو عرفية عِمَل  �سفوية،  اأو 

وهذه،  هذه  بني  اأو  والهيئات،  املوؤ�س�سات  بني  اأو  الدول،  بني  اأو  اجلماعات، 

فاإن الوفاء بها فر�ص و�سرع. فالعهد ال�سحيح والعقد ال�سحيح، لي�ص فقط 

)�سريعة املتعاقَدْين( كما يقال، ولكن )العقد ال�سحيح �سريعة اهلل(، فالوفاء 

به ِدين وتدين وعبادة وتقرب...

ومن العهود الكلية اجلليلة: عهد اهلل تعاىل اإىل العلماء اأن يبينوا ال�سرع 

حماباة،                     اأو  طمع  اأو  خ��وف  ودومن���ا  نق�سان،  اأو  زي���ادة  دومن��ا  واأح��ك��ام��ه، 

واأن ياأمروا باملعروف، وينَهوا عن املنكر، واأن يقولوا احلق يف جميع الأحوال، 

ل يخافون لومة لئم {

      } )اآل عمران: 187(، {

 {          

)البقرة: 159(.

ومن العهود الكلية العظمى اجلارية بني النا�ص، عهود الوليات العامة على 

الإمارات  من  وغريها  اخلالفة،  وولية  الق�ساء،  كولية  وم�ساحلها،  الأمة 

الدينية  امل�سالح  من  عليها  يتوقف  وعهود  اأم��ان��ات  فهذه  والرئا�سات... 

والدنيوية ما ل ينح�سر ول يتقدر، ويجب اأن يتجند اجلميع للوفاء بها واللتزام 

بها والإلزام بها، فمقت�سياتها ل تقبل الت�ساهل ول تقبل الإ�سقاط، ومن مل 

اأنه لي�ستطيع  . ومن ظهر منذ البداية  ِلينحَّ اأو  َيقدر على الوفاء بها فليتنح 

اأن يوفيها حقها مل يجز توليته ول ال�سماح بتوليته. فهذا ال�سحابي اجلليل 

اأبو ذر الغفاري ر�سي اهلل عنه قال: قلت: يا ر�سول اهلل، األ ت�ستعملني؟ قال: 

ف�سرب بيده على منكبي ثم قال: يا اأبا ذر، اإنك �سعيف، واإنها اأمانة، واإنها 

.
)1(

يوم القيامة خزي وندامة، اإل من اأخذها بحقها واأدى الذي عليه فيها«

1- �سحيح م�سلم: باب كراهة الإمارة بغري �سرورة.
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املعامالت،  وك��ل  العالقات  كل  لت�سمل  ومتتد،  القاعدة  ه��ذه  تتنزل  ثم 

الوعود  اأ�سغر  اإىل  والجتماعية....  والعائلية  واملحلية  والوطنية  الدولية 

والتعهدات واملواعيد والآجال يف حياتنا اليومية، مع اأهلنا وجرياننا وزمالئنا 

واأ�سدقائنا... فالوفاء بكل هذه العهود ركن من اأركان الدين والإميان.

القاعدة ال�ساد�سة: الت�سرف يف الأموال منوط باحلق والنفع 

ق�سية املال وك�سبه وامتالكه واإنفاقه وا�ستهالكه، ق�سية املعامالت املالية، 

اأفرادا  النا�ص  كافة  ت�سغل  التي  الق�سايا  اإح��دى  هي  املالية،  واملنازعات 

وجماعات، ودوًل وجمتمعات، وهي عندهم ق�سية العمر، وق�سية الأجيال، 

ق�سية احلا�سر وامل�ستقبل، مثلما هي ق�سية كل يوم وكل وقت وحني....

ومن  وال��ع��داوات،  اخل�سومات  وم��ن  وال�سراعات،  احل��روب  من  وكثري 

اخلالفات والنزاعات، اإمنا هي لأ�سباب مالية ولأهداف مالية..

املالية حيزا كبريا يف جميع  والأحكام  املالية  ال�سوؤون  اأن حتتل  َجَرم  فال 

ال�سريعة  يف  �ساأنها  هو  وه��ذا  الت�سريعية،  والقواعد  والقوانني  ال�سرائع 

الإ�سالمية.

هذه  ومرجعها  اأ�سا�سها  بالأموال،  املتعلقة  ال�سرعية  والقواعد  الأحكام 

فجميع  والنفع(،  باحلق  منوط  الأم���وال  يف  )الت�سرف  الكلية:  القاعدة 

نفع  يف  تكون  واأن  اأول،  والعدل  باحلق  تكون  اأن  يجب  املالية  الت�سرفات 

وم�سلحة ثانيا.

وتداولها  وامتالكها  الأم��وال  ك�سب  النفع، يف  ووجوه  وجوه احلق  اأن  ومبا 

تعد                    ل  بحيث  والتفرع،  التجدد  وم��ن  والتنوع،  الكرثة  من  هي  واإنفاقها، 

ذكر                   اإىل  اجت��ه  ال�سرع  ف��اإن  ح�سرها،  ول  ذكرها  ميكن  ول  حت�سى،  ول 

ما ل ي�سح ول يجوز منها، وهو النهج الذي نبهت عليه الآية الكرمية: {

ما  بت�سمية  اأي   ،)151 )الأنعام:   {       
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هو حمرم، وما �سواه فيبقى مباحا.

ومرجع التحرمي يف الأموال والت�سرفات املالية اإىل اأمرين هما:

وجه حق  بغري  اأي  بالباطل،  وتداولها  وتناولها  الأموال  ك�سب  1– حترمي 

وا�ستحقاق.

2– حترمي تبذيرها واإف�سادها، اأي �سرفها وا�ستعمالها وا�ستهالكها فيما 

ل نفع فيه ول طائل حتته، اأو فيما فيه �سرر اأو ف�ساد.

ففي الوجه الأول جند مثل هذه الآيات اجلامعة: 

} -

          } )البقرة: 188(.

} )الن�ساء: 29(.       } -

} -

 {                        *   

)الن�ساء:160- 161(.

    } -

             } )التوبة: 34(.

} -

         } )املطففني: 3-1(.

وهكذا فكل ك�سب اأو اإك�ساب للمال، بوجه من الوجوه التي متنعها ال�سرائع 

املنزلة، اأو متنعها الأخالق الكرمية، اأو متنعها الأعراف القومية، اأو متنعها 

للمال  اأكل  وهو  حمرم،  ك�سب  فهو  ال�سحيحة،  العهود  اأو  العادلة،  القوانني 

بالباطل، اأي بغري وجه حق.
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عن  الناجمة  املكا�سب  املثال،  �سبيل  على  بالباطل،  املال  اأكل  يف  ويدخل 

الغ�سب، والتدلي�ص، واخلداع، والغ�ص، والربا، والر�سوة، واملي�سر، والإجلاء، 

والزور.

واأما الوجه الثاين، فهو ي�سمل املال املكت�سب بحق وا�ستحقاق. فهذا املال 

لي�ص لأ�سحابه اأن ي�سرفوه وي�ستعملوه فيما ل نفع فيه، ولي�ص لهم اأن ي�ستعملوه 

فيما ي�سر، كما لي�ص لهم اأن يجمدوه ويعطلوه عن وظيفته ومق�سوده. وهذا 

املعنى م�سمن يف اآيات عديدة منها:

} )الفرقان: 67(.      } -

 {                } -

)الإ�سراء: 27-26(.

- {             } )الن�ساء: 5(.

اأموالهم،لأنهم  يف  الت�سرف  من  مُينعون  القا�سرين،  مثل  فال�سفهاء، 

يف�سدونها وي�سعونها يف غري منفعة اأو ي�سعونها يف م�سرة. وقد قيلت اأقوال 

–بعد  الطربي  الإم��ام  ولكن  الآي��ة،  املق�سودين يف  ال�سفهاء  معنى  عدة يف 

اأن ا�ستعر�ص تلك الأقوال كلها– قال: »وال�سواب من القول يف تاأويل ذلك 

عندنا، اأن اهلل جل ثناوؤه َعمَّ بقوله: {           }، فلم يخ�ص 

�سفيها دون �سفيه، فغري جائز لأحد اأن يوؤتي �سفيها ماله، �سبيا �سغريا كان 

.
)1(

اأو رجال كبريا، ذكرا كان اأو اأنثى«

وقد ورد توكيد هذا املعنى العام يف منع اإ�ساعة املال ومنع ا�ستعماله بغري 

وقال،  قيل  ثالثا:  لكم  كره  اهلل  »اإن   :[ قوله  منها  اأحاديث،  عدة  يف  نفع 

.
)2(

وكرثة ال�سوؤال، واإ�ساعة املال«

1- تف�سري الطربي: عند الآية املذكورة من �سورة الن�ساء.

2- احلديث يف املوطاأ وال�سحيحني وغريهما.
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»باب             عنوان  حتت  –وغريه–  احلديث  هذا  البخاري  الإم��ام  اأورد  وقد 

ما ينهى عن اإ�ساعة املال، وقول اهلل تعاىل: {                           }

 و{              }...«

ومما ينبني على هذه القاعدة وخا�سة من وجهها الثاين، قاعدة وجوب 

الإنفاق، فهذه متفرعة عن تلك، باعتبار اأن اإنفاق املال اإمنا هو ت�سرف فيه 

اإنفاق املال م�ساٍو لإنفاقه فيما ل نفع فيه؛  و�سرف له فيما ينفع، لأن عدم 

فكالهما جناية على املال وعلى وظائفه املتعددة.

وبغ�ص النظر عن وجوه الإنفاق املحددة والواجبة �سرعا، كالزكاة واجلهاد 

ونفقة الأهل والأقارب ونحوها، فاإن حديثي الآن هو عن املعنى الكلي، وعن 

احلكم الكلي، وهو )وجوب الإنفاق( على وجه العموم والإطالق.

لقد اأمر اهلل تعاىل بالإنفاق ب�سفة عامة ومطلقة وجمردة: 

 {         } -

)احلديد: 7(.

 {          } -

)التغابن: 16(.

- {                 } )البقرة: 245 – احلديد: 11(.

- {                    })البقرة 274(.

 {...              } -

)اإبراهيم: 14(.

فاملغزى العام هو اأن الإن�سان اأوتي الأموال واخلريات لينفقها ل ليم�سكها، 

ولي�ستعملها فيما ينفعه وينفع غريه، ل ليكون هو عبًدا لها م�ستعَمال يف جمعها 
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وحرا�ستها. بل اإن ملكية الإن�سان لالأموال اإمنا هي ملكية حق ال�ستعمال، فهو 

ل ميلكها، واإمنا ميلك )حق ا�ستعمالها(. وهذا وا�سح يف الآية التي �سبقت: 

{              }. ويف قوله عز وجل: {

              } )النور: 33(.

وظائفه  ع��ن  ف�سال  ع��ام��ة،  مبدئية  ب�سورة  ومطلوب  مقرر  ف��الإن��ف��اق 

الجتماعية والقت�سادية، وف�سال عن الوجوه املعينة �سرعا لالإنفاق فيها.

القاعدة الكلية ال�سابعة: وتعاونوا على الرب والتقوى

هذه القاعدة وتتمتها، ج��اءت يف ق�وله تعاىل:{

                 } )املائدة: 2(.

والقاعدة هنا –يف هذه الآية– لها وجهان: الوجه الأول ه��و: {  

            }، وهو يت�سمن اأمرا عاما كليا بالتعاون على كل ما هو بّر 

} وهو  وكل ما هو تقوى، والوجه الثاين هو {      

يت�سمن نهيا عاما كليا عن التعاون وامل�ساعدة على اأي اإثم اأو اأي عدوان.

فكل ما هو بر وتقوى، وكل ما فيه بر وتقوى، فهو ماأمور به، وماأمور بالتعاون 

اإثم وع��دوان، فهو منهي عنه،  اإثم وع��دوان، وكل ما فيه  عليه، وكل ما هو 

ومنهي عن التعاون عليه.

ت�سكل  فهي  و�سمولها،  انطباقها  و�سعة  القاعدة  هذه  كلية  تظهر  وبهذا 

وعالقاتهم،  وت�سرفاتهم  عباداتهم  يف  لالأفراد  عري�سة؛  ت�سريعية  قاعدة 

يف  وللق�ساة  واجتهاداتهم،  وقوانينهم  فتاواهم  يف  وامل�سرعني  وللفقهاء 

تف�سرياتهم القانونية واأحكامهم الق�سائية، وللولة يف �سيا�ساتهم وم�ساريعهم 

واختياراتهم، وللمربني وامل�سلحني يف براجمهم ومعاجلاتهم وعالقاتهم. 
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د املرجعي، الذي  فكل هوؤلء وغريهم، يجدون اأمامهم وفوقهم هذا املحدِّ

وتعاونوا  عليه،  اأقبلوا  وتقوى:  بر  هو  ما  كل  لهم:  ويقول  وينهاهم  ياأمرهم 

وعدوان  اإث��م  هو  ما  وكل  يخدمه.  ما  وعلى  عليه  و�ساعدوا  عليه،  واأعينوا 

يخدمه               اأو  اإليه  يف�سي  ما  تفعلوا  ول  عليه،  اأح��دا  تعينوا  ول  عنه،  اأحجموا 

اأو يقرب منه.

والنقابات، وعلى  الأفراد واجلماعات، وعلى الأحزاب  وهذا ينطبق على 

الدول واملنظمات...

املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  يف  واملعامالت،  العبادات  يف  ينطبق 

وامل�ساريع  اخلريية  الأعمال  يف  واجلهاد،  الدعوة  يف  والإع��الم،  التعليم  يف 

الجتماعية...

فاأمام جميع النا�ص، ويف جميع املجالت، هناك اأعمال بر وتقوى، واأعمال 

حتقيقها،                       يف  التعاون  اأو  حتقيقها،  فاملطلوب  والتقوى.  ال��رب  اإىل  تف�سي 

بالتنفيذ،  ب��الق��رتاح،  باملبادرة،  حتقيقها:  على  ي�ساعد  ما  كل  تقدمي  اأو 

باتخاذ  ن�سح،  بتقدمي  نق�ص،  ب�سد  خمطط،  باإعداد  بالتنبيه،  بالتمويل، 

قرار، باإ�سدار قانون، باإعطاء ترخي�ص وت�سهيل، باحل�سور، بكلمة ت�سجيع 

وموؤازرة.

ومثل هذا يقال يف الجتاه املعاك�ص من اجلانب الآخر... واأقل ما يف هذا 

الباطل  يخدم  م�سار  اأي  يف  خطوة  اأي  عن  والمتناع  الإم�ساك  هو  اجلانب 

واملنكر والإثم والعدوان، اأيا كان م�سدره، واأيا كان �سحاياه.

وفيما  ف�سادهم،  يف  املف�سدين  املثال– مقاطعة  �سبيل  –على  تاأتي  وهنا 

وعدوانهم،  بغيهم  يخدم  فيما  املعتدين  ومقاطعة  وف�سادهم،  غيَّهم  يخدم 

وهذا ل مينع من اإن�سافهم والتعاون معهم على الرب والتقوى، كما دل على 

ذلك �سياق الآية: {         ..}
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الكفايات،  بفرو�ص  ال��ق��ول  اأ�سا�ص  ه��ي  اجلليلة  الكلية  القاعدة  وه��ذه 

املن�سو�ص منها وغري املن�سو�ص، فهي تت�سمن الأمر بالتعاون يف كل ما هو 

وعامة  تعلق مب�سالح كربى  كلما  واأوجب  اآكد  الأمر  ويكون  وم�سلحة،  خري 

كبرية  مبفا�سد  تعلق  كلما  واملنع  التحرمي  يف  اآكد  النهي  يكون  كما  واأكيدة، 

واأ�سرار بليغة.

دينية  م�سالح  �سوى  واأمهاتها– لي�ست  معظمها  –يف  الكفايات  وفرو�ص 

ودنيوية                  دينية  مفا�سد  اأو  ورعايتها،  اإقامتها  عن  للنا�ص  غنى  ل  ودنيوية 

ل مفر لهم من دفعها واتقائها، وهي غالبا لي�ست مما يقوم به الفرد الواحد                 

اجلماعي،  التعاون  وعلى  اجلماعة  على  تتوقف  بل  املنفردون،  الأف��راد  اأو 

وبدون تعاون ت�سيع فرو�ص الكفايات.

وهذا »التعاون« الذي جاءت به القاعدة يكون واجبا كلما تعلق باإقامة �سيء 

اإل بالتعاون،  م ل يندفع  اإذا تعلق بدفع حمرَّ اأو  اإل بالتعاون،  واجب ل يقوم 

غري  وامل�سالح  املندوبات  اإقامة  يف  اأي  ذل��ك،  �سوى  فيما  مندوبا  يكون  ثم 

ال�سرورية، اأو يف دفع املكروهات والأ�سرار اخلفيفة.

ومن القواعد املتفرعة عن هذه القاعدة الكلية: »قاعدة التعاون على الأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر«، وهي املن�سو�ص عليها يف قوله تعاىل: {

عمران:  })اآل           

104(، ويف قوله �سبحانه: {

       } )التوبة: 71(.

ولي�ص كل اأمر مبعروف اأو نهي عن منكر يحتاج اإىل تعاون واإىل قيام جماعي، 

الفردي.  والنهي  الفردي  الأم��ر  فيه  يتاأتى  احل��الت  من  جًدا  الكثري  اإن  بل 

ومتف�سيا،                                                                                                                                          مت�سبعا  يكون  فيما  اجلماعي  والعمل  التعاون  اإىل  يحتاج  واإمن��ا 

اأو فيما يت�سم بال�ستع�ساء واملمانعة. ومن هنا تاأتي م�سروعية اإقامة الأحزاب 
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والنقابات واجلمعيات واملنظمات والأحالف والتكتالت، اإذا كانت ترمي اإىل 

اإحقاق احلق واإزهاق الباطل، واإىل اإقامة امل�سالح ودفع املفا�سد.

على اأن التعاون اجلماعي على الرب والتقوى، ل يتوقف دائما على الهيئات 

يكون  اأن  املفرو�ص  لأن  وعفويا،  اآنيا  تعاونا  يكون  قد  بل  املنتظمة،  القائمة 

اإىل  حاجة  راأوا  كلما  ذاتية،  ومبادرة  جتاوب  حالة  يف  دائما  النا�ص  عموم 

تعاون وم�ساعدة يف جلب خري واإحقاق حق، اأو يف دفع �سر واإبطال باطل.

ومن القواعد املتفرعة عن قاعدتنا هذه: »قاعدة اعتبار الو�سائل«. وهي 

القاعدة التي عرب عنها الأ�سوليون ب�سيغ متعددة، كقولهم »الأمر بال�سيء 

اأمٌر بو�سيلته«، وقولهم »ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب«، وقولهم »الو�سائل 

اأي تابعة لها يف  تعَطى حكم املقا�سد«، وقولهم »الو�سائل تابعة للمقا�سد«، 

حكمها وجوبا اأو ندبا اأو حرمة اأو كراهة.

اإيجاد  تعاونا على  يكون يف حالت كثرية  قد  والتقوى  الرب  فالتعاون على 

الو�سائل، اأو تعاونا على ت�سغيلها وتفعيلها، والتعاون على درء املفا�سد وال�سرور 

قد يكون تعاونا على منع و�سائلها اأو على اإعاقتها اأو تعطيلها.

وهي  فيه،  نحن  وثيقة مبا  �سلة  اأخ��رى ذات  قاعدة  اإىل  بنا  يف�سي  وهذا 

ماآلتها  والأ�سياء من خالل  الأفعال  اأي احلكم على  امل��اآل«،  اعتبار  »قاعدة 

ونتائجها واآثارها. فالذي يعني على �سيء، اأو يعني على منعه، يجب اأن يفكر 

على  اأو  امل��اآل  ذلك  على  ُيِعني  اإمن��ا  لأن��ه يف احلقيقة  ال�سيء،  ذلك  م��اآل  يف 

الف�سالء،  الأثرياء  وقد عرفُت عددا من  مبا�سر.  ب�سكل غري  ولو  حتا�سيه، 

يقدمون هباتهم وزكواتهم لنوادي »الروتاري«، ل�سرفها على الفقراء والأيتام 

الأجنبية  املنظمات  هذه  نفوذ  تقوية  هو  هنا  املاآل  اأن  مع  اخلري،  وم�ساريع 

ويف  املجتمع،  �سفوف  يف  والتاأثري  التغلغل  من  ومتكيُنها  لالإ�سالم،  املعادية 

�سفوف النخبة ال�سيا�سية والقت�سادية، وبهذا ي�سبح املاآل والنتيجة تعاونا 

على الإثم وعلى الإف�ساد.
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لقد حر�ست فيما م�سى من ف�سول ومباحث، على جتنب الإيغال يف امل�سائل 

والتعبريات ال�سطالحية والنقا�سات التخ�س�سية، وعلى جتنب الدخول يف 

بع�ص الق�سايا اخلالفية عند العلماء.

»الكليات  اإب��راز  هو  واح��د  �سروري  ه��دف  حتقيق  اإىل  متجها  كنت  لقد 

الأ�سا�سية« من حيث هي كليات، ومن حيث كونها اأ�سا�سية يف الدين و�سريعته، 

ومن حيث كونها قطعيات حمكمات، ومن حيث كونها معامل  كربى، هاديًة لكل 

تفكري اإ�سالمي، ولكل ت�سريع اإ�سالمي، ولكل �سيا�سة اإ�سالمية، ولكل �سلوك 

الق�سايا  بع�ص  اأتناول  فاإين  اأح�سب،  اأو هكذا  وقد مت هذا،  الآن  اإ�سالمي.. 

التخ�س�سية، املرتبطة بالكليات وبالعمل بالكليات، وذلك يف مبحثني:

اأولهما: دعاوى الن�سخ والتخ�سي�ص للكليات.

وثانيهما: فقهنا بني الكليات واجلزئيات.
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الف�صل الثالث

الكليات الت�رشيعية.. 

ق�صايا اأ�صولية فقهية
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املبحث الأول

دعاوى الن�سخ والتخ�سي�ض للكليات

واملبادئ  الق�سايا  اأن  على  لهم–  خمالف  –ول  العلماء  من  ع��دد  ن�ص 

والأحكام الكلية ل يقع فيها ن�سخ، فهي متكررة م�ستقرة م�ستمرة يف جميع 

ال�سرائع، ف�سال عن ال�سريعة الواحدة.

الق�سية  ه��ذه  عن  ع��ربَّ  من  خري  هو  ال�ساطبي  اإ�سحاق  اأب��ا  الإم��ام  ولعل 

واحلاجيات  ال�سروريات  من  الكلية،  »القواعد  اهلل:  رحمه  قال  ها،  وجالَّ

بدليل  اأمور جزئية،  الن�سخ يف  وقع  واإمنا  ن�سخ،  فيها  يقع  والتح�سينيات، مل 

.
)1(

ال�ستقراء«

واملن�سوخ  النا�سخ  كتب  ا�ستقراأ  ومن  البتة،  كليٍّ  ن�سُخ  يثبت  »... مل  وقال: 

.
)2(

حتقق هذا املعنى، فاإمنا يكون الن�سخ يف اجلزئيات«

على  ي�سدق  فاإنه  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام  على  هذا  ي�سُدق  وكما 

�سريعة  كليا يف  �سيئا  �سريعة  تن�سخ  بينها، بحيث ل  فيما  املتعددة،  ال�سرائع 

خرب فيها 
ُ
اأ الآيات  »وكثري من  ثابتة م�ستقرة:  كلها  ال�سرائع  اأخرى، فكليات 

.
)3(

باأحكام كلية، كانت يف ال�سرائع املتقدمة ول فرق بينهما«

وقد نبه �سهاب الدين القرايف على اأن ما يقوله العلماء من ن�سخ ال�سرائع 

بع�سها لبع�ص، ومن ن�سخ �سريعتنا لل�سرائع ال�سابقة، لي�ص على اإطالقه كما 

العلماء  كتب  وقع يف  الإط��الق  »وهذا  قال:  ولذلك  يفهم من عباراتهم،  قد 

كثريا، واملراد اأن ال�سريعة املتاأخرة قد تن�سخ بع�ص اأحكام ال�سريعة املتقدمة، 

اأما كلها فال؛ لأن قواعد العقائد مل تن�سخ، وكذلك حفظ الكليات اخلم�ص، 

1- املوافقات: 365/3.

2- نف�سه: �ص 339.

3- نف�سه: �ص 366.
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.
)1(

فحينئذ الن�سخ اإمنا يقع يف بع�ص الأحكام الفرعية«

ونقل الزرك�سي كذلك عن فخر الدين الرازي »اأن ال�سرائع ق�سمان: منها 

ما ُيعرف نفعها بالعقل يف املعا�ص واملعاد، ومنها �سمعية ل يعرف النتفاع بها 

اإل من ال�سمع، فالأول ميتنع طروء الن�سخ عليها، كمعرفة اهلل وطاعته اأبدا. 

وجمامع هذه ال�سرائع العقلية اأمران: التعظيم لأمر اهلل، وال�سفقة على خلق 

اهلل، ق���ال تع��اىل: {

} )البقرة: 83(.   

كيفية  يف  حت�سل  اأمور  عليه،  والتبديل  الن�سخ  طريان  ميكن  ما  والثاين: 

.
)2(

اإقامة الطاعات العقلية والعبادات احلقيقية«

ون�صَّ اأبو البقاء الكفوي على اأن الكليات املعرب عنها بامللة »ل تتبدل بالن�سخ 

.
)3(

ول يختلف فيها الأنبياء«

ي�سيبها  ل  الأ�سا�سية  الكليات  اأن  على  متطابقة  العلماء  كلمة  كانت  واإذا 

وع�سور  ق��رون  من  بينها  يكون  قد  ما  مع  لأخ��رى،  �سريعة  من  حتى  ن�سخ 

الن�سُخ كليات  األ ي�سيب  اأحرى  فاإنه  والأح��وال،  الأق��وام  واختالٍف كبري يف 

ال�سريعة الواحدة، فيقع ن�سخها من �سنة لأخرى. 

اإطالق  يف  حرجا  يجدون  –ل  –لالأ�سف  العلم  اأهل  بع�ص  فاإن  هذا  ومع 

عليهم  تعذر  واإذا  من�سوخة،  باأنها  القراآنية  الكليات  بع�ص  على  اأحكامهم 

اإثبات ن�سخها قالوا بتخ�سي�سها... فمثال قوله تعاىل: {

13(، يت�سمن دعوة �سريحة للعفو  } )املائدة:              

وال�سفح عن الأعداء واخل�سوم وامل�سيئني، فيما ي�سدر منهم من اإ�ساءات 

1- نقله الزرك�سي يف )البحر املحيط( يف م�سائل الن�سخ، ومل يذكر من اأي كتب القرايف نقله.

العلم  العالية من  الرازي يف )املطالب  الن�ص ب�سيغة قريبة عند  77/4. وانظر  البحر املحيط:   -2

الإلهي(: 74/8.

3- الكليات: �ص 524.
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واإذاي��ات. وهذا املعنى جاء يف كثري من الآي��ات الأخ��رى، كما يف قوله جل 

} )ال�سورى: 43(. جالله: {    

ويف  واجلماعات  لالأفراد  ت�سلح  التي  الكلية  اخللقية  الف�سائل  من  وهو 

جميع الأحوال واملجالت، وهو حمتاج اإليه مع املخالفني والأعداء اأكرث مما 

ولكنه على كل حال خلق عام يف هوؤلء  والأ�سدقاء،  الإخوة  اإليه مع  يحتاج 

واملناوئني  الأعداء  اأ�سا�سا يف  نزلت  اإمنا  واأمثالها  الآية  اإن هذه  بل  وهوؤلء. 

لر�سول اهلل ]، فقد ذكر اهلل تعاىل بني اإ�سرائيل، ثم قال: {

   

} )املائدة: 13(.      

يقول  وخلفا– من  –�سلفا  العلماء  من  ُوج��د  لها،  ومثيالت  الآي��ة،  فهذه 

بن�سخها اأو بتخ�سي�سها، كما اأن عددا اآخر من املف�سرين يحكون ذلك دون 

 { اإنكار اأو تفنيد، كما عند البي�ساوي يف قوله تعاىل: {     

، ُن�سخ باآية 
)1(

قال: »اإن تابوا واآمنوا اأو عاهدوا والتزموا اجلزية، وقيل: مطلق

مبن  اأو  واآمنوا،  تابوا  مبن  خا�سا  وال�سفح  العفو  يجعل  فهو   .
)2(

ال�سيف...«

الآية.  واإبطال جزئي ملقت�سى  عاهدوا ودفعوا اجلزية، ويف هذا تخ�سي�ص 

ثم حكى قول اآخر فيه اإبطال كلي حلكم الآية، وهو اأنها على عمومها، لكنها 

من�سوخة!.

اإل اأن الإمام الطربي، رف�ص القول بن�سخ الآية، فقد حكى عن قتادة )من 

مف�سري التابعني(، اأنه كان يقول: »هذه الآية من�سوخة، ن�سختها اآية براءة: 

{          })التوبة: 29(، قال اأبو 

اإمكانه... ولي�ص يف قوله:  جعفر )اأي الطربي(: »والذي قاله قتادة مدفوع 

1- اأي الأمر بالعفو وال�سفح.

2- اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل: عند تف�سري الآية املذكورة.
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ِ َوَل ِباْلَيْوِم �لآِخِر} دللة على الأمر بنفي معاين 
هَّ

{َقاِتُلو�ْ �لهَِّذيَن َل ُيوؤِْمُنوَن ِبالل

.
)1(

ال�سفح والعفو عن اليهود«

لقوله  بالتخ�سي�ص  اأو  بالن�سخ  القول  من  موقفه  جاء  املنوال  هذا  وعلى 

�سبحانه يف الآية املماثلة {               })ال�سورى: 

43(. فبعد ذكره القوَل بن�سخ هذه الآية، والقوَل الآخر بتخ�سي�سها بامل�سلمني 

دون امل�سركني، قال: »ال�سواب من القول اأن يقال: اإنه معنيٌّ بها كل منت�سر 

.
)2(

من ظامله، واأن الآية حْم�كمة غري من�سوخة«

ومن اآثار الغلو يف فكرة الن�سخ، ما حكاه الإمام النووي ووافق عليه، عند 

�سرحه حلديث ال�سحيحني: »اأن رجال من الأن�سار خا�سم الزبري عند ر�سول 

ح املاء  اهلل ] يف �سراج احلرة التي ي�سقون بها النخل، فقال الأن�ساري: �سرِّ

 [ اهلل  ر�سول  فقال   ،[ اهلل  ر�سول  عند  فاخت�سموا  عليهم،  فاأبى  مير، 

للزبري: » ا�سق يا زبري، ثم اأر�سل املاء اإىل جارك «. فغ�سب الأن�ساري فقال: 

َن وجه نبي اهلل ] ثم قال: » يا زبري  يا ر�سول اهلل، اأْن كان ابَن عمتك؟! فتلوَّ

.
)3(

ا�سِق، ثم احب�ص املاء حتى يرجع اإىل اجلدر«

قال النووي رحمه اهلل تعليقا على ما �سدر عن الرجل الأن�ساري من غ�سب 

وطعن يف احلكم النبوي: »قال العلماء: ولو �سدر مثُل هذا الكالم الذي تكلم 

به الأن�ساري اليوم من اإن�سان -من ن�سبته ] اإىل هوى- كان كفرا وجرت 

النبي  تركه  واإمنا  قالوا:  ب�سرطه.  قتله  فيجب  املرتدين،  اأحكام  قائله  على 

] لأنه كان يف اأول الإ�سالم يتاألف النا�ص ويدفع بالتي هي اأح�سن وي�سرب 
اأذى املنافقني وَمن يف قلبه مر�ص، ويقول: ي�سروا ول تع�سروا وب�سروا  على 

ول تنفروا، ويقول: ل يتحدث النا�ص اأن حممدا يقتل اأ�سحابه. وقد قال اهلل 

تع���اىل: {

1- تف�سري الطربي: عند الآية املذكورة. 

2- تف�سري الطربي: عند الآية املذكورة.

3- احلديث متفق عليه.
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 .
)1(

»{             

قوله  مثل  يقول  من  وبردة  الأن�ساري،  هذا  بردة  حكم  الكالم  هذا  ففي 

واأنه ي�ستحق القتل بذلك. وهذا حكم خمالف ملا فعله ر�سول اهلل]، لأنه مل 

يحكم على الرجل ل بردة ول قتل.

اأول الإ�سالم ياأخذ  ] كان يف  واأما تعليل حكم هوؤلء العلماء باأن النبي 

اإ�سارة  اأح�سن، فهو  بالتي هي  والدفع  الأذى  بالرفق وال�سفح وال�سرب على 

اإىل اأن هذه اخل�سال القراآنية النبوية كلها قد تغريت ون�سخت وانتهى العمل 

بها!!

 وهذا الن�سخ املزعوم اإمنا هو تخمني وتاأويل يف مواجهة ن�سو�ص قراآنية 

كثرية ومتطابقة. وهو اأي�سا مردود عليه باأن احلادثة مل تكن يف اأول الإ�سالم 

كما قال النووي، بل هي على الأقل قد وقعت بعد مدة من املرحلة املدنية. 

ثم اإن الرجل الذي �سدر منه هذا الت�سرف ال�سنيع قال: »يا ر�سول اهلل، 

اأْن كان ابَن عمتك؟!«، فقوله: » يا ر�سول اهلل«، يفيد اأنه موؤمن م�سلم، ولي�ص 

منه عن غ�سب  قد �سدرت  الزلة  وهذه  الفلتة  واأن هذه  ول مرتدا،  منافقا 

باأنه رجل من الأن�سار،  اأنه ُو�سف يف احلديث  وجهالة وت�سرع. ويوؤكد هذا 

وُو�سف بالأن�ساري، ومل يو�سف باأنه اأو�سيٌّ اأو خزرجي اأو منافق.

ويف ال�سحيحني عن اأن�ص [ اأن ر�سول اهلل ]، يف غزوة حنني، اأعطى 

قري�سا عطاء جزيال وترك الأن�سار، فقال بع�ص الأن�سار: »يغفر اهلل لر�سول 

اهلل ] يعطي قري�سا ويرتكنا، و�سيوفنا تقطر من دمائهم !! «. وهي مقالة 

�سبيهة مبقالة �ساحبنا الأن�ساري الذي و�سفه بع�ص العلماء بالنفاق والردة، 

ومل يقل اأحد اإن الأن�سار الذين قالوا قولتهم ال�سيئة، مرتدون اأو منافقون، 

ومل ينزع عنهم اأحد �سفة الأن�سار. كما مل يقل اأحد: اإن ذلك كان يف اأول 

1- �سرح النووي على �سحيح م�سلم: 108/15.
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الإ�سالم، لأن التاريخ هنا معلوم ل يقبل اجلدل...

ويف احلالتني، كما يف حالت اأخرى كثرية، فاإن ر�سول اهلل تعامل بال�سرب 

وال�سفح والرتفق، فلي�ص لأحد بعد هذا اأن ي�ستدرك اأو يتقدم اأو يتزيد على 

ما فعله ر�سول اهلل ]، بل ل ي�سعنا اإل اأن نفعل مثل ما فعله. 

واخلال�سة: اأن الآيات الواردة يف ال�سرب على الأذى والإ�ساءة، ويف العفو 

الأعداء  اأح�سن مع  بالتي هي  والدفع  الأح�سن  والتجاوز، ويف قول  وال�سفح 

ومع امل�سيئني، هي اآيات حمكمة كلية، باقية على اإحكامها وعمومها، بل هي 

ت�سكل  فهي  معانيها،  وتواتر  تكاثرها  مع  وخا�سة  اأ�سال،  للن�سخ  قابلة  غري 

قواعد و�سننا ربانية يف ال�سلوك الجتماعي والدعوي. انظر مثال اإىل قوله 

 { تعاىل: {            

فهل هذا يتغري؟ وهل هو يقبل التغيري؟ هل هناك م�سلم اأو داعية اأو م�سلح  

ذلك  اإىل  �سبيل  من  وهل  حميم؟  ويلِّ  اإىل  اللدود  عدوه  يتحول  اأن  يحب  ل 

اأف�سل من هذا الذي اأمر به اهلل: {             }؟ وه��ل ه��ذا مما 

)1(

ي�سح القول بن�سخه؟

بقي اأن نقول: اإن اأف�سلية العفو وال�سفح، ل ُت�سقط حق املعتدى عليه يف 

نيل حقه، والدفاع عن نف�سه، واإن هذا ي�سبح اأكرث م�سروعية اأو رجحانا يف 

حالت التمادي والإ�سرار على التعدي والتحدي، ويف حالت البغي اجلماعي 

املنظم واملَبيَّت.

ل اإكراه يف الدين:

من الآيات التي ذهب بع�ص املف�سرين اإىل القول بن�سخها، الآية الكرمية: 

كلية  ق�سية  تقرر  الآي���ة  ه��ذه  اأن  م��ع   ،256 البقرة:   {   }

1- لالأ�ستاذ اأحمد حممد جمال رد مف�سل على بع�ص امل�سرفني يف دعاوى الن�سخ: مبا يف ذلك قولهم 

اآياته(،          اأحكمت  كتاب  الكرمي:  )القراآن  كتابه  انظر  الكلية:  والقواعد  اخللقية  املبادئ  بع�ص  بن�سخ 

�ص 9- 78 . 
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قاطعة وحقيقية جلية �ساطعة، وهي اأن الدين ل يكون –ول ميكن اأن يكون– 

بالإكراه. فالدين اإميان واعتقاد يتقبله عقل الإن�سان وين�سرح له قلبه، وهو 

التزام وعمل اإرادي، والإكراه ينق�ص كل هذا ويناق�سه. 

فالدين والإكراه ل ميكن اجتماعها، فمتى ثبت الإكراه بطل الدين. فالإكراه 

ل ينتج دينا، واإن كان قد ينتج نفاقا وكذبا وخداعا، وهي كلها �سفات باطلة 

وممقوتة يف ال�سرع، ول يرتتب عليها اإل اخلزي يف الدنيا والآخرة. 

كفرا                       ين�سئ  ل  كذلك  فاإنه  اإمي��ان��ا،  ول  دينا  ين�سئ  ل  الإك���راه  اأن  وكما 

مبرتد.  لي�ص  ال��ردة  على  واملكره  بكافر،  لي�ص  الكفر  على  فاملكَره  ردة،  ول 

وهكذا اأي�سا فاإن املكره على الإميان لي�ص مبوؤمن، واملكره على الإ�سالم لي�ص 

مب�سلم. ولن يكون اأحد موؤمنا م�سلما اإل بالر�سا احلقيقي، كما يف احلديث 

ال�سريف: »ر�سيُت باهلل ربا وبالإ�سالم دينا، ومبحمد نبيا ور�سول«.

واإذا كان الإكراه باطال حتى يف الت�سرفات واملعامالت واحلقوق املادية 

اإنه ل ي�سح معه زواج ول طالق، ول بيع، ول بيعة، فكيف  والدنيوية، حيث 

ميكنه اأن ين�سيء دينا وعقيدة واإميانا واإ�سالما؟!

فق�سية {    } هي ق�سية كلية حمكمة، عامة تامة، �سارية 

على اأول الزمان واآخره، �سارية على امل�سرك والكتابي، �سارية على الرجال 

والن�ساء، �سارية قبل الدخول يف الإ�سالم، وبعده، اأي �سارية يف البتداء ويف 

الإبقاء، فالدين ل يكون بالإكراه ابتداء، كما ل يكون بالإكراه اإبقاء.

ولو كان لالإكراه اأن يتدخل يف الدين وُيدخل النا�ص فيه، اأو يبقيهم فيه، 

لكان هو الإكراه ال�سادر عن اهلل عز وجل، فهو �سبحانه وحده القادر على 

وامل�سرك  موؤمنا  الكافر  يجعل  اأن  ميكنه  الذي  واملُْجدي،  احلقيقي  الإك��راه 

ولكنه  م�سلمني،  موؤمنني  النا�ص  جميع  يجعل  واأن  م�سلما،  والكتابيَّ  موحدا 

�سبحانه –بحكمته– اأبى ذلك ومل يفعله: {



128

            } )يون�ص: 99(، {

                       } )الأنعام: 149(، {

                  })الأنعام: 107(.

فحكمة اهلل التي مل تاأخذ بالإكراه يف الدين، حتى يف �سورة كونه ممكنا 

وجمديا وهاديا، ل ميكن اأن تقره حيث ل ينتج �سوى الكذب والنفاق وكراهية 

الإ�سالم واأهله.

للن�سخ،  } غري من�سوخة وغري قابلة  واإذا كانت الآية {   

يقال يف هذا  ما  واأقل  للتخ�سي�ص.  قابلة  اأي�سا غري خم�س�سة وغري  فهي 

ميكن  فال  العموم،  �سيغ  من  �سريحة  ب�سيغة  ج��اءت  الآي��ة  اأن  هو  املقام، 

تخ�سي�سها اإل بدليل مكافئ ثبوتا ودللة. قال العالمة ابن عا�سور: »وجيء 

بنفي اجلن�ص )ل اإكراه(، لق�سد العموم ن�سا، وهي )اأي الآية( دليل وا�سح 

.
)1(

على اإبطال الإكراه على الدين ب�سائر اأنواعه...«

خم�سو�سة،  غري  وعامة  من�سوخة،  غري  حمكمة  الآي��ة  هذه  اأن  تقرر  اإًذا 

واإذا كان هذا وا�سحا و�سريحا بلفظ الآية ومنطوقها، فلننظر الآن يف بع�ص 

العرتا�سات وال�ست�سكالت الواردة يف مو�سوعها، واأهمها م�ساألتان:

يف  وكذلك  واحلديثية  القراآنية  الن�سو�ص  من  عدد  يف  ثبت  ما  الأوىل: 

مت  وهكذا  اأ�سلموا....  حتى  للم�سركني  قتال  من  الفعلية،  النبوية  ال�سرية 

»اإكراه« معظم م�سركي العرب على الدخول يف الإ�سالم، كما يقال.

الثانية: حد الردة، فاإنه »اإكراه« على البقاء يف الإ�سالم، وبذلك اعترب هذا 

الوجه من وجوه الإكراه ا�ستثناء من مقت�سى الآية وعمومها.

- بخ�سو�ص امل�ساألة الأوىل: قال الإمام ال�سوكاين: »قد اختلف اأهل العلم 

اأنها من�سوخة؛ لأن ر�سول  الأول  اأقوال:  } على  يف قوله {  

1- التحرير والتنوير: عند تف�سري الآية املذكورة.
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اهلل ] اأكره العرب على دين الإ�سالم وقاتلهم ومل ير�َص منهم اإل بالإ�سالم، 

 ،{ والنا�سخ لها قوله تعاىل: {        

وق�وله �سبح���ان�ه: {

       } التوبة: 123، وقوله عز وجل: {

              } )الفتح: 16(، وقد ذهب اإىل هذا كثري 

.
)1(

من املف�سرين«

قلت: ولي�ص يف هذه الآيات ما يفيد الإكراه يف الدين، اأو ما يفيد اأن القتال 

هو لالإكراه على الدخول يف الإ�سالم. فالأمر بجهاد الكفار واملنافقني ل يعني 

اإكراههم على الدخول يف الإ�سالم.

وجهاد الكفار واملنافقني، قد يكون بالقتال وقد يكون بو�سائل اأخرى غري 

القتال واحلرب. كما اأن املنافقني ل ُيقَتلون ول يقاَتلون ملجرد نفاقهم، واإمنا 

اأخرى. يتم قتالهم –اإذا مت– لأ�سباب 

ورد  النف�ص،  عن  كالدفاع  عديدة،  لأ�سباب  يكون  الإ���س��الم  يف  والقتال 

العدوان، واإحباط التمرد، والتاآمر، وك�سر �سوكة الطغيان، وا�ستعادة احلقوق 

الإ�سالم  بني  ومرتاكمة  قائمة  اأ�سبابه  كانت  وغريه  هذا  وكل  املغ�سوبة... 

                – ف���الإذن  اأخ���رى،  جهة  من  واملنافقني  والكافرين  جهة،  من  وامل�سلمني 

اأو لأكرث من واحد منها،  اأو الأمر– بقتال هوؤلء واقع لأحد هذه الأ�سباب، 

وال�سياق التاريخي لكل حالت القتال الواردة يف ال�سرية النبوية، واملن�سو�ص 

على بع�سها يف القراآن الكرمي، يك�سف عن ذلك بكل جالء.

اأظ��ه��ر يف الرت��ب��اط  } ف��ه��و  واأما {             

)الذين  بالقتال  خ�ص  فلماذا  واإل  للقتال،  الداعية  الظرفية  باخل�سو�سية 

يلونكم من الكفار(؟ واأّيا كان ال�سبب، وهو ل يخرج عما ذكرته من اأ�سباب، 

1- فتح القدير: عند تف�سري الآية املذكورة.
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فلن يكون هو اإكراه النا�ص على الإ�سالم، ول �سيء يدل على هذا.

واأما الآية الثالثة التي اأوردها ال�سوكاين، فهي اأ�سد خ�سو�سية من �سابقتها، 

وهذا ن�ص الآية من اأولها: {

     } )الفتح: 16(. فاملدعوون لال�ستعداد لهذا 

القتال املحتمل هم الأعراب، بل هم املخلَّفون من الأعراب، والقتال �سيكون 

 ،{ مع ق���وم خم�س��و�سني م���و�س�وفني {         

فهو خ�سو�ص يف خ�سو�ص.

يفيد  ما  فيه  فلي�ص   ،{ واأما قوله �سبحانه يف الآية: {        

اإكراههم على الإ�سالم، وكل ما فيه اأن هذا القتال قد تعينت الدعوة اإليه، 

يقع،           األ  ميكن  واأن��ه  ل��الأح��داث،  التاريخي  ال�سياق  من  تعرف  لأ�سباب 

القتال  قبل  القوم  هوؤلء  اأ�سلم  اإذا  ما  نهايته، يف حالة  اإىل  األ مي�سي  اأو 

اأو اأثناءه. والقاعدة الإ�سالمية هنا معلومة، وهي اأن »الإ�سالم يُجبُّ ما قبله« 

كما يف احلديث ال�سريف. فالنا�ص حني ي�سلمون، ي�سبحون يف و�سع جديد 

خمتلف عن حال كونهم كفارا حماِربني، وللو�سع اجلديد اأحكامه وقواعده، 

95، وهي املطبَّقة يف قوله عز  } املائدة:  ومنها قاعدة {        

وجل: {

      } )الأنفال: 37(.

ومما ل �سك فيه اأن الإ�سالم قد اعتمد �سيا�سة ردعية وعقابية قوية �سد 

ه يف  العرب امل�سركني، و�سد اليهود يف املدينة، وَتطلَّب ذلك �َسنَّ القتال وخو�سَ

معارك عديدة، ولكن ذلك مل يقع اإل بعد �سرب طويل على ركام من اأعمالهم 

واأموالهم  واأرواحهم  دينهم  امل�سلمني يف  اأ�سابت  التي  والتاآمرية،  العدوانية 

و�سائر حقوقهم. ومع ذلك، ففي خ�سم هذه املواجهات، ويف ظل النت�سارات 

املتتالية للم�سلمني، نزل قوله تعاىل: {

املدنية، ورمبا يف  املرحلة  اأوا�سط  فالآية نزلت يف   ،)256 } )البقرة:     
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اأواخرها، ولي�ص يف اأولها.

يرى ال�سيخ ابن عا�سور اأن هذه الآية متاأخرة عن الآيات الآمرة بالقتال: 

العرب...  بالد  وا�ستخال�ص  مكة  فتح  بعد  نزلت  الآي��ة  هذه  اأن  »فالظاهر 

فن�سخت حكم القتال على قبول الكافرين الإ�سالم، ودلت على القتناع منهم 

بالدخول حتت �سلطان الإ�سالم، هو املعرب عنه بالذمة، وو�سحه عمل النبي، 

وذلك حني خل�ست بالد العرب من ال�سرك بعد فتح مكة، وبعد دخول النا�ص 

 .
)1(

يف الدين اأفواجا حني جاءت وفود العرب بعد الفتح...«

وهذا الراأي لبن عا�سور قد يكون معتمدا على ما رواه الطربي ب�سنده، عن 

ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما يف وقت نزول الآية {   }، قال: 

. ومعلوم 
)2(

عطى اأهُل الكتاب اجلزية«
َ
»وذلك ملا دخل النا�ص يف الإ�سالم واأ

اأن اجلزية مل تكن اإل بعد غزوة تبوك يف ال�سنة التا�سعة للهجرة، وكل هذا 

يبعد فكرة ن�سخ هذه الآية اأو تخ�سي�سها.

* وبخ�سو�ص امل�ساألة الثانية، وهي م�ساألة قتل املرتد، اأرى من املفيد ومن 
ال�سروري التذكري ببع�ص القواعد املنهجية التي تنطبق عليها وعلى �سابقتها 

وعلى نظائرهما:

1– لقد تقرر �سابقا اأن الكليات ل ن�سخ فيها.

واأنها  ال�سريعة،  ���صُّ 
ُ
واأ الكتاب  مُّ 

ُ
اأ هن  املْحكمات  الكليات  اأن  وتقرر   –2

مة عليها.  حاكمة على اجلزئيات ومقدَّ

3– وقرر الإمام ال�ساطبي كذلك اأن: »الت�سابه ل يقع يف القواعد الكلية، 

.
)3(

واإمنا يقع يف الفروع اجلزئية«

1- التحرير والتنوير: عند تف�سري الآية.

2- تف�سري الطربي: عند الآية املذكورة.

3- املوافقات – امل�ساألة الرابعة: من عوار�ص الأدلة )مباحث الإحكام والت�سابه(.
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وبنيَّ »اأن املراد بالأ�سول القواعُد الكلية، كانت يف اأ�سول الدين اأو يف اأ�سول 

اأو غري ذلك من معاين ال�سريعة الكلية ل اجلزئية«، ثم قال: » فاإذا  الفقه 

.
)1(

اعُترب هذا املعنى مل يوجد الت�سابه يف قاعدة كلية ول يف اأ�سل عام...«

وهي:  اأخ��رى،  منهجية  قاعدة  ال�ساطبي  قرر  تقدم،  ما  لكل  4– وِطبقا 

الأعيان  ق�سايا  معار�سة  فيها  توؤثر  فال  مطلقة  اأو  عامة  قاعدة  ثبتت  »اإذا 

، وذلك لأن القاعدة الكلية ت�ستند اإىل اأدلة قطعية 
)2(

ول حكايات الأح��وال«

غري حمتملة، بينما الق�سايا اجلزئية املتعار�سة معها تِرد عليها الحتمالت 

والتاأويالت وال�سكوك..

ح امل�ساألة مبثال وقع يف زمانه ويف مدينته غرناطة، وهو اأن جدال  وقد و�سَّ

بع�سهم  منه  فهم  للقبطي، حيث  ال�سالم  عليه  مو�سى  قتل  بينهم حول  دار 

عدم ع�سمة الأنبياء املقررة يف العقيدة الإ�سالمية... فكان راأُي ال�ساطبي 

اأن ع�سمة الأنبياء ق�سية كلية م�ستفادة من عدد من الأدلة القاطعة، وهي 

اأمكننا  الأ�سل،  بهذا  اأو  القاعدة،  بهذه  �سلمنا  فاإذا  والحتمال.  ال�سك  فوق 

حينئذ اأن نفهم وقوع القتل من مو�سى للقبطي على اأي وجه ل ينق�ص الع�سمة           

احلالة       هذه  ويف  توقع،  ول  ق�سد  بغري  ح�سل  يقال:  كاأن  معها،  يتنافى  ول 

فال يتنافى مع الع�سمة. قال ال�ساطبي: » فُمحاٌل اأن يكون ذلك الفعل منه 

ذنبا، فلم يبق اإل اأن يقال: اإنه لي�ص بذنب، ولك يف التاأويل ال�سعة، بكل ما 

.
)3(

يليق باأهل النبوة ول ينبو عن ظاهر الآيات«

ونحن نعلم اأن قاعدة {             } قطعية الثبوت قطعية الدللة، 

اأن  والتجربة-  -بالعقل  قطعا  نعلم  كما  �سيغتها،  وعموم  كليتها  عن  ف�سال 

الإكراه على الدين ل يجدي نفعا ول ينتج اإل �سررا.

1- املوافقات – امل�ساألة الرابعة من عوار�ص الأدلة )مباحث الإحكام والت�سابه(. 

2- املوافقات – امل�ساألة الأوىل من مباحث العموم واخل�سو�ص. املوافقات: امل�ساألة الرابعة من عوار�ص 

الأدلة )مباحث الأحكام والت�سابه(.

3- املوافقات: امل�ساألة الأوىل من مباحث العموم واخل�سو�ص.
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فاإذا علمنا هذا ومت�سكنا به ومل نِحد عنه، كان باإمكاننا اأن نتعامل ب�سكل 

�سليم مع ما روي من اأخبار واآثار تفيد قتل املرتد عن الإ�سالم، اإذا مل يتب 

ويرجع عن ردته. فالقول باأن القتل يكون للردة وحدها دون اأي �سبب �سواها 

وع��دم  رده  ف��ت��ع��ني   ،{ يتنافى تنافيا وا�سحا مع قاعدة {       

الت�سليم به.

 بعد ذلك، فاإن هذه الأخبار والآثار الدالة على قتل املرتد، ميكن اأن تفهم 

على اأنها:

بعقوبة تعزيرية، تراعى يف اعتمادها املالب�سات واملخاطر  متعلقة  – اإما 
النا�سئ.  الإ�سالمي  الكيان  تاأ�سي�ص  على  ال��ردة  حركة  ت�سكلها  كانت  التي 

خا�سة ونحن نعرف من خالل القراآن الكرمي، ومن �سياق الأحداث والوقائع 

كانت  منه،  اخل��روج  ثم  الإ�سالم،  يف  الدخول  حالت  من  كثريا  اأن  يومئذ، 

تا ينطوي على اخليانة والغدر. عمال تاآمريا مبيَّ

– واإما متعلقة مبا يقرتن عادة مع ردة املرتد، من جنايات اأخرى يرتكبها 
مع ردته، كالقتل اأو احلرابة اأو اللتحاق ب�سف العدو، اأو نحوها من الأفعال 

املوجبة للعقوبة. وهذا ما ت�سري اإليه بع�ص روايات احلديث النبوي ال�سحيح: 

»ليحل دم امرئ م�سلم اإل باإحدى ثالث... «، وهو اأ�سح �سيء يف الباب.

ففي رواية ال�سحيحني والرتمذي عن عبد اهلل بن م�سعود [: »ل يحل 

اإل باإحدى ثالث:  اإل اهلل واأين ر�سول اهلل  اإل�ه  اأن ل  دم امرئ م�سلم ي�سهد 

النف�ص بالنف�ص، والثيب الزاين، واملارق من الدين التارك للجماعة«. فهنا 

هذا  اأن  واملالحظ  الثالث.  ال�سبب  منها  يعنينا  القتل،  جتيز  اأ�سباب  ثالثة 

ال�سبب جاء مركبا من فعلني، هما املروق من الدين واخلروج عن اجلماعة. 

اإليه  فاحلديث مل يقت�سر على املروق من الدين )وهي الردة(، بل اأ�ساف 

ترك اجلماعة، اأو مفارقة اجلماعة، اأو اخلروج من اجلماعة، كما يف روايات 

اأثر يف  وب��دون  اإ�سافية  فائدة  بدون  تكون  اأن  اإ�سافة ل ميكن  وهي  اأخ��رى. 
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تعني  كانت  اجلماعة،  عن  اخل��روج  اأو  اجلماعة،  ومفارقُة  احلكم.  موجب 

وهذا         املحاِرب،  العدو  اإىل  الن�سمام  ورمبا  واملحاربة،  والع�سيان  التمرد 

ما جاء �سريحا يف روايات اأخرى لهذا احلديث؛ فعند اأبي داود عن عائ�سة 

اإل�ه  ل  اأن   ي�سهد  م�سلم  امرئ  دم  »ليحل   :[ النبي  عنها عن  اهلل  ر�سي 

اإح�سان  بعد  زنى  رجل  ثالث:  باإحدى  اإل  اهلل،  ر�سول  حممدا  واأن  اهلل  اإل 

اأو ينفى  اأو ي�سلب  ُيقتل  فاإنه يرجم، ورجل خرج حماربا هلل ور�سوله، فاإنه 

الن�سائي، والطحاوي يف  َيقتل نف�سا فُيقتل بها«. ويف رواية  اأو  من الأر���ص،  

م�سكل الآثار، عن عائ�سة اأي�سا: »... اأو رجل يخرج من الإ�سالم يحارب اهلل 

ور�سوله، فُيقتل اأو ي�سلب اأو ينفى من الأر�ص«.

عن  خروج  من  بالردة  يقرتن  ما  هو  املرتد،  قتل  موجب  اأن  يظهر  وبهذا 

العقوبة  هو  لي�ص  القتل  اأن  يظهر  كما  عليها...،  لل�سيف  وحمل  اجلماعة 

احلرابة.  عقوبة  ذاتها  هي  العقوبة  بل  احلالة،  هذه  ملثل  املمكنة  الوحيدة 

فاإذا وجدنا بعد هذا ما يفيد قتل املرتد، فمعناه اأن حالته وما ت�سمنته من 

جنايات قد ا�ستوجبت القتل. 

ويف جميع الأحوال تبقى قاعدة {              } اأ�سال �ساملا م�سلَّما،   

ل ميكن ن�سخه اأو نق�سه، ول القبول باأي �سيء ينفيه، كليا اأو جزئيا.

الآيات           من  كثري  بن�سخ  القول  يف  وال�سرت�سال  ال�ست�سهال  فاإن  وعموما، 

حني  وخا�سة  واأحكامها،  ال�سريعة  على  كبريا  �سررا  ي�سكل  تخ�سي�سها  اأو 

ميتد هذا اإىل قواعد ال�سريعة وكلياتها. 

وقد نبه الإمام ال�ساطبي على خطورة هذا امل�سلك الذي ا�ست�سهله بع�ص 

قال:  وتخ�سي�سها  العمومات  م�ساألة  ففي  املف�سرين؛  وبع�ص  الأ�سوليني 

»اختلفوا يف العام اإذا خ�ص هل يبقى حجة اأم ل؟ وهي من امل�سائل اخلطرية 

الأدلة  غالب  لأن  –يف ظاهر الأمر– �سنيع،  يف الدين، فاإن اخلالف فيها 

ت من امل�سائل املختلف فيها بناء  ال�سرعية وعمدَتها هي العمومات، فاإذا ُعدَّ
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�ص، �سار معظم  على ما قالوه اأي�سا من اأن جميع العمومات اأو غالبها خم�سَّ

ال�سريعة خمتلفا فيه: هل هو حجة اأم ل...

ولقد اأدى اإ�سكال هذا املو�سع اإىل �سناعة اأخرى، وهي اأن عمومات القراآن 

بعد  باأنه حجة  قيل  واإن  العموم،  من  به يف حقيقته  معتدٌّ  هو  ما  فيها  لي�ص 

ال�ستدلل  واإ�سقاط  القراآنية  الكليات  اإبطال  يقت�سي  ما  وفيه  التخ�سي�ص، 

النظر  حتقيق  على  ل  الظن،  وحت�سني  الت�ساهل  من  بجهة  اإل  جملة،  بها 

ل توهني الأدلة ال�سرعية وت�سعيف ال�ستناد  والقطع باحلكم، ويف هذا اإذا ُتوؤُمِّ

.
)1(

اإليها...«

كليتها  على  بالكليات  التم�سك  هو  القومي  وامل�سلك  ال�سحيح  النهج  اإن 

منها          �سيء  اإبطال  وعدُم  واإطالقها،  عمومها  على  وبالعمومات  واإحكامها، 

اأو معار�سِته بدعوى ن�سخ، اأو تخ�سي�ص، اأو تقييد، اإل بحجة وبرهان �سحيح 

ل ريب فيه. 

1- املوافقات: 289/3 وما بعدها.
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املبحث الثاين

فقهنا بني الكليات واجلزئيات

من ال�سائع يف بع�ص الكتابات الإ�سالمية –القدمية واحلديثة– اأن القراآن 

املكي لي�ص فيه اأحكام وت�سريعات، اأو اأنها نادرة فيه اإن وجدت.

ويرى بع�ص الأ�سوليني اأن )اآيات الأحكام( يف القراآن الكرمي، هي عموما 

ا ويحددها بالأرقام، وهي على جميع  قليلة وحم�سورة، وبع�سهم يعدها عدًّ

من  مئات  وب�سع  اآية  وخم�سني  مائة  بني  ترتاوح  التقديرات  اأو  الإح�ساءات 

الآيات....

وهذا الت�سييق –اأو هذا ال�سح– يف تقدير اآيات الأحكام، ينبني اأول على 

الت�سييق الذي ح�سل يف مفهوم ال�سريعة والت�سريع والأحكام ال�سرعية، كما 

�سبق بيانه يف اأول هذا الكتاب، وينبني ثانيا على ح�سر مفهوم )الأحكام(، 

يف الأحكام اجلزئية التطبيقية املبا�سرة.. فمن هنا تغيب الكليات والقواعد 

والأحكام الكربى التي يزخر بها القراآن الكرمي.

ومل يقف الأمر عند الختالف يف الت�سمية وال�سطالح، اأو عند ت�سنيف 

الأحكام واملقت�سيات ال�سرعية، على هذا الأ�سا�ص اأو ذاك، بل امتد وحتول 

الكلية،  والقواعد  للن�سو�ص  الإع��م��ال  وع��دم  الإغ��ف��ال  من  كبري  ق��در  اإىل 

ومل�سدريتها وحجيتها يف ا�ستنباط الأحكام وتوجيهها...

وجند معظم ال�سادة املف�سرين عندما ي�سلون اإىل الآيات الكلية، ميرون 

ا خفيفا، ومنهم من ل يقف عند بع�سها اأ�سال، فاإذا  بها –يف الغالب– مرًّ

و�سلوا اإىل اآية ذات مو�سوع فقهي، جزئي ومبا�سر، وقفوا واأطالوا الوقوف، 

لوا، ودّققوا وتعمقوا... فحّللوا وعّللوا، وفّرعوا وف�سّ

وجند كثريا من ال�سادة الفقهاء، حني بحِثهم حلكم من الأحكام الفقهية، 
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يجمعون له كل ما لديهم من ن�سو�ص جزئية ذات �سلة، ومن اأقوال ال�سلف 

منها                 يكون  وقد  والت�سبيهات،  والتخريجات  الأقي�سة  ومن  اخللف،  واآراء 

النازلة  اأو  باحلالة  ال�سلة  �سعيف  اأو  مالئم،  غري  اأو  �سريح،  غري  هو  ما 

مو�سوع البحث...

وقواعدها  وكلياتها  ال�سريعة  عمومات  اإىل  يحتكمون  ما  قليال  ولكنهم   

واإذا  امل�سائل،  من  م�ساألة  يف  وحا�سمة  حاكمة  يجعلونها  وقلما  ومقا�سدها، 

ال�ستئنا�ص  اأو  التوطئة  �سبيل  على  فغالبا  منها،  �سيء  اإىل  بع�سهم  التفت 

الأدبي. 

�ساهدت مرة برناجما تلفزيونيا دينيا، خ�س�ست حلقته ملعاجلة اآفة حوادث 

ال�سيارات على الطرق، وما ينجم عنها من اآثار كارثية يف الأرواح والأبدان 

والأموال، وجيء باأحد الفقهاء ليعالج امل�سكلة من الناحية الإ�سالمية وليبني 

كل                                                                                                                                       وي�ستظهر  ي�ستح�سر  الفقيه  فذهب  امل�ساألة،  هذه  يف  الإ�سالم  اأحكام 

ما ي�ستطيعه من ن�سو�ص �سرعية واأقوال فقهية حول الطريق، واآداب الطريق، 

واأحكام ا�ستعمال الطريق، واأخالق التاأين وعدم العجلة، والرفق والت�سامح 

والإيثار، ووجوب الإح�سان اإىل الدابة، وعدم اإجهادها بال�سرعة اأو باحلمل 

الزائد عن طاقتها.

وكان وا�سحا عندي اأن الفقيه �سلك م�سلكا )كثري العناء قليل الَغناء(، فما 

باملو�سوع  لربطه  اإىل جهد جهيد  يحتاج  واآداب  واأحكام  ن�سو�ص  ذكره من 

وبيان دللته على املطلوب. ويف النهاية قد يتحقق هذا وقد ل يتحقق، وقد 

واأحكام وردت  ي�ستدل بن�سو�ص  الأثر، لأنه  يتحقق على نحو باهت �سعيف 

يف م�سائل خمتلفة اختالفا كبريا وجوهريا، وبع�سها ل يعدو اأن يكون اآدابا 

وف�سائل م�ستحبة ل تلزم اأحدا ول تردع اأحدا. واأما امل�سلك الذي يْغني كل 

الَغناء، وبدون التواء ول عناء فهو م�سلك ال�ستدلل بالكليات.

على الفقيه اأول اأن يعرف ويعرتف اأن هذه امل�ساألة، واآلفا مثلها، جديدة 
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لي�ص فيها ن�سو�ص واأحكام جزئية خا�سة بها ومبا�سرة يف مو�سوعها. وهنا 

اإىل كليات ال�سريعة ومقا�سدها العامة. وامل�ساألة املعرو�سة  يتعني الحتكام 

اأرواحهم واأبدانهم  تتعلق بالأ�سرار البليغة الفادحة التي ت�سيب النا�ص يف 

واأموالهم. فاإذا نظر الفقيه اإىل امل�ساألة من باب الكليات ظهرت له اأحكامها 

الن�سو�ص  ي�ستدعي  اأن  فله  قاطعة،  �ساطعة  جلية  ومتطلباتها  ومقت�سياتها 

اأن  وله  قوية وغنية.  والأموال، وهي  والأبدان  الأرواح  املتعلقة بحفظ  الكلية 

 التي اأجمعت امللل وال�سرائع على 
)1(

ي�سع امل�ساألة يف نطاق الكليات اخلم�ص

تعظيمها وحفظها واعتبارها م�سالح عليا للجن�ص الب�سري وللحياة الب�سرية. 

وله اأن يعاجلها وفق قانون امل�سالح واملفا�سد واملنافع والأ�سرار.

ومن كل هذه املداخل –التي ميكن دمج بع�سها يف بع�ص– يتحدد ما يلزم 

وبهذا  والعقوبات...  التدابري  ومن  واملحرمات،  الواجبات  من  به،  احلكم 

يت�سع باب النظر والجتهاد، ويتحرر من التكلف والتع�سف ومن الت�سبيهات 

املتكلَّفة والأقي�سة امل�سنية.

اختالفا  املختلفة  اجل��دي��دة،  والأح���وال  الق�سايا  كل  على  ينطبق  وه��ذا 

جوهريا عن الأحوال والق�سايا القدمية، التي جاءت فيها ن�سو�ص خا�سة، 

من  والج��ت��ه��ادات  الن�سو�ص  ه��ذه  فنقل  ظرفية.  فقهية  اج��ت��ه��ادات  اأو 

موا�سع  يف  واإعمالها  تنزيُلها  ثم  احلقيقية،  وموا�سعها  وظروفها  مناطاتها 

واعتداء  تع�سف  هو  اإمنا  وحقيقتها،  �سفاتها  واأح��وال خمتلفة يف  ومناطات 

على تلك الن�سو�ص وتلك الجتهادات، مثلما هو تع�سف واعتداء على النا�ص 

وم�ساحلهم. 

ال�سرعية  وال�سيغ  الكليات  رحاب  اإىل  اللجوء  التع�سف  هذا  عن  ويغنينا 

بهديها  النا�ص  لت�سعف  اإل  والعموم،  الكلية  على  و�سعت  ما  التي  العامة، 

احل��الت  م��ن  ينتهي  ول  يح�سى  ل  م��ا  ي�ستوعب  ال���ذي  ال��ع��ام،  وحكمها 

»ال�سروريات  با�سم  اأي�سا  املعروفة  وهي  وامل��ال..  والعقل،  والن�سل،  والنف�ص،  الدين،  حفظ  اأي   -1

اخلم�ص«.
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واجلزئيات املتجددة. كما ميكننا بنف�ص الدرجة من احلجية الحتكاُم اإىل 

الكليات ال�ستقرائية املبنية على جممل الأحكام التف�سيلية. 

وقد نقل �سهاب الدين الزجناين عن الإمام ال�سافعي اأنه يرى جواز التم�سك 

بامل�سالح امل�ستندة اإىل كليات ال�سرع، ولو مل ت�سهد لها اأدلة جزئية خا�سة، 

ثم قال: »واحتج –اأي ال�سافعي– يف ذلك باأن الوقائع اجلزئية ل نهاية لها، 

منها  تقتب�ص  التي  اجلزئية  والأ�سول  لها،  ح�سر  ل  الوقائع  اأحكام  وكذلك 

بد  املتناهي، فال  بغري  يفي  ل  واملتناهي  متناهية،  والعلل حم�سورة  املعاين 

اإذن من طريق اأخرى ُيتو�سل بها اإىل اإثبات الأحكام اجلزئية، وهي التم�سك 

بامل�سالح امل�ستندة اإىل اأو�ساع ال�سرع ومقا�سده على نحو كلي، واإن مل ي�ستند 

.
)1(

اإىل اأ�سل جزئي«

يف زمن النبي ] وقعت لبع�ص ال�سحابة –وهم يف �سفر– واقعة لي�ص لها 

دليل جزئي خا�ص بها، وهي اأن ال�سحابي اأمري اجلماعة، عمرو بن العا�ص 

ر�سي اهلل عنه، احتلم واأ�سبح جنبا، وكانت الليلة باردة �سق عليه اأن يغت�سل 

فيها، وخاف مما ميكن اأن ي�سيبه اإذا اغت�سل يف ذلك اجلو البارد. ورخ�سُة 

التيمم الواردُة يف القراآن الكرمي، ن�ست على حالة عدم وجود املاء، وحالة 

املر�ص القائم، فلي�ص فيها التيمم ب�سبب �سدة الربد، خوفا من �سرر متوقع، 

ولذلك مل يعول ال�سحابي املعني بالنازلة على الدليل اجلزئي للتيمم، لأنه       

ل ي�سعفه مبراده اإل بكثري من التاأويل والتمطيط، ولكنه جلاأ اإىل الدليل الكلي 

يف حفظ النفو�ص وعدم تعري�سها للهالك...

وهذا ن�ص احلديث، عن عمرو بن العا�ص قال: احتلمت يف ليلة باردة يف 

�سليت  ثم  فتيممت  اأهلك،  اأن  اغت�سلت  اإن  فاأ�سفقت  ال�سال�سل،  ذات  غزوة 

يا عمرو، �سليت  ]، فقال:  لر�سول اهلل  ال�سبح، فذكروا ذلك  باأ�سحابي 

اإين  وقلت:  الغت�سال  من  منعني  بالذي  فاأخربته  جنب؟  واأن��ت  باأ�سحابك 

يف  والزرك�سي  ال��ربه��ان،  يف  اجلويني  حكاه  املعنى  وه��ذا   .322 الأ���س��ول:  على  الفروع  تخريج   -1

البحر...
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 { �سمعت اهلل عز وجل يقول: {     

وارتياح  اإقرار  وهذا   .
)1(

�سيئا يقل  ومل   [ النبي  ف�سحك   ،)29 )الن�ساء: 

نبوي لهذا الفقه احل�سن وهذا الجتهاد املوفق.

وقتل  امل�سلمني  بني  القتتال  �ساأن  يف  اأ�سا�سا  نزلت  الآي��ة  هذه  اأن  ومعلوم 

امل�ساألة،  على  تنطبق  الكلية  العامة  �سيغتها  فاإن  ذلك  ومع  بع�سا،  بع�سهم 

�ص فيها الإن�سان نف�سه اأو غريه لل�سرر والهالك، وهو يجد  وعلى كل حالة ُيعرِّ

بهذه  املراد  اأن  التاأويل على  اأهل  »اأجمع  القرطبي:  قال  مندوحة من ذلك. 

الرجل  يقتل  اأن  يتناول  النا�ص بع�سا، ثم لفظها  يقتل بع�ص  اأن  النهي  الآية 

.
)2(

نف�سه«

ويف نازلة اأخرى، عن جابر [ قال: خرجنا يف �سفر، فاأ�ساب رجال منا 

حجر، ف�سجه يف راأ�سه، ثم احتلم ف�ساأل اأ�سحابه: هل جتدون يل رخ�سة يف 

التيمم؟ فقالوا: ما جند لك رخ�سة واأنت تقدر على املاء، فاغت�سَل فمات.

خرب بذلك فقال: قتلوه قتلهم اهلل، األ �ساألوا 
ُ
فلما قدمنا على النبي ] اأ

اإذ مل يعلموا، فاإمنا �سفاء العي ال�سوؤال. اإمنا كان يكفيه اأن يتيمم ويع�سر، 

اأو يع�سب –�سك من الراوي– على جرحه خرقة، ثم مي�سح عليها، ويغ�سل 

.
)3(

�سائر ج�سده«

وهذا تاأكيد اآخر ل�سوابية الجتهاد الذي اأخذ به عمرو بن العا�ص، وزجٌر 

التي  الكلية  الأدلة  النفو�ص للهالك، مع ما يف ذلك من  �سديد عن تعري�ص 

غفلوا عنها، واقت�سروا على الأدلة اجلزئية وظواهرها اجلزئية.

وهذا مثال ثالث من حديث علي بن اأبي طالب [ قال: بعث النبي ] 

�سرية، فا�ستعمل رجال من الأن�سار واأمرهم اأن يطيعوه، فغ�سب فقال: األي�ص 

1- �سنن اأبي داود، باب: اإذا خاف اجلنب الربد اأن يتيمم.

2- اجلامع لأحكام القراآن: 259/6.

3- ال�سنن الكربى للبيهقي: 227/1 –228.
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اأمركم النبي ] اأن تطيعوين؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا اإيل حطبا، فجمعوا، 

وا.. وجعل بع�سهم مي�سك  فقال اأوقدوا نارا، فاأوقدوها، فقال: ادخلوها، فَهمُّ

بع�سا، ويقولون: فررنا اإىل النبي ] من النار، فما زالوا حتى خمدت النار، 

يوم  اإىل  منها  ما خرجوا  دخلوها  لو  فقال:   [ النبيَّ  فبلغ  ف�سكن غ�سبه. 

.
)1(

القيامة. الطاعة يف املعروف

دخلتموها          لو  يدخلوها:  اأن  اأرادوا  للذين  »قال   [ اأنه  مل�سلم  رواي��ة  ويف 

مل تزالوا فيها اإىل يوم القيامة، وقال لالآخرين قول ح�سنا. وقال: ل طاعة يف 

.
)2(

مع�سية اهلل، اإمنا الطاعة يف املعروف«

فالذين توجه اإليهم التحذير النبوي، ونالهم منه ] توبيخ �سديد، ب�سبب 

اأنهم هموا بالدخول يف النار، هوؤلء معهم الدليل اجلزئي اخلا�ص بنازلتهم، 

ومبقت�سى ظاهره هموا بالدخول يف النار، واأعني به الأمر النبوي لهم بطاعة 

هذا الأمري، ولكن اخلطاأ اجل�سيم الذي وقعوا فيه هو الظاهرية احلرفية من 

جهة، واإغفال عدد من الأدلة الكلية من جهة اأخرى.

الأمري،  بطاعة  النبوي  الأمر  اأخذوا  اأنهم  فهي  الظاهرية احلرفية،  فاأما 

اإنها  �سياق.  ول  ول عرف  قيد  ها  يُحدُّ ل  التي  املطلقة،  الطاعة  اأ�سا�ص  على 

الطاعة التي ت�سل اإىل ما ي�سمى )الطاعة العمياء(. وقد ق�ص علينا القراآن 

الكرمي مناذج من الطاعة العمياء التي قادت اأ�سحابها اإىل املهالك، كاأولئك 

 { الذين �سيقولون يوم القيامة:{     

مروا بها اإمنا هي الطاعة الب�سرية 
ُ
اأ 67(. فطاعة الأمري التي  )الأحزاب: 

يحقق  فيما  الأم��ري  طاعة  هو  هنا  واملعروف  املعروف.  يف  الطاعة  العاقلة، 

الغر�ص املطلوب واملق�سد املن�سود..

1- احلديث متفق عليه. 

2- �سحيح م�سلم: وجوب طاعة الإمام يف غري مع�سية.
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ا�ستند  الذي  العقل  دليل  اأغفلوها، ففي مقدمتها  التي  الكلية  الأدلة  واأما 

اإليه الذين رف�سوا الدخول يف النار، معتربين اأن دخولهم النار متناق�ص مع 

اإميانهم واتباعهم لر�سول اهلل ]، الذي مل يتبعوه اإل للنجاة من النار، وهم 

الذين قال لهم ر�سول اهلل ] قول ح�سنا.

ومن الأدلة الكلية التي اأغفلوها كذلك، الآية املتقدمة:{

 {           }، ومث�ل��ه������ا: { َواَل ُتْلُقْو    

)البقرة: 195(.

والدر�ص البليغ يف هذه الوقائع هو اأنه ل يجوز ول ي�سح الوقوف عند ظواهر 

الأدلة اجلزئية وحرفيتها اإذا كانت منافية لالأدلة الكلية، ولذلك قال اأبو بكر 

بن العربي: »فاإن يف اتباع الظاهر على وجهه هدَم ال�سريعة، ح�سبما بيناه يف 

.
)1(

غري ما مو�سع، وخ�سو�سا يف كتاب )النواهي عن الدواهي(...« 

وحينما يقع نوع من التعار�ص، ويتعذر اجلمع والتوفيق بني الدليل الكلي 

الدليل  وهو  الأ�سل،  هو  الكلي  الدليل  اعتبار  من  بد  فال  اجلزئي،  والدليل 

مقت�ساه،           يف  ويندرج  معه  ين�سجم  اأن  اجلزئي  للدليل  بد  ل  واأن��ه  املْحَكم، 

واإل �سقط. 

وقد ا�ستهرت فقيهة الأمة، ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها، بال�سري على 

هذا النهج وال�ستم�ساك به؛ من ذلك اأنها مل تقبل بع�ص الأحاديث بال�سيغة 

التي رويت بها، ب�سبب تنافيها مع بع�ص الكليات القراآنية، منها حديث: اإن 

امليت ليعذب ببكاء اأهله عليه. ففي �سحيح م�سلم: ملا �سمعت عائ�سة حديث 

] اأنه قال: اإن امليت ليعذب ببكاء اأهله عليه. قالت:        عمر عن ر�سول اهلل 

ل واهلل ما قال ر�سول اهلل ] قط اإن امليت يعذب ببكاء اأهله عليه. واإن اهلل 

 { َل�ُهَو {         } )الن�ج��م: 43(،  و{                  

)الأنعام: 164(.

1- اأحكام القراآن: 29/1.
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ويف رواية له اأي�سا: ُذكر عند عائ�سة اأن ابن عمر يرفع اإىل النبي ]: اإن 

، اإمنا قال ر�سول اهلل 
)1(

امليت يعذب يف قربه ببكاء اأهله عليه، فقالت: َوِهَل

]: اإنه ليعذب بخطيئته اأو بذنبه، واإن اأهله ليبكون عليه الآن. وبغ�ص النظر 
عن الروايات املختلفة عن عائ�سة يف هذا املو�سوع، فاإن العنا�سر امل�سرتكة 

فيها هي: 

1– رف�ص الت�سليم برواية احلديث واألفاظه على ما هي عليه.

 ،{ 2– اأ�سا�ص هذا الرف�ص هو الن�ص القطعي الكلي {      

 { ويف بع�ص الروايات اأنها ا�ستدلت اأي�سا بالآية {    

ل ما ل طاقة له  باعتبار اأن امليت ل ي�ستطيع منع من يبكون عليه، فال ُيحمَّ

به. 

3– اأن رواة احلديث من ال�سحابة –وهم قمة يف العدالة والأمانة– قد 

اأ�ساب روايتهم و�سبطهم خلل ما.

�سيغة  لت�سويغ  العلماء  بع�ص  اإليها  ذهب  التي  التاأويالت  اأن  واحلقيقة 

توؤكد             اإمن��ا  اأخ��رى(،  وزر  وازرة  تزر  )ل  قاعدة  مع  تعار�سه  ورف��ِع  احلديث 

ما ذهبت اإليه عائ�سة، وهو اأن احلديث ب�سيغته املروية وبظاهر معناه غري 

مقبول، فهي رف�ست ن�ص الرواية واألفاظها، وغريها رف�سوا امل�سمون واملعنى 

توا الن�ص متًنا و�سنًدا، ولكن مع تاأويله. الظاهر، وثبَّ

وعلى النهج نف�سه رف�ست عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأي�سا رواية اأبي هريرة 

عن ر�سول اهلل ]: »ولد الزنا �سر الثالثة«. وقالت: رحم اهلل اأبا هريرة، اأ�ساء 

�سمعا فاأ�ساء اإجابة، اأما قوله: ولد الزنا �سر الثالثة، فلم يكن احلديث على 

هذا، اإمنا كان رجل من املنافقني يوؤذي ر�سول اهلل ]، فقال: من يعذرين 

من فالن؟ قيل: يا ر�سول اهلل، اإنه مع ما به ولد الزنا، فقال ر�سول اهلل ]: 

هو �سر الثالثة. واهلل يقول:{                  } )الأنعام: 164(.

1- تق�سد راوي احلديث عبد اهلل بن عمر: واأنه وهل اأو وهم يف �سبط األفاظ احلديث.
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 ويف كتاب )العامل واملتعلم(، من رواية اأبي مقاتل عن الإمام اأبي حنيفة، 

كالم يف غاية النفا�سة واجلودة يف هذا الباب، اأحب اأن اأنقله –ولو ب�سيء من 

الطول–تعميما لفائدته، وتتميما ملا اأ�سعى اإىل بيانه...

»قال املتعلم رحمه اهلل: فما قولك يف اأنا�ص رووا: )اإن املوؤمن اإذا زنى ُخلع 

الإميان من راأ�سه كما يخلع القمي�ص، ثم اإذا تاب اأعيد اإليه اإميانه(، اأت�سك يف 

قَت قولهم دخلت يف قول اخلوارج، واإن �سككت  قولهم اأو ت�سدقهم؟ فاإن �سدَّ

واإن  و�سفت،  الذي  العدل  ورجعت عن  اخل��وارج،  اأمر  �سككت يف  قولهم  يف 

كذبت قولهم قالوا: اأنت تكذب بقول نبي اهلل عليه ال�سالة وال�سالم، فاإنهم 

رووا ذلك عن رجال حتى ينتهي اإىل ر�سول اهلل عليه ال�سالة وال�سالم.

ي عليهم  ب هوؤلء، ول يكون تكذيبي لهوؤلء وَردِّ كذِّ
ُ
قال العامل رحمه اهلل: اأ

يقول  اأن  ال�سالم  عليه  النبي  لقول  التكذيب  يكون  اإمنا   ،[ للنبي  تكذيبا 

الرجل اأنا مكذب لقول نبي اهلل ]، فاأما اإذا قال الرجل: اأنا موؤمن بكل �سيء 

يتكلم باجلور                                                                                                                                           النبي عليه ال�سالة وال�سالم مل  اأن  ]، غري  النبي  به  تكلم 

وبالقراآن،  بالنبي  الت�سديق  هو  منه  القول  هذا  فاإن  القراآن،  يخالف  ومل 

وتنزيه له من اخلالف على القراآن. ولو خالف النبيُّ القراآن، وتقّول على اهلل 

 حتى ياأخذه باليمني، ويقطع منه الوتني، كما قال 
ُ
غري احلق، مل يَدْعه اهلل

اهلل عز وجل يف القراآن: {

                 } )احلاقة: 44 – 

47(. ونبي اهلل ل يخالف كتاب اهلل تعاىل، وخمالُف كتاب اهلل ل يكون نبيَّ 

اِنَيُة  اهلل، وهذا الذي رووه خالُف القراآن، لأنه قال اهلل تعاىل يف القراآن: {الزَّ

َياأِْتَياِنَها  َذاِن  {َواللَّ تعاىل:  اهلل  وقال  الإميان،  ا�سم  عنهما  ينف  ومل  ان}  َوالزَّ

ِمنُكْم} فقوله منكم، مل َيْعِن به اليهود ول الن�سارى، واإمنا عنى به امل�سلمني. 

فردُّ كل رجل يحدث عن النبي ] بخالف القراآن، لي�ص ردا على النبي ] 

والتهمة  بالباطل،   [ النبي  عن  يحدث  من  على  ردٌّ  ولكْن  له.  تكذيبا  ول 
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دخلت عليه لي�ص على نبي اهلل عليه ال�سالم. وكذلك كل �سيء تكلم به نبي 

والعينني،  الراأ�ص  فعلى  ن�سمعه،  مل  اأو  �سمعناه  وال�سالم  ال�سالة  عليه  اهلل 

اأنه                  [ النبي  اأي�سا على  اأنه كما قال نبي اهلل، ون�سهد  به ون�سهد  اآمنا  قد 

اأمرا  و�سف  ول  اهلل،  و�سله  �سيئا  يقطع  ومل  عنه،   
ُ
اهلل نهى  ب�سيء  ياأمر  مل 

و�سف اهلل ذلك الأمر بغري ما و�سف به النبي، ون�سهد اأنه كان موافقا هلل يف 

جميع الأمور، مل يبتدع ومل يتقول على اهلل غري ما قال اهلل تعاىل ول كان من 

املتكلفني، ولذا قال اهلل تعاىل: {            } 

)الن�ساء: 80(.

اأن  اأخربين عمن يزعم  ولكن  �سٌن ما ف�سرت،  حَلَ املتعلم رحمه اهلل:  قال 

�سارب اخلمر ل يقبل منه �سالة اأربعني ليلة اأو اأربعني يوما، وَبي�ِّْن يل ما هذا 

الذي يبطل احل�سنات ويهدمها؟ 

قال العامل رحمه اهلل: اإين ل�ست اأدري تف�سري الذي يقولون اإن اهلل ل يقبل 

من �سارب اخلمر �سالة اأربعني ليلة اأو اأربعني يوما، فل�ست اأكذبهم ما داموا 

يف�سرونه تف�سريا ل نعرفه خمالفا للعدل؛ لأنا قد نعرف اأن من عدل اهلل اأن 

اأو يعفو عنه، ول ياأخذه مبا مل يرتكب من  ياأخذ العبد مبا ركب من الذنب 

وِمثُل  ويكتب عليه ذنبه.  الفرائ�ص  اإليه من  اأدى  ما  له  واأن يح�سب  الذنب، 

اأكرث  عليه  كان  وقد  درهما،  خم�سني  ماله  زكاة  من  اأدى  رجال  اأن  لو  ذلك 

من ذلك، فاإمنا يوؤاخذه اهلل مبا مل يوؤدِّ ويح�سب له ما قد اأدى. وكذلك اإذا 

�سام و�سلى وحج وقتل، فاإنه يح�سب له ح�سناته ويكتب عليه �سيئاته، ولذلك 

 { قال اهلل عز وجل: {           } يعني من اخلري {      

يعني من ال�سر، وقال:{      } وقال:                                                                                                                                   

 ،{ {        }، وقال:{    

وقال: {            } وقال: {

} )ال�زل�زلة: 7(، وق�����ال:       
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{           } )القمر: 53(. فهو تبارك وتعاىل يكتب ال�سغري 

من احل�سنات وال�سيئات، وقال تعاىل: {

               } )الأنبياء: 

وتعاىل باجلور، وقد  تبارك  فاإنه ي�سف اهلل  القول  47(، فمن قال ل بهذا 

وق����ال:                             ،{ ن اهلل النا�ص من الظلم حيث قال: {          اأمَّ

{                }، وقال {

                   }، وق�د �سم�ى نف�س�ه �سك����ورا 

يهدمها  ل  فاإنه  احل�سنات  واأما  الراحمني.  اأرحم  وهو  احل�سنة،  ي�سكر  لأنه 

تع���اىل  اهلل  لأن  باهلل،  فال�سرك  الواحدة  اأما  خ�سال:  ثالث  غري  �سيء 

{              }. والأخ��رى اأن يعمل  ق������ال:

وجه  كله  بهذا  يريد  يت�سدق مبال،  اأو  رحما  ي�سل  اأو  ن�سما  فيعتق  الإن�سان 

اهلل، ثم اإذا غ�سب، اأو قال يف غري الغ�سب، امتنانا على �ساحبه الذي كان 

ويف  اأ�سلك؟  اأمل  و�سله:  ملن  يقول  اأو  رقبتك؟  اأعتق  اأمل  اإليه:  منه  املعروف 

اأ�سباه هذا ي�سرب به على راأ�سه، ولذلك ق��ال اهلل ع�ز وج�ل: {

}. والثالثة ما كان من عمل يرائي به النا�ص فاإن                         

ذلك العمل ال�سالح الذي راءى به ل يتقبله اهلل منه. فما كان �سوى هذا من 

.
)1(

ال�سيئات فاإنه ل يهدم احل�سنات... «

1- العامل واملتعلم: �ص  26–28.
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كلمة اأخرية

هذه الكلمة لي�ست خامتة للكتاب، مثلما اأن هذا الكتاب لي�ست له مق�دمة؛ 

اإىل  اأو مدخل  نف�سه عبارة عن )مق�دمة(؛ فهو كله جمرد مق�دمة  لأنه هو 

اأ�سول الفقه، واإىل علم الفقه، واإىل علم القواعد  علم التف�سري، واإىل علم 

البيان  من  مزيد  اإىل  بحاجة  نف�سه  هو  الكتاب/املقدمة،  وه��ذا  الفقهية. 

والتكميل، ولعل اهلل �سبحانه يي�سر لذلك ف�سحة.

واأ�سا�ص  مق�دمة  وهي  ال�سريعة،  مق�دمة  هي  لل�سريعة  الأ�سا�سية  الكليات 

لعلوم ال�سريعة، وبدون اعتماد هذه املق�دمة، واإحكام هذه املق�دمة، وحتكيم 

ال�سريعة  فهم  يف  وال�سطراب  والزلل  اخللل  من  كثري  يقع  املق�دمة  ه�ذه 

على  بع�سها  وبناء  وفروعها،  وقواع�دها  اأ�سولها  ترتيب  ويف  واأحكامها، 

»الأ�سول«  عن  يبحث  علم  وه��و  مثال،  الفقه(  اأ�سول  )علم  فحتى  بع�ص. 

فيه،                                        الالئق  وحجمها  مكانتها  الكليات  تاأخذ  مل  ملَّا  »الأ���س��ول«،  يف  ويبحث 

مل ت�سلم بنيته ومباحثه ونتائجه من بع�ص التيه وال�سطراب، على ما له من 

اأهمية  وما فيه من نفا�سة ذاتية، وعلى ما له من ف�سل جليل يف حفظ الوحدة 

الفكرية والت�سريعية لالأمة عرب التاريخ.

نهاية  له  تكن  مل  حمرقة،  بداية  له  تكن  مل  من  احلكماء:  بع�ص  يقول 

والفقه  العلم  على  اأي�سا  وينطبق  الأ�سخا�ص،  على  ينطبق  فهذا  م�سرقة... 

والنظر. وعلى العموم: فالبدايات حاكمة على ما بعدها، �سلبا واإيجابا.

نحن امل�سلمني، بدايتنا القراآن الكرمي، والقراآن الكرمي اأنباأنا اأن مما فيه: 

اأنظارنا،  اأن نركز  اآياٍت حمكمات هن الأمهات، فهن بداية البداية، فعلينا 

اأب�سارنا وب�سائرنا، على هذه املحكمات الأمهات، فن�ستح�سرها ون�ستب�سر 

فيها ونت�سبع بها. ثم من خاللها نتعامل مع �سائر اآي القراآن الكرمي، ومن 

خاللها ومن خالل القراآن الكرمي نتعامل مع ال�سنة النبوية وال�سرية النبوية، 

ثم اإجماع ال�سحابة وفقههم اجلماعي، ثم بقية الأدلة.
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اهلل  كتاب  من  تف�سيله  يوؤخذ  ما  الأحكام  »من  حجر:  ابن  احلافظ  قال 

َل  �سِّ
ُ
اأ ما  تاأ�سيله دون تف�سيله كال�سالة، ومنها  يوؤخذ  كالو�سوء، ومنها ما 

ُله، كدللة الكتاب على اأ�سلية ال�سنة والإجماع وكذلك القيا�ص ال�سحيح،  �سْ
َ
اأ

اهلل  ك��ت��اب  م��ن  م��اأخ��وذ  فهو  تف�سيال  الأ���س��ول  ه��ذه  م��ن  يقتب�ص  م��ا  فكل 

.
)1(

تاأ�سيال«

ومن خالل هذا كله –ح�سب ترتيبه– نتعامل مع فقه الأئمة وفقه الفقهاء، 

وعامِة تراثنا العلمي وق�سايانا امل�ستجدة. واإذا كرثت علينا الأمور وت�سعبت، 

اأو اختلطت علينا وا�سطربت، فلرنجع ولنحتكم اإىل البداية وبداية البداية، 

نفيء اإليها اآمنني مطمئنني، فهي الركن الركني وامللجوؤ الأمني.

هذا ما اأردت قوله وما ق�سدت حتقيقه من هذا الكتاب/ املقدمة، فاأرجو 

ق�سدت.                 ما  بع�ص  اإىل  وو�سلت  اأردت،  ما  بع�ص  عن  اأعربت  قد  اأك��ون  اأن 

وما توفيقي اإل باهلل عليه توكلت واإليه اأنيب.

و�سلى اهلل على �سيدنا حممد واآله و�سلم ت�سليما.

1- فتح الباري: 188/5.
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امل�صادر واملراجع
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لئحة امل�سادر واملراجع :

امل�سدر الأ�سا�سي واملبا�سر لهذا البحث هو )القراآن الكرمي(.

ثم تليه التفا�سري وخا�سة منها، الآتي ذكرها: 

1– اأحكام القراآن، لبن العربي )اأبي بكر حممد بن عبد اهلل(– مراجعة 

حممد عبد القادر عطا– دار الفكر للطباعة والن�سر– بريوت.

2– اأ�سواء البيان، لل�سنقيطي )حممد الأمني بن حممد بن املختار(– دار 

1995م.  / الفكر– بريوت– 1415ه� 

3– اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل، للبي�ساوي )نا�سر الدين عبد اهلل بن 

http//www.altafsir.com :عمر( عن موقع التف�سري

الدار  طبعة  ال��ط��اه��ر(،  )حممد  عا�سور  لب��ن  والتنوير،  التحرير   –4

التون�سية للن�سر – 1984م.

5– تف�سري القراآن العظيم، لبن كثري )اأبي الفداء اإ�سماعيل بن عمر(، 

حتقيق �سامي بن حممد �سالمة– الطبعة 2– دار طيبة– 1420 / 1999م.

6– اللباب يف تف�سريالكتاب، لبن عادل )�سراج الدين عمر بن علي(– 

.http//www.altafsir.com :موقع التفا�سري

7– جامع البيان يف تاأويل القراآن، للطربي )اأبي جعفر حممد بن جرير(، 

حتقيق اأحمد حممد �ساكر، الطبعة الأوىل– 1420ه� / 2000م.

8– اجلامع لأحكام القراآن، للقرطبي )اأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد(، 

موؤ�س�سة  الأوىل–  الطبعة   – ال��رتك��ي  املح�سن  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  حتقيق 

الر�سالة– بريوت، 1427ه� = 2006م.
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التفا�سري:  – موقع  قطب  ل�سيد  القراآن،  ظالل  9– يف 

.http//www.altafsir.com

10– املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز، لبن عطية )عبد احلق بن 

.http//www.altafsir.com :غالب( – موقع التفا�سري

11– مفاتيح الغيب، للفخر الرازي )اأبي عبد اهلل حممد بن عمر(، موقع 

.http//www.altafsir.com :التفا�سري

لالآلو�سي  املثاين،  وال�سبع  العظيم  القراآن  تف�سري  يف  املعاين  روح   –12

)�سهاب الدين حممود بن عبد اهلل( – موقع التفا�سري:

.http//www.altafsir.com 

13– فتح القدير، لل�سوكاين )حممد بن علي( موقع التفا�سري:

.http//www.altafsir.com 

كتب احلديث النبوي: 

متت مراجعة الأحاديث وتخريجها اعتمادا على متون الكتب احلديثية يف 

.http//www.alislam.com :)موقع الإ�سالم(

مراجع خمتلفة:

14– ال�ستقامة، لبن تيمية )اأحمد بن عبد احلليم(، حتقيق حممد ر�ساد 

�سامل ، دار الف�سيلة بالريا�ص، ط 1، 1425ه� /  2005م.

اأحمد  حتقيق   ، العامري  احل�سن  لأبي  الإ�سالم،  مبناقب  15– الإعالم 

عبد احلميد غراب ، دار الكتاب العربي ، ط 1، 1387ه� / 1967م.

الدين عبد  ال�سالم )عز  الأحكام، لبن عبد  اأدل��ة  بيان  16– الإم��ام يف 
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العزيز( ، حتقيق خمتار بن غربية ، دار الب�سائر، بريوت ، ط 1، 1407ه� 

/ 1987م.

اأبي  بن  حممد  الدين  )�سم�ص  القيم  لبن  القراآن،  يف  الأمثال   –17

بكر(.

18– البحر املحيط، للزرك�سي )بدر الدين (، الطبعة 1، وزارة الأوقاف 

وال�سوؤون الإ�سالمية بالكويت ، 1409ه� / 1988م.

19– الربهان يف اأ�سول الفقه: للجويني )اإمام احلرمني، اأبي املعايل، عبد 

امللك(، حتقيق عبد العظيم الديب، دار الأن�سار، القاهرة، ط2 ، 1400ه�.

20– تخريج الفروع على الأ�سول، للزجناين )�سهاب الدين حممود بن 

1402ه�   ،  4 ط   ، الر�سالة  موؤ�س�سة   ، �سالح  اأدي��ب  حممد  حتقيق  اأحمد(، 

/1982م.

21– اجلواب ال�سحيح ملن بدل دين امل�سيح، لبن تيمية )اأحمد بن عبد 

احلليم( دار ابن الهيثم ، القاهرة ، 2003م.

22– خطوة نحو التفكري القومي ، لعبد الكرمي بكار ، دار الأردن، عمان ، 

ط1 ، 1423ه� /2002م.

23– د�ستور الأخالق يف القراآن، ملحمد عبد اهلل دراز، تعريب عبد ال�سبور 

�ساهني ، الطبعة 10، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1418ه� /  1998م.

24– �سجرة املعارف والأحوال، لعز الدين بن عبد ال�سالم، ن�سر دار ماجد 

.2000  / ع�سريي بجدة – ط1– 1421ه� 

علي  )اأبي احل�سن  بطال  لبن  البخاري،  ل�سحيح  بطال  ابن  25– �سرح 

بن خلف(– �سبطه وعلق عليه يا�سر بن اإبراهيم ، مكتبة الر�سد بالريا�ص،          



154

ط 1، 1420ه� / 2000م.

26– �سرح العقيدة الوا�سطية، ملحمد خليل هرا�ص، ن�سر الرئا�سة العامة 

للبحوث والإفتاء والدعوة، 1413 ه� / 1992م.

عبد  حتقيق  احل�سني(،  بن  حممد  بكر  )اأب��ي  ي  ل��الآُج��رِّ 27– ال�سريعة، 

الرازق املهدي ، ط 1 ، دار الكتاب العربي ، بريوت ، 1417ه�/ 1996م.

28– العامل واملتعلم، رواية اأبي مقاتل عن اأبي حنيفة، حتقيق حممد زاهد 

حنيفة–  اأبي  الإم��ام  عن  ورواي��ات  الر�سائل  من  جمموعة  �سمن  الكوثري، 

من�سورة بالعربية والرتكية، اإ�ستانبول 1981م.

�سالح  �سعود  د.   : حتقيق  تيمية،  لب��ن  الفقه،  يف  العمدة  �سرح   -29

العطي�سان، مكتبة العبيكان، الريا�ص ، الطبعة الأوىل، 1413ه�.

30- �سرح النووي على �سحيح م�سلم، دار اإحياء الرتاث العربي ، بريوت، 

الطبعة الثانية، 1392ه�.

31– العقيدة والعبادة وال�سلوك يف �سوء الكتاب وال�سنة وال�سرية النبوية، 

لأبي احل�سن الندوي، دار القلم بالكويت، ط 2، 1403 ه� / 1983م.

الت�سال، لبن  ال�سريعة واحلكمة من  وتقرير ما بني  املقال  32– ف�سل 

األبري ن�سار نادر ، دار امل�سرق  اأحمد( بتعليق  ر�سد )اأبي الوليد حممد بن 

ببريوت – ط 8 – 2000م.

33– الفوائد، لبن قيم اجلوزية )�سم�ص الدين حممد بن اأبي بكر( ، دار 

ابن الهيثم بالقاهرة ، 1427 ه� / 2006م.

34– القراآن كتاب اأحكمت اآياته ، لأحمد حممد جمال، ن�سر رابطة العامل 

الإ�سالمي، �سمن �سل�سلة دعوة احلق ، 1402 ه� / مكة املكرمة. 



155

حماد  نزيه  حتقيق  ال�سالم،  عبد  بن  الدين  لعز  الأحكام،  قواعد   –35

وعثمان �سمريية ، دار القلم بدم�سق ، ط 1 ، 1421 ه� /2000م.

الثانية  الطبعة   ، مو�سى(  بن  اأي��وب  البقاء  )اأب��ي  للكفوي  36– الكليات، 

ملوؤ�س�سة الر�سالة ، 1419 ه� /1998م.

37– املحكمات يف ال�سريعة الإ�سالمية، لعابد بن حممد ال�سفياين، الطبعة 

1 – دار ابن اجلوزي للن�سر والتوزيع ، 1420 ه� / 1999م.

اإياك نعبد واإياك ن�ستعني، لبن القيم،  38- مدارج ال�سالكني بني منازل 

الطبعة الثانية، 1393 ه� / 1973م، حتقيق : حممد حامد الفقي ، النا�سر : 

دار الكتاب العربي ، بريوت.

39– امل�ست�سفى، للغزايل ) اأبي حامد (، دار الفكر، بريوت، د ت. 

40– املطالب العالية من العلم الإلهي لفخر الدين الرازي، حتقيق حممد 

عبد ال�سالم �ساهني – دار الكتب بريوت: ط 1، 1420 ه� / 1999م.

41– مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، لبن عا�سور )حممد الطاهر( ال�سركة 

التون�سية للتوزيع ، ط 3،  1988م.

دار   ، دراز  اهلل  عبد  حتقيق  اإ�سحاق(،  )اأبي  لل�ساطبي  42– املوافقات، 

املعرفة، بريوت، د ت.







1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�شل�شلـــة		�إ�شــــد�ر�ت			



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      






