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ْْحَنِِِاهللِبِْسمِِ ِحيمِِِالرَّ ِالرَّ

 

ْصََلَحَِماِاْسَتَطْعـُتَِوَماِ} ِاْْلِ ِإِْنُِأِريُدِإَِّلَّ

ِِ ْلُتَِوإَِلْيِهُِأنِيُبِِاهللبَِِتْوفِيِقيِإَِّلَّ  {َعَلْيِهَِتَوكَّ

                                                                                 

 (88:  )هود                                                 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ـمــــديـــتق
 

ِورسلهِ ِأنبيائه ِخاتم ِعىل ِوالسَلم ِوالصَلة ،ِ ِالعاملني ِرب ِهلل احلمد

ِسيدناِحممدِبنِعبدِاهللِ،ِوعىلِآلهِوصحبهِومنِتبعِهداهِإىلِيومِالدين.

ِوبعـــدِ:ِ

فإنِهناكِمنِيقفونِعندِظواهرِالنصوصَِّلِيتجاوزونِالظاهرِاحلريفِ

هلاِإىلِفهمِمقاصدهاِومراميهاِ،ِأوِإدراكِماِحتملهِتلكِاملقاصدِالساميةِمنِ

ِفضًَلِ ،ِ ِواليرسِوالسعة ِاحلكمة ِالعامةِِوجوه ِللمقاصد ِفهمهم ِعدم عن

ِإ ،ِ ِالعنتِواملشقة ِالناسِعىل ِفيحملون ِاحلنيفِ، ِجهًَلِللرشع وسوءِِما

ِ،ِوإماِإخراًجاِللنصوصِعنِسياقهاِعنِقصدِوسوءِطوية.فهم

ِالعامةِ ِاملقاصد ِفهم ِواألصوليونِعىلِأمهية ِوالفقهاء ِالعلامء ِأكد وقد

ِأمورِ ِبه ِوتستقيم ،ِ ِالفتوى ِبه ِتنضبط ِالذي ِالدقيق ِامليزان ِفهي للترشيع

ِفاألحكامِيفِمجلته ِبنيتِعىلِاخللقِ،ِوتتحققِبهِمصالحِالبَلدِوالعبادِ، ا

جلبِاملصلحةِأوِدرءِاملفسدةِأوِعليهامِمعاِ،ِيقولِاْلمامِالشاطبيِ)رْحهِ

ِملصالحِالعبادِ،ِواألحكامِالعاديةِ ِالشارعِقاصًدا اهلل(ِ:ِباَّلستقراءِوجدنا

ِدارت ِحيثام ِعليها ِتدور ِفيهِ، ُِيمنَعِيفِحالَِّلِتكون ِالواحد فرتىِاليشء

ِفإذاِكانِفيهِمصلحةِجاز.ِ،ِمصلحة

ِاِإَّلِمنِخَللِــمنِاألحكامِاجلزئيةِالفرعيةَِّلِيمكنِاحلكمِفيهِوكثري
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ِوقواعدِ ِاألصولية ِالقواعد ِفهم ِويفِضوء ،ِ ِللترشيع ِالعامة ِاملقاصد فهم

ِالفقهِالكلية.ِ

ِواملقاصدِ ِاملبادئ ِمن ِعدد ِتقرير ِيف ِالعظام ِوفقهاؤنا ِعلامؤنا ِاجتهد وقد

ِق ِنحو ِعىل ِفرعية ِوأخرى ِكلية ِقواعد ِصورة ِيف ِالعامة :ِ األمورِِ"وهلم

األصلِيفِاملنافعِ"،ِوِ"َّلِينكرِتغريِاألحكامِبتغريِالزمانِِ"،ِوِ"بمقاصدهاِ

ِالتحريمِ ِواألصلِيفِاملضار ِِ،"اْلباحة الرضرِِ"وِ،"َّلِرضرِوَّلِرضار"و

يتحملِالرضرِاخلاصِلدفعِ"و،ِِ"الرضرَِّلِيزالِبرضرِأكربِمنه"و،ِِ"ُيزال

ِالعام ِاملصلحة"وِ،ِ"الرضر ِجلب ِعىل ِمقدم ِاملفسدة ِو"درء ِتدفعِِ"، َّل

ِالكبري ِاملصلحة ِبضياع ِاليسرية ِوِ"ةاملفسدة ِالتيسري"، ِجتلب ،ِ"املشقة

ِاملحظورات"و ِتبيح ِوِ"الرضورات ِبقدرهاِ"، ِيقدر ِللرضورة ِأبيح ،ِ"ما

ِحُمّكمة"و ِكاملرشوطِرشطا"وِ،"العادة ِِ"املعروفِعرفا ُِيزالِ"و، َِّل املنكر

،ِوأنِكلِمسألةِخرجتِعنِ"اليقنيَِّلِيزالِبالشك"وِِِ"منهبمنكرِأعظمِ

ِالعدلِإىلِاجلورِ ،ِ ِإىلِضدها ِوعنِالرْحة ،ِ ِإىلِاملفسدة ِِوعنِاملصلحة وعنِ،

ِفليستِمنِالرشيعةِيفِيشء.،ِاحلكمةِإىلِالعبثِ

ِالعلمِالرشعيِأنِيكونِملاًمِ َِّلِيكفيِملنِيتصدىِلقضايا ِأنه ونؤكد

أنِيكونِجمردِحافظِللقواعدِغريِفاهمِِببعضِالقواعدِدونِبعضِ،ِوَّل

ملعانيهاِومراميهاِوَّلِمدركِلدقائقهاِ،ِفيقفِعندِقوهلمِ:ِالرضرِيزالِ،ِدونِ

ِوأنِالرضرِاخلاصِ ،ِ ِأكربِمنه ِأو ِمثله أنِيدركِأنِالرضرَِّلِيزالِبرضر
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ُيتحملِلدفعِالرضرِالعام،ِأوِيقفِعندِحدودِقوهلمِ:ِدرءِاملفسدةِمقدمِ

دونِأنِيدركِأنِدرءِاملفسدةِاليسريةَِّلِيدفعِبتضييعِِعىلِجلبِاملصلحةِ،

املصلحةِالكبريةِ،ِوأنهِإذاِتعارضتِمفسدتانُِدفعتِاألشدِباألخفِ،ِبلِ

ِعليهِأنِيسربِأغوارِهذهِالقواعدِبامِيمكنهِمنِاحلكمِالدقيقِعىلِاألمور.

ِ ِالكتابِ: ِهذا ِتأيتِأمهية ِثمة ِالعرص"ومن ِوقضايا ِالرشع ِ"مقاصد

للقارئِالكريمِكخَلصةِدقيقةِوشافيةِلبحوثِنخبةِمنِكبارِالذيِنقدمهِ

ِالثاينِ ِاملؤمتر ِأعامل ِضمن ِواألصولينيِقدموها ِوالكتابِوالفقهاء العلامء

ِ:ِ ِحتتِعنوان ِعقد ِالذي ِاْلسَلمية ِللشئون ِللمجلسِاألعىل والعرشين

ِال" ِوقضايا ِاْلسَلمية ِالرشيعة ِإليهاِِ"عرصمقاصد ِأضم ِبأن ِرشفُت ،

،ِ"الوطنعىلِظِافحلا"،ِواآلخرِعنِِ"حفظِالنفس"عنِِنيِأحدمهامبحث

ِالذيِ ِعىلِالنحو ِإىلِصاحبه ِكلِبحثِمنها ِالدقيقِعىلِنسبة معِحرصنا

قدمهِعليهِ،ِسائلنيِاهللِ)عزِوجل(ِأنِجيزهيمِمجيًعاِوكلِمنِشاركِيفِهذاِ

لِمناِومنهمِمجيًعاِصالحِاملؤمترِأوِأرشفِعىلِأعاملهِخريِاجلزاء،ِوأنِيتقب

ِ.األعامل

ِ.واهللِمنِوراءِالقصدِوهوِاملوفقِواملستعان

 

 

  

أ.د/ حممد خمتار مجعة                                                  
 وزير األوقاف

 رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية       
 وعضو جممع البحوث اإلسالمية

 باألزهر الشريف 
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 () دراسة مصطلحية مقاصد الشريعة
 

ا،ِوالرشيعةِمعًِِجلملصالحِالعبادِيفِالعاجلِواآلِاْلهليةِالرشائعِتعِضِوُِ

ِتءاْلسَلميةِباعتبارهاِواحدةِمنِهذهِالرشائعِوخامتةِهلاِومهيمنةِعليهاِجا

ومنِ،ِأحكامهاِلتحقيقِمصالحِالناسِيفِالدنياِواآلخرةِيفِكلِزمانِومكان

ِ ِاملقاصد ِمن ِبجمل ِاألحكام ِاْلسَلمية ِالرشيعة ِربطت ِذلك العامةِأجل

عنها،ِوهوِماِجعلِاهتاممِالعلامءِعىلِمدارِالتاريخِباملقاصدِِواخلاصةَِّلِتنفك

يفِبنسبِمتفاوتةِِكانتِ،ِوإنيةِعظياًمِهالفقِالرشعيةِيفِتفريعاهتمِوخترجياهتم

ِالقواعد ِمن ِالرشعية ِفأضحتِاملقاصد ِتُِِالقدر، ِالرشيعةِالتي ِفهم ِيف سهم

املستجدة؛ِِالفقهيةِاملنزلةِعىلِالوقائعاْلسَلميةِوإدراكها،ِوتضبطِالتنظرياتِ

 ألهناِحتافظِعىلِمقصودِالرشعِيفِجلبِاملنافعِودفعِاملضار.

 الداللة اللغوية واجملال التارخيي واملعريف للمقاصد

 :ريف املقاصد يف اللغةتعا: وًلأ
ِمقصدِاملقاصد ِوالغايةِ،ِمجع ِاهلدف ِهو ِاللغة ِيف ويطلقِِ،ِواملقصد

كذلكِعىلِاستقامةِالطريق،ِواَّلعتامدِعىلِيشء
(1)

ِولهِمعانِأخرىَِّلِخترج،ِ

                                                           

()ِِرئيسِجملسِأمناءِجامعةِحممدِبنِزايدِللعلومِاْلنسانيةِ،ِورئيسِِ-أ.ِد/ْحدانِمسلمِاملزروعي

ِِ.ِبدولةِاْلماراتِالعربيةِاملتحدةِالسابقاهليئةِالعامةِللشئونِاْلسَلميةِواألوقافِ

ِطِِ،ِمادةِ)قصد(،353/ص3،ِِجـِِ،ِملحمدِبنِمكرمِبنِمنظورِاْلفريقيِاملرصيِ(ِلسانِالعرب1)

ِصادر، ِ دار ِالثالثة 1414ِِِ-الطبعة ِواِ-هـ ِالوسيطبريوت، ِِ،ملعجم ِمادة744ِِص/2جـ .

 )قصد(.ِِ



- 9- 

 

ِمنِأمرِ  حصولِالتوجهِواخلروجِمنِالنسيانِأوِِما،ِأوِعنِحصولِالفائدة

ِوتنته ِالعفوية، ِأو ِمعنیِاملعاينِيالسهو ِإىل ِالتوجهِِمجيعها ِوهو واحد

والقصد
(1)

. 

ِ ِبصيغة ِلفظِمشتقِمنه ِالكريم ِيفِالقرآن ِورد ِبهِأوِ(قاصد)وقد ريد

ا حمسِ:ِِمهامِقولهِتعالیاملستقيمِأوِالقربِكامِفرّسِِمعنىِالطريق َن َعَرٗض َۡو كَا ل
وكَ  بَُع َّاتَّ ٗدا ل ٗبا وََسَفٗرا قَاِص (2)ىجسقَرِي

ِ ،ِ ِورد ِكام ِفعل ِالتوسطِيف مرِاألمعنى

ِتعالی:(اقصد) ِقوله ِيف ِوذلك دۡ حمس ، ۡقِص َِك  َوٱ (3)ىجسفِي َمۡشي
ِاملعنىِِ، وهو

ِة،َِوالَقْصَدِ..ِِ"الذيِيدلِعليهِاحلديث:ِ جْلَ ٌءِِمَنِالدُّ َواْغُدواَِوُروُحوا،َِويَشْ

"الَقْصَدَِتْبُلُغوا
(4)

اِويرادِبهِحصولِالغرضِصحيًحِِوقدِيردِلفظِاملقصد،ِ

ِفاسًدِ ِوقدأو ِاألمور، ِمن ِبأمر ِللقيام ِاملرشوع ِالباعث ِوقيام ِلفظِيِا، رد

املقصدِويقصدِبهِاحلكمة
(5)

 القريبِمنِاملفهومِاَّلصطَلحی.ِى،ِوهوِاملعن

 :ا: العالقة بني لفظ املقاصد وما يشابهه من األلفاظثانًي

توجدِألفاظِكثريةِمتعددةِتشابهِلفظِاملقاصدِيفِبعضِمعانيه،ِلكنيِ

                                                           

طِاملركزِالثقايفِِبترصف،168ِصِ،ِطهِعبدِالرْحنللدكتور/،ِِيفِتقويمِالرتاثِج(ِجتديدِاملنها1)

 الدارِالبيضاءِ.ِ-العريب

 .42:(ِالتوبة2)

 .19ِ:(ِلقامن3)

 .6463ِِِ:،ِبابِالقصدِواملداومةِعىلِالعمل،ِحديثِرقمِقاق(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِالر4)

 بترصف.168ِ،ِصِِجتديدِاملنهاجِيفِتقويمِالرتاثِ(5)
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ِماِفرسِبهِلفظِاملقاصدِعندِمجعِمنِالعلامءِوالباحثني.ِسأقترصِعىلِبعض

ِوالغايةِ-أ ِاملقصد ِبني ِالعَلقة ِاليشء: ِأقصی ِهي: ِاللغة ِيف ِ،الغاية

ويقال:ِهذاِاليشءِغاية،ِأيِِوغايةِكلِيشء:ِمداهِومنتهاه،ِومجعهاِغايات،

منتهیِهذاِاجلنس
(1)

يدلِِقائمةِيفِالتعريفِاَّلصطَلحيِالذيِمعانِ ِيوهِ،

ِ ِموجود ِنفسه ِاملعنى ِوهذا ِاحلكم، ِمن ِالشارع ِمراد ِهي ِالغاية ِأن يفِعىل

ِبعض ِعند ِفرّسِِاملقاصد ِوقد ِالعلم، ِبالغاياتِبعضهمِأهل املقاصد
(2)

،ِ

يتحدثِعنِمقصدِاحلج،ِحيثِيقول:ِِيفِاْلحياءِوهوِوطابقِبينهامِالغزايل

ِاألبدالِواألوتاد ِبمجاورة ِواَّلستظهار ِاهلمم ِاجتامع املجتمعنيِمنِِوكان

ِهوِرسِاحلجِوغايةِمقصوده ِالبَلد، أقطار
(3)

ِإَّلِأن ِولفظِالغاِ، نِكانِإية

املقاصدِاخلاصةِأوِاجلزئية،ِوليسِةِاملقصد،ِفإنِذلكِعىلِجهِىحيملِمعن

وغايةِالعباداتِ،ِمنِجهةِاملقاصدِالعامة،ِفلكِأنِتقول:ِغايةِالتحريمِكذا

غايةِالرشيعةِ:ِكذاِباعتبارهاِقسيامِللمعامَلتِوأحكامِاألرسة،ِوَّلِتقولِ

موتِي:ِغايةِالعباداتِوثمرةِاملعامَلتِأنِاْلحياءِللغزايلِويفِعامةِكذا،

                                                           

 .134ِِص/15جـِ،(ِلسانِالعرب1)

ِومكارمها2) ِالرشيعة ِمقاصد ِالفايسلِ( ِبترصف7ِ،ِصعَلل ِالطبعةِ، ِالغربِاْلسَلميِ، طِدار

 ِمِ.1993اخلامسةِ

ِالدينِ(3) ِعلوم ِِيبألِإحياء ِ)املتوىف، ِالطويس ِالغزايل ِحممد ِبن ِحممد ِهـ(505حامد ِ/1جـ،

دارِاملعرفةِ،ِطِِ،ِكتابِأرسارِاحلجِ،ِاْلَباُبِالثَّالُِثِيِفِاآْلَداِبِالدقيقةِواألعاملِالباطنة270ِص

 .ِبريوتِ-
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اِباهللاِهللِعارفًِاْلنسانِحمبِ 
(1)

. 

ِالغا ِلفظ ِاستعامل ِلنا ِجيوز ِثم ِأوِيومن ِاخلاصة ِاملقاصد ِلرشح ات

وَّلِنراهِِ،ية،ِوعمومِوخصوصِمنِوجهفعَلقةِتضايِاجلزئيةِملاِبينهامِمن

ِمعانيها.عنِْحلِِلقصورهِ؛ِاِلتفسريِاملقاصدِالعامةصاحلاِمتامًِ

ِواحلكمةِ-ب ِبنيِاملقصد ِِالعَلقة ِاللغة: ِيف ِاْلحكامِِاحلكمة ِمن :

واْلتقان،ِوقيل:ِاحلكيمِذوِاحلكمة
(2)

بأهناِعبارةِعنِمعرفةِأفضلِ:ِِوقيلِ،

 األشياءِبأفضلِالعلوم.

أماِاحلكمةِيفِاَّلصطَلحِاألصويلِوالفقهيِفهيِتدلِعىلِماِيرتتبِعىلِِِِِِ

ومنِذلكِِ،وتكميلها،ِأوِدفعِمفسدةِوتقليلهامصلحةِِالترشيعِمنِجلب

أنِاألصلِمنعِإتَلفِِ-ِواهللِأعلمِ-َِنِاحلكمةِيفِذلكأكَِِ"جاءِيفِاملنح:ماِ

ِاحلرمةِ؛ِالنفوس ِالدماء ِيف ِاألصل ِيقتيضِدفعِِ،ِألن ِما ِمنه ِأبيح وإنام

"املفسدة
(3)

 ِبقتله،ِوقتلِمنِيقاتلنا.ِإَّل،كدفعِمنَِّلُِيدفعِ

ِأحيانًِ ِتطلق ِوقد ِِعىلا ِاجلزئي ِاملقصد ِاملعدوم، ِبيع ِحتريم ِ،كحكمة

ِ.وهيِاملتمثلةِيفِنفيِاجلهالة

                                                           

 .228ِص/2جـِ،كتابِآدابِالعزلةِوهوِالكتابِالسادسِمنِربعِالعادات ،(ِاملرجعِالسابق1)

ِ.140/ص12العرب،ِمادةِحكم،ِجـِلسان(2ِ)

ِمنحِاجلليل3) ِاهللِاملالكيِ)املتوىفِِرشحِخمترصِ( ِعبد ِأبو ِعليش، ِبنِحممد ِبنِأْحد خليلِملحمد

 م.1989ِِهـ/1409،ِِبريوتِ–دارِالفكرِِ،ِط146ِ/ِص3،ِكتابِاجلهاد،ِجـ هـ(1299
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ِِكامِتطلقِعىلِاملقصدِالكيلِ حتقيقِالتيسريِورفعِاحلرج،ِِكمصلحة،

ِلآل ِناشئةويفِاْلحكام ِتكون ِأن ِإما ِلضابطها ِالَلزمة ِاحلكمة عنه؛ِِمدی:

أنِتكونِللوصفِالتيَِّلِتكونِناشئةِعنهِإماِوِ،تكونِناشئةِعنهِأَّلوإماِ

ِاحلاجة ِعىل ِكذلكِدَّللة ِتكون َِّل ِأو ِيفِِ،إليها، ِالرخصة ِكرشع فاألول:

السفرِلدفعِاملشقةِالناشئةِمنِالسفر
(1)

. 

فكلِِ،خصوصِوعمومعَلقةِفتكونِالعَلقةِحينئذِبنيِاملصطلحنيِ

ِوليسِكلِمقصد ِمقصد، ِاملنضبطِِحكمة ِالوصفِالظاهر ِخلفاء حكمة؛

ِأحيانًِ ِولشمول ِاحلكمة، ِيف ِوسعا ِاملقاصد ِهتمفهوم ِنستطيعِ، ِهنا ومن

ِالقول:ِإنِكلمةِاحلكمةِمناسبةِلرشحِاملقاصدِبحكمِالتداخلِالكبريِبينهام؛

فلفظِاحلكمةِواملقاصدِقدِيرتادفانِيفِاْلطَلقِوالتعبريِيفِأغلبِاألحيان،ِ

ِمع ِانسجامًِِوتعتربِاحلكمة ِأكثر ِعندِحتديدِاملصلحة ِلرشحِلفظِاملقاصد ا

ِ.املاهية

ِوالعلةالِ-ج ِاملقصد ِبني ِعَلقة ِأصلهاِ: ِيف ِالسبب ِعىل ِتطلق العلة

هبيقولِالفريوزِآبادي:ِإذاِقلت:ِهذهِعلتهِأيِسبِي،اللغو
(2)

حديثِيفِو،ِ

                                                           

حممدِبنِساملِالثعلبيِِاْلحكامِيفِأصولِاألحكامِأليبِاحلسنِسيدِالدينِعيلِبنِأيبِعيلِبنِ(1)

 .لبنانِِ-ط:ِاملكتبِاْلسَلمي،ِبريوت،281ِ/ص3اآلمدي،ِحتقيق:ِعبدِالرزاقِعفيفي،ِجـ

هـ(،ِحتقيق:817ِ(ِالقاموسِاملحيطِملجدِالدينِأبوِطاهرِحممدِبنِيعقوبِالفريوزآبادىِ)املتوىف:2ِ)

ِالرسالة ِمؤسسة ِالرتاثِيف ِالعرقُسويس،ِمكتبِحتقيق ِنعيم ِحممد 1035ِص بإرشاف: ط:ِ،

ِِ.ِم2005ِ-ِهـ1426ِالثامنة،ِِالطبعةِ،ِلبنانِ،مؤسسةِالرسالةِللطباعةِوالنرشِ،ِبريوتِ
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ِ ِعنها)عائشة ِِ"ِ:(ريضِاهلل ُِعنُِقي،ِ.. َِعْن ُه َِأْحرُسُ ِِِخَاِري َِأْرَفُع َفَجَعْلُت

اِحَلةِِ ِالرَّ ِة ِبِِعلَّ ِِرْجيِل ُب "..َِفَيرْضِ
(1)

ِفهأيِبسبِ ِيتغريِحكمِِيبها. ِملا اسم

يفِاحلكمِِ،ِومأخوذِمنِالعلةِالتيِهيِاملرض؛ِألنِتأثريهاِاليشءِبحصوله

ِِ.كتأثريِالعلةِيفِذاتِاملريض

هي:ِالوصفِالظاهرِاملنضبطِالذيِيضافِوالعلةِيفِاَّلصطَلحِاألصويلِِِِ

ِ-بهِأيِعندِوجودهَِّلِ-رشعِاحلكمِعندهِِماِ:هياحلكمِالرشعيِإليه،ِأوِ

أيِماِيكونِلذةِأوِوسيلةِإليهاِأوِتكميلهاِ،ِحلصولِاحلكمةِجلبِمصلحة

سواءِكانِذلكِِ،ِأوِتقليلهاِ،ِأيِماِيكونِأملاِأوِوسيلةِإليهِ،أوِدفعِمفسدة

ااِأوِأخرويِ اِدنيويِ اِأوِبدنيِ نفسيِ 
(2)

وهوِتعريفِيشملِالوسائلِواملقاصدِِِ،

                                                           

حممدِفؤادِعبدِحتقيق:ِبنِاحلجاجِأبوِاحلسنِالقشرييِالنيسابوري،ِِصحيحِمسلم:ِاْلمامِمسلم1ِ))

َِوَجَواِزِِ.الباقي َِواْلِقَراِن، َِوالتََّمتُِّع جِّ ِاحْلَ ِإِْفَراُد ِجَيُوُز ُه َِوَأنَّ ْحَراِم، ِاْْلِ ُِوُجوِه َِبَياِن َِباُب كتابِاحلج،

ِ ِحديثِرقم: ُِنُسكِِه، ِِمْن ِاْلَقاِرُن ِحَيِلُّ َِوَمَتى ِاْلُعْمَرِة، َِعىَل جِّ ِاحْلَ 1211ِإِْدَخاِل ِولفظه: َقاَلْتِ،

ِ ؟َِعائَِشُةَِريِضَ َِعنَْهاَِياَِرُسوَلِاهللِ:َِأَيْرِجُعِالنَّاُسِبَِأْجَرْيِنَِوَأْرِجُعِبَِأْجر  ْْحَِنِْبَنِ»اهللُ َفَأَمَرَِعْبَدِالرَّ

ِالتَّنِْعيمِِ ِإىَِل ا ِمِهَ َِينَْطلَِق َِأْن َِبْكر  َِأْرَفعُِ«َأيِب َِفَجَعْلُت َِقاَلْت: َِلُه، ِمَجَل  َِعىَل َِخْلَفُه َِفَأْرَدَفنِي َِقاَلْت: ،ِ

اِحَلةِِ ِالرَّ ِة ِبِِعلَّ ِِرْجيِل ُب َِفَيرْضِ ُِعنُِقي، َِعْن ُه ِالباقيِيفِِ..ِِخَاِريَِأْحرُسُ ِعبد ِفؤاد قالِالشيخِحممد

ِعامًدِِالتعليق:.. ِبيده ِبعود ِاملعنىِأنهِيرضبِرجلِأخته ِالراحلة( ِيفِ)فيرضبِرجيلِبعلة ِهلا ا

ِعليها ِغرية ِحنيِتكشفِِخارها ِيرضبِالراحلة ِمن ِإِصورة ِدار ِط ِالرتاثِالعريب، ِ،ِحياء

ِبريوتِ.

ِوالتحبريِِ(2) ِكاملِبنِاهلاممالتقرير أليبِعبدِاهللِشمسِالدينِحممدِبنِحممدِبنِحممدِِعىلِحترير

طِِ،180/ص3جـ هـ(،879ابنِاملوقتِاحلنفيِ)املتوىف:ِِ:ِويقالِله،ِاملعروفِبابنِأمريِحاجِ

ِ.ِِم1999،ِاألوىلِدارِالكتبِالعلميةِ،ِالطبعةِ
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ألهناِقسيمها،ِكامِختصصِ؛ِبخَلفِاملقاصدِفَلِيدخلِفيهاِالوسائلِ،ِامعًِ

ِلتعن ِمنِأجلهِيالعلة ِالنهِفقطِما ِيِجاء ِكاخلمرِف، ِلذاته ِقدِحيرم اليشء

أنِعلةِحتريمهِوصفِيفِذاتهِوهوِاْلسكارِِ"لذاته" :ِبقويليِوأعنِ،وامليتة

 واملوت.

ِالعلةمهو ِختتلفِالعلةِعنِاملقاصدِمنِحيثِضيقِمفهوم منِجهةِِذا

اعتبارهاِمصلحةِيفِحدِذاهتا،ِوهيِبذلكِركنِمنِِخصوصيتها،ِومنِجهة

األهدافِاملرجوةِمنِأيِحكمِيِأركانِالقياس،ِوقدِتكونِعلةِغائية،ِوتعن

معِِيفتلتقِمنِاألحكام،ِوالعلةِمهذاِاملعنىِتكونِمرادفةِللحكمةِوللمقصد،

املقاصدِعىلِجهةِالرتادفِطاملاِمعناهاِمرتتبِعىلِالفعلِمنِنفعِأوِرضر،ِأوِ

ِمصلحةِعند ِمن ِاحلكم ِترشيع ِعىل ِيرتتب ِالذي ِاملعنى ِدفعِِوجود ِأو ،

،ِأيِعىلِاملصالحِواملفاسدِالتيِِعىلِاملقاصدِجيوزِإطَلقهاِمفسدة،ِومنِثمَِّ

لتِلفظةِالعلةِلتدلِعىلِاستعمِ،ِإذِقدِتتعلقِمهاِاألوامرِوالنواهيِالرشعية

ِنفسهام ِاملفسدة ِأو ِباملصلحةِ،ِاملصلحة ِكامِفعلِالشاطبيِحيثِفرسِالعلة

واملفسدةِاملقصودةِمنِاحلكم
(1)

اِ،ِإضافةِإىلِأنِالعلةِعادةِماِتتضمنِمقصًدِ

                                                           

هـ(،790ِاملوافقاتِْلبراهيمِبنِموسىِبنِحممدِاللخميِالغرناطيِالشهريِبالشاطبيِ)املتوىف:ِ(1ِ)

طِدارِابنِعفانِ،ِالطبعةِاألوىلِِ،411/ص1جـ حتقيق:ِأبوِعبيدةِمشهورِبنِحسنِآلِسلامن،

؛ِالعلةِهيِاملصلحةِنفسهاِأوِاملفسدةَِّلِمظنتها،ِِفعىلِاجلملةِ".. ولفظهِ.م1997هـ/1417ِ

 "...اهرةِأوِغريِظاهرة،ِمنضبطةِأوِغريِمنضبطةكانتِظ
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ألنِبناءِاحلكمِعىلِالعلةِمظنةِلتحقيقِاحلكمةِاملقصودةِمنهِا؛رشعيِ 
(1)

.ِ

ِ ِِ-د ِاملقاصد ِبني ِالوحيِِواملصالح:العَلقة ِلنصوص ِالقارئ إن

ِومتداخلة ِوثيقة ِعَلقة ِسيجد ِواألصولية، ِالفقهية ِالعلامء بنيِِوأقاويل

املقاصدِواملصالح،ِتبدأِمنِكونِاملقاصدِالرشعيةِتتمحورِحولِالكلياتِ

ِالكلياتِختتزلِيفِِحفظِالدينِمن ِوهذه والنفسِوالعقلِوالنسلِواملال،

ِوبذل ِاملفاسد، ِمكانًِجلبِاملصالحِودفع ِاملصلحة ِمفهوم ِمهكِأخذ ِا ِيفِام 

أصولِاملصالح،ِوذلكِألنِالقصدِمنِوضعِِلكلياتألنِاِ؛ِبناءِاملقاصد

 ا.جلِمعًِالعاجلِواآلِالرشيعةِاْلسَلميةِهوِمصالحِالعبادِيف

ِ،كامِتشرتكِاملقاصدِمعِاملصالحِيفِالرتتيبِحسبِاحلاجةِوالرتجيح

رفعِاحلرج،ِوأصلِمآَّلتِاألفعال،ِأصولِكليةِكمبدأِِاِعىلواعتامدمهاِمعًِ

ِالرضرِيونف ِوغريها، ِإىلِأن، ِمنِاملقاصدِواملصالحِمعتربةِكًَلِِباْلضافة

ِنصوصِالوحيِمنِأجلمنهجيِ  ِوالتعاملِمع ِيفِاَّلجتهاد، ِإىلِِا التوصل

 األحكامِالرشعيةِالَلزمةِللوقائع.

 :ا: حتديد اجملال التارخيي ملفهوم مصطلح املقاصدثالًث
ِ ِباملعنمن ِالرابع ِالقرن ِقبل ِاستعامله ِيتم ِمل ِاملقاصد ِلفظ ِأن ِىاملعلوم

ِاحلديث ِبصدد ِنحن ِنصوصِِالذي ِيف ِتتداول ِمضامينه ِكانت ِبل فيه؛

ِ،ودفعِالرضرِ،واحلرجِقريبةِمنِقبيلِرفعِاملشقةِمنِخَللِمسمياتِيالوح

                                                           

 .۱۲7ِِعَللِالفايس،ِصِلِ(ِمقاصدِالرشيعة1)
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وغريها
(1)

يِأنِيعنيِفإنِكلِنصِحيملِحتقيقِاملقصدِالرشعيِينبغِمنِثمَِّ،ِو

عىلِأساسهِفهمِالنص،ِكامِتمِتداولِمعاينِاملقاصدِحتتِِيذلكِاملقصدِوجير

ِِمصطلح ِإنشاء ِيف ِذلك ِوجتىل ِومثيَلته، (اَّلستحسان)املصالح
(2)

عندِِ

ِ ِاملرسلة()األحناف واملصالح
(3)

ِاملالكيةِ ِاعتامدِِ،عند ِإىل ِالتحديد ليتطور

ِعىلِذات ِوذلكِاملقصِألفاظِأخرىِكعناوينِللكتبِواملؤلفاتِللدَّللة د؛

ِ،ِوكتابهـ(365)تِِأليبِبكرِحممدِبنِالشايش(ِاملحاسن)منِقبيلِكتابِ

ِالرشيعة) ِمكارم ِإىل ِنجدِهـ(302)تِِللراغبِاألصفهاينِ(الذريعة ِبل ؛

ِ ِحتدثتأأنفسنا ِمؤلفات ِجزثًِحديِمام ِككتابِيِ ئا ِاملقاصد ِمضامني ِعن ا

                                                           

(ِحجةِاهللِالبالغةِألْحدِبنِعبدِالرحيمِبنِالشهيدِوجيهِالدينِبنِمعظمِبنِمنصورِاملعروفِبـ1ِ)

27ِ/ص1:ِالشيخِحممدِرشيفِسكر،ِجـتعليقهـ(،1176ِِ)املتوىف:ِِ«الشاهِويلِاهللِالدهلوي»

 .م1992ِِِ-هـ1413ِِبريوتِلبنانِ،ِالطبعةِالثانيةِِِ-طِدارِإحياءِالعلومِِ،ِوماِبعدها

ِمنها2) ِعديدة، ِبتعريفات ُِعّرف ِاَّلستحسان ِللناس.ِ:( ِأوفق ِهو ِبام ِالقياسِواألخذ ِانظر:ترك

ِلعياضِبنِناميِبنِعوضِالسلمي،ِصِ ِالَفِقيِهِجهلُه ِالذيَِّلِيسُع طِدارِ،196ِأصولِالفقِه

ِالرياضالتدمري ِِ-ة، ِاألوىل، ِالطبعة ،ِ ِالسعودية ِالعربية 1426ِِاململكة 2005ِِِ-هـ .وقدِم

يعرفِاَّلستحسانِباَّلستثناءِمنِحكمِسابقِبدليلِهوِأقوىِ،ِأوِالعدولِيفِمسألةِعنِغريِماِ

 حكمِبهِيفِنظائرهاِلدليلِأقوى.ِ

ِهي3) ِاملرسلة ِاملصلحة ِيشهدِهلاِ:( ِالشارعِمل ِملقصود ِمَلئمة  ِأوِِكلِمنفعة  ِباَّلعتبار ِخاصٌّ نصٌّ

اَّلجتهادِيفِمناطِاحلكمِالرشعيِدراسةِتأصيليةِتطبيقيةِملؤلفه:ِبلقاسمِبنِانظر:كتابِ .اْللغاء

ِدكتورا ِرسالة ِالكتاب: ِأصل بيدي، ِالزُّ ِحممد ِبن ِالرشيعةِِهذاكر ِبكلية ِالفقه ِأصول ِقسم من

غازيِبنِمرشدِالعتيبي،ِ/إرشاف:ِأ.دِ،ِهـ1435والدراساتِاْلسَلميةِبجامعةِأمِالقرىِعامِ

 .م2014ِِِ-هـ1435ِواألبحاث،ِطِالطبعةِاألوىل،ِمركزِتكوينِللدراساتِ،ِط446ِِصِ
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ِ،ِوكتايبهـ(478يِ)تِْلمامِاحلرمنيِاجلوينِ(غياثِاألممِيفِالتياثِالظلم)

ِوِ(املنخول) ِالغزايلِ(املستصفی)، ِ)ِلإلمام ِِ(هـ505ت والقواعدِ)،

ِ.(هـ660تِ)للعزِبنِعبدِالسَلمِِ(الكربىالقواعدِو(ِ)الصغری

ِه،ِخصصِفيهـ(790)تللشاطبيِِ(املوافقات)ويفِهذاِالصددِنجدِ

ِللمقاصكتابًِ ِا ِالعنواند ِمهذا ِله ِعُِتحِ،وعنون ِأسِدَِّى ِمن علمِِسأول

تمَلتهشمينهِومانِحيثِمضنِأبرزِاملصطلحِمِِاملقاصد،ِوأهمِمَِ
(1)

،ِولكنهِ

لكنِيمكنِالقول:ِإنِالشاطبيِد،ِتعريفِاملقاصِيفِالوقتِذاتهِملِيعمدِإىل

بالرسمِتعريفبقضاياِمهمةِتشكلِاألعمدةِاحلقيقيةِللِىقدِأت
(2)

ملصطلحِِ

ِجتىلِ،املقاصد ِحِكام ِالذين ِاملعارصين ِحماوَّلت ِيف ِإنشاءِذلك اولوا

 .األلفاظِواملعاينِاِأخرىِيفتوافقِأحيانًِتاِوأحيانًِِتتباينِتعريفات

 :للمقاصد حتديد اجملال املعريف ا:رابًع
ِالعَلقةِ ِحيثِتنجيل ِالفقه، ِأصول ِعلم ِهو ِللمقاصد ِاملعريف املجال

                                                           

ِ.131امديِالعبيدي،ِصِحل(ِالشاطبيِومقاصدِالرشيعة1ِ)

(ِالرسمِعبارةِعنِألفاظِوضعيةِمرتبةِللدَّللةِعىلِمعنى؛ِليتميزِعنِغريهِبأوصاف.ِوهوِنوعان:2ِ)

ِالتام:ِماِيرتكبِمنِاجلنسِالقريبِواخلاصة،ِكتعريفِاْلنسانِباحليوانتامِوناقص،ِفالرسمِ

ِكتعريفِ ِالبعيد، ِوباجلنس ِمها ِأو ِوحدها، ِباخلاصة ِيكون ِما ِالناقص: ِوالرسم الضاحك،

اْلنسانِبالضاحك،ِأوِبعرضياتِختتصِمجلتهاِبحقيقةِواحدة،ِكقولناِيفِتعريفِاْلنسان:ِإنهِ

ِكتابِالتعريفاتِ .ِ ِعىلِقدميه ِ)املتوىف:ِماش  ِالرشيفِاجلرجاين ِالزين ِبنِعيل لعيلِبنِحممد

ِلبنانِ–طِدارِالكتبِالعلميةِبريوتِِ،111ِِصِوصححهِمجاعةِمنِالعلامءِ،ِحققههـ(ِ،816ِ

 .م1983-ِهـ1403ِاألوىلِالطبعةِ-
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 :يتبينهامِمنِخَللِاآل

ِاملقاصدِِ-1 ِفهم ِكون ِيف ِبادية ِالفقه ِوأصول ِاملقاصد ِبني العَلقة

 .يعالرشِاِلَلجتهادوإدراكهاِرشطًِ

ِيفِِ-2 ِاألصويل ِيعتمدها ِالتي ِالكلية ِبالقواعد ِارتباط ِهلا املقاصد

ِِ،ِاَّلستنباط ِكقاعدة ِوِ(بمقاصدهاِاألمور): ِالتيسري)ِ، ِجتلب ،ِ(املشقة

 (.العادةِحمكمة)و

املقاصدِمفردةِمنِمفرداتِالرتجيحِبنيِاألدلة،ِوذلكِجزءِمنِعلمِِ-3

 األصول.

ِواملصلحةِِ-4 ِكالقياس ِاألصولية ِببعضِاألدلة ِعَلقة ِهلا املقاصد

ِاملرسلةِوسدِالذرائع.

املقاصدِعَلمةِهيتديِمهاِالفقيهِلتساعدهِعىلِاختيارِاحلكمِاملَلئمِِ-5

ِالفروعِاملتشامهة.لدخولهِحتتِقاعدةِكليةِجتمعِمجلةِمنِ

ِالصددِنریِوجوبِالعملِعىل ِلعلمِأصولِِويفِهذا صياغةِجديدة

ِلهِحتىِيستقلِببعضِعىلِنحوِيكادِيكونِقسياًمِِالفقهِتستوعبِاملقاصد

التامِلتداخلِالعَلقةِبينهام،ِِالقواعدِواألحكام،ِحيثَِّلِنوافقِعىلِاَّلنفراد

قاصدِعىلِيدِالشاطبيِتدلِنِنشأةِاملأعىلِالقولِبِنوافقِويفِالسياقِنفسهَِّل

ِ ِكان ِالزمقارًصِعىلِأنِأصولِالفقه ِومسايرة ِعنِأداءِوظيفته نِواملكان،ِاا

كانتِاملقاصدِِألن؛ِالقرونِالسابقةِلدورهِيفِِابدليلِأنِاَّلجتهادِكانِمؤديًِ

ِعندِالتنزيلِوالتخريجِوالرتجيح.ِاضمنيِ ِىراعَِتُِ
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 حاولت حتديد مفهوم املقاصد التعريفات اليت
 

 : عناصر املفهوم بذكر التعريفأوال: 

ِاخلاصة ِواملقاصد ِالعامة ِبنيِاملقاصد ِالتفرقة ِإىل ِالتعريفِعمد ِ،هذا

التعريفِتقديمِاملفهومِبذكرِعنارصهِوفروعهِالتيِِويتضمنِهذاِالنوعِمن

 يتكونِمنها.

فعرفتِاملقاصدِالعامةِبأهنا:ِاملعاينِواحلكمِامللحوظةِللشارعِيفِمجيعِ

ِ ِالترشيع ِنوعِِوأأحوال ِيف ِبالكون ِختتصِمَلحظتها ِبحيثَِّل معظمها،

أوصافِالرشيعةِوغايتهاِالعامة،ِِخاصِمنِأحكامِالرشيعة،ِفيدخلِيفِهذا

منِِعانِ اِمأيًضِِواملعاينِالتيَِّلِخيلوِالترشيعِعنِمَلحظتها،ِويدخلِيفِهذا

ِملحوظةِيفِأنواعِِماحلك ِولكنها ِأنواعِاألحكام، ليستِملحوظةِيفِسائر

منهاِكثرية
(1)

. 

:ِالكيفياتِاملقصودةِللشارعِلتحقيقِمقاصدِيأماِاملقاصدِاخلاصةِفه

مصاحلهمِالعامةِيفِترصفاهتمِاخلاصةِالناسِالنافعة،ِأوِحلفظ
(2)

. 

مهمة،ِوقدمِلناِماِِإنِهذاِالتعريفِبقسميهِأبانِلناِعنِعنارصِدَّللية

ِإىل ِالوصول ِعىل ِحقيقهفِيعيننا ِاملقاصدِيم ِخَللِِ،ملصطلح وذلكِمن

ِ:اآليت

                                                           

مقاصدِالرشيعةِاْلسَلميةِملحمدِالطاهرِبنِحممدِبنِحممدِالطاهرِبنِعاشورِالتونيسِ)املتوىف:ِِ(1)

ِجـ1393 ِبترصف21ِ/ص2هـ(، ِاألوقافِ، ِوزارة ِط ِاخلوجة، ِابن ِاحلبيب ِحممد حتقيق:

ِ.م2004ِِِ-هـ1425ِِوالشئونِاْلسَلمية،ِ

ِ.121ِصِ/2ِجـِِبنِعاشور،َّلِ(ِِمقاصدِالرشيعةِاْلسَلمية2)
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ويفهمِمنِذلكِِ،املقاصدِروعيتِيفِاجلانبِالترشيعيِاْلسَلميِ-1

 ِاَّلستباط.ِرضورةِاعتبارهاِعند

املقاصدِتنقسمِإىلِمقاصدِعامةِوتدخلِيفِمجيعِأبوابِالرشعِأوِِ-۲

ةِتتعلقِببابِمعنيِكبابِالزكاةِأوِـومقاصدِخاصِاحلرج؛ِكرفعأكثرها،ِ

 املقاصدِجلميعِاألحكام.ِذلكِشمولِويفهمِمنِ،الوقف

املقاصدِاخلاصةِِتقسيمِاملقاصدِإىلِعامةِوخاصةِيفهمِمنهِاعتبارِ-3

،ِكامِيفهمِأنِالعامة،ِوتابعةِهلاِوفقِتناسبِخاصِبينهامِخادمةِللمقاصد

 ِباملقاصدِالعامة.خَلًَّلِيشكلِإِاْلخَللِباملقاصدِاخلاصةِقد

ِ ِأننا ِغري ِننستطيع ِأن ِكانِإقول: ِوإن ِالعامة ِللمقاصد ِالتعريف ن

ِيفِصناعةِبيكتس ِكبرية ِلرشحِِأمهية ِفعلية ِحماولة ِأول التعريفِباعتباره

ِمتيز ِالعنارصِالتي ِمن ِفيه ِوما ِاملقاصد، ِفإنِِماهية ِيشامهها، ِعام املقاصد

أللفاظِِالقصورِمنِجهةِاستعاملهالتمعنِيفِالتعريفِيدلناِعىلِأنهِمشوبِب

ِاملاهية ِحقيقة ِعن ِتعرب َِِّل ِلفظ ِعىل ِينطبق ِوهذا ِحيملِِ(املعاين)، الذي

 ف.رِِّعندِالعلامءِللدَّللةِعىلِغريِماِيقصدهِاملعَِِتوسيقِدَّلَّلتِأخری،

ِإىلِعنوانِأ ِمبنيِعىلِتقسيمِالرشيعة ِفهو ِتعريفِاملقاصدِاخلاصة ما

ُِسِ ِوإىلِيمِّعام ِِباسمها، ِأمرٌِأبواب ِوهذا ِمتييزِِحممودٌِِخاصة، ْلدراك

الوقتِذاتهِقدِيعرتضِعىلِِاملقاصدِعامِيداخلهاِمنِاملصطلحات،ِلكنِيف

 :يتاآلبالتعريفِ
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كونهِملِيبنيِخصوصيةِاألبواب،ِحيثِتوجدِأبوابِمشرتكةِكامِيفِِ-

ِاملعامَلت ِِقسم ِكنحوِمن ِبابِمستقل ِيوجد ِكام املعاوضاتِوالتربعات،

ِبنيِيفيؤدِالبيعِأوِاْلجارة، ِيؤثرِِإىلِغيابِالتفرقة ِمما األبوابِوطبيعتها،

ِ.اِالصحيحهنوضعِاملقاصدِيفِمكاِعىل

ِجزكِ- ِعىل ِاشتمل ِءونه ِمتعلق ِأحدمها ِالناسِبين: ِمصالح تحقيق

مصاحلهمِالعامةِيفِترصفاتِخاصة،ِوهذاِيؤديِِمتعلقِبحفظِوثانيهامِ،النافعة

ِالتشويشِ ِوقوع ِحتديدإىل ِيف ِاجلزِواَّلضطراب ِبني ِاملكوننيِءالتفرقة ين

 للتعريف.

ِا: التعريف بتحديد داللة املفهومثانًي ِمنِ: ِالنوع ِهذا يتضمن

املقاصدِِفتالتعريفاتِتقديمِاملفهومِبمجموعةِاملواصفاتِاخلاصةِبه،ِفعرِّ

ِ ِمنها ِالغاية ِبأهنا: ِاملنهج ِهذا ِالرشيعة)عىل ِوضعهاِ(أي ِالتي ِواألرسار ،

مهاكلِحكمِمنِأحكاِالشارعِعند
(1)

. 

ِصناعةِ ِيف ِمطلوب ِوهذا ِسابقيه، ِمن ِأوجز ِعمومه ِيف فالتعريف

ِو ِالوقتآالتعاريف، ِيف ِالرشيعةِِكد ِأحكام ِمن ِحكم ِكل ِأن ِعىل ذاته

يفِنظرناِإىلِِوهذاِعملِحسنِكذلك،ِولكنهِيفتقدِ،ااِرشعيِ يتضمنِمقصًدِ

األرسارِبف؛ِفهوِيربطِاملقاصدِبالغايةِمنِجهة،ِورِحقيقةِاملعرَِّلفاظِتصوِِّأ

ِجهة ِاخلاصةِِمن ِواملقاصد ِالعامة ِاملقاصد ِبني ِاجلمع ِيريد ِفكأنه ثانية،

                                                           

ِ.وماِبعدهاِبترصف24ِعَللِالفايس،ِصِلِ(ِمقاصدِالرشيعةِاْلسَلمية1)
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أنِاألحكامِالرشعيةَِّلِختلوِمنِمقصدِِباستعاملهِاللفظني،ِمعِالتأكيدِعىل

 .أدركناهِأمِملِندركهِ،عامِأوِخاص

 ة:ا: التعريف بالوظيفثالًث

ِاملحصلةِملصالحِالعبادِ،ِفتِاملقاصدِعىلِهذاِاَّلعتبارِبأهنا:ِالغاياتعرِّ

ِمعربًِ لتيوا ِكان ِتعريفِوإن ِوهو ِحتقيقها، ِألجل ِعنُِوِضعتِالرشيعة ا

املقاصد،ِوهذاِيفقدِختصيصهاِِبوظيفةِااملقاصدِفإنهِيعابِعليهِربطهاِكليِ 

ِنفسه، ِالسابق ِللتعليل ِالغاية؛ ِلفظ ِاستعامل ِعليه ِيعاب ِكام ِبمحلها،

ِخلوِِّ ِإىل ِباْلضافة ِعىل ِيدل ِمما ِللمكلفِه ِوإرشاده مآَّلتِطلبِالشارع

ِسائر ِاملقاصد ِالسلوكيةِِلتشمل ِلألحكام ِوامتدادها ِواألوقات، األزمنة

ِواألخَلقية ِالقلبية ِجيرِ،واألحوال ِمأخذ ِالسابقنيِِعىلِيوهو التعريفني

 كذلك.

 ا:تعريفنا ملقاصد الشريعة باعتبارها علًمرابًعا:       

ِعل ِباعتباره ِالرشيعة ِمقاصد ِمصطلح ِالغاياتِِِهو:اًمِإن مجلة

ِسعادةِ ِلتحقيق ِاحلكيم ِالرشع ِواضع ِقصدها ِالتي ِواملآَّلت واألهداف

ِالدنياِواآلخرة.:ِاْلنسانِومصلحتهِيفِالدارينِ

 : رأينا فى حتديد طبيعة بناء مصطلح املقاصد وخصوصياته  

ِللقر ِبهِآالناظر ِيقوم ِكان ِوما ِالرشيفة ِالنبوية ِوالسنة ِالكريم ن

قبلِظهورِمصطلحِاملقاصدِِنِبعدهمومَِِ-ِاهللِعليهمِرضوانِ-الصحابةِ

ِواضًحِ ِواعتباره ِبمفهومه ِاَّلشتغال ِسيجد ِخَلل ِمن ِمضامينهِسياقا
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تقلصِعربِمرورِالزمنِحتىِأصبحناِأخذتِيفِالهذهِاملضامنيِووأحكامه،ِ

،ِوذلكِمنِخَللِاَّلعتامدِ(املقاصد):ِِوهوِلفظ،ِأمامِلفظِموجزِدالِعليه

ِ،للدَّللةِعىلِمفهومِحمددِ(قاصد)مِوختصيصِلفظِي،عىلِاَّلشتقاقِاللغو

 .(الرشيعة)ِلفظبباْلضافةِإىلِتأكيدِالتخصيصِعربِالرتكيبِاْلضايفِ

 :فأصبحِمصطلحِاملقاصدِخيتصِبجملةِمنِاخلصائصِمنها

 تعلقِبعلمِاَّلستنباطِالرشعي،ِوفهمِالدين.ال -1

 .وعلمِالفقهأنهِخادمِملاِسواهِكعلمِأصولِالفقهِِ -2

 منِاعتبارِكلياتِالرشيعةِوثوابتها.ِييقوأنهِ -3

 لهِقابليةِاَّلرتقاءِليصبحِمصطلحِقضاياِوليسِتصورات.أنِ -4

 مسالكِالفهمِللوحي.أنهِمنِوسائلِالعلمِب -5

 صولِوالفقهِواللغة.اِمركًباِمعِغريهِمنِقواعدِاأليشكلِنسقًِأنهِ -6

7- ِ ِالرشيعةأنه ِأساسِأحكام ِعىل ِالواقع، ِمع ِيفِِيتفاعل وقواعدها

 فني.ياةِاملكلَِّارتباطهاِبح

مميزاتِتؤكدِالرتابطِبنيِاملقاصدِواملصالحِالتيِجاءتِالرشيعةِِيوه

ِ.ذكرِمراتبهاِعىلِوفقِذلكِاَّلعتباريِمماِيستدعِ؛لتحقيقها

 مراتب املقاصد
،ِفإهناِتتنوعِِومصالحِإذاِكانتِاملقاصدِالرشعيةِهيِعبارةِعنِحكمِ 

 والتحسينيات.الرضورياتِواحلاجياتِِحسبِاحلاجةِإىل
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 ة:املقاصد الضروري :أوال

بدِمنهاِيفِقيامِمصالحِالدينِوالدنيا،ِِهيِالتيَِّلِةاملقاصدِالرضوري

ِفقدتِمل ؛ِبلِعىلِفسادِوهتارجِِجترِمصالحِالدنياِعىلِاستقامةِبحيثِإذا

والنعيمِوالرجوعِباخلرسانِاملبني،ِِويفِاألخریِفوتِالنجاةِ،ِوفوتِحياة

ِِالدينِمنهاو ِِالنفسو، ِِالعقلو، ِِالنسلو، وهيِمقاصدِاتفقتِِ،ِاملالو،

املللِعىلِحفظها
(1)

. 

ِ:وهذاِالنوعِمنِاملقاصدِحتيطِبهِاَّلعتباراتِالتالية

ِأدلِ- ِيفِالقرآنِوالسنةتها ِِمنصوصِعليها ِمنِأدلةِالرشعِ، وغريمها

دلِعليهاِاَّلستقراءاملعتربةِ،ِمماِ
(2)

. 

ِيوتعنِ،والدنياِواآلخرةاملقاصدِالرضوريةِهيِكلياتِنافعةِللدينِِ-

 يفِالدنياِواآلخرة.ِالنعمِعليهِمتامإتكريمِاْلنسانِو

ِمفسدةِِ- ِاعتبارها ِوعدم ِحمققة، ِمصلحة ِالرضورية ِاملقاصد اعتبار

حمققة
(3)

. 

                                                           

ِبترصفِ.18ِِ/ص2جـِ،لشاطبيلاملوافقاتِ (1)

ِجزئياتهِ(2) ِيفِأكثر ِلوجوده ِاحلكمِعىلِكيّل ِهو ِِاَّلستقراء ِقوهلم ِوكذا ،ِ ِتصّفحِاجلزئياتِ: هو

بنِِْلثباتِحكمِكيّلَِّلِخيلوِعنِالتسامح.ِموسوعةِكشافِاصطَلحاتِالفنونِوالعلومِملحمد

هـ(،1158ِبعدِعيلِبنِالقايضِحممدِحامدِبنِحمّمدِصابرِالفاروقيِاحلنفيِالتهانويِ)املتوىف:ِ

:ِِعيلِدحروجِ،ِنقلِالنصِالفاريسِإىلِالعربية/:ِدِ،ِحتقيقِرفيقِالعجم/ومراجعة:ِدِإرشاف

ِ.م1996ِ::ِاألوىلِطِبريوتِ،ِ،طِمكتبةِلبنانِنارشونِِ،172ِ/ص2ِجـعبدِاهللِاخلالديِ،/د

طِمؤسسةِِ،174ِهـ(،ِص505ِِ:ِتاملستصفىِيفِعلمِاألصولِأليبِحامدِالغزايلِالطويسِ)ِ(3)

ِ=فكلِماِيتضمنِحفظ،ِولفظه:ِم1997ِِهـ/1417ِالرسالة،ِبريوت،ِلبنان،ِالطبعةِاألوىل،ِ
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ِيكونِ- ِالرضوريات ِويثبتِِأحدمها:ِبأمرين:" حفظ ِأركاهنا ِيقيم ما

ِمنِجانبِالوجود ِعنِمراعاهتا ِوذلكِعبارة ِقواعدها، ِيدرأِِوالثاين:، ما

منِجانبِِعنهاِاَّلختَللِالواقعِأوِاملتوقعِفيها،ِوذلكِعبارةِعنِمراعاهتا

"العدم
(1)

. 

 ة:احلاجياملقاصد ا: ثانًي

ِورفعِ ِالتوسعة، ِحيث ِمن ِإليها ِيفتقر ِما ِكل ِهي ِاحلاجية املقاصد

ِيوه،ِإىلِاحلرجِواملشقةِالَلحقةِبفوتِاملطلوبِالضيقِاملؤديِيفِالغالب

ِتدلناِعىلِمجلةِمنِاألمورِمنها:

 إذاِملِتراعِأصابِاملكلفنيِاحلرجِواملشقة.ِ-

ِكِ- ِالعادات ِويف ِكالرخص، ِالعبادات ِيف ِويفإجتري ِالصيد، ِباحة

كجوازِالسلمِوالقرض،ِويفِاجلناياتِكرضبِالديةِعىلِالعاقلةِِاملعامَلت

ذلكِوماِأشبه
(2)

. 

-ِِ ِوانتظام ِاملصالح ِلتحقيق ِاْلنسان ِعىلِحيتاجها ِواستقامتها احلياة

 سليم.ِنحو

َِّلِيؤدِ- ِاعتبارها ِبدونِِيعدم ِيمسها ِكان ِوإن إىلِفوتِالكليات،

رضرِكبري
(3)

. 

                                                                                                                                        
ِهذهِاألصولِاخلمسةِفهوِمصلحة،ِوكلِماِيفوتِهذهِاألصولِفهوِمفسدةِودفعهاِمصلحة.ِ=

ِ.18ص/2جـِللشاطبيِ،ِ(ِاملوافقات1)

ِبترصفِ.350ِص/4ِجـِاملرجعِالسابق،(2ِ)

ِبترصفِ.243ِ/ص3ِبنِعاشور،ِجـَّل(ِمقاصدِالرشيعةِاْلسَلمية3ِ)
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يِألنهِعندِتعزرِعنايةِالرشيعةِباحلاجيِتقرتبِمنِعنايتهاِبالرضورِ-

القيامِبالرضوريِسيحلِاحلاجيِحملهِيفِاألداء
(1)

. 

ِاملحافظةِعىلِاملصالحورفعِاحلرجِعنِاملكلف،ِهاِالغايةِمنِوجودِ-

ِ.ةالرضوري

 :ا: املقاصد التحسينيةثالًث

يقصدِباملقاصدِالتحسينيةِاألخذِبامِيليقِمنِحماسنِالعادات،ِوجتنبِ

ذلكِقسمِمكارمِعِاألحوالِاملدنساتِالتيِتأنفهاِالعقولِالراجحات،ِوجيم

األخَلق
(2)

ِاحلياة، ِنظام ِبفقداهنا ِخيتل ِفَل ِبِ، ِاحلياةِفلكن ِتكون واهتا

العقول،ِوأصحابِالفطرِالسليمةِيمستنكرةِعندِذو
(3)

وهيِمكونةِمنِ،ِ

 :العنارصِالتالية

 جترىِيفِالعاداتِوالعباداتِواملعامَلت. -1

 منهجَِّلزديادِاْلحسانِللنفسِأوِالغري.هيِ -2

 حيددهاِالرشعِكامِحتددهاِرجاحةِالعقلِوالفطرةِالسليمة. -3

ولكنهِقدِِ،للناسِعدمِاعتبارهاَِّلِيؤديِإىلِخللِيفِاحلياةِالعادية -4

                                                           

ِ.242ِِص/3جـِ،ِعاشورَِّلبنِاْلسَلميةِالرشيعةِمقاصدِ(1)

ِ.22/ص2جـِِللشاطبيِ،ِ(ِاملوافقات2)

طِدارِِ،241صِ،  (ِاملقاصدِالرشعيةِوأثرهاِيفِالفقهِاْلسَلمی،ِحممدِعبدِالعاطیِحممدِعيل3)

ِِم.2007احلديثِ
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ِعىلحيدثِتشويًشِ ِواَّلستقرارِعندِاألسوياءِا ِويعطلِيفِاحلياةِالطمأنينة ،

 .نعمةِالزينةِوالنظافةِواجلاملِيفِاخللقِوالكون

 اهلل.معِرومِالرفعةِوالسموِباْلنسانِيفِحياتهِومعاشهِويفِعَلقتهِت -5

ِت -6 ِوسموآعترب ِالرشيعة، ِكامل ِعىل ِناطقة ِوحتقيقِِية ترشيعها،

 املصالحِمها.

ِِهي -7 ِوالرضوری، ِللحاجي ِالرضوري،ِخادمة ِإىلِحتصيل وتدفع

إنِالتخليةِِ:ِبدِأنِحيافظِعىلِاألساس،ِوقدِقالواِألنهِمنِيرومِالكاملَِّل

 .قبلِالتحلية

ِالتحسيا -8 ِألهناِنملقاصد ِعليه؛ ِكالفرعِلألصلِالرضوريِومبنية ية

ِ ِأوتكمل ِحاجي ِهو ِِما ِرضورى، ِإَّل ِمعناها ِيفهم ِمعِوَّل باملقارنة

الرضوريات
(1)

. 

 ا: مالحظات على مراتب املقاصد:رابًع
ات؛ِفَلِببمراتبهاِالثَلثِتتسمِبالث،ِوِمنِحيثِتقسيمهاِاملقاصدِ-1

ِواألحوال ِواألمكنة ِأيًضِِتتغريِبتغريِاألزمنة ِتتسم ِكام ِبالعموم،ِوغريها، ا

ِ ِمعني ِختتصِبفرد ِفضًَلِأبحيثَِّل ِخاصة، ِحالة ِرضوريةِِو ِكوهنا عن

ِفهيِبذلكِتكونِمتبوعةِوليست عةِبتاَِّلستيعابِالنص،ِوتنزيلِاحلكم،

ِلعملِاملجتهد.

                                                           

ِوماِبعدها.33ِصِ/2جـِللشاطبيِ،ِاملوافقات(1ِ)
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ِإىلِِ-2 ِإدراكها ِحيثِرضورة ِمن ِتنقسم ِالثَلث ِبمراتبها املقاصد

ِي ِقسم ِاملكلفنيبِتعلققسمني: ِحيثِجميع ِكمكارمِِمن ِواعتباره فهمه

خاصةِوقسمِيتطلبِدرايةِ،ِاملقاصدِالرضوريةِاألخَلقِوفضائلها،ِوعموم

عندِِيظهرهوِالذيِبالعلامءِواملجتهدين،ِوِتصا،ِوذلكِشأنِخيِمعينًِوفهاًمِ

ِاَّلستنباطِوالتنزيل.

ِفهيِتقبلِكلِِ-3 ِالثَلثِتتسمِباملرونة، املقاصدِالرضوريةِبمراتبها

واملكانِْلدراجِأجناسِأخرىِمنِاملقاصدِفيها،ِكاحلريةِِمتغرياتِالزمان

يفِكلِاألحوالِباملقصدِاألسمىِوهوِربطهاِِمع،ِواملساواةِوالعدلِوغريها

ِاَّلستخَلفِيفِاألرض.ِ،ِوماِيقتضيهِحتقيقِمبدأعزِوجلِعبوديةِاهلل

 

*               *               * 
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 () ترتيب املقاصد الشرعية
 

ِوآلهِ ِاهلل ِرسول ِسيدنا ِعىل ِوالسَلم ِوالصَلة ِهلل، ِواحلمد ِاهلل، بسم

ِد:وصحبهِومنِواَّله،ِوبع

ِاليومِعىلِمستوىِففيِظلِ ِالعامل التطوراتِوالتغرياتِالتيِيشهدها

ِاملنهج،ِ ِإىل ِاحلاجة ِتشتد ِواألفكار ِواألحداث ِواألشخاص األشياء

واْلسَلمِدينِالعلم،ِواملنهجِمنِأهمِاملفرداتِالتيِيقومِعليهاِالعلم،ِومنِ

ِا:ويعتمدِعليهِايمكنِللمسلمِأنِيطرحهِتيأهمِالنامذجِاملتعلقةِباملنهجِال

ِالنموذجِمسألةِال نموذجِاملقاصدي،ِومنِاملسائلِاملفصليةِالتيِتتعلقِمهذا

ِ.ترتيبِاملقاصد

 أوال: تعريف مقاصد الشريعة:

ِقصد ِمن ِميمي ِمصدر ِمقصد ِمجع ِلغة: ِاملقاصد ِالذيِ، ِاليشء وهو

ِ ِتقصده ،ِ ِأوِتقصدِله ِوتعمدِأوِتتوجهِِأوِتقصدِإليه، ِبعينه، ِأيِتطلبه ؛

األمرِالذيِتقصدِفيهِفمعناه:ِأنِتستقيمِفيهِوتعتدلِأماِِجلهتهِلتصلِإليه.

  وتتوسطِماِبنيِاْلرسافِوالتقتري.

َولََعَ ﴿ِاستقامةِالطريقِكقولهِتعاىل:ِ:منها،ِيفِاللغةِوالقصدِلهِمعانِ 
ِإليهِِ؛(1)﴾لَسبهيله ٱقَۡصُد  ّلَله ٱ ِوالدعاء ِاملستقيم ِالطريق ِتبيني ِاهلل ِعىل أي

                                                           

()ِِِالسابقِاجلمهوريةِومفتيِ،ِالعلامءِكبارِهيئةِعضوِِِ–أ.د/ِعيلِمجعةِحممدِعبدِالوهاب.ِ

ِ.9ِ:النحلِ(1)
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ِِباحلججِوالرباهنيِالواضحة هر    ﴿، ِ(1)﴾ َومهۡنَها َجآئ ِطريقِغريِِيأ؛ ومنها

ِِقاصد.

ِوإتيانهِ:ومنها ِاليشء ِإىل ِقصدتِالبيتِاحلرامِ،ِالتوجه أيِِ،تقول:

ِآلتيه. ِإليه ِاحلدِ:ومنهاِتوجهت ِجماوزة ِوعدم ِتعاىل:ِِ،التوسط كقوله

هه ﴿ َۡفسه هم  ِّله ه ۦفَمهۡنُهۡم َظال هُقُۢ ب د  َومهۡنُهۡم َساب ۡقَتصه (2)﴾ۡۡلَۡيَرَٰته ٱَومهۡنُهم مُّ
ِ.ِ

ِوقدِأرجعِابنِجنيِاملعاينِمجيعهاِإىلِمعنىِالتوجهِنحوِاليشءِفقال:

ِ ِد)أصل ِص ِوالنهودِِ(ق ِوالتوجه ِاَّلعتزام ِالعرب ِكَلم ِيف ومواقعها

والنهوضِنحوِاليشءِعىلِاعتدالِكانِذلكِأوِجور،ِهذاِأصلهِيفِاحلقيقة،ِ

ِأَّلِترىِ ِدونِامليل، وإنِكانِقدِخيصِيفِبعضِاملواضعِبقصدِاَّلستقامة

ِكامِتقصدِالعدلِأخرى ِتارة ِشاملِِ،أنكِتقصدِاجلور ِوالتوجه فاَّلعتزام

هلامِمجيعا
(3)

.ِ

ِال ِوالسنة،ِرشيعة ِوالطريقة، ِواملنهاج، ِوامللة، ِالدين، ِعىل ِتطلق لغة:

                                                           

 .9:ِالنحلِ(1)

ِ.32ِ:فاطرِ(2)

تاجِالعروسِمنِجواهرِالقاموسِملحمدِبنِحممدِبنِعبدِالرزاقِاحلسينيِأيبِالفيض،ِامللقبِِ(3)

،36ِصِ/9ِجـِِ،ِجمموعةِمنِاملحققني،ِِدارِاهلدايةِ،ِحتقيق،هـ(1205)املتوىفبمرتىضِالزبيدي

،ِاملصباحِاملنريِيفِغريبِالرشحِالكبري353ِِص/3ِِجـِ،َِّلِبنِمنظورِ،ِلسانِالعرب37ِص

ِبن ِِألْحد ِنحو ِالعباسِ)املتوىف: ِأبو ِاحلموي، ِثم ِالفيومي ِعيل ِبن ِاملكتبة770ِحممد ِط هـ(،

 .504ص/جـ2بريوت،ِِ-العلميةِ
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ِال ِاملاء ِالعربِتطلقِعىلِمورد ِيفِلغة ِالشاربون.ظوأصلها ِالذيِيأتيه ِاهر

ِالشاربةِ ِاملاءِوهيِمورد ِالعربِمرشعة ِوالرشيعةِيفِكَلم قالِيفِاللسان:

ِالناسِفيرشبونِمنهاِويستقون،ِوربامِرشعوهاِ دوامهمِحتىِلالتيِيرشعها

ِوالعربَِّلِتسميهاِرشيعةِحتىِيكونِاملاءِ ِوترشبِمنها، ِترشعها ا َّلِِعد 

ءبالرشاِىاَِّلِيسقاِمعينًِانقطاعِله،ِويكونِظاهرًِ
(1)

.ِ

ِموردًِ ِتعالی ِاهلل ِجعله ِما ِهي: ِاهلل ِوطريقًِفرشيعة ِظاهرًِا ِللناسِا ا

لفهمِمهاِيرتددونِإليهِليستقواِمنهِاملعارفِالدينيةِواألحكامِالعمليةِالتيِك

ِواهللِعزِوجل ِالتيِرشعِالدينِألجلِ، ِعنِاألمور ِعبارة مقاصدِالرشيعة

ِحتقيقها.ِ

ويفِاصطَلحِالفقهاء:ِفإنِإضافةِالرشيعةِإىلِاملقاصدِمتثلِمصطلًحاِ

فقهًياِيعنيِأنِللرشيعةِمقاصدِيتعنيِعىلِالناسِأنِحيصلوها،ِفهيِمنِبابِ

ِغا ِأيِرشيعة ِغايته، ِأو ِهدفه ِإىل ِاألمر ِالناسِِايتهإضافة ِمصالح حتقيق

ِعنهم،ِومعِذلكِفإنِقدامىِعلامءِاألصولِملِيتعرضواِل تعريفِورفعِالرضُّ

تكلمِوِ.ِا،ِوإنامِتكلمواِعنِمفهومِتلكِاملقاصداِاصطَلحيِ املقاصدِتعريفًِ

ِ ِاَّلستحسان، ِعىل ِاحلنفي ِاملذهب ِفقهاء ِاملصالحِكام ِعن ِاملالكية تكلم

ِِاملرسلة ِاحلديثِعن ِأن ِنجد ِلذا ِاملصالحِ؛ ِباحلديثِعن ِمرتبط املقاصد

أماِاملصلحةِِ:-رْحهِاهلل-لدىِعلامءِاألصول،ِومنِذلكِقولِاْلمامِالغزايلِ

                                                           

 .310ص/1ِجـِ،ِواملصباحِاملنري175ص/8جـِراجعِ،ِلسانِالعربِ(1)
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ِنعنيِبهِِ-يفِاألصلِ-فهيِ ِولسنا ِأوِدفعِمرضة، ِعنِجلبِمنفعة عبارة

ِ صَلحِاخللقِفإنِمقاصدِاخللق،ِمنِذلك،ِفإنِجلبِاملنفعةِودفعِاملرضة

املحافظةِعىلِِ:املصلحةِونِاملقصودِبتلكِالرشيعة،ِويكِيفِحتصيلِمقاصد

ِعليهمِ ِحيفظ ِأن ِوهو ِِخسة: ِاخللق ِمن ِالرشع ِومقصود ِالرشع، مقصود

ِهذهِ ِحفظ ِيتضمن ِما ِفكل ِوماهلم، ِونسلهم ِوعقلهم ِونفسهم دينهم

ِمفسدةِ األصول ِفهو ِاألصول ِيفوتِهذه ِما ِوكل ِمصلحة، ِفهو اخلمسة

ودفعهاِمصلحة
 (1)

.ِ

ِتعريفاتِأكثرِوقدِحاولِاملتأخرونِمنِالفقهاءِواألصولينيِ صياغة

:ِمبقوهلِوغريهِالطاهرِبنِعاشوربعضهمِكفعرفهاِملقاصدِالرشيعة؛ِِحتديًدا

ِمجيعِ ِيف ِللشارع ِامللحوظة ِواحلكم ِاملعاين ِهي: ِالعامة ِالترشيع مقاصد

ِنوعِ ِيف ِبالكون ِختتصِمَلحظتها ِبحيثَِّل ِمعظمها؛ ِأو ِالترشيع أحوال

ِمنِأحكامِالرشيعةِخاص
(2)

ِأوصافِالرشيعة،ِوغاياهتاِ ِفيدخلِيفِهذا ،

                                                           

هـ(،ِص:505ِِاملستصفىِيفِعلمِاألصولِأليبِحامدِحممدِبنِحممدِالغزايلِالطويسِ)املتوىف:ِِ(1)

 .ِم1997ِهـ/1417ِمؤسسةِالرسالة،ِبريوت،ِلبنان،ِالطبعةِاألوىل،ِ،ِط174ِ

مقاصدِالرشيعةِاْلسَلميةِملحمدِالطاهرِبنِحممدِبنِحممدِالطاهرِبنِعاشورِالتونيسِ)املتوىف:ِِ(2)

هـ1425ِِهـ(،ِحتقيق:ِحممدِاحلبيبِابنِاخلوجة،ِطِوزارةِاألوقافِوالشئونِاْلسَلمية،1393ِ

املوافقاتِْلبراهيمِبنِموسىِبنِحممدِاللخميِالغرناطيِوانظر:ِ،121ِص/2جـمِ،2004ِِِ-

ِ ِ)املتوىف: ِبالشاطبي ِجـ790الشهري ِسلامن، ِآل ِحسن ِبن ِمشهور ِعبيدة ِأبو ِحتقيق: /2ِهـ(،

اْلحكامِيفِأصولِ،ِوم1997هـ/1417ِطِدارِابنِعفانِ،ِالطبعةِاألوىلِِوماِبعدها،300ِِص

ِِاألحكامِأليبِاحلسنِسيدِالدينِعيلِبنِأيب ِالثعلبيِاآلمديِ)املتوىف: =ِعيلِبنِحممدِبنِسامل
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ِواملعاينِالتيَِّل ِأيًضاِ العامة، خيلوِالترشيعِمنِمَلحظتها،ِويدخلِيفِهذا

مِليستِملحوظةِيفِسائرِأنواعِاألحكام،ِولكنهاِملحوظةِكَِمنِاحلِِِمعانِ 

يفِأنوعِكثريةِمنها
(1)

ِ.ِ

ِبقوله ِالفايس ِعَلل ِِوعرفها ِاملراد ِمنهاِ: ِالغاية ِالرشيعة: بمقاصد

واألرسارِالتيِوضعهاِالشارعِعندِكلِحكمِمنِأحكامها
(2)

.ِ

وعرفهاِالدكتورِحممدِاليويبِبأهنا:ِاملعاينِواحلكمِونحوهاِالتيِراعاهاِ

الشارعِفیِالترشيعِعموماِوخصوصاِمنِأجلِحتقيقِمصالحِالعباد
(3)

.ِ

ِال ِاملعنى ِحول ِتدور ِالسابقة ِالتعريفات ِأن للمقاصدِِكيلويَلحظ

ِجيعلناِ ِفهذا ِتفصيلية، ِبصورة ِكلِمقصد ِمتييز ِأما ِجمملة، ِبصورة ومتيزها

ِإدراكِمقاصدِالرشيعة؟عىلِِالعاملِِقدرِنطرحِالسؤالِالتايل:ِكيفِي

إدراكِاملقاصدِبطولِممارستهِللعلمِوالتدقيقِِيقدرِعىلالعاملِِإنِواجلواب:

ِ ِحيكم ِجتعله ِوخربة ِملكة ِلديه ِفتتكون ِاألحكام، ِمنِيف ِاملعنى ِهذا بأن

                                                                                                                                        

ِبعدها،274ِِ/ِص3جـهـ(،631ِ= ،ِوسارِعىلِذلكِمعظمِطِاملكتبِاْلسَلمي،ِبريوتوما

 املعارصينِيفِعلامءِأصولِالفقهِومقاصدِالرشيعة.

 .121ِ/ص2ِ،ِجـِاملصدرِالسابقِ(1)

ِصِ(2) ِالفايس، ِلعَلل ِومكارمها ِالرشيعة ِطِدار7ِمقاصد ِالطبعةِِبترصف، الغربِاْلسَلميِ،

 مِ.1993اخلامسةِ

مقاصدِالرشيعةِاْلسَلميةِوعَلقتهاِباألدلةِالرشعيةِملحمدِسعدِبنِأْحدِبنِمسعودِاليويب،ِصِِ(3)

 .م۱۹۹۸ِ،الطبعةِاألوىلِِالرياضِ،ِ-دارِاهلجرةِللنرشِوالتوزيع،37ِ
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ِمقاصده ِمن ِليسِمقصًدا ِاملعنى ِذلك ِأن ِأو ِالشارع ِعرّبِِمقاصد ِوقد ،

ِ ِيفِالرشعِمقاصدِتتبعِومن"مةِالعزِبنِعبدِالسَلمِعنِذلكِفقال:ِالعَلَّ

ِعرفانِأوِاعتقادِذلكِجمموعِمنِلهِحصلِاملفاسد،ِودرءِاملصالحِجلب

ِملِوإنِقرباهنا،ِجيوزَِّلِاملفسدةِهذهِوأنِإمهاهلا،ِجيوزَِّلِاملصلحةِهذهِبأن

ِيؤديِالرشعِنفسِفهمِفإنِخاص،ِقياسِوَّلِنصِوَّلِإمجاعِفيهاِيكن

ِماِوفهمِالعقَلءِاحلكامءِالفضَلءِمنِإنساًناِعارشِمنِأنِذلكِومثل.ِلذلك

ِيعرفِملِمفسدةِأوِمصلحةِلهِسنحتِثمِوصدرِوردِكلِيفِويكرههِيؤثره

ِتلكِيؤثرِأنهِعادتهِمنِوألفهِطريقتهِمنِعهدهِماِبمجموعِيعرفِفإنهِقوله

ِ.(1)"املفسدةِِتلكِويكرهِاملصلحة

ِأقوِِِِِ ِمنِل: ِإليها ِاملؤدي ِاملقصد ِأو ِاملصلحة ِإدراك ِأن ِعىل ِيدل وهذا

ِالفقهيةِ ِامللكة ِتلك ِصقل ِإىل ِيؤدي ِأحكامها ِوجممل ِالرشيعة نصوص

ِوإ ِمها ِالعلم ِيف ِماهًرا ِيكون ِأن ِعىل ِالفقيه ِمها ِيقدر ِأداة دراكِوجيعلها

ِ.جوانبها

  أقسام املقاصد:ثانًيا: 
ِِتنقسمِمقاصدِالرشيعةِمنِحيثِأمهيتهاِإىلِثَلثةِأقسامِأساسية:

ِالرضورياتِ-1 ِالرضُّ ِودفع ِاخللق ِلصَلح ِالَلزمة ِاملصالح ِوهي ؛

                                                           

ِامللقبِِ(1) ،ِ ِالسَلم ِعبد ِبن ِالعزيز ِعبد ِالدين ِعز ِحممد ِأليب ِاألنام ِمصالح ِيف ِاألحكام قواعد

،189ِصِ/2هـ(،ِراجعهِوعلقِعليه:ِطهِعبدِالرؤوفِسعد،ِجـ660بسلطانِالعلامءِ)املتوىف:ِ

 م.1991ِ-ِهـ1414ِِالقاهرةِ–طِمكتبةِالكلياتِاألزهريةِ
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ِالرشائعِالسامويةِحيثَِّلِخيتلفِ ِيفِكافة ِوارًدا ِكانِحتصيلها عنهمِوهلذا

واْلسنويِِيوالرازِعرفهاِالغزايلواجبِحتصيلهاِمنِرشيعةِألخرى،ِوقدِ

ِ ِمقصود ِحفظ ِتتضمن ِالتي ِاملصالح ِبأهنا: ِاألمورِوالسبكي ِيف الشارع

ِودنياهمِاخلمسةِالرضورية ِدينهم ِأمور ِيف ِاخللق ِمجيع ِلصَلح ِ؛الَلزمة

ِالدين ِحفظ ِوالنفسِوهي: ِوالعقلِ، ِوالنسبِ، ِواملالِ، ،
(1)

ِ وعرفهاِ،

ِبقوله ِمصالحِِالشاطبي ِيفِقيام ِمنها ِبد َِّل ِأهنا ِفمعناها: ِالرضورية ِفأما :

ِفُِ ِرِمصالحِالدنياِعىلِاستقامة؛ِبلِعىلِالدينِوالدنيا؛ِبحيثِإذا قدتِملِجَتْ

ِا،ِويفِاألخرىِفوِياةاحلِوضياعفسادِوهتارجِ والنعيمِوالرجوعِتِالنجاة

باخلرسانِاملبني
(2)

.ِ

رضورةِلبقاءِنظامِالعاملِوحفظه؛ِولذاِذكرِتعدِوهذهِالكلياتِاخلمسةِ

والشاطبيِأنِالرشائعِاملختلفةِملِختتلفِعىلِهذهِالكليات،ِفقالِِالزركيش

                                                           

بدِاهللِحممدِبنِعمرِبنِاحلسنِالرازيِامللقبِبفخرِ،ِاملحصولِأليبِع174املستصفىِصِانظر:ِِ(1)

،ِطِمؤسسةِالرسالةِ،ِالطبعة220ِِ/ص5جـِِهـ(ِ،606الدينِالرازيِخطيبِالريِ)املتوىف:ِ

هنايةِالسولِرشحِمنهاجِالوصولِلعبدِالرحيمِبنِاحلسنِبنِ،ِوِم1997ِِ-هـ1418ِِالثالثة،ِ

ِالدين)املت ِمجال ِحممد، ِأبو ِالشافعّي، ِاْلسنوي ِعيل ِص772وىف: ِالكتب364ِهـ(، ِدار ِط ،

ِ-بريوت-العلمية ِاألوىل ِالطبعة ِ)منهاجِوِم،1999ِ-هـ1420لبنان، ِاملنهاج ِيفِرشح اْلمهاج

هـ(ِلتقيِالدينِأبوِاحلسنِعيلِبن785ِِةسنِالوصولِإيلِعلمِاألصولِللقايضِالبيضاويِاملتوىف

 ،عبدِالكايفِبنِعيلِبنِمتامِبنِحامدِبنِحيييِالسبكيِوولدهِتاجِالدينِأبوِنرصِعبدِالوهاب

 .م1995ِِ-هـ1416ِبريوتِ-،ِطِدارِالكتبِالعلميةِِبترصف198ِ/ص3جـ

 .18ِص/2ِجـِِللشاطبي،ِِاملوافقاتِ(2)
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ِالزركيش ِمقصود": ِحفظ ِاملتضمن ِوهو ِاملقاصدِِالشارعِالرضوري من

"اخلمسةِالتيِملِختتلفِفيهاِالرشائع؛ِبلِهيُِمْطبَِقةِعىلِحفظها
(1)

ويقولِ،ِ

اتفقتِاألمة؛ِبلِسائرِاملللِعىلِأنِالرشيعةِوضعتِللمحافظةِ"الشاطبي:ِ

ِوالعقل،ِ ِواملال ِوالنسل ِوالنفس ِالدين ِوهي ِاخلمس، ِالرضوريات عىل

ليلِمعني،ِوَّلِشهدِلناِوعلمهاِعندِاألمةِكالرضوري،ِوملِيثبتِلناِذلكِبد

ِبمجموعِ ِللرشيعة ُِعلمتِمَلءمتها ِبل ِإليه؛ ِبرجوعها ِيمتاز ِمعني أصل

"أدلةَِّلِتنحرصِيفِبابِواحد
(2)

.ِ

وهيِمجلةِاألحكامِالتيِتربزِمظاهرِاليرسِيفِالرشيعةِِاحلاجياتِ-2

ِ ِوقد ِعليهم، ِوالتيسري ِاألعذار ِبذوي ِوالرفق ِالشاطبيِاْلسَلمية عرفها

ِيفتقرِبأهنا: ِمنِحيثِالتوسعةِورفعِالضيقِاملؤديِيفِالغالبِإىلِِما إليها

ِبفو ِالَلحقة ِواملشقة ِاملكلفنيِااحلرج ِعىل ِدخل ِتراع ِمل ِفإذا ِاملطلوب، ت

احلرجِواملشقة،ِولكنهَِّلِيبلغِمبلغِالفسادِالعاديِاملتوقعِيفِاملصالحِِاًَّل:مجإ

العامة
(3)

ِ ،ِ ِيفِمرتبةِالرضورياتِتيلفاحلاجياتِيفِمرتبة ِِاألوتكملها ؛ِداء

َّلِيرتتبِعىلِفقدهاِاختَللِنظامِاحلياةِأوِانعدامِالكلياتِاخلمسِأوِِحيث

ِ ِبل ِأحدها؛ ِأو ِبالنقصان ِعليها ِالعودة ِفقدهإن ِعىل ِيرتتب ِـما أيِِ-ا

                                                           

ِعبِ(1) ِأليب ِالفقه ِأصول ِيف ِاملحيط ِالزركيشِ)املتوىف:ِالبحر ِاهلل ِعبد ِبن ِحممد ِالدين ِبدر ِاهلل د

 .م1994ِ-هـ1414ِطِدارِالكتبيِ،ِالطبعةِاألوىل،ِ ،266/ِص7ِِهـ(،ِجـ794ِ

 .31صِ/1جـاملوافقاتِللشاطبي،ِِ(2)

 بترصف.21ِص/2جـ،ِاملصدرِالسابقِِ(3)
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ِ.حلاقِاملشقةِأوِاحلرجِبالناسِيفِعباداهتمِومعامَلهتمإهوِِ-احلاجيات

ِ ِاملقاصد ِحتقيق ِاْلسَلمية ِراعتِالرشيعة ِاحلرجِوقد ِورفع احلاجية،

ِقالِتعاىل: (1)﴾مهۡن َحَرج    ِلهينه ٱَوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِفه ﴿ِعنِاملكلفني،
؛ِ

ِفرشعِ ِذلك، ِوغري ِوالفدية ِوالكفارات ِالرخص ِرشعت ِذلك وألجل

التيممِبدَّلِعنِالتطهريِباملاءِعندِالعجزِعنه،ِواجلمعِبنيِالصَلتنيِوقرصِ

ِيفِالسفر ِعنِإلفِِالرباعية ِوهيِخروجِاملسافر ِعادة، ِفيه حلصولِاملشقة

ِاْلقامة ِيف ِوراحته ِعقدِعادته ِوإباحة ِللمريضِواملسافر، ِالفطر ِوإباحة ،

ِعدم ِرغم ِواَّلستصناع ِالِامرياهنجِالسلم ِقررتهِِنظامعىل ِالذي الكيل

ِالبيوع ِباب ِيف ِوليسِِالرشيعة ِوحمقًقا ِموجوًدا ِالعقد ِكل ِيكون ِأن وهو

ِونظائرِهذاِكثريةِومعروفةِيفِالفقهِاْلسَلمي.ِ،ِمعدوًماِأوِحمتمًَلِ

وهيِمجلةِاألحكامِاملتعلقةِبالزينةِواجلاملِوالرقيِيفِِالتحسينياتِ-3

ِالشاطبيِبأهناألخَلقِوأسلوبِاحلياة،ِوقدِ ِاعرفها األخذِبامِيليقِمنِ":

حماسنِالعاداتِوجتنبِاألحوالِاملدنساتِالتيِتأنفهاِالعقولِالراجحات،ِ

ِ ِاألخَلقوجيمع ِمكارم ِقسم "ذلك
(2)

ِ ِاجلوينيِ، ِاحلرمني ِإمام وعرفها

ِفيهِ"بأهنا: ِيلوح ِولكنه ِعامة، ِحاجة ِوَّل ِخاصة ِرضورة ِبه ِيتعلق َِّل ما

                                                           

 .78ِ:احلجِ(1)

 .22ص/2جـ،ِللشاطبيِِاملوافقاتِ(2)
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"غرضِيفِجلبِمكرمةِأوِنفيِنقيضِهلا
(1)

.ِ

أصحابِالعقولِالسويةِوالفكرِاألقسامِالثَلثةِللمقاصدِاتفقِِهذهو

ِالسديد ِوالعلم ِالِالرشيد ِعىل ِترتيبها ِعىل ِالسابق؛ ِالرتتيبِِألننحو هذا

بالقوةِيفِِمنها،ِوهوِماِعربِعنهِالغزايلِخيضعِلقوةِاَّلحتياجِإىلِكلِقسمِ 

إنِاملصلحةِباعتبارِقوهتاِيفِذاهتاِتنقسمِإىلِماِهيِِ"ذاتِاملصلحة،ِفقال:

ِالرضورات ِرتبة ِيتعلقِِيف ِما ِوإىل ِاحلاجات، ِرتبة ِيف ِهي ِما ِوإىل ،

ِويتعلقِبأذيالِبالتحسيناتِوالرتتيباتِ ِاحلاجات، ِعنِرتبة ِأيًضا وتتقاعد

ِهلا ِوالتتمة ِالتكملة ِجمرى ِجيريِمنها ِما ِاألقسام ِمن ِقسم "كل
(2)

ِ ومنِ،

ِِخسة ِاألقسام ِجعل ِمن ِثَلثةِِالعلامء ِإىل ِالثالث ِالقسم ِبتقسيم ِوذلك ؛

ِالدينِالزركيش ِبدر ِومنِهؤَّلء ِحيثِيقولِيفِقواعدهِأقسام، ِجعلِِ؛ :

،ِوفضولِ،ِوزينةِ،ِومنفعةِ،ِوحاجةِرضورةِبعضهمِاملراتبِِخسة:
(3)

.ِ

 : من تاريخ علم املقاصدثالًثا: 
ِبغريهِِيقبلِاستقَللِأ ِممتزًجا علمِبالتصانيفِاخلاصةِبهِيكونِغالًبا

وملِ،ِِمنِالعلومِحتىِيلتفتِإىلِاحلاجةِإىلِمتييزهِعنِغريهِلدراستهِعىلِحدة

                                                           

،ِركنِِ،ِأبوِاملعايلِعبدِامللكِبنِعبدِاهللِبنِيوسفِبنِحممدِاجلوينيهِلالربهانِيفِأصولِالفقِ(1)

ِ ِاحلرمنيِ)املتوىف، ِامللقبِبإمام ِحتقيقهـ478الدين، ِبنِعويضةِ:ِ( ِبنِحممد ِِصَلح ِ/2جـ،

 .م1997ِِ-هـ1418ِِِ،ِالطبعةِاألوىل،ِدارِالكتبِالعلميةِبريوتِ،79ص

 .174صِ/1جـِ،ِِللغزايلِاملستصفىِ(2)

جـِِد/تيسريِفائقِأْحدِحممودِ،:ِاملنثورِيفِالقواعدِملحمدِبنِمهادرِبنِعبدِاهللِالزركيشِ،ِحتقيقِ(3)

 .ِالكويتِ-هـ1405ِطِوزارةِاألوقافِوالشئونِاْلسَلمية،ِالطبعةِالثانية،ِ ،319ص/2
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فقدِعرفِمنذِعرصِالرسالة،ِِ؛خيرجِعلمِاملقاصدِعنِهذهِالقاعدةِاملطردة

ِعنِالنبيِ ِالصحابة ِيفِالدينِوالسعيِِووعاه ِالتفقه الذيِكانِيعلمهم

لفهمِمرادِاهللِتعاىل،ِومنِالصحابةِمنِاشتغلِبالقضاءِيفِحياةِرسولِاهللِ

ِِعليها ِينص ِمل ِومسائل ِقضايا ِعليه ِتعرض ِالقايض ِأن ِشك ِوَّل ،

ِالقو ِإىل ِبالنظر ِيدركِحكمها ِولكن ِمنِبالتخصيص، ِاملستقاة ِالكلية اعد

النصوصِوالتيِتعرفِباخلربةِوالتمرسِيفِتفهمِالنصوصِوأسبابِنزولِ

ِوتعاملِمعها.ِالترشيعاتِواملواقفِاملختلفةِالتيِعاجلهاِالرسولِ

ِاَّلستقرائيِ ِاملنهج ِهذا ِعىل ِالصحابة ِعرص ِبعد ِمن ِالعلامء وسار

ِوأِ،للمقاصد ِعلل ِمن ِيدركونه ِما ِعىل ِالفقه ِمسائل سبابِوتفريع

ِالشارع ِلدى ِمعتربة ِومصالح ِيفِِ،ومناسبات ِالفقهي ِالتدوين ِشاع وملا

ِمواضعِ ِيف ِبعضِاملقاصد ِتذكر ِكانت ِاملقارن ِوالفقه ِواألصول الفروع

ِمتفرقةِهناِوهناك.

ثمِأخذتِاملقاصدِتتميزِشيًئاِفشيًئاِكجزءِمنِعلمِأصولِالفقه،ِإىلِ

ِ ِبصورة ِمها ِتعتني ِالتي ِاملتخصصة ِاملؤلفات ِظهرت ِعلمِأن ِعن مستقلة

:ِقدِعرفتِأنِاملناسبةِالتيِمنِبابِالرضورةِييقولِاْلمامِالراز،ِاألصول

ِفَلِ ِالنفوسِوالعقولِواألديانِواألموالِواألنساب، ِوهيِمصلحة ِخسة،

ِعىلِبعض ِاألقسام ِترجيحِبعضِهذه ِكيفية ِبيان ِمن بد
(1)

ِ ِكَلمِ، ورغم

                                                           

 .458صِ/5جـِ،ِللرازيِِاملحصولِ(1)
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ِلبيانِالرتجيحِبنيِتلكِاملقاصدِإَّلِيالراز أنهِملِيرجحِبينها،ِِعنِاحلاجة

ِوتكلمِيفِترجيحِ ِأكربِممنِسبقه، واعتنىِاْلمامِاآلمديِباملقاصدِبصورة

بعضِاملقاصدِالرضوريةِعىلِبعضها
(1)

.ِ

ثمِجاءِالعزِبنِعبدِالسَلمِوهوِتلميذِاآلمديِفأّثرِتأثرًياِكبرًياِيفِعلمِ

املفاسدِاملقاصدِبامِصنفهِمنِالتصانيفِاملستقلةِالتيِاعتنتِببيانِاملصالحِو

قواعدِاألحكامِفیِمصالحِاألنام،ِوتعرضِيفِكتبهِللرتجيحِبنيِ:ِككتابه

الرضورياتِاخلمس،ِوذكرِالكثريِمنِاملقاصدِاجلزئيةِكمقاصدِومصالحِ

ِو ِهذا ِاخترصِكتابه ِوقد ِواحلجِواجلهاد، ِوالصَلة املخترص:ِِىمِّساْليامن

فاستفادِمنِشيخهِالفوائدِيفِاختصارِاملقاصد،ِوجاءِتلميذهِالعَلمةِالقرايفِ

الفروق،ِورشحِه،ِمثل:ِالكثريِمنِالقواعدِاملتعلقةِباملقاصدِوذكرهاِيفِكتب

ىِنفائسِاألصول،ِورشحِتنقيحِاألصول،ِثمِأسهمِاْلمامِاملحصولِاملسمِّ

الشاطبيِإسهاًماِكبرًياِيفِإظهارِعلمِاملقاصدِبصورةِمستقلةِحنيِخصصِ

ِالعلمِوأقسامهِوأحكامه،ِاِمنِكتابهِاملوافقاتِللكَلمِعنِقواعدِجزءًِ هذا

الكتبِالتيِبحثتِيفِاملقاصدِبصورةِخاصةِِيثمِتوالتِبعدِاْلمامِالشاطب

ِكفنِمستقل.

 :اجتاهات العلماء يف ترتيب املقاصد اخلمسةرابًعا: 
قبلِاخلوضِيفِاحلديثِعنِترتيبِاملقاصدِاخلمسةَِّلِبدِوأنِنقول:ِ

                                                           

اْلحكامِيفِأصولِاألحكامِأليبِاحلسنِسيدِالدينِعيلِبنِأيبِعيلِبنِحممدِبنِساملِالثعلبيِ (1)

 .بترصفِ،ِطِاملكتبِاْلسَلمي،ِبريوت287ِ/ص4ِجـ،ِهـ(631ِاآلمديِ)املتوىف:ِ
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اخلمسةِعنِطريقِاَّلستقراء؛ِإنِعلامءِاألصولِقدِتوصلواِإىلِهذهِاملقاصدِ

ِاحلاج: ِأمري ِابن ِالواقعِ"فيقول ِإىل ِبِالنظِر ِثابِت ِهذه ِيِف ِاملَْقاصِد وحرْص

"للِوالرشائِِعِبِاَّلستقراءَوعاداِتِامل
 (1)

.ِ

ِترتيبِاملقاصدِ ِواملحدثنيِحول ِالقدامى ِالعلامء ِكتابات ِيف والناظر

ِ ِتلك ِيف ِمعني ِترتيب ِعىل ِيتفقوا ِمل ِأهنم ِجيد ِوذلكِاخلمسة املقاصد؛

ِعىلِ ِالدينية ِالرضورات ِقّدم ِمن ِفمنهم ِالرتتيب، ِزاوية َّلختَلف

ِهيتمِ ِمل ِمن ِومنهم ِذلك، ِبعكس ِقال ِمن ِومنهم ِالدنيوية، الرضورات

ِ.ِبالرتتيبِأصًَل،ِومنهمِمنِرفضِفكرةِترتيبِاملقاصدِأصًَلِ

:ِثمِالرضوريِقدِيكونِديني اِِقالِتاجِالدينِالسبكيِيفِرشحِاملنهاج

ِ ِتقديمِوقد ِيرى ِبعضِالعلامء ِأن ِيَلحظ ِتعارضهام ِوعند ا، ِدنيوي  يكون

؛ِألنِاألولِثمرتهِِالرضوريِاملتعلقِبالدينِعىلِالرضوريِاملتعلقِبالدنيا

ِإىلِ ِبعضِالعلامء ِوذهب ِالفانية. ِالسعادة ِثمرته ِوالثاين ِاألبدية، السعادة

ِب ِاملتعلق ِالرضوري ِعىل ِبالدنيا ِاملتعلق ِالرضوري ِبتقديم اآلخرة؛ِالقول

ِوحقِاهللِتعالیِمبنيِِمبنيِعىلِالشحِواملضايقةِيوذلكِألنِحقِاآلدم ،

ِكانِحقِاآلدميِمقدًماِعىلِحقِاهللِتعاىلِملاِ عىلِاملساحمةِواملساهلة،ِوهلذا

ْينِسدادِا،ِكامِيقدمِِازدحمِاحلقانِيفِحملِواحدِوتعذرِاستيفاؤمهاِمنه لدَّ

عىلِزكاةِاملالِوالفطرِيفِأحدِاألقوال
(2)

.ِ

                                                           

 .144ِ/ص3ِجـ،ِالتقريرِوالتحبريَِّلبنِأمريِحاجِعيلِحتريرِالكاملِبنِاهلاممِِ(1)

 بترصف.241ِص/3ِجـِ،ِاْلمهاجِيفِرشحِاملنهاجِ(2)
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ا:ِاختَلفِاملفهومِواملقصودِمنِكلمةِومنِأسبابِعدمِاتفاقهمِأيًضِ

ِالعباداتِالدينيةِ"ِدين" ِمها ِاملقصود ِبتاممه؟ِأو ِاْلسَلم ِمها ِهلِاملقصود ،

ِقّدِ ِاْلسَلم ِبالدين ِاملقصود ِأن ِرأى ِفمن ِسائرِاملحضة؟ ِعىل ِالدين م

مِالنفسِ ِ.مثًَلِاملقاصد،ِومنِرأىِأنهِمقصودِبهِالعباداتِاملحضةِقدَّ

اِأنِجهودِالعلامءِأوًَّلِتركزتِيفِاستقراءِومجعِهذهِويبدوِللناظرِأيًضِِِِِِِِِ

ِمنِ ِويظهرِهذا ِمقاصد، ِإىلِِخسة املقاصدِمنِغريِترتيبِحتىِأوصلوها

ِنرىِأنِاْلمامِالرازيِخَللِكَلمهمِعنِاملقاصدِيفِكتبِاملتقدمني؛ِفمثًَلِ

األولِاملناسبِإماِأنِيكونِيذكرِهذهِاملقاصدِبدونِترتيبِفيقول:ِالتقسيمِ

ِأنِيكونِ ِإما ِاملناسبِمناسًبا ِكون ِاحلقيقيِفنقول: ِأما ِإقناعي ا، ِأو حقيقي ا

أماِالقسمِاألولِفهوِعىلِ،ِملصلحةِتتعلقِبالدنياِأوِملصلحةِتتعلقِباآلخرة

ثَلثةِأقسام؛ِألنِرعايةِتلكِاملصلحةِإماِأنِتكونِيفِحملِالرضورة،ِأوِيفِ

ِأوَِّل ِوَّلِيفِحملِاحلاجةِحملِاحلاجة، ِِيفِحملِالرضورة ِالتيِيفِحملِ، أما

حفظِِالرضورةِفهيِالتيِتتضمنِحفظِمقصودِمنِاملقاصدِاخلمسة،ِوهي:

النفسِواملالِوالنسبِوالدينِوالعقل
(1)

.ِ

ِاآل ِأن ِعىلِالدينِيفِونرىِأيًضا ِاألربعة ِاألمور ِتقديم ِأورد مديِقد

صورةِاعرتاضِوملِيذكرهِقوًَّلِ
(2)

ِاحلاجبِيفِخمترصهِبصيغةِوأوردهِابن،ِ

                                                           

 .160ص/5جـ،ِِللرازيِِاملحصولِ(1)

 بترصفِ.287ِص/4جـآلمديِ،ِلاْلحكامِيفِأصولِاألحكامِِ(2)
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التمريض؛ِحيثِقال:ِوقيلِبالعكس
(1)

يقصدِتقديمِاألمورِاألربعةِعىلِِ،

ِالدين ِالتمهيد، ِيف ِاْلسنوي ِعنه ونقله
(2)

ِحيثِقال:ِ ِالسول؛ ِهناية ِويف ،

وحكىِابنِاحلاجبِمذهًباِأنِمصلحةِالدينِمؤخرةِعنِالكل؛ِألنِحقوقِ

مديِقوًَّلِبلِذكرهِسؤاًَّلِاآلِاآلدمينيِمبنيةِعىلِاملشاحة،ِوملِيذكرِذلك
 (3)

؛ِ

وذهبِابنِاحلاجبِإىلِاحتاملِترجيحِتقديمِاألمورِاألربعةِعىلِالدين؛ِِبل

حيثِقال:ِوقدِيرجحِالعكس
(4)

ِ:ِ،ِواستحسنهِابنِأمريِاحلاجِحيثِقال

وقدِكانِاألحسنِتقديمِهذهِاألربعةِعىلِالدينيِألهناِحقِاآلدميِوهوِ"

ويترضرِبفواتهِوالدينيِحقِاهللِتعاىلِوهوِمبنيِمبنيِعىلِالضيقِواملشاحةِ

"عىلِالتيسريِواملساحمةِوهوِلغناهِوتعاليهَِّلِيترضرِبفواته
(5) 

.ِ

                                                           

ِابنِاحلاجبِاملالكيِ)املتوىفِِ(1) ِعثامن ِأيبِعمرو هـ(،646ِِرشحِخمترصِاملنتهىِاألصويلِلإلمام

سنِحممدِحسنِإسامعيل،ِهـ(،ِحتقيق:ِحممدِح756ِلعضدِالدينِعبدِالرْحنِاْلجييِ)املتوىف:ِ

 .م2004ِِ-ِهـ1424ِِاألوىل،ِالطبعةِ،ِلبنانِ–طِدارِالكتبِالعلمية،ِبريوتِ،672ِ/ص3جـ

ِعىلِاألصولِ(2) ِالفروع ِيفِختريج ِحتقيقِِالتمهيد ِاْلسنويِأيبِحممد، ِاحلسن ِبن ِالرحيم ِلعبد ،

 .ِبريوتِ-هـ1400ِ،ِالطبعةِاألوىل،ِلسنةِِمؤسسةِالرسالة،ِط515ِد/حممدِحسنِهيتو،ِصِ

عبدِالرحيمِبنِاحلسنِبنِعيلِاْلسنويِالشافعّي،ِأبوِحممد،ِمجالِالدينِ)املتوىف،ِلهنايةِالسولِِ(3)

193ِص/1جـِ(،هـ772 ِبترصف ِالعلمية، ِالكتب ِ،ِ-بريوتِ-دار ِاألوىل،ِالطبِلبنان عة

 .م1999ِ-هـ1420سنة

،ِبترصف170ِِمنتهىِالوصولِواألملِيفِعلميِاألصولِواجلدل،ِأليبِعمروِبنِاحلاجبِ،ِصِ(4)

 .ِهـ۱۳۲6ِسنةِمطبعةِالسعادةِبمرص،ِالطبعةِاألوىل

 .231ص/3ِجـ،َِّلبنِأمريِحاجِالتقريرِوالتحبريِِ(5)
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ولقدِذكرِالزركيشِترتيًباِللمقاصدِمنِغريِأنِيبدأِفيهِبالدين؛ِحيثِ

املوضعِالثاينِ]يعنيِمنِأقسامِاملناسبِمنِحيثِاحلقيقةِواْلقناع[ِِ"قال:

ِ ِإىل ِينقسم ِيفِحملِإنه ِواقع ِهو ِما ِإىل ِينقسم ِواحلقيقي ِوإقناعي. حقيقي

ِالرضورة،ِوحملِاحلاجة،ِوحملِالتحسني.

الرضوري:ِوهوِاملتضمنِحفظِمقصودِمنِاملقاصدِاخلمسِِ-األولِ

ِالتيِملِختتلفِفيهاِالرشائع؛ِبلِهيِمطبقةِعىلِحفظها،ِوهيِِخسة:

ِ ِلتهِ-أحدها ِذلك ِلوَّل ِفإنه ِالقصاص، ِبرشعية ِالنفس: ارجِحفظ

ِاخللقِواختلِنظامِاملصالح.

حفظِاملال:ِبأمرين:ِ)أحدمها(ِإجيابِالضامنِعىلِاملعتديِفيهِِ-ثانيهاِ

ِفإنِاملالِقوامِالعيش،ِ)وثانيهام(ِبالقطعِبالرسقة.

ِ ِالزنِ-ثالثها ِبتحريم ِالنسل: ِعليهِاحفظ ِالعقوبة ِفإنِِوإجياب ،

يتأتىِالعيشِإَّلِبهِاألسبابِداعيةِإىلِالتنارصِوالتعاضدِوالتعاونِالذيَِّلِ

ِعادة.

رابعها:ِحفظِالدين:ِبرشعيةِالقتلِوالقتال،ِفالقتلِللردةِوغريهاِمنِ

ِموجباتِالقتل،ِألجلِمصلحةِالدين،ِوالقتالِيفِجهادِأهلِاحلرب.

ِ ِالعقلِهوِِ-خامسها ِفإن ِعىلِرشبِاملسكر، ِاحلد ِبرشعية حفظِالعقل:

ِماِ ِفاختَللهِمؤدِإىلِمفسدةِعظمى.ِهذا قوامِكلِفعلِتتعلقِبهِمصلحة،

أطبقِعليهِاألصوليون.ِوهوَِّلِخيلوِمنِنزاع،ِفدعواهمِإطباقِالرشائعِعىلِ
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ِعنِ ِخَلِرشع ِما ِأنه ِعىل ِمبني ِفألنه ِحيثِاجلملة ِمن ِأما ،ِ ذلكِممنوع

استصَلح
(1)

. 

ورتبِابنِالنجارِاحلنبيلِالرتتيبِاملعروفِواملشتهرِوالذيِفيهِتقديمِ

الدين،ِوهوِكالتايل:ِحفظِالدين،ِفالنفس،ِفالعقل،ِفالنسل،ِفاملال؛ِحيثِ

ِأرضب ِثَلثة ِواملناسب ِاملنري: ِالكوكب ِرشح ِيف ِاألولِِ:ِقال الرضب

ِاألولِرضوريِأصًَلِ ِأقسام: ِوينقسمِإىلِثَلثة ِوِدنيوي، ِأعىلِرتبِ، هو

ِالرضورةِ،ِاملناسبات ِيفِحمل ِكانتِمصلحته ِما ِإىلِِخسةِِوهو ِويتنوع ،

،ِِ،ِفحفظِالنفسِ،ِوهي:ِحفظِالدينِأنواعِوهيِالتيِروعيتِيفِكلِملة

،ِوحفظِالعرضِ،ِفحفظِاملالِ،ِفحفظِالنسلِفحفظِالعقل
(2)

. 

  : مدخل جديد يف ترتيب املقاصد اخلمسةخامًسا: 
ِ ِالرشعية ِاملقاصد ِترتيب ِيف ِالسلف ِأقوال ِمن ِظهر ِهذاِِيبدوكام أن

ِفقهيِ الرت ِاجتهاًدا ِأصوليِ تيبِيمثل ِتوقيفيِ ِاا ِوليسِأمًرا ِيمكنِِا، ِوهلذا ،

ِالواقع ِيَلئم ِبام ِفيه ِِاَّلجتهاد ِإىلِـويناسبِمستجداتِالعص، ِالنظر ِيف ر

ِاجلديد ِوفقِلذلكِالنظر ِترتيبها ِإيراد ِاملصالحِثم ِوحتىِيعكسِِأولوية ،

ذلكِالتجديدِيفِالرتتيبِمدىِصَلحيةِالرشيعةِلكلِزمانِومكانِوفًقاِملاِ

                                                           

 .265ِ،266ِص/7ِِجـ،ِيفِأصولِالفقهِللزركيشِِالبحرِاملحيطِ(1)

ِاملنريِ(2) ِالكوكب ِالفتوحيِلِرشح ِعيل ِبن ِالعزيز ِعبد ِبن ِأْحد ِبن ِحممد ِالبقاء ِأبو ِالدين تقي

مكتبةِ،ِط159ِ/ص4جـِ ،ِنزيهِْحادِ،ِحتقيق:ِهـ(972املعروفِبابنِالنجارِاحلنبيلِ)املتوىف،ِ

 .ِم1997ِ-هـ1418ِالطبعةِالثانيةِ،ِِالعبيكان
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ِفإنه ِوهلذا ِللرشائع، ِخامتًة ِوجعلها ِاهللِمنِإنزاهلا ِالتشغيلِيفِِأراده باعتبار

القاعدةِيفِتعاملناِمعِالرتاثِأنهَِّلِينبغيِأنِنقفِعندِمسائلِتكونِِِالواقع

َِّل ِبل ِِالسلف؛ ِنأخذ ِأن ِعلينا ِمرتبطةِبد ِالسلف ِفمسائل بمناهجهم،

ِاهتمتِ ِمناهجهم ِأن ِحني ِيف ِعاشوه، ِالذي ِالواقع ِومشكَلت بأزماهنم

ِبتطبيقِ ِاهتمت ِآخر ِوبمعنى ِالوجود، ِعىل ِاْلهلي ِالوحي ِتطبيق بكيفية

ِاملطلقِعىلِالنسبي.

ِحياتناِ ِواقع ِيف ِبتشغيلها ِهنتم ِوأن ِبمناهجهم ِنلتزم ِأن ِأردنا ِما فإذا

ِنقفِمهاِعندِاملسائلِالتيِعاشوهاِبدِعليِفَلِ،املعارصة ناِأنِنتفهمهاِوأَّلَّ

ِوعاجلوها ِالسلف،ِ، ِعند ِاخلمسة ِاملقاصد ِترتيب ِمن ِيتضح ِذلك ومثال

حيثِرتبوهاِبطريقةِتناسبِعرصهم،ِوتستوعبِمجيعِاملسائلِالقائمة؛ِبلِ

ِواملحتملةِيفِوقتهم.

للواقعِومستجداتِِاحنيِنرىِتعديلِهذاِالرتتيبِوفقًِوبذلكِفنحنِ

لنِنخالفِمناهجِالسلفِيفِترتيبها؛ِالعرصِيفِتقديرِاملصالحِودفعِاملفاسدِ

ِاْلنسانيةِ ِمعطياتِاحلضارة ِمع ِأكثر ِبتشغيلها ِتسمح ِبكيفية ِسنرتبها بل

ِاملايض ِالقرن ِبداية ِمنذ ِاملتشابكة َِّلِ، ِما ِالسابقة ِالعلامء ِأفكار ِإىل فنضم

خرَِّلِنخالفِبهِماِقالِخيالفهاِإَّلِمنِبابِالتنوع؛ِحيثِنرىِأنِهلاِترتيًباِآ

ِ ِإَّل ِاملتقدمون ِوكامِبه ِعرص، ِلظروفِكل ِوفًقا ِأولوياتِاملصالح باعتبار

ِلظروفِ ر ِنقدِّ ِأن ِعلينا ِاملحظور ِمن ِليس ِفإنه ِعرصهم ِلظروف روا قدَّ
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نرىِأنِعرصنا،ِويكونِذلكِاتفاًقاِمعهمِوليسِخمالفًةِهلم،ِوبناًءِعىلِذلكِ

ِالرتتيبِأكثرِفاعليةِيفِعرصنا ِالرتتيبِهو:ِوه،ِهذا .ِحفظِالنفسِ-1ذا

ِالدينِ-3ِ.العقلِ-2 ِاْلنسانِ-4. ِِكرامة ِاملعارصة، ِالتسمية ِ،حسب

ِالنسلوكانتِتسمىِقدياًمِ ِِبالعرضِأو ِامللكِ-5. ِمعارصةِ، وهيِتسمية

ِاملالِكذلك ِالقديمة ِويمكنِأنِيضافِلذلكِسياجِاملصالحِ،ِوالتسمية ،

ِ ِيمكن ِكام ِالوطن، ِوهو ِعليها ِاملحافظة ِتلكِوطريق ِعىل ِاملال تقديم

ِوالعرض،ِ ِوالنفس، ِحفظِالدين، ِأداة ِفهو املصالحِألنهِرضوريِحلفظها

ِ.والكرامة

ِبهِاْلسَلم؛ِبلِاْلسَلمِيفِ ِالشعائر،ِوليسِاملراد ِبالدينِهنا: ومرادنا

ِاملفهوم ِمهذا ِالدين ِمن ِأعم ِهذهِِذلكِاَّلصطَلح ِيشمل ِفهو ِثم ِومن ،

ِاملقاصدِاخلمسة ِأنِالدينِهوِالعقيدةفرتتيبِالقدماءِباعتب، ِِار ِنحنِ، أما

وهذاِالرتتيبِوإنِكانِجديًداِإَّلِأنهِ،ِِفرتتيبناِباعتبارِأنِالدينِهوِالشعائر

ِالسابقنيِوَّلِيعارضهم ِهوِمدخلِمنِاملداخلَِِّلِخيرجِعنِكَلم ِوإنام ،

ِالتيِيستقيمِمعهاِحالِاألمةِيفِالعرصِالراهن.

ِ ِاْلسَلم ِأن ِمؤداه ِاملدخل ِِ-وهذا ِخطاب ِوتعاىلِوهو ِسبحانه اهلل

ِنواهِ ِ-للبرش ِعن ِوهنی ِبأوامر ِأنِِأمر ِمقصدها: ِوالنواهي ِاألوامر ِهذه ،

ِالناسحياف ِتلكِالنفوسِظ ِيف ِعقوهلم ِوعىل ِأنفسهم ِحيافظواِِعىل ِوأن ،

كذلكِعىلِصلتهمِبرمهم؛ِحتقيًقاِللمقصدِاألولِمنِوجودِالبرشيةِمتمثلةِ
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ِالعبادة.ِيفِالنفسِوالعقل،ِوهو

ِبعد ِأمرهم ِنسلهمِثم ِعىل ِحيافظوا ِأن ِوحقوقهمِذلك ِوعامرةِِ، ،

،ِوالعامرةِمنِخَللِتلكِالعبادةِِ،ِوهوِالذيِحيققِالعامرةِوالعبادةِاألرض

ِاِتقومِمهاِاآلخرة.تقومِمهاِالدنياِوأيًضِ

 منطقية هذا الرتتيب: 
ِالدين،ِ ِالعقل، ِ]النفس، ِقررناه: ِما ِعىلِنحو ترتيبِاملقاصدِاخلمسة

ِاملال ِتِ[النسل، ِأوًَّلِِمنطقيٌِِّرتيٌبِهو ِحيثِإنهِجيبِاملحافظة ِاعتبار، ِوله

ِالتكليف ِالذيِبه ِعىلِالعقل ِثم ِاألفعال، ِمها ِتقوم وألنِِعىلِالنفسِالتي

،ِثمِنحافظِعىلِالدينِبدونِالنفسِأوِالعقلَِّلِيكونِللتكليفِبالدينِحملِ

ِالذيِبهِالعبادة،ِوقوامِالعامل.

،ِِ،ِوالدينِ،ِوالعقلِالذاتِثمِنحافظِبعدِذلكِعىلِماِيرتتبِعىلِحفظ

ِاملحافظةِعىلِالنسلِالناتجِمنِاْلنسان وألنهِهوِالذيِسيحملِأمانةِِوهو:

ِعليهاِ ِومن ِاألرض ِاهلل ِيرث ِأن ِإىل ِجيل ِبعد ِجيًَل ِسلفه ِعن التكليف

ِيندرجِِفيتحققِمقصودِاهللِمنِبقاءِالدينِإىلِقيامِالساعة ،ِوماِيتعلقِأوِما

ِحافظةِعلیِالعرضِوحقوقِاْلنسانِوكرامته.حتتِهذاِالعنوانِالكيلِمنِامل

،ِوهيِالتيِمهاِعامرةِالدنياِعندِِثمِبعدِذلكِنحافظِعىلِقضيةِاملِلك

ِ ِما ِالذيِإذا ِذلكِاملال ِتداوتداوهلا، ِأساسياتِِهلتم ِمن ِيمثلِعصًبا فإنه

ِاحلياة.
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ِترتيبهاِ ِعىل ِاتفاق ِليسِهناك ِالرتتيبِألنه ِرتبتِمهذا ِإنام واملقاصد

ِ ِمعني، ِوللعرص،ِبشكل ِللتفكري ِمناسٌب ِالرتتيب ِهذا ِأن ِنرى وألننا

ِثمِيكلَِّ ِثمِعىلِعقله، ِثمِفاْلنسانِحيافظِعىلِنفسه، فِفيحافظِعىلِدينه،

حيافظِعىلِكرامتهِوملكه،ِوعىلِهذاِالرتتيبِنكونِقدِجعلناهِنظاًماِيصلحِ

ِمتفٌقِ ِألنه ِالعِلغريِاملسلمنيِأيًضا؛ ِالنظام ِجيعلِهذا ِمما ِبنيِالبرش، امِعليه

ِ ِالتي ِاحلضارية ِللتعددية ِِعاشهايتسع ِبكافةِِمعاملسلمون ِاملسلمني غري

ِ.يفِالوطنِالواحدِوعىلِاألرضِالواحدةِِطوائفهم

 : فوائد هذا الرتتيب ومثراته
أنِعَلقتناِمعِاآلخرينِيفِالداخلِمبنيةِعىلِ:ِِومنِفوائدِهذاِالرتتيب

اِللعاملنيِمعقوًَّل؛ِإذِ،ِوبذلكِيكونِخطابنِالرعاية،ِويفِاخلارجِعىلِالدعوة

ِشعائرِ ِيكون ِأن ِمن ِأوسع ِاْلسَلم ِأن ِهلم ِنبني ِاآلخرين ِمع ِعَلقتنا يف

فحسبِبلِهوِخطابِاهللِللبرش،ِوخطابِاهللِللبرشِيشتملِعىلِماِيمكنِ

ِوكذلكِ ِاألرض، ِبه ِيمكنِأنِيعمر ِوعىلِما ِيقيمِبهِحضارة لإلنسانِأن

ِ،ِطيعِأوامرهِتفصيًَلَِّلِإمجاًَّلِويِعىلِماِيمكنِأنِيعبدِبهِاهللِسبحانهِوتعاىل

ِومنها:ِاملحافظةِعىلِكافةِمقوماتِاحلياةِاْلنسانيةِوكرامتهاِلكلِإنسانِ.

ِومنِهناِيتبنيِلناِأنِهذاِاْلسَلمِيشتملِعىل:ِ

ِآمنِبهِخيتصِدينِ-۱ ِأفضلِِباهللِمن ِمجيًعا ِعليهم ِوأنبيائه ورسله

ِِالصَلةِودائمِالتسليمِ.
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ِدياناهتم.ِاختَلفِمعِالناسِعىلِحتافظِودولةِ-۲

ِالتي ِالدولة ِحتافظِاختَلفِمعِالناسِعىلِحتافظِوهذه ِهلمِدياناهتم

ِسبحانهِوتعاىلِ-،ِالتيِمنهاِالدينِالذيِأباحِاهللِِمسةاخلِاملقاصدِعىلِأيًضا

ِالنطاقِ- ِهذا ِداخل ِفيه ِالتعدد ِاملظلةِقبول ِحتتِهذه ِأو ،ِِ لغريِِفقرر،

ونحنِاملسلمونِمعِأشقائناِغريِِ،ِواحدةالدولةِاليفِِاملسلمنيِماِللمسلمنيِ

...ِإلخ،ِِ،ِوحضارتناِواحدة،ِوآمالناِوآَّلمناِواحدةِلغتناِواحدةِاملسلمني:

ِالسلمِ ِعىل ِأصًَل ِمبنية ِوبينهم ِبيننا ِفالعَلقة ِاخلارج ِيف ِالذي ِاآلخر أما

ِوالتعاونِعىلِالربِوالتقوىِوصنعِاحلضارةِاْلنسانيةِاملشرتكةِ.

ِذلكِِيبدوو ِأنِِفيامواضًحا ِالشعراينِمن ِيفِبعضِكتبِاْلمام جاء

املعتربةِِاملصالحِاملسلمِعليهِأنِيلتزمِبقواننيِغريِاملسلمنيِالتيَِّلِختالف

ِلرشيعةل ِيفِبَلدهم، ِكان ِإذا ِِخاصة ِ؛ ِاهلل ِوجل)ألن ِمهاِِ(عز ِأهلمهم قد

،ِفهيِإذنَِّلِتتعارضِمعِماِرشعهِاهللِسبحانهِلعامرةِالدنيا
(1)

.ِِ

 وحضارة:اإلسالم دين 
ِدينِعامليِ ِيفِكلِزمانِومكانِبرْحتهِِاْلسَلم ِكلها ويتسعِلإلنسانية

التيِتستوعبِِ-،ِوهذهِالعامليةِِوَّلِيمكنِأنِحيرصِيفِقومِبعينهموعدلهِ،ِ

ِيفِإطارِرْحةِاْلسَلمِوعدلهِ.ِ-ِكلِالطوائف

                                                           

:ِحممدِعبدِحتقيقِ،ِالشعراين،ِللشيخِعبدِالوهابِِإرشادِالطالبنيِإىلِمراتبِالعلامءِالعاملنيِ(1)

ِاملزيدي ِفريد ِأْحد ِنصار، ِصِالقادر ،105ِ–ِ112ِ ،ِ ِللنرشِِاألوىلالطبعة ِالكرز ِدار ِط ،

 .ِم۲۰۰6هـ/14۲7ِاجلديدةِمرصِ،والتوزيعِ
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تقومِواْلسَلمِدينِودولة؛ِدينِباملعنىِاألخصِالذيِبيَّناه،ِودولةِ

ِ ِتقوم ِوبام ِاملعارصة ِاملدنية ِالدولة ِبه الباقية،ِِاألربعةحتافظِعىلِاملقاصد

ِإَّلِبقيامِ َِّلِيقوم ِالرتتيبِألنه ِيفِهذا ِأنِالدينِوإنِتأخر معِمَلحظة

ِاملقاصدِكلها.ِترسيِيفِرشاينيِالنفسِوالعقلِإَّلِأنِأحكامهِ

 :تكامل املقاصد
ِاملعلوم ِوإنِِمن ِفنحن ِواحدة، ِدائرة ِمتثل ِاخلمسة ِاملقاصد ِهذه أن

ِهيِ ِواخليمة ِاألربعة، ِواألوتاد ِالعمود ِذات ِكاخليمة ِأهنا ِإَّل رتبناها

ِأ،ِاْلسَلم،ِوالعمودِهوِالدين،ِواألوتادِاألربعةِهيِسائرِاملقاصد هذهِما

الرتتيباتِوالتقسيامتِيفِالواقعِهيِتقسيامتِنظريةِ،ِوإنِكانِالواقعِمركباِ

ِكلهِتركم ِإذَِّلِتنفكِذاتِاْلنسانِعنِيبًِنِهذا ِالفصل؛ اِيصعبِفيهِهذا

ِ.هذاِكلعقله،ِأوِدينه،ِأوِنسلهِومشاعره،ِفهوِمركبِمنِ

فَلِينبغيِأنِيفهمِمنِاحلديثِعنِترتيبِاملقاصدِأنِالعَلقةِبنيِ

هذهِاملقاصدِالتناقضِأوِالتصارع؛ِبلِالعَلقةِبنيِاملقاصدِيفِالنموذجِ

ِيستمدِاملعريفِ ِواحدة ِشبكة ِبمثابة ِكلها ِفاملقاصد ِالتكامل، اْلسَلمي

ِبعض ِمن ِمتكاملةِبعضها ِكلها ِاملصالح ِبدون ِألحدها ِقيام ،ِوَّل

ِعندِ ِأو ِلفتواه ِبنائه ِعند ِمجيعها ِاملقاصد ِاملجتهد ِيراعي ِأن واألصل

ِ.تبليغهِلدعوته

ِ ِالعَلقة ِهذه ِالشاطبي ِاملتكاملةويبني ِاملقاصدِالكلية ِكلهاِبني
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ِاملكلفِ"فيقول: ِعدم ِولو ِاملرجتى، ِترتبِاجلزاء ِالدينِعدم ِعدم ِفلو

لعدمِمنِيتدين،ِولوِعدمِالعقلَِّلرتفعِالتدين،ِولوِعدمِالنسلِملِيكنِ

ِولوِعدمِاملالِملِيبقِعيش ِبقاء، "يفِالعادة
(1)

ِفإنكِتستطيعِ؛ِو منِثمَّ

أنِتلحظِأنِالشارعِقدِراعىِأكثرِمنِمقصدِيفِترشيعاتِكثرية،ِومنِ

ظرِيفِفروعِالرشيعةَِّلحظِأنِالفرعِالواحدِمنهاِحيفظِمقاصدِدققِالن

ِعدة،ِوذلكَِّلِضريِفيه؛ِإذِالكلِمنِمشكاةِواحدة.ِ

وُيلمحِاآلمديِإىلِمعنیِمراعاةِكلِاملقاصدِعندِالنظر؛ِإذِيقول:ِ

ِفهيِ ِإىلِبعضِاألحكام ِالنفسِفكامِهيِمتعلَّقِحقِاآلدميِبالنظر أما

ِحيرمِعليهِقتلِنفسهِمتعلَّقِحقِاهللِتعاىلِبالنظرِ إىلِأحكامُِأخر؛ِوهلذا

ِهو ِإنام ِفالتقديم ِتفويتها؛ ِيفيضِإىل ِبام ِوَّلِِوالترصف ِاحلقني ملتعلق

اِهلل يمتنعِتقديمِحقِاهللِوحقِاآلدميِعىلِماِمتحضِحق 
(2)

.ِ

ولعلكِتتبنيِاآلنِبجَلءِأنِاخلَلفِيفِترتيبِاملقاصدِليسِاختَلفِ

اختَلفِالعباراتِ":ِأساًساِعىلِقاعدةِيٌِنِِبِْمَِِتنوع،ِوإنامِهوِاختَلفِِتضاد

ِترتيبِاملقاصد"باختَلفِاَّلعتبارات ِيف ِاعتبار ِفلكلٍّ ِهذاِِ، ِفيعربِعن ،

،ِفإنِمنِقدمِالدينِراعىِيفِِالرتتيبِبمقتىضِهذاِاَّلعتبارِالذيِانطلقِمنه

ِملع ِمعنًىِشامًَل ِالدين ِالقيمِانِ حفظ ِبقية ِالدينِِيف ِاعتربِيف ِأخره ِومن ،

                                                           

 .32صِ/2جـِ،ِِللشاطبيِاملوافقاتِ(1)

 .276صِ/4جـ،ِِاْلحكامِلآلمديِ(2)
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ِبدِبالشعائر،ِورأىِأنِمعنیِحفظِالنفسِمقدمِعليهِرشًعا.معنىِالتع

ِجتدِبعضِمنِنقلِعنهمِاجتاهٌِ ماِكذلكِِميفِالرتتيبِنقلِعنهِومنِثمَّ

ِيفيدِتقديمِ ِما ِوذلكِمثلِالغزايلِالذيِنقلِعنه ِاآلخر، يفيدِتأييدِاَّلجتاه

ِالدينِ ِالنفسِعلیِمصلحة ِمصلحة ِيفِتقديمِِ-اعتبار ِمذهبه معِاشتهار

ِاملصلحةِباملحافظةِعىلِمقصودِالرشعِ"حيثِيقول:ِِ-الدينِ ِفرسنا وإذا

فَلِوجهِللخَلفِيفِاتباعها؛ِبلِجيبِالقطعِبكوهناِحجة،ِوحيثِذكرناِ

خَلًفاِفذلكِعندِتعارضِمصلحتنيِومقصودين،ِوعندِذلكِجيبِترجيحِ

ِ ِمبيًحا ِاْلكراه ِبكون ِولذلكِقطعنا ِلإليامناألقوى؛ ِمنافًيا ِيعد ِبام ِللتلفظ

ِا ِوورشب ِالصوم ِوترك ِالغري ِمال ِوأكل ِخلمر ِهيئة وعددِِالصَلةتغيري

سفكِالدمِأشدِمنِهذهِِاْلكراهِالذيِقدِيؤديِإىلِ؛ِألنِاحلذرِمنركعاهتاِ

األمور
(1)

.ِ

،ِاملقاصدِيفِالواقعِمطابقةمدخلناِإىلِهذاِالرتتيبِهوِفإنِِاِ..ِختامًِو

ِواْلنساينِاحلضارييربزِعامليةِاملقاصدِالرشعية،ِويظهرِاجلانبِوعىلِنحوِ

ِيفِاْلسَلم.ِ

*               *               * 

                                                           

 .179صِ/1ِجـِ،للغزايلِاملستصفىِ(1)
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 ()التجديد يف املقاصد
 

ِ ِيفِلقد ِوبنَّاًء ا ِحموري  ِدوًرا ِالرشعية ِوالسياسة ِاملقاصد ِيف أدىِاَّلجتهاد

ِللفردِ ِمّكن ِمما ِوالعملية، ِاْليامنية ِوالثوابت ِاْلسَلمية ِاهلوية ِعن التعبري

مسريةِالتقدمِالروحيِواملاديِعىلِالسواء،ِوأنِتقودِِواملجتمعِواألمةِأنِتتابع

ِجتعلِ ِوأن ِوالشعوب، ِاألمم ِمن ِغريها ِعىل ِوالريادة ِالسبق ِوحترز األمم

اْلسَلمِواملسلمنيِالقوةِالعامليةِاألوىلِيفِالعرصِاألول،ِوكانِمنِبنيِأسسِ

ِانتهاجِالنظرِاملقاصدي،ِواَّلجتهادِيفِتنزيل ِالفقهيةِواألصولية ِالنهضة هِهذه

ِالكلياتِيفِحفظِ ِعىلِهديِمن ِاملجتمع ِشئون ِوإدارة ِاملعيش، ِالواقع عىل

ِوهنضةِ ِالدين ِجتديد ِحيقق ِبام ِوالعرض، ِوالعقل، ِواملال، ِوالنفس، الدين،

ِالدنيا.

 أهمية التجديد املقاصدي:

ِالدولةِ ِيف ِقائاًم ِاملجتمعي ِوالتقدم ِالديني ِاْلحياء ِبني ِاَّلرتباط ظل

الفقهِِإدراكِمنِالدهرِتراجعِفيهِالعقلِاملسلمِعن،ِحتىِأتىِِحنٌيِِاْلسَلمية

ِفردية ِومسائل ِجزئية ِفروع ِفانحرصِيف ِاحلياة ِمن ِوانسحب ،ِِاملقاصدي،

،ِمماِِتِلفظيةِودورانِيفِفلكِاملتونِواحلوايشادَّلختندقِفيهاِوحّوهلاِإىلِجم

                                                           

()ِِِالرشيفِباألزهر اْلسَلمية البحوث جممع عضو ،أ.د/ِحممدِالشحاتِاجلندي،اجلامعة ورئيس  

ِ                                .                                بكازاخستان ِِللثقافة املرصية
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ِأثرِسلًباِعىلِفهمِالدينِوالتعاملِمعِالواقع.

،ِواملداومةِعىلِجتديدهِوتعميقِمغزاهِيفِِيوإدراًكاِلقيمةِاملنهجِاملقاصد

فقهِالعباداتِواملعامَلت،ِويفِشئونِالعقيدةِوالترشيع،ِولجِاألصوليونِهذاِ

ِالباب،ِوأرسواِقواعدهِوفًقاِلدَّلَّلتِالنصوصِوأصولِالرشيعة.

 اجتاه العلماء يف النظر للمقاصد:
كامِيقولِ-حقيٌقِعىلِمنِيتفهمِهذاِالنظرِاملقاصديِأنِيقررِباطمئنانِوثقةِ

أنِالشارعِقدِقصدِبالترشيعِإقامةِاملصالحِاألخرويةِوالدنيوية،ِ"ِ-الشاطبي

ِبحسبِاجلزء،ِ ِوَّل ِبحسبِالكل َِّل ِنظام، ِبه ِهلا ِخيتل َِّل فذلكِعىلِوجه

ِكانِمنِقبيلِالرضورياتِأوِاحلاجياتِأوِ التحسينيات،ِوسواءِيفِذلكِما

ِأوِتنحل أحكامها،ِملِِفإهناِلوِكانتِموضوعةِبحيثِيمكنِأنِخيتلِنظامها

ِكوهناِ ِمن ِبأوىل ِذاك ِإذ ِمصالح ِليسِكوهنا ِإذ ِهلا، ِموضوعا ِالترشيع يكن

ِأنِ ِبد ِفَل ِمصالحِعىلِاْلطَلق، ِتكون ِأن ِمها ِقاصد ِالشارع ِلكن مفاسد،

ِمجي ِيف ِوعاما ِوكليا ِأبديا ِالوجه ِذلك ِعىل ِوضعها ِالتكليفِيكون ِأنواع ع

"،ِوكذلكِوجدناِاألمرِفيهاِواملكلفنيِمنِمجيعِاألحوال
(1)

. 

ِأوِالعامةِأصًَلِمنِأصولِالفقهِ ِإىلِاملقاصدِالكلية ِيكونِالتوجه ومهذا

القاعديِالذيِيقومِعىلِإدراكِوتبرصِاملعاينِواحلكمِوالغاياتِالتيِأرادهاِ

ترشيعهِلألحكام،ِإىلِجانبِالتوجهِإىلِاملقاصدِاخلاصةِالتيِ الشارعِمنِوراء

                                                           

 .62ص/2جـِ،ِالشاطبي،ِِ(ِاملوافقاتِيفِأصولِاألحكام1)
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تعنىِببيانِماِهتدفِإليهِالرشيعةِيفِجمالِأوِقطاعِبعينهِيتضمنِنشاًطاِيتغياهِ

ِ،ِأوِالعقوبات،ِوغريها.ِ،ِأوِاألرسةِالشارعِكالنشاطِاملتعلقِباملالِوالثروة

ِا ِالقواعد ِجتديد ِيف ِبثامره ِأتى ِللمقاصد ِالرحب ِاألفق ألصولية،ِهذا

ِ ِأخرى ِملصادر ِاألصويل ِاملجال ِيف ِإبداًعا ِوقدم ِالفقهية، ِمرتبطةواألحكام

القطبنيِاألساسني:ِالقرآنِالكريمِوالسنةِالنبويةِاملطهرة،ِفانبثقِعنهامِاْلمجاعِب

الذيِيعتدِباْلرادةِاجلمعيةِملجتهديِاألمة،ِوالقياسِالذيِيتعمقِيفِفهمِعلةِ

هِإىلِواقعةِجديدةِملِيردِمهاِالنص،ِومنِثّمِالنص،ِوينقلِاحلكمِاملنصوصِعلي

ِيكونِتلمسِاحللِمنِبنيةِالنصِويفِنطاقِالرشيعة.

ِالفكرِاملقاصديِْلثراءِالرشعِاْلسَلميِعىلِمستوىِقواننيِ وامتدِهذا

بناًءِعىلِفهمِِاَّلستنباطِوأدلةِاألحكامِومصادرِالترشيع،ِفأنتجِالعقلِاملسلم

ِوالسنة ِالقرآن ِاملِمقاصد ِواَّلستحسانِاملصالح ِالذرائع ِوسد رسلة

،ِفهيِِ،ِومناهجِيفِاستدَّلَّلهتاِ،ِوهيِأصولِيفِبامهاِواَّلستصحابِوالعرف

ِوأهدافه ِالترشيع ِغايات ِعن ِتعبريها ِجهة ِمن ِحلكمهِِمقاصدية ِوتبنيها ،

،ِوانفتاًحاِعىلِجماَّلتِوآفاقِِومعانيهِالتيِتوخاهاِالشارعِتيسرًياِعىلِاملكلفني

ِجديدة.

الذيِتدلِعليهِهذهِاَّلجتهاداتِهوِإعاملِالفكرِاملقاصديِيفِواملغزىِ

ِاحلياةِتيسري ِعىلِِحركة ِوقائمة ِالناس ِملصالح ِحمققة ِالرشيعة ِوجعل ،

ِبأسبابِ ِومدها ِومكان، ِزمان ِلكل ِصَلحيتها ِمبدأ ِوترسيخ حاجاهتم،
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ِاملفاسد. اخلصوبةِوالثراءِالدينيِوالدنيويِجللبِاملصالحِودرء

 املصلحة يف الوقت الراهن:منوذج ألهمية 

يتعاظمِشأنِاملصلحةِإذاِتعلقِاألمرِبحاميةِاجلبهةِالداخليةِللمجتمعاتِ

ملاِِاانتهاكًِِمماِيمثلاْلسَلميةِاملعارصةِمنِبثِالفرقةِوإشاعةِالفتنةِيفِنسيجها،ِ

ِ  حمس : قولهِتعاىلرشعيةِمماِدلِعليهِأمرتِبهِالنصوصِال ْ ِبحَۡبِل ٱَّللَّ وا َتِصُم َوٱۡع
 ْ ُوا ق َا َتَفرَّ ا َول ِيٗع ِوِ،(1)ىجسۚ  َجم ِتعاىلبام َتۡفَشلُواْ حمس : يناقضِقوله ْ َف وا َٰزَُع َا تََن َول

نَ  َٰبِرِي لصَّ َع ٱ َ َم ِنَّ ٱَّللَّ ْ  إ ۡصبُِرٓوا ِيُحُكۡمۖۡ َوٱ َب ر  .(2)ىجس َوتَۡذَه
ِأفكاراتِمقيتة،ِوبيوقدِتفاقمِهذاِاخلللِبفعلِأفهامِضيقةِللدينِوعص

ِوتتبنىِالفهمِاخلاطئِواملغلوطِللنصوص،ِ ِتناقضِصحيحِاْلسَلم متطرفة

ِالوطنِواألمةِيفِمقتل،ِمماِينتجِعنهِمفاسدِكثرية نِلألعداءِأنِيرضبوا ِومتكِّ

ِ:منها

 هدار حق احلياة وحفظ النفس:إ - 1

ِ ِأن ِالمنِاملعلوم ِبنصوصه ِِواضحةاْلسَلم ِبقتالِِالكليةومقاصده يأمر

ِنيِعىلِجاخلار ِمنوحدة ِالداعنيِإىلِمتزيقِعرىِالدولة ِأو املؤججنيِِاألمة

الفتنةِأشدِِألنلفتنة،ِفهمِمعتدونِباغونِأهدرواِحقِاحلياةِوحفظِالنفس؛ِل

ِأيد ِجيبِالرضبِعىل ِلذا ِالقتل، ِوكفِعدواهنم،هيمن ِلِم، لحديثِإعامَّل

َِعَصاُكْم،ِ"الرشيف:ِ ،ُِيِريُدَِأْنَِيُشقَّ
َِواِحد  َمْنَِأَتاُكْمَِوَأْمُرُكْمِمَجِيٌعَِعىَلَِرُجل 

                                                           

 .103ِِِ:(ِآلِعمران1)

 .46ِِِِ:(ِاألنفال2)
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َِفاْقتُُلوهُِ ِمَجَاَعَتُكْم، َق ُِيَفرِّ "َأْو
(1)

ِو ِاجلامعة ِوحدة ِتقتضيه ِوهوِما ،ِ درءِيوجبه

 املفسدةِعنهاِوملِشملِأبناءِالوطن،ِفإنِدرءِاملفسدةِمقدمِعىلِجلبِاملصلحة.

 الل مبقصد حفظ املال وحق امللكية:اإلخ - 2
حيثَِّلِيميزِهذاِالعدوانِاآلثمِبنيِنفسِومال،ِفهوِيزيلِكلِماِجيدِيفِ

طريقهِمنِممتلكات،ِحتىِيتلفِذلكِالعدوانِاملالِالعامِاململوكِللدولةِ،ِوقدِ

ِاكرتاثِ ِدون ِاملعتدي ِطريق ِيف ِمال ِكل ِواْلحراق ِاْلتَلف ِذلك يتضمن

 وهوِجرمِكبري.ِوالعام،بحرمةِاملالِاخلاصِ

،َِّلِجيوزِاَّلعتداءِعليهِِإنِحفظِاملالِوْحايةِحقِامللكيةِمقصودِللشارع

ِالصور ِمن ِصورة ِأية ِوعىل ِحال ِاحلياة،ِِبأية ِمقومات ِمن ِاملال ِأن ِذلك ،

ِعنه َِّلِغنیِله ِجلية ِلكلِإنسانِواضحة ِحياتهِورضورته ِتقوم ِعليه ِإذ ،ِِ؛

،ِوَّلِغروِإذاِِملسكنِوالعَلجِوالتعليموتسدِاحتياجاتهِمنِالطعامِوامللبسِوا

ِواألديان ِاألبدان ِلصحة َِّلزم ِإنه ِوالعمرانِقلنا: ِالتنمية ِومقوم ِمنِِ، ِفهو ،

،ِفإنِصونِاملالِعنِالتلف،ِِ،ِومتىِكانِذلكِيالرضوراتِيفِالرشعِاْلسَلم

،ِوضامنِلبقاءِاَّلجتامعِِ،ِأمرِيتطلبهِحفظِاحلياةِوامللكيةِعنِاَّلعتداءِعليها

ينِواستمراره؛ِملسيسِاحلاجةِإىلِاملالِوالتملك،ِوتعظمِأمهيةِاملالِإىلِاْلنسا

للدولةِوَّلِلألمةِأنِِىحدِأنهَِّلِتستقيمِبدونهِحياةِالفردِواجلامعة،ِوَّلِيتسن

 تنهضِبأعبائهاِأوِتقومِبمرافقِعمراهناِبدونه.

                                                           

 .1852ِِقِأمرِاملسلمنيِوهوِجمتمع،ِحديثِرقمِمنِفرَِّحكمِ،ِكتابِاْلمارة،ِبابِِ(ِصحيحِمسلم1)
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وقدِتقررِيفِالرشعِأنِاملالَِّلِجيوزِأخذهِأوِحرمانِصاحبهِمنهِدونِإذنهِ

م حمس: وموافقته،ِيقولِتعالی م بَيۡنَُك َٰلَُك ۡمَو
َ

ْ أ ُٓوا ُكل
ۡ

َأ واْ لَا ت َءاَمنُ َِّذيَن  ا ٱل َه يُّ
َ

أ َيَٰٓ
ۡم   ِنُك ََٰرةً َعن تََراٖض م  ن تَُكوَن تَِج

َ
َّآ أ َِٰطِل إِل :ِويقولِالرسولِ، (1)ىجسبِٱلَۡب

"ِ ِِمنُْه ِبِطِيِبَِنْفس  ِإَِّلَّ ُِمْسلِم  ِاْمِرئ  َِماُل ِحَيِلُّ "ََّل
(2)

ِأنِحرمةِ،  فثبتِمنِهذا

ِله،ِمماِ املالِمنِحرمةِالنفس،ِوأنِاحلرصِعىلِاملالِعديلِحلفظِاحلياةِأوِتال 

 حيرمِمعهِالتعديِعىلِاملالِأوِاملساسِبحقِامللكيةِيفِأيِشكلِمنِاألشكال.

وَّلِفرقِيفِحتميةِاحلاميةِللاملِبنيِإنسانِوإنسان؛ِألنِأمهيةِاملالِوحقِ

ِب غضِالنظرِعنِاختَلفِالدينِأوِاجلنسِأوِاللونِأوِامللكيةِسواءِلكلِفرد 

:ِوَّلِيؤخذِيشءِِاهليئةِاَّلجتامعية،ِوكامِيقولِأبوِيوسفِصاحبِأيبِحنيفة

منِأمواهلمِإَّلِبحقِجيبِعليهم
(3)

َأََّلَِمْنَِظَلَمِِ"قال:ِِ،ِفقدِرويِأنِالنبيِ

،َِفأََناِ ِطِيِبَِنْفس  َفُهَِفْوَقَِطاَقتِِه،َِأْوَِأَخَذِِمنُْهَِشْيًئاِبَِغرْيِ ُمَعاِهًدا،َِأِوِاْنتََقَصُه،َِأْوَِكلَّ

                                                           

 .29ِِِ:ِ(ِالنساء1)

ِالبيهقيِِ(2) ِبكر ِأبو ِاخلراساين، ْوِجردي ِاخُلرْسَ ِموسى ِبن ِعيل ِاحلسنيِبن ِبن ِألْحد ِالكربى السنن

الطبعةِنِ،ِلبناِ–هـ(،ِحتقيق:ِحممدِعبدِالقادرِعطاِ،ِط:ِدارِالكتبِالعلمية،ِبريوت458ِ)املتوىف:ِ

فأدخلهِيفِسفينةِأوِبنىِعليهِم،ِكتابِالغصب،ِبابِمنِغصبِلوًحا2003ِِِ-هـ1424ِِالثالثة،ِ

 .11545ِِ،ِحديثِرقمِِاجدارًِ

هـ(،182ِيوسفِيعقوبِبنِإبراهيمِبنِحبيبِبنِسعدِبنِحبتةِاألنصاريِ)املتوىفِ:ِِ(ِاخلراجِأليب3)

 .طِاملكتبةِاألزهريةِللرتاثِ،138ِِحتقيقِ:ِطهِعبدِالرءوفِسعدِ،ِسعدِحسنِحممدِ،ِصِ
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ِالِْقَياَمةِِ َِيْوَم " َحِجيُجُه
(1)

ِالناسِعىلِ ،ِواملؤمنِاحلقِيفِنظرِاْلسَلمِمنِأمنه

 .لرسولِدمائهمِوأمواهلمِالتزاًماِبتعاليمِا

ِعىلِذلك ِالصحيحِيفِاْلسَلمَِّلِيتوانىِيفِوتأسيًسا ِفإنِالفقه حفظِِ،

ِغريِامل ِكلِمنِيعتديِعلیِحرمةِِسلمنيِوأمواهلمدماء ِجمازاة ِأو ِومعاقبة ،

ِ.ِأنفسِغريِاملسلمنيِوأمواهلم

 كيفية جتديد املقاصد:

مقاصدِالرشيعةِاْلسَلميةِدائمةِبدوامِالرشيعة،ِتعكسِفلسفتها،ِوتعربِ

ِوهيِتقننيِ ِوغاياهتا، ِوتكشفِعنِأهدافها ِفیِالدينِواملجتمع، عنِرؤيتها

،ِوماِجيبِعىلِالفردِوالدولةِأنِحيرصِعليهِويلتزمِبهِِألوضاعِالدينِواحلياة

ِيفِاملفاهيمِ ِتفعيلِاملقاصدِواَّلجتهاد ِوعىلِقدر ِوالدنيوية، ِالدينية يفِاألمور

ِاملنهج ِيف ِمضامينها ِعلی ِوالتعرف ِمها، ِالواقع،ِِاملتعلقة ِوتقنني والتنظري،

والقدرةِعىلِالتعاملِمعه،ِتتجىلِصَلحيةِالرشيعةِيفِالزمانِواملكانِواحلادثةِ

 واألشخاص.

ِباشرتاطات ِلذلكِالتقيد ِإنزالِِويلزم ِضوابطِلصحة ِوالوقوفِعند ،

 واقعِاحلياةِومستجداتِالقضايا،ِمماِيتعنيِمعه:ِاملقاصدِعلی

                                                           

(1)ِ ِلسليامنِبنِاألشِ ِجْستاينسننِأيبِداود ِبنِعمروِاألزديِالسِّ ِعثِبنِإسحاقِبنِبشريِبنِشداد

كتابِِبريوت،ِ،،ِصيداِِهـ(،ِحتقيق:ِحممدِحمييِالدينِعبدِاحلميد،ِط:ِاملكتبةِالعرصية275)املتوىف:ِ

 .3052،ِحديثِرقمِِتعشريِأهلِالذمةِإذاِاختلفواِبالتجاراتِيفِِ،ِبابواْلمارةِوالفيءِِاخلراج
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1-ِِ ِاْلسَلمية ِبالثوابت ِالاَّللتزام ِالتيِلفظيوالدَّلَّلت ِللنصوص ة

 تعالجِمتطلباتِالناس،ِوأحوالِاملجتمع،ِومصلحةِالوطن،ِوقضاياِاألمة.

ِعىلِِ-۲ ِوالعمل ِواألمة، ِوالوطن ِللدين ِالعامة ِاملصالح استهداف

ِاحللولِ ِورسم ِاألمة، ِتعيشه ِالذي ِوالواقع ِالظروف ِوحتري حتقيقها،

ِ ِيكفلِإعزاز ِالناسِبام ِالوطنِوإحرازِللمشكَلتِالتيِتواجه الدينِورفعة

 التقدمِللفردِواملجتمعِبنيِاألممِمجيًعا.

 اجتاه األصوليني يف جتديد املقاصد:

ِالتجديدِ ِعلی ِوالعمل ِاملقاصد ِيف ِباَّلجتهاد ِمطالبة ِاملسلمة ِالعقلية إن

ِو ِحركتها، ِوبعث ِيففيها، ِتدور ِوأن ِمنها، ِاندرس ِما ِاهلويةِِإحياء نطاق

ِإجيايبِ ِدور ِبوجود ِذلكِإَّل ِيتأتى ِوَّل ِواألمة، ِوالدولة ِللمجتمع اْلسَلمية

ملموسِلفقهِاألمةِواألولوياتِيتمتعِباحليويةِالقادرةِعىلِاستيعابِاملقوماتِ

ِوقبولِ ِالعصور، ِعىلِمر ِواملعاينِاحلضارية ِوالقيم ِواحلقوقِاْلنسانية املادية

وماِيستجدِيفِحياةِالناسِمنِتطورِيظهرِِكريةالتعدديةِالدينيةِوالقوميةِوالف

 .مدىِأولويةِاملصالحِبامِتقتيضِإعادةِالنظرِيفِترتيبها

ويتطلبِذلكِالعلمِباألصولِالتيِيتأسسِعليهاِالتجديدِيفِاملقاصد،ِوأهناِ

ِذلكِأنِاألصلِيفختتلفِيفِالعباداتِعن ِيفِاملعامَلت، ِالتعبدِِها العبادات:

اتِأمورِتوقيفيةِيلتزمِاملسلمِبالنسبةِهلاِالوقوفِعندِوالتزامِالنص،ِإذِالعباد

ماِجاءِبهِالشارعِونّصِعليه،ِوليسِلهِأنِيبتدعِأوِجيتهدِفيها،ِفإنِاألصلِ
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ِ ِاْلخَلص: ِاَّلّتباعَِّلِاَّلبتداع،ِورأسِالعبادة ُدواْ حمسفيها َِيۡعبُ َّا ل ْ إِل ِمُرٓوا
ُ

ٓ أ ا َوَم
َنَفآَء  يَن ُح ِ د  ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱل  َ َٰلَِك دِيُن ٱَّللَّ ةَ  َوَذ وَٰ َك ْ ٱلزَّ ُوا َ َويُۡؤت ة َوَٰ ل لصَّ ْ ٱ ُموا ُيقِي َو

 ِ َِمة لَۡقي  (1)ىجسٱ
هللِوحدهَِّلِيريدِمهاِِةاْلخَلصِأنِيفعلِاملكلفِالطاعةِخالصوِ،

ي،ِوَّلِدفعِرضرِدنيويماد،ِوَّلِجلبِنفعِمقابًَلِِمنِالناسِوَّلِتعظياًمِ
(2)

ِ،

ِاَّلنقيادِواَّلنصياعِ ِاهللِِففيها َّلِتكونِإَّلِوفقِِِ–تعالیِ–هللِتعالی،ِوعبادة

ِالربوبيةِ ِبامِيتناسبِمعِمقام ِأمرَِّلِيعرفِإَّلِمنِجهته ِألنه وحيهِورشعه؛

  وجَللِالذاتِالعلية.

ِالرشعِ ِأرسار ِوالبحثِعن ِاملعاين، ِاملعامَلتِمَلحظة ِيف ِاألصل بينام

وِجمالِواسعِوخصبِفيها،ِوالعللِالقائمةِعليها،ِواحِلَكمِاملقصودةِمنها،ِوه

للعقلِاملسلمِأنِجيتهدِويستنبطِللوقوفِعىلِالعلةِأوِاحلكمة،ِليبنيِعليهاِماِ

ِيلب ِبام ِومعايشهم، ِأحواهلم ِيف ِالعباد ِحاجاهتم،ِِييفيد ِويسد رضورياهتم

ودرءِ"،ِ"جلبِاملصالحِودفعِاملضار"ويدفعِعنهمِالرضر،ِاستناًداِلقاعدة:ِ

ِاملصالح ِجلب ِعىل ِمقدم ِو"املفاسد ِالتجديدِ، ِأبواب ِمن ِواسع ِباب هو

واَّلجتهاد،ِتعظمِاحلاجةِإليه؛ِألنِالفردِواملجتمعِواألمةِيفِأمّسِاحلاجةِإليهِ

ِ.ومرصِعرص يفِكل

ويقتيضِالتجديدِكذلكِاملَلءمةِبنيِالثوابتِواملتغريات،ِوتنزيلِاألمورِ

                                                           

 .5ِِِ:(ِالبينة1)

 .146ِِِص/1ِجـ،للعزِبنِعبدِالسَلمِِ(ِقواعدِاألحكامِيفِمصالحِاألنام2)
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ِاحلادثةِعىلِاألصولِالكليةِواملصادرِالعامة،ِوتطبيقِالنصوصِواملقاصدِعىل

الفروعِواملسائلِوالوقائع؛ِإذِالنصوصِمتناهيةِوالوقائعِواحلوادثَِّلِتتناهى،ِ

واملقاصدِتوابعِللنصوصِتدورِيفِفلكهاِوتعكسِمغزاهاِومعناها،ِبامِجياوزِ

 األلفاظِواملباينِإىلِالغاياتِواملعاين.

ِل ِاملقاصد ِفقيه ِعىل ِأن ِيويبدو ِالنوازلِكي ِمع ِالتعامل ِيف ِهدفه بلغ

ِحيثِالزمانِِواملستجداتِأن ِمن ِالنصِوظروفه ِبأسبابِنزول ِعلاًم حييط

واملكانِواألشخاصِوالعلةِالتيِانبنىِعليها،ِوالغايةِالتيِيستهدفها،ِوالنطاقِ

ِالطريقِلتوسيعِجمالِتطبيقِالنصِوجتديدِ ِفبذلكِينفتحِله الذيِيطبقِفيه،

 العملِبه.

لواقع،ِومنِاملهمِأنِيستهدفِجتديدِاملقاصدِالوصولِإىلِرؤىِتكتشفِا

 وترقىِإىلِاملعاجلةِالسديدةِألوضاعه،ِوذلكِبرعايةِأمورِمنها:

استيعابِاملستجدات:ِإنِاستقراءِالنصوصِوالتعمقِيفِاألدلةِِأمهيةِ-1

ِمستجداتِ ِعىل ِالنصوص ِوانفتاح ِاملقاصد، ِلتوسعة ِالفرصة ِبذاته يتيح

ِ ِوسواء ِمنهجِتبعنااالعرص، ِِ ِوالشاطبي ِالغزايل ِاملقاصديِعند ِحيثالفكر

ِعاميقومِ ِاملقاصديةِيفِعمومها ِالنظرية ِبحفظِالنفس،ِِعندهمِعىلد حتديدها

ِفيهاِ ِبالتوسع ِالقائل ِبالنظر ِأخذنا ِأم ِوالعقل، ِوالعرض، ِواملال، والدين،

ملواجهةِالقضاياِواملستجداتِالتيِفرضتِنفسهاِعىلِالساحةِاْلسَلميةِمنِ

ِفإنِالتجديدِيفِاملقاصدِيظلِمطلبًا ِإىلِأقصاها، َّلِبديلِعنهِحلكمِِأقصاها
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الواقعِواسترشافِاملستقبل،ِوتلّمسِاحللولِمنِبنيةِاملنظومةِاْلسَلميةَِّلِمنِ

ِخارجها.

ِمطالبِِ-2 ِمن ِمطلبِرضوري ِوهو ِاملضار: ِودفع ِاملفاسد ِوإزالة منع

ِواألخَل ِوالترشيعية ِالعقدية ِأصوله ِيف ِقرره ِواحلياة ِالدين ِيف يةِقاْلسَلم

وأرساهِيفِاجتامعهِاْلنساين،ِملِيتخلفِيفِناحيةِمنِواحلضارية،ِوبنیِعليهِنظامهِ

ِيفِاْلخَللِبهِمنِاضطرابِوفوىضِورصاعِوتقاتل،ِ ِوذلكِملا ِالنواحي، هذه

ِمعقلِالذنوبِوالشهواتِ ِودرءِالرضرِأهنا ِالشارعِبمنعِاملفسدة وسببِعناية

ِحلمى ِوانتهاًكا ِلكلِنظام، ِإفساًدا ِفيها ِوأنِيفِتورطِالفرد ِواملعايصِوالرشور،

ِعكسِمقصودِ ِوهو ِالبرشي، ِلَلجتامع ِوختريبًا ِحرماته، ِعىل ِواجرتاًء الدين،

 الشارع،ِفإنهِأرادِتثبيتِاْليامن،ِوانضباطِنظامِاَّلجتامع،ِواجتثاثِالفساد.

وألمهيةِاحلفاظِعىلِوحدةِاألوطانِوْحايتهاِمنِالتمزقِوالشقاق،ِنربزِ

ِال ِوطلب ِوالتقاتل ِالضيقة، ِوالنعرات ِالعصبية ِدعاوي ِوالتغلب،ِأن شهرة

ِهوِ ِالعدو، ِالصفِومماألة ِعن ِواخلروج ِاْلسَلم، ِالتحدثِباسم واحتكار

مفسدةِعظيمةِيأباهاِالرشع؛ِومنِثمِيتعنيِسدها،ِومنعِكلِماِيوصلِإليها،ِ

ِوإنامِ ِذلك، ِبمنع ِالرشع ِوَّلِيكتفي ِحمرمة، ِإىلِاحلرام ِالوسيلة ِبقاعدة عمًَل

ِاْلسَل ِالصف ِوحدة ِْحاية ِاملسلمني ِإىل ِإجيايبِيطلب ِموقف ِواختاذ مي،

ِيقولِتعاىل:آلتحقيقِاألمنِاْلسَلميِاجلامعيِبنصِقر َتاِن حمس ين، ن َطآئَِف َوِإ
ۡخَرىَٰ 

ُ
َى ٱلۡأ ا عَل َُٰهَم َدى َبَغۡت إِۡح ِۢن  ۖۡ فَإ ا َنُهَم ْ بَيۡ وا لُِح ۡص

َ
ْ فَأ َن ٱۡقتَتَلُوا نِي ۡؤمِ لُۡم ِمَن ٱ
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يَٰ تَِفٓيَء إِلَيَٰٓ  َحتَّ ي  ِي َتۡبغِ َّت ل ْ ٱ َٰتِلُوا َما  فََق بَيۡنَُه  ْ وا ۡصلُِح
َ

ۡت فَأ ِن فَآَء ِ  فَإ ۡمرِ ٱَّللَّ
َ

أ
ُۡمۡقِسِطينَ  ِبُّ ٱل َ ُيح ِنَّ ٱَّللَّ ْۖۡ إ ٓوا ِسُط قۡ

َ
ِل َوأ لَۡعۡد (1)ىجسبِٱ

،ِهذاِالنصِجيعلِمنِْحايةِ

ِاألمةِواألوطانِاْلسَلميةِمقصًداِرشعي ا،ِماِأشدِحاجتناِإليه.

 مرتكزات جتديد املقاصد:

َِّل ِاملقاصد ِيف ِمصلحةِِالتجديد ِْحاية ِباعثه ِيكون ِأو ِللهوى ِوفًقا يتم

ِتقدمِ ِيتطلبها ِمصلحية ِوحقائق ِنصية، ِثوابت ِعىل ِيتأسس ِوإنام خاصة،

ِالرشعيةِ ِاألصول ِبني ِلذلك ِتبًعا ِتدور ِفهي ِاْلسَلمية، ِواألمة املجتمعات

ِالنصوصِوطريقةِ ِوبني ِالثابتِواملتغري، ِبني ِوتوفق ِاملجتمعية، واملتغريات

ِعىلِأرضِا ِاملقاصدِيفِبيانهِتنزيلها ِأنِيسلكِعامل ِهذا ِويلزم لواقعِاملعيش،

ِاألصولِ ِمنها: ِمنِاألسانيد، ِإىلِمجلة ِاملجتمعِواألمة للمقصدِالذيِحيتاجه

ِاألصولِ ِتتأسسِعىل ِاملختلفة ِأبوامها ِيف ِالرشيعة ِأحكام ِأن ِذلك القطعية؛

ِتعارضِاَّلحتامَّلتِوطرقِ ِإليها ِيتطرق َِّل ِالتي ِاملحكامت ِوعىل القطعية،

املقصودِالكيلِمنِهذهِاملرتبةِأنِنذكرِ "لتأويَلت،ِوهوِماِيقولِبهِاجلوينی:ا

يفِكلِأصلِمنِأصولِالرشيعةِقاعدةِتنزلِمنزلةِالقطبِمنِالرحى،ِواألسِ

"منِاملبنى،ِونوضحِأهناِمنشأِالتفاريعِوإليهِانرصافِاجلميع
(2)

،ِثمِوفقِهذاِ

                                                           

 .9ِِِ:(ِاحلجرات1)

لعبدِامللكِبنِعبدِاهللِبنِيوسفِبنِحممدِاجلويني،ِأبوِاملعايل،ِِغياثِاألممِيفِالتياثِالظلم،ِلغياثيِاِ(2)

:ِعبدِالعظيمِالديب،ِدِحتقيق،434ِ،435ِهـ(،ِص478ِركنِالدين،ِامللقبِبإمامِاحلرمنيِ)املتوىف:ِ

 .هـ1401ِطِمكتبةِإمامِاحلرمنيِ،ِالطبعةِالثانية،ِ
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ِ ِحكم ِبغية ِاَّلجتهادات ِوتنطلق ِالتجديد ِيقوم ِاملستجدةِاألصل، الوقائع

 والنوازلِالطارئة.

ِينهضِبهِاملجتمعِويقویِبهِالوطنِوترتقيِبهِاألمةِيفِكلِ إنِمجاعِما

هوِمماِيندرجِيفِرعايةِاملصالحِالتيِأوَّلهاِالرشعِاألمهيةِالكربى؛ِألهناِِعرص

مجاعِشئونِالدينِوالدنيا،ِوعليهاِاملدارِيفِالوفاءِبالرضورياتِواَّلحتياجاتِ

ِوالع ِوتنتظمِاخلاصة ِاملجتمع، ِيسعد ِأمرها ِعىل ِوالقيام ِحتقيقها ِوبقدر امة،

ُِبنيتِ ِاألمهية، ِهذه ِعىل ِوترتيًبا ِمسريته، ِوتنهض ِكيانه، ِويستقر أحواله،

ِاملصالحِوجتنبِ ِجاءتِبتحصيل ِفقد ِللعلو، ِاملحققة ِعىلِاملصالح الرشيعة

لعزِبنِاملفاسد،ِملاِيرتتبِعليهاِمنِحتقيقِاخلريِودفعِالرش،ِوهوِماَِّلحظهِا

َِسِمْعتِ َِفإَِذا ِبقوله: ِالسَلم ِِاهللعبد ِآَمنُوا}َيُقوُل: ِالَِّذيَن َا َِأهيُّ {َيا
(1)

ِفتأملِ ؛

وصيتهِبعدِندائه،ِفَلِجتدِإَّلِخرياِحيثكِعليهِأوِرشاِيزجركِعنه،ِأوِمجعاِبنيِ

ِعىلِ ِيفِبعضِاألحكامِمنِاملفاسدِحثا ِما ِوقدِأبانِيفِكتابه احلثِوالزجر،

وماِيفِبعضِاألحكامِمنِاملصالحِحثاِعىلِإتيانِاملصالحاجتنابِاملفاسدِ
(2)

.ِ

ِاملنزلةِ ِهذه ِالفساد ِومقاومة ِواحلياتية ِالدينية ِاملصالح ِإنزال والسببِيف

ِو ِاألمة ِوعلو ِاملجتمع، ِوهنضة ِالوطن ِتقوية ِيف ِموضعِرأثرها ِوهو يادهتا،

ِيسدِ ِما ِلتحصيل ِالتسابق ِعىل ِجمبولة ِالنفوسِواألمم ِفإن تنافسِمرشوع،

                                                           

 .104ِالبقرة:ِِ(1)

 .11ِِص/1للعزِبنِعبدِالسَلمِ،ِجـِقواعدِاألحكامِيفِمصالحِاألنامِِ(2)
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ِويلبِتطلباتِحياهتام ِاألجيالِِي، ِالبرشِواستمرار ِبأنِبقاء ِيقينًا احتياجاهتا،

فِي حمس:،ِومجعهاِِوقوةِاألمةَِّلِتتحققِإَّلِباحلصولِعليها،ِواكتسابِأسبامها َو
نَ  َٰفُِسو َن فَِس ٱلُۡمتَ َِك فَلۡيَتَنَا َٰل (1)ىجسَذ

ِصوبِ ِاْلسَلمي ِالشارع ِاجته ِلذلك ،

ِوالتقدم ِمنِِعنارصِالقوة ِوجعلها ِاهللِورسله، ِأنبياء ِالقرآنِِمهام ِهو ِفها ،

َّا  حمس يرصحِبذلك:)عليهِالسَلم(ِالكريمِعىلِلسانِنبيِاهللِشعيبِ ِيُد إِل ر
ُ

إِۡن أ
ُب  نِي

ُ
ِ أ َۡيه َوَكَّلُۡت َوِإل ِ ت ِ  َعلَۡيه ِٱَّللَّ َّا ب َوۡفِيقِٓي إِل َتَطۡعُت  َوَما ت ََٰح َما ٱۡس ۡإِۡصَل ل (2)ىجسٱ

ِ،

الغايةِمنِرسالةِاْلسَلمِمراعاةِمصلحةِالناسِويؤكدِالقرآنِالكريمِعىلِأنِ

نَ حمس وجلبِالسعادةِهلم،ِيفِقولهِتعاىل: َٰلَِمي َٗة ل ِلَۡع َّا َرۡحم ََٰك إِل رَۡسلَۡن
َ

ٓ أ ا (3)ىجسَوَم
. 

 التنمية والعمران:

ملاِكانِالرشعِيعتربِكلِمصلحةَِّلزمة،ِوهيِمماِقدِختتلفِأمهيتهاِومدىِ

العرصِاحلديثِوأصبحتِاألوطانِرضورهتاِللعرص،ِفإنِثمةِمصالحِأفرزهاِ

ِلذلكِفإهناِ ِواستقرارِجمتمعاهتا، ِحلفظِهويتها، ِإليها ِيفِمسيسِاحلاجة كلها

تدرجِضمنِالفريضةِالرشعيةِواحلتميةِاملدنية،ِويفِهذاِاْلطارِتشكلِالتنميةِ

بأبعادهاِالدينيةِواملجتمعيةِاملختلفةِمعلاًمِمنِمعاملِحفظِاملالِوالنفس،ِفالتنميةِ

 نسانيةِوحياتية.حتميةِإ

                                                           

 .26ِِِ:(ِاملطففني1)

 .88ِِِِ:(ِهود2)

 .107ِِِ:(ِاألنبياء3)
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ِ ِكان ِاملهموقد ِالكونِِمن ِيف ِوالكدح ِبالكد ِأتباعه ِاْلسَلم ِيأمر أن

ِقالِتعالی:ِ ِالدنيا، ِالدين،ِوهنضة ِيفِإعزاز ِالتيِتكونِسبًبا لتحصيلِالتنمية

ِ حمس ْ مِن ر  ُوا َِها وَكُل اكِب فِي َمنَ  ْ وا َذلُولٗا فَٱۡمُش ۡرَض 
َ
َِّذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ ۖۦِۡ ُهَو ٱل ۡزقِه

 َ ورُ َوِإل ُُّش ِ ٱلن (1)ىجسۡيه
ِالتنميةِ ِيف ِيسهم ِأن ِمسلم ِكل ِمن ِالسنة ِطلبت ِوقد ،

إِْنِِ":،ِيقولِالرسولِِسِلدیِاْلنسان،ِوقيامِالساعةفَِواْلعامرِحتىِآخرِنَِ

َِفِسيَلةٌِ َِأَحِدُكْم َِوبِيَِد اَعُة ِالسَّ َِيْغِرَسَهاَِِقاَمِت َِحتَّى َِيُقوَم ََِّل َِأْن ِاْسَتَطاَع َِفإِْن ،

"َفْليَْفَعْلِ
(2)

.ِ

سبحانهِمفادِهذاِأنِطلبِالتنميةِمقومِأسايسِلعمرانِاألرض،ِفإنِاهللِو

صِبعبادتهِواْلقرارِلهِبالربوبية،ِتقدِخلقِاْلنسانِوحددِمهمتهِفيامِخيوتعاىلِ

ِويفِ ِاْلسَلمية،ِالدنيا ِالرشيعة ِإطار ِيف ِبه ِواَّلرتقاء ِوتعمريه، ِالكون بتنمية

ِِِوالدنيا.ومهذاِيتكاملِالدينِ

ِ

*ِِِِِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِِِِِ* 

  

                                                           

 .15ِِِِِ:ِ(ِامللك1)

هـ(،241ِِ:ِعبدِاهللِأْحدِبنِحممدِبنِحنبلِبنِهَللِبنِأسدِالشيباينِ)املتوىفِيبألمسندِاْلمامِأْحدِِ(2)

ِشعيبِاألرنؤوط ِمرشدِ-حتقيق: ِالرسالةِعادل ِطِمؤسسة ِجـِ، حديثِرقمِِ،296ِص/20،

12981ِِ. 
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 املقاصد الشرعية التجديد يف

 () يف الرؤية اإلسالمية احلضارية
 

ِاْلسَلمية ِاملجتمعات ِتعرفها ِالتي ِوالتحوَّلتِِتقتىضِالتطورات ،

،ِِيعيشهاِالعاملِيفِهذهِاملرحلةِعىلِنحوَِّلِيقاسِبامِمىضِمنِمتغرياتِيالت

فهمِاألحكامِالرشعيةِيفِضوءِفقهِاألولوياتِقاعدةِِيفأنِيكونِاَّلجتهادِ

ِوالعلميةِ ِوالثقافية ِوالنخبِالفكرية ِوفقهاؤها ِاألمة ِعلامء ِمها ِيلتزم ثابتة،

ِوحللِاملشكَلتِعلیِ ِعلمي ا، ِاملعيشِحتليًَل ِلتحليلِالواقع ِعامة؛ بصورة

ِتنوعِمصادرهاِوتعددِطبيعتها،ِولعلِالتجديدِيفِاملقاصدِالرشعيةِيأيتِيف

ِمنِرجاَّلتِ ِالصفوة ِهذه ِمها ِتقوم بِأن ِالتيِيتوجَّ ِالفكرية ِاملهام مقدمة

العلمِوالفقهِوالفكر،ِيفِإطارِاَّللتزامِبالقواعدِالكليةِللرشيعةِاْلسَلمية،ِ

 والفهمِاملتجددِملعاينِالقرآنِالكريمِواحلديثِالنبويِالصحيح.

ِالعرصِيولد ِيفِهذا ِاْلنسانية ِالذيِتعيشه ِالشامل ِالتطور قضاياِِإن

ِحتتاجِإىلِمنِجييبِعنهاِمنِمنظورِإسَلمي،ِ تطرحِأسئلةِكثرية،ِومنِثمَّ

 ويبددِالغيومِالتيِقدِحتجبِالرؤية.ِ

واهللِتعاىلِأنزلِكتابهِالكريمِعىلِنبيهِورسولهِحممدِبنِعبدِاهللِرْحةِ

ِاهللِ ِقال ِهلم، ِأمجعنيِوهدايـة َٰٗنا حمس:تعاىلبعباده ََٰب تِبَۡي لَۡنا َعلَۡيَك ٱلِۡكَت َونَزَّ
                                                           

()ِِنظمةِاْلسَلميةِللرتبيةِوالعلومِاملِعامِمديرِ-السعوديةِ–أ.د/عبدِالعزيزِبنِعثامنِالتوجيري

ِ.السابقوالثقافةِ)اْليسيسكو(ِ
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ِ َشۡيءٖ وَُهٗدى َوَرۡحمَٗة 
ِِمينَ ل ِكُل   .(1)ىجسَوبُۡشَرىَٰ لِلُۡمۡسل

ِيؤكدِىواقرتانِاهلد ِالكريمة ِاآلية ِيفِهذه ِالربانية إنِ-اْلهليِبالرْحة

أنِاهللِسبحانهِوتعالیِحنيِقرنِاهلدیِبالرْحةِِ-كانِاألمرِحيتاجِإىلِتأكيد

اليرسِووضعِاْلرصِعنهمِورفعِِعزِوجل((والبرشىِللمسلمنيِأرادِهلمِ

ِِالعرسِيفِحياهتمِالدنيوية ،ِفاْلسَلمِِإكرامهمِيف،ِوالتخفيفِعنهمِزيادة

ِوالغلظةِ ِوالظلم ِالقسوة ِدين َِّل ِواْلحسان، ِوالرفق ِوالعدل ِالرْحة دين

ِ.ِوالعدوان

ومنِجتليَّاتِالرْحةِاْلهليةِالتيسريِعىلِاملؤمننيِيفِعباداهتمِومعامَلهتمِ

ِعنهم ِالعنتِواملشقة ِورفع ِوالرفقِمهم ِِومعايشهم، ِتعاىل: ِقـال ِيُد حمس، يُر
 ِ ُد ب لۡيُۡسَر َولَا يُرِي ُم ٱ ُ بُِك رَ ٱَّللَّ ُم ٱلُۡعۡس (2)ىجسُك

،ِوتكرارِفعلِ)يريد(ِيفِهذاِ

السياقِيؤكدِاْلرادةِاْلهلية،ِإذِلوِملِيتكررِالفعلِملاِبلغتِاآليةِهذاِالشأوِ

ِوذلكِرضبِمنِالبَلغةِ البعيدِيفِالتأكيدِعىلِمعنىِاليرسِونفيِالعرس،

 الفائقةِالتعبريِوالعميقةِالدَّللة.ِ

ِ ِليس ِالرشعية ِاملقاصد ِيف ِالتجديد ِهذهِإن ِ)تطوير( ِمنه املقصود

ِفرقِكبريِبنيِاملفهومنيِ)التجديد( ِفثمة ِاملرادِِاملقاصد، ِوإنام و)التطوير(،

باملفهومِاألولِالذيِنتبناهِهوِ)إحياء(ِاملقاصدِالرشعيةِوتوسيعِجماَّلهتا،ِ

                                                           

ِ.89:(ِالنحل1)

 .185:(ِالبقرة2)
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ِلتحقيقِاخلريِوالصَلحِوالفَلحِللناسِ ِالفردِواملجتمع، ِيفِحياة وتفعيلها

 يفِاحلالِواملآل.

 مفهوم املقاصد الشرعية: 
ِواحلكمِ ِاملعاين ِعىل ِالوقوف ِعن ِعبارة ِهو ِالرشيعة ِمقاصد علم

ِمعظمها ِأو ِالترشيع ِأحوال ِيفِمجيع ِللشارع ِوتدخلِيفِذلكِِامللحوظة ،

ِالت ِواملعاين ِالعامة، ِوغاياهتا ِالرشيعة ِمنِِيأوصاف ِالترشيع ِخيلو َّل

ِملحوظةِيفِأنواعِ  كثريةِمنهاِمَلحظتها،ِوكذلكِماِيكونِمنِمعان 
(1)

ِ. 

ِنظامِ ِوحفظ ِاألرض ِعامرة ِهو ِاْلسَلمية ِللرشيعة ِالعام والقصد

ِوصَلحِاملستخلفنيِفيها ِواستمرارِصَلحها ِبامِِالتعايشِفيها، ِوقيامهم ،

ِيفِ ِيفِالعقلِويفِالعمل،ِوإصَلح  ِواستقامة،ِومنِصَلح  ُكلِّفواِبهِمنِعدل 

ِملنافعِاجلميع األرضِواستنباطِخرياهتا،ِوتدبري 
(2)

. 

ِالشاملةِ ِ)التنمية ِتكون ِأن ِويمكن ِشامل، ِمفهوم ِاألرض وعامرة

ِاألرض ِاملعارصِلعامرة ِالتعبري ِهي ِهذاِِاملستدامة( ِيشمل ِأن ِيمكن ِكام ،

ِوالتأهيلِ ِوالتعليم ِبالرتبية ِاْلنسان( ِ)بناء ِأو ِاْلنسان( ِ)عامرة املفهوم

ِوالوسي لةِلعامرةِوالتدريب؛ِألنِاْلنسانِاملتعلمِالواعيِاملسئولِهوِاألداة

                                                           

بدرِالدينِأبوِالعينني،ِنقًَلِعنِ)حممدِالطاهرِبنِعاشورِوكتابهِِللدكتورِ(ِأصولِالفقهِاْلسَلمی1)

ِاْلسَلمية ِالرشيعة ِمقاصد ِامليساوی،(، ِالطاهر ِحممد ِودراسة، ۲۱ِ/ص1جـِحتقيق دارِِط،

 .ِم2004،ِِالنفائسِللنرشِوالتوزيع

 .42ِ-41عَللِالفايس،ِصِلِ(ِمقاصدِالرشيعةِاْلسَلميةِومكارمها2)
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 األرض،ِويفِمجيعِاألحوال،ِفهذاِمقصدِمنِمقاصدِالرشيعةِاْلسَلمية.ِ

ِ ِاْلسَلمية ِاألعىلِللرشيعة ِمنِِ-أيًضاِ-واملقصد ِمتكنيِاْلنسان هو

ِبامِ ِاَّلجتامعية، ِواهليئة ِالفردية ِالذات ِبصَلح ِوذلك ِخريه، ِفيه ِما حتقيق

لِيفيضِإىلِسعادتهِيفِالدنياِواآلخرة،ِفالرشيعةِاْلسَلمي لِاملتأمِّ ةِكلامِتأمَّ

فيهاِمنِحيثِمبانيهاِالكلية،ِومنِحيثِأحكامهاِالفرعية،ِوجدِأهناِتقصدِ

إىلِهذاِاملقصدِاألعىلَِّلِحتيدِعنهِوَّلِتبتغيِسواه،ِمهامِتفرعتِمهاِاملقاصدِ

التفصيلية
(1)

.ِ

ِالرشح،ِفإنِمقاصدِالرشيعةِهيِالكلمةِاجلامعةِملعنىِ ويفِضوءِهذا

ِال ِوضع ِيف ِعنِالبصرية ِوالزجر ِوأسبامها، ِاملصالح ِواكتساب رشيعة،

 اكتسابِاملفاسدِوأسبامها،ِفبهاِتتحققِمصالحِالعبادِيفِاملعاشِواملعاد.
ِ

 الشريعة رمحة كلها ومصاحل كلها:

ِوالفرديةِِِِِ ِواملعنوية، ِالبرشِاملادية ِمصالح ِجاءتِبرعاية ِإنام ِالرشيعة إن

،ِرعايةِقائمةِعىلِالعدلِوالتوازنِبَلِطغيانِوَّلِإخسار،ِوهذهِِواَّلجتامعية

فإنِالرشيعةِمبناهاِوأساسهاِعىلِِ"الرعايةِتشملِاملصالح،ِيقولِابنِالقيم:

ِكلها،ِ ِورْحة ِكلها، ِوهيِعدل ِاملعاشِواملعاد، ِيف ِالعباد ِومصالح احلكم

ِفكلِمسألةِخرجتِعنِالعدلِإىلِاجلور،ِ ومصالحِكلها،ِوحكمةِكلها؛

                                                           

دارِالغربِاْلسَلمي،ِِ،ِط16ِصِ عبدِاملجيدِالنجار،للدكتورِِ(ِمقاصدِالرشيعةِبأبعادِجديدة1)

 .م2008سنةِِالثانية،ِبريوتالطبعةِ
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ث؛ِبنِالرْحةِإىلِضدها،ِوعنِاملصلحةِإىلِاملفسدة،ِوعنِاحلكمةِإىلِالعوع

"فليستِمنِالرشيعةِوإنِأدخلتِفيهاِبالتأويل
(1)

. 

ِأهله ِعرف ِلتغري ِالزمان ِختتلفِباختَلف ِاألحكام ِمن ِكثرًيا ِأوِِإن ،

،ِبحيثِلوِبقيِاحلكمِعىلِماِكانِعليهِِحلدوثِرضورة،ِأوِلفسادِأهلِالزمان

ِ ِللزم ِبالناسأوًَّل ِوالرضر ِاملشقة ِعىلِِمنه ِاملبنية ِالرشيعة ِوخلالفِقواعد ،

ِوالفساد التخفيفِودفعِالرضر
(2)

ِ ِيفِكلِ، ِوفقهاؤها ِاألمة وقدِأمجعِعلامء

ِالدنياِ ِيف ِالعباد ِبمصالح ِمعّللة ِالرشعية ِاألحكام ِكل ِأن ِعىل العصور

 .ِواآلخرة

األحكامِيقولِالشيخِحممدِاخلرضِحسني:ِيترصفِعلامءِاْلسَلمِيفِ

ِأدركواِاملصلحةِيفِالعملِبالقولِالضعيفِأخذواِِعىلِهنجِاملصالح ،ِفإذا

،ِومنِوفاءِاْلسَلمِبحقِاملصالحِِبهِوتركواِماِهوِمشهورِحيثِكانِجمرًدا

ِماِ ِفإنِمنِاألحكام ِيفِتفاصيلِاألحكام، ِاعتباًرا أنِجعلِللعرفِوالعادة

طع،ِفيتعنيِالعملِبهِيفِيبنيهِالشارعِعىلِرعايةِحالِمستمرةِوبسببَِّلِينق

                                                           

ِاملوقعنيِعنِربِالعاملنيِِ(1) ِابنِقيمِإعَلم ِبنِأيوبِبنِسعدِشمسِالدين ِبنِأيبِبكر ملحمد

طِِدارِالكتبِ،11ِِ/ص1ِهـ(ِ،ِحتقيق:ِحممدِعبدِالسَلمِإبراهيمِ،ِجـ751)املتوىف:ِِاجلوزية

 م.1991ِ-ِهـ1411ِاألوىل،ِالطبعةِبريوتِ–العلميةِ

/2ِِجـِعابدين،بنِعابدين،ِضمنِرسائلِابنِ:ِايِمنِاألحكامِعىلِالعرفنِِ(ِنرشِالعرفِفيامِب2ُِ)

 .125ِِص
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كلِزمانِومكان
(1)

. 

وإذاِكانِاَّلجتهادِحمتاًجاِإليهِيفِكلِعرص،ِفإنِعرصناِأشدِحاجةِإليهِ

ِاألزمنةِ ِيف ِعليه ِكانت ِعام ِاحلياة ِشئون ِلتغري ِنظًرا ِعرصِمىض ِأي من

ِالتيِ ِالتكنولوجية ِالثورة ِبعد ِهائًَل ِتطوًرا ِاملجتمعات ِوتطور املاضية،

اَّلجتهادِشهدهاِالعامل؛ِهلذاِكانِمنِالرضوراتِاملعارصةِأنِيعادِفتحِبابِ

فَلِيملكِأحدِإغَلقهِمنِِفيهِمنِجديد؛ِألنِهذاِالبابِفتحهِرسولِاهللِ

 بعده،ِوَّلِنعنيِبإعادتهِجمردِإعَلنِذلك؛ِبلِممارستهِبالفعل.

ِ ِجممع  ِيفِصورة ِمجاعي ا ِاجتهاًدا ِيفِعرصنا ِاَّلجتهاد ِيكون وينبغيِأن

وحرية،ِعلميِيضمِالكفاياتِالفقهيةِالعالية،ِويصدرِأحكامهِيفِشجاعةِ

بعيًداِعنِكلِاملؤثراتِوالضغوطِاَّلجتامعية،ِوهذاَِّلُِيغنيِعنِاَّلجتهادِ

الفردي،ِفهوِالذيِينريِالطريقِأمامِاَّلجتهادِاجلامعيِبامِيقدمِمنِدراساتِ

عميقة،ِوبحوثِأصيلةِخمدومة؛ِبلِإنِعمليةِاَّلجتهادِيفِحدِذاهتاِعمليةِ

ِفرديةِقبلِكلِيشء.

أنِيتجهِأولِماِيتجهِإىلِاملسائلِاجلديدة،ِواَّلجتهادِالذيِنعنيهِينبغيِ

ِنصوصِالرشيعةِ ِضوء ِيف ِحَل  ِهلا ِجيد ِأن ِحياول ِاملعارصة، واملشكَلت

                                                           

ِالكاملةِ(1) ِاألعامل ِِموسوعة ِ)املتوىف: ِاخلرضِحسني ِحممد ِفصلهـ(1377ِلإلمام ،ِِ الرشيعةِ:

ِ ِومكان ِزمان ِلكل ِصاحلة ِاْلسَلمية ِوضبطها، ِ،ِِمجعها ِاحلسيني ِالرضا ِعيل ِاملحامي :

 .م2010ِ-هـ1431ِِ،ِِ،ِسورياِ،ِالطبعةِاألوىلِطِدارِالنوادرِ،87ِص/4جـ
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 األصيلة،ِومقاصدهاِالعامة،ِوقواعدهاِالكلية.

كامِينبغيِأنِيعادِالنظرِيفِالقديمِلتقويمهِمنِجديدِيفِضوءِظروفِ

ِ ِعىل ِهذه ِالنظر ِتقترصِإعادة ِوَّل ِالعرصِوحاجاته، أوِِ"الرأي"أحكام

ِعىلِأعرافِأوِِ"النظر" ِبناء َِّلِنصِفيه ِفيام ِاَّلجتهاد ِأنتجها ِالتي وهي

ِتأ ِأو ِوجود ِاآلن ِهلا ِيعد ِمل ِبعضِثمصالحِزمنية ِيشمل ِأن ِيمكن ِبل ري؛

ِظنيةِ ِأو ِاآلحاد، ِكأحاديث ِالثبوت ِظنية ِنصوص ِأثبتتها ِالتي األحكام

ِيبدِ ِمل ِفهمِفيها ِاليوم ِللمجتهد ِفقدِيبدو ِلهِالدَّللة، ِوقدِيظهر للسابقني،

ِإليهِ ِاحلاجة ِلعدم ِومات ِهجر ِثم ِاخللف، ِأو ِلبعضِالسلف ِظهر رأي

حينذاك،ِأوِألنهِسبقِزمنه،ِأوِلعدمِشهرةِقائله،ِأوِملخالفتهِللمألوفِالذيِ

 استقرِعليهِاألمرِزمنًاِطويًَل،ِأوِلغريِذلكِمنِاألسباب.

 جتديد املقاصد الشرعية وتفعيلها:

مقاصدِالرشيعةِاْلسَلميةِهوِاَّلجتهادِالذيِنؤكدِعليهِْلجيادِإنِجتديدِِِِِِ

احللولِللمشكَلتِالقائمة،ِيفِإطارِمراعاةِاملصالحِالعامةِلألمة،ِويفِدائرةِ

ِاْلمامِ ِيقول ِاملصلحة، ِالتيِحددتِجمال ِاملعتربة ِبالضوابطِالفقهية التقيد

ِيفِضبطِاملصلحة ِ)املوافقات( ألتكِأنكِتعرضِمس ":الشاطبيِيفِكتابه

عىلِالرشيعة،ِفإنِصحتِيفِميزاهنا،ِفانظرِيفِمآهلاِبالنسبةِإىلِحالِالزمانِ

ِإىلِمفسدة،ِفاعرضهاِيفِذهنكِعىلِالعقول،ِفإنِ وأهله،ِفإنِملِيؤدِذكرها

قبلتها،ِفلكِأنِتتكلمِفيهاِإماِعىلِالعمومِإنِكانتِمماِتقبلهاِالعقولِعىلِ



- 76- 

 

ِ َِّلئقة ِكانتِغري ِاخلصوصِإن ِعىل ِوإما ِيكنِالعموم، ِمل ِوإن بالعموم،

ملسألتكِهذاِاملساغ،ِفالسكوتِعنهاِهوِاجلاريِعىلِوفقِاملصلحةِالرشعيةِ

"والعقلية
(1)

ِ. 

ِ ِاملرجع ِهي ِالرشيعة ِكانتِمقاصد ِيتوقفِِالواضحوملا ِما َّلستقاء

عليهِالترشيعِوالقضاءِيفِالفقهِاْلسَلمي،ِوأهناِليستِمصدًراِخارجي اِعنِ

،ِفإنِالتجديدِيفِهذهِاخلَلصةِالضابطةِألحكامهالرشعِاْلسَلميِولكنهاِ

الرشعية،ِوليسِفحسبِملطلقِاملصلحةِ املقاصدِينبغيِأنِخيضعِللضوابط

أوِألحكامِالعقل؛ِألنِمنِشأنِذلكِأنِيفتحِالبابَِّلنزَّلقاتِقدِتكونِ

ِما ِلروحِالرشعِعىلِنحو ِأوِجمافية ِالعقلِ، ِأحكام ِتكون ِجيبِأن ِوهلذا ،

 .ِأوِبمفهومِالبحثِمقاصدِالرشيعةِرِمبادىءِالرشع،تقديرِاملصلحةِيفِإطا

أنِمراعاةِهذهِالضوابطِيفِالنظرِإىلِمسألةِالتجديدِِمنِاملعلومِحًقاو

ِالتيِ ِاملصالح ِلتحقيق ِاألول ِاملوضوعي ِالرشط ِهو ِالرشعية ِاملقاصد يف

ِكانتِ ِوملا ِاملستقبل، ِاحلارضِويف ِيف ِاْلسَلمية ِاملجتمعات ِبحياة تتعلق

ِبدونِحرجِوَّلِ ِطبقاتِاألمة ِتسعىِإىلِحتقيقِاملقاصدِيفِعموم الرشيعة

اِجاءتِبمقاصدِتنفيِكثرًياِمنِاألحوالِعوًضاِعنهاِمصالحِمشقة،ِكامِأهن

أرجحِمنها
(2)

،ِفإنِالتجديدِيفِهذهِاملصالحِهوِمنِبابِرفعِاحلرجِواملشقةِ

                                                           

 .۱72ِِصِ/5ِجـِملوافقات،ِالشاطبي،ا(1ِ)

 .116بنِعاشور،ِصَِّلِ(ِمقاصدِالرشيعةِاْلسَلمية2)
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عنِكاهلِاألمة،ِوتيسريِاألسبابِللنهوضِباملجتمعاتِاْلسَلميةِوحتقيقِ

ِباألحكامِ ِاملقيد ِالتجديد ِهذا ِخَلل ِفمن ِهلا، ِواَّلزدهار ِوالرقي التقدم

ِالسبلِْلجيادِال ِأمامنا ِتتمهد ِبحال، ِالتيَِّلِيمكنِجتاوزها ِالكلية، رشعية

 حلولِمرضيةِومعاجلاتِرشيدة.

 قضايا التجديد:

بنِاملعارصِماِذكرهِالعَلمةِالطاهرِِمنِالكَلمِالطيبِيفِالفكرِاملقاصدي

ِ ِالتجديد ِيفِمفهوم ِاملقاصدعاشور ِهيِأ":يللفكر ِاملصالحِالرضورية ن

ِ ِاألمة ِبحيثَِّلِالتيِتكون ِإىلِحتصيلها، ِيفِرضورة ِوآحادها بمجموعها

ِتؤولِ ِالرضورية( ِاملصالح ِ)هذه ِانخرمت ِفإذا ِباختَلهلا، ِالنظام يستقيم

،ِوذلكِبامِقدِحيصلِمنِتفاينِبعضهاِببعض،ِ ِوتَلش  حالةِاألمةِإىلِفساد 

"أوِبتسلطِالعدوِعليهاِإذاِكانتِبمرصدِمنِاألممِاملعاديةِهلا
(1)

. 

التجديدِيفِمقاصدِالرشيعةِاْلسَلميةِقضاياِاألمةِِويتوجبِأنِيشمل

ِتتصدرِ ِأن ِتستحق ِالتي ِالقضايا ِمن ِأن ِنرى ِونحن ِمجيًعا، ومشكَلهتا

ِوالكلياتِ ِاْلسَلمية ِالرشيعة ِروح ِمع ِيتفق ِبام ِفيها ِللحسم األولويات

 القطعية،ِماِييل:

رِأوَّلً:ِضبطِالعَلقةِبنيِدولِالعاملِاْلسَلميِودولِالعاملِأمجعِيفِإطا

ِالدولية ِوالقوانني ِاملتحدة ِاألمم ِميثاق ِالشعوبِيفِِاحرتام ِحق ِوتأكيد ،

                                                           

 .116ِصِعاشور،َِّلبنِاْلسَلميةِالرشيعةِمقاصدِ(1)
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ِويفِاحلفاظِعىلِخصوصياهتاِ ِيفِاملجاَّلتِكافة، ِالوطنية ِسياساهتا اختيار

 الروحيةِوالثقافيةِواحلضارية.

ِ ِتعزيز ِلثانًيا: ِوذلك ،ِ ِاملقارنة ِالدراسات ِاملذاهبِمنهج ِبني لتقريب

ِ ِواْلسَلمية، ِالتيِبتفعيل ِاْلسَلمية ِاملذاهب ِبني ِالتقريب اسرتاتيجية

ِ ِوالثقافة ِوالعلوم ِللرتبية ِاْلسَلمية ِاملنظمة ِوتطبيقِ–إيسيسكو-وضعتها

ِاملؤمتراتِومنهاِاملتخصصة،ِاْلسَلميةِاملؤمتراتِعنِالصادرةِالتوصيات

 .العربيةِمرصِمجهوريةِيفِاْلسَلميةِللشئونِاألعىلِللمجلسِالعامة

ِإىلِ ِواجلنوح ِالدين ِيف ِالغلو ِضد ِجامع ِموحد ِموقف ِإعَلن ثالًثا:

ِاألمةِ ِتفّرق ِإىل ِطريق ِالدين ِيف ِفالغلو ِوأنواعه، ِأشكاله ِبكل اْلرهاب

ِواْلرهابِ ِالبيضاء، ِونكوصِعنِالرصاطِاملستقيمِواملحجة ِ–وضعفها،

ِبصورةِالرضرِأفدحِيلحقِفإنهِ–ِأمجعِبالعاملِحمدقِخطرِأنهِعنِفضًَلِ

 ةِمجعاء.اْلسَلميِاألمةِإىلِوييسءِالعامل،ِيفِاْلسَلم

ِالرشيعةِ ِروح ِمن ِمستمًدا ِإسَلمي ا ِموقًفا ِتتطلب ِالقضايا هذه

اء؛ِ اْلسَلمية،ِوحتديدِهذاِاملوقفِهوِمقصدِنبيلِمنِمقاصدِالرشيعةِالغرَّ

 بلِهوِيدخلِضمنِاملصالحِالرضورية.

ِالرش ِمقاصد ِيف ِالتجديد ِوجوب ِعىل ِتأكيدنا ِفإن يعةِوختاًما..

ِالعلامءِ ِأقوال ِتفسري ِيف ِالغلو ِاألحوال ِمن ِحال ِبأی ِيعني َِّل اْلسَلمية

ِإنِ ِيقول: ِحيث ِالشاطبي، ِاْلمام ِطليعتهم ِويف ِاملقاصد، ِفقه ِيف الرواد
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ِالعبادِيفِالعاجلِواآل ِوالذيِينبغيِأنِالرشيعةِوضعتِملصلحة جلِمًعا.

برش،ِفتحققُِيفهمِمنِكَلمِالشاطبيِهوِأنِوجوهِالرشيعةِصاحلةِلرعايةِال

هلمِإشباعِحاجاهتمِوطمأنينةِنفوسهم؛ِألهناِتعالجِالبرشِبأحكامِمنِعندِ

خالقِالبرشِالذيِيرشعِهلمِماِيصلحِهلمِعىلِاحلقيقة،ِفيؤديِإىلِرفاهيتهمِ

ِمنِ ِونجاهتم ِثوامهم ِإىل ِويؤدي ِالعاجل، ِيف ِأي: ِالدنيا، ِيف وطمأنينتهم

مصلحةِللعبادجل،ِوذلكِكلهِالعقابِيفِاآلخرة،ِأي:ِيفِاآل
(1)

. 

ِاْلسَلمية ِالرشيعة ِمقاصد ِيف ِالتجديد ِإىل ِيفِدعوتنا ِنعتمد ِعىلِإننا

املنهجِالوسطيِالذيِجيمعِبنيِالتمسكِبالثوابتِوالعضِعليهاِبالنواجذِ

ِوالسعيِنحوِ كامِتقولِالعرب،ِوبنيِاَّلنفتاحِعىلِالعرصِوفهمِمتغرياته،

ِوامل ِللقضايا ِومعاجلاتِرشيدة ِحكيمة ِحلول ِأوِإجياد ِإفراط ِدون شاكل

ِالرؤيةِاحلضاريةِلإلسَلمِالذيِجاءِ تفريط،ِونصدرِيفِتطبيقِمنهجناِهذا

ِرْحةِوهدايةِللعاملني،ِومصدرِخريِوسعادةِهلمِيفِدنياهمِوأخراهم.

 

*               *               * 

 

  

                                                           

ِ.46ِصِ/1جـِلشاطبي،ِلِ(ِاملوافقات1)
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ِ()الـنفـــــس حفــــظ
ِ

ِ

ِالتيِحرصِالرشعِعليهاِ ِالنفسِأحدِأهمِالكلياتِواملقاصد ْحاية

ِاألصولينيِ ِمن ِالعلامء ِاختَلف ِمن ِالرغم ِفعىل ،ِ ِخاصة ِعناية وأوَّلها

ِالنفسِ ِفإهنمِجيمعونِعىلِأنِْحاية ِالكلياتِويفِترتيبها ِيفِعدد والفقهاء

أحدِهذهِالكلياتِ،ِبامِيعنيِإمجاعهمِعىلِحرمةِالنفسِ،ِحيثِيقولِاحلقِ

ِ}بحانهِ:ِس َِنْفس  ُهَِمْنَِقَتَلَِنْفًساِبَِغرْيِ ائِيَلَِأنَّ َكَِكَتْبنَاَِعىَلَِبنِيِإرِْسَ
ِمْنَِأْجِلَِذلِ

ِالنَّاَسِ َِأْحَيا اَم َِفَكَأنَّ َِأْحَياَها َِوَمْن َِقَتَلِالنَّاَسِمَجِيًعا اَم ِيِفِاأْلَْرِضَِفَكَأنَّ َِفَساد  َأْو

ُِرُسلُِ ْم َِجاَءهْتُ َِوَلَقْد ِاأْلَْرِضِمَجِيًعا ِيِف َِذلَِك َِبْعَد ِِمنُْهْم َِكثرًِيا ِإِنَّ ِبِاْلَبيِّنَاِتُِثمَّ نَا

ُفونَِ {ملَُرْسِ
(1)

ِسبحانه: ِويقول ،{ِ َِمَع َِيْدُعوَن ََِّل َِوََّلِـإِلَِِاهللَوالَِّذيَن ِآَخَر ًها

ِ َم َِحرَّ ِالَّتِي ِالنَّْفَس ِِاهللَيْقُتُلوَن َِوَمْن َِيْزُنوَن َِوََّل قِّ ِبِاحْلَ َِيْلَقِإَِّلَّ َِذلَِك َيْفَعْل

{َأَثاًما
(2)

َِخالًِداِ} :،ِويقولِسبحانه َِجَهنَُّم َِفَجَزاُؤُه ًدا ُِمَتَعمِّ ُِمْؤِمنًا َِيْقُتْل َوَمْن

َِلُهَِعَذاًباَِعظِياًمِِاهللفِيَهاَِوَغِضَبِ {َعَلْيِهَِوَلَعنَُهَِوَأَعدَّ
(3)

ِ.ِ

املوبقات(،ِقالوا:ِاجتنبواِالسبعِ يقولِنبيناِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِ:ِ)و

مِِ :ياِرسولِاهللِوماِهن؟ِقال )ِالرشكِباهللِ،ِوالسحرِ،ِوقتلِالنفسِالتيِحرَّ

                                                           

() ِرئيسِاملجلسِاألعىلِللشئونِاْلسَلميةِ،ِوعضوِجممعِِأ.د/حممدِخمتارِمجعةِ،ِوزيرِاألوقاف،

ِ.باألزهرِالرشيفِِالبحوثِاْلسَلمية

ِ.32ِ(ِاملائدةِ:1ِ)

ِ.68ِِ:ِِ(ِالفرقان2)

ِ.93ِ:ِِ(ِالنساء3)
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،ِوقذفِمالِاليتيمِ،ِوالتويلِيومِالزحفاهللِإَّلِباحلقِ،ِوأكلِالربا،ِوأكلِ

املحصناتِاملؤمناتِالغافَلت(
(1)

ِ)ريضِاهللِعنه(ِأنِ َِمالِك  ،ِوَعْنَِأَنِسِْبِن

ِا ِ)صىل ِالنَّبِيِّ ِاِْلرْشَ ِالَكَبائِِر: ِ)َأْكرَبُ َِقاَل: ِوسلم( ِعليه َِوَقْتُلِهلل ،ِ ِبِاهلل اُك

ِالالنَّْفسِِ َِوُعُقوُق ورِِ، ِالزُّ َِوَقْوُل ،ِ َِوالَِدْيِن )
(2)

ِعليهِِ ِاهلل ِ)صىل ِويقول ،

ِِمْنِِدينِِهَِماِمَلُِْيِصْبَِدًماَِحَراًماِ( وسلم(:ِ)َّلَِيَزاَلِامْلُْؤِمُنِيِفُِفْسَحة 
(3)

ِ.ِ

هاِأْهونَِعىَلِاهللِِويقولِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِ:ِ) ْنَياِبَِأرْسِ لَزَواُلِالدُّ

ِحّقِ( ُِيْسَفُكِبَِغرْيِ ُِمْسلِم  َتَعاىَلِِمْنَِدِمِاْمِرئ 
(4)

.ِ

ِاهللَِعَلْيِهِ ِاهلِلِ)َصىلَّ َِرُسوُل َِقاَل َِقاَل: ِ)ريضِاهللِعنه( ُِهَرْيَرَة َِأيِب وَعْن

ِاملُْْسِ َم(ِ:ِ)ُكلُّ لِِمَِعىَلِاملُْْسلِِمَِحَراٌمِ،َِدُمُهِ،َِوَماُلُهِ،َِوِعْرُضُه(َِوَسلَّ
(5)

.ِ

ِاهللِ ِ)ريضِاهللِعنهمـا(ِأنهَِسِمـعِالنبيِ)َصىلَّ وَعِنِعبدِاهللِبِنَِعبَّـاس 

ًقاَِرْأُسُهِبِإِْحَدىَِيَدْيِه،ُِمَتَلبِّباِقَِ َم(َِيُقوُل:ِ)َِيْأيِتِاملَْْقُتوُلُِمَتَعلِّ اتَِلُهِبَِيِدِهَِعَلْيِهَِوَسلَّ

ِ َربِّ
ِاْلَعْرَشِ،َِفَيُقوُلِاملَْْقُتوُلِلِ ِبِِه َِدًماِ،َِحتَّىَِيْأيِتَ اأْلُْخَرىِ،َِتْشُجُبَِأْوَداُجُه

اْلَعاملَنَِي:َِهَذاَِقَتَلنِي؟َِفَيُقوُلِاهللِلِْلَقاتِِل:َِتِعْسَت،َِوُيْذَهُبِبِِهِإىَِلِالنَّاِر(
(6 )

.
 

                                                           

َهاِِ،كتابِاْليامنِِ،صحيحِمسلمِِ(1) ِِ.272ِِ:ِرقمِديثحِ،بابَِبَياِنِاْلَكَبائِِرَِوَأْكرَبِ

ِِ.6871،ِحديثِرقم:ِ{َأْحَياَهاَِوَمنِْ}:َِتَعاىَلِِاهللَِقْولِِِصحيحِالبخاريِ،ِكتابِالدياتِ،َِباُبِ(2ِ)

(3ِ ِصحيح ِِ،ِالبخاري( َِتَعاىَلِِ،كتابِالديات ِاهلل ِبابَِقْوِل َِفَجَزاُؤُهِ: ًدا ُِمَتَعمِّ ُِمْؤِمنًا َِيْقُتْل )َوَمْن

ِ.6862ِ:ِرقمِديثحِ،َِجَهنَُّم(

ِ.1455ِ:رقمِديثح، بابَِماَِجاَءِيِفَِتْشِديِدَِقْتِلِاملُْْؤِمِنِِ،كتابِالدياتِ،  (ِسننِالرتمذي4)

ِريمِِ(5ِ) ِِ.2564حديثِرقمِ:َِِوَخْذلِهِِ،ِاملُْْسلِِمِ،ُِظْلمِِِصحيحِمسلمِ،ِكتابِالفضائل،ِبابِحَتْ

ِ.القاهرةِ،ِاحلرمنيِدارِِ،ِط4217ِ،ِحديثِرقمِ:286ِِِِص/4 للطرباينِجـِاألوسطِاملعجم(6ِ)
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ِاخُلْدرِِ َِعْنِوعنَِأيبَِسِعيد  َِيْذُكَراِن ِ)ريضِاهللِعنهام( َِوَأيبُِهَرْيَرَة ،ِ ّي

ُكواِ اَمِءَِواألَْرِضِاْشرَتَ َِأْهَلِالسَّ َم(َِقاَل:ِ)َلْوَِأنَّ ِاهللَِعَلْيِهَِوَسلَّ َرُسوِلِاهللِ)َصىلَّ

ِألََكبَُّهُمِاهللِيِفِالنَّاِر( يِفَِدِمُِمْؤِمن 
 (1)

ِ)ريضِاهللِعنهام(ِ َقاَل:ِ،ِوَعِنِاْبِنَِعبَّاس 

ِبَِشْطِرَِكلَِمةِ  َِحَرام  َكِيِفَِدم  ِاهللَِعَلْيِهَِوَسلََّم(ِ:ِ)َِمْنِرَشَ ِ،َِقاَلَِرُسوُلِاهللِ)َصىلَّ

ِةِاهلل( َِعْينَْيِهِآيٌِسِِمْنَِرْْحَ َجاَءَِيْوَمِاْلِقَياَمِةَِمْكُتوٌبَِبنْيَ
(2)

.ِ

ِاهللِ َِنبِيِّ َِعْن ِ)ريضِاهللِعنه(، َِسِعيد  َِأيِب َم(ِوَعْن َِوَسلَّ ِاهللَِعَلْيِه )َصىلَّ

ِ، َِجبَّار  :ِبُِكلِّ
ْلُتِاْلَيْوَمِبَِثََلَثة  ُمَِيُقوُل:ُِوكِّ ُهَِقاَل:ِ)خَيُْرُجُِعنٌُقِِمَنِالنَّاِرَِيَتَكلَّ َأنَّ

َِفَينَْطِويَِعَلْيِهمِْ ،ِ َِنْفس  ِبَِغرْيِ َِنْفًسا َِقَتَل َِوبَِمْن ِآَخَر، ا ِاهللِإهَِلً َِمَع َِجَعَل َِوبَِمْن

َِجَهنََّم( َِغَمَراِت ِيِف َفَيْقِذُفُهْم
(3)

ِ)ريضِاهللِعنهام(ِ ِبنِعمر ِاهلل ِعبد ِوعن ،

ِ:ِ"قال:ِ َِوَيُقوُل ،ِ َم(َِيُطوُفِبِاْلَكْعَبِة َِوَسلَّ ِاهللَِعَلْيِه ِاهللِ)َصىلَّ َرَأْيُتَِرُسوَل

ِ)َماَِأْطَيَبِكَِوَأْطَيَبِِرحَيِك،َِماَِأْعَظَمِكَِوَأْعَظَمُِحْرَمَتِك!َِوا د  لَِّذيَِنْفُسِحُمَمَّ

ِ ِبِِهِإَِّلَّ ْرَمُةِاملُْْؤِمِنَِأْعَظُمِِعنَْدِاهللُِحْرَمًةِِمنِْكِ،َِمالِِهَِوَدِمِهِ،َِوَأْنَِنُظنَّ بَِيِدِهِ،ِحَلُ

ا( َخرْيً
 (4)

ِ.ِ

                                                           

ْكمِِِكتابِالدياتِ،ِبابِِالرتمذيِ،ِسننِ(1) َماِءِ،ِحديثِرقمِ:ِِيفِاحْلُ ِ.1459ِالدِّ

ِ.11102،ِحديثِرقمِ:79ِِ/ص11ِاملعجمِالكبريِللطرباينِ،ِجـِِِ(2)

ِ.11354ِحديثِرقمِ:450ِِ/ص17مسندِأْحدِ،ِجـِِ(3)

ِإحياءِدارِط:ِ،3932ِِرقم:ِحديثِ،َِوَمالِهِِِاملُْْؤِمنَِِِدمُِِِحْرَمةِِِبابِ،ِالفتنِكتابِ،ِماجهِابنِسننِ(4)

ِِِِِ.ِالعربيةِالكتب
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َِوُهَوِ َِأيِبِمَتِيَمَة،َِقاَل:َِشِهْدُتَِصْفَواَنَِوُجنَْدًباَِوَأْصَحاَبُه
وَعْنَِطِريف 

ِاهللَِعَلْيِهَِوَسلَّمَِ)ْم،َِفَقاُلوا:َِهْلَِسِمْعَتِِمْنَِرُسوِلِاهللُِيوِصيهِِ َشْيًئا؟ِِ(َصىلَّ

َِيُقوُل:ِ ِالِقَياَمِة،َِقاَل:َِوَمْنُِيَشاِقْقِِ"َقاَل:َِسِمْعُتُه َِيْوَم َعِاهللِبِِه َعَِسمَّ َمْنَِسمَّ

ِ ِالِقَياَمِة َِيْوَم ِِمَنِِ،َِفَقاَلِِنَا:َِأْوِصِِ،َِفَقاُلوا"َيْشُقِقِاهللَِعَلْيِه ُِينْتُِن َِما َل َِأوَّ :ِإِنَّ

َِطيًِّباَِفْلَيْفَعْل،َِوَمِنِاْسَتَطاَعَِأْنَِّلَِ اِْلْنَساِنَِبْطنُُه،َِفَمِنِاْسَتَطاَعَِأْنَِّلََِيْأُكَلِإَِّلَّ

َِأْهَراَقُهَِفْلَيْفَعْلِ ِهِِمْنَِدم  ِاجَلنَِّةِبِِمْلِءَِكفِّ "حُيَاَلَِبْينَُهَِوَبنْيَ
(1)

.ِ

ِ وَعْنَِعْبِدِاهللِبنِمسعودِ)ريضِاهللِعنه(َِقاَلِ:َِقاَلَِرُسوُلِاهللِ)َصىلَّ

َماِء( ِالنَّاِسَِيْوَمِاْلِقَياَمِةِيِفِالدِّ ُلَِماُِيْقىَضَِبنْيَ َم(ِ:ِ)َأوَّ اهللَِعَلْيِهَِوَسلَّ
(2)

،ِوَعْنِِ

َِقاَل:َِسِمْعُتُِمَعاِوَيَة،َِيُقوُلِ ْوََّليِنِّ َِأيِبِإِْدِريَسِاخْلَ :َِسِمْعُتَِرُسوَلِاهللِ)َصىلَّ

َِيُموُتِ ُجُل ِالرَّ ِإَِّلَّ َِيْغِفَرُه َِأْن ِاهلل َِعَسى َِذْنب  ِ)ُكلُّ َِيُقوُل: َِوَسلََّم( َِعَلْيِه اهلل

ًدا(ِ َكافًِرا،َِأْوَِرُجٌلَِيْقُتُلُِمْؤِمنًاُِمَتَعمِّ
(3)

ِ.ِ

ِ)َصِ ِالنَّبِيِّ َِعِن ِاهللَِعنُْهاَم(، ِ)َريِضَ ُِعَمَر ِاْبِن َم(ِوَعِن َِوَسلَّ ِاهللَِعَلْيِه ىلَّ

) ُبَِبْعُضُكْمِِرَقاَبَِبْعض  اًرا،َِيرْضِ َقاَل:ِ)َّلََِتْرِجُعواَِبْعِديُِكفَّ
(4)

ِ.ِ

                                                           

ِِِِِ.7152ِرقم:ِحديثِ،ِمنِشقِشقِاهللِعليهِبابِ،ِاألحكامِكتابِ،ِصحيحِالبخاريِ(1)

(2) ِ ِِ،ِمسلمصحيح َياِت،َِواْلِقَصاصَِِِواملَُْحاِربنِيَِِاْلَقَساَمةِِكتاب ِ َوالدِّ َماءِِِاملَُْجاَزاةِِباب ِيِفِِبِالدِّ

َاِاآْلِخَرِة، ُلَِِوَأهنَّ ِ.1678ِ:حديثِرقم اْلِقَياَمِةِ،َِيْومَِِالنَّاسَِِِبنْيَِِفِيهُِِِيْقىَضَِِماَِأوَّ

ِ.16907:ِِحديثِرقم،112ِِ/ص28 مسندِأْحدِ،ِجـِ  (3)

ِ.6868:ِِرقمِحديثِ،ُِتْدَفنََِِحتَّىِاْنَتَظرََِِمنَِِْباُبِِ،ِاجلمعةِصحيحِالبخاريِ،ِكتاب  (4)
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َِعَلْيِهِ ِاهلل ِ)َصىلَّ ِالنَّبِيُّ َِقاَل َِقاَل: ِعنه( ِاهلل ِ)ريض ُِهَرْيَرَة َِأيِب وَعْن

َِعىَلِ َِلَيْأتنَِيَّ َم(:ِ)َوالَِّذيَِنْفيِسِبَِيِدِه َِِوَسلَّ ِيِفَِأيِّ ََِّلَِيْدِريِاْلَقاتُِل النَّاِسَِزَماٌن

ُِقتَِل( ء  ِيَشْ َِأيِّ َِعىَل َِيْدِريِاملَْْقُتوُل َِوََّل َِقَتَل،
ء  يَشْ

(1)
ِ)َوالَِّذيِ :ِ ِويفِرواية ،

ِفِيَمِ َِيْدِريِاْلَقاتُِل ََِّل ِالنَّاِسَِيْوٌم َِعىَل َِحتَّىَِيْأيِتَ ْنَيا، َِتْذَهُبِالدُّ ََِّل َنْفيِسِبَِيِدِه

َقَتَل،َِوََّلِاملَْْقُتوُلِفِيَمُِقتَِلِ(َِفِقيَل:َِكْيَفَِيُكوُنَِذلَِكِ؟َِقاَلِ:ِ)ِاهْلْرُجِ،ِاْلَقاتُِلِ

َواملَْْقُتوُلِيِفِالنَّاِر(
(2)

.ِ

ويأيتِالتأكيدِعىلِحرمةِالدماءِيفِخطبةِحجةِالوداعِاجلامعةِ،ِحيثِ

ِو ،ِ ِِدماَءُكم ِ)إنَّ :ِ ِوسلم( ِ)صىلِاهللِعليه ِنبينا ِوأْعراَضُكمِيقول أْمواَلكم

حراٌمَِعَلْيُكمَِكُحْرمةِيوِمُكمَِهَذاِ،ِيفِشهِرُكْمَِهَذاِ،ِيفِبَلِدُكمَِهَذاِ،ِأَّلَِهْلِ

بلَّْغت(
(3)

ِ.ِ

ِِمْنَِوَرَطاِتِِاألُُموِرِِ"وعنِاِبنِعمرِ)ريضِاهللِعنهمـا(ِأنهِقال:ِ إِنَّ

هِِالَّتِيَِّلَِخَمَْرَجِملَِْنَِأْوَقَعَِنْفَسُهِفِيَها،ِ ِِحلِّ ِمِاحَلَراِمِبَِغرْيِ "َسْفَكِالدَّ
(4 )

.ِ

                                                           

ِكتابِالفتنِ،(1ِ) اَعةَُِِتُقومََُِِّلِِبابِصحيحِمسلمِ، ُجُلَِِيُمرََِِّحتَّىِالسَّ ُجِل،ِبَِقرْبِِِالرَّ َِأنَِِْفَيَتَمنَّىِالرَّ

ِ.2908اْلَبََلِءِ،ِحديثِرقم:ِِِمنَِِاملَْيِِّتَِِمَكانََِِيُكونَِ

ِاملرجعِالسابقِنفسِاملوضعِ.ِ(2)

ِ.105ِ:حديثِرقم ، بابِليبلغِالعلمِالشاهدِالغائب ، كتابِالعلمِ،صحيحِالبخاريِ (3)

ًداُِمْؤِمنًاَِيْقُتْلَِِوَمنِْ}َِتَعاىَلِِاهللَِقْولِِِصحيحِالبخاري،ِكتابِالدياتِ،ِباب(4ِ) ِ{،َجَهنَّمَُِِفَجَزاُؤهُُِِمَتَعمِّ

ِ.6863حديثِرقمِ:ِ
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وقالِجماهدِ:ِمنِقتلِنفساِحمرمةِيصىلِالنارِبقتلهاِ،ِكامِيصَلهاِلوِ

ِ ِمنِقتلِِ"ومنِأحياها"قتلِالناسِمجيًعا ِسلم ِفقد ِمنِقتلها ِمنِسلم :

ِالناسِمجيًعاِ.

َوَكَتْبنَاَِعَلْيِهْمِ "وقالِسليامنِبنِعيل:ِسألتِاحلسنِعنِقولهِتعاىلِ:

ِ نَّ َِواأْلَْنَفِبِاأْلَْنِفَِواأْلُُذَنِبِاأْلُُذِنَِوالسِّ ِبِاْلَعنْيِ ِالنَّْفَسِبِالنَّْفِسَِواْلَعنْيَ فِيَهاَِأنَّ

اَرٌةَِلُهَِوَمْنِمَلِْحَيُْكْمِباَِمَِأْنَزَلِ َقِبِِهَِفُهَوَِكفَّ ُروَحِِقَصاٌصَِفَمْنَِتَصدَّ َِواجْلُ نِّ بِالسِّ

"َفُأوَلئَِكُِهُمِالظَّاملُِونَِِاهلل
(1)

فقلتِ:ِياِأباِسعيدِ:ِهيِلناِكامِكانتِلبنيِ،ِِ

إرسائيل؟ِقالِ:ِإيِوالذيَِّلِإلهِغريهِماِكانتِدماءِبنيِإرسائيلِأكرمِعىلِ

نُْهمَِبْعَدَِذِ  َِكثرًِياِمِّ ِإِنَّ ْمُِرُسُلنَاِبِاْلَبيِّنَاِتُِثمَّ لَِكِيِفِاهللِمنِدمائناِ،ِ)َوَلَقْدَِجاَءهْتُ

ُفوَن(ِ اأْلَْرِضِملَُرْسِ
(2)

. 

َِقاَلِِ َِقاَل: َم( َِوَسلَّ َِعَلْيِه ِاهلل ِ)َصىلَّ ِالنَّبِيِّ َِأْصَحاِب ِِمْن َِرُجل  وَعْن

ِجَيِْدِ ْ ِمَل ِة مَّ ِالذِّ َِأْهِل ِِمْن َِرُجًَل َِقَتَل َِمْن (ِ َم(ِ: َِوَسلَّ ِاهللَِعَلْيِه ِاهللِ)َصىلَّ َرُسوُل

ِِرحَيَهاَِلُيوَجُدِِمْنَِمِسرَيِةَِسْبعِِ نَِّة،َِوإِنَّ (نَيَِعاًماِريَحِاجْلَ
 (3)

.ِ

ِأو ِبكلمة ِدم ِسفك ِعىل ِوالعون ِوإياكم ِالباجي: ِالوليد ِأبو ِوقال

ِاملشاركةِفيهِبلفظةِ،ِفَلِيزالِاْلنسانِيفِفسحةِمنِدينهِماِملِيغمسِيدهِأوِ

                                                           

ِ.45املائدةِ:ِِ(1)

ِ.47/ص3ِجـِ{..ِكتبناِذلكِأجلِمنِ}تعاىلِ:ِِقولهِتفسريِ،سورةِاملائدةِِالبغويِ،ِتفسريِ(2)

ِ.18072ِ:ِحديثِرقم،614ِ/ص29جـ مسندِأْحدِ، (3)
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لسانهِيفِدمِحرامِ
(1)

.ِ

ِوقدِتعهدِاْلسَلمِالنفسِباحلاميةِوالرعايةِمنذِالطفولةِ،ِفنعىِ هذا

وأدهمِللبناتِخشيةِالفقرِأوِالعارِ،ِوأنكرِعليهمِذلكِِعىلِأهلِاجلاهليةِ

ِسبحانه ِاحلق ِحيثِيقول ِشديًدا ِ ":نكرًيا َِظلَّ ِبِاأْلُْنَثى َِأَحُدُهْم َ ُِبرشِّ َوإَِذا

َِوُهَوَِكظِيٌمِ ا "َوْجُهُهُِمْسَود 
(2)

َوََّلَِتْقُتُلواَِأْوََّلَدُكْمِِمْنِ"،ِويقولِسبحانهِ:ِ

َِنْرُزُقُكمِْ َِنْحُن اُهمِِْإِْمََلق  "َوإِيَّ
(3)

ِِ ِسبحانه:، َِأْوََّلَدُكْمِ"ويقول َِتْقُتُلوا َوََّل

َِقْتَلُهْمَِكاَنِِخْطًئاَِكبرًِياِ اُكْمِإِنَّ َِنْحُنَِنْرُزُقُهْمَِوإِيَّ
"َخْشَيَةِإِْمََلق 

(4)
ويقولِِ،

ُِسئَِلْتِِ"سبحانهِ: ُِقتَِلْتِِ*َوإَِذاِاملَْْوُءوَدُة َِذْنب  "بَِأيِّ
(5)

بنِِوعنِعبدِاهلل،ِِ

ِ)ريضِاهللِعنه(ِأنِرجًَلِقالِ:ِيا رسولِاهللِ،ِأيِالذنبِأكربِعندِِمسعود 

ِ)أنِتقتلِ ِثمِأي؟ِقالِ: ِقالِ: ِ ِوهوِخَلقك( ا ِ)أنِتدعوِهللِند  اهللِ؟ِقال:

ِحليلةِ ِتزايَن ِ)أن :ِ ِقال ِأي؟ ِثم :ِ ِقال ،ِ ِمعك( ِيطَعَم ِأن ِخمافة ولَدك

جارك(
(6)

،ِوقالِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِ:ِ)َِمْنَِكاَنْتَِلُهُِأْنَثىَِفَلْمَِيئِْدَهاِ،ِِ

نََّةِ( َومَلِْهُيِنَْهاِ،َِومَلُِْيْؤثِْرَِوَلَدُهَِعَلْيَهاَِأْدَخَلُهِاهللِاجْلَ
(7)

.ِ

                                                           
ِأليبِلولديهِالباجيِالوليدِأيبِوصيةِ،ِالوالديةِالنصيحةِ(1) ِالباجيِخلفِبنِسليامنِالوليدِ،

ِالرياضِ.ِ،ِالوطنِدار:ِِطِ،ِاملجيدِعبدِباجسِإبراهيم:ِِحتقيق20ِص/1األندليس،ِجـِ

ِ.58(ِالنحل:2ِ)

ِ.151األنعامِ:ِ(3ِ)

ِ.31اْلرساءِ:ِ(4ِ)

ِ.8ِِ،9التكويرِ:ِ(5ِِ)

َِتَعاىَلِِ،كتابِالتفسريِِ،ِ(ِصحيحِالبخاري6) ِِ}:ِبابَِقْوُلُه َِتْعَلُموَن َِوَأْنُتْم َعُلواِهللَِأْنَداًدا ِ،ِ{َفََلِجَتْ

ِ.4477ِِ:ِرقمِديثح

ِ.5148ِ:ِرقمِديثح،َِفْضِلَِمْنَِعاَلَِيَتاَمىِِيفبابِِ،كتابِاألدبِ، (ِسننِأبىِداود7ِ)
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ِقالِ ِوسّلم( ِاهللِعليه ِاهللِ)صىّل ِرسول ِأّن ِالّصامتِ، ِبن وعنِعبادة

ِبِِبَِِوحولهِعصابةِمنِأصحابهِ:ِ) ُكوا ُِترْشِ َِّلَ َِأْن َِعىَل َِوَّلَِِاهللايُِعويِن ،ِ َشْيًئا

ِ َِبنْيَ وَنُه َِتْفرَتُ
ِبُِبْهَتان  َِتْأُتوا َِوَّلَ ،ِ َِأْوَّلََدُكْم َِتْقُتُلوا َِوَّلَ ،ِ َِتْزُنوا َِوَّلَ ،ِ ُقوا َترْسِ

ِ)ِ َأْيِديُكْمَِوَأْرُجلُِكْمِ،َِوَّلََِتْعُصواِيِفَِمْعُروف 
(1)

ِ.ِِ

ِإىلِوملِيقفِأمرِ ِاحلدِبلِتعداه اْلسَلمِيفِاحلفاظِعىلِالنفسِعندِهذا

ِعليهِ ِاهلل ِ)صىل ِنبينا ِيقول ،ِ ِإخافتهم ِأو ِاآلمنني ِترويع ِجمرد ِعن النهي

َكَةَِتْلَعنُُهَِوإِْنَِكاَنَِأَخاُهِألَبِيِهِ
ِامْلَََلئِ َِفإِنَّ

وسلم(ِ:ِ)َِمْنَِأَشاَرِإىَِلَِأِخيِهِبَِحِديَدة 

)ِ ِه َوُأمِّ
(2)

َِفَلْيَسِِ،ِويقولِ ََلَح ِالسِّ َِعَلْينَا َل َِْحَ )صىلِاهللِعليهِوسلم(ِ:ِ)َمْن

ِمنَّا(
 (3)

.ِ

وإذاِكانِنبيناِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِقدِحدثناِعنِامرأةِدخلتِالنارِ

يفِهرةِحبستهاَِّلِهيِأطعمتهاِوَّلِهيِتركتهاِتأكلِمنِخشاشِاألرضِ،ِ

ِ ِالدماء؟! ِويسفك ِالبرشِوحيرق ِيقتل ِبمن ِبالكم ِأنِفام ِيتضح ِثمَِّ ومن

ِيقولِاحلقِسبحانه َِّلِدينِقتلِوإرهابِ، ،ِ ِوسامحة ِدينِرْحة :ِاْلسَلم

ِِمَنِ} ة  واِِمْنَِحْولَِكِِاهللَفباَِمَِرْْحَ ْمَِوَلْوُِكنَْتَِفظ اَِغلِيَظِاْلَقْلِبََِّلْنَفضُّ لِنَْتِهَلُ

ْمَِوَشاِوْرُهْمِيِفِاأْلَْمِرِ ْلَِعىَلَِفاْعُفَِعنُْهْمَِواْسَتْغِفْرِهَلُ ِإِنَِِّاهللَفإَِذاَِعَزْمَتَِفَتَوكَّ

                                                           
ِِاِْلياَمنَِِِعََلَمةُِِالبخاريِ،ِكتابِاْليامنِ،ِبابِصحيحِ(1) ِ.18األَْنَصاِرِ،ِحديثِرقمِ:ُِِحبُّ

ََلِحِِ،ِكتابِالربِوالصلةِ،(ِصحيحِمسلم2ِ) ِ.6832ِ:ِرقمِديثحِ،بابِالنَّْهِىَِعِنِاِْلَشاَرِةِبِالسِّ

منِْحلِعليناِالسَلحِ)ِ:ِ(صىلِاهللِعليهِوسلم)بابِقولِالنبيِِ،كتابِالفتن،ِ(ِصحيحِالبخاري3ِ

ِ.6659:ِِرقمِديثح،ِِ(فليسِمناِ
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لنِيَِِاهللِ ِاملَُْتَوكِّ {حُيِبُّ
(1)

.ِ

وهيِليستِرْحةِخاصةِبجنسِأوِنوعِأوِزمانِ،ِبلِهيِرْحةِعامةِ

ًةِلِْلَعاملَنَِيِِ}:ِجلميعِاملخلوقاتِ،ِقالِتعاىل َِرْْحَ {َوَماَِأْرَسْلنَاَكِإَِّلَّ
(2)

.ِ

النفسِاْلنسانيةِملجردِالرتاحمِإنامِحصنهاِمعِأنِاْلسَلمِملِيرتكِأمرِ

:ِ ِفقالِسبحانه ِاْلِقَصاُصِِ}بحدِالقصاصِ، َِعَلْيُكُم ُِكتَِب ِآَمنُوا ِالَِّذيَن َا َأهيُّ

َِأِخيِهِ ِِمْن َِلُه ُِعِفَي َِفَمْن ِبِاأْلُْنَثى َِواأْلُْنَثى ِبِاْلَعْبِد َِواْلَعْبُد رِّ ِبِاحْلُ رُّ ِاحْلُ ِاْلَقْتىَل يِف

بَِ ٌءَِفاتِّ ٌةَِفَمِنِيَشْ ُكْمَِوَرْْحَ ِفيٌفِِمْنَِربِّ َِذلَِكِخَتْ اٌعِبِاملَْْعُروِفَِوَأَداٌءِإَِلْيِهِبِإِْحَسان 

َوَلُكْمِيِفِاْلِقَصاِصَِحَياٌةَِياُأويِلِاأْلَْلَباِبِ*ِاْعَتَدىَِبْعَدَِذلَِكَِفَلُهَِعَذاٌبَِألِيٌمِ

َِتتَُّقونَِ ُكْم َِلَعلَّ َّ}
(3)

ِالنَّْفَسِبِالنَّْفِسِِ}ويقولِسبحانه:،ِ َوَكَتْبنَاَِعَلْيِهْمِفِيَهاَِأنَّ

ُروَحِ َِواجْلُ نِّ ِبِالسِّ نَّ َِوالسِّ ِبِاأْلُُذِن َِواأْلُُذَن ِبِاأْلَْنِف َِواأْلَْنَف ِبِاْلَعنْيِ َواْلَعنْيَ

َِأْنَزَلِ ُكْمِباَِم َِلُهَِوَمْنِمَلِْحَيْ اَرٌة َِفُهَوَِكفَّ َقِبِِه َفُأوَلئَِكُِهُمِِهللاِقَصاٌصَِفَمْنَِتَصدَّ

{الظَّاملُِونَِ
(4)

.ِ

دِاْلسَلمِيفِشأنِالقصاصِحتىِأنِ وملزيدِمنِاحلفاظِعىلِالنفسِشدَّ

سيدناِعمرِبنِاخلطابِ)ريضِاهللِعنه(ِحينامِاجتمعِمجاعةِمنِأهلِصنعاءِ

َِلْوِمَتَاأَلََِعَلْيِهَِأْهُلَِصنَْعاَءِ"عىلِرجلِواحدِفقتلوهِ،ِفقالِ)ريضِاهللِعنه(ِ:ِ

                                                           

ِ.159:ِِ(ِآلِعمران1)

ِ.107:ِِ(ِاألنبياء2)

ِ.178ِِ،179:ِِ(ِالبقرة3ِ)

ِ.45(ِاملائدةِ:4ِ)
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"َقَتْلُتُهْمِمَجِيًعالَِ
(1)

.ِ

جعلِاهللِالقصاصِحياةِ،ِِ"وكانِأبوِالعاليةِ)رْحهِاهللِتعاىل(ِيقول:ِ

ِ"فكمِمنِرجلِيريدِأنِيقُتلِ،ِفتمنعهِخمافةِأنُِيقتل
(2 )

ِ.ِ

وحتىِيفِاحلربِكانِالنبيِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِيويصِقائدِاجليشِ

ِ)ريضِ ِاهللِقبلِانطَلقهِ،ِفعنَِأَنسِْبنَِمالِك  َِرُسوَلِاهللِ)َصىلَّ اهللِعنه(َِأنَّ

ِةَِرُسوِلِاهللِ،ََِّلَِتْقُتُلواِ َعَلْيِهَِوَسلََّم(َِقاَل:ِ)ِاْنَطلُِقواِبِاْسِمِاهللَِوبِاهللَِوَعىَلِِملَّ

واِ َِوُضمُّ ،ِ َِتُغلُّوا َِوََّل ،ِ ِاْمَرَأًة َِوََّل ،ِ َِصِغرًيا َِوََّل ،ِ ِطِْفًَل َِوََّل ،ِ َِفانًِيا َشْيًخا

ِامْلُْحِسننَِي(َغنَائِِ ِاهلَلِحُيِبُّ َمُكْمِ،َِوَأْصلُِحواَِوَأْحِسنُواِ،ِإِنَّ
(3)

،ِوملاِرأىِ)صىلِ

ِمُِ ِامرأة ِوسلم( ِيفِإحدىِاملعاركِقالِ)صىلِاهللِعليهِنَِِّسِاهللِعليه ِمقتولة ة

ِلُِتَقاتَِلِ( وسلم(ِ:ِ)َِمْنَِقَتَلَِهِذِه؟َِماَِكاَنْتَِهِذِه
(4)

 :ويقولِاحلقِسبحانه،ِ

ْبُتْمِيِفَِسبِيِلِ} َاِالَِّذيَنِآَمنُواِإَِذاِرَضَ َفَتَبيَّنُواَِوََّلَِتُقوُلواِملَِْنَِأْلَقىِإَِلْيُكُمِِاهللَياَأهيُّ

ْنَياَِفِعنَْدِ َياِةِالدُّ ََلَمَِلْسَتُِمْؤِمنًاَِتْبَتُغوَنَِعَرَضِاحْلَ َمَغانُِمَِكثرَِيٌةَِكَذلَِكِِاهللالسَّ

ُِكنُْتْمِِمْنَِقْبُلَِفمَِ ِِاهللنَّ {َكاَنِباَِمَِتْعَمُلوَنَِخبرًِياِاهللَعَلْيُكْمَِفَتَبيَّنُواِإِنَّ
(5)

.ِ

                                                           

ِ.1580ِ:رقمِديثح،ِبابِماِجاءِيفِالغيلةِوالسحرِ،ِكتابِالعقولِ،ِ(ِموطأِمالك1ِ)

ِ.ِوالتوزيعِللنرشِطيبةِدارِ،492ص/1ِكثريجـَِّلبنِالعظيمِالقرآنِتفسري(2ِ)

رَيِِ للبيهقيِ،ِالكربىِالسنن(3ِ) َِفُتْقَتُلِ ،ِمِجَاُعَِأْبَواِبِالسِّ ُِتَقاتُِل .18140ِِِ،ِحديثِرقمَِِباُبِاملَْْرَأِة

ِ.ِاهلندِ،ِالنظاميةِاملعارفِدائرةِجملس:ِِط

ِ.15992ِ،ِحديثِرقمِ:370ِص/25ِ:ِجـِمسندِأْحدِ(4)

ِ.94النساءِ:ِ(5ِ)
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ِفلمِ ِإىلِاحلفاظِعىلِالنفسِدونِالنظرِإىلِالدينِ، ِاْلسَلم وقدِدعا

يفرقِيفِالدماءِبنيِمسلمِوغريِمسلمِ،ِأوِبنيِحرِوعبدِ،ِفَعْنَِعْبِدِاهللِْبِنِ

ِعَِ َِعنُْهاَم( ِاهلل ِ)َريِضَ و َِقَتَلَِعْمر  ِ)َمْن َِقاَل: َم( َِوَسلَّ َِعَلْيِه ِاهلل ِ)َصىلَّ ِالنَّبِيِّ ِن

َِأْرَبِعنَيَِعاًما( َِمِسرَيِة ِِمْن ُِتوَجُد ِِرحَيَها َِوإِنَّ ،ِ ِاجَلنَِّة َِرائَِحَة َِْيِرْح ِمَل ُمَعاَهًدا
(1)

ِ،

ِاهللَِعَلْيهِِ ِ،َِقاَلِ:َِقاَلَِرُسوُلِاهللِ)َصىلَّ َمِ(ِ:ِ)َمْنِِوَعْنَِسُمَرَةِْبِنُِجنَْدب  َوَسلَّ

َقَتَلَِعْبَدُهَِقَتْلنَاُهِ،َِوَمْنَِجَدَعُهَِجَدْعنَاُه(
 (2)

.ِ

ِفعنِ ،ِ ِالقتل ِيف ِاْلرساع ِعدم ِعىل ِاْلسَلم ِحثنا ِاحلرب ِيف وحتى

ِاهللَِعَلْيِهَِوَسلََّم(ِإىَِلِ ِ)َصىلَّ ِْبِنَِحاِرَثَةِ،َِقاَلِ:َِبَعَثنَاَِرُسوُلِاهللِ ُأَساَمَةِْبنَِزْيِد

ْقُتَِأَناَِوَرُجٌلِِمَنِاأْلَْنَصاِرِاحلُِْ َرَقِةِِمْنُِجَهْينََةِ،َِفَصبَّْحنَاِاْلَقْوَمَِفَهَزْمنَاُهْمَِوحَلِ

،َِوَطَعنُْتُهِ ِاأْلَْنَصاِريُّ َِعْنُه ِاهلل،َِفَكفَّ ِإَِّلَّ َِقاَل:ََِّلِإَِلَه َِغِشينَاُه َرُجًَلِِمنُْهْم،َِفَلامَّ

َِقاَلِ يَِحتَّىَِقَتْلُتُه،
َم(،ِبُِرحْمِ َِوَسلَّ ِاهللَِعَلْيِه ِ)َصىلَّ ِالنَّبِيَّ َِذلَِك َِبَلَغ َِقِدْمنَا َِفَلامَّ :

ِقَِ )ِ ِاهلل؟ ِإَِّلَّ ِإَِلَه ََِّل َِقاَل: َِما َِبْعَد َِأَقَتْلَتُه ،ِ ُِأَساَمُة َِيا (ِ ِيِل: َِياَِفَقاَل ُِقْلُت: اَل:

ًذاِ،َِقاَل:َِفَقاَل:ِ)َأَقتََِِرُسوَلِاهلل اَمَِكاَنُِمَتَعوِّ ِاهلل؟(ِ،ِإِنَّ ْلَتُهَِبْعَدَِماَِقاَلََِّلِإَِلَهِإَِّلَّ

ِمَلَِْأُكْنَِأْسِ َِحتَّىِمَتَنَّْيُتَِأينِّ ُرَهاَِعيَلَّ َلْمُتَِقْبَلَِذلَِكِاْلَيْوِم(َقاَل:َِفاَمَِزاَلُِيَكرِّ
(3)

ِ،

ِ)َفَكْيَفِ :ِ ِله َِقاَل ِوسلم( ِاهللِ)صىلِاهللِعليه ِرسول ِأن ِأخرى ِرواية ويف

ِاهللِإَِذاَِجاَءْتَِيْوَمِاْلِقيََِتْصنَُعِبََِلِإِلَِ اْسَتْغِفْرِيِل،ِِ،ِاَمِة؟(َِقاَل:َِياَِرُسوَلِاهللَهِإَِّلَّ

                                                           

ِ،ِحديثِرقم:ِِبَِغرْيُِِِمَعاَهًداَِقَتَلَِِمنِِْإِْثمِِِالبخاريِ،ِكتابِاجلزيةِ،ِبابِصحيح(1ِ) ِ.3166ُِجْرم 

ِ.1414:ِِرقمِحديثِ،ِعبدهِيقتلِالرجلِيفِجاءِماِبابِ،ِالدياتِسننِالرتمذيِ،ِكتابِ(2)

ياَمَنِ،َِباُبِِصحيحِمسلمِ،ِكَِتاُبِِ(3) ِريمِِِاْْلِ ِِإَِلهَََِِّلِ:َِقاَلَِِأنَِِْبْعَدِِاْلَكافِرَِِِقْتلِِِحَتْ ِ.96اهللُِ،ِحديث:ِِإَِّلَّ
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ِاْلِقَياَمِة؟(َِقاَل:َِفَجَعَلََِّلِ ِاهللِإَِذاَِجاَءْتَِيْوَم ِإَِّلَّ ِإَِلَه َقاَل:ِ)َوَكْيَفَِتْصنَُعِبََِل

ِاهللِإَِذاَِجاَءْتَِيْوَمِاْلِقَياَمِة(َِيِزيُدُهَِعىَلَِأْنَِيُقوَلِ:ِ)َكْيَفَِتْصنَُعِبََِلِإِِ َلَهِإَِّلَّ
(1)

ِ.ِ

ِقتلِاْلنسانِ ِفإنِاْلسَلمِكامِحرم ،ِ ِالنفسِاْلنسانية ولعظمِحرمة

ِ ِتعاىل: ِقال ،ِ ِلنفسه ِقتله ِحرم ِ}غريه ِإِنَّ َِأْنُفَسُكْم َِتْقُتُلوا ِبُِكْمِِاهللَوََّل َكاَن

ِ {َرِحياًم
(2)

ِِ ِ}ِ:ويقولِسبحانه، ِإِنَّ َِوَأْحِسنُوا ِالتَّْهُلَكِة ِإىَِل ِبَِأْيِديُكْم ُِتْلُقوا َوََّل

ِاملُْْحِسننَِيِِاهلل {حُيِبُّ
(3)

ِاهللِ،ِِ ِ)َصىلَّ وعنِأيبِهريرةِ)ريضِاهللِعنه(َِعِنِالنَّبِيِّ

َِفُهَوِيِفَِناِرَِجَهنَِّ َِفَقَتَلَِنْفَسُه َِوَسلََّم(َِقاَل:ِ)َمْنَِتَردَّىِِمْنَِجَبل  ىَِعَلْيِه دَّ َمَِيرَتَ

اُهِيِفِ ُهِيِفَِيِدِهَِيَتَحسَّ َِفَقَتَلَِنْفَسُهَِفُسمُّ ىُِسام  ًداِفِيَهاَِأَبًدا،َِوَمْنِحَتَسَّ فِيِهَِخالًِداِخُمَلَّ

ُأِ َِفَحِديَدُتُهِيِفَِيِدِهِجَيَ
ًداِفِيَهاَِأَبًداِ،َِوَمْنَِقَتَلَِنْفَسُهِبَِحِديَدة  َناِرَِجَهنََّمَِخالًِداِخُمَلَّ

ًداِفِيَهاَِأَبًدا اِيِفَِبْطنِِهِيِفَِناِرَِجَهنََّمَِخالًِداِخُمَلَّ "مِهَ
(4)

.ِ

ِحالِ ِحياته ِعليه ِحيفظ ِما ِرشب ِأو ِأكل ِللمضطر ِالرشع وأباح

الرضورةِالتيِتصلِإىلِخشيةِاهلَلكِ؛ِحفاًظاِعىلِالنفسِاْلنسانيةِ،ِعىلِأَّلِ

ِ ِفقالِسبحانه ِالرضورة، ِاملَْْيَتَةِ}:يتجاوزِيفِذلكِحدِهذه َِعَلْيُكُم َم َِحرَّ اَم إِنَّ

ِ ِبِِهِلَِغرْيِ نِْزيِرَِوَماُِأِهلَّ
َمِاخْلِ َمَِوحَلْ َِفََلِإِْثَمِِاهللَوالدَّ َِوََّلَِعاد  َِباغ  َِغرْيَ َفَمِنِاْضُطرَّ

                                                           

ياَمَنِ،َِباُبِِ،ِكَِتاُبِِمسلمِصحيحِ(1) ِريمِِِاْْلِ ِِإَِلهَََِِّلِ:َِقاَلَِِأنَِِْبْعَدِِاْلَكافِرَِِِقْتلِِِحَتْ ِ.97ِِاهللُِ،ِحديث:ِإَِّلَّ

ِ.29النساءِ:ِ(2ِ)

ِ.195البقرةِ:ِ(3ِ)

ِبِِالبخاري،ِكتابِالطبِ،ِبابِصحيح(4ِ) ِ،ِرُشْ مِّ َواءِِِالسُّ ِ.5778بِِهِ،ِحديثِرقم:َِِوالدَّ
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ِ {َغُفوٌرَِرِحيٌمِِاهللَعَلْيِهِإِنَّ
(1 )

َمْتَِعَلْيُكُمِاملَْْيَتُةَِوالدَِّ}ويقولِسبحانهِ:ِ،ِ ُمُِحرِّ

ِ ِلَِغرْيِ نِْزيِرَِوَماُِأِهلَّ
ُمِاخْلِ َيُةَِوالنَّطِيَحُةَِوَماِِاهللَوحَلْ دِّ ْوُقوَذُةَِواملرَُْتَ

بِِهَِواملُْنَْخنَِقُةَِواملَْ

ْيُتْمَِوَماُِذبَِحَِعىَلِالنُُّصِبَِوَأْنَِتْسَتْقِسُمواِبِاأْلَْزََّلِمَِذلُِكْمِ َِماَِذكَّ ُبُعِإَِّلَّ َأَكَلِالسَّ

{ِفِْسٌقِ
(2)

ِ }:ويقولِسبحانه،ِِ ًماَِعىَلَِطاِعم  ِحُمَرَّ ُقْلََِّلَِأِجُدِيِفَِماُِأوِحَيِإيَِلَّ

ُهِِرْجٌسَِأْوِفِْسًقاِ َِفإِنَّ َمِِخنِْزير  َِأْنَِيُكوَنَِمْيَتًةَِأْوَِدًماَِمْسُفوًحاَِأْوِحَلْ َيْطَعُمُهِإَِّلَّ

ِ ِلَِغرْيِ {بِِهِِاهللُأِهلَّ
(3)

ِِِِ.ِ

ِ

ِِِِِِِ*ِِِِِِِ**ِ

 
 

  

                                                           

ِ.173(ِالبقرةِ:1ِ)

ِ.3(ِاملائدةِ:2ِ)

ِ.145(ِاألنعامِ:3ِ)
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 ()الـوطـــــن على ظ اــحلفا
 

ِأكدهاِ ِإنسانية ِفطرة ِعليه ِواحلفاظ ِحبِالوطن ِأن ِشكِفيه َِّل مما

وسلم(ِيقولِخماطًباِمكةِاملكرمةِِعليهِاهللِ)صىلِالرشعِاحلنيفِ،ِفهذاِنبينا

ِ)واهلل :ِ ِكِِقائَل رْيُِِإِنَّ ِ،َِأْرضِِِخَلَ ِِاهلل َِِوَلْوَّلَِِاهلل،ِإىلِاهللَِأْرضَِِِوَأَحبُّ َِأينِّ

،ِوملاِهاجرِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِإىلِاملدينةِ( 1)َخَرْجُت(ِماِِمنِْك؛ُِأْخِرْجُتِ

ِوطنهِ ِوسلم( ِعليه ِاهلل ِينسِ)صىل ِمل ِالكرام ِوألصحابه ِله ِوطنًا واختذها

ِاملَِدينَةَِِإَِلْينَاَِحبِّْبِِالذيِنشأِفيهِوَّلِوطنهِالذيِاستقرِفيهِ،ِوقدِقالِ:ِ)اللهمَِّ

ةََِِكُحبِّنَا ،َِأوَِِْمكَّ َنا،َِويِفَِِصاِعنَاِيِفَِِلنَاَِباِركِِْاللهمََِِّأَشدَّ ْحَهاُِمدِّ َِلنَا،َِوَصحِّ

َِِأَنسِ ِ،ِوَعنِْ( 2)اجُلْحَفِة(ِإىَِلُِِْحَّاَهاَِواْنُقْلِ ِِالنَّبِيََِِّأنَِِّ"َِعنُْه(ِاهللِ)َريِضَ ِ)َصىلَّ

،ِِمنَِِْقِدمَِِإَِذاَِكانََِِوَسلََّم(َِعَلْيهِِِاهلل ِ،ُِجُدَراِتِِإىَِلَِِفنََظرََِِسَفر  َِأْوَضعَِِاملَِدينَِة

ةِ َِعىَلَِِكانََِِوإِنَِِْراِحَلَتهُِ َكَهاَِدابَّ ِعليهِ( 3)ِ"ُحبَِّهاِِمنَِِْحرَّ ِاهلل ِ)صىل ِوظل ،

وسلم(ِيقلبِوجههِيفِالسامءِرجاءِأنِحيولِاهللِ)عزِوجل(ِقبلتهِجتاهِبيتهِ

                                                           

() ِرئيسِاملجلسِاألعىلِللشئونِاْلسَلميةِ،ِوعضوِجممعِِأ.د/حممدِخمتارِمجعةِ،ِوزيرِاألوقاف،

ِ.باألزهرِالرشيفِِالبحوثِاْلسَلمية

َةِِيفبابِِ،كتابِاملناقبِِ،ِرواهِالرتمذي(1ِ) ِ.4304ِِ:ِرقمديثِح،َِِفْضِلَِمكَّ

ِالنَّبِِِ،كتابِفضائلِاملدنيةِِ،ِصحيحِالبخاري(2ِ) ِِيِِّبابَِكَراِهَيِة ِ ُِتْعَرىِاملَِْدينَُة ِ:ِرقمِِديثح،َِأْن

1889ِ.ِ

َبَثِِ،كتابِفضائلِاملدنيةِِ،صحيحِالبخاري(3ِ) ِ.1886ِِ:رقمِديثحِ،ِبابِاملَِْدينَُةَِتنِْفىِاخْلَ
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ِ :ِ ِسبحانه ِفقال ،ِ ِربه ِاستجابِله ِحتى ِبمكة  ىن نن من ُّٱاحلرام

 خئ حئ جئ ييىي ني مي زيري ٰى ين

،ِِ(1)َّحت جت هب مب خب حب جبهئ مئ

فأكرمهِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِبالتوجهِإىلِبيتِاهللِاحلرامِ،ِحيثِأولِبيتِ

وضعِللناسِ،ِوحيثِنشأِ)صىلِاهللِعليهِوسلم(ِيفِكنفِهذاِالبيتِوتعلقِ

ِبهِعقلهِوقلبه.

ِ ِالذهبي ِاحلافظ ِقال ِاهللِ-وقد ًداِ-رْحه ِحمبوباتِمنِطائفةًُِِمَعدِّ

ِِعليهِاهللِ)صىلِاهللِرسول ِوسلم( ِِوكان": ِ،ِحيبُّ ِِعائشَة َِأَباَها،ِوحيبُّ

ِ ِ،ِجبلِوحيبِوالعسلِ،ِاحللواءِوحيبِسبَطْيهِ،ِوحيبِأسامَةِ،ِوحيبُّ ُِأُحد 

ِ.(2)"وطنهِوحيب

ِ ُِقَرْيب  ِبن ِامللك ِعبد ِِوقال ِوفاءِاألصمعي ِتعرف ِأن ِأردت ِإذا :

قهِإىلِِحنينهِإىلِأوطانه،ِفانظرِإىلِِالرجلِووفاءِعهده ،ِوبكائهِِأهله،ِوتشوُّ

 عىلِماِمىضِمنِزمانه
(3)

 ونقلِمثلِذلكِعنِأحدِاألعراب, 
(4)

.ِ

                                                           

 .144ِالبقرةِ:ِ(1ِ)

ِ.ِالرسالةِ،ِبريوتِمؤسسةِ:،ِط15/394ِِالذهبيِالدينِشمس،ِالنبَلءِِأعَلمِسريِ(2)

،ِاآلدابِالرشعيةَِّلبنِمفلحوِ،ِالعريبِالرتاثِإحياءِدار:ِط،1ِ/347ِِِللعجلوينِاخلفاءِكشفِ(3)

ِ.292صِ

ِ.،ِط:ِدارِالكتبِالعلميةِ،ِبريوتِ،ِلبنان4/31ِِِالعقدِالفريدِِ(4)
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ِإىلِ ِالراسخ ِالثابت ِحيتاج َِّل ِالصحي ِالفكري ِواملناخ ِالسياق ويف

ِلهِ ِواحتكارها ِالديني ِللخطاب ِاملتطرفة ِاجلامعات ِاختطاف ِلكن دليل،

ِهوِيفِحكمِ ِجعلِما ِإىلِالتدليلِوالتأصيلِ،ِولتفسرياته املسلامتِحمتاًجا

وكأنهِملِيكنِأصَلِثابًتاِ،ِفمرشوعيةِالدولةِالوطنيةِأمرِغريِقابلِللجدلِأوِ

ِالتشكيكِ،ِبلِهوِأصلِراسخَِّلِغنىِعنهِيفِواقعناِاملعارصِ.

وقدِقررِالفقهاءِأنِالعدوِإذاِدخلِبلًداِمنِبَلدِاملسلمنيِصارِاجلهادِ

ِع ِفرضِعني ِالعدو ِكبريهمِودفع ،ِ ِونسائهم ِرجاهلم ِالبلد ِهذا ِأهل ىل

ِاستطاعتهِ ِوفق ِكل ،ِ ِوأعزهلم ِمسلحهم ،ِ ِوضعيفهم ِقوهيم ،ِ وصغريهم

ومكنتهِ،ِحتىِلوِفنواِمجيًعاِ،ِولوِملِيكنِالدفاعِعنِالديارِمقصًداِمنِأهمِ

ِمقاصدِالرشعِلكانِهلمِأنِيرتكواِاألوطانِوأنِينجواِبأنفسهمِوبدينهمِ.ِ

ِاْلنسان ِكان ِقررِِوإذا ِما ِنحو ِعىل ِبنفسه ِوطنه ِيفتدي الرشيف

ِ ِوالعلامء ِالفقهاء ِالنفسِوالعقَلء ِعىل ِاحلفاظ ِيكون ِأن ِاملنطق فليسِمن

ليسِِاملُْفَتَدىىِمهاِمنِالكلياتِوالرضورياتِ،ِواحلفاظِعىلِالوطنَِتَدِاملُفِْ

بثقةِِندرجِالوطنِواحلفاظِعليهِضمنِالكلياتِالست،ِوهوِمماِجعلناِهاِمن

ِ.طمئنانِوا

عملِعىلِتقويةِشوكةِالدولةِالوطنيةِوترسيخِدعائمهاِأنِالكامِنؤكدِ

ِأوِ ِالدولة ِتقويضِبنيان ِعىل ِيعمل ِمن ِكل ِوأن ِووطني، مطلبِرشعي
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تعطيلِمسريهتاِ،ِأوِتدمريِبناهاِالتحتيةِ،ِأوِترويعِاآلمننيِمهاِ،ِإنامِهوِجمرمِ

ِيفِحقِدينهِووطنهِمًعاِ ِيدهِعنِالرشَّ ِ.ِواجبِ،ِوَغلُّ

ِ

*ِِِِِِِ*ِِِِِِِ*ِ

ِ
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 ()ســظ النفـــحف

ِ

ِوالسَلمِعىلِرسولِاهللِوعىلِآلهِوصحبهِبسمِ اهللِواحلمدِهللِوالصَلة

 :،ِوبعدِومنِواَّله

ِى،ِمنِمتسكِبتعاليمهِواهتدِبدينِاْلسَلمِفقدِجاءناِالرسولِالكريمِ

ِيفِاآلخرة ِوسلم ِالدنيا ِيف ِسعد ِالتيِتكفلِِ؛ِمهديه ِاملقاصد ِدينِحيقق ألنه

ِواآلخرة ِيفِالدنيا ِوِللناسِالسعادة ِواحلفاظِعىلِِمنها، ِاحلقِيفِاحلياة ْحاية

ِِالدينِوالعقلِواملال ِعىلِاحلقوقِف، ِقدِحافظنا ِنكون ِاملقاصد بتحقيقِهذه

ِلإلنسان ِاحلديثِعنِحقوقِِاألساسية ِفيهام ِويفِعرصِكثر ِونحنِيفِعامل ،

لوضعِأسسِوقواعدِأساسيةِِسعتاْلنسان،ِفكمِمنِمنظمةِحمليةِأوِدوليةِ

ِو ِاحلقوق، ِِخذِكلِالوسائلِلضامنِتطبيقهاتتحاولتِأنِهلذه ،ِ كانِمنِلذا

األدلةِالنقليةِمنِالكتابِوالسنةِواألدلةِالعمليةِذكرِِياملفيدِبلِومنِالرضور

ِسبَِّ ِكان ِاْلسَلم ِبأن ِتربهن ِالتي ِاملسلمني ِحياة ِواقع ِاألنظمةِمن ِلكل اًقا

 ِ.ِوذلكِمنذِأربعةِعرشِقرًناِ،والقواننيِإىلِصيانةِهذهِاحلقوق

لكونِاملرضِمنِأهمِوأخطرِماِ؛ِِأكتبِيفِحفظِالصحةِوقدِرأيتِأن

ِللهَلك ِويعرضه ِاْلنسان ِحياة ِالنقاطِِ،ِهيدد ِمن ِالبحثِيفِمجلة ِجاء وقد

ِوهي:،ِِتربزِحمافظةِاْلسَلمِعىلِالصحةِالعامةالتيِالرئيسةِ

                                                           

()ِِِِِللشئونِاْلسَلميةِفاسوِبوركيناد/أبوِبكرِدكوريِ،ِمستشارِرئيسِمجهورية.ِ
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ِ:النظافةِ–1ِ

نظافةِاجلسمِوالثوبِواملكانِلقبولِالصَلة؛ِبلِقالِاْلسَلمِاشرتطِ

ِ"ِالرسولِ ِنِْصُفِاِْلياَمنِِ.. "َوالطُُّهوُر
(1)

لهِبدِِفمنِأرادِالصَلةِفَلِ،

ِثمِيتوض ِمنها ِوتطهريِجسمه ِالنجاسة ِمنِإزالة ا حمس  قالِتعاىل:ِ،أ َه يُّ
َ

أ َيَٰٓ
َي  ِل إ ۡم  َُك ي ِۡد ي

َ
َوأ ۡم  ُك وَه وُُج  ْ وا لُ ِس ۡغ ٱ فَ  ِ ة وَٰ لَ صَّ ل ِلَي ٱ إ ۡم  ُت ۡم ُق َِذا  إ  ْ ٓوا ُن َم ا َء َن  َِّذي ل ٱ

ِِق  ف َرا َۡم ل ۡنِ ٱ ي َب ۡع َك ۡ ل َي ٱ ِل إ ۡم  ُك لَ رُۡج
َ

َوأ ۡم  ُك وِس ُِرُء ب  ْ وا ُح َس ۡم (2)ىجس َوٱ
ِسنَِّقدِوِ،

زيادةِعىلِهذهِالفرائضِاملضمضةِواَّلستنشاقِومسحِاألذننيِِالرسولِ

وتدليكِأعضاءِاجلسمِالتيِيمرِعليهاِماءِالوضوء،ِفاْلنسانِالذيِيغسلِ

ِيق ِاليوم ِيف ِمرات ِِخس ِاألعضاء ِاألمراضِِيهذه ِمن ِكثري ِمن نفسه

ِ ِأيدهيمِواألوبئة، ِبغسل ِالناس ِيأمرون ِالذين ِاألطباء ِذلك يعرف

ِ.ووجوههمِعندِإصابتهمِبكثريِمنِاألمراض

ِعندِاَّلتصالِ كامِأوجبِاْلسَلمِغسلِمجيعِالبدنِباملاءِللرجلِواملرأة

ا حمساجلنيسِأوِاَّلحتَلم،ِويفِذلكِيقولِتعالی: ِإن ُكنتُۡم ُجنُٗب ْ َو ُروا هَّ (3)ىجسفَٱطَّ
،ِ

ِ ُمَعِةَِفبَِهاِ ":ِِعىلِاَّلغتسالِيفِيومِاجلمعةِكامِقالِِوحثَّ َأَِيْوَمِاجْلُ َمْنَِتَوضَّ

                                                           

َعْنَِأيِبِو ،3519ِ،ِبابِماِجاءِيفِعقدِالتسبيحِباليد،ِحديثِرقمِواتِ(ِسننِالرتمذي،ِأبوابِالدع1)

ِ ِاهلِل َِرُسوُل َِقاَل َِقاَل: ِاأْلَْشَعِريِّ
َِوَسلَّمَِ)َمالِك  َِعَليِْه ِاهللُ َِصىلَّ ياَمنِِ":( ِاْْلِ َِشطُْر صحيحِ "..الطُُّهوُر

 .223ِ،ِحديثِرقمِاُبَِفْضِلِاْلُوُضوءِِ،ِكتابِالطهارةِ،ِبَِمسلم

 .6ِ:ِ(ِاملائدة2)

 .اآليةِالسابقةِِ(3)
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"َونِْعَمْت،َِوَمِنِاْغَتَسَلَِفُهَوَِأْفَضُلِ
(1)

ِ.ِ

تِيِ":ِوكذلكِأمرِاْلسَلمِبتنظيفِاألسنانِقالِ َِعىَلُِأمَّ َِأْنَِأُشقَّ لَْوَّلَ

َِعىَلِِ- َِصََلةِ ِ-النَّاسَِِأْو َِمَعُِكلِّ َواِك ِبِالسِّ "أَلََمْرهُتُْم
(2)

أنِتنظيفِِكوَّلِش،ِ

نِاألطباءِذكرواِحيثِإاألسنانِيقيِاْلنسانِمنِمجيعِأمراضِالفمِوغريها،ِ

ِ.أنِأمراضِاألسنانِتسببِأمراًضاِأخرىِمميتة

باَّلعتناءِبسائرِأجزاءِالبدنِكحلقِالشعرِالزائدِيفِِأمرِالرسولِكامِ

الِفْطَرُةَِِخٌْس،َِأْوَِِخٌْسِِمَنِالِفْطَرِة:ِاخِلَتاُن،ِِ":ِاجلسمِوقصِاألظافر،ِفقالِ

اِرِبِ ِالشَّ َِوَقصُّ ِاألَْظَفاِر، َِوَتْقلِيُم ِاِْلْبِط، َِوَنْتُف "َواَِّلْستِْحَداُد،
(3)

ألنِهذهِِ؛

األمراض،ِيقولِاهللِِاةِلألوساخِوالروائحِوبالتايلتِكانتِمدعكَِرِِكلهاِإنِتُِ

ِرِينَ حمس يفِكتابهِالكريم:عزِوجلِ لُۡمتََطه  َن َويُِحبُّ ٱ َٰبِي وَّ ُيحِبُّ ٱلتَّ  َ ِنَّ ٱَّللَّ (4)ىجسإ
.ِِ 

 املأكلِواملرشب:ِ-۲

ِاجلسم ِينفع ِالذي ِالكامل ِالغذاء ِإىل ِحيتاج ِاْلنسان ِجسم وحيافظِِإن

لذلكِحرصِاْلسَلمِعىلِأمرِاملسلمِبأنِيأكلِاحلَللِالطيبِالنافع،ِوملِِعليه؛

                                                           

 .354ِِ(ِسننِأيبِداود،ِكتابِالطهارة،ِبابِيفِالرخصةِيفِتركِالغسلِيومِاجلمعة،ِحديثِرقم1ِ)

،ِوصحيح887ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاجلمعة،ِبابِالسواكِيومِاجلمعة،ِحديثِرقمِِ:ِ(ِمتفقِعليه2)

 .واللفظِللبخاريِ.252ِ،ِحديثِرقمِِمسلم،ِكتابِالطهارة،ِبابِالسواك

صحيحِو،5889ِصحيحِالبخاري،ِكتابِاللباس،ِبابِقصِالشارب،ِحديثِرقمِِ:(ِمتفقِعليه3)

ِ،ِواللفظِللبخاريِ.257قمِ،حديثِرِمسلم،ِكتابِالطهارة،ِبابِخصالِالفطرة

 .222:(ِالبقرة4)
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ِعقله ِأو ِباْلنسانِيفِجسمه ِإَّلِالضار ِمنِاألطعمة ِنفسهِحيرم ِقالِأو ِكام ،

ْ حمس تعالی: َُٰكۡم َوٱۡشُكُروا ا َرَزۡقَن َِٰت َم َِب ْ مِن َطي  ُوا ْ كُل وا َءاَمنُ َِّذيَن  ا ٱل َه يُّ
َ

أ  َّللَيَٰٓ
هُ  َّا ۡم إِي ِن ُكنتُ ُدوَن إ يرِ  ١٧٢َتۡعبُ لۡخِنزِ لَحَۡم ٱ َم َو دَّ لَۡمۡيتََة َوٱل َم َعلَۡيُكُم ٱ َحرَّ ا  َم إِنَّ

ِِۚ إِنَّ  ٓ إِۡثَم َعلَۡيه ٖ فَلَا َغيَۡر بَاٖغ َولَا عَاد ۡضُطرَّ  ِۖۡ َفَمِن ٱ لَِغيۡرِ ٱَّللَّ هِلَّ بِهِۦ 
ُ

ٓ أ ا َوَم
م   ورٞ رَِّحي َغُف  َ (1)ىجسٱَّللَّ

ِ ِاملحرماتِيفِهذه ِوَّلِشكِأن ِترضِباْلنسان. ِاآلية

ِرضًراِبالًغاِ.

حتىِالطعامِاحلَللِالطيبِالنافعِفَلِينبغيِلإلنسانِأنِيتناولِمنهِفوقِ

ِتعاىل: ِيقول ِذلك ِويف ِبُّ حمسحاجته َُّهۥ لَا ُيح ْ  إِن ُٓوا ِرف ْ َولَا تُۡس وا ْ َوٱۡشَربُ ُوا وَُكل
رِفِينَ  (2) ىجسٱلُۡمۡس

وأبعدِعنِِفمنِتقيدِمهذهِاآليةِالقرآنيةِضمنِلنفسهِالصحة،ِ

ِبَِحْسِبِاْبِنِآَدَمِ ":ِِجسمهِاملرض،ِيقولِ اِِمْنَِبطْن  ِِوَعاًءِرَش  َماَِمأَلِآَدِميٌّ

ِحَمَالَةَِ َِّلَ َِكاَن َِفإِْن ُِصْلبَُه ُِيِقْمَن ابِهُِِِأُكََلٌت ِلرَِشَ َِوُثُلٌث ِلَِطَعاِمِه َوُثُلٌثَِِفُثُلٌث

"لِنََفِسهِِ
(3)

ِيعرِِّ،ِوقدِأمجعِاألطباءِعىلِأنِمنِأكثرِمن ضِنفسهِالطعامِفإنه

ِمنِاألمراضِمثلِأمراضِالقلبِوأمراضِالكىلِ ِالتيِتسببِكثرًيا للسمنة

ِمنِأهمِالعباداتِ ِلذلكَِّلِيستغربِأنِيكونِالصوم والسكريِوالضغط؛

ِلكثريِ  ِناجع ِعَلج ِمن ِفيه ِملا ِالساموية، ِالديانات ِمجيع ِاألمراضِِلدى من

                                                           

 .172ِ،173ِِ:(ِالبقرة1)

 .31ِِ:(ِاألعراف2)

 .2380ِِ(ِسننِالرتمذي،ِأبوابِالزهد،ِبابِماِجاءِيفِكراهيةِكثرةِاألكل،ِحديثِرقم3ِ)



- 101- 

 

علاًمِمهذهِالنفسيةِواجلسمية،ِوإذاِقرأتِماِكتبهِاألطباءِيفِذلكِفإنكِستزدادِ

 الفوائدِالكثرية.

ِذُِِالكريمِالقرآنِىهنِوقد حِلغريِاهللِأوِذكرِعليهِغريِبِِعنِأكلِكلِما

اخلمرِألهناِِكامِهنىِعنِرشب؛ِألنِأكلهِيناقضِصحةِعقيدته،ِاسمِاهللِتعاىل

مِاْلسَلمِمجيعِاملخدرات؛ِألهناِمثلِكِحرِّكذل،ِوترضِبعقلِاْلنسانِوصحته

 وِأشدِرضًرا.وعقله،ِأاخلمرِيفِاْلرضارِباْلنسانِ

ِ ِالرسول ِأوىص ِالطعامِوقد ِقبل ِيديه ِالرجل ِيغسل وبعدِِ،أن

اَّلستيقاظِمنِنومهِقبلِأنِيدخلهامِيفِاْلناء،ِكامِأمرِأنِتغطىِاألواينِالتيِ

نَِةَِلْيَلًةَِغطُّواِاْْلِِِ"فيهاِالطعامِأوِالرشاب،ِفقال: ِيِفِالسَّ َقاَء،َِفإِنَّ َناَء،َِوَأْوُكواِالسِّ

َِنَزَلِ َِلْيَسَِعَليِْهِِوَكاٌء،ِإَِّلَّ ِلَيَْسَِعَليِْهِِغَطاٌء،َِأْوِِسَقاء  ِبِإَِناء  َينِْزُلِفِيَهاَِوَباٌء،ََِّلَِيُمرُّ

ِاْلَوَباءِِ َِذلَِك ِِمْن "فِيِه
(1)

ِ ِاهلوام ِمن ِفيها ِيقع ِفقد ِوأيًضا ةِؤذيواحلرشاتِامل،

ِرشبَتِ ِإذا ِِفتهلك ِالقربةِِكلَتِأأو ِفم ِيرشبِمن ِأن ِأيًضا ِوهنی ِفيها، ما

مبارشة؛ِبلِيصبِاملاءِيفِإناءِطاهرِيرىِماِفيهِثمِيرشب،ِوهنيِكذلكِأنِ

يتنفسِيفِالرشابِوهوِيرشبهِأوِينفخِفيه
(2)

اْلناءِِبعد،ِوإذاِأرادِأنِيتنفسِفلي

                                                           

 .2014(ِصحيحِمسلم،ِكتابِاألرشبة،ِبابِاألمرِبتغطيةِاْلناء،ِحديثِرقم1ِ)

ِمنهِحديثِِ(2) ِالنَّبِيَّ ؛َِأنَّ َسِيِفِاِْلَناِء،َِأْوُِينَْفَخِفِيهِِِ"(:َصىلِاهللَِعليهِوَسلم)اْبِنَِعبَّاس  ،ِسننِ"هَنَىَِأْنُِيتَنَفَّ

اِبِالرتمذي،ِأبوابِاألرشبةِ،ِ َ  .1888ِ،ِحديثِرقمَِباُبَِماَِجاَءِيِفَِكَراِهَيِةِالنَّْفِخِيِفِالرشَّ
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إىلِأنُِيرویِعنِفيهِثمِيتنفسِثمِيرشبِمنِجديد
(1)

وَّلِشكِأنِاحلكمةِيفِ،ِ

ِعندِِهذلكِظاهرة؛ِألن قدِيكونِيفِالسقاءِحيوانِأوِحرشةِأوِقذاةَِّلِيراها

ِيكسبهِ ِمبارشة ِالسقاء ِأنفاسِالشاربِيف ِتردد ِوأيًضا الرشبِفتلجِجوفه،

رائحةِكرهيةِيعافِالرشابِألجلها،ِأوِيصابِالشاربِبمرضِإنِكانِمنِ

 .سبقهِإىلِالرشبِمريًضا

 احلركةِوالرياضة:ِ-3ِ

أمجعِالعلامءِواألطباءِعىلِأنِجسمِاْلنسانِبحاجةِإىلِاحلركةِوالرياضةِ

لوقايتهِمنِكثريِمنِاألمراض؛ِلذلكِفكثريِمنِالرياضاتِكانتِسنةِعمليةِ

كاملسابقةِباخليولِواملصارعةِواملسابقةِعىلِاألقدامِأوِبرميِِيفِأيامِالرسولِ

النبل
(2)

ِالناسِأوِامليشِيفِقضاءِحوائجِالتزاوروكذلكِحثِاْلسَلمِعىلِِ،

إىلِاجلمعِواجلامعات،ِوهذهِكلهاِِعِجنائزهمِوامليشيوعيادةِمرضاهمِوتشي

الصَلةِباْلضافةِكامِأنِ،ِِاجلسمِوحتميهِمنِكثريِمنِاألمراضِيحركاتِتقو

ِجمهدة ِغري ِمستمرة ِرياضة ِفإهنا ِالروحية ِفوائدها ِأِإىل ِمها ِتتحرك غلبِ،

خمتلفِأوقاتِالنهارِقبلِطلوعِالشمسِوبعدِِعضَلتِاجلسمِومفاصلهِيف

                                                           

ِ)ِاهللَرُسوُلِِولق"ومنه:ِ(1) َِعَلْيِهَِوَسلَّمََِِصىلَّ ْسِيِفِاِْلَناءِِ "ِ:ِ(اهللُ َبَِأَحُدُكْمَِفََلَِيتَنَفَّ ،َِوإَِذاَِأَتىِِإَِذاِرَشِ

ْحِبِيَِمينِهِِ َِيتََمسَّ ِبِيَِمينِِه،َِوَّلَ َِذَكَرُه َِفََلَِيَمسَّ ،َِباُبِالنَّْهِيِالوضوءِ،ِكتابِالبخاريصحيحِ.ِ"اخَلَلََء

 .153رقمِ،َِِعْنِاَِّلْستِنَْجاِءِبِاليَِمنيِِ

،ِ هـ(751حمدِبنِأيبِبكرِبنِأيوبِبنِسعدِشمسِالدينِابنِقيمِاجلوزيةِ)املتوىف:ِملِلطبِالنبويِاِ(2)

 ِ.بريوتِِ–دارِاهلَللِِ،ِط186صِ
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الزوالِوقبلِالغروبِوبعدهِوقبلِالنوم،ِويفِذلكِمنِالفوائدِالصحيةِللجسمِ

 والعلامءِاملتخصصونِيفِالصحةِالعامة.،ِماَِّلِيعلمهِإَّلِاهللِ

 :ِالنومِوالراحةِ-4

ِوال ِالراحة ِإىل ِبحاجة ِاْلنسان ِلذلكِنجسم ِالتوم، ِاهلل ِنعم ِمن ِيكان

ِويكتسبِالرزقِامتنَِّ ِالنهار ِيف ِليعمل ِتعاقبِالليلِوالنهار، ِعىلِاْلنسان ها

اْلسَلمِأنِِىوينامِيفِالليلِلرييحِعقلهِوجسمهِويستعيدِنشاطه،ِولذلكِهن

يفِالعبادة،ِقالِِىهِحتتلِجسمهِمنِالعملِفوقِطاقوحيمِِّهجيهدِاْلنسانِنفس

َهالَا يُكَل ُِف حمس تعالی: َّا وُۡسَع ا إِل َنۡفًس  ُ (1)ىجسٱَّللَّ
.ِِ

نِالصَلةِوالصيامِمنِأهمِالعباداتِوأفضلهاِومعِذلكِإذاِأِومنِاملعلوم

ملِيستطعِاْلنسانِالقيامِللصَلةِأمرهِاْلسَلمِأنِيؤدهياِقاعًداِأوِراقًدا،ِومنِملِ

يستطعِالصيامِملشقةِاملرضِأوِالسفرِأبيحِلهِالفطرِيفِرمضان،ِومنِملِيستطعِ

ستعاملِاملاءِملرضِأوِبردِأبيحِلهِالتيمم،ِوهكذاِنرىِاْلسَلمِمزجِبنيِاملنافعِا

 ا،لربكِعليكِحقِ إنِاِكامِالروحيةِواملنافعِاجلسدية؛ِألنِجلسدكِعليكِحقِ 

ِفقدِ ِإىَِلُِبُيوِتَِأْزَواِجِالنَّبِيِّ
َِِجاَءَِثَلََثُةَِرْهط  َِيْسَألُوَنَِعْنِِعَباَدِةِالنَّبِيِّ ،َِفَلامَّ

ِ ُْمَِتَقالُّوَها،َِفَقاُلوا:َِوَأْيَنَِنْحُنِِمَنِالنَّبِيِّ واَِكَأهنَّ َمِِمْنُِأْخرِبُ ؟َِقْدُِغِفَرَِلُهَِماَِتَقدَّ

يَْلَِأَبًدا،َِوَقاَلِآَخُر:َِأَناَِأُصوُمِ ِاللَّ ُِأَصيلِّ اَِأَناَِفإيِنِّ َر،َِقاَلَِأَحُدُهْم:َِأمَّ َذْنبِِهَِوَماَِتأَخَّ

ُجَِأَبًدا،َِفَجاَءَِرُسوُلِالدَِّ  ِاهللْهَرَِوَّلَُِأْفطُِر،َِوَقاَلِآَخُر:َِأَناَِأْعَتِزُلِالنَِّساَءَِفََلَِأَتَزوَّ

                                                           

 .286ِِ:(ِالبقرة1)
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ِ:ِأَلَْخَشاُكْمِِاهللَأْنُتُمِالَِّذيَنُِقْلُتْمَِكَذاَِوَكَذا،َِأَماِوَِ"إِلَْيِهْم،َِفَقاَل َوَأْتَقاُكْمِِهللإيِنِّ

ُجِالنَِّساَء،َِفَمْنَِرِغَبَِعْنُِسنَّتِيِ َِوَأْرُقُد،َِوَأَتَزوَّ لَُه،ِلَكِنِّيَِأُصوُمَِوُأْفطُِر،َِوُأَصيلِّ

"َفَليَْسِِمنِّي
(1)

هذاِدليلِعىلِأنِاْلنسانِجيبِأنِيتوسطِيفِكلِأمورهِحتىِ،ِف

ِنفسهِحقهاِمنِالراحةِوالنومِحفاًظاِعىلِصحته.ِييفِالعبادات،ِوأنِيعط

 :يالدعوةِإىلِالتداوِ-5

ِ :ِقال:ِيملنِسألهِعنِالتداوِلقولِالرسولِِياْلسَلمِعىلِالتداوِحضَّ

َِوَضَعِلَُهِِشَفاءًَِِنَعْمَِياِِعَباَدِاهلِلَِتَداَوْواِ" ِاهلَلِمَلَِْيَضْعَِداًءِإَِّلَّ َِداًءَِِأْوَِدَواءًَِِفإِنَّ إَِّلَّ

"َوَماُِهَو؟َِقاَل:اهَلَرمَُِِواِحًداَِفَقالُوا:َِياَِرُسوَلِاهللِِ
(2)

جبِعىلِاْلنسانِأنِافوِ،

ِألزم ِمن ِكل ِويعالج ِنفسه ِواألبناءِِهيعالج ِكالزوجة ِعليه ِباْلنفاق الرشع

قدِوربطِاألسبابِباملسبيات،ِعزِوجلِألنِاهللِِ؛الصغارِوالوالدينِالعاجزين

َياَِرُسوَلِِقلت:ِ:َعْنَِأبِيِهَِقاَلَِِعْنَِأيِبِِخَزاَمةَِفوضعِالدواءِسبًباِلطردِاملرض،ِ

ِقيَها،ِِاهللِِ َِنتَِّقيَهاَِأَرَأْيَتُِرًقىَِنْسرَتْ َِوُتَقاًة َِنتََداَوىِبِه ِاهللَِِِوَدَواًء ِِمْنَِقَدِر َهْلَِيُردُّ

"ِهَيِِمْنَِقَدِرِاهللِِ"َشيْئًا؟َِقاَل:
(3)

 والتوكل.َّلِينايفِالتوحيدِِيالتداوفِ،

احلجرِالصحيِعندِانتشارِِ:ومنِتعاليمِاْلسَلمِيفِاملحافظةِعىلِالصحة

                                                           

ِعليه1) ِمتفق ):ِِ ِرقم ِحديث ِالنكاح، ِيف ِالرتغيب ِباب ِالنكاح، ِكتاب ِالبخاري، ،5063ِصحيح

ُِمَؤَنُه،َِواْشتَِغاِلِصحيحِمسلم،ِكتابِو ِإَِلْيِه،َِوَوَجَد َِتاَقْتَِنْفُسُه النكاح،َِباُبِاْستِْحبَاِبِالنَِّكاِحِملَِْن

ْومِِ  .ِِ،ِواللفظِللبخاري1401،ِحديثِرقمَِمْنَِعَجَزَِعِنِاملَُْؤِنِبِالصَّ

ِ،ِأبوابِالطبِ،ِسننِالرتمذيِِ(2) َواِءَِواحَلثِّ  .2038ِ،ِحديثِرقمَِعَليْهَِِباُبَِماَِجاَءِيِفِالدَّ

 .2065ِِ(ِسننِالرتمذي،ِأبوابِالطب،ِبابِماِجاءِيفِالرقىِواألدوية،ِحديثِرقم3ِ)
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َِفََلَِتْدُخُلوَها،َِوإَِذاِ» ":ِحيثِقالِِالعدوى، ِبِالطَّاُعوِنِبَِأْرض  َِسِمْعتُْم إَِذا

ُرُجواِِمنَْهاِ َِوَأْنتُْمِمِهَاَِفََلِخَتْ "َوَقَعِبَِأْرض 
(1)

ِمُمِْرٌضَِعىَلِ":ِ ِوقال،ِ َّلَُِيوِرَدنَّ

ِ "ُمِصحٍّ
(2)

َّلِيوردِصاحبِاْلبلِاملريضةِعىلِصاحبِاْلبلِالسليمةِِأيِ،

 مريضهاِسليمها.يِفيعد

 :ِاملحافظةِعىلِالبيئةِ-6ِ

ِاْلسَلم ِِأمر ِالرسول ِفكان ِالبيئة، ِعىل ِبعضِِباملحافظة خيصص

ِىاملحمياتِويمنعِقطعِاألشجارِأوِالصيدِفيهاِكامِيفِمكةِواملدينة،ِوكانِينه

منِاألدلةِالرشعيةِعىلِ،ِوالناسِيفِطرقهمِعنِتلويثِاملياه،ِأوِوضعِماِيؤذي

ْ فِي حمساملحافظةِعىلِالبيئةِقولهِتعاىل:ِ ۡوا َا َتۡعثَ ِ َول ِق ٱَّللَّ ِۡز ن ر  ْ مِ وا ْ َوٱۡشَربُ ُوا ُكل
ِض  ۡر

َ
ۡأ ِدينَ  ٱل (3)ىجس ُمۡفِس

ِ ِ ِتعاىللووق، ِبعضِاملِه َّيَٰ  حمس :فسدينيفِذم َذا تََول َوِإ
َل  وَ  َّۡس لۡحَۡرَث َوٱلن َِك ٱ ا َويُۡهل ِيَه َد ف ُِيۡفِس ِض ل ۡر

َ
فِي ٱلۡأ يَٰ  حِبُّ َسَع ُ لَا ُي ٱَّللَّ

ادَ  لَۡفَس (4)ىجسٱ
.ِ 

ائِِمِ":ِِِرسولِاهللِوقال َِأَحُدُكْمِيِفِاملَاِءِالدَّ ِِالَِّذيَِّلَِجَيِْريَّلََِيُبولَنَّ ،ُِثمَّ

                                                           

 .5728ِِ،ِحديثِرقمِِ(ِصحيحِالبخاري،ِكتابِالطب،ِبابِماِيذكرِيفِالطاعون1)

صحيحِمسلم،ِو،5771ِصحيحِالبخاري،ِكتابِالطب،ِبابَِّلِهامة،ِحديثِرقمِِ:(ِمتفقِعليه2)

َة،َِوََّلَِهاَمَة،َِوََّلَِصَفَر،َِوََّلَِنْوَء،َِوََّلُِغوَل،َِوََّلُِيوِرُدِمُمِْرٌضِكتا بِالسَلم،َِباُبََِّلَِعْدَوى،َِوََّلِطرَِيَ

 ،ِواللفظِللبخاريِ.2221ِ،ِحديثِرقمَِعىَلُِمِصحٍِّ

 .60ِ:(ِالبقرة3)

 .205ِِ:(ِالبقرة4)
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ِفِيهِِ "َيْغتَِسُل
(1)

ِوقالِ ،ِ َِوَقاِرَعِةِِ": ِاملََْواِرِد، ِيِف اَز ِالرَْبَ ِالثَََّلَثَة: ِاملَََْلِعَن اتَُّقوا

ِ َِوالظِّلِّ "الطَِّريِق،
(2)

ِ ،ِ ِكام ِقال ِِمنُْهِ ": َِفَيأُْكَل َِغْرًسا، ِاملُْْسلُِم َِيْغِرُس َفََل

َِكاَنِلَُهَِصَدَقًةِإىَِلَِيْوِمِالِْقيَاَمِةِإِْنَساٌن،َِوََّلِ ،ِإَِّلَّ "َدابٌَّة،َِوََّلَِطرْيٌ
(3)

يفِِوقالِ،ِ

ِ َِصَدَقةٌِ "حديثِآخر: ِالطَِّريِق ِاألََذىَِعِن "ُِيِميُط
(4)

ِوقال ،ِِ َِقَطَعِ ": َمْن

َبِِ-أيِبدونِمربرِ-ِسْدَرًةِ "َرْأَسُهِيِفِالنَّارِِِاهللَصوَّ
(5)

. 

اْلسَلمِقدِاهتمِبجميعِماِقدِيطرأِعىلِاْلنسانِمنِعللِختاًماِ..ِفإّنِو

ِِروحية أمراضو ِ،ِجسميةأو ِنفسية ِ،ِِأو ِمنها ِوالوقاية وحّثِعىلِعَلجها

ِ.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِكيفَِّلِوقدِجاءِْلنقاذِالعاملِوإصَلحِالبرشية

ِ

*               *               * 

  

                                                           

ائِمَِِباُبِالَبْوِلِيِفِ،كتابِالوضوءِ،ِصحيحِالبخاريِ(1)  .239ِ،ِحديثِرقمِِاملَاِءِالدَّ

 .26ِِ(ِسننِأيبِداود،ِكتابِالطهارة،ِبابِاملواضعِالتيِهنىِالنبيِعنِالبولِفيها،ِحديثِرقم2ِ)

ْرِعِ،ِحديثِرقم3ِ)  .1552ِِ(ِصحيحِمسلم،ِكتابِاملساقاة،َِباُبَِفْضِلِالَْغْرِسَِوالزَّ

ذكرهِمعلًقاِ،ِوسننِأيبِداودِ،ِأبوابَِباُبِإَِماَطِةِاألََذىِ،ِ،ِكتابِاملظاملِوالغصبِ،ِ(صحيحِالبخاري4ِ)

 ،ِواللفظِللبخاريِ.5243ِالنوم،بابِإماطةِاألذىِعنِالطريقِ،ِحديثِرقمِ

 .5239ِِ(ِسننِأيبِداود،ِأبوابِالنوم،ِبابِمنِقطعِالسدر،ِحديثِرقم5ِ)
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 النفس البشرية ايةمح

 ()الشريعة اإلسالمية والوثيقة الدولية حلقوق اإلنسانبني 
ِ

زهِعىلِسائرِِوحكمة،ِوميَِّخلقِاهللِعزِوجلِاْلنسانِوأودعِفيهِعقًَلِ

وبالكرامةِالتيِجتّلتِيفِأمرِاملَلئكةِبالسجودِِ،اخللقِبالعقلِوالعلمِوالفهم

ِوخلدمته ِاألرضِله ِيف ِما ِكل ِتسخري ِوكذلكِيف ِله، ونصوصِالقرآنِ،

ِإَوۡذ قَاَل َربَُّك ﴿:ِيقولِاهللِتعاىلِتقريرِهذهِاحلقائق،يفِِاواضحةِمتامًِالكريمِ
هلَۡمَلَٰٓئهَكةه إهِّنه َجاعهل  ِفه  ۡرضه ٱل

َ
ُد فهيَها  ۡۡل ََتَۡعُل فهيَها َمن ُيۡفسه

َ
ْ أ ۖٗ قَالُٓوا َخلهيَفة 

ۡعلَُم َما ََل  ِلهَمآءَ ٱَويَۡسفهُك 
َ
ٓ أ هِّنه ُس لََكۖٗ قَاَل إ َك َوُنَقِده َۡمده َوََنُۡن نَُسِبهُح ِبه

ۡسَمآءَ ٱوََعلََم َءاَدَم  ٣٠َتۡعلَُمونَ 
َ
َفَقاَل  لَۡمَلَٰٓئهَكةه ٱُُكََها ُثَم َعَرَضُهۡم لََعَ  ۡۡل

ۢنبه 
َ
ََ   ُ أ يه َٰده َٰ ۡسَمآءه ََُٰٰٓٓلََلٓءه إهن ُننتُۡم 

َ
هس ْ  ٣١و يه ب ُسۡبَحََٰنَك ََل عهلَۡم َّلَآ قَالُوا

نَت 
َ
ٓۖٗ إهنََك أ هههۡمۖٗ  ٣٢ۡۡلَكهيمُ ٱ لَۡعلهيمُ ٱإهََل َما َعلَۡمتَنَا ۡسَمآئ

َ
هس ۢنبهۡئُهم ب

َ
ـ َاَدُم أ قَاَل َيَٰٓ

ۡعلَُم َغۡيَب 
َ
ٓ أ هِّنه قُل لَُكۡم إ

َ
لَۡم أ

َ
هههۡم قَاَل أ ۡسَمآئ

َ
هس ُهم ب

َ
ۢنبَس
َ
ٓ أ َٰته ٱفَلََما  لَسَمََٰو

ۡرٱوَ 
َ
ۡعلَُم َما ُتۡبُدوَن َوَما ُننتُۡم تَۡكُتُمونَ  ضه ۡۡل

َ
هلَۡمَلَٰٓئهَكةه  ٣٣َوأ نَا ل

ِإَوۡذ قُلۡ
ْ ٱ ََبَٰ وَ  ۡسُجُدوا

َ
هبۡلهيَس أ هََلٓ إ ْ إ َٰفهرهينَ ٱَوََكَن مهَن  ۡستَۡكَبَ ٱٓأِلَدَم فََسَجُدٓوا َك

 ٣٤لۡ
ـ َاَدُم  نَت َوَزوُۡجَك  ۡسُكنۡ ٱَوقُلۡنَا َيَٰٓ

َ
ۡئتَُما َولُُكَ  ۡۡلََنةَ ٱأ مهۡنَها رََغًدا َحۡيُث شه

ه  ه ََ ٱَفتَُكونَا مهَن  لَشَجَرةَ ٱَوََل َتۡقَربَا َهَٰذه َزلَُهَما  ٣٥ لَظَٰلهمه
َ
َعۡنَها  لَشۡيَطَٰنُ ٱفَس

ۡخرََجُهَما مهَما ََكنَا فهيههِۖ َوقُلۡنَا 
َ
ْ ٱفَس ۖٗ َولَُكۡم ِفه  ۡهبهُطوا َۡعٍض َعُدِو  َبۡعُضُكۡم ِله

                                                           

()ِ)ِلرابطةِواألمنيِاألزهر،ِبجامعةِالدويلِالقانونِ،ِأستاذأ.د/جعفرِعبدِالسَلمِ)رْحهِاهللِتعاىل ِالعام

ِاجلامعاتِاْلسَلميةِسابًقا.
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ۡرضه ٱ
َ
َ  ُمۡسَتقَ  ۡۡل ههه  ٣٦ِر  َوَمَتٌَٰع إهََلَٰ حه هَمَٰت  َفتَاَب  ۦَفتَلَََّقَٰٓ َءاَدُم مهن َرِب َُك

يمُ ٱ تلََواُب ٱُهَو  ۥَعلَۡيهه  إهنَهُ  ْ ٱقُلۡنَا  ٣٧لرَحه هيََنُكم  ۡهبهُطوا ت
ۡ
هَما يَس ۖٗ فَإ ا مهۡنَها ََجهيع 
هَع ُهَداَي فَََل َخۡوٌف َعلَۡيههۡم َوََل ُهۡم ََيَۡزنُونَ  ى َفَمن تَب (1)﴾٣٨ِمهِّنه ُهد 

ِ،

ِرئيسةو ِاآلياتِحقائق ِأنِتثبتِهذه ِاملَلئكة ِبأمر ِاْلنسان ِتكريم ِمنها: ،

ِ.تسجدِله،ِوتفضيلِاْلنسانِبالعلمِعىلِسائرِاملخلوقات

أمرِاهللِاْلنسانِبعدِماِنزلِعىلِاألرضِباتباعِاهلدىِالذيِسيأتيهِلقدِ

ِواألنبياء ِالرسل ِطريق ِعن ِاْلسَلم،ِ، ِيف ِاْلنسان ِحلقوق ِاملدخل ِهو هذا

وملبدأِاْلنسانيةِيفِالسلمِواحلربِعىلِالسواء،ِفنحنِنتبعِماِجاءِيفِمصدرِ

ِيفِاحلياة ِودوره ِوالترشيعِاْلسَلميِاألولِحولِاْلنسانِوكرامته يكملِ،

ِاملعاينِ ِمن ِالكثري ِاْلسَلم ِيف ِوحلقوقه ِاْلنسان ِلدور ِاألول ِاملدخل هذا

ِ ِخليفة ِاْلنسان ِبكون ِاملتصلة ِوتعاىل ِسبحانه ِفيهاِاهلل ِخلقه ِاألرض، يف

لفِشئونِحياته،ِوأعطاهِمنِالقدراتِماِيكفلِتليعمرهاِويستفيدِمهاِيفِخم

 هاِوالتمكنيِفيها.يلهِالسيادةِعل

أنِاهللِسبحانهِوتعاىلِْحلِاْلنسانِيفِالربِوالبحر،ِفمنِصورِالتكريمِ

ِعنِ ِفضًَل ِخمتلفة، ِوسائل ِاْلنسان ِاهلل ِوتعليم ِالتنقل، ِأمهية ِإىل ِإشارة يف

ِونرىِذلكِ ِاهللِاألرضِخلدمته، الرزقِاملوصولِمنِالطيباتِالتيِأودعها

ٓ َءاَدَم وَ ﴿ِجلي اِيفِقولِاهللِسبحانهِوتعاىل: َقۡد َنَرۡمَنا بَّنه
ه ٱََحَلَۡنَُٰهۡم ِفه َولَ َبِ

 لۡ
                                                           

 .38-30ِالبقرة:ِ(1)
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هَبَٰته ٱَوَرزَۡقَنَُٰهم ِمهَن  ِۡلَۡحره ٱوَ  َٰ َنثهري  ِمهَمۡن َخلَۡقنَا  لَطِي
َوفََضلَۡنَُٰهۡم لََعَ

يَل   (1)﴾َتۡفضه
ِ ،ِ ِيقول ِِ-وكام ِوتعاىل: ۡرَض ٱَجَعَل لَُكُم  ََّلهيٱ﴿سبحانه

َ
 ۡۡل

نَزَل مهَن 
َ
ا وََسلََك لَُكۡم فهيَها ُسبَُل  َوأ ههه  لَسَمآءه ٱَمۡهد  ۡخرَۡجنَا ب

َ
ا  ۦٓ َمآء  فَس ۡزَوَٰج 

َ
أ

ْ وَ  ٥٣ِمهن َنَبات  َشَّتَٰ  ْ ٱُُكُوا ْوِله  رَۡعۡوا
ُ
هَك ٓأَلَيَٰت  ِۡله َٰل نَۡعََٰمُكۡم  إهَن ِفه َذ

َ
أ

(2)﴾ّلَُّهَٰ ٱ
. 

القرآنِالكريمِإىلِأمهيةِامللكاتِالرئيسةِالتيِِكذلكِنجدِإشاراتِيف

ِاهلل لإلنسانِليقدرِعىلِاحلياة،ِويقومِبتعمريها،ِمنِِسبحانهِوتعاىلِأعطاها

ِالنحل ِسورة ِيف ِورد ِما ِتعاىل:ذلك ِقال ۡخرََجُكم ِمهنُۢ ُبُطونه  ّلَلُ ٱوَ ﴿ِ،
َ
أ

َمَهَٰتهُكۡم ََل َتۡعلَُموَن َشۡي 
ُ
بَۡصَٰرَ ٱوَ  لَسۡمعَ ٱا وََجَعَل لَُكُم     أ

َ
ۡف ٱوَ  ۡۡل

َ
 َدةَ   هۡۡل

(3)﴾لََعلَُكۡم تَۡشُكُرونَ 
ِ ،ِ ِيفكذلك ِالتأمل ِعىل ِكبرية ِقدرة ِاهلل ِأعطانا

ْ َبۡعَد إهيَمَٰنهههۡم  ََّلهينَ ٱإهَن ﴿:ِ،ِقالِتعاىلملكوتِاهللِبالعقلِواحلكمة َكَفُروا
ْ ٱُثَم  ْوَلَٰٓئهَك ُهُم  ۡزَداُدوا

ُ
ا لَن ُتۡقبََل تَۡوبَتُُهۡم َوأ  ََّلهينَ ٱإهَن  ٩٠لَضٓالُّونَ ٱُكۡفر 

ههم ِمهۡلُء  َحده
َ
ْ وَُهۡم ُنَفار  فَلَن ُيۡقبََل مهۡن أ ْ َوَماتُوا ۡرضه ٱَكَفُروا

َ
ا َولَوه  ۡۡل َذَهب 

ههه  ۡفتََدىَٰ ٱ هينَ  ۦٓ  ب م  َوَما لَُهم ِمهن َنَِٰصه ِله
َ
ْوَلَٰٓئهَك لَُهۡم َعَذاٌب أ

ُ
(4)﴾أ

.ِ

الذينَِّلِيعملونِعقوهلمِويصمونِآذاهنمِِسبحانهِوتعاىلِبلِعاتبِاهلل

                                                           

ِ.70(ِاْلرساء:1ِ)

 .54ِ-53(ِطه:2ِ)

(3ِِ  .78(ِالنحل:

 .91-90(ِآلِعمران:4ِ)



- 110- 

 

ِيقولِتعاىل ِبلِهمِأضل، ا ﴿ِ:وشبههمِباألنعام؛ ََهَنَم َنثهري  نَا ۡله
ۡ
َولََقۡد َذَرأ

ِنه ٱِمهَن  ِۖ ٱوَ  ۡۡله نسه هَها  ۡۡله وَن ب ُ َُ  ََل ُيۡبِصه ۡع
َ
هَها َولَُهۡم أ لَُهۡم قُلُوب  ََل َيۡفَقُهوَن ب

ْوَلَٰٓئهَك نَ 
ُ
ٓ  أ هَها نَۡعَٰمه ٱَولَُهۡم َءاذَان  ََل يَۡسَمُعوَن ب

َ
ْوَلَٰٓئهَك ُهُم  ۡۡل

ُ
َضلُّ  أ

َ
بَۡل ُهۡم أ

(1)﴾ۡلَغَٰفهلُونَ ٱ
. 

األرضِمكانةِخاصة؛ِِوهكذاِنجدِأنِالقرآنِالكريمِقدِبّوأِاْلنسانِيف

ليعمرهاِوليقيمِاحلياةِفيها،ِومنِأجلِِاهللِإذِجعلهِخليفةِيفِاألرض،ِخلقه

القيامِبواجبِاخلَلفةِأعطاهِقدراتِعقليةِوخلقيةِأخرى)العقل،ِاللسان،ِ

رِلهِالكونِكلهِبامِفيهِمنِماءِوهواءِومجادِونباتِالسمع،ِالبرص(،ِثمِسّخِ

ِيكون ِما ِبأفضل ِالكون ِهذا ِمن ِلَلستفادة ِوحيوان؛ ِتعاىل:ِوشجر ِقال ،

َٰته ٱَخلََق  ََّلهيٱ ّلَلُ ٱ﴿ ۡرَض ٱوَ  لَسَمََٰو
َ
نَزَل مهَن  ۡۡل

َ
ههه  لَسَمآءه ٱَوأ ۡخَرَج ب

َ
 ۦَمآء  فَس

ا لَُكۡمۖٗ وََسَخَر لَُكُم  ثلََمَرَٰته ٱمهَن  َۡجرهَي ِفه  ۡلُفلۡكَ ٱرهزۡق  ه  ِۡلَۡحره ٱتله ۡمرهه
َ
هس  ۖۦٗ ب

نَۡهَٰرَ ٱوََسَخَر لَُكُم 
َ
ِۖ وََسَخَر  ۡلَقَمرَ ٱوَ  لَشۡمَس ٱوََسَخَر لَُكُم  ٣٢ۡۡل ه َۡ هبَ َدآئ

(2)﴾٣٣ّلََهارَ ٱوَ  َِلَۡل ٱلَُكُم 
.ِ

التفكريِِالنظرةِاْلسَلميةِويفِنِالتعاملِمعِاآلخرِمسألةِمهمةِيفكامِأ

ِاملسلمنيِيف ِيأمر ِالكريم ِوالقرآن ِبشكلِعام، ِموضعِِاْلسَلمي ِمن أكثر

ِوتعاىل: ِسبحانه ِاهلل ِيقول ِمعه، ِوبالتسامح ِالغري ِمعاملة ََل ﴿ِبحسن
َُٰكُم  َٰرهُكۡم  ِلهينه ٱلَۡم يَُقَٰتهلُوُكۡم ِفه  ََّلهينَ ٱَعنه  ّلَلُ ٱَيۡنَهى َولَۡم ُُيۡرهُجوُكم ِمهن دهَي

                                                           

 .179(ِاألعراف:1ِِ)

ِ.33-32ِ:إبراهيمِ(2)
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هَِلۡههۡم  إهَن  ُطٓواْ إ وُهۡم َوُتۡقسه ن َتَبُّ
َ
ََ ٱَُيهبُّ  ّلَلَ ٱأ طه َُٰكُم  ٨لُۡمۡقسه هَنَما َيۡنَهى  ّلَلُ ٱإ

َٰتَلُوُكۡم ِفه  ََّلهينَ ٱَعنه  َٰٓ  ِلهينه ٱَق ْ لََعَ ۡخرَُجوُكم ِمهن دهَيَٰرهُكۡم َوَظََٰهُروا
َ
َوأ

ْوَلَٰٓئهَك ُهُم 
ُ
ن تََولَوُۡهۡم  َوَمن َيتََولَُهۡم فَس

َ
ُكۡم أ (1)﴾لَظَٰلهُمونَ ٱإهۡخَراجه

لكنِهذاِ،ِ

التسامحِوالربِوالقسطِوالعدلِمعِاآلخرِأوِاملخالفِلناِيفِالدينَِّلِيعنيِ

ِ ِوأصول ِعقائدنا ِمن ِنخرج ِلعامرةِرشيعتناأن ِأهًَل ِنكون ِأن ِيعني ِوإنام ،

ِاألرضِوتنميتهاِبالتعارفِوالتآلفِوالتعلمِوالتعاون.

ِالرشيعة:حفظِالنفسِمنِمقاصدِ

ِمنِاملخلوقاتِيفِ ِعىلِغريه ِوتعاىلِاْلنسانِوكّرمه خلقِاهللِسبحانه

ِ ِيفِخدمته ِمسخرة ِبلِوجعلها ِحاجاتِحياتهالكون؛ ِلتلبية ِيقولِممهدة ،

ِ ٓ َءاَدَم وَََحَلَۡنَُٰهۡم ِفه ﴿تعاىل: ه ٱَولََقۡد َنَرۡمَنا بَّنه َبِ
َوَرزَۡقَنَُٰهم ِمهَن  ِۡلَۡحره ٱوَ  لۡ

هَبَٰته ٱ يَل   لَطِي َٰ َنثهري  ِمهَمۡن َخلَۡقنَا َتۡفضه
(2)﴾َوفََضلَۡنَُٰهۡم لََعَ

قالِالطاهرِابنِ،ِ

املثبتةِِعاشورِيفِتفسريِهذهِاآلية:ِواملرادِببنيِآدمِمجيعِالنوع،ِفاألوصاف

كامِهوِشأنِاألحكامِالتيِتسندِإىلِِ،هناِإنامِهيِأحكامِللنوعِمنِحيثِهو

ِ،ِاجلامعات.ِوقدِمجعتِاآليةِِخسِمنن مهاِِفأماِمنةِالتكريمِفهيِمزيةِخصَّ

اتِاألرضية،ِوالتكريم:ِجعلهِكرياًم،ِأيِقسائرِاملخلوِنياهللِبنيِآدمِمنِب

ِغريِمبذولِوَّلِذليلِيفِصورتهِوَّلِنفيًسِ ِفإنِا يفِحركةِمشيهِويفِبرشته،

َّلِيعرفِالنظافةِوَّلِاللباسِوَّلِترفيهِاملضجعِواملأكلِوَّلِِاناتمجيعِاحليو

                                                           
ِ.9-8ِ:ِاملمتحنةِ(1)

 .70ِ:ِاْلرساءِ(2)
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حسنِكيفيةِتناولِالطعامِوالرشاب،ِوَّلِاَّلستعدادِملاِينفعهِودفعِماِيرضه،ِ

ِوالقبائحِفيسرتهاِ ِبامِيفِذاتهِوعقلهِمنِاملحاسنِفيستزيدِمنها وَّلِشعوره

ِاخللو ِبله ِيفِأساليبِِويدفعها؛ ِالتطور ِقبول ِوعن ِاملعارفِوالصنائع عن

وأماِالتفضيلِعىلِكثريِمنِاملخلوقات؛ِفاملرادِبهِالتفضيلِِ،حياتهِوحضارته

ِوذلكِ ِاَّلمتنان. ِموضع ِألنه ِالتسلطِعىلِِهواملشاهد؛ ِمن متكنيِاْلنسان

ِوكفىِبذلكِتفضيًَلِ ِوحيلته، ِبرأيه ِاملخلوقاتِاألرضية ،ِِعىلِالبقيةمجيع

ِفيهِوالفرقِ ِفالتكريمِمنظور بنيِالتفضيلِوالتكريمِبالعمومِواخلصوص؛

ِعىلِأنهِ ِفوقِغريه، ِإىلِترشيفه ِفيه ِوالتفضيلِمنظور ِيفِذاته، إىلِتكريمه

ونهِودفعِاألرضارِعنهِوبأنواعِاملعارفِئفضلهِبالعقلِالذيِبهِاستصَلحِش

والعلوم
(1)

. 

يتضحِلناِبجَلءِإنناِإذاِاستقرأناِاملقاصدِالكليةِللرشيعةِاْلسَلميةِس

ومنِأجلِذلكِ،ِمقدمتهِاْلنسانِأهناِقدِجاءتِمنِأجلِْحايةِالكون،ِويف

ِ ِوأباحت ِواحلرام، ِاحلَلل ِأحكام ُِفرضت ِبرشوطهاِالرشيعة الرخص

املعقولةِيفِحاَّلتِاستثنائيةِمنِأجلِحفظِالنفس،ِورعايةِاملصالحِالعامةِ

ِواخلاصة ِالعامة ِاْلنسانية ِاحلقوق ِفقه ِوإقرار ِبالقاعدةِعمًَلِِواخلاصة،

 ."َّلِرضرِوَّلِرضارِ":املعروفةِ

                                                           

حمدِالطاهرِبنِمل" حتريرِاملعنىِالسديدِوتنويرِالعقلِاجلديدِمنِتفسريِالكتابِاملجيد»التحريرِوالتنويرِِ(1)

ِبنِحممدِالطاهرِبنِعاشورِالتونيسِ)املتوىفِ:ِ الدارِالتونسيةِِ،ِط165ِ-164/ص15ِجـِ،هـ(1393حممد

ِ.م1984للنرش،ِ
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ِنفرِِِّوَّل ِأن ِاملقاصد ِعن ِنتحدث ِونحن ِلنا ِنوعنيبد ِبني ِ:منهاِق

اِيفِالدنياِواآلخرة،ِوذلكِمنِحتقيقِمصالحِاخللقِمجيعًِِيوهِ،مقاصدِعامة

تلكِاألهدافِيِوهِ:خاصةِوأخرىخَللِمجلةِأحكامِالرشيعةِاْلسَلمية،ِ

تسعىِالرشيعةِإىلِحتقيقهاِيفِجمالِخاصِمنِجماَّلتِاحلياةِعنِطريقِِيالت

وقدِاصطلحِأغلبِالفقهاءِعىلِ،ِرشعتِلكلِجمالِياألحكامِاخلاصةِالت

ِثَلث،ِهي:تقسيمِمراتبِاملصالحِالبرشيةِمنِحيثِأمهيتهاِإىلِمراتبِ

الناسِعنِوجودهاِبأيِحالِمنِِيماَِّلِيستغنِ؛ِوهيالرضوريات -1

ِاألحوال،ِوعىلِرأسهاِالكليات.

ِاحلاجيات -2 ِيفِِيوه؛ ِمهمة ِمصالح ِلتحقيق ِإليه ِالناس ِحيتاج ما

ِ ِالنظامِِويؤديحياهتم، ِواختَلل ِاملشقة ِاحلاجياتِإىل غيابِهذه

ِ.العامِللحياة،ِمثل:ِأحكامِالبيوعِوالزواجِوسائرِاملعامَلت

ِالتحسينيات -3 :ِ ِالناس ِأحوال ِاكتامل ِمها ِيتم ِما ِوترصفاهتم،وهي

ِاملأكل ِاَّلعتناءِبجاملِامللبسِوإعداد وغريِذلكِمنِحماسنِِ،مثل:

ِالناس.العاداتِيفِسلوكِ

وكامِيبدوِمنِالتقسيمِالسابقِالذيِتعارفِعليهِالفكرِاْلسَلميِفإنِ

يلحظِأنِيفِِذلكواملتأملِيفِ،ِحفظِالنفسِقدِجعلتِضمنِالرضوريات

ِللنفسِأيًضِحفظِا ِفالنفسِلدينِوالعقلِوالنسلِوالعرضِواملالِحفًظا ا،

اْلنسانيةِهيِحمورِهذهِالرضوريات،ِولكنناِسنقترصِيفِحديثناِعىلِصيانةِ
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ِالنفسِاْلنسانيةِمفردةِكإحدىِالرضوريات.

ِاحلقِيفِاحلياة:

ِأهمِاحلقوقِالت ِفهيِِييعدِاحلقِيفِاحلياة ِلذا ِلإلنسان؛ جيبِكفالتها

ِال ِحقوق ِالضامناتِأول ِبكافة ِاحلق ِهذا ِوجيبِكفالة ِاْلنسانية، شخصية

ِحتولِدونِإهدارهِ.ِيالداخليةِوالدوليةِالت

ِحرًصِ ِنجد ِويفلذا ِاحلقِيفِالدساتريِالداخلية ِهذا ِْحاية ِعىلِكفالة ِا

املواثيقِالدوليةِكذلك،ِففيِاْلعَلنِالعامليِحلقوقِاْلنسانِحيددهاِبقوله:ِ

اِأنِالعهدِ،ِكامِنجدِأيًضِ"كلِإنسانِلهِحقِاحلياةِواحلريةِواألمنِللفرد"

ِوالسياس ِاملدنية ِللحقوق ِيالدويل ِيقول: ِبحقِ"ة ِيتمتع ِبرشي ِكائن كل

ِ ِاملتأصِّ ِوَّلِحُيِ"لِفيهاحلياة ِالقانون، ِاحلقِحيميه ِوهذا ِأيِشخصِمنِ، رم

 هذاِاحلقِبطريقةِتعسفية.

ِفيكفلِ ِخمتلفِالترشيعاتِالداخلية، ِيف ِاحلق ِهلذا ِكافية ِْحاية ونجد

ِاحلق ِهذا ِاجلنائيِْحاية ِالعقوباتِلكلِمنِيتعّدىِِ؛القانون ِأشد ِيضع إذ

ِالقانونِعىلِأَّلِحيرمِمنعليه،ِومنِناحيةِأخرىِحيرصِ ِاحلقِإَّلِهذاِِهذا

ِِبعد ِالتأكد ِجالتام ِحياةِمن ِسلبِاملجرم ِإذا ِتفرضِإَّل َِّل ِعادة ِفهى رمه،

ِكلِِشخص ِفيها ِله ِتتوافر ِحمكمة ِجانب ِمن ِبالعقوبة ِعليه ِوحيكم آخر،

ِبالنقضِف ِالطعن ِأن ِكام ِاملفتي، ِرأي ِأخذ ِمرصِجيب ِففي هاِيالضامنات،

 وجويب،ِويصدرِاحلكمِمهاِبإمجاعِآراءِقضاةِاملحكمة.
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 ْحايةِحقِاحلياةِيفِالرشيعةِاْلسَلمية:

ِاحلقِعنايةِفائقةَِّلِنجدهاِيفِأيِترشيعِ تويلِالرشيعةِاْلسَلميةِهذا

َها ﴿ففيِسورةِالبقرةِيقولِاحلقِتباركِوتعاىل:ِِ،وضعي يُّ
َ
أ َءاَمنُواْ  ََّلهينَ ٱَيَٰٓ

ه  ۡۡلُرُّ ٱ لَۡقۡتَلِۖ ٱِفه  ۡلقهَصاُص ٱُنتهَب َعلَۡيُكُم  ه  لَۡعۡبدُ ٱوَ  ۡۡلُِره ٱب نَثَٰ ٱوَ  لَۡعۡبده ٱب
ُ
 ۡۡل

ه  نَثَٰ  ٱب
ُ
َ َلُ  ۡۡل ء  فَ  ۥَفَمۡن ُعِفه خهيهه ََشۡ

َ
ُۢ ٱمهۡن أ ه  ِتهبَاُع هَِلۡهه  لَۡمۡعُروفه ٱب َدآٌء إ

َ
َوأ

ه  َٰل ٖۗ َذ   َفَمنه  َك بهإهۡحَسَٰن 
هُكۡم َورََۡحَة  هَك فَلَهُ  ۡعتََدىَٰ ٱََتۡفهيف  ِمهن َرِب َٰل  ۥَبۡعَد َذ

م   ِله
َ
(1)﴾١٧٨َعَذاٌب أ

َولَُكۡم ِفه ﴿كامِيوضحِغايةِالقصاصِيفِقولهِتعاىل:ِ،ِ
ْوِله  ۡلقهَصاصه ٱ

ُ
ة  َيَٰٓس َبَٰبه ٱَحيَوَٰ

لۡ
َ
(2)﴾١٧٩لََعلَُكۡم َتَتُقونَ  ۡۡل

ويفِسورةِاملائدةِِ،

يقصِعليناِاحلقِتباركِوتعاىلِقصةِأولِجريمةِقتلِعىلِاألرضِبنيِهابيلِ

وخيتمِالقصةِبفرضِاحلكمِالرشعيِالذيِِ،وقابيلِولديِآدمِعليهِالسَلم

ِفيقولِسبحانهِوتعاىل: ِجيعلِالفردِيفِسبيلِالكل،ِوالكلِيفِسبيلِالفرد،

نَهُ ﴿
َ
َٰٓءهيَل أ ٓ إهۡسَر َٰ بَّنه

هَك َنَتبۡنَا لََعَ َٰل ۡجله َذ
َ
هَغرۡيه َنۡفٍس  ۥمهۡن أ ا ب َمن َيتََل َنۡفَسُۢ

ۡو فََساد  ِفه 
َ
ۡرضه ٱأ

َ
َنَما َيتََل  ۡۡل

َ
ۡحيَا  اَس ّلَ ٱفََكأ

َ
ٓ أ َنَما

َ
ۡحيَاَها فََكأ

َ
ا َوَمۡن أ ََجهيع 

ا   ّلَاَس ٱ (3)﴾ََجهيع 
ِ ا ﴿ِ:كامِيقولِسبحانهِوتعاىل، َتَعِمهد  ا مُّ َوَمن َيۡقُتۡل ُمۡلمهن 

َب  ۥفََجَزآُؤهُ  ا فهيَها وََغضه َعَد َلُ  ۥَعلَۡيهه َولََعنَهُ  ّلَلُ ٱَجَهَنُم َخَِٰله 
َ
َعَذابًا  ۥَوأ

                                                           

 .178(ِالبقرة:1ِ)

 .179(ِالبقرة:2ِ)

 .32(ِاملائدة:3ِ)
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ا يم  (1)﴾٩٣َعظه
ِ ِو، ِوجليقول تُۡل َما َحَرَم َربُُّكۡم ﴿ِ:عز

َ
ْ أ قُۡل َتَعالَۡوا

ههه   ب
ْ ََل تُۡۡشهُكوا

َ
ه     َشۡي  ۦَعلَۡيُكۡمۖٗ أ ۖٗ َوب يۡنه ٱا َ َٰله َو

ۡوَلََٰدُكم  لۡ
َ
ْ أ ۖٗ َوََل َتۡقتُلُوٓا ا إهۡحَسَٰن 

 ْ هۡمَلَٰق  ََنُۡن نَۡرزُقُُكۡم ِإَويَاُهۡمۖٗ َوََل َتۡقَربُوا َٰحهَش ٱِمهۡن إ َوَما  اَما َظَهَر مهۡنهَ  لَۡفَو
 ْ ّته ٱ ّلَۡفَس ٱَبَطَنۖٗ َوََل َتۡقتُلُوا

ه  ّلَلُ ٱَحَرَم  لَ ههه  ۡۡلَِقه  ٱإهََل ب َُٰكم ب َٰلهُكۡم َوَصى  ۦَذ
(2)﴾لََعلَُكۡم َتۡعقهلُون

وهكذاِنجدِالقرآنِالكريمِيضعِاحلكمِالرشعيِيفِ،ِ

ثمِيضعِأشدِالعقوبات،ِوهيِعقوبةِالقصاصِِاحلياة،رضورةِاحرتامِحقِ

 عىلِهذاِاحلق.ِيعىلِكلِمنِيعتد

ِيفِ ِفهيِتعلنِهذا ِالسنة ِأعلنهِِكثريأما ِما ِلعلِأمهها منِاألحاديث،

ِ ِالوداعِحيثِِالرسول َِعَلْيُكْمِ..»ِقال:يفِحجة َِوَأْمَواَلُكْم ِِدَماَءُكْم َفإِنَّ

َِتْلَقْوَنِ َِيْوِم َِيْوِمُكْمَِهَذا،ِيِفَِشْهِرُكْمَِهَذا،ِيِفَِبَلِدُكْمَِهَذا،ِإىَِل َحَراٌم،َِكُحْرَمِة

ُكْم،َِأََّلَِهْلَِبلَّْغُت؟،َِقاُلوا:َِنَعْم،َِقاَل:ِ ِاْشَهْدِاللهَربَّ "..مَّ
(3)

. 

 طةِبالعدوانِعىلِحقِاحلياة:اجلرائمِالدوليةِاملرتب

مورسِفيهاِالعدوانِِياِمنِاجلرائمِالتعرفتِاملجتمعاتِالدوليةِصورًِ

أكثرِمنِشخص،ِوقدِتمِِحياةِعىلِحقِاحلياةِبشكلِمجاعي،ِأيِبامِيمس

                                                           

 .93(ِالنساء:1ِ)

ِ.151(ِاألنعام:2ِ)

ِأَيَّاَمِِمنًى،ِكتابِاحلجِ،ِصحيحِالبخاريمتفقِعليه:ِِ(3) ِاخُلطْبَِة صحيحِو .1741ِ،ِحديثِرقمَِِباُب

ِِ،ِكتابِاحلج،مسلم ِةِالنَّبِيِّ ِاهللَُِعَليِْهَِوَسلَّمَِ)َباُبَِحجَّ ِ.1218ِ(ِ،ِحديثِرقمَِصىلَّ
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اِيشهدِاملجتمعِالدويلِصورًِوالنزاعاتِاملسلحة،ِواِيفِاحلروبِِذلكِأساًسِ

ِاجلرائمِيفِأوقاتِ ِاجلرائم،ِِوثيقوقدِتمِتِخمتلفة،منِهذه العديدِمنِهذه

ِ.م1947مهذهِاملهمةِمنذِإنشائهاِعامِِوتقومِجلنةِالقانونِالدويل

 جريمةِإبادةِاجلنسِالبرشي:

ِمه ِامليقصد ِذا ِالناسِعةومجمصطلحِقتل ِماِمن ِكثرًيا ِجريمة ِوهي ،

عانىِمنهاِاملجتمعِالدويلِيفِمراحلِعديدةِمنِتارخيه،ِوإنِكانتِأحداثِ

ذهِهلِللتصديحثِاملجتمعِالدويلِِيفلعامليةِهلاِأمهيتهاِيفِالتعجيلِاحلربِا

ِ ِومنعهااجلريمة ِرقمِ، ِقرارها ِاملتحدة ِلألمم ِالعامة ِأصدرتِاجلمعية وقد

ِِ(1ِ-)د96ِ ِا1946يفِعام ِأنِعتربتِم ِاجلنسفيه جريمةِِالبرشيِإبادة

ِ  هلا.ِدوليةِيدينهاِالعاملِاملتحرض،ِويوجبِإنزالِالعقابِعىلِكلِمقرتف 

ِاتفاقًِ ِامللزم ِالقانوين ِالتقنني ِحيز ِيف ِاجلريمة ِهذه أعدِِ؛اوْلدخال

ِمرشوعِ ِالعامة ِاجلمعية ِطلب ِعىل ِبناء ِواَّلجتامعي ِاَّلقتصادي املجلس

،ِم1948اتفاقِبشأنِهذهِاجلريمةِأصدرتهِاجلمعيةِالعامةِيفِديسمربِعامِ

ِفعًَلِ ِوتم ِوالتصديقِعليه، ِفيه ِالدخول ِإىل ِيفودعتِالدول ِدورِِدخوله

1951التنفيذِيفِديسمربِعامِ
(1)

. 

ِ ِاملادوقد ِالركن ِمرتكب ِعقاب ِعىل ِرصاحة ِاَّلتفاقية ِي،نصت

ِاجلنائي،ِ ِالقانون ِاملعروفِيف ِباملعنى ِاجلريمة وكذلكِعىلِكلِرشيكِيف

                                                           

ِ(ِ.3ِ-)د1260ِقرارِاجلمعيةِالعامةِرقمِ(1ِ)
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ِمبارًشِفيشملِمنِيشرتكِبالتحريضِبرشطِأنِيكونِحتريًضِ ِوعلنيِ ا اِعىلِا

 ارتكابِاجلريمة.

ِو ِاَّلتفاقية ِتشأ ِمل ِالدويلِمستقَل  ِعنِالدولِيفِِمتامًِأنِجتعلِاملجتمع ا

حتديدِكافةِعنارصِهذهِاجلريمة؛ِبلِأحالِإىلِالترشيعاتِالداخليةِيفِكلِ

ِبأنِتتخذِطبقًِ ِاَّلتفاقية،ِوعىلِدولة ِيلزمِلضامنِإنفاذِأحكام ِللدستورِما ا

ِناج ِفرضِعقوباتِجنائية ِاخلصوصِالنصِعىل ِبمرتكبيِعوجه ِتنزل ة

ِاجلريمة.

ورضورةِِةِاجلريمةإمجاعِعىلِحماربِمناملجتمعِالدويلِإليهِتوصلِاِمو

ِمنذِعقابِمرتكبيها ِوزيادة ِوحثتِعليه ِاْلسَلمية ِالرشيعة ِأقرته ِما ِهو ،

ِِأربعةِعرشِقرًناِمنِالزمان.

ِ

*               *               * 
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 ()حق اإلنسان يف حياة كرمية 
 

ِ ِالبرشِمنذ ِوقضية ِاْلنسانية ِقصة ِمنِإن ِبقعة ِأية ِويف ِاآلن ِوحتى البدء

العامل،ِليستِإَّلِقصةِالرصاعِمنِأجلِإقرارِحقوقِاْلنسان،ِوحقوقِاْلنسانِ

ِيفِنظريِاثنانِيتفرعِعنهامِسائرِاحلقوق،ِومها:ِحقِالعيش،ِوحقِاحلرية.

فعنِحقِالعيشِيتفرعِضامنِحدِالكفاية،ِأيِاملستوىِالَلئقِملعيشةِ

كنًا،ِوتعلياًم،ِوتطبيًبا،ِوترفيًها،ِكامِتتفرعِعنهِكلِفردِطعاًما،ِوملبًسا،ِومس

ِدينيةِ ِكافة، ِصورها ِتتفرع ِاحلرية ِحق ِوعن ِإلخ، ..ِ ِاخلاصة ِاملال حرمة

ِكانت،ِأمِحريةِفكرية،ِأمِحريةِمدنية،ِأمِحريةِاجتامعيةِ..ِإلخ.ِ

ِكانتِأمِ ِاقتصادية ِالوضعية، ِاَّلختَلفِبنيِاملذاهبِوالنظم إنِقضية

هلاِاليومِقيمةِيفِجمالِحقوقِاْلنسان؛ِذلكِأنهَِّلِجدوىِأليِاجتامعية،ِملِتعدِ

ِاألمنِ ِهلم ِتوفر ِأن ِدون ِالتنقل، ِأو ِالتعبري ِحرية ِألتباعها ِحتقق أيديولوجية

اَّلقتصاديِمنِمناخِالعملِالكريمِوأسبابِاملعيشةِالَلئقة،ِوبذاتِاملستوىِ

ِالعكسِبالعكس.

يفِالعارشِمنِشهرِِنسانيةِيفِتطورهاِاحلديثِقدِأصدرتوإذاِكانتِاْل

مِعنِطريقِاجلمعيةِالعامةِلألممِاملتحدةِاْلعَلنِالعاملي1948ِديسمربِسنةِ

ِكافة،ِ ِواألمم ِالشعوب ِتنشده ِالذي ِاألعىل ِاملثل ِبوصفه ِاْلنسان حلقوق

                                                           

()ِِالفنجري ِشوقي ِالدكتور/حممد ِاهللِاملستشار ِِاألسبقِالدولةِجملسِوكيلِ(تعاىلِ)رْحه ِوأستاذ،

ِ.ِسَلميةاْلِالبحوثِجممعِوعضو،ِِاْلسَلميِاَّلقتصاد
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ِواَّللتزمِ ِاحلقوقِواحلريات، ِتوفريِهذه ِلضامن ِنصبِأعينها ِالدول وتضعه

يًضاِأنِأولِإعَلنِحلقوقِاْلنسانِبتطبيقهاِعىلِمستوىِالعامل،ِفإنناِنسجلِأ

ِبمقتىضِ هوِماِجاءِبهِاْلسَلمِكخاتمِاألديانِمنذِأكثرِمنِأربعةِعرشِقرًنا

ِوثيقةِاملدينةِعقبِهجرةِالرسولِعليهِالصَلةِوالسَلمِإىلِاملدينةِاملنورة.

ِضامنِحدِالكفايةِيفِاْلسَلم:

يفِجمالِحقوقِِإنِمنِأهمِماِجاءِبهِاْلسَلمِمنذِأكثرِمنِأربعةِعرشِقرًنا

،ِ"حدِالكفاية"اْلنسانِهوِماِعربِعنهِرجالِالفقهِالقدامىِباصطَلحِضامنِ

أوِمتامِالكفاية،ِبمعنىِأنهِيتعنيِأنِِ"حدِالغنى"وعربِعنهِالبعضِاآلخرِبـ

ِخيتلفِ ِوالذي ِللمعيشة، ِالَلئق ِاملستوى ِإنساًنا ِبوصفه ِفرد ِلكل يتوفر

ِباختَلفِالزمانِواملكانِواألشخاص.ِ

يوفرهِلنفسهِبجهدهِوعمله،ِفإذاِعجزِعنِذلكِلسببِخارجِعنِِوهوِما

إرادتهِكمرضِأوِعجزِأوِشيخوخة،ِفإنِنفقتهِتكونِواجبةِيفِبيتِاملالِأيِ

خزانةِالدولةِأي اِكانتِديانتهِأوِجنسيته،ِباعتبارهِحقِاهللِالذيِيعلوِفوقِكلِ

ِيقول: ِتعاىل ِفاهلل َٰلِهِۡم َحق ٞ حمس احلقوق، َو ۡم
َ

فِٓي أ لَۡمۡحُرومِ ل ِل َو آئِِل َوٱ (1)ىجسسَّ
ِ،

ِن حمس  ويقولِتعاىل: ي ِ ُب بِٱلد  ِ َُكذ  َِّذي ي َۡت ٱل َرَءي
َ

َۡيتِيَم  ١أ ي يَُدعُّ ٱل َِّذ َٰلَِك ٱل فََذ
حُ  ٢ نِ َولَا َي ۡسِكي اِم ٱلِۡم َىَٰ َطَع (2)ىجسضُّ عَل

. 

                                                           

ِالذاريات1) ِ):ِِ19. 

ِاملاعون2) ِ):ِِ1-3.ِ
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وإنِملِيردِرصاحةِيفِنصِمنِِ"حدِالغنى"أوِِ"حدِالكفاية"واصطَلحِ

والسنةِالنبويةِاملطهرة،ِإَّلِأنهِيستفادِمنِمفهومِهذهِنصوصِالقرآنِالكريمِ

النصوص،ِوقدِوردِرصاحةِيفِتعبرياتِأئمةِاْلسَلمِوكذاِيفِخمتلفِكتبِ

الفقهِالقديمة،ِيقولِاْلمامِاملاوردي:ِفيدفعِإىلِالفقريِواملسكنيِمنِالزكاةِماِ

خيرجِبهِمنِاسمِالفقرِواملسكنةِإىلِأدنىِمراتبِالغنى
(1)

اْلمامِ،ِكامِيضيفِ

املاورديِبأنِتقديرِالعطاءِمعتربِبالكفاية
(2)

وإنِ"،ِويقولِاْلمامِالرسخيس:ِ

احتاجِبعضِاملسلمني،ِوليسِيفِبيتِاملالِمنِالصدقاتِيشءِأعطىِاْلمامِماِ

ِي ِوَّل ِاخلراج، ِمال ِبيت ِمن ِإليه ِمالِحيتاجون ِبيت ِعىل ِدينا ِذلك كون

"الصدقة
(3)

.ِ

ِيفِ ِإىلِحقِكلِفرد ِالدعوة ِأو ِاْلعَلن ِبمجرد ِيكتفِاْلسَلم ِومل هذا

ِأيِاملستوىِالَلئقِملعيشتهِبحسبِظروفِ ِأوِمتامِكفايته، ضامنِحدِكفايته

زمانهِومكانه،ِوإنامِأنشأِلهِمنذِأربعةِعرشِقرًناِمؤسسةِمستقلةِهيِمؤسسةِ

ِاْلسَلم(ِإذِالزكاة،ِالتيِهيِبالتعبريِاحلديثِ)مؤسسةِالضامنِاَّلجتامعيِيف

                                                           

احلسنِعيلِبنِحممدِبنِحممدِبنِحبيبِالبرصيِالبغدادي،ِِيبألكتابِاحلاوىِالكبريِ،ِِاحلاويِالكبريِ(1)

 .ِبريوتِِدارِالفكرـِِ،ِطِبترصف1306ِِِص/8ِ،ِجـِ هـ(450ِالشهريِباملاورديِ)املتوىف:ِ

ِ-دارِاحلديثِطِِ،305ِص هـ(450:ِاملاورديِ)املتوىفِحممدِاحلسنِعيلِبنِيبألِاألحكامِالسلطانيةِ(2)

 .القاهرةِ

ِ،ِط32ِ/ص3ِجـِِ،هـ(483حمدِبنِأْحدِبنِأيبِسهلِشمسِاألئمةِالرسخيسِ)املتوىف:ِمل(ِاملبسوط3ِ)

 .م1993ِِ-هـ1414ِتاريخِالنرش:ِ،ِِبريوتِِ،دارِاملعرفةِ
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هلاِكيانِمستقلِعنِخزانةِالدولةِبمواردهاِومستحقيها؛ِبلِوبالعاملنيِعليها،ِ

ِوتتمثلِبفرعِقائمِبذاتهِيفِبيتِمالِاملسلمني.ِ

ملانعيِالزكاةِهيِأولِحربِ -ريضِاهللِعنهِ -وتعتربِحربِاخلليفةِأيبِبكرِِِِِِِ

يفِالتاريخِختوضهاِدولةِمنِأجلِضامنِحدِالكفايةِلكلِفرد،ِحيثِإنِكافةِ

الشعاراتِواملذاهبِتفقدِمعناهاِوسببِاستمرارهاِإذاِملِحتققِللمواطنِالفردِ

ِ–ِريضِاهللِعنهِ–حريتهِوخريه،ِومنِهناِكانِقولِاخلليفةِعمرِبنِاخلطابِ

ْوِمَلَِْأِجْدِلِلنَّاِسِِمَنِاملَْاِلَِماَِيَسُعُهْمِإَِّلَِأْنُِأْدِخَلَِعىَلِلَِ:ِِهـ18عامِاملجاعةِسنةِ

ِ ْمَِحتَّىَِيأيِْتَ
َِأْنَصاَفُِبُطوهِنِ هَتُْمَِفيَُقاِسُموهَنُْم ِِعدَّ

َِأْهِلَِبيْت  بَِحًياَِفَعْلُت.ِِاهللُكلِّ

ُْمِلَْنِهَيَْلُكواَِعْنَِأْنَصاِفُِبُطوهِنِمِْ َفإهِنَّ
ِ
(1)

.ِ

للمشكلةِاَّلقتصاديةِأيِمشكلةِالفقرِهوِماِخلصهِالرسولِعليهِِواحلل

ِوتو ِمجًعا ِعنِالزكاة ِيفِحديثه ِوالسَلم ِ:ِالصَلة ِواستحقاًقا ِأخًذا ِأو ،ِ زيًعا

َِعىَلُِفَقَرائِِهمِْ" "ُتْؤَخُذِِمْنَِأْغنِيَائِِهْمَِوُتَردُّ
(2)

،ِوَّلِغروِفإنِاملالِيفِاْلسَلمِهوِ

واْ حمس فيهِبقولهِتعاىل:والبرشِمستخلفونِ مالِاهلل نفُِق
َ

ِ َورَُسولِهِۦ َوأ ِٱَّللَّ ْ ب ُنوا َءامِ
ۡجرٞ 

َ
أ ۡم  ْ لَُه وا نَفُق

َ
ۡم َوأ ْ مِنُك وا َءاَمنُ َِّذيَن  هِِۖ فَٱل َن فِي َتۡخلَفِي ۡس م مُّ ا َجَعلَُك ِممَّ

                                                           

ِالبرصي،ِالبغداديِاملعروفِِ(1) ِاهللِحممدِبنِسعدِبنِمنيعِاهلاشميِبالوَّلء، الطبقاتِالكربىِأليبِعبد

ِ–طِدارِالكتبِالعلميةِ،240ِِ/ص3ِ:ِحممدِعبدِالقادرِعطاِ،ِجـِهـ(ِ،ِحتقيق230بابنِسعدِ)املتوىف:ِ

 .ِم1990ِِ-ِهـ1410ِِاألوىل،ِالطبعةِ،ِبريوت

 .1395،ِحديثِرقمِِبابِوجوبِالزكاةِ،كتابِالزكاةِ،(ِصحيحِالبخاري2)
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 ٞ ر بِي (1)ىجسَك
،ِفحيازةِاملالِيفِاْلسَلمِليستِامتَلًكا،ِوإنامِهيِأمانةِومسئولية،ِ

ِ َُٰكۡم  حمسيقولِتعاىل: َِّذٓي َءاتَى ِ ٱل اِل ٱَّللَّ ِن مَّ ُوُهم م  (2)ىجس َوَءات
 :ِويقولِتعاىل، 

عِيمِ حمس نَّ ٍِذ َعِن ٱل َۡوَمئ لُنَّ ي مَّ لَتُۡسـ َ (3)ىجسُث
ِ.ِ

ِسبقِبهِاْلسَلمِمنذِ ِهوِحقِاْلنسانِيفِمستوىَِّلئقِللمعيشةِمما هذا

ِ ِسنة ِاْلنسان ِحلقوق ِالعاملية ِالوثيقة ِقرًنا ِعرش ِأربعة ِمن م1948ِأكثر

ِوملحقاهتاِالتيِتلتِصدورهاِلتواكبِاحلوادثِاملستجدة.

ِ

*               *               * 

  

                                                           

ِاحلديد1) ِ):ِِ7. 

ِالنور2) ِ):ِِ33.ِ

ِالتكاثر3) ِ):ِِ8. 
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 مكانة العقل يف القرآن الكريم
 ()واجب العقل يف العلم واإلبداع تكليف إهلي

 

ِأنِكرَِّ ِعىلِاْلنسان ِأنعمِاهللِبه ِبملكةِمنِأفضلِما ِخلقه ِعىلِسائر مه

ِعطائهِ ِوجود ِعلمه ِخزائن ِمن ِوالتلقي ِعنه ِلألخذ ِمؤهًَل ِوجعله العقل،

بخاصيةِالعقلِوالفهمِعنِاهللِعىلِقدرِاستطاعتهِواصطفاءِاهللِله؛ِلذلكُِوِجدِ

ِاْلنسانِ ِتكريم ِوكان ِفيه، ِوالراسخون ِالعلم ِوأولو ِوالويل ِوالنبي الرسول

َُٰهۡم حمسقالِتعاىل:ِقاعدةِمقررةِيفِالقرآنِالكريم،ِ بَنِٓي َءاَدَم َوَحمَلَۡن ا  ۡمنَ لََقۡد َكرَّ َو
نَا  ۡن َخلَۡق مَّ ِ ٖر م  ثِي َىَٰ َك ۡم عَل َُٰه لَۡن َِٰت َوفَضَّ َِب ي  َن ٱلطَّ ِ م م  َُٰه َۡبۡحرِ َوَرَزۡقَن ر َوٱل فِي ٱلۡب

لٗا  (1)ىجس٧٠َتۡفِضي
ِ.ِ

ةِومنِأهمِمظاهرِهذاِالتكريمِاْلهليِلإلنسانِأنِوهبهِاهللِعزِوجلِخاصي

العقل،ِوسواهِعىلِنحوِجعلهِمؤهًَلِلتلقيِاخلطابِاْلهليِبعقلِفاهمِوإدراكِ

ِاملخاطبنيِ ِبنيِمجيع ِاملشرتك ِالقاسم ِهو ِالعقل ِوكان ِاخلطاب، ِلفحوى واع 

ِاألفعالِ ِيف ِوالباطل ِاحلق ِبني ِبه ِيميز ،ِ ِاْلنسان ِيف ِاهلل ِمن ِنوًرا باعتباره

ِوكانتِ ِاألقوال، ِوالصوابِيف ِواخلطأ ِالركيزةِواملعتقدات، ِهي ِالعقل ملكة

األساسيةِالتيِجعلتِاْلنسانِمؤهًَلِألداءِالوظائفِالوجوديةِالتيِكلفهِمهاِ

ِوحسنِتسخريهِ ِعليهِْلعامره ِمؤمتنًا ِالكون، ِاهللِيفِهذا ِخليفة الرشعِباعتباره

                                                           

() ،ِِِالقاهرةِ.ِبجامعةِاْلسَلميةِالفلسفةِِأستاذ أ.د/حممدِالسيدِاجلليند

ِاْلرساء1) ِ):ِِ70. 
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ِللتكليفِ ِأساسية ِركيزة ِكان ِكام ِعنه، لتحقيقِمصالحِاْلنسانِودفعِالرضر

ِ ِاهللِعىلِالعبدِيومِالرشعيِلإلنسانِبأداءِما ِفهوِحجة ِعنه، ِاهللِبهِوهناه أمره

ِالقيامة.ِ

ِومسئوليةِ ِالتعقل، ِووظيفة ِبالعقل ِالكريم ِالقرآن ِاهتامم ِيأيت ِهنا ومن

ِاملجتمعِ ِعن ِالعاقل ِاْلنسان ِومسئولية ِفيه، ِوما ِالكون ِعن ِالعاقل اْلنسان

جتمعِوصَلحهِوإصَلحهِودفعِظواهرِالفسادِوحماربةِاْلفسادِعنه؛ِليكونِامل

ِاملسلمِعوًناِللمنهجِالقرآينِوتطبيًقاِعملي اِله.

ِوبنيِِويفِحديثِالقرآنِالكريم ِبينه ِحمكاًم ِالعقلِنجدِربطًا عنِخاصية

أدواتِاْلدراكِووسائلِاملعرفةِالظاهرِمنهاِوالباطن،ِبحيثَِّلِينفكِأحدمهاِ

ِتعاىل: ِقال ِعضوي ا، ِتَلزًما ِالكريم ِبلِيتَلزمانِيفِحديثِالقرآن  عنِاآلخر
َتۡعلَُموَن َشيۡ حمس َٰتُِكۡم لَا  َه مَّ

ُ
أ ِۢن ُبُطوِن  ۡخرََجُكم م 

َ
ُ أ َل لَُكُم َوٱَّللَّ ا وََجَع ـ ٗ

نَ  ُكُرو ۡم تَۡش َ لََعلَُّك فۡـ َِدة
َ
ۡأ ََٰر َوٱل بَۡص

َ
َع َوٱلۡأ ۡم (1)ىجسٱلسَّ

ِ َولَا حمس  وقالِسبحانه:ِ
ْوَلَٰٓ 

ُ
َؤاَد كُلُّ أ َۡبَصَر َوٱلُۡف ۡمَع َوٱل سَّ ِهِۦ ِعلۡم   إِنَّ ٱل لََك ب َۡيَس  َِك كَاَن َتۡقُف َما ل ئ

ولٗا ُه َمۡسـ ُ (2)  ىجسَعۡن
القرآنِالكريمِعنِأدواتِاملعرفةِأنهِيربطِ،ِونجدِيفِحديثِ

كلِمعرفةِبأداةِحتصيلها،ِفربطِحاسةِالسمعِباألذنِوربطِحاسةِالبرصِبالعني،ِ

ۡم لَُهۡم حمس قالِاهللِتعاىل:
َ

ۖۡ أ ٓ ا ۡبِطُشوَن بَِه ٖۡد َي ي
َ

ۡم أ ۡم لَُه
َ

أ  ۡۖ ٓ ا بَِه َن  ٞل َيۡمُشو رُۡج
َ

ۡم أ لَُه
َ

أ
                                                           

78ِِ:ِالنحلِ(1)

ِاْلرساء2) ِ):ِ36ِ
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ۡم  ۡم لَُه
َ

أ  ۡۖ ٓ ا بَِه َن  ُرو ُٞن ُيۡبِص ۡعي
َ

َٓءُكۡم أ ْ ُشَركَا وا ۡدُع ۗ قُِل ٱ ا بَِه َن  ٞن يَۡسَمُعو ُثمَّ َءاذَا
ُنِظُرونِ  َا ت ِن فَل ِيُدو (1) ىجسك

ِ،ِوقدِتكررِذلكِيفِالقرآنِالكريمِكثرًياِ.ِ

أماِملكةِالعقلِوخاصيةِالتعقلِفلمِيردِذكرهاِيفِالقرآنِالكريمِمرتبطةِ

ِ ِيف ِالشأن ِكان ِكام ِحمددة ِبآلة ِمقرونة ِوَّل ِمعينة ِحاستيِبحاسة احلديثِعن

السمعِوالبرص،ِإنامِجاءِاحلديثِعنِ)العقل(ِيفِالقرآنِالكريمِباعتبارهِوظيفةِ

إدراكيةِوليسِباعتبارهِآلةِوَّلِمقروًناِبآلةِحمددة؛ِولذلكِملِتردِكلمةِ)عقل(ِيفِ

القرآنِالكريمِمهذهِالصيغةِاملصدرية،ِإنامِوردتِاملادةِاللغويةِكوظيفةِيفِصيغةِ

ِنِ/تعقلون(.املضارعِ)يعقلو

ِ ِاألمة ِعلامء ِمن ِاملعرفة ِبنظرية ِاملهتمني ِعند ِالعقل ِتعريف -وكان

أنه:ِوظيفةِأوِغريزةِيفِاْلنسان،ِكامِرصحِِ-خاصةِاملهتمنيِبعلومِالقرآن

ِأنه:ِ ِللعقل ِبخَلفِتعريفِالفَلسفة ِوهذا ِحنبل، ِبن ِأْحد بذلكِاْلمام

ِنانِللعقل.ِجوهرِقائمِبنفسه،ِمتأثرينِيفِذلكِبتعريفِالفَلسفةِاليو

ونحنِمنِجانبناِنفضلِتعريفِالعقلِبأنه:ِوظيفةِإدراكيةِيتعاونِيفِ

أدائهاِكلِامللكاتِاْلنسانيةِاملعرفيةِالظاهرِمنهاِوالباطنِعىلِالسواء،ِوهذاِ

ِتتمِ ِوظيفة ِباعتباره ِالعقل ِعن ِالكريم ِالقرآن ِحديث ِمع ِيتفق التعريف

ِوليسِبأحدمه ِوباطنة، ِظاهرة ِكلها ِوهذاِبأدواتِاملعرفة ِاألخرى، ِدون ا

ِيفِ ِبينهام ِاَّلقرتان ِهذا ِلنا ِيفرس ِاْلدراك ِأدوات ِبني ِالعضوي اَّلرتباط

                                                           

ِاألعراف1) ِ)ِ:195ِِ 
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حديثِالقرآنِعنهام،ِفلمِيردِذكرِاحلواسِالظاهرةِمنفرًداِعنِذكرِاحلواسِ

ِيبنيِأنِ الباطنةِأبًدا؛ِبلِجاءِاَّلقرتانِبينهامِيفِكلِمواردِالقرآنِهلا؛ِوهذا

ِا ِالقرآن ِيف ِالعقل ِاملدارسِِلكريممفهوم ِيف ِالعقل ِمفهوم ِعن خيتلف

الفلسفيةِاملختلفة،ِفهوِوظيفةِوليسِآلة،ِوهوِيتعلقِبكينونةِاْلنسانِوبنيتهِ

وليسِبحاسةِواحدةِفيه،ِوهوِملكةِووظيفةِيرتبطِوجودهاِبوجودِأدواهتاِ

ِاألدواتِيكونِحسنِ ِحسنِتوظيفِاْلنسانِهلذه ِوعىلِقدر يفِاْلنسان،

ِيفِإدراكِاملشاكلِالذهنيةِأتمِوأكمل.تعقلهِلألمور،ِويكونِنضجهِ

ِمهاِ ِيقوم ِوظيفة ِباعتبارها ِالتعقل ِبعملية ِالكريم ِالقرآن ِاهتم وقد

ِعنِ ِاهللِمها ِيفِاْلنسانِكرمه ِأسمىِملكة ِوباعتبارها ِمنِجانب، اْلنسان

ِأحاطِملكةِ ِقد ِالكريم ِالقرآن ِفإن ِومنِهنا ِمنِجانبِآخر، ِخلقه سائر

ِواأل ِالتكاليف ِمن ِبمجموعة ِالفسادِالعقل ِعوامل ِمن ِحتفظه ِالتي وامر

ِاملسكراتِ ِمن ِوظيفته ِويفسد ِيرضِالعقل ِما ِكل ِحتريم ِفرشع واْلفساد؛

واملفرتات،ِوجعلِاَّلقرتابِمنِذلكِمعصيةِهللِحترمِصاحبهاِمنِرْحةِاهللِ

ِورضوانهِإنِملِيتداركِذلكِباْلقَلعِوالتوبة.

اِمنِآياتِالقرآنِولقدِأخذِاحلديثِعنِخاصيةِالتعقلِوأمهيتهاِقدًراِكبريًِ

ا ِ:ِِالكريم،ِمتثلِذلكِيفِأمرينِمهمنيِجد 

األمرِاألول:ِتكرارِألوانِاللومِوالعقابِوالوعيدِبالعذابِلكلِإنسانِملِ

حيسنِتوظيفِالعقلِوإعاملهِيفِآياتِاهللِليصلِمنِهذاِالنظرِالعقيلِالسديدِإىلِ
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ِ.ِاْليامنِباهللِرب اِخالًقاِوإهًلاِمعبوًدا

الثاين:ِتوظيفِالقرآنِللعقلِبالنظرِوحتصيلِالعلمِيفِعاملِالشهادةِاألمرِ

َّلكتشافِقوانينهِوالوقوفِعىلِسننِاهللِفيه؛ِليحسنِعمليةِالتسخريِوالتعمريِ

ِاْلنسانِ ِالوجوديِلعَلقة ِاملستوى ِويفِهذا ِالكون ِيفِهذا ِمها ِاهلل ِكلفه التي

،ِويتجىلِحديثِالقرآنِِنيةبالكونِنظًراِوتأمًَلِواكتشاًفاِللقواننيِوالسننِالكو

ِوالكون ِالقرآينِلإلنسان ِاملنظور ِيف ِومكانته ِالعقل ِعن ِحيثِنجدِِالكريم ؛

ِالكونِبتكليفِإهليِوبأوامرِرصحيةِيفِالقرآنِالكريم،ِ العقلِمسلًطاِعىلِهذا

ِبإدراكِ ِومكلف ِأرضه، ِإىل ِسامئه ِمن ِالكون ِهذا ِيف ِبالبحث ِمكلف فهو

تشافِالعلومِالتيِيتمِمهاِتسخريِهذاِالكونِالعَلقاتِالسببيةِبنيِظواهرهِواك

لتحقيقِمصالحِاْلنسان،ِوتلكِهيِمهمةِالعقلِالسليمِالتيِيملكِمهاِمفاتيحِ

ِإليهِأنِالقرآنِالكريمِ النهضةِورسِالتقدمِومناطِالتحرض،ِومماِجتدرِاْلشارة

علامءِجيعلِهذهِاملهمةِالعقليةِعبادةِوتقرًباِإىلِاهللِعزِوجل،ِفيساويِفيهاِمدادِال

بدمِالشهداءِأمامِاهللِيومِالقيامة،ِومنِهناِكانِحفظِالعقلِمنِكلِماِيفسدهِ

ِالرشعِ ِأوجب ِالتي ِالرضوريات ِأحد ِوهو ِالرشيعة، ِمقاصد ِمن مقصًدا

ِ.ِاعتبارهاِإحدىِمقوماتِحياةِاْلنسانِالتيِجيبِحفظهاِوِصوهنا

التفكريِيفِومعلومِأنِعبادةِالعقلِهللِعزِوجلِتكمنِهناِيفِالنظرِوالتأملِو

ِمنِالقرآنِِخلقِاهللِسبحانه ِأولِآية ِالكونِقدِنزلتِمها ِالعقلِهلذا ِوقراءة ،
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ِ  حمسالكريم:
ۡ

َقَ  ٱقَۡرأ ي َخل َِّذ َِك ٱل ِٱۡسِم َرب  (1)ىجسب
ِعىلِعاملِِ ِواقعة ِهنا ِفالقراءة ،

ِالشهادةِالذيِهوِآياتِاهللِوموضعِنظرِالعقل.

الكونيةِ)كن(ِيفِشكلِففيِنظرِالعقلِيفِعاملِالشهادةِتتجىلِكلمةِاهللِ

ِواملسلمِِالقواننيِواحلقائقِالعلمية،ِوسننِاهللِيفِانتظامِاملاملكِواهنيارها ،

ِمكلفِرشًعاِبالكشفِعنهاِواْلفادةِمنها.

ِصفاتِ ِوالفَلسفة ِللمفكرين ِتتجىل ِالشهادة ِعامل ِيف ِالعقل ِنظر ويف

ِ ِمما ِوالعلم، ِوالقدرة ِواْلتقان ِمنِاحلكمة ِيفِصنعته ينتفيِاخلالقِوآثارها

ِمعهاِالقولِبالصدفةِأوِالعبثية.

ويفِنظرِالعقلِيفِعاملِالشهادةِتتجىلِمظاهرِعنايةِاهللِباْلنسانِورْحتهِ

به،ِوقدِأشارِالقرآنِالكريمِإىلِكلِذلك،ِوكلفِاملسلمِبمعرفتهِكمدخلِ

ِواقعيِللتعرفِعىلِاهللِعزِوجل.

وةِربانيةِلكلِومنِهناِكانِاهتاممِالقرآنِالكريمِبعاملِالشهادةِيعتربِدع

ذيِعقلِأنِيتأملِويبحثِويكتشفِويسخرِويعمرِوحيسنِتوظيفِالكونِ

َهاحمسأداًءِللتعمريِوألمانةِاَّلستخَلف،ِووظيفةِ َتۡعَمَرُكۡم فِي ۡس (2)ىجسوٱ
.ِ

 حتصيل العلوم الكونية تكليف قرآني:
ِعاملِ ِيف ِينظر ِأن ِللمسلم ِوأوامره ِالكريم ِتعددتِإشاراتِالقرآن ولقد

                                                           

ِالعلق1) ِ)ِ:ِِ1. 

(2ِِ  .61ِ:هودِ(
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الشهادة،ِوأنِيتأملِمفرداتهِوأنواعه،ِوأنِجيولِبفكرهِيفِهذاِالعاملِمنِسامئهِإىلِ

ِأنواعهاِ ِبكل ِاْلهلية ِالصنعة ِتعرضِفيه ِمعرًضا ِالعامل ِهذا ِيعترب ِوأن أرضه،

ومفرداهتا،ِثمِيتأملهاِالعقلِاملسلم،ِوأنِيقرأِكلِعقلِمنهاِعىلِقدرِاستطاعتهِ

منِآياتِاهللِالفعلية؛ِليجدِأنِهذاِالعاملِأشبهِِللتأملِوالتدبر،ِباعتبارِهذاِالعامل

باملعملِالعقيلِالذيِيتخذهِالعاملِحمراًباِْلجراءِجتاربهِالعلمية؛ِليصلِمنِهذهِ

ِالتجربةِإىلِاليقنيِالذيِيريده.ِ

ِالعاملِباملعملِالذيِمتثلِكلِمفرداتهِجتربةِحيةِيؤسسِ ِأشبهِهذا نعمِما

هِاآليةِأوِتلكِأنِحيسنِالقراءة،ِكامِأنِعىلِعليهاِيقنيِاملسلم،ِوعىلِالقارئِهلذ

ِلصدقِ ِيطمئن ِمراتِومراتِلكي ِالتجربة ِإجراء ِحيسن ِأن ِالتجريبي العامل

ۡحَسُن حمسمعطياهتا،ِيقولِتعاىل:ِ
َ

أ ُُّكۡم  ي
َ

ةَ لَِيۡبلَُوُكۡم أ وَٰ لۡحَيَ وَۡت َوٱ لَۡم َِّذي َخلََق ٱ ٱل
وُر  لَۡغُف َو ٱلَۡعزِيُز ٱ ٗا  وَُه َمل َِّذي َخلَقَ  ٢َع ل َع  ٱ َٰ َسۡب ََٰو فِي َسَم ىَٰ  ا تََر ۖۡ مَّ ا ٗق ٖت ِطبَا

 ۡ ل َٰوُٖتِۖ فَٱرِۡجِع ٱ ِنَٰمۡح مِن تََف ٖ َخلِۡق ٱلرَّ ور ُفُط (1)ىجسَبَصَر َهۡل تََرىَٰ مِن 
،ِإنِماِذكرهِ

ِوالقدرة،ِ ِالعلم، ِمن ِوتعاىل ِسبحانه ِاخلالق ِصفات ِمن ِاملسطور ِاهلل كتاب

واْلرادة،ِواحلكمة،ِواملشيئةِالعامة،ِوغريهاِمنِالصفاتِالعلياِقدِفرسهاِكتابِ

اهللِاملنظور،ِحيثِفرسهاِعاملِالشهادةِتفسرًياِعملي ا،ِوجسدهتاِمفرداتِالكونِ

ِيفِ ِذكره ِجاء ِشاهًداِكتطبيقِعميلِملا ِليكونِكتابِاهللِاملنظور القرآنِنظري ا؛

عملي اِبامِجاءِبهِكتابِاهللِاملقروء،ِفهذاِالكتابِآيةِكونيةِمنظورة،ِوذاكِالكتابِ

                                                           

ِامللك1) ِ):ِ2ِِ،3.ِ
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ِآيةِقرآنيةِمسطورة.

وكَلِالكتابنيِيصدقِبعضهامِبعًضا،ِوكأنِكتابِاهللِاملنظورِجاءِتصديًقاِ

ِلكتابِاهللِاملسطور،ِوكانتِالعَلقةِ ِالتجربةِاملعمليةِعملي ا بينهامِأشبهِبعَلقة

بالنظريةِالعلمية،ِفإنِالتجربةِالصادقةِهيِالتيِترفعِمستوىِالنظريةِالعلميةِمنِ

فإنِِ-وهللِاملثلِاألعىلِ-جمالِالفرضِالعلميِإىلِمقامِاحلقيقةِالعلميةِاليقينيةِ

ملِتصح،ِِكَلمِاهللِاملقروءِحقِيفِذاتهِسواءِصحتِجتربةِالقارئِلعاملِالشهادةِأم

ِتعاىل: ِۦ  بَِل حمس  يقول ُدونِه َِّذيَن مِن  ل نِي َماذَا َخلََق ٱ ُرو
َ

َأ ِ ف ََٰذا َخلُۡق ٱَّللَّ َه
 َٰ بِينٖ ٱلظَّ َٰٖل مُّ َن فِي َضَل (1) ىجسلُِمو

ِ.ِ

رضورةِاجلمعِبنيِالقراءتني
(2)

:ِ

إذاِكانِالقرآنِالكريمِهوِالذيِأرشدِالعقلِيفِآياتهِإىلِرضورةِاَّلهتاممِ

ِالكونيةِ ِالقراءة ِأنِإغفالِاملسلمنيِهلذه ِفمامَِّلِشكِفيه ِالشهادة، ِعامل بقراءة

يعتربِإمهاَّلًِألوامرالقرآنِوتغافًَلِعنها،ِولوِملِتكنِقراءةِعاملِالشهادةِعىلِهذهِ

الكريمِنظرِاملسلمنيِإىلِأمهيتهاِوماِأمرهمِِالدرجةِمنِاألمهيةِملاِلفتِالقرآن

مها،ِوَّلِالتأملِيفِهذاِالعامل،ِوَّلِتوعدهمِبالعقابِإنِهمِتغافلواِعنها.ِفإنِكثرةِ

األوامرِاْلهليةِبذلكِيفِالقرآنِالكريمِتدلِعىلِأنِقراءةِعاملِالشهادةِأمرِإهليِ

الزكاة،ِفهذاِأمرِإهليِنتقربِبهِإىلِاهللِكامِنتقربِإليهِسبحانهِبالصَلةِوالصيامِو

                                                           

ِ.11ِِ:(ِِلقامن1)

ِ.كتابِاهللِاملسطوروكتابِاهللِاملنظورِأي:ِِ(2)
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وذلكِأمرِإهلي،ِوَّلِيكونِأحدمهاِبديًَلِعنِاآلخرِيفِتنفيذِاملنهجِاْلهليِلعامرةِ

الكونِوتسخريهِلصالحِاْلنسان،ِوَّلِيكونِأحدمهاِكافيًاِعنِاآلخرِيفِحسنِِ

التقربِوالتعبدِهللِعزِوجل؛ِألنِالقرآنِالكريمِهوِالذيِأقسمِيفِآياتهِاملقروءةِ

ِنبيهابآياتِاهللِ ِوحيِاهللِإىل ِوأنه ِالقرآنِحق ِأن ِعىل ِتعاىل:ِِملنظورة ِقال ،

ۡجِم إَِذا َهَوىَٰ حمس َوَما يَنِطُق َعِن  ٢َما َضلَّ َصاِحبُُكۡم َوَما َغَوىَٰ  ١َوٱلنَّ
َّا َوۡحٞي يُوَحيَٰ  ٣ٱلَۡهَوىَٰٓ  قِۡسُم حمس ،ِوقالِعزِوجل:ِ(1) ىجس٤إِۡن ُهَو إِل

ُ
ٓ أ فَلَا

َُّهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيٖم  ٣٩لَا ُتۡبِصُروَن َوَما  ٣٨بَِما ُتبِۡصُروَن  (2) ىجسإِن
ومعلومِ،ِ

عندِكلِعاقلِأنِالقرآنَِّلِيقسمِإَّلِبامِعظمِشأنهِعندِاهللِعزِوجلِوعَلِقدرهِ

ِعندِالناس.

ويقسمِالقرآنِالكريمِبالكونِعىلِماذا؟ِإنهِيقسمِبعظمةِالكونِعىلِصدقِ

ِوأنهِحقِمنِعندِ ِوتعاىلِوليسِمنِعندِالقرآنِالكريمِيفِنفسه، اهللِسبحانه

حممد،ِوليسِبقولِشاعرِوَّلِساحرِوَّلِكاهن،ِوليسِبعدِهذاِالقسمِدليلِعىلِ

،ِورضورةِِاَّلهتاممِبتوظيفِالعقلِيفِعاملِالشهادةِودليلِعىلِرضورةِاَّلهتاممِبه

،ِإنِهذينِالكتابنيِ)املسطورِواملنظور(ِِقفِعىلِمكنونِأرسارِاهللِفيهنقراءتهِل

حلياةِاملسلمِجناحيِالطائر،ِفإنِالطائرَِّلِتستقيمِحركتهِيفِاهلواءِإَّلِإذاِيمثَلنِ

ِقراءةِ ِبحسن ِإَّل ِأبًدا ِتستقيم َِّل ِاملجتمع ِكذلكِحياة ِمًعا، ِجناحيه استعمل

                                                           

ِالنجم1) ِ):ِِ1-ِ4. 

 .40-38ِِ:احلاقةِ (2ِ)
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ِعلمي اِ ِتنهضِاألمة ِمًعا ِومهام ِبعًضا، ِبعضهام ِيصدق ِاللذين ِالكتابني هذين

ِوأخَلقي ا.

آياتِاهللِالقوليةِاملقروءةِجيبِعىلِاملسلمِوكامِمجعِاخلطابِاْلهليِبينهامِيفِ

أنِجيمعِبينهامِيفِحياتهِالعملية،ِويقرأِالكتابنيِقراءةِتوحيديةِيبتغيِمنِورائهاِ

ِووظيفةِ ِالتسخري ِوظيفة ِإليها، ِسبقتِاْلشارة ِالتي ِالوظائفِالكونية حتقيق

ِاملسلمِهلذينِالكتابني ِيفِقراءة ِالعنارصِكلها ِملِتكتملِهذه ِوما ِفإنِالتعمري،

ِنقصِآخرِ ِالناقصة ِالقراءة ِعىلِهذه ِويرتتبِبالرضورة ِناقصة، ِتكون قراءته

وقصورِيفِالواقعِالذيِيعيشهِاْلنسانِيفِحياتهِاليوميةِواَّلجتامعية،ِونقصِيفِ

ِنقصِيفِاحتياجاتِ ِالقراءة ِالنقصِيف ِيرتتبِعىلِهذا ِوقد ِبالكون، عَلقته

ِأ ِالذين ِمن ِلآلخر ِيده ِيمد ِأن ِإىل ِتضطره ِالشهادة؛ِاملسلم ِعامل ِقراءة جادوا

ليطلبِمنهمِماِعجزِهوِعنِقراءتهِوحتقيقه،ِوماِأسفرتِعنهِقراءتهِالقارصةِ

ِوجهَلًِ ِفقًرا ِالسيئة ِآثارها ِالقارصة ِالقراءة ِترتكِهذه ِوأحياًنا ِسلبية، ِآثار من

ِيفِقراءةِأحدِهذينِ وختلًفاِعنِركبِاحلضارةِاْلنسانية،ِوهذاِلكلِمنِقرصَّ

ِالكتابني.ِ

ِوثقافةِوحضارة،ِإنِأ ِالرصاعِالعامليِفكًرا ِاْلسَلميةِتعيشِيفِبؤرة متنا

وماِملِتتشبثِاألمةِبخصوصيتهاِالثقافيةِوتعربِعنِذلكِيفِحسنِقراءهتاِآلياتِ

اهللِالكونيةِوالقولية؛ِفإنِعواملِالفناءِتتسارعِملحوِهذهِاخلصوصيةِوالقضاءِ

ِاألمةِحتملِإىلِالعامل ِفمنِاملعلومِأنِهذه ِنور،ِوتعيشِمعِِعليها؛ كلهِرسالة



- 134- 

 

ِويفِ ِوتؤثر، ِوتعطيِوتتأثر ِالوجوديِفتأخذ ِالتدافع احلضاراتِاألخرىِسنة

ِبخصوصيتهِ ِفريق ِويتمسكِكل ِيتنافسِاملتنافسون ِالتدافعية ِاحلوارات هذه

ويعتزِمهويته،ِوهذاِأمرِمرشوعِلكلِصاحبِفكرةِومذهبِماِدامِيملكِبرهانِ

ِالنا ِأقدر ِونحن ِالصواب، ِودليل ِأصحابِكتابِاحلق ِألننا ِذلكِ؛ سِعىل

ِمنهجهاِيفِتفسريِالوجودِواْلنسانِواملبدأِ ودعاةِحقِوأهلِعقيدةِسامويةِهلا

ِاملنهجِ ِيتأسسِعىل ِأن ِوينبغي ِواملجتمع، ِبالكون ِاْلنسان ِوعَلقة واملصري،

ِالربهاينِيفِتفسريِ ِالنظر ِويستمدِمنها ِوهنايةِووظيفة، ِبداية حتليَلتِللوجود

ِاملتبادلةِبنيِظواهرِالكونِوعَلقةِاْلنسانِبذلك.ِِالعَلقاتِالسببية

إنِاملنهجِالقرآينِيفِتكليفهِالعقلِبقراءةِالكونِيتميزِعنِاملناهجِالفلسفيةِ

األخرىِبأنهِحيملِيفِدَّلئلهِعواملِالربهنةِاليقينيةِعىلِصحةِاملسائلِالعقائديةِ

لنفس،ِبحيثِتكتملِيفِالتيِيتناوهلا،ِإقناًعاِللعقلِواقتناًعاِبالقلبِواطمئناًناِل

اْلنسانِقناعاتِكلِإمكاناتهِاملعرفيةِالعقليةِوالوجدانيةِعىلِالسواء،ِكامِيتميزِ

هذاِاملنهجِبنظرتهِالتحليليةِللوجودِاْلنساينِعنِبعضِالفلسفاتِاألخرىِالتيِ

ِمؤقتاِوكيًفاِعابثًاَِّلِغايةِلهِيفِالوجودِإَّلِحلظةِ جتعلِمنِالوجودِواْلنسانِكام 

اْلنسانِيشبعِفيهاِرغباته،ِثمِينتهيِاملوقفِكلهِبنهايةِمأساويةِعبثيةِهيِيعيشهاِ

ِالفناءِااملطلق،ِبامِهوِأشبهِبفصولِامللهاة.

ِولإلنسانِ ِمعنى ِللوجود ِجتعل ِالقرآين ِاملنهج ِخَلل ِللكون ِقراءتنا إن

ِمقصودةِ ِغاية ِبلِله ِوَّلِهدفِمنه؛ ِله َِّلِغاية ِملِخيلقِعبثًا ِفالوجود وظيفة،
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ب،ِوعاملِالشهادةِيفِالقرآنِالكريمِملِينفصلِيفِحكمتهِالوجوديةِوهدفِمطلو

عنِعاملِالغيب،ِوليستِاملادةِيفِاملنهجِالقرآينِمستقلةِيفِوجودهاِعنِقانوهناِ

ِقديمهاِ ِاملادية ِاملذاهب ِيف ِالشأن ِهو ِكام ِفيها ِواملتحكم ِهلا ِاحلاكم الغيبي

ِوحديثها،ِوالعقلِمكلفِرشًعاِبالكشفِعنِكلِذلك.

ِعىلِالعقلِاْلنساينِليقرأهاِوالوج ِمعروضة ِيفِاملنهجِالقرآينِصفحة ود

ِ ِإهلي:  حمسبتكليف
ۡ

َقَ  ٱقَۡرأ َِّذي َخل َِك ٱل ِٱۡسِم َرب  (1)ىجسب
ِعاملهِ ِمن ِكله ِفاخللق ،

ِباسمِ)ربك(ِوليسِ ِعىلِالعقلِأنِيقرأها العلويِوالسفيلِصفحةِمعروضة،

يقرأِفيهاِويقرأِمنهاِِباسمِاملادةِوَّلِباسمِالصدفةِوَّلِباسمِالطبيعةِأوِالدهر،

ِعىلِقدرِاستطاعته.

ِرأيِ ِالعقلِعىلِفساد ِبرهان ِيفِاملنهجِالقرآينِحيملِيفِقوانينه والوجود

ِ}القائلنيِبالصدفةِأوِاملادةِأوِالدهر،ِ ْْحَِنِِمْنَِتَفاُوت  {َماَِتَرىِيِفَِخْلِقِالرَّ
(2)

ِ،

ِبِِمْقَدارِ } ِِعنَْدُه ء  ِيَشْ {َوُكلُّ
(3)

ِ ِأن ِالعامل ِومهمة ِاملعاينِيفِحتليَلته،ِ، جييلِهذه

ِأولوِ ِإَّل َِّلِيفطنِإليها ِوتلكِمهمة ِيفِتفسرياته، ِاملهدر ِاعتبارها ِإليها ويعيد

ِاأللباب،ِوأصحابِالعزائمِوالنواياِالصادقة.

ِآياتِاهللِعزِوجلِالكونية،ِ ِأنِنقرأ ِالذيِأمرنا والقرآنِالكريمِهو

                                                           

ِالعلق1) ِ):ِِ1. 

ِامللك:2ِ) ِ)3ِ. 

 .8ِ(ِالرعد:3ِ)
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اهللِالفعلية،ِوباعتبارهاِِوأمرناِبحسنِقراءهتاِوالتأملِفيهاِباعتبارهاِآيات

ِيفِ ِقوانينه ِجمرى ِوباعتبارها ِكونه، ِيف ِاهلل ِسنن ِلتطبيق ِالعملية التجربة

ِقالِ ،ِ ِالكريم ِالقرآن ِبذلك ِأمر ِاألرضِكام ِتعمري ِوالتسخري، التعمري

ۡن حمستعاىل:ِ ِ م  م  َُك ل ا  َم  َ َّللَّ ٱ  ْ وا ُد ُب ۡع ۡوِم ٱ ََٰق َي َل  ا قَ ا   ِٗح َٰل َص ۡم  ُه ا َخ
َ

أ وَد  ُم َث َيَٰ  ل ِإ َو
مَّ  ُث ُروهُ  فِ ۡغ تَ ۡس ٱ فَ ا  َه ِي ف ۡم  ُك َر َم ۡع تَ ۡس َوٱ ِض  ۡر

َ
ۡأ ل َن ٱ ِ م  م  ُك

َ
أ َش ن

َ
أ َو  ُه ۖۥۡ  ُرهُ ۡي َغ ٍَٰه  َِل إ

 ِِۚ ه َۡي ِل إ  ْ ٓوا ُب ُو بٞ  ت ي ِج مُّ ٞب  ي رِ قَ ب ِي  َر ِنَّ  (1)ىجسإ
وتسخريِالكونِلصالحِاْلنسان،ِقالِِ،

ِ َٰ حمستعاىل: ََٰو َم ا فِي ٱلسَّ َر لَُكم مَّ َسخَّ  َ نَّ ٱَّللَّ
َ

ْ أ لَۡم تََرۡوا
َ

ۡرِض أ
َ
ِت َوَما فِي ٱلۡأ

ِ بَِغيۡرِ  فِي ٱَّللَّ َِٰدُل  ِس َمن يَُج ا لنَّ َن ٱ ۗ َومِ َِٰهَرٗة َوبَاِطنَٗة َغ َعلَۡيُكۡم نَِعَمُهۥ َظ ۡسبَ
َ

َوأ
نِيرٖ  َٰٖب مُّ ٖم َولَا ُهٗدى َولَا كَِت (2)ىجسِعلۡ

ِِ.ِِ

وهاتانِالوظيفتانِ)التسخريِوالتعمري(َِّلِيمكنِالقيامِمهامِإَّلِإذاِأحسنِ

يةِكامِأمرناِبذلكِالقرآنِالكريم،ِوكامِلاملسلمِقراءةِآياتِاهللِالكونيةِقراءةِعم

ِقراءةِ ِوتعاىلِفإن ِإىلِاهللِسبحانه ِإهليِنتقربِبه ِأمر ِاآلياتِالقولية ِقراءة أن

اآلياتِالكونيةِأمرِإهليِكذلكِينبغيِممارستهاِتقرًباِِإىلِاهللِسبحانهِوتعاىل،ِوَّلِ

؛ِألنِِأحدمهاِبديًَلِعنِاآلخرِهوِالسبيلِْلقامةِهنضةينبغيِأنِيفهمِأنِقراءةِ

ِ-ِصىلِاهللِعليهِوسلمِ-آياتِاهللِاملقروءةِالتيِنزلِمهاِالوحيِعىلِقلبِالنبي

هيِالتيِأمرتِاْلنسانِبقراءةِآياتِاهللِاملنظورةِيفِهذاِالكونِكمفتاحِللنهضة،ِ

                                                           

ِِهود1) )ِ:ِِ61. 

 .20ِِ:ِ(ِِلقامن2)
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النظرِالعقيلِيفِِ؛ِليكونِولقدِتعددتِإشاراتِالقرآنِالكريمِإىلِعاملِالشهادة

ِاخلا ِللتعرفِعىل ِباحلواسِمدخًَل ِاملشهود ِالعامل ِالتعرفِهذا ِخَلل ِمن لق

منهجِدقيقِعىلِصنعتهِومظاهرِالتدبرِوالتقدير،ِوظواهرِربطِبأسلوبِعلميِو

،ِحيثِيرىِيفِقانونِالسببيةِإشارةِإىلِحكمةِاخلالقِفيامِِاألسبابِباملسببات

بمفاتيحِالغيبِالتيَِّلِيعلمهاِإَّلِهو،ِخلق،ِوحسنِربطِاألسبابِباملسبباتِ

ِكتابًِ ِاملسلم ِيدي ِبني ِالكون ِيكون ِقوانينهِِاوبذلك ِوعىل ِاهلل ِعىل للتعرف

ِ.ِوجتلياتِصفاتهِالعلياِوأسامئهِاحلسنى

ِكتابِاهللِاملنظور:

-،ِومكثِالرسولِِلقدِنزلِالقرآنِالكريمِأولِماِنزلِمنهِيفِمكةِاملكرمة

ِويبلغهمِِ-صىلِاهللِعليهِوسلم ِيدعوِالناسِإىلِدينِاهلل، ِثَلثةِعرشِعاًما مها

ِوكانِ ِمكة، ِيف ِبناؤها ِوتم ِأركاهنا ِتأسست ِالتي ِاْلسَلمية ِالعقيدة أصول

صىلِاهللِ –تأسيسِالعقيدةِالصحيحةِهوِاهلمِاألكربِالذيِانشغلِبهِالرسولِ

ِالصحيحةِيفِقلبِاملؤمنِهوِأساسِ؛ِألنِبناءِالعقِيفِمكةِ-عليهِوسلم يدة

البناءِالسليمِللفردِوللمجتمعِمًعا؛ِلكيِيصبحِالقلبِمتفتًحاِلقبولِأوامرِاهللِ

،ِوماِِونواهيهِمنِالصَلةِوالصيامِوالزكاةِواحلج،ِواَّلنتهاءِعنِكلِماِهنىِعنه

،ِألنِِملِيصحِأساسِالبناءِفلنِيصحِبالتايلِإقامةِبناءِعليه،ِإنامِيكونِمآلهِاهلدم

،ِولعلِمنِهناِنستطيعِأنِنفهمِالرسِيفِِماَِّلِأساسِلهِفإنِمصريهِإىلِالضياع

ِباهللِ ِاْليامن ِإىلِترسيخِعقيدة ِيفِمعظمه ِالقرآنِالكريمِاملكيِكانِموجًها أن
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ورسولهِوالبعثِواليومِاآلخرِوالنبوةِوالوحي،ِواْليامنِبامِصحِمنِكتبِاهللِ

وسىِوزبورِداود،ِوخاطبِالقرآنِالكريمِالسابقةِكالتوراةِواْلنجيلِوألواحِم

ِعنِ ِاخلطاب ِتلقى ِالذي ِاألول ِاجليل ِباعتبارهم ِاَّلعتقاد ِبأصول ِمكة أهل

،ِومنِفضلِاهللِِوعارصِنزولِالوحيِوعايشهِ-صىلِاهللِعليهِوسلمِ-الرسولِ

ورْحتهِمهمِأنهِخاطبهمِبآياتهِالقوليةِالنظريةِالتيِنبهتهمِوأرشدهتمِإىلِقراءةِ

ِآياتهِآياتِاهللِيف ِوتدبر ِيفِكونه، ِأفعاله ِبقراءة ِحيثِتأمرهم ِالكونية، ِأفعاله

ِ ِقالِتعاىل: ِالعامل، ِبأعينهمِيفِهذا ِهلمِواملشهودة ِلَي حمساملنظورة َلَا يَنُظُروَن إ ف
َ

أ
لَِقۡت  لِۡإبِِل َكۡيَف ُخ َمآءِ َكۡيَف ُرفَِعۡت  ١٧ٱ لَي ٱلسَّ ِل َكۡيَف  ١٨َوِإ لِۡجبَا َوِإلَي ٱ

ُسِطَحۡت ِإوَ  ١٩نُِصبَۡت  ۡيَف  ۡرِض َك
َ
(1)ىجسلَي ٱلۡأ

ِالتيِ ِالكونية ِاآليات ِهذه ،

ِمنِاألرضِواجلبالِوالنباتِ ِمهمِيفِالصحراء ِاملحيطة ِالبيئة تشكلِبمفرداهتا

ِالعقيلِ ِالشهود ِبني ِجتمع ِاآليات ِهذه ِكل ِواألفَلك، ِواحليوان واحلرشات

ِلليقني،ِفلمِترسحِمهمِاآلياتِيفِهتويامت عقليةِوَّلِِوالشهودِالعينيِتأسيًسا

ِالتيِيعيشوهنا ِيفِالبيئة ِإىلِالنظر ِنبهتهم ِوإنام ِالقراءةِِخياَّلتِفلسفية، ِألن ؛

ِالكونِسوفِتقودهم إنِِ-الصحيحةِهلذهِاآلياتِالفعليةِاملحيطةِمهمِيفِهذا

،ِواملطلوبِمنِالقارئِآلياتِاهللِِإىلِاْليامنِبآياتِاهللِالقوليةِ-صحتِالقراءة

الشكوكِواألوهامِلتكونِالقراءةِصادقةِصحيحة،ِالكونيةِأنِخيلصِالعقلِمنِ

ۡمَع وَُهَو حمس كامِقالِتعاىل: لَۡقي ٱلسَّ
َ

ۡو أ
َ

َن لَُهۥ قَلۡب  أ لَِمن كَا َِك لَِذۡكَرىَٰ  َٰل ِنَّ فِي َذ إ
                                                           

ِالغاشية1) ِ):ِِ17-20. 
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دٞ  (1)ىجسَشهِي
ِالصحيحِوالنتائجِ ِالفهم ِإىل ِرشطِللوصول ِالصحيحة ِفالقراءة ،

ِ ِكبري ِواهتامم ِحرصِشديد ِموضع ِكان ِوهذا ِاخلطابِالقرآينِاملطلوبة، من

ِللعقل.ِ

إنِهذهِالقراءةِالكونيةِالتيِينبهناِإليهاِالقرآنِالكريمِتتميزِبأنهِيشرتكِيفِ

،ِفحنيِينظرِالقلبِالواعيِتنفعِالذكرىِوتثمرِِقراءهتاِاحلسِوالعقلِوالقلب

؛ِألهناِتصلِقلبِاْلنسانِِيفِالقلبِأثًراِإيامني اِجيعلِللحياةِمعنىِوللوجودِقيمة

بالكونِالذيِهوِموضوعِاملعرفة،ِحيثِتبارشِاحلواسِمعارفهاِاجلزئيةِِالعارف

منِرؤيةِالسامءِسقًفاِمرفوًعاِوحمفوًظاِمنِاخللل،ِويشهدِالسامءِمزينةِباآلياتِ

ِيفِ ِوالشمسِضياء ِالليل، ِيف ِنور ِفالقمر ِوالرسور، ِالنفسِالبهجة ِيف الباعثة

للوحةِالرائعةِيقدمهاِالقرآنِالنهار،ِوالنجمِعَلماتِوهدايةِالرساةِليًَل،ِهذهِا

الكريمِمنِخَللِمشاهدِحسيةِوعقليةِوقلبيةِمتعددةِيفِالقرآنِالكريمِاملكي،ِ

ِعواملِ ِاملشاهداتِفتنبعثِفيه ِمهذه ِقلبِاملسلم ِلريبط ِعجيب؛ ِتناسق ويف

ِالتعرفِ ِمن ِملزيد ِطلًبا ِالظواهر ِهذه ِيف ِبالنظر ِعقله ِوتربط ِواليقني، اْليامن

ِبال ِمطالب ِوهو ِوَّلِعليها، ِمنها؛ ِاْلفادة ِوحسن ِاملؤمن ِبعقله ِعنها كشف

بدِلهِمنِوصلِماِانقطعِبينهِوبينهاِيفِِتستقيمِحياتهِعىلِاألرضِإَّلِبذلك،ِوَّل

بدِلهِمنِِاملايضِحتىِيواصلِمسريته،ِويلحقِبركبِاحلضارةِاْلنسانية،ِوَّل

الصلةِالوثيقةِمها،ِفكلِمعرفةِبخاصيةِمنِخصائصِالكونِجيبِأنِتتحولِإىلِ

                                                           

ِِق1) ):ِِ37.ِ
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ِحثِعلميِيوثقِصلةِاملسلمِمهذاِالكون.ِب

إنِهذاِالكونِيكشفِعنِأرسارهِبكلِوسيلةِمتاحة،ِويستطيعِأنِيقرأهِ

ساكنِالكوخِوساكنِالقصور،ِوأنِيطالعِمفرداتهِكلِعاقل،ِمسلاًمِكانِأوِغريِ

مسلم؛ِليجنيِالثمرةِوينعمِبخرياته،ِفيجدِكلِامرئِفيهِزادهِالعلميِواْليامينِ

هِبقلبِمفتوحِوعقلِصحيحِمتطلعِإىلِاحلق،ِكلِعقلِيطالعهِمًعاِحنيِيطالع

بقدرِاستعدادهِوعىلِقدرِاستطاعته؛ِلذلكِفإنِاآليةِالواحدةِحتملِمعهاِالربهانِ

العقيلِلطالبِالعلمِواليقنيِاْليامينِلطالبِاحلق،ِواملنهجِالقرآينِجيمعِبينهامِيفِ

؛ِبلِيقويهِويرفده،ِقالِسياقِواحد،ِفَلِينقضِالربهانِالعلميِاليقنيِاْليامين

ِ حمس تعاىل: َرٗة َوذ ِيبٖ تۡبِص ن ۡبٖد مُّ ِ َع
(1)ىجسۡكَرىَٰ لِكُل 

ِاملؤمنةِهيِالتيِ ،ِإنِالبصرية

تساعدِالعقلِيفِالربطِبنيِاجلزئياتِاملتناثرةِواملفرداتِاملتنوعةِفريبطِبعضهاِ

ببعض،ِويضمِشتاهتاِيفِوحدةِمتناسقةِتشريِإىلِوحدةِاملصدرِووحدةِالنظامِ

اخلالق،ِحيثِتسوقِإليهِهذهِاملقدماتِاجلزئيةِواملفرداتِاملتنوعةِعىلِِووحدة

أهناِاحلقيقةِالكربى،ِواملقصدِوالغايةِأهناِتصلِالقلبِاملتبرصِبنواميسِالكونِ

فتذكرهِباحلكمةِالكامنةِوالعنايةِاْلهليةِاملبثوثةِيفِكلِجزئياته،ِماِدقِمنهاِوماِ

ِ ِيتلقاها ِفهيِليستِمعلوماتِجامدة ِإىلِعظم، ِأنِترسيِآثارها العقلِدون

ِالقلبِفتثريِفيهِعواملِاْليامن،ِولذلكِسامهاِالقرآنِالكريمِآيةِوآيات.

*               *               * 

                                                           

ِِق1) ):ِِ8ِِِ ِ. 
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 () حرية العقيدة
 

ِالِمن ِإليهاِاألساسيةقواعد ِدعا ِِالتي ِيفِاْلسَلم ِاْلنسانية احلرية

ِ ِاْلرادة ِطَلقة ِأن ِذلك ِومعانيها؛ ِمظاهرها َِّلِشتى ِاملهيمنة اْلهلية

ِقدرةِ ِاملتعالية ِتعاىل ِاهلل ِقدرة ِحتجز ِوَّل ِاْلنسانية، ِاْلرادة حتجب

ِبلِ ِاألرض؛ ِيف ِوتعاىل ِسبحانه ِاهلل ِخليفة ِبوصفه ِدوره ِوَّل اْلنسان،

ِبكاملِ ِلنفسه ِاْلنسان ِحيدد ِلكي ِجمال؛ ِبأوسع ِلإلنسان ِاحلرية ترتك

ِح ِمسئولية ِمسئول ِوهو ِاحلياة، ِيف ِودوره ِعقيدته ِعنِحريته قيقية

ِاختيارهِلعقيدتهِودوره.

ِاْلنسانِأنِيمنعِاهللِعزِوجلِ ِاْلطَلقِحلرية ِيرتتبِعىلِهذا وأولِما

،ِفإذاِملِيكنِهناكِجربِِإكراهِأحدِألحد،ِوهذاِهوِصلبِالعقيدةِاْلسَلمية

ِعىلِإنسان.ِوإكراهِمنِاهللِعىلِإنسان ِ،ِفَلِجربِوَّلِإكراهِمنِإنسان 

،ِإذِيقولِاهللَِِّلختيارهِبحكمِأصلِهذهِاخللقةِلقدِخلقِاهللِاْلنسانِمهيأ

ا حمستعاىل: ََٰه ى وَّ ا َس َنۡفٖس َوَم ا ٧َو ََٰه َوى َتۡق ورََها َو فُُج َمَها  لَۡه
َ

(1)ىجسفَأ
ِويقولِ ،

ۡجَديۡنِ حمس سبحانه: نَّ َُٰه ٱل (2)ىجسوََهَديَۡن
،ِأيِالطريقني:ِاخلريِوالرش،ِفبالرغمِمنِ

                                                           

(.ِأ)ِ) اْلسَلمية البحوث جممع عضو، د/عبدِاملعطيِحممدِبيومي)رْحهِاهللِتعاىلِ،ِباألزهرِالرشيف

ِ                .ِسابًقاوعميدِكليةِأصولِالدينِبالقاهرةِ

 .7ِ،8الشمس:ِِ(1)

 .10البلد:ِِ(2)
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الذيِينبغيِأنِيكونِيفِاحلياةِأنِاهللِأنزلِالكتبِببيانِرسالةِاْلنسانِودورهِ

ِأنِيقمعِ ِيشأ ِمل ِإَّلِأنه ِواخلري، ِوتعمريِاألرضِبالسَلم ِاهللِتعاىل، منِعبادة

حريةِاْلنسانِأوِيكرههِعىلِهذهِالرسالة،ِسواءِاستمرِعىلِفطرتهِالنقيةِالتيِ

ِاَّلختيارِ ِحلرية ِاستعداده ِبموجب ِعنها ِانحرف ِأو ِعليها، ِتعاىل ِاهلل خلقه

ِفيه ِِاملركوزة ِاْلنسانِ، ِاختيارات ِعاقبة ِأوضح ِسبحانه ِأنه ِهنالك ِما كل

ِوعىلِفعلِاخلريِوفعلِالرش،ِ ِفبنيِاجلزاءِعىلِاْليامنِوعىلِالكفر، ومآَّلهتا،

ِالفعل،ِوكأنهِ حتىِيكونِمعنىِاختيارِاْلنسانِللفعلِقبولهِللجزاءِعىلِهذا

ِيقولِتعاىل ِوبكاملِإرادته، ِاْلنسانِبكلِحريته ِيمضيه ِ حمس تعاقٌد َمآ فََذك  ۡر إِنَّ
ِرٞ  ك  نَت ُمَذ

َ
ۡيِطرٍ  ٢١أ بُِمَص َّۡسَت َعلَۡيهِم  (1)ىجسل

ِ ِسبحانه: ِيقول ِكام فَإِۡن حمس،
ذَۡقنَا 

َ
ٓ أ ٓ إِذَا ا ۗ َوِإنَّ َُٰغ َۡبَل َّا ٱل ۖۡ إِۡن َعلَۡيَك إِل ِيًظا ََٰك َعلَۡيهِۡم َحف رَۡسلَۡن

َ
أ  ٓ َفَما  ْ وا ۡعَرُض

َ
أ

ن  ۖۡ َوِإ ا َِه َِح ب َٗة فَر ا َرۡحم َن مِنَّ لۡإِنَسَٰ فَإِنَّ ٱ يِۡديهِۡم 
َ

ۡت أ َم َدَّ ا ق بَِم ُۢة  ي ِئَ ۡبُهۡم َس تُِص
ورٞ  َكُف َن  لۡإِنَسَٰ (2)ىجسٱ

ُ َيۡعلَُم حمس ،ِويقولِأيًضا: ۗ َوٱَّللَّ َُٰغ َۡبَل َّا ٱل لرَُّسوِل إِل َى ٱ ا عَل مَّ
َن َوَما تَۡكتُُمونَ  ا ُتۡبُدو ِِ؛ بل(3)ىجسَم ِإىلِعتابِاهلل ِوجل)يصلِاألمر ِ(عز

ِ ِتعاىل:للنبي ِقال ا  حمس ، ِيًع ُُّهۡم َجم ل ِض كُ ۡر
َ
َك ٓأَلَمَن َمن فِي ٱلۡأ َٓء َربُّ َۡو َشا َول

نَ  نِي ۡؤمِ ْ ُم ُوا يَٰ يَُكون َحتَّ اَس  نَت تُۡكرِهُ ٱلنَّ
َ

فَأ
َ

(4)ىجسأ
. 

                                                           

 .21ِ،22الغاشية:ِِ(1)

 .48الشورى:ِِ(2)

 .99:ِِاملائدةِ(3)

 .99يونس:ِِ(4)
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والقاعدةِالراسخةِيفِتقريرِهذهِاحلريةِالتيِسبقِمهاِاْلسَلمِكلِاألنظمةِ

 الدينيةِهيِقولهِتعاىل:السياسيةِيفِاحرتامهاِحلريةِاْلنسانِيفِاختيارِعقيدتهِ
نِ حمس ي ِ لد  فِي ٱ  َ َٓا إِۡكَراه (1)ىجسل

ِهذهِ ِبتقرير ِيكتفي َِّل ِحني ِيكتمل ِاملبدأ ِوهذا ،

احلرية؛ِبلِيمتدِإىلِأمرِالقرآنِباْلحسانِوالربِيفِمعاملةِغريِاملسلمنيِيفِقولهِ

نِ حمس تعاىل: ي ِ َٰتِلُوُكۡم فِي ٱلد  َِّذيَن لَۡم يَُق ُ َعِن ٱل َُٰكُم ٱَّللَّ َّا َيۡنَهى َولَۡم ُيخۡرُِجوُكم  ل
يَن  ُۡمۡقِسِط ِبُّ ٱل َ ُيح ْ إِلَۡيهِۡم  إِنَّ ٱَّللَّ ٓوا ۡم َوُتۡقِسُط وُه َرُّ ن َتب

َ
َٰرُِكۡم أ َِي ن د ِ َما  ٨م  إِنَّ

َٰرُِكۡم  ِن دَِي ۡخرَُجوُكم م 
َ

ِن َوأ ي ِ َٰتَلُوُكۡم فِي ٱلد  َن َق َِّذي ل ِن ٱ ُ َع ُم ٱَّللَّ َُٰك َيۡنَهى
ِۡخَراِجكُ  عَلَىَٰٓ إ  ْ ََٰهُروا ئَِك ُهُم َوَظ َلَٰٓ ْو

ُ
َأ َُّهۡم ف ل َّوُۡهۡم  َوَمن َيتََو ن تََول

َ
ۡم أ

نَ  َٰلُِمو (2)ىجسٱلظَّ
. 

-وصحابتهِِهذاِهوِالفهمِالذيِجرىِعليهِالعملِيفِعهدِالرسولِ

ِاهللِعليهمِ ِكانِوماِالقتال،ِأسبابِمنِاسببًِِالدينِيكنِملحيثِِ-رضوان

غريِِمعِاملعاركِيفِالقتالِوقفِعليهاِتعلقِيالتِالثَلثةِاملطالبِمنِامطلبًِ

ِوحتقيقِ،واملواطنةِالعامِعقدِالسلمِيفِالدخولِعىلِدَّللةِلكونهِإَّلِ،املسلمني

ِاملسلمنيِمنِبقتالِبدأِمنِقتاللِيرشعِِالرسولِكانِفامِة،دولالِمفهوم

يفِالسلمِِدخلواِإذاِعنهمِالقتالِوقفِيعرضإَّلِبعدِأنِِاجلزيرةِيفِالعرب

ِ َِّل ِِعىلِْلكراههمالعام، ِاْلسَلم ِاكتفىِوإنامِ،ِالدينِيفِإكراهِفَلكدين

                                                           

 .256(ِالبقرة:1ِِ)

 .8ِ،9املمتحنة:ِ(2ِ)
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ِألنِاملسلمني؛ِمعِاآلمنةِاملواطنةِقبولِمنهمِييعنِذلكِألنِاْلسَلم؛ِبإعَلهنم

ِوجمردِأصولِوهمِ،متشابكةِقبائلهمِالعرب ِييعنِاْلسَلمِإعَلهنمِواحدة،

ِيشريِاملسلمني،ِوهذاِمنِذوهيمِإىلِاَّلنتسابِِرضاءهم ِنزولِسببِإليهِما

ينِ حمسِ:اآلية ِ لد  هَ فِي ٱ إِۡكَرا (1)ىجسلَآ 
ِالذينِأوَّلدِبعضِأنِبمناسبةِلت،ِحيثِنز

فنهىِِاْلسَلم،ِعىلِجيربوهمِأنِآباؤهمِفأرادِنصارىِأوِهيوًداِكانواِأسلموا

هَ حمس:ِقالِ-ِعنهامِاهللِريضِ-ِاسبعِابنِعنالقرآنِالكريمِعنِذلك،ِ َٓا إِۡكَرا ل
نِ  ي ِ ِ:لهِيقالِعوفِبنِساملِيبنِمنِاألنصارِمنِرجلِيفِنزلتِىجسفِي ٱلد 

ِِِللنبيِفقالِ،ِمسلاًمِِهوِوكانِ،ِنرصانيانِابنانِلهِكانِاحلصني، ِأَّل:

ِ.اآليةِ(عزِوجل)ِاهللِفأنزلِ،؟النرصانيةِإَّلِأبياِقدِفإهنامِام،هاستكره

النزولِبابأسِتابهكِيفِالسيوطيِاْلمامِركذِدوق
(2)

ِِ ِودادِوأبِاهروما

إَِذاَِكاَنِتِاملرأُةِ":ِقالِ-ِعنهامِاهللِريضِ-ِعباسِابنِعنِانحبِبنواِوالنسائي

"ِمْقَلةًِ
(3)

بنوِِأجليتِفلامِ.دههتوِِِّأنِولدِهلاِعاشِإنِنفسهاِعىلِفتجعلِ،

ِفقالواِاألنصار،ِأبناءِمنِفيهمِكانِالنضري لَآ حمس اهللِفأنزلِنا،ءأبناِندعَِّل:
                                                           

 .256البقرة:ِِِ(1)

هـ(،911ِِلبابِالنقولِيفِأسبابِالنزولِلعبدِالرْحنِبنِأيبِبكر،ِجَللِالدينِالسيوطيِ)املتوىف:ِِ(2)

 .30ِسورةِالبقرةِ،ِصِ

ِالَولَدِِ:أَيِِْ(3) النهايةِيفِغريبِاحلديثِواألثرِِالنهايةِيفِغريبِاحلديثِواألثرِملجدِالدينِأبوِ.ِقليلَة

السعاداتِاملباركِبنِحممدِبنِحممدِبنِحممدِابنِعبدِالكريمِالشيباينِاجلزريِابنِاألثريِ)املتوىف:ِ

حممودِِ-يمِ،ِحتقيق:ِطاهرِأْحدِالزاو1979ِ-هـ1399ِبريوت،ِِ-هـ(،ِطِاملكتبةِالعلمية606ِ

 .40ِ/ص5ِحممدِالطناحي،ِجـِ
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نِ  ي ِ د  هَ فِي ٱل (1)ىجسإِۡكَرا
.ِ

ضِجيعلِبعضِالقبائلِوبعِوالسيايسِيوالدينِياَّلجتامعنِالتغريِكاِإذن

ِفاكتفضعبوِاألرسِعىلِاْلسَلم ِعىلِغريه، منِالعربِاملرشكنيِإعَلنِِىها

ِ ِيف ِدَّلِالسلمالدخول ِموقفهملالعام ِعىل ِأخرجِ،ِة ِالسننِ فقد البيهقيِيف

ِالنبِيفِالكربى ِأن ِله ِِِيرواية ِأقال ِاآلية:عندما ِهذه ِ"نزلت َ ُِخريِّ َقْد

"َأْصَحاُبُكْمَِفإِِنِاْخَتاُروُكْمَِفُهْمِِمنُْكْمَِوإِِنِاْختَاُروُهْمَِفأَْجُلوُهْمَِمَعُهمِْ
(2)

.ِ

ِ اِعىلِالدين،ِلبيانِاَّلنتامءِوليسِإكراهًِِي؛واجتامعِموقفِسيايسوهذا

ِ ِاختار ِمن ِأن ِهؤَّلءبدليل ِِمن ِالرشك ِمن ِالتحول ِالعرب اليهوديةِإىل

ِاْلسَلمأ ِإىل َِّل ِِوالنرصانية ِيقد، ِما ِنظري ِاجلزية ِبدفع ِأخرى ِفسحة هِمفله

قواتِالدفاعِواألمنِِسلمونِحلاميةِأهلِالكتابِالذينِيرفضونِاَّلشرتاكِيفامل

قبلِاليهودِيفِاملدينةِأولِاألمرِِذلكِكام،ِأماِإذاِاشرتكِيفِيللمجتمعِاْلسَلم

ِحقِاملواطنةِللجميع،ِ سلمني،ِفقدِاملريِوغمسلمنيِللفَلِجزية؛ِألهنمِقبلوا

ِوالدفاع،ِ ِواجباتِالنرصة ِمن ِعليهم ِما ِللمسلمنيِوعليهم ِما ِلليهود كان

                                                           

َِقاَل:ِاحلديثِِ(1) ، َِعبَّاس  ِاْبِن َِأْنَِكاَنِتِاملَِِْ"َعِن َِولٌَد ا َِعاَشِهَلَ ِإِْن َِنْفِسَها َِعىَل َِفتَْجَعُل ِِمْقََلًتا َِتُكوُن ْرَأُة

ُِأْجلِيَْتَِبنُوِالنَِّضرِيَِكاَنِفِيِهْمِِمْنَِأْبنَاِءِاأْلَْنَصاِرَِفَقاُلوا:ََِّلَِنَدُعَِأْبنَاَءنَِ َدُه،َِفَلامَّ :ِِاهللا،َِفأَْنَزَلِهُتَوِّ َِوَجلَّ َعزَّ

ْشُدِِمَنِالَغيِِّ} ِالرُّ َ يِنَِقْدَِتبنَيَّ سننِأيبِداودِ،ِكتابِاجلهادِ،َِباٌبِيِفِِ.[256]البقرة:ِ{ََّلِإِْكَراَهِيِفِالدِّ

ْسََلِمِ،ِحديثِرقمِ  .2682ِاأْلَِسرِيُِيْكَرُهَِعىَلِاْْلِ

َقِبِأَِِ(2) ْهِلِاْلكِتَاِبَِقبَْلُِنُزوِلِالُْفْرَقاِنِحديثِرقمِالسننِالكربىِللبيهقيِ،ِكتابِاجلزيةِ،َِباُبَِمْنِحَلِ

18640ِ.  
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ِملونِمنِتبعاتِذلكِماِحيملهِاملسلمون.ِحي

ِاملسلمنيإ ِالدوام ن ِعىل ِبالسلم ِمنِِمأمورون ِعىل ِاَّلعتداء ِوعدم ،

ِاعتدىِعليهم ِقالِتعاىلخيالفهمِإَّلِإذا حِبُّ حمس :ِ، َ لَا ُي ْ  إِنَّ ٱَّللَّ ُدٓوا َا َتۡعتَ َول
ِدينَ  ُۡمۡعتَ (1)ىجسٱل

أنِِم،ِفليسِعليهِاعًِعنهاِرشِيٌِّادأةِاملسلمنيِلغريهمِمنهبفم،ِ

ِي ِدون ِبداءة ِباجلزية ِبالسيفِوَّل ِوَّل ِباْلسَلم َِّل ِغريهم ِيبدألزموا همِأن

ۡهُر حمس يقولِتعاىل:ِ،ِفتكونِاملقابلةِواجبةِالغريغريهمِبقتال،ِلكنِإذاِبدأِ لشَّ ٱ
لۡحََرامِ  ۡهرِ ٱ شَّ ُدواْ  ٱلۡحََراُم بِٱل َتَدىَٰ َعلَۡيُكۡم فَٱۡعتَ ِن ٱۡع َِصاٞص  َفَم َُٰت ق َوٱلۡحُُرَم

َ َمَع  نَّ ٱَّللَّ
َ

ْ أ َُمٓوا َ َوٱۡعل ْ ٱَّللَّ وا ُق تَّ ِل َما ٱۡعتََدىَٰ َعلَۡيُكۡم  َوٱ ِ بِِمۡث َۡيه َعل
ِينَ  ق تَّ (2)ىجسٱلُۡم

املقابلةِباملثلِِيأِ،املقابلة،ِفاملسلمونِمأمورونِبالتقوىِحتىِيفِ،

ِ ِطغيان ِأو ِيفدونِجتاوز ِتعتاَّلعِبزيادة ِقال ِاىلداء، واْ حمس: َفَعاقِبُ عَاَقۡبتُۡم  َوِإۡن 
نَ  َٰبِرِي ٞ ل ِلصَّ ر َو َخيۡ َصبَۡرُتۡم لَُه ۖۦِۡ َولَئِن  وقِۡبتُم بِه ُع (3)ىجسبِِمۡثِل َما 

ِلزيادةِيفانِألِ؛

ِ ِنٌِاودعالعدوانِرد ِِأما، ِفثلبمِالعدوانرد ِومقابلةِِادلعِإلزاموِهه للخصم،

ِمثلِمبادأته.بعادلةِلهِ

الدخولِيفِالسلمِِاخلصمِبإعَلنِاْللزامِيكونِالعادلةِاملقابلةِهذهِيفو

ِاملطلوبِهوِوإنامِ،ِواْلكراهِباْلجبارِيتحققَِّلِاْليامنِألنِ؛عادًَّلًِِمالزاإ

ِِكيانِإىلِانضاممه ِاملسلمنيِمقابلةِجتبِفحنيِ،ياْلسَلمِهاونظامالدولة

                                                           

 ِ.190:ِِالبقرةِ(1)

 .194:ِِالبقرةِ(2)

 .126النحل:ِِِ(3)
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ِإلزاًماِيكونِعليهمِاعتدواِممنِلغريهم  :تعاىلِقالِكامِالعامِبالسلمِاْللزام
ۡو يُۡسلُِمونَ حمس

َ
أ َٰتِلُوَنُهۡم  (1)ىجستَُق

ِالعامِهوِهناِفاْلسَلمِ، ِالعقيدةَِّلِالسلم

ِ،الكفرِمقابلَِّلِ"ُتَقاتُِلوهَنُمِِْ"ِالقتالِيقابلِماِهوِهناِالسلمِألنِاْلسَلمية؛

ِالعقيدةأمرِِألنِاْلسَلم؛ِنظامِإىلِاَّلنضاممِقبولهِيعلنِإنامِإسَلمهِيعلنِفمن

ِيفِالسيفِاستخدامِلبدئهِعادًَّلِِمقابًَلِِبالسيفِاْللزامِربه،ِويكونِوبنيِبينه

ِوالبادِفالسيفِاملسلمنيِمواجهة ِباجلزيةِاْللزامِويكونِأظلم،ِيبالسيف

إَّلِِيبقِملِالثَلثةِاخلياراتِأحدِياملعتدِيقبلِملِفإذاِواخلدمة،ِالدفاعِمقابل

ِمعِاملواطنةِعهدِنقضواِأنِبعدِالنضريِنيبِهيودِمعِحدثِماِوهذاِ،اخلروج

ِالدخولِورفضواِ،اَّلعتداءِوبدأواِحصوهنمِوغرهتمِاملدينةِيفِِاهللِرسول

ِمنِإخراجهمِإَّلِيبقِفلمِ،اجلزيةِورفضواِ،الواحدِياَّلجتامعِالكيانِيف

ِ.السَلحِعداِوأمواهلمِبأمتعتهمِِاهللِرسولِفأخرجهمِاملدين،ِاملجتمع

ِوهذاِبالعدوان،ِؤهوابتداِالغري،ِموقفِهوِالثَلثةِاْللزاماتِيفِفاألصل

ِ:تعاىلِالقِبالقتال،ِغريهمِاملسلمنيِملقابلةِالكريمِالقرآنِتربيرِيفِامتامًِِواضح

وِل حمس لرَُّس ِج ٱ بِإِۡخَرا  ْ وا َٰنَُهۡم وََهمُّ يَۡم
َ

أ  ْ ََّكثُٓوا َۡوٗما ن َن ق َٰتِلُو لَا تَُق
َ

ُءوُكۡم أ م بََد وَُه
نَ  ۡؤِمنِي ۡوهُ إِن ُكنتُم مُّ ن َتخَۡش

َ
قُّ أ َح

َ
ُ أ َٱَّللَّ َتخَۡشۡوَنُهۡم  ف

َ
ِۚ أ ٍة َل َمرَّ وَّ

َ
(2)ىجسأ

.ِِ

ِالقرآنِآلياتِالعميلِالتطبيقِالثَلثةِاْللزاماتِمربرِعىلِالدامغِالدليلو

ِ،ِومنِذلك:ِاهللِرسولِلدنِمنِالكريم

                                                           
 .16الفتح:ِِِ(1)

 .13التوبة:ِِِ(2)
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1-ِِ ِبعرضِاْلسَلمِإىلِيدعوِكانِوإنامِبعدوان،ِاأحًدِِيبدأِملِأنه

ِِ.ِِبيشءِأوِإلزامِإكراهِدونِفقط،ِدعوةال

ِمرةِحيدثِوملِمنها،ِاشيئًِِضينقِوَّلِوعهوده،ِودهقبعِييفِكانِِأنهِ-2

ِ.عهًداِنقضِأوِ،فبخَلِبدأِأنِالتاريخِيفِواحدة

ِعىلِحرجِثمةِيكنِوملِمنه،ِسمعتوِتأتيهِكانتِالنصارىِودوفِأنِ-3

ترجعِغريِملتزمةِباْلسَلم،ِومعِذلكِكانِيكرمِهذهِالوفودِِأنِالوفودِهذه

ِدونِأنِيلزمهاِبيشء،ِأوِيكرههاِعىلِيشء.

ِِرسولِأنِ-4 ِمهِمبدأِقررِاهلل ِاليهودِمنِأحدِيفتنِأَّلِ"ِِوهوام 

"دينهِعنِوالنصارى
(1)

ِوجههاِيالتِكتبهِفجميعِ،غريهِعىلِيكرهِأَّلِبمعنىِ،

ِفيهاِترتددِبعبارةِتوصيهاِأسلمت،ِكانتِيالتِالقبائلِإىلِوالسَلمِالصَلةِعليه

"ِعنهاِيفتنَِّلِفإنهِنرصانيةِأوِهيوديةِعىلِكانِومن":ِِوهيِمجيًعا
(2)

.ِ

ِاملشاركةِمنِطويلةِعهودِبعدِالعاملِيفِالسياسيةِاخلريطةِتغريتِأنِبعدو

ِكلِلتزمتاوِاْلسَلمية،ِاألوطانِيفِالعديدةِوالدينيةِاَّلجتامعيةِالفئاتِبني

                                                           

ِدِْبنَِعْمِروِْبنَِعبُْدِاهللِِ".ِولفظه18674،ِحديثِرقمِِللبيهقيِىالسننِالكربِ(1) ِْبُنَِأيِبَِبْكِرِْبنِحُمَمَّ

ِِحنَيَِبَعثََِحْزم ،َِقاَلِ َِعَليِْهَِوَسلََّم(ِِعنَْدَناِالَِّذيَِكتَبَُهِلَِعْمِروِْبِنَِحْزم  ِاهللُ ُهِ:َِهَذاِكِتَاُبَِرُسوِلِاهللِِ)َصىلَّ

ِإِْسََلًماَِخالًِصاِِمْنَِنْفِسِهَِفَداَنِدِيَنَِِوَأنَُّهَِمْنَِأْسَلمَِِ"إىَِلِالَْيَمِنَِفَذَكَرُهَِويِفِآِخِرِهِ ايِنٍّ َِأْوَِنرْصَ ِمْنِهَيُودِيٍّ

ِهَيُِ َِأْو انِيَّة  َِنرْصَ َِعىَل َِكاَن َِوَمْن َِعَلْيِهْم َِما َِوَعَلْيِه ْم ِهَلُ َِما َِلُه ِاملُْْؤِمننَِي ِِمَن ُه َِفإِنَّ ُِيفِْاْْلِْسََلِم ََِّل ُه َِفإِنَّ تَُنِودِيَّة 

 ."َعنَْها

 ،ِطِدارِالنفائس،ِبريوت.55ِ/ص1جـِي،القاسمِظافريِلاْلسَلمِوالتاريحِيفِالرشيعةِاحلكمِنظامِ(2)
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ِالذينِوحدهمِاملسلمونِيعدِوملِاملشرتكة،ِأوطاهناِعنِبالدفاعِالفئاتِهذه

ِهذهِاألوطان،ِفقدِعادتِاخلريطةِسريهتاِيفِواألمنِالدفاعِمسئوليةِيتحملون

ِاألوىلِلتأسيسِِاألوىلِعىلِعهدِرسولِاهللِ ِاألوىلِيفِالوثيقة بنفسِاملعامل

ِبنودِالعقدِ فكرةِحقِاملواطنةِيفِاملدينةِلكلِمنِيقيمِفيها،ِويشاركِيفِكافة

ِواحلريةِ ِحلقِاملواطنة ِأساًسا ِالوثيقة ِوستظلِهذه ِعليه، ِوما اَّلجتامعيِبامِله

ِِ.نيممسلِوغريِمسلمنيِاْلسَلم،ِيفِاملدينلكلِأفرادِاملجتمعِ

ِومنِ ِأيًضا ِهوِموقفِاْلسَلمِمنِغريِاملسلمِفهوِموقفه ِكانِهذا وإذا

ِتؤكدكثريةِِياتآِرأيناِالكريم،ِالقرآنِأمامِوقفناِإذابابِأوىلِمعِاملرتد،ِفنحنِ

فِي حمس:ِتعاىلِقولهِاآلياتِهذهِمن،ِوعامِمطلقِبشكلِالدينيةِاحلرية  َ لَآ إِۡكَراه
ََّن ٱلرُّۡشُد مِنَ  َي َّب قَد ت يِنِۖ  ِ لد  َفَقِد  ٱ  ِ ِٱَّللَّ ۡؤِمۢن ب وِت َويُ َُٰغ لطَّ َۡكُفۡر بِٱ ِ  َفَمن ي ٱلَۡغي 

ُ َسِميع  َعلِيم   ۗ َوٱَّللَّ لََها اَم  ِ ٱلُۡوۡثَقيَٰ لَا ٱنفَِص َسَك بِٱلُۡعۡرَوة (1) ىجسٱۡستَۡم
ِومنِ،

ِيفِوالنكرةِنكرةِيوهِ،" ِإكراهِ"ِكلمةِعىلِدخلتِالنافية" َِّل"ِأنِالواضح

ِيفنفِالكريم،ِالقرآنِمهاِنزلِالعربيةِالتيِاللغةِقواعدِيهِكامِتعم،يِالنفِسياق

ِ.عنهِالردةِوبعدِاْلسَلمِقبلِاْلكراه،ِعمومِيفيدِهناِاْلكراه

ُِكۡمۖۡ َفَمن َشآَء حمس:ِتعاىلِقولهومنِهذهِاآلياتِأيًضا:ِ ب  َقُّ مِن رَّ لۡح ِل ٱ َوقُ
ۡؤمِن َوَمن َشآَء فَلۡيَۡكُفرۡ  (2)ىجسفَلۡيُ

:ِقيلِفإذاِا،أيًضِِالعمومِيفيدِهناِواخلطابِ،

                                                           

 .256:ِِالبقرةِ(1)

 .29:ِِالكهفِ(2)
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:ِتعاىلِقولهِيفِالوعيدِمنِاآليةِهذهِيفِجاءِملاِالتهديد،ِيفيدِقدِهناِالسياقِإن

ٖٓء حمس ْ بَِما ُوا اث ُيَغ  ْ وا َتغِيثُ ا  َوِإن يَۡس َه َرادُِق ۡم ُس َحاَط بِهِ
َ

نَاًرا أ يَن  َٰلِِم َا لِلظَّ ۡعتَۡدن
َ

ٓ أ ا ِنَّ إ
َس  بِۡئ وهَ   ۡوُُج ۡهِل يَۡشوِي ٱل ٱلُۡم َراُب وََسآَءۡت ُمۡرَتَفًقاَك (1) ىجسٱلشَّ

ِ ِآياتِفهناك،

ِاَّلختيارِوتطلقِالتهديدِتفيدَِّلِأخرى ِمنهاِاْليامن،ِوعدمِاْليامنِبنيِحرية

ۦٓ حمس :تعاىلِقوله ِ لۡعِلَۡم مِن َقۡبلِه ْ ٱ ُوا وت
ُ

أ َِّذيَن  ْ  إِنَّ ٱل ٓوا ُۡؤِمنُ ۡو لَا ت
َ

ۦٓ أ ِ ْ بِه وا قُۡل َءامِنُ
ِۤناَقۡذَأۡلِل ۤاٗدَّجُس  َن  *إِذَا ُيۡتلَىَٰ َعلَۡيهِۡم َۤنوُّرِخَي  ٓ إِن كَا ا ِنَ ََٰن َرب  ۡبَح َيُقولُوَن ُس َو

لََمۡفُعولٗا ِنَا  (2) ىجسوَۡعُد َرب 
ِاآليةِفإنِ،املؤمننيِتصفِحالِيةاآلِهذهِكانتِ،ِوإذا

تصفِحالِالكافرين،ِوَّلِيتضمنِاألمرِهناِوهناكِهتديًدا،ِوإنامِتبنيِِالسابقة

ةِماِمعرفِبعدِاخليارينِيأِخيتارِمنِمآلِكلِمنِاَّلختيارين،ِوَّلِتقيدِحرية

ِيؤولِإليهِكلِمنهام،ِفَلِجربِوَّلِإكراه.

ِالدينيةِاحلريةِقررِيالذالكريمِِالقرآنِأن:ِأوًَّلِِندركِالعميقِالتأملِوعند

اِهاداجلِقررِلإلنسان ِ.عدوانللِرد 

ِ ِالنبي ِللمنافقنيِفإن ِبالنسبة ِبلِِأما ِمنهم ِأحًدا ِيقتل ِأو ِيقاتلهم مل

ِوتعاىل: ِسبحانه ِيفِقوله ِاهللِله ِأمر ِبتنفيذ ُ إِلَيَٰ حمس جاهدهم فَإِن رََّجَعَك ٱَّللَّ
َٰتِلُواْ  بَٗدا َولَن تَُق

َ
ْ َمِعَي أ َّن َتۡخرُُجوا َذنُوَك لِلُۡخُروِج َفُقل ل ِۡنُهۡم فَٱۡستَـ ۡ َطآئَِفةٖ م 

َٰلِفِيَن َولَا  ْ َمَع ٱلَۡخ ٖ فَٱۡقُعُدوا ة َل َمرَّ وَّ
َ

َُّكۡم رَِضيتُم بِٱلُۡقُعودِ أ ۖۡ إِن ا َمِعَي َعُدوًّ
                                                           

 .29الكهف:ِِِ(1)

 .107ِ،108اْلرساء:ِِ(2)
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ِ عَلَىَٰٓ 
ِ  تَُصل  ْ بِٱَّللَّ ُهۡم َكَفُروا ۦٓۖۡ إِنَّ ِ بَٗدا َولَا َتُقۡم عَلَىَٰ َقبۡرِه

َ
اَت أ ِنُۡهم مَّ َحٖد م 

َ
أ

َِٰسُقونَ  ْ وَُهۡم َف (1)ىجسَورَُسولِهِۦ َوَماتُوا
ِ ِاهلل ِرسول ِعزهلم ِثم ِومن ،ِِِأن عن

ِأحدِ ِقربِعىلِأوِالوقوفِعليهمِالصَلةِعنِوامتنعِقتال،ِيأِيفيشرتكواِمعهِ

ِالقرآنِألنِواَّلجتامعي؛ِالسيايسِالعزلِهوِوهذاِجنازته،ِيفِالسريِأوِمنهم،

يفِِوجلِعزِاهللِذكرِفقدِِاآلخرةِيفِأماِهذه،ِغريِهلؤَّلءِدنيويةِعقوبةِيقررِمل

َِدۡد مِنُكۡم حمس :تعاىلِقولهيفِِثابتةِعقوبةِفيهاِلهِأنِموضعِأكثرِمن َوَمن يَۡرت
َيُمۡت وَُهَو كَافِٞر  ِۦ َف دِينِه ن  ٓأۡلِخَرةِِۖ َع ۡنيَا َوٱ لدُّ ۡم فِي ٱ َٰلُُه ۡعَم

َ
أ ۡت  ئَِك َحبَِط ْوَلَٰٓ

ُ
َأ ف

نَ  َٰلُِدو َها َخ ارِِۖ ُهۡم فِي َُٰب ٱلنَّ ۡصَح
َ

َِك أ ئ ْوَلَٰٓ
ُ

(2) ىجسَوأ
َِّذيَن حمسِ:تعاىلِقولهِويفِ. ِنَّ ٱل إ

َّمۡ  ْ ُكۡفٗرا ل ُدوا ْ ُثمَّ ٱۡزَدا ْ ُثمَّ َكَفُروا وا ْ ُثمَّ َءاَمنُ ْ ُثمَّ َكَفُروا وا ُ  َءاَمنُ يَُكِن ٱَّللَّ
َۢا ِيل َِيۡهِدَيُهۡم َسب َِيۡغفَِر لَُهۡم َولَا ل (3)ىجسل

.ِِ

،ِدولةالِونظامِالعامِالسلمِعنِاخلروجردِالعدوانِوِفالعلةِيفِالقتالِهي

ِاجلامعةِعىلِخروجهِمنأوِغريهِِاملرتدِبموقفِيتعلقِإذن،ِسيايسِموقفِهوف

ِ.التزامهِعدمِأوِالعام،ِبالنظامِالتزامهِعىلِويتوقفِخروجه،ِعدمِأو

ِالنفاق،ِرأسِِيبِّأُِِبنِهللاِعبدِعنِِاهللِرسولومماِيدلِعىلِذلكِعفوِ

ِوقوة،ِنرصِحلظةِواملسلمونِهوِيعيشِقريظة،ِيبنِمنِعائًداِ الرسولِوكان

                                                           

 .83ِ،84التوبة:ِِ(1)

 .217البقرة:ِِِ(2)

 .137النساء:ِِ(3)
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ِعىلِيتجرأِحتىِبالنرصِنشوهتمِاملسلمنيِعىلِيفسدحياولِأنِِاملنافقِمهذاِفإذا

ِسمن:ِقالِمنِكمثلِمعهِومنِحممدِومثلِناثلمِماِواهلل:ِفيقولِِاهللِرسول

ِاملدينةيفِِواملهاجرينِِاهللِرسولِاستضافواِأهنمِإىلِويشريِيأكلك،ِكلبك

ِقالِثمِ،أمرهمِيقوِحتى ٓ إِلَي حمس :الكريمِالقرآنِحكىِفيام: لَئِن رََّجۡعنَا
 ِ لَّ  َوَّلِلَّ ذَ

َ
ا ٱلۡأ َعزُّ ِمۡنَه

َ
ۡأ نَّ ٱل ِ لَُيۡخرَِج َنة َۡمِدي ِيَن ٱل ۡؤِمن ِۦ َولِلُۡم ةُ َولِرَُسولِه ٱلۡعِزَّ

نَ  َيۡعلَُمو َن لَا  َٰفِقِي َن َِٰكنَّ ٱلُۡم (1) ىجسَوَل
ِ بنِِِعمرِوقامِاملسلمون،ِعليهِفهاج،

ِعنه-اخلطابِ ِبلِ-ريضِاهلل ِاهللِجاءِليقتله؛ ِعىلِيعرضِالرجلِابنِعبد

؛ِغريهِأحدِلهتقِنإِالعارِيلحقهَِّلِحتىِأبيه،ِبقتلِهوِيقومِأنِِاهللِرسول

ِعنهِوعفاِاجلميعِأهدَِِِّاهللِرسولِلكنِ،حمالةَِّلِمقتولِأباهِأنِعرفِألنه

ًداَِيْقُتُلَِأْصَحاَبهُِ":ِالكريمةِقولتهِقائًَلِ ِحُمَمَّ ُثِالنَّاُسَِأنَّ "َّلََِيتََحدَّ
(2)

.ِ

بامِيدلِّلِعىلِأنِحسمِالقولِيفِمثلِهذاَِّلِيرجعِِِموقفهِكانِهكذا

:ِعرصناِيفِنسميهِماَّلختَلفِالعقيدةِوإنامِيرجعِإىلِخطورةِاألمرِوأثرهِعىلِ

ِضوءِالقومي،ِاألمن ِفاعِملاذاِنفهمِبذلكوِواألحوال،ِواملكانِالزمانِيف

ِردةِألهنا،ِالفجةِسلول،ِوردتهِبنِيبِّأُِِبن اهلل كعبدِخمبولِمرتدِعنِِالرسول

ِ.وعقيدهتاِيفِنظامهاِالتأثريِوَّلِاجلامعة،ِمفارقةِعىلِيقوىَِّلِتافهِدٍِّتمر

                                                           

  .8املنافقون:ِِِ(1)

ْم،ِ}صحيحِالبخاريِ،ِكتابِتفسريِالقرآنِ،َِباُبَِقْولِِه:ِ (2) ْمَِأْمِمَلَِْتْسَتْغِفْرِهَلُ َسَواٌءَِعَلْيِهْمَِأْسَتْغَفْرَتِهَلُ

ِاهللَََِّّلَِهَيِْديِالَقْوَمِالَفاِسِقنيَِِاهلللَْنَِيْغِفَرِ ْم،ِإِنَّ  .4905ِ[،ِحديثِرقم6ِ]املنافقون:ِ{هَلُ
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ِموضعهاِووضعهاِلإلنسان،ِالدينيةِاحلريةِحفظِقدِاْلسَلمِيكونِومهذا

رسمِِیفِِاهللِرسولِسنةِإىلِاواستنادًِِالكريم،ِإىلِالقرآنِااستنادًِِالصحيح

ِأمنِوحيققِ،ِالعقيدةِسَلمةِيصونِ،ِبامسائرِالبرشِمعِالعادلِالتعاملِأصول

ِِ.لإلنسانِالدينيةِ،ِويصونِاحلريةدولةال

ِ

*               *               * 
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 حرية العقيدة بني الشريعة اإلسالمية

 ()حلقوق اإلنسان يواإلعالن العامل
ِ

ِ لتسامحِااْلسَلمِإنِقيمةِاحلريةِمنِالقيمِاْلنسانيةِاألساسية،ِوقدِأقرَّ

،ِووصفهمِِبأهنمِأهلِنسحأِيهِيخرىِوجمادلتهمِبالتألالدياناتِاتباعِأمعِ

كتابِوهلمِعهدِيفِذمةِاملسلمنيِجيبِالوفاءِبهِعندِضعفهمِوحاجتهمِإىلِ

لناِِهلمِما"ِاحلاميةِ،ِوذلكِبإعانتهمِوضامنِحقوقهمِيفِاحلياةِاآلمنةِالكريمةِ،

ِأوصاناِالرسولِكامِ"وعليهمِماِعلينا
 (1)

كثريِمنِاآلياتِِوكامِجاءِيف،ِ

ِالت ِالعقيدةِيالقرآنية ِِتؤكدِعىلِحرية ِالبحثِمقارنةِِوسوفِنعقدِيف، هذا

ِيف ِالعقيدة ِبنيِحرية ِويفِرسيعة ِاْلسَلمية ِالعاملِالرشيعة حلقوقِِياْلعَلن

ِاْلنسان.ِ

 حلقوق اإلنسان:  ياإلعالن العامل يف ةالديني ةأوال: احلري
 

حلقوقِاْلنسانِهوِوثيقةِدوليةِقامِِيكامِهوِمعروفِفإنِاْلعَلنِالعامل

ِخرب ِاجتمعواِندوليونِيفِالقانونِالوضعيِمنِمجيعِأِاءبإعدادها ِالعامل، حاء

                                                           

() ِ ِاملنعم ِعبد ِجنيفِأ.د/فوزية ِجامعة ِيف ِاْلسَلمية ِواحلضارة ِالعريب ِاألدب ِأستاذة ،ِ العشاموي

ِبسويرسا.

َعْنَِأيِبُِأَماَمَةَِقاَل:ِ":22234،ِحديثِرقم570ِِ/ص36ِمنهِماِأخرجهِاْلمامِأْحدِيفِاملسند:ِجـِ(1)

ِلَتَْحَتَِراِحَلِةَِرُسوِلِ ِاهللَُِعَليِْهَِوَسلَّمَِ)ِاهللإيِنِّ َيْوَمِالَْفتِْح،َِفَقاَلَِقْوًَّلَِحَسنًاِمَجِيًَلَِوَكاَنِفِياَمَِقاَل:ِِ(َصىلَّ

َِماِلَنَاَِوَعَلْيِهَِماَِعَلْينَا،َِوَمْنَِأْسلَِ» ،َِولَُه َتنْيِ َِفَلُهِأَْجُرُهَِمرَّ كنَِيَِفَلُهَِمْنَِأْسَلَمِِمْنَِأْهِلِاْلكِتَاَبنْيِ َمِِمَنِاملرُْْشِ

 ."َوَعَليِْهَِماَِعَليْنَاِأَْجُرُهَِوَلُهَِماَِلنَا
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ِعصلِستنيِعامًِبق ِيفِإطار ِاألبا ِة ِبق-مم ِتصبحِاألأل ِاملتحدةن ِيوالتِ،مم

جلميعِاملواطننيِِلِفيكِلوضعِقانونِدويلِ-أنشئتِبعدِاحلربِالعامليةِالثانية

ِاألليمةاْلنسانيةِِيسآمِاألساسيةِحتىَِّلِتتكررِاملهيفِمجيعِدولِالعاملِحقوق

وبعدِعدةِاجتامعاتِومداوَّلتِِ،تهاكاتِالبشعةِيفِاحلربِالعامليةِالثانيةنواَّل

ِ ِوضع ِيفبنًدِِثَلثنيتم ِاعتمِا ِيفوثيقة ِاملتحدة ِلألمم ِالعمومية ِاجلمعية ِدهتا

ِِمن10 ِحتت1948ديسمرب ِالا"ِمسمیِم ِاْلنسانْلعَلن ِحلقوق ،ِ"عاملي

ِاْلنسان ِبحقوق ِإيامهنا ِهو: ِديباجتها ِيف ِجاء ِكام ِمنها اسية،ِساألِواهلدف

ِو ِمتساوية، ِحقوق ِمن ِوالنساء ِللرجال ِوبام ِوقدره، ِالفرد ِقدِوبكرامة أهنا

نِترفعِمستوىِاحلياةِأوِ،ااَّلجتامعيِقدمًِِيفعِبالرقدنِتأِحزمتِأمرهاِعلی

ِاحلريةِأفسحِ.يفِجوِمنِ

ِامليثاق،ِومنِول قدِاعتمدتِمعظمِدولِالعاملِأعضاءِاألممِاملتحدةِهذا

ِإَّلِأنِبعضِالدولِقدِحتفظتِعىلِ ِواْلسَلمية، ِبالطبعِالدولِالعربية بينها

ِالعامل ِاْلعَلن ِهذا ِالبنودِيبعضِبنود ِبنيِهذه ِومن ِاْلنسان، دِالبنِحلقوق

ِِاوهذِاْلنسان،ِحلقوقِالعامليِاْلعَلنِمن18 لكلِشخصِاحلقِيفِ"نصه:

ِأ ِديانته ِتغيري ِحرية ِاحلق ِهذا ِويشمل ِوالدين، ِوالضمري ِالتفكري وِحرية

ِالشعائرِومراعاهتا،ِ ِوإقامة ِبالتعليمِواملامرسة ِاْلعرابِعنهام ِوحرية عقيدته،

ِ "اِأمِمعِاجلامعةِا،ِمنفردًِاِأوِجهرًِسواءِأكانِذلكِرس 
(1)

.ِ

                                                           

 م.1988اْلعَلنِالعامليِحلقوقِاْلنسان،ِالطبعةِالعربية،ِعامِِ(1)
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ِحتفظِ ِالدولِعىلِاألخصِعىلِبعضِوكان ِاحلقِ"عبارة ويشملِهذا

ِعقيدته ِأو ِديانته ِتغيري ِِ؛"حرية ِالبعضِقدِألن ِتفسري ِيف ِالساموية الرشائع

ِعِهلاِحدٌِّوُضِ:ِففيِالرشيعةِاْلسَلميةِتغيريِالدينِأوِالردةِجريمةِاعتربتِأن

بعدِاَّلستتابة،ِعسىِأنِيراجعِنفسهِفتزولِعنهِالشبهة،ِلكنِإذاِملِيرجعِوأخذِ

ِالنفوسِِييعاد ِضعيفي ِعىل ِيؤثر ِقد ِمما ِاملجتمع ِيف ِالفتنة ِويبث املسلمني

ِ ِواْليامن ِالدولة؛ ِويونظام ِهدَِّتفتنترشِالفتنة ِحينئذ ِالعام، ِاألمن ِعليهوقَِّيُِد ِع

ِالعقابِالذيِحيددهِاملجتمعِوحيكمِبهِالقايضِيفِظلِحماكمةِعادلة.

 :إلسالماحلرية الدينية يف ا ثانًيا:
ِللتأكيدِواملفرسونِالفقهاءِعليهاِاعتمدِياتآِعدةِالكريمِالقرآنيفِِيوجد

َ  ِلهينهِۖ ٱََلٓ إهۡنَراهَ ِفه ﴿:ِوأوهلاِاْلسَلميفِِةيدقالعِحريةِعىل ََ مهَن  لرُّۡشدُ ٱقَد تَبَ
ه  ٱ (1)﴾ لَۡغِ

ِعىلِأنو، ِ ِالتأكيد ِالكريمةِهذهِيمكن ِاألوىلِِّدِتعِاآلية الركيزة

ِحلكمِاْلسَلمِيفِتقريرِحريةِالعقيدة.

ذكرِالقرآنِالكريمِآياتِأخرىِتقرِحريةِالكريمةِوإىلِجانبِهذهِاآليةِ

ِۡر حمس سبحانهِوتعاىل:حيثِيقولِ،ِالعقيدةِبدونِتدخلِأوِسيطرةِمنِأحدِ ك  فََذ
ِٞر  َذك  َت ُم ن

َ
ٓ أ ا َم ۡيِطرٍ  ٢١إِنَّ ُِمَص م ب َّۡسَت َعلَۡيهِ (2)ىجسل

إنِالقرآنِالكريمِأكدِِ؛ِبل

وأهناِدعوةِِِالرسولمنهجِدعوةِِحددو،ِقةلعىلِأنِحريةِالعقيدةِحريةِمط

                                                           

 .256البقرة:ِِ(1)

 .21ِ،22الغاشية:ِ(2ِ)
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نَت حمس:وليسِإكراهِالناس
َ

فَأ
َ

َجمِيًعا  أ ُُّهۡم  ِض كُل ۡر
َ
ن فِي ٱلۡأ َن َم َك ٓأَلَم َٓء َربُّ َۡو َشا ل َو

نَ  ۡؤِمنِي ْ ُم ُوا يَٰ يَُكون َحتَّ اَس  (1)ىجستُۡكرِهُ ٱلنَّ
.ِ

كفلِحريةِالعقيدةِيفِالقرآنِالكريمِسبحانهِوتعاىلِنِاهللِمماِسبقِيتبنيِأ

ِِِاسيدناِحممًدِعزِوجلِاهللِِوّجه،ِكامِ﴾ ِلهينهِۖ ٱََلٓ إهۡنَراهَ ِفه ﴿هِالذيِأكدِأن

مِااحرتعىلِنِالكريمِآالقركامِحثناِِ،إكراهِالناسِحتىِيكونواِمؤمننيعدمِِإىل

َ دهينه لَُكۡم ﴿،ِقالِتعاىل:ِاألديانِاألخرىأصحابِ (2)﴾٦دهينُُكۡم َوِله
.ِ

ِ ِأوِوقد ِاْليامن ِبعد ِبالكفر ِتتعلق ِآية ِِخسِعرشة ِالكريم ِالقرآن ذكر

باَّلرتدادِعنِاْلسَلم
(3)

اِأوِيعِهذهِاآلياتِالكريمةَِّلِتقررِعقوبةِأوِحد ِمج،ِو

ِا؛ِبلكفرواِبعدِإيامهنمِوازدادواِكفرًِِاِيفِالدنياِعىلِاملرتدينِأوِعىلِالذينعقابًِ

ِإ ِمعظم ِاآلن ِوالقتال،ِهذه ِباملحاربة ِاْليامن ِبعد ِوالكفر ِاَّلرتداد ياتِتقرن

فردي ا،ِِاوتستخدمِصيغةِاجلمع،ِأيِأنِاَّلرتدادِوالكفرِبعدِاْليامنِليسِارتدادًِ

ِمقرونِ بالقتالِواملحاربة،ِوهذهِولكنهِيفِصيغةِاجلمع،ِأيِأنهِارتداٌدِمجاعيٌّ

ِ ِنقطة ِقالِتعاىل: يَٰ وَ حمسمهمةِجيبِالتأكيدِعليها، َحتَّ َٰتِلُونَُكۡم  َا يََزالُوَن يَُق ل
َيُمۡت  نِهِۦ َف ْ  َوَمن يَۡرتَِدۡد مِنُكۡم َعن دِي وا َُٰع ۡستََط دِينُِكۡم إِِن ٱ وُكۡم َعن  يَُردُّ
َُٰب  ۡصَح

َ
َِك أ ئ َلَٰٓ ْو

ُ
ا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوأ ۡنيَ لدُّ ۡم فِي ٱ َٰلُُه ۡعَم

َ
ۡت أ ئَِك َحبَِط ْوَلَٰٓ

ُ
َأ َو كَافِٞر ف وَُه

                                                           

 .99يونس:ِِ(1ِ)

 .6الكافرون:ِ(2ِ)

ِ،5ِ،12ِ،ِالتوبة:137ِِ،ِالنساء:86ِ،90ِ،177ِ،ِآلِعمران:108ِ،217ِهذهِاآلياتِهي:ِالبقرة:ِِ(3)

 .106،ِالنحل:25ِ،27ِ،32ِِ،ِحممد:66ِِ،74ِِ
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مۡ  ارِِۖ ُه ُِدونَ  ٱلنَّ َٰل ا َخ ِيَه (1)ىجسف
ِ ِتعاىل: ِكذلكِقوله َلَىَٰٓ حمس، ْ ع وا َدُّ َن ٱۡرت َِّذي ل إِنَّ ٱ

لَُهۡم  ۡملَىَٰ 
َ

َل لَُهۡم َوأ َُٰن َسوَّ ۡيَط لُۡهَدى ٱلشَّ لَُهُم ٱ ََّن  َبَي َبۡعِد َما ت ِۢن  َٰرِهِم م  ۡدَب
َ

 ٢٥أ
ُ َسنُ  َل ٱَّللَّ نَزَّ ْ َما  وا َِّذيَن َكرُِه ْ لِل ُوا قَال ُهۡم  نَّ

َ
َِك بِأ َٰل ۡمرِِۖ َذ

َ
ۡأ ِض ٱل َبۡع فِي  ِطيُعُكۡم 

ۡم  َرارَُه َيۡعلَُم إِۡس  ُ وَهُهۡم  ٢٦َوٱَّللَّ َۡضِربُوَن وُُج ُة ي َِك ئ َلَٰٓ ۡتُهُم ٱلَۡم َوَفَّ َِذا ت ۡيَف إ فََك
َٰرَُهۡم  ۡدَب

َ
ۡحبََط  ٢٧َوأ

َ
َٰنَُهۥ فَأ ْ رِۡضَو وا َ َوَكرُِه ۡسَخَط ٱَّللَّ

َ
أ  ٓ ْ َما وا َبُع ُهُم ٱتَّ نَّ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

 َ َٰل ۡعَم
َ

(2)ىجسُهمۡ أ
ِاجل ِاَّلرتداد ِوهذا ِِيامع، ِيقابله طِبسيح"ِي:خرواألالعقاب

ِشديًدِهتحسناِنسيخرسوِيأِ،"أعامهلم ِعذامهم ِوسيكون ِيفِم ِاهلل ِعند ا

ِوليسِالعقابِعقابًِ ِدنيويِ اآلخرة، ِأوِحد ِا ِواضًحِا ِأوِحدِا ِمثلِحدِالرسقة ا

يفِاآلياتِِحيفِهذهِاحلاَّلتِواضحِرصيِدالزناِأوِحدِالقذف،ِحيثِإنِاحل

ِاخلاصةِمهذهِالكبائر.ِ

ِوأفعالِ ِالنبوية ِالسرية ِووقائع ِاألحاديث، ِمن ِكثري ِيف ِالنبوية والسنة

،ِالدينِيفِاْلكراهِىتأبتؤكدِذلكِ،ِومجيعهاِِ-رضوانِاهللِعليهمِ-الصحابةِ

ْ حمس :تعاىلِقال َّۡوا ۖۡ فَإِن تََول ْ ٱلرَُّسوَل وا يُع ِط
َ

َ َوأ ْ ٱَّللَّ وا يُع ِط
َ

م َِل قُۡل أ ِ َما ُح َما َعلَۡيه فَإِنَّ
َُٰغ  َّا ٱلَۡبَل َى ٱلرَُّسوِل إِل ا عَل ْ  َوَم ُدوا وهُ َتۡهتَ يُع ا ُحم ِلۡتُۡمۖۡ َوِإن تُِط وََعلَۡيُكم مَّ

بِينُ  (3)ىجسٱلُۡم
.ِ

َيۡعلَُم حمسِ:تعاىلِقالِاألفئدة،ِعىلِاملطلعِهوِوحدهِاهللِأنِوهيِأخريةِكلمة
                                                           

 .217ِِالبقرة:ِِ(1)

 .28ِ-25حممد:ِ(2ِ)

 .54النور:ِ(3ِ)
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ۡعيُِن َوَما 
َ
ۡأ ُدورُ َخآئِنََة ٱل صُّ (1)ىجسُتخۡفِي ٱل

ولذلكِفاهللِوحدهِهوِالذيِحياسبِِ،

عىلِالعقيدةِ،ِوليسِذلكِمنِحقِأحدِ،ِألنهَِّلِيعلمِحقيقتهاِبالقلبِإَّلِاهللِ،ِ

وقدِيظهرِاْلنسانِكلمةِالكفرِوقلبهِمطمئنِباْليامنِ،ِولوِحكمِعليهِالناسِ

ِسبحانهِوتعاىلِ.ِمرِفيامِيتعلقِبأمورِالعقيدةِهلللظلموهِ،ِولذلكِجيبِتركِاأل

ِ

*               *               * 

  

                                                           

 .19غافر:ِِ(1ِ)
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 مكانة النسب يف الفطرة اإلنسانية واحلضارات القدمية 
 () مقاربة علمية للفكر املقاصدي

ِ

إنِمنِيستقرئِتاريخِالبرشية،ِفضًَلِعنِتعاليمِاألديانِالساموية،ِيدركِ

ِ ِاألرسة، ِوتكوين ِللقرابة، ِنظاًما ِبوصفه ِالتزاوج ِوعدمِأن ِالعرض، وحفظ

ِيفِ ِمغروسة ِقضايا ِكلها ِاخلياناتِالزوجية، ِعن ِواَّلبتعاد اختَلطِاألنساب،

فطرةِاْلنسان،ِحتىِعندِالبدائينيِوالوثنينيِالذينَِّلِيعتقدونِيفِأيةِرشيعة،ِفإنِ

ِوأدياهنمِ ِحضاراهتم ِو ِونحلهم ِعىلِاختَلفِمللهم ِالبرشِوتعاهدهم اتفاق

ِدليلِعىل ِما ِوموافقتهاِورشائعهمِعىلِمسألة ِتأصلِتلكِاملسألةِيفِالنفوس،

للفطرةِاْلنسانيةِالسليمةِالتيِتكونِمستعدةِْلصابةِاحلكمِوالتمييزِبنيِاحلقِ

والباطل،ِوبنيِالصوابِواخلطأ،ِوبنيِاخلريِوالرش،ِوبنيِاجلاملِوالقبح
(1)

. 

ِفطريةِالتزاوجِوالتناسلِيفِعاملِاألحياء:

إنِكافةِالكائناتِاحليةِيلهمهاِاهللِسبحانهِوتعاىلِأعامًَّلِهيِمنِصميمِ

فطرهتاِوغريزهتاِالتيَِّلِإرادةِهلاِفيها،ِمنِذلكِفطريةِالتزاوجِوالتناسلِوماِ

ِمنِسلوكياتِتدلِعىلِقدرةِاخلالقِالواحدِسبحانهِوتعاىل،ِوترتبطِ يلزمها

ِا ِغريزة ِاألحياء ِعامل ِيف ِوالتناسل ِالتزاوج ِاهللِبفطرية ِأوجدها ِالتي ألمومة

                                                           

()ِِِسابًقاِالقاهرةِبجامعةِالعلومِكليةِوعميدِ،ِالعربيةِاللغةِجممعِ،ِعضوأ.د/أْحدِفؤادِباشا.ِ

ِتشب1ِ) ِالتيِمل ِالسليمة ِوالطبيعة ِأولِخلقه، ِكلِموجود ِالتيِيكونِعليها ِاخللقة ِيفِاللغة، ِالفطرة )

ِبأنِ ِالقول ِالفطرّية ِالفَلسفة، ِاصطَلح ِويف ِوالسجية. ِوالسليقة، ِاجلبلة، ِمرادفاهتا، ِومن بعيب،

ذهنِمنذِالنشأة،ِاألفكارِواملبادئِجبلية،ِوموجودةِيفِالنفسِقبلِالتجربةِوالتلقني،ِأيِموجودةِيفِال

ِوهيِمذهبِالفطرة.ِ
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ِالغرائزِ ِوهيِتأيتِيفِمقدمة ِوتعاىلِيفِاألنثىِمنِاْلنسانِواحليوان، سبحانه

الرضوريةَِّلستمرارِاحلياةِوبقائهاِإىلِأنِيرثِاهللِاألرضِومنِعليها،ِفلقدِ

ِإىلِ ِوهداها ِباحلبِواحلنانِعىلِصغارها، مألِاخلالقِعزِوجلِقلبِكلِأم

ِ.دهاِمهامِكانتِالتضحياتوظيفتهاِيفِاحلرصِعىلِأوَّل

ِأمهيةِالنسبِومكانتهِيفِاألرسةِواحلضاراتِالقديمة:

ِالطفل ي ُِتنَمِّ ِالتي ِالنمو ِ خاصية ِأشده ِيبلغ ِخاصيةِ-حتى وهي

هيِذاهتاِالتيِتنميِاملجتمعاتِالصغريةِإىلِِ-بيولوجية،ِأيِيفِصميمِالفطرة

ِبدائية ِعَلقات ِمن ِالناس ِبني ِالعَلقات ِوتنمي ِكبرية، صغريةِِجمتمعات

ِمبارشة ِغري ِكبرية ِمعقدة ِعَلقات ِإىل ِتكونِِ،مبارشة ِأن ِالطبيعي ومن

ِاملجموعاتِاَّلجتامعيةِاملختلفةِذاتِصلةِوثيقةِباحلضارةِوالثقافة.

ِأساسِ ِمها ِالنسبِواملصاهرة ِأن ِإىل ِاألنثروبولوجيا ِعلامء ِتوصل وقد

لقبيلة،ِأوِاملصاهرةِالقرابةِبنيِاثننيِأوِأكثر،ِوحتددِهذهِالقرابةِبرابطةِالدم،ِأوِا

ِالناشئةِعنِالزواجِأوِالرضاعة.ِ

عىلِالعَلقاتِالقائمةِبنيِِ"النسب"ويقرصِاألنثروبولوجيونِمصطلحِ

عىلِِ"البنوة"أفرادِينتمونِإىلِأكثرِمنِجيلني،ِيفِحنيِيستخدمونِمصطلحِ

ماِبنيِاألبِأوِاألمِوأوَّلدمهاِ"األرسةِالنووية"عَلقاتِالنسبِداخلِ
(1)

ِ،

                                                           

السيدِحامد،ِِ/أ.دِ،ِالرتمجةِالعربيةِمراجعة،66ِصِألنثروبولوجياِالثقافية،ِمارفنِهاريس،ِنظر،ِا(ِا1)

ط.ِ.ِويقصدِباألرسةِالنووية:ِاألرسةِاملكونةِمنِأبوينِوأطفاهلامِاْلنسانِويقصدِباألنثروبولوجيا:ِعلمِ

 .م2006ِدارِالثقافةِالعربية،ِالقاهرة،
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علمِاألنسابِبقواعدهِاجلزئيةِوالكليةِللتعرفِعىلِأنسابِالناسِوقدِظهرِ

منِأجلِاَّلحرتازِعنِاخلطأِيفِنسبِشخص،ِوسوفِنعرضِفيامِييلِبإجيازِ

ِلبيانِأمهيةِالنسبِومكانتهِيفِاألرسةِيفِبعضِاحلضاراتِالقديمة:

ِحضارةِاملرصينيِالقدماء:

يعرفِباسمِ)نصوصِمنِالوثائقِاملهمةِالتيِخلفهاِاملرصيونِالقدماءِماِ

األنساب(،ِويقصدِمهاِالنصوصِالتيِحتكيِنسبِعائلةِمعينة،ِوكانِاَّلهتاممِ

ِاملتأخرة،ِ ِاملرصية ِالعصور ِيف ِخاصة ِبصورة ِانترش ِقد ِاألنساب بتسجيل

ِالذينِ ِبعضِامللوك ِتتابع ِمعرفة ِيف ِتساعد ِأهنا ِالنصوصِإىل ِأمهية وترجع

ِاأل ِهذه ِأشهر ِومن ِعهودهم، ِيف نسابِنسبِكاهنِعاشتِأرسِأصحامها

ا،ِوأمامِ عاشِيفِاألرسةِالثانيةِوالعرشين،ِوقدِذكرِالكاهنِأسامءِستنيِجد 

ِكلِمنهمِامللكِالذيِعارصه.

وبصورةِعامةِكانتِالنصوصِاملرصيةِالقديمةِتويلِالزواجِأمهيةِبالغة،ِ

ِيتعرضِ ِاخلائن ِفالزوج ِالعقوبات، ِبأعنف ِمرتكبه ِوهتدد ِالزنا ِعن وتنهى

ِ ِوالزوجة ِمربراتِالطَلقِللجلد، ِأحد ِوهو ِاألنف، ِتتعرضِجلدع اخلائنة

ِألهيام.

ِاحلضارةِالصينية:ِ

ِوتطلعاتِاجلنسِ ِاستوعبتِبعضِمشاعر ِالصينية ِالتجربة َّلشكِأن

ِظلِ ِوذلكِيف ِخاصة، ِصينية ِبطريقة ِباستمرار ِعربتِعنها ِوقد البرشي،
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عىلِمدىِالديانتنيِالقوميتنيِاألصليتني:ِالكونفوشيوسية،ِوالطاويةِ)التاوية(ِ

ثَلثةِآَّلفِسنةِمنِالتاريخِالصيني،ِحتىِبعدِمواجهةِالرتاثِاألجنبيِالوافدِ

ِوالثانيةِ ِوالسلوكِاَّلجتامعي، ِاألخَلق ِلفلسفة ِوكانتِاألوىلِملهمة إليها،

ملهمةِلديانةِالتصوف
(1)

.ِ

ِأوِ ِاألبناء( ِ)وَّلء ِأسامه ِما ِعىل ِالكونفوشيوسية ِمبادئ ِأحد ويؤكد

اللغةِالصينية:ِوَّلءِاألبناءِلآلباءِاملوتىِواألسَلف،ِ)اهلسياو(ِالتيِتعنيِيفِ

ِلكنِ ِوالطعام، ِالقرابني ِكتقديم ِهلم، ِتؤدَّى ِأن ِينبغي ِالتي والواجبات

كونفوشيوسِكانِيشددِأيًضاِعىلِتأديةِالواجبِلألحياء،ِفقدِأصبحِ)وَّلءِ

ِاكتملتِعَلقةِاَّلبنِبأ بيه،ِاألبناء(ِيعنيِخدمةِالوالدينِأثناءِحياهتام،ِومنِثمَّ

ِواألخِاألكربِبأخيهِاألصغر،ِوعَلقةِالزوجِبزوجته.

ِيعنيِأنِيكونِاملرءِمهذًباِ ِالكونفوشيوسية ِيفِالفلسفة والوَّلءِلألرسة

وإنساًناِإىلِأقىصِحد،ِويقول:ِإنِماِجيعلِالبرشِإنسانينيِعىلِنحوِفريدِهوِ

ِكونفوشيوسِهوِ ِعند ِفاجلنيِنفسه ِللقداسة، ِاجلوهرية ِأيِالصفة )جني(،

ِملِيبلغهِسوىِحكامءِاملايض،ِإنهِكيانِصويفنمو ذجِمتعال 
(2)

،ِومنِثمِفإنِ

                                                           

(،173ِسلسلةِعاملِاملعرفةِ)،81ِصِاملعتقداتِالدينيةِلدىِالشعوب،ِجفريِبارندر)حمرر(،ِانظر،ِ(1ِ)

 م.1993مايوِِ-هـ1413ِالكويت،ِذوالقعدةِ

ِاْلنسانية،ِاْلحسان،ِالرجولةِاحلقة،ِ،ِو"Jenجين "(ِلقدِتعددتِترمجاتِكلمة2ِ) ِالفضيلة، منها،

نساين،ِوهذهِكلهاِقيمِتشريِبوضوحِإىلِأنِاجلنيِهوِاملبدأِاملطلقِالطابعِاألخَلقي،ِاحلب،ِاخلريِاْل

للفعلِاْلنساين،ِوالكائنِالبرشيِاحلقَِّلِينحرفِعنِطريقِاجلنيِقط،ِومنِينحرفِعنِهذاِالطريقِ

 َّلِيعربِعنِكاملِاْلنسانية.
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ِيفِ ِتنشأ ِالتي ِالفضيلة ِهذه ِحيثِإن ِفقط، ِعائلية ِليسِفضيلة ِهسياو مبدأ

العائلةِتؤثرِيفِاألفعالِخارجِحميطها،ِوتصبحِمنِخَللِاتساعِنطاقهاِفضيلةِ

ِأخَلقيةِواجتامعية.

ِحضارةِالرافدين:

رينيِحيظىِبأمهيةِبالغة،ِواخليانةِالزوجيةِعندهمِكانِالزواجِعندِالسوم

ِفقدِ ِالبابليون ِأما ِاآلشوريني، ِعند ِكثرًيا ِاألمر ِخيتلف ِومل ِاملوت عقامها

ِأكثرِمنِ حكاًمِيتعلقِبصيانةِالعائلة،ِوالتشديدِعىلِاحلدِمنِستنيِخصصوا

ِالوقوعِيفِالزناِوتنفيذِعقوبةِالغرقِملرتكبه.

ِمبدأِالفطرةِيفِالفكرِاملقاصدي:ِ

فيامِيرىِكثريِمنِالباحثنيِاملتخصصنيِيفِدراسةِِِ–إنِالدينِالصحيحِ

هوِدينِواحدِيفِأصلهِوجوهرهِاملبنيِعىلِعقيدةِالتوحيد،ِأوحيِِ –األديانِ

بهِاهللِللمصطفنيِمنِاألنبياءِوالرسلِهلدايةِالناسِإىلِالرصاطِاملستقيم،ِقالِ

ٓ حمس  تعاىل: ا َٰ َوَم ۥ لَآ إَِل َُّه ن
َ

ِ أ ه ٓي إِلَۡي َّا نُوِح ٍل إِل ن رَُّسو َِك مِ ن َقۡبل ا مِ رَۡسلۡنَ
َ

َّآ أ َه إِل
نِ  ُبُدو نَا۠ فَٱۡع

َ
(1)ىجسأ

. 

ِاهللِعزِ ِخلقه ِأن ِمنذ ِاْلنسان ِيفِكينونة ِالدينِالصحيحِمفطور ِأن كام

ِتعاىل: ِيقول َّتِي َفَطَر حمس وجل، ل ِ ٱ َّللَّ َحنِيٗفا  فِۡطَرَت ٱ ِن  ي ِ ِلد  َك ل قِۡم وَۡجَه
َ

فَأ
ۡكثََر 

َ
َِٰكنَّ أ ُِم َوَل ُن ٱلَۡقي  ي ِ َِك ٱلد  َٰل ِ  َذ َّللَّ َلِۡق ٱ ِلخ َل  لَۡيَها  لَا َتۡبِدي َس َع ا ٱلنَّ

                                                           

 .25ِِ:(ِِاألنبياء1)
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َن  لَُمو َيۡع َا  ِس ل ا (1)ىجس٣٠ٱلنَّ
،ِومعرفةِاْلنسانِبخالقهِمعرفةِفطريةِترجعِإىلِ

وِالعهدِالذيِأخذهِاهللِعىلِبنيِآدمِوهمِيفِمرحلةِالذرِمصداًقاِلقولهِامليثاقِأ

عَلَىَٰٓ حمس تعاىل: ۡم  ۡشَهَدُه
َ

ۡم َوأ تَُه ِيَّ ذُر  ِۡم  ُظُهورِه ن  َءاَدَم مِ ِۢن بَنِٓي  َك م َخَذ َربُّ
َ

ۡذ أ َوِإ
َۡوَم ٱ ْ ي َتُقولُوا ن 

َ
ٓ  أ ْ بَلَىَٰ َشهِۡدنَا ۡمۖۡ قَالُوا ُِك ُت بَِرب  لَۡس

َ
أ ِۡم  ِسه نُف

َ
ا أ َّا ُكنَّ ِ إِن ََٰمة َِي لۡق

َن  ِلِي َٰف َغ ََٰذا  ۡن َه (2)ىجسَع
،ِوكانِالدينِاخلاتمِهوِاْلسَلمِاحلنيفِالذيِجاءِِ

ليقودِحركةِاْلنسانيةِكلهاِدونِأدنىِتناقضِمعِالفطرةِاْلنسانيةِالسويةِالتيِ

ِع ِيقوم ِالتي ِاملبادئ ِمن ِمهام  ِمبدأ ِمتثل ِاِليها ِمنِملالفكر ِومجلة قاصدي،

اْلنسانيةِاجلسديةِوالعقليةِالتيِتتسقِوتتطابقِمعِماِجاءِبهِالرشعِاْلمكاناتِ

ِالتيِ ِاألحكام ِهلم ِرشع ِالذي ِهو ِاْلنساين ِالنوع ِخلق ِفالذي ،ِ اْلسَلمي

َ حمس  :ِ،ِقالِتعاىلِتصلحِهلم ۡن َخل َُم َم ل َيۡع َا  ل
َ

لۡخَبِيرُ أ ُف ٱ َِّطي (3)ىجسَق وَُهَو ٱلل
. 

زواج،ِوإرضاع،ِوآدابِيفِوهكذاِفإنِاستقراءِالترصفاتِالرشعيةِمنِ

املعارشة،ِوأحكامِيفِحفظِالنفسِواألنسابِواألموال؛ِيفيضِإىلِأهناِمسايرةِ

للفطرة،ِإماِألهناِتقيمهاِيفِأنفسِاملكلفني،ِوإماِألهناِحتميهاِمنِاَّلنحراف،ِ

ِِلذاَِّلِيمكنِتفّقهِالرشعِاْلسَلميِإَّلِعىلِأساسِ  منِالوعيِِوواضح ِِدقيق 

ِالعميقِملكوناتِالفطرةِاْلنسانية.

*               *               * 

                                                           
 .30ِِ:(ِِالروم1)

 .172ِِ:(ِِاألعراف2)

 .14ِِ:(ِِامللك3)
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 األسرة ومكانتها

 ()وأهمية احلفاظ على النسب يف الشريعة اإلسالمية
ِ

ِباألرسة ِاَّلهتامم ِأعظم ِاحلكيم ِالشارع ِاهتم ِلذلكِنظامًِِ،لقد اِووضع

ِفيهِحمكاًمِكامًَلِ ِوالسكينةِوالرْحةِاملودةِمنِأساسِ ِعىلِالزوجيةِرابطةِِتنشأ

ِاجلذور،ِاألرسةِشجرةِفيهِتنبتِحتى ِوتزدهرِوتنموِالفروع،ِباسقةِقوية

ِِالناسِيفِوتنرشِر،ثمالِأينعِوتثمر ِ.ااِعطرًِوأرجيًِِاوارفًِظَل 

بالغِيفِحياةِاْلنسانيةِِخطريِوأثرِ ِومنِأجلِهذاِكلهِكانِالزواجِذاِشأنِ 

ِحيثِوبنائها،ِباألرسةِالكريمِالقرآنِعنايةِمنِذلكِعىلِأدلِوَّلِوتوجيهها،

ِعنِالكتابِيفِاحلديثِجاء ِثامننيِعىلِيزيدِفيامِوقضاياهاِاألرسةِالعزيز

ِالقرآنِيفِسورتنيِنزولِذلكِومنِآية،ِوثَلثامئة ِاألوىل، ِالنساء،ِسورة:

ِوالثانية وحلِِوأحواهلاِاألرسةِبشئونِعنيتِوكَلمهاِالطَلق،ِسورة:

يفِِالنازلِوالوحيِاملدينة،ِيفِنزلتالنساءِِفسورة،ِمشكَلهتاِوعَلجِقضاياها،

ِويقيمِمعاملهِويبنيِدعائمهِريسيِي،اْلسَلمِاملجتمعِإىلِاغالبًِِيتجهِاملدينة

ِ.أركانه

ِمنِبيانِأوىلِتعاىلِاهللِأنِمنِبالزواجِاحلكيمِالشارعِعنايةِعىلِأدّلِِوَّل

ِفيهِالتحريمِكانِماِوهوِ:مؤبًداِحترياًمِِكانِسواءِالنساءِمنمِرحتِومنِحتل

ِاملحرماتِللزوالِقابلِغريِلوصف ِبالرضاع،ِواملحرماتِبالنسب،ِمثل

                                                           

(ِ)ِأستاذِالدراساتِالعلياِبجامعةِاْلمامِحممدِبنِسعودِ،أ.د/ِحممدِبنِأْحدِبنِصالحِالصالح.ِ
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ِمؤقًتاِالتحريمِكانِأوِباملصاهرة،ِواملحرمات ِفيهِالتحريمِكانِماِوهو:

ِزالِالوصفِزالِفإذاِقائاًم،ِالوصفِدامِاحلرمةِماِفتبقىِللزوال،ِقابلِلوصف

 .التحريم

ِكان ِبناءِعليهاِيقومِالتيِوالقاعدةِودعامتهاِاألرسةِأساسِالزواجِوملا

ِتكونِماِقدرِعىلفإنهِِاألمة،ِرصحِبناءِيفِاألوىلِاللبنةِواألرسةِهيِاملجتمع،

ِإنِذلكِمنِالعكسِوعىلِمنيًعا،ِاِراسًخاقويِ ِالبناءِيكونِمتينةِقويةِاللبنات

ِواَّلضمحَللِقابًَلِللتصدعِضعيًفا،ِالبناءِيكونِضعيفةِواهيةِاللبناتِكانت

 .واَّلهنيار

ِ ِاْلنساين،ِالنوعِبقاءِيفِمنهاِبدَِّلِالتيِالطبيعيةِالسننِمنِالزواجإن

ِِیتعالاهللِِأهيِِّولذلك ِاَّلجتامعِإليهمِحتببِحالِ ِعىلِواملرأةِالرجلِمنِكَل 

ِعىلِالدالةِآياتهِمنِآيةِاخللقِيفِالزواجِجعلِبأنِالناسِعىلِوامتنِِّ،والتقارب

نُفِسُكۡم حمس ی:تعالِقالِوحكمته،ِقدرته
َ

ۡن أ ِ م م  ۡن َخلََق لَُك
َ

ۦٓ أ ِ َٰتِه َوِمۡن َءاَي
َٰٖت  َٰلَِك ٓأَلَي َذ ًَة  إِنَّ فِي  ٗة َوَرۡحم وَدَّ ا وََجَعَل بَيۡنَُكم مَّ َۡيَه ْ إِل ٓوا ل ِتَۡسُكنُ َٰٗجا  َو ۡز

َ
أ

ُرونَ  (1)ىجسل َِقۡومٖ َيتََفكَّ
.ِ

ِجاءِأنِأثرهِوبعدِقدرهِوسموِشأنهِوعلوِالزواجِعظمةِعىلِيدلِومما

ِی:تعالِلاقِ،صنعهِوبديعِقدرتهِعىلِالدالةِاهللِآياتِبأعظمِامقرتنًِِعنهِاحلديث

َٰنُِكۡم  حمس لَۡو
َ

لِۡسنَتُِكۡم َوأ
َ

أ َُٰف  تَِل ِض َوٱۡخ ۡر
َ
َِٰت َوٱلۡأ ََٰو َم ُق ٱلسَّ ِۦ َخلۡ َٰتِه َءاَي َوِمۡن 
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َن  ِِمي َٰل َٰٖت ل ِۡلَع َي َٰلَِك ٓأَل فِي َذ َّ  ٢٢إِنَّ  ِۦ َمنَاُمُكم بِٱل َٰتِه َءاَي ۡن  َهارِ َومِ نَّ ِل َوٱل ۡي
َمُعوَن  َٰٖت ل َِقۡومٖ يَۡس َي َٰلَِك ٓأَل ۦٓ  إِنَّ فِي َذ ِ ِن فَۡضلِه آؤُُكم م  ۡتَِغ َٰتِهِۦ  ٢٣َوٱب َوِمۡن َءاَي

َض َبۡعَد  ۡر
َ
ِ ٱلۡأ ِه ب ۦ  ُيۡحِي ٗٓء َف َمآءِ َما ُل مَِن ٱلسَّ ِ ُينَز  ا َو ۡوٗفا َوَطَمٗع َق َخ لۡبَۡر ُم ٱ يُرِيُك

 ِ َٰل فِي َذ ٓ  إِنَّ  ا َن َمۡوتَِه َيۡعقِلُو َٰٖت ل َِقۡومٖ  َمآُء  ٢٤َك ٓأَلَي سَّ وَم ٱل َتُق ن 
َ

ۦٓ أ ِ َٰتِه ۡن َءاَي َومِ
نَ  نتُۡم َتخۡرُُجو

َ
ٓ أ َِذا ۡرِض إ

َ
َِن ٱلۡأ َوٗة م  َدۡع ِۦ  ُثمَّ إِذَا َدعَاُكۡم  ۡمرِه

َ
ِأ ۡرُض ب

َ
(1)ىجسَوٱلۡأ

ِ،

ِيفِوردتِوقدِوحكمته،ِاهللِقدرةِعىلِالدالةِالعَلماتِمنِآياتِأوِآيةِوكلمة

عزِوجلِِاهللِخلقهاِالتيِالكربىِلألشياءِالناسِتنبهِمواطنِالكريمِيفِنآالقر

ِ.صنعهِِعىلِعظمتهِوبديعِوتدل

ِالكريمِنآالقرِأنِعىلِنايدلِِّالزواجِعنِاحلديثِبعدِاآلياتِهذهِيءوجم

ِقيمتهِلهِعظياًمِِأمًراِبصفتهِوالنساءِالرجالِبنيِواَّلرتباطِسنةِالتزاوجِیإلِينظر

ِاأللسنةِواختَلفِ،واألرضِالسامواتِخلقباعتبارهاِِيفِتقلَِّلِالتيِالكربى

ِ.الكربىِالكونيةِاآلياتِمنِذلكِوالنهار،ِوغريِالليلِواختَلفِواأللوان،

ِأفرادهاِبهِويرتبطِاألرسة،ِعليهِتقومِالذيِىاألقوِاألساسِهوِسبنوال

ِالنسبِفرابطةِ،أوِصلةِاملصاهرةِالدمِوحدةِعىلِقوميِمنِالصلةِدائمِبرباط

ِتتحطمِبدوهناِإذِاْلنسانِعىلِاهللِأنعمهاِیعظمِنعمةِوهيِاألرسة،ِنسيجِهي

ِبنيِورْحةِحنانِوعطفِمنِالرتابطِأوارصِوتنقطعِكياهنا،ِويذوبِاألرسة،

:ِسبحانهِفقالِالنسبِبنعمةِاْلنسانِعىلوتعاىلِِسبحانهِاهللِامتنِِّلذاِأفرادها،

                                                           

 .25-22ِ:(ِالروم1)



- 169- 

 

َِّذي َخلََق مَِن حمس ل َو ٱ َك وَُه بُّ َن َر ۡهٗراۗ وَكَا ا فََجَعلَُهۥ نََسٗبا َوِص ِٓء بََشٗر لَۡما ٱ
ا َِديٗر (1)ىجسق

ِ ِويَِِ،اأحيانًِِوأوجبهِ،احينًِِالزواجِإىلِاحلكيمِالشارعِوندب، ِهرسَّ

ِالسعيِموصولةِاْلنسانيةِمواكبِلبقاءِذلكِيفعلِوهوِفيه،ِورغبِإليهِودعا

ِمنِاَّلنضباطِوالسكينةِاألرضِظهرِعىلِوالنشاط ِعىلِحافظةواملِ،يفِإطار

ِالفساد،األنساب ِودرء ِتعاىلِقالِ، َُٰت حمس: ۡؤِمَن ِبيُّ إِذَا َجآَءَك ٱلُۡم نَّ َها ٱل يُّ
َ

أ َيَٰٓ
َا َيۡقتُلَۡن  َن َول َا يَۡزنِي رِۡقَن َول ا َولَا يَۡس ِ َشۡيـ ٗ ِٱَّللَّ َن ب َّا يُۡشِرۡك ن ل

َ
عَلَىَٰٓ أ َنَك  ايِۡع ُيبَ

ََٰدُهنَّ  ۡوَل
َ

َا َيۡعِصينََك  أ نَّ َول رُۡجلِهِ
َ

يِۡديهِنَّ َوأ
َ

َۡن أ ۥ َبي َيۡفتَرِينَُه َٰٖن  ُِبۡهَت َن ب تِي
ۡ

َولَا يَأ
مٞ  ورٞ رَِّحي َ َغُف َ  إِنَّ ٱَّللَّ لَُهنَّ ٱَّللَّ َتۡغفِۡر  نَّ َوٱۡس َبايِۡعُه (2)ىجسفِي َمۡعُروٖف َف

ِقالوِ،

ِوتعاىل قَۡسُط حمس :سبحانه
َ

ٓئِهِۡم ُهَو أ ُعوُهۡم ٓأِلبَا ٓواْ  ٱۡد َتۡعلَُم َّۡم  ِ  فَإِن ل َد ٱَّللَّ ِعن
َمآ  َناٞح فِي ۡم ُج َۡيَس َعلَۡيُك َٰلِيُكۡم  َول ِن َوَمَو ي ِ د  ۡم فِي ٱل َٰنُُك ۡم فَإِۡخَو َءابَآَءُه

ا ًم ا رَِّحي وٗر َغُف  ُ َن ٱَّللَّ ۡت قُلُوبُُكۡم  وَكَا َد ا َتَعمَّ َِٰكن مَّ بِهِۦ َوَل تُم 
ۡ

أ ۡخَط
َ

(3)ىجسأ
.ِ

ِِومهذا ِوالتزييف،ِالضياعِمنِاألنسابِاْلسَلميةِالرشيعةحفظت

ِللولدِحقِفهوِكله،ِوللمجتمعِبلِولألمِاِللولدحقِ ِالنسبِثبوتِوجعلت

ِفوجودِواَّلنحراف،ِالترشدِمنِوحيميهِوالضياع،ِةاملعرِِّنفسهِعنِبهِليدفع

ِِإىلِويؤديِكثري،ِىأذِإىلِاملجتمعِيعرضِأبِبَلِولد ِحقِوهو،ِمستطريِرشٍّ

                                                           

 .54ِ:(ِالفرقان1)

 .12ِ:(ِاملمتحنة2)

 .5ِ:(ِاألحزاب3)



- 170- 

 

ِالنسلِألنِوولده؛ِنسبهِبهِحيفظِلألبِأرسهتا،ِوحقِعنِالعارِبهِتدفعِلألم

ِِقالِالثاين،ِعمرهِلفتىاِفذكرِله،ِيبقىِوأثرٌِِلإلنسانِامتدادٌِ َِماَتِ": إَِذا

َِجاِرَيةِ  َِصَدَقة  : َِثََلث  ِِمْن ِإَِّلَّ َِعَمُلُه َِعنْه ِاْنَقَطَع ِبِهِِِاِْلْنَساُن ُِينْتََفُع َِِوِعْلم  َوَوَلد 

ِ "َيْدُعوَِلهَُِصالِح 
(1)

.ِ

ِمعاويةِوُرويِأن ِبن ِقيسِقال:ِيزيد ِاألحنفِبن ِإىل ِأيب فلامِِ،أرسل

ِقالِله ِبحرِِ:وصلِإليه ِأبا ِيا ِالَْولَدِِ، ِيِف َِتُقوُل ِثاَِمُرِِ:َقاَلِِ؟َما ِاملُْْؤِمننَِي َِأِمرَي َيا

ُِظُهوِرَنا َِوِعاَمُد َِظلِيَلةٌِِ،ُقُلوبَِنا َِوَساَمٌء َِأْرٌضَِذلِيَلٌة ْم ِهَلُ َِعىَلِِ،َوَنْحُن َِنُصوُل َومِهِْم

َِجلِيَلةِ  ُهْمَِوحُيِبُّوَكِِ،ُكلِّ َِفَأْرِضِهْمَِيْمنَُحوَكُِودَّ َِطَلُبواَِفأَْعطِِهْمَِوإِْنَِغِضبُوا َفإِْن

ِوَِ َِحيَاَتَك َِفيََملُّوا َِثِقيًَل ِثقًَل ِعليهم َِتُكْن َِوََّل َِوَيْكَرُهواُِجْهَدُهْم َِوَفاَتَك وا َيَودُّ

ِمعاويةِ.ُقْرَبَكِ كهللِِ:فقالِله ِأحنفِلقدِدخلتِعيلَِِّدرُّ ِمملوءِغضبًِِيا اِوأنا

يزيدِعنِريضِعندهِمنِاألحنفِخرجِفلام،ِاِعىلِيزيدوغيظًِ
(2)

.ِ

ِِ:اْلسَلميةِالرشيعةِيفِالنسبِأمهية

ِعىلِأحكامهاِقامتِالتيِالكلياتِمنِاْلسَلميةِالرشيعةِيفِسبنالِيعد

ِلإلنسانِتثبتِإنسانية،ِعَلقةِجوهرهاِيفِالنسبِوعَلقةِوحفظها،ِرعايتها

ِمهاِوالعنايةِالعَلقةِهذهِتعزيزهِعىلِاْلنسانِطرفُِِوهلذا،ِاحيِ ِديولِأنِبمجرد

:ِتعاىلِقالِلإلنسان،ِاهللِتكريمِمظاهرِأبرزِمظهًراِمنِتعدِفهيِعنها،ِوالدفاع
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َِّذي َخلََق مِنَ حمس ل َو ٱ َك  وَُه بُّ َن َر ۡهٗراۗ وَكَا ا فََجَعلَُهۥ نََسٗبا َوِص ِٓء بََشٗر لَۡما ٱ
ا َِديٗر (1)ىجسق

ِوهوِالنايشءِ ِالقولِالكريمِإىلِنوعيِالنسبِ، ،ِحيثِأشارِهذا

ِعنِقرابة،ِوالنايشءِعنِرابطةِاملصاهرة.ِ

ِفقدِأفرادها،ِبنيِالرابطةِوالدعامةِاألرسةِقوامِهيِاألنسابِكانتِوملا

ِاألحكامِترشيعهِذلكِمظاهرِمنِوكانِورعايتها،ِْحايتهاِعىلِاْلسَلمِحرص

ِاألحكامِومنِواستقرارها،ِلألنسابِصَلحهاِالغرض،ِوحتفظِهذاِحتققالتيِ

ِ:ييلِماِاألنسابِْحايةِسبيلِيفِالرشيعةِأسستهاِالتي

ِالزناِحتريم -1 ِباهللِالرشكِبعدِالذنوبِكبائرِمنِالزناِّدِعَِيُِِحيث:

َيۡقتُلُوَن حمسِ:تعاىلِقالِوالقتل، َءاَخَر َولَا  ًَٰها  ِ إَِل َۡدُعوَن َمَع ٱَّللَّ َِّذيَن لَا ي ل َوٱ
َاٗما  ث

َ
أ َٰلَِك يَلَۡق  ۡل َذ ِ َولَا يَۡزنُوَن  َوَمن َيۡفَع َق  بِٱلۡح َّا  ُ إِل َم ٱَّللَّ َحرَّ َّتِي  ۡفَس ٱل نَّ ٱل

َهانًا َيۡخلُۡد فِيهِۦ ُم ِ َو ََٰمة َِي َۡوَم ٱلۡق ََٰعۡف لَُه ٱلَۡعَذاُب ي (2)ىجسيَُض
ِأعظمِمنِوالزناِ،

حترياًمِِاهللِحرمهِلذاِوضياعها،ِاألنسابِاختَلطِإىلِتؤديِالتيِاألسباب

ٗاحمس:ِتعاىلِقالِقطعي ا، ل َِٰحَشٗة وََسآَء َسبِي ۥ كَاَن َف َُّه ۖۡ إِن ِنَيَٰٓ لز  ْ ٱ وا (3)ىجسَولَا َتۡقَربُ
ِ،

ِفيه،ِالوقوعِتسهلِالتيِالطرقِمجيعِتسدَِِّبلِبتحريمهِالرشيعةِتكتفِومل

ِ.إليهِاملؤديةِوالوسائلِ،مقدماتهِفحرمت
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۲-ِِ ِاللعانترشيع ِألنِ؛زوجتهِهنبلعاِالزوجِنعِسقطيَِِالقذفِفحد:

ِالنسببِجزوالِررضت ِ،القذفِبحدِترضرهِمنِأعظمِعليهِالفاسدِدخول

ِالفاسدِالنسبِمفسدةِعىلِأنِفدلِاحلد،ِدفعِمنِأشدِمنهِنفيهِإىلِوحاجته

ِ.احلدِسقطِوهلذاِالقذف،ِمفسدةِمنِأعظم

ِختتلطَِلئلِالرحمِةءبراِمنِالتأكدِالعدةِفوائدِأهمِومن:ِالعدةِترشيع -3

ِبَلِاملرأةِتبقىِوهلذاِالدخول،ِبعدِفرقةِيفِإَّلِغالًباِتكونِألهناَِّلِ؛األنساب

ِواالرحمِبرباءةِالعلمِقبلِآخرِرجلِيطؤهاَِّلِحتىِزواج ِيكونَِّلسترباء،

ِِ":ِِقالِواَّلختَلط،ِالضياعِمنِوحفظهاِاألنسابِلصيانة َِِّلْمِرئ  ََّلِحَيِلُّ

هِِ "ُيْؤِمُنِبِاهللَِواْلَيْوِمِاآْلِخِرَِأْنَِيْسِقَيَِماَءُهَِزْرَعَِغرْيِ
(1)

.ِ

،ِالصحيحِالفراشِالنسبِمهاِيثبتِالتيِاألمورومنِ:ِإثباتِالنسبِ-5

ِو ِوالبينةواْلقرار، ِمهاِيثبتِمماِالقيافةِاعتبارِإىلِالفقهاءِمنِفريقِذهب،

،ِالتيِمتكنِاخلبريِبمعرفةِحالِالفراسةِودقةِالنظرِقوةِبالقيافةِيقصد،ِوالنسب

املولودِبعدِتفرسهِونسبتهِإىلِهذاِأوِذاكِممنِعارشواِأمهِيفِاجلاهلية،ِويمكنِ

ِاألخذِبالبصمةِالوراثيةِاآلن.
 

*               *               * 

 

  

                                                           

بَاَياِكتابِالنكاحِ،ِسننِأيبِداود،ِِ(1)   .2158رقمِ،ِحديثَِباٌبِيِفَِوْطِءِالسَّ
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 () املخاطر اليت تهدد حفظ النسل واألسرة
 

ِله ِاْلسَلم ِتعاىلِوأصيلِِ،احلمدِهللِعىلِنعمة ِأْحده ِبه، ورشفِاْليامن

 ،ِوبعد:وأسلمِعىلِخاتمِرسلهِوصفوةِأنبيائهِسيدناِحممدِ

ِاْلسَلمِ ِوسلوك، ِوأخَلٌق ِومعاملة، ِوعبادٌة ِورشيعة، ِعقيدٌة فاْلسَلم

ِاملجاَّلتِللفردِ ِيفِمجيع ِالدنيا ِيف ِشئوهنا ِينظم ِالبرشية؛ ِللحياة منهجِرباين

 واألرسةِواملجتمع،ِويعطيهاِاألمنِواألمانِوالسعادةِيفِالدارين،ِيقولِتعاىل:
لَۡعۡصِر حمس َن لَفِي ُخۡسٍر  ١َوٱ ُواْ  ٢إِنَّ ٱلۡإِنَسَٰ ْ وََعِمل وا َِّذيَن َءاَمنُ َّا ٱل إِل

ۡرِ  ب صَّ ِٱل ۡواْ ب ََواَص ِ َوت َق  لۡح ۡواْ بِٱ َِٰت َوتََواَص َٰلَِح لصَّ (1)ىجسٱ
. 

تطبيقِهذهِالسورةِتطبيًقاِعملي اِوقولي ا،ِحيثِإنِِفامِأحوجِالعاملِاليومِإىل

ختبطِالبرشيةِيفِجمالِاأليديولوجياتِوالقيمِيؤديِإىلِاَّلنحَللِوالرصاعات؛ِ

ِجلّيِمنِاملاديةِ بامِجيعلِالرتبيةِالتيِهيِاللبنةِاألوىلِيفِالبناءِاْلنساينِيفِبحر 

،ِوحريةِالطفل،ِوإشباعِغريِاملنضبطة،ِواآلراءِاملتناقضةِفيامِخيصِفرديةِالفرد

 الغرائز،ِوماِيستتبعِذلكِمنِدمارِأخَلقيِواجتامعيِواقتصادي.

ِخالفِ ِفإذا ِيسريِعليه، ِمنهًجا ِوجلِوجعلِله ِاهللِعز واْلنسانِخلقه

ِحرصِ ِلذا ِاألوىلِيفِاملجتمع؛ ِاللبنة ِهي ِواألرسة منهجِاهللِاستحقِعقابه،

                                                           

()ِِاألعىلِلألمانةِالعامةِلدورِمفتيِأوغنداِ،ِوعضوِاملجلسِِِ-سامحةِالشيخ/ِشعبانِرمضانِموباجي

ِ.ِوهيئاتِاْلفتاءِيفِالعامل

ِ.3ِ-1ِِِ:(ِالعرص1)
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عايةِواَّلهتاممِماِجيعلهاِاْلسَلمِكلِاحلرصِعىلِأنِتنالِهذهِاألرسةِمنِالر

ِتعاىل: ِقال ِومكان، ِزمان ِيفِكل ۡفٖس حمس صاحلة نَّ ِن  َِّذي َخلََقُكم م  َو ٱل ُه
َحمۡلًا  ََٰها َحمَلَۡت  ى ا َتَغشَّ ۖۡ فَلَمَّ َها َها لِيَۡسُكَن إِلَۡي َها َزوَۡج ٖ وََجَعَل مِۡن َِٰحَدة َو

 َ َوا ٱَّللَّ َع دَّ َت  ۡثَقل
َ

ٓ أ ا ۖۦِۡ فَلَمَّ بِه ۡت  َفَمرَّ ا  ِيٗف َٰلِٗحا  َخف َنا َص ِۡن َءاتَيۡتَ ُهَما لَئ َربَّ
ِكرِينَ  َٰ لشَّ ََّنُكوَننَّ مَِن ٱ (1)ىجسل

ِإىلِاملخاطرِالتيِهتددِحفظِ ِاْلسَلم ،ِوقدِنبه

 النسلِواألرسة،ِومنِذلك:

ِواألطفالِ ِاألزواج ِتضم ِلألرسة ِاْلسَلم ِفنظرة ِاجلنسية: اَّلنحرافات

يفِأمنِوأمان،ِِواألصولِوالفروع؛ِلذلكِحرصِعىلِأنِتكونِهذهِاألرسة

ۡؤِمنُوَن حمس يقولِتعاىل: فۡلََح ٱلُۡم
َ

ۡد أ َِٰشُعوَن  ١قَ لَاتِهِۡم َخ فِي َص َن ُهۡم  َِّذي ل  ٢ٱ
وَن  ِ ُمۡعرُِض َِّذيَن ُهۡم َعِن ٱللَّۡغو َٰعِلُوَن  ٣َوٱل َف  ِ ة وَٰ َك َِّذيَن ُهۡم لِلزَّ ل َِّذيَن  ٤َوٱ ل َوٱ

نَ  َٰفُِظو َح ۡم لُِفُروِجهِۡم  (2)ىجسُه
َن  حمساىل:ِ،ِويفِثوامهمِقالِتع َٰرِثُو ئَِك ُهُم ٱلَۡو ْوَلَٰٓ

ُ
أ

ُِدونَ  َٰل َها َخ لۡفِۡرَدۡوَس ُهۡم فِي َن ٱ َن يَرِثُو َِّذي ل (3)ىجسٱ
.ِ

ِتعالی: َٰفُِظوَن  حمس والشاهدِيفِاآلياتِيفِقوله َح لُِفُروِجهِۡم  َِّذيَن ُهۡم  ل َوٱ
ُهۡم  َُٰنُهۡم فَإِنَّ يَۡم

َ
ََكۡت أ ۡو َما َمل

َ
َِٰجهِۡم أ َو ۡز

َ
َّا عَلَىَٰٓ أ يَن إِل ُوِم يَٰ  ٦َغيُۡر َمل َفَمِن ٱۡبتََغ

ُدونَ  ئَِك ُهُم ٱلَۡعا ْوَلَٰٓ
ُ

َأ َٰلَِك ف َذ (4)ىجسَوَرآَء 
،ِفاَّلنحرافِاجلنيسِبجميعِصورهِهوِ

                                                           

 .189ِِ:(ِاألعراف1)

 .5ِ-1ِ:ِ(ِاملؤمنون2)

 .10ِ،11ِ:(ِاملؤمنون3)

 .7ِ-5ِِِ:(ِاملؤمنون4)
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ِالكيانِاْلنسانی؛ِألنهِخمالفِلطبيعةِاْلنسانِ منِأولِاملخاطرِالتيِتدمرِهذا

 التيِخلقهِاهللِعليها.

هللِسبحانهِوتعاىلِرشِعقوبة،ِلذلكِنرىِاملخالفنيِهلذهِالطبيعةِعاقبهمِا

ا مِۡن حمس قالِتعالی: بَِه م  ا َسبََقُك َة َم َِٰحَش َۡف َن ٱل تُو
ۡ

تَأ
َ

ۦٓ أ ِ ۡوِمه لَِق َل  ِۡذ قَا ا إ ُوًط َول
َِميَن  َٰل َِن ٱلَۡع َحٖد م 

َ
ِۚ بَۡل  ٨٠أ ِٓء ِن ُدوِن ٱلن َِسا َشۡهَوٗة م  َل  لر َِجا تُوَن ٱ

ۡ
لََتأ َُّكۡم  إِن

نَ  ِرفُو ۡس َۡومٞ مُّ ۡم ق نتُ
َ

(1)ىجسأ
ألهنمِخالفواِِوكانِالعقابِرسيًعاِمنِقبلِاهللِِ،

ۡمُرنَا حمس أمرهِوالطبيعةِالتيِكانِجيبِأنِيسريواِعليها،ِفقالِتعاىل:
َ

ا َجآَء أ فَلَمَّ
نُضوٖد  يٖل مَّ ِ ِسج  ِن  اَرٗة م  ِحَج ا  ۡمَطۡرنَا َعلَۡيَه

َ
ََها َوأ َها َسافِل َٰلِيَ ا َع  ٨٢َجَعلۡنَ

ا ۖۡ َوَم َِك نَد َرب  ًة ِع وََّم َس دٖ  مُّ ِي َن بِبَع َٰلِِمي (2)ىجسِهَي مَِن ٱلظَّ
. 

لقدِهنىِاْلسَلمِعنِمجيعِاَّلنحرافاتِاجلنسيةِوعاقبِفاعلها،ِوجيبِأنِ

نؤكدِعىلِأنِهذهِالسلوكياتِليستِوراثيةِبلِإهناِمتعلمةِومكتسبة،ِولذلكِ

 جيبِالقيامِبالرتبيةِالصحيحةِأوًَّل،ِوذلكِمنِخَللِماِيأيت:

ِاملامرسةِِ-1 ِعىل ِأتباعه ِحيث ِالذي ِاحلنيف ِالدين ِبتعاليم اَّللتزام

حتىَِّلِيتعرضِلألمراضِالفتاكةِمثلِاْليدزِِاملخالفاتالصحيحةِوالبعدِعنِ

وغريهِمنِاألمراضِالتيَِّلِختطئِاملتعاملنيِجنسي اِمعاملةِغريِرشعية،ِيقولِ

ٓواْ حمس تعالی: َٰٗجا ل ِتَۡسُكنُ ۡزَو
َ

أ نُفِسُكۡم 
َ

ِۡن أ ۡن َخلََق لَُكم م 
َ

ۦٓ أ ِ َٰتِه َي َوِمۡن َءا
                                                           

 .80ِ،81ِِ:(ِاألعراف1)

 .82ِ،83ِِ:(ِهود2)
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َٰلَِك ٓأَل َذ فِي  مًَة  إِنَّ  ٗة َوَرۡح وَدَّ بَيۡنَُكم مَّ َها وََجَعَل  ُرونَ إِلَۡي َٰٖت ل َِقۡومٖ َيتََفكَّ (1)ىجسَي
. 

بدِمنِِعدمِاستخدامِأساليبِالعقابِالبدينِوالنفيسِللطفل؛ِبلَِّلِ-2ِ

ِ ِالصغر ِمنذ ِِعىلتربيته ِوحبِرسوله وحبِالقرآنِِ،حبِاهللِعزِوجل،

ِذلكِ ِوكل ِاملحرمات، ِعن ِوالبعد ِواألمانة، ِوالصدق ِوحبِاخلري الكريم،

 .مثالي ايساعدهِإنِشاءِاهللِعىلِأنِيكونِطفًَلِثمِشاب اِثمِشيًخاِ

دهِأبوهعىلِماِكانِعوَِِِِِِِِِِِِّوينشأِناشئِالفتيانِمناِ
(2)

ِ

3ِ-ِِ جتنيبِالطفلِمشكَلتِاحلياةِالزوجيةِحتىِينشأِسليمِالذهن،ِمهتام 

ِبنيِ ِاألرسي ِبالتفاهم ِيكون ِوهذا ِهتدم، ِوَّل ِتبني ِأرسة ِبناء ِيف بالتفكري

ِأنِجيعَلِأطفاهلامِيفِنشأهتمِبعيدينِعنِالتوتراتِاألرسيةِ ِأرادا الزوجنيِإذا

األطفالِالذينَِّلِذنبِمنهِبعضِِواملشكَلتِالعائلية،ِوهوِاألمرِالذيِيعاين

ِاملشكَلتِ ِمن ِالكبرية ِالضجة ِهذه ِوسط ِالعامل ِهلذا ِجاءوا ِأهنم ِإَّل هلم

 األرسية.

ِوحدهتاِ ِظهورها ِدرجة ِاختلفت ِوإن ِخطرية، ِآفة ِوهي العنوسة:

ِولرتكيبتهِ ِواَّلجتامعية، ِاَّلقتصادية ِلظروفه ِتبًعا ِمنِجمتمعِآلخر وخطورهتا

ِالسكانيةِوعاداتهِوتقاليده.

ِالقرآنِ ِأن ِنجد ِالنبوية ِوالسنة ِالكريم ِالقرآن ِإىل ِنرجع ِأن ِأردنا وإذا

                                                           

 .21ِِ:(ِالروم1)

 ،طِِمكتبةِاخلانجيِ،ِالقاهرة.423ِِص/2جـمنِديوانِأيبِالعَلءِاملعريِ،ِاللزوميات،ِ(2ِ)
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ِمنذِِخسةِعرشِقرًنا،ِ ِاحللولِالرشعية ِالبابِوأعطىِله الكريمِقدِفتحِهذا

ِيقولِتعاىل: ِالتيسريِيفِالزواج،  حيثِأخربِيفِكثريِمنِاآلياتِإىلِرضورة
نۡ حمس َن مِ َٰلِِحي لصَّ ََٰمىَٰ مِنُكۡم َوٱ َي

َ
ْ ٱلۡأ وا ِكُح ن

َ
ۡم َوِإَمآئُِكۡم  إِن  َوأ ادُِك ِعبَ

مٞ  َِٰسع  َعلِي َو  ُ ۦۗ َوٱَّللَّ ِ فَۡضلِه ُ مِن  نِهُِم ٱَّللَّ ْ ُفَقَرآَء ُيۡغ ُوا (1)ىجسيَُكون
ِ.ِ

وكذلكِيفِالسنةِالنبويةِاملطهرةِيفِكثريِمنِالتوجيهات،ِحيثِيشريِصىلِ

جِالرسولِ بخاتمِمنِِاهللِعليهِوسلمِإىلِالتيسريِوالبعدِعنِالتعسري،ِفقدِزوَّ

جِبالقرآن،ِوغريِذلكِمنِالتيسريِيفِأمورِالزواج،ِ جِبذهب،ِوزوَّ حديد،ِوزوَّ

َِتْفَعُلواَِتُكْنِ ":ِوقدِقالِ ِإَِّلَّ إَِذاَِجاَءُكْمَِمْنَِتْرَضْوَنِِدينَُهَِوُخُلَقُهَِفأَْنكُِحوُه

"فِتْنٌَةِيِفِاألَْرِضَِوَفَساٌدِ
(2)

. 

ِإىلِاألرسة ِالصحيحة ِاْلسَلم ِاشتكىِمنهِِإنِنظرة ِإذا ِواحد ِجزء أهنا

عضوِتداعىِلهِسائرِاألعضاءِبالسهرِواحلمی،ِفإذاُِفِقَدِجزءِمنِهذهِاألرسةِ

ِنفرقِبنيِأرسةِناجحةِصاحلةِتبنيِوَّلِهتدم،ِتعّمرِ اهنارتِوتفككت،ِوهنا

ِدامتِأعمدهتاِقائمةِعىلِاحلقِوهوِاختيارِ وَّلِختّرب،ِتصلحِوَّلِتفسد،ِما

ِرِالزوجِالصالح،ِوالتوافقِفيامِبينهامِوالرتايض.الزوجةِالصاحلةِواختيا

،ِفإنِاألصلِوإذاِكانِالطَلقِمباًحاِيفِالرشيعةِاْلسَلميةَِّلنتهاءِالعرشة

التيِِةعيالرشهِهوِأبغضِاحلَللِإىلِاهللِتعاىل،ِولهِضوابطفيهِاحلظرِواملنعِ،ِو

                                                           

 .32ِِ:(ِالنور1)

 .1085ِِ(ِسننِالرتمذي،ِأبوابِالنكاح،ِبابِإذاِجاءكمِمنِترضونِدينهِفزوجوه،ِحديثِرقم2ِ)
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ِ ِإليه ِيلجأ ِوَّل ،ِ ِيستطاع ِما ِقدر ِوقوعه ِبنيِِإَّلتقلل ِالعرشة ِاستحالة عند

حيثِاهتمِاْلسَلمِبكلِماِيؤديِإىلِالرتابطِاألرسيِوالنشأةِالسويةِِالزوجني

لألطفال،ِإذِماِذنبِهؤَّلءِاألطفال،ِوماذاِجنواِكيِينشأواِيفِبيتِحتيطِبهِ

ِيفِبيئةِتعيسةِ؟األكدارِمنِكلِحدبِوصوب ِالطفلِلينشأ ِجنيِهذا ِماذا ،

ِاحلبِواحلنانِوال عطفِوالوئام،ِويكونِضحيةِولقمةِسهلةِيفِويفقدِمعها

ِوينترشِالفسادِيفِ؟طريقِالترشيدِوأصحابِالسوء ِاجلرائم، ِوعندئذِتكثر ،

األرض،ِفاَّلهتاممِباألرسةِوحفظهاِيعدِمنِاألسبابِاألوىلِللحاميةِمنِذلكِ

 الضياع.

ِاألمورِ ِعىلِهذه ِباملحافظة ِأوىصِكثرًيا ِالرشعية ِيفِنصوصه واْلسَلم

ِع ِأطلق ِوالتي ِبعضِالباحثنيِاسم ِالدين"الكليات"ليها ِحفظ ِومنها: ،-ِ

 وحفظِالعقل.ِ-وحفظِاملالِِ-وحفظِالنسلِِ-وحفظِالنفسِ

 فحفظِالنسلِيقتيضِأنِينشأِأطفالناِيفِأرسةِآمنةِحييطِمهاِقولهِتعالی:
َ حمس ْ إِل ٓوا َۡسُكنُ ا ل ِت َٰٗج َو ۡز

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
ۡن أ ِ م م  ۡن َخلََق لَُك

َ
ۦٓ أ ِ ِه َٰت َءاَي ا وََجَعَل َوِمۡن  ۡيَه

َن  ُرو كَّ َتَف ل َِقۡومٖ َي َٰٖت  َٰلَِك ٓأَلَي ِنَّ فِي َذ مًَة  إ ٗة َوَرۡح وَدَّ (1)ىجس٢١بَيۡنَُكم مَّ
،ِوذلكِماِ

  يمثلِاملقصدِاألسمىِمنِترشيعاتِاألرسةِيفِاْلسَلم.
 

*               *               * 

                                                           

 .21ِ:(ِالروم1)
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 أسس ومبادئ النظام املالي واالقتصادي

()اإلسالمييف التشريع 
ِ

ِ

اَّلقتصادِيفِاللغة:ِمصدرِللفعلِاقتصدِأيِتوسطِيفِاألمرِفلمِيرسفِ

ِيقرت ومل
(1)

ِطلبتهِ ِأي ِقصًدا ِاليشء ِقصدت ِفيقال: ِاألمر، ِقصد ِوأصله ،

بعينه،ِوإليهِقصديِومقصدي.ِأوِبمعنىِالوسط،ِفيقال:ِفَلنِعىلِقصد.ِ

أيِعىلِرشد.ِأوِبمعنىِسهل،ِفيقال:ِطريقِقصد.ِأيِسهل
(2)

.ِ

ِمنِبعض،ِ ِيتقاربِبعضها ِمعان  بذلكِيكونِلَلقتصادِيفِاللغةِعدة

ِوعدمِ ِفيه ِوالرشد ِوفعله، ِطلبه ِيف ِوالتوسط ِوطلبه، ِاليشء ِقصد وهي:

ِجماوزةِاحلد.

ِ وأماِمفهومِاَّلقتصادِيفِالرشع:ِفهوِيفِاصطَلحِفقهاءِالرشيعةِمساو 

ِأخرى ِومنِناحية ِمنِناحية، ِيفِكلِمشتقاته حُيَْملِِللمعنىِاللغويِمتاًما

ِاملالِ ِعىل ِاحلصول ِسبيل ِواملعنويِيف ِاملادي ِالبرشي ِالنشاط ِعىل عندهم

ِسواء ِحد ِعىل ِواجلامعة ِالفرد ِخلدمة ِرشعية ِاقتصادية ِلتحقيقِِبطريقة ؛

ِللجميع ِالرشعية ِالرضورية،ِِاملقاصد ِالكلية: ِالثَلثة ِاملقاصد ِوهي ،

                                                           

()ِِِاألسبقأ.د/نرصِفريدِحممدِواصلِ،ِعضوِهيئةِكبارِالعلامءِ،ِومفتيِاجلمهورية.ِ

 ِ.766ِ/ص2املعجمِالوسيطِ،ِجـِ(1)

ِالعباسِِ(2) ِأبو ِاحلموي، ِبنِعيلِالفيوميِثم ِبنِحممد املصباحِاملنريِيفِغريبِالرشحِالكبريِألْحد

 ِ.ِ،ِبريوتلعلميةِطِِاملكتبةِا،ِ،ِمادةِ)قِصِد(504ِ/ص2هـ(،ِجـ770)املتوىف:ِنحوِ
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،ِوالتحسينيةِواحلاجية
 (1)

.ِ

الرشعيِيفِاْلسَلمِباْلنفاقِاملايلِيفِوبذلكِيتحققِاَّلقتصادِونظامهِ

ِللمعايريِوالضوابطِ ِطبًقا ِمًعا، ِلإلنتاجِواَّلستهَلك ِاملرشوعة ِالوجوه كل

ِبالنصوصِ ِبكلِمنِاْلنفاقِواَّلستهَلكِالرشعيِاملؤيدِ ِاخلاصة الرشعية

ْ حمس  الرشعيةِالكثرية،ِوالتيِمنهاِقولهِتعاىل: ُوا ِرف ْ لَۡم يُۡس وا نَفُق
َ

ٓ أ َِّذيَن إِذَا َولَۡم  َوٱل
َٰلَِك قََواٗما  َن َبيَۡن َذ ْ وَكَا ُُروا (2)ىجس٦٧َيۡقت

ِتعاىل: ِوقوله ََٰك حمس ، ٓ َءاتَى ا ۡبتَِغ فِيَم َوٱ
 ُ ۡحَسَن ٱَّللَّ

َ
ٓ أ َما ن َك ۡحِس

َ
ۖۡ َوأ َيا ۡن َن ٱلدُّ َك مِ نَِصيبَ َس  ۖۡ َولَا تَن ٓأۡلِخَرةَ اَر ٱ لدَّ ُ ٱ ٱَّللَّ

َن  ُۡمۡفِسِدي َا ُيحِبُّ ٱل َ ل ِضِۖ إِنَّ ٱَّللَّ ۡر
َ
َد فِي ٱلۡأ لَۡفَسا ِغ ٱ ۖۡ َولَا َتۡب َك (3)ىجس٧٧إِلَۡي

ِ،

َكَِتِعيُشَِأَبًداِ،َِواْعَمْلِآِلِخَرتَِكِ"َِمَر:ْبُنِعُِِاهللَقاَلَِعْبُدِو اْحُرْثَِلُدْنَياَكَِكَأنَّ

"َكَأنََّكِمَتُوُتَِغًدا
(4)

ِ.ِ

                                                           

ِاملعامَلتِالترشيعية1) ِقاعدة ِوآفاقِِ،( ِللباحث، ِالثاين، ِالعدد ِصنعاء، ِوالقانون، ِالرشيعة ِكلية جملة

ِاْلسَلم ِيف ِوطرقها ِِ،اَّلستثامر ِاألوىل،23ِص ِالطبعة ِللباحث، ِالفقهية، ِوالقواعد ِبعدها، وما

ِ.51رفعتِالعويض،ِصِ/دِ،ِالضوابطِالرشعيةِلَلقتصاد

 .67ِِ:الفرقان(2ِِ)

 .77ِِ:(ِِالقصص3)

ِالبغداديِِ(4) ِالتميمي ِداهر ِبن ِحممد ِاحلارثِبن ِاحلارثِأليبِحممد ِمسند ِزوائد ِالباحثِعن بغية

ِِاخلصيبِاملعروفِبابنِأيبِأسامةِ) ِواملنتق282املتوىف: احلسنِنورِالدينِعيلِبنِأيبِِ:ِأليبىهـ(،

ِِرــبك د.ِحسنيِأْحدِصالحِالباكريِ،ِهـ(ِ،ِحتقيق807ِِبنِسليامنِبنِأيبِبكرِاهليثميِ)املتوىف:

ِالنبويةِِ،980ِصِ/2جـ ِ–1413ِاملدينةِاملنورةِ،ِالطبعةِاألوىل،ِِ-طِمركزِخدمةِالسنةِوالسرية

 .49ِِ:،ِحديثِرقم34ِ،ِوِكتابِإصَلحِاملالَِّلبنِأيبِالدنيا،ِص1093ِِِ:،ِحديثِرقمم1992
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ِاحلقوقِوالواجباتِوالقيودِالواردةِعىلِامللكيةِالفردية

امللكيةِالفرديةِمتنحِالفردِمنِحيثِاملبدأِحقوًقاِكثرية،ِمنِأمههاِاحلقوقِ

التملك،ِحقِالدوام،ِحقِحريةِالنوع،ِحقِحريةِاخلمسةِالتالية:ِحقِحريةِ

الترصف،ِحقِحريةِاملقدار.ِومنِاملمكنِمنِالناحيةِاَّلقتصاديةِإدخالِاحلقِ

ِحقِ ِوبذلكِتنحرصِاحلقوقِيف: ِاحلقِاخلامس، ِيف ِوالثالثِوالرابع األول

ِالدوامِوحقِاحلريةِوالترصف.

ِماِدامتِالع ِبقاءِامللكيةِلصاحبها نيِاململوكةِأماِحقِالدوام:ِفمعناه

ا.ِ ِباقيةِحتتِملكِصاحبهاِحقيقةِأوِحكاًم،ِأيِاعتباري 

أماِحقِحريةِالنوع:ِفمعناهِأنِيكونِللاملكِالفرديِاحلقِيفِأنِحيوزِ

ِمنِأنواعِاملمتلكاتِماِيشاءِويرغبِفيهِوتسمحِبهِإمكاناتهِاملادية.

رِأماِحقِحريةِاملقدار:ِفمعناهِأنِيكونِللاملكِاحلقِيفِمتلكِأيِمقدا

ِإمكانهِ ِيف ِدام ِما ِاملالية ِبلغتِقيمته ِما ِبالغة ِمتلُّكه، ِالذيِيمكن ِاملال من

ِذلك.

ِأنِيكونِللاملكِاحلقِيفِأنِيفعلِيفِ أماِحقِحريةِالترصف:ِفمعناه

ملكهِماِيشاءِأوِيترصفِفيهِترصًفاِإجيابي ا،ِويفِأنِهيملهِفَلِيفعلِفيهِشيًئا،ِ

فِاْلجيايبِيتحققِباَّلستغَللِأيِأنِهيملهِبالترصفِالسلبيِفيه،ِوالترص

ِإفنا ِيشمل ِوهذا ِمًعا، ِوإعارتهِءواَّلستهَلك ِبه ِوالتربع ِوهبته ِوبيعه ه

ِوتأجريهِووقفهِمعِمنفعتهِعىلِالفردِأوِهيئة،ِأوِوصيةِبهِبعدِاحلياة.
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ِالدعائمِالتيِأقامِعليهاِاْلسَلمِنظامهِاملايلِواَّلقتصادي

ِخلاصةِوثمراتِاجلهود:إقرارِامللكيةِالفرديةِوْحايةِاألموالِاِ-1

ِوتيسريسبلِاحلصولِعليها؛ِ ِالفردية ِامللكية ِبإقرار َّلِيكتفيِاْلسَلم

ِوالعقوباتِ ِتدلِعىلِذلكِاحلدود ِكام ِبسياجِقويِمنِاحلامية، بلِحييطها

الدنيويةِواألخرويةِالتيِيقرهاِاْلسَلمِملختلفِأنواعِاَّلعتداءِعىلِامللكيةِ

بلِإنِِالفردية،ِكالرسقة،ِوقطعِالطريق،ِوالغصب،ِونقلِحدودِاألرض؛

ِيفِملكيةِ ِالطمع ِعىل ِبعنيِتغريِصاحبها ِالنظر ِلينهىِعنِجمرد اْلسَلم

ِ ِاهللِتعاىل: ِيقول ِويفِهذا ۦٓ حمس الغري، ِ ۡعنَا بِه تَّ ِلَيَٰ َما َم نَّ َعۡينَۡيَك إ ُمدَّ َولَا َت
َِك خَ  ُق َرب  ِِۚ َورِۡز ه َِنۡفتِنَُهۡم فِي ا ل ۡنيَ ِ ٱلدُّ ة وَٰ ۡم زَۡهَرةَ ٱلۡحَيَ ِۡنُه َٰٗجا م  َو ۡز

َ
ۡبَقيَٰ أ

َ
رٞ َوأ (1)ىجسيۡ

 

وملاِكانِاْلنتاجَِّلِيتوقفِعىلِرأسِاملالِاملَُمّثلِيفِامللكيةِفحسب؛ِبلِ

ِكانِفقراءِالناسِوذووِاحلاجاتِ ِوملا يتوقفِكذلكِعىلِالعملِاْلنساين،

ِرءوسِ ِمن ِهلم ِوليس ِوالعقلية، ِاجلسمية ِقواهم ِإَّل ِيملكون َِّل منهم

ِيستطيعونِبذلهِمنِجمهود،ِأح اطِاْلسَلمِالعملِواملجهودِاألموالِإَّلِما

ِاْلنساينِبحاميةَِّلِتقلِيفِقوهتاِعنِْحايتهِللملكيةِورأسِاملال.

وعىلِأساسِهذهِالنظرةِاملقدسةِللعملِيقدسِاْلسَلمِحقِالعاملِيفِ

ِمنِأصحابِ ِعليه ِمنِجيور ِوينذر ِبه، ِإىلِالوفاء ِيدعو ِفهو ِأجره، ملكية

ِيقولِ ِ-ليهِالصَلةِوالسَلمعِ-العملِبحربِوخصومةِمنِاهلل،ِويفِهذا

                                                           

 .131ِ:(ِِطه1)
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َثََلَثٌةَِأَناَِخْصُمُهْمَِيْوَمِِ":ِ(عزِوجل)فيامِحيكيهِيفِاحلديثِالقديسِعنِربهِ

اَِفَأَكَلَِثَمنَُه،َِوَرُجٌلِاْسَتْأَجَرِ َِغَدَر،َِوَرُجٌلَِباَعُِحر  الِقَياَمِة،َِرُجٌلَِأْعَطىِيِبُِثمَّ

ِ"َِأِجرًياَِفاْسَتْوىَفِِمنُْهَِومَلُِْيْعطِِهَِأْجَرهُِ
(1)

.ِ

ِميعِالناس:تقريرِنظامِامللكيةِاجلامعيةِيفِاألشياءِالرضوريةِجلِ-2

ِيتوقفِ َِّل ِالتي ِاألشياء ِالفردية ِامللكية ِنطاق ِمن ِاْلسَلم أخرج

وجودهاِوَّلِاَّلنتفاعِمهاِعىلِجمهودِخاص،ِوتكونِرضوريةِجلميعِالناس،ِ

ِأفراد،ِ ِأو ِفرد ِمها ِحتىَِّلِيستبد ِمجاعية ِملكية ِملكيتها ِتكون فأوجبِأن

ِا ِولذلكِأدخلِالفقهاءِيفِهذا ِذلك، لبابِمجيعِفيضارِاملجتمعِمنِجراء

املرافقِالعامةِكالطرقِواجلسورِواخلزاناتِواآلثارِالقديمة،ِوماِإىلِذلك،ِ

وأدخلِاْلمامِمالكِماِيوجدِيفِباطنِاألرضِمنِمعادنِصلبةِأوِسائلة،ِ

فهوِيرىِأنِمجيعِماِيعثرِعليهِمنِهذاِالقبيلِيكونِملًكاِخالًصاِلبيتِاملال،ِ

وِوجدِيفِأرضِمملوكةِلفردِأوِأيِللدولة؛ِفتكونِملكيتهِملكيةِمجاعيةِول

ِدونِ ِيملكِظاهرها ِمالكِاألرضِإنام ِذلكِأن ِيف ِوحجته ِأوهيئة، أفراد

باطنها،ِوألنهِيملكِماِتستعملِفيهِاألرضِعادةِوهوِالزرعِوالبناء،ِوليسِ

منِاَّلنتفاعِاملعتادِباألرضِاستخراجِاملعادنِمنها،ِوألنِاملعادنِهيِوديعةِ

هَِّلِخيتصِمهاِإنسانِدونِآخر،ِوألهناِمنِاهللِيفِاألرضِفتكونِلكلِخلق

األمورِذاتِالنفعِالعام،ِوألهناَِّلِتوجدِإَّلِيفِمواطنِخاصةِوالناسِمجيًعاِ

                                                           

 .2270ِ:حديثِرقم،َِِباُبِإِْثِمَِمْنَِمنََعَِأْجَرِاألَِجريِِِ،ِكتابِاْلجارةِ،(ِصحيحِالبخاري1)
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ِكبري،ِ ِذلكِرضر ِلنالِالناسِمنِجراء ِملكيتها ِأجيز ِفلو ِإليها، يفِحاجة

ِاتساًقاِمعِروحِ ِالصددِهوِأمثلِاآلراءِوأكثرها ورأيِاْلمامِمالكِيفِهذا

مية،ِويتفقِمعهِفيهِكثريِمنِالفقهاءالرشيعةِاْلسَل
(1)

ِ.ِ

ِإباحةِنزعِامللكيةِالفرديةِإذاِاقتىضِذلكِالصالحِالعام:ِ-3

أجازِاْلسَلمِلويلِاألمرِنزعِامللكيةِالفرديةِواَّلنتفاعِمهاِجلميعِالناسِ

ِاقتضتهِ ِأو ِالعامة، ِاملرافق ِاقتضتِذلكِحاجة ِإذا ِلبعضِطبقاتِمنها أو

ِ ِوعىلِهذا ِاجلامعة، ِبنِاخلطابِمصلحة ِسارِعمر ،ِ-ريضِاهللِعنه-املبدأ

ِبالربذة فقدِْحىِأرًضا
(2)

ِللفقراء،ِوسوغِقرارهِِ ِمشاًعا ا وجعلِكألهاِحق 

ِماشيةِ ِهتلك ِإن ِفإنه ِيقول: ِإذ ِسامية ِرائعة ِومبادئ ِبمعان  ِحافلة بعبارة

الغنيِيرجعِإىلِماله،ِوإنِهتلكِماشيةِالفقريِيأيتِمترضًراِبأوَّلدهِيقول:ِياِ

ِفبذلِالعشبِأمريِا ِالذهبِوالفضةِوليسِيلِأنِأتركهِ.. ملؤمننيِ..ِطالًبا

ِمنِبذلِالذهبِوالفضةِيومئذ.ِوقدِجاءهِأهلهاِيشكونِ منِاآلنِأيرسِعيلَّ

ِفعَلمِحتميها؟!ِ ِعليها ِيفِاجلاهليةِوأسلمنا ِعليها ِقاتلنا ِأرضنا ِإهنا قائلني:

                                                           

 .136/ص3ِجـِلشافعي،لإلمامِاِِاألمِ:(ِانظر1)

ِالتيِن2ُِ) ِوهي ِاملدينة، ِبالقربِمن ِبلد ِفِِ( ِالغفاريِوماتِمها ِذر ِأبو ِاْلماميِمها ِواحلديثِأخرجه ،ِ

ِهِ،ِكتابِاملساقاةِ،ِبابِصحيحيفِِالبخاري ِاهللَُِعَليِْهَِوَسلَّمَِ)َولَِرُسولِِهِِهللَّلَِِْحَىِإَِّلَّ (ِ،ِحديثَِصىلَّ

ِاهللَُِعَليِْهَِوَسلََّمَِقاَل:َِّلَِِْحَىِعنِ"ولفظه:ِ.2370ِرقم:ِ َِرُسوَلِاهللَِصىلَّ ْعَبِْبَنَِجثَّاَمَة،َِقاَل:ِإِنَّ الصَّ

ِ َِبَلَغنَاَِولَِرُسولِهِِِهللإَِّلَّ َِوَقاَل: :"ِ َِصىلَّ ِالنَّبِيَّ َِْحَىِالنَِّقيعََِأنَّ َِوَسلََّم َِعَلْيِه ِ«اهللُ ُِعَمَر َِوَأنَّ َفِ»، َ َْحَىِالرسَّ

َبَذةَِ  .ِ"َوالرَّ
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ِواهللِلو ِاهلل، ِعباد ِوالعباد ِاهلل، ِمال ِاملال ِيفِفأجابِعمر: ِعليه ِأْحل ِما َّل

سبيلِاهللِماِْحيتِمنِاألرضِشرًباِيفِشرب
(1)

.ِ

ِاقتضتِحاجةِ ِإذا ِالفردية وقاسِالفقهاءِعىلِذلكِجوازِنزعِامللكية

ِضاقِاملسجدِاجلامعِ ِإذا ِعىلِأنه ِفنصوا ِمجاعية، ِأوِمصلحة املرافقِالعامة

ِ ِالتي ِالدور ِهدم ِجاز ِاملصلني ِعىل ِوإدخالِِحولهمثًَل ِأهلها وتعويض

قدِفعلِذلكِعندماِوسعِاملسجدِِ-ريضِاهللِعنهِ-أرضهاِفيه؛ِبلِإنِعمرِ

احلرامِ
(2)

.ِ

وجييزِاْلسَلمِكذلكِلويلِاألمرِختصيصِامللكيةِاجلامعية،ِوتقييدِاَّلنتفاعِ

ِ ِالرسول ِبعمل ِثبتِهذا ِوقد ِالعامة، ِاقتضتِاملنفعة ِإذا ِالصَلةِِ-مها، عليه

ِفقدِِ-والسَلم ِللجميعِيفِمنطقةِنفسه، ِمنِأرضِالكألِاملباحة احتجزِجانًبا

النقيعِوجعلهاِخاصةِخليلِاجليشِوإبله
(3)

.ِ

اختاذِماِهوِكفيلِبتحقيقِالتوازنِاَّلقتصاديِبنيِطبقاتِاملجتمعِِ-4

ِوأفراده:

                                                           

ِ.276للاموردي،ِصِ،(ِاألحكامِالسلطانية1)

انظر:ِتاريخِمكةِاملرشفةِواملسجدِاحلرامِواملدينةِالرشيفةِوالقربِالرشيفِملحمدِبنِأْحدِبنِالضياءِِ(2ِ)

هـ(،854ِاحلنفي،ِمهاءِالدينِأبوِالبقاء،ِاملعروفِبابنِالضياءِ)املتوىف:ِحممدِالقريشِالعمريِاملكيِ

لبنانِ،ِالطبعةِالثانية،ِِ،بريوتِ،ِ،ِطِدارِالكتبِالعلمية150ِحتقيق:ِعَلءِإبراهيم،ِأيمنِنرص،ِصِ

ِاملاِاْستْخلفِعمرِبنِاخْلطابَِوكثرِالنَّاس،ِوسعِاملَْْسِجدَِواْشرتىِدورًِ"،ِوفيه:ِم2004ِ-هـ1424ِ

ِ."َقِصرياِدونِالَْقاَمةَِوَكاَنتِاملصابيحُِتوَضعَِعَلْيهِِِاَواختذِلِْلَمْسِجِدِجدارًِ

ِ.80ص/5ِ،ِجـأبوِعبدِالرْحنِالبسامِالتميميِ،ِتوضيحِاألحكامِمنِبلوغِاملرامِ(3ِ)
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ِالتوازنِ ِْلقرار ِيراه ِما ِيتخذ ِأن ِاألمر ِويل ِعىل ِاْلسَلم ِحيظر َّل

وأفرادهِإذاِاختّلِهذاِالتوازنِاختَلًَّلِكبرًياِاَّلقتصاديِبنيِطبقاتِاملجتمعِ

ِعمًَلِ ِالناس، ِحياة ِيف ِاضطراب ِإىل ِذلك ِيؤدي ِأن ِوخيش ِما، لسبب

ِالترشيعِاْلسَلمي،ِوهيِوجوبِدرءِ بالقاعدةِاألساسيةِالتيِيقومِعليها

ِاملفاسدِواتِّقاءِالرضرِوالرضار.

ِالرسولِ ِالقبيلِبنيِاملهاجرينِواألِوقدِقام نصار،ِبإجراءِمنِهذا

ِيتألفِ ِبنيِهاتنيِالطائفتنيِاللتنيِكان ِفرقِكبريِيفِامللكية ِثم حيثِكان

ِولتحقيقِيشءِمنِالتوازنِبنيِهاتنيِالطبقتني،ِ منهامِأولِجمتمعِإسَلمي،

يفءِبنيِالنضريِِولتقليلِماِبينهامِمنِتفاوتِيفِهذهِالناحيةِوزعِالرسولِ

ِكراِفقرمهاِللرسولِعىلِاملهاجرينِوحدهم،ِوعىلِرجلنيِمنِاألنصارِذ

وحاجتهامِإىلِاملعونة،ِمهاِسهلِبنِحنيفِوأبوِدجانةِسامكِبنِخرشة
(1)

؛ِ

ِاَّلقتصاديِبنيِالطبقتنيِاللتنيِيتألفِمنهامِ ِالتوازن ِمن فحققِذلكِشيًئا

ِقالِتعاىل: ِوجل، ِبوحيِمنِاهللِعز ِوكانِهذا آ حمس أولِجمتمعِإسَلمي، مَّ
                                                           

الرازيِمفاتيحِالغيبِالتفسريِالكبريأليبِعبدِاهللِحممدِبنِعمرِبنِاحلسنِبنِاحلسنيِالتيميِانظر:ِِ(1)

ِ،ِبريوتِِ–هـ(،ِطِِدارِإحياءِالرتاثِالعريب606ِ:ِِتامللقبِبفخرِالدينِالرازيِخطيبِالريِ)

تفسريِالقرآنِالعظيمِأليبِالفداءِإسامعيلِبنِ،ِو501ِِص/29ِِِجـِ،ِِهـ1420ِِ-ِالثالثةِالطبعة

/8ِِِ،ِجـهـ(،ِحتقيق:ِساميِبنِحممدِسَلمة774ِ:ِتعمرِبنِكثريِالقريشِالبرصيِثمِالدمشقيِ)

األحكامِالسلطانيةِللاموردي،ِ:ِم،ِوانظر1999ِ-هـ1420ِِ،،ِِطِدارِطيبةِللنرشِوالتوزيع68ِصِ

 .161صِ
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ُ عَلَىَٰ رَُسولِهِۦ مِ  فَآَء ٱَّللَّ
َ

ِهَّلِلَف َولِلرَُّسوِل َولِِذي ٱلُۡقۡربَيَٰ أ ۡهِل ٱلُۡقَرىَٰ 
َ

أ ۡن 
َِيآءِ  ۡغن

َ
ۡأ َۡن ٱل ََۢة َبي كَۡي لَا يَُكوَن ُدول بِيِل  سَّ ِكيِن َوٱبِۡن ٱل َۡمَسَٰ ََٰمىَٰ َوٱل َت َوٱلَۡي

تَّ  ْ  َوٱ وا ُه فَٱنتَُه َُٰكۡم َعۡن ُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهى لرَُّسو َُٰكُم ٱ َءاتَى  ٓ ۖۡ ِمنُكۡم  َوَما َ ْ ٱَّللَّ وا ُق
َٰرِهِۡم  ْ مِن دَِي ۡخرُِجوا

ُ
َِّذيَن أ َِٰجرِيَن ٱل َه لُۡم لۡعَِقاِب لِلُۡفَقَرآءِ ٱ ُد ٱ ِدي َ َش إِنَّ ٱَّللَّ

ئَِك  ْوَلَٰٓ
ُ

ۥٓ  أ َ َورَُسولَُه ُروَن ٱَّللَّ ا َويَنُص َٰٗن ِ َورِۡضَو َن ٱَّللَّ ِ ٗا م  فَۡضل َن  ۡم يَبۡتَُغو َٰلِهِ ۡمَو
َ

َوأ
َّذِ  ل َِٰدقُوَن َوٱ لصَّ ُم ٱ َهاَجَر ُه وَن َمۡن  ۡم ُيحِبُّ ََٰن مِن َقۡبلِهِ ِۡإيَم اَر َوٱل يَن َتبَوَُّءو ٱلدَّ

ۡم َولَۡو  نُفِسهِ
َ

َلَىَٰٓ أ ۡؤثُِروَن ع ْ َويُ ُوا وت
ُ

ٓ أ ا مَّ ِ ٗة م  اَج ِۡم َح ُدورِه َن فِي ُص َيجُِدو ۡم َولَا  إِلَۡيهِ
ئَِك هُ  َلَٰٓ ْو

ُ
َأ َنۡفِسهِۦ ف ُشحَّ  َق  ٞ  َوَمن يُو ة َخَصاَص بِهِۡم  َن  ُۡمۡفلُِحوَن كَا (1)ىجسُم ٱل

. 

ِتفسريهِ ِيف ِالرازي ِوفخر ِالبلدان ِفتوح ِكتابه ِيف ِالبَلذري ِروى وقد

حنيِسأهلم:ِبلِنجعلِهذاِِللقرآنِالكريمِأنِاألنصارأجابواِرسولِاهللِ

الفيءِْلخوانناِاملهاجرينِخاصة،ِثمِتقسمِهلمِمنِأموالناِماِشئت
(2)

.ِ

ِاَّلقتصادي:نظامِاملرياثِوأثرهِيفِحفظِالتوازنِِ-5

عمدِاْلسَلمِإىلِحقِالدوامِللملكيةِالفردية،ِفقيدهِبقيودِتكفلِحتقيقِ

ِوسائلِ ِمن ِوجترده ِاملال، ِرأس ِطغيان ِدون ِوحتول ِاَّلجتامعية العدالة

السيطرةِواَّلحتكار،ِوتتمثلِالقيودِالتيِقيدِمهاِاْلسَلمِهذاِاحلقِيفِالنظمِ

                                                           

 .9-7ِِ:(ِِاحلرش1)

(2ِ)ِ ِالرازيِانظر: ِوانظرِسورةلآلياتِاألوىلِلِ"مفاتيحِالغيب"تفسريِالفخر ِاحلرش، فتوحِالبلدانِ:

بريوت،ِِ-،ِطِدارِومكتبةِاهلَلل21هـ(ِ،ِص279ِِ:تألْحدِبنِحييىِبنِجابرِبنِداودِالَبََلُذريِ)

 .م1988ِ
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ِفقدِوضعِاْل ِواملرياث؛ ِلشئونِالوصية ِللمرياثِنظاًماِالتيِوضعها سَلم

ِيقسمِ ِأنه ِوذلك ِعادًَّل، ِتوزيًعا ِالناس ِبني ِالثروات ِتوزيع ِيكفل حكياًم

عِبذلكِدائرةِاَّلنتفاعِمهاِمنِ الرتكةِعىلِعددِكبريِمنِأقرباءِاملتوىف،ِفيوسِّ

ِجهة،ِومنِجهةِأخرىِيقربِطبقاتِالناسِبعضهاِمنِبعض.

ِبقواع ِاْلخَلل ِإىل ِيؤدي ِإجراء ِكل ِاْلسَلم ِحرم ِاملرياث،ِوقد د

وتوعدِمنِيتعدىِحدودهاِبأشدِعقابِيفِاآلخرة،ِويفِهذاِيقولِاهللِتعاىلِ

ِالقواعد: ِهذه ِقرر ِأن َ َورَُسولَُهۥ حمس بعد ِع ٱَّللَّ ن يُِط ِ  َوَم ُدوُد ٱَّللَّ َك ُح تِلۡ
ۡوُز ٱ لَۡف َِك ٱ َٰل َذ َها  َو َن فِي ِِدي َٰل َُٰر َخ َۡه ن

َ
تَِها ٱلۡأ ن َتحۡ ِي مِ َٰٖت َتجۡر ُۡه َجنَّ لَۡعِظيُم  يُۡدِخل

ۥ  ا َولَُه ِٗدا فِيَه َٰل َاًرا َخ ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخلُۡه ن َ َورَُسولَُهۥ َويَتََعدَّ  َيۡعِص ٱَّللَّ َوَمن 
نٞ  هِي ٞب مُّ   .(1)ىجسَعَذا

ومنِأجلِذلكِيرىِمعظمِفقهاءِاملسلمنيِأنهَِّلِجتوزِالوصيةِلوارث،ِ

ِوإعطاء ِاْلجراءِمنِحتايلِعىلِقواعدِاملرياث، ِينطويِعليهِهذا بعضِِملا

بعدِِ-عليهِالصَلةِوالسَلم-الورثةِأكثرِمنِنصيبهِالرشعي،ِوعمًَلِبقولهِ

ِ َِفََلِ"أنِنزلتِآياتِاملواريث: ُه َِحقَّ ِِذيَِحقٍّ ِوجلَِأْعَطىُِكلَّ ِعز ِاهللَ إِنَّ

ِ ِلَِواِرث  "َوِصيََّة
(2)

ِيفِحدودِ ِيقيدوهنا ِالوصية ِهذه ِجييزون ِالذين ِوحتى ،

ِمجيعِ ِالوصيةِلغريالقريبِفيجيزها ِأما الثلثِمنِالرتكةِعندِالكثريِمنهم،

                                                           

 .14-13ِ:(ِِالنساء1)

ِ.2121ِِ:حديثِرقمِ،ِأبوابِالوصاياِ،ِبابِماِجاءَِّلِوصيةِلوارثِ،(ِسننِالرتمذي2)
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الفقهاءِتيسرًياِألعاملِالرب،ِولكنِيفِحدودَِّلِيضارِمهاِالورثة،ِوقدِقدرهاِ

معظمهمِبحدودِالثلثِمنِالرتكة
(1)

ِ.ِ

ِفرديةِبامِحيققِاملصلحةِالعامة:تقييدِحريةِالترصفِيفِامللكيةِالِ-6

ِبحقوقِ ِاْلرضار ِعدم ِتكفل ِبقيود ِالترصف ِحرية ِاْلسَلم قيد

ِولذلكِحرمِعىلِاملالكِكلِترصفِيفِملكهِ ِالعامة، اآلخرينِوباملصلحة

يؤديِإىلِرضرِعامِأوِخاص،ِأوِينطويِعىلِاَّلعتداءِعىلِحريةِاآلخرين؛ِ

ِ ِأنه ِحد ِإىل ِالسبيل ِهذا ِيف ِاْلسَلم ِذهب ِلقد ِمنِبل ِامللكية ِنزع جييز

صاحبهاِإذاِأساءِاستخدامِحقهِفيها،ِأوِملِيكنِمؤهًَلِلذلكِلصغرِسنِأوِ

ذهابِعقل،ِوملِيكنِثمةِوسيلةِأخرىِملنعه،ِومنِذلكِماِتقررهِالرشيعةِ

َِّلِ ِألهنام ِيملكانه ِفيام ِواملجنون ِالصبي ِعىل ِوجوبِاحلجر ِمن اْلسَلمية

ِث ِيبدد ِالذي ِالسفيه ِوعىل ِالترصف، ِوييسءِحيسنان ِأمواله ِويتلف روته

ِالترصفِفيها،ِإىلِحدِاْلرضارِبورثتهِوباملصلحةِالعامة.

إذاِباعِجارهِملكهِورأىِأنِِ-ومنِذلكِنظامِالشفعة،ِإذِجييزِللجارِ

أنِيطالبِبالشفعة،ِِ-هذاِالبيعِينطويِعىلِرضرِيلحقه،ِأوِيفوتِمنفعةِله

مِعىلِالغريبِيفِالصفقةِويلغيِالعقدِاأل اجَلاُرِ":ِول،ِلقولهِأيِبأنِيقدَّ

                                                           

(ِوأماِاألقرباءِغريِالوارثنيِفمعظمِالفقهاءِيذهبونِإىلِأنِحكمهمِحكمِغريهمِيفِجوازِالوصيةِهلم1ِ)

ابقِذكرها،ِويرىِأصحابِاملذهبِالظاهريِوجوبِالوصيةِهلمِيفِحدودِالثلثِمنِيفِاحلدودِالس

ِالرتكة.
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ِبَِسَقبِهِِ "َأَحقُّ
(1)

ِ،ِأي:ِبسببِقربِملكهِمنِملكِجاره.

وَّلِجييزِاْلسَلمِللاملكِتعطيلِملكهِإنِكانِيفِذلكِإرضارِباملصلحةِ

ِملنِيقوىِ ِومنحها ِامللكية ِمصادرة ِاحلالة ِيفِهذه ِويبيحِلويلِاألمر العامة،

معِبَللِِ-ِاهللِعنهريض-عىلِاستغَلهلا،ِوقدِفعلِذلكِعمرِبنِاخلطابِ

َِرُسوَلِبنِاحلارث،ِف ،َِعْنَِأبِيِه،َِأنَّ اِرِثِاملَُْزيِنِّ اِرِثِْبِنِبََِلِلِْبِنِاحْلَ اهللَِعِنِاحْلَ

َِوَسلَّمَِ) َِعَلْيِه ِاهللُ َِأمْجَعَِِ(َصىلَّ ِاْلَعِقيَق :ِِ،َأْقَطَعُه ِلِبََِلل  َِقاَل ُِعَمُر َِكاَن َقاَل:َِفَلامَّ

ِ َِرُسوَل َِوَسلَّمَِ)اهللِإِنَّ َِعَلْيِه ِاهلُل ِالنَّاسِِِ(َصىلَّ َِعِن ِلَِتْحُجَرُه ُِيْقطِْعَك ْ ِمَل اَمِ، إِنَّ

ِاْلَباِقي،َِأْقَطَعَكِلَِتْعَمَلِ "َفُخْذِِمنَْهاَِماَِقَدْرَتَِعىَلِِعاَمَرتِِه،َِوردَّ
(2)

.ِ

 النظام املالي يف اإلسالم وحتقيق العدالة االجتماعية
ِالفرديةِوأثرهاِيفِحتقيقِالعدلةِاَّلجتامعية:أوًَّل:ِواجباتِامللكيةِ

َّلِيكتفيِاْلسَلمِبتقييدِحقوقِامللكيةِالفرديةِعىلِالنحوِالسابقِفقط؛ِ

بلِيضعِكذلكِعىلِكاهلِاملالكِواجباتِوأعباءِيفِمقابلِمتتعهِبامِبقيِلهِ

ِمنِهذهِاحلقوق،ِوهيِأعباءِمفروضةِحمددةِاملقادير،ِومنِذلكِماِييل:

                                                           

ْفَعِةَِعىَلَِصاِحبَِهاَِقبَْلِالبَيْعِِِ،(ِصحيحِالبخاري1)  .2258ِ:حديثِرقمِ،ِكتابِالشفعة،َِباُبَِعْرِضِالشُّ

اخلرساينِاملعروفِبابنِزنجويهِ(ِاألموالَِّلبنِزنجويه،ِأبوِأْحدِْحيدِبنِخملدِبنِقتيبةِبنِعبدِاهلل2ِ)

ِاملساعد251:ِت) ِشاكرِذيبِفياضِاألستاذ ِحتقيقِالدكتور: ِهـ(، ،ِ ِمركز647ِ/ص2ِجـ ِطِ ،

ِالطبعةِاألوىل،ِ 1406ِِامللكِفيصلِللبحوثِوالدراساتِاْلسَلمية،ِالسعوديةِ، ،ِِم1986ِِ-هـ

ِ،ِحديثِرقم:ِ،ِوالسننِالصغرىِللبيهقيِ،ِكتابِالبيوعِ،ِبابِإقطاعِامل106حديثِرقم:ِ واتِ

2193ِ.ِ
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1-ِ ِفقد ِمظاهرِالزكاة، ِوشتى ِالثروات ِخمتلف ِعىل فرضِاْلسَلم

ِاَّلجتامعية،ِ ِالعدالة ِحتقيق ِيكفل ِما ِالزكاة ِأنواع ِمن ِاَّلقتصادي النشاط

ِالذهبِوالفضةِ ِمن ِالفرد ِيملكه ِوفيام ِاألرض، ِتنتجه ِفيام ففرضِالزكاة

ِواألنعامِوعروضِالتجارةِبالرشوطِاملبينةِيفِكتبِالفقهِاْلسَلمي.

ِبجميع ِأنِتدفعِإىلِبيتِاملال،ِوبيتِاملالِِواألصلِيفِالزكاة أنواعها

ِالتيِحددهتاِالرشيعة،ِومنِأمههاِاْلنفاقِعىلِالفقراءِ يوزعهاِيفِمصارفها

ِأهمِ ِمن ِالزكاة ِاْلسَلم ِجعل ِوقد ِوجل، ِعز ِاهلل ِسبيل ِويف واملساكني

أركانه،ِوقرهناِباْليامنِباهللِسبحانهِوتعاىلِوبالصَلة،ِملاِهلاِمنِوظيفةِمهمةِ

ِالتوازنِاَّلقتصادي.ِيفِحفظ

وهوِِ-ريضِاهللِعنه–اخلراج،ِوقدِفرضِيفِعهدِعمرِبنِاخلطابِِ-2

ماِنسميهِباألموالِاألمرييةِعىلِبعضِاألرايضِالزراعية،ِوخيصصِاخلراجِ

ِاملسلمني،ِ ِحال ِإصَلح ِذلك ِيف ِويدخل ِللمسلمني، ِالعامة للمصالح

ِوأهلِالفت ِوالقضاة وىِمنِالعلامءِوأرزاقِ)أيِمرتبات(ِاملوظفنيِوالوَّلة

ِوالرباطاتِ ِاملساجد ِوعامرة ِالطرق، ِوتعبيد ِواجليش، ِاألمن ورجال

والقناطرِواجلسور،ِوإصَلحِاألهنار،ِوماِإىلِذلك
(1)

ِ.ِ

                                                           

ِامليداينِعىلِالقدوري،1) عبدِالغنيِالغنيميِامليداينِرشحِلاللبابِيفِرشحِالكتابِِانظر:ِ(ِهذهِعبارة

املتوىفِيفِعامِِملخترصِالقدوريِصنفهِاْلمامِأبوِاحلسنيِأْحدِبنِحممد،ِالقدوري،ِالبغدادي،ِاحلنفي

ِاملوضوعوانظِ،277ِصِ،276صِِ،يفِالفقهِاحلنفيِِهـ،428 ِ،كتابِاخلراجِ،رِيفِتفصيلِهذا

ِ.لإلمامِأيبِحنيفة
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ِالرضائبِِ-3 ِيفرضِمن ِأن ِاْلسَلميِلإلمام ِالفقه ِجييز الرضائب،

الدائمةِواملؤقتةِماِتدعوِاحلاجةِإليهِوتستقيمِبهِأحوالِاملسلمني،ِوعىلِهذاِ

ِالتجارِا ِوعىل ِالواردات ِعىل ِرضائب ِاخلَلفة ِعهود ِيف ِفرضت ألساس

الذينِيمرونِببعضِنقاطِاملراقبةِيفِالبَلدِاْلسَلمية،ِوعىلِالسفنِالتيِمترِ

ِأخرىِ ِوعىلِنواح  ِسكِالنقود، ِوعىلِاحلوانيتِودور ِالبَلد، بمواينِهذه

ِكثريةِمنِهذاِالقبيل.

4-ِ ِيف ِاألغنياء ِعىل ِاْلسَلم ِأوجب ِاألعيادِالصدقات، بعض

واملناسباتِأنِخُيِرجواِمنِأمواهلمِصدقاتِللفقراءِواملساكني،ِومنِأهمِ

ِالفطرِ ِعيد ِقبلِيوم ِربِاألرسة ِالتيِخُيرجها ِالفطر ِالصدقاتِزكاة هذه

ِأيًضاِ ِومنها ِنفقتهم، ِعليه ِجتب ِالذين ِأرسته ِوأفراد ِوخدمه ِنفسه عن

ُِيْست ِواهلديِالذيِجيبِأو ِاألضحى، ِعيد ِيوم ِيف حبِللحاجِاألضحية

ِواملساكني،ِ ِللفقراء ِمنه ِقسم ِأو ِمعظمه ِأو ِخُيصصِكله ِوكَلمها نحره،

ِتعاىل: رَ حمس قال ِي ق َۡف ل َِس ٱ ٓئ ا َۡب ل ْ ٱ وا ُم عِ ۡط
َ

ا َوأ َه ۡن ِم  ْ ُوا ل كُ (1)ىجسفَ
ِتعاىل:ِ ِوقال ،

َرَّ  حمس ت ۡع ُۡم ل َوٱ َِع  ن ا َۡق ل ْ ٱ وا ُم عِ ۡط
َ

َوأ ا  َه ۡن ِم  ْ ُوا ل كُ (2)ىجسفَ
. 

ِيكثرِِالكفاراتِ-5 ِالتي ِاجلرائم ِمن ِطائفة ِإىل ِاْلسَلم ِعمد ِفقد ،

ِويفِ ِالفقراء، ِعىل ِمها ِوالتصدق ِاألموال ِإخراج ِكفارهتا ِوجعل حدوثها

                                                           

 .28ِ:ِ(ِِاحلج1)

 .36ِِ:(ِِاحلج2)
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ِحنثِ ِكفارة ِمثل ِحتمي، ِواجب ِأمر ِبصدد ِألننا ِجماز ِبالتصدق التعبري

ِولبعضِ ِرمضان، ِيف ِالفطر ِأنواع ِمعظم ِوكفارة ِالظهار، ِوكفارة اليمني،

لَا حمس  يفِمناسكِاحلج،ِقالِاهللِتعاىلِيفِكفارةِاليمني:املخالفاتِالتيِحتدثِ
ُم  دتُّ ا َعقَّ بَِم ُذُكم  ِخ َُؤا َِٰكن ي َٰنُِكۡم َوَل يَۡم

َ
أ ِ فِٓي  لَّۡغو ُ بِٱل ُم ٱَّللَّ ُذُك َُؤاِخ ي

ۡهلِيُكۡم 
َ

ُتۡطعُِموَن أ وَۡسِط َما 
َ

َن مِۡن أ ِكي َسَٰ ِ َم َرة اُم َعَش ِۡطَع ۥٓ إ ََٰرتُُه فَّ فََك  ۡۖ ََٰن يَۡم
َ
ۡأ ٱل

 ِ ۡو ك
َ

ََٰرةُ أ فَّ َِك َك َٰل ِۚ َذ َّامٖ ي
َ

أ  ِ َٰثَة اُم ثََل فَِصيَ َّۡم َيجِۡد  ن ل ةِٖۖ َفَم ۡحرِيُر َرَقبَ ۡو َت
َ

أ ۡسَوُتُهۡم 
َٰتِهِۦ  ۡم َءاَي ُ لَُك َي ُِن ٱَّللَّ َِك يُب َٰل َكَذ ۡم   َٰنَُك يَۡم

َ
ْ أ ٓوا ۡم  َوٱۡحَفُظ ۡم إِذَا َحلَۡفتُ َٰنُِك يَۡم

َ
أ

َۡشُكُروَن  (1)ىجسلََعلَُّكۡم ت
َِٰهُروَن حمس  ارِقالِتعاىل:،ِويفِكفارةِالظه َِّذيَن يَُظ ل َوٱ

ۡم  َٰلُِك ا  َذ ٓسَّ َما ن َيتَ
َ

ِن َقۡبِل أ ٖ م  ِيُر َرَقبَة َتۡحر ُواْ َف ا قَال َن لَِم وُدو ِمن ن َِسآئِهِۡم ُثمَّ َيُع
َشۡهَرۡيِن  َياُم  ِجۡد فَِص َّۡم َي َفَمن ل  ٞ بِير َِما َتۡعَملُوَن َخ ُ ب ِۦ  َوٱَّللَّ َن بِه ُوَعُظو ت

بِعَ  ٗنا  ُمتَتَا ِست ِيَن مِۡسِكي اُم  ۡع فَإِۡطَع َّۡم يَۡستَِط َفَمن ل  ۡۖ ا ٓسَّ َما ن َيتَ
َ

يِۡن مِن َقۡبِل أ
ِۗ وَ  ُحُدوُد ٱَّللَّ ِۦ  َوتِلَۡك  ِ َورَُسولِه بِٱَّللَّ  ْ وا ۡؤِمنُ َِك لُِت َٰل َذاب  َذ َن َع َٰفِرِي َك لِلۡ

لِيم  
َ

(2)ىجسأ
م َفَمن كَاَن مِ حمس  ،ِويفِبعضِأنواعِالفطرِيفِرمضانِقالِتعاىل: نُك

اُم  َطَع  ٞ َة ِۡدي ۥ ف يُقونَُه َن يُِط َِّذي َخَر  وَعَلَى ٱل
ُ

ٍم أ َّا ي
َ

أ ۡن  ِ ٞ م  ة َسَفرٖ فَعِدَّ عَلَىَٰ  ۡو 
َ

أ ا  ِيًض ر مَّ
ۡم  َُّكۡم إِن ُكنتُ ٞ ل ْ َخيۡر وا ن تَُصوُم

َ
ۥ  َوأ َُّه ٞ ل ر َع َخيۡٗرا َفُهَو َخيۡ وَّ َفَمن َتَط يٖنِۖ  ۡسِك مِ

َُمون (3)ىجسَتۡعل
 ويفِاملخالفاتِيفِاحلجِوماِيعرضِمنِرضوراتِقالِتعاىل:ِ

                                                           

 .89ِ:(ِِاملائدة1)

 .3ِ،4ِِ:(ِِاملجادلة2)

ِ.184ِِ:(ِِالبقرة3)
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َۡهۡدِيِۖ َولَا حمس  َما ٱۡستَيَۡسَر مَِن ٱل ۡحِصۡرُتۡم َف
ُ

أ ِ  فَإِۡن  َ َّلِلَّ ْ ٱلۡحَجَّ َوٱلُۡعۡمَرة وا تِمُّ
َ

َوأ
وۡ 

َ
ًضا أ رِي ۥ  َفَمن كَاَن مِنُكم مَّ َُّه َۡهۡدُي َمحِل يَٰ َيۡبلَُغ ٱل ْ ُرُءوَسُكۡم َحتَّ وا لُِق  َتحۡ

ٖكِۚ  ۡو نُُس
َ

ٍَة أ َصَدق ۡو 
َ

ٍم أ َيا ِن ِص ٞ م  َة ِۡدي فَف ِۦ  ِسه
ۡ

أ ن رَّ ِ ٗذى م 
َ

ۦٓ أ ِ (1)ىجسبِه
 وقالِتعاىل: 

نتُۡم حمس 
َ

َد َوأ ۡي لصَّ ْ ٱ َتۡقتُلُوا ْ لَا  وا َِّذيَن َءاَمنُ َها ٱل يُّ
َ

أ م َيَٰٓ ُك ن مِ ۥ  َُه ل تَ َق ن  َوَم   ٞ ُرم ُح
عَ  نَّ ل ٱ َن  مِ َل  تَ َق ا  َم ُل  ۡث ِ م   ٞ ٓء َزا َج َ ف ا  ٗد ِ م  َع َ ت ۡم مُّ ُك ن ِ م  ٖل  ۡد َع َوا  ذَ ِۦ  ِه ب ُم  ُك حۡ َي ِم 

ا  ٗم ا يَ ِص َِك  َٰل َذ ُل  ۡد َع ۡو 
َ

أ َن  ي ِك َسَٰ َم ُم  ا َع َط  ٞ َرة َٰ فَّ َك ۡو 
َ

أ  ِ ة بَ ۡع َك ۡ ل ٱ َِغ  َٰل َب َۢا  ي ۡد َه
ُه   ۡن مِ  ُ َّللَّ ٱ ُم  ِ ق َ ت ن يَ َف َد  َا ع ۡن  َوَم َف  

َ ل َس ا  مَّ َع  ُ َّللَّ ٱ ا  َف َع ۦِۗ  رِه ۡم
َ

أ َل  ا بَ َو َق  و ُذ ل َِي
ٱ و  ذُ زٞ  ي ِ ز َع  ُ َّللَّ ٍم َوٱ ا َِق ت (2)ىجسن

. 

ِثانًيا:ِنظامِالتكافلِوالضامنِاَّلجتامعيِوأثرهِيفِحتقيقِالعدالة:

ِوسنِأنواًعاِ ِاَّلجتامعي، ِللتكافلِوالضامن ِنظام ِأمثل ِاْلسَلم وضع

ِالضامن،ِفأوجبِعىلِاألغنياءِمنِاألقرباءِأنِ ِالتكافلِوهذا كثريةِمنِهذا

منِأقربائهم،ِعىلِماِينفقواِعىلِالفقراءِواملساكنيِوالعاجزينِعنِالكسبِ

ِهوِمفصلِيفِاملذاهب.

وأوجبِعىلِأهلِكلِحيِأنِيعيشِبعضهمِمعِبعضِيفِحالةِتكافل،ِ

حتىِلقدِذهبِمجاعةِمنِالفقهاءِعىلِرأسهمِاْلمامِابنِحزمِإىلِمسئوليةِ

أهلِالبلدِالذيِيموتِأحدِأفرادهِجوًعا،ِفيدفعِأهلهِالديةِمتضامننيِإىلِ

اَمَِأْهُلَِعرِْ ":أرسته،ِكأهنمِرشكاءِيفِموته،ِويفِهذاِيقولِ َِأْصَبَحَِوَأيُّ َصة 

                                                           

ِ.196ِِ:(ِِالبقرة1)

 .95ِ:(ِِاملائدة2)
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ُةِ ٌع،َِفَقْدَِبِرَئْتِِمنُْهْمِِذمَّ
"َتَعاىَلِِاهللفِيِهُمِاْمُرٌؤَِجائِ

(1)
.ِوأوىصِالقرآنِالكريمِ

ِتعاىل: ِقوله ِذلك ِومن ِآية، ِمن ِأكثر ِيف ِالبعيد ِواجلار ِالقريب  باجلار
لُۡقۡربَيَٰ حمس ٗنا َوبِِذي ٱ ِۡحَسَٰ َٰلَِديِۡن إ ۖۡ َوبِٱلَۡو ا بِهِۦ َشۡيـ ٗ  ْ وا َ َولَا تُۡشِرُك ْ ٱَّللَّ ُدوا َوٱۡعبُ

اِحِب  صَّ ِب َوٱل لۡجُنُ ِ ٱ لُۡقۡربَيَٰ َوٱلۡجَار ِ ذِي ٱ َار لۡج يِن َوٱ ِك َسَٰ ََٰمىَٰ َوٱلَۡم َت َوٱلَۡي
َٰنُكُ  يَۡم

َ
أ لََكۡت  ا َم بِيِل َوَم سَّ ِب َوٱبِۡن ٱل لۡجَۢن ُيحِبُّ َمن كَاَن بِٱ َ لَا  ۗ إِنَّ ٱَّللَّ ۡم

وًرا  فَُخ َتالٗا  (2)ىجسُمخۡ
،ِفقرنِوجوبِاْلحسانِباجلارِالقريبِوالبعيدِبوجوبِ

ِعبادتهِوعدمِالرشكِبهِووجوبِاْلحسانِبالوالدين،ِوأوىصِالرسولِ

ِ"باجلارِيفِأكثرِمنِحديث،ِمنها:ِ َِوَجاُرُه ِآَمَنِيِبَِمْنَِباَتَِشْبَعاًنا َجائٌِعَِما

"إىَِلَِجنْبِِهَِوُهَوَِيْعَلُمِبِهِِ
(3)

،ِوَّلِيفرقِاْلسَلمِيفِذلكِبنيِاجلارِاملسلمِوغريِ

املسلم
(4)

.ِ

ِعنِِ ِ)العاجز ِالزمن ِعىل ِالنفقة ِاملال ِبيت ِعىل ِاْلسَلم ِأوجب كام

                                                           

 .4880ِِ:،ِحديثِرقم481ِ/ص8ِجـِِ،ِمسندِأْحدِ(1)

 .36ِ:(ِِالنساء2)

 .751ِِ:،ِحديثِرقم259ِ/ص1ِالكبريِللطرباين،ِجـِِاملعجمِ(3)

،ِحتقيق،ِْحديِبن2458ِِ:،ِحديثِرقم356ص/3جـِ،لسليامنِبنِأْحدِالطرباينِ،(ِمسندِالشاميني4)

ِ"،ِولفظه:ِهـ1405عبدِاملجيد،ِمؤسسةِالرسالةِ ،َِقاَل:َِقاَلِالنَّبِيُّ َِعَليِْهَِوَسلَّمَِ)َعْنَِجابِر  ِاهللُ ِ:(َصىلَّ

ريَِ" ،َِفَأمَِّاجْلِ
اِن،َِوَجاٌرَِلُهَِثََلَثُةُِحُقوق  رَياِن،َِوَجاٌرَِلُهَِحقَّ ،َِوُهَوَِأْدَنىِاجْلِ اِالَِّذيَِلُهِاُنَِثََلَثٌة،َِفَجاٌرِلَُهَِحقٌّ

ِ َِحقُّ ِلَُه ُِمْسلٌِم، َِفَجاٌر اِن، َِحقَّ ِالَِّذيِلَُه ا َِوَأمَّ َواِر، ِاجْلِ َِحقُّ ِلَُه ٌك، ُِمرْشِ َِفَجاٌر َِواِحٌد َِِحقٌّ َِوَحقُّ اْْلِْسََلِم

ِ َِوَحقُّ ْسََلِم ِاْْلِ َِوَحقُّ ِحِم ِالرَّ َِحقُّ ِلَُه ِحِم، ِالرَّ ُِذو اُر َِفاجْلَ
ُِحُقوق  َِثََلُث ِالَِّذيَِلُه ا َِوَأمَّ َواِر، َواِر،ِِاجْلِ اجْلِ

َِأْنَِتْغِرَفَِلُهِ َواِرِأَْنََِّلُِتْؤِذَِجاَرَكِبِِقَتاِرِقِْدِرَكِإَِّلَّ ِاجْلِ ِ."ِمنَْهاَوأَْدَنىَِحقِّ
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الكسب(،ِوعىلِالشيخِالفاين،ِواملرأة،ِإذاِملِيكنِلواحدِمنِهؤَّلءِمنِجتبِ

أقربائه،ِوَّلِيفرقِاْلسَلمِيفِذلكِبنيِاملسلمِوغريِاملسلم،ِعليهِالنفقةِمنِ

ِ-ريضِاهللِعنه-فقدِروىِأبوِيوسفِيفِكتابهِاخلراجِأنِعمرِبنِاخلطابِ

ِذمي،ِ ِأنه ِيبدوِعليه ِرضيًرا ِوكانِشيًخا ِسائلِيسأل، ِوعليه ِببابِقوم مر

فرضبِعمرِبعضدهِوقال:ِمنِأيِأهلِالكتابِأنت؟ِفقال:ِهيودي،ِفقال:ِ

ِأجل ِفأخذِعمرِوما ِوالسن، ِأرى؟ِفقال:ِأسألِاجلزيةِواحلاجة -أكِإىلِما

،ِثمِأرسلِإىلِِبيدهِوذهبِبهِإىلِمنزلهِوأعطاهِشيًئاِمماِعندهِ-ريضِاهللِعنه

،ِفواهللِماِأنصفناِالرجلِأنِِ:ِانظرِهذاِورضباءهِخازنِبيتِاملالِوقالِله

ِنخذلــأكلن ِثم ِشبيبته ِاهلـــا ِعند ِِرمـــه ا  حمس، َم َُٰت لِلُۡفَقَرآءِ إِنَّ َدَق صَّ ٱل
نِ  ِكي لَۡمَسَٰ (1)ىجسَوٱ

وهذاِمنِاملساكنيِمنِأهلِالكتاب،ِوردِعنهِاجلزيةِوعنِ 

أمثاله
(2)

.ِ

ِِ ِيف توأوجبِاْلسَلم ِعىلِِحالا ِالقادر ِيعود ِأن ِوالرضورة الشدة

يفِسفرِِاملحتاجِبامِيسدِحاجته،ِفقدِروىِأبوِسعيدِاخلدريِحالِالنبيِ

إذِجاءِرجلِعىلِراحلةِله،ِِبينامِنحنِيفِسفرِمعِالنبيِ"وشدة،ِفقال:

ُهَِيِمينًاَِوِشاَمًَّل،َِفَقاَلَِرُسوُلِاهللقال:ِ ُفَِبرَصَ ْنَِكاَنَِمَعُهِم":َِِفَجَعَلَِيرْصِ

َِعىَلَِمْنََِّلَِظْهَرَِلُه،َِوَمْنَِكاَنَِلُهَِفْضٌلِِمنِْ ،َِفْلَيُعْدِبِِه َزاد ،َِفْلَيُعْدَِِفْضُلَِظْهر 

                                                           

 .60ِ:(ِِالتوبة1)

 .126صِ(ِاخلراجِأليبِيوسف،2ِ)
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ُهََِّلِ"بِِهَِعىَلَِمْنََِّلَِزاَدَِلهُِ ،َِقاَل:َِفَذَكَرِِمْنَِأْصنَاِفِاملَْاِلَِماَِذَكَرَِحتَّىَِرَأْينَاَِأنَّ

ِِمنَّاِيِفَِفْضلِ 
ِأِلََحد  َحقَّ

(1)
.ِ

ِثالًثا:ِحتريمِطرائقِالكسبِغريِالسليم:

ِوهيِ ِالسليم، ِغري ِالكسب ِطرائق ِمجيع ِقاطًعا ِحترياًم ِاْلسَلم حرم

ِأوِ ِوالسلطان، ِالنفوذ ِاستغَلل ِأو ِوالرشوة، ِالربا ِعىل ِتقوم ِالتي الطرائق

ِ ِالتحكمِيفِرضورياتِحياهتم، ِأو ِأمواهلم، ِابتزاز ِأو وحرمِغشِالناس،

ِالطريق،ِوأجازِلويلِاألمرِمصادرتهِواستيَلءِب يتِامتَلكِماِيأيتِعنِهذا

ِ املالِعليهِْلنفاقهِيفِاملصلحةِالعامةِللمسلمني،ِفاْلسَلمِأولِترشيعِسنَّ

ِ)منِأينِلكِهذا ِقانون ِأو ِ؟قانونِ)الكسبِغريِاملرشوع(، وقدِحققِ(،

ِاْلسَلمِبذلكِعدةِأهدافِسامية،ِومنِذلك:

ِالفروقِِ- ِاتساع ِعوامل ِأهم ِعىل ِوالقضاء ِالفرص، ِتكافؤ حتقيق

ِوا ِاألفراد ِبني ِشئونِاَّلقتصادية ِيف ِاملساواة ِحتقيق ِإىل ِيؤدي ِبام لطبقات،

ِاَّلقتصادِمنِأمثلِالطرق.

ِالتكافلِِ-ِ ِدعائم ِعىل ِالناس ِبني ِاَّلقتصادية ِالعَلقات ِتقوم أن

ِيفِ ِيتجنبوا ِوأن ِواْلحسان، ِبالصدق ِوالتوايص ِوالتعاطف والرتاحم

ِمعامَلهتمِكلِماِيأباهِاخللقِالسليمِوماِيؤديِإىلِالتنافرِوالتباغضِورصاع

ِالطبقاتِواضطرابِالعَلقات.

                                                           

ِ.1728ِ:حديثِرقمِ،َِِباُبِاْستِْحبَاِبِاملَُْؤاَساِةِبُِفُضوِلِاملَْالِِ،ِكتابِاللقطةِ،ِ(ِصحيحِمسلم1)
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ِعنِِ- ِورصفهم ِوتنميته، ِاحلَلل ِالعملِلكسبِاملال ِالناسِإىل دفع

ِفيهِوَّلِ ِالتيِقدِتأيتِباملِحرامَِّلِبركة الكسلِوالبطالةِوالطرقِالوضيعة

ِنامء.

ِرابًعا:ِالصدقاتِاملستحبة:

حبَّبِاْلسَلمِإىلِاألغنياءِالتصدقِعىلِالفقراءِواملساكني،ِوجعلِهذاِ

التصدقِمنِأكربِالقرباتِإىلِاهللِعزِوجل،ِوجعلِاكتنازِاألموالِوعدمِ

إنفاقهاِيفِسبيلِاهللِمنِكربياتِاملعايص،ِوتوعدِاملكتنزينِبأشدِعقوبةِيومِ

ِتعاىل: ِقوله ِذلك ِومن ْ وُُجوَهُكۡم قِبََل حمس  القيامة، ُّوا ن تَُول
َ

لۡبِرَّ أ َّۡيَس ٱ ل
َِٰكنَّ ٱ َۡمۡغرِِب َوَل ِق َوٱل ئَِكةِ ٱلَۡمۡشِر ٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلَٰٓ ۡوِم ٱ ِ َوٱلَۡي ِٱَّللَّ َن ب َءاَم ِرَّ َمۡن  لۡب

ََٰمىَٰ  لُۡقۡربَيَٰ َوٱلَۡيَت ِي ٱ ِهِۦ ذَو ب  َىَٰ ُح َۡماَل عَل ِـَۧن َوَءاتَي ٱل بِي  نَّ َِٰب َوٱل َوٱلِۡكَت
َوَٰ  ل لصَّ َاَم ٱ ق

َ
ِقَاِب َوأ لر  آئِلِيَن َوفِي ٱ بِيِل َوٱلسَّ سَّ ِكيَن َوٱۡبَن ٱل لَۡمَسَٰ تَي َوٱ َ وََءا ة

آءِ  رَّ َسآءِ َوٱلضَّ
ۡ

أ فِي ٱلَۡب َٰبِرِيَن  لصَّ ْۖۡ َوٱ ََٰهُدوا ِدهِۡم إِذَا َع َن بَِعۡه وفُو َ َوٱلُۡم ة وَٰ َك ٱلزَّ
ُقونَ  لُۡمتَّ ُم ٱ َِك ُه ئ ْوَلَٰٓ

ُ
ْۖۡ َوأ ُوا َن َصَدق َِّذي َِك ٱل ئ ْوَلَٰٓ

ُ
ِسِۗ أ

ۡ
أ َن ٱلَۡب (1)ىجسوَِحي

وقولهِ 

وٓ حمس  تعاىل: َِّذيَن َءاَمنُ َها ٱل يُّ
َ

أ تَِي يَۡومٞ َيَٰٓ
ۡ

ن يَأ
َ

ِل أ ِن َقۡب َُٰكم م  ا َرَزقَۡن ْ ِممَّ وا نفُِق
َ

ْ أ ا
َٰلُِموَن  َٰفُِروَن ُهُم ٱلظَّ َۡك ۗ َوٱل ٞ ََٰعة َف ٞ َولَا َش ِ َولَا ُخلَّة ِيه َّا َبۡيٞع ف (2)ىجسل

وقولهِِ

ۢنبَ حمس  تعاىل:
َ

ٍة أ بَّ َكَمثَِل َح  ِ ِل ٱَّللَّ َٰلَُهۡم فِي َسبِي ۡمَو
َ

أ ُنفُِقوَن  َِّذيَن ي ثَُل ٱل َتۡت مَّ
                                                           

 .177ِ:ِ(ِالبقرة1)

 .254ِ:(ِِالبقرة2)
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َِٰسع   ُ َو لَِمن يََشآُء  َوٱَّللَّ َٰعُِف  ُ يَُض ةِٖۗ َوٱَّللَّ اْئَُة َحبَّ ِ ٖ م  ِ ُسۢنبُلَة
ابَِل فِي كُل  َسۡبَع َسنَ

ا َولَآ  ْ َمن ٗ وا نَفُق
َ

ٓ أ ا ِ ُثمَّ لَا يُتۡبُِعوَن َم َسبِيِل ٱَّللَّ فِي  َٰلَُهۡم  ۡمَو
َ

أ ُنفُِقوَن  َِّذيَن ي َعلِيم  ٱل
ۡجرُُهۡم 

َ
َُّهۡم أ ٗذى ل

َ
نَ أ َيحَۡزنُو ۡم َولَا ُهۡم  ۡوف  َعلَۡيهِ ِهِۡم َولَا َخ ب  َد َر (1)ىجسِعن

وقولهِ 

ۡخرَۡجنَا حمس تعاىل:
َ

ٓ أ ا مَّ َسبۡتُۡم َومِ ا َك َِٰت َم َِب ن َطي  ْ مِ وا نفُِق
َ

ْ أ ٓوا َءاَمنُ َِّذيَن  ا ٱل َه يُّ
َ

أ َيَٰٓ
ُنفُِقوَن َولَسۡ  ُه ت َث مِۡن ْ ٱلۡخَبِي وا ُم ۡرِضِۖ َولَا َتيَمَّ

َ
َِن ٱلۡأ ن لَُكم م 

َ
َّآ أ ِ إِل ِخِذيه تُم أَـِب

ِيد   ِيٌّ َحم َ َغن نَّ ٱَّللَّ
َ

ٓواْ أ ِِۚ َوٱۡعلَُم ِيه واْ ف (2)ىجسُتۡغِمُض
. 

ِمنِ ِالنوع ِهلذا ِينظر َِّل ِاْلسَلم ِأن ِعىل ِاآليات ِبعض ِدلَّت وقد

الصدقاتِعىلِأنهِإنفاقِوتصدقِبلِعىلِأنهِحقِللفقراءِيفِمالِاألغنياء،ِ

 حمس  قالِتعاىل:
َ

فِٓي أ َِّذيَن  ل ٞ َوٱ ُوم ۡعل ٞ مَّ َٰلِهِۡم َحق  َو لَۡمۡحُروِم  ٢٤ۡم آئِِل َوٱ (3)ىجسل ِلسَّ
 

َخيۡرٞ حمس  وقالِتعاىل: َٰلَِك  ِۚ َذ ِل بِي يَن َوٱۡبَن ٱلسَّ لِۡمۡسِك ُهۥ َوٱ اِت ذَا ٱلُۡقۡربَيَٰ َحقَّ فَـ َ
نَ  لُِحو لُۡمۡف ُم ٱ ئَِك ُه ْوَلَٰٓ

ُ
ِۖۡ َوأ َه ٱَّللَّ ُدوَن وَۡج َِّذيَن يُرِي (4)ىجسل ِل

. 

اآلياتِتنظرِإىلِالتملكِعىلِأنهِجمردِوظيفةِيفِيدِصاحبهاِوكثريِمنِ

بإنفاقِاملالِملستحقيه،ِوينظرِإىلِاملالكِكمستخلفِعىلِالثروةِمنِقبلِاهللِ

ِتعاىل: ِيقول ِذلك ِويف ِوجل، ا حمس  عز ْ مِمَّ نفُِقوا
َ

ِ َورَُسولِهِۦ َوأ ِٱَّللَّ ْ ب ُنوا َءامِ
َِّذيَن  َتۡخلَفِيَن فِيهِِۖ فَٱل ۡس ۡجٞر َجَعلَُكم مُّ

َ
أ ْ لَُهۡم  وا نَفُق

َ
ْ مِنُكۡم َوأ وا َءاَمنُ

                                                           

 .262ِِ-261ِِ:(ِِالبقرة1)

 .267ِِِ:(ِِالبقرة2)

 .25ِ-24ِِ:(ِِاملعارج3)

ِ.38ِِِ:(ِِالروم4)
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 ٞ ر بِي (1)ىجسَك
. 

ِخامًسا:ِالرتغيبِيفِإنفاقِماِزادِعىلِاحلاجةِللمصلحةِالعامة:

ِيملكونِِ ِما ِمجيع ِمن ِينسلخوا ِأن ِاألغنياء ِإىل ِحيبب َِّل اْلسَلم

؛ِبلِإنِاْلسَلمِليكرهِهذاِاملسلكِويوجبِعىلِالفردِِليقدموهِإىلِالفقراء

ِمن ِيبقي ِيقولِِأن ِهذا ِويف ِيعوهلم، ِمن ِوحاجة ِحاجته ِيكفي ِما أمواله

وحمس  تعاىل: لَۡعۡف ُِل ٱ ُنفُِقوَنۖۡ ق َذا ي لُونََك َما (2)ىجسَويَۡسـ َ
ِالسهلِ ِأي ِوالعفو ،

كانِيردِصدقةِِاليسريِالذيَِّلِيؤثرِيفِحياةِالفرد،ِوقدِثبتِأنِالرسولِ

ريضِاهللِ)ِعنِجابرِبنِعبدِاهللِاألنصاريمنِيريدِالتصدقِبجميعِماله،ِف

ِاهللِِ(عنهام ِرسول ِعند ِكنا ِمنِذهب،ِِقال: ِبمثلِبيضة ِرجل ِجاءه إذ

ِاهلل ِرسول ِيا ِأملكِِ،فقال: ِما ِفهيِصدقة ِفخذها ِمنِمعدن أصبتِهذه

،ِثمِأتاهِمنِقبلِركنهِاأليمن،ِفقالِمثلِغريها،ِفأعرضِعنهِرسولِاهللِ

أتاهِمنِِ،ِثمِذلكِفأعرضِعنه،ِثمِأتاهِمنِقبلِركنهِاأليرسِفأعرضِعنه

ِرسولِاهللِ ِفأخذها ِمهاِخلفه، ِولعقرتهِفخذفه ِفلوِأصابتهِألوجعته ،ِِ،

،ِثمَِيقُعُدِِ:ِهذهِصدقةِيأيتِأحُدكمِبامِيملُكِفيقول"  :ِفقالِرسولِاهللِ

"ُيستكِفِالناَس،َِخرُيِالصَدقِةِماِكانَِعنَِظهِرِغنىًِ
(3)

،ِوأخرجِالبخاريِ

ِِمَنِ":ِقال:ِقالِرسولِاهللِِ(ريضِاهللِعنه)عنِأيبِهريرةِ الَيُدِالُعْلَياَِخرْيٌ

                                                           

 .7ِ:(ِاحلديد1)

ِ.219ِ:ِ(ِالبقرة2)

 .1673ِ:حديثِرقمِ،ِبابِالرجلِخيرجِمنِماله،ِكتابِالزكاةِ،ِِسننِأيبِداودِِ(3ِ)
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ْفىَلِ َدَقِةَِعْنَِظْهِرِِغنًى،َِوَمْنَِيْسَتْعِفْفِِ،َِواْبَدْأِبَِمْنَِتُعوُلِِالَيِدِالسُّ ِالصَّ ،َِوَخرْيُ

ِ ُه ِاهللُيِعفَّ ُِيْغنِِه َِيْسَتْغِن "اهلل،َِوَمْن
(1)

،ِأيِأنِتظلِغني اِتتصدقِوتكونِيدكِ

خريِمنِأنِتنسلخِمنِمجيعِأموالكِفتتكففِالناسِويدكِتكونِهيِالعلياِ

ِو ِالسفىل، ِهي َِوقَّاص  َِأيِب ِْبِن َِسْعِد ِ)َعْن َِِقاَلِِ(َعنْهُِِاهللَريِضَ ِالنَّبِيُّ َِجاَء :

َِوَسلَّمَِ) َِعَلْيِه ِاهلُل ةَِِ(َصىلَّ ِبَِمكَّ َِوَأَنا ِبِاألَْرِضَِِيُعوُديِن َِيُموَت َِأْن َِيْكَرُه َِوُهَو ،

،ُِأويِصِِاهلل:َِياَِرُسوَلِِ،ُِقْلُتِ«اْبَنَِعْفَراءَِِاهللَيْرَحُمِِ:ِ»ِ،َِقاَلَِِهاَجَرِِمنَْهاِالَّتِي

ِ ِه؟َِقاَل: ُِكلِّ ْطرُِ«َّلَِ»باَِميِل َِفالشَّ ُِقْلُت: َِقاَلِ؟، ،ِ«ِ ِالثُُّلُثِ«َّلَِ: ُِقْلُت: َِقاَل:ِ؟ِ، ،

ِِمْنَِأْنَِتَدَعُهْمَِعاَلًةِ،ِإِنََّكَِأْنَِتَدَعَِِفالثُُّلُث،َِوالثُُّلُثَِكثرِيٌِ» َوَرَثَتَكَِأْغنَِياَءَِخرْيٌ

َكَِمْهاَمَِأْنَفْقَتِِمْنَِنَفَقةِ  ُفوَنِالنَّاَسِيِفَِأْيِدهيِْم،َِوإِنَّ َاَِصَدَقةٌَِِيَتَكفَّ ،َِحتَّىِِ،َِفإهِنَّ

ِالَّتِيَِتْرَفُعَهاِإىَِلِيِفِاْمَرَأتَِك،َِوَعَسىِ ْقَمُة ،َِفَينَْتِفَعِبَِكَِناٌسَِِأْنَِيْرَفَعَكِِاهللاللُّ

ِبَِكِآَخُرونَِ ِاْبنَةٌِِ«َِوُيرَضَّ ِإَِّلَّ
َِيْوَمئِذ  َِلُه َِْيُكْن ،َِومَل

 (2)
َِِكْعبِْبنوقالِِ، َمالِك 

(ِ ِِمْنَِتْوَبتِيَِأْنَِأْنَخلَِعِِمْنَِمايِلَِصَدَقًةِِاهللُقْلُت:َِياَِرُسوَلِ:ِ(َعنْهُِِاهللَريِضَ ،ِإِنَّ

ِ ِِاهللإىَِل َِرُسولِِه َِوإىَِل َِوَسلَّمَِ)، َِعَلْيِه ِاهللُ ِِ(َصىلَّ َِبْعَضِ»َقاَل: َِعَلْيَك َأْمِسْك

َِلَكِ ُِأْمِسُكَِسْهِميِالَِّذيِبَِخْيرَبَِ«َمالَِك،َِفُهَوَِخرْيٌ ،ُِقْلُت:َِفإيِنِّ
 (3)

.ِ

                                                           

 .1427ِ:بابَِّلِصدقةِإَّلِعنِظهرِغنى،ِحديثِرقمِ،ِكتابِالزكاةِ،ِ(ِصحيحِالبخاري1)

ُفواِالنَّاَسِِ،ِكتابِالوصاياِ،(ِصحيحِالبخاري2) ِِمْنِأَْنَِيَتَكفَّ َكَِوَرَثتَُهَِأْغنِيَاَءَِخرْيٌ حديثِِ،َِباُبَِأْنَِيرْتُ

ِ.2742ِ:رقم

َق،َِأْوَِأْوَقَفَِبْعَضَِمالِِه،َِأْوَِبْعَضَِرقِيِقِه،َِأْوَِدَوابِِّه،ِِ،ِكتابِالوصاياِ،(ِصحيحِالبخاري3) َباُبِإَِذاَِتَصدَّ

 .2757ِ:َفُهَوَِجائٌِزِ،ِحديثِرقم
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ِبنيِ ِاملساواة ِعىل ِحرصها ِوصلتِيف ِقد ِاْلسَلم ِفرشيعة ..ِ وختاًما

ِرفيعِملِتصلِإىلِمثلهِوَّلِإىلِماِيقربِمنهِالناسِيفِشئونِ اَّلقتصادِإىلِشأو 

ِوحديثه ِقديمه ِالعامل ِأخرىِمنِرشائع ِرشيعة ِوضعهاِِأية ِالتي ِوالنظم ،

ِالفرديةِ ِامللكية ِتقرر ِفهي ِحكيمة، ِمثالية ِنظم ِاَّلقتصاد ِيفِشئون اْلسَلم

عىلِ،ِوتذللِأمامِالفردِسبلِالتملكِواحلصولِِوحتيطهاِبسياجِمنِاحلامية

املال،ِوتشجعِعىلِالعمل،ِوتعطيِكلِجمتهدِجزاءِاجتهاده،ِوتفسحِاملجالِ

أمامِالتنافسِوالرغبةِيفِالتفوقِوالطموح،ِفتحققِبذلكِتكافؤِالفرصِبنيِ

ِاملال،ِ ِرأس ِأظافر ِتقلم ِأخرى ِجهة ِمن ِولكنها ِامليادين، ِهذه الناسِيف

ِوتعو ِتشلِحركته ِأن ِبدون ِواَّلحتكار، ِمنِوسائلِالرضر ِعنِوجترده قه

ِالتوازنِ ِاستقرار ِعىل ِوتعمل ِاْلنتاج، ِيف ِمهم ِكعامل ِبوظيفته القيام

ِومنِ ِببعض، ِبعضها ِالطبقاتِوتقريبها ِبني ِالفروق ِوتقليل اَّلقتصادي،

جهةِثالثةِتقيمِالعَلقاتِاَّلقتصاديةِبنيِالناسِعىلِدعائمِمتينةِمنِالتكافلِ

ِنظ ِأمثل ِوتضع ِواْلحسان، ِوالعدل ِوالتوايصِبالرب ِللضامنِوالتعاون ام

ِ.ِاَّلجتامعي،ِوتكفلِلكلِفرد ِحياةِإنسانيةِكريمة

ِ

*               *               * 
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 ()املقاصد والفتوى
ِ

ِمرتبًطاِ ِالدين ِليكون ِللحياة ِاألسسِاْلسَلمية ِأهم ِمن ِاملقاصد فكرة

ًهاِللمجتمعِنحوِاخلريِوالسعادةِوالسَلمِوالتقدم،ِومنِهناِتربزِ باحلياةِوموجِّ

ِأمهيةِفكرةِاملقاصدِودورِالفتوى.

ِوجل: ِعز ِاهلل ِقال ِالفتوى، ِمن ج ِيتحرَّ ِاملسلمني ِأكثر ِكان ِقدياًم

مۡ حمس ُيۡفتِيُك  ُ َتۡفتُونََك قُِل ٱَّللَّ (1)ىجسيَۡس
ِمنك،ِ ِيستعلمون ِاهللِِأي ِهلم: فقل

ِقالِالعزِبنِعبدِالسَلمِ :ِِ– رْحهِاهللِ–يعلمكمِاحلقِويدلكمِعليه،ِوقدياًم

الرشعِكالطب،ِفالطبُِوِضعِلسَلمةِاألبدان،ِوالرشعُِوِضعِلسَلمةِاألديان،ِ

ِالسعيدة ِهنتمِباجلسمِألجلِالصحةِواحلياة ِكنا ،ِونحتاطِلذلكِبإعدادِِفإذا

ِفمنِبابِأوىلِنكونِ ِبخرباتِاآلخرينِيفِذلك، ِواَّلستفادة الطبيبِاجليد،

يفِالعلومِاْلسَلميةِاملختلفة،ِأكثرِاهتامًماِبرشيعتنا،ِوإعدادِالعلامءِاملختصنيِ

ِتعاىل: ِيقول ِاآلخرى، ِالعلوم ِخرباتِمجيع ِمن ۡهَل حمس واَّلستفادة
َ

ْ أ لُٓوا فَۡسـ َ
نَ  َا َتۡعلَُمو ۡم ل ِن ُكنتُ ِ إ ۡكر ِ لذ  (2)ىجس ٱ

ِباحرتامِ ِالوعي ِأمهية ِتربز ِهنا ِومن ،

ِاملشكلة ِإىلِمضاعفة ِيؤدي ِذلكِقد ِيف ِاْلمهال ِألن ِتأخرِِالتخصص؛ ِأو ،

ِال ِأو ِاحلراماحلل، ِحتليل ِأو ِاحلَلل ِبتحريم ِالفردِِضَلل ِصالح ِوإغفال ،

                                                           

()ِ/ِاملفتيِاألعىلِلدولةِكازاخستانِسابًقا.ِ،ِ)رْحهِاهللِتعاىل(ِعبدِالستارِدربسايلأ.د

 .176:ِالنساء(1ِ)

ِ.43ِ:ِالنحلِ(2)
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ِ":ِِواملجتمع،ِونظًراِألمهيةِالدينِقالِالنبيِ ُِيِرِد ِيِفِِاهللَمْن ْهُه ُِيَفقِّ ا َِخرْيً بِِه

ينِِ "الدِّ
(1)

ِ.ِ

ِوهدفِ ِتارخيية، ِقضايا ِتتناول ِوَّل ِمعارصة، ِقضايا ِتتناول ِاملقاصد إن

املسائلِاملعارصة،ِوعىلِاملفتيِأنِييرسِعىلِالناسِالفتاوىِمعرفةِرأيِالدينِيفِ

ِعىلِ ِوالتخفيف ِالتيسري ِمقاصدها ِأهم ِمن ِاْلسَلمية ِفالرشيعة ِفتواه، يف

ُ بُِكُم ٱلۡيُۡسرَ حمس ِالناس،ِولذلكِيقولِاهللِتعاىل: َولَا يُرِيُد بُِكُم  يُرِيُد ٱَّللَّ
رَ  لُۡعۡس (2)ِىجسٱ

ِوجل: ِعز ِويقول َِف َعنُكۡم  وَُخلَِق حمس ، ن ُيخَف 
َ

ُ أ يُرِيُد ٱَّللَّ
ِيٗفا  َضع ُن  لۡإِنَسَٰ (3)ىجسٱ

،ِوذلكِيتطلبِحفظِآياتِوأحاديثِِاألحكامِوفهمهاِ

فهاًمِصحيًحاِمستوعًباِمتغرياتِاحلياةِوالزمانِواملكانِحتىِتصدرِالفتوىِعىلِ

ِوباأل ِوالسنة، ِبالكتاب ِعاملًا ِيكون ِأن ِاملفتي ِيف ِيشرتط ِلذا حكامِأساس؛

ِوالقضاءِ ِواجلنايات ِالشخصية ِواألحوال ِواملعامَلت ِبالعبادات اخلاصة

ِوالشهادة،ِكامِيشرتطِأنِيكونِواعًياِبفكرةِاملقاصدِوبظروفِاحلياة.

ِالناسِوحياهتمِ ِيعرفِواقع ِأن وجيبِعىلِمنِيتصدىِللعملِالديني

ِالقديمةِ ِاملشاكل ِيف ِنفسه ِحرص ِإذا ِأما ِوخداعهم، ِومكرهم ومشاكلهم

ِووسائلِ ِاألحياء، ِخماطبة ِلنِيستطيع ِعىلِذلكِفإنه ِومجد ِالقديمة واملسائل

املجتمعِمتغرية،ِفقدِيتطلبِموضوعِماِبحثِاملسألةِمنِالناحيةِالعلميةِأوِ

                                                           

ينِِِاهللكتابِالعلم،َِباٌبَِمْنُِيِرِدِِ،ِصحيحِالبخاريِ)1) ْهُهِيِفِالدِّ اُِيَفقِّ  .71،ِحديثِرقمِِبِِهَِخرْيً

 .185ِالبقرة:) 2)

ِ.28:ِالنساء) 3)



- 205- 

 

ِإنِ ِقيل: ِلذا ِإىلِجانبِالبحثِالفقهي، ِأوِالرتبوية ِأوِاَّلقتصادية اَّلجتامعية

ِتصوره ِعن ِفرع ِاليشء ِعىل ِالكثريةِِاحلكم ِبالقراءة ِإَّل ِذلك ِيكون ِوَّل ،

ِاملتنوعة،ِومتابعةِواقعِالناس،ِوأَّلِيعيشِيفِعزلةِعنِعرصه.

ِيفِظروف ِالعلامء ِيعرفِأقوال ِأن ِبعد ِيفتيِإَّل ِأن ِألحد َِّلِجيوز ِكام

،ِويعرفِمعامَلتِالناسِيفِاملايضِواحلارض،ِفإنُِسئِلِِعصورهمِوبلداهنم

َِّلِ ِوهذا ِجائز ِهذا ِفَلِبأسِأنِيقول: ِالفقهاء ِاتفقِعىلِحكمها عنِمسألة

جيوز،ِوإنِكانِفيهاِخَلفِفَلِبأسِأنِيقول:ِهذاِجائزِيفِقولِفَلنِوَّلِجيوزِ

ِوَّل ِأسبابِالنزولِيفِقولِفَلن. ِملعرفة والناسخِواملنسوخِِبدِمنِاَّلجتهاد

ِعىلِاحلقيقة،ِ واملحكمِواملؤول،ِوأماِمنِحيفظِأقوالِاملجتهدينِفليسِبمفت 

ِإنامِهوِجمردِناقل،ِوفتواهِليستِحقيقية.

إنِاحلياةِمتغريةِواملقاصدِاألساسيةِثابتة،ِأماِالواقعاتِفهيِاملسائلِالتيِ

ارصِومنِيفتيِيفِاستنبطهاِاملتأخرونِمنِالفقهاء،ِلكنِقدَِّلِجيدِاْلنسانِاملع

ِوالفتاوىِ ِمتغرية ِفاحلياة ِالفقهاء؛ ِكتب ِيف ِمثيًَل ِوَّل ِجواًبا ِاحلادثة املسائل

تطلبِيفِأمورِكثريةِملِتكنِيفِاملايض،ِوعىلِاملفتيِأنِجيتهدِيفِمعرفةِاجلوابِ

منِاألدلةِاملعتمدةِيفِاملذهبِاألقوىِفاألقوى،ِوبحثِكلِموضوعِيفِضوءِ

ِوالو ِواملقاصد ِالفقهاء ِاملقاصد،ِآراء ِأمهية ِكانت ِهنا ِومن ِاملعارص، اقع

ِواحلرصِعىلِالربطِالواعيِبنيِالدينِواحلياة.

*               *               * 
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()مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السالم
ِ

 

ِاْلسَلميِماِ  إنِمنِأرقىِمستوياتِالتوظيفِلعلمِاملقاصدِيفِتراثنا

ِكتابهِ عز أفاضِاهلل ِيف ِالسَلم ِعبد ِبن ِالعز ِالعلامء ِسلطان ِعىل ِبه وجل

اِباملعامَلتِدونِ"شجرةِاملعارف" ؛ِحيثِجعلِميدانِاملقاصدِليسِخاص 

ِالعقيدةِ ِلبناء ِميداًنا العباداتِيفِجانبِالترشيعِبلِجعلِمنِعلمِاملقاصد

وتشييدِاألخَلقِوأحكامِالرشيعةِكلها،ِوسنجدِيفِهذاِالكتابِماِأحسبِ

ِأعىلِدرجاتِالتميُّزِيفِعلمِاملقاصدِمنِجوانبِعدة.ِأنهِمن

هذاِالنبوغِيفِعلمِاملقاصد،ِوالرسوخِيفِعلمِصاحبه،ِوالنبوغِيفِالدعوةِ

إىلِاهللِعزِوجل،ِوالتزكيةِوفقِمنهجِاهللِسبحانهِوتعاىلِجعلِللعزِبنِعبدِ

جودِالسَلمِحضوًراِوتأثرًياِيفِزمانهِوماِبعده،ِوأحسبِأنِهناكِفرًقاِبنيِالو

واحلضور،ِفهناكِصنفِمنِالناسِقدِيوجدِقليًَلِمنِالزمانِلكنهِيؤثرِتأثرًياِ

ِومنهجهِ ِونصائحه ِروحه ِوتظل ِمات، ِأو ِغاب ِوإن ِأثره ِيبقى ِبل كبرًيا؛

وحكمتهِشاخصةِحارضةِيفِعقولِووجدانِالناس،ِفلهِيفِكلِقلبِبصمة،ِ

منهجيةِوعىلِكلِوجهِبسمة،ِويفِكلِعقلِفكرة،ِوسوفِنبنيِيفِهذاِالبحثِ

ِاْلصَلحِومقاصدِالرشيعةِعندِالعزِبنِعبدِالسَلم.

                                                           

(ِِرئيسِاملجلسِاألعىلِللشئونِاَّلسَلميةِيفِالبحرين)(ِأِ/عبدِاهللِبنِخالدِآلِخليفةِ)رْحهِاهللِتعاىل

ِسابًقا.

ِ
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ِ"شجرة املعارف واألحوال وصاحل األعمال واألقوال"ِكتاب
ِ

ِبنيِ ِوتتنوع ِالثَلثني، ِمؤلفاتِومصنفاتِزادتِعن ِالعلامء لسلطان

ِأحاديثِبعينهاِ ِودراساتِحول ِاحلديث، ِوعلوم ِوتفسريه، ِالقرآن علوم

"أمِزرع"مثلِحديثِ
(1)

"َّلِرضرِوَّلِرضار"وحديثِِ
(2)

،ِكامِكتبِيفِ

ِبالفقهِ ِتتعلق ِكتاباته ِيف ِواألظهر ِاألكثر ِلكن ِوالتوحيد، ِالعقيدة علوم

ِكتابِ ِأما ِواملقاصد، ِالفقه ِاملعارفِواألحوالِ"والفتاوىِوأصول شجرة

فهوِجيمعِبنيِاملقاصدِالرشعيةِبلمساتِإيامنيةِِ"وصالحِاألعاملِواألقول

ونظراتِربانيةِ
(3)

ِ.ِ

ِالكتابِبنيِالعنوانِواملضمون:

يبدوِجلي اِأنِوراءِتسميةِالكتابِفلسفةِلكنهاِفلسفةِمسلمِموصولِ

ِتعاىل: ِإبراهيمِيفِقوله ِيفِسورة ِالشجرة ِيستدعيِآية ِفهو  باهللِعزِوجل،
ِ حمس ا ثَاب َُه ۡصل

َ
ٍة أ ِبَ ٖ َطي  ة َِبٗة َكَشَجَر َِمٗة َطي  ٗا كَل َثل ُ َم َرَب ٱَّللَّ َف َض لَۡم تََر َكۡي

َ
ٞت أ

َمآءِ  سَّ فِي ٱل َها  ُ  ٢٤َوفَرُۡع رُِب ٱَّللَّ ۗ َويَۡض َِها ِن َرب  بِإِۡذ لَّ ِحيِۭن  ا كُ ََه ُكل
ُ

تُۡؤتِٓي أ
                                                           

،5189ِمتفقِعليه:ِصحيحِالبخاري،ِكتابِالنكاح،ِبابِحسنِاملعارشةِمعِاألهلِ،ِحديثِرقمِِ) 1)

بِذكرِحديثِأمِزرعِ،ِحديثِرقمِوصحيحِمسلمِ،ِكتابِفضائلِالصحابةِ)رىضِاهللِعنهم(،ِبا

2448ِ.ِ

ِ.2340ِسننِابنِماِجهِ،ِكتابِاألحكامِ،ِبابِمنِبنىِيفِحقهِماِيرضِبجارهِ،ِحديثِرقمِِ) 2)

ِ-هـ1410ِإيادِخالدِالطباع،ِوقدِطبعِبدارِالطباعةِبدمشقِ:ِ(ِوللكتابِالتحقيقاتِالتالية،ِحتقيق3)

ِوحتقيق1980 ِِ:م، ِلبنان، ِبريوت، ِالكتبِالعلمية، ِمنشوراتِدار 1424ِأْحدِفريدِاملزيدي، ِ-هـ

 حسانِعبدِاملنانِط.ِبيتِاألفكارِالدولية.ِِ:م،ِوحتقيق2003
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َن  ُرو كَّ ۡم َيتََذ ِس لََعلَُّه ا َل لِلنَّ ۡمثَا
َ
ۡأ (1)ىجس٢٥ٱل

،ِليجعلِمنِالقلبِكأنهِاألرض،ِ

ِثمِجيعلِجذعِالشجرةِ ِحسبِنوعها، ِوضعًفا واألرضِتتفاوتِخصوبة

ِا ِأماِهوِمعرفة ِهوِمعرفةِصفاتِاهللِتعاىل، ِوفرعها ِوساقها هللِعزِوجل،

ِاألوراقِواألزهارِوالثامرِفيهِاألحوالِواألقوالِواألعامل.

ِالذاتِوالصفاتِمثمرةِ ِمعرفة ِأن ِاعلم ِالسَلم: ِعبد ِبن ِالعز يقول

جلميعِاخلرياتِالعاجلةِواآلجلة،ِومعرفةِكلِصفةِمنِالصفاتِتثمرِحاًَّلِ

ِسنيِّ ِوأقواًَّل ِأخروّية،ِعلّية، ِودرجات ِومراتبِدنيوّية، ِرضّية، ِوأفعاًَّل ة،

ِ ِطيبة ِوالصفاتِكشجرة ِالذات ِمعرفة ِالذات-فمثل ِمعرفة ثابتةِِ-وهو

ِوفرعها ِوالربهان، ِالصفات-احلجة ِمعرفة ِورشًفا،ِ-وهو ِجمًدا ِالسامء  يف

ََها كُلَّ ِحيِۭنحمس ُكل
ُ

تِٓي أ منِاألحوالِواألعامل،ِبإذنِرمهاِوهوِخالقهاِ (2)ىجستُۡؤ

إذَِِّلِحيصلِيشءِمنِثامرهاِإَّلِبإذنه،ِمنبتِهذهِالشجرةِالقلب،ِالذيِإذاِ

صلحِباملعرفةِواألحوالِصلحِاجلسدِكله
(3)

.ِ

وقدِجعلِاْلمامِالعزِهلذهِالشجرةِثَلثةِفروعِ
(4)

:ِ

                                                           

 .25-24ِِ:(ِإبراهيم1)

ِ.25ِ:(ِِإبراهيم2)

حممدِعزِالدينِبنِعبدِالسَلمِ،ِامللقبِِيبألِ،ِشجرةِاملعارفِواألحوالِوصالحِاألعاملِواألقولِ(3)

ِ ِ)املتوىف: ِالعلامء ِِهـ(660بسلطان 23ِِصِ، ِالكتبِ، ِمنشوراتِدار ِاملزيدي، ِفريد ِأْحد حتقيق:

 .م2003ِِ-هـ1424ِالعلمية،ِبريوت،ِلبنان،ِ

 .23(ِاملرجعِالسابق،ِص4)
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ِالسنةِ ِكسلب ِونقصان، ِعيب ِلكل ِالسالبة ِالصفات ِمعرفة األول:

ِوالنومِوالظلم.

ِ ِالذات، ِصفات ِمعرفة ِوالقدرةِالثاين: ِوالعلم ِاحلياة ِسبعة: وشعبها

ِواْلرادةِوالسمعِوالبرصِوالكَلم.

الثالث:ِمعرفةِالصفاتِالفعلية،ِوشعبهاِكثريةِكالرضِوالنفع،ِوالغفرِ

ِواْلنعامِواْلفضال،ِواْلعزازِواْلذَّلل.ِوالسرت،

ِأنِاملعرفةِتثمرِماِيناسبهاِمنِاألحوال،ِوماِيَلئمهاِمنِاألقوالِ وبنيَّ

فعارفِاجلاملِحمب،ِوعارفِاجلَللِ"ورضبِأمثلةِلذلكِفقال:ِواألعامل،ِ

ِأنِمنِفقدِفرًعاِمنِفروعِهذهِ"هائب،ِوعارفِسعةِالرْحةِراغبِ ،ِوبنيَّ

الشجرةِفقدِثمراتهِيفِاحلالِواملآل،ِثمِحثناِعىلِجودةِالغرسِوتعهدِالزرعِ

فطوبىِملنِغرسِهذهِالشجرةِبالنظر،ِوتعهدهاِبالتقوى،ِوحرسهاِ"فقال:ِ

ِالشك،ِبا ِصواعق ِمن ِوخافِعليها ِاهلوى، ِرياح ِمن ِوصاهنا َّلستقامة،

"وبوائقِالرشك،ِوجوائحِسوءِاخلامتة
(1)

.ِ

نحنِإذنِأمامِإمامِيدخلِإىلِعلمِاملقاصدِمنِبابِاْليامنِواْلحسان،ِ

ِتريضِ ِصاحلة ِوأعامًَّل ِوأقواًَّل ِأحواًَّل ِتنتج ِالتي ِاملعارف ِثمرات ومن

ذهِاملعاينِالطيبةِليرضبِاملثالِويزولِالرْحنِوتسعدِاْلنسان،ِويستدعيِه

ِالسؤالِ َعِنِالذيِأوردهِاْلمامِالبخاريِبسندهِاْلشكال،ِويقرتبِمنِهذا

                                                           

 .23ِصِ،ِالسَلمِعبدِبنِالدينِعزِحممدِأليبِ،ِواألقولِاألعاملِوصالحِواألحوالِاملعارفِشجرةِ(1)
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ِ ِ)اْبِنُِعَمَر َِرُسوِلِ(َعنُْهاَمِِاهللَريِضَ ِِعنَْد َِوَسلَّمَِ)ِاهلل،َِقاَل:ُِكنَّا َِعَلْيِه ِاهللُ ِ(َصىلَّ

َِوَرُقَها،َِوَّلََِوَّلَِِ"َفَقاَل:ِ ُجِلِامُلْسلِِمَِّلََِيتََحاتُّ ُِتْشبُِهَِأْو:َِكالرَّ
ويِنِبَِشَجَرة  َأْخرِبُ

ِ ِِحني  َاِالنَّْخَلُة،َِوَرَأْيُتِِ"َوَّلَُِتْؤيِتُِأْكَلَهاُِكلَّ َقاَلِاْبُنُِعَمَر:َِفَوَقَعِيِفَِنْفيِسَِأهنَّ

َِيَتكَِ ،َِوُعَمَرَِّلَ ِمَلَِْيُقوُلواَِشْيًئا،َِقاَلَِرُسوُلَِأَباَِبْكر  َمَِفَلامَّ اَمِن،َِفَكِرْهُتَِأْنَِأَتَكلَّ لَّ

َِعَلْيِهَِوَسلَّمَِ)ِاهلل ِاهللُ "ِهَيِالنَّْخَلةُِ":ِ(َِصىلَّ
(1)

.ِوكأينِباْلمامِيفِاختيارهِهلذاِ

ِاَّلسمِأرادِأنِيربطناِبمفهومِالشجرةِودَّلَّلهتاِالعميقة.

 )شجرة املعارف(خصائص علم املقاصد يف 
ِأوًَّل:ِالتضلعِبالقرآنِوالتشبعِمهديِالنبوةِيفِطرحِاملقاصد:

َّلِأبالغِإذاِقلتِإنِاْلمامِالعزِبنِعبدِالسَلمِيفِكتابهِشجرةِاملعارفِ

قدمِنموذًجاِملِيسبقِوملِيلحقِحتىِاآلنِيفِربطِاملقاصدِبنصوصِالقرآنِ

والسنةِربًطاِجيعلكِأمامِعاملِتضلع
(2)

مقِمنِمعنيِالقرآنِبحقِوتشبعِبعِ

ِأكثرِمنِ ِفيه1400ِِوالسنة،ِحيثِأورد ِوبلغِعددِاألحاديثِالنبوية آية،

حديًثاِتقريًبا،ِوأحسبِأنِعلامءِاملقاصدِلوِاستفادواِمنِمنهجيةِالعز650ِِ

ِبعباراتِ ِاَّلستهَلل ِوبراعة ِوالسنة، ِبنصوصِالقرآن ِاَّلستدَّلل ِكثرة يف

يفِكلِمكان،ِولذاِأجدِيفِدولِدقيقةِلدخلتِاملقاصدِإىلِالقلوبِوالعقولِ

                                                           

َِقْولِهالقرآنِِكتابِتفسريِ،(ِصحيحِالبخاري1) َِباُب ِيِفِتعاىلِِِ، َِوَفْرُعَها َِثابٌِت َِأْصُلَها َِطيَِّبة 
ِ)َكَشَجَرة  :

(ِ،ِحديثِرقم،ِ ِِحني  اَمِءُِتْؤيِتُِأْكَلَهاُِكلَّ  .4698السَّ

ِاملاءِيفِكلِذراتِاْلنسان.التضلعِيفِاألصلِأنِيرشبِاملسلمِمنِماءِزمزمِحتىِيرسيِِ(2)ِ
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ِالتقصيدِ ِيكون ِأن ِخشية ِاملقاصد ِفقه ِاَّلقرتابِمن ِيرفضون ِعلامء شتى

العقيلِسبًباِيفِهتميشِالوحيِالرباين،ِوهؤَّلءِإنِملِيكونواِمعذورينِمتاًماِ

ِباملصالحِ ِيتذرع ِمن ِواقعنا ِيف ِنجد ِألننا ِيلتمسِهلم؛ ِبعضِالعذر لكن

ِول ِأنهِعجزِعنِفهمِواملقاصدِْلبطالِالعملِبالنص، ستِأرىِذلكِإَّلِ

ِالنص.

ِثانًيا:ِإعاملِاملقاصدِيفِالعقائدِواألخَلقِوالترشيع:ِ

لقدِشاعِإعاملِاملقاصدِبجزءِمنِالترشيعِوهوِاملعامَلت،ِحتىِأوردِ

األصلِيفِالعباداتِبالنسبةِللمكلفِالتعبدِ"اْلمامِالشاطبيِيفِموافقاته:ِ

ِالعا ِوأصل ِاملعاين، ِاَّللتفاتِإىل ِاألولِدون ِأما ِاملعاين. داتِاَّللتفاتِإىل

ِمنها ِأمور ِعليه ِاَّلستقراءِفيدل ِتتعدىِحملِِ،ِ: ِالطهارة ِأن ِوجدنا فإننا

ِخصتِموجبها ِالصلوات ِوكذلك ِهيئاتِِ، ِعىل ِخمصوصة بأفعال

إنِخرجتِعنهاَِّلِتكنِعبادات،ِوهكذاِسائرِالعبادات،ِوأماِ،ِِخمصوصة

فألمورِمنها:ِاَّلستقراء،ِفإناِوجدناِأنِأصلِالعاداتِاَّللتفاتِإىلِاملعاينِ

ِحيثِدار،ِ ِمعه ِتدور ِالعادية ِواألحكام ِإىلِمصالحِالعباد، الشارعِقاصًدا

فرتىِاليشءِالواحدِيمنعِيفِحالَِّلِتكونِفيهِمصلحةِفإذاِكانِفيهِمصلحةِ

"جاز،ِكالدرهمِبالدرهمِإىلِأجلِيمتنعِيفِاملبايعة،ِوجيوزِيفِالقرض
(1)

ِ.ِ

                                                           

 .517ِص/2ِللشاطبي،ِجـِاملوافقات(1ِ)
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ِكانتِالعبادات ِعلمِِوإذا ِبابِأوىل ِفمن ِاملقاصد ِعلم ِنطاق خارج

األخَلقِوأصولِالعقيدة،ِلكناِهناِنجدِاْلمامِالعزِجيعلِاألخَلقِوأصولِ

فثمرةِ"العقيدةِميداًناِرحًباِلتطبيقِاملقاصد،ِومنِاألمثلةِعىلِذلك:ِقوله:ِ

"معرفةِالرْحن:ِأحوالِعلية،ِوأقوالِرضية،ِودرجاتِأخروية
(1)

،ِوقوله:ِ

ِمعرفة" ِالرضوانِوثمرة ِاجتنابِالطغيانِواتباع ِاهلل: "أحكام
(2)

ِوقوله:ِ ،

"وثمرةِمعرفةِنفاسةِاآلخرةِوبقائها:ِاْلقبالِعليهاِواَّلبتدارِإليها"
(3)

. 

ِذوقِ ِعىل ِمبنية ِفليست ق، ِاخلَلَّ ِمعرفة ِعىل ِتبنى ِفإهنا ِاألخَلق أما

فرديِفقطِأوِاستمَلحِوعرفِاجتامعي؛ِبلِأصلهاِعندهِمعرفةِاهللِسبحانهِ

ِاملقدماتِ ِبعد ِاألول ِالباب ِكان ِولذا ِالرْحن؛ ِبصفات ِوالتخلق وتعاىل

ِ ِعىلِحسبِاْلمكان"بعنوان: ِبصفاتِالرْحن ِهذاِ"التخلق ِيف ِوساق ،

مسألةِمنِأعجبِماِيقرأِاْلنسانِعنِعمقِالعقيدةِِِخًساِوأربعنيِالفصل

املفضيةِإىلِالتزكية،ِفيؤسسِالعزِأنِاألخَلقِاْليامنيةِتبدأِبمعرفةِاهللِعزِ

املعارفُِكوى"وجلِحيثِيقول:ِ
(4)

ينظرِمنهاِبالبصائرِإىلِعاملِالضامئر،ِِ

ِومجال ِبجَلله ِيليق ِبام ِفتعامله ِوصفاته ِذاته ِالقلوب ِتأمرِفتشاهد ِثم ه،

                                                           

 .17(ِشجرةِاملعارف،ِص1ِ)

 .17(ِاملرجعِالسابق،ِص2ِ)

 .17(ِاملرجعِالسابق،ِص3ِ)

ِ(ِمجعِكوة،ِوهيِالطاقةِأوِالنافذةِالتيِينظرِمنهاِاْلنسانِإىلِمكانِآخر.4)
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ِفالقلوبِبحرضتهِ ِبامِيليقِبعظمتهِوكامله، األعضاءِواجلوارحِبأنِتعامله

تعّظمه،ِواجلوارحِعىلِأبوابِالقلوبِتوّقرهِوتعبده،ِفَلِيصلحِأحدِمنهمِ

ِبعبادته،ِ ِتذلًَُّل ِويتصفِبصفاته، ِيتخلَّقِبأخَلقه ِأن ِإَّل ِومصافاته ملواَّلته

"عليه،ِوأقرمهمِإليهِوجتّمًَلِبصفاته،ِفأفضلهمِيفِذلكِأكرمهم
(1)

:ِ،ِويقول

"الشحِوالبخلِوسيلتانِملنعِاحلقوق،ِوسفكِالدماءِوقطعِاألرحام"
(2)

.ِ

وقدِمزجِاْلمامِبنيِاألخَلقِوالعقيدةِمنِجانبِوالرشيعةِمنِجانبِ

،ِوالبابِالثاينِ"التخلقِبصفاتِالرْحن"آخر،ِفيعقدِالبابِاألولِبعنوان

ِوالصفات" ِباألسامء ِوالباب"التخلق ،ِِ ِعليهِ"الثالثِبعنوان ِتشتمل ما

ِالصفاتِواألخَلق ِكلِصفحاتِ"القلوبِمن ِإن ِقلت: ِإذا ِأبالغ ِوَّل ،

ِالقويةِ ِالعقيدة ِإىل ِمرتكزة ِاألخَلقية ِاملكارم ِألرقى ِتؤسس الكتاب

ِواألحكامِالفقهية.

َّلِيصلحِلوَّليةِالديَّانِمنِملِ"أماِعنِارتباطهاِبالعقيدةِفمنِذلكِقوله:ِ

ِفإنهِيتأدبِبآدابِالقرآ ِوملِيتخلقِبصفاتِالرْحن،ِعىلِحسبِاْلمكان، ن،

ِصلحِ ِفمنِختلقِبصفاتِذاته ِباْلفضال، ِمفضلِأمر ِباْلحسان، حمسنِأمر

"لوَّليتهِورضوانه
(3)

.ِ

                                                           

ِ.25(ِشجرةِاملعارف،ِص1ِ)

 .128(ِاملرجعِالسابقِ،ِص2ِ)

 .25(ِاملرجعِالسابقِ،ِص3ِ)
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ِوعرضِ ِالعديدة، ِباألمثلة ِميلء ِفالكتاب ِالترشيعي ِاجلانب ِيف أما

ِ ِالتعارض، ِعند ِمنها ِيقدم ِوما ِواملفاسد، ِاملصالح ف ُِتعرِّ فيقول:ِألساليب

ِاحلروبِومكايدِ" ِمعرفة ِيف ِفاألنفع ِواألنفع ِاحلروبِاألشجع، ِيف ونقدم

ِبدأناِ ِلقيناهم ِفإذا ِاملسلمنيِفأرضهم، ِعىل ِأرضِالكفار ِقتال ِونقدم القتال،

ِونقدمِ ِاألمر، ِآخر ِإىل ِاألرسى ِونؤخر ِواألبطال، ِمنهم ِالرأي نفتكِبذوي

"ملِيتعنياجلهادِاملتعنيِعىلِبرِاآلباء،ِوبرِاآلباءِعىلِجهادِ
(1)

.ِ

والصدقِالذيَِّلِيرضِوَّلِينفعِ":ِ"ترتيبِاملصالح"ويقولِيفِبابِ

مباح،ِفإنِأرضِكانِفيهِإثمِاْلرضارِعىلِاختَلفِمراتبه،ِفمنِدلِظاملًاِعىلِ

ِمعصوم،ِأوُِبضع،ِأوِنفس،ِأوِغريِذلكِمنِاحلقوق،ِفعليهِإثمِالدَّللةِ مال 

"عىلِذلكِاْلرضار
(2)

ِ.ِ

ِمنِ ِنامذجِقليلة ِلكنهِهذه ِمقاصديِنادر ِمتألِالقلبِبفقه ِكثرية أمثلة

ِمماِ يتسعِباتساعِالوحيِالقرآينِالذيِيشملِالعقائدِواألخَلقِوالترشيع؛

ِيوجبِأنِتتوسعِمعهِميادينِعلمِاملقاصدِكامِفعلِالعزِبنِعبدِالسَلم.

ِثالًثا:ِمزجِاْلحسانِوالورعِبمسائلِالفقهِاْلسَلمي:

بِالفقهِواألصولِواْليامنيات،ِفإذاِهناكِمنِيرىِانفصاًماِبنيِأبوا

بدِأنِنرتكِكتبِالفقهِإىلِكتبِالرقائق،ِلكنِهناِِأردناِترقيقِالقلوبَِّل

                                                           

 .353(ِشجرةِاملعارف،ِص1)

 .357(ِاملرجعِالسابق،ِص2ِ)
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ِواملصالحِ ِاملقاصد ِعلم ِإىل ِيتعرض ِعندما ِنجده ِالعلامء ِسلطان عند

ِباهلل،ِ والثمراتِاملرجوةِمنِالعباداتِواملعامَلتِيصدرِعنِقلبِعارف 

ِ ِونفس  ِاهلل، ِبأحكام ِواع  ِأحكامِوعقل ِكل ِبمزج ِوتضلعت تشبعت

ِعىلِ ِاألمثلة ِومن ِوالورع، ِباْلحسان ِوترشيًعا ِوأخَلًقا ِعقيدة اْلسَلم

ِ ِقوله: ِمدائحِ"ذلك ِمن ِعليه ِتشتمل ِبام ِسامعيها ِإىل ِإحسان اخلطب

ِإحسان،ِ ِلكل ِاملقتضية ِالقرآن ِوفوائد ِواْلذعان، ِللذل ِاملوجبة الرْحن

ِواملواعظِالناجعةِيفِإصَلحِاألديان،ِوالدعا ِاملرجوِإجابتهِلكلِقاص  ء

"ودان
(1)

ِالعام ِاْلحسان ِباب ِيف ِوقوله ،ِِ ِالنملةِ": ِقتل ِطلبت فلو

ۥ حمس والنحلةِلوجدتهِيفِقولهِتعاىل: ُ ََره ي ا  ٗر يۡ َخ ةٍ  رَّ ذَ َل  ا َق ۡث مِ ۡل  َم ۡع َي ن  َم  ٧َف
ۥ ُ ََره ي ا  ر ٗ َش  ٖ ة رَّ ذَ َل  ا َق ثۡ مِ ۡل  َم ۡع َي ن  (2)ىجس٨َوَم

ِالكلبِ ِسقي ِطلبت ِولو ،

ِ ِقوله ِيف ۥ حمس تعاىل:لوجدته ُ ََره ي ا  ٗر يۡ َخ ةٍ  رَّ ذَ َل  ا َق ۡث مِ ۡل  َم ۡع َي ن  َم ن  ٧َف َوَم
 ُ ََره ي ا  ر ٗ َش  ٖ ة رَّ ذَ َل  ا َق ثۡ مِ ۡل  َم ۡع ،ِولوِطلبتِقتلِاحليةِوالعقربِلوجدتهِيفِىجسَي

ۥ حمس قولهِتعاىل: ُ ََره ي ا  ٗر يۡ َخ ةٍ  رَّ ذَ َل  ا َق ثۡ مِ ۡل  َم ۡع َي ن  َم َل  ٧َف ا َق ۡث مِ ۡل  َم ۡع َي ن  َوَم
 ُ ََره ي ا  ر ٗ َش  ٖ ة رَّ َ ،ِفإنِقتلهامِإحسانِإىلِالناسِبامِيندفعِبهِمنِرشمهاِمقدمِىجسذ

ِعليه ِلرجحانه ِبنيتهام ِرجحتِعىلِاملفاسدِِعىلِفساد ِاملصالحِإذا ِفإن ،

                                                           

 .143،ِصِِ(ِشجرةِاملعارف1)

ِ.8-7ِِ:(ِِالزلزلة2)
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قدمتِاملصالح،ِوإنِرجحتِاملفاسدِألغيتِاملصالح،ِولذلكِقالِتعاىلِ

ٞ حمس يفِاخلمرِوامليرس: ر ِي ب َك ٞم  ۡ ِث إ  ٓ ا َم هِ ِي ف ۡل  ُ ق رِِۖ  ِس يۡ َۡم ل َوٱ  ِ ر َۡم ۡخ ل ٱ ِن  َع ََك  ن و ُ ل ـ َ َۡس ي
 ۡۖ َن و ُق ِ ف ُن ي ا  َ ذ ا َم ََك  ن و ُ ل ـ َ ۡس يَ َو  ۗ ا َم هِ ِ ع ۡف نَّ ن  مِ ُر  َ ب ۡك

َ
أ  ٓ ا َم ُه ُم ۡث ِإ َو ِس  ا نَّ ِل ل ُع  ِ َٰف َن َوَم

فَ  تَ َت ۡم  ُك لَّ ََع ل َِٰت  َي ٓأۡل ٱ ُم  ُك َ ل  ُ َّللَّ ٱ ي ُِن  َ ُب ي َِك  َٰل َذ َك  ۗ َو ۡف َۡع ل ٱ ِل  ُ َن ق و ُر (1)ىجس٢١٩كَّ
ِ،

"مافلذلكُِحرِِّ
(2)

َِتْسَلْم،ُِيْؤتَِكِ"إىلِهرقل:ِ،ِويقول:ِكتبِ ِاهللَأْسلِْم

َتنْيِِ "َأْجَرَكَِمرَّ
(3)

،ِعرضِاْلسَلمِعىلِالكفارِإحسانِإليهمِبالتوسلِإىلِ

ِأسبابِ ِإىل ِالسخط ِأسباب ِومن ِاْليامن ِإىل ِالكفر ِمن نقلهم

"الرضوان
(4)

.ِ

الورعِحزمِ":ِِجامًعاِبنيِاْليامنياتِوالفقهياتويقولِيفِبابِالورعِ

ِيتوهمِمنِاملصالح ِيتوهمِمنِاملفاسدِواحتياطِلفعلِما ِوتركِما ِوأنِِ، ،

جيعلِموهومتهاِكمعلومتهاِعندِاْلمكان،ِفكلِفعلِحتققتِمصلحتهِفهو:ِ

ِمباح ِأو ِمندوب، ِأو ِالواجبِوالندبِواجب، ِبني ِتردد ِفإن ِبنيِِ، ِأو ،

ِمنِمصلحةِ ِيتوهم ِملا ِالواجبِحتصيًَل ِعىلِصفة ِبه ِأتى الواجبِواملباح

اْلجياب،ِوإنِترددِبنيِاملندوبِواملباحِأتىِبهِعىلِصفةِاملندوبِحتصيًَلِملاِ

                                                           

 .219:ِِ(ِِالبقرة1)

 .167(ِشجرةِاملعارف،ِص2ِ)

ِاهللُِ)َكيَْفَِكاَنَِبْدُءِالَوْحِيِإىَِلَِرُسوِلِاهللِ،ِصحيحِالبخاريِ(3)  .7ِ،ِحديثِرقمِ(َعَليِْهَِوَسلََّم؟َصىلَّ

 .345،ِصِِاملعارفِشجرةِ(4)
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يتوهمِمنِمصلحةِالندب،ِوكلِفعلِحتققتِمفسدتهِفهو:ِحرامِأوِمكروهِ

املحرمِواملكروه،ِأوبنيِِأوِمعفوِعنه،ِجلهلِأوِغفلةِأوِنسيان،ِفإنِترددِبني

ِمنِ ِيتوهم ِملا ِدفًعا ِاجتنابه ِفالورع ِواملباح، ِبنيِاملكروه ِأو ِواملباح، املحرم

"مفسدةِاملكروهِأوِاحلرام
(1)

.ِ

ِ

*               *               * 

  

                                                           

 .376شجرةِاملعارف،ِصِِ(1)
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 املصاحل املرسلة
 ()يف ميادين احلياة اإلنسانية تأصيلها وتطبيقاتها

 

ا حمس القائل:سبحانهِوتعاىلِِهللِداحلم َۡن نَزل
َ

َِٰت َوأ َِن ِٱلَۡبي  رَۡسلۡنَا رُُسلَنَا ب
َ

لََقۡد أ
ٞس 

ۡ
َأ ِ ب ه َِديَد فِي لۡح نَزلَۡنا ٱ

َ
لۡقِۡسِطِۖ َوأ اُس بِٱ وَم ٱلنَّ َِيُق زَاَن ل لِۡمي ََٰب َوٱ لِۡكَت َمَعُهُم ٱ

ُرهُۥ َورُُسلَُهۥ بِٱلَۡغيۡ  ُ َمن يَنُص اِس َولَِيۡعلََم ٱَّللَّ َٰفُِع لِلنَّ ِديٞد َوَمَن َ َش ِبِۚ إِنَّ ٱَّللَّ
ِيزٞ  ِيٌّ َعز (1)ىجسقَو

ِوأصيل ِالكريمِ، ِرسوله ِعىل َوَلكِنِّيِ"القائل:ِِوأسلم

ْمَحةِِ ِالسَّ نِيِفيَِّة "ُبِعْثُتِبِاحْلَ
(2)

،ِوعىلِآلهِالطيبنيِالطاهرين،ِوصحبهِأمجعني،ِ

 الدين.ِتدىِبهِإىلِيومقومنِا

ِبو ِعد ِأعرض، ِبحث ِناحيةِِفيهِفهذا ِمن ِاملرسلة ِاملصالح ملوضوع

ِنظر ِمنِوجهة ِاملوضوع ِهلذا ِموجز ِوذلكِبعرضِِتأصيل ِالرشيعة، علامء

ِالكرب ِوأسسه ِاألساسية ِوىقواعده ِيوضحِحقيقته ِمما ِالعملآ، ِيف يفِِلياته

 .اِمنِمصادرهجمالِاَّلجتهاد،ِباعتبارهِمصدرًِ

 :تعريفِاملصالحِاملرسلة

ِبمقاصدِالرشيعةِبصفةِالتعريفِباملصالحِاملرسلةِالتعريفِأوًَّلِِيقتيض

                                                           

()ِرْحهِاهللِتعاىل(،ِوزيرِاألوقافِاألردينِ،ِوأمنيِعامِجممعِالفقهِاْلسَلميِِأ.د/عبدِالسَلمِالعبادي(

ِبجدةِسابًقا.

 .25ِ:(ِاحلديد1)

 .22291ِِحديثِرقمِ،624ِِِص/36،ِجـِِأْحدِمسندِِ(2)
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،ِاألساسِيفِعملِهذاِاملصدرِمنِمصادرِاألحكامِالرشعيةِألهناِهيِ؛عامة

ِاللغة ِيف واملقاصد
(1)

ِ ِوالغاية، ِاهلدف ِواملقصد: ِمقصد، ِمجع :ِ قصدِيقال:

ِتوجهِإليهِوهنضِنحوه،ِومقاصدِالرشيعة:ِأهدافهاِوغاياهتا.ِاذاليشءِإ

قدِتأكدِبالكتابِالكـريمِوالسنةِالنبويةِالرشيفةِأنِمقاصدِالرشيعةِو

ِحتقيق ِِهي ِالدنيا ِيف ِالعباد ِجاواآلخرةمصالح ِفقد ِلتنظيمِء، ِالرشيعة ت

ِالناسِبخال ِهقعَلقات ِم، ِببعضِعلی ِبعضهم سسِوقواعدِأوعَلقاهتم

ِيف ِاخلري ِهلم ِواآلِحتقق ِعبثًِِخرة،الدنيا ِرشعت ِما ِالرشعية ِأوفاألحكام ِا

اهمِوأخراهميدنِيفِالناسِمِعائدةِعىلكَِ،ِإنامِرشعتِملصالحِوحِِحتكاًمِ
(2)

ِ،

قالِالعزِبنِعبدِالسَلم:ِوقدِعلمناِمنِمواردِالرشعِومصادرهِأنِمطلوبِ

إنامِهوِمصالحِالعبادِيفِدينهمِودنياهمِالرشع
(3)

:ِاملقصودِمنِيمدقالِاآلوِ،

أوِجمموعِاألمرينِبالنسبةِِ،ِ،ِأوِدفعِمرضةِرشعِاحلكمِإماِجلبِمصلحة

إىلِالعبد،ِلتعايلِالربِتعاىلِعنِالرضرِواَّلنتفاع
(4)

. 

                                                           

ِابنِجنی1) ِقال )ِ ِالعرب: ِيفِكَلم ِومواقعها ِوالنهوضِنحوِِ:أصلِقصد ِوالنهود ِوالتوجه اَّلعتزام

اليشءِعىلِاعتدالِكانِذلكِأوِجور،ِهذاِأصلهِيفِاحلقيقةِوإنِكانِقدِخيصِيفِبعضِاملواضعِبقصدِ

 .355ِِص/3ِِ،جـاَّلستقامةِدونِميل،ِانظر،ِلسانِالعرب

ِانظر،2ِ) ِالعبادی( ِعبدِالسَلم ِد. ِاْلسَلمية، ِاملوافقات306ِص/2ِِ،ِجـامللكيةِيفِالرشيعة ِوانظر، ،

 .224ِ-219؛ِواحلقِومدىِسلطةِالدولةِيفِتقييده،ِد.ِالدريني،ِص7ِِ-6صِ/2ِجـِللشاطبي

 .37ِص/1جـقواعدِاألحكامِيفِمصالحِاألنامِللعزِبنِعبدِالسَلمِِِ(3)

 .69ِِِص/3ِلآلمديِ،جـِ(ِإحكامِاألحكام4)
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رفعِاحلرج،ِومنعِالرضر،ِِواألدلةِعىلِأنِهدفِالرشيعةِمنِأحكامها

:ِياتِالكريمةِالتاليةالعدل،ِوتقريرِاملساواة،ِكثريةِومتعددة،ِمنهاِاآلِوحتقيق

ِوتعاىل ِسبحانه ََٰك حمس :يقول رَۡسلَۡن
َ

أ  ٓ ا َِمينَ َوَم َٰل َٗة ل ِلَۡع َّا َرۡحم (1)ىجسإِل
ِويقول ،ِ

ََٰب َوٱلِۡميزَاَن حمس سبحانه: نَزلَۡنا َمَعُهُم ٱلِۡكَت
َ

َِٰت َوأ َِن ََنا بِٱلَۡبي  رَۡسلۡنَا رُُسل
َ

لََقۡد أ
ِط  اُس بِٱلۡقِۡس نَّ وَم ٱل َِيُق (2)ىجسل

ِ ِقائل:، ِمن ِجل ُ بُِكُم حمس ويقول ِيُد ٱَّللَّ يُر
 ۡ ُد بُِكُم ٱل لۡيُۡسَر َولَا يُرِي (3)ىجسُعۡسرَ ٱ

ِويقول ِوتعالی:ِ، ا َجَعَل حمس سبحانه َوَم
جٖ  ۡن َحَر يِن مِ ِ د  فِي ٱل (4)ىجسَعلَۡيُكۡم 

. 
ِ ِاملستقرة ِاحلقائقِالثابتة ِيفِوعىلِهذه ِأصَّ لِعلامءِأصولِالفقهِالرشيعة

اِمنِمصادرِاألحكامِالفقهيةِأسموهِاملصالحِاملرسلةِأوِاَّلستـصَلح،ِمصدرًِ

ِبيَِّ ِوقد ِاملرسلة ِاملصالح ِأن ِهنوا ِنصِعىلِي ِالرشع ِيف ِيرد ِمل ِالتي املصالح

ِبنوعها ِأو ِبعينها فقِمعِمقاصدِالرشيعةِيفِحتقيقِخريِتهيِتإنامِِ،اعتبارها

 اِللرضرِعنهم.للنفعِهلمِودفعًِلًباِ،ِجةخرالدنياِواآلِالناسِوسعادهتمِيف

ِيف ِتعنِاملصلحة ِواخلريِياللغة: ِوقِاملنفعة ِكاملنفعةِيلوالصَلح، ِإهنا :

ِومعنوزنًِ والفسادِنقيضِاملفسدةِوخَلفِالرشِي،ِوهىا
(5)

ِمنِِ، واملرسلة:

                                                           

 .107ِ:ِ(ِاألنبياء1)

 .25ِِ:(ِاحلديد2)

 .185ِ:(ِالبقرة3)

 .78ِِ:(ِاحلج4)

 .235ِِِص/1ِ،ِجـ(ِالقاموسِاملحيط5)
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أرسلِاليشءِأيِأطلقهِوملِيقيده
(1)

. 

ِباملناسب،ِواملرادِمهاِ واملصلحةِتطلقِيفِكتبِاألصولِوقدِيعربِعنها

التيِتعودِعىلِاخللقِمنِترشيعِاحلكم،ِوأساسِاَّلعتبارِللمنفعةِهوِِاملنفعة

ِأوضحِ،الرشع ِِوقد ِالغزاىل ِيفِاْلمام ِعبارة ِفهي ِاملصلحة ِأما ِبقوله: هذا

بهِذلك؛ِفإنِجلبِاملنفعةِِيمرضة،ِولسناِنعنِاألصلِعنِجلبِمنفعةِأوِدفع

اخللقِيفِحتصيلِمقاصدهم،ِلكنِِاخللق،ِوصَلحِأوِدفعِاملرضةِمنِمقاصد

صودِالرشعقباملصلحةِاملحافظةِعلیِمِينعن
(2)

فاملصلحةِماِمهاِقوامِاحلياةِِ،

ضارِوفقِنظرِالشارعِاحلكيممنِاملنافعِورفعِامل
(3)

. 

بعضِاملصالحِوملِيعتربهـا،ِوبعضهاِِىذلكِأنناِنعلمِأنِالرشعِقدِألغ

باَّلعتبار،ِوبعضهاِملِيشهدِهلاِباعتبارِوَّلِبإلغاء،ِفإذاِشهدِالرشعِِشهدِهلا

ِمعتربةِرشًعا،ِأفيامِقررِمنِأحكامِفنحنِِباعتبارِوصفِمعني مامِمصلحة

ِ ِاعتبار ِبعدم ِشهد ِإوِوصفِمعنيوإذا ِكنا ِظاهرة ِمصلحة ِفيه ِكان مامِأن

ِوَّل ِهنالكِاعتبار ِيكن ِمل ِوإذا ِملغاة، ِهيِإِمصلحة ِوإنام ِللمصلحة، لغاء

داخلةِيفِعمومِمقاصدِالرشيعةِكناِأمامِمصلحةِمرسلة
(4)

.ِ

                                                           

 ،ِمادةِ)رسل(.285ِص/11جـِِ،بنِمنظورَّل(ِلسانِالعرب1ِ)

 .287صِ/1ِللغزايل،ِجـِ(ِاملستصفى2)

 .221ِِ(ِمقاصدِالرشيعة،ِد.ِعبدِالعزيزِاخلياط،ِص3ِ)

:ِوماِبعدها؛ِوانظر179ِأدلةِالترشيعِاملختلفِيفِاَّلحتجاحِمها،ِد.ِعبدِالرْحنِالربيعة،ِصِ:(ِانظر4)

 وماِبعدها.133ِِِيوسفِالعامل،ِصِ/،ِدِاملقاصدِالعامةِللرشيعةِاْلسَلمية
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ِ ِبنيَّ ِوذلكِلذا ِالرشع، ِأساسه ِالفساد ِو ِالصَلح ِاعتبار ِأن ِالعلامء

ِاتفا ِالرشِمعِامهقبمَلحظة ِاملقاصدِعةيمقاصد ِهلذه ِخمالفتهام أو
 

ِ فاْلمامِ،

ِهِالغزايل ِحيدد ِثم ِالرشع، ِمقصود ِعىل ِاملحافظة ِبأهنا: ِاملصلحة ِاذيعرف

املقصودِبقوله:ِومقصودِالرشعِمنِاخللقِِخسة؛ِوهوِأنِحيفظِعليهمِدينهمِ

ِاأل ِهذه ِحفـظ ِيضمن ِما ِفكل ِوماهلم، ِونسلهم ِوعقلهم ولِصونفسهم

اِفهوِمفسدة،ِودفعهِمصلحةوكلِماِيفوهتِاخلمسةِفهوِمصلحة،
(1)

ثمِقالِ،ِ

ِواْلمجاعِالغزايل ِوالسنة ِبالكتاب ِتعرف ِالرشع ِومقاصد ِذلك: بعد
(2)

ِ،

ِتىضِاملصالحِاملرسلةِسامهِالغزايلقوالعملِاَّلجتهاديِيفِبناءِاألحكامِعىلِم

 باَّلستصَلحِيفِكتابهِاملستصفی.

ِ ِيف ِتوافرها ِرضورة ِقرروا ِالتي ِالرشوط ِهذه ِأهم املصلحةِوأما

املرسلة
(3)

 :؛ِفهی

 أنِتكونِمصلحةِقطعيةَِّلِتعارضهاِمصلحةِأهمِمنهاِأوِمثلها.ِ-

 حادِالناس.آصلحةِعامةَِّلِمصلحةِنادرةِتتعلقِبمِتكونِأنِ-

 أنِتكونِمصلحةِرضوريةِمهاِرفعِحرجَِّلزم.ِ-

                                                           

 .296-287ص/1جـِِ،(ِاملستصفى1)

 .310ص/1ِ،ِجـ(ِاملصدرِالسابق2)

ِالسابق3) ِاملصدر ِجـ( ِوشفاء299ِ-297ص/1ِ، ِالغزايل،ِص، ِوفواتح۲۰۷ِالعليل، ِبعدها، ِوما ،

ِص266ص/2جـِ،الرْحوت ِالكبييس، ِالتعليل، ِومباحث ِعىل144ِِ-140، ِالفروع ِوختريج ،

 .199ِِ-173األصول،ِالزنجاين،ِص
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ِمنِأدلته،ِأنِتكونِمصلحةِمَلئمةِملقاصدِالرشع،ِفَلِتصادمِدليًَلِِ-

ِِوَّل ِِانص  ِالتيِجامن ِجنسِاملصالح ِمن ِتكون ِبل تِالرشيعةِءنصوصه؛

 دليلِخاصِباَّلعتبارِبعينهاِأوِنوعها.ِلتحقيقها،ِوإنِملِيشهدِهلا

وقدِانشغلِاألصوليونِيفِوضعِمعايريِدقيقةِللتمييزِبنيِأنواعِاملصالحِ

ِمنِحيثِِوالرتجيح ِفقسموها ِاملصالح، ِمتعلقِهذه ِعىلِأساسِبيان بينها

ثَلثةِأقسام،ِورتبوهاِحسبِدرجةِاعتبارها،ِواألخذِِسِإىلتعلقهاِبحياةِالنا

ِ ِدرجته ِقسم ِفلكل ِيفمها، ِيليِاملقدمة ِالذي ِالقسم ِعىل ِوهذهـاَّلعتبار  ه،
 .والتحسينياتِ:ِالرضوريات،ِواحلاجيات،ياألقسامِه

ِتعلقِاألمرِبالرضورياتِحتقيقًِ ِدرجاتِعىلاِيفِأاِكانِاألمرِواجبًِفإذا

ِأوِتعطيًَلِمهاِإرضارًِوإذاِكانِتعلقهِِوب،جالو درجاتِِيفِأعىلِِكانِاألمرا

ِكانِ،التحريم ِباحلاجياتِحتقيقًِِوإذا ِأوِإرضارًِتعلقها ِكانِاحلكما ِأوِا ِطلًبا

ِبالتحسينياتِحتقيقًِاِحسبِاحلال،ِوإذِأقلِاهنيًِ ِأوِتعطيًَلِكانِتعلقها ِكانِا

ِند ِبًِاحلكم ِأو ِحكا ِيبنيِالفسبِراهة ِوفقِما ِيفِحتليلقاحلال، لألمرِمِههاء

ِالرشعي ِحكمه ِمعرفة ِيأيتِ،املراد ِهنا ِيفِدورِومن ِاملعرفةِِاخلرباء حقول

بيانِِدااسدِلألمورِاملرفنواِمنِمصالحِأوِموميادينِاحلياةِاملتعددة،ِفعىلِماِبيَِّ

ِالرشع ِاملعِيحكمها ِهذا ِوفق ِاحلكم ِحييتقرر ِتار، ِهنإی ِترتيبًِان بنيِِاك

ِالِرضورياته ِهذا ِوفق ِوحتسينياته ِكلِوحاجياته ِإطار ِيف ِإليه ِاملشار تحليل

 هاء.قنهِاألصوليونِوالفوفقِتفصيلِبيَِّوِدرجةِمنِهذهِالدرجات
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امِكباطِاألحناَِّلستومنِهذاِاملنطلقِفإنِهذاِاملعيارِقدِاستخدمِأساًسِ

ِيف ِاألساسِيفِالرشعية ِهو ِوكان ِاملتعددة، ِاْلنسانية ِاحلياة تقريرِِجماَّلت

ِوالتح ِالوجوب ِمن ِالتكليفية ِالرشعية ِاألحكام ِوالكراهةِريم والندب

 اْلنسانية.ِرصفاتِواملامرساتتواْلباحةِلكثريِمنِال

 :يفِبناءِاألحكامِاَّلجتهاديةِمدىِاَّلعتامدِعىلِاملصالحِاملرسلة
ِوتعاىل ِسبحانه ِاهلل ِِأنزل ِحممد ِرسوله ِعىل ِاْلسَلم لتكونِِرسالة

ِ ِاخلامتة ِوقدِشاِناسللرسالته ِاهللِأنِحتوءكافة، ِماِِيتِإرادة ِالرسالة هذه

الناسِوصَلحِأحواهلمِإىلِِايةدينظمِالواقعِاْلنساينِبكلِأبعاده،ِوحيققِه

َٰٗنا حمس قالِتعالی:ِ،نِعليهاأنِيرثِاهللِاألرضِومَِ ََٰب تِۡبَي لِۡكَت َك ٱ ا َعلَۡي لَۡن َونَزَّ
 ِ ىَٰ ل َٗة َوبُۡشَر ٖء وَُهٗدى َوَرۡحم ِ َشۡي

ُل  ينَ ل ِك (1)ىجسلُۡمۡسلِِم
 وتعاىل:ِ،ِوقالِسبحانهِ

ءٖ حمس َِٰب ِمن َشۡي َنا فِي ٱلِۡكَت ۡط ا فَرَّ (2)ىجسمَّ
ِسبحانه ِوقال َُٰه حمس :، نَزلَۡن

َ
َٰب  أ كَِت

لَۡعزِيزِ  َِٰط ٱ ِلَيَٰ ِصَر ِهِۡم إ ِن َرب  ِ بِإِۡذ ور َِٰت إِلَي ٱلنُّ لَُم َن ٱلظُّ َس مِ ا َِج ٱلنَّ ُِتۡخر َك ل إِلَۡي
دِ  (3)ىجسٱلۡحَِمي

ِاتصفتِتلكِ، ِبصفاتِِوقد ِاْلنساين ِللواقع ِاملنظمة األحكام

ِتعاىل: ِقال ُت َعلَۡيُكۡم حمس الكامل، ۡتَمۡم
َ

دِينَُكۡم َوأ ۡكَملُۡت لَُكۡم 
َ

ٱلَۡيۡوَم أ
ٗنا دِي ََٰم  َمتِي َوَرِضيُت لَُكُم ٱلۡإِۡسَل (4) ىجسنِۡع

. 
                                                           

 .89ِِ:(ِالنحل1)

 .38ِِ:(ِاألنعام2)

 .1ِِ:(ِإبراهيم3)

 .3:ِ(ِاملائدة4)
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هوِاملصدرِهلذهِاألحكام،ِِِوكانِالوحيِاْلهليِالذيِنزلِعىلِحممد

ِمنهِيف ِجاء ِما ِِسواء ِمنِعندِاهللِسبحانه اِلفظًِوتعاىلِالقرآنِالكريمِوآياته

ِجاءِمنهِيفِاحلديثِالنبوىِالرشيفىومعن ِأوِما لفظهِمنِالرسولِِيالذِ،

 اهللِتعاىلِإىلِرسولهِعليهِالصَلةِوالسَلم.منِالكريم،ِومعناهِوحيِ

ِالشمولِوالتصد ِاْلنسايننِكاِيوواضحِأنِهذا ِالوجود ،ِلكلِأبعاد

ِفهيِخامتةِِوأن ِإىلِأنِيرثِاهللِاألرضِومنِعليها، ِدائمة الرشيعةِرشيعة

الرشائعِاْلهلية،ِوهوِماِعربِعنهِالعلامءِبقوهلم:ِإنِكلِأمرِمنِأمورِالعبادِهللِ

الشافعيِاْلمامِحكمِمهامِتقدمِاملجتمعِاْلنسانیِوتنوعتِقضاياه،ِقالِِفيه

فليستِتنزلِبأحدِمنِأهلِدينِاهللِنازلةِإَّلِِكتابهِالرسالة:ِفی)رْحهِاهلل(ِ

ِاهلدیِويف ِسبيل ِعيل ِالدليل ِاهلل "فيهاِكتاب
(1)

ِ ِالنصوصِ، ِأن ِمع هذا

ِاملجتمع ِيف ِوالقضايا ِواحلوادث ِحمصورة، ِومتعددةِِحمدودة ِنامية اْلنساين

 غريِاملحصور.ِنِالنصوصِاملحصورةِتستوعبإوغريِحمصورة،ِومعِذلكِف

ِِأنِكلِأمرِ ِيأنِقولِالعلامءِهذاَِّلِيعنِوالواقع ِمنِأمورِاحلياةِفيهِنصٌّ

ِي ِيعنِنيبمبارش ِإنام ِونظمتِِيحكمه، ِنصوصها ِصيغت ِقد ِالرشيعة أن

ِبطريقة ِوقواعدها ِفِأصوهلا ِمنِذلك، ِيفِمصادرهاِنمتكنها ِالواردة صوصها

ِ ِوالسنة ِالكتاب ِكلتومها ِالعبادِستوعب ِمنِِأمور ِنوعني ِأمام ِفنحن ،

 :النصوص

                                                           

 .۳۸ِصِِ،أْحدِشاكرِقِالشيخ:ِحتقيِلإلمامِالشافعي،ِ(ِكتابِالرسالة1)
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ِأحكامًِ ِتقرر ِخاصة: ِنصوصِرشعية ِاهللِاألول: ِحكم ِتبني ِحمددة، ا

معينةِبطريقةِثابتةَِّلِتتبدلِوَّلِتتغري،ِوهذهِاألمورِِيفِأموروتعاىلِسبحانهِ

ِبنصوصتالتيِمتتِمعاجل ِِها ِإما َِّلِتتألوأحكامِمبارشة بتغريِأثرِنِطبيعتها

ِفالقتلاأل ِاملجتمعات، ِواختَلف ِوايِطبمثًَلِِزمان ِواحدة ِاختلفتِعته ن

ةِبشكلِحمددِجلعامِونهئتِشءلذاِجاِ؛والظروفِاملحيطةِبهِهأدواتِارتكاب

رادِجلِوعَلِبيانِحكـمِهذاِأيفِأحكامِالقصاص،ِوإماِألنِالشارعِاحلكيمِ

انِنسيقِخريِاْلقاين،ِوحتسبكيفيةِحمددةِفيهاِصَلحِاملجتمعِاْلنِاألمرِأوِذاك

ِيفدوسعا ِواآلِايلدناِته ِإىل ِباْلضافة ِاألمرِخرة، ِطبيعة ِمع ِذلك انسجام

ادات،ِوكثريِبةِلقضاياِالعقائدِوالعجلاملعاِوصصمثلِالنِ،هتابسوظروفهِومَل

 وغريها.ثِوالطَلقِواملرياِجمنِشئونِاألرسةِيفِالزوا

ِنصوصِرشعِوالثاين ِعامةي: ِأساسيةِِة ِوقواعد ِمبادئِشاملة ِتقرر :

ِكلية ِِوأصول ِثاب، ِتذاتِطبيعة َِّل ِتتتة ِِدلبتغريِوَّل ِتعط، ِاًَّلِجمِيولكنها

إىلِِإىلِعرص،ِومنِبيئةِ ئياتِمنِعرصِِ زيَلتِواجلصيقِيفِالتفبَلفِالتطتخَّل

ها،ِئويفِنطاقِأصوهلاِوقواعدهاِومبادِ،ةعيدائرةِالرشيفِِلكذبيئة،ِويظلِكلِ

بكيفيةِتلبيِحاجاتِكلِزمانِِادئِوالقواعدِواألصولبتِهذهِاملغدِصيقفل

ؤديِإىلِاستيعابِيِماِ؛للنـصوصِالرشعيةومكان،ِوتعطيِاملرونةِالَلزمــةِ

ِلكلِالقضاياِاملستجدةِعربِالزمان.ِهذهِالنصوص
 

*               *               * 
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 فهرس املوضوعات

 لصفحةا املوضـــــــــــــــــوع م
ِ.ِتقديــم*ِِِ .1

ِِ.ِوزيرِاألوقاف،ِأ.د/ِحممدِخمتارِمجعةِمربوكِ

5ِ

ِ.ِمصطلحيةمقاصدِالرشيعةِدراسةِ*ِِِ .2

جامعةِحممدِِرئيسِجملسِأمناءِ،أ.د/ْحدانِمسلمِاملزروعيِ

ِللشئونِ ِالعامة ِاهليئة ِورئيس ،ِ ِاْلنسانية ِللعلوم ِزايد بن

ِ.ِالسابقاْلماراتِالعربيةِاملتحدةِ بدولةاْلسَلميةِواألوقافِ

8ِ

ِ.ِترتيبِاملقاصدِالرشعية*ِِِ .3

العلامءِ،ِعضوِهيئةِكبارِِ،ِأ.د/عيلِمجعةِحممدِعبدِالوهاب

ِالسابقِ.ِاجلمهوريةمفتيِو

29ِ

ِ.ِالتجديدِيفِاملقاصد*ِِِ .4

  عممج ثوحبلا ةيملَسلْاعضو ،أ.د/حممدِالشحاتِاجلنديِ

رهزلأابِ، سيئرو الجةعما ةيصرلما ةفاقثلل ِبناتسخازاكِِ.ِ

54ِ

ِ.يفِالرؤيةِاْلسَلميةِاحلضاريةِالرشعيةِاملقاصدِيفِالتجديد*ِِ .5

ِالتوجيري ِعثامن ِبن ِالعزيز ِعامِِ-ِالسعوديةِ-أ.د/عبد مدير

ِوالثقافة ِوالعلوم ِللرتبية ِاْلسَلمية ِ(اْليسيسكو)ِاملنظمة

ِ.السابق

69ِ

ِ.ِحفظِالنفس*ِِِ .6

ِ.ِِوزيرِاألوقاف،ِأ.دِ/ِحممدِخمتارِمجعةِمربوكِ

80ِ
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 لصفحةا املوضـــــــــــــــــوع م
ِ.ِالـوطـــــنعىلِظِافــاحلِ*ِ .7

ِ.ِِوزيرِاألوقاف،ِأ.دِ/ِحممدِخمتارِمجعةِمربوكِ

93ِ

ِ.حفظِالنفسِ*ِِِ .8

مستشارِرئيسِمجهوريةِبوركينافاسوِ،ِِد/أبوِبكرِدكوري

ِللشئونِاْلسَلمية.ِِ

97ِ

9. ِِ ِ ِوالوثيقةِ* ِاْلسَلمية ِالرشيعة ِبني ِالنفسِالبرشية ْحاية

ِ.ِالدوليةِحلقوقِاْلنسان

جامعةِبأستاذِالقانونِالدويلِِالسَلمِ)رْحهِاهلل(ِعبدجعفرِ/أ.د

ِ.سابًقاِاألزهر،ِواألمنيِالعامِلرابطةِاجلامعاتِاْلسَلمية

107ِ

ِِ.حقِاْلنسانِيفِحياةِكريمةِ*ِِِ .10

ِوكيل)رْحهِاهلل(ِِاملستشارِالدكتور/حممدِشوقيِالفنجري

ِِاْلسَلميِِاَّلقتصادِوأستاذِ،ِاألسبقِالدولةِجملس

119ِ

مكانةِالعقلِيفِالقرآنِالكريمِدورِالعقلِيفِالعلمِواْلبداعِ*ِِ .11

ِ.ِتكليفِإهلي

ِالقاهرةِبجامعةِاْلسَلميةالفلسفةِِأستاذِ،  أ.د/حممدِالسيدِاجلليند

124ِ

ِ.ِحريةِالعقيدة*ِِِ .12

ِاهلل(أ. ِبيومي)رْحه ِحممد ِاملعطي   عممجعضوِ،ِد/عبد

ثوحبلا ةيملَسلْا ِفيشرلاِرهزلأابِلوصأِةيلكِديمعوِ،

ِ.اسابقًِالدينِبالقاهرةِ

141ِ
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 لصفحةا املوضـــــــــــــــــوع م
ِالعامليِِ*ِ .13 ِواْلعَلن ِاْلسَلمية ِبنيِالرشيعة ِالعقيدة حرية

ِ.ِحلقوقِاْلنسان

ِالعريبِ ِاألدب ِأستاذة ،ِ ِالعشاموي ِاملنعم ِعبد أ.د/فوزية

ِ.ِواحلضارةِاْلسَلميةِيفِجامعةِجنيفِبسويرساِ

154ِ

14. ِِ ِالنسبِيفِالفطرةِاْلنسانيةِواحلضاراتِالقديمةِ*ِ مكانة

ِ.ِاملقاصديمقاربةِعلميةِللفكرِ

ِ ِباشا ِفؤاد ِ ،أ.د/أْحد ِالعربية ِاللغة ِجممع ِوعضو عميدِ،

ِِسابًقاِ.ِكليةِالعلومِبجامعةِالقاهرة

160ِ

15. ِِ األرسةِومكانتهاِوأمهيةِاحلفاظِعىلِالنسبِيفِالرشيعةِ*ِ

ِ.ِاْلسَلمية

ِبنِصالحِالصالحِ ِأْحد ِبن ِالدراساتِ ،أ.د/ِحممد أستاذ

ِ.بجامعةِاْلمامِحممدِبنِسعودِالعلياِ

166ِ

ِ.ِاملخاطرِالتيِهتددِحفظِالنسلِواألرسة*ِِِ .16

وعضوِ،ِِأوغنداِمفتيِ-سامحةِالشيخ/شعبانِرمضانِموباجي

ِ.ِاملجلسِاألعىلِلألمانةِالعامةِلدورِوهيئاتِاْلفتاءِيفِالعامل

173ِ

17. ِِ ِالترشيعِ* ِيف ِواَّلقتصادي ِاملايل ِالنظام ِومبادئ أسس

ِ.ِاْلسَلمي

ِالعلامءِ،ِومفتيِِأ.د/نرصِفريدِحممدِواصل ،ِعضوِهيئةِكبار

ِِاألسبقِ.اجلمهوريةِ

179ِ
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 لصفحةا املوضـــــــــــــــــوع م
ِ.ِاملقاصدِوالفتوى*ِِِ .18

ِأ. ِدربساىل ِالستار ِد/عبد ،ِ ِاهلل( ِلِاملفتي)رْحه دولةِاألعىل

ِسابًقا.ِكازاخستان

203ِ

ِ.ِمقاصدِالرشيعةِعندِالعزِبنِعبدِالسَلم*ِِِ .19

ِ ِآل ِخالد ِبن ِاهلل ِ/عبد ِأ ِاهلل(خليفة رئيسِاملجلسِِ)رْحه

ِ.ِسابًقاِاألعىلِللشئونِاَّلسَلميةِيفِالبحرين

206ِ

20. ِِ ِاحلياةِ* ِميادين ِيف ِوتطبيقاهتا ِتأصيلها ِاملرسلة املصالح

ِ.ِاْلنسانية

ِاألردينوزيرِاألوقافِ،ِ)رْحهِاهلل(ِأ.د/عبدِالسَلمِالعبادي

ِ.ِسابًقاِ،ِوأمنيِعامِجممعِالفقهِاْلسَلميِبجدة

218ِ

227ِِ.ِفهرسِاملوضوعاتِ .21

ِ

 

*ِِِِِِِِِِِ*ِِِِِِِِِِِ*ِ
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