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مقدمة الطبعة الثانية

نفدت بحمد هللا الطبعة األولى من كتاب: »االجتهاد في السياسة الشرعية ـ 

قواعد وضوابط«، واتصل بي عدد من الباحثين، يرجو منه نسخة يعتمدها في 

أبحاثه ودراساته، كما حدثني عدد من الزمالء املشتغلين بالتدريس بمؤسسات 

في  أساسيا  مرجعا  باعتباره  لقراءته  طلبته  وجه  أن  بعد  عنه،  العالي  التعليم 

دراساتهم وأبحاثهم.

نطاق  الفائدة على  تعم  الكتاب من جديد حتى  أعيد نشر  من أجل ذلك، 

أوسع، ومجاالت أرحب، مع إعادة تصحيحه وفهرسته بشكل جديد.

أرجو من الباحثين واملهتمين أن تنصب اهتمامتهم على املقترحات العملية في 

املواضيع الواردة في الكتاب، على أن تكون منطِلقة من هذا التأسيس النظري 

ملعالجة قضايا واقعية في الشأن السيا�سي وفق هذه القواعد.

للباحثين  املجال  يفسح  الذي  اإلسالم«  »منار  موقع  أشكر  أن  يفوتني  وال 

والخبراء والدارسين لنشر منتوجاتهم على أوسع نطاق من باب« علم ينتفع به«، 

إلى  انتقاله  بعد  حسناته  تدوم  أن  يرغب  ملن  الباب،  تفتح  ممتازة  خطوة  وهي 

الدار اآلخرة.

وأشكر أيضا مركز »مفاد« الحتضانه هذا العمل.

كتبه الفقير إلى ربه

عبد الصمد بن محمد الر�سى

ظهر األحد 9 رجب 1442ه املوافق ل 21 فبراير 2021 م
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f
الدكتور عبد العظيم صغيري

ماذا يعني التقعيد لالجتهاد في الفقه السيا�سي؟ وما هي مراحل هذا التقعيد؟ 

في  األمة  مصالح  حقيق 
َ
ت في  الشرعية  السياسة  في  االجتهاد  فائدة  تتجلى  وأين 

الفقه والسياسة الشرعية؟  بين  العالقة  اليوم؟ وما هي  التي تعيشها  األوضاع 

وهل كان لألحداث السياسية التي عرفتها األمة اإلسالمية أثر في التقعيد لالجتهاد 

في السياسة الشرعية؟ أال يفيدنا ذلك كله في إدراك قواعد السنن الربانية في 

األمة اإلسالمية وينير طريق اجتهادنا في الفقه السيا�سي اإلسالمي املعاصر؟

اللوذعي  واألصولي  األريب،  البحاثة  استهل  وغيرها،  الحارقة  األسئلة  بهاته 

اللبيب، األخ األعز فضيلة الدكتور سيدي عبد الصمد الر�سى كتابه »االجتهاد 

في السياسة الشرعية: قواعد وضوابط«، وهو بهذا يكشف عن وعي ملفت 

الفقه  في  املشتغلون  بها  يستأنف  جديدة،  أجوبة  اجتراح  في  السؤال  بأهمية 

الشرعية  السياسة  مسائل  عويصات  في  نظرهم  املعاصر  اإلسالمي  السيا�سي 

وقضاياها.

في  املعرفية  املسائل  أهم  من  واحدة  لبحث  هذا،  ِسفره  في  الكاتب  ينبري 

معمار  تشييد  إلى  الهادف  املبارك،  العلمي  ملشروعه  العلمي  التأسيس  مسيرة 

قواعد االجتهاد في السياسة الشرعية وضوابطها، وتكشف القراءة الفاحصة 

املؤطرة  األسئلة  في  تأمله  وَسديد  وره 
َ
غ وعميق  املؤلف  نظر  ُبعد  الكتاب  ملتن 

إلشكالية الكتاب، والقضايا املوجهة ألطروحته املركزية.
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واعيا  الشتغاله،  جة  املسّيِ املعرفية  بالحدود  عارفا  املؤلف  نلفي  لذلك 

بالسياق العام الذي يندرج فيه مؤلفه هذا، وهو سياق يدعو فيه إلى ضرورة: 

»إنجاز الدراسات التخصصية العميقة لجزئيات الفقه السيا�سي اإلسالمي في 

جادة  محاوالت  في  والسعي  املسلم،  العقل  أنشأها  التي  املعرفة  مجاالت  شتى 

الستلهام قواعد االجتهاد في »السياسة الشرعية« أو »الفقه السيا�سي«.

لكن هذا السعي ليس ادعاء يسيرا، وال نزهة عابرة في مجاالت التنظير التي 

ال يتأسس عليها عمل، لذلك سعى املؤلف بلياقته ولباقته التي يعرفها كل من 

التي  التفاصيل  من  بمجموعة  وتعريفه  القارئ  إشراك  إلى  وصاحبه،  عاشره 

ولج الذي 
َ
تجعله واعيا بحقيقة التحدي الذي يندرج فيه الكتاب، وخطورة امل

ولجه كاتبه؛ فهو يقرر بداية أن: »الغوص في مسائل السياسة الشرعية غوص 

في االجتهاد صعُب املراس«، ويتبنى في هذا السياق شهادة ابن قيم الجوزية رحمه 

هللا تعالى التي يرى فيها أن الخوض في مسائل السياسة الشرعية: »موضع مزلة 

أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك«، تزداد خطورته أكثر عندما نستحضر 

الفن، وذلك راجع  في هذا  تواجه كل مشتغل  التي  للتحديات  املركبة  الطبيعة 

حسب املؤلف إلى: »التأثير املباشر والعميق للظروف السياسية التي تعيشها األمة 

اليوم، وسهولة وسائل االطالع على املعلومات، وتطور الظاهرة االستشرافية، 

وهيمنة الفكر الالئكي«، وقد تضافرت هاته العوامل مجتمعة لتفتق رتقا ظل 

لم  من  االجتهادية  للعملية  يتصدى  »فصار  عديدة:  لقرون  الفتق  على  عصيا 

وضعية  مرجعيات  من  االنطالق  صار  بل  لذلك،  املؤهلة  الشروط  فيه  تتوفر 

بشرية وإقحام النصوص الشرعية املقدسة في غير منظومتها الحقيقية ديدن 

كثير من املفكرين بدعوى االجتهاد متناسين أهم شروط االجتهاد املعتبر«.
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أو  الكلية  بالقضايا  »اإلملام  املؤلف:  عند  املعتبر  االجتهاد  شروط  وتقت�سي 

األغلبية الضابطة للوسع املبذول من قبل فرد أو جماعة توفرت فيهم الشروط 

األحكام  وتنزيل  والستنباط  األمم،  تاريخ  في  تعالى  هللا  سنة  إلدراك  التأهيلية، 

التي تدبر بها شؤون األمة اإلسالمية في حكومتها وتشريعها وقضائها، وفي جميع 

من  بغيرها  تربطها  التي  الخارجية  عالقتها  وفي  واإلدارية،  التنفيذية  سلطاتها 

األمم«.

في  االجتهاد  لواقع  الدقيق  والفهم  امللتبس،  بالسياق  العميق  الوعي  هذا 

الضوابط  تسطير  قبل  املؤلف  دفع  واملتشابك،  املعقد  الشرعية  السياسة 

والقواعد املؤطرة لهذا االجتهاد، إلى اقتراح سلة من املقترحات النظرية يتأسس 

عليها ما يأتي من أفهام ورؤى في فصول الكتاب ومباحثه.

وأول هاته املقترحات وأوالها بالنظر عند املؤلف، تقديم إجابة عن السبب 

الثاوي وراء غياب هاته القواعد وتلك الضوابط، أو بعبارة أخرى: ما الذي منع 

السلف من إفرادها بالتأليف؟

وفي هذا املجال، نلفي املؤلف واضحا في تشخيصه، دقيقا في وضع اليد على 

يفرد  لم  الشرعية  السياسة  في  لالجتهاد  »التقعيد  أن:  يرى  فهو  الداء؛  مكمن 

بتصانيف خاصة إال في أزمنة متأخرة من التاريخ اإلسالمي. ولعل أول تصنيف 

450ه،  سنة  املتوفى  للماوردي  السلطانية«  »األحكام  هو  باملوضوع  خاص 

وأغلبها كانت متأثرة بالواقع السيا�سي آنذاك. والسبب في ذلك أن معظم قواعد 

أو  الراشدين  الخلفاء  ِقبل  الواقع من  في  كانت تسري  إنما  الشرعية  السياسة 

من جاء بعدهم من الحكام، ولم تسمح تقلبات الواقع السيا�سي بإفراده بالنظر 

والدرس.
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لقد كان لصدمة انفراط عقد الخالفة والستتباب األمر للملك األموي وما 

بشكل  املوضوع  غمار  خوض  عدم  في  األكَبر  األثَر  عظيمة،  فتن  من  ذلك  تال 

دقيق ومستقل، فوازن الفقهاء رحمهم هللا تعالى واختاروا الحفاظ على بيضة 

في  يحتاجونه  بما  يتعلق  فيما  دينها  شؤون  األمة  لتعليم  وتفرغوا  املسلمين، 

عباداتهم ومعامالتهم وكافة شؤونهم الفردية واالجتماعية. ولقد زاد هذا االختيار 

قبوال على مضض ما مارسه الحكام من استبعاد ملن يخالفهم ويستع�سي على 

التطويع كاألئمة األربعة رحمهم هللا تعالى.

باملهمات  ووعيه  املؤلف  رؤية  وضوح  بجالء  ليبين  فجاء  الثاني  املقترح  أما 

العلمي  مشروعه  سياق  في  الراهنية  شديدة  أنها  يرى  التي  املستعجلة  املعرفية 

هذا، لذلك نجده يراهن على وضوح الرؤية وصفائها بخصوص أربعة مسائل: 

له السلف من مكتوبات 
َّ
املسألة األولى: املوقف من التراث املتنوع الذي أث

واجتهادات في السياسة الشرعية.

وتتلخص مفردات التعامل مع هذا املوقف حسب الكاتب في ثالث توجيهات 

منهجية البد من االنتباه إليها وهي:

واإلكراهات  واملوضوعية  التاريخية  السياقات  استحضار  ضرورة  األول: 

السياسية التي واكبت التأليف آنئذ، فهو يقرر أن: »َبْيَن املهتمين بهذا املوضوع 

في العصر الحالي والفترة الراشدة في الفقه السيا�سي تراث هائل من االجتهادات 

في السياسة الشرعية التي كانت خاضعة ملعايير الزمان واملكان حينها، والحاجة 

والضرورة، واملمكن واملتاح«.

لم  لهم، ألنهم  العذر  تقدير جهود السلف وإكبار عملهم والتماس  الثاني: 

يألوا جهدا: »في إحقاق الحق وإعالء كلمته«.
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الثالث: الدعوة إلى ضرورة استيعاب هذا التراث باعتباره شرطا الستئناف 

النظر في الحاضر، مع قراءته قراءة نقدية منصفة، بحيث نكون: »قادرين على 

إنتاج  إلى قواعد واضحة عوض أن نعيد  مساءلته وتقويمه ومحاكمة عباراته 

مقوالت السابقين أو نستورد عبارات املعاصرين«.

لذلك  تقلبات،  من  اقع  الو في  يعتمل  ملا  امللفت  الوعي  الثانية:  املسألة 

فقيمة الكتاب تتأتى من صدوره من مفكر متساوق في عقله النظر إلى الواقع 

ينطلق  الذي  املتميز،  املكتوب  هذا  في  بنيانها  يشيد  التي  الفكرة  في  النظر  مع 

أشد  من  الشرعية  السياسة  في  »االجتهاد  أن:  ترى  مسلمة  من  صاحبه  فيه 

الناس ومصالحهم«، وهو  وتغير حاجات  الواقع،  بتقلبات  تأثرا  االجتهاد  أنواع 

حوالُت الواقع املعيش وما فيه من تقلبات سياسية سريعة، 
َ
تغير يزيده عمقا: ت

وتناقضات بين املبادئ والتطبيقات مريعة، واختالف في الرؤى والتصورات«، 

الكاتب  يراه  كما  املكلفين  فعل  عن  الناتج  السيا�سي  الشأن  في  األصل  إن  بل 

انبناؤه على: »تدافع وخصومات وتداخل في املصالح واألغراض، وما يداخله من 

حوالت تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية 
َ
صراعات فردية وجماعية وت

وفتن عامة عانت منها األمة األمرين«.

أبعدت  التي  املوارد  إلى  االنتباه  الواقع،  في  الحصيف  النظر  مفردات  ومن 

الدين وأقصته عن الفعل في السياسة وعواملها، فحبسته في ركن ق�سي وضيق، 

لذلك يرى املؤلف ضرورة االنتباه إلى: »خطورة الهجمة الالئكية العلمانية من 

قبل الغرب بإقصائهم الشأن الديني إلى سلة االهتمامات الشخصية املحدودة، 

وبصدور ألسنة عربية إسالمية تنفي عن اإلسالم عنايته بالشأن السيا�سي وترى 

أن اإلسالم ليس في نظام الحكم على �سيء«.
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أفرزتها  التي  التجارب  على  واملنضبط  الواعي  االنفتاح  الثالثة:  املسألة 

الحق  على  وأطره  الحكم  ترشيد  في  تجارب  من  املعاصرة  البشرية  الحكمة 

واملصلحة، فاملؤلف يرى أن التعويل على السلف في استلهام قواعد السياسة 

الشرعية وضوابطها: »ال يمنع البتة من االستفادة مما أنتجته الحكمة البشرية 

ع 
ُ
الّتمان مما ال يتعارض مع القواعد الشرعية، كاملقترحات الجيدة في مجاالت 

من الظلم، وتنظيم الخالف، وتعدد اآلراء، وآليات الحكم«.

في  املفاتيح  املصطلحات  في  متخصصة  دراسات  إنجاز  الرابعة:  املسألة 

السياسة الشرعية، ومؤلف الكتاب يصدر في هذه املسألة عن وعي عميق بقيمة 

واضحة  معرفة  اجتراح  في  واملفاهيم  املصطلحات  تؤديه  الذي  املعرفي  الدور 

ومقاصدها،  الشرعية  السياسة  أصول  عن  اإلبانة  في  والقصد  الرشد  تتغيى 

ذلك أن: »املعجم السيا�سي اإلسالمي ثري، على اختالفات بين هذه املدرسة أو 

اإلمامة 
َ
تلك، مما يستدعي دراسات مصطلحية لبيان خصوصية كل مصطلح ك

والخالفة، وامللك والسلطنة، واإلمارة والوزارة، والطاعة والنصيحة، والجماعة 

والفرقة«.

أما املقترح الثالث، فهو عبارة عن اعتراف من قبل الكاتب بأن هذا املشروع 

رحلة  في  األولى  الخطوة  صاحَب  يكون  أن  املؤلف  وحْسُب  فردي،  ال  جماعي 

األلف ميٍل فيه؛ يقول مجليا وجهة نظره: »بل هو مشروع عمل يتطلب دراسات 

متعددة حسب حاجات املسلمين ومصالحهم على عدة مستويات... مع مراعاة 

نصوص  بذلك  أجاءت  سواء  الرباني،  للشرع  الكلية  واألصول  العامة  القواعد 

تفصيلية أم عبارات كلية إجمالية، مع االسترشاد بسنة هللا في األمم. كل ذلك 

يتطلب جهودا جماعية متضافرة لتتمكن من تحقيق املصالح العليا لألمة«.
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هذه مدامُك ثالثة، من شأن الحسم فيها أن يجبر النقص املهول الذي تعاني 

منه الدراسات العلمية في مجال السياسة الشرعية، نقٌص كان له: »تأثير سلبي 

عميق في تأسيس مرجعية من القواعد األصيلة التي يمكن االحتكام إليها عند 

االختالف واللجوء إليها ألجل سداد االجتهاد ورشده«.

وفهم  بعمق  ذلك  كل  »استيعاب  بـ  إال  املؤلف  حسب  ذلك  يتحقق  ولن 

حاجات األمة اليوم، الستلهام القواعد الكلية، وإدراك الحاجات املتغيرة ليكون 

االجتهاد صائبا«.

يكشف هذا الوضوح املنهجي عن خاصية يجدر التنويه بها في مقدمة هذا 

ته تجربته املمتدة 
َّ

الكتاب، وهي أن مؤلفه يصدر فيه عن حس تربوي عميق، غذ

وهو  إخاله  لذلك  ونيف،  عقود  ثالثة  من  يربو  ملا  والتعليم  التربية  حقول  في 

الشرعية،  السياسة  في  لالجتهاد  الناظمة  والضوابط  القواعد  لبيان  يتصدى 

الجامعات  مرابع  إلى  بأ�سًى  وينظر  الجامعي،  الدرس  حلقات  إلى  عينيه  ُب  ُيَصّوِ

لة الباحث وَيُسدُّ َنْهمة العطشان في أمر ذي 
ُ
الخاليِة مناهُجها من كتاب يشفي غ

بال في السياسة الشرعية وشؤونها.

الجامعة  صياغُته  حيث  من  الكتاب،  هذا  بها  جاء  التي  فالكيفية  هنا  من 

بلغة  ى  َو�سَّ
ُ
امل التركيب  ودقة  اللفظ،  وجزالة  املعنى  وُيسر  النظر  في  العمق  بين 

واصفة دالة على املراد، قاصدة في املرمى، ومن حيث استشرافه آلفاق التجديد 

والتحديث في السياسة الشرعية، تجديٌد يرى الكاتب ضرورة تأثيله على قواعد 

جامعة، وتأصيله على ضوابط مانعة، لذلك فهو وثيقة تكوينية مهمة ومرجع 

ال يستغني عنه باحث، إنه بداية املجتهد ونهاية املقتصد في السياسة الشرعية، 

يستوي في ذلك األستاذ الجامعي الذي يجد فيه مادة للتكوين والتأطير وسندا 

وعبارة  جامع،  وصف  من  بغيته  فيه  يجد  الذي  والطالب  والحفز،  للتوجيه 
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قاصدة، وعرض مختصر وغير مخل ملهمات القواعد واألصول الواجِب رعايُتها 

في مسارات التكوين املتخصص في الفقه السيا�سي اإلسالمي املعاصر، ويكفي 

ى بها الكاتب 
َّ

هنا أن أحيل القارئ الكريم على املقترحات العلمية العميقة التي حل

خاتمة هذا الكتاب، وفتح من خاللها أوراشا للدرس والبحث والنظر، جريا على 

عادة الكتاب الكبار، الذي يسكنهم هاجس تطوير املعرفة وتثويرها.

أن  رأيت  اثنين  ملمحين  إلى  التنويه  أريد  املتواضع،  التقديم  هذا  خاتمة  في 

اإلشارة إليهما تتعاضد وخصوصيات املشروع االجتهادي الذي يرفع لواءه هذا 

الكاتب:

 
ُ
َتَبة

َ
يتجلى في التفات املؤلف إلى عامل مهم قلما يحفل به الك امللمح األول 

في الشأن السيا�سي عموما واإلسالمي خصوصا، وهو عامل اإليمان بالغيب مع 

تنصيصه الدائم على مجموعة من املفاهيم الدائرة في فلك اإليمان به والتصديق 

بالصحيح الثابت من أخباره، بشكل يبين أن النظر في الشأن السيا�سي باعتباره 

شأنا يلتصق بهموم الناس ومعاشهم، ال ينفك عن النظر إليه في سياق الرؤية 

و«سنة  هللا«  و«فعل  هللا«  »قدر  تستحضر  رؤية  وهي  تنتظمه،  التي  العقدية 

هللا« في الواقع واألنفس؛ إن املؤلف وهو يعتصر إشكالية الكتاب اعتصارا، ال 

ين�سى فعل القدر اإللهي وسنة االبتالء املاضية في األمم، يقول: »وهكذا تتناسل 

األسئلة املهمة التي تكون اإلجابة عنها مفتاح خير للنظر في مستقبل األمة وما 

ابتالء لألمة الشاهدة على غيرها من األمم«،  إليه أقدار الحق عز وجل  تؤول 

كما يرى أن من شروط االجتهاد املعتبر في السياسة الشرعية: »العلم والتقوى 

حقيق مصالح األمة«، وهي شروط 
َ
وسالمة القصد في ابتغاء ر�سى هللا تعالى وت

التي  واملكانية  الزمانية  الظروف  قيود  »من  يتحرر:  أن  بها  املتحقق  شأن  من 

حكمت بعض من سبقونا، ومن احُتضن من قبل املدارس الغربية الالئيكية، 
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إلى محاولة معانقة الوحي املتعالي واستلهام القواعد السديدة«، بشكل يتساوق 

فيه االستبشار بموعود هللا مع أخذ العدة واتخاذ األسباب العلمية والعملية: 

»في واقع مليء بالتآمرات الخارجية واملشاكل الداخلية، رغم أن تباشير النهضة 

العامة، وعالمات التمكين لهذا الدين بادية في األفق، فمن الحكمة والتوفيق 

أن يدرك اإلنسان مجريات الوقائع وأين تتجه لتكون اجتهاداته في نصرة هذا 

الدين سديدة رشيدة«.

العالم  الكاتب يصدر عن وعي حقيقي بقيمة  ففيه أرى  الثاني،  امللمح  أما 

الرسالي  البعد  ويستحضر  واإلرشاد،  والنصح  التوجيه  في  املحورية  ووظيفته 

فيه،  النظر  يروم  اجتهادي  عمل  كل  في  يستحضره  أن  العالم  على  الواجب 

خاصة إذا ارتبط هذا االجتهاد بهموم الناس ومصالحهم، لذلك يرى الكاتب أن 

نصيب العالم في هذا االجتهاد أكبر: »فإن الحق أن نصيب العالم منها أوسع مما 

للحاكم، بل حاجة الحاكم للعالم العامل الصادق املجتهد وما ينتجه نظره من 

قواعد وضوابط أشد من حاجة العالم للحاكم، وملح األمة هم العلماء«. 

تأسيسا على ما سبق، أقرر أن هذا الكتاب جاء مستجيبا لحاجة ماسة في 

لمة لم يعد واقع املسلمين 
ُ
مسار الفكر السيا�سي اإلسالمي املعاصر، وسدا لث

غير  الكتابة  في  تتلخص  الكاتب  نظر  في  الثلمة  هذه  لقبولها،  مستعدا  اليوم 

الخائَض  تعصم  بأصوٍل  َج  يسيَّ أن  فيه  األصُل  مجاٍل  في  للقواعد،  املنضبطة 

فيه من الزلل، وتمنعه من اإلتيان باجتهادات تعمق تخلف األمة وتؤبد ارتهانها 

لدوائر الفكر السيا�سي املسكون بهواجس التساكن مع االستبداد، أو املصالحة 

مع النظم الوافدة من سياقاٍت وُبنًى ال تحترم هوية األمة، وال تستشرف موعود 

هللا لها بالنصر والتمكين.
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وإني ختاما، أرى أن هذا الكتاب رجٌع لصدى دعوة علم من أعالم هاته األمة1، 

الشائك،  املوضوع  هذا  مباحث  في  النظر  يفرزها  التي  األسئلة  حرقة  أصابته 

واستشرف آفاقه الرحبة، فدعا هللا أن ييسر له من يمحصه ويدقق النظر فيه: 

»وأسأل هللا أن ييهئ لهذا العلم من يقدره حتى تسنح الفرصة إلعادة دراسته في 

معهد من معاهد التعليم العالي، وتأخذ بحوثه حظها من السعة والتمحيص، 

القويم ال يقصر عن مصلحة وال يضيق بحاجة،  ويتجلى للمسلمين أن دينهم 

وأنه كفيل بالسياسة العادلة جامع لخيري األولى واآلخرة«.

 الصلة بين سلف هاته األمة وخلفها، وتلك لعمري 
ً
را فجاء هذا الكتاب مَجّسِ

الكلمات  هاته  بكتابة  شُرفُت  الذي  النفيس  السفر  هذا  مناقب  من  منقبة 

الَعْجلى تقديما له، وكلي أمل في أن أراه مرجعا تتلقفه أيادي الطلبة والباحثين 

في ِحلق الدرس األكاديمي ومنتديات البحث ومرابع النظر املتخصصة في الفكر 

السيا�سي اإلسالمي املعاصر.

وهللا املوفق والهادي إلى الصواب

وكتبه حامدا ومصليا، الفقير إلى عفو ربه:

د. عبد العظيم صغيري

أستاذ العقيدة والفكر اإلسالمي بجامعة القرويين

مؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات اإلسالمية العليا

رباط الخير/12 ربيع األول 1436ه املوافق لـ 24 دجنبر 2015م

1-  هو الشيخ عبد الوهاب خالف رحمه هللا.
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مقدمة الطبعة األولى

ومسخرهما  بينهما،  وما  واألرض  السماوات  خالق  العاملين،  رب  هلل  الحمد 

لإلنسان ليقوم بأمانة االستخالف أحسن قيام، فمن من اتقى وأحسن ونشر 

األرض  في  الفساد  وبث  الحق  ضيع  أساء  ومن  وفاز،  نجا  الناس  بين  الصالح 

فشقي في الدنيا واآلخرة.

سبحانه الحي القيوم أقام السماوات واألرض وما بينهما بالعدل والقسطاس 

ْم 
ُ

ُمُرك
ْ
َ َيأ ّ

املستقيم، وأمر اإلنسان بالعدل في أمره كله، فقال جل شأنه: (ِإنَّ للا

 َ ّ
َعْدِل ِإنَّ للا

ْ
 ِبال

ْ
ُموا

ُ
ْحك

َ
ن ت

َ
اِس أ ْمُتم َبْيَن النَّ

َ
ا َحك

َ
ْهِلَها َوِإذ

َ
ى أ

َ
اِت ِإل

َ
َمان

َ
 األ

ْ
وا ؤدُّ

ُ
ن ت

َ
أ

 1.(
ً
 َبِصيرا

ً
اَن َسِميعا

َ
َ ك ّ

م ِبِه ِإنَّ للا
ُ

ك
ُ
ا َيِعظ ِنِعمَّ

الحق  على  الكرام  صحبه  وربى  فعدل،  حكم  من  خير  على  وأسلم  وأصلي 

املبين والصراط املستقيم، فخلفوه على رشد وسداد، ونافحوا عن الحق كل 

الفتن  عانوا  عباد،  خير  للرحمن  فكانوا  القويم  النهج  على  وصاروا  وعاد،  باغ 

االجتهاد،  سديد  وتحرى  الحق  ابتغاء  عن  ذلك  صدهم  فما  والباطنة  الظاهرة 

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. 

وبعد،

من االهتمامات الرئيسية –اليوم- سواء في الدراسات اإلسالمية األكاديمية 

هذه  يزيد  للمسلمين،  السيا�سي  بالشأن  يرتبط  ما  امليدانية،  التدافعيات  أو 

االهتمامات عمقا تحوالُت الواقع املعيش وما فيه من تقلبات سياسية سريعة، 

وتناقضات بين املبادئ والتطبيقات مريعة، واختالف في الرؤى والتصورات.

1- سورة النساء اآلية 58.
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هم يجدون قواعد 
َّ
يبحث الدارسون املسلمون فيما تركه السابقون بإيمان َعل

ضابطة للشأن السيا�سي، أو عساهم يجدون في التراث الفقهي والسيا�سي حلوال 

يدركون  حينما  بذلك  عنايتهم  وتزداد  األمة.  فيها  تتخبط  التي  اآلنية  للمشاكل 

خطورة الهجمة الالئيكية “العلمانية” من قبل الغرب بإقصائهم الشأن الديني 

إسالمية  عربية  ألسنة  وبصدور  املحدودة،  الشخصية  االهتمامات  سلة  إلى 

تنفي عن اإلسالم عنايته بالشأن السيا�سي، ففي القرن الهجري املا�سي، تزعم 

أحد علماء األزهر وهو الشيخ علي عبد الرازق فكرة انعدام عالقة بين اإلسالم 

مسألة  هو  بل  الحياة،  إدارة  في  يتدخل  ال  الدين  أن  أو  الحكم،  أو  والسياسة 

روحية شخصية فقط، قال: »والحق أن الدين اإلسالمي بريء من تلك الخالفة 

التي يتعارفها املسلمون، والخالفة ليست في �سيء من الخطط الدينية، كال وال 

القضاء، وال غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة.«1 هذا أثار ضجة فكرية 

كبيرة رد فيها العلماء على مقولة الشيخ عبد الرازق، بيانا لشمولية اإلسالم لكل 

مناحي الحياة الدنيا ومحققا للنجاة في اآلخرة.

“املسألة  في  الرصين  البحث  عن  ُيغني  ال  اإلسالم  شمولية  بيان  أن  بيد 

اإلسالمية  واألمة  املسلم  اإلنسان  بحركة  وطيد  ارتباط  من  لها  ملا  السياسية” 

الفقه  لجزئيات  العميقة  التخصصية  الدراسات  وإنجاز  األمم،  بين  ومكانتها 

السيا�سي اإلسالمي في شتى مجاالت املعرفة التي أنشأها العقل املسلم، والسعي 

في محاوالت جادة الستلهام قواعد االجتهاد في “السياسية الشرعية” أو “الفقه 

السيا�سي”.

1- أحد علماء األزهر الشريف، والقا�سي الشرعي بمحكمة املنصورة، والنص مأخوذ 
من كتاب له باسم )اإلسالم وأصول الحكم( ص103، وقد طبع عام )1344هـ/1925م(.

االجتهاد يف السياسة الشرعية، قواعد وضوابط20



التأمل في هذا املوضوع يستدعي ثلة من األسئلة املنهجية التي تفرض نفسها 

على بساط البحث والدراسة:

هي  ما  ذلك؟  مراحل  هي  وما  السيا�سي؟  الفقه  في  لالجتهاد  التقعيد  هو  ما 

»الفقه  باسم  اليوم  عنه  الحديث  يكثر  ما  أو  الشرعية  السياسة  موضوعات 

السيا�سي« ما هي فائدة االجتهاد في السياسة الشرعية في تحقيق مصالح األمة 

في األوضاع التي تعيشها اليوم؟

ما هي العالقة بين الفقه والسياسة الشرعية؟ هل هي جزء منه ال يتجزأ أم 

ألم يكن لألحداث  ٌم لذاته تتوفر فيه خصائص االستقالل؟ ما نسبتها له؟ 
َ
َعل

السياسة  في  لالجتهاد  التقعيد  في  أثر  اإلسالمية  األمة  عرفتها  التي  السياسية 

الشرعية؟ أ ال يفيدنا ذلك في إدراك قواعد السنن الربانية في األمة اإلسالمية 

مما ينير طريقنا في االجتهاد في السياسة الشرعية؟

ألم يغننا الذين سبقونا باإليمان في ما ألفوه من كتب ومؤلفات في القضايا 

الفقهية والفكرية عن مزيد من البحث والتنقيب في موضوع تقعيد االجتهاد في 

السياسية الشرعية.

في السياسة الشرعية ضئيال نتج عنه انحسار  هل كان االهتمام باالجتهاد 

في االقتراحات الجادة التي تنير السبل أمام األمة بكافة مكوناتها علماء وطالب 

علم، حكاما وشعوبا؟

وهكذا تتناسل األسئلة املهمة التي تكون اإلجابة عنها مفتاح خير للنظر في 

مستقبل األمة وما تؤول إليه أقدار الحق عز وجل ابتالء لألمة الشاهدة على 

غيرها من األمم.

21 الدكتور عبد الصمد الرضى



 وقد سجل هذه الحقيقة الشيخ عبد الوهاب خالف حين قال: »وأسأل هللا 

أن ييهئ لهذا العلم من يقدره حتى تسنح الفرصة إلعادة دراسته في معهد من 

ويتجلى  والتمحيص،  السعة  من  حظها  بحوثه  وتأخذ  العالي،  التعليم  معاهد 

للمسلمين أن دينهم القويم ال يقصر عن مصلحة وال يضيق بحاجة، وأنه كفيل 

بالسياسة العادلة جامع لخيري األولى واآلخرة«1.

كما بين أهميتها الدكتور الدريني رحمه هللا تعالى حين قال: »هذه القواعد 

في  التشريعي  لالجتهاد  العلمي  املنهج  العملية،أو  التشريعية  الخطط  ترسم 

استنباط نظم فرعية من مصادرها، مما تحتاجه الدولة في مختلف الشؤون 

العامة  املصلحة  تقتضيه  ملا  استجابة  واجتماعية،  واقتصادية  سياسية  من 

واقعا وعمال في ظل ظروفها املالبسة، فضال عن كونها قواعد يحكم على ضوئها 

بالترجيح بعد املوازنة، في الوقائع الجزئية نتيجة للتصرفات الفردية«2.

التفصيلية  أدلتها  الشرعية من  باألحكام  العلم  بما هو  الفقه اإلسالمي  إن 

الناتج  السيا�سي  الشأن  يشمل  ما  ضمن  من  يشمل  املكلفين  بأفعال  املتعلقة 

املصالح  في  وتداخل  وخصومات  تدافع  من  به  يتعلق  وما  املكلفين  فعل  عن 

تاريخية  وتحوالت  وجماعية  فردية  صراعات  من  يداخله  وما  واألغراض، 

وسياسية واقتصادية واجتماعية وفتن عامة عانت منها األمة األمرين، وبكلمة 

جامعة يشمل “السياسة الشرعية” ملا لها من ارتباط وثيق بما ذكرنا.

وفي بداية التاريخ اإلسالمي لم يكن هناك فرق بين الشريعة والفقه، إذ كانا 

أم  بالعقيدة  األمر  أتعلق  سواء  الشرعية  األحكام  بجميع  العلم  على  يطلقان 

باألخالق أم بأفعال املكلفين أم بالحركة السياسية للمسلمين، ثم صار الفقه 

1- السياسة الشرعية ص8.
2- دراسات وبحوث في الفكر اإلسالمي املعاصر ج1ص59.
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اإلسالمي “جزءا من الشريعة، بما هي ما شرعه هللا لعباده املسلمين في العقيدة 

واألخالق واملعامالت، أما الفقه فاختص فيما بعد بمجموعة األحكام الشرعية 

العملية املكتسبة من األدلة التفصيلية، وذلك من أجل بيان الحكم الشرعي 

من حل وحرمة وندب وكراهة وإباحة بشكل عام. 

على  املستجدات  وظهور  املسلمين،  حياة  عرفته  الذي  التطور  وبفعل 

مستوى النوازل، وتطور وسائل التصنيف وأساليبه، صار الفقه علما مستقال، 

كتبا وأبوابا ومسائل، ككتب الطهارة وكتب الصالة وكتب الصيام واملعامالت 

كعلم  العلم  بصبغة  املباحث  بعض  واصطبغت  وغيرها.  والجهاد  والقضاء 

استقاللها  الفقهية  للمنظومة  انتماؤها  يمنع  فلم  البيوع،  وعلم  الفرائض، 

بصفة العلم.

الفقه  من  يتجزأ  ال  جزء  هي  العام  بالنظر  الشرعية  فالسياسة  وعليه، 

اإلسالمي، وبالنظر الخاص هي علم قائم بذاته من حيث املواضيع التي تدخل 

تحته.

البحث في مجال السياسة الشرعية إذن بحث أصيل في الدرس اإلسالمي، 

ولم تخل فترة من فترات التاريخ اإلسالمي من اجتهاد في السياسة الشرعية.

يف�سي بنا هذا البسط األولي إلى تسجيل مجموعة من الحقائق التي تعطي 

للموضوع أهمية خاصة:

الفقه  بين  كما  وخصوصا  عموما  والفقه  الشرعية  السياسة  بين  أن  أوال: 

والشريعة، فهي جزء ال يتجزأ من الفقه اإلسالمي العام، وبالتبع من الشريعة 

رسوله  وسنة  هللا  كتاب  فنقول  ورسوله  هللا  إلى  تنتسب  “فالشريعة  العصماء 

صلى هللا عليه وسلم، في حين أن الفقه ينسب إلى أصحابه. وبما أن الفقه من 
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عمل البشر فهو يحتمل الخطأ والصواب إال أن صاحبه مثاب في كلتا الحالتين 

في  فالغوص  لالجتهاد”1.  أهال  القصد  صادق  وكان  الوسع  استفرغ  قد  مادام 

في  ذوق  له  “ومن  املراس  صعُب  االجتهاد  في  غوص  الشرعية  السياسة  مسائل 

الشريعة، واطالع على كماالتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في املعاش واملعاد 

ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخالئق، وأنه ال عدل فوق عدلها، وال مصلحة 

العادلة جزء من أجزائها  السياسة  أن  له  تبين  فوق ما تضمنته من املصالح، 

وفرع من فروعها، وأن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها موضعها، وحسن 

فهمه فيها، لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة؛ فإن السياسة نوعان: سياسة 

ظاملة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي 
من الشريعة، َعِلمها من علمها وَجِهلها من جهلها”2

ثانيا: أن االجتهاد في السياسة الشرعية من أشد أنواع االجتهاد تأثرا بتقلبات 

الواقع، وتغير حاجات الناس ومصالحهم.

االشتغال بالسياسية الشرعية ممارسة وتنظيرا، إنما هو اشتغال باالجتهاد 

الحال  في  العباد  بمصالح  أهمية الرتباطه  الفقه اإلسالمي  أبواب  أشد  أحد  في 

واملآل، في الدنيا واآلخرة، ولكونه تتوقف على سداده وبنائه على قواعد علمية 

 األمة اإلسالمية وتتحدد قيمتها التاريخية بين األمم. 
ُ
رصينة مكانة

صيب العالم 
َ
ولئن حصرها بعض العلماء في فعل الحاكم، فإن الحق أن ن

منها أوسع مما للحاكم، بل حاجة الحاكم للعالم العامل الصادق املجتهد وما 

األمة  للحاكم، وملح  العالم  أشد من حاجة  نظره من قواعد وضوابط  ينتجه 

السليماني  السالم  عبد  األستاذ  ومستقبله.  ضوابطه  اإلسالمي،  الفقه  في  االجتهاد   -1
ص24.

2- الطرق الحكمية ص 4. 

االجتهاد يف السياسة الشرعية، قواعد وضوابط24



هم العلماء. ولقد حذر ابن القيم من زالت األقدام في هذا املجال؛ قال رحمه 

هللا تعالى: “وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك 

أهل  ُءوا  َوَجرَّ الحقوق،  وضيعوا  الحدود،  فعطلوا  طائفة  فيه  فرط  صعب، 

الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة ال تقوم بمصالح العباد محتاجة 

ا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ 
ً
إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرق

من  فسوغت  الطائفة،  هذه  قابلت  أخرى  طائفة  فيه  وأفرطت  وَها. 
ُ
ل
َّ
َوَعط له 

وتيت من 
ُ
ذلك ما ينافي حكم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، وكلتا الطائفتين أ

تقصيرها في معرفة ما بعث هللا به رسوله صلى هللا عليه وسلم وأنزل به كتابه.”1 

ثالثا: أن التقعيد لالجتهاد في السياسة الشرعية لم يفرد بتصانيف خاصة 

إال في أزمنة متأخرة من التاريخ اإلسالمي. ولعل أول تصنيف خاص باملوضوع 

متأثرة  كانت  وأغلبها  هـ،   450 سنة  املتوفى  للماوردي  السلطانية”  “األحكام  هو 

بالواقع السيا�سي آنذاك. والسبب في ذلك أن معظم قواعد السياسة الشرعية 

إنما كانت تسري في الواقع من ِقبل الخلفاء الراشدين أو من جاء بعدهم من 

الحكام، ولم تسمح تقلبات الواقع السيا�سي بإفراده بالنظر والدرس.

األموي  للُملك  األمر  والستتباب  الخالفة،  عقِد  انفراط  لصدمة  كان  لقد 

وما تال ذلك من فتن عظيمٍة األثَر األكبَر في عدم خوض غمار املوضوع بشكل 

دقيق ومستقل، فوازن الفقهاء رحمهم هللا تعالى واختاروا الحفاظ على بيضة 

في  يحتاجونه  بما  يتعلق  فيما  دينها  شؤون  األمة  لتعليم  وتفرغوا  املسلمين، 

عباداتهم ومعامالتهم وكافة شؤونهم الفردية واالجتماعية. ولقد زاد هذا االختيار 

قبوال على مضض ما مارسه الحكام من استبعاد ملن يخالفهم ويستع�سي على 

التطويع كاألئمة األربعة رحمه هللا تعالى.

1- نفسه ج 2ص602.
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تراثا  تتضمن  املختلفة  الشرعية  العلوم  كتب  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

مدونات  مختلف  في  وهناك  هنا  مبثوثة  الشرعية  السياسة  قواعد  من  هائال 

املعرفة اإلسالمية:

األنبياء  سلوك  وآيات  االستخالف،  آيات  تفسير  أثناء  التفسير:  كتب  في 

األمة  مكونات  بين  العالقات  ضبط  وآيات  السيا�سي،  الشأن  في  السابقين 

اإلسالمية كأحكام اقتتال املسلمين.

في دواوين الحديث: في كتب األحكام واملظالم والفتن واملالحم والقضاء. 

في علم الكالم: في مباحث اإلمامة والخالفة والفرق اإلسالمية.

وإثبات  والقضاء  والتعازير  الحدود  عن  الحديث  عند  األحكام:  فقه  في 

الحقوق والجهاد وأحكامه.

و في كتب التاريخ وبعض كتب األعالم وغيرها مما أنتجه العقل املسلم على 

مر العصور.

السيا�سي”  “الفقه  في  أو  الشرعية  السياسة  في  االجتهاد  قواعد  أن  رابعا: 

ليست مجرد بحث علمي ودراسة، بل هو مشروع عمل يتطلب دراسات متعددة 

حسب حاجات املسلمين ومصالحهم على عدة مستويات، فاستكشاف القواعد 

فيه  توفرت  من  اجتهاد  أنها  اعتبار  على  الشرعية  السياسة  لعلم  الضابطة 

التي تدبر  في استنباط وتنزيل األحكام  أو جماعة،  مؤهالت االجتهاد، فردا كان 

التنفيذية  بها شئون األمة اإلسالمية في حكومتها وتشريعها وقضائها وسلطاتها 

مراعاة  مع  األمم.  من  بغيرها  تربطها  التي  الخارجية  عالقاتها  وفي  واإلدارية، 

نصوص  بذلك  أجاءت  سواء  الرباني،  للشرع  الكلية  واألصول  العامة  القواعد 

تفصيلية أم عبارات كلية إجمالية، مع االسترشاد بسنة هللا في األمم. كل ذلك 
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في  العليا لألمة  يتطلب جهودا جماعية متضافرة لتتمكن من تحقيق املصالح 

النهضة  تباشير  أن  رغم  الداخلية،  واملشاكل  الخارجية  بالتآمرات  مليء  واقع 

العامة، وعالمات التمكين لهذا الدين بادية في األفق، فمن الحكمة والتوفيق 

أن يدرك اإلنسان مجريات الوقائع وأين تتجه لتكون اجتهاداته في نصرة هذا 

الدين سديدة رشيدة.

الراشدة  والفترة  الحالي  العصر  في  املوضوع  بهذا  املهتمين  َبْيَن  أن  خامسا: 

في الفقه السيا�سي تراث هائل من االجتهادات في السياسة الشرعية التي كانت 

خاضعة ملعايير الزمان واملكان حينها، والحاجة والضرورة، واملمكن واملتاح، مما 

لم يأُل السابقون لنا بإيمان جهدا في إحقاق الحق وإعالء كلمته. وهذا يتطلب 

استيعاب كل ذلك بعمق وفهم حاجات األمة اليوم، الستلهام القواعد الكلية، 

وإدراك الحاجات املتغيرة ليكون االجتهاد صائبا.

أو  املدرسة  هذه  بين  اختالفات  على  ثري،  اإلسالمي  السيا�سي  املعجم  إن 

تلك، مما يستدعي دراسات مصطلحية لبيان خصوصية كل مصطلح كاإلمامة 

والخالفة، وامللك والسلطنة، واإلمارة والوزارة، والطاعة والنصيحة، والجماعة 

والفرقة.

سلبيا  تأثيرا  الشرعية  السياسة  قواعد  دراسة  في  للنقص  فإن  وعموما، 

عميقا في تأسيس مرجعية من القواعد األصيلة التي يمكن االحتكام إليها عند 

االختالف واللجوء إليها ألجل سداد االجتهاد ورشده.

التي  السياسية  للظروف  والعميق  املباشر  التأثير  بسبب  أنه  سادسا: 

الظاهرة  وتطور  املعلومات،  على  االطالع  وسائل  وسهولة  اليوم،  األمة  تعيشها 

االستشراقية، وهيمنة الفكر الالئكي، صار يتصدى للعملية االجتهادية من لم 

وضعية  مرجعيات  من  االنطالق  صار  بل  لذلك،  املؤهلة  الشروط  فيه  تتوفر 
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بشرية وإقحام النصوص الشرعية املقدسة في غير منظومتها الحقيقية ديدن 

كثير من املفكرين بدعوى االجتهاد متناسين أهم شروط االجتهاد املعتبر أال وهي 

العلم والتقوى وسالمة القصد في ابتغاء ر�سى هللا تعالى وتحقيق مصالح األمة. 

إن من أوليات االجتهاد التجديدي الرشيد التحرر من قيود الظروف الزمانية 

واملكانية التي حكمت بعض من سبقونا، ومن احُتضن من قبل املدارس الغربية 

الالئيكية إلى محاولة معانقة الوحي املتعالي واستلهام القواعد السديدة، فنكون 

وتقويمه  قادرين على مساءلته  وتراث غيرهم،  املسلمين  لتراث  ممَتلكين  بذلك 

إنتاج مقوالت السابقين  إلى قواعد واضحة عوض أن نعيد  ومحاكمة عباراته 

أنتجته  مما  االستفادة  البتة من  يمنع  ال  وهذا  املعاصرين.  نستورد عبارات  أو 

الجيدة1  كاملقترحات  الشرعية،  القواعد  مع  يتعارض  ال  مما  البشرية  الحكمة 

ع من الظلم، وتنظيم الخالف، وتعدد اآلراء، وآليات الحكم. 
ُ
الّتمان في مجاالت 

وقبل التفصيل في بسط قواعد االجتهاد في السياسة الشرعية من خالل ما أثله 

علماؤنا السابقون رحمهم هللا تعالى في الدرس األصولي والفقهي، يجدر بنا أن 

نمهد لذلك بتحرير مصطلح “االجتهاد في السياسة الشرعية قواعد وضوابط”.

�ااعلنيمل �ر�ب  هلل  �و�ادمحل 

1- مثل الديمقراطية باعتبارها آلية من آليات تحقيق مقصد منع الظلم.
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المدخل المفاهيـمي



مفهوم االجتهاد

تقول:  الطاقة  والُجهد  والَجهد  د(.  ه،  )ج،  مادة  من  مأخوذ  االجتهاد  لفظ 

اجَهْد جهدك. وقيل: الَجهد املشقة، والُجهد الطاقة. والَجهد ما جهد اإلنساَن 

الوسع  وبالضم  والغاية.  املبالغة  وقيل  مجهود.  فهو  شاق  أمر  أو  مرض  من 

والطاقة. وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة، فأما في املشقة والغاية فالفتح 

د الرجَل امتحنه عن الخير  د. وجهَّ ال غير. وجَهد يجَهد جهًدا، واجتهد كالهما جهَّ

الجهد فيه،  تألو على  الذي ال  بلوغك غاية األمر  الجهد  وغيره. وعند األزهري: 

تقول جهدت جهدي، واجتهدت رأيي ونف�سي حتى بلغت مجهودي. وجهدت فالنا 

 َيِجُدوَن 
َ
ِذيَن ال

َّ
إذا بلغت مشقته وأجهدته على أن يفعل كذا وكذا. وفي التنزي )ال

 ُجْهَدُهم( 1 داللة على هذا املعنى، وقال الفراء: الجهد في هذه اآلية الطاقة؛ 
َّ
ِإال

 َجْهَدُهْم(.
َّ
 َيِجُدوَن ِإال

َ
ِذيَن ال

َّ
تقول: هذا جهدي أي طاقتي، وقرئ )َوال

املبالغة  بفتحها  والَجهد  والطاقة.  الوسع  الجيم  بضم  العمل  في  والُجهد 

والغاية. ومنه قوله سبحانه وتعالى: )َجهد أيمانهم( 2 أي بالغوا في اليمين واجتهدوا 

فيها. وفي الحديث: »أعوذ باهلل من جهد البالء«. قيل: »إنها الحالة الشاقة التي 

تأتي على الرجل يختار عليها املوت. ويقال: جهد البالء كثرة العيال وقلة ال�سيء.

واالجتهاد والتجاهد بذل الوسع واملجهود، وفي حديث معاذ: »اجتهد رأيي«3، 

والطاقة،  الجهد  من  افتعال  وهو  األمر،  طلب  في  الوسع  بذل  االجتهاد  وقيل: 

واملراد به رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة 

ولم يرد الرأي الذي رآه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب أو سنة.

1- سورة التوبة اآلية 79.
2- سورة املائدة اآلية 53.

3- لسان العرب مادة )ج ه د(
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وأما في اصطالح األصوليين فقد وردت عبارات كثيرة تعبر عنه، نختار منها:

األحكام  من  ب�سيء  الظن  طلب  في  الوسع  باستفراغ  مخصوص  أنه  أوال: 

الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن املزيد فيه.

وراءه  وما  واألصولي،  اللغوي  للمعنى  كالجنس  الوسع«  »استفراغ  فقولنا: 

خواص مميزة لالجتهاد باملعنى األصولي.

وقولنا: »في طلب الظن« احتراز عن األحكام القطعية.

املعقوالت  في  االجتهاد  عنه  يخرج  الشرعية«  األحكام  من  »ب�سيء  وقولنا: 

واملحسوسات وغيره.

وقولنا: »بحيث يحس من النفس العجز عن املزيد فيه« يخرج عنه اجتهاد 

املقصر في اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه، فإنه ال يعد في اصطالح األصوليين 

اجتهادا معتبرا«1.

بـ  عرفه  حيث  الحنابلة  من  بدران  ابن  مثل  آخرون  التعريف  هذا  وتابع 

»استفراغ الوسع في طلب الظن ب�سيء من األحكام الشرعية على وجه يحس من 
النفس العجز عن املزيد عليه«.2

ثانيا: قول ابن حزم »وإنما االجتهاد إجهاد النفس واستفراغ الوسع في طلب 

حكم النازلة في القرآن والسنة، فمن طلب القرآن وتقرأ آياته وطلب في السنن 

فقد  منصوصة  وجدها  فإن  اجتهد.  فقد  به،  نزل  ما  طلب  في  األحاديث  وتقرأ 

والسنة  القرآن  في  طلبها  وإن  اإلصابة.  وأجر  الطلب  أجر  أجران؛  فله  أصاب، 

فلم يفهم موضعا منهما، وال وقف عليه، وفاتت إدراكه، فقد اجتهد فأخطأ فله 

1- إحكام األحكام لآلمدي ج: 4 ص: 169.
2- املدخل إلى مذهب اإلمام أحمد ص189.
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أجر. وال شك أنها هنالك، إال أنه قد يجدها من وفقه هللا لها، وال يجدها من لم 

يوفقه هللا تعالى لها، كما فهم جابر وسعد وغيرهما آية الكاللة ولم يفهمها عمر. 

ومحال أن يغيب حكم هللا تعالى عن جميع املسلمين وباهلل تعالى التوفيق«1، 

والسنة،  الكتاب  من  النازلة  حكم  طلب  في  االجتهاد  مجال  يحصر  حزم  فابن 

انسجاما مع مذهبه.

ثالثا: ومن التعاريف ما ذكره اإلمام البيضاوي من أنه: »استفراغ الجهد في 

درك األحكام الشرعية«2 والشوكاني حين يقول: »فاملجتهد هو الفقيه املستفرغ 

لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي«3 فيشمل القطعي والظني من األحكام.

رابعا: ومن التعاريف ما ذكره اإلمام الغزالي: »واالجتهاد التام أن يبذل الوسع 

في الطلب بحيث يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب«4.

تحليل هذه التعاريف

من خالل ما سبق من تعاريف يتجلى أن االختالف بينها ضئيل جدا يمكن 

حصره في ما يلي:

عن  تحدث  ما  ومنها  الشرعي،  بالحكم  العلم  مجرد  عن  تحدث  ما  منها 

استنباط الحكم الشرعي.

ما  ومنها  حزم،  كابن  والكتاب  السنة  نصوص  قراءة  في  ذلك  حصر  ما  منها 

وسع مجال ذلك من استعمال أدوات النظر واالستنباط كغيره.

1- اإلحكام في أصول األحكام البن حزم ج2 ص 419.
2- اإلبهاج في شرح املنهاج اإلسنوي ج3 ص 169.

3- إرشاد الفحول اإلمام الشوكاني ص371.
4- املستصفى الغزالي ج2 ص 350.
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ومنها ما خصه بالفقيه دون غيره ؛قال الشوكاني: »وقد زاد بعض األصوليين 

في هذا الحد لفظ الفقيه فقال: »بذل الفقيه الوسع.«1

كل التعاريف حصرته في فرد ولم تتحدث عن اجتهاد جماعي البتة، في حين 

أن االجتهاد الجماعي املبني على التشاور واملذاكرة الجماعية كان سلوكا عمليا 

لدى الخلفاء الراشدين، خاصة فيما يتعلق السياسة الشرعية. 

حكم الاجتهاد

على  فرض  أنه  إلى  العلماء  من  غفير  عدد  ذهب  فقد  االجتهاد  حكم  أما 

الكفاية، وأنه يصبح عينيا إذا خيف فوات املسألة على غير الوجه الشرعي.

التي تعيشها األمة ال تجعل من االجتهاد فرضا  والحق أن األوضاع الحالية 

كل  لها  بالتصدي  إال  املسلمين  ذمم  تبرأ  ال  ملحة  ضرورة  بل  فحسب،  كفائيا 

بحسب وسعه وطاقته، إذ االجتهاد بذل الوسع ملعرفة أو استنباط أو تطبيق 

وسلم،  عليه  هللا  صلى  ورسوله  هللا  ير�سي  الذي  الوجه  على  الشرعي  الحكم 

ويحقق املصالح العليا لألمة اإلسالمية، وُينهضها من كبوتها الحضارية.

بالحوادث  موار  اليوم  والعالم  حتمية  ضرورة  االجتهاد  يكون  ال  كيف 

واملستجدات، ورحم الزمان ولود للتغيرات والتطورات التي تفرزها يد اإلنسان، 

سواء على املستوى السيا�سي أو االقتصادي أو املالي أو الصحي أو االجتماعي. 

حركة معقدة وسريعة تستدعي النبهاء من املجتهدين فرادى وجماعات، إليجاد 

حلول للواقعات، واإلعداد للمتوقعات.

1- إرشاد الفحول ص371.
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إن االجتهاد الرشيد فرض عام كفائي في حق أهل العلم، عيني في حق من 

لزمته النازلة بحسب الوسع واملستطاع، إن في معرفة األحكام، أو استنباطها، 

أو انتقائها، أو تنزيلها على الواقع.

إنه ال يتأتى للتشريع الرباني الكامل، والشريعة السماوية الخاتمة أن تتحلى 

واألزمنة  األمكنة  لكل  صالحة  تكون  أن  وال  والديمومة،  االستمرارية  بصفة 

واألحوال، إذا لم يتجند أبناؤها إليجاد الحلول السليمة التي تتطلبها مستجدات 

الحياة السريعة، وإذا لم تسد روح فكرية حرة، وتنتشر حيوية علمية عميقة، 

وهللا املستعان

إليها.  خالله  من  ننظر  الذي  االعتبار  بحسب  فتتغير  االجتهاد،  أنواع  أما 

ممن  به،  القائمين  استحضرنا  إذ  الجماعي،  واالجتهاد  الفردي  االجتهاد  فهناك 

انتقائي ترجيحي وآخر إنشائي تأسي�سي،  توفرت فيهم املؤهالت. وهناك اجتهاد 

إذا اعتبرنا كيفية إنجازه. واجتهاد تخص�سي تجزيئي، وآخر عام كلي، إذا روعي 

مجال إعماله.

فيهم  توفرت  ممن  جماعة  أو  فرد  قبل  من  الوسع  بذل  هو  إذن  فاالجتهاد 

التي  األحوال  في  الشرعية  األحكام  تنزيل  أو  انتقاء  أو  شروط مؤهلة الستنباط 

تتطلب ذلك.

االجتهاد يف السياسة الشرعية، قواعد وضوابط34



مفهوم السياسة الشرعية

لفظ السياسة لفظ أصيل في اللسان العربي، ذكرته معظم املعاجم اللغوية 

الكبرى تحت مادة: »سوس«، فرغم أن البعض ذهب إلى القول بأنها غير عربية 

األصل مثل املقريزي الذي اعتبرها مغولية حيث قال: »أصلها »ياسة« فحرفها 

والالم فظن من ال  األلف  أهل مصر وزادوا سينا فقالوا: »سياسة«، وأدخلوا 

علم عنده أنها كلمة عربية«. وتابعه في ذلك تلميذه أبو املحاسن بن تغري بردي 

أعجمي  من  مركب  لفظ  وهو  يسا،  �سي  اليسق:  كلمة  »وأصل  فقال  األتابكي 

وتركي، ومعناه التراتيب الثالث، ألن �سي بالعجمي في العدد ثالثة ويسا بالتركي: 

الترتيب، وعلى هذا مشت التتار من يومه إلى يومنا هذا، وانتشر ذلك في سائر 

عليهم  فثقلت  يسا  �سي  يقولون  وصاروا  والشام،  مصر  ممالك  حتى  املمالك 

فقالوا: »سياسة« على تصاريف أوالد العرب في اللغات األعجمية.

رغم كل هذا، فإن عربية اللفظة نطقت به أدلة قاطعة تتهاوى أمامها هذه 

عليه  هللا  صلى  العرب  كالم  جوامع  أوتي  من  أحاديث  في  وردت  فقد  الدعوى، 

وسلم: »كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم«. قال ابن حجر في فتح الباري: 

لهم  يقيم  نبيا  لهم  بعث هللا  فيهم فساد  إذا ظهر  أنهم  أي  األنبياء«  »تسوسهم 

أمرهم، ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة«1.

تهلك  متى  الكعبة  ورب  علمت  »قد  عنه:  هللا  ر�سي  الخطاب  بن  عمر  وقال 

ولم  وسلم،  عليه  هللا  صلى  الرسول  يصحب  لم  من  أمرهم  ساس  إذا  العرب؛ 

يعالج أمر الجاهلية«2.كما وردت في أشعار العرب، فهذا الشاعر ثعلب يقول:

 قــــــــــادة لــــــــــكل جميــــــــــع
ٌ
ســــــــــادة

ــــــــال3 ــــــــوم القتــ ــــــــال يــ  للرجــ
ٌ
ــــــــة ساســ

1- فتح الباري ج6 ص497
2- رواه الحاكم في املستدرك ج4 ص 428. وصححه الذهبي.

3- لسان العرب ج 6 ص 108.
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وهذا الحطيئة يقول:

الطحيــــــــــن1لقــــــــــد سوســــــــــَت أمــــــــــر بنيــــــــــك حتــــــــــى مــــــــــن  أدق  تركتهــــــــــم 

وهذه بنت النعمان بن املنذر تنشد متحسرة على أيام،كان ملك أبيها حصنا 

لها، فسقط هذا الحصن:

إذا نحــــــــــن فيهــــــــــم ســــــــــوقة ننتصــــــــــففبينــــــــــا نســــــــــوس الدنيــــــــــا واألمــــــــــر أمرنــــــــــا

نعيمهــــــــــا يــــــــــدوم  ال  لدنيــــــــــا  وتصـــــــــــرففــــــــــأف  تــــــــــارات  تقلــــــــــب 

وبهذا لم يعد لدعوى عدم عربية اللفظ متعلق وال مسوغ. أما املعاني التي 

تدل عليها كلمة سياسة فمتعددة، لكن ال تكاد تخرج عما يلي:

القيام باألمر: جاء عند صاحب اللسان: »ساس األمر سياسة قام به«2. - 1

تدبير األمر: »ساس زيد األمر.. دبره«3. - 2

املسوس  - 3 حال  إصالح  »السياسة  الخليل:  قال  والتقويم:  اإلصالح 

وتقويمه«

بما  - 4 ال�سيء  على  القيام  »السياسة  يصلحه:  بما  ال�سيء  على  القيام 

يصلحه«4.

1- أساس البالغة للزمخشري ج1ص466
2- لسان العرب مادة سوس، وذكر أيضا في » معجم متن اللغة 3/247.

سعيد  لحسن  العرب  لغة  إلى  ج3ص247،والهادي  رضا  ألحمد  اللغة  متن  معجم   -3
الكرمي ج2ص405، واملصباح املنير للفيومي 112.

ج4ص169،  املادة  نفس  الزبيدي  ملرت�سى  العروس  تاج  ج1ص638،  سوس  مادة   -4
املحيط في اللغة إلسماعيل بن عباد مادة »سوس« ج8ص416.
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التوجيه إلى املحاسن والحمل عليها: جاء في معجم مقاييس اللغة البن  - 5

الكريم  الطبع  على  يدل  كأنه  أسوسه.  ُسسته،  قولهم  »وأما  فارس: 

ويحمله عليه«1.

التأديب: جاء في القاموس املحيط: »فالن مجرب قد ساس وسيس عليه:  - 6

ب«2. ّدِ
ُ
ب وأ أدَّ

األمر والنهي: »سست الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها«3 - 7

التأمير: »فالن مجرب قد ساس وسيس عليه، أي أمر وأمر عليه«4 - 8

التمليك: »سوس الرجل أمور الناس … ملك أمرهم«5 - 9

والية األمر: »يسوس الرعية أي يلي أمرهم«6 - 10

الرياسة: »السوس الرياسة.. وإذا رأسوه قيل: سوسوه وأساسوه«7 - 11

القيام بأمور الدولة: »اشتهرت السياسية عند أهل العصر في العمل  - 12
ألمور الدولة داخلها وخارجها.«8

تسجيل  يمكن  »السياسة«  للفظ:  املعجمية  الدالالت  هذه  خالل  من 

املالحظات اآلتية:

1- مادة »سوس« ج3ص119.
2- الفيروز أبادي مادة »سوس« ج2ص223.

3- نفسه.
4- الصحاح للجوهري مادة سوس ج3ص938.

5- نفسه.
6- املغرب في ترتيب املعرب لناصؤ بن عبد السيد بنعلي املطروزي مادة سوس 239.

7- لسان العرب البن منظور مادة سوس ج6ص108.
8- معجم متن اللغة ألحمد رضا ج3ص247.
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التأديب  معاني  إلى  تشير  فهي  الكلمة،  عليها  تدل  التي  املعاني  تنوع  أوال: 

ملكا،  فالن  كتصيير  أخرى  معان  على  تدل  كما  الكريم،  الطبع  على  والداللة 

والقيام باألمر وتدبيره بما يصلح شأنه، ولعل ذاك راجع إلى االستعمال املجازي، 

»ومن  الزبيدي:  وقال  الرعية.1  يسوس  الوالي  املجاز:  »ومن  الزمخشري:  قال 

املجاز سست الرعية سياسة«2.

من  به  يستهان  ال  عددا  هناك  فإنه  ساس،  لفظ:  معاني  تنوع  رغم  ثانيا: 

املعاني متقارب جدا، تتفق في معنى استصالح األمر، أو القيام عليه بما يصلحه. 

فإذا اعتبرنا السياسة رياسة وقياما بأمور الدولة، فمن أهم وظائفها استصالح 

شأن الرعية عاجال وآجال. وإذا نظرنا إلى معنى كون السياسة أمرا ونهيا أو حسن 

الكليات:  صاحب  قال  واالستصالح  اإلصالح  بمعنى  لصيقا  وجدناه  أو...  تدبير 

»السياسة استصالح الخلق بإرشادهم إلى الطريق املنجي في العاجل واآلجل.«3

تعريفات  بشأنها  ورد  فقد  االصطالح،  في  الشرعية«  »السياسة  بـ  املراد  أما 

ليس  اإلسالم  في  السياسة  مفهوم  »أن  ذلك  معرف،  كل  نظر  بحسب  كثيرة، 

املفهوم املتعارف عليه في العلوم السياسية املعاصرة، بل مفهوم آخر يرجع إلى 

أصول معرفية مغايرة، وإلى نظام معرفي مختلف، وإطار مرجعي مباين.«4 نحاول 

إيراد بعضها لنكون تصورا يفضـي بنا إلى اختيار تعريف أنسب ملصطلحات هذه 

الرسالة في شكل مجموعات.

1- أساس البالغة مادة سوس ج1ص466.
2- تاج العروس ج4 ص169.

3- الكفوي ص510.
القرآن  في  السيا�سي  الفكر  أصول  لكتاب  العلواني  جابر  طه  الدكتور  تقديم  من   -4

الكريم ص9.
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المجموعة األولى: تغليظ العقوبة

لعدم  - 1 الزنا  حد  يحد  ال  الالئط  »إن  عنه:  هللا  ر�سي  حنيفة  أبو  يقول 

انطباق حقيقة الزنا على اللواطة، غير أن للحاكم أن يقتله سياسة«

السياسة شرع مغلظ1 - 2

تغليظ  - 3 »هي  الفقهاء:  عن  املحتار  رد  على  حاشيته  في  عابدين  ابن  نقل 

جناية لها حكم شرعي حسما ملادة الفساد«2.

وجاء في نفس الكتاب: »وفي حاشية السيد أبي السعود رأيت بخط الحموي 

لسعيه  سياسة  يقتله  أن  لإلمام  ورابعا  ثالثا  سرق  إذا  نصه  ما  السراجية  عن 

بالفساد«، قال الحموي فما يقع من حكام زماننا من قتله أول مرة  في األرض 

زاعمين أن ذلك سياسة جور وظلم وجهل. والسياسة الشرعية عبارة عن شرع 

وال  عندنا،  الحزم  وهو  السياسة،  سلوك  »للسلطان  املرداوي:  قال  مغلظ3، 

تقف على ما نطق به الشرع«.

ذكر الشوكاني في نيل األوطار قوله تعالى: »)فمسه بعذاب( فيه دليل على  - 4

جواز تعذيب من امتنع من تسليم �سيء يلزمه تسليمه، وأنكر وجوده 

إذا غلب في ظن اإلمام كذبه، وذلك نوع من السياسة الشرعية«4.

يستفاد من هذا التعريف عدة أمور:

1- عالء الدين الطرابل�سي في » معين الحكام« ص164.
2- حاشية ابن عابدين على رد املحتار ج4 ص14.

3- نفسه ج4 ص 103.
4- نيل األوطار ج8 ص 208.
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بل  - 1 في مقابل معصية  التعزير، وقد ال يكون  السياسة الشرعية هي  أن 

املدينة  من  حجاج  بن  نصر  نفي  الفقهاء  سمى  فقد  مصلحة،  لقصد 

عندما افتتنت به النساء سياسة شرعية.

الشرع، كما  - 2 تقرره نصوص  لم  اجتهادا فيما  تكون  املغلظة  العقوبة  أن 

يجتهد في تشديد عقوبة جنايات، أشد مما قررته نصوص الشريعة إذا 

رأى السلطان في ذلك مصلحة حسم مادة الفساد.

التغليظ قد يكون بإضافة عقوبة أخرى إلى العقوبة املقدرة شرعا. - 3
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المجموعة الثانية:

استصالح الخلق للنجاة في الدنيا واآلخرة

قال ابن عقيل: »هي ما كان فعال يكون معه الناس أقرب إلى الصالح، وأبعد 

عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صل هللا عليه وسلم وال نزل به وحي«1.

»استصالح الخلق بإرشادهم إلى الطريق املنجي في العاجل واآلجل، وهذه  - 1

ال تكون في الدنيا إال من األنبياء، وذلك بتطبيقهم الشـريعة التي جاؤوا 

بها على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم، يسددهم في هذا التطبيق 

وحي السماء، ورعاية هللا تعالى، ولذلك تسمى هذه السياسة بسياسة 

األنبياء، ويمكن أن نسميها بالسياسة الشـرعية،إذا أريد باللفظ املعنى 

العام لها دون املعنى الخاص«2.

»استصالح الخلق بإرشادهم إلى الطريق املنجي في العاجل واآلجل«3. - 2

السياسة القانون املوضوع لرعاية اآلداب واملصالح، وانتظام األحوال...  - 3

من  فهي  الفاجر  الظالم  من  الحق  تخرج  عادلة  قسمان:  والسياسة 

األحكام الشرعية، والنوع اآلخر سياسة ظاملة، فالشريعة تحرمها.

أمر  - 4 وانتظام  بينهم،  فيما  الناس  معاملة  إصالح  عن  »عبارة  السياسة: 

معايشهم«4.

تركز املجموعة الثانية من التعاريف على ما يلي:

1- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية البن القيم ص 13.
2- املدخل إلى السياسة الشرعية عبد العال أحمد عطوة ص14.

3- الكليات ألبي البقاء الراوندي ص 510.
4- كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي ج3ص172.
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أن السياسة الشرعية تحقق مصلحة الخلق أو الناس، عن طريق اإلرشاد.

أنها فعل غرضه إصالح الناس أو تقريبهم من ذلك. - 1

ليس من الضروري أن تكون من وضع الرسول صلى هللا عليه وسلم أو  - 2

نزل بها وحي.

أنها ليست في الدنيا إال لألنبياء. - 3

أن السياسة تكتسب الشرعية إذا كانت تروم العدل. - 4

االجتهاد يف السياسة الشرعية، قواعد وضوابط42



المجموعة الثالثة

فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها

قال زين الدين بن نجم الدين املصري: »وظاهر كالمهم الفقهاء أن السياسة 

فعل �سيء من الحاكم ملصلحة يراها، وإن لم َيرد بهذا الفعل دليل جزئي1.

فعل �سيء من الحاكم ملصلحة يراها، فيما لم يرد فيه نص خاص، وفي  -1

تبعا  وتتبدل  تتغير  بل  واحد  وجه  على  تبقى  أال  شأنها  من  التي  األمور 

لتغير الظروف واألحوال واألزمان واألمكنة واملصالح2.

إن ما نعنيه بالسياسة الشـرعية في حقيقة األمر هو تدخل والة األمور في  -2

التشريع اإلسالمي استهدافا لتحقيق مصالح العباد3.

فوجب  -3 الطاعة...  على  الناس  وحمل  والقهر  التغلب  امللك  مقت�سى  إن 

وإذا  الكافة...  يسلمها  القوانين سياسة مفروضة  إلى  ذلك  في  يرجع  أن 

خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها، فإذا كانت هذه 

سياسة  كانت  وبصـرائها  الدولة  وأكابر  العقالء  من  مفروضة  القوانين 

كانت  ويشـرعها  يقررها  بشارع  هللا  من  مفروضة  كانت  وإذا  عقلية، 

سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي اآلخرة«4.

تدل التعاريف السابقة بوضوح على:

أن السياسة الشرعية من فعل الحاكم. - 1

أن مجال فعل الحاكم هو ما ال نص فيه. - 2

1- البحر الرائق ج5 ص 11.
2- املدخل إلى السياسة الشرعية عبد العال أحمد عطوة ص52 و56.

3- السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث
4- مقدمة ابن خلدون 686 وما بعدها.
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أن فعل الحاكم هذا يقصد تحقيق مصلحة. - 3

أن هذه املصلحة يراها هو باجتهاده، ويعزم بها على الناس. - 4

الزمان  - 5 بحسب  والتغير  التبدل  الحاكم  اجتهاد  محل  األمور  طبيعة  أن 

واملكان والظروف واألحوال واملصالح.

أنها إذا كانت مفروضة من الشارع فهي نافعة دنيا وأخرى. - 6
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المجموعة الرابعة

عموم تدبير شؤون األمة العامة بما يحقق المصالح

الشرعية، فهي األحكام  - 1 السياسة  التاج: »أما  الرحمن  الشيخ عبد  قال 

التي تنظم بها مرافق الدولة، وتدبر بها شئون األمة، مع مراعاة أن تكون 

أغراضها  محققة  الكلية،  أصولها  على  نازلة  الشـريعة،  وروح  متفقة 

االجتماعية، ولو لم يدل عليها �سيء من النصوص التفصيلية الواردة 
في الكتاب والسنة.«1

بما  - 2 اإلسالمية  للدولة  العامة  الشؤون  تدبير  هي  الشرعية  »السياسة 

الشريعة  حدود  يتعدى  ال  مما  املضار،  ودفع  املصالح  تحقيق  يكفل 
وأصولها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال األئمة املجتهدين.2

السيا�سي  - 3 »فالتشريع  الدريني:  فتحي  قال  املصالح،  فقه  هي  السياسة 

املطلوب  وغاياته  مقاصده  وهي  املصالح  هذه  أساسه  إذن  اإلسالمي 

السيا�سي  التدبير  في  املشروعية  أساس  لذلك  فكانت  عمال،  تحقيقها 

ابتداء وبقاء، وجاء في الهامش: »البحث في هذه املصالح والتحقق من 

املجتهدين  قبل  من  ومشروعيتها  جدواها،  ومبلغ  وأهميتها،  وجودها، 

السياسة  أو  املصالح  فقه  عليه  يطلق  والخبرة،  االختصاص،  وأهل 
الشرعية.«3

الدولة اإلسالمية من  - 4 به شؤون  تتدبر  يبحث فيه عما  الذي  العلم  إنه 

القوانين والنظم التي تتفق وأصول اإلسالم، وإن لم يقم على كل تدبير 

1- السياسة الشرعية لعبد الرحمن تاج ص 10
2- السياسة الشرعية لعبد الوهاب خالف ص17

3- خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم 197، 
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يراها  ملصلحة  العامة  الوالية  صاحب  من  �سيء  فعل  أو  خاص.  نص 

تبقى على  أال  شأنها  التي من  األمور  وفي  خاص،  فيه نص  يرد  لم  فيما 

والعصور  املصالح  باختالف  وتختلف  وتتبدل،  تتغير  بل  واحد،  وجه 

واألجيال1.

اسم لألحكام والتصرفات التي تدبر بها شؤون األمة في حكومتها وتشريعها  - 5

وقضائها، وفي جميع سلطاتها التنفيذية واإلدارية، وفي عالقتها الخارجية 

التي تربطها بغيرها من األمم. أو بكلمة هي التصرف في الشؤون العامة 

لألمة على وجه املصلحة لها2.

نستنتج من هذه التعريفات ما يلي:

أن السياسة الشرعية هي فقه املصالح. - 1

أنها تكفل تحقيق املصالح. - 2

أنها أحكام خاصة بمرافق الدولة اإلسالمية. - 3

أنها تدبر شئون األمة. - 4

أنها متفقة مع روح الشريعة. - 5

محققة لألغراض االجتماعية للشريعة.. - 6

أنها تتأسس من مجموعة من القوانين والنظم. - 7

ليس من شرطها داللة نص تفصيلي، بل يكتفي بالنص اإلجمالي. - 8

القا�سي  محمد  محمد  والتطبيق  النظرية  بين  للتقنين  مصدرا  الشرعية  السياسة   -1
ص 31.

2- السياسة الشرعية مصدرا للتقنين محمد محمد القا�سي ص 33
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ليس من شرطها موافقة أقوال األئمة املجتهدين. - 9

أنها فعل ممن له الوالية العامة - 10

أنها تختص بالتشريع والقضاء وجميع السلطات التنفيذية واإلدارية،  - 11

والعالقات الخارجية التي تربط األمة اإلسالمية بغيرها من األمم.

نستنتج من خالل كل ما سبق اضطراب هذه التعاريف في عدة أمور، واتفاقها 

في أخرى، فتارة السياسة الشرعية هي التعزير، وأخرى هي فعل للحاكم، وثالثة 

هي اجتهاد من الحاكم والسلطان، وأخرى يقوم بها من له الوالية العامة.

ولعل ذلك راجع إلى كون املوضوع لم يعرف بوصفه علما خاصا، استهدفته 

جهود التأصيل والتقعيد من جهة. ولكونه جاء تابعا ملباحث سياسية أو فقهية 

أو فكرية تناولها العقل املسلم في فترات متفرقة من نشاطاته، كما هو الحال 

في دواوين الحديث، خاصة في كتب األحكام والفتن واملالحم، وفي مصادر الفقه 

في مباحث القضاء والعقوبات. وثالثا، بسبب التطورات السياسية التي مرت بها 

األمة منذ انتقال الرسول األكرم صلى هللا عليه وسلم إلى الرفيق األعلى. 

بل منهم من حصرها في األنبياء فال سياسة شرعية ملن جاء بعدهم.

بيد أنه رغم اضطراب هذه التعاريف، فإنها تكاد تتفق في عدة أمور:

أنها  - 1 إلى  ذهبوا  الذين  حتى  الشـرعية،  السياسة  في  املصلحة  مراعاة  في 

تغليظ العقوبة، اعتبروا الهدف منه هو حسم مادة الفساد وهو في حد 

ذاته مصلحة.

بحسب  - 2 والتغير  التبدل  الشـرعية  بالسياسة  املرتبطة  األمور  صفة  أن 

الزمان واملكان والظروف واألحوال واملصالح.
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وال  - 3 اإلجمالي.  بالنص  يكتفى  بل  تفصيلي،  نص  داللة  شرطها  من  ليس 

موافقة أقوال األئمة املجتهدين، بل يجوز تغيير اجتهاداتهم.

أن من شرطها أن تكون متفقة مع روح الشريعة. - 4

وبناء على هذه املالحظة نقترح تعريفا شامال للسياسة الشرعية راجين من 

هللا تعالى التوفيق والسداد، فنقول: »السياسة الشرعية هي اجتهاد من توفرت 

فيه مؤهالت االجتهاد، فردا كان أو جماعة في استنباط وتنزيل األحكام التي تدبر 

بها شئون األمة اإلسالمية في حكومتها وتشريعها وقضائها، وسلطاتها التنفيذية 

مراعاة  مع  األمم.  من  بغيرها  تربطها  التي  الخارجية  عالقاتها  وفي  واإلدارية، 

نصوص  بذلك  جاءت  سواء  الرباني،  للشرع  الكلية  واألصول  العامة  القواعد 

تفصيلية أم على سبيل اإلجمال، مع االسترشاد بسنة هللا في األمم«.
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مفهوم القاعدة

يطلق أهل املعاجم اللغوية عدة معان على »القاعدة« في موسوعاتهم، كما 

يلي:

قعدن  - 1 »اللواتي  واملحيض:  الولد  عن  العاجزات  النساء  من  القاعداُت 

عن التصرف من السن، وقعدن عن الولد واملحيض«1.

التي  - 2 البناء  أساطين  »القواعد  الزجاج:  قال  أساسه،  البناء  قاعدة 

تعتمده، وقواعد الهودج خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان 

في  املعترضة  أصولها  السحاب  قواعد  عبيد:  أبو  وقال  فيها2.  الهودج 

آفاق السماء، شبهت بقواعد البناء3.

على  - 3 ينطبق  الكلي  األمر  وهو  الضابط،  اللغة،  في  القاعدة  معاني  ومن 

ذون ولود، وكل صُموخ بيوض4.
َ
جزئيات مثل قولهم: كلُّ أ

ابن  فقال  عظام،  حجارة  منه  أخرجت  هدم  ملا  البيت  »إن  الحديث:  وفي 

ُع 
َ
 َيْرف

ْ
الزبير: هذه القواعد التي رفعها إبراهيم عليه السالم قال هللا تعالى: )َوِإذ

َعِليم( 
ْ
ِميُع ال نَت السَّ

َ
َك أ ا ِإنَّ ْل ِمنَّ بَّ

َ
ق

َ
َنا ت َبْيِت َوِإْسَماِعيُل َربَّ

ْ
َواِعَد ِمَن ال

َ
ق

ْ
ِإْبَراِهيُم ال

1- الجامع ألحكام القرآن القرطبي ج 12 ص 309.
2- الزجاج مادة )ق ع د(.

3- غريب الحديث ألبي عبيد الهروي ج3 ص104.
الحارث  أبو  البورنو  أحمد  بن  صدقي  محمد  للدكتور  الفقهية  القواعد  موسوعة   -4

الغزي ج1ص 19 وما بعدها.
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ْ
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أ

َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
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َ
خ

َ
ف

وأما في االصطالح، فإن لفظ القاعدة يدور مع معنى األساس واألصل حسب 

ف فيها، مما يجعل هذا املعنى مفتاحا أساسيا، وقد 
َّ
املجاالت والعلوم التي يوظ

اختلفت عبارات العلماء في ذلك كما يلي:

أوال: عند علماء أصول الفقه

تطلق القاعدة على: »قواعد األحكام الناشئة عن األلفاظ العربية خاصة، 

وما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ والترجيح، نحو: »األمر للوجوب« و«النهي 

للتحريم«، و«الصيغة الخاصة بالعموم« ونحو ذلك. وما خرج عن هذا النمط 

إال كون القياس، حجة وخبر الواحد، وصفات املجتهدين«3.

أو هي: »القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط األحكام الشرعية من األدلة، 

فالقاعدة هي قضية كلية تنطبق على جزئياتها عند تعرف أحكامها فقولنا: األمر 

 
ْ
وا

ُ
 َوآت

َ
ة

َ
ال  الصَّ

ْ
ِقيُموا

َ
للوجوب، قاعدة تنطبق على قول الشارع سبحانه وتعالى: )َوأ

اِكِعين(4.  َمَع الرَّ
ْ
ُعوا

َ
 َواْرك

َ
اة

َ
ك الزَّ

الشـرعية  أدلتها  من  األحكام  الستنباط  وسيلة  إذن،  األصولية  القاعدة 

العملية، في حين القاعدة الفقهية عبارة عن مجموعة أحكام متماثلة راجعة إلى 

علة مشتركة جامعة لها.

1- سورة البقرة اآلية 127.
2- سورة النحل اآلية 26.

3- الفروق للقرافي ج1 ص 5.
4- أصول الفقه للشيخ الخضري بك ص 14.
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ثانيا: يف علم الفقه:

تعني: »قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها«1، ويقصد بها: »قضية كلية 

من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها واستخراجها تفريعا«2.

املندرجة  الجزئيات  أحكام  منها  تعرف  »ما  بقوله:  فيعرفها  التفتازاني  أما 

تحت موضوعاتها، إما على سبيل القطع أو على سبيل الظن«3.

العقلية  املعاني  وسائر  األصول  من  أخص  هو  كلي  »كل  أنها:  املقري  ويرى 

فالقاعدة  الخاصة«4.  الفقهية  الضوابط  وجملة  العقود  من  وأعم  العامة، 

الفقهية عند املقري تتوسط بين ما كان كليا كالقاعدة األصولية، وما كان خاصا 

ضابطا لجزئية من جزئيات الفقه، إال أن في هذا التعريف من التعميم ما يجعل 

القاعدة الفقهية مشتركة مع غيرها، متداخلة معها.

الذي  الكلي  األمر  بقوله: »هي   « لفظ: »جميع  الفقهاء على  أحد  واستدرك 

ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها«5، وهذا اختيار الحموي، يقول: 

»حكم أكثري ال كلي، ينطبق على أكثر جزئياته، لتعرف أحكامها«6.

عن  يميزها  أمرا  أغلبية  الفقهية  القاعدة  بكون  يعتد  لم  من  العلماء  ومن 

غيرها، ذلك أن القاعدة األصولية ذاَتها ال تنطبق على جميع جزئياتها:« فقاعدة 

» األمر للوجوب« األصولية ال يقدح في كليتها قول النبي صلى هللا عليه وسلم: »يا 

1- التعريفات للجرجاني ص171.
2- الكليات للراوندي ص728.

3- التفتازاني على شرح العضد ج1 ص22 
4- القواعد ج1 ص 212

5- األشباه البن السبكي ج1ص 11
6- غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائرج1ص51
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ل مما يليك«1، فاألمر ههنا ال يدل على الوجوب، 
ُ
غالم سم هللا، وكل بيمينك، وك

بل يحمل على غيره.

بيد أن الشاطبي قرر أن وجود االستثناء من القاعدة، ال يخرجها عن معنى 

الكلي قال: »إن الكلي إذا ثبت، فتخلف بعض الجزئيات عن مقت�سى الكلي ال 

اعتبار  الشريعة  في  معتبر  األكثري  الغالب  فإن  وأيضا  كليا،  كونه  عن  يخرجه 

الكلي  هذا  يعارض  كلي  منها  ينتظم  ال  الجزئية  املتخلفات  ألن  القطعي،  العام 

الثابت«2.

و اختار الدكتور علي أحمد الندوي تعريفين: 

األول: »حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها« وقد 

أخذ عليه أن فيه زيادات ال طائل من ورائها«، ففي ذكر الحكم والقضية معا 

ليس من  تحتها«  ما دخل  منها أحكام  أن قوله »يتعرف  له، كما  تكرار ال داعي 

ماهية املَعرَّف، وإنما هو من ثمراته3.

الثاني: »أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة، من أبواب متعددة 
في القضايا التي تدخل تحت موضوعه.«4

لم يسلم هذا أيضا من النقد، ذلك أن القاعدة الفقهية ليست إال حكما 

واحدا يسري على جزئياته، وليست أحكاما، كما أن قوله: »من أبواب متعددة 

في القضايا« قيد زائد أغنى عنه قوله: »أحكاما تشريعية عامة«5.

1- أخرجه البخاري في كتاب األطعمة، باب التسمية على الطعام واألكل باليمين.
2- املوافقات ج2 ص52.

3- القواعد الفقهية للدكتور يعقوب بن عبد هللا الباحسين ص50.
4- نفسه 41.

5- نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 50.
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واختار الدكتور الروكي أنها: »حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة 
تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل االطراد، أو األغلبية«1

قضايا  جزئياتها  كلية،  فقهية  »قضية  أنها  إلى  الباحسين  الدكتور  وذهب 
فقهية كلية.«2

ثاثلا: يف علم املقاصد

القاعدة هي: »ما يعبر به معنى عام، مستفاد من األدلة الشرعية املختلفة، 

اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته من خالل ما بني عليه من أحكام »3، فهي تتسم 

بالكلية، إذ ال تختص بباب دون باب، أو حال أو زمان أو شخص بل تسع ذلك 

ُه، كما أنها تعبر عن معنى عام قصده الشارع، ذلك أن النظر في املآالت معتبر 
َّ
ل

ُ
ك

شرعا، وهي من جهة ثالثة عامة فال عبرة باملقاصد الخاصة وال الجزئية.

وهكذا، نجد أن املفهوم االصطالحي لـ«القاعدة« يتغير بحسب العلوم التي 

باملوضوع  الوثيقة  لصلتها  الثالثة  األنواع  هذه  على  ركزنا  وإنما  فيها.  تستعمل 

الذي نحن بصدد دراسته: »قواعد االجتهاد في السياسة الشرعية«، ألن أغلب 

الفقه،  أصول  في  االجتهادية  باملباحث  صلة  ذات  باملوضوع  املرتبطة  القواعد 

خاصة فيما يرتبط باملقاصد، وذات صلة بالفقه اإلسالمي.

هذا  في  يحسن  أخرى،  في  وتختلف  أشياء،  عدة  في  التعريفات  هذه  وتتفق 

املقام ذكرها.

1- نظرية التقعيد الفقهي ص48.
2- القواعد الفقهية ص 54.

3- قواعد املقاصد للدكتور عبد الرحمن الكيالني ص55.
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مواطن االتفاق يف اتلعريفات االصطالحية

الكشف عن حكم الجزئيات هو أهم وظائف القاعدة. - 1

تحتها،  - 2 تدخل  كثيرة،  جزئيات  تشمل  بحيث  واتساعها،  القاعدة  عموم 

وقد تتسم بالعموم فتشمل كل ما يدخل تحتها.

عباراتها واضحة في الداللة على معانيها. - 3

أما مواطن االختالف بشلك اعم، فيمكن تصنيفها اكآليت:

أوال: الفروق بين القواعد الفقهية واألصولية.

ثانيا: الفروق بين القواعد الفقهية واملقاصدية.

ثالثا: الفروق بين القواعد املقاصدية واألصولية.

أوال: الفروق بني القواعد الفقهية واألصويلة.

من حيث الحقيقة: القاعدة الفقهية تبين الحكم الكلي الذي تتفرع عنه  -  

القاعدة األصولية هي  في حين  املناط،  بتحقق  أحكام جزئية، مرتبطة 

استدالل كلي سواء كان الحكم الشرعي املستدل عليه كليا أم جزئيا.

القاعدة األصولية أكثر اطرادا، والفقهية  - 2 من حيث العموم واالطراد: 

ترد عليها استثناءات.

من حيث قوة الحجية: ال يصح االستناد إلى القاعدة الفقهية وحدها،  -  

القواعد  تقتضيه  بما  الفتوى  يجوز  »ال  نجيم:  ابن  الحموي  يقول 

والضوابط، ألنها ليست كلية بل أغلبية«1. وقال علي حيدر: »فحكام 

1- غمز عيون البصائر ج1 ص 37.
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إلى  االستناد  بمجرد  يحكمون  ال  صريح،  نقل  على  يقفوا  لم  ما  الشرع 

واحدة من هذه القواعد«1، بيد أن هذا األمر ليس على إطالقه، فقد 

الفتاوى  في  الفقهية  القواعد  على  االعتماد  الحاالت  بعض  في  يجوز 

الخاصة، وقد ترقى القاعدة إلى درجة القطع واليقين.

القاعدة األصولية، إذن، تكتسب من قوة الحجية ما يجعلها في املقام األول 

من االستدالل2.

علم  - 4 ثالث:  إحدى  من  األصولية  القواعد  تستخرج  املصدر:  حيث  من 

الكالم، علم الفقه، علم العربية. بينما تستمد الفقهية من عدة منابع، 

من دالالت  يستخرج  ما  ومنها  النصوص،  ظواهر  من  يستمد  ما  فمنها 

النصوص، ومنها ما يستقى من مجموع الفروع الواقعة تحته، ومنها ما 

كان مستندا إلى قاعدة أصولية.

الرتباطها  -   الوجود،  في  أسبق  األصولية  القاعدة  األسبقية:  حيث  من 

باألصول العامة، في حين ترتبط القواعد الفقهية بالوقائع الجزئية.

من حيث توقف الحكم الشرعي عليها: تتوقف معرفة األحكام الشرعية  -  

على القواعد األصولية ألنها منها تستنبط، وألنها آلة فهم النص الشـرعي، 

في  والنصوص  األدلة  غياب  عند  الفقهية  القواعد  أهمية  تظهر  بينما 

وقائع معينة، فيسترشد بها لتناول األحكام الجديدة.3

1- درر الحكام ج1 ص10.
2- قد يعبر بالعبارة الواحدة عن قاعدة أصولية وفقهية في نفس آلن، ويدرك التمييز 

بينها بحسب املجال الذي انصبت حوله.
3- قواعد املقاصد للدكتور عبد الرحيم إبراهيم الكيالني ص 71 72.
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ثانيا: الفروق بني القواعد املقاصدية والقواعد الفقهية

ذكر العلماء عدة فروق بينهما نلخصها كاآلتي:

من حيث الحقيقة واملاهية: تعتبر القاعدة الفقهية بيانا لحكم شرعي  -  

ببيان  املقصدية  القاعدة  تهتم  في حين  أحكام جزئية،  تتفرع عنه  كلي 

الحكمة التي توخاها الشارع من أصل تشريع الحكم.

كلي  - 2 حكم  عن  الفقهية  القاعدة  تعبر  واالعتبار:  األهمية  حيث  من 

بهذا  فهي  تشريعية،  غاية  عن  املقصدية  القواعد  تعبر  بينما  شرعي، 

الفقهية، إذ األحكام وسائل إلقامة املقاصد، ومراعاة  أعلى مرتبة من 

املقاصد مقدمة على غاية الوسائل أبدا1.

كالقواعد  -   عليها  متفق  قسمان:  الفقهية  القواعد  املضامين:  حيث  من 

املقاصدية  القواعد  أما  القواعد.  فيها كغيرها من  الخمسة، ومختلف 

إلزامية  حيث  من  كاملنصوص  صار  املعنى  عموم  من  استقرئ  ما  فإن 

املجتهد باتباع مضامينها.

ومما يالحظ أن بعض القواعد الفقهية تعتبر عند التحقيق قواعد مقصدية 

مثل قواعد املصالح وقواعد الضرر، واعتبار املآل وغيرها.

ثاثلا: الفروق بني القواعد املقاصدية واألصويلة

استداللية،  -   قواعد  األصولية  القواعد  والحقيقة:  املاهية  حيث  من 

تنصب على منهج االستنباط، وطرق استخراج األحكام الشرعية. بينما 

1- القواعد للمقري ج1ص330، والفروق للقرافي ج2ص33.
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القواعد املقصدية تكشف الغاية الكلية التي يرسمها الشارع من وراء 

تشريعه األحكام، إنها تكشف عن الحكم والحكمة معا.

املستنتجة  - 2 املعاني  على  املقصدية  القواعد  تركز  املضامين:  حيث  من 

األدلة  في  القواعد األصولية  تنحصر  بينما  غالبا.  العام  االستقراء  من 

السمعية وكيفيات استثمارها في إظهار الحكم الشرعي.

وخالصة األمر أن القواعد التي لها عالقة وطيدة، فيما نحسب، باملوضوع 

هي:

قواعد أصولية استداللية، تعتمد الدليل، وهي املنطلق واألساس. - 1

قواعد فقهية تهتم بالحكم، وتقوم بالتقنين والتحديد والوسيلة. - 2

قواعد مقصدية تركز على الغاية واملآل والنتيجة. - 3

التي  الركائز  هي  العلوم،  أي علم من  في  الجامعة،  »القواعد  فإن  وعموما، 

يقوم عليها، وينضبط بها، وفي إطارها تنتظم جزئياته، وتنمو نظرياته«1، خاصة 

في موضوع حيوي مثل السياسة الشرعية.

وبناء على ذلك، فسنركز في دراستنا لقواعد االجتهاد في السياسة الشرعية 

الشرع  ومقاصد  وأصوله،  الفقه  إلى  يستند  ما  على  االستنباط  مستوى  على 

وغاياته.

حتديد املراد بمصطلح هذه ادلراسة

الحاصل من هذه التوطئة املصطلحية ما يلي:

1- نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني 318.
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أو  مقصدية  أو  أصولية  تكون  أن  إما  لالجتهاد  الضابطة  القواعد  أن  أوال: 

فقهية.

ثانيا: أن االجتهاد هو بذل الوسع من قبل فرد أو جماعة، ممن توفرت فيهم 

التي  انتقاء أو تنزيل األحكام الشرعية في النوازل  لة، الستنباط أو   مؤّهِ
ٌ
شروط

تتطلب ذلك.

ثالثا: أن السياسة الشرعية هي اجتهاد من توفرت فيه مؤهالت االجتهاد، فردا 

كان أو جماعة في استنباط وتنزيل األحكام التي تدبر بها شئون األمة اإلسالمية 

وفي  واإلدارية،  التنفيذية  سلطاتها  جميع  وفي  وقضائها،  وتشريعها  حكومتها  في 

العامة  القواعد  مراعاة  مع  األمم.  من  بغيرها  تربطها  التي  الخارجية  عالقتها 

واألصول الكلية للشرع الرباني، سواء أجاءت بذلك نصوص تفصيلية أم على 

سبيل اإلجمال.

»القضايا  بأنها:  الشرعية  السياسة  في  االجتهاد  قواعد  تعريف  إذن  يمكن 

توفرت  جماعة،  أو  فرد  قبل  من  املبذول  للوسع  الضابطة  األغلبية  أو  الكلية 

اإلسالمية  األمة  شئون  بها  تدبر  التي  األحكام  وتنزيل  الستنباط  األهلية،  فيهم 

وفي  واإلدارية،  التنفيذية  سلطاتها  جميع  وفي  وقضائها،  وتشـريعها  حكومتها  في 

عالقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من األمم، مع االسترشاد بسنة هللا تعالى 

الجارية في تاريخ األمم والحضارات«.

مقتضيات التعريف

أو  - 1 القواعد  لكون هذه  بيان  فيه  الضابطة:  األغلبية  أو  الكلية  القضايا 

القضايا قد تكون كلية تشمل جميع الجزئيات التي تقع تحتها، أو تشمل 

بعض الجزئيات التي تندرج تحتها كما في القواعد الفقهية. 
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الوسع،  - 2 استفراغ  هاهنا  املراد  جماعة:  أو  فرد  قبل  من  املبذول  الوسع 

بحيث يحس املجتهد بالعجز عن املزيد، وقولنا: »من قبل فرد أو جماعة« 

إشارة إلى القائم بهذه العملية، إذ قد يكون فردا مجتهدا، فيلزمه بذل 

الوسع الكامل، وقد يكون االجتهاد جماعيا في شكل مؤسسة أو هيأة، 

كثيرة  جزئيات  في  أو  واحدة،  قضية  في  جماعيا  الوسع  يصير  فحينئذ 

العمل  كيفيات  بيان  في  الجهود  تضافر  إلى  يحتاج  وهذا  تحتها،  تندرج 
باالجتهاد الجماعي وصوره.1

وظيفة  - 3 اإلسالمية:  األمة  شئون  بها  تدبر  التي  األحكام  وتنزيل  الستنباط 

هذه الجهود املبذولة، والوسع املستفرغ أمران أساسيان:

األول: هو استنباط األحكام التي تدبر بها شؤون األمة من األدلة الشرعية 

العامة، وهو جزء من العملية األصولية أو الفقهية أو املقصدية، مداره على 

درك الحكم الشـرعي لتدبير شئون األمة.

الثاني: وهو حسن تنزيل األحكام املستنبطة من األدلة الشرعية على الوقائع 

مع  وتدافعه  األرض،  فوق  وحركته  اإلنسان  كسب  من  تظهر  التي  املستجدة، 

وتلك  وغيرها،  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  حياته  وتلون  اآلخرين، 

حكمة يؤتيها هللا عز وجل من شاء من عباده.

في حكومتها وتشـريعها وفي قضائها وفي سلطاتها التنفيذية واإلدارية وفي  - 4

عالقتها الخارجية التي تربطها بغيرها من األمم:

فيه بيان ألهم املجاالت التي تشملها السياسة الشرعية، من حيث تشريع 

في الخصومات  أو من حيث الفصل  التي تدبر شؤون األمة،  القوانين والنظم 

الناشئة بين األفراد فيما بينهم أو بين الجماعات واألفراد، وبين جماعات األمة 

1- وهو موضوع حري بالدراسة والبحث.
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فيما بينها. وسواء أتعلق األمر باإلجراءات التنفيذية التي تنزل األحكام باملعنيين، 

وتصون الناس من فو�سى أخذ الحقوق، وانتزاع املستحقات بشكل شخ�سي، 

إذ البد من جهات توكل لها هذه املهمة، أم تعلق األمر بالتنظيمات اإلدارية التي 

قضاء  في  الناس  عن  الحرج  ورفع  األمور  سريان  تيسير  األساس  غرضها  يكون 

حوائجهم اليومية، بما ال يخل باملصالح الجماعية لألمة.

هذا وتشمل هذه القواعد مجاالت مهمة يتأسس على فقهها وحسن دركها 

سداد االجتهاد في السياسة الشرعية:

قواعد االجتهاد املبنية على املصلحة.  - 1

قواعد االجتهاد املبنية على اعتبار املآل. - 2

قواعد االجتهاد املؤسسة على تغير األحكام. - 3
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توطئة في تعريف المصلحة

أحدهما:  متقاربين  معنيين  اللغوية  الناحية  من  »املصلحة«  لفظ  يتضمن 

مصلحة،  التجارة  كقولنا:  صالح،  فيه  الذي  الفعل  واآلخر:  نفسها،  املنفعة 

على  السبب  اسم  إطالق  باب  من  مصلحة،  والصدق  مصلحة،  العلم  وطلب 

املسبب، وهي في الحقيقة أسباب للمصلحة ال نفسها.1 أما في االصطالح فقد 

تحدث عنه العلماء في موضعين:

أحدهما: عند تعريف املناسب بأنه الوصف الذي يترتب على شرع الحكم 

عنده مصلحة، فذكروا أن املراد بها هو اللذة أو ما كان وسيلة لها، وجعلوا دفع 

املفسدة من املصلحة.

أفردوا  وقد  شرعيا.  دليال  بوصفها  املصلحة  عن  الحديث  عند  ثانيهما: 

املصلحة بشكل عام بتعريفات عدة من أهمها:

األول: »هي عبارة في األصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن جلب املنفعة 

ودفع املضرة مقاصد للخلق، وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم، ومقصود 

الشرع من الخلق خمسة؛ وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم 

ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ األصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت 

هذه األصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة، وإذا أطلقنا املعنى املخيل أو املناسب 

في باب القياس أردنا به هذا الجنس.«2

إلى  ترجع  ولكنها  التشريع،  أصول  عن  مستقال  أصال  ليست  فاملصلحة 

والسنة  بالكتاب  تعرف  الشرع  ومقاصد  الشرع.  مقاصد  على  املحافظة 

1- لسان العرب مادة صلح.
2- املستصفى للغزالي ج1ص174.
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واإلجماع1، فهي طريق من طرق االستدالل بالنصوص الشرعية، وليست دليال 

زائدا عليها وال خارجا عنها.

ثم إن املصلحة ينبغي أن تالئم تصرفات الشارع، حتى تتحقق لها الحجية، 

وشمولها  قوتها،  مدى  املجتهد  فيكشف  واستقرائها،  تتبعها  من  ذلك  وُيعَرف 

ودرجة تحققها واملقارنة بين درجاتها من حيث العموم والخصوص، والشمول 

وعدمه، وما يقترن بها من مفاسد.

الثاني: يرى الطوفي أنها »هي السبب املؤدي للصالح والنفع كالتجارة املؤدية 

للربح. وبحسب الشرع هي السبب املؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة، ثم 

تنقسم إلى ما يقصده الشارع لحقه كالعبادات وإلى ما يقصده لنفع املخلوقين 

إلى  املؤدي  السبب  هي  الطوفي  عند  فاملصلحة  كالعادات.«2  أحوالهم  وانتظام 

الصالح، بخالف الغزالي الذي جعلها هي مطلق املنفعة ومنها السبب املؤدي لها. 

ويرى الطوفي أن املصلحة دليل مستقل له ضابط واحد هو رجوعها إلى املقاصد 

الشرعية، في حين قسمها الغزالي تقسيمات عدة، فهو يرى أنها تنقسم بحسب 

اعتبار الشارع لها إلى: »امللغاة واملعتبرة واملرسلة، وهذه األخيرة قسمان: مالئمة 

وغريبة، أما امللغاة والغريبة فليست بحجة قطعا، وأما املعتبرة فهي الداخلة في 

باب القياس الذي يشهد له األصل املعين، وأما املالئمة فهي التي يؤخذ بها دون 

1- نفسه ج1ص310-311.
2- نقال عن رسالة املصلحة في التشريع اإلسالمي للدكتور مصطفى أبو زيد ص 211.

63 الفصل األول:قواعد االجتهاد المبنية على المصالح



شهادة األصل املعين لنوعها، ما دامت النصوص قد شهدت لها باملالءمة لجنس 

تصرفات الشارع.1

الثالث: عرفها الخوارزمي بـ »املحافظة على مقصود الشرع بدفع املفاسد عن 

الخلق«2. وهو بذلك قد حصر مقاصد الشرع في دفع املفاسد عن الخلق، في 

حين ذهب الغزالي والطوفي إلى أن مقصود الشارع جلب املصالح ودفع املفاسد.

الرابع: يرى البوطي أنها: »املنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من 

حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها، 

واملنفعة هي اللذة أو ما كان وسيلة لها، ودفع األلم أو ما كان وسيلة إليه«3. وقد 

ادعى األستاذ محمد خروبات أن تعريف البوطي ال يختلف عما جاء به الطوفي، 

قال بعد أن أورد تعريف البوطي: »هانحن نالحظ أن هذا التعريف ما هو إال 

تعريف الطوفي لها«4.

والحق أن البوطي قد جعل املصلحة هي املنفعة ذاتها، ووضع لها ضوابط 

أهم  ملصلحة  أو  القياس  أو  السنة،  أو  الكتاب  لنص  مخالفتها  متعددة كعدم 

منها. كما أنه زاد مسألة ترتيب املصلحة حسب أولوياتها، خالفا للطوفي الذي 

إلى معتبرة وملغاة ومرسلة،  1- يقول الطوفي: »اعلم أن هؤالء الذين قسموا املصلحة 
ضرورية وغير ضرورية تعسفوا وتكلفوا، إذ الطريق إلى معرفة حكم املصالح أعم من هذا 
وحينئذ  إجماعا،  واملفسدة  للمصلحة  الشارع  مراعاة  ثبت  قد  نقول:  بأن  وذلك  وأقرب، 
نقول: إن الفعل إن تضمن مصلحة مجردة حصلناه، وإن نضمن مفسدة مجردة نفيناه، 
بينهما  فإذا استوى في نظرنا تحصيل املصلحة ودفع املفسدة توقفنا على املرجح أو خيرنا 

نقال عن » رسالة املصلحة في التشريع اإلسالمي ص 138.
2- ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول ص 403.

3- ضوابط املصلحة ص 23 للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، وهو من املعاصرين 
الذين اهتموا بموضوع املصلحة. 

4- املصلحة ملحمد خروبات ص 25- 26
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يحصرها في السبب املؤدي إلى مقصود الشارع، ولم يجعل لها إال ضابطا واحدا، 

وهو املحافظة على مقصود الشارع.

إن األخذ باملصالح مما يلزم اعتباره في كل اجتهاد ذي بال، خاصة إذا تعلق 

أو  فرد  قبل  من  املبذول  للوسع  الضابطة  األغلبية  أو  الكلية  بالقضايا  األمر 

جماعة، توفرت فيهم األهلية، الستنباط وتنزيل األحكام التي تدبر بها شئون األمة 

اإلسالمية في حكومتها وتشريعها وقضائها، وفي سلطاتها التنفيذية واإلدارية، وفي 

عالقتها الخارجية التي تربطها بغيرها من األمم، أي في السياسة الشرعية. 

ويمكن تقسيم هذه القواعد إلى ثالث مجموعات:

قواعد العالقة بين قصد الشارع وإقامة املصالح

القواعد املحددة لضوابط املصلحة

القواعد املبينة ألقسام املصالح
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المبحث األول: قواعد العالقة بين قصد الشارع وإقامة المصالح

القاعدة األولى: 

وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل واآلجل معا.

الدنيا  في  املكلفين  مصالح  تحقيق  إلى  قاصدة  جاءت  إنما  الشريعة  أحكام 

عن  سبحانه  منه  وتنزها  عباده،  على  وتكرما  تعالى،  هللا  من  تفضال  واآلخرة، 

النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  نصوص  ذلك  في  تظاهرت  والعبث.  دى  السُّ

الشريفة، وصرح به علماء هذه األمة، بل حكى بعضهم اإلجماع على ذلك. 

األدلة من القرآن الكريم: 

َعِن  َوَيْنَهى  ُقْرَبى 
ْ
ال ِذي  َوِإيَتاء  َواإِلْحَساِن  َعْدِل 

ْ
ِبال ُمُر 

ْ
َيأ  َ ّ

للا (ِإنَّ  تعالى:  قوله 

بكل  األمر  دالالتها  ووجه  ُرون1)، 
َّ

ك
َ

ذ
َ
ت ْم 

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ل ْم 

ُ
ك

ُ
َيِعظ ِي 

ْ
َبغ

ْ
َوال ِر 

َ
نك

ُ ْ
َوامل اء 

َ
َفْحش

ْ
ال

مصلحة وخير للعباد في الدنيا واألخرى، والنهي عن كل مفسدة وشر، قال ابن 
مسعود: »هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل، ولشر يجتنب.«2

ومنه اآليات التي تصف الشريعة بكونها رحمة، أي مصلحة كقوله تعالى.(َوَما 

3، إذ أن من أهم مقاصد إرسال سيدنا محمد صلى 
ين)  ِ

َ
َعامل

ْ
ل ِ

ّ
 ل

ً
 َرْحَمة

َّ
َناَك ِإال

ْ
ْرَسل

َ
أ

 إال بمراعاة مصالحهم 
ٌ
هللا عليه وسلم كونه رحمة لجميع الناس، وال تكون رحمة

ْوِم 
َ

ق ِ
ّ
ل  

ٌ
َوَرْحَمة َوُهًدى  اِس  ِللنَّ َبَصاِئُر  ا 

َ
(َهذ تعالى:  الدنيوية واألخروية. ومنه قوله 

ُيوِقُنوَن4).

1- سورة النحل اآلية 20.
2- الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج 10 ص 165.

3- سورة األنبياء اآلية 107.
4- سورة الجاثية اآلية 20.
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األدلة من السنة انلبوية الرشيفة:
قوله صلى هللا عليه وسلم: »ال ضرر وال ضرار، ومن ضار ضاره هللا، ومن 

وهذا  يزال«.  »الضرر  املشهورة:  القاعدة  أخذت  ومنه  عليه«1،  هللا  شق  شاق 

الحديث رغم كونه ظني الداللة، إال أنه مندرج تحت أصل قطعي، كما نبه على 

ذلك الشاطبي2، ألن النهي عن الضرر، أي إلحاق الضرر بالغير، وعن الضرار، 

الشريعة  جزئيات  في  مبثوث  عليه،  الضرر  بإدخال  الضرر  عن  املجازاة  أي 
وكلياتها.3

ادليلل من اإلمجاع:
صرح به اآلمدي فقال: »وأما اإلجماع فهو أن أئمة الفقه مجمعون على أن 

أحكام هللا تعالى ال تخلو من حكمة مقصودة، وإن اختلفوا في كون ذلك بطريق 

الوجوب كما قالت املعتزلة، أو بحكم االتفاق والوقوع من غير وجوب كما قال 

أصحابنا.«4 وذكر العز بن عبد السالم: »أن التكاليف كلها راجعة إلى مصالح 

العباد في دنياهم وآخرتهم.5 وعموما، فإن أوامر الشارع تتبع املصالح الخالصة 
أو الراجحة، ونواهيه تتبع املفاسد الخالصة أو الراجحة.6

مما سبق يتبين أن الشريعة محققة ملصالح العباد في الدنيا واألخرى. واملنهج 

الذي يرسم طريق الرشاد لكل اجتهاد في السياسة الشرعية، هو أن تطبيق شرع 

1- أخرجه الحاكم بهذا اللفظ وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي على ذلك ج 2 ص57.

2- املوافقات ج 3 ص 9 10
3- النهاية في غريب الحديث ج 3 ص 81

4- إحكام األحكام ج 3 ص 285.
5- قواعد األحكام ج 2 ص6.

6- الفروق للقرافي ج 2 ص 132.
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ينبغي الحياد عنه. وإال أهملنا خاصية من أهم خصائص  هللا كامال مطلٌب ال 

شريعة اإلسالم وبرنامجها في الحكم والسياسة، ولقد أحسن ابن القيم رحمه 

هللا التعبير عن هذا املعنى حين قال: »إن الشريعة مبناها وأساُسها على الحكم 

ومصالح العباد في املعاش واملعاد. وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالُح كلها، 

وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الَجْور، وعن الرحمة إلى ضدها، 

وعن املصلحة إلى املفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن 

أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل هللا بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله 
في أرضه.«1

1- إعالم املوقعين ج3 ص7.
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القاعدة الثانية: 

المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى 
يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا.1

الغاية األولى واملقصد األساس من سن الشريعة اإلسالمية هي جعل اإلنسان 

عبدا هلل تعالى باختياره ورغبته، وسعيه وعمله، كما تتحقق فيه صفة العبودية 

التي  تعالى  مخلوقاته  من  كونه  عن  يخرج  ال  ألنه  منه،  الرغم  على  سبحانه  له 

تتجلى فيها صفات الربوبية الواجبة له سبحانه. 

ِل في الشريعة وأم املصالح وعاقبة االجتهاد في حياة اآلخرة هي إخراج 
َ
علة الِعل

 هلل، أحرارا بهذه العبودية من كل قيد، 
ً
العباد من داعية الهوى ليكونوا عبادا

2، وهموم الدنيا 
 ِلَيْعُبُدون) 

َّ
نَس ِإال ِ

ْ
ِجنَّ َواإل

ْ
ْقُت ال

َ
ل

َ
قال هللا سبحانه وتعالى: (َوَما خ

التزاهد  العيال ال يجدي فيه مجرد  اليومية من كسب واسترزاق، وسعي على 

الشكلي، إنما الضرورة تقت�سي السعي الدؤوب لتحقيق الحد األدنى من األمن 

والعافية والقوت ليصُفَو قلبه، وليكون هم التحقق بمراتب العبودية هلل تعالى 

متاحا، ولقد رسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدود ضرورات املعاش حين 

قال: “من أصبح منكم آمنا في ِسْربه، ُمعافًى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما 

“من  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  الدنيا بحذافيرها”3، كما  له  حيزت 

ه جعل هللا ِغناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي   همَّ
ُ
كانت اآلخرة

ه جعل هللا فقَره بيَن عينيه، وفرق عليه شمله، ولم  راغمة. ومن كانت الدنيا همَّ

1- املوافقات ج2 ص 168.
2- سورة الذاريات اآلية.

3- أخرجه الترمذي، كتاب الزهد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم...في التوكل على 
هللا.
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العفيف  الكريم  النصيب  توفير  إذن من  له.”1 البد  ما قدر  إال  الدنيا  يأته من 

بمعاني  الدنيا  في  والحياة  األخروي  باملآل  االهتمام  مجال  ليفسح  الدنيا،  من 

العبودية هلل. 

وترسم  اإلسالمية،  الشرائع  تشريع  من  األولويات  أولى  تبين  القاعدة  هذه 

تنظيم  شأن  في  املتخذة  التدابير  فكل  الشرعية،  السياسة  في  لالجتهاد  منهجا 

شؤون املسلمين والناس أجمعين ينبغي أن تضع في حسبانها، وفي كل تفاصيلها 

يوم  الكريم  وجهه  إلى  بالنظر  والفوز  تعالى،  هللا  ر�سى  نيل  هو  السير  غاية  أن 

التحقق  إلى  السعي  الدنيا هو  في  الغاية  إلى هذه  الوصول  القيامة، وأن سبيل 

جبريل  حديث  في  جاء  كما  يراه  كأنه  ربه  املؤمن  يعبد  أن  اإلحسان؛  بمقامات 

نحن جلوس  »بينما  قال:  الخطاب ر�سي هللا عنه  بن  السالم. فعن عمر  عليه 

عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض 

الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حتى 

جلس إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على 

يا محمد، أخبرني عن اإلسالم فقال رسول هللا صلى هللا عليه  فخذيه، وقال: 

وسلم: اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، وتقيم الصالة، 

فقال:  سبيال،  إليه  استطعت  إن  البيت  وتحج  رمضان،  وتصوم  الزكاة،  وتؤتي 

صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن اإليمان. قال: أن 

تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. 

قال: صدقت. قال: فأخبرني عن اإلحسان. قال: أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن لم 

تكن تراه، فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما املسؤول عنها بأعلم 

عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عن  والورع  والرقائق  القيامة  صفة  كتاب  الترمذي   رواه   -1
وسلم  . وابن ماجة والبخاري في األدب عن عبد هللا بن محصن ر�سي هللا عنه.
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من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد األمة ربتها، وأن ترى الحفاة 

العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، فلبث مليا ثم قال لي 

أتاكم  جبريل  فإنه  قال:  أعلم.  ورسوله  هللا  قلت:  السائل؟  من  أتدري  عمر،  يا 
يعلمكم دينكم.«1

األمة  بناء  في  األساسية  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  وظيفة  كانت  ولقد 

اإلسالمية أن عمد إلى الصحابة ر�سي هللا عنهم يعلمهم دينهم، ويزكيهم ويندبهم 

ٍة  َوَجنَّ ْم 
ُ

ك ّبِ
رَّ ن  ّمِ ِفَرٍة 

ْ
َمغ ى 

َ
ِإل  

ْ
(َوَساِرُعوا شأنه:  جل  يقول  ذلك،  في  املسارعة  إلى 

املسابقة:  على  يحفزهم  كما   .2
ِقيَن)  ُمتَّ

ْ
ِلل ْت  ِعدَّ

ُ
أ ْرُض 

َ
َواأل َماَواُت  السَّ َعْرُضَها 

ِذيَن 
َّ
ْت ِلل ِعدَّ

ُ
ْرِض أ

َ ْ
َماء َواأل َعْرِض السَّ

َ
ٍة َعْرُضَها ك ْم َوَجنَّ

ُ
ك ّبِ

ن رَّ ِفَرٍة ّمِ
ْ
ى َمغ

َ
)َساِبُقوا ِإل

 ،3
َعِظيم) 

ْ
ال َفْضِل 

ْ
ال و 

ُ
ُ ذ َّ

اُء َوللا
َ

ُيْؤِتيِه َمن َيش  ِ
َّ

ْضُل للا
َ
ِلَك ف

َ
َوُرُسِلِه ذ  ِ

َّ
ِبالل آَمُنوا 

ألنه حينما تتمكن التزكية من النفوس، وتترسخ معاني العبودية االختيارية هلل 

تعالى، بما هي غاية الحب له وغاية الخضوع لجنابه، فإن في ذلك ضمانا لنجاة 

املجتمع من كثير من الفتن والشرور.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن املهمة الدعوية املنوطة باألمة اإلسالمية 

جور  ومن  العباد،  رب  عبادة  إلى  العباد  عبادة  من  العباد  إلخراج  تسعى  أن 

األديان إلى عدل اإلسالم. فما نحققه من خير ومصلحة في تدبير املعاش في إطار 

الشريعة ومصلحتها دعوة في حد ذاته وتأليف. ووسيلة أخرى من وسائل الدنيا 

نستعملها للداللة على سعادة اآلخرة ومصلحتها وطريقها، إلخراج املكلفين من 

دواعي الهوى ليكونوا عبادا هلل اختيارا كما هم له عباد اضطرارا. فخيار الناس 

1- صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب سؤال جبريل عن اإلسالم.
2- آل عمران133

3- سورة الحديد اآلية21.
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املسلمون، وخيار املسلمين املؤمنون، وخيار املؤمنين املحسنون، ومن الناس 

درجة  إلى  فيه  هو  مما  بكّلٍ  االرتقاء  الشرع  ومقصد  وكفار،  وأعراب  منافقون 

أعلى.
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القاعدة الثالثة: 

المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم 
المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها.1

درجة الطاعات مرتبطة بما يترتب عليها من مصالح، فكلما عظمت املصلحة، 

زاد األجر والثواب في اآلخرة، وكلما قويت املفسدة زاد الوزر على فاعلها، ذلك أن 

املصالح تنقسم إلى الحسن واألحسن، والفاضل واألفضل، كما أن املفاسد فيها 

القبيح واألقبح وال�سيء واألسوأ، يعلو الثواب أو العقاب بحسب كل ذلك، على 

مراتب املصالح تترتب الفضائل في الدنيا واألجور في العقبى، وعلى رتب املفاسد 

تترتب الصغائر والكبائر وعقوبات الدنيا واآلخرة.

وتقدير عظم املصلحة أو املفسدة الناشئة عن عمل معين اجتهاد، يشارك 

الشرعية،  السياسة  في  خصب  مجال  وهو  واالختصاص،  الخبرة  أهل  فيه 

األمة،  مكونات  بين  العالقة  وقواعد  والوالة،  الحكام  اختيار  أشكال  فتنظيم 

وتنظيم االختالف، واتخاذ التدابير الالزمة لوقاية الناس من األمراض الفتاكة 

واألوبئة الخطيرة من املصالح العظيمة، بعظمها يعظم األجر والثواب، وبإهمالها 

يعظم العقاب.

فليس جرم التنازل للعدو عن بعض أرض املسلمين ومالهم وعرضهم كجرم 

االجتهادات  ومن  وعرضهم،  أرضهم  في  مأمن  على  وهم  حقوقهم،  بعض  نقص 

في الباب أن بعض العلماء حرم بيع ما يكون سبب قوة ملحاربي املسلمين، حتى 

منعوا بيع الشمع لهم ألنهم ينتفعون به في التنقل من أجل محاربة املسلمين.

1- املوافقات ج2ص238.
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القاعدة الرابعة: 

م الفرق بين ما هو أمر وجوب أو أمر ندب، وما هو نهي تحريم 
َ
ال ُيْعل

أو نهي كراهة من النصوص، إنما يحصل باتباع المعاني والنظر في 
المصالح على أي مرتبة تقع.1

معيار التمييز بين درجات األحكام، سواء من جهة األمر أو من جهة النهي هو 

مقدار ما تحققه من مصالح أو تدفعه من مفاسد، يزداد األمر تأكيدا من قبل 

الشارع بحسب املصالح املتحققة، فقد يكون ال�سيء مباحا تنقله املصلحة إلى 

درجة الندب أو الوجوب، وقد يكون النهي شديدا فترجعه قوة درئه للمفسدة 

إلى دائرة املكروه، أو املباح.

صفة  اللفظ  جهة  من  عنه  الكف  أو  ال�سيء  فعل  طلب  عن  يرفع  ال  وهذا 

الطاعات  أعلى  تحصيل  الشرع  »طلب  السالم:  عبد  بن  العز  قال  التساوي، 

كطلبه لتحصيل أدناها في الحد والحقيقة. كما أن طلبه لدفع أعظم املعا�سي 

كطلبه لدفع أدناها، إذ ال تفاوت بين طلب وطلب، وإنما التفاوت بين املطلوبات 
من جلب املصالح ودرء املفاسد.«2

بال  أقوى  الحكم  نظام  في  والشورى  بالعدل  األمر  عن  الناجمة  فاملصلحة 

شك من املصلحة الناجمة عن حكم القا�سي بالعدل بين متخاصمين، أو حكم 

الوالد بين ولدين، وكذا املفسدة الناجمة عن ضد ذلك من الظلم والعدوان، مع 

َعْدِل3)، 
ْ
ُمُر ِبال

ْ
َ َيأ ّ

أن األمر بالعدل من جهة اللغة واحد كما في قوله تعالى: (ِإنَّ للا

1- املوافقات ج 3ص153.
2- قواعد األحكام ج 1ص 19.

3- سورة العنكبوت اآلية 20.
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ا  َ ِنِعمَّ ّ
َعْدِل ِإنَّ للا

ْ
 ِبال

ْ
ُموا

ُ
ْحك

َ
ن ت

َ
اِس أ ْمُتم َبْيَن النَّ

َ
ا َحك

َ
وقوله سبحانه وتعالى: (َوِإذ

.(1 ً
 َبِصيرا

ً
اَن َسِميعا

َ
َ ك ّ

م ِبِه ِإنَّ للا
ُ

ك
ُ
َيِعظ

من  كبير  بقدر  متسمة  اجتهاداته  يجعل  القاعدة  لهذه  املجتهد  إدراك  إن 

املصالح  وعموم  حجم  بحسب  الهدف  تحقيق  في  القصد  وسالمة  املرونة 

الشرع.  عنه  نهى  عما  املنبثقة  املفاسد  وخطر  الشرعية،  األوامر  عن  الناجمة 

فمنهم من جوز إمامة من لم يصل إلى مرتبة االجتهاد خشية الفتنة، مع إبقاء 

أصل استحقاق املجتهد اإلمامة.

في  قال  الغزالي  »إن  قال:  الغزالي،  رأي  االعتصام2  في  الشاطبي  اإلمام  نقل 

بيعة املفضول مع وجود األفضل: إن ترددنا في مبدإ التولية بين مجتهد في علوم 

الشرائع وبين متقاصر عنها، فيتعين تقديم املجتهد ألن اتباع الناظر علم نفسه 

له مزية على اتباع علم غيره. فالتقليد واملزايا ال سبيل إلى إهمالها مع القدرة على 

مراعاتها.

1- سورة النساء اآلية 58.
2- ج2 ص103.
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القاعدة الخامسة: 

إذا كانت المصلحة هي الغالبة عند تناظرها مع المفسدة في حكم 
االعتياد، فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد. 
لبت المفسدة فرفعها هو المقصود الشرعي، وألجل ذلك 

َ
وكذلك إذا غ

وقع النهي المفسدة.1

املكلفين،  الشرعية من  املطلوبات  في  املصالح  ض  تمحُّ هذا مبني على عدم 

واملالبس  واملشارب  املآكل  فإن  الوجود،  عزيزة  الخالصة  املصالح  “أن  ذلك: 

واملناكح واملراكب ال تحصل إال بنَصب مقترن بها أو سابق أو الحق”2، واملقصود 

الشرعي بحسب الغالب في األشياء، فإذا كانت املصلحة هي الغالبة، فجلبها هو 

املطلوب، وإن كانت املفسدة هي الراجحة فدفعها هو املراد الشرعي.

طلب  إليها  اتجه  إنما  فاملأمورات  عليها،  املنصوص  األحكام  في  جار  وهذا 

الفعل ملا يغلب عليها من املصالح، وإن خالطها بعض مفاسد، واملنهيات اتجه 

إليها طلب الكف ملا يرجح فيها من مفاسد وإن امتزجت ببعض املصالح، هذا 

ما قرره سلطان العلماء العز بن عبد السالم حين قال: “إذا اجتمعت مصالح 

امتثاال ألمر  املفاسد فعلنا ذلك،  ومفاسد، فإن أمكن تحصيل املصالح ودرء 

3. وإن تعذر الدرء  ْعُتم)ْ
َ
َ َما اْسَتط َّ

ُقوا للا اتَّ
َ
هللا تعالى فيها لقوله سبحانه وتعالى: (ف

نبالي  وال  املفسدة  درأنا  املصلحة،  من  أعظم  املفسدة  كانت  فإن  والتحصيل، 

املعنى بقوله: “فإن األمر والنهي  تيمية عن نفس  ابن  بفوات املصلحة.”4 وعبر 

1- املوافقات ج 2ص 25 ـ26 27.
2- قواعد األحكام للعز بن عبد السالم ج1 ص12.

3- سورة التغابن اآلية16.
4- قواعد األحكام في مصالح األنام ج1 ص83.
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وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في املعارض له، فإن 

به،  لم يكن مأمورا  أكثر  املفاسد  أو يحصل من  املصالح  الذي يفوت من  كان 

لكن اعتبار مقادير املصالح واملفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر اإلنسان 

على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإال اجتهد برأيه ملعرفة األشباه والنظائر”1.

1- مجموع فتاوى ابن تيمية ج 28 ص 129.
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المبحث الثاني: قواعد العالقة المحددة لضوابط المصلحة

املقصود باملصلحة هنا املصلحة املرسلة، واستخراج القواعد املتعلقة بها 

املعاصر، وذلك ملسيس  الوقت  في  الشرعية  السياسة  في  االجتهاد  مما يضبط 

الحاجة لقواعد االجتهاد املصلحي في حياة الناس اليومية، سواء على املستوى 

املصلحة  فما هي  ذلك،  أو غير  السيا�سي  أو  االقتصادي  الجماعي،  أو  الفردي 

السياسة  في  لالجتهاد  التقعيد  في  أثرها  وما  منها؟  العلماء  موقف  وما  املرسلة؟ 

الشرعية؟

القاعدة األولى: 

في تعريف المصلحة المرسلة

كل  هي  قائل:  فمن  املرسلة  املصلحة  تعريف  في  العلماء  عبارات  تتقارب 

اعتبارها  على  يدل  نص  الشرع  في  يرد  ولم  الشارع  مقصود  في  داخلة  مصلحة 

للمنفعة،  في عموم املصالح، جلبا  إلغائها، بل تدخل  أو بنوعها وال على  بعينها 

ودفعا للضرر. وبعبارة أخرى: هي املصلحة التي ال يشهد لها دليل خاص باإللغاء 

وال باالعتبار، بل تعتمد على كونها مصلحة في ذاتها.

أوهي كما ذكر الشوكاني: »ما ال يعلم اعتباره وال إلغاؤه وهو الذي ال يشهد له 

أصل معين من أصول الشريعة باالعتبار، وهو املسمى باملصالح املرسلة، وقد 

اشتهر انفراد املالكية بالقول به، قال الزرك�سي: وليس كذلك، فإن العلماء في 

جميع املذاهب يكتفون بمطلق املناسبة، وال معنى للمصلحة املرسلة إال ذلك، 

قال الفخر الرازي في املحصول: »وبالجملة فاألوصاف إنما يلتفت إليها إذا ظن 

التفات الشرع إليها، وكل ما كان التفات الشرع إليه أكثر، كان ظن كونه معتبرا 

أقوى. وكلما كان الوصف والحكم أخص، كان ظن كون ذلك الوصف معتبرا 
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وأما  منه.  أعم  يكون  ما  على  مقدما  محالة  ال  فيكون  آكد  الحكم  ذلك  حق  في 

املناسب الذي علم أن الشرع ألغاه، فهو غير معتبر أصال. وأما املناسب الذي 

ال يعلم أن الشارع ألغاه أو اعتبره، فذلك يكون بحسب أوصاف هي أخص من 

باالعتبار.  له  مشهود  مصلحيا  وصفا  كونه  فعموم  وإال  مصلحيا،  وصفا  كونه 
وهذا القسم املسمى باملصالح املرسلة.«1

1- إرشاد الفحول للشوكاني 370.

79 الفصل األول:قواعد االجتهاد المبنية على المصالح



القاعدة الثانية: 

العبرة في جلب المصالح ودفع المفاسد إقامة الحياة الدنيا للحياة األخرى، 
ال فيما تتوهمه أهواء النفوس.1

الغاية الجامعة لجلب املصالح ودرء املفاسد هو رسم خط مستقبلي لها، 

إلى اآلخرة، سواء في حياة كل فرد في خاصة نفسه، أو  يمتد من الحياة الدنيا 

في شأن الجماعة املؤمنة واألمة اإلسالمية، فاالجتهاد في جلب أي مصلحة إنما 

يسدد إذا وضع في حسبانه أن املصلحة املراد تحقيقها من األحكام واالجتهادات 

التي  السياسات  في  موجود  الخلل  وهذا  الناس.  لدى  متوهمة  مصلحة  ليست 

األمم،  بين  الضيقة  االقتصادية  أو  العرقية  أو  الشخصية  املصالح  تنبني على 

حتى تصير املصلحة املتوهمة غاية تسوغ كل وسيلة مشروعة، وهذا ظاهر في ما 

تنتجه االجتهادات غير الشرعية من انتهاك األوطان، وإتالف األبدان، وإفساد في 

األرض تحت شعارات شرعية وغير شرعية. 

وخالص  العقول  محض  ال  الشرعي  الخطاب  هو  ذلك  في  األساس  املرجع 

في أصول االجتهاد، بل تكون األدلة  بالداللة  للعقل استقاللية  األهواء، وليس 

العقلية تابعة لألدلة النقلية كما أكد ذلك اإلمام الشاطبي في املقدمة الثالثة، 

على  مركبة  تستعمل  فإنما  العلم  هذا  في  استعملت  إذا  العقلية  »األدلة  قال: 

ال  ذلك،  أشبه  ما  أو  ملناطها  محققة  أو  طريقها  في  معينة  أو  السمعية  األدلة 

مستقلة بالداللة ألن النظر فيها، نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع«2.

1- املوافقات ج 2 ص 472.
2- املوافقات ج1ص35.
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1- سورة املؤمنون اآلية71.
تكثير  والخامس:  املال.  حفظ  والرابع:  الجند  إعداد  والثالث  الوزارة.  األول:  الركن   -2
العمارة. والسادس: إقامة العدل. والسابع: تولية الخطط الدينية. والثامن: ترتيب املراتب 
السلطانية. والتاسع:مراعاة رعاية السياسة. والعاشر: مشورة ذوي الرأي والتجربة. والحادي 
عشر: بذل النصيحة. والثاني عشر: التدبير. والثالث عشر: تقديم الوالة والعمال. والرابع 
البطانة وأهل البساط. والخامس عشر: تنظيم املجلس وعوائده. والسادس  عشر: اتخاذ 
عشر:  والثامن  والبطانة.  الخاصة  ذكر  عشر:  والسابع  واالحتجاب.  الظهور  تقرير  عشر: 

ظهور العناية بمن له حق أو فيه منفعة. والركن األخير: رعاية مكانة ذوي السوابق.
3- سورة املؤمنون اآلية115.

4- سورة ص اآلية27.
5- سورة الذاريات اآلية 56.
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القاعدة الثالثة: 
ال تعتبر المصلحة إال بثالثة شروط؛ أن تكون كلية قطعية ضرورية.1

هذه الضوابط ذكرها اإلمام الغزالي من الشافعية، ورغم أنه يدرج االستصالح 

االستصالح«2،  املوهومة  األصول  من  الرابع  »األصل  املوهومة:  األصول  ضمن 

فإنه بين أن سبب إيراده االستصالح من األصول املوهومة، هو تجنب اعتقاد 

راجع  التحقيق  عند  ألنه  املعروفة،  األربعة  األصول  عن  مستقال  أصال  كونه 

إليها، قال: »فإن قيل: فقد ملتم في أكثر هذه املسائل إلى القول باملصالح، ثم 

أوردتم هذا األصل في جملة األصول املوهومة، فليلحق هذا باألصول الصحيحة 

من  هذا  قلنا:  والعقل،  واإلجماع  والسنة  الكتاب  بعد  خامسا  أصال  ليصير 

األصول املوهومة، إذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ، ألنا رددنا املصلحة 

واإلجماع،  والسنة  بالكتاب  تعرف  الشرع  ومقاصد  الشرع،  حفظ مقاصد  إلى 

واإلجماع،  والسنة  الكتاب  من  فهم  مقصود  حفظ  إلى  ترجع  ال  مصلحة  فكل 

باطلة مطرحة.  الشرع فهي  التي ال تالئم تصرفات  الغريبة  وكانت من املصالح 

ومن صار إليها فقد شرع، كما أن من استحسن فقد شرع. وكل مصلحة رجعت 

إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة واإلجماع، فليس 

خارجا من هذه األصول، لكنه ال يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة، إذ القياس 

أصل معين، وكون هذه املعاني مقصودة عرفت ال بدليل واحد، بل بأدلة كثيرة 

ال حصر لها من الكتاب والسنة، وقرائن األحوال وتفاريق اإلمارات، تسمى لذلك 

مصلحة مرسلة. وإذا فسرنا املصلحة باملحافظة على مقصود الشرع فال وجه 

للخالف في اتباعها بل يجب القطع بكونها حجة، وحيث ذكرنا خالفا فذلك عند 

1- املستصفى للغزالي ج2 ص176.
2- املستصفى ج1ص173،174.
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تعارض مصلحتين ومقصودين وعند ذلك يجب ترجيح األقوى. فبهذه الشروط 

خامسا  أصال  ليس  االستصالح  أن  وتبين  املصالح،  اتباع  يجوز  ذكرناها  التي 

برأسه، بل من استصلح فقد شرع، كما أن من استحسن فقد شرع وتبين به أن 
االستصالح على ما ذكرنا.«1

وضرب لذلك أمثلة من ضمنها مسألة تترس العدو باملسلمين، وبين اجتهاده 

فيها، ثم قال: »حفظ جميع املسلمين أقرب إلى مقصود الشرع ألنا نعلم قطعا 

أن مقصود الشرع تقليل القتل، كما يقصد حسم سبيله عند اإلمكان، فإن لم 

نقدر على الحسم قدرنا على التقليل وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة 

كونها مقصود الشرع ال بدليل واحد وأصل معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر، 

لكن تحصيل هذا املقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب، لم يشهد 

له أصل معين، فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين 
وانقدح اعتبارها باعتبار ثالثة أوصاف أنها ضرورة قطعية كلية.«2

أو قصد تحقيقها  انبنى على مصلحة،  إذا  السياسة الشرعية  في  فاالجتهاد 

البد وأن تتوفر فيه الشروط الثالثة:

أن تكون ضرورية: أي من الضروريات الخمس املعروفة ال من الحاجيات 

أو التحسينيات.

أن تكون قطعية: يعني أنها ستتحقق حتما ال بمجرد غلبة الظن بوقوعها.

أن تكون كلية: أي عامة يدفع بها ضرر شامل للجماعة في شؤونها.

1- املستصفى ج1 ص 176.
2- نفسه.
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القاعدة الرابعة: 

رد، 
َّ
كل أصل شرعي تخلف جريانه على وفق األصول الثابتة، فال يط

وليس بأصل يعتمد عليه، وال قاعدة يستند إليها.1

في  أثرا  لها  تبقي  وال  باملصلحة،  األخذ  تلغي  التي  األساسية  األسباب  من 

وعدم  واإلجماع  والسنة  الكتاب  وهي  الثابتة،  األصول  مناقضُتها  االجتهاد، 

باملصالح  شبيهة  يراها  بمصالح  األحكام  تعليق  يسوغ  »فإنما  معها:  انسجامها 

املعتبرة وفاقا، وباملصالح املستندة إلى أحكام ثابتة األصول، قارة في الشريعة.«2 

وقد سبق قول الغزالي في القاعدة السابقة: »فكل مصلحة ال ترجع إلى حفظ 

مقصود فهم من الكتاب والسنة واإلجماع، وكانت من املصالح الغريبة التي ال 

أن  إليها فقد شرع، كما  باطلة مطرحة. ومن صار  الشرع فهي  تالئم تصرفات 

من استحسن فقد شرع.«3 وقد تكون املصلحة الجزئية املراد تحقيقها باالجتهاد 

سببا في إبطال أصلي كلي، فهذا يلغي اعتبارها من األساس ألن: »كل تكملة، من 

حيث هي تكملة، لها شرط؛ وهو أال يعود اعتبارها على األصل باإلبطال.4 كما 

»ال يجوز اقتناص معنى يؤدي إلى إلغاء النص.«5

1- املوافقات ج 1ص 99. 
2- الجويني في البرهان ج2 ص 114.

3- املستصفى ج 1 ص 176 وما بعدها.
4- املوافقات ج2 ص 13.

5- املوافقات ج3 ص 147.
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القاعدة الخامسة: 

األصل في العبادات التعبد دون االلتفات إلى المعاني، واألصل في أحكام 
العادات االلتفات إلى المعاني.1

مرتبط  هو  ما  مجاله  يكون  إنما  املصالح،  اعتبار  على  املنبني  االجتهاد 

بالعادات، ألن األصل في العادة مراعاة املصلحة من باب طبائع األشياء. في حين 

أن العبادات من صالة وصوم وغيرها، فإن األصل فيها االمتثال دون االلتفات 

تدبر  عدم  يعني  ال  وهذا  منها،  املقاصد  إدراك  عن  العقل  لقصور  املعاني  إلى 

اعتبار  عدم  املقصود  بل  العبادات،  شرعت  أجلها  من  التي  واملصالح  الحكم 

ذلك أصال تبنى عليه االجتهادات. أما تدبر الِحكم على سبيل استنهاض الهمم، 

وتزكية النفس فذلك مقصود من الشرع. وقد ألف علماؤنا من أرباب السلوك 

والتزكية في مقاصد الصالة والصوم والحج ما يرفع الهمم إلى مقامات عالية من 

الحضور مع املولى عز وجل، ويجعل للعبادة معنى ساميا من معاني اإلحسان.

1- املوافقات ج2 ص 300.
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القاعدة السادسة: 

العمل بالظواهر على تتبع وتغال بعيد عن مقصود الشرع، وإهمالها 
إسراف أيضا.1

فهم  في  نقيض  طرفي  بين  والتوازن  االعتدال  مبدإ  على  مبنية  قاعدة 

إلى  تركها إجماال، وإما  إلى استصعاب تطبيقها، وبالتبع  النصوص، مما يؤدي 

العام من  الناس من خاللها، ألن املقصود  االلتصاق بحرفيتها والتشديد على 

الشرع هو التوسط.

وعدم فقه هذه القاعدة سبب في كثير من ظواهر التشدد والغلو، أوالتراخي 

تطبيق  يرى  الناس من  الشرعية. فمثال من  السياسة  في  االجتهاد  في  واإلهمال 

عهود  إلى  بالبشرية  ورجوعا  اإلنسان  لحقوق  وهتكا  تخلفا  الشرعية  الحدود 

تمكن من  كلما  بمعونة فئته  أو  بنفسه  بها ويطبقها  يتمسك  بائدة، ومنهم من 

ذلك، في حين اإلمساك بلباب التوازن في االجتهاد في السياسة الشرعية يمكن 

الناس من اختيارات تنهض بالفرد وتصلح املجتمع. وفي مسألة مشاركة املرأة في 

السياسة الشرعية أيضا مجال دقيق لهذه القاعدة فال تتبع ظواهر النصوص 

على تغال يحقق مقصود الشرع، وال إهمالها ينتج اجتهادا سويا بل الجمع بين 

األمرين أكمل وأجدى.

1- املوافقات ج3 ص 154.
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المبحث الثالث: القواعد المبينة ألقسام المصالح

القاعدة األولى: 
حفظ المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية مقصود للشارع قطعا.1

املعايير  اختالف  بحسب  األصوليين  لدى  املصالح  تقسيمات  اختلفت 

املعتمدة في ذلك إلى:

أصحابه  فقسم  وعدمه،  لها  الشارع  اعتبار  معيار  اعتمد  من  منهم  أوال: 

املصلحة إلى ثالثة أقسام: مصلحة شهد الشرع باعتبارها، ومصلحة شهد الشرع 

املصلحة.  تقتضيه  الذي  الحكم  مناقضة  على  النص  بداللة  وذلك  ببطالنها، 

ومصلحة لم يشهد النص ال باعتبارها وال ببطالنها.2

ثانيا: منهم من اعتبر الخصوص والعموم في التقسيم، فجعلها ثالثة أنواع: 

مصلحة عامة تتعلق بحقوق الخلق كافة، ويدخل تحتها ما فيه حماية  - 1

للحقوق املرتبطة باإلنسانية كافة.

مصلحة أغلبية تتعلق بمصلحة الغالبية العظمى من املكلفين، إذ ينجم  - 2

الناس، ومثلوا لذلك بمسألة  بها ضرر غالبية فئة من  عن ترك األخذ 

الناس  من  الغفير  الجمع  ألموال  ضرر  فيه  تركه  ألن  الصناع  تضمين 

)أرباب السلع مثال(، في مقابل مصلحة الصناع.

في واقعة  - 3 بذاته  تتعلق بشخص  التي  أو شخصية: وهي  مصلحة خاصة 
معينة.3

1- املوافقات ج2 ص 49 ـ50 51.
2- نظرية املصلحة في الفقه اإلسالمي حسين حامد حسان ص16

3- شفاء العليل لإلمام الغزالي 184.
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قسمين:  فجعلها  املصالح،  تقسيم  في  وعدمه  ر  التغيُّ راعى  من  ومنهم  ثالثا: 

مصلحة ثابتة ال يطرأ عليها تغيير، وتبقى على صفة الدوام واالستمرار. ومصلحة 

متغيرة بتغير األزمان واألحوال واألشخاص.1

رابعا: منهم من اعتمد على قوتها في ذاتها، فتتقسم املصلحة بحسب هذا 

املعيار إلى ثالثة أقسام كبرى هي2 الضرورية )وقد أدرجناها في هذه القاعدة أما 

القسم الثاني والثالث فندرجهما في القاعدتين الالحقتين(:

املصالح الضرورية: الضروريات هي التي ال تقوم مصالح الدين والدنيا إال 

بها. وبفقدانها، يختل نظامها. وقد دل االستقراء أن الشرع قصد الحفاظ على 

ضروريات خمسة وجودا وعدما:

الجهاد  وفرض  األنفس،  وتزكية  العبادات،  أصول  بفرض  وذلك  الدين: 

بمعنييه العام والخاص.

يتبع  وما  وامللبس،  واملسكن  واملشرب،  كاملأكل  يوجدها  بما  سواء  النفس: 

ذلك. أو بدرء ما يعدمها بشرع القصاص والجنايات.

يخل  ما  كل  وتحريم  وأنواعه،  صنوفه  بشتى  العلم،  طلب  بفرض  العقل: 

بوظائفه كالخمر وسائر املسكرات.

املال: بتشريع سبل الحفاظ عليه وحسن استثماره كأصول املعامالت من 

بيع وشراء وما يرتبط بهما. وتحريم ما يهدده من سرقة ونهب وسلب وغيرها.

وذلك  والتكاثر،  والتوالد  التزاوج  بسن  عليه،  وحفاظا  له  إيجادا  النسل: 

الكريمة،  الحياة  على  والتعاون  الالئق،  السكن  فَسن  بالتبع،  أما  أصالة. 

1- تعليل األحكام للدكتور محمد مصطفى شلبي 321.
2- املستصفى ج1 ص 174
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األسري،  االستقرار  على  واملحافظة  والنفسية،  الجسدية  بالصحة  واالهتمام 

وغير ذلك قال الشاطبي: “إن النكاح مشروع للتناسل على القصد األول، ويليه 

طلب السكن.”1

يبنى  التي  أن من األصول  امللك  في طبائع  السلك  بدائع  اعتبر صاحب  وقد 

ما  كليات  في  الثالث:  »األصل  قال:  الشريعة  به  تحفظ  ما  كليات  امللك  عليه 

املتفق  الخمس  الضروريات  به، وهي  امللك  لركن   
ًَ
تشييدا الشريعة،  به  تحفظ 

على رعايتها في جميع الشرائع، الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال، ألن 

مصالح الدين والدنيا مبنية على املحافظة عليها، بحيث لو انحرفت، لم يبق 

للدنيا وجود، من حيث اإلنسان املكلف، وال لآلخرة من حيث ما وعد بها، فلو 

عدم الدين وعدم ترتب الجزاء املرتجى ولو عدم اإلنسان، لعدم من يتدين، ولو 

البقاء عادة، ولو عدم  النسل لم يمكن  التدبير، ولو عدم  العقل الرتفع  عدم 

املال لم يبق عيش. ويحقق هذا النوع من املصالح وظيفتين: 

ورعاية  أركانها،  بإقامة  وذلك  الوجود،  جانب  من  حفظها  األولى:  الوظيفة 

والترهيب.  بالترغيب  إليه  الدعوة  وبث  شعائره،  بإظهار  فالدين  مكمالتها، 

من  واملساكن  واملالبس،  داخل،  من  واملشارب  باملآكل  بقائها  بحفظ  والنفس، 

خارج. والعقل يتناول ما ال يعود عليه بسكر أو فساد، والنسل، بإقامة أصله 

، وتثميره 
ً
املشروع واجتناب وضعه في الحرام. واملال برعاية دخوله في امللك أوال

.
ً
بعد ثانيا

الواقع  الخلل  بدرك  وذلك  العدم،  جانب  من  حفظها  الثانية:  الوظيفة 

الضال  وقمع  والزنديق،  املرتد  وقتل  الكافر،  بجهاد  فالدين  فيها.  واملتوقع 

1- املوافقات ج2ص396.
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في  واألدب  املسكر،  من  بالحد  والعقل  والدية،  بالقصاص  والنفس  املبتدع، 

املفسد، والنسل بالحد وتضمين قيم األوالد في الزنا، واملال بالقطع والتضمين.

، وهو العرض، وعليه 
ً
تنبيه: من األصوليين من ألحق بهذه الخمسة سادسا

وجانب  والقوادح،  املطاعن  عن  سالمته  باعتقاد  الوجود،  جانب  من  بحفظه 

القدح بالحد في القذف واللعان.«1

هذا وإن للعلماء -خاصة في العصر الحديث- آراء واجتهادات في مسألة عدد 

ترتيبها  ومعيار  منه،  النقص  أو  عليه  الزيادة  يمكن  هل  الضرورية،  املقاصد 

حسب سلم األولويات.

1- بدائع السلك في طبائع امللك البن األزرق ص 30.
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القاعدة الثانية: 

المصالح الحاجية: الحاجيات هي المفتقر إليها للتوسعة ورفع الضيق 
والحرج دون أن يبلغ فقدانها مبلغ الفساد العام والضرر الفادح.1

أو هي »ما افتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي في الغالب إلى 

الحرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب، فإذا لم تراع، دخل على املكلفين -على 

الجملة- الحرج واملشقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع في املصالح 

في  مجتمعا  أو  كان،  فردا  املكلف  وقع  بعضها  افتقد  أو  غابت  فإذا  العامة«2، 

حرج شديد. وهي تمثل حصنا واقيا، وسياجا منيعا، يقي املصالح الضرورية من 

النقص أو الضياع، وعدم مراعاتها -على الدوام- يهدد املصالح بالضياع رأسا، 

أمثلة كالحرية الشخصية  لذلك  املطلوب. وضربوا  الوجه  أو تحققها على غير 

والحرية الدينية.3

1- املوافقات ج 2 ص11.
2- املوافقات ج2ص396.

3- أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة 349.
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القاعدة الثالثة: 

المصالح التحسينية: التحسينيات هي األخذ بمحاسن العادات، وتجنب 
األحوال المدنسات، التي تأنفها العقول الراجحات.1

ويطلق عليها “الكماليات” أو “التكميليات”، أي األمور التي ال تحقق أصول 

املصالح كما في الضروريات، وال يلزم عن عدمها حرج للمكلفين، ولكنها تتمثل 

العقول  تأنفها  التي  املدنسات  األحوال  وتجنب  العادات،  بمحاسن  األخذ  في 

الناس يمكنهم  الراجحات. ويجمع ذلك قسم مكارم األخالق”2. ومعنى ذلك أن 

االعتبارات  تقت�سي  قد  لكنه  حرج،  دون  املعيشية  حياتهم  في  عنها  االستغناء 

الخلقية واألدبية اإللزام به كستر العورة، ومنها ما هو مطلوب على وجه الندب 

واألفضلية كآداب الطعام، وتمثل معراج الرقي في الفضائل الدينية والدنيوية 

التي بها القرب من هللا تعالى إسالما وإيمانا وإحسانا.

1- املوافقات ج2 ص 11.
2- نفسه.
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القاعدة الرابعة: 

الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتحسيني واختالله يلزم عنه 
اختاللهما ال العكس.

املقاصد،  من  الثالثة  األنواع  بين  للعالقة  البيانية  القواعد  من  هذه 

فالضروريات أساس لبناء املقاصد الشرعية، واالجتهاد في السياسة الشرعية 

الذي يتحرى الصواب ال يمكنه أن يقفز عن الضروريات لتحقيق الحاجيات 

أو التحسينيات، بل ينبغي أن تكون كل مؤسسات االجتهاد في الفقه السيا�سي 

الترتيب، وإدراك  حصنا منيعا للضروري من التلف والضياع. وهنا يكون فقُه 

األولويات فيصال في تسديد االجتهاد السيا�سي.
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القاعدة الخامسة: 

قد يلزم من اختالل التحسيني بإطالق، أو الحاجي بإطالق، اختالل 
الضروري بوجه ما.

على  الحفاظ  الشرعية  السياسة  في  االجتهاد  قواعد  أهم  من  كان  إذا 

الضروريات، فال يعني هذا البتة إهمال التحسينيات أو الحاجيات إهماال كليا، 

ُربَّ ترك لبعض التحسينيات أو الضروريات بشكل مطلق أثر واضح في تهديد 
َ
ف

وكرامة  حرمة  ذات  هي  حيث  من  النفس  على  فالحفاظ  نفسها،  الضروريات 

وهتك  تظالم،  أو  استعباد  حياة  حياتها،  مجرد  على  الحفاظ  يعني  ال  وحرية، 

لحرمة اآلدمي، ألن إهمال كل ذلك على وجه مطلق يهدد بالتبع األصل الضروري 

وهو حياة الناس التي بدونها ال معنى للتكلف أصال، لذلك ينبغي املحافظة على 

الحاجي والتحسيني للضروري1، وهذه مساحة اجتهادية فسيحة تتغير بحسب 

الزمن واملكان والحال.

1- املوافقات ج2 ص 17.
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القاعدة السادسة: 

لم يقع النسخ في القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات، وإنما وقع في الجزئيات.1

النسخ هو إزالة حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخ عنه في الزمن، وهذا 

ال يمكنه أن يلحق القواعد الكلية التي يتخذها املجتهد في السياسة الشرعية 

منارا لعمله في تحقيق عزة األمة وكرامتها. والنسخ الذي يقع في الجزئيات، إنما 

كان  إذا  الخمر  فتحريم  الحكيم،  الشرع  قواعد  من  أخرى  قاعدة  مع  ينسجم 

قد لحقه النسخ مرات، فإنما ذلك مندرج تحت قاعدة كلية غير قابلة للنسخ 

األحكام  لتطبيق  االستعداد  في  بهم  والتدرج  املكلفين،  الحرج عن  رفع  كقاعدة 

الشرعية حتى تحتل املكان املالئم لها في املنظومة التشريعية للفقه السيا�سي.

فاالجتهاد في السياسة الشرعية يستهدي بالقواعد الكلية في مواطن التغيير 

الظروف  تقتضيه  ما  حسب  ثان  إلى  وضع  ومن  آخر،  إلى  حال  من  السيا�سي 

واملالبسات، وال يعد االجتهاد الالحق ناسخا للسابق، ألن خيط السداد فيه إنما 

يتصل بالقواعد الكلية ال بالوقائع الجزئية التي ال حد لتغيرها.

إخراج الناس عن عوائدهم واالنتقال بهم انتقاال تدرجيا من حال إلى حال 

بالنصر  موعودا  مستقبال  لألمة  يستشرف  بما  الشرع،  ميزان  في  منه  أصلح 

من  كان  ولقد  سليم.  اجتهاد  كل  في  به  االسترشاد  من  البد  كلي  أمر  والتمكين 

مقررات العلماء السابقين أن تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة، فكل 

إجراء عملي يمس األمة في شؤونها العامة ينبغي أن يتوخى املصلحة بحسب ما 

تم تفصيله من قواعد سابقة.

1- املوافقات ج3 ص 105 117.
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توطئة

مما ال شك فيه أن اعتبار مآالت األفعال ونتائجها من األصول الجليلة التي 

ينبغي أن يتسلح بها املجتهدون في السياسة الشرعية، سواء أكانت هذه األفعال 

من املكلف بوصفه فردا يتحمل مسؤولية أعماله، أم مؤسسة بوصفها مكلفة 

بمسؤولية عامة، نائبة بموجبها على مجموع املكلفين في بلد ما.

مآالت  في  بالنظر  رهين  الشرعية  السياسة  قضايا  في  االجتهاد  سداد  إن 

اختيار  العميقة.  العلمية  الدراسات  على  بناء  املتوقعة،  ونتائجها  التصرفات 

هذا االجتهاد أو ذاك، والحكم عليه بالوجوب أو الندب أو الحرمة أو الكراهة 

املقاصد  الشرعي، متوقف أساسا على مدى تحقيقه  الحكم  أو سائر درجات 

الشرعية املآلية أو عدمه. فما املآل؟ وما القواعد املؤسسة عليه؟ وكيف يمكن 

ضبط االجتهاد في السياسة الشرعية بواسطتها؟

مفهوم املآل مأخوذ من مادة: )أ-و-ل(، وفيه معنى الرجوع واملصير والعاقبة، 

: َرَجع؛ قال ابن 
ً
 ومآال

ً
وال

َ
ْوُل: الرجوع. آل ال�سيُء َيُؤول أ

َ
قال صاحب اللسان: »األ

ر 
َّ
ث

َ
خ

َ
: ت

ً
ي َرَجع وصار ِإليه. وآل اللبُن ِإياال

َ
ثير: »هو من آَل ال�سيُء َيُؤول ِإلى كذا أ

َ
األ

فاجتمع بعضه ِإلى بعُض.«1 أي باعتبار ما يصير إليه ويختم به.

وأما في االصطالح فهو: »أصل كلي يقت�سي اعتباره في تنزيل الحكم على الفعل 

بما يناسب عاقبته املتوقعة استقباال«، معنى هذا أنه دليل حاكم بإطالق. فهو 

ينتظم مجموعة من القواعد االستداللية التي تشكل بمجموعها كليته«2. يقول 

اإلمام الشاطبي: »النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعا، كانت األفعال 

موافقة أومخالفة. وذلك أن املجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة من 

1- لسان العرب البن منظور مادة: )أ ول(.
2- املصطلح األصولي عند الشاطبي للدكتور فريد األنصاري ص 416
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املكلفين باإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. فقد 

يكون مشروعا ملصلحة فيه تستجلب، أو ملفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خالف 

ما قصد منه، وقد يكون غير مشروع ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، 

فربما  باملشروعية،  األول  في  القول  أطلق  فإذا  ذلك.  خالف  على  مآل  له  ولكن 

أدى استجالب املصلحة فيه إلى املفسدة تساوى املصلحة أو تزيد عليها، فيكون 

هذا مانعا من إطالق القول باملشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم 

املشروعية ربما أدى استدفاع املفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فال يصح 

إطالق القول بعدم املشروعية. وهو مجال للمجتهد صعب املورد، إال أنه عذب 
املذاق، محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة.«1

هذا النص الثمين املتين يرسم الخط االجتهادي املبني على املآالت والعواقب، 

وفيه:

بيان لعمل املجتهد بناء على هذا األصل: فال يحكم على فعل من األفعال  - 1

يؤول  ما  إلى  بعد نظره  إال  أو اإلحجام  باإلقدام  املكلفين  الصادرة من 

إليه ذلك الفعل.

يؤدي  - 2 إذ  إليه أصال:  ما قصدت  تكون على ضد  قد  األفعال  مآالت  أن   

استجالب املصلحة في فعل ما إلى مفسدة تساوى تلك املصلحة أو تزيد 

مفسدة  في  سببا  مفسدة  استدفاع  فيكون  العكس،  يكون  وقد  عليها، 

تساوي أو تزيد.

أن مجال االجتهاد املبني عليه يحتاج إلى حذق دقيق، وفهم عميق: ذلك  - 3

أنه صعب املورد، بيد أن فيه حالوة ومتعة ومنفعة للعباد في كل زمان، 

1- املوافقات في أصول الشريعة ج4 ص194،195.
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فهو »عذب املذاق، محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة«، خاصة 

في مجال عمت به البلوى، وارتبطت به مصالح األمة اإلسالمية ارتباطا 

كليا كالسياسة الشرعية. 

أما أدلة اعتباره فقد ثبتت من عدة وجوه:

األول: أن الشريعة بما هي تكاليف تقع على مسؤولية املكلف، إنما شرعت 

ملصالح العباد املآلية، فهي إما أخروية أو دنيوية، فإن كان األول فمعنى املآل 

فيه واضح جلي، وال ينبغي إهماله في كل مشروع اجتهادي رشيد، وإن كان الثاني 

مقصودة  هي  ملسببات  أسباب  فإنها  املصالح،  لنتائج  مقدمات  األعمال  »فإن 

للشارع، واملسببات هي مآالت األسباب، فاعتبارها في جريان األسباب مطلوب، 

وهو معنى النظر في املآالت.«1

أو غير معتبرة، فإن  إما أن تكون معتبرة شرعا  الثاني: »أن مآالت األعمال 

مضادة  مآالت  لألعمال  يكون  أن  أمكن  تعتبر  لم  وإن  املطلوب،  فهو  اعتبرت 

ملصالح  التكاليف  أن  من  تقدم  ملا  صحيح  غير  وذلك  األعمال،  تلك  ملقصود 

العباد، وال مصلحة تتوقع مطلقا مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد، وأيضا 

بفعل  نتوقع مفسدة  بفعل مشروع وال  تطلب مصلحة  أال  إلى  يؤدي  فإن ذلك 

ممنوع وهو خالف وضع الشريعة.«2

أصل  في  معتبرة  املآالت  أن  التام  واالستقراء  الشرعية  األدلة  أن  الثالث: 

املشروعية: واألمثلة على ذلك كثيرة سواء ما كان على الجملة أم على الخصوص. 

1- السياسة الشرعية مصدر للتقنين للدكتور عبد هللا محمد محمد القا�سي ص195.
2- املوافقات ج 4 ص195.
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فأما ما كان على الجملة، فكتشريع كثير من األمور لتحقيق تقواه سبحانه، 

 
ْ
وا ُسبُّ

َ
ت  

َ
(َوال الربانية كقوله تعالى:  أو دفعا لتطاول املشركين على هتك الحرمة 

ٍة  مَّ
ُ
أ ّلِ 

ُ
ِلك ا  نَّ َزيَّ ِلَك 

َ
ذ

َ
ك ٍم 

ْ
ِعل ْيِر 

َ
ِبغ  

ً
َعْدوا  َ ّ

للا  
ْ
وا َيُسبُّ

َ
ف  ِ

ّ
للا ُدوِن  ِمن  َيْدُعوَن  ِذيَن 

َّ
ال

ون) 1.
ُ
 َيْعَمل

ْ
وا

ُ
ان

َ
ُئُهم ِبَما ك ّبِ

َ
ُين

َ
ْرِجُعُهْم ف ِهم مَّ ى َرّبِ

َ
مَّ ِإل

ُ
ُهْم ث

َ
َعَمل

وأما ما كان على الخصوص فكثير:

كقوله صلى هللا عليه وسلم حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه:   فعن 	 

 عمرو بن دينار  سمع   جابر بن عبد هللا   يقول: » كنا في غزاة قال  سفيان: 

من  من   املهاجرين  رجال  املصطلق،   فكسع2  رجل  غزوة    بني  أنها   يرون 

لألنصار    األنصاري:  يا  للمهاجرين.  وقال  يا  فقال   املهاجري:     األنصار،  

 فسمع ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم  فقال: » ما بال دعوى الجاهلية. 

قالوا:   رجل من  املهاجرين  كسع  رجال من    األنصار.   فقال: رسول هللا   

صلى هللا عليه وسلم: » دعوها فإنها منتنة، فسمع ذلك   عبد هللا بن أبي 

إلى   املدينة  ليخرجن  لئن رجعنا  أو قد فعلوها، وهللا  بن سلول،  فقال: 

هذا  عنق  أضرب  دعني  هللا  رسول  فقال:   عمر  يا  األذل،  منها  األعز 

أن  الناس  يتحدث  ال  وسلم:   دعه  عليه  هللا  صلى  النبي  فقال  املنافق، 

محمدا يقتل أصحابه.«3 

   عن    عائشة   ر�سي هللا عنها  زوج النبي  صلى هللا عليه وسلم،  أن رسول 	 

صلى هللا عليه وسلم    قال: »  ألم تري أن قومك ملا بنوا    الكعبة   اقتصروا 

1- سورة األنعام اآلية 108.
2- ضرب دبره بيده أو بسيفه.

3- أخرجه الترمذي تفسير القرآن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال أبو عي�سى 
حديث حسن صحيح.
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قواعد  على  تردها  أال  هللا،  رسول  »يا  فقلت:  إبراهيم.   قواعد  عن 

أفتى  هذا  وبمقت�سى  بالكفر.«1  »لوال  حدثان   قومك  إبراهيم« ،  فقال: 

له: »ال  إبراهيم فقال  البيت على قواعد  يرد  أن  أراد  األمير حين  مالك 

تفعل لئال يتالعب الناس ببيت هللا«. 

   عن  ثابت  عن  أنس   أن أعرابيا بال في املسجد، فقام إليه بعض القوم، 	 

فقال رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم: » دعوه، وال تزرموه،   قال: فلما 
فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه.«2

يشرعه  فيما  للمآالت  الشارع  باعتبار  القطع  أفادت  األدلة  هذه  فجميع 

لعباده. وعليه، فإن من أهم القواعد املبنية على هذا األساس والتي ال يستغني 

عنها املجتهد في السياسة الشرعية هي:

قاعدة الذرائع.	 

قاعدة الحيل.	 

قاعدة االستحسان.	 

قاعدة مراعاة الخالف.	 

1- أخرجه البخاري كتاب األنبياء باب قول هللا تعالى« واتخذ هللا إبراهيم خليال«.
إذا  النجاسات  من  وغيره  البول  غسل  وجوب  باب  الطهارة،  كتاب  مسلم  صحيح   -2

حصل في املسجد.
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المبحث األول: قاعدة الذرائع

المطلب األول: تعريف الذرائع

اللغة لفظ يدل على عدة معان منها: السبب والوسيلة  تعريف الذريعة في 

املوصلة إلى أمر ما، ومنها التستر والتأهب، ومنها االحتيال واملخاتلة، ومنها أيضا 

ِريعة: الوسيلة املفضية إلى ال�ّسيء، وقد 
َّ

القيد بالذراع. جاء في لسان العرب: »الذ

ل، والجمع الذرائُع. يقال: فالن ذريعتي إليك أي سببي  ي توسَّ
َ
ريعٍة أ

َ
رَّع فالن بذ

َ
ذ

َ
ت

ريعة 
ّ

ريعة الّسبب إلى ال�ّسيء، وأصله أّن الذ
ّ

ذي أتسّبب به إليك. والذ
ّ
تي ال

َ
َوِصل

َتُل به الّصيد؛ يم�سي الّصّياد إلى جنبه فيستتر ويرمي الّصيد 
ْ

في كالمهم َجَمٌل ُيخ

ِريع: فضل حبل 
ْ

 مع الوحش حّتى تألفه. والتذ
ً
ٌب أّوال إذا أمكنه، وذلك الجمل ُيَسيَّ

ّرَِع له: 
ُ
ّرَِع البعيُر وذ

ُ
ْصويت. وذ ْنبيت ال مصدر كالتَّ ق بالذراع، اسم كالتَّ

َ
يد ُيوث

َ
الق

َده بفضل ِخطامه في ذراعه،  يَّ
َ
رََّع فالن لبعيره إذا ق

َ
. يقال: ذ

ً
َد في ذراَعْيه جميعا ّيِ

ُ
ق

ريعا.«1 
ْ

ذ
َ
والعرب تسميه ت

املفضية  »الطرق  بالداللة على:  الذرائع  اشتهر سد  في االصطالح، فقد  أما 

إلى املفاسد، أو األشياء التي في أصلها مباحة، لكن يتوصل بها إلى فعل محرم 

محظور«، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: »والذريعة: ما كانت وسيلة 

فعل  إلى  أفضت  عما  عبارة  الفقهاء  عرف  في  صارت  لكن  ال�سيء،  إلى   
ً
وطريقا

محرم - ولو تجردت عن ذلك اإلفضاء لم يكن فيها مفسدة - ولهذا قيل: الذريعة 

املحرم«2. ومنهم من عرفها  إلى فعل  مباح وهو وسيلة  أنه  الذي ظاهره  الفعل 

 لها، متى كان الفعل الّسالم عن املفسدة 
ً
بأنها »حسم ماّدة وسائل الفساد دفعا

1- لسان العرب مادة )ذ. ر. ع(.
2- الفتاوى الكبرى ج 6 ص 172.
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وذهب  الصور«1،  من  كثير  في  الفعل  ذلك  من  مالك  منع  للمفسدة،   
ً
وسيلة

الشاطبي إلى القول: »قاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه ألن 
حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة.«2

والحق أن الذريعة كما تكون بفعل املباح للوصول للمحظور، تكون بفعل 

يؤدي إلى مطلوب شرعا فيأخذ حكمه، وهذا ما نبه إليه القرافي رحمه هللا حين 

وتندب  وتكره  فتحها،  يجب  سدها  يجب  كما  الذريعة  أن  اعلم  »تنبيه  قال: 

فوسيلة  محرمة،  املحرم  وسيلة  أن  فكما  الوسيلة،  هي  الذريعة  فإن  وتباح، 

الواجب واجبة. الوسيلة إلى أفضل املقاصد أفضل الوسائل، وأقبح املقاصد 
أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة.«3

يتلخص لنا مما سبق:

أن قاعدة الذرائع قاعدة اجتهادية، فرع من فروع اعتبار املآل الذي هو  - 1

أصل اجتهادي عام يشغل مساحة واسعة أثناء تنزيل األحكام الشرعية 

في الواقع.

وجه  - 2 على  الشرعية  بالسياسة  تعلق  وما  عموما،  الشرعية  األحكام  أن 

الخصوص قسمان:

أولها: ما كان مقصدا مطلوبا من شرع الحكم، واملصالح املستجلبة واملفاسد 

املدفوعة.

1- الفروق للقرافي ج2 ص38.
2- املوافقات ج4 ص198.
3- الفروق ج2ص38 39.
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حكم  فحكمه  إليه،  مفضيا  وطريقا  للمقصود،  وسيلة  كان  ما  ثانيها: 

مقصوده، ومنه قاعدة »ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب«، كما نبه على ذلك 

اإلمام القرافي رحمه هللا تعالى.

أن قاعدة الذرائع ذات شقين أساسين:

مفضية  كانت  متى  الذرائع(  فتح   ( فتحها  هو  الصائب  االجتهاد  أن  األول: 

ملقصود شرعي، ذلك أن وسيلة املطلوب وجوبا أو ندبا أو إباحة، مطلوبة بنفس 

القدر.

الثاني: أن السداد في االجتهاد هو سدها، وذلك حينما تكون الوسيلة لغير 

مقصود من شرع الحكم، ألن وسيلة املحرم محرم، واملف�سي إلى مفسدة منهي 

عنه.
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المطلب الثاني: حـجية قاعدة الذرائع

كثيرة،  اختالفات  القاعدة  هذه  دليلية  شأن  في  األصولية  املصادر  أوردت 

مآلها إلى االتفاق املبدئي في تحقيق مناط القاعدة في بعض جزئياتها. ولقد بين 

القرافي أنه ليس خاصا بمذهب مالك، كما يتوهمه كثير من املالكية، بل الذرائع 

على ثالثة أقسام:

قسم أجمعت األمة على سده ومنعه وحسمه. - 1

ال  - 2 ووسيلة  تسد،  ال  ذريعة  وأنه  منعه،  عدم  على  األمة  أجمعت  قسم 

تحسم.

قسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم ال؟ - 3

وأما الشاطبي فقد أنهى كالمه على االختالف الحاصل بقوله: »فقد ظهر أن 

بالذرائع  العمل  فإن  وعموما  الجملة.«1  في  اعتبارها  على  متفق  الذرائع  قاعدة 

ثابت بالنصوص الشرعية وباالستقراء العام، وبيان ذلك كاآلتي: 

أوال: األدلة من انلصوص الرشعية

أدلة من القرآن الكريم:

ْيِر 
َ
 ِبغ

ً
َ َعْدوا ّ

 للا
ْ
وا َيُسبُّ

َ
ِ ف

ّ
ِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن للا

َّ
 ال

ْ
وا ُسبُّ

َ
 ت

َ
قال هللا تعالى: (َوال

ون)2َ، 
ُ
 َيْعَمل

ْ
وا

ُ
ان

َ
ُئُهم ِبَما ك ّبِ

َ
ُين

َ
ْرِجُعُهْم ف ِهم مَّ ى َرّبِ

َ
مَّ ِإل

ُ
ُهْم ث

َ
ٍة َعَمل مَّ

ُ
ّلِ أ

ُ
ا ِلك نَّ ِلَك َزيَّ

َ
ذ

َ
ٍم ك

ْ
ِعل

 
ّ

 إلى سّب للا
ً
 يكون ذلك ذريعة

ّ
فقد نهى تبارك وتعالى عن سّب آلهة الكّفار لئال

تعالى.

1- املوافقات ج4 ص 200 ـ201.
2- سورة األنعام اآلية 108.
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ا 	 
َ
ْرن

ُ
انظ  

ْ
وا

ُ
ول

ُ
َوق َراِعَنا   

ْ
وا

ُ
ُقول

َ
ت  

َ
ال  

ْ
آَمُنوا ِذيَن 

َّ
ال َها  يُّ

َ
أ (َيا  ثناؤه:  جل  قوله 

املؤمنين عن قول:  تعالى  ِليم).1 فنهى هللا 
َ
أ اٌب 

َ
َعذ اِفِريَن 

َ
َْوِللك َواْسَمُعوا 

»راعنا« للنبي صلى هللا عليه وسلم سدا لذريعة اتخاذ اليهود ذلك سبيال 

الرعونة  من  سب  اليهود  بلغة  وهي  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النبي  لسب 

وا بذلك، وخاطبوا بها النبي صلى هللا عليه وسلم. فُسرُّ

وُبوا 	 
ُ
، َوت ِفيَن ِمن ِزيَنِتِهنَّ

ْ
َم َما ُيخ

َ
ْرُجِلِهنَّ ِلُيْعل

َ
 َيْضِرْبَن ِبأ

َ
قوله جل ذكره: (وال

2، والذريعة املراد سدها من  ْفِلُحون)َ
ُ
ْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ْؤِمُنوَن ل

ُ ْ
َها امل يُّ

َ
 أ

ً
ِ َجِميعا

َّ
ى للا

َ
ِإل

ذلك هو عدم سماع الرجال صوت الخلخال فيثر ذلك دواعي الفتنة.

نُتْم 	 
ُ

 ِفيَم ك
ْ
وا

ُ
ال

َ
ُفِسِهْم ق

ْ
ن

َ
اِلِمي أ

َ
 ظ

ُ
ة

َ
آلِئك

َ ْ
اُهُم امل

َّ
َوف

َ
ِذيَن ت

َّ
قوله تعالى: (ِإنَّ ال

 
ْ
ُتَهاِجُروا

َ
 ف

ً
ِ َواِسَعة

ّ
ْرُض للا

َ
ْن أ

ُ
ك

َ
ْم ت

َ
ل

َ
 أ

ْ
َوا

ْ
ال

َ
ْرِض ق

َ
ا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي األ نَّ

ُ
 ك

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

) 3، ففي هذه اآلية نهى هللا 
ً
ُم َوَساءْت َمِصيرا َواُهْم َجَهنَّ

ْ
َمأ ـِئَك 

َ
ْول

ُ
أ

َ
ِفيَها ف

وترك  فيه مفسد محققة،  كان  إن  الكفر،  أرض  في  اإلقامة  تعالى عن 

يلزم  ال  اإلقامة  أنَّ  مع  املفسدة،  تؤمن  حيث  اإلسالم،  بلد  إلى  الهجرة 

منها في ظاهرها كفر وال نفاق وال ما دون ذلك، ولكن ملا كانت اإلقامة 

ترك  لفتنة  املسلم سلبا، وتعرضه  في سلوك  تؤثر  الكفار  بين  الدائمة 

 لذريعة املفسدة، 
ً
الدين أصال، ولو بعد زمن، نهى هللا تعالى عنها سدا

وفي هذا نظر ونقاش في الوقت الحالي.

1- سورة البقرة اآلية 104.
2- سورة النور اآلية31.

3- سورة النساء اآلية 97.
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من السنة انلبوية الرشيفة:

  عن   أبي الحوراء السعدي   قال قلت    للحسن بن علي،  ما حفظت من 	 

رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال: حفظت من رسول هللا   صلى هللا 

عليه وسلم: » دع ما   يريبك  إلى ما ال   يريبك،  فإن الصدق طمأنينة وإن 

الكذب   ريبة«1 .  فاختيار ترك ما هو مباح، إنما هو لسد ذريعة الوقوع 

في املحظور.

النبي   صلى هللا عليه 	   عن  النعمان بن بشير  ر�سي هللا عنه  قال: » قال 

ما  ترك  أمور مشتبهة، فمن  وبينهما  بين،  والحرام  بين  » الحالل  وسلم: 

شبه عليه من اإلثم، كان ملا استبان أترك. ومن   اجترأ  على ما يشك فيه 

من اإلثم، أوشك أن يواقع ما استبان. واملعا�سي   حمى هللا   من يرتع حول 

 الحمى،  يوشك أن يواقعه«2.

 عن   عبد هللا بن عمرو   ر�سي هللا عنهما   قال: » قال رسول هللا    صلى هللا 	 

عليه وسلم: » إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول 

هللا، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب 

أباه ويسب أمه.«3

حسن  والورع،   قال:«   وهذا    حديث  والرقائق  القيام  صفة  كتاب  الترمذي  أخرجه   -1
صحيح«.

2- أخرجه البخاري كتاب البيوع باب الحالل بين والحرام بين.
3- أخرجه البخاري كتاب األدب باب ال يسب الرجل والديه.
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يمكن  وال  ذكرها،  يطول  والسنة  الكتاب  في  الذرائع  بواب 
َ
فأ  ، كّلٍ وعلى 

على   
ً
دليال وتسعين  تسعة  هللا  رحمه  القيم  ابن  اإلمام  ساق  وقد  حصرها1، 

اعتبارها.2 وقد ُعلم باالستقراء أن موارد الّتحريم في الكتاب والّسّنة يظهر أّن 

رك والّزنى وشرب الخمر 
ّ

املحّرمات منها ما هو محّرم تحريم املقاصد، كتحريم الش

رائع املوّصلة لذلك واملسّهلة 
ّ

والقتل العدوان، ومنها ما هو تحريم للوسائل والذ

له. يقول ابن القيم: »ملا كانت املقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق تف�سي 

مات واملعا�سي في  إليها؛ كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل املحرَّ

كراهتها واملنع منها، بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها، ووسائل الطاعات 

والقربات في محبتها، واإلذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها، فوسيلة املقصود 

تابعة للمقصود، وكالهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة 

 وله طرق ووسائل تف�سي إليها، فإنه 
ً
قصد الوسائل، فإذا حرم الرب تعالى شيئا

 أن يقرب حماه، ولو أباح 
ً
 له، ومنعا

ً
 لتحريمه، وتثبيتا

ً
يحرمها، ويمنع منها تحقيقا

 للتحريم، وإغراًء للنفوس به، وحكمته 
ً
الذرائع املفضية إليه لكان ذلك نقضا

تعالى تأبى ذلك كل اإلباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا 

منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من �سيء ثم أباح لهم الطرق واألسباب والذرائع 

املوصلة إليه لعد متناقضا، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده. وكذلك 

األطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع املوصلة إليه، 

وإال فسد عليهم ما يرومون إصالحه. فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي 

ومناهج  األقضية  أصول  في  الحكام  تبصرة  عن  نقال  املقدمات  في  رشد  ابن  ذكره   -1
األحكام

2- إعالم املوقعين ج3 ص 177 - 205 
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في أعلى درجات الحكمة واملصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها علم 
أن هللا تعالى ورسوله سد الذرائع املفضية إلى املحارم بأن حرمها ونهى عنها.«1

إن مجاالت حركة االجتهاد في السياسة الشرعية عرضة في كل وقت وحين 

لذرائع تتطلب فتحا وتوسعة، وأخرى تستدعي سدا وتضييقا بحسب ما تف�سي 

إليه من نتائج ومآالت، ولكن ما هي قيود وضوابط اللجوء إلى سد الذرائع؟

1- إعالم املوقعين ج3ص173.
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المطلب الثالث: ضوابط سد الذريعة

الضابط األول:

فإن  غالبة،  مفسدة  إلى  أو  الفساد  إلى   
ً
مؤديا فيه  املأذون  الفعل  يكون  أن 

كانت املفسدة املرتبة عليه نادرة ال يقال بذلك، ألن النادر ال ترتب عليه األحكام 

ق به. فيلزم النظر في أصل الفعل، فإن كان منهيا عنه غير مأذون فيه، 
َّ
وال تعل

النبوية  والسنة  الكريم  للقرآن  صلة  ال  أن  يدعي  كمن  منعه،  على  مجمع  فهو 

بشؤون الحكم وتسيير الدولة. أما إن كان أصل الفعل مأذونا به، وترتب عنه 

ضرر واضح لغيره فتسد ذريعة الضرر. وهو محل اجتهاد ونظر، كمن عرضت 

عليه املشاركة في حكومة ما، وكانت هذه املشاركة تف�سي إلى هدم املقاصد التي 

من أجلها يعمل ويسعى، بحيث يصير في قبضة الحاكم الظالم، فالراجح عدم 

في  العباد  حرية  وتحقيق  الظلم،  برفع  املطالبة  عن  السكوت  وعدم  املشاركة، 

قول كلمة الحق.

الضابط اثلاين:

 أن تكون املفسدة الناتجة عن فعل املأذون مساوية ملصلحته أو أكثر، فإن 

كانت مصلحة فعل املأذون أكثر من املفسدة املترتبة على الفعل، فإنه ال تسد 

الذريعة.

وبناء عليه، فاألقسام ثالثة:

األول: أن تكون املفسدة املترتبة على فعل املأذون مساوية ملصلحته:فحينئٍذ 

يسد هذا الفعل ويمنع.
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الثاني: أن تكون املفسدة املترتبة على فعل املأذون أكثر من املصلحة املترتبة 

، بأن تكون راجحة على مصلحة الفعل املأذون 
ً
على سده فإنه يمنع حينئٍذ أيضا

فيه من باب غلبة الظن.

الثالث: أن تكون املفسدة املترتبة على فعله أقل من املصلحة املترتبة عليه 

فإنه حينئٍذ ال يسد.

ومن  الذرائع،  بفقه  يتسلح  أن  ينبغي  الشرعية  السياسة  في  االجتهاد  إن 

رزق  فقد  الذرائع،  قاعدة  على  بناء  االجتهادية  األحكام  تنزيل  في  الحكمة  رزق 

أرباع  أحد  الذرائع  سد  »وباب  تعالى:  هللا  رحمه  القيم  ابن  قال  التكليف،  ربع 

والثاني  لنفسه،  مقصود  أحدهما:  نوعان،  واألمر  ونهي،  أمر  فإنه  التكليف، 

في  مفسدة  عنه  املنهي  يكون  ما  أحدهما:  نوعان،  وهو  املقصود،  إلى  وسيلة 

إلى  املفضية  الذرائع  سد  فصار  املفسدة،  إلى  وسيلة  يكون  ما  والثاني:  نفسه، 
الحرام أحد أرباع الدين.«1

إلى  االنزالق  من  الحذر  يتوخى  أن  الشرعية  السياسة  في  لالجتهاد  ينبغي 

بين  املوازنة  في  بالتدقيق  وذلك  الذريعة،  سد  بدعوى  الناس  على  التشديد 

املصالح واملفاسد، إذ هي معيار السياسة الشرعية في التعامل مع كل القضايا 

التي تتطلب إعماال للفكر واالجتهاد، ولنضرب لذلك أمثلة بحسب ما يقتضيه 

املقام:

املثال األول: فتنة انلرص والفتح.

ذلك أن هجوم األموال املكتسبة من البلدان املفتوحة كان فتنة للمسلمين 

العربية،  بها الجزيرة  في حياة عادية امتازت  في عهد اإلسالم األول  الذين تربوا 

1- إعالم املوقعين ج 3 ص174 وما بعدها.
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فكان حريا بالناس أن يسدوا ذريعة الدنيا، إال أن الفرح بالنصر كان في الدنيا، 

وبفعل التغيرات التاريخية، نشأ في اإلسالم أجيال تتنافس الدنيا. وكذلك يقع 

في نصر كل أمة على غيرها في كل األزمان، إال من رحم هللا تعالى، وهذا موطن 

هام لالجتهاد في الفقه السيا�سي. فقد حذر النبي صلى هللا عليه وسلم من مغبة 

نشوة النصر والفرح بالعائد الدنيوي، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »َما 

ى َمْن 
َ

ْت َعل
َ
َما ُبِسط

َ
َيا ك

ْ
ن ُم الدُّ

ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
ْبَسط

ُ
ْن ت

َ
�َسى أ

ْ
خ

َ
ي أ ِكّنِ

َ
ْم َول

ُ
ْيك

َ
�َسى َعل

ْ
خ

َ
َفْقَر أ

ْ
ال

ْتُهْم.«1
َ

ك
َ
ْهل

َ
َما أ

َ
ْم ك

ُ
ك

َ
ُسوَها َوُتْهِلك

َ
َناف

َ
َما ت

َ
ُسوَها ك

َ
َتَناف

َ
ْم، ف

ُ
ك

َ
ْبل

َ
اَن ق

َ
ك

املثال اثلاين: مشاركة املرأة يف الشأن السيايس العام.

ضيق بعض الذين سبقونا باإليمان في فقه املرأة إلى حد االنحباس خاصة 

فيما يتعلق بالشأن العام، بعد أن كان زمن النبوة والخالفة الراشدة خاليا من 

التضييق، وخير مثال على ذلك خروج املرأة إلى العبادة في املساجد، فعن    ابن 

عمر  أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال: » ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا«2، 

ولكن ملا تغيرت النفوس، وضعف وازع التقوى في القلوب، وصار خروج النساء 

إلى املساجد ليال سببا في تعرضهن لألذى من ذوي النفوس املريضة من الرجال، 

قالت أمنا عائشة ر�سي هللا عنها: »لو أدرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما 

الرأي االجتهادي االستثنائي  ثم صار هذا  املساجد«  النساء ملنعهن من  أحدث 

سدا لذريعة مؤقتة، حكما أصليا عليه تقاس النوازل. 

والحق أن فقه املرأة في العصر الحالي يحتاج إلى اجتهاد مسدد يفتح الذريعة 

للمشاركة في الشأن العام من طلب للعلم، وإسداء للنصح، وتحفيزا على العمل 

الصالح، وتآمرا باملعروف، وتناهيا عن املنكر. بل ال سعادة للرجل نفسه واملرأة 

1- صحيح البخاري حديث رقم ]4015[، كتاب املغازي، باب شهود املالئكة بدرا.
2- صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب خروج النساء إلى املساجد إذا لم يترتب عليه فتنة.
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قابعة في البيت، رهينة الجهل والخرافة. إن هللا تعالى قسم العالم بين الرجل 

واملرأة قسمة تنوع في الوظائف وتكامل ال قسمة انعزال وانزواء.

املثال اثلالث: دفع املال للكفار الستنقاذ أرسى املسلمني.
على  لهم  وتقوية  للكفار  إعانة  فيه  ألن  محرم  للكفار  املال  دفع  فأصل 

إلى  يف�سي  الفعل  هذا  ألن  املالكية  عند  جائز  فالدفع  ذلك  ومع  املسلمين، 

والقتل  الرق  من  املسلمين  تخليص  وهي  املفسدة،  تلك  على  راجحة  مصلحة 

والفتنة في الدين لو تركوا بأيدي املشركين، وهذا من تطبيقات الشافعية على 

الكفار باملسلمين وال مقاومة لهم  قاعدة الذرائع، يقول السيوطي: »لو أحاط 

جاز دفع املال إليهم، وكذا استنقاذ األسرى منهم باملال إذا لم يمكن غيره، ألن 
مفسدة بقائهم في أيديهم واصطالمهم أعظم من بذل املال.«1

1- السياسة الشرعية مصدر للتقنين بتصرف ص216.
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المبحث الثاني: قاعدة الحيل

المطلب األول: تعريف الحيل

االحتيال.  من  وهي  حيالت.  على  أيضا  وتجمع  حيلة،  جمع  اللغة  في  الحيل 

واالحتيال  حالة 
َ
وامل والَحِويل  والِحيلة  والِحَول  والَحْيل  الَحْول  سيده:  ابن  قال 

ة التصرُّف. 
َّ
 على ِدق

ُ
 النظر والقدرة

ُ
ُق وَجْوَدة

ْ
ل، كل ذلك: الِحذ َحيُّ ل والتَّ َحوُّ والتَّ

َول: ُمْحتال 
ْ
ل وَحَواِليٌّ وُحَواليٌّ وحَول ورجل ُحَوٌل وُحَولة، مثل ُهَمَزة، وُحولة وُحوَّ

شديد االحتيال. واللفظ أكثر ظهورها في الفعل املذموم، وقد يقصد بها الوجه 

 
َ
املحمود، ومن هذا الوجه قوله تعالى في وصف من تخلف عن الهجرة لعذر:[ال

[ 1. وشاع استعمالها في أعراف الناس فيما 
ً
 َيْهَتُدوَن َسِبيال

َ
 َوال

ً
ة

َ
َيْسَتِطيُعوَن ِحيل

أغراض مرسومة  إلى  للتوصل  الخداع  وأساليب  الخفية،  للطرق  توظيف  فيه 

استعمالها  بالعرف  عليها  غلب  »ثم  تعالى:  هللا  رحمه  القيم  ابن  قال  قبل،  من 

في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه، بحيث ال 

أصل  في  موضوعها  من  أخص  فهذا  والفطنة؛  الذكاء  من  بنوع  إال  له  يتفطن 

، وأخص من هذا استعمالها 
ً
أو محرما  

ً
 جائزا

ً
اللغة، وسواء كان املقصود أمرا

، أو عادة، فهذا هو الغالب 
ً
، أو عقال

ً
في التوصل إلى الغرض املمنوع منه شرعا

عليها في عرف الناس؛ فإنهم يقولون: فالن من أرباب الحيل، وال تعاملوه، فإنه 

متحيل، وفالن يعلم الناس الحيل، وهذا من استعمال املطلق في بعض أنواعه 

كالدابة والحيوان وغيرهما«2. 

1- سورة النساء اآلية 98.
2- إعالم املوقعين ج3ص188.
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الحيلة في الاصطلاح

مشروعيتها،  من  العلماء  موقف  بحسب  االصطالحي  املضمون  اختلف 

فالذين رأوها مخالفة للشرع كالشاطبي رحمه هللا يرون أن: »حقيقتها املشهورة، 

إلى حكم  في الظاهر  تقديم عمل ظاهره الجواز إلبطال حكم شرعي، وتحويله 

آخر.«1 بينما يرى آخرون وعلى رأسهم األحناف أنها مجرد الخروج من املحظور 

بنوع من التحيل، ال املكر والخديعة لالنفالت من حوزة الشرع.2 وعليه، فاعتبار 

مقصد املتحيل ونيته ركٌن أسا�سي في هذه القاعدة، وهو أهم فارق بينه وبين 

1- املوافقات ج4 ص201
2- لقد عني العلماء بقاعدة الحيل أيما عناية، منذ العصور األولى لتدوين العلم وظهور 
»كتاب  سماه  خاصا  كتابا  يفرد  تعالى  هللا  رحمه  البخاري  اإلمام  فهذا  الفقهية  املذاهب 
الحيل«. ومن الحنابلة تحدث شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى عن هذا املوضوع ملا 
بين بطالن التحليل في » بيان الدليل على تحريم التحليل«، ولعله فعل ذلك ألن هذا النوع من 
 شيخ اإلسالم السابق 

َ
االحتيال، كان مشتهرا في زمانه. واختصر محمد بن علي البعلي مؤلف

تعالى  هللا  رحمه  القيم  ابن  خصص  كما  التحليل«،  إبطال  اختصار  في  العليل  »شفاء  في 
 من كتابه »إعالم املوقعين« للكالم عن الحيل، ومعظم ما فيه مأخوذ من كالم 

ً
 كبيرا

ً
قسما

شيخه ابن تيمية في »بيان الدليل«، زاد عليه حسن التنسيق، مع جمال األسلوب وسهولته. 
في  املوافقات   « في  تعالى  املقاصد رحمه هللا  إمام  للموضوع  املالكية، فقد تصدى  أما لدى 
صول الشريعة« في قسم خاص من كتابه ليبين رأيه فيه. ونسب لإلمام محمد بن الحسن 

ً
أ

الشيباني من الحنفية » املخارج في الحيل«.. ومن الشافعية ألف القزميني كتابا تحت عنوان 
»الحيل في الفقه«، كما ألف الحصاف الحنفي كتاب »الحيل واملخارج«. هذا، وكتب أصول 
الفقه القديمة مليئة بالحديث عن املوضوع. أما في الوقت املعاصر فهناك بحوث جيدة، 
القسم  إذ خصص  إبراهيم،  بن  املالية«، ملحمد  املعامالت  في  الفقهية  الحيل   « منها كتاب 
ومنها  منها.  الشرعي  الحكم  مبينا  »املعامالت«  باب  في  للحيل  عملية  لتطبيقات  منه  الثاني 
أيضا »الحيل املحظور منها واملشروع« للدكتور- عبد السالم دهني.و»الحيل الشرعية بين 
للدكتور-  اإلسالمية«  الشريعة  في  وأحكامها  و»الحيل  العلواني،  لنشوة  واإلباحة«  الحظر 

سعد بن غرير السلمي.
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القاعدة السابقة )قاعدة سد الذرائع(. ولتتضح الصورة نبين موقف الحنفية، 

ثم غيرهم في املوضوع.
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المطلب الثاني: حجية الحيل

اشتهر األحناف باعتبارها أكثر من غيرهم. وذلك ما لم يكن في األخذ بها قصد 

صريح في التنصل من تكاليف الشرع وهدم مقاصده، مثل النطق بكلمة الكفر 

باإليمان.1  مطمئن  والقلب  اإلزهاق  من  النفس  لحفظ  بها   
ً
تحيال عليها   

ً
إكراها

أو  مدوناتهم،  في  منها  نقل  فيما  سواء  بها،  واألخذ  الحيل  باعتبار  هم  واشتهار 

ما روي عن أبي حنيفة رحمه هللا من مسائل، فلم يكن باملعنى املحظور لألخذ 

بالحيل، وإنما كان فيه تطويع للواقع ليوافق الشرع وتبرئة ذمة ملستفتي مما قد 

يقع فيه، وفي كل ذلك معنى اعتبار املآل الذي يؤول إليه عمل املكلف. وال شك 

 على 
ً
أن حدة ذكاء اإلمام أبي حنيفة وحسن فهمه، ودقة استنباطه، جعله قادرا

إيجاد مخارج شرعية سليمة لكثير من املعضالت الفقهية التي يقع فيها الناس، 

ولم يكن رحمه هللا باحثا عن الترخص، أو التنصل من األحكام الشرعية، ولم 

يكن يستخدمها إال في حاالت محدودة. إال أن الذين جاؤوا بعده توسعوا في ذلك 

فزلت أقدام، وخرجوا عن حد االعتدال املرغوب.

وفي معرض بيان موقفهم من الحيل، قال اإلمام شمس األئمة السرخ�سي 

رحمه هللا: »اختلف الناس في كتاب الحيل أنه من تصنيف محمد رحمه هللا2 أم 

ال، كان أبو سليمان الجوزجاني ينكر ذلك ويقول: من قال: إن محمدا رحمه هللا 

صنف كتابا سماه »الحيل« فال تصدقه، وما في أيدي الناس، فإنما جمعه وراقو 

1- املوافقات، ج4ص204، واالعتصام ج2ص139.
2- هو محمد بن الحسن محمد بن الحسن بن فرقد، العالمة، فقيه العراق أبو عبد هللا 

الشيباني، الكوفي، صاحب أبي حنيفة. 
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بغداد. فإن الحيل في األحكام املخرجة عن اإلمام جائزة عند جمهور العلماء، 

ثم  والسنة.  الكتاب  في  تأملهم  وقلة  لجهلهم  املتعسفين  بعض  ذلك  كره  وإنما 

ساق أدلة على رأيه من الكتاب والسنة كما يلي:

من الكتاب الكريم:

 ِنْعَم 
ً
اُه َصاِبرا

َ
ا َوَجْدن . ِإنَّ

ْ
ْحَنث

َ
 ت

َ
ِه َوال اْضِرب ّبِ

َ
 ف

ً
ثا

ْ
 ِبَيِدَك ِضغ

ْ
ذ

ُ
قوله تعالى: (َوخ

1. هذا تعليم املخرج أليوب عليه السالم عن يمينه التي حلف  اب)ٌ وَّ
َ
ُه أ ِإنَّ َعْبُد 

ْ
ال

ليضربن زوجته مائة، فإنه حين قالت له: لو ذبحت عناقا باسم الشيطان )في 

الصالة  عليه  أيوب  أن  وذلك  هللا(.  رحمهم  التفسير  أهل  أوردها  طويلة  قصة 

والسالم كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته قيل باعت ضفيرتها 

إياه فالمها على ذلك وحلف إن شفاه هللا تعالى ليضربنها مائة  بخبز فأطعمته 

كان  ما  وعافاه  وجل  عز  هللا  شفاه  فلما  األسباب  من  ذلك  لغير  وقيل  جلدة 

جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة واإلحسان أن تقابل بالضرب 

فأفتاه هللا عز وجل أن يأخذ ضغثا وهو الشمراخ فيه مائة قضيب فيضربها 

الفرج  من  وهذا  بنذره  ووفى  حنثه  من  وخرج  يمينه  برت  وقد  واحدة  ضربة  به 

 
ً
اُه َصاِبرا

َ
ِإنَّا َوَجْدن واملخرج ملن اتقى هللا تعالى وأناب إليه ولهذا قال جل وعال: (

اٌب« أي  وَّ
َ
ُه أ َعْبُد ِإنَّ

ْ
اٌب) أثنى هللا تعالى عليه ومدحه بأنه »ِنْعَم ال وَّ

َ
ُه أ َعْبُد ِإنَّ

ْ
ِنْعَم ال

ِمْن  ُه 
ْ
.َوَيْرُزق

ً
َرجا

ْ
ُه َمخ

َّ
ل َيْجَعل   َ َّ

ِق للا َيتَّ (َوَمن  اع منيب ولهذا قال جل جالله:  َرجَّ

 ُ َّ
ْد َجَعَل للا

َ
ْمِرِه ق

َ
َ َباِلُغ أ َّ

ُهَو َحْسُبُه ِإنَّ للا
َ
ِ ف

َّ
ى للا

َ
ْل َعل

َّ
ِسُب َوَمن َيَتَوك

َ
 َيْحت

َ
 ال

ُ
َحْيث

.2 (
ً
ْدرا

َ
ّلِ �َسْيٍء ق

ُ
ِلك

1- سورة ص اآلية 44.
2- سورة الطالق اآليتان 3و4.
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ي  ِ
ّ
ن

َ
َرْوَن أ

َ
 ت

َ
ال

َ
ْم أ

ُ
ِبيك

َ
ْن أ م ّمِ

ُ
ك

َّ
ٍخ ل

َ
ُتوِني ِبأ

ْ
اَل ائ

َ
َزُهم ِبَجَهاِزِهْم ق ا َجهَّ

َّ َ
قوله تعالى: (َومل

ْقَرُبوِن) 
َ
 ت

َ
ْم ِعنِدي َوال

ُ
ك

َ
ْيَل ل

َ
 ك

َ
ال

َ
وِني ِبِه ف

ُ
ت

ْ
أ

َ
ْم ت

َّ
ِإن ل

َ
نِزِليَن. ف

ُ ْ
ْيُر امل

َ
 خ

ْ
ا

َ
ن

َ
ْيَل َوأ

َ
ك

ْ
وِفي ال

ُ
أ

ِخيِه 
َ
أ ِوَعاء  ِمن  َرَجَها 

ْ
اْسَتخ مَّ 

ُ
ث ِخيِه 

َ
أ ِوَعاء  ْبَل 

َ
ق ْوِعَيِتِهْم 

َ
ِبأ  

َ
(فَبَدأ تعالى:  قوله  إلى 

) 1. وكان هذا حيلة منه الستبقاء أخيه عنده ليوقف إخوته 
َ

ا ِلُيوُسف
َ
ِلَك ِكْدن

َ
ذ

َ
ك

على مقصوده.

من السنة انلبوية الرشيفة:

بن  لعروة  األحزاب  يوم  قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أن  روي  ما 

مسعود في شأن بني قريظة: »فلعلنا أمرناهم بذلك، فلما قال له عمر ر�سي هللا 

عنه في ذلك، قال عليه السالم: »الحرب خدعة« وكان ذلك منه اكتساب حيلة 
ومخرج من اإلثم بتقييد الكالم بـ »لعل«.2

ملا أتاه صلى هللا عليه وسلم رجل وأخبره أنه حلف بطالق امرأته ثالثا أن ال 

م أخاك ثم تزوجها.  ِ
ّ
تها فكل يكلم أخاه قال له: طلقها واحدة، فإذا انقضت ِعدَّ

الحالل من  إلى  به  يتوصل  أو  الحرام  الرجل من  به  يتخلص  ما  أن  فالحاصل: 

في  أو  يبطله  في حق لرجل حتى  يحتال  أن  يكره ذلك  وإنما  الحيل فهو حسن، 

باطل حتى يموهه، أو في حق حتى يدخل فيه شبهة فما كان على هذا السبيل فهو 
مكروه، وما كان على السبيل الذي قلنا أوال فال بأس به.3

بيانه  معرض  في  األمر  هذا  إلى  تعالى  هللا  رحمه  زهرة  أبو  الشيخ  نبه  ولقد 

هؤالء  نظر  في  »فالحيلة  قال:  الحيل،  فقه  ملفهوم  املستشرقين  تصوير  لسوء 

املستشرقين عمل يوافق في شكله ومظهره مطلب الشرع، وهو في نتيجته احتيال 

1- سورة يوسف اآليتان 59 60
2- كنز العمال ج10 ص 459.

3- املبسوط لإلمام السرخ�سي كتاب ط الحيل ص 211.
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العلماء  أولئك  نظرة  هذه  ألحكامه،  وتفويت  الشرع،  سلطان  من  الخروج  على 

األوربيين إلى الحيلة، وهي تتفق إلى حد كبير مع الحيل التي ابتدعها املتأخرون 

للتخلص من األحكام الشرعية مع اتفاقها في ظاهر األمر، ولكنها ال تنطبق على 

الحيل املأثورة عن أبي حنيفة وأصحابه األولين؛ فإن حيلهم كانت للوصول إلى 

بها العقود، ولتتفق أحكامها مع  التي قيدوا  ، ولتتفق مع قيودهم 
ً
الحق أحيانا

الحرج  ومنع  الناس،  على  وللتيسير  عنها،  وتنأى  لتجافيها  ال  الشرعية  املقاصد 

الشروط  إلى  الناس  إلرشاد  وكانت  أقسموها،  بأيمان  أنفسهم  على  ضيقوا  إذا 
الشرعية التي يحتاطون بها لحقوقهم وحمايتها من العبث.«1

الحيل عند غير الحنفية وأقسامها:

ب�سيء  أمر  إلى  التوسل  وهو  عام  معنى  معنيان:  للحيل  أن  الحنابلة  يرى 

الحذق  استعمال  وهو  والثاني،  مآله،  بحسب  وهذا  النظر،  ودقة  الحذق  من 

عندهم  فهو  االصطالح،  عليه  الذي  وهو  شرعي  مراد  من  للتنصل  واالحتيال 

إلى  األول  باملعنى  الحيل  قسم  تعالى  هللا  رحمه  القيم  فابن  مذموم.  محظور 

واملكروه،  واملباح،  املندوب،  الواجب،  الخمسة:  لألحكام   
ً
تبعا أقسام  خمسة 

واملحرم. قال رحمه هللا تعالى: »وإذا قسمت باعتبارها لغة انقسمت إلى األحكام 

الخمسة؛ فإن مباشرة األسباب الواجبة حيلة على حصول مسبباتها؛ فاألكل 

والشرب واللبس والسفر الواجب حيلة على املقصود منه، والعقود الشرعية 

واألسباب  عليه،  املعقود  حصول  على  حيلة  كلها  ومباحها  ومستحبها  واجبها 

املحرمة كلها حيلة على حصول مقاصدها منها. ثم قال: »وليس كالمنا في الحيلة 

بهذا االعتبار العام الذي هو مورد التقسيم إلى مباح ومحظور؛ فالحيلة جنس 

تحته التوصل إلى فعل الواجب، وترك املحرم، وتخليص الحق، ونصر املظلوم، 

1- أبو حنيفة ص 434.
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وإبطال  املحرم،  استحالل  إلى  التوصل  وتحته  املعتدي،  وعقوبة  الظالم  وقهر 

الحقوق، وإسقاط الواجبات«1.

األغلب  األعم  أن  وبما  ووسيلتها،  مقصدها  حكم  يأخذ  إذن  الحيلة  فحكم 

في  فيدخلها  أحكامها  من  والتنصل  الشريعة  وتعطيل  الشر،  في  استخدامها 

املحظور. أما اإلفتاء بها وتعليمها للناس، وإنفاذها في الحكم، إخراج بواسطتها 

مما يقعون فيه من مآزق؛ فأول ما حدث في اإلسالم -كما أكد ذلك ابن تيمية 

فيها  وليس  األولى،  املائة  بعد  التابعين  أواخر عصر صغار  في  تعالى-  رحمه هللا 

حيلة واحدة تؤثر عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بل املستفيض 

وزجروا  أعظموه  ذلك  من  �سيء  فعل  عن  سئلوا  إذا  كانوا  أنهم  الصحابة  عن 

عنه«.2 

الحيل  فيطلق  تعالى  هللا  رحمه  الشاطبي  اإلمام  رأسهم  وعلى  املالكية  أما 

باملعنى األصولي على: »تقديم عمل ظاهر الجواز إلبطال حكم شرعي، وتحويله 

الواقع.«3  في  العمل فيها خرم قواعد الشريعة  إلى حكم آخر. فمآل  الظاهر  في 

فالحيل بهذا املعنى منهي عنها وذلك لعدة اعتبارات:

األول: إن »التحيل« في هذا االصطالح ال يتحقق إال إذا كان هناك فعل ظاهر 

املشروعية، بيد أن الغرض منه تحقيق غير مقصد الشارع. ومثاله: »الواهب 

الهبة على الجواز، ولو منع  الزكاة؛ فإن أصل   من 
ً
ماله عند رأس الحول فرارا

، فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في املصلحة أو 
ً
الزكاة من غير هبة لكان ممنوعا

1- إعالم املوقعين ج5 ص 188
2- بيان الدليل ص 121.

3- املوافقات ج 4 ص 201.
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املفسدة، فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة املنع من أداء الزكاة، 

وهو مفسدة، ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال األحكام الشرعية1.

الثاني: إن التحيل بهذا باملعنى خاضع لقواعد املصالح التي سبق لنا بيانها، 

التحيل  فكان حكم  املآل،  مع مفسدة  مصلحة األصل  فيه  تعارضت  أنه  ذلك 

 ملفسدة املآل على مصلحة األصل، فمفسدة املآل هادمة ملقاصد 
ً
املنع ترجيحا

التشريع.

ل به إلى هدم أصل  تحيَّ
ُ
الثالث: إن التحيل املنهي عنه هو ما آل بالتصرف امل

شرعي ذي مقصد كلي، ومناقضة مصلحة شرعية جزئية، وفي هذا يقول اإلمام 

الشاطبي: »إذا ثبت هذا، فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها، والنهي عنها، ما هدم 

 
ً
تهدم أصال الحيلة ال  أن  ، وناقض مصلحة شرعية، فإن فرضنا 

ً
 شرعيا

ً
أصال

 وال تناقض مصلحة، شهد الشرع باعتبارها، فغير داخل في النهي، وال 
ً
شرعيا

هي باطلة.«2

ولقد استدل أصحاب هذا الرأي بعدة أدلة منها:

من الكتاب الكريم:
 
ْ
وا

ُ
ون

ُ
ُهْم ك

َ
ل َنا 

ْ
ُقل

َ
ْبِت ف ْم ِفي السَّ

ُ
 ِمنك

ْ
ِذيَن اْعَتَدوا

َّ
ْد َعِلْمُتُم ال

َ
ق

َ
(َول - قوله تعالى: 

 ،3 ِقين)  ُمتَّ
ْ
ل ِ

ّ
ل  

ً
ة

َ
َوَمْوِعظ َفَها 

ْ
ل

َ
خ َوَما  َيَدْيَها  َبْيَن  ا 

َ
ِ
ّ

مل  
ً
اال

َ
ك

َ
ن َناَها 

ْ
َجَعل

َ
ف اِسِئيَن. 

َ
خ  

ً
ِقَرَدة

يوم  عليهم  الصيد  بتحريم  تعالى  هللا  ابتالهم  اليهود  من  طائفة  أن  واملقصود 

السبت الذي كان السمك فيه كثيرا بعدما أباحه في بقية األيام التي ال يكون فيها 

املاكرة،  بالحيل  تعالى  أمر هللا  التنصل من  إلى  الكثرة، فعمدوا  بنفس  السمك 

1- نفسه
2- املوافقات ج2ص387.

3- سورة البقرة اآلية65.
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الخروج  يستطيع  فال  السمك  ليدخلها  البحر  بجانب   
ً
حفرا حفروا  بأن  وذلك 

منه، وهكذا يستخرجوها يوم األحد ويأكلوها، فكان عقابهم من هللا جل وعال 

املسخ إلى قردة وخنازير.

َها  َيْصِرُمنَّ
َ
َسُموا ل

ْ
ق

َ
 أ

ْ
ِة ِإذ َجنَّ

ْ
ْصَحاَب ال

َ
ا أ

َ
ْون

َ
َما َبل

َ
اُهْم ك

َ
ْون

َ
ا َبل - قوله جل ذكره: (ِإنَّ

ْصَبَحْت 
َ
أ

َ
ف اِئُموَن. 

َ
ن َوُهْم  َك  ّبِ

رَّ ن  ّمِ  
ٌ

اِئف
َ
ط ْيَها 

َ
َعل  

َ
اف

َ
ط

َ
ف ُنوَن. 

ْ
َيْسَتث  

َ
َوال ُمْصِبِحيَن 

ُقوا 
َ
ل
َ
انط

َ
نُتْم َصاِرِميَن. ف

ُ
ْم ِإن ك

ُ
ى َحْرِثك

َ
ُدوا َعل

ْ
ِن اغ

َ
َتَناَدوا ُمْصِبِحيَن. أ

َ
ِريِم. ف الصَّ

َ
ك

1. لقد كان من عادة الفقراء 
ْسِكيٌن)  م ّمِ

ُ
ْيك

َ
َيْوَم َعل

ْ
َها ال نَّ

َ
ل

ُ
 َيْدخ

َّ
ن ال

َ
ُتوَن. أ

َ
اف

َ
َوُهْم َيَتخ

أن  الجنان  أصحاب  فاتفق  حصاده  بعد  الثمر  من  تساقط  ما  يلتقطون  أن 

تعالى على احتيالهم هذا  الفقراء، فعاقبهم هللا  يحصدوا ليال من أجل حرمان 

بإتالف جنانهم وضياع أموالهم.

من السنة انلبوية الرشيفة:

عن عقبة بن عامر  قال:  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: » أال أخبركم 

هللا   املحلل  لعن  »هو    املحلل،    قال:  رسول هللا.  يا  بلى  قالوا  املستعار.  بالتيس 

 حرمت عليه حتى تتزوج 
ً
  واملحلل له«2. فمعلوم أن الرجل إذا طلق زوجته ثالثا

جاز  طالق  بينهما  حصل  إذا  ثم  وشروطه،  أركانه  مستوفيا   
ً
حقيقا  

ً
زواجا غيره 

رجوعها إلى زوجها األول، فيعمد البعض إلى االحتيال لتحل له زوجته، فيتفق 

مع آخر ليتزوجها ويطلقها لترجع إلى زوجها األول، وقد لعن النبي صلى هللا عليه 

1- سورة القلم من اآلية 17 إلى 24.
2- أخرجه ابن ماجة كتاب النكاح باب املحلل واملحلل له.
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وسلم أصحاب هذا الفعل، وفيه دليل على عظمة الجرم عند هللا تعالى؛ لذلك 

 هذا 
ً
استحق صاحبه العقوبة عليه، بل زاد النبي صلى هللا عليه وسلم تحقيرا

الفعل وصاحبه فسماه: »التيس املستعار«.

من االستقراء:
 
ٌ
، ناهضة

ٌ
 والقواعُد كلية

ٌ
يدل استقراء نصوص الشريعة على أن املبادَئ عامة

بحظر الحيل وإبطالها، ذلك أن أحكام الشرع قائمة على مقاصد مغياة، ومن 

ذلك: 

أنه على النيات في األقوال واألفعال تتوقف الصحة والفساد، وعلى توافق 

 ،
ً
قصد املكلف مع مقصد الشارع أو مخالفته يكتسب الفعل صحة أو فسادا

ذلك أن األمور بمقاصدها أقواال كانت أم أعماال.

أن مقصد الشارع من التشريع هو إقامة مصالح الدارين على وجه ال يختل 

بِطل سعيه، وُردَّ عليه تحيله، 
ُ
لها به نظام، وعليه فكل من سعى في اإلخالل به أ

إذ: »كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له، فقد ناقض الشريعة، 

وكل من ناقضها فعمله في املناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع 

له، فعمله باطل.«1 ومآل تصرف املتحيل إبطال ملقصد الشارع، واملآل معتبر 

.
ً
مقصود شرعا

1- املوافقات ج2 ص 331.
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خالصة

 إن إدراك املجتهد في السياسة الشرعية لقاعدة الحيل أمر ال مناص منه، 

ذلك أن مجاالت السياسة الشرعية الكثيرة واملتعددة، املتداخلة واملتشابكة، 

تعد بحق أكثر املجاالت خصوبة العتماد الحيل من أجل الوصول إلى مقاصد 

سياسية شخصية أو حزبية، أو »مصلحية« ) بمعنى العقلية االنتهازية(.

ففي التدافع السيا�سي اليوم أحزاب سياسية متنافسة متصارعة، ومصالح 

عاملية  وقوى  واستمرارها،  توازنها  على  تحافظ  قائمة  وأنظمة  عليها،  متنازع 

تفرض توجهاتها، والكل مستعد لتبني بعض شعارات اإلسالم من أجل تحقيق 

الهدف السيا�سي املرسوم من ذي قبل كالتسامح والحوار بين األديان، واملشترك 

اإلنساني و«ال أحد يحتكر اإلسالم، فكلنا مسلمون«، إلى غير ذلك من املقوالت 

التي قد تلبس على املشتغلين بالسياسة من أبناء املسلمين.

الوسائل  السياسة الشرعية أن يتخذوا  في  اليوم  إنه من واجب املجتهدين 

الشرعية للغايات الشرعية، مع مراعاة الظرف والعصر واملصر دون أن يتبلدوا 

أمام حيل الخصوم واألعداء، ودون أن نن�سى أن الحرب خدعة، فتتخذ الحيل 

املالئمة لتحقيق املقاصد الشرعية الواضحة.

 واألخطر من هذا أن تبتلع األساليب السياسية –بما هي مهارات االحتيال 

ألجل غلبة الخصم ال غير- املجتهدين في السياسة الشرعية من أبناء الحركات 

اإلسالمية، ومراكز الدراسات االستراتيجية، فيهدمون الشرع من حيث يعتقدون 

إقامة  وهو  اليوم  األسمى  املقصد  ويؤخرون  وينصرونه،  عنه  ينافحون  أنهم 

الحرية والعدل والكرامة للمسلم الفرد ولألمة اإلسالمية، بل وللمستضعفين في 

األرض أنى كانوا وأي دين اختاروا.
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االجتهاد في السياسة الشرعية، النابع من املجتهد املوصوف بالتقوى والورع 

والرأفة بأمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والحرص على مصالحها الدنيوية 

واألخروية، ال تفوته الحنكة والحذق في تيسير تحقيق مصالح األمة بما يحبب 

والعدالة  الخلق  من  الكافي  الحد  يفوته  أال  ينبغي  كما  تعالى،  هللا  دين  للناس 

والضبط والصدق، ألن مسارب العمل السيا�سي إذا انتقل من النظر االجتهادي 

العام إلى التنزيل اليومي املتلون بتلون الواقع يحتاج ملن يمسك بالحبل املتين، 

ويزن بميزان الحق ما يعرض له من نوازل سياسية متعددة. فال يروم التحيل 

الذي يعطل الشرع أو يتنصل منه، وال يفّوِت الفرصة إن سنحت لترسيخ األمة 

موطأ قدم النصر والتمكين. االجتهاد السديد يتطلب معرفة باملصالح واملفاسد 

في ذلك من إشراك  الورق والنظر املجرد، وال بأس  في  الطبيعة وامليدان ال  في 

الخبراء األتقياء املتخصصين في العملية االجتهادية السليمة، كل يدلي بما لديه 

من خبرة ومهارة تخصصية تف�سي إلى جمع املجهود الجماعي األعظم.

127 الفصل الثاين: القواعد المبنية على اعتبار المآل



المبحث الثالث: قاعدة االستحسان 

من القواعد الضابطة لالجتهاد في السياسة الشرعية قاعدة االستحسان، 

إذ هو فرع عن اعتبار املآل في أعمال املكلفين قال الشاطبي: »ومما ينبني على 

الحقيقة  هذه  أكد  وقد  االستحسان«1.  قاعدة   - املآل  اعتبار  األصل،أي  هذا 

الذي  الحنفية  عند  ›االستحسان‹  »ومبدأ  قال:  حين  الدريني  فتحي  الدكتور 

الخطط  من  املتغايرة،  الظروف  ظل  في  واإلنصاف  العدل  قانون  عليه  يطلق 

التشريعية التي يستند إليها االجتهاد بالرأي في مورد النص في التطبيق مما يؤذن 

بسعة هذا التشريع السيا�سي، واستجابته ملا يقتضيه تطور الحياة بالناس.«2

العلماء فيه؟ وما أنواعه؟ وكيف يمكن أن يكون  فما املراد به؟ وما أقوال 

قاعدة من قواعد االجتهاد في السياسة الشرعية؟

المطلب األول: مفهوم االستحسان

يقال  ال�سيء حسنا،  اعتبار  الحسن وهو  اللغة مأخوذ من  في  االستحسان 

املساوئ.3  ضد  وغيره  اإلنسان  من  واملحاسن  حسناء،  وامرأة  حسن  رجل 

األمور  من  ال�سيء  كان  سواء  حسنا،  ال�سيء  عدُّ  أي  استحسان،  ومصدره: 

الحسية كقولهم: استحسن الطعام، أو املعنوية، كأن يقال: هذا ما استحسنه 

 .
ً
املسلمون، أي: رأوه حسنا

1- املوافقات ج4 ص205.
2- خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم للدريني 446ـ447.

3- املقاييس مادة ) حسن(.
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أما في االصطالح فقد وردت عبارات كثيرة1 لدى األصوليين، ال يخلو بعضها 

من إبهام وغموض، نذكر منها:

أنه دليل ينقدح في نفس املجتهد، تعسر عبارته عنه.2 - 1

انُتِقد هذا التعريف من قبل العلماء انتقادا شديدا حتى اعتبره الغزالي هوسا 

أو  وهم  أنه  يدري  ال  عنه،  التعبير  على  يقدر  ال  ما  »أن  ذلك:  بالتشهي،  وقوال 

خيال أو تحقيق... أما الحكم بما ال يدري ما هو فمن أين يعلم جوازه؟ أبضرورة 

العقل ونظره أو بسمع متواتر أو آحاد؟ وال وجه لدعوى �سيء من ذلك.«3 ثم إنه 

لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج، وادعى كل من شاء ما شاء، واكتفى بمجرد 

القول، فألجأ الخصم إلى اإلبطال، وهذا يجر فساد ال خفاء له. وكلمة »ينقدح« 

تثبت  ال  الشرعية  واألحكام  دليال،  اعتباره  في  شاك  ه 
ّ
أن تعني:  املجتهد  نفس  في 

.
ً
بالشك أصال

2 - »هو العدول باملسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خالفه لوجه 

أقوى منه.«4

وهذا التعريف لإلمام الكرخي من الحنفية، ويعتبر »من أحسن التعريفات 

لحقيقة االستحسان وأشملها ويأتي ذلك من إعراضه عن ذكر كلمة القياس في 

1- إرشاد الفحول للشوكاني ص240 وقد ذكر عدة تعاريف لالستحسان دون أ ينسبها 
إلى قائلها. 

 .281 للغزالي ج1 ص  في أصول األحكام لآلمدي ج3 ص163. واملستصفى  2- اإلحكام 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص233.

3- املستصفى ج1ص281.
4- إحكام األحكام لآلمدي ج 4 ص 212، واملوافقات للشاطبي ج2 ص 138.
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التعريف، إذ هو في الحقيقة يشمل إخراج بعض الجزئيات عن حكم القواعد 
العامة املقررة.«1

3 - االستحسان يقع في مقابلة القياس الجلي، ويعمل به إذا كان أقوى من 
القياس.«2

 إال أنه يالحظ عليه أنه ليس جامعا لخروج بعض أنواع االستحسان منه، 

كاالستحسان بالنص أو اإلجماع أو الضرورة أو غيرها.3 كما أن املعدول عنه قد 
يكون غير قياس كالعدول عن بعض القواعد العامة األخرى.4

4 - األخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي.5

في  ينبني على هذا األصل قاعدة االستحسان وهو  الشاطبي: »ومما  وعبارة 

الرجوع  ومقتضاه   ، كليٌّ دليل  مقابلة  في  جزئية  بمصلحة  األخذ  مالك  مذهب 

إلى  يرجع  لم  استحسن  من  فإن  القياس،  على  املرسل  االستدالل  تقديم  إلى 

مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة«.6 وهذا 

التعريف هو ما عليه املالكية، وهو عندهم من صور املصالح املرسلة، فيجوز 

إليه  يؤول  ما  باعتبار  راجحة،  مصلحة  تفويت  إلى  أدى  إذا  الكلي  الدليل  ترك 

العمل.

الشرعية  الباحسين ص282. والسياسة  الوهاب  يعقوب عبد  للدكتور  الحرج  1- رفع 
مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق. للدكتور عبد هللا محمد محمد القا�سي ص223.

2- كشف األسرار للسرخ�سي ج 4 ص 3. واالعتصام للشاطبي ج2 ص 138.
3- رفع الحرج للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين ص289.

4- تعليل األحكام للدكتور محمد مصطفى شلبي ص 338.
5- املوافقات للشاطبي ج4 ص206.

6- املوافقات ج4 ص205 206.
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5 - ترك مقت�سى الدليل على طريق االستثناء والترخص ملعارضة ما يعارض 

به في بعض مقتضياته.1 

على  مدارها  القاعدة  هذه  بأن  تصريح  وفيه  العربي،  البن  التعريف  هذا 

االستثناء املبني على الترخيص للمكلف ورفع الحرج عنه، ثم بين بعض أقسامه 

اليسير  في  وتركه  لإلجماع.  تركه  أو  املصلحة.  إلى  وتركه  للعرف.  الدليل  كترك 

لتفاهته لرفع املشقة وإيثار التوسعة على الخلق.

6 - وذكر السرخ�سي عدة تعاريف منها: 

أ - القياس واالستحسان في الحقيقة قياسان: أحدهما: جلي ضعيف أثره، 

 .
ً
 مستحسنا

ً
فسمي »قياسا«، واآلخر: قوي أثره، فسمي »استحسانا«، أي: قياسا

ب - االستحسان: ترك القياس واألخذ بما هو أوفق للناس. 

ج - االستحسان: طلب السهولة في األحكام فيما يبتلى به الخاص والعام.

د - االستحسان: األخذ بالسعة وابتغاء الدعة. 

أنه ال تعبر بدقة عن املراد، فـ«ما هو  التعاريف ذات معنى واحد.إال  وهذه 

تحتمل  ألفاظ  كلها  بالسماحة«.  و«األخذ  السهولة«،  و«طلب  للناس«،  أوفق 

عدة معان وال تدل عال املراد بدقة. 

1- االعتصام للشاطبي ج2ص119 واملوافقات ج4 ص 207.
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المطلب الثاني: حجية االستحسان

اختلف العلماء في حجية االستحسان إلى ثالثة مذاهب1: 

الشرعية،  األحكام  بها  تثبت  شرعية  حجة  االستحسان  أن  األول:  املذهب 

وهو للحنفية واملالكية والحنابلة:

ه كان يقول: »االستحسان تسعة أعشار العلم«2، وروي 
ّ
فمالك يروى عنه أن

عن أصبغ بن فرج املالكي: »أن االستحسان أغلب في الفقه من القياس«، وقد 

اقتصروا على االستحسان باملصلحة املرسلة3.

كانوا  أنهم  حنيفة  أبي  شيخه  عن  فيحكي  الشيباني  الحسن  بن  محمد  أما 

ينازعونه املقاييس، فإذا قال: أستحسن لم يلحق به أحد، ولقد كان يقيس ما 
استقام له القياس، فإذا قبح القياس استحسن.4

ووافقه  املحلي،  الجالل  ذلك  نقل  فقد  بحجيته،  أيضا  يقولون  والحنابلة 

على ذلك العطار في حاشيته.5 كما نقله اآلمدي6 وابن الحاجب.7 وقال القا�سي 

 إلى حكم هو 
ً
يعقوب: »القول باالستحسان مذهب أحمد، وهو: أن تترك حكما

1- نظرية االستحسان في التشريع اإلسالمي وصلتها باملصلحة املرسلة للدكتور محمد 
عبد اللطيف صالح الفرفور ص72.

 ،118 ص  ج4  واملوافقات   ،407 ص  ج1  الناظر  وروضة   ،137 ص  ج2  االعتصام   -2
واملدخل إلى الفقه اإلسالمي ص257، واملدخل إلى مذهب أحمد ابن حنبل ص135، وإرشاد 

الفحول للشوكاني ص223.
3- االعتصام ج2 ص 116، وبداية املجتهد ج2ص152.

4- األسنوي ج 3 ص 168 171.
5- حاشية العطار ص 213.

6- األحكام لآلمدي ج4 ص 260.
7- شرح العضد على مختصر املنتهى ج2 ص 243.
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والسنة  الكتاب  أدلة من  بعدة  املذهب  أولى منه.«1 وقد استدل أصحاب هذا 

واإلجماع منها:

أوال: من الكتاب:

ِئَك 
َ
ْول

ُ
ْحَسَنُه أ

َ
ِبُعوَن أ

َّ
َيت

َ
ْوَل ف

َ
ق

ْ
ِذيَن َيْسَتِمُعوَن ال

َّ
- قول هللا سبحانه وتعالى: (ال

َباب) 2. تتضمن هذه اآلية مدحا ملن اتبع 
ْ
ل
َ ْ
وا األ

ُ
ْول

ُ
ِئَك ُهْم أ

َ
ْول

ُ
ُ َوأ َّ

ِذيَن َهَداُهُم للا
َّ
ال

إليها، واالستحسان من مشموالتها. وكذا قول العزيز  أحسن األقوال املستمع 

ُم 
ُ

ِتَيك
ْ
ن َيأ

َ
ْبِل أ

َ
ن ق م ّمِ

ُ
ك ّبِ

ن رَّ م ّمِ
ُ

ْيك
َ
نِزَل ِإل

ُ
ْحَسَن َما أ

َ
ِبُعوا أ الحكيم جل شأنه: (َواتَّ

باتباع أحسن  أمر  فيها  الكريمة  3، فهذه اآلية  ُعُرون)َ
ْ

ش
َ
ت  

َ
نُتْم ال

َ
َوأ  

ً
َتة

ْ
َبغ اُب 

َ
الَعذ

ما أنزل إلينا -ذكر العضد أن هذا األمر للوجوب- وفيه داللة على ترك البعض 

واألخذ بالبعض اآلخر لوجه من الوجوه، وهذا عين االستحسان، فهو العدول 
إلى األحسن وترك ما عداه.4

بيد أن االستدالل بهاتين اآليتين لم يسلم من اعتراضات أهمها:

أ - أن داللة اآلية على الوجوب غير مسلم.

ب - أن حمل اتباع األحسن في اآليتين على االستحسان فيه كثير من التكلف: 

»فإن هللا تعالى لم يقل فيتبعون ما استحسنوا. وأحسن األقوال ما وافق القرآن 
وكالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهذا هو اإلجماع املتيقن.«5

ج3  لآلمدي  واإلحكام   .58 ص  املقد�سي  قدامة  البن  املناظر  وجنة  الناظر  روضة   -1
ص136..

2- سورة الزمر اآلية 18
3- سورة الزمر اآلية55.

4- شرح مختصر املنتهى للعضد ج2 ص 389.
5- إحكام األحكام ج6 ص857.
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ج - قد يقصد من اتباع أحسن ما أنزل إلينا األدلة الشرعية ال االستحسان 

قال الغزالي:« اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع األدلة. ثم نقول نحن نستحسن 

باملعجزة فليكن هذا  لنا شرع سوى املصدق  إبطال االستحسان وأن ال يكون 
حجة عليهم.«1

د - ظاهر اآليتين اتباع استحسان العامي والطفل واملعتوه لعموم اللفظ، 

وهو معلوم التهافت.

ثانيا: من السنة الرشيفة

- قول عبد هللا بن مسعود ر�سي هللا عنه: » إن هللا نظر في قلوب العباد فوجد 

فابتعثه  لنفسه  العباد اصطفاه  قلب   محمد صلى هللا عليه وسلم خير قلوب 

برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب  محمد صلى هللا عليه وسلم   فوجد 

قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه فما رأى 

املسلمون حسنا فهو عند هللا حسن، وما رأوا سيئا فهو عند هللا سيئ.«2 ووجه 

االستدالل بالحديث أن ما رآه املسلمون بعقولهم وفي عاداتهم مستحسن عند 

هللا تعالى، فهو إذن حجة على أن االستحسان قاعدة معتبرة في االجتهاد.

وقد اعترض على هذا االستدالل بما يلي:

أ - أن الخبر غير مسند إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بل موقوف على 

ابن مسعود ر�سي هللا تعالى عنه.

ب - أنه خبر واحد ال تثبت به األصول.

1- املستصفى ج1ص173.
2- مسند اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى. مسند عبد هللا بن مسعود ر�سي هللا تعالى عنه.
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ج - أن املراد به ما رآه جميع املسلمين، ألنه ال يخلو أن يريد به جميع املسلمين 

أو آحادهم. فإن أراد الجميع فهو صحيح، إذ األمة ال تجتمع على حسن �سيء 

أراد اآلحاد لزم استحسان  الخبر، وإن  إال عن دليل واإلجماع حجة وهو مراد 

فأي  األدلة  في  ينظر  ال  كان  إذا  قلنا  للنظر  أهال  ليسوا  بأنهم  فإن فرق  العوام 

فائدة ألهلية النظر.

دليل وال حجة  بغير  الحكم  منع  أجمعوا على استحسان  الصحابة  أن   - د 

ألنهم مع كثرة وقائعهم تمسكوا بالظواهر واألشباه وما قال واحد: حكمت بكذا 

وكذا ألني استحسنته، ولو قال ذلك لشددوا اإلنكار عليه وقالوا: من أنت حتى 

يكون استحسانك شرعا، وتكون شارعا لنا، وما قال معاذ حين بعثه صلى هللا 
عليه وسلم إلى اليمن إني أستحسن بل ذكر الكتاب والسنة واالجتهاد فقط.1

ثاثلا: اإلمجاع: 

إليه؛  يؤدي  ما  غير  على  اإلجماع  النعقاد  مسألة  في  القياس  يترك  أن  وهو 

وذلك كانعقاد إجماع املسلمين على صحة عقد االستصناع، فإن القياس كان 

األمة  أن  ومعلوم  العقد.  إنشاء  وقت  معدوم  العقد  محل  ألن  بطالنه،  يوجب 

الحمام  وأجرة  االستصناع  قبيل  من  باالستحسان  مسائل  عدة  على  أجمعت 

وشرب املاء مما في أيدي السقائين. 

وقد اعترض عليه أن اإلجماع لو صح وجوده فهو قائم على هذه األحكام 

بالخصوص، ال على استحسانها، بل على أدلة أخرى غير االستحسان، قد تكون 

مستمرة على جريان ذلك إلى زمن النبي صلى هللا عليه وسلم مع علمه بها وتقريره 

لها2. 

1- املستصفى ج1ص173.
2- اإلحكام لآلمدي ج3 ص 38. 
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املذهب الثاني: أنه ليس بحجة، وإنما هو قول بالهوى والتشهي، وفيه جرأة 

على الشارع، وهذا قول الشافعي والظاهرية واملعتزلة والشيعة.1

رائد القائلين بهذا الرأي اإلمام الشافعي، فقد نقل عنه أنه قال: »من استحسن 

 على أحد أن يقول باالستحسان إذا 
ً
فقد شرع«2. وقال في الرسالة: »أن حراما

ما االستحسان تلذذ، ولو جاز 
ّ
خالف االستحسان الخبر.« وقال فيها أيضا: »وإن

ألحد االستحسان في الدين لجاز ذلك ألهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز 

أن يشرع في الدين في كّل باب، وأن يخرج كّل أحد لنفسه شرعا، وقد خصص 

معرض  في  قال  االستحسان.«3  »إبطال  عنوان  تحت  »األم«  كتابه  من   
ً
فصال

حديثه عن عمل املجتهد: »وال يجوز له أن يحكم وال يفتى باالستحسان إذ لم 

يكن االستحسان واجبا وال في واحد من هذه املعاني« وقد تابعه في ذلك الغزالي 

، ألنه خلط ووهم وخيال4، ثم رد على مدعي كون االستحسان غير 
ً
فاعتبره هوسا

ما ذكره بعدة أدلة منها:

َرَك ُسًدى) 5، والسدى الذي ال 
ْ
ن ُيت

َ
نَساُن أ ِ

ْ
َيْحَسُب اإل

َ
- قال هللا عز وجل: (أ

يؤمر وال ينهي ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في 

معاني السدى، وقد أعلمه هللا أنه لم يتركه سدى.

1- املبادئ العامة للفقه الجعفري ص 298، األصول العامة ص 263، األسنوي ج3 ص 
168 وما بعدها

415، كتاب الحدود  373، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص  7ص  2- األم للشافعي ج 
ألبي وليد الباجي ص 65، كشف األسرار ج4 ص 1124.

3- األم ج7 ص 373.
4- الرسالة ص507 وما بعدها، واملستصفى ج1 ص 138.

5- سورة القيامة اآلية 36.
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ْعِرْض 
َ
َوأ ُهَو   

َّ
ِإال ـَه 

َ
ِإل ال  َك  ّبِ

رَّ ِمن  ْيَك 
َ
ِإل وِحَي 

ُ
أ َما  ِبْع  وجل: (اتَّ عز  هللا  قال   -

فقال:  وغيرهم  الكهف  أصحاب  عن  فسألوه  قوم  جاءه  ثم   ،1 ِرِكيَن) 
ْ

ش
ُ ْ
امل َعِن 

نَّ 
َ
ُقول

َ
 ت

َ
(َوال »أعلمكم غدا -يعنى أسأل جبريل ثم أعلمكم- فأنزل هللا عز وجل: 

م َبْيَنُهم 
ُ

ِن اْحك
َ
دا) 2. وقال لنبيه صلى هللا عليه وسلم: (َوأ

َ
ِلَك غ

َ
اِعٌل ذ

َ
ي ف ِ

ّ
ِل�َسْيٍء ِإن

ْيَك 
َ
ُ ِإل ّ

نَزَل للا
َ
ن َيْفِتُنوَك َعن َبْعِض َما أ

َ
ْرُهْم أ

َ
ْهَواءُهْم َواْحذ

َ
ِبْع أ

َّ
ت

َ
 ت

َ
ُ َوال ّ

نَزَل للا
َ
ِبَما أ

اِس  َن النَّ  ّمِ
ً
ِثيرا

َ
وِبِهْم َوِإنَّ ك

ُ
ن

ُ
ن ُيِصيَبُهم ِبَبْعِض ذ

َ
ُ أ ّ

َما ُيِريُد للا نَّ
َ
ْم أ

َ
اْعل

َ
 ف

ْ
ْوا

َّ
َول

َ
ِإن ت

َ
ف

َفاِسُقوَن) 3. وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إال وقد علم الحق وال يكون الحق 
َ
ل

معلوما إال عن هللا نصا أو داللة من هللا فقد جعل هللا الحق في كتابه ثم سنة 

نبيه صلى هللا عليه وسلم، فليس تنزل بأحد نازلة إال والكتاب يدل عليها نصا أو 

جملة.«4 لكن اآلمدي من الشافعية يقول: »إّن الشافعي قد أخذ االستحسان 
 من مصادر التشريع اإلسالمي.«5

ً
واعتبره مصدرا

أما الظاهرية فقد مثلهم اإلمام ابن حزم، قال: »الحق حق وإن استقبحه 

شهوة  االستحسان  أن  فصح  الناس.  استحسنه  وإن  باطل  والباطل  الناس، 

واتباع للهوى وضالل، وباهلل تعالى نعوذ من الخذالن«6. وقال أيضا: »من املحال 

أن يكون الحق فيما استحسنا دون برهان، ألنه لو كان ذلك، لكان هللا تعالى 
يكلفنا ما ال نطيق، ولبطلت الحقائق.«7

1- سورة األنعام اآلية106.
2- سورة الكهف اآلية23.
3- سورة املائدة اآلية49.
4- األم للشافعي 2872.

5- اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي ج4 ص 137.
6- اإلحكام في أصول األحكام البن حزم ج6 ص 759.

7- نفسه.
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كما استدلوا أيضا على عدم حجية االستحسان بما يلي:

عبدنا  لو  حّتى  للشرع  نسلم  ونحن   ،
ً
عقال الحجية  جائز  االستحسان  أّن   -

بأوهام العوام، ولكن ما الدليل عليه ؟ أهو ضرورة العقل وهو خالف الحقيقة؟ 

إلى ما  بالغير يجب أن ينتهي  فيجب إذن، أن يكون هناك سمع قطعي؛ ألن ما 

ولو  اآلحاد،  أخبار  حّتى  له  الحجية  تنقل  لم  بل  األمر،  تسلسل   
ّ
وإال بالذات، 

نقلت فإن األصل ال يثبت عنده بخبر الواحد.

- أجمعت األمة على أن العالم ليس له أن يحكم بهواه، وذلك قبل أن يأتوهم 

بهذا األصل، واالستحسان مصداق للهوى والشهوة. 

كان  ما 
ّ
وإن باالستحسان،  يفتي  كان  ما  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  أّن   -

ينتظر الوحي. فقد سئل صلى هللا عليه وسلم عن الرجل يقول المرأته: »أنت 

يَّ كظهر أمي«، فلم ُيْفِت عليه الصالة والسالم باستحسانه، بل انتظر حّتى 
َ

َعل

نزل الوحي عليه بآية التطهير وكفارته. 

- أّن االستحسان ليس بحجة مستقلة خارجة عن األدلة األربعة املتفق عليها. 

التعارضات  فيه  تقع  ما   
ً
كثيرا منضبط  غير  ُمْدركه  بالذي  التمسك  أّن   -

واالضطرابات. 

 لتحديد مفهوم االستحسان:
ً
املذهب الثالث: وأصحابه فصلوا في األمر نظرا

 
ّ
فإن عرف بأنه: »األخذ بأقوى الدليلين« فهو حجة، وال مانع من األخذ به، إال

 في مقابل الكتاب والسنة ودليل العقل ال وجه له لرجوعه إليها، 
ً
أن عده أصال

ألن األخذ باألقوى منها أخذ بأحدها ال محالة. وإن عرف بـ »ما يقع في الوهم من 

ثابتة، فاألخذ به محظور لعدم  استقباح ال�سيء أو استحسانه من غير حجة 
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عن  عبر  وقد  بعدمها.«1  للقطع  كاف  الحجية  في  والشك  حجيته،  على  الدليل 

ذكر  أّن  ذكرنا:  ما  بمجموع  »فعرفت  يقول:  حيث  الشوكاني  اإلمام  الرأي  هذا 

 إلى األدلة 
ً
، ألنه إّن كان راجعا

ً
االستحسان في بحث مستقل ال فائدة منه أصال

 عنها فليس من الشرع في �سيء، بل هو من 
ً
املتقدمة فهو تكرار، وإن كان خارجا

ها أخرى.«2  التقول على هذا الشريعة بما لم يكن فيها تارة، وبما ُيَضادُّ

تحرير محل الخلاف

الحق أن الخالف بين العلماء لفظي، فاملنكرون إنما ينكرون االستحسان 

الذي معناه استحسان املجتهد بالهوى والتشهي، أما إن كان االستحسان بمعنى 

إلى ما هو أقوى منه فهو محل اتفاق بين الجميع، قال ابن  العدول عن دليل 

ويشتهيه  اإلنسان  يستحسنه  بما  القول  هو  االستحسان  كان  »إن  السمعاني: 

من غير دليل فهو باطل، وال يقول به أحد، وإن كان االستحسان هو العدول 

ونقل  أحد«.  ينكره  ال  مما  فهذا  منه  أقوى  دليل  موَجب  إلى  دليل  موَجب  عن 

عليهم  به  يشنع  بما  االستحسان  تفسير  فإن  لفظي،  الخالف  »أن  أيضا:  عنه 

ال يقولون به وأن االستحسان بالعدول عن دليل إلى دليل أقوى منه ال ينكره 

أحد.«3 وقد عبر الشوكاني عن نفس املعاني بقوله: »إْن كان املراد باالستحسان 

ننكره  ال  وهذا  به،  الحجة  لقيام  حسن  فهو  بمعانيها،  األصول  عليه  دلت  ما 

ونقول به، وإذا كان ما يقع في الوهم من استقباح ال�سيء واستحسانه من غير 
حجة فهو محظور، والقول به غير سائغ.«4

1- األصول العامة ص 377، إرشاد الفحول ص 241.
2- إرشاد الفحول ص 241.

3- املبسوط للسرخ�سي ج 10ص 145.
4- إرشاد الفحول ص212.
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من خالل النقاش السابق يمكن التوصل إلى الحقائق التالية:

أن االستحسان عدول بحكم املسألة عن مثيالتها. - 1

أن االستحسان املؤسس على مجرد امليل النف�سي عند املجتهد ال يشكل  - 2

قاعدة لالجتهاد في السياسة الشرعية، بل إنه إذا كان غير معتمد على 

دليل الشرعي فهو كما قال الشافعي: تشريع محض وتشهي، ومن فعله 

فقد شرع. 

معتبرا،  - 3 يكون  فهذا  الدليلين  أحد  ترجيح  من  ناتجا  به  األخذ  كان  إذا 

وتتداخل في بقية املصادر األخرى، ويكون عمل املجتهد فيه مبنيا على 

السداد في الترجيح بين هذا الدليل أو ذاك.

أن هذا العدول تقتضيه أدلة شرعية أخرى، قد تكون نصا أو إجماعا  - 4

أو مصلحة أو رفع حرج.

االستحسان املصطلح عليه إذن ليس قوال بالتشهي والهوى، قال الشاطبي:« 

فهذا كله يوضح لك أن االستحسان غير خارج عن مقت�سى األدلة، إال أنه نظر 

وتشهيه،  ذوقه  مجرد  إلى  يرجع  لم  استحسن  ومن  ومآالتها«1،  األدلة  لوازم  في 

وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك األشياء املعروضة 

تفويت  إلى  يؤدي  األمر  ذلك  أن  إال  أمرا.  القياس  فيها  يقت�سي  التي  كاملسائل 

مصلحة من جهة أو جلب مفسدة كذلك«2. ويقول القفال الشافعي: »إّن كان 

الحجة  لقيام  حسن  فهو  بمعانيها  األصول  عليه  دلت  ما  باالستحسان:  املراد 

1- املوافقات للشاطبي ج4 ص 209.
2- املوافقات للشاطبي ج4ص206.
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ال�سيء  استقباح  من  الوهم  في  يقع  ما  كان  وإذا  به،  ونقول  ننكره  ال  وهذا  به، 
واستحسانه من غير حجة فهو محظور، والقول به غير سائغ.«1

حنيفة  وأبي  مالك  عن  معناه  هذا  كان  »وإذا  االعتصام:  في  الشاطبي  وقال 

 ،
ً
فليس بخارج عن األدلة البتة، ألن األدلة يقيد بعضها ويخصص بعضها بعضا

. فال حجة في 
ً
كما في األدلة السنية مع القرآنية. وال يرد الشافعي مثل هذا أصال

 ملبتدع على حال«2.
ً
تسميته استحسانا

1- كشف األسرار ج4 ص 1123.
2- ج2ص122.
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المطلب الثالث: أنواع االستحسان

تنوعت عبارات العلماء القائلين بحجية االستحسان في بيان أنواعه، فلقد 

وباإلجماع،  بالنص،  االستحسان:  من  أنواع  أربعة  عن  الحنفية  كتب  تحدثت 

هي:  أنواع  خمسة  عن  املالكية  وتحدثت  الخفي.  وبالقياس  وبالضرورة، 

االستحسان بالعرف، وباإلجماع، وباملصلحة، وبمراعاة الخالف، وترك مقت�سى 

الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته.

الدليل  أو  العام  القياس  مقت�سى  عن  يخرج  أنه  أي  بالنص:  االستحسان 

الكلي للمصلحة، التي يعينها النص وليس ملجرد املصلحة املطلقة التي ال شاهد 

في  الشارع«  »استحسان  العلماء  بعض  عليه  أطلق  ولقد  عليها.  دليل  وال  لها 

مقابل »استحسان املجتهد«، فهذا النوع من االستحسان يعهد إلى فروع بعينها 

أو  القرآن  من  الشرعي  بالتنصيص  ذلك  ويكون  مثيالتها،  حكم  من  فيستثنيها 

السنة. 

ومن األمثلة التي لها صلة واضحة بالسياسة الشرعية تشريع صالة الخوف 

 ِمَن 
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أمن  مصلحة  تقت�سي  إذ  الحربية،  السياسة  املثال  هذا  مجال   .1  (
ً
ِهينا مُّ  

ً
ابا

َ
َعذ

1- سورة النساء اآليتان:101، 102.
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بكيفية  الصالة  تصلى  أن  العدو  من  الخوف  وضرورة  عنها  الحرج  ورفع  األمة، 

تؤدى  بسببه  الذي  األمن  تحصيل  من  املسلمون  يتمكن  حتى  مخصوصة، 

ْت 
َ
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َ
ك  

َ
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ُ ْ
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َ
َعل

الشريفة،  النبوية  بالسنة  يكون  الكريم،  بالقرآن  االستحسان  يكون  وكما 

وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  فيها  يعدل  التي  االستثنائية  اإلجراءات  هي  فكثيرة 

باملسألة عن حكم نظائرها العتبار من االعتبارات املشروعة، كالحكم بصحة 

صوم من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان، فقد جاء في الحديث،  عن    أبي 

هريرة    ر�سي هللا عنه    قال:  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »من ن�سي وهو 

صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه هللا وسقاه.«2

خالف  على  ما  مسألة  في  املجتهدين  باتفاق  وذلك  باإلجماع:  االستحسان 

نظيراتها لسبب من األسباب كتجويز ركوب الحافالت من غير تعيين مدة املكوث 

فيها، واألجرة املناسبة لذلك. والعمدة ههنا عن كيفية صدور االستحسان، ألنها 

نكسبه قوة أكثر من غيره.

حكم  في  وحرج  ضيق  حدوث  يتوقع  حين  وذلك  بالضرورة:  االستحسان 

مسألة ما إذا ما أتبعت ملثيالتها، فتستثنى استحسانا، كجواز النظر إلى ما عدا 

الوجه والكفين من املرأة األجنبية لضرورة القضاء أو التطبيب، قال السرخ�سي 

1- سورة النساء اآلية 103.
النا�سي  أكل  باب  الصوم  كتاب  صحيحه  في  تعالى  هللا  رحمه  مسلم  اإلمام  أخرجه   -2

وشربه وجماعه ال يفطر.
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إلى بعض املواضع منها  رحمه هللا تعالى: »واملرأة عورة مستورة، ثم أبيح النظر 

للحاجة والضرورة فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس.«1

االستحسان بالعرف: قد يتعارف على أمر ما، سواء في التصرفات القولية 

أو الفعلية، ويكون مخالفا لألقيسة والقواعد املقررة، فيعمل به استحسانا، 

ومثلوا له بجواز وقف املنقول كلوازم الجنازة من الفأس والقدوم والثياب، وما 

يحتاج إليه من األواني والقدور في غسل املوتى، واملصاحف، وغيرها.2

عن  الجزئيات  من  جزئية  إخراج  سبب  أن  أي  باملصلحة:  االستحسان 

عند  املؤتمن  األجير  بتضمين  لذلك  ومثلوا  املصلحة،  هو  الحكم  في  مثيالتها 

املالكية وإن لم يكن صانعا، فيضمن صاحب الحمام الثياب، وهو استثناء من 

القاعدة العامة التي هي براءة املؤتمن بالبراءة األصلية.3

االستحسان بمراعاة الخالف: عرف املالكية بهذا النوع من االستحسان، 

وبنوا عليه كثيرا من الفروع الفقهية، ويعني عندهم تصحيح التصرف املخالف

1- املبسوط ج10ص145.
2- رفع الحرج في الشريعة اإلسالمي ص315.

3- االعتصام للشاطبي ج2 ص121.
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 بعد الوقوع أو فوات األوان من أجل التدارك.1 

ومثلوا لذلك بعدة أمثلة منها:

- أن املاء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه، أنه 

ال يتوضأ به بل يتيمم ويتركه. فإن توضأ به وصلى، أعاد ما دام في الوقت. ولم 

يعد بعد الوقت. وإنما قال: يعيد في الوقت مراعاة لقول من يقول: إنه طاهر 

. إذ 
ً
مطهر ويروى جواز الوضوء به ابتداء. وكان قياس هذا القول أن يعيد أبدا

لم يتوضأ إال بماء يصح له تركه واالنتقال عنه إلى التيمم.

- ومنها: مسألة من ن�سي تكبيرة اإلحرام وكبر للركوع وكان مع اإلمام وجب أن 

يتمادى. لقول من قال: إن ذلك يجزئه. فإذا سلم اإلمام أعاد هذا املأموم. وهذا 

 في املذهب ووجهه أنه راعى دليل املخالف في بعض األحوال، ألنه 
ً
املعنى كثير جدا

ترجح عنده، ولم يترجح عنده في بعضها فلم يراعه.

1- نفسه. قال في معرض الجواب على املخالفين:« إال أني راجعت بعضهم بالبحث، وهو 
أخي ومفيدي أبو العباس بن القباب رحمه هللا عليه، فكتب إلي بما نصه:« وتضمن الكتاب 
املذكور عودة السؤال في مسألة مراعاة الخالف... واستشنعتم أن يقول املفتي هذا ال يجوز 
. وقلتم: إنه إنما يتصور 

ً
ابتداًء، وبعد الوقوع يقول بجوازه، ألنه يصير املمنوع إذا فعل جائزا

املسألة.  في  أوردتم  مما  ذلك  غير  إلى  التحريم،  منع  ال  التنزيه  منع  في  النحو  هذا  في  الجمع 
وكلها إيرادات شديدة صادرة عن قريحة قياسية منكرة لطريقة االستحسان.... ولقد كنت 
أقول بمثل ما قال هؤالء األعالم في طرح االستحسان وما بنى عليه، ولوال أنه أعتضد وتقوى 
 في فتاوى الخلفاء وأعالم الصحابة وجمهورهم مع عدم النكير، فتقوى ذلك 

ً
لوجدانه كثيرا

باتباعهم  القلب،فألمر  به  الصدر، ووثق  إليه  وانشرح  النفس،  إليه  غاية. وسكنت  عندي 
واالقتداء بهم، ر�سي هللا عنهم » ج2ص124.

145 الفصل الثاين: القواعد المبنية على اعتبار المآل



في  الشاطبي  اإلمام  النوع  هذا  ذكر  وتفاهته1:  ال�ضيء  بنزارة  االستحسان 

االعتصام قال: والسابع: ترك مقت�سى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع 

املشقة، وإيثارا للتوسعة على الخلق. فقد أجازوا التفاضل اليسير في املراطلة 

بدل  وأجازوا  لآلخر.   
ً
تابعا أحدهما  كان  إذا  بالصرف  البيع  وأجازوا  الكثيرة. 

الدرهم الناقص بالوازن لنزارة ما بينهما -بينهما- واألصل املنع في الجميع، ملا في 

 بمثل سواًء بسواء، وألن 
ً
الحديث من أن الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثال

التافه في حكم العدم، ولذلك ال  من زاد أو استزداد فقد أربى. ووجه ذلك أن 

تنصرف إليه األغراض في الغالب، وأن املشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج 

واملشقة، وهما مرفوعان عن املكلف.«2

1- رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين ص293 
ـ294.

2- نفسه.

االجتهاد يف السياسة الشرعية، قواعد وضوابط146



المطلب الرابع: ضوابط االستحسان

تسوقنا دراستنا لقاعدة االستحسان بوصفها قاعدة اجتهادية في السياسة 

الشرعية إلى بيان عدة ضوابط، يمكن إجمالها كما يلي:

الضابط الأول: 

مللكة المجتهد المستحِسن فيصل في عملية الاجتهاد الاستحساني.

ذلك أن كل عملية اجتهادية إنما تصدر من فاعل هو املجتهد ذاته. فعلى قدر 

تشربه ملقاصد التشريع، وإدراكه لروح املنطق التشريعي، يصيب في استحسانه، 

فيكون بعيدا عن مزالق التشهي والقول بغير دليل.كما أن التحقق الذاتي بقدر 

وبعد  وأثناء  قبل  والنية  القصد  سالمة  إلى  املفضيين  والورع  التقوى  من  كبير 

العملية االجتهادية أمر ضروري، سواء صدرت من فرد مجتهد مشتغل بشأن 

السياسة الشرعية أم كان من جماعة مجتهدة تتحمل مسؤوليات سياسية في 

املجتمع.

الضابط الثاني: 

كل استحسان لا تعضده الأدلة المعتبرة يعتبر لاغيا ولا عبرة به.

إنما  العلماء حول حجية االستحسان،  بين  دار  الذي  النقاش األصولي  إن 

ضوابط  ألية  خاضعة  غير  اجتهادية  لعملية  التأسيس  من  التخوف  مورده 

في  االستحساني  االجتهاد  ضوابط  أهم  من  أنه  نرى  ذلك،  أجل  من  شرعية. 

السياسة الشرعية أن يندرج تحت أصل من أصول التشريع العامة، »فال يعتد 

باالستحسان عندما يكون القياس صالحا لدى املجتهد«1، وإنما يعتد به حينما 

تؤدي نتيجة القياس إلى ما قد يعارض مقاصد التشريع العامة.

1- نظرية االستحسان في التشريع اإلسالمي ص65.
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الضابط الثالث: 

يل الأحكام في الواقع. مجال الاجتهاد الاستحساني مرتبط بتنز

قاعدة  فليست  التنزيل،  دراسة  عند  أو  التنزيل  بعد  إليه  الحاجة  تظهر  إذ 

الشأن  هو  كما  مجردة،  نظرية  مسألة  عنها  يتفرع  ما  أو  االستحساني  االجتهاد 

بالواقع  أساسيا  ارتباطا  ترتبط  بل  اإلسالمي،  التشريع  في  االجتهادية  للمناهج 

الذي تعيشه األمة املسلمة، وما يحيط بها من ظروف متباينة ومتطورة تفرض 

فرضا تقليب زوايا النظر في كل جزئية بعينها، فحينما يؤدي التنزيل أو دراسة 

التنزيل إلى اختيار هذا االجتهاد دون ذلك، ألن في التطبيق مجاال لالجتهاد بالرأي 

ال يقل أهمية وخطرا عن االجتهاد في االستنباط واالستدالل النظري البحت، إذ 

التطبيق هو االجتهاد التي تتعلق به ثمرة االجتهاد كله، وعن طريقه يتم تحقيق 
املصالح املرجوة منه، حتى ولو كانت األحكام منصوصة.«1

الضابط الرابع: 

القصد الأساس من إعمال الاجتهاد الاستحساني الحد من غلواء 
القياس.

جلب  من  العامة  الشرع  مقاصد  االستحساني  االجتهاد  يحقق  أن  يجب 

املصالح ودرء املفاسد، ورفع الحرج عن املكلفين، واالجتهاد املبني على القياس 

قد يسبب في عكس هذا: »فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه 

وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك األشياء املفروضة 

كاملسائل التي يقت�سي القياس فيها أمرا إال أن ذلك األمر يؤدي إلى فوت مصلحة 

في  مطلقا  القياس  إجراء  فيكون  كذلك...  مفسدة  جلب  أو  أخرى  جهة  من 

1- خصائص التشريع اإلسالمي في السياسية والحكم للدكتور فتحي الدريني ص446.
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الحرج،  موضع  فيستثنى  موارده،  بعض  في  ومشقة  حرج  إلى  يؤدي  الضروري 
وكذلك في الحاجي مع التكميلي، أو الضروري مع التكميلي.«1

الضابط الخامس: 

ية. تعدد أنواع الاستحسان مسألة نسبية اعتبار

بعض األمثلة الواردة في الفقه اإلسالمي الناتجة عن االجتهاد االستحساني 

تتكرر في أكثر من نوع من أنواعه، فمرة تكون من استحسان العرف، ومرة من 

اختالف  إلى  ذلك  »ويعود  الضرورة  استحسان  من  ومرة  املصلحة  استحسان 

عرفا  ال�سيء  يثبت  فقد  تعارض،  أو  تناقض  بينها  وليس  إليها،  النظر  وجهات 

وتكون فيه مصلحة راجحة، وقد يتم اإلجماع عليه. وهو في هذه الحالة جامع 

لهذه الوجوه، فمن نعته بأي وجه منها كان ناظرا إلى تلك الجهة دون غيرها، وهو 

أنواع  ثابتة له أيضا«2. لذلك مسألة تعدد  ال يعارض أن تكون األوجه األخرى 

االستحسان مسألة نسبية الغرض، منها بيان الركن املتين الذي تأسس عليه 

االجتهاد االستحساني، وتعدد الحجج على األمر الواحد أمر مطلوب. وبهذا ال 

ينبغي للمجتهد أن يستحسن إال إذا ركن إلى أصل معتمد في النازلة.

1- املوافقات ج4 ص209.
2- رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية ص321.
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المبحث الرابع: قاعدة مراعاة الخالف

المطلب األول: مفهوم مراعاة الخالف

تتكون هذه القاعدة من تركيب إضافي من لفظين يؤديان إلى نسج مدلول 

واحد متكامل.

أما لفظ »الخالف« ففيه ثالثة معاني عند العرب: أولها: التغير، ومنه خلف 

فوه، وخلوف فم الصائم، أي تغير رائحته. وثانيها: ضد قدام أي الرجوع والتراجع. 
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املقري رحمه هللا  قال  القاعدة،  بهذه  والشافعي  املالكي  الفقه  اشتهر  ولقد 

تعالى: “من أصول املالكية: مراعاة الخالف، وقد اختلفوا فيه، ثم في املراعي أهو 

املشهور وحده؟ أم كل خالف؟ ثم املشهور أهو ما كثر قائله أم ما قوي دليله؟”2 

وقد ذكر بدر الدين الزرك�سي -رحمه هللا تعالى- في املحيط تحت عنوان: »ال يجوز 

للشافعي أن يفوض القضاء إلى الحنفي في مسألة يعتقد املفّوِض أن مذهب أبي 

صحابه خالف الخصم ِفي 
َ
حنيفة فيها غير صحيح«. قال: »قد راعى الشافعي وأ

اَن َيجوز ِخالف ما غلب على ظنه ونظر 
َ
ك جتهد ملا 

ْ
ثيرة... وذلك ألن امل

َ
َمسائل ك

ب على ظنه، 
َ
ل

َ
في متمّسِك خصمه فرأى له موقعا، راعاه على وْجه ال يخل بما غ

وأكثره من باب االحِتياِط والورع، وهذا ِمن دقيق النظر واألخذ بالحزم.«3

عدة  فأوردوا  القاعدة،  هذه  حقيقة  بيان  في  العلماء  عبارات  تعددت  وقد 

تعاريف منها:

1- سورة مريم اآلية59.
2- القواعدج1ص 236، 237

3- البحر املحيط ج8 ص311.
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أعمل  الذي  مدلوله  الزم  في  دليل  »إعمال  بقوله:  عرفة  ابن  به  عرفه  ما   -

في الزم  في نقيضه دليل آخر.«1 ومثله: “إعمال املجتهد دليل خصمه املخالف 

مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر”2.

يراعي  فهو  املخالف،  دليل  على  املجتهد  اعتماد  عل  يدل  فلفظ”إعمال” 

خالفه املبني على “دليل” أخرج به غير الدليل. “في الزم مدلوله” أخرج به إعمال 

الدليل في مدلوله. والدليل هو: ما يمكن التوصل به إلى مطلوب خبري واملطلوب 

هو: املدلول.

ومن األمثلة املعروفة لديهم: الحكم بعدم فسخ نكاح الشغار في الزم مدلوله 

الذي هو ثبوت اإلرث بين الزوجين املتزوجين بالشغار فيما إذا مات أحدهما. 

آخر،  دليال  الفسخ  وهو  نقيضه  في  مالك  وأعمل  الفسخ  عدم  هو  فاملدلول 

فمذهب مالك وجوب الفسخ وثبوت اإلرث إذا مات أحدهما”3.

- “إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه مع وجود التعارض«4، وهذا التعريف 

البن عبد السالم التسولي. قال الشاطبي: “ويمكن أن يقال إن الجهتين معا عند 

للشارع  املقصودة  هي  تكون  أن  يحتمل  منهما  واحدة  كل  إذ  معتبرتان،  املجتهد 

مقصوده  هو  بما  ال  للشارع  مقصود  أنه  عندنا  ينقدح  بما  كلفنا  إنما  ونحن 

هي  األخرى  الجهة  كون  إمكان  تقطع  ال  ترجحت  وإن  فالراجحة  األمر  نفس  في 

املقصودة للشارع إال أن هذا اإلمكان مطرح في التكليف إال عند تساوي الجهتين 

والطاهر  األجفان  أبو  محمد  تحقيق  ج1ص263.  للرضاع  عرفة  ابن  حدود  شرح   -1
املعموري. دار الغرب اإلسالمي- الطبعة األولى 1993م

2- انظر “الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم املدينة” حسن مشاط، ص: 235. دراسة 
وتحقيق د عبد الوهاب بن إبراهيم.

3- نفسه.
4- فتح العلي املالك وبهامشه تبصرة الحكام البن فرحون، محمد عليش ج 1ص 81. 
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وغير مطرح في النظر، ومن هنا نشأت قاعدة مراعاة الخالف عند طائفة من 

الشيوخ”1.

- “مراعاة الخالف هي قاعدة ظنية تقوم على إعمال الدليل املرجوح، لتجويز 

املنهي عنه بعد وقوعه درءا للمفسدة األشد«2، وهو للشاطبي.

فيحتاج  املسألة،  ووقوع  التنزيل،  عند  بوضوح  القاعدة  هذه  جدوى  تظهر 

املجتهد إلى النظر في املسألة بعد وقوعها، ويكون اجتهاده هذا مراعيا ملصلحة 

املكلف، والتخفيف عنه، قال الشاطبي: “ومنها قاعدة مراعاة الخالف وذلك أن 

في الحيف  إيقاعها من املكلف سببا  إذا وقعت فال يكون  في الشرع  املمنوعات 

عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر أو غيرها، كالغصب مثال إذا وقع، فإن 

املغصوب منه ال بد أن يوفى حقه لكن على وجه ال يؤدي إلى إضرار الغاصب 

فوق ما يليق به في العدل واإلنصاف فإذا طولب الغاصب بأداء ما غصب أو 

قيمته أو مثله، وكان ذلك من غير زيادة صح، فلو قصد فيه حمل على الغاصب 

لم يلزم ألن العدل هو املطلوب ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة، كأنهم بنوه 
على الرعوى وهو اإلبقاء.”3

1- املوافقات ج2ص31، 32.
2- املصطلح األصولي عند الشاطبي 503.

3- املوافقات ج4 ص202 وما بعدها.
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المطلب الثاني: حـجية األخذ بمراعاة الخالف

ذكر غير واحد من العلماء اعتداده بهذه القاعدة، فقد تعرض “املقري” لها 

في القاعدة الثانية من قواعده قال: “من أصول املالكية مراعاة الخالف، وقد 

اختلفوا فيه، ثم في املراعي أهو املشهور وحده؟ أم كل خالف؟ ثم املشهور أهو ما 

كثر قائله؟ أم ما قوي دليله؟”1 وعد ابن رشد في املقدمات أن من مذهبه مراعاة 

االختالف، كما أقرها ابن عبد السالم التسولي فقال: “الذي ينبغي أن يعتقد أن 

اإلمام رحمه هللا إنما يراعي من الخالف ما قوي دليله.”2 أما اإلمام الشاطبي فقد 

استدل  املوافقات،3وعموما  كتابه  في  املآلية  “الخمس”  القواعد  ضمن  ذكرها 

القائلون بحجية هذه القاعدة بعدة أدلة منها:

1 - األدلة ادلالة ىلع وجوب العمل بالراجح.
عن عروة عن عائشة ر�سي هللا تعالى عنها، قالت: “كان عتبة عهد إلى أخيه 

سعد ابن أبي وقاص، أن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح 

“أخي  بن زمعة، فقال:  إلي فيه”. فقام عبد  أخي عهد  “ابن  أخذه سعد، فقال: 

وابن وليدة أبي ولد على فراشه”. فتساوقا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم. فقال 

سعد: “يا رسول هللا. ابن أخي قد عهد إلي فيه”. فقال عبد ابن زمعة: “أخي وابن 

وليدة أبي ولد على فراشه”. فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: “هو لك يا عبد 

ابن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر.”4 ثم قال لسودة بنت زمعة: “احتجبي 

حجر:  ابن  الحافظ  قال  هللا.  حتى  رآها  فما  بعتبة،  شبهه  من  رأى  ملا  منه” 

1- القواعد ج1ص236 237.
2- مباحث في املذهب املالكي باملغرب- عمر الجيدي- ص250. 

3- ج4 ص 200 وما بعدها.
4- متفق عليه.
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“واستدل به بعض املالكية على مشروعية الحكم بين الحكمين، وهو أن يأخذ 

الفرع شبها من أكثر من أصل فيعطى أحكاما بعدد ذلك، وذلك الفراش يقت�سي 

الفرع حكما  بعتبة، فأعطي  إلحاقه  يقت�سي  النسب والشبه  في  بزمعة  إلحاقه 

بين الحكمين، فروعي الفراش في النسب والشبه البين في االحتجاب، وإلحاقه 

بهما، ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه”. وذكر هذا الدليل 

ابن عرفة كما في املعيار للونشري�سي.

2 - أنه موجود يف فتاوى اخللفاء وأعالم الصحابة ومجهورهم من غري 
نكري.

املوارد،  عليها  أوردوا  بل  القاعدة،  هذه  بحجية  العلماء  بعض  يسلم  ولم 

“اللخمي”  منهم  الفقهاء  من  جماعة  “عابه  فقد  باالعتراضات،  عليها  واعترضوا 

و”عياض” وغيرهما من املحققين، حتى قال عياض: “القول بمراعاة الخالف ال 

يعضده القياس، وكيف يترك العالم مذهبه الصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره 

املخالف ملذهبه، هذا ال يسوغ إال عند الترجيح وفوت فوات النازلة، فيسوغ له 

التقليد ويسقط عنه التكليف في تلك الحادثة”1.

وقد أشكلت هذه القاعدة على عدد من العلماء منهم “ابن عبد البر”، كما 

قرر ذلك اإلمام الشاطبي، قال: “فاعلم أن املسألة قد أشكلت على طائفة منهم 

ابن عبد البر فإنه قال الخالف ال يكون حجة في الشريعة وما قاله ظاهر فإن 

دليلي القولين ال بد أن يكونا متعارضين كل واحد منهما يقت�سي ضد ما يقضيه 

اآلخر وإعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه اآلخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى 

مراعاة الخالف وهو جمع بين متنافيين«2.

1- إيضاح املسالك إلى قواعد اإلمام مالك، ألبي العباس الونشري�سي ص 160.
2- املوافقات ج 4 ص109. 
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وعموما تتلخص االعتراضات في ما يلي:

صار  فحيثما  إهماله،  وعدم  الدليل  باتباع  ملزم  فاملجتهد  الدليل:  اتباع   -

صير إليه، وال يجوز اتباع دليل غير ألنه عنده مرجوح. كما هو معروف في أصول 

الفقه.

- عدم االطراد: ألن تخصيصه ببعض املسائل دون البعض تحكم وترجيح 

بال مرجح.

ولقد أجيب عن هذه االعتراضات بأن رعاية الخالف ليس على إطالقه، بل 

التحريم،  يترجح دليل اإلباحة عنده ومذهب غيره  بين أمرين كأن  فيه توسط 

املاء  في  املشهور  في  بالكراهة، فهو سائغ كما توسطوا  األمر وقال  فإذا توسط 

املستعمل بأنه مكروه للخالف بين القول بنجاسته وبين القول بأنه طاهر غير 

مطهر. فالدليل الثالث يقت�سي إيجاب طلب السالمة واتقاء الشبهة والتخلص 

من اإلشكال، فال اعتراض حينئذ.

أما عدم االطراد، فضابطه رجحان دليل املخالف عند املجتهد، على دليله 

في الزم مدلول دليل املخالف، وعليه فليس تحكما، ألن ثبوت الرجحان ونفيه، 

إنما يكون بحسب نظر املجتهد في النوازل، وعند النظر إلى املآل التطبيقي. 

ما  بين  -من  تتأسس  الشرعية1  السياسة  في  االجتهاد  قواعد  فإن  وبعد، 

االختيارات  ونتائج  واألنظار.  املدارك  بين  االختالف  أوجه  درك  عليه-  تتأسس 

التي تنهجها أي جهة مشتغلة بقضايا األمة مسبوقة بمقدمة االطالع على اآلراء 

1- بما هي القضايا الكلية أو األغلبية الضابطة للوسع املبذول من قبل فرد أو جماعة، 
توفرت فيهم األهلية، الستنباط وتنزيل األحكام التي تدبر بها شئون األمة اإلسالمية في حكومتها 
التي  الخارجية  عالقاتها  وفي  التنفيذية واإلدارية،  سلطاتها  جميع  وفي  وقضائها،  وتشريعها 

تربطها بغيرها من األمم، مع االسترشاد بسنة هللا تعالى الجارية في تاريخ األمم والحضارات.
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االجتهادية الخالفية الواردة في هذا األمر أو ذاك، فهي تبث في املجتهد روح التجرد 

واملوضوعية بدارسة كافة االحتماالت التي تفرزها املعطيات املتوفرة في نازلة من 

النوازل السياسية، فيكون تعدد اآلراء ومراعاة الخالف والعاقبة مؤشرات ذا 

أهمية قصوى في تسديد االجتهاد وترشيده.

كما أن االسترشاد بهذه القاعدة يوسع دائرة املرونة في الفقه السيا�سي، ذلك 

أنه كما هو مقرر في القواعد الفقهية، “ال ينكر املختلف فيه” أي أن مسائل 

الخالف بين العلماء، املستنبطة طبقا لقواعد االجتهاد عند أهل العلم، ال يعتبر 

الخالف فيها أمرا منكرا يجب تجنبه والقضاء عليه، قال سفيان الثوري رحمه 

هللا تعالى: »إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه، وأنت ترى غيره، 

فال تنهه«1، وقال القا�سي عياض: »ال ينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر 

إنكاره«.  على  اجتمع  ما  منه  يغير  وإنما  ومذهبه  اجتهاده  على  الناس  يحمل  أن 

إن من أهم ما ينبغي أخذه بعين االعتبار في االجتهاد السيا�سي، عدم التسرع في 

اإلنكار على اآلخرين وتخطئتهم، ملجرد أنهم يخالفوننا الرأي، بل األقوم أن تأخذ 

اآلراء املتعددة بعين االعتبار.

1- الفقيه والتفقه ج2 ص69.
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توطئة

من أهم خصائص الشريعة اإلسالمية أنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها 

تتمتع باملرونة الكافية الستيعاب الوقائع املتعددة التي تعرض للمكلفين، سواء 

في أحوالهم الشخصية، ومسائلهم الفردية، أم في قضاياهم الجماعية، حيث 

تتوحد األهداف والغايات.كما تتسم أصالة باليسر، وترفع الحرج عن املكلفين 

في شأنهم كله خاصة في شأن الزم لحركة اإلنسان في التاريخ. 

هذا، ومما تتسم به القضايا املتعلقة بالسياسة الشرعية التغير والتبدل، 

العصور  عبر  التطورية  ومسيرته  األرض،  في  اإلنسان  بحركة  متعلقة  أنها  ذلك 

اإللهية  لألوامر  االمتثال  إرادته  في  عليه  تؤثر  التي  واألمكنة  واألحوال  واألزمنة 

تغير  بين  الحركة  وهذه  السالم.  عليهم  واألنبياء  الرسل  طريق  عن  جاءته  التي 

اإلنسان والظروف املحيطة به، وما نزل من وحي سواء كان من القرآن الكريم 

أم السنة النبوية الشريفة، يفرض درك مواطن الثبات والتغير في األحكام، وما 

في شأن هام وحيوي  يضبط ذلك من قواعد تسدد االجتهاد وتصوبه، خاصة 

مثل السياسة الشرعية.

إن املشتغلين بالشأن السيا�سي لألمة اإلسالمية في أمس الحاجة إلى إدراك 

حيثيات تبدل األحكام وتغيرها. ورغم أن علماءنا السالفين -رحمهم هللا تعالى- 

والحكم  الفتوى  بين  وميزوا  وتغيرها،  األحكام  تبدل  مواطن  عن  تحدثوا  قد 

الشرعي والقضاء، ليوازنوا بين ما هو ثابت وما هو متغير، فإن األجواء العامة 

التي يمارس فيها االجتهاد في السياسة الشرعية -في الوقت املعاصر- يتطلب كثيرا 

من الحنكة والقدرة على االختيار السديد في الوقت املناسب وبالشكل املناسب. 

يقول ابن القيم رحمه هللا: »وال يتمكن املفتي وال الحاكم من الفتوى والحكم 

بالحق إال بنوعين من الفهم:
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أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 

.
ً
واألمارات والعالمات حتى يحيط به علما

به  الذي حكم  الواقع، وهو فهم حكم هللا  في  الواجب  الثاني: فهم  والنوع 

في كتابه، أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق 

أحدهما على اآلخر.«1

األمة  تعيشه  الذي  الواقع  لكن  االجتهاد،  في  الصواب  تحري  في  املنهج  نعم 

اإلسالمية اليوم يتميز بسرعة هائلة في التغير والتبدل، مما يستدعي مجهودات 

هائلة جماعية ملواكبة هذه التطورات، ثم االجتهاد بما يحقق املصلحة السياسية 

العليا للمسلمين، إن عبارة “ثم يطبق أحدهما على اآلخر” مسلك وعر يتطلب 

دقة متناهية في االجتهاد واالستنباط.

إن كل اجتهاد في السياسة الشرعية ال يدرك الفرق بين الثابت واملتغير في 

الشريعة ال عبرة به، ذلك أنه يتعين على املجتهد في السياسة الشرعية فردا كان 

أو جماعة أن يدرك تمام اإلدراك معنى الثبات والتغير الذي تتصف به األحكام، 

ومجال كل واحد منهما، ثم يمرن النفس على حسن استثمار ذلك في االجتهاد.

وفيه  عليه،  ودام  حال  على  استقر  أي  ثبت،  من  مأخوذ  اللغة  في  فالثابت 

معاني السكون مع االستمرار، واملصدر منه الثبات والثبوت، فهو ثابت وثبيت 

ثابٌت  فهو  واستقرَّ  داَم  ُبوًتا 
ُ
وث َباًتا 

َ
ث يثُبت  املكان  في  ال�سيُء  َبَت 

َ
“ث تقول:  وثْبت، 

ْبٌت، ويقال: رجل ثَبٌت -بتحريك الباء- أي رجل عدل ضابط، وقد ترد 
َ
وثبيٌت وث

في  معروف  وهذا  املعنى،  نفس  على  للداللة  ثْبت  ويقال  الباء،  ساكنة  العبارة 

الرجال األثبات. وثبت فالٌن على  في مباحث األسانيد. والجمع  صنعة الحديث 

1- إعالم املوقعين ج 1ص87.
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ِبُت 
ْ
َبات ُيث

ُ
ف. وداٌء ث

َ
 أي لم ُيْحذ

ُ
َبَت الحرف

َ
: ث

ُ
َبُه. وعند النحاة

َ
األمِر َداَوَمُه وَواظ

َبَتُه الُسْقُم، 
ْ
ث

َ
َبٌت: ليس به َحَراك.1 ويقال: أ

ْ
َك، وَمِريٌض ُمث اإلنساَن َحّتى ال َيَتَحرَّ

إذا لم يفارقه. وهناك إطالقات كثيرة في نفس املعاني السابقة، منها: 

- قولهم: الثوابت من الكواكب غير السيارة، أي الدائمة املستقرة في مكانها.

َزْعَزُع أي َراِسٌخ، َمِتين.
َ
 َيت

َ
اِبٌت ال

َ
- وكذا: أَساٌس ث

ٍة.
َ
ْيُر َمْنُقول

َ
ٌك أْو أْمَواٌل غ

َ
 أي أْمال

ٌ
اِبَتة

َ
 أْو أْمَواٌل ث

ٌ
اِبَتة

َ
ٌك ث

َ
ْمال

َ
- وقالوا: أ

ْصِد.
َ

ُم الق َصّمِ
ُ ْ
، امل ْسَتِقرُّ

ُ ْ
اِبُت اإلَراَدِة َوالَعْزِم أي امل

َ
- وث

ُرُه.  ّيِ
َ
 ُيغ

َ
ْيِه ال

َ
 َيِحيُد َعْنُه بمعنى َراِسٌخ، ُمقيٌم َعل

َ
اِبٌت ِفي َمْوِقِفِه ال

َ
- وقولهم: ث

ُت  ّبِ
َ
(ُيث تعالى:  قوله  جاء  والبقاء،  والرسوخ  واالستمرار  املالزمة  معنى  وفي 

يَن  امِلِ
َّ
ُ الظ ّ

َيا َوِفي اآلِخَرِة َوُيِضلُّ للا
ْ
ن َحَياِة الدُّ

ْ
اِبِت ِفي ال

َّ
ْوِل الث

َ
ق

ْ
 ِبال

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
ُ ال ّ

للا

 
ً
َبة ّيِ

َ
 ط

ً
ِلَمة

َ
 ك

ً
ال

َ
ُ َمث ّ

 َضَرَب للا
َ

ْيف
َ

َر ك
َ
ْم ت

َ
ل

َ
اء) 2. وقوله جل شأنه: (أ

َ
ُ َما َيش ّ

َوَيْفَعُل للا

ُم 
ُ

يك ِ
ّ

ش
َ
ُيغ  

ْ
(ِإذ سبحانه:  َماء3.)وقوله  السَّ ِفي  ْرُعَها 

َ
َوف اِبٌت 

َ
ث َها 

ُ
ْصل

َ
أ َبٍة  ّيِ

َ
ط َجرٍة 

َ
ش

َ
ك

ْم ِرْجَز 
ُ

ِهَب َعنك
ْ

م ِبِه َوُيذ
ُ

َرك ّهِ
َ
ُيط ِ

ّ
َماء َماء ل ن السَّ م ّمِ

ُ
ْيك

َ
ُل َعل ّزِ

َ
ْنُه َوُين  ّمِ

ً
َمَنة

َ
َعاَس أ النُّ

 ُ ّ
َدام) 4، وقوله عز اسمه: (َيْمُحو للا

ْ
ق

َ
َت ِبِه األ ّبِ

َ
ْم َوُيث

ُ
وِبك

ُ
ل

ُ
ى ق

َ
 َعل

َ
اِن َوِلَيْرِبط

َ
ْيط الشَّ

ِكَتاب) 5. 
ْ
مُّ ال

ُ
ِبُت َوِعنَدُه أ

ْ
اُء َوُيث

َ
َما َيش

ر ال�سيُء عن  أما املتغير فهو اسم فاعل من »تغير« وهو فعل خما�سي، وتغيَّ

نه جعله على غير ما كان، وفي التنزيل العزيز: 
َ
له وبّدله كأ َره: َحوَّ يَّ

َ
حاله تحّول. وغ

1- لسان العرب البن منظور مادة )ثبت(
2- سورة إبراهيم اآلية27.
3- سورة إبراهيم اآلية 24.
4- سورة األنفال اآلية 11.

5- سورة الرعد اآلية 39.
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نَّ 
َ
نُفِسِهْم َوأ

َ
 َما ِبأ

ْ
ُروا ّيِ

َ
ى ُيغ ْوٍم َحتَّ

َ
ى ق

َ
َعَمَها َعل

ْ
ن

َ
 أ

ً
ْعَمة ِ

ّ
ن  

ً
را ّيِ

َ
ْم َيُك ُمغ

َ
َ ل ّ

نَّ للا
َ
ِلَك ِبأ

َ
(ذ

ْيُر: االسم 
َ
مرهم هللا. والغ

َ
لوا ما أ َ َسِميٌع َعِليٌم) 1، قال ثعلب: معناه حتى يبّدِ ّ

للا

ْيَر ليس بمصدر ِإذ ليس له فعل ثالثي غير 
َ
ن الغ

َ
ر. وذهب اللحياني ِإلى أ من التغيُّ

ر على  ّيِ
َ
ر: الذي ُيغ ّيِ

َ
غ

ُ
شياء: اختلفت. وامل

َ
ايرِت األ

َ
غ

َ
له. وت ْمَر: َحوَّ

َ
رَ عليه األ يَّ

َ
مزيد. وغ

ر فالن عن بعيره إذا  يَّ
َ
عرابي: يقال غ

َ
ه ليخفف عنه وُيريحه؛ قال ابن األ

َ
دات

َ
َبعيره أ

رة. وورد في حديث  ه املتغّيِ
ُ
حوال

َ
نه. وِغَيُر الدْهِر: أ

ْ
صلح من شأ

َ
 عنه َرْحله وأ

ّ
َحط

ها من الصالح ِإلى 
َ
ر الحال وانتقال يُّ

َ
غ

َ
ي ت

َ
َق الِغَيَر، أ

ْ
ُفِر هللَا َيل

ْ
االستسقاء: »َمْن َيك

ُه 
َ
ر. وفي الكتاب العزيز: (ل ْرت ال�سيء فتغيَّ يَّ

َ
الفساد«. والِغَيُر: االسم من قولك غ

ْوٍم 
َ

ُر َما ِبق ّيِ
َ
 ُيغ

َ
َ ال ّ

ِ ِإنَّ للا
ّ

ْمِر للا
َ
ُه ِمْن أ

َ
ون

ُ
ِفِه َيْحَفظ

ْ
ل

َ
ن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن خ َباٌت ّمِ ُمَعّقِ

ن ُدوِنِه  ُهم ّمِ
َ
ُه َوَما ل

َ
 َمَردَّ ل

َ
ال

َ
 ف

ً
ْوٍم ُسوءا

َ
ُ ِبق ّ

َراَد للا
َ
ا أ

َ
ُفِسِهْم َوِإذ

ْ
ن

َ
 َما ِبأ

ْ
ُروا ّيِ

َ
ى ُيغ َحتَّ

ِمن َواٍل) 2.

1- سورة األنفال اآلية 53.
2- سورة الرعد اآلية 11.
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المبحث األول: أقسام األحكام الشرعية باعتبار التغير والثبات

تنقسم األحكام الشرعية من حيث قابليتها للتغير والتبدل إلى نوعين كبيرين:

النوع األول: 

ما ال يتغير عن حالة واحدة هو عليها، ال بحسب األزمنة وال األمكنة وال 

اجتهاد المجتهدين.

فهي  و...،  املحرمات  وتحريم  الواجبات  كوجوب  الشرعية  الكليات  ويشمل 

وهو  املكان.  أو  الزمان  في  دائم  مستمر  الشرعي  بقاؤها  أي  ثابتة،  قارة  أحكام 

عن  الناهية  أو  النعمة،  وتمام  الدين  كمال  على  الدالة  بالنصوص  املقصود 

تبديل الوحي املنزل، وهي كثيرة منها:

ُم 
ُ

ك
َ
ْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت ل

ُ
ْيك

َ
َمْمُت َعل

ْ
ت

َ
ْم َوأ

ُ
ْم ِديَنك

ُ
ك

َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك

َ
- قوله تعالى: (الَيْوَم أ

1، فالدين قد كمل، والنعمة تمت، وتغيير الكامل نْقص، والقول 
اإِلْسالَم ِديًنا) 

بجواز تغيير الحكم الشرعي يلزم عنه عدم التصديق بأن هللا أكمل الدين، وهو 

في الوقت نفسه رفض لنعمة هللا التي أتمها علينا. وكل محاولة لتغيير هذا النوع 

من األحكام ال مسوغ له البتة.

القرآن  تفسير  في  جاء   2
 (

ً
َوَعْدال  

ً
ِصْدقا َك  َرّبِ ِلَمُت 

َ
ك ْت  مَّ

َ
سبحانه: (َوت قوله   -

 في األوامر والنواهي.”3 والحكم الشرعي 
ً
 في األخبار، وعدال

ً
العظيم: “أي صدقا

إنما هو أمر ونهي، وحيث تغير العدل كان الظلم.

1- سورة املائدة اآلية 3. 
2- سورة األنعام اآلية115. 

3- البن كثير رحمه هللا تعالى ج2ص19.
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ْرُهْم 
َ

ْهَواَءُهْم َواْحذ
َ
ِبْع أ

َّ
ت

َ
 ت

َ
ُ َوال َّ

نَزَل للا
َ
م َبْيَنُهم ِبَما أ

ُ
ِن اْحك

َ
- قوله جل شأنه: (َوأ

ْيك).1 في هذه اآلية الكريمة أمور في غاية 
َ
ِإل  ُ َّ

نَزَل للا
َ
أ َما  َبْعِض  َيْفِتُنوَك َعْن  ن 

َ
أ

األهمية: األمر بالحكم بما أنزل هللا، وأن ترك الحكم به إنما هو اتباع لألهواء، 

وسلم  عليه  هللا  صلى  للنبي  األمر  وهذا  الشريعة.  بعض  ترك  الفتنة  من  وأن 

الشرعي  الحكم  تغيير هذا  بجواز  والقول  به،  كلهم مخاطب  بعده،  وألمته من 

للهوى  اتباع  وهذا  الشريعة،  بعض  لترك  ومؤد  هللا،  أنزل  ما  بغير  للحكم  مؤد 

ووقوع في الفتنة.

ِبْع 
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باتباع  2، فالرسول صلى هللا عليه وسلم مأمور 
ِقيَن)  تَّ

ُ
امل َوِليُّ   ُ َّ

َبْعٍض َوللا ْوِلَياُء 
َ
أ

ألهواء  اتباع  هو  إنما  الشريعة  هذه  من  �سيء  وترك  إليه،  املوحاة  الشريعة 

الجاهلين، وال يمكن اتباع الشريعة كاملة مع القول بعدم ثبات األحكام الشرعية 

أو بعضها وجواز تغييرها.
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َ
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ُ
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ْ
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َ
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ي َعذ  ِإْن َعَصْيُت َرّبِ
ُ

اف
َ

خ
َ
ي أ ِ

ّ
يَّ ِإن

َ
 َما ُيوَحى ِإل

َّ
ِبُع ِإال تَّ

َ
أ

األحكام  تغيير  أي  املنزل  الوحي  تبديل  في  املسلمون  يقع  أن  رجاؤهم  الكفار 

الشرعية، والجواب املوحى به إلى النبي صلى هللا عليه وسلم للرد عليهم هو أنه 

ليس ألحد ولو كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يغير الحكم الشرعي من 

1- سورة املائدة اآلية 49.
2- سورة الجاثية اآلية 18.

3- سورة يونس اآلية 15.
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تلقاء نفسه، بل يجب عليه قطعا اتباع األحكام الشرعية التي يوحيها هللا تعالى 

إليه، وإال عرض نفسه للعذاب العظيم، قال القرطبي رحمه هللا: »إني أخ�سى 

من هللا إن خالفت أمره وغيرت أحكام كتابه وبدلت وحيه فعصيته بذلك عذاب 
يوم عظيم هوله.«1

وقد دلت السنة على نفس املعاني السابقة في عدة مواطن منها:

الراشدين  الخلفاء  وسنة  بسنتي  »عليكم  وسلم:  عليه  هللا  صلى  قوله   -

بدعة  كل  فإن  األمور،  ومحدثات  وإياكم  بالنواجذ،  عليها  عضوا  املهديين، 

اتباع سنته صلى هللا عليه  في  النجاة  ن صلى هللا عليه وسلم أن  ضاللة«2. فبيَّ

أن  وأمر  سنته،  على  ساروا  الذين  املهديين  الراشدين  الخلفاء  وسنة  وسلم 

ُيتمسك بها تمسكا قويا، محذرا من محدثات األمور، وضد ذلك تغيير للحكم 

الشرعي، وهو مخالف للتمسك بالسنة وموقع في املحدثات. 

- قوله صلى هللا عليه وسلم: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«3، 

أي مردود عليه، وتغيير الحكم الشرعي إحداث في الدين ما ليس منه. 

تضلوا  لن  به  تمسكتم  إن  ما  فيكم  »تركت  وسلم:  عليه  هللا  صلى  قوله   -

وتغيير  والسنة،  بالكتاب  التمسك  في  فالعصمة  بعدهما، كتاب هللا وسنتي«4. 

الحكم الشرعي بعدم التمسك بالكتاب والسنة ضالل ونهي عنه.

1- الجامع ألحكام القرآن ج8 ص318.
2- أخرجه ابن ماجة في املقدمة، اتباع سنة الخلفاء الراشدين املهديين.

3- صحيح مسلم بشرح النووي كتاب القضية، باب نقض األحكام الباطلة ورد محدثات 
األمور. 

4- أخرجه الحاكم في املستدرك ج1ص172.
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من خالل ما سبق يتضح أن النصوص السابقة منصبة على ثبات كليات 

الشريعة، وهذا أصل من أصول االجتهاد، وهو الذي ينسجم مع كمال الدين 

وتمام النعمة، قال اإلمام الشاطبي في معرض بيانه لهذه الحقيقة: “فلذلك ال 

تجد فيها -أي الشريعة- بعد كمالها نسخا، وال تخصيصا لعمومها، وال تقييدا 

 لحكم من أحكامها، ال بحسب عموم املكلفين، وال بحسب 
ً
إلطالقها، وال رفعا

خصوص بعضهم، وال بحسب زمان دون زمان، وال حال دون حال، بل ما أثبت 

 
ً
 شرط، وما كان واجبا

ً
 فهو أبدا

ً
سببا فهو سبب أبدا ال يرتفع، وما كان شرطا

وال  لها  زوال  فال  األحكام  جميع  وهكذا  فمندوب،   
ً
مندوبا أو   

ً
أبدا واجب  فهو 

لكانت أحكامها كذلك”1. ويطلق  نهاية  إلى غير  التكليف  بقاء  تبدل، ولو فرض 

على هذا النوع من األحكام عدة عبارات، فمرة يعبر عنه بالقطعي ثبوتا وداللة، 

ْجَمع عليه، وأخرى باملعلوم من الدين بالضرورة، ولعل تحقق اإلجماع 
ُ
ومرة بامل

بصورته القطعية تتحدد في هذا األخير.

عام،  مبدأ  أو  تشريعية،  وغاية  ملقصد  املقررة  األساسية  فاألحكام  وعليه، 

ومسائل اإلجماع أمور ثابتة ال تقبل التغيير وال التبديل، وال تؤثر فيها التطورات، 

مثل أصول العقيدة والعبادات واألخالق، وأصول األحوال الشخصية كحرمة 

الحقوق  وحماية  اإلجرام،  وقمع  واالستقرار  األمن  وتحقيق  اإلنسان،  محارم 

اإلنسانية العامة واحترام مبدأ العدل في الحكم والشورى في التدبير السيا�سي. 

كل  في  اإلسالمية  األمة  أشخاص  جميع  لدى  واحدة  حالة  على  ثابت  ذلك  كل 

مكان وزمان، وعلى كل حال.

1- املوافقات للشاطبي ج1ص78،79.
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النوع الثاني: 

ما يتغير بحسب األزمنة واألمكنة والنيات واألحوال والعوائد.

في  سواء  االجتهاد  على  املبنية  الشرعية  األحكام  تبدل  أسباب  بيان  قبل 

بين  التفريق  هي  هامة،  مسألة  إلى  التنبيه  من  البد  التنزيل،  في  أو  االستنباط 

الحكم الشرعي األصلي والفتوى والقضاء، ألنه ال يستقيم االجتهاد في السياسة 

الشرعية إذا لم يفرق املجتهدون بين هذه املسائل، فتزل القدم في تحقيق مراد 

هللا تعالى من التكليف، ذلك أن هناك فرقا بين كل من الفقيه واملفتي والقا�سي، 

مبنيا على الفرق بين الفقه واإلفتاء والقضاء.

فالفقه هو: العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية، 

والحكم الشرعي هو: »عبارة عن حكم هللا تعالى املتعلق بأفعال املكلفين«1. أما 

هو  أو  فيها«  الشرع  حكم  بيان  يراد  مسألة  في  حاصل  مبهم  »تبين  فهو  اإلفتاء 

املسؤول  الحكم  »ذكر  والفتيا:  والفتوى  عنه«2،  املسؤول  الواقع  حكم  »بيان 

عنه للسائل«3 أي«جواب املفتي«4، يعني هذا أن الفقيه يبين حكم هللا -سبحانه 

وتعالى- مجردا عن نازلة بعينها، وعما يحيط بها من مالبسات.

الفتوى  تكون  وال  الواقع،  على  الشرعي  الحكم  تطبيق  فهي  الفتوى،  أما 

.
ً
 صحيحا

ً
 على الواقع انطباقا

ً
صحيحة إال إذا كان الحكم الشرعي منطبقا

وأما القضاء فهو إلزام ذي الوالية بحكم شرعي بعد الترافع إليه، فالقا�سي 

إنما يتدخل لتغيير الواقع، وإلزام أطراف النزاع بما عليه حكم هللا. وقد تتداخل 

1- التعريفات، للجرجاني ج1ص33.
2- التعاريف للمناوي ج1ص79.

3- أنيس الفقهاء للقونوي ج1ص309.
4- التعاريف للمناوي ج1ص55.
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هذه الوظائف معا، فيقوم القا�سي بدور الفقيه أو املفتي، والعكس، لكن يبقى 

هناك فرقا بين تلك املعاني، ووظائف القائمين عليه، ونمثل لذلك بمثال:

فالفقيه يبين أن أصل العالقة بين املسلمين وغيرهم الدعوة والتبليغ أو هي 

الحرب والجهاد، واملفتي: قد يختار الهدنة أو الصلح، بينما، والقا�سي: يحكم 

على شخص بعينه -إن كان حربيا أو مستأمنا- طبقا ملا يثبت لديه من القرائن 

واألدلة.

يجوز للمجتهد في السياسة الشرعية تغيير اجتهاده، إذا ظهر ما يسوغ ذلك، 

فيغير رأيا سابقا، ألن أغلب االجتهادات في السياسة الشرعية، إنما هي من قبيل 

تنزيل األحكام على الجزئيات، أو فهم الجزئيات وتطبيق األحكام عليها، جاء في 

إلى قاضيه على  كتاب عمر ر�سي هللا عنه ألبي مو�سى األشعري ر�سي هللا عنه 

الكوفة: »وال يمنعنك قضاء قضيته اليوم، فراجعت فيه نفسك، وهديت فيه 

لرشدك، أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي 

في الباطل.«

تغير  ينكر  بـ: »ال  عنها  املجال عبروا  في هذا  العلماء قاعدة هامة  لقد وضع 

مصالح  أو  العرف،  من  التغير  هذا  أسباب  وحددوا  األزمان«1،  بتغير  األحكام 

الناس، أو ضروراتهم، أو لفساد األخالق وضعف وازع التدين في النفوس، أو 

املصلحة  لتحقيق  الشرعي  الحكم  تغير  فيجب  الطبيعية،  الزمنية  التطورات 

عن  مستنبطة  تكون  األحكام  وهذه  والخير.  الحق  وإحقاق  املفسدة،  ودفع 

طريق القياس أو املصلحة املرسلة، وفي مجال املعامالت أو األحكام الدستورية 

بتغير  تغير األحكام  ينكر  بعنوان: ال  العدلية  في مجلة األحكام  القاعدة وردت  1- هذه 
الزمان« القاعدة الثامنة والثالثون )املادة رقم 39).
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واإلدارية والعقوبات التعزيرية، مما يدور مع مبدأ إحقاق الحق وجلب املصالح 

ودرء املفاسد. 

لهذه  تطبيقا  علمائها  اجتهاد  في  األمة  لهذه  العلمية  املسيرة  عرفت  ولقد 

القاعدة من غير حرج وال تعسير، سواء في العهد النبوي أو ما تبعه من العهود، 

وفي ما يلي نماذج مصنفة على الشكل التالي:

أوال: من السنة انلبوية.

- ما رواه اإلمام أحمد في سنده، من حديث عبد هلل بن عمرو بن العاص قال: 

»كنا عند النبي صلى هللا عليه وسلم فجاء شاب فقال: »يا رسول هللا، أقّبل وأنا 

نعم،  وأنا صائم؟ قال:  أقّبل  يا رسول هللا،  صائم؟ قال: ال. فجاء شيخ فقال: 

فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »قد علمت نظر 

بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه«1.

- حديث سلمة بن األكوع قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم: »من ضحى 

منكم، فال يصبحن بعد ثالثة ويبقى في بيته منه �سيء«. فلما كان العام املقبل 

وأطعموا  كلوا  قال:  املا�سي؟  العام  في  فعلنا  كما  نفعل  هللا،  رسول  »يا  قالوا: 

وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد أي أزمة فأردت أن تعينوا فيها«2، 

فالرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم األضاحي أكثر من 

ثالثة أيام لعلة طارئة، وهي وجود وافدين على املدينة في هذه املناسبة الكريمة، 

وإكرام الضيف أمر معتبر في الشرع، وملا زالت هذه العلة الطارئة، زال املعلول 

، وبهذا صرح في 
ً
 وعدما

ً
وتغير الحكم الشرعي، فإن املعلول يدور مع علته وجودا

1- أخرجه اإلمام أحمد مسند املكثرين مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص ر�سي هللا 
تعالى عنه.

2- أخرجه البخاري كتاب األضاحي باب ما يؤكل من لحوم األضاحي وما يتزود منها.
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: »كنت نهيتكم عن ادخار لحوم األضاحي، فكلوا وأطعموا، 
ً
أحاديث أخرى قائال

وادخروا«. هذا مثل واضح لتغير الفتوى بتغير األحوال.

قد  عليه وسلم: »كنت  قال صلى هللا  عنها  النهي  بعد  القبور  بزيارة  األمر   -

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها«1.

ثانيا: من عمل الصحابة ريض اهلل عنهم.

الخلفاء  خاصة  النبوي،  امليراث  عنهم مسؤولية  هللا  ر�سي  الصحابة  تحمل 

الراشدون، ر�سي هللا عنهم، كانوا أشد الناس استيعابا لهذه القاعدة من غير 

إفراط وال تفريط، أقصد؛ قاعدة تغير الفتوى بتغير موجباتها،كتغير فتواهم 

في عقوبة شارب الخمر، وزكاة الفطر، وفتوى عمر في زكاة الخيل وإيقافه لسهم 

الفتوى في قسمة األرض  املؤلفة قلوبهم، وفتواه أيضا في طالق الثالث، وتغّير 

املفتوحة وغير ذلك، نذكر هنا بعضها بحسب ما يتسع له املقام:

القرآن  في  وروده  رغم  الصدقات،  من  قلوبهم  املؤلفة  يعط  لم  عمر  أن   -

الكريم، ورأى أن عز اإلسالم موجب لحرمانهم. وألغى النفي في حد الزاني البكر 

مع  يضعف  الناس  إيمان  ألن  الكفر  بدار  والتحاقه  املحدود  فتنة  من   
ً
خوفا

الزمن.

- فتواهم في عقوبة شارب الخمر: لم يكن فيها في زمن رسول هللا صلى هللا 

الحال  بحسب  فيه  الزجر  جرى  وإنما  الخمر،  لشارب  مقدر  حد  وسلم  عليه 

تعزيرا، فعن عتبة بن الحارث: »أن النبي صلى هللا عليه وسلم أتي بنعيمان أو 

1- تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة 
القبور.
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ابن نعيمان، وهو سكران، فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه، بالجريد 
والنعال، وكنت فيمن ضربه.«1

أربعين على طريق االجتهاد  العقوبة  بكر ر�سى هللا عنه قرر  أبي  وفي عهد   -

والنظر، روى البيهقي عن ابن عباس: أن الشراب كانوا في خالفة أبي بكر أكثر 

لهذا،  لهم  لو فرضنا  أبو بكر:  النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال  في عهد  منهم 

أبو  فكان  وسلم،  عليه  هللا  صلى  عهد  في  يضربون  كانوا  مما  نحوا  لهم  فتوخى 

بكر ر�سي هللا عنه يجلدهم أربعين حتى توفي. وفي عهد عمر بن الخطاب ر�سي 

الناس قد شربوها، واجترأوا  في جلد الخمر، وقال: »إن  الناس  هللا عنه شاور 

عليها: فقال علي كرم هللا وجهه: »إن السكران إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، 

أي قذف األبرياء، فاجعله حد الفرية -أي القذف-«؛ فجعله عمر حد الفرية 

ثمانين. أما عثمان بن عفان ر�سى هللا عنه فجلد ثمانين وجلد أربعين. 

يتضح مما سبق أن الصحابة، ر�سي هللا عنهم، لم يثبت لديهم أن النبي صلى 

تقتضيه  ما  اجتهدوا بحسب  لذلك   معينا، 
ً
الخمر حدا في  هللا عليه وسلم حد 

املصلحة، فتغيرت اجتهاداتهم بناء على هذا االعتبار، واختلفت فتواهم بتغير 

الزمن واختالف األحوال.

ثاثلا: يف عهد اتلابعني ومن بعدهم.

واملكان  الزمان  بحسب  الشرعية  األحكام  تغير  في  أمثلة  عدة  العلماء  أورد 

والحال، وسجلت مدونات الفقه ذلك مما يدل على سعة النظرة االجتهادية لدى 

كبراء هذه األمة منها: 

1- أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال.
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 للضرر عن عموم الناس، لتغير أحوالهم 
ً
- أنهم أجازوا تسعير السلع دفعا

عما كانت عليه في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ر�سي هللا عنهم. 

- أن عمر بن عبد العزيز رحمه هللا تعالى كان يق�سي -وهو أمير في املدينة- 

بشاهد واحد ويمين، فلما كان بالشام، لم يقبل إال شاهدين، ملا رأى من تغير 

الناس هناك عما عرفه من أهل املدينة.

اكتفاء  عهده  في  الحال  مستور  بشهادة  القضاء  يجيز  كان  حنيفة  أبا  أن   -

بالعدالة الظاهرة، وفي عهد صاحبيه -أبي يوسف ومحمد- منعا ذلك النتشار 

بين  الخالف  من  النوع  هذا  مثل  في  الحنيفة  علماء  ويقول  الناس.  بين  الكذب 

اإلمام وصاحبيه: »إنه اختالف عصر وزمان، ال اختالف حجة وبرهان«. 

- ما روي عن الشيخ اإلمام أبي زيد القيرواني صاحب »الرسالة« املشهورة 

 انهدم من داره، وكان يخاف على نفسه من بعض 
ً
في فقه املالكية »أن حائطا

يكره   
ً
مالكا إن  له:  قيل  فلما  الدار،  في  وربطه  للحراسة،  كلبا  فاتخذ  الفئات، 

 ضاريا.«1
ً
ذلك، قال ملن كلمه: لو أدرك مالك زمانك التخذ أسدا

وفي كل مذهب نجد مثل هذه املواقف مما يدلنا على مقدار السعة واملرونة 

التي أودعها هللا هذه الشريعة، وجعلها بذلك صالحة لكل زمان ومكان.

وقد ألف بناء على تغير الزمان والحال، عدد كبير من العلماء منهم الشيخ 

مما  وكان  العرف«،  »نشر  الشهيرة  رسالته  في  تعالى  هللا  رحمه  عابدين«  »ابن 

 من األحكام تختلف باختالف الزمان لتغير عرف أهله، أو 
ً
كتب فيها: »أّن كثيرا

1- منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد بن محمد )عليش( ج4 ص468. 
دار الفكر1409هـ/1989م
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لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه 

على  املبنية  الشريعة  قواعد  ولخالف  بالناس،  والضرر  املشقة  منه  للزم   ،
ً
أوال

التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفساد، ولهذا نرى مشايخ املذهب خالفوا 

ما نص عليه املجتهد، إمام املذهب، في مواضع كثيرة، بناها على ما كان في زمنه، 
لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به، أخذا من قواعد مذهبه.«1

باختالف  تتغير وتختلف  الفتوى  تعالى: »أن  القيم رحمه هللا  ابن  وقد قرر 

األزمنة واألمكنة، واألحوال، والعوائد، والنيات«. وقد عقد ابن القيم في كتابه 

، وقع -بسبب 
ً
 لذلك، وقال: »هذا فصل عظيم النفع جدا

ً
إعالم املوقعين فصال

وتكاليف  واملشقة  الحرج  من  أوجب  الشريعة،  على  عظيم  غلط  به-  الجهل 

أعلى رتب املصالح- ال  في  -التي  الباهرة  الشريعة  أن  يعلم  ما  إليه،  ما ال سبيل 

تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الِحكم ومصالح العباد، في املعاش 

عن  خرجت  مسألة  فكل  كلها.  ومصالح  كلها  ورحمة  كلها  عدل  وهي  واملعاد، 

املفسدة، وعن  إلى  املصلحة  إلى ضدها، وعن  الرحمة  الجور وعن  إلى  العدالة 

الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل«2. ويقول 

األستاذ صبحي املحمصاني: وقد أقروا -أي الصحابة ر�سي هللا عنهم- مبدأ تغير 

النصوص  تفسير  وفي  االجتهاد  في  خاص  بوجه  الفاروق  عمر  فتوسع  االجتهاد 

بما يالئم حكمة التشريع وفالح العباد ويناسب تطور الزمان واملكان وتقلبات 

األحوال، وتعرض في ذلك ملسائل عديدة منها: املؤلفة قلوبهم والطالق الثالثي 

من  السارق  وإعفاء  الحدود،  في  التغريب  وعدم  األوالد،  أمهات  وبيع  املتسرع، 

1- رسائل ابن عابدين ج2ص125
2- إعالم املوقعين ج 1 ص488
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 للمذنبين واملجرمين، 
ً
 وزجرا

ً
القطع عام املجاعة، وتطوير عقوبة التعزير تأديبا

وتحديد عاقلة الدية في القتل والجراح وتفصيل أمور ضريبة الخراج«1.

1- ثرات الخلفاء ص 589
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المبحث الثاني: جواز تبدل األحكام الشرعية وأسبابه

المطلب األول: تغير األزمنة واألمكنة واألحوال

ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان واألماكن، أي بتغير عرف أهلها وعادتهم، 

إلى عرف وعادة أخرى  تغير  فإذا كان عرفهم وعادتهم يستدعيان حكما ما ثم 

فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم. ذلك أنه إذا أدى 

اختالف األزمان إلى تغير بعض األحكام أو إثبات أحكام فال بد أن تكون تشهد 

لها قواعد الشرع باالعتبار، كأن تكون من املصالح املرسلة، وهي التي لم يشهد 

بها،  بإلغائها، ولوحظ فيها جهة منفعة فإنها يجوز العمل  الشرع باعتبارها وال 

وإن لم يتقدمها نظير في الشرع يشهد باعتبارها، واألمثلة على هذا في السياسة 

الشرعية موفور مثل:

- توليته سيدنا أبي بكر الصديق ر�سي هللا عنه عهد الخالفة لعمر ر�سي هللا 

عنه.

- ترك عمر بن الخطاب ر�سي هللا عنه الخالفة شورى بين ستة.

- تدوين الدواوين وضرب السكة واتخاذ السجون.

- إفتاء املتأخرين بجواز االستئجار على تعليم القرآن وعدم االكتفاء بظاهر 

العدالة.

التغيرات،  من  كثير  تنتابها  فقد  مستقرة  غير  املكلفين  أحوال  وإن  هذا، 

على  وجب  لذلك  متعددة،  تحوالت  تعرف  البشرية  الجماعات  أحوال  أن  كما 

املجتهدين في السياسة الشرعية، الناظرين في مصالح األمة اإلسالمية التدقيق 

في مالبسات هذه التحوالت، وقد قال الشاطبي أنه ينبغي على املجتهد: »النظر 

حال  دون  وحال  وقت  دون  وقت  بحسب  نفسه  في  مكلف  بكل  يصلح  فيما 
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ِوَزاٍن  في قبول األعمال الخاصة على  النفوس ليست  إذ  وشخص دون شخص 

واحد، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها بناء على أن 

بسببه  يدخل  التكاليف. فرب عمل صالح  تلقي  في  الشرعي  املقصود  ذلك هو 

على رجل ضرر أو فترة، وال يكون كذلك بالنسبة إلى آخر، ورب عمل يكون حظ 

 
ً
النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخر، ويكون بريئا

من ذلك في بعض األعمال دون بعض؛ فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي 

لها للتكاليف،   يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت إدراكها، وقوة تحمُّ
ً
رزق نورا

العاجلة  الحظوظ  إلى  التفاتها  ويعرف  ضعفها،  أو  أعبائها  حمل  على  وصبرها 

بها،  يليق  ما  النصوص  التفاتها؛ فهو يحمل على كل نفس من أحكام  أو عدم 

بناء على أن ذلك هو املقصود الشرعي في تلقي التكاليف؛ فكأنه يخص عموم 

األول  التحقيق  في  عمومه  ثبت  مما  لكن  التحقيق،  بهذا  والتكاليف  املكلفين 

 ملا ثبت له في 
ً
 أو قيودا

ً
العام، ويقيد به ما ثبت إطالقه في األول، أو يضم قيدا

األول بعض القيود«1.

ومن األحوال املوجبة لتغير األحكام ما اصطلح عليه العلماء بأحوال الضرورة 

فيضطرون  املكلفون  فيها  يقع  اضطرار  أحوال  هناك  أن  ذلك  االضطرار،  أو 

لفعل ما حرم هللا. ورحمة بالعباد، لم يجعل هللا تعالى على أصحاب هذه األحوال 

 فيما فعلوه، واملختلف ههنا ليس الحكم الشرعي األصلي، وإنما اختلفت 
ً
إثما

الحاالت، لكل حالة حكم، فحالة االختيار لها حكم، وحالة االضطرار لها حكم، 

تغير حال أحد املسلمين ووصفه من حالة االختيار، يصدق عليه وصف  ولو 

املضطر، ويباح له األكل من امليتة، والحكم تغير هنا لتغير الحال. ومن أمثلة 

ذلك ما حصل من غلمان حاطب الذين سرقوا ناقة، ولم يقطعهم عمر، فإنه 

1- املوافقات ج4 ص98.
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أحضر عبد الرحمن بن حاطب وقال له: »وهللا لوال أني أعلم أنكم تستعملونهم 

وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم هللا عليه حل له لقطعت أيديكم«1، 

فهذا يبين أن عمر رأى أن هؤالء في حالة اضطرار تدرأ عنهم الحد، وأن عقوبتهم 

 على ذلك وأضعف عليه 
ً
القطع لو كانوا غير مضطرين، وقد عاقب عمر حاطبا

الغرم. 

ولقد وضع العلماء عدة قواعد تبيح للمكلف أو املجتهد االنتقال من حكم 

واالضطرار  والعسر  كاملشقة  به  املحيطة  املالبسات  بحسب  وتغييره  آلخر 

والضرورة، نذكر منها:

1ـ قاعدة املشقة جتلب اتليسري: 

هي إحدى أمهات القواعد التي يعتمد عليها الفقه اإلسالمي2، واملشقة تعني 

 َباِلِغيِه 
ْ
وا

ُ
ون

ُ
ك

َ
ْم ت

َّ
ٍد ل

َ
ى َبل

َ
ْم ِإل

ُ
ك

َ
ال

َ
ق

ْ
ث

َ
ْحِمُل أ

َ
العناء والجهد، ومنه قوله جل وعال: (َوت

يصيب  الذي  والعناء  فالصعوبة   ،3 ِحيٌم)  رَّ  
ٌ

وف
ُ

َرؤ
َ
ل ْم 

ُ
ك َربَّ ِإنَّ  نُفِس 

َ
األ ِبِشّقِ   

َّ
ِإال

تغير  إذا  بمعنى  والتخفيف عنه،  التيسير  للحكم يستجلب  تطبيقه  في  املكلف 

الحال الذي يكون عليه املكلف في إتيانه عمال ما يفيد تغير الحكم قصد تحقيق 

التخفيف عنه وعدم اإلعنات عليه فيه.

وقد وردت للعلماء آراء وعبارات في بيان املشقة التي تعتبر سببا للتخفيف، 

املختار منه أن املشقة قسمان:

1- إعالم املوقعين البن القيم ج 3 ص18.
اليقين ال يزول بالشك، والضرر يزال،  2- أمهات القواعد خمس واألربعة األخرى هي: 

واألمور بمقاصدها، والعادة محكمة.
3- سورة النحل اآلية7.
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األول: مشقة جرت العادة بين الناس أن يتحملوها وأن يستطيعوا املداومة 

احتمالها.  يمكن  فإنها  الشرعية،  التكاليف  سائر  في  الحاصلة  كاملشقة  عليها، 

وهذا النوع مشروع، والتكليف به واقع، وليس املقصود منه اإلعنات، بل جلب 

املصالح، وهذا النوع ال يقت�سي التخفيف.1 

بالغا،  جهدا  تتطلب  إذ  وطاقتهم،  الناس  معتاد  عن  خارجا  كان  ما  الثاني: 

وتستحيل املداومة عليها إال بضرر واضح يلحق الضروريات األساسية، وهذا ال 

يجوز التكليف به، وليس مقصودا للشارع. 

وقد وضع العلماء لهذه املشقة شروطا حتى تستوجب التخفيف: 

1 - أال يكون التكليف باألمر الشاق على وجه الدوام واالستمرار.

2 - أال يكون فرض عين، بل من فروض الكفايات، كما في الجهاد في سبيل 
هللا.2

3 - املشاق التي ورد بشأنها دليل من الشارع يتبع الدليل، سواء أكان ذلك 

بتعيين سبب املشقة أم بضبط السبب الذي تتحقق به املشقة نفسها.

في  كانت  فإن  الشارع،  من  ضابط  أو  دليل  بشأنها  يرد  لم  التي  املشاق   -  4

العبادات أو املعامالت ال تنفك عنها فال أثر للتخفيف فيها، أما إن كانت منفكة 

عنها، فيتبع في شأنها العرف ويتغير الحكم في اتجاه التيسير بناء عليه.

وقد فرع العلماء عن هذه القاعدة قواعد أخرى تندرج ضمنها مثل: إذا ضاق 

األمر اتسع -الحرج مرفوع- ال تكليف بما ال يطاق -ال تكلف نفس إال وسعها.

1- رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية ص430. أصول الفقه ألبي زهرة ص305.
2- أبو زهرة ص305.
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فقد  فيه،  التخفيف  إلى  أصله  من  بالحكم  لالنتقال  املوجبة  األسباب  أما 

ذكر العلماء سبعة أسباب للتخفيف وزاد الدكتور يعقوب عبد الوهاب ستة 

أخرى فيكون مجموعها ما يلي: السفر، واملرض، واإلكراه، والنسيان، والجهل، 

والعسر وعموم البلوى، والنقص، والنوم، والخطأ، والسكر، والسفه، والعته، 
واإلغماء.1

2ـ قاعدة الرضورات تبيح املحظورات:

الضرورة مأخوذة من الضرر، وهو الضيق والحرج، وكل ما كان من سوء 

حال وفقر أو شدة في بدن. وقيل: إنه ما يقابل النفع من النقص في النفس أو 

الطرف أو العرض أو املال أو العقل أو الدين. واالضطرار االحتياج إلى ال�سيء، 
وقد »اضطر إليه« أمر أي أحوجه وألجأه.2

هذه القاعدة مأخوذة من نصوص القرآن الكريم، فقد ذكر الحق سبحانه 

ْيِه 
َ
َم َعل

ْ
ال ِإث

َ
 َعاٍد ف

َ
ْيَر َباٍغ َوال

َ
رَّ غ

ُ
َمِن اْضط

َ
في خمسة مواضع، منها قوله تعالى: (ف

ْم 
ُ

ْيك
َ
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ْ
ت

َ
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ُ
ْم ِديَنك

ُ
ك

َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك

َ
َيْوَم أ

ْ
ِحيٌم) 3، وقوله تعالى: (ال ُفوٌر رَّ

َ
َ غ ّ

ِإنَّ للا

ِإنَّ 
َ
ٍم ف

ْ
ث ِ ِ

ّ
ْيَر ُمَتَجاِنٍف إل

َ
َمَصٍة غ

ْ
رَّ ِفي َمخ

ُ
َمِن اْضط

َ
 ف

ً
َم ِدينا

َ
ُم اإِلْسال

ُ
ك

َ
ِنْعَمِتي َوَرِضيُت ل

ِحيم) 4. ُفوٌر رَّ
َ
َ غ ّ

للا

1- رفع الحرج ص433 وما بعدها.
2- القاموس للفيروزآبادي مادة اضطر.

3- سورة البقرة اآلية173.
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أ
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َ
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ْ
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ُ
ْيك
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َ
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َ
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َ
غ

ِحيٌم ) النحل115.  ُفوٌر رَّ
َ
َ غ ّ

ِإنَّ للا
َ
 َعاٍد ف

َ
ْيَر َباٍغ َوال

َ
رَّ غ

ُ
َمِن اْضط

َ
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ّ
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َ
ِهلَّ ِلغ

ُ
نِزيِر َوَما أ

َ
خ
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أما في االصطالح فقد ُعرفت بأنها: »هي حفظ النفوس من الهالك، أو شدة 

 إن لم 
ً
الضرر«1، وعّرفها السيوطي بقوله: »فالضرورة بلوغه -أي املكلف- حّدا

يتناول املمنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام.«2

فالضرورة في االصطالح الشرعي –إذن- هي »الحالة التي تطرأ على اإلنسان 

بحيث لو لم تراع لُجزم أو ِخيف أن تضيع مصالحه الضرورية«3، يتغير الحكم 

إلى اإلباحة املشروطة واملنضبطة بضوابط محددة،  حينها من الحظر األصلي 

يمكن إجمالها في ما يلي:

أن تكون الضرورة قائمة غير محتملة أو متوهمة. - 1

أال تكون لصاحب الضرورة –املضطر- إال مخالفة الحكم األصلي لدفع  - 2

ضرورته.

أن تقدر الضرورة بقدرها. - 3

أن الضرر في املحظور أنقص منه في حال الضرورة ذاتها. - 4

أال يبطل االضطرار حق الغير. - 5

أن يرتبط وقت اإلباحة بوقت االضطرار، فإذا زال العذر زالت اإلباحة،  - 6

ورجع املكلف إلى الحكم األصلي.

1- الشرح الصغير للدردير ج2ص183.
2- األشباه والنظائر ص61.

أن  هي  أخرى  قاعدة  القاعدة  بهذه  ويرتبط  هذا،  ص438.  للباحسين  الحرج  رفع   -3
طلق على االفتقار وعلى ال�سيء الذي يفتقر 

ُ
»الحاجة تنزل منزلة الضرورة«.والحاجة لغة: ت

سواء  الحاجة  أن  القاعدة  ومفاد  وأراده.  إليه  احتاج  أي  ال�سيء«  إلى  تحوج   « يقال:  إليه، 
كانت عامة لسائر الناس، أو خاصة بقوم دون آخرين، فإن للمجتهد املفتي أن ينتقل من 
الحكم األصلي إلى الحكم االستثنائي، وذلك بإباحة املحظور كحاجة الناس إلى اعتبار البيع 

بالنموذج مسقطا لخيار الرؤية.
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المطلب الثاني: تغير العوائد واألعراف

الحقيقي كالظهور واالرتفاع والوضوح،  للفظ »العرف« دالالت لغوية منها 

ومنها املجازي كإطالقه على أعراف الرياح والسحاب وموج البحر، وعرف الديك 

َعْفَو 
ْ
ال ِذ 

ُ
(خ الحكيم:  التنزيل  وفي  الخير1.  من  النفس  تعرفه  ما  وكل  والفرس، 

2 أي املعروف. وفيه أيضا قوله سبحانه  َجاِهِليَن) 
ْ

ْعِرْض َعِن ال
َ
َوأ ُعْرِف 

ْ
ِبال ُمْر 

ْ
َوأ

ى 
َ

 َعل
ً
ْعُروِف َحّقا

َ ْ
ِبامل َمَتاٌع  اِت 

َ
ق

َّ
ل
َ
ُمط

ْ
(َوِلل 3. وقال تعالى:   (

ً
ِت ُعْرفا

َ
ْرَسال

ُ ْ
(َوامل وتعالى: 

ِقيَن) 4. تَّ
ُ ْ
امل

أما العادة فأصلها اللغوي الديدن والتكرار واالستمرار والرجوع إلى ال�سيء 

جهة  من  النفوس  في  استقر  »ما  هو:  فالعرف  االصطالح،  في  أما  مدة5.  بعد 

العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول، وتتابع العلماء على األخذ بذلك.«6 

لفظ  أو  بينهم،  شاع  فعل  كل  من  عليه  وساروا  الناس  اعتاده  ما  »هو  وقيل: 

تعارفوا إطالقه على معنى خاص ال تألفه اللغة، وال يتبادر غيره عند سماعه.

فالعرف -على هذا- مكون من ركنين أساسيين هما:

منظما  صار  حتى  الناس  سلوك  في  املتكرر  االستعمال  املادي:  الركن 

لروابطهم مستقرا في تعامالتهم.

1- القاموس املحيط، ولسان العرب مادة عرف.
2- سورة األعراف اآلية199.

3- سورة املرسالت اآلية 1.
4- سورة ا لبقرة اآلية 241.

5- القاموس املحيط، ولسان العرب مادة عود.
6- التعريفات للجرجاني ص 130، وانظر أيضا رسائل ابن عابدين ج1ص44
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الركن املعنوي: ر�سى أصحاب الطباع السليمة وقبوله، والشعور العميق 

بأنه واجب عليهم ملزم لهم.

فالعرف ينتقل من مرحلة امليل، فالعمل، فالتقليد، ثم التكرار حتى يصير 

أنه  البتة  يعني  ال  الصفة  بهذه  العرف  قبلها،وكون  من  محترما  للجماعة  عادة 

مقبول من الناحية الشرعية، فذاك تقسيم سنذكره في حينه1.

من  فمنهم  متعددة،  تعريفات  بشأنها  ورد  فقد  االصطالح  في  العادة  وأما 

املتكرر من غير عالقة  »األمر  بـ:  ومنهم من عرفه  العملي«2،  العرف  »إنه  قال: 

عقلية«3، ولعل أجمع ما ورد من التعاريف ما ذكره أمير باد شاه من أن: »العادة 

هي األمر املتكرر ولو من غير عالقة عقلية، والعادة على هذا أعم من العرف.

اِت 
َ

ق
َّ
ل
َ
ُمط

ْ
وحجية العرف مستفادة من الكتاب والسّنة قال جل في عاله: (َوِلل

َدُرُه 
َ
وِسِع ق

ُ ْ
ى امل
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ُعوُهنَّ َعل ِقين) 4، وقوله جل وعال: (َمّتِ تَّ

ُ ْ
ى امل

َ
 َعل

ً
ْعُروِف َحّقا

َ ْ
َمَتاٌع ِبامل

5، ومما يستدل به على  ْحِسِنين) 
ُ ْ
ى امل

َ
 َعل

ً
ْعُروِف َحّقا

َ ْ
ِبامل  

ً
ْدُرُه َمَتاعا

َ
ْقِتِر ق

ُ ْ
ى امل

َ
َوَعل

حجية العرف السّنة التقريرية كتقرير النبي صلى هللا عليه وسلم للناس على 

صنائعهم وتجاراتهم. وقدم النبي صلى هللا عليه وسلم املدينة وهم يسلفون في 

1- لم نتحدث عن العرف بمفهومه لدى الفقهاء الغربيين، فهو لديهم يعني »القواعد 
التقليدية التي تكونت شيئا فشيئا مع الزمن.. تواضع الناس على اتباعها معتقدين في قوتها 
امللزمة« السياسة الشرعية مصدر للتقنين لعبد هللا محمد محمد عبد هللا ص239 ورفع 

الحرج ليعقوب عبد الوهاب الباحسين ص339.

2- ابن الهمام في تيسير التحرير ج1ص318.
3- التقرير والتحبير البن أمير الحاج ج1ص282.

4- سورة البقرة اآلية241.

5- سورة البقرة اآلية236.
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الثمار السنة والسنتين. وقد أقرَّ صلى هللا عليه وسلم القسامة على ما كانت 

عليه في الجاهلية. 

وقد صرح بحجية العرف غير واحد من العلماء، قال القرافي: وأما العرف 

وقال  فيها«1.  بذلك  يصّرحون  وجدهم  استقرأها  ومن  املذاهب،  بين  فمشترك 

فإن  يضطرب،  لم  إذا  العرف  على  البناء  األيمان  »قاعدة  السالم:  عبد  ابن 

اضطرب فالرجوع إلى اللغة«2. وقال القرافي في »األحكام: »… إن إجراء األحكام 

التي مدركها العوائد مع تغّير تلك العوائد خالف اإلجماع وجهالة في الدين، بل 

إلى ما  كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغّير الحكم فيه عند تغّير العادة 

 لالجتهاد من املقلدين حتى يشترط 
ً
تقتضيه العادة املتجددة، وليس هذا تجديدا

فنحن  عليها  وأجمعوا  العلماء  فيها  اجتهد  قاعدة  هذه  بل  االجتهاد،  أهلية  فيه 

نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد«3.

مختلفة  اعتبارات  بحسب  عدة  تقسيمات  العرف  يقسم  العرف:  أقسام 

كاآلتي:

من  وبحسب  وفعلي.  قولي  إلى  ينقسم  واستتبابه  ظهوره  كيفية  فبحسب 

يصدر عنه إلى عام وخاص. وبحسب موافقته أو مخالفته لقواعد الشريعة إلى 

صحيح وفاسد.

بحسب كيفية ظهوره واستتبابه؛ العرف نوعان:

العرف العملي: هو ما اعتاده الناس في أفعالهم العادية أو معامالتهم املدنية 

أكل  كاعتيادهم  العمل  عليه  جرى  ما  عليه  ويطلق  والسياسية،  واالجتماعية 

1- شرح تنقيح الفصول ص488.
2- األشباه والنظائر للسيوطي ص67.

3- القرافي في األحكام ص218.
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نوع معين من اللحوم أو الحبوب أو استعمال نوع خاص من املالبس واألدوات 

ونحوها، وتعاملهم ببيع املعاطاة من غير وجود صيغة لفظية تدل على اإليجاب 

والقبول.

في  التراكيب  أو  األلفاظ  بعض  استعمال  هو  اللفظي:  أو  القولي  العرف 

معنى معين ال تألفه اللغة، وقيل: »هو اللفظ املتفق على أن يراد منه غير تمام 

إطالق  تعارفهم  مثل  قرينة«1،  غير  من  إليه  انصرف  ذكر  إذا  بحيث  مدلوله، 

وعدم  الفرس،  على  »الدابة«  لفظ  وإطالق  األنثى،  دون  الذكر  على  »الولد« 

إطالق لفظ »اللحم« على السمك.

1 - بحسب من يصدر عنه إلى عام وخاص: ينقسم بحسب من يصدر عنه 

إلى عام وخاص:

العرف العام: هو »ما تعامله عامة أهل البالد، أو هو ما يتعارفه غالبية أهل 

بلد في وقت من األوقات، كعقد االستصناع، واستعمال لفظ »الحرام« بمعنى 

الطالق إلزالة عقد الزواج.

من  معينة  طائفة  أو  إقليم  أو  بلدة  أهل  يتعارفه  ما  هو  الخاص:  والعرف 

واعتبار  »الفرس«،  على  العراق  أهل  عرف  في  »الدابة«  كلمة  كإطالق  الناس، 

دفاتر التجار حجة في إثبات الديون.

2 - بحسب موافقته أو مخالفته لقواعد الشريعة: ينقسم العرف إلى صحيح 

وفاسد:

.
ً
، أو يحل حراما

ً
العرف الصحيح: هو ما تعارفه الناس دون أن يحرم حالال

1- السياسة الشرعية مصدرا للتقنين لعبد هللا محمد محمد القا�سي ص244.
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يحرم  أو   
ً
حراما يحّل  ولكنه  الناس  تعارفه  ما  فهو  الفاسد:  العرف  وأما 

، كتعارفهم أكل الربا، املقامرة باليانصيب، واختالط النساء بالرجال في 
ً
حالال

العامة من غير ضوابط شرعية، وتقديم الخمور واألنبذة،  الحفالت واألندية 

وترك الصالة في االحتفاالت العامة.

شروط الأخذ بالعرف

 ال يجوز 
ً
ليس األخذ بالعرف مطلقا على عواهنه، بل وضع الفقهاء له شروطا

في الشرع اعتباره والعمل بمقتضاه إال بتوفرها، من أهمها:

 في القرآن أو في السنة: فالنص أولى من العرف،  - 1
ً
 شرعيا

ً
أال يعارض نصا

ويترك األدنى لألعلى، بيد أن هذا ليس على إطالقه. فقد فرق العلماء 

بعد  العرف  يحدث  أن  أم  النص  نزول  حال  موجودا  العرف  كون  بين 

وجود النص، ومثلوا له بلفظ الحج.

اتفقت  - 2 فقد  قوليا  كان  فإن  النص:  نزول  حال  موجودا  العرف  كون 

كلمتهم على أنه يقيد املطلق ويخصص العام، وكذا يقيد العرف العملي 

مطلق النص، واختلف في كون العرف العملي مخصصا للنص، فذهب 

وافقوا  املالكية  وبعض  للجمهور،  خالفا  بذلك  القول  إلى  الحنفية 

الحنفية في ذلك وبعضهم خالفهم1.

أن يحدث العرف بعد وجود النص، فيه تفصيل: - 3

أ - أن يخالف العرف النص من كل وجه، بحيث يلزم من العمل به إبطال 

حكم شرعي فال يؤخذ به ويعتبر الغيا.

1- رفع الحرج ص356.
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ب -  أال يلزم عن العرف مخالفة النص إال من بعض وجوهه، فإنه يعمل 

بهما معا، فيخصص العرف بالنص ويقيد به، وال يبطله، وقد أورد عليه الشيخ 

أبو سنة موردا فقال: »أال ترى أن لبس الذهب املنهي عنه عام أفراده التختم 

وغيره، مع ذلك لو تعارف الرجال التختم ال يجوز تخصيص النص به، وإن الربا 

عام أفراده املضاعف وغيره، ومع ذلك لو تعارف الناس الربا غير املضاعف ال 
يصح التخصيص به.«1

ج - إن أمكن رد العرف الطارئ إلى أصل من أصول الشرع فيصح التخصيص 

وال التقييد به، قوليا أو فعليا، أما تعذر فال ألن من شرط العرف الذي تحمل 

عليه األلفاظ أن يكون موجودا وقت صدور الكالم. 

د - ال عبرة بالعرف الحادث بعد النص في حالتين:

األولى: أن يكون النص نفسه معلال بالعرف، أي مبنيا أساسا على عرف قائم 

وقت ورود النص، فإذا تبدل العرف تبدل حكم النص. فقد ذهب أبو يوسف 

إلى أن النص في كيل األشياء الواردة في حديث ربا الفضل قد ورد بناء على عادة 

الناس وعرفهم في عصره صلى هللا عليه وسلم، والنص على هذا يتبدل بتبدل 

العادة، ولهذا فاالعتبار عنده للعرف والعادة ال للنص2.

أكانت  سواء  الحادث،  العرف  ينفيها  بعلة  معلال  النص  يكون  أن  الثانية: 

منصوصة أم مستنبطة بطريق االجتهاد. وإدراك هذه القاعدة فيه رد على من 

يزعم أن من اجتهادات الصحابة ر�سي هللا عنهم ما خالف النصوص، ذلك أنها 

في حقيقتها عائدة إلى نصوص كانت مبنية أصال على أعراف موجودة.

1- العرف والعادة في رأي الفقهاء للشيخ أحمد فهمي أبو السنة ص99.
2- رفع الحرج ص359.
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 أو غالبا: أي أن العمل به مستمر في جميع الحوادث،  - 1
ً
أن يكون مطردا

أو أنه شائع مستفيض، قال السيوطي: »إنما تعتبر العادة إذا اطردت، 

فإذا اضطربت فال«1. وقال ابن نجيم: »إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو 

غلبت«2.

أن يكون قائما وقت إنشاء التصرف الذي يحمل عليه: قال السيوطي:  - 2

دون  السابق  املقارن  هو  إنما  األلفاظ  عليه  تحمل  الذي  »العرف 
املتأخر.«3

أال يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه: فألفاظ املتعاقدين تحمل  - 3

بخالفه  تصريح  وقع  فإذا  بينهم،  فيما  عليها  متعارف  واحدة  دالالت 

أصبحت الداللة باطلة، وهو ما يختص بالعرف الذي ينزل منزلة النطق 

باألمر املتعارف.

1- األشباه والنظائر ص101.
2- األشباه والنظائر ص94.

3- نفسه ص106.
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المطلب الثالث: أسباب أخرى

أولا: وجود السبب وتحقق الشرط وانتفاء المانع أو عدم بعض ذلك.

على  الحكم  انطبق  املانع،  وانتفى  شرطه  وتحقق  الحكم  سبب  وجد  إذا 

املوانع انطبق حكم آخر على  أو وجد أحد  الواقع، فإذا تخلف أحد الشروط 

إقامة الحد غير مستوفاة، فلم  تبين أن شروط  ثم  الواقع. فلو سرق شخص 

توفر  لعدم  الحد  عليه  يقام  وال  الحكم  يتغير  بالقطع،  القا�سي  عليه  يحكم 

شروط إقامته، وهذا هو الذي حدث في عهد عمر -ر�سي هللا عنه- عام املجاعة 

حط الناس، وتعرضوا للهالك بسبب الجدب، أصبح كثير ممن يسرق 
ُ
عندما ق

الهالك، وهذه حالة تدرأ عن  إلى ذلك ليدفع عن نفسه  إنما يسرق الضطراره 

 واختلط من يسرق للضرورة ومن 
ً
 ألن األمر كان منتشرا

ً
صاحبها الحد، ونظرا

يسرق لغير ذلك ولم يمكن تمييزهما من بعض، فصار ذلك شبهة درأ بها عمر 

ر�سي هللا عنه الحد في عام املجاعة.

ثانيا: تغري الوصف أو االسم.

أو  األوصاف  تلك  تغيرت  فإذا  أسماء،  أو  أوصاف  على  ُرتبت  أحكام  هناك 

يحل  ما  منها  له  حل  امرأة،  تزوج  رجل  مثال:  لذلك.   
ً
تبعا الحكم  تغير  األسماء 

 له وسبب ذلك هو 
ً
للرجل من امرأته، فلو طلقها حرم عليه منها ما كان حالال

الصفة أو االسم.

وهكذا فعل عمر -ر�سي هللا عنه- في سهم املؤلفة قلوبهم، فاملؤلفة قلوبهم 

ْون من الصدقات ألجل تألف قلوبهم على اإلسالم، أو ألجل ضعف 
َ
هم من يعط

ق على وصف وليس على 
َّ
هم، فهو حكم معل رَّ

َ
املسلمين حتى يأمن املسلمون ش

أشخاص،  عدة  أو  شخص  في  الوصف  هذا  تحقق  فإذا  بأعيانهم،  أشخاص 
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وصف  فقدوا  وقد  يليه  الذي  العام  جاء  ثم  قلوبهم.  املؤلفة  سهم  أعطيناهم 

ضعف،  بهم  يعد  فلم  املسلمين  الستقواء  أو  إسالمهم،  لحسن  إما  املؤلفة، 

 على الوصف، فتغير حكمهم.
ً
ففقدوا ما كان مترتبا

ثاثلا: وجود العارض وزواهل.

قد يكون هناك �سيء محمود شرعا، لكن يعرض له ما يدعو إلى تغير حكمه 

فيترك لعارض، فإذا زال العارض رجع األمر إلى حاله األول، مثال ذلك امتناع 

الرسول صلى هللا عليه وسلم عن قيام الليل في رمضان في املسجد بعدما فعل 

 من أن يفرض قيام الليل على املسلمين رحمة منه 
ً
ذلك عدة ليال، وذلك خوفا

صلى هللا عليه وسلم، فلما زال هذا األمر بوفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

من عدم فرض قيام الليل؛ جاز االجتماع في املسجد في رمضان لقيام الليل، 
ُ
وأ

وليس في هذا تغيير للحكم الشرعي.

رابعا: تغري اآلالت والوسائل.

الحكم  بها  يتحقق  التي  والوسائل  اآلالت  الغالب  في  الشريعة  تحدد  لم 

الشرعي، بل تركتها ليختار املسلمون في كل زمان ومكان ما هو أنفع لهم وأصلح 

عليهم  لتعسر  معينة  بوسيلة  ألزموا  ولو  الشرعي،  الحكم  تنفيذ  في  وأفضل 

ذلك، وأصابهم من املشقة والحرج ال�سيء الكثير. وقد يختلف العسر واليسر 

بعباده  يريد  وهللا  واملكان،  الزمان  باختالف  نفسها  الوسيلة  أو  لآللة  بالنسبة 

اليسر وال يريد بهم العسر، فله الحمد واملنة. مثال ذلك: أمر هللا تعالى املسلمين 

ٍة) 1، وقد كانت القوة  وَّ
ُ
ن ق ْعُتم ّمِ

َ
ا اْسَتط ُهم مَّ

َ
وا ل ِعدُّ

َ
بالجهاد في سبيله وقال: (َوأ

اليوم،  أما  الزمان هي السيف والرمح والترس ونحو ذلك،  في ذلك  املستطاعة 

1- سورة األنفال اآلية 60 
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وبفعل التطورات الهامة، يجب علينا إعداد املدفع والدبابة والصاروخ والطائرة 

، وسقط وجوب ما كان قبُل 
ً
واملعلومة، فقد وجب اليوم ما لم يكن قبُل واجبا

واجبا، فتغير اآللة أو الوسيلة هو الذي سبب في تغير الحكم.

واألمثلة الدالة على تغير االجتهاد في السياسة الشرعية كثيرة نختار منها:

مثال نظام احلكم:

 من أهم مباحث السياسة الشرعية نظام الحكم، ولم يضع له الكتاب وال 

السنة قواعد تفصيلية. بل اكتفيا بوضع بعض مبادئ عامة من أهمها الشورى 

فكان  الحكم،  تنظم  التى  التفصيلية  القواعد  العلماء  منها  واستنبط  والعدل. 

أن  يمكن  ثم  ومن  السنة.  أهل  من  الفقهاء  جمهور  عند  االجتهادية  األمور  من 

يتغير تبعا لظروف املجتمع. 

وقد أوجب القرآن الكريم الشورى في آيتين كريمتين، إحداهما في سورة آل 

 ِمْن 
ْ
وا نَفضُّ

َ
ِب ال

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
ِليظ

َ
 غ

ً
ا
ّ
ظ

َ
نَت ف

ُ
ْو ك

َ
ُهْم َول

َ
ِ ِلنَت ل

ّ
َن للا ِبَما َرْحَمٍة ّمِ

َ
عمران: (ف

 ِ
ّ

ى للا
َ

ْل َعل
َّ
َتَوك

َ
ا َعَزْمَت ف

َ
ِإذ

َ
ْمِر ف

َ
اِوْرُهْم ِفي األ

َ
ُهْم َوش

َ
ِفْر ل

ْ
 َعْنُهْم َواْسَتغ

ُ
اْعف

َ
َحْوِلَك ف

ِلين1). وقد نزلت هذه اآلية عقب ما ابتلي به املسلمون في غزوة  ِ
ّ
َتَوك

ُ ْ
َ ُيِحبُّ امل ّ

ِإنَّ للا

أحد، وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم قد شاور أصحابه واستجاب ملشورة 

في سورة  الثانية  اآلية  العدو. كما نصت  املدينة ملالقاة  الخروج من  في  أكثرهم 

ا  َوِممَّ َبْيَنُهْم  وَرى 
ُ

ْمُرُهْم ش
َ
َوأ  

َ
ة

َ
ال الصَّ اُموا 

َ
ق

َ
َوأ ِهْم  ِلَرّبِ اْسَتَجاُبوا  ِذيَن 

َّ
(َوال الشورى: 

َناُهْم ُينِفُقوَن) 2.
ْ
َرَزق

1- سورة آل عمران اآلية159.
2- سورة الشورى اآلية38.
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 وأحداث التاريخ تقطع بأن الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم كان كثير 

األمور  أم  بدر،  غزوة  أسرى  حكم  في  كما  الشرعية،  األحكام  في  سواء  املشورة 

الدنيوية كاختيار املكان الذي ينزل فيه املسلمون في الغزوة ذاتها. وجرى الخلفاء 

الراشدون على ذات النهج في املشاورة.

الخالفة  منصب  شغل  أن  الحاكم  اختيار  في  الشورى  نظام  ومقت�سى 

يحق  التي  األمة  أمام  أعماله  عن  مسئوال  الخليفة  يكون  وأن  باالختيار،  يكون 

لها عزله وإشراك ذوي الرأي مع َوِلّيِ األمر في اتخاذ القرارات الهامة مما يحول 

دون االستبداد، ويكفل الحريات السياسية للمواطنين، ومن أهمها حرية الرأي 

وتقرير مبدأ املساواة بين الناس دونما تمييز ألحد أو طائفة أو طبقة أو حزب 

أو عرق.

كان  النبوي  العهد  ففي  عهد.  إلى  عهد  من  التشاور  أسلوب  اختلف  ولقد 

كان  الراشدين  الخلفاء  وفي عهد  واألنصار.  املهاجرين  الشورى هم وجوه  أهل 

يتيح  كان  الذي  األمر  للتشاور،  باملدينة  املسجد  في  يجتمعون  الصحابة  وجوه 

بعد  األمصار،  في  الصحابة  وتفرق  الرأي.  فى  واالشتراك  الحضور  شخص  ألي 

الخليفة عمر ر�سي هللا عنه، تعذر جمعهم فاكتفى بمن يوجد منهم فى املدينة.

في  حاضرة  الصورة  ظلت  استبداد  إلى  شورى  من  الحكم  انقالب  وبعد 

شكليات البيعة وانتقال العهد من شخص آلخر وغابت روح الحرية واالختيار 

ط السيف على رقاب الناس، وافترق السلطان والقرآن. ِ
ّ
النزيه؛ بل ُسل
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تنبيه في صناعة الأعراف وتطورها

ينشأ العرف في أمة من األمم نشوءا طبيعيا، فينتقل من أعمال اعتيادية 

بها بعض املصالح املشتركة بين أفراد الجماعة في زمان ومكان  متكررة تق�سى 

معنين، ثم يتحول شيئا فشيئا إلى �سيء محترم يعسر تركه أو تجاوزه وتبديله، 

إليها،  في مكونات األمة صار قاعدة يرجع  النفوس وتغلغل  في  إذا استوى  حتى 

وسندا يعتمد عليه في فض النزاعات، وإدارة أشكال التدافع بين األمة الواحدة 

فيما بينها، أو في عالقتها بغيرها من األمم، وال تخل أمة من األمم من تأثير العرف 

بهذه القوة وهذا العمق.

إن الصلة بين العرف والتشريعات السياسية املبنية على االجتهاد وثيقة جدا، 

التشريع،  مصادر  من  مصدرا  التاريخي  املستوى  على  األعراف  كانت  ما  فغالبا 

كثيرا  استفاد  األملاني  والقانون  قديمة،  عادات  على  بنيت  الرومانية  فالشرائع 

من األعراف الجرمانية، والقانون اإلنجليزي إنما هو بناء مشيد على السوابق 

التاريخية في القضاء.

ولقد كانت بعثة الرسول صلى هللا عليه وسلم في العرب مراعية لألعراف، 

سالكة أسلوب إقرار ما كان من بقايا امللل الصالحة أو ال يتعارض مع الوحي 

املتجدد، وإزالة ما يتناقض كلية مع الشرع الجديد، سواء في نظام العقوبات أو 

في تنظيم األحوال الشخصية أو غيرها.

وقد تتداخل في صناعة األعراف عوامل كثيرة منها التكيف مع الواقع الطبيعي 

الجغرافي، ومنها التجاذب والتدافع الذي يقع بين ثقافات األمم والحضارات.

والعادات،  األعراف  تداخل  صار  حيث  وتأثيرا،  قوة  أكثرا  في عصرنا  واألمر 

وهجوم بعضها على بعض، وإخفاء بعضها لبعض، وتعديل بعضها لبعض أمرا 
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ظاهرا مألوفا لدى إنسان هذا الزمان، بل أصبحت الجهود مبذولة في التحكم في 

مسار دول وأمم من خالل القدرة على بث نوع من األعراف في اآلخرين، فتتغير 

تبعا لذلك سياسات ومواقف، وتسقط بذلك اتجاهات وأنظار.

ألصق  ولكنه  األحكام،  منه  تستمد  حقيقيا  مصدرا  ليس  العرف  أن  ورغم 

وحين،  وقت  كل  في  املتبدلة  ومصالحهم  املتجددة  وحاجاتهم  الناس  بواقع 

الناس  فيرى  قاهر  سلطان  للعرف  يكون  قد  فإنه  السيا�سي.  الشأن  في  خاصة 

أنفسهم ملزمين باعتناقه والجري على سننه. ألن العمل بكثرة تكراره تتكيف به 

النفوس، كالسيل بقوة انحداره يحتفر  في  األعصاب واألعضاء، فيأخذ مكانه 

طريقه في الجبل. فإذا كان للعرف هذه القوة فالواجب أن ننعم النظر إليه في 

حين نشأته، فإن كان صحيحا تقره قواعد الشرع نميناه وساعدنا على ذيوعه، 

وإن كان فاسدا يمقته الدين أمتناه وانبرينا ملكافحته ودفع ضرره. فالعرف إن 

عنينا باختياره كما يوافق الشرع والخلق الكريم وأبعدناه عن شوائب االبتداع 

وأسسنا  واإلسعاد،  لإلسالم  الراحة  وجلبنا  مستقبلنا،  في  بنا  عني  واإلفساد، 

مما  كثير  من  واملرشدين  القضاة  وأرحنا  بها،  نباهي  مجيدة  قومية  للمسلمين 

واملعهد  البيت  في  واجب  وذلك  املنكرات،  ومكافحة  األحكام  تطبيق  في  يعانون 
والحكومة.«1

إن شأن األعراف في االجتهاد في السياسة الشرعية شأن عظيم، على قدر 

فقه املجتهدين لقواعده ومنشئه وممشاه، وتبدله وتغيره يسدد االجتهاد ويحقق 

مصالح العباد في املبدأ واملعاد.

1- السياسة الشرعية مصدر للتقنين ص243 وما بعدها
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مة �ت ا �خ
االجتهاد  بقواعد  العميق  اإلملام  الشرعية،  السياسة  في  االجتهاد  يقت�سي 

املقاصدي في الفقه اإلسالمي، واستيعاب ما أنتجه الحوار العلمي لدى العلماء 

من ثمرات جمة تمكن املجتهد في السياسة الشرعية، فردا كان أو جماعة، من 

حسن استثمارها، سواء في االستنباط والتأويل، أو في التطبيق والتنزيل، فغاية 

وتمكينها  املسلمين،  واقع  في  الشرعية  املقاصد  تحقيق  الشرعية هي  السياسة 

من واقعهم، ثم املحافظة عليها في حياتهم السياسية واالجتماعية بين األمم.

 من أجل ذلك، وجب على املجتهد في السياسة الشرعية في الوقت الراهن 

التعمق في القواعد التي تنتظم املقاصد الشرعية، ودرك العالقة الرابطة بينهما 

املعاني  »هي  املقاصد:  كانت  فإذا  االجتهاد.  لتسديد  سويا  منهجا  لديه  لتشكل 

امللحوظة في األحكام الشرعية، واملترتبة عليها، سواء أكانت تلك املعاني حكما 

جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير 

وضعت  التي  »الغايات  هي:  أو  الدارين«1،  في  اإلنسان  ومصلحة  هلل  العبودية 

أنها: »هي  الباحثين يرى  الشريعة ألجل تحقيقها ملصلحة العباد«2، فإن بعض 

وجودها  في  السياسة  تتقيد  فال  وغايتها،  ومسارها  وقبلتها  السياسة  هدف 

اجتهادات  خالفت  أم  فرعي  دليل  بها  يرد  لم  وإن  املقاصد،  بتلك  إال  وحركتها 
املجتهدين وأحكامهم املبنية على تلك املقاصد.«3

1- االجتهاد املقاصدي لنور الدين بن مختار الخادمي ج1ص52.
2- نظرية املقاصد عند الشاطبي للدكتور الريسوني ص 7.

3- السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث للدكتور محي الدين محمد قاسم ص 
.83
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ومن ثم، فإن فقه املصالح واملقاصد ألصق باالجتهاد في السياسة الشرعية 

إذن  اإلسالمي  السيا�سي  »فالتشريع  يقول:  إذ  الدريني  فتحي  الدكتور  يرى  كما 

فكانت  عمال،  تحقيقها  املطلوب  وغاياته  مقاصده  وهي  املصالح  هذه  أساسه 

إلى أن  -لذلك- أساس املشروعية في التدبير السيا�سي ابتداء وبقاء«. بل ذهب 

فقه املصالح هو عينه السياسة الشرعية، قال معلقا في الهامش: »البحث في 

هذه املصالح والتحقق من وجودها، وأهميتها، ومبلغ جدواها، ومشروعيتها من 

قبل املجتهدين وأهل االختصاص والخبرة، يطلق عليه فقه املصالح أو السياسة 

الشرعية«1. وهذا الشيخ عبد الوهاب خالف يرى أن السياسة الشرعية: »من 

حيث املمارسة العملية هي التوسعة على والة األمور في أن يعملوا ما تق�سي به 
املصلحة مما ال يخالف أصول الشرع، وإن لم يقم على كل تدبير دليل جزئي.«2

قواعد  على  أساسا  تنبني  الشرعية  السياسة  في  االجتهادية  العملية  نعم،   

بمجرد  نظرنا،  في  يتعلق،  ال  األمر  أن  بيد  للشارع.  مقاصد  هي  بما  املصالح 

السياسة  تقت�سي  وإنما  خالف،  الشيخ  ذكر  كما  األمور  والة  على  التوسعة 

من  املبذول  للوسع  الضابطة  األغلبية  أو  الكلية  بالقضايا  اإلملام  الشرعية 

تعالى  هللا  سنة  إلدراك  التأهيلية،  الشروط  فيهم  توفرت  جماعة  أو  فرد  قبل 

في تاريخ األمم، والستنباط وتنزيل األحكام التي تدبر بها شئون األمة اإلسالمية 

وفي  واإلدارية،  التنفيذية  سلطاتها  جميع  وفي  وقضائها،  وتشريعها  حكومتها  في 

عالقتها الخارجية التي تربطها بغيرها من األمم. 

1- خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم لفتحي الدريني 197.
في  اإلسالمي  التشريع  وخصائص   ،7 ص  خالف  الوهاب  لعبد  الشرعية  السياسة   -2

السياسة والحكم 197.
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من خالل تتبع مراحل البحث وثناياه، واستيعاب هذه القواعد والتمكن 

من إعمالها في كل القضايا السياسية املطروحة على الساحة اليوم، نخلص 

إلى ما يلي:

تأتي بصيغ 	  األلفاظ  أنها عبارات وألفاظ تدل على معنى عام، هذه 

عامة لتدل على مقصد من املقاصد.

أنها عامة فال تختص بباب واحد وال بشخص معين وال بزمان محدد.	 

الحقيقة أنها مستقاة من كل أدلة الشريعة، الجامع بينها أن إرادة 	 

الشارع متجهة إلى إقامتها.

أما فوائدها فظاهرة ال تخفى، ومنها: 

اجتهاده -  أفق  ليكون  الطريق  له  وتنير  اجتهاده  وتسدد  املجتهد  تغني 

خاصة في مجال حيوي كالسياسة الشرعية رحبا ال يضيق بالنوازل 

يحقق  سديدا  توجيها  أو  شرعيا  حكما  لها  يجد  أن  واملستجدات 

املصالح العامة واألساسية لألمة اإلسالمية.

تكشف عن التكامل والنسقية املنتظمة التي تميز الشريعة اإلسالمي، - 

والتي يصعب استجالؤها من فرداى أحكام، وآحاد نوازل مما يفتح 

الباب للتقليد املذموم، أو التعصب املقيت.

يبقى -  فال  الشرعية،  السياسة  في  للتصرفات  شرعيا  ضابطا  تشكل 

العاملين  وللعلماء  العامة.  ميل  أو  حاكم،  اختيار  على  حكرا  األمر 

والدعاة املجتهدين مكان الصدارة في ذلك.
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الثوابت -  وبين  بينه  الربط  حكم 
ُ
ت إذ  ذاته  املقاصد  علم  تضبط 

الشرعية، وبذلك تسد ذريعة الخروج عن الشرع بدعوى أن املطلوب 

هو تحقيق املقاصد دون االلتفات إلى النصوص.

عن  بحال  تستغني  ال  الشرعية،  السياسة  في  االجتهاد  فحركة  وعموما، 

فليس  والنواهي،  األوامر  في  املقاصد  لوقوع  يتفطن  لم  ومن  القواعد«  هذه 

على بصيرة في وضع الشريعة«1. كما أن امتالك ناصية االجتهاد، إنما تتحقق: 

والثاني  كمالها،  على  الشريعة  مقاصد  فهم  أحدهما  بوصفين:  اتصف  »ملن 

والورع  التقوى  هو  والثالث  فيها«2.  فهمه  على  بناء  االستنباط  من  التمكن 

وتجدد اإليمان املانع من اتباع الهوى، أو امليل عن الحق3.

وعمق  بجدوى  رهين  والسيا�سي  الحضاري  اإلسالمية  األمة  مستقبل 

بمهارة  وتدبير مراحلها  السياسية  املمارسة  تحليل  في  تستند  التي  الدراسات 

حسن توظيف هذه القواعد في خط تصاعدي يجعل األمة اإلسالمية بحق 

خير أمة أخرجت للناس.

التحوالت السياسية التي يموج بها العالم اإلسالمي، بل العالم كله يحتاج 

من  امللحة  األساسية  الراهنة  القضايا  تعالج  واضحة  علمية  مفاتيح  إلى  منا 

قبيل:

1- البرهان ج2 ص 913.
2- املوافقات ج4ص105 106.

إلى  في حين نحتاج  البديهيات،  لم ينص عليه ههنا ألنه من  الشاطبي  3- لعل اإلمام 
اإللحاح في هذا البحث حتى ال تنسينا علوم اآللة أهمية الغاية.
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تأسيس موسوعة لقواعد االجتهاد في السياسة الشرعية يشارك فيها 	 

متناول  في  وتكون  اإلسالمية،  األمة  علماء  فئات  كافة  من  الدارسون 

طلبة العلم والدارسين.

العالقة بين تبليغ الدعوة وتدبير الدولة بمفهومها الحديث املتشعبة	 

العالقة بين األقطار اإلسالمية فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين األمم 	 

األخرى من جهة ثانية.

تدبير املراحل االنتقالية في األمم بأكبر قدر من الرفق والسلمية ونبذ 	 

الخيارات العنيفة بين الفاعلين السياسيين.

تحقيق مصلحة اإلنسانية بما ال يضر بهوية األمة اإلسالمية، خصوصا 	 

بعد للنداءات املتتالية لبناء املجتمع الكوني واملواطن العالمي و...

أمكن 	  ما  منه  واالستفادة  واإلنساني  اإلسالمي  السيا�سي  التراث  نخل 

في أفق هداية اإلنسان ورحمته وإنقاذها من املصير املظلم بعيدا عن 

سالمة فطرته.

التراث 	  تتبع  أجل  من  البحث  وفرق  الجماعي  االجتهاد  منهج  اعتماد 

السيا�سي اإلسالمي من جهة، ومسايرة ما تزخر به الحكمة البشرية من 

اجتهادات في هذا الصدد.

تخصيص جوانب هامة من الدراسات الجامعية للشأن السيا�سي في 	 

شكل دراسات جزئية تتكامل في ما بينها من مثل:

أثر العوملة في توجيه االجتهاد في السياسة الشرعية.  - 1

العالقة بين الشورى والديمقراطية. - 2
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حقوق اإلنسان. - 3

قواعد االجتهاد في التغيير السيا�سي في اإلسالم. - 4

قواعد السياسة االقتصادية في الدولة اإلسالمية... - 5

تعميق النظر في الجوانب املتعلق بالتقنين التنزيلي لقضايا السياسة 	 

الشرعية في الواقع السيا�سي من قبيل:

قواعد تنظيم املجالس النيابية في الدولة اإلسالمية. - 1

نظام العقوبات في الدولة اإلسالمية املعاصرة. - 2

قواعد السياسة الخارجية. - 3

القضاء الفردي والقضاء الجماعي. - 4

قواعد املعارضة السياسية في الدولة اإلسالمية. - 5

السيادة في الدولة اإلسالمية.. - 6

املسلمين  في حياة  الكبرى  املهام  بهذه  يقوم  يسير من  أن  الكريم  نسأل هللا 

ويجعلنا سببا في ذلك ويأجرنا على ذلك أجر الحسنة الجارية والعلم املنتفع به.

إنه ولي ذلك والقدر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد هلل رب العاملين.
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