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الطبعة األوىل

للهيئة املرصية العامة للكتاب.٢٠٢١ ،
ص.ب  ٢٣٥رمسيس
 ١١٩٤كورنيش النيل ـ رملة بوالق القاهرة
الرمز الربيدي ١١٧٩٤ :
تليفون  )٢٠٢( ٢٥٧٧٧٥١٠٩ :داخيل ١٤٩
فاكس)٢٠٢( ٢٥٧٦٤٢٧٦ :
الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالرضورة عن توجه
اهليئة ،بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.
حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
حيظر إعادة النرش أو النسخ أو االقتباس بأية صورة إال بإذن
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب ،أو باإلشارة إىل املصدر.

﴿ﯲﯳﯴﯵ ﯶ ﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾
[سورة هود]88 :
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مقـدمـة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل خاتم
أنبيائه ورسله سيدنا حممد بن عبد اهلل ،وعىل آله وصحبه
ومن تبع هداه إىل يوم الدين.
وبعد:

فإن هناك من يقفون عند ظواهر النصوص ال يتجاوزون
الظاهر احلريف هلا إىل فهم مقاصدها ومراميها ،أو إدراك ما
حتمله تلك املقاصد السامية من ُو ُجوه احلكمة واليرس والسعة،
ً
فضل عن عدم فهمهم للمقاصد العامة للرشع احلنيف،
فيحملون الناس عىل العنت واملشقة ،إما ً
جهل وسوء فهم،
إخراجا للنصوص عن سياقها عن قصد وسوء طوية.
وإما
ً
وقد أكد العلامء والفقهاء واألصوليون عىل أمهية فهم
املقاصد العامة للترشيع ،فهي امليزان الدقيق الذي تنضبط به
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الفتوى ،وتستقيم به أمور اخللق ،وتتحقق به مصالح البالد
والعباد ،فاألحكام يف مجلتها بنيت عىل جلب املصلحة أو
درء املفسدة أو عليهام م ًعا ،يقول اإلمام الشاطبي :
باالستقراء وجدنا الشارع قاصدً ا ملصالح العباد ،واألحكام
العادية تدور عليها حيثام دارت ،فرتى اليشء الواحد ُيمنَع
يف حال ال تكون فيه مصلحة ،فإذا كان فيه مصلحة جاز.
وكثري من األحكام اجلزئية الفرعية ال يمكن احلكم فيها
إال من خالل فهم املقاصد العامة للترشيع ،ويف ضوء فهم
القواعد األصولية وقواعد الفقه الكلية.
وقد اجتهد علامؤنا وفقهاؤنا ِ
العظام يف تقرير عدد من

املبادئ واملقاصد العامة يف صورة قواعد كلية وأخرى
فرعية عىل نحو قوهلم« :األمور بمقاصدها» ،و«ال ينكر
تغري األحكام بتغري الزمان» ،و«األصل يف املنافع اإلباحة
واألصل يف املضار التحريم» ،و «ال رضر وال رضار»،
و»الرضر ُيزال» ،و»الرضر ال يزال برضر أكرب منه»،
و«يتحمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام» ،و«درء
املفسدة مقدم عىل جلب املصلحة» ،و«ال تدفع املفسدة
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اليسرية بضياع املصلحة الكبرية» ،و«املشقة جتلب التيسري»،
و«الرضورات تبيح املحظورات» ،و«ما أبيح للرضورة يقدر
بقدرها» ،و«العادة حمُكّمة» ،و«املعروف عر ًفا كاملرشوط
رش ًطا» ،و«املنكر ال ُيزال بمنكر أعظم منه» ،و «اليقني ال
يزال بالشك» ،وأن كل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور،
وعن الرمحة إىل ضدها ،وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن
احلكمة إىل العبث ،فليست من الرشيعة يف يشء».
ونؤكد أنه ال يكفي ملن يتصدى لقضايا العلم الرشعي
أن يكون ُم ًلم ببعض القواعد دون بعض ،وال أن يكون
جمرد حافظ للقواعد غري فاهم ملعانيها ومراميها وال مدرك
لدقائقها ،فيقف عند قوهلم :الرضر يزال ،دون أن يدرك أن
الرضر ال يزال برضر مثله أو أكرب منه ،وأن الرضر اخلاص
ُيتحمل لدفع الرضر العام ،أو يقف عند حدود قوهلم :درء
املفسدة مقدم عىل جلب املصلحة ،دون أن يدرك أن درء
املفسدة اليسرية ال يدفع بتضييع املصلحة الكبرية ،وأنه
إذا تعارضت مفسدتان ُدفعت األشد باألخف ،بل عليه
أن يسرب أغوار هذه القواعد بام يمكنه من احلكم الدقيق
عىل األمور.
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ومن ثمة تأيت أمهية هذا الكتاب« :مقاصد الرشع وقضايا
العرص» الذي نقدمه للقارئ الكريم كخالصة دقيقة وشافية
لبحوث نخبة من ِكبار العلامء وال ُكتَّاب والفقهاء واألصوليني
قدموها ضمن أعامل املؤمتر الثاين والعرشين للمجلس األعىل
للشئون اإلسالمية الذي عقد حتت عنوان« :مقاصد الرشيعة
رشفت بأن أضم إليها مبح ًثا كتبته
اإلسالمية وقضايا العرص»،
ُ
عن حفظ النفس ،مع حرصنا الدقيق عىل نسبة كل بحث منها
إىل صاحبه عىل النحو الذي قدمه عليه ،سائلني اهلل  أن
جيزهيم مجي ًعا وكل من شارك يف هذا املؤمتر أو أرشف عىل
أعامله خري اجلزاء ،وأن يتقبل منا ومنهم مجي ًعا صالح األعامل.
وقد آثرنا إخراج هذا الكتاب متضمنًا هذه البحوث
تعميم للنفع.
القيمة يف هذه السلسلة العلمية املاتعة «رؤية»
ً
واهلل من وراء القصد وهو املوفق واملستعان

أ.د .حممد خمتار مجعة

وزير األوقاف
رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
وعضو جممع البحوث اإلسالمية
باألزهر الرشيف
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مقاصد الرشيعة دراسة مصطلحية

(*)

ُو ِضعت الرشائع اإلهلية ملصالح العباد يف العاجل
واآلجل م ًعا ،والرشيعة اإلسالمية باعتبارها واحدة من هذه
الرشائع وخامتة هلا ومهيمنة عليها جاءت أحكامها لتحقيق
مصالح الناس يف الدنيا واآلخرة يف كل زمان ومكان ،ومن
أجل ذلك ربطت الرشيعة اإلسالمية األحكام بجمل من
املقاصد العامة واخلاصة ال تنفك عنها ،وهو ما جعل اهتامم
العلامء عىل مدار التاريخ باملقاصد الرشعية يف تفريعاهتم
عظيم ،وإن كانت بنسب متفاوتة يف
وخترجياهتم الفقهية
ً
القدر ،فأضحت املقاصد الرشعية من القواعد التي تُسهم
يف فهم الرشيعة اإلسالمية وإدراكها ،وتضبط التنظريات
الفقهية املنزلة عىل الوقائع املستجدة؛ ألهنا حتافظ عىل
مقصود الرشع يف جلب املنافع ودفع املضار.
(((

(*) د .محدان مســلم املزروعي ،رئيس جملــس أمناء جامعة حممد بن زايد للعلوم اإلنســانية،
ورئيس اهليئة العامة للشئون اإلسالمية واألوقاف بدولة اإلمارات العربية املتحدة ساب ًقا.
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الداللة اللغوية واملجال التارخيي واملعريف للمقاصد
ً
أول -تعريف املقاصد يف اللغة:

املقاصد مجع مقصد ،واملقصد يف اللغة هو اهلدف والغاية،
ويطلق كذلك عىل استقامة الطريق ،واالعتامد عىل يشء(((،
وله معان أخرى ال خترج عن حصول الفائدة من ٍ
أمر ما ،أو
حصول التوجه واخلروج من النسيان أو السهو أو العفوية،
وتنتهي املعاين مجيعها إىل معنی واحد وهو التوجه والقصد(((.

وقد ورد يف القرآن الكريم لفظ مشتق منه بصيغة (قاصد)
فس هبام قوله
وأريد به معنى الطريق املستقيم أو ال ُقرب كام ّ
تعالی﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾(((،
كام ورد معنى التوسط يف فعل أمر (اقصد) ،وذلك يف قوله
تعالی﴿ :ﰉ ﰊ ﰋ﴾((( ،وهو املعنى الذي يدل عليه
((( لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املرصي ،جـ  ،3ص ،353مادة (قصد)،
ط دار صــادر ،الطبعة الثالثة 1414 -هـ – بريوت ،واملعجم الوســيط ،جـ  ،2ص .744
مادة (قصد).
((( جتديــد املنهــاج يف تقويم الرتاث ،د .طه عبد الرمحــن ،ص  168بترصف ،ط املركز الثقايف
العريب -الدار البيضاء.
((( [سورة التوبة ،اآلية.]42
((( [سورة لقامن ،اآلية .]19
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احلديث ..« :وا ْغدُ وا وروحوا ،و َ ِ
ل ِةَ ،وال َق ْصدَ
َُ ُ
َ
ش ٌء م َن الدُّ ْ َ
َ ْ
(((
ال َق ْصدَ َت ْب ُل ُغوا»  ،وقد يرد لفظ املقصد ویراد به حصول
صحيحا أو فاسدً ا ،وقيام الباعث املرشوع للقيام
الغرض
ً
بأمر من األمور ،وقد يرد لفظ املقصد ويقصد به احلكمة(((،
وهو املعنى القريب من املفهوم االصطالحی.
ثان ًيا -العالقة بني لفظ املقاصد وما يشاهبه من األلفاظ:

توجد ألفاظ كثرية متعددة تشابه لفظ املقاصد يف بعض
معانيه ،لكني سأقترص عىل بعض ما فرس به لفظ املقاصد
عند مجع من العلامء والباحثني.

أ -العالقة بني املقصد والغاية :الغاية يف اللغة هي:
أقصی اليشء ،وغاية كل يشء :مداه ومنتهاه ،ومجعها
غايات ،ويقال :هذا اليشء غاية ،أي منتهی هذا اجلنس(((،
ٍ
معان قائمة يف التعريف االصطالحي الذي يدل عىل
وهي
أن الغاية هي مراد الشارع من احلكم ،وهذا املعنى نفسه
((( صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب القصد واملداومة عىل العمل ،حديث رقم.6463 :
((( جتديد املنهاج يف تقويم الرتاث ،ص  168بترصف.
((( لسان العرب ،جـ ،15ص.134
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فس بعضهم
موجود يف املقاصد عند بعض أهل العلم ،وقد ّ
املقاصد بالغایات((( ،وطابق بينهام الغزايل يف اإلحياء وهو
يتحدث عن مقصد احلج ،حيث يقول :وكان اجتامع
اهلمم واالستظهار بمجاورة األبدال واألوتاد املجتمعني
من أقطار البالد ،هو رس احلج وغاية مقصوده((( ،إال أن
لفظ الغاية وإن كان حيمل معنى املقصد ،فإن ذلك عىل
جهة املقاصد اخلاصة أو اجلزئية ،وليس من جهة املقاصد
العامة ،فلك أن تقول :غاية التحريم كذا ،وغاية العبادات
قسيم للمعامالت وأحكام األرسة ،وال تقول
كذا باعتبارها ً
غاية الرشيعة عامة كذا ،ويف اإلحياء للغزايل :غاية العبادات
وثمرة املعامالت أن يموت اإلنسان ُم ًّبا هلل عار ًفا باهلل(((.

ومن ثم جيوز لنا استعامل لفظ الغايات لرشح املقاصد
اخلاصة أو اجلزئية ملا بينهام من عالقة تضايفية ،وعموم

((( مقاصد الرشيعة ومكارمها لعالل الفايس ،ص 7بترصف ،ط دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة
اخلامسة 1993م.
((( إحيــاء علوم الدين أليب حامــد حممد بن حممد الغزايل الطويس (املتــوىف505 ،هـ) ،جـ،1
ــث ِف ْال َد ِ
اب ال َّثالِ ُ
اب الدقيقة واألعامل الباطنة ،ط دار
ص ،270كتــاب أرسار احلج ،ا ْل َب ُ
املعرفة  -بريوت.
((( املرجع السابق ،كتاب آداب العزلة وهو الكتاب السادس من ربع العادات ،جـ ،2ص.228
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حلا متا ًما لتفسري املقاصد
وخصوص من وجه ،وال نراه صا ً
العامة؛ لقصوره عن محل معانيها.
ب -العالقة بني املقصد واحلكمة :احلكمة يف اللغة :من
اإلحكام واإلتقان ،وقيل :احلكيم ذو احلكمة((( ،وقيل بأهنا
عبارة عن معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم.

أما احلكمة يف االصطالح األصويل والفقهي فهي تدل
عىل ما يرتتب عىل الترشيع من جلب مصلحة وتكميلها ،أو
دفع مفسدة وتقليلها ،ومن ذلك جاء يف املنح« :ك َ
َأن احلكمة
يف ذلك  -واهلل أعلم  -أن األصل منع إتالف النفوس؛
ألن األصل يف الدماء احلرمة ،وإنام أبيح منه ما يقتيض دفع
املفسدة»((( ،كدفع من ال ُيدفع اإل بقتله ،وقتل من يقاتلنا.
وقد تطلق أحيانًا عىل املقصد اجلزئي كحكمة حتريم بيع
املعدوم ،وهي املتمثلة يف نفي اجلهالة.

كام تطلق عىل املقصد الكيل كمصلحة حتقيق التيسري
ورفع احلرج ،ويف اإلحكام لآلمدی :احلكمة الالزمة

((( لسان العرب ،مادة حكم ،جـ ،12ص.140
((( منــح اجللیل رشح خمترص خليل ملحمد بن أمحد بن حممد عليش ،أبو عبد اهلل املالكي (املتوىف
1299هـ) ،كتاب اجلهاد ،جـ ،3ص ،146ط دار الفكر – بريوت1409 ،هـ 1989 -م.
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لضابطها إما أن تكون ناشئة عنه؛ وإما أال تكون ناشئة عنه،
التي ال تكون ناشئة عنه إما أن تكون للوصف داللة عىل
احلاجة إليها ،أو ال تكون كذلك ،فاألول :كرشع الرخصة
يف السفر لدفع املشقة الناشئة من السفر(((.

فتكون العالقة حينئذ بني املصطلحني عالقة خصوص

وعموم ،فكل حكمة مقصد ،وليس كل مقصد حكمة؛
خلفاء الوصف الظاهر املنضبط أحيانًا يف احلكمة ،ولشمول

مفهوم املقاصد وسعته ،ومن هنا نستطيع القول :إن كلمة
احلكمة مناسبة لرشح املقاصد بحكم التداخل الكبري بينهام؛

فلفظ احلكمة واملقاصد قد يرتادفان يف اإلطالق والتعبري يف

أغلب األحيان ،وتعترب احلكمة مع املصلحة أكثر انسجا ًما
لرشح لفظ املقاصد عند حتديد املاهية.

ج -العالقة بني املقصد والعلة :العلة تطلق عىل السبب
يف أصلها اللغوي ،يقول الفریوز آبادي :إذا قلت :هذه علته
((( اإلحكام يف أصول األحكام أليب احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل الثعلبي
اآلمدي (املتــوىف631 :هـ) ،حتقيق :عبد الــرزاق عفيفي ،جـــ ،3ص ،281ط :املكتب
اإلسالمي ،بريوت -دمشق -لبنان.
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أي سببه((( ،ويف حديث عائشة َ .. « :ف َج َع ْل ُت َأ ْر َف ُع
(((
َ
الر ِ
َِ
س ُه َع ْن ُعن ُِقيَ ،ف َي ْ ِ
اح َل ِة»..
خا ِري أ ْح ُ ُ
ض ُب ِر ْج ِل بِ ِع َّل ِة َّ
أي بسببها .فهي اسم ملا يتغري حكم اليشء بحصوله،
ومأخوذ من العلة التي هي املرض؛ ألن تأثريها يف احلكم
كتأثري العلة يف ذات املريض.
والعلة يف االصطالح األصويل هي :الوصف الظاهر
املنضبط الذي يضاف احلكم الرشعي إليه ،أو هي :ما رشع
احلكم عنده  -أي عند وجوده ال به  -حلصول احلكمة
جلب مصلحة ،أي ما يكون لذة أو وسيلة إليها أو تكميلها

((( القاموس املحيط ملجد الدين أبو طاهــر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى (املتوىف817 :هـ)،
العرقســويس،
حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسســة الرســالة بــإرشاف :حممد نعيم
ُ
ص ،1035ط :مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت – لبنان ،الطبعة الثامنة،
 1426هـ  2005 -م.
((( صحيح مسلم :اإلمام مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
ان وج ِ
ِ
الج والتَّم ُّت ِع وا ْل ِقر ِ
وه ْ ِ
ان،
اب َب َي ُ ُ
عبــد الباقي .كتاب احلجَ ،ب ُ
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يوزُ إِ ْف َرا ُد ْ َ ِّ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َج َو ِاز إِ ْد َخ ِ
ِ
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ُ
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َّاس بِ َأ ْج َر ْي ِن َو َأ ْر ِج ُع بِ َأ ْج ٍر؟ ( َف َأ َم َر َع ْبدَ
َ
ُ
َْ ُ
َ َ َ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
الر ْح ِ
ــق ِ َبا إِ َل ال َّتنْعيمِ)َ ،قا َل ْتَ :ف َأ ْر َد َفني َخ ْل َفــ ُه ع ََل َج ٍَل َل ُهَ ،قا َل ْت:
َــن ْب َن َأ ِب َبك ٍْر َأ ْن َينْ َطل َ
َّ
ِ
ضب ِرج ِل بِ ِع َّل ِة الر ِ
َف َج َع ْل ُت َأ ْر َف ُ ِ ِ
اح َل ِة ..قال الشــيخ حممد
س ُه َع ْن ُعنُقيَ ،ف َي ْ ِ ُ ْ
َّ
ــع خَاري َأ ْح ُ ُ
فؤاد عبد الباقي يف التعليق( ... :فيرضب رجيل بعلة الراحلة) املعنى أنه يرضب رجل أخته
بعود بيده عامدً ا هلا يف صورة من يرضب الراحلة حني تكشــف مخارها غرية عليها ،ط دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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أو دفع مفسدة ،أي ما يكون أملا أو وسيلة إليه ،أو تقليلها،
سواء أكان ذلك نفس ًّيا أم بدن ًّيا دنيو ًّيا أم أخرو ًّيا((( ،وهو
تعريف يشمل الوسائل واملقاصد م ًعا ،بخالف املقاصد فال
يدخل فيها الوسائل ألهنا قسيمها ،كام ختصص العلة لتعني
فقط ما من أجله جاء النهي ،فاليشء قد حيرم لذاته كاخلمر
وامليتة ،وأعني بقويل :لذاته .أن علة حتريمه وصف يف ذاته
وهو اإلسكار واملوت.
وهبذا ختتلف العلة عن املقاصد من حيث ضيق مفهوم
العلة من جهة خصوصيتها ،ومن جهة اعتبارها مصلحة
يف حد ذاهتا ،وهي بذلك ركن من أركان القياس ،وقد
تكون علة غائية ،وتعني األهداف املرجوة من أي حكم
من األحكام ،والعلة هبذا املعنى تكون مرادفة للحكمة
وللمقصد ،فتلتقى مع املقاصد عىل جهة الرتادف طاملا
معناها مرتتب عىل الفعل من نفع أو رضر ،أو عند وجود
املعنى الذي يرتتب عىل ترشيع احلكم من مصلحة ،أو

((( التقريــر والتحبري عىل حترير كامل بن اهلامم أليب عبد اهلل شــمس الديــن حممد بن حممد بن
حممــد املعروف بـ(ابن أمري حاج) ،ويقال له ابن املوقــت احلنفي (املتوىف879 :هـ) ،جـ،3
ص ،141ط دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية1403 ،هـ 1983 -م.
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ثم جيوز إطالقها عىل املقاصد ،أي
دفع مفسدة ،ومن َّ
عىل املصالح واملفاسد التي تتعلق هبا األوامر والنواهي
الرشعية ،إذ قد استعملت لفظة العلة لتدل عىل املصلحة
أو املفسدة نفسهام ،كام فعل الشاطبي حيث فرس العلة
باملصلحة واملفسدة املقصودة من احلكم((( ،إضافة إىل أن
العلة عادة ما تتضمن مقصدً ا رشع ًّيا؛ ألن بناء احلكم عىل
العلة مظنة لتحقيق احلكمة املقصودة منه(((.

د  -العالقة بني املقاصد واملصالح :إن القارئ لنصوص
الوحي وأقاويل العلامء الفقهية واألصولية ،سيجد عالقة
وثيقة ومتداخلة بني املقاصد واملصالح ،تبدأ من كون
املقاصد الرشعية تتمحور حول الكليات من حفظ الدين
والنفس والعقل والنسل واملال ،وهذه الكليات ختتزل يف
جلب املصالح ودفع املفاسد ،وبذلك أخذ مفهوم املصلحة
مهم يف بناء املقاصد ،ألن الكليات أصول املصالح،
مكانًا ًّ

((( املوافقات إلبراهيم بن موســى بن حممد اللخمي الغرناطي الشــهري بالشــاطبي (املتوىف:
790هـ) ،حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن ،جـ ،1ص ،411ط دار ابن عفان،
الطبعة األوىل 1417هـ 1997 -م .ولفظه ( ...فعىل اجلملة؛ العلة هي املصلحة نفســها أو
املفسدة ال مظنتها ،كانت ظاهرة أو غري ظاهرة ،منضبطة أو غري منضبطة.)..
((( مقاصد الرشيعة لعالل الفايس ،ص .۱۲7
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وذلك ألن القصد من وضع الرشيعة اإلسالمية هو مصالح
العباد يف العاجل واآلجل م ًعا.

كام تشرتك املقاصد مع املصالح يف الرتتيب حسب
احلاجة والرتجيح ،واعتامدمها م ًعا عىل أصول كلية كمبدأ
رفع احلرج ،وأصل مآالت األفعال ،ونفي الرضر ،وغريها،
باإلضافة إىل أن ً
كل من املقاصد واملصالح معتربة منهج ًّيا يف
االجتهاد ،والتعامل مع نصوص الوحي من أجل التوصل
إىل األحكام الرشعية الالزمة للوقائع.
ثال ًثا -حتديد املجال التارخيي ملفهوم مصطلح املقاصد:

من املعلوم أن لفظ املقاصد مل يتم استعامله قبل القرن
الرابع باملعنى الذي نحن بصدد احلديث فيه؛ بل كانت
مضامينه تتداول يف نصوص الوحي من خالل مسميات
قريبة من قبيل رفع املشقة واحلرج ،ودفع الرضر ،وغريها(((،
ثم فإن كل نص حيمل حتقيق املقصد الرشعي ينبغي
ومن َّ
((( حجة اهلل البالغة ألمحد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور املعروف بـ
(الشــاه ويل اهلل الدهلوي) (املتوىف 1176 :هـ) ،علق عليه :الشيخ حممد رشيف سكر ،جـ،1
ص 27وما بعدها ،ط دار إحياء العلوم  -بريوت لبنان ،الطبعة الثانية  1413هـ  1992 -م.
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أن يعني ذلك املقصد وجيري عىل أساسه فهم النص ،كام

تم تداول معاين املقاصد حتت مصطلح املصالح ومثيالته،
وجتىل ذلك يف إنشاء (االستحسان)(((عند األحناف

(واملصالح املرسلة)

(((

عند املالكية ،ليتطور التحديد إىل

اعتامد ألفاظ أخرى كعناوين للكتب واملؤلفات للداللة

عىل ذات املقصد؛ وذلك من قبیل کتاب (املحاسن) أليب

بكر حممد بن الشايش (ت 365هـ) ،وكتاب (الذريعة
إىل مكارم الرشيعة) للراغب األصفهاين (ت 302هـ)؛
بل نجد أنفسنا أمام مؤلفات حتدثت حدي ًثا جزئ ًّيا عن

مضامني املقاصد ككتاب (غياث األمم يف التياث الظلم)

((( االستحســان ع ُّرف بتعريفات عديدة ،منها :ترك القياس واألخذ بام هو أوفق للناس .انظر:
أصول ِ
يســع ال َف ِق ِيه جهل ُه لعياض بن نامي بن عوض السلمي ،ص  ،196ط
الفقه الذي ال
ُ
دار التدمريــة ،الرياض -اململكة العربية الســعودية ،الطبعة األوىل1426 ،هـ 2005 -م.
وقد يعرف االستحســان باالستثناء من حكم ســابق بدليل هو أقوى ،أو العدول يف مسألة
عن غري ما حكم به يف نظائرها لدليل أقوى.
ٍ
ٍ
خاص باالعتبار
نص
ٌّ
((( املصلحة املرســلة هي :كل منفعة مالئمة ملقصود الشــارع مل يشهد هلا ٌّ
أو اإللغــاء .انظر :كتاب االجتهاد يف مناط احلكم الرشعي دراســة تأصيلية تطبيقية ملؤلفه:
بلقاســم بن ذاكر بن حممد الزُّ بيدي ،أصل الكتاب :رســالة دكتوراه من قسم أصول الفقه
بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى عام  1435هـ ،إرشاف :أ .د.غازي
بن مرشــد العتيبي ،ص  ،446ط مركز تكوين للدراســات واألبحاث ،ط الطبعة األوىل،
 1435هـ  2014 -م.
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إلمام احلرمني اجلویني (ت 478هـ) ،وكتايب (املنخول)،
و(املستصفی) لإلمام الغزايل (ت 505هـ)( ،والقواعد
الصغری) (والكربى) للعز بن عبد السالم (ت 660هـ).

ويف هذا الصدد نجد (املوافقات) للشاطبي (ت790هـ)،
خصص فيه كتا ًبا للمقاصد وعنون له هبذا العنوان ،حتى عُدَّ
أول من ُأسس علم املقاصد ،وأهم َمن أبرز املصطلح ِمن
حيث مضامينه ومشتمالته((( ،ولكنه يف الوقت ذاته مل يعمد
إىل تعريف املقاصد ،لكن يمكن القول :إن الشاطبي قد أتى
(((
بقضايا مهمة تشكل األعمدة احلقيقية للتعريف بالرسم
ملصطلح املقاصد ،كام جتىل ذلك يف حماوالت املعارصين
الذين حاولوا إنشاء تعريفات تتباین أحيانًا وتتوافق أحيانًا
أخرى يف األلفاظ واملعاين.
((( الشاطبي ومقاصد الرشيعة حلامدي العبيدي ،ص .131
((( الرســم عبارة عن ألفاظ وضعية مرتبة للداللة عــى معنى؛ ليتميز عن غريه بأوصاف .وهو
نوعان :تام وناقص ،فالرســم التام :مــا يرتكب من اجلنس القريــب واخلاصة ،كتعريف
اإلنســان باحليوان الضاحك ،والرسم الناقص :ما يكون باخلاصة وحدها ،أو هبا وباجلنس
البعيد ،كتعريف اإلنسان بالضاحك ،أو بعرضيات ختتص مجلتها بحقيقة واحدة ،كقولنا يف
ٍ
تعريف اإلنسان :إنه
ماش عىل قدميه .كتاب التعريفات لعيل بن محمد بن عيل الزين

الرشيف اجلرجاين (املتوىف816 :هـ) ،حققه وصححه مجاعة من العلامء ،ص ،111ط دار
الكتب العلمية بريوت – لبنان  -الطبعة األوىل 1403هـ 1983-م.
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راب ًعا -حتديد املجال املعريف للمقاصد:

املجال املعريف للمقاصد هو علم أصول الفقه ،حيث
تنجيل العالقة بينهام من خالل اآليت:
 -1العالقة بني املقاصد وأصول الفقه بادية يف كون فهم
املقاصد وإدراكها رش ًطا لالجتهاد الرشعي.

 -2املقاصد هلا ارتباط بالقواعد الكلية التي يعتمدها
األصويل يف االستنباط ،كقاعدة «األمور بمقاصدها»،
و»املشقة جتلب التيسری» ،و «العادة حمكمة».

 -3املقاصد مفردة من مفردات الرتجیح بني األدلة،
وذلك جزء من علم األصول.
 -4املقاصد هلا عالقة ببعض األدلة األصولية كالقياس
واملصلحة املرسلة وسد الذرائع.

 -5املقاصد عالمة هيتدي هبا الفقيه لتساعده عىل اختيار
احلكم املالئم لدخوله حتت قاعدة كلية جتمع مجلة من
الفروع املتشاهبة.

ويف هذا الصدد نری وجوب العمل عىل صياغة جديدة
لعلم أصول الفقه تستوعب املقاصد عىل نحو يكاد يكون
21

قسيم له حتى يستقل ببعض القواعد واألحكام ،حيث ال
ً
نوافق عىل االنفراد التام لتداخل العالقة بينهام ،ويف السياق
نفسه ال نوافق عىل القول بأن نشأة املقاصد عىل يد الشاطبي
قارصا عن أداء وظيفته
تدل عىل أن أصول الفقه كان
ً
ومسايرة الزمان واملكان ،بدليل أن االجتهاد كان مؤد ًيا
لدوره يف القرون السابقة ألن املقاصد كانت تُرا َعى ضمن ًّيا
عند التنزیل والتخريج والرتجيح.

التعريفات التى حاولت حتديد مفهوم املقاصد
ً
أول -التعريف بذكر عنارص املفهوم:

هذا التعريف عمد إىل التفرقة بني املقاصد العامة
واملقاصد اخلاصة ،ويتضمن هذا النوع من التعريف تقديم
املفهوم بذكر عنارصه وفروعه التي يتكون منها.

فعرفت املقاصد العامة بأهنا :املعاين واحلكم امللحوظة
للشارع يف مجيع أحوال الترشيع أو معظمها ،بحيث
ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام
الرشيعة ،فيدخل يف هذا أوصاف الرشيعة وغايتها العامة،
واملعاين التي ال خيلو الترشيع عن مالحظتها ،ويدخل يف
22

ٍ
معان من احلكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع
أيضا
هذا ً
األحكام ،ولكنها ملحوظة يف أنواع كثرية منها(((.

أما املقاصد اخلاصة فهي :الكيفيات املقصودة للشارع
لتحقيق مقاصد الناس النافعة ،أو حلفظ مصاحلهم العامة
يف ترصفاهتم اخلاصة(((.
إن هذا التعريف بقسميه أبان لنا عن عنارص داللية
مهمة ،وقدم لنا ما يعيننا عىل الوصول إىل فهم حقيقي
ملصطلح املقاصد ،وذلك من خالل اآليت:
 -1املقاصد روعيت يف اجلانب الترشيعي اإلسالمي،
ويفهم من ذلك رضورة اعتبارها عند االستباط.

 -٢املقاصد تنقسم إىل مقاصد عامة وتدخل يف مجيع
أبواب الرشع أو أكثرها ،کرفع احلرج؛ ومقاصد خاصـة
تتعلق بباب معني كباب الزكاة أو الوقف ،ويفهم من ذلك
شمول املقاصد جلميع األحكام.
((( مقاصــد الرشيعة اإلســامية ملحمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشــور التونيس
(املتوىف1393 :هـ) ،جـ ،2ص 21بترصف ،حتقيــق :حممد احلبيب ابن اخلوجة ،ط وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية1425 ،هـ 2004 -م.
((( مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور ،جـ  ،2ص .121
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 -3تقسيم املقاصد إىل عامة وخاصة يفهم منه اعتبار
املقاصد اخلاصة خادمة للمقاصد العامة ،وتابعة هلا وفق
تناسب خاص بينهام ،كام يفهم أن اإلخالل باملقاصد
ً
إخالل باملقاصد العامة.
اخلاصة قد يشكل

غري أننا نستطيع أن نقول :إن التعريف للمقاصد العامة
وإن كان يكتسب أمهية كبرية يف صناعة التعريف باعتباره
أول حماولة فعلية لرشح ماهية املقاصد ،وما فيه من العنارص
التي متيز املقاصد عام يشاهبها ،فإن التمعن يف التعريف يدلنا
عىل أنه مشوب بالقصور من جهة استعامله أللفاظ ال تعرب
عن حقيقة املاهية ،وهذا ينطبق عىل لفظ (املعاين) الذي
حيمل دالالت أخری ،وسيقت عند العلامء للداللة عىل غري
ما يقصده امل َع ِّرف.

أما تعريف املقاصد اخلاصة فهو مبني عىل تقسيم الرشيعة
أمر
إىل عنوان عام ُس ّمي باسمها ،وإىل أبواب خاصة ،وهذا ٌ
حممو ٌد إلدراك متييز املقاصد عام يداخلها من املصطلحات،
لكن يف الوقت ذاته قد يعرتض عىل التعريف باآليت:

 كونه مل يبني خصوصية األبواب ،حيث توجد أبوابمشرتكة كام يف قسم املعامالت من املعاوضات والتربعات،
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كام يوجد باب مستقل كنحو البيع أو اإلجارة ،فيؤدي إىل
غياب التفرقة بني األبواب وطبيعتها ،مما يؤثر عىل وضع
املقاصد يف مكاهنا الصحیح.

 كونه اشتمل عىل جزءين :أحدمها متعلق بتحقيقمصالح الناس النافعة ،وثانيهام متعلق بحفظ مصاحلهم
العامة يف ترصفات خاصة ،وهذا يؤدي إىل وقوع التشويش
واالضطراب يف حتديد التفرقة بني اجلزءين املكونني للتعريف.

ثان ًيا -التعريف بتحديد داللة املفهوم :يتضمن هذا النوع
من التعریفات تقديم املفهوم بمجموعة املواصفات اخلاصة
فعرفت املقاصد عىل هذا املنهج بأهنا :الغاية منها ،أي
بهّ ،
(الرشيعة) ،واألرسار التي وضعها الشارع عند كل حكم
من أحكامها(((.

فالتعريف يف عمومه أوجز من سابقيه ،وهذا مطلوب
يف صناعة التعاريف ،وآكد يف الوقت ذاته عىل أن كل
حكم من أحكام الرشيعة يتضمن مقصدً ا رشع ًّيا ،وهذا
((( مقاصد الرشيعة اإلسالمية لعالل الفايس ،ص  24وما بعدها بترصف.
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عمل حسن كذلك ،ولكنه يفتقد يف نظرنا إىل ألفاظ
املعرف؛ فهو يربط املقاصد بالغاية من
تصور حقيقة
ِّ
َّ
جهة ،وباألرسار من جهة ثانية ،فكأنه يريد اجلمع بني
املقاصد العامة واملقاصد اخلاصة باستعامله اللفظني ،مع
التأكيد عىل أن األحكام الرشعية ال ختلو من مقصد عام
أو خاص ،أدركناه أم مل ندركه.
ثال ًثا -التعريف بالوظيفة:

عرفت املقاصد عىل هذا االعتبار بأهنا :الغایات
ّ
ِ
املحصلة ملصالح العباد ،والتي ُوضعت الرشيعة ألجل
ربا عن املقاصد فإنه
حتقيقها ،وهو تعريف وإن كان مع ً
يعاب عليه ربطها كل ًّيا بوظيفة املقاصد ،وهذا يفقد
ختصيصها بمحلها ،كام يعاب عليه استعامل لفظ الغاية؛
خلوه مما يدل عىل
للتعليل السابق نفسه ،باإلضافة إىل ِّ
مآالت طلب الشارع وإرشاده للمكلف لتشمل املقاصد
سائر األزمنة واألوقات ،وامتدادها لألحكام السلوكية
واألحوال القلبية واألخالقية ،وهو مأخذ جيري عىل
التعريفني السابقني كذلك.
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علم:
راب ًعا -تعريفنا ملقاصد الرشيعة باعتبارها ً

علم هو :مجلة الغايات
إن مصطلح مقاصد الرشيعة باعتباره ً
واألهداف واملآالت التي قصدها واضع الرشع احلكيم لتحقيق
سعادة اإلنسان ومصلحته يف الدارين الدنيا واآلخرة.

رأينا ىف حتديد طبيعة بناء مصطلح املقاصد وخصوصياته:

الناظر للقران الكريم والسنة النبوية الرشيفة وما كان
يقوم به الصحابة -رضوان اهلل عليهم -و َمن بعدهم قبل
ظهور مصطلح املقاصد سيجد االشتغال بمفهومه واعتباره
واضحا من خالل سياق مضامينه وأحكامه ،وهذه املضامني
ً
أخذت يف التقلص عرب مرور الزمن حتى أصبحنا أمام لفظ
موجز دال عليه ،وهو لفظ (املقاصد) ،وذلك من خالل
االعتامد عىل االشتقاق اللغوي ،وختصيص لفظ (مقاصد)
للداللة عىل مفهوم حمدد ،باإلضافة إىل تأكيد التخصيص
عرب الرتكيب اإلضايف بلفظ (الرشيعة).

فأصبح مصطلح املقاصد خيتص بجملة من اخلصائص منها:
 - ١التعلق بعلم االستنباط الرشعي ،وفهم الدين.

 - ٢أنه خادم ملا سواه كعلم أصول الفقه وعلم الفقه.
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 - ٣أنه يقوي من اعتبار کلیات الرشيعة وثوابتها.
 - ٤أن له قابلية االرتقاء ليصبح مصطلح قضايا وليس
تصورات.

 - ٥أنه من وسائل العلم بمسالك الفهم للوحي.

 - ٦أنه يشكل نس ًقا مرك ًبا مع غريه من قواعد األصول
والفقه واللغة.

 - ٧أنه يتفاعل مع الواقع ،عىل أساس أحكام الرشيعة
وقواعدها يف ارتباطها بحياة املك َّلفني.
وهي مميزات تؤكد الرتابط بني املقاصد واملصالح التي

جاءت الرشيعة لتحقيقها؛ مما يستدعي ذكر مراتبها عىل
وفق ذلك االعتبار.

مراتب املقاصد

إذا كانت املقاصد الرشعية هي عبارة عن حك ٍم ومصالح،

فإهنا تتنوع حسب احلاجة إىل الرضوريات واحلاجيات

والتحسينيات.
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ً
أول -املقاصد الرضورية:
املقاصد الرضوريات هي التي ال بد منها يف قيام مصالح

الدين والدنیا ،بحيث إذا فقدت مل جتر مصالح الدنيا عىل

استقامة؛ بل عىل فساد وهتارج وفوت حياة ،ويف األخری

فوت النجاة والنعيم والرجوع باخلرسان املبني ،ومنها:
الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،واملال ،وهي مقاصد

اتفقت امللل عىل حفظها(((.

وهذا النوع من املقاصد حتيط به االعتبارات التالية:
 -أدلتها منصوص عليها يف القرآن والسنة ،وغريمها من

أدلة الرشع املعتربة ،مما دل عليها االستقراء(((.

 املقاصد الرضورية هي كليات نافعة للدين والدنيا((( املوافقات للشاطبي ،جـ ،2ص 18بترصف.
كل لوجوده يف أكثــر جزئياته ،وكذا قوهلم هو تص ّفح اجلزئيات
((( االســتقراء :هو احلكم عىل ّ
إلثبات حكم ّ
كل ال خيلو عن التســامح .موســوعة كشــاف اصطالحات الفنون والعلوم
حممد صابر الفاروقي احلنفي التهانوي (املتوىف:
ملحمد بن عيل ابن القايض حممد حامــد بن ّ
بعــد 1158هـ) ،إرشاف ومراجعة :د .رفيق العجم ،حتقيــق :د .عيل دحروج ،نقل النص
الفاريس إىل العربية :د.عبد اهلل اخلالدي ،جـ ،2ص ،172ط مكتبة لبنان نارشون – بريوت،
الطبعة :األوىل 1996 -م.
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واآلخرة ،وتعني تكريم اإلنسان وإمتام النعم عليه يف الدنيا

واآلخرة.

 -اعتبار املقاصد الرضورية مصلحة حمققة ،وعدم

اعتبارها مفسدة حمققة(((.

 -حفظ الرضوريات يكون «بأمرين :أحدمها :ما يقيم

أركاهنا ويثبت قواعدها ،وذلك عبارة عن مراعاهتا من
جانب الوجود ،والثاين :ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو

املتوقع فيها ،وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب العدم»(((.
ثان ًيا -املقاصد احلاجية:

املقاصد احلاجية هي كل ما يفتقر إليها من حيث التوسعة،

ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة
بفوت املطلوب ،وهي تدلنا عىل مجلة من األمور منها:

((( املســتصفى يف علم األصول أليب حامد حممد بــن حممد الغزايل الطويس (ت 505 :هـ)،
ص  ،174ط مؤسســة الرســالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1417 ،هـ  1997 -م،
ولفظــه :فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمســة فهو مصلحة ،وكل ما يفوت هذه
األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.
((( املوافقات للشاطبي ،جـ ،2ص.18
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 إذا مل تراع أصاب املكلفني احلرج واملشقة. -جتري يف العبادات كالرخص ،ويف العادات كإباحة

الصيد ،ويف املعامالت كجواز السلم والقرض ،ويف

اجلنايات كرضب الدية عىل العاقلة وما أشبه ذلك(((.

 -حيتاجها اإلنسان لتحقيق املصالح وانتظام احلياة

واستقامتها عىل نحو سليم.

 -عدم اعتبارها ال يؤدي إىل فوت الكليات ،وإن كان

يمسها بدون رضر كبري(((.

 -عناية الرشيعة باحلاجي تقرتب من عنايتها

بالرضوري ألنه عند تعزر القيام بالرضوري سيحل
احلاجي حمله يف األداء(((.

 -الغاية من وجودها رفع احلرج عن املكلف ،واملحافظة

عىل املصالح الرضورية.

((( انظر ،املرجع السابق ،جـ ،4ص 350بترصف.
((( مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور ،جـ ،3ص  243بترصف.
((( املصدر السابق ،جـ ،3ص .242
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ثال ًثا -املقاصد التحسينية:

يقصد باملقاصد التحسينية األخذ بام يليق من حماسن
العادات ،وجتنب األحوال املدنسات التي تأنفها العقول
الراجحات ،وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق((( ،فال خيتل
بفقداهنا نظام احلياة ،لكن بفواهتا تكون احلياة مستنكرة عند
ذوي العقول ،وأصحاب الفطر السليمة((( ،وهي مكونة
من العنارص التالية:
 - 1جترى يف العادات والعبادات واملعامالت.

 - 2هي منهج الزدياد اإلحسان للنفس أو الغري.

 - 3حيددها الرشع كام حتددها رجاحة العقل والفطرة
السليمة.

 - 4عدم اعتبارها ال يؤدي إىل خلل يف احلياة العادية
ً
تشويشا عىل الطمأنينة
للناس ،ولكنه قد حيدث
واالستقرار عند األسوياء ،ويعطل يف احلياة نعمة
الزينة والنظافة واجلامل يف اخللق والكون.
((( املوافقات للشاطبي ،جـ  ،2ص.22
((( املقاصد الرشعية وأثرها يف الفقه اإلســامی ،حممد عبــد العاطی حممد عيل ،ص  ،241ط
دار احلديث 2007م.
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 - 5تروم الرفعة والسمو باإلنسان يف حياته ومعاشه
ويف عالقته مع اهلل.

 - 6تعترب آية ناطقة عىل کامل الرشيعة ،وسمو ترشيعها،
وحتقيق املصالح هبا.
 - 7هي خادمة للحاجي والرضوری ،وتدفع إىل
حتصيل الرضوري ،ألنه من يروم الكامل ال بد
أن حيافظ عىل األساس ،وقد قالوا إن التخلية قبل
التحلية.

 - 8املقاصد التحسينية كالفرع لألصل الرضوري ومبنية
عليه؛ ألهنا تكمل ما هو حاجي أو رضورى ،وال
يفهم معناها إال باملقارنة مع الرضوريات(((.

راب ًعا -مالحظات عىل مراتب املقاصد:

 -1املقاصـد مـن حيـث تقسـيمها ،وبمراتبهـا الثلاث
تتسـم بالثبـات؛ فلا تتغير بتغير األزمنـة واألمكنـة
أيضـا بالعمـوم ،بحيـث
واألحـوال وغريهـا ،كما تتسـم ً
((( املوافقات للشاطبي ،جـ ،2ص 33وما بعدها.
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ً
فضلا عـن كوهنـا
ال ختتـص بفـرد معين أو حالـة خاصـة،
رضوريـة السـتيعاب النـص ،وتنزيـل احلكـم ،فهـي بذلك
تكـون متبوعـة ولیسـت تابعـة لعمـل املجتهـد.
 -2املقاصد بمراتبها الثالث تنقسم من حيث رضورة
إدراكها إىل قسمني :قسم يتعلق بجميع املكلفني من حيث
فهمه واعتباره كمكارم األخالق وفضائلها ،وعموم
وفهم معينًا،
املقاصد الرضورية ،وقسم يتطلب دراية خاصة ً
وذلك شأن خيتص بالعلامء واملجتهدين ،وهو الذي يظهر
عند االستنباط والتنزيل.
 -3املقاصد الرضورية بمراتبها الثالث تتسم باملرونة ،فهي
تقبل كل متغريات الزمان واملكان إلدراج أجناس أخرى من
املقاصد فيها ،كاحلرية واملساواة والعدل وغريها ،مع ربطها
يف كل األحوال باملقصد األسمى وهو عبودية اهلل  ،وما
يقتضيه حتقيق مبدأ االستخالف يف األرض.
*

*
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*

ترتيب املقاصد الرشعية

(*)

بسـم اهلل ،واحلمـد هلل ،والصلاة والسلام على سـيدنا
رسـول اهلل وآلـه وصحبـه ومـن وااله ،وبعـد:
(((

ففي ظل التطورات والتغريات التي يشهدها العامل اليوم
عىل مستوى األشياء واألشخاص واألحداث واألفكار
تشتد احلاجة إىل املنهج ،واإلسالم دين العلم ،واملنهج من
أهم املفردات التي يقوم عليها العلم ،ومن أهم النامذج
املتعلقة باملنهج التي يمكن للمسلم أن يطرحها ويعتمد
عليها :النموذج املقاصدي ،ومن املسائل املفصلية التي
تتعلق هبذا النموذج مسألة ترتيب املقاصد.
ً
أول -تعريف مقاصد الرشيعة:

املقاصد لغة :مجع مقصد مصدر ميمي من قصد ،وهو
اليشء الذي تقصده أو تقصد له أو تقصد إليه؛ أي تطلبه
(*) أ.د .عيل مجعة حممد عبد الوهاب ،عضو هيئة ِكبار العلامء ،ومفتي مجهورية مرص العربية السابق.
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بعينه ،وتعمد أو تتوجه جلهته لتصل إليه .أما األمر الذي
تقصد فيه فمعناه :أن تستقيم فيه وتعتدل وتتوسط ما بني
اإلرساف والتقتري.
ٍ
معان يف اللغة ،منها :استقامة الطريق كقوله
والقصد له

تعاىل﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾(((؛ أي عىل اهلل تبيني
الطريق املستقيم والدعاء إليه باحلجج والرباهني الواضحة،
﴿ ﭰ ﭱ﴾(((؛ أي ومنها طريق غري قاصد.

ومنها :التوجه إىل اليشء وإتيانه ،تقول :قصدت البيت
احلرام ،أي توجهت إليه آلتيه .ومنها :التوسط وعدم
جماوزة احلد ،كقوله تعاىل﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾(((.
وقد أرجع ابن جني املعاين مجيعها إىل معنى التوجه نحو
اليشء فقال :أصل (ق ص د) ومواقعها يف كالم العرب
االعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو اليشء عىل

((( [سورة النحل ،اآلية .]9
((( [سورة النحل ،اآلية .]9
((( [سورة فاطر ،اآلية .]32

36

اعتدال كان ذلك أو جور ،هذا أصله يف احلقيقة ،وإن كان
قد خيص يف بعض املواضع بقصد االستقامة دون امليل،
أال ترى أنك تقصد اجلور تارة كام تقصد العدل أخرى،
فاالعتزام والتوجه شامل هلام مجي ًعا(((.

الرشيعة لغة :تطلق عىل الدين ،وامللة ،واملنهاج ،والطريقة،
والسنة ،وأصلها يف لغة العرب تطلق عىل مورد املاء الظاهر
الذي يأتيه الشاربون .قال يف اللسان :والرشيعة يف كالم
العرب مرشعة املاء وهي مورد الشاربة التي يرشعها الناس
فيرشبون منها ويستقون ،وربام رشعوها لدواهبم حتى ترشعها
وترشب منها ،والعرب ال تسميها رشيعة حتى يكون املاء ِعدًّ ا
ظاهرا معينًا ال يسقى بالرشاء(((.
ال انقطاع له ،ويكون ً
ظاهرا
فرشيعة اهلل هي :ما جعله اهلل تعالی مور ًدا وطري ًقا
ً
للناس يرتددون إليه ليستقوا منه املعارف الدينية واألحكام

((( تاج العروس مــن جواهر القاموس ملحمد بن حممد بن عبد الرزاق احلســيني أيب الفيض،
امللقب بمرتــى الزبيدي (املتوىف1205هـ) ،حتقيق :جمموعة مــن املحققني ،دار اهلداية ،
جـ  ، 9ص  ،36ص ،37لســان العرب ال بن منظور ،جـــ  ،3ص ،353املصباح املنري يف
غريب الرشح الكبري ألمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي ،أبو العباس (املتوىف :نحو
770هـ) ،ط املكتبة العلمية  -بريوت ،جـ ،2ص.504
((( راجع ،لسان العرب جـ  ، 8ص ،175واملصباح املنري جـ  ،1ص.310

37

العملية التي كلفهم هبا اهلل  ،ومقاصد الرشيعة عبارة عن
األمور التي رشع الدين ألجل حتقيقها.

ويف اصطالح الفقهاء :فإن إضافة الرشيعة إىل املقاصد
مصطلحا فقه ًّيا يعني أن للرشيعة مقاصد يتعني عىل
متثل
ً
الناس أن حيصلوها ،فهي من باب إضافة األمر إىل هدفه
الض
أو غايته ،أي رشيعة غايته حتقيق مصالح الناس ورفع ُّ
عنهم ،ومع ذلك فإن قدامى علامء األصول مل يتعرضوا
لتعريف املقاصد تعري ًفا اصطالح ًّيا ،وإنام تكلموا عن
مفهوم تلك املقاصد .وتكلم فقهاء املذهب احلنفي عىل
االستحسان ،كام تكلم املالكية عن املصالح املرسلة؛ لذا
نجد أن احلديث عن املقاصد مرتبط باحلديث عن املصالح
لدى علامء األصول ،ومن ذلك قول اإلمام الغزايل  :أما
املصلحة فهي  -يف األصل -عبارة عن جلب منفعة أو دفع
مرضة ،ولسنا نعني به ذلك ،فإن جلب املنفعة ودفع املرضة
من مقاصد اخللق ،فإن صالح اخللق يف حتصيل مقاصد
الرشيعة ،ويكون املقصود بتلك املصلحة :املحافظة عىل
مقصود الرشع ،ومقصود الرشع من اخللق مخسة :وهو أن
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حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم ،فكل
ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة ،وكل
ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة(((.

وقد حاول املتأخرون من الفقهاء واألصوليني صياغة
تعريفات أكثر حتديدً ا ملقاصد الرشيعة؛ فعرفها بعضهم
كالطاهر بن عاشور وغريه بقوهلم :مقاصد الترشيع العامة
هي :املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال
الترشيع أو معظمها؛ بحيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف
نوع خاص من أحكام الرشيعة((( ،فيدخل يف هذا أوصاف
الرشيعة ،وغاياهتا العامة ،واملعاين التي ال خيلو الترشيع من
معان من ِ
ٍ
احلكَم ليست
أيضا
مالحظتها ،ويدخل يف هذا ً

((( املســتصفى يف علم األصول أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس (املتوىف 505 :هـ)،
ص ،174 :ط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1417 ،هـ  1997-م.
((( مقاصــد الرشيعة اإلســامية ملحمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشــور التونيس
(املتــوىف1393 :هـــ) ،حتقيق :حممد احلبيب ابــن اخلوجة ،ط وزارة األوقاف والشــؤون
اإلســامية 1425 ،هـ  2004 -م ،جـ ،2ص ،121وانظر :املوافقات إلبراهيم بن موسى
بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي (املتوىف790 :هـ) ،حتقيق :أبو عبيدة مشهور
بن حسن آل سلامن ،جـ ،2ص 300وما بعدها ،ط دار ابن عفان ،الطبعة األوىل 1417هـ -
1997م ،واإلحكام يف أصول األحكام أليب احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل بن حممد بن
سامل الثعلبي اآلمدي (املتوىف631 :هـ) ،جـ ،3ص 274وما بعدها ،ط املكتب اإلسالمي،
بريوت ،وسار عىل ذلك معظم املعارصين يف علامء أصول الفقه ومقاصد الرشيعة.
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ملحوظة يف سائر أنواع األحكام ،ولكنها ملحوظة يف أنوع
كثرية منها(((.

وعرفها عالل الفايس بقوله :املراد بمقاصد الرشيعة:
الغاية منها واألرسار التي وضعها الشارع عند كل حكم
من أحكامها(((.

وعرفها الدكتور حممد اليويب بأهنا :املعاين واحلكم
وخصوصا
ونحوها التي راعاها الشارع فی الترشيع عمو ًما
ً
من أجل حتقيق مصالح العباد(((.

ويالحظ أن التعريفات السابقة تدور حول املعنى الكيل
للمقاصد ومتيزها بصورة جمملة ،أما متييز كل مقصد بصورة
تفصيلية ،فهذا جيعلنا نطرح السؤال التايل :كيف يقدر ِ
العال
عىل إدراك مقاصد الرشيعة؟
واجلواب :إن العامل يقدر عىل إدراك املقاصد بطول ممارسته
للعلم والتدقيق يف األحكام ،فتتكون لديه ملكة وخربة جتعله

((( املصدر السابق ،جـ ،2ص.121
((( مقاصد الرشيعة ومكارمها لعالل الفايس ،ص 7بترصف ،ط دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة
اخلامسة 1993م.
((( مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية ملحمد سعد بن أمحد بن مسعود اليويب،
ص  ،37دار اهلجرة للنرش والتوزيع -الرياض ،الطبعة األوىل۱۹۹۸ ،م.
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حيكم بأن هذا املعنى من مقاصد الشارع أو أن ذلك املعنى
عب َّ
العلمة العز بن عبد
ليس مقصدً ا من مقاصده ،وقد ّ
السالم عن ذلك فقال« :ومن تتبع مقاصد الرشع يف جلب
املصالح ودرء املفاسد ،حصل له من جمموع ذلك اعتقاد أو
عرفان بأن هذه املصلحة ال جيوز إمهاهلا ،وأن هذه املفسدة
ال جيوز قرباهنا ،وإن مل يكن فيها إمجاع وال نص وال قياس
خاص ،فإن فهم نفس الرشع يؤدي لذلك .ومثل ذلك أن
من عارش إنسانًا من الفضالء احلكامء العقالء وفهم ما يؤثره
ويكرهه يف كل ورد وصدر ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة
مل يعرف قوله فإنه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته وألفه
من عادته أنه يؤثر تلك املصلحة ويكره تلك املفسدة»(((.
أقوال :وهذا يدل عىل أن إدراك املصلحة أو املقصد
املؤدي إليها من نصوص الرشيعة وجممل أحكامها يؤدي
إىل صقل تلك امللكة الفقهية وجيعلها أداة يقدر هبا الفقيه
ماهرا يف العلم هبا وإدراك جوانبها.
عىل أن يكون ً
((( قواعــد األحكام يف مصالح األنام أليب حممد عز الدين عبد العزيز ابن عبد الســام بن أيب
القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي ،امللقب بـ(سلطان العلامء) (املتوىف660 :هـ) ،راجعه
وعلق عليه :طه عبد الرؤوف سعد ،جـ ،2ص  ،189ط مكتبة الكليات األزهرية – القاهرة
 1414هـ 1991 -م.
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ثان ًيا -أقسام املقاصد:

تنقسم مقاصد الرشيعة من حيث أمهيتها إىل ثالثة أقسام
أساسية:
 -1الرضوريات؛ وهي املصالح الالزمة لصالح اخللق
الض عنهم وهلذا كان حتصيلها وار ًدا يف كافة الرشائع
ودفع ُّ
الساموية حيث ال خيتلف واجب حتصيلها من رشيعة
ألخرى ،وقد عرفها الغزايل والرازي واإلسنوي والسبكي
بأهنا :املصالح التي تتضمن حفظ مقصود الشارع يف األمور
الرضورية اخلمسة الالزمة لصالح مجيع اخللق يف أمور
دينهم ودنياهم؛ وهي :حفظ الدين ،والنفس ،والعقل،
والنسب ،واملال((( ،وعرفها الشاطبي بقوله :فأما الرضورية

((( انظر :املســتصفى ،ص  ،174املحصول أليب عبد اهلل حممد بن عمر بن احلســن بن احلسني
التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوىف606 :هـ) ،حتقيق :الدكتور
طه جابر فياض العلواين ،جـ  ،5ص ،220ط مؤسســة الرسالة ،الطبعة الثالثة 1418 ،هـ
  1997م ،وهناية الســول رشح منهاج الوصول لعبد الرحيم بن احلسن بن عيل اإلسنويالشــافعي ،أبو حممد ،مجال الدين (املتوىف772 :هـــ) ،ص ،364ط دار الكتب العلمية –
بــروت  -لبنان ،الطبعــة األوىل 1420هـ1999 -م ،واإلهبــاج يف رشح املنهاج (منهاج
الوصول إىل علم األصول للقايض البيضاوي املتوىف ســنة 785هـ) لتقي الدين أبو احلسن
عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام بن حامد بن حييي السبكي وولده تاج الدين أبو نرص عبد
الوهاب ،جـ ،3ص 198بترصف ،ط دار الكتب العلمية  -بريوت 1416هـ 1995 -م.
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فمعناها :أهنا ال بد منها يف قيام مصالح الدین والدنيا؛
بحيث إذا ُفقدت مل َ ْت ِر مصالح الدنيا عىل استقامة؛ بل عىل
فساد وهتارج وضياع احلياة ،ويف األخرى فوات النجاة
والنعيم والرجوع باخلرسان املبني(((.

وهذه الكليات اخلمسة تعد رضورة لبقاء نظام العامل
وحفظه؛ ولذا ذكر الزرکيش والشاطبي أن الرشائع املختلفة
مل ختتلف عىل هذه الكليات ،فقال الزرکيش« :الرضوري
وهو املتضمن حفظ مقصود الشارع من املقاصد اخلمسة
التي مل ختتلف فيها الرشائع؛ بل هي ُم ْطبِ َقة عىل حفظها»(((،
ويقول الشاطبي« :اتفقت األمة؛ بل سائر امللل عىل أن
الرشيعة وضعت للمحافظة عىل الرضوريات اخلمس،
وهي :الدين والنفس والنسل واملال والعقل ،وعلمها عند
األمة كالرضوري ،ومل يثبت لنا ذلك بدليل معني ،وال شهد
لنا أصل معني يمتاز برجوعها إليه؛ بل ُعلمت مالءمتها
للرشيعة بمجموع أدلة ال تنحرص يف باب واحد»(((.
((( املوافقات للشاطبي ،جـ  ،2ص .18
((( البحــر املحيط يف أصول الفقه أليب عبد اهلل بدر الدين حممــد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش
(املتوىف794 :هـ) ،جـ  ، 7ص  ،266ط دار الكتبي ،الطبعة األوىل1414 ،هـ 1994 -م.
((( املوافقات للشاطبي ،جـ ،1ص .31
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 -2احلاجيات وهي مجلة األحكام التي تربز مظاهر اليرس
يف الرشيعة اإلسالمية والرفق بذوي األعذار والتيسري عليهم،
وقد عرفها الشاطبي بأهنا :ما يفتقر إليها من حيث التوسعة
ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة
ً
إمجال:
بفوات املطلوب ،فإذا مل تراع دخل عىل املكلفني
احلرج واملشقة ،ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف
املصالح العامة((( ،فاحلاجيات يف مرتبة تيل مرتبة الرضوريات
وتكملها يف اإلداء؛ حيث ال يرتتب عىل فقدها اختالل نظام
احلياة أو انعدام الكليات اخلمس أو العودة عليها بالنقصان
أو أحدها؛ بل إن ما يرتتب عىل فقدها -أي احلاجيات -هو
إحلاق املشقة أو احلرج بالناس يف عباداهتم ومعامالهتم.
وقد راعت الرشيعة اإلسالمية حتقيق املقاصد احلاجية،
ورفع احلرج عن املكلفني ،قال تعاىل ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾(((؛ وألجل ذلك رشعت الرخص
والكفارات والفدية وغري ذلك ،فرشع التيمم ً
بدل عن
((( املصدر السابق ،جـ ،2ص 21بترصف.
((( [سورة احلج ،اآلية .]78
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التطهري باملاء عند العجز عنه ،واجلمع بني الصالتني وقرص
الرباعية يف السفر حلصول املشقة فيه عادة ،وهي خروج
املسافر عن إلف عادته وراحته يف اإلقامة ،وإباحة الفطر
للمريض واملسافر ،وإباحة عقد السلم واالستصناع رغم
عدم جرياهنام عىل النظام الكيل الذي قررته الرشيعة يف باب
البيوع وهو أن يكون كل العقد موجو ًدا وحمق ًقا وليس معدو ًما
ً
حمتمل ،ونظائر هذا كثرية ومعروفة يف الفقه اإلسالمي.
أو
 -3التحسينيات وهي مجلة األحكام املتعلقة بالزينة
واجلامل والرقي يف األخالق وأسلوب احلياة ،وقد عرفها
الشاطبي بأهنا« :األخذ بام يليق من حماسن العادات وجتنب
األحوال املدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ،وجيمع
ذلك قسم مكارم األخالق»((( ،وعرفها إمام احلرمني اجلويني
بأهنا« :ما ال يتعلق به رضورة خاصة وال حاجة عامة ،ولكنه
يلوح فيه غرض يف جلب مكرمة أو نفي نقيض هلا»(((.

((( املوافقات للشاطبي ،جـ ،2ص.22
((( الربهان يف أصول الفقه لعبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني ،أبو املعايل ،ركن
الديــن ،امللقب بإمام احلرمني (املتوىف478 ،هـ) حتقيق :صالح بن حممد بن عويضة ،جـ،2
ص ،79دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،هـ 1997 -م.
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وهذه األقسام الثالثة للمقاصد اتفق أصحاب العقول
السوية والفكر الرشيد والعلم السديد عىل ترتيبها عىل النحو
السابق؛ ألن هذا الرتتيب خيضع لقوة االحتياج إىل كل قس ٍم
منها ،وهو ما عرب عنه الغزايل بالقوة يف ذات املصلحة ،فقال:
«إن املصلحة باعتبار قوهتا يف ذاهتا تنقسم إىل ما هي يف رتبة
الرضورات ،وإىل ما هي يف رتبة احلاجات ،وإىل ما يتعلق
أيضا عن رتبة احلاجات،
بالتحسينات والرتتيبات وتتقاعد ً
ويتعلق بأذيال كل قسم من األقسام ما جيري منها جمرى
التكملة والتتمة هلا»((( ،ومن العلامء من جعل األقسام مخسة؛
وذلك بتقسيم القسم الثالث إىل ثالثة أقسام ،ومن هؤالء
بدر الدين الزركيش؛ حيث يقول يف قواعده :جعل بعضهم
املراتب مخسة :رضورة ،وحاجة ،ومنفعة ،وزينة ،وفضول(((.
ثال ًثا -من تاريخ علم املقاصد:

قبل استقالل أى علم بالتصانيف اخلاصة به يكون غال ًبا
ممتزجا بغريه من العلوم حتى يلتفت إىل احلاجة إىل متييزه
ً
((( املستصفى للغزايل ،جـ  ،1ص .174
((( املنثــور يف القواعد ملحمد بن هبادر بن عبد اهلل الزرکيش أيب عبد اهلل ،حتقيق :د .تيســر فائق
أمحد حممود ،جـــ  ،2ص ،319ط وزارة األوقاف والشــئون اإلســامية ،الطبعة الثانية،
1405هـ  -الكويت.
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عن غريه لدراسته عىل ِحدة ،ومل خيرج علم املقاصد عن
هذه القاعدة املطردة؛ فقد عرف منذ عرص الرسالة ،ووعاه
الصحابة عن النبي ﷺ الذي كان يعلمهم التفقه يف الدين
والسعي لفهم مراد اهلل تعاىل ،ومن الصحابة من اشتغل
بالقضاء يف حياة رسول اهلل ﷺ ،وال شك أن القايض
تعرض عليه قضايا ومسائل مل ينص عليها بالتخصيص،
ولكن يدرك حكمها بالنظر إىل القواعد الكلية املستقاة من
النصوص التي تعرف باخلربة والتمرس يف تفهم النصوص
وأسباب نزول الترشيعات واملواقف املختلفة التي عاجلها
الرسول ﷺ وتعامل معها.

وسار العلامء من بعد عرص الصحابة عىل هذا املنهج
االستقرائي للمقاصد ،وتفريع مسائل الفقه عىل ما يدركونه
من علل وأسباب ومناسبات ومصالح معتربة لدى الشارع،
وملا شاع التدوين الفقهي يف الفروع واألصول والفقه املقارن
كانت تذكر بعض املقاصد يف مواضع متفرقة هنا وهناك.
ثم أخذت املقاصد تتميز شي ًئا فشي ًئا كجزء من علم
أصول الفقه ،إىل أن ظهرت املؤلفات املتخصصة التي تعتني
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هبا بصورة مستقلة عن علم األصول ،يقول اإلمام الرازي:
قد عرفت أن املناسبة التي من باب الرضورة مخسة ،وهي
مصلحة النفوس والعقول واألديان واألموال واألنساب،
فال بد من بيان كيفية ترجيح بعض هذه األقسام عىل
بعض((( ،ورغم كالم الرازي عن احلاجة لبيان الرتجيح
بني تلك املقاصد فإنه مل يرجح بينها ،واعتنى اإلمام اآلمدي
باملقاصد بصورة أكرب ممن سبقه ،وتكلم يف ترجيح بعض
املقاصد الرضورية عىل بعضها(((.

ثم جاء العز بن عبد السالم وهو تلميذ اآلمدي فأ ّثر
كبريا يف علم املقاصد بام صنفه من التصانيف
تأثريا
ً
ً
املستقلة التي اعتنت ببيان املصالح واملفاسد ككتابه :قواعد
األحكام فی مصالح األنام ،وتعرض يف كتبه للرتجيح بني
الرضوريات اخلمس ،وذكر الكثري من املقاصد اجلزئية
كمقاصد ومصالح اإليامن والصالة واحلج واجلهاد ،وقد
وسمى املخترص :الفوائد يف اختصار
اخترص كتابه هذا
ّ
((( املحصول للرازي ،جـ  ،5ص .458
((( اإلحكام يف أصول األحكام أليب احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل الثعلبي
اآلمدي (املتوىف631 :هـ) ،جـ ،4ص  287بترصف ،ط املكتب اإلسالمي ،بريوت.
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املقاصد ،وجاء تلميذه العالمة القرايف فاستفاد من شيخه
الكثري من القواعد املتعلقة باملقاصد وذكرها يف كتبه ،مثل:
املسمى نفائس األصول ،ورشح
الفروق ،ورشح املحصول
ّ
كبريا يف
تنقيح األصول ،ثم أسهم اإلمام الشاطبي إسها ًما ً
إظهار علم املقاصد بصورة مستقلة حني خصص جز ًءا
من كتابه املوافقات للكالم عن قواعد هذا العلم وأقسامه
وأحكامه ،ثم توالت بعد اإلمام الشاطبي الكتب التي
بحثت يف املقاصد بصورة خاصة كفن مستقل.
راب ًعا -اجتاهات العلامء يف ترتيب املقاصد اخلمسة:

قبل اخلوض يف احلديث عن ترتيب املقاصد اخلمسة ال
بد وأن نقول :إن علامء األصول قد توصلوا إىل هذه املقاصد
اخلمسة عن طريق االستقراء؛ فيقول ابن أمري احلاج:
ِ
ِ
قاصد ِف هذه ثابِت بِ ِ
عادات
النظر إىل الواقع َو
«وحص ا َْل
ْ
ِ
(((
امللل والرشائ ِع بِاالستقراء» .

والناظر يف كتابات العلامء القدامى واملحدثني حول
ترتيب املقاصد اخلمسة جيد أهنم مل يتفقوا عىل ترتيب معني
((( التقرير والتحبري البن أمري حاج عيل حترير الكامل بن اهلامم ،جـ ،3ص .144

49

يف تلك املقاصد؛ وذلك الختالف زاوية الرتتيب ،فمنهم
من قدّ م الرضورات الدينية عىل الرضورات الدنيوية،
ومنهم من قال بعكس ذلك ،ومنهم من مل هيتم بالرتتيب
أصل ،ومنهم من رفض فكرة ترتيب املقاصد ً
ً
أصل.

قال التاج الدين السبكي يف رشح املنهاج :ثم الرضوري
قد يكون دين ًّيا وقد يكون دنيو ًّيا ،وعند تعارضهام يالحظ
أن بعض العلامء يرى تقديم الرضوري املتعلق بالدين
عىل الرضوري املتعلق بالدنيا؛ ألن األول ثمرته السعادة
األبدية ،والثاين ثمرته السعادة الفانية .وذهب بعض العلامء
إىل القول بتقديم الرضوري املتعلق بالدنيا عىل الرضوري
املتعلق باآلخرة؛ وذلك ألن حق اآلدمي مبني عىل الشح
واملضايقة ،وحق اهلل تعالی مبني عىل املساحمة واملساهلة،
وهلذا كان حق اآلدمي مقد ًما عىل حق اهلل تعاىل ملا ازدحم
احلقان يف حمل واحد وتعذر استيفاؤمها منه ،كام يقدم سداد
الدَّ ْين عىل زكاة املال والفطر يف أحد األقوال(((.
أيضا :اختالف املفهوم
ومن أسباب عدم اتفاقهم ً
واملقصود من كلمة ِ
«دين» ،هل املقصود هبا اإلسالم بتاممه؟

((( اإلهباج يف رشح املنهاج ،جـ  ،3ص 241بترصف.
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أو املقصود هبا العبادات الدينية املحضة؟ فمن رأى أن
املقصود بالدين اإلسالم قدّ م الدين عىل سائر املقاصد،
ومن رأى أنه مقصود به العبادات املحضة قدَّ م النفس ً
مثل.

أيضا أن جهود العلامء ً
أول تركزت يف
ويبدو للناظر ً
استقراء ومجع هذه املقاصد من غري ترتيب حتى أوصلوها
إىل مخسة مقاصد ،ويظهر هذا من خالل كالمهم عن
املقاصد يف کتب املتقدمني؛ ً
فمثل نرى أن اإلمام الرازي
يذكر هذه املقاصد بدون ترتيب فيقول :التقسيم األول
املناسب إما أن يكون حقيق ًّيا أو إقناع ًّيا ،أما احلقيقي
فنقول :كون املناسب مناس ًبا إما أن يكون ملصلحة تتعلق
بالدنيا أو ملصلحة تتعلق باآلخرة ،أما القسم األول فهو عىل
ثالثة أقسام؛ ألن رعاية تلك املصلحة إما أن تكون يف حمل
الرضورة ،أو يف حمل احلاجة ،أو ال يف حمل الرضورة وال يف
حمل احلاجة ،أما التي يف حمل الرضورة فهي التي تتضمن
حفظ مقصود من املقاصد اخلمسة ،وهي :حفظ النفس
واملال والنسب والدين والعقل(((.

((( املحصول للرازي ،جـ ،5ص.160
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أيضا أن اآلمدي قد أورد تقديم األمور األربعة
ونرى ً
عىل الدين يف صورة اعرتاض ومل يذكره ً
قول((( ،وأورده
ابن احلاجب يف خمترصه بصيغة التمريض؛ حيث قال :وقيل
بالعكس((( ،يقصد تقديم األمور األربعة عىل الدين ،ونقله
عنه اإلسنوي يف التمهيد((( ،ويف هناية السول؛ حيث قال:
وحكى ابن احلاجب مذه ًبا أن مصلحة الدين مؤخرة عن
الكل؛ ألن حقوق اآلدميني مبنية عىل املشاحة ،ومل يذكر ذلك
ً
األمدي ً
سؤال (((؛ بل وذهب ابن احلاجب
قول بل ذكره
إىل احتامل ترجيح تقديم األمور األربعة عىل الدين؛ حيث
قال :وقد يرجح العكس((( ،واستحسنه ابن أمري احلاج
((( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ،جـ ،4ص 287بترصف.
((( رشح خمتــر املنتهى األصويل لإلمام أيب عمرو عثامن ابــن احلاجب املالكي (املتوىف  646هـ)،
لعضد الدين عبد الرمحن اإلجيي (املتوىف 756 :هـ) ،حتقيق :حممد حسن حممد حسن إسامعيل،
جـ ،3ص ،672ط دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل 1424 ،هـ 2004 -م.
((( التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول ،لعبد الرحيم بن احلســن اإلسنوي أيب حممد ،حتقيق:
د.حممد حســن هيتو ،ص  ،515ط مؤسســة الرســالة ،الطبعة األوىل ،لسنة 1400هـ -
بريوت.
((( هناية الســول لعبد الرحيم بن احلســن بن عيل اإلسنوي الشــافعي ،أبو حممد ،مجال الدين
(املتوىف772 ،هـ) ،جـ ،1ص ،193بترصف دار الكتب العلمية – بريوت  -لبنان ،الطباعة
األوىل ،سنة1420هـ 1999 -م.
((( منتهــى الوصول واألمــل يف علمي األصول واجلدل ،أليب عمــرو بن احلاجب ،ص170
بترصف ،مطبعة السعادة بمرص ،الطبعة األوىل سنة ۱۳۲6هـ.
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حيث قال« :وقد كان األحسن تقديم هذه األربعة عىل
الديني ألهنا حق اآلدمي وهو مبني عىل الضيق واملشاحة
ويترضر بفواته والديني حق اهلل تعاىل وهو مبني عىل التيسري
واملساحمة وهو لغناه وتعاليه ال يترضر بفواته»(((.
ولقد ذكر الزرکيش ترتي ًبا للمقاصد من غري أن يبدأ فيه
بالدين؛ حيث قال:

املوضع الثاين (يعني من أقسام املناسب من حيث احلقيقة
واإلقناع) إنه ينقسم إىل حقيقي وإقناعي .واحلقيقي ينقسم إىل
ما هو واقع يف حمل الرضورة ،وحمل احلاجة ،وحمل التحسني.
األول  -الرضوري :وهو املتضمن حفظ مقصود من
املقاصد اخلمس التي مل ختتلف فيها الرشائع؛ بل هي مطبقة
عىل حفظها ،وهي مخسة:
أحدها  -حفظ النفس :برشعية القصاص ،فإنه لوال
ذلك لتهارج اخللق واختل نظام املصالح.

ثانيها  -حفظ املال :بأمرين( :أحدمها) إجياب الضامن عىل
املعتدي فيه فإن املال قوام العيش( ،وثانيهام) بالقطع بالرسقة.
((( التقرير والتحبري البن أمري حاج ،جـ ، 3ص.231
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ثالثها  -حفظ النسل :بتحريم الزنى وإجياب العقوبة
عليه ،فإن األسباب داعية إىل التنارص والتعاضد والتعاون
الذي ال يتأتى العيش إال به عادة.
رابعها -حفظ الدين :برشعية القتل والقتال ،فالقتل
للردة وغريها من موجبات القتل ،ألجل مصلحة الدين،
والقتال يف جهاد أهل احلرب.

خامسها  -حفظ العقل :برشعية احلد عىل رشب املسكر،
فإن العقل هو قوام كل فعل تتعلق به مصلحة ،فاختالله
مؤد إىل مفسدة عظمى .هذا ما أطبق عليه األصوليون .وهو
ال خيلو من نزاع ،فدعواهم إطباق الرشائع عىل ذلك ممنوع،
أما من حيث اجلملة فألنه مبني عىل أنه ما خال رشع عن
استصالح»(((.

ورتب ابن النجار احلنبيل الرتتيب املعروف واملشتهر
والذي فيه تقديم الدين ،وهو كالتايل :حفظ الدين،
فالنفس ،فالعقل ،فالنسل ،فاملال؛ حيث قال يف رشح

((( البحر املحيط يف أصول الفقه للزركيش ،جـ  ، 7ص.266 ،265
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الكوكب املنري :واملناسب ثالثة أرضب ،الرضب األول
دنيوي ،وينقسم إىل ثالثة أقسام :األول رضوري ً
أصل،
وهو أعىل رتب املناسبات ،وهو ما كانت مصلحته يف حمل
الرضورة ،ويتنوع إىل مخسة أنواع وهي التي روعيت يف كل
ملة ،وهي :حفظ الدين ،فحفظ النفس ،فحفظ العقل،
فحفظ النسل ،فحفظ املال ،وحفظ العرض(((.
خامسا -مدخل جديد يف ترتيب املقاصد اخلمسة:
ً

كام ظهر من أقوال السلف يف ترتيب املقاصد الرشعية
يبدو أن هذا الرتتيب يمثل اجتها ًدا فقه ًّيا أصول ًّيا ،وليس
أمرا توقيف ًّيا ،وهلذا يمكن االجتهاد فيه بام يالئم الواقع،
ً
ويناسب مستجدات العرص يف النظر إىل أولوية املصالح ثم
إيراد ترتيبها وفق لذلك النظر اجلديد ،وحتى يعكس ذلك
التجديد يف الرتتيب مدى صالحية الرشيعة لكل زمان
ومكان وف ًقا ملا أراده اهلل من إنزاهلا وجعلها خامت ًة للرشائع،
وهلذا فإنه باعتبار التشغيل يف الواقع تكون القاعدة يف
((( رشح الكوكــب املنري لتقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بــن عبد العزيز بن عيل الفتوحي
املعروف بـ(ابن النجــار احلنبيل) (املتوىف972 ،هـ) ،حتقيق :نزيه محاد ،جـ  ،4ص ،159ط
مكتبة العبيكان ،الطبعة الثانية 1418هـ 1997 -م.
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تعاملنا مع الرتاث أنه ال ينبغي أن نقف عند مسائل السلف؛
بل ال بد علينا أن نأخذ بمناهجهم ،فمسائل السلف مرتبطة
بأزماهنم ومشكالت الواقع الذي عاشوه ،يف حني أن
مناهجهم اهتمت بكيفية تطبيق الوحي اإلهلي عىل الوجود،
وبمعنى آخر اهتمت بتطبيق املطلق عىل النسبي.
فإذا ما أردنا أن نلتزم بمناهجهم وأن هنتم بتشغيلها يف
واقع حياتنا املعارصة ،فال بد علينا أن نتفهمها َّ
وأل نقف
هبا عند املسائل التي عاشوها وعاجلوها ،ومثال ذلك يتضح
من ترتيب املقاصد اخلمسة عند السلف ،حيث رتبوها
بطريقة تناسب عرصهم ،وتستوعب مجيع املسائل القائمة؛
بل واملحتملة يف وقتهم.

وبذلك فنحن حني نرى تعديل هذا الرتتيب وفق للواقع
ومستجدات العرص يف تقدير املصالح ودفع املفاسد لن
نخالف مناهج السلف يف ترتيبها؛ بل سنرتبها بكيفية تسمح
بتشغيلها أكثر مع معطيات احلضارة اإلنسانية املتشابكة منذ
بداية القرن املايض ،فنضم إىل أفكار العلامء السابقة ما ال
آخر ال
خيالفها إال من باب التنوع؛ حيث نرى أن هلا ترتي ًبا َ
نخالف به ما قال به املتقدمون إال باعتبار أولويات املصالح
56

وف ًقا لظروف كل عرص ،وكام قدَّ روا لظروف عرصهم فإنه
ليس من املحظور علينا أن نقدِّ ر لظروف عرصنا ،ويكون
ذلك اتفا ًقا معهم وليس خمالف ًة هلم ،وبنا ًء عىل ذلك نرى
أن هذا الرتتيب أكثر فاعلية يف عرصنا ،وهذا الرتتيب
هو -1 :حفظ النفس -2 .العقل -3 .الدين -4 .كرامة
قديم
اإلنسان ،حسب التسمية املعارصة ،وكانت تسمى ً
بالعرض أو النسل -5 .امللك ،وهي تسمية معارصة كذلك
والتسمية القديمة املال ،ويمكن أن يضاف لذلك ِسياج
املصالح ،وطريق املحافظة عليها وهو الوطن ،كام يمكن
تقديم املال عىل تلك املصالح؛ ألنه رضوري حلفظها فهو
أداة حفظ الدين ،والنفس ،والعرض ،والكرامة.
ومرادنا بالدين هنا :الشعائر ،وليس املراد به اإلسالم؛
بل اإلسالم يف ذلك االصطالح أعم من الدين هبذا املفهوم،
ومن ثم فهو يشمل هذه املقاصد اخلمسة ،فرتتيب القدماء
باعتبار أن الدين هو العقيدة ،أما نحن فرتتيبنا باعتبار أن
الدين هو الشعائر ،وهذا الرتتيب وإن كان جديدً ا إال أنه
ال خيرج عن كالم السابقني وال يعارضهم ،وإنام هو مدخل
من املداخل التي يستقيم معها حال األمة يف العرص الراهن.
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وهذا املدخل مؤداه أن اإلسالم  -وهو خطاب اهلل
سبحانه وتعاىل للبرش -أمر بأوامر وهنی عن ٍ
نواه ،هذه
األوامر والنواهي مقصدها :أن حيافظ الناس عىل أنفسهم
وعىل عقوهلم يف تلك النفوس ،وأن حيافظوا كذلك عىل
صلتهم برهبم؛ حتقي ًقا للمقصد األول من وجود البرشية
متمثلة يف النفس والعقل ،وهو :العبادة.

ثم أمرهم بعد ذلك أن حيافظوا عىل نسلهم ،وحقوقهم،
وعامرة األرض ،وهو الذي حيقق العامرة والعبادة ،والعامرة
وأيضا تقوم هبا اآلخرة.
من خالل تلك العبادة تقوم هبا الدنيا ً
منطقية هذا الرتتيب:

ترتيب املقاصد اخلمسة عىل نحو ما قررناه« :النفس،
منطقي وله
ترتيب
العقل ،الدين ،النسل ،املال» هو
ٌ
ٌّ
اعتبار ،حيث إنه جيب املحافظة ً
أول عىل النفس التي تقوم
هبا األفعال ،ثم عىل العقل الذي به التكليف وألن بدون
النفس أو العقل ال يكون للتكليف بالدين حمل ،ثم نحافظ
عىل الدين الذي به العبادة ،وقوام العامل.
ثم نحافظ بعد ذلك عىل ما يرتتب عىل حفظ الذات،
والعقل ،والدين ،وهو :املحافظة عىل النسل الناتج من
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اإلنسان وألنه هو الذي سيحمل أمانة التكليف عن سلفه
ً
جيل بعد جيل إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها فيتحقق
مقصود اهلل من بقاء الدين إىل قيام الساعة ،وما يتعلق أو ما
يندرج حتت هذا العنوان الكيل من املحافظة علی العرض
وحقوق اإلنسان وكرامته.
ثم بعد ذلك نحافظ عىل قضية املِلك ،وهي التي هبا
عامرة الدنيا عند تداوهلا ،ذلك املال الذي إذا ما تم تداوله
فإنه يمثل عص ًبا من أساسيات احلياة.

واملقاصد إنام رتبت هبذا الرتتيب ألنه ليس هناك اتفاق
عىل ترتيبها بشكل معني ،وألننا نرى أن هذا الرتتيب
مناسب للتفكري وللعرص ،فاإلنسان حيافظ عىل نفسه،
ٌ
ثم عىل عقله ،ثم يك َّلف فيحافظ عىل دينه ،ثم حيافظ عىل
كرامته وملكه ،وعىل هذا الرتتيب نكون قد جعلناه نظا ًما
متفق عليه بني البرش ،مما
أيضا؛ ألنه ٌ
يصلح لغري املسلمني ً
جيعل هذا النظام العام يتسع للتعددية احلضارية التي عاشها
املسلمون مع غري املسلمني بكافة طوائفهم يف الوطن الواحد
وعىل األرض الواحدة.
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فوائد هذا الرتتيب وثمراته:

ومن فوائد هذا الرتتيب :أن عالقتنا مع اآلخرين يف
الداخل مبنية عىل الرعاية ،ويف اخلارج عىل الدعوة ،وبذلك
ً
معقول؛ إذ يف عالقتنا مع اآلخرين
يكون خطابنا للعاملني
نبني هلم أن اإلسالم أوسع من أن يكون شعائر فحسب بل
هو خطاب اهلل للبرش ،وخطاب اهلل للبرش يشتمل عىل ما
يمكن لإلنسان أن يقيم به حضارة وعىل ما يمكن أن يعمر
به األرض ،وكذلك عىل ما يمكن أن يعبد به اهلل سبحانه
تفصيل ال ً
ً
إمجال ،ومنها :املحافظة عىل
وتعاىل ويطيع أوامره
كافة مقومات احلياة اإلنسانية وكرامتها لكل إنسان.
ومن هنا يتبني لنا أن هذا اإلسالم يشتمل عىل:

 -1دين خيتص به من آمن باهلل ورسله وأنبيائه عليهم
مجي ًعا أفضل الصالة ودائم التسليم.
 -٢ودولة حتافظ عىل الناس مع اختالف دياناهتم.

وهذه الدولة التي حتافظ عىل الناس مع اختالف دياناهتم
أيضا عىل املقاصد اخلمسة ،التي منها الدين الذي
حتافظ هلم ً
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أباح اهلل سبحانه وتعاىل قبول التعدد فيه داخل هذا النطاق،
أو حتت هذه املظلة ،فقرر لغري املسلمني ما للمسلمني يف
الدولة الواحدة ،ونحن املسلمون مع أشقائنا غري املسلمني:
لغتنا واحدة ،وحضارتنا واحدة ،وآمالنا وآالمنا واحدة...
إلخ ،أما اآلخر الذي يف اخلارج فالعالقة بيننا وبينهم
مبنية ً
أصل عىل السلم والتعاون عىل الرب والتقوى وصنع
احلضارة اإلنسانية املشرتكة.

واضحا فيام جاء يف بعض كتب اإلمام
ويبدو ذلك
ً
الشعراين من أن املسلم عليه أن يلتزم بقوانني غري املسلمني
التي ال ختالف املصالح املعتربة الرشيعة ،بخاصة إذا كان يف
بالدهم؛ ألن اهلل  قد أهلمهم هبا لعامرة الدنيا ،فهي إذن ال
تتعارض مع ما رشعه اهلل سبحانه(((.
اإلسالم دين وحضارة:

اإلسالم دين عاملي ويتسع لإلنسانية كلها يف كل زمان
ومكان برمحته وعدله ،وال يمكن أن حيرص يف قوم بعينهم،
((( إرشــاد الطالبني إىل مراتب العلامء العاملني ،للشــيخ عبد الوهاب الشعراين ،حتقيق :حممد
عبد القادر نصار ،أمحد فريد املزيدي ،ص  ،112 -105الطبعة األوىل ،ط دار الكرز للنرش
والتوزيع – مرص اجلديدة 14۲7هـ ۲۰۰6 -م.
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وهذه العاملية -التي تستوعب كل الطوائف -يف إطار رمحة
اإلسالم وعدله.
واإلسالم دين ودولة؛ دين باملعنى األخص الذي ب َّيناه،
ودولة تقوم بام تقوم به الدولة املدنية املعارصة وحتافظ عىل
املقاصد األربعة الباقية ،مع مالحظة أن الدين وإن تأخر يف
هذا الرتتيب ألنه ال يقوم إال بقيام النفس والعقل إال أن
أحكامه ترسي يف رشايني املقاصد كلها.
تكامل املقاصد:

من املعلوم أن هذه املقاصد اخلمسة متثل دائرة واحدة،
فنحن وإن رتبناها إال أهنا كاخليمة ذات العمود واألوتاد
األربعة ،واخليمة هي اإلسالم ،والعمود هو الدين،
واألوتاد األربعة هي سائر املقاصد ،أما هذه الرتتيبات
والتقسيامت يف الواقع هي تقسيامت نظرية ،وإن كان الواقع
مرك ًبا من هذا كله تركي ًبا يصعب فيه هذا الفصل؛ إذ ال
تنفك ذات اإلنسان عن عقله ،أو دينه ،أو نسله ومشاعره،
فهو مركب من كل هذا.

فال ينبغي أن يفهم من احلديث عن ترتيب املقاصد أن
العالقة بني هذه املقاصد التناقض أو التصارع؛ بل العالقة
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بني املقاصد يف النموذج املعريف اإلسالمي التكامل ،فاملقاصد
كلها بمثابة شبكة واحدة يستمد بعضها من بعض وال قيام
ألحدها بدون املصالح كلها متكاملة ،واألصل أن يراعي
املجتهد املقاصد مجيعها عند بنائه لفتواه أو عند تبليغه لدعوته.

ويبني الشاطبي هذه العالقة الكلية املتكاملة بني املقاصد
كلها فيقول« :فلو عدم الدين عدم ترتب اجلزاء املرجتى،
ولو عدم املكلف لعدم من يتدين ،ولو عدم العقل الرتفع
التدين ،ولو عدم النسل مل يكن يف العادة بقاء ،ولو عدم املال
مل يبق عيش»(((؛ ومن َث َّم فإنك تستطيع أن تلحظ أن الشارع
قد راعى أكثر من مقصد يف ترشيعات كثرية ،ومن دقق النظر
يف فروع الرشيعة الحظ أن الفرع الواحد منها حيفظ مقاصد
عدة ،وذلك ال ضري فيه؛ إذ الكل من مشكاة واحدة.

و ُيلمح اآلمدي إىل معنی مراعاة كل املقاصد عند النظر؛
إذ يقول :أما النفس فكام هي متع َّلق حق اآلدمي بالنظر إىل
بعض األحكام فهي متع َّلق حق اهلل تعاىل بالنظر إىل أحكام
ُأخر؛ وهلذا حيرم عليه قتل نفسه والترصف بام يفيض إىل
((( املوافقات للشاطبي ،جـ  ،2ص.32
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تفويتها؛ فالتقديم إنام هو ملتعلق احلقني وال يمتنع تقديم
حق اهلل وحق اآلدمي عىل ما متحض ح ًّقا هلل(((.

ولعلك تتبني اآلن بجالء أن اخلالف يف ترتيب املقاصد
ِ
أساسا
ليس اختالف تضاد ،وإنام هو من اختالف تنوع َم ْبن ٌي ً
عىل قاعدة« :اختالف العبارات باختالف االعتبارات»،
ٍّ
فلكل اعتبار يف ترتيب املقاصد ،فيعرب عن هذا الرتتيب
بمقتىض هذا االعتبار الذي انطلق منه ،فإن من قدم الدين
شامل ٍ
ً
ملعان يف بقية القيم ،ومن
راعى يف حفظ الدين معنًى
أخره اعترب يف الدين معنى التعبد بالشعائر ،ورأى أن معنی
حفظ النفس مقدم عليه رش ًعا.

ثم جتد بعض من نقل عنهم اجتا ٌه يف الرتتيب نقل
ومن َّ
عنهم كذلك ما يفيد تأييد االجتاه اآلخر ،وذلك مثل الغزايل
الذي نقل عنه ما يفيد تقديم اعتبار مصلحة النفس علی
مصلحة الدين  -مع اشتهار مذهبه يف تقديم الدين -
حيث يقول« :وإذا فرسنا املصلحة باملحافظة عىل مقصود
الرشع فال وجه للخالف يف اتباعها؛ بل جيب القطع بكوهنا

((( اإلحكام لآلمدي ،جـ ،4ص.276
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حجة ،وحيث ذكرنا خال ًفا فذلك عند تعارض مصلحتني
ومقصودين ،وعند ذلك جيب ترجيح األقوى؛ ولذلك
مبيحا للتلفظ بام يعد مناف ًيا لإليامن
قطعنا بكون اإلكراه
ً
ورشب اخلمر وأكل مال الغري وترك الصوم وتغيري هيئة
الصالة وعدد ركعاهتا؛ ألن احلذر من اإلكراه الذي قد
يؤدي إىل سفك الدم أشد من هذه األمور(((.
وختا ًما ..فإن مدخلنا إىل هذا الرتتيب هو ُمطابقة
املقاصد يف الواقع ،وعىل نحو يربز عاملية املقاصد الرشعية،
ويظهر اجلانب احلضاري واإلنساين يف اإلسالم.
*

*

((( املستصفى للغزايل ،جـ  ،1ص .179
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*

حفـظ الـنفــس

(*)

محاية النفس أحد أهم الكليات واملقاصد التي حرص
الرشع عليها وأوالها عناية خاصة ،فعىل الرغم من اختالف
العلامء من األصوليني والفقهاء يف عدد الكليات ويف ترتيبها
فإهنم جيمعون عىل أن محاية النفس أحد هذه الكليات ،بام
يعني إمجاعهم عىل حرمة النفس ،حيث يقول احلق سبحانه:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
(((

ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾(((،
ويقول سبحانه﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
(*) أ.د .حممد خمتار مجعة ،وزير األوقاف ،ورئيس املجلس األعىل للشــئون اإلسالمية ،وعضو جممع
البحوث اإلسالمية.
((( [سورة املائدة ،اآلية .] 32
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ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ ((( ،ويقول سبحانه﴿:ﮓ
ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢ﴾(((.

يقول نبينا ﷺ( :اجتنبوا السبع املوبقات) ،قالوا :يا رسول
اهلل وما هن؟ قال( :الرشك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس التي
حرم اهلل إال باحلق ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،والتويل
َّ
(((
يوم الزحف ،وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت) ،
ِ ٍ
و َع ْن َأن ِ
ْب ال َك َب ِائ ِر:
َس ْب ِن َمالك  أن النَّبِ ِّي ﷺ َق َالَ ( :أك َ ُ
ِ
ِ
اك بِاهللَ ،و َقت ُْل النَّ ْف ِ
ش ُ
سَ ،و ُع ُق ُ
الوالدَ ْي ِنَ ،و َق ْو ُل
وق َ
اإل ْ َ
الز ِ
ور) ((( ،ويقول ﷺ( :ال َي َز َال ا ُْل ْؤ ِم ُن ِف ُف ْس َح ٍة ِم ْن ِدينِ ِه
ُّ
ِ
(((
ب َد ًما َح َرا ًما) .
َما َل ْ ُيص ْ

((( [سورة الفرقان ،اآلية .]68
((( [سورة النساء  ،اآلية .] 93
((( صحيح مسلم ،كتاب اإليامن ،باب بي ِ
ان ا ْل َك َب ِائ ِر َو َأ ْك ِ َب َها ،حديث رقم.272 :
ََ
اها} ،حديث رقم.6871 :
{و َم ْن َأ ْح َي َ
اب َق ْو ِل اهلل َت َعا َلَ :
((( صحيح البخاري ،كتاب الدياتَ ،ب ُ
(و َم ْن َي ْقت ُْل ُمؤْ ِمنًا ُم َت َع ِّمدً ا َف َجزَ اؤُ ُه َج َهن َُّم)،
((( صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب َق ْو ِل اهلل َت َعا َلَ :
حديث رقم.6862 :
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(لز َو ُال الدُّ ْن َيا بِ َأ ْ ِ
أهون َع َل اهلل َت َع َال
ويقول ﷺَ :
سها ْ
حق)(((.
ِم ْن َد ِم ا ْم ِر ٍئ ُم ْس ِل ٍم ُي ْس َف ُك بِ َغ ْ ِي ّ
و َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ( :ك ُُّل ا ُْل ْس ِل ِم
َع َل ا ُْل ْس ِل ِم َح َرا ٌمَ ،د ُم ُهَ ،و َما ُل ُهَ ،و ِع ْر ُض ُه)(((.
و َع ِن عبد اهلل ِ
بن َع َّب ٍ
ـاس  أنه َس ِمـع النبي ﷺ َي ُق ُ
ول:
ُول م َتع ِّل ًقا ر ْأسه بِإِحدَ ى يدَ ي ِه ،م َت َلببا َقاتِ َله بِي ِدهِ
ُ َ
َ ْ ُ ِّ
( َي ْأ ِت ا َْل ْقت ُ ُ َ َ ُ ُ ْ
ت بِ ِه ا ْل َع ْر َشَ ،ف َي ُق ُ
ول
اج ُه َد ًماَ ،حتَّى َي ْأ ِ َ
ب َأ ْو َد ُ
ْالُ ْخ َرى ،ت َْش ُج ُ
نيَ :ه َذا َق َت َلنِي؟ َف َي ُق ُ
ا َْل ْقت ُ
ول اهلل لِ ْل َقاتِ ِل :ت َِع ْس َت،
ُول لِ َر ِّب ا ْل َعا َلِ َ
ِ
ب بِه إِ َل الن َِّار)(((.
َو ُي ْذ َه ُ
وعن َأيب س ِع ٍ
يد اخلدْ ِري ،و َأيب ُهرير َة  ي ْذكُر ِ
ان َع ْن
ُ ّ َ
َ َ
ََْ
َ
ِ
ِ
تكُوا فِ
َ
ِ
َ
َ
الس َمء َواأل ْرض ْاش َ َ
َر ُسول اهلل ﷺ َق َالَ ( :ل ْو أ َّن أ ْه َل َّ
َد ِم ُم ْؤ ِم ٍن ألَ َك َّب ُه ُم اهلل ِف الن َِّار) ((( ،و َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس َ ق َال:
َق َال َر ُس ُ
ش َك ِف َد ٍم َح َرا ٍم بِ َش ْط ِر ك َِل َم ٍةَ ،جا َء
ول اهلل ﷺَ ( :م ْن َ َ
ِ ِ
ح ِة اهلل)(((.
ي َع ْينَ ْي ِه ِآي ٌس ِم ْن َر ْ َ
ُوب َب ْ َ
َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َم ْكت ٌ
((( ُسنن الرتمذي ،كتاب الديات ،باب َما َجا َء ِف ت َْش ِد ِيد َقت ِْل ا ُْلؤْ ِم ِن ،حديث رقم.1455 :
((( صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،باب ْ َت ِري ِم ُظ ْل ِم ا ُْل ْس ِلمَِ ،و َخ ْذلِ ِه ،حديث رقم .2564 :
((( املعجم األوسط للطرباين ،جـ  ،4ص  ،286حديث رقم ،4217 :ط دار احلرمني ،القاهرة.
ل ْك ِم يف الدِّ َم ِاء ،حديث رقم .1459 :
((( ُسنن الرتمذي ،كتاب الديات ،باب ا ُ ْ
((( املعجم الكبري للطرباين ،جـ  ،11ص  ،79حديث رقم .11102 :
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و َعن َأ ِب س ِع ٍ
(ي ُْر ُج
يد َ ،ع ْن نَبِ ِّي اهلل ﷺ َأ َّن ُه َق َالَ :
ْ
َ
ولُ :و ِّك ْل ُت ا ْل َي ْو َم بِ َث َل َث ٍة :بِك ُِّل َج َّبارٍ،
ِ
ُعن ٌُق ِم َن النَّار َي َت َك َّل ُم َي ُق ُ
آخ َرَ ،وبِ َم ْن َقت ََل َن ْف ًسا بِ َغ ْ ِي َن ْف ٍ
َوبِ َم ْن َج َع َل َم َع اهلل إِ َلًا َ
س،
َفينْ َط ِوي َع َلي ِهم َفي ْق ِذ ُفهم ِف َغمر ِ
ات َج َهن ََّم) ((( ،وعن عبد
َ
ََ
ْ ْ َ ُ ْ
وف بِا ْل َكعبةِ،
َ
اهلل بن عمر  قالَ :رأ ْي ُت َر ُس َ
ول اهلل ﷺ َي ُط ُ
َْ
ِ
ِ
ِ
َو َي ُق ُ
حيكَ ،ما َأ ْع َظ َمك َو َأ ْع َظ َم
ولَ ( :ما َأ ْط َي َبك َو َأ ْط َي َ
ب ِر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ل ْر َم ُة ا ُْل ْؤم ِن َأ ْع َظ ُم عنْدَ
ُح ْر َمتَك! َوا َّلذي َن ْف ُس ُم َ َّمد بِ َيدهُ َ ،
ِ
اهلل ُح ْر َم ًة ِمن ِْكَ ،مالِ ِه َو َد ِم ِهَ ،و َأ ْن َن ُظ َّن بِه إِ َّل َخ ْ ًيا) (((.
ِ
ٍ
يم َةَ ،ق َالَ :ش ِهدْ ُت َص ْف َو َ
ان َو ُجنْدَ ًبا
و َع ْن َط ِريف َأ ِب َت َ
و َأصحابه و ُهو ي ِ
وص ِيهمَ ،ف َقا ُلواَ :ه ْل س ِم ْع َت ِم ْن رس ِ
ول
َ ْ َ َُ َ َ ُ
َ ُ
َ
ْ
ول( :من سمع سمع اهلل بِهِ
ِ
اهلل ﷺ َش ْي ًئا؟ َق َالَ :سم ْع ُت ُه َي ُق ُ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ
ِ
ِ
القيام ِةَ ،ق َال :ومن ي َش ِ
ِ
اق ْق َي ْش ُق ِق اهلل َع َل ْي ِه َي ْو َم الق َيا َمة)،
َ َ ْ ُ
َي ْو َم َ َ
ِ ِ
اإلنْس ِ
ِ
ان َب ْطنُ ُه،
َف َقا ُلواَ :أ ْوصنَاَ ،ف َق َال( :إِ َّن َأ َّو َل َما ُينْت ُن م َن ِ َ
اع َأ ْن
اس َت َط َ
اس َت َط َ
اع َأ ْن الَ َي ْأك َُل إِ َّل َط ِّي ًبا َف ْل َي ْف َع ْلَ ،و َم ِن ْ
َف َم ِن ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي اجلَنَّة بِم ْلء َك ِّفه م ْن َد ٍم َأ ْه َرا َق ُه َف ْل َي ْف َع ْل)(((.
ي َال َب ْينَ ُه َو َب ْ َ
الَ ُ َ
((( مسند أمحد ،جـ  ،17ص 450حديث رقم .11354 :
((( ســنن ابن ماجه ،كتاب الفتن ،باب حرم ِ
ــة َد ِم ا ُْلؤْ ِم ِن َو َمالِ ِه ،حديث رقم ،3932 :ط :دار إحياء
ُْ َ
ُ
الكتب العربية.
((( صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب من شق شق اهلل عليه ،حديث رقم.7152 :
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و َع ْن َع ْب ِد اهلل بن مسعود َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ:
َّاس يوم ا ْل ِقيام ِة ِف الدِّ م ِ
اء) ((( ،و َع ْن
( َأ َّو ُل َما ُي ْق َض َب ْ َ
َ
ي الن ِ َ ْ َ َ َ
الَ ْو َل ِن َق َالَ :س ِم ْع ُت ُم َع ِ
او َي َةَ ،ي ُق ُ
يس ْ
ولَ :س ِم ْع ُت
َأ ِب إِ ْد ِر َ
ِّ
ول( :ك ُُّل َذن ٍ
ول اهلل ﷺ َي ُق ُ
َر ُس َ
ْب َع َسى اهلل َأ ْن َي ْغ ِف َر ُه إِ َّل
وت كَافِ ًراَ ،أ ْو َر ُج ٌل َي ْقت ُُل ُم ْؤ ِمنًا ُم َت َع ِّمدً ا)(((.
الر ُج ُل َي ُم ُ
َّ
و َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َ ،ع ِن النَّبِ ِّي ﷺ َق َال( :الَ ت َْر ِج ُعوا َب ْع ِدي
ُك َّف ًاراَ ،ي ْ ِ
اب َب ْع ٍ
ض)((( .
ض ُب َب ْع ُضك ُْم ِر َق َ
ـال النَّبِـي ﷺ( :وا َّل ِ
ـالَ :ق َ
و َعـ ْن َأ ِب ُه َر ْي َـر َة َ ق َ
ـذي
َ
ُّ
سي بِي ِ
َن ْف ِ
ي َع َل الن ِ
َّـاس َز َم ٌ
ان َل َيـدْ ِري ا ْل َقاتِ ُل ِف َأ ِّي
ـد ِه َل َي ْأتِ َ َّ
َ
َـلَ ،و َل َيـدْ ِري ا َْل ْقت ُ
ش ٍء َقت َ
ُـول َع َ
ش ٍء ُقتِ َـل)((( ،ويف
لى َأ ِّي َ ْ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
تِ
ـب الدُّ ْن َيـاَ ،حتَّـى َي ْأ َ
(وا َّلـذي َن ْفسي بِ َيـده َل ت َْذ َه ُ
روايـةَ :
ِ ِ
لى الن ِ
َـلَ ،و َل ا َْل ْقت ُ
يـم َقت َ
َع َ
ُـول
َّـاس َي ْ
ـو ٌم َل َيـدْ ِري ا ْل َقات ُـل ف َ
اص والدِّ ي ِ
ِ
ِ
ات ،باب ا ُْل َجازَ ِاة بِالدِّ َم ِاء ِف الْ ِخ َر ِة،
((( صحيح مسلم ،كتاب ا ْل َق َسا َمة َوا ُْل َح ِاربِ َني َوا ْلق َص ِ َ َ
ِ
ِ
ي الن ِ
َّاس َي ْو َم ا ْلق َيا َمة ،حديث رقم.1678 :
َو َأ َّنَا َأ َّو ُل َما ُي ْق َض فِ ِيه َب ْ َ
((( مسند أمحد ،جـ  ،28ص ،112حديث رقم.16907 :
اب َم ْن ا ْن َت َظ َر َحتَّى تُدْ َف َن ،حديث رقم .6868 :
((( صحيح البخاري ،كتاب اجلمعةَ ،ب ُ
الر ُج ِلَ ،ف َيت ََمنَّى َأ ْن َيك َ
ُون
الر ُج ُل بِ َق ِ ْب َّ
السا َع ُة َحتَّى َي ُم َّر َّ
((( صحيح مسلم ،كتاب الفتن ،باب لَ َت ُقو ُم َّ
َمك َ
َان ا َْل ِّي ِت ِم َن ا ْل َب َل ِء ،حديث رقم.2908 :

71

ِ
ـك ؟ َق َ
يـم ُقتِ َـل) َف ِق َ
ـف َيك ُ
ـالْ :
ُـون َذلِ َ
(ال ْـر ُج،
يـلَ :ك ْي َ
ف َ
ُـول ِف الن ِ
ا ْل َقاتِ ُـل َوا َْل ْقت ُ
َّـار)(((.

ويأيت التأكيد عىل حرمة الدماء يف خطبة حجة الوداع
اجلامعة ،حيث يقول نبينا ﷺَّ :
(إن ِدما َءكُم ،وأ ْموا َلكم
راضكُم حرام َع َليكُم كَحرمة ِ
يومكُم َه َذا ،يف ِ
شهرك ُْم
وأ ْع َ
ٌ ْ
ُْ
ِ
َه َذا ،يف ب َلدكُم َه َذا ،أال َه ْل ب َّل ْغت)(((.
وعن ا بن عمر  أنه قال( :إِ َّن ِمن ور َط ِ
ات األُ ُم ِ
ور ا َّلتِي
ْ ََ
ِ
ِ
الَ مَ ْ َر َج َلِ ْن َأ ْو َق َع َن ْف َس ُه فِ َيهاَ ،س ْف َك الدَّ ِم احلَ َرا ِم بِ َغ ْ ِي ح ِّله)(((.
نفسا حمرمة يصىل النار بقتلها ،كام
وقال جماهد :من قتل ً
يصالها لو قتل الناس مجي ًعا (ومن أحياها) :من سلم من
قتلها فقد سلم من قتل الناس مجي ًعا.

وقال سليامن بن عيل :سألت احلسن عن قوله تعاىل»:
ي بِا ْل َع ْ ِ
َو َك َت ْبنَا َع َل ْي ِه ْم فِ َيها َأ َّن النَّ ْف َس بِالنَّ ْف ِ
ْف
ي َو ْالَن َ
س َوا ْل َع ْ َ

((( املرجع السابق نفس املوضع.
((( صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ،حديث رقم.105 :
﴿و َم ْن َي ْقت ُْل ُمؤْ ِمنًا ُم َت َع ِّمدً ا َف َجزَ اؤُ ُه َج َهن َُّم﴾،
((( صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب َق ْو ِل اهلل َت َعا َل َ
حديث رقم .6863 :
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ِ
ِ
ِ
اص
وح ق َص ٌ
ال ُر َ
الس ِّن َو ْ ُ
الس َّن بِ ِّ
بِ ْالَنْف َو ْالُ ُذ َن بِ ْالُ ُذن َو ِّ
ِ
يك ُْم بِ َم َأن َْز َل اللَُّ
َف َم ْن ت ََصدَّ َق بِه َف ُه َو َك َّف َار ٌة َل ُه َو َم ْن َل ْ َ ْ
َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم ال َّظ ُ
الِ َ
ون»((( ،فقلت :يا أبا سعيد :هي لنا كام

كانت لبني إرسائيل؟ قال :إي والذي ال إله غريه ما كانت
(و َل َقدْ َجا َء ْ ُت ْم
دماء بني إرسائيل أكرم عىل اهلل من دمائناَ ،
رس ُلنَا بِا ْلبين ِ
َات ُث َّم إِ َّن كَثِ ًريا ِّمن ُْهم َب ْعدَ َٰذلِ َك ِف ْالَ ْر ِ
ض
َ ِّ
ُ ُ
َُ ِ ُ َ (((
ل ْسفون) .

وع ْن َر ُج ٍل ِم ْن َأ ْص َح ِ
اب النَّبِ ِّي ﷺ َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول
َ
ِ
ِ
النَّةِ،
ِ
ِ
اهلل ﷺَ ( :م ْن َقت ََل َر ُج ًل م ْن َأ ْه ِل ِّ
الذ َّمة َل ْ َيدْ ر َ
يح ْ َ
ِ
ِ
ني َعا ًما)(((.
ري ِة َس ْب ِع َ
حي َها َل ُي َ
َوإِ َّن ِر َ
وجدُ م ْن َمس َ
وقال أبو الوليد الباجي :وإياكم والعون عىل سفك دم
بكلمة أو املشاركة فيه بلفظة ،فال يزال اإلنسان يف فسحة
من دينه ما مل يغمس يده أو لسانه يف دم حرام(((.

((( [سورة املائدة ،اآلية .]45
((( تفسري البغوي ،سورة املائدة ،تفسري قوله تعاىل ﴿ :من أجل ذلك كتبنا ﴾ ..جـ ،3ص.47
((( مسند أمحد ،جـ  ،29ص ،614حديث رقم .18072 :
((( النصيحــة الوالدية ،وصيــة أيب الوليد الباجي لولديه ،أليب الوليد ســليامن بــن خلف الباجي
األندليس ،جـ  ،1ص 20حتقيق  :إبراهيم باجس عبد املجيد ،ط  :دار الوطن ،الرياض.
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هـذا وقـد تعهـد اإلسلام النفـس باحلاميـة والرعايـة
منـذ الطفولـة ،فنعـى عىل أهـل اجلاهليـة وأدهـم للبنات
نكريا شـديدً ا
خشـية الفقر أو العـار ،وأنكـر عليهم ذلك
ً
حيـث يقول احلق سـبحانه﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾((( ،ويقـول سـبحانه:
﴿ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ﴾((( ،ويقـول سـبحانه﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ﴾((( ،ويقـول سـبحانه ﴿ :ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾((( ،وعـن عبـد اهلل بـن
ٍ
ً
رجلا قال :يارسـول اهلل ،أي الذنب أكرب
مسـعود  أن
عنـد اهلل ؟ قـال( :أن تدعو هلل نـدًّ ا وهو خ َلقـك) قال :ثم
أي؟ قـال( :أن تقتـل ولدَ ك خمافـة أن يط َع َم معـك) ،قال:
ثـم أي ؟ قـال( :أن
تـزاين حليلـة جـارك)((( ،وقـال ﷺ:
َ

((( [سورة النحل ،اآلية .]58
((( [سورة األنعام ،اآلية .]151
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]31
((( [سورة التكوير ،اآليتان .]9 ،8
((( صحيح البخاري ،كتاب التفســر ،باب َق ْو ُل ُه َت َعــا َلَ ﴿ :ف َال ْ َت َع ُلوا لَِّ َأنْــدَ ا ًدا َو َأ ْنت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون﴾،
حديث رقم.4477 :
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ِ
َت َلـه ُأ ْن َثى َف َل ِ
ـر َو َلدَ ُه
( َمـ ْن كَان ْ ُ
ـم َيئدْ َهـاَ ،و َل ْ ُيِن َْهاَ ،و َل ْ ُي ْؤث ْ
ْ
النَّ َة)(((.
َع َل ْي َها َأ ْد َخ َلـ ُه اهلل ْ َ

الصامتّ ،
أن رسول اهلل ﷺ قال وحوله
وعن عبادة بن ّ
عصابة من أصحابهَ ( :ب ِاي ُع ِ
ون َع َل َأ ْن الَ ت ْ ِ
ُشكُوا بِاللَِّ َش ْي ًئا،
َس ُقوا ،والَ ت َْزنُوا ،والَ َت ْق ُت ُلوا َأوالَدكُم ،والَ ت َْأتُوا بِبهت ٍ
َوالَ ت ْ ِ
َان
ُْ
ْ َ ْ َ
َ
َ
ي َأي ِديكُم و َأرج ِلكُم ،والَ َتعصوا ِف معر ٍ
وف)(((.
ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ
تو َن ُه َب ْ َ ْ
َ ُْ
َت ْف َ ُ
ومل يقف أمر اإلسالم يف احلفاظ عىل النفس عند هذا
احلد بل تعداه إىل النهي عن جمرد ترويع اآلمنني أو إخافتهم،
يقول نبينا ﷺَ ( :م ْن َأ َش َار إِ َل َأ ِخ ِيه بِ َح ِديدَ ٍة َفإِ َّن ا َْلال َِئ َك َة
َت ْل َعنُ ُه َوإِ ْن ك َ
ح َل
َان َأ َخا ُه ألَبِ ِيه َو ُأ ِّم ِه)((( ،ويقول ﷺَ ( :م ْن َ َ
الس َل َح َف َل ْي َس ِمنَّا) (((.
َع َل ْينَا ِّ

وإذا كان نبينا ﷺ قد حدثنا عن امرأة دخلت النار يف
هرة حبستها ال هي أطعمتها وال هي تركتها تأكل من

داود ،كتاب األدب ،باب يف َف ْض ِل َم ْن ع َ
َال َيتَا َمى ،حديث رقم.5148 :
((( ُسنن أبى ُ
((( صحيح البخاري ،كتاب اإليامن ،باب ع ََال َم ُة ِاإليم َِن ُح ُّب َاألن َْص ِار ،حديث رقم .18 :
ِ
ِ
الس َالحِ  ،حديث رقم.6832 :
((( صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة ،باب الن َّْه ِى ع َِن اإل َش َارة بِ ِّ
((( صحيح البخاري ،كتاب الفتن ،باب قول النبي ﷺ :من محل علينا الســاح فليس منا  ،حديث
رقم .6659 :
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خشاش األرض ،فام بالكم بمن يقتل البرش وحيرق ويسفك
الدماء؟! ومن ثم َّ يتضح أن اإلسالم دين رمحة وسامحة ،ال
دين قتل وإرهاب ،يقول احلق سبحانه﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾(((.
وهي ليست رمحة خاصة بجنس أو نوع أو زمان ،بل هي
رمحة عامة جلميع املخلوقات ،قال تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ﴾(((.
مع أن اإلسالم مل يرتك أمر النفس اإلنسانية ملجرد الرتاحم
إنام حصنها بحد القصاص ،فقال سبحانه﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]159
((( [سورة األنبياء ،اآلية .]107
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ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾((( ،ويقول سبحانه:
﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ﴾(((.

وملزيد من احلفاظ عىل النفس شدَّ د اإلسالم يف شأن
القصاص حتى أن سيدنا عمر بن اخلطاب  حينام اجتمع
مجاعة من أهل صنعاء عىل رجل واحد فقتلوه ،فقال :
« َل ْو َت َ َالَ َع َل ْي ِه َأ ْه ُل َصنْ َعا َء َل َق َت ْلت ُُه ْم َجِي ًعا»(((.

وكان أبو العالية  يقول« :جعل اهلل القصاص حياة،
فكم من رجل يريد أن يقتُل ،فتمنعه خمافة أن ُيقتل» (((.

وحتى يف احلرب كان النبي ﷺ يويص قائد اجليش قبل
انطالقه ،فعن َأنَس ْبن َمالِ ٍك َ أ َّن َر ُس َ
ول اهلل ﷺ َق َال:
((( [سورة البقرة ،اآليتان .]179 ،178
((( [سورة املائدة ،اآلية .]45
((( موطأ مالك ،كتاب العقول ،باب ما جاء يف الغيلة والسحر ،حديث رقم.1580 :
((( تفسري القرآن العظيم البن كثري ،جـ  ،1ص ،492دار طيبة للنرش والتوزيع.
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(ا ْن َط ِل ُقوا بِاس ِم اهلل َوبِاهلل َو َع َل ِم َّل ِة رس ِ
ول اهللَ ،ل َت ْق ُت ُلوا
َ ُ
ْ
ِ
ِ
َش ْي ًخا َفانِ ًياَ ،و َل ط ْف ًلَ ،و َل َصغ ًرياَ ،و َل ا ْم َر َأةًَ ،و َل َت ُغ ُّلوا،
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
َو ُض ُّموا َغنَائ َمك ُْمَ ،و َأ ْصل ُحوا َو َأ ْحسنُوا ،إِ َّن اهللَ ُي ُّ
ني)((( ،وملا رأى ﷺ امرأة مسنة مقتولة يف إحدى
ا ُْل ْح ِسنِ َ
َت َه ِذ ِه لِ ُت َقاتِ َل)(((،
املعارك قال ﷺَ ( :م ْن َقت ََل َه ِذ ِه؟ َما كَان ْ
ِ
ِ
ض ْبت ُْم ِف َسبِ ِ
يل
ويقول احلق سبحانهَ »:يا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إ َذا َ َ
ِ
الس َل َم َل ْس َت ُم ْؤ ِمنًا
اللَِّ َف َت َب َّينُوا َو َل َت ُقو ُلوا َل ْن َأ ْل َقى إِ َل ْيك ُُم َّ
ون َع َر َض ْ
َت ْب َت ُغ َ
الَ َي ِاة الدُّ ْن َيا َف ِعنْدَ اللَِّ َم َغانِ ُم كَثِ َري ٌة ك ََذلِ َك
َان بِ َم َت ْع َم ُل َ
ُكنْت ُْم ِم ْن َق ْب ُل َف َم َّن اللَُّ َع َل ْيك ُْم َف َت َب َّينُوا إِ َّن اللََّ ك َ
ون
َخبِ ًريا» (((.
وقد دعا اإلسالم إىل احلفاظ عىل النفس دون النظر إىل
الدين ،فلم يفرق يف الدماء بني مسلم وغري مسلم ،أو بني
حر وعبد ،ف َع ْن َع ْب ِد اهلل ْب ِن َع ْم ٍرو َ ع ِن النَّبِ ِّي ﷺ َق َال:
ِ
ِ
ُوجدُ
( َم ْن َقت ََل ُم َع َ
حي َها ت َ
اهدً ا َل ْ َي ِر ْح َرائ َح َة اجلَنَّةَ ،وإِ َّن ِر َ

ِ
اع َأ ْب َو ِ
اب ا َْل ْر َأ ِة ُت َقاتِ ُل َف ُت ْقت َُل ،حديث رقم  .18140ط :
الس ِ َيَ ،ب ُ
الســنن الكربى للبيهقيَ ،ج ُ
اب ِّ
((( ُّ
جملس دائرة املعارف النظامية ،اهلند.
((( مسند أمحد :جـ  ،25ص ،370حديث رقم .15992 :
((( [سورة النساء ،اآلية .]94
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وع ْن َس ُم َر َة ْب ِن ُجنْدَ ٍ
بَ ،ق َال:
ني َعا ًما)(((َ ،
ِم ْن َم ِس َري ِة َأ ْر َب ِع َ
َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺَ ( :م ْن َقت ََل َع ْبدَ ُه َق َت ْلنَا ُهَ ،و َم ْن َجدَ َع ُه
َجدَ ْعنَا ُه) (((.

وحتى يف احلرب حثنا اإلسالم عىل عدم اإلرساع يف القتل،
فعن ُأ َسا َم َة ْبن َز ْي ِد ْب ِن َح ِار َث َةَ ،ق َالَ :ب َع َثنَا َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ إِ َل
ْ ِ ِ
َاه ْم َو َِل ْق ُت َأنَا َو َر ُج ٌل
ال َر َقة م ْن ُج َه ْينَ َةَ ،ف َص َّب ْحنَا ا ْل َق ْو َم َف َه َز ْمن ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َف
ِم َن الن َْصار َر ُجل من ُْه ْم ،فل َّم غشينَا ُه قال :ل إل َه إل اهلل ،فك َّ
َعنْ ُه ْالَن َْص ِار ُّيَ ،و َط َعنْ ُت ُه بِ ُر ْ ِمي َحتَّى َق َت ْل ُت ُهَ ،ق َالَ :ف َل َّم َق ِد ْمنَا
َب َل َغ َذلِ َك النَّبِ َّي ﷺَ ،ف َق َال ِلَ ( :يا ُأ َسا َم ُةَ ،أ َق َت ْل َت ُه َب ْعدَ َما َق َالَ :ل
إِ َل َه إِ َّل اهلل؟) َق َالُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ ،إِن ََّم ك َ
َان ُم َت َع ِّو ًذاَ ،ق َال:
َف َق َالَ ( :أ َق َت ْل َت ُه َب ْعدَ َما َق َال َل إِ َل َه إِ َّل اهلل؟) َق َالَ :ف َم َز َال ُيك َِّر ُر َها
َع َ َّل َحتَّى َتَنَّ ْي ُت َأ ِّن َل ْ َأ ُك ْن َأ ْس َل ْم ُت َق ْب َل َذلِ َك ا ْل َي ْو ِم)((( ،ويف
ف ت َْصن َُع بِ َل إِ َل َه
رواية أخرى أن رسول اهلل ﷺ َق َال لهَ ( :ف َك ْي َ
ِ
إِ َّل اهلل إِ َذا َجا َء ْت َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة؟) َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهللِْ ،اس َت ْغف ْر ِل،
ف ت َْصن َُع بِ َل إِ َل َه إِ َّل اهلل إِ َذا َجا َء ْت َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة؟)
(و َك ْي َ
َق َالَ :
َي ُج ْرمٍ ،حديث رقم.3166 :
((( صحيح البخاري ،كتاب اجلزية ،باب إِ ْث ِم َم ْن َقت ََل ُم َع َ
اهدً ا بِغ ِ ْ
((( ُسنن الرتمذي ،كتاب الديات ،باب ما جاء يف الرجل يقتل عبده ،حديث رقم.1414 :
ِ
ِ
اب ْ َت ِري ِم َقت ِْل ا ْلكَافِ ِر َب ْعدَ َأ ْن َق َال :لَ إِ َل َه إِلَّ اهللُ ،حديث.96 :
َاب الْيم ََنَ ،ب ُ
((( صحيح مسلم ،كت ُ
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َق َالَ :ف َج َع َل َل َي ِزيدُ ُه َع َل َأ ْن َي ُق َ
ف ت َْصن َُع بِ َل إِ َل َه إِ َّل
ولَ ( :ك ْي َ
اهلل إِ َذا َجا َء ْت َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة)(((.

ولعظم حرمة النفس اإلنسانية ،فإن اإلسالم كام حرم
قتل اإلنسان غريه حرم قتله لنفسه ،قال تعاىل﴿ :ﭹ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾((( ،ويقول
سبحانه﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ﴾((( ،وعن أيب هريرة َ ع ِن النَّبِ ِّي ﷺ َق َال:
( َم ْن ت ََر َّدى ِم ْن َج َب ٍل َف َقت ََل َن ْف َس ُه َف ُه َو ِف ن ِ
ت َّدى فِ ِيه
َار َج َهن ََّم َي َ َ
َخالِدً ا ُم َ َّلدً ا فِ َيها َأ َبدً اَ ،و َم ْن َ َت َّسى ُس ًّم َف َقت ََل َن ْف َس ُه َف ُس ُّم ُه ِف
َي ِد ِه َيت ََح َّسا ُه ِف ن ِ
َار َج َهن ََّم َخالِدً ا ُم َ َّلدً ا فِ َيها َأ َبدً اَ ،و َم ْن َقت ََل
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ي ُأ ِ َبا ِف َب ْطنِ ِه ِف ن ِ
َار َج َهن ََّم
َن ْف َس ُه بِ َحديدَ ة َف َحديدَ ُت ُه ِف َيده َ َ
َخالِدً ا ُم َ َّلدً ا فِ َيها َأ َبدً ا)(((.
وأباح الرشع للمضطر أكل أو رشب ما حيفظ عليه حياته
حال الرضورة التي تصل إىل خشية اهلالك؛ حفا ًظا عىل
ِ
ِ
اب ْ َت ِري ِم َقت ِْل ا ْلكَافِ ِر َب ْعدَ َأ ْن َق َال :لَ إِ َل َه إِلَّ اهللُ ،حديث.97 :
َاب الْيم ََنَ ،ب ُ
((( السابق ،كت ُ
((( [سورة النساء ،اآلية .]29
((( [سورة البقرة ،اآلية .]195
الس ِّمَ ،والدَّ َو ِاء بِ ِه ،حديث رقم.5778 :
ش ِب ُّ
((( صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ْ ُ
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النفس اإلنسانية ،عىل أال يتجاوز يف ذلك حد هذه الرضورة،
فقال سبحانه﴿:ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾(((،

ويقول سبحانه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ﴾((( ،ويقول
سبحانه﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾(((.
*

*

((( [سورة البقرة ،اآلية .]173
((( [سورة املائدة ،اآلية .]3
((( [سورة األنعام ،اآلية .]145

81

*

ُأسس ومبادئ النظام املايل واالقتصادي
يف الترشيع اإلسالمي

(*)

االقتصاد يف اللغة :مصدر للفعل اقتصد أي توسط يف
األمر فلم يرسف ومل يقرت((( ،وأصله قصد األمر ،فيقال:
قصدت اليشء قصدً ا أي طلبته بعينه ،وإليه قصدي
ومقصدي .أو بمعنى الوسط ،فيقال :فالن عىل قصد .أي
عىل رشد .أو بمعنى سهل ،فيقال :طريق قصد .أي سهل(((.
ٍ
معان يتقارب
بذلك يكون لالقتصاد يف اللغة عدة
(((

بعضها من بعض ،وهي :قصد اليشء وطلبه ،والتوسط يف
طلبه وفعله ،والرشد فيه وعدم جماوزة احلد.
وأما مفهوم االقتصاد يف الرشع :فهو يف اصطالح
ٍ
مساو للمعنى اللغوي متا ًما يف كل مشتقاته
فقهاء الرشيعة

(*) أ.د .نرص فريد واصل  -عضو هيئة ِكبار العلامء ،ومفتي مجهورية مرص العربية األسبق.
((( املعجم الوسيط ،جـ ،2ص . 766
((( املصبــاح املنري يف غريب الرشح الكبري ألمحد بن حممد بن عــي الفيومي ثم احلموي ،أبو العباس
(املتوىف :نحو 770هـ) ،جـ  ،2ص ،504مادة (ق ص د) ،ط املكتبة العلمية ،بريوت.
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ي َمل عندهم عىل النشاط
من ناحية ،ومن ناحية أخرى ُ ْ
البرشي املادي واملعنوي يف سبيل احلصول عىل املال بطريقة
اقتصادية رشعية خلدمة الفرد واجلامعة عىل حد سواء؛
لتحقيق املقاصد الرشعية للجميع ،وهي املقاصد الثالثة
الكلية :الرضورية ،واحلاجية ،والتحسينية(((.

وبذلك يتحقق االقتصاد ونظامه الرشعي يف اإلسالم
باإلنفاق املايل يف كل الوجوه املرشوعة لإلنتاج واالستهالك
م ًعا ،طب ًقا للمعايري والضوابط الرشعية اخلاصة بكل من
اإلنفاق واالستهالك الرشعي املؤيد بالنصوص الرشعية
الكثرية ،والتي منها قوله تعاىل﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾(((،
وقوله تعاىل﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

((( قاعــدة املعامالت الترشيعية ،جملة كلية الرشيعة والقانون ،صنعاء ،العدد الثاين ،للباحث ،وآفاق
االستثامر وطرقها يف اإلســام ،ص 23وما بعدها ،والقواعد الفقهية ،للباحث ،الطبعة األوىل،
الضوابط الرشعية لالقتصاد ،د .رفعت العويض ،ص .51
((( [ سورة الفرقان ،اآلية .]67
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ث َلدُ ْن َي َ
(اح ُر ْ
اك
ﰅ﴾((( ،و َق َال َع ْبدُ اللَِّ ْب ُن ُع َم َرْ :
ك ََأن ََّك ت َِع ُ
وت َغدً ا)(((.
يش َأ َبدً اَ ،وا ْع َم ْل ِل ِخ َرتِ َك ك ََأن ََّك َت ُ ُ

احلقوق والواجبات والقيود الواردة عىل امللكية الفردية

امللكية الفردية متنح الفرد من حيث املبدأ حقو ًقا كثرية،
من أمهها احلقوق اخلمسة التالية :حق حرية التملك ،حق
الدوام ،حق حرية النوع ،حق حرية الترصف ،حق حرية
املقدار .ومن املمكن من الناحية االقتصادية إدخال احلق
األول والثالث والرابع يف احلق اخلامس ،وبذلك تنحرص
احلقوق يف :حق الدوام وحق احلرية والترصف.

أما حق الدوام :فمعناه بقاء امللكية لصاحبها ما دامت
حكم،
العني اململوكة باقية حتت ملك صاحبها حقيقة أو ً
أي اعتبار ًّيا.
((( [سورة القصص ،اآلية .]77
((( بغية الباحث عن زوائد مســند احلارث أليب حممد احلارث بــن حممد بن داهر التميمي البغدادي
اخلصيب املعروف بـ(ابن أيب أســامة) (املتوىف282 :هـ) ،واملنتقي :أليب احلســن نور الدين عيل
بن أيب بكر بن ســليامن بن أيب بكــر اهليثمي (املتوىف 807 :هـ) ،حتقيق :د .حســن أمحد صالح
الباكري ،جـ ، 2ص ،980ط مركز خدمة السنة والسرية النبوية  -املدينة املنورة ،الطبعة األوىل،
1413هـ – 1992م ،حديــث رقم ،1093 :و كتاب إصالح املال البــن أيب الدنيا ،ص ،34
حديث رقم.49 :
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أما حق حرية النوع :فمعناه أن يكون للاملك الفردي
احلق يف أن حيوز من أنواع املمتلكات ما يشاء ويرغب فيه
وتسمح به إمكاناته املادية.

أما حق حرية املقدار :فمعناه أن يكون للاملك احلق يف
متلك أي مقدار من املال الذي يمكن مت ُّلكه ،بالغة ما بلغت
قيمته املالية ما دام يف إمكانه ذلك.

أما حق حرية الترصف :فمعناه أن يكون للاملك احلق يف
أن يفعل يف ملكه ما يشاء أو يترصف فيه ترص ًفا إجياب ًّيا ،ويف
أن هيمله فال يفعل فيه شي ًئا ،أي أن هيمله بالترصف السلبي
فيه ،والترصف اإلجيايب يتحقق باالستغالل واالستهالك م ًعا،
وهذا يشمل إفناؤه وبيعه وهبته والتربع به وإعارته وتأجريه
ووقفه مع منفعته عىل الفرد أو هيئة ،أو وصية به بعد احلياة.

الدعائم التي أقام عليها اإلسالم نظامه املايل واالقتصادي

 -1إقرار امللكية الفردية ومحاية األموال اخلاصة وثمرات
اجلهود:

ال يكتفي اإلسالم بإقرار امللكية الفردية وتيسري ُسبل
احلصول عليها؛ بل حييطها ِ
بسياج قوي من احلامية ،كام
86

تدل عىل ذلك احلدود والعقوبات الدنيوية واألخروية التي
يقرها اإلسالم ملختلف أنواع االعتداء عىل امللكية الفردية،
كالرسقة ،وقطع الطريق ،والغصب ،ونقل حدود األرض؛
بل إن اإلسالم لينهى عن جمرد النظر بعني تغري صاحبها
عىل الطمع يف ملكية الغري ،ويف هذا يقول اهلل تعاىل﴿ :ﮜ

ﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ (((.
وملا كان اإلنتاج ال يتوقف عىل رأس املال ا ُمل َم ّثل يف امللكية
فحسب؛ بل يتوقف كذلك عىل العمل اإلنساين ،وملا كان فقراء
الناس وذوو احلاجات منهم ال يملكون إال ُقواهم اجلسمية
والعقلية ،وليس هلم من رءوس األموال إال ما يستطيعون بذله
من جمهود ،أحاط اإلسالم العمل واملجهود اإلنساين بحامية ال
تقل يف قوهتا عن محايته للملكية ورأس املال.
وعىل أساس هذه النظرة املقدسة للعمل يقدس اإلسالم
حق العامل يف ملكية أجره ،فهو يدعو إىل الوفاء به ،وينذر
من جيور عليه من أصحاب العمل بحرب وخصومة من

((( [سورة طه ،اآلية .]131

87

اهلل ،ويف هذا يقول ﷺ فيام حيكيه يف احلديث القديس عن
ال َث ٌة َأنَا َخصمهم يوم ِ
ربه َ ( :ث َ
الق َيا َم ِةَ ،ر ُج ٌل َأ ْع َطى ِب
ْ ُُ ْ َْ َ
است َْأ َج َر َأ ِج ًريا
ُث َّم َغدَ َرَ ،و َر ُج ٌل َب َ
اع ُح ًّرا َف َأك ََل َث َمنَ ُهَ ،و َر ُج ٌل ْ
است َْو َف ِمنْ ُه َو َل ْ ُي ْعطِ ِه َأ ْج َر ُه)(((.
َف ْ
 -2تقرير نظام امللكية اجلامعية يف األشياء الرضورية
جلميع الناس:

أخرج اإلسالم من نطاق امللكية الفردية األشياء التي ال
يتوقف وجودها وال االنتفاع هبا عىل جمهود خاص ،وتكون
رضورية جلميع الناس ،فأوجب أن تكون ملكيتها ملكية
مجاعية حتى ال يستبد هبا فرد أو أفراد ،فيضار املجتمع من
جراء ذلك ،ولذلك أدخل الفقهاء يف هذا الباب مجيع املرافق
العامة كالطرق واجلسور واخلزانات واآلثار القديمة ،وما
إىل ذلك ،وأدخل اإلمام مالك ما يوجد يف باطن األرض
من معادن صلبة أو سائلة ،فهو يرى أن مجيع ما يعثر عليه
خالصا لبيت املال ،أي للدولة؛
من هذا القبيل يكون ملكًا
ً
فتكون ملكيته ملكية مجاعية ولو وجد يف أرض مملوكة لفرد
اب إِ ْث ِم َم ْن َمن ََع َأ ْج َر َاأل ِج ِري ،حديث رقم.2270 :
((( صحيح البخاري ،كتاب اإلجارةَ ،ب ُ
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أو أفراد أوهيئة ،وحجته يف ذلك أن مالك األرض إنام
يملك ظاهرها دون باطنها ،وألنه يملك ما تستعمل فيه
األرض عادة وهو الزرع والبناء ،وليس من االنتفاع املعتاد

باألرض استخراج املعادن منها ،وألن املعادن هي وديعة

اهلل يف األرض فتكون لكل خلقه ال خيتص هبا إنسان دون
آخر ،وألهنا من األمور ذات النفع العام ،وألهنا ال توجد

إال يف مواطن خاصة والناس مجي ًعا يف حاجة إليها ،فلو أجيز

ملكيتها لنال الناس من جراء ذلك رضر كبري ،ورأي اإلمام
مالك يف هذا الصدد هو أمثل اآلراء وأكثرها اتسا ًقا مع
روح الرشيعة اإلسالمية ،ويتفق معه فيه كثري من الفقهاء(((.

 -3إباحة نزع امللكية الفردية إذا اقتىض ذلك الصالح
العام:
أجاز اإلسالم لويل األمر نزع امللكية الفردية واالنتفاع هبا

جلميع الناس أو لبعض طبقات منها إذا اقتضت ذلك حاجة
املرافق العامة ،أو اقتضته مصلحة اجلامعة ،وعىل هذا املبدأ

((( انظر :األم لإلمام الشافعي ،جـ  ،3ص.136
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أرضا بالربذة((( وجعل
سار عمر بن اخلطاب  ،فقد محى ً
كألها ح ًّقا مشا ًعا للفقراء ،وسوغ قراره بعبارة حافلة بمعانٍ
ومبادئ رائعة سامية إذ يقول :فإنه إن هتلك ماشية الغني
مترضرا بأوالده
يرجع إىل ماله ،وإن هتلك ماشية الفقري يأيت
ً
يقول :يا أمري املؤمنني ..طال ًبا الذهب والفضة وليس يل أن
عيل من بذل الذهب
أتركه ..فبذل العشب من اآلن أيرس َّ
والفضة يومئذ .وقد جاءه أهلها يشكون قائلني :إهنا أرضنا
قاتلنا عليها يف اجلاهلية وأسلمنا عليها فعالم حتميها؟!
فأجاب عمر :املال مال اهلل ،والعباد عباد اهلل ،واهلل لوال ما
ربا يف شرب(((.
أمحل عليه يف سبيل اهلل ما محيت من األرض ش ً
وقاس الفقهاء عىل ذلك جواز نزع امللكية الفردية إذا
اقتضت حاجة املرافق العامة أو مصلحة مجاعية ،فنصوا
عىل أنه إذا ضاق املسجد اجلامع ً
مثل عىل املصلني جاز هدم

((( بلــد بال ُقرب من املدينة ،وهي التي ن ُِفي هبا أبو ذر الغفــاري ومات هبا ،واحلديث أخرجه اإلمام
البخاري يف صحيحه ،كتاب املســاقاة ،باب الَ ِحَى إِ َّل لَِّ َولِ َر ُســولِ ِه ﷺ ،حديث رقم.2370 :
الص ْع َب ْب َن َج َّثا َم َةَ ،ق َال :إِ َّن َر ُس َ
ــول اللَِّ ﷺ َق َال :الَ ِحَى إِ َّل لَِّ َولِ َر ُســولِ ِه َو َق َال:
ولفظــه( :عن َّ
ِ
الر َب َذةَ»).
و
ف
الس
َ
يع»َ ،و َأ َّن ع َُم َر َ
َب َل َغنَاَ « :أ َّن النَّبِ َّي ﷺ َحَى النَّق َ
«حَى َّ َ َ َّ
((( األحكام السلطانية ،للاموردي ،ص .276

الدور التي حوله وتعويض أهلها وإدخال أرضها فيه؛ بل
إن عمر  قد فعل ذلك عندما وسع املسجد احلرام(((.

وجييز اإلسالم كذلك لويل األمر ختصيص امللكية
اجلامعية ،وتقييد االنتفاع هبا ،إذا اقتضت املنفعة العامة،
وقد ثبت هذا بعمل الرسول ﷺ نفسه ،فقد احتجز جان ًبا
من أرض الكأل املباحة للجميع يف منطقة النقيع وجعلها
خاصة خليل اجليش وإبله(((.
 -4اختاذ ما هو كفيل بتحقيق التوازن االقتصادي بني
طبقات املجتمع وأفراده:

ال حيظر اإلسالم عىل ويل األمر أن يتخذ ما يراه إلقرار
التوازن االقتصادي بني طبقات املجتمع وأفراده إذا ّ
اختل
ً
كبريا لسبب ما ،وخيش أن يؤدي ذلك
هذا التوازن
اختالل ً
إىل اضطراب يف حياة الناسً ،
عمل بالقاعدة األساسية التي
((( انظر :تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة والقرب الرشيف ملحمد بن أمحد بن الضياء
حممد القريش العمــري املكي احلنفي ،هباء الديــن أبو البقاء ،املعروف بـ(ابــن الضياء) (املتوىف:
854هـ) ،حتقيــق :عالء إبراهيم ،أيمن نرص ،ص  ،150ط دار الكتــب العلمية ،بريوت ،لبنان،
الطبعــة الثانية1424 ،هـ 2004 -م ،وفيه( :ملا ْاســتخْ لف عمر بن ْ
الطاب َوكثر النَّاس ،وســع
ِ
ِِ ِ
ِ
ُوضع َع َل ْي ِه).
دارا َق ِص ًريا دون ا ْل َقا َمة َوكَانَت املصابيح ت َ
دورا َواختذ ل ْل َم ْسجد ج ً
ا َْل ْسجد َو ْاشرتى ً
((( توضيح األحكام من بلوغ املرام ،أبو عبد الرمحن البسام التميمي ،جـ  ،5ص.80
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يقوم عليها الترشيع اإلسالمي ،وهي وجوب درء املفاسد
واتِّقاء الرضر والرضار.

وقد قام الرسول ﷺ بإجراء من هذا القبيل بني املهاجرين
واألنصار ،حيث كان ثم فرق كبري يف امللكية بني هاتني الطائفتني
اللتني كان يتألف منهام أول جمتمع إسالمي ،ولتحقيق يشء من
التوازن بني هاتني الطبقتني ،ولتقليل ما بينهام من تفاوت يف
هذه الناحية وزع الرسول ﷺ يفء بني النضري عىل املهاجرين
وحدهم ،وعىل رجلني من األنصار ذكرا فقرمها للرسول ﷺ
وحاجتهام إىل املعونة ،مها سهل بن حنيف وأبو دجانة سامك
بن خرشة(((؛ فحقق ذلك شي ًئا من التوازن االقتصادي بني
الطبقتني اللتني يتألف منهام أول جمتمع إسالمي ،وكان هذا
بوحي من اهلل  ،قال تعاىل﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔﮕ

((( انظر :مفاتيح الغيب التفســر الكبري أليب عبد اهلل حممد بن عمر بن احلســن بن احلســن التيمي
الــرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت606 :هـــ) ،ط دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت ،الطبعة الثالثة  1420 -هـ ،جـ  ، 29ص  ،501وتفســر القرآن العظيم أليب الفداء
إســاعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي (ت774 :هـ) ،حتقيق :سامي بن حممد
ســامة ،ج  ، 8ص  ،68ط دار طيبة للنرش والتوزيــع1420 ،هـ 1999 -م ،وانظر :األحكام
السلطانية للاموردي ،ص .161
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ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ
ﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾(((.
وقد روى البالذري يف كتابه فتوح البلدان وفخر الرازي

يف تفسريه للقرآن الكريم أن األنصارأجابوا رسول اهلل ﷺ

حني سأهلم :بل نجعل هذا الفيء إلخواننا املهاجرين خاصة،

ثم تقسم هلم من أموالنا ما شئت(((.

((( [سورة احلرش ،اآليات .]9 - 7
((( انظر :تفســر الفخر الرازي (مفاتيح الغيب) لآليات األوىل لسورة احلرش ،وانظر :فتوح البلدان
داود ال َب َل ُذري (ت279 :هـــ) ،ص  ،21ط دار ومكتبة اهلالل-
ألمحــد بن حييى بن جابر بــن ُ
بريوت 1988 ،م.

93

 -5نظام املرياث وأثره يف حفظ التوازن االقتصادي:

عمد اإلسالم إىل حق الدوام للملكية الفردية ،فقيده
بقيود تكفل حتقيق العدالة االجتامعية وحتول دون طغيان
رأس املال ،وجترده من وسائل السيطرة واالحتكار ،وتتمثل
القيود التي قيد هبا اإلسالم هذا احلق يف النظم التي وضعها
لشئون الوصية واملرياث؛ فقد وضع اإلسالم للمرياث
حكيم يكفل توزيع الثروات بني الناس توزي ًعا ً
عادل،
نظا ًما
ً
وذلك أنه يقسم الرتكة عىل عدد كبري من أقرباء املتوىف،
فيوسع بذلك دائرة االنتفاع هبا من جهة ،ومن جهة أخرى
ِّ
يقرب طبقات الناس بعضها من بعض.
وقد حرم اإلسالم كل إجراء يؤدي إىل اإلخالل بقواعد
املرياث ،وتوعد من يتعدى حدودها بأشد عقاب يف اآلخرة،
ويف هذا يقول اهلل تعاىل بعد أن قرر هذه القواعد﴿ :ﯖ

ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ (((.
((( [سورة النساء ،اآليتان .]14 ،13

94

ومن أجل ذلك يرى معظم فقهاء املسلمني أنه ال جتوز
الوصية لوارث ،ملا ينطوي عليه هذا اإلجراء من حتايل
عىل قواعد املرياث ،وإعطاء بعض الورثة أكثر من نصيبه
ً
الرشعي،
وعمل بقوله  بعد أن نزلت آيات املواريث:
ال و ِصي َة لِو ِار ٍ
ِ
ث»(((،
«إِ َّن اهللَ َ أ ْع َطى ك َُّل ذي َح ٍّق َح َّق ُه َف َ َ َّ َ
وحتى الذين جييزون هذه الوصية يقيدوهنا يف حدود الثلث
من الرتكة عند الكثري منهم ،أما الوصية لغريالقريب
تيسريا ألعامل الرب ،ولكن يف حدود
فيجيزها مجيع الفقهاء
ً
ال يضار هبا الورثة ،وقد قدرها معظمهم بحدود الثلث من
الرتكة(((.
 -6تقييـد حريـة التصرف يف امللكيـة الفرديـة بما حيقق
املصلحـة العامة:

قيد اإلسالم حرية الترصف بقيود تكفل عدم اإلرضار
بحقوق اآلخرين وباملصلحة العامة ،ولذلك حرم عىل
((( ُسنن الرتمذي ،أبواب الوصايا ،باب ما جاء ال وصية لوارث ،حديث رقم.2121 :
((( وأما األقرباء غري الوارثني فمعظم الفقهاء يذهبون إىل أن حكمهم حكم غريهم يف جواز الوصية
هلم يف احلدود الســابق ذكرها ،ويرى أصحاب املذهب الظاهري وجوب الوصية هلم يف حدود
الثلث من الرتكة.
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املالك كل ترصف يف ملكه يؤدي إىل رضر عام أو خاص،
أو ينطوي عىل االعتداء عىل حرية اآلخرين؛ بل لقد ذهب

اإلسالم يف هذا السبيل إىل حد أنه جييز نزع امللكية من صاحبها
ً
مؤهل لذلك لصغر سن
إذا أساء استخدام حقه فيها ،أو مل يكن
أو ذهاب عقل ،ومل يكن ثمة وسيلة أخرى ملنعه ،ومن ذلك
ما تقرره الرشيعة اإلسالمية من وجوب احلجر عىل الصبي
واملجنون فيام يملكانه ألهنام ال حيسنان الترصف ،وعىل السفيه
الذي يبدد ثروته ويتلف أمواله وييسء الترصف فيها ،إىل حد
اإلرضار بورثته وباملصلحة العامة.

ومن ذلك نظام الشفعة ،إذ جييز للجار  -إذا باع جاره
ملكه ورأى أن هذا البيع ينطوي عىل رضر يلحقه ،أو يفوت
منفعة له -أن يطالب بالشفعة ،أي بأن يقدَّ م عىل الغريب
يف الصفقة ويلغي العقد األول ،لقوله ﷺ( :اجلَ ُار َأ َح ُّق
بِ َس َقبِ ِه)((( ،أي :بسبب ُقرب ملكه من ملك جاره.

وال جييز اإلسالم للاملك تعطيل ملكه إن كان يف ذلك
إرضار باملصلحة العامة ،ويبيح لويل األمر يف هذه احلالة
مصادرة امللكية ومنحها ملن يقوى عىل استغالهلا ،وقد

الش ْفع ِة عَل ص ِ
اب ع َْر ِ
احبِ َها َق ْب َل ال َب ْيعِ ،حديث رقم.2258 :
ض ُّ َ َ َ
((( صحيح البخاري ،كتاب الشفعةَ ،ب ُ
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فعل ذلك عمر بن اخلطاب  مع بالل بن احلارث( ،ف َع ِن
ال ِار ِ
ْ ِ
ِ
ث ا ُْل َز ِ ِّنَ ،ع ْن َأبِ ِيهَ ،أ َّن َر ُس َ
ول اهلل ﷺ
ال ِارث ْب ِن بِ َلل ْب ِن ْ َ
َ
ِ
ِ
َان ُع َم ُر َق َال لبِ َل ٍل :إِ َّن َر ُس َ
ج َعَ ،ق َالَ :ف َل َّم ك َ
ول
َأ ْق َط َع ُه ا ْل َعق َيق َأ ْ َ
اهلل ﷺ َل ْ ُي ْقطِ ْع َك لِت َْح ُج َر ُه َع ِن الن ِ
َّاس ،إِن ََّم َأ ْق َط َع َك لِ َت ْع َم َل،
َف ُخ ْذ ِمن َْها َما َقدَ ْر َت َع َل ِع َم َرتِ ِهَ ،ور َّد ا ْل َب ِاقي)(((.

النظام املايل يف اإلسالم وحتقيق العدالة االجتامعية

ً
أول -واجبـات امللكيـة الفردية وأثرهـا يف حتقيق العدلة
االجتامعية:

ال يكتفي اإلسالم بتقييد حقوق امللكية الفردية عىل

النحو السابق فقط؛ بل يضع كذلك عىل كاهل املالك
واجبات وأعباء يف مقابل متتعه بام بقي له من هذه احلقوق،
وهي أعباء مفروضة حمددة املقادير ،ومن ذلك ما ييل:

((( األمــوال البن زنجويه ،أبو أمحد محيد بــن خملد بن قتيبة بن عبد اهلل اخلرســاين املعروف بـ(ابن
زنجويه) (ت251 :هـ) ،حتقيق الدكتور :شاكر ذيب فياض األستاذ املساعد ،جـ  ،2ص ،647
ط مركز امللك فيصل للبحوث والدراســات اإلســامية ،السعودية ،الطبعة األوىل 1406 ،هـ
والســنن الصغرى للبيهقي ،كتاب البيوع ،باب إقطاع املوات،
  1986م ،حديث رقمُّ ،106 :حديث رقم.2193 :
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-1الزكاة ،فقد فرض اإلسالم عىل خمتلف الثروات
وشتى مظاهر النشاط االقتصادي من أنواع الزكاة ما يكفل
حتقيق العدالة االجتامعية ،ففرض الزكاة فيام تنتجه األرض،
وفيام يملكه الفرد من الذهب والفضة واألنعام وعروض
التجارة بالرشوط املبينة يف كتب الفقه اإلسالمي.

واألصل يف الزكاة بجميع أنواعها أن تدفع إىل بيت املال،
وبيت املال يوزعها يف مصارفها التي حددهتا الرشيعة ،ومن
أمهها اإلنفاق عىل الفقراء واملساكني ويف سبيل اهلل  ،وقد
جعل اإلسالم الزكاة من أهم أركانه ،وقرهنا باإليامن باهلل
سبحانه وتعاىل وبالصالة ،ملا هلا من وظيفة مهمة يف حفظ
التوازن االقتصادي.

 -2اخلراج ،وقد فرض يف عهد عمر بن اخلطاب 

وهو ما نسميه باألموال األمريية عىل بعض األرايض
الزراعية ،وخيصص اخلراج للمصالح العامة للمسلمني،
ويدخل يف ذلك إصالح حال املسلمني ،وأرزاق ،أي
(مرتبات) املوظفني والوالة والقضاة وأهل الفتوى من
العلامء ورجال األمن واجليش ،وتعبيد الطرق ،وعامرة
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املساجد والرباطات والقناطر واجلسور ،وإصالح األهنار،
وما إىل ذلك(((.

 -3الرضائب ،جييز الفقه اإلسالمي لإلمام أن يفرض
من الرضائب الدائمة واملؤقتة ما تدعو احلاجة إليه وتستقيم
به أحوال املسلمني ،وعىل هذا األساس فرضت يف عهود
اخلالفة رضائب عىل الواردات وعىل التجار الذين يمرون
ببعض نقاط املراقبة يف البالد اإلسالمية ،وعىل السفن التي
متر بمواين هذه البالد ،وعىل احلوانيت ودور سك النقود،
وعىل ٍ
نواح أخرى كثرية من هذا القبيل.

-4الصدقات ،أوجب اإلسالم عىل األغنياء يف بعض
األعياد واملناسبات أن ُي ِرجوا من أمواهلم صدقات
للفقراء واملساكني ،ومن أهم هذه الصدقات زكاة الفطر
التي ُيرجها رب األرسة قبل يوم عيد الفطر عن نفسه
وخدمه وأفراد أرسته الذين جتب عليه نفقتهم ،ومنها
((( هذه عبارة امليداين عىل القدوري ،انظر :اللباب يف رشح الكتاب لعبد الغني الغنيمي امليداين رشح
ملخترص القدوري صنفه اإلمام أبو احلســن أمحد بن حممد ،القدوري ،البغدادي ،احلنفي املتوىف
يف عام 428هـ ،يف الفقه احلنفــي ،ص  ،276ص  ،277وانظر يف تفصيل هذا املوضوع ،كتاب
اخلراج ،لإلمام أيب حنيفة.
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أيضا األضحية يف يوم عيد األضحى ،واهلدي الذي جيب
ً
أو ُي ْستحب للحاج نحره ،وكالمها ُيصص كله أو معظمه
أو قسم منه للفقراء واملساكني ،قال تعاىل﴿ :ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ﴾(((.
 -5الكفارات ،فقد عمد اإلسالم إىل طائفة من اجلرائم
التي يكثر حدوثها وجعل كفارهتا إخراج األموال والتصدق
هبا عىل الفقراء ،ويف التعبري بالتصدق جماز ألننا بصدد أمر
واجب حتمي ،مثل :كفارة حنث اليمني ،وكفارة الظهار،
وكفارة معظم أنواع الفطر يف رمضان ،ولبعض املخالفات
التي حتدث يف مناسك احلج ،قال اهلل تعاىل يف كفارة اليمني:
﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
((( [سورة احلج ،اآلية .]28
((( [سورة احلج ،اآلية .]36
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ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾((( ،ويف كفارة الظهار
قال تعاىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ
ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾((( ،ويف بعض أنواع
الفطر يف رمضان قال تعاىل ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾((( ويف املخالفات
يف احلج وما يعرض من رضورات قال تعاىل﴿ :ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
((( [سورة املائدة ،اآلية .]89
((( [سورة املجادلة ،اآليتان .]4 ،3
((( [سورة البقرة ،اآلية .]184
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ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ...ﯶ ﰣ﴾(((وقال
تعاىل ﴿...:ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ﴾(((.

ثان ًيـا -نظـام التكافـل والضمان االجتامعـي وأثـره يف
حتقيـق العدالـة:

وضع اإلسالم أمثل نظام للتكافل والضامن االجتامعي،
وسن أنوا ًعا كثرية من هذا التكافل وهذا الضامن ،فأوجب
عىل األغنياء من األقرباء أن ينفقوا عىل الفقراء واملساكني
والعاجزين عن الكسب من أقربائهم ،عىل ما هو مفصل
يف املذاهب.

وأوجـب على أهـل كل حـي أن يعيـش بعضهـم مـع
بعـض يف حالـة تكافـل ،حتـى لقـد ذهـب مجاعـة مـن
((( [سورة البقرة ،اآلية .]196
((( [سورة املائدة ،اآلية .]95
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الفقهـاء على رأسـهم اإلمـام ابن حـزم إىل مسـئولية أهل
البلـد الـذي يمـوت أحـد أفـراده جو ًعـا ،فيدفـع أهلـه

الديـة متضامنين إىل أرستـه ،كأهنـم رشكاء يف موتـه ،ويف
ٍ
ـح فِ ِ
(و َأ ُّي َما َأ ْه ُ
ـم ا ْم ُر ٌؤ
ـل َع ْر َصـة َأ ْص َب َ
هـذا يقـول ﷺَ :
يه ُ
ج ِائـعَ ،ف َقـدْ ب ِرئ ْ ِ
ـم ِذ َّمـ ُة اللَِّ َت َع َ
ـال)((( .وأوىص
َ
َ ٌ
َـت من ُْه ْ
القـرآن الكريـم باجلـار القريـب واجلـار البعيـد يف أكثـر

مـن آيـة ،ومـن ذلـك قولـه تعـاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ﴾((( ،فقـرن وجـوب اإلحسـان باجلـار القريـب
والبعيـد بوجـوب عبادتـه وعـدم الشرك بـه ووجـوب

اإلحسـان بالوالدين ،وأوىص الرسـول ﷺ باجلار يف أكثر
ـات َشـ ْب َعانًا َو َج ُار ُه
مـن حديـث ،منهاَ ( :مـا آ َم َن ِب َمـ ْن َب َ
((( مسند أمحد ،جـ  ،8ص  ،481حديث رقم.4880 :
((( [سورة النساء ،اآلية .]36
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ـه وهـو يع َلم بِ ِ
ِ
ِ
ـه)((( ،وال يفرق اإلسلام يف
َجائ ٌ
ـع إِ َل َجنْبِ َ ُ َ َ ْ ُ
ذلـك بين اجلـار املسـلم وغير املسـلم(((.

كام أوجب اإلسالم عىل بيت املال النفقة عىل الزمن
(العاجز عن الكسب) ،وعىل الشيخ الفاين ،واملرأة ،إذا مل
يكن لواحد من هؤالء من جتب عليه النفقة من أقربائه ،وال
يفرق اإلسالم يف ذلك بني املسلم وغري املسلم ،فقد روى
أبو يوسف يف كتابه اخلراج أن عمر بن اخلطاب  مر
بباب قوم وعليه سائل يسأل ،وكان ً
رضيرا يبدو عليه
شيخا
ً
أنه ذمي ،فرضب عمر بعضده وقال :من أي أهل الكتاب
أنت؟ فقال :هيودي ،فقال :وما أجلأك إىل ما أرى؟ فقال:
أسأل اجلزية واحلاجة والسن ،فأخذ عمر  بيده وذهب
به إىل منزله وأعطاه شي ًئا مما عنده ،ثم أرسل إىل خازن بيت
املال وقال له :انظر هذا ورضباءه ،فواهلل ما أنصفنا الرجل
((( املعجم الكبري للطرباين ،جـ  ،1ص  ،259حديث رقم.751 :
((( مسند الشاميني ،لسليامن بن أمحد الطرباين ،جـ ،3ص ،356حديث رقم ،2458 :حتقيق :محدي
بن عبد املجيد ،مؤسســة الرســالة 1405هـ ،ولفظهَ :ع ْن َجابِ ٍرَ ،ق َالَ :ق َال النَّبِ ُّي ﷺِْ :
(ال َري ُ
ان
ان ،وجار َله ح َّق ِ
َث َل َث ٌةَ ،فجار َلــه ح ٌّق ،و ُهو َأدنَى ِْ ِ
انَ ،و َجار َلــ ُه َث َل َث ُة ُح ُق ٍ
وقَ ،ف َأ َّما ا َّل ِذي َل ُه
ال َري َ َ ٌ ُ َ
َ ٌ ُ َ َ َ ْ
ٌ
ِ
ح ٌّق و ِ
ِ
ِ
ش ٌكَ ،ل ُه َح ُّق ِْ
ِ
احدٌ َف َج ٌار ُم ْ ِ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
ِ
ال َو ِارَ ،وأ َّما الذي ل ُه َحقان ،ف َج ٌار ُم ْسل ٌم ،ل ُه َح ُّق ال ْسلم َو َح ُّق
َ َ
الار ُذو الر ِ
الو ِار ،و َأما ا َّل ِ
ٍ
ال ْس َل ِم َو َح ُّق ِْ
الر ِح ِم َو َح ُّق ْ ِ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ال َو ِار،
ق
ح
ه
ل
ِ،
م
ح
ف
وق
ق
ح
ث
ل
ث
ه
ل
ي
ذ
ُّ
ُ
ُ
ُ َ َّ
َّ
َ ُ
ِْ َ َ َّ
َو َأ ْدنَى َح ِّق ِْ
ف َل ُه ِمن َْها).
ال َو ِار َأ ْن َل تُؤْ ِذ َج َار َك بِ ِقت َِار ِقدْ ِر َك إِ َّل َأ ْن َتغ ِْر َ
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أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند اهلرم﴿ ،ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ﴾((( وهذا من املساكني من أهل
الكتاب ،ورد عنه اجلزية وعن أمثاله(((.

وأوجب اإلسالم يف حاالت الشدة والرضورة أن يعود
القادر عىل املحتاج بام يسد حاجته ،فقد روى أبو سعيد
اخلدري حال النبي ﷺ يف سفر وشدة ،فقال« :بينام نحن يف
سفر مع النبي ﷺ إذ جاء رجل عىل راحلة له ،قالَ :ف َج َع َل
َي ْ ِ
ص ُه َي ِمينًا َو ِش َم ًلَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ( :م ْن ك َ
َان
ص ُ
ف َب َ َ
َم َع ُه َف ْض ُل َظ ْه ٍرَ ،ف ْل َي ُعدْ بِ ِه َع َل َم ْن َل َظ ْه َر َل ُهَ ،و َم ْن ك َ
َان َل ُه َف ْض ٌل
ِمن َز ٍادَ ،ف ْليعدْ بِ ِه َع َل من َل َزاد َله)َ ،ق َالَ :ف َذكَر ِمن َأصن ِ
َاف
َ ْ ْ
َ ُ
َ ْ
َُ
ْ
ِ
ِ
ٍ
ٍ (((
ِ
ِ
ا َْلال َما َذك ََر َحتَّى َر َأ ْينَا َأ َّن ُه َل َح َّق لَ َحد منَّا ف َف ْضل .
ثال ًثا -حتريم طرائق الكسب غري السليم:

حتريم قاط ًعا مجيع طرائق الكسب غري
حرم اإلسالم
ً
السليم ،وهي الطرائق التي تقوم عىل الربا والرشوة ،أو
((( [سورة التوبة ،اآلية .]60
((( اخلراج أليب يوسف ،ص .126
ول ا َْل ِ
اب ا ُْلؤَ اس ِاة بِ ُف ُض ِ
اب ْاستِ ْح َب ِ
ال ،حديث رقم.1728 :
((( صحيح مسلم ،كتاب اللقطةَ ،ب ُ
َ
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استغالل النفوذ والسلطان ،أو غش الناس ،أو ابتزاز
أمواهلم ،أو التحكم يف رضوريات حياهتم ،وحرم امتالك ما
يأيت عن هذا الطريق ،وأجاز لويل األمر مصادرته واستيالء
بيت املال عليه إلنفاقه يف املصلحة العامة للمسلمني،
فاإلسالم أول ترشيع س َّن قانون (الكسب غري املرشوع)،
أو قانون (من أين لك هذا) ،وقد حقق اإلسالم بذلك عدة
أهداف سامية ،ومن ذلك:
 حتقيق تكافؤ الفرص ،والقضاء عىل أهم عوامل اتساعالفروق االقتصادية بني األفراد والطبقات ،بام يؤدي إىل
حتقيق املساواة يف شئون االقتصاد من أمثل الطرق.

 أن تقوم العالقات االقتصادية بني الناس عىلدعائم التكافل والرتاحم والتعاطف والتوايص بالصدق
واإلحسان ،وأن يتجنبوا يف معامالهتم كل ما يأباه اخللق
السليم وما يؤدي إىل التنافر والتباغض ورصاع الطبقات
واضطراب العالقات.
 دفع الناس إىل العمل لكسب املال احلالل وتنميته،ورصفهم عن الكسل والبطالة والطرق الوضيعة التي قد
تأيت بامل حرام ال بركة فيه وال نامء.
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راب ًعا -الصدقات املستحبة:

ح َّبب اإلسالم إىل األغنياء التصدق عىل الفقراء
واملساكني ،وجعل هذا التصدق من أكرب القربات إىل اهلل
 ،وجعل اكتناز األموال وعدم إنفاقها يف سبيل اهلل
من كربيات املعايص ،وتوعد املكتنزين بأشد عقوبة يوم
القيامة ،ومن ذلك قوله تعاىل﴿:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ﴾((( وقوله تعاىل﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾((( وقوله تعاىل﴿ :ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ
((( [سورة البقرة ،اآلية .]177
((( [سورة البقرة ،اآلية .]254
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ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
(((
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾
وقوله تعاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾(((.

وقد د َّلت بعض اآليات عىل أن اإلسالم ال ينظر هلذا
النوع من الصدقات عىل أنه إنفاق وتصدق بل عىل أنه حق
للفقراء يف مال األغنياء ،قال تعاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾((( وقال تعاىل﴿ :ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾(((.
((( [سورة البقرة ،اآليتان .]262 ،261
((( [سورة البقرة ،اآلية .]267
((( [سورة املعارج ،اآليتان .]25 ،24
((( [سورة الروم ،اآلية .]38
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وكثري من اآليات تنظر إىل التملك عىل أنه جمرد
وظيفة يف يد صاحبها بإنفاق املال ملستحقيه ،وينظر إىل
املالك كمستخلف عىل الثروة من قبل اهلل  ،ويف ذلك
يقول تعاىل﴿:ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾(((.
خامسا -الرتغيب يف إنفاق ما زاد عىل احلاجة للمصلحة
ً
العامة:

اإلسالم ال حيبب إىل األغنياء أن ينسلخوا من مجيع
ما يملكون ليقدموه إىل الفقراء؛ بل إن اإلسالم ليكره
هذا املسلك ويوجب عىل الفرد أن يبقي من أمواله ما
يكفي حاجته وحاجة من يعوهلم ،ويف هذا يقول تعاىل:
﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾((( ،والعفو
أي السهل اليسري الذي ال يؤثر يف حياة الفرد ،وقد ثبت
أن الرسول ﷺ كان يرد صدقة من يريد التصدق بجميع
ماله ،فعن جابر بن عبد اهلل األنصاري  ،قال :كنا عند
((( [سورة احلديد ،اآلية .]7
((( [سورة البقرة ،اآلية .]219
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رسول اهلل ﷺ إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب ،فقال:
يا رسول اهلل ،أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة
ما أملك غريها ،فأعرض عنه رسول اهلل ﷺ ،ثم أتاه من
قبل ركنه األيمن ،فقال مثل ذلك فأعرض عنه ،ثم أتاه من
قبل ركنه األيرس فأعرض عنه ،ثم أتاه من خلفه ،فأخذها
رسول اهلل ﷺ فخذفه هبا ،فلو أصابته ألوجعته ولعقرته،
ُ
يملك فيقول :هذه
فقال رسول اهلل ﷺ( :يأيت أحدُ كم بام
ِ
صدقة ،ثم يقعدُ ي ِ
الناسَ ،خ ُري الصدَ قة ما كان َعن
ستكف
َ
َ ُ ُ
َظ ِ
غنى)(((() ،وأخرج البخاري عن أيب هريرة  قال:
هر ً
ِ
ِ
الس ْف َلَ ،وا ْبدَ ْأ
قال رسول اهلل ﷺ( :ال َيدُ ال ُع ْل َيا َخ ْ ٌي م َن ال َيد ُّ
بِ َم ْن َت ُع ُ
ف
الصدَ َق ِة َع ْن َظ ْه ِر ِغنًىَ ،و َم ْن َي ْس َت ْع ِف ْ
ولَ ،و َخ ْ ُي َّ
ِ
ِ
ُي ِع َّف ُه اهللُ َ ،و َم ْن َي ْس َت ْغ ِن ُي ْغنه اهللُ)((( ،أي أن تظل غن ًّيا تتصدق
وتكون يدك هي ال ُعليا خري من أن تنسلخ من مجيع أموالك
فتتكفف الناس ويدك تكون هي السفىل ،و َع ْن َس ْع ِد ْب ِن
َأ ِب و َّق ٍ ِ
ض اهللُ َعنْ ُهَ ،ق َالَ :جا َء النَّبِ ُّي ﷺ َي ُعو ُد ِن َو َأنَا
َ
اص َر َ
ِ
ِ
وت بِاألَ ْر ِ
اج َر من َْها،
بِ َم َّك َةَ ،و ُه َو َيك َْر ُه َأ ْن َي ُم َ
ض ا َّلتي َه َ
داود ،كتاب الزكاة ،باب الرجل خيرج من ماله ،حديث رقم.1673 :
((( ُسنن أيب ُ
((( صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب ال صدقة إال عن ظهر غنى ،حديث رقم.1427 :
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ول اهللُ ،أ ِ
َق َالَ ( :ي ْر َح ُم اهللُ ا ْب َن َع ْف َرا َء)ُ ،ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
وص
بِ َم ِل ُك ِّل ِه؟ َق َال( :الَ)ُ ،ق ْل ُتَ :ف َّ
الش ْط ُرَ ،ق َال( :الَ)ُ ،ق ْل ُت:
ال ُّث ُل ُثَ ،ق َالَ ( :فال ُّث ُل ُثَ ،وال ُّث ُل ُث كَثِ ٌري ،إِن ََّك َأ ْن تَدَ َع َو َر َثت ََك
َأ ْغنِ َيا َء َخ ْ ٌي ِم ْن َأ ْن تَدَ َع ُه ْم َعا َل ًة َي َت َك َّف ُف َ
َّاس ِف َأ ْي ِدهيِ ْم،
ون الن َ
َوإِن ََّك َم ْه َم َأ ْن َف ْق َت ِم ْن َن َف َق ٍةَ ،فإِ َّنَا َصدَ َق ٌةَ ،حتَّى ال ُّل ْق َم ُة ا َّلتِي
ت َْر َف ُع َها إِ َل ِف ا ْم َر َأتِ َكَ ،و َع َسى اهللُ َأ ْن َي ْر َف َع َكَ ،ف َينْت َِف َع بِ َك
آخ ُر َ
ض بِ َك َ
ون)َ ،و َل ْ َي ُك ْن َل ُه َي ْو َم ِئ ٍذ إِ َّل ا ْبنَ ٌة(((،وقال
ن ٌ
َاس َو ُي َ َّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ض اهللُ َعنْ ُهُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول اهلل ،إِ َّن م ْن
َك ْع َ
ب ْب َن َمالك َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َْو َبتِي َأ ْن َأن َ
ْخل َع م ْن َم ِال َصدَ َق ًة إِ َل اهللَ ،وإِ َل َر ُسوله ﷺ؟
َق َالَ ( :أ ْم ِس ْك َع َل ْي َك َب ْع َض َمالِ َكَ ،ف ُه َو َخ ْ ٌي َل َك)ُ ،ق ْل ُت:
ِ
ِ
ِ
ب(((.
َفإِ ِّن ُأ ْمس ُك َس ْهمي ا َّلذي بِ َخ ْي َ َ

وختا ًما  ..فرشيعة اإلسالم قد وصلت يف حرصها عىل
املساواة بني الناس يف شئون االقتصاد إىل ٍ
شأو رفيع مل
تصل إىل مثله وال إىل ما يقرب منه أية رشيعة أخرى من

ِ
ِ
َّاس ،حديث
اب َأ ْن َي ُ ْت َك َو َر َث َت ُه َأغْن َيا َء َخ ٌ ْي م ْن َأ ْن َي َت َك َّف ُفوا الن َ
((( صحيح البخاري ،كتاب الوصاياَ ،ب ُ
رقم.2742 :
ف بع َض مالِ ِ
ــهَ ،أ ْو َب ْع َض َر ِق ِيق ِهَ ،أ ْو
((( صحيح البخاري ،كتــاب الوصاياَ ،ب ُ
اب إِ َذا ت ََصدَّ َقَ ،أ ْو َأ ْو َق َ َ ْ َ
َد َوا ِّب ِهَ ،ف ُه َو َج ِائزٌ  ،حديث رقم.2757 :
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رشائع العامل قديمه وحديثه ،والنظم التي وضعها اإلسالم
يف شئون االقتصاد نظم مثالية حكيمة ،فهي تقرر امللكية
الفردية وحتيطها ِ
بسياج من احلامية ،وتذلل أمام الفرد ُسبل
التملك واحلصول عىل املال ،وتشجع عىل العمل ،وتعطي
كل جمتهد جزاء اجتهاده ،وتفسح املجال أمام التنافس
والرغبة يف التفوق والطموح ،فتحقق بذلك تكافؤ الفرص
بني الناس يف هذه امليادين ،ولكنها من جهة أخرى تقلم
أظافر رأس املال ،وجترده من وسائل الرضر واالحتكار،
بدون أن تشل حركته وتعوقه عن القيام بوظيفته كعامل
مهم يف اإلنتاج ،وتعمل عىل استقرار التوازن االقتصادي،
وتقليل الفروق بني الطبقات وتقريبها بعضها ببعض،
ومن جهة ثالثة تقيم العالقات االقتصادية بني الناس عىل
دعائم متينة من التكافل والتعاون والتوايص بالرب والعدل
واإلحسان ،وتضع أمثل نظام للضامن االجتامعي ،وتكفل
لكل ٍ
فرد حياة إنسانية كريمة.
*

*
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*

املوضوع
تقديم

أ.د .حممد خمتار مجعة مربوك  -وزير األوقاف .

مقاصد الرشيعة دراسة مصطلحية

أ .د .محدان مسلم املزروعي  -رئيس جملس أمناء جامعة
حممد بن زايد للعلوم اإلنسانية ،ورئيس اهليئة العامة
للشئون اإلسالمية واألوقاف بدولة اإلمارات العربية
املتحدة ساب ًقا.

ترتيب املقاصد الرشعية

أ.د .عيل مجعة حممد عبد الوهاب  -عضو هيئة ِكبار
العلامء ،ومفتي اجلمهورية ساب ًقا .

حفظ النفس

أ.د  .حممد خمتار مجعة مربوك ،وزير األوقاف .

ًأسس ومبادئ النظام املايل واالقتصادي يف الترشيع
اإلسالمي
أ.د .نرص فريد حممد واصل  -عضو هيئة ِكبار العلامء،
ومفتي اجلمهورية ساب ًقا .
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منافذ بيع
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب
مكتبة املبتديان
13ش املبتديان ــ السيدة زينب
أمام دار اهلالل ــ القاهرة

مكتبة املعرض الدائم
1194كورنيش النيل  -رملة بوالق
مبنى اهليئة املرصية العامة للكتاب
القاهرة
ت 25775000 :ــ 25775228
ت 25775109 :داخىل 194

مكتبة  15مايو
مدينة  15مايو ــ حلوان خلف مبنى اجلهاز

مكتبة مركز الكتاب الدوىل
30ش  26يوليو ــ القاهرة
ت25787548 :

مكتبة اجليزة
 ١ش مراد ــ ميدان اجليزة ــ اجليزة
ت 35721311 :
مكتبة جامعة القاهرة
خلف كلية اإلعالم ــ باحلرم اجلامعى
باجلامعة ــ اجليزة

مكتبة  26يوليو
 19ش  26يوليو ــ القاهرة
ت 25788431 :

مكتبة رادوبيس
ش اهلرم ــ حمطة املساحة ــ اجليزة
مبنى سينام رادوبيس

مكتبة رشيف
36ش رشيف ــ القاهرة
ت23939612 :
مكتبة عرابى
 ٥ميدان عرابى ــ التوفيقية ــ القاهرة
ت 25740075 :

مكتبة أكاديمية الفنون
ش مجال الدين األفغانى من شارع حمطة
املساحة ــ اهلرم
مبنى أكاديمية الفنون ــ اجليزة

مكتبة احلسني
مدخل  ٢الباب األخرض ــ احلسني ــ القاهرة
ت 25913447 :

مكتبة ساقية عبداملنعم الصاوى
الزمالك ــ هناية ش  26يوليو
من أبوالفدا ــ القاهرة
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مكتبة اإلسكندرية
 ٩٤ش سعد زغلول ــ اإلسكندرية
ت 03/4862925 :

مكتبة املنيا (فرع اجلامعة)
مبنى كلية اآلداب ــ جامعة املنيا ــ املنيا
مكتبة طنطا
ميدان الساعة ــ عامرة سينام أمري
ــ طنطا
ت 040/3332594 :

مكتبة اإلسامعيلية
التمليك ــ املرحلة اخلامسة ــ عامرة ٦
مدخل ( أ )  -اإلسامعيلية
ت 064/3214078 :

مكتبة املحلة الكربى
ميدان حمطة السكة احلديد
عامرة الرضائب ساب ًقا ــ املحلة

مكتبة جامعة قناة السويس
مبنى امللحق اإلدارى ــ بكلية الزراعة
ــ اجلامعة اجلديدة ــ اإلسامعيلية
ت 064/3382078 :

مكتبة دمنهور
ش عبدالسالم الشاذىل ــ دمنهور
مكتب بريد املجمع احلكومى ــ توزيع
دمنهور اجلديدة

مكتبة بورفؤاد
بجوار مدخل اجلامعة
ناصية ش  14 ،١١ــ بورسعيد

مكتبة املنصـــورة
 ٥ش السكة اجلديدة ــ املنصورة
ت 050/2246719 :

مكتبة أسوان
السوق السياحى ــ أسوان
ت 097/2302930 :

مكــتـبـة مــنــوف
مبنى كلية اهلندسة اإللكرتونية
جامعة منوف

مكتبة أسيوط
60ش اجلمهورية ــ أسيوط
ت 088/2322032 :

توكيل اهليئة بمحافظة الرشقية
مكتبة طلعت سالمة للصحافة
واإلعالم
ميدان التحرير ــ الزقازيق
ت 055/2362710 :
ت010065337332 :

مكتبة املنيا
 16ش بن خصيب ــ املنيا
ت 086/2364454 :
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امل�شرف على امل�شروعات الثقافية

مروان حماد
متابعة

فريال ف�ؤاد
املراجعة اللغوية

د .ح�سن �أحمد خليل
�ســيد عبد املنعـم
ت�صميم الغالف

حممد بغدادي
الإخراج الفني

�أحمد طه حممود

رقم اإليداع بدار الكتب

