مفهوم السياسة الشرعية

مىقع على بصيرة

www.alabasirah.com

1

مفهوم السياسة الشرعية

www.alabasirah.com

2

مفهوم السياسة الشرعية

الخمض هلل عب الػاإلاحن والصالة والؿالم غلى هبِىا دمحم وغلى آله وصخبه ؤظمػحن ،وبػض:
ً
ّ
ججاطباث هشحرة في غصغها،
جخدضر غً ظىاهب الخىم
فلض الكذ ألاخيام الفلهُت التي
ٍ
وؤصابها ما ؤصاب غحرها مً ّ
جؼغف الغالة والجفاة ،بؿبب الخُاعاث الفىغٍت التي غصف
ّ
بالمت بػض ؾلىغ اللالفت ،وبؿبب حؿّؽ الىاام الػاليي غلى الػالم وغضم اوججامه مؼ
ّ
ّ
ؤخيام الكغَػت ؤلاؾالمُت ،فازخّف اإلاؿّمىن -هدُجت لظلً -فُما ًخػّم بىاغٍاث الخىم،
بلى َمً ًغٍض جؼىَؼ ألاخيام الفلهُت لخخماهى مؼ الىاام الػالييَ ،ومً ًغٍض الجمىص غلى
ّ
ُ
ُ
غف وػمان مضخى ال غلى صلُل كؼعي ،فدصل ّ
الخفغق
والخمؼق،
اظتهاصاث فلهُت بىِذ غلى غ ٍ
ٍ
ُ
وهظا ملام زؼحر -هما كاٌ ابً اللُم -في خضًشه غً ّ
مىطؼ
ؤهمُت الؿُاؾت الكغغُت" :وهظا
مؼلت ؤكضام ،ومظّت ؤفهام ،وهى ملام طىًُ ،وم ُ
ػترن صػب".1
ِ
ِ
ومً هاخُت ؤزغي :ال ًسفى غلى الىاظغ في هظه ألاخيام -والتي ؾماها غّمائها بالخيام
ُ
الؿّؼاهُت جاعة ،ؤو بإخيام ؤلامامت جاعة ؤزغي ،ؤو بالؿُاؾت الكغغُت ً
ؤًظا -خاظت هظه
ً
هصىصا قغغُت ،مما هى اظتهاص لهل
ألاخيام بلى صعاؾت وجدغٍغ إلاؿاثّها ،لخبُان ما وان
ً
ً
الػّم .ولخدغٍغ الاظتهاصاث ً
ؤًظا لبُان ما وان منها مبيُا غلى الىصىص ،وما وان مبيُا غلى
الػغف ؤو اإلاصلخت ،وما وان مً الىىاػٌ واإلاؿخجضاث ،وما ٌؿؼ فُه اللالف وما ال ٌؿؼ.
ً
ً
واؾػا لّبدض والخإلُف لم
مُضاها
ولػل هظا الجاهب مً ؤخيام الؿُاؾُت الكغغُت ما ًؼاٌ
ً
ٌكبؼ بدشا ،ولم ٌُؿخىغب صع ًؾا ،ال ؾُما بطا ؤطفىا له الىىاػٌ اإلاػاصغة التي ًؼغخها البػع
همباصت وؤصواث في الخىم.
وهىا هداوٌ جلضًم بطافت في هظا الجاهب مً زالٌ ؾّؿّت ؤبدار في الؿُاؾت الكغغُت،
ّ
ولػل البضاًت جيىن في قغح وجإصُل مفهىم الؿُاؾت الكغغُت.

ٔ  -إعالم ادلوقعٌن (ٗ.)ٕٖٛ/
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مصؼلر الؿُاؾت الكغغُت مصؼلر مغهب مً مفغصجحن ،وال بض إلاػغفت مػجى اإلاغهب مً
مػغفت مػجى الصفت واإلاىصىف.
مصؼلر "الؿُاؾت الكغغُت لفظ مغهب مً مفغصجحن ،وٍمىً حػغٍفه باغخباعًٍ ،فىػغفه
ً ّ
ً َ
ً
ّ
مال ًفا مً الصفت واإلاىصىف ،زم ّ
للبا وغّ ًما غلى
وػغفه باغخباعه
ّؤوال باغخباعه مغه ًبا وصفُا
هظا الفً.

وٍخدلم بخػغٍف ّ
ول مً اإلاىصىف والصفت .
ٍ
-

ّ
غغفها ابً ألازحر فلاٌ" :الؿُاؾت :اللُام غلى الصخيء بما ًصلخه".2
َ
ً
وجابػه غلى طلً ؤهثر غّماء الّغت ،كاٌ ابً مىاىعَ :
ُاؾتَ :ك َام ب ِهَ ،و َع ُظلٌ
َ
"وؾاؽ ألامغ ِؾ
ِ
ؽ ٌ
اللىمَ :ظ َػّىه ٌَ ُؿ ُ
وؾ َّى َ
وؾ َّىاؽ َ ...
اؾت ُ
ؾاؽ م ًْ َك ْىم َؾ َ
ُ
اٌُ :ؾ ّى َ
ىؾهمَ .و ٍُ َل ُ
فالن َؤمغَ
ٌ
ه
ؾ
ٍ
ِ َ ٍ
ِ
َُ
ُّ
َب ِجي فال ٍن ؤي و ِّف ِؾُاؾتهم".3
ُ
وكاٌ ً
والؿُاؾت :ف ْػ ُل َّ
ـً .لاٌ :هى
اج
الؿ
ًصلخه،
بما
الصخيء
غلى
اللُام
والؿُاؾت:
"
ا:
ؤًظ
ِ
ِ
ِ
الضواب بطا كام غّيها وعاطهاَ ،و ْال َىالي ٌَ ُؿ ُ
َّ
ٌَ ُؿ ُ
ىؽ َع ِغ َُّ َخه".4
ىؽ
ِ
 - 2النهاية يف غريب احلديث واألثر (ٕ.)ٕٗٔ/
ٖ  -لسان العرب (.)ٔٓٛ/ٙ
ٗ  -ادلرجع السابق.
www.alabasirah.com

4

مفهوم السياسة الشرعية

الغظل َ
ُاؾ ًتُ ،
الغغُت ؾ َ
وكاٌ الجىهغيُ " :ؾ ْؿ ُذ ّ
ُ
وؾ ّى َ
ؤمىع الىاؽ ،غلى ما لم ٌؿم فاغّه،
ؽ
ِ
ِ
ّ
5
بطا ُم ِّ ًَ ؤمغهم"
ً
ؾُاؾت ُ
َ
وؾاؽ ػ ٌٍض َ
صبغه وكام بإمغه".6
ألامغ ٌؿىؾه
وكاٌ الفُىمي في ":
فاإلاػجى الّغىي لّؿُاؾت ال ًسغط غً حػغٍف ابً ألازحر لها بلىله الؿابم " :الؿُاؾت :اللُام
غلى الصخيء بما ًصلخه".7

لم ًغص في هصىص الكغَػت مصؼلر الؿُاؾت وال ما هى مكخم مً ظظعها بال في خضًض واخض
َ
ُ َّ َ َ َ َ َ
َْ
ُل َح ُؿ ُ
لّىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -وهى كىلهَ ( :و َاه ْذ َب ُىى ب ْؾ َغا ِث َ
ىؾ ُه ُم ألاه ِب َُ ُاء ،وّ َما َهّ ًَ ه ِب ٌّي زّ َف ُه ه ِب ٌّيَ ،و ِإ َّه ُه ال
َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َ ْ ِ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ
َ
َّ
ه ِب َّي َب ْػ ِضي ،وؾُيىن زّفاء فُىثرون ،كالىا :فما جإمغها؟ كاٌ :فىا ِببُػ ِت ألاو ٌِ فالو ٌِ،
َ ْ ُ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ َّ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َّ ْ َ
اؾت ْر َغ ُاه ْم).8
ؤغؼىهم خلهم ،ف ِةن َّللا ؾا ِثّهم غما
وهي واردة هىا في الحدًث باملعنى اللغىي السابق ،كاٌ ابً حجغ" :كىله( :حؿىؾهم ألاهبُاء)
ؤي ّؤنهم واهىا بطا ظهغ فيهم فؿاص ،بػض هللا لهم ً
هبُا ًلُم لهم ؤمغهم ،وٍؼٍل ما غحروا مً
ّ
ؤخيام الخىعاة ،وفُه بقاعة بلى ؤهه ال بض لّغغُت مً كاثم بإمىعهاً ،دمّها غلى الؼغٍم
الخؿىت ،وٍىصف اإلااّىم مً الاالم".9

٘  -الصحاح (ٖ.)ٜٖٛ/
 - ٙادلصباح ادلنًن (ٕ.)ٕٜ٘/
الَ :ى َذا ِم ْن ُس ِ
وس
وس الطَّْب ُع ،يُ َق ُ
 - ٚأصل الكلمة يف اللغة :الطَّْب ُع ،قال ابن فارس يف مقاييس اللغة (ُّٖ " :)ٜٔٔ/
الس ُ
ِِ
ٍ
وسوُ فَ ُه َو ُْزلتَ َم ٌل أَ ْن يَ ُكو َن ِم ْن َى َذاَ ،كأَنَّوُ يَ ُدلُّوُ َعلَى الطَّْب ِع الْ َك ِرِي َوََْي ِملُوُ َعلَْي ِو".
َس ُ
َي طَْبعوَ ،وأ ََّما قَ ْو ُذلُْم ُس ْستُوُ أ ُ
فَُالن ،أ ْ
 - ٛأخرجو البخاري برقم (ٖ٘٘ٗ) – كتاب أحاديث األنبياء – ابب ما ذكر عن بين إسرائيل.
 - ٜفتح الباري (.)ٜٗٚ/ٙ
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ّ
لظا كاٌ الىىوي في قغخه للخضًض" :ؤي ًخىلىن ؤمىعهم هما جفػل ألامغاء والىالة بالغغُت،
ُ
والسياسة :القيام على الش يء بما ًصلحه".10
فمػجى الؿُاؾت ً
قغغا مؼابم لّمػجى الّغىي.
وبهظا غغفها البضع الػُجي والؿىضي والؼُبي وألامحر الصىػاوي.11
ً
ً ّ
ّ
والخػهض له بما
جىطُدُا ماه ًضا ،فلاٌ" :الؿُاؾت :اللُام غلى الصخيء
وػاص ابً اإلاّلً لفاا
ًصلخه".12
وغغفها ابً غلُل هما هلّها غىه ابً اللُم" :الؿُاؾت ما وان مً ألافػاٌ بدُض ًيىن الىاؽ
مػه ؤكغب بلى الصالح وؤبػض غً الفؿاص".13
ُ
وهظه الخػاعٍف فيها قمىٌ لفػاٌ ؤلامام وليل مً ؤوول بلُه عغاًت شخيء ،والىاظغ غلى
الىكف وولي الُدُم وهدىهما ،فاللُام غلى ول شخيء ّ
ٌؿيى ؾُاؾت ،ؾىاء وان قاون الضولت
ؤو البِذ ؤو ماؾؿت ما.
وغغفها اإلالغٍؼي ّ
بإنها " :اللاهىن اإلاىطىع لغغاًت آلاصاب واإلاصالر واهخاام ألاخىاٌ".14
ّ
وغغفها ابً هجُم الخىفي بلىله" :الؿُاؾت هي فػل شخيء مً الخاهم إلاصلخت ًغاها ،وإن لم
ًغص بظلً الفػل صلُل ظؼجي.15".

ٓٔ  -شرح صحيح مسلم (ٕٔ.)ٕٖٔ/
ٔٔ  -عمدة القاري شرح البخاري ( ،)ٖٗ/ٔٙحاشية السندي على سنن ابن ماجو (ٕ ،)ٕٓٗ/شرح الطييب على مشكاة
ادلصابيح ( ،)ٕ٘ٙٗ/ٛالتحبًن إليضاح معاين التيسًن (ٖ.)ٖٚٔ/
ٕٔ  -التوضيح لشرح اجلامع الصحيح (.)ٜٙٓ/ٜٔ
ٖٔ  -إعالم ادلوقعٌن (ٗ.)ٕٖٛ/
ٗٔ  -ادلواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر (ٖ.)ٖٖٛ/
٘ٔ  -البحر الرائق (٘.)ٔٔ/
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وهظا الخػغٍفان ًاهغ منها كصغ مػجى الؿُاؾت غلى جصغفاث ؤلامام ،ؤو في مجاٌ الخىم،
غلى ّؤن حػغٍف ابً هجُم هى حػغٍف لّؿُاؾت الكغغُت في خلُلخه ولِـ لّؿُاؾت فلؽ.
وهظه الضاثغة :وهي صاثغة الخىم ؤو الكاون لدكمل الىاؽ وغحرهم ،وحكمل الػىام وغحرهم،
هي الضاثغة التي هغٍض بدض ظاهب الؿُاؾت فيها ،لهظا ًمىً ؤن ّ
هظُم اإلاػجى وهلصغه غلى
اإلالصىص ،فىلىٌ:
الؿُاؾت :هي عغاًت الكاون الػامت في مسخّف هىاحي الخُاة مً زالٌ الخىم ،بما ًدلم
مصالخهم مً ظّب ما ًىفػهم وصفؼ ما ًظغهم.
 فلىلىا (عغاًت) :حػجي اللُام والخػهض والخفظ والصُاهت واإلاؿاولُت. وكىلىا (الكاون الػامت) :ؤي الغغُت والىاؽ وّهم ،ولِـ قاون ظماغت ؤو فئت مًالىاؽ.
 وكىلىا (مسخّف هىاحي الخُاة) :ؤي في ول قاونهم الاكخصاصًت والخػُّمُت واللضمُتوالػؿىغٍت وما قابه طلً.
 وكىلىا (مً زالٌ الخىم) :بقاعة بلى ؾبُل اللُام بهظه الغغاًت ،فهي ال جخإحى بغحر ؤلاماعةول مً غغفها ممً ؾبم غنهم الىلل ّ
والخىم ،ولهظا ّ
فؿغ مػجى حؿىؾهم ألاهبُاء بلىله:
"ؤي ًخىلىن ؤمىعهم هما جفػل ألامغاء والىالة بالغغُت" ،16وهظا ما ّ
ًلغه الىاكؼ ،فال ًمىً
ؾُاؾت الىاؽ بغحر خىمهم.
 وكىلىا (بما ًدلم مصالخهم) :بقاعة بلى الغاًت واإلالصض مً الؿُاؾت ،والتي مً ؤظّهاُ
ُ
ُ
قغغذ ،وإن فلضث هظه الغاًت فلضث الؿُاؾت قغغُتها وؾبب وظىصها.

 - ٔٙادلراجع السابقة يف احلاشية (.)ٜ
www.alabasirah.com
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-

الكغغُت وؿبت بلى الكغع ،وفُما ًإحي مػىاه:

كاٌ ابً فاعؽ" :الكحن والغاء والػحن ؤصل واخض ،وهى شخيء ًفخذ في امخضاص ًيىن فُه ،مً
طلً الكغَػت ،وهي مىعص الكاعبت (اإلااء) ،واقخم مً طلً الكغغت في الضًً والكغَػت".17
فإصل الجظع فخدت ممخضة في شخيء ،ومىه ؾمُذ جغغت اإلااء قغَػتّ ،
لنها فخدت ممخضة في
ً
حكبيها بكغَػت اإلااء التي ًنهل منها الىاؽ
ظاهب مً ألاعض ،زم ُؾ ّمُذ ألاخيام قغَػت
وٍغجىونّ ،
ووإن الضًً منهل ًلصضه الىاؽ لحرجىوا مىه.
كاٌ ابً مىاىع" :والكغَػت والكغاع واإلاكغغت :اإلاىاطؼ التي ًىدضع بلى اإلااء منها ،كاٌ الُّض:
وبها ؾيي ما قغع هللا لّػباص قغَػت مً الصىم والصالة والدج والىياح وغحره".18
والكغغت والكغَػت بمػجى واخض ،كاٌ الؼبري" :والكغغت هي الكغَػت بػُنها ،ججمؼ الكغغت
ً
صىابا ،لن مػىاها ومػجى الكغَػت
ِق َغ ًغا ،والكغَػت قغاجؼ ،ولى ظمػذ الكغغت قغاجؼ ،وان
واخض".19

وعصث في اللغآن الىغٍم بمػىُحن:

 - ٔٚمقاييس اللغة (ٖ.)ٕٕٙ/
 - ٔٛلسان العرب (.)ٔٚ٘/ٛ
 - ٜٔتفسًن الطربي (ٓٔ.)ٖٛٗ/
www.alabasirah.com
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أحدهما :الخىخُض ؤو ؤخيام وحػالُم الضًً ؤلاًماهُت التي بػض بها ول الغؾل ،والتي ًيىن بها
ُ ً َّ َ
َ
مؿّما ،وطلً في كىله حػالىَ { :ق َغ َع َل ُى ْم م ًَ ّ
ً
ىخا َوال ِظي ؤ ْو َخ ُْ َىا ِبل ُْ ًَ
الض ًًِ َما َو َّصخى ِب ِه ه
اإلاغء
ِ ِ
َْ َ َُ َ َ َ َْ َ
ّ َ َ َ ُ
َ َ َ َّ ْ َ
ُ
ًً َوال ج َخ َف َّغكىا ِف ُِه} [الكىعي.]31:
الض
ىا
ُم
ك
ؤ
ِ
وما وصِىا ِب ِه ِببغ ِاهُم ومىسخى و ِغِسخى ؤن ِ
كاٌ اللغػبي" :قغع لىم مً الضًً ما قغع للىم هىح وإبغاهُم ومىسخى وغِسخى ،زم ّبحن طلً
بلىله حػالى{ :ؤن ؤكُمىا الضًً} وهى جىخُض هللا وػاغخه ،وؤلاًمان بغؾّه وهخبه وبُىم الجؼاء،
ً
مؿّما ،ولم ًُغص الكغاجؼ التي هي مصالر ألامم غلى خؿب
وبؿاثغ ما ًيىن الغظل بةكامخه
ؤخىالهاّ ،
فةنها مسخّفت مخفاوجت".20
وكاٌ ابً هشحر" :والضًً الظي ظاءث به الغؾل وّهم هى :غباصة هللا وخضه ال قغًٍ له [ ...و]
اللضع اإلاكترن بُنهم هى غباصة هللا وخضه ال قغًٍ له ،وإن ازخّفذ قغاجػهم ومىاهجهم".21
وكاٌ الكىواويّ :
وصخى به ً
"بحن وؤوضر لىم مً الضًً ما ّ
هىخا مً الخىخُض وصًً ؤلاؾالم
وؤصىٌ الكغاجؼ التي لم ًسخّف فيها الغؾل وجىافلذ غّيها الىخب والظي ؤوخُىا بلًُ مً
اللغآن ،وقغاجؼ ؤلاؾالم ،والبراءة مً الكغن".22
ُ
والثاوي :ألاخيام الفلهُت الػمُّت التي جسخّف مً عؾالت بلى عؾالت ،هما في كىله حػالىِ { :لي ٍ ّل
َظ َػ ّْ َىا م ْى ُى ْم ق ْغ َغ ًت َوم ْن َه ً
اظا} [اإلااثضة.]84 :
ِ
ِ
ِ
ّ
كاٌ اللغػبي" :ومػجى آلاًت ؤهه ظػل الخىعاة لهّها ،وؤلاهجُل لهّه ،واللغآن لهّه ،وهظا في
الكغاجؼ والػباصاث ،وألاصل الخىخُض ال ازخالف فُه".23
ؤمت مىسخى ،وغِسخى ،وؤمت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص،
وكاٌ ابً الجىػي" :كاٌ كخاصة :اللؼاب لألمم الشالرِ :
فّّخىعاة قغَػت ،ولإلهجُل قغَػت ،ولّفغكان قغَػتِ ًُ ،د ُّل هللا فيها ما ٌكاءّ ،
وٍدغم ما ٌكاء
ٕٓ  -تفسًن القرطيب (.)ٔٓ/ٔٙ
ٕٔ  -تفسًن ابن كثًن (.)ٜٔ٘-ٜٔٗ/ٚ
ٕٕ  -فتح القدير (ٗ.)ٙٓٚ/
ٖٕ  -تفسًن القرطيب (.)ٕٔٔ/ٙ
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ُ
ّ
َ
ً
الخىخُض
ولىً الضًً الىاخض الظي ال ًُلبل غحره:
لُػّم مً ًؼُػه ممً ٌػصُه،
بالء،
وؤلا ُ
زالص هلل الظي ظاءث به الغؾل".24
ِ
وكاٌ ابً هشحر" :زم هظا بزباع غً ألامم امللخّفت ألاصًان ،باغخباع ما بػض هللا به عؾّه الىغام
مً الكغاجؼ امللخّفت في ألاخيام ،اإلاخفلت في الخىخُض".25

غغفها اللغػبي والكىواوي" :والكغَػت ما قغع هللا لػباصه مً الضًً".26
واإلاالخظ في هظا الخػغٍف ؤمغان:
ألاوٌ :وظىص الضوع ،27وهى غحر الثم بالخػغٍفاث.
والشاوي :اغخباع الكغَػت قامّت ليل ؤخيام الضًً الػلضًت والػمُّت.
وغغفها الكُش اإلاغاغي بلىله" :الكغَػت هي ألاخيام الػمُّت التي جسخّف بازخالف الغؾل".28
فجػّها كاصغة غلى ألاخيام الػّمُت ،وؾيى ألاخيام الػلضًت ً
(صًىا) ،فلاٌ" :الضًً هى
ألاصىٌ الشابخت التي ال جسخّف بازخالف ألاهبُاء".29

ٕٗ  -زاد ادلسًن (ٔ.)٘٘٘/
ٕ٘  -تفسًن ابن كثًن (ٖ.)ٕٜٔ/
 - ٕٙتفسًن القرطيب ( ،)ٕٔٔ/ٙفتح القدير (٘.)ٜ/
 ٕٚقال اجلرجاين" :الدور :ىو توقف الشيء على ما يتوقف عليو ،ويسمى :الدور ادلصرح ،كما يتوقف "أ" على "ب"،
وابلعكس ،أو مبراتب ،ويسمى :الدور ادلضمر ،كما يتوقف"أ" على "ب" ،و "ب" على "ج" ،و "ج" على "أ"" التعريفات
أبنا ما شر ،هلل ،فيتوقف فهم (ما شر ) على فهم الشريعة ،وىذا دور.
عرف الشريعة ّ
ص (٘ٓٔ) ،وىنا ّ
 - ٕٛتفسًن ادلراغي (.)ٖٔٓ/ٙ
 - ٕٜادلرجع السابق.
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ّ
وبحن ّؤن هظا باغخباع اؾخػماٌ ُ
وغغف الػّماء واصؼالخهم ،ولِـ مً خُض الّغت ؤو الكغع،
ّ
ًسصىن الكغَػت بما ًخػّم باللظاء وما ًخساصم
فلاٌ" :وهظا هى الػغف الجاعي آلان ،بط
فُه بلى الخيام ،واللالصتّ -ؤن الكغَػت اؾم لألخيام الػمُّتّ ،
ّ
ؤزص مً وّمت
وؤنها
(الضًً) ،وجضزل في ّ
مؿيى الضًً مً ظهت ّؤن الػامل بها ًضًً هلل حػالى بػمّه ،وٍسظؼ له
ّ
ً
مبخغُا مغطاجه وزىابه بةطهه".30
وٍخىظه بلُه،
ونهُا ً
ؤمغا ً
ّ
وغغفها الكُش ؤبى ػهغة" :ما ظاء مً ؤخيام جيُّفُت ًجب الػمل بها ً
وهضبا
ٍ
وإباخت".31
ّ
الخىظهحن في
وهى مىافم لّكُش اإلاغاغي بلصغها غلى ألاخيام الػمُّت ،وٍالخظ ؤن هظًً
الاصؼالح هما امخضاص لالؾخػمالحن الكغغُحن ،وإن وان الغالب اؾخػمالها في اإلاػجى الشاوي
هما ؤقاع لظلً الكُش اإلاغاغي.
ّ
ّ
غحر ؤهه ال ب ّض مً ؤلاقاعة بلى ؤهه في الاؾخػماٌ الػملي غىض ؤهل الػّم ليّماث (الكغَػت
واإلاكغوع وغحر اإلاكغوع) وما صاع في فًّ هظه الاقخلاكاثً ،ضزّىن فيها آعاء واظتهاصاث ؤهل
الػّم.
ً
ُ
فُلاٌ مشال :خىم اإلاؿإلت الفالهُت في الكغَػت ؤلاؾالمُت هظا وهظا ،وٍخم غغض هصىص
الكغَػت وهالم ؤهل الػّم ،وهظه مالخات ال بض مً اغخباعها في وؿبت الكغغُت ّ
لي ؤمغ مً
ألامىع.
وػغف الكغَػت ّ
وغُّهً :مىً ؤن ّ
بإنها :ؤخيام الضًً ؤلاؾالمي التي ظاءث في الىخاب والؿىت
واظتهاصاث ؤهل الػّم.
فلىلىا :ؤخيامً ،سغط اللصص واإلاىاغظ وهدىها ،وٍضزل فيها ول خىم بمػجى وؿبت شخيء
لصخيء.
ٖٓ  -ادلرجع السابق.
ٖٔ  -زىرة التفاسًن (ٗ.)ٕٕٕٚ/
www.alabasirah.com
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وكىلىا :الضًًً ،سغط ألاخيام الػلُّت والخؿُت والػغفُت
وكىلىا :ؤلاؾالمي ًسغط ؤخيام ألاصًان التي بػض بها الغؾل -غّيهم الصالة والؿالم -مما
ازخّفذ فُه قغاجػهم غً قغَػت الىبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلصّ ،
لن اإلاغاص باإلؾالم هىا اللاص بالىبي صلى
ّ
هللا غُّه وؾّم ،ال ؤلاؾالم الػام الظي ٌكمل ظمُؼ ألاهبُاء.
وكىلىا :ظاءث في الىخاب والؿىت واظتهاصاث ؤهل الػّم :لدكمل ما وعص مً ؤخيام في هصىص
الىحي في الىخاب والؿىت ،وألاخيام الاظتهاصًت لهل الػّم ً
ؤًظا.

ً ّ
بػض مػغفت مفغصاث اإلاصؼلر ،هإحي بلى حػغٍف اإلاصؼلر مً خُض وىهه لفاا مغه ًبا ،بىاء غلى
ما فهمىاه مً مػاوي مفغصاجه،
فىلىٌ :الؿُاؾت الكغغُت هي :عغاًت الكاون الػامت في مسخّف هىاحي الخُاة مً زالٌ
الخىم ،بما ًدلم مصالر الػباص مً ظّب ما ًىفػهم وصفؼ ما ًظغهم ،وفم ؤخيام الضًً
ؤلاؾالمي التي ظاءث في الىخاب والؿىت واظتهاصاث ؤهل الػّم.
ؤو ًمىً ازخصاعه باللىٌ( :هي عغاًت الكاون الػامت وفم ؤخيام الكغَػت ؤلاؾالمُت).
ّ
وؾبم قغح مفغصاث الخػغٍف ،غحر ؤهه ال ّبض مً الخإهُض غلى ّؤن اإلالصىص مً كىلىا( :وفم
ؤخيام الكغَػت) ؤي ال حػا طها ،ولِـ اإلالصىص ْ
ً
مىصىصا غُّه ،وؾُإحي
بإن ًيىن الػمل
ع
جفصُل هظه الىلؼت بن قاء هللا.
وللض صعط الىشحر مً ؤهل الػّم ً
كضًما وابً جُمُت وابً اللُم وابً غلُل الخىبلي والخىفُت
والكافػُت وغحرهم ،غلى اؾخػماٌ هظا اإلاصؼلر في الخػبحر غً اإلاػجى الظي فؿغهاها به،
ً
وخضًشا ؤفغصها اإلاػاصغون بىخب هشحرة في طاث الؿُاق واإلاػجى.
www.alabasirah.com
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غحر ّؤن بػع الباخشحن ًغون لّؿُاؾت الكغغُت ً
مػجى ؤطُم صاثغة مما طهغهاه ،فلصغوها
غلى ؤفػاٌ الخاهم التي ّ
جدلم اإلاصلخت مما لم ًغص فيها هص.32
وٍالخظ ّؤن هظه اإلاػجى ّ
ًظُم البدض بلى صاثغة اإلاؿيىث غىه فلؽ مً باب ؤفػاٌ ؤلامام،
ولىىىا هغي ّؤن الظغوعة والخاظت جلخضخي بدض الؿُاؾت الكغغُت بمػىاها الظي كّىاه،
ً
ملصىصا لىا وال لضاعسخي الؿُاؾت الكغغُت الُىم ،وال
فِّـ اإلاػجى الػام الكامل ليل عغاًت
ملصىصا لىا ً
ً
اإلاػجى الظُم لفػاٌ ؤلامام مما ال ّ
ؤًظا ،بل ؤفػاٌ ؤلامام وما ًخػّم
هص فُه
بمجاٌ ؤلامام هى مغاص لىا ،وهى ما هغي الىاكؼ والخاظت جلخظُه.

 - 32انظر أضواء على السياسة الشرعية ص ( )ٔٛللدكتور سعد العتييب.
www.alabasirah.com
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بطا اهؼّلىا مً حػغٍفىا لّؿُاؾت الكغغُت ّ
بإنها عغاًت الكاون الػامت وفم ؤخيام الضًً
ؤلاؾالمي ،فةن الكاون الػامت هشحرة ومدكػبت ،منها اللظاء والاكخصاص واللضماث وخفظ
ُ
الضًً وألامً الػام وخماًت البّض والىاؽ مً الػضو ،وبازخصاع هي ملاصض ؤلامامت التي حػجى
بدفظ مصالر الضًً والضهُا.
وهي بهظا اإلاػجى قامّت لىشحر مً ؤبىاب الفله التي جدخاط لإلمامت ،وبالخالي جدخاط لّؿُاؾت،
وبهظا الكمىٌ إلافهىم الؿُاؾت هخب ابً جُمُت هخابه :الؿُاؾت الكغغُت ،وابً اللُم:
الؼغق الخىمُت ،واإلااوعصي وؤبى ٌػلي هخابيهما :ألاخيام الؿّؼاهُت ،والجىٍجي :هخاب الغُاسي،
وغحرهم.33
وبهظا اإلاػجى لّؿُاؾت هجض ّؤن هصىص الؿُاؾت هشحرة وهشحرة ً
ظضاّ ،
فيل هصىص الفله
الجىاجي والخضوص واإلاػامالث وألاخىاٌ الشلصُت والجهاص واللظاء وبػع الػباصاث التي
جدمل ُب ً
ً
ؾُاؾُا في ظاهب مً ظىاهبها هصالة الجمػت ووالؼواة ،هي هصىص في الؿُاؾت
ػضا
الكغغُت ،بل ّبن ً
هشحرا مً هصىص ألازالق والػلُضة هي هصىص في الؿُاؾت الكغغُت.
وهظا اإلاػجى الكامل إلافهىم الؿُاؾت هى الاؾخػماٌ وؤلاػالق الصخُذ لها ،وهى ما ّ
جضٌ غُّه
الّغت والكغع والخاعٍش.
ً
غحر ّؤن ً
جىظها هبحرا مً اإلاػاصغًًٍ ،دصغ مفهىم الؿُاؾت في كظُت الخىم ،وما ًّىط به مً
ػغٍلت ازخُاع الخاهم وصفاجه وصالخُاجه ومداؾبخه وخىم اللغوط غُّه وهدى طلً ،وفي
 - 33مقاصد ىذه الكتب بشكل أدق بينها تفاوت:
ٔ -فكتاب ابن تيمية يف إدارة الشؤون الداخلية للدولة اإلسالمية.
ٕ -وكتاب ابن القيم يف طرق القضاء وإعمال القرائن يف استخراج احلق ،مع تضمنو لبعض ادلباحث ادلتعلق ابإلدارة
الداخلية كاحلسبة.
ٖ -وكتب ادلاوردي وأيب يعلى واجلويين يف أحكام اخلالفة ورائسة الدولة وعقدىا ومسائلها.
إال ّأنا كلها تندرج حتت ادلعىن العام للسياسة الشرعية ،وتتكامل فيما بينها لتحقيق ىذا الشمول .
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قيل هاام الخىم بىاء غلى الىاغٍاث اإلاػاصغة ،ؤي ّؤنهم ًلصغون مفهىم الؿُاؾت غلى
ظاهب مً ظىاهب ؤخيام ؤلامامت ،التي هي خؿب اإلافهىم الؿابم مبدض مً مباخض
الؿُاؾت ولِؿذ هي الؿُاؾت.
ّ
وبىاء غلى هظا الاؾخػماٌ الظُم لّؿُاؾتً ،لىلىن بهه ال جىظض لضًىا هصىص ؾُاؾُت
هشحرة في الكغَػت ،وال ًىظض هاام ؾُاسخي مػحن في الكغَػت.
غص مباقغة ً
وهظا هالم ال ًجىػ ػغخه بهظه الؿؼدُت ،هما ّؤهه ال ًُلبل وال ًُ ّ
ؤًظا ،بل ال بض مً
ً
واضخا ،وهاهىا هلؼخان ال بض منهما لخدغٍغ مدل الجزاع والبدض.
جفصُل وبُان لُيىن الغص
ألاولى :قلة الىصىص:
بطا خصغها مفهىم الؿُاؾت بما ًخػّم باإلمام وقيل الخىم ،وهى ظاهب مً ؤخيام ؤلامامت
هما ؾبم ّ -
ججز ًال غلى اؾخػماٌ اإلاػاصغًٍ -فالىصىص الكغغُت في هظا الباب كُّّت ً
كُاؾا
بغحره مً ؤبىاب الفله ،وهظا له ِخىمت ال جسفى غلى صاعؽ الكغَػت.
فمً زالٌ اؾخلغاء ؤخيام الكغَػت هجض ّؤنها جىلؿم بلى زالزت ؤكؿام مً خُض وفغة
الىصىص:
 كؿم وافغ ً
ً
مىصىصا غّيها ،همؿاثل
ظضا في الىصىص لضعظت ؤن جيىن مػام مؿاثّه
الػباصاث.34
 وكؿم وافغ في الىصىص ولىً بكيل ّ
ؤكل مً ألاوٌ ،وباب الاظتهاص فُه واؾؼ ،واإلاػامالث
ً
مشال ،واللالف بحن الػّماء في هظًً اللؿمحن مً ظهخحن :ظهت الخػامل مؼ الىصىص
ً
زبىجا ؤو ً
فهما ،ومً ظهت اللُاؽ غّيها.
 - 34العلماء متفقون على عدم مشروعية إثبات عبادة جديدة ابلقياس ،ومتّفقون كذلك على أنّو ال مدخل للقياس فيما ال
لكن مجهورىم يرون أ ّن العبادات معقولة ادلعىن يف كث ًٍن
يُعقل معناه من أعداد الصلوات والركعات وأنصبة الزكاة وحنو ذلكّ .
من أحكامها؛ فيجوز تعليلها وإجراء القياس فيها كغًنىا ،وكتب ادلذاىب األربعة مليئة مبسائل فقهية ليس فيها نصوص
خاصة.
ّ
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 وكؿم هصىصه كُّّت ،وباب الاظتهاص فُه واؾؼ ً
ظضا ،لضعظت ؤن ّ
ظل مؿاثّه مبيُت غلى
الاظتهاص واإلاصالر واإلالاصض ،وهى باب ؤلامامت.
ّ
ولػل الخىمت في هظا الخفاوثّ :ؤن اللؿم الشالض ًياص ًيىن مبىاه غلى جدلُم مصالر الػباص،
ّ
والجاهب الضهُىي فُه واؾؼ وهبحر ،وازخالف ػباجؼ وغاصاث الىاؽ فُه مازغة ومػخبرة ،لظلً
ّ
مخىظه بلى الخإؾِـ والخىظُه
واهذ صاثغة الاظتهاص فُه ؤوؾؼ والىصىص ؤكل ،وصوعها
وؤلاعقاص والخصخُذ لبىصّت الاظتهاص فُه.
ّ
بال ّؤن كّتها وؿبُت ،ؤي ملاعهت بإكغانها مً ؤبىاب الفله ،وإال فهي لِؿذ كُّّت بظاتها هما
ّ
ّ
ًصىعها بػظهم ختى حكػغ مً هالمه ّؤنها قبه مػضومت!! وؤهه ًمًّ مؼّم الخغٍت في الاظتهاص
كُىصا مً الىصىص ّ
ً
ّ
الخػغض إلاؿاثل ؤلامامت ؾخاهغ لىا
جدض اظتهاصه ،وغىض
وال ًمًّ
الىصىص التي ًجب الخلُض بها وال ًجىػ مجاوػتها بلى الغؤي هما ًفػل مً ًؼغح هظه الىلؼت.
الثاهية :تىفرالىظام:
وهىا ال بض ؤن وؿإٌ ما اإلالصىص بالىاام؟ لهىا ؾمػىا ً
هشحرا مً بػع الػّماهُحن ًلىٌ :ال
ًىظض هاام ؾُاسخي في ؤلاؾالم ،وآزغ ًلىٌ ال ًىظض هاام اكخصاصي في ؤلاؾالم ،ولػل هىان
مً ًلىٌ ال ًىظض هاام بصاعي وال كظاجي في ؤلاؾالم.
فماطا ًلصضون بالىاام؟
ّ
هل اإلالصىص :ؤهه ال جىظض ؤؾـ ومباصت جبجى غّيها ألاخيام الؿُاؾت ؤو الاكخصاصًت ؤو
ؤلاصاعٍت وهدىها؟
ؤو ال جىظض ملاصض وؤهضاف وغاًاث لهظه الدكغَػاث؟
ؤو ال جىظض قيُّت ّ
ّ
ملىىت ّ
وملؿمت غلى غغاع اللىاهحن والضؾاجحر والىام الضازُّت
ومبىبت
لّماؾؿاث؟
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فةن وان اإلالصىص ألاوٌ ؤو الشاوي ،فهى ظهل كبُذ بالكغَػت وهظب صاعر غّيهاّ ،
لن الكغَػت
ّ
ومدضصة ومىصىص غّيها ،وهي تهضف
وّها -ومنها ؤخيام ؤلامامت -كامذ غلى مباصت واضخت
لخدلُم غاًاث وملاصض واضخت ،وؾيخيّم غنها ً
الخلا بن قاء هللا .
غُبا بل هى مضح لّكغَػتّ ،
وإن وان اإلالصىص الشالض ،فهظا لِـ ً
لن خصغ الىاؽ طمً
كالب وقيُّت مػُىت ال ٌؿخىغب ازخالف الؼمان واإلايان والػاصاث والىاؽ فُه جظُِم وخغط
غّيهم ،فيان جغن هظه الكيُّاث بلى اظتهاص الىاؽ مً مداؾً الكغَػت ،بل ّبن اللىاهحن
الىطػُت والىام الاكخصاصًت وؤلاصاعٍت جخغحر وجخؼىع وجدبضٌ ؤقيالها وؤؾالُبها ول فترة ً
هاغا
لخغحر الخُاة.
فمً ًىىغ وظىص هاام ؾُاسخي ؤو اكخصاصي ؤو غحرهماً ،غٍض مً الكغَػت ؤن جيىن كض ظاءث
بمىاص وكىاهحن وفلغاث ّ
جبحن ول صغحرة وهبحرة في هظا الجاهب ،وهظا ػػً في الكغَػت لى
َ
خصل ،واإلاػترض ٌػُب غلى الكغَػت َظمالها وهمالها.

www.alabasirah.com
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غىضما هلىٌ ؾُاؾت قغغُتٌ ،ػجي ّؤن هىان ؾُاؾت غحر قغغُت ،وبػع الػّماء ؾيى
الكغغُت بالػاصلت ،وملخضخى طلً ؤن جيىن ملابّتها ظاإلات ،غحر ّؤن الدؿمُت بالكغغُت وغحر
الكغغُت ؤولى وؤفظل.
ُ
ًلىٌ اإلالغٍؼي" :والؿُاؾت هىغان :35ؾُاؾت غاصلت جسغط الخم مً الاالم الفاظغ ،فهي مً
وظه َّها مً َظه َّها ،وكض ّ
ألاخيام الكغغُتَ ،غّ َمها مً َغّ َمهاَ ،
صىف الىاؽ في الؿُاؾت
ِ
ِ
ِ
ِ
هخبا ّ
الكغغُت ً
مخػضصة ،والىىع آلازغ ؾُاؾت ظاإلات ،فالكغَػت ّ
جدغمها".36
ّ
والخض الفاصل بحن الكغغُت وغحر الكغغُت هي مىافلتها لّكغَػت ،فةن وافلتها فهي ؾُاؾت
قغغُت ،هما ؾبم في حػغٍفها ،وإن لم جىافلها فهي ؾُاؾت غحر قغغُت.
ً
مىصىصا غُّه ،وهظا غحر صخُذ ،وعبما
وكض ًفهم البػع اإلاىافلت بإن ًيىن ول ؾّىن
وظضوا مً هالم بػع ؤهل الػّم ما ًاٍض فهمهم ،هما كاٌ ابً جُمُت في مػغض مىاككخه
ّ
مدخج بمً
للخىفُت في كخل فاغل الفاخكت (غمل كىم لىغ)" :وفي جصاهُفهم بطا اخخج غّيهم
ّ
كخّه الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -ؤو ؤمغ بلخّه ،هلخّه اليهىصي الظي ع ّ
الؿابت
ض عؤؽ الجاعٍت ووةهضاعه لضم
ؾبخه وواهذ َ
التي ّ
مػاهضة ،ووإمغه بلخل الّىػي وهدى طلً ،كالىا :هظا ٌػمّه ؾُاؾت ،فُلاٌ
لهم :هظه الؿُاؾت بن كّخم هي مكغوغت لىا فهي خم ،وهي ؾُاؾت قغغُت ،وإن كّخم :لِؿذ
مكغوغت لىا فهظه مسالفت لّؿىت".37
فهى ًغص غلى ؤمغ طهب بلُه الخىفُت وهى اغخباع بػع الػلىباث التي ؤوكػها الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص -والتي
طهغها ابً جُمُت ،هي مً باب الؿُاؾت ،ؤي الػلىبت الاظتهاصًت التي ًغاها الخاهم ،ولِؿذ
ٖ٘ -الذي يظهر أ ّن كالم ادلقريزي يف جزء زل ّدد من السياسة الشرعية ،وىو طريق استخراج القاضي للحق والعدل بٌن
لكن كالمهم داخل يف السياسة الشرعية مبفهومها العام ادلراد
اخلصمٌن .ومثلو كالم ابن تيمية التايل ،و ً
أيضا كالم ابن القيمّ ،
هبذا البحث.
 -ٖٙادلواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر (ٖ.)ٖٛٗ/
 - ٖٚرلمو الفتاوى (ٕٓ.)ٖٜٔ/
www.alabasirah.com
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مً باب الكغع اإلاىصىص غُّه ،فهى ًلىٌ :بن كّخم هي مكغوغت فهظا خم وهي ؾُاؾت
قغغُتّ ،
لن بػع الؿُاؾت الكغغُت ما هى مىصىص غُّه ،وإن كّخم لِؿذ مكغوغت لىا
فهى مسالف إلافهىم ّ
الؿىت في الفله وألاصىٌ ،ولِـ في هالمه كصغ الؿُاؾت الكغغُت غلى
اإلاىصىص غُّه فلؽ.
ّ
ً
صغح جّمُظه ابً اللُم ّؤن ً
بابا ً
بل ّ
مىصىصا غُّه ،وإهما
هبحرا مً الؿُاؾت الكغغُت لِـ
ًدلم مصلخت قغغُت ،فُما هلّه مً مىاظغة ابً غلُل ،خُض كاٌ" :وظغث في طلً مىاظغة
بحن ؤبي الىفاء ابً غلُل وبحن بػع الفلهاء،
فلاٌ ابً غلُل :الػمل بالؿُاؾت هى الخؼم ،وال ًسّى مىه بمام،
وكاٌ آلازغ :ال ؾُاؾت بال ما وافم الكغع،
فلاٌ ابً غلُل :الؿُاؾت ما وان مً ألافػاٌ بدُض ًيىن الىاؽ مػه ؤكغب بلى الصالح
وؤبػض غً الفؿاص ،وإن لم ٌكغغه الغؾىٌ -ملسو هيلع هللا ىلص -وال هؼٌ به وحي ،فةن ؤعصث بلىلً "ال
ؾُاؾت بال ما وافم الكغع" ؤي لم ًسالف ما هؼم به الكغع فصخُذ ،وإن ؤعصث ما هؼم به
الكغع فغّؽ وحغُّؽ لّصخابت ،فلض ظغي مً اللّفاء الغاقضًً مً اللخل والخمشُل ما ال
بالؿ َحر ،ولى لم ًىً بال جدغٍم اإلاصاخف وان ع ًؤًا اغخمضوا فُه غلى مصلخت،
ًجخضه غالم ِ
وهظلً جدغٍم غلي ّ
هغم هللا وظهه الؼهاصكت في ألازاصًض ،وهفي غمغ هصغ بً حجاط ."...
ّ
كاٌ ابً اللُم" :كّذ :هظا مىطؼ مؼلت ؤكضام ،ومظّت ؤفهام ،وهى ملام طىً في مػترن
ّ
صػبّ ،
فػؼّىا الخضوص ،وطُػىا الخلىقَّ ،
وظغئوا ؤهل الفجىع غلى
فغغ فُه ػاثفت
ً
الفؿاص ،وظػّىا الكغَػت كاصغة ال جلىم بمصالر الػباصّ ،
وؾضوا غلى ؤهفؿهم ػغكا
ّ
ّ
املخم مً اإلابؼل ،وغؼّىها مؼ غّمهم وغّم الىاؽ بها ّؤنها
صخُدت مً الؼغق التي ٌُػغف بها
ّ
ظىا منهم مىافاتها للىاغض الكغع ،والظي ؤوظب لهم طلً ُ
ؤصلت خمًّ ،
هىع جلصحر في مػغفت
فّما ؤي والة ألامغ طلً ّ
وؤن الىاؽ ال ٌؿخلُم
خلُلت الكغَػت والخؼبُم بحن الىاكؼ وبُنها ّ ،ع
ؤمغهم بال بصخيء ػاثض غلى ما فهمه هاالء مً الكغَػت ،فإخضزىا لهم كىاهحن ؾُاؾُت ًيخام
بها مصالر الػالم ،فخىلض مً جلصحر ؤولئً في الكغَػت وإخضار هاالء ما ؤخضزىه مً ؤوطاع
www.alabasirah.com
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َّ
ٌ
َ
ؾُاؾتهم ٌّ
وحػظع اؾخضعاهه ،وؤفغػذ ػاثفت ؤزغي
وجفاكم ألامغ،
وفؿاص غغٍع،
قغ ػىٍل،
ُ
ّ
فؿىغذ مىه ما ًىاكع خىم هللا وعؾىله ،وهال الؼاثفخحن ؤجِذ مً ِك َب ِل جلصحرها في مػغفت
ما بػض هللا به ؾىلهّ ،
فةن هللا ؤعؾل عؾّه وؤهؼٌ هخبه لُلىم الىاؽ باللؿؽ ،وهى الػضٌ
ع
ّ
الظي كامذ به الؿمىاث وألاعض ،فةطا ظهغث ؤماعاث الخم ،وكامذ ؤصلت الػلل ،وؤؾفغ
بإي ػغٍم وانّ ،
صبده ّ
فشم قغع هللا وصًىه وعطاه وؤمغه ،وهللا –حػالى -لم ًدصغ ػغق الػضٌ
وؤصلخه وؤماعاجه في هىع واخض وؤبؼل غحره مً الؼغق التي هي ؤكىي مىه ّ
وؤصٌ وؤظهغ! بل ّبحن بما
قغغه مً الؼغق ّؤن ملصىصه بكامت الخم والػضٌ وكُام الىاؽ باللؿؽّ ،
فإي ػغٍم
اؾخسغط بها الخم ومػغفت الػضٌ وظب الخىم بمىظبها وملخظاها".38
وفي هالمه الؿابم بُان ؾبب اهدغاف ؤهل الجمىص الظًً كصغوا الؿُاؾت غلى ما ّ
هص غُّه
خل َ
الكغع ،وؤهل ؤلافغاغ الظًً فخدىا باب الؿُاؾت غلى ما ّ
وخ ُغم ،وهى ظهّهم بملاصض
الكغَػت وغاًت الغؾالت.
اللُم غلى هالمه الؿابم في مىطؼ آزغ ً
وكض ػاص ابً ّ
بُاها ًّ
مهما لؿبب الاهدغاف فلاٌ" :ولػمغ
ّ
جىاف ما ظاء به الغؾىٌ -ملسو هيلع هللا ىلص -وإن هافذ ما فهمىه
هللا بنها [ؤي ؤفػاٌ الصخابت الؿابلت] لم ِ
مً قغَػخه باظتهاصهم ،والظي ؤوظب لهم طلً :هىع جلصحر في مػغفت الكغَػت ،وجلصحر في
مػغفت الىاكؼ ،وججزًل ؤخضهما غلى آلازغ".39
ّ
وبُان طلً ّؤن ً
ظؼءا ً
هبحرا مً الؿُاؾت في بصاعة قاون الػامت هى لّىىاػٌ ،وظّها في ؤمىع
وألامت ،وباب اإلاصلخت هبحر ال ّ
الضهُا ،ومحزان هظا الباب جدلُم مصلخت الغغُت ّ
ًخػحن
جدلُله غلى اإلاىصىص في الكغع ،وجدلُم اإلاصلخت باب مً ؤبىاب الكغع هما ؾُإحي بُاهه،
ً
وبهظا جيىن الؿُاؾت الكغغُت مً الكغَػت ولِؿذ ً
قِئا ملابال لها ،هما ّهبه لهظا ابً اللُم
بلىله" :وال هلىٌّ :بن الؿُاؾت الػاصلت مسالفت لّكغَػت اليامّت ،بل هي ظؼء مً ؤظؼائها
ّ
ً
وباب مً ؤبىابها ،وحؿمُتها ؾُاؾت ؤمغ اصؼالحي ،وإال فةطا واهذ غضال فهي مً الكغع"،40
 - ٖٛإعالم الوقعٌن (ٗ.)ٕٛٗ/
 - ٖٜالطريق احلكمية ص (ٖٔ).
ٓٗ  -إعالم ادلوقعٌن (ٗ.)ٕٛٗ/
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الخىم بلى قغغُت وؾُاؾُت ،هخلؿُم مً ّ
َ
كؿم الؼغٍلت بلى قغَػت
وكاٌ" :وجلؿُم الىاؽ
وخلُلت ،وطلً جلؿُم باػل ،فالخلُلت هىغان :خلُلت :هي ّ
خم صخُذ فهي ّ
لب الكغَػت ال
كؿُمتها ،وخلُلت باػّت فهي مظاصة لّكغَػت همظاصة الظالٌ لّهضي.
وهظلً الؿُاؾت هىغان :ؾُاؾت غاصلت فهي ظؼء مً الكغَػت وكؿم مً ؤكؿامها ال
ّ
مظاصة لّكغَػت مظاصة الاّم لّػضٌ".41
كؿُمتها ،وؾُاؾت باػّت فهي
وفي هالمه الغاجؼ هظا ع ّص كىي مبحن غلى مً ظػل الؿُاؾت مغاًغة لّضًً ،ؾىاء ممً طهب
هدى ؾُاؾت الغغب ،ؤو ممً جغن الؿُاؾت واغخبرها مسالفت لّضًً ،وعفؼ قػاعاث( :ال
ؾُاؾت في الضًً ،ومً الؿُاؾت جغن الؿُاؾت ،والؿُاؾت هجاؾت) وهدىها مً غباعاث
مألها بلى الػّماهُت ،وهي فصل الضًً غً الضولت باؾم ؤلاؾالم.
ول عؤي ًغاه الخاهم ّ
ًلل زؼغ هاالء غً زؼغ مً غالى في الؿُاؾت فغاح ًُجحز ّ
وال ّ
وول
ّ
ً
ؾّىن ولى زالف الكغع ،وَػخبره ظاثؼ ؾُاؾت ،وهظا غحن الظالٌ والخفّذ مً الكغع،
ّ
همً ًدىم باللىاهحن الىطػُت.

ٔٗ  -بدائع الفوائد (ٖ.)ٔ٘ٗ/
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مما ؾبم ّ
ًدبحن ّؤن ظىهغ الؿُاؾت جدلُم اإلاصلخت ّ
ّ
لألمت ،ولهظا واهذ اللاغضة الفلهُت غىض
ُّ ُ
"جصغف ؤلامام غلى الغغُت مىىغ باإلاصلخت".42
ؤهل الػّم:
ّ
"جصغف الغاعي في ؤمىع الغغُت ًجب ؤن
كاٌ الكُش غلي ؤمحن ؤفىضي في قغح هظه اللاغضة:
ً
ًيىن ًّ
مبيُا غلى اإلاصلخت ،وما لم ًىً هظلً ال ًيىن
صخُدا ،والغغُت هىا غمىم الىاؽ
الظًً هم جدذ والًت الىلي".43
َ
"الخصغف غلى الغغُت مىىغ باإلاصلخت ،ؤيِ :ب ّن هفاط جصغف الغاعي غلى
وكاٌ الكُش الؼعكا:
َ
َ
ّ
ّ
الغغُت ولؼومه غّيهم قائوا ؤو ؤ َبىا ُم َػّ ٌم ومخىكف غلى وظىص الشمغة واإلاىفػت في طمً
ً
مىفػت ما وظب غّيهم جىفُظه ،وإال صّ ،
جصغفه ّ
صًيُت واهذ ؤو صهُىٍت ،فةن ّ
ّ
لن الغاعي
جظمً
ع
مترصص بحن الظغع والػبض ،وهالهما لِـ مً ّ
وجصغفه خُيئظ ّ
ّ
الىاغ ِفي شخيء ".44
هاظغ،
وهظه اللاغضة هغحرها مً كىاغض الفله هي اهخاام ً
مػجى ظامؼ جىغع في ظؼثُاث فلهُت ختى
ً
ً
كاغضة فلهُت ،ومً هصىص الفلهاء التي ظاء فيها هظا اإلاػجى كىٌ
صاع هظا اإلاػجى الجامؼ
ٌ
الكافعي" :مجزلت الىالي مً الغغُت ،مجزلت ّ
الىلي مً الُدُم" ،45وهي مؿخلاة مً كىٌ غمغ -
ّ
هنع هللا يضر -وهى ؤصل هظ اللاغضة" :بوي ؤهؼلذ هفسخي مً ماٌ هللا بمجزلت والي الُدُم".46
والجؼثُاث الفلهُت التي ظاء فيها مػجى هظه اللاغضة هشحرة ًّ
ظضا ،ومغاصها هىا بُان ّؤن َمً ولي
ؤمغ الػامت فػُّه ؤن ًدلم لهم مصالخهم في ؾُاؾخه ،وإال فخػخبر ؾُاؾخه لهم غحر قغغُت.

ٕٗ  -ادلنثور يف القواعد الفقهية للزركشي ص (ٔ ،)ٖٜٓ/األشباه والنظائر للسيوطي ص (ٕٔٔ) ،األشباه والنظائر البن
جنيم ص (ٗٓٔ) وغًنىا من كتب القواعد واألصول.
ٖٗ  -شرح رللة األحكام العدلية ص (ٔ.)٘ٚ/
ٗٗ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص (.)ٖٜٓ
٘ٗ  -ادلنثور للزركشي ص (ٔ.)ٖٜٓ/
 - ٗٙالسنن الكربى للبيهقي برقم (ٔٓٓٔٔ).
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واإلاصلخت لِـ ما وافم الهىي ؤو الغغبت ،فهىان مصالر وهمُت ؤو غحر قغغُت ،بل اإلاصلخت:
"ما َظ َّ َب مىفػت ؤو َص َف َؼ مظغة" ،47ؤي ّ
ً
ً
مكغوغا ّ
لألمت ،ولهظا كؿم الػّماء
غغطا
خلم
اإلاصالر زالزت ؤكؿام:48
 .3مصلخت مكغوغت :ؤي ّ
ؤكغها الكغع هخدلُم الغبذ في الخجاعة اإلاباخت ،وإقباع الغغٍؼة في
الؼواط.
مدغمتّ :
 .2مصلخت ّ
هص الكغع غلى جدغٍمها هخدلُم الغبذ في بُؼ اللمغ ؤو لخم اللجزًغ،
وإقباع الغغٍؼة في الؼها.
 .1مصلخت مغؾّت :وهي التي ؾىذ غنها الكغع ،وهي مػخبرة بكغوغ زالزت:49
ؤ .ؤن جيىن خلُلُت ولِؿذ مصلخت وهمُت ،وطلً بدُلً وكىع مىفػت ؤو صفؼ مفؿضة
بها.
ب .ؤن جيىن ّ
غامت ولِؿذ زاصت ،ؤي ّؤن الىفؼ املجّىب بها والظغع اإلاضفىع ٌكمل ؤهبر
غضص مً الىاؽ ولِـ لفغص ؤو ؤفغاص كالثل.
ط .ؤن ال حػاعض مبضؤ ؤو ً
خىما زبذ بالكغع ،وٍمشّىن لها بفخىي ًدحى الُّثي خُض ؤفتى
ؤمحر ألاهضلـ بالصُام في هفاعة الجماع في نهاع عمظان بإن ًصىم قهغٍحن مخخابػحن،
ّ
وغّل طلً ّ
ّ
بإن اإلالصىص مً الىفاعة
والصُام بهما ًيىن بطا لم ًجض غخم عكبت،50
 - ٗٚادلستصفى للغزايل ص (ٔ.)ٔٚٗ/
 - ٗٛادلستصفى للغزايل ص (ٔ.)ٖٔٚ/
 - ٜٗعلم أصول الفقو لعبد الوىاب خالف ص (ٕ.)ٛ
اّللُ َعْنوُ ،قَا َل( :بَْي نَ َما َْحن ُن ُجلُ ٌ ِ ِ
الَ :ي
صلَّى ،هللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،إِ ْذ َجاءَهُ َر ُج ٌل فَ َق َ
ٓ٘  -حلديث أيب ُىَريْ َرةَ َر ِض َي َّ
َّيب َ
وس عْن َد الن ِّ
ول َِّ
ول َِّ
ال َر ُس ُ
صائٌِم ،فَ َق َ
ك؟ قَ َ
ْت .قَ َ
َر ُس َ
صلَّى ،هللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َمَ :ى ْل ََِت ُد َرقَبَةً
الَ :ما لَ َ
الَ :وقَ ْع ُ
اّلل َىلَك ُ
اّلل َ
ت َعلَى ْامَرأَِت َوأ ََن َ
ِِ
ِ
ِ
وم َش ْهريْ ِن ُمتَ تَابِ َع ْ ِ
ال :الَ،
ٌن ِم ْس ِكينًا .قَ َ
ال :الَ ،فَ َق َ
ٌن ،قَ َ
ال :الَ ،قَ َ
تُ ْعتِ ُق َها؟ قَ َ
ال :فَ َه ْل ََت ُد إِطْ َع َام ستّ َ
يع أَ ْن تَ ُ
ال :فَ َه ْل تَ ْستَط ُ
صَ َ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
العَر ُق ادلِكْتَلُ-
قَ َ
ال :فَ َم َك َ
صلَّى ،هللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ،فَبَ ْي نَا َْحن ُن َعلَى ذَل َ
ك أُِتَ النِ ُّ
ث النِ ُّ
صلَّى ،هللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ب َعَرق ف َيها َتٌَْر َ -و َ
َّيب َ
َّيب َ
اّللِ؟ فَ و َِّ
ٌن الَبَتَ ْي َها -
الر ُج ُل :أ ََعلَى أَفْ َقَر ِم ِّين َي َر ُس َ
َّق بِِو فَ َق َ
ال :أ ََن ،قَ َ
السائِ ُل؟ فَ َق َ
قَ َ
صد ْ
ال َّ
ال :أَيْ َن َّ
اّلل َما بَ ْ َ
الُ :خ ْذ َىا ،فَتَ َ
ول َّ َ
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ّ
ّ
ًخدلم بصىم الكهغًٍ ؤهثر مً غخم الغكبت ،لن ألامحر
الؼظغ ،وهى كض عؤي ّؤن الؼظغ
لىً صىم قهغًٍ مخخابػحن ّ
ٌكم غُّهّ .
كاصع غلى الػخمّ ،
ولىنها فخىي مسالفت لّىص.
وػاص بػع الكافػُت قغغ ؤن جيىن طغوعٍت :ؤي ما واهذ مً الظغوعاث اللمـ :الضًً
والػلل والىفـ واإلااٌ واليؿب.51
الػامت ًجب ؤن جيىن ّ
وبىاء غلى ما ؾبمّ :
ّ
مدللت
فةن جصغفاث الخاهم ؤو مً ٌؿىؽ
إلاصالخهم مً ظّب الىفؼ لهم وصفؼ الظغع غنهم ،وهظه اإلاصلخت ًجب ؤن جيىن مىظبؼت
بالكغوغ الؿابلت.
ّ
وٍبحن الكاػبي جىُُف اإلاصلخت ً
فلهُا ،ؤو صىعة خصىلها ،فُلىٌّ " :
ول ؤصل قغعي لم ٌكهض
ً
ً
مالثما لخصغفاث الكغع ،ومإزىطا مػىاه مً ؤصلخه ،فهى صخُذ ًُبجى
له هص مػحن ،ووان
ّ
ملؼىغا بهّ ،
ً
لن ألاصلت ال ًّؼم
غُّهُ ،وٍغظؼ بلُه بطا وان طلً ألاصل كض صاع بمجمىع ؤصلخه
ّ
جلضمّ ،
ؤن جضٌ غلى اللؼؼ بالخىم باهفغاصها صون اهظمام غحرها بليها هما ّ
لن طلً واإلاخػظع،
وٍضزل جدذ هظا طغب الاؾخضالٌ اإلاغؾل الظي اغخمضه مالً والكافعي".52
وفي ّ
هصه غلى الكافعي بقاعة بلى ّؤن اإلاصلخت اإلاغؾّت لِؿذ مظهب مالً فدؿب ،بل هي
غىض الخؼبُم مظهب الجمُؼ ،كاٌ الكىواوي" :كاٌ ابً صكُم الػُض :الظي ال ّ
قً فُه ّؤن
ً
جغظُدا غلى غحره مً الفلهاء في هظا الىىع ،وٍُّه ؤخمض بً خىبل ،وال ًياص ًسّى غحرهما
إلاالً
مً اغخباعه في الجمّت ،ولىً لهظًً جغظُذ في الاؾخػماٌ لها غلى غحرهما .كاٌ اللغافي :هي غىض
ً
الخدلُم في ظمُؼ اإلاظاهب ،لنهم ًلىمىن وٍلػضون باإلاىاؾبت ،وال ًؼّبىن
قاهضا باالغخباع،
وال وػجي باإلاصلخت اإلاغؾّت بال طلً ".53
ت أَفْ َقر ِمن أَى ِل ب ي ِِت ،فَض ِحك النَِّيب -صلَّى ،هلل علَي ِو وسلَّم -ح َّّت ب َدت أَنْيابوُ ،ثَّ قَ َ ِ
ٌن -أَىل ب ي ٍ
يُِر ُ
ُ ْ ْ َْ
يد احلََّرتَ ْ ِ ْ ُ َْ
ال :أَطْع ْموُ
َ َ ُّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ
ك) .رواه البخاري (.)ٜٖٔٙ
أ َْىلَ َ
ٔ٘  -اإلهباج شرح ادلنهاج للسبكي ص (ٖ.)ٔٚٛ/
ٕ٘  -ادلوافقات (ٔ.)ٖٕ/
ٖ٘  -إرشاد الفحول (ٕ.)ٔٛٗ/
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وإطا جدللذ اإلاصلخت بكغوػها الؿابلت ،فهي جازغ في جصغفاث الخاهم مً غضة هىاحي:
مدغ ًما ،وؤمشّخه هشحرة ،منها ظىاػ فغض طغٍبت غلى ماٌ ألاغىُاء بطا ّ
ؤ -كض جبُذ ّ
تهضص ؤمً
الضولت وعجؼ بِذ اإلااٌ غلى ّ
ؾض الخاظت ،وظىاػ طغب اإلاتهم لّىصىٌ لالغتراف ،وظىاػ
كخل الؼهضًم وؤصخاب الفؿاص ممً ال ًيخهي زؼغهم بال باللخل غىض بػع ؤهل الػّم،
وهدى طلً.
ب -كض جبُذ جغن واظب وةكامت الخضوص خاٌ الخغب ،وغىض الظغو ة هما جغن غمغ ّ
خض
ع
ٍ
الؿغكت غام املجاغت.
ً
مفظىال غلى فاطل همباٌػت اإلافظىٌ مؼ وظىص الفاطل بطا ّ
ث -وكض ّ
جدللذ فُه
جغجر
الىفاءة لإلمامت.
جلُض ً
مباخا هما لى عؤي ؤلامام مىؼ الغغُت مً فػل مباح لخدلُم مصلخت ّ
ر -وكض ّ
ألامت.
ً
ط -وكض ّ
جغجر ً
مسخّفا فُه ،وجّؼم ألازظ بإخضهما ،لجمؼ وّمت ألامت.
خىما
وواضر ّؤن مؿإلت جدضًض اإلاصلخت زم جدضًض طىابؼها وخضوصها هي مؿإلت اظتهاصًت بدخت،
ّ
فمغصها بلى الػّماء املجتهضًً ،الؾُما في غصغها الخاطغ خُض ًىضع وظىص خاهم غىضه غّم
ً
ّ
ً
بالكغع ،فظال غً ؤن ًيىن
مجتهضا .ولى جغن ألامغ للخيام في هظا لغبما ظػّىا اإلاصلخت
اإلاغؾّت ً
بابا لّاّم والاؾدبضاص.
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ّبن فهم ومػغفت ملاصض ومباصت الكغَػت مهم ً
ظضا في باب الؿُاؾت الكغغُت ،ختى ًجػل
اإلاؿّم ؾُاؾخه ّ
ّ
ومبيُت غلى مباصئها ،وفُما ًإحي حػغٍف بملاصض
مدللت إلالاصض الكغَػت،
ومباصت الكغَػت.

ّ
غغفها الكُش ابً غاقىع بلىله" :اإلاػاوي والخىم اإلالخىظت لّكاعع في ظمُؼ ؤخىاٌ الدكغَؼ
ؤو مػامها".54
ّ
وغغفها الضهخىع ًىؾف الػالم بلىله" :هي اإلاصالر التي حػىص بلى الػباص في صهُاهم وؤزغاهم،
ؾىاء ؤوان جدصُّها غً ػغٍم ظّب اإلاىافؼ ،ؤو غً ػغٍم صفؼ اإلاظاع" .55
ّ
وغغفها الضهخىع دمحم الُىبي بلىله" :هي اإلاػاوي والخىم وهدىها التي عاغاها الكاعع في الدكغَؼ
ً
ً
وزصىصا ،مً ؤظل جدلُم مصالر الػباص".56
غمىما
ّ
واإلاالخظ في حػغٍف الكُش ابً غاقىع ؤهه اغخبر اإلالاصض هي خىم الدكغَؼ واإلاػاوي
اإلالخىظتّ ،ؤما حػغٍف الضهخىع ًىؾف الػالم فاغخبرها اإلاصالر ،ولػل حػغٍف الكُش ابً
غاقىع هى ّ
ألاصق في بُان خلُلت اإلالاصض ،وؤما حػغٍف الضهخىع ًىؾف الػالم فهى حػغٍف
لها بإزغها وزمغتها ،ولهظا وان حػغٍف الضهخىع الُىبي ؤقمل ّ
وؤصق ،بط ّبحن ّؤن خلُلتها هي
اإلاػاوي والخىم اإلالخىظت ،وغاًتها وزمغتها جدلُم اإلاصالر.

ٗ٘مقاصد الشريعة البن عاشور ،ص (ٔ٘).
٘٘ادلقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ص (.)ٜٚ
 -٘ٙمقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية ،ص (.)ٖٚ
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ؤي ًمىً اللىٌّ :بن ؤخيام الكغَػت ظاءث لخدلُم مصالر الػباص ،هما ًلىٌ الكاػبي:
"اإلاػّىم مً الكغَػت ؤنها قغغذ إلاصالر الػباص ،فالخيُّف ّوّه ّبما لضعء مفؿضةّ ،
وإما لجّب
مصلخت ،ؤو لهما ً
مػا ،فالضازل جدخه ملخع إلاا وطػذ له".57
ً
وخىما هي ملاصضها في الدكغَؼ،
وكض عاغذ الكغَػت مً ؤظل جدلُم هظه اإلاصالر مػاوي
فدفظ اإلااٌ مً ملاصض الكغَػت ،وبدفظ اإلااٌ جخدلم مصالر الىاؽ في اإلاػاف ،وخفظ
الىفـ مً ملاصض الكغَػت وبدفظ الىفـ جخدلم مصالر الىاؽ في الخُاة وألامان ،وهىظا.
ولِؿذ هظه اإلالاصض غلى ص ظت واخضةّ ،
لن مصالر الىاؽ لِؿذ غلى صعظت واخضة ،ولهظا
ع
ّ
كؿم الػّماء اإلالاصض زالزت ؤكؿام ،طغوعٍت وخاظُت وجدؿُيُت.
ّؤما الظغوعٍت فُلىٌ الكاػبي " :فمػىاها ّؤنها ال ّبض منها في كُام مصالر الضًً والضهُا ،بدُض
بطا فلضث لم ججغ مصالر الضهُا غلى اؾخلامت ،بل غلى فؿاص وتهاعط وفىث خُاة ،وفي ألازغي
فىث الىجاة والىػُم ،والغظىع باللؿغان اإلابحن".58
ُ
ؤي ّؤن الصخيء الظي ًخؼّبه الىاؽ ،بطا وصل بهم ألامغ بلى ّ
ؤهه لى فلض لتهضصث خُاتهم،
واوػضمذ الؿػاصة وؾاص الكلاء في الضهُا ؤو آلازغة ،فػىضها ّ
ٌؿيى هظ الصخيء "طغوعة"،
وخفاها ملصض مً ملاصض الكغَػت ،وباالؾخلغاء ّ
جىصل الػّماء بلى جدضًض هظه ألامىع
الظغوعٍت بسمؿتً ،لىٌ الكاػبي " :اجفلذ ّ
ألامت بل ؾاثغ اإلاّل غلى ّؤن الكغَػت ُوطػذ
ْ
وغّمها غىض
لّمدافات غلى الظغوعٍاث اللمـ ،وهي الضًً والىفـ واليؿل واإلااٌ والػللِ ،
مػحن وال قهض لىا ؤصل ّ
ألامت والظغوعي ،ولم ًشبذ لىا طلً بضلُل ّ
مػحن ًمخاػ بغظىغها بلُه،
ّ
بل ُغّمذ مالءمتها لّكغَػت بمجمىع ؤصلت ال جىدصغ في باب واخض".59
وؤما الخاظُاث فُلىٌ الكاػبي" :فمػىاها ّؤنها ُم َ
فخ ٌ
لغ بليها مً خُض الخىؾػت وعفؼ الظُم
ّ
ّ
واإلاكلت الالخلت بفىث اإلاؼّىب ،فةطا لم جغ َ
اع صزل غلى اإلايّفحن
اإلااصي في الغالب بلى الخغط
 -٘ٚادلوافقات للشاطيب ،ص (ٔ.)ٜٜٔ/
 -٘ٛادلوافقات ص (ٕ.)ٛ/
 -ٜ٘ادلوافقات ص (ٔ.)ٖٛ/
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ّ
واإلاكلتّ ،
ولىىه ال ًبّغ مبّغ الفؿاص الػاصي اإلاخىكؼ في اإلاصالر
غلى الجمّت -الخغطالػامت".60
ؤي ؤن الىاؽ بداظت بليها ،ولىً خاظتهم لِؿذ هداظتهم بلى الظغوعٍاث ،فّى لم جخدلم
لهم إلاا تهضصث خُاتهم ،ولىً ؾُلػىن في مكلت وغىذ ،فمغاغاة الكغَػت لها مً باب
الخِؿحر وعفؼ الخغط ،والغزص في الػباصاث ،وإباخت البُىع وغلىص اإلاػاوطاث في اإلاػامالث،
والىالًت في الؼواط ،وهدى طلً مً ألاخيام.
وؤما الخدؿُيُاث فُلىٌ الكاػبي" :فمػىاها ألازظ بما ًُّم مً مداؾً الػاصاثّ ،
وججىب
ألاخىاٌ اإلاضوؿاث ،التي جإهفها الػلىٌ الغاجخاث ،وٍجمؼ طلً كؿم مياعم ألازالق".61
ّ
ؤي ؤن هظه ألامىع بهما ًؼّبها الىاؽ مً ؤظل الغفاهُت والخّظط ،بدُض جخجمل خُاتهم
ّ
وَؿىصها الىػُم ،ولى فلضث إلاا ّ
ومكلت ،وأصاب الؼػام
تهضصث خُاتهم ،وإلاا قػغوا بدغط
والكغاب والػاصاث ،وهدى طلً مً مياعم ألازالق ومداؾنها.

ً
واف ،ولم ًُخفم غلى مفهىمه ،ولهظا هغي ازخالفا في
مصؼلر مباصت الكغَػت لم ًخدغع بلضع ٍ
اؾخػماالجه ،فمنهم مً ٌؿخػمّه بمػجى ؤخيام الكغَػت هفؿها ،ومنهم مً ٌؿخػمّه بمػجى
ؤصىٌ الفله ومصاصع الدكغَؼ ،ومنهم مً ٌؿخػمّه بمػجى ملاصض الكغَػت ،وهظا الخىىع
واضر إلاً اؾخلغؤ هالم ؤهل الػّم وال ؾُما اإلاػاصغًٍ غىض اؾخػماٌ هظا اإلاصؼلر.
ّ
ً
غحر ّؤن زمت اؾخػماال ع ّصصه البػع لػّه مىاؾب في جىطُذ اإلاغاص بهظا اإلاصؼلر ،وهى ّؤن
مبادئ الشريعة هي :املعاوي والقيم التي بىيت عليها أحكام الشريعة .فهظه اإلاباصت ؤقبه
باإلاىؼّلاث الفىغٍت ؤو ألاؾـ الل َُ ّ
مُت وألازالكُت التي ؤكُمذ غّيها ؤخيام الكغَػت
ِ
ٓ -ٙادلوافقات ص(ٕ.)ٔٓ/
ٔ -ٙادلوافقات ص (ٕ.)ٔٔ/
www.alabasirah.com
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ؤلاؾالمُت ،وهي ملخىظت ومؿخيبؼت باالؾخلغاء لخيام الكغَػت وهصىصها ،هداٌ اإلالاصض
التي ؤقاع بليها الكاػبي.
ّ
ّ
والػؼة
فالخىخُض والاجباع والخغٍت والػضٌ وؤلاخؿان واإلاؿاواة والغخمت والِؿغ والكىعي
ّ
والىغامت وّها مباصت بؾالمُت اهؼّلذ منها الكغَػت ّ
وؤؾؿذ غّيها ؤخيامها ،وصلذ غُّه
هصىص الىخاب والؿىت.
والفغق بُنها وبحن اإلاضلىالث ألازغي التي اؾخػمّها آلازغون فيها واضر:
فالفرق بين املبادئ وألاحكام :هى ّؤن ألاخيام الكغغُت هي الخالٌ والخغام واإلاىغوه واإلاىضوب
واإلاباح في ؾاثغ املجاالث ،ؤما اإلاباصت فهي ألاؾـ واللُم التي بىِذ غّيها وؤكُمذ غّيها
ألاخيام.
والفرق بين املبادئ وأصىل الفقه :هى ّؤن ألاصىٌ كىاغض غّمُت في الّغت ؤو الخضًض ؤو
ّ
ّ
الىصّ ،ؤما اإلاباصت فهي ِك َُم ومػاوي وُّت
الخفؿحر ٌؿخيبؽ مً زاللها الخىم الفلهي مً
ّ
غامت ؤكُمذ غّيها ألاخيام.
والفرق بين املقاصد واملبادئ :هى ّؤن اإلالاصض مػاوي ملخىظت باإلاأٌ ،ؤي وظىصها ًخدلم
بااللتزام بالدكغَؼ ،واإلاباصت مػاوي ملخىظت بالبضء ؤي وظىصها ؾابم للخىم.
وهاغا لهظا الخلا ب والدكابه الضكُم ًسّؽ البػع بحن اإلالاصض واإلاباصت ،وَػخبرونهما ً
ً
قِئا
ع
َ
ً
واخضا ،لىً ب ّ
الخإمل الضكُم ًُالخظ الفغق ،وبالمشّت ًّخطر:
 فمً ملاصض (الخػُّم)ُ :بىاء ؤلاوؿان بخىؾػت مضاعهه وجىمُت غلّه وتهظًب ؤزالكه ،وبىاء
املجخمؼ وجدلُم نهظخه ،وغماعة ألاعض  ...الخّ ،ؤما مباصت الخػُّم الصخُذ فهي :بجاخت
الػّم للجمُؼ بغحر جمُحز ،والبدض الػّيي ،والخؼبُم واإلاماعؾت ،واخترام اإلاػّم  ...الخ.
فبحن مباصثه وملاصضه فغق واضر.
 وفي باب ألاخيام الكغغُت:www.alabasirah.com
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( oجدغٍم كخل الىفـ) ،فالخدغٍم هى خىم الكغَػت ،والىصىص هي صلُل الخدغٍم،
وكىاغض الاؾخيباغ هي ؤصىٌ الفله ،وخفظ الىفـ هى ملصض الكغَػت ،والػضٌ
ُ
هى اإلابضؤ الظي ؤكُم غُّه الخىم.
 oوهظلً (جدغٍم الغبا) ،فاإلالصض مً جدغٍمه :خفظ اإلااٌ ،ومبضؤ جدغٍمه :الغخمت
والػضٌ ومىؼ الاّم.
وهىظا في ؾاثغ ؤخيام الكغَػت.
ولِـ الغغض هىا ؤن ّ
هبحن ما هي مباصت الكغَػت ؤو ما هي ملاصضها ،والضلُل غّيهما ،فهى
زغوط بالبدض غً مؿاعه ،ولىً الغاًت هي ؤن وكحر بلى ّؤن الكغَػت بيذ ؤخيامها غلى مباصت
ً
وعاغذ في بىائها ملاصض والخاذ مً زاللها جدلُم مصالر ،ولم جىً ؤخيام الكغَػت غبصُت
البخت.

مػان مكترهت بحن الكغَػت ؤلاؾالمُت وغحرها مً ألاصًان
مباصت الكغَػت وملاصضها
ٍ
واللىاهحن الىطػُتّ ،
وغحرها في ألاخيام التي هي الىؾاثل لخدلُم
الكغَػت
بحن
اللالف
ولىً
ِ
ِ
هظه اإلالاصض وإظهاع هظه اإلاباصت ،ولهظا ّ
َ
ؤخيام الكغَػت ؤلاؾالمُت الػمت ومخػُىت
فةن
لخدلُم اإلالاصض وإظهاع اإلاباصت ،وهضع ؤخيام الكغَػت وجإوٍّها ؤو حغُحرها واغخماص ؤخيام
ّ
وطػُت ما ؤهؼٌ هللا بها مً ؾّؼان ّ
جدلم ملاصض الكغَػت وجاهغ مباصئها هى
بذجت ّؤنها
زغوط غً الكغع ،بل هى ػػً في الكغع باغخباع ّؤن َ
غحره ؤفظل مىه في جدلُم اإلالاصض
واإلاباصت ،ولهظا وان مً خُّت الػّماهُحن وؤغضاء الكغَػت ؤن كغعوا في بػع الضؾاجحر
الػغبُت ّؤن مباصت الكغَػت ؤلاؾالمُت هي اإلاصضع الغثِـ للخىم ،فؼاع بها بػع البؿؼاء
ّ
وظىىها ً
هصغا لّكغَػت وما غّمىا ّؤنها جداًل ملُذ .وصوهً ػامت ؤزغي وهي :اغخباع الكغَػت
اإلاصضع الغثِـ ولِـ الىخُض ،ؤي ّؤن هىان مصاصع غحرها!
www.alabasirah.com
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ّ
ًغوط له بػع الضغاة الُىم ،منهم بدؿً كصض ومنهم بسبض كصضّ ،ؤن الغاًت مً
ومما ِ
ألاخيام جدلُم ملاصضها ،فالهضف مً كؼؼ ًض الؿاعق وعظم الؼاوي وجدغٍم الغبا هى خفظ
اإلااٌ واليؿب ،فةن اؾخؼػىا ؤن ّ
هدلم هظه اإلالاصض مً زالٌ اللىاهحن الىطػُت فال خغط،
فىيىن خللىا ملصض الكغَػت الظي ؤعاصجه مً ؤخيامها.
وهظا مً فله ببِّـّ ،
والغص غُّه مؼ -وطىح فؿاص الضغىي -مً وظىه:
-

فاهلل -ؾبداهه حػالى -ؤمغها ؤن ّهدبؼ ؤخيامه ،وؤن هلف غىض خضوصه ،وبهظا هدً مخػبضون
َ
َ َ َ َ ُْ
ان ِإلاا ِم ًٍ َوال
باجباع الخىم ،والىصىص في هظا الباب هشحرة ومػّىمت ،منها كىله حػالى{ :وما و
َّللا َو َع ُؾ َىل ُه َف َلضْ
َّللا َو َع ُؾ ُىل ُه َؤ ْم ًغا َؤ ْن ًَ ُيى َن َل ُه ُم ْالل َح َر ُة م ًْ َؤ ْمغه ْم َو َم ًْ ٌَ ْػص َّ َ
ُم ْام َىت ب َطا َك َضخى َّ ُ
ِ ِ
ِِ
ِ ٍ ِ
ِ
َ
ً
ط َّل َ
َ
طالال ُم ِب ًِىا} [ألاخؼاب.]13:
كاٌ الخؿً" :لِـ إلاامً وال مامىت بطا ؤمغ هللا -غؼ وظل -وعؾىله -ملسو هيلع هللا ىلص -بإمغ ؤن ٌػصُاه".62
وكاٌ الؼبري" :لم ًىً إلاامً باهلل وعؾىله وال مامىت بطا كضخى هللا وعؾىله في ؤهفؿهم كظاء
ؤن ّ
ًخسحروا مً ؤمغهم غحر الظي كضخى فيهم ،وٍسالفىا ؤمغ هللا وؤمغ عؾىله وكظاءهما
َ َ ْ َ َّ َ ً
طالال ُم ِب ًِىا} ًلىٌ :فلض ظاع
فُػصىهما ،ومً ٌػص هللا وعؾىله فُما ؤمغا ؤو نهُا {فلض طل
غً كصض الؿبُل ،وؾًّ غحر ؾبُل الهضي والغقاص".63
فةطا ظاء ألامغ بالفػل ؤو الىهي غىه فال ٌؿؼ اإلاامً بال ؤن ًّتزم ،وؤي جغن لّؼاغت فهى
مػصُت وهفغ غملي ،وإن ػًٍ الهىي لصاخبه الترن بظعاجؼ واهُتً .لىٌ ابً اللُم في مػغض
ّ
خضًشه غً الخىاطؼ لّضًً ،وؤهه" :الاهلُاص إلاا ظاء به الغؾىٌ ملسو هيلع هللا ىلص ،والاؾدؿالم له،
بػضة ؤمىع منها" :ؤن ال ٌػا ض ً
وؤلاطغان" ،طهغ ّؤهه ًخدلم ّ
قِئا مما ظاء [الضًً] به بصخيء مً
ع
ّ
اإلاؿماة :باإلاػلىٌ ،واللُاؽ ،والظوق ،والؿُاؾت.
اإلاػاعطاث ألاعبػت الؿاعٍت في الػالم،
ٕ - ٙتفسًن القرطيب (ٗٔ.)ٔٛٚ/
ٖ - ٙتفسًن الطربي (ٕٓ.)ٕٚٔ/
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فالولى :لّمىدغفحن ؤهل الىبر مً اإلاخيّمحن ،الظًً غاعطىا هصىص الىحي بمػلىالتهم
الفاؾضة ،وكالىا :بطا حػا ض الػلل والىللّ :
كضمىا الػلل وغؼلىا الىللّ ،بما غؼٌ جفىٍع،
ع
ّ
وإما غؼٌ جإوٍل.
ّ
لّمخىبرًً مً اإلاىدؿبحن بلى الفله ،كالىا :بطا حػاعض اللُاؽ والغؤي والىصىص:
والشاوي:
ّ
كضمىا اللُاؽ غلى الىص ،ولم هّخفذ بلُه.
ّ
ّ
الخصىف والؼهض ،فةطا حػاعض غىضهم الظوق
لّمخىبرًً اإلاىدغفحن مً اإلاىدؿبحن بلى
والشالض:
وألامغّ ،
كضمىا الظوق والخاٌ ،ولم ٌػباوا بالمغ.
ّ
لّمخىبرًً اإلاىدغفحن مً الىالة وألامغاء الجاثغًٍ ،بطا حػاعطذ غىضهم الكغَػت
والغابؼ:
والؿُاؾتّ ،
كضمىا الؿُاؾت ولم ًّخفخىا بلى خىم الكغَػت ،فهاالء ألاعبػت هم ؤهل الىبر.
64
والخىاطؼ :الخسّص مً طلً وّه".
ولؿان خاٌ هاالء ؤهىا مإمىعون بخدلُم اإلالصض واإلابضؤ ،وما الخىم الكغعي بال وؾُّت مً
الىؾاثل وهى زُاع مً اللُاعاث اإلاؼغوخت ،فلض هغاه ألافظل فىّتزم به ،وكض هغي غحره
ؤفظل مىه فىّتزم به ،وهظا غحن الظالٌ ،فدىم الكغع مّؼم لظاجه ال إلالصضه وال إلابضثه ،بل
لى ظهّىا اإلالصض مً الخىم ،ؤو لى فغطىا ّؤن ؤخيام الكغَػت ال ملاصض لها ،بل هي مجغص
جيالُف ،إلاا وؾػىا بال ؤن هّتزم بها ووػمل ،وهظا مػجى الػبىصًت هلل.
-

ّبن مً لىا م ؤلاًمان باهلل وعؾىله وهخابه ؤن هامً ّ
بإن هضي اللغآن والؿىت هى الهضي
ػ
ألاهمل وألاكىم وألافظل ،ومً ّ
حػُّما ؤو ً
ً
هضًا هى ؤفظل مً هضي الكغع فلض هفغ
ظً ّؤن
َ
ّ
ٌ
جفظُل لهضي البكغ غلى هضي هللا وعؾىله ملسو هيلع هللا ىلص.
وإن اغخلض فظُّت هضي الكغع ،لهه

ٗ - ٙمدارج السالكٌن (ٕ.)ٖٔٛ/
www.alabasirah.com
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َ ْ
َْ
َّ
كاٌ حػالىِ { :ب َّن َهظا ال ُل ْغ َآن َي ْه ِضي ِلّ ِتي ِه َي ؤك َى ُم} [ؤلاؾغاء ،]9:بمػجىّ :ؤن هضي اللغآن ؤفظل
َْ
َّ
مً غحره ،كاٌ الؼبريِ {" :لّ ِتي ِه َي ؤك َى ُم} ًلىٌ :لّؿبُل التي هي ؤكىم مً غحرها مً الؿبل،
َْ
َّ
وطلً صًً هللا الظي بػض به ؤهبُاءه وهى ؤلاؾالم" .وكاٌ اللغػبيِ {" :لّ ِتي ِه َي ؤك َى ُم} ؤي
الؼغٍلت التي هي ّ
ؤؾض وؤغضٌ وؤصىب  ...وكاٌ ّ
الؼظاط :للخاٌ التي هي ؤكىم الخاالث ، ،وهي
جىخُض هللا وؤلاًمان بغؾّه".65
ّ
وكض ال جيىن (ؤكىم) هىا غلى بابها ،ؤي ال ًُغاص بها الخفظُل ،وإهما ًغاص بها ألافظل وألاكىم
َْ
بةػالق ،كاٌ ابً ّ
خُان" :الظي ًاهغ مً خُض اإلاػجىّ :ؤن (ؤك َى ُم) هىا ال ًغاص بها الخفظُل ،بط
ُ
ّ
وف ّ
ظّذ هظه غّيها ،وإهما اإلاػجى:
ال مكاعهت بحن الؼغٍلت التي ًغقض بليها اللغآن وػغٍلت غحرها
التي هي ّ
كُمت ،ؤي مؿخلُمت ،هما كاٌ{ :وطلً صًً اللُمت} ،و{فيها هخب كُمت} ،ؤي مؿخلُمت
الؼغٍلت ،كاثمت بما ًدخاط بلُه مً ؤمغ الضًً".66
وخاٌ مً ٌػخبر ّؤن غحر ؤخيام الكغَػت جدلم ملاصضها ومباصئها ،ولِـ بالظغوعة ؤن هّتزم
بإخيام الكغَػت ،هى خاٌ مً ّ
ًاً ّؤن غحر الكغَػت ؤفظل وؤكىم -في ؤخؿً الاىىن به-
وهى خاٌ هفغي بال عٍب.
-

مً ّ
قغ اإلاصاثب التي ابخُّذ بها ألامت ظهىع الباػىُت ،وهم فغكت لبؿىا لبىؽ ؤلاؾالم
وجااهغوا به ػمً الفخىخاث ،وؤطمغوا صًنهم وهفغهم الظي واهىا غُّه ،وإلاا عجؼوا غً
مداعبت ؤلاؾالم وإظهاع مػخلضاتهم ظها ًعا ،بضئوا ًؼغخىن مػخلضاث ظاهغها مً ؤلاؾالم
وخلُلتها مً هفغهم ،67ومً هظه اإلاػخلضاثّ :ؤن اإلاغء ٌؿػه اللغوط غً قغع هللاّ ،
وؤن
الغاًت ؤن ًصل بلى ؤلاًمان ولى لم ًخلُض بالخيام ،وهظه لىزت ؤصابذ بػع الصىفُت
فىكػىا في ّ
غّى ملُذ وظائوا ببضغت زىاثُت الكغَػت والخلُلت.
٘ - ٙتفسًن القرطيب (ٓٔ.)ٕٕ٘/
 - ٙٙالبحر احمليط يف التفسًن (.)ٔٛ/ٚ
 - ٙٚانظر فضائح الباطنية ص ( )ٔٛوما بعدىا.
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وال هغي خاٌ مً ًؼغم ّؤن ملاصض الكغَػت جخدلم بغحر ؤخيامها بال هداٌ الباػىُت وغالة
الصىفُت.
فداٌ الباػىُت قابههم به بػع الػّماهُحن خُض ؤطمغوا الػّماهُت وؤظهغوا لباؽ
ؤلاؾالمُحن ،وع ّوظىا لفىغة ّؤن ؤخيام الكغَػت لِـ هما فهمها مً ّ
ٌؿمىنهم ألاصىلُحن،
وعاخىا ّ
ًفؿغون ؤخيام الكغَػت بما ًجػّها كاصغة غلى غباصة الػبض لغبه في مدغابه،
ّ
حػّم بالضهُا ،هما ػغم الباػىُىن ً
ّ
جماما.
وظغصوها مً ول
وخاٌ غالة الصىفُت قابههم به بػع ؤلاؾالمُحن الظًً ًؼغمىن ّؤن الغاًت جدلُم اإلالاصض
ّ
بغع الىاغ غً الىؾُّت والخىم الظي ًدللها ،ؾىاء وان خىم الكغَػت ؤم خىم اللاهىن،
فصاعث الؿُاؾت غىضهم والظوق غىض الصىفُت.
َ
غلاثض ّ
ألامت ،جغٍض الباػىُت والصىفُت الؿُاؾُت الُىم ؤن
وهما ؤفؿضث الباػىُت والصىفُت
جفؿض غلى الىاؽ خُاتهم وحسخيء بلى الؿُاؾت الكغغُت.
ّ
ً
ً
ّ
زصبا
ومغحػا
لّخدغع مً الضًً والخسّص مً ؾّؼان ؤخيامه،
وهما واهذ الباػىُت مجز ًللا
وطاٌ ،هظلً هظه الضغىاث التي جىاصي بؿُاؾت جؼغم ّؤنها ّ
ّ
ّ
جدلم ملاصض
ليل ػهضًم
ّ
الكغَػت ومباصئها مً صون ّ
ّ
ٌ
والخدغع
ؾبُل لّخسّص مً ؾّؼان الكغَػت
الخلُض بإخيامها هي
ْ
وجإمّها ؾتراها ً
مغحػا ليل طاٌ في الفىغ ؤو
مً ؤخيامها ،وحؿىٍم لخىم اللاهىن الىطعي،
مىدغف في الؿّىن.
واللالصتّ :ؤن الخلُض بإخيام الكغَػت في الؿُاؾت الكغغُت بدُض ال جسالفها الؿُاؾت
ُ
ُ
َ
ٌ
وملاصض الكغَػت ومباصئها في باب
اللغوط غىه كؽ،
اإلاؿّم
مؼّىب لظاجه ،وال ٌؿؼ
ّ
الؿُاؾت الكغغُت ال ًمىً الىصىٌ بليها بال مً زالٌ ألاخيام التي قغغها صاخب اإلالاصض
واإلاباصت.
وؾىسصص البدض اللاصم بن قاء هللا لبُان ملاصض ومباصت الؿُاؾت الكغغُت.
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