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 , اجلميــع ويــؤرق اجلميــع موضــوع يــشغل » مــستقبل اإلســالم «
 يشغل اخلائفني عـىل اإلسـالم  .يشغل أبناء اإلسالم وأعداء اإلسالم

 مـا هـو  : اجلميـع يتطلـع ويرتقـب ويتـساءل .واخلائفني من اإلسالم
  ? وما مستقبل العامل مع اإلسالم ?مستقبل اإلسالم

ــستقبل اإلســالم ــساؤل عــن م ــرة الت ــرة البحــث  ,ولعــل كث  وكث
 لـيس فقـط بتعـدد  , وتعدد اإلجابات واختالفهـا ,والتفكري يف ذلك

 إنـام  , بل بتعدد الـشهور والـسنوات ,املواقف والتوجهات واجلهات
 ال يـستطيع  :» املستقبل غيب « وهو أن  ,يؤكد جانبا مهام من املسألة

أحــد أن حيكــم عليــه وعــىل مــا ســيأيت بــه إال بــرضوب مــن التخمــني 
ت بــرضوب مــن التقــدير  ويف أحــسن احلــاال ,والتــشوف والــتكهن
 . والرتجيح والتقريب

ومما يساعد عىل التقدير والتقريـب ملجريـات املـستقبل ومـساراته 
 Ï Ð﴿ : ما نعلمه من سنن اهللا تعاىل التي ال تتبدل وال تتخلـف

Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù  Ú Û  ﴾ ]٢٣:الفتح[.  
 وما نزرعه غدا  ,ومن سنن اهللا أن ما نزرعه اليوم نحصده غدا

  ولكننا , قد ال ندري ماذا سنزرع غدا وبعد غد . بعد غدنحصده
 ألنه هو ما زرعناه اليوم  ,نعرف ماذا سنحصد غدا وبعد غد
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f hg ﴾ ]١٩, ١٨:احلرش [ . 
ومستقبل اإلسالم ما هـو إال حـصاد لألفعـال والتفـاعالت التـي 

املتوسط  ومستقبلنا  . يف حارضنا ويف أيامنا هذه ــ أو نرتكها ــهانصنع
 بعبـارة , والبعيد هو ما سنصنعه يف مستقبلنا القريـب ويف أيامنـا املقبلـة

 ومـا  , فإن مـا نفعلـه ومـا ال نفعلـه هـو مـا سنحـصد نتائجـه :أخرى
  . هو ما سوف نحصد نتائجه ,سوف نفعله أو ال نفعله
ر أن جزءا كبريا من واقع اإلسالم واملسلمني ال أحد جيهل أو ينك
أو  ـــ  وأن جـزءا كبـريا , وضدا عـىل املـسلمني ,قد صنعه غري املسلمني

 من مستقبل اإلسالم واملسلمني سيصنعه غري املسلمني وضـدا ــ أكرب
 ال نستطيع أن نقلل من حجم املخططات واملؤامرات  .عىل املسلمني

 ولكـن دعونـا  .ل اإلسالم واملسلمنيوالتأثريات األجنبية عىل مستقب
  ,هو متاح لنا ومـا هـو بأيـدينا  دعونا نفعل ما ,أوال نمأل مالنا وما علينا
 وهـو إن أحـسنا  . فهـو أكـرب ممـا بأيـدي غرينـا ,وهو كبري وكبري جدا

  .أداءه يؤثر عىل ما بأيدي غرينا وحيد منه كام وكيفا
 كلـه منـذ عقـود إن اإلسالم ينبعث ويتجـدد ويتقـوى عـرب العـامل

 وبـالرغم  ,» كيد أعدائـه وعجـز أبنائـه « وذلك بالرغم من  ,وعقود
 وحتـى مـن بعـض  ,مما يصيبه من تشويه وتشويش من أبنائه وأعدائه

  .دعاته
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 مهـام يكـن مـن نفعـه أو  ,لندع جانبا ما يـصنعه وسيـصنعه غرينـا
  , ألنه مهـام يكـن حجمـه وضـغطه وأثـره ,رضره ومن خريه أو رشه

 إذا نحـن  , يبقى بأيدينا نحـن أوال ــ أكثر من حارضنا ــ مستقبلنافإن
  .فعلنا الذي لنا وعلينا

وإن املسؤولية األوىل يف رسم مستقبل اإلسالم وصنعه تقـع عـىل 
 فهـم  . وتقـع أوال عـىل علـامء اإلسـالم ودعاتـه ومفكريـه ,املـسلمني

تـشكيل األكثر أهلية وقدرة عىل تشكيل مستقبل اإلسالم من خـالل 
 إهنــم  . ومــن خــالل توجيــه إســالم املــسلمني ,ســلوك املــسلمني

  وإىل مزيـد مـن التعمـق ,مدعوون إىل مزيد من االجتهـاد والتجديـد
  ,واالستيعاب لقضايا زماهنم ومتطلبات عرصهم واجتاهاته املـستقبلية

ــضيات  ــع مقت ــة م ــرضورية واملتوازن ــة ال ــن أجــل إحــداث املالءم م
إســالم  « وذلك بعض ما أعنيه بعبـارة  .اإلسالم وأحكامه وحكمته

   .» املستقبل
   ?» إسالم املستقبل «فام معنى 

ــول ــي أق ـــإنن ــول يل غــريي ـ ــل أن يق  إن اإلســالم يف أصــله  : قب
 هـو إسـالم الكتـاب  ; هو إسـالم واحـد ,وجوهره وجممل ما جاء به

 فلــيس هنــاك إســالم للــاميض وإســالم للحــارض وإســالم  .والــسنة
   .للمستقبل
 منهـا  , إن ثوابت اإلسالم العقدية واخللقيـة والتـرشيعية :وأقول

مــا هــو مــستمر ومــستقر منــذ آدم ونـــوح إىل حممـــد عليهـــم الــصـالة 
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 وأن إسـالم املـايض  . وهو ماض عىل ذلك إىل يوم القيامة .والسـالم
 وهو إسالم احلارض وإسـالم  ,البعيد هو نفسه إسالم املايض القريب

ـــكنــي أعــرف وأرى ول .املــستقبل ـــ رأي العــني ال رأي الفكــر ـ  أن  ـ
 ويف مـذاهب وطوائـف  ,اإلسالم حني يتجسد يف أشـخاص معينـني

  , وحني يتنزل عىل ظروف زمانيـة ومكانيـة واجتامعيـة معينـة ,معينة
 تزيـد  ,فإن صورته تتشكل وتتكيف عىل أقدار وأنامط خمتلفة متفاوتة

ل حــال ليــست نــسخا  ولكنهــا عــىل كــ , وتــضيق وتتــسع ,وتــنقص
ــة ــضبوطة ,متطابق ــساوية م ــات مت ــامط  . وال مقاس ــذه األن ــل ه  وك

 أو إحـدى صـور  , أو من اإلسـالم ,واألقدار والتمثالت هي إسالم
 وهي حينام تتم وتتحقق يف إطـار  . أو حمسوبة عىل اإلسالم ,اإلسالم

 فإهنا  , بال إفراط وال تفريط ,علمي ورؤية اجتهادية موزونة متوازنة
ــه ــة اإلســالم ومرونت ــن حيوي ــرب ع ــه ,ال شــك تع ــن طاقت ــرب ع   وتع

 ولكـن  . وهي وجه من وجوه احلكمة والرمحة .االستيعابية الواسعة
 فإهنا تكـون  , وال حجة وال برهان ,حني جتري بال ضابط وال ميزان

 ومـــن األهـــواء  ,جمـــرد ترمجـــة ألنـــامط مـــن العقليـــات والنفـــسيات
 وقد تصبح يف النهايـة شـكال  .دات ومن األذواق والعا ,والشهوات

  . أو من التجديف والتحريف ,من أشكال اإلفراط والتفريط
ــه اهللا ــذي أنزل ــذا يعطــي اإلســالم الواحــد ال ــل ه َوك  صــفات  ,َ

 وكـل ذلـك قـد  . أو ظرفيـة ,ومالمح شخـصية أو مذهبيـة أو قوميـة
 وقـد يمتـزج  , وقد يكون باطال وفاسـدا .نطاق احلق يكون حقا ويف

 . هذا وذاكفيه 
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 وفـالن  . فالن أسـلم وحـسن إسـالمه :ومن قديم كانوا يقولون
  . أو فيه لني , وفالن دينه رقيق .دينه متني

  ,ومن هنا نـستطيع أن نتحـدث عـن إسـالم الـصحابة والتـابعني
 وعـن إسـالم احلـارض  , وإسـالم املعـارصين ,وعن إسالم املتأخرين

  .وإسالم املستقبل
ــة يوســف القرضــاوي عــن صــور ولقــد حتــدث أســتاذنا ا لعالم

 سـامها  , فهام وممارسـة ,وتصورات وتوجهات متعددة إلسالم اليوم
 . IQH » االجتاهات السبعة السائدة اليوم يف موقفها من اإلسالم«

بعـض « ويمثلـه  ,»االجتـاه االجـرتاري«من بني هـذه االجتاهـات 
ن إىل  وينظـرو ,الدعاة الذين يفكرون بعقـول األمـوات مـن املاضـني

 وبعـض اجلامعـات الدينيـة التـي  ,إشكاالت احلياة املعارصة بعيوهنم
  ,تعيش عىل املايض وحده وال هتتم بام يمـور بـه العـرص مـن تيـارات

  .» وال ما يعانيه الواقع من مشكالت
 الـذي خيتـرص » االجتـاه االختـصاري «ومن بني هذه االجتاهـات 

 عقيـدة  :يريـد اإلسـالم «هـو  ف ,اإلسالم وخيتزله يف العقيدة والعبادة
  , وحقـا بـال قـوة , وسـالما بـال جهـاد , ودعوة بال دولة ,بال رشيعة

                                                 
 , لنخبة من الباحثني والكتاب ,الدور احلضاري لألمة املسلمة يف عامل الغد  )١( 

 بحــث الــدكتور يوســـف ١٤٢١/٢٠٠٠نــرش وزارة األوقــاف القطريــة 
ــوان  ــا« : القرضــاوي بعن ــرشية إىل الرســالة احلــضارية ألمتن , »  حاجــة الب

  . وما بعدها)٧٠٧ص(
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  .»...  ودينا بال دنيا ,وعبادة بال معاملة
 وهو الذي جيعـل اإلسـالم يف » االجتاه االشتجاري «ا ًومنها أيض

يف  «أصـحاب هـذا االجتـاه دائـام  «  .حالة شجار دائم مع كافة الناس
 شاهرون سـيوفهم عـىل مـن ليـسوا أعـداء  , مع غريهم» حربحالة 
إنـه اإلسـالم  «  : فهم يقدمون نموذجهم اخلاص لإلسـالم .»... هلم

 الـذي ال يعـرف غـري العنـف يف  , العبوس القمطرير ,املقطب الوجه
 والفظاظـة يف  , والغلظـة يف التعامـل , واخلشونة يف املجادلة ,الدعوة

  .» ... األسلوب
 الـذي يـسميه » الوسـطية اإلجيابيـة «ه االجتاهـات اجتـاه ومن هـذ

إسـالم التيـسري  « إسالم هذا االجتاه هـو  .» االجتاه احلضاري «أيضا 
 والتعـارف ال  , والرفـق ال العنـف , والتبـشري ال التنفـري ,ال التعسري

 والعمـل ال  , واجلـوهر ال الـشكل , والتـسامح ال التعـصب ,التناكر
 والتجديــد ال  , واالجتهـاد ال التقليـد ,ال االدعـاء والعطـاء  ,اجلـدل
  .»  والوسطية ال الغلو وال التقصري , واالنضباط ال التسيب ,اجلمود

إسالم  « أعني ما أعنيه بعبارة  ,من هذا الباب وعىل هذا األساس
 عـىل نحـو  , الذي مـن خاللـه نـضمن مـستقبل اإلسـالم ,» املستقبل

  ,وعب طبيعة زماننا وأحوال عـرصنا ومن خالله نست ,أفضل وأمثل
 وما يصلح لكـل داء  , وما يمكن فيها وما ال يمكن ,ما هلا وما عليها

  .  وما يلزم تقديمه عىل غريه ألولويته الظرفية أو الدائمة ,من دواء
  . وباهللا تعالـى التوفيـق ,وفيـام يلـي بعـض مالمـح ذلك
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 قـضية  :ن التحديات الكبرية التي تواجه املسلمني ويواجهوهنـام
  , فهي من أخطر التحـديات الـسياسية والعـسكرية .احلرب والسلم

 الفقهيـة  ـــ أو اإلشـكاالت ـــولكنها قبل ذلك من أخطر التحـديات
  .والفكرية

  ,مما ال شـك فيـه أن اإلسـالم رشع احلـرب والقتـال عنـد اللـزوم
  . حسب احلاالت ,باحة أو الوجوبسواء عىل سبيل اإل

 وكان  , إذا كان بحق وألجل احلق :والقتال يكون واجبا ومتعينا
  , وكانت نتيجته املرجوة حمققة أو شـبه حمققـة ,ال مفر منه وال بديل عنه

  .ومل يكن من مضاره ومفاسده املحققة ما يربو عىل فائدته
 وجـود قيـادة  فإن دخول احلرب يتوقف عـىل ,ويف مجيع احلاالت

 ثـم يتبـني  ,رشعية تقدر كافة الرشوط واالحـتامالت واالنعكاسـات
 فلــيس ألي واحــد مــن  .هلــا ويثبــت عنــدها رضورة دخــول احلــرب

 الزج باملسلمني يف حرب بدون حتقـق  , وال ألي مجاعة منهم ,الناس
  .رشوطها وموجباهتا ومتطلباهتا

لحة التــي واحلقيقــة أن معظــم حــاالت القتــال واألعــامل املــس
 داخليــا  , أو تفــرض علــيهم هنــا وهنــاك ,خيوضــها املــسلمون اليــوم

ــا ــا أو أكثره ــرشوط كله ــدة لل ــا فاق ــدة  ,وخارجي ــذلك فاق ــي ل  وه
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 وهـــي يف أحـــسن التقـــديرات والتـــأويالت  ,للـــرشعية اإلســـالمية
  . ورشها أكرب من خريها , رضرها أكرب من نفعها ,اجتهادات خاطئة

حلق والصالحية ليدخل األمة أو جـزءا  من الذي يمتلك ا :فأوال
  ?منها يف حالة حرب ويفرض عليها أداء ثمنها وحتمل تبعاهتا

 ماذا جنى منها  ? ما نتائج هذه املغامرات احلربية والقتالية :وثانيا
  ?اإلسالم واملسلمون وغري املسلمني

  . ال ?هل هي فتح لإلسالم
  . ال ?هل هي نرص للمسلمني

  .  ال ?ية لغري املسلمنيهل هي هدية وهدا
  .  ال ?هل هي نكاية ألعداء اإلسالم واملسلمني

 فيقتـيض التفريـق بـني نـوعني  , وهذا هو األهم عندي :وأما ثالثا
  :من األعامل احلربية والقتالية

ـــ ١ ــة ـ ــه باإلهان ــدي علي ــن اإلســالم إذا اعت ــا ع ــون دفاع ــا يك م
ــ ــنهم وبين ــة بي ــه واحليلول ــاس عن ــشويه وصــد الن  والطعــن يف  ,هوالت

 .  عقيدته أو رشيعته أو نبيه
  .ما يكون لرد العدوان والغزو والغصب عن املسلمنيــ ٢

 فـال شـك يف حـق املعتـدى علـيهم يف رد  ,فأما هذه احلالة الثانيـة
 وهــم الــذين  . حربيــة وســلمية ,العــدوان بجميــع الوســائل املمكنــة

 األقــدر  , وعــىل مجيــع املــسلمني نــرصهتم ,يقــدرون ويقــررون ذلــك
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  .فاألقدر واألقرب فاألقرب
 فتحتـاج إىل مزيـد تأمـل  ,وأما احلالة األوىل وهي املقـصودة اآلن

   .وبيان
جيب أن نستحرض أوال أن احلروب الواسعة والشاملة اليـوم هـي 

 واألســواق  , لإلنــسان واحليــوان والعمــران ,حــروب ماحقــة مفنيــة
  . أنتجتـه احلـضارة الغربيـة وهذا رش ما...  واملاء واهلواء ,واألرزاق

التـي ال تبقـي ,  IQH »أسلحة الدمار الشامل «: لقد أنتجوا ما يسمونه 
   . ووضعوها عىل رؤوس ماليري البرش ,وال تذر

ــه النــاس بــسيوفهم ورمــاحهم ــا كــان يقتتــل في   ,فــرحم اهللا زمان
 ثـم  , تسفريف النهايـة عـن قتـل العـرشات ,وخيوضون معارك ضارية

  . آمنــني مطمئنــني ,ن إىل مــواقعهم ومنــازهلم وأهلــيهميعــود البــاقو
  : ونكـاد نقـول .فشتان شتان بني حـرب وحـرب وبـني قتـال وقتـال

 ويقتل من الشعوب أضعاف ما  ,اليوم قتل بال قتال وإبادة بال هوادة
   .يقتل من اجليوش

فهل حروب كهذه يمكن أن ختـدم اإلسـالم وتـدافع عنـه وترفـع 
 هل جتلـب سـوى  ? أحدا أو جتلب نفعا ألحد وهل هي ختدم ?رايته

  ?العار والدمار للبرشية ولكل ما حوهلا
  ,وإذا كان هذا هو الوجه الرشير البشع لعامل اليـوم وحـضارة اليـوم

                                                 
أنا أعني أن كل األسلحة احلديثة هي أسلحة دمار شامل نظرا لـشدة فتكهـا  )١(

 . دمريية الواسعةتولقدرهتا ال
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 وله تأثري بليـغ يف شـأن  ,فإن هناك وجها آخر جيب استحضاره أيضا
  , ويف مــسألة احلــرب والــسالم ,دعــوة اإلســالم ومــستقبل اإلســالم

أعني بذلك هذا التوسع غري املسبوق يف فرص التواصـل والتفـاهم و
  . ويف حرية الرأي والتعبري والدعوة والتبليغ ,واحلوار

 ويف  ,إن الدعوة إىل اإلسالم وتبليغه والدفاع عنه بشتى الوسـائل
خمتلف بقاع العامل أصبح شيئا متاحا وميرسا بدرجـة ال مثيـل هلـا مـن 

  , ويف أمريكـا الـشاملية , وأوروبا الـرشقية ,ة ففي أوروبا الغربي .قبل
 فــضال عــن  , ويف شــامل آســيا ورشقهــا وجنوهبــا ,وأمريكــا اجلنوبيــة
 يف كـل  , ويف روسـيا وأسـرتاليا , ويف أفريقيـا كلهـا ,وسطها وغرهبـا

ــارات واجلهــات مــن العــامل ينتــرش دعــاة اإلســالم وتنتــرش  هــذه الق
  ,الندوات واملـؤمترات اإلسـالمية وتعقد  ,املنظامت واملراكز اإلسالمية

  .وتتاح لدعوة اإلسالم فرص ومناسبات
  ,أنــا ال أنكــر وجــود مــضايقات وعراقيــل وضــغوط يف هــذا املجــال

ولكنها عىل كل حال قد ال تكون أكثر مما جيـده اإلنـسان حتـى مـن نفـسه 
 . ﴾ a cb ̀ _ ~ { |﴿ : وأهله

 ] ١٤:التغابن[
 وقبول  , لدعوة اإلسالم فإن االستجابة ,من هذا بل أكثر

 قد  , وقبول التحاور معهم ,االستامع إىل دعاته وعلامئه ومفكريه
  , وإذا كان أبو األنبياء .ا أكثر من أي عرص سابقًيكون اليوم متحقق

 نوح عليه السالم قد بلغ من سخطه عىل  ,واألب الثاين للبرشية
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 À   Á   Â Ã Ä Å Æ Ç ¿﴿  :قومه أن دعا عليهم فقال
È É  Ê Ë Ì Í Î Ï      Ð Ñ ﴾ ]٢٧, ٢٦:نوح [; 

 فام استجاب له إال أفراد  ,ألنه دعاهم ما يقرب من عرشة قرون
 وألهنم أمعنوا يف كفرهم وضالهلم بشكل قل نظريه يف  ,معدودون

  » ª © ̈ § ¦ ¥    ¤ £ ¢﴿  :التاريخ إن كان له نظري
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´    µ   ¶ ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 
Æ Ç È É Ê Ë Ì   ﴾ ]٩ــ٥:نوح[.   

          c d e f   g h i j     k l m n﴿  :والنتيجة

o p q r s ﴾ ]٢٢, ٢١:نوح [. 
 مع فرعون وملئه شبيها بام بلغه  وقد بلغت حالة موسى

 ½ ¼ « º﴿  :اً وظهر ذلك يف دعائه أيض ,نوح مع قومه
¾ ¿ À Á Â Ã Ä    Å Æ Ç È ÊÉ 

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô Õ Ö ×  ﴾  
 ] ٨٨يونس[

ــاء أصــحاب الكهــف  ــرآن الكــريم مــن أنب ــا الق ــد قــص علين وق
وأصحاب األخدود وغريهم ما نعرف من خالله مدى حمنة املؤمنني 

 وملجـرد دعـوهتم  , ملجرد إيامهنم وقـوهلم ربنـا اهللا ,والدعاة السابقني
  ونعرف من خالله مدى الكفر والقساوة واجلـربوت الـذي ,لإليامن
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 وهي أحـوال ال نكـاد نجـد  .واجههم به أهل زماهنم وحكام زماهنم
 .  رشقه وغربه وشامله وجنوبه ,هلا مثيال أو شبيها يف عامل اليوم

الشامل  حروب الدمار  : بوجهيه املذكورين ,إن واقع عاملنا اليوم
 جيعـل  , والفرص الواسعة امليـرسة حلريـة الـدعوة ووسـائلها ,من جهة

 التي قد يـتم اعتامدهـا واللجـوء إليهـا احلربيةملبادرات من األفكار وا
 وباســم إعــالء  , وباســم نــرصة اإلســالم ,باســم الــدعوة اإلســالمية

 وال متـــت إىل طبيعـــة الواقـــع  ,واقعـــة خـــارج التـــاريخ , كلمـــة اهللا
 إهنا أعامل تقع وتوضع يف غري مواضعها وتقع عىل  .ومتطلباته بصلة

  .غري مناطاهتا وخارج رشوطها
 والدعوة إليه والـدفاع  , وبيانه ونرصته ,اإلسالم ونرشه إن تبليغ

 وما  , كل ذلك متاح ميسور بام يفوق قدرات دعاته وإمكاناهتم ,عنه
  , ويكـون غـريه ممكنـا فيـه ,ال يكون ممكنا يف بلد يكون ممكنا يف غريه

وأمامنا وبني أيـدينا مـن الوسـائل واملـسالك واملجـاالت مـا ال يكـاد 
  . يف أنواعه وليس يف أفراده, حيىص

  , عامليـةفتوحـاتوقد حقق اإلسالم يف السنوات القليلة املاضية 
 وذلك عرب القنوات التلفزيونية وعرب الوسائل  ,واخرتق قالعا عاتية

 ولقد أصبح منع األعـامل  .اإللكرتونية بمختلف أشكاهلا ووسائطها
 رضبـا مـن  ,عليهـا وفرض الرقابة  ,الدعوية واإلعالمية والتواصلية

ــوا يامرســونه مــن احلكــام  ــد مــن ال زال ــاء والعبــث عن العمــى والغب
  .املتخلفني
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وال نريــد لــبعض شــباب اإلســالم ولــبعض دعاتــه ومجاعاتــه أن 
 فيـستمروا يف جهلهـم  ,يكونوا عىل هذا النحو مـن التخلـف والغبـاء

 ويستمروا لذلك يف معـارك عبثيـة ال حمـل  ,وجتاهلهم لطبيعة زماهنم
  .ا من اإلعرابهل

h^Ãéj‰÷]<sãßÚæ<˜Ê†Ö]<sãßÚ<°e<Ýø‰ý]<ØfÏjŠÚV<< <

  ـــ والسلوكي أيـضا ــ ذلك التوجه الفكري ,وأعني بمنهج الرفض
ــايف بــني  ــالغ يف إظهــار املخالفــة والتعــادي واملفاصــلة والتن الــذي يب

 مـن معتقـدات  , ويف العامل , مما يسود يف املجتمع ,اإلسالم وما سواه
 وهـو مـا جيعـل اإلسـالم ... نظريات ومواقـف وتـرصفاتوأفكار و

  ,يبدو وكأنه يـرفض كـل يشء ويـدين كـل يشء ويتميـز يف كـل يشء
  .ويصبح كأنه يرفض اجلميع ويرفضه اجلميع

 يف حالـة  , املعتمـد عنـد بعـض دعاتـه» اإلسـالم «وهكذا يوضع 
  : ومع كل الناس ,تنافر وتناف مع كل يشء

 أو ألهنــم  ,سلمني ألهنـم متمـذهبونرفـض ورصاع مـع عامـة املـ
  , أو رافـضة , أو ألهنم أشـاعرة , أو ألهنم فاسدو العقيدة ,مبتدعون
رفــض ورصاع مــع األنظمــة وكــل مــا يــأيت منهــا ومــا   أو ,أو ناصــبة
 .  يندرج فيها

 .  رفض ورصاع مع الديمقراطية واالنتخابات والربملانات
 .  وق املرأةرفض ورصاع مع احلريات وحقوق اإلنسان وحق

 . رفض ورصاع مع الفنون واآلداب باجلملة والتفصيل
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إن كل ذلك خطأ ومرفوض وال ينبغي أن يكون منه : أنا ال أقول 
 ,  ولكني أحتدث عن نزعة مبالغة يف الرفض والتحـريم والتبـديع ,يشء

 بـل أجـدين أحيانـا أحـدث , مبالغة يف املخالفـة واملفارقـة واملفاصـلة
 . لتحريم والتجريم والرفض عند هؤالءنفيس عن هواية ا

  ,وهلذا أصبح من الواجب املتعني إظهار الوجـه اآلخـر لإلسـالم
 وهـو , وإظهار التوجه اآلخر يف الفكر اإلسالمي والفقـه اإلسـالمي

التوجه الذي خيدم توسع اإلسالم وخيدم مـستقبل اإلسـالم وإسـالم 
  . إنه الوجه االستيعايب .املستقبل

 أن اإلســالم اســتوعب الرســاالت الدينيــة  ــــ أوالـ ـــمــن املعلــوم
 وإنـام أمـدها بحيـاة  , فهـو مل يـأت إلماتتهـا وإزاحتهـا .السابقة عليـه

 فهـو قـد جـاء مـن أجـل إحيائهـا وختليـصها مـن التحريـف  .جديدة
  . ومن اآلصار واألغالل ,والتزييف

﴿u v w x y z { | 
} ~ _ ̀          ba ﴾ ]١٥٧:األعراف [. 
 ولـيس انقالبـا  ,الم وارث الرشائع السابقة ومستوعب هلافاإلس

  .عليها
 ^وكـان رسـول اهللا  «  :قـال {ويف الصحيح عن ابن عبـاس 

IQH » حيب موافقة أهل الكتاب فيام مل يؤمر به
 . 

                                                 
 .صحيح مسلم , كتاب الفضائل  )١(
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 مـــن نـــامذج الوجـــه االســـتيعايب يف  ,اًويف صـــحيح مـــسلم أيـــض
        حـدثني  , مـا رواه عـن عبـد امللـك بـن شـعيب بـن الليـث ,اإلسالم

 حدثني موسـى بـن عـيل  , أخربين الليث بن سعد ,عبد اهللا بن وهب
 سـمعت  : بن العـاصو قال املستورد القريش عن عمر :عن أبيه قال
 فقـال لـه , » تقوم الساعة والروم أكثر الناس «  : يقول^رسول اهللا 

 , ^ أقول ما سـمعت مـن رسـول اهللا  : قال,  أبرص ما تقول :عمرو
إهنم ألحلـم النـاس  «  :اً أربعً إن فيهم خلصاال , لئن قلت ذلك :قال

  , وأوشـكهم كـرة بعـد فـرة , وأرسعهم إفاقة بعـد مـصيبة ,عند فتنة
 وأمـنعهم  : وخامسة حسنة مجيلـة .وخريهم ملسكني ويتيم وضعيف

IQH » من ظلم امللوك
 . 

  ,وكلها صفات مسوقة مساق املدح والثناء والدعوة إىل االقتـداء
  ! ع أن هؤالء خصوم ومنافسون تارخييون لإلسالم واملسلمنيم

  , فـإن اإلسـالم حـني تنـزل يف عـرب اجلاهليـة ,من جهة أخـرى
 مل يعمـد إىل حمـو آثـارهم  ,بكل ما نعرفه من وثنيتهم وسائر قبائحهم

 والتــشطيب عــىل كافــة نظمهــم  ,واستئــصال عــاداهتم وأعــرافهم
 بل أقر مـن  .ا ورجسا وجاهلية مل يعترب ذلك كله رش... ومعامالهتم

 سواء كانت أصوله  ,أخالقهم وأعرافهم ونظم حياهتم اليشء الكثري
  . فكل ذلك من سنن اهللا يف هداية خلقه , أو فطرية كسبية ,دينية نقلية

ومن لطائف السنة ونفائسها يف هذا الباب ذلك احلديث الطويـل 
                                                 

 .صحيح مسلم , كتاب الفتن وأرشاط الساعة  )١(
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       : يض عيـاض  وهو حـديث قـال عنـه القـا .املعروف بحديث أم زرع
 وخرجـه يف الـصحاح  ,ال خالف يف صـحته وأن األئمـة قـد قبلـوه «

IQH » البخاري ومسلم فمن بعدمها
 .  

أن إحــدى عــرشة امــرأة مــن نــساء اجلاهليــة مجعهــن :  وخالصــته
 فاتفقن عىل أن تتحدث كـل مـنهن عـن خـصال زوجهـا  ,جملس هلن

 , صـدقا ال كـذب فيـه واتفقن عىل أن يكون حـديثهن  ,وما له وما عليه
  ,» أم زرع « وكانـت أخـراهن حـديثا هـي  ,ثم حتـدثن بـذلك كلهـن

 وهـي  ,» أيب زرع «ذات التجربة الشيقة مع زوجها الـسخي الكـريم 
  .التي سمي احلديث باسمها

يـــا  « : < قـــال لعائـــشة ^ويف هـــذا احلـــديث أن رســـول اهللا 
 بـأيب أنـت :  فقالـت عائـشة. »  كنت لك كـأيب زرع ألم زرع, عائشة

IRH  بل أنت خري يل من أيب زرع ,وأمي يا رسول اهللا
 .  

بغية  «: وقد أفرد القايض عياض هذا احلديث برشح خاص سامه 
  .» الرائد ملا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد

وفيــه مــن الفقــه جــواز  «: عــن هــذا احلــديث  ~قــال القــايض 
 والقــرون املاضــية  , واألجيــال البائــدة ,احلــديث عــن األمــم اخلاليــة

 واستبـصارا  ,َ ألن يف سـريهم اعتبـارا للمعتـرب ,ُورضب األمثال هبم
                                                 

 نـرش وزارة ,) ١٨ص (بغية الرائد ملا تضمنه حـديث أم زرع مـن الفوائـد ,  )١(
 . ١٣٩٥/١٩٧٥األوقاف املغربية 

 .) ١٧ص (نفسه ,  )٢(
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ــدة للباحــث املــستكثر ,للمستبــرص ــإن يف هــذا  . واســتخراج الفائ  ف
 منفعـة يف احلـض عـىل الوفـاء  ــُ ال سيام إذا حدث به النساء ــاحلديث
  والـشكر جلميـل , والندب لقرص الطـرف والقلـب علـيهم ,للبعولة
 وثنائها عليـه  , كحال أم زرع وما ظهر من إعجاهبا بأيب زرع ,فعلهم

 ,  واستصغارها كـل يشء بعـده , وشكرها إحسانه هلا ,وعىل مجيع أهله
ُمع ما فيه من صرب األخر الاليت ذممن أزواجهن واإلعـالم بـام حتملنـه 

 لتقتدي بذلك من النـساء مـن  ,من سوء عرشهتم ورشاسة أخالقهم
ن يف الــصرب عــىل مــا يكــون مــن األزواج وتتأســى بمــن بلغهــا خــربه

IQH » تقدمها يف ذلك
 . 

وأورد القايض عياض قول الفقيه املـالكي املهلـب بـن أيب صـفرة 
فيه من الفقه جواز التـأيس بأهـل اإلحـسان مـن  «: عن هذا احلديث 

   .» ... كل أمة
وأما قولـه بجـواز التـأيس بأهـل اإلحـسان  «: ثم علق عليه قائال 

IRH »  فصحيح ما مل تصادمه الرشيعة ,من كل أمة
 .  
  ـــ تعامـل املـسلمون ,وهبذه الروح املتفتحة وهبذا املنهج االستيعايب

 مـع الثقافـات واحلـضارات والتجـارب  ـــمن الصحابة فمن بعـدهم
 مـن روميـة وفارسـية ومـرصية  ,البرشية التي القوها واحتكوا معهـا
  ,وعقوهلم  فقد أوسعوا هلا قلوهبم .وهندية وصينية ويونانية وغريها

                                                 
 .) ٣٧ ــ٣٦ص (نفسه  )١(
 .) ١٧١ص (نفسه  )٢(
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 . فأخذوا وردوا وترمجوا واستفادوا
 جيـب أن  ,ونحن حينام نكون مـسلحني بإيامننـا وواثقـني بأنفـسنا

 وحيــنام  , بــل يف طليعــتهم ,نكــون مــع الديمقراطيــة والــديمقراطيني
 جيـــب أن نكـــون مـــع احلداثـــة  ,نكـــون حمـــصنني بأخالقنـــا وقيمنـــا

ني نتـــشبع بمقاصـــد اإلســـالم يف العدالـــة  ونحـــن حـــ ,واحلـــداثيني
 إال أن ننخرط يف حركة حقـوق  ــ مبدئيا ــ ال يسعنا ,والكرامة واحلق

  ,واملستـضعفني  ونقف مع كافـة املظلـومني ,اإلنسان ونضاالهتا النبيلة
  .من مسلمني وغري مسلمني

ــاب  ــع أرب ــات م ــتح حــوارات وعالق ــوم جيــب أن نف ونحــن الي
 مقدمتها الديانة املسيحية بمختلف مـذاهبها  ويف ,الديانات األخرى

  , لنتفاهم ونتعاون عىل تثبيت املعتقدات والقيم املـشرتكة ,وكنائسها
 ولقـد  . ومواجهة األخطار املشرتكة ,وعىل إنجاز األهداف املشرتكة

ــؤخر ــسية م ــائس الفرن ــان للكن ــشكوراًك ــارخيي م ــنام  , موقــف ت  حي
 وراســلت  ,تــداء احلجــابعارضـت منــع املــسلامت يف فرنــسا مـن ار

 وكان للبابا يوحنا بولس الثاين موقف جيـد  .الرئيس الفرنيس بذلك
  .يف هذا االجتاه أيضا

 بحاجـة إىل أن نقـوي ثقتنـا يف نفوسـنا  ـــ ومـستقبال ـــنحن اليوم
 وبأنـه ال يمنعنـا  , وبقدرتـه االسـتيعابية , بقوته الذاتية ,وثقتنا بديننا

 بـل يوجـب  ـــ وال يمنعنـا أبـدا , ونعطـيأبدا من أن نتحـاور ونأخـذ
  , ومـن فـضل وسـبق , أن نبرص ما عند غرينا مـن خـري وحـق ــعلينا



RS á]‚é¹]»p^_ 

 واثقـني يف  . ونـستعني هبـم عليـه ,وأن نمدحهم عليه وننافـسهم فيـه
 وأنـه رمحـة اهللا  ,الوقت نفسه بأحقية دين اإلسالم ورشيعـة اإلسـالم

  .ال يعىل عليه وأنه لذلك يعلو و ,وهداه وعدله بني عباده
Ý^{Ó£]æ<hçÃÖ]<°e<Ýø‰ý]<ØfÏjŠÚV<< <

ــدعاة ,كثــري مــن اجلامعــات اإلســالمية   , وكثــري مــن العلــامء وال
 ومصري  , وتطبيق اإلسالم , مكانة اإلسالم ــبدرجة كبرية  ــيعلقون

  , عىل موقـف الدولـة ومـدى التزامهـا بأحكامـه ,اإلسالم ومستقبله
احلقيقـي لإلسـالم  ون يرون أن التطبيـق وكثري .وقيامها بحمل رايته

 » قيـام الدولـة اإلسـالمية «واملستقبل احلقيقي لإلسالم إنام يتمثل يف 
  .» اخلالفة اإلسالمية «أو ربام 

وال شك أن الدولة اإلسالمية أو احلكم اإلسالمي هي عروة من 
ـــاة اإلســـالمية واملجتمـــع  , اإلســـالماعـــر  وحـــصن حـــصني للحي

ــذلك .اإلســالمي ــود  ول ــذل اجله ــا وب ــأمر إقامته ــشغال ب ــإن االن  ف
 غـري أنـه حيـنام تـصبح  .والتضحيات يف سبيلها أمر مـرشوع ومعتـرب

ــشاغل واهلــدف العاجــل ــة اإلســالمية هــي الــشغل ال                ,إقامــة الدول
 فــإن هــذا يــصبح داعيــا  ,أو هــي األولويــة العليــا والغايــة القــصوى

مــور يف نــصاهبا ونعطيهــا  حتــى نــضع األ ,للرتيــث وموجبــا للتثبــت
  .قدرها ومكاهنا

لقد رأينـا يف حركاتنـا اإلسـالمية مـن جيعلـون مـن إقامـة اخلالفـة 
 معتـربين أن  , وجممـع أهـدافهم ومبتـدأ طلـبهم وحتـركهم ,شعارهم
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 والنظـر  ,األمة اإلسالمية ال ينقصها سوى اسرتجاع اخلالفة السليبة
  .يف وجهها والتمتع بجاهها

 فخاضـوا  ,» الدولـة اإلسالميـة أوال «دوا شعار ومنهم من اعتم
  ,ألجل اإلقامة الفورية هلا كربى معاركهم وألقوا فيهـا كامـل ثقلهـم

  .وإمكاناهتم املادية واملعنوية وجندوا هلا كل طاقاهتم
  ,ومـنهم مــن ال جيعلــون اخلالفـة والدولــة كــل يشء أو أول يشء

ِّمنطلقـــا حمـــددا  و ,ولكـــنهم جيعلوهنـــا أصـــال مـــن أكـــرب أصـــوهلم
أعـز مـا  «ولـذلك فهـي عنـدهم  . لتحليالهتم ومـواقفهم ومـسارهم

  . حسب عبارة املهدي بن تومرت التي سمى هبا أحد كتبه ,» يطلب
وأود أن أوضــح أمــورا مــن شــأهنا أن تــساعد عــىل حتديــد موقــع 

ــا يف اإلســالم ــة ومكانته ــريط ,الدول ــراط وال تف ــن غــري إف ــيام  , م  ف
   .أحسب

  , شـرع اهللا تعالـى نصا رصحيا آمرا وملزما بإقامـة الدولـةال نجد يف
 عـىل غـرار مـا  ,كام ال نجد يف شأهنا نصوصا يف الرتغيـب والرتهيـب

ُ وإنام تقرر وجوب إقامة .نجد يف سائر األركان والواجبات َ َّ َ   ,الدولة َ
 ومن بـاب  , من باب االجتهاد واالستنباط ,ووجوب نصب اخلليفة

 لألمـر الواقـع الـذي اً وامتـداد , والتخـريج القيـايسالنظر املصلحي
  .^تركه رسول اهللا 

 فإن وجوب الدولة واخلالفة إنام هو من  ,ويف مجيع هذه احلاالت
مـا  « من باب » أي الدولة « فهي  .باب الوسائل ال من باب املقاصد
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 بمعنى أن هذا الواجب ليس مـن  .» ال يتم الواجب إال به فهو اجب
 ومعلـوم  .» الواجب لغريه « وإنام هو من نوع » واجب لذاتهال «نوع 

 وهـذا  .أن الواجب لغريه أخفض رتبة وأقل أمهية من الواجب لذاته
   :يعني أمرين
 أن السعي يف إقامة الواجب لغريه ال ينبغي أن يكون عـىل  :األول

   . وال جيوز أن يكون ضارا به أو مفوتا له ,حساب ما هو واجب لذاته
 إذا أصـبح بعـضه  , أن ما تتوقف إقامته عىل إقامة الدولة :ثاينوال

 اً فقد سقط وجوب هذه الوسيلة سـقوط ,ممكن التحقيق بغري الدولة
  .جزئيا

 إقامـة  ـــ يف كثـري مـن احلـاالت ـــكام أن الدولة القائمة قـد يتـأتى
 حتـى ولـو كانـت منحرفـة أو  ,بعض الـدين يف ظلهـا أو مـن خالهلـا

  . فضال عام إذا كانت حمايدة أو حمابية أو قريبة ,اديةمناوئة أو مع
ـــة  ـــإن أمهي ـــضا ف ـــة اإلســـالمية «ويف هـــذه احلـــاالت أي  » الدول

 مــن فــرص » الدولــة القائمــة «ورضورهتــا تــنقص بقــدر مــا تتيحــه 
  .وإمكانات إلقامة الدين وإقامة أحكامه يف احلياة اخلاصة والعامة

 فمن بـاب أوىل أن إسـالمية  ,وإذا كان اإليامن نفسه يزيد وينقص
 فالدولـة التـي نعتربهـا  . تزيـد وتـنقص ــ أو عدم إسالميتها ــالدولة
  , هي يف احلقيقة وعىل وجه التفصيل جمموعـة مـن الوسـائل ,وسيلة

 أو بتعبـري  ,وهذه املجموعة مـن الوسـائل قابلـة للتفكيـك والتفريـق
  , بعـض بحيـث يتحقـق بعـضها دون , قابلـة للتبعـيض :األصوليني
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 ويكـون بعـضها  .ويكون بعضها قابال للتحقيق وبعضا ليس كـذلك
 وهذا يعني أن ما  . ويكون بعضها منحرفا مرفوضا ,صاحلا مرشوعا

 أو كـان ممكـن التحقيـق  ,يكون متحققا وصـاحلا ومقبـوال يف الـرشع
 جيــب التمــسك بــه  ,» أســلمة الدولــة « فهــو جــزء مــن  ,واإلصــالح
  .واالعتداد به

اخلطأ الكبري واملأزق اخلطـري الـذي وقعـت فيـه وتقـع فيـه غري أن 
  , هـو االنـشغال بالوسـيلة عـن اهلـدف ,بعض احلركـات اإلسـالمية

 فكثـريون أولئـك الـذين أفنـوا  ,وتضييع اهلدف حرصا عىل الوسـيلة
أعامرهم واستهلكوا حياهتم واستنفدوا جهـودهم عـىل طريـق إقامـة 

 وربـام مل تـزدد  .ة أثـر وال خـرب من غري أن يظهـر هلـذه الدولـ ,الدولة
 وهكذا فـال الدولـة قامـت  .الدولة بفضل جهودهم إال بعدا وعرسا

  . وال األمة استفادت من طاقاهتم ,هبم
ُّواألدهى من هذا واألمر  هـو أن يكـون طلـب الدولـة والـسعي  ,َ

 يـدخل طلـب  : أو بعبارة أخـرى ــإىل إقامتها يف حالة تعذر وانسداد
 ومع ذلك يـستمر  ــة انسداد املسالك وانفتاح املهالكالدولة يف مرح

 واحلقيقــة أن إقامــة الدولــة ختــضع  .اإلحلــاح واإلرصار والــصدام
 ال يمكـن  ,لرشوط وأسـباب وقـوانني تارخييـة واجتامعيـة وسياسـية

 وال بمجــرد تقــديم  ,إلغاؤهــا أو القفــز عليهــا بمجــرد رغبــة أو قــرار
  .ة وخملــصة وجــسيمة حتــى ولــو كانــت صــادق ,جهــود وتــضحيات

مـا تـرك مـن اجلهـل «  : ~وقديام قال ابـن عطـاء اهللا اإلسـكندري 
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فمــن يريــد   .» شــيئا مــن أراد أن يظهــر يف الوقــت غــري مــا أظهــره اهللا
أن حيقق شيئا ويظهره يف الوجود مـن غـري أن يـرى أن اهللا  ويرص عىل

 فـإنام يعـرب بـذلك عـن جهلـه  ,تعاىل قد هيأ أسـبابه وأنـضج رشوطـه
  .لكبري بالسنن والقوانني االجتامعيةا

 نعــم إن عمــل اإلنــسان وجهــده وتقدمــه ونجاحــه هــو جــزء مــن
 ولكنـه  , وهو حمرك للسنن والقـوانني بـإذن اهللا ,األسباب والرشوط

يظل حمكوما أو عىل األقل حمدودا بفعل عوامل كثرية ال جيوز إغفاهلا 
الدولـة  «قامـة  ولـو فرضـنا أن إ .أو إسقاطها من احلـساب والتقـدير

 لكـان  , هي شعرية تعبدية وفريضة تعبدية مطلوبة لذاهتا» اإلسالمية
 وأن جيملـوا يف  ,عىل طالهبا أن يتأنوا يف التقدير ويتدرجوا يف التدبري

ًفـإن املنبـت ال أرضـ «  ;طلـبهم َّ فكيــف , IQH »  قطـع وال ظهـرا أبقـىاَ
  !ة واألمر ال يصل إىل هذه الدرجة وال يكتيس هذه الصف

íÖæ‚Ö]<íÚ^Îc<àÂ<øè‚e<íÚù]<íÚ^ÎcV<< <

أضف إىل هذا أن املجال فسيح أمـام احلركـة اإلسـالمية ودعاهتـا 
وعامهلــا يف أن حتقــق الكثــري مــن أهــدافها ومــن أحكــام دينهــا ومــن 

  , من غري أن تقيم دولة ومن غـري أن متتلـك سـلطة ,إصالح جمتمعها
 بناء األمة ومن وذلك من خالل العمل يف صفوف األمة ومن خالل

  : وبيان ذلك فيام ييل .» إقامة األمة بديال عن إقامة الدولة «خالل 
                                                 

 .) ٣/٤٠٢ (جزء من حديث رواه البيهقي يف شعب اإليامن )١(
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  :ًبنـاء األمـة أوال 

òßbßcïicåÇÞbÓZaÞì‰ÞbÓ^ZDَّلتنقـضن عـر ُ ُ  اَ
 فكلــام انتقــضت عــروة تــشبث النــاس بــالتي  ,اإلســالم عــروة عــروة

CIQHN فأوهلن نقضا احلكم وآخرهن الصالة, تليها 

يكثر االستشهاد هبذا احلديث عىل أمهية الدولـة اإلسـالمية وعـىل 
  ,أولويتها أو رضورة استعادهتا ضمن حركة التصحيح وإعادة البناء

  . اإلسـالماحيث إن احلديث اعترب احلكم عروة من عر
غري أن هذا احلـديث يـشري إىل حقيقتـني ضـمنيتني ال ينتبـه إلـيهام 

  :ا ومه ,املستشهدون به
ـــ ١ ــرـ ــن ع ــروة م ــو أضــعف ع ــون احلكــم ه  ألن  , اإلســالماك

          االنتقــاض واالنكــسار يــصيب أول مــا يــصيب اجلــزء األضــعف 
 بيـنام يظـل اجلـزء األكثـر قـوة ومتانـة  .أو األقل صـالبة مـن أي يشء

 حتــى يكــون األخــري بقــاء  ,صــامدا مقاومــا لعوامــل اهلــدم والكــرس
معنـى احلـديث أن أضـعف مـا يعتمـد  ف .واألخري انكسارا وانتقاضا

 وأن أرسخ ما يقوم عليـه  ,عليه اإلسالم يف وجوده وبقائه هو احلكم
  .وأصلب ما فيه هو الصالة

إن اإلسالم يمكنه أن يستمر ويستقر وينمـو ويمتـد حتـى مـع ــ ٢
 فمن املعلـوم أن اهللا تعـاىل ,  بانحرافه أو غيابه ,انتقاض عروة احلكم

 ] X Y Z ﴿ : أنزل دينه

 وأنـه وجـد ليبقـى إىل قيـام , ﴾
                                                 

 . )٩/١٩٨( , واملعجم الكبري للطرباين )١٥/١١١(صحيح ابن حبان  )١(
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  , فإذا كان سيفقد عـروة احلكـم يف وقـت مبكـر مـن تارخيـه .الساعة
فمعنى هذا أنه سيعيش ويستمر قائام زمنـا طـويال دون االعـتامد عـىل 

 ! تلك العروة املنتقضة
النبــوي وتفــصيله وبيانــه يوجــد يف تــاريخ  ومــصداق هــذا التنبيــه

 فقـد ترعـرع اإلسـالم  ,قرونـه إىل اآلن من أول  ,اإلسالم واملسلمني
 بـالرغم مـن انتقـاض  ,واشتد عوده وامتد نفوذه عرب الزمان واملكان

 وصان املـسلمون عـزهتم ومنعـتهم وحفظـوا بيـضتهم  .عروة احلكم
 بل وسعوا رقعتهم ونـرشوا يف  ,وأقاموا حضارهتم وطوروا علومهم

وهن يف دولـتهم  بالرغم من االنحـراف والفـساد والـ ,العاملني دينهم
  .وحكامهم وحكوماهتم

  ?ماذا يعنـي هذا
 أخـرى يف اإلسـالم أكثـر أمهيـة وفاعليـة مـن عـروة ايعني أن عـر

 ويعني أن األمة تستطيع أن تكـون قويـة  ,احلكم بقيت قائمة مشتغلة
متينة نامية فعالة حتى مع وجود اختالالت وانحرافات وعاهـات يف 

 الدولة ليست كـل يشء وليـست  ومعنى هذا أيضا أن .نظام حكمها
 يف  , وحني تصري الدولـة هـي كـل يشء أو هـي أهـم يشء, أهم يشء

 فإهنا تصبح حينئذ أخطر يشء عـىل  , وحتى يف أذهاهنم ,حياة الناس
  .الناس وعىل قدراهتم ومبادراهتم وفاعليتهم

ــزا حمــدودا  أمــا حــني ينظــر النــاس إىل الدولــة عــىل أســاس أن هلــا حي
ــة وال أن تلغــي  ,ووظــائف حمــدودة ــام األم ــوم مق  وأهنــا ال يمكــن أن تق

  , فـإهنم حينئـذ يتحـررون مـن عقـدة الدولـة ومـن تأليـه الدولـة ,وظائفها
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ــاء جمــتمعهم ومحــل  ــاهتم وإصــالح شــؤوهنم وبن وينطلقــون يف أداء واجب

 أيـــا كانـــت مواقـــف الدولـــة ودرجـــة تعاوهنـــا أو ختاذهلـــا أو  ,رســـالتهم
 .  انحرافها

ا أن عامـة املـسلمني وعلـامء املـسلمني عاشـوا ومن الواضـح جـد
  ,ومضوا زمنا طويال وقرونا عديدة عـىل هـذه النظـرة وهبـذه الفكـرة

 وينترش ويتسع مداه يوما  ,ولذلك استمر اإلسالم يزداد قوة بعد قوة
ــوم ــد ي ــدمها  ,بع ــشعوب اإلســالمية يف متاســكها وتق  واســتمرت ال
كمة وحكامها من أعطـاب  بالرغم مما أصاب أنظمتها احلا ,وعطائها

  .وعيوب ال أنكر آثارها السيئة وال أقلل منها
وهذا ما حيتم علينا العناية باألمة وبتفعيل طاقاهتا وتطوير آليـات 

             : لــيكن شــعارنا يف ذلــك .عملهــا قبــل العنايــة بالدولــة ومؤســساهتا
  .» بناء األمة وتفعيلها أوال «

 وأن عـرشات  ,عـىل األلـف مليـونلنتذكر أن األمة هي مـا يزيـد 
  ,املاليني منهم يوجدون يف قلـب الـدول الغربيـة واحلـضارة الغربيـة

  , ومـن املفكـرين واملبـدعني ,وأن يف األمة ماليني من العلامء واألثريـاء
 وماليـني مـن املـستعدين الـراغبني يف البـذل  .ومن الدعاة والعاملني

 وأن كـل  .لبـرشية قاطبـةوالتضحية واجلهاد ألجل دينهم وأمـتهم وا
ـــاىل ـــي ال حيـــصيها إال اهللا تع ـــات الت ـــذه الطاق ـــاج إال إىل  ,ه  ال حتت

ــه  يف  , حتتــاج إىل مــن يــسلك هبــا ســبل الرشــاد ,التحريــك والتوجي
  ,الــدعوة والتعلــيم واإلعــالم والتــدافع الــسيايس والثقــايف الــسلمي

  .والعمل اخلريي والتنموي
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لامء وطالئع العمـل اإلسـالمي إن االمتحان الكبري الذي عىل الع
أن خيوضـــوه وينجحـــوا فيـــه هـــو تفعيـــل طاقـــات األمـــة يف مجيـــع 

 أو  , هو الوصـول إىل االشـتغال اآليل للمجتمـع األهـيل ,االجتاهات
  .ما يسمى اليـوم باملجتمـع املدنـي

   . . نجاحنا ال يتوقف عىل فشل غرينا :ختامـا
 إذا حتــدثوا عــن كثــري مــن الكتــاب واملفكــرين والــدعاة املــسلمني

ـــستقبل اإلســـالم ـــة  ,م ـــن مواجه ـــارشة يف احلـــديث ع ـــوا مب  دخل
 وإذا حتـدثوا  .املخططات والتحديات اخلارجية واملـؤامرات املعاديـة

  ,عن رسالة اإلسالم وحضارة اإلسالم وحاجة البرشية إىل اإلسالم
  ,فــإهنم رسعــان مــا يربطــون ذلــك بأزمــة احلــضارة الغربيــة وعيوهبــا

 وكأنـه ال ...  فشلها وبوادر تفككها وحتمية اهنيارهـاويتحدثون عن
مــستقبل لإلســالم وال مكــان لرســالته وحــضارته إال عــىل أنقــاض 

 وال مكانـة للمـسلمني إال بفـشل الغـرب وتـاليش  ,احلضارة الغربية
 لكي نأخذ بعد  , وكأنه علينا أن ننتظر ذلك أو أن نعمل ألجله .قوته

 كام  , وهذا ليس الزما . مستقبلناذلك دورنا ونؤدي رسالتنا ونصنع
  ـــ ومنها املـسلمون ــ فمصلحة البرشية , ليس صوابا ــ يف جزء منه ــأنه

  .تكمن يف إنقاذ احلضارة الغربية وحتسينها وترقيتها ما أمكن
 إال بمحاورهتا واخرتاقها واستيعاب  ــ من جهة ــ وهذا لن يتأتى
  .إجيابياهتا وتبنيها

 بعقيدتـه  , بمزيد من النجاح والتقدم لإلسالم ,ومن جهة أخرى
  , وبـالنامذج واإلنجـازات املـرشفة ألهلـه ,وأخالقه وقيمه ورشيعته
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  .واملشوقة لغري أهله
 جيب أن يؤمنوا بمـستقبل  ــ من حيث هم مسلمون ــإن املسلمني
  , وبإمكـان نجاحـه ونجاعتـه , وبـدوره ورسـالته ,اإلسالم ومكانته

 وال عــىل قــوهتم أو  ,نجــاح اآلخــرين أو فــشلهمدونــام توقــف عــىل 
   . وال عىل انتصارهم أو هزيمتهم ,ضعفهم

 إن لإلسالم مكانته وقوته ومستقبله حتى مع قـوة  :بعبارة أخرى
  .الغرب وجربوته ومع بقاء حضارته وهيمنته

 مـن حتـت  ,لقد هنض اليابانيون ونجحوا فـيام أرادوا النجـاح فيـه
سياسية ومـــن حتـــت االحـــتالل والتـــسلط اهلزيمـــة العـــسكرية والـــ

   .األمريكي
  . والتيوانيون ,وكذلك فعل األملانيون والكوريون اجلنوبيون

 ولكــن هنــاك إمكانــات حقيقيــة  ,نعــم هنــاك اختالفــات حقيقيــة
 كـام هنـاك إمكانـات  .ليتقدم اإلسالم وينترص من حيث هـو إســالم

  .هم وحتـرضهمحقيقية لفعل الكثري من أجل هنضة املسلمني وتقـدم
 عـىل ذهـاب الباطـل  ـــاً مـسبق ــوإن إظهار احلق وإنجاحه ال يتوقف

   .وزواله
بــل إن ظهــور احلــق ونجاحــه وثباتــه هــو املقدمــة لــزوال الباطــل 

ـــه  i j k l nm o p q        r s t﴿ : وتنحي
u v w x y z |{ } ~ � ¡  ¢ ﴾.  

  ]٨٢, ٨١:اإلرساء[ 
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 فالتــسلط  ; فللحريــة أضــداد متعــددة ,إذا كــان لكــل يشء ضــد
ـــتبداد ـــتعباد ,واالس ـــر واالس ـــتغالل , والقه ـــتالل واالس   , واالح

  , وكـذلك التـسيب والتحلـل . واحلواجز واحلدود ,واألغالل والقيود
 كلهــا أضــداد للحريــة ونقــائض ونــواقض , والفــوىض واالســتهتار
  .لوجودها وممارستها

 قـد تـصيب اإلنـسان يف جـسمه  ,احلريـة هـذه ونواقـضهاأضداد 
 أو يف سيادته فيـسرتق  , أو يف حياته فيقتل ويعدم ,فيسجن أو يعذب

 أو يف رزقه وماله فيمنـع  , أو يف عزته وكرامته فيذل وهيان ,ويستعبد
  , أو يف حريـة القـول والتعبـري ,من كسبه أو من حريـة التـرصف فيـه

 . اقب إذا تكلم أو يع ,فيمنع من الكالم
  ,وكل هذه أحوال مقيتة بغيضة ال يرضاها حر لنفـسه وال لغـريه

  . وعىل اإلنسان جنسا ,بل هي حمنة ووبال عىل اإلنسان فردا
هـي تلـك , غري أن أسوأ نواقض احلريـة وأخطرهـا عـىل اإلنـسان

 وخاصــة حيــنام تــصبح حريــة  ,التــي تــصيبه يف عقلــه وفكــره وعلمــه
  ,ريــة الفهـم مكبلــة ومعاقـة ذاتيــا وداخليــاالعقـل وحريــة الفكـر وح

  .وبنوع من االقتناع واالرتياح
 يتمتعـون  ـــ عـىل سـبيل املثـال ــ كان العرب ,ويوم جاء اإلسالم

 يتحركـون ويتنقلـون  ;بدرجة عالية من احلرية ومن العـزة والكرامـة
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 ويتــرصفون يف مكاســبهم  , ويتكلمــون ويعــربون بحريــة ,بحريــة

 إال أن حرية الفكـر ,  وحياربون أو يساملون بحرية ,ةوممتلكاهتم بحري
   . أو عىل األقل معاقة ومكبلة ,كانت عندهم مشلولة ومعطلة

 بـل كـان مـن  ,ومل يكن ذلك من خـارجهم ومـن متـسلط علـيهم
  . وبرضاهم ومتسكهم ,ذاهتم ومن داخلهم

  ,ومــع العــرب كــان يعــيش اليهــود يف جتمعــات ســكنية مــستقلة
 وكــانوا أصــحاب تــراث دينــي  .قــدر كبــري مــن احلريــةتتمتــع أيــضا ب
ولكنـه تـراث  .  من أهم ما كانت متلكـه البـرشية يومئـذ ,وثقايف كبري

َ وأصـبح أصـحابه مـثلهم  ,أصبح معطـال ومكـبال َ :﴿a             b   
c ed ﴾ ]٥:اجلمعة[.  

  ,ولقد كان يف مقدمة مقاصد البعثة املحمدية حتريـر العقـل والفكـر
   . أحاط هبام من آصار وأغالل وقيود وأوهامورفع ما

 \  ] U V W         YX Z﴿  :قال تعاىل
] ^ _ ̀ a b c d e f 

g h i j k l m n o 
p q r s t u v w x 

y z { | } ~ _ ̀          ba ﴾ 
 ]١٥٧, ١٥٦:األعراف[ 

ــة األصــعدة ــة عــىل كاف ــد جــاء اإلســالم رســالة حتريري  ويف  , لق
 وإذا كنـا ال نجـد يف  .ر والفهم والعلـم والتـدينمقدمتها صعيد الفك
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 فإننا نجد اإلسالم مليئا بمعاين احلريـة  ,» احلرية «اإلسالم مصطلح 
  . وبالقيم والتوجيهات الداعمة للحرية ,وبالقواعد املؤسسة للحرية
 :يف البدء كانت احلرية 

  ,مما يلفت االنتباه يف قـصة خلـق آدم كـام حيكيهـا القـرآن الكـريم
تلك العناية واحلفـاوة البالغـة التـي أحيطـت هبـا هـذه الواقعـة وهـذا 

  :املخلوق
﴿A B C D E F G H JI  ﴾.  

 ]٣٠:البقرة[ 
﴿° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧  ¹ º » ¼ ½ 

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ﴾ ]٢٩ ,٢٨:احلجر [. 
﴿® ¯ ° ± ² ³ ´ µ   ¶ ﴾ . 

 ]١١:األعراف[
﴿` a b c ﴾ ]٣١:البقرة[.  

 وال عنــد  , هــذا اإلعــالن اإلهلــي اجلليــلومل تقــف احلفــاوة عنــد
 وال عنـد تـصويره وتـسويته بيـد العنايـة  ,تسمية هذا املخلوق خليفة

 وال عنـد  , وال عنـد الـنفخ فيـه مـن روح اهللا تبـارك وتعـاىل ,الربانيـة
 مل تقـف احلفـاوة اإلهليـة  ,إسجاد املالئكة له وهم عباد بررة مكرمون

ــذا ــد ه ــسان عن ــ ,باإلن ــدت وس ــل امت ــة  ب مت إىل حــد إســكانه اجلن
 دون أن يكون قد فعل ما يستحق به شـيئا  , فيهاحريتهوإطالق يده و
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ــــه  ﴾ | } t u v w x y z﴿ : مــــن هــــذا كل
 ومل يكن مـع هـذه احلريـة املطلقـة ومـع هـذه اإلباحـة ,] ١٩:األعراف[

 أن  , ال تعدو نسبته إىل اجلنة ومـا فيهـا ,الشاملة سوى استثناء رمزي
 .  بحر أو حبة رمل يف صحراءتكون كقطرة يف

  . وحـرا طليقـا ,وهكذا خلق اإلنسان أول ما خلـق عزيـزا كـريام
وإذا كانت األخطاء وعوارض أخرى متعددة قـد غـريت وتغـري مـن 

 فإهنـا ال يمكـن أن تغـري  ,ُوضعية اإلنسان وحتد مـن حركتـه وحريتـه
  .من أصله وجوهره

  . فيه وهي األصل ,فكرامة اإلنسان وحريته هي أصله
وهذا هو املعنـى الـذي مـا فتـئ العلـامء واملفكـرون ينـصون عليـه 

 وقد عرب عنه الفاروق عمر بـن  . كل بطريقته وعبارته ,ويعربون عنه
متـى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولـدهتم  «  :بقولته الشهرية اخلطاب 

  .»  ?أمهاهتم أحرارا
 عن ١٩٤٨ ثم جاء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر سنة 

 ليكـرر ويقـرر هـذا املعنـى يف مادتـه  ,اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة
 يولد مجيع النـاس أحـرارا متـساوين يف الكرامـة «  :األوىل التي تقول

  .» واحلقوق
ولعل خري من تناول هذه املسألة من علامء اإلسـالم هـو العالمـة 

تامعـي صول النظـام االجأ «الشيخ حممد الطاهر بن عاشور يف كتابيه 
  .» مقاصد الرشيعة « و ,» يف اإلسالم
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ففي الكتاب األول اعترب احلريـة هـي إحـدى املـصالح األساسـية 
 وجيــب عــىل والة األمــور  ,والــرضورية التــي يقــوم عليهــا املجتمــع

 وبعـد استعراضـه ملفهـوم احلريـة الـذي يتـضمن  .حتقيقها وصـيانتها
 واحلريـة بكـال «  :ل قـا , وحرية التـرصف , حرية الرقبة :معنيني مها

وجودهم  وبه ترصفوا يف أول  ,املعنيني وصف فطري نشأ عليه البرش
 . IQH » عىل األرض حتى حدثت بينهم املزامحة فحدث التحجري

 للحريـة ال ينبغـي اللجـوء إليـه إال  ـــ التحجـري ـــوهذا التقييد أو
 إن « : ~ يقول  ,عند الرضورة ومن أجل دوافع ومصالح راجحة

 نـامء  ـــأي احلريـةـــ  فيهـا  .ة خاطر غريزي يف النفوس البـرشيةاحلري
 وهبــا تنطلــق املواهــب  ,القــوى اإلنــسانية مــن تفكــري وقــول وعمــل
 فال حيق أن تسام بقيـد  .العقلية متسابقة يف ميادين االبتكار والتدقيق

 . IRH » ُ ثابت أو جيلب به نفعرُإال قيدا يدفع به عن صاحبها رض
 واحلريـة «  :حلرية و فطريتها يف موضع آخر بقولـهويؤكد أصالة ا

 ألن اهللا ملـا خلـق لإلنـسان العقـل  ,هبذا املعنى حق للبرش عىل اجلملة
َّواإلرادة وأودع فيه القدرة عـىل العمـل فقـد أكـن  فيـه حقيقـة احلريـة َ

 . ISH » وخوله استخدامها باإلذن التكويني املستقر يف اخللقة
ــك ا ــاوز ذل ــور يتج ــابن عاش ــه ف ــذي عرف ــأرجح ال ــاش والت لنق

                                                 
 ١٩٨٥ – الطبعـة الثانيـة −١٦٢أصول النظام االجتامعي يف اإلسـالم, ص  )١(

 .  تونس−الرشكة التونسية للتوزيع
 .١٦٣املصدر السابق, ص )٢(
 .١٦٩, ص  نفسه )٣(
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  ,الية الغربيون حـول أصـل احلريـة ومـصدرهايربفالسفة احلرية والل
هل هو اخللقة األوىل لألفراد وما فيها مـن نـزوع إىل حريـة التـرصف 

 والعمـل  , أم هو العقل والنظـر العقـيل ,واتباع هوى النفس وميوهلا
 كانـت «  :يـيل وهي القضية التي يعرضها جون ديوي كام  ?بمقتضامها

ــد مــذهب األحــرار ــة مرتبطــة يف تقالي ـــفكــرة احلري ــد كــل مــن  ـ  عن
 أي بــالفرد نفــسه مــن  ,» الفرديــة « بفكــرة  ــــاألمــريكيني واإلنجليــز

  , وكان هذا االرتباط وثيقا وكثـري الـورود عـىل األلـسنة .حيث هو فرد
 فكان الكثـريون يدهـشون إذا مـا  .حتى خاله الناس أمرا ذاتيا أصليا

سمعوا بأن أحدا يـزعم أن للحريـة مـصدرا آخـر وأساسـا آخـر غـري 
 ومع ذلك فقد كان املـأثور عنـد األحـرار  .طبيعة هذه الفردية نفسها

ـــة العقـــل  ـــرتبط بناحي ـــام ت ـــة إن ـــة أن فكـــرة احلري يف القـــارة األوربي
   .واالستدالل

فــاألحرار عنــدهم هــم الــذين يوجهــون ســلوكهم ويــسريون 
 أمـا أولئـك الـذين  ,علـيهم العقـل وحـدهأمورهم بحسب ما يمليـه 

 فمحكومـون هبـذا  ,يتبعون هواهم وجيرون وراء شهواهتم وحـسهم
  . IQH  فهم ليسوا بأحرار ,اهلوى وبتلك الشهوات واحلواس

الرؤية اإلسالمية البن عاشور تتجاوز هـذا التجـاذب الثنـائي يف 
  ,تلقائية فكون احلرية صفة فطرية غريزية  ,مرجعية احلرية ومعيارها

                                                 
 –, ترمجـة أمحـد أمـني مرسـى قنـديل ٣٣احلرية والثقافـة جلـون ديـوي, ص  )١(

 . ت.  د–مكتبة األنجلو املرصية القاهرة 
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  . عـىل العقـل والنظـر العقـيل ـــ تأصـيال وممارسـة ـــال ينفي اعتامدها
 ولكنهـا أيـضا  ,وهذا ما يفـرس لنـا كـون احلريـة ولـدت مـع اإلنـسان

 ولــو أن تقييــدها جــاء يف البدايــة  ,ولــدت مقيــدة مــن اللحظــة األوىل
   .رمزيا واستثنائيا

بـرش يف حريتـه  وقد دخل التحجري يف بنـي ال«  :يقول ابن عاشور
  حني خلقا وأسكنا اجلنـة ــ إذ أذن اهللا آلدم وزوجه ,من أول وجوده

   . إال شجرة من أشجارها , االنتفاع بام يف اجلنةــ
 ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿  :قــــال تعــــاىل

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ﴾ ]ــرة ــزل  , ]٣٥:البق ــم مل ي ث
يــدخل عليــه التحجــري يف اســتعامل حريتــه بــام رشع لــه مــن الــرشائع 

 بتمييـز  , ومـع معارشيـه ,والتعاليم املراعى فيها صالح حاله يف ذاته
 . IQH » حقوق اجلميع ومراعاة إيفاء كل بحقه

وهكذا تتأسس رؤية ابن عاشور إىل احلرية عـىل أصـالة مزدوجـة 
 وأصـالة  , أصالة فطريتها املالزمة لكل فـرد يف خلقتـه :متكاملة فيها

ه الـشكل الوحيـد املمكـن لتحقيقهـا  باعتبـار , تقييدها وعقلنتهاأمبد
وأمــا حريــة  «  : يقــول يف مثــال آخــر عــن حريــة العمــل, وإنجاحهــا

العمل فإن شواهد الفطرة تـدل عـىل أن هـذه احلريـة أصـل أصـيل يف 
 وجعـل لـه مـشاعر  , فإن اهللا تعاىل ملا خلق لإلنسان العقـل ,اإلنسان

افع والـضار بـأنواع  وميز له بـني النـ ,تأمتر بام يأمرها العقل أن تعمله
                                                 

 .١٦٢أصول النظام االجتامعي, ص  )١(
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 كان إذن قد أمكنه مـن أن يعمـل مـا يريـد ممـا ال حيجمـه عنـه  ,األدلة

 . IQH »  فكانت حرية العمل والفعل أصال فطريا, توقع رضر يلحقه
 يعـد بمثابـة  ,وقد ألف األستاذ حممد زكي عبد القادر كتابا لطيفا

مـدى استقراء ملا قيل عن احلرية لدى خمتلف األمم والشعوب وعـىل 
 ويلخـص املؤلـف فكـرة كتابـه وثمرتـه  .عرشات القرون من الـزمن

وهذا الكتاب الذي أقدم له مجع أقواال يف احلريـة  «  :بقوله يف مقدمته
  : اختريت من خمتلف اللغات يف الـرشق والغـرب ,والكرامة اإلنسانية

  , واإلغريقيـــة القديمـــة , والفرنـــسية , واإلنجليزيـــة ,مـــن العربيـــة
ــ ــةواليوناني ــة ,ة احلديث ــة واألملاني ــة , واإلســبانية واإليطالي   , واألردي
 وعىل اجلملة من عدد كبري من اللغات التي يتحدث هبـا  ,والنروجيية

 فيهـا أقـوال قيلـت قبـل املـيالد بـألف  . ومن خمتلف العصور ,البرش
 وعـىل طـول مـا يفـصل بينهـا  . وفيها أقوال قيلت منذ سـنوات ,سنة

 وال حب احلرية واالفتتـان هبـا  ,د املعاين تغريتمن الزمن ال تكاد جت
 ويف هذا دليل عىل أن احلرية والكرامـة اإلنـسانية ليـستا  .قل أو حتول

 ولكنهام شيئان ولـدا معـه وأحـس هبـام  ,شيئني ينموان بنمو اإلنسان
 قد يتطور مدلوهلام ويتقـدم  .وكافح من أجلهام وأراق دمه يف سبيلهام

 ولكــنهام مــن حيــث اجلــوهر  ,كاال متعــددة وقــد يتخــذ أشــ ,ويتــسع
 . IRH » باقيان خالدان

وإذا كانت احلرية صـفة فطريـة مـن صـميم خلقـة اإلنـسان ومـن 
                                                 

 .١٧٧−١٧٦املصدر السابق,  )١(
  .٧−٦, ص  الكرامة اإلنسانيةاحلرية و )٢(
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 وهو دين  ــ فمن الطبيعي أن جيعل اإلسالم ,صميم مؤهالته األولية
   . هذه احلقيقة أساسا مرجعيا يف ترشيعاته وأصوله الترشيعية ــالفطرة

فـيام بعـض األصـول اإلسـالمية املرتمجـة ولتوضيح ذلك أعرض 
  .ملبدأ أصالة احلرية

  :اإلباحة األصلية
من القضايا التي يتطرق إليهـا ويناقـشها عامـة األصـوليني قـضية 

 أي يف حالـة عـدم وجـود  ,حكم األفعال واألشياء قبل ورود الرشع
وكذلك حكم األفعال واألشياء التي سكت عنها الـرشع بعـد  ,رشع
  . خيصها بحكم فلم ,وروده

 مـع  ,وحيكي األصـوليون يف هـذه املـسألة ثالثـة أقـوال مـشهورة
  .قول رابع يمكن إضافته ومتييزه عند التمحيص والتدقيق

  , وخاصـة مـنهم احلنفيـة ,القول األول جلمهـور األصـولينيــ ١
  ,رشع ومفاده أن كل ما مل يرد فيـه .  وهو قول الظاهرية ,وعامة الفقهاء

 وهـذا مـا يقـصدونه  .مبـاح  فاألصل فيه أنـه ,الرشع بحكمأو مل خيصه 
  .» اإلباحة األصلية « أو » األصل يف األشياء اإلباحة «بعبارة 
 ويـرون  , وهو لبعض املعتزلة وبعض األشاعرة ,القول الثاينــ ٢

  . حتى يرد دليل اإلباحة ,أن األصل يف األشياء هو احلظر واملنع
 مـن  ,كثـري مـن األصـوليني املتكلمـني وهـو ل ,القول الثالـثــ ٣

 باعتبار أن كـال مـن اإلباحـة  , وهو القول بالوقف ,معتزلة وأشاعرة
 وحيث ال دليل وال خطاب من الرشع فـال  ,والتحريم حكم رشعي
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 وإنـام نتوقـف عـن إصـدار حكـم يف  , أي ال حتريم وال إباحة ,حكم

  .املسألة وفروعها التطبيقية
 فهـو التفريـق بـني األشـياء  , وهو قلام يذكر , أما القول الرابعــ٤
 واألصـل يف  , فاألصل يف األوىل اإلباحة . واألشياء الضارة ,النافعة

   .الثانية التحريم
  . وتبعه بعض املتأخرين, IQH وهبذا قال الفخر الرازي

 فاألول مـع احلريـة  .وأنا أريد أن أقف عند القولني األول والثاين
 أمــا القــوالن اآلخــران ,  والثــاين عــىل العكــس ,وأهنــا هــي األصــل

  .فيؤوالن يف النهاية إىل الوفاق العميل مع القول األول
 » حكـم رشعـي « هو جمرد امتنـاع مـن إصـدار  , فالقول بالوقف
   .باإلباحة أو احلظر

  ,والنتيجة العملية أن الناس يف هـذه احلالـة يبقـى أمـرهم بيـدهم
 فــالقول بــالوقف ال يمكــن أن  .فمــن شــاء أقــدم ومــن شــاء أحجــم

 وإذا ترك  , وإال التحق باحلظر والتحريم ,وتعرض يتحول إىل حتفظ
حكم  « وإن مل يصدر بشأهنا  ,الناس لشأهنم فتلك هي اإلباحة عمليا

 فأصحاب هذا القول خيتلفون مـع القـول األول نظريـا ال  .» رشعي
  . فهو خالف كالمي ليس إال ,عمليا

 فهو وإن كان فيـه تـدقيق وجيـه ولـه سـنده يف  ,عوأما القول الراب
 ذلـك  . فهو بمثابة ذكر االستثناء عند ذكـر القاعـدة ,نصوص الرشع

                                                 
 .٥٤١ / ٢املحصول من علم األصول  )١(



TS á]‚é¹]»p^_ 

 والـرضر فيـه  ,أن ما خلق اهللا تعاىل من أشياء كله يف األصل مفيد ونافع
 فكأننا قررنا أن  , فإذا قررنا أن األصل يف املنافع اإلباحة .عارض وشاذ

 وإذا  . وهذا هو عني القول األول ,شياء هو اإلباحةاألصل العام يف األ
 فكأننا قررنا أن التحريم وارد عـىل  ,قررنا أن األصل يف املضار التحريم

 وهــي ذات نــسبة  ,ســبيل االســتثناء يف األشــياء الــضارة رضرا راجحــا
  .ضئيلة بجانب ما يف الكون واحلياة من منافع وفوائد ومصالح

 وهــو  ,حه وأوضــح أهــم مــستنداتهوأعــود للقــول األول ألوضــ
 أي حريـة  ,القول بأن األصل العام يف األشياء واألفعال هو اإلباحـة

  .الترصف
 فــيام يــيل  ,يــستند هــذا القــول إىل مجلــة مــن اآليــات واألحاديــث

  .بعضها
ــــ ١ ــــاىلـ ــــه تع  ﴾ À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾﴿  :قول

فهــذه اآليــة تفيــد أن مجيــع مــا يف األرض قــد خلــق  ,] ٢٩:البقــرة[
 كام قال يف اآلية  , ليستعملوه وينتفعوا به ــ وهم بنو آدم ــللمخاطبني
فـاألرض ,  ]٣٢:البقـرة[ ﴾ È É Ê Ë Ì Í    Î﴿ : األخرى

  .مستقرنا وما فيها متاع لنا
 بـــل يتجاوزهـــا إىل  ,وال يقـــف األمـــر عنـــد األرض ومـــا فيهـــا

 A B C D E F G H I J K L﴿: الساموات وما فيهـا 
M N O P RQ ﴾ ]٢٠:لقـــامن [, ﴿Ö ×  Ø Ù Ú 

Û Ü Ý   Þ àß ﴾ ]١٣:اجلاثية [. 
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 ﴾  : ﴿J K  L M N O P Q R TSقولــه ــــ ٢
وهذا معناه أن ما حرمه اهللا تعاىل هو مـا ذكـره ونـص  ,] ١١٩:األنعـام[

 وقـد  . ومعناه أيضا انتفاء التحريم عام سـواه .عليه وفصل القول فيه
 À﴿ : ن اآليـة األوىلمجع ابن حزم مضمون هذه اآلية مع مضمو

Á Â Ã Ä Å ﴾  ,ـــه ـــنهام نتيجـــة قاطعـــة بقول             :وركـــب م
 فــصح هبــاتني اآليتــني أن كــل يشء يف األرض وكــل عمــل فمبــاح «

 نــصا عليـه يف القــرآن  ,حـالل إال مـا فــصل اهللا تعـاىل حتريمــه باسـمه
 . IQH » ^ وكالم النبي 

   c d e﴿  :ثم زادنا تعاىل بيانا فقال «  :قال ابن حزم
f g h i kj l m n o qp ﴾ 

 فصح بنص هذه اآلية صحة ال مرية فيها أن كل ما مل ,] ١٥٠:األنعام[
فهو  ^يأت النهي فيه باسمه من عند اهللا تعاىل عىل لسان رسوله 

  . IRH »  ال حيل ألحد أن يشهد بتحريمه ,حالل
ىل  حيتـاج إ ـــ مع متانته وقوة منطقـهــ ~عىل أن كالم ابن حزم 

 وهو مـا سـأورده يف  ,يشء من االستدراك والتدقيق يف بعض ألفاظه
  :ثنايا الفقرة التالية

استدل القائلون باإلباحة األصلية كـذلك بعـدة آيـات نـصت ــ ١
                                                 

 منشورات ١٩٨٣ – ١٤٠٣ /٢ ط – ١٣ / ٨اإلحكام يف أصول األحكام  )١(
  . بريوت−دار اآلفاق اجلديدة

 .١٤ / ٨نفسه )٢(
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ُ وتنكـر عـىل مـن  ,عىل إباحة الطيبات وما خلقـه اهللا مـن زينـة ورزق
و حمـل  وهـ ـــ كام تنص بعض هذه اآليات ,حرموا ما خلق اهللا لعباده

   . عىل حتريم ما كان خبيثا ــاالستدراك عىل كالم ابن حزم
 ﴾ [^ \ ] S  T U V W X Y Z﴿  :قال تعاىل

 l  m n o p q r s t u﴿ ,] ٣٢:األعراف[
v w x y z |{ }  ~ � ¡ ﴾ ]٥٩:يونس [,              
﴿u  v w x y z ﴾ ]١٥٧:األعراف [,  
﴿ª  « ¬ ¯® ﴾ ]٥:املائدة [. 

لنـصوص تفيـد رصاحـة وقطعـا أن كـل مـا كـان زينـة فكل هـذه ا
 وال يتعلـق بـه التحـريم  , فحكمه األصيل هو احلل واإلباحـة ,وطيبا

  .إال عرضا وألسباب عرضية ليست ذاتية
  , فإن ما كـان خبيثـا فحكمـه األصـيل هـو التحـريم ,ومقابل هذا

 أو مل يكـن كـذلك  ,باالسـمسواء كان مما فصل اهللا تعـاىل وممـا ذكـره 
 فهذا هو االستدراك الذي ال بد منه عـىل  .» اخلبث «وعرفناه بصفته 

 حيـث يلـح أن احلـرام هـو فقـط مـا ذكـر اهللا  ,كالم ابن حـزم املتقـدم
 فمتى ثبتت  , واحلق أن اهللا تعاىل حرم أشياء بصفتها .باالسمحتريمه 

 ونبقى معه يف أن كـل  . ثبت التحريم» اخلبث والرضر «تلك الصفة 
  .صف باخلبث فحكمه اإلباحة وحرية االستعامل والترصفما مل يت
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  :من تطبيقات القاعدة وآثارها
 تعنــي أن اإلنــسان حــر  ,» األصــل يف األشــياء اإلباحــة «قاعــدة 

وفــيام يــزدحم بــه هــذا الكــون مــن , مــسموح لــه بالتــرصف يف نفــسه 
 فهذا هو األصل املعتمـد حتـى , خريات وكائنات ومنافع وإمكانات

 أو حتـى يظهـر  ,ثناء يشء ممن له األهليـة ولـه احلـق يف ذلـكيأيت است
  .فساد يشء ويثبت خبثه ورضره

 حتـرره  ,وهذه القاعدة قبل أن حترر اإلنـسان يف سـلوكه وتـرصفه
 فهو بفضلها يعلم ويطمئن أن ما مل يرد فيـه حتـريم  .يف إيامنه وضمريه

 فيـه وال  وال حـرج , وكان له فيه رغبة ومـصلحة فهـو لـه ,وال تقييد
  . فضال من اهللا ونعمة , وأن ترصفه ذلك حالل سائغ ,خوف منه

ومن هنا ندرك ذلك الرس واخليط الرابط بني حتليل الطيبات 
  . وإزالة األغالل واآلصار من جهة ثانية ,وحتريم اخلبائث من جهة

  u﴿  : بقوله^وأعني بذلك ما ذكره اهللا يف صفات رسوله 

v w x y z { | } ~ 
_ ̀          ba ﴾ ]١٥٧:األعراف[ . 

فاملؤمن إذا أصبح شاكا خائفـا مـن شـبح التحـريم واإلثـم حيـثام 
 ملجـرد أن كـل مـا  , وأيـنام حتـرك واجتـه , وكلام هم وعزم ,فكر وقدر

 أو  , أو حيتمل أن يكون حراما ,ليس منصوصا عىل إباحته فهو حرام
ن قـد يـدخل يف أزمـة  هذا املؤم,  أو فيه شبهة احلرام ,إنه حرام: قيل 

  . قبل أن يدخل يف أزمة ترصف وتدبري ,إيامن وضمري
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ومــن املجــاالت التــي يكثــر االحتيــاج فيهــا إىل استحــضار هــذه 
 وحتـى  , من أجل رفع الضيق واحلرج واحلرية عـن النـاس ,القاعدة

  . جمال املأكوالت ,عن عقول الفقهاء أنفسهم
 ﴾ s    t u﴿  :اتويف هذا املجال أنزل اهللا تعاىل عدة آي

 ,  ]٤:املائدة[ ﴾ d  e f hg i j k ml﴿ , ]٥١املؤمنون[
﴿»  ¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ ]١٦٨:البقرة [. 

ومع هذا كله نجد خالفات ونزاعات فقهية ال تنتهي يف كثري مـن 
 ممـا يمكـن رده إىل هـذه  ــ أحالل هي أم حرام ــاألطعمة واحليوانات
   .اآليات وحسمه هبا
 فهـو حـالل  ــ أي يستطيبه الناس وينتفعون بهــ فكل ما كان طيبا

   .بال تردد
 أستسمح القارئ الكريم  ,ولتوضيح هذه املسألة بكفاءة وجدارة

 جـادت  ,يف نقل نص مطول للعالمة املجدد حممد الطاهر بن عاشور
 d  e f hg i j k﴿ : به قرحيته عند تفـسري آيـة املائـدة

ml ﴾ ]٤:املائدة [. 
ا من اختالف الفقهاء يف حتديـد معنـى الطيبـات فبعد أن ذكر طرف

َ حيـث أرجـع بعـضهم  ,ومعيار حتديد ما هو طيب ومـا لـيس بطيـب
 وبعضهم أرجعه إىل املتحـرضين  ,ذلك إىل عادات العرب وأذواقهم

  . من الناس دون أهل البداوة والبدائية
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 وفيه من التحكم يف حتكيم عوائد بعض األمـة « : ~بعد ذلك قال 

 وقد اسـتقذر أهـل احلجـاز حلـم  ,ض ما ال يناسب الترشيع العامدون بع
ليس هو من أرض  «  :يف حديث خالد بن الوليد ^ الضب بشهادة قوله
  . ومع ذلك مل حيرمه عىل خالد ,» قومي فأجدين أعافه
  , أن اهللا قد ناط إباحة األطعمة بوصف الطيـب :والذي يظهر يل

 وهـو أن يكـون  ,ىل ذات الطعامفال جرم أن يكون ذلك منظورا فيه إ
ــدين ــاف لل ــستقذر وال من ــار وال م ــري ض ــذه  .غ ــتامع ه ــارة اج  وأم

 وأن يكون مقبوال عند مجهـور املعتـدلني  ,األوصاف أال حيرمه الدين
 بقطـع النظـر  , من كل ما يعده البرش طعاما غـري مـستقذر ,من البرش

ن نجــد  ونحــ . وعــن الطبــائع املنحرفــات ,عــن العوائــد واملألوفــات
  ,أصناف البرش يتناول بعضهم بعض املأكوالت مـن حيـوان ونبـات

ــبعض ــك ال ــضهم ذل ــرتك بع ــضب  .وي ــل ال ــن يأك ــرب م ــن الع  فم
 ومــن األمــم مــن يأكــل  . ومــنهم مــن ال يأكلهــا ,والريبــوع والقنافــذ

 وأهـل  ,الضفادع والسالحف والزواحـف ومـنهم مـن يتقـذر ذلـك
 وأهـل جزيـرة  ,وحلـم املعـزمدينة تونس يأبون أكل حلم أنثى الضأن 

 ويف أهـل الـصحاري تـستجاد حلـوم  ,رشيك يـستجيدون حلـم املعـز
 وكــذلك دواب  , ويف أهــل احلــرض مــن يكــره ذلــك ,اإلبــل وألباهنــا

 والرشيعة أوسع من ذلـك كلـه فـال يقـيض  .َّالبحر وسالحفه وحياته
 واملحرمـات فيهـا مـن الطعـوم مـا يـرض  .ُفيها طبع فريـق عـىل فريـق

ه بالبــدن أو العقــل كالــسموم واخلمــور واملخــدرات كــاألفيون تناولــ
 ومـا هـو  , وما هو نجس الـذات بحكـم الـرشع ,واحلشيشة املخدرة

 وما عـدا ذلـك ال  .مستقذر كالنخامة وذرق الطيور وأوراث األنعام
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 ومـا عـداها فهـو يف  .جتد فيه ضابطا للتحريم إال املحرمـات بأعياهنـا
  ــ والقول بأن بعضها حالل دون بعض .هقسم احلالل ملن شاء تناول

  . هو من القـول عـىل اهللا بـام ال يعلمـه القائـل ــبدون نص وال قياس
 ومــا الــذي ســوغ الــسمكة  ?فــام الــذي ســوغ الظبــي وحــرم األرنــب

 ومـا  ? ومـا الـذي سـوغ اجلمـل وحـرم الفـرس ?َّوحرم حيـة البحـر
حل اجلراد  وما الذي أ ?الذي سوغ الضب والقنفذ وحرم السلحفاة

 ومـا  , أو نظر رجيح , إال أن يكون له نص صحيح ?وحرم احللزون
 . IQH » سوى ذاك فهو ريح

وما قيل يف جمال املطعومات يقال يف سائر املجاالت وكافة الترصفات 
اخلبائـث  « ال حتريم إال ما حرمه اهللا باسمه أو حرمه بـصفته  ,واملعامالت

  .ق معقول ومصدر مرشوع وال تقييد إال من طري ,» واملضار
  ,وبسبب ما خيم عـىل هـذه القاعـدة مـن تـشكيك وتـشويش نظـري

 يف فكرهم  , فقد أصاب املسلمني عنت كبري ,ومن إغفال أو إمهال عميل
 وقـد  ـــ ففي جمال املكاسب واملهن واملعـامالت املاليـة .وفقههم وحياهتم

  ـــ مـا ال حيـىص , يف ديارهم ويف غري ديـارهم ,جد منها يف حياة املسلمني
نجد لدى كثري من املفتني والدعاة والواعظني نزوعا شديدا نحو التضييق 

 حتى ليبـدو أن القاعـدة عنـدهم هـي أن األصـل يف  ,والتحريم والتعسري
 وحيـسبون أن هـذا  . وأن كل جديد فهو حمـرم أو مـتهم ,األشياء التحريم

                                                 
 تــونس – الــدار التونــسية للنــرش – ١١٣ – ١١٢ / ٦التحريــر والتنــوير  )١(

١٩٨٤.  
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 ومـا هـو إال ضـعف يف  , وقـوة يف التقـوى , وقوة يف الدين ,قوة يف العلم
  . وضعف يف التحرر الفكري , وضعف يف التمييز ,النظر

وقــد أدى هــذا النظــر املقلــوب إىل حرمــان املــسلمني يف مــشارق 
األرض ومغارهبا مما ال حيىص من فرص الكـسب واإلنتـاج والتطـور 

ــري ــأثري والتغي ــدم والت ــسياسية  ,والتق ــصادية وال ــاالت االقت  يف املج
 ...  وسـائر جمـاالت احليـاة ,يميـة واإلعالميـة والفنيـةواملهنية والتعل

َّفكان شأن هؤالء املفتني أشد وأسوأ من أولئك الذين قال عنهم ابـن 
ــيم  ــودهم  «: الق ــاس وعق ــامالت الن ــن مع ــريا م ــذلك كث ــسدوا ب أف

 ومعلـوم أنـه ال حـرام إال مـا حرمـه ... ورشوطهم بال برهان من اهللا
 . IQH » ا أثم اهللا ورسوله به فاعله وال تأثيم إال م ,اهللا ورسوله

 ١٩٩٧ فقد كنت سـنة  .وأختم هذه القاعدة بذكر هذا األنموذج
 وحتدثت مع بعض قـادة احلركـة اإلسـالمية هنـاك عـن  ,يف بلد عريب

  : فـسألني أحـدهم ,االنتخابات الربملانية التي كانت وشيكة يف املغرب
أو ربـام  «: جبـا  فقـال متع . نعـم : قلت ?هل سرتشحون نساء منكم

 نحـن  : فقلـت لـه ? وهل عندكم فتوى تبيح لكـم ذلـك :» مستنكرا
 وإذا كانت عندكم فتوى حترم ذلك فابعثوا هبا إلينـا  ,سنرشح النساء

 . لننظر فيها ويف دليلها
  :األصل براءة الذمة

  . أو هي الوجه اآلخر هلـا ,هذه القاعدة هي شقيقة القاعدة السابقة
                                                 

 .١٩٧٣ − بريوت– طبعة دار اجليل −٣٤٤ / ١عني إعالم املوق )١(
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مة اإلنسان بريئة خالية من أي حق عليها أو تكليـف و هي تعني أن ذ
 وحريـة النـاس كـام  . حتى يثبت يشء من ذلك بدليله وحقه ,يلزمها

 فإهنـا أيـضا تعـاق وتـضيق  ,تعاق وتـضيق باملحرمـات واملمنوعـات
 فلهذا كانت أصالة احلريـة حمميـة مـن  .بكثرة التكاليف وااللتزامات

ــزام  ,ضــائقة التحــريم باإلباحــة األصــلية ــن ضــائقة اإلل ــة م  وحممي
 و يف  . فـال حتـريم إال بـدليل و ال إلـزام إال بـدليل .بالرباءة األصـلية

 وال حـرام  , ال واجب إال ما أوجبه اهللا«  :هذا املعنى يقول ابن القيم
  . IQH »  و ال دين إال ما رشعه اهللا ,إال ما حرمه اهللا

هــم عبــاد  هــو أن النــاس كل ,وأصــل هــذه األصــول يف اإلســالم
 ألحدهم أن يـتحكم يف غـريه و أن  ــ يف األصل ــ فال حيق ,متساوون
 بل األصل أن من يتحكم يف العباد و يقيد حريـة العبـاد  .يقيد حريته

  .هو رب العباد
 فيجـب أن يكـون بالتبعيـة  ,و أما غريه فإن مارس شيئا من ذلـك

و  فهـ .ويف حدود ما هو مأذون ومرشوع من صـاحب احلـق األصـيل
  .سبحانه ال يمكن أن حييف أو يتعسف عىل أحد

وإن موقـف حتديـد احلريـة موقـف  « : يقول العالمة ابـن عاشـور
 فواجــب والة  ,ودقيــق عــىل املــرشع غــري املعــصوم صــعب وحــرج

ــضيه درء  ,األمــور الرتيــث وعــدم التعجــل ــا يقت ــا زاد عــىل م  ألن م
  . IRH » لاماملفاسد وجلب املصالح احلاجية من حتديد احلرية يعد ظ

                                                 
  . نفسه)١(
 .١٧٧أصول النظام االجتامعي, ص  )٢(
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واعلم أن االعتداء عـىل احلريـة نـوع مـن  «  :وقال يف موضع آخر
 . IQH » أنواع الظلم

ومما استدل بـه ابـن حـزم عـىل تأصـيل هـذا األصـل حـديث أبـى 
 إنـام هلـك مـن كـان  ,دعوين مـا تـركتم « : ^عن النبي  , هريرة 

  فــإذا هنيــتكم عــن يشء .قــبلكم بــسؤاهلم واخــتالفهم عــىل أنبيــائهم
  . IRH »  وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ,فاجتنبوه

 بـني فيـه عليـه  ,فهذا حـديث جـامع لكـل مـا ذكرنـا «: قال ابن حزم 
 وأنــه إذا أمــر بــيشء  ,الــسالم أنــه إذا هنــى عــن يشء فواجــب أن جيتنــب

َ وأن مـا مل ينـه عنـه وال أمـر بـه  ,فواجب أن يؤتى منه ما بلغت االستطاعة َ َْ
 وإذ هذه صـفته ففـرض عـىل كـل . ُأال يبحث عنه يف حياته فواجب 

 قاعدة الـرباءة  ــ وبناء عىل هذه القاعدة. ISH » مسلم أال حيرمه و ال يوجبه
 ال يصح و ال جيوز ألحد من الناس وضـع عبـادات أو الزيـادة  ــاألصلية

  . أو الزيادة يف رشوطها وصفاهتا ,يف عبادة وضعها الشارع
 فكل بدعة ضـاللة  .ُ االبتداع يف الدين , أول ما يدخلويدخل يف هذا
 وخاصـة يف  , واالبتداع نـوع مـن الزيـادة يف الـدين .وكل ضاللة يف النار

   . فهو افتئات عىل اهللا و حتكم عىل عباد اهللا .وعباداته معتقداته
                                                 

 بتحقيـق حممـد الطـاهر امليـساوي, – ٢٨٧مقاصد الرشيعة اإلسالمية, ص  )١(
 .  البصائر لإلنتاج العلمي−١٩٩٨−١٤١٨ / ١ط 

 . احلديث رواه البخاري, كتاب االعتصام )٢(
 . ١٦ / ٨اإلحكام  )٣(
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 مـا يـضعه  , مما هو جتاوز للرباءة األصـلية ,بويدخل يف هذا البا

بعض الفقهاء من رشوط وقيود إضافية لبعض األحكام والتكـاليف 
  . سواء كانت يف العبادات أو املعامالت أو غريها ,الرشعية

وقد كان اإلمام مالك رمحه اهللا ينفر من إلزام النـاس بـام مل يـرد يف 
  . حابة كتاب وال سنة وال جرى به العمل عند الص

ليس يف  «  :قال ابن القصار يف مسألة استصحاب الرباءة األصلية
 ألنـه احـتج  , و لكن مذهبه يدل عليه ,ذلك عن مالك رمحه اهللا نص

ذلــك وال  ^ مل يفعــل النبــي  :يف أشــياء كثــرية ســئل عنهــا فقــال
  . مـا رأيـت أحـدا فعلـه : وكـذلك يقـول .الصحابة رمحة اهللا علـيهم

 وكـان عـىل  ,يشء مل جيـب أن السمع إذا مل يرد بإجيابوهذا يدل عىل 
 . IQH » ما كان من براءة الذمة

ومن مقتضيات هذه القاعـدة أيـضا أن النـاس أحـرار يف أمـواهلم 
 ال يفرض عليهم يشء وال يؤخـذ مـنهم يشء إال بـدليل  ,وممتلكاهتم

  .وبطريق مرشوع والعتبارات راجحة ومقدمة
  

                                                 
ــصار )١( ــن الق ــام أيب احلــسني ب ــة يف األصــول لإلم ــق  )٣٩٧ت ( املقدم , حتقي

دار الغــرب اإلســالمي  / ١وتعليــق الــدكتور حممــد احلــسني الــسليامين, ط 
 . ١٩٩٦ −ببريوت
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كزت يف هذا املقال عـىل احلريـة يف أصـوهلا وأسـسها  فقد ر ,وبعد
ــة ــا املنهجي ــة ويف أبعاده ــذه  .الفكري ــديثي إىل ه ــد نزعــت يف ح  و ق

  :الناحية
ــضاياها  : أوال ــا و ق ــة يف جماالهت ــون احلري ــوم مــن ك ــا هــو معل  مل

السياسية واالجتامعية حارضة بقـوة وبكثافـة فـيام يقـال ويكتـب عـن 
ار أكـون مـسهام يف إعـادة التـوازن وإعـادة  فلعيل هبذا االختيـ .احلرية

   .االعتبار إىل ما تناولته
 حريــة الــنفس والفكــر  , إليــامين بــأن احلريــة الباطنيــة :وثانيــا
ــضمري ــات ,وال ــاقي احلري ــصنع ب ــي ت ــذهيا  , هــي الت ــي تغ  وهــي الت
  , فإزاحة الغبار والصدأ عن مبدأ أصـالة احلريـة وفطريتهـا .وحتميها

  .يامن اإلنسان بنفسه وبحقيقته وبـام وهبـه خالقـههي بمثابة جتديد إل
  ,وإزالة التشكيك والتأرجح يف اإلباحـة األصـلية والـرباءة األصـلية

 عـن  ,هي إهناء حلالة التكبيـل واالعتقـال ورفـع لآلصـار واألغـالل
 و كل ذلـك يف نطـاق املـرشوعية الواضـحة  .فكرنا و فقهنا و إبداعنا
       . الــشعور باألمانــة واملــسؤولية ويف ظــل ,والعقالنيــة الــصحيحة

  .وباهللا تعاىل السداد والتوفيق
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 يـراد بـه اسـتنباط  ,معلوم أن االجتهـاد هـو عمـل علمـي فكـري

  , ملا يسشكله الناس يف ديـنهم ,األحكام واحللول واإلجابات الرشعية
   .ملا يستجد من قضايا ونوازل يف حياهتمو

 ولـذلك يقـول العلـامء  . مأخوذة من اجلهد ,» االجتهاد «وكلمة 
 لكن اجلهد املبذول هنا هـو ...  االجتهاد هو بذل أقىص اجلهد :عادة

ــدبر ــدماهتا ,جهــد البحــث والنظــر والت ــائج مــن مق   , وتركيــب النت
   .وتوليد األحكام من أدلتها

ــامء ــذكر العل ــادي ــن االجته ــا م ــنافا وأنواع ــذكرها  , أص ــني ب  يتب
 وقـــد ختتلـــف رشوط  .وتوضـــيحها جمـــاالت العمـــل االجتهـــادي

 وفيام ييل بعض األنواع االجتهاديـة التـي  .االجتهاد من صنف آلخر
  .يامرسها العلامء

  : االجتهاد البياين ــ١
ــضامينها  ــان م ــرشعية وبي ــصوص ال ــم الن ــاد يف فه ــو االجته وه

 وحيتاج إليه يف الفهم الـسليم لكافـة النـصوص  .حكامهاومعانيها وأ
 فيجتهـد يف , التي قد يف ألفاظها ومعانيها نوع من اخلفاء أو االلتباس

  ,فهمها وبياهنا العارفون باللغة العربية وأصول الرشيعة ومقاصـدها
 وأمـا املعـاين الظـاهرة ... رفون بسياقات النصوص ومناسـباهتااوالع
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  . فهذه يفهمها كل من يفهم اللغة العربية ,يةلبعض النصوص اجلل

  : االجتهاد القيايس ــ٢
ــه االجتهــاد املعتمــد عــىل القيــاس  أي قيــاس الوقــائع  .واملــراد ب

  . عىل نظائرها املساوية هلـا يف علـة احلكـم ,اجلديدة التي ال نص فيها
 لكنهـا مماثلـة  ,فهذا النوع من االجتهـاد ينحـرص يف الوقـائع اجلديـدة

 واالجتهـاد هنـا يكمـن يف التأكـد مـن كـون  .لك املنصوص عليهـالت
 ويف أن هنــاك حالــة مماثلــة منــصوص  ,احلالــة غــري منــصوص عليهــا

  . وأن احلالتني بينهام عنرص جوهري مشرتك هـو علـة احلكـم ,عليها
  , أصدر احلكم يف احلالـة املـستجدة ,فإذا تأكد الفقيه من كل ما سبق

  .الة املنصوصةبمثل ما هو عليه يف احل
  : االجتهاد االستصالحي ــ٣

وهذا النوع من االجتهاد يكون يف املـسائل التـي لـيس فيهـا نـص 
 فحينئـذ  . وليس هلا نظري مماثـل تقـاس عليـه ,مبارش يتضمن حكمها

 فيتحراهــا  ,تكــون عمــدة املجتهــد هــي املــصالح واملقاصــد الــرشعية
اعـد الـرشعية ذات  مـستعينا يف ذلـك باألصـول والقو ,ويبني عليهـا

  , وأصل سد الذرائع وفتحهـا , أصل املصالح املرسلة : مثل ,الصلة
 . وقواعد املوازنة والرتجيح بني املصالح واملفاسد

  : االجتهاد التنزييل ــ٤
 وهــو  ;ويــدخل فيــه مــا يعــرف عنــد األصــوليني بتحقيــق املنــاط

  ,الفحص والتأكد من مفـردات األشـياء واألشـخاص والتـرصفات
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ّمــا إن كانــت معنـيـــَة وداخلــة دائــرة احلكــم الــرشعي املــراد تطبيقــه و ِْ َ
  . أم أهنا ليست كذلك ,عليها

 أو أنـه يـؤدي إىل  ,كام يدخل فيـه النظـر يف سـالمة التنزيـل ورشوطـه
أو مفـسدة   أو يفيض يف حالة مـا إىل مـرضة ,اإلخالل بحكم رشعي آخر

النظـر  «أو قاعدة      ,املآل وهنا تتدخل قاعدة اعتبار  .غري مقصودة رشعا
 . ~ حسب تعبري اإلمام الشاطبي  ,» ىف مآالت األفعال

êÂ^¶<^ãjq]æ<ë†Ê<^ãjq]<±c<^ãjq÷]<ÅçßiV<< <

 فهــو الــذي يقــوم بــه أفــراد العلــامء  ,فأمــا االجتهــاد الفــردي
 ويبحـث عـن  , فينظر الواحد منهم يف القضية ويدرسـها .املجتهدين

 وقـد  . ثم يعرب عام توصل إليـه ,ويقدر ويستنبط  ,أدلتها ودالالهتا
يلجأ أثناء بحثه واجتهاده إىل االستفسار أو التشاور مع عـامل آخـر أو 

 ولكنـه يف النهايـة  , سـواء يف جممـل القـضية أو يف جانـب منهـا ,أكثر
  ـــدها فلذلك يعد اجتهـ .يعول عىل اجتهاده هو وما استقر عليه نظره

  .جتهادا فرديا ا ــحتى يف هذه احلالة
واالجتهاد الفردي هو األكثر شيوعا واألكثر إنتاجا عـرب التـاريخ 

 فالفقهاء األفراد ,  وهو الذي يعرفه الناس ويلجؤون إليه ;وإىل اآلن
ُيستطيعون االستجابة برسعة وبيرس ملا يعرض عليهم وما يتناهى إىل 

  . من استفسارات ونوازل ومشاكل ,علمهم
 ويتمتــع صــاحبه  ,يمتــاز باحليويــة واملبــادرةفاالجتهــاد الفــردي 

 ولكنــه يبقــى أكثــر تعرضــا للخطــأ  ,بحريــة أكــرب يف النظــر واحلكــم
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 ولذلك فهـو ال  . وغريها من اآلفات , والضعف والقصور ,والزلل
 بحـساسياته  , وخاصـة يف زماننـا هـذا ,يغني عن االجتهـاد اجلامعـي
ــدة ــستجدة واملعق ــضاياه امل ــد ا .وق ــذلك يتزاي ــه  ول ــع إلي ــوم التطل لي

   .والتعويل عليه واألمل فيه واملناداة به
  : أصالته ورضورته :االجتهاد اجلامعي
 هو الذي ينبثق مضمونه ويـصدر عـن مجاعـة  :االجتهاد اجلامعي

 فـدخول  . بعد التشاور والتحاور يف املسألة املجتهد فيها ,من العلامء
 ويف املوافقـة  ,جتهـادي يف اجلهـد اال»  والتحاور ,اجلامعة «عنرصي 
 فلـو اتفـق  .» اجلامعـي « هو الذي يعطي االجتهاد صفة  ,عىل نتيجته

 فـال  , دون تالق وال حتاور بيـنهم ,عدد من العلامء عىل اجتهاد معني
ــا ــادا مجاعي ــاقهم اجته ــادهم واتف ــوا  .يكــون اجته ــذلك إذا تالق  وك

 اجتهـاده  لكنهم اختلفـوا وعـرب كـل مـنهم عـن ,وحتاوروا يف املسألة
  . فـال يكـون رأي أي مـنهم أو فتـواه اجتهـادا مجاعيـا ,ووجهة نظـره

 وصـدر االجتهـاد ـ أو الفتـوى ـ باسـم فريـق  ,نعم إذا مل يتفقوا مجيعـا
 الســيام إذا كــان املتفقــون هــم  , فإنــه يكــون اجتهــادا مجاعيــا ,مــنهم

  .األكثرية
يف يوم  ف مل تكن موضع اختال ,أمهية االجتهاد اجلامعي وأولويته

 وبالرغم من أن املتقدمني ـ أصوليني وفقهـاء وغـريهم ـ مل , من األيام
 كــام هــو  ,يعــاجلوا هــذه املــسألة بــشكل مــستقل وباصــطالح خــاص

 فإن مؤلفاهتم زاخرة بأشكال ونـامذج فعليـة لالجتهـاد  ,الشأن اليوم
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  . وخاصة يف العرص األول ,اجلامعي
دأ العمــل باالجتهــاد  بــ ,فمنــذ العــرص النبــوي وعــرص الــصحابة

 ولعـل العنـوان  . بعدة أشكال ويف عـدة جمـاالت اجتهاديـة ,اجلامعي
          : اجلــامع ألشــكال االجتهــاد اجلامعــي وجماالتــه يف هــذه احلقبــة هــو

  : وخاصة يف املجاالت الثالثة ,» الشورى «
  .القضايا السياسية وغريها من املشاكل والقضايا العامة  ـ تدبري١
  .تنباط األحكام الرشعية التي ال نص فيهاـ اس٢
  . ـ األحكام القضائية٣

ــصدر األول ــتم يف ال ــت ت ــي كان ــشاورات الت ــل امل ــذه  ,وك  يف ه
  . كانت يف احلقيقـة عبـارة عـن اجتهـادات مجاعيـة ,املجاالت الثالثة

  . وعـن احللـول الـرشعية ,فكلها كانت بحثا عن األحكـام الـرشعية
 وهـذا هـو  . وعن مقتىض الرشع ,يل الرشعوكلها كانت بحثا عن دل

   .عني االجتهاد
  ,وملــا كانــت قــضايا الــصنف األول وأمثلتــه مــشهورة ومعروفــة

عىل ذكر أمثلة من   فإين أقترص ,لكوهنا تتعلق بأحداث عامة وتارخيية
  .الصنفني الثاين والثالث

 أو  , نجـــد االجتهـــاد اجلامعـــي ,ففـــي جمـــال االجتهـــاد الفقهـــي
 كـام , ^ مسلكا معموال به منـذ حيـاة رسـول اهللا  ,لفقهيةالشورى ا

  :نرى يف هذه الشواهد
  : قلت يا :قال إىل عيل بن أيب طالب  روى ابن عبد الرب بسنده



VPá]‚é¹]»p^_ 

  ? األمر ينزل بنا مل ينزل فيه قرآن ومل متض منك فيـه سـنة, رسول اهللا
 اجعلـوه  ,امجعوا له العـاملني ـ أو قـال العابـدين ـ مـن املـؤمنني «  :قال

    .» شورى بينكم وال تقضوا فيه برأي واحد
نـص  وهذا التوجيه النبوي نحو اعتامد االجتهـاد اجلامعـي فـيام ال

 ليــسا خاصــني بــام بعــد  , وكــذلك الــسؤال الــوارد يف املوضــوع ,فيــه
 بـل إن  . بل الصيغة عامة يف الـسؤال كـام يف اجلـواب, ^رسول اهللا 

ــرشك أصــحا ــان ي ــي الكــريم ك ــه ويف حــرضتهُالنب  يف بعــض  ,به مع
  . ويأخذ بآرائهم فيها ,املشاورات الفقهية

ِّفقد أخرج األئمة حديث ابن عمر يف سـن األذان كـان  «  : وفيـه ,َ
 ولـيس  ,املسلمون حني قدموا املدينة جيتمعون فيتحينـون الـصلوات

 اختــذوا  : فقــال بعــضهم , فتلكمــوا يومــا يف ذلــك ,ينــادي هبــا أحــد
 اختذوا قرنا مثل قـرن  : وقال بعضهم .اقوس النصارىناقوسا مثل ن

 فقـال  , قـال ? أال تبعثون رجال ينـادي بالـصالة : فقال عمر .اليهود
  . »  قم فناد بالصالة ,يا بالل « : ^رسول اهللا 

ويف هـذا احلـديث دليـل عـىل  «  :قال القايض أبو بكـر بـن العـريب
ــه ــن أصــول الفق ــد ,أصــل عظــيم م ــول يف ال ــو الق ــاس  وه ين بالقي

  ,مـع أصـحابه يف األذان ^ أال ترى إىل مـشاورة النبـي  .واالجتهاد
 وإنــام أراد أن  ,ومل ينتظــر يف ذلــك مــن اهللا وحيــا وال طلــب منــه بيانــا

يأخذ فيه ما عنـد أصـحابه مـن رأي يـستنبطونه مـن أصـول الـرشيعة 
  .IQH » ... وينتزعونه من أغراضها

                                                 
 .) ١٩٥ ــ ١/١٩٤( مالك بن أنس أالقبس يف رشح موط )١(
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 أن النبـي  , حديث أيب هريرة من» الطبقات «وروى ابن سعد يف 
  :َّ إن القيام قد شق عيل : فقال ,كان خيطب وهو مستند إىل جذع ^

  ? كام رأيـت يـصنع بالـشاماً أال أعمل لك منرب :فقال له متيم الداري
  .IQH  فرأوا أن يتخذوه ,املسلمني يف ذلك ^فشاور النبي 

حكام قليلة وذا كانت املشاروات النبوية للصحابة يف استنباط األ
 وهو أصله ومرجعـه  ,ينزل عليه الوحي هباكان  ^ فألنه  ,أو نادرة

َّ وإنام كان يستشري يف ذلك ليسن ملن بعده وملا بعده ,فيها  فاالحتياج  .َُ
 ^ إنام هو بعـد غيـاب رسـول اهللا  ,احلقيقي للشورى يف هذا املجال

   .وانقطاع الوحي
عد اسـتئثار اهللا بـه علينـا ـ فكـانوا  فأما الصحابة ـ ب«  :قال ابن العريب

  .IRH »  ويستنبطوهنا من الكتاب والسنة ,يتشاورون يف األحكام
 فـإن التـشاور والتـداول اجلامعـي قبـل  ,وأما يف املجال القـضائي

   . هي سنة اخللفاء الراشدين , تكييفا وحكام ,البت يف النوازل
 فـإن وجـد  ,إذا ورد عيه خصم نظر يف كتاب اهللا كان أبو بكر 

 فإن مل جيد يف كتاب اهللا نظر أكانت من النبي  ,فيه ما يقيض به قىض به
 وإن ...  فـإن مل جيـد خـرج فـسأل النـاس , فإن علمها قىض هبا ?سنة

ــشارهم ــم فاست ــسلمني وعلامءه ــا رؤوس امل ــك دع ــاه ذل ــإذا  ,أعي  ف
  .اجتمع رأهيم عىل األمر قىض به

                                                 
 .) ٣/٦٠(فتح الباري  )١(
 .) ٤/٩٢(أحكام القرآن  )٢(
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  , يأخذ بالوثيقة من القضاء من رسه أن :قال  وروي عن الشعبي
  . فإنه كان يستشري ,فليأخذ بقضاء عمر
أخبـار  «حممد عبد الوهـاب خـالف عـن صـاحب  ونقل الدكتور

 كـان إذا  , الراشـد الثالـث اخلليفـة , أن عثامن بـن عفـان«  :» القضاة
 فــام  ,واستــشارهم  أحــرض أربعــة مــن الــصحابة  ,جلــس للقــضاء
 وعبـد  , والـزبري , وطلحة بن عبيـد اهللا , عيل : وهم ,أفتوه به أمضاه

َ وقال للمتحاكمني ,الرمحان ْ هؤالء قضوا :ِ   .IQH »  لست أنا ,َ
 يمثــل أصــال أصــيال لفكــرة  ,وهــذا الــنهج الراشــدي يف القــضاء

ــشارين  .القــضاء اجلامعــي ــه ســابق ومتفــوق عــىل نظــام املست  كــام أن
   :~عـالل الفـايس  يقول األسـتاذ  .املحلفني املعمول به يف الغرب

ويمتــــاز النظــــام القــــضائي اإلســــالمي يف األنــــدلس واملغــــرب  «
 ملـساعدته عـىل » أي القايض « أو املفتني الذين يدعوهم  ,َباملشاورين

   .تلمس وجه احلق يف املسائل املعروضة عليه
  ,فني الذي ازدهر يف القضاء اإلنجليـزيوهو أفضل من نظام املحل

IRH » وروبيةثم اقتبسته األنظمة األ
.  
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                 يتخـــذ عـــدة أشـــكال  ,االجتهـــاد اجلامعـــي الـــذي يقـــع اليـــوم
 نحتاج أن نستحرضها حتى يظهر عـن أي اجتهـاد  ,وعدة مستويات

                                                 
 .) ٣٢١ص ( القضاء يف األندلس تاريخ )١(
 .) ١٤٨ ص(مدخل يف النظرية العامة لدراسة الفقه اإلسالمي  )٢(
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  .مجاعي نتحدث
  :وهذه أهم األشكال املعمول هبا اليوم

 من عمـوم  , تضم علامء جمتهدين حمددين ,رةوجود هيئات قاــ ١
 جتتمـع وتتـدارس القـضايا املعروضـة  ,األقطار واملذاهب اإلسالمية

 واملثـال هنـا  . وتصدر فيها عـن رأي اتفـاقي أو أغلبـي ,عىل أنظارها
  :هو املجامع الفقهية العاملية املعروفة مثل

  .)إلسالميتابع لرابطة العامل ا ( ,املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة
تــابع ملنظمــة املــؤمتر  ( ,جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل بجــدة

  .)اإلسالمي
  . باألزهر الرشيف , جممع البحوث اإلسالمية

 .املجمع الفقهي ألمريكا الشاملية 
  .املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث

  .جممع الفقه اإلسالمي يف اهلند
 عدد حمدود من علـامء  لكنها تقترص عىل ,وجود هيئات مماثلةــ ٢

هنـا هـي املجـامع أو   واألمثلـة . أو املـذهب الواحـد ,القطر الواحـد
 وقد أصـبحت  . وهيئات اإلفتاء الرسمية ,اجلمعيات الفقهية املحلية

  .هذه اهليئات موجودة ومعموال هبا لدى معظم الدول اإلسالمية
 مــن  , قــد تكــون بمبــادرة وإرشاف ,وكــل مــن هــاتني الــصيغتني

 وقد تكون مبادرة يتنادى هلا بعض العلـامء مـن  ,دول واحلكوماتال
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  .تلقاء أنفسهم
 مـن قطـر واحـد  , بصفة غري منتظمة ,اجتامع عدد من العلامءــ ٣

ِ وإصــدار رأهيــم  ,ُ وقيــامهم بتــدارس قــضية مــا ,أو مــن عــدة أقطــار
 ومثــل هــذا حيــصل يف بعــض النــدوات واملــؤمترات  .اجلامعــي فيهــا

ذه الــصيغة غالبــا مــا تتوالهــا وتعمــل هبــا املؤســسات  وهــ .العلميــة
  .العلمية واجلامعية

 أو اجتهـاد  , مـنهم ـ بإعـداد فتـوىقيام أحد العلـامء ـ أو عـددــ ٤
ُ وقيـامهم  , يكثـر أو يقـل , ثم عرضه عىل عدد من العلـامء ,علمي ما

ٍ ثــم صــياغته عــىل نحــو يقبلونــه  ,بدراســته وتقــديم آرائهــم يف شــأنه ُ
 خاصـة يف  , ومثل هـذا حيـصل اليـوم مـرارا . عليه باملوافقةويوقعون

ــة ــوازل الطارئ ــداث والن ــف  ,بعــض األح ــا املوق ــب فيه ــي يطل ُ الت
  .الرشعي للعلامء بصورة مستعجلة
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  . االجتهاد اجلامعي يف العقود األخرية باهتامم كبري ومتزايدىحظ
  , وخصـصت لـه أطروحـات جامعيـة ,فرد بعدد مـن املؤلفـاتُفقد أ

  ,وفصول ومباحث يف عدد من املؤلفات املتعلقة باالجتهاد والفتوى
 وأما املقاالت التـي ... أو بتاريخ الفقه اإلسالمي وحارضه وجتديده
َ فــأكثر مــن أن تتــابع أو  ,تناولــت املوضــوع يف الــصحف واملجــالت ُ

م تناولــه يف عــدد مــن النــدوات العلميــة  كــام أن املوضــوع تــ .ُحتــرص
 وهـي  , وخصصت له ندوة كاملة ملدة ثالثة أيـام .املتصلة باملوضوع
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 التـي نظمتهـا كليـة  ,»ندوة االجتهـاد اجلامعـي يف العـامل اإلسـالمي«
ــعبان  ــة املتحــدة يف ش ــارات العربي ــة اإلم ــانون بجامع ــرشيعة والق ال

  ,اقـــشاهتا وقـــد طبعـــت أبحاثهـــا ومن .١٩٩٦ديـــسمرب / ١٤١٧
  .وصدرت يف جزأين

 عرفـت هـذه احلقبـة  ,بموازاة مع هذا االهتامم العلمـي الـدرايس
قدرا ملحوظا من النمو واالنتشار للمؤسسات الفقهية التـي متـارس 

  .أشكاال من االجتهاد اجلامعي
فهل كان هلذا كلـه مـن إضـافة نوعيـة لوظيفـة االجتهـاد واإلفتـاء 

 ? والتوجيه اإلسالمي بوجه عام
 لكنهـا حمـدودة مقـدارا  ,أعتقد أن هذه اإلضافة النوعيـة حاصـلة

 . وأثرا
 فيظهر ذلك يف جمـرد قيـام هـذا  ,َّفأما أن اإلضافة النوعية حاصلة

 وخاصـة تلـك التـي جتمـع  ,العدد مـن املؤسـسات الفقهيـة اجلامعيـة
 كام يظهر  . بل من شتى القارات ,العلامء من شتى األقطار واملذاهب

ة الكبرية والنفيسة من الفتاوى واالجتهادات التـي صـدرت يف الثرو
كـام ,   وخاصـة العامليـة منهـا , عـن هـذه املؤسـساتــ بصفة مجاعية ــ

يظهـــر ذلـــك يف درجـــة الرشـــد والتـــوازن التـــي تتميـــز هبـــا عـــادة 
 بــل إن الفقهــاء املــشاركني يف هــذه املجــامع , ُاالجتهــادات اجلامعيــة

 بفضل مـا  ,الرتقاء والتعمق العلمي يستفيدون مزيدا من ا ,أنفسهم
  .االحتكاك والنقاش وتبادل األبحاث واآلراء جيري بينهم من
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ُ فمــن الواضــح أيــضا حمدوديــة  ,إذا كــان هــذا حاصــال وواضــحا
  ,اآلثار التي أحدثتها مؤسسات االجتهاد اجلامعي يف واقع املـسلمني

ـ إن كـان  وممـا يؤكـد ذلـك  .ويف واقع االجتهاد واإلفتـاء للمـسلمني
 ومـن  ,بحاجة إىل تأكيد ـ هذه الشكاوى املتزايدة مـن فـوىض اإلفتـاء

 ومـن فتـاوى التطـرف  , ومن التطفل عىل اإلفتـاء ,تضارب الفتاوى
 ولقد وصل الـسخط والتـذمر إىل حـد أن بعـض الـدول ... والعنف

حتــاول اليــوم الــتحكم يف الفتــوى بواســطة ســلطة القــانون والقــضاء 
 !ات الزاجرةوالرقابة والعقوب

 فأين تكمن املـشكلة  ,من املعلوم أنه إذا عرف الداء عرف الدواء
   ?أو الداء
 جامعـة ألسـباب  , ثالث نقائص أو مشاكل ــ فيام يبدو يل ــهناك

ــة  ــه املجــامع الفقهي ــضطلع ب ــذي ت ــدور ال ــصور يف ال ــضعف والق ال
 ومــن خــالل معاجلــة هــذه  .وهيئــات اإلفتــاء اجلامعــي بــصفة عامــة

 يمكن الوصـول إىل حالـة أفـضل لإلفتـاء اجلامعـي  ,كل الثالثاملشا
   .ولرسالته املنشودة الالئقة

  . مشكلة املصداقية :املشكلةاألوىل
  . ضعف اجلرأة :املشكلة الثانية
  . مشكلة الفعالية :املشكلة الثالثة
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َى ذات  أن تكـون مؤسـسة االجتهـاد والفتـو :وأعني باملـصداقية
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 ويف  , لـدى مجهـور املـسلمني عامـة ,مكانة مقـدرة وكلمـة مـسموعة
  , وأن تكون حمـل ثــقتهم وطمـأنينتهم ,األوساط العلمية بصفة خاصة

  .فيام تقرره وتفتي به من أحكام واجتهادات
  .املصداقية من خالل أمرين ال بد منهام معا ويتحقق عنرص

 فبقـدر  ;ضاء اهليئـة أنفـسهميـأيت ـ تلقائيـا ـ مـن أعـ :األمـر األول 
 فحيـنام  . تتكون املصداقية اجلامعية للهيئـة ,مصداقية كل واحد منهم

  ,يرى الناس أن اهليئة قـد ضـمت أكثـر العلـامء علـام وفـضال ونزاهـة
 ويصبحون متطلعني ملـا  ,فإهنم تلقائيا يضعون فيها ثقتهم وتقديرهم

  .يمه عىل ما خالفه وتقد , مستعدين لألخذ به وامتثاله ,يصدر عنها
ــصفة  , وعــىل العكــس ــة عــىل غــري ال ــرون أعــضاء اهليئ ــنام ي  حي

  , وأن املبعـدين عـن اهليئـة , أو أهنم ليس هلم أثر وال خـرب ,املذكورة
 وحني يدركون أن اهليئة مل تتـشكل عـىل  ,هم أعىل وأوىل ممن هم فيها

 أي مل تتــشكل عــىل أســس علميــة وموضــوعية بريئــة  ,هــدى مــن اهللا
ــسياسية ,نزهيــةو ــارات ال ــة , وأن االعتب ــة , واالنتامئي  قــد  , أو األمني

مـــن  مـــن اختـــري تـــدخلت أو حتكمـــت يف تـــشكيل اهليئـــة واختيـــار
ُ واستبعاد من استبعد منهم,  أعضائها   , فحينئذ يفقدون الثقة فيهـا ,َ

 . وينرصفون عنها إىل غريها
ــ ,ولــذلك ال بــد أن يكــون العلــامء أنفــسهم ارون  هــم الــذين خيت

 ومن بـدهيات  .أعضاء املجامع واملجالس العلمية واهليئات اإلفتائية
  , والقــدرات االجتهاديــة , أن تكــون املــؤهالت العلميــة :االختيــار
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  . هي املعايري الوحيدة املعتمدة فيه ,والصفات اخللقية
ــاين  ــر الث ــا :األم ــصداقية أو ينزعه ــي امل ــذي يعط ــدى  ,ال ــو م  ه

 هـل هـي حـرة  .العلمي للمؤسسة االجتهاديةاالستقاللية يف العمل 
 وهـل هـي أقـرب إىل  ? أو هـي بـني بـني , أو تابعة خاضعة ?مستقلة

   ? أم أقرب إىل التبعية ,االستقاللية
  ,االستقاللية هنا تعني أن اهليئة ال ختـضع يف تـداوالهتا وقراراهتـا

 وتعنـي أهنـا ال  ,ألي توجيهات أو تعليامت أو ضغوط مـن خارجهـا
 وال جتتمــع لتــسعف  ,تمــع إلصــدار فتــوى أو موقــف حمــدد ســلفاجت

  .احلكومات وتعزز مواقفها وسياساهتا بالسند الرشعي العلامئي
ــم يمكــن ـ بــل ينبغــي ـ أن تــستمع اهليئــة إىل وجهــة نظــر   نع

 ولكنهـا  ,احلكومات وكل اجلهات املعنيـة أو ذات الـصلة باملوضـوع
 ويمكن  . بكامل االستقاللية وتقرر ,بعد ذلك تتداول بكامل احلرية

  .  جزئيا أو كليا ,أن تكون فتاواها موافقة أو خمالفة
 هـي ملـصلحة هـذه  ,وإذا كانت مصداقية املؤسسات االجتهاديـة

 فإهنـا أيـضا  , وملـصلحة مجهـور األمـة ,املؤسسات ومـا يـصدر عنهـا
 ذلــك أن مــصداقية هــذه املؤســسات  .ملــصلحة الــدول واحلكومــات

 هـــي أفـــضل ضـــامنة وأقـــوى دعامـــة  ,اشـــدة املتوازنـــةاجلامعيـــة الر
   . والبعد عن التطرف واالنحراف ,لالعتدال والرشد

ومما يدعو إىل االستغراب أن نرى بعض الدول تبادر إىل تنـصيب 
 وتقـدم بـديال  , لكي تسد هبا الفراغ ,هيئات وجمالس علمية وإفتائية
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ف وتــضارب  مــن تطــر ,ملــا يــسود جمــال الفتــوى والتوجيــه الــديني
 لكنها تتعامل معها بام يفقدها أي مصداقية أو احـرتام أو  ,وعشوائية

  . لدى الرأي العام ,قبول
^éÞ^mV<íéÛ×ÃÖ]<ì_†¢]<ÌÃ•<í×ÓÚ<V<< <

  .اجلرأة هنا إنام هي اجلرأة يف احلق والـصواب والعـدل واإلنـصاف
  ,وهلــذا فهــي جــرأة متــسمة بالرشــد واالتــزان واإلخــالص هللا تعــاىل

  . جرأة التهور أو السالطة أو حب الظهوروليست
 يتمثـــل أوال يف اجتنـــاب العلـــامء  ,ومـــا أعنيـــه بـــضعف اجلـــرأة

 التـي تعتـرب مـن أصـلها  ,َومؤسساهتم التطرق إىل كثـري مـن القـضايا
 أو  , أو رسيـة , بـدعوى أهنـا سياسـية ,قضايا حمظـورة عـن أي كـالم

 قــضية  :ملثــالوعـىل ســبيل ا ,  أو مثــرية للجــدل ,حـساسة أو خطــرية
ــة  ــدول العربي ــة املنتــرشة يف عــدد مــن ال القواعــد العــسكرية األجنبي

 أم هي من الواجبـات أو مـن  ? هل هي حالل أو حرام ,واإلسالمية
  .أفتونا يرمحكم اهللا ? املندوبات

  ,إن حتايش مثل هذه القضايا واالمتناع عن مناقـشتها واإلفتـاء فيهـا
 أو أهنـا متـارس الزجـر  ,جيه واحلجرقد يدل عىل أن اهليئة ختضع للتو

 كـام أن هــذه  . وهـو مــا يـصيبها يف اسـتقالليتها ومــصداقيتها ,الـذايت
 إىل األفـراد عـىل  ,القضايا املرتوكة سيؤول أمرهـا وأمـر اإلفتـاء فيهـا

 وتكون هلم فيها الكلمة  ,اختالف مستوياهتم ومشارهبم وأغراضهم
 . ه ومن آثاره السادة الساسة وهذا عني ما يشكو من .األوىل واألخرية
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  ,كام يتمثل ضعف اجلرأة كذلك يف غلبة النزعة التقليديـة املحافظـة
َّ خمرجـة  , عىل أن تكون الفتاوى واآلراء الفقهية املعرب عنهاواحلرص َ ُ

  . وهذا اجرتار ال اجتهاد .وال بد عىل وفق أقوال السابقني
^nÖ^mV<íéÖ^ÃËÖ]<Ý]‚ÃÞ]<í×ÓÚ<V<< <

  , االستثامر القوي والواسع للمؤسسة الفقهيـة :عليةوأعني بالفا
ــي ــا العلم ــسات .وإلنتاجه ــذه املؤس ــوط هب ــدور املن ــال  , فال  واآلم

ٍ ال يتحققان بمجرد وجودهـا وإصـدارها بـضع فتـاو  ,العقودة عليها
 فاملجـامع واهليئـات ... َّ تدون يف بعض الكتـب واملجـالت ,كل سنة

ــة ــدة للفعالي ــة الفاق ــن عــدم  ال ,اإلفتائي ــا ع ــف وجوده ــاد خيتل  يك
  . وال تكاد ختتلف حياهتا عن موهتا ,وجودها

 حيـث يكـون الفقهـاء  ,»ربفقـه القـ«إن األمة اليـوم حمتاجـة إىل 
ــاس ــور الن ــن مجه ــريبني م ــساهتم ق ــشاكلهم  ,ومؤس ــن م ــريبني م  ق

 قريبني من تفهم أحاسيـسهم ومـا يعتمـل يف نفوسـهم  ,وإشكاالهتم
 وبـث مـا عنـدهم مـن  ,يم إجاباهتم وفتاوهيم قريبني لتقد ,وأذهاهنم

  .علم واجتهاد
 الفقه الـذي يعكـف  ,»فقه املستعجالت«واألمة بحاجة أيضا إىل 

 فاحليـاة تفـور  ;أصحابه عىل القضايا ويواكبوهنا يف طراوهتا وجرياهنا
 بمختلـف أحجامهـا  , فاملستجدات والتطورات... فورا ومتور مورا

  . عرب كافة وسائل اإلعـالم واالتـصال ,الت تتدفق كالشال ,وجماالهتا
  ـــ كثـري مـنهم ـــ أما السادة علامؤنا .اليوم أصبحت األخبار كاألهنار
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 ثم يـرشعون يف  ,فإهنم ال يتلقون القضية إال بعد أن يقىض األمر فيها
 وجيتمعون يف السنة  , ويستكملونه يف سنة أخرى ,مجع ملفها يف سنة

 فلتـدرج القـضية  , فالعجلة من الشيطان ,جلة وال داعي للع ,املقبلة
 . يف الدورة الالحقة
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< <

êv×’¹]<^ãjq÷]<îßÃÚ<»<íÚ‚ÏÚV<< <

 لــيس بحاجــة إىل تعريــف وبيــان يف هــذا » االجتهــاد «مــصطلح  
صطالحي واالستعاميل املعروف يف  فهو مستعمل بمعناه اال ,البحث

  .الفقه وأصول الفقه
  , ولكني أضيف أن االجتهاد قد يكون فيام ليس فيه نـص خيـصه

 فيقـع االجتهـاد يف  , وقـد يكـون فـيام فيـه نـص .وهذا معلوم واضح
 ومعنـى هـذا أن ...  ويف تعليله وتنزيلـه ,تفسري النص وحتديد مناطه

 ال متنع االجتهاد الذي يتطلبه فهـم  ,» ال اجتهاد مع النص «: قاعدة 
 , َ وما يعرتي ذلك الفهم من غموض أو استشكال أو تعـارض ,النص
 ال متنـع مـن االجتهـاد يف اسـتخراج علـل  ـــ مـن بـاب أوىل ـــكام أهنا

 مـع مـا قـد يرتتـب عـىل ذلـك مـن  ,النصوص ومقاصدها ومناطاهتا
هـذا فـضال  و . أو تعدية وتوسـيع ملـدلول الـنص ,تقييد أو ختصيص

   .عن االجتهاد يف الصور واإلشكاالت التطبيقية للنص
 إنام متنع االجتهاد فـيام لـه حكـم  ,» ال اجتهاد مع النص «فقاعدة 

                                                 
ــدوة )١( ــدم لن ــة « بحــث مق ــضايا الفقهي ــنهج علمــي أصــيل لدراســة الق           نحــو م

 اإلسـالمية التي نظمها مركز التميز بجامعة اإلمام حممد بـن سـعود » املعارصة
 . م٢٨/٤/٢٠١٠ , ٢٧هـ , املوافق ١٤/٥/١٤٣١, ١٣بالرياض يومي 



WTá]‚é¹]»p^_ 

 ألن مثـل هـذا الـنص وهـذا احلكـم يغنـي  .واضح منصوص رصيح
  .ُ وال يبقي قوال لقائل ,عن االجتهاد يف موضوعه

ُ فــاملراد بــه االجتهــاد  ,» املـصلحي «وأمـا االجتهــاد املوصــوف بـــ
ُالذي تراعى فيه املصلحة ويبنى عليهـا َ  سـواء كانـت املـصلحة هـي  ,ُ

  .َ أو كانت عنرصا مؤثرا ضمن عنارص وأدلـة أخـرى ,سنده الوحيد
 وكانـت  ,ُفمتى ما دخل يف استنباط احلكم وتقريره اعتبـار املـصلحة

  .صلحي فذلك مما أعنيه باالجتهاد امل ,إحدى مقدماته االستداللية
وأمــا املــصلحة املقــصودة هنــا فهــي كــل مــصلحة وفائــدة مقبولــة 

ً بمعنـى أن تكـون مـصلحة  ,معتربة بأدلة الرشع وموازينه ومقاصـده
 وبعبـارة أخـرى  .مرشوعة عىل سبيل الوجوب أو الندب أو اإلباحة

  , أن تكــون املــصلحة رضوريــة أو حاجيــة أو حتــسينية :ومعيــار آخــر
ــا نــص معــني ــصوص ,ســواء دل عليه ــة ن ــا مجل ــت عليه  أو  , أو دل

 أو كانت مما علم بالتجـارب  ,لم من مقاصد الرشيعةاندرجت فيام ع
  .والرضورات واخلربات واحلاجات البرشية

 باعتبــار أن درء  ,ُوممــا يــدخل يف معنــى املــصلحة درء املفــسدة
 فكـل اجتهـاد روعـي  . وأن ترك املـصلحة مفـسدة ,املفسدة مصلحة

 أو درئهــا بعــد أن  , باتقائهــا حتــى ال تقــع ,ومــرضةفيــه درء مفــسدة 
 فهو مما أعنيه باالجتهاد  , أو تقليل بقائها , أو تقليل وقوعها ,وقعت

   .املصلحي
 أن االجتهاد املصلحي هو كل اجتهاد فقهي روعي يف  :فاحلاصل
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 أو درء مفـسدة  ,مـصلحة أو فائـدة دينيـة أو دنيويـة األخذ به حتصيل
   . سواء كان فيه نص أو ال نص فيه ,دينية أو دنيوية

فاالجتهاد املصلحي أوسع بكثري من جمرد االلتفات إىل املـصلحة 
 بـل املقـصود إىل جانـب  ,املرسلة حيث ال نص وال إمجاع وال قيـاس

 ويف تقريـب  ,يف فهم النص وتنزيله  إعامل املصلحة ومراعاهتا ,ذلك
   .ول عنه ويف توجيه القياس أو العد ,اإلمجاع وتشكيله

 وليس شـيئا  ,واالجتهاد املصلحي هبذا املعنى ليس فيه أي جديد
  , بل هو النهج الذي رسمه لنا القرآن الكريم والسنة النبوية ,مبتدعا

 وهـو اجتهـاد ال  .وسار عليه فقهاء الصحابة وأئمة الفقه اإلسـالمي
  , بـل هـو نـابع مـن الـنص تـابع لـه ,يعطل نصا وال يتقدم عـىل نـص

   .ٍ ومراع ملبتغاه , حول محاهحائم
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والقضاء  يف اإلفتاء  ,رعاية املصالح وبناء األحكام الرشعية عليها
َ ومــن  , أصــل أصــيل ومكــني يف منــاهج األنبيــاء ,والــسياسة الــرشعية

 واملـراد يف هـذا املبحـث جتليـة ذلـك مـن  .ءتبعهم من اخللفاء والعلام
 وسـيزداد األمـر وضـوحا يف  . والسنة النبويـة ,خالل القرآن الكريم

   . من خالل أقوال العلامء واجتهاداهتم ,املبحث الثاين
Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<êv×’¹]<^ãjq÷]V<< <

ومــن أمثلتــه يف القــرآن الكــريم اجتهــاد هــارون حــني اســتخلفه 
 وكلفـه بتـدبري أمـر بنـي إرسائيـل  ـــ الصالة والسالم عليهام ــموسى

 }  r s t u v w x y z ﴿  ,أثناء غيابه
 فإذا بالسامري يفتنهم ويـضلهم , ]١٤٢:األعراف[ ﴾{ |

  ــ بعد أن جادهلم وحاول ثنيهم ــ فام كان من هارون ,بعجله الذهبي
ــا إىل حــني ــه املــشكلة مؤقت  إال أن اجتهــد اجتهــادا مــصلحيا عــالج ب

   .رجوع موسى
 :  منها قوله تعاىل ,والقصة مذكورة يف مواضع من القرآن الكريم

﴿[ \ ] ^ _ ̀ a b c ed f g h i 
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j k l m n o p q r s t u  ﴾ . 
  ]٩١, ٩٠:طه[

فــت إىل تفلــام رجــع موســى ووجــد قومــه يف فتنــتهم ورشكهــم ال
 `w x  y z {  | } ~ _ a﴿ : هــــــارون يلومــــــه

b c d e f g h i    j     lk m  n o p 
q r s t u v w ﴾ ]٩٤  ــ٩٢:طه[ . 

 A B C D E F G H I﴿  : ومنها قوله تعاىل
J K ML N O QP R S T U  V W 

YX Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d 
e f g h i j ﴾ ]١٥٠:سورة األعراف[.  

 ملــا رأى واالجتهــاد املــصلحي املقــصود هنــا هــو أن هــارون 
َ وأن مواجهتهم وثـنـيهم عـن  ,يلاالفتتان متكن من قلوب بني إرسائ ْ َ

ْفتنة السامري وعجله  اختـار  , سيجر إىل انقسام واقتتال فـيام بيـنهم ,ِ
ِاملهادنة وترك األمر عىل ما هو عليه  إىل أن يرجـع  ــ من غري إقرار له ــَ

ُموسى فيعالج هذا االنحراف بام له من قوة ومكانة   , وكـذلك كـان .َ
 أعلنه موسـى عليـه الـصالة والـسالم قـائال فقد انتهت هذه الفتنة بام

 Ã Ä Å Æ Ç﴿  :للسامري ومن تبعه من بني إرسائيل
È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó     Ô 

Õ Ö × Ø   ÚÙ Û Ü Ý Þ ﴾ ]٩٨  ,٩٧  :طه[.  
يــرشح الوجــه االستــصالحي يف اجتهــاد  ~ قــال ابــن عاشــور
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ده  إذ تعارضــت عنــ ,وهــذا اجتهـاد منــه يف سياســة األمـة «  :هـارون
 مــصلحة حفــظ العقيــدة ومــصلحة حفــظ اجلامعــة مــن  :مــصلحتان

  ,ّ ويف أثنائهــا حفــظ األنفــس واألمــوال واألخــوة بــني األمــة ,اهلــرج
 فـإن مـصلحة حفـظ  ,َ وإنـام رجحهـا ألنـه رآهـا أدوم ,ّفرجح الثانيـة

ُّالعقيدة يستدرك فواهتا الوقتي برجوع موسى وإبطاله عبـادة العجـل  ُ ُ
َحيث غيوا عكوف ْ َّ  بخـالف مـصلحة  ,هم عىل العجل برجوع موسـىَ

  .حفظ األنفس واألموال واجتامع الكلمة إذا انثلمت عـرس تـداركها
ــه  m  n o p q r s t u﴿ : ُوتــضمن هــذا قول

v w ﴾ ]٩٤:طه [« IQH. 
وكـان  «  :ثم أعرب ابن عاشور عن رأيه يف هـذا االجتهـاد بقولـه

ل للـرشيعة أهـم  ألن حفـظ األصـل األصـي ,اًاجتهاده ذلك مرجوح
ّ ألن مصلحة صالح االعتقـاد هـي  ,من حفظ األصول املتفرعة عليه

  .IRH » أم املصالح التي هبا صالح االجتامع
واحلقيقــة أننــا ال نجــد يف هــذه القــصة القرآنيــة شــيئا يفيــد خطــأ 

 وإنام نجد أنه جـادل  .هارون يف اجتهاده أو مرجوحية هذا االجتهاد
 ]﴿ :  قـال اهللا تعـاىل .بطلني بالتي هي أحسن وبأبلغ ما يمكـنامل

\ ] ^ _ ̀ a b c ed f g h i j 
                                                 

 ــ نرش دار سحنون للنرش والتوزيع ـــ تـونس ـــ ١٦/٢٩٣التحرير والتنوير  )١(
 .  م١٩٩٧

 . املرجع السابق نفسه )٢(
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k ﴾ ]٩٠:طه[ . 
سلك يف هذا الوعظ  واعلم أن هرون  «  :قال الفخر الرازي

ــه زجــرهم عــن الباطــل أوال ;أحــسن الوجــوه ــهً ألن  b c﴿ :  بقول
ed  ﴾  ,قوله بًا ثم دعاهم إىل معرفة اهللا تعاىل ثاني : ﴿f g h ﴾ , 

 ثـم دعـاهم إىل , ﴾i﴿ :  إىل معرفة النبـوة بقولـهاًثم دعاهم ثالث
  .﴾j k﴿ :  بقولهاًالرشائع رابع

 ألنـه ال بـد قبـل كـل يشء مـن إماطـة  ;وهذا هـو الرتتيـب اجليـد
 ثـم معرفـة اهللا تعـاىل هـي  ,األذى عن الطريـق وهـو إزالـة الـشبهات

فثبت أن هذا الرتتيب عـىل أحـسن   . ثم الرشيعة , ثم النبوة ,األصل
  .IQH » الوجوه

إىل القـوة  وكل ما يمكن أن يقال يف اجتهاد هارون هو أنه مل يلجأ
 كام أنه  ,والقتال ملنع املتهافتني عىل العجل الذهبي من تأليهه وعبادته

 وقــد بــني حجتــه  .مل يبــادر بالــذهاب إىل موســى إلبالغــه بــام جــرى
 . وعذره يف ذلك

 أن هارون نبي من أنبياء اهللا املهديني املحسنني الذين نستثم ال 
   .ُأمرنا باالقتداء هبم

 f g h ji k l m n﴿ : قال تعاىل
o p q sr t u v ﴾ ,إىل أن قال :  

                                                 
 .) ٩٢ / ٢٢ (مفاتيح الغيب )١(
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﴿¾ ¿ À ÂÁ Ã ÅÄ ﴾ ]٩٠  ــ٨٤:األنعام[.  
ٌفراجع أوال إىل احلالة املزرية التـي وجـد  وأما غضب موسى 

َثــم إنــه غــضب عــىل هــارون قبــل ســامع   ,قومــه قــد ارتكــسوا فيهــا
ــذهبي ــدة العجــل ال ــة لعب ــه إىل املوادعــة املؤقت ِاألســباب التــي دعت َ َ َ.  

ــات ــارون األســباب واحليثي ــر ه ــا ذك ــذلك مل  | } z﴿ : َول
 . ]١٥٤  :األعراف[ ﴾ {

ُّظاهر اآلية يدل عـىل  «  :يف تفسريه ~قال ابن عادل الدمشقي  ُ
ا عـرف أن أخـاه هـارون مل يقـع منـه ملـ  ـــ عليه الصالة والـسالم ــَّأنه

 وهـو الوقـت  ,ُ فحينئذ سكن غضبه , وأظهر له صحة عذره ,تقصري
  .IQH »] ١٥١:األعراف[ ﴾ m n o p﴿  :الذي قال فيه

ومن االجتهادات املصلحية املذكورة يف القرآن الكريم ما حكـاه اهللا 
ة  حيث قام اخلـرض بخـرق سـفين ,تعاىل يف قصة موسى مع اخلرض 

 ممـا جعـل موسـى  , مع أن ذلك يف ظاهره عدوان وفـساد ,مملوكة للغري
  . ينكر عليه فورا

 ¼ « µ ¶ ¸ º¹ ´ ³ ²﴿  :قال اهللا سـبحانه
½ ¾ ¿ À Á Â  ﴾ ]٧١:سورة الكهف[ . 

َ فينقذها  ,َ وبيان ذلك أن اخلرض خرق السفينة لكي تصبح معيبة
                                                 

:من موقع التفسري , ) ٢٠ / ٨(اللباب يف علوم الكتاب  )١( 

http ://www .altafsir .com  
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 وهذا ما حكاه  .ُ حتى ال تغصب منهم ,َويبقيها بذلك عىل أصحاهبا
 c d﴿  :اهللا تعاىل من قول اخلرض مبينا سبب خرقه للسفينة

e f g h i    j k l   m n o p q     
r s ﴾ ]٧٩  :الكهف[ . 

َفقــد علــم اخلــرض أن الــسفينة كانــت معرضــة للغــصب مــن قبــل  ِ
قراصنة امللك الذين كانوا جيوبون البحر ويأتـونه بكـل سـفينة جيـدة 

َ حتــى يزهــد فيهــا  , مفــر مــن إعطــاب الــسفينةالن  فوجــد أ ,صــاحلة
  .قراصنة امللك ويرتكوها ألصحاهبا املساكني
íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<êv×’¹]<^ãjq÷]<V< <

 هـم  ــ من أوهلم إىل آخرهم ــاألنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم
  .األئمة األصليون يف االستصالح والسياسة املصلحية الرشيدة

ــي أخــرج البخــاري مــن حــديث ــرة عــن النب ــال ^ أيب هري              : ق
  , كلام هلـك نبـي خلفـه نبـي ,كانت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء «

  .IQH » وإنه ال نبي بعدي
ومما يدل عىل وقوع السياسة يف الـرشائع  « : ~قال القفال الكبري 

َما رواه البخاري وغريه من أهل السـري عن أيب هريرة عن النبي   أنـه ^ِّ
  , كلام هلك نبي خلفـه نبـي ; كانت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء :الق

  .IRH » ...  وسيكون خلفاء فيكثرون ,وإنه ال نبي بعدي
                                                 

 . صحيح البخاري , باب ما ذكر عن بني إرسائيل )١(
ــري )٢( ــال الكب ــروف بالقف ــشايش , املع ــال ال ــرشيعة أليب بكــر القف   =حماســن ال

 



XS á]‚é¹]»p^_ 

 كانوا يـسوسون  ,فاألنبياء هم الساسة األئمة األولون يف البرشية
 بام يناسب كل حال مـن  ,الناس بام حيقق مصاحلهم الدينية والدنيوية

   .أحواهلم
  : أي : كانت بنو إرسائيل تسوسهم األنبيـاء« : ~النووي قال 

  : والــسياسة ,يتولــون أمــورهم كــام تفعــل األمــراء والــوالة بالرعيــة
 .IQH » القيام عىل اليشء بام يصلحه
طافحـة واضـحة   فرعايـة املـصلحة, ^وأما خاتم األنبياء حممد 

  . وخاصة يف السرية والسنة العملية ,يف كل هديه وسنته
يف ييل نامذج مضيئة هادية من االجتهـاد والتـرشيع املـصلحي يف و

 . سنة رسول اهللا وسريته 
إن اهللا حــرم  «  :قــال ^أن رســول اهللا  {عــن ابــن عبــاس ــــ ١

 وإنـام حلـت يل سـاعة مـن  ,ألحد بعـدي مكة ومل حتل ألحد قبيل وال
ُ ال خيتىل خالها وال يعضد شجرها وال ينف ,هنار ط ر صيدها وال يلـتقُ

ِّعــرفلقطتهــا إال مل إال اإلذخــر : وقــال عبــاس بــن عبــد املطلــب ,  » َ
                                                 

     الذي حققه الـدكتور كـامل احلـاج غلتـولمن اجلزء  ( ١/٩١ــ ) ٣٦٥ت (=    
 يف الفقـه مـن جامعـة أم القـرى بمكـة العرويس , وتقدم به لنيـل الـدكتوراه

والنص املنقـول أعـاله مل أجـده يف الطبعـة ) . ١٤١٢/١٩٩٢املكرمة , سنة
التجارية السيئة التي صدرت للكتاب عن دار الكتب العلمية ببريوت سـنة 

٢٠٠٧ . 
 . ٣١٦ /٦رشح النووي عىل مسلم  )١(
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ِلصاغتنا ولسقف بيوتنا فقال ُِ ِإال اإلذخر «  :ُ ْ « IQH.  
وقد ذكر رشاح احلديث عـدة تفـسريات هلـذه االسـتجابة النبويـة 

 بعد  ,الفورية لطلب استثناء نبات اإلذخر من حمظورات احلرم املكي
تربه الــبعض نــسخا أو ختصيــصا نــزل بــه  فــاع ;طلــب العبــاس ذلــك

 واعتـرب الـبعض أنـه اسـتثناء كـان سـيأيت  .الوحي بعد طلب العباس
 فأجيب طلبه عىل وفـق مـا  , لكن العباس سبق بتقديم الطلب ,ذكره

 وذهـب آخـرون إىل أن اهللا تعـاىل حـرم مكـة ... كان حمكوما به أصال
ــه ,إمجــاال ــرك تفاصــيل املحرمــات لنبي ــه  , وت أن حيــدد مــن  فكــان ل

 وذهـب فريـق مـنهم إىل  , ويستثني منها ما يراه ,حمرمات مكة مايراه
 نظــر فيــه إىل حاجــة  ,أنــه اجتهــاد اجتهــده رســول اهللا برأيــه وتقــديره

  . فهو من السنن النبوية االجتهادية ,الناس ومصلحتهم
  :والسنن عندنا ثالث « : ~قال أبو حممد بن قتيبة 

 تنكح ال «: عن اهللا تعاىل كقوله  جربيل سنة أتاه هبا  :األوىل  
ــا حيــرم مــن  « و ,» املــرأة عــىل عمتهــا وخالتهــا حيــرم مــن الرضــاع م

ِّال حترم املصة وال املصتان «و   ,»  النسب َ   ,» الدية عىل العاقلة « و ,» ُ
  .ِوأشباه هذه من األصول والسنة

 فلـه أن  ,أيـه فيهـاسنة أباح اهللا له أن يسنها وأمـره باسـتعامل ر :الثانية  
 كتحريمـه احلريـر عـىل  ,يرتخص فيها ملن شاء عىل حسب العلـة والعـذر

                                                 
 .صحيح البخاري , باب اإلذخر واحلشيش يف القرب )١(
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 وكقولـه يف  ,ِوإذنه لعبـد الـرمحن بـن عـوف فيـه لعلـة كانـت بـه, الرجال 
 فقـال العبـاس بـن عبـد  ,» وال يعضد شـجرها,  خالها ال خيتيل «:  مكة 

  . » إال اإلذخر «: فقال  ,إال اإلذخر فإنه لقيوننا ,  يا رسول اهللا  :املطلب
ولو كان اهللا تعاىل حرم مجيع شجرها مل يكن يتابع العباس عىل مـا 

 ولكن اهللا تعاىل جعل له أن يطلق من ذلـك  ,أراد من إطالق اإلذخر
 . ما رآه صالحا فأطلق اإلذخر ملنافعهم

 فـإن نحـن فعلنـاه كانـت الفـضيلة يف  ,مـا سـنه لنـا تأديبـا :الثالثة 
 .IQH »  نحن تركناه فال جناح علينا إن شاء اهللا وإن,  ذلك

 وهـو شـبيه  ,ونقل ابـن بطـال رأي شـيخه املهلـب بـن أيب صـفرة
َّ ومــضمنه  ,بــرأي ابــن قتيبــة ــه أن اهللا كــان قــد أعلــم نبيــه يف «: َُ  كتاب

 فمنهـا أن اهللا حـرم امليتـة والـدم  ,بتحليل املحرمات عند الرضورات
 وأحلهـا لعبـاده عنـد اضـطرارهم  ,يـة اآلوحلم اخلنزير وسـائر مـا يف

ـــه ـــا بقول  ﴾ y z { | ~} _ ̀ a b﴿  :إليه
 فلام كان هذا أصـال مـن أصـول الـرشيعة قـد أنزلـه اهللا ىف . ]٣:املائدة[

 وأخـربه العبـاس أن اإلذخـر ال غنـى بالنـاس , ^كتابه عىل رسوله 
بحكـم املباحـات   حكـم النبـي  ,عنه لقبورهم وبيوهتم وصـاغتهم

 .IRH » وهذا تأويل حسن «  : قال ابن بطال ,راتعند الرضو
                                                 

 ــ دار اجليل ١٩٨ ــ ١٩٦ / ١ويل خمتلف احلديث ــ البن قتيبة الدينوري تأ )١(
 .حممد زهري النجار :  ــ حتقيق ١٩٧٢  ١٣٩٣ــ بريوت , 

  =,) ٥٠٤ / ٤(رشح صـحيح البخـارى ـ أليب احلـسن بـن بطـال القرطبـي ) ٢(
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وقد رد بعض العلامء عىل قـول املهلـب بكـون الـداعي إىل إباحـة 
 وأن اإلباحــة  ,قطــع اإلذخــر واســتعامله ال يــصل إىل حــد الــرضورة

 بيـنام  , وترتفـع اإلباحـة بزواهلـا ,تكون إال عنـد حتققهـا ال للرضورة
  . غري مقيدة بيشءاإلباحة النبوية لإلذخر عامة دائمة

َّ الظاهر أن املرعي املعتمد هنا هو ما اسـتنبطه العلـامء وعـربوا  :قلت ِ
 , IQH » احلاجــة العامــة تنــزل منزلــة الــرضورة اخلاصــة «  :عنــه بقاعــدة

 وتعـدد وجـوه اسـتعامله عنـد أهـل  ,فعموم احلاجة إىل نبات اإلذخـر
َمكة وحرمها ِّ قد نزل منزلة الرضورة ,َ ُ.  

 » باب مـا جـاء أال تقطـع األيـدي يف الغـزو «  :نن الرتمذييف ســ ٢
ال تقطع األيـدي  «  :يقول ^ سمعت النبي  :عن برس بن أرطأة قال

   .» يف الغزو
  .» ال تقطع األيدي يف الـسفر «  :واحلديث يف سنن النسائي بلفظ

  . صحيح :قال الشيخ األلباين
  مـنهم , العلـموالعمل عىل هذا عند بعض أهـل «  :قال الرتمذي

                                                 
           مكتبــة :أبــو متــيم يــارس بــن إبــراهيم , دار النــرش :  الطبعــة الثانيــة , حتقيــق =     

 ) .م٢٠٠٣هـ ــ ١٤٢٣(الرياض / الرشد ــ السعودية 
هذه القاعدة أصبحت من أبرز القواعد الفقهية املعمول هبا , ولعل أول من  )١(

 .  ~صاغها وقعدها هو إمام احلرمني اجلويني 
ــــذهب : انظــــر            ــــة امل ــــب يف دراي ــــة املطل ـــــ٨/٦٨هناي  ٣٣٦ ,١٢/٣٦ ـ

 , والكتــب الثالثــة بتحقيــق ٤٧٩ ــــ٤٧٨والغيــاثي ,  ٢/٦٠٦والربهــان
 . ~الدكتور عبد العظيم الديب 
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 خمافـة أن  , ال يرون أن يقام احلد يف الغزو بحرضة العـدو :األوزاعي
 فإذا خرج اإلمام من أرض احلرب  ,َيلحق من يقام عليه احلد بالعدو

 كــذلك قــال  . أقــام احلــد عــىل مــن أصــابه ,ورجــع إىل دار اإلســالم
  .» األوزاعي

 عـىل جلـب  وقـد بنـي مجلـة وتفـصيال ,صلح احلديبية الشهريــ ٣
 وهــو نمــوذج أوضــح مــن أن حيتــاج إىل  .املــصالح ودرء املفاســد

 . توضيح
إنـا واهللا ال نـويل عـىل  «  :لرجلني طلبـا منـه تأمريمهـا ^ قولهــ ٤

 فــصار هــذا , IQH » هــذا العمــل أحــدا ســأله وال أحــدا حــرص عليــه
  .» َّطالـب الواليـة ال يـوىل «:  وهـو أن  ,احلديث أصال عامـا يف بابـه

 مفاسد التعلـق باإلمـارة  ; عىل درء املفاسد ــ كام ال خيفى ــمبني وهو
 ... ِ والتهافــت عــىل مكاســبها ومغانمهــا , والتــزاحم عليهــا» الــسلطة «

  .» َّطالب الوالية ال يوىل «  احلكمة واملصلحة املرعية يف كونفهذه هي
كان له تدبري خمتلف مع رئـيس وفـد قبيلـة  ^ غري أن النبي نفسه

 قصة  ضمن ما حكاه من ــِ زياد بن احلارث الصدائي الذي قال ,ءُصدا
ُ وكنت سألته ... «  : قالــ ^إسالم قومه وقدومهم عىل رسول اهللا  ُ

ِّقبل أن يؤمرين عىل قومي َُ  .IRH » ...  ففعل , ويكتب يل بذلك كتابا ,ُ
                                                 

 . صحيح مسلم )١(
االكتفاء بام تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثة اخللفاء أليب الربيع  : انظر )٢(

  =حممد كـامل. د :  ــ حتقيق ٢٩٠ / ٢سليامن بن موسى الكالعي األندليس 
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جـواز تـأمري اإلمـام  :وفيها «  :قال ابن القيم يف فقه هذه الواقعة 
 وال يكـون سـؤاله مانعـا مـن  . إذا رآه كفئـا ,ِتوليـته ملن سـأله ذلـكو

إنـا لـن نـويل عـىل «   :َ وال يناقض هذا قوله يف احلديث اآلخر .توليته
  ,فإن الصدائي إنام سأله أن يؤمره عىل قومه خاصـة  ; »عملنا من أراده

َ وكان مقصوده إصـالحهم ودعـاءهم  ,وكان مطاعا فيهم حمببا إليهم
  ,أن مصلحة قومه يف توليته فأجابه إليها^  فرأى النبي  , اإلسالمإىل

ورأى أن ذلك السائل إنـام سـأله الواليـة حلـظ نفـسه ومـصلحته هـو 
ُ فكانــت توليتــه هللا  ,َّ فــوىل للمــصلحة ومنــع للمــصلحة ,فمنعــه منهــا
IQHN »ُومنعه هللا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .هـ الطبعة األوىل ١٤١٧رش عامل الكتب ــ بريوت ــ  ن الدين عيل =     
 ـــــ مؤســـسة الرســـالة , بـــريوت ـــــ الطبعـــة الثالثـــة ـــــ ٣/٦٦٤زاد املعـــاد         

 .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦
 .٦٦٥ / ٣زاد املعاد  )١(
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אא 
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هاد املـصلحي ينظـر يف مجيـع األدلـة الـرشعية ويبنـي عليهـا االجت
 لكن مع رعاية املـصلحة يف كـل  ,وفق القواعد املمهدة يف هذا الباب

ــائع  .ذلــك ــم إذا مل جيــد مبتغــاه يف نــصوص الــرشع يف بعــض الوق  ث
 وهلـذا  . فإن التقدير املصلحي يكون هو املستند وامليـزان ,واألحوال

  ,َ أكمــل درجــات االجتهــاد وأرشــدهافاالجتهــاد املــصلحي يعتــرب
 وهــو جمــال ... « : ~ وفيــه قــال الــشاطبي  .َوأصــعبها وأخطرهــا

ٍ جار عىل  , إال أنه عذب املذاق حممود الغب ,للمجتهد صعب املورد
  .IQH » مقاصد الرشيعة

^ãjq÷]<ív’Ö<íérãß¹]<^Ã¹]V<< <

صحة هـذا وفيام يـيل أهـم املعـامل واملحـددات املنهجيـة الـضامنة لـ
   .االجتهاد وسالمته

÷æ_V<<íÃè†Ö]<‚‘^Ï²<Ü×ÃÖ]<V< <

 وال  ,لقد قرر عدد من العلـامء أن املجتهـد ال يكـون جمتهـدا حقـا
 حتــى يكــون عــىل علــم كبــري  ,يتــأتى لــه االجتهــاد املــصلحي خاصــة

   .بمقاصد الرشيعة مجلة وتفصيال
                                                 

 .١٩٥/ ٤وافقات  امل)١(
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إنـــام حتـــصل درجـــة االجتهـــاد ملـــن اتـــصف  «  :قـــال الـــشاطبي
ُ فهــم مقاصــد الــرشيعة عــىل كامهلــا :أحــدمها : نيبوصــف ْ ــاين .َ   :والث

  .IQH » التمكن من االستنباط بناء عىل فهمه فيها
ومن هذا الباب ما نبه عليـه القـرايف مـن أن الـتمكن مـن مقاصـد 

هـو الـسبيل الوحيـد إلبطـال شـبهات املبطلـني  , الرشيعة وأرسارهـا
َ بدفع شبه املبطلني وأما القيام« : ~ حيث قال  ,واملشككني  فـال  ,ُ

 وفهـم  ,يتعرض له إال من طالع علوم الـرشيعة وحفـظ الكثـري منهـا
ُ وأخــذ ذلــك عــن أئمــة فاوضــهم فيهــا ,مقاصــدها وأحكامهــا ََ ٍ,  

  .IRH » وراجعهم يف ألفاظها وأغراضها
  ,وقد أكد أستاذنا العالمة عبد اهللا بن بية رضورة املقاصد للمجتهد

 »أي للمقاصـد« أول استثامر هلا:  فذكر أن  ,هدا إال هباوأنه ال يكون جمت
 ليكون جمتهدا موصوفا هبذا  , الذي هو املجتهد ,هو ترشيح املستثمر هلا

  .ISH  فال بد من اتصافـه بـمعرفة املقاصد ,الوصف
أن مجيع مراتب االجتهاد وجماالتـه  وعىل هذا املنحى يرى ابن عاشور

 وال شك أن االحتيـاج إليهـا .ITH حتتاج إليهاتتوقف عىل معرفة املقاصد و
  . ألنه أكثر اعتامدا عىل املصلحة والنظر املصلحي ,فيام ال نص فيه أشد

                                                 
  .٦٣ / ٤املوافقات  )١(
 .٢٣٢/ ١٣الذخرية  )٢(
  .٩٥لفقه ص عالقة مقاصد الرشيعة بأصول ا )٣(
  .١٨٤ , ١٨٣ مقاصد الرشيعة اإلسالمية ص )٤(
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مفهــوم املــصالح الــرشعية يكــاد يكــون مطابقــا ملفهــوم املقاصــد 
كـل مقـصد  و , فكل مصلحة رشعيـة هـي مقـصد رشعـي ,الرشعية

   .ٍرشعي منطو عىل مصلحة رشعية أو مصالح
  .فام أمر اهللا بيشء إال وفيه مـصلحة عاجلـة أو آجلـة أو كالمهـا «

 ومـا  .وما هنى عن يشء إال وفيـه مفـسدة عاجلـة أو آجلـة أو كالمهـا
  .IQH » أباح شيئا إال وفيه مصلحة عاجلة

 الـرشعية لكن الذي أريده اآلن هو رضورة معرفة أنواع املـصالح
  .ومراتبها قبل كل اجتهاد أو تقدير مصلحي

 ومنهـا مـا  . منها ما هو دنيوي ومـا هـو أخـروي :فأنواع املصالح
 ومنها  . ومنها ما هو فردي وما هو مجاعي .هو حيس وما هو معنوي

ٌّ ومنها ما هو حايل عاجل وما  .ما هوخلقي وما هو بدين وما هو مايل
هو مصلحة مقصودة لذاهتا ومـا هـو وسـيلة  ومنها ما  .ٌّهو مآيل آجل
 . يراد هبا غريها

 منها ما هو رضوري وما هـو حـاجي ومـا هـو  :ومراتب املصالح
ِّ ومنها ما هو أصيل قائم بذاته وما هو مكــمل تـابع لغـريه ,حتسيني َ.  

 ومنهـا مـا هـو  .ومنها ما هو واجب وما هـو منـدوب ومـا هـو مبـاح
  ,ينحـرص نفعـه يف صـاحبه ارص الـذي ومنهـا القـ .قليل وما هو كثري

                                                 
 ـــ حتقيـق ١٤٣الفوائد يف اختصار املقاصد لعز الـدين بـن عبـد الـسالم ص  )١(

 . ١٤١٦دار الفكر دمشق , إياد خالد الطباع ــ النارش دار الفكر املعارص 



YRá]‚é¹]»p^_ 

  .ومنها املتعدي الذي يمتد نفعه إىل غريه
 ويغيـب  ,فاملجتهد الذي يعرف ويستحـرض أنواعـا مـن املـصالح

 سيقع تلقائيـا يف اإلمهـال واإلهـدار ملـا غـاب  ,عنه نوع أو أنواع منها
ِعنه أو جهله َ.   

َّوالذي يعرف أنواع املصالح ويستحرضها كلها ُ ال يقـدر  ولكنه ,َ ْ َ
 سـيقع تلقائيـا يف اإلخـالل بمراتبهـا  ,َهلا أقدارها وال يقيم هلا أوزاهنا

 ويعطـي  , ويقدم ما حقه التأخري , فيؤخر ما حقه التقديم ,ومقاماهتا
  . ويبخس بعضها ما يستحقه ,بعضها أكثر مما يستحقه

ومن أنواع املـصالح التـي يقـع إغفاهلـا أو بخـسها عنـد كثـري مـن 
 حتى  ,ُ املصالح املعنوية واخللقية ,ني باملصالح واملدافعني عنهااملهتم

  .لكأهنا عند بعضهم ال تدخل يف مسمى املصلحة
  ,ٍعىل هذا اخللل يف مواطن عديدة من كتبـه ~وقد نبه ابن تيمية 

ُوكثري من الناس يقـرص نظـره عـن معرفـة مـا حيبـه اهللا  «  :كام يف قوله ُ َ
 ومـا ينفعهـا مـن  ,والنفوس ومفاسدهاُورسوله من مصالح القلوب 

 :  كـام قـال تعـاىل , وما يـرضها مـن الغفلـة والـشهوة ,حقائق اإليامن
﴿L M N O P Q R  TS U V W X Y Z 

  . ]٢٨:الكهف[ ﴾ ̀ _ ^ [ \ ]
ــاىل ــال تع  a b c d e f g h i ` _ ^﴿  :وق

j k l nm ﴾ ]٣٠, ٢٩:النجم[ .  
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كام ال يـرى مـن املـصالح فتجد كثريا من هؤالء يف كثري من األح
 وغايــة كثــري مــنهم إذا  .واملفاســد إال مــا عــاد ملــصلحة املــال والبــدن

تعدى ذلك أن ينظر إىل سياسة الـنفس وهتـذيب األخـالق بمـبلغهم 
  .IQH » ... من العلم

وال شك أن اإلمام األكرب الذي برع وتفنن يف بيان أنواع املصالح 
ُ فكتبـه تكـاد . ~بـد الـسالم الرشعية ومراتبها هو عز الدين بـن ع
 .IRH تغني عام قبلها وما بعدها يف هذا الباب

 أحــدمها  :الواجبــات واملنــدوبات رضبــان  « :وممــا قالــه يف ذلــك
  : وكذلك املكروهـات واملحرمـات رضبـان .مقاصد والثاين وسائل

  , وللوســائل أحكــام املقاصــد .أحــدمها مقاصــد والثــاين وســائل
 والوســيلة إىل  ,قاصــد هــي أفــضل الوســائلفالوســيلة إىل أفــضل امل

ــائل ــي أرذل الوس ــائل برتتــب  .أرذل املقاصــد ه ــب الوس ــم ترتت  ث
  , فمـن وفقـه اهللا للوقـوف عـىل ترتيـب املـصالح ;املصالح واملفاسـد

َ ومقـدمها مـن مؤخ ,عرف فاضلها من مفـضوهلا  وقـد خيتلـف  .ِرهـاَُ
ا عنـد تعـذر  فيختلفـون يف تقـديمه ,العلامء يف بعـض رتـب املـصالح

ــة رتــب املفاســد .اجلمــع ــه اهللا ملعرف ــدرأ  , وكــذلك مــن وفق ــه ي  فإن
                                                 

ــاوى الكــربى  )١( ــد, ٤٦٨ / ٤الفت ــق حممــد عب ــا ومــصطفى   حتقي ــادر عط الق
هـــ ــــ ١٤٠٨  ( الطبعــة األوىل, نــرش دار الكتــب العلميــة ,دالقادر عطــا عبــ

 .) م١٩٨٧
 شــجرة قواعــد األحكــام يف مــصالح األنــام : انظــر يف ذلــك كتبــه الثالثــة  )٢(

 .املعارف واألحوال ــ الفوائد يف اختصار املقاصد 
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   .IQH » أعظمها بأخفها عند تزامحها
^nÖ^mV<^ã×èˆßiæ<”ç’ßÖ]<ÜãÊ<»<ív×’¹]<Ù^ÛÂc<V<< <

ــسميه األصــوليون  ــام ي التخــصيص  «وهــذا املعنــى شــبيه جــدا ب
اشـتهرت  وهـو املـسلك الـذي  .» التقييد باملـصلحة «و,  » باملصلحة

   .نسبته إىل اإلمام مالك وفقهاء مذهبه
فإن مالكا وأبا حنيفة يريـان ختـصيص العمـوم  « : قال ابن العريب
َّ ويستحـسن مالـك أن خيـص  . مـن ظـاهر أو معنـى ,بأي دليـل كـان َ

ــصلحة ــن  ,بامل ــد م ــول الواح ــة أن خيــص بق ــو حنيف َّ ويستحــسن أب َ
  .IRH » الصحابة الوارد بخالف القياس

 باملصلحة وإن ظهر أن فيه  ــ وكذلك التقييد ــن التخصيصغري أ
َفمـن جعـل  « : ~ حتى قـال الـشوكاين  ,اختالفا لدى األصوليني َ ْ َ

ووقف َ ومن أبى  , لتخصيص األدلة أو تقييدها فذاكاًاملناسب صاحل
ــه أســعد مــن غــريه ــه ل ــان يف متــسكه وموافقت ــضاها ك  ,ISH » َعــىل مقت

ليس خاصا ال باملـك رمحـه اهللا وال   مواضعهفاحلقيقة أن العمل به يف
                                                 

 .١/٧٣قواعد األحكام  )١(
ـــشاطبي  )٢( ـــات لل ـــق ٢٠٩ / ٤املوافق ـــد:  بتحقي ـــة عب ــــ دار املعرف  اهللا دراز ـ

البـن العـريب , عنـد ) أحكـام القـرآن(أصـل الكـالم يف :  وانظـر ، ببريوت
~ _ ` c b a ﴿ : من سورة األنعام ١٣٦تفسري اآلية

lk j i h g f e d   ﴾. 
 .٢٠١/ ١٢نيل األوطار رشح منتقى األخبار  )٣(
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 عىل تفـاوت بـني  , بل هو معمول به يف سائر املذاهب ,بفقهاء مذهبه
 والـشأن هنـا  . وبني أفراد الفقهـاء يف أحيـان أخـرى ,املذاهب أحيانا

ْكمثله يف العمل باملصلحة املرسلة   , يكثر نسبته إىل مالـك واملالكيـة ,ِ
  .ذاهبوقد ثبت أنه يف مجيع امل

وهذا املسلك ليس تطاوال عىل النـصوص الـرشعية أو تفلتـا مـن 
 بل هو مسلك يمنع إحـداث التـصادم  , كام يظنه البعض ,مقتضياهتا

 ﴾ ´µ ³ ²     ±﴿ : والتعارض بني نصوص الـرشع ومـصالح الـرشع
  . ويضمن هلام الوئام واالنسجام عىل التامم والدوام, ]٧:آل عمران[

 أو إعـامل  ,مثلة للتخصيص والتقييد باملصلحةوفيام ييل بعض األ
   .املصلحة يف تفسري النصوص وتنزيلها

 أن امـرأة  :من ذلك حديث عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده
ًإن ابني هذا كان بطني له وعاء, رسول اهللا   يا :قالت ِ وثديي له سقاء ,ِ َ,  

ِوحجري له حواء  فقـال هلـا  . وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منـي ,ِ
ِأنت أحق به ما مل تنكحي « : ^رسول اهللا  ْ   : قال الـشيخ األلبـاين .» َ

 .IQH حسن
وهذا احلديث مقبـول معمـول بـه عنـد مجـاهري الفقهـاء مـن كافـة 

 فيـه  ,» أنـت أحـق بـه «  :قوله : ~ قال الشوكاين  .املذاهب املتبعة
 مـن ذلـك دليل عىل أن األم أوىل بالولد مـن األب مـا مل حيـصل مـانع

                                                 
يـي الـدين عبـد  ــ طبعـة دار الفكـر بتحقيـق حممـد حم١/٦٩٣سنن أيب داود  )١(

 . احلميد
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 وهـو جممـع  .» ما مل تنكحي «  :لألحقية بقوله ^ لتقييده  ,كالنكاح
 فإن حصل منها النكاح بطلت  . كام حكاه صاحب البحر ,عىل ذلك
 وقـد حكـى  . وبه قال مالك والشافعية واحلنفيـة والعـرتة .حضانتها

  . ابن املنذر اإلمجاع عليه
 إذا كان بذي رحـم حمـرم وقد ذهب أبو حنيفة واهلادوية إىل أن النكاح

ُّللمحضون مل يبطل به حق حضانتها َ « IQH , وهذا ختصيص باملصلحة.  
 مـا رواه الـدارمي وغـريه أن  ــ موضوعا وداللة ــوقريب من هذا

ــرة  ــرأة أتــت إىل أيب هري ــذهب  :فقالــت ام ــد أن ي  إن زوجــي يري
إذ جاءتــه امــرأة  ^ كنــت عنــد رســول  : فقــال أبــو هريــرة ,بولــدي

 وقــد نفعنــي  , يــذهب بولــدي أو بــابنيأن إن زوجــي يريــد  :لــتفقا
ــة ــر أيب عنب ــال رســول اهللا  ,وســقاين مــن بئ ــال  :^ فق ِ اســتهام أو ق َ ْ

  ? مـن خياصـمني يف ولـدي أو يف ابنـي : فجاء زوجها فقـال, تسامها
  فخذ بيـد أهيـام  ,يا غالم هذا أبوك وهذه أمك « : ^فقال رسول اهللا 

  : قـال حـسني سـليم أسـد .د أمـه فانطلقـت بـهفأخذ بي , » ... شئت
  .IRH » إسناده صحيح

   .فهذا احلديث أيضا قيده بعض العلامء باملصلحة
                                                 

 , ١٩٦ / ١٢نيل األوطار رشح منتقى األخبـار ملحمـد بـن عـيل الـشوكاين  )١(
 .مكتبة الدعوة اإلسالمية شباب األزهر

 بــريوت ــــ الطبعــة ــــ دار الكتــاب العــريب ) ٢٢٣ / ٢(ســنن الــدارمي ــــ  )٢(
ــق ١٤٠٧,  األوىل  ـــ حتقي ــواز أمحــد زمــريل :  ـ ــسبع العلمــي , ف ــد ال ـــ خال ـ

 .األحاديث مذيلة بأحكام حسني سليم أسد عليها
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ــشوكاين ــال ال ــري واالســتهام  «  :ق ــل التخي ــه ينبغــي قب ــم أن واعل
َ فــإذا كــان أحــد األبــوين أصــلح  ,مالحظــة مــا فيــه مــصلحة للــصبي

 هكـذا قـال ابـن  . ختيريُللصبي من اآلخر قدم عليه من غري قرعة وال
 ¬ »﴿ :  واستدل عىل ذلك بأدلة عامـة نحـو قولـه تعـاىل ,القيم

 وزعــم أن قــول مــن قــال ,] ٦:التحــريم[ ﴾ ² ± ° ¯ ®
 وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه  .بتقديم التخيري أو القرعة مقيد هبذا

  ,ّ عند احلاكم فخـري الولـد بيـنهام فاختـار أبـاهاً تنازع أبوان صبي :قال
ُسله ألي يشء خيتـاره: قالت أمه ف ْ  أمـي تبعثنـي كـل  : فـسأله فقـال ,َ

  , وأيب يرتكنـي ألعـب مـع الــصبيان ,يـوم للكاتـب والفقيـه يـرضباين
 .IQH ُ ورجح هذا ابن تيمية .فقىض به لألم

ُ وإذا ترك أحد األبوين تعلـيم  :قال شيخنا «  :ويضيف ابن القيم َ
َالصبي وأمره الذي أوجبه اهللا عل ْ   ,يه فهـو عـاص وال واليـة لـه عليـهَ

 .IRH » ... بل كل من مل يقم بالواجب يف واليته فال والية له
  ,ومن هذا الباب أيضا ما ورد يف الكتاب والـسنة مـن حتـريم الغيبـة

 وهـذا مل يمنـع العلـامء مـن اسـتثناء كـل مـا  .وهي ذكر أحد بـام يكـره
  .تقضيه املصلحة من التحريم

                                                 
 .٢٠١/ ١٢نيل األوطار رشح منتقى األخبار  )١(
شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط ــ :  ــ حتقيق ٤١٦ / ٥زاد املعاد  )٢(

 الكويـت ـــ الطبعـة مؤسسة الرسالة ــ مكتبة املنـار اإلسـالمية ـــ بـريوت 
 .١٩٨٦  ١٤٠٧الرابعة عرش ة , 
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جيـب الكـف عـن ذكـر  «: بن صـالح العثيمـني قال العالمة حممد 
 لكـن ...  أو لـيس فـيهم , سواء كان ذلـك فـيهم ,الناس بام يكرهون

 .IQH »  وال حرج فيها ,إذا كانت الغيبة للمصلحة فإنه ال بأس هبا
^Ãe]…V<ì…^Š¤]æ<xe†Ö]<á]ˆéÚ<V<< <

  ,هناك بعض القضايا واحلاالت التـي تتـشكل يف الواقـع املعـيش
  , متداخلــة املــصالح واملفاســد ,ة اجلوانــب والوجــوهتكــون متعــدد

 تنطبق عليها يف آن واحـد أحكـام  ,مركبة ال ينفك بعضها عن بعض
هـي : ُ قد ينظر إليها من جانب فيقـال  .وأدلة وقواعد رشعية متعددة

 وينظــر إىل  ,هــي جــائزة:  فيقــال  , وينظــر إىل جانبهــا اآلخــر ,حــرام
هي مندوبة أو واجبـة أو فـرض مـن :  فيقال  ,بعض آثارها ونتائجها

بتها مـن وجـه ظهـر لـك حكـم  وهكـذا كلـام قـلــ... فروض الكفاية
 وهذا النوع مـن القـضايا يوجـد أكثـر مـا يوجـد يف الـشؤون  .خمتلف

 أو يف التــرصفات الفرديــة ذات االنعكاســات  ,االجتامعيــة العامــة
  .العامة املتعددة

  ,امعـي يف االنتخابـات خذ مثال يف هذا العرصقضية الدخول اجل
 ومقاصـد  ,من أفكار ونظريات :ِّوقـلبها من كافة جوانبها وحمتوياهتا

 وأمـــوال  , وأفعـــال وتـــرصفات , وأســـباب ومقـــدمات ,وغايـــات
 .  وآثار ومآالت , وخسائر ومكتسبات ,ونفقات

                                                 
: لشيخا موقع, ) ٣٥ / ٧(تفسري القرآن للعثيمني  )١( 

http ://www .ibnothaimeen .com/index .shtml  
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َ ومن يقبلها ويـدخل فيهـا يـدخل عـىل  ,فهذه قضية مركبة معقدة
 ومـن  . وكـذلك مـن يرفـضها , ومـا عليهـا بـام هلـا ,كل هذه اجلانـب
 مـن أوهلـا إىل  , ينبغي أن جياب عنها برمتهـا ومجلتهـا ,يستفتي بشأهنا

 ففي مثل هذه احلالة ال ينفع وال يـصح أن تأخـذ منهـا جـزءا  .آخرها
َ فتنزل عليها آية أو حديثا أو قاعدة أو قياسـا ,أو أجزاء   : ثـم تقـول ,ُ

بـل ال بــد مـن الفحـص التفــصييل  , ب أو جيــوز أو جيـ ,حيـل أو حيـرم
  , وال بد من اإلعامل املندمج ألدلة وقواعد رشعية عديدة ,واإلمجايل

   .ومنها ميزان املصالح واملفاسد واألرباح واخلسائر
ومن هذا الباب تقلب الناس وسـعيهم يف مـصاحلهم ومعايـشهم 

ــرشوعة ــم امل ــة  ,وأعامهل ــات مليئ  لكــن يف ظــروف وأحــوال وجمتمع
ُ بحيث ال يكاد أحد يـسلم منهـا ,نكرات واملحظورات الرشعيةبامل َْ َ,  

 سـاعيا يف عبـادة مـن  ـــ يف آن واحـد ـــبحيث قد جيد الشخص نفسه
 واقعـا يف  ,العبادات أو واجب من الواجبات أو عمل مـن املباحـات

 فـإذا أصـبح هـذا الوضـع شـائعا  . من املحرمـات واملكروهـاتءيش
 طلبا  ,اتركوا تلك األعامل املرشوعة: ناس  هل يقال لل ,كثري الوقوع
  ? وألن درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح ,للسالمة

القواعد املـرشوعة باألصـل إذا داخلتهـا املنـاكر  «  :قال الشاطبي
ــساكنة ــرشاء واملخالطــة وامل ــالبيع وال ــساد يف األرض  ,ك ــر الف  إذا كث

حاجاته وترصفه واشتهرت املناكر بحيث صار املكلف عند أخذه يف 
 فالظـاهر  ,يف أحواله ال يسلم يف الغالب من لقـاء املنكـر أو مالبـسته

 ال بـد هولكن احلق يقتيض أن, يقتيض الكف عن كل ما يؤديه إىل هذا 
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 وهـي إمـا  . كانت مطلوبـة بـاجلزء أو بالكـل ,له من اقتضاء حاجاته

 ألنـه إن فـرض  ,مطلوب باألصـل وإمـا خـادم للمطلـوب باألصـل
  , عن ذلك أدى إىل التـضييق واحلـرج أو تكليـف مـا ال يطـاقالكف

 لكـن مـع  ,وذلك مرفوع عن هذه األمـة فـال بـد لإلنـسان مـن ذلـك
 ومـا سـواه فمعفـو عنـه ألنـه بحكـم  ,الكف عام يستطاع الكف عنـه

 .IQH » التبعية ال بحكم األصل
 هــذا  ,ومــن األمثلــة التطبيقيــة هلــذه احلــاالت املختلطــة املتلبــسة

  :موذج من فتاوى ابن تيميةالن
ٍ سئل الشيخ قدس اهللا روحه عـن رجـل متـول واليـات ومقطـع  َ ْ ُ ٍ ٍّ

َ وعليها من الكـلف السلطانية ما جرت بـه العـادة ,إقطاعات  وهـو  ,ُ
  ,ُخيتار أن يسقط الظلـم كلـه وجيتهـد يف ذلـك بحـسب مـا قـدر عليـه

ُوهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غريه وويل غري َُ َّ ُ َ ِ فـإن الظلـم ال , ه ُ
 وهو يمكنـه أن خيفـف تلـك املكـوس  , بل ربام يزداد ,ُيرتك منه يشء

ُ والنصف اآلخـر جهـة مـصارف ال  ,َالتي يف إقطاعه فيسقط النصف
 وهــو  , فإنــه يطلــب منــه لتلــك املــصارف عوضــها ,يمكنــه إســقاطه

 فهل جيوز ملثل هذا بقاؤه عىل واليته  ,عاجز عن ذلك ال يمكنه ردها
 ومـا رفعـه مـن الظلـم بحـسب واجتهـادهُ وقد عرفت نيته  ,ِطاعهوإق

 وهـو إذا  ? أم عليه أن يرفع يده عن هـذه الواليـة واإلقطـاع ?إمكانه
 فهل جيوز لـه البقـاء عـىل  ? بل يبقى ويزداد ,رفع يده ال يزول الظلم

                                                 
 .١/١٨٢:  , وانظر له تفصيال أكثر يف املسألة ٢٣٢ / ٣املوافقات  )١(
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 وإذا  ? وهل عليه إثم يف هذا الفعـل أم ال ?ُالوالية واإلقطاع كام ذكر
  :ُّ وأي األمرين خري له ?عليه إثم فهل يطالب عىل ذلك أم المل يكن 

 أم رفـع يـده مـع بقـاء  ,أن يستمر مع اجتهاده يف رفع الظلـم وتقليلـه
 وإذا كانت الرعية ختتار بقـاء يـده ملـا هلـا يف ذلـك مـن  ?الظلم وزيادة

ْ فهل األوىل له أن يوافق الرعية أم ,ِاملنفعة به ورفع ما رفعه من الظلم َ ِ 
 لعلمهـا أن الظلـم يبقـى ويـزداد برفـع  ,يرفع يده والرعية تكره ذلك

   ?يده
ِ نعم إذا كان جمتهـدا ىف العـدل ورفـع الظلـم  . احلمد هللا : فأجاب

ُ وواليته خري وأصلح للمـسلمني مـن واليـة غـريه ,بحسب إمكانه ُ,  
 فإنه جيوز  ,ُ غريه كام قد ذكراستيالء عىل اإلقطاع خري من واستيالؤه

 بل بقاؤه عىل  , وال إثم عليه يف ذلك ,ه البقاء عىل الوالية واإلقطاعل
   . بام هو أفضل منه ــ إذا تركه ــ إذا مل يشتغل ,ذلك أفضل من تركه

ُ فنـرش  ,ُ وقد يكون ذلك عليه واجبا إذا مل يقم به غريه قادرا عليـه
 فرض عـىل  ,ُ ورفع الظلم بحسب اإلمكان ,العدل بحسب اإلمكان

 إذا مل يقـم غـريه يف  ,فاية يقوم كل إنسان بام يقدر عليـه مـن ذلـكالك
 .  وال يطالب واحلالة هذه بام يعجز عنه من رفع الظلم ,ذلك مقامه

َ والـمقطع الذ ْ  اخلري ويرفـع عـن املـسلمني مـا أمكنـه ا يفعل هذيُ
ُمن الظلم ويدفع رش الرشين بأخذ بعض ما يطلب منه فيام ال يمكنـه 

 يثاب وال إثـم عليـه فـيام  ,سن إىل املسلمني غري ظامل هلم هو حم ,رفعه
 وال إثـم عليـه ىف  , وال ضـامن عليـه فـيام أخـذه ,يأخذه عىل مـا ذكـره
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 العــدل واإلحــسان بحــسب  إذا كــان جمتهــدا يف ,الــدنيا واآلخــرة
   .اإلمكان

ـــاظر الوقـــف والعامـــل يف ـــيم ون  املـــضاربة ِ وهـــذا كـــويص اليت
ِوالرشيك وغري هؤالء مم   ,ن يترصف لغريه بحكم الوالية أو الوكالـةِ

ٍإذا كان ال يمكنه فعل مصلحتهم إال بأداء بعض من أمـواهلم للقـاهر 
  .  فإنه حمسن يف ذلك غري ميسء ,الظامل

ُ لو قبـل النـاس منـه ,َ والذى ينهى عن ذلك لئال يقع ظلم قليل َ,  
َتــضاعف الظلــم والفــساد علــيهم َ ٍريــق  فهــو بمنزلــة مــن كــانوا يف ط ,َ

َّوخرج عليهم قطاع الطريـق ُ فـإن مل يرضـوهم بـبعض املـال أخـذوا  ,ُ
 ال حيـل لكـم أن تعطـوا  : فمن قـال لتلـك القافلـة .أمواهلم وقتلوهم

 فإنـه يقـصد هبـذا حفـظ  ,هلؤالء شيئا من األموال التي معكم للناس
 ولكن لو عملوا بام قال هلم ذهب  ,ذلك القليل الذى ينهى عن دفعه

 فـضال  , فهذا مما ال يشري بـه عاقـل . وقتلوا مع ذلك ,لكثريالقليل وا
 فـإن اهللا تعـاىل بعـث الرسـل لتحـصيل املـصالح  .أن تأيت به الـرشائع

  .IQH وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها بحسب اإلمكان
  :أمثلة معارصة

  , أن بعض املسؤولني واملـوظفني :ومن التطبيقات الشبيهة بام سبق
 وظـائف وتكـاليف تكـون مـشتملة عـىل حمرمـات إمـا يف تسند إليهم

                                                 
 ).٣٥٩ ــ ٣٥٦ / ٣٠(جمموع الفتاوى البن تيمية ــ  )١(
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 فمـن  . أو يدخل احلرام والفساد يف بعض صورها ولوازمها ,أصلها
 ولكنـه قبلهـا ليقـوم بـام هـو  ,توالها وهو كاره هلا وملا فيها من فـساد

 ممـا ال يفعلـه غـريه  ,مستطاع من تقليص مـستمر لفـسادها ورضرهـا
َممن يبقون األمر عىل ما هو ع ُ  فهـذا  , أو يزيدونه فسادا عىل فساد ,ليهُ

 وهــو مــأجور عــىل عملــه يف تقليــل احلــرام  ,يعتــرب مــصلحا وحمــسنا
 معذور فيام يقع حتت يـده أو يـسكت عنـه  ,والفساد والظلم والرضر

   . ولكنه ال يملك تغيريه ,من فساد ال يقصده وال يرضاه
ــال ــبيل املث ــىل س ــ :فع ــة الت ــل يف اإلدارات احلكومي ــنح  العم ي مت

 أو تتـوىل املراقبـة القانونيـة  ,ِرخص بيع اخلمر أو إنتاجـه أو اسـترياده
ــذا املجــال ــشاط الــصناعي والتجــاري يف ه  ومثلهــا اإلدارات  .للن

 وكـــذلك  .وبيعـــه) الـــدخان(املكلفـــة واملـــرشفة عـــىل إنتـــاج التبـــغ 
ٌ وكثري منهـا  ,اإلدارات املكلفة باإلرشاف عىل فتح الفنادق وتسيريها

  . وغريها من املحرمات ,ميدانا لرواج اخلمور واملخدراتيكون 
فهذه األمور وأمثاهلا عادة ما تكون هلا رشوط وضـوابط ومراقبـة 

 ترتتب عىل خمالفتها عقوبات قـد تـصل إىل املنـع واإلغـالق  ,قانونية
 . والسجن

  ألي سبب أو دافع ــ فمن تساهل وتغاىض يف ذلك مع أصحاهبا
ِّ فإنه إنام يسهــ  وهـو بـذلك  ,ل ويشجع توسيع دائرة احلرام والفـسادَُ

   .رشيك هلم
 وتــشدد يف مــراقبتهم  ,ومــن ضــيق اخلنــاق يف الرتخــيص هلــم
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وحماسبتهم وإلزامهم بكل الرشوط والضوابط والتبعات والعقوبات 
 فـإن  , ونجـح بـذلك يف تـضييق دائـرة احلـرام والفـساد ,املتعلقة هبم

  وهو ال .ا أو مطلوبا ومأجورا عليهعمله عىل هذا النحو يصبح جائز
 وال سبيل لـه إىل  ,َحياسب عىل ما ال يرضاه وال يد له يف إجياده وبقائه

  . بل جيازى ويؤجر عىل ما نجح يف تقليصه وتقليله ,منعه وإزالته
ـــتــويل إدارة مؤســسة إعالميــة  قبــول ,ومــن هــذا البــاب أيــضا   ـ

  ,ن الفـساد واملخالفـة للـرشع فيها كثـري مـ ــكإذاعة أو قناة تلفزيونية
 عـىل أن  ,لكن بغية تكثري صالحها ونفعها وتقليل فسادها ورضرهـا

  . ال أن يكون جمرد أمنية ونية ,حيصل هذا بالفعل
 ال ينبغــي لكــل أحــد أن  ,وال شــك أن هــذا املــسلك خطــر وحــرج

  وإنـام يلجـه , كـام ال جتـوز الفتـوى لكـل أحـد بجـوازه ,يغامر بولوجـه
 ﴾ À  Á Â ÄÃ ¿﴿  : الـذي ,يمة والـشكيمةصاحب العز

  ,عىل أن يكون واثقا من إمكانية حتقيق اإلصالح املتـوخى  ,]٩  :الزمر[
وأن يكون عىل متام القدرة واالستعداد لالنسحاب إذا تعذر ذلـك يف 

  .ظرف من الظروف
 نمــوذج حــزب  ,ومــن األمثلــة الكبــرية والبــارزة يف هــذا البــاب

 أو ذو خلفيـة  , الذي يوصف بأنه إسالمي ,ركياالعدالة والتنمية يف ت
  ,يف نظـام علـامين الدينـي  فحكومة هذا احلـزب تنخـرط... إسالمية

  .بدستوره وقوانينه وسياساته الداخلية واخلارجيـة وارتباطاتـه الدوليـة
 وخاصــة بالطبيعــة  , وتلتــزم بــه فعــال ,وهــي تعلــن التزامهــا بــذلك
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كنهـا تعمـل بنجـاح عـىل تـرويض هـذا  ول .العلامنية الالدينية للنظام
  , وتعديل ما يمكن تعديله من قوانينه وسياسـاته ,النظام ومؤسساته

 وهـذا باإلضـافة  .ء ولو بتـدرج بطـي ,بام يقلل من رشوره ومفاسده
إىل ما تقوم بـه وحتققـه مـن إنجـازات ومكاسـب كبـرية يف املجـاالت 

  .رجية الداخلية واخلا ,االقتصادية والتنموية والسياسية
 نجــد هــذه احلكومــة ملتزمــة بــاالعرتاف بــام  ,فعــىل ســبيل املثــال

 وملتزمــة  , ــــ وهــو ال شــك منكــر وزور ــــ)دولــة إرسائيــل(يــسمى 
 الدبلوماســـية والعـــسكرية والتجاريـــة  ,باســـتمرار مجيـــع عالقاهتـــا

ٌ وهـذا كلـه وضـع  . مع هذا الكيـان الغاصـب الظـامل ,... والسياحية
 ولكـن الـذي  , العدالة والتنمية يـد فيـهموروث ليس حلكومة حزب

 ممـا كانـت عليـه  ,فعلته هو أهنا نقلت العالقـات الرتكيـة اإلرسائيليـة
من االنسجام والوئام وااللتزام التـام باملـصالح واملواقـف واملطالـب 

 بـل نقلتهـا إىل  , إىل حالة توتر علنـي وتراجـع متواصـل ,اإلرسائيلية
 وهـو مـا  , املبارش وغـري املبـارش ,أشكال من الرصاع الظاهر واخلفي

ــي  ــشعب الرتك ــف ال ــع يف مواق ــق ورسي ــق لتحــول عمي ــتح الطري ف
ــام ــوة  ,ومزاجــه الع ــدة واألخ ــر إحــساسا بالوح ــذي أصــبح أكث  ال

 وأكثـر رفـضا  , أكثر تأييدا ومنارصة للقضية الفلـسطينية ,اإلسالمية
 وهذا ربـح تـارخيي للـشعب الرتكـي وللقـضية  .ومناهضة إلرسائيل

   .لفلسطينيةا
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  تـونس ـــسحنون للنرش والتوزيع  نرش دار ــالتحرير والتنوير  ـ١
 . ١٩٩٧ ــ

  ــ بريوت ــ دار الكتب العلمية ــللفخر الرازي مفاتيح الغيب  ـ٢
  . الطبعة األوىل ــ م٢٠٠٠  ــهـ١٤٢١
 مـن موقـع  ـــم الكتـاب البـن عـادل الدمـشقياللباب يف علو  ـ٣

  .http ://www .altafsir .com : التفسري
 املعـروف بالقفـال  ,حماسن الرشيعة أليب بكر القفـال الـشايش  ـ٤

 وتقـدم  ,الكبري حقق جزءا منه الدكتور كامل احلاج غلتول العـرويس
 , لفقــه مــن جامعــة أم القــرى بمكــة املكرمــةبــه لنيــل الــدكتوراه يف ا

 . ١٤١٢/١٩٩٢سنة
 املعـروف بالقفـال  ,حماسن الرشيعة أليب بكر القفـال الـشايش  ـ٥
 . ٢٠٠٧ دار الكتب العلمية ببريوت سنة  ــالكبري
  .رشح النووي عىل مسلم  ـ٦
  .صحيح البخاري  ـ٧
  ـــ١٩٦ / ١البـن قتيبـة الـدينوري   ـــتأويل خمتلـف احلـديث  ـ٨
 حممـد  : حتقيـق ـــ١٩٧٢ ــ ١٣٩٣  , بـريوت ـــجليـل دار ا ــ١٩٨
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  . زهري النجار
 / ٤ ( ـــرشح صحيح البخارى ـ اليب احلسن بن بطال القرطبي   ـ٩
دار   ـــ أبـو متـيم يـارس بـن إبـراهيم : حتقيـق ـــ الطبعة الثانيـة ــ)٥٠٤
  .م٢٠٠٣  ــهـ١٤٢٣  ــالرياض/  السعودية  ــ مكتبة الرشد :النرش
 حتقيق عبد العظيم  ,يف دراية املذهب للجوينيهناية املطلب   ـ١٠
 . الديب
 .  حتقيق عبد العظيم الديب ,الربهان للجويني  ـ١١
   . حتقيق عبد العظيم الديب ,الغياثي للجويني  ـ١٢
 االكتفاء بام تضمنه من مغـازي رسـول اهللا والثالثـة اخللفـاء  ـ١٣

   : حتقيـق ـــ٢٩٠ / ٢أليب الربيع سليامن بن موسى الكالعي األندليس 
هــ ١٤١٧  ـــ بـريوت ـــنـرش عـامل الكتـب,   حممد كامل الدين عيل .د

  . األوىل الطبعة
ـــيم   ـ١٤ ـــن الق ـــاد الب ــــ٣/٦٦٤ زاد املع   , مؤســـسة الرســـالة ـ
 , م١٩٨٦/هـ١٤٠٦  ــالثالثة  الطبعةــ  بريوت
 دار الغــرب اإلســالمي ،  الطبعــة األوىل، الــذخرية للقــرايف  ـ١٥
  .ببريوت
 ،  الفقــه لعبــد اهللا بــن بيــةعالقــة مقاصــد الــرشيعة بأصــول  ـ١٦

  . نرش مركز دراسات مقاصد الرشيعة اإلسالمية، الطبعة األوىل
 حتقيــق حممــد ، مقاصــد الــرشيعة اإلســالمية البــن عاشــور  ـ١٧
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  .الطاهر امليساوي
  ـــ الفوائد يف اختصار املقاصد لعـز الـدين بـن عبـد الـسالم  ـ١٨

 دار الفكــر , النــارش دار الفكــر املعــارص  ــــحتقيــق إيــاد خالــد الطبــاع
 .١٤١٦ دمشق
 حتقيق حممـد عبـدالقادر عطـا ومـصطفى  ــالفتاوى الكربى  ـ١٩
 هــ١٤٠٨ الطبعـة األوىل  ــ نرش دار الكتب العلمية ــالقادر عطا عبد
  .م١٩٨٧ ــ

  .قواعد األحكام يف مصالح األنام  ـ٢٠
 دار املعرفـة  ـــ عبـد اهللا دراز :بتحقيق  ــاملوافقات للشاطبي  ـ٢١
  .ببريوت
  .رآن البن العريبأحكام الق  ـ٢٢
نيل األوطار رشح منتقى األخبار ملحمد بـن عـيل الـشوكاين   ـ٢٣

 . مكتبة الدعوة اإلسالمية شباب األزهر  ــ١٩٦ / ١٢
حممـد حميـي الـدين  بتحقيـق  طبعة دار الفكر ــسنن أيب داود  ـ٢٤

 .عبد احلميد 
ــدارمي  ـ٢٥ ـــ ســنن ال ــاب العــريب ـ  الطبعــة ,  بــريوت،  دار الكت
  ـــخالـد الـسبع العلمـي,  فواز أمحد زمريل  :قيق حت ــ١٤٠٧  ,األوىل

 .األحاديث مذيلة بأحكام حسني سليم أسد عليها 
وعبـد   شـعيب األرنـاؤوط : حتقيـق ـــزاد املعاد البـن القـيم  ـ٢٦
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  ــــ مكتبــة املنــار اإلســالمية ــــمؤســسة الرســالة  ــــالقــادر األرنــاؤوط
 . م١٩٨٦ ، ١٤٠٧  , الطبعة الرابعة عرش ة ــ الكويت، بريوت
  : موقع الشيخ ــ)٣٥ / ٧ ( ــتفسري القرآن للعثيمني  ـ٢٧

http ://www .ibnothaimeen .com/index .shtml 
  عامر اجلـزار ــ حتقيق أنور الباز ــجمموع الفتاوى البن تيمية  ـ٢٨

  . م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦  ,الطبعةالثالثةــ  دار الوفاء ــ
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العلـم باألحكـام الـرشعية  «اشتهر تعريف الفقه اإلسـالمي بأنـه 
  . »  املكتسب من أدلتها التفصيلية ,العملية

  ,ومعنــى هــذا أن الفقيــه يبحــث يف األدلــة الــرشعية وينظــر فيهــا
ــه مــن أحكــام تتع ــاد ويــستخرج منهــا مــا دلــت علي لــق بأفعــال العب

  .وترصفاهتم
  :والفقه هبذا املعنى يقع عىل ثالثة مستويات

ـــ ١ ــي ـ ــة الت ــام الفقهي ــر األحك ــرشعية وتقري ــصوص ال رشح الن
 عــىل نحــو مــا يفعلــه  , وبيــان ذلــك للنــاس ,تــضمنتها ودلــت عليهــا

  .املفرسون ورشاح السنة النبوية والفقهاء يف مؤلفاهتم
ـــ ٢ ــان احلـ ــاس ببي ــاء الن ــوازهلم وأحــواهلم إفت ــرشعي يف ن كــم ال

ُ أي نقل احلكم الـرشعي املقـرر عـىل نحـو عـام  ;واستفتاءاهتم املعينة
  .ُ وتنزيل مقتضاه عىل احلاالت املعينة أو املوصوفة ,وجمرد
ُ فيجتهـد الفقيـه  ,االجتهاد فيام مل يسبق له حكم مقـرر معلـومــ ٣

َالبالغ رتبة االجتهاد يف اسـتنباط احلكـم وتقـدي ره للوقـائع واملـشاكل ُ
 وأعنـي  .ًهتا كليـة أو جزئيـةِ سـواء كانـت جـد ,واحلاالت املـستجدة

 وأمـا  ,احلاالت والوقـائع واإلشـكاالت غـري املـسبوقة باجلدة الكلية
َ واملعـروف  ,َاجلدة اجلزئيـة فـأعني هبـا األحـوال واألفعـال املعروفــة
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  جديـدةْ لكن دخلت عليها أو أحاطت هبـا عنـارص ,ُحكمها من قبل

  .غريت حالتها وأثرت يف حكمها
فهذه هي الدوائر الثالث التي يتحرك فيها فقـه الفقهـاء واجتهـاد 

  .املجتهدين
 فـإن العـامل الفقيـه بمثابـة الطبيـب الـذي  ,ويف كل هذه األحـوال

 ثم ينظر فيام بني يديـه ومـا هـو  ,الذي ينظر يف حالة املريض وحاجته
يتـرصف بنـاء عـىل ذلـك بـام حيقـق  و ,متاح له من أدويـة وعالجـات

َ بيـد أن التطبيـب الـرشعي ال يقـف  . وهو الشفاء والعافية ,املقصود ْ َ
 بل هـو قبـل ذلـك  ,عند معاجلة املرىض بعد مرضهم وظهور آالمهم

ً حتـى يـزدادوا صـحة ومناعـة وبعـد ,يعالج األصحاء أنفسهم  عـن اُ
ف عليهـا  وهذه بالضبط هي الوظيفة التي يقوم هبا ويـرش .األمراض

  .علامء الرشيعة
ٍفرسالة علامء الرشع هي أن يكونوا أطباء صـيانة ووقايـة َ وحـراس  ,َ ُ

 وأن يكونـــوا مستكـــشفني مشخـــصني لألعـــراض  ,ٍحـــصانة ومحايـــة
  . عاكفني عىل معاجلتها ورفع آالمها ودفع تداعياهتا ,واألمراض

  ,يف كـام يف احلـديث الـرش ,» العلـامء ورثـة األنبيـاء «: وإذا كان 
 قــال  .ُفمعنــاه أهنــم خلفــاء األنبيــاء فــيام بعثــوا بــه ومــا بعثــوا ألجلــه

 ألن املرياث  ;» العلامء ورثة األنبياء «  :العالمة عبد الرؤوف املناوي
ــرب ــل إىل األق ــذين  .ينتق ــامء ال ــدين العل ــسبة ال ــة يف ن ــرب األم ُ وأق

  وكــانوا لألمــة بــدال مــن ,أعرضــوا عــن الــدنيا وأقبلــوا عــىل اآلخــرة
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 وحـازوا الفـضيلتني  ,األنبياء الذين فازوا باحلـسنيني العلـم والعمـل
  .IQH » الكامل والتكميل

  ,األنبيـاء َوقد بني اهللا تعاىل املقاصد والغايات التي ألجلها بعـث
  : ﴿A B Cمـــن ذلـــك قولـــه  . ويرثهـــا عـــنهم العلـــامء

D E F G    H I J LK ﴾   
  ]٢٥:احلديد[

 p ﴿ : ^ل ــرسـم الـة خاتـ مهمنـه عـانـــه سبحـوقول
q r s t u v w x y 

z { | } ~ _ ̀          ba ﴾ . 
 ]١٥٧:األعراف[

  .]١٠٧:األنبياء[ ﴾      a b       c d `﴿  :وقوله
  .ُفشأن العلـامء أهنـم وارثـون لكـل هـذه الـصفات واملـسؤوليات

ــه ــه ,يقيمــون القــسط وحيكمــون ب ــه وحتقيق ــون عــىل تطبيق   . ويعمل
 وينهـــون عـــن املنكـــر  ,ن بـــاملعروف وينـــرشونه وينـــرصونهيـــأمرو

ِ حيلون للنـاس طيبـات األرزاق واألفعـال, ويمنعونه أو يعارضونه ُ,  
 يرفعـــون عـــن النـــاس اآلصـــار , وحيـــذروهنم خبائثهـــا ومفاســـدها

  .واألغالل التي تكبل عقوهلم وتضني حياهتم
ــا عــ « : ~قــال اإلمــام الــشوكاين  ن فالعــامل املرتــاض بــام جاءن

                                                 
 .٣٨٤/ ٤فيض القدير رشح اجلامع الصغري  )١(
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ِ إذا أخذ نفسه يف تعليم العباد وإرشادهم إىل احلق وجذهبم  . .الرشع
َ واألخـذ بحجـزهم عـن كـل مزلقـة  ,ِعن الباطل ودفعهم عن البـدع ُ ِ ْ

 بـاألخالق النبويـة والـشامئل  ,َمن املزالـق ومدحـضة مـن املـداحض
َ فـيـرس ومل يـعـرس . .املصطفوية ُ  وأرشد إىل ائـتالف  , وبرش ومل ينفر ,ََّ

 وجعـل غايـة  , وهنـى عـن التفـرق واالخـتالف ,القلوب واجتامعها
َمهه وأقىص رغبته جلب املصالح الدينية للعباد ودفع املفاسد عنهم َ,  

 .IQH » َ وأنجع احلاملني حلجج رب العاملني ,َكان أنفع دعاة املسلمني
ِّوهذا هو منهج القرآن وهدي نبي القرآن  فاهللا تعاىل أنزل  .ُ

  , ورتب عىل كل ذلك وعدا ووعيدا ,د تكاليفهرشائعه وحد
 o p q r ﴿  : وقال سبحانه . وثوابا وعقابا ,ومساءلة وحسابا

s t  u v w  yx z { | } ~ 
`_ a b c   d e ﴾ ]٢٨٤:البقرة[ .  

 { |  } s t u        v w x y   z﴿  :وقال حمذرا
~ _ ̀  a ﴾ ]١٤ ــ١١:الطارق[ . 

 بعني الرمحة والشفقة إىل طوائـف  ــانه سبح ــولكنه مع ذلك نظر
  , فرفع عنهم بأسـهم ويأسـهم ,من الناس أوشكوا أن يضيعوا وهيلكوا

وفتح أمامهم أمال عريضا يـسعهم ويـسع ضـعفهم وتقـصريهم ومـا 
 t u v w x y﴿  : فقـال جـل وعـال ,سلف منهم

                                                 
 .١٣٥أدب الطلب ومنتهى األرب , ص )١(
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z { |  } �~ ¡ ¢ £   ¤     ¦¥ §   ¨ ©        ª         ﴾ . 
 ]٥٣:الزمر[

 قولـه سـبحانه يف احلـديث  ,ومن عجائب رمحة اهللا ولطفه بعبـاده
ُما ترددت يف يشء أنا فاعله ترددي يف قبض نفـس عبـدي  «  :القديس
  .»  وال بــد لــه مــن املــوت ,َ يكــره املــوت وأنــا أكــره مــساءته ,املــؤمن

والتعبري بالرتدد هنا إنام هو كناية عن الرمحة البالغة والشفقة الـسابغة 
  .هيته تعاىل لكل ما يسوء عبده املؤمن ويؤذيهوكرا

  , الذين هـم ورثـة األنبيـاء ,ما أريد أن أخلص إليه هو أن العلامء
 متلبـسني هبـا يف  ,جيب أن يكونوا مستحـرضين هلـذه املعـاين وأمثاهلـا

  . آخـذين هبـا يف فتـاواهم وتوجيهـاهتم للنـاس ,فقههم واجتهـادهم
  .هذا هو الواجب واملأمول

الواقع أننا نجد دائام بعـض املحـسوبني عـىل العلـم والفقـه ولكن 
 بـــدل أن يقـــدموا للنـــاس احللـــول واملخـــارج  ,واإلفتـــاء يف الـــدين

 يـــصبحون هـــم صـــناع املـــشاكل  ,والبـــدائل ملـــشاكلهم ومعانـــاهتم
يفعلـون ذلـك بـسوء فهمهـم ألدلـة  . واملتاعب واآلصـار واألغـالل

   .الرشيعة وأحكامها
ُمـشكالت كثـرية مل تـزل تعنـت اخللـق   الناسَّوقد جر هؤالء عىل ِ ٍْ ُ ً

ْوتشجي احللق   .IQH  كام قال العالمة ابن عاشور ,ُ
                                                 

 .٩٢مقاصد الرشيعة اإلسالمية , ص ) ١(
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 ممـا ذكـر يف الـسنة النبويـة  ,وأسوق عىل ذلك مثـاال بـالغ الداللـة
  .الرشيفة

  :قال  ^ عن أبى سعيد اخلدري أن نبي اهللا :ففي صحيح مسلم
 فـسأل عـن  ,ني نفـساكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تـسعة وتـسع «

َّ فـدل عـىل راهـب ,أعلم أهـل األرض إنـه قتـل تـسعة :  فأتـاه فقـال  ,ُ
  .َّ فقتلـه فكمـل بـه مائـة .ال:  فقال  ? فهل له من توبة ,وتسعني نفسا

إنه قتـل :  فقال  ,ُ فدل عىل رجل عامل ,ثم سأل عن أعلم أهل األرض
ينــه وبــني  ومــن حيــول ب , نعــم : فقــال ?مائــة نفــس فهــل لــه مــن توبــة

  , فــإن هبــا أناســا يعبــدون اهللا , انطلــق إىل أرض كــذا وكــذا?  التوبــة
   . فإهنا أرض سوء ,فاعبد اهللا معهم وال ترجع إىل أرضك

ــاه املــوت َفــانطلق حتــى إذا نــصف الطريــق أت َ ــه  .َ  فاختــصمت في
 جـاء تائبـا  : فقالـت مالئكـة الرمحـة ,مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب

  . إنه مل يعمـل خـريا قـط : وقالت مالئكة العذاب . اهللامقبال بقلبه إىل
ٌفأتاهم ملك ىف صورة آدمـي  قيـسوا مـا بـني  : فجعلـوه بيـنهم فقـال ,َ

 فقاسـوه فوجـدوه أدنـى إىل  . فإىل أيتهام كان أدنى فهـو لـه ,األرضني
   .»  فقبضته مالئكة الرمحة ,األرض التي أراد

 وتاقـت نفـسه  ,إلجـرامفهذا الرجل بعد أن سـئم حيـاة القتـل وا
 لعلـه يعطيـه  , قـام يـسأل عـن أعلـم علـامء زمانـه ,حلياة جديدة نقيـة
ُ كل منهام ينعت بأنه  , فإذا به يصل إىل شخصني .حلالته حال وخمرجا
  :وذجان لصنفني مـن الفقهـاءم ومها يف احلقيقة ن... أعلم أهل زمانه
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لناس مـشاكل  أو يزيدون ا ,صنف جيلبون املشاكل بفقههم وفتاوهيم
 وصــنف آخــر حيلــون املــشاكل بفقههــم وفتــاوهيم  ,إىل مــشاكلهم

ِّويفرجون عن الناس َ ُ.  
 بمعنـى  ,َ أفتى السائل بأن ال توبة لـه ــ يف احلديث ــُفالعامل األول

 ولذلك قتله هو أيـضا  .!أن مشكلته ليس هلا يف الدين حل وال خمرج
 النتـائج الطبيعيـة ملثـل  فكانت هذه إحدى ,وأكمل به املائة من قتاله

 .  وقد كان يمكن أن يقتل آخرين أيضا .تلك الفتوى
ووصــف لــه  , ِوالعالــم الثــاين فــتح للــسائل بــاب التوبــة والفــرج

 ووضح لـه أن البيئـة التـي  , وأعطاه أكثر مما طلب ,العالج واملخرج
  :جعلت منه جمرما ال يمكن أن تـساعده عـىل توبتـه وحياتـه اجلديـدة

  , فـإن هبـا أناسـا يعبـدون اهللا ,انطلق إىل أرض كذا وكـذا « : فقال له
  . »  فإهنا أرض سوء ,فاعبد اهللا معهم وال ترجع إىل أرضك
 . فهذا هو فقه احلق ومنقذ اخللق

يف إجابـة الـسائلني أن يتجـاوز مـا  ^وقد كان مـن هـدي النبـي 
ســألوا عنــه إىل غــريه مــن التوضــيحات واإلرشــادات املفيــدة هلــم يف 

  :ي مـن ذلـك مـا يف صـحيح البخـار . ولو مل يسألوا عنهـا ,سألتهمم
 ويف الباب حديث ابن عمر  ,»َباب من أجاب السائل بأكثر مما سأله«

ُ مـا يلـبس املحـرم : أن رجال سأله^ عن النبي ِ ال يلـبس  « : فقـال ?ْ
 وال ثوبـــا مـــسه  ,القمـــيص وال العاممـــة وال الـــرساويل وال الـــربنس

 ولـيقطعهام  , فإن مل جيد النعلني فليلبس اخلفني ,نالورس أو الزعفرا
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  .»حتى يكونا حتت الكعبني
 لكـن النبـي  ,فالسائل سأل عام يلبسه املحـرم يف احلـج أو العمـرة

 ويف حـال مل  , ووضح له ما يلبـسه ومـا ال يلبـسه ,زاده عىل ذلك ^
 . بطريقة كذا جيد كذا أن يفعل كذا

َّقــال الفقيــه املــالكي املـــهلب َ ِوإنــام زاده لعلمــه  «  : بــن أيب صــفرةُ ِ
ِ ولــام يلحـق  ,بمشقة السفر وقلة وجود مـا حيتـاج إليـه مـن الثيـاب فيـه

 وكذلك جيـب  , رمحة هلم وتنبيها عىل منافعهم ,َالناس من احلفي بامليش
  , ويتـسعون فيـه ,عىل العامل أن ينبه الناس يف املسائل عىل ما ينتفعون بـه

  .IQH » ترخيص شىء من حدود اهللاما مل يكن ذريعة إىل 
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 بعـد عودتـه مـن زيـارة مطولـة إىل  ,زارين مؤخرا أحد األصـدقاء
 وبحكم اختصاصه وعالقاته فقد التقى وحتدث مـع عـرشات  .مرص

 وكـان ممـا لفـت  . األزهـريني وغـري األزهـريني ,من العلامء املرصيني
 أن عددا غري قليل من هؤالء العلـامء مهمومـون  ,تباه صديقي وآملهان

ــات ــات والبعث ــالعالوات واإلكرامي ــرية ب ــة كب ــشغولون بدرج   ,وم
ومــشغولون هبــاجس البحــث عــن فــرص ومنافــذ إضــافية للكــسب 

 وكـل هـذا يـستدعي ...  سـواء داخـل الـبالد أو خارجهـا ,والتمول
 . التزلف والتملق والتحيلمنهم ويكسبهم مهارة وبراعة وإرسافا يف 

كان هذا احلديث العابر بيننا حافزا جديدا يل لفتح هـذا املوضـوع 
 ال سـيام  ,» العلامء ومشكلة التملـق والتـورق «وكتابة هذا املقال عن 

 بـل هكـذا احلـال  ,وأن هذا األمر لـيس خاصـا بمـرص وعلـامء مـرص
 .IRH  وهكذا احلال حيث أنا, IQH عندنا

  ?قالتملق والتور
َ والتملق واملــلق  .فلفظ مفهوم مستعمل بني الناس) التملق(أما  َ

   .بمعنى واحد
ٌرجل ملق «  :» اللسان «ويف  ِ   .»  يعطي بلسانه ما ليس يف قلبه :َ

                                                 
 .أي يف املغرب )١(
 .٢٠٠٩كتب املقال بمدينة جدة باململكة العربية السعودية , صيف  )٢(
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ُّوأما التـورق َ  وهي الفضة  ,ِ مأخوذ من الورق , فهو تعبري فقهي :َّ
أخوذ مــن  التــورق مــ : ويمكــن اليــوم أن نقــول .أو النقــود الفــضية

  . أو األوراق النقدية , أي النقود الورقية ,األوراق
والتورق يف اصطالح الفقهاء عبارة عن معاملة ماليـة يلجـأ إليهـا 

 لتاليف التعامـل  , بغرض احلصول بواسطتها عىل املال ,بعض الناس
ــرصيح ــوي ال ــال : وصــورهتا .الرب ــد امل ــسان يري ــشرتي  , أن اإلن  في

 مـن  , ولكنـه يريـد أن يبيعهـا لـيحص ثمنهـا, السلعة وهو ال يريدها
 أو يتـوفر عـىل نفقـات  , أو يـشرتي أو يبنـي بيتـا ,أجل أن يسدد دينـا

  , وليس هناك أحد يقرضه هـذا املـالً فهو يريد ماال... زواج وحفل
 ثـم  ,َّ مقسط عىل فرتة زمنيـة حمـددة ,فيشرتي مثال سيارة بمبلغ معني

  , فيحـصل عـىل املبلـغ املطلـوب, يبيع الـسيارة نقـدا ويقـبض ثمنهـا
 وغالبـا مـا يكـون البيـع بأقـل مـن  .وهبذا يكون قد قام بعملية تورق

   .ثمن الرشاء
 وخاصـة بعـد  ,واملسألة فيها نقاش فقهي قديم وحـديث متجـدد

ـــ ــسمى ب ــا ي ــد م ــوك يف عه ــول بعــض البن ــنظم «دخ ــورق امل   ,» الت
  . واعتبارها له منتجا إسالميا

 معنـى  ,» التـورق « وإنـام أريـد بلفـظ  , اآلنوليس هو مـا أريـده
 وأعنـي  .بسيطا هو الـسعي إىل احلـصول عـىل املـال واألوراق املاليـة

 هبـذا  ,» التـورق «َانشغال العلامء واهنامكهم يف حتـصيل  بصفة خاصة
   .املعنى
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 فألهنـام يقرتنـان  ,وأما اجلمع بني التملق والتـورق يف هـذا املقـال
ــن ي ــد م ــان عن ــني ويتالزم ــن املثقف ــامء وغــريهم م ــن العل امرســهام م

  . والتملـق يـأيت بـالتورق , فالتورق يستدعي التملق... والسياسيني
 ! من زاد يف التملق فزيدوه يف التورق :وقد جرت العادة عند األمراء

ð^Û×ÃÖ]æ<ð]†ÃÖ]<°e<Ð×ÛjÖ]V<< <
 عـىل  ,َقديام كان التملق والتورق حرفة طائفة دنيئـة مـن الـشعراء

 µ ¶ ¸ ¹ ́ ³  ² ± ° ¯ ® ¬﴿ : تبــار أهنــماع
º ﴾ ]٢٢٦  ,٢٢٥:الشعراء[ . 

ــرب كانــت  ــه أن الع ــريواين يف عمدت ــن رشــيق الق ــر اب ــد ذك وق
  ;حتى نشأ النابغة الـذبياين «  ,تستهجن التكسب بالشعر وتأنف منه

َ وقبل الصلة عىل الشعر ,فمدح امللوك  ...  وخضع للـنعامن بـن املنـذر ,ِ
ً وتكسب مـاال ,فسقطت منزلته  حتـى كـان أكلـه ورشبـه يف  ,ً جـسيامَّ

ُ وذكـر أن أبـا ... ِصحاف الذهب والفضة وأوانيـه مـن عطـاء امللـوك
َ لـم خضع النابغة للـنعامن :عمرو بن العالء سئل  رغـب يف  : فقـال ?ِ

  .IQH » عطائه وعصافريه
  ,الفقهـاء أو املتفقهـة ثم ما لبث هذا السلوك أن انتقـل إىل بعـض

ُضعفت نفوسهم وانحطتِ مهمهم وانحلت عزائمهمممن   فأصـبح  ,َ
َالتورق غايتهم والتملق مطيتهم َُ ُ.   

 ~وقد نقل البيهقـي عـن اإلمـام اجلليـل أيب عبـد اهللا احلليمـي 
                                                 

 ).٢٢/٢٣ص / ١(العمدة يف حماسن الشعر وآدابه  )١(
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َّواملـلق من أفعـال أهـل الذلـة والـضعة «  :قوله َ  وممـا يـزري بفاعلـه  ,َ
ألحـد أن هيـني  و لـيس  .ويدل عىل سقاطته و قلته مقدار نفسه عنـده

  .IQH »  كام ليس لغريه أن هيينه ,نفسه
 :  تبعات التملق والتورق

التملق والتـورق ليـسا جمـرد آفـة خلقيـة تقـود صـاحبها إىل الذلـة 
َ بـل إن التمـسك هبـذه اآلفـة واالسرتسـال  ,والضعة وهـوان الـنفس

 يـصبح خطـرا عـىل الـدين ورضرا عـىل  ,َ وتعدد املاشني عليهـا ,فيها
 فإن هذا الطريـق يـؤدي بأصـحابه إىل اإلمـساك عـن بيـان  .املسلمني

 وإىل التوقـف عـن األمـر بـاملعروف والنهـي  ,كثري من أحكام الـدين
ــة  ,عــن املنكــر إذا كــان الكــالم مــن فــضة  « عمــال بالقاعــدة العرفي

 الـساكت «ُوهـي خـالف القاعـدة الـرشعية  , » فالسكوت من ذهب
   .» عن احلق شيطان أخرس

ن هذا هو أن يصل بعـض علـامء التملـق والتـورق إىل واألدهى م
 إلرضاء ذوي املـال والـسلطان  ,حد حتريف الدين وتأويله وتطويعه

  : ويف هؤالء قال الشاعر .ونيل عطاياهم
ــــــــــــه قــــــــل لألمــــــــري نــــــــصيحة ــــــــــــركنن إىل فقي ْال ت َّ َ
ـــــــه إن الفقيـــــــــــــه إذا أتـــــــــــــى ـــــــري في ـــــــوابكم ال خ ْأب
ومن تلبيس إبلـيس عـىل الفقهـاء  «  :وقال أبو الفرج ابن اجلوزي
ُ ومداهنتهم وترك اإلنكار علـيهم مـع  ,َخمالطتهم األمراء والسالطني

                                                 
  .٤/٢٢٤شعب اإليامن )١(
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 لينـالوا  , وربام رخصوا هلم فيام ال رخـصة هلـم فيـه .القدرة عىل ذلك
  : فيقع بذلك الفساد لثالثة أوجه ,من دنياهم عرضا

  ,الفقيـه لوال أين عىل صواب ألنكر عـىل  : يقول ,األمري:  األول 
  .وكيف ال أكون مصيبا وهو يأكل من مايل

 ال بـأس هبـذا األمـري وال باملـه وال  : فإنه يقول ,العامي:  والثاين 
  .َ فإن فالنا الفقيه ال يربح عنده ,بأفعاله

  .IQH »  فإنه يفسد دينه بذلك ,الفقيه:  والثالث 
ة ُوقد حكي يل عن بعض العلامء الوافدين للعمـل يف اململكـ  

 لقـد أصـبحت  , يـافالن : أن أحدهم قـال لزميلـه ,العربية السعودية
  .ُ وهذا خالف ما كنت عليـه ببلـدك ,تقول يف املسألة الفالنية كذا وكذا

  : فأجابـه ,وقولك اجلديد كام تعلم قول ضعيف مرجوح عند العلامء
  . لكن قواه الريال السعودي ,نعم هو قول ضعيف

 أن بعـض  ,آفة التورق واجلري وراءهاومن األرضار النامجة عن 
ُهؤالء العلامء املتورقني يلجون كل بـاب يفـيض إىل التـورق والزيـادة  ِ

ــه ــستطيعو , فتتعــدد وظــائفهم والتزامــاهتم وتــرتاكم ;من  ا حتــى ال ي
  , فتجد أحدهم موظفـا عموميـا .القيام بأي واحدة منها عىل ما يرام

وهـو عـضو بـاملجلس   , وواعـظ حمـيل ودويل ,ثم هـو خطيـب مجعـة
 ومـع  , وجتده يف بعثة احلـج ,ٍ أو ساع لرئاسته , أو رئيس له ,العلمي

 ثـم  ,ِ أو جتده يف ضيافة اجلالية املقيمة باخلـارج ,املعتمرين يف رمضان
 أي مــن املــال ومــصادر  ,! ?...  هــل مــن مزيــد :هــو يبحــث ويقــول

                                                 
 .١٤٨تلبيس إبليس ص  )١(
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   . فالغرض تكثري املال ال تكثري األعامل .التورق
 وخدمـة لإلسـالم  ,ان هذا السعي الدؤوب هللا ويف سبيل اهللالو ك

 ولو كان هذا أو بعضه يأخـذ حقـه مـن اإلتقـان والوفـاء  ,واملسلمني
 .  لكان شيئا جليال وعظيام ,برشوطه ومستلزماته

 لـيس  ,ُلكن بعض هؤالء السادة إذا دعـوا إىل عمـل يف سـبيل اهللا
 ولكـن إذا ... َوأيـامن مغلظـة جاؤوك بأعذار ثقيلة  ,فيه إال ثواب اهللا

ٍّدعوا إىل عمل جديد مدر للتورق رحبوا وتسارعوا  فهـم يغيبـون ... ُِ
 فهم عىل خالف الوصف الذي  . ويقبلون إذا الح ,حيث غاب املال

ُّإنكم لـتـقلون عند الطمع «: حني قال لألنصار  ^أطلقه النبي  َِ َ,  
  .» وتكثرون عند الفزع

ن إحــدى املجـالت العلميــة أرســلت إيل ومـن طرائــف املتورقـة أ
  : فلـام قرأتـه فوجئـت يف آخـره بفقـرة شـاردة تقـول ,بحثا للتحكـيم

  , فضحكت وطويـت املوضـوع, »... وقد كان أسالفكم يا موالي«
بعد أن عرفت أن هـذا البحـث كـان قـد تـم إلقـاؤه ضـمن الـدروس 

زارة  وقد نـال بـه صـاحبه مـا نـال مـن و ,احلسنية الرمضانية باملغرب
 ولكنـه غفـل عـن  , ثم أرسله للنرش لينـال بـه مـرة أخـرى ,األوقاف

  ,وقد اتصلت بـرئيس حتريـر املجلـة!!  .هذه الفقرة فبقيت كام كانت
  , ألين قد عرفـت صـاحب البحـث ,واعتذرت له عن القيام بالتحكيم

 ثـم رأيـت البحـث منـشورا  .فلم أعد صاحلا للتحكيم يف هذه احلالة
  .فيام بعد
  :ل يب يوما أحد املوظفني بمجمع الفقه اإلسالمي يـسألنيواتص
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  . لكن عن بعد ,نعم أعرفه:  قلت  ?الدكتور فالن الفالين هل تعرفه
 هـل ...  نحن نبحث عن رقم هاتفه لدعوتـه إىل مـؤمتر املجمـع :قال

 وفعـال حـصلت هلـم  .نعم أحـاول:  قلت  ?تساعدنا للحصول عليه
 وبعـد أيـام قليلـة اتـصل يب ... صدقائهعىل رقم هاتفه من عند أحد أ

قـد اتـصلوا بالـدكتور الـذي   أهنـم ـــ وهـو مـرسور ـــاملوظف خيربين
 مـا  ــ وهو , وأنه قد أرسل إليهم بحثه باإليميل ,أعطيتهم رقم هاتفه

 !!...  يف مائة وعرشين صفحة ــشاء اهللا
ــل  ــد وصــل البحــث قب ــي أن نعــم لق ــدعوة الت ــصل صــاحبه ال ت

ـــه ـــه  ومل يكلـــف! أرســـلت إلي ـــصار بحث ـــام باخت ـــى القي ـــسه حت نف
   . إهنا بضاعة جاهزة للبيع أو لإلجيار لكل من يدفع...  ومالءمته

وإذا كــان أصــحاب هــذا الــسلوك مؤاخــذين عليــه وعــىل نتائجــه 
 فإن املؤاخذة أكرب عىل األنظمة واحلكومات التي تعتمد  ,بدون شك

 وهــا .  جــاالتسياســة التطميــع والتطويــع ورشاء الــذمم يف كــل امل
ــوان الزهــد  ــام عن ــذي كــان دائ ــصوف ال ــى الت ــوم حت ــرى الي نحــن ن

 قــد أصــبح يكلــف  ,والتقــشف والتقلــل مــن الــدنيا والتجــايف عنهــا
  , تنفق وتوزع هنا وهناك ,الدولة ميزانيات كبرية وأغلفة مالية كثرية

َّ لقد كان السادة الصوفية منذ القديم يتـسمون  .داخل البلد وخارجه َ َ
 االسـم لكـنهم اليـوم مـدعوون إمـا ملراجعـة هـذا  ,» الفقـراء « باسم

  . لكن برفض مسار التورق الذي أدخلوا فيـه , وإما لتثبيته ,وتغيريه
  .فالتصوف والتورق ال جيتمعان
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َّهي سنـة كونيـة مـن سـنن ) ُاحلكم واملعارضة(ثنائية  احليـاة ومـن ُ
 التـي تـشمل  , هي ثنائية التضاد ,ّ وهي فرع من سنة أعم .رضوراهتا

  . وكل مناحي احلياة ,كافة املخلوقات
  ;اً إال جعـل لـه ضـداًاهللا جل وعز مل خيلـق شـيئ «  :كام قال ابن قتيبة
ــسواد ,كــالنور والظلمــة   واخلــري , والطاعــة واملعــصية , والبيــاض وال

 .IQH »  والعدل والظلم , واليمني والشامل ,قصان والتامم والن ,والرش
ِوهذه الثنائية املطردة تشكل إحدى وسائل التدافع والتوازن بني  َّ

 £ ¢ ¡﴿ :  وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىل .خمتلف األضداد
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 

 . ]٢٥١:البقرة[ ﴾ ̄ ® ¬
يمة كل كام أهنا وسيلة للتمييز بني الثنائيات املتضادة ومعرفة ق

   : ويف هذا يقول ابن قتيبة أيضا .ِمنها وميزته ومدى صالحه أو فساده
 ليعرف كل  ,ولن تكمل احلكمة والقدرة إال بخلق اليشء وضده «

  , والعلم يعرف باجلهل , فالنور يعرف بالظلمة ;واحد منهام بصاحبه
  , واحللو يعرف باملر , والنفع يعرف بالرض ,واخلري يعرف بالرش

 � ~ { | } y z﴿  :ل اهللا تبارك وتعاىللقو
                                                 

 .١٠٠ص  / ١تأويل خمتلف احلديث ج  )١(
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  : واألزواج, ]٣٦:يس[ ﴾¦   ¥ ¤ £ ¢ ¡
 وقال  , واليابس والرطب , كالذكر واألنثى ,األضداد واألصناف

  .IQH »] ٤٥:النجم[ ﴾   A B C D    E﴿  :تعاىل
ًهــذه الــسنة إذ  فهــي  ,ٌ ســارية يف جمــال ممارســة احلكــم والــسلطةاُّ

ــانون اجتامعــي ال يتخ ــشهرية عــن امللــك  .لــفق ــارات ال  ومــن العب
ــاين  ــه ~الراحــل احلــسن الث ــدي معارضــة  «  :قول ــو مل تكــن عن ل

 وقد يفهم من هذا أن املعارضـة قـد ال توجـد يف بعـض  .» ألوجدهتا
 وكل ما هنالـك أن املعارضـة إذا تـم  ; وليس األمر كذلك ,احلاالت

شكاال غري مرئية  فإهنا تأخذ أ ,منعها وقمعها أو تضييق اخلناق عليها
 ولكـن ال بـد أن  ,أو غري رصحيـة أو غـري منظمـة أو غـري معـرتف هبـا

وقـد تكـون ,  نعم قد تكـون املعارضـة قويـة , توجد وال بد أن تكون
 وقـد تكـون جزئيـة  , وقد تكون شديدة وقـد تكـون خفيفـة ,ضعيفة

 أمههـا  , وكـل هـذا يتوقـف عـىل أسـباب عديـدة... وقد تكون كليـة
 أما ...  ومدى خالف ذلك ,القائم ومدى رشده وعدلهحالة احلكم 

 وخمـالف  , فهذا خمالف لـسنة اهللا يف خلقـه ,أال تكون معارضة أصال
  . حسب العبارة اخللدونية ,لطبائع العمران

  ?فام هي املجاالت والوسائل املتاحة واملباحـة رشعـا للمعارضـة
 مـا هـي  ?ضـةأو ما هو املرشوع وغري املرشوع يف ممارسـة حـق املعار

  ?املساحة اخلرضاء وما هي املساحة احلمراء يف ذلك
                                                 

 .٣ص  / ١تأويل خمتلف احلديث ج  )١(
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 ما هي املـداخل والوسـائل  :وبصيغة أخرى أكثر واقعية وراهنية
املمكنــة رشعــا ملامرســة املعارضــة وحتقيــق التغيــري واإلصــالح يف 

  ?جمتمعاتنا العربية واإلسالمية
†jß¹]æ<†’vß¹]<°eV<< <

 أحـدمها منحـرص  ,اهان أو مـساراناملعارضة والتغيري أمامهام اجت
 وأما املنتـرش  , فاملنحرص هو استعامل السالح والقوة .واآلخر منترش

َفطرق وشعب ال حرص هلا   . وقد تعد باملئات , وقد تعد بالعرشات ,ُ
 إن طرق املعارضة  : ولنقل عىل سبيل املثال .وكلها جائزة ومرشوعة

منهـا % ٩٩ و ,ح والقتـال وهو طريق الـسال ,منها ممنوع% ١والتغيري 
 ومــن هنــا نعلــم أن  . وهــو بــاقي الطــرق الكائنــة واملمكنــة ,مــرشوع

دوران بعض املعارضني ودعاة التغيـري بـني طـريقني أو ثـالث طـرق 
  , وانحصار تفكـريهم وممارسـتهم يف هـذا النطـاق املحـدود ,للتغيري

  فليس ألحد مـثال أن يبقـى .هو نوع من العقم والعجز وضيق األفق
  , العنف أو املـشاركة االنتخابيـة :حائرا مرتددا بني طريقني ال ثالث هلام

أو أن يقف حائرا مرتددا بني طريـق العمـل الـدعوي وطريـق العمـل 
 ...  أو بني الثورة املسلحة وحماولة اإلصـالح مـن الـداخل ,السيايس

  .فأبواب اهللا واسعة غري منحرصة
  .الرجوع إىل املنترش قبل  ,لكني أبدأ بتوضيح حكم املنحرص

  :مسألة التغيري بالسالح
األحاديــث النبويــة املتعلقــة بمنــع اســتعامل الــسالح يف مواجهــة 
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َ بالغـة مبلـغ التـواتر والقطـع ثبوتـا  ـــ حكاما أو حمكـومني ــاملسلمني ٌ
  : من ذلك ,وداللة
دخلنـا عـىل : قـال , يف الـصحيحني عـن جنـادة بـن أبـى أميـة ــ ١

حدثنا أصلحك اهللا بحديث :  فقلنا  ,وهو مريضعبادة بن الصامت 
 ^  دعانـا رسـول اهللا : فقـال, ^ينفع اهللا به سمعته من رسـول اهللا 

 أن بايعنـا عـىل الـسمع والطاعـة ىف  :َ فكـان فـيام أخـذ علينـا ;فبايعناه
 وأال ننــازع األمــر  ,منــشطنا ومكرهنــا وعــرسنا ويــرسنا وأثــرة علينــا

 .   »فرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهانإال أن تروا ك «  : قال. أهله
عىل السمع والطاعة  ^  بايعنا رسول اهللا :ويف رواية اإلمام أمحد

 نقول بـاحلق  ,ىف العرس واليرس واملنشط واملكره وال ننازع األمر أهله
  .حيثام كنا ال نخاف ىف اهللا لومة الئم

  قـال رسـول : عـن أيب بكـرة قـال ,ويف صحيح مسلم وغـريهــ ٢
 القاعد فيها خري مـن  , أال ثم تكون فتنة ,إهنا ستكون فتن  «: ^اهللا 

 أال فـإذا نزلـت أو  . واملايش فيها خري مـن الـساعي إليهـا ,املايش فيها
 ومن كانت له غـنم فليلحـق  , فمن كان له إبل فليلحق بإبله :وقعت
 يا  : فقال رجل : قال .»  ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه ,بغنمه
:           قــال  ?َول اهللا أرأيــت مــن مل يكــن لــه إبــل وال غــنم وال أرضرســ

ُ ثـم ليـنج إن اسـتطاع النجـاء ,يعمد إىل سيفه فيدق عىل حده بحجر « ِ,  
  : قـال .»  ? اللهـم هـل بلغـت ? اللهم هل بلغـت ?اللهم هل بلغت

ُأرأيت إن أكرهت حتـى ينطلـق يب إىل,  يا رسول اهللا  :فقال رجل  أحـد ُ
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 أو جيــىء ســهم  ,ني أو إحــدى الفئتــني فــرضبنى رجــل بــسيفهالــصف
  .»يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار«  قال  ?فيقتلني
  سـمعت رسـول اهللا :ويف صحيح البخاري عن أيب بكرة قالــ ٣

  .»إذا التقى املسلامن بسيفيهام فالقاتـل واملقتـول ىف النـار «  :يقول ^
إنـه كـان  « : قـال ?لقاتل فام بـال املقتـول هذا ا :يا رسول اهللا: فقلت 

 .» حريصا عىل قتل صاحبه
عىل أن بعض الفئات املقاتلـة قـديام وحـديثا تتوسـل إىل اسـتباحة 
ِمقاتلة احلكـام واخلـروج املـسلح علـيهم بتكفـريهم وإخـراجهم مـن 

 ومعلوم أن تكفري من يعلـن إسـالمه ويظهـره ال سـبيل إليـه يف , امللة
ام عىل تكفري مـسلم ال يقـل خطـورة وحتـريام عـن  وأن اإلقد ,الرشع
 وكــذلك القتــل  , والتكفــري بــالظنون والــشبهات والتــأويالت .قتلــه

 كل هذا ضالل يف الـدين وخـروج  ,بالظنون والشبهات والتأويالت
  .عن سبيل املؤمنني

 فإن جتارب  ,وباإلضافة إىل ما تقدم من أحاديث نبوية
 مل تنتج يف يوم من  ,اإلسالمياملواجهات املسلحة داخل الكيان 

 بل مل تنتج سوى سفك  ,األيام خريا حيسب هلا ويسجل لفائدهتا
  , وأدهى منه سفك دماء عامة املسلمني ,األرواح من الطرفني

 إىل جراح نفسية قد ال تندمل  ,وتدمري أمنهم وأرزاقهم وسالمتهم
لقتال  واحلالة الوحيدة التي جيوز فيها ا, إال بعد عصور وأجيال
 أي كف  ,» القتال لوقف القتال « هي  ,داخل الكيان اإلسالمي
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 إذا هي رفضت  ,الفئة الباغية عام بادرت إليه وأرصت عليه من قتال
  : وهي احلالة املذكورة يف سورة احلجرات .الصلح وكف القتال

﴿i j k l m n po q r s    t 
u v w x   y z {   | ~} � ¡ ¢ £ ¤ 

¦¥ § ̈ © ª  ﴾ ]٩:احلجرات [. 
  :مداخل ووسائل ال حرص هلا

  ,فإذا جتاوزنا هذا الطريق الذي أغلقه الرشع ويفضله اخلوارجيـون
 واإلصـالح  , والضغط والتـأثري ,فإن كل وسائل املعارضة والتدافع

 سـواء يف ذلـك مـا  , تبقـى مبـدئيا عـىل املـرشوعية واجلـواز ,والتغيري
مـستعمل اليـوم لـدى خمتلـف  أو مـا هـو  ,ُعرف وجرب عرب التاريخ

  . أو ما يمكن ابتكاره واستحداثه ,شعوب األرض
فــاألمر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر بــاب واســع فتحــه الــرشع 

 فـام مـن  . كل بحسب قدرته وموقعه ,وأوجبه وألزم الناس القيام به
 ومـا مـن مـصلحة كبـرية  , وما من عـدل أو إحـسان ,حق أو واجب
  . إال وهي داخلـة يف األمـر بـاملعروف ,اصة عامة أو خ ,وال صغرية

  , أو اسـتبداد أو طغيـان , أو ظلـم أو إرضار ,وما من فساد أو انحـراف
  .إال وهو داخل يف النهي عن املنكر

 مـنظام  ,واألمر باملعروف والنهي عن املنكر يكون مجاعيـا وفرديـا
لصغري  ويرسي عىل الكبري وا . رسيا وعلنيا , كتابيا وشفويا ,وعفويا

 وهــو مــع ذوي القــوة والــسلطان أعظــم قــدرا  .والقــوي والــضعيف
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 اجلهـاد كلمـة أفـضل «:  ويف احلديث الرشيف  .وأكثر فضال عند اهللا
  . » عند سلطان جائرعدل 

َّ عـد منهـا القـايض  ,وقد أجاز العلامء الغيبـة يف مـواطن اسـتثنائية َ
ُعبــد احلــق بــن عطيــة منهــا  َمــا يقــال يف الفــسقة و «: ُ   ,يف والة اجلــورَ
 فالغيبة يف هـذه احلالـة هـي نـوع مـن .IQH » ُويقصد به التحذير منهم
   .املعارضة وإنكار املنكر

ـــع وســـائل االحتجـــاج والـــضغط ضـــد الظلـــم والفـــساد  ومجي
ــات ,واالســتبداد ــاو , مــن عــرائض وبيان  وكــذلك  , ومقــاالتٍ وفت

يكـون فيهـا  عـىل أال  , كلها متاحة مباحة ,املظاهرات واالعتصامات
   .ٍّتعد عىل مصالح وحقوق عامة أو خاصة

 وهو مـا جيـب أن  ,ُثم هناك املناداة بعزل احلاكم إذا مل يكن منه بد
 وإذا مل يكـن هـذا  . أو ذوو القدرة عليه ,يامرسه أهل االختصاص به

 فينبغــي العمــل عــىل  ,األمــر منــصوصا عليــه يف الدســاتري ونحوهــا
  .إقراره وجعله قابال للتطبيق

 وعظمــت وطــأة  ,وأمــا إذا طفــح الكيــل واشــتد ســوء األحــوال
 فهــذا أيــضا  , فانــدفع النــاس يف ثــورة شــعبية عامــة ,َالفــساد واجلــور

ــة ــل أو هنــب أو  ,ســائغ ومــرشوع هلــذه احلال ــه قت ــستعمل في ــا مل ي ُ م
 ويف هذه احلالـة ال جتـوز طاعـة مـن يـأمرون بقتـل الـشعب .  ختريب

  ,» فإنام الطاعـة ىف املعـروف «  ,د صربهاملعرب عن نقمته ورفضه ونفا
                                                 

 .١٧٢ص  / ٦املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  )١(
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  .كام قال عليه الصالة والسالم
ُعــىل أن التغيــري واإلصــالح ال ينبغــي أن حيــرص يف دائــرة احلكــام 

  , بـــل الـــشعوب واملجتمعـــات ;واألنظمـــة احلاكمـــة ويف اجتـــاههم
  . هي ميدان لذلك , وكل الفئات والطبقات ,واألحزاب والتنظيامت
  ,اهللا أنـزل الـداء والـدواءإن  «: ^ رسـول اهللا وختاما أقول قال
   .» فتداووا وال تداووا بحرام ,وجعل لكل داء دواء

فإذا وقع التفريط أو التقصري من األطباء أو املـرىض أو الـصيادلة 
 وال لعـدم  , وليس لعـدم الـدواء , فهذا شأهنم وذنبهم ,أو املمرضني

  .جدواه
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 أثــري نقــاش فقهــي  ,)١٤٢٩(قبيــل موســم احلــج للــسنة املاضــية 
 وكنـت قـد تلقيـت يومهـا  .» احلـج عـىل نفقـة الدولـة «حول مـسألة 

 وأجبـت  ,املغربية) املساء( من جريدة  ,استفسارا هاتفيا يف املوضوع
 يتـصلون يب  ممـا جعـل بعـض املهتمـني ,جوابا مقتضبا مل يكـن شـافيا

  .طالبني مزيدا من التوضيح والتفصيل للمسألة
تقـدم  حيـث  ,وكان هذا النقاش الفقهي قد بدأ وانطلق من مرص

بعض نواب املعارضة بمجلس الشعب املرصي بطلب إحاطـة لكـل 
 حـول مــا  ,مـن رئـيس الــوزراء ووزيـري التــضامن والتنميـة املحليــة

 لثالثة من نـواب  ,تضامن مقدمة من وزير ال ,اعتربوه رشوة سياسية
 يف صــورة استــضافتهم  ,ون الدينيــةؤ أعــضاء بلجنــة الــش ,املجلــس

 مع أن هـذه اللجنـة هـي املنـوط هبـا مراقبـة  ,للحج عىل نفقة الوزارة
 وأكد طلب اإلحاطة أن حج النـواب الثالثـة , أعامل وزارة التضامن

  يف حـني أن الـشعب , ألف جنيـه١٠٠يكلف وزارة التضامن حوايل 
 . يعاين الكثري من األزمات االقتصادية

 أن احلـج عـىل  ,بعدها رصح شـيخ األزهـر حممـد سـيد طنطـاوي
 ألنه قد يتـضمن أكـل أمـوال الفقـراء واليتـامى  ,نفقة الدولة ال جيوز

 بعــدها صــدرت تعليقــات مــن بعــض الفقهــاء مــن مــرص , بالباطــل
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   . ما بني مؤيد لشيخ األزهر ومعارض له ,والسعودية وغريمها

 عليهـا يتأسـس  ,وبام أن املسألة ذات ارتباط بقضايا أعـم وأسـبق
 فيجب أوال تقديم نبذة عن مسألة الترصف  ,القول باجلواز أو عدمه
  . قبل النظر يف مسألتنا ,يف املال العام وضوابطه

^ãéÊ<Í†’jÖ]<Ðuæ<íÖæ‚Ö]<Ù]çÚ_V<< <

ــة ــأموال الدول ــوم ب ــسمى الي ــا ي ــام ,م ــال الع ــ , أو امل وال  أو األم
  . لعموم أفراد املجتمع , هي أموال تعود ملكيتها احلقيقية ,العمومية

  ,لكن بام أن أفراد املجتمع ال يمكنهم مجيعا تدبريها والتـرصف فيهـا
فقــد تعارفــت الــرشائع والقــوانني عــىل أن تــدبريها والتــرصف فيهــا 

  . باعتبـارهم نوابـا عـن األمـة ,يدخالن يف صـالحيات والة األمـور
وأمـا اإلمـام فهـو نائـب عـن  «  :عالمـة عـالء الـدين الكاسـاينقال ال

  .IQH » مجاعة املسلمني
 يف أي جـزء مـن  ــ وكذلك نواهبم ــوترصف هؤالء النواب  
  : ال بد أن يقوم عىل أساسني ,املال العام

 أن يكــون بــام هــو األنفــع واألصــلح للمجتمــع  :األســاس األول
ٌرصف اإلمـام عـىل الرعيـة منـوط َتـ«  : طبقا لقاعـدة ,ولعموم الناس َ َِ ُ ُّ

 ومــصلحة أكــرب عــدد ممكــن مــن  , فمــصلحة اجلامعــة .»باملــصلحة
 ما يصح منه وما  : هو املعيار املحدد للترصف يف املال العام ,أفرادها

                                                 
 .٢/٤٩١بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع  )١(
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  , ومـن يـستحق ومـن ال يـستحق , وما جيوز ومـا ال جيـوز ,ال يصح
 .  وما هو خالف األوىل ,وما هو األوىل
ُّ أن ينفق كل مال فيام أخذ ألجله :لثايناألساس ا َ  , ُ وفيام رصد لـهُ

  , ومـال األيتـام لأليتـام , ومـال الفقـراء للفقـراء ,ُفامل الزكاة للزكاة
 ومــال املرافــق واملــصالح العامــة فهــو  ,ومــال األوقــاف ملــا وقــف لــه

 فــإذا مل يكــن للــامل مــرصف خــاص حمــدد عــدنا إىل  . وهكــذا...  هلــا
 . األساس األول

ِّوالعلــامء يقربــون املــسألة مــن خــالل تــشبيهها بالتــرصف يف مــال  ُ
 وقـد  . مع العلـم أن الـشأن يف األمـوال العامـة أكـرب وأخطـر ,اليتيم

  :خاطب اهللا تعاىل القائمني عىل أموال اليتامى بقوله
 ﴿} ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª ¬« 

 . ]٣٤:اإلرساء[ ﴾ ±             ° ¯ ®
ـــــــــــال   | } t u v w x y z﴿  :وق

} _~ ̀ a ﴾ ]١٠:النساء[ . 
 منزلــة  ,منزلــة اإلمــام مــن الرعيــة « : ~قــال اإلمــام الــشافعي 

 يعنــي أن صــاحب الواليــة العامــة عليــه أن .IQH » الــويل مــن اليتــيم
 كام يترصف ويل اليتيم يف أمـوال  ,يترصف يف مصالح الرعية وأمواهلا

 وأن حيفـظ عليـه  ,حتيـاط بكامـل األمانـة والرعايـة واال : أي ,يتيمه
                                                 

 .١/٣٠٩ , والزركيش يف املنثور٢٣٣نقله السيوطي يف األشباه )١(
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َالقرش والفلس والـحبة ِ ِ.   
عىل الويص مراعاة النظر والغبطـة واملبالغـة  «  :قال إمام احلرمني

َّ وثـم من يطلبهـا بعـرشة  , حتى ال يبيع سلعة له بعرشة ,يف االحتياط َ
  .IQH » وحبة

ــة ــصفة عام ــاىل ,وب ــامل أو أي  , هنــى اهللا تع  عــن أي اســتعامل لل
 k l m﴿  : فقال ,بغري استحقاق مرشوع ثابتترصف فيه 

n o ﴾ .  
 ومجيـع  ,هـذا يعـم مجيـع األمـة «  :قال الـشوكاين يف تفـسري اآليـة

  , ال خيرج عن ذلك إال ما ورد دليل الرشع بأنه جيوز أخذه ,األموال
   .IRH »  ومأكول باحلل ال باإلثم ,فإنه مأخوذ باحلق ال بالباطل

قالـت سـمعت  < ولـة األنـصاريةويف صحيح البخاري عن خ
َّإن رجاال يتخوضون ىف مال اهللا بغري حـق «  :يقول ^النبي    فلهـم ,َ

  .» النار يوم القيامة
َّقال ابن بطال يف رشح هذا احلديث وفيه ردع للوالة واألمراء  «  :َ
  .ISH »  وال يمنعوه من أهله ,ًأن يأخذوا من مال اهللا شيئا بغري حقه

ْفمن ويل شيئا  فـال  , أو أموال غريه بـصفة عامـة , من أموال األمةَ
 فلـيس خلليفـة  .يصح له أن يترصف فيه ترصف املالك يف مـال نفـسه

                                                 
 .٥/٤٦٠هناية املطلب يف دراية املذهب  )١(
 .١/٢٤٨فتح القدير )٢(
 .٩/٣٥١رشح صحيح البخاري  )٣(
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 ومنحــه  ,ُ صــالحية التــرصف احلــر يف املــال العــام ,أو أمــري أو وزيــر
 بل ليس لـه أن يـرصف منـه حتـى يف حاجتـه  .وتوجيهه حيث بدا له

 .  بدعوى أنه كذا وكذا ,هو
 أن اخلليفــة األمــوي  , الــشاطبي عــن ابــن بــشكوالوقــد نقــل

َباألندلس احلكم املستنرص باهللا  استفتى جمموعـة مـن الفقهـاء حـني  ,َ
ُ وإسـحاق بـن إبـرهيم  ,فـأفتوه باإلطعـام «  ,أفطر عامدا يف رمـضان

  ? ما يقول الشيخ يف فتـوى أصـحابه : فقال له أمري املؤمنني .ساكت
ــه ــال ل ــوهلم :فق ــول بق ــصيام  و , ال أق ــول بال أي صــيام شــهرين (أق
   .)متتابعني

 حتفظـون  : فقـال هلـم ? ألـيس مـذهب مالـك اإلطعـام :فقيل لـه
ُ إنـام أمـر  ; إال أنكـم تريـدون مـصانعة أمـري املـؤمنني ,مـذهب مالـك

 إنـام هـو مـال بيـت  , وأمري املـؤمنني ال مـال لـه ,باإلطعام ملن له مال
  : قال الـشاطبي .وشكر له عليه فأخذ بقوله أمري املؤمنني  .املسلمني

 .IQH » وهذا صحيح
  :احلج عىل نفقة الدولة

 وهي  . وهي مسألة احلج من املال العام للدولة ,نعود إىل مسألتنا
 ينبغـي التمييـز بينهـا وبـني  ,مسألة تتضمن حاالت وأشكاال متعددة

  .أحكامها
لقيام بعمل  ل ,ُّ أو أي جهة تابعة هلا ,َهناك من ترسلهم الدولةــ ١

                                                 
  .١/٣٧٣االعتصام  )١(
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 فيـؤدون مناسـك احلـج بجانـب  , يف موسـم احلـج , أو مهمة مـا ,ما
 كام هو شأن أعضاء البعثات اإلداريـة والطبيـة  .املهمة املوكولة إليهم

 وكذلك الوفـود أو الشخـصيات املكلفـة بـإجراء لقـاءات  ,والعلمية
 مع وفود وشخصيات من بلدان إسـالمية  ,ومشاورات ومفاوضات

 أو بغــريه مــن مــصالح الــدول  , تعلــق ذلــك بــاحلج ســواء ,أخــرى
  .والشعوب وقضياها

 فهــؤالء جيــوز هلــم أن  ,املهــم أن كــل مــن أرســل لغــرض وملهمــة
ِ أو حتديدا عىل نفقـة اجلهـة املرسـلة  ,يذهبوا وحيجوا عىل نفقة الدولة

  , وهلم أن يتقاضوا مكافآت وتعويضات زائـدة عـن نفقـات احلـج .هلم
 وهـذا طبعـا إذا كانـت املهـام املنوطـة هبـم  .بهبحسب ما هو معمول 

  . ومل تكن جمرد غطاء لألغراض اخلاصة ,جدية وأكيدة
َهنــاك مــن يــذهبون للحــج عــىل نفقــة صــناديق ومؤســسات ــــ ٢

ُ أو حبسية ,حكومية   , خمصصة أو خمصص جزء منها هلـذا الغـرض ,ُ
ــة ــة معين ــدة إىل فئ ــل صــناديق  ;وتكــون مــداخيلها وملكيتهــا عائ  مث

 فمن كان مستحقا بمقتـىض  . وصناديق األعامل االجتامعية ,التقاعد
 وتــم  , ومل يكــن ســبق لــه احلــج ,مــصارف هــذه املؤســسة وقوانينهــا

  . فله أن حيج عىل نفقة تلك اجلهة ,اختياره بطريقة نزهية عادلة
أما إرسال أشـخاص ملجـرد احلـج ومـا يـدخل يف رحلتـه مـن ــ ٣

 وذلك عىل سبيل التكـريم واملكافـأة  ,تعبد أو تبضع أو منافع خاصة
 مــن مــال  , وربــام اإلغــداق علــيهم , مــع اإلنفــاق علــيهم ,والتنعــيم



QTQ á]‚é¹]»p^_ 

 وهـو مـن  , فهذا ال جيوز...  إال ملواقعهم وصفاهتمء ال ليش ,الدولة
ــال بالباطــل ــال اهللا بغــري حــق ,أكــل امل   . وهــو مــن التخــوض يف م

ن قـد حجـوا مـن قبـل واألدهى أن هؤالء املستفيدين غالبا ما يكونـو
  . وهم من امليسورين أو األثرياء ,مرة أو أكثر

ـــه ـــرصف ب ـــسؤول أن يت ـــوز ألي م ـــذا ال جي ـــوز  ,فه ـــام ال جي  ك
 فـاألموال  , فـإذا فعلـوا .للمستفيدين أن يقبلوا ذلـك وال أن يطلبـوه

 تبقـى  , والنفقات التي أنفقت عليهم عىل هـذا النحـو ,التي أخذوها
ًدين    . يف ذمتهماَ

 حتـى مـن  ,د ذهب القـايض أبـو بكـر بـن العـريب إىل أن احلـجوق
 وذكـر مـا  . ال جيـوز ,» يف سـبيل اهللا « ومـن مـرصف  ,أموال الزكـاة

 ورد  , هو احلج» يف سبيل اهللا «ينسب إىل اإلمام أمحد من أن مرصف 
ْ وهذا حيل عـقد الباب«  :عليه بقوله َ  وينثـر  ,ِ وخيرم قانون الـرشيعة ,َُ
  .IQH »  وما جاء قط بإعطاء الزكاة يف احلج أثر. سلك النظر

 فإنه ال  , من باب فقره ,ُوحتى الفقري الذي يعطى من مال الزكاة
ــه ,يعطــى للحــج ــام يعطــى لفقــره  , ألن احلــج غــري واجــب علي  وإن

 أو استعان ببعضه عـىل نفقـات  ,َّ فإن حول ما أخذه للحج .وحاجته
  .َ ماله ألن املال أصبح , فهذا شأنه ,احلج
 وهـي أن  ,أما احلالة التي تشري إليها مذكرة النـواب املـرصينيــ ٤

ـــي إىل  ـــن وراء اإلرســـال إىل احلـــج غـــرض ســـيايس يرم يكـــون م
                                                 

 .٣٣٧/ ٤أحكام القرآن  )١(
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  , فهي حالـة أدهـى وأمـر ,االستقطاب والتأثري عىل مواقف املبتعثني

 واحلكم فيها أوضـح مـن أن حيتـاج إىل  ,وهي جناية دنيوية وأخروية
 حالة ما إذا تم األمر ملجرد املحاباة واعتبار  ,ك أيضا ومثل ذل .كالم

 .  أو ملصلحة شخصية ,القرابة أو الصداقة
 أن هؤالء الذين حيجـون بـأموال ونفقـات  ,ومما جيدر التنبيه عليه

 وحـبهم  , أن تـشوقهم للمقـام العظـيم , قـد يظنـون ,غري جائزة هلم
ملتاحة للحج إىل  يسمح هلم باقتناص هذه الفرصة ا ,للرسول الكريم
 وختـصيص فـرتة للتعبـد  , وزيارة احلبيب املـصطفى ,بيت اهللا احلرام

ُ فاملقـام  ,َّ واحلقيقة أن هذا كله ليس سوى تلبيس إبلـيس... والتطهر
 ال يليق الذهاب إليه هبـذه الطريقـة  ــ سواء بمكة أو باملدينة ــالعظيم
  .الدنيئة
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يــشكو كثــري مــن أهــل العلــم والفكــر والثقافــة ممــا يــسود املكتبــة 
ُ وال يـستثنى مـن  .العربية اإلسالمية من عـشوائية وضـحالة وغثائيـة

ِهذا الواقع سوى عدد قليـل مـن إصـدارات بعـض املـؤلفني وبعـض 
 وحتـى هـذه االسـتثناءات  .دور النرش أو بعض املؤسسات الرسالية

َّغالبـا مـا يعـول فيهـا عـىل  ي تقدم ملكتبتنا شيئا من اجلـدة واجلـودةالت َ
 ومن هنا  .املبادرات واجلهود الفردية للمؤلفني واملحققني واملرتمجني

 ضمن الكثرة الكـاثرة ممـا  ,أثرها حمدودا ويبقى عددها مغمورا يبقى
  .خترجه لنا املطابع ودور النرش والتوزيع

 ويف  ,يب اإلسالمي يف أغلـب أحوالـهوعىل العموم فالكتاب العر
ـــه ـــسن أحوال ـــض  ,أح ـــة بع ـــراغ وتلبي ـــد الف ـــره يف س  ينحـــرص أث

االحتياجات العلمية والعملية والثقافيـة واالجتامعيـة لعمـوم القـراء 
 وبعـض  . ولبعض الطلبة والباحثني املتخصصني ,واملثقفني املتدينني

ــنا ــدور اإلس ــصفة خاصــة ب ــوم ب ــد تق ــات ق ــب والكتاب ــذه الكت د ه
 مـن  ,والتوجيه املذهبي للجهـات التـي تنبـع عنهـا وتـدور يف فلكهـا

 . حكومات وأحزاب وحركات إسالمية أو قومية
 أمــا الــدور القيــادي الطليعــي يف جتديــد الــرصح العلمــي لألمــة 

 ويف توجيـه  ,ٍ ويف إحداث إصالح وبناء فكـري منهجـي ,اإلسالمية
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 ويف  ,ادة احلـضاريةاألمة والنخب الفاعلـة فيهـا نحـو النهـضة والريـ
 وإزاحة العوائق واإلشـكاالت  ,صياغة احللول واملشاريع النهضوية

  , فهذا كلـه يبـدو كأنـه غـري وارد... العلمية والفكرية التي تعرتضها
   . يف األفق املنظور وعىل النحو الذي تسري عليه األمور ,أو غري ممكن

 . ولكن ال بد مما ليس منه بد
  , معجـزة نبينـا كتـاب ;)الكتـاب(ونحن أمـة   ,)اقرأ(فنحن أمة 

  .وديننا كتاب وحكمة
 وليـست  ,خاصيتنا وميزتنا وقيادتنا ليـست يف قوتنـا االقتـصادية

 أو  , وليـــست يف قـــدراتنا اجلهاديـــة القتاليـــة ,يف مواردنـــا الطبيعيـــة
 . تضحياتنا احلركية واملالية

  ,لـــموإنــام خاصــيتنا مبــدؤها وأساســـها وميزهتــا القــراءة والع
  . وما سوى ذلك فهي توابع ووسائل ومكمـالت .واحلكمة والفكر

 لقـول اهللا  ,باب العلم قبل القـول والعمـل «  :وقال اإلمام البخاري
  .»...  فبدأ بالعلم, ﴾ Ü Ý   Þ   ß à á﴿: تعاىل 

  , ومل تكـن رسـالتنا علميـة , خاصيتنا علميـة ــ فعال ــفإذا مل تكن
ْ فقـد حـدنا عـن  , ومل تكـن حـضارتنا علميـة, ومل تكن هنضتنا علمية ِ

  .الطريق الصحيح
  , وهو اختاذ العلم والعمل العلمـي إمامـا , مما ليس منه بداًفال بد إذ

 h i             j k l m﴿ :  كــام قــال تعــاىل ,واختــاذ الكتــاب إمامــا
n o p q r s          t u wv ﴾ ]١٧:هود[ . 
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 وسنة األنبياء تبليغ الكتـب وإمامـة  .فسنة اهللا تعاىل إنزال الكتب
 ووظيفة العلامء واملفكرين ترسيخ اإلمامـة والقيـادة  .الناس بالكتب
ِ ثـم ترسـيخ ثقافـة الكتـاب وإمامـة الكتـاب والعلـم  ,للكتاب اإلمام

 وظيفة العلامء واملفكرين إنتـاج الكتـب القياديـة اهلاديـة  .بصفة عامة
ـــال ـــة واألجي ـــف األزمن ـــ ,ملختل ـــات  بحـــسب امل شكالت واحلاج
   .واإلمكانات القائمة يف كل زمان

  :وليس صحيحا ما قاله الشاعر أبو متام
 الـــــسيف أصـــــدق إنبـــــاء مـــــن الكتـــــب

ِيف حـــده احلـــد بـــني اجلـــد واللــــعب 
ـــصحائف يف ـــود ال ـــصفائح ال س ـــيض ال ُب َ ُ ِ 

ـــــب  ـــــشك والري ـــــوهنن جـــــالء ال ِمت َ
لــصحائف  وا , الكتــاب أصــدق قــيال وأقــوم ســبيال :بــل نقــول

   .مقدمة عىل الصفائح وحاكمة عليها
    A B C D E F G﴿  :قال واهللا 

H I J LK ﴾ ]فاألسـاس والعمـدة  ,]٢٥:احلديد 
 الكتــاب  : أي , الكتــاب وامليــزان والبينــات :يف ديــن اهللا ورشعــه

   .ومنهج الكتاب
  , وهـي جلميـع خلقـه , ثم بعد ذلك أضاف سبحانه نعمة أخرى

  .﴾ M N O    P Q R S﴿  :فقال
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 فلذلك نحتاج إىل الكتب القيادية يف  , فالعلم إمام العمل وقائده
  .كافة املجاالت احليوية

مؤلفــات قياديــة نموذجيــة يف خمتلــف  ولقــد عــرف تارخينــا املديــد
  , جاءت يف حلظتها وعند مسيس احلاجـة إليهـا ,العلوم والتخصصات

 حركــة األمــة  ومــن خالهلــا وجهــت ,فقــادت حركــة العلــم والفكــر
 نـذكر  ; وشكل بعضها حمطات ومنعطفات علميـة نوعيـة ,واملجتمع

   :منها عىل سبيل املثال
ــاب  ــأ(كت ــك) املوط ــام مال ــصحيح( و ,لإلم ــامع ال ــام ) اجل لإلم
 ومها الكتابـان النموذجيـان املؤسـسان والقائـدان ملـا جـاء  .البخاري

  .بعدمها يف جمال علوم احلديث وتدوين السنة
 ومهـا كتابـان  ,لإلمام الـشافعي) األم(وكتاب ) لرسالةا(وكتاب 

ــة  ــة الفقهي ــة األصــولية وللعقلي ــة الفقهي ــدان للحرك ــان قائ نموذجي
  .األصولية عىل مر العصور

وهــو الكتــاب املؤســس ... لإلمــام الطــربي) جــامع البيــان(و
 فـضال عـن  . مـن يومـه وإىل اآلن ,واملوجه لعلـوم القـرآن والتفـسري

  .ه يف تأسيس علوم الفقه واألصول واللغةإسهامه ومرجعيت
 وهـو الكتـاب  . للعالمة عبد الرمحن بن خلـدون)املقدمة(كتاب 

  , قـديام وحـديثا ,الذي طارت شهرته وسـمت مكانتـه رشقـا وغربـا
ــة  ــا يف جمــال العلــوم والدراســات التارخييــة واالجتامعي واعتــرب ريادي

  .واحلضارية
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 ألن  ,ثـر الفـوري واملبـارش وبعض تلك املؤلفـات مل يكـن هلـا األ
  , أو مل يكونوا مهيئني لالسـتفادة منهـا ,أهل زماهنا غفلوا عن قيمتها

 بعد  ,ولكنها رسعان ما عادت فأدت رسالتها وأحدثت أثرها الكبري
 وكتب ابـن  ,ُ ككتب ابن تيمية وابن القيم ;زمن أو أزمان من تأليفها

) املوافقـات( وكتـاب , البن خلـدون) املقدمة( وكتاب  ,عبد السالم
   .للشاطبي

  ,ُوقواعـدها) جملة األحكام العدلية(ويف العرص احلديث شكلت 
 كـان لـه عميـق األثـر يف جمـال الفقـه والقواعـد  ,عمال جتديديا قياديا

   .الفقهية
ــاب  ــن ) مقاصــد الــرشيعة اإلســالمية(كــام شــكل كت للعالمــة اب

 بكـل  , الرشيعةعاشور أساسا ومنطلقا وحمورا لتأسيس علم مقاصد
  . آثاره وثامره احلميدة اجلارية اليوم

 أو هـذه  ,سـواء منهـا تلـك املتقدمـة املوجـودة  ــاملؤلفات القيادية
  : أو عنهام معا , عادة ما تنبثق عن أحد أمرين ــاملطلوبة املنشودة

ِأن تأيت نتيجة وعي املؤلفني ومعاناهتم ورؤيتهم ملا عليه حـال ــ ١
ِ وسعيــهم لتقـديم عمـل علمـي يلبـي  ,ا ومتطلباهتـااألمة ومشكالهت ِ

  .املتطلبات ويسد الثغرات
ٌ يقدمـه للعـامل بعـض  ,أن تأيت استجابة لرغبة وطلـب ورجـاءــ ٢

ــه ــذه أو أصــدقائه أو والة زمان ــدركون  ,مــن تالمي  أو غــريهم ممــن ي
  . فريشحون له من هو أهل للنهوض به ,املطلوب
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 أمـا  ,صنف الثـاين مـن هـذه املؤلفـات هـو الـ ,ما أعنيه اآلن أكثر
  . كثرهم اهللا ووفقهم ,الصنف األول فريجع إىل مبادرة أصحابه

الصنف الثـاين مـن املؤلفـات القياديـة يعتمـد عـىل إدراك القـضية 
  , ثم إعداد الفكرة وحتديد املطلوب فيها والغـرض منهـا ,وتصورها

امء ثـــم التوجـــه بـــذلك إىل ذوي االختـــصاص واألهليـــة مـــن العلـــ
 وقد يكـون هـذا اإلنجـاز فرديـا  . رجاء قيامهم باإلنجاز ,واملفكرين

 وقـد يكـون حجـم  . ولكل منهام مزاياه وحمـاذيره .وقد يكون مجاعيا
 هــو الــذي يــرجح  , أو طبيعتــه والغــرض منــه ,الكتــاب أو املــرشوع

  , عىل أن اإلنجاز الفردي يف حال اعـتامده .اإلنجاز الفردي أو اجلامعي
 يتمثـل يف التحـضري  ,أن يكون حمفوفـا ومعـززا بفكـر مجـاعيال بد و

 . والتشاور والتقويم والتحكيم
عنـــدنا اليـــوم جهـــات ومؤســـسات كثـــرية مهتمـــة بالدراســـات 

 أو مهتمــة بقــضايا  , أو مهتمــة باإلنتــاج العلمــي ونــرشه ,والبحــوث
 أو مهتمــة بــبعض القــضايا املــصريية  ,اإلصــالح والنهــضة والتنميــة

 وهـــذه اجلهـــات واملؤســـسات منهـــا ... ية واملنهجيـــةســـرتاتيجواإل
 منها العامة املتعددة االختـصاصات ومنهـا  ,احلكومية ومنها األهلية

  .املتخصصة
ُفأرشد طريق إلنتاج  َ  هـو  ,التي أحتدث عنهـا) املؤلفات القيادية(َ

 وأن تقـوم عـىل رعايتهـا مـن  ,أن تتـوىل أمرهـا مثـل هـذه املؤسـسات
َّ فأما البداية فهي اإلعداد املدروس لفكرة املؤلـف  .ةالبداية إىل النهاي
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 انطالقـا مـن أمهيتـه وأولويتـه ومـسيس احلاجـة  ,أو املرشوع العلمي
 باالحتفـاء  ; وأمـا النهايـة فهـي التمكـني لـه... إليه عىل صعيد األمة

 وترمجتـه ونـرشه بجميـع وسـائل  ,بإنجازه والتعريف به وبمـضامينه
 أشـكال عـدة مـن احلـضانة  , البدايـة والنهايـةوبـني ... النرش املتاحة

 . والرعاية
تتسم بسامت منهجية  عىل أن املؤلفات القيادية املنشودة ال بد وأن

ــدها  ــا تقــف عن ــي عــادة م ــستويات الت ــا تتجــاوز احلــدود وامل جتعله
 ومـن  .اإلنتاجات واملعاجلـات املتـسمة بالطـابع الفـردي أو املـذهبي

  :هذه السامت الرضورية
   .اإلحاطة بالقضية املقصودة من مجيع جوانبها املؤثرة فيهاــ ١
   .النزاهة والتوازن والتحقيق واحلسمــ ٢
  .العمق واجلرأة واملستوى االجتهاديــ ٣
  .املالءمة واالستجابة لظروف األمة وحاجاهتا اليوم وغداــ ٤

التـي مـا زالـت حتتـاج  وفيام ييل بعض القضايا واملجاالت العلمية
  :تقر إىل مؤلفات قيادية جامعة للمواصفات املذكورةوتف

  . نصا ورسالة وفهام ,كتاب جامع عن القرآن الكريمــ ١
كتـاب جـامع عـن القـضايا واإلشـكاالت األساسـية املتعلقـة ــ ٢

  .بالسنة النبوية وفهمها والعمل هبا
ـــ ٣ ــة املعتمــدةـ ــزاع يف  ,كتــاب جــامع لألحاديــث النبوي  ممــا ال ن
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  , ويبقى املتنازع فيـه يف مظانـه .مجهور أهل االختصاصصحته عند 
  .يطلبــه ويرجــع إليــه مــن يريــد مــن العلــامء والدارســني واملحققــني
  :بمعنى أن يكون عند املـسلم والـدارس لإلسـالم كتابـان أساسـيان

  . ثم كتاب واحد يف السنة الصحيحة املعتمدة ,القرآن
ـــ ٤ ــدة والتــصورات العقـ ــة الكــربى يف كتــاب جــامع يف العقي دي

  .اإلسالم ومنهج معاجتها وتفعيلها
  .كتاب يف جتديد أصول الفقه ومنهج التفكري اإلسالميــ ٥
ِ واملخاطر والتحـديات  ,كتاب يف قضية اللغة العربية وأمهيتهاــ ٦

 ومـا يتطلبـه  , وما يستتبع ذلك من آثـار وانعكاسـات ,التي تواجهها
 . من حلول ومعاجلات

  .يف املسألة الرتبوية التعليمية  ــو أكثرأ  ــكتابــ ٨
ـــ ٩ ــابـ ـــكت ــر ـ ـــ أو أكث ــاد  ـ ــسياسة واجله ــضايا احلكــم وال  يف ق

  .وعالقات املسلمني بغريهم
كتاب عن تراثنا العلمي والفكري وتقويمه وكيفية التعامـل ــ ١٠
   .معه

 يف التـاريخ اإلسـالمي وتقـويم مـسريته  ـــ أو أكثـر ـــكتـابــ ١١
  .ومكانته
يف أســـباب ختلـــف املـــسلمني  كتـــاب استقـــصائي حتلـــييلـــــ ١٢

  . قديام وحديثا ,وضعفهم
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 ٥..........................وإسالم املستقبل مستقبل اإلسالم
 ١١..................مستقبل اإلسالم بني احلرب والسـالم

 ١٧.. بني منهج الرفض ومنهج االستيعابمستقبل اإلسالم
 ٢٣................. بني الشعوب واحلكامقبل اإلسالممست

 ٢٧......................ًإقامة األمة بديال عن إقامة الدولة
 ٣٣........................احلرية يف اإلسالم أصالتها وأصوهلا

 ٥٤..................................................خامتة
 ٥٥.........................قضايا يف االجتهاد الفقهي املعارص

 ٥٥........................وأنواعهاالجتهاد الفقهي : ًأوال 
 ٥٧........تنوع االجتهاد إىل اجتهاد فردي واجتهاد مجاعي

 ٦٢.........الداء والدواء .. امعي اليوم االجتهاد اجل: ًثانيا 
 ٦٤.......الدور املنشور واألثر املحمود: االجتهاد اجلامعي 

 ٧٣..................... االجتهاد املصلحي مرشوعيته ومنهجه
 ٧٧........االجتهاد املصلحي يف القرآن والسنة : املبحث األول
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 ٨٩...................صلحيمنهج االجتهاد امل: املبحث الثاين 
 ١٠٧...........قائمة املصادر واملراجع حسب ورودها يف البحث

 ١١١...................الفقهاء بني حل املشاكل وجلب املشاكل
ُّالعلامء ومشكلة التملق والتـورق َ َّ...........................١١٩ 

 ١٢٧....................املرشوع والالمرشوع يف معارضة الوالة
 ١٣٥........ومسألة احلج عىل نفقة الدولة الترصف يف املال العام
 ١٤٣..........م والقضايا اإلسالميةيف العلو نحو مؤلفات قيادية

 ١٥١..................................................الفهرس
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