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بسم هللا الرحمن الرحيم

مقدمة
الحمددد هلل را العددالمين ،وأزكددص صدد واو س ومسدد يمامر ع ددص ر مددة س
ل عالمين ،و جتر ع ص الناس أجمعين ،سيدنا وإمامنا ،وأسومنا و بيبنا و ُمعَ ِّمنَدا
محمد ،وع ص آلر وصحبر ،ومن سار ع ص دربر ،إلص يوم الدين.
أما بعد:
فهذا هو الجدءء الرابدم مدن هدذس الس سد ة المباركدة إن داء س «نحدو و ددة
فكرية ل عام ين لإلسالم» وموضوعر« :السياسة الشرعية فدي ضدوء نصدوص
الشريعة ومقاصدها» ويتضمن الحديث دو اصصدا المدامن مدن «اصصدو
العشرين» لإلمام الشهيد سن البنا ر مر س .
وهو اصصا الذي محدث فير بإيجداز دديد عدن السياسدة الشدرعية المنو دة
باإلمددام «الم يفددة أو رئددين الدولددة» أو نائبددر ،وعددن رأيددر فددي أمددور السياسددة
واإلدارة والحكم ،ومدى اعتبارس ،وفي أي المجاالو يعما بر «وقدد دددس فيمدا
ال نددف فيددر ،وفيمددا يحتمددا عدددة أوجددر ،وفددي المصددال المرسد ة» ،ومددا ددر
ذلك؟ وها يقبا هذا الدرأي التييدر بتييدر اصوضدال وال دروه أو هدو جامدد ال
ي ين وال يتحرك؟ وما موقف اإلمام من الشورى؟
وهددا يعمددا بهددذا الددرأي فددي العبدداداو والمعددامالو ع ددص ددد سددواء أو أن
بينهما فرقًا في الن ر إلص المقاصد والع ا أو عدم الن ر إليها؟
يقو اإلمام رضي س عنر :
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«ورأي اإلمام أو نائبر ،فيما ال ندف فيدر ،وفيمدا يحتمدا وجو ًهدا عددة ،وفدي
المصال المرس ة  -معمو بر ،ما لم يصطدم بقاعدة رعية .وقد يتييدر بتييدر
ال روه والعره والعاداو .واصصا فدي العبداداو :التعبدد دون االلتفداو إلدص
المعاني ،وفي العادياو :االلتفاو إلص اصسرار والحكم والمقاصد».
وقد وسعنا القو

و هذس اصمور التي أ ار إليها اصستاذ البنا ،وناقشنا فدي

سياقها قضايا مهمة وع ص جاند مدن المطدورة فدي عصدرنا ،متع دي بالسياسدة
الشرعية ،مثدا بيدان الدرأي النبدوي ومييدرس ،ورأي الم فداء الرا ددين ومييدرس،
ومدى إلءامية رأيهم في السياسة الشرعية لمن بعدهم.
كمددا محدددعنا عددن المصدد حة المرس د ة و ددرو ها وضددوابطها ،والمصدد حة
الم ياة ،والمص حة المعتبرة ،وكذلك عن الشورى ومدى إلءامها لولي اصمر.
ننن بيان اصسن والمرمكءاو التي يقوم ع يهدا فقدر السياسدة الشدرعية،
ولم َ
وهي:
فقر المقاصد  ...وفقدر الواقدم ،وفقدر الموازنداو  ...وفقدر اصولويداو  ...وفقدر
التييير.
وال ريد أن موضدول السياسدة الشدرعية مهدم و طيدر ،والفقهداء مدن عهدد
ابن القيم وما قب ر ،ما بين جامد جر ما وسم س في دريعتر ،ول دي اصبدواا
ع ص والة اصمر ،فاسدتحدعوا قدوانين سياسدية بمعدء عدن الشدريعة ،ومدر ِّ ف
بالغ في البحبحة لهم ،تص اجترءوا ع ص دود س و قوق الناس.
والمنهج الوسط هو المط وا دائ ًما ،فهو ال يي و وال يقصر ،وال يطيدص وال
يُمسِّر في الميءان.
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صدا
ونحن أ وج ما نكدون إلدص هدذا المدنهج الوسدطي فدي عصدرنا ،و صو ً
فددي هددذا الموضددول الددذي قددد كثددر فيددر ال يددط ،وا ددت ط فيددر الصددواا بددالي ط،
ومنازعد فددي اإلفتداء فيددر مددارس متباينددة فددي أهددافها وفددي مناهجهدا :مددا بددين
«متسدديبين» ال يريدددون أن يتقيدددوا بشدديء ،وال أن مضددبطهم ضددوابط ،وال أن
يحكمددون رود الدددين ،ومقاصددد
محكمهددم أصددو وقواعددد ،زاعمددين أنهددم إنمددا ِّ
الشرل ،وهم

أبعد الناس عن مقاصد الشرل ،ورود الدين.

وما بين « رفيين» جامدين يعيشون في الماضي و ددس ،ويجتدرون القدديم،
وال يعايشددون العصددر ،وال يحسددون بم دا ممددور بددر الحيدداة مددن أفكددار ،وال مددا
يجري في العالم من دولهم مدن أ دداث ،ومدا يجددي كدا يدوم مدن جديدد ،ال يكداد
يال قر الناس ،فهؤالء في لف ة عن مقاصد الشرل ،وعن مشاكا العصر.
وما بين «وسدطيين» يحداولون أن يجمعدوا بدين الحسدنيينن بدين فقدر الشدرل
وفقددر الواقددم ،بددين اسددت هام القددديم واالنتفددال بالجديددد ،بددين االسددتهداء بددالتراث
واستشراه المستقبا ،بين الن ر إلص المقاصد الك ية وإلص النصوص الجءئيدة،
وفهددم هددذس فددي ضددوء م ددك ،فهددم يجتهدددون أال يطيددوا فددي الميددءان ،وأن يقيمددوا
الوزن بالقسط وال يمسروا الميءان .وأنا أرجو أن أكون من هؤالء.
و د ن هددؤالء د ن أهددا الوسددط دائ ًمددا ،ال يُرضددون أيطددا مددن الطددرفين ،وال
يعجبون وا دًا من الفريقين السابقين.
ولكن هؤالء هم الذين ينا بهم اصما ،وينعقد ع يهم الرجاء في إنقاذ اصمدة،
ً
ومدثال و ضدارة ،مدوازنين
والرقي بهدا ،وفدي مدنهج اإلسدالم عقيددة و دريعة،
ندورا يهددي ،ال قيددًا
بين عواب الشرل ومتييراو العصر ،متمذين من التراث ً
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يعُوق ،جامعين بين القديم النافم والجديد الصال .
هذا ما اولنا أن نس ط ع ير الضوء في هذا البحث ،وأن نرد بتفصديا ع دص
الددذين أرادوا أن يعط ددوا النصددوص باسددم المقاصددد ،والددذين اممددذوا مددن بعد
اجتهاداو الفاروق عمر رضي س عنر مك ة لهم ،وقد راج ذلك و ال لألسدف
عند الكثيرين.
صدا
وقد بينا بالحجج الدامية وبالبيناو القا عدة أن ابدن المطداا لدم يعطدا ن ط
صري ًحا يو ًما ،و ا اس ،با كان مدن أ دد النداس ا ترا ًمدا لمحكمداو النصدوص
ً
ونءوال ع ص كمها.
وقد أ نا القو في قضية «معارض النصوص والمصال » والقواعدد التدي
محكمها ،والتفريدي بدين النصدوص القطعيدة وال نيدة ،ومحددعنا عدن رأي الفقيدر
الحنب ددي المعددروه نجددم الدددين الطددوفي ،ومددا ا ددتهر عنددر مددن القددو بتعطيددا
النف باسم المص حة ،تص ال أنر يقو بتعطيا الدنف القطعدي بالمصد حة،
والرجا بريء من ذلك ،كما بيناس من صري كالمر.
كما قصدنا إلص الحديث عدن أسدن ومرمكدءاو فقدر السياسدة الشدرعية ،كمدا
أ ددرنا إلدددص ذلددك ،وهدددي مددا دددددناس فددي :فقدددر المقاصددد ،وفقدددر الواقددم ،وفقدددر
الموازناو ،وفقر اصولوياو ،وفقر التييير ،وقد ألقي

عا ع ص كا منهدا بمدا
عا ً

يناس المقام.
وبهذا مبين لنا  -ولكا دارس منصف  -أن السياسدة الشدرعية ليسد جمدودًا
وال انيالقًا ،با هي متحركة بحركة الحياة ،متطورة بتطدور المجتمدم ،متجدددة
بتجدد الفكر ،وهي متسم لالجتهاد والتجديدد فدي الفدرول والجءئيداو وال نيداو
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فددي ضددوء اصصددو والك يدداو والقطعيدداو ،فهددي مفهددم المتييددراو فددي إ ددار
الثواب  ،وال نياو في دائرة القطعياو.
كمددا متسددم هددذس السياسددة الشددرعية لإلبدددال واالبتكددار فددي مجددا الوسددائا
واصسالي واآللياو التي متسم بالتيير والقيم الكبرى ،التي متسم بالثباو.
وال رج ع ينا أن نقتبن ممدا عندد اآل درين مدن ع دم ومكنولوجيدا ووسدائا
وكيفياو ،ونحو ذلك مما ال يحما الطابم العقائدي المميدء صصدحابر .والحكمدة
ضالة المؤمن أنَّص وجدها فهو أ ي الناس بها.
أرجددددو أال يددددءعج عنددددوان «السياسددددة الشددددرعية» جماعدددداو الماركسدددديين
والع مانيين والمتيربين عامة ،الذين يق قهم أي ربط ل دين أو ل شدرل بالسياسدة،
ويثيرون الحمالو باستمرار و ما سموس« :اإلسدالم السياسدي» أو «مسديين
الدددين» والحددي أنهددم يرفضددون الدددين موج ًهددا ل حيدداة ،سياسددية أو اقتصددادية أو
اجتماعيددة أو عقافيددة أو أ القيددة ،يريدددون أن يعءلددوا س معددالص عددن قددر ،فددال
ي مرهم ،وال ينهاهم.
ولكن ما ي تندا إذا كدان هدذا المصدط مدن وضدم ع مائندا القددامي ،ولدين
مددددن ا تراعنددددا  -نحددددن دعدددداة اإلسددددالم الشدددداما ،الددددذي يسددددمونر «اإلسددددالم
السياسي»؟!!
كما أرجو أن مكون هذس الصحائف طوة في الطريي الصحي إلدص سياسدة
ددرعية قويمددة ،مقددوم ع ددص التوسددعة والتيسددير ،ال ع ددص التضددييي والتعسددير،
وع ص االلتءام واالنضبا  ،ال ع ص التسي واالنفرا  ،محقي المصال  ،ومددرأ
المفاسد ،ومرعص المقاصد واصولويداو ،ومحقدي ذاميدة اصمدة ووسدطيتها وبدذلك
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يع و دين س ،ومستقيم دنيا الناس.
َۚ
{ربهنَا ََل ت ُ ِز ۡغ قُلُوبَنَا بَ ۡعدَ ِإ ۡذ َهةد َۡيتَنَا َو َهة ۡ لَنَةا ِمةن لهةدُنكَ َر ۡح َمةة ِإنهةكَ أَنةهَ ۡٱل َو ههةا ُ }
َ
[آ

عمران.]8 :
الدو ة

الفقير إلير معالص

وا 1418هـ

يوسف القرضاوي

فبراير 1998م

***
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نف اصصا المامن
من اصصو العشرين
قا اإلمام الشهيد سن البنا:
«ورأي اإلمام أو نائبر ،فيما ال ندف فيدر ،وفيمدا يحتمدا وجو ًهدا عددة ،وفدي
المصال المرس ة :معمو بر ،ما لم يصطدم بقاعدة درعية .وقدد يتييدر بتييدر
ال روه والعره والعاداو .واصصا فدي العبداداو :التعبدد دون االلتفداو إلدص
المعاني ،وفي العادياو :االلتفاو إلص اصسرار والحكم والمقاصد».

***

ممهيد
في فقر السياسة الشرعية
***
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ممهيد
في فقر السياسة الشرعية
مو الفقر اإلسالمي:
الفقدر السياسدي أو فقدر السياسدة الشدرعية ،هدو أ دد جواند فقهندا اإلسدالمي
الر

 ،الذي يستوع الحياة اإلنسانية ك ها.
فهو يشما عالقة اإلنسان بربر فيمدا نسدمير «فقدر العبداداو» ويشدما عالقدة

اإلنسان بحيامر الماصدة ،فيمدا يضدمر «فقدر الحدال والحدرام» ،ويشدما عالقدة
الفرد ب سرمر من الءواج والطدالق والوصدايا والمورايدث ونحوهدا ،ممدا يط دي
ع ير ع ماء القانون اسم «اص وا الشمصية».
ويشما عالقة الفرد بالمجتمم في معامالمر ومبادالمر الممت فدة ،فيمدا ين مدر
في عصرنا «القانون المدني» و«التجاري».
فقر السياسة الشرعية:
ويشما كذلك عالقة الفرد بالدولدة ،أو عالقدة الحداكم بدالمحكوم ،أو الراعدي
بالرعية ،أو الس طة بالشع  ،وهو مدا ين مدر فدي عصدرنا «الفقدر الدسدتوري»
و«المالي» و«اإلداري» و«الدولي» وهذا هو الذي نعنير باسدم :الفقدر السياسدي
أو السياسددة الشددرعية ،وقددد مناولددر فقهاانددا ع ددص ا ددتاله مددذاهبهم وامجاهددامهم
ضددمن أبددواا الفقددر العددام ،كمددا مندداولوس فددي كت د متمصصددة ،مثددا «اص كددام
السددد طانية» ل مددداوردي الشدددافعي «450هدددـ» ،ولمعاصدددرس أبدددي يع دددص الفدددراء
الحنب ي «و 458هـ» و«لياث اصمم» إلمام الحرمين الشدافعي «و 476هدـ»
و«السياسة الشدرعية فدي إصدالد الراعدي والرعيدة» البدن ميميدة الحنب دي «و
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ضا .و«الطرق الحكمية» لصا بر وم ميذس ابدن القديم
728هـ» و«الحسبة» لر أي ً
«751هـ» وكتاا «محرير اص كام في مدبير أها اإلسدالم» البدن جماعدة «و
749هـ» ويدد ا فدي ذلدك كتداا «المدراج» صبدي يوسدف أكبدر أصدحاا أبدي
نيفددددة «و 181هددددـ» و«المددددراج» ليحيددددص بددددن آدم القر ددددي «204هددددـ»
و«اصمدددوا » صبدددي عبيدددد القاسدددم بدددن سدددالم «و 224هدددـ» ومث دددر لحميدددد بدددن
زنجويدددر ،و«االسدددتمراج فدددي أ كدددام المدددراج» البدددن رجددد الحنب دددي «و
795هـ».
ها الحكم اإلسالمي من الفرول أو اصصو ؟
وبعدد

أ كددام السياسددة الشددرعية انتقددا مددن كتدد «الفددرول» إلددص كتدد

«اصصو » أعني :أصدو الددين ،فقدد أد د كتد العقائدد أو التو يدد أو ع دم
الكددالم :موضددول «اإلمامددة» أو «المالفددة» ضددمن مبا ثهددا ،وذلددك أن الشدديعة
اإلمامية يعتبرون قضية اإلمامة من أصو الدين ،ومدن أمدور العقيددة عنددهم،
ضدا ،وإن كاند هدي
مما دعا ع ماء أها السنة أن يبحثوها في كت عقائددهم أي ً
سا.
عند أها السنة من مبا ث الفرولن صنها متع ي بالعما ،ال باالعتقاد أسا ً
وهذا المعندص جعدا بعد

يهدون مدن أمدر
البدا ثين مدن اإلسدالميين أنفسدهم ِّ

اإلمامة أو الحكم بما أنء س ،ويقو  :إنر من الفرول ال من اصصو .
ونحن نس ِّم بهذا من لير ك ،ولكدن هدذا ال يعندي التهدوين مدن هدذا اصمدرن
وقدر فدي
صن اإلسالم لدين عقائدد فحسد  ،بدا هدو عقيددة وعمدا ،واإليمدان مدا َ
الق

وصدقر العما.
وإذا ن رنا إلص فرائ

أساسية كالصالة والءكداة ندرى أنهدا مدن الفدرول ال
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مددن اصصددو ن صنهددا أعمددا ال عقائددد ،ولكددن هددذا ال يمرجهددا عددن كونهددا مددن
أركان اإلسالم ومبانير الع ام .ع ص أن اعتقاد وجوبها ،واإليمدان بركنيتهدا فدي
اسدتمف
عدَّ من أنكدر فرضديتها أو
الدين هو من اصصو ال من الفرول .ولهذا ُ
َّ
كافرا مارقًا من الدين ،ار ًجا عن الم ةن صنر أنكر ما هدو مع دوم مدن الددين
بها ً
بالضرورة ،وفي هذا مكذي هلل معالص ولرسولر.
وكددذلك يقددا عددن اإلمامددة أو الحكددم بمددا أنددء س هددو مددن الفددرول ،ولكددن
اعتقاد وجوبر ولءومر ،واإليمان باال تكام إلص ما أنء س في كتابدر ،ومتابعدة
رسولر هو من اصصو يقينًا ،ومن صميم اإليمان.
وفي هذا يقو س معدالص{ :أَلَةمۡ ت َ َةر إِلَةل ٱلهة ِذينَ يَ ۡز ُ
نةز َل
ع ُمةونَ أَنههُةمۡ َءا َمنُةواْ بِ َمةا ٓ أ ُ ِ
إِلَ ۡيكَ َو َما ٓ أ ُ ِنز َل ِمن قَ ۡب ِلكَ ي ُِريدُونَ أَن يَت َ َحا َك ُم ٓواْ إِلَل َٰ ه
ت َوقَ ۡد أ ُ ِم ُةر ٓواْ أَن يَ ۡكفُ ُةرواْ بِة َۖ ِۖ
ٱلطغُو ِ
َوي ُِريدُ ٱل ه
ض َٰلَ ۢ ََل بَ ِعيدا َ 60وإِذَا قِي َل لَهُمۡ تَعَالَ ۡواْ إِلَ َٰل َما ٓ أ َ َ
نةز َل ه
ش ۡي َٰ َط ُن أَن ي ُِضلههُمۡ َ
ٱَّللُ َوإِلَةل
سةةو ِل َرأ َ ۡيةةهَ ۡٱل ُم َٰنَ ِف ِقةةينَ يَ ُ
ص ةدكونَ عَنةةكَ ُ ةدُودا  } ...إلددص أن قددا { :فَة َةَل َو َر ِبةةكَ ََل
ٱلره ُ
ِةهمۡ َح َرجةا ِممهةا قَض َۡةيهَ
يُ ۡؤ ِمنُونَ َحت ه َٰل يُ َح ِك ُموكَ فِي َما َ
ش َج َر بَ ۡينَهُمۡ ث ُ هم ََل يَ ِجدُواْ فِ ٓٱ أَنفُس ِ
س ِل ُمواْ ت َ ۡس ِليما} [النساء.]65 - 60 :
َويُ َ
{ويَقُولُةونَ َءا َمنهةا بِ ه
ةٱَّللِ َوبِٱلره سُةو ِل َوأ َ َع ۡعنَةا ثُة هم يَت َ َةوله َٰل
وفي سورة أ رى يقدو َ :
فَ ِريةةَل ِمة ۡةنهُم ِمة ۢةن بَ ۡعة ِد َٰذَ ِلة َۚةكَ َو َم ةا ٓ أُوْ َٰلَٓ ِةةكَ بِة ۡةٱل ُم ۡؤ ِمنِينَ َ 47وإِذَا دُ ُ
عة ٓةواْ إِلَةةل ه
سةةو ِل ِۖ
ٱَّللِ َو َر ُ
ِليَ ۡح ُك َم بَ ۡينَهُمۡ إِذَا فَ ِريَل ِم ۡنهُم م ۡكع ِر ُ
ضةونَ َ 48وإِن يَ ُكةن لههُة ُم ۡٱل َحة ك
َل يَ ۡةۡت ُ ٓواْ إِلَ ۡية ِۖ ُم ۡةذ ِعنِينَ
ةي ه
سةةولُ َۚۥُۖ بَة ۡةل
ٱَّللُ َ
علَة ۡةي ِهمۡ َو َر ُ
 49أَفِةةٱ قُلُةةو ِب ِهم همة َةر أ َ ِم ۡٱرتَةةاب ُٓواْ أَمۡ يَ َ ةةافُونَ أَن يَ ِحية َ
أُوْ َٰلَٓ ِكَ ُه ُم َٰ ه
ٱلظ ِل ُمةونَ  50إِنه َمةا كَةانَ قَ ۡةو َل ۡٱل ُم ۡةؤ ِمنِينَ إِذَا دُ ُ
ع ٓةواْ إِلَةل ه
ٱَّللِ َو َرسُةو ِل ِۖ ِلةيَ ۡح ُك َم
س ِم ۡعنَا َوأ َ َع ۡعنَ َۚا َوأُوْ َٰلَٓ ِكَ ُه ُم ۡٱل ُم ۡف ِلحُونَ } [النور.]51 - 47 :
بَ ۡينَهُمۡ أَن يَقُولُواْ َ
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وبهذا المعنص يد ا الحكدم بمدا أندء س دائدرة اإليمدان ،ويُعدد مدن اصصدو
بال نءال.
والحقيقة أن النءال بيننا وبين الع مدانيين اصقحداد ،الدذين يقولدون بضدرورة
صددرس فددي ضدمير الفددرد ،فدإن سددم لددر
عدء الدددين عدن المجتمددم والدولدة ،و ض
بالمروج ففي دود المسجد ال يتعداس ،ولكندر المسدجد المو َّجدر مدن قِّبدا الدولدة،
ال المسددجد الحددر اآلمددر بددالمعروه ،الندداهي عددن المنكددر  -النددءال بيننددا وبددين
هددؤالء لددين فددي مس د لة مددن مسددائا الفددرول ،بددا هددي فددي قضددية مددن قضددايا
اصصو ن صنها متع ي بـ « اكمية س» معالص ها مدن قدر عدء وجدا أن يحكدم
قر ،وي مرهم وينهاهم ،ويح ا لهم ويحرم ع يهم أم ال؟
الع مددانيون يحضرمددون س  -جددا جاللددر  -مددن هددذا الحددي ،ويتعددالمون ع ددص
ربهددم ،ويءعمددون أنهددم أع ددم مددن س بم قددر ،وهددذس مسد لة أصددولية عقيديددة بددال
ري .
الحاكمية اإللهية جءء من عقيدة التو يد اإلسالمي:
ع ص أن بع

الناس ي ن أن مسد لة الحاكميدة اإللهيدة هلل معدالص مدن ابتددال

العالمددة أبددي اصع ددص المددودودي ،عددم الشددهيد سدديد قط د ن صنهمددا ال ددذان أبدددءا
وأعادا في هذس القضية ،وكررا الحديث عنها في كتبهما.
ولكن الدذي ين در فدي كتد «أصدو الفقدر» يجدد أن ِّمدن مبا دث هدذا الع دم
ومقدمامر المعروفة و الحكم الشرعي :مبحث «الحاكم» :من هو؟
وك هم قرروا أن الحاكم هو س مت { :إِ ِن ۡٱلح ُۡك ُم إِ هَل ِ هَّللِ} كمدا قدرر القدرآن فدي
أكثر من سورة ،مثا[ :اصنعام ]57 :و[يوسف.]40 :
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وان ر ع ص سبيا المثدا مدا كتبدر اإلمدام اليءالدي فدي كتابدر «المستصدفص»
وما كتبر ارد «مس م الثبوو» في أصو الفقر ،الذي يبدين أن اعتبدار الحداكم
هو س أمر متفي ع ير بين أها السنة والمعتءلة(.)1
ويحسددن بنددا أن نددذكر مددا قالددر اليءالددي هنددا .قددا  :أمددا اسددتحقاق نفددوذ الحكددم
ف ين إال لمن لر الم ي واصمر ،فإنما النافذ كم المالك ع ص مم وكر ،وال مالدك
إال المالي ،فال كم وال أمر إال لر.
«أما النبي والس طان والسيد واصا والءوج ،فإذا أمروا وأوجبدوا ،لدم يجد
ديء بإيجددابهم ،بددا بإيجدداا س معددالص داعتهم .ولددوال ذلددك لكددان كددا مم ددوق
أوج ع ص ليرس يئًا ،كان ل موج ع ير ،أن يط د ع يدر اإليجداان إذ لدين
أ دددهما أولددص مددن اآل ددر .فددإذن الواج د

اعددة س ،و اعددة مددن أوج د س

اعتر»(.)2
با هذا ما قررس القرآن بجالء وصرا ة في بيدان قيقدة التو يدد فدي سدورة
اصنعام التي هي سورة التو يد ،فقد ذكرو العناصر اصساسية الثالعدة ل تو يدد،
وهي:
 - 1أال مبيي لير س ربطا ،كما قا معالص{ :قُ ۡةل أ َ َ
َ ۡي َةر ه
ٱَّللِ أ َ ۡب ِغةٱ َربةا َو ُه َةو َر ك

ُك ِل ش َۡٱ ٖء} [اصنعام.]164 :
 - 2أال متمددذ ليددر س وليطددا ،كمددا قددا معددالص{ :قُة ۡةل أ َ َ
َ ۡية َةر ه
ةاع ِر
ٱَّللِ أَت ه ِ ةةذُ َو ِليةا فَة ِ
ٱل ه
ت َو ۡٱَ َ ۡر ِ } [اصنعام.]14 :
س َٰ َم َٰ َو ِ
( )1ان ر :فوام الر موو رد مس م الثبوو ،مم المستصفص :ج .1
( )2المستصفص :ج  276 ،275 /1بتحقيي :د .مءة زهير افظ.
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 - 3أال مبتيي لير س ك ًمدا ،كمدا قدا معدالص{ :أَفَغَ ۡي َةر ه
ٱَّللِ أ َ ۡبت َ ِغةٱ َحكَمةا َو ُه َةو
ِي أ َ َ
نز َل إِلَ ۡي ُك ُم ۡٱل ِك َٰت َ َ ُمفَصهَل} [اصنعام.]114 :
ٱلهذ ٓ

والمتيربون ال يرضون باهلل معدالص ك ًمدا ،وال بكتابدر مرجعًدا،
والع مانيون
ِّ
{و َمةةا َكةةانَ
وي ددذون مددن ددرعر ويدددعون سددبما يح ددو لهددم ،وقددد قددا معددالصَ :
ِل ُم ۡؤ ِم ٖن َو ََل ُم ۡؤ ِمنَةة إِذَا قَضَةل ه
ٱَّللُ َو َرسُةولُ ٓۥُۖ أ َ ۡمةرا أَن يَ ُكةونَ لَهُة ُم ۡٱل ِ يَ َةر ُ ِم ۡةن أ َ ۡم ِةر ِهمۡ }
[اص

ءاا.]36 :
فهددم يؤمن دون بددبع

الكتدداا ويكفددرون بددبع

 ،واإليمددان الحددي يقتضددي

اإليمان بالكتاا ك ر ،وهو ما قدرل س ع يدر بندي إسدرائيا مدن قبدا ،دين قدا :
ض ۡٱل ِك َٰت َ ِ َوت َ ۡكفُ ُرونَ بِبَ ۡع ٖ َۚ
ض فَ َما َج َةزآ ُء َمةن يَ ۡفعَة ُل َٰذَ ِلةكَ ِمةن ُكمۡ إِ هَل ِخ ۡةزي
{أَفَت ُ ۡؤ ِمنُونَ بِبَ ۡع ِ
فِٱ ۡٱل َحيَ َٰو ِ ٱلدك ۡنيَ َۖا َويَ ۡو َم ۡٱل ِق َٰيَ َم ِة ي َُردكونَ إِلَ َٰ ٓل أَش َِةد ۡٱلعَةذَا ۗۡ ِ َو َمةا ه
عمهةا ت َ ۡع َملُةونَ }
ٱَّللُ بِ َٰغَ ِفةل َ

[البقرة.]85 :
مقصيرنا في الفقر السياسي:
وقد ال ظ كثيدر مدن الع مداء والبدا ثين أن «الفقدر اإلسدالمي» لدم ي دذ قدر
في البحث والتعميي واالجتهاد ،كمدا أ دذ سدائر أندوال الفقدر اص درى مثدا :فقدر
العباداو ،وفقر المعامالو ،وفقر النكاد ،وما يتع ي بر ،وليرها.
وهذا ال يعني أن مراعندا فدارم مدن هدذا الفقدر ،فهدذا مدن المسدتحيا ع دص أمدة
قادو الحضارة في العالم لعدة قرون ،وكان

دريعتها هدي المرجدم اصو لهدا

فدي دئونها الممت فدة ،وإن انحددره مدن انحدره مددن الم دوك واصمدراء والقددادة
عن منهج النبوة الهادية ،والمالفة الرا دة.
فعندنا وال ك كمية ال ب س بها مدن البحدوث فدي هدذا الفقدر ،وإن كدان ُج َّهدا
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قد بدأ بعد عصور االجتهاد ،ول بة عصور التق يد ع ص الحياة اإلسالمية.
الكتاباو الحديثة في الجان السياسي اإلسالمي:
وفي عصرنا الحديث جدَّو كتاباو تص ،مثدا كتابداو الشديإل اإلمدام محمدد
عبدددس فددي مج ددة «العددروة الددوعقص» ،وفددي ردودس ع ددص الددذين مطدداولوا ع ددص
اإلسالم ورسالتر و ضدارمر ،مثدا هدانومو وفدرد أنطدون ،ومثدا مدا ذكدرس فدي
مفسيرس الذي لمصر صا

«المنار».

وكتاباو العالمة ر يد رضا في مج تدر «المندار» وفدي مفسديرس ،وفدي كتبدر
مثا «المالفة أو اإلمامة الع مص».
ومددن ذلددك :كتدداا القددانوني الكبيددر الدددكتور عبددد الددرزاق السددنهوري عددن
يرا ،بتع يي الدكتور موفيي الشاوي.
«المالفة» الذي نُشر بالعربية أ ً
كتاا «اإلسالم وأصو الحكم»:
ومن أ طر الكت التي ظهدرو فدي آ در الربدم اصو مدن القدرن العشدرين
سددنة 1925م أي بعددد إليدداء المالفددة اإلسددالمية بعددام وا ددد :كتدداا «اإلسددالم
وأصددو الحكددم» ل قاضددي الشددرعي ع ددي عبددد الددرازق ،الددذي أ دددث ضددجة
كبرى في المجتمدم المصدري ،والمجتمدم اإلسدالمي بصدفة عامدة ،وهدو كتداا
صدديير فددي جمددر ،ولددم يعددره لمؤلفددر كت د أ ددرى مددذكر لددر ،ولكنددر ادعددص
دعوى لم يقا بها أ د وا التاريإل اإلسالمي ك در ،وهدي :أن اإلسدالم ديدن ال
دولة ،وأنر رسدالة رو يدة محضدة ،وأن محمددًا صد ص س ع يدر وسد م لدم يسد َم
إلص إقامة دولة ،ولم يكن هذا جء ًءا مدن رسدالتر ،فهدو صد ص س ع يدر وسد م مدا
ً
رسوال لدعوة دينية الصة ال مشوبها نءعة م ك وال دعوة دولة ،وأندر
كان إال
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لم يكن ل نبي ص ص س ع ير وس م م ك وال كومة ،وأنر صد ص س ع يدر وسد م
لم يقم بت سين مم كة بالمعنص الدذي يفهدم سياسدة مدن هدذس الك مدة ومرادفهدا ،مدا
مؤسن دولة وال داعيًا إلص م ك(.)3
كان م ًكا وال
َ
ووضدع
وا تد الجد و ذلك الكتداا ،وهدو جدم مؤلفدر مدن كدا نا يدةُ ،
ائفة من الكت في وق وجيء ل رد ع ير ،من بينها كتاا ألَّفدر العالمدة الشديإل
محمد بميد المطيعدي مفتدي مصدر فدي زمندر باسدم « قيقدة اإلسدالم وأصدو
الحكم» القاهرة 1344هـ 1926 -م ،وكتاا ل عالمة الذي أصب
فيما بعد :محمد المضر سين بعنوان« :نق

ديإل اصزهدر

كتاا اإلسالم وأصو الحكدم»

بددم المطبعددة الس د فية بالقدداهرة 1344هددـ 1926 -م ،وكددذلك رد ع يددر عالمددة
مونن الشيإل محمد الطاهر بن عا ور.
ولم يقف اصمر عند الردود الن رية ،والمحاوالو الكالميدة ،بدا معددَّاها إلدص
يء أهم ،ففي ألسطن 1925م اجتمع هيئة كبدار ع مداء اصزهدر الشدريف
بصفة م ديبية برئاسة ديإل اصزهدر و ضدور أربعدة وعشدرين مدن اصعضداء،
ل ن ددر فددي الددتيهم التددي ُوجهدد إلددص الشدديإل ع ددي عبددد الددرازق وإلددص كتابددر،
أمدورا ممالفدة ل ددين ،وقدررو أن
وأصدرو ك ًما إجماعيطا بد ن الكتداا دوى
ً
مؤلفددر س د ك مس د ًكا «ال يصدددر عددن مس د م فضد ًدال عددن عددالم» وقددررو الهيئددة
المذكورة إ راجر من زمرة الع ماء ،ومحو اسمر من سدجالو الجدامم اصزهدر
والمعاهددد اص ددرى ،وفصدد ر عددن وظيفتددر ،وعدددم أه يتددر ل قيددام بدد ي وظيفددة

(« )3اإلسالم وأصو الحكم» ص (.)65 ،64
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عمومية دينية كان أو لير دينية(.)4
عندي بدر كدا مدن
وكان طر هذا الكتاا أنر صدر من عالم أزهري ،ولهذا ُ
صدددوم الشدددريعة اإلسدددالمية وضددد َّمموس ،مدددن مستشدددرقين ومسدددتيربين ،وال
يءالون إلص اليوم يتحدعون عنر بإعجاا وإكبار.
في ين لم يُطبم الكتاا في مصر ي ة ياة مؤلفر ،با صدر عندر مدا يدد
ع ص اعتذارس عما قالر فير ،من أن اإلسالم دين ال دولدة فيدر ،وإنهدا ك مدة ألقاهدا
الشيطان ع ص لسدانر ،كمدا سدجا ذلدك الددكتور محمدد عمدارة فدي بعد

كتبدر،

وإنمددا بددم الكتدداا بعددد مدددة وي ددة فددي بيددروو مددم رد ومع يددي مددن الدددكتور
ممدود قي.
كتاا «من هنا نبدأ»:
ودار في هذا الف ك نفسر  -بعد نحو ربم قرن  -الكام اصزهدري المعدروه
اصستاذ الدد محمدد الدد ،وذلدك فدي كتابدر« :مدن هندا نبددأ» وم قفدر الع مدانيون
والمنحرفددون عددن اإلسددالم والكددارهون لددر ،كمددا م قفددوا كتدداا عبددد الددرازق مددن
قبا ،ورد ع ير ديمنا محمدد اليءالدي فدي كتابدر «مدن هندا نع دم» كمدا رد ع يدر
آ رون.
ولكدن الشديإل الددًا رجدم عدن أفكدارس عدن الدولدة المسد مة فدي هدذا الكتداا،
وكت د فددي ذلددك كتابددر عددن «الدولددة فددي اإلسددالم» مبينًددا موقددف اإلسددالم مددن
الدولة ،متبرئًا بصرا ة ممدا كتد مدن قبدا ،وال لدرو فهدو رجدا در دجال،
وهذا مما يُحمد لر.
( )4كم هيئة كبار الع ماء في كتاا «اإلسالم وأصو الحكم» الطبعة الثانية( ،ص)32 ،31
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كتاباو الع ماء والمفكرين و الفقر السياسي:
وكتد كثيددرون فددي مصددر وفددي سددائر الددبالد العربيددة واإلسددالمية عددن هددذا
الجاند محد عندداوين ددتص ،منهددا محد عنددوان« :السياسددة الشددرعية» ل شدديإل
عبددد الوهدداا دداله «1932م» ،والشدديإل ع ددص المفيددف «1935م» ،والشدديإل
محمددددد البنددددا «1937م» ،والشدددديإل عبددددد الددددر من مدددداج  -دددديإل اصزهددددر -
«1953م».
وكت آ رون من الع ماء واصسامذة في هذا الموضول مح عنوان «ن دام
الحكم في اإلسالم» وقد كت فير الدكتور محمد يوسف موسدص ،والشديإل محمدد
صادق عرجون والددكتور محمدد عبدد س العربدي ،ومحاضدراو ال شديإل أ مدد
هريدددي ،والشدديإل مقددي الدددين النبهدداني فددي اصردن ،وكتدداا الدددكتور محمددود
المالدددي «قواعددد ن ددام الحكددم فددي اإلسددالم» ،وكتدداا الدددكتور محمددد فدداروق
النبهان الذي نشرمر جامعة الكوي .
وهندداك كتابددان مح د عنددوان الن ددام السياسددي مثددا «الن ددام السياسددي فددي
اإلسالم» ل دكتور محمد أبو فارس باصردن.
وكتاا «في الن ام السياسي اإلسالمي» ل دكتور محمد س يم العوا.
وي حي بهما «دراسة في منهاج اإلسالم السياسي» لألستاذ سعدي بي .
وهناك عناوين ممت فة و هذس القضية ،مثا كتاا اصستاذ محمد أسد عدن
«منهددداج اإلسدددالم فدددي الحكدددم» .وكتددداا الددددكتور ضدددياء الددددين الدددرين عدددن
«الن ريددداو السياسدددية اإلسدددالمية» وكتددداا الددددكتور سددد يمان الطمددداوي عدددن
«السددد طاو الدددثالث فدددي الدسدددامير العربيدددة المعاصدددرة وفدددي الفكدددر السياسدددي
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اإلسالمي».
وهناك ما كتبر من قبا اإلمام الشهيد سن البنا مح عنوان «مشكالمنا فدي
ضوء الن ام اإلسالمي» ،ومنها :ن ام الحكم.
ومددا كتبددر الشددهيد عبددد القددادر عددودة عددن «المددا والحكددم فددي اإلسددالم»،
و«اإلسالم وأوضاعنا السياسية».
وما كتبدر الشديإل محمدد اليءالدي عدن «اإلسدالم واالسدتبداد السياسدي» وردس
ع ص الشيإل الد في كتابر «من هنا نع م» .وفصو متناعرة في كت كثيرة لدر،
من أوائا ما كت  ،ومن أوا ر ما كت ر مر س .
وما كتبر الشهيد سديد قطد عدن «السدالم العدالمي واإلسدالم» وعدن سياسدة
الما في كتابدر« :العدالدة االجتماعيدة فدي اإلسدالم» وكتابدر« :معركدة اإلسدالم
والرأسمالية».
وما كتبر د .ع ص جريشدة عدن «المشدروعية الع يدا فدي اإلسدالم» و«القدرآن
فوق الدستور».
ومددا كتبددر د .محمددد عمددارة عددن «اإلسددالم والسياسددة والسد طة والع مانيددة»،
وما كتبر اصستاذ فهمي هويددي عدن «القدرآن والسد طان» ،وكدذلك «موا ندون
ال ذميون».
وما كتبر الدكتور مصطفص السباعي عن «الدين والدولة في اإلسالم» ،ومدا
كتبر المستشار ارق البشري عن «المس لة اإلسالمية المعاصرة».
وما كتبر اصستاذ محمد المبارك مح عنوان «ن دام اإلسدالم» عدن «الحكدم
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والدولددة» ومددا كتبددر الدددكتور محمددد البهددي عددن اإلسددالم والمجتمددم المعاصددر:
الحكم والدولة.
وما كتبر الدكتور مصطفص كما وصفي عن «مصنفة الن م اإلسالمية».
وكتدداا الدددكتور محمددد سددالم مدددكور «معددالم الدولددة اإلسددالمية» وكتدداا
الدكتور محمد فتحي عثمان« :دولة الفكرة».
وكتاا الدكتور فتحي عبدد الكدريم «الدولدة والسديادة فدي الفقدر اإلسدالمي»،
وكتددداا الددددكتور يحيدددص إسدددماعيا «مدددنهج السدددنة فدددي العالقدددة بدددين الحددداكم
والمحكوم».
وهناك كت الدكتور عبد الحميد متولي ،ومنهدا كتابدر الكبيدر «مبداد ن دام
الحكددم فددي اإلسددالم» وهددو فددي ددوالي ألددف صددفحة .وقددد رد فيددر ع ددص كتدداا
«اإلسدددالم وأصدددو الحكدددم» ولدددر كدددذلك «أزمدددة الفكدددر السياسدددي اإلسدددالمي»
و«الشريعة كمصدر أساسي ل دستور» وإن كان بع

أفكار الددكتور متدولي

محتاج إلص معق ومحرير.
ومددا كتبددر الدددكتور موفيددي الشدداوي فددي كتابددر الكبيددر عددن «فقددر الشددورى
واالستشارة».
وما كتبر الددكتور عبدد الحميدد اصنصداري عدن «الشدورى والديمقرا يدة»،
ومددا كتبددر الدددكتور هددانر الدددرديري عددن «ن ددام الشددورى اإلسددالمية مقارنًددا
بالديموقرا ية النيابية المعاصرة».
وما كتبر الدكتور رأف عثمان عن «رئاسة الدولة في الفقر اإلسالمي».
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كما كتد الددكتور عبدد الكدريم زيددان كتابدر المبسدو عدن «أ كدام الدذميين
والمست منين في دار اإلسالم» ،ورسالتر عن «الفرد والدولة في اإلسالم».
وفددي باكسددتان كت د كثيددرون فددي هددذا المجددا  ،ع ددص رأسددهم العالمددة أبددو
اصع ص المودودي مؤسن الجماعة اإلسالمية في باكستان والهند وبدنجالدي،،
ولددر عدددة رسددائا جمعدد فددي كتدداا «ن ريددة اإلسددالم وهديددر فددي السياسددة
والدستور» ويتضمن عدة رسائا :ن رية اإلسالم السياسدية  -منهداج االنقدالا
السالمي  -القانون اإلسالمي و رق منفيذس ،قوق أها الذمة ،مددوين الدسدتور
اإلسالمي.
وهناك موضوعاو دتص متصد ة بهدذا الموضدول ،مثدا موضدول « قدوق
اإلنسان» وقد كت فير كثيرون ،مثا د .فتحي عثمان ،والشيإل محمدد اليءالدي،
ود .جما الدين عطية ،ود .القط

ب ية ،ود .محمد عمارة.

ومثا موضول الحرياو العامة وقد كت فير لير وا د ،ومن أهمهدا كتداا
الشيإل را د الينو ي «الحرياو العامة في اإلسالم».
ومثا موضول «الحسبة» وقد كت فير كثيرون قدي ًما و ديثًا.
وهندداك مددا يتع دي بالجهدداد والسد م والحددرا والعالقددة بييددر المسد مين ،وفيددر
ُكت

تص .مثا كتاا العالمة الشيإل محمد أبو زهرة عن «الو دة اإلسدالمية»

وكتابر «العالقداو الدوليدة فدي اإلسدالم» ،وكتداا الددكتور وهبدة الء بدي عدن
آعار الحرا في اإلسالم .وقدد أسدهمنا بجهدد متواضدم مبا در فدي هدذا المجدا ،
مثددا كتابنددا «ليددر المس د مين فددي المجتمددم اإلسددالمي» وفتاوانددا ددو اإلسددالم
وواقعنا السياسي في كتابنا «فتداوى معاصدرة» وفدي ردندا ع دص الع مدانيين فدي
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كتابنا «اإلسالم والع مانية» وفدي كتابندا «مدن فقدر الدولدة فدي اإلسدالم» وكتابندا
«اصمة اإلسالمية قيقة ال وهم» إلص فصو متناعرة في كتبنا الممت فة.
وهددذا يددددلنا ع دددص أن المسددد مين قدددد بدددءوا يهتمدددون بهدددذا الجانددد مدددن فقدددر
ريعتهم ،وهو «الفقر السياسي».
المنهج المنشود في الفقر السياسي المعاصر:
والمهم في هذس الدارساو أن متكاما ،وأن مؤسدن ع دص مدنهج ع مدي سد يم،
يقوم ع ص أساسين:
اَول :الرجول إلص اصصو وإلدص أ دذ اص كدام مدن ينابيعهدا الصدافية ،مدم
االستفادة من مدراث الفقدر اإلسدالمي بكدا مدارسدر ومذاهبدر ،و دارج المدذاه
والمدارس ،أعندي فقدر الصدحابة والتدابعين ،الدذين هدم ديوا أئمدة المدذاه أو
يوا يو هم.
والثةةةانٱ :معايشدددة الواقدددم المعاصدددر ،والعمدددا ع دددص عدددالج مشدددكالمر مدددن
صيدلية الشريعة ،فإن مدن المؤكدد أن الشدريعة ال مهمدا الواقدم ،بدا مطبد لدر،
والفقير الحي ،كما قا ابن القيم :مدن يدءاوج بدين الواجد والواقدم .وقدد ف ندا
عن ع مائنا المحققين :أن الفتوى متيير بتيير الءمان والمكان والحا .
نحره اإلسالم ليتفي مم الواقم المعاصر ،فما يقدو هدذا مسد م
وال نريد أن ِّ
ً
رسوال.
رضي باهلل ربطا وباإلسالم دينًا ،وبالقرآن إما ًما ،وبمحمد
إنما نريد أن نفهم النصوص الجءئية فدي إ دار المقاصدد الك يدة ،وأن نفدرق
بين اص كام الدائمدة واص كدام الوقتيدة ،وبدين مدا قالدر الرسدو أو فع در بوصدفر
إما ًما من بداا السياسدة الشدرعية المالئمدة لءمندر وبيئتدر وظدروه قومدر ،ومدا
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عا عا طما ودائ ًما لألمة إلدص يدوم القيامدة .وهدذا يحتداج إلدص
قالر أو فع ر ليكون ر ً
محر ديد ،ون ر ر يد.
ٍّ
وكذلك ما قالر أو فع ر الصحابة والم فاء الرا دون من باا أولص ،ال بدد لندا
أن نفهمددر ع ددص هددذا النحددو ،وفددي ضددوء ظروف در ومالبسددامر ،وال مم ددط بددين
اص كا م الثابتة والسياساو المتييرة.
إن هددذا الفقددر الرا ددد البصددير هددو الددذي يجعددا ددريعتنا قددادرة ع ددص الوفدداء
بحاجاو مجتمعامنا المعاصرة ،والدرد ع دص كدا اصسدئ ة الحدائرة فدي كثيدر مدن
النفوس ،والحا الواقعي ل مشكالو العويصة ،التي محتاج إلص فقدر متدوازن ،ال
يفر في اصصدو  ،وال يسدره فدي الفضدو  ،وال يُيفدا صدري المعقدو وال
ِّ
صحي المنقو  .وفي ضوء هذا اإل ار الر

يصو ويجو .

مفهوم السياسة الشرعية:
والسياسددة التددي نتحدددث عنهددا هنددا ،هددي «السياسددة الشددرعية» التددي ذكرهددا
ع ماانا قدي ًما و ديثًا ،وألفوا فيها الكت والرسائا.
ومن الواض الذي ال يكداد يحتداج إلدص درد أن «السياسدة الشدرعية» هدي
السياسددة القائمددة ع ددص قواعددد الشددرل وأ كامددر وموجيهامددر .ف يسد كددا سياسددة
ددرعية ،فكثيددر مددن السياسدداو معددادي الشددرل ،وكثيددر مددن السياسدداو ال مبددالي
بالشدددرل ،رضدددص أم سدددمط ،قبدددا أو رفددد

 .إنمدددا ممضدددي فدددي ريقهدددا وفقًدددا

لتصوراو أصحابها وأهوائهم.
ويعدو
وأفكارا معينة «أيديولوجياو» يسدتند إليهدا،
يحكم ف سفاو
فمنهم من ِّ
ً
ِّ
ع يها ،كما يفعا الع مانيون المعاصدرون ،سدواء كدانوا يمينيدين «ليبدراليين» أم
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يساريين ماركسيين.
ومددنهم مددن يحكددم مقاليددد ورعهددا ع َّمددن سددبقوس مددن آبدداء أو زعمدداء ،ال يس د
نفسر :أهي موافقة ل شرل أم ممالفة؟
يحكم هواس ومص حتر ،وبقداءس ع دص الكرسدي ،وال يعبد بمصد حة
ومنهم من ِّ
اصمة وال بميولها و مو امها ،وال بقيمها ومعتقدامها.
ومثددا هددذس السياسدداو ال يمكددن أن معتبددر «سياسددة ددرعية» .إنمددا السياسددة
الشرعية هي التي متمذ من الشرل منط قًا لها ،مرجم ع ير ومستمد منر.
كما متمذ محقيقر في اصرض ،وممكدين معاليمدر ومبادئدر بدن النداس هددفًا لهدا
ولايددة ،وكمددا متمددذس لايددة متمددذس منه ًجددا و ريقًددا ،فيايتهددا ددرعية ،ومناهجهددا
رعية.
فهذس هي السياسة المنشدودة :درعية المنط قداو ،درعية اليايداو ،درعية
المناهج.
ولكنا نريد أن نبين معنص ك مة «سياسدة» نفسدها ،فدإن بعد

النداس أنكدروا

هذس ال ف ة ،تص جحدوا أن يكون في اإلسدالم ديء اسدمر «السياسدة» و دنوا
اليددارة ع ددص مددن يقولددون :اإلسددالم ديددن وسياسددة .وقددالوا فددي معددرض الددذم
والتجري  :هؤالء طوا بين الدين والسياسة .وقا أ د الراساء يو ًمدا :ال ديدن
في السياسة ،وال سياسدة فدي الددين .ولددا مدن «المصدط حاو الع مانيدة» التدي
ي وكها ويكررها دعاة التيري والتبعية ل يرا :مصط «اإلسدالم السياسدي»
يريدددون بددر :اإلسددالم الددذي يمددرج عددن نطدداق الدرو ددة والموالددد والموائددد،
وينددادي ب نددر :عقيدددة و ددريعة ،وديددن ودولددة ،و ددي وقددوة ،وعبددادة وقيددادة،
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ومصحف وسيف.
وربمدددا سددداعد ع دددص ذلدددك :ل بدددة الف سدددفة «الميكيافي يدددة» ع دددص السياسدددة
المعاصرة ،م ك الف سفة المؤسسدة ع دص اسدتبعاد العنصدر اص القدي ،وع دص أن
الياية مبرر الوسي ة ،فتستبي المددال والكدذا وسدائر الرذائدا لتحقيدي م،ربهدا،
ومسددتمدم الممددر والنسدداء وليرهددا فددي االنتصددار ع ددص صددومها ،ومسددتجيء
سفك الدماء ،ومعذي البشر ،والضرا بي ٍّد من ديد ل مصوم ،واإللداق ع دص
اصنصار  ...إلإل ما هو معروه من الوسائا الشريرة ،التي اسدتمدمتها النازيدة
والفا ية والشيوعية وليرها ،تص اصن مة ال يبراليدة معتمدد ع دص هدذس الف سدفة
المشئومة.
ولعددا هددذا سددب مددا ي دروى عددن الشدديإل اإلمددام محمددد عبدددس أنددر بددريء مددن
السياسددة وأالعيبهددا وكددا مددا يتصددا بهددا ،تددص يددذكر أنددر قددا  :أعددوذ بدداهلل مددن
السياسة ومن ساس ويسوس ،وسائن ،ومسوس.
معنص السياسة في ال ية:
والسياسة :مصدر :ساس يسوس فهو سائن ،فهي ك مة عربية يقينًا.
ومددن أعج د مددا قرأمددر لبعضددهم :زعمددر أن الك مددة د ي ددة ع ددص العربيددةن
ويكفي أن ننقدا هندا هدذس الفقدرة مدن «لسدان العدرا» البدن من دور ،يدث قدا
ر مر س في مادة «سوس»:
سدددا ،وإذا رأسدددوس قيدددا :سوسدددوس،
السدددوس :الرياسدددة ،يقدددا  :ساسدددوهم سو ً
وأساسوس ،وساس اصمر سياسة :قام بر ،ورجا ساس من قدوم ساسدة وسدواس،
أنشد عع :
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سدددددددادة قدددددددادة لكدددددددا جميدددددددم ساسدددددة ل رجدددددا يدددددوم القتدددددا
سددوس فددالن أمددر بنددي فددالن :أي
وسوسددر القددوم :جع ددوس يسوسددهم ،ويقددا ُ :
سوس الرجا أمدور النداس -
ك ف سياستهم.الجوهري :سس الرعية سياسة .و ُ
ع ص ما لم يسم فاع ر  -إذا م ك أمرهم ،ويروى قو الحطيئة:

لقددد سوس د أمددر بنيددك ،تددص مددددددركتهم أدق مددددددن الطحددددددين
وقا الفراء :سوس

طد  ،وفدالن مجدرا قدد سداس وسدين ع يدر أي أمدر

وأمر ع ير ،وفي الحديث« :كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم»( )5أي متدولص
أمورهم كما يفعا اصمراء والوالة بالرعية.
والسياسة :القيام ع ص يء بما يص حر .والسياسة :فعا السدائن .يقدا  :هدو
يسوس الدواا إذا قام ع يها وراضها ،والوالي يسوس رعيتر .اهـ.
وبهذا يتض لنا :أن ك مدة «سياسدة» عربيدة الصدة ،ال ريد فدي ذلدك وال
نءال .والمراد بها :سياسة الرعية ،أي القيام ع ص مدبير ئونهم بما يص حها.
وبقي أن نعره ك مة « رعية» :ما معناها؟ أو ما المراد منها؟
وال دداله فددي أن المددراد بالشددرعية هددي التددي متمددذ مددن الشددرل منط قًددا
ومصدرا لها ،ومتمذ منر لاية لها ،ومتمذ منر منها ًجا لها ،كمدا أ درنا إلدص ذلدك
ً
من قبا.
معنص الشرل الذي منط ي منر السياسة:
وهنا سؤا كبير يطرد نفسر ع ص البا ث في هذس القضية المطيرة ،وهو:
( )5متفددي ع يددر عددن أبددي هريددرة :رواس البمدداري فددي اصنبيدداء ،ومس د م فددي اإلمددارة« .ال ؤلددؤ
والمرجان» ()1208
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مددا المددراد بالشددرل الددذي منط ددي منددر السياسددة ومعتمددد ع يددر ،تددص مكددون
سياسة رعية بحي؟
إن ك مة «الشرل» لها في أذهان بع

الناس مددلوالو رديئدة ،بدا مرعبدة

أ يانًا ،فهو يتصور الشرل هو مجمول أقوا المت رين من الفقهاء ،من مق ددة
المذاه المتبوعدة ،المدوندة فدي الكتد الصدفراء ،والتدي ممثدا عصدرها الدذي
مراجع فير الحضارة اإلسالمية ،وم رو فير الثقافة اإلسالمية ،ومحجدر فيدر
العقدددا اإلسدددالمي ،ولددداا فيدددر اإلبددددال اإلسدددالمي فدددي مجدددا الفكدددر واصدا
والصددناعة والحيدداة ك هددا ،وأصدديب الحيدداة بددالركود والعفددن ،ول د الجمددود
والتق يد ع ص كدا ديء ،تدص لددا المثدا السدائر :لدين فدي اإلمكدان أبددل ممدا
كان .وما مرك اصو لآل ر يئًا.
مصور قدوم أن م دك ا صقدوا التدي ممثدا عصدرها وبيئتهدا هدي الشدرل ،وال
ددرل ليرهددا ،وهددي فددي زمانهددا ربمددا كاند ال م بددي كددا مو دداو أهددا ذلددك
مييدرا ك يطدا ،بحيدث لدو بعددث
الءمدان فكيدف فدي زمنندا الدذي مييدر عددن أزمندتهم
ً
أ دددهم ورأى يامنددا هددذس صصددي بددالجنون أو مددا يشددبر الجنددون مددن هددو مددا
يرى ،مما لم يكن يمطر  -مجرد طور  -ببا أكثر الشدعراء واصدبداء إلراقًدا
في الميا !
وبع

الناس يتصور الشرل هو الجمود ع دص ظدواهر النصدوص ،يفهمهدا

فه ًمددا رفيطددا ،ال يبددذ جهدددس فددي معرفددة مقاصدددها وأسددرارها ،وال يددربط بددين
جءئيامهدددا وك يامهدددا ،وال يصددد ها بمبددداد الشدددريعة العامدددة ،وأهدددداه اإلسدددالم
الكبرى ،وال يبالي أن مصطدم م ك اصمور بعضها بدبع
بنف جءئي يع

ع ير بالنواجذ.

 ،مدا دام هدو متمسد ًكا
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هكددذا يتصددور هددؤالء «ال اهريددة الجدددد» الشددرل الشددريف  -بسددعة آفاقددر
وروعة مبادئر ،وعدالة أ كامدر ،ومدوازن ن رامدر  -بهدذس الصدورة التدي مجمدد
الحيدداة ،ومقدداوم التطددور ،ومتم ددف عددن رك د العددالم الددذي ي هددر فددي كددا يددوم
جديدًا ،يبهر العقو  ،ويمطف اصبصار.
إن هذس الصورة المتو َّهمة ل شرل ليس هي الصورة الحقيقية التي نعرفهدا،
ونددؤمن بهددا ،وندددعو إليهددا .والتددي جدداء بهددا القددرآن ،وبينتهددا السددنة ،وفهمهددا
الصحابة ومن مبعهم بإ سان.
إن هذا الشرل ،وبعبارة أ رى :الشريعة ،أقامهدا س ع دص اليسدر ال العسدر،
ع ص التمفيف ال التشديد ،ع ص رفم الحرج ال اإللءام بر ،كما قا معالص{ :ي ُِريةدُ
ه
ةي عَةن ُكمَۡۚ َو ُخلِةَلَ
ٱَّللُ بِ ُك ُم ۡٱلي ُۡس َر َو ََل ي ُِريدُ بِ ُك ُم ۡٱلع ُۡس َر} [البقدرة{ ]185 :ي ُِريةدُ ٱ هَّللُ أَن يُ َ ِف َ
سة ُ
علَة ۡةي ُكم ِمة ۡةن َحة َةر ٖ َو َٰلَ ِكةةن ي ُِري ةدُ
ةن َ
ض ة ِعيفا} [النسدداءَ { ،]28 :مةةا ي ُِري ةدُ ٱ هَّللُ ِليَ ۡجعَ ة َل َ
ٱۡلن َٰ َ
ِۡ
علَ ۡةي ُكمۡ لَعَله ُكةمۡ ت َ ۡشة ُك ُرونَ } [المائددةُ { ،]6 :هة َو ۡ
ٱجتَةبَ َٰٰ ُكمۡ َو َمةا َجعَة َل
ِليُ َط ِه َر ُكمۡ َو ِليُتِ هم نِ ۡع َمتَة ۥُۖ َ

ِين ِم ۡن َح َر ٖ } [الحج.]78 :
َ
علَ ۡي ُكمۡ فِٱ ٱلد ِ
ومددن التيسددير الددذي بني د ع يددر هددذس الشددريعة :أنهددا ددرع الد يدر ف فددي
مقاب ة العءائم ،كما جاء في الحديث« :إن هللا يج أن تؤتل رخصةۖ كمةا يكةر

أن تؤتل معصيتۖ»(.)6
وفددي الحددديث اآل ددر« :إن هللا يح ة أن تةةؤتل رخصةةۖ كمةةا يحة أن تةةؤتل

( )6رواس أ مددد وابددن بددان والبيهقددي عددن ابددن عمددر ،كمددا فددي «صددحي الجددامم الصدديير»
(.)1886
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عزائمۖ»(.)7
ومن هذا التيسير :أنهدا أبا د المح دوراو عندد ضديط الضدروراو ،كمدا
ةن
قا معالص بعد محريم الميتة والددم ولحدم المنءيدر ومدا أ ُ ِّهد َّا بدر لييدر س{ :فَ َم ِ
ٱض ُ
ۡ
علَ ۡي َۚ ِۖ إِ هن ٱ هَّللَ َ
طره َ
اغ َو ََل ع َٖاد فَ َ ٓ
رهحيم} [البقرة.]173 :
َل إِ ۡث َم َ
َفُور ِ
َ ۡي َر بَ ٖ

ومن هذا التيسير :أنها رع التدرج في اصمور ،والوصو إلص اصهدداه
فتددرج
طوة طوة ،كما ع ِّمنا ذلك في بداية اإلسالم ،وعندد فدرض اص كدامَّ ،
فددي فددرض الفددرائ

 ،وفددي محددريم المحرمدداو ،كمددا هددو معددروه فددي فددرض

الصالة والصيام ،وفدي محدريم درا الممدر ع دص مرا دا مع ومدة فدي مداريإل
التشريم.
ومن هذا التيسير :أنها رع ارمكاا أهدون الشدرين ،وأ دف الضدررين،
فيدفم الضرر اصع ص بتحمدا الضدرر اصدندص ،والضدرر العدام بتحمدا الضدرر
المدداص ،ومُفد َّدوو أدنددص المصد حتين لتحصدديا أعالهمددا ،ويُسددك ع ددص المنكددر
ممافة وقول منكر أكبر منر.
ومن هذا التيسدير :أنهدا أجدازو لإلنسدان فدي الدة اإلكدراس مدا ال يجدوز فدي
الة اال تيار ،يث إنر س

إرادمر التي هي  -مدم العقدا  -أسداس مسدئوليتر،

وجداء فددي الحددديث« :إن هللا وضةع عةةن أمتةةٱ ال طةۡ والنسةةيان ومةةا اسةةتكرهوا

عليۖ»(.)8
( )7رواس الترمذي والحاكم عن ابن عمرو ،و سنر في «صحي الجامم الصيير» (.)1887
( )8رواس ابددددن ماجددددة ( )2045وابددددن بددددان فددددي صددددحيحر ( ،)7219والحدددداكم (،)198/2
وصححر ع ص ر هما ووافقر الذهبي والبيهقي ( )356/7ك هم عن ابن عبداس .وان در:
كالم ابن رج ع ص الحديث التاسم والثالعين في «جدامم الع دوم والحكدم» ج 361/2ومدا
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تص أجاز القرآن ل ُمكرس أن ينطي بك مة الكفر ،وال رج ع يدر فدي إيماندر،
ۢ

ٱۡلي َٰ َم ِن} [النحا.]106 :
كما قا عء وجا{ :إِ هَل َم ۡن أ ُ ۡك ِر َ َوقَ ۡلبُ ۥُۖ ُم ۡط َم ِ كن بِ ۡ ِ
السياسة في اصطالد ع مائنا القدامص:
ول سياسة عند ع مائنا القدامص معنيان:
أحةةدهما :المعنددص العددام ،وهددو مدددبير أمددور الندداس و ددئون دنيدداهم بشددرائم
الدين ،ولهذا نجدهم يعرفدون «المالفدة» ب نهدا :نيابدة عدن رسدو س صد ص س
ع ير وس م في راسة الدين ،وسياسة الدنيا بر.
والثةةانٱ :المعنددص المدداص ،وهددو مددا يددراس اإلمددام أو يُصدددرس مددن اص كددام
زجرا عن فساد واقم ،أو وقاية من فساد متوقم ،أو عال ًجدا لوضدم
والقراراو،
ً
اص.
كما وجدنا الحنفيدة يقولدون عدن عقوبدة «ميريد الءاندي» أي نفيدر مدن ب ددس
لمدددة سددنة ،كمددا ص د فددي الحددديث« :البكةةر بةةالبكر جلةةد مائةةة وتغرية عةةام».
قددالوا :هددذا التيري د لددين مددن الحدددود الثابتددة الالزمددة فددي كددا ددا  ،بددا هددو
«سياسددة» معءيريددة موكولددة إلددص اإلمددام أو إلددص القاضددي ،يتصددره فيددر وفددي
المص حة ،فإذا وجد المص حة فير فع ر ،وإذا وجد المص حة في ليرس مركر.
ووجدددنا عدداني الم فدداء الرا دددين عمددر رضددي س عنددر يصددنم فددي الفتددر
أ ددياء كثيددرة ،هددي مددن هددذا النددول مددن السياسددة ،التددي مصددره فيهددا بمقتضددص

بعدها ،ومعقي ممرجر .ومعنص الحديث عابد بدالقرآن بدال دك ،كمدا فدي اآليداو ()286
مددن البقددرة ،واآليددة ( )5مددن اص ددءاا ،واآليددة ( )106مددن النحددا واآليددة ( )28مددن آ
عمران.
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المص حة .كما سنُبين بعد.
ووجدددنا العالمددة ابددن القدديم يددذكر أن الحكددام فددي عصددرس وقبددا عصددرس،
استحدعوا «قوانين سياسية» بد،رائهم وأهدوائهم بمعدء عدن الشدرل ،لمدا ضديَّي
ع يهم الفقهاء بجمودهم ومق يدهم ومعصبهم ،فتركوا الشرل صه ر ،وسداروا هدم
في دريقهم ،دون أن يسدتفتوا الشدرل ويرجعدوا إليدر .وهدذا مدن طدر الجمدود
الذي نبر ع ير و ذر منر الع ماء المحققون المم صون ،ومنهم اإلمام ابدن القديم
ر مر س .
وار قديم البن عقيا و مفهوم السياسة الشرعية:
من المحاوراو المهمة و السياسة الشرعية بدين المضديقين والموسدعين:
ما نق ر ابن القيم في كتابدر «الطدرق الحكميدة» عدن العالمدة ابدن عقيدا الحنب دي
في كتابر «الفنون» يث قا ر مر س :
جرى في جواز العما في الس طنة بالسياسدة الشدرعية :أندر هدو الحدءم .وال
يم و من القو بر إمام .فقا الشافعي :ال سياسة إال ما وافدي الشدرل .فقدا ابدن
عقيا :السياسة ما كان ً
فعال يكون معدر النداس أقدرا إلدص الصدالد ،وأبعدد عدن
الفساد ،وإن لم يضدعر الرسدو  ،وال ندء بدر و دي .فدإن أردو بقولدك «إال مدا
وافددي الشددرل» أي لددم يمددالف مددا نطددي بددر الشددرل :فصددحي  .وإن أردو ال
سياسة إال ما نطي بر الشرل :في ط ،ومي يط ل صحابة.
وا تج ابن عقيا بما جرى من الم فاء الرا ددين مدن ألدوان السياسدة ممدا ال
يجحدس عالم بالسدنن .قدا  :ولدو لدم يكدن إال محريدي عثمدان المصدا ف( ،)9فإندر
( )9وذلك لما أد ا بع

الصحابة في مصدا فهم مفسدير بعد

الك مداو ،عدم أ دذ المسد مون
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كددان رأيًددا اعتمدددوا فيددر ع ددص مص د حة اصمددة ،ومحريددي ع ددي رضددي س عنددر
الءنادقة في اص اديد فقا :

منكرا /أجج ناري ودعوو قنبرا
أمرا
ً
لما رأي اصمر ً
ونفي عمر بن المطاا رضي س عنر لنصر بن جاج .اهـ.
معقي ابن القيم:
قا ابن القديم :وهدذا موضدم مءلدة أقددام ،ومضد ة أفهدام .وهدو مقدام ضدنك،
ومعترك صع  .فر فير ائفة ،فعط وا الحدود ،وضديعوا الحقدوق ،وجدرءوا
أهددا الفجددور ع ددص الفسدداد ،وجع ددوا الشددريعة قاصددرة ال مقددوم بمصددال العبدداد،
محتاجددة إلددص ليرهددا ،وسدددوا ع ددص نفوسددهم رقًددا صددحيحة مددن ددرق معرفددة
َّ
وعط وها ،مم ع مهدم وع دم ليدرهم قطعًدا :أنهدا دي مطدابي
الحي والتنفيذ لر،
منداه مدا جداء بدر
ل واقم ،ظنطا منهم منافامها لقواعد الشرل .ولعمدرو س إنهدا لدم
ِّ
الرسو وإن نف ما فهموس هم من ريعتر باجتهادهم .والذي أوج لهدم ذلدك:
نول مقصير في معرفة الشريعة ،ومقصير فدي معرفدة الواقدم ،ومنءيدا أ ددهما
ع ص اآل ر .ف ما رأى والة اصمور ذلك ،وأن الناس ال يستقيم لهم أمدر إال بد مر
ً
دويال،
وراء ما فهمر هؤالء من الشريعة :أ ددعوا مدن أوضدال سياسدتهم طدرا
ضا  -في «إعالم الموقعين» :ف دعوا لهم «قوانين سياسدية» يندت م
وفسادًا عري ً
بها مصال العالم  -فتفاقم اصمر ،ومعذر استدراكر ،وعء ع ص العالمين بحقدائي
الشرل مم يف النفوس من ذلك ،واستنقاذها من م ك المهالك.

ينق ون هذس المصا ف ،وبعضهم ال يفدرق المفسِّدر مدن المفسَّدر ،جمدم عثمدان المصدا ف
ك ها ،وكت المصحف اإلمام .وألءم الناس أن ال ي ذوا إال عنر.
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هذس الطائفة فسدول مدن ذلدك مدا يندافي كدم

س ورسولر.
وك تددا الطددائفتين أُمي د مددن مقصدديرها فددي معرفددة مددا بعددث س بددر رسددولر،
وأنء بر كتابر .فإن س سبحانر أرسا رس ر وأنء كتبدر ليقدوم النداس بالقسدط،
وهددو العددد الددذي قامد بددر اصرض والسددمواو .فددإذا ظهددرو أمدداراو العددد ،
وأسفر وجهر ب ي ريي كان :فث َّم رل س وديندر .وس سدبحانر أع دم وأ كدم،
وأعد أن يمف رق العد وأمارامر وأعالمر بشيء ،عم ينفي مدا هدو أظهدر
منهددا وأقددوى داللددة ،وأبددين أمددراة ،فددال يجع ددر منهددا ،وال يحكددم عنددد وجودهددا
وقيامها بموجبها ،با قد بين سبحانر بما رعر من الطدرق :أن مقصدودس إقامدة
العد بين عبادس ،وقيام الناس بالقسط .ف ي ريي اسدتمرج بهدا العدد والقسدط
فهي من الدين ،ليس ممالفة لر.
فال يقا  :إن السياسة العادلة ممالفة لما نطي بر الشرل ،با هدي موافقدة لمدا
جدداء بددر ،بددا هددي جددءء مددن أجءائددر ،ونحددن نسددميها سياسددة مبعًددا لمصددط حكم.
وإنما هي عد س ورسولر ،ظهر بهذس اصماراو والعالماو.
الهدى النبوي في السياسة الشرعية:
فقد بن رسو س ص ص س ع ير وس م في مهمدةٍّ ،وعاقد فدي مهمدةٍّ ،لمدا
ظهرو أماراو الريبة ع ص ال ُمتهم .فمن أ ي كدا مدتهم و فدر و دص سدبي ر -
مددم ع مددر با ددتهارس بالفسدداد فددي اصرض ،وكثددرة سددرقامر ،وقددا  :ال آ ددذس إال
بشاهدي عد  -فقولر ممالف ل سياسة الشرعية.
وقد منم النبي ص ص س ع ير وس م اليا من الينيمة سدهمر ،و درق متاعدر
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لمددا أسدداء ددافعر ع ددص أميددر

السرية فعاقد المشدفول لدر عقوبدة ل شدفيم .وعدءم ع دص محريدي بيدوو مداركي
الجمعة والجماعة.
وأضددعف اليددرم ع ددص سددارق مددا ال قطددم فيددر ،و ددرل فيددر ج ددداون نكد ً
داال
وم ديبًا.
وأضعف اليرم ع ص كامم الضالة عن صا بها.
وقا في ماركي الءكاة« :إنا آخذوها منةۖ وشةطر مالةۖ عزمةة مةن عزمةات

ربنا».
وأمر بكسر دنان الممر ،وأمر بكسر القدور التدي دبإل فيهدا ال حدم الحدرام،
عم نسإل عنهم الكسر ،وأمرهم باليسا.
وأمر عبد س بن عمرو بتحريي الثدوبين المعصدفرين ،فسدجر بهمدا التندور.
وأمر المرأة التي لعن ناقتها أن مم ي سبي ها.
وأمر بقتا ارا الممر بعد الثالثة أو الرابعة ،ولدم ينسدإل ذلدك ،ولدم يجع در
ددطا البددد منددر ،بددا هددو بحس د المص د حة إلددص رأي اإلمددام .ولددذلك زاد عمددر
رضي س عنر في الحد عن اصربعين ونفص فيها.
وأمددر بإمسدداك اليهددودي الددذي أومدد و الجاريددة برأسددها أنددر رضددمر بددين
جرين ف ذ ف قر فرضإل رأسدر ،وهدذا يدد ع دص جدواز أ دذ المدتهم إذا قامد
تيدارا مندر ل قتدا ،وإنمدا
قرينة التهمة .وال اهر :أنر لم يُقم ع ير بينة ،وال أقدر ا
ً
قر.
ُهدِّد أو ُ
ضرا ف َّ
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هدي الم فاء الرا دين في السياسة الشرعية:
وس ك أصحابر و فااس من بعدس ما هو معروه لمن بر.
فمن ذلك :أن أبا بكر رضي س عنر رق ال و ية ،وأذاقهدم َّدر الندار فدي
الدددنيا قبددا اآل ددرة ،وكددذلك قددا أصددحابنا :إذا رأى اإلمددام محريددي ال ددو ي ف ددر
ذلكن فإن الد ابن الوليد رضي س عندر كتد إلدص أبدي بكدر الصدديي رضدي
س عنر « :أنر وجدد فدي بعد

ندوا ي العدرا رجدا يُدنك كمدا مدنك المدرأة»

فاستشار الصديي أصحاا رسو س ص ص س ع ير وس م،وفيهم ع ي بن أبدي
ال رضي س عنر  ،وكان أ دهم ً
قوال  -فقا « :إن هدذا الدذن لدم معدف بدر
أمة من اصمم إال وا دة ،فصنم س بهدم مدا قدد ع مدتم ،أرى أن يُحرقدوا بالندار»
يحرق» فحرقر .عم رقهم عبدد س بدن الءبيدر فدي
فكت أبو بكر إلص الد «أن َ
الفتر ،عم رقهم هشام بن عبد الم ك.
رأس نصدر بددن جدداج ،ونفداس مددن المدينددة لتشدبي النسدداء بددر.
و َدي عمد ُدر
َ
وضرا صبيغ بن عسا التميمي ع ص رأسر ،لما س عما ال يعنير.
وصددادر عمالددر «والمددر» ف ددذ ددطر أمددوالهم لمددا اكتسددبوها بجدداس العمددا،
وا ت ط ما يمتصون بر بذلك .فجعا أموالهم بينهم وبين المس مين طرين.
وألءم الصحابة أن يق يدوا الحدديث عدن رسدو س صد ص س ع يدر وسد م لمدا
ا تي وا بر عن القرآن ،سياسة منر ،إلص لير ذلك مدن سياسدامر التدي سداس بهدا
اصمة رضي س عنر .
ومن ذلك :ا تيارس ل ناس اإلفراد بالحجن ليعتمروا في لير أ هر الحج ،فدال
يددءا البيد الحددرام مقصددودًا ،ف ددن بعد

الندداس أنددر نهددص عددن المتعددة ،وأنددر
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أوج اإلفراد .ومنازل في ذلك ابن عباس وابن الءبير ،وأكثر الناس ع ص ابدن
عباس في ذلك ،وهو يحتج ع يهم باص اديث الصحيحة الصريحة .ف مدا أكثدروا
ع ير قا « :يو ك أن منء ع يكم جارة مدن السدماء» أقدو لكدم :قدا رسدو
س ص ص س ع ير وس م ،ومقولدون :قدا أبدو بكدر وعمدر! وكدذلك ابندر عبدد س
كانوا إذا ا تجوا ع ير ب بيدر يقدو « :إن عمدر لدم يدرد مدا مقولدون» فدإذا أكثدروا
ع ير قا  :أفرسو س ص ص س ع ير وس م أ ي أن متبعوا أم عم
قا ابن القيم:
والمقصدددود :أن هدددذا وأمثالدددر سياسدددة جءئيدددة بحسددد المصددد حة ،ممت دددف
با تاله اصزمنة ،ف نها من ظنها رائم عامة الزمة لألمدة إلدص يدوم القيامدة،
ولكددا عددذر وأجددر .ومددن اجتهددد فددي اعددة س ورسددولر فهددو دائددر بددين اصجددر
واصجرين.
وهددذس السياسددة التددي ساسددوا بهددا اصمددة وأضددعافها هددي مددن م ويددا القددرآن
والسنة .ولكن ها هي من الشرائم الك يدة التدي ال متييدر بتييدر اصزمندة ،أم مدن
السياساو الجءئية التابعة ل مصال  ،فتتقيد بها زمانًا ومكانًا؟
ومددن ذلددك :جمددم عثمددان رضددي س عنددر الندداس ع ددص دره وا ددد مددن
اص ره السبعة التي أ ي لهم رسدو ا هلل صد ص س ع يدر وسد م القدراءة بهدا،
لما كان ذلك مصد حة ،ف مدا داه الصدحابة رضدي س عندر و ع دص اصمدة أن
يمت فوا في القرآن ورأوا أن جمعهم ع ص دره وا دد أسد م ،وأبعدد مدن وقدول
اال ددتاله :فع ددوا ذلددك ،ومنعددوا الندداس مددن القددراءة بييددرس .وهددذا كمددا لددو كددان
ل ناس عدة رق إلص البي  ،وكان س وكهم في م ك الطرق يدوقعهم فدي التفدرق
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والتشت  ،ويطمم فيهم العدو ،فرأى اإلمدام جمعهدم ع دص ريدي وا دد ،ومدرك
بقيدة الطددرق :جدداز ذلددك ،ولددم يكددن فيدر إبطددا لكددون م ددك الطددرق موصد ة إلددص
المقصود ،وإن كان فير نهي عن س وكها لمص حة اصمة.
ومن ذلك :محريي ع دص رضدي س عندر الءنادقدة الرافضدة ،وهدويع م سدنة
أمدرا ع ي ًمدا
رسو س صد ص س ع يدر وسد م فدي قتدا الكدافر ،ولكدن لمدا رأى ً
جعا عقوبتر من أع م العقوباون ليءجر الناس عن مث ر .ولذلك قا :

دددددرا أججددد نددداري ودعدددوو قنبدددرا
لمدددددا رأيدددددد اصمددددددر منكد ً
وقنبر لالمر .وهذا الذي ذكرناس :جميم الفقهاء يقولدون بدر فدي الجم دة ،وإن
منازعوا في كثير من مواردس .اهـ(.)10
رف

ابن القيم مقسيم رق الحكم إلص ريعة وسياسة:
وعرض ابن القيم في كتابر «إعالم المدوقعين» مدا ا دتهر عندد بعضدهم مدن

مقسيم رق الحكم ع ص ريعة وسياسة ،فقا :
ومقسيم بعضهم رق الحكم إلص ريعة وسياسدة كتقسديم ليدرهم الددين إلدص
ريعة و قيقة ،وكتقسيم آ رين الدين إلص عقا ونقا ،وكدا ذلدك مقسديم با دا،
بدا السياسدة والحقيقدة والطريقددة والعقدا كدا ذلدك ينقسددم إلدص قسدمين :صددحي ،
وفاسدددد ،فالصدددحي قسدددم مدددن أقسدددام الشدددريعة ال قسددديم لهدددا ،والبا دددا ضددددها
ومنافيهددا ،وهددذا اصصددا مددن أهددم اصصددو وأنفعهددا ،وهددو مبنددي ع ددص ددره
وا د ،وهو عموم رسالتر ص ص س ع ير وس م بالنسدبة إلدص كدا مدا يحتداج إليدر
( )10ان ددر« :الطددرق الحكميددة» البددن القدديم ،)19 - 13 ( :بعددة السددنة المحمديددة ،بتحقيددي:
محمد امد الفقي.
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العبدداد فددي معددارفهم وع ددومهم وأعمددالهم ،وأنددر لددم يحددوج أمتددر إلددص أ ددد بعدددس،
وإنما اجامهم إلص من يب يهم عنر ما جاء بدر ،ف رسدالتر عمومدان محفوظدان ال
يتطرق إليهما ممصيف :عموم بالنسبة إلص المرسا إليهم ،وعموم بالنسبة إلدص
كددا مددا يحتدداج إليددر مددن بعددث إليددر فددي أصددو الدددين وفروعددر ،فرسددالتر كافيددة
افية عامة ،ال مُح ِّوج إلص سواها ،وال يتم اإليمان بدر إال بإعبداو عمدوم رسدالتر
في هذا وهذا ،فدال يمدرج أ دد مدن المك فدين عدن رسدالتر ،وال يمدرج ندول مدن
أنوال الحي الذي محتاج إلير اصمة في ع ومها وأعمالها عما جاء بر.
وقددد مددوفي رسددو س ص د ص س ع يددر وس د م ومددا ددائر بق د جنا يددر فددي
السماء إال ذكر لألمدة مندر ع ًمدا ،وع َّمهدم كدا ديء تدص آداا التم دي وآداا
الجمال والنوم والقيام والقعود ،واصكا والشرا ،والركدوا والندءو  ،والسدفر
واإلقامددة ،والصددم والكددالم ،والعءلددة والم طددة ،والينددص والفقددر ،والصددحة
والمرض ،وجميم أ كام الحياة والموو.
وبالجم ددة فجدداءهم بميددر الدددنيا واآل ددرة برمتددر ،ولددم يحددوجهم س إلددص أ ددد
سواس ،فكيف ي ن أن ريعتر الكام ة التي ما درق العدالم دريعة أكمدا منهدا:
ناقصددة محتدداج إلددص سياسددة ارجددة عنهددا مكم هددا ،أو إلددص قيدداس أو قيقددة أو
معقو

ارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس اجدة إلدص رسدو

آ ر بعدس ص ص س ع ير وس م .وسب هذا ك ر فاء مدا جداء بدر ع دص مدن ظدن
ذلك ،وق ة نصيبر من الفهم الذي وفي س لر أصحاا نبير الذين اكتفوا بمدا جداء
بر ،واستينوا بر عما ما سواس ،وفتحوا بر الق وا والبالد ،وقالوا :هذا عهد نبيندا
إلينا وهوعهددنا إلديكم ،وقدد كدان عمدر رضدي س عندر يمندم مدن الحدديث عدن
رسو س ص ص س ع ير وس م شية أن يشتيا النداس بدر عدن القدرآن ،فكيدف
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لددو رأى ا دتيا الندداس بدد،رائهم وزبددد أفكددارهم وزبالددة أذهددانهم عددن القددرآن
والحديث؟ فاهلل المستعان.
وقد قا س معالص{ :أ َ َو لَمۡ َي ۡك ِف ِهمۡ أَنها ٓ أ َ َ
علَ ۡةي ِهمَۡۚ ِإ هن ِفةٱ َٰذَ ِلةكَ
علَ ۡيكَ ۡٱل ِك َٰت َ َ ي ُۡتلَ َٰةل َ
نز ۡلنَا َ
{ونَ هز ۡلنَةا َ
علَ ۡيةكَ ۡٱل ِك َٰت َة َ
لَ َر ۡح َمة َوذ ِۡك َر َٰ ِلقَ ۡو ٖم يُ ۡؤ ِمنُونَ } [العنكبدوو ،]51 :وقدا معدالصَ :
شة ۡةٱ ٖء َو ُهةةد َو َر ۡح َمةةة َوب ُۡشة َةر َٰ ِل ۡل ُم ۡس ة ِل ِمينَ } [النحددا ،]89 :وقددا معددالص:
تِ ۡب َٰيَن ةا ِل ُكة ِةل َ
ور َو ُهةد َو َر ۡح َمةة
رهب ُكمۡ َو ِ
{ َٰيََٓۡيك َها ٱلنه ُ
شفَآء ِل َمةا فِةٱ ٱلصكةدُ ِ
اس قَ ۡد َجا ٓ َء ۡت ُكم م ۡهو ِع َظة ِمن ِ
ِل ۡل ُم ۡؤ ِمنِينَ } [يونن.]57 :

نبذة من كالم اإلمام أ مد في السياسة الشرعية:
قا ابن القيم:
وهذس نبذة يسيرة من كالم اإلمام أ مد ر مر س في السياسة الشرعية:
قا في رواية المروزي وابن منصور :والممنث يُنفصن صنر ال يقدم مندر إال
الفساد والتعرض لر ،ولإلمام نفير إلص ب د ي من فساد أه ر ،وإن اه بدر ع ديهم
بسر.
مدرا فدي نهدار رمضدان ،أو أمدص ديئًا
وقا في رواية نبا ،فديمن درا
ً
نحو هذا :أُقيم الحد ع ير ،و ُ
ل ظ ع ير ،مثا الذي يقتا في الحرم :دية وع ث.
وقا في رواية را :إذا أم المرأة المرأة معاقبان ومؤدبان.
وقددا أصددحابنا :إذا رأى اإلمددام محريددي ال ددو ي بالنددار ف ددر ذلددك ،بدددليا مددا
كتبر أبو بكر الصدديي رضدي س عندر إلدص الدد بدن الوليدد رضدي س عندر -
بعددد استشددارة الصددحابة  -ب د ن يحرقددوا ،ددرقهم ،عددم ددرقهم ابددن الءبيددر ،عددم
رقهم هشام بن عبد الم ك.
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ونف اإلمام أ مد رضي س عنر فيمن عن ع ص الصدحابة أندر قدد وجد
ع ص الس طان عقوبتر ،ولين ل س طان أن يعفو عنر ،بدا يعاقبدر ويسدتتيبر ،فدإن
ماا وإال أعاد العقوبة.
وصددرد أصددحابنا فددي أن النسدداء إذا يددف ع دديهن المسددا قة ددرم ددوة
بعضهن ببع

.

وصر وا ب ن من أس م ومحتر أ تان ،فإنر يجبر ع ص ا تيدار إ دداهما ،فدإن
أبي ضرا تص يمتار.
قالوا :وهكذا كا من وج ع يدر دي فدامتنم مدن أدائدر ،فإندر يضدرا تدص
يؤدير .وأما كالم مالك وأصحابر في ذلك فمشهور.
وأبعددد الندداس مددن اص ددذ بددذلك :الشددافعي ر مددر س  ،مددم أنددر اعتبددر قددرائن
كثيرا في لير هدذا الكتداا.
اص وا في أكثر من مائة موضم ،وقد ذكرنا منها ً
منها :جدواز و ء الرجدا المدرأة لي دة الءفداه ،وإن لدم يرهدا ولدم يشدهد عددالن
أنها امرأمر ،بناء ع ص القرائن.
ومنها :قبو الهدية التي يوص ها إلير صدبي أو عبدد أو كدافر ،وجدواز أك هدا
والتصددره فيهددا ،وإن لددم يشددهد عدددالن أن فالنًددا أهدددى لددك كددذا ،بندداء ع ددص
القرائن ،وال يشر م ف ر وال م فظ الرسو ب فظ الهبة والهدية.
ومنها :جواز مصرفر في بابر بقدرل قتدر ودقدر ع يدر ،وإن لدم يسدت ذنر فدي
ذلك.
ومنها :استدعاء المست جر ل دار والبسدتان لمدن داء مدن أصدحابر وضديوفر
وإنءالهم عندس مدة ،وإن لم يست ذنر نطقًا ،وإن مضمن ذلدك مصدرفهم فدي منفعدة
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الدار وإ يالهم الكنيف ،وإضعافهم الس م ونحوس.
ومنهدا :جددواز اإلقددام ع ددص الطعددام إذا وضدعر بددين يديددر وإن لدم يصددرد لددر
باإلذن لف ًا.
ومنها :جواز ربر من اإلناء وإن لم يقدمر إلير وال يست ذنر.
ومنها :جواز قضاء اجتر في كنيفر وإن لم يست ذنر.
ومنهددا :جددواز االسددتناد إلددص وسددادمر .ومنهددا أ ددذ مددا ينبددذس رلبددة عنددر مددن
الطعام وليرس ،وإن لم يصرد بتم يكر لر.
ومنها :انتفاعر بفراش زوجتدر ولحافهدا ووسدادمها وآنيتهدا ،وإن لدم يسدت ذنها
نطقًا ،إلص أضعاه أضعاه ذلك.
وها السياسة الشرعية إال من هذا الباا ،وهي االعتماد ع دص القدرائن التدي
مفيد القطم مارة وال ن الذي هو أقوى من ظن الشدهود بكثيدر مدارة؟ وهدذا بداا
مرارا ،وال يستيني عنر المفتي والحاكم( .)11اهـ.
واسم ،وقد مقدم التنبير ع ير
ً
سياساو جءئية وقتية:
بيد أن اصمدر المهدم هندا :أن نؤكدد مدا قالدر ابدن القديم ر مدر س مدن أن هدذس
اص كددام أو القددراراو التددي اممددذها الصددحابة ،ليعددالجوا بهددا مشددكالو بيئددتهم
وعصددرهم ،إنمددا هددي «سياسددة جءئيددة بحس د المص د حة ،ممت ددف بددا تاله
دا
اصزمنددة ،ف نهددا مددن ظنهددا ددرائم عامددة الزمددة لألمددة إلددص يددوم القيامددة ،ولكد ٍّ
عذر وأجر».
(« )11إعالم الموقعين» البن القيم جـ.379 - 375/4
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ضا« :وهذس السياسة التي ساسوا بها اصمة وأضعافها هي مدن م ويدا
وقا أي ً
القددرآن والسددنة .ولكددن هددا هددي مددن «الشددرائم الك يددة» التددي ال متييددر بتييددر
اصزمنددة؟ أو هددي مددن السياسدداو الجءئيددة التابعددة ل مصددال  ،فتتقيددد بهددا زمانًددا
ومكانًا؟».
إن منبير ابدن القديم ع دص هدذس الحقيقدة الكبيدرة  -قيقدة الجءئيدة والوقتيدة فدي
ددرا ضدددروريطا صهدددا الفقدددر ،تدددص ال م تدددبن ع ددديهم
هدددذس السياسددداو  -كدددان أمد ً
المسالك ،ومتشابر المناهج ،فيسووا بين الممت فيضن ،أو يفرقوا بين المتماع ين.
وقد رأينا اإلمام مال ًكا يمالف ما جاء عن عمر رضدي س عندر فدي محريدي
بع

عا ،كما رق قصر سعد ،و انوو الممار ،وليدرس.
اص ياء
زجرا ورد ً
ً

وكما في إراقة ال بن الميشوش ونحوس.
فقد َك ِّرس بع

الع ماء إماله الما  ،وجوزوا التصدق بر.

وقد استحسدن مالدك التصددق بدال بن الميشدوشن صن فدي ذلدك عقابًدا ل جداني
بإمالفر ع ير ،ونفعًا ل مسداكين فدي نفدن الوقد بإعطدائهم إيداس .وكدذلك قدا فدي
الءعفددران والمسددك إذا لشددهما الجدداني( )12وهددذا معقددو ن صن المددا المت ددف
يضيم ع ص اصمة ك ها ،وقد نُهينا عن إضاعة الما .
ويسددعنا أن نمددالف عمددر والصددحابة رضددي س عنددر و فددي ضددرا المددتهم
تص يقر ،إذا ا دتهر بالفسداد والجريمدة ،وإن أقدر ذلدك ابدن القديم وأيددس .ونحدن
هنا مم اإلمام اليءالي الذي ذكر هذا االعتراض في «المستصفص» بقولدر :فدإن
قيا :فالضرا بالتهمة لالستنطاق بالسرقة مص حة ،فهدا مقولدون بدر؟ ف جداا:
(« )12التعءير في الشريعة اإلسالمية» ل دكتور عبد العءيء عامر (ص)402
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ق نا :قد قا بها مالك ر مر س ( ،)13وال نقو بر ،ال إلبطا الن در إلدص جدنن
المص حة .لكن صن هذس مص حة معارضها أ رى ،وهي مصد حة المضدروا،
فإنر ربما يكون بريئًا من الذن  .ومرك الضدرا فدي مدذن أهدون مدن ضدرا
بريء! فإن كان فيدر فدت بداا يعسدر معدر انتدءال اصمدوا  ،ففدي الضدرا فدت
باا إلص معذي البريء(.)14
ومنطي اليءالي هنا منطي قوي ،يتفي مدم أصدو اإلسدالم ،ومدم الحدرص
ع دص ريدة اإلنسدان ،وأن اصصدا فدي المددتهم البدراءة تدص مثبد التهمدة ع يددر
بالبيندة الشددرعية ،وهدو مددا متجدر إليددر مواعيدي قددوق اإلنسدان ،ودسددامير الدددو
الحديثة في عصرنا.

***

رأي اإلمام «أو ولي اصمر»
ومدى اعتبارس ومجاالو العما بر
الرأي ومد اعتبار شرعا.
رأي اۡلمام «أو ولٱ اَمر» ومجاَلت العمل بۖ.
(« )13المستصفص» )491 ،490/2( :بتحقيي مءة زهير افظ.
( )14قي الدكتور البو ي في كتابر «ضدوابط المصد حة فدي الشدرل اإلسدالمي» (ص)337
وما بعدس :أن مال ًكا رضي س عنر لم يقا بذلك .وإنما هو رأي لسحنون .ف يراجم .وكذلك
بين د .سين امد سان مفصيا ذلك عند المالكية في كتابر «ن رية المص حة فدي الفقدر
اإلسالمي».
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ما يحتمل وجوها عد .
المصلحة المرسلة.

***
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رأي اإلمام «ولي اصمر»
ومتص يعما بر في السياسة الشرعية
اصصا المامن من أصو اإلمام سن البنا:
ذكر اإلمام الشهيد سن البنا في «اصصدا المدامن» مدن أصدولر العشدرين
التددي دددد بهددا ضددوابط الفهددم لإلسددالم :ك مدداو مركددءة فددي بيددان اعتبددار رأي
اإلمام ومتص يعما بر ،و رو ذلك ،فقا :
«ورأي اإلمددام ونائبددر فيمددا ال نددف فيددر ،وفيمددا يحتمددا وجو ًهددا عدددة ،وفددي
المصددال المرس د ة :معمددو بددر ،مددا لددم يصددطدم بقاعدددة ددرعية .وقددد يتييددر
بحسددد ال دددروه والعدددره والعددداداو .واصصدددا فدددي العبددداداو :التعبدددد دون
االلتفددداو إلددددص المعدددداني ،وفددددي العاديددداو :االلتفدددداو إلددددص اصسددددرار والحكددددم
والمقاصد».
هذا اصصا يشير إلص عدة أمور هامة ،ويحدد الموقف منها بإيجاز ،وهي:
 -1رأي اإلمدام  -الم يفددة أو رئددين الدولددة أو ولددي اصمددر ومددن ينددوا عنددر
ويمث ددر  -والمجدداالو التددي يعمددا فيهددا بهددذا الددرأي ،وبهددا يتحدددد مجددا
«السياسة الشرعية» ،وموقدم الشدورى :أهدي واجبدة أم مندوبدة؟ مع مدة
أم م ءمة؟ وبيان المص حة المرس ة ومتص معتبر.
 -2ر العما برأي اإلمام .وهو أال يصطدم بقاعدة رعية.
 -3جددواز مييددر هددذا الددرأي بتييددر ال ددروه واص ددوا واصعددراه ،كمددا
يتيير المع و بتيير ع َّتر ...
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 -4التفريي بين اصمور التعبدية واصمور العاديدة فدي االلتفداو إلدص المعداني
والمقاصددد وعدمددر .فاصصددا هددو رعايددة المقاصددد والمعدداني فيمددا عدددا
اصمور التعبدية.
من هو اإلمام؟
وال بد من إلقاء ضوء كا ف ع دص هدذس اصمدور اصربعدة ،ففيهدا مدء أقددام،
ومضطرا آراء وأفكار.
اإلمام في العره اإلسالمي هو :الم يفة الذي يحكم اصمة نيابدة عدن رسدو
س ص ص س ع ير وس م في إقامة الدين وسياسة الدنيا بر .فهدو الدرئين اصع دص
سددس الواقدم
ل دولة اإلسالمية الوا دة كمدا صدورو ذلدك اص اديدث النبويدة ،وج َّ
التاريمي ل م فاء الرا دين ومن بعدهم.
والم يفددة يسددوس اصمددة بنفسددر ،وبمددن ينددوا عنددر فددي إدارة الددبالد وسياسددة
العباد ،ممن معينر اصمة نائبًا عندر ،ومدن ينيبدر هدو عدن نفسدر ،مدن الدوالة ع دص
اصقددداليم أو الجيدددوش ،والمؤسسددداو ونحوهدددا ،ممدددن يقومدددون ع دددص السددد طة
التنفيذية .وهؤالء لهم ي الطاعة في المعروه كالم يفة واإلمام ،كما جاء فدي
الحددديث الصددحي « :مةةن أعةةاي أميةةري فقةةد أعةةاعنٱ ومةةن عصةةل أميةةري فقةةد

عصانٱ»(.)15
ويعتبددر كددا رئددين دولددة إسددالمية إق يميددة فددي عصددرنا بمثابددة اإلمددام فيمددا
يمصر من أ كام بالنسبة ل ب د الذي يسوسر ويحكمر.

( )15متفددي ع يددر عددن أبددي هريددرة :رواس البمدداري فددي اص كددام ،ومس د م فددي اإلمددارة .ان ددر
«ال ؤلؤ والمرجان فيما امفي ع ير الشيمان» (.)1204
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كيف مساس الدولة المس مة؟
وهنا يتبادر إلص ذهن بع

الناس سؤا  :كيف مساس الدولدة المسد مة؟ هدا

مسدداس أو مقدداد بالنصددوص الشددرعية و دددها؟ أو ل ددرأي والفكددر البشددري فيهددا
مجا ؟
وبماصددة رأي ولددي اصمددر أو السدد طة السياسددية التددي وليدد أمددر اصمددة،
وأصبح مسئولة عنها.
محددًا مددى االعتبدار الشدرعي لدرأي
في هذا يتحدث اإلمام البنا ر مر س
ِّ
الحاكم السياسي لألمة ومن ينوا عنر أو يمث ر.
وهذا الرأي يتع ي بما نسمير في الفقر اإلسالمي باسم «السياسة الشرعية».
وقد معرض الفقهاء لموضول السياسة ومدى صد تها بدالنف ،فوجددنا مدنهم
المضيي والموسم.
ومن الطوائف المارقة :من جعا لإلمام عندهم ي نسدإل اص كدام الشدرعية
الثابتة ،كما هو معروه عند الطائفة اإلسماعي ية.
ومن الناس في عصرنا :من أسره وأفر  ،فجوز معطيا الدنف الشدرعي
 وإن كان قطعي الثبوو والداللة  -إذا عارض  -في ن رس  -مصد حة دنيويدة،ففت بهذس الدعوى بابًا واسعًا إللياء الشريعة من يداة الجماعدة المسد مة ،باسدم
المص حة الموهومة أو المءعومة.
ومددن الندداس فددي مقابددا هددؤالء :مددن فد َّدر ف ددم يجددوز لإلمددام وال لييددرس مددن
س طاو الدولة إصدار من يم أو قانون فيما لدم يدرد بدر ندف ،فدي مثدا الندوا ي
العسددكرية والسياسددية واالقتصددادية واإلداريددة واإلجرائيددة ونحوهددا ،وأوج د
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التقيد بما نطي بر الشرل فقدطن صن اممداذ من ديم مدن هدذا الندول يعتبدر «إ دداعًا
في الدين» ما لدين مندر ،ومدن أ ددث مثدا ذلدك فهدو رد أي مدردود ع يدر ،ولدم
يفرق في ذلك بين العباداو والعادياو.
وهكددذا نقددم أبدددًا فددي هددذس القضددايا الفكريددة الكبيددرة بددين رفددي اإلفددرا
والتفريط .وقا من يقف عند د الوسط.
ف نن ر في هذا اصصا  -العما برأي اإلمام  -في ضوء اصدلة الشرعية.
وقبا هذا يج أن نن ر في «مفهوم الرأي» في د ذامر:
ما قيقتر؟ وما قيمتر واعتبارس فدي ن در الشدرل؟ ومتدص يقبدا؟ ومتدص يدرد؟
ولماذا يقبا؟ ولماذا يرد؟

***
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الرأي ومدى اعتبارس في الشريعة
معنص الرأي:
الرأي :مصدر «رأى يرى رأيًا».
وفعا «رأى» بمعنص أبصدر بعيندر فدي اليق دة ،ومسدمص «رأى» البصدرية،
ومصدرس «راية» وهدو يتعددى لمفعدو وا دد ،وهنداك «رأى» بمعندص أبصدر
بعينر في المنام ،ومصدرس «رايا» وهو يتعدى كذلك لمفعو وا د.
وهندددداك «رأى» بمعنددددص ع ددددم بق بددددر وعق ددددر ،ومسددددمص «رأى» الع ميددددة،
ومصدرس «راية» مثا البصرية.
وفعا رأى «الع مية» هذا نوعان :فير ما ينصد فع دين ،وهدو الدذي يددرس
في ع م النحو في باا النواسإل ل مبتدأ والمبر ،وهو من أ واو «ظن».
كقو الشاعر:

رأيدددد س أكبددددر كددددا دددديء محاولدددددددة وأكثدددددددرهم جندددددددودَا
ً
مفعدوال وا ددًا ،كقدولهم :رأى اصميدر الدد و فدي الحدرا،
ومنر ما ينص
أو الص مم العدو.
أو رأى أبو نيفة وجوا الومر ،ورأى أ مد وجوا الجماعة  ...إلإل.
وهذا اص ير هو الذي يعنينا في بحثنا هذا.
فالرأي هنا يعني :االجتهاد وإعما العقا في استنبا

كم أو امماذ قرار.

والناس متفاومون في الرأي .فمنهم من يتمذ رأيدر بعدد أنداة وم مدا وموازندة
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تص يمتمر اصمر وينضج ومتض جوانبر وعواقبر.
ومنهم من يتسرل في إبداء رأير.
مددنهم الحكدديم الددذي يستشددار فددي المسددائا العويصددة ،ويقددا عددن مث ددر :مددن
«ذوي الرأي».
ومنهم السطحي الذي يكتفص بالن رة العج ص ،وال ينفذ إلص أعماق القضية.
منهم من يتمدذ رأيدر و ددس ،وال يستشدير أ ددًا ممدن ولدر ،وإن كدان اصمدر
بعيد اصعر ،ع يم المطر.
ومنهم من يستشير الرجا  ،فيشاركها في عقولها ،ويضيف إلدص عق در ً
عقدال
ً
عقوال أ رى.
آ ر ،أو
كثيرا ما مط ي ع ص «المرئي» نفسدر مدن بداا إ دالق
عم إن ك مة «الرأي» ً
المصدددر ع ددص اسددم المفعددو  ،كمددا يقددا  :ال فددظ بمعنددص «الم فددوظ» ،والم ددي
بمعنص «المم وق» .فحين مقو  :رأيي في هدذس القضدية كدذا  ...ورأيدك ممدالف
لرأيي ،مقصد :ما ارم،س كا منكما ،وانتهص إلير من كم أو قرار أو موقف.
والرأي بهذا المعنص هو الذي نتناولر بالبحث هندا ،فحينمدا نتحددث عدن رأي
اإلمددام أو نائبددر نعنددي بددر :مددا وصددا إليددر ومددا اممددذس مددن أ كددام أو مواقددف أو
قراراو في قضية من القضايا :سياسية أو مالية أو إدارية أو ليرها.
الرأي في مراعنا الفقهي:
و«الددرأي» فددي مراعنددا الفقهددي لددر ددديث ويددا ،وقددد عددره فددي ماريمنددا
مدرسددتان كبيرمددان :إ ددداهما أ قددوا ع يهددا «مدرسددة الددرأي» وع ددص رجالهددا
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«أصحاا الرأي» وهم :أبو نيفة وأصحابر وليرهم من فقهاء العراق.
ويقاب هدددا مدرسدددة أ دددرى سدددموها« :مدرسدددة اصعدددر» ويعندددون بهدددا :فقهددداء
الحجاز في المدينة ومكة .وإن كان هذا التقسيم يحتداج إلدص دراسدة مت نيدة لديع م
المقصود منر بالضبط ،فقد جع وا اإلمدام مالدك بدن أندن ،إمدام دار الهجدرة مدن
ع ماء اصعر ،وقد انتهص العالمة الشيإل محمد أبو زهرة فدي كتابدر عدن «مالدك»
أنر يعتبرس من أئمة الرأي .وهذا كدالم لدر وجاهتدر ووزندر ،وكدا مدن درس فقدر
مالك رضي س عنر يوافدي الشديإل أبدا زهدرة ع دص ذلدك ،وقدد قيدا بحدي :لدوال
مالك لضاق المسالك.
المهم هنا أنر قد وجد في مراعندا مدن يدذم الدرأي بدإ الق ،ووجدد مدن يمد در
بإ الق ،كما وجد من يفصا في ذلك ،فيبين متص يذم الرأي ومتدص يمددد ،ومدا
قيقة الرأي الممدود ،و قيقة الرأي المذموم.
وهذا ما قام بر اإلمام المحقدي دمن الددين ابدن قديم الجوزيدة «و 751هدـ»
فددي كتابددر «إعددالم المددوقعين عددن را العددالمين» ،وصددنعر قب ددر اإلمددام الحددافظ
الفقير أبو عمر ابن عبد البر «463هـ» في كتابر «جامم بيان الع م وفض ر».
ويحسن بنا أن نضم أمام القار الذي يحرص ع ص أن يفقدر ديندر ،ويعدره
مراعددر :الصددة لهددذا المبحددث ،قبددا أن نددد ا فددي مفصدديا رأي اإلمددام أونددواا
اإلمام.

***
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أقوا الصحابة في ذم الرأي
قو عمر بن المطاا:
جدداء عددن الصددحابة رضددي س عنددر و مددا يفهددم منددر أنهددم يددذمون الددرأي،
ويحذرون منر ،ويحسن بنا أن نضم أمام القار جم ة من أقوالهم ،كمدا ذكرهدا
ابن القيم.
قا ابن وه  :أ برني ابن لهيعة( )16عن أبي الءناد عن محمدد بدن إبدراهيم
التيمددي أن عمددر بددن المطدداا رضددي س عنددر قددا  :أصددب أهددا الددرأي أعددداء
السنن ،وأعيتهم أن يعوها ،ومف ت منهم أن يرووها ،فاستبقوها بالرأي.
وفي رواية أ رى أنر قا  :امقوا الرأي في دينكم.
وذكر ابدن عجدالن عدن صددقة بدن أبدي عبدد س أن عمدر بدن المطداا كدان
يقو  :أصدحاا الدرأي أعدداء السدنن ،أعيدتهم اص اديدث أن يحف وهدا ،ومف تد
مددنهم أن يعوهددا ،واسددتحيوا ددين سددئ وا أن يقولددوا :ال نع ددم ،فعارضددوا السددنن
برأيهم ،فإياكم وإياهم.
ومكددرر هدذا المعنددص عددن عمددر مددن أكثددر مددن ريددي ،ومنهددا روايددة مقددو :
فقالوا بالرأي ،فض وا وأض وا .قا ابن القيم :وأسانيد هذس اآلعار عدن عمدر فدي
لاية الصحة.
وفي رواية عنر أنر قا  :أيها النداس ،امهمدوا الدرأي فدي الددين ،ف قدد رأيتندي

( )16ابن لهيعة :ضعفوس في الحديث ،ولكن المحققين قالوا :إذا روى عنر أ د العبادلة فحديثر
سن .وهنا روى عنر أ دهم وهو عبد س بن وه .
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وإني صرد أمر رسو س ص ص س ع ير وس م برأيدي ،ف جتهدد وال آلدو ،وذلدك
يوم أبي جند ( )17والكتاا يكت وقا  :اكتبوا بسدم س الدر من الدر يم ،فقدا :
يكت  :باسمك ال هم ،فرضي رسو س ص ص س ع يدر وسد م وأبيد  ،فقدا  :يدا
عمر مراني قد رضي وم بص؟!
قو عبد س بن مسعود:
قددا البمدداري :دددعنا جنيددد عنددا ابددن زكريددا عددن مجالددد عددن الشددعبي عددن
مسروق عن عبد س قا  :ال ي مي ع يكم عدام إال وهدو در مدن الدذي قب در ،أمدا
أنددي ال أقددو أميددر يددر مددن أميددر ،وال عددام أ صد مددن عددام ،ولكددن فقهددااكم
يذهبون عم ال مجدون منهم فًا ،ويجيء قوم يقيسون اصمور برأيهم.
وقا أبو بكر بن أبي يبة :دعنا أبو الد اص مدر عدن مجالدد عدن الشدعبي
عددن مسددروق قددا  :قددا عبددد س بددن مسددعود :ع مددااكم يددذهبون ،ويتمددذ الندداس
ً
جهاال يقيسون اصمور برأيهم.
سا
رءو ً
وص عنر فدي المفوضدة( )18أندر قدا  :أقدو فيهدا برأيدي ،فدإن يكدن صدوابًا
فمن س ،وإن يكن ط ً فمني ومن الشيطان ،وس ورسولر بريء منر.
قو عثمان بن عفان:
قا محمد بن إسحاق :دعني يحيي بن عبداد عدن عبيدد س بدن الءبيدر قدا :
أنا وس مم عثمان بن عفان بالجحفة إذ قا عثمان وذكر لر التمتم بالعمرة إلدص
( )17كان ذلك في ص الحديبية ين امفي رسو س ص ص س ع ير وس م ع ص أن يرجم هو
وأصحابر ويعودوا من قابا وكتبوا بدذلك كتابًدا ،وكدان عمدر بدن المطداا رضدي س عندر
يرى أن ذلك إعطاء الدنية ،ورجم إلص الصديي رضي معالص عنر ف مرس أن يسمم ويطيم.
( )18التفوي في النكاد :التءويج بال مهر.
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الحددج :أممددوا الحددج وأ صددوس فددي أ ددهر الحددج ،ف ددو أ ددرمم هددذس العمددرة تددص
مءوروا هذا البي زورمين كان أفضدان فدإن س قدد أوسدم فدي الميدر ،فقدا لدر
ع ي :عمددو إلدص سدنة رسدو س صد ص س ع يدر وسد م ور صدة ر دف س
ل عباد بها في كتابر مضيي ع يهم فيها ومنهص عنها ،وكان لذي الحاجدة ولندائي
الدار ،عم أها ع دي بعمدرة و دج معًدا ،ف قبدا عثمدان بدن عفدان رضدي س عندر
ع ص الناس فقا  :أنهي عنها؟ أني لم أنر عنها ،إنما كان رأيًدا أ درو بدر ،فمدن
اء أ ذس ومن اء مركر.
فهذا عثمان يمبر عن رأير أنر لين بالزم لألمة اص ذ بر ،با مدن داء أ دذ
بر ومن اء مركر ،بماله سدنة رسدو س صد ص س ع يدر وسد م فإندر ال يسدم
أ دًا مركها لقو كائنًا من كان.
قو ع ي بن أبي ال :
قا أبو داود :دعنا أبو كريد محمدد بدن العدالء عندا فدف بدن ليداث عدن
اصعم ،عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد ير عن ع دي رضدي س عندر أندر
قا  :لو كان الدين بالرأي لكان أسفا أ ف أولص بالمس من أعالس.
قو عبد س بن عباس:
قا ابن وه  :أ برني بشر بن بكر عن اصوزاعي عن عبددة بدن أبدي لبابدة
عن ابن عباس أنر قا  :من أ دث رأيًدا لدين فدي كتداا س ولدم ممد

بدر سدنة

من رسدو س صد ص س ع يدر وسد م لدم يددر ع دص مدا هدو مندر إذا لقدي س عدء
وجا.
وقا عثمان بن مس م الصفار :عنا عبدد الدر من بدن زيداد ددعنا الحسدن بدن
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عمرو الفقيمي عن أبدي فدءارة قدا  :قدا ابدن عبداس :إنمدا هدو كتداا س وسدنة
رسددو س ص د ص س ع يددر وس د م .فمددن قددا بعددد ذلددك برأيددر ،فددال أدري :أفددي
سنامر يجد ذلك أم في سيئامر؟
وقا عبد بن ميد :دعنا سين بن ع ي الجعفي عدن زائددة عدن ليدث عدن
بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عبداس قدا  :مدن قدا فدي القدرآن برأيدر ف يتبدوأ
مقعدس من النار.
قو سها بن نيف:
قا البماري :دعنا موسص بن إسماعيا عنا أبوعوانة عن اصعم ،عن أبدي
وائا قا  :قا سها بن نيف :أيها الناس امهموا رأيكم ع ص دينكم ،لقد رأيتُندي
يددوم أبددي جنددد ولددو أسددتطيم أن أرد أمددر رسددو س صدد ص س ع يددر وسدد م
لرددمر.
قو عبد س بن عمر:
قددا ابددن وهدد  :أ برنددي عمددرو بددن الحددارث أن عمددرو بددن دينددار قددا :
أ برني اوس عن عبد س بن عمر أنر كان إذا لدم يجدد فدي اصمدر يُسد عندر
يئًا قا  :إن ئتم أ برمكم بال ن.
وقا البماري :قا لي صدقة عن الفضا بدن موسدص عدن موسدص بدن عقبدة
عن الضحاك عن جابر بن زيد قا  :لقيندي ابدن عمدر فقدا  :يدا جدابر ،إندك مدن
فقهاء البصرة ومستفتي فال مفتين إال بكتاا نا ي أو سنة ماضية.
وقا مالك عن نافم عنر :الع م عالث :كتاا س النا ي ،وسدنة ماضدية ،وال
أدري.
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قو زيد بن عاب :
قا البماري :دعنا سنيد بن داود عنا يحيص بن زكريا مدولص ابدن أبدي زائددة
عن إسماعيا بن الد عن الشدعبي ،قدا  :أمدص زيدد بدن عابد قدوم ،فسد لوس عدن
أ ياء ،ف برهم بها ،فكتبوها عم قالوا :لو أ برنداس ،قدا  :فد موس فد بروس ،فقدا :
اعذرا لعا كا يء دعتكم ط  ،إنما اجتهدو لكم برأيي.
عم ذكر ابن القيم قو معاذ وأبي موسص ومعاوية رضي س عنر و عدم قدا :
فهؤالء من الصحابة أبو بكدر الصدديي وعمدر بدن المطداا وعثمدان بدن عفدان
وع دي بدن أبدي الد وعبدد س بددن مسدعود وعبدد س بدن عبداس وعبدد س بددن
عمدددر وزيدددد بدددن عابددد وسدددها ابدددن نيدددف ومعددداذ بدددن جبدددا ومعاويدددة دددا
المؤمنين( )19وأبدو موسدص اص دعري رضدي س عندر و يمرجدون الدرأي عدن
الع م ،ويذمونر ،ويحذرون منر ،وينهون عن الفتيا بدر ،ومدن اضدطر مدنهم إليدر
أ بددر أنددر ظددن ،وأنددر لددين ع ددص عقددة منددر ،وأنددر يجددوز أن يكددون منددر ومددن
الشدديطان ،وأن س ورسددولر بددريء منددر ،وأن لايتددر أن يسددوم اص ددذ بددر عنددد
الضرورة من لير لءوم المباعر وال العما بر.

***

( )19صن أ تر أم بيبة أم المؤمنينن فهو الهم بهذا االعتبار.
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رد أصحاا الرأي ع ص هذس النقو
قا أها الرأي :وهؤالء الصدحابة ومدن بعددهم مدن التدابعين واصئمدة  -وإن
ذموا الرأي ،و ذروا منر ،ونهوا عن الفتيدا والقضداء بدر ،وأ رجدوس مدن جم دة
الع م  -فقد روى عن كثير منهم الفتيا والقضاء بدر ،والداللدة ع يدر ،واالسدتدال
بر ،كقو عبد س بن مسعود في المفوضة :أقدو فيهدا برأيدي ،وقدو عمدر بدن
المطاا لكامبر :قا هذا ما رأى عمر بن المطاا ،وقو عثمدان بدن عفدان فدي
اصمر بإفراد العمرة عن الحج :إنما هو مدا رأي رأيتدر ،وقدو ع دي فدي أمهداو
اصوالد :امفي رأيي ورأي عمر ع ص أن ال يبعن.
وفددي كتدداا عمددر بددن المطدداا إلددص ددري  :إذا وجدددو دديئًا فددي كتدداا س
فاق

بر ،وال م تف إلص ليرس ،وإن أماك يء لدين فدي كتداا س فداق ِّ بمدا

َّ
سن رسو س ص ص س ع ير وس م ،فإن أماك ما لدين فدي كتداا س ولدم يسدن
رسددو س صد ص س ع يددر وسد م فدداق

بمددا أجمدم ع يددر الندداس ،وإن أمدداك مددا

لين في كتاا س وال سنة رسو س ص ص س ع يدر وسد م ولدم يدتك م فيدر أ دد
قب ك ،فإن ئ أن مجتهدد رأيدك فتقددم ،وإن دئ أن متد ر فتد ر ،ومدا أرى
يرا لك! ذكرس سفيان الثوري عن الشيباني عن الشعبي عدن دري
الت ر إال ً
أن عمر كت إلير.
عبيد في كتاا القضداء :عندا كثيدر بدن هشدام عدن جعفدر بدن برقدان
وقا أبو ُ
عن ميمون بن مهران قا  :كان أبو بكر الصدديي إذا ورد ع يدر كدم ن در فدي
كتاا س معالص فإن وجد فير ما يقضي بر قضص بر ،وإن لدم يجدد فدي كتداا س
ن ر في سنة رسو س ص ص س ع ير وس م فإن وجد فيها ما يقضي بر قضدص
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بر ،فإن أعياس ذلك س الناس :ها ع مدتم أن رسدو س صد ص س ع يدر وسد م
قضص فير بقضاء؟ فربما قام إلير القوم فيقولون :قضص فيدر بكدذا وكدذا ،فدإ ن لدم
يجد سنة سنها النبي ص ص س ع ير وس م جمم راساء النداس فاستشدارهم ،فدإذا
اجتمم رأي ُهم ع ص يء قضدص بدر ،وكدان عمدر يفعدا ذلدك ،فدإذا أعيداس أن يجدد
ذلك في الكتداا والسدنة سد  :هدا كدان أبدو بكدر قضدص فيدر بقضداء؟ فدإن كدان
صبي بكدر قضداء قضدص بدر ،وإال جمدم ع مداء النداس واستشدارهم ،فدإذا اجتمدم
رأي ُهم ع ص يء قضص بر.
وقا أبو عبيد :عنا أبو معاوية عن اصعم ،عن عمارة عن عميدر عدن عبدد
الر من بن يءيد عن ابن مسعود قا  :أكثروا ع يدر ذاو يدوم فقدا  :إندر قدد أمدص
ض
ع ينا زمان ولسنا نقضي ،ولسنا هنداك ،عدم إن س ب يندا مدا مدرون فمدن ُ
ع ِّدر َ
ع ير قضاء بعد اليوم ف يق

بما في كتاا س ،أو بما قضص بر نبير ،فدإن جداءس

أمددر لددين فددي كتدداا س وال قضددص بددر نبيددر صد ص س ع يددر وسد م ف دديق

بمددا

قضص بر الصالحون ،فإن جاءس أمر لين في كتاا س وال قضص بر نبير صد ص
س ع يددر وسد م وال قضددص بددر الصددالحون ،ف يجتهددد رأيددر ،وال يقددا :إنددي أرى،
وإنددي أ دداهن فددإن الحددال بددين والحددرام بددين ،وبددين ذلددك مشددتبهاو ،فدددل مددا
يريبك إلص ما ال يريبك.
وقددا محمددد بدن جريددر الطبددري :دددعني يعقددوا بددن إبددراهيم أنددا هشدديم أنددا
سيار عن الشعبي قا  :لما بعث عمر ري ًحا ع ص قضاء الكوفدة قدا لدر :ان در
ما يتبين لك في كتاا س فال مسد عندر أ ددًا ،ومدا لدم يتبدين لدك فدي كتداا س
فددامبم فيددر سددنة رسددو س صد ص س ع يددر وسد م ،ومددا لددم يتبددين لددك فيدر السددنة
فاجتهد فير رأيك.
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وقن اصمور.
وفي كتاا عمر إلص أبي موسص :اعره اص باس واصمثا ،
ض
وقاين ع ي بدن أبدي الد وزيدد بدن عابد فدي المكامد  ،وقايسدا فدي الحدد
واإل ددوةن فشددبهر ع ددي بسدديا انشددعب منددر ددعبة ،عددم انشددعب مددن الشددعبة
عبتان ،وقايسر زيد ع دص دجرة انشدع منهدا لصدن ،وانشدع مدن اليصدن
لصنان ،وقولهما في الجد إنر ال يحج اإل وة ،وقاس ابن عبداس اصضدراس
باصصابم ،وقا  :اعتبرها بها.
وسئا ع ي رضدي س عندر عدن مسديرس إلدص صدفين :هدا كدان بعهدد عهددس
إلير رسو س ص ص س ع ير وس م أم رأي رآس؟ قا  :با رأي رأيتر.
وقا عبدد س بدن مسدعود وقدد سدئا عدن المفوضدة :أقدو فيهدا برأيدي ،فدإن
يكن صوابًا فمدن س ،وإن يكدن طد فمندي ومدن الشديطان ،وس ورسدولر مندر
بريء.
وذكر سفيان بن عيينة عن عبد س بن أبي يءيد قا  :سدمع ابدن عبداس إذا
سئا عن يء ،فإن كان في كتاا س قا بر ،وإن لم يكن فدي كتداا س وكدان
عن رسو س ص ص س ع ير وس م قا بر ،فإن لم يكدن فدي كتداا س وال عدن
رسو س ص ص س ع ير وس م وال عن أبي بكر وعمر اجتهد رأير.
وقا ابن أبي يثمة :دعني أبي عنا عبد الر من بن مهدي عن سدفيان عدن
عبد الم ك بن أبجر عدن الشدعبي عدن مسدروق قدا  :سد ل ُ أبدي بدن كعد عدن
()20

يء فقا  :أكان هذا؟ ق  :ال ،قا  :ف جمنا
لك رأينا.
( )20من اصجمام ،أي امركنا وأر نا.

تدص يكدون ،فدإذا كدان اجتهددنا
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قا أبو عمر بن عبد البدر :ورويندا عدن ابدن عبداس أندر أرسدا إلدص زيدد بدن
عاب  :أفي كتاا س ع ُ ُ ُ
ث ما بقي؟ فقا  :أنا أقو برأيي ،ومقو برأيك.
وعن ابن عمر أنر سئا عن ديء فع در :أرأيد رسدو س صد ص س ع يدر
وس م فعا هذا أو يء رأيتر؟ قا  :با يء رأيتر.
وعن أبي هريرة أنر كان إذا قا في يء برأير قا  :هذس من كيسدي! ذكدرس
ابن وه عن س يمان بن بال عن كثير بدن زيدد عدن وليدد بدن ربداد عدن أبدي
هريرة.
ي أبدي بكدر ،كيدف
وقا عمدر لع دي وزيدد :لدوال رأيكمدا الجتمدم رأيدي ورأ ُ
يكون ابني وال أكون أباس؟ يعني الجد.
ً
رجدال فقدا  :مدا صدنع ؟ قدا  :قضدص ع دي وزيدد بكدذا،
وعن عمر أنر لقي
قددا  :لدو كند أنددا لقضددي بكددذا ،قددا  :فمددا منعددك واصمددر إليددك؟ قددا  :لددو كند
أردك إلص كتاا س أو سنة نبير ص ص س ع ير وس م لفع د  ،ولكندي أردك إلدص
رأي ،والرأي مشترك ،ف م ينق

ما قا ع ي وزيد.

وذكر اإلمام أ مد عن عبد س بدن مسدعود أندر قدا  :إن س ا دم فدي ق دوا
العبداد فددرأى ق د محمدد صد ص س ع يددر وسد م فا تددارس لرسددالتر ،عدم ا ددم فددي
ق وا العباد بعدس فرأى أصحابر ير ق وا العبداد فا تدارهم لصدحبتر ،فمدا رآس
المؤمنون سنًا فهو عند س سن ،وما رآس المؤمنون قبي ًحا فهو عند س قبي .
وقا ابن وه عن ابن لهيعة :إن عمر بن عبدد العءيدء اسدتعما عدروة بدن
محمد السعدي ع ص اليمن ،وكان من صالحي عما عمر ،وإنر كت إلص عمدر
يس لر عن يء من أمر القضاء ،فكت إلير عمر :لعمري ما أندا بالنشديط ع دص
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فيدر

برأيك.
وقددا محمددد بددن سددعد :أ برنددي رود ب دن عبددادة عنددا مدداد بددن س د مة عددن
الجريري أن أبا س مة بن عبد الر من قا ل حسدن :أرأيد مدا مفتدي بدر النداس،
أ يء سمعتر أم برأيك؟ فقا الحسن :ال وس ما ك يا ما نفتدي بدر سدمعناس ،ولكدن
رأينا لهم ير من رأيهم صنفسهم.
وقددا محمددد بددن الحسددن :مددن كددان عال ًمددا بالكتدداا والسددنة وبق دو أصددحاا
رسددو س ص د ص س ع يددر وس د م وبمددا استحسددن فقهدداء المس د مين ،وسددعر أن
يجتهد برأير فيما يبت ص بر ،ويمضير في صالمر وصيامر و جر وجميم ما أمدر
بر ونهص عنر ،فدإذا اجتهدد ون در وقداس ع دص مدا أ دبر ولدم يد  ،وسدعر العمدا
بذلك ،وإن أ ط الذي ينبيي أن يقو بر.
محقيي ابن القيم:
قا ابن القيم بعد أن نقا هذس اصقوا :
وال معارض بحمد س بين هدذس اآلعدار ،عدن السدادة اص يدار ،بدا ك هدا دي،
وكا منها لر وجر ،وهدذا إنمدا يتبدين بدالفرق بدين الدرأي البا دا الدذي لدين مدن
الدين ،والرأي الحي الدذي ال مندو دة عندر ص دد مدن المجتهددين ،فنقدو وبداهلل
المستعان:
الرأي في اصصا مصدر «رأى الشيء يراس رأيًا» عدم ل د اسدتعمالر ع دص
المرئي نفسدر ،مدن بداا اسدتعما المصددر فدي المفعدو  ،كدالهوى فدي اصصدا
مصدر هوير يهواس هوى ،عم استعما في الشيء الذي يُهوىن فيقا  :هدذا هدوى
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فالن ،والعرا مفرق بين مصادر فعا الراية بحسد محالهدا فتقدو  :رأى كدذا
في النوم رايا ،ورآس في اليق دة رايدة ،ورأى كدذا  -لمدا يع دم بالق د وال يدرى
بالعين  -رأيًا ،ولكدنهم صدوس بمدا يدراس الق د بعدد فكدر وم مدا و د لمعرفدة
أمدرا لائبًدا
وجر الصواا مما متعارض فير اصماراون فال يقا لمن رأى بق بدر ً
ضا لألمر المعقو الدذي ال ممت دف فيدر
عنر مما
يحن بر :إنر رأير ،وال يقا أي ً
ي
العقددو ُ وال متعددارض فيددر اصمدداراو :إنددر رأي ،وإن ا تدداج إلددص فكددر وم مددا
كدقائي الحساا ونحوها.
الرأي عالعة أقسام:
قا ابن القيم:
عره هذا فالرأي عالعة أقسام :رأي با ا بال ريد  ،ورأي صدحي ،
«وإذا ُ
ورأي هو موضم اال تباس».
واصقسام الثالعة قد أ ار إليها الس ف ،فاستعم وا الرأي الصحي وعم وا بدر
وسولوا القو بر ،وذ يموا البا ا ،ومنعوا من العما والفتياوالقضداء
وأفتوا برَّ ،
سددولوا العمددا والفتيددا
بددر ،وأ قددوا ألسددنتهم بذمددر وذم أه ددر .والقسددم الثالددث َّ
والقضاء بر عند االضطرار إلير يث ال يوجد منر بد ،ولم ي ءموا أ ددًا العمدا
بددر ،ولددم يحرمددوا ممالفتددر ،وال جع ددوا ممالفددر ممالفًددا ل دددين ،بددا لايتددر أنهددم
يروا بدين قبولدر وردسن فهدو بمنءلدة مدا أبدي ل مضدطر مدن الطعدام والشدراا
الذي يحرم عند عدم الضرورة إلير ،كما قا اإلمام أ مدد :سد ل الشدافعي عدن
القياس ،فقا لي :عند الضرورة .وكان استعمالهم لهذا الندول بقددر الضدرورة:
لددم يفر ددوا فيددر ويفرعددوس ويولدددوس ويوسددعوس ،كمددا صددنم المت د رون ،بحيددث
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اعتاضوا بر عن النصوص واآلعار ،وكان أسها ع يهم من ف ها ،كمدا يوجدد
سدر ف در ،فدم
كثير من الناس ،يضبط قواعد اإلفتداء لصدعوبة النقدا ع يدر ومع ي
يتع ددَّوا فددي اسددتعمالر قدددر الضددرورة ،ولددم يبيددوا العدددو إليددر مددم ممكددنهم مددن
ةن
النصدوص واآلعددارن كمدا قددا معدالص فددي المضدطر إلددص الطعدام المحددرم{ :فَ َمة ِ
ٱض ُ
ۡ
علَ ۡية َۚ ِۖ إِ هن ٱ هَّللَ َ
طره َ
اغ َو ََل ع َٖاد فَ َ ٓ
رهحةيم} [البقدرة ]173 :فالبدالي:
َل إِ ۡثة َم َ
َفُةور ِ
َ ۡي َر بَ ٖ

صا إلص المذَ َّكص ،والعدادي :الدذي يتعددَّى
الذي يبتيي الميتة مم قدرمر ع ص التو ي
قدر الحاجة ب ك ها.
الرأي البا ا وأنواعر:
فالرأي البا ا أنوال:
أحدها :الرأي الممالف ل نف ،وهذا مما يع م باالضطرار من دين اإلسدالم
فسددادس وبطالنددر ،وال محد يا الفتيددا بددر وال القضدداء ،وإن وقددم فيددر مددن وقددم بنددول
م ويا ومق يد.
النوي الثانٱ :هو الكالم في الدين بالمرص وال ن ،مم التفدريط والتقصدير
في معرفة النصدوص وفهمهدا واسدتنبا اص كدام منهدا ،فدإن مدن جه هدا وقداس
سئا عنر بيير ع م ،با لمجرد قدر جامم بين الشيئين ألحدي أ ددهما
برأير فيما ُ
بدداآل ر ،أو لمجددرد قدددر فددارق يددراس بينهمددا فددي الحكددم ،مددن ليددر ن ددر إلددص
النصوص واآلعارن فقد وقم في الرأي المذموم البا ا.
النةةوي الثالةةة  :الدددرأي المتضدددمن معطيددا أسدددماء الدددرا وصدددفامر وأفعالدددر
بالمقايين البا ة التي وضعها أها البدل والضال .
عد َّم بدر
النوي الرابةع :الدرأي الدذي أ ددع بدر البددل ،وليدرو بدر السدنن ،و َ
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البالء ،ومربَّص ع ير الصيير ،وهرم فير الكبير.
ذمدددر
ف اصمددة وأئمتهدددا ع ددص ِّ
فهددذس اصنددوال اصربعدددة مددن الددرأي امفدددي سدد ُ
وإ راجر من الدين.
النوي ال امس :ما ذكرس أبو عمر بن عبد البدر عدن جمهدور أهدا الع دم :أن
الرأي المذموم في هدذس اآلعدار عدن النبدي صد ص س ع يدر وسد م وعدن أصدحابر
والتددابعين رضددي س عنددر و أنددر القددو فددي أ كددام ددرائم الدددين باالستحسددان
وال نددون ،واال ددتيا بحفددظ المعضددالو واصل و دداو ،ورد الفددرول بعضددها
ع ددص بع د

سددا ،دون ردهددا ع ددص أصددولها والن ددر فددي ع هددا واعتبارهددا،
قيا ً

فاستعما فيهدا الدرأي قبدا أن يندء  ،وفرعد و دقق قبدا أن مقدم ،ومك دم فيهدا
قبا أن مكون بالرأي المضارل ل ن ،قدالوا :وفدي اال دتيا بهدذا واالسدتيراق
ُ
والبعث ع ص جه ها ،ومدرك الوقدوه ع دص مدا ي دءم الوقدوه
فير معطي ُا السنن،
ع ير منها ،ومن كتاا س عء وجا ومعانير.
ا تجوا ع ص ما ذهبوا إليدر ب دياء ،عدم ذكدر مدن ريدي أسدد بدن موسدص عندا
ريك عن ليث عن داوس عدن ابدن عمدر قدا  :ال مسد لوا عمدا لدم يكدن ،فدإني
سددمع عمددر ي عددن مددن يسد عمددا لددم يكددن ،عددم ذكددر مددن ريددي أبددي داود عنددا
إبراهيم بن موسص الرازي عنا عيسص بن يونن عن اصوزاعي عن عبدد س بدن
سددعد عددن الصددنابحي عددن معاويددة أن النبددي ص د ص س ع يددر وس د م «نهددص عددن
اصل و او».
وقا أبو بكدر بدن أبدي ديبة :عندا عيسدص بدن يدونن عدن اصوزاعدي بإسدنادس
سرس اصوزاعي يعني :صعاا المسائا .وقا الوليد بن مسد م عدن
مث رن وقا  :ف َّ
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اصوزاعي عن عبد س بن سعد عن عبادة بن قين الصدنابحي عدن معاويدة بدن
أبي سفيان أنهم ذكدروا المسدائا عنددس ،فقدا  :أمع مدون أن رسدو س صد ص س
ضا المسائا .قالوا :ومدن مددبر هدذس اآلعدار المرويدة فدي
ع ير وس م نهص عن ُ
ع َ
ذم الرأي وجدها ال ممرج عن هذس اصنوال المذمومة(.)21
الرأي المحمود وأنواعر:
رأي الصحابة:
قا ابن القيم :فصا في الرأي المحمود ،وهو أنوال:
النةةوي اَول :رأي أفقددر اصمددة ،وأبد ِّدر اصمددة ق وبًددا ،وأعمقهددم ع ًمددا ،وأق هددم
مك فًددا ،وأصددحهم قصددودًا ،وأكم هددم فطددرة ،وأممهددم إدرا ًكددا ،وأصددفاهم أذهانًددا،
الذي اهدوا التنءيا ،وعرفوا الت ويا ،وفهموا مقاصد الرسو ن فنسدبة آرائهدم
وع ومهم وقصودهم إلص ما جاء بر الرسو ص ص س ع ير وسد م كنسدبتهم إلدص
صددحبترن والفددرق بيددنهم وبددين مددن بعدددهم فددي ذلددك كددالفرق بيددنهم وبيددنهم فددي
الفضان فنسبة رأي من بعدهم إلص رأيهم كنسبة قدرهم إلص قدرهم.
والمقصود أن أ دًا ممن بعدهم ال يساويهم فدي رأيهدم ،وكيدف يسداويهم وقدد
كان أ دهم يرى الرأي فينء القرآن بموافقتر؟ كما رأى عمر فدي أسدارى بددر
أن مضرا أعناقهم فنء القرآن بموافقتر ،ورأى أن محج نسداء النبدي صد ص
صد ص
س ع ير وس م فنء القرآن بموافقتر ،ورأى أن يتمدذ مدن مقدام إبدراهيم ُم َ
فنء القرآن بموافقترن وقا لنساء النبي صد ص س ع يدر وسد م لمدا اجدتمعن فدي

( )21ان ر« :إعالم المدوقعين» البدن القديم ( »)70 - 54/1بتحقيدي :محمدد محيدي الددين عبدد
الحميد.
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س َٰل َربك ٓۥُۖ إِن َعلهقَ ُك ه
ةه}
الييرة ع ير { َ
ةن أَن ي ُۡب ِدلَة ٓۥُۖ أ َ ۡو َٰ َوجةا َخ ۡيةرا ِمةن ُك هن ُم ۡسة ِل َٰ َم ٖه م ۡكؤ ِم َٰنَ ٖ
ع َ

[التحريم ]5 :فندء القدرآن بموافقتدر ،ولمدا مدوفي عبدد س بدن أبدي قدام رسدو س
ص ص س ع ير وس م ليص ي ع ير ،فقام عمدر ف دذ بثوبدر ،فقدا  :يدا رسدو س
{و ََل
إنر منافي ،فص ص ع ير رسدو س صد ص س ع يدر وسد م فد نء س ع يدرَ :

ص ِل َعلَ َٰ ٓل أ َ َح ٖد ِم ۡنهُم مهاتَ أَبَدا َو ََل تَقُمۡ َعلَ َٰل قَ ۡب ِر ِٓ} [التوبة.]84 :
تُ َ
وقد قا سعد بن معاذ لما كمر النبي ص ص س ع ير وس م في بندي قري دة:
إني أرى أن مقتا مقدام هم ،ومَسضدبص ذريدامهم ،وميدنم أمدوالهم ،فقدا النبدي صد ص
س ع ير وس م« :لقد حكمه فيهم بحكم هللا من فوق سبع سموات».
يدرا مدن رأيندا
و قيي بمن كان آرااهم بهذس المنءلدة أن يكدون رأيهدم لندا ً
ندورا وإيمانًدا و كمدة
صنفسنا ،وكيف وال وهو الرأي
الصادر من ق وا ممت ئة ً
ُ
وع ًمددا ومعرفددة وفه ًمددا عددن س ورسددولر ونصدديحة لألمددة ،وق ددوبهم ع ددص ق د
نبيهم ،وال واسطة بينهم وبيندر ،وهدم ينق دون الع دم واإلينمدان مدن مشدكاة النبدوة
شبر إ كا  ،ولدم ي ُ
لضطا ريطا ولم ي ُ
شدبر داله ،ولدم مدنسدر معارضدة ،فقيداس
رأي ليرهم ب،رائهم من أفسد القياس.
الرأي الذي يفسر النصوص:
النةةوي الثةةانٱ مةةن الةةرأي المحمةةود :الددرأي الددذي يفسددر النصددوص ،ويبددين
وجر الداللة منها ،ويقررها ويوض محاسنها ،ويسها ريي االسدتنبا منهدا،
كمددا قددا عبدددان :سددمع عبددد س بددن المبددارك يقددو  :لدديكن الددذي معتمددد ع يددر
اصعر ،و ذ من الرأي ما يفسدر لدك الحدديث ،وهدذا هدو الفهدم الدذي يمدتف س
سبحانر بر من يشاء من عبادس.
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67
عندد

مءا م الفروض ،ورأيهم في مس لة زوج وأبدوين وامدرأة وأبدوين أن لدألم ع دث
ما بقي بعد فرض الءوجين ،ورأيهم فدي موريدث المبتومدة فدي مدرض المدوو،
ورأيهم في مس لة َج ِّر الدوالء ،ورأيهدم فدي المحدرم يقدم ع دص أه در بفسداد جدر
والهددي مدن قابدا ،ورأيهدم فدي الكاللدة ،وليدر
ووجوا المضي فيدر والقضداء
ض
ذلك.
وقا اإلمام أ مد :عنا يءيد بن هارون أنا عاصم اص دو عدن الشدعبي قدا :
سئا أبو بكر عن الكاللة ،فقا  :إني س قو فيها برأيدي ،فدإن يكدن صدوابًا فمدن
س ،وإن يكن ط ً فمني ومن الشيطان ،أراس ما ال الوالد والولد.
فإن قيا :كيف يجتمدم هدذا مدم مدا صد َّ عندر مدن قولدر« :أي سدماء م ندي،
وأي أرض مق ني إن ق

فدي كتداا س برأيدي؟!» وكيدف يجدامم هدذا الحدديث

الذي مقدم «من قا في القرآن برأير ف يتبوأ مقعدس من النار»؟
فالجواا أن الرأي نوعان:
أحدهما :رأي مجرد ال دليا ع ير ،با هو ضَرص ومممين ،فهذا الدذي أعداذ
س الصدييَ والصحابة منر.
والثانٱ :رأي مستند إلدص اسدتدال واسدتنبا مدن الدنف و ددس أو مدن ندف
آ ر معر ،فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقر ،ومنر رأير فدي الكاللدة أنهدا مدا
عدا الوالد والولد ،فإن س سبحانر ذكر الكاللدة فدي موضدعين مدن القدرآنن ففدي
ورث معهدا اصا واص د مدن اصم ،وال ريد أن هدذس الكاللدة
أ د الموضدعين َّ
مدددا عددددا الوالدددد والولدددد ،والموضدددم الثددداني ورث معهدددا ولدددد اصبدددوين أو اصا
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الندداس فددي هددذس الكاللددة ،والصددحي فيهددا قددو
النصددف أو الث ثددين ،فددا ت ف
ُ
َ
الصديي الذي ال قو سواس ،وهو الموافي ل ية العرا كما قا :
ورعدددتم قنددداة المجدددد ال عدددن كاللدددة عن ابندي منداهٍّ عبدد دمن وها دم

أي إنما ورعتموها عن اآلباء واصجداد ،ال عدن وا دي النسد  ،وع دص هدذا
فال يرث ولد اصا واصبوين ال مم أا وال مم جد ،كما لم يرعدوا مدم االبدن وال
ابنر ،وإنما ورعوا مم البناون صنهم عصبة ف هم ما فضا عن الفروض.
الرأي الذي تواعۡ عليۖ سلي اَمة وخلفها:
النوي الثال من الرأي المحمود :الذي موا و ع ير اصمة ،وم قاهدا فهدم
عن س فهمن فإن ما موا ئوا ع ير مدن الدرأي ال يكدون إال صدوابًا ،كمدا موا ئدوا
ع ير من الرواية والرايا ،وقدد قدا النبدي صد ص س ع يدر وسد م صصدحابر وقدد
معدَّدو منهم رايا لي ة القدر في العشر اصوا ر من رمضان« :أر رؤياكم قةد

تواعةةةۡت فةةةٱ السةةةبع اَواخةةةر» فددداعتبر صددد ص س ع يدددر وسددد م موا دددؤ رايدددا
المددؤمنينن فاصمددة معصددومة فيمددا موا د و ع يددر مددن روايتهددا وراياهددا ،ولهددذا
كان من سداد الرأي وإصدابتر أن يكدون دورى بدين أه در ،وال ينفدرد بدر أ دد،
وقد مدد س سبحانر المؤمنين بكدون أمدرهم دورى بيدنهم( ،)22وكاند النازلدة
إذا نءلد بد مير المددؤمنين عمدر بدن المطدداا رضدي س عندر لددين عنددس فيهددا
نددف عددن س وال عددن رسددولر جمددم لهددا أصددحاا رسددو س ص د ص س ع يددر
وس م عم جع ها ورى بينهم.

{وٱلهة ِذينَ ۡ
ٱسةتَجَابُواْ ل َِةر ِب ِهمۡ َوأَقَةامُواْ ٱلصهة َل َٰو َ َوأ َ ۡم ُةر ُهمۡ
( )22وذلك في قولر معالص في سورة الشورىَ :
ُ
ور َٰ بَ ۡينَهُمۡ َومِ مها َر َو ۡق َٰنَهُمۡ يُن ِفقُونَ } [الشورى.]38 :
ش َ
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قا البماري :دعنا سنيد عنا يءيد عدن العدوام بدن و د عدن المسدي بدن
رافددم قددا  :كددان إذا جدداءس الشدديء مددن القضدداء لددين فددي الكتدداا وال فددي السددنة
سمي صوافي اصمر ،فرفم إلديهم فجمدم لدر أهدا الع دمن فدإذا اجتمدم ع يدر رأيهدم
الحي.
وقا محمد بن س يمان البالنددي :عندا عبدد الدر من بدن يدونن عندا عمدر بدن
أيوا أ برنا عيسص بن المسدي عدن عدامر عدن دري القاضدي قدا  :قدا لدي
عمددر بددن المطدداا :أن اقد

بمددا اسددتبان لددك مددن قضدداء رسددو س صد ص س

ع ير وس م ،فإن لم مع م ك َّا أقضية رسو س صد ص س ع يدر وسد م فداق

بمدا

اسددتبان لددك مددن أئمددة المهتدددين ،فددإن لددم مع ددم كد َّا مددا قضددي بددر أئمددة المهتدددين
فاجتهد رأيك ،واستشر أها الع م والصالد.
اجتهاد الرأي فٱ ضوء الشري:
النةةوي الرابةةع مةةن الةةرأي المحمةةود :أن يكددون بعددد د ع ددم الواقعددة مددن
القرآن ،فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة ،فإن لم يجدها في السنة فبمدا قضدص
بر الم فاء الرا دون أو اعنان مدنهم أو وا دد ،فدإن لدم يجددس فيمدا قالدر وا دد مدن
الصحابة رضي س عنر و ،فإن لم يجدس اجتهد رأير ون ر إلص أقرا ذلك مدن
كتاا س وسنة رسولر ص ص س ع ير وس م وأقضية أصحابرن فهدذا هدو الدرأي
ضا ع ير.
وأقر بعضهم بع ً
سولر الصحابة واستعم وسَّ ،
الذي َّ
سدا مدن
قا ع ي بن الجعد :أنب نا عبة عن سيار عن الشعبي ،أ ذ عمدر فر ً
رجا ع ص سوم ،فحما ع ير فعط  ،فماصمر الرجا ،فقا عمر :اجعدا بيندي
ً
رجال ،فقا الرجدا :إندي أرضدص بشدري العراقدي ،فقدا
وبينك

دري  :أ ذمدر
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صحي ًحا س ي ًما ف ن لدر ضدامن تدص مدردَّس صدحي ًحا سد ي ًما ،قدا  :فك ندر أعجبدر
فبعثر قاضيًا ،وقا  :ما استبان لك من كتداا س فدال مسد عندر ،فدإن لدم يسدتبن
في كتاا س فمن السنة ،فإن لم مجدس في السنة فاجتهد رأيك.
ومددن رسددالة عمددر الشددهيرة التددي كتبهددا إلددص أبددي موسددص ددو القضدداء
وأصولر ،وفيها يقو  :عم الفهدم الفهدم فيمدا أدلدص إليدك ممدا ورد ع يدك ممدا لدين
في قرآن وال سنة ،عم قاين اصمدور عندد ذلدك واعدره اصمثدا  ،عدم اعمدد فيمدا
مرى إلص أ بها إلص س وأ بهها بالحي.
قا ابن القيم:
وهذا كتاا ج يا م قاس الع ماء بالقبو  ،وبنوا ع يدر أصدو الحكدم والشدهادة،
والحاكم والمفتي أ وج يء إلير وإلص م م ر والتفقر فير(.)23
الصة ومعقي :
وال َل ةةة التةةٱ اسةةتفدناها مةةن هةةذ النقةةول واَقةةوال :أن الددرأي ال يددذم
بددإ الق ،وال يمدددد بددإ الق ،بددا منددر مددا يددذم ،ومنددر مددا يمدددد ،وفددي الددرأي
المددذموم أنددوال ،وفددي الددرأي المحمددود أنددوال ،وأن الصددحابة والتددابعين لهددم
بإ سان :استعم وا الدرأي فدي فقههدم واسدتنبا هم ،كمدا هدو واضد فدي أقدوالهم
وأ كامهم.
ومن عم نقو  :إنر ال لنص لمجتهد عن الرأي مهمدا مكدن صدي ة ف در مدن
اص اديث واآلعار ،ال لنص لر عن الرأي في فهدم النصدوص وفقههدا فدي ضدوء
مقاصد الشريعة ،وفي اسدتنبا الحكدم المناسد لمدا ال ندف فيدر مدن قدرآن وال
( )23ان ر« :إعالم الموقعين» (.)86 - 79/1
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سنة ،عن ريي القياس ،أو االستحسان إذا لم يحسن القيداس ،أو االستصدالد،
أو سدد الدذرائم ،أو مراعدداة العدره ،أو االستصددحاا ،وليرهدا مددن أدلدة مددا ال
نف فير .ويج أن نتبم نهج الصحابة في اسدتمدام الدرأي ،مدراعين لمقتضدص
الءمان والمكان والحا  ،وقد نمالفهم أ يانًدا فدي بعد

آرائهدم الجءئيدةن صنهدم

اجتهدوا لءمنهم ،ونحن نجتهد لءمننا ،ف سنا مم ابن القيم فدي أن رأي الصدحابة
لنددا يددر مددن رأينددا صنفسددنا دائ ًمددا ،فإنمددا يقبددا هددذا فيمددا ال يتييددر بتييددر الءمددان
والمكان واإلنسان.
كما لسدنا مدم اإلمدام ابدن القديم فدي امجداس التضدييي فدي اص دذ بدالرأي بحيدث
نعتبرس ك كا الميتدة والمنءيدر عندد الضدرورة ،فهدذا مضدييي ال مبدرر لدر ،وإن
كنا معر في وجوا البحث عن النصوص الم ءمدة مدن كتداا س معدالص ،ومدن
سنة رسولر ص ص س ع ير وس م .تص ال يكون اجتهادنا ممالفًدا لدنف صدحي
الثبوو ،صري الداللة ،فيقم با ًال .وهو الذي قدالوا فيدر :ال اجتهداد فدي مدورد
النف .االجتهاد المرفدوض هندا ال يكدون إال فدي مقاب دة الدنف ومعارضدتر ،ال
في فهمر وفقهر ،ما دام هو صحي ًحا في سندس ،صري ًحا في داللتر ع ص الحكم.
يقددو

ددارد «مج ددة اص كددام العدليددة» الش دهيرة التددي صددال المعددامالو

المدنية في صورة مواد قانونية في رد هدذس القاعددة «ال مسدام لالجتهداد فدي
مددورد الددنف» :وهددي المددادة  :14قددد نددف الحددديث الشددريف ع ددص أن «البينةةة

علل مةن ادعةل واليمةين علةل مةن أنكةر» فبعدد وجدود هدذا الدنف الصدري ال
يجوز ص د المجتهدين أن يجتهدد بمالفدر ،ويقدو بحكدم يناقضدر  ...كمدا أندر ال
يجددوز ل مجتهددد أن يجتهددد فددي «هددا البيددم ددال أم ددرام؟» بعددد ورود الددنف
الصري ع ص ذلك في القرآن الكريم ،وهو قولر{ :وأ َ َح هل هللاُ البَي َع}  ...إلإل.
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الرأي المنشود هنا:
والددرأي الددذي ننشدددس هنددا ض
إذن ،لددين معندداس :مددا مهددواس الددنفن ومشددتهير ،وال
معناس :الرأي المجرد ،القائم ع ص التفكير الحر المط دي ،الدذي ال يتقيدد بقواعدد،
وال مبدداد وال ضددوابط ،بددا يقددو مددا يشدداء ،ويحكددم بمددا يشدداء ،دون مرجددم
يرجم إلير ،وال دليا يعو ع ير.
صددا
إنمددا الددرأي الددذي نعنيددر ونءكيددر هددو :الددرأي المنضددبط بالشددرل نصو ً
وقواعد ومقاصد ،فهو كالقطار الذي ينط ي ويمضي بقدوة وسدرعة إلدص هدفدر،
ولكنر مقيد بطريي يسير فير ع دص قضديبين ال يمدرج عنهمدا ،يحدددان مسديرس،
وكذلك هنا قضيبان هما :النصوص الجءئية والمقاصد الك ية.
اجة أولي اصمر إلص اجتهاد الرأي:
وإذا كان المجتهد  -كا مجتهد  -ال يستيني عن الرأي في فقهدر واسدتنبا ر،
فددإن أ ددوج المجتهدددين إلددص اسددتمدام الددرأي هددو «ولددي اصمددر» الددذي م ددر س
مسئولية رعاية الناس «كلكم راي وكلكم مس ول عن رعيتةۖ فاۡلمةام راي وهةو

مس ول عن رعيتۖ» متفي ع ير عن ابن عمر.
فال بد لهذا اإلمام أن يجتهد رأير في إدارة ئون البالد ،ومددبير أمدر العبداد،
وإقامددة العددد بيددنهم ،ورفددم ال ددم عددنهم ،وأداء اصماندداو إلددص أه هددا ،وإعطدداء
صددا الفئدداو الضددعيفة والمسددحوقة ،مددن الفقددراء
الحقددوق صصددحابها ،و صو ً
والمسدداكين واليتددامص وأبندداء السددبيا ،والسددعي إلددص ج د المصددال والميددراو
لهدددم ،ودرء المفاسدددد والشدددرور عدددنهم ،وبقددددر اإلمكدددان .وال سددديما المصدددال
الضددرورية التددي جدداءو الشددريعة إلقامتهددا ،مثددا المحاف ددة ع ددص ديددن الندداس
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وأنفسهم وعقدولهم ونسد هم وأعراضدهم وأمدوالهم ،تدص يتءكدص الفدرد ،ومسدعد
اصسدددرة ،ويسدددتقر المجتمدددم ،ومتدددرابط اصمدددة ،ويرمقدددي العمدددران ،ومءدهدددر
الحضارة.
ومن الفقر المط وا هنا :مدا نسدمير «فقدر الموازنداو» ونعندي بدر :الموازندة
بين المصال بعضها وبع

 ،وبدين المفاسدد بعضدها وبعد

 ،وبدين المصدال

والمفاسد إذا معارض .
وسنعود إلص مفصديا ذلدك فيمدا بعدد إن داء س ،بعدد أن نتحددث عدن «رأي
اإلمام ونائبر» ومتص يعما بر في الفصا القادم.

***
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مجاالو العما برأي ولي اصمر
دد اإلمام البنا رضدي س عندر مجداالو عالعدة يعمدا فيهدا بدرأي اإلمدام أو
نائبر ،وبعبارة أ رى :يج

عا أن ينفذ فير رأي ولي اصمدر الشدرعي الدذي
ر ً

يتولص الس طة السياسية في ب د ما.
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 - 1ما ال نف فير
أو هذس المجاالو ،هو :ما ال نف فير .ويراد بر :ما لين فير دليدا درعي
نق ي من كتاا أو سنة صحيحة ،فهذا المجا يمثدا «منطقدة درة» أو «منطقدة
فددرام» مددن النصددوص الشددرعية الماصددة ،وهددي التددي سددميناها فددي كتابنددا:
«عواما السعة والمرونة فدي الشدريعة اإلسدالمية»« :منطقدة العفدو» أ دذًا مدن
الحددديث النبددوي الشددريف الددذي رواس أبددو الدددرداء ،عددن النبددي ص د ص س ع يددر
وس م« :ما أحل هللا فٱ كتابۖ فهو حَلل وما حةرم فهةو حةرام ومةا سةكه عنةۖ
فهو عفو  -وفٱ رواية «فهو عافية»  -فاقبلوا من هللا عافيتۖ فإن هللا لةم يكةن

{و َما كَانَ َربككَ نَسِةيا} [مدريم ،» ]64 :وأكدد هدذا مدا رواس أبدو
لينسل شي ا ثم تَلَ :
داود من دديث ابدن عبداس قدا  :كدان أهدا الجاه يدة يد ك ون أ دياء ،ويتركدون
أ ياء ،فبعث س نبير ،وأنء كتابر ،وأ ا اللر ،و رم رامر ،فما أ دا فهدو
ال  ،وما رم فهو رام ،وما سك عنر فهو عفدو .ومدال{ :قُةل ه َٓل أ َ ِجةدُ فِةٱ َمةا ٓ
علَة َٰةل َعةةا ِع ٖم يَ ۡطعَ ُمة ٓۥُۖ إِ ه َٓل أَن يَ ُكةةونَ َم ۡيتَةةة أ َ ۡو دَمةا م ۡ
هسةفُوحا أ َ ۡو لَ ۡحة َم
ةٱ ُم َحرهمةةا َ
أُ ِ
ةٱ إِلَة ه
وحة َ
ٱض ُ
ٱَّللِ بِ َۚ ِۖ فَ َم ِن ۡ
طره َ
ِخ ِنز ٖير فَ ِإنه ۥُۖ ِر ۡجس أ َ ۡو فِ ۡسقا أ ُ ِه هل ِلغَ ۡي ِر ه
اغ َو ََل ع َٖاد فَة ِإ هن َربهةكَ
َ ۡي َر بَ ٖ
َ
رهحةةيم} [اصنعددام ]145 :وهددو موقددوه ع ددص ابددن عبدداس( .)24فددد الحددديث
َفُةةور ِ

النبددوي ،و ددديث ابددن عبدداس ع ددص أن هددذس المنطقددة متروكددة «قصددًا» مددن س
عفوا وموسدعة ع دص عبدادس ،ور مدة بهدم ،مدن ليدر نسديان مندر ه
{َل يَ ِضة كل
مت ً ،

سةةل} [ ددر ]52 :كمددا جدداء فددي الحددديث اآل ددر الددذي رواس أبددو عع ب دة
َربِةةٱ َو ََل يَن َ
شددني عددن النبددي ص د ص س ع يددر وس د م« :إن هللا َح ةده حةةدودا فةةَل تعتةةدوها
ال ُم َ
( )24رواس أبددو داود ( )3800وإسددنادس صددحي  ،والحدداكم ( )115/4وصددح إسددنادس ووافقددر
الذهبي.
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فرائض فَل تضيعوها وحرم أشياء فةَل تنتهكوهةا وسةكه عةن أشةياء

رحمة بكم َير نسيان فَل تبحثوا عنها» رواس الددارقطني وذكدرس الندووي فدي
اصربعددين النوويددة الشددهيرة ،و سددنر ،ونازعددر ليددرس( )25وهددو يؤكددد مددا عب د
بحدددديث أبدددي الددددرداء المرفدددول ،و دددديث ابدددن عبددداس الموقدددوه ،ومدددا أيددددس
االستقراء ،وهو :أن الشارل الحكيم لم يدنف ع دص كدا ديء ،بدا هنداك أ دياء
مرك النف ع يها مط قًا ،وأ ياء نف ع يها بإجما  ،ع دص وجدر ك دي ،وأ دياء
نف ع يها بالتفصيا المناس لها.
مييدرا ك يطدا
وباالستقراء عرفنا أن ما يتيير بتيير الءمان والمكدان واإلنسدان
ً
وجذريطا ،مرك الشدارل الدنف ع يدر ،وهدو منطقدة «العفدو» التدي محددعنا عنهدا،
وهي متروكة الجتهاد العقا اإلسالمي ،يشرل لها ما يناس زمانر ومكانر فدي
ضوء النصوص ومقاصد الشريعة العامة .وما يتيير بعد

التييدر ندف ع يدر

بإجما دون مفصديا ،بمدا يضدم المبداد ويؤسدن القواعدد ،ويددل التفصديالو
الجتهاد المس مين.
ومددا ال يتييددر كثيد ًدرا بتييرالءمددان والمكددان واإلنسددان ،مثددا ددئون اصسددرة،
ص
والجرائم اصساسية :هو الذي جاءو فير النصوص ،وف َّ

فير اص كام.

( )25و سنر قبا النووي السمعاني في أمالير .وقد رواس الدارقطني ( )183/4والطبراني فدي
«الكبيدددر» ( )589/22والبيهقدددي ( )12/10وأبدددو نعددديم فدددي «الح يدددة» ( )17/9ورجددد
الدارقطني المرفول .وان ر« :جامم الع دوم والحكدم» الحدديث الثالعدون ( )120/2وكدالم
الشارد والمحقي ع ص الحديث .كما أوردس الهيثمي في «مجمم الءوائد» ( )171/1وقدا :
رواس والطبراني في «الكبير» ورجالر رجدا الصدحي  ،وفيدر :و(لفدا) عدن أ دياء ،بدد
(وسك عن أ دياء) .وهدي لف دة ال يجدوز أن منسد إلدص س معدالص .ولهدذا قدا الهيثمدي:
وك ن بع الرواة ظن أن هذا معنص (وسك ) فرواها كذلك ،وس أع م.
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فإذا ق نا« :ما ال نف فير» ا تما أن يكون معناس :ما لين فير ندف أو دليدا
قط ،أو ما فير دليا ع ص وجر ك ي ،مثا النف ع دص الشدورى فدي قولدر معدالص:
{وشَةا ِو ۡر ُ
{وأ َ ۡم ُر ُهمۡ ُ
همۡ فِةٱ ۡٱَ َ ۡم ِةر} [آ عمدران:
ور َٰ بَ ۡينَهُمۡ } [الشدورى ]38 :وقولدرَ :
َ
ش َ

 ]159فإن هذين النصين لم يبينا :مدن هدم الدذين يستشدارون؟ وكيدف يمتدارون؟
وفيم مكون مشداورمهم؟ ومدا الحكدم إذا ا ت فدوا فيمدا بيدنهم ،أو ا ت فدوا مدم ولدي
اصمر  ...إلإل.
وكثير من أدلة الشرل ي مي ع ص هذس الصورة مدن الك يدة واإلجمدا  ،فيقدرر
«المبدددأ» أو «القاعدددة» ويتددرك التفصدديا والتطبيددي الجتهدداد المجتهدددين .وهددذا
من ر مة س معدالص بالنداس ،وموسدعتر ع ديهمن صندر سدبحانر لدو ألدءمهم بدنف
{و َمةا كَةانَ
جءئي مفصي ي ،لوج ع يهم أن ي تءموا بر بمقتضدص عقدد اإليمدانَ :
ِل ُم ۡؤ ِم ٖن َو ََل ُم ۡؤ ِمنَةة إِذَا قَضَةل ه
ٱَّللُ َو َرسُةولُ ٓۥُۖ أ َ ۡمةرا أَن يَ ُكةونَ لَهُة ُم ۡٱل ِ يَ َةر ُ ِم ۡةن أ َ ۡم ِةر ِهمۡ }
[اص

ءاا.]36 :
وإذا ألددءمهم ب د مر مفصددا فسدديكون مناس دبًا لعصددرهم وبيئددتهم وظددروفهم،

ومعنص هذا :أنر يجمدهم في م ك الصورة المالئمدة لمكانهدا وزمانهدا ،والتدي قدد
ال مص لءمن ما ٍّ  ،وال لبيئة أ رى.
والنف  -بهذا المعنص الذي ر ناس  -يشما ما يعدره عندد اصصدوليين فدي
أقسام الواض الداللة مدن نصدوص الكتداا والسدنة ،وهدي :ال داهر ،والدنف،
سر ،والمحضكدم ،ع دص مفداوو فدي وضدود دالالمهدا ع دص الحكدم الشدرعي،
والمف َّ
ابتداء بال اهر ،وانتهاء بال ُمحضكم ،الذي ال يحتمدا مد ً
ويال وال نسد ًما .وإذا اجتهدد
اإلمام ،وأعما رأير في هدذس المنطقدة التدي ال ندف فيهدا ،وال يوجدد فيهدا كتداا
وال سنة ،فرأير معتبر ،ما دام مبنيطا ع دص أسداس سد يم مدن أسدن االجتهداد :مدن
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قياس ع ص أمر منصوص ع يدر بموجد الع دة الجامعدة ،أو عمدا باالستحسدان
في موضعر ،أو بالمص حة بشرو ها ،أو بسدد الدذرائم ،أو بمراعداة العدره أو
لير ذلك ،مما هو معروه صها االجتهاد.

***
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 - 2ما يحتما وجو ًها عدة
أما الموضم الثاني الذي يعما فير برأي اإلمام فهدو مدا يحتمدا وجو ًهدا عددة
وهذا لر معنيان:
ما ير فير اإلمام:
اصو  :ما جاءو الشريعة فير بتميير اإلمام بين أمرين أو عدة أمدور يمتدار
وا ددًا منهددا ،وذلددك مثددا مددا جدداء فددي معام ددة اصسددرى فددي الحددرا الشددرعية
المفص ة في كتاا «الجهاد» أو «السير» في الفقر اإلسالمي.
المدن
ف ر ا تيار أ د اصمور اصربعة أو الممسة في ن أسرى الحرا مدن
ِّ
والفداء واالسترقاق والقتا والجءية.
وا تيارس هندا لدين ا تيدار هدوى ومشدرٍّ ،بحيدث يفعدا أيهدا داء دون جدة،
كش د ن المميددر فددي كفددارة اليمددين بددين عالعددة أ ددياء :إ عددام عش درة مسدداكين أو
كسومهم أو محرير رقبدة ،يدؤدي مدا داء منهدا ،فيقبدا مندر وال درج .كدال ،بدا
الواج ع ير أن يمتدار مدا فيدر مصد حة اصمدة و يرهدا ،ودفدم الضدرر والشدر
عنها ،سبما يهدي إلير التحري واالجتهاد بالبحث والشورى.
ففي مس لة اصسرى :ي
يمن يث يكدون المسد مون أقويداء يُر َج ضدون ويمدافون،
و يددث يرجددص مددن اصسددرى ومددن وراءهددم الت د عر بسددما ة المس د مين ومكددارم
أ القهم ،فيرلبهم ذلك في اإلسالم.
ويقبددا الفددداء بمددا أو ب سددرى مددن المسدد مين لدددى الكفددار ،يددث يحتدداج
المس مون إلص الما يتقوون بر ع ص عدوهم ،أو كان لهدم أسدرى لددى عددوهم،
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فيج استنقاذهم وفك رقابهم ،تص ال يبقوا مح س طان الكفار.
وهذان اصمران  -المن والفداء  -عبتا بنف القرآن ،يث يقو معدالص{ :فَة ِإذَا
ۢ
شةدكواْ ۡٱل َوثَةاقَ َف ِإمهةا َمنهةا َب ۡعةدُ
ةل ِإذَآ أ َ ۡث َ نت ُ ُمةو ُهمۡ فَ ُ
ٱلرقَا ِ َحت ه َٰ ٓ
لَ ِقيت ُ ُم ٱله ِذينَ َكفَ ُرواْ فَض َۡر َ ِ

َوإِمها فِدَآء} [محمد.]4 :
ويقتا العتاة من اصسرى الذين يمشدص درهم بمدا سدبي مدن كيددهم ومد ليبهم
ع ص المس مين .وهم الذين يسمونهم في عره عصرنا «مجرمي الحرا».
وقددد قتددا النبددي صد ص س ع يددر وسد م أفددرادًا معدددودين مددن مجرمددي أسددرى
العدو ،لمن ا

رس وإيذااس ل مسد مين ،ولدم يتعدرض لييدرهم بسدوء ،بدا عفدا

عن أها مكة جميعًا.
وقددد يفددرض الددرق إن كددان العدددو يسددترق أسددرى المس د مين ،عمد ًدال بمبدددأ
«المعام دة بالمثددا» .ولدم يثبد  -كمدا قددا ابدن القدديم  -أن النبدي صد ص س ع يددر
وسد م :اسددترق ذكد ًدرا باليًددا قددط ،ولددم يسددترق إال النسدداء والولدددانن ليكونددوا فددي
ماية اصسر المس مة .فإذا أليي الرق كمدا فدي عصدرنا ،فدإن اإلسدالم أو مدن
ير

بذلك ،فهو الذي استحدث العتي ،ولم يستحدث الرق.
ويقبدا الجءيددة ممدن بددذلها وقبدا المضددول لحكدم اإلسددالم ،والعدي ،فددي دار

ُم ،منر ر وال كيد.
اإلسالم ،ولم ي َ
وهكذا يمضم ا تيار ولي اصمر ل مص حة ال ل هوى والتشهي(.)26
وهناك أمور كثيدرة ذكرهدا الفقدر اإلسدالمي ،يمتدار فيهدا ولدي اصمدر وا ددًا

( )26ان ر« :الفروق» ل قرافي جـ  ،3ص (.)18 - 16
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من أمرين أو من عدة أمور.
كمدددا ذكدددر بعضدددهم فدددي اصرض المفتو دددة :أن يمتدددار اإلمدددام وقفهدددا ع دددص
المس مين ،بمعنص إبقاء رقبتها في أيدي أه ها يءرعونها ويسدتي ونها ،ويددفعون
عنهددا را ًجددا ل دولددة اإلسددالمية ،يكددون مددوردًا دائ ًمددا ل نفقدداو ع ددص المصددال
والمؤسساو اإلسالمية التي محتداج إليهدا اصمدة ع دص مددى اصجيدا والعصدور
 ...أو يمتار قسمتها ع ص الفامحين إن رأى المص حة في ذلك.
وهناك رأي آ ر يوج وقفها ،كما فعا عمر ،وال يرى قسمتها(.)27
ومثا ما ا تارس عدد من الفقهاء في ن الحرابة «قطدم الطريدي» وعقوبدة
يروعون الناس بسفك الددماء وأ دذ اصمدوا  ،وإ افدة السدبيا،
المحاربين الذين ِّ
ٓ
ةاربُونَ ه
سةةولَ ۥُۖ َويَ ۡس ة َع ۡونَ فِةةٱ
ٱَّللَ َو َر ُ
وفيددر جدداء قولددر معددالصِ { :إنه َمةةا َجة َٰ َةز ُؤاْ ٱلهة ِذينَ يُ َحة ِ
صلهب ُٓواْ أ َ ۡو تُقَ ه
ِيهمۡ َوأ َ ۡر ُجلُهُم ِم ۡن ِخ َٰلَي أ َ ۡو يُنفَ ۡواْ ِمةنَ
سادا أَن يُقَتهلُ ٓواْ أ َ ۡو يُ َ
ۡٱَ َ ۡر ِ فَ َ
ط َع أ َ ۡيد ِ

ۡٱَ َ ۡر ِ َۚ َٰذَ ِلكَ لَهُمۡ ِخ ۡزي فِٱ ٱلدك ۡنيَ َۖا َولَهُمۡ فِٱ ۡٱَٓ ِخ َر ِ َعذَا ع َِظيم} [المائدة.]33 :
وقد ا ت ف الع ماء في كدم المحداربين وعقدوبتهم ،ومعندص «أو» المدذكورة
في اآلية الكريمة.
قا القر بي في مفسير اآليدة« :ا ت فدوا فدي كدم المحدارا ،فقالد

ائفدة:

يقدام ع يدر بقدددر فع در ،فمدن أ دداه السدبيا وأ ددذ المدا قطعد يدددس ورج در مددن
اله ،وإن أ ذ الما وقتا قطع يددس ورج در عدم صد  ،فدإذا قتدا ولدم ي دذ
الما قتا ،وإن هو لم ي ذ الما ولدم يقتدا نفدين قالدر ابدن عبداس ،وروى عدن
أبي مج ء والنمعي وعطاء المرساني وليرهم.
(« )27الميني» البن قدامة جـ .4
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وقددا أبددو عددور :اإلمددام مميددر ع ددص ظدداهر اآليددة ،وكددذلك قددا مالددك ،وهددو
مروي عن ابن عباس( ،)28وهو قو سعيد بن المسي وعمدر بدن عبدد العءيدء
ومجاهدددد والضدددحاك والنمعدددي ك هدددم قدددا  :اإلمدددام مميدددر فدددي الحكدددم ع دددص
المحاربين ،يحكم ع يهم ب ي اص كام التي أوجبها س معالص من القتدا والصد
أو القطددم أو النفددي ب دداهر اآليددةن قددا ابددن عبدداس :مددا كددان فددي القددرآن «أو»
فصا بر بالميارن وهذا القو أ عر ب اهر اآليدة .فدإن أهدا القدو اصو الدذين
قالوا إن «أو» ل ترميد  -وإن ا ت فدوا  -فإندك مجدد أقدوالهم أنهدم يجمعدون ع يدر
ددددين ،فيقولدددون :يقتدددا ويصددد ن ويقدددو بعضدددهم :يصددد

ويقتدددا ،ويقدددو

بعضهم :مقطم يدس ورج ر وينفصن ولين كذلك اآلية وال معنص «أو» فدي ال يدةن
قالر النحاس»(.)29
ومثددا ذلددك :مددا وري عددن اإلمددام أ مددد مددن جددواز التفضدديا والتس دوية فددي
قسمة الفيء ،وفوض ذلك لإلمام ،يفعا ما يؤدي إلير اجتهادسن صن النبي صد ص
س ع ير وس م كان يعطدي اصنفدا  ،فيفضدا قو ًمدا ع دص قدوم ع دص قددر لندائهم،
وهو ما فع ر عمر وعثمان يث فضال في العطاء ،وأبو بكر وع دي سدويا(،)30
وسنعرض لهذس القضية بعد ذلك بالتفصيا.
والمهم في ذلك ك ر :أن يمتار اإلمام ما يمتارس من هذس الوجوس وفقًا لمدا هدو
أص ل مس مين ،من محقيي المير والمص حة لهم ،ودفم الشر والمفسدة عنهم.

( )28ذكددرس عددن ابددن عبدداس الطبددري فددي «جددامم البيددان» ( )138/6وابددن كثيددر فددي مفسدديرس
( )93/3وابن عطية في «المحرر والوجيء» (.)426/4
( )29مفسير القر بي جـ  )152 ،151( 6بعة دار الكت المصرية.
( )30ان ر« :الميني» البن قدامة جـ )302 - 300( 9بعة هجر.
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والمقصددود محقيددي المص د حة صكثريددة الندداس ،ودفددم المضددرة عددن أكثريددة
الناس ،ف ألكثر كم الكا ،والنادر ال كم لر.
ما معددو فير اآلراء واالجتهاداو:
والمعنص الثاني لما يحتما وجو ًها عدة :مدا معدددو فيدر اآلراء واالجتهداداو
وا ت ف د فيددر المددذاه واصقددوا  ،ولددم يوجددد فيددر نددف قددا م يحسددم النددءال،
ويرفم الماله.
ومع م مراث الفقر اإلسالمي من هذا الندول ،فالمنطقدة «القطعيدة» محددودة
جدطا ،صنها ممثا «الثواب » التي ال يجوز الماله ع يها ،والتندازل ولهدا .أمدا
المنطقددة «ال نيدددة» التدددي محتمدددا معددددد اآلراء ،وا دددتاله االجتهددداداو ،فهدددي
المنطقة اصوسم دائرة.
تص «المذاه الفقهية اإلسالمية» التدي يمثدا كدا منهدا «مدرسدة مسدتق ة»
في أصولر وموجهامر ،يوجدد دا دا كدا منهدا ا تالفداو دتص ،مدارة مدن اإلمدام
ورا من اله أصحابر ،ولير ذلك من االعتباراو.
نفسر ،و ً
ففي دا ا المذه الحنفي يوجد اله أصحاا أبي نيفة الكبار مثدا أبدي
يوسف ومحمد وزفر ،الذين ال يق ون فدي إمدامتهم عدن ديمهم ،تدص اعتبدرهم
بعدد

الع مدداء مدددن أصددحاا االجتهددداد المط ددي المسدددتقا ال مجددرد االجتهددداد

المنتس .
وقد قدالوا :إنهدم دالفوا أبدا نيفدة فدي أكثدر مدن ع دث المدذه  ،وبهدذا أعدرى
المذه وامسم ،ووجد مجا واسم صها التصحي والتدرجي والتضدعيف مدن
ع ماء المذه .

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

84

وفي دا ا المذه المالكي نجد الرواياو المتعدددة عدن مالدك ،والتفسديراو
الممت فة لها ،ونجد كذلك أقوا أصحابر :ابن القاسم وأ ه وابن وهد  ،ومدن
بعدهما ابن عبد الحكم وأصبغ وسحنون وليرهم ،كما هو ظاهر من مصدنفاو
الفقددددر المددددالكي مثددددا «المدونددددة» الشددددهيرة ،و«العتبيددددة» ومددددا بعدددددها مثددددا
«المقددددماو» و«البيدددان والتحصددديا» البدددن ر دددد ،ومؤلفددداو ابدددن العربدددي،
والقرافي في الذ يرة ،وابن عرفة ,والبيان المعرا وليرها(.)31
وكم رأينا ا تاله التصحيحاو والترجيحاو ما بين عصر وآ ر ،فكدم مدن
مهجدورا ،فجداء
قو كان ضعيفًا ،فجاء من قواس وصححر ،وكدم مدن قدو كدان
ً
من الع ماء من هرس وأيدس ،فقد يكون بع

اصقوا سابقًا لءمنر.

وقد مج ص ذلدك فدي مصدنفاو المتد رين مثدا درود «الهدايدة» و«الكندء»
عند الحنفية ،و درود «الرسدالة» البدن أبدي زيدد ،و درود «ممتصدر يدا»
الشهير عند المالكية.
وهذا ك ر أعطص المذهبين :الحنفي والمالكي عراء وسعة.
وفددي دا ددا المددذه الشددافعي نجددد أن لددر مددذهبين معددروفين :قدددي ًما قبددا أن
يستقر في مصر ،وجديدًا بعد أن استقر فيهدا ،وأصدب مدن المعدروه أن يقدا :
قا الشافعي في القديم كذا ،وقا في الجديد كذا.
وكذلك ا ت ف الشدافعية فيمدا بيدنهم ،بدين اصقدوا والوجدوس والطدرق ،ن حدظ
ذلك في «المجمول » وليرس ،من الكت التي مهتم بالماله ،كما نقرأ ذلك فدي
كت المصنفين الكبار أمثا  :الروياني وإمام الحرمين والماوردي والشديرازي
( )31ان ر :كتاا «مالك» ل شيإل أبي زهرة.
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واليءالي وليرهم ،ومرجيحاو مدن بعددهم مثدا الشديمين :الرافعدي والندووي،
وامجاهاو المت رين من الشراد مثا :ابن جر الهيثمدي والرم دي ،وليرهمدا
من راد «المنهاج» الذي لدا عمدة المت رين من ع ماء المذه .
وفي دا ا المدذه الحنب دي يوجدد ا دتاله أوسدم وأكثدر ،لكثدرة الروايداو
الممت فة عن اإلمام أ مدد ،تدص إندر رضدي س عندر ليدروى عندر فدي المسد لة
الوا دة مسم رواياو أو عشر أو أكثر في بع

اص يان.

عا عما أفتص بر من قبا ،أو لوضدم قيدد ع دص الفتدوى،
بعضها قد يكون رجو ً
أوممصيصها بعد معميم ،أومقييدها بعد إ دالق ،أوالعكدن ،أو لتييدر الحدا  ،أو
العره ،أو الءمان أوالمكان أو ليير ذلك من االعتباراو.
ً
مجداال ر بًدا لال تيدار بدين الروايداو،
وهذا أعطدص أصدحابر وأمبدال مذهبدر
والترجي بين اصقوا  ،تص إن يإل اإلسالم ابن ميمية  -وهو مجتهدد مط دي -
لم يضطر إلص المروج عن المدذه إال فدي مسدائا محددودة ،وسدائر القضدايا:
اجتهد فيها ورج  ،وبقي دا ا المذه الفسي .
ومدددن قدددرأ كتابًدددا مثدددا «الفدددرول» البدددن مف ددد فدددي سدددتة مج دددداو كبدددار أو
«اإلنصاه في معرفة الراج من الماله» ل مرداوي فدي اعندي عشدر مج ددًا:
رأى ذلك بوضود.
كا اال تماالو العق ية:
وبع

اآلراء في اصمور المالفية يضم كا اال تماالو التي مقب هدا القسدمة

العق ية في المس لة المعروضة.
ذ ً
المكرس ،أعني بر :الدذي يكرهدر آ در ع دص القتدا ،فيقتدا
مثال كم القاما
َ
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عا وإذعانًا لمن أكرهدر :هدا فدي هدذا القتدا قصداص أو
إنسانًا بيير ي ،ضو ً
ال؟ وممن يكون القصاص؟
أربعة أقوا ذه إليها الفقهاء:
هناك من قا  :القصاص ع ص القاما المكدرسن صندر هوالدذي با در القتدا ولدم
يكن لر أن ينقذ نفسر بقتا ليرس.
وهناك من قا  :القصاص ع دص المكدرسن صن القامدا المكدرس كدان بمثابدة آلدة
في يدس ،ينفذ بها إرادمر في القتا ،فهوالقاما الحقيقي.
وهناك من قا  :القصاص ع يهما معًدا :القامدا لمبا درمر ،والمكدرس إلكراهدر
اآل ر ع ص القتا.
وهندداك مددن قددا  :ال قصدداص ع ددص وا ددد منهمددان صن جنايددة كددا منهمددا لددم
مستوه كا العناصر المط وبة ل قتا العمد العدواني.
مكتما ،ولم
ِّ
ومثا هذس اصقوا واال تاله موجد في الفقر في مناسباو تص.
بالماله:

نر

صدرا بالماله الفقهي ،كما أجد ذلدك لددى بعد
وأنا ال أضيي
ً
وبعدد

المتددينين،

االمجاهددداو الدينيددة فدددي عصدددرنا ،وقددد بينددد فددي كتدددابي «الصدددحوة

اإلسالمية بين اال تاله المشدرول والتفدرق المدذموم» :أن اال دتاله فدي فهدم
الدين  -وال سيما فدي الفدرول  -ضدرورة ور مدة وسدعة ،هدو ضدرورة دينيدة،
وضددرورة ليويددة ،وضددرورة بشددرية ،وضددرورة كونيددة.وهو ر مددة مددن س
بعبددادس ،وموسددعة ع دديهم ،ولهددذا رووا عددن عمددر بددن عبددد العءيددء أنددر قددا  :مددا
يسرني أن أصحاا رسو س لم يمت فوا.

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

87

وذلدددك أنهدددم لمدددا ا ت فدددوا فدددي اجتهدددادامهم ،سدددنوا لمدددن بعددددهم أن يجتهددددوا
ويمت فوا ،كما يسم من بعدهم أن ي ذ باجتهاد أي وا د مدنهم دون اآل در ،فدال
ي ومر الئم.
ولهذا قالوا عن الصحابة :إجماعهم جة قا عة ،وا تالفهم ر مة واسعة.
وال ري أن هذس اآلراء الممت فدة المندازل ،المتعدددة المشدارا ،ممثدا عدروة
ائ ددة فددي عددالم الفقددر ،يسددتفيد منهددا البددا ثون ،وينتقددون منهددا مددا يص د لحددا
مشددكالمهم ،واإلجابددة عددن مسددااالمهم ،فقددد يص د قددو أو مددذه لددءمن وال
يص آل ر ،ويص لبيئدة وال يصد ص درى ،ويصد فدي دا وال يصد
في أ رى.
والواجدد ع ددص اإلمددام  -أو ولددي اصمددر  -إن كددان مددن أهددا االجتهدداد ،أو
اال تيار والترجي  :أن يمتار من بين هذس اآلراء واالجتهاداو ،ما يدراس أرجد
دليال ،وأهدى ً
ً
سبيال ،وما يعتقد أنر أقرا إلدص محقيدي مقاصدد الشدرل ومصدال
الم ي.
وإذا لم يكن من أها هذا الش ن  -كما هو لال

ا والة اصمور في زمانندا

وقبددا زماننددا بقددرون  -فالواج د ع يددر أن يمتددار مددن أهددا الع ددم الثقدداو :مددن
ينيدددرون لدددر الطريدددي ،ويبيندددون لدددر الدددراج مدددن المرجدددود ،والفاضدددا مدددن
المفضددو  ،ويوضددحون لددر باصدلددة المعتبددرة :الصددحي واصص د والضددعيف
والبا ا المردود.
ويمكددن أن يعينددوس بتقنددين أ كددام الشددرل ،كمددا فعددا العثمددانيون فددي المدددة
اص يرة من كمهم ين قنندوا الفقدر الحنفدي فدي المعدامالو فدي صدورة مدواد،
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المصال المرس ة
والمجددا الثالددث ل عمددا بددرأي اإلمددام ،أو بددرأي ولددي اصمددر فددي السياسددة
الشرعية هو :المصال المرس ة.
وذكر المص حة المرس ة هنا من باا ذكر الماص بعدد العدامن إذ هدي دا دة
فيما ال نف فيدر ،والتمصديف بعدد التعمديم أسد وا دائم فدي العربيدةن ل تنبيدر
ع ص أهمية الماص ،والتنصيف ع ير بذامر ،تص ال ييفا عنر.
ولكن الذي يهمنا هنا :محديد معندص «المصد حة المرسد ة» ،وبيدان المقصدود
منهددا ،وهددا هددي دليددا ددرعي السددتنبا اص كددام فيمددا ال نددف فيددر ضأو ال؟ ومددا
ً
دلدديال؟ وهددا يمكددن أن معددارض المصدد حة
ددرو االسددتدال بهددا إذا كاندد
النف؟ وما الحكم إذا دث ذلك بالفعا؟
تعريي المصلحة المرسلة:
والمص حة المرس ة ك مدة مركبدة مدن موصدوه وصدفةن فالموصدوه هدو المصد حة ،والصدفة
هي المرس ة.

ومعنةةل «المصةةلحة» :كددا مددا فيددر صددالد ونفددم ل م ددي فددي دنيدداهم أو فددي
دينهم ،وبتعبير الفقهاء :في معا هم أو في معادهم .سواء كان مصد حة فرديدة
أم جماعية ،مادية أم معنوية ،آنية أم مستقب ية.
ومعنل «المرسلة» :أي المط قدة ليدر المقيددة ،ونعندي بهدا :المصد حة التدي
لم يد دليا اص مدن نصدوص الشدرل ع دص اعتبارهدا وال ع دص إليائهدا(،)32
( )32وهذس  -كما يقو اإلمام القرافي في «الفروق» ( :)107/2أدنص رم المصال  ،بماله
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فهي مط قة من االعتبار أو اإللياء.
وإنما قام الدليا ،بدا اصدلدة العامدة ع دص أن الشدرل يراعدي مصدال الم دي،
ويقصددد إليهددا فددي كددا مددا ددرل مددن أ كددام ،كمددا يقصددد رفددم الضددرر والفسدداد
عنهم ،ماديطا كان أو رو يطا ،واقعًا كان أو متوقعًا.
عره هذا بتتبم مع يالو الشرل في نصوصر ،وباستقراء أ كامر الجءئية.
والفقهدداء واصئمددة ممت فددون فددي اال تجدداج بالمص د حة المرسد ة ،واعتبارهددا
ً
دليال رعيطا ،يبنص ع يها الحكم في الفتوى أو ا لقضاء أو التشريم.
وأكثر اصئمة أ ذًا بهدا هدو اإلمدام مالدك رضدي س عندر  ،وأصدحابر وأمبدال
مذهبر.
ضا أكثروا من اص ذ بالمصال واعتبارها ،كمدا يبددو ذلدك فدي
عم الحناب ة أي ً
صا عند اإلمامين ابن ميمية وابن القديم ،وإن لدم
التراث الفقهي الحنب ي ،و صو ً
يسمياها «مص حة مرس ة».
عم يد مي بعدد ذلدك الحنفيدة ،وإن كدان الشدائم فدي كتدبهم اص دذ باالستحسدان،
وهو لون من اعتبار المصال .
وأضيي المذاه في اص ذ بالمص حة هو مذه الشافعية ،وإن لم يم ُا مدن
القو أو التع يا بها في بع

المسائا ،كما سي مي.

اليءالي والمص حة:

المص حة التي هدو لها أصدو الشدرل باالعتبدار ،فهدي أع دص وأقدوى ،ولدذا لدم يمت دف
فيها.
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ددددف
ولعدددددا اإلمدددددام اليءالدددددي  -وهدددددو دددددافعي  -هدددددو أو أُصدددددولي د َّ
صددا ،وذلددك فددي كتابددر
«االستصددالد» أو «المصدد حة المرسدد ة» بحددديث مف َّ
«المستصفص» فعره المص حة وأنواعهدا ومسدتويامها ،وموقدف الع مداء منهدا،
ع ص الدرلم مدن اعتبارهدا عنددس مدن «اصصدو الموهومدة» مثدا االستحسدان،
وقو الصحابي ،و رل من قب نا.
قدددا ر مدددر س « :وقدددد ا ت دددف الع مدددداء فدددي جدددواز امبدددال «المصدددد حة
المرس ة» ،وال بد من كشف معنص المص حة وأقسامها».
مقسيم المص حة من يث اعتبارها وعدمر:
فنقو  :المص حة باإلضافة إلص هادة الشرل عالعة أقسام:
 قسم هد الشرل العتبارها. وقسم هد لبطالنها. وقسم لم يشهد الشرل ال لبطالنها وال العتبارها.القسم اصو  :ما هد الشرل باعتبارس:
أما ما هد الشرل العتبارها ،فهي جة.
ويرجددم اصدد ها إلددص القيدداس ،وهددو :اقتبدداس الحكددم مددن معقددو الددنف
واإلجمال.
سدا ع دص
ومثالر :كمنا أن كا ما أسكر مدن مشدروا أو مد كو  ،فيحدرم قيا ً
الممرن صنها رم لحفظ العقا( )33الذي هو منا التك يف.
( )33ا تهر بين فقهاء المس مين :أن الممر رمد لحفدظ العقدا ،ويكداد كالمهدم يدو ي ب نهدا
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ة هذس المص حة.

القسم الثاني :ما هد الشرل لبطالنها بنف معين:
مثالددر :قددو بعد

الع مدداء لددبع

الم ددوك  -لمددا جددامم فددي نهددار رمضددان:

«إن ع يك صوم هرين متتابعين».
ف ما أُن ِّكر ع يدر  -يدث لدم يد مرس بإعتداق رقبدة مدم امسدال مالدر  -قدا « :لدو
أمرمر بذلك لسها ع ير ،واستحقر إعتاق رقبة في جن قضداء دهومر ،فكاند
المص حة في إيجاا الصوم ،لينءجر بر»(.)34
رم لذلك فحس  ،ومحريمها لحفظ العقدا ال دك فيدر ،و فدظ العقدا مدن الضدرورياو
الممن أو الس  ،ولكن الذي ننازل فير أن يكون محريمها لذلك فقط ،فالواقم الذي ن مسدر
من آعارها :أنها رم لحفظ الدين ،و فظ النفن (الحياة والصحة) و فظ العقا ،و فدظ
الما  ،و فظ النسان فهي ضارة بالفرد ،ضارة باصسرة ،ضارة بالمجتمم ك ر .وقدد أ دار
القددرآن الكددريم فددي سددياق محريمهددا إلددص أضددرارها الدينيددة واالجتماعيددة فقددا { :إِنه َمةةا ي ُِري ةدُ
ش ۡي َٰ َ
ٱل ه
صده ُكمۡ عَن ذ ِۡك ِر ه
ٱَّللِ َوع َِن ٱل ه
ط ُن أَن يُوقِ َع بَ ۡينَ ُك ُم ۡٱل َع َٰدَ َو َ َو ۡٱلبَ ۡغ َ
ضا ٓ َء فِٱ ۡٱل َ ۡم ِر َو ۡٱل َم ۡيس ِِر َويَ ُ
صلَ َٰو َۖ ِ فَه َۡل
أَنتُم مكنتَهُونَ } [المائدة]91 :

( )34في كتاا «االعتصام» ل شا بي قا  :كص ابن بشكوا أنر امفي لعبد الر من بن الحكم
أن و ر في نهار رمضدان ،فسد الفقهداء عدن موبتدر مدن ذلدك وكفارمدر ،فقدا يحيدص بدن
يحيص ال يثي المالكي ،م ميذ اإلمام مالك :يكفر ذلك صيام هرين متتدابعين .عدم ع دا فتدواس
 بعدم التميير في الكفارة  : -لو فتحندا لدر هدذا البداا سدها ع يدر أن يطد كدا يدوم ويعتديرقبة ،ولكن م تر ع ص أصع اصمور لئال يعود .راجم «االعتصام» (.)114/2
وعبد الر من بن الحكم  ...اصموي ،رابم م وك بني أمية في اصندلن ومن المشدهورين فديهم،
ولد سنة 176هـ وماو سنة 238هـ .راجم «اصعالم» (.)76/4
ويحيص بن يح يص بدن أبدي عيسدص ال يثدي ،عدالم اصنددلن فدي عصدرس ،سدمم المو د مدن مالدك،
وعاد إلص اصندلن ونشر مذه مالك .قا اإلمام مالك :هذا أعقا أها اصنددلن .ولدد سدنة
152هـ ،وموفي سنة 234هـ .راجم «اصعالم» (.)223/9
ان ر« :المستصفص» ل يءالي ،بتحقيي :د .مءة زهير افظ (.)480 - 478/2
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 فهددذا قددو با ددا ،وممددالف لددنف الكتدداا بالمص د حة ،وفددت هددذا البدداايؤدي إلص مييير جميم دود الشرائم ونصوصها ،بسب ميير اص وا .
عددم إذا عددره ذلددك مددن صددنيم الع مدداء ،لددم محصددا الثقددة ل م ددوك بفتددواهم،
وظنوا أن كا ما يفتون بر ،فهو محريف من جهتهم بالرأي .اهـ.
وأقو  :ومن المعروه أن هناك مذهبين في كفارة من جامم عمدًا في نهدار
رمضان:
أحدهما :إيجاا عتي الرقبة ً
أوال لمن قدر ع ير ،فإن لم يجد فصديام دهرين
متتابعين ،فإن لم يستطم فإ عام ستين مسكينًا ،كمدا فدي كفدارة ال هدار التدي
ذكرها القدرآن فدي سدورة المجادلدة :فهدذس الدثالث واجبدة ع دص الترميد كمدا
مرى .ف و ما يط

من المجامم هومحرير الرقبة وجوبًا.

والمذه اآلخر :إيجاا وا دة من هذس المصا الدثالث ع دص التمييدر ،ف در
أن يمتار أولها وهو العتي ،أو أوسدطها ،وهدو الصديام ،أو آ رهدا وأيسدرها
وهو اإل عام .وهذا هو مذه مالك رضي س عنر .
والمفتددي هنددا  -وهددوع ص مددذه مالددك  -لددم يفتددر ع ددص مذهبددر بددالتميير بددين
اصمور الثالعة ،ولم يفتر ع ص المدذه اآل در بوجدوا العتدي ً
أوال ،كمدا هدو
مدلو النف.
وإنما لج المفتي إلص ذلدك بددعوى محقيدي المصد حة بدردل اصميدر أو الم دك
عن جمال زوجتر ،والتكفيدر عدن ذلدك بإعتداق رقبدة ،هدو أمدر هديِّن بدالن ر
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إلص سعة عرومر.
ونقو  :إن هذا الفقير بفتواس هذس قد أ ط النف ،وأ ط المص حة معًا.
أما أنر أ ط النف ،ف اهر ،وقدد اعتدره بدر  -ومدا كدان لدر ذلدك ،فقدد قدا
{و َما كَانَ ِل ُم ۡؤ ِم ٖن َو ََل ُم ۡؤ ِمنَةة ِإذَا قَضَةل ه
ٱَّللُ َو َرسُةولُ ٓۥُۖ أ َ ۡمةرا أَن يَ ُكةونَ لَهُة ُم
معالصَ :
ۡٱل ِ يَ َر ُ ِم ۡن أ َ ۡم ِر ِهمۡ } [اص ءاا.]36 :

وأما أنر أ ط المص حة ،فال ك أن محرير رقبة إنسان من نير الدرق ،مدن
أع م المصال التي يحدرص ع يهدا اإلسدالم ،ويسدعص إليهدا اإلنسدان ،تدص إن
القرآن اعتبر «محرير رقبة مؤمنة» كفارة ل قتا المطد  ،فكد ن محريدر اإلنسدان
عددوض عددن إ يائددر ،فددإذا كنددا ال نسددتطيم إ يدداء نفددن مقتولددة ،فددإن البددديا لهددا
محرير نفن مستعبدة.
ف و فرض أن هذا اصميدر ل بتدر دهومر ،وجدامم فدي كدا يدوم ،وأعتدي عدن
كا يوم رقبة ،فإن مجمول من يعتقدر فدي الشدهر عالعدون رقبدة،ومحرير عالعدين
رقبة في ميءان الحي والمير والمص حة  -أرج من صيام هذا الشمف.
ونحن في عصرنا نقدر قدر هذا التحريدر ونثمندر،ونعره قيمتدر ،وهدي فدي
ن رنا مص حة مفوق بكثير مص حة انءجار هذا اصمير.
القسم الثالث :ما لم يشهد لر من الشرل بالبطالن وال باالعتبار نف معين:
قا اليءالي:
وهذا في محا الن ر.
ف نقدم ع ص ممثي ر مقسي ًما آ ر ،وهو:
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مقسيم المص حة من يث قومها «الضرورياو والحاجاو والتحسيناو»:
أن المص حة باعتبار قومها في ذامها ،منقسم إلص:
 ما هي في رمبة الضروياو. وإلص ما هي في رمبة الحاجاو.ضددا  -عددن رمبددة
 وإلددص مددا يتع ددي بالتحسدديناو والتءييندداو ،ومتقاعددد  -أي ًالحاجاو.
ويتع ي ب ذيا كا قسم مدن اصقسدام مدا يجدري منهدا مجدرى التكم دة والتتمدة
لها(.)35
معريف المص حة:
ولنفهم ً -
أوال  -معنص المص حة ،عم أمث ة مرامبها:
أما المص حة :فهي عبارة  -في اصصا  -عن :ج

منفعة أو دفم مضرة.

ولسددنا نعنددي بددر ذلددك ،فددإن ج د المنفعددة ودفددم المضددرة مقاصددد الم ددي،
وصالد الم ي في محصيا مقاصدهم.
لكنا ،نعني بالمص حة :المحاف ة ع ص مقصود الشرل.
ومقصود الشرل من الم ي مسة :وهدو أن يحفدظ ع ديهم :ديدنهم ،ونفسدهم،
وعق هم ،ونس هم ،ومالهم.
فكا ما يتضمن فظ هذس اصصو الممسة ،فهو مص حة.
( )35مفصدديا الكددالم عددن الضددرورياو والحاجيدداو والتحسدديناو يراجددم فددي «الموافقدداو»
ل شا بي (الجءء الثاني).
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وكا ما يفوو هذس اصصو  ،فهو مفسدة ،ودفعها مص حة.
وإذا أ قنددا المعنددص المميددا والمناسد  -فددي كتدداا القيدداس  -أردنددا بددر هددذا
الجنن.
رمبة الضروراو:
وه دذس اصصددو الممسددة ف هددا واقددم فددي رمبددة الضددروراو ،فهددي أقددوى
المرام في المصال .
ومثالددر :قضدداء الشددرل بقتددا الكددافر المضددا ،وعقوبددة المبتدددل الددداعي إلددص
بدعتر ،فإن هذا يفوو ع ص الم ي دينهم.
وقضااس بإيجاا القصاصن إذ بر فظ النفوس.
وإيجاا د الشران إذ بر فظ العقو  ،التي هي مالك التك يف.
وإيجاا د الءنصن إذ بر فظ النسا واصنساا.
س َّدراقن إذ بدر يحصدا فدظ اصمدوا  ،التدي هدي
صداا وال ي
وإيجاا زجر اليُ َّ
معاش الم ي ،وهم مضطرون إليها.
ومحريم مفوي هدذس اصصدو الممسدة والءجدر عنهدا يسدتحيا أن ال مشدتما
ع ير م ة من الم ا ،و ريعة من الشرائم ،التي أريد بها إصالد الم ي.
ولددذلك لددم ممت ددف الشددرائم فددي محددريم الكفددر ،والقتددا ،والءنددص ،والسددرقة،
و را المسكر.
أما ما يجري مجرى التكم ة والتتمة لهذس الرمبة:
فكقولندددا :المماع دددة مرعيدددة فدددي اسدددتيفاء القصددداصن صندددر مشدددرول ل ءجدددر
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والتشفي ،وال يحصا ذلك إال بالمثا.
وكقولنا :الق يدا مدن الممدر إنمدا درمن صندر يددعو إلدص الكثيدر ،فيقداس ع يدر
النبيذ.
فهذا دون اصو  ،ولذلك ا ت ف فير الشرائم.
أما محريم المسكر ،فال منفك عنر ريعة()36ن صن السكر يسدد بداا التك يدف
والتعبد.
رمبة الحاجاو:
الرمبة الثانية :ما يقم في رمبة الحاجاو من المصال والمناسباو.
كتس يط الولي ع ص مءويج الصييرة والصيير ،فذلك ال ضرورة إلير ،لكندر
ً
واسدتقباال
محتاج إلير في اقتناء المصال  ،ومقييد اصكفداء يفدة مدن الفدواو،
ل صالد المنت ر في الم. ،
ولدددين هدددذا كتسددد يط الدددولي ع دددص مربيتدددر وإرضددداعر ،و دددراء الم بدددوس
والمطعددوم صج ددر ،فددإن ذلددك ضددرورة ال يتصددور فيهددا ا ددتاله الشددرائم
المط وا بها مصال الم ي.
أما النكاد في ا الصير ،فال يرهي إلير موقان دهوة ،وال اجدة مناسدا،
بددا يحتدداج إليددر لصددالد المعيشددة با ددتباك العشددائر والت دداهر باصصددهار،
وأمور من هذا الجنن ،ال ضرورة إليها.

( )36ومم هذا وجدنا من النصدارى مدن يقدو  :إندر أبداد درا الممدر ،وأنكدر ذلدك آ درون،
ونحن ال نعتقد أن دينًا سماويطا يبي السكر والعربدة.
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أما ما يجري مجرى التتمة لهذس الرمبة فهو:
ضددا -
كقولنددا« :ال مددءوج الصددييرة إال مددن كددفء .وبمهددر مثددا» ،فإنددر  -أي ً
مناس  ،ولكنر دون أصا الحاجة إلص النكاد ،ولهذا ا ت ف الع ماء فير.
رمبة التحسيناو:
الرمبددة الثالثددة :مددا ال يرجددم إلددص ضددرورة وال إلددص اجددة ،ولكددن يقددم موقددم
التحسين والتدءيين والتيسدير ل مءايدا والمءائدد ،ورعايدة أ سدن المنداهج فدي
العاداو والمعامالو(.)37
ممثيا اليءالي ل مص حة المرس ة بمثا الترس:
قا اليءالي:
فددإذا عرفد هددذس اصقسددامن فنقددو  :الواقددم فددي الددرمبتين اص يددرمين ال يجددوز
الحكم بمجردس إن لم يعتضد بشهادة أصدان صندر يجدري مجدرى وضدم الشدرل
بالرأي فهو كاالستحسان ،فإن اعتضد ب صا ،فذاك قياس ،وسي مي.
أما الواقم في رمبة الضروراو ،فال بعدد فدي أن يدؤدي إليدر اجتهداد مجتهدد،
وإن لم يشهد لر أصا معين.
ومثالر :أن الكفار إذا مترسوا بجماعة من أسارى المس مين.
ف و كففنا عنهم ،لصدمونا ول بوا ع ص دار اإلسالم ،وقت وا كافة المس مين.
ولو رمينا التيرس ،لقت نا مس ًما معصو ًما لم يذن ذنبًا ،وهدذا ال عهدد بدر فدي
الشرل.
(« )37المستصفص» بتحقيي :د .مءة زهير افظ جـ.)485 - 478( 2
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ولددو كففنددا ،لسدد طنا الكفددار ع ددص جميددم المسدد مين ،فيقت ددونهم ،عددم يقت ددون
ضا.
اصسارى أي ً
فيجوز أن يقو قائا :هذا اصسير مقتدو بكدا دا  ،فحفدظ جميدم المسد مين
أقرا إلص مقصود الشرل.
صنا نع م  -قطعًا :أن مقصود الشرل مق يا القتا ،كما يقصد سم سبي ر عندد
اإلمكان ،فإن لم نقدر ع ص الحسم ،قدرنا ع ص التق يا.
وكان هدذا التفامًدا إلدص مصد حة ،ع دم بالضدرورة كونهدا مقصدود الشدرل ،ال
بدليا وا د ،وأصا معين ،با ب دلة ارجة عن الحصر.
لكن ،محصيا هذا المقصود بهذا لطريي  -وهو قتا من لدم يدذن  -لريد ،
لم يشهد لر أصا معين.
فهذا مثا مص حة لير م وذة بطريي القياس ع ص أصا معين.
وانقدد اعتبارها باعتبار عالعة أوصاه:
 أنها ضرورة. قطعية. ك ية.ولددين فددي معناهددا :مددا لددو متددرس الكفددار فددي ق عددة بمس د من إذ ال يحددا رمددي
الترس ،إذ ال ضرورة ،وفينا لنية عن الق عة ،فنعد عنها.
ولين في معناها إذا لم نقطم ب فرهم بنان صنها ليس قطعية ،با ظنية.
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ولدين فددي معناهددا جماعددة فددي سددفينة ،لددو ر ددوا وا ددًا مددنهم لنجددوا ،وإال
لرقوا بجم تهم  -صنها ليس ك يةن إذ يحصا بها هالك عدد محصور.
ولين ذلك كاستئصدا كافدة المسد مين ،وصندر لدين يتعدين وا دد لإللدراق،
إال أن يتعين بالقرعة ،وال أصا لر.
وكددذلك جماعددة فددي مممصددة ،لدددو أك ددوا وا دددًا  -بالقرعددة  -لنجددوا ،فدددال
ر صة فيرن صن المص حة ليس ك ية(.)38
مال

تان و معريف اليءالي ل مص حة:

وأود أن أنبدددر هندددا ع دددص مال

تدددين دددو معريدددف اليءالدددي ر مدددر س

ل مص حة.
فقددد دداو أن يضددم ضدداب ً
طا ددرعيطا مه طمددا ل مص د حة ،يحدددد معناهددا ،وقددد
أ سن في ذلك ،ف م يكتدف بمعناهدا ال يدوي ،بدا ربطهدا بدـ «المحاف دة ع دص
مقصود الشرل» وبين أن مقصدود الشدرل هدو فدظ الك يداو الممدن ،فكدا
ما يتضمن فظ هدذس اصصدو الممسدة فهدو مصد حة ،وكدا مدا يفومهدا فهدو
مفسدة ،ودفعدر مصد حة ،و فدظ هدذس الممسدة واقدم فدي رمبدة الضدروراو،
فهي أقوى المرام في المصال .
وهنددددا نجددددد أن كالمددددر يُفهددددم أن المصدددد حة مقصددددورة ع ددددص فددددظ هددددذس
الضددرورياو الممددن ،ف د ين موقددم الحاجيدداو والتحسدديناو س د مقسدديمر
عا فدي يداة النداس؟ فهدو يريدد
نفسر ،وك ها دا ا في المصال المراعاة ر ً
بهم اليسر ،والتمفيف ،ودفم الحرج ،والهداية إلدص أقدوم المنداهج فدي اآلداا
(« )38المستصفص» جـ.)489 - 487( 2
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واص ددددالق ،والددددن م والمعددددامالو ،ممددددا يددددد ا فددددي المصددددال الحاجيددددة
والتحسينية.
هذس هي المال
أما المال

ة اصولص.

ة الثانية ،فهي صر الضدرورياو فدي هدذس الممدن ،وأرى أن

هنددداك ضدددرورياو أ دددرى راعتهدددا الشدددريعة وقصددددو إليهدددا ،مثدددا فدددظ
العددرض ،ومحقيددي اصمددن ،والعددد  ،والتكافددا ،ورعايددة الحقددوق والحريدداو
العامة ،وإقامة أمة وسط.
ولددو كددان لددي أن أضدديف إلددص معريددف اليءالددي ل مص د حة ،لق د مسددتمد ًما
أصا عبارمر:
نعنةةٱ بالمصةةلحة :المحاف ددة ع ددص مقصددود الشددرل ،ومقصددود الشددرل مددن
الم ددي :أن يحفددظ ع دديهم :ديددنهم ونفسددهم وعق هددم ونس د هم ومددالهم وعرضددهم
وأمنهم و قوقهم و ريامهم ،وإقامة العد والتكافا فدي أمدة نموذجيدة ،وكدا مدا
ييسر ع يهم يامهم ،ويرفم الحرج عنهم ،ويتمم لهم مكدارم اص دالق ،ويهدديهم
إلص التي هي أقوم في اآلداا واصعراه والن م والمعامالو.
وأ س أن إمامنا اليءالي ال يمانم فدي هدذس اإلضدافة ،فهدي متفدي مدم هدفدر
في ربط المص حة بمقاصد الشرل ،وما ذكرناس يد ا في ذلك بال ري .
منبيهان آ ران:
وهندداك منبيهددان آ ددران ذكرهمددا الدددكتور سددين امددد سددان فددي رسددالتر
القيمة« :ن رية المص حة في الفقر اإلسالمي»:
اَول :أن المص حة في اصصدا  -ويعندي بدر العدره أو ال يدة  -ج د النفدم
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ودفم الضرر ،وهذا يتفي مم معنص المص حة ليةن إذ هي مط ي فدي ال يدة ع دص
ج

ً
مجازا كما مط ي ع دص المنفعدة نفسدها قيقدة ،ولمدا كاند المنفعدة
المنفعة

ضا.
والمضرة نقيضين ،كان دفم المضرة مص حة أي ً
والثانٱ :أن اليءالي ال يقصد بالمصد حة معناهدا العرفدي ،وإنمدا يقصدد بهدا
ج

نفم أو دفم ضرر مقصود ل شارل ،ال مط ي نفم أو ضرر ،ومعندص هدذا:

أن الندداس قددد يعدددون اصمددر منفعددة وهددو فددي ن ددر الشددارل مفسدددة ،وبددالعكن،
ف ين هناك مالزم بين المص حة والمفسدة في عره الناس ،وبينهما في عدره
الشارل ،أو بعبارة أ رى ،فإن المص حة في ن رس هي المحاف ة ع دص مقاصدد
الشارل ولو الفد مقاصدد النداس ،فدإن اص يدرة عندد ممالفتهدا لألولدص ليسد
فددي الواقددم مصددال  ،بددا أهددواء و ددهواو زينتهددا الددنفن ،وألبسددتها العدداداو
والتقاليد عوا المصال  .فقد كان أها الجاه ية في العدرا يدرون المصد حة فدي
وأد النباو ،و رمان اإلناث من اإلرث ،وقتا لير القاما ،ومدا كدانوا يعتقددون
أن في را الممر ولع الميسر وامماذ اص دان ،ونسبة الولدد إلدص ليدر أبيدر
مفسدة.
والقانون الروماني في أوج ع متر ،كان يجيء ل دائن أن يسدترق مديندر فدي
الدين ،وإذا كان هناك أكثر من دائن ،ولم يوجد مدن يرلد فدي دراء المددين،
فإن القانون أعطدص ل ددائنين دي اقتسدام جثدة المددين! ومدا كدان أ دد فدي رومدا
{وإِن كَةانَ ذُو
يرى أن في هذا الحكم مفسدة ،تص جداء اإلسدالم بمبدئدر العداد َ :
ُ
صدهقُواْ َخ ۡير له ُكمۡ } [البقرة.]280 :
س َر ٖ َۚ َوأَن ت َ َ
ع ۡس َر ٖ فَنَ ِظ َر إِلَ َٰل َم ۡي َ

والقانون اإلنج يءي ظا قرابة عشرة قرون يرى أن المصد حة فدي رمدان
اإلناث من الميراث ،واستقال االبن اصكبدر بالتركدة ،وأن الميدراث كحجدر إذا
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ألقص ينء إلص أسفا ،وال يصعد إلدص أع دصن ومدن عدم فمدا كدانوا يتصدورون أن
اصصو ي ذون نصيبًا من الميراث(.)39
وما زا القانون اصمريكي يرى المص حة في إ الق رية الموصدي ،ولدو
أدى ذلدك إلددص أن يوصدص الشددمف بكددا عرومدر إلددص ي تددر مار ًكدا ورعتددر عالددة
يتكففدددون النددداسن ولقدددد بددددأ رجدددا الفقدددر والقضددداء وعامدددة الشدددع يحسدددون
المطورة والمفاسد التي مترم ع ص مرك هذس الحرية دون قيود.
وآ ددر مثددا لعددرض اصهددواء والشددهواو فددي عددوا المصددال  :القددانون الددذي
ً
عا
أقرس مج ن العمدوم وال دورداو اإلنج يدءي ،وهويجعدا ال دوا
عمدال مشدرو ً
ال ضرر فير ع ص الفرد وال ع ص الجماعة(.)40
وكان العرا في الجاه ية يعتبرون مدن المصد حة المرعيدة :درا الممدر،
ولع د الميسددر ،وأكددا الربددا ،والعصددبية ل قبي ددة فددي الحددي والبا ددا ،و رمددان
( )39وأ يد ًدرا وبعددد أربعددة عشددر قرنًددا ،أ ددذ اإلنج يددء بمبدداد الشددريعة اإلسددالمية ،ف ددركوا
اإلناث في اإلرث ،وورعوا االبن اصصدير ،وأصدو الميد  ،وآ در قدانون قدرر هدذا كدان
في سنة  ، 1925وكان الحا كدذلك فدي مع دم الواليداو اصمريكيدة عدم عددل عندر ،وهدذا
يدلنا ع ص ع م الثروة التي ب يدينا ،وأن المصد حة فيمدا جداء بدر التشدريم اإلسدالمي ،وإن
بدا لبع ضعاه اإليمان أن المص حة في التم ي عندر إلدص ليدرس ،راجدم فدي ذلدك بحثًدا
ل دكتور سين امد سان مقد ًما إلدص جامعدة نيويدورك ،معهدد القدانون المقدارن عنواندر:
«الورعة في الشريعة اإلسالمية والقانون اإلنج يءي» ،يدث أعبتندا أن القدانون اإلنج يدءي
وصدا فددي آ ددر مطدورس وبعددد أربعددة عشدر قر ًنددا إلددص مدا بدددأ بددر اإلسدالم« .مج ددة القددانون
واالقتصاد» العدد  2ص.36
( )40راجدم اصهدرام السددنة  92العددد  28918فدي  12فبرايددر  ،1966فقدد جداء فيددر مدا ي ددي:
«وافي مج ن العموم البريطاني أمن ع ص قانون باعتبار الشذوذ الجنسي ً
عمال مشدروعًا
بددين البدداليين ،وقددد مم د الموافقددة ب ل بيددة  164صددومًا ضددد  107أصددواو ،وقددد اسددتقبا
الجالسون في رفة الءوار الموافقة بالتصفيي».
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اإلندداث والصدديار مددن الميددراث ،وقتددا اصوالد مددن إمددالق أو شددية إمددالق،
واعتبار مديالد البند كارعدة قدد منتهدي بوأدهدا ،ووراعدة الرجدا امدرأة أبيدر مدن
بعدس  ...إلص لير ذلك مما أبط ر اإلسالم.
من أجا هذا رص اليءالي ر مر س ع ص التفرقة في معريدف المصد حة
بددين مقاصددد الم ددي ومقاصددد الشددارل .وقددرر أن المحاف ددة ع ددص الثانيددة ،وإن
الف اصولص ،هي المص حة الشرعية(.)41
اعتبار الصحابة ل مص حة:
وكددان الصددحابة  -وهددم أفقددر الندداس لهددذس الشددريعة  -أكثددر الندداس اسد ً
دتعماال
ل مصدد حة واسددتنادًا إليهددا ،فهددذس المصدد حة هددي التددي جع دد أبددا بكددر يجمددم
الصحف المفرقة  -التي كا ن القرآن مدونًا فيها من قبدا  -فدي مصدحف وا دد،
وهو أمر لم يفع ر النبي ص ص س ع ير وسد م ،ولهدذا موقدف فيدر أو اصمدر ،عدم
أقدم ع ير بنصيحة عمر ،لما رأى فير من ير ومص حة لإلسالم.
وجع تر يسدتم ف عمدر قبدا مومدر مدم أن الرسدو صد ص س ع يدر وسد م لدم
يفعا ذلك.
وهي التدي وجهد عمدر إلدص وضدم المدراج ،ومددوين الددواوين ،وممصدير
اصمصدددار ،واممددداذ السدددجون ،والتعءيدددر بعقوبددداو دددتَّص ،مثدددا إراقدددة ال دددبن
الميشددوش ،ومشددا رة الددوالة أمددوالهم إذا مدداجروا أعندداء واليددتهم .وهددي التددي
جع تر يتمذ قراراو يرى المص حة فيهدا ،مثدا :عددم ميييد رجدا فدي الجدي،
أكثددر مددن أربعددة أ ددهر عددن أه ددر ،وفددرض العطدداء لكددا مولددود فددي اإلسددالم،
( )41ان ر« :ن رية المص حة في الفقر اإلسالمي» (.)8 - 5
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وجعا الشورى في سدتة مدن كبدار الصدحابة الدذين مدوفص رسدو س صد ص س
راض.
ع ير وس م وهو عنهم
ٍّ
وهي التي جع

عثمان يجمدم المسد مين ع دص مصدحف وا دد ،ينشدرس فدي

اآلفدداق ،ويحددرق مددا عددداس ،ع ددص مددأل مددن الصددحابةوموافقة مددنهم ،ويقضددي
فرارا من إرعها.
بميراث زوجة من َّقها زوجها في مرض الموو ً
وهي التي جع د ع يطدا يد مر أبدا اصسدود الددالي بوضدم مبداد ع دم النحدو،
بعد أن د ا ال حن في العربية ع ص ألسنة الناس ،ين ا ت ط اصعداجم بدالعرا
صدنَّال مدا يكددون ب يدديهم مدن أمدوا  ،إذا لددم يقددِّموا ِّبيندة ع دص أن مددا
ض ِّدمن ال ي
ويُ َ
ه ك إنما ه ك بيير سب منهم ً
قائال« :ال يُص الناس َّإال ذاك»(.)42
وهي التي استند إليها معاذ بن جبا في أ ذ الثياا اليمنية بد «العدين» مدن
زكدداة الحبددوا والثمددار قد ً
دائال :إِّيتددوني بممددين أو لبددين «منسددوجاو مح يددة»
آ ذس منكم مكان الذرة والشعير ،فإنر أهون ع يكم وأنفم ل فقراء بالمدينة(.)43
واستند إليها معاوية في أ ذس ُمدَّين «أي نصف صال» مدن القمد فدي زكداة
الفطر في مقابا صال من التمر ،وأقرس الصحابة الذين كانوا في زمندر مدا عددا
أبا سعيد المدري رضي س عنر و(.)44
وهي التدي جع د َمدن بعدد الرا ددين يتمدذون البريدد ،ويُعَربدون الددواوين،
ويضربون النقود  ...إلص لير ذلك من أعمدا الدولدة ،دون أن يعتدرض ع ديهم
( )42ان ر« :منقي الفصو و ر ر» ل قرافي (ص ،)199 - 198ومصادر التشريم فيمدا ال
نف فير لماله (ص.)88 - 85
( )43ان ر كتابنا« :فقر الءكاة» جـ( 2ص.)803
(« )44فقر الءكاة» جـ( 2ص )932وما بعدها.
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أ د من ع ماء اصمة.
مدى اعتبار المص حة في المذاه المتبوعة:
وهي التي جع

اإلمام أبا نيفة يوج ال َحجض در ع دص المفتدي المداجن« ،أي

المتالع بالشريعة» والطبي الجاها ،والمكاري «المقاو ونحدوس» المف دن،
مم أن مذهبر رضي س عنر عدم ال َحجض در ع دص العاقدا البدالغ وإن كدان سدفي ًها،
ا ترا ًما آلدميتر.
ولكن َ َجر ع ص هؤالء منعًا لضرر الجماهير من الناس(.)45
ددرا مددن المالكيددة وليدددرهم يفتددون بشددرعية فدددرض
وهددي التددي جع دد كثيد ً
الضرائ ع ص القادرين إذا اقتضص ذلك الدفال عن الحوزة ،ولم يكدن فدي بيد
الما ما يكفي(.)46
وجع

جمهور الفقهاء يقولون بجواز قتا المس م إذا مترس بدر الكفدار ،ولدم

يكن من قتالهم بُد(.)47
وأجاز فقهاء الحنفية،و الشافعية ،وجماعة من المالكية وبع

الحناب دة دي

بطدن اصم بعدد مومهدا إل دراج الجندين ،إذا ل د ع دص ال دن أندر سديمرج يطدا،
عا ،با أوج بع
برلم ُ رمة المي المرعية ر ً
ي بإماله جءء من المي  ،و بَّهر صدا

الفقهاء ذلكن صنر اسدتبقاء

«المهدذا» مدن الشدافعية بمدا لدو

( )45قالوا :لعموم ضرر اصو في اصديان ،والثاني في اصبددان ،والثالدث فدي اصمدوا  .ان در
«اال تيار» جـ( 4ص.)96
(« )46فقر الءكاة» جـ( 2ص.)987 - 986
( )47ان دددر« :المستصدددفص» جدددـ( 1ص ،)295 - 294و«اال تيدددار لتع يدددا الممتدددار» جدددـ4
 ،و«مطال أولي النهص» جـ( 2ص.)519 - 518
(ص ،)119جـ1
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وقعد مجاعددة واضدطر إلددص أكددا جدءء مددن الميد ( ،)48وذلدك صن ددي الحددي
مقدَّم ع ص ي المي عند التعارض ،ومصح ة إنقاذ ياة الجندين مفدوق مفسددة
انتهاك ُ رمة أمر ،فيُرمك أ ف الضررين ،ويفوو أدنص المص حتين(.)49
ا تاله المذاه اصربعة في االستدال بالمص حة المرس ة:
ومددن الفقهدداء مددن أنكددر ا عتبددار «االستصددالد» أصد ًدال مسد ط
دتقال يحددتج بددر،
ويُستند إلير في الفتوى والقضاء والتشريم ،كالنف واإلجمدال والقيداس ،وذلدك
مثا اإلمام اليءالي ،الذي اعتبر االستصدالد مدن «اصصدو الموهومدة» ع دص
د معبيرس.
ومم هذا ذكر عددًا مدن المسدائا والقضدايا مدا فيهدا  -أو فدي أكثرهدا  -إلدص
القددو بالمصددال  ،وكددان المفهددوم بعدددها أن ي حددي هددذا باصصددو الصددحيحة
ً
صا برأسر.
ليصير
أصال ا ط
وقد اعترض بذلك ع ص نفسر عم أجاا بقولر:
« َمن ظن أنر أصا بنفسر فقد أ ط  ،صنَّا رددنا المصد حة إلدص فدظ مقاصدد
سدنَّة واإلجمددال ،فكدا مصد حة ال
الشدرل ،ومقاصدد الشددرل مُعدره بالكتدداا وال ي
( )48ان در :المهددذا و ددر ر «المجمددول» جددـ( 5ص ،)302 - 301و ا ددية الصدداوي جددـ1
(ص.)205
( )49أما عند الحناب ة فالمذه عندهم محريم دي الدبطن مدن أجدا الحمدا ،لمدا فيدر مدن هتدك
رمة متيقنةن إلبقاء ياة موهومدة قدالوا :إذ اليالد وال داهر أن الولدد ال يعدي ،،وا دتج
أ مد بحديث «كسر ع م المي ككسر ع م الحي» رواس أبو داود ،ويجاا عنر بد ن هدذا
في لير الة الضدرورة والمصد حة ،ع دص أن دي الدبطن لدين فيدر كسدر ع دم .وا تدار
بع ع ماء المذه جواز الشي إذا كان بالجنين ركة م ن بها يامر بعدد دي الدبطن،
فالحياة هنا مرجوة ال موهومة.
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س دنَّة واإلجمددال ،وكان د مددن ا
مرجددم إلددص فددظ مقصددود ،فُ ِّهد َدم مددن الكتدداا وال ي
لمصال اليريبة ،التدي ال مالئدم مصدرفاو الشدرل ،فهدي با دة مطر دة ،و َمدن
صار إليها فقد َّدرل ،كمدا َّ
أن َمدن استحسدن فقدد َّدرل ،وكدا مصد حة رجعد
س دنَّة واإلجمددال،
ع ِّد َدم كونددر مقصددودًا بالكتدداا وال ي
إلددص فددظ مقصددود ددرعيُ ،
سدا ،بدا مصد حة مرسد ةن إذ
ف ين ار ًجا من هذس اصصو  ،ولكنر ال يسمص قيا ً
ع ِّرفد ال بددليا وا دد ،بدا
القياس أصا معديَّن ،وكدون هدذس المعداني مقصدودة ُ
س دنَّة ،وقددرائن اص ددوا  ،ومفدداريي
ب دلددة كثيددرة ال صددر لهددا ،مددن الكتدداا وال ي
اصماراو ،مسمص بذلك «مص حة مرس ة»».
سددرنا المصدد حة بالمحاف ددة ع ددص مقصددود الشددرل فددال وجددر
قددا « :وإذا ف َّ
ل ماله فيها ،با يج القطم بكونها جة.
و يث ذكرنا الفًا ،فذلك عندد معدارض مصد حتين ومقصدودين ،عندد ذلدك
يج مرجي اصقوى»(.)50
القرافي والمص حة:
وقد ال َّ
أن االستدال بالمصد حة المرسد ة داص بمدذه المالكيدة ،ولكدن
اإلمددام ددهاا الدددين القرافددي المددالكي «و684هددـ» يقددو ردَّاً ا ع ددص َمددن
نق وا ا تصاصها بالمالكية:
فرقدوا بدين المسد لتين
«وإذا افتقدو المذاه وجدمهم إذا قاسوا أو جمعوا أو َّ
فرقدوا ،بدا يكتفدون
ال يط بون اهدًا باالعتبار لذلك المعنص الذي جمعدوا أو َّ
بمط ددي المناسددبة ،وهددذا هددو المصدد حة المرسدد ة ،فهددي ينئددذ فددي جميددم
(« )50المستصفص» جـ)311 ،31( 1

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

109

المذاه »(.)51
وهذا هو التحقيي ،فالذي يطدالم كتد المدذاه اص درى يجدد فيهدا عشدراو
ومئدداو مددن المسددائا إنمددا يع ونهددا بتع دديالو مص د حية ،وإن كددان الحنفيددة
والحناب ة أكثر من الشافعية في ذلك.
ويددذكر القرافدديَّ :
أن إمددام الحددرمين  -عبددد الم ددك بددن عبددد س الجددويني «و
وجوزهدا وأفتدص بهدا -
478هـ» قرر في كتابر المسدمص بدـ«الييداعي»
ً
أمدورا َّ
والمالكيددة بعيدددون عنهددا  -وجسددرع يها ،وقالهددا ل مصد حة المط قددة ،وكددذلك
اليءالددي فددي « ددفاء الي يددا» مددم أن االعنددين ددديدا اإلنكددار ع ينددا  -يعنددي
المالكية  -في المص حة المرس ة(.)52
وإمام الحرمين واليءالي افعيان.
مضييي اليءالي في «المستصفص»:
ولكدددن اليءالدددي  -كمدددا نق ندددا عندددر فدددي «المستصدددفص»  -ضددديَّي فدددي اص دددذ
بالمص حة المرس ة ،وا تر لها رو ًا صعبة التحقيي وهي:
 -1أن تكةةةون ضةةةرورية :أي مةةةن الضةةةروريات ال مةةةس المعروفةةةة فةةةإذا
كانه فٱ مرتبة ا لحاجيات أو التتمات والتحسينات َل تُعتبر.
 -2أن تكون ُكليهةة :أي معدم جميدم المسد مين ،بمداله مدا لدو كاند لدبع
الناس دون بع

أو في الة ممصوصة.

( « )51رد منقي الفصو » (ص.)171
( « )52رد منقي الفصو » (ص.)199
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 -3أن تكون قطعية أو قريبا من القطعية(.)53
ويبدددو ل مت مددا أن اليءالددي لددم يشددتر هددذس الشددرو لكددا مص د حة ،ولكددن
ا ددترا ها فددي المثددا الددذي ذكددرس ،وهددو :متددرس اصعددداء بالمس د مين فددي
الحرا ،وإن فهم اصكثرون منر أنر ر عام لكا المصال .
قا القر بي« :هي بهذس القيود ال ينبعي أن يمت ف في اعتبارهدا ،وأمدا ابدن
المنير فعدَّ ذلك محك ًما من قائ ر»(.)54
والذي ي هر من عما الصحابة رضي س عنر و أنهم لم يكوندوا ي تءمدون
هذس الشرو ك هدا ،وإنمدا يراعدون المصد حة ،وإن كاند جءئيدة أو اجيدة
أو ظنية.
فعمر يحكم بطالق امدرأة المفقدود بعدد مضدي أربدم سدنواو  -إمدا مدن دين
فقدددس ،أو مددن ددين رفددم أمرهددا إلددص القضدداء  -رعايددة لمص د حة الءوجددة،
ورفعًددا ل ضددرر عنهددا ،وإن لددم يثب د مددوو زوجهددا ،وهددي مص د حة جءئيددة
و اجية وظنية ،وقد وافي عمدر ع دص ذلدك عثمدان وع دي وابدن عمدر وابدن
عباس وجماعة من التابعين(.)55
ويقضي عمرع ص محمد بن مسد مة اصنصداري بالسدماد لجدارس  -الضدحاك
نهرا في أرض ابن مسد مة .صن النهدر ينفدم جدارس ،وال
بن قين  -أن يسوق ً
يضر محمدًا ،وقد كان محمد بن مس مة منم جارس من ذلدك ،فقدا لدر جدارس:

(« )53المستصفص» جـ.1
(« )54إر اد الفحو » (ص.)226
( )55ان ر« :المح ص» جـ( 10ص . )175 - 164اإلمام  -مس لة رقم .1941
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أن ممنعندي مدا هدو لدك منفعدة؟ مسدقص مندر أو ًال وآ ًدرا ،وال يضدرك ،ولمدا
ا تصما إلص عمدر قدا لمحمدد :ممندم أ داك مدا ينفعدر وال يضدرك؟! ف صدر
محمد ع ص المنم ،فقا عمر :وس ليمرن بر ولو ع ص بطندك! عدم أمدر عمدر
الضحاك أن يمر بنهرس في أرض محمد ،ففعا(.)56
واصمث ة كثيرة ع ص هذا االمجاس من عما الصحابة والرا دين.
الشا بي والمص حة:
ولهذا لم يشتر اإلمدام الشدا بي مدا ا دتر ر اإلمدام اليءالدي ،وإنمدا اعتبدر
أمورا عالعة يج مراعامها عند اص ذ بالمص حة وهي:
ً
ع ِّرض د ع ددص العقددو م قتهددا
 - 1أن مكددون معقولددة فددي ذامهددا ،بحيددث إذا ُ
بددالقبو  ،فددال مددد ا لهددا فددي اصمددور التعبديددة ،فددإن اصصددا فيهددا أن مؤ ددذ
بالتس يم.
ً
أصدال مدن
 - 2أن مكون مالئمة لمقاصد الشرل في الجم ة ،بحيث ال مندافي
أصددولر ،وال دلد ً
ديال مددن أدلتددر القطعيددة ،بددا مكددون متفقددة مددم المصددال التددي
قصددد الشددرل إلددص محصددي ها ،بد ن مكددون مددن جنسددها أو قريبددة منهددا ،ليسد
لريبة عنها وإن لم يشهد دليا اص باعتبارها.
 - 3أن مرجم إلص فظ أمر ضروري ،أو رفم َ َرج الزم في الدين.
ف ما مرجعها إلص فظ الضروري ،فهو من باا ما اليتم الواج إال بر.

(« )56بداية المجتهد» جـ( 2ص )310مطبعة المعاهد ً -
نقدال عدن «المدد ا إلدص ع دم أصدو
الفقر» ل دكتور الدواليبي.
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فهي إذن من الوسائا ال المقاصد.
وأما رجوعها إلص رفم َ َدرج الزم :فهدو إمدا ال دي بالضدروري ،وإمدا مدن
الحاجي ،الذي مردس إلص التمفيف والتيسير(.)57
ولددين مددن الددالزم إذن مددا ا ددتر اإلمددام اليءالددي أن مكددون المص د حة مددن
الضرورياو ،فقد مكون مص حة اجية ،مما ييسدر ع دص النداس ،ويرفدم عدنهم
العن وال َح َرج.
ولين من الدالزم أن مكدون قطعيدة ،فالعمدا بدال ن الدراج أمدر معمدو بدر
أمورا كثيرة.
في اص كام الفرعية ،ونا بر الشرل
ً
ضرورة أن مكون المص حة قيقية:
واصمر المهم الذي ينبيي االلتفاو إلير ،واال تيدا فيدر :أن مكدون المصد حة
قيقية ال وهمية ،فقد يميا الهوى والشهوة ،أوالوهم وسوء التصدور ،أواإللدف
والعادة ،لدبع

ً
عمدال مدا مصد حة ،وهدو فدي قيقتدر مفسددة ،أو َّ
أن
النداس :أن

فكثيدرا مدا ييفدا النداس المصد حة العامدة صجدا المنفعدة
ضررس أكبر من نفعدر،
ً
الماصددة ،أو ييف ددون عددن الضددرر اآلجددا مددن أجددا النفددم العاجددا ،أوييف ددون
المسارة المعنوية من أجا الكسد المدادي ،أو يتياضدون عدن المفاسدد الكبيدرة
من أجا مص حة صييرة ،فاالعتباراو الشمصدية والوقتيدة والمح يدة والماديدة
لها ضديطها وم عيرهدا ع دص مفكيدر البَشدر ،لهدذا يجد اال تيدا والتحدري عندد

( )57ان ر« :االعتصام» ل شا بي جـ( 2ص ،)135 - 129و«ع م أصو الفقر» ل شيإل عبدد
الوهاا َّاله (ص . )88 - 84الدار الكويتية «ومالك» ل شيإل أبو زهرة (ص- )391
(ص.)431
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ً
عادال.
الن ر في المصال ومقويمها مقوي ًما س ي ًما
قددا اإلمددام ابددن دقيددي العيددد« :لسد أنكرع ددص َمددن اعتبددر أصددا المصددال ،
ولكن االسترسا فيها ومحقيقها يحتاج إلص ن ر سديد»(.)58
ميير اص كام المبنية ع ص المص حة:
وينبيددي أن نشددير هنددا إلددص قيقددة هامددة وهددي :أن اص كددام المبنيددة ع ددص
مصد حة معينددة م ددا معتبددرة مددا بقي د هددذس المصد حة ،التددي هددي منددا الحكددم
وع َّتددر ،فددإذا انتفد وجد أن يتييددرالحكم مبعًددا لهددان صن الحكددم يدددور مددم ِّع َّتددر
وجودًا وعد ًما.
ومددن أمث ددة ذلددك :العقوبدداو التعءيريددة ،واص كددام التددي مقتضدديها السياسددة
الشددرعية الوقتيددة ،التددي رويد عددن الم فدداء الرا دددين وليددرهم مددن الصددحابة
ومن بعدهم ،با من ذلك بع

ما ورد عن النبي ص ص س ع ير وس م نفسر.

وذلددك مثددا نهيددر صد ص س ع يددر وسد م عددن كتابددة الحددديث فددي أو اصمددر،
شدددية ا تال دددر بدددالقرآن ،ف مدددا زالددد هدددذس المشدددية أذن فدددي الكتابدددة لدددبع
الصحابة ،وعب عنر عدة كت في موضوعاو تص.
ومثا إلءام عمرالصحابة أن ينق وا الحدديث عدن رسدو س صد ص س ع يدر
وس م لما ا تي وا بر عن القرآن ،سياسة منر.
ومثا ذلك :ا تيارس ل نداس اإلفدراد بدالحجن ليعتمدروا فدي ليدر أ دهر الحدج،
فال يءا البي الحرام مقصودًا.

(« )58إر اد الفحو » (ص.)226
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َّ
فإن هذا وأمثالدر  -كمدا قدا ابدن القديم « : -سياسدة جءئيدة بحسد المصد حة
ممت ف با تاله اصزمنة ،ف نها  -من ظنها رائم عامة الزمة لألمة إلص يدوم
القيامة ،ولكا عدذر وأجدر ،و َمدن اجتهدد فدي اعدة س ورسدولر فهدو دائدر بدين
اصجر واصجرين»(.)59
وبندداء اص كددام ع ددص المصددال الءمنيددة والبيئيددة مددن أسددباا ميييددر الفتددوى
وا تالفها با تاله اصزمان واصماكن واص وا كما هو مقرر في موضعر.
فقهاء العصر والمص حة:
أر أ دددًا يعتددد بددر مددن فقهدداء عصددرنا إال اعتددد بالمصدد حة المرسدد ة،
ولددم َ
واعتبرها من أدلة الشدرل فيمدا ال ندف فيدر ،بشدرو ها الشدرعية ،وضدوابطها
المرعية.
قددا ذلددك الشدديإل المضددري ،والشدديإل أ مددد إبددراهيم ،فيمددا كتبدداس فددي أصددو
الفقر.
واصسددتاذ اصكبددر الشدديإل محمددد مصددطفص المرالددي فددي كتابددر «بحددوث فددي
التشريم اإلسالمي».
وقا الشيإل داله فدي كتابدر «مصدادر التشدريم فيمدا ال ندف فيدر» عنددما
محدددث عددن االستصددالد :وهددو أ صد الطددرق التشددريعية فيمددا ال نددف فيددر،
وفير المتسم لمسايرة التشريم لتطوراو الناس ،ومحقيي مصالحهم و اجتهم.
وكذلك قا الشديإل أبدو زهدرة فدي كتابدر عدن «مالدك» ،وفدي كتابدر «أصدو

(« )59الطرق الحكمية» ص (.)18 - 16
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الفقر».
والشيإل محمد مصطفص بي في كتابر «مع يا اص كام».
ومثا ذلك :الشيإل مصطفص الءرقا في كتابر «المد ا الفقهدي» وفدي رسدالة
عن «المص حة المرس ة».
والدددددكتور مصددددطفص زيددددد فددددي رسددددالة عددددن «المصدددد حة فددددي التشددددريم
اإلسالمي».
والدددكتور سددين امددد سددان فددي رسددالتر «ن ريددة المص د حة فددي الفقددر
اإلسالمي».
والدكتور محمد سعيد رمضان البو ي في رسالتر «ضدوابط المصد حة فدي
الشرل اإلسالمي».
وكثيددرون مددن المعاصددرين ممددن كتبددوا فددي أصددو الفقددر مثددا :الدكتورعبددد
الكريم زيدان ،والدكتور وهبة الء ي ي.
اجة الناس في عصرنا:
ومما دعا هؤالء الع ماء إلص القو بالمص حة المرسد ة ،هدو :مدا لمسدوس مدن
اجة الناس في عصرنا إلص اعتبار المص في التشدريم ،وفدي الفتدوى ،وفدي
القضاء .إلص جوار ما وجدوس من أدلة عامة في النصوص والقواعدد والمقاصدد
الشرعية مؤيد اص ذ بالمصال .
ومدددن أجدددا هدددذا ضدددم القدددوانين الحديثدددة أ كا ًمدددا دددتص كثيدددرة منا هدددا
المص حة ،وال يء ليرها.

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

116

مثا ا ترا «موعيي عقد الدءواج» بالجهدة الرسدمية وإال لدم مسدمم المحداكم
دعواس.
وكدددذلك موعيدددي عقدددود الم كيدددة فدددي دوائدددر الشدددهر العقددداري ،أو التسدددجيا
العقاري.
وكذلك قوانين البناءن يث مشتر إذن الب دية وليرها.
ومثددا ذلددك :ا ددترا الحصددو ع ددص ر صددة قيددادة مددن إدارة المددرور لمددن
يسوق سيارة أو مركبة بمارية ،ونحوها.
وكذلك :من يءاو مهنة كالط والهندسة والصيدلة والمحاماة وليرهدا ،ال
بد لر من مر يف بعد موافر الشرو المط وبة في مءاولة المهنة.
وهناك قوانين كثيرة مكاد مكون مبنية ع دص المصد حة مثدا قدانون السدير أوا
لمرور.
وكذلك قانون العما والعما .
و تص القوانين التي لهدا صد ة بالشدرل فيهدا مدواد لءيدرة ووفيدرة مربو دة
ً
واستعماال.
وامجارا
بالمص حة ،مثا قانون من يم استعما الممدراو :صناعة
ً
ولعا من أهم ما نحتداج إليدر فدي عصدرنا :مقندين العقوبداو التعءيريدة ،مثدا
عقوبة أكا الربا ،أو بيم الميتة أو لحدم المنءيدر ،أو أ دذ الر دوة ،أو إعطائهدا،
أو أكدا مدا اليتدديم ،أو مندم الءكدداة ،أو مدرك الصددالة ،أو المجداهرة بددالفطر ،أو
معاكسة النساء في الطريي ،أو طفهدن والتصدابهن ،أو االمجدار فدي اصلذيدة
الفاسدددة والم وعددة  ...إلددص ليددر ذلددك مددن ا آلفدداو والرذائددا التددي منتشددر فددي
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المجتمم ،وال مجد الردل الكافي ،ويكتفدي فيهدا بدالوعظ واإلر داد ،مدم مدا ع دم
أن س يءل بالس طان ما ال يءل بالقرآن.
وهنددداك مئددداو مدددن المعاصدددي والممالفددداو والمنكدددراو ،التدددي نهدددص عنهدددا
الشرل ،أو أمر بضدها ،ولكنر لم يضم لها عقابًا محددًا ،ومحتاج إلص مقنين.
با أرى أن من اجاو عصرنا ومصالحر :أن «نقنن» الفقر اإلسدالمي فدي
صورة مواد مرقَّمة ومنضبطة ،ع ص لدرار القدوانين الحديثدة ،وهدو مدا أ دذو
بر الدولدة العثمانيدة فدي عهودهدا اص يدرة ،دين قنند «فقدر المعدامالو» ع دص
المذه الحنفي ،أو  -بعبارةأدق  -ع ص المفتي بر في المدذه لالبًدا ،وذلدك مدا
مضددمنتر «مج ددة اص كددام العدليددة» الشددهيرة ،والتددي ظ د أ كامهددا سددارية فددي
بع

الب دان العربية مثا :اصردن والكوي إلص وق قري .
إال أننددي أنص د أال يكددون التقنددين فددي عصددرنا م تء ًمددا بمددذه وا ددد ،بددا

بالشددريعة الر بددة ،بمجمددول مدارسددها ومددذاهبها ،بددا يسددتفاد مددن كددا الثددروة
الفقهية ،ولدو مدن دارج المدذاه  ،كفقدر الصدحابة والتدابعين ومدن بعددهم ،مدن
نضديي ع دص
ن راء اصئمة و يو هم ،وممن انقرض مذاهبهم .فدال ينبيدي أن
ِّ
أنفسنا بالتءام مذه وا د ،وقد وسم س ع ينا.
كمددا أنصدد بمراجعددة «التقنيندداو» التددي نصدددرها ع ددص ضددوء ا لتطبيددي
الفع ددي ،مددا بددين فتددرة وأ ددرى ،لنحددذه مددا ينبيددي ذفددر ،ونضدديف مددا ينبيددي
ونعد ما ينبيي معدي ر(.)60
إضافتر،
ِّ
ومددن ذلددك :مددا ذكرندداس مددن مقنددين «التعءيددراو» التددي مركهددا الشددرل لتقدددير
( )60ان ر :رسالتنا «الفقر اإلسالمي بين اصصالة والتجديد».
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اصئمة والقضاة ،في كا ممالفة رعية أو معصية ،ال د فيها وال كفارة.
ومددا يمتددارس اإلمددام أو ولددي اصمددر مددن التقنددين ،يعتبددر رأيًددا لددر يعمددا بددر
بشر ر.
هنا ال يعما برأي ولي اصمر:
م دك هددي المجداالو الثالعددة التدي يعمددا فيهدا بددرأي ولدي اصمددر ،كمدا ددددها
اصستاذ البنا :ما ال نف فير ،وما يحتما عدة أوجر ،والمصال المرس ة.
ومفهددوم هددذا :أن مددا عدددا هددذس الثالعددة ال يؤ ددذ فيهددا برأيددرن إذ مكددون ممددا
فص

أمدرا أو نهيًدا .فداصوامر ممتثدا
فير نصوص الشرل من الكتاا والسدنةً ،

والنواهي مجتن .
وال يجوز لولي اصمر أن ينفدي مدا أعبتدر الشدرل ،أو يثبد مدا نفداس ،أو ي يدي
ضا فرضر س ع ص عبادس .أو يحا را ًما رمر س ع يهم ،أو يحدرم ع ديهم
فر ً
ما أ ر س لهم ،أو يشرل لهم من الدين ما لم ي ذن بر س سبحانر ،ف ين صدنيم
يء من هذا ك ر مدن د نر ،وال هدو مدن قدر .وهدو لدو فعدا ذلدك كدان متعدديًا
ع ص ي س معالص وس طانر ،مت ل ًها في اصرض بيير ي.
ومن ي الناس في هذس الحا  -با من واجدبهم  -أن يرفضدوا اعتدر التدي
أمددر س معددالص بهددا فددي قولددرَٰ { :يََٓۡيك َهةةا ٱلهة ِذينَ َءا َمنُة ٓةواْ أ َ ِعيعُةةواْ ه
سةةو َل
ٱَّللَ َوأ َ ِعيعُةةواْ ٱلره ُ
َوأُوْ ِلٱ ۡٱَ َ ۡم ِر ِمن ُكمۡ } [ النساء ]59 :فدإن الطاعدة واجبدة صولدي اصمدر إنمدا هدي فدي

«المعددروه» الددذي معرفددر الفطددر ا لس د يمة ،والعقددو الر دديدة ،ممددا جدداء بددر
الشرل ،وأيدس العقا ،وليس

اعة ولدي اصمدر مط قدة ،تدص إن س معدالص قيدد

{و ََل يَ ۡع ِصينَكَ فِةٱ
الطاعة لرسولر بالمعروه أي ً
ضا ين قا في بيعة النساء لرَ :
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وٖ} [ الممتحندة ]12 :وقددا ع يدر الصددالة والسدالم صصددحابر« :إنمةا الطاعةةة
َم ۡع ُةر ٖ
فٱ المعروٖ» متفي ع ير .وقدا « :حةَل علةل المةرء المسةلم :السةمع والطاعةة
فيما أح وكر ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمةر بمعصةية فةَل سةمع وَل عاعةة»

متفي ع ير عن ابن عمر ،وقد امفدي المسد مون ع دص أندر ال اعدة لمم دوق فدي
معصية المالي.
والقرآن الكريم ين أمرالمؤمنين بطاعة أولي اصمر منهم ،عق ع دص ذلدك
قد ً
سةةو ِل إِن ُكن ةتُمۡ ت ُ ۡؤ ِمنُةةونَ بِة ه
شة ۡةٱ ٖء فَة ُةردكو ُ إِلَةةل ٱ هَّللِ َوٱلره ُ
دائال{ :فَ ة ِإن ت َ َٰنَة َةز ۡعتُمۡ فِةةٱ َ
ةٱَّللِ
َو ۡٱليَ ۡو ِم ۡٱَٓ ِخ ِر} [النساء.]59 :
والددرد إلددص س يعنددي :الددرد إلددص كتابددر ،والددرد إلددص الرسددو  -بعددد وفامددر -
يعني :الرد إلص سنتر.
ف ين ولي اصمر المس م يي العنان ،يفعدا مدا يشداء ،ويحكدم مدا يريدد ،وال
سد ويسد  ،وينصد
يُس عما يفعا ،فهذا ن اإللر و دس ،إنما هو بشدر يحا َ
ويوجر ،ومن ي أي فرد من رعيتر أن ينص لدر ،ويد مرس بدالمعروه وينهداس
عن المنكر ،ومن واجبر أن يقبا منر ويشجعر ،كما قا عمر لمدن قدا لدر :امدي
س ،ال ير فيكم إذا لم مقولوها وال ير فينا إذا لم نسمعها.

***

ر العما برأي اإلمام «ولي اصمر»
ومييرس بتيير ال روه
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موقي ولٱ اَمر من الشور .
شرع العمل برأي اۡلمام «ولٱ اَمر».
تغير رأي اۡلمام بتغير الظروٖ.
تغير الرأي النبوي فٱ السياسة الشرعية.
تغير رأي الراشدين ومد إلزام رأيهم لمن بعدهم.

***
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موقف ولي اصمر من الشورى
وجوا مشاورة اإلمام صها الشورى:
وإذا كان رأي اإلمام  -أو ولي اصمر  -يعما بر فيما بينداس مدن قبدا ،أي فيمدا
ال نف فير ،وفيما يحتما وجو ًهدا عددة ،وفدي المصدال المرسد ة ،فالواجد أن
يتم ذلك بعد مشاورة أهدا الدرأي واال تصداص ،وسدؤا أهدا الدذكر والمبدرة،
كما قا

{و ََل يُنَ ِب ُكَ ِم ۡث ُل َ
خبِ ٖير} [فا
معالصَ :

ر{ ،]14 :فَ ۡس ۡل بِ ِۖ َخبِيرا} [الفرقان.]59 :

واصصدا فدي الشدورى الوجدوان صن س معددالص أمدر بهدا رسدولر صد ص س
ع يددر وس د م ،ددين قددا

شةةا ِو ۡر ُ
همۡ فِةةٱ ۡٱَ َ ۡمةةر} [آ
{و َ
َ :

عمددران ]159 :واصمددر  -وال

مورا
سدديما فددي القددرآن  -يفيددد الوجددوا ،وإذا كددان الرسددو المؤيددد بددالو ي م د ً
بالمشاورة فييرس أولص بال ري .
وقد جعدا القدرآن الشدورى مدن الصدفاو اصساسدية ل جماعدة المؤمندة ،فقدا
ٱس ةت َ َجابُواْ ِلة َةر ِب ِهمۡ َوأَقَ ةا ُمواْ
{وٱله ة ِذينَ ۡ
معددالص فددي بيددان فضددائ ها ومحامددد صددالهاَ :
ةةر ُهمۡ ُ
ةةور َٰ بَ ۡيةةنَهُمۡ َو ِممهةةا َر َو ۡقةة َٰنَهُمۡ يُن ِفقُةةونَ } [الشددورى ،]38 :فقرنهددا
ٱلصهةةلَ َٰو َ َوأ َ ۡم ُ
ش َ

باالستجابة هلل ،وإقامة الصالة واإلنفاق مما رزق س ،وك هدا ركدائء ضدرورية
في ياة المجتمم المس م.
نقا اإلمام القر بي في مفسيرس عن اإلمدام ابدن عطيدة قولدر :والشدورى مدن
قواعددد الشددريعة وعددءائم اص كددام ،ومددن ال يستشددير أهددا الع ددم والدددين ،فعءلددر
واج  ،هذا ما ال اله فير.
وقا ابن ويء منداد :واج ع ص الدوالة مشداورة الع مداء فيمدا ال يع مدون،
ومددا أ ددكا ع دديهم مددن أمددور الدددين ،و«مشدداورة» وجددوس الجددي ،فيمددا يتع ددي

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

122

بددالحرا ،ووجددوس الندداس فيمددا يتع ددي بالمصددال  ،ووجددوس الكتدداا والددوزراء
والعما «أي الوالة» ،فيما يتع ي بمصال البالد ،وعمارمها.
قا القر بي :وقد جعا عمر بن المطاا رضدي س عندر المالفدة  -وهدي
أع م النواز  -ورى(.)61
قددا البمدداري :و دداور النبددي ص د ص س ع يددر وس د م أصددحابر يددوم أ ددد فددي
المقام والمروج ،فرأوا لر المروج  ...و اورا ع يطا وأسامة فيمدا رمدص بدر أهدا
اإلفددك عائشددة  ...وكان د اصئمددة بعددد النبددي ص د ص س ع يددر وس د م يستشدديرون
اصمناء من أها الع م في اصمور المبا ة ،لي دذوا ب سده ها .فدإذا وضد الكتداا
والسدنة لددم يتعددوس إلددص ليدرس  ...وكددان القدراء «أي الع مدداء بدالقرآن» أصددحاا
ً
كهوال كانوا أو بانًا ،وكان وقافًا عند كتاا س عء وجا.
مشورة عمر،
وذكددر الحددافظ فددي «الفددت » مددا أ× رجددر البمدداري فددي «اصدا المفددرد»،
وابن أبي امم بسند قوي عن الحسن قا  :ما مشداور قدوم قدط بيدنهم ،إال هدداهم
س صفضا ما يحضرهم ،وفي لفظ :إال عءم س لهم بالر د أو بالذي ينفم.
وأ ددار الحددافظ إلددص مددا مقدددم  -فددي الحددديث الطويددا فددي صد الحديبيددة مددن
كتاا «الشرو »  -مدن دديث المسدور بدن ممرمدة إلدص قولدر صد ص س ع يدر
وس م« :أشيروا علٱ فٱ هؤَلء القوم» وفير :جدواا أبدي بكدر وعمدر ،وعم در
ص ص س ع ير وس م بما أ ارا بر.
وقد ا ت ف في متع ي المشاورة ،فقيا :في كا يء لدين فيدر ندف .وقيدا:
في اصمر الدنيوي فقط.
(« )61مفسير القر بي» ( )251 - 249/4بعة دار الكت المصرية.
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قددا الددداودي :ومددن زعددم أنددر كددان يشدداورهم فددي اص كددام فقددد لفددا لف ددة
ع يمة .وذكر بعضهم :أندر لدم يكدن يشداورهم فدي اص كدام .قدا الحدافظ :وفدي
هذا اإل الق ن ر ،عم ذكر مشاورمر ص ص س ع ير وس م لع دي بدن أبدي الد
في قولر معالصَٰ { :يََٓۡيك َها ٱلهة ِذينَ َءا َمنُ ٓةواْ ِإذَا َٰنَ َج ۡيةت ُ ُم ٱلره سُةو َل فَقَ ِةد ُمواْ بَ ۡةينَ يَةد َۡي نَ ۡج َةو َٰٰ ُكمۡ

َ ةدَقَة} [المجادلددة ،]12 :وأ ددار ع ددي ع يددر بددالتمفيف ،ونءلد اآليددة التددي بعدددها
مؤيدددس،و الحدديث سددنر الترمددذي وصددححر ابددن بددان .قددا الحددافظ :ففددي هددذا
الحديث المشاورة في بع

اص كام(.)62

وقا الحافظ في درد قدو البمداري« :وكاند اصئمدة يستشديرون اصمنداء
من أها الع م في اصمور المبا دةن لي دذوا ب سده ها» أي إذا لدم يكدن فيهدا ندف
بحكم معدين ومدا كاند ع دص أصدا اإلبا دة ،فمدرادس :مدا ا تمدا الفعدا والتدرك
ً
تمداال وا ددًا،وأما مددا عدره وجددر الحكددم فيدر فددال ،وأمددا مقييددس باصمندداء فهددي
ا
صددفة موضددحةن صن ليددر المددؤممن ال يستشددار وال ي تف د لقولددر ،وأمددا قولددر
«ب سه ها» ف عموم اصمر باص ذ بالتيسير والتسهيا ،والنهدي عدن التشدديد الدذي
يد ا المشقة ع ص المس م.
وقد ورد في استشارة اصئمة بعدد النبدي صد ص س ع يدر وسد م أ بدار كثيدرة:
منهدا مشداورة أبدي بكدر رضددي س عندر فدي قتدا أهددا الدردة ،وقدد أ دار إليهددا
المصنف.
وأ رج البيهقي بسدند صدحي عدن ميمدون بدن مهدران قدا « :كدان أبدو بكدر
الصددديي إذا ورد ع يددر أمددر ن ددر فددي كتدداا س ،فددإن وجددد فيددر مددا يقضددي بددر

( )62ان ر البماري مم الفت .340 ،339 /13 :
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قضدص بيدنهم ،وإن ع مدر مددن سدنة رسدو س صد ص س ع يددر وسد م قضدص بددر،
وإن لددم يع ددم × ددرج فسد المسد مين عددن السددنة ،فددإن أعيدداس ذلددك دعددا رءوس
المس مين وع ماءهم واستشارهم ،وإن عمر بن المطاا كان يفعا ذلك».
ومقدم قريبًا أن القراء كانوا أصحاا مج ن عمر ومشاورمر.
ومشاورة عمر الصحابة في د الممر مقدم في «كتاا الحدود».
ومشاورة عمر الصحابة في إمالص المرأة مقدم في «الدياو».
ومشاورة عمر في قتا الفرس مقدم في «الجهاد».
ومشدداورة عمددر المهدداجرين واصنصددار عددم قري ً
شددا لمددا أرادوا د ددو الشددام
وب يددر أن الطددداعون وقدددم بهدددا ،وقدددد مضددص مطد ً
ددوال مدددم دددر ر فدددي «كتددداا
الط »(.)63

***

(« )63الفت » جـ.342/13
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ها الشورى ُم ضع مة أو م ءمة؟
ويبدو أن اإلمام البنا ع ير ر مة س ورضوانر  -مدن النا يدة الن ريدة ع دص
اصقا  -لم يكن يرى أن الشورى م ءمة لإلمام  -وإن كاند واجبدة ع يدر  -كمدا
هو رأي كثيرين من أها الع م قدي ًما و دديثًا( .)64وهدو مدا وضد فدي كثيدر مدن
كتابامر.
وإال لكان ع ير أن يد ا بع

القيود ع ص عبارمر في هذا اصصا المهم.

ً
مدثال :ورأي اإلمدام أو نائبدر معمدو بدر فيمدا ال ندف فيدر ،وفيمدا
ك ن يقدو
يحتما وجو ًها عدة ،وفي المصال المرسد ة ،وذلدك فدي السياسدة الجءئيدة وفدي
اإلجراءاو اإلدارية والتنفيذية ،والقراراو اليومية ونحوها  ...وكذلك يعما بدر
في االجتهاداو السياسية الك ية ،والمالية والحربية ونحوها ،مدا لدم يمدالف أهدا
الحا والعقد أو أكثرهم.
عا :أن رأي أهدا الحدا والعقدد م دءم لإلمدام،
وهذا الذي نراس ون تدءم بدر در ً
فإذا اورهم فا ت فوا ع ير ،فالعبرة برأي اصكثرية.
وقد أقمنا ع ص هذس القضية أكثر من دليا فيمدا كتبنداس مدن قبدا( ،)65وال بد س
أن نؤكد هذا هنا اليوم ،ممالفين اإلمام البندا ،فقدد ذكدر فدي «أصدولر العشدرين»
أن كا أ د يؤ ذ من كالمر ويترك إال المعصوم ص ص س ع ير وس م.
( )64من القائ ين بذلك في عصرنا اصستاذ أبدو اصع دص المدودودي فدي بكسدتان والشديإل محمدد
متولي الشعراوي في مصر ،وليرهما.
( )65في كتداا «الحدا اإلسدالمي فريضدة وضدرورة» وكتداا «اإلسدالم والع مانيدة» وكتداا
«من فقر الدولة في اإلسالم» وكتاا «فتاوى معاصرة» جـ 2وليرها.
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أدلة مرجي االلتءام برأي اصكثرية:
فمن اصدلة المرجحة لاللتءام برأي أكثر أها الشورى:
يدر المدروج إلدص المشدركين فدي أ دد،
 - 1أن النبي ص ص س ع ير وس م لدم َ
وإنمدددا كدددان رأيدددر ورأي كبدددار الصدددحابة :القتدددا دا دددا المديندددة ،ولكندددر رأى
اصكثريددة مميددا إلددص المددروج ،فنددء ع ددص رأيهددم .صددحي أنددر لددم ي د مر بعد ِّدد
الموافقين والممالفين ،ولكنر أ ذ ب اهراصمر.
 -1أنر ع ير الصالة والسالم أمر بامبال السواد اصع م(.)66
()67

 -2أنددر قددا صبددي بكددر وعمددر« :لةةو اتفقتمةةا علةةل رأي مةةا خالفتكمةةا»

ومعناس :أنر يرج رأي االعنين ع ص رأي الوا د ،ولدو كدان هدو رسدو
س ص ص س ع ير وس م.
 -3ما ذكرس ابن كثير في مفسيرس ً
نقال عن ابن مردوير عن ع دي رضدي س
عندر أن النبددي صد ص س ع يدر وسد م سددئا عددن العدءم فددي قولددر معددالص:
{فَةةة ِإذَا ع ََز ۡمةةةهَ فَت َ َو هكة ۡ
علَةةةل ه
ٱَّللِ} [آ
ةةل َ

عمدددران ،]159 :فقدددا  :مشددداورة أهدددا

الرأي عم امباعهم.
 -4أن عمددر جعددا الشددورى فددي سددتة مددن كبددار الصددحابة اعتبددرهم «أهددا
الحا والعقد» في اصمة ،وجعا القرار النهدائي كمدا مدراس أل بيدتهم ،وإذا

( )66روي من درق بعضدها قدوي .ان در :كتابندا «مدن فقدر الدولدة فدي اإلسدالم» (ص)143
بعة دارالشروق بمصر.
( )67رواس أ مددد عددن عبددد الددر من بددن لددنم ( )227/4وفددي سددندس ددهر بددن و د  ،وهددو
صدوق ممت ف فير ،وقد وعقر الشيإل اكر في ممريج المسند.
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مساوى اصصواو :عالعة وعالعة ا تداروا مرج ًحدا مدن المدارج هدو عبدد
س بن عمر ،وإن لم يرضدوا بدر ،فالثالعدة الدذين فديهم عبدد الدر من بدن
عوه.
-5

أن القرآن الكريم ن م ة هائ ة ع ص الطيداة المسدتكبرين فدي اصرض
بيير الحي ،أمثا فرعون وهامدان ،وكدا جبدار عنيدد ،كمدا قدا معدالص:
{ َك َٰذَ ِلكَ يَ ۡطبَ ُع ه
{و َخةا َ ُكة كل َجبهةار
ٱَّللُ َ
علَ َٰل ُك ِل َق ۡلة ِ ُمتَك َِب ٖةر َجب ٖهةار} [لدافرَ ،]35 :
عنِ ٖيد} [إبراهيم.]15 :
َ

 -6كددذلك ددنم القددرآن أب ددغ التشددنيم ع ددص الشددعوا المانعددة ،التددي مسدد م
زمامها إلدص هدؤالء ومسدير فدي ركدابهم ،وال مقداومهم وال منكدر ع ديهم،
كما قا

سةارا} [ندود:
{وٱتهبَعُواْ َمن لهمۡ يَ ِز ۡد ُ َمالُ ۥُۖ َو َولَدُ ُٓۥ إِ هَل َخ َ
عن قوم نودَ :

{وٱتهبَع ُٓواْ أ َ ۡم َر ُك ِل َجبهار َعنِ ٖيةد} [هدود ،]59 :وعدن قدوم
 ،]21وعن قوم هودَ :
ةةيد} [هدددود،]97 :
ةةر فِ ۡرع َۡةةونَ ِب َر ِ
ش ٖ
ةةر فِ ۡرع َۡةةو َۖنَ َو َمةةا ٓ أ َ ۡمة ُ
فرعددون{ :فَةةٱتهبَع ُٓواْ أ َ ۡمة َ
{فَ ۡ
ٱست َ َ يه قَ ۡو َم ۥُۖ فَۡ َ َعا ُ
س ِقينَ } [الء
عو َۚ ُ إِنههُمۡ كَانُواْ قَ ۡوما َٰفَ ِ

ره.]54 :

 -7أن أهدا الشددورى فددي التددراث اإلسدالمي يسددمون «أهددا الحددا والعقددد»
فإذا لم يكن رأيهم م ء ًما ،فماذا يح ون؟ وماذا يعقدون إذن؟!
 -8أن عامة الفقهاء يرجحون «قو الجمهور» إذا لم يوجد مرج آ ر.
 - 10أن التدداريإل ع منددا  -كمددا ع منددا الواقددم  -أن رأي الجماعددة أقددرا إلددص
السداد مدن رأي الفدرد ،وإن رأي االعندين أقدرا مدن رأي الوا دد ،وأن در
ما أصاا أمتندا كدان مدن جدراء االسدتبداد والطييدان ،ومسد ط أمدراء السدوء
ع ص عوا ا صمة وأ رار أبنائها.
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عا« :إن الشيطان مع الواحد وهو من اَلثنةين
وفي الحديث عن عمر مرفو ً

أبعد»(.)68
قيد مهم في هذا اصصا «أال يصطدم بقاعدة رعية»:
ولكدن اصسددتاذ البندا فددي أصد ر هدذا المتع ددي بالسياسددة الشدرعية ،وضددم قيددًا
مه طما ع ص العما برأي اإلمام ،يحد من س طتر ،وهو قولر :إن رأيدر معمدو بدر
في كذا وكذا ما لم يصطدم بقاعدة رعية.
المس مون عند رو هم:
وهذا استثناء في لاية اصهميةن يث إن اإلمام إذا التءم بدالنءو ع دص رأي
عا ما التءم بر ،وال يجوز لدر
اصل بية ،وبويم ع ص هذا اصساس ،فإنر ي ءمر ر ً
ددرض الحدددائط،
بعدددد أن يتدددولص السددد طة ،أن يضدددرا بهدددذا العهدددد وااللتدددءام ُ
عد ض
ويقو  :إن رأيي في الشورى أنها مع مة وليس م ءمة!
ف دديكن رأيددر مددا يكددون ،ولكنددر إذا ا تددارس أهددا الحددا والعقددد ع ددص ددر ،
وبدددايعوس ع يدددر ،فدددال يسدددعر إال أن ينفدددذس ،وال يمدددرج عندددر ،فالمسددد مون عندددد
ددرو هم ،والوفدداء بالعهددد فريضددة ،وهددو مددن أ ددالق المددؤمنين .قددا معددالص:
{وأ َ ۡوفُةواْ بِعَ ۡهة ِد ه
ع َهةدتكمۡ
ٱَّللِ إِذَا َٰ َ
{وأ َ ۡوفُواْ بِ ۡٱلعَ ۡه َِۖد إِ هن ۡٱلعَ ۡهدَ كَانَ َم ۡسةوَل} [اإلسدراءَ ،]34 :
َ
َو ََل تَنقُ ُ
ضواْ ۡٱَ َ ۡي َٰ َمنَ بَ ۡعدَ ت َ ۡو ِكي ِد َها َوقَ ۡد َجعَ ۡلت ُ ُم ه
ٱَّللَ َعلَ ۡي ُكمۡ َك ِفةيَل} [النحدا ،]91:وقدا فدي

{وٱله ِذينَ ُهمۡ َِ َ َٰ َم َٰنَتِ ِهمۡ َوع َۡه ِد ِهمۡ َٰ َرعُونَ } [المؤمنون.]8 :
أوصاه المؤمنينَ :
ومما يؤكد هذا :أن عمر رضي س عنر عندما عهد إلص المالفدة فدي السدتة
( )68رواس الترمذي عن عمر ( )2166وقا  :سن صحي لري  ،وقدد روي هدذا مدن ليدر
وجر عن عمر ،ورواس الحاكم ( .)114/1وصححر ع ص رو مس م ،ووافقر الذهبي.
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أصحاا الشورى :أن يمتاروا وا دًا منهم ،و م أ ددهم  -وهدو عبدد الدر من
بن عوه  -نفسر من ا لتر ي  ،وبذ جهدس في مبيين آراء الناس ،ومدن مرضداس
دورا فددي اعنددين لكددا منهمددا أنصددارس ومؤيدددوس:
اصل بيددة ،ووجددد اصمددر محصد ً
عثمان بن عفان ،وع ي بن أبي ال رضي س عنر ا ،ينذاك عرض عبدد
الر من ع ص ع ي ٍّ أن يبايعر ع دص كتداا س وع دص سدنة رسدولر ،وع دص عمدا
الشدديمين :أبددي بكددر وعمددر ،فقبددا ع ددي أن يبددايم ع ددص الكتدداا والسددنة ،ولكنددر
رف

التقيد بعمدا الشديمين ،ف كدا إمدا اجتهدادس ،وفدي ال دروه التدي يعيشدها،

ولكددن عثمددان قبددا ذلددك ،فبايعددر عبددد الددر من وبايعددر الصددحابة معددر .ومعنددص
رف

ع ي :أنر إذا وافي ع دص ذلدك وجد ع يدر أن ي تدءم بدر ،ولدين لدر الحدي

في أن ي يي ما ا تُر ع ير في البيعة.
ومن هندا ندرى أن أي جماعدة مدن النداس  -وإن كدانوا ممت فدين فدي إلءاميدة
الشورى  -يستطيعون أن ي ءموا ولي اصمر بذلك إذا نصوا في عقد ا تيدارس أو
بيعتددر ع ددص االلتددءام بالشددورى ونتائجهددا ،واص ددذ بددرأي اصل بيددة ،مط قددة أو
مقيدة ،فهنا يرمفم الماله.
ومثا ذلك إذا كان هناك دستور لألمدة أو ل جماعدة أو ن دام أساسدي ،ا تيدر
ع ددص أساسددر اصميددر أو الددرئين ،فالواج د هنددا اال تكددام إلددص هددذا الدسددتور،
والرجول إلص هذا الن امً ،
عمال بالشرو  ،ووفاء بالعقود.
قاعدة «مصره اإلمام ع ص الرعية منو بالمص حة»:
ومن القواعد الشرعية المهمة هنا ،والتي يج أن مقيد العمدا بدرأي اإلمدام:
القاعدة التي مقو  :مصره اإلمام ع ص الرعية مندو بالمصد حة ،وهدي قاعددة
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متفي ع يها بين أئمة الشريعة.
كالم السيو ي الشافعي في هذس القاعدة:
قا العالمة الحافظ السيو ي في «اص باس والن ائر» في فقر الشافعية:
القاعدة المامسة :مصره اإلمام ع ص الرعية منو بالمصد حة ،قدا ر مدر
س  :هذس القاعدة نف ع يها الشدافعي وقدا « :منءلدة اإلمدام مدن الرعيدة منءلدة
الولي من اليتيم».
ق

«والقائدا السديو ي»:وأصدا ذلدك :مدا أ رجدر سدعيد بدن منصدور فدي

سننر ،قا  :دعنا أبدو اص دوص عدن أبدي إسدحي ،عدن البدراء بدن عدازا قدا :
قا عمر رضي س عنر « :إني أنءل نفسدي مدن مدا س بمنءلدة ولدي اليتديم،
إن ا تج أ ذو منر ،فإذا أيسرو رددمر ،فإن استيني استعفف ».
ومن فرول ذلك :أنر إذا قسدم الءكداة ع دص اصصدناه يحدرم ع يدر التفضديا،
مم مساوي الحاجاو.
ومنها :إذا أراد إسقا بع

الجند من الديوان بسب  :جاز ،وبيير سدب ال

يجوز .كاس في «الروضة».
ينصد
ومنها :ما ذكرس الماوردي :أندر ال يجدوز ص دد مدن والة اصمدور أن ِّ
إما ًما ل ص واو فاسقًا ،وإن صححنا الصالة فرن صنها مكروهة .وولي اصمدر
م مور بمراعاة ا لمص حة ،وال مص حة في ما الناس ع ص فعا المكروس.
ومنها :أنر إذا ممير في اصسرى بين القتا والرق والمن والفداء ،لدم يكدن لدر
ذلك بالتشهي ،با بالمص حة ،تص إذا لم ي هر وجر المص حة يحبسهم إلدص أن
ي هر.
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ومنها :أنر لين لر العفو عدن القصداص مجانًدان صندر داله المصد حة ،بدا
إن رأى المص حة في القصاص اقدتف ،أو الديدة أ دذها« .وهدذا فديمن ال ولدي
لر ،وأصب الس طان ولير».
ومنهددا :أنددر لددين لددر أن يددءوج امددرأة بييددر كددفء ،وإن رضددي ن صن ددي
الكفاءة ل مس مين وهو كالنائ عنهم ،فال يقدر ع ص إسقا ر.
وراث لر ب كثر من الث ث.
ومنها :أنر ال يجيء وصية من ال َّ
ومنهددا :أنددر ال يجددوز لددر أن يقدددم فددي مددا بي د المددا ليددر اص ددوج ع ددص
اص وج.
قا السبكي في فتاوير :ف و لم يكن إمدام ،فهدا لييدر اص دوج أن يتقددم بنفسدر
فيما بينر وبين س معالص ،إذا قدر ع ص ذلك ،م

إلص أنر ال يجوز.

واستنبط ذلك من ديث« :إنما أنا قاسم وهللا المعطٱ».
قددا  :ووجددر الداللددة :أن التم يددك واإلعطدداء إنمددا هددو مددن س معددالص ال مددن
اإلمام ،ف ين لإلمام أن يم ك أ دًا إال ما م كر س ،وإنما وظيفدة اإلمدام القسدمة،
والقسددمة ال بددد أن مكددون بالعددد  .ومددن العددد  :مقددديم اص ددوج والتسددوية بددين
متسدداوي الحاجدداو .فددإذا قسددم بينهمددا ودفعددر إليهمددا ،ع منددا أن س م كهمددا قبددا
الدفم ،وأن القسمة إنما هي معينة لما كان مبه ًما ،كما هدو بدين ا لشدريكين ،فدإذا
لددم يكددن إمددام وبدددر أ دددهما واسددت عر بددر ،كددان كمددا لددو اسددت عر بعد

الشددركاء

بالماء المشترك ،لين لر ذلك.
قا  :ون ير ذلك ما ذكرس الماوردي في باا التيمم :أندر لدو ورد اعندان ع دص
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ماء مباد وأ دهما أ وج ،فبدر اآل ر وأ ذ منر :أنر يكون مسيئًا(.)69
كالم ابن نجيم الحنفي:
وقد أكد العالمة زين الدين بن نجيم الحنفي في «أ باهر ون ائرس» ما ذكدرس
السيو ي في هذس القاعدة «مصره اإلمام ع ص الرعية منو بالمصد حة» قدا
ابن نجيم :وقد صر وا بر «أي الفقهاء اص ناه» في مواضم منهدا :فدي كتداا
الص في مس لة ص اإلمام عن ال ة المبنية في ريي العامة.
وصرد بر اإلمام أبو يوسف ر مر س في كتاا «المدراج» فدي مواضدم،
وصر وا في كتاا الجناياو :إن الس طان ال يص عفوس عن قاما مدن ال ولدي
نداظرا ،ولدين
لر ،وإنما لر القصاص والص  ،وع ر في اإليضاد ب نر نصد
ً
من ا لن ر ل مستحي العفو.
وذكر اإلمام أبو يوسف ر مر س في كتاا «المراج» قا  :بعث عمر بدن
المطاا رضي س معالص عنر عمار بدن ياسدر ع دص الصدالة والحدرا ،وبعدث
عبد س بن مسعود ع دص القضداء وبيد المدا  ،وبعدث عثمدان بدن نيدف ع دص
مسا ة اصرضين ،وجعا بينهم داة كدا يدوم فدي بيد المدا  ،دطرها وبطنهدا
لعمار ،وربعها لعبد س بدن مسدعود ،وربعهدا اآل در لعثمدان بدن نيدف ،وقدا :
إني أنءل نفسي وإياكم من هذا الما بمنءلة ولي اليتيم فإن س مبدارك ومعدالص
{و َمةن كَةانَ َ
وٖ} [النسداء،]6 :
َنِيةا فَ ۡليَ ۡسةت َ ۡع ِف َۡۖي َو َمةن كَةانَ فَ ِقيةرا فَ ۡليَ ۡۡ ُك ۡةل بِ ۡةٱل َم ۡع ُر ِ
قا َ :

ضا يؤ ذ منها اة في كا يوم إال استسرل رابها.
وس ما أرى أر ً
فع ص هذا ال يجوز لر التفضيا «أي في العطاء» ولكن قا فدي المحديط مدن
( )69ان ر« :اص باس والن ائر ل سيو ي» ( )135 ،134بعة عيسص الح بي.
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كتاا الءكاة :والدرأي إلدص اإلمدام مدن مفضديا ومسدوية ،مدن ليدر أن يميدا فدي
ذلدك إلددص هددوى ،وال يحدا لهددم إال مددا يكفديهم ويكفددي أعددوانهم بددالمعروه ،وإن
فضا مدن المدا

ديء بعدد إيصدا الحقدوق إلدص أربابهدا قسدمر بدين المسد مين،

وإن قصر في ذلك كان س ع ير سيبًا.
وذكر الءي عي مدن المدراج بعدد أن ذكدر أن أمدوا بيد المدا أربعدة أندوال
قا  :وع ص اإلمام أن يجعا لكا ندول مدن هدذس اصندوال بيتًدا يمصدر ،وال يم دط
بعضر ببع

ن صن لكا نول ك ًما يمتف بر .إلص أن قا  :ويج ع دص اإلمدام

أن يتقي س معالص ،ويرصف إلص كا مستحي قدر اجتر من ليدر زيدادة ،فدإن
قصر في ذلك كان س ع ير سيبًا.
وفددي كتدداا المددراج صبددي يوسددف ر مددر س  :أن أبددا بكددر رضددي س عنددر
قسددم المددا بددين الندداس بالسددوية ،وأن عمددر رضددي س عنددر أنددءلهم ع ددص قدددر
منازلهم من السوابي.
وفي القنية من باا ما يحا ل مدرس والمتع م :كان أبو بكدر رضدي س عندر
يسددوي بددين الندداس فددي العطدداء مددن بي د المددا  ،وكددان عمددر رضددي س عنددر
يعطديهم ع دص قددر الحاجدة والفقدر والفضدا ،واص دذ بمدا فع در عمدر رضدي س
عنر في زماننا أ سن ،فتعتبر اصمور الثالعة.
وفي البءازيدة :السد طان إذا مدرك العشدر لمدن هدو ع يدر جداز ،لنيطدا كدان أو
فقيرا فال ضمان ع دص السد طان ،وإن كدان لنيطدا
فقيرا ،لكن إن كان المتروك لر ً
ً
ضمن الس طان العشر ل فقراء من بي ما المراج لبي ما الصدقة.
وذكر ابن نجيم هنا منبي ًها قا فير:
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إذا كان فعا اإلمام مبنيطا ع ص المصد حة فيمدا يتع دي بداصمور العامدة لدم ينفدذ
عا إال إذا وافقر ،فإن الفر لم ينفذ ،ولهذا قا اإلمام أبو يوسدف ر مدر
أمرس ر ً
س في كتاا المراج من باا إ ياء المواو :ولين لإلمام أن يمدرج ديئًا مدن
يد أ د إال بحي عاب معروه(.)70
ومن هنا نقو  :إن ولدي أمرالمسد مين ،لدين مط دي اإلرادة فدي أمدر اصمدة،
يفعا ما يح و لر ،وينفذ ما مءينر لر نفسر ،أو يسو لر ديطانر أو ديا ينر مدن
الجن واإلنن ،فيبدد أموا اصمة ،ويعبث بمقدرامها ،ويقدم اليبدي ع دص الدذكي،
والضددعيف ع ددص القددوي ،والفدداجر ع ددص البددار ،بدددعوى أنددر اآلم در المتصددره
عا إذا كدان محققًدا ل مصد حة ،دارئًدا
المطال ،فقدد بيندا أن مصدرفر إنمدا ينفدذ در ً
ل مفسدة ،م تء ًما ب كام الشرل وقيمر ،فهدو إنمدا «يطدال فدي المعدروه» وهدذا
لين من المعروه في يء.
التفريي بين العباداو والعادياو:
وقددد أ ددار اإلمددام سددن البنددا إلددص قاعدددة مهمددة ،فددي التفريددي بددين اصمددور
التعبدية ،واصمورالعادية أو الدنيوية من المعامالو ونحوهدا ،فدذكر أن اصصدا
في العباداو هو :التعبدد والتقيدد بدالنف دون الن در إلدص الع دا والمقاصدد ،وأن
اصصا في العاداو والمعامالو هو :الن ر إلص الع ا واصسرار والمقاصد.
وهذس قاعدة صحيحة مقتبسة من «الموافقاو» لإلمام الشا بي.
أ ذ العباداو بالتس يم:
فالقاعدددة اصساسددية فددي أمددور العبدداداو :أنهددا قائمددة ع ددص االبددتالء ،وا تبددار
( )70ان ر« :اص باس والن ائر البن نجيم» (.)124 ،123
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اعددة المك ددف لربددر فددي امتثددا أوامددرس ،واجتندداا نواهيددر :أيقددو مددا قدددا
المؤمنون :سمعنا وأ عنا .أم يقو مقولة المتمردين :سمعنا وعصينا.
ً
مفصديال،
ف ين من الضروري في أمر العبادة أن معره كمتها وأسرارها
بددا يكفددي معرفتهددا ع ددص وجددر إجمددالي ،فقددد ال يعددره السددر كد ً
دامال فددي كددون
سا ،وفي كون الصب ركعتدين ،وال هدر أربعًدا ،والميدرا عالعًدا،
الص واو م ً
سدا وال مسدعًا ً
مدثال،
وفي كون الطدواه والسدعي فدي الحدج سدبعة أ دوا ال م ً
ولماذا كان رمي الجمراو بهذا العدد وع دص هدذس الصدورة ،وفدي ذلدك الميقداو
 ...؟ إلإل.
ولهددذا يج د أن مؤ ددذ العبدداداو بالتس د يم واالنقيدداد ،وااللتددءام بالنصددوص،
وعدم إجهاد العقا في البحث التفصي ي في الع ا والمقاصد.
ولهذا رف

فقهاء العصر ما ذهد إليدر بعد

الدد الء ع دص فقدر الشدريعة

مدن إبا دة الفطددر فدي رمضددان  -بالجم دة  -ل عددام ين ،مدن أجددا زيدادة اإلنتدداجن
و َّ
ط نا فدي كتابندا «االجتهداد المعاصدر» مدن قدا بتحويدا صدالة الجمعدة مدن
يوم الجمعدة إلدص يدوم اص دد فدي أوربدا وأمريكدان صندر يدوم اإلجدازة اصسدبوعية
هناك ،والذي يمكن أن يتجمم الناس فير بيسر.
ولم يجء فقير فيما أع م في عصرنا ل حجاج أن يدعوا ذبد الهددضي  -ل متمتدم
والقارن  -ويدفعوا بدلر صدقة نقدية.
صن هذس ك هدا عبداداو مقدوم ع دص أسداس الطاعدة والتعبدد واالمتثدا هلل را
العالمين.
ومن المهم هنا :أن نفرق بين العباداو ووسائ ها :فالوسدائا مقبدا الن در فدي
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المعاني والع ا ،ويد ا فيها التطور والتجديد واالجتهاد.
ولهذا رأى بع

الع ماء الكبدار قبدو «الحسداا الف كدي» فدي د دو

دهر

رمضان والمروج منرن صن إعبداو الشدهر لدين مدن العبدادة ،وإنمدا هدو وسدي ة
إلعباو وق العبادة.
فقد رأى العالمة المحدث الشيإل أ مدد محمدد داكر ،والعالمدة الفقيدر الشديإل
مصطفص أ مد الءرقا :اص ذ بالحسداا فدي إعبداو بددء الشدهر ،وأولدوا دديث:
« ةةوموا لرؤيتةةۖ وأفطةةروا لرؤيتةةۖ» ب نددر كددان مناس دبًا صميددة اصمددة فددي ذلددك
الوقد ن يددث كاند ال مكتد وال محسد  ،ف مددا مييددرو صددفة اصمددة ،وأصددب
فيهددا الكددامبون والحاسددبون ،والع مدداء والف كيددون ،ولددم معددد معتمددد ع ددص ليرهددا،
ميير الحكم ،فإنر يدور مم ع تر وجودًا وعد ًما.
ورأيي الذي رجحتر وقدمتدر لمجمدم الفقدر اإلسدالمي فدي عمدانن هدو اص دذ
بالحساا في النفي ال في اإلعباو ،بحيث إذا نفي الحساا القطعي إمكان رايدة
الهال ن صنر لم يولد ف كيطا ،ويستحيا رايتر في أي بقعة مدن اصرض ،فدال مقبدا
الراية ،وال هادة الشهود بها ينئذ.
وهذا ما ذه إلير اإلمام مقي الدين السبكي في رسالة لر ،ورد الشهادة التدي
ممدددالف الحسددداان صن الحسددداا قطعدددي ،والشدددهادة ظنيدددة ،وال ندددي ال يقددداوم
ً
فضال عن أن يقدم ع ير.
القطعي،
كما أن من المهم أن نع م أن الءكاة ليس عبدادة محضدة ،فهدي عبدادة و دي
مددن قددوق ا لمددا  ،ولددذا يددد ها القيدداس والتع يددا فددي جميددم المددذاه مددا عدددا
ال اهرية ،سواء كاند زكداة المدا أم زكداة الطدر ،ولهدذا أسدتيرا رأي الدذين
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يمنعددون الندداس مددن إ ددراج ا لقيمددة فددي زكدداة الفطددر ،ويوجبددون ع دديهم إ ددراج
الحبددوا ،وإن كددان الفقيددر ال ينتفددم بهددا .ومددا أن المط ددوا إلندداء الفقيددر بهددا،
واإللناء يتحقي بالقيمة في مع م المدن والب دان ال بالحبوا واص عمة.
العادياو والمعامالو ين ر إلص ع ها ومقاصدها:
وإذا كددان اصصددا فددي أ كددام العبدداداو :أن مؤ ددذ بالتسد يم ،والتقيددد بددالنف،
فاصصا في أ كام العادياو والمعدامالو  -أي فدي دئون الحيداة الممت فدة  -أن
ين ر فيها إلص ع ها ومقاصدها ،فإنها درع قطعًدا ،لتحقيدي مصد حة أو دفدم
مفسدة.
صددا ولددي اصمددر الشددرعي  -أن يددنعم
ولهددذا يج د ع ددص المجتهددد  -و صو ً
الن ر فيما وراء اصوامر والنواهي فدي دئون ا لمعدامالو مدن مقاصدد وع دا،
مو اها الشرل ،تص ال مهما عند التقنين أو الفتدوى ،أو القضداء ،فيقدوو ع دص
الناس ير كثير ،أو يصيبهم ضرر كبير.
ومن م ما ا لنصوص جيدًا ،وضم بعضها إلص بع

 ،ون ر فدي ألوارهدا،

ولم يقف عند ظواهرها و رفيتها ،وأ سدن الفهدم عدن س ورسدولرُ ،هددي إلدص
ما وراءها من أسرار ومقاصد نا ها الشرل بها.
وهذا ما أدركر فقهاء الصحابة رضوان س ع يهم ،ف م يجمددوا ع دص رفيدة
النصوص ،با اولوا أن ييوصوا فدي أعماقهدا ،ويتعرفدوا ع دص الهدده منهدا،
ويحققوس.
وهذا مدا جعدا عمدر رضدي س عندر يتوقدف فدي موزيدم اصرض المفتو دة
ع ص المقام ين.
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ومددا جع ددر يييددر مقدددير الجءيددة  ...ومددا جع ددر يوقددف ددد السددرقة فددي عددام
المجاعددة ،ومددا جع ددر يقبددا ميييددر اسددم الجءيددة إلددص اسددم الصدددقة فددي د ن بنددي
مي

من النصارى.
وهددو مددا جعددا عثمددان رضددي س عنددر ي د مر بالتقددا «ضددالة اإلبددا» فددي

عهدددس ،مددم أن الرسددو أنكددر ذلددك فددي عهدددس ،وذلددك ينمددا رأى مييددر أ ددالق
الناس ،عندما ا ت ط المس مون بييرهم.
يضدمن الصدنال مدا يت دف ب يدديهم ،مدم أن
وهو ما جعا ع يطا كرم س وجهر
ِّ
اصصددا أن يدددهم ع ددص اص ددياء يددد أمانددة ال يددد ضددمان .وإنمددا فعددا ذلددك ف ًددا
وزجرا ل صنال أن يدعوا هالك اصموا بيير بينة.
صموا الناس،
ً
وهو ما جعا معاذًا ي ذ في الءكداة المنسدوجاو اليمنيدة بدد الحبدوان صندر
أيسر ع ص أها اليمن ،وأنفم ل فقراء والمستحقين من ليرهم.
واصمث ة كثيرة في فقر الصحابة ،وفقر مالميذهم من التابعين رضي س عندر
و .وسددنعود إلددص ددرد هددذس القاعدددة والتدددليا ع يهددا ،فددي البدداا اص يددر عنددد
ديثنا عن «فقر المقاصد» في مرمكءاو فقر السياسة الشرعية.
االمبال في أمور الدين واالبتدال في أمورالدنيا:
وأضيف هنا إلدص القاعددة التدي ذكرهدا اإلمدام البندا :قاعددة أ درى مهمدة فدي
التفريددي بددين العبدداداو والعدداداو ،وهددي :أن اصصددا فددي العبدداداو  -أو أمددور
الدددين المحضددة  -هددو االمبددال ،وأن اصصددا فددي العاديدداو  -أو أمددور الدددنيا -
هواالبتدال.
فاصمور التعبدية والدينية المالصة يج أال نءيد فيها وال ندنقف منهدا ،وأن
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نبقي ع يها كما رع ن تص ال نُحدث في الدين مدا لدين مندر ،وال نشدرل فيدر
ما لم ي ذن بر س.
ش َر َٰ َٓك ُؤاْ ش ََر ُ
وقد قا س معالص{ :أَمۡ لَهُمۡ ُ
ِين َمةا لَةمۡ َي ۡةۡذَ ۢن ِبة ِۖ ه
ٱَّللُ}
عواْ لَهُةم ِمةنَ ٱلةد ِ

[الشورى ،]21 :وقا ص ص س ع يدر وسد م« :مةن أحةدف فةٱ أمرنةا «أي ديننةا »
ما ليس منۖ فهو رد»( )71أي مردود ع ير.
وقددا « :إيةةاكم ومحةةدثات اَمةةور فةةإن كةةل بدعةةة ضةةَللة» رواس أبددو داود
والترمدذي .ولهدذا دافظ الصدحابة ع دص جدوهر العبداداو المحضدة ،لدم يءيدددوا
فيها ،ولم يييروا معالمها ،كما لم ينقصدوا منهدا ،ولدو ظهدر ديء مدن ذلدك مدن
بعد

الجهددا  ،سددارل ع مددااهم إلددص إنكددارس ،كمددا رأينددا ذلددك فددي مواقددف ابددن

مسعود وابن عمر وليرهما ،وقد ميء الصحابة بوضدود بدين المقاصدد الدينيدة
والوسائا إليها ،فحاف وا ع ص المقاصد ،و وروا الوسائا.
ولهذا اف وا ع ص ألفاظ ا لقرآن ،ونق وس إلينا كما سمعوس ،وكمدا كتبدوس ،بدال
زيادة وال نقصان.
ولكنهم كتبوس مرمبًا فدي صدورة صدحف ،أو مصدحف ،مندذ عهدد أبدي بكدر،
عا فددي الدددينن إذ لددم يفع ددر
الددذي موقددف فيددر أو اصمددر ،شددية أن يكددون ابتدددا ً
رسو س ص ص س ع ير وس م ،ولكن عمدر الدذي أ دار ع يدر بكتابتدر ،مدا زا
يقنعر بما فير من ير ومص حة لإلسدالم وصه در ،تدص اقتندم وانشدرد صددرس
بر.
وكذلك رأى عثمان  -بمشورة الصحابة  -أن يجمعهم ع ص مصدحف وا دد،
( )71متفي ع ير عن عائشة.
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يكتددد محددد إ دددراه المالفدددة ،ومتدددرك المصدددا ف الفرديدددة ،التدددي ف ددد
بتفسيراو ومع يقاو ممت فة ،با محرق ك ها ،وال يبقص إال المصحف اإلمام.
وإذا كان الصحابة قد مشددوا ومحف وا في جان العباداو والشدئون الدينيدة
المالصة ،وكدان مدوقفهم االمبدال المط دي ،وسدد البداا إلدص اإل دداث فدي الددين
واالبتدال فير ،فقد كان موقفهم في العداداو والمعدامالو والشدئون الدنيويدة هدو
االبتدددال واال تددرال ،أي ابتكددار الوس دائا واصسددالي والتقاليددد واآلليدداو التددي
منه

بالدنيا ،ومرقص بالعمران ،ومطور الحياة إلص التي هي أ سن.
وهددذا يددد ا مح د الحددديث الصددحي الددذي رواس مس د م عددن عائشددة وأنددن:

«أنتم أعلم بۡمر دنياكم» .والحدديث اآل در الدذي رواس عدن جريدر بدن عبدد س:
س هن سنة حسنة فلۖ أجرها وأجر من عمل بها إلل يوم القيامة».
«من َ
أمورا كثيرة سمي «أولياو عمر» وكدان يهتددي
وهذا ما جعا عمر يبتكر
ً
في أمورس بمشورة الصحابة ،وال سيما ع ي كرم س وجهر الذي قا فيدر :لدوال
ع ي له ك عمر.
مددن ذلددك :جعددا مدداريإل دداص ل مسدد مين يبدددأ بددالهجرة النبويددة ،ومدددوين
الدواوين ،وممصير اصمصار وليرها.
ومن ذلك :جمم عثمان الناس ع ص المصحف اإلمام ،وأمر ع ي أبدا اصسدود
الدددالي بوضددم مبدداد ع ددم النحددو ،إلددص ليددر ذلددك مددن اصعمددا التددي ابتدددعها
الصحابة في أمور الحياة.
ولهددذا عندددما مم ددف المسد مون عكسددوا الوضددم ،فجمدددوا فددي ددئون الدددنيا،
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وابتدعوا في ئون الدين(.)72

***

مصددرا
( )72ان ر :فقرة (االمبال في أمور الدين واالبتدال في أمور الدنيا) من كتابنا (السنة
ً
ل معرفة والحضارة)  ...وان ر :فقرة (أال يعبدد س إال بمدا درل) مدن كتابندا «العبدادة فدي
اإلسالم».
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ميير رأي اإلمام بتيير ال روه
السياسة الشرعية ليس جامدة جمود الصدمر ،كمدا يتدوهم المتوهمدون ،بدا
هددي متحركددة بحركددة اصمددة ،و ركددة الحيدداة ،فددإن الشددريعة التددي محددتكم إليهددا
ط
لال وال قيدًا يعدوق الفدرد أو المجتمدم عدن الحركدة واالنطدالق ،بدا هدي
ليس
منار يهدي ،ومصباد يضيء الطريي ،وفيها مدن أسدباا السدعة والمروندة :مدا
يفس المجا ل عما والبناء والحركة ،واالجتهاد ل رقي باصمة ،إلص آفداق التقددم
والحضارة ،ولكن ركة اصمة و ركة اإلمام :ركدة م موندة منضدبطة ،أ دبر
بحركة الكوك الذي يسب في الفضاء الر

 ،ولكدن فدي مددار عابد  ،و دو

محور عاب .
ومن المقدرر أن رأي اإلمدام ،أي اجتهدادس فدي أمدور السياسدة واإلدارة وفدي
فقر اص كام بصفة عامة :قدد يتييدر بتييدر ال دروه واص دوا  ،التدي مدؤعر فدي
اجتهاد المجتهد ،إيجابًا أو س بًا ،فتجع ر هو نفسر ييير رأير وفتواس فيما كدم بدر
من قبا ،فيعد رأيدر ،أو يقيددس ،أو ي ييدر ،وفدي مدا يدؤدي إليدر اجتهدادس الجديدد،
كما كان عمر يقضي في القضية في عام بحكم معين ،عم يقضي فيها نفسها فدي
عام آ ر بحكم آ ر ،فإذا سئا عن ذلك قا  :هذا ع ص ما ع مندا ،وذاك ع دص مدا
ع منا .أي إنر قضص بما أدى إلير ع مر واجتهادس في الحالين.
وربما عد هو عن رأي اإلمدام الدذي قب در ،لتييدر ال دروه فدي زمندر عدن
زمن من قب ر ،أو العتبار رآس ولح ر ،لم ي ح ر من قب ر.
ولهذا رأينا الم فداء الرا ددين ،يمت فدون فدي بعد

القضدايا ،ويدرى الوا دد

عا إال باجتهداد
منهم ليدر رأى مدن قب درن إذ هدو مجتهدد ،والمجتهدد ال ي دءم در ً
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نفسر ،ولو مرك اجتهاد نفسر الذي اقتنم بدر ،وعمدا باجتهداد ليدرس ،لكدان آع ًمدا،
إال في الة الشدورى التدي يندء المجتهدد فيهدا عدن رأيدر لدرأي الجماعدة ،كمدا
فعددا الرسددو فددي أ ددد ،وسنضددرا بعد

اصمث ددة مددن ماريمنددا المجيددد ،تددص

متض جوان الموضول مما ًما.
ا تاله رأي أبي بكر وعمر في موزيم الفيء:
من أبرز اصمث ة :ا تاله الم فاء الرا ددين فدي موزيدم الفديء ،وندذكر هدذس
المس لة بشيء من التفصيا.
رأينا عمدر رضدي س عندر يعدد عدن رأي أبدي بكدر رضدي س عندر فدي
موزيم الفديء بالسدوية ،ويوزعدر سد قواعدد جديددة رآهدا باجتهدادس ،مفاضدا
بين الناس باعتباراو دتص ،وفدي أوا در يامدر ندوى أن يرجدم عدن رأيدر إلدص
رأي أبدي بكدر ،ويسدوي بدين النداس ،وي حدي أ دراهم بد والهم ،ولكدن القددر لددم
يمه ر.
وجاء بعدس عثمان رضي س عنر  ،فنفذ سياسة عمر التي رجم عنها.
وجدداء بعدددس ع ددي رضددي س عنددر  ،فعدداد إلددص التسددوية ،كمددا كددان أبددو بكددر،
وكما أراد عمر في أوا ر عهدس.
فقد كان الصديي رضي س عنر يسوي بين الصحابة فدي العطداء ،ال يميدء
بينهم بسب سبقهم في اإلسالم أو في الهجرة ،أو بسب قرابتهم مدن رسدو س
ص ص س ع ير وس م ،أو بيير ذلك من اصسباا.
روى أبو عبيد فدي «اصمدوا » بسدندس أن أبدا بكدر لمدا قددم ع يدر المدا جعدا
الناس فير سواء.
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وقا  :وددو أن أمم ف مما أنا فير بالكفاه «يعني :يمرج من التبعدة ال لدر
وال ع ير» ويم ف لي جهادي مم رسو س ص ص س ع ير وس م.
وعن يءيد بن أبي بي أن أبا بكر قسم بين الناس قسد ًما وا ددًا ،فكدان ذلدك
نصف دينار لكا إنسان(.)73
وهوعطاء ق يا صن الفتود لم مكن قد امسع بعد.
وقا أبو يوسف ر مر س ل في كتداا «المدراج» :ددعني ابدن أبدي نجدي
قا  :قدم ع ص أبي بكر رضي س معالص عنر ما  ،فقا  :من كان لدر عندد النبدي
ص ص س ع ير وس م عدة ف ي و ،فجاءس جابر بن عبد س فقدا  :قدا لدي رسدو
س صد ص س ع يددر وسد م« :لةةو جةةاء مةال البحةةرين أعطيتةةك هكةةذا وهكةةذا يشةةير

بكفيۖ» .فقا لر أبو بكر رضي س معالص عنر :ذ ،ف ذ بكفيدر عدم عددس فوجددس
مسمائة فقدا  :دذ إليهدا ألفًدا .ف دذ ألفًدا عدم أعطدص كدا إنسدان كدان رسدو س
صد ص س ع يددر وسد م وعدددس دديئًا ،وبقيد بقيددة مددن المددا  ،فقسددمها بددين الندداس
بالسددوية ع ددص الصدديير والكبيددر ،والحددر والمم ددوك ،والددذكر واصنثددص ،فمددرج
ع ص سبعة( )74دراهم وع ث لكا إنسدان .ف مدا كدان العدام المقبدا جداء مدا كثيدر
هو أكثر من ذلك ،فقسمر بين الناس ف صداا كدا إنسدان عشدرين دره ًمدا .قدا :
فجدداء ندداس مددن المسد مين فقددالوا :يددا يفددة رسددو س ،إنددك قسددم هددذا المددا
فسوي بدين النداس ،ومدن النداس أنداس لهدم فضدا وسدوابي وقددم ،ف دو فضد
أها السوابي والقدم والفضدا بفضد هم! قدا  :فقدا  :أمدا مدا ذكدرمم مدن السدوابي

( )73اصموا ( :ص.)374 ،373
( )74في النسمة التيمورية( :مسعة).
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والقدم والفضا ،فما أعرفني بذلك ،وإنما ذلك ديء عوابدر ع دص س جدا عندااس،
وهذا معاش ،فاصسوة فير ير من اصعدرة .ف مدا كدان عمدر بدن المطداا رضدي
س معالص عنر ،وجاءو الفتود فضا وقا  :ال أجعا من قاما رسو س صد ص
س ع ير وسد م كمدن قامدا معدر ،ففدرض صهدا السدوابي والقددم مدن المهداجرين
ددرا
ددرا مسددة آاله ،مسددة آاله ،ولمددن لددم يشددهد بد ً
واصنصددار ممددن ددهد بد ً
أربعددة آاله أربعددة آاله ،وفددرض لمددن كددان لددر إسددالم كإسددالم أهددا بدددر دون
ذلك ،أنءلهم ع ص قدر منازلهم من السوابي.
قا أبو يوسف :و دعني أبو معشدر قدا  :ددعني مدولص عمدرة وليدرس قدا :
لما جاءو عمر بن المطاا رضي س عنر الفتدود وجداءو اصمدوا قدا  :إن
أبا بكر رضي س معالص عنر رأى في هدذا المدا رأيًدا ،ولدي فيدر رأي آ در ،ال
أجعددا مددن قامددا رسددو س صدد ص س ع يددر وسدد م كمددن قامددا معددر ،ففددرض
بدرا مسدة آاله مسدة آاله ،وفدرض لمدن
ل مهاجرين واصنصار ممن هد ً
بدرا أربعة آاله أربعدة آاله ،وفدرض
كان إسالمر كإسالم أها بدر ولم يشهد ً
صزواج النبي ص ص س ع ير وسد م اعندي عشدر ألفًدا اعندي عشدر ألفًدا ،إال صدفية
وجويرية ،فإنر فرض لهما ستة آاله ستة آاله ،ف بيا أن يقبال .فقا لهما :إنمدا
فرض لهن ل هجرة؟ فقالتا :ال إنما فرض لهن لمكانهن من رسدو س صد ص
س ع ير وس م وكان لنا مث ر ،فعره ذلك عمدر ،ففدرض لهمدا اعندي عشدر ألفًدا،
وفرض ل عباس عم رسو س صد ص س ع يدر وسد م اعندي عشدر ألفًدا ،وفدرض
صسامة بن زيد أربعدة آاله ،وفدرض لعبدد س بدن عمدر  -ابندر  -عالعدة آاله -
ي ألفًا ،ما كان صبير من الفضا ما لدم يكدن صبدي ،ومدا
فقا  :يا أب  ،لم زدمر ع َّ
كان لر ما لم يكن لي؟ فقا  :إن أبدا أسدامة كدان أ د إلدص رسدو س صد ص س
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ع ير وس م من أبيدك ،وكدان أسدامة أ د إلدص رسدو س صد ص س ع يدر وسد م
منددك ،وفددرض ل حسددن والحسددين مسددة آاله مسددة آاله ،ألحقهمددا ب بيهمددا
لمكانهمددا مددن رسددو س صدد ص س ع يددر وسدد م ،وفددرض صبندداء المهدداجرين
واصنصار ألفين ألفين ،فمر عمر بن أبي س مة فقا  :زيدوس ألفًا ،فقدا لدر محمدد
بن عبد س بن جح :،ما كان صبير ما لدم يكدن آلبائندا ،ومدا كدان لدر مدا لدم يكدن
لنا .فقا  :إني فرض لر ب بير أبدي سد مة ألفدين وزدمدر ب مدر أم سد مة ألفًدا ،فدإن
كددان لددك أم مثددا أم سدد مة زدمددك ألفًددا .وفددرض صهددا مكددة والندداس عمانمائددة
عمانمائة ،فجاء حة بن عبيد س ب يدر عثمدان ،ففدرض لدر عمانمائدة ،فمدر بدر
النضددر بددن أنددن فقددا عمددر :افرضددوا لددر ألفددين .فقددا لددر حددة :جئتددك بمث ددر
ففرض لر عمانمائة وفرض لهذا ألفين؟ فقا  :إن أبا هذا لقيني يوم أ د فقدا :
ما فعا رسو س ص ص س ع ير وس م؟ فق د  :مدا أراس إال قدد قتدا ،فسدا سديفر
وكسر عمددس ،وقدا  :إن كدان رسدو س صد ص س ع يدر وسد م قدد قتدا فدإن س
ددي ال يمددوو ،فقامددا تددص قتددا ،وأبددو هددذا يرعددص الشدداء فددي مكددان كددذا وكددذا.
فعما عمر بهذا الفتر.
قا أبو يوسف :و دعني محمد بن عمرو بن ع قمة عن أبدي سد مة بدن عبدد
الددر من بددن عددوه عددن أبددي هريددرة رضددي س معددالص عنددر قددا  :قدددم مددن
البحددرين بممسددمائة ألددف درهددم ،ف ميدد عمددر بددن المطدداا رضددي س عنددر
ممسيًا فق  :يا أمير المؤمنين اقب

هذا الما  .قا  :وكم هدو؟ ق د  :مسدمائة

ألف درهم .قا  :ومدري كم مسدمائة ألدف؟ قدا  :ق د  :نعدم مائدة ألدف ،ومائدة
ألددف مددن مددراو .قددا  :أن د ندداعن ،اذه د قبددا ال ي ددة تددص مصددب  .ف م دا
أصبح أميتر فق  :اقب

مني هذا الما  .قا  :وكم هو؟ قدا  :مسدمائة ألدف

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

147

درهم .قا  :أمن ي هو؟ قا  :ق  :ال أع م إال ذاك.
فقا عمر رضي س عنر  :أيها الناس إنر قدد جداء مدا كثيدر ،فدإن دئتم أن
نكيا لكم ك نا ،وإن ئتم أن نعدد لكدم عدددنا ،وإن دئتم أن ندءن لكدم وزندا لكدم.
فقددا رجددا مددن القددوم :يددا أميددر المددؤمنين دون ل ندداس دواويددن يعطددون ع يهددا،
فا تهص عمر ذلدك ،ففدرض ل مهداجرين مسدة آاله مسدة آاله ،ولألنصدار
عالعة آاله عالعة آاله ،وصزواج النبي صد ص س ع يدر وسد م اعندي عشدر ألفًدا.
قا  :ف ما أمص زين بنة جح ،مالها قالد  :لفدر س صميدر المدؤمنين :لقدد كدان
في صوا بامي من هو أقوى ع ص قسمة هذا الما مندي .فقيدا لهدا :إن هدذا ك در
لك ،ف مرو بر فص ولطتر بثوا ،عم قالد لدبع

مدن عنددها :أد دي يددك

آل فالن ،وآ فالن.
ف ددم مددء معطددي آل فددالن وآ فددالن ،تددص قالد لهددا التددي مددد ا يدددها :ال
أراك مددذكريني ،ولددي ع يددك ددي .فقال د  :لددك مددا مح د الثددوا .فقددا  :فكشددف
الثددوا فددإذا عددم مسددة وعمددانون دره ًمددا .قددا  :عددم رفع د يدددها فقال د  :ال هددم ال
يددركني عطدداء عمدر بددن المطداا رضددي س عندر بعددد عدامي هددذا أبددًا .قددا :
فكان رضي س معالص عنها أو أزواج النبي صد ص س ع يدر وسد م لحوقًدا بدر
سسدددن .وذكرلندددا أنهدددا كانددد أسدددمص أزواج النبدددي صددد ص س ع يدددر وسددد م
وأعطاهن .وجعا عمر بن المطاا رضي س عنر إلدص زيدد بدن عابد عطداء
اصنصار ،فبدأ ب ها العوالي ،فبدأ ببني عبدد اص دها ،عدم اصوس لبعدد مندازلهم،
عدم المدءرج تددص كدان هدو آ رالندداس ،وهدم بنددو مالدك بدن النجددار ،وهدم ددو
المسجد.
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قا أبو يوسف :و دعني عبد س بن الوليد المددني( )75عدن موسدص بدن يءيدد
قا  :ما أبو موسص اص عري إلص عمر بن المطداا رضدي س عندر ا ألدف
ألف .فقا عمر :بكم قدم ؟ فقا  :بد لف ألدف .قدا  :فد ع م ذلدك عمدر ،وقدا :
ها مددري مدا مقدو ؟ قدا  :نعدم ،قددم بمائدة ألدف ومائدة ألدف تدص عدد عشدر
مراو .فقا عمر :إن كن صادقًا لي مين الراعي نصديبر مدن هدذا المدا  ،وهدو
باليمن ،ودمر في وجهر(.)76
ومن هذا اصعر والذي قب ر نرى ضعف الحالة المالية عندد العدرا ،تدص إن
عمر يستكثر الم يون أو نصف الم يون ،تص امهم محدِّعر ب نر نائم يح م!
معايير التفضيا في العطاء عند عمر:
روى أ مد في مسندس وأبو داود في سدننر عدن مالدك بدن أوس بدن الحددعان،
قا  :كان عمر يح ف ع ص أيمان عالث ،يقو  :وس ما أ د أ ي بهذا الما مدن
أ د ،وما أنا ب ي بر من أ د ،وس ما من المس مين أ د إال ولر فدي هدذا المدا
نصي  ،إال عبدًا مم و ًكا ،ولكنا ع ص منازلنا من كتاا س ،وقسدمنا مدن رسدو
س ص د ص س ع يددر وس د م ،فالرجددا وبددالاس فددي اإلسددالم ،والرجددا وقدمددر فددي
اإلسالم والرجا ولنااس فدي اإلسدالم والرجدا و اجتدر ،ووس لدئن بقيد لهدم،
لي مين الراعي بجبا صنعاء ير من هذا الما وهو يرعص مكانر(.)77

( )75في «التيمورية»( :المءني) ،وفي «ميءان االعتدا » :عبد س بن الوليد بدن عبدد س بدن
معقا بن مقرن المءني .ف ع ر هذا.
(« )76المراج» صبي يوسف ،بعة الس فية (ص.)46 - 42
( )77صح إسنادس الشيإل اكر ،وضعفر الشيإل اصرناءو في ممريج المسند من أجا عنعنة
محمد بن إسدحاق ،الحدديث ( )292ورواس أبدو داود ( )2950وسدك ع يدر ،ومدن ريقدر
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ويبدو أن عمر رضي س عنر في أوا ر يامر مرج لر رأي أبي بكر فدي
التسوية في قسمة الفديء ،فقدا  :لدو اسدتقب

مدن أمدري مدا اسدتدبرو ،ص دذو

فضو أموا اصلنياء ،فرددمها ع ص الفقراء( .)78وذكر اإلمدام أبدو يوسدف فدي
«المراج» عن عمر أنر لما رأى الما قد كثر ،قا  :لئن عشد إلدص هدذس ال ي دة
من قابا ،صلحقن أ رى الناس ب والهم ،تدص يكوندوا فدي العطداء سدواء! قدا :
فتوفي ر مر س قبا ذلك .اهـ(.)79
وقددا اإلمددام أبوعبيددد فددي « اصمددوا » :دددعنا عبددد الددر من بددن مهدددي عددن
هشام بن سعد عن زيد بن أس م عن أبير قا  :سدمع عمدر يقدو « :لدئن عشد
إلص هذا العام المقبا ،صلحقن آ ر الناس ب ولهم تص يكونوا بيانًا وا دًا».
قا عبد الر من :بيانًا وا دًا :يئًا وا دًا.
قا أبو عبيد :وقد كان رأي عمر اصو التفضيا ع ص السوابي واليناء عدن
اإلسالم .وهذا هوالمشهور من رأير .وكان رأي أبدي بكدر التسدوية ،عدم قدد جداء
عن عمر يء بير بالرجول إلص رأي أبي بكر.
ضا .ولكال الوجهين مذه .
وكذلك يروى عن ع ي التسوية أي ً
قد كان سفيان بن عيينة  -فما يحكص عنر  -يفسرس ،يقو  :ذه أبدو بكدر فدي
التسددوية إلددص أن المس د مين إنمددا هددم بنددو اإلسددالم ،كددإ وة ورعددوا آبدداءهم ،فهددم
الضياء في «الممتارة» ( )395/1وقدا المندذر فدي «ممتصدر السدنن» دديث (:)2830
فير محمد بن إسحاق ،وقد مقدم الكالم ع ير.
( )78ذكرس ابن ءم في «المح ص» بإسنادس (ص )158/6وقدا  :هدذا إسدناد فدي لايدة الصدحة
والجاللة.
(« )79المراج» صبي يوسف (ص.)46
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ركاء في الميراث ،متساوى فير سدهامهم .وإن كدان بعضدهم أع دص مدن بعد
في الفضائا ودرجاو الدين والمير .قا  :وذه عمر إلص أنهم لما ا ت فوا فدي
ضا ،ومباينوا فيها كانوا كدإ وة لعدالو «اإل دوة
السوابي تص فضا بعضهم بع ً
ً
رجال من عصدبتهم ،فد والهم
صا» لير متساوين في النس ورعوا أ اهم ،أو
بميراعر أمسهم بر ر ًما ،وأقعدهم إلير في النس .
قا أبوعبيد :يعني بقولر :أمسهم بر ر ًما وأقعدهم إلير فدي النسد  :أن أ داس
صبيددر وأمددر يحددوز الميددراث ،دون أ يددر صبيددر ،وإن كددان اآل ددر أ دداس .ويعنددي
باصقعددد فددي النس د  :مثددا االبددن وابددن االبددن ،واصا وابددن اصا .يقددو  :أف س د
مرى أن اصقعد يرث دون اص راه ،وإن كان القرابة مجمعهم؟ يقدو  :فكدذلك
هم في ميراث اإلسالم ،أوالهم بالتفضيا فير أنصرهم لدر وأقدومهم بدر ،وأذبهدم
عا عنر».
عنر «أكثرهم دفا ً
قا أبو عبيد :ب يني عن ابن عيينة كالم هذا معناس ،وإن ا ت ف ال فظ  -فيمدا
م و ع ص أبي بكر وعمر  -ولين يوجد عندي في هذا م ويا أ سن منر(.)80
مقديم ذوي الحاجاو ع ص ليرهم:
ومم هذا التمييدء والتفضديا فدي العطداء الدذي ارمد،س عمدر ،فقدد كدان يعدره
لذوي الحاجاو قوقهم ،ويقدمهم ع ص ليرهم إذا جاءس ما ل توزيم.
روى اإلمددام أ مددد فددي مسددندس عددن عدددي بددن ددامم ،قددا  :أمي د عمددر بددن
المطدداا فددي أندداس مددن قددومي ،فجعددا يفددرض ل رجددا مددن يددر فددي ألفددين
ويعددرض عنددي ،قددا  :فاسددتقب تر ،ف د عرض عنددي ،عددم أميتددر مددن يددا وجهددر
(« )80اصموا » صبي عبيد (.)376 ،375
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فد عرض عندي ،قدا  :فق د  :يدا أميدر المدؤمنين ،أمعرفندي؟ قدا  :فضدحك تدص
اسددت قص لقفدداس ،عددم قددا  :نعددم وس إنددي صعرفددك ،آمندد إذ كفددروا ،وأقب دد إذ
أدبروا ،ووفي إذ لدروا ،وإن أو صددقة بيضد وجدر رسدو س صد ص س
ع ير وس م ووجوس أصدحابر صددقة يدر ،جئد بهدا إلدص رسدو س صد ص س
ع ير وس م ،عم أ ذ يعتذر ،عم قا  :إنما فرضد لقدوم أجحفد بهدم الفاقدة ،وهدم
سادة عشائرهم ،لما ينوبهم من الحقوق(.)81
مع يي سيد قط :
ويع ي الشهيد سيد قط ع ص هذس الوقائم ،فيقو :
هما رأيان إذن في مقسيم الما  :رأى أبي بكدر ورأى عمدر .وقدد كدان لدرأي
عمددر رضددي س عنددر سددندس« :ال أجعددا مددن قامددا رسددو س ص د ص س ع يددر
وس م كمن قاما معر».
و«فالرجددا وبددالاس فددي اإلسددالم» ولهددذا الددرأي أصددا فددي اإلسددالم وهددو
التعاد بين الجهد والجءاء ،وكان لرأي أبي بكر رضي س عندر سدندس كدذلك:
«إنما أس موا هلل وع ير أجرهم ،يوفيهم ذلك يوم القيامة ،وإنما هذس الددنيا بدالم»
ولكننا ال نتردد في ا تيار رأي أبي بكرن إذ كدان أقمدن أن يحقدي المسداواة بدين
المس مين  -وهي أصا كبير من أصو هذا الددين  -وأ درى أال يندتج النتدائج ا
لمطددرة التددي نشد و عددن هددذا التفدداوو ،مددن مضددمم عددرواو فريددي مددن الندداس،
ومءايد هذا التضمم عا ًما بعد عام باالستثمار  -والمعدروه اقتصداديطا أن زيدادة

( )81صححر الشيإل اكر والشيإل عي فدي «ممدريج المسدند» ( )316وكيدف ال ،وقدد رواس
مس م في صحيحر (.)2523
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الرب متناس إلص د بعيد مم زيادة رأس الما  -هذس النتائج التدي رآهدا عمدر
في آ ر أيام يامدر ،فد،لص :لدئن جداء ع يدر العدام ليسدوين فدي اصعطيداو ،وقدا
قولتدر المشدهورة« :لدو اسدتقب

مدن أمدري مدا اسدتدبرو ص دذو مدن اصلنيدداء

فضو أموالهم فرددمها ع ص الفقراء».
ولكددن وا أسددفاس! لقددد فدداو اصوان ،وسددبق اصيددام عمددر ،ووقعدد النتددائج
المؤلمددة التددي أودو بددالتوازن فددي المجتمددم اإلسددالمي ،كمددا أدو فيمددا بعددد إلددص
الفتنة ،بما أضيف إليها من مصره مروان وإقرار عثمان(.)82
مع يي ع ص التع يي:
ورلددم وجاهددة رأي الشددهيد سدديد قط د  ،وميددا كثيددر مددن المعاصددرين إلددص
التسوية ،ورلم ميا عمر في أوا ر أيامر إلص ذلك ،نرى أن القواعد التدي بندص
ع يها عمر التفضيا بين الناس في العطاء :قواعد عادلة في الجم ة ،قد نتوقدف
فددي مفضدديا الندداس ع ددص أسدداس السددوابي فددي اإلسددالم والبددذ فددي سددبي ر مددن
الهجرة والجهاد ،فهذا ينبيي أن يكون جءااس عند س عء وجا.
أما مبدأ« :الرجا ولنااس  ...والرجا و اجتر» فال ينبيي أن يندازل فيهمدا،
فال يسوى بين العاما والماما ،وبين الذكي والب يد ،وبين المجتهد والكسالن.
كما ال يسوي بين من مقا اجتر وبين من مكثر اجتر ،فحاجة العدءا أقدا
من اجة اآلها «المتءوج» و اجة من ال عيا لر أقا مدن اجدة ذي العيدا ،
و اجة كثير العيا أكثر من اجة ق ي هم.

(« )82العدالة االجتماعية في اإلسالم» لسيد قط ( ،ص )229الطبعة الثانية.
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وقد جاء عن النبي ص ص س ع ير وس م أنر أماس ما  ،ف عطص العدءا
وأعطص اآلها

طدا،

ين( ،)83فراعص الحاجة في عطائر.

كمددا أنددر فددي الينددائم فاضددا بددين الفددارس والراجددا ،ف د عطص الراجددا «مددن
يمشددي ع ددص رج ددر» سدده ًما ،وأعطددص الفددارس سددهمين( )84فراعددص اليندداء فددي
عطائر با ص أنر أعطص سه ًما ل فارس ،وسهمين لفرسر( ،)85وذلدك لع مدر أن
صا فرس ا لجهاد.
مؤونة الفرس أكثرمن مؤونة صا بر ،و صو ً
والدو الحديثة معطي روامبها ل عام ين فيها ع ص أسداس التفضديا باصقدميدة
والكفايددة والحاجددة ،ولهددذا قسددموا الوظددائف إلددص درجدداو بعضددها فددوق بعد

،

لكا درجة رو ها ومؤهالو ارمقائها.
فالموظف القديم يعطدي أكثدر مدن الموظدف الحدديث ،وك مدا ازدادو دمتدر
ل دولة أو ل مؤسسة ك ما ازدادو قوقر ع يها.
والموظددف الكددفء قددد يسددبي القدددماء فددي االرمقدداء إلددص الوظيفددة اصع ددص
بموهبتر وكفايتر ونشا ر وإبراز قدرامر في العما والعطاء.
والموظف المتءوج ذو العيا يعطص ما ال يعطاس العءا ،ومن ال عيدا لدر،
ع ص أن هناك دطا أدنص ل كفاية المعيشية يج أن يهي ل جميم ع ص د سواء.

( )83رواس أبدددو داود عدددن عدددوه بدددن مالدددك فدددي اإلمدددارة ()2953والحددداكم فدددي قسدددم الفددديء
( )141 ،140/2وصححر ع ص ر مس م ووافقر الذهبي.
( )84رواس أبددو داود عددن مجمددم بددن جاريددة اصنصدداري فددي الجهدداد ( )2736وفددي اإلمددارة
(.)3015
( )85رواس الشيمان وأصحاا السنن عن ابن عمر.
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رأي فقهائنا من قديم:
وفقهاانا من قديم ا ت فوا في هذس القضية ،فمنهم من رجد مدذه التسدوية،
كالشافعي ،ومنهم من رج التفضيا ،ومنهم من أجدازوا لإلمدام أن يمتدار أ دد
اصمرين باجتهادس ،ف كا رأي منها سندس ومن أ ذ بر.
قددا العالمددة ابددن نجدديم الحنفددي فددي كتابددر «اص ددباس والن ددائر» فددي قاعدددة
«مصره اإلمام ع ص الرعية منو بالمصد حة» ً
نداقال مدن كتداا «القنيدة» فدي
الفقر الحنفي من باا مدا يحدا ل مددرس والمدتع م :كدان أبدوبكر رضدي س عندر
يسددوي بددين الندداس فددي العطدداء مددن بي د المددا  ،وكددان عمددر رضددي س عنددر
يعطيهم ع ص قدر الحاجة والفقدر والفضدا .قدا  :واص دذ بمدا فع در عمدر رضدي
س عنر في زماننا أ سن فتعتبر اصمور الثالعة .اهـ(.)86
وقا اإلمام ابن قدامة في الميني:
وا ت ددف الم فدداء الرا دددون رضددي س عنددر و فددي قسددم الفدديء بددين أه ددر،
فذه أبو بكر الصديي رضي س عنر إلص التسوية بيدنهم فيدر ،وهدو المشدهور
عن ع ي رضي س عنر  ،فروي أن أبا بكر رضي س عنر سدوى بدين النداس
في العطاء ،فما ولي عمر رضي س عنر فاضا بينهم ،ف ما ولي ع دي رضدي
س عنر سوى بيدنهم ،وذكدر عدن عثمدان رضدي س عندر أندر فضدا بيدنهم فدي
القسمة.
فع ص هذا يكون مذه اعنين مدنهم أبدي بكدر وع دي التسدوية ،ومدذه اعندين

(« )86اص ددباس والن ددائر» ( )124بتحقيددي عبددد العءيددء محمددد الوكيددا ،نشددر مؤسسددة الح بددي
و ركاس.
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عمر وعثمدان التفضديا .وروي عدن أ مدد ر مدة س ع يدر أندر أجداز اصمدرين
جميعًا ،ع ص ما يراس اإلمام ،ويؤدي اجتهادس إلير.
فروى عنر الحسن بن ع ي بن الحسين( ،)87أنر قا  :لإلمدام أن يفضدا قو ًمدا
ع ص قوم.
وقا أبو بكر :ا تيار أبي عبد س أن ال يفض وا .وهذا ا تيار الشافعي.
وقا أبي :رأي قسم س المواريث ع ص العدد ،يكون اإل وة متفاض ين فدي
اليناء عن المي  ،والص ة في الحياة ،والحفظ بعد الموو ،فال يفضد ون ،وقسدم
رسو س ص ص س ع ير وس م من اصربعدة اص مداس ع دص العددد ،ومدنهم مدن
ييني لاية اليناء ويكون الفت ع ص يدير ،ومدنهم مدن يكدون محضدرس إمدا ليدر
ضررا بالجبن والهءيمة ,وذلدك أنهدم اسدتووا فدي سدب االسدتحقاق،
نافم ،وإما
ً
وهو انتصابهم ل جهاد ،فصاروا كاليانمين.
والصحي  ،إن اء س معالص ،أن ذلك مفوض إلدص اجتهداد اإلمدام ،يفعدا مدا
يراس من مسوية ومفضيان صن النبي ص ص س ع يدر وسد م كدان يعطدي اصنفدا ،
فيفضا قو ًما ع ص قوم ع ص قدر لنائهم ،وهذس في معناس ،والمشدهور عدن عمدر
رضي س عنر أنر ين كثر عندس الما  ،فدرض ل مسد مين أعطيدامهم ،ففدرض
ل مهدداجرين مددن أهددا بدددر مسددة آاله مسددة آاله ،لألنصددار مددن أهددا بدددر
أربعة آاله أربعة آاله  ...إلإل.

( )87وهو الحسن بدن ع دي بدن الحسدين اإلسدكافي ،أبدو ع دي ،ج يدا القددر ،عنددس عدن اإلمدام
أ مد مسائا صالحة سان كبار ،ألرا فيها ع ص أصدحابر ،بقداو الحناب دة (- 136/1
.)137
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عم مفدرض اصرزاق لمدن يحتداج المسد مون إلديهم ،مدن القضداة ،والمدؤذنين،
واصئمة ،والفقهاء ،والقراء ،والبرد ،والعيون ،ومدن اللندص ل مسد مين عندر ،عدم
إصالد الحصون ،والكرال ،والسالد ،عم بمصال المس مين ،من بناء القندا ر
والجسور ،وإصالد الطرق ،وكري اصنهار ،وسدد بثوقهدا ،وعمدارة المسداجد،
عم ما فضا قسمر في سائر المس مين ويمف ذا الحاجة(.)88
والمهددم أن الفقهدداء أجددازوا اصمددرين لإلمددام بندداء ع ددص اجتهددادس مددن التسددوية
إيثددارا ل محاسددي ع ددص
عددا لهددوى ،أو
والتفضدديا ،بشددر أال يكددون ذلددك امبا ً
ً
يرا لمددن يسددتحي التقددديم ،وإنمددا
ليددرهم ،أومقدددي ًما لمددن يسددتحي الت د ير ،وم د ً
يعطي كا ذي ي قر وفي معايير مرعية وضوابط مع ومة.
ميير رأي بع

الرا دين عن الرأي النبوي:

أمدرا ندراس فدي لايدة اصهميدة فدي بحثندا هدذا ،وهدو:
ومن المهم هنا أن ندذكر ً
مشروعية ما عب من ممالفة بع
صد ص س ع يددر وسد م فددي بعد

الم فاء الرا دين ل درأي الثابد عدن النبدي
أمددور السياسددة واالقتصدداد واإلدارة والحددرا

ونحوها ،وذلك فيما قالر الرسو ص ص س ع ير وس م أو فع ر بوصدفر إما ًمدا أو
التصددره النبددوي فددي هددذس اصمددور يكددون
سددا ل دولددة المسدد مة بمعنددص أن
رئي ً
ي
سا ع ص رعاية مصد حة لألمدة الصدة أو لالبدة ،فدي زمندر ع يدر الصدالة
مؤس ً
والسالم ،وقدد متييدر هدذس المصد حة بعدد زمندر صد ص س ع يدر وسد م ،فداصمور
المص حية قاب ة ل تحو  .و ينئذ يط

من الم يفة الذي ينوا عن النبدي صد ص

س ع ير وس م في إقامة الدين ،وسياسة الدنيا بر :أن يراعي المص حة الجديددة،

(« )88الميني» ( )302 - 300/9بم هجر.
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وال يكون بذلك ممالفًا ل رسو  ،با هو في قيقة اصمر متبم لر في نهجدر الدذي
سنر ،وهو رعاية اإلمام لمص حة اصمة في زمنر.
الرسو ييير رأير مبعًا ل مص حة:
وال لرو في ذلك ،فقد كان الرسو نفسر ينهج هذا النهج في آرائر اإلداريدة
والسياسية والمالية ونحوها ،فيديرها وفقًا ل مصال المعتبرة.
ولهددذا رأيندداس ع يددر الصددالة والسددالم ينهددص فددي بعد

السددنواو عددن اد ددار

لحوم اصضا ي في عيد اصضحص بعدد عالعدة أيدام ،وذلدك ل دره دار ع دص
المدينددة ،وهددو :مجدديء وفددود مددن اصعددراا مددن ددارج المدينددة إليهددا فددي هددذس
المناسددبة ،ولددم يكددن فددي ذلددك العصددر مطدداعم عامددة ،وال فنددادق ونحوهددا ،ممددا
ضدا ،وال يعدي ،كدا فدرد لنفسدر ،لد ً
افال
يوج ع ص النداس أن يسدم بعضدهم بع ً
عددن اجددة إ وانددر ،ف مددا انقض د م ددك ال ددروه الطارئددة ،رفددم هددذا الح ددر
الجءئي ،وعاد اصمر إلص ما كان ع ير من إبا ة االد ار ،كاصكا والطعدام مدن
لحوم اصضا ي.
روى الشيمان عن س مة بن اصكول قدا  :قدا النبدي صد ص س ع يدر وسد م:
«من ضحل منكم فَل يصبحن بعةد ثَلثةة ويبقةل فةٱ بيتةۖ منةۖ شةٱء .فلمةا كةان
العام المقبل قالوا :يا رسول هللا نفعل كما فعلنةا فةٱ العةام الماضةٱل قةال :كلةوا
وأععمةةوا وادخةةروا فةةإن ذلةةك العةةام كةةان بالنةةاس جهةةد  -أي مشةةقة ومجاعةةة -

فۡردت أن تعينوا فيها»(.)89
وفددي ددديث عائشددة عنددد مس د م قددا « :إنمةةا نهيةةتكم مةةن أجةةل الدافهةةة التةةٱ
( )89متفي ع ير كما في «ال ؤلؤ والمرجان» ديث (.)1290
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دفه»( )90أي القدوم ا لدذين قددموا المديندة مدن ارجهدا .والمدراد هندا :مدن ورد
المدينة من ضعفاء أها البادية بًا ل مواساة.
وبهددذا الحددديث ومددا قب ددر امضددح ع ددة النهددي ،وأنهددا كان د لعددالج ظددره
ار  ،ف ما زال الع دة زا الحكدم ،وجداء الحدديث مصدر ً ا باإلبا دة« :كنةه
نهيةةتكم عةةن ادخةةار لحةةوم اَضةةاحٱ فةةوق ثةةَلف ليتسةةع ذو الطةةول علةةل مةةن َل
عةةول لةةۖ فكلةةوا مةةا بةةدا لكةةم وأععمةةوا وادخةةروا» وفددي لفددظ«:فۡمسةةكوا مةةا بةةدا

لكم»(.)91
وقد ظن كثير من الفقهاء أن هذس اإلبا ة نسإل ل نهدي المتقددم ،ولدين كدذلك،
فالتحقيي أنر لين من باا النسإل ،كما وض ذلك اإلمام القر بدي فدي مفسديرس،
قا « :با هو كم ارمفدم ع تدر ،فدالمرفول بالنسدإل ال يحكدم بدر أبددًا ،والمرفدول
الرمفال ع تر يعود بعود الع ة ،ف و قدم ع ص أها ب دة ناس محتاجون فدي زمدان
اصضحص ،ولم يكن عند أهدا ذلدك الب دد سدعة ،يسددون بهدا فداقتهم إال الضدحايا،
لتعدددين ع ددديهم أال يدددد روها فدددوق عدددالث ،كمدددا فعدددا النبدددي صددد ص س ع يدددر
وس م»(.)92
وكذلك قا اإلمام الشافعي في «الرسالة» في آ در بداا الع دا فدي الحدديثن
يث ربط النهي عن االد ار بالدفة.
ومما يؤكد ذلك أن ع دي بدن أبدي الد رضدي س عندر صد ص بالنداس فدي
( )90رواس مس م في اصضا ي عن عائشة (.)1971
( )91رواس الترمذي في اصضا ي عن بريددة ،وقدا  :سدن صدحي ( )1510وهدو فدي مسد م
أيضًا (.)1977
(« )92مفسير القر بي» جءء ( 12ص.)48 - 47
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مدذكرا إيداهم بنهدي النبدي
يوم عيد ،عم طبهم فنهداهم عدن االد دار فدوق عدالث
ً
ص ص س ع ير وس م ،وقد ار القائ ون بالنسإل في صنيم ع دي ،فقدا بعضدهم:
لع ر لم يب ير النسإل  ...ولكن اإلمدام أ مدد روى مدا يدد ع دص أندر قدا ذلدك فدي
وق كان بالناس اجة ،وبهذا جءم ابن ءم كما في «فت الباري».
قا الحافظ :والتقييد بالثالث واقعدة دا  ،وإال ف دو لدم مسدد الم دة إال بتفرقدة
الجميم ،لءم  -ع ص هذا التقدير  -عدم اإلمساك ولو ل ي ة وا دة.
و كص الرافعي عن بع

الشافعية :أن التحريم كدان لع دة ،ف مدا زالد زا

الحكم ،ولكن ال ي ءم عود الحكم عند عود الع ة .وقد اسدتبعدوا هدذا القدو  ،وإن
أيدس الحافظ في الفت (.)93
وكان يري هؤالء جميعًا ،لو أنهم ن روا إلص النهي والمنم النبدوي فدي ذلدك
ع ص أنر مدن مصدرفاو اإلمدام المسدئو عدن رعيتدر ،ومدن مقتضدياو السياسدة
الشددرعية ،التددي مددرمبط بمناسددبامها ،فهددو لددين أكثددر مددن مقييددد المبدداد ،وإيجدداا
المعونة ،ل ره اقتضاس ،ولين في هذا  -بحمد س  -إ كا .
رأي عمر في مقدير الجءية:
ومن هنا فهمنا كيف لير عمر رضي س عنر رأير في مقددير الجءيدة عمدا
عب عن النبي ص ص س ع ير وس م ،وهورجا كان وقافًا عندد كتداا س معدالص
وسنة رسولر.
فقد جاء في الحديث« :أن النبٱ

لل هللا عليۖ وسلم بع معاذ بن جبل إلةل

( )93ان ر «فت الباري» جءء ( 12ص )125 - 120بعة الح بي.
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()94

الةةيمن وأمةةر أن يۡخةةذ مةةن كةةل حةةالم «أي بةةال » دينةةارا أو عدلةةۖ معةةافر»

والمعافر عيداا يمنيدة معروفدة ،أي أجداز لدر أن ي دذ مدن الرجدا البداليين مدن
لير المسد مين بدد النقدود :عيابًدا ممدا نسدج فدي الديمن بقيمدة الددينار المط دوا،
ميسيرا ع يهم ،ورفقًا بهم.
ً
هذا ما أمر بدر الرسدو المصدطفص معداذًا ،ونفدذس معداذ فدي الديمن فدي مقددير
الجءية بدينار أو قيمتر من عياا اليمن.
ولكنا وجدنا أمير المؤمنين عمر بن المطاا يدرى رأيًدا آ در فدي عهددس فدي
مقدير الجءية ع ص أه هدا ،فهدو لدم ي تدءم بالددينار وال بقيمتدر ،مدن نا يدة ،عدم لدم
قدرا وا ددًا لكدا النداس ،بدا قسدمها إلدص مسدتوياو عالعدة ،بحسد
يجع ها ً

الدة

اليسددار لكددا مددن وجب د ع يددر الجءيددة ،فهندداك المسددتوى اصع ددص ،والمسددتوى
المتوسددط ،والمسددتوى اصدنددص ،وكددا مسددتوى منهددا ع يددر مددا يناسددبر ،وأقددرس
الصحابة ع ص ذلك ،ولم يعتبروا ذلك ممالفة ل هدضي النبوي.
فقددد قدددر عمددر الحددد اصع ددص فددي الجءيددة بثمانيددة وأربعددين دره ًمددا ،والحددد

( )94لفظ الحديث« :بعثني رسدو س صد ص س ع يدر وسد م إلدص الديمن ،فد مرني أن آ دذ مدن
دينارا أو عدلر
البقر ،من كا أربعين مسنة ،ومن كا عالعين مبيعًا أو مبيعة ،ومن كا الم
ً
معافر» وقدد رواس أ مدد ( )230/5عبدد الدرزاق ( )6841وأبدو داود فدي الءكداة ()1578
والترمدددذي و سدددنر ( )623والنسدددائي ( )62 ،52 /5وابدددن ماجدددر ( )1803والددددارمي
( )283/1وابدددن بدددان فدددي صدددحيحر (اإل سدددان )4886/والحددداكم ( )398/1وصدددححر
ووافقر الذهبي .ك هم عن ريي أبي وائا عن مسروق عن معاذ ،وقد رواس بع هدؤالء
عن معاذ من رق أ رى .والحديث صححر الع ماء قددي ًما و دديثًا ،وذكدر ابدن عبدد البدر
في التمهيد ( )275/2أن هذا المبر عن معاذ مروي بإسنا متصا صحي عاب  ،وصححر
الشيإل اكر واصلباني واصرناءو وليرهم.
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اصوسط ب ربعة وعشرين ،والحد اصدنص بداعني عشدر دره ًمدا ،وهدو مدا أ دذ بدر
الحنفية(.)95
وفي رواية :أندر قددر ع دص أ هدا الدذه «النقدود الذهبيدة» مثدا أهدا الشدام:
أربعة دنانير ،وع ص أها الدورق «النقدود الفضدية» مثدا أهدا العدراق :أربعدين
دره ًما ،وقد روى ذلك أبو عبيد في كتابر «اصموا » ،وهو ما أ ذ بر المالكية.
موقف الفقهاء من اص ذ برأي عمر:
وبع د

الفقهدداء لددم ين ددر إلددص عمددا عمددر باعتبددارس «رأيًددا» فددي السياسددة

الشرعية بناء ع ص اعتباراو مص حية في زمندر ،يجدوز مييرهدا فيمدا بعدد ،بدا
ن ر إلير ع ص أنر «سنة» من سدنن الم فداء الرا ددين المهدديين يجد أن متبدم،
وأن نع

ع يها بالنواجذ ،فاستنبطوا من الموقف العمري وجوا أ ذ الجءيدة

أبد الدهر بالمقادير التي قررها عمر ،وبالتقسيم الذي قسمر.
فمذه الحنفية يرى أن الجءية ع ص ضربين:
-1

جءيددة موضددم بالتراضددي والص د ع يهددا ،متقدددر بحس د م دا ع يددر
االمفدداق ،فددال يددءاد ع يددر وال يددنقف منددر محد ً
درزا مددن اليدددر بالعهددد،
وأص ر :ص رسدو س صد ص س ع يدر وسد م أهدا نجدران  -وهدم
قوم نصارى بقرا اليمن  -ع ص ألفدي دة فدي العدام ،ع دص مدا رواس
أبو داود عن ابن عبداس :النصدف فدي صدفر ،والنصدف فدي رجد .
وصال عمر نصارى بني مي

ع ص أن يؤ ذ من كا منهم ضدعف

( )95ان دددر« :فدددت القددددير ع دددص الهدايدددة» البدددن الهمدددام )369 ،368/4( ،بعدددة بدددوالق،
و«اال تبار رد الممتار» (.)137 ،136/4
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ما يؤ ذ من المس م من الءكاة الواجبة في الما .
-2

والضددرا الثدداني :جءيددة يبتددد اإلمددام بتوظيفهددا ،إذا ل دد ع ددص
الكفددار ،ففدددت بالدهدددم ،وأقدددرهم ع دددص أمالكهدددم .فهدددذس مقددددرة بقددددر
مع وم ،اءوا أو أبوا ،رضوا أو لم يرضوا ،فيضدم ع دص اليندي فدي
كدددا سدددنة :عمانيدددة وأربعدددين دره ًمدددا ،وع دددص أوسدددط الحدددا  :أربعدددة
وعشرين دره ًما ،وع ص الفقير المعتما «الذي يعما ويكسد » اعندي
عشر دره ًما.

وا تج الحنفية بمدا نقدا عدن عمدر رضدي س عندر فدي ذلدك ،وقدد رواس أبدو
يوسددف فددي «المددراج» وأبددو عبيددد فددي «اصمددوا » وابددن أبددي دديبة فددي
«المصددنف» وابددن سددعد فددي «الطبقدداو» وابددن زنجويددر فددي «اصمددوا »
وليرهم ،وقد كان ذلدك بحضدرة الصدحابة ،بدال نكيدر مدن أ دد مدنهم ،فحدا
محا اإلجمال(.)96
ووافي المالكية الحنفية في الجءية المصال ع يهدا ،فتبقدص ع دص مدا مدم ع يدر
الص  .و الفوهم في مقدار الجءيدة التدي يفرضدها اإلمدام :فجع وهدا أربعدة
دنانير ع دص أهدا الدذه وأربعدين دره ًمدا ع دص أهدا الدورق ،ولدم يجع وهدا
ضا(.)97
عالث مرام  .و جتهم في ذلك :رواية عن عمر أي ً
ولكن كال المذهبين الحنفدي والمدالكي جمدد الجءيدة عندد مقددار ال متعدداس ،ال
( )96ان ددددر« :فددددت القدددددير ع ددددص الهدايددددة» البددددن همددددام ( )369 ،368 /4بعددددة بددددوالق،
و«اال تبار رد الممتار» (.)137 ،136 /4
( )97ان ددر« :الشددرد الصدديير ل دددردير مددم ا ددية الصدداوي» ،بعددة المعدداره (- 310/2
.)312
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يءاد ع ير وال ينقف منر.
رأينا في مكييف رأي عمر:
ورأيددي أن هددذا طدد فددي مكييددف رأي عمددر ،وأن المط ددوا منددا بالنسددبة
ل م فدداء الرا دددين هددو :امبددال سددنتهم الك يددة ،ولددين امبددال أقددوالهم الجءئيددة.
وسنة عمر هنا هي :ميير الحكم مبعًدا لتييدر اص دوا  ،تدص أجداز لنفسدر أن
يمالف ما أمر بر النبي الكريم معاذًا ،والحقيقة أنر لدم يمدالف ،ولكندر أ سدن
الفهم عن رسو س ،وع م أنر مصره بوصفر إما ًمدا لألمدة بمدا رآس أصد
لها ،وقد اقتدى بدر فدي ذلدك ،فهدو رضدي س عندر لدم يمدرج قيدد أنم دة عدن
هدير ص ص س ع ير وس م.
والذي أ تارس وأمبناس من آراء الفقهاء في هذس القضية هدو رأي مدن فوضدوا
ذلدددك إلدددص اجتهددداد اإلمدددام أي ولدددي اصمدددر الشدددرعي ،الدددذي يراعدددي العدددد
واإلنصدداه فيمددا يفرضددر ع ددص ليددر المس د مين ،فددال يجددور ع دديهم لحسدداا
المس د مين ،وال يحددابيهم ع ددص سدداا المس د مين ،بددا يمشددص س فدديهم ،وال
يحم هم فوق ما يطيقون ،وهو ما رص ع ير عمر رضي س عنر .
وهذا هو مذه سفيان الثوري ،وأبدي عبيدد ،وإ ددى الروايداو عدن اإلمدام
أ مددد ،ذكرهددا ابددن قدامددة فددي «المينددي» ورجحهددا :أن الجءيددة ليددر مقدددرة
بمقدار ال يءيد وال ينقف منر ،با يرجم فيها إلص اجتهاد اإلمدام فدي الءيدادة
ف؟ يعني من الجءيدة.
والنقصان .قا اصعرم :قيا صبي عبد س :فَيُءادُ ويُ ضنقَ ُ
قا  :نعم ،يدءاد فيدر ويدنقف ع دص قددر داقتهم ،ع دص قددر مدا يدرى اإلمدام،
وذكددر أنددر زيددد ع دديهم فيمددا مضددص درهمددان ،فجع ددر مسددين .قددا المددال :
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العما في قو أبي عبد س ع ص ما رواس الجماعة ،فإنر قدا  :ال بد س لإلمدام
أن يءيد في ذلك ويدنقف ع دص مدا رواس عندر أصدحابر فدي عشدرة مواضدم،
فاستقر قولر ع ص ذلك.
قا ابن قدامدة :وهدذا قدو الثدوري ،وأبدي عبيددن صن النبدي صد ص س ع يدر
ديندارا ،وصددال أهدا نجدران ع ددص
وسد م أمدر معدداذًا أن ي دذ مدن كددا دالم
ً
أل َف ضي ة :النصف في صدفر ،والنصدف فدي رجد  .رواهمدا أبدو داود (.)98
وعمر جعا الجءية ع ص عالث بقاو :ع ص اليني عمانية وأربعين دره ًمدا،
وع ص المتوسط أربعة وعشدرين دره ًمدا ،وع دص الفقيدر اعندي عشدر دره ًمدا،
وصال بني مي

ع ص مث َ ضي ما ع ص المس مين من الءكداة ،وهدذا يدد ع دص

أنهددا إلددص رأي اإلمددام ،ولددوال ذلددك لكان د ع ددص قدددر وا ددد فددي جميددم هددذس
المواضم ،ولم يجء أن ممت ف.
قا البماري( :)99قا ابن عيينة :عن ابن أبي نجي  ،ق

لمجاهدد :مدا د ن

أها الشام ع يهم أربعة دنانير وأها اليمن ع يهم دينار؟ قا  :جعا ذلدك مدن
أجا اليسار  ...وصنها عوض ف م متقدر كاصجرة(.)100
قا أبو عبيد :وهذا مذه الجءية والمراج ،إنمدا هدو ع دص قددر الطاقدة مدن
أهددا الذمددة ،بددال مددا ع دديهم «أي بددال إجحدداه وال إرهدداق» ،وال إضددرار
بفديء المسد مين ،لدين فيدر دد مؤقد  ،أال مدرى رسدو س صد ص س ع يدر
( )98في باا أ ذ الجءية ،من كتاا المراج والفيء واإلمارة« ،سنن أبي داود» (.)149/2
( )99في بداا الجءيدة والموادعدة مدم أهدا الحدرا ،مدن كتداا الجءيدة« ،صدحي البمداري»
(.)117/4
( )100ان ر« :الميني» (ص )211 - 209/13بتحقيي الدكتورين :التركي والح و.
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دينارا ع دص كدا دالم ،فدي اص اديدث
وس م إنما كان فرضر ع ص أها اليمن
ً
التددي ذكرناهدا فددي كتبددر إلددص معدداذ ،وقيمددة الدددينار يومئددذ إنمددا كاند عشددرة
دراهم أو اعني عشر دره ًما؟ فهذا دون ما فرض عمر ر مر س ع ص أهدا
الشام وأها العراق ،وإنما يو َّجر هذا منر :أندر إنمدا زاد ع ديهم بقددر يسدارهم
و اقتهم .وقد روي عن مجاهد مثا ذلك.
قا أبو عبيد :وقد روي عن الحسن بدن صدال وليدرس أنهدم كدانوا ال يدرون
الءيادة ع ص ما وظف عمر بن المطاا رضي س عندر  ،وإن أ داقوا أكثدر
منها .قالوا :ونرى في النقصان من ذلك إذا عجءوا عن الوظيفة.
قددا أبددو عبيددد :والددذي ا ترندداس أن ع دديهم الءيددادة كمددا يكددون لهددم النقصددان،
ل ءيادة التي زادها عمر ع ص وظيفدة النبدي صد ص س ع يدر وسد م ،ول ءيدادة
التي زادها هو نفسر ين كان عمانية وأربعين ،فجع ها مسين.
قا أبو عبيد :ولو عجء أ دهم لح ة عدن ديندار لحطدر مدن ذلدك ،تدص لقدد
روي أنر أجرى ع ص يإل منهم من بي الما  .وذلك أنر َم َّدر بدر ديإل وهدو
يس ع ص اصبواا ،وفع ر عمر بن عبد العءيء(.)101
رأي عمر في ذه ك مة «الجءية» عن نصار بني مي :
ومدددن اآلراء المهمدددة ل فددداروق عمدددر فدددي الفقدددر السياسدددي :رأيدددر البصدددير
والشجال ،الذي اممذس مم نصارى بني مي  ،وهم قبي ة كبيرة مدن العدرا،
كان مواقعها بالقرا من دود دولة الروم ،ولهم دوكة ومنعدة ،مدم كثدرة
عدددد ،وقددد ذكددروا أنهددم قطعددوا الفددراو ،وأرادوا ال حددوق بددالروم! وقددد قددا
( )101ان ر :اصموا ( )58 - 55بتحقيي :يا هراس.
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دوكتهم وأنهدم

بددإزاء العدددو ،فددإن ظدداهروا ع يددك العدددو ،ا ددتدو مددؤنتهم ،فددإن رأي د أن
معطيهم يئًا فافعا(.)102
قا البيهقي في سننر :قا الشافعي عقيد هدذا الحدديث« :وهكدذا فدظ أهدا
الميددازي ،وسدداقوس أ سددن مددن هددذا السددياق ،فقددالوا :رامهددم ع ددص الجءيددة،
فقالوا :نحن قوم عرا ،ال نؤدي مدا يدؤدي العجدم ،ولكدن دذ مندا كمدا ي دذ
بعضكم من بع

 -يعنون الصدقة «الءكداة»  -فقدا عمدر :ال ،هدذا فدرض

المس مين ،فقالوا :فءد ما ئ بهذا االسم ،ال باسم الجءية .ففعا ،فتراضدص
هو وهم ع ص أن ضعف ع يهم الصدقة»(.)103
وفي بع

الرواياو قا  :سموها مدا دئتم! ويدروى أندر قدا  :هدؤالء القدوم

مقصن رضوا المعنص وأبوا االسم(.)104
قا ابن قدامة :فاستقر ذلك مدن قدو عمدر ،ولدم يمالفدر أ دد مدن الصدحابة،
عددا ،وقددا بددر الفقهدداء ،بعددد الصددحابة ،مددنهم ابددن أبددي لي ددص،
فصددار إجما ً
والحسن بن صال  ،وأبو نيفة ،وأبو يوسف ،والشافعي(.)105
قا اإلمام أبو عبيد في «اصموا » :وكان لعمر في بني مي

كمان:

أ دهما :قنر دماءهم لما أعطوس من أموالهم وهم عرا.
(« )102المراج» ليحيص بن آدم بتحقيي :الشيإل أ مد اكر (ص ،)66وان ر « :دراج» أبدي
يوسف (ص )120الس فية والسنن الكبرى (.)216/9
( )103ان ر« :السنن الكبرى» ل بيهقي (.)116/9
( )104ذكرس ابن قدامة في «الميني» ( . )225/13هجر.
( )105نفسر (ص.)224
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وأما اآل ر :فإنر ين درأ عنهم القتا وقبا منهم اصمدوا لدم يجع هدا جءيدة،
كسائر ما ع دص أهدا الذمدة ولكدن جع هدا صددقة مضداعفة ،وإنمدا اسدتجازها
فيمددا نددرى  -ومددرك الجءيددة  -ممددا رأى مددن نفددارهم وأنفهددم منهددا ،ف ددم يد من
ظهيرا لهم ع ص أها اإلسدالم ،وع دم أندر ال
قاقهم وال حاق بالروم ،فيكونوا
ً
ضددرر ع ددص المسد مين مددن إسددقا ذلددك االسددم عددنهم ،مددم اسددتيفاء مددا يجد
ع يهم من الجءية ،ف سقطها عدنهم ،واسدتوفاها باسدم الصددقة دين ضداعفها
ع دديهم ،فكددان فددي ذلددك رمددي مددا دداه مددن فددتقهم «إفسددادهم» مددم االسددتيفاء
لحقوق المس مين في رقابهم ،وكان مسددًا.
كمددا روى فددي الحددديث عددن النبددي صدد ص س ع يددر وس د م« :إن هللا تبةةارك

وتعالل ضر بالحَل علل لسان عمر وقلبۖ».
وكقدو عبددد س «يعندي :ابددن مسدعود» فيددر« :مدا رأيد عمدر قددط إال وكد ن
م ًكا بين عينير يسددس».
ومثا قو ع ي« :ما كنا نبعد أن السكينة منطي ع ص لسان عمر».
وكقددو عائشددة فيددر« :كددان وس أ وزيطددا( )106نسدديج و دددس ،قددد أعددد لألمددور
أقرانها».
فكان د فع تددر هددذس مددن م ددك اصقددران التددي أعددد ،فددي كثيددر مددن محاسددنر ال
محصص.
فالددذي يؤ ددذ مددن بنددي مي د  ،وإن كددان يسددمص صدددقة ،ف ددين بصدددقة ،لمددا

( )106الحاذق السريم في كا ما رل فير ،الحسن السياقة لألمور.

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

168

أع متددك ،وال يوضددم فددي اصصددناه الثمانيددة التددي فددي سددورة بددراءة ،إنمددا
موضعها الجءية(.)107
اجتنا إلص هذا االجتهاد العمري:
إن اجتهاد عمر في قضدية بندي مي د  ،وقبولدر مدنهم إسدقا «اسدم الجءيدة»
وعنوانهددا عددنهم ،ودفددم مددا يدفعونددر إلددص الدولددة المسد مة أو إلددص بيد المددا
باسدددم الءكددداة أو الصددددقة :اجتهددداد لدددر قيمتدددر وأهميتدددر فدددي بددداا السياسدددة
صا في عصرنا ،وما أ وجنا في الفقدر السياسدي إلدص هدذا
الشرعية ،و صو ً
ال ون من االجتهاد العمري.
 -1فهو اجتهاد مبني ع ص مراعاة ج

المصد حة المرجدوة ،ودفدم المفسددة

المتوقعة عن المس مين ،وذلدك أن عمدر فدي أو اصمدر رفد

أن ي دذ

منهم ما ي ذ إال باسم الجءية ،نهم د ن ليدرهم ،ولكدن لمدا درد لدر
مددا يتربد ع ددص ذلددك مددن مضددار ومفاسددد ،وإن القددوم يمكددن أن ي حقددوا
باصعددداء ،وهددم ذوو عدددد و ددوكة ،ويمكددن أن يسددتعين العدددو بهددم ع ددص
المس مينن لذلك قيا لعمر :ال معن عدوك بهدم ع دص نفسدك  ...لمدا درد
ذلك لعمر لير رأير ،وراعص المص حة الع يا لألمة.
 -2عم إندر فدي هدذا االجتهداد :قدرر قاعددة ج ي دة ال يجدوز لمجتهدد إلفالهدا،
وهددي :أن العبددرة ل مقاصددد والمعدداني ،ال لأللفدداظ والمبدداني ،وأن مدددار
اص كام ع ص المسمياو والمضامين ،ال ع ص اصسماء والعناوين ،ولهدذا
لددم يبددا أن يسددمي مددا ي ددذس مددن الجءيددة باسددم الصدددقة والءكدداة التددي
(« )107اصموا » ()723 ،227
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يفرضها س ع ص المس مين إذا كان مييير االسدم يحدا مشدك ة قائمدة ،مدا
دام المب ددغ المط ددوا يصددا إلددص المءانددة اإلسددالمية ،ولددذا قددا عمددر:
هؤالء مقصن رضوا المعنص ،وأبوا االسم!
بحث مهم «إلحاق لير بني مي

بهم»:

وهنا بحث جد مهم في هذا المجا الحسداس :مجدا العالقدة بييدر المسد مين
في المجتمم اإلسالمي .هذا البحدث هدو :هدا اجتهداد عمدر فدي هدذس القضدية
وأمثالها لر صفة الت بيد ،بمعنص أنر ال يجوز أن يتييدر باجتهداد آ در؟ أو هدو
أم قابا لالجتهاد من جديد؟
الذي يبدو من كدالم عامدة الفقهداء :أنهدم جع دوا رأي عمدر فدي هدذس القضدايا
صدا أن الصدحابة وافقدوس ع دص ذلدك،
«دينًا» يج امباعر أبد الدهر ،و صو ً
عددا ،وقددد قددا الفقهدداء واصصددوليون :إن اإلجمددال ال ينسددإل وال
فدداعتبر إجما ً
يتيير.
والددذي ي هددر لددي  -وس أع ددم  -أن اجتهدداد عمددر فددت البدداا لمددن بعدددس مددن
اصئمددة ليجتهدددوا لددءمنهم وبيئددتهم كمددا اجتهددد هددو رضددي س عنددر لءمنددر
وبيئتر.
ووجددود اإلجمددال ال يمنددم النسددإلن صن اإلجمددال الددذي ال يقبددا النسددإل هددو
المبني ع ص نف عابد محكدم ،أمدا إلجمدال المبندي ع دص اعتبدار مصد حي،
فهددو قابددا لتيييددر الحكددم إذا مييددرو المص د حة التددي بنددي ع يهددا ،فهددي ع ددة
الحكم ،والمع و يدور مم ع تر وجودًا وعد ًما.
ومن هنا ال ندرى ر ًجدا فدي إلحداق ليدر بندي مي د ببندي مي د فدي جدواز
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إسددقا اسددم الجءيددة عددنهم ،وأ ددذ مددا يؤ ددذ مددنهم باسددم «الءكدداة» أو باسددم
«الضريبة» ما داموا ي نفون من ك مة الجءية.
أمدددا مقددددار هدددذس الضدددريبة فددديمكن أن مكدددون بمقددددار الءكددداة التدددي يددددفعها
ددددارا آ ددددر باعتبددددارس «بددددد المدمددددة
المسدددد مون ،ويمكددددن أن يدددددفعوا مقد ً
العسددكرية» إال إذا د ددوا فددي الجددي ،وأدوا المدمددة المقددررة ،كمددا يؤديهددا
المس مون.
امجاس اإلمام الشوكاني:
ويبدددو أن هددذا هددو امجدداس اإلمددام الشددوكاني فددي كتدداا «السدديا الجددرار» فقددد
جعا لإلمام المتبصدر العداره بمصدادر الشدريعة ومواردهدا دي االجتهداد
في مقدير الجءية أو المصالحة ع يها بما فير مص حة لألمة.
وقد ع ي ع ص ما جاء في مدتن «اصزهدار» فدي فقدر الءيديدة عمدا يؤ دذ مدن
ليددر المسد مين ،عددن ريددي الصد  ،ومنددر مددا يؤ ددذ مددن بنددي مي د  ،قددا
ر مر س :
مددا وقددم منددر ص د ص س ع يددر وس د م مددن مصددالحة أهددا البحددرين ،وكددانوا
سا ،كما عب في الصحيحين ،وكذلك مصدالحتر صكيددر دومدة ،وكدذلك
مجو ً
مصالحة أها نجران :كا ذلك جءية صالحهم ع ص مقددارها بمدا روى عندر
في ذلك ،ولين ذلك ً
ماال آ ر لير الجءية ،وفدي ذلدك دليدا ع دص أن لإلمدام
أن يصال عن الجءية بما فير مص حة.
وكذلك ع دي ع دص مدا يؤ دذ مدن مجدار أهدا الحدرا ،فقدا  :لإلمدام أن يد ذن
لتجددار أهددا الحددرا أن يددد وا بتجددارمهم إلددص أرض المسد مين إذا كددان فددي
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ذلك مص حة ،وأما كونر يؤ ذ منهم بقدر ما ي ذون مدن مجارندا إن أ دذوا،
وإال فال ،فهذا مما لن در اصئمدة فيدر مدد ان صن اص دذ مدنهم مدم كدون أهدا
الحددرا ال ي ددذون مددن مجددار المسد مين ،يددؤدي إلددص إنددءا الضددرر بتجددار
المس د مين ،والحاصددا أن اإلمددام المتبصددر العدداره بمددوارد هددذس الشددريعة
ومصادرها ،ال يمفص ع ير ما فير المص حة أو المفسدة ،ف در ن درس المطدابي
ل صواا ،العائد ع ص المس مين بج

المصال ودفم المفاسد( )108اهـ.

***

معارض النصوص والمصال
النصوص بين القطعية والظنية.
القطعيات َل تتعار

.

الطوفٱ َل يقول بتعار

النص القطعٱ والمصلحة.

دعو معارضة المصالح للنصوص القطعية.

***

( )108ان ر« :السيا الجرار» (.)103 ،102/2
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معارض النصوص والمصال
مددن المتفددي ع يددر :أن النصددوص الشددرعية مددن القددرآن والسددنة ،قددد راع د
مصددال الندداس فددي العاجددا واآلجددا ،مصددال اصفددراد ،ومصددال الجماعدداو،
المصال المادية والمصال المعنويدة ،المصدال اآلنيدة ،والمصدال المسدتقب ية،
المصال الدنيوية ،والمصال اص روية.
وقد قرر ذلك الع ماء المحققون من كا المذاه والمدارس اإلسدالمية ،وقدد
ذكرنا من قبا كالم ابن القيم والشا بي وليرهما.
ولكن ها يمكن أن يتعارض النف الديني والمصد حة الدنيويدة؟ وإذا ددث
هذا ف يهما مقدِّم :النف أم المص حة؟
النصوص بين القطعية وال نية:
ونبادر هنا لنقو :
إن من المقرر المع وم أن النصوص نوعان:
 -1نصوص ظنية.
 -2نصوص قطعية.
وكا من ال نية والقطعية يتع ي بالثبوو وبالداللة.
وقطعية الثبوو متمثا في القرآن الكريم الثاب بالتوامر اليقيني الذي ال دك
جديال عدن جيدا ،محفو ً
فير ،فقد م قتر اصمة ً
ظدا فدي الصددور ،مت طدوا باصلسدنة
مكتوبًا في المصا ف.
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كما متمثدا فدي السدنة المتدوامرة ،سدواء كاند قوليدة ،مثدا« :مةن كةذ علةٱ

متعمةةدا فليتبةةوأ مقعةةد مةةن النةةار» أم سددنة عم يددة مثددا عبددوو أن الصد واو
المفروضة من ،وأن الصدب ركعتدان وال هدر أربدم والميدرا عدالث ...
إلإل.
وقد م حي بع

أ اديث اآل اد بدالمتوامر إذا ا تفد بهدا قدرائن ومالبسداو

منق ها مدن ال نيدة إلدص القطعيدة ،كمدا فدي أ اديدث الصدحيحين ،إذا ا دتهرو
بين اصمة وم قتها بالقبو  ،ولم يعره لها معارض بوجر ما.
وقطعية الداللة بد ن يدد ال فدظ ع دص المعندص المدراد بحيدث ال يحتمدا وج ًهدا
مفسيرا آ ر.
آ ر ،وال
ً
وإذن مكون النصوص  -من جهة القطعية وال نية  -ع ص أربم مرام :
 -1النف القطعي الثبوو والداللة.
 -2النف ال ني الثبوو والداللة.
 -3النف ال ني الثبوو القطعي الداللة.
 -4النف القطعي الثبوو ال ني الداللة.
أ -فهناك إذن :النف القطعي في عبومر وداللتر ،مثا القرآن الكريم ،إذا كدان
ديرا آ ددر ،مثددا
قطعددي الداللددة ع ددص المددراد بحيددث ال يحتمددا وج ًهددا أو مفسد ً
ةأ ۡٱَُنثَيَة ۡةي ِن} [النسدداء{ ،]11 :فَ ۡ
ج ۡل ةدَ } [النددور]4 :
ٱج ِل ةدُو ُهمۡ ث َ َٰ َم ِنةةينَ َ
{ ِللةةذهك َِر ِم ۡث ة ُل َحة ِ

ونحو ذلك.
ومثا القرآن في قطعية عبومر :السنة المتوامرة ،قولية كان أم عم ية.
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ا -وهناك النف القطعي في عبومر مثا القدرآن والحدديث المتدوامر ،ال ندي
التمصدديف والتقييددد والمجدداز والكتابددة ،والداللددة بالتضددمن أو بددااللتءام ...
إلإل.
جـ -وهناك النف ال ني في عبومر ،القطعي في داللتر ،مثا أ اديدث اآل داد
التي مفيد معنص قطعيطدا ،ال يفهدم منهدا ليدرس ،وبعد

أ اديدث اآل داد مرمفدم

عند كثير من الع ماء  -بقرائن و واهد محف بها  -إلص القطعية.
« د » وهناك النف ال ني في عبومر وفي داللتر معًا ،وهذا يشدما الجمهدرة
الع مددص مددن أ اديددث اآل دداد ،فهددي ظنيددة فددي سددندها وعبومهددا ،ظنيددة فددي
إفهامها وداللتها ،بحكم وضدعها ال يدوي ،وبحكدم االسدتقراء :أندر ق مدا يوجدد
نف ال يحتما أكثر من وجدر وأكثدر مدن فهدم ،وقدد يكدون معددد اصفهدام هدذا
ر مة وموسعة من س معالص ع ص عبادس.
معارض ال نياو والقطعياو:
وأود أن أقدددو هندددا :إن ال نيددداو مدددن النصدددوص والمصدددال قدددد يعدددارض
ضا ،فإذا معارض مصد حة ظنيدة  -أعندي أنهدا مصد حة راجحدة
بعضها بع ً
وليس قطعية  -مم نف ظندي ،فالواجد أن مقددم الدنفن صندر  -وإن كدان
ظنيطا  -أقوى من المص حة التدي قدد يشدوبها الهدوى ،ومالبسدها ظدروه آنيدة
ومح يدة و مصدية ،والدنف فددي أصد ر يسدتند إلددص السدماء ،والمصد حة فددي
أص د ها نابعددة مددن اصرض .وهددذا بمدداله مددا إذا كاندد المصدد حة قطعيددة
والنف ظنيطا.
والددذي يهمنددا مقريددرس هنددا :أن المصددال المقطددول بهددا يمكددن أن معددارض

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

بع

175

صا ظنية الداللة ،وعندئذ ال بدد أن نحداو
النصوص ال نية ،و صو ً

فهددم الددنف ال نددي فه ًمددا آ ددر ،يمرجددر عددن هددذا التعددارض مددم المص د حة
الحقيقيددة ،كدد ن نحمددا الددنف العددام ع ددص المصددوص ،أو نمددرج بددالنف
دديرا ينق دددر مدددن الحرفيدددة إلدددص
فنقيددددس ،أو نفسدددرس مفسد ً
المط دددي عدددن إ القدددرِّ ،
الفحوى ،إلص لير ذلك من الفهوم والتفسيراو ،التي مقب هدا ال يدة ،ومحتم هدا
اصلفاظ والك ماو.
القطعياو ال متعارض:
أمددا الددنف القطعددي فددي عبومددر وداللتددر ،فددال يمكددن أن يعددارض مصدد حة
قطعيدددةن صن القطعيددداو ال متعدددارض ،والحقدددائي ال متنددداق

 ،ومدددن آمدددن

باصلوهية الوا دة الع يمة الحكيمة القادرة ،وآمن أن هدذا الكدون بكدا مدا فيدر
هو ي س معالص وفع ر ،وأن الشرل هدو و يدر وأمدرس ،وأيقدن أن قدو س
ال يمكن أن يناق
متناق

فع ر ،وأمرس ال يمكن أن يعارض قر ،فدال يتصدور أن

مص حة قيقية لم قر مم نف قطعي من أمرس.

فإذا عارضنا النف القطعي بمص حة ،فالبد أن مكون مص حة موهومدةن إذ
ال يمكددن أن يشددرل س لعبددادس مددا يضددرهم وال يددنفعهم ،بددا كددا مددا ددرعر -
ع ددص سددبيا القطددم  -لعبددادس البددد أن يشددتما ع ددص الميددر والصددالد لهددم فددي
دنياهم قبا أ راهم ،فهو قد أرسا رسولر ر مة لهم ،وهدو يريدد بهدم اليسدر
وال يريددد بهددم العسددر ،وهددو ال يريددد ليجعددا ع دديهم مددن ددرج ،ولكددن يريددد
ليطهرهم ويتم نعمتر ع يهم.
ونحن هنا نؤكد ما قررس ابن القيم في «إعالمر» دين قدا « :الشدريعة عدد
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ك ها ،ر مة ك ها ،كمة ك ها ،مصال ك ها» وسي مي نقا عبارمر كام ة.
وقا العالمة الشيإل محمد أبو زهرة في كتابدر «أصدو الفقدر» :والمصد حة
كما مرى ال مقف أمام نف قطعي ،السدند فيدر قطعدي ،والداللدة فيدر قطعيدة،
أما إذا كان الحكم عابتًا بنف ظني في سندس ،أو في داللتر ،والمصد حة عابتدة
عبومًددا قطعيطددا ال مجددا ل شددك فيددر ،وهددو مددن جددنن المصددال التددي أقرمهددا
الشريعة ،ومالئمة لها ،فدإن المصد حة ممصدف الدنف إذا كدان عا طمدا ليدر
قطعددي ،ومددرد بددر اآل دداد إن عارضددهان صنددر يكددون بددين أيدددينا دلدديالن
أ دددهما ظنددي ،واآل ددر قطعددي ،ومددن المقددرراو الفقهيددة :أنددر إذا معددارض
ظندددي مدددم قطعدددي ،صدددف ال ندددي بدددالقطعي ،أو ُردَّ إن كدددان ليدددر قابدددا
ل تمصيف( .)109اهـ.
وقد أجمم الع ماء من كا المذاه والمدارس الفقهيدة ع دص أن المصد حة إذا
عارض النف القطعي ،فإنها ال معتبر ،إال في داالو الضدروراو ،التدي
ةن
مبددي المح ددوراو ،والتددي يج د أن مقدددر بقدددرها ،كمددا قددا معددالص{ :فَ َمة ِ
ٱض ُ
ۡ
علَ ۡي َۚ ِۖ إِ هن ٱ هَّللَ َ
طره َ
اغ َو ََل ع َٖاد فَ َ ٓ
رهحيم} [البقرة.]173 :
َل إِ ۡث َم َ
َفُور ِ
َ ۡي َر بَ ٖ

وهذا بشر أن مكون المص حة قطعية ضرورية.
مثا التترس الذي ذكرس اليءالي:
مثا اإلمام اليءالي في «المستصفص» لذلك بمس لة «التتدرس» الشدهيرة ،إذا
عدا بشدرية»
مترس العدو في الحرا بالمس مين عندس ،ب ن اممدذ مدنهم «درو ً
وضددعهم أمددام الجددي ،المسدد م فددي الحددرا ،فهددا يجددوز أن نهدداجم العدددو
( )109ان ر« :أصو الفقر» صبي زهرة (ص )227فقرة (.)277
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ونضددربر بالرمدداد والنبددا والحددراا وليرهددا «كالقنابددا والصددواريإل فددي
عصرنا» ،فنقتا المس مين ،الذين عصم  -إسالمهم دماءهم ،أو نتدرك العددو
سا بهؤالء الذين وضعهم في مقدمة جيشر؟
يء ف ع ينا متتر ً
قا اليءالي :إن الكفار إذا مترسوا بجماعة من أسارى المسد مين ،ف دو كففندا
عددنهم ،لصدددمونا ول بددوا ع ددص دار اإلسددالم ،وقت ددوا كافددة المس د مين ،ولددو
رمينددا التددرس ،لقت نددا مسد ًما معصددو ًما لددم يددذن ذنبًددا ،وهددذا ال عهددد بددر فددي
الشرل ،ولو كففنا لس طنا الكفار ع ص جميم المس مين ،فيقت ونهم ،عدم يقت دون
ضا ،فيجوز أن يقو قائا :هذا اصسير مقتدو بكدا دا  ،فحفدظ
اصسارى أي ً
جميددم المس د مين أقددرا إلددص مقصددود الشددرلن صنددا نع ددم قطعًددا :أن مقصددود
الشرل مق يا القتا ،كما يقصد سم سدبي ر عندد اإلمكدان ،فدإن لدم نقددر ع دص
الحسم قدرنا ع ص التق يا ،وكان هذا التفامًا إلدص مصد حة ،ع دم  -بالضدرورة
 كونها مقصود الشدرل ،لكدن محصديا هدذا المقصدود بهدذا الطريدي  -وهدوقتا من لم يذن  -لري لم يشهد لر أصا معين.
فهذا مثا مص حة لير م وذس بطريدي القيداس ع دص أصدا معدين ،وانقددد
اعتبارها ،باعتبار عالعة أوصاه :أنر ضرورة  ...قطعية  ...ك ية.
وقددد اعتددرض اليءالددي ع ددص نفسددر بدد ن استئصددا الكفددار ل مسدد مين أمددر
م نون ،فكيف نجيء قتا الترس بهذا الم ندون؟ وأجداا بقولدر :إنمدا نجدوز
ذلددك عنددد القطددم ،أو ظددن قريد مددن القطددم ،وال ددن القريد مددن القطددم إذا
صددار ك يطددا ،وع دددم المطددر فيدددر ،فتحتقددر اص دددماص الجءئيددة باإلضدددافة
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إلير(.)110
ممالفة الطوفي ومحديد مذهبر:
ولم يمالف في إهددار اعتبدار المصد حة إذا عارضد الدنف إال نجدم الددين
الطوفي الحنب دي «و 716هدـ» فدي در ر لحدديث «َل ضةرر وَل ضةرار» مدن
أ اديث اصربعين النووية .يث أجاز مقدديم المصد حة ع دص الدنف واإلجمدال،
بطريددي التمصدديف والبيددان لهمددا ،ال بطريددي التعطيددا واالفتئدداو ع يهددا ،كمددا
مقدم السنة ع ص القرآن بطريي البيان.
ولكددن مددا المقصددود بك مددة «الددنف» عنددد الطددوفي؟ أهددو الددنف ال نددي فددي
عبومر أو داللتر أو فيهما معًا أو هو القطعي عبومًا وداللة؟
ال اهر في كتاباو الذين كتبوا عن الطوفي  -معارضدين أو مؤيددين  -أنهدم
م ددوا «الددنف» عندددس ع ددص «القطعددي» ،كمددا ي هددر ذلددك فددي كتابدداو الشدديإل
محمد زاهدد الكدوعري فدي إ ددى مقاالمدر ،وفدي رسدالة الشديإل محمدد مصدطفص
بي «مع يا اص كام» وفي كتابَ ضي «مالك» و«ابدن نبدا» ل شديإل أبدي زهدرة،
وكتدداا «أصددو الفقددر» لددر ،وكتدداا الشدديإل دداله «مصددادر التشددريم فيمددا ال
نف فيدر» وكتداا د .مصدطفص زيدد «المصد حة فدي التشدريم اإلسدالمي ونجدم
الدين الطوفي» وكتاا د.البو ي «ضوابط المص حة في الشرل اإلسالمي».
وي هر ذلك أكثر في كتاباو الذين اممذوا من ن رة الطدوفي مكد ة يعتمددون
ع يها في معطيا أ كام الشريعة في عصرنا باسدم المصد حة ،مدن أمثدا سدعيد

( )110ان ددر« :المستصددفص» ل يءالددي جددـ )494 - 487( 2بتحقيددي :مددءة زهيددر ددافظ -
المدينة المنورة.
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العشماوي ونور فر او ،و سين أ مد أمين وليرهم.
وكن فيما ع ق بر قدي ًما ع دص ن ريتدر بسدرعة ،اسدتبعدو أن يكدون قصدد
بدالنف :الددنف القطعددي ،عددن ريددي االسدتنتاج العق ددي ،وبعد

الشددواهد مددن

كالمر ،ال عدن ريدي فحدف أقوالدر بدقدة ،عدم لمدا رجعد إلدص مقولدة الطدوفي
وقرأمها بإمعان ،وجدمدر يصدرد بد ن الدنف الدذي يعنيدر لدين الدنف القطعدي،
ولما قرأو الرسالة القيمة ل دكتور سين امد سان و «ن ريدة المصد حة
في الفقر اإلسالمي» وجدمر يقدرر بوضدود أن الدنف الدذي يعنيدر الطدوفي هدو
النف ال ني ،ولين القطعي .رلم أنر كان ديدًا في انتقدادس لدر .مدم أن مذهبدر
في هذس الحالة ييدو قريبًا من المدذاه اص درى ،وإن بددا لريبًدا فدي عرضدر،
مثيرا فدي أسد وبر ،شدنًا فدي عبارمدر ،وال سديما أندر يط دي عبارامدر أ يانًدا وال
ً
ً
عكازا لهم.
يقيدها ،فتوهم لير ما يقصدس ،ولهذا اممذها دعاة التيري
يقو الدكتور سان:
«الددذي نددراس أن الددنف الددذي يسدد م الطددوفي إمكددان التعددارض بينددر وبددين
المصد حة ،وبالتددالي مقددديم اص يددرة ع يددرن هددو الددنف ال نددي ،أمددا الددنف الددذي
صد

فيددر القطعيددة مددن كددا جهددة فددإن الطددوفي يمنددم ممالفددر مددم المص د حة،

ً
فضال عن أن يقو بتقديم المص حة ع ير.
وسندنا في هذا الرأي هو العباراو التي قددم بهدا الطدوفي مذهبدر ،وهدي فدي
ن رنددا مفيددد  -إذا أ ددذو مجتمعددة  -أن الطددوفي ال يددرى فددرض التمددالف بددين
المص حة والنف القطعي واقعًا ،ومدن عدم وجد مفسدير مذهبدر فدي ضدوء هدذس
الحقيقة .وإليك بع

هذس العباراو:
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 - 1يقو الطدوفي« :فدإن فدرض عددم ا تمالدر «الدنف» مدن جهدة ا لعمدوم
واإل الق ونحوس و صد

فيدر القطعيدة مدن كدا جهدة ،بحيدث ال يتطدرق إليدر

ا تما بوجدر  -منعندا أن مثدا هدذا يمدالف المصد حة ،فيعدود إلدص الوفداق ،وإن
ً
ً
محدتمال أو آ دادًا صدري ًحا ال
متدوامرا
محتمال فال قطم ،وكذا إن كان
كان آ ادًا
ً
ا تمدددا فدددي داللتدددر بوجدددر ،لفدددواو قطعيتدددر مدددن أ دددد رفيدددر إمدددا متندددر أو
سندس»(.)111
فالطوفي يصرد أن المص حة إنما ممالف الدنف «لفدواو قطعيتدر مدن أ دد
رفيددر إمددا متنددر أو سددندس» ،أمددا إذا «فدرض عدددم ا تمالددر مددن جهددة عمددوم أو
إ الق و ص

فير القطعية من كا جهدة ،فدإن الطدوفي يمندم أن مث در يمدالف

المص حة ،وهذا ندف صدري أو كالصدري فدي أن الطدوفي ال يفدرض التعاندد
والتمالف بين المصد حة والنصدوص الشدرعية التدي مدوافرو لهدا القطعيدة مدن
جهة الداللة والسدند ،وإن هدذا التمدالف ممكدن ومتصدور بدين المصد حة وندف
عب بطريي ال ن ،كمبر ا لوا د أو اإلجمال المنقدو بطريدي اآل داد ،أو كدان
عبومددر قطعيطددا كددالقرآن ،والمبددر المتددوامر ،واإلجمددال المنقددو بددالتوامر ،ولكنددر
ظني الداللة ب ن يكدون عا طمدا أو مط قًدان إذ داللدة العدام والمط دي عندد الجمهدور
مفيد ال ن ال القطم.
قطددا إن الطددوفي أ ددي القددو بوجددوا مقددديم رعايددة المصد حة ع ددص الددنف
واإلجمال في مواضم بحثر ،دون أن يفدرق بدين الدنف القدا م وليدر القدا م،
ولكددن هددذا ال يؤ ددذ من در أن يددرى مقددديم المص د حة ع ددص الددنف القددا م ،وذلددك
( )111مددن ددرد ددديث «ال ضددرر وال ضددرار» مددن «اصربعددين النوويددة» م حددي برسددالة
«المص حة في التشريم اإلسالمي» (ص.)222
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لألسباا اآلمية:
 - 1صن ما أ قدر الطدوفي فدي مواضدم مدن بحثدر قيددس فدي عبارمدر السدابقة
يث قرر أن ما ص

فير القطعية من كدا جهدة ال يمدالف المصد حة ،وإنمدا

يمالفها النف الذي فام فير القطعية من أ د رفير إما متنر أو سندس.
 - 2في كا موضم أ ي فير مقدديم المصد حة ع دص الدنف ،بدين المدراد مدن
هذا التقديم بما يفيد ويؤكد :أن النف الذي مقدم ع يدر المصد حة هدو ندف ظندي
الداللة ،أي فام قطعيتر من جهة متنر ،وهاك بع

هذس العباراو.

عا ،وهدو
يقو  :إن معنص «َل ضرر وَل ضرار» نفدي الضدرر والمفاسدد در ً
نفي عام إال ما صر الدليا ،وهذا يقتضي مقديم مقتضص هدذا الحدديث ع دص
جميددددم أدلددددة الشددددرل ،وممصيصددددها بددددر فددددي نفددددي الضددددرر ومحصدددديا
المص حة(.)112
ويقدددو « :إن الدددنف واإلجمدددال إن الفدددا المصددد حة ،وجددد مقدددديم رعايدددة
المصد حة ع يهمددا ،بطريددي التمصدديف والبيددان لهمددا ،ال بطريددي االفتئدداو
ع يهما والتعطيا لهما»(.)113
ف ن مراس بعد أن يذكر وجوا مقديم المص حة ع ص النف يردفدر بقولدر :إن
هددذا التقددديم إنمددا هددو بطريددي التمصدديف والبيددان ولددين بطريددي التعطيددا
واالفتئاو ،ومعنص هذا :أن المص حة إنما معارض الدنف العدام أو المط دي،
و يدث إن داللدة العدام أو المط دي ظنيدة عندد جمهدور الفقهداء ،فدإن الطدوفي
(« )112المص حة في التشريم اإلسالمي» (.)208
( )113المرجم السابي (ص.)209
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يكددون قد ً
دائال بمعددارض المص د حة لددنف ظنددي الداللددة ،أمددا إذا كددان الددنف
صددا فالمص د حة ال معارضددر ،صن داللددة المدداص قطعيددة بامفدداق الفقهدداء،
ا ط
وهو ما يعنير الطوفي بقولر« :ال بطريي االفتئداو ع يهمدا والتعطيدا لهمدا»
صندددر ال معندددص ل قدددو بددد ن المصددد حة معدددارض المددداص ومقددددم ع يدددر ،إال
التعطيددا لددر واالفتئدداو ع يددرن إذ داللددة المدداص ع ددص معناهددا داللددة قطعيددة،
ولددين محتددر أفددراد يمددرج بالمصد حة بعضددها ويبقددص بعضددها ،بددا إن مقددديم
المص حة ع يدر ال يعندي إال النسدإل ورفدم جميدم مدلولدر .والطدوفي يحدرص
في كا عبارة ذكر فيهدا مقدديم المصد حة ع دص الدنف ع دص أن يؤكدد أن هدذا
التقددديم إنمددا يكددون بطريددي البيددان أو التمصدديف ،تددص مكددون المص د حة
معارضة لنف ظني الداللدة ،ولدين بطريدي التعطيدا لكدا مددلو ا لدنف،
وصنها بذلك مكدون معارضدة لمداص قطعدي الداللدة ال يمكدن ممصيصدر أو
اإل راج منر.
 -3والطوفي يقرر أن الضرر إذا اقتضاس دليدا داص ،وهدو مدا يعبدر عندر
ب ن الضدرر مجمدول مددلو الدنف ،امبدم الددليا ،وال عمدا ل مصد حة،
وذلددك صن داللددة المدداص قطعيددة ،وأمددا إذا اقتضددص الضددرر دليددا عددام،
وهددو مددا يعبددر عنددر الطددوفي ب د ن الضددرر بع د

مدددلو ا لددنف ،فددإن

المصددد حة ممصدددف هدددذا العدددامن صندددر ظندددي الداللدددة ،وممدددرج بعددد
مدلولددر ،أي اصفددراد التددي مضددمن مطبيددي الددنف ع ددص عمومددر ع يهددا
ددررا يربدددو ع دددص المصددد حة التدددي قصدددد بدددالنف محقيقهدددا ،وعبدددارة
ضد ً
عا ،إال بموجددددد
الطدددددوفي هكدددددذا« :ال لحدددددوق ضدددددرر دددددر ً

ددددداص
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عا فيمدا عددا مددا
ممصدف( .)114ويقدو  :وإنمدا كدان الضددرر منتفيًدا در ً
اسددتثنص( )115ويقددو  :ومقريددر ذلددك أن الددنف واإلجمددال إمددا أال يقتضدديا
ضررا وال مفسدة بالك ية ،أو يقتضيا ذلك ،فإن لم يقتضيا يئًا مدن ذلدك
ً
دررا ،فإمددا أن يكددون
فهمددا موافقددان لرعايددة المص د حة ،وإن اقتضدديا ضد ً
الضرر مجمول مدلوليهما أو بعضر ،فإن كان مجمول مددلوليهما فالبدد
أن يكون من قبيدا مدا اسدتثنص مدن قولدر سسدنَ« :ل ضةرر وَل ضةرار»

وذلددك كالحدددود والعقوبدداو ع ددص الجنايدداو ،وإن كددان الضددرر بع د
مدلوليهما  -فإن اقتضداس دليدا داص امبدم الددليا» وإن لدم يقتضدر دليدا
اص وج ممصيصدهما بقولدر سسدنَ« :ل ضةرر وَل ضةرار» جمعًدا
بين اصدلة(.)116
صدا،
صدا ا ط
فهو يؤكد أنر إذا كان الدليا ع دص الضدرر المددعص ن ط
صدا ممص ً
امبم النفن صن داللة الماص قطعيدة ،ومدا ادعدص أندر ضدرر لدين بضدرر
فددي ن ددر الشددارل ،بددا هددو مطددرد م يددص اعتبددارس فددي مقابددا المص د حة،
المترمبة ع ص مطبيي النف ،ومثا لذلك بالضدرر الدذي يصدي الجداني فدي
الحدود والعقوباو ،ويرى أن مثا هذا الضرر يجد أن يكدون مسدتثنص مدن
أصددا منددم الضددرر والضددرار ،بمعنددص أنددر لددين بضددرر فددي الواقددم ونفددن
اصمر ،والذي دعا الطوفي إلص استثناء الضرر الذي عبد بددليا داص ،أن
النف الماص قطعي ،فتقديم رعاية المص حة ع يدر ،يعندي مقدديم المصد حة

(« )114المص حة في التشريم اإلسالمي» (ص)207
( )115المرجم السابي (ص.)207
( )116المرجم السابي (ص.)210
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ع ددص الددنف القددا م ،وهددو ال يددرى ذلددك جد ً
دائءان صنددر افتئدداو ع ددص الددنف،
ومعطيا لر ،ونسإل لجميم مدلولر.
ومفرقتر بين نف يكون الضرر جميم مدلولر ،ونف يكدون الضدرر بعد
مدلولددددر ،ومجددددويءس ممصددددف الثدددداني دون اصو بالمصدددد حة ،معندددداس أن
المص حة معارض النف ال ني ال القطعدين إذ الدنف الدذي يعتبدر الضدرر
جميددم مدلولددر هددو نددف دداص ،ومعنددص كددون الضددرر جميددم مدلولددر :أن
الضددرر المدددعص يترمدد ع ددص مطبيددي الددنف فددي جميددم الحدداالو كقطددم
السدددارق ورجدددم الءاندددي ،فدددإن القطدددم والدددرجم ضدددرر وإيدددالم ل مقطدددول
والمرجوم في كا الة ،وال يمكن القو ب ن القطدم ضدرر فدي الدة ،ونفدم
في الة أ رى بالنسبة إ لص المقطول ،وإنما هو إضرار بر وإيدالم لدر ع دص
كا ا  .فيقا  :إن النف اص في هذا الضرر ،أي الضرر الذي يصدي
المحدددود ،أو أن الضددرر جميددم مدددلو الددنف ،فددال يمكددن رفعددر إال برفددم
جميم مددلو الدنف ،وهدذا لدين بتمصديف وال بيدان ،ولكندر افتئداو ع دص
النف ومعطيا لر ي باس الطوفي كما مصرد بر عبارمدر ،فدي دين أن الدنف
الذي يكون الضرر بع

مدلولر ،نف عام ،وداللدة العدام ظنيدة ع دص رأي

الجمهور ،ومعنص كون الضرر بع
بع

مدلو الدنف :أن مطبيدي الدنف فدي

الحاالو يحقدي المصد حة المقصدودة مندر ،دون ددوث ضدرر أ دد،

أو فددواو مصد حة أهددم ،ولكنددر فددي الحدداالو اص ددرى ،ال يترمد ع ددص هددذا
التطبيي محصيا المص حة المقصودة مندر ،أو مدم صدو م دك المصد حة،
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مفوو مص حة أقوى ،أو يحدث ضرر أ د(.)117
فهذا ما يراس الطوفي ،ع ص دطحر وإ القدر وإيهامدر فدي أسد وبر وعبارمدر:
ان المصال ال معارض النصدوص القطعيدة فدي سدندها وفدي داللتهدا ،ومدم
هذا رأيندا المعاصدرين المتيدربين الدذين يتكئدون ع دص الطدوفي يددعون إلدص
معطيا النصوص القطعية باسم المص حة.
دعوى معارضة المصال ل نصوص القطعية:
وإن أ× طر مدا جداء فدي مقدوالو العصدريين التقددميين :أن النصدوص إذا
عارضددد المصدددال  -كمدددا يتوهمونهدددا  -يجددد أن مقددددم المصدددال  ،ومدددؤ ر
النصوص ،وبعبارة أ رى :مجمد النصوص ومع دي أو منسدإل ،ولدو كاند هدذس
النصوص «قطعية الثبوو والداللة».
هذا مم إجمال اصصوليين من كا المذاه ع ص أن مجا االجتهداد هدو :مدا
لدددين فيدددر دليدددا قطعدددي مدددن المسدددائا واص كدددام ،وأن محدددا االجتهددداد هدددو
«ال نياو» فقط ،ولهذا ال يقب ون االجتهاد إال إذا «صددر مدن أه در فدي مح در»
ويقصدون بـ «اصها» :من استجمم درو االجتهداد ،وبدـ «المحدا» :مدا كدان
ظنيطا.
وهذا من كمة س معالص ور متر لهدذس اصمدة ،فاص كدام القطعيدة هدي التدي
ممثددا «الثواب د » التددي ال ممت ددف بددا تاله الءمددان والمكددان والح دا  ،والتددي
مجسد الو دة الفكرية والشعورية والعم ية لألمدة المسد مة ،ولدوال ذلدك النح د
اصمة وذاب .
( )117ان ر« :ن رية المص حة في الفقر اإلسالمي» (ص.)543 - 538
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ولكن هؤالء المتحررين يقولون :إن وجود النف القطعي الداللة والثبدوو،
ال ييني عن االجتهاد!
وبعضهم يحصدر مندم االجتهداد فيمدا سدماس «اإللهيداو» ينًدا ،أو «الثوابد
الدينية» ينًا آ در ،مدن عقيددة وإيمدان ،مثدا ع دوم الييد  ،و دعائر العبداداو،
واصمور التعبديدة التدي اسدت عر س معدالص بع دم كمتهدا ،ومدن عوابد الواجبداو
والحقوق الدنيوية ،كمقاصد الشريعة و دودها.
أما النصوص قطعية الداللة والثبوو ،التدي مع قد بد مور دنيويدة ،هدي مدن
المتييددراو المع ددة بع ددة لائبددة ،وهددي محقيددي مصددال العبدداد ،فهددي  -يعنددي:
أ كامهددا المسددتنبطة منهددا  -مدددور مددم هددذس الع ددة اليائيددة  -المص د حة  -وجددودًا
وعد ًما.
قالوا :ويشهد ع ص ذلدك امفداق أهدا اال تصداص فدي فكرندا اإلسدالمي ع دص
ضددرورة االجتهدداد مددم اص كددام التددي ارمبطد بع ددة مييددرو ،أو بعددادة مبدددل ،
تص لدو كاند هدذس اص كدام مسدتندة إلدص ندف ،ومدم ع يهدا إجمدال فدي العصدر
الذي سبي ميير الع ة ،ومبد العادة.
ولم يحدد مدن قدالوا هدذا القدو  :المدراد بالضدبط مدن «اصمدور الدنيويدة» مدا
هي؟
فالشدريعة اإلسددالمية متع ددي أ كامهددا بشددئون اصسدرة مددن الددءواج والطددالق
والنفقاو والمواريث ونحوها ،وهي من اصمور الدنيوية.
ومتع ددي بشددئون المعددامالو مددن البيددول والربددا والددرهن والحجددر والوكالددة
والكفالة وليرها ،وهي من الشئون الدنيوية.
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وبشئون الم،كا والمشارا ويد ا فيها الميتة والدم ولحدم المنءيدر والممدر
وهي من اصمور الدنيوية.
وبشددئون الجددرائم والعقوبدداو مددن الحدددود والقصدداص وهددي مددن اصمددور
الدنيوية.
وبشؤون السياسة والحكم والعالقاو الدولية ،وهي من اصمور الدنيوية.
فها ممضم اص كام في هذس المجاالو ك ها لالجتهاد والتييير وإن كدان فيدر
نصوص قطعية الثبوو والداللة؟
إن هذا القو ممالف لطبيعة هذس النصوص ،ولدذا فهدو قدو متنداق

 ،يدرد

آ رس ع ص أولر.
صن معنددص «قطعيددة الداللددة» فددي الددنف :أنددر ال يحتمددا م د ً
ويال ،فددال يقبددا
مفسيرا جديدًا ،وأن لدر معندص وا ددًا ،ووج ًهدا وا ددًا ال يتسدم لييدرس بحدا  ،وأن
ً
اإلجمال اليقيني من اصمة منعقد ع ص هذا المعنص.
ومددا ذكددرس هددذا القائددا مددن أن هددذس النصددوص أو اص كددام المسددتنبطة منهددا
مع ة بع ا لائية هي المص حة ،فتدور معها وجودًا وعد ًما ،فهو مسد م ،ولكنندا
نقددو  :إن المص د حة دائ ًمددا مددم نددف الشددارل القطعددي و كمددر ،وهددذا مددا أعبتددر
االستقراء في جميم القضدايا التدي يريدد بعد

النداس فيهدا مجميدد كدم الشدرل

القطعي باسم المص حة ،كالدذين يريددون إيقداه الحددود أو إيقداه محدريم الربدا
وإبا ة الفائدة أو إبا ة الممر ،أو منم الطالق ومعدد الءوجاو ،أو نحوها.
ويقو بع

الناس هنا :يث موجد المص حة فثم درل س ،وهدذا صدحي

فيما ال نف فير ،أو فيما فير نف ظندي يحتمدا أكثدر مدن وجدر ،وأمدا فدي ليدر
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ذلك ،فالصواا أن نقو  :يث يوجد رل س فثم مص حة العباد.
وأما استشهاد هدذا القائدا بامفداق أهدا اال تصداص ع دص ضدرورة االجتهداد
مم اص كام التي ارمبط بع ة مييرو ،أو بعادة مبدل  ،ولو كاند مسدتندة إلدص
نف ،فهذا مس م ،ولكنر لين جة لدعواس هنا.
فاص كام المذكورة ال يمكن أن مستند إلص ندف قطعدي الثبدوو والداللدة ،بدا
كا ما مستند إلير نصوص ظنيدة ،فهمهدا بعد

النداس فدي وقد مدا ع دص وجدر

معين ،وجاء ليرهم فمالفهم في فهمها ،وهي محتم ة ل وجر اآل ر.
وقد ذكرو في كتابي « ريعة اإلسالم» وكتدابي «عوامدا السدعة والمروندة
فددي الشددريعة» ،وكتددابي «االجتهدداد فددي الشددريعة اإلسددالمية» وقبددا ذلددك فددي
كتابي «فقر الءكاة» أمث ة لذلك.
ويبدو أن مصدر المط هنا هو عدم محديدد مفهدوم «الدنف القطعدي الثبدوو
والداللة» محديدًا بينًا اس ًما.
ومما يؤيد ذلك :الشدواهد واصمث دة ا لتدي ذكرهدا أصدحاا هدذس الددعوى مدن
اجتهدداداو سدديدنا عمددر رضددي س عنددر ومددن بعدددس مددن الم فدداء والصددحابة
والتددابعين ،مثددا عدددم إعطدداء المؤلفددة ق ددوبهم ،ومددرك قسددمة اصرض المفتو ددة
ع ص الفامحين ،وإيقاه د السرقة عدام المجاعدة ،وإيقدال دالق الدثالث ب ف دة
وا دددة عالعًددا ،وكراهيددة الددءواج بالكتابيددة ،والءيددادة فددي عقوبددة ددارا الممددر،
ومنم التسعير والتمييء في العطاء بين الناس ،كما أس فنا  ...إلإل.
فالمت ما فيها يجدها  -بال استثناء  -ارج دائرة «الدنف القطعدي فدي عبومدر
وداللتدددر» الدددذي هدددو موضدددم الندددءال ،ومثدددار ال دددبن عندددد الكدددامبين فدددي هدددذا
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الموضول ،فإما هي نصوص قطعية الثبوو ظنية الداللة ،وإمدا هدي نصدوص
ظنيددة الثبددوو والداللددة معًددا ،كالنصددوص الحديثيددة كالتسددعير وليددرس ،وإمددا ال
ً
أصال ،كما في مس لة العطاء والتمييء أو التسوية فير.
نصوص
وسنعرض لمناقشة هذس الدعاوى في الباا القادم.

***

مناقشة
دعوى معطيا عمر ل نصوص القطعية
باسم المصالح
عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم.
رفض تقسيم اَر

المفتوحة علل المقاتلين.

إيقاٖ حد السرقة عام المجاعة.
إنكار ووا المسلم من الكتابية.
قضية الطَلق الثَلف.
الزياد فٱ عقوبة شار ال مر.
إسقاع اسم الجزية عن نصار بنٱ تغل .
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رد عام علل هذ الدعاو .

***
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دعوى معطيا عمر ل نصوص باسم المصال
من الدعاوى الكبيرة التي يتكر ع يها الع مانيون والمتيربدون فدي عصدرنا،
ممن ينادون بتعطيدا نصدوص الشدرل التدي عبتد بدالقرآن والسدنة الصدحيحة،
بدعوى معارضتها ل مصال التدي يتوهمونهدا :قدولهم :إن إمامندا فدي ذلدك أميدر
المؤمنين الفاروق عمر بن المطاا! فهو الذي سن لهم هذس السنة فيما زعموا.
وقد ذكروا جم ة من اجتهاداو عمر رضي س عنر  ،ادعوا أنر دالف فيهدا
النصددوص القطعيددة الثبددوو والداللددة ،وقدددم ع يهددا المصددال التددي اعتبرهددا فددي
عصرس ،ورأى أنها أولص بالترجي من النف.
عدم إعطاء «المؤلفة ق وبهم»!:
وأبرز ما يذكرس هؤالء الع مانيون والمتيربون ومن دار في ف كهم فدي م ييدد
دعواهم بتقديم المصال ع ص النصوص القطعية ،هو :اجتهداد عمدر رضدي س
عنر في عدم إعطاء «المؤلفة ق وبهم» ما كانوا ي ذوندر ع دص عهدد رسدو س
ص ص س ع ير وس م.
ووجر داللة هذا التصره العمري فدي ن در هدؤالء :أن س قدد قدرر نصديبًا
مددن الصدددقاو لهددذا الصددنف «المؤلفددة ق ددوبهم» كمددا مددنف اآليددة رقددم  60مددن
سدا فدي عصدرس كدانوا
سورة التوبة ،وأن النبي صد ص س ع يدر وسد م أعطدص أنا ً
موصددوفين بهددذس الصددفة ،مددن أمثددا  :عيينددة بددن صددن الفددءاري واصقددرل بددن
ابن التميمي ،وعباس بن مرداس وليرهم ،وأن أبا بكر رضي س عنر فدي
الفتر أعطاهم كذلك ،عم رف

عمر أن يعطيهم بعد ذلك مدا كدانوا قدد معدودوا

ع ص أ ذسً ،
قائال لهم :إن س أعء اإلسالم وألنص عنكم.
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صدا قرآنيطدا ،أوقدف العمدا ب،يدة أوجدءء
يقو هؤالء :فها هو عمر قد أبطدا ن ط
من آية من كتاا س معالص ،عما بها رسو س ص ص س ع ير وس م من قب در،
فهددذا دليددا بد ِّدين ع ددص أن مددن ددي اإلمددام ،أو المجتهددد بصددفة عامددة ،أن يوقددف
العما بالنف ويجمدس إذا عارض المص حة ،أو عارضتر المص حة.
وهددؤالء يءعمددون أننددا إذا سددرنا فددي هددذا الطريددي  -ريددي االجتهدداد الحددر
المط ي من كدا قيدد ،والدذي يقددم العقدا ع دص النقدا ،والمصد حة ع دص الدنف -
سنحا مشاكا المس مين المعاصرة ،ونقنم النداس بمروندة الشدريعة اإلسدالمية،
وقاب يتها ل تطور ،ومطاوعتها ل مصال المتييرة ،ومجاوبها مدم اجداو النداس
في كا زمان ومكان.
ولفدددا هدددؤالء أن هدددذس الشدددريعة المطواعدددة «الهالميدددة» التدددي أصدددبح
كالعجينددة الطريددة فددي يددد كددا ندداظر ،يشددك ها بمددا دداء كيدف دداء ومتددص دداء:
ليس هي الشريعة اإللهية التدي أنءلهدا س معدالص  -أو أندء أصدولها  -ليحدتكم
الناس إليهدا ،ويرجعدوا إلدص نصوصدها ومقاصددها عنددما يتندازعون ،كمدا قدا
سةةو ِل إِن ُكن ةتُمۡ ت ُ ۡؤ ِمنُةةونَ بِ ة ه
شة ۡةٱ ٖء فَة ُةردكو ُ إِلَةةل ٱ هَّللِ َوٱلره ُ
معددالص{ :فَ ة ِإن ت َ َٰنَة َةز ۡعتُمۡ فِةةٱ َ
ٱَّللِ
َٰ
س ُن ت َ ۡۡ ِويَل} [النساء.]59 :
َو ۡٱليَ ۡو ِم ۡٱَٓ ِخ َِۚر ذَ ِلكَ َخ ۡير َوأ َ ۡح َ

وكما قا أ د الع ماء بحي :إذا ص ل حكام أو ل مجتهدين أن يجمددوا أ كدام
الشريعة بعقولهم ،فع ص نصوص الكتاا والسنة :السالم!
لقد استند كثيرون إلص فعا عمر هذا ،ودعوا إلص االستنان بر ،مدنهم اصسدتاذ
أ مد أمين ر مر س  ،الذي قا في بحث لدر« :والدذي يحدا مشداك نا هدو :فدت
بدداا االجتهدداد ،بعددد أن أل قددر الع مدداء ،واالجتهدداد الددذي نريدددس هددو االجتهدداد
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المط ددي ال االجتهدداد فددي المددذه  ،فهددو يشددما كددا دديء ،تددص مقييددد الددنف
ووقف العما بر! متص استوفص المجتهد رو االجتهاد» عم قا « :وإمامندا فدي
ذلك عمر بن المطاا رضي س عنر » وذكر عنر أ كا ًما مصدرها االجتهداد،
منها عدم إعطاء المؤلفة ق وبهم سهمهم من الءكاة(.)118
ونحددو ذلددك مددا قالددر اصسددتاذ صددبحي محمصدداني فددي كتابددر عددن «ف سددفة
التشدددريم اإلسدددالمي» يدددث زعدددم أن عمدددر لدددم يتددد ر ،تدددص عدددن ممالفدددة
النصوص ،إذا اقتضد السياسدة الشدرعية أو مصد حة المسد مين ذلدك ،واسدتند
إلص فعا عمر مم المؤلفة(.)119
ومشددص فددي هددذا الدددرا اصسددتاذ الددد محمددد الددد  -فتددرة مددن الددءمن  -فددي
كتابر« :الديمقرا ية أبدًا» فقد قدا فيدر« :مدرك عمدر بدن المطداا النصدوص ا
لدينيددة المقدسددة مددن القددرآن والسددنة عندددما دعتددر المص د حة لددذلك ،فبينمددا يقسددم
القرآن ل مؤلفة ق وبهم طا مدن الءكداة ،ويؤديدر الرسدو صد ص س ع يدر وسد م
وأبو بكر ،ي مي عمر فيقو  :ال نعطي ع ص اإلسالم يئًا!»(.)120
وأكثددر مددن لددال فددي ذلددك مددن كتَّدداا العصددر ،ومجدداوز كددا ددد :الكام د
السوري محمود ال بابيدي ،الذي كت في مج ة «رسدالة اإلسدالم» ً
مثيدرا
مقداال
ً
أ دددث ضددجة وجد ً
ددال كثيد ًدرا ،وردودًا ممت فددة فددي ينددر لدددى ع مدداء الشددريعة
والمهتمين بها ،وهذس المج ة كاند مصددر عدن «دار التقريد » بدين المدذاه ،
(« )118االجتهدداد فددي اإلسددالم»  -مقددا منشددور بالعدددد الثدداني مددن السددنة الثالثددة مددن مج ددة
«رسالة اإلسالم» (ص.)146
(« )119ف سفة التشريم» (ص.)176
(( )120ص )150من كتاا «الديمقرا ية أبدًا».
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الندداس لددذلك أنددر دديعي ،ومددا هددو

بشيعي ،با رد ع ير ع ماء الشديعة كمدا رد ع يدر ع مداء السدنة ،وكدان ممدن رد
ع ير اصسدتاذ محد الددين المطيد  ،والددكتور محمدد يوسدف موسدص ،والشديإل
عبد ال طيف السدبكي ،والشديإل محمدود الندواوي ،بمقداالو نشدروها فدي مج تدي
«اصزهر» ،و«رسالة اإلسالم».
كان مقا ال بابيدي مح عنوان «ن ام اإلسالم السياسي» ودعا فير الكامد
المجدالن التشددريعية والنيابيدة فددي العددالم اإلسدالمي إلددص أن منسددإل مدا مشدداء مددن
آيدداو القددرآن وأ كامددر ،بدددعوى أن النسددإل فددي القددرآن لددم ينتددر كمددر بوفدداة
{وأ َ ۡم ُر ُهمۡ ُ
ور َٰ بَ ۡينَهُمۡ } [الشدورى،]38 :
الرسو ص ص س ع ير وس م ،با إن آية َ
ش َ

نق

ي التشريم من س إلص اصمة ،فاهلل عء وجا كان هدو المشدرل ابتدداء عدم

لدا التشريم إلص اصمة انتهاء».
ومما قالر« :إننا نجد فدي كدا عصدر ع دص اصقدا إما ًمدا مدن اصئمدة أو أكثدر،
يذه إلص ريقة جديدة في التمريج بقصد الوصو إلص التشدريم العدام ،لرفدم
الحرج عن اصمة».
ومن الشواهد التاريمية ع ص ذلك نجد أن عمدر بدن المطداا أو مدن مشدص
إلدددص التشدددريم العدددام المبا دددر ،فددداعتبر النصدددوص التشدددريعية مع ولدددة بع دددا
مقصودة ،فدإذا زالد منهدا هدذس الع دا ،اقتضدص ذلدك زوا

كمهدا ،ومبعًدا لهدذس

الن رية وجددو القاعددة العامدة التدي مقدو « :الع دة مددور مدم مع ولهدا ،وجدودًا
وعد ًما».
صا من القرآن وعددوها ،منهدا :سدهم المؤلفدة
وقالوا :إن عمر «نسإل» نصو ً
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ص ةدَ َٰقَ ُ
ق ددوبهم الددذي فرضددر س لهددم بددنف قددا م{ :إِنه َمةةا ٱل ه
ين
ه ِل ۡلفُقَة َةرآ ِء َو ۡٱل َم َٰ َ
س ة ِك ِ
س ةبِي ِل ه
ةن
َو ۡٱل َٰعَ ِم ِلةةينَ َ
ٱلرقَةةا ِ َو ۡٱل َٰغَة ِةر ِمينَ َوفِةةٱ َ
علَ ۡي َهةةا َو ۡٱل ُمؤَلهفَ ة ِة قُلُةةوبُهُمۡ َوفِةةٱ ِ
ٱَّللِ َو ۡٱبة ِ
س ِبي َۖ ِل فَ ِريضَة ِمنَ ه
ٱل ه
ٱَّلل}  ...إلإل [التوبة.]60 :

عم قا « :إن ذلك هو من قبيا مع يي النف أو إيقافر لمص حة عارضدة متدص
زال عاد العما بالنف ،وما فع ر عمر بن المطاا ومن جاء بعدس مدن اصئمدة
يجددري هددذا المجددرى مددن مع يددي النصددوص ،لددين إال  ...وال ينسددمها النسددإل
المعروه»(.)121
وقددد س دار فددي ركدداا هددؤالء آ ددرون فددي أيامنددا هددذس ،مددن دعدداة التيري د
والتبعية الفكرية ،من أمثا سعيد العشماوي ،ونور فر او ،ونصدر امدد أبدو
زيددد ،وسدديد القمنددي ،فددي مصددر ،وليددرهم فددي بددالد عربيددة وإسددالمية أ ددرى،
تددص قال د النائبددة اصردنيددة السدديدة موجددان فيصددا فددي ندددوة فددي قندداة الجءيددرة
القطريددة عددن معدددد الءوجدداو :إن هددذا كددم قددد انتهددص زمنددر ،وبطددا مفعولددر!!
وزعم د أن مددن قهددا أن منسددإل أ كددام س إذا لددم معددد مناسددبة ل عصددر ،وأنهددا
مقتدي في ذلك بسنة عمر ،الذي أوقدف سدهم المؤلفدة ق دوبهم ،ومدنعهم مدا كدانوا
ي ذونر في ياة رسو س ص ص س ع ير وس م ،وفي الفة أبي بكدر رضدي
س عنر .
فان ر إلص هذس الجرأة البالية من هذس المرأة وأمثالها ع ص أ كدام س معدالص،
وع ددص نصددوص القددرآن والسددنة القطعيددة ،تددص إنهددا منسددإل منهددا مددا يح ددو لهددا،
( )121ان ر :مج ة «رسالة اإلسالم» العدد الرابم من المج د الرابم (السنة الرابعدة) ،وكتداا
«المص حة في التشريم اإلسالمي» (ص )292وما بعدها ل ددكتور مصدطفص زيدد (،171
.)172
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بدددعوى سدده ة :أنهددا لددم معددد مناسددبة لءمننددا! بمثددا هددذا يحددرم الحددال  ،ويح ددا
الحرام ،ومسقط الفرائ

 ،ويشرل ما لم ي ذن بر س.

الرد ع ص هذس الدعوى:
لقددد رد كثيددرون مددن أهددا الع ددم والفقددر ع ددص هددذس الدددعوى العريضددة ،التددي
منتهي إلص مجميد النصوص ،با إلص إلياء ريعة المالي ب هواء المم وقين.
ولكني أكتفي هنا برد عالم وا دد مدتمكن ،هدو العالمدة الشديإل محمدد المددني
أ د كبار ع ماء اصزهر وأدبائر وكتابر ،وعميد ك يدة الشدريعة بجامعدة اصزهدر
ر مر س .
رد الشيإل محمد المدني:
رد الشديإل محمددد المدددني ر مدر س ع ددص هددذس الددعوى فددي أعندداء ردس ع ددص
مقالة ال بابيدي المثيرة في مج ة «رسالة اإلسالم» يث أصدر رسدالة صدييرة
مركءة في الرد ع ير مح عنوان «الس طة التشريعية في اإلسالم :بحدث ع دص
ضا ع دص هدذس الددعوى فدي إ ددى مقاالمدر التدي نشدرها
بحث» كما رد الشيإل أي ً
يدرا
في مج ة اصزهر محد عندوان «ن دراو فدي فقدر عمدر» والتدي نشدرو أ ً
في كتاا محد عندوان «ن دراو فدي اجتهداداو الفداروق عمدر بدن المطداا»
نشددرمها دار النفددائن ودار الفددت فددي بيددروو ،ومددن هددذا الكتدداا نقتددبن هددذس
الك ماو المضيئة بنور الحي والدليا.
يقو ر مر س  :إن قيقة اصمر في ذلك أن عمر والصحابة الذين وافقدوس،
ومن جاء بعدهم من الع ماء ،لم يمرجدوا عدن دائدرة الدنف ،ولدم يع قدوس ،وإنمدا
فهموا أن س ععم لمدا قدا { :والمؤلفةة قلةوبهم} أعبد لفريدي مدن النداس نصديبًا
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من الءكداة بوصدف معدين هدو مندا االسدتحقاق ،ووجدوا اإلعطداء ،ذلدك هدو
كونهم «مؤلفة ق وبهم».
ولما كان التد ليف لدين وصدفًا بيعيطدا يحددث ل نداس كمدا محددث اصعدراض
الطبيعة ،با هو ديء يقصدد إليدر ولدي اصمدر ،إن وجدد اصمدة فدي اجدة إليدر،
سدا
ويتركر إن وجددها ليدر محتاجدة إليدر ،فدإذا اقتضد المصد حة أن يؤلدف أنا ً
وألفهم ً
فعال أصب الصنف موجودًا فيستحي ،وإذا لم مقت

المصد حة ذلدك ف دم

يت لف أ ددًا ،فدإن الصدنف ينئدذ يكدون معددو ًما ،فدال يقدا إندر منعدر صندر لدين
معنا أ د يجري ع ير الضمير البارز في «منعر».
وبذلك يتبين أن النف لدم يعطدا ولدم يع دي ،وإنمدا المحدا هدو ا لدذي انعددم،
ف و أن ظرفًا من ال روه ع ص عهد عمر أو ليرس من بعددس قضدص بد ن يتد لف
اإلمام قو ًما فت لفهم ،صصب الصنف موجودًا ،فال بد من إعطائر.
وقد يرد ع ص هذا أن المؤلفة ق وبهم كانوا موجدودين ً
فعدال ع دص عهدد عمدر،
وهدم الددذين كددان رسددو س صد ص س ع يددر وسد م قددد مد لفهم ،فعمددر مددنعهم مددم
وجودهم ،فال يقا إذن :انعدم اإلعطاء لعددم وجدود الصدنف ،وإنمدا هدو لمعندص
مص د حي قدددرس عمددر وهددو :أن اإلسددالم قددد أعددءس س ،ولددم يعددد هندداك سددب
ل ت ليف ،وهذا يتفي مم ما يقدررس بعد

الع مداء مدن أن إعطداء المؤلفدة ق دوبهم

كددم مع ددا بحاجددة اإلسددالم إلددص الت د ليف ،فددإذا انتف د ع تددر انتفددصن صن الحكددم
المع ا يدور مم ع تر وجودًا وعد ًما.
قد يرد ع ينا هدذا ،وربمدا كاند عبدارة عمدر المرويدة فدي هدذا الشد ن وهدي
قولر« :إن س قد أعء اإلسالم وألنص عنكم» مؤيدة لهذا اإليراد.
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ونقو في الرد ع ص ذلك :إن قو عمر ل مؤلفة ق وبهم الدذين كدانوا ي دذون
ع ددص عهددد رسددو س صد ص س ع يددر وسد م« :إن س قددد أعددء اإلسددالم وألنددص
عددنكم» معندداس أن رسددو س ص د ص س ع يددر وس د م قددد ألددف ق ددوبكم لمص د حة
اإلسالم ،فصار لكم هذا الوصف ،وصف المؤلفدة ق دوبهم ،ف عطداكم ،لكدن هدذا
الوصددف لددم يسددتمر لكددم إلددص اآلنن صن اإلسددال م قددد عددء واسددتينص ،فءالدد
الحاجة إلص الت ليف ،ف م يبي بيننا «مؤلفة ق وبهم» بمعنص أنهم موصدوفون بهدذا
الوصف اآلن ،وإن كانوا «مؤلفة ق وبهم» باعتبار ما مضص.
وهددذا الوصددف ممددا يتييددر ويتبددد كوصددف الفقددر ،فقددد يكددون المددرء فيمددا
فقيرا ،فيكون لدر فدي الءكداة نصدي  ،عدم يصدب لنيطدا فدال يكدون لدر فيهدا
مضص ً
نصي .
وال ينبيددي أن يتدددوهم أن هددؤالء النددداس اسددتحقوا هدددذا الوصددف إلدددص آ دددر
عمرهم ،أو أن اإلمام يج أن يعدهم كذلك إلص آ ر عمرهم ،وإنمدا اصمدر أمدر
مقدير المص حة فدي ن در اإلمدام ،فدإن أداس اجتهدادس إلدص أن يتد لف أعطدص ،وإال
فال.
وإذن ف ين معنا نف وقف العمدا بدر أو ع دي أو نسدإل أوعدد  ،ولكدن معندا
نف معمو بدرن صن معنداس مقيدد مدن أو اصمدر بالقيدد الطبيعدي الدذي ال يعقدا
انفكاكددر عنددر ك نددر قيددا :والمؤلفددة ق ددوبهم إن وجدددوا ،كمددا يقددا مثددا هددذا فددي
الفقراء والمساكين ً
مثال ،إنما الصددقاو ل فقدراء إن وجدد فقدراء ،والمسداكين إن
وجد مساكين ،وفي الرقاا إن وجدو رقاا مم وكة.
فإذا كان هناك من يريد أن يحداو أن يجداد عمدر رضدي س عندر فدي أن
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الت ليف ،أي إيجاد صنف المؤلفة ق وبهم واج ع ص اإلمام فدي كدا دا  ،فهدذا
جدا في موضم من مواضدم االجتهداد ،ولدين فدي محدا الدنف .والفدرق بدين
وجددوا الت د ليف ،ووجددوا إعطدداء المؤلفددة ق ددوبهم ددين يكددون هندداك م د ليف
واض  ،فاصو  :أمرمص حي يمت ف فير الن ر ،والثاني :كدم نصدي ال يمكدن
التصره فير باإلبطا  ،أو التعديا ،أو التع يي .انتهص كالم الشيإل المدني.
مع يي الشيإل اليءالي:
ويع ي الداعية الكبيدر الشديإل محمدد اليءالدي ر مدر س ع دص موقدف عمدر،
فيقو :
« فهم صنيم عمر ع ص أنر معطيا ل نف :ط بدالغ ،فعمدر درم قو ًمدا مدن
الءكاةن صن النف ال يتناولهم ،ال صن النف انتهص أمدس.
هدد أن اعتمددادًا ماليطددا فددي إ دددى الجامعدداو صددف ل ط بددة المتفددوقين،
فتم ف فدي المضدمار بعد

مدن كدانوا يصدرفون بداصمن مكافد،مهم ،فهدا يعدد

رمانهم إلياء لالعتماد؟! إنر باق يصره منر من استكم وا رو الصره.
وقد رف

عمر إعطاء بع

يوا البددو مدا كدانوا ينالوندر مدن قبدان م لفًدا

لق وبهم ،أومجنبًا لشرورهم  ...أبعد هءيمة كسرى وقيصر يبقص اإلسدالم يتد لف
فنددة مددن رجددا القبائددا الطمدداعين؟ ليددذهبوا إلددص الجحدديم إن رفضددوا الحيدداة
كييرهم من سائر المس مين»(.)122
مصدر انحراه المعاصرين اجتهاد فقهي ا ر:
ومصدر انحراه المعاصرين في قضية المؤلفة ق وبهم :يرجدم إلدص اجتهداد
(« )122دستور الو دة الثقافية بين المس مين» (ص )45 ،44بعة دار اصنصار بالقاهرة.
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فقهائنا لفر س لهدم ،وأجدرهم ع دص نيدتهم واجتهدادهم ،وإن كدان

ا ئًا ،ولكنهم لم يرمبوا ع ص اجتهدادهم هدذا مدا رمبدر هدؤالء المعاصدرون مدن
دعدداوى طيددرة منسددف الشددريعة برمتهددا ،ومددن أ طددر اصمددور :رد الددو ي
المعصوم بمطد ليدر المعصدوم ،وبعبدارة أ درى :رد قدو المدالي باجتهداداو
الم ي!
فقددد فهددم فقهدداء الحنفيددة موقددف عمددر ع ددص ليددر وجهددر ،ددين قددا لعيينددة
واصقدرل وابددن مدرداس وأمثددالهم« :إن س معدالص أعددء اإلسدالم وألنددص عددنكم»
فقدد فهمددوا أن هددذا طدداا ل مؤلفدة إلددص اصبددد ،وأن سددهمهم بدذلك قددد انقطددم فددال
يعود أبدًا ،ولهذا اعتبروا هدذا ضدربًا مدن النسدإل ل حكدم الثابد  ،فقدد قالدر عمدر،
عا.
ووافقر الصحابة ،وذلك يعد إجما ً
دررا أن س أعددء اإلسددالم
والحددي أن عمددر قددا مددا قالددر لمؤلفددة زمانددر ،مقد ً
وألنص عنهم ،وهي قيقة واقعة ،ولكن عمر وال لير عمر يع دم مدا يجدري بدر
ق م القدر لدًا ،والدهر ق  ،ودوام الحا من المحدا  ،وم دك اصيدام ندداولها بدين
الناس.
وجمهددور الفقهدداء ددالفوا اص ندداه فددي اجتهددادهم ،ولددم ي يددوا سددهم المؤلفددة،
واصدلة ك ها معهم ،كما بينا ذلك ب دلتر في كتابنا «فقر الءكاة».
وع ماء الحنفية ممت فدون فدي معيدين الناسدإل الدذي نسدإل كدم المؤلفدة ،وهدو
عاب بالنف القرآني القدا م ،فبعضدهم ادعدص أندر اإلجمدال ،و داو أن يجعدا
عدا ،وهيهداو ،فقدد ع مد مدا فيدر،
من موقف عمر مدن المؤلفدة فدي زمندر إجما ً
وبعضددهم بحددث عددن مسددتند لهددذا اإلجمددال المدددعص زعددم أنددر هددو الناسددإل ،عددم
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ا ت فوا في معيين هذا المستند ،فجع در ابدن نجديم فدي «البحدر» اآليدة التدي روي
َل ِمةن رهبِ ُكةمَۡۖ
أن عمر ذكرها في مواجهدة المؤلفدة ،وهدي قولدر معدالصَ { :وقُة ِل ۡٱل َحة ك

ش ةا ٓ َء فَ ۡليَ ۡكفُة ۡةر} [مددن سددورة الكهددف ،]29 :قددا ابددن عابدددين:
ش ةا ٓ َء فَ ۡليُة ۡةؤ ِمن َو َمةةن َ
فَ َمةةن َ
وإنما لم يجعا اإلجمال ناس ًمان صندر داله الصدحي ن صن النسدإل ال يكدون إال
في يامر صد ص س ع يدر وسد م ،واإلجمدال ال يكدون إال بعددس ،وبعضدهم جعدا
المستند دديث إرسدا معداذ إلدص الديمن ،وأمدرس أن ي دذ الصددقة مدن ألنيدائهم
ويردها ع ص فقرائهم(.)123
والحددي أن كددا هددذا ممحددا ال يجددوز نسددإل نددف قددا م بمث ددر ،ف،يددة الكهددف:
{ َوقُ ِل ۡٱل َح ك
رهب ُكةمۡ } مكيدة بيقدين ،فكيدف يسدتند ع يهدا فدي نسدإل جدءء مدن آيدة
َل ِمن ِ

مدنيددة نءل د بعدددها بسددنين وي ددة؟! وأيددن التعددارض فددي اآليتددين تددص منسددإل
إ داهما اص رى؟! ومثا ذلك دديث معداذ ،ف دين فيدر إال أن الءكداة مدن اصمدة
وإليهددا ،مؤ ددذ مددن ألنيائهددا ومددرد ع ددص فقرائهددا ،وليسدد كضددرائ الم ددوك
السابقين ،يث كان مؤ ذ من الفقراء والكداد ين ،لتصدره ع دص أبهدة الم دك
و ا دديتر ،ولددو كددان ذكددر الفقددراء هنددا ينفددي المؤلفددة لنفددي بقيددة اصصددناه مددن
العام ين ع يها أو الرقاا واليارمين وليرهم ،ولم يقا بذلك أ د.
ولهذا قا عدالء الددين بدن عبدد العءيدء مدن الحنفيدة :اص سدن أن يقدا  :هدذا
مقرير لما كان في زمن النبي ص ص س ع ير وس م من يث المعندص ،وذلدك أن
المقصود بالدفم إلديهم كدان إعدءاز اإلسدالم لضدعفر فدي ذلدك الوقد لي بدة أهدا
الكفددر وكددان اإلعددءاز بالدددفم ،ولمددا مبدددل الحددا بي بددة أهددا اإلسددالم صددار

( )123ان ر« :الدر الممتار» و« ا ية ابن عابدين» ع ير ،جـ( 2ص . )83استانبو
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اإلعددءاز فددي المنددم ،وكددان اإلعطدداء فددي ذلددك الءمددان والمنددم فددي هددذا الءمددان
ق ع دص الدر ،ف دم
بمنءلة اآللة إلعءاز الدين ،واإلعءاز هو المقصود ،وهدو بدا ٍّ
يكن ذلك نس ًما ،قا  :وهو ن ير إيجاا الديدة ع دص العاق دة ،فإنهدا كاند واجبدة
ع ص العشيرة في زمن النبي صد ص س ع يدر وسد م ،وبعددس ع دص أهدا الدديوانن
صن اإليجدداا ع ددص العاق ددة بسددب النصددرة ،واالستنصددار فددي زمنددر ص د ص س
ع ير وس م كان بالعشيرة ،وبعدس ب ها الدديوان ،فإيجابهدا ع ديهم لدم يكدن نسد ًما،
مقريرا ل معنص الذي وجب الدية صج ر وهو االستنصار .اهـ.
با كان
ً
واستحسنر في النهاية ،وهو سن ،ولكن مقتضص هدذا التوجيدر :أن اإلسدالم
إذا ضددعف  -كمددا فددي عصددرنا  -يجددوز إعددءازس باإلعطدداء ،وال يقددو بددذلك
الحنفية ،ولذلك معقبدر ابدن الهمدام بد ن مدا قالدر ال ينفدي النسدإلن صن إبا دة الددفم
إليهم كم رعي كان عابتًا وقد ارمفم(.)124
وذكددر الكاسدداني فددي «بدددائم الصددنائم» كال ًمددا الصددتر مرجددم إلددص أمددرين
هامين:
اصو  :نسإل الحكم ،وأن الذي نسمر إجمال الصحابة رضي س عنر و.
الثدداني :أن كددم الت د ليف عبدد لمعنددص معقددو  ،وهددو الحاجددة إلددص المؤلفددة
ق وبهم( .)125وقد زالد الحاجدة بانتشدار اإلسدالم ول بتدر .فهدو مدن قبيدا انتهداء
الحكددم النتهدداء ع تددر اليائيددة التددي كددان صج هددا اإلعطدداء ،فددإن اإلعط داء كددان

( )124ان ر« :مفسير اآللوسي» جـ( 3ص ،)327وان ر :كتابنا «فقر الءكاة» جـ.647 /2
(« )125بدائم الصنائم» (.)45/2
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إلعءاز الدين ،وقد أعء س اإلسالم وألنص عنهم(.)126
إبطا دعوى النسإل:
والحي  -كمدا وضدحتر فدي «فقدر الءكداة»  -أن كدال اصمدرين ليدر صدحي ،
فالنسإل لم يقم ،والحاجة إلص م ليف الق وا لم منقطم.
أما دعوى النسإل بفعا عمر ف ين فير أدنص دليا ،فإن عمدر إنمدا درم قو ًمدا
من الءكاة كانوا يتد لفون فدي عهدد الرسدو صد ص س ع يدر وسد م ورأى أندر لدم
يعددد هندداك اجددة لت د ليفهم ،وقددد أعددء س اإلسددالم وألنددص عددنهم ،ولددم يجدداوز
الفاروق الصواا فيما صنم ،فإن الت ليف لين وضدعًا عابتًدا دائ ًمدا ،وال كدا مدن
كان مؤلفًا في عصدر ي دا مؤلفًدا فدي ليدرس مدن العصدور ،وإن محديدد الحاجدة
إلص الت ليف ،ومحديد أ ماص المؤلفين ،أمر يرجم إلدص أولدي اصمدر ومقدديرهم
لما فير ير اإلسالم ومص حة المس مين.
لقد قرر ع ماء اصصو  :أن مع يي الحكم بوصف مشتي يؤذن بع ية ما كدان
منر اال تقاق ،وهنا ع ي صره الصدقة بالمؤلفة ق دوبهم ،فدد ع دص أن مد ليف
الق وا هو ع ة صره الصدقاو إلديهم ،فدإذا وجددو هدذس الع دة  -وهدي مد ليف
ق وبهم  -أعطوا ،وإن لم موجد لم يعطوا.
و َمدن الددذي لددر ددي مد ليف هددؤالء أو أولئددك أو عدددم التد ليف؟ إنددر ولددي أمددر
المس مين ً
أوال ،وإن لدر الحدي فدي أن يتدرك مد لف قدوم كدان يتد لفهم داكم مسد م
قب ددر ،بددا لددر أن يت د لف قو ًمددا فددي وق د ويتددرك م د لفهم فددي وق د آ ددر ،لتييددر
ال روه ،ولر الحي أن يترك م ليف الق وا في عهدس بدالمرة ،إذا لدم يوجدد فدي
(« )126رد الممتار» جـ( ،2صً )82
نقال عن البحر.
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زمنددر مددا يدددعو إليددر ،فددإن ذلددك مددن اصمددور االجتهاديددة التددي ممت ددف بددا تاله
صدا ولدم ينسدإل
العصور والب دان واص وا  ،وعمدر دين فعدا ذلدك لدم يعطدا ن ط
عا ،فددإن الءكدداة معطددص لمددن يوجددد مددن اصصددناه الثمانيددة التددي جع هددم س
ددر ً
معالص أه ها ،فإذا لم يوجد صنف منهم سقط سدهمر ،ولدم يجدء أن يقدا  :إن ذلدك
معطيا لكتاا س أو نسإل لر.
فددإذا لددم يوجددد صددنف «العددام ين ع يهددا» لعدددم قيددام كومددة مس د مة ،مجمددم
الءكدداة وموزعهددا ع ددص مسددتحقيها ،وموظددف مددن يقددوم بددذلك ،فقددد سددقط سددهم
العام ين ع يها.
وإذا لددم يوجددد صددنف «فددي الرقدداا» كمددا فددي عصددرنا الددذي أليددي الددرق
الفردي ،فقد سقط هذا السهم ،وال يقا فدي سدقو هدذا السدهم أو ذاك :إندر نسدإل
ل قرآن أو معطيا ل نف.
وإذن فمددا صددنعر عمددر لددين نسد ًما لحكددم إعطدداء المؤلفددة ق ددوبهم بوجددر مددن
ً
عا ع ص ذلك ،وكذلك قدو الحسدن والشدعبي:
الوجوس،
فضال عن أن يكون إجما ً
«لين اليوم مؤلفة» لدين ً
قدوال بالنسدإل بحدا  ،وإنمدا هدو إ بدار عدن الواقدم فدي
زمنهم.
إن النسإل إبطا

كدم درعر س ،وإنمدا يم دك اإلبطدا مدن يم دك التشدريم،

ولين ذلك إال هلل عء وجا عن ريي الرسو المو ص إلير ،ولهدذا ال نسدإل إال
في عصر الرسالة ونءو الو ي ،وإنما يعره ذلك بالنف ع يدر مدن الشدارل
ضدا ما طمدا ال يُسدتطال معدر الجمدم بينهمدا
نفسر ،أو بتعارض نصدين عدابتين معار ً
بوجددر مددن الوجددوس ،وعددره مدداريإل كددا منهم دا ،فددال نجددد بُددطا مددن القددو بنسددإل
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المت ر ل متقدم ،فها في مس لتنا يء من ذلك؟ هدا هنالدك ندف مدن قدرآن أو
ضال عن نف صرد بنسمر؟!
سنة عارض النف ع ص المؤلفة ق وبهم ف ً
إن اإلجابة عن ذلك بالنفي الجازم بال ري  ،فكيف يدعي نسدإل كدم نصد
ع ير آية صريحة من كتاا س ،وانقضص عصر الرسالة وهو محكم معمو .
وقد قا الشا بي في مثا هذا المقدام« :إن اص كدام إذا عبتد ع دص المك دف،
فادعدداء النسددإل فيهددا ال يكددون إال ب د مر محقددين صن عبومهددا ع ددص المك ددف ً
أوال
محقددي ،فرفعهددا بعددد الع ددم بثبومهددا ال يكددون إال بمع ددوم محقددي ،ولددذلك أجمددم
المحققون ع ص أن بر الوا دد ال ينسدإل القدرآن وال المبدر المتدوامرن صندر رفدم
ل مقطول بالم نون»(.)127
وإذا كان بر الوا د بإجمدال المحققدين ال ينسدإل القدرآن ،مدم أندر بدر عدن
النبي ص ص س ع ير وسد م فكيدف نددعي نسدمر بقدو صدحابي أو عم در؟ وهدو
عند الت ما ال يحما أي معنص من معاني النسإل.
وقبا الشا بي قا ابدن دءم« :ال يحدا لمسد م يدؤمن بداهلل واليدوم اآل در أن
يقو في يء من القرآن والسدنة» ،هدذا منسدوا إال بيقدينن صن س عدء وجدا
ي ِب ة ِإ ۡذ ِن ه
ٱَّللِ} [النسدداء ،]64 :وقددا معددالص:
سةةول إِ هَل ِليُ َطةةا َ
سة ۡةلنَا ِمةةن ره ُ
يقددو َ { :و َم ةا ٓ أ َ ۡر َ

رهب ُكمۡ } [اصعراه ،]3 :فكا ما أنء س معدالص فدي القدرآن
{ٱت ه ِبعُواْ َما ٓ أ ُ ِنز َل ِإلَ ۡي ُكم ِمن ِ
أوع ص لسان نبير ،ففرض امباعر ،فمن قا في يء من ذلدك إندر منسدوا ،فقدد
أوج د أال يطددال ذلددك اصمددر ،وأسددقط لددءوم امباعددر ،وهددذس معصددية هلل معددالص
مجردة و اله مكشوه ،إال أن يقوم برهان ع ص صحة قولر ،وإال فهدو ميتدر
(« )127الموافقاو» جـ( 3ص)64
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مبطا ،ومن استجاز اله ما ق نا فقولر يئدو إلدص إبطدا الشدرعة ك هدان صندر
ال فرق بين دعدواس النسدإل فدي آيدة مدا أو دديث مدا وبدين دعدوى ليدرس فدي آيدة
أ رى و ديث آ ر ،فع ص هذا ال يص

يء من القرآن والسنة ،وهدذا دروج

عن اإلسالم ،وكا ما عب بيقين فال يبطا بال نون ،وال يجوز أن مسقط اعدة
أمر أمرنا بر س معالص ورسولر إال بيقين نسإل ال ك فير»( .)128اهـ.
()129
ق ،لدم ي حدي ك َمدر نسدإل
وإذن فالصحي با الصواا  :أن هذا السهم با ٍّ

وال معطيا ،فقد نص ع ير آية صريحة من سورة التوبة ،وهي من أوا در مدا
نء من القرآن.
قا اإلمام الحجة فدي الفقدر المدالي أبدو عبيدد« :إن اآليدة محكمدة ال نع دم لهدا
نس ًما من كتاا وال سنة».
«فددإذا كددان قددوم هددذس ددالهم :ال رلبددة لهددم فددي اإلسددالم إال ل نيددا ،وكددان فددي
ردمهم ومحاربتهم إن ارمدوا ضرر ع ص اإلسالم لما عندهم من العدء والمنعدة،
فرأى اإلمام أن يرضإل لهم من الصدقة ،فعا ذلك ،لمال عالث:
إ داهن :اص ذ بالكتاا والسنة.
والثانية :البقيا «أي اإلبقاء» ع ص المس مين.
والثالثة :أنر لين بيائن منهم إن ممادى بهم اإلسدالم أن يفقهدوس ومحسدن فيدر

(« )128اإل كددام فددي أصددو اص كددام» البدداا العشددرون ،فصددا فددي :كيددف يع ددم المنسددوا
(ص )458مج د  . ،1اإلمام بمصر.
( )129الصددحي مددن اآلراء مقاب ددر :الضددعيف ،والصددواا مقاب ددر :المط د  ،واصص د مقاب ددر:
الصحي .
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رلبتهم»(.)130
وقا العالمة ابن قدامة في «الميني» :مؤيدًا مدذه أ مدد فدي بقداء سدهمهم
في مصاره الءكاة:
«لنددا كتدداا س وسددنة رسددولر :فددإن س معددالص سددمص المؤلفددة فددي اصصددناه
الذين سمص الصدقة لهم ،والنبي ص ص س ع ير وس م قدا « :إن س معدالص كدم
كثيرا في أ بار مشهورة ،ولدم
فيها فجءأها عمانية أجءاء» وكان يعطي المؤلفة ً
يددء كددذلك تددص مدداو ،وال يجددوز مددرك كتدداا س وسددنة رسددولر إال بنسددإل،
والنسإل ال يثب باال تما .
عم إن النسإل إنما يكون في ياة النبي ص ص س ع ير وسد من صن النسدإل إنمدا
يكون بنف وال يكون النف بعد مدوو النبدي صد ص س ع يدر وسد م وانقدراض
زمن الو ي ،عم إن القرآن ال ينسإل إال بدالقرآن ،ولدين فدي القدرآن نسدإل لدذلك،
وال فددي السددنة ،فكيددف يتددرك الكتدداا والسددنة بمجددرد اآلراء والددتحكم أو بقددو
صحابي أو ليرس؟ ع ص أنهدم ال يدرون قدو الصدحابي جدة يتدرك بهدا قيداس،
فكيف يتركون بر الكتاا والسنة؟».
قا الءهري :ال أع م يئًا نسإل كم المؤلفة.
ع ددص أن مددا ذكددروس مددن المعنددص ال دداله بينددر وبددين الكتدداا والسددنة ،فددإن
الينص عنهم ال يوج رفم كمهم ،وإنما يمنم عطيتهم ا الينص عنهم ،فمتدص
دع د الحاجددة إلددص إعطددائهم أعطددوا ،فكددذلك جميددم اصصددناه :إذا عدددم مددنهم
صنف في بع

اصزمان سقط كمر في ذلدك الدءمن اصدة ،وإذا وجدد عداد.

(« )130اصموا » (ص.)607
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كذا ههنا( .)131اهـ.
الحاجة إلص م ليف الق وا لم منقطم:
وأما قولهم إن الحاجة إلص م ليف الق وا قد زال بانتشار اإلسدالم ،ول بتدر،
وظهورس ع ص اصديان اص رى ،فهذس الدعوى مردودة صسباا عالعة:
 - 1ما قالر بع

المالكيدة :إن الع دة فدي إعطداء المؤلدف مدن الءكداة ليسد

إعانتر لنا ،تص يسقط ذلك بفشو اإلسالم ول بتر ،بدا المقصدود مدن دفعهدا إليدر
مرليبر في اإلسالم ،صجا إنقاذ مهجتر من النار(.)132
فهدو يدرى فدي هدذا البقداء وسدي ة مدن وسدائا الددعوة ،قدد مجددي عندد بعد
الناس ،ومقربهم من اإلسالم ومنقذهم من الكفدر ،وواجد المسد مين أال يدد روا
وسي ة معينهم ع ص هداية البشر ،وإنقاذهم من ظ ماو الجاه ية فدي الددنيا ،ومدن
عذاا النار في اآل رة ،وقد يد ا الرجا اإلسالم ل دنيا عدم يحسدن إسدالمر بعدد
ذلك .روى أبو يع ص عن أنن بدن مالدك قدا  :إن كدان الرجدا ليد مي رسدو س
ص ص س ع ير وس م يس م ل شديء مدن الددنيا ،ال يسد ك إال لدر ،فمدا يمسدي تدص
يكددون اإلسددالم أ د إليددر مددن الدددنيا ومددا فيهددا .وفددي روايددة« :إن كددان الرجددا
ليسددد النبدددي صددد ص س ع يدددر وسددد م الشددديء ل ددددنيا فيسددد م لدددر  » ...الحدددديث
بمعناس(.)133
وهذا إذا مشينا ع ص أن المؤلَّف كافر يعطص ليرل في اإلسالم ،ولين كدا

(« )131الميني» جـ( 2ص.)666
( « )132ا ية الصاوي ع ص ب ية السالك» جـ( 1ص.)232
( )133قا في «مجمم الءوائد» :رواس أبو يع ص ورجالر رجا الصحي  .جـ( 3ص.)104
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مؤلددف كددذلك ،فمددن المؤلفددة مددن يددد ا فددي اإلسددالم ويتددرك دينددر القددديم،
فيتعرض لالضطهاد والحرمدان والمصدادرة مدن أسدرمر وأهدا ديندر ،فمثدا
هذا يعطص مشجيعًا وم ييدًا ،تص يتمكن من اإلسالم ،ومرسإل قدمر فير.
 - 2أن هذس الددعوى مبنيدة ع دص مدا قدا قدو  :إن التد ليف ال يكدون إال عندد
فقيدرا محتا ًجدا ،وكدا
ضعف اإلسالم وأه ر ،وا تر آ رون أن يكون المؤلف ً
هذا مقييد ل نصوص المط قة بال اجة ،وممالفة لحكمة الشرل بال مبرر .وفدي
عصرنا نرى أقوى الدو هي التي مت لف الدو الصييرة والشدعوا المحددودة
الطاقداو ،كمدا مدرى فدي معونددة الواليداو المتحددة لددو أوروبدا ،وبعد

دو

الشرق النامية.
وما أ سن ما قا اإلمام الطبري في ذلك:
«إن س جعا الصدقة في قيقتين:
إ داهما :سد دة المسد مين ،واص درى :معوندة اإلسدالم ومقويتدر ،فمدا كدان
فددي معونددة اإلسدالم ومقويددة أسددبابر ،فإنددر يعطدداس الينددي والفقيددرن صنددر ال يعطدداس
بالحاجددة منددر إليددر ،وإنمددا يعطدداس معونددة ل دددين ،وذلددك كمددا يعطددص الددذي يعطدداس
فقيدرا ،ل يدءو ال لسدد دة،
بالجهاد في سبيا س ،فإنر يعطص ذلدك لنيطدا كدان أو ً
وكذلك المؤلفة ق وبهم ،يعطون ذلك وإن كدانوا ألنيداء استصدال ً ا بإعطدائهموس
أمر اإلسالم ،و

مقويتر وم ييدس.

وقد أعطص النبي ص ص س ع ير وس م من أعطص من المؤلفة ق دوبهم بعدد أن
فت س ع ير الفتود ،وفشا اإلسالم وعء أه در ،فدال جدة لمحدتج بد ن يقدو  :ال
يتد لف اليددوم ع ددص اإلسددالم أ ددد ،المتنددال أه ددر بكثددرة العدددد ممددن أرادهددم ،وقددد
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أعطدددص النبدددي صددد ص س ع يدددر وسددد م مدددن أعطدددص مدددنهم فدددي الحدددا التدددي
وصف (.)134
 - 3أن الحا قد مييرو ،وأدارو الدنيا ظهرها ل مس مين ،ف م يعدودوا سدادة
الدنيا كما كانوا ،با عاد اإلسالم لريبًا كما بدأ ،ومداع ع ص أه در اصمدم ،كمدا
مداعص اصك ة إلص قصعتها ،وقدذه فدي ق دوبهم الدوهن ،وهلل عاقبدة اصمدور .فدإن
كان الضعف هو الع ة التي مبي م ليف الق وا وإعطاء المؤلفدة مدن الءكداة فقدد
وقم ،وجاز اإلعطاء كما قا ابن العربي وليرس(.)135
ق عنددد جمهددور اصمددة ،وأنهددم لددم
وبهدذا يتبددين لنددا أن سددهم المؤلفددة ق دوبهم بددا ٍّ
يفهموا من قو عمر لمؤلفة زماندر :أن سدهمهم قدد أليدي أو نسدإل ،وأن أ ددًا ال
يم ك إلياء أو نسإل نف من كتداا س معدالص ،ولدو كدان هدو عمدر أو الصدحابة
أجمعين».

***

(« )134مفسير الطبري» بتحقيي اكر ،جـ( 14ص.)316
( )135ان ر« :فقر الءكاة» جـ :2مصره (المؤلفة ق وبهم).
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عمر مقسيم اصرض المفتو ة ع ص المقام ين

ومدددن اآلراء واالجتهددداداو العمريدددة ،التدددي اسدددتندو إليهدددا فئددداو التيريددد
والتبعيددة الفكريددة ،مددن الددذين ينددادون بتعطددا النصددوص وإن كاندد قطعيددة،
لتحقيي مصال يتوهمونهدا ،ويقددمونها ع دص نصدوص الكتداا والسدنة :موقدف
عمددر مددن مقسدديم اصرض المفتو ددة ع ددص الفددامحين المنتصددرين مددن الصددحابة،
الددذين ددالبوس بتقسدديمها ع دديهم ،باعتبارهددا لنيمددة لنموهددا بسدديوفهم ،كمددا قسددم
النبي ص ص س ع ير وس م أرض يبر ع ص المقام ين الذين فتحوها ،وكدان مدن
هم عمر نفسر.
بوس بذلك عندما فت سعد بن أبي وقاص فارس والعراق ،وكاند أرضدر
مسمص «السواد» مدن كثافتهدا و ضدرمها ،بحيدث يراهدا الرائدي مدن بعيدد ك نهدا
كت ة سوداء.
و البوس بتقسيم الشام عندما فتح الشام.
و البوا قائدس عمرو بن العاص ،عندما فت مصر أن يقسمها ع يهم.
ولكن عمر رضي س عنر أبدص ع ديهم ذلدك ،ولدم يسدتج لمطالبدامهم هدذس،
العتبدداراو أ ددرى رآهددا أرج د فددي ميددءان الشددرل مددن التقسدديم ،الددذي يعتبددرس
المطالبون قطدا لهدم ،أعبتدر لهدم كتداا س معدالص ،وسدنة رسدولر صد ص س ع يدر
وس م.
روى اإلمام أبو عبيد في «اصموا » بسندس عن إبراهيم التيمي قا  :لمدا فدت
المس مون السواد قالوا لعمر :اقسمر بيننا ،فإنا افتتحناس عنوة .قدا  :فد بص .وقدا :
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فمددا لمددن جدداء بعدددكم مددن المس د مين؟ وأ دداه إن قسددمتر أن مفاسدددوا بيددنكم فددي
الميداس ،قددا  :فد قر أهدا السددواد فددي أرضددهم ،وضدرا ع ددص رءوسددهم الجءيددة،
وع ص أرضيهم الطسي «يعني :المراج» ولم يقسم بينهم.
ضددا عددن اب دن الماجشددون( )136قددا  :قددا بددال لعمددر بددن
وروى أبوعبيددد أي ً
المطاا في القرى التي افتتحها عنوة :اقسمها بيننا ،و دذ مسدها ،فقدا عمدر:
ال ،هذا عدين المدا  ،ولكندي أ بسدر فيمدا يجدري ع ديهم وع دص المسد مين ،فقدا
بال وأصحابر :اقسدمها بينندا .فقدا عمدر :ال هدم اكفندي ً
بدالال وذويدر .قدا  :فمدا
ا الحو ومنهم عين مطره.
وروى أبو عبيد عدن سدفيان بدن وهد المدوالني يقدو  :لمدا افتتحد مصدر
بيير عهد «يعني عنوة بيير ص » قدام الءبيدر بدن العدوام فقدا  :يدا عمدرو بدن
العدداص ،اقسددمنها .فقددا عمددرو :ال أقسددمها ،فقددا الءبيددر :لتقسددمنها كمددا قسددم
رسو س ص ص س ع ير وس م يبدر فقدا عمدرو :ال أقسدمها تدص أكتد إلدص
أمير المؤمنين ،فكتد إلدص عمدر ،فكتد إليدر عمدر :أن دعهدا تدص ييدءو منهدا
با الحب ة.
قددا أبوعبيددد :أراس أراد :أن مكددون فيئًددا موقوفًددا ل مس د مين مددا مناس د وا ،يرعددر
قرن بعد قرن ،فتكون قوة لهم ع ص عدوهم.
ومعنددص كددالم عمددر ومفسددير أبددي عبيددد لددر :أنددر يريددد أن يكددون وقفًددا ع ددص
( )136الماجشددون بفددت الجدديم وقيددا بكسددرها والشددين المعجمددة المضددمومة وبنددون فددي آ ددرس
وهي ك مة فارسية لقد بهدا يعقدوا بدن أبدي سد مة التميمدي المددني وأوالدس وأوالد أ يدر،
وذهد السددمعاني فددي اصنسدداا إلددص أن هددذا ال ق د أ ددي قبددا ذلددك ع ددص أبددي س د مة والددد
يعقوا.
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اصجيا القادمة ،يتوارعونر ً
جيال عن جيا.
قا أبو عبيد :و دعنا أبو اصسود عن ابن لهيعة عن يءيد بن أبي بيد  :أن
عمر كت إلص سعد بن أبي وقاص  -يوم افتت العراق « : -أما بعد ،فقد ب يندي
كتابك :أن الناس قد س لوا أن مقسدم بيدنهم لندائمهم ،ومدا أفداء س ع ديهم .فدان ر
ما أج بوا ع يك في العسكر ،من كرال أو ما «يعندي مدن اصمدوا المنقولدة»»
فاقسمر بين من ضدر مدا المسد مين ،وامدرك اصرضدين واصنهدار لعمالهدا «أي
صه ها العام ين بها» ليكون ذلدك فدي أعطيداو المسد مين ،فإندا لدو قسدمناها بدين
من ضر لم يكن لمن بعدهم يء».
و دعنا إسدماعيا بدن جعفدر عدن إسدرائيا عدن أبدي إسدحاق عدن ارعدة بدن
مضرا عن عمر :أنر أراد أن يقسم السدواد بدين المسد مين ،فد مر أن يحصدوا،
فوجد الرجا يصيبر عالعة من الفال ين ،فشاور في ذلك ،فقا لر ع دي بدن أبدي
ال  :دعهم يكونوا مادة ل مسد مين ،فتدركهم وبعدث ع ديهم عثمدان بدن نيدف،
فوضم ع يهم عمانية وأربعين ،وأربعة وعشرين ،واعني عشر.
و دعنا هشام بن عمار الدمشقي عن يحيص بدن مدءة قدا  :ددعني ممديم بدن
عطيددة العنسددي ،قددا  :أ برنددي عبددد س بددن أبددي قددين  -أو عبددد س بددن قددين
الهمددداني ،ددك أب دو عبيددد  -قددا  :قدددم عمددر الجابيددة ،ف د راد قسددم اصرض بددين
المس مين ،فقا لر معاذ :وس إذن ليكونن ما مكرس ،إنك إن قسمتها صدار الريدم
الع يم في أيدي القوم ،عم يبيدون ،فيصير ذلك إلص الرجا الوا د أو المرأة ،عدم
ي مي مدن بعددهم قدوم يسددون مدن اإلسدالم مسددطا ،وهدم ال يجددون ديئًا ،فدان ر
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أمرا يسم أولهم وآ رهم .قالوا :فصار عمر إلص قو معاذ(.)137
ً
وهكددذا امفددي رأي عمددر وع ددي ومعدداذ ومعهددم عثمددان و حددة ع ددص عدددم
التقسيم ،لما يترم ع ير من مفاسد ،والن ر في أمر يسم أو النداس وآ درهم،
وهذا ما أكدمر تص الرواياو عن عمر.
فقد روى عنر زيد بن أس م أنر قا  :مريدون أن ي مي آ در النداس ولدين لهدم
يء؟!
وعنر قا  :لوال آ ر الناس ،ما افتتح قرية إال قسمتها(.)138
وروى يحيص بن آدم في « راجدر» بسدندس عدن زيدد بدن أسد م عدن ابيدر عدن
عمدددر بدددن المطددداا رضدددي س عندددر قدددا  :وس لدددوال أن يتدددرك آ دددر النددداس
ببانًا( )139لين لهم يء ،ما فت س عء وجا ع دص المسد مين قريدة إال قسدمتها
سدددها ًما كمدددا قُ ِّسدددم ض يبدددر(« )140وفدددي البمددداري :ولكندددي أمركهدددا ءاندددة لدددم
( )137ان ر« :اصموا » صبي عبيد( ،ص.)84 - 81
(« )138اصموا » ( )81،82وان ر« :المراج» صبي يوسف (ص.)35
( )139بتشديد الباء الثانيدة المو ددة ،فدي ال سدان :قدا أبدو عبيدد :قدا ابدن مهددي :يعندي ديئًا
وا دًا ،قا  :وذلك الذي أراد عمر ،قا  :وال أ س الك مة عربية ولم أسمعها إال في هدذا
الحديث .قا ابن بري :ببان هو فعا ال فعالن ،عم نقا عن اصزهري قدا « :وهدذا دديث
مشهور رواس أها اإلمقان ،وك نها لية يمانية ولم مف ،في كالم معدد ،وقدا ابدن جدر فدي
روفدر ،وقدا  :الببدان
العدين وقدا  :ضدوعف
الفت ( :»)344 :7وقدد صدححها صدا
المعددم الدذي ال دديء لدر ،ويقدا  :هددم ع دص ببدان وا ددد أي ع دص ريقدة وا دددة ،قدا ابددن
فارس :يقا هم ببان وا د أي يء وا د».
( )140رواس البماري (فت  )344 :7من ريي محمد بن جعفدر عدن زيدد بدن أسد م عدن أبيدر
عن عمر ولف ر« :أما والذي نفسي بيدس لوال أن أمرك آ رالنداس ببانًدا لدين لهدم ديء مدا
فتحد ع ددص قريددة إال قسددمتها كمددا قسددم النبددي صد ص س ع يددر وسد م يبددر ولكنددي أمركهددا
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يقتسمونها».
وروي عن ريي آ ر عن أس م عن عمر نحدوس ،قدا  :لدوال أن يتدرك آ در
الناس ال ديء لهدم ،مدا فدت س ع دص المسد مين قريدة إال قسدمتها سدهمانًا ،كمدا
قسم

يبر سهمانًا ،ولكني أ شص أن يبقص آ ر الناس ال يء لهم(.)141

استيال الع مانيين المعاصرين لموقف عمر:
وقدد اسدتيا بعد

المعاصدرين ممدن ال يدوقرون النصدوص الشدرعية ،وال

يقدددرونها ددي قدددرها ،مددن الع مددانيين والمتيددربين :هددذا االجتهدداد العمددري،
كما استي وا أمثالر ،ليص وا من ورائر إلص مقولة طيرة كا المطر ،وهدي:
جددواز معطيددا النصددوص القطعيددة بسددب المصددال الدنيويددة ،فددإذا معددارض
النف القطعي والمص حة جمد النف ،وقدم المص حة.
وزعمددوا أن عمددر الفدداروق رضددي س عنددر هددو الددذي سددن ل مس د مين هددذس
السنة.
و جتهم في هذس القضية قد أسسوها ع ص دلي ين:
{و ۡ
ٱعلَ ُم ٓواْ أَنه َما َ
َنِ ۡمتُم ِمةن ش َۡةٱ ٖء فَةۡ َ هن
اَول :قو س معالص في سورة اصنفا َ :
ةةن ٱل ه
سةةة ِبي ِل } ...
سةةة ۥُۖ َولِلره ُ
ةةل َو ۡٱل َم َٰ َ
ِ هَّللِ ُخ ُم َ
ةةل َو ۡٱليَ َٰت َ َمة َٰ
سةةةو ِل َو ِلةةةذِي ۡٱلقُ ۡربَة َٰ
ين َو ۡٱبة ِ
سةةة ِك ِ
ءانة لهم يقتسمونها».
( )141رواس البماري (فدت 138/6و )344/7مدن ريدي عبدد الدر من بدن مهددي عدن مالدك
ولف ددر ( :)344/7لددوال آ رالمس د مين مددا فتح د ع دديهم قريددة إال قسددمتها كمددا قسددم النبددي
ص ص س ع ير وس م يبر ،وذكر ابن جر أن أبا عبيد رواس عن ابن مهدي عن هشام بن
سددعد عددن زيددد ،فالبددن مهدددي فيددر دديمان .كمددا قددا الشدديإل دداكر ر مددر س فددي محقيقددر
لمراج يحيي بن آدم.
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.]41 :

فهذس اآلية موج قسمة كا لنائم الحرا بين اليدانمين «المحداربين» سدواء
ددارا أم منقد ً
ددوال .ولكدددن عمدددر مدددرك هدددذس اآليدددة عمددددًا ،ولدددم يعمدددا
كانددد عقد ً
بمقتضاها ،ولم يقسم اصرض المينومة.
والثةةانٱ :مددا صد فددي السددنة النبويددة ،وهددو أن النبددي صد ص س ع يددر وسد م
ين لءا يبر وافتتحها عنوة ،قسمها بين المس مين الذي داركوا معدر فدي
فتحهددا ،ممددن كددانوا معددر فددي الحديبيددة ،وإن أ ددرك معددر بع د

مددن كددانوا

هاجروا إلص الحبشة.
ولكن عمر مرك ما نف ع ير في كتاا س معالص ،وفي سدنة رسدولر صد ص
س ع ير وس م ،العتباراو مص حية رآها ،ولم يقسمها بدين المسد مين الدذين
البوس صرا ة بقسمتها بينهم ،با ألحوا ع ير في ذلك و دددوا ،ومندر بدال
ع ص فض ر وسدابقتر ،ومعدر مدن معدر مدن الصدحابة تدص إن عمدر لجد إلدص
قائال :ال هم اكفني ً
الدعاء ع يهم ً
بالال وأصحابر ،فما مر ع يهم العدام ،وفديهم
عين مطره ،أي ماموا جميعًا.
وال نحسدددد أن عمددددر دعددددا ع دددديهم بددددالموو ،ولكددددن دعددددا س أن يكفيددددر
صومتهم ،فا تار القدر لهم ما ا تار ،وال راد لما قضاس س.
ن رة في فقر عمر:
والواج ع ينا أن نن ر بعين الفقر فيما صدنعر عمدر رضدي س عندر  :هدا
صددا قطعددي الثبددوو والداللددة فددي القددرآن
ددالف فيددر  -كمددا يقددو هددؤالء  -ن ط
والسنة؟
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ن رة في آية الينيمة:
{و ۡ
ٱعلَ ُم ٓةواْ أَنه َمةا َ
سة ۥُۖ
َنِ ۡمةتُم ِمةن ش َۡةٱ ٖء فَةۡ َ هن ِ هَّللِ ُخ ُم َ
أم ما ذكروس من قولر معالصَ :
ةةن ٱل ه
سةةةبِي ِل} [اصنفدددا
َولِلره ُ
ةةل َو ۡٱل َم َٰ َ
ةةل َو ۡٱليَ َٰت َ َمة َٰ
سةةةو ِل َو ِلةةةذِي ۡٱلقُ ۡربَة َٰ
ين َو ۡٱبة ِ
سةةة ِك ِ

،]41 :

ومفهومها :أن اصربعة اص ماس الباقيدة ل يدانمين ،فهدذس اآليدة مدن كتداا س
ال ك أنها قطعية الثبوو ،ن كا القرآن ،فهو عاب بالتوامر اليقيني الدذي
ال ري فير ،ولكن ها هي قطعية الداللة ع ص ما يدعون أنها مشدما كدا مدا
لنم من منقو ومن عقار ،تص مشما اصرضين والجبا واصنهار؟
ال يم ددك فقيددر بصددير بددالقرآن وبال يددة وداللتهددا :أن يددءعم أن اآليددة الكريمددة
مد ع ص ذلدك داللدة قطعيدةن صن قيقدة مدا يينمدر اإلنسدان فدي الحدرا :مدا
يحوزس بالفعا ،ويستولي ع ير ،وهذا معقدو ومشداهد فدي الكدرال والسدالد
والثياا والنقود ،واصدواو ،ونحوها ،مما يمكن أ ذس و م ر ونق ر.
بمددداله اصراضددددي الشاسددددعة ،والسددددهو الواسددددعة ،والجبددددا الشدددداممة،
واصنهددار الع يمدددة ،فمددن ذا الدددذي يقددو  :إندددر ازهددا واسدددتولص ع يهدددا إال
بضرا من التجوز والتوسم في االستعما ال يوي ،ولين ع ص الحقيقة؟
فك ن عمر قا ل صحابة الذين عارضدوس ،و بدوا مندر قسدمتها ع ديهم :إنكدم
لددم مينمددوا هددذس اصرض ع دص وجددر الحقيقددة ،فددال دليددا لكددم فددي آيددة الينيمددةن
صنها في المنقوالو وما أ بهها.
ن رة أ رى في القسمة النبوية لميبر:
صا قطعيطا بتركر العما ب،يدة موزيدم الينيمدة ،فهدو
وإذا كان عمر لم يمالف ن ط
صا قطعيطان إذ لم ي ذ بالتقسيم النبوي لميبر.
من باا أولص ،لم يمالف ن ط
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ال نريد أن ند ا فدي مناقشدة مقسديم يبدر :هدا هدو قطعدي الثبدوو أو ظندي
الثبوو كما هو ن جم ة أ اديث اآل اد؟ صننا نس م بثبدوو ذلدك و دهرمر،
وال مجا ل نءال فير.
ولكن الذي نريد مناقشتر هنا هو «داللة الفعدا النبدوي» ع دص وجدوا قسدمة
اصرض المفتو ددة ،ودعددوى قطعيددة هددذس الداللددة ،وأن ابددن المطدداا ددالف
هذس القطعية.
 - 1ونددود ً
أوال :أن نبددين هنددا أن فعددا النبددي صد ص س ع يددر وسد م ال يددد -
بذامددر  -ع ددص الوجددوا ،بددا ع ددص مجددرد المشددروعية ،وإن د ع ددص الوجددوا،
فالبد أن يكون بقرينة أ رى مصا بة لر ،ال بذاو الفعا.
ولهذا وسم عمر ومدن وافقدر وأ دار ع يدر مدن فقهداء الصدحابة  -مدن أمثدا
ظاهرا ،وإن لم يمالفوس قيقة ،كما سنبين بعد.
ع ي ومعاذ  -أن يمالفوس
ً
كثيرا من هذس التصرفاو النبويدة التدي مدد ا فدي بداا
 - 2عم نبين عانيًا :أن ً
السياسة واإلدارة واالقتصاد ،هدي  -فدي اليالد  -مصدرفاو بوصدف اإلمامدة،
ال بوصف التب يغ عن س مبارك ومعالص ،أي أن هذا قرار من قدراراو السد طة
السياسية أو اإلدارية الع يا ،اممذس الرسو الكريم في ضوء المصد حة المرعيدة
في وقتر.
وهدو بهددذا يسددن لألئمددة مددن بعدددس أن يتصددرفوا بهددذس الصددفة ،كمددا مصددره،
ويتمددذوا مددن المواقددف والقددراراو مددا يرونددر أص د لءمددانهم ومكددانهم ،وإن
الفوا في بع

الجءئياو في بعد

المواقدف أو اآلراء النبويدة ،بدا هدم بهدذا

مطبقددون ل مددنهج النبددوي فددي رعايددة المصددال  ،ودرء المفاسددد س د ظددروه
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الءمان والمكان.
 - 3عددم نددذكر هنددا عالثًددا :أن السددنة النبويددة عب د فيه دا مقسدديم اصرض ،ومددرك
مقسيم اصرض ،وكالهما سنة متبعة ،فقد عب في السيرة أن الرسدو صد ص س
ع ير وس م فت مكة عنوة ،ولدو فدي جدءء منهدا ع دص اصقدا ،ومدم هدذا لدم يقسدم
أرضها وال دورها ،با مركها في أيدي أه ها ،وهذا ال ينازل فيدر مندازل ،وفدي
هذا متسم القتداء عمر بر.
وهددذا مددا قددررس دديإل اإلسددالم ابددن ميميددة أقددوى الدددعاة إلددص امبددال السددنة،
واالهتداء بهدي الس ف في القرون الماضية.
يقو في «فتوى» لر ر مر س :
«  ...دبن عمدر وعثمدان رضدي س عندر ا لألرضدين المفتو دة ،ومددرك
قسدمتها ع ددص القدائمين ،فمددن قدا  :إن هددذا ال يجدوزن صن النبددي صد ص س ع يددر
وس م قسم يبر ،وقا  :إن اإلمدام إذا بسدها «أي وقفهدا لمصد حة اصمدة ك هدا»
نق د

كمددر ،صجددا ممالفددة السددنة ،فهددذا القددو

ط د  ،وجددرأة ع ددص الم فدداء

الرا دين ،فإن فعا النبي ص ص س ع ير وس م في يبر ،إنمدا يدد ع دص جدواز
ما فع ر ،ال يد ع دص وجوبدر ،ف دو لدم يكدن معندا دليدا ع دص عددم وجدوا ذلدك،
لكان فعا الم فاء الرا دين ً
دليال ع ص عدم الوجوا.
فكيف وقد عب أنر فت مكة عنوة ،كما استفاض بدر اص اديدث الصدحيحة،
با موامر ذلك عند أها الميازي والسير؟
ومدددم هدددذا فدددالنبي صددد ص س ع يدددر وسددد م لدددم يقسدددم أرضدددها ،فع دددم جدددواز
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اصمرين»( .)142اهـ.
ضا.
فالنتيجة أن قسمة اصرض المفتو ة سنة ،وعدم قسمتها سنة أي ً
كا ما هنالك :أن ما فع ر الرسو اصكرم ،فدي ك تدا سدنتير ،كدان هدو اصوفدي
واص كم ،فقد كان المس مون من صحابتر الكرام  -في لءوة يبر  -فدي اجدة
إلددص مددا يشددد أزرهددم ،ويقددوي ظهددرهم ،ويعوضددهم عمددا فددامهم بسددب الجهدداد
صا بعد أن بايعوا ع ص الموو في الحديبيدة ،وكاند أرض
المتواصا ،و صو ً
يبر ،أرض ب دة أو منطقدة محددودة ،ليسد كسدواد العدراق ،أو بدالد الشدام أو
ً
أصدال د دالء ع دص جءيدرة العدرا ،و المدا أفسددوا
أرض مصر ،وكان أه ها
فيها ،وآن لهم أن يمرجوا منها  ...كا هذس االعتباراو رجحد مقسديم أرضدهم
ع ص المقام ين المنتصرين.
بمالف اصراضي التي رف

عمر مقسيمها ،فهي ليسد منطقدة أو قريدة أو

مدينددة ،بددا هددي أراضددي ممالددك وأقطددار كبيددرة مثددا مصددر والشددام والعددراق،
ومالكها لسوا د الء ع يها كاليهود ع ص الجءيرة ،وإجالاهدم عنهدا ليدر وارد
وال ممكن ،فكان المير والمص حة ل دنيا ول دين فدي إبقائهدا بيدد أه هدا ،يحيونهدا
ويعمرونهددا ويعم ددون فيهددا ،ويفددرض ع يهددا ددراج يعددود إلددص الدولددة بصددفة
دوريدددة ،يكدددون رصددديدًا لإلنفددداق ع دددص مصدددال اصمدددة وسدددد عيرامهدددا ،وم بيدددة
صا ع ص دراس الدولدة مدن العسدكريين كدالجنود ،والمددنيين
اجامها ،و صو ً
كالقضاة والفقهاء والمع مين.
وهذا ما صرد بر المحققون من الع ماء ،وأ ار إلص ذلدك ديإل اإلسدالم ابدن
(« )142مجمول فتاوى ابن ميمية» جـ( 20ص.)575 ،574
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قدامة في «الميني» يث قا ر مر س مع ًال الرواية التي جاءو عدن اإلمدام
أ مد ب ن اصرض المفتو ة عنوة مصير وقفًا ل مس مين بنفن االسدتيالء ع يهدا،
قا  :المفاق الصحابة ع ير ،وقسمة النبي ص ص س ع ير وسد م يبدر ،كدان فدي
يد اإلسالم و دة الحاجة ،فكان المص حة فير ،وقدد معيند المصد حة فيمدا بعدد
ذلك في وقف اصرض ،فكان ذلك هو الواج (.)143
 - 4يؤكد هذا ما جاءو بر بع

الرواياو ،وهي أن الرسو ع ير الصدالة

ضددا لنوائبددر
ضددا ،ومددرك بع ً
والسددالم لددم يقسددم كددا أرض يبددر ،بددا قسددم بع ً
و اجامر ،باعتبارس مسئ ً
وال عن اصمة.
فقد ذكر ابن قدامة فدي «الميندي» :أن كدال اصمدرين مدن القسدمة وعددمها قدد
عب فير جة عدن النبدي صد ص س ع يدر وسد م ،فدإن النبدي قسدم نصدف يبدر،
ووقف نصفها لنوائبر( .)144وهو ما رواس أبوعبيد في «اصموا »(.)145
استناد عمر إلص القرآن:
 - 5ونضيف إلص ذلك ك ر :أن عمر ا تج لما رآس ب،ياو في كتاا س معدالص
من سورة الحشر ،وجد فيها ضالتر التي ينشدها ،وهي المتع قة بتوزيم الفيء.
فقددد قددا أبددو يوسددف فددي كتدداا «المددراج» :لمددا افتددت السددواد دداور عمددر
الناس فير ،فدرأى عدامتهم أن يقسدمر ،وكدان بدال بدن ربداد مدن أ ددهم فدي
ذلددك ،وكددان رأي عبددد الددر من بددن عددوه أن يقسددمر ،وكددان رأي عثمددان

(« )143الميني» ( )189/4بعة هجر ،بتحقيي :التركي والح و.
( )144المصدر السابي.
(« )145اصموا » (.)56
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وع ي و حة رأي عمر ،وكان رأي عمر أن يتركر وال يقسدمر ،تدص قدا
عند إلحا هم ع ير :ال هدم اكفندي ً
بدالال وأصدحابر! فمكثدوا بدذلك أيا ًمدا ،تدص
قدا عمدر رضدي س معدالص عندر لهدم :قدد وجددو جدة مركدر ،وأال أقسدمر:
قو س معالصِ { :ل ۡلفُقَ َرآ ِء ۡٱل ُم َٰ َه ِج ِرينَ ٱله ِذينَ أ ُ ۡخ ِرجُواْ ِمن ِد َٰيَ ِر ِهمۡ َوأ َ ۡم َٰ َةو ِل ِهمۡ يَ ۡبتَغُةونَ
ٱَّللِ َو ِر ۡ
فَ ۡ
ضَل ِمنَ ه
{وٱلهة ِذينَ َجةآءُو
ض َٰ َونا} فتال ع يهم تص ب غ إلص قولدر معدالصَ :

ِمة ۢةن بَ ۡع ة ِد ِهمۡ } [الحشددر ]10 - 8 :قددا  :فكيددف أقسددمر لكددم ،وأدل مددن ي د مي بييددر
قسم؟ ف جمم ع ص مركدر ،وجمدم راجدر ،وإقدرارس فدي أيددي أه در ،ووضدم
المراج ع ص أيديهم ،والجءية ع ص رءوسهم(.)146
وكذلك روى يحيص بن آدم في « راجر» قا :
دعني وكيم و ميد بن عبد الر من عن هشدام بدن سدعد عدن زيدد بدن أسد م
عن أبير عن عمر رضدي س عندر أندر قدا  :اجتمعدوا تدص نن در لمدن هدذا
الما  -ين أمص بالفيء  -ف ما اجتمعوا قا  :إني قدرأو آيداو مدن كتداا س
فاكتفيددد بهدددا ،عدددم قدددرأ { :همةةةا ٓ أَفَةةةا ٓ َء ه
ةةرآ ِء
ٱَّللُ َ
ةةل َر ُ
سةةةو ِل ِۖ} تدددص ب دددغِ { :ل ۡلفُقَة َ
علَة َٰ
ٱۡلي َٰ َمةةنَ ِمةةن قَة ۡةب ِل ِهمۡ } ،عددم قددا :
ۡٱل ُم َٰ َه ِجة ِةرينَ } ،عددم قددرأَ :
{وٱله ة ِذينَ تَبَةةوه ءُو ٱل ةده َ
ار َو ۡ ِ
ةةن بَ ۡعةة ِد ِهمۡ يَقُولُةةونَ َربهنَةةا ۡ
{وٱلهةة ِذينَ َجةةآءُو ِم ۢ
سةةبَقُونَا
ٱَ ِف ۡةةر لَنَةةا َو ِ ِۡل ۡخ َٰ َونِنَةةا ٱلهةة ِذينَ َ
َ

ٱۡلي َٰ َم ِن} [الحشدر ]10 :عدم قدا « :مدا أ دد مدن المسد مين إال لدر فدي هدذا الفديء
ِب ۡ ِ
ي .)147(» ...

(« )146المراج» صبي يوسف (ص.)35
(« )147المراج» ليحيص بن آدم ،بتحقيي :الشيإل اكر (.)44 ،43
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مع يي أبي عبيد:
قدددا أبدددو عبيدددد :فقدددد مدددوامرو اآلعدددار فدددي افتتددداد اصرضدددين عندددوة بهدددذين
الحكمين:
أما اصو منهما :فحكم رسو س ص ص س ع ير وس م في يبر ،وذلدك أندر
جع هدا لنيمدة ،فممسددها ،وقسدمها .وبهدذا الددرأي أ دار بدال ع ددص عمدر فددي
بددالد الشددام ،وأ ددار الءبيددر بددن العددوام ع ددص عمددرو بددن العدداص فددي أرض
مصر ،وبهذا كان ي ذ مالك بن أنن ،كذلك يروى عنر.
وأمددا الحكددم اآل ددر ،فحكددم عمددر فددي السددواد وليددرس ،وذلددك أنددر جع ددر فيئًددا
موقوفًا ع ص المس مين ما مناسد وا ،ولدم يممسدر ،وهدو الدرأي الدذي أ دار بدر
ع ير ع ي بن أبي ال رضي س عنر ومعاذ بن جبا ر مر س .
وبهذا كان ي ذ سفيان بن سعيد «يعني :الثوري» ،وهو معروه من قولدر،
إال أنر كان يقو  :الميارفي أرض العنوة إلص اإلمام ،إن اء جع ها لنيمدة،
فممن وقسم ،وإن اء جع ها فيئًا عا طما ل مس مين ،ولم يممن ولم يقسم.
قدا أبددو عبيدد :وكددال الحكمدين فيددر قددوة ومتبددم مدن الينيمددة والفدديء ،إال أن
الذي أ تارس من ذلك :يكون الن ر فير إلص اإلمام ،كما قا سفيان .وذلدك أن
الوجهين جميعًا دا الن فير.
ولددين فعددا النبددي صد ص س ع يددر وسد م بددراد لفعددا عمددر ،ولكنددر صد ص س
ع ير وس م امبم آية من كتاا هلل مبارك ومعدالص فعمدا بهدا( ،)148وامبدم عمدر
{و ۡ
ٱعلَم ُٓواْ أَنه َما َ
سۖۥُ َولِلره سُةو ِل
َن ِۡمتُم مِن ش َۡٱ ٖء فَۡ َ هن ِ هَّللِ ُخ ُم َ
( )148وهي قولر معالص من سورة اصنفا َ :
سبِي ِل}.
ِين َو ۡٱب ِن ٱل ه
َو ِلذِي ۡٱلقُ ۡربَ َٰل َو ۡٱليَ َٰت َ َم َٰل َو ۡٱل َم َٰ َ
سك ِ
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آية أ رى فعما بها ،وهما آيتدان محكمتدان فيمدا يندا المسد مون مدن أمدوا
{و ۡ
ٱعلَ ُمة ٓةواْ أَنه َمةةا
المشددركين ،فيصددير لنيمددة أو فيئًددا .قددا س مبددارك ومعددالصَ :
َ
ين
سة ۥُۖ َولِلره ُ
َنِ ۡمةتُم ِمةةن َ
سةةو ِل َو ِلةذِي ۡٱلقُ ۡربَة َٰةل َو ۡٱليَ َٰت َ َمة َٰةل َو ۡٱل َم َٰ َ
شة ۡةٱ ٖء فَةۡ َ هن ِ هَّللِ ُخ ُم َ
سة ِك ِ
َو ۡٱب ِن ٱلسهة ِبي ِل} [اصنفدا

 ]41 :فهدذس آيدة الينيمدة ،وهدي صه هدا دون النداس وبهدا

عمددا النبددي ص د ص س ع يددر وس د م ،وقددا س عددء وجددا { :همةا ٓ أَفَ ةا ٓ َء ه
علَة َٰةل
ٱَّللُ َ
ةن
َرسُو ِل ِۖ ِم ۡن أ َ ۡه ِل ۡٱلقُ َر َٰ فَ ِللهة ِۖ َولِلره سُةو ِل َو ِلةذِي ۡٱلقُ ۡربَ َٰةل َو ۡٱليَ َٰت َ َم َٰةل َو ۡٱل َم َٰ َ
ين َو ۡٱب ِ
سة ِك ِ
ٱل ه
س ِبي ِل ك َۡٱ ََل يَ ُكةونَ دُولَ ۢةةَ بَ ۡةينَ ۡٱَ َ َۡنِيَةا ٓ ِء ِمةن ُكمَۡۚ َو َمةا ٓ َءات َ َٰٰ ُكة ُم ٱلره سُةو ُل فَ ُ ةذُو ُ َو َمةا
نَ َه َٰٰ ُكمۡ ع َۡنُۖ َفٱنتَهُو َۚاْ َوٱتهقُةواْ ه َۖ
ٱَّللَ ِإ هن ه
ٱَّللَ شَةدِيدُ ۡٱل ِع َقةا ِ ِ 7ل ۡلفُ َق َةرآ ِء ۡٱل ُم َٰ َه ِج ِةرينَ ٱلهة ِذينَ
ٱَّللِ َو ِر ۡ
أ ُ ۡخ ِر ُجةةواْ ِمةةن ِد َٰيَة ِةر ِهمۡ َوأ َ ۡمة َٰ َةو ِل ِهمۡ يَ ۡبتَغُةةونَ فَ ۡ
صة ُةرونَ ه
ضةةَل ِمةةنَ ه
ضة َٰ َةونا َويَن ُ
ٱَّللَ
ٱۡلي َٰ َمةنَ ِمةن قَ ۡةب ِل ِهمۡ ي ُِحبكةونَ
َو َرسُولَ َۚ ٓۖۥُ أُوْ َٰلَٓ ِكَ ُه ُم ٱل َٰ ه
صدِقُونَ َ 8وٱله ِذينَ تَبَوه ءُو ٱلةده َ
ار َو ۡ ِ
ةل
علَة َٰ ٓ
ور ِهمۡ َحا َجةةة ِم هم ةا ٓ أُوتُةةواْ َويُة ۡةؤثِ ُرونَ َ
َمة ۡةن َهةةا َج َر إِلَة ۡةي ِهمۡ َو ََل يَ ِج ةدُونَ فِةةٱ ُ ةدُ ِ
َۚ
ٓ
صا َ ةة َو َمةن يُةوقَ ُ
شة هح َن ۡفسِة ِۖ َفُۡوْ َٰ َل ِةكَ ُهة ُم ۡٱل ُم ۡف ِلحُةونَ 9
أَنفُس ِِهمۡ َو َل ۡو كَانَ ِب ِهةمۡ َخ َ
َوٱله ِذينَ َجآءُو ِم ۢن بَ ۡع ِد ِهمۡ } [الحشدر ]10 - 7 :فهدذس آيدة الفديء ،وبهدا عمدا عمدر،

وإياهددا م د و

ددين ذكددر اصمددوا وأصددنافها ،فقددا  :فاسددتوعب هددذس اآليددة

الناس ،وإلي هذس اآلية ذه ع ي ،ومعاذ ،ين أ ارا ع ير بما أ دارا ،فيمدا
نرى .وس أع م(.)149
مناقشة ومرجي :
وأنا أرج السياسدة العمريدة التدي أيددها فقهداء الصدحابة مثدا ع دي ومعداذ،
وأرى أنها كان موفيقًا من س لعمر كما قا اإلمام أبدو يوسدف .وهدي التدي
مؤدي إلص محقيي العد الذي دعا إلير اإلسالم.
( )149ان ر« :اصموا » صبي عبيد (ص.)86 - 78
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وم مف هذس السياسدة :نقدا م كيدة رقبدة هدذس اصرض مدن اصفدراد المدالكين
إلص مجمول اصمة اإلسالمية ك ها فدي سدائر اصجيدا ن ف دين م كهدا لشدمف
أو أ ماص ،با هي ل مس مين جميعًا ،وذلدك لمدا لم كيدة اصرض مدن أهميدة
اقتصادية وسياسدية واجتماعيدة ،ويجد أن ندذكر أن موزيدم م دك اصراضدي
فددي عصددور الجاه يددة كددان فددي لالبددر موزيعًددا ظال ًمددا ،ممددتف فيددر اصسددر
الحاكمة ومدن ي دوذ بهدا مدن اإلقطداعيين وأمثدالهم بصدفوة اصرض ،ويعدي،
الفال ون فيها رقيقًا أو كالرقيي.
وقد عبر الفقهاء عن كم اإلسالم فيها ب نر مصدير وفقًدا ل مسد مين ،يضدرا
ع يها راج مع وم يؤ ذ منها كا عام ،ويقدر سد

اقدة اصرض ،يكدون

أجرة لهدا .ومقدر فدي أيددي أربابهدا مدا دامدوا يدؤدون راجهدا ،سدواء أكدانوا
مس مين أم مدن أهدا الذمدة .وال يسدقط راجهدا بإسدالم أربابهدا وال بانتقالهدا
إلص مس من صنر بمنءلة أجرمها(.)150
هذا ما صنعر عمر رضي س عنر  -بما افتت في عهدس مدن أرض العدراق
والشددام ،لددم يسددتج لددبال ومددن معددر ،الددذين سد لوس أن يقسددم اصرض ع ددص
الفامحين ،كما مقسم بينهم لنيمة العسكر ،ف بص عمر ذلك ع ديهم ومدال ع ديهم
آياو سورة الحشر { :هما ٓ أَفَا ٓ َء ه
علَ َٰةل َرسُةو ِل ِۖ ِم ۡةن أ َ ۡهة ِل ۡٱلقُ َةر َٰ فَ ِللهة ِۖ َولِلره سُةو ِل
ٱَّللُ َ
ين َو ۡٱب ِن ٱلسهةبِي ِل ك َۡةٱ ََل يَ ُكةونَ دُولَ ۢةةَ بَ ۡةينَ ۡٱَ َ َۡنِيَةا ٓ ِء
َو ِلذِي ۡٱلقُ ۡربَ َٰل َو ۡٱليَ َٰت َ َم َٰل َو ۡٱل َم َٰ َ
س ِك ِ

ِمن ُكمۡ } [الحشر ]7 :إلص آ ر اآلياو التي ذكرناها من قبا.
قا عمر :قد أ رك س الذين ي مون من بعدكم في هذا الفيء ،ف دو قسدمتر لدم

(« )150الميني» جـ( ،2ص.)716
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يبيَ لمن بعدكم يء ،ولئن بقيد ليدب ين الراعدي بصدنعاء نصديبر مدن هدذا
الفيء ودمر في وجهر.
ومعنص« :دمر فدي وجهدر» أن كرامتدر مصدونةن إذ يقدا لمدن يسد النداس:
أراق ماء وجهر(.)151
وقددد نبهدد اآليددة الكريمددة ع ددص كمددة موزيددم هددذا الفدديء ع ددص الطبقدداو
الضددعيفة المحتاجددة بهددذس الك مددة الرائعددةَ { :كة ۡةٱ ََل يَ ُكةةونَ دُولَة ۢةةَ بَة ۡةينَ ۡٱَ َ َۡنِيَ ةا ٓ ِء

ِمةةن ُكمۡ } فسددبق بهددذا المبدددأ مددا نددادى بددر  -بعددد قددرون وي ددة  -دعدداة العدالددة
االجتماعية وأنصار اال تراكية.
ً
عدادال ،ال زا لدرة فدي جبدين
وقدررو اآليداو موزيدم عائدد الفديء موزيعًدا
اإلنسانية ،فجع

نصيبًا فير ل جيا الحاضر من المهداجرين الدذين أ رجدوا

من ديارهم وأموالهم وصودرو م كيامهم بيير ي إال أن يقولدوا :ربندا س،
ومن اصنصار الذين فتحوا صددورهم ودورهدم إل دوانهم المهداجرين فد،ووا
ونصروا ،وآعروا ع ص أنفسهم ولو كان بهم صاصة.
ً
أجياال أ رى ،عبر عنهم القدرآن
وأ رك مم هذا الجيا الذي بذ وضحص
{وٱله ِذينَ َجا ٓءُو ِم ۢن بَ ۡع ِد ِهمۡ يَقُولُونَ َربهنَا ۡ
سةبَقُونَا
ٱَ ِف ۡةر لَنَةا َو ِ ِۡل ۡخ َٰ َونِنَةا ٱلهة ِذينَ َ
بقولرَ :

ٱۡلي َٰ َم ِن َو ََل ت َ ۡج َع ۡل فِٱ قُلُو ِبنَا ََِل ِلله ِذينَ َءا َمنُواْ} .وبهذا ع متندا اآليداو الكريمدة
ِب ۡ ِ
أن اصمة ك ها و دة متكام ة ع ص ا تاله اصمكندة ،وامتدداد اصزمندة ،وأنهدا
 ع ص مر العصور  -قاو متماسكة ،يعما أولهدا لميدر آ رهدا ،وييدرسس فها ليجني فها ،عم ي مي اآل ر فيكما ما بدأس اصو  ،ويفمر اص فداد بمدا
(« )151المراج» صبي يوسف (.)24 ،23
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فع ر اصجداد ،ويستيفر الال ي ل سابي ،وال ي عن آ ر اصمة أولها.
وبهدذا التوزيددم العدداد مفدادى اإلسددالم طد الرأسدمالية التددي مددؤعر مصد حة
الجيا الحاضر ومنفعتر ،ميف ة  -فدي اليالد  -مدا وراءس مدن اصجيدا  ،كمدا
مجن

كثيرا إلص دد التضدحية بجيدا أو أجيدا
ط الشيوعية التي متطره ً

قائمة ،في سبيا أجيا لم مطرق بعد أبواا الحياة(.)152

***

( )152ان ر« :فقر الءكاة» ( )437 - 432/1الطبعة الحادية والعشرون  -نشر مكتبة وهبة.
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إيقاه د السرقة عام المجاعة
ومن اصدلة التي يعتمد ع يها دعاة معطيا النصدوص الشدرعية  -وإن كاند
قطعية في عبومها ،قطعية في داللتها  -ورددها كا من مك م في هذا الموضدول:
موقف عمر رضي س عنر  ،واجتهدادس المعدروه ،دو « دد السدرقة» وهدو
قطم اليد ،وإيقاه منفيذ هذا الحد في عام المجاعة المعدروه فدي الفتدر ،وهدو
المشهور بـ«عام الرمادة».
يقددو هددؤالء المعط ددة ل نصددوص :إن س معددالص قددا فددي كتابددر العءيددء فددي
ةارقَةُ
ةار ُ
ق َوٱل ه
سددورة المائدددة ،وهددي مددن أوا ددر مددا نددء مددن القددرآنَ { :وٱل ه
سة ِ
سة ِ
َّللِ َو ه
سبَا نَ َٰ َكَل ِمةنَ ٱ ه ۗۡ
ٱَّللُ ع َِزيةز َح ِكةيم} [المائددة .]38 :فهدذس
فَ ۡٱق َطع ُٓواْ أ َ ۡي ِديَ ُه َما َج َزآ ۢ َء بِ َما َك َ

اآلية قطعية الثبوو بال نءالن إذ القرآن ك ر قطعي الثبوو ،وهي كدذلك قطعيدة
الداللة ع ص وجوا قطم يد السدارق والسدارقة جدءاء بمدا كسدبا ،ال يرمداا فدي
ذلدك مرمدداا ،وال يشددكك فددي ذلدك مشددكك ،وقددد جدداء هدذا الددنف القرآنددي عا طمددا
مط قًددا ،ددين أمددر س معددالص بقطددم يددد السددارق والسددارقة أيطددا كددانوا ،دون أن
يمصف ذلك أو يقيددس بءمدان أو دا  ،أو وضدم داص ،بدا عمدم هدذا الحكدم
معمي ًما وأ قر ،ولم يستثن منر الة المجاعة أو الشدة التي منء بالناس.
قالوا :وقد فهم النبي صد ص س ع يدر وسد م هدذا العمدوم ،تدص قدا « :والةذي

نفسٱ بيد لو أن فاعمة بنه محمد سرقه لقطةع محمةد يةدها»( ،)153ولدم يدرد
عنر ص ص س ع ير وس م مقييد القطم بما إذا كان السارق في ا يسر ،ومنعدر
إذا كان في ا ا تياج ،فمن أين أمص عمر بن المطاا بهذا التقييد؟
( )153رواس الجماعة.
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عم إن عمر لم يكن يك ف نفسر البحث عن الة السارق :هدا كدان فدي الدة
فاقددة وا تيدداج ،أو كددان فددي الددة يسددرو رج مددن أمددرس ،ولكنددر اكتفددص بالحالددة
العامة ل ناس فدي سدنة المجاعدة ،وقدد يكدون السدارق بالدذاو ليدر محتداج ،فدإن
كثيرا من الناس قد يمرج عنها فرد أو أفدراد ،فكيدف
الة المجاعة ،وإن عم
ً
سام لعمر أن يوقف د القطم قبدا أن يحقدي الدة السدارق نفسدر؟ فمدا ذلدك إال
صن عمدر أعطدص نفسدر دي التصدره فدي النصدوص ومقييددها ،أومع يقهدا بمدا
يراس محققًا ل مص حة.
صا:
جواا الشيإل المدني :عمر لم يع ي ن ط
ضا جواا العالمة الشيإل محمد المدني ر مر س في ن رامدر
وأ تار هنا أي ً
يعدد ،
صدا ،ولدم ِّ
في فقر عمرن إذ قا  :إن عمر رضدي س عندر لدم يع دي هندا ن ط
ولم ينسإل  -و ا اس أن يرى لنفسر هذا الحي  -وإنما فهم أن آ ذ الما فدي عدام
المجاعة ال يوصف ب نر سارقن صنر يرى لنفسر قطا فيمدا ي دذ ،والسدرقة هدي
أ ذ اإلنسان ما ال ي لر فير فية.
بيان ذلك :أن من أصو اإلسالم القطعيدة ،التكافدا بدين النداس ،ع دص معندص
أنر يج ع ص المجتمم وجوبًدا كفائيطدا أن يييدث أفدرادس الدذين نءلد بهدم الفاقدة،
تددص أوردمهددم مددوارد الضددرورة ،فددإذ لددم يقددم المجتمددم بهددذا الواج د الكفددائي
ل مضددطرين كددان آع ًمددا ،وكددان ل مضددطر أن ي ددذ مددا يُقيدد بددر نفسددر ويدددفم
ضرورمر.
وعددام المجاعددة مددن ليددر ددك ،هددو ظددره زمدداني يي د فيددر وجددود أفددراد
مضطرين ع ص هذا النحدو ،فهدو م ندة لوجدوا الحدي لهدم ع دص المجتمدم ،وال
ِّ
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ين ر في هذا لتحقي الضرورة ً
فعال بالنسدبة لشدمف السدارق ،أو عددم محققهدا
تددص يقطددم أو ال يقطددم ،فددإن هددذا مددو ن مددن مددوا ن الحدددود ،والحدددود م ُدد َضرأ ُ
بالشدبهاو ،فيكفدي أن يقدو الحدداكم :لعد َّا هدذا إنمدا سددرق لضدرورة ألج مدر إلددص
السرقة ،فتكون هذس بهة قوية مدرأ عنر الحد.
أمدا لدو كدان العدام لددين عدام مجاعدة وإنمدا هدو عددام يُسدر ور داء ،فدإن هددذس
الحد بهان صن العبرة في الشبر التدي مددرأ
الشبهة ال مكون قوية ،وال يجوز در ُء ِّ
بها الحدود إنما هي بقومها ،وم ييد ال روه لها.
بم مع ي فقر عمر؟
فعمددر بددن المطدداا يتع ددي فقهددر ب فددظ وارد فددي الددنف ،هددو قولددر معددالص:
يطبدي مفهومدر
{ َوٱلس ِهار ُق َوٱلس ِهارقَةُ} فيفسِّرس ب نر آ ذ ما ال ي لر فير فية ،عم ِّ
ع ص السارق في عدام المجاعدة ،فيدراس آ دذًا مدا لدر دي فيدر ،ومدن عدم ال يشدم ر
النف ،فال يجد قطعدر ،عدم يعمدي فقهدر فدي هدذا ،فيقدرر أن م نَّدة الضدرورة،
وهي عموم اصمر ظنطا في عام المجاعة عن الة سارق بعيندر ،لديع م أكدان فدي
فاقة وضرورة؟ أم لم يكن؟
ومما يد ع ص ن رة عمر بن المطاا رضي س عنر فدي مفسدير السدرقة،
ب نها أ دذ اإلنسدان مدا ال دي لدر فيدر :مدا رواس القاسدم بدن عبدد الدر من مدن َّ
أن
ً
رجال سرق من بي الما  ،فكت فير سعد بن أبي وقَّداص لعمدر بدن المطداا،
فكت إلير عمر« :أن ال قطم ع يرن صن لر فير نصيبًا».
فقر ع ي بير بفقر عمر رضي س عنر ا:
ضددا ن يددر فيمددا يددروى مددن فقددر ع ددي رضددي س عنددر  ،فقددد ددَّث
ولددذلك أي ً
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سفيان الثوري عن سماك بن را عن عبيد بدن اصبدرص« :أن ع دي بدن أبدي
ميفدرا( .)154ف دم
ال أمص برجدا قدد سدرق مدن ال ُممدن «أي مدن الينيمدة»
ً
يقطعر ع ي وقا  :إن لر فير نصيبًا».
فهم ابن ءم ال اهري:
وفي صنيم عمر من منم القطم في عام المجاعة يقو ابدن دءم ال داهري
هةارقَةُ
هةار ُ
ق َوٱلس ِ
مم دة ممسكر بتحكيم النف مط قًا عا طما في قولدر معدالصَ { :وٱلس ِ
فَ ۡٱق َطع ُٓواْ أ َ ۡي ِديَ ُه َما} ما نصدر :قدا أبدو محمدد(« :)155مدن سدرق مدن َج ضهدد أصدابر،

فإن أ ذ مقدار ما يييث بر نفسر ،فال يء ع ير ،وإنمدا أ دذ قدر ،فدإن لدم يجدد
إال يئًا وا دًا فير فضا كثير ،كثوا وا د أو لؤلدؤة وا ددة ،أو بعيدر ،أو نحدو
ضان صن يرد فض ر لمن فضا عنر ،صنر لدم
ذلك ف ذس كذلك ،فال يء ع ير أي ً
يقدر ع ص فصا قومر منر ،ف و قدر ع ص مقدار قوو يب يدر إلدص مكدان المعداش،
ف ذ أكثر مدن ذلدك ،وهدو ممكدن أال ي دذ ،فع يدر القطدمن صندر سدرق ذلدك عدن
ضا ع ص اإلنسان أ ذ ما اضطر إلير في معا ر ،فإن لدم
لير ضرورة ،وإن فر ً
سة ُكمۡ }
يفعا فهو قاما نفسر ،وهو
ٍّ
عاص هلل معالص ،قا س معالصَ { :و ََل ت َ ۡقتُلُ ٓةواْ أَنفُ َ

وهو عموم لكا ما اقتضاس لف ر ،وباهلل التوفيي».
وهكذا مرى ابن ءم يفهم ما فهمدر عمدر مدن أن آ دذ قدر ال يكدون سدارقًا،
نعددم  ...إنددر ددف عدددم القطددم بمددا إذا اقتصددر اآل ددذ ع ددص أ ددذ قددر ،أو أ ددذ
اصكثر الذي ال يمكن مجءئتر ،وهذا اله في مفصيا الرأي بعدد االمفداق ع دص
( )154الميفر :ما يوضم مح الموذة التي مقي رأس المقاما ولها جوان من سالسا الحديدد
المنسوج المتشابك.
(( )155ص )343جـ 11من «المح ص» البن ءم.
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المبددددأ ،وعمدددر أجدددرى اصمدددر فدددي عدددام المجاعدددة ع دددص التيسدددير فدددي مقريدددر
الضددرورة ،دون اعتبددار مددا اعتبددرس ابددن ددءمن صنددر رأى ذلددك أ ددبر بيددرض
الشارل من درء الحدود بالشبهاو ،والشبهاو كما مكون في عبوو الفعا مكدون
في مقدير الحاجة ،ومكييف الفعا.
ال يقطم الوالد في ما ولدس:
ومما يتالقص مم فكرة عمر في أن اآل ذ ال يعد سارقًا إال إذا أ ذ ما لين لدر
فير ي ،ما قررس مالك ،وأبو نيفة ،والشافعي ،وابن نبا ،وليدرهم ،مدن أن
اصبوين إذا أ ذا يئًا من ما ابنهما أو بنتهما ،ولو ع ص سبيا المفيدة فدال قطدم
ع يهما ،قا الشافعي :وكذلك اصجداد والجداو كيف كدانوا ال قطدم ع ديهم فيمدا
أ ذوس ،ولو ع ص سبيا التمفي من ما من م ير والدمهم  ...ودلدي هم ع دص ذلدك:
أن ل والد قطا في ما ولدس ،وقد فدرض س ع دص الولدد أن يعفدف أبداس إذا ا تداج
إلص الناس ،ف ر من مالر ي بذلك.
فاعتبارهم عبوو ي الوالد في مدا الولدد ،بمدا فرضدر س ع يدر مدن إعفافدر
إذا ا تاج ،ير دنا إلص أن من أ ذ ما ليرس لجهدد أصدابر ،ال يعدد سدارقًان صن
الشارل أوج لر بمقتضص الجهد والحاجة قطا في الما الدذي أ دذس ،وال فدرق
في هذا المعنص بين مجهود ي ذ من مدا ليدرس ،وآ دذ مدن بيد المدا  ،أو مدن
الينيمةن إذ كا هؤالء لهم نصي فيما أ ذوا منر.
وابددن ددءم يندداق ،فددي مس د لة الوالدددين ،واآل ددذ مددن بي د المددا  ،أو مددن
الينيمدة ،بمدا ندداق ،بدر فدي مسد لة اآل دذ فددي الدة الجهدد ،ويصددرد فدي مسد لة
الوالدين بالمبدأ المتفي ع ر فيقو :
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«ولم يمالفهم أ د في أن الوالدين إذا ا تاجا ف ذا من ما ولدهما اجتهمدا
با تفاء ،أو بقهر أو كيف أ ذاس ،فال يء ع يهما ،فإنما أ ذا قهما»(.)156
رأي ابن القيم:
ويذه ابن القيم في كتابر «إعدالم المدوقعين» مدذهبًا قريبًدا ممدا ذهبندا إليدر،
يث يعتبر سقو القطم ل شبهة التدي مددرأ الحدد بندا ًء ع دص الضدرورة الم حدة،
فيقددو « :وقددد وافددي أ مددد ع ددص سددقو القطددم فددي المجاعددة اصوزاعددي ،وهددذا
مح د

القيدداس ،ومقتضددص قواعددد الشددرل ،فددإن السددنة إذا كان د سددنة مجاعددة

و ددَّة ،ل د ع ددص الندداس الحاجددة والضددرورة ،فددال يكدداد يس د م السددارق مددن
ضرورة مدعوس إلص ما يسد بر رمقر ،ويج ع ص صدا

المدا بدذ ذلدك لدر،

إمددا بددالثمن ،أو مجانًددا ،بددالماله فددي ذلددك ،والصددحي وجددوا بذلددر مجانًددا،
لوجوا المواساة وإ يداء النفدوس مدم القددرة ع دص ذلدك ،واإليثدار بالفضدا مدم
ضرورة المحتاج.
قا  :وهذس بهة قوية مدرأ القطدم عدن المحتداج ،وهدي أقدوى مدن كثيدر مدن
الشبر التي يذكرها كثيدر مدن الفقهداء ،بدا إذا وازند بدين هدذس الشدبهة وبدين مدا
يذكرونر ظهر ذلك التفاوو ،ف ين بهة كون المسروق مما يسرل إليدر الفسداد؟
وكون أص ر ع ص اإلبا ة كالماء ،و بهة القطدم بدر مدرة ،و دبهة دعدوى م كدر
بددال بينددة ،و ددبهة إمالفددر فددي الحددرز ،ب كددا أو ا ددتالا مددن الضددرل ،و ددبهة
نقصان ماليتدر فدي الحدرز بدذب أو محريدي عدم إ راجدر ،وليدر ذلدك مدن الشدبر
الضددعيفة ج ددطا ،إلددص هددذس الشددبهة القويددة ال سدديما وهددو م د ذون لددر ف دي ميالبددة

(« )156المح ص» البن ءم ،جـ(.)345/11
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الما ع ص أ ذ ما يسد بر رمقر.

وعددام المجاعددة يكثددر فيددر المحدداويج والمضددطرون ،وال يتميددء المسددتيني
مدنهم ،والسددارق لييدر اجددة مدن ليددرس ،فا دتبر مددن يجد ع يددر الحدد ،بمددن ال
يج د فَ دد ُِّر َ  ،نعددم ،إذا بددان السددارق ال اجددة بددر وهددو مسددتين عددن السددرقة
قطم»(.)157
كا هذا يبين لنا أن اصمدر فدي ن در عمدر لدم يمدرج عدن الدنف ،ولدين فيدر
إبطددا لددر ،وال نسددإل وال معددديا،وإنما هددو مطبيددي دقيددي ل ددنف الشددرعي مددم
مال

ة رلبة الشارل الصريحة في درء الحدود بالشبهاو( .)158اهـ.

ومعنص هذا ك ر :أن عمر لم يوقف دطا وجد  ،واسدتوفص درو ر ،وانتفد
ً
أصدال بوجدود الشدبهة العامدة التدي أوجبد
موانعر ،با الواقم أن الحد لدم يجد
درأس ،وهي المجاعة.

***

(( )157ص )23ج 3من «إعالم الموقعين».
( )158ان ر« :ن راو في اجتهاداو عمر الفاروق» (.)85 - 80
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إنكار زواج المس م من الكتابية
وهندداك دداهد آ ددر ،ممددا يستشددهد بددر المشو ددون ع ددص محكدديم الشددريعة،
والداعون إلص معطيا نصوصها باسم المصدال  ،هدو :مدا يتع دي بدءواج المسد م
من الكتابية ،وموقف عمر من ذيفة بن اليمان ،دين مدءوج يهوديدة بالمددائن،
فكرس لر ذلك فكت إلير يقو  :أ رام هو يا أمير المؤمنين؟ فرد ع يدر يقدو  :ال،
ولكن أ شص أن مواقعوا المومساو منهن( .)159يعنص:العواهر.
وفي بع

الرواياو أن عمر كت لحذيفة :أعدءم ع يدك أن ال مضدم كتدابي

هذا ،تص مم ي سبي ها ،فإني أ داه أن يقتددي بدك المسد مون ،فيمتداروا نسداء
أها الذمة لجمالهن ،وكفص بذلك فتنة لنساء المس مين(.)160
وقدددد ُروي أن حدددة بدددن عبيدددد س مدددءوج يهوديدددة ،فددد نكر ع يدددر عمدددر
ضا(.)161
أي ً
ودعاة معطيا النصوص يرون :أن عمر بموقفر هذا اجتهد في ندف قطعدي
الثبوو والداللة ،فيير كمر باجتهادس ،نتيجة لتيير ال روه.

( )159رواس الطبري فدي مفسديرس ج« ،4اصعدر» ( ،)4223بتحقيدي آ داكر ،ونق در عندر ابدن
كثيددر ( )257/1وصددح إسددنادس ،ورواس عبددد الددرزاق فددي المصددنف ج( )176/7اصعددر
( ،)12668كما رواس سعيد ابن منصدور فدي «السدنن» بداا نكداد اليهوديدة والنصدرانية،
اصعدر رقددم ( )715بتحقيددي بيد الددر من اصع مددي ،ورواس البيهقدي فددي السددنن الكبددرى
( )172/7وذكرس الجصاص في «أ كام القرآن» (.)333/1
( )160ان ددر« :اآلعددار» لمحمددد بددن الحسددن الشدديباني( ،ص ،)75نقد ًدال عددن «مع يددا اص كددام»
ل دكتور محمد مصطفص بي (ص.)44 ،43
( )161رواس عبد الرزاق في مصنفر ج« ،7اصعر» (.)12672
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والواقم أن عمر لم ييير ك ًما عب بنف قطعي الداللة بحا  ،فدالنف قولدر
ص َٰنَ ُه ِمنَ ٱله ِذينَ أُوتُةواْ ۡٱل ِك َٰت َة َ ِمةن قَ ۡةب ِل ُكمۡ } [المائددة .]5 :وعمدر شدي
{و ۡٱل ُم ۡح َ
معالصَ :
أن يتهاونوا في ر «اإل صان» المذكور فدي القدرآن ويتءوجدوا مدنهن ليدر
المحصناو.
أمرا آ در وهدو :أن يتمدادوا فدي الدءواج مدن الكتابيداو ،ويعءفدوا
كما شي ً
عن المس ماو ،وفي ذلك فتنة أي فتنة لبناو المس مين ،وكساد سوقهن.
وهنددا يكددون موقددف عمددر هددو التددد ا لددـ«مقييددد المبدداد» ،ومثددا هددذا التقييددد
ل مص حة من ي ولي أمر المس م ،وهو مقييدد مؤقد ومع دا ،ولصدحابة كبدار
يعتبرون أسوة لعامة النداس ،ومثدا هدذا يشدرل لإلمدام العداد أن ي جد إليدر فدي
أيددام

سياسددة الرعيددة ،ولهددذا ن ددائر فددي فقددر عمددر ،مثددا منعددر الددذب فددي بعد
اصسبولن ليتوافر ال حم لعامة الناس بقية اصيام.

وقا اإلمام الطبري :وإنما كدرس عمدر لط حدة و ذيفدة  -ر مدة س ع ديهم -
ذارا من أن يقتدي بهما الناس فدي ذلدك ،فيءهددوا
نكاد اليهودية والنصرانية،
ً
في المس ماو ،أو ليير ذلك من المعاني ،ف مرهما بتم يتهما(.)162
ولددي فتددوى مطولددة فددي زواج المسد م مددن الكتابيددة فددي عصددرنا  -وبماصددة
الكتابية اصجنبية كاصوروبية واصمريكية يتءوجها المسد م العربدي أو الشدرقي -
م د فيهددا إلددص المنددم ،أوالتقييددد ع ددص اصقددا ،تددص متددوافر ددرو أربعددة ال بددد
()163

منها ،وقد بني ذلك ع ص نصوص الشريعة وقواعددها ومقاصددها العامدة

(« )162مفسير الطبري» ( . )366/4المعاره.
( )163ان ر :كتابنا «فتاوى معاصرة» ج( 1ص . )462عانية.
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ف تراجم ،وهو محريم لير عام وال دائم ،با موقوو ومرهون بسببر.
كثيدرا مدن الددو محدرم ع دص أبنائهدا العدام ين فدي السد ك
وفي عصرنا نجدد
ً
الدب وماسددي ،والس د ك العسددكري  -فددي مسددتوى معددين  -الددءواج باصجنبيدداو،
صا ع ص أبنائها ،و فا ً
ظا ع ص أسرارها.
ر ً
المهددم أنددر ال يوجددد معنددا نددف قطعددي الثبددوو والداللددة ،اجتهددد فيددر عمددر
اجتهادًا يياير ما د ع ير بطريي القطم.
بدا روى البمداري عدن نددافم مدولص ابدن عمدر :أنددر كدان إذا سدئا عدن نكدداد
النصرانية واليهوديدة ،قدا  :إن س درم المشدركاو ع دص المؤمنداو ،وال أع دم
من اإل راك يئًا أكبدر مدن أن مقدو المدرأة :ربهدا عيسدص ،وهوعبدد مدن عبداد
س(.)164
وهو مذه اإلمامية( .)165وما إلير فدي عصدرنا ديمنا الشديإل عبدد الح ديم
محمود  -يإل اصزهر اصسبي( ،)166كما ما إلير الشهيد سيد قط في مفسديرس
آلية البقرة(.)167
فكيف يكون النف قطعيطا ،وهو يحتما مثا هذا الماله؟

***
{و ََل
( )164ان ددر« :البمدداري مددم الفددت » ( )416/9ددديث ( )5285بدداا قددو س معددالصَ :
ت َن ِكحُواْ ۡٱلم ۡ
ه َحت ه َٰل ي ُۡؤ َۚ ه
مِن  } ...من كتاا الطدالق ،وان در« :مفسدير ابدن كثيدر» ()258/1
ُش ِر َٰ َك ِ

.الح بي .و«مفسير القر بي» ( . )68/3دار الكت .
( )165ان ر « :رائم اإلسالم» ل ح ي (.)294/2
( )166ان ر« :فتاوى الشيإل عبد الح يم محمود» (.)128/2
( )167ان ر :في ظال القرآن ( . )242 ،241/1دار الشروق.
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قضية الطالق الثالث
والشاهد المامن هدو :اجتهداد عمدر بإيقدال دالق الدثالث  -ب ف دة وا ددة -
عالعًا ،مبين بر الءوجة بينونة كبرى ،وال محا لءوجها تص منك زو ًجا ليدرس،
ً
معموال بر في عهد النبي ص ص س ع ير وسد م ،وعهدد أبدي
ع ص اله ما كان
بكر ،وصدر من الفة عمر نفسر ،كما جاء ذلك في دديث ابدن عبداس ،الدذي
رواس مس م.
ونبددادر فنقددو هنددا :إن الددنف الددذي اجتهددد فيددر عمددر لددين قطعددي الثبددوو،
متوامرا ،تص إن البماري لم يمرجر.
ف ين هو قرآنًا ،وال ديثًا
ً
كما أنر لين قطعدي الداللدة ،ففيدر مد ويالو كثيدرة ،يدذكرها أمبدال المدذاه ،
ددراد الحدددديث ،ويمكدددن الرجدددول إليهدددا فدددي كتددداا مثدددا «نيدددا اصو دددار»
و ُد َّ
ل شوكاني.
ع ص أن اجتهاد عمر هنا كان ضربًا من التعءير الموكدو إلدص اإلمدام ،ظدن
عددا ل قددوم عددن متددابعهم فددي أمددر الطددالق ،واسددتهتارهم بددر ،فد لءمهم بمددا
فيددر رد ً
أرادوس صنفسددهم مددن االسددتعجا فيمددا كددان لهددم فيددر أندداة ،وأوقددم ع دديهم الثالعددة
عقوبة لهم.
وقد بين اإلمام ابن ميمية وم ميذس المحقي ابدن القديم فدي عددد مدن كتبهمدا :أن
هددذا مددن اص كددام التعءيريددة التددي متييددر بحس د اقتضدداء المص د حة لهددا زمانًددا
ومكانًا و ًاال ،ولين من اص كدام الثابتدة ،وأن عمدر رضدي س عندر فدي آ در
أيامدددر نددددم ع يدددر ،وود لدددو كدددان مندددم النددداس مندددر بدددد إلدددءامهم بدددر وإيقاعدددر
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ع يهم( ،)168وقد ذكر ابن القيم ذلك في ألوان السياسة الشدرعية التدي سداس بهدا
عمر اصمة في عهدس ،ونقا عن يمر الك ماو البينة التالية.
قا ابن القيم :قا

يإل اإلسالم ابن ميمية ر مر س :

ومددن ذلددك :إلءامددر ل مط ددي عالعًددا بك مددة وا دددة بددالطالق ،وهددو يع ددم أنهددا
وا دددة ،ولكددن أكثددر الندداس منددر رأى عقددوبتهم بددإلءامهم بددر .ووافقددر ع ددص ذلددك
رعيتر من الصحابة ،وقد أ دار هدو إلدص ذلدك ،فقدا « :إن النداس اسدتعج وا فدي
يء كان لهم فير أنداة ،ف دو أن أمضديناس ع ديهم؟» ف مضداس ع ديهم ليق دوا مندر،
فإنهم إذا ع موا أن أ دهم إذا أوقدم الدثالث جم دة وقعد  ،وأندر ال سدبيا لدر إلدص
المرأة :أمسك عن ذلك ،فكان اإللءام بر عقوبة منر لمص حة رآها.
ولم يكن يمفص ع ير أن الثالث كاند فدي زمدن النبدي صد ص س ع يدر وسد م
وأبي بكدر مجعدا وا ددة ،بدا مضدص ع دص ذلدك صددر مدن الفتدر ،تدص أكثدر
هدءوا ،كمدا فدي المسدند وسدنن النسدائي
الناس مدن ذلدك ،وهدو اممداذ آليداو س
ً
ً
رجدال دي امرأمدر عالعًدا ،ع دص عهدد
وليرهما من ديث محمود بن لبيدد «أن
رسددو س ص د ص س ع يددر وس د م ،فب ددغ ذلددك رسددو س ص د ص س ع يددر وس د م
فقا  :أيلع بكتا هللا وأنا بين أظهركمل فقال رجل :أَل أضر عنقۖ يةا رسةول

هللال» ف ما أكثر الناس من ذلك عاقبهم بر ،عم إنر ندم ع دص ذلدك قبدا مومدر ،كمدا
ذكرس اإلسماعي ي في مسند عمر.
قا ابن القيم :فق د لشديمنا :فهدال مبعد عمدر فدي إلدءامهم بدر عقوبدة؟ فدإن
جمم الثالعة محرم عندك؟ فقدا  :أكثدر النداس اليدوم ال يع مدون أن ذلدك محدرم،
( )168ان ر« :إلاعة ال هفان» ج( ،1ص ،)246وما بعدها.
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ً
جائءا فكيف يعاق الجاها بالتحريم؟
وال سيما والشافعي يراس
ضددا فددإن عمددر ألددءمهم بددذلك ،وسددد ع دديهم بدداا التح يددا «زواج
قددا  :وأي ً
المح ا» وأما هؤالء :في ءمونهم بالثالث ،وكثير منهم يفت لهم باا التح يا.
فإنر ال بد ل رجا من امرأمر ،فإذا ع دم أنهدا ال مرجدم إليدر إال بالتح يدا سدعص
في ذلك ،والصحابة لم يكونوا يسدولون ذلدك ،فحصد

مصد حة االمتندال مدن

الجمم من لير وقول مفسدة التح يا بينهم.
قا  :ولو ع م أن الناس يتتابعون في التح يا لرأى أن إقرارهم ع ص مدا كدان
درا مدن
ع ير اصمر في زمن رسو س ص ص س ع ير وس م ،وأبدي بكدر ،وصد ً
الفتر ،أولص .وبسط يمنا الكالم في ذكا بس ً
ً
ويال( .)169اهـ.
طا
وقا اصستاذ محمد مصطفص بي في كتابر «مع يا اص كدام» :لدم يكدن فدي
أمرا الز ًمدا ،ولايدة مدا فيدر أندر مدنعهم
فعا عمر ممالفة ل شارل ،يث لم ييير ً
من الرجعة التي أبا ها س في الط قتين اصوليين ،ولم مكن الرجعدة الزمدة لكدا
مط ي وال مجديد العقد لكدا مط دي كدذلك ،ولدولي اصمدر أن يمندم النداس بعد
زجرا لهم ،وعقابًا ع ص ارمكابهم المح ور(.)170
المبا او
ً

***

(« )169الطرق الحكمية» البن القيم (ص.)17 ،16
(« )170مع يا اص كام» (ص . )59 ،58دار النهضة العربية ببيروو.
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الءيادة في عقوبة ارا الممر
والشاهد السادس هةو :زيدادة عمدر رضدي س عندر عقوبدة دارا الممدر
عما كان ع ير الحا في عهد النبوة و الفة الصديي.
صدا قطعيطدا وال ظنيطدا ،والدذي دلد ع يدر
والواقم أن الفاروق هنا لم يمالف ن ط
النصوص الصحيحة كما رواس البماري وليرس :أن النبي ص ص س ع ير وسد م
لددم يقدددر ددطا معينًددا لشددارا الممددر ،بددا ضددرا «نحد ًدوا مددن أربعددين» وك مددة
«نحد ًدوا» ل تقريدد ال ل تحديددد ،وقددد روى أنددن أنهددم كددانوا يضددربون بالنعددا
والثياا وما ميسر لهم ،وهذا لين من ندول الج دد المعدروه فدي الحددود ،ومدن
عدم ا ت دف عددد الضدرا مدا بدين عهددد أبدي بكدر ،وعهدد عمدر ،وعهدد عثمددان،
وع ي رضي س عنر و.
ولهذا كص الطبدري وابدن المندذر وليرهمدا عدن ائفدة مدن أهدا الع دم :أن
الممر ال د فيها ،وإنما فيها التعءير ،بددليا اص اديدث الصدحيحة التدي سدكت
عن معيين عدد الضرا ،ومدا جداء عدن ابدن عبداس وابدن دهاا مدن أن النبدي
ص ص س ع ير وس م كان يقتصر في ضرا الشارا ع ص ما ي يي بحالر.
وبهذا معق الحافظ في «الفت » نقا من كص اإلجمدال ع دص أن فدي الممدر
دطا واجبًا(.)171
مسدكرا  -مك فًدا
وقا اإلمام الشوكاني في متن «الددرر البهيدة» :مدن درا
ً
دارا  -ج ددد ع ددص مددا يددراس اإلمددام :إمددا أربعددين ج دددة ،أو أقددا ،أو أكثددر ،ولددو
ممتد ً

(« )171فت الباري» ج(( )15ص . )77الح بي.
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بنعا .
وأكد ذلك ار ر السيد صديي سن ان فدي «الروضدة النديدة» أ دذًا مدن
مجمول اص اديث الدواردة فدي البداا ً
قدائال :فيكدون ع دص هدذا مدن جم دة أندوال
التعءير(.)172
ضدا،
وال اهر من صنيم اإلمام البماري في صحيحر :أن هذا هدو مذهبدر أي ً
ً
أصدال ،وال أ درج هندا فدي
كما ذكر الحافظ بن جر قا  :فإنر لم يترجم بالعدد
العدد الصري

عا(.)173
يئًا مرفو ً

ولو س منا أن في عقوبة الممر دطا مع و ًما ،وأنر أربعدون ،فدإن زيدادة عمدر
ع يددر ،معتبددر عقوبددة معءيريددة زائدددة ع ددص الحددد ل ددره معددين ،وهددذا مددن ددي
اإلمام ،كما كان عمر يءيد من درا الممدر فدي نهدار رمضدان ،مي ي ًدا ع يدر
لحرمة الشهر ،ونحو ذلك.

***

(« )172الروضة الندية رد الدر البهية» ج(( )2ص.)283
(« )173فت الباري» ج(( )15ص.)80 ،79
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إسقا اسم الجءية عن نصار بني مي
والشاهد السةابع :إسدقا اسدم الجءيدة عدن نصدارى بندي مي د  ،والحدي مدا
بيناس من قبا ،وهو :أن عمر هندا لدم يعطدا الدنف ،وإنمدا عمدا بمقصدودس ،ف دم
يكدددن رضدددي س عندددر جامددددًا وال رفيطدددا ،بدددا يددددور وراء مقاصدددد الشدددريعة
وأسرارها ،وهو ما مع مر في مدرسة النبوة.
وبنو مي د هدؤالء كدانوا عربًدا ذوي عددد و دوكة ،وكدانوا يد نفون مدن هدذا
العنددوان «الجءيددة» فط بددوا أن يؤ ددذ مددا يؤ ددذ مددنهم باسددم الصدددقة أي الءكدداة،
ولو كان مضاعفة ،وأجابهم عمر رضي س عنر إلص ما بوا ،بعد أن مدردد
أو رف د

فددي أو اصمددر ،فقددد رأى المص د حة فددي ذلددك لإلسددالم وأمتددرن إذ ال

عبددرة باصسددماء متددص وضددح المسددمياو ،وقددا فيمددا ذكددرس ابددن قدامددة فددي
«الميني» :هؤالء القوم مقص ،رضدوا بدالمعنص ،وأبدوا االسدم! والمالصدة أن
عمر أسقط االسم ،ولم يسقط الحكم.
وربما يعترض معترض ً
قدائال :إن دفعهدم الجءيدة باسدم الءكداة أوا لصددقة،
ينافي «الصيار» الذي وصفهم س بدر دين إعطداء الجءيدةن إذ قدا معدالص بعدد
اصمر بقتالهمَ { :حت ه َٰل ي ُۡع ُطواْ ۡٱل ِج ۡزيَةَ عَن يَ ٖد َو ُهمۡ َٰ َ ِغ ُرونَ } [التوبة.]29 :
فالمس د مون م د مورون بقتددا هددؤالء الموصددوفين بالصددفاو المددذكورة فددي
اآلية ،والذين دفعوا المس مين إلص قتالهم بما ارمكبوس في قهدم ،تدص يجبدروهم
ع ص المضول والتس يم واإلذعان لحكدم المسد مين ،وهدذا هدو المدراد بالصديار
في اآلية الكريمة.
وقد عرضنا لهذس المس لة في دارستنا هذس من قبا ،ف يرجم إليها.
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قضية التسعير
وأما مس لة «التسعير» وامتنال النبي صد ص س ع يدر وسد م عندر فدي زمندر،
وإفتاء من بعدس من الصحابة أو التابعين بالجواز في أ وا معينة.
فالواقم أن النبي ص ص س ع ير وس م إنما امتنم عن التسعير في الة لدالء
بيعي ،نتيجة ل سنن واصسدباا التدي أقدام س ع يهدا هدذا العدالم ،وإليدر اإل دارة
بقولددر« :فةةإن هللا هةةو المسةةعر القةةابض الباسةةا الةةراوق»( )174ولهددذا جدداء فددي
بع

الرواياو« :بل ادعوا»(.)175
أي الجئوا إلص س أن يكشف عنكم أسباا اليالء ،ويهير أسباا الر اء.
ولم يكن اليالء نتيجة لتد ا عوامدا مفتع دة فدي السدوق مدن مالعد بعد

التجار باصسعار ،وا تكارهم ل س م ،وظ مهم ل مسته كين ،وموا ؤهم ع يهم.
ففي الحالة التي يكون فيها اليالء «لق ة الشيء وكثرة الم ي» كما يعبر ابدن
ميمية ،أو «لقانون العرض والط » كما يعبر االقتصداديون فدي زمنندا ،يتدرك
اصمر ل ناس ،ولحرية السوق ،وهو ما جاء فير الحديث.
ً
جدائءا بدا واجبًدا،
وفي داالو اال تكدار والتالعد وال دم يكدون التسدعير

( )174الحديث رواس أبو داود في البيول ( )3451ومتمتر« :وأني صرجدو أن ألقدص س ،ولدين
أ ددد مددنكم يطددالبني فددي دم وال مددا » وسددك ع يددر هددو والمنددذري ،ورواس الترمددذي فددي
البيول ( )1314وقا  :سن صحي  ،وابن ماجر في التجارة ( )2200ك هم عن أنن.
ً
رجدال جداء فقدا  :يدا رسدو س
( )175الحدديث رواس أبدو داود عدن أبدي هريدرة ( :)3450أن
سعر .فقا « :با ادعوا» .وفي ممتصر المنذري« :با ادعوا» (.)3450
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يإل اإلسالم ابن ميمية( ،)176وهو مذه مالك وأبي نيفة وأ مد.

وبهذا ك ر ،يتبين لنا بوضود أن كا الشواهد التي استد بها القدائ ون بتقدديم
المصدددال ع دددص النصدددوص القطعيدددة ،ال يوجدددد فيهدددا أي دليدددا ع دددص دعدددواهم
الكبيرة.

***

( )176ان ددر :كتابنددا «الحددال والحددرام » ص ( ،16 )245 ،244مكتبددة وهبددة ،وان ددر
«رسالة الحسبة» البن ميمية ،والطرق الحكميدة البدن القديم (ص )214ومدا بعددها ،بعدة
السنة المحمدية بالقاهرة.
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رد عام ع ص ما ادعوس ع ص الفاروق
ً
مفصديال ع دص الوقدائم واصمث دة التدي ذكروهدا عدن الفداروق،
وبعد أن رددنا
نرد ع ص هذس الدعاوى عن عمر رضي س عنر  ،ردطا ك يطا عا طما ،فنقو :
إن عمر بن المطاا  -كييرس من فقهاء الصحابة  -كان وقافًا عند نصدوص
الكتاا والسنة ،ال يقدم ع يهما رأير وال رأي ليرس ،ما دام الحكم قدد اسدتبان لدر
من النف ،كما قا معالصَٰ { :يََٓۡيك َها ٱلهة ِذينَ َءا َمنُةواْ ََل تُقَ ِةد ُمواْ َب ۡةينَ يَةدَي ِ ه
ٱَّللِ َو َرسُةو ِل َۖ ِۖ
َوٱتهقُواْ ه َۚ
ٱَّللَ إِ هن ه
ع ِليم} [الحجراو.]1 :
س ِميع َ
ٱَّللَ َ
ولهذا كان مما وصف بر عمر :أنر كان وقافًا عند كتاا س(.)177
وهذس بدهية ماريمية مشهد لها وقائم ال محصر من سيرة عمر.
أ -مددن ذلددك :الحادعددة الشددهيرة التددي ردو فيهددا المددرأة ع يددر وهددو يمطد فددوق المنبددر ،محد ً
داوال
محديددد المهددور ،مستشددهدًا بمهددور بندداو النبددي صدد ص س ع يددر وسدد م وأزواجددر ،فمددا كددان إال أن

{وإِ ۡن أ َ َردتكة ُم ۡ
ٱسةتِ ۡبدَا َل َو ۡو ٖ همكَةانَ َو ۡو ٖ َو َءات َ ۡيةتُمۡ
عارضتر امدرأة فدي المسدجد بقولدر معدالصَ :
إِ ۡحد ََٰٰه هُن قِن َطارا فَ ََل ت َ ۡۡ ُخذُواْ ِم ۡنُۖ ش َۡي َۚا أَت َ ۡۡ ُ
خذُونَ ۥُۖ ب ُۡه َٰت َنا َوإِ ۡثما كم ِبينا} [النسداء ]20 :ومدا كداد
عمر يسمم هذس اآلية من المرأة تص رجدم عدن رأيدر ً
قدائال ك متدر الشدهيرة :أصداب المدرأة وأ طد
عمر(!)178
صا صدري ًحا فدي القضدية ،ويمكدن أن يحمدا ذكدر القنطدار فيهدا
هذا مم أن اآلية الكريمة ليس ن ط
ع ص المباليدة ،فالمباليدة أ يانًدا مكدون بدالتكثير كمدا هندا ،وأ يانًدا مكدون بالتق يدا كمدا فدي دديث أبدي
( )177روى ذلك البماري.
( )178ذكر الواقعة ابن كثير ،وعءاها إلص أبي يع ص فدي مسدندس عدن مسدروق ،وقدا  :إسدنادس
جيد قوي .كما عءاها إلص ابن المنذر أيضًا (ج.)467/1
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بكر« :وس لو منعوني ً
عقاال كانوا يؤدونر لرسو س لقام تهم ع ير».

ورلم هذا ،عد عن رأير في التحديد ،لما الد لر من ظاهر اآلية.
ا -وقددد ذكرنددا مددن قبددا عددن عمددر قولددر« :إيدداكم وأصددحاا الددرأي ،فددإنهم
أعداء السنن».
روى محمددد بددن إبددراهيم التيمددي عددن عمددر رضددي س عنددر قددا « :أصددب
أصددحاا الددرأي أعددداء السددنن ،أعيددتهم أن يعوهددا ،ومف ت د مددنهم أن يرووهددا،
فاستبقوها بالرأي».
وروى عنر رقة بن أبي عبد س أنر قا « :أصدحاا الدرأي أعدداء السدنن،
أعيتهم اص اديث أن يحف وها ،ومف ت مدنهم أن يعوهدا ،واسدتحيوا دين سدئ وا
أن يقولوا :ال نع م ،فعارضوا السنن برأيهم ،فإياكم وإياهم».
وقد روى هذا المعنص عن عمدر مدن عددة درق ب سدانيد فدي لايدة الصدحة،
كما قا العالمة ابن القيم(.)179
ج -وعن عمر رضي س عندر قدا  :أيهدا النداس ،امهمدوا الدرأي فدي الددين،
ف قد رأيتني وأني صرد أمر رسو س ص ص س ع ير وس م برأيدي ،ف جتهدد وال
آلددو ،وذلددك يددوم أبددي جنددد  ،والكتدداا يكتد  ،وقددا « :اكتبددوا بسددم س الددر من
الر يم» فقا  :يكت  :باسمك ال هدم .فرضدي رسدو س صد ص س ع يدر وسد م،
وأبي  .فقا « :يا عمر ترانٱ قد رضيه وتۡبلل!»(.)180

(« )179إعالم الموقعين» ج( 1ص.)55
(« )180إعالم الموقعين» ج( 1ص.)56 ،55
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د -وروى الشعبي قا  :كت عمر إلص ري «القاضي»:
«إذا ضرك أمر ال بد منر ،فان ر ما في كتاا س فاق

بدر ،فدإن لدم يكدن

ففيما قضدص بدر رسدو س صد ص س ع يدر وسد م ،فدإن لدم يكدن ففيمدا قضدص بدر
الصالحون وأئمة العد  ،فإن لم يكن ف ن بالميدار ،فدإن دئ أن مجتهدد رأيدك
فاجتهددد رأيددك ،وإن ددئ أن مددؤامرني وال أرى مؤامرمددك إيَّدداي إال يد ًدرا لددك،
والسالم».
«هـ» وفي معام دة المجدوس ،ومحديدد عالقدة الدولدة اإلسدالمية بهدم لدم يددر
عمر ما يصنم بهم ،وكيف يعام هم ،تص روى لدر عبدد الدر من بدن عدوه أن
الرسو ص ص س ع ير وس م أ ذ الجءية من مجوس البحرين ،فعما بر.
و -وأراد قسمة ما الكعبة ،تص ا تج ع ير أبي بن كعد بد ن النبدي صد ص
س ع ير وس م لم يفعا ذلك ،ف مسك.
ز -وكددان يددرد النسدداء ال ددوامي ضددن «فددي الحددج» ونفددرن قبددا أن يددودعن
البي  ،تص أ بر أن رسو س ص ص س ع ير وس م ر ف لحائ

في مدرك

عا صمر النبي ص ص س ع ير وس م.
واه الودال ،ف مسك عن ردهن ،امبا ً
د -وكددان يفاضددا بددين ديدداو اصصددابم  -ع ددص أسدداس مفاومهددا فددي المنددافم -
تص ب ير عن رسو س ص ص س ع ير وس م المساواة بينها ،فترك قولر وأ دذ
بالمساواة.
 وكان يرى الدية ل عصبة فقط ،وأن المرأة ال مرث من دية زوجهدا ،ف مداأ برس الضحاك بن سفيان ب ن النبي ص ص س ع يدر وسد م ورث المدرأة بالديدة،
رجم عن قولر.
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ي -وأراد رجم مجنونة ،تص أع م بقدو رسدو س صد ص س ع يدر وسد م:
«رفع القلم عن ثَلف  » ...ف مر أال مرجم.
ك -وأنكر ع ص سان اإلنشاد في المسجد ،ف برس هو وأبدو هريدرة :أندر قدد
أنشد فير بحضرة رسو س ص ص س ع ير وس م ،فسك عمر.
 وهددم بتددرك الرمددا فددي الطددواه «والرمددا :سددرعة المشددي مددم مقدداراال ُمطدددا» عدددم ذكدددر أن النبدددي صددد ص س ع يدددر وسددد م فع دددر فقدددا  :ال يحددد لندددا
نتركر(.)181
هذا هو عمدر ،وهدذس مواقفدر أمدام النصدوص  -التدي لدم يصدا مع مهدا إلدص
مرمبة القطعية  -امبال والتدءام ،وندءو عدن رأيدر إلدص مقتضداها ،فكيدف يقدا :
صا قطعية بمجرد رأير واجتهادس؟!!.
إنر ع ي نصو ً
صيصة المنهج العمري:
إن ل منهج العمري صائف مميءس عند الدارسين المتعمقين:
 - 1لقد كان منهد عمر في آرائر واجتهادامر المتع قة بالسياسة الشدرعية هدو
المنهج الوسط المتوازن الذي نعتبدرس هدو المعبدر عدن رود اإلسدالم ،ووسدطية
اإلسالم ،إنر المنهج الذي يوازن بين الن در فدي النصدوص الشدرعية الجءئيدة،
والمقاصد الشرعية الك ية ،وبعبارة أ رى :إنر ين ر إلص النصوص فدي ضدوء
المقاصد.
وسنبين فيما ي مي أن هناك مدارس عالعًا في هذس القضية:

( )181ان ر« :اإل كام في أصو اص كام» البن ءم ،ج( 1ص.)145 ،144
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أ -المدرسددة التددي معنددص بجءئيدداو النصددوص ومتشددبث بهددا ،وال م تفد إلددص
المقاصد العامة ،والقواعد الك ية .وهم الجامدون من الشدرعيين ،الدذين سدميتهم
«ال اهرية الجدد».
ا -ويقاب ها :المدرسة التي من ر في المقاصد والمصال  -س رايتهدا -
وال م تف إلص النصوص ،وال مبالي بها ،وهؤالء المتيربون الدذين يريددون أن
مدور ريعة س في ف ك ضارة اليرا وف سفامر المادية والوضعية.
« ج » والمدرسدددة الثالثدددة هدددي «المدرسدددة الوسدددطية» مدرسدددة التدددوازن
ضدا
والتكاما بين النصوص والمصال والمقاصدد ،والتدي ال مدرى بينهمدا معار ً
قيقيطا ،فدال يمكدن أن مصدطدم مصد حة قيقيدة بدنف قطعدي وال العكدن ،ولدو
ظاهرا فال بد من أ د ا تمالين :إما أن يكون الدنف ليدر قطعدي ،أو
دث هذا
ً
لير عاب بدالمرة ،أو لدر م ويدا آ در سدائغ ،وإمدا أن مكدون المصد حة موهومدة
لير قيقية ،وهذا هو منهج المدرسة العمرية.
 - 2عدم إن عمدر لدم يكددن يتمدذ رأيدر فددي سدرعة وعج دة ،بددا كدان يفكدر فددي
ً
دويال تدص يصدهرس وينضدجر ،كمدا
الرأي ويديرس في نفسر ،وقد يصبر ع يدر
رأينا لك في قضية مقسيم اصرض المفتو ة.
 - 3وأمر آ ر ،وهو أن عمر  -في لال آرائدر  -لدم يكدن يتمدذها منفدردًا،
كالمستبدين من الم وك والسال ين ،بدا كدان عادمدر االستشدارة فيمدا ينوبدر مدن
أمور ،كما ص عنر ذلك في وقائم كثيرة.
وهنا نجددس فدي قضدية مقسديم اصرض قدد استشدار ،ف دار ع يدر ع دي ومعداذ
بعدم مقسيمها ،با روي أن عثمان و حة كاندا مدن المدوافقين ع دص هدذا الدرأي
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ضا ،بهذا موافي عمر  -ومعر هؤالء الصحابة اصجدالء  -ع دص عددم التقسديم،
أي ً
ف ًا لحقوق اصجيا اآلميدة تدص ال يجدور ع ديهم الجيدا الحاضدر بمدا يتوسدم
فير من اإلنفاق.
وهكذا كان عمر ،كان يكون رأير ،بعد عرضدر ع دص مدن عنددس ،أو بدالقرا
منر من الصحابة ،كما رأيناس في زكاة الميا ،قد استشدار الصدحابة فدي د نها،
صا ع يطا رضي س عنر .
ف اروا ع ير بما يرونر دينًا و ر ً
عا ،و صو ً
ر م س عمر ،فقد كان «مدرسة» متميدءة فدي فقدر اإلسدالم ،ذا بصديرة فدي
فهددم القددرآن والسددنة ،والسددير ع ددص هددداهما ،فرضددي س عنددر وعددن الم فدداء
الرا دين المهديين ،وعن الصحابة أجمعين.

***

أسن ومرمكءاو
في فقر السياسة الشرعية
فقۖ النصوص فٱ ضوء المقا د.
فقۖ الواقع.
فقۖ المواونات.
فقۖ اَولويات.
فقۖ التغيير.
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أسن ومرمكءاو السياسة الشرعية
السياسة الشرعية التي ننشدها ونتحدث عنهدا ،ليسد مجدرد دعدوى مددعص،
أو عار يرفم وال مادة «هالمية» يكيفها من يشاء بما يشاء.
عواب ومتييراو:
إنما هي مجموعة من المفاهيم الشرعية في مدبير أمر اصمة العام في ضدوء
الشددريعة السددمحة ،بع د

هددذس المفدداهيم مددن «الثواب د » التددي ال متييددر بتييددر

الءمان والمكان ،وبعضها من «المتييراو» القاب دة ل تييدر فدي إ دار الثوابد ،
فهي مشدودة إليها ،منط ي منها ،ومرجم إليها ،ومدور ولها.
والثواب دائ ًما ق ي ة ومحددودة مدن نا يدة «الكدم» ولكنهدا فدي لايدة اصهميدة
من نا ية «الكيف» صنها هي التدي مجسدد و ددة اصمدة وممييءهدا وقددرمها ع دص
الصمود محتف ة بمقومامها و صائصها.
وهذس «الثواب » معبر عنها «القطعياو» من نصوص القدرآن والسدنة ،ممدا
ً
وعمال ،ن ًرا ومطبيقًا.
انعقد ع ير إجمال اصمة ،واستقر ع ير أمرها ع ًما
وذلك مثا قيام ن امها الفكدري والتربدوي والتشدريعي ع دص أسداس العقيددة،
المتمث ة في التو يد والرسالة والجءاء في اآل درة ،وإقامدة الشدعائر العباديدة هلل
و دددس مددن الصددالة والصديام والءكدداة والحددج ،والددذكر والدددعاء ،ومرسدديإل القدديم
اص القيددة فددي الحيدداة مددن العددد واإل سددان ،والعفدداه واإل صددان ،والصدددق
واصمانة ،والر مة والبر ،وسائر الفضائا الربانية واإلنسانية ،وا ترام كرامدة
اإلنسدان وفطرمددر والدددفال عدن قددوق اإلنسددان المستضدعف و رمامددر ،بيد
الن ر عن جنسر أو لونر أو ليتدر أو اعتقدادس أو و ندر ،واعتبدار اصمدة المسد مة
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مك فة بالدعوة إلص المير واصمر بالمعروه والنهي عن المنكر فدي العدالم ك در،
والوقوه في وجر اإللحداد واإلبا يدة ،وال دم واالسدتعباد ،وأن هدذس اصمدة أمدة
وا دة في عقيدمها ووجهتها ،وفدي قب تهدا ومرجعيتهدا ،وأن قومهدا فدي و ددمها،
وضعفها في مفرقها.
ومن هذس الثواب  :مرجعية القدرآن والسدنة ،وفرضدية الحكدم بمدا أندء س،
ومحقيددي العددد بددين الندداس ،وأداء اصماندداو إلددص أه هددا وا تيددار الحدداكم عددن
ريددي البيعددة ،ومثبي د قاعدددة الشددورى ،والنصدديحة فددي الدددين ،والطاعددة فددي
المعروه ،وأن ال اعة لمم وق في معصية المالي ،والحم ة ع ص كا متكبدر
جبار ،وكا مت لر في اصرض ،والتنديد بمدن يتبعدون كدا جبدار عنيدد ،ومقاومدة
ال م والطييان من أي جهة كان .
ومنها :مربية الشباا ع ص معاني الجد واالستقامة والفضي ة ،والفتياو ع دص
معدداني الطهددر والعفدداه واإل صددان ،واصمددة ك هددا ع ددص معدداني الحددي والميددر
وعما الصالحاو ،والتواصي بالحي والصبر ،والمسارعة إلدص أداء الواجبداو
قبا

الحقوق.

ومن هذس الثواب  :نشر الع م ،ومحاربدة الجهدا واصميدة والتم دف ،ومكدوين
العقي ة الع مية التدي مدرف

الجمدود والتق يدد ،ومدؤمن بدالن ر والتفكدر والحجدة

والبرهان ،ومقاوم المرافاو واصبا يا.
ومنها إ اعة التسام مم الممالفين ،ورف

اإلكراس فدي الددين ،وفدت بداا

الحوار مم اآل ر ،والتر ي باإل اء والمساواة بين الناس ،والدعوة إلدص عدالم
إنسدداني متعدداره ،ومتعدداون ع ددص البددر والتقددوى ،ال يعتدددي فيددر قددوي ع ددص
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ضعيف ،وال يست عر بميرس أناس ع ص ساا آ رين.
ومنهدددا :المحاف دددة ع دددص يددداة النددداس وصدددحتهم البدنيدددة والعق يدددة ،وع دددص
أعراضدددهم وأمدددوالهم ،وع دددص أنسدددابهم وذريدددامهم وع دددص أمدددنهم و رمدددامهم
و صوصيامهم ،و ريامهم الدينية والمدنية والسياسية.
ومنها :كس الما من ر ،ومنميتر بدالطرق المبا دة ،وإنفاقدر فدي وجوهدر
المشروعة ،ومحريم الربا والميسر وأكدا أمدوا النداس بالبا دا ،والعمدا ع دص
منمية اإلنتاج ،ومر يد االستهالك ،واستقامة التداو  ،وعدالة التوزيم.
ومنها :إ ال ما أ دا س ،ومحدريم مدا درم س ،ومطداردة المحرمداو مدن
صا الكبائر الموبقاو :من القتا والءندص و درا المسدكراو،
المجتمم ،و صو ً
ومنددداو الممددددراو ،وإ ددداعة الفا شدددة ،وأكدددا أمدددوا الضدددعفاء كاليتدددامص،
واإلعراء من الحرام ،كالتجارة في الس م الفاسددة والم وعدة ،وليرهدا مدن كبدائر
اإلعم والفوا  ،،ما ظهر منها وما بطن ،واإلعم والبيي بيير الحي.
م ددك هددي أهددم الثواب د التددي ال دداله ع يهددا ،وإنمددا المدداله يتركددء دو
المتييددراو ،وإن كددان عصددرنا قددد ابت ددص ب ندداس يريدددون محويددا الثواب د إلددص
متييددراو ،والقطعيدداو إلددص محددتمالو ،لددئال يبقددص لألمددة دديء محددتكم إليددر،
ومعو ع ير.
والفقدددر الدددذي نتبنددداس فدددي السياسدددة الشدددرعية هدددو :الدددذي يدددربط المتييدددراو
بالثواب  ،ويرد المتشابهاو إلص المحكماو ،والجءئياو إلص الك ياو ،والفدرول
إلص اصصو  ،وهو الفقدر الدذي كدان ع يدر الصدحابة والم فداء الرا ددون ،ومدن
سار ع ص دربهم من التابعين لهم بإ سان.
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المرمكءاو الممسة:
يقددوم هددذا الفقددر المنشددود  -الددذي ينبثددي مددن العقيدددة ،ويعتمددد ع ددص الشددريعة،
ومؤيدس القيم واص الق  -ع ص عدة أسن ومرمكءاو أساسية ،نجم هدا فمدا ي دي،
عم نفص ها ونشر ها بعد ذلك.
المرتكز اَول :فقر النصوص الجءئية في ضوء المقاصد الك ية.
المرتكز الثانٱ :فقر الواقم ،وميير الفتوى بتييرس.
المرتكز الثال  :فقر الموازناو بين المصال والمفاسد.
المرتكز الرابع :فقر اصولوياو.
المرتكز ال امس :فقر التييير.
وسددنفرد كددا وا ددد مددن هددذس المرمكددءاو بحددديث يشددر ر ،ويوضد
والمراد منر في هذا المقام بالتفصيا المناس إن اء س.

***

قيقتددر
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المرمكء اصو
فقر النصوص في ضوء المقاصد
إن أو مددا يرمكددء ع يددر فقددر السياسددة الشددرعية الددذي ننشدددس ،هددو :أن نفقددر
النصددوص الشددرعية الجءئيددة فددي ضددوء مقاصددد الشددرل الك يددة ،بحيددث مدددور
الجءئيدداو ددو محددور الك يدداو ،ومددرمبط اص كددام بمقاصدددها الحقيقيددة ،وال
منفصا عنها.
مدارس عالث في فقر المقاصد:
وقد ذكرو في دراسة أ رى لي و مقاصد الشريعة :أن في هدذا القضدية
مدارس عالعًا لكا منها وجهة و ريي.
 - 1المدرسةةةة اَولةةةل :التدددي معندددص بالنصدددوص الجءئيدددة ،ومتشدددبث بهدددا،
ومفهمها فه ًما رفيطا ،بمعء عما قصد الشدرل مدن ورائهدا ،وهدؤالء هدم الدذين
سميتهم من قديم «ال اهرية الجدد» ،فهم ورعة ال اهرية القدامص الدذين أنكدروا
مع يددا اص كددام أو ربطهددا ب د ي مقصددد ،بددا قددالوا :إن س معددالص كددان يمكددن أن
ي مرنا بما نهانا عنر ،وأن ينهانا عما أمرنا بر.
هؤالء ورعدوا عدن ال اهريدة :الحرفيدة والجمدود ،وإن لدم يرعدوا عدنهم سدعة
الع م.
 - 2والمدرسة الثانية :هي المدرسة المقاب ة لهؤالء ،وهي التدي مدءعم أنهدا
معندددص بمقاصدددد الشدددريعة و«رود» الددددين ،ميف دددة نصدددوص القدددرآن العءيدددء
والسددنة الصددحيحة ،مدعيددة أن الدددين جددوهر ال ددكا ،و قيقددة ال صددورة ،فددإذا
واجهددتهم بمحكمدداو النصددوص لفددوا وداروا ،ومد َّولوا ف سددرفوا ،و َّرفددوا الك ددم
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عن مواضعر ،وممسكوا بالمتشابهاو وأعرضدوا عدن المحكمداو ،وهدؤالء هدم
«أدعياء التجديد» وهم في الواقم دعاة التيري والتبديد.
 - 3والمدرسة الثالثة :المدرسة الوسطية التي ال ميفدا النصدوص الجءئيدة
من كتاا س معالص ،ومن صحي سنة رسو س ص ص س ع ير وس م ،ولكنهدا
ال مفقددر هددذس النصددوص الجءئيددة بمعددء عددن المقاصددد الك يددة ،بددا مفهمهددا فددي
إ ارها وفي ضوئها ،فهي مرد الفرول إلص أصدولها ،والجءئيداو إلدص ك يامهدا،
والمتييراو إلص عوابتها ،معتصمة بالنصوص «القطعية» في عبومهدا وداللتهدا،
فاالستمساك بها :استمسداك بدالعروة الدوعص ال انفصدام لهدا ،ومتشدبثة كدذلك بمدا
عدا يقينيطدا قيقيطدا ،بحيدث لددا يمثدا «سدبيا المدؤمنين»
أجمع ع ير اصمة إجما ً
الذي ال يجوز االنحراه أو الصد عنر.
وهذس هدي المدرسدة التدي ندؤمن بهدا ،ونتبندص منهجهدا ،ونراهدا هدي المعبدرة
عن قيقة اإلسالم ،والرادة عنر أبا يا صومر ،والتي أ سن الفهدم عدن س
معالص وعن رسولر ع ير الصالة والسالم.

***
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 - 1مدرسة «ال اهرية الجدد»
فقر النصوص بمعء عن المقاصد
وأود أن أبدأ هنا بدالرد ع دص المدرسدة اصولدص :مدرسدة التمسدك بالنصدوص
الجءئية مم إلفا المقاصد الك ية ،وهي التي سميتها «ال اهريدة الجددد» فدإنهم
يضدرون بالددعوة إلدص
بجمودهم ومشددهم  -بدالرلم مدن إ الصدهم ومعبددهم -
ي
دررا ب ييًددا ،ويشددوهون صددورمر أمددام مثقفددي
اإلسددالم وإلددص مطبيددي ددريعتر ضد ً
العصدددر ،كمدددا يبددددو ذلدددك واضددد ًحا فدددي مدددوقفهم مدددن قضدددايا المدددرأة ،وقضدددايا
صددا العالقدداو الدوليددة ،والعالقددة بييددر
االقتصدداد والسياسددة واإلدارة ،و صو ً
المس مين.
هم في قضية المرأة يدعون إلص منعها من العما ،وإن كان هي أو عائ تهدا
في أمن الحاجة إلير.
وهم ال يقب ون أن مشهد المرأة في االنتماباو ويكدون لهدا صدوو باإليجداا
أو بالس .
ناهيك أن مر

لمج ن ل شورى أو ل نواا أو تص ل ب دية.

وهم يدعون إلص أن م ذ منر موا نينا المسيحيين وأمثدالهم :الجءيدة باسدمها
وعنوانهدددا ،وأن ال نبددددأهم بالسدددالم ،وإذا لقينددداهم فدددي الطريدددي ألج نددداهم إلدددص
أضديقر ،وأن نطبدي ع دديهم مدا ذكدرس الفقهدداء رفيطدا فدي العصددور الماضدية مددن
أ كام أها الذمة.
وهم يعترضون ع ص ما ذكرس الماوردي وليدرس فدي أ كامدر السد طانية مدن
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جددواز مددولي أهددا الذمددة وزارة التنفيددذ ،بددا هددم ينكددرون مر دديحهم ل مجددالن
النيابية.
وهددم يرفضددون محديددد مدددة الواليددة لددرئين الدولددة ،وال بددد أن مكددون لمدددى
الحياة ،وينكرون ع ص من أجاز التحديد ،ب نر مق يد ل كفار.
وهددم يرفضددون االقتبدداس مددن ليرنددا ،معتبددرين ذلددك مددن «اإل ددداث فددي
الدين» وكا محدعة بدعة ،وكا بدعة ضاللة ،وكا ضاللة في النار.
منكدرا» مجد مقاومتدر وأ دذ القدرار
ومن هنا يعتبرون الديمقرا يدة ك هدا « ً
باصكثرية «بدعة لربية» مستوردة.
وكددذلك فكددرة مكددوين «اص ددءاا» أو «الجماعدداو» ك هددا مددد ا فددي دائددرة
الحديث الصحي المتفي ع ير «من أحدف فٱ أمرنا مةا لةيس منةۖ فهةو رد» أي
مردود ع ير.
وهم يرفضون التجديد في الدين ،واالجتهاد في الفقر ،واالبتكار فدي أسدالي
وممبدرا
هدرا
ً
الدعوة ،ويرون أن مبقص الحياة كما كان فدي عصدور السد ف م ً
 ...إلددص آ ددر م ددك المجموعددة مددن اصفكددار والمفدداهيم التددي يضدديي المقددام عددن
صدا كتداا «مدن فقدر
صرها اآلن .وقد رددنا ع يها في كتبندا السدابقة ،و صو ً
الدولة في اإلسالم» وكتابنا «فتاوى معاصرة».
وسنبين فيما ي ص ط هذس المدرسة ،وأنها لم محسن الفهم عن س ورسدولر،
كما ينبيي أن يكون.
قيام الشريعة ع ص رعاية المصال :
ولقددد امفددي جمهدددور ع مدداء اصمدددة ع ددص أن الشددريعة إنمدددا أنءلدد لتحقيدددي
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مص حة ا لعباد في المعاش والمعاد ،وأن س سبحانر ال يعود ع ير ديء منهدا،
فهو لني عن العالمين ،وإنما أراد بها المير والصالد لم قدر ،فالبدد ل عدالم مدن
محددري معرفددة مقصددود س معددالص مددن ددرعر ،وإنمددا مُعددره مقاصددد الشددريعة
باسدتقراء اص كددام المتنوعدة ،ومتبددم النصددوص المتعدددة ،ومع يالمهددا الممت فددة،
التي يفيد مجموعها يقينًا بمقصد الشريعة ،ولين ص د أن يدَّعي ع دص الشدريعة
مقاص دد ك يددة لددم مددد ع يهددا اصدلددة الجءئيددة ،أو ينفددي عددن الشددريعة الحكمددة
والمص حة فيما جاءو بر.
ومن الك ماو المضيئة التي يتناق هدا أهدا الع دم هندا مدا قالدر اإلمدام ابدن القديم
في «إعالمر»« :إن الشريعة مبناها وأساسها ع ص الحكدم ومصدال العبداد ،فدي
المعاش والمعاد ،وهي عد ك ها ،ور مة ك ها ،و كمة ك ها ،ومصد حة ك هدا،
فكا مسد لة رجد عدن العدد إلدص الجدور ،وعدن الر مدة إلدص ضددها ،وعدن
المصد حة إلددص المفسدددة ،وعددن الحكمددة إلددص العبددث ،ف يسد مددن الشددريعة ،وإن
أد

فيها بالت ويا»(.)182
وهذا كدالم ينبيدي أن نعد

ع يدر بالنواجدذ ،وأن نواجدر بدر الجامددين الدذين

يتمسحون بابن القيم و يمر ابدن ميميدة ،ولكدنهم لدم يحم دوا عنهمدا هدذس الدرود،
سدا لتييدر
وهذس البصيرة ،التي من ر إلص الشريعة هذس الن درة ،ومدرى ذلدك أسا ً
الفتوى بتيير الءمدان والمكدان واإلنسدان ،وفقًدا ل مقاصدد واصهدداه والمصدال
التددي راعاهددا الشددارل عنددد مشددريعر ل حكددم ،إيجابًددا واسددتحبابًا ،أو محري ًمددا أو
كراهة إو إبا ة.

(« )182إعالم الموقعين» (.)15 - 14/3
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واصدلة ع ص وجوا ميير الفتوى بتيير موجبامهدا كثيدرة ال يتسدم المقدام لهدا
هنا ،وقد بينَّاها في كت أ رى( ،)183وسنعود إلير في ديثنا عن «فقر الواقدم»
وميير الفتوى بتييرس.
إنما الذي يهمنا ذكرس وم كيدس هندا مدا نبَّدر ع يدر ابدن القديم ،وهدو ارمبدا ذلدك
بتقرير قيام الشريعة ع ص رعاية المصال  ،وع دص هدذا اصسداس يجد مطداردة
فكرة «الحيا» التي انتشرو لددى بعد
المحرماو ،أو إسقا بع
َّ

المتد رين ل تحايدا ع دص فعدا بعد

الواجباو.

كمدا نؤكدد هندا أن كدا كدم درعي ال بدد أن يكدون وراءس محقيدي مصد حة:
ضددرورية أو اجي دة أو محسددينية ،وفددي مقسدديم اصصددوليين لمرام د المصددال ،
وقد يكون محقيي المص حة في صورة س بية ،بمعنص درء المفسدة.
وقددد جد َّدود اإلمددام أبددو إسددحاق الشددا بي فددي «موافقامددر» الحددديث عددن هددذس
صا من كتابر ينبيي أن يُرا َجم(.)184
«المقاصد» وأفرد لها جء ًءا ا ط
كمدددا أفدددردس بالتددد ليف فدددي عصدددرنا َّ
العالمدددة محمدددد الطددداهر بدددن عا دددور،
واستدرك بع

االستداركاو المهمة ،وكتد فيدر كثيدر مدن الع مداء والبدا ثين

في عصرنا ،وباا الع م مفتود ،ولك مجتهد نصي .

( )183ان ر :كتابنا «مد ا لدراسة الشريعة اإلسالمية» فصا :ميير الفتدوى ،ضدمن عوامدا
السعة والمرونة في الشريعة (ص.)229 - 200
( )184ان در :الجددءء الثدداني مدن «الموافقدداو» ،وان ددر« :مقاصدد الشددريعة اإلسددالمية» البددن
عا ور ،وان ر :ما كتبناس عن المقاصد في كتابندا «مدد ا لدراسدة الشدريعة اإلسدالمية»،
وفي دراستنا عدن (أصدو الفقدر الميسدر) المنشدورة فدي « وليدة ك يدة الشدريعة» بجامعدة
قطر ،العدد الحادي عشر.
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فقهاء الصحابة ين رون إلص مقاصد الشريعة:
ومددن اسددتقرأ مددا أعددر عددن فقهدداء الصددحابة رضددي س عنددر و مثددا الم فدداء
الرا دين ،وأبَي ومعاذ وزيد بدن عابد  ،وابدن مسدعود وابدن عبداس وابدن عمدر
وعائشة ،وليرهم ،ون ر إلص فقههم وم م ر بعمي ،مبيَّن لر أنهم كدانوا ين درون
إلص ما وراء اص كام من ع ا ومصال  ،وما محم ر اصوامر والنواهي من كدم
ومقاصد ،فإذا أفتوا في مس لة ،أو كموا في قضية ،لم يي عدن بدالهم مقاصدد
الشدددريعة وأهددددافها ،ولدددم يهددددروا هدددذس المقاصدددد الك يدددة فدددي لمدددرة الحمددداس
ل نصددوص الجءئيددة ،وال العكددن ،بددا ربطددوا الجءئيدداو بالك يدداو والفددرول
باصصو  ،واص كام بالمقاصد ،بعيدًا عن الحرفية والجمود.
ولهددذا وجدددنا معدداذ بددن جبددا الددذي أرسد ر النبددي صد ص س ع يددر وسد م إ لددص
اليمن مع ًمدا وقاضديًا وواليًدا ،وأمدرس أن ي دذ الءكداة مدن ألنيدائهم ،ليردهدا فدي
فقرائهم ،و ذَّرس أن ي دذ كدرائم أمدوالهم ،أي أ سدنها وأفضد ها «مدن الموا دي
والدءرول وليرهدا» بدا ي دذ الوسدط منهدا ،ال اصجدود وال الدرد  ،وكدان ممدا
قالر لدر فيمدا رواس أبدو داود وليدرس« :خةذ ال َحة ه مةن ال َحة ِ والشةا مةن الغةنم

والبعير من اۡلبل والبقر من البقر»(.)185
ولكددن معدداذًا رضددي س عنددر الددذي جدداء فددي الحددديث أنددر أع ددم الصددحابة
بالحال والحرام( - )186لم يجمد ع ص ظاهر الحديث ،بحيث ال ي ذ مدن ال َحد ِّ
( )185رواس أبددو داود فددي الءكدداة ( ،)1599وسددك ع يددر هددو والمنددذري «ممتصددر السددنن»
ددديث ( ،)1534وابددن ماجددر فددي الءكدداة ( ،)1814والحدداكم ( ،)388/1وصددححر ع ددص
ر الشيمين إن ص سمال عطاء بن يسار من معاذ ،وقا الذهبي :لم ي قر.
( )186جءء من ديث« :أر م أمتي ب متي أبو بكر ،وأ دهم في أمر س عمدر  » ...الحدديث
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إال ال َح د َّ  ...إلددإل ،ولكنددر ن ددر إلددص المقصددد مددن أ ددذ الءكدداة ،وهددو التءكيددة
والتطهير ل يني :نفسر ومالر ،وسد دة الفقهداء مدن المدؤمنين ،والمسداهمة فدي
سدا مدن أ دذ
إعالء ك مة اإلسالم ،كما منبر عن ذلك مصاره الءكاة ،ف م يدر ب ً
صددا أن أهددا الديمن أظ هددم الر دداء فددي
قيمدة ال َعديضن الواجبددة فدي الءكدداة ،و صو ً
ر ددداا عدددد اإلسدددالم ،فدددي دددين محتددداج عاصدددمة المالفدددة إلدددص مءيدددد مدددن
المعونددداو ،فكدددان أ دددذ القيمدددة  -م بوسددداو ومنسدددوجاو يمنيدددة  -أيسدددر ع دددص
سا إليهم من فقراء المهاجرين وليرهم في المدينة.
الدافعين ،وأنفم ل مر َ
وهذا ما ذكدرس البمداري فدي صدحيحر مع قًدا بصديية الجدءم ،ورواس البيهقدي
في سننر بسندس عن اوس عن معداذ أندر قدا صهدا الديمن :ائتدوني بممدين أو
لبدددين آ دددذس مدددنكم مكدددان الصددددقة ،فإندددر أهدددون ع ددديكم ،و يدددر ل مهددداجرين
بالمدينة(.)187
وهذا ما ذه إلير الثوري وأبو نيفة وأصحابر ،وروي عن عمدر بدن عبدد
العءيء ،والحسن البصري من جواز أ ذ القيمة بدد العَديضن فدي الءكداة ،وروي
عددن أ مددد فددي ليددر زكدداة الفطددر ،وهددو ال دداهر مددن مددذه البمدداري فددي
صحيحر ،وافي فير الحنفية ع ص كثرة ما الفهمن إذ وجد الدليا معهم(.)188
ووجدنا الفاروق عمر بن المطداا  -بمحضدر مدن الصدحابة  -ينقدا العاق دة

رواس أ مد والترمذي والنسائي وابن ماجر وابن بان والحاكم والبيهقي عن أنن كما فدي
«صحي الجامم الصيير» (.)895
( )187رواس البماري في كتاا الءكاة ،باا :أ ذ العروض في الءكاة ،والبيهقدي فدي «السدنن
الكبرى» (.)113/4
( )188ان ر« :فقر الءكاة» ( . )814 - 809/2مكتبة وهبة.
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دون الدددواوين ،وقيَّددد ع يهددا المسددتحقين
مددن «القبي ددة» إلددص «الددديوان» بعددد أن َّ
ل عطاء من الدولة ،وذلدك أن «التناصدر» الدذي كدان أساسدر مدن قبضداُ :العصدبية
القَبَ ية قد مييَّر اآلن ،وبهدذا أ دذ أبدو نيفدة وليدرس ،ور َّجد ذلدك ديإل اإلسدالم
ابن ميمية ،ولم يعتبر ذلك رو ًجا ع ص النف ،با ً
عمال بمقصودس(.)189
ويمكن أن ينتقا هذا التناصر في عصرنا إلص «النقاباو المهنيدة» ونحوهدا،
فتتحما الدية في قتدا المطد عدن أعضدائها ،ومصدب هدي «عداق تهم» ع دص أن
يُقنَّن ذلك بشرو ر وضوابطر.
ومثا ذلدك :مدا فع در الم يفدة الثالدث عثمدان بدن عفدان فدي ضدالة اإلبدا ،فقدد
سئا رسدو س صد ص س ع يدر وسد م عنهدا ،ف دم يد ذن فدي التقا هدا ،ولضد
ُ
ع ص السائا ً
قدائال« :مةا لةك ولهةال! معهةا سةقاؤها وحةذاؤها تةرد المةاء وتۡكةل
الشةةجر حتةةل يلقاهةةا ربهةةا»( )190فهددي مكتفيددة بنفسددها ،بقدددرمها ع ددص المشددي،
وا تءانها ل ماء في جوفها ،كما ال يماه ع يها من ذئ ونحدوس ،ف تتدرك تدص
ي مي مالكها ،في ذها.
وهكذا ظ َّ في عهد النبوة ،وعهد أبي بكدر ،وعهدد عمدر ،ال يمسدكها أ دد،
عدره عدم مُبدال ،فدإذا
تص إذا كان زمن عثمان ،رأى رأيًدا آ در ،فقدد أمدر بد ن م ُ َّ

س َّنة» (ص . ،)134 ،133دار الوفاء.
( )189ان ر :كتابنا «كيف نتعاما مم ال ي
( )190رواس مالك في المو  ،كتاا اصقضية ،بداا :القضداء فدي ال قطدة( ،ص )757بتحقيدي
محمد فؤاد عبد الباقي ،ورواس البماري في المسداقاة ،ومسد م فدي ال قطدة كمدا فدي «ال ؤلدؤ
والمرجان» دديث ( ،)1123ومعندص (سدقااها) :أي جوفهدا ،مشدرا فيدر مدا يكفيهدا تدص
ق يسدقيها .ومعندص ( دذااها):
مرد ما ًء آ ر ،وقيا :المراد و عنقها ،فال محتاج إلص سدا ٍّ
أي أ فافها ،فتقوى بها ع ص السير وقطم المسافاو البعيدة.
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جاء صا بها أعطص عمنها(.)191
وإنما فعا عثمدان ذلدك لمدا رأى مدن مييدر أ دالق النداس ،ود دو عناصدر
جديدددة فددي المجتمددم ،وامسددال العمددران ،وإمكددان إ فدداء هددذس الضددوا  ،أو نق هددا
وبيعهدا فددي مكددان آ در ،فددرأى عثمددان التعريددف والبيدم لحسدداا المالددك ،أ فددظ
صموا الناس ،وأرعص لمقاصد الشرل.
ونددرى الم يفددة الرابددم ع ددي بددن أبددي ال د يوافددي عثمددان فددي مبدددأ اص ددذ
وااللتقا  ،ولكن ال يوافقر في البيم ،فقد أمر أن يُبنص لهذس الضوا مربدد مُع دف
فير ع فًدا  -ال يُس ِّضدمنها وال يُ ضهءلهدا  -مدن بيد المدا  ،ف َمدن أقدام ِّبيندةً ع دص ديء
منها أ ذس ،وإال بقي ع ص الها ،ال يبيعها(.)192
ولم يقصد ع ي وال عثمان قب ر ممالفة النف الناهي عن االلتقدا  ،بدا فهمدا
منر أنر فتوى في ضوء ظروه وأوضال معيَّنة ،إذا مييَّرو مييَّر الحكم معهدا،
وإال ضداع أمددوا النداس نتيجددة التمسدك بحرفيددة الدنف ،وهددو مدا لددم يقصدددس
النبددي صد ص س ع يددر وسد م الددذي كددان يرعددص الحكمددة والمصد حة فددي كددا مددا
َرل.
ومن ذلك :ما فع ر معاوية بإقرار الصدحابة  -فيمدا عددا أبدا سدعيد المددري -
من اعتبارس ُمدين من ب ُِّر الشام مقوم مقام صال من التمر( ،)193وال ُمددان نصدف
( )191ان ر« :المو » (ص ،)759وقد رواس عن ابن هاا الءهري.
()192ان ددر :كتابنددا « ددريعة اإلسددالم» (ص . )143 - 141المكت د اإلسددالمي ببيددروو،
ودار الصحوة بالقاهرة.
( )193ان ر :كتابنا «فقر الءكاة» ( )938/2وما بعدها والحديث رواس الجماعة عن أبي سعيد
المدري.
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صال ،وال اهر أنر رأى مص حة الفقراء في الب ُِّر أكثر.
ومثا ذلك :إجازة امن الرا ددين عمدر بدن عبدد العءيدء دفدم الددراهم فدي
صدقة الفطر بد الطعام ،وهو مروي عن الحسن وعطاء وليرهمدا ،وهدو مدا
ً
عمدال بمقصدود الدنف فدي م دك الصددقة ،وهدو
أ× ذ بر أبدو نيفدة وأصدحابر،
مسدرة
والسدؤا  ،وإ دراكهم فدي
«إلناء المساكين» في ذلك اليوم عن الطواه
َّ
َ
صدا إذا
العيد ،وهذا قد يتحقي بدفم القيمة أكثر مما يتحقي ببذ الطعدام ،و صو ً
ضدا لددى المعطدي ،إنمدا يتك دف
لم يكدن بدالفقير اجدة إلدص الطعدام ،ولدم يكدن أي ً
راءس(.)194
واصمث ة كثيرة ،و سبنا هذس المالم واإل اراو.
ظاهرية ابن ءم أوقعتر في أ طاء كبيرة رلم عبقريتر:
امفي جمهور اصمدة ع دص مع يدا أ كدام الشدريعة ،ووجدوا رعايدة المقاصدد
في الفقر والفتوى والقضاء.
وبددالغ ال اهريددة فددي اص ددذ ب ددواهر النصددوص ،واالستمسدداك بحرفيتهددا،
ع دص ددد انتهدص بهددم إلددص أفهدام عجيبددة ،وآراء لريبددة ،ينكرهدا الشددرل والعقددا
جميعًا ،رلم عبقرية ابن ءم التي مشهد بها آعارس الع مية التي كدان فيهدا نسديج
و دس ،ورلم ما لر من آراء في فقر معتبر لاية في الروعة والقوة.
مثا ذلك :ما قالر ابن ءم في ديث النبي ص ص س ع ير وس م عدن البدو
في الماء الراكدَ« :ل يبولن أحدكم فٱ المةاء الةدائم الةذي َل يجةري ثةم يغتسةل

( )194المصدر السابي( ،ص.)955 - 953
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منۖ»( )195وفي رواية« :ثم يتوضۡ منۖ»(.)196
فابن دءم يدرى أن البائدا فدي المداء الراكدد  -الدذي ال يجدري  -درام ع يدر
الوضدوء مددن ذلدك المدداء وااللتسددا بدر لفَد ضدرض أو لييددرس و كمدر التدديمم إن لددم
يجد ليرس وذلك الماء اهر ال

ديئًا

ربر لدر ولييدرس! «إن لدم يييِّدر البدو

من أوصافر» و ال الوضوء بر واليُسا بر لييرس.
رف

ابن ءم أن يقين ال ُ
شرا ع دص الوضدوء ،واليُسدا ،ف بداد الشدرا،

و رمهما ع ص البائا ،ورف

أن يقين لير البائا ع ص البائا.

وأكثر من ذلك أنر ربط الحكم بالبو المبا ر في الماء ،ف و با

ار ًجا مندر
()197

عم جرى البو فير فهدو داهر ،يجدوز الوضدوء مندر واليُسدا ،لدر ولييدرس
وهو جمود عجي !

وال لددرو أن أنكددرس جمهددور ع مدداء اصمددة ع ددص ال اهريددة ،واعتبددروس مددن
َّ
العالمددة ابددن دقيددي العيددد فددي ددر ر ل حددديث فددي كتابددر القدديم
ددذوذامهم ،وقددا
«اإل كام رد عمدة اص كام».
«ممدددا يُع دددم بطالندددر :مدددا ذهبددد إليدددر ال اهريدددة الجامددددةن مدددن أن الحكدددم
ممصوص بالبو في الماء ،تص لو بدا فدي كدوز وصدبَّر فدي المداء لدم يضدر
عنددددهم  ...والع دددم القطعدددي اصدددا بدددبطالن قدددولهم ،السدددتواء اصمدددرين فدددي
( )195رواس الشيمان وأبو داود والنسائي عن أبدي هريدرة ،كمدا فدي صدحي الجدامم الصديير
(.)7593
( )196رواس أ مد والترمذي والنسائي وأبو عوانة عدن أبدي هريدرة ،كمدا فدي صدحي الجدامم
الصيير ()7594
( )197ان ر المس لة ( )136من المح ص )114/1( :وما بعدها . ،مطبعة اإلمام بمصر.
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الحصو في الماء ،وأن المقصود :اجتنداا مدا وقعد فيدر النجاسدة مدن المداء،
ولين هذا من مجا ال نون ،با هو مقطول بر»(.)198
هددذا مددا قطددم بددر اإلمددام ابددن دقيددي العيددد فددي «مقصددود» الحددديث ،ولكددن
«ال اهريددة الجامدددة» كمددا س د َّماها ،ال يعنيهددا المقصددود مددن الحددديث وال مددن
النصوص عامة ،وال مبحث عن العد والمقاصد وراء النصوص يو ًما ،وهدذس
هي آفتها ،اآلفة في قصور منهج ال اهرية نفسر ،وإن كان لهم اسدتنبا او مدن
النف أ يانًا في لاية الرصانة واإلبدال.
ومن رفية أبي محمد ابن ءم ما قالر فدي دديث« :البكةر تُسةتۡذن وإذنهةا

ماتها»(.)199
وقددد فهددم جمهددور اصمددة مددن الحددديث :أن صددم البكددر عنددد اسددتئذانها يددد
ع ص رضداها ويقدوم مقدام كالمهدان صنهدا مسدتحي فدي اليالد  ،ف دو أنهدا مك مد
وقال ب سانها :أنا موافقة ،فإنر آكد وأد ع ص رضاها من باا أولص.
ولكن ابن ءم يدرى أنهدا إن مك مد بالرضدا فدال ينعقدد بهدذا النكدا ُد ع يهدان
()200

صنر اله الحديث النبوي!!

قا المحقي ابن القيم :وهذا هوالالئي ب اهريتر(!)201
رف

ابن ءم مع يا أ كام الشرل ،وأنكر ربطها ب ي كمدة أو مصد حة،

( )198ان ر« :اإل كام رد عمدة اص كام» بتحقيي أ مد اكر (.)73/1
( )199رواس مالك وأ مد ومس م وأصدحاا السدنن عدن ابدن عبداس كمدا فدي «صدحي الجدامم
الصيير» (.)289
( )200ان ر :المس لة ( )1835من «المح ص» (.)575/9
( )201ان ر« :زاد المعاد» بتحقيي اصرناءو ( . )100/5الرسالة.
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مورا بددر! ورأى أن
وأجداز أن يكددون المد مور بددر منهيطددا عندر ،والمن ِّهددي عنددر مد ً
ومسددوي بددين الممت فددين ،وذكددر لددذلك أمث ددة
فددرق بددين المتمدداع ين،
الشددريعة م ُ ِّ
ِّ
و واهد رد ع يها ابن القيم في «إعدالم المدوقعين» مبينًدا طد س ،وأن مدا سدبر
ً
فدرق بدين متسداويين أبددًا ،كمدا
متساويًا أو
متماعال لين كذلك ،وأن الشريعة ال م ُ ِّ
ال مجمم بين ممت فين قَط ،و َمن ظن ذلك فقد أ ط ع ص الشريعة.
إلفا «ال اهرية الجدد» لمقاصد الشريعة:
وفي عصرنا رأينا وسمعنا من مقمصوا مصية ابن دءم ،وألف دوا الن در
إلددص مقاصددد الشددريعة ،ورفضددوا ربددط اص كددام بددالحكم والمصددال  ،و جبددتهم
النصوص الجءئية عن الن ر إلص المباد الك ية ،فوقعوا كمدا وقدم ابدن دءم -
وهدو أ وسدم مدنهم ع ًمدا بيقدين  -فددي أ طداء فا شدة ،و َّم دوا دريعة س مددا ال
محتم ر ،بضيي أفهامهم ،وسعة أوهامهم.
رأينا َمن يحمدا ع دص َمدن يُدر ِّ ف فدي أ دذ القيمدة فدي زكداة المدا  ،وزكداة
الر صة ،وموافقة ذلك ليدرض الشدارل،
ال ِّفطر ،والكفَّاراو ،رلم الحاجة إلص ي
ومصال الناس ،ويباليون في ممطئة من أجاز ذلك من اصئمدة السدابقين ،ومدن
مددبعهم مددن الع مدداء المعاصددرين ،تددص إنهددم ليعتبددرون إ ددراج القيمددة بددا ًال
مردودًان وهذا لرور عجي من هؤالء.
رأينا من يقبدا فدي إعبداو د دو رمضدان ،أو المدروج مندر :دهادة فدرد أو
فددردين ،بددرلم إجمددال ع مدداء الف ددك مددن المس د مين وليددر المس د مين :أن هددال
الشهر يستحيا أن يُرى في أي بقعة في اصرضن صنر لم يولد بعدد! هدذا مدم أن
ع م الف ك اليدوم ب دغ مر دة اسدتطال بهدا الوصدو إلدص القمدر والمدريإل ،ولددا
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ا تمددا المط د فددي أ كامددر بنسددبة « 100000 :1وا ددد إلددص مائددة ألددف» فددي
الثانية كما يقو أها اال تصاص.
س ف وال َم َف بجواز العما بالحساا لمدن يثدي
وقد قا من قا من ع ماء ال َّ
َّ
العالمة السبكي اص ذ بر في النفي ال فدي اإلعبداو ،أي ينمدا ينفدي
بر ،وأوج
الحساا القطعي إمكدان الرايدة ،فدال يجدوز ل قاضدي أو المفتدي أن يقبدا دهادة
الشهود ،قا  :صن الحساا قطعي ،والشهادة ظنيدة ،وال ندي ال يقداوم القطعدي،
ً
فضال عن مقديمر ع ير(.)202
وهو الذي نفتي بر منذ زمن ويا ،وندين س معالص بر.
إسقا الثمنية عن النقود الورقية:
ألرا من ذلدك أنَّدا وجددنا مدن يقدو  :إن النقدود الورقيدة  -التدي يتعامدا بهدا
العددالم ك ددر اليددوم ،ومنددر العددالم اإلسددالمي  -ليس د هددي النقددود الشددرعية التددي
سدنَّة ،وع ددص هددذا ال مجد فيهددا الءكدداة ،وال يجددري فيهددا
وردو فددي الكتدداا وال ي
الربا! إنما النقود الشرعية هي الذه والفضة و دهما!
هكددددذا يقددددو جماعددددة مددددن الندددداس ظهددددروا فددددي لبنددددان ،وعرفددددوا باسددددم
«اص باش»( )203وظهرو معهم آراء اذة مثا هذس الفوا بها جمهور اصمة.
يمكنك في قو هؤالء «ال اهرية الجدد» أن مم ك الماليين من هدذس النقدود،
( )202ان ر :ما كتبناس عن هذس المس لة في كتابنا «كيف متعامدا مدم السيدنَّة النبويدة» :التفريدي
بين الوسي ة المتييرة والهده الثاب  ،وكتابنا« :ميسير الفقدر :فقدر الصديام» محد عندوان:
عالث رق إلعباو رمضان ،وكتابنا «فتاوى معاصرة» الجءء الثاني.
( )203ينتسددبون إلددص رجددا اسددمر :عبددد س الحبشددي الهددرري ،وال أدري متددص كددان اص بدداش
أسامذة ل عرا في ع م الدين؟!
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فتتطول بر.
وال ممرج عنها زكاة في كا َ ضو  ،إال أن مطي نفسك بشيء
َّ
ويمكنك أن مدفم هذس النقود إلدص َمدن دئ مدن النداس أو إلدص البندك ،وم دذ
أردو ،وال َ َر َج ع يك!!
ع يها من الفوائد ما
َ
وقد رردوُ ع ص هؤالء الحدرفيين فدي كتدابي «فقدر الءكداة» وبيَّند ُ طد هم
الفاض ومناقضهم الواض .
فهذس النقود هدي التدي يددفعونها عمنًدا لأل دياء ،فيسدتح ون بهدا ممت دف السد م
من عقار ومنقو .
ع َدرق العامدا اصجيدر ،وينتفعدون
وهي التي يدفعونها أجرة ،فيسدتح ون بهدا َ
في مقاب ها بالعين المؤجرة.
وهددي التددي يدددفعونها مهد ًدرا ل مددرأة ،فيسددتح ون بهددا الفددروج ،ويصددححون
النكاد ،ويثبتون اصنساا.
وهي التي يدفعونها دية في القتا المط  ،فيبرءون من دم المقتو .
وهددي التددي يقبضددون بهددا روامددبهم ومكافدد،مهم ،وأجددور عقددارامهم ،وأعمددان
بضائعهم ،ويقيمون الدعاوى ،ويط بون التعويضاو ،ضد من يت ر عدنهم فدي
ذلك ،أو ي كا بع

ذلك ع يهم.

وهددي التددي يعتبددرون لنددص المددرء بمقدددار مددا يم ددك منهددا ،وفقددرس بمقدددار مددا
يحرم منها.
وهي التي يحف ونها في أعء المواقم صيانة لها و ف ًا من الضديال لشديء
منهددا ،فددي الدددور أو فددي المصدداره ،ويقددام ون دونهددا لددو صددا ع دديهم صددائا
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يريدها.
وهي التي معاق القوانين ك ها َمن سرقها أو ا ت سها أو أ ذها ر وة.
فكيدف سددام لهدؤالء أن يُيف ددوا ذلدك ك ددر ،ويُسدقطوا الءكدداة عدن هددذس النقددود،
ويجيددءوا الربددا فيهددان صنهددا ليسددد ذهبًددا وال فضددة ،لددوال النءعددة ال اهريدددة
الحرفية التي ذهب بهم بعيدًا عن الصواا؟!!
إسقا الءكاة عن أموا التجارة:
ومددن أعج د مددا قرأنددا وسددمعنا فددي عصددرنا مددن آراء «ال اهريددة الجدددد»
القو بسقو الءكاة عن أموا التجارة.
ً
رجال مثا الشيإل ناصر الدين اصلباني  -ع دص مبحدرس فدي
لقد ساءني أن أجد
الحديث وع ومر  -يؤيد رأي ال اهريدة والشديعة اإلماميدة فدي إ دراج الثدرواو
التجارية من وعداء الءكداة ،ويدرى أن التجدار الدذين يم كدون عدروض التجدارة
التي مقدَّر بعشراو الماليين أ يانًا ال مج ع يهم الءكاة فيها!
وقد مبم فدي ذلدك َّ
العالمدة الشدوكاني ،وم ميدذس اصميدر الهنددي صدديي سدن
سدنَّة،
ضدا عدن عمومداو القدرآن وال ي
ان القنوجي ،ممالفًدا جمهدور اصمدة ،معر ً
وعن مقاصد الشريعة.
وأنددا مددن المعجبددين بالشددوكاني والقنددوجي  -وقب همددا بددابن ددءم  -ولكددن ال
عصمة ليير رسو س ص ص س ع ير وس م ،والشوكاني  -ع ص إمامتر  -مبددو
فير أ يانًا نءعة ظاهرية ،كما في موقفر هنا ،وفي بع

المسائا اص رى.

وأ س أن الشوكاني لو عاش إلص عصرنا ورأى أن من التجدار مدن يم دك
ضدا مُقددَّر بدالماليين ،بدا بعشدرامها ومئامهدا ،وأن هدذس الثدروة قدد
بضائم وعرو ً
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سدديا فددي صددورة نقدود» ولددو دددث دديء
ممدر ع يهددا السددنون وال مَدن َ «أي م ُ َ
جءئي من ذلدك ،فق مدا يحدو ع يدر ال َح ضدو  ،ومعندص هدذا أن أمدوا التجدار هدذس
معفاة  -بصورة مستمرة  -من وجوا الءكاة! أ س لدو رأى الشدوكاني ذلدك،
عا ل حي.
ولمن نتائجر ،ليير رأير واجتهادس ،فقد كان رجا ً
ولكددن الشدديإل اصلبدداني يعددي ،فددي عصددرنا ويقددو ذلددك ،وينكددر ع ددص مددن
يمالفر ،ويءعم أن قولر هو الشرل الصحي  ،وهذا هوالعج العاج !
لقد سمع ُ ذلك عنر قدي ًما من بع

عدا
الناس ،وكن ال أصددقر ،سدبتر نو ً

مددن التشددنيم ع ددص الشدديإل ،لمددا لددر مددن صددوماو كثيددرة مددم ع مدداء المددذاه
اصربعة وليرهم.
سدنَّة» وذلدك
تص قرأوُ ذلك فدي كتابدر «ممدام المندة فدي التع يدي ع دص فقدر ال ي
عنددد مع يقددر ع ددص ددديث أبددي ذر رضددي س عنددر « :وفةةٱ البَةةز ةةدقتۖ» الددذي
سنر الحافظ ابن جر من قبا.
ضعَّفر الشيإل ،وإن َّ
وال يتسدددم المقدددام هندددا ل دددرد ع دددص الشددديإل ،وقدددد رددو ع يدددر فدددي كتدددابي
«المرجعية الع يا في اإلسالم ل قرآن والسنة»(.)204
لقد ناقش ُ المضيِّقين في إيجاا الءكداة فدي كتدابي «فقدر الءكداة» فدي فصدا
«زكددداة ال ُم ضسدددتَيَالو» وناقشددد

دددبهاو ال اهريدددة فدددي فصدددا «زكددداة الثدددروة

التجاريددة» وفنَّدددوُ ددبهاو هددؤالء وأولئددك ،وال أريددد أن أعيددد مددا كتبتددر هندداك
ف يراجعر من يريد التوسم في الموضول(.)205
(( )204ص )256 - 249نشر مكتبة وهبة ،القاهرة.
( )205ان ددر« :فقددر الءكدداة» فصددا (زكدداة الثددروة التجاريددة) ،بدداا (أدلددة وجوبهددا و ددبهاو
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ِّ ضع ِّري لو أ َ َ ذَو المدن التجارية الكبرى في عالمندا اإلسدالمي بفتدوى

الشيإل ،فماذا يكون ل فقراء ،واليارمين ،وفي سبيا س ،وسدائر المصداره مدن
أموالهم التي مُقدَّر بالم ياراو؟
لددين ع ددص مجددار جدددة والريدداض والكويدد ودبددي وأبددي ظبددي والدو ددة
ع َّمان وبيروو والقاهرة ودمشي وبيدداد وليرهدا مدن زكداة
والمنامة ومسقط و َ
س ِّيا منهدا» و دا ع يدر ال َح ضدو  ،أو مدا ابد
إال ما ن َّ من البضائم «أي ما ُ
بر أنفسدهم مدن ق يدا أو كثيدر ،وقدد ممدر سدنواو ،وال يُسديَّا مدن هدذس العدروض
دديءن صن بضدداعة مددذه وأ ددرى مجدديء ،وهكددذا دواليددك ،والمحددروم هددو
الفقراء والمستحقون ،والم وم هو اإلسالم.
ع ص أن ابدن دءم المضديِّي فدي الءكداة يكمدا مذهبدر أندر يوجد ع دص ولدي
اصمر أن يفرض ع دص اصلنيداء فدي أمدوالهم مدا يسدد اجدة الفقدراء ،ويجبدرهم
ع ص ذلك(.)206
والشدديعة الددذين ال يددرون الءكدداة واجبددة ع ددص عددروض التجددارة ،يعوضددون
ذلك بما أوجبوس من «ال ُممن» في كا ما يينمر المس م ويستفيدس من د دا ،بعدد
أن ي ددذ كفايددة نفسددر وأه ددر لمدددة سددنة بددالمعروه ،ومددن ذلددك ُ :مددن أربدداد
التجارة ،فهي ضريبة ع ص صافي الد ا بمقدار .%20
أمددا الشدديإل فيددرى اصصددا بددراءة الذمددة مددن كددا مك يددف فددي المددا  ،وإن ب ددغ
الممالفين والرد ع يها) (. )323 - 322/1مكتبة وهبة ،وان ر« :زكاة المسدتيالو بدين
المضيقين والموسعين» (ص.)465 - 458
( )206ان ددر« :المح ددص» ( ،)159 - 156/6وان ددر« :فقددر الءكدداة» ( )987/2ومددا بعدددها،
بعة مكتبة وهبة ،الطبعة السادسة عشرة.
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الماليدددين ،وأن أمدددوا اصلنيددداء محرمدددة مصدددونة ال يجدددوز المسددداس بهدددا ،أو
عدا ،وليه دك الضدعفاء مشدردًا ،إال أن
إيجاا أي ي ع يها ،وليمد الفقدراء جو ً
يجود ع يهم التجار بما مطي بر أنفسهم من الفتاو!
سنَّة المفترى ع يهما.
ويعءي بعد ذلك ك ر إلص الكتاا وال ي
إن اإلسددالم قددد يُضددار أ يانًددا مددن أصدددقائر الطيبددين ،أكثددر مم دا يُضددار مددن
أعدائر المبيثين الكائدين.

***
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 - 2مدرسة «المعط ة الجدد»
معطيا النصوص باسم المصال والمقاصد
والمدرسددة الثانيددة المقاب ددة لمدرسددة «ال اهريددة الجدددد» التددي محدددعنا عنهددا:
المدرسددة التددي ميفددا النصددوص الجءئيددة ،بددا متعمددد اإلعددراض عنهددا ،ومددءعم
أنها من ر إلص المصال العامة ،والمقاصد الك ية.
وهؤالء أسميهم« :مدرسة التعطيا ل نصوص» أو «المعط دة الجددد» الدذين
ورعوا «المعط ة القدامص» الذين عط وا أسماء س معالص من معانيها الحقيقية.
فهؤالء القدامص عط وا في مجدا العقيددة ،وهدؤالء الجددد عط دوا فدي مجدا
الشريعة ،وكالهما معطيا مذموم.
ف ولئددك المعط ددة الجدددد اجتددرءوا ع ددص نصددوص الشددرل ،الددذي جدداء بهددا
الددو ي المعصددوم فددي القددرآن العءيددء ،والسددنة المشددرفة ،فردوهددا بددال مبدداالة،
عددا لهددوى أنفسددهم ،أو أهددواء
وجمدددوها بددال أعددارة مددن ع ددم أو ُهدددَى ،إال امبا ً
اآل رين ممن يريدون أن يفتنوهم عن بع

ما أنء س إليهم مدن الحدي ،وس

معددالص إنمددا يريددد مددن عبددادس أن ي ددذوا الحددي ك ددر ،ويؤمنددوا بالكتدداا ك ددر ،وال
يكونوا كالذين أوموا لكتاا من قب هم من بني إسرائيا ،الدذين قدرعهم س معدالص
ض
ب د نهم آمنددوا بددبع الكتدداا وكفددروا بددبع  ،قددا سددبحانر{ :أ َ َفت ُ ۡؤ ِمنُةةونَ ِب ةبَ ۡع ِ
ۡٱل ِك َٰت َ ِ َوت َ ۡكفُ ُرونَ بِبَ ۡع ٖ َۚ
ض فَ َمةا َج َةزآ ُء َمةن يَ ۡفعَة ُل َٰذَ ِلةكَ ِمةن ُكمۡ إِ هَل ِخ ۡةزي فِةٱ ۡٱل َحيَ َٰةو ِ ٱلةدك ۡنيَ َۖا
َويَ ۡو َم ۡٱل ِق َٰيَ َم ِة ي َُردكونَ إِلَ َٰ ٓل أَش َِد ۡٱلعَذَا ۗۡ ِ َو َما ه
ٱَّللُ بِ َٰغَ ِفل َعمها ت َ ۡع َملُونَ } [البقرة.]85 :

صدا
ولقد أمر س رسولر ص ص س ع ير وس م أن يحكم بين النداس  -و صو ً
أها الكتداا  -بمدا أندء س إليدر ،ونهداس عدن امبدال أهدوائهم ،و دذرس أن يفتندوس
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{وأ َ ِن ۡ
ٱح ُكةم بَ ۡيةنَهُم بِ َمةا ٓ أ َ َ
نةز َل ه
ٱَّللُ َو ََل
عن بع ما أنء س إلير ،فقا عدء وجداَ :
تَتهبِ ۡع أ َ ۡه َوآ َء ُهمۡ َو ۡ
ض َما ٓ أ َ َ
نز َل ه
ٱَّللُ إِلَ ۡيكَ } [المائدة.]49 :
ٱحذَ ۡر ُهمۡ أَن يَ ۡفتِنُوكَ ع َۢن بَ ۡع ِ

ومن أعج ما كتبر بعد

المعاصدرين :أن س معدالص إنمدا أمدر رسدولر أن

{وأ َ ِن ۡ
ٱح ُكةم بَ ۡيةنَهُم
يحكم بما أنء س بين أها الكتاا ،ال بدين المسد مين ،فقولدرَ :
ِب َما ٓ أ َ َ
نز َل ه
ٱَّللُ} الضمير في «بينهم» صها الكتاا.

وإندددي صعجددد كيدددف يتدددرك س كتابًدددا ل مسددد مين ،هدددو مصددددر عقيددددمهم
و دريعتهم ،ورود وجددودهم ،عددم ال يددؤمر المسد مون أن يحكمددوا بهددذا الكتدداا،
وإنما يحكم بر بين لير المس مين و دهم؟!!
إن أولص الناس أن يحكم بينهم بمدا أندء س هدم المسد مون ،الدذين أندء لهدم
الكتاا ،وبعث لهم الرسو  ،وال يتم لهم إيمان إال إذا رضوا بحكم س ورسدولر
{إِنه َما كَانَ قَ ۡو َل ۡٱل ُم ۡؤ ِم ِنينَ إِذَا دُ ُ
ع ٓواْ إِلَل ه
س ِةم ۡعنَا
ٱَّللِ َو َرسُةو ِل ِۖ ِلةيَ ۡح ُك َم بَ ۡيةنَهُمۡ أَن يَقُولُةواْ َ
َوأ َ َع ۡعنَ َۚا َوأُوْ َٰلَٓ ِكَ ُه ُم ۡٱل ُم ۡف ِلحُونَ } [النور.]51 :

إن الندداس لددن يسددتينوا عددن هدايددة س ،وإن ب يددوا مددن الع ددم مددا ب يددوان صن
{و َمةا ٓ أُوتِيةتُم ِمةنَ
القصور البشدري سدي ا يحكمهدم ،وع دم س أكبدر مدن ع مهدم َ
ۡٱل ِع ۡل ِم إِ هَل قَ ِليَل} [اإلسراء.]85 :

ع ص أن اإلنسدان قدد يعدره الصدواا مدن المطد  ،ويميدء الميدر مدن الشدر،
ولكن مي بر الشهواو والمصدال اآلنيدة والماديدة ،فتجع در يحدا لنفسدر مدا يجد
أن يحددرم ،ويوج د ع ددص نفسددر مددن اصمددور مددا ال ينبيددي ،ويسددقط عنهددا مددا ال
يجوز أن معفص منر.
وأع م مثا ع دص ذلدك :إبا دة الواليداو المتحددة اصمريكيدة الممدر ،بعدد أن
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رمهدا ،وأصددرو مشددريعًا بدذلك ،عددم ضديط ع يهددا الشدهواو والمصددال ،
ف لي الح ر ،وهي مع م ما وراءس مدن مد،عم وأضدرار ع دص العقدو واصجسدام
واص الق واالقتصاد واصسر والجماعاو.
من أهدم مدا انتهد إليدر هدذس المدرسدة المعط دة :ظنهدا أو موهمهدا :أن موجدد
مصددال

قيقيددة معددارض النصددوص القطعيددة ،وأنددر إذا وجددد هددذا التعددارض

رجح د المص د حة ع ددص الددنفن صن اص كددام إنمددا ددرع لرعايددة مصددال
الم ددي ،فددال يعقددا أن معددود ع يهددا باإلبطددا  ،فددإذا وجدددنا مص د حة يعارضددها
النف« ،ع قنا» النف ،وأمضينا المص حة ،ولهدذا أعدر عدن بعد

المجتهددين

المعتبرين قولهم :يث موجد المص حة فث َ َّم رل س.
ويستند القائ ون بهذا الرأي  -وهم عادة مدن دارج نطداق ع مداء الشدريعة -
إلص ظداهر مدا قالدر نجدم الددين الطدوفي «و 716هدـ» فدي در ر لحدديثَ« :ل

ضةةةرر وَل ضةةةرار»( )207عدددن التعدددارض بدددين الدددنف والمصددد حة ،ومقديمدددر
مفسدديرا يمدددم فكددرمهم
المصدد حة ع ددص الددنف إذا معارضددا ،ويفسددرون رأيددر
ً
الع مانية الد ي ة ،وقد بينا ط هم في فهم مذه الطوفي ،وسنءيدس بيانًا بعد.
والحي أن هدذس الددعوى العريضدة ال يؤيددها دليدا مدن العقدا وال مدن النقدا
وال من الواقدم ،بدا منقضدها اصدلدة ك هدا مدن صدرائ العقدو وصدحاد النقدو
وعواب الوقائم.
( )207رواس أ مد وابدن ماجدر عدن ابدن عبداس ،وابدن ماجدر عدن عبدادة بدن الصدام  ،ان در:
«إراواء الي يا» لأللبداني (ص ،)896وهدو صدحي بمجمدول رقدر ،ومعنداس مقطدول بدر
من استقراء أ كام الشريعة النافية ل ضرر والضدرار ،الثابتدة بدالقرآن والسيدنَّة ،ولهدذا عدد
من القواعد الشرعية المس مة عند الجميم.

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

281

فددإن الددذي أنددء هددذس الشددريعة اإللهيددة ،وبديَّن أ كامهددا ،وك َّددف قددر العمددا
بها ،هو الذي دي النداس ،وع دم مدا هدم فدي اجدة إليدر مدن اص كدام فشدرعر،
وع م ما يص حهم ويرقص بهم مدن الشدرائم فد لءمهم بدر {أ َ ََل يَ ۡعلَة ُم َم ۡةن َخلَةَلَ َو ُه َةو
ير} [الم ك.]14 :
ٱللهطِييُ ۡٱل َ ِب ُ

فهددو أع ددم بهددم مددن أنفسددهم ،وأبددر بهددم مددن أنفسددهم ،وأر ددم بهددم مددن آبددائهم
وأمهامهم.
وإذا كددان ددالي اإلنسددان هددو منددء الشددريعة ،فددال يُتصددور أن يتندداق

مددا

رعر مم مص حة عبادس ،إال أن يكون ليدر عدالم بدذلك دين درعر ،وهدذا ال
ع ِّمدددر ،ولكندددر أراد أن يعندددتهم ،وي دددءمهم العُسدددر
يقدددو بدددر مسددد م ،أو يكدددون َ
والحرج ،وهذا منفي بالنصوص القا عة ،قدا معدالص{ :ي ُِريةدُ ه
ٱَّللُ بِ ُكة ُم ۡٱلي ُۡس َةر َو ََل
علَ ۡةي ُكم ِمة ۡةن َح َةر ٖ َو َٰلَ ِكةةن ي ُِريةدُ
ي ُِريةدُ ِب ُكة ُم ۡٱلع ُۡس َةر} [البقدرةَ { .]185 :مةةا ي ُِريةدُ ٱ هَّللُ ِليَ ۡجعَة َل َ
ي عَةن ُكمَۡۚ
ِليُ َط ِه َر ُكمۡ َو ِليُتِ هم نِ ۡع َمت َ ۥُۖ َ
ع َل ۡي ُكمۡ َلعَله ُكمۡ ت َ ۡش ُك ُرونَ } [المائدة{ ،]6 :ي ُِريدُ ٱ هَّللُ أَن يُ َ ِف َ
سة ُ
ٱَّللُ ََ َ ۡعنَةت َ ُكمَۡۚ إِ هن ه
شةا ٓ َء ه
ةن َ
ٱَّللَ ع َِزيةةز َح ِكةةيم}
{ولَة ۡةو َ
ٱۡلن َٰ َ
ضة ِعيفا} [النسدداءَ ،]28 :
َو ُخ ِلةةَلَ ۡ ِ

[البقرة.]220 :
مصدورا
ولهذا كان مصدور مصد حة قيقيدة معارضدها النصدوص القطعيدة،
ً
ضا ،ال وجود لر في أرض الواقم.
ن ريطا أو افتراضيطا مح ً
معارضة أركان اإلسالم باسم المصال :
ولقد رأينا هؤالء يعارضون قوا م النصوص باسم مصال ال قيقة لها.
تددص إن مددنهم مددن عددارض أركددان اإلسددالم ذامهددا مددن الصددالة والصدديام
والءكدداة والحددج ،فمددنهم م دن زعددم أن الصددالة معطددا عددن العمددا ،وأن الءكدداة
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مشجم البطالة ،وأن الصوم يق ا اإلنتاج ،وأن الحج ي ذ من العم ة الصدعبة مدا
نحن في اجة إلير!
بددا مددنهم مددن قددا  :إن القصددد مددن العبددادة هددو مءكيددة اصنفددن ،وقددد نسددتطيم
الوصو إلص هذس الياية بيير عبادة!
ومددن هددؤالء مددن نددادى بإبا ددة الءنددص وإعددادة البيدداء الددذي كددان مبا ً ددا فددي
الددبالد اإلسددالمية أيددام االسددتعمار ،ومددنهم مددن الدد بإبا ددة الممددر،

بعدد

اهرا بالتقدم ،ومنهم من نادى بإبا ة الربا ،محد دعداوى
مشجيعًا ل سيا ة ،وم
ً
تص.
ومنهم ،ومنهم.
معارضة الحدود باسم المصال :
ع ص أن أبرز ما عارضوس من أ كام الشريعة القطعية باسم المصدال  ،هدو:
الحدود والعقوباو التي رعها هلل ،وأوج إقامتهدا  -بشدرو ها وضدوابطها -
س ًما ل جريمة ،ومطاردة ل مجرمين.
وذلك مثا د السرقة ،وهو قطم اليد ،و دد القدذه ،وهوالج دد ،وكدذلك دد
الءندص مددن الج ددد الثابد بددالقرآن ،والددرجم الثابد بالسددنة ،وكددذلك ددد الحرابددة
وقطم الطريي:
بهة صستاذ قوق:
وسددد كتفي هندددا بدددالرد ع دددص أ دددد الع مدددانيين الدددذين ينتسدددبون إلدددص القدددانون
ويقومون  -لألسف  -بتدريسر صبنائنا المس مين الذين وضعتهم اصمة أمانة بدين
أيددديهم ،وذلددك هددو الدددكتور نددور فر دداو أسددتاذ القددانون وعميددد ك يددة الحقددوق
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بجامعة الءقازيي.
يقو الدكتور نور فر او:
«ال يمت ددف ع مدداء الشددريعة والبددا ثون فيهددا ،والمؤر ددون لهددا ،ع ددص أنهددا
متضمن عواب ومتييراو ،فثوابتها هدي م دك المبداد واص كدام واصفكدار التدي
ال متيير أو متبد بتيير اصمكنة أو مبد اصزمنة ،أما متييرامها فهي ذلدك القددر
النسبي من المباد واص كدام واصفكدار ،الدذي يتبدم أعدراه النداس ومعتقددامهم
وأ والهم ودرجة التقدم والمدنية التي يعيشون ع يهدا ،فقضدية ا تدواء الشدريعة
ع ص بع

من الثواب وبع

من المتييدراو قضدية ال داله ع يهدا ،ولكدن

الماله هو و محتوى هذس الثواب وم ك المتييراو ،أي و مدا يُعَدد عابتًدا
ضدا ع دص أن أو
وما يُعَدد
متييدرا مدن أ كدام الشدريعة ومبادئهدا ،وال داله أي ً
ً
عوابد الشدريعة أساسدها مددا مع َّدي منهدا بالعقائددد وب ركدان اإلسدالم وبالعبدداداو،
فهذس أ كام أساسية في اإلسالم م ُ َعد بمثابة الدعائم الكبرى لر ،ال يُقبا مدن مسد م
ضدا
إال أن يس ِّم بها كحقائي ك ية ال متيير بتيير الءمان والمكدان ،وال داله أي ً
أن ما لم يرد فيدر ندف قطعدي الثبدوو وقطعدي الداللدة ،يُعت َبدر مدن المتييدراو،
التي ممت ف با تاله ال روه ،التي ممر ع دص المجتمعداو اإلسدالمية ،مدا دام
دا ًال في إ ار المقاصد العامة ل شريعة اإلسالمية  ...ولكن الماله هدو دو
مددا ورد فيددر مددن مسددائا المعددامالو نددف ددرعي قطعددي الثبددوو :أي عاب د
بمصدرس ع ص وجر القطم واليقين ،قطعي الداللة ،أي ال ُبهة فدي م وي در ،هدا
يُطبَّي تص ولو كان فيدر إضدرار بمصدال المسد مين؟ وهدا يؤ دذ بدر تدص لدو
ا ت ددف السددياق التدداريمي وق د التطبيددي عددن السددياق التدداريمي وق د نددءو
النف؟ وها مؤ ذ هذس النصدوص اص يدرة بالحكمدة منهدا دون ممسدك بحرفيدة
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ع ضسددر» ،وإن اص كددام مبناهددا مصددال
مطبيقهددا عمد ًدال بمبدددأ «إن الدددين يُ ضسددر ال ُ
العبادن صن س ععم ما جعا ع ينا في الدين من َ َدرجٍّ؟ أم أنهدا واجبدة التطبيدي
دون الن ر لما نتصورس عن آعارها االجتماعية التي قدد مبددو لن رمندا القاصدرة
أنها لير مالئمدةن صنهدا ممثدا درل س ،و درل س أولدص بدالتطبيي مدن درل
الناس ».
يقو الكام « :في هذس الفئة اص يرة من اص كام العم ية ،التي عدار المداله
و عبامها أو مييرهدا ،يدد ا أل د مدا يندادي باص دذ بدر ومطبيقدر اليدوم دعداة
مطبيدددي الشدددريعة اإلسدددالمية ،وأظهرهدددا مسدددائا الحددددود ،وإبطدددا الربدددا فدددي
المعامالو المالية».
محصورا في مسائا الحدود والمعدامالو التدي أمدص بهدا
«إذن يبقص الماله
ً
{وأ َ َحة هل ه
ٱَّللُ ۡٱلبَ ۡية َع َوحَةره َم
نف رعي قطعي الثبوو والداللة ،مثدا قولدر معدالصَ :
ٱلربَ َٰ
ٱلربَ َٰ
َل ه
ةةةةواْ} [البقددددرة{ ،]275 :يَ ۡم َحةةةة ُ
ةةةةواْ َوي ُۡر ِبةةةةٱ ٱلصهةةةةدَ َٰ َقه} [البقددددرة،]276 :
ٱَّللُ ِ
ِ
{ َوٱلس ِهار ُ
سةبَا نَ َٰ َكةَل ِمةنَ ٱ هَّللِ} [المائددة،]38 :
ق َوٱلس ِهارقَةُ فَ ۡٱق َطع ُٓواْ أ َ ۡية ِديَ ُه َما َج َةزآ ۢ َء بِ َمةا َك َ
{إِنه َما َج َٰ َٓز ُؤاْ ٱله ِذينَ يُ َح ِاربُونَ ه
سةادا أَن يُقَتهلُ ٓةواْ أ َ ۡو
ٱَّللَ َو َرسُةولَ ۥُۖ َويَ ۡسةعَ ۡونَ فِةٱ ۡٱَ َ ۡر ِ فَ َ
صةةةلهب ُٓواْ [ } ...المائددددة ... ]33 :وقولدددر صددد ص س ع يدددر وسددد م« :مةةةن بةةةدهل دينةةةۖ
يُ َ

فاقتلو » ،إلص آ ر ذلدك مدن اآليداو الكريمدة ،واص اديدث الشدريفة التدي مضدم
ك ًمددا قطعيطددا صمددر مددن أمددور الدددنيا يهددم معدداي ،المس د مين ،ويددن م عالقددامهم
االجتماعية».
ويتكددر الكام د هنددا  -كمددا امك د ليددرس مددن الكتَّدداا الع مددانيين الددذين عرفددوا
دورا مشددوهة مددن مراعنددا ،وجه ددوا لبابددر وجددذورس ،وآفاقددر وأعماقددر  -ع ددص
قشد ً
مقولة نجم الدين الطوفي الحنب ي «المتوفص سدنة 716هدـ» فدي در ر لحدديث:
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«َل َ
ضةةرر وَل ِضةةرار» مددن «اصربعددين النوويددة» الشددهيرة ،وفيهددا يقددو « :مددن

المحا أن يراعي س عء وجا مص حة قر في مبدئهم ومعدادهم ،ومعا دهم،
عم يهما مص حتهم في اص كام الشرعيةن إذ هي أهدم ،فكاند بالمراعداة أولدص،
ضا من مص حة معا همن إذ بها صيانة أموالهم ودمدائهم وأعراضدهم،
وصنها أي ً
وال معاش بدونها ،فوج القو أنر رعاها لهم ،وإذا عب رعايتر إياها لدم يجدء
إهمالهددا بوجددر مددن الوجددوس ،فددإن وافقهددا الددنف واإلجمددال وليرهمددا مددن أدلددة
الشرل فدال كدالم ،وإن الفهدا دليدا درعي وفدي بيندر وبينهدا بمدا ذكرنداس ،مدن
ممصيصر بهدا ،ومقدديمها بطريدي البيدان ،أي أن اإلمدام الطدوفي الحنب دي يدرى
أنر إذا معارض المص حة مم نف مثب لحكم رعي قُددِّم المصد حة ع دص
الددنف ،ويبددرر اإلمددام ذلددك بقولددر« :وال يقددا  :إن الشددرل أع ددم بمصددالحهم -
مصال العباد  -ف تؤ دذ مدن أدلتدر  ...فهدذا ممدا يقدا فدي العبداداو ،التدي ممفدص
مصددالحها عددن مجدداري العقددو والعدداداو ،أمددا مص د حة سياسددة المك فددين فددي
قوقهم ،فهي عم ية مع ومدة لهدم بحكدم العدادة والعقدا ،فدإذا رأيندا دليدا الشدرل
متقاعدًا عن إفادمها ،ع منا أنَّا أ ِّ ضنا في محصي ها ع ص رعايتها».
يقو الكام « :لو قُدِّر لنا أن نما

يمنا الج يدا اإلمدام سد يمان الطدوفي

ر مددر س ورضددي عنددر وأرضدداس ،لس د لناس سددؤا الفتددص الحددائر لشدديمر العددالم
الوقور :أستاذنا و يمنا الج يا ...
«أن مع م أن النف الشرعي الموج لقطم يد السارق قد نء فدي مجتمدم
كان يعتمد في نشا ر االقتصادي ع ص التجارة ،التي ال يدءرل مبا درها ً
قدال،
وال يدير آلة في مصنم ،فها مدرى أن نُبقدي ع دص مطبيدي الدنف بعقوبدة القطدم
في مجتمعنا الذي نحن أ وج ما نكون فيدر إلدص سدواعد أبنائدر ،ع دص اسدتقامتهم
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وانحرافهم  .» ...اهـ.
ليعذرني القار المس م في نقا هذا الكالم الطويدا الممدا ل كامد المدذكور،
فقدددد أردو أال أ تصدددرس وال أمصدددره فيدددر ،صبدددين عدددوارس ومهافتدددر وفسددداد
اسددتداللر ،مددن نددف كالمددر ذامددر ،الددذي سدد أنددر سدداق بددر ال ُح َّجددة التددي ال
مُدددد َ

 ،والمنطدددي الدددذي ال يُدددنق

 ،وهدددو  -كمدددا مدددرى  -أوهدددن مدددن بيددد

العنكبوو!
الرد ع ص بهة أستاذ الحقوق:
وأنا هنا أكتفي ببع

النقا اصساسية التي ميني عن سدواها فدي بيدان فسداد

كالم الكام .
أوَل :لين صدوابًا مدا يصدورس الكامد مدن التق يدا والتهدوين لحجدم الدداعين
إلددص مطبيددي الشددريعة اإلسددالمية ،فهددو يتحدددث عددن «دعدداة مطبيددي الشددريعة»
ك نهم فنة من الناس.
والواقددم أن الددذي يريددد مطبيددي الشددريعة ،وينددادي بهددا ،ويصددر ع يهددا هددو
مجمول الشدع المصدري ،وأن الممدالفين لهدذا التيدار العدارم الكاسد إنمدا هدم
فندة مدن النداس ،مم دك إمكانداو كثيدرة ،ومسدندها قُ َدوى ارجيدة كبيدرة ،وهددذا
و دس هو الذي جعا صومها عاليًا.
و الما نادي ُ  -وال أزا أنادي  -أن يُحتكم إلص اسدتفتاء در نءيدر ،مشدره
ع ير هيئاو قضائية ،يُجاا فير عن سؤا وا دَ :م ضدن مدم الشدريعة اإلسدالمية؟
و َم ضن لين معها؟
ع ددص أن الدسددتور «المصددري» قددد سددم اصمددر بددالنف الصددري ع ددص أن
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الشريعة اإلسالمية هدي المصددر الرئيسدي ل تشدريم ،ولدم يكتدف بدالنف القدديم
القابا ل تفسيراو الممت فة ،وهو :أن دين الدولة اإلسالم.
ثانيا :الف الكام القواعد الشدرعية القطعيدة التدي أجمدم ع يهدا المسد مون
فددي جميددم العصددور ،ومددن كددا المددذاه  ،يددث جعددا المسددائا التددي أمددص بهددا
«نف رعي قطعي الثبوو والداللدة» قاب دة ل مداله ،وهدو ممدالف لإلجمدال
اليقينددددي ،وممددددالف لطبيعددددة هددددذس النصددددوص ،باعتبارهددددا «قطعيددددة الثبددددوو
والداللة».
فددالمفروض أن هددذس «القطعيددداو» هددي التددي يُحدددتكم إليهددا عنددد المددداله،
ويُرجدم إليهددا عندد التنددازل ،ال أن مكددون هدي نفسددها موضدعًا لمدداله ،وإال لمددا
ص وصفها بالقطعيدة فدي الجدانبين :الثبدوو والداللدة معًدا ،وقدد بيندا ذلدك فيمدا
سبي.
ويبدو من اصمث ة التي ذكرها الكام أنر شر نفسر فيما ال يحسدنر ،وأندر ال
يفهم معنص قطعية الثبوو ،وال معنص قطعية الداللة!
ثالثةةا :أوهددم الكامد أن نصددوص الشددريعة القطعيددة يمكددن أن متعددارض مددم
المصال االجتماعية ل ناس ،وهذا ال يمكن أن يقدم إال مدن بداا الدوهم والمطد .
وقد وضحنا فيما سبي :أن القطعياو ال متعارض أبدًا.
فإما أن يتوهم لير المص حة مص حة ،وإما أن يتوهم لير القطعي قطعيطا.
وقددد لمسددنا هددذا و دداهدناس فيمددا ال د َ ويطا ِّل د ُ بددر دعدداة الع مانيددة والتبعيددة
ل يرا أو الشرق.
فمددنهم َمددن الد باسددم المصد حة بإبا ددة البيدداء ،ومددنهم مددن الد بإبا ددة
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الممر ،و َمن ال بإبا دة الربدا ،ومدنهم َمدن الد بتعطيدا فريضدة الصديام،
ومنهم َمن ال بتجميد فريضة الحج ،ومنهم من الد بالتسدوية بدين اصبنداء
والبناو في الميراثِّ! كا هذا بدعوى الحدرص ع دص المصد حة ،مدم اليقدين أن
ال مص د حة فددي دديء مددن ذلددك ع ددص التحقيددي  -وهددؤالء يءعمددون أنهددم أع ددم
أبدر بهدم ممدن قهدم فسدواهم ،وأسدبغ
بمصال الناس مدن را النداس ،أو أنهدم ي
ع يهم نعمر ظاهرة وبا نة!
ولم يجد الكامد َمدن يعتمدد ع يدر فدي دعداواس المرفوضدة والمنقوضدة إال مدا
نق ر عن نجم الدين الطوفي ،الذي انفرد بمقولة لم يوافقر ع ص ظاهرها فقير فدي
القديم أو الحديث ،واعتبرو من « َّ
زالو الع ماء» التي يُستعاذ باهلل من رها.
ع ص أن الطدوفي  -وإن مجداوز و دط  -دين محددَّث عدن معدارض الدنف
يقيد الدنف ب ندر «القطعدي الثبدوو والداللدة» فكالمدر عدن مط دي
والمص حة لم ِّ
النصددوص ،وهددذا قددد يدددراد بددر النصددوص ال نيدددة التددي محتمددا التمصددديف
بالمص د حة القطعيددة ،وهددو فعد ًدال جعددا ذلددك مددن بدداا التمصدديف ال مددن بدداا
اإللياء ،أو االفتياو ع دص النداس ،وقدد بيندا  -مدن نصدوص كالمدر نفسدر  -فيمدا
مضددص :أن الددنف القطعددي فددي متنددر وسددندس أو فددي عبومددر وداللتددر ،يسددتحيا أن
يعارض مص حة قطعية.
َّ
ً
اسدتدالال ع دص
المطافين المتعج ين -
رابعا :ذكر الكام  -ما ذكر ليرس من
جواز معطيا النف بالمص حة  -موقف عمر من المؤلَّفة ق دوبهم ،يدث مدنعهم
ما كانوا ي ذونر ع ص عهد النبي ص ص س ع ير وس م ،وعهد أبدي بكدر رضدي
س عنر .
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وال أدري  -وسِّ  -أي نددف فددي القددرآن الكددريم أبط ددر عمددر بددن المطدداا
رضي س عنر ؟!!!
إن القددرآن الكددريم نددف ع ددص أن ل مؤلَّفددة ق ددوبهم سدده ًما فددي الصدددقاو ،كمددا
لسددائر المصدداره السددبعة اص ددرى ،المددذكورة فددي آيددة التوبددة المعروفددة ،ولددم
ينف القدرآن ع دص أن ي دا عييندة بدن صدن الفدءاري ،أو اصقدرل بدن دابن
التميمي ،وأمثالهما من زعماء القبائا مؤلَّفة ق وبهم أبد الدهر.
وكا الذي فع ر عمر رضي س عنر أنر أوقف الصدره لهدؤالء ،إذ لدم يعدد
يعتبرهم من المؤلَّفة ق وبهم ،إما صنهم قد سن إسدالمهم بمضدي الدءمن والتفقدر
في اإلسالم ،واالندماج برجالر الصادقين ،وإما صن قبائ هم التي كانوا هدم القدوة
اصولص المؤعرة ع يها ،قد سن إسدالمها ،ولدم معدد مبدالي بهدم ،تدص لدو ارمددوا
والعياذ باهلل ،وإما صن اإلسالم نفسدر قدد قويد
يمشص مدن فتندة يقدوم بهدا بعد

َّ
وعدءو دولتدر ،ولدم يعدد
ضَدوكتر

الطدامعين فدي المدا مدن القبائدا أو زعمائهدا،

صا بعد أن انتصر ع ص كسرى وقيصر».
«و صو ً
أيطددا مددا كددان السددب  ،ف ددم يعددد هددؤالء  -فددي رأي عمددر  -مددن المؤلَّفددة ق ددوبهم
الددذين يسددتحقون اص ددذ مددن الصدددقاو أو ليرهددا ،وقددد عرضددنا لهددذس القضددية
بالتفصيا في الباا السابي.
خامسةةا :أمددا مددا ذكددرس الكام د

ددو «الحدددود» فقددد سددقط فيددر سددقطاو ال

نهوض لر منها ،إال أن يتداركر س بتوبة منر ور مة ،فقد ظهدر فيمدا كتد ق دة
معرفتددر بمقددام س معددالص فددي عددالس ،وبالشددرل والفقددر ،وبددالقرآن ،وبالتدداريإل،
وبالواقم.
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أ -أما ق ة معرفتر باهلل معدالص ،فقدد وقدف ممدا درعر س مدن الحددود موقدف
الحائر المرماا ،و او أن يستنجد بشيمر «الطوفي» فدي قبدرس ،ليمرجدر مدن
يرمر و كر.
{و َمةةا كَةةانَ ِل ُم ۡةةؤ ِم ٖن َو ََل ُم ۡؤ ِمنَةةة إِذَا قَضَةةل ه
ٱَّللُ
وكددان يكفيددر قددو س سددبحانرَ :
َو َرسُولُ ٓۥُۖ أ َ ۡمرا أَن َي ُكونَ لَ ُه ُم ۡٱل ِ يَ َر ُ ِم ۡن أ َ ۡم ِر ِهمۡ } [اص دءاا ]36 :ليحدءم أمدرس ويع دن
س ِةم ۡعنَا َوأ َ َع ۡعنَ َۖةا ُ
ةير} [البقدرة:
َ ۡف َرانَةكَ َربهنَةا َو ِإلَ ۡيةكَ ۡٱل َم ِص ُ
كما أع ن المؤمنون دائ ًمداَ { :

.]285
أمددا أن يتعددالم ع ددص س ،ويسددتدرك ع يددر ،ويحس د أنددر أع ددم منددر ب د وا
وأبر بهم منر ج َّا جاللر ،فهذس هي الطامة{ :قُ ۡل َءأَنتُمۡ أ َ ۡعلَة ُم أ َ ِم ه
ٱَّللُ} [البقدرة:
قر ،ي

]140؟!
ا -وأما ضحالة معرفتر بالشرل فتتمثا في أمرين:
أوَل :موهمددر أنددر قددد ي د مي بمددا ينددافي مص د حة ال َم ضددي ،والشددرل إنمددا أقدديم
لمصد حة العبدداد فددي المعدداش والمعدداد ،كمددا قددي ع مدداء اصمددة ،وكمددا د َّ ع يددر
استقراء اص كام الثابتة بالنصوص الصحيحة الصريحة.
وإذا قيدا فيمدا ال ندف فيدر :يددث موجدد المصد حة فدث َ َّم درل س ،فد ولص أن
يقا فيما فير نف :يث يوجد رل س فث َ َّم المص حة!
لير أن عقو بع

الناس مقصدر عدن فهدم قيقدة المصد حة فيتصدورونها

جءئية ،فردية ،مح ية ،مادية ،آنية ،دنيوية .والشرل ين ر إلص المصدال ن درة
مولية :جءئية وك ية ،فردية وجماعية ،مح ية وعالمية ،ماديدة ومعنويدة ،آنيدة
ومستقب ية ،دنيوية وأ روية.
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وال يقدر ع ص اإل ا ة بهذس الجواند ك هدا إال مدن أ دا بكدا ديء ع ًمدا،
وال يعءا عن ع مر مثقا ذرة في السمواو وال في اصرض.
ثانيا :أندر يريدد أن يحيدا الثوابد إلدص متييدراو ،أعندي أندر يريدد أن يجتهدد
فيما ال يقبا االجتهادن إذ محا االجتهاد  -باإلجمال اليقيندي  -هدو مدا كدان ظنيطدا
في عبومر أو في داللتر أو فيهما معًا.
أمددا اص كددام القطعيددة ،عبومًددا وداللددة  -مثددا أ كددام الحدددود الثابتددة بمحكددم
القددرآن  -ف يس د محد طدال لالجتهدداد والقيددا والقددا  ،إال فددي مفصدديالو أ كامهددا
ومطبيقامها.
ولو كان كا كم رعي ً
قابال لأل ذ والرد ،والجذا والشد ،صصب

درل

س مددادة «هالميددة» يشددك ها كددا َمددن دداء بمددا دداء ،وكيددف دداء ،ولددم يصددب
الشدرل ميءانًددا يحدتكم الندداس إليددر إذا ا ت فدوا ،ويرجعددون إليدر إذا انحرفددوا ،بددا
يصب هو نفسر في اجة إلص ميءان آ ر ،ومعيار آ در ،ويتشدكا وفدي أهدواء
الندداس وأوضدداعهم ،يسددتقيم باسددتقامتهم ويعددوج باعوجدداجهم ،وفددي هددذا إليدداء
لمهمة رل س ،ورسالتر في ضدبط أ دوا النداس ،ومقدويم مسديرمهم بالقسدط،
وردهم إلص عد س وصرا ر المستقيم.
استنجاد الكام بالطوفي ال ينجدس:
واسددتنجاد الكام د بالشدديإل الطددوفي هنددا ال ينجدددس ،صن الطددوفي لددم يقددا :إن
ً
فضدال
المص حة م يص النصوص القطعية أو منسمها ،وال يُتصدور مدن مسد م -
عددن فقيددر أصددولي  -أن يقددو هددذان صن مقتضددص هددذا أن ينسددإل الندداس أ كددام
الشددرل ب د هوائهم أو آرائهددم القاصددرة ،وأن يكددون رأي البَشددر فددوق و ددي س،
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وأن يكون اإلنسان أع م من س بمص حة عبادس ،وهذا ما يرفضر الطوفي ومدن
دونر بيقين ال ري فير.
كا مدا يؤ دذ مدن كدالم الطدوفي أن النصدوص ال نيدة ممصصدها المصدال
القطعيددة ،فالمصد حة عندددس ال مفتئد ع ددص الددنف وال م ييددر ،ولكنهددا ممصصددر
ومقيدددس ،وهددذا ال يكددون فددي النصددوص القطعيددة الثبددوو والداللددةن صن بيعتهددا
القطعية م بص أن مقبا التمصيف أو التقييد ،إنمدا يكدون ذلدك فدي «العمومداو»
و«المط قاو» مدن النصدوص ،فالعدام قابدا صن يمصدف ،والمط دي قابدا صن
يقيَّد ،لهذا قا الجمهور مدن اصصدوليين :إن داللدة العدام ظنيدة ،وداللدة المط دي
ظنية.
عم إن الطوفي استثنص «العباداو والمقدَّراو» من م عير المصال ع يها.
و«العباداو» معروفة ،أمدا «المقددَّراو» فيعندي مدا قددر الشدرل فيدر مقدادير
عددَد الج دداو
و دودًا معينة ،مثا أنصبة الميدراث ،وعددد الطدالق ،والوفداة ،و َ
في الحدود ونحوها.
فددال يقبددا عنددد الطددوفي أن يقددو قائددا :إن المصد حة مقتضددي أن نجعددا ددد
الءنا عمانين ج دة مثا د القذه ،لعموم الب وى بالءنا ،ولير ذلك مدن اصعدذار
والددتع الون صن هددذا التقدددير مددن ددي الشددرل ،ولددين ل ندداس أن يجتهدددوا فيددر
بدعوى المص حة أو ليرها.
وأبعد من ذلك  -بال ري  -أن يقا  :نيير د السرقة بالج دد بدد القطدمن إذ
ال يجوز لنا أن نضم دطا مكان د آ ر ،فنبد أ كام س معالص.
وأبعد عم أبعد من ذلك أن يقا « :إن المص حة في عصرنا مقتضدي أن ن يدي
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الحد بالك ية ،ونستبد بر عقوبة أ درى مدن عنددنا ،أو ال نسدتبد بدر ديئًا قدط،
كمددا فددي كثيددر مددن جددرائم الءنددا التددي ال يددرى القددانون الوضددعي المسددتورد أي
عقوبة ع يها ،ما دام برضا الطرفين الرا دين!
إن الطددوفي ال يقبددا إنقدداص الحددد المنصددوص ع يددر عشددر ج ددداو فكيددف
يتصور أن ي يص دود س ك ها باسم المصال المءعومة با رأينا الطدوفي فدي
كالمدددر عدددن المصددد حة يدددنف صدددرا ة ع دددص أن الحددددود التدددي جددداءو بهدددا
النصددوص متفقددة مما ًمددا مددم مصددال الم ددي ،فهددو يتحدددث عددن «المعددامالو»
فيقددو « :أمدددا المعددامالو ونحوهدددا فدددالمتبم فيهددا مصددد حة الندداس كمدددا مقدددرر،
فالمص حة وباقي أدلة الشرل إما أن يتفقا أو يمت فا ،فإن امفقا فبها ونعمد  ،كمدا
اتفةةةَل الةةةنص واۡلجمةةةاي والمصةةةلحة ع دددص إعبددداو اص كدددام الممسدددة الك يدددة
الضددرورية ،وهددي :قتددا القامددا ،والمرمددد ،وقطددم يددد السددارق ،و ددد القدداذه،
والشارا ،ونحو ذلك من اص كام التي وافق فيها أدلة الشدرل المصد حة ،وإن
ا ت فا ،فإن أمكن الجمم فاجمم بينهما ،مثا أن يحما بع
اص كام واص وا دون بع

اصدلدة ع دص بعد

 ،ع ص وجدر ال يمدا بالمصد حة ،وال يفضدي إلدص

التالع باصدلة أو ببعضها(.» ... )208
فان ر كيدف ندف الطدوفي صدرا ة ع دص أن الدنف واإلجمدال والمصد حة
جميعًا ،ك ها قد امفي ع ص فرضية الحدود والقصاص.
جـ -وأما ضحالة معرفتر بالقرآن الكدريم ،فهدي ضدحالة فاضدحة ،مدم جدرأة

( )208ان ر« :المص حة في التشريم اإلسالمي ونجم الدين الطوفي» ل ددكتور مصدطفص زيدد
(ص.)238
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ويحره ك مر عن مواضعر ،ويقو ع دص س
بالية ،فهو يريد أن يفسِّرس بهواس،
ِّ
بيير ع م ،ممالفًا اصولين واآل رين.
وضحالتر هنا متمثا في عدم إلمامر بمعاني القرآن ،وأ كام القرآن ،ومداريإل
نءو القرآن ،وكا ما يتع ي بع وم القرآن.
فهو يءعم أن القرآن نء في مجتمم ال يحتاج إلص سواعد أبنائر في زراعدة
وال صددناعة ،كمددا يحتدداج مجتمعنددا اليددوم! إذ كددان ذلددك المجتمددم يعتمددد ع ددص
التجارة ،ف هذا ُ ِّرل لر د السرقة بقطم اليدد ،ومعندص كالمدر أن دد السدرقة ال
يشرل إال في المجتمعاو التجارية دون ليرها!!
وال أدري كيددف اجتددرأ الكامد أن يقددو مثددا هددذا القددو ؟ وع ددص أي منطددي
استند؟
فالمجتمم الذي نءل فير آيدة دد السدرقة  -وهدو مجتمدم المديندة  -كدان فدي
أساسر مجتمعًا زراعيطا ،ع ص اله مجتمم أها مكة.
عم كان هو مجتمم جهاد وكفاد مس  ،كا أبنائر في الة معبئدة ضدد القدوى
المعادية والمتربصة :وعنية ويهودية وبيءنطية ومجوسية ،وهو فدي اجدة إلدص
سواعد أبنائر ل جهاد العسدكري ،كمدا هدو فدي اجدة إلدص سدواعدهم ل جهداد مدن
أجا العي ،والحياة الطيبة.
عم ها القرآن نء لمجتمم المدينة و دس ،أو أنءلدر س ل عدالمين؟ فهدو هدايدة
ل ناس ور مة س ل عالمين ،في كا زمان ومكان ،ونصدوص القدرآن نصدوص
عامة الدة.
ومددن نا يددة أ ددرى :هددا ددرل س الحكدديم ددد السددرقة ليحددرم المجتمددم مددن
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سواعد أبنائر؟ أو ليحمي المجتمم من الدذين يسدتمدمون سدواعدهم لتددمير أمدن
المجتمم ،و رمان الذين يستعم ون سواعدهم من عمراو عم هم؟
ولي

ِّ ضع ِّري كم ساعدًا ستقطم من السواعد المعتدية ،لتحمي آالفًا وماليدين

مددن السددواعد وال درءوس التددي ال يبددالي أولئددك المجرمددون بقطعهددا فددي سددبيا
الوصو إلص م،ربهم ،والنجاة ب نفسهم من أيدي العدالة؟!
« د » وأما قِّ َّة معرفتر بالتداريإل ،فواضد ل عيدان ،بدرلم مدا يدَّعيدر أندر مدن
قارئي التاريإل ،ومستنطقير ،ولكنر يقرأ منر ما يوافدي مشدربر ،ويمددم لرضدر
ويهما منر ما ال يالئم هواس ،عم هو يسدتنطقر بمدا ال ينطدي ،ويسدت هم مندر مدا ال
ي ِّهم ،فهي قراءة انتقائية موجهة ميرضة.
دارا
لقددد جهددا الكام د أو مجاهددا أن اإلسددالم  -منددذ القددرن اصو  -كددم أقطد ً
ددتَّص مضددم بددالد الحضدداراو العريقددة الكبيددرة :ضدداراو الفُددرس والددروم،
وبابا ،ومصر ،واليمن ،وليرها  ...ولم يقدا أ دد فدي م دك اصقطدار :إن أ كدام
القرآن إنما نءل لمجتمم بسديط ليدر مجتمعامندا هدذس العريقدة فدي المدنيدة ،فدال
ي يي بنا أن نطبقها!
با وجدو كا هذس المجتمعاو فدي أ كدام القدرآن مايتهدا وأمنهدا ومصد حة
دنياها وأ رها ،برلم أنها ك ها كان في اجة إلص سواعد أبنائها!
وجها الكام أو مجاها أن المجتمعاو التي سعدو باإلسالم ،و بقد فيهدا
أ كامر ،وأقيم

وازدهدارا
دودس ،كان في يعة المجتمعاو البشرية إنتا ًجا
ً

ومقددد ًما ،ولددم يمنعهددا قطددم يددد السددارق أن منددتج ومتقدددم ومتبددوأ مكانتهددا مح د
الشددمن ،بددا وفددرو الحدددود لهددا اصمددن الددذي ال بددد ل ندداس منددر لكددي يعم ددوا
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وينتجوا.
وكددد ني بالكامددد يتميدددا أن إقامدددة دددد س فدددي السدددرقة سدددتمأل الطرقددداو
بمقطوعي اصيدي!
وهذا ما لم يحددث قَدط فدي التداريإل ،فعقوبدة السدرقة عقوبدة رادعدة زاجدرة،
فهي مردل السارق نفسر أن يعود لمثدا جريمتدر ،ومدردل ليدرس أن يمضدي فدي
َّللِ َو ه
نفن ريقر ،فيصيبر ما أصابر ،ولهذا وصفها القرآن بقولر{ :نَ َٰ َكَل ِمةنَ ٱ ه ۗۡ
ٱَّللُ

ع َِزيز َح ِكيم} [المائدة.]38 :
ع ص دين ندرى عقوبدة السدجن ال مدردل المجدرم ،وال مءجدر ليدرس ،ولهدذا
كثر «أصحاا السوابي» الذين يكررون الجريمة ،بدرلم السدجن ع يهدا مدراو
كثيدرا مدا يعطدي فرصدة لمءيدد مدن
ومراو ،فالسدجن ال يدردل وال يدؤدا ،بدا
ً
المهارة في السرقة وفنونها ،ومءيد من الضراوة في اقتحام المما ر.
« هـ » وأما ق َّة معرفتر بالواقم ،فإن ما يحدث في العالم اإلسالمي ك در يدرد
ع ير ،فقد عطا المس مون فدي دتَّص أو دانهم أ كدام الشدريعة ،ومنهدا الحددود،
و د السرقة ع دص اص دف ،وسد م «السدواعد» التدي أظهدر الكامد اإل دفاق
ع يها ،فماذا كان النتيجة؟
هددا انتقددا المس د مون بتعطيددا ددد السددرقة وبقيددة أ كددام الشددريعة مددن دنيددا
التم ددف إلددص دنيددا التقدددم؟ هددا لحقددوا بعصددر الفضدداء و«الكمبيددومر» والثددورة
التكنولوجية والبيولوجية؟ با ها صنعوا السالد الذي يحميهم ،وأنتجوا اليدذاء
الذي يكفيهم؟
لألسف لدم يفع دوا ديئًا مدن ذلدك ،ومدا زالدوا فدي مدؤ رة القاف دة ،فدي العدالم
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الثالث ،أو الرابم ،لو كان هناك رابم!
لقددد أ ددفي الكامد  -بق بددر الحنددون  -ع ددص سددواعد ال صددوص المجددرمين أن
نر لدير مثا هذا الحندان واإل دفاق ع دص ضدحايا المجدرمين الدذين
مُقطم  ...ولم َ
مُس

أموالهم وم ُ َهدد بيومهم ،ومُنتهك رمامهم ،وقد مُقطم أيدديهم ،ورقدابهم ،إذا

ه يموا بالتعرض ل جاني أو اإلمساك بر.
وبجوارنا ب د عربي إسالمي ،كان يُضرا بر المثدا فدي الفوضدص وا دتال
عمدرة :الدذاه مفقدود ،والراجدم
اصمن تص كان يُقا فيمن ير ا إلير لحج أو ُ
مولود ،فما إن كمر الم ك عبد العءيء بن سعود ر مر س  ،وأقام فيدر الحددود
تص ميير الحا  ،ولددا يُضدرا بدر المثدا فدي اصمدان واال مئندان ،تدص ممدر
اص هر وال مُقطم فير يد وا دة ،بفضدا منفيدذ هدذا الجاند مدن أ كدام اإلسدالم،
وإن كان هناك مقصير في بع

الجوان اص رى.

إن مص حة الناس الحقيقيدة متج دص فدي داعتهم لدربهم ،ومحكديم درعر فدي
يامهم وإقامة دودس  -بشرو ها  -ع ص من يستحقها منهم(.)209
ف م يشرل را الناس ل نداس إال مدا فيدر يدرهم وصدال هم ،وإن جهدا ذلدك
أبر بهم من آبائهم وأمهامهم ،وأع م بمصد حتهم مدن أنفسدهم
من جها منهم ،فهو ي
ير} [الم ك.]14 :
{أ َ ََل يَ ۡعلَ ُم َم ۡن َخلََلَ َو ُه َو ٱللهطِييُ ۡٱل َ ِب ُ

***

( )209ان ددر :كتابنددا «بيندداو الحددا اإلسددالمي و ددبهاو الع مددانيين والمتيددربين» (ص- 188
.)200
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 - 3المدرسة الوسطية
الربط بين النصوص الجءئية والمقاصد الك ية
اعتبار المصال والمقاصد:
تؤمن المدرسة الوسطية :ب ن أ كام الشريعة مع ة ،وأنها ك هدا ع دص وفدي
الحكمدددة ،وأن ع هدددا مقدددوم ع دددص مصددد حة الم دددي ،فدددإن س معدددالص لندددي عدددن
اس أَنت ُ ُم ۡٱلفُقَ َةرآ ُء
العالمين ،وكا ما سواس مفتقر إلير ،كما قا معالصَٰ ۞{ :يََٓۡيك َها ٱلنه ُ
ٱَّللِ َو ه
إِلَل ه َۖ
ٱَّللُ ُه َو ۡٱلغَنِ كٱ ۡٱل َح ِميدُ} [فا ر ،]15 :فهو سبحانر إذا أمر أو نهص ،أو دا

أو رم ،فإنما ذلك لمنفعة عبادس ،بال ري  ،ع م ذلك من ع دم ،وجهدا ذلدك مدن
جها.
ذلدك أنددر مددن صددفاو س معددالص «الحكمدة» ومددن أسددمائر سددبحانر «الحكدديم»
لهدوا ،بدا كدا مدن
والحكيم ال يشرل ديئًا عبثًدا ،كمدا ال يم دي ديئًا اعتبا ًدا أو ً
قر وأمرس أو قدرس رعر مرمبط بحكمتر البالية.
ولهددذا وصددف القددرآن أولددي اصلبدداا بدد نهم يتفكددرون فددي ددي السددمواو
حنَكَ } [آ
{ربهنَا َما َخلَ ۡقهَ َٰ َهذَا َٰبَ ِطَل س ُۡب َٰ َ
واصرض قائ ينَ :

عمران.]191 :

ومن صفامر معالص كذلك :الكرم والبر والر مدة ،ومدن أسدمائر :الكدريم البدر
بدرا
الر يم ،ولهذا ال يم ي وال يشدرل إال مدا فيدر يدر عبدادس ومصد حة قدر ،ط
بهم ،وإ سانًا إليهم ،فقد كت ع ص نفسر الر مة.
كثيدرا مدن اص كدام
ومن هنا نجد الشارل الحكيم في كتابدر وسدنة نبيدر ،يتبدم
ً
ببيددان ع هددا و كمهددا والمصددال المترمبددة ع يهددا ،وذلددك فددي مئدداو المواضددم،
و اصة في المعامالو بين الناس بعضهم وبع

.
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ولهددذا أجمددم الع مدداء  -فيمددا عدددا فئددة ق ي ددة  -ع ددص مع يددا أ كددام الشددريعة
وربطها بالحكم والمصال  ،با استد الذين يقولون « :رل من قب ندا درل لندا
ما لم يرد نسإل» بقولهم :إن رل س معالص ال ُحكم في ي أمدة يدد ع دص مع دي
المص د حة بددر ،فإنددر كدديم ال مم ددو كمتددر عددن مص د حة ،ويددد ع ددص اعتبددار
الشرل لر ،فال يجوز العدو عنر تص يد ع ص نسمر دليا(.)210
ولهذا قرر المحققدون أن الشدريعة إنمدا درع لمصدال العبداد فدي العاجدا
واآلجا معًا ،سواء أكان هذس المصال ضرورية أم اجية أم محسدينية ،وهدي
القواعد الثالث التي قام ع يها الشريعة.
عا
وقا اإلمام الشدا بي :إن هدذس القواعدد الدثالث ال يرمداا فدي عبومهدا در ً
أ د ممن ينتمي إلص االجتهاد من أها الشرل ،أن اعتبارها مقصود ل شارل.
ودليددا ذلددك اسددتقراء الشددريعة والن ددر فددي أدلتهددا الك يددة والجءئيددة ،ومددا
انطددوو ع يددر مددن هددذس اصمددور العامددة ع ددص ددد االسددتقراء المعنددوي ،الددذي ال
يثب بدليا اص ،با ب دلة منضاه بعضدها إلدص بعد

 ،ممت فدة اصلدراض،

بحيث ينت م مدن مجموعهدا أمدر وا دد ،مجتمدم ع يدر م دك اصدلدة ،ع دص دد مدا
عب عن العامة جود امم ،و جاعة ع ي رضي س عنر  ،وما أ بر ذلدك ،ف دم
يعتمد الناس في إعباو قصدد الشدارل فدي هدذس القواعدد ع دص دليدا ممصدوص،
وال ع ددص وجددر ممصددوص ،بددا صددا لهددم ذلددك مددن ال ددواهر والعمومدداو،
والمط قددداو والمقيدددداو ،والجءئيددداو الماصدددة ،فدددي أعيدددان ممت فدددة ،ووقدددائم
ممت فة ،في كا باا من أبدواا الفقدر ،وكدا ندول مدن أنواعدر ،تدص ألفدوا أدلدة

(« )210روضة الناظر» البن قدامة :ص (.)73
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الشريعة ك ها دائرة ع ص الحفظ ع ص م ك القواعد ،هذا مم ما ينضاه إلدص ذلدك
من قرائن أ وا منقولة ولير منقولة.
وما ذكرس العالمة الشا بي في الميدرا وفصدا فيدر القدو فدي جدءء كامدا
مدن كتابددر الفريدد «الموافقدداو» قدررس قب ددر ع مداء محققدون فدي المشددرق ،مددنهم
اإلمام ابن القيم ،الذي أكد أن الشريعة أساسها ومبناهدا ع دص مصدال العبداد فدي
المعاش والمعاد ،وهي عد ك ها ،ر مة ك ها ،كمة ك ها ،مصال ك ها(.)211
ومثا ذلك ما قررس يمر يإل اإلسالم ابن ميمية.
وقبا هؤالء قرر جة اإلسدالم اليءالدي أن مقصدود الشدرل مدن الم دي :أن
يحفظ ع يهم دينهم وأنفسهم وعقولهم ونس هم وأموالهم ،وأضداه اإلمدام دهاا
الدين القرافي ،وأعراضهم.
وهذا ما مؤمن بر المدرسة الوسطية التي من ر إلدص النصدوص الجءئيدة فدي
إ ددار المقاصددد الك يددة ،ومددرى أن س معددالص لددم يشددرل اص كددام إال لمصدد حة
عدا
عبادس ،وأنر ال يوجد كم رعي مقطدول بدر يمدالف مصد حة ل نداس مقطو ً
بهان صن الذي أنء هذس الشريعة وأوج ع ص الناس اال تكام إليهدا ،هدو الدذي
ي الناس وأمدهم بنعمر ،وع م ما يص حهم ويرقص بهدم مدن الشدرائم فد لءمهم
يةر} [الم دك ]14 :فهددو أع دم مدن أنفسددهم،
بدر{ .أ َ ََل يَ ۡعلَة ُم َم ۡةن َخلَةةَلَ َو ُه َةو ٱللهطِيةيُ ۡٱل َ ِب ُ
وأبر بهم من أنفسهم ،وأر م بهم من آبائهم وأمهامهم.
وإذا كددان ددالي اإلنسددان هددو منددء الشددريعة ،فددال يتصددور أن يتندداق

مددا

رعر مم مص حة عبادس ،إال أن يكون ليدر عدالم بدذلك دين درعر ،وهدذا ال
(« )211إعالم الموقعين» جـ.3
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يقو بر مس م ،أو يكون ع مر ،ولكنر أراد أن يعنتهم وي ءمهم العسدر والحدرج،
وهذا منفي بالنصوص القا عدة ،قدا معدالص{ :ي ُِريةدُ ه
ٱَّللُ بِ ُكة ُم ۡٱلي ُۡس َةر َو ََل ي ُِريةدُ بِ ُكة ُم
علَة ۡةي ُكم ِم ۡةن َح َةر ٖ َو َٰلَ ِكةن ي ُِريةدُ ِليُ َط ِهة َةر ُكمۡ
ۡٱلع ُۡس َةر} [البقدرةَ { ،]185 :مةا ي ُِريةدُ ٱ هَّللُ ِليَ ۡجعَة َل َ
َو ِليُتِ هم نِ ۡع َمت َ ۥُۖ َ
ةي عَةن ُكمَۡۚ َو ُخلِةَلَ
علَ ۡةي ُكمۡ لَ َعله ُكةمۡ ت َ ۡشة ُك ُرونَ } [المائددة{ ،]6 :ي ُِريةدُ ٱ هَّللُ أَن يُ َ ِف َ
س ُ
ٱَّللُ ََ َ ۡعنَةت َ ُكمَۡۚ إِ هن ه
{ولَ ۡةو شَةا ٓ َء ه
ح ِكةيم} [البقددرة:
ٱَّللَ ع َِزيةز َ
ٱۡلن َٰ َ
ةن ضَة ِعيفا} [النسداءَ ،]28 :
ِۡ

.]220
مصدورا
ولهذا كان مصدور مصد حة قيقيدة معارضدها النصدوص القطعيدة،
ً
ضا ،ال وجود لر في أرض الواقم.
ن ريطا أو اقتراضيًا مح ً
وينبيي أن نحرر محا النءال هنا ،وهو التعدارض بدين قطعدي النصدوص،
وقطعي المصال  ،وهو ما نقو بامتناعر.
أما التعارض بين مص حة قيقية معتبرة وبدين ندف محتمدا ل ت ويدا ،فهدذا
عا.
قد وقم ويقم ،وهنا يج م ويا النف ليتفي مم المص حة المعتبرة ر ً
وهذا ما صنعر سيدنا عمر بن المطاا ومن وافقر مدن الصدحابة فدي قضدية
قسمة اصرض المفتو ة ع ص اليانمين ،وموقفر في ذلك وانتهدص إلدص ممصديف
{ممها ََنِ ۡمتُمۡ } في اآلية بالمنقوالو ونحوها ،ممدا ييدنم ويحداز قيقدة ،وقدد سدبي
ِ
مناقشة ذلك.
وهو ما صنعر سيدنا عثمدان يدث رأى التقدا ضدوا اإلبدا ،و ف هدا فدي
بيد المددا  ،تددص ال مضدديم ع ددص أصددحابها ،ولددم مكدن م ددتقط ع ددص عهددد النبددي
ص ص س ع ير وس م.
وهددو مددا صددنعر بع د

فقهدداء التددابعين فددي ددديث امتناعددر ص د ص س ع يددر
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وس م عن التسعير يث كا إلير أصحابر اليالء ،وقولدر« :إن هللا هةو المسةعر

القابض الباسا» إذ م وا ذلك ع ص الة اليالء الطبيعي ،ولين اليدالء الندامج
عن ا تكار التجار ،والعما ع ص إلالء اصسعار.
وكذلك التعدارض بدين ندف قطعدي ومصد حة موهومدة ال يدد ا فيمدا نحدن
فير ،والواقم أن هذا هدو مدا يمدوس بدر مموهدو اليدوم مدن زعدم أن هنداك مصدال
يعارضها الشرل.
فمددن ن ددر إلددص هددذس المصددال المدددعاة بموضددوعية وإنصدداه ،لددم يجدددها
مصال

قيقية ع ص اإل الق.

فال موجد مص حة قيقيدة فدي «إيقداه ددود س» التدي أوجبتهدا النصدوص
القطعية.
وال موجددد مص د حة قيقيددة «فددي إبا ددة الممددر» التددي رمتهددا النصددوص
القطعية.
وال موجددد مصدد حة قيقيدددة «فددي إبا ددة الربدددا» الددذي رمتددر النصدددوص
القطعية.
وال موجدد مصد حة قيقيددة «فدي إبا ددة المالعدة» التددي رمتهدا النصددوص
القطعية.
وال موجددد مصد حة قيقيددة «فددي معطيددا الءكدداة» التددي فرضددتها النصددوص
القطعية.
وال موجدددد مصددد حة قيقيدددة «فدددي مندددم معددددد الءوجددداو» الدددذي أبا تدددر
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النصوص القطعية.
وال موجددد مص د حة قيقيددة «فددي إبا ددة البيدداء» الددذي رمتددر النصددوص
القطعية.
وال موجددد مصد حة قيقيددة «فددي التسددوية بددين االبددن والبند فددي الميددراث»
الذي منعتر النصوص القطعية.
وهكذا كا ما ينادي بر «عبيد الفكدر اليربدي» اليدوم ممدا معارضدر الشدريعة
بيقين ،لين فير عند التحقيي أية مص حة معتبدرة معدود ع دص النداس بدالمير فدي
معا هم أو معادهم.
إنما هي أوهام ممي وها مصال  ،بحكم م عرهم بداليرا ،وعبدوديتهم الفكريدة
لر ،ولدوال أن اليدرا نهدج ذلدك الدنهج ،مدا قدالوا مدا قدالوس ،وال طدر ببدالهم أن
يقولوس ،ولو لير اليرا موقفر من بع

هذس القضايا لرأي هدؤالء أسدرل مدا

ً
دبرا بشدبر،
فكدرا
وعمدال ً -
يكونون إلدص ميييدر مدوقفهم ،فإنمدا يتبعدون سدننر ً -
عا بذرال ،تص لو د وا جحدر ضد لدد وس ،كمدا أنبد المعصدوم صد ص
وذرا ً
س ع ير وس م.
المراد بالنف في كالم الطوفي:
يسددتند القددائ ون بمعارضددة المصددال ل نصددوص إلددص كددالم قالددر نجددم الدددين
الطوفي «و716 :هـ».
وكالم الطوفي  -كما يبدو في ظاهرس  -مردود ع ير ،وهدو ممدا انفدردوا بدر،
وأنكرس ع ير عامة الع ماء ،وقد كن كتب مدن قبدا مع قًدا ع دص مقولدة الطدوفي
و المص حة :إنر لم يحدد المراد بالنف الذي ممصصدر المصد حة :هدا هدو
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مط ي النف من الكتاا أو السنة وإن كان ظنيطا ،أو المدراد الدنف القطعدي فدي
عبومددر وداللتددر؟ واصو هددو الالئددي ب د ن يصدددر مددن عددالم أصددولي ،والثدداني ال
دليددا ع يددر فددي كالمددر ،بددا فددي كالمددر مددا يفيددد العكددن ،فقددد اسددتثنص المقدددراو
والعباداو مما قالر ،وما ذاك إال صن التقديراو قد ددها الشارل بوضدود فدال
مقبددا ا تمد ً
داال آ ددر ،مثددا محديددد أنصددبة الورعددة ،ومقددادير الواجد فددي الءكدداة،
ومدة العدة ل مرأة المط قة والمتدوفص عنهدا زوجهدا ،وعددد الج دداو فدي الحددود
ونحوها ،كما أن العباداو المحضة يج أن مؤ ذ بالتس يم(.)212
هذا ما قررمر قدي ًما عن ريي االستنتاج.
وعندددما عدددو إلددص مقولددة الطددوفي ،وقددرأو كالمددر بهددا بإمعددان ،مبددين لددي
بيقين :أنر ين يذكر «النف» في كالمدر ال يعندي بدر إال «الدنف ال ندي» فدي
سندس وعبومر أو في متنر وداللتر ،وهذا واض لمن قرأ كالمر ك ر ،ولدم يقتصدر
ع ص بعضر ،ولم مض ر إ القامر وإيهامامر ،وهو ما يؤ ذ ع ير فيما كت .
يقو الطوفي:
«وأما النف فهو إما متوامر أو آ اد ،وع ص التقدديرين فهدو إمدا صدري فدي
متوامرا صدري ًحا ،فهدو قدا م مدن
الحكم ،أو محتما ،فهي أربعة أقسام فإن كان
ً
جهددة متنددر وداللتددر ،لكددن قددد يكددون محد ً
دتمال مددن جهددة عمددوم أو إ ددالق ،وذلددك
يقدددد فددي كونددر قا عًددا مط قًددا ،فددإن فددرض عدددم ا تمالددر مددن جهددة العمددوم
( )212ان ر :كتابنا «المرجعية الع يا في اإلسالم ل قرآن والسنة» فصا :معارضة النصدوص
بدددعوى المصدد حة (ص ،)358وأيضًددا :مناقشددتنا لمددن اعتمدددوا ع ددص الطددوفي إلسددقا
عقوباو الحددود ونحوهدا فدي كتابندا« :بينداو الحدا اإلسدالمي» فصدا :لدين اإلسدالم هدو
الحدود.

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

واإل الق ونحوس ،و صد

305

فيدر القطعيدة مدن كدا جهدة بحيدث ال يتطدرق إليدر

ا تمددا بوجددر ،منعنددا أن مثددا هددذا يمددالف المصد حة ،فيعددود إلددص الوفدداق ،وإن
ً
ً
محتمال ،أو آ ادًا صدري ًحا ال
متوامرا
محتمال فال قطم ،وكذا إن كان
كان آ ادًا
ً
ا تمدددا فدددي داللتدددر بوجدددر ،لفدددواو قطعيتدددر مدددن أ دددد رفيدددر إمدددا متندددر أو
سندس»( .)213اهـ.
فهددو هنددا يمنددم صددرا ة أن يمددالف الددنف القطعددي فددي سددندس وفددي داللتددر
المص حة.
ومما ال نءال فير بين أهدا الع دم عامدة :أن المصد حة اليقينيدة «القطعيدة» ال
يمكن أن مناق النف القطعي أو يناقضدها بحدا مدن اص دوا  ،وهدو مدا أكددس
ع ماء اصمة قدي ًما و ديثًا.
وإذا موهم هذا التناق

 ،فال بد من أ د أمرين:

إمددا أن مكددون المصدد حة م نونددة أو موهومددة ،مثددا مصدد حة إبا ددة الربددا
لطم نة اصجان  ،أو الممر الجتذاا السديا ة ،أو الءندص ل ترفيدر عدن العدءاا،
أو إيقاه الحدود ،مراعاة صفكار العصر ،أو ليدر ذلدك ممدا يمدوس بدر مموهدون
من عبيد الفكر اليربي.
وإما أن يكون النف الذي يتحدعون عنر لير قطعي ،وهو ما وقم فيدر كثيدر
من البا ثين ،وال سيما من لير المتمصصين والمتض عين فدي ع دوم الشدريعة
وأسرارها ،من أستاذة الحقوق واالقتصاد واآلداا ،فحسدبوا بعد

النصدوص

قطعية ،وليس كذلك.
( )213ان ر( :ص )222من «المص حة في التشريم اإلسالمي» ل دكتور مصطفص زيد.
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مع يي الدكتور متولي ع ص الشيإل أبي زهرة:
ومن أمث ة ذلك :أن العامة الشيإل محمد أبا زهرة ،ذكر في كتابدر عدن اإلمدام
أ مد ابن نبا ،عندما محدث عدن رأي نجدم الددين الطدوفي «و 716هدـ» فدي
مقددديم المص د حة ع ددص ال دنف إذا معارضددا ،فقددا أبددو زهددرة« :إنددر ال يمكددن أن
يكون عمة معارض بين مص حة يقينية ونف قطعي»(.)214
وع ي الدكتور عبد الحميدد متدولي أسدتاذ القدانون الدسدتوري المعدروه فدي
كتابر «مناهج التفسير في الفقر اإلسالمي» ع ص ك مة الشديإل أبدي زهدرة بقولدر:
«الواقددم أن هددذا القددو  -فيمددا نعتقددد  -ال يتفددي مددم الواقددم ،ومددم مددا كددان يددراس
بعد

كبدار الصدحابة ،وع دص رأسدهم عمددر بدن المطداا ،بدا وال مدم مدا كددان

يراس الرسو ذامر».
«فالرسددو نهددص عددن قطددم يددد السددارق فددي زمددن الحددرا :شددية أن ينتقددا
السارق إلدص صدفوه اصعدداء هربًدا مدن القصداص ،اصمدر الدذي يدد ع دص أن
الرسو رأى أن النف القرآني المعروه «الذي يقضي بقطم يدد السدارق» لدم
يكن يتفي في مطبيقر في م ك الحالة « الة الحرا» مم المص حة».
«وعمددر بددن المطدداا لددم يطبددي نددف اآليددة القرآنيددة المعروفددة التددي وردو
بش ن إعطاء الصدقاو إلص «المؤلفدة ق دوبهم»ن صندر وجدد المسد مين لدم يعدودوا
بحاجة إلص المعضدين والمؤيدين من م ك الطائفة ،ومن ذلك نرى أنر لدم يطبدي
الددنف لددءوا

كمتددر ،أو بعبددارة أ ددرى :وجددد أن مطبيددي الددنف أصددب فددي

( )214ان ر« :ابن نبا» صبي زهرة( ،ص.)313 - 310
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عصرس ال يتفي مم المص حة»( .)215اهـ.
والواقدم أن مع يددي الددكتور متددولي ع دص دديمنا أبدي زهددرة فدي لايددة الم ددا
واالضددطراا ،وسددوء الفهددم ،فهددو يجعددا بيددان الرسددو ص د ص س ع يددر وس د م
ل نف القرآني من باا معارض المص حة مم النف ،ونسي أن مهمة الرسدو
 بددنف القددرآن ذامدددر  -أن يبددين ل نددداس مددا ندددء إلدديهم ،وأن مدددن هددذا البيدددانممصيف العام ،ومقييد المط ي ،بإجمال الع ماء كافة.
وقددد ب ديَّن الرسددو بالنسددبة ل ددنف القرآنددي فددي ددد السددرقة :النصدداا الددذي
يوج القطم ،فال قطم في أقدا مدن ربدم ديندار ،أو فيمدا دون عمدن المجدن ،وال
قطم فيما يؤ ذ من لير رز ،كالذي يؤ ذ من الحقدو لألكدا ،وال فديمن أ دذ
من ما ابنر أو ابنتر لقولر« :أنه ومالك َبيك» ويقاس ع ير كا من سدرق مدن
ما لر فير ي ،والقطم إنما يكدون ل يدد اليمندص ،ومدن الرسدغ ،ال مدن المرفدي،
وال من العضد ،إلص آ ر ما جاءو بر السنة مبينة ل قرآن ،وكان مدن ذلدك نهيدر
ص ص س ع ير وس م أن مقطم اصيدي في اليءو(.)216
فكيددف اعتبددر البا ددث هددذا اصمددر و دددس معارضددة ل ددنف باسددم المص د حة؟
وها يعتبر الدكتور متولي الدنف مدن القدرآن و ددس؟ أو يشدم ر ويشدما الدنف
ضا؟ فما ذكرس في هذا المقام ال يدد ا فدي بداا التعدارض
من الحديث النبوي أي ً
قددط ،ال بددين نددف ومص د حة ،وال بددين نصددين ،بددا هددو مددن بدداا بيددان السددنة
( )215ان ددر« :مندداهج التفسددير فددي الفقددر اإلسددالمي» ل دددكتور متددولي ،نشددر ددركة عكدداظ
كبيرا ،لم يت ها لر مؤلفر بما ينبيي
بالسعودية ،أولص( ،ص ،)91والكتاا يحما عنوانًا ً
من عدة ،ولهذا اضطرب آرااس ،و ف ميءانر.
( )216رواس أبو داود.
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ل قرآن(.)217
أما ما ذكدرس الددكتور متدولي عدن موقدف عمدر مدن «المؤلفدة ق دوبهم» وأندر
عطا النف لتعارضر مم المصد حة فدي عصدرس ،فهدذس دعدوى عريضدة ع دص
صدا ،ومدا كدان لدر أن يفعدا ،وال
ابن المطاا رضي س عنر  ،فهدو لدم يعطدا ن ط
يم ك هدو وال ليدرس ذلدك ،ومدا قالدر الددكتور هندا مرديدد لقدو أنداس سدبقوس ،لدم
يعطوا الموضول قر من الدرس والت ما ،وقدد رددندا ع دص هدذس الددعوى عندد
مناقشدتنا اجتهدداداو عمدر رضددي س عنددر فدي بدداا السياسدة الشددرعية ،وزعددم
بع

المعاصرين أنر عطا النصوص القطعية من أجا المصال الدنيوية.

يث يوجد رل س فثم المص حة:
كثيدرا مدا يدذكرون ك مدة نق د مبتدورة عدن اإلمدام ابدن
والعجيد أن هدؤالء
ً
القدديم ،ويرددونهددا فددي كددا مناسددبة ،وهددي « :يددث موجددد المص د حة فددثم ددرل
س» ،والحي أنهدم يقطعدون هدذس الك مدة عدن سدياقها الدذي رودو فيدر فقدد قالهدا
ابددن القدديم ردطا ع ددص الددذين يحصددرون «البينددة» الشددرعية فددي ددهادة الشددهود
و دها ،ويرفضون اص ذ بالقرائن ،وإن ب ي ما ب ي مدن الوضدود والداللدة
ع ص وجر الحي في القضية ،فقد قا في «الطرق الحكمية»:
«إن س سبحانر أرسا رس ر ،وأنء كتبر ،ليقوم النداس بالقسدط ،وهوالعدد
الذي قام بر اصرض والسمواو ،فإذا ظهدرو أمداراو العدد  ،وأسدفر وجهدر
بددد ي ريدددي كدددان ،فدددثم دددرل س وديندددر( )218ونحدددو ذلدددك قالدددر فدددي «إعدددالم
( )217ومما يد ا في بيان السنة ل قرآن هنا :اعتبار التوبة مسقطة ل حي ،كما رج ذلدك ابدن
ميمية وابن القيم ،ان ر« :إعالم الموقعين» ( . )22 - 19/3السعادة.
(« )218الطرق الحكمية» البن القيم( ،ص . )14السنة المحمدية.
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الموقعين».
أما إ الق هذس الك مة عن ابدن القديم أو ديمر ابدن ميميدة ،ف دم يثبد عنهمدا،
وال يتصور منهما ،وهما أ دد النداس ممسد ًكا بالنصدوص ،ودعدوة إلدص االمبدال،
وإنما مقبا هذس الك مة « يث موجد المص حة فثم رل س» ،فيما ال ندف فيدر،
أو فيما فير نف يحتما مفسيراو عدة ،مرج أ دَها المص حة.
وفيمددا عدددا ذلددك فالواج د أن يقددا  « :يددث يوجددد ددرل س فددثم مص د حة
العباد».
التمييء بين العباداو والمعامالو:
والمدرسة الوسطية مؤمن بهدذس القاعددة المهمدة التدي أ دار إليهدا اإلمدام البندا
فددي هددذا اصصددا المددامن مددن أصددولر العشددرين ،وهددي :مقريددرس التفريددي بددين
العباداو والمعامالو فيمدا يتع دي بالع دا والمقاصدد وراء التك يدف بكدا منهمدا،
فقدددد قدددا « :واصصدددا فدددي العبددداداو هدددو :التعبدددد دون االلتفددداو إلدددص المعددداني
والمقاصد ،وفي المعامالو هو :االلتفاو إلص المعاني واصسرار والمقاصد».
والواقدددم أن الدددذي نبدددر ع دددص هدددذا التفريدددي بعبددداراو واضدددحة ودلدددا ع يدددر
هواإلمام أبو إسحي الشا بي رضي س عنر .
فقد ذكر في كتابدر اصصدولي الفريدد «الموافقداو» هدذس القاعددة المهمدة ،فدي
المس لة «الثانية عشرة» من مقاصد وضم الشريعة لالمتثا وهدي :أن اصصدا
فدي العداداو ،بالنسدبة إلدص المك ددف :التعبدد دون االلتفداو إلدص المعداني ،وأصددا
العاداو «يعني :المعامالو» :االلتفاو إلص المعاني.
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اصصا في العباداو التعبد والتءام النف:
وقد دلا الشا بي ع ص القسدم اصو مدن هدذس القاعددة «وهدو أن اصصدا فدي
العبدداداو التعبددد» بعدددة أمددور :اسددتقراء أ كددام الشددريعة فددي العبدداداو ،فوجدددنا
الطهدددارة متعددددى محدددا موجبهدددا ،مثدددا إيجددداا اليسدددا بعدددد الجمدددال ،ووجددددنا
الص واو ف ب فعا ممصوصدة ع دص هيئداو ممصوصدة ،ال يجدوز لندا أن
نييرها ،ووجدنا الموجبداو فيهدا متحدد مدم ا دتاله آعارهدا ،فدالحي

والنفداس

ل مددرأة يسددقطان الصددالة وال يسددقطان الصددوم ،وأن هددارة الحدددث محفوفددة
بالمدداء الطهددور ،وإن أمكن د الن افددة بييددرس ،وأن التدديمم  -وليس د فيددر ن افددة
سية  -يقوم مقام الطهارة بالماء الطهور ،وأن الذكر الممصوص في هيئة مدا
مط وا ،وفي هيئة أ درى ليدر مط دوا «كالددعاء يط د فدي السدجود ال فدي
الركدددول ،والتكبيدددر يدددد ا بدددر فدددي الصدددالة ولكدددن المدددروج منهدددا بالتسددد يم ال
بالتكبير» وهكذا سائر العباداو كالصوم والحج وليرها.
قا  :وإنما فهمنا من كمة التعبد العامة :االقتياد صوامر س معدالص ،وإفدرادس
بالمضول ،والتع يم لجاللر ،والتوجر إلير ،وهذا المقدار ال يعطي ع ة اصدة
يفهم منها كم اص.
والثاني :أنر لو كان المقصود التوسعة في وجوس التعبد بما دد ومدا لدم يحدد،
لنص د الشددارل ع يددر دلد ً
ديال واض د ًحا ،كمددا نص د ع ددص التوسددعة فددي وجددوس
العبدداداو أدلددة ال يوقددف منهددا ع ددص المنصددوص ع يددر ،دون مددا ددابهر وقاربددر
وجامعر في المعنص المفهدوم مدن اصصدا المنصدوص ع يدر ،ولكدان ذلدك يتسدم
فددي أبددواا العبدداداو .ولمددا لددم نجددد ذلددك كددذلك ،بددا ع ددص الفددر د ع ددص أن
المقصود الوقوه عند ذلك المحددود ،،إال أن يتبدين  -بدنف أو إجمدال  -معندص
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الصددور ،فددال لددوم ع ددص مددن اعتبددرس ،لكددن ذلددك ق يددا ،وإنمددا

اصصا :ما عم في الباا ول

في الموضم.

ضا فإن المناسد «أي الوصدف الدذي اعتبدر ع دة ل حكدم» فدي العبداداو
وأي ً
معدود عندهم مما ال ن ير لدر ،كالمشدقة فدي قصدر المسدافر وإفطدارس ،والجمدم
بين الصالمين ،وما أ بر ذلك« ،يريدد أن المشدقة لدم يعتدد بهدا فدي ليدر الصدوم
وقصر الصالة في السفر ،ولو كان المشقة أضعاه ما يحصا في السفر».
الثالث :إن وجدوس التعبدداو فدي أزمندة الفتدراو «التدي لدم يبعدث ل نداس فيهدا
رسددو » لددم يهتددد إليهددا العقددالء اهتددداءهم لوجددوس معدداني العدداداو ،فقددد رأي د
اليال فيهم الضال فيها ،والمشي ع دص ليدر ريدي ،ومدن عدم صدا التيييدر
في ما بقي من الشرائم المتقدمة ،وهدذا ممدا يدد داللدة واضدحة ع دص أن العقدا
ال يستقا بدرك معانيها وال بوضعها فافتقرنا إلص الشريعة في ذلك.
فإذا عب هذا لدم يكدن بدد مدن الرجدول فدي هدذا البداا إلدص مدا ددس الشدارل،
وهو معنص التعبد(.)219
اصصا في العاداو والمعامالو :االلتفاو إلص المعاني والمقاصد:
ودلددا الشددا بي ع ددص أن اصصددا فددي العدداداو والمعددامالو :االلتفدداو إلددص
المعاني والمقاصد والحكم واصسرار بعدة أدلة:
أولها :االستقراء .قا  :فإنا وجدنا الشارل قاصدًا لمصال العبداد ،واص كدام
العادية مدور معر يث دار ،فنرى الشديء الوا دد يمندم فدي دا ال مكدون فيدر
مص حة ،فإذا كان فير مص حة جاز ،وضرا الشا بي لذلك أمث ة كثيرة.
( )219ان ر« :الموافقاو» ل شا بي مم مع يي الشيإل عبد س دراز ،جـ.304 - 300/2
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الثانٱ :أن الشارل موسم في بيدان الع دا والحكدم فدي مشدريم بداا العداداو،
وأكثددر مددا ع ددا فيهددا بالمناس د الددذي إذا عددرض ع ددص العقددو م قتددر بددالقبو ،
ففهمنا من ذلك أن الشارل قصد فيهدا امبدال المعداني ال الوقدوه مدم النصدوص
«بماله باا العباداو» وقد موسم في هدذا القسدم مالدك ر مدر س  ،تدص قدا
فير بقاعدة المصال المرس ة ،وقدا فيدر باالستحسدان ،ونقدا عندر أندر قدا  :إندر
مسعة أعشار الع م.
والثال  :أن االلتفاو إلص المعاني قد كان مع و ًما في الفتراو ،واعتمد ع يدر
العقددالء تددص جددرو بددذلك مصددالحهم وأعم ددوا ك يامهددا ع ددص الجم ددة ،فددا ردو
لهم ،فجاءو الشريعة لتتم مكارم اص الق ،ومن هنا أقدرو هدذس الشدريعة جم دة
من اص كام التي جرو في الجاه ية كالدية ،والقسامة ،واالجتمال يدوم العروبدة
وهي الجمعة ل وعظ والتذكير ،والقراض ،وكسوة الكعبة ،وأ باس ذلك مما كدان
عندد أهدا الجاه يددة محمدودًا ،ومددا كدان مددن محاسدن العوائددد ،ومكدارم اص ددالق
التي مقب ها العقو (.)220
لماذا قيا :اصصا االلتفاو إلص المقاصد؟:
وإنما قا الشا بي ومن وافقر من الع ماء :اصصا في العاداو والمعدامالو
هددو :االلتفدداو إلددص المعدداني والمقاصددد والحكددمن ليدددلوا ع ددص أنددر هندداك مددا هددو
اله اصصا ،وك مة اصصا معني :اصساس واليال .
ومفهومر :أن هناك أ ياء م مي ع ص داله اليالد والمعدروه ،وهدذا أمدر
عاب في أ كام الشرل ،وقد نبر ع ير اإلمام الشا بي ر مر س .
( )220نفسر.)307 - 305( :
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مددن هدددذس اص ددياء التدددي ال ي تفددد فيهددا إلدددص المصددال والحكدددم :المقددددراو
الشرعية ،فقد نجد في باا العدد :عددة الوفداة  -ل مدرأة المتدوفص عنهدا زوجهدا -
مقدرة ب ربعة أ هر وعشرة أيام ،إال إذا كان
وعدة المط قة :عالعة قروء لمن محي

ً
امال.

 ،ومن ال محي

عالعة أ هر.

وفددي المواريددث نجددد مقددديراو السدددس والث ددث والث ثددين ،والددثمن والربددم
والنصف ،لوارعين معينين.
ونجددد فددي الحددود ددطا قدددر بمائددة ج دددة ،وآ ددر بثمددانين ج دددة ،وعالثًددا بقطددم
اليد ،فما سر هذا اال تاله؟
ً
مثال :إن جريمة الءنص أل ظ من جريمة القذه بالءنص ،ف هدذا ل دظ
قد نقو
د الءنص أكثر من د القذه.
ولكدن لمداذا جعدا هدذا مائدة ،وذلددك عمدانين ،لمداذا لدم يكدن هدذا عمددانين وذاك
ستين؟ أو هذا مائة وعشرين وهذا مائة؟ ست ا اصسدئ ة مال قندا ،ولدن نجدد لهدا
جوابًا مقنعًا افيًا ،صننا ال نم كر.
ف هذا ال يسم المك ف المس م أمام هذس التقديراو  -وإن لدم مكدن فدي العبداداو
 إال أن يعتبرها مدن ندول التعبدد بدالتك يف ،واالبدتالء بمدا ال يع دم سدرس ،ليقدوالمؤمن في النهاية :سمعنا وأ عنا.
ضا:
في العباداو كم وأسرار أي ً
ولددين معنددص قولندددا :إن اصصددا فدددي العبدداداو :التعبدددد دون االلتفدداو إلدددص
المعاني والمقاصد :أن العباداو الية من المقاصد مما ًمدا ،فهدذا لدين بصدحي ،
بددا كددا مددا ددرعر س معددالص مددن ا لعبدداداو والمعددامالو ،فإنمددا ددرعر لحكمددة
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ومص حة ،ع مها من ع مها ،وجه ها من جه ها.
وال يشرل معالص لعبادس يئًا عبثًا ،وال اعتبا ًا ،كمدا ال يم دي ديئًا لعبًدا وال
با ًال.
ولكن هذس الحكدم والمقاصدد ال معدره لندا ع دص وجدر مفصدي ي ،إنمدا معدره
ع ص وجدر ك دي ،كمدا أ دار القدرآن نفسدر إلدص م دك الحكدم والمقاصدد الك يدة مدن
العباداو.
{وأَقِم ٱل ه َۖ
َةن ۡٱلفَ ۡحشَةا ٓ ِء َو ۡٱل ُمنك َِۗۡةر
فهو يقو في الصالةِ َ :
صلَ َٰو َ إِ هن ٱلصهةلَ َٰو َ ت َ ۡن َه َٰةل ع ِ
َولَذ ِۡك ُر ه
ٱَّللِ أ َ ۡكبَ ُر} [العنكبوو.]45 :

ويقو في

ن الءكاةُ { :خ ۡذ ِم ۡن أ َ ۡم َٰ َو ِل ِهمۡ

يهم بِ َهةا} [التوبدة:
َ دَقَة ت ُ َط ِه ُر ُهمۡ َوت ُ َةز ِك ِ

.]103
علَةةل
ٱلصةيَا ُم َك َمةةا ُكتِة َ َ
ويقددو عددن الصدديامَٰ { :يََٓۡيك َهةةا ٱلهة ِذينَ َءا َمنُةةواْ ُكتِة َ َ
علَة ۡةي ُك ُم ِ
ٱله ِذينَ ِمن قَ ۡب ِل ُكمۡ لَعَله ُكمۡ تَتهقُونَ } [البقرة.]183 :
َةام ٖر يَ ۡةۡتِينَ
اس بِ ۡٱل َحجِ َي ۡۡتُوكَ ِر َجاَل َو َ
علَ َٰل ُك ِل ض ِ
{وأَذِن فِٱ ٱلنه ِ
ويقو عن الحجَ :
يَل ِ 27ليَ ۡش َهدُواْ َم َٰنَ ِف َع لَهُةمۡ َويَ ۡةذ ُك ُرواْ ۡ
ٱسة َم ه
ةٱ أَي ٖهةام م ۡهعلُو َٰ َمةه } ...
ٱَّللِ فِ ٓ
ِمن ُك ِل فَج ع َِم ٖ

[الحج.]28 ،27 :
ويقددو عددن الددذكر{ :فَة ۡ
ةٱذ ُك ُرونِ ٓٱ أ َ ۡذ ُكة ۡةر ُكمۡ } [البقددرة{ ،]152 :أ َ ََل بِ ةذ ِۡك ِر ه
ٱَّللِ ت َ ۡط َم ة ِ كن

ۡٱلقُلُو ُ } [الرعد.]28 :
ويقو عن العما الصال بصدفة عامدة  -ومندر العبداداو قطعًدا َ { -م ۡةن ع َِمة َل
َۖ
ةن
َٰ َ ِلحا ِمن ذَكَر أ َ ۡو أُنث َ َٰل َو ُه َو ُم ۡؤ ِمن فَلَنُ ۡح ِييَنه ۥُۖ َحيَ َٰو َع ِيبَة َولَنَ ۡج ِزيَنههُمۡ أ َ ۡج َةر ُهم ِبۡ َ ۡح َ
س ِ
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َما كَانُواْ يَ ۡع َملُونَ } [النحا.]97 :
وإدراك الحكمة والمص حة الك ية في العباداو ممكن وواقم ،ولكدن الدذي ال
يدرك وال يعره هو الحكم التفصي ية في جءئياو العباداو.
فإذا أ ذنا الصدالة ً
مدثال ،ندرى أنندا ال نعدره الحكمدة والمصد حة التفصدي ية
في كثير من أ كامها وجءئيامهدا ،وال نسدتطيم أن نجيد إجابدة دافية ومحدددة
عن هذس اصسئ ة:
سا ولم مكن عالعًا وال سبعًا؟
لماذا كان الص واو م ً
ولماذا كان مواقيتها بهذا التقدير ،ولم مكن قبا ذلك أو بعدس؟
ولماذا ا ت ف أعداد الركعاو في بع

الص واو عن بع

؟

ولماذا لم مكن صالة الصب أربعًدا ،وصدالة ال هدر اعنتدين ،وصدالة العشداء
عالعًا؟
ولمدداذا كددان بعضددها سددريطا وبعضددها جهريطددا ،وبعضددها يجمددم بددين السددر
والجهر؟
ولماذا كان الركول مرة وا دة والسجود مرمين؟
ولماذا كان القراءة المفروضة في كا ركعة فامحة الكتاا ولدم مكدن سدورة
اإل الص أو آية الكرسي؟
ولماذا افتتح الصالة بالتكبير وا تتم بالتس يم؟
ولمدداذا ا ددتر ل صددالة كددا هددذس الشددرو مددن الطهددارة واسددتقبا القب ددة ...
إلإل؟
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ولماذا  ...ولماذا  ...ولماذا  ...؟
ويمكددن أن نتك ددف اإلجابددة عددن بعد

هددذس اصسددئ ة ولكددن إجابتنددا ال مددروي

يال وال مشفي ع ً
ل ً
يال ،وسي ا سر ذلك عند عالمر و ارعر سبحانر معالص.
ويبقص سر وا د نع مر وندركر جيدًا ،وهو «االبتالء» فدإن س معدالص يبت يندا
بما ال نع م سرس من التكاليف ،ليع م من يتبم الرسدو ممدن ينق د ع دص عقبيدر،
وي هر من ال ينقاد إال لعق ر ،ومن ينقاد صمر بر.
ف و كان الحكمة واضحة ل عقدا فدي مفصديا كدا أمدر لكدان المدرء فدي هدذس
فسدواس ،ولكدن العبوديدة الحقيقيدة
الحالة مطيعًا لعق ر ،ال مطيعًا لربر الدذي قدر َّ
متج ددص ددين يددؤمر اإلنسددان بمددا اليعددره المص د حة فيددر ،فيقددو عنددد اصمددر
اإللهي :سمعنا ،وأ عنا ،لفرانك ربنا وإليك المصير.
ومدددا سددد لناس فدددي ددد ن الصدددالة ،يمكدددن أن نسددد لر فدددي مفصددديالو الصددديام،
ومفصدديالو الحددج ،وال سدديما أن الحددج افددا بدداصمور التعبديددة مددن الطددواه
والسدعي والوقدوه بعرفدة ورمدي الجمدراو ،ك هدا ب عدداد معيندة وفدي مواقيد
اصة ،ال يع م أسرار مفصيالمها إال ارعها جا نر.
وقد ذكرو من قديم فدي كتدابي «العبدادة فدي اإلسدالم» هدذس الحقيقدة ،وبيند
ً
امتثداال صمدر س معدالص ،وأدا ًء لحقدر ع دص
أن اصصا في العبداداو :أنهدا مدؤدى
كرا لنعمائر التي ال منكدر ،ولدين مدن الدالزم أن يكدون لهدذس العبداداو
عبادس و ً
عمراو ومنافم في يداة اإلنسدان الماديدة ،ولدين مدن الضدروري أن يكدون لهدا
كمة يدركها عق ر المحددود ،اصصدا فيهدا أنهدا ابدتالء لعبوديدة اإلنسدان لربدر،
فال معنص صن يدرك السدر فدي كدا مفصديالمها ،فالعبدد عبدد ،والدرا را ،ومدا
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أسعد اإلنسان إذا عره قدر نفسر!.
ولددو كددان اإلنسددان ال يتعبددد هلل إال بمددا وافددي ع يددر عق ددر المحدددود ،وعددره
ً
مفصيال ،فإذا عجء عن إدارك السر في جءئيدة أو أكثدر مدن جءئيدة
الحكمة فير
أعددرض ون د ى بجانبددر لكددان فددي هددذس الحددا عبددد عق ددر وهددواس ،ال عبددد ربددر
وموالس.
إن العبودية هلل عارها اإليمان باليي وإن لم مرس ،والطاعدة لألمدر وإن لدم
محط بسرس.
و س د المددؤمن أن يع ددم باإلجمددا أن س لنددي عددن العددالمين ،لنددي عددن
عبادامهم و اعامهم ،ال منفعر اعة من أ ال وال مضدرس معصدية مدن عصدص:
ٱَّللَ َ
س َۖ ِۖ َو َمن َكفَ َر فَ ِإ هن ه
{و َمن يَ ۡش ُك ۡر فَ ِإنه َما يَ ۡش ُك ُر ِلنَ ۡف ِ
َنِةٱ َح ِميةد} [لقمدان ،]12 :و{ َو ِ هَّللِ
َ
سبِ َۚ
يَل َو َمن َكفَ َر فَ ِإ هن ٱ هَّللَ َ
ه َم ِن ۡ
َنِٱ ع َِن ۡٱل َٰعَلَ ِمةينَ }
َ
ٱست َ َطا َ
اس ِح كج ۡٱلبَ ۡي ِ
ي إِلَ ۡي ِۖ َ
علَل ٱلنه ِ
[آ

عمران.]97 :
فاهلل لني عن عبادس كا الينص ،وإذا معبدهم بشيء فإنما يتعبددهم بمدا يصد

أنفسددددهم ،ويعددددود ع دددديهم بددددالمير فددددي يددددامهم الرو يددددة والماديددددة ،الفرديددددة
واالجتماعيددة ،الدنيويددة واص رويددة ،ليددر أن اإلنسددان المحدددود قددد ممفددص ع يددر
كمة س جا عالس.

وكدددددـم هلل مدددددـن سدددددـر فدددددي

يددددق فددداس عدددن فهدددم الددددذكي

وكما أخفل كثيرا من أسرار هذا الكةون عةن اۡلنسةان أخفةل عنةۖ بعةض
أسرار مةا شةري ليظةل اۡلنسةان فةٱ هةذا وذاك متطلعةا بۡشةواقۖ وراء
المجهةةول آمةةَل فةةٱ الو ةةول معترفةةا بالقصةةور  ...وليظةةل دائمةةا فةةٱ
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س ِّمعۡ نَا َوأ َ َعۡ نَدا ُ
ل ۡف َرانَدكَ َربَّنَدا
دائر العبودية المؤمنة التٱ شعارها دائماَ { :
ير} [البقر .]285 :
ص ُ
َوإِّلَ ۡيكَ ۡٱل َم ِّ

قةةد ذكةةر اۡلمةةام الغزالةةٱ فةةٱ كتابةةۖ «المنقةةذ مةةن الضةةَلل»« :أن العبةةادات
لصحة قل اۡلنسان كاَدوية لصةحة بدنةۖ ولةيس كةل إنسةان يعةرٖ
خةةةواص الةةةدواء وسةةةر تركيبةةةۖ إَل الطبيةةة أو العةةةالم الةةةذي اخةةةتص
بمعرفتةةۖ وكةةل مةةريض يقلةةد الطبي ة فةةٱ مةةا يصةةي لةةۖ مةةن دواء وَل
يناقشةةۖ فيةةۖ قةةال :فكةةذلك بةةان لةةٱ علةةل الضةةرور أن أدويةةة العبةةادات
بحةةدودها ومقاديرهةةا المحةةدود المقةةدر مةةن جهةةة اَنبيةةاء َل يةةدرك
وجۖ تۡثيرها ببضاعة عقل العقَلء بل يج فيها تقليةد اَنبيةاء الةذين
أدركوا تلك ال واص بنور النبو َل ببضةاعة العقةل وكمةا أن اخةتَلٖ
اَدويةة فةةٱ المقةدار والةةوون والنةةوي َل ي لةو مةةن سةةر هةو مةةن قبيةةل
ال ةةواص فكةةذلك العبةةادات التةةٱ هةةٱ أدويةةة داء القلةةو مركبةةة مةةن
أفعةةال م تلفةةة النةةوي والمقةةدار حتةةل إن السةةجود ضةةعي الركةةوي
و َل الصبح نصي َل العصر فٱ المقدار فَل ي لو عن سر مةن
اَسرار وهو من قبيل ال واص التٱ َل يطلع عليهةا إَل بنةور النبةو
فقد تحامَل وتجاهل جةداا مةن أراد أن يسةتنبا لهةا حكمةة أو ظةن أنهةا
ذكرت علل اَلتفاق َل من سر إلهٱ فيها(.»)221
وبهةةذا علةةم أنةةۖ مةةن ال طةةۡ البةةين أن نطل ة لك ةل تفصةةيل مةةن تفصةةيَلت
العباد حكمة تقنع العقل وتشةبع نهمةۖ وَل سةيما ذلةك العقةل المةادي

(« )221المنقذ من الضال » لإلمام اليءالي بتصره.
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الحدي الذي َل يشبعۖ إَل الحسية والنفعية.
فالعبةةادات  -كمةةا قةةال اَسةةتاذ العقةةاد  -شةةعائر توقيفيةةة تؤخةةذ بۡوضةةاعها
وأشكالها وَل يتجۖ اَلعترا

إلل وضةع مةن أوضةاعها إَل أمكةن أن

يتجةةۖ إلةةل الوضةةع اآلخةةر لةةو اسةةتبدل منهةةا مةةا اقترحةةۖ المقتةةرا بمةةا
جر عليۖ العمل وقامه عليۖ الفريضة من نشۡتها.
لماذا يكون الصوم شهرا وَل يكون ثَلثة أسابيع أو خمسةةل لمةاذا تكةون
حصة الزكةا جةزءامن عشةر أجةزاء وَل تكةون جةزءا مةن تسةعة أو
من خمسة عشرل
لماذا نركع ونسجد وَل نصلٱ قياما أوقياما وركوعا بغير سجودل
مةةن اعتةةر

بۡمثةةال هةةذ اَلعتراضةةات فلةةيس مةةا يمنعةةۖ أن يعةةود إلةةل

اَلعتةةرا

الصةةيام ثَلثةةة أسةةابيع أو فرضةةه الزكةةا فةةوق

لةةو فةةر

مقةةدارها أو دون هةةذا المقةةدار أو فرضةةه الصةةَل علةةل وضةةع َيةةر
وضعها الذي اتفَل عليۖ أتباي الدين.
ولةةيس معنةةل ذلةةك أن هةةذ اَوضةةاي َل تعةةرٖ لهةةا أسةةبا تةةدعو إليهةةا
وتفسةةر لنةةا اتباعهةةا دون َيرهةةا ولكنهةةا فةةٱ نهايةةة اَمةةر أوضةةاي
توقيفيةةة َل موج ة مةةن العقةةل للةةتحكم فيهةةا بةةاَلقتراا والتعةةديل َن
المقترا المعدل لن يستند إلل حجةة أقةو مةن الحجةة التةٱ يرفضةها
ويميل إلل سواها.
ويسري هذا علل كل تنظيم فٱ أمور الدنيا وَل يسري علل أمةور الةدين
وحد .
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هةذ اَمةة خمسةين مةثَل ويكةون فةٱ

أمة َيرها أربعين أو مائةل
ولماذا يجعل اللةون اَخضةر رمةزا لهةذا المعنةل فةٱ ألةوان العلةم القةومٱ
عنةةد قةةوم مةةن اَقةةوام وهةةو مجهةةول لغيةةر هةةذا المعنةةل عنةةد أقةةوام
آخرينل
َل منةاص فةٱ النهايةة مةن أسةبا توقيفيةة يكةون التسةليم بهةا أقةر إلةةل
العقل والمجادلة فيها(.)222
وقةةد ضةةل قةةوم حةةاولوا أن يفهمةةوا الحكمةةة فةةٱ كةةل جزئيةةة مةةن جزئيةةات
العباد فلما خفيه علةيهم أسةرار بعةض التفصةيَلت فةٱ عبةاد كةالحج
شكوا وشككوا وهم فٱ شكهم وتشكيكهم ضالون عن سواء السبيل.
الطوفي يستثني العباداو من مقديم المص حة ع يها:
وهذا الذي قالۖ الغزالٱ قةرر قبلةۖ شةي ۖ إمةام الحةرمين فةٱ كتابةۖ اَ ةولٱ
المعروٖ «البرهان» وأكد بعد اَ ولٱ الحنبلٱ نجم الدين الطةوفٱ فةٱ
مقولتةةۖ عةةن المصةةلحة وتقةةديمها علةةل الةةنص واۡلجمةةاي يقصةةد الةةنص
الظنٱ كما بينا ذلةك فةٱ موضةعۖ فقةد اسةتثنل الطةوفٱ مةن ذلةك العبةادات
كما استثنل المقدرات الشرعية وقال معلَل ذلةك :وإنمةا اعتبرنةا المصةلحة
فٱ المعةامَلت ونحوهةا دون العبةادات وشةبهها َن العبةادات حةَل للشةري
خاص بۖ وَل يمكن معرفةة حقةۖ كماةا وكيفةا وومانةا ومكانةا إَل مةن جهتةۖ
فيۡتٱ بۖ العبد علل مةا رسةم لةۖ سةيد وفعةل مةا يعلةم أنةۖ يرضةيۖ فكةذلك
( « )222قائي اإلسالم» ل عقاد( ،ص.)109 ،108
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هاهنا ولهةذا لمةا تعبةدت الفَلسةفة بعقةولهم ورفضةوا الشةرائع أسة طوا
هللا عزوجل وضلوا وأضلوا.
وهةةةذا ب ةةةَلٖ حقةةةوق المكلفةةةين فةةةإن أحكامهةةةا سياسةةةية شةةةرعية وضةةةعه
لمصالحهم فكانه هٱ المعتبر وعلل تحصيلها المعول.
وَل يقةةال :إن الشةةري أعلةةم بمصةةالحهم فلتؤخةةذ مةةن أدلتةةۖ َننةةا قررنةةا أن
رعايةةة المصةةلحة مةةن أدلةةة الشةةري وهةةٱ أقواهةةا وأخصةةها فلنقةةدمها فةةٱ
تحصيل المصالح.
ثةةم هةةذا إنمةةا يقةةال فةةٱ العبةةادات التةةٱ ت فةةل مصةةالحها عةةن مجةةاري العقةةول
والعةةادات أمةةا مصةةلحة سياسةةة المكلفةةين فةةٱ حقةةوقهم فهةةٱ معلومةةة لهةةم
بحكم العاد والعقل فإذا رأينا دليل الشري متقاعدا عةن إفادتهةا علمنةا أنةا
أحلنةةا فةةٱ تحصةةيلها علةةل رعايتهةةا كمةةا أن النصةةوص لمةةا كانةةه َل تفةةٱ
باَحكام علمنا أنا أحلنا بتمامها علل القياس وهةو إلحةاق المسةكوت عنةۖ
بالمنصوص عليۖ بجامع بينهما.
وهللا عء وجا أعلم بالصوا (.)223
الءكاة ليس عبادة محضة:
ومع تسليمنا بما قرر الشةاعبٱ مةن أن اَ ةل فةٱ العبةادت هةو التعبةد دون
اَللتفات إلةل العلةل والمقا ةد نحة أن نقةرر :أن الزكةا  -وإن عةدت مةن
العبةةادات الشةةعائرية اَربةةع الكبةةر

وأنهةةا :أحةةد أركةةان اۡلسةةَلم العمليةةة -

( )223من رسالة «المص حة عند الطوفي» الم حقدة بكتداا د .مصدطفي زيدد «المصد حة فدي
التشريم اإلسالمي» (ص.)241
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ليسه عباد محضة كالصَل والصيام والحج والعمر بل هٱ عبةاد فيهةا
معنل الضريبة أو ضريبة فيها معنل العباد .
فهٱ عند التۡمل والتحليل مشتملة علل جانبين اثنين:
اَول :أنهةةا عبةةاد وقربةةة إلةةل هللا تعةةالل لهةةذا قرنةةه بالصةةَل فةةٱ ثمانيةةة
وعشرين موضةعا فةٱ القةرآن الكةريم وقرنةه فةٱ السةنة بمةا هةو أكثةرمن
ذلك بالصَل أيضا.
والجان ة الثةةانٱ :أنهةةا حةةَل مةةالٱ فرضةةۖ هللا فةةٱ أمةةوال اََنيةةاء ليةةرد علةةل
الفقراء ويصرٖ فٱ مصارفۖ الشرعية المعروفة.
ولهةةذا نةةر الفقهةةاء أحيانةةا يغلبةةون الجانةة اَول وأحيانةةا يغلبةةون الجانةة
اآلخر.

َله الحنفية جان التعبد حين جعلوها فرضا علةل المكلةي «البةال العاقةل»
فۡسقطوها عن الصغير والمجنون وإن بلغه ثروتهما المَليين.
علل حين َله جمهور الفقهاء مةن المالكيةة والشةافعية والحنابلةة وَيةرهم:
الجان الثانٱ فۡوجبوها فٱ أموال الصغار والمجانين.
وفٱ موقي آخر وجدنا العكس وهو أن الجمهور َلبةوا المعنةل العبةادي فةٱ
الزكا فرفضوا جواو إعطاء القيمة فٱ الزكا وتمسةكوا بحرفيةة مةا ورد
فٱ الزكا وهو إعطاء العين.
فٱ حين َل الحنفية المعنل اآلخر فۡجةاووا دفةع القيمةة بةدل العةين سةواء
فةةٱ وكةةا المةةال أم فةةٱ وكةةا الفطةةر َن المهةةم هةةو إَنةةاء الفقيةةر وهةةو
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يتحقَل بالقيمة كما يتحقَل بالعين بةل قةد تكةون القيمةة أفضةل لةۖ فةٱ كثيةر
من اَحوال.
ومما يدلنا أن الزكا ليسه مجرد عباد محضة :إدخالها فةٱ كتة «السياسةة
الماليةةةة» مثةةةل« :ال ةةةرا » َبةةةٱ يوسةةةي و«ال ةةةرا » ليحيةةةل بةةةن آدم
و«اَمةةوال» َبةةٱ عبيةةةد القاسةةم بةةن سةةةَلم و«اَمةةوال» َلبةةن ونجويةةةۖ
وَيرهم.
وكةةةذلك إدخالهةةةا ضةةةمن كتةةة «السياسةةةة الشةةةرعية» باعتبارهةةةا وَليةةةة مةةةن
الوَليات مثل كتا «اَحكام السلطانية» للماوردي الشافعٱ ومثلةۖ َبةٱ
يعلةةل الفةةراء الحنبلةةٱ وكتةةا «السياسةةة الشةةرعية» لإلمةةام ابةةن تيميةةة
وَيرها.
ومن اَدلة علل ذلك أيضا :دخول القيةاس فةٱ كثيةر مةن أحكامهةا بنةاء علةل
معرفة العلة وتعدية الحكم من اَ ل إلل الفري َلشتراكهما فٱ العلة.
فهٱ فٱ الحقيقة جزء من نظام الدولة فٱ اۡلسَلم.
ولو أردنا أن نؤلةي الفقةۖ علةل الطريقةة الحديثةة َمكةن أن نجعةل الزكةا مةع
الفقۖ المالٱ َل مع العباد المحضة وكذلك عند التقنةين فإنهةا داخلةة َ -ل
محالة  -فٱ التشريع المالٱ من ناحية المةوارد وفةٱ التشةريع اَلجتمةاعٱ
من ناحية المصارٖ.
وهذا َل ي ر أحكام الزكا كلها عن دائةر التعبةد فقةد قةرر الشةاعبٱ نفسةۖ:
أن العادات إذا وجد فيها التعبد فَل بد من التسليم والوقوٖ مع النصةوص
 -كطل الصداق فٱ النكةاا والةذبح فةٱ المحةل الم صةوص فةٱ الحيةوان
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وعةةةدد اَشةةهر فةةٱ ال ِعةةةدد

الطَلقيةةةة والوفويةةةة ومةةةا أشةةةبۖ ذلةةةك «وأنةةةا أدخةةةل فيهةةةا مقةةةادير الزكةةةا
وأنصبتها».
كمةةا قةةرر أيضةةا أن مقصةةد الشةةاري مةةن هةةذ التحديةةدات مفهةةوم فةةٱ العاديةةات
وكثيةةر مةةن العبةةادات أيضةةا «قةةال ذلةةك ليةةدخل الزكةةا » .وهةةذا المقصةةد هةةو
ضةةبا وجةةو المصةةالح إذ لةةو تةةرك النةةاس والنظةةر َل ننشةةر ولةةم ينضةةبا
وتعذر الرجوي إلل أ ل شرعٱ والضبا أقر إلةل اَلنقيةاد مةا وجةد إليةۖ
سبيل.
وهةةذا الضةةبا مةةن الشةةاري  -خشةةية الفوضةةل واَلضةةطرا  -يةةدل علةةل أ ةةل
شرعٱ آخر هو «سد الةذرائع» أي منةع الوسةائل المؤديةة إلةل محظةور أو
فساد فقد منع الشاري من أشةياء لجرهةا إلةل منهةٱ عنةۖ والتو ةل بهةا
إليها.
قال الشاعبٱ :هذا اَ ل مقطوي بۖ فٱ الجملة قةد اعتبةر السةلي الصةالح
فَل بد من اعتبار .
ومما يدل لما ذكرنةا هنةا مةن أن الزكةا ليسةه عبةاد محضةة وأنهةا ت ضةع
للتعليل والقياس ما أثر عن الصحابة من إدخال بعةض اَمةوال فةٱ وعةاء
الزكةةا ممةةا لةةم يعةةرٖ أن رسةةول هللا ﷺ أخةةذ منهةةا الزكةةا كمةةا يؤكةةد ذلةةك
تشاورهم فٱ شۡنها وإدارتهم الرأي حولها كمةا فعةل عمةر فةٱ أمةر وكةا
ال يل وشاور الصحابة فيها قبل أن يقرر فيها حكما.
ولو كانه عباد وقربة دينيةة خالصةة كالصةَل والصةيام مةا أجةاو لنفسةۖ أن
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يستشير فٱ إيجابهةا حتةل َل يشةري فةٱ الةدين مةا لةم يةۡذن بةۖ هللا ولكنةۖ
نظر إلل الزكا نظر أخر باعتبارها حقاا مةن حقةوق المةال كمةا قةال أبةو
بكر فٱ شۡن مانعٱ الزكا « :فإن الزكا حَل المال».
رو اۡلمام أحمد فٱ مسةند عةن حارثةة بةن مضةر  :أنةۖ حةج مةع عمةر بةن
ال طةةا

فۡتةةا أشةةراٖ أهةةل الشةةام فقةةالوا :يةةا أميةةر المةةؤمنين إنةةا أ ةةبنا

رقيقا ودوا

ف ذ من أموالنا دقة تطهرنا بها وتكةون لنةا وكةا فقةال:

هةةذا شةةٱء لةةم يفعلةةۖ اللةةذان كانةةا مةةن قبلةةٱ «يعنةةٱ :الرسةةول الكةةريم وأبةةا
بكر» ولكن انتظروا حتل أسۡل المسلمين(.)224
وفٱ رواية فٱ المسند أيضا عن حارثةة قةال :جةاء أنةاس مةن أهةل الشةام إلةل
عمر فقالوا :إنا قةد أ ةبنا أمةواَل وخةيَل ورقيقةا ونحة أن يكةون لنةا فيهةا
وكةةا وعهةةور! قةةال :مةةا فعلةةۖ ةةاحباي قبلةةٱ فۡفعلةةۖ .واستشةةار أ ةةحا
محمةةد ﷺ وفةةيهم علةةٱ فقةةال علةةٱ :هةةو حسةةن إن لةةم يكةةن جزيةةة راتبةةة
يؤخذون بها من بعدك(.)225
ويبدو أن عمر بعةد ذلةك قةد رجةح أن يوجة الزكةا فةٱ ال يةل بسةب واقعةة
حدثه فٱ عهد رضي س عنر .
وقد أخر عبد الرواق والبيهقٱ عن يعلل بةن أميةة قةال :ابتةاي عبةد الةرحمن
( )224صددح إسددنادس الشدديإل أ مددد دداكر وكددذلك الشدديإل ددعي (بددرقم )218 :فددي ممددريج
المسند.
( )225صححر أيضًا الشيإل اكر ،والشيإل عي وقا الهيثمدي فدي «مجمدم الءوائدد» ،رواس
أ مد والطبراني فدي «الكبيدر» ورجالدر عقداو ( ،)69/3وان در« :نيدا اصو دار» (:136
.)4

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

326

أخو يعلل من رجل من أهل اليمن فرسةا أنثةل بمائةة قلةوص «ناقةة شةابة»
فندم البائع فلحَل بعمر فقالَ :صبنٱ يعلل وأخو فرسا لٱ فكت عمةر
إلةةل يعلةةل أن الحةةَل بةةٱ فۡتةةا فةةۡخبر ال بةةر فقةةال :إن ال يةةل لتبلة هةةذا

عندكمل ما علمه أن فرسةا يبلة هةذا فنۡخةذ مةن كةل أربعةين شةا «شةا »
وَل نۡخةذ مةةن ال يةةل شةةي ال خةةذ مةةن كةل فةةرس دينةةارا فضةةر علةةل ال يةةل
دينارا دينارا.
ورو ابن حزم بسند إلل ابةن شةها الزهةري أن السةائ بةن يزيةد أخبةر :
أنةةۖ كةةان يةةۡتٱ عمةةر بةةن ال طةةا بصةةدقات ال يةةل قةةال ابةةن شةةها  :وكةةان
عثمان بن عفان يصدق ال يل.
وعن أنس بن مالةك :أن عمةر كةان يۡخةذ مةن الفةرس عشةر ومةن البةراذين
خمسة أي عشر دراهم وخمسة دراهم.
وممن كان ير رأي عمر من الصحابة :الفقيۖ اَنصاري ويد بن ثابةه فقةد
تناوي العلماء فٱ ومن مروان بن الحكم فةٱ وكةا ال يةل السةائمة فشةاور
مروان الصحابة فٱ ذلةك فةرو أبةو هريةر الحةدي « :لةيس علةل الرجةل

فةةٱ عبةةد وَل فرسةةۖ ةةدقة» فقةةال مةةروان لزيةةد بةةن ثابةةه :مةةا تقةةول يةةا أبةةا
سعيدل فقال أبو هريةر  :عجبةا مةن مةروان أحدثةۖ بحةدي رسةول هللا ﷺ
وهو يقول :ما تقول يا أبا سعيدل فقال ويد :دق رسةول هللا ﷺ إنمةا أراد
بۖ فرس الغاوي فۡما تةاجر يطلة نسةلها ففيهةا الصةدقة فقةال :كةمل قةال:
فٱ كل فرس دينار أو عشر دراهم.
ورو ابن ونجويۖ فٱ كتا «اَموال» بسند عن عاووس قال :سةۡله ابةن
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دقةل فقال« :ليس علل فةرس الغةاوي فةٱ سةبيل

هللا دقة» ومفهومۖ يدل علل أن َير فيۖ الصدقة.
وإلل مثل رأي عمر وويد ذه إبراهيم الن عةٱ مةن التةابعين قةال :فةٱ ال يةل
السائمة التٱ يطل نسلها :إن ش ه فٱ كل فةرس دينةارا أوعشةر دراهةم
وإن ش ة ه فالقيمةةة فيكةةون فةةٱ كةةل مةةائتٱ درهةةم عشةةر دراهةةم «أخرجةةۖ
محمد فةٱ اآلثةار ورو نحةو أبةو يوسةي وعةن حمةاد بةن أبةٱ سةليمان
قال :وفٱ ال يل الزكا ».
وقصة عمر مع يعلل بن أمية لها فٱ نظري أهمية بالغة فٱ بةا الزكةا فقةد
دل تصرٖ عمر رضي س عندر علةل أن للقيةاس فيهةا مةدخَل ولَلجتهةاد
مسرحا وأن أخذ النبٱ ﷺ الزكا مةن بعةض اَمةوال َل يمنةع مةن بعةد أن
يۡخةةذوها مةةن َيرهةةا ممةةا ماثلهةةا وأن أي مةةال خطيةةر نةةام يج ة أن يكةةون
وعاء للزكا وأن المقادير فيما َل نص فيۖ ت ضع لَلجتهاد أيضا.

***
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المرمكء الثاني
فقۖ الواقع
مرمكددء السياسددة الشددرعية  -فيمددا رأينددا  -ع ددص فقددر النصددوص الجءئيددة فددي
إ ددار المقاصددد الك يددة ،ومرمكددء كددذلك ع ددص «فقددر الواقددم» المعددي ،،والع ددم بددر
ع ًما يتي ل ناظر الحكم ع ير ك ًما صحي ًحا ،فقد قالوا في المنطي :الحكدم ع دص
الشيء فرل عن مصورس.
وفقددر الواقددم يقددوم ع ددص دراسددتر ع ددص الطبيعددة  -ال ع ددص الددورق  -دراسددة
ع ميددة موضددوعية ،مستكشددف جميددم أبعددادس وعناصددرس بإيجابيامددر وسدد بيامر،
والعوامدا المددؤعرة فيددر ،بعيددًا عددن التهددوين والتهويددا ،وبمعددء عددن الن ددراو
المثالية الحالمة ،والن راو االنهءاميدة المتشدائمة ،والن دراو التبريريدة ،التدي
مريددد أن مسددوم كددا دديء ،وإن كددان أبعددد مددا يكددون عددن الحددي ،وأن معطيددر -
بالتك ف واالعتساه  -سندًا من الشرل.
إن دراسة هذا الواقم واج ال بد منر لكا فقير ،ولكدا فقدر فدي أي بداا مدن
أبوابر ،ولكنر أوجد مدا يكدون ،وألدءم مدا يكدون ،فدي بداا السياسدة الشدرعية،
صندددر فقدددر يتصدددا بعمدددوم النددداس ،وبقدددراراو وأن مدددة وأوضدددال ممدددن يددداة
الجماهير اليفيرة ،وصنر واقم دائم التجدد والتيير ،فال بد أن يكافئر فقر متجددد،
يراعي ميير الءمان والمكان وأ وا اإلنسان.
وهدددذا كدددان واضددد ًحا لددددى الصدددحابة والم فددداء الرا ددددين ،ولددددى اصئمدددة
صددا مددا يتع ددي باص كددام التددي مبنددص عددادة ع ددص
المجتهدددين بعددد ذلددك ،و صو ً
مصال قد متيير ،أو أعراه قد متبد  ،فما أسرل ما كان متبدد فتدواهم بتبدد
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الواقم.
وهددو مددا جعددا الم يفددة الرا ددد عمددر بددن عبددد العءيددء يقددو  :محدددث ل ندداس
أقضية «أ كام» بقدر ما أ دعوا من فجور.
وقددد كددوا أنددر عنددد مددا كددان أميد ًدرا ع ددص المدينددة ،كددان يقضددي فددي بع د
الددددعاوى المرفوعدددة إليدددر بشددداهد وا دددد ويمدددين المددددعي ،وال يوجددد
اهدين ،ف ما ولي المالفة وكان في دمشي ،منم ذلك ،و

دددهادة

داهدين فدي كدا

قضية،ف ما سئا فدي ذلدك ،قدا  :إندا وجددنا النداس فدي الشدام ع دص ليدر مدا كدان
ع ير الناس في المدينة(.)226
وهو قد اهتدى بفتاوى الصدحابة والرا ددين مدن قب در ،الدذين ليدروا فتدواهم
بتيير موجبامها ،ولذلك أمث ة كثيرة معروفة ،ذكرنا نماذج منها في موضعها.
ميير الحكم بتيير المص حة التي بني ع يها
وقددد بين د فددي كتددابي « ددريعة اإلسددالم صددالحة ل تطبيددي فددي كددا زمددان
ومكددان» :مددا عددره باالسددتقراء ،وهددو أن مددن اص كددام االجتهاديددة مددا م ددذس
ومسددتندس مص د حة زمنيددة مييددرو بتييددر العصددر ومبددد اص ددوا  ،فينبيددي أن
يتيير الحكم مبعًا لها ،فالمع و يدور مم ع تر وجودًا وعد ًما.
ومن ذلك :ما نص ع ير بع

كت الفقدر فدي معام دة أهدا الذمدة بوجدوا

عددا لمددا روي فددي ذلددك عددن عمددر بددن
ممييددءهم فددي الددءي عددن المس د مين ،امبا ً
المطددداا أو عمدددر بدددن عبدددد العءيدددء ،قدددالوا :صنهدددم لمدددا كانواممدددالطين صهدددا
اإلسدالم ،فدال بدد مددن ممييدءهم عندا ،كديال يعامددا معام دة المسد م ،وربمدا يمددوو
( )226ان ر« :أصو التشريم اإلسالمي» ل شيإل ع ي س س (ص.)85 ،84
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أ دددهم فج د ة فددي الطريددي واليعددره ،فيص د ي ع يددر ،ويدددفن ط د فددي مقددابر
المس مين( ،)227وهو ما ال يرضاس هو وال أه ر وال المس مون.
وربما كان هذا التمييء مط وبًا في أوائا عهدود الفدت اإلسدالمي يدث ي دءم
الحذر والتحفظ.
فدإذا ن رنددا إلددص م دك المصد حة فددي عصددرنا  -مصد حة التمييددء بددين أربدداا
الدياناو الممت فة في الدولة الوا دة التدي مقدوم ع دص أسداس مدن الددين  -وجددنا
كثيرا ،كما نجد أن مدن السدها محقيدي ذلدك فدي عصدرنا
ذلك لير مرلوا فير ً
بمددا هددو أيسددر وأفضددا مددن التمييددء فددي الددءي ،وهددو :بطاقددة الهويددة أو البطاقددة
الشمصية التي متضمن  -فيما متضمنر  -بيان ديانة ام ها ،وبيدان اسدمر ولقبدر
ومو نددر إلددإل  ...وفددي هددذا كددا الكفايددة ل وفدداء بدداليرض ،دون إ ددراج لييددر
المس مين ،أو إيذاء لمشاعرهم.
ميير الحكم بتييرالعره الذي بني ع ير
ومدن اص كدام المنصدوص ع يهددا فدي الفقدر :مدا يسددتند إلدص عدره أو وضددم
كان قائ ًما في زمن اصئمة المجتهدين ،أو فدي زمدن مق دديهم مدن المتد رين ،عدم
ميير هذا العره أو الوضم في زمننا ،كإسدقا

دهادة مدن يمشدي فدي الطريدي

مكشددوه الددرأس ،أو مددن ي كددا فددي الشددارل ،أو يددي ال حيددة ،أو مددن يسددمم
اليناء ،ونحو ذلك ،مما ميير بها لعره ،وعمد بدر الب دوى فدي عصدرنا ،فهدا
نجمددد ع ددص مددا نددف ع يددر اصولددون ،ونسددقط ددهادة هددؤالء جميعًددا ،ونعطددا
مصال الم ي؟ أو نعتبر هذس اص كام اصة بءمنها وبيئتها؟ ال دك أن الثداني
( )227ان ر« :رد الممتار» جءء ( 3ص . )377إستانبو .
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هو الصحي .
ومددن هنددا كت د ابددن القدديم فص د ر الممتددم فددي «إعددالم المددوقعين» عددن مييددر
الفتوى بحسد مييدر اصزمندة واصمكندة واص دوا والبيئداو والعوائدد ،قدا فدي
مط عر« :هذا فصا ع يم النفدم جددطا ،وقدم بسدب الجهدا بدر ل دط ع ديم ع دص
الشددريعة ،أوج د مددن الحددرج والمشددقة ومك يددف مددا ال سددبيا إليددر مددا يع ددم أن
الشريعة الباهرة التي في أع ص رم المصال ال م مي بر ،فدإن الشدريعة مبناهدا
وأساسها ع دص الحكدم ومصدال العبداد فدي المعداش والمعداد ،وهدي عدد ك هدا،
ور مة ك ها ،ومصال ك ها ،و كمة ك ها ،فكا مس لة رج عدن العدد إلدص
لجور ،وعن الر مة إلص ضددها ،وعدن المصد حة إلدص المفسددة ،وعدن الحكمدة
إلص العبث ،ف يس من الشريعة وإن أد د فيهدا بالت ويدا ،فالشدريعة عدد س
بين عبادس ،ور متر بين قدر ،وظ در فدي أرضدر ،و كمتدر الدالدة ع يدر وع دص
صدق رسولر ﷺ  -أمم داللة وأصدقها(.»)228
وقدد نقددا ابدن القدديم عدن دديمر دديإل اإلسدالم ابددن ميميدة :أنددر مدر مددم بعد
أصددحابر ع ددص قددوم مددن التتددار فددي دمشددي يشددربون الممددر ويسددكرون ،ف د نكر
ع يهم بع

أصحابر أن يتناولوا أم المبائث ،فقا لهدم ابدن ميميدة :دعدوهم فدي

سكرهم ولهوهم ،فإنما رم س الممرن صنها مصد عن ذكدر س وعدن الصدالة،
وهؤالء مصدهم الممر عن سفك الدماء ونه اصموا !!
ف قرهم ع ىهذا المنكر ممافة منكر أكبر منر ،ونبر ابدن ميميدة أصدحابر ع دص
ضرورة رعاية اص وا عند الدعوة ،وعند اإلفتاء.

(« )228إعالم الموقعين» (.)15 ،14/3
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ميير فتوى اإلمام مالك بتيير الءمان:
وقد قا اإلمام مالك ر مر س « :محدث ل ناس أقضدية بقددر مدا أ ددعوا مدن
ددورا مقتضدددي أصدددو
الفجدددور» قدددا الءرقددداني( :)229ومدددرادس أن يحددددعوا أمد ً
الشريعة فيها لير ما اقتضتر قبا دوث ذلك اصمر.
وقا رضي س عنر فيمن لر( )230مداء وراء أرض دون أرضدر ،فد راد أن
يجري ماءس في أرض جارس :إندر لدين لدر ذلدك .ولدم ي دذ بمدا روي عدن عمدر
رضدي س عنددر فدي قضددية محمدد بددن مسد مة مددم الضدحاك ،وهددذس روايدة ابددن
القاسم عنر.
ضا ،لكن ال ع ص وجدر الممالفدة لعمدر فدي أصدا
وروى أ ه عنر المنم أي ً
الحكم وأنر ال يجوز ،با أفتص بالمنم سددطا لذريعدة الفسداد ومييدر أ دوا النداس،
ظداهرا ال يددعي أ دد م دك مدا لدين لدر بمجدرد
فقد كان الصالد في زمن عمر
ً
إمرار الماءن ف ما ميير الحا فدي زمدن مالدك ،وكثدرو الددعاوى البا دة ،مندم
من ذلك.
قددا أ دده روايددة عددن إمامددر« :كددان يقددا  :يحدددث ل ندداس أقضددية بقدددر مددا
يحدددعون مددن الفجددور» .وأ ددذ بهددا مددن يوعددي ،ف ددو كددان معتد ً
ددال فددي زماننددا هددذا
ضدص لدر بإرجداء مائدر فدي أرضدكن صندك
كاعتدالر في زمان عمر ،رأي أن يُق َ
مشرا بر ً
أوال وآ ًرا وال يضركن ولكن فسد الءمان واسدتحقوا الدتهم ،ف داه
أن يطو الءمان وينسص ما كان ع ير جري هذا الماء ،وقد يدعي جارك ع يدك

( « )229رد المو » جءء ( 2ص.)5
(« )230المنتقص» جـ ( ،6ص.)46
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بر دعوى في أرضك.
وهذس الرواية ا تارها ابن كنانة.
وقد قا ابن ءم في اص كام( « :)231الف مالك أبا بكر في مدن قضدايا،
و ددالف عمددر فددي نحددو عالعددين قضددية» .الفهمددا مددم مددا رواس أ مددد وأبددو داود
والترمذي وابن ماجر والدارمي والحاكم فدي المسدتدرك أن رسدو س ﷺ قدا :
«عليكم بسنتٱ وسنة ال لفاء الراشةدين مةن بعةدي» ولعدا منشد هدذس الممالفدة
مددم أمددر رسددو س ﷺ بامبددال سددنتهم هددو العمددا بالمصد حة المتييددرة المشددابهة
لمس لة إمرار الماء(.)232
ويروون عن اإلمام ابن زيدد القيرواندي صدا

«الرسدالة» المشدهورة فدي

الفقر المالكي :أنر كان يقتني ك بًا ل حراسة في دارس ،ويبدون أن دارس كاند فدي
أ راه الب د ،فقيا لر :كيف مقتني ك بًا وأن مع م أن «مال ًكدا» كدان يكدرس ذلدك؟
فقا  :لو كان مالك في زماننا الممذ أسدًا ضاريًا!!
م صيا اإلمام القرافي لتيير الفتوى:
وفددي مددراث المالكيددة نجددد اإلمددام القرافددي فددي كتابددر «اإل كددام» يقددو فددي
السددؤا التاسددم والثالعددين« :مددا الصددحي فددي هددذس اص كددام الواقعددة فددي مددذه
الشافعي ومالك وليرهما ،المرمبة ع ص العوائدد والعدره ال دذين كاندا اصد ين
الة جءم الع ماء بهذس اص كام؟ فها إذا مييرو م دك العوائدد وصدارو العوائدد
مد ع ص ضد ما كان مد ع ير ً
أوال ،فهدا مبطدا هدذا الفتداوى المسدطورة فدي

( )231ج ( ،6ص.)67
( )232ان ر« :مع يا اص كام» ل شيإل محمد مصطفص بي.
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كت الفقهاء ويفتص بما مقتضدير العوائدد المتجدددة؟ أو يقدا  :نحدن مق ددون ،ومدا
لنددا إ ددداث ددرل لعددد م أه يتنددا لالجتهدداد ،فتفتددي بمددا فددي الكت د المنقولددة عددن
المجتهدين؟».
عم يجي عن هذا السؤا بقولر:
إن اسددتمرار اص كددام التددي مدددركها العوائددد مددم مييددر م ددك العوائددد دداله
اإلجمددال وجهالددة فددي الدددين ،بددا كددا مددا هددو فددي الشددريعة يتبددم العوائددد ،يتييددر
الحكم فير عند ميير العدادة إلدص مدا مقتضدير العدادة المتجدددة ،ولدين هدذا مجديددًا
لالجتهاد من المق ددين تدص يشدتر فيدر أه يدة االجتهداد ،بدا هدذس قاعددة اجتهدد
فيها الع ماء وأجمعوا ع يها ،فنحن نتبعهم فيها من لير استئناه اجتهاد»(.)233
ونال ظ هنا أن كالم القرافي إنمدا هدو فدي اص كدام التدي مددركها ومسدتندها
العوائد واصعراه ،ال م ك التي مستندها النصوص المحكماو.
ويعود القرافي إلص هذا الموضول مرة أ درى فدي الفدرق الثدامن والعشدرين
مددن كتابددر «الفددروق» فيؤكدددد أن القددانون الواجدد ع دددص أهددا الفقددر والفتدددوى
مراعامددر ع ددص ددو اصيددام ،هددو مال

ددة مييددر اصعددراه والعدداداو بتييددر

اصزمان والب دان.
ويقو « :فمهما مجددد مدن العدره اعتبدرس ،ومهمدا سدقط أسدقطر ،وال مجمدد
ع ص المسطور في الكت

دو عمدرك ،بدا إذا جداءك رجدا مدن ليدر إق يمدك

يستفتيك ،ال مجبرس ع دص عدره ب ددك ،واسد لر عدن عدره ب ددس ،وأجدرس ع يدر،
(« )233اص كددام فددي ممييددء الفتدداوى عددن اص كددام» (ص . )231د  ،محقيددي الشدديإل أبددي
لدة.
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وأفتددر بددر ،دون عددره ب دددك ،والمقددرر فددي كتبددك ،فهددذا هددو الحددي الواض د ،
والجمدددود ع دددص المنقدددوالو أبددددًا ضدددال فدددي الددددين ،وجهدددا بمقاصدددد ع مددداء
المس مين والس ف الماضين»(.)234
فتوى صا بي أبي نيفة بماله فتوى اإلمام
أما عند الحنفية فنجد مجموعة كبيدرة مدن اص كدام االجتهاديدة التدي قدا بهدا
المتقدمون ،أعرض عنها المت رون ،وأفتوا بما يمالفها ،لتيير العره ،نتيجدة
لفساد الءمن ،أو لير ذلك ،وال لرابة في هذا ،فدإن أئمدة المدذه أنفسدهم  -أبدا
نيفة وأصحابر  -قد فع وا ذلك ،ذكر السر سدي :أن اإلمدام أبدا نيفدة فدي أو
عهد الفرس باإلسدالم ،وصدعوبة نطقهدم بالعربيدة ،ر دف لييدر المبتددل مدنهم
أن يقرأ في الصالة بما ال يقبا الت ويدا مدن القدرآن بال يدة الفارسدية ،ف مدا الند
ألسنتهم من نا ية ،وانتشدر الءيدغ واالبتددال مدن نا يدة أ درى ،رجدم عدن هدذا
القو .
وذكر كذلك :أن أبا ينفة كان يجيء القضاء بشهادة مستور الحا في عهددس
 عهددد مددابعي التددابعين  -اكتفدداء بالعدالددة ال دداهرة ،وفددي عهددد صددحابير  -أبددييوسف ومحمد  -منعا ذلك ،النتشار الكذا بين الناس(.)235
ويقو الحنفية فدي مثدا هدذا الندول مدن المداله بدين اإلمدام وصدا بير :هدو
ا تاله عصر وزمان ال ا تاله جة وبرهان.
وقد أصب مدن القواعدد الفقهيدة اصساسدية عندد الحنفيدة  -كمدا عندد ليدرهم -

(« )234الفروق» جءء ( ،1ص.)177 - 176
(« )235أصو التشريم اإلسالمي» لألستاذ ع ي س س( ،ص.)85 - 84
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قاعدددة« :العددادة محكمددة» واسددتدلوا لهددا بقددو ابددن مسددعود« :مددا رآس المسد مون
سنًا فهو عند س سن».
رسالة ابن عابدين في ميير اص كام بتيير العره
وكتد فددي ذلددك عالمددة المتد رين ابددن عابدددين رسددالتر القيمددة التددي سد َّماها
«نشددر العَد ضدره فيمددا بنددي مددن اص كددام ع ددص العُد ضدره» بددين فيهددا أن كثيد ًدرا مددن
عدره زماندر،
المسائا الفقهية االجتهادية ،كان يبنيها المجتهد ع ص ما كان فدي ُ
بحيث لو كان في زمان العره الحادث لقا بماله ما قالر َّأو ًال.
ولهذا قالوا في رو المجتهد :وال بد فيدر مدن معرفدة عداداو النداس ،قدا :
«فكثيددر مددن اص كددام ممت ددف بددا تاله الءمددان ،لتييددر عددره أه ددر ،ولحدددوث
ضرورة ،أو فساد أها الءمان ،بحيث لو بقدي الحكدم ع دص مدا كدان ع يدر ،ل دءم
منر المشدقة والضدرر بالنداس ،ولمدالف قواعدد الشدريعة المبنيدة ع دص التمفيدف
والتيسير ودفم الضرر والفساد ،لبقاء العالم ع ص أمم ن ام ،وأ سن إ كام».
«ولهددذا نددرى مشددايإل المددذه

ددالفوا مددا نددف ع يددر المجتهددد «يعنددي :إمددام

المذه » في مواضم كثيرة بناها ع ص مدا كدان فدي زمندر ،لع مهدم أندر لدو كدان
في عهدهم لقا بما قالوا بر ،أ ذًا من قواعد مذهبر »(.)236
وإليك بع

ما الف فير المشايإل المجتهد:

 - 1جواز االستئجار ع ص مع يم القرآن النقطدال العطايدا التدي كاند معطدص
لمع ميددر فددي الصدددر اصو  ،ولددو ا ددتيا المع مددون بددالتع يم بددال أجددرة ي ددءم
ضياعهم وضيال عيالهم ،ولو ا تي وا باالكتساا مدن رفدة وصدناعة لدءم
( )236من رسالة (نشر العره) ضمن مجموعة رسائا ابن عابدين ،جـ( ،2ص.)125
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ضدديال القددرآن ،فدد فتوا بجددواز أ ددذ اصجددرة ع ددص التع دديم ،وع ددص اإلمامددة
واصذان ،مم إن ذلك ممالف لقو اإلمدام وصدا بير بعددم جدواز االسدتئجار
ع يها كسائر الطاعاو.
 - 2عدم التصري ل وصي بالمضاربة في ما اليتيم في زماننا.
 - 3مضمين الياص ريم عقار اليتيم والوقف.
 - 4عدددم إجددارة مبدداني الوقددف أكثددر مددن سددنة ،ومءارعددة أرضددر أكثددر مددن
عالعة سنين.
 - 5منم النساء من ضور المساجد ل صالة ،وقد كدن يحضدرنها فدي زمدن
النبي ﷺ.
 - 6عدم مصديي الءوجة بعد الد و بها ب نها لدم مقدب

المشدرو معجي در

من المهر مم أنها منكرة.
 - 7بيم الوفاء.
وفددددي كتدددد المتدددد رين مددددرجي ل قددددو الضددددعيف فددددي المددددذه ع ددددص
ظاهرالرواية مم اعترافهم بضعف دلي در ،مبعًدا لتييدر الءمدان ووجددانهم أن
الوقوه مدم ظداهر الروايدة ي حدي بالنداس الضدرر ،كا تيدارهم القدو بعددم
صحة نكداد المدرأة إال بدولي فدي ليرالكدفء مدم أنهدا روايدة ضدعيفة ،بنداء
ع ص فساد الءمان ،وأنر ال يمكن دفم الشيء بعد وقوعدرن وا تيدارهم القدو
بتحقيددي اليصد فددي العقددار والضددمان إذا كددان وقفًددا أو م ًكددا ليتدديمن صدديانة
صمدددوالهم عدددن العبدددث ،مدددم أن ظاهرالروايدددة ليدددر ذلدددك ،وكدددذلك إفتدددااهم
بتضمين اصجير المشترك إذا ه ك المتدال بسدب يمكدن اال تدراز عندر ،مدم
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أن الدليا يمالف ذلك ،وهدذا لتييدر الءمدان وكثدرة الددعاوى البا دةن ف ًدا
صمددوا الندداس مددن الضدديال ،بددا وجدددناهم مركددوا اإلفتدداء بمددذهبهم وأفتددوا
بالمذاه اص رى لتيير الءمان ،كمدا أفتدوا بمدذه الشدافعي بالضدمان فدي
إمدداله منددافم الوقددف ومددا اليتدديم لفسدداد الءمددان ،مددم اعتددرافهم بقددوة وجددر
مذهبنا.
وكذلك أفتوا بمذه مالك في التفريي بين زوجة المفقود وزوجها بعد أربدم
سنواو لتيير الءمانن فقد كان الصالد باديًا والمرأة إذا بقي من لير بعدا
ددوا عمرهددا ال محددوم ولهددا الشددبهاو ،ومجددد مددن أهددا الميددر مددن ينفددي
ع يهددان ولكددن فسددد الءمددان فقددا الميددر وضددعف اإليمددان ،وكددذلك قددالوا فددي
ممتدة الطهر بمدذه مالدك :أنهدا منقضدي عددمها بسدنة مدن مداريإل الطدالق،
قا في البءازية :الفتوى في زماننا ع ص قو مالك ،ووجهدر مييدر اص دوا
واصزمان(.)237
ويعق ع ص مثا ذلك ابن عابدين بقولر« :اع دم أن المتد رين الدذين دالفوا
النصددوص فددي كتدد المددذه فددي المسددائا السددابقة لددم يمددالفوس إال لتييددر
الءمان والعره ,وع مهم أن صا

المدذه لدو كدان فدي زمدنهم لقدا بمدا

قددالوس ،ولكددن ال بددد ل مفتددي والحدداكم «القاضددي» مددن ن ددر سددديد ،وا ددتيا
كثير ،ومعرفة باص كام الشرعية ،والشرو المرعية»(.)238

(« )237مع يا اص كام» ل شيإل محمد مصطفص بي (.)312 - 311
( )238رسالة« :نشر العره» ضمن مجموعة رسائا ابن عابدين ،ج( ،2ص.)125
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مج ة اص كام مقو  :ال ينكر ميير اص كام بتيير اصزمان:
وبناء ع ص هذا جاءو مج دة اص كدام العدليدة ،التدي ا تدوو القدانون المددني
ل دولة العثمانية في عصرها اص ير ،م وذًا من المذه الحنفي ،والتي كاند
ال مددءا مطبددي فددي الكوي د واصردن إلددص عهددد ليددر بعيددد ،لتثب د فددي إ دددى
موادها هذس العبارة« :ال ينكر ميير اص كا م بتيير اصزمان»([)239المادة.]39 :
قال شارحها:
إن اص كام التدي متييدر بتييدر اصزمدان هدي اص كدام المسدتندة ع دص العدره
والعدادةن صندر بتييدر اصزمدان متييدر ا تياجداو النداس ،وبنداء ع دص هدذا التييدر
ضددا العددره والعددادة ،وبتييددر العددره والع دادة متييددر اص كددام ،سددبما
يتبددد أي ً
أوضحنا آنفًا ،بماله اص كام المستندة ع ص اصدلة الشدرعية التدي لدم مدبن ع دص
العره والعادة فإنها ال متيير ،مثا ذلك :جءاء القاما العمد :القتا ،فهدذا الحكدم
الشرعي الذي لم يستند ع ص العره والعادة ال متيير بتيير اصزمدان ،أمدا الدذي
يتيير بتيير اصزمدان مدن اص كدام فإنمدا هدي المبنيدة ع دص العدره والعدادة كمدا
ق نا ،وإليك اصمث ة:
دارا اكتفددص برايددة بع د
كددان عنددد الفقهدداء المتقدددمين أنددر إذا ا ددترى أ ددد ً
بيومهددا ،وعنددد المت د رين :ال بددد مددن رايددة كددا بي د منددا ع ددص دمددر ،وهددذا
اال تاله لين مستندًا إلص دليا ،با هو نا ر عن ا تاله العره والعادة فدي
أمر اإلنشداء والبنداء ،وذلدك أن العدادة قددي ًما فدي إنشداء الددور وبنائهدا أن مكدون

( )239المددادة ( )39مددن المج ددة .ان ددر« :درر الحكددام ددرد مج ددة اص كددام» لع ددي يدددر،
ج.43/1
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جميم بيومها «يقصد جرامها» متساوية ،وع ص راز وا د ،فكان ع ص هدذا
راية بع

البيوو ميني عن راية سائرها .وأما في هدذا العصدر ،فدإذا جدرو

العادة ب ن الدار الوا دة مكون بيومها ممت فة في الشكا والحجم ،لدءم عندد البيدم
راية كا منها ع دص االنفدراد .وفدي الحقيقدة ،الدالزم فدي هدذس المسد لة وأمثالهدا:
صو ع م كاه بالمبيم عند المشتري ،ومن عم لم يكدن اال دتاله الواقدم فدي
مثددا هددذس المس د لة المددذكورة ميييد ًدرا ل قاعدددة الشددرعية ،وإنمددا مييددر الحك دم فيهددا
بتيير أ وا الءمان فقط.
سرا وع نًدا ،ولدءوم الضدمان لاصد مدا اليتديم ومدا
وكذا مءكية الشهود ط
الوقدف :مبنيدان ع ددص هدذس القاعدددة ،وقدد رأى اإلمددام اصع دم عدددم لدءوم مءكيددة
الشهود في دعوى الما ما لم يطعن المصدم فديهم ،وسدب ذلدك صدالد النداس
فدي زماندر ،أمدا الصدا بان  -وقدد ددهدا زمنًدا ليدر زمندر ،مفشد فيدر اص ددالق
الفاسدددة  -فرأيددا لددءوم مءكيددة الشددهود سد طدرا وع نًددا .والمج ددة قددد أ ددذو بقولهمددا،
وأوجب مءكية الشهود.
وكذا من القواعد :أن ال يجتمم أجر وضمان ،إال أن المتد رين مدن الفقهداء
لما وجددوا أن النداس فدي عصدرهم ال يبدالون بالتصداا مدا اليتديم واصوقداه
والتعدددي ع يهددا ،ك مددا سددنح لهددم الفرصددة :أوجبددوا منددافم المددا الميصددوا
العائد ل وقف واليتيم ،قطعًا لأل مال.
ونمتم قولنا مكررين :إن اص كام الثابتة بناء ع ص النف ال متييدر أ كامهدا:
صن الددنف أقددوى مددن ا لعددرهن إذ ال يحتمددا أن يكددون مسددتندًا ع ددص با ددا،
بماله العره والعادة ،فقد مكون مبنية ع ص با دا ،كد ن يتعامدا النداسً ،
مدثال
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عا(.)240
بالبيول الفاسدة وليرها من الممنوعاو ،فذلك ال يجع ها جائءة ر ً
وهذس التفرقة بين اص كام الثابتة بدالنف ،واص كدام الثابتدة بدالعره :مسد مة
بال ري  ،ولكن في لير اص كدام النصدية ا لمبنيدة ع دص عدره يتبدد  ،مثدا مدا
عب بالنف من وجود نصابين في الءكاة ل ذه والفضدة ،فقدد كدان ذلدك مبنيطدا
ع ص عره قائم في عصر النبوة ،وهو :وجود عم يتدين متيدايرمين مدن الدذه
ومن الفضة ،يصره أ دهما بداآل ر ،ف مدا مييدر هدذا العدره ،وهدذا الوضدم،
سدا ل نصداا وأ دذنا الدذه لثبداو
كان ال بدد أن نمتدار أ دد النقددين ليكدون أسا ً
قيمتر النسبية ع ص مر العصور.
مال

ة ع ص صيالة عبارة المج ة:

ولي ع دص صديالة عبدارة المج دة «ال ينكدر مييدر اص كدام بتييدر اصزمدان»
بع

المال

او:

 - 1كان ينبيي إضافة ميير اصمكنة واص وا والعوائد كما ذكر ذلك اإلمدام
ابن القيم ،وكمدا نبدر ع دص ذلدك اصسدتاذ الددكتور صدبحي محمصداني فدي كتابدر
«ف سفة التشريم اإلسالمي».
 - 2كان ينبيي مقييد اص كدام بالبعضدية كمدا فعدا ابدن عابددين ،يدث جعدا
عنوان رسالتر «نشر العره في أن بع

اص كام مبناها ع ص العره».

 - 3وقد ييني عن هذا لو وصف اص كام بك مدة «االجتهاديدة» فهدذا أ دو
وأدق ،وإن كان ذلك م حو ً
ظا ومفهو ًما.

(« )240درر الحكام رد مج ة اص كام» لع ي يدر ،ج.43/1
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مبد اص كام بصدفة مط قدة ،كمدا ندادى بدذلك بعد

342
النداس إمكدان

الدذين ال دظ لهدم مدن فقدر

الشريعة.
وقد رج ابن القيم من هذا الم زق ين عبر بـ«ميير الفتدوى» ال بدـ «مييدر
اص كام».
معبيدرا عدن المدراد هندان صن الحكدم القدديم بداق
وهذا في الحقيقة أدق وأص
ً
إذا وجدو الة مشابهة ل حالة اصولص  ...وإنما الفتوى هدي التدي مييدرو بتييدر
منا الحكم.
معقي الشيإل ع ي المفيف في عباو الحكم الشرعي:
وقد قا الفقير الج يا الشيإل ع ي المفيدف معقبًدا ع دص اص دياء التدي جوزهدا
مت رو الحنفيدة ،والتدي مدذكر عدادة ك مث دة ع دص مييدر بعد

اص كدام ومبددلها

بتيير اصعراه ومبد اصزمان:
ً
مبدديال إذا مدا روعدي فدي كدا ادعدة
ميييدرا وال
«الواقم أن مثا هدذا ال يعدد
ً
ظروفها ومالبسامها ،ومدا لت دك ال دروه والمالبسداو مدن صد ة بدالحكم الدذي
جعددا لهددان إذ الواقددم أن الفقيددر أو المجتهددد إذا مددا عرضدد ع يددر مسدد لة مددن
المسائا راعص ظروفها ومالبسامها ،والوسدط التدي ددع فيدر ،عدم اسدتنبط لهدا
الحكم المتفي مم كا هذا.
فددإذا مييددر الوسددط ،ومبددد العددره الددذي دددع فيددر الواقعددة ،مييددرو بددذلك
المس لة ومبد وجهها ،وكان مس لة أ رى اقتض

ك ًما آ ر لها».

«وهذا ال ينفي أن المس لة السابقة ب روفها ال زال ع دص كمهدا ،وأنهدا لدو
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كمها.

ف ذ اصجرة ع ص مع ديم القدرآن فدي وسدط يقدوم أه در بتع يمدر ا تسدابًا لوجدر
س ،و اعة لر ،لير جائء في كا مكان ،وفي كا زمان.
وأ ذ اصجرة ع ص مع يمر في وسط انصره أه در عدن مع ديم القدرآن والددين
إال ب جر  -أمر جائء في كا زمان ومكان(.» ... )241
وهذا قو فقير بصير ،صدر عن فهم عميي ،وع م وعيي.
وهذا يؤيد ما ذكرس ابن القيم من أن الفتوى هدي التدي مييدرو ،ولدين الحكدم
الشرعي ،فيجوز أن يعود الحكم السابي  -كما قا

يمنا المفيدف ر مدر س -

إذا عادو نفن ال روه اصولص أو ظروه مشبهها.
وذلدك مثدا مبعيدة الءوجددة لءوجهدا فدي الدة االلتددراا عدن ب ددس ،فقدد ألددءم
بذلك المتقدمون من الفقهاءن النتشار الثقة والطم نيندة بدين النداس ،ف مدا مييدرو
أ وا الناس وأ القهم ،وأصدب بعد

الرجدا يتسد طون ع دص زوجدامهم فدي

اليربة باإلساءة واإليذاء ،وال مجد الءوجة من يدافم عن قوقها ،ويحميهدا مدن
ييان زوجها ،وهي بعيددة عدن أه هدا  -ليَّدر المتد رون فتدواهم ،ولدم ي ءمدوا
المرأة بال حاق بءوجها دفعًا ل ضرر عنهان إذ ال ضرر وال ضرار اإلسالم.
فددإذا ن رنددا إلددص بيعددة عصددرنا ،وجدددنا ظددروه العمددا اليددوم كثيد ًدرا مددا
مقتضي االلتراا من قطر إلص قطر ،وفدي القطدر الوا دد مدن إق ديم إلدص إق ديم،
ضدا ،كمدا أن المدوه
ف و لم مرافي المرأة زروجها صصدابر هدو ضدرر كبيدر أي ً
( )241ان ددر :محاضددراو فددي أسددباا ا ددتاله الفقهدداء( ،ص )257نشددر معهددد الدراسدداو
العربية والعالمية ،التابم لجامعة الدو العربية.
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الذي كان يحدث في الماضي من انقطال المرأة عن أه ها باليربة لدم يعدد قائ ًمدا
اآلن ،لسددهولة االمصدداالو البريديددة والبرقيددة والهامفيددة  ...فوجد

ينئددذ ميييددر

الفتوى مرة أ رى والعودة إلص الحكم القديم(.)242

***

( )242ان ددر :كتابنددا « ددريعة اإلسددالم صددالحة ل تطبيددي فددي كددا زمددان ومكددان» نشددر مكتبددة
وهبة.
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المرمكء الثالث
فقر الموازناو
ومددن المتركددءاو اصساسددية ل سياسددة الشددرعية :مددا سددميتر مددن قبددا« :فقددر
الموازناو» ،وقد محدع عنر في بع

صا «أولويداو الحركدة
كتبي ،و صو ً

اإلسالمية».
وهدو فقددر مشددتد اجددة النداس إليددر فددي يددامهم ،وال سديما فددي عصددرنا الددذي
ممددت ط فيددر اصمددور بعضددها بددبع

 ،ومتشددابك المصددال والمفاسددد ،والميددراو

صدا ،بدا يمتدءج كدا
صا ،أو طدرا ال ً
يرا ال ً
والشرور ،بحيث يعسر أن نجد ً
منهما باآل ر ،امتءاج الم بالماء.
فكثيدرا مدا
وأ وج أنوال الفقر إلص «الموازناو» هو :فقر السياسة الشرعية،
ً
يجددد ولددي اصمددر نفسددر أمددام أمددرين أ الهمددا مددر ،وكثيد ًدرا مددا متعددارض أمامددر
المصدددال بعضدددها مدددم بعددد
والمفاسد بعضها مم بع

 ،أو المفاسدددد بعضدددها مدددم بعددد

 ،أو المصدددال

 ،فماذا يفعا أمام هذا التعارض؟ ومداذا يقددم؟ ومداذا

يددؤ ر؟ وع ددص أي أسدداس يقددوم التقددديم والتددرجي ؟ هددا يددرج بددال مددرج أو
يرج بمعيار لير متفي ع ير أو بمعيار متفي ع ير؟ فما هو هذا المعيار؟
إن ع ماء «أصدو الفقدر» بحثدوا هدذس القضدية عندد معدارض اصدلدة بعضدها
مدددددم بعددددد

 ،فدددددي بددددداا سددددد َّم ضوس «التعدددددارض والتدددددرجي » أو «التعددددداد

والترجي »(.)243

( )243ألَّف فير الدكتور محمد الحفناوي كتابر« :التعارض والترجي في أصو الفقر».
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وكذلك بحثر ع ماء السنة في ع م «أصو الحديث» في معدارض اص اديدث
بعضددها مددم بعدد

 ،تددص أوصددا الحددافظ السدديو ي المرجحدداو فددي كتابددر

«مدري الراوي» إلص أكثر مدن مائدة مدرج  ،وقدا  :وعدم مرجحداو أ درى ال
منحصر ومدارها ع ص ل بة ال ن(.)244
وبع

هذس المرجحاو ممت ف فير.

ولكننا هنا نعني بالموازناو :ما هو أوسم من اصدلة وألصدي بالحيداة وواقدم
المجتمعاو.
وال ب س أن نقتبن هنا بع

مدا كتبنداس فدي «أولويداو الحركدة اإلسدالمية»

عسص أن يكون فير مبصرة وذكرى.
أضواء ع ص فقر الموازناو:
أما «فقر الموازناو» فنعني بر جم ة أمور:
أ -الموازنة بين المصال بعضها وبع

 ،من يث جمهدا وسدعتها ،ومدن

يث عمقها وم عيرها ،ومن يث بقااها ودوامها ومن يدث ميقينهدا أو موهمهدا
 ...وأيها ينبيي أن يُقَدم ويُعت َبر ،وأيها ينبيي أن يُ ضسقَط ويُ يَص.
ا -الموازنة بين المفاسد بعضها وبع

 ،من م دك الحيثيداو التدي ذكرناهدا

في ن المصال  ،وأيها يج مقديمر ،وأيها يج م يرس أو إسقا ر.
جـ -الموازنة بين المصال والمفاسد ،إذا معارضتا ،بحيث نعره متدص مُقَددم
درء المفسدة ع ص ج

(« )244مدري

المص حة ،ومتص مُيت َفر المفسدة من أجا المص حة.

الراوي» جـ( ،2ص.)202 - 198
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إن المصال إذا معارض فُ ِّوم المص حة الدينيا في سدبيا المصد حة العُ يدا،
ضد ِّدحي بالمص د حة الماصددة مددن أجددا المص د حة العامددة ،ويعد َّدوض صددا
و ُ
المص حة الماصة عما ضال من مصالحر ،أو ما نء بدر مدن ضدرر ،وألييد
المصدد حة الطارئددة لتحصدديا المصدد حة الدائمددة أو الطوي ددة المدددى ،وأهم دد
المص حة الشك ية لتحقيي المص حة الجوهرية ،ول ب المص حة المتيقندة ع دص
الم نونة أو الموهومة.
وفددي ص د الحديبيددة رأينددا النبددي ﷺ ،يُيَ ِّ د المصددال الحقيقيددة واصساسددية
والمستقب ية ع ص بعد

االعتبداراو التدي يتمسدك بهدا بعد

النداس ،فقَبِّد َا مدن

ضددا
الشددرو مددا قددد يُ ددن صو وه ددة أن فيددر إجحافًددا بالجماعددة المسد مة ،أو ر ً
دي أن مُحددذه البسددم ة المعهددودة ،ويُكت َد بدددلها «باسددمك ال هددم»
بالدددونَ ،
ورضد َ
وأن يُم َحص وصف الرسالة من عقد الص  ،ويكتفص باسم محمد بدن عبدد س ...
واصمث ة كثيرة ،والمجا ذو سعة.
المقدرر أن
وإذا معارض المفاسد والمضار ،ولم يكن بُد مدن بعضدها ،فمدن
َّ
يُرمك أ ف المفسدمين ،وأهون الضررين.
هكددذا قد َّدرر الفقهدداء :أن الضددرر يُددءا بقدددر اإلمكددان ،وأن الضددرر ال يُددءا
بضرر مث ر أو أكبر مندر ،وأندر يُتحمدا الضدرر اصدندص لددفم الضدرر اصع دص،
ويُتحما الضرر الماص لدفم الضرر العام.
ولهددذا أمث ددة ومطبيقدداو كثيددرة ذكرمهددا كتد «القواعددد الفقهيددة» أو «اص ددباس
والن ائر».
ونحددن نقددو هنددا :إذا معارضد المصددال والمفاسددد ،أو المنددافم والمضددار،
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فالمقرر أن يُن ر إلص جم كا من المص حة والمفسدة ،وأعرها ومداها.
َّ
فتُيتفر المفسدة اليسيرة لج

المص حة الكبيرة.

ومُيتفر المفسدة المؤقتة لج

المص حة الدائمة أو الطوي ة المدى.

ومُقبا المفسدة وإن كبرو إذا كان إزالتها مؤدي إلص ما هو أكبر منها.
وفي الحاالو العادية :يُقدَّم درء المفسدة ع ص ج

المص حة.

سد ِّم بهددذا الفقددر ن ريطددا  ...بددا المهددم كددا المهددم أن نمارسددر
ولددين المهددم أن نُ َ
عم يطا.
فكثيددر مددن أسددباا المدداله بددين الع مدداء والدددعاة فددي عصددرنا ،وكدذلك بددين
الفصائا العام ة لإلسالم ،ويرجم إلص هذس الموازناو.
 ها يُقبا التحالف مم قُ َوى لير إسالمية؟ ها مُقبا مصالحة أو مهادنة مم كوماو لير م تءمة باإلسالم؟صدا؟ وفدي ظدا دسدتور
 ها ممكن المشداركة فدي كدم لدين إسدالميطا ال ًفير عيراو أو مواد ال نرضص عنها ممام الرضا؟
 ها ممكن المشاركة في ظا دستور ع ماني الف كما في مركيا؟مكونددة مددن بع د
 -هددا نددد ا فددي جبهددة معارضددة َّ

اص ددءاا  -ومنهددا

أ ءاا ع مانية  -إلسقا ن ام الومي فاجر؟
 ها نُقديم مؤسسداو اقتصدادية إسدالمية مدم سديطرة االقتصداد الوضدعيالربوي؟؟
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 ها نجيء ل عناصر المسد مة المتديندة أن معمدا فدي البندوك والمؤسسداوالربوية واإلعالمية وليرها أو نددعها ل متح دين والمتيدربين وأمثدالهم،
ونفرلها من كا عنصر مس م م تءم؟
أدلة من القرآن ع ص فقر الموازناو:
والمتدددبر ل قددرآن الكددريم مكيددر ،ومدنيددر ،يجددد فيددر أدلددة كثيددرة ع ددص فقدددر
الموازناو والترجي .
نجد في الموازنة بين المصال قولر معالص ع ص لسان هارون ص يدر موسدص
ِيه أَن تَقُةو َل فَ ۡ
س َۖ ٓٱ إِنِٱ َخش ُ
رهقةهَ بَ ۡةينَ
ع يهما السالم{ :يَ ۡبنَ ُؤ هم ََل ت َ ۡۡ ُخ ۡذ بِ ِل ۡحيَتِٱ َو ََل بِ َر ۡأ ِ
بَنِ ٓٱ إِ ۡس َٰ َٓر ِءي َل َولَمۡ ت َ ۡرقُ ۡ قَ ۡو ِلٱ} [ ر.]94 :

فقدم و دة الجماعة ع ص أي اعتبار آ ر ،بصفة مؤقتدة ،تدص يعدود موسدص
ويتفاهما ع ص كيفية عالج المشك ة.
وفي الموازنة بين المفاسد واصضرار نجدد قولدر معدالص ع دص لسدان المضدر
سة ِكينَ يَ ۡع َملُةونَ فِةٱ ۡٱلبَ ۡح ِةر فَةۡ َ َر ك
دت
في مع يا رق السفينة{ :أَمهةا ٱلسهة ِفينَةُ فَكَانَ ۡةه ِل َم َٰ َ
س ِفينَة َ
َ ۡ
صبا} [الكهف.]79 :
أ َ ۡن أ َ ِعيبَ َها َوكَانَ َو َرآ َء ُهم هم ِلك يَ ۡۡ ُخذُ ُك هل َ

فألن مبقص السفينة صصحابها وبهدا درق أهدون مدن أن مضديم ك هدا ،فحفدظ
البع

أولص من مضييم الكا.

َةن ٱل ه
ش ۡةه ِر ۡٱل َح َةر ِام
ومن أب غ مدا جداء فدي الموازنداو قولدر معدالص{ :يَ ۡسةلُونَكَ ع ِ
ٱَّللِ َو ُك ۡف ۢ ُةر ِبة ِۖ َو ۡٱل َم ۡس ِةج ِد ۡٱل َح َةر ِام َو ِإ ۡخ َةرا ُ
س ِبي ِل ه
قِتَا ٖل فِي َۖ ِۖ قُ ۡل قِتَال فِي ِۖ َك ِب َۚير َو َ د عَن َ
أ َ ۡه ِل ِۖ ِم ۡنُۖ أ َ ۡكبَ ُر ِعندَ ه َۚ
ٱَّللِ َو ۡٱل ِف ۡتنَةُ أ َ ۡكبَ ُر ِمنَ ۡٱلقَ ۡت ِل} [البقرة.]217 :

أقر ب ن القتا في الشهر الحرام كبير ،ولكن لمقاومة ما هو أكبر منر.
فقد َّ
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وفددي الموازنددة بددين المصددال المعنويددة والماديددة ،نقددرأ قولددر معددالص عتابًددا
ل مسد مين عقد لددءوة بدددرَ { :مةةا َكةةانَ ِلنَبِةةٱ أَن يَ ُكةةونَ لَة ٓۥُۖ أ َ ۡسة َةر َٰ َحتهة َٰةل يُة ۡةث ِ نَ فِةةٱ
ٱَّللُ ي ُِريدُ ۡٱَٓ ِخ َر ۗۡ َ َو ه
ۡٱَ َ ۡر ِ َۚ ت ُ ِريدُونَ ع ََر َ ٱلدك ۡنيَا َو ه
ٱَّللُ ع َِزيز َح ِكيم} [اصنفا .]67 :
َةن ۡٱل َ ۡم ِةر
وفي الموازنة بين المصال والمفاسد نقرأ قولر معدالص{ :يَ ۡسةلُونَكَ ع ِ
اس َوإِ ۡث ُم ُه َما ٓ أ َ ۡكبَ ُر ِمن نه ۡف ِع ِه َم ۗۡا} [البقرة.]219 :
يه َما ٓ إِ ۡثم َك ِبير َو َم َٰنَ ِف ُع ِللنه ِ
َو ۡٱل َم ۡيس َِِۖر قُ ۡل فِ ِ

وفي الموازنة بين الجماعداو والقُ َدوى ليدر المسد مة بعضدها وبعد

 ،نقدرأ

أوائددا سددورة الددروم ،وفيهددا انتصددار ل ددروم ع ددص الفُددرس ،وكددال الفددريقين ليددر
مس د م ،ولكددن صن الددروم نصددارى أهددا كتدداا ،فهددم أقددرا إلددص المس د مين مددن
المجدددوس عبَّددداد الندددار ،ولهدددذا دددءن المسددد مون النتصدددار الفُدددرس ،وفدددرد
المشركون ،ونء القرآن يبشر المؤمنين بانتصار قري ل روم  -يقدو معدالص:
سةنِ ۗۡ
سةيَ ۡغ ِلبُونَ  3فِةٱ ِب ۡ
{ ُ
ه ٱلركو ُم  2فِ ٓٱ أ َ ۡدنَل ۡٱَ َ ۡر ِ َو ُهم ِم ۢن بَ ۡع ِد َ
ينَ
َ ِلبَ ِ
ةع ِ
َلَة ِب ِهمۡ َ
ض ِ
ا ۡٱل ُم ۡؤ ِمنُةونَ ِ 4بنَ ۡ
ص ِةر ه َۚ
ِ هَّللِ ۡٱَ َ ۡم ُر ِمن قَ ۡب ُل َو ِم ۢن بَ ۡع َۚدُ َويَ ۡو َم ِ ٖةذ يَ ۡف َةر ُ
ٱَّللِ يَنص ُُةر َمةن يَشَةا ٓ َۖ ُء
َو ُه َو ۡٱلعَ ِز ُ
ٱلرهحي ُم} [الروم.]5 - 2 :
يز ِ

صعوبة الممارسة في الحياة العم ية:
إن مقرير المبدأ سها ،ولكن ممارستر صدع ن صن فقدر الموازنداو يصدع
ع ص العوام وأمثالهم من القادرين ع ص التشوي ،صدنص سب .
لقد لقي َّ
كثيرا ينمدا رأى  -فدي
العالمة المودودي وجماعتر اإلسالمية عنتًا ً
ضررا من انتمداا «أيدوا
ضوء الموازناو  -أن انتماا «فا مة جناد» أقا
ً
ان».
ف ُ
شنَّ اليارة ع يهم بحديث« :لن يفلح قوم ولوْ ا أمرهم امرأ ».
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متجبرا؟؟ لن يف حوا.
وها يف قوم ول ضوا أمرهم الية
ً
والفقددر هنددا ين ددر :أي الشددرين أهددون ،أو أي المفسدددمين أ ددف ،فيرمكدد
اصدنص في سبيا دفم اصع ص.
والدددكتور سددن الترابددي وإ وانددر فددي السددودان لقددوا هجو ًمددا مددن بعدد
اإلسددالميين لقددرارهم د ددو االمحدداد اال ددتراكي فددي عهددد النميددري ،وقبددولهم
بع

المناص الرسمية فدي عهددس ،تدص قبدا إعالندر مطبيدي أ كدام الشدريعة

اإلسالمية.
و ءا الرفاس فدي مركيدا ورئيسدر الددكتور نجدم الددين أربكدان :أنكدر ع ديهم
بع

المتشددين من اإلسالميين لقبولهم المشاركة في كومة يحكمهدا دسدتور

ع ماني.
وأنددا ال أنتصددر هنددا لموقددف هددؤالء وال أولئددك ،ولكنددي أنتصددر ل مبدددأ :مبدددأ
«فقر الموازناو» الذي ع ص أساسر يقوم بنيان «السياسة الشرعية».
وفي مواقف الرسو الكريم ﷺ ومواقف أصحابر و فائر الرا دين رضدي
س عنر و ،وفي أدلة الشدرل الفسدي  ،مدا يؤيدد هدذا ك در ،مدن جدواز اال دتراك
في كم لير إسالمي( ،)245وجواز التحالف مم قُ َوى لير إسالمية.
كالم يإل اإلسالم ابن ميمية:
ولشيإل اإلسالم ابن ميمية كالم قوي في جدواز مدولي بعد
ظالمة ،إذا كان المتولي سيعما ع ص ممفيف بع

الواليداو فدي دولدة

ال م ،أو مق يدا جدم الشدر

( )245ان ر( :المشاركة في كم ليدر إسدالمي) كتابندا «مدن فقدر الدولدة فدي اإلسدالم» .نشدر
دار الشروق القاهرة.
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والفساد.
ولر فدي مدو ن آ در فصدا جدامم فدي معدارض الحسدناو أو السديئاو ،أو همدا
جميعًا ،ولم يمكدن التفريدي بينهمدا ،بدا الممكدن إمدا فع همدا جميعًدا وإمدا مركهمدا
جميعًا .يمكن الرجول إليهما في تام كتابنا «أولوياو الحركة اإلسالمية».

***
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المرمكء الرابم
فقر اصولوياو
ورابم المرمكءاو في فقر السياسة الشرعية المنشودة ،هدو :فقدر اصولويداو.
فكثيرا ما مؤدي الموازناو إلص أولوياو.
وهو مرمبط بفقر الموازناو،
ً
ونعني بفقدر اصولويداو :أن نعطدي كدا عمدا قيمتدر أو «سدعرس» فدي ميدءان
الشرل ،ال نبمسر وال نشتط في مقويمر ،وبهذا نقدم ما قر أن يقدم ،ونؤ ر مدا
قددر أن يددؤ ر ،فددإن مددن أكبددر مددا أ ددذ ع ددص المس د مين فددي عصددور التم ددف
واالنحطا  :أنهم كبَّروا اصمور الصييرة ،وصيَّروا اصمور الكبيرة ،وع َّمدوا
وهونوا الشيء الع يم.
الشيء الهينَّ ،
وال ري أن هذا ا منكر ،يترمد ع يدر مضدييم أمدور ذاو بدا فدي يداة
اصمة ،ع ص ين م ذ أمور أ رى مافهة أكثر من جمها.
والواج د ع ددص اصمددة :المحاف ددة ع ددص «النس د » التددي جع هددا الشددرل بددين
التكاليف واصعما بعضها وبع

 ،تص يبقص كا عما فدي مرمبتدر الشدرعية،

ال ينء عنها ،وال يع و ع يها.
ولهددذا كند سددمي هددذا الفقددر فددي بعد

كتبددي «فقددر مرامد اصعمددا » عددم

رأيد العنددوان اصنس د لددر «فقددر اصولويدداو» وهددو الددذي ددال بعددد ذلددك ع ددص
اصلسنة واصقالم.
وربمدا اسددتيرا بعد

اص ددوة هددذا العنددوان ،تددص قددا بعضددهم يو ًمددا :كددا

أ كام الشرل أولوياو ،ولين بعضها ب ولص من بع

.

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

ق

354

ضدا
لر :هذا صحي من نا ية ا ترامها وقبولها ،فدال يجدوز أن نقبدا بع ً

ضا آ ر ،أو ن ذ منها ما نهواس وما يح و لنا ،وندل ما ال نهواس.
ونرد بع ً
أمددا اص كددام نفسددها فهددي متفاومددة ،فددالفرض ليددر المندددوا ،والحددرام ليددر
المكددروس ،واصعمددا التددي مقددم ع يهددا اص كددام متفاومددة فددي مرمبتهددا ،وليس د
سواء.
وهذا ما نف ع ير القرآن بعبارة صدريحة دين قدا { :أ َ َجعَ ۡلةتُمۡ ِ َ ۡ
سةقَايَة ٱل َحةا ٓ ِ
س ة ِبي ِل ه َۚ
ةار َ ۡٱل َم ۡسة ِةج ِد ۡٱل َحة َةر ِام َك َمة ۡةن َءا َمةةنَ ِبة ه
ٱَّللِ ََل
ةٱَّللِ َو ۡٱليَة ۡةو ِم ۡٱَٓ ِخة ِةر َو َٰ َج َه ةدَ فِةةٱ َ
َو ِع َمة َ
ٱَّللُ ََل يَ ۡهدِي ۡٱل َق ۡو َم َٰ ه
ٱلظ ِل ِمةينَ  19ٱلهة ِذينَ َءا َمنُةواْ َو َهةا َج ُرواْ َو َٰ َج َهةدُواْ
ٱَّللِ َو ه
يَ ۡستَوُۥنَ ِعندَ ه ۗۡ
ٓ
ٱَّللِ بِۡ َ ۡم َٰ َو ِل ِهمۡ َوأَنفُس ِِهمۡ أ َ ۡع َظ ُم د ََر َجة ِعندَ ه َۚ
سبِي ِل ه
ٱَّللِ َوأُوْ َٰلَ ِكَ ُه ُم ۡٱلفَآئِ ُزونَ }
فِٱ َ

[التوبة.]20 ،19 :
ومدددا نصددد ع يدددر اص اديدددث الصدددحيحة ،مثدددا قولدددر ﷺ« :اإليمدددان بضدددم
وستون أو بضم وسبعون عبة ،أعالهدا :ال إلدر إال س ،وأدناهدا :إما دة اصذى
من الطريي ،والحياء عبة من اإليمان» متفي ع ير.
فجعا من هذس الشع أع ص وأدنص ،وبين اصع ص واصدنص وسط ،فال يجدوز
أن نق

الوضم ،ونجعا اصع ص أدنص ،واصدنص أع ص.

وال لرو أن وجدنا فدي السدنة أسدئ ة كثيدرة ل صدحابة عدن أفضدا اصعمدا ،
وذلك ليقينهم ب ن اصعما متفاضا ومتفاوو درجامها.
مقديم الرابطة الدينية ع ص ليرها:
والقددرآن الكددريم يقدددم الرابطددة الدينيددة ع ددص كددا الددروابط اص ددرى ،ويجعددا
س ورسولر والجهاد في سبي ر فدوق كدا العوا دف والدوالءاو والعالقداو
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اص ددرى ،التددي يحددرص ع يهددا الندداس فددي العددادة ،يقددو معددالص{ :قُة ۡةل إِن َكةةانَ
ةةر
ةةونُ ُكمۡ َوأ َ ۡو َٰ َو ُج ُكةةةمۡ َو َ
ع ِ
ةةيرت ُ ُكمۡ َوأ َ ۡمة َٰ َ
َءابَةةةا ٓ ُؤ ُكمۡ َوأ َ ۡبنَةةةا ٓ ُؤ ُكمۡ َوإِ ۡخة َٰ َ
ةةول ۡٱقت َ َر ۡفت ُ ُمو َهةةةا َوتِ َٰ َجة َ
شة َ
س ِك ُن ت َ ۡرض َۡو َن َها ٓ أ َ َح ه إِ َل ۡي ُكم ِمةنَ ه
سة ِبي ِل ِۖ
ٱَّللِ َو َرسُةو ِل ِۖ َو ِج َه ٖةاد فِةٱ َ
سادَ َها َو َم َٰ َ
ت َ ۡ ش َۡونَ َك َ
فَت َ َربهصُواْ َحت ه َٰل يَ ۡۡتِ َٱ ٱ هَّللُ ِبۡ َ ۡم ِر ۗۡ ِ َو ه
ٱَّللُ ََل يَ ۡهدِي ۡٱلقَ ۡو َم ۡٱل َٰفَ ِس ِقينَ } [التوبة.]24 :

فهذس أولوية يج أن مراعص.
مقديم اصصو ع ص الفرول:
ومن هنا مكون السياسة الشرعية الموفقدة هدي التدي مقددم اصهدم ع دص المهدم،
والمهم ع ص لير المهم ،ومراعي «التسعير الشرعي» لألعمدا  ،فتقددم اصل دص
واصع ص في ميدءان الشدرل ،فتقددم اصصدو ع دص الفدرول ،واصساسدياو ع دص
الهامشياو.
العقيدة ً
أوال:
وال لرو أن مقدم العقائد ع ص اصعما ن صن العقيددة هدي أسداس العمدا ،وال
يقبددا عنددد س عمددا لددم يؤسددن ع ددص عقيدددة سد يمة ،وإيمددان صددحي  ،ولددذا قددا
معالص { :همث َ ُل ٱله ِذينَ َكفَ ُرواْ ِب َر ِب ِهمَۡۖ أ َ ۡع َٰ َملُهُمۡ ك ََر َماد ۡ
ةي هَل
ٱلري ُح فِٱ يَ ۡوم عَا ِ َۖ ٖ
ٱشتَده ۡت ِب ِۖ ِ
سبُواْ َعلَ َٰل ش َۡٱ ٖء} [إبراهيم.]18 :
يَ ۡقد ُِرونَ ِممها َك َ
سبُُۖ ه
ٱلظ ۡم ُ
ةل ِإذَا
ان َمآء َحت ه َٰ ٓ
س َرا ۢ ِ ِب ِقي َع ٖة يَ ۡح َ
وقا معالصَ { :وٱله ِذينَ َكفَ ُر ٓواْ أ َ ۡع َٰ َملُهُمۡ َك َ

َجا ٓ َء ۥُ لَمۡ يَ ِج ۡد ُ ش َۡيا} [النور.]39 :
وقا

ع َم ٖةل فَ َج َع ۡل َٰنَةُۖ َ
هبَةآء مهنثُةورا} [الفرقدان:
سبحانرَ { :وقَد ِۡمنَا ٓ ِإلَ َٰل َما ع َِملُواْ ِم ۡةن َ

.]23
ومن أجا هذا معما السياسة الشرعية  -أو ما معما  -ع ص لرس اإليمدان
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الصحي باهلل معالص ،وبكماالمر التدي ال متنداهص ،وبجءائدر فدي اآل درة ع دص مدا
قدمر اإلنسان في الددنيا ،مدن يدر أو در ،واإليمدان برسداالمر ،ومدا أندء مدن
شة ِةرينَ َو ُمنةذ ِِرينَ ِلة هََل يَ ُكةةونَ
كتد ومددن بعددث مددن رسددا ،لهدايددة قددر {رك ُ
سةةَل كمبَ ِ
ۢ
علَل ه
ٱَّللِ ُحجهةُ بَ ۡعدَ ٱلرك سُل} [النساء.]165 :
اس َ
ِللنه ِ

كما معما ع ص مثبيد هدذس العقيددة ،و مايتهدا ،ورد الشدبهاو عنهدا ،ومهيئدة
المناا الصحي لنموها ومرعرعها وإيتائها أك ها كا ين بإذن ربها.
الجان المعرفي قبا الجان العم ي:
ومعنددص هددذا :أن «الجان د المعرفددي» الددذي يبنددي اإليمددان ع ددص الن ددر فددي
آيدداو س فددي اصنفددن وفددي اآلفدداق ،ويسددتفيد مددن مقددرراو الع ددوم الطبيعيددة
والرياضددية ،إلنشدداء اإليمددان الراسددإل :لددر أولويددة ع ددص ليددرس ،فددالفكر يسددبي
المادة ،الفًا لمقولة الماركسيين.
والع م يثمر اإليمان ويسبقر ،كما يقو معدالصَ { :و ِلةيَ ۡعلَ َم ٱلهة ِذينَ أُوتُةواْ ۡٱل ِع ۡلة َم أَنهةُۖ
ۡٱل َح ة ك
رهبةةكَ فَي ُۡؤ ِمنُةةواْ بِ ة ِۖ فَت ُ ۡ بِةةهَ لَ ة ۥُۖ قُلُةةوبُهُمۡ } [الحددج ]54 :فددالع م يترم د ع يددر
َل ِمةةن ِ

اإليمان ،واإليمان يترم ع ير اإل باو.
فاإليمان عندنا  -نحن المس مين  -ال ينافي العقدا ،والددين عنددنا ال يعدارض
الع م ،با الدين عندنا ع م ،والع م عندنا دين.
لددم يُقددا عندددنا كمددا قيددا فددي أديددان أ ددرى :اعتقددد وأند أعمددص! أو ألم د
عينيك عم امبعندي! بدا ندادى القدرآن الممدالفين مدن أصدحاا العقائدد والددعاوى
الدينية الممت فة{ :قُ ۡل َهاتُواْ ب ُۡر َٰ َهنَ ُكمۡ إِن ُكنتُمۡ َٰ َ ِدقِينَ } [البقرة ،111 :النما.]64 :
وقددا ع ماانددا :العقددا أسدداس النقددان صن النبددوة إنمددا عبتد ب دلددة العقددا ،ف ددو
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زا العقا النهدم النبوة ،ولم يبي عندنا نقا أو و ي نعتمد ع ير.
وكذلك قا المحققون من ع مائنا :إن إيمان المق د مشكوك فيدر ،وال يقبدا مدا
لم يعتمد ع ص نول من الدليا وإن كان إجماليطا ،ولير مرمد مرميبًدا ع ميطدا ،بدا
يعبر عنر ب ي عبارة ممكنة.
ولذلك وجدنا أو مدا ندء مدن الدو ي اإللهدي فدي القدرآنۡ :
{ٱق َةر ۡأ بِ ۡ
ٱس ِةم َربِةكَ

ٱلهةذِي َخلَةةَلَ} [الع دي ،]1 :والقددراءة بدداا الع ددم ،عددم نددء بعددد ذلددك العمددا فددي قولددر
معالص:
ٱلركج َةز فَ ۡ
{ َٰيََٓۡيك َها ۡٱل ُمدهثِ ُر  1قُمۡ فََۡنةذ ِۡر َ 2و َربهةكَ فَكَبِ ۡةر َ 3وثِيَابَةكَ فَ َط ِه ۡةر َ 4و ۡ
ةٱهج ُۡر 5

َو ََل ت َ ۡمنُن ت َ ۡست َ ۡكثِ ُر َ 6و ِل َر ِبكَ فَٱ ۡ ِب ۡر} [المدعر.]7 - 1 :
ولهددذا ذكرنددا فددي كتابنددا «فقددر اصولويدداو» مقددديم «الع ددم» ع ددص «العمددا»،
ومقديم «الفهم» ع ص «الحفظ» ،ومقديم «االجتهاد» ع ص «التق يد».
فهذس أولوياو يج أن مراعص في التمطيط ،وفي التنفيذ.
الفرائ

الركنية:

وبعددد لددرس العقيدددة ومثبيتهددا ،م د مي الفددرائ

الدينيددة الركنيددة ،مددن إقامددة

الصالة ،وإيتداء الءكداة ،وصدوم رمضدان ،و دج البيد  ،وهدي الددعائم العم يدة
التي بني ع يها اإلسالم ،و ث ع يها القرآن والسدنة ،وأجمعد ع دص فرضديتها
وركنيتهددا كددا وائددف اصمددة ،ولدددو مددن «المع ددوم مددن الدددين بالضددرورة»
يعرفهددا المدداص والعددام ،والحضددري ،والبدددوي ،والقددار واصمددي ،فمددن أنكددر
وا دددة منهددا ،أو اسددتمف بحرمتهددا واسددتهءأ بهددا ،فقددد مددرق مددن اإلسددالم ،كمددا
يمرق السهم من الرمية.
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كان عمر بن عبد العءيء يبعث إلص والمر يقو لهم :إن أهدم أمدوركم عنددي
الصالة ،فمن ضيعها كان لما سواها أ د مضييعًا!
اص كام القطعية:
وبعددد ذلددك م د مي «اص كددام القطعيددة» التددي انعقددد ع يهددا إجمددال اصمددة :فددي
الددءواج والطددالق والمواريددث وأ كددام اصسددرة ،و ددا البيددم و رمددة الربددا فددي
اصمددوا  ،ووجددوا القصدداص أو الديددة والكفددارة فددي الدددماء ،ووجددوا الحدددود
الشددرعية مددن القطددم والج ددد وليرهددا ع ددص مددن ارمك د جرائمهددا بشددرائطها،
وعبتددد ع يدددر بضدددوابطها ،إلدددص ليدددر ذلدددك مدددن اص كدددام الماليدددة واإلداريدددة
والدستورية والجنائية والدولية.
القيم اص القية:
وال ننسص هنا :ما جاء بر اإلسالم من فضائا وقيم أ القيدة ،مالئمدة ل فطدر،
مءكية لألنفن ،مدن د نها أن مسدمو باإلنسدان ،ومميدءس عدن الحيدوان ،الدذي ال
يعره إال نداء اليريءة ،وهدي اليايدة أو الثمدرة مدن وراء إقامدة العبداداو التدي
أمددر س معددالص بهددا ،فالصددالة منهددص عددن الفحشدداء والمنكددر ،والءكدداة مطهددرهم
ومءكيهم بها ،والصيام لع هم يتقون .ولهذا أعندص س معدالص ع دص رسدولر الكدريم
{و ِإنهكَ لَ َعلَ َٰل ُخلَُل ع َِظ ٖيم} [الق م .]4 :وقا رسولر« :إنمةا بعثةه َتمةم مكةارم
فقا َ :

اَخَلق».
رعاية المصال برمبها الثالث:
وفددددي «المصددددال » التددددي جدددداءو ددددريعة اإلسددددالم إلقامتهددددا ومو يدددددها
والمحاف دددة ع يهدددا ،ال بدددد ل سياسدددة الشدددرعية المنشدددودة :أن معدددره مرامبهدددا،
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ومفاومها فيما بينها ،فتقدم المصال الضدرورية ع دص المصدال الحاجيدة ،ومقددم
الحاجية ع ص التحسينية.
فظ الدين قبا فظ النفن:
و تص المصال الضرورية هي متفاومة فيما بينها ،فتقدم المصد حة المتع قدة
بحفظ الددين ع دص المصد حة المتع قدة بحفدظ الدنفن ،إذ الددين هدو لايدة الكدون،
ورود الحياة ،وجوهر الوجود ،وسر اإلنسان.
وصا

الدين يقددم نفسدر فدداء لديندر ،وقدد يضدحي بو ندر مدن أجدا ديندر،

ناهيدك ببدذ مالدر ومدا يم دك نصدرة ل ددين ،ولدذا نجدد مدن أو أهدداه السياسددة
الشرعية :إ اعة اإليمان ،ومقاومة الردة والمرمدين ،والنفاق والمنافقين.
فظ النفن:
عم ي مي بعد ذلك :ما يتع ي بحفظ النفن ،أعني :الحياة ،التي أع ص الدين مدن
سةا
نها ،و َّرم أ د التحريم العدوان ع يهدا ،وقدرر مدن قدديم{ :أَنهة ۥُۖ َمةن قَتَة َل نَ ۡف ۢ َ
ةاس َج ِميعةا َو َم ۡةن أ َ ۡحيَا َهةا فَ َكَۡنه َمةا ٓ أ َ ۡحيَةا
ِبغَ ۡي ِر نَ ۡفس أ َ ۡو فَ َ
س ٖاد فِةٱ ۡٱَ َ ۡر ِ فَ َكَۡنه َمةا قَتَة َل ٱلنه َ

اس َج ِميعا} [المائدة .]32 :وقد صان اإلسالم ي الحياة ،تص ل جنين في بطدن
ٱلنه َ
أمر ،ولو جاء من ريي الحرام ،كما في قصة اليامدية المشهورة.
واالعتداء ع ص النفن أ ف من االعتداء ع ص اص راه واصعضاء.
ومددن عددم كاند مسدئولية الدولددة المسد مة مسدئولية جسدديمة عدن مايددة يدداة
النددداس وأروا هدددم ،تدددص ال يعتددددي ع يهدددا المعتددددون ،وال عجددد أن ا دددتدو
ريعة اإلسالم في إيجاا القصداص مدن هدؤالء ،تدص يكوندوا عبدرة لييدرهم:
حيَ َٰةو } [البقدرة:
{ ُكتِ َ َ
اص َ
صاصُ فِٱ ۡٱلقَ ۡتلَل} [البقرةَ { ]178 :ولَ ُكمۡ فِٱ ۡٱل ِق َ
علَ ۡي ُك ُم ۡٱل ِق َ
ص ِ
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.]179

با رل اإلسالم أ د العقوباو ل جماعاو المسد حة التدي مرهد النداس فدي
الطرقدداو ومسددفك دمدداءهم ،وم ددذ أمددوالهم ،فدداعتبرهم محدداربين هلل ورسددولر،
ٓ
ةاربُونَ ه
ٱَّللَ
سدداعين فددي اصرض فسددادًا ،فقددا عددء وجددا{ :إِنه َمةةا َجة َٰ َةز ُؤاْ ٱله ة ِذينَ يُ َحة ِ
صةةةلهب ُٓواْ أ َ ۡو تُقَ ه
ِيهمۡ
ةةةواْ أ َ ۡو يُ َ
َو َرسُةةةولَ ۥُۖ َويَ ۡسةةةعَ ۡونَ فِةةةٱ ۡٱَ َ ۡر ِ فَ َ
سةةةادا أَن يُقَتهلُ ٓ
طةةة َع أ َ ۡيةةةد ِ
َوأ َ ۡر ُجلُهُم ِم ۡن ِخ َٰلَي أ َ ۡو يُنفَ ۡواْ ِمنَ ۡٱَ َ ۡر ِ َۚ َٰذَ ِلكَ لَهُمۡ ِخ ۡةزي فِةٱ ٱلةدك ۡنيَ َۖا َولَهُةمۡ فِةٱ ۡٱَٓ ِخ َةر ِ
علَ ۡةي ِهمَۡۖ فَ ۡ
ٱَّللَ َ
ةٱعلَ ُم ٓواْ أ َ هن ه
َفُةةور
عَةذَا ع َِظةيم  33إِ هَل ٱلهة ِذينَ تَةابُواْ ِمةةن قَ ۡبة ِل أَن ت َ ۡقة ِد ُرواْ َ

رهحيم} [المائدة.]34 ،33 :
ِ
وي حدددي بحمايدددة الحيددداة :مايدددة صدددحة النددداس وأبددددانهم تدددص ال مسدددحقهم
اصمراض ،و تدص يمكدنهم أن يدؤدوا أعبداءهم الدينيدة والدنيويدة ،والوقايدة يدر
من العالج.
المحاف ة ع ص العقا:
عم ي مي بعد ذلدك المحاف دة ع دص العقدا ،وأو درجداو المحاف دة ع يدر :أن
نيذير بالمعاره الموعقة ،ونبعدد عندر اصبا يدا المضد ة ،وأن نكدون أمنداء فدي
صا في فترة الطفولة والصبا والمراهقة ،كمدا جداء فدي
موعيتر ومثقيفر ،و صو ً
الحدددديث« :كةةةل مولةةةود يولةةةد علةةةل الفطةةةر فةةةۡبوا يهودانةةةۖ أو ينصةةةرانۖ أو

يمجسانۖ» متفي ع ير.
إن اإلنسان إنما يتميء بعق ر ،والعقا في اإلسالم هو منا التك يف ،وكدا مدا
ييي العقا من مسكر أو ممدر ،فهو جريمة كبيرة مستحي العقوبة.
وهندداك ممدددراو عق يددة أ ددرى ميي د وعددي الندداس بحقيقددة الكددون والحيدداة
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اإلنسان ،يقوم بها أناس يروجون البا دا محد عنداوين ممت فدة مدن الكهاندة أو
العرافة أو السحر ،أو محضدير اصرواد أو االمصدا بدالجن ،أو نحوهدا ،وك هدا
جناياو ع ص العقا اإلنسداني يجد أن محدارا ،وأن يءجدر مقترفوهدا بالعقداا
الرادل.
وكا عما ييي العقدا بالثقافدة المسدمومة  -باسدم الددين أو الددنيا  -يعدد مدن
كبائر اإلعم ،وفوا  ،الجرائم ،لهذا كدان مدن أع دم مدا جداء بدر اإلسدالم و دث
ع ير القرآن :مكوين العق ية الع مية ،التي مدؤمن بدالن ر والتفكدر ،ومتبندص الحدي
والبرهان ،ومرف
ومعتبر

امبدال ال دن والهدوى ،والتق يدد اصعمدر ل آلبداء أو الكبدراء،

منكرا.
الع م فريضة ،والجها
ً

فظ النسا:
وبعددد ذلددك مد مي المحاف ددة ع ددص «النسددا» أي ع ددص اصجيددا النا ددئة ،تددص
يسددتمر بقدداء هددذا النددول ،ولهددذا ددرل س الددءواج محقيقًددا لهددذا الهددده وليددرس،
وأوجددد ع دددص اآلبددداء واصمهددداو رعايدددة اصوالد ،وأمدددر المجتمدددم برعايدددة
«اليتدامص» الدذين مداو آبدااهم ،تدص ال ينسداهم المجتمدم أو ييفدا عدنهم ،دين
ينشيا كا امر بنفسر وب والدس.
بددا أوجدد اإلسددالم أن يعنددص بددـ «ال قدديط» ولع ددر يددد ا فددي معنددص «ابددن
السبيا» الذي أكد القرآن العناية بر ،كما نبر ع ص ذلك الشيإل ر يد رضا.
وفي كت الفقر اإلسالمي :باا اص ل قيط وأ كامر.
إن عنايددة اإلسددالم بالطفولددة عنايددة باليددة ،ولهددذا عرفدد فددي الفقددر أ كددام
صدددا إذا ددددث
«المولدددود» وأ كدددام «الرضدددال» وكدددذلك «النفقددداو» و صو ً
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انفصا بين اصبوين.
فظ الما :
وبعد ذلك م مي المحاف ة ع ص «الما » فهو عص الحياة ،كمدا قدا القدرآن
عن اصموا { :ٱلهتِٱ َجعَ َل ه
ٱَّللُ لَ ُكمۡ قِ َٰيَما} [النساء ،]5 :أي هي قوام العي.،

وقد جاءو أ كام الشرل من م اكتساا الما ومم كر من رقر المشدروعة،
وكذلك منميتر بما يحا ال بما يحرم ،ومبدين مدا يجد فيدر مدن قدوق ومكداليف،
وهو ما يميء الم كية في اإلسالم عن الم كية في الن ام الرأسمالي.
ون م أ كام الشرل ما يتع ي بالعم ياو االقتصادية :اإلنتداج واالسدتهالك
والتداو والتوزيم.
وفي كا من هذس أولوياو يج أن مراعدص ،فدال يقبدا أن نندتج فواكدر معيندة
ال يسددتمدمها إال اصعريدداء والمترفددون ،والندداس فددي اجددة إلددص القددوو اليددومي
الضروري.
وال يجددوز أن نقدديم صددناعاو ل ءينددة وأدواو «المكيدداج» ونحوهددا ،ونحددن
عالة ع ص ليرنا في السالد والتصنيم الثقيا عامة.
وال يجوز فدي التوزيدم أن مسدت عر الفئداو القويدة بمالصدة ا لدد ا القدومي،
وم ددذ الفئدداو الضددعيفة الفتدداو ،فقددد ددف القددرآن فددي موزيددم الفدديء اليتددامص
والمسدداكين وابددن السددبيا ،وع ددا ذلددك بقولددرَ { :كة ۡةٱ ََل يَ ُكةةونَ دُولَة ۢةةَ بَة ۡةينَ ۡٱَ َ َۡنِيَ ةا ٓ ِء

ِمن ُكمۡ } [الحشر.]7 :
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الكفاية:

ومن المع وم :أن الفرائ
بشددرو ها ،وإلددص فددرائ

منقسدم إلدص فدرائ

عينيدة ،مجد ع دص كدا أ دد

كفائيددة ،مجددد ع ددص مجمددول المجتمددم أو اصمدددة،

بالتضددامن فيمددا بينهددا ،والفددرائ

العينيددة مقدمددة ع ددص الكفائيددة مددن ليددر ددك،

ولهذا ينما جاء رجا إلدص النبدي ﷺ يريدد الجهداد ،سد لر« :أأحةد أبويةك حةٱل»

قا  :با كالهما .قا « :ارجع ففيهما فجاهد».
فقا لر آ ر :جئ أبايعك ع ص الجهاد ،ومرك أبوي يبكيان! قدا « :ارجةع

فۡضحكهما كما أبكيتهما».
وما ذلك إال صن الجهاد كدان فدرض كفايدة ،وبدر الوالددين فدرض عدين ،فدال
ينبيي أن نضحي بفرض العين من أجا فرض كفاية.
بماله ما إذا دهم العدو ب دًا ،ففرض عين ع ص أه ر أن يقداوموس ويجاهددوا
لطردس وإ راجر ،بكا ما استطاعوا ،ولو مندم أ ددهم أبدوس أو أمدر لدم يطعهمدان
صن برهمددا فددرض عددين ،والجهدداد فددرض عددين ،وفددرض العددين المتع ددي بحددي
الجماعة واصمة ،مقدم ع ص فرض العين المتع ي بحي اصفراد.
وفروض الكفاية المتع قدة بحدي اصمدة متفداوو فيمدا بينهدا مدن يدث أهميتهدا
وضددروريتها ،فددبع

هددذس الفددروض ممددن كيددان اصمددة ،وقددد يهدددد عدددمها أو

ضدعف أدائهددا مصددير اصمددة ،ويعرضددها ل مطدر ،فددال بددد أن موضدم فددي دائددرة
اصولوياو قبا ليرها.
وذلك مثا مقدم اصمة في الع م والتكنولوجيا ،فهدذا مدن فدروض الكفايدة التدي
إذا عدددم أو ضددعف  ،معرضد اصمددة ل مطددر ،وأصددبح فريسددة صعدددائها،
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ولم مستطم الدفال عن نفسها و رمامها.
وقد قا ع ماانا :فرض الكفاية الذي لم يقم بر عددد يكفدي مدن النداس ،أو لدم
يقم بر أ د قط :مقدم ع ص فرض الكفاية الدذي قدام بدر جدم لفيدر ،وربمدا أصدب
فير فائ

منهم.

وهذا ما جعدا اإلمدام اليءالدي يعيد ع دص أهدا زماندر :أندر يوجدد فدي الب ددة
الوا دددة مسددون وا ددًا ،يشددتي ون بالفقددر ،ع ددص ددين ال يوجددد بي د مس د م
وا ددد ،إنمددا يعتمددد الندداس ع ددص أ بدداء مددن أهددا الذمددة ،ع ددص أن هندداك أ كا ًمددا
رعية متع ي بالط يحسن أن يقوم بها المس م.
النوافا بعد الفرائ
وبعد الفدرائ
ع ص الفرائ

:
 ،مد مي النوافدا ،وال يجدوز فدي ميدءان الشدرل مقدديم النوافدا

عدا،
 ،كما نرى في ياة اصفدراد مدن يحدج الناف دة ،أو يعتمدر مطو ً

وهو مدين وال يسارل بقضاء ديندر ،وقضداء الددين فريضدة مؤكددة ،تدص جداء
في الصحي « :يغفر للشهيد كل ذن إَل الدين» رواس مس م.
وال يجوز ل دولة في ميدان السياسة الشرعية :أن مرمكد مدا يرمكبدر هدؤالء
اصفراد ،فتقددم نوافدا اصمدور ع دص فرائضدها ،فمدن القواعدد المقدررة :أن س ال
يقبا الناف ة تص مؤدى الفريضة.
ومدن الك مدداو المد عورة لسد فنا :مددن دي ر الفددرض عددن النفدا فهددو معددذور،
ومن ي ر النفا عن الفرض فهو ميرور.
اصولوياو في جان المنهياو:
ال يجوز ل دولة المس مة أن منشر مصانم لعمدا الءيندة والمكيداج ،فدي دين
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ميفا إنشاء مصانم إنتاج السالد ،ال يجوز لها أن مستورد الكمالياو ،والشدع
محتاج إلص الضدرورياو ،ال يجدوز لهدا أن مدءرل فواكدر المتدرفين ،والنداس ال
مجد القم والذرة.
ومثددا ذلددك :التفدداوو فددي جاند المنهيدداون إذ نجدددها متفدداوو مفاومًددا كبيد ًدرا،
والواج مقديم مقاومة اصهم ع ص المهم منهدا ،وإن كاند ك هدا يجد أن مكدون
في دائرة الممنول.
وأع م المنهياو هو الكفر والشرك باهلل معالص ،والتكذي لرس ر.
وأع م الكفر هو :كفر اإللحاد والجحود بوجود س عدء وجدا ،ي يدر الشدرك
باهلل معالص ،وهو أن يعتره بوجود س معالص ،وبم قدر ل سدمواو واصرض ،عدم
يعبد معر إل ًها أو آلهة أ رى ،كما كان يفعا مشركو العرا.
ي يددر الكفددر بالرسددا الددذين بعددثهم س معددالص ليع مددوا الم ددي ،ويهدددوهم إلددص
صرا س المستقيم ،ويضعوا لهدم مدوازين العدد  ،فمدن النداس مدن آمندوا بداهلل
وكذبوا المرس ين.
ي يددر اإليمددان بددبع
الرسددو دون بع د

الرسددا دون بع د

 ،أو اإليمددان بددبع

مددا جدداء بددر

 ،كمددا قددا س لبنددي إسددرائيا{ :أَفَت ُ ۡؤ ِمنُةةونَ بِ ةبَ ۡع ِ
ض ۡٱل ِك َٰت َ ةا ِ

َوت َ ۡكفُ ُرونَ بِبَ ۡع ٖض} [البقرة.]85 :
ويج د ع ددص الدولددة المس د مة فددي سياسددتها الشددرعية أن مكدداف الكفددر بكددا
أنواعرن فا ً
ظا ع ص هوية اصمدة ،وإبقداء ع دص مميءهدا باإليمدان ،فكدا مدا يييدر
هويتهددا أو يمسددمها ويسدديء إليهددا  -كمددا يفعددا التيري د واليددءو الفكددري فددي
عصرنا  -فالواج مقاومتر والوقوه في سبي ر.
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ومن ذلك :كا ما ينشر عقائد ومفاهيم ومقاليدد الجاه يدة اصولدص ،أو الجاه يدة
اص يرة ،يج مطاردمر ،ومطهيدر اصمدة مدن آعدارس ،تدص م دا اصمدة مسد مة،
سةةةولَ ۥُۖ
ةةو هل ه
ٱَّللَ َو َر ُ
{و َمةةةن يَتَة َ
والاهدددا هلل معدددالص ولرسدددولر ،ولجماعدددة المدددؤمنينَ :
َوٱله ِذينَ َءا َمنُواْ فَ ِإ هن ِح ۡز َ ه
ٱَّللِ ُه ُم ۡٱل َٰغَ ِلبُونَ } [المائدة.]56 :

الكبائر بعد الكفر:
وبعد محاربة الكفر والشرك وكا ما يمتدرق الهويدة ،مد مي محاربدة الكبدائر
والموبقدداو ،كمددا سددماها النبددي ﷺ( ،)246والموبقدداو هددي المه كدداو فهددي مه ددك
الفرد والجماعة ،مه كهم في الدنيا واآل رة ،مه كهم ماديطا ومه كهم معنويطا.
وهذس الكبائر والموبقاو :طر ع ص الضرورياو الممن أو الس ك ها.
فالشرك  -ومث ر الردة  : -طر ع ص الدين والعقيدة ،وكذلك السحر.
والقتا :طر ع ص النفن والحياة ،ومنر :االنتحار.
و را الممر :طر ع ص العقا ،ومثا الممر :الممدراو.
والءنص :طر ع ص النسا ،و ر منر :الشذوذ الجنسي.
وأكا الربا وأكا ما اليتيم :طر ع ص الما .
وقذه المحصناو اليافالو :طر ع ص العرض.

( )246في الحدديث المتفدي ع يدر« :اجتنبدوا السدبم الموبقداو :الشدرك ،والسدحر ،وقتدا الدنفن
التددي ددرم س إال بددالحي ،وأكددا الربددا ،وأكددا مددا اليتدديم ،وقددذه المحصددناو اليددافالو
المؤمندداو ،والتددولي يددوم الء ددف» وأضدداف أ اديددث أ ددرى :عقددوق الوالدددين ،و ددهادة
الءور وليرها.

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

367

وعقوق الوالدين :طر ع ص كيان اصسرة.
والتولي يوم الء ف :طر ع ص اصمة ك ها.
وهكذا كا الكبائر فيها مهديد مبا ر أو ليدر مبا در ،لحيداة الفدرد أو اصسدرة
أو الجماعة.
الصيائر بعد الكبائر:
وإذا كان مرمي الكبائر بعد الشرك ،فإن مرمي الصيائر بعد الكبائر.
فال ينبيي أن نركء كا همنا أو أكبدر همندا فدي محاربدة الصديائر ،والكبدائر
قائمة ع ص قدم وساق.
وال ينبيي كذلك أن نعطي الصيائر أكبر من جمها ،وقد قا الحي معدالص:
سةةيِا ِت ُكمۡ َونُة ۡةد ِخ ۡل ُكم كمة ۡةد َخَل ك َِريمةةا}
{إِن ت َ ۡجتَنِبُةةواْ َكبَ ةآئِ َر َمةةا ت ُ ۡن َهة ۡةونَ ع َۡن ةُۖ نُك َِفة ۡةر َ
عةةن ُكمۡ َ

[النساء.]31 :
وقا رسولر ﷺ« :الصلوات ال مس والجمعة إلةل الجمعةة ورمضةان إلةل

رمضان :مكفرات لما بينهن إذا اجتنبه الكبائر»(.)247
وقد زجر عمر رضي س عندر جماعدة مدن متشدددي المتددينين المحداف ين
في مصر جاءوا إلص المديندة يشدكون والديهم عمدرو بدن العداص فدي أمدور مدن
الهندداو والهفددواو ،التددي ال يسدد م منهددا بشددر ،وقددد ناقشددهم فددي ذلددك مناقشددة
مفص ة ،وأفحمهم ،وقدا لهدم :لدو ع دم أ دد مدن أهدا المديندة بقددومكم لوع د
بكم ،أي لعاقبتكم وجع

منكم ع ة وعبرة.

( )247رواس مس م عن أبي هريرة.

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

368

وال يعني هذا أن نترك صديائر المحرمداو مستشدري فدي المجتمعداو ،فدإن
الصيائر مجر إلص الكبائر ،كما أن الكبائر مجر إلص الكفر ،والعياذ باهلل.
فإذا كان الءندص كبيدرة ،فدإن هدذس الكبيدرة ال متحقدي إال بجم دة مدن الصديائر
قب هدددا ،مدددن الن دددر بشدددهوة ،والمضدددول بدددالقو  ،وال بددداس المتبدددرج ،والم دددوة
المح ورة ،وليدر ذلدك مدن اإللدراءاو الممت فدة ،التدي مدؤدي فدي النهايدة إلدص
وقول الكبيرة الفا شة.
وهذا ما قالر الشاعر قدي ًما:
كا الحوادث مبداها من الن ر ومع م الناس من مستصير الشرر
وما قالر وقي ديثًا:
ن رة ،فابتسامة ،فسالم فكالم ،فموعد ،ف قاء!
فالحءم إذن هو :مقاومة صيائر المحرماو ،تص ال مجر إلدص كبائرهدا كمدا
قيا :إن اصلف مجر إلص الياء.
ولكن ال يسوم أن نذي الفوارق بين الرمبتين ،ونجعا الصديائر فدي مرمبدة
الكبائر ،فهذا ط ع يم وضال ِّبين.
وينبيددي أن نتسددام مددم أهددا الصدديائر مددا ال نتسددام مددم أهددا الكبددائر ،فقددد
ٱۡل ۡثة ِةةم
وصدددف س معدددالص المحسدددنين مدددن عبدددادس بقولدددر{ :ٱلهةةة ِذينَ يَ ۡجتَنِبُةةةونَ َك َٰبَٓ ِة َ
ةةر ۡ ِ
َو ۡٱلفَ َٰ َو ِح َ إِ هَل ٱلله َم َۚ َم إِ هن َربهكَ َٰ َو ِس ُع ۡٱل َم ۡغ ِف َر ِ} [النجم.]32 :
ةةو ِح َ َو ِإذَا َمةةا
ٱۡل ۡث ِةةم َو ۡٱلفَ َٰ َ
وفددي سددورة أ ددرى قددا َ :
{وٱلهةة ِذينَ يَ ۡجتَنِبُةةونَ َك َٰبَٓ ِ َ
ةةر ۡ ِ
ََ ِضبُواْ ُهمۡ يَ ۡغ ِف ُرونَ } [الشورى.]37 :
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الشبهاو بعد الصيائر:
البدين،
وبعد الصيائر م مي الشبهاو وهي مرمبة بين الحال
البين ،والحرام ِّ
ِّ
ال يع مهن كثير من الناس.
وينبيددي ل مددؤمن الحددريف ع ددص دينددر :أن يتقددي الشددبهاو ،اسددتبراء لدينددر
وعرضددر ،وبعددًا عددن م نددة الحددرام ،واالقتددراا مددن مرامعددر ،فددإن مددن رعددص
و الحمص يو ك أن يقم فير ،كما ص في الحديث.
ولكددن ال يجدددوز أن نمدددرج الشدددبهاو عددن مرمبتهدددا ،ونعام هدددا كمدددا نعامدددا
المحرماو المقطول بها ،ونجعا الناس أمامها سواء ،مم أن من النداس مدن قدد
يتسام معر في ذلك ،ل روه معيشتر ،أو لقربة من الكفدار ،أو لحددوث عهددس
باإلسالم ،أو بالتوبدة ،أو لعمدوم الب دوى بهدذا اصمدر ،وليدر ذلدك مدن الممففداو
المعتبرة.
ولهددذا ال يحسددن بالدولددة المس د مة فددي سياسددتها الشددرعية :أن مشدديا الندداس
ب مور الشبهاو واصمور الممت ف ع يها ،في ين لم نفرم من ا صمدور المتفدي
ع يها ،والتي ال يمالف أ د في محريمها.
وذلددك مثددا أمددور اليندداء والموسدديقص والتصددوير والنقدداا ،وإ الددة ال حددص،
ومقصير الثياا ،ونحو ذلدك ممدا ا ت دف الع مداء فيدر قددي ًما و دديثًا ،وسدي ون
يمت فددون ،فهددذس اص ددياء ليسدد لهددا اصولويددة ،بددا اصولويددة لألمددور القطعيددة
اإلجماعية ،التي ال اله ع يها.
وهددذا مددا يجد أن يفهمددر الدددعاة المتحمسددون ،الددذين يشددع ون النددار فددي كددا
مكان وا فير ،من أجا هدذس اصمدور المالفيدة ،تدص مدم الشدعوا التدي كاند
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معءولة عن اإلسالم عشراو السدنين ،مثدا دع البوسدنة والهرسدك وألبانيدا،
الذي يفتقر إلص معرفة ألف باء اإلسالم ،قبا أن مشي ر ب مر ال حية والنقاا!
هدددذس نمددداذج لفقدددر اصولويددداو وهدددو فقدددر ر ددد  ،ومجالدددر واسدددم ،وينبيدددي
باسددتمرار أن نقدددم الجددوهر ع ددص الشددكا ،والكيددف ع ددص الكددم ،والكبيددر ع ددص
الصدديير ،والضددروري ع ددص الحدداجي ،والحدداجي ع ددص التحسدديني ،والقطعددي
ع ددص ال نددي ،والدددائم ع ددص الطددار  ،والواقددم ع ددص المفت درض ،والمتفددي ع يددر
ع ص الممت ف فير.
وأنص بالرجول إلص كتابي «فقر اصولوياو» ففير ما ينير الطريدي ل با دث
في هذا الموضول المطير.

***
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المرمكء المامن
فقۖ التغيير
ومما يد ا في فقر السياسة الشرعية :فقر التييير.
فددي عصددرنا نجددد كددا القددوى اإلسددالمية والقوميددة متفقددة ع ددص «ضددرورة
التييير» وسي ة إلصالد اصمة والرقي بها.
ولكنهم  -رلم و ددة الهدده العدام  -ممت فدون فدي أندوال التيييدر ،وجواند
التييير ،و رائي التييير.
فمنهم من ركء فكرس ع ص «التييير السياسدي» بتيييدر الدسدتور أو إصدال ر
ً
ددرا ال
ومعدي ددر ،وقددوانين االنتمدداا،
وصددوال إلددص برلمددان منتمدد انتمابًددا ط
مءييف فير وال مءوير ،يعبر عن إرادة اصمة ،ويمضدي بهدا فدي ريدي التنميدة
والنهوض.
ومنهم من جعا أكبر همر في «التييير االقتصادي» واالقتصاد هو عصد
الحيداة ،وإصددالد اقتصدداد اصمددة يترمد ع يددر فددي ن ددرهم صددال ها السياسددي،
وصال ها االجتماعي والثقافي ،فهو نقطة البداية ،ومبدأ االنطالق.
ومنهم من يجعدا أسداس كدا إصدالد هدو «التيييدر الثقدافي» بدالمفهوم العدام
ل ثقافددة ،الددذي يشددما الع ددوم واآلداا والفنددون ،ومؤسسددامها ،فبتييرهددا ،متييددر
الحياة ك ها.
واإلسالميون أنفسهم ممت فون في بيعة التييير المط وا ونوعر.
فمنهم من ركء ع دص جاند العقيددة وإصدال ها ،ومحاربدة العقائدد الشدركية
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والمرافية ،وإن كان يعي ،في الماضي أكثدر مدن الحاضدر ،وفدي الشدكا أكثدر
من الجوهر.
ومنهم من اهتم بالس وك والجان اص الفي ،ومقاومة الرذي ة والمنكراو.
ومددنهم مددن اهددتم بددالتع يم وإنشدداء المدددارس اإلسددالمية ،ومواجهددة التع دديم
التيريبي.
ومددنهم مددن اهددتم باالقتصدداد وإنشدداء البنددوك اإلسددالمية ومحاربددة االقتصدداد
الربوي.
ومنم من اهتم بالجاند االجتمداعي والميدري ،وإنشداء المؤسسداو الميريدة
واإللاعية ومواجهة المؤسساو التنصيرية.
ومنهم من اهتم بجان الدعوة والفكر والثقافة ،ومنابذة اصفكار التيريبية.
ومنهم مدن اهدتم بالجاند السياسدي و دوض المعدارك االنتمابيدة ،ومقاومدة
اص ءاا الع مانية.
مييير ما باصنفن:
وال ري أن كا هذس اصنوال والتوجهاو ل تييير مط وبدة ،وال يسدتينص عدن
جان منها ،إليجاد التييير الك ي المتكاما المنشود.
ولكن هذس التيييراو ك ها مبنية ع ص أساس ال بد منر ،ذكرس القدرآن الكدريم،
في صدورة قدانون مدن قدوانين س معدالص أو سدنة مدن سدننر االجتماعيدة التدي ال
متبددد وال متحددو  ،وذلددك هددو «التيييددر النفسددي» أو ع ددص ددد معبيددر القددرآن
«مييير ما باصنفن» وهو ما جاء فدي قولدر معدالص فدي سدورة الرعدد{ :إِ هن ه
ٱَّللَ ََل
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يُغَيِة ُةر َمةةا بِقَة ۡةوم َحتهة َٰةل يُغَيِة ُةرواْ َمةةا بَِۡنفُ ِسة ِةهمۡ } [الرعددد .]11 :فددإذا كان د القاعدددة عنددد
الماركسيين« :ليِّر االقتصاد بتيير التداريإل» ،فالقاعددة القرآنيدة :ليدر نفسدك -
أو لير ما بنفسك  -يتيير التاريإل.
عندددي المصددد حون والمجدددددون اإلسدددالميون بهدددذس القاعددددة أو السدددنة
وقدددد ُ
القرآنية في التيييدر ،كمدا نال دظ ذلدك عندد الشديإل ر ديد رضدا ،والشديإل سدن
البنا ،والشيإل عبد الحميد بادين ،وليدرهم فدي الدبالد العربيدة ،تدص جعدا ابدن
بددادين اآليددة الكريمددة ددعار الجمعيددة اإلصددال ية الشددهيرة «جمعيددة ع مدداء
الجءائددر» كمددا اممددذمها «م تقيدداو الفكددر اإلسددالمي» بعددد اسددتقال الجءائددر:
عارا دائ ًما لها {إِ هن ه
ٱَّللَ ََل يُغَ ِي ُر َما ِبقَ ۡوم َحت ه َٰل يُغَ ِي ُرواْ َما ِبَۡنفُس ِِهمۡ } [الرعد.]11 :
ً

وفي البالد اإلسالمية لير العربية ،كان هذس القاعددة مجدد كدا اعتبدار عندد
الجميددم :الشدديإل بددديم الءمددان سددعيد النورسددي فددي مركيددا ،والشدديإل أبددي اصع ددص
المودودي في بر القارة الهندية ،وليرهما من دعاة اإلصالد والتجديد.
ونحن نتع م من الهدى النبوي :أن أو ما بدأ بر رسولنا الكريم هو مييير مدا
بالنفن العربية ،فهداها من الوعنية إلص التو يدد ،مدن الضداللة إلدص الهددى ،مدن
اإلبا ية إلص التقوى ،من التسي إلص االنضدبا  ،مدن اصنانيدة إلدص اإليثدار ،مدن
الحيوانية إلص اإلنسانية ،من المادية إلص الربانية ،وبعبارة وا ددة :مدن الجاه يدة
إلددص اإلسددالم ،وقددد ظددا عددالث عشددرة سددنة فددي مكددة يقددوم ع ددص التيييددر النفسددي
والفكري قبا أي يء ،وها كان «دار اصرقم» إال المؤسسة اصولدص لتكدوين
هذس اصنفن الءاكية {قَ ۡد أ َ ۡفلَ َح َمن َو هك َٰٰ َها َ 9وقَ ۡد َخا َ َمن دَس َٰهٰ َها} [الشمن.]10 ،9 :
وبهدددذا صدددنم «اإلنسدددان المدددؤمن» الدددذي يقدددود التيييدددر ،ويفجدددر الطاقددداو
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المبدعة ،وينشر الحياة الطيبدة ،ويصدنم الحضدارة الشداممة ،وذلدك دين ليَّدر
هذا اإلنسان من أعماقدر ،وقدادس مدن دا در ،وأصد فيدر م دك المضدية التدي إذا
ص ح ص الجسد ك ر ،وإذا فسدو فسد الجسد ك ر ،أال وهي الق !.
إن إصالد اصمم والمجتمعاو ،إنمدا يبددأ بإصدالد اصفدراد ،وإصدالد الفدرد
يبدأ بإصالد نفسر التي بين جنبير.
وإصالد هذس النفن إنما يدتم باإليمدان الصدادق والتءكيدة المسدتمرة ،أمدا إذا
بقي النفن ع ص فسادها وضاللتها ،فال ييني عنها ميييدر القدوانين ،وال معدديا
اصن مة وال وائ  ،وال قوة الشر ة ،وقدد قدا أ دد القضداة الكبدار فدي بريطانيدا
فددي قضددية مددن قضددايا الفضددائ الماليددة الشددهيرة :بدددون قددانون ال منددت م أمددة،
وبدون أ الق ال يسود قانون ،وبدون إيمان ال موجد أ الق!
ويقو الشاعر العربي:

لعمرك ما ضاق بالد ب ه ها ولكن أ الق الرجا مضيي!
مييير المعتقداو والمفاهيم:
وأو ما يندرج في مييير ما باصنفن هدو :ميييدر العقائدد ،التدي مجسدد ن درة
اإلنسددان الك يددة إلددص الوجددود ،وموقفددر مددن الم ددي والمددالي ،والمددادة والددرود،
والدددنيا واآل ددرة ،والييد والشددهادة ،فهندداك المدداديون الددذين ينكددرون الييبيدداو
ك هدددا ،وال يؤمندددون بشددديء وراء الحسدددن ،فدددال يؤمندددون بإلدددر وال بدددو ي ،وال
برسو  ،وال ب ،رة.
وهناك الوعنيون الذين يؤمنون بتعددد اآللهدة ،تدص ألهدوا م داهر ا لطبيعدة،
وبع

الحيواناو كاصبقار وليرها.
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الكتد وبعد

الرسدا دون الدبع

375
 ،كداليهود

الذي آمندوا بموسدص وكفدروا بعيسدص ومحمدد ،والنصدارى الدذين آمندوا بموسدص
وعيسددص ،وكفددروا بمحمددد ،وهندداك المسدد مون الددذين مدد عرو عقائدددهم بعقائددد
الممالفين ،ود ا ع يها من الفساد بقدر ما أعرو فيها.
وال بد ل مص اإلسالمي أن يطارد المعتقداو الد ي دة ع دص عقيددة التو يدد
الصافية ،وأن يرد إلص العقيدة اإلسدالمية صدفاءها ونقاءهدا و دمولها وموازنهدا
صددا
ومكام هددا ،وأن يؤسسددها ع ددص دعددائم مددن يقينيدداو العقددا والع ددم ،و صو ً
الع دددوم الطبيعيدددة والرياضدددية ،التدددي لددددو نتائجهدددا سدددال ً ا فدددي دمدددة الددددين
الصدددحي  ،ولددددا الع مددداء هدددم أقدددوى مدددن يدددرد ع دددص دعددداة اإللحددداد وجا ددددي
اصلوهية ،كما رأينا ذلك في كتاا «الع م يدعو إلدص اإليمدان» مد ليف أ .كريسدي
موريسون .رئين أكاديمية الع وم في نيويورك ،وكتاا «س يتج ص في عصدر
الع م» الذي ألفر عالعون عال ًما أمريكيطا في ممصصاو ع مية ممت فة.
إن إصالد العقيدة ومثنيتها ومقويتها :أهم ما يعتمد ع ير مييير ما باصنفن.
ولذا كان أو ما يدعو إلير الرسا أقدوامهم هدو التو يدد ،وكدان الندداء اصو
في كا رسالةَٰ { :يَقَ ۡو ِم ۡ
ٱعبُدُواْ ٱ هَّللَ َما لَ ُكم ِم ۡن إِ َٰلَۖ ََ ۡي ُر ُۥ} [اصعراه.]65 :

ولددذا ظددا رسددولنا ﷺ ددوا العهددد المكددي ،وعم ددر اصو واصهددم :لددرس
عقيدة التو يدد ،ومدا مثمدرس مدن اإليمدان بداآل رة ،وعمدا الصدالحاو ،ومكدارم
اص الق.
ومما يثمرس ميييدر المعتقدداو :ميييدر المفداهيم واصفكدار ،وبماصدة المفداهيم
اصساسية من اإلنسان والحيداة والتداريإل ،والفدرد والمجتمدم ،والمدرأة والرجدا،
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والدين والسياسة.
ومن هنا وجدنا االستعمار ين د دا بدالد المسد مين جعدا همدر اصكبدر فدي
مييير مفاهيمها وأفكارها عن ريي التع يم والثقافة واإلعالم ،ف ا ييرس فدي
اصذهان :أن الدين ال عالقة لر بالسياسة ،وأن االقتصاد ال عالقة لدر بداص الق،
وأن الحريددة فددوق القدديم ،وأن المددرأة مسدداوية مما ًمددا ل رجددا ،وأن اصزيدداء ومددا
يتع ي بها أمور اضعة ل عره والتقاليدد ال ل شدرل  ...إلدإل ،وهدذا مدا معمدا لدر
اليوم جاهدة :اصن مة التي مقوم ع ص ف سفة «مجفيدف اليندابيم» أي يندابيم الددين
صا في مؤسساو التع يم والثقافة واإلعالم.
في العقو والق وا ،صو ً
قواعد في فقر التييير:
في «فقر التييير» نحتداج إلدص فقدر ر ديد ،يتجسدد فدي فقدر الموازنداو ،وفقدر
اصولوياو ،وفقر المقاصد ،وفقر الواقم ،تص نحسن سياسدة التيييدر صوضداعنا
وأن متندا الحاليددة إلدص أوضددال وأن مددة إسدالمية ،فكثيددر مددن هدذس اصوضددال لددم
نصدنعر نحدن ،بدا صدنعر االسدتعمار اليالد وفرضدر ع يندا ،أيدام محكمدر فينددا،
فكيف ميير هذس اصوضال؟ ها مييدر بقدراراو عسدكرية أو إداريدة؟ ومدا الدذي
يتعين ميييرس وما ال يتعين؟
إن من الناس من يتصور أن االمجاس اإلسالمي ين يكت لدر الفدوز فدي ب دد
ع مدداني ،أو نصددف ع مدداني ،أو ب ددد لددم يكددن م تء ًمددا بكددا أ كددام اإلسددالم لددن
يمضددي ع يددر أربددم وعشددرون سدداعة ،تددص يجعددا عاليهددا سدداف ها ،ويكتس د
اص ضدددر واليدددابن ،ويهددددم كدددا المؤسسددداو واصن مدددة واصوضدددال اإلداريدددة
والقانونيددة واالقتصددادية والسياسددية والثقافيددة ،ليبنيهددا مددن جديددد ،ع ددص أسددن
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إسالمية ،ال أسن ع مانية.
وهذا لين بصحي  ،فكثير مدن اصوضدال القائمدة ال لبدار ع يهدا ،وال مفتقدر
إال إلص التوجير الصحي  ،وإلص الرود اإلسالمية ،وإلص اإلنسان المس م بحي.
وكثير من اصوضال محتاج إلص بع

التعديالو والتحدويراو ،لتدتالءم مدم

اصهداه اإلسالمية.
وق يا من اصوضال هي التي محتاج إلص مييير جذري.
دددذ ً
مدددثال :الن دددام القضدددائي المعاصدددر ،ومدددا فيدددر مدددن أندددوال المحددداكم
وممصصامها ودرجامها.
ماذا يحدث لهذا الن ام عند انتصدار التوجدر اإلسدالمي فدي دولدة مدن الددو
الحديثة؟.
الجددواا :سدديبقص هددذا الن ددام القضددائي باسددتقاللر المعددروه والمتميددء ،بددا
سديءيدس التوجدر اإلسدالمي قدوة ع دص قدوة ،ويوسدم مدن سد طانر تدص يمكندر أن
يحاكم رئدين الدولدة نفسدر ،وسدتبقص ممصصداو المحداكم مدن مدنيدة وجنائيدة،
وإداريدة ،وم دالم ضددد والة الحكومدة أنفسددهم ،وهدو مدا يقددوم بدر مددا يسدمص فددي
مصر «مج ن الدولة».
وستبقص درجاو المحاكم من ابتدائية واستئناه ونق

أو ممييء.

كدددا مدددا نحتددداج إليدددر هدددو معدددديا القدددوانين الممالفدددة لمحكمددداو الشدددريعة
اإلسددالمية ،تددص متوافددي معهددا ،وهددي أ ددياء محدددودة فددي القددانون المدددني،
ومع م الممالفاو في القانون الجنائي.
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والمهم هنا أن يربط القانون بالشريعة ،وأن يجعدا منط قدر واسدتمدادس منهدا،
ومددن فقههددا الر د  ،ومدارسددر المتنوعددة ،وأن نقدديم دوراو مدريبيددة ل قضدداة
ووكالء النيابة والمحامين ليتفقهوا في أ كام هذس الشريعة مقاصددها ،ويتعرفدوا
ع ص مصادرها المصبة ،ولين هذا باصمر المتعذر وال المتعسدر ،بدا هدو أمدر
سها وميسور إذا صدق النياو ،وامجه العءائم.
ومثدا ذلددك يقددا فددي ن ددام كن ددام البندوك ،وهددو ن ددام لربددي رأسددمالي فددي
أساسر ،ولكنر أصب جء ًءا ال يتجءأ من يامنا االقتصدادية ،ولدم يعدد فدي قددرة
الناس االستيناء عنر ،ولهذا بقي البنوك في ظا الدولدة اإلسدالمية ،فدي إيدران
وفي السودان ،وفي باكسدتان أيدام ضدياء الحدي ،مدم محاولدة منقيدة هدذس البندوك
مما يمالف الشريعة اإلسدالمية ،وقدد نجد السدودان فدي ذلدك إلدص دد كبيدرن إذ
كا معام ة محرمة لها بديا درعي يمكدن االسدتيناء بدر عنهدا ،ونحدن نع دم أن
س ال يحددرم ع ددص الندداس دديئًا ال يمكددنهم االسددتيناء عنددر ،بددا إنمددا يحددا لهددم
الطيباو ويحرم ع ديهم المبائدث ،ويضدم عدنهم إصدرهم واصلدال التدي كاند
ع يهم.
عالث قواعد يج أن مراعص عند التييير:
وهناك قواعد عالث ال بدد أن موضدم فدي االعتبدار عندد االمجداس إلدص التيييدر
ومطبيي الن ام اإلسالمي ،وإقامة المجتمم المس م المنشود.
قاعدة رعاية الضروراو:
أ -هندداك ً
أوال قاعدددة «الضددروراو» التددي اعتددره بهددا الشددرل ،وجعددا لهددا
أ كامها ،ومقرر ذلك في قواعد فقهية عامة أص ها ع مااندا فدي كتد «القواعدد
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الفقهيدددددة» وفدددددي كتددددد «اص دددددباس والن دددددائر» هدددددي« :الضدددددروراو مبدددددي
المح ددوراو» «مددا أبددي ل ضددرورة يقدددر بقدددرها» «الحاجددة قددد منددء منءلددة
الضرورة».
ولهذس القاعدة أدلتها الكثيرة من نصوص الشرل في بداا اص عمدة وليدرس،
وهي قاعدة مس م بها مجمم ع يها ،وهذا مدن واقعيدة الشدريعة اإلسدالمية ،التدي
ال مح ددي باإلنسددان فددي مثاليدداو المددة ،مرفددره فددي السددماء ،وال منددء إلددص
اصرض ،با معتره بضيط الحياة ،وقهر ال روه وضعف اإلنسدان ،وم دبن
لكا الة لبوسها.
والضدددروراو الشدددرعية ليسددد ك هدددا فرديدددة ،كمدددا قدددد يتدددوهم ،ف مجتمدددم
ضددرورامر ،كمددا ل فددرد ضددرورامر ،فهندداك ضددروراو اقتصددادية ،وسياسددية،
وعسدددكرية ،واجتماعيدددة ،لهدددا أ كامهدددا االسدددتثنائية ،التدددي موجبهدددا الشدددريعة،
مراعاة لمصال البشر ،التي هي أساس التشريم اإلسالمي ك ر.
قاعدة ارمكاا أ ف الضررين:
 وهناك عانيًا :قاعدة «السكوو ع ص المنكر إذا مرمد ع دص ميييدرس منكدرأكبر منر» دفعًا صع م المفسدمين ،وارمكابًا ص ف الضررين ،وبناء ع دص هدذس
القاعدددة يقددرر الفقهدداء اعددة اإلمددام الفاسددي إذا لددم يمكددن عددر إال بفتنددة وفسدداد
أكبر من فسقر ،وممدا يسدتد بدر لهدذا المبددأ دديث النبدي ﷺ لعائشدة« :لةوَل أن

قومك حديثو عهد بجاهلية لهدمه الكعبة وبنيتها علةل قواعةد إبةراهيم»(.)248
ومددن ذلددك إبقددااس ﷺ ع ددص المنددافقين ،ومددرك التعددرض لهددم ،مددم ع مددر بنفدداق
( )248متفي ع ير.
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بعضهم ع ص التعيين ،ومع ي ر ذلك بقولر« :أخشةل أن يتحةدف النةاس أن محمةدا

يقتل أ حابۖ» .رواس البماري وليرس.
وفي القرآن الكريم يذكر س معالص في قصة سيدنا موسص سسدن :أن سديدنا
هارون سك ع ص عبادة قومر ل عجا الدذي صدنعر لهدم السدامري ،وفتدنهم بدر،
تص يعود أ وس موسص ،ويتفاهما معًا في عدالج اصمدر ،وكدان سدكومر المؤقد
 بعد إنكارس ع يهم أو اصمر  -فا ًظا ع ص و دة القوم في هدذس المر دة تدص
يجيء زعيمهم ،وفي هذا يذكر القرآن هذا الحوار بدين موسدص وأ يدر هدارون:
{قَا َل َٰيَ َٰ َه ُر ُ
ص ۡةيهَ أ َ ۡم ِةري  93قَةا َل يَ ۡبنَة ُؤ هم
ون َما َمنَعَكَ إِ ۡذ َرأ َ ۡيتَهُمۡ ضَلك ٓواْ  92أ َ هَل تَتهبِعَ َۖ ِن أَفَعَ َ
ِيه أَن تَقُو َل فَ ۡ
رهقهَ بَ ۡينَ بَنِ ٓٱ إِ ۡس َٰ َٓةر ِءي َل َولَةمۡ ت َ ۡرقُة ۡ
س َۖ ٓٱ إِنِٱ َخش ُ
ََل ت َ ۡۡ ُخ ۡذ ِب ِل ۡحيَتِٱ َو ََل ِب َر ۡأ ِ

قَ ۡو ِلٱ} [ ر.]94 - 92 :
ولم يعترض موسص ع ص ا تجداج أ يدر بهدذا العدذر ،ممدا يدد ع دص إقدرارس
وموافقتر ،ولدين ديء أع دم مدن السدكوو ع دص عبدادة عجدا ذهبدي مدن دون
س ،ولكنر سكوو موقوو ،العتبار مقبو .
مراعاة سنة التدرج:
جـ -وهنداك عالثًدا :قاعددة «التددرج» الحكديم الدذي نهجدر اإلسدالم عندد إنشداء
مجتمعر اصو  ،فقد مدرج بهم في فرض الفرائ

كالصالة والصديام والجهداد،

كما مدرج بهم في محريم المحرماو كالممر ونحوها.
وعنددد مجدددد ظددروه مماع ددة ل ددروه قيددام المجتمددم اصو أو قريبددة منهددا،
نستطيم اص ذ بهذس السنة اإللهية ،سنة «التدرج» إلص أن يد مي اصوان المناسد
ل حسددم والقطددم ،وهددو مدددرج فددي «التنفيددذ» ولددين مدددر ًجا فددي «التشددريم» فددإن
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التشريم قد مم واكتما بإكما الدين ،وإممام النعمة ،وانقطال الو ي.
ولعا رعاية اإلسالم ل تدرج هي التي جع تر يبقص ع ص «ن ام الدرق» الدذي
كان ن ا ًمدا سدائدًا فدي العدالم ك در عندد ظهدور اإلسدالم ،وكداد إليدااس يدؤدي إلدص
زلءلة في الحياة االجتماعية واالقتصدادية ،فكاند الحكمدة فدي مضدييي روافددس
با ردمهدا ك هدا مدا وجدد إلدص ذلدك سدبيا ،وموسديم مصدارفر ع دص أقصدص دد،
فيكون ذلك بمثابة إلياء ل رق بطريي التدرج.
وهددذس السددنة اإللهيددة فددي رعايددة التدددرج ينبيددي أن متبددم فددي سياسددة الندداس،
عنددما يدراد مطبيددي ن دام اإلسدالم فددي الحيداة اليدوم ،بعددد عصدر اليدءو الثقددافي
والتشريعي واالجتماعي ل حياة اإلسالمية.
فإذا أردنا أن نقيم «مجتمعًا إسالميطا قيقيطا» فال نتوهم أن ذلدك يتحقدي بجدرة
ق م ،أو بقرار يصدر من م ك أو رئين ،أو مج ن قيادة أو برلمان.
إنما يتحقي ذلك بطريي التدرج ،أعني باإلعداد والتربية والتكوين ،والتهيئدة
الفكرية والنفسية واص القية واالجتماعيدة ،وإيجداد البددائا الشدرعية لألوضدال
المحرمة التي قام ع يها مؤسساو عدة صزمنة وي ة.
ماذا نعني بالتدرج؟
وال نعني بالتدرج هنا مجرد التسويف وم جيا التنفيدذ ،واممداذ ك مدة التددرج
«مكدد ة» لإلبطدداء بإقامددة أ كددام س ،ومطبيددي ددرعر ،بددا نعنددي بهددا «محديددد
اصهددداه» بدقددة وبصدديرة ،و«محديددد الوسددائا» الموصد ة إليهددا بع ددم وممطدديط
دقيدي ،و«محديدد المرا ددا» الالزمدة ل وصدو إلددص اصهدداه ،بدوعي وصدددق،
بحيث مس م كا مر ة إلص ما بعدس بالتمطيط والتن ديم والتصدميم ،تدص مصدا
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المسددديرة إلدددص المر دددة المنشدددودة واص يدددرة التدددي فيهدددا قيدددام اإلسدددالم  ...كدددا
اإلسالم.
وهددو نفددن المنهدداج الددذي س د كر النبددي ﷺ لتيييددر الحيدداة الجاه يددة إلددص يدداة
إسالمية ،فقدد ظدا عالعدة عشدر عا ًمدا فدي مكدة ،كاند مهمتدر فيهدا منحصدر فدي
مربيددة الجيددا المددؤمن الددذي يسددتطيم فيمددا بعددد أن يحمددا عد ء الدددعوة وإنشدداء
اصمددة والدولددة ،ومكدداليف الجهدداد لحمايتهددا ونشددرها فددي اآلفدداق ،ولهددذا لددم مكددن
المر ة المكية مر ة مشريم ومقنين ،با مر ة مربية ومكوين.
وكان القرآن نفسر فيها يعني قبا كا ديء بتصدحي العقيددة ومثبيتهدا ،ومدد
ظاللهددا فددي الددنفن والحيدداة :أ القًددا زاكيددة ،وأعمد ً
داال صددالحة ،قبددا أن يعنددي
بالتشريعاو والتفصيالو.
عمر بن عبد العءيء والتدرج:
ومددن المواقددف التددي لهددا مي دءى :مددا رواس المؤر ددون عددن عمددر بددن عبددد
العءيدددء ،الدددذي يعددددس ع مددداء المسددد مين « دددامن الم فددداء الرا ددددين» وعددداني
العمدرينن صنددر سدار ع ددص نهدج جدددس الفدداروق عمدر بددن المطداا :أن ابنددر عبددد
سا  -قا لر يو ًما :يدا أبد  ،مدا لدك ال منفدذ اصمدور؟
الم ك  -وكان ابطا مقيطا متحم ً
فوس ما أبالي لو أن القدور ل

بي وبك في الحي!!.

يريددد الشدداا التقددص الييددور مددن أبيددر  -وقددد والس س إمددارة المددؤمنين  -أن
يقضددي ع ددص الم ددالم وآعددار الفسدداد واالنحددراه دفعددة وا دددة ،دون مريددث وال
أناة ،وليكن بعد ذلك ما يكون!
ولكن اصا الرا د قا البنر :ال معجا يا بني ،فإن س ذم الممدر فدي القدرآن
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مرمين ،و رمهدا فدي الثالثدة ،وإندي أ داه أن أ مدا الحدي ع دص النداس جم دة،
فيدعوس جم ة ،ويكون من ذا فتنة(!)249
يريد الم يفة الرا د أن يعالج اصمور بحكمة ومدرج ،مهتديًا بسدنة س معدالص
في محريم الممر ،فهو يجرعهم الحي جرعة جرعة ،ويمضي بهم إلدص المدنهج
المنشود طوة طوة  ...وهذا هو الفقر الصحي .
علَةل
علَ ۡينَا ٓ إِ ۡ را َك َما َح َم ۡلتَة ۥُۖ َ
َاخ ۡذنَا ٓ إِن نهسِينَا ٓ أ َ ۡو أ َ ۡخ َط ۡۡنَ َۚا َربهنَا َو ََل ت َ ۡح ِم ۡل َ
{ربهنَا ََل تُؤ ِ
َ
عنهةا َو ۡ
ٱله ِذينَ ِمن قَ ۡب ِلنَ َۚا َربهنَةا َو ََل ت ُ َح ِم ۡلنَةا َمةا ََل َعاقَةةَ لَنَةا ِبة َۖ ِۖ َو ۡ
ٱَ ِف ۡةر لَنَةا َو ۡٱر َح ۡمنَة َۚا ٓ
ٱعةيُ َ
أَنهَ َم ۡولَ َٰٰنَا َفٱنص ُۡرنَا َعلَل ۡٱلقَ ۡو ِم ۡٱل َٰ َك ِف ِرينَ } [البقرة.]286 :

***

( )249ان ر« :الموافقاو» ل شا بي ،جـ( ،2ص.)94

