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بحث بحثمقدمة ا بحثمقدمة ا بحثمقدمة ا بحثللللمقدمة ا بحثمقدمة ا بحثمقدمة ا بحثمقدمة ا                                                                                                                                                                                                 للللمقدمة ا



 

ته تهطرح املوضوع ويان ا تهطرح املوضوع ويان ا تهطرح املوضوع ويان ا يطرح املوضوع ويان ا يب يب يب     ٔٔٔٔمهمهمهمهب

املصلحة الشرعية من القضايا اليت استقطبت اهتمـام البـاحثني يف الوقـت الـراهن، خـصوصا 
هــذا العــصر يف جمــال العنايــة مبقاصــد الــشريعة وحمــاوالت تطــوير أســاليب االجتهــاد مبــا يتماشــى مــع 

واملصلحة الشرعية ترتبط بطبيعتها باجلماعة فهي ذات امتداد عـام، . ومعطياته املتطورة بسرعة فائقة
فــضمور الفقــه اإلســالمي املتعلــق . رغــم مــا اتــصف بــه الفقــه اإلســالمي يف عمومــه مــن طــابع الفرديــة

ظــات الــيت تــرتدد كثــريا باحليــاة العامــة يف مقابــل تــضخمه فيمــا يتعلــق حبيــاة األفــراد أصــبح مــن املالح
ورغــم أن ابتعــاد فقهنــا اإلســالمي عــن الواقــع وابتعــاد الواقــع عنــه، هــو . 1علــى ألــسنة البــاحثني اليــوم

ظـــاهرة عامـــة يف كـــل جمـــاالت احليـــاة يف القـــرنني األخـــريين علـــى األقـــل، إال أن الفقـــه العـــام، أو مـــا 
ولعل من أبـرز األسـباب الـيت . عضلةيصطلح عليه بالفقه السياسي، هو اال األكثر تضررا ذه امل

هذا الداء العضال ... باحنراف السلطة أدت إىل ذلك، جور احلكام واستبدادهم أو ما يسمى اليوم
الـذي يزيـد يومــا بعـد يــوم يف توسـيع الفجـوة العميقــة الـيت نــشأت بـني املـسلمني أفــرادا، وبـني الكيــان 

 .اجلمعي الذي ميثلهم كأمة
 شــديد األمهيــة والتــأثري يف ســبيل إصــالح أحــوال األمــة وإعــادة إن عنــصر الــسلطة متغــري  

إحيـــاء ـــضتها، ومراجعـــة أحوالـــه تعـــد مرحلـــة ضـــرورية وأساســـية يف هـــذا الـــسبيل، ذلـــك أن طغيـــان 
الواليــة العامــة واســتبدادها كــان علــى رأس العوامــل الــيت ســامهت يف تقهقــر األمــة وتراجعهــا؛ فزيــادة 

 ضـيعه مـن مـصاحل املـسلمني عـرب العـصور، فقـد أورث مـا نـشهده على ما تسبب فيه من هـزائم ومـا
قـة يف احلكـام، ومـا ولدتـه مـن اليوم يف جمتمعاتنا اإلسالمية والعربية منها بوجه خاص، من انعـدام الث

ونـتج عـن ذلـك تراجـع يف اهلمـم عـن الـسعي يف نفـع .  االنسجام بني القوى املؤثرة يف اتمـعفقدان
فلـيس غيـاب تطبيـق . حيائهـا، وانكمـاش هـم الفـرد ضـمن مـصاحله اخلاصـةاألمة والعمـل مـن أجـل إ

 هو وحده السبب فيما تعانيه أمتنا اليوم من فاقة حضارية وغياب -على خطورته–أحكام الشريعة 
للطمأنينـة واالســتقرار يف حياـا، بــل وانتعـاش العنــف واجلرميــة واإلرهـاب يف رحــاب شـباا، وإمنــا مــا 

                                                 
االجتهــاد، دار الفكــر، : أمحــد الريــسوين، االجتهــاد بــني الــنص واملــصلحة والواقــع، ضــمن: ينظــر علــى ســبيل املثــال 1

وانظـر املعـىن نفـسه . من سلسلة حـوارات لقـرن جديـد، حـوار مـع مجـال بـاروت. 63م، ص2000هـ، 1420دمشق، 
حممــــد الطــــاهر بــــن عاشــــور، مقاصــــد الــــشريعة : وينظــــر أيــــضا. 179ص هلــــذا األخــــري يف تعليقــــه علــــى حبــــث الريــــسوين،

-405م، ص 2001هــــ، 1421، دار النفــائس، عمــان، 2حممــد الطــاهر امليــساوي، ط: اإلســالمية، حتقيــق ودراســة
 ويـــذكر حمققـــه أن فكـــرة أن علمـــاء الـــشريعة اهتمـــوا باالجتهـــاد للحيـــاة الفرديـــة أكثـــر مـــن اهتمـــامهم باالجتهـــاد .406

 . للمجتمع املسلم، تتوارد عند علماء األمة ومفكريها يف العصر احلديث سنة كانوا أم شيعة



 

 يكــون القــائمون علــى األمــر يف ســعي دؤوب يف إصــالح أحواهلــا والعمــل علــى يعوزهــا اليــوم هــو أن
 .تنميتها، فضال عن محايتها ومحاية مصاحلها والسهر على ذلك

يار املوضوع باب ا يار املوضوعا باب ا يار املوضوعا باب ا يار املوضوعا باب ا تا تسـ تسـ تسـ خخخخسـ ٔٔٔٔ    

رافقتـــين فكــــرة البحـــث يف هــــذا املوضــــوع أثنـــاء إجنــــازي لبحــــث املاجـــستري، حــــول الــــسلطة 
 بالبحـــث املـــذكور أن التـــصرف املمنـــوح لـــصاحب ولقـــد الحظـــت إبـــان قيـــامي. التـــشريعية للخليفـــة

الوالية عموما ليس قاصرا على احلكم الشرعي املستنبط من أدلة التشريع، ذلك أن حكام املسلمني 
ـــذ وفـــاة النـــيب  ـــذين تولـــوا هـــذا املنـــصب من ـــبهم مـــن صـــلى اهللا عليـــه وســـلمواخللفـــاء ال ، مل يكـــن أغل

هـذا علـى الـرغم . اد قاصرة على اخللفاء الراشـديناتهدين وال من الفقهاء، إذ كانت صفة االجته
من أن كثريا من العلماء قد اسـتمروا بعـد ذلـك علـى تقريـر شـرط االجتهـاد يف قائمـة شـروط اخلليفـة 

ومنهم من سلم لألمر الواقع، إال أنه مل يقفز على هذه املرحلة قفزا، بل كان . اليت دونوها يف كتبهم
ب مث يتــدرج للوصــول إىل تربيــر حكــم مــن أقــر واليتــه مــن احلكــام، ميهــد لألمــر بتقريــر األصــل املطلــو

كمــــا فعــــل اجلــــويين يف الغيــــاثي، حيــــث رأى أن شــــرط االجتهــــاد ميكــــن أن يــــستغىن عنــــه إذا وجــــد 
صاحب الكفاية القادر على كفالة مصاحل املسلمني والقيام ا، هذا رغـم ختصيـصه القـسط األكـرب 

 وأبــرز مــا يلفــت النظــر يف ذلــك هــو التعليــل الــذي علــل بــه .مــن كتابــه للــشروط الواجبــة يف اإلمــام
اجلويين فتواه جبواز إغفال شرط االجتهاد وهو أن اجتماع كل الشروط يف واحد مل يعد ممكنـا، وأنـه 
إذا مل يكــن لنــا ســبيل إال أن خنتــار بــني عــامل يف الــشريعة لــيس بــذي كفايــة، وبــني رجــل ال علــم لــه 

قادر على أن يكفي مؤنة القيام مبصاحل املسلمني ودفـع املفاسـد عـنهم، بالفقه وال باألحكام إال أنه 
فإننـا خنتـار ذا الكفايـة القـادر علــى اإليالـة، علـى أن يـستعني بأهـل العلــم واالجتهـاد فيمـا يعـرض لــه 
من مشكالت تتعلق باحلكم الشرعي، ويرجع إليهم ويسلم النظـر إلـيهم يف ذلـك وال يـستبد بـاألمر 

 .عن جهل
انتهجه اجلويين حنا كثري غريه مـن العلمـاء، وهـو أمـر يبعـث علـى التـساؤل؛ إذا كـان وإىل ما 

صاحب اإليالة ميكنه االستغناء عن االجتهاد يف احلكم الشرعي، وأن ما احتاج إليـه منـه ميكنـه فيـه 
الرجــوع إىل غــريه مــن أهــل االجتهــاد، فالبــد أن طبيعــة االجتهــاد الــذي يقــوم بــه فعــال عنــد ممارســة 

وقـد انتهيـت يف رسـالة . اته، خمتلفة عن االجتهاد العلمـي املعـروف عنـد الفقهـاء واألصـولينيصالحي
اجتهـــاد يف : املاجـــستري إىل تقـــسيم تـــصرفات اخلليفـــة وطبيعـــة اجتهـــاده يف القيـــام مبهامـــه إىل نـــوعني

يف احلكم الشرعي، يوكل إليه عند توفر صفة االجتهاد فيه، وينتزع منه إن قصر عن ذلك، واجتهاد 



 

فثبــت . تــدبري املــصاحل وتــسيري أمــور الدولــة، وهــو مــا يــسبغ عليهــا العلمــاء صــفة التــصرف باإلمامــة
بــذلك أن املــصلحة الــيت وكلــت إىل الــوالة ليــست هــي املــصلحة الــيت يــدور عليهــا القيــاس وخيــتص 
 الفقهــاء اتهــدون ببنــاء األحكــام عليهــا؛ إذ علــى صــاحب الواليــة أن جيتهــد جبلــب املــصلحة الــيت

تعود علـى األمـة بـاخلري واملنفعـة وإليـه يوكـل دفـع املفاسـد عنهـا، حـىت وإن مل تكـن لـه قـدرة مكتـسبة 
وشــرطه يف ذلــك إمنــا هــو الكفايــة، أي القــدرة علــى إدراك هــذه . علــى االجتهــاد يف احلكــم الــشرعي

 .   املصلحة والقيام على جلبها بالوسائل الضرورية
ير نظـــام احلكـــم اإلســـالمي، قـــد بـــدأت تتعـــاىل يف مث إن بعـــض األصـــوات الداعيـــة إىل تطـــو

الــسنوات األخــرية مرجعــة املــشكالت الــيت مــرت ــا األمــة اإلســالمية إىل طبيعــة الــسلطات املوســعة 
للحاكم يف النظرية اإلسالمية، وانتقدت املـسلمني بعـدم اختـاذهم اخلطـوة الـضرورية إلصـالح احلكـم 

ىل ضـــرورة تقييـــد الــــسلطات الواســـعة املمنوحــــة أال وهـــي تقييـــد ســــلطات احلـــاكم، ومـــن مث دعــــت إ
 . للحاكم على غرار األنظمة الدميقراطية املعاصرة

وهذا الرأي يف احلقيقة مبين علـى تـصور غـري صـحيح عـن طبيعـة الـسلطة املمنوحـة للحـاكم 
يف اإلســالم، فــضال عــن اخلطــأ البــني يف تــصور حــل مــشكلة الــسلطة يف عاملنــا اإلســالمي املعاصــر، 

 .  إىل اجلانب التشريعي حصراوإرجاعها
كمــا أن مــن أبــرز األســباب الــيت دفعــت إىل البحــث يف هــذا املوضــوع، هــو مــا يطالعنــا مــن 
حــني آلخــر مــن دراســات معاصــرة، يظهــر فيهــا أصــحاا كثــريا مــن التــصورات اخلاطئــة عــن الواليــة 

الل الفقهـي علـى مـا العامة ودورها يف تدبري مصاحل الناس، وحاجة هذه األخـرية إىل أدوات االسـتد
تقوم به من وظائف وأعمـال، كاملـصاحل املرسـلة وسـد الـذرائع واالستحـسان واعتبارهـا أدوات حموريـة 

. ال تنفــك عنهــا الواليــة العامــة يف اختــاذ التــدابري الــيت يتوقــف عليهــا تنظــيم الــشؤون العامــة للمجتمــع
األمـر ابتـداء، مـن غـري حاجـة وهي تصورات بنيت علـى خلـط بـني املـصلحة الـشرعية املخولـة ألويل 

إىل دليل شرعي تستند إليـه سـوى الـدليل العـام الـذي يقـضي بـرد هـذه األمـور إىل أويل األمـر، وبـني 
املصلحة اليت يتحدث عنها األصوليون ويعتربوا من أدلة االجتهاد ومنها املصلحة املرسلة؛ أضعف 

 . مراتب املصلحة حجية

بحث بحثاهداف ا بحثاهداف ا بحثاهداف ا للللاهداف ا ٔٔ ٔٔ::::    

 : من أهداف هذا البحث



 

اإلجابــة علـــى بعــض التـــساؤالت املطروحـــة حــول أمهيـــة تطـــوير البحــث الفقهـــي واحملـــاوالت 
الساعية إىل جتديد أصول الفقه يف إعـادة البعـث احلـضاري الـذي حتتاجـه األمـة يف يومنـا هـذا، ومـن 
 ِبينهـا تـساؤالت أولئـك الــذين حيـاولون أن يلجـوا مباحثــه مـن أجـل تثبيــت رؤاهـم العلمانيـة التغريبيــة،

فينطلقـون مـن مقولــة التفـسري املـصلحي للــنص لكـي يـصلوا إىل مــا يريدونـه مـن إلغــاء الـنص ونــسخه 
باملصلحة، ومعتمدين يف ذلك على ما يدعون إليه من ضرورة نبذ املنهج األصـويل التقليـدي وإجيـاد 

اول ويف الرؤية اليت نطرحها يف هذا البحث حن. منهج جديد لالجتهاد يوافق العصر وحيل مشكالته
توجيه األنظار حنو أبعاد أخرى حلل املشكلة احلضارية اليت تعاين منها أمتنا، من خالل الفـصل بـني 

 .  املفاهيم املتداخلة يف جماالت أصول الفقه، واالجتهاد، والفقه السياسي اإلسالمي
إصـالح الواليـة العامـة بوصــفه سـبيال مـن ســبل حتقيـق أهـداف األمــة وتفعيـل وجودهـا ورفــع 

الدين ا، خاصة يف زمن اسـتحكمت فيـه قبـضة الدولـة علـى مقـدرات الـشعوب وعلـى رقاـا، راية 
 .حيث غدا الفرد فيها أشبه بقشة يف فضاء، أو ذرة حتت منظار

إبــراز حقيقــة علميــة وإظهارهــا ووضــعها حتــت أيــدي البــاحثني، مــن أجــل تــصحيح املفــاهيم 
 مؤلفــام، وشــاعت علــى ألــسن البــاحثني ويف واملــصطلحات العلميــة الــيت تــداوهلا الفقهــاء قــدميا يف

كتابــام مبعــان غــري صــحيحة وال مطابقــة لواقــع األمــر، وبالتــايل، تفنيــد بعــض النتــائج املغلوطــة الــيت 
ّبنيــت عليهــا، وتلقفهــا مجــع مــن الكتــاب مــن غــري متحــيص وال تــدقيق، والبحــث يف البعــد الــسياسي 

 .لسبيلللمصلحة الشرعية هو حماولة لإلسهام يف هذا ا
هـــل : حتديـــد عالقـــة الواليـــة العامـــة باملـــصلحة الـــشرعية واإلجابـــة عـــن ســـؤال شـــائك مفـــاده

السلطة هي املتحكم يف املصلحة الشرعية، أم املصلحة الـشرعية هـي املـتحكم يف الـسلطة؟ وهـو مـا 
سيقودنا إىل بيان إمكانات الوالية العامـة يف مواجهـة األمـة مبـا خولتـه مـن النظـر يف املـصاحل  العامـة، ُ

وحتديد مـسؤوليتها يف ذلـك، وبيـان إمكانـات األمـة يف مواجهـة احلكـام، لتكـون رقيبـا علـيهم ومانعـا 
 .      هلم من االحنراف بالسلطة عن غاياا، وكاحبا هلم ضد الظلم واالستبداد

بحث بحثشلكة ا بحثشلكة ا بحثشلكة ا لشلكة ا لم لم لم     م

والية العامة يف  مث اختذت اسم ال،"أويل األمر"بـ ًعن السلطة هيئة حتكم اتمع عرب القرآن 
اصطالح علمـاء اإلسـالم مبـن فـيهم الفقهـاء؛ أمـر اهللا تعـاىل املـسلمني بطاعـة أويل األمـر مـنهم فيمـا 
أمـــروا بـــه، وبـــرد مـــا استـــشكل علـــيهم مـــن أمـــور اخلـــوف واألمـــن إلـــيهم لينظـــروا فيهـــا ويقـــرروا مـــا فيـــه 

دت املـصلحة موضـوعا مصلحة لألمة كلها، وذلك هو مقتـضى فـضل اهللا ورمحتـه علـى املـؤمنني، فغـ



 


�aَ�_ " :للوالية العامة، واختصاصا هلا مبوجب قوله تعـاىل ِ�ِG 	�c�	َ<َ� ِN_�َdْ�	 ِ
َ� ِ(_)َfْ�	 a(ِ) g-_)َ� _�cMa"#ah 	َ<ِ�a

           _�َ�a
 _�ci_$ِ) c�َ �ُ�ِ�_$َ�_�a6 a(6ِ7k�	 c�aS�ِaEَ� _�ci_$ِ) -ِ_)َfْ�	 l�ِ
ُ� �َ�ِ�a
 ِm�c3n-�	 �َ�ِ� c@
opa�   c�ُ�_Ea�k'#َـ� c�ُ�aS_Ca�a
 _�ُ._�َ�a� ِ�k��	 ُ�ْ�َ� #َ�

  #ً��ِ�َ5 #k�ِ� aQ#َ�_�nP�	 "1 . ودخلـت هـذه املـصلحة يف مـضمون املـصلحة الـشرعية الـيت درسـها العلمـاء يف
ونـشأت نتيجـة لـذلك عـدة تـساؤالت طرحـت يف هـذا .. الفقـه وأصـول الفقـه: جماالت عديدة منهـا

 وإذا كان من مهام الوالية العامة ،قيقة الوالية العامة وطبيعتها وجمال وظيفتهاالبحث، تتعلق أوال حب
 فمـا حقيقــة هـذا اجلانــب ،، فـإن للمــصلحة الـيت وكلــت إليهـا طبيعــة سياسـية بالــضرورةالــدنياسياسـة 

السياسي من املصلحة، وما صلته باملعىن الكلي للمصلحة الشرعية اليت يتحدث عنها العلماء؟ هل 
رة علــى اجلانــب التــشريعي الــذي يتــوخى منــه اســتنباط األحكــام الــشرعية وخترجيهــا، أم هــي هــي قاصــ

أوسع من ذلك؟ مث ما الذي يوكل منها إىل أويل األمر؟ وهل هناك حـد مطلـوب منهـا أم هـي علـى 
إطالقهــا؟ هــل يعــين تفــويض النظــر فيهــا إىل أويل األمــر، إطــالق أيــديهم يف الــشؤون العامــة مــن غــري 

 وإذا كان الشارع قد أعطى لألمة احلـق يف أن تـساهم يف اختـاذ القـرار بـشأن مـصاحلها حد؟قيد وال 
هل يكون غياب الشورى يف القرار عيبا مـن العيـوب الـيت تـؤثر ف، مبا أوجبه على احلكام من الشورى

 وإذا كانــت الواليــة العامــة مقيــدة يف تــصرفها باملــصلحة، فمــا الــذي علــى تــصرفات الواليــة العامــة؟
  ما طبيعة مسؤولية أويل األمر بشأا؟مث  كن أن يرتتب على جتاوزها من آثار؟مي

ّحيــاول البحــث اإلجابــة عــن هــذه التــساؤالت مــن غــري أن يــدعي أنــه وصــل إىل احلقيقــة يف 
ذلك، ولكن يكفي أنـه سـيثري التـساؤل حـول املوضـوع ويـستدعي بعـض النقـاش حولـه، ورمبـا يلفـت 

 . ع يف البحوث السابقة، كانت جديرة باالهتماماالنتباه إىل دقائق مل ترا

بحث يات ا بحثفر يات ا بحثفر يات ا بحثفر يات ا لفر لض لض لض     ::::ض

يفــرتض البحــث أن املــصلحة الــشرعية ليــست علــى اصــطالح واحــد، فهــي عنــد األصــوليني 
غريهــا عنــد الفقهــاء، وهـــي يف جمــال التــدبري الـــسياسي ختتلــف عنهمــا مجيعـــا يف طبيعتهــا، رغــم أـــا 

لــق منــه هــذا البحــث، هــو أن للمــصلحة الــشرعية غــري أن أبــرز مــا انط. تتقــاطع عنــد مــشرتك واحــد
بعدا تشريعيا وضع الشارع األحكام مبقتضاه، وبعـدا تـدبرييا سياسـيا؛ منـه مـا فـوض : بعدين حموريني

 .للمكلف مطلقا، ومنه ما وكل إىل أويل األمر والرأي يف األمة فيما له صلة بقضاياها العامة
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عنـــوان البحـــث؛ ويطـــرح التـــساؤل حـــول يف ) البعـــد(مث قـــد يـــرد االعـــرتاض علـــى اصـــطالح 
شــرعيته، واحلقيقــة أن هــذا اللفــظ مل جنــده عنــد أحــد مــن العلمــاء لنتأســى بــه فيــه، إال أنــه اجتهــاد 

إمنـا هـو ) البعـد(وحماولة للتعبري عن معىن مأخوذ عنهم وليس مبتدعا علـى اإلطـالق، فـالتعبري بلفـظ 
ا تتـسم بأبعـاد حـسب زاويـة الرؤيـة الـيت ينظـر تأكيد على أن املصلحة الشرعية واحدة ال تتجزأ، وإمن

وال نريــد مــن خــالل البحــث يف البعــد الــسياسي أن جنعــل مــن هــذا البعــد أمــرا مناقــضا . إليهــا منهــا
للمصلحة الشرعية اليت تضمنتها التشريعات اجلزئية، ألـا يف طبيعتهـا أمـر مكمـل هلـذا الـضرب مـن 

ر رجـــل الدولـــة يف تـــدبري مـــصاحل األمـــة وحتديـــدها املـــصلحة، وإمنـــا الغايـــة مـــن البحـــث هـــو بيـــان دو
وهــذه يف احلقيقــة نتيجــة طبيعيــة النفــصال . وترســيمها بنــاء علــى مــا جــاءت بــه النــصوص الــشرعية

الوظائف وانقسامها بني الـسياسي والفقيـه، بـني مـن يتـوىل أمـور النـاس ويقـوم علـى سياسـتهم، وبـني 
ضايا املــستجدة يف حيــاة األمــة، بعــد أن مل يعــد مــن يتــوىل االجتهــاد يف معرفــة حكــم الــشارع يف القــ

 .  باإلمكان اجلمع بني كل الصفات اليت حددها فقهاؤنا يف اإلمام
إن املصلحة املنوطة بالوالية العامة تتصف بالشرعية، وهي مسألة منبثقة عن شـرعية الواليـة 

 -هـا أو اسـتمرارهاسـواء مـن حيـث قيام–العامة ذاا، حيث ال تقتصر شـرعية الـسلطة يف اإلسـالم 
على جمرد االلتزام بالنظام القانوين الذي فرضه اإلسالم، وهو جمموع األحكـام الـشرعية الـيت أخـذت 
عنه نصا أو استنباطا، وإمنا تتعدى ذلك إىل االلتزام بالعمل على حتقيق مـصاحل اإلسـالم واملـسلمني 

 وإن كانـت هـذه األخـرية قـد تبـدو مما فوض النظر فيه إىل أويل األمر ووكـل تفـصيله إىل اجتهـادهم،
يف ظاهرها ذات مضمون سياسي، لتعلقها بغايات وأهداف اتمع، إال أننـا نـرى فيهـا بعـدا قانونيـا 
أيـــضا، ألن تـــوخي املـــصلحة أمـــر مطلـــوب شـــرعا مـــن ويل األمـــر، وقـــد وضـــع هلـــذه املـــصلحة معـــامل 

يـــة عنـــد التطبيـــق، زيـــادة علـــى وضـــوابط ال جيـــوز خمالفتهـــا، فكـــان البـــد أن يـــضع هلـــا ضـــمانات قانون
الضمانات السياسية، من أجل عدم خروج القائمني على الوالية العامة عن مقتضياا، وأبـرز مثـال 

 ... أصال، أو عند عدم اكتماهلا فيه على ذلك إبطال تصرف ويل األمر عند غياا عن التصرف

متدة بحث واملصادر ا بع يف ا متدةاملهنج ا بحث واملصادر ا بع يف ا متدةاملهنج ا بحث واملصادر ا بع يف ا متدةاملهنج ا بحث واملصادر ا بع يف ا ملعملعملعملعاملهنج ا ل لت لت لت     ململململت

 الباحــــث يف العلــــوم الــــشرعية عمومــــا، ويف جمــــال الفقــــه اإلســــالمي لــــيس مــــن اليــــسري علــــى
خصوصا أن يدعي أنه اتبع منهجا من املناهج العلمية املعروفة على صعيد البحث العلمـي املعاصـر 
على اختالف التصنيفات الواردة على هذه املناهج، فالدراسات والبحوث املنجـزة يف هـذا اـال ال 

قواعـــد األساســـية الـــيت تكـــون مثـــل هـــذه املنـــاهج؛ ذلـــك أن النظريـــات ختـــضع يف مجيـــع األحـــوال لل



 

ـــيت تأســـست فيهـــا العلـــوم  ـــة العلميـــة ال ـــة عـــن البيئ ـــة غريب ـــاهج قـــد نـــشأت يف بيئ التأسيـــسية هلـــذه املن
ولعـل أقـرب املنـاهج إىل الدراسـات الفقهيـة علـى اإلطـالق هـو املـنهج الوصـفي مبـا يــشمله . الـشرعية

تخدم كثريا من أدواتـه كجمـع الوقـائع واملعلومـات وحتليـل هـذه املعلومـات من أمناط خمتلفة، فهي تس
.  النتـائج مـن ذلـكجواسـتخرا ...وتنظيمها وترتيبها وتفسريها وبيان أوجه االتفاق واالختالف بينهـا

وعليه، نكتفي بذكر عناصر الطريقة املتبعة يف إجناز البحث مهما كان االسم الذي ميكن أن يطلـق 
 :ثلت فيما يأيتعليها، وقد مت

تتبع ما كتب عن املصلحة الشرعية عند األصوليني والفقهاء واحملدثني الذين اهتمـوا بأسـرار 
التــشريع مــن خــالل مجــع نــصوصهم يف تعريفهــا وحتليلهــا، وخاصــة مــا كتــب يف مباحــث القيــاس مــن 

 علـــى مـــا كتبـــه وقـــد مت الرتكيـــز... املؤلفـــات األصـــولية ومؤلفـــات مقاصـــد الـــشريعة والقواعـــد الفقهيـــة
 .العلماء الذين اهتموا بالتحليل واملناقشة من العلماء اتهدين

تتبـــــع مفهـــــوم الواليـــــة العامــــــة يف املؤلفـــــات الفقهيـــــة والــــــسياسية وكتـــــب التفـــــسري وشــــــروح 
ورصد األفكار الصحيحة املؤيدة بالدليل الـشرعي مـن أجـل تكـوين تـصور صـحيح عـن ... احلديث

 .   سالمحقيقة الوالية العامة يف اإل
رصد السياقات اليت ورد فيها ذكر املصلحة واملفـسدة والواليـة ومـا يتعلـق ـا مـن النـصوص 

 .الشرعية قرآنا وسنة، وحتليلها من خالل ما كتبه العلماء يف تفسريها وشرحها
مجع ما له صلة باملصلحة الشرعية من تصرفات اخللفاء الراشدين خاصة وأقواهلم، وحتليلهـا 

ـــة هلـــذه ومقارنتهـــا و ـــشرعية، وذلـــك بوصـــفها تطبيقـــات عملي فـــق مـــا ثبـــت يف النـــصوص والقواعـــد ال
 . النصوص والقواعد

فتحــصل مــن ذلــك تــصور معــني للمــصلحة الــشرعية، الــيت هــي حمــل البحــث، جيمــع بــني مــا 
تــوحي بــه النــصوص الــشرعية مــن معــان ومقاصــد، وبــني مــا اســتقر عنــد الفقهــاء مــن رؤى وقناعــات 

لـــك علـــى مـــا تفرضـــه معطيـــات العـــصر يف جمـــال الدولـــة والـــسلطة القائمـــة علـــى بـــشأا، مث تنزيـــل ذ
علــــى أن البحــــث تــــوخى التنظــــري بــــشكل حمــــوري، حيــــث إن غايتــــه األوىل هــــي التأســــيس . شــــؤوا

للمفــاهيم، باعتبــار الواقــع الــسياسي الــراهن الــذي يبتعــد بوضــوح عــن مــنهج اإلســالم يف احلكــم ويف 
ن يتجه االلتفات إىل تبين قرار االلتحـاق بـه يف أقـرب األزمـان، فلـم إدارة شؤون اتمع، على أمل أ

 . يعنت بالتطبيقات العملية إال بالقدر الذي يوضح الرؤية ويكشف عن املطلوب
واعتمــد البحــث بــشكل أساســي علــى نــصوص الكتــاب والــسنة النبويــة ومــا يتعلــق مــا مــن 

التعمــق يف دراســة املــصلحة يف التــشريع مؤلفــات تفــسريية وشــارحة، كمــا تطلــب منــا ســياقه اخلــوض و



 

اإلســالمي وتتبــع مــضامينها عنــد األصــوليني وعنــد علمــاء املقاصــد والفقهــاء، فكانــت كتــب أصــول 
الفقه ومقاصد الشريعة وأسرار التشريع والقواعد الفقهية، على رأس قائمة املصادر اليت اعتمد عليها 

موافقـات الـشاطيب، وقواعـد العـز : وجه التحديـديف إدراك معاين املصلحة عند العلماء، وأذكر على 
وحجـــة اهللا البالغـــة للـــدهلوي، ومقاصـــد الـــشريعة البـــن عاشـــور، . بـــن عبـــد الـــسالم، مـــن املتقـــدمنيا

 . باإلضافة إىل الرسائل العلمية الكثرية يف هذا اال... وعالل الفاسي من املتأخرين واملعاصرين
 العــام والــسياسة الــشرعية واألحكــام الــسلطانية هــذا باإلضــافة إىل مــصادر الفقــه اإلســالمي

واحلـــسبة واألدب الـــسياسي، ومـــا كتـــب حـــديثا يف الفقـــه الـــسياسي اإلســـالمي، مث كتـــب األخـــالق 
 ...واآلداب الشرعية

بحث بحثخطة ا بحثخطة ا بحثخطة ا     للللخطة ا

قــسم البحــث إىل أربعــة فــصول تــضمن الفــصل األول دراســة ملفهــوم الواليــة العامــة وجمــال : ُ
الوالية العامة وبيان اخلصائص املميزة هلا، كمـا تـضمن دراسـة لوظـائف نشاطها، حيث مت التعريف ب

 .. الوالية العامة من حيث تصنيفها واال الذي ختتص الوالية العامة بالنشاط داخل إطاره
أمــا الفــصل الثــاين فقــد خــصص للمــصلحة الــشرعية، مــن خــالل تتبــع مفهومهــا يف العلــوم 

رق البحــث فيـه ألهــم التقـسيمات الــيت تناوهلـا العلمــاء قــدميا الـشرعية الــيت عنيـت بدراســتها، كمـا تطــ
مث أبــرز تقــسيما آخــر مل . وحــديثا وفــق اعتبــارات خمتلفــة، وترتــب عليهــا أنــواع مــن املــصلحة الــشرعية

حيــظ بالعنايــة مــن كثــري مـــن املهتمــني بدراســة املــصلحة، وهـــو تقــسيم املــصلحة باعتبــار مناطهـــا إىل 
 .مصلحة تشريعية وأخرى تدبريية

وبنــــاء علــــى نتــــائج الفــــصلني الــــسابقني اعتــــىن الفــــصل الثالــــث بدراســــة املــــصلحة الــــشرعية 
الـــسياسة الـــشرعية باعتبارهـــا وظيفـــة للواليـــة : باعتبارهـــا موضـــوعا للواليـــة العامـــة، فتنـــاول بالدراســـة

العامـة، مث املـصلحة الــشرعية التدبرييـة الـيت هــي موضـوع الـسياسة الــشرعية وأسـاس نـشاطها، لينتهــي 
 .ىل بيان مضمون هذه املصلحة التدبريية اليت وكل النظر فيها إىل الوالية العامةإ

ـــة العامـــة  ـــة للوالي ـــالتكييف الـــشرعي للمـــصلحة الـــشرعية املوكول ـــع فـــاعتىن ب أمـــا الفـــصل الراب
باعتبارها سلطة تقديرية منحها الشارع ألويل األمر مـن أجـل حتقيـق األهـداف والغايـات املنـوط ـم 

صيلها، ال على اإلطالق، وإمنا بضوابط وقيود ينبغـي علـيهم التزامهـا والوقـوف عنـدها، السعي يف حت
ومـن جهـة أخـرى فإـا متثـل عنـد الـشارع قيـدا علـى الواليـة العامـة يـؤثر علـى سـالمة . هذا من جهة

 .تصرفها ومشروعيته، ويرتب املسؤولية على ما ينتج عنه من أضرار ومفاسد



 

سابقة سابقةا4راسات ا سابقةا4راسات ا سابقةا4راسات ا     للللا4راسات ا

تان نعتربمهـا قـريبتني مـن موضـوع هـذا البحـث، وإن كانـت األوىل أقـرب مـن الثانيـة مثة دراسـ
 :ملالمستها جوهر املشكلة اليت يطرحها

ٔٔا4راسة االوىلا4راسة االوىلا4راسة االوىلا4راسة االوىل ٔٔ::::    

رســالة دكتــوراه : مــن الدراســات الــيت اهتمــت باملــصلحة الــشرعية مــن وجهــة النظــر الــسياسية
قدمت بكليـة االقتـصاد والعلـوم ) مياملصلحة العامة من منظور إسال: (للباحث فوزي خليل بعنوان

 . 1السياسية جبامعة القاهرة، مث طبعت ونشرت يف كتاب
األول هــو إجيــاد تــصور ملــضمون : وقــد متحــورت هــذه الدراســة حــول ثالثــة حمــاور أساســية

والثاين إجياد اإلطار احلركي . املصلحة من خالل حتديد النسق القياسي ملا يعترب مصلحة أو مفسدة
الضابطة للمصاحل العامة يف الدولة اإلسالمية والتفكري املـصلحي يف اإلسـالم وكيفيـة صـنع والقواعد 

والعالقـة بـني املـصلحة العامـة ) سـلم التـصاعد(أما الثالث فيتعلق برتتيب أولويات املـصاحل ... القرار
 .واملصلحة اخلاصة

 وهـي الوظيفـة فاعتمدت على اعتبار املعـىن األصـويل أحـد جوانـب الفكـرة أو أحـد وجهيهـا
وهـي وإن كانـت ال تغفلهـا، إال أن جـوهر اهتمامهـا ينـصب علـى املـصلحة . االستداللية للمـصلحة

الــشرعية باعتبارهــا حقيقــة واقعيــة تتعلــق بــالنفع والــضرر يف الواقــع االجتمــاعي حليــاة النــاس، وهــو مــا 
 .يعتربه الباحث وجها آخر من وجهي املصلحة يف التفكري املصلحي يف اإلسالم

وقــد اكتفـــت هـــذه الدراســـة باملـــصاحل الـــيت هـــي أصـــول التـــشريع؛ الكليـــات اخلمـــس، حيـــث 
قــسمها الباحــث حــسب موضــوعاا علــى أــا مقومــات للمــصلحة العامــة، ممــا اضــطره إىل إضــافة 

 مـا جيعـل النـاظر يف املـصلحة العامـة -يف نظرنـا–وهـذا . املقـوم النظـامي: مقوم آخر ال يدخل حتتها
اخلمــــس التــــشريعية، األمـــر الــــذي جيعلــــه عــــاجزا عـــن النظــــر والتــــدبري للحاضــــر أو مقيـــدا بالكليــــات 

وقـــد مجـــع الباحـــث بـــني كـــل العلـــوم الـــشرعية أو أغلبهـــا يف كيفيـــة تناوهلـــا ... التخطـــيط للمـــستقبل
املـــصلحة الـــشرعية ســـواء منهـــا األصـــول أو الفقـــه أو املقاصـــد أو الـــسياسة الـــشرعية، حـــىت خـــصص 

ج بنتيجــة واحــدة وهــي االتفــاق علــى مقومــات املــصلحة، حيــث ال ختــرج وخــر. للخالفــة جمــاال أيــضا
وبنــاء علــى ذلــك جعــل للمــصلحة الــشرعية . عــن هــذه الكليــات، باإلضــافة إىل املقومــات النظاميــة

                                                 
تطبيقــات للمــصلحة العامــة يف عــصر اخللفــاء الراشــدين، : املــصلحة العامــة مــن منظــور إســالمي ويليــه: وهــو بعنــوان 1

 .م2003هـ، 1424مؤسسة الرسالة ببريوت سنة نشرته 



 

البعـــد العقيـــدي، والبعــد االقتـــصادي، والبعـــد االجتمــاعي، والبعـــد النظـــامي : أبعــادا كثـــرية متثلــت يف
 . والسياسي

حــث يتفــق مــع مــا نتوخــاه مــن حبثنــا مــن إجيــاد اإلطــار النظــري للمــصلحة ورغــم أن هــذا الب
الشرعية املوكولة لوالة األمر، وهو ما أطلق عليه املصلحة العامة من منظور إسالمي، إال أنه خيتلف 
عنه يف الفرضية األساسية اليت انطلق منها، واليت تتمثل يف كون االجتهاد الذي يقـوم بـه والة األمـر 

صلحة هــو عينــه االجتهــاد الــذي يقــوم بــه الفقيــه اتهــد، وال خيتلفــان ســوى يف عنــصر لتحــصيل املــ
ومـن . وهو أمر خمالف متاما لفرضية حبثنا اليت تعتمد التفريق بني االجتهادين، هذا من جهة. اإللزام

 جهة أخرى اعتمد البحث املذكور املصطلحات السياسة الغربية للتعبري عن املضامني الشرعية، وهو
هذا مع . خطأ منهجي يؤدي إىل اإلسقاط غري املقبول علميا، ألنه يؤثر على سالمة نتائج البحث

، فمقــصود الباحـث بتعــدد أبعـاد املــصلحة، تعــدد )البعـد(اإلشـارة إىل االخــتالف يف اسـتعمال لفــظ 
 حبسب ، فهو التمييز بني نوعني من املصلحة الشرعية خيتلفان)البعد(أما مقصود حبثنا بـ. موضوعها

طبيعتهمــا، وحبــسب كيفيــة تلقيهمــا عــن الــشارع، حــىت ولــو كــان كــل منهمــا يتعلــق مبوضــوع وجمــال 
 .واحد

ية ثا يةا4راسة ا ثا يةا4راسة ا ثا يةا4راسة ا ثا نا4راسة ا نل نل نل     : : : : ل

الدراســة الثانيــة هلــا عالقــة مبوضــوع البحــث، إال أــا تركــز علــى جمــال اإلدارة اخلاصــة أو مــا 
 بــن عبــد العزيــز آل ســعود، عبــد العزيــز بــن ســطام: وهــي للباحــث. مســاه صــاحبها بــاإلدارة الــصناعية

، رسالة دكتوراه قدمت لقـسم الـسياسة الـشرعية جبامعـة اإلمـام "اختاذ القرار باملصلحة: "حتت عنوان
حممد بن سعود اإلسالمية، وأشرفت عمادة البحث العلمي ا على طباعتها ضمن سلسلة مشروع 

 .م2005هـ، 1426وزارة التعليم العايل لنشر ألف رسالة علمية، وذلك سنة 
بوصـفها آليـة متـنح لـويل األمـر نوعـا مـن ) الـسياسة الـشرعية(وقد انطلق الباحث من قاعدة 

احلرية ألخذ القرار يف مـستجدات احليـاة حيـث مل يـرد الـنص علـى احلكـم الـشرعي، علـى أن يكـون 
وقد بىن الباحث رؤيتـه علـى فكـرة . أهم شروط هذا االختاذ هو أال يكون مصادما ألحكام الشريعة

الــــسياسة الــــشرعية وروحهـــا لتــــشمل متخــــذي القــــرار مـــن مجيــــع املــــستويات عامــــة ) فلــــسفة(تعمـــيم 
وقـد خـصص . وخاصة، من أجل تلبية احلاجة إىل معرفة طريقة اختـاذ القـرار باملـصلحة املعتـربة شـرعا

البـــاب األول مـــن حبثـــه لدراســـة املـــصلحة طبيعـــة وأنواعـــا وضـــوابط كمـــا اعتـــىن بالتفاضـــل املـــصلحي 
ه واعتباراتـه، وحـاول أن يؤسـس لكيفيـة اختـاذ القـرار بـإبراز مفهـوم املـصلحة بوصـفه الغايـة مــن وأنواعـ

اختاذ القرار، وأن يوظف املـنهج األصـويل ملعرفـة معـامل هـذه الغايـة وضـوابطها، مفرتضـا أن االجتهـاد 



 

 ثالثة يف اختاذ القرار، هو اجتهاد أصويل يتمحور حول القياس بكافة فروعه، فيخلص من ذلك إىل
ختـريج منــاط القـرار، وتنقيحــه وحتقيقـه، حيــث ينتهـي إىل أن القــرار هـو اخليــار : مراحـل الختـاذ القــرار

األبرأ للذمـة، واألبـرأ للذمـة هـو مـا كـان يف اختـاذه مـصلحة، واملـصلحة متعلقـة باخليـار األعلـى نفعـا، 
 . نفيهفيصبح اخليار األبرأ للذمة هو اخليار األعلى نفعا وليس يف الشرع ما ي

ويؤخــذ علــى هــذا املـــنهج أنــه اختــزل االجتهــاد يف القيـــاس مث أســقط عناصــر القيــاس علـــى 
مراحـــل اختـــاذ القـــرار، يف حـــني أن القيـــاس ال يـــصلح يف اـــال اإلداري، ألن طبيعـــة القـــرار اإلداري 
م ختتلف عن التشريع؛ ذلك أن احلكم الشرعي يفرتض أنه موجود فعال متـضمنا يف أدلتـه، وإمنـا يقـو

الفقيــه باســتخراجه والكــشف عنــه، أمــا القــرار اإلداري فهــو تفاعــل مــع واقــع متغــري ومتحــرك يتطلــب 
أشكاال من اإلبداع واالبتكار للتوصل إىل أحسن احللول للمشكالت املطروحة، وهذا املعىن األخري 
 قـــد أكـــد عليـــه الباحـــث بنفـــسه، حيـــث يـــنص علـــى أن فكرتـــه تنبـــين علـــى نظريـــة اإلدارة املوقفيـــة،

ومقتضاها أنه ليس هناك دائما طريقة واحـدة مثلـى ألداء األعمـال يف كـل األوقـات، بـل إن اختيـار 
 . 1الطريقة األكثر مالءمة يتأثر بالظروف واملعطيات اليت يفرضها املوقف

مث إنــه يف الوقــت الــذي ترتفــع فيــه األصــوات بــضرورة تطــوير وجتديــد أصــول الفقــه يف جمــال 
شرعية، جند الباحث يرد العمل اإلداري إىل منهج أصول الفقه، مع اختزاله االجتهاد يف األحكام ال

 .يف حيز بسيط من سبل استخراج األحكام
هــذا ورغــم أن الدراســة ختتلــف عــن البحــث الــذي حنــن بــصدده مــن حيــث اإلشــكال الــذي 

 التدبرييــة،تطرحــه واــال الــذي تتناولــه، إال أــا تلتقــي معــه يف أــا تتعلــق ببحــث املــصلحة الــشرعية 
ألن موضوعها يتعلق بدراسة مرحلة اختاذ القـرار يف ضـوء املـصلحة الـشرعية، وهـو حمـل اجتهـاد أويل 

  .األمر يف سياسة أمور الدولة

بحث بحثصعو9ت ا بحثصعو9ت ا بحثصعو9ت ا     للللصعو9ت ا

علـــى رأس الـــصعوبات الـــيت اعرتضـــت طريـــق هـــذا البحـــث، طبيعـــة املوضـــوع وصـــلته بالفقـــه 
ه مـن خلـل، أدى إىل ظهـور مفـاهيم غريبـة ومنـاهج السياسي والفكر السياسي اإلسـالمي ملـا يعانيانـ

يف االســتدالل ال عالقـــة هلـــا بعلـــم الفقـــه؛ فالفقـــه الـــسياسي اإلســـالمي مل يأخـــذ حظـــه مـــن البحـــث 
والتعمــق قــدميا كمــا أخــذ غــريه مــن فــروع الفقــه األخــرى، وهــو اليــوم يــشوبه كثــري مــن الغــبش والتبــاس 

                                                 
عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيـز آل سـعود، اختـاذ القـرار باملـصلحة، رسـالة دكتـوراه، سلـسلة ألـف رسـالة : ينظر 1

 .135م، ص2005هـ، 1426علمية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 



 

، كمـا أن الدراسـات 1...ضها يف كثـري مـن األحيـاناملفاهيم، واضـطراب األحكـام بـل وتفاوـا وتناقـ
املعاصــرة الــيت اهتمــت بــالتنظري لفــروع املعرفـــة، ال تــسري بالــسرعة والــشمول والعمــق نفــسه يف جمـــال 

، 2...العلوم السياسية والسياسة الشرعية كما فعلت يف جمـال املعـامالت املاليـة واألحـوال الشخـصية
 . ث عن إبرة يف كومة قشفالباحث يف هذا اال أشبه مبن يبح

ولقد يسر اهللا تعاىل، على قلـة احليلـة وضـعف اجلهـد وتنـازع الـشواغل، إخـراج هـذا البحـث 
يف صــورته النهائيــة، رغــم كــل مــا اعــرتض طريقــه مــن عوائــق وابتلــي بــه مــن عالئــق، فاحلمــد هللا تعــاىل 

 وأن يــرزقين بــه علــى فــضل نعمتــه، وأســأله جــل وعــال أن جيعــل هــذا اجلهــد خالــصا لوجهــه الكــرمي،
 .حسن ثواب اآلخرة وأن ينفع به املؤمنني إنه مسيع جميب

 
 

                                                 
م، ص 1999هـــ، 1419، دار الــشروق، القــاهرة، 2يوســف القرضــاوي، مــن فقــه الدولــة يف اإلســالم، ط: ينظــر 1
إال أننــا نــرى أن هــذا االضــطراب . حيــث يــضرب أمثلــة عــن اخللــط بــني املــسائل العقيديــة واملــسائل الــسياسية. 81-82

 .  عند الذين اهتموا بدراسة السياسة الشرعية نفسهاحيدث حىت عند الباحثني املتخصصني يف اال الفقهي، بل حىت
 .224، ص2004-1425مجال الدين عطية، حنو تفعيل مقاصد الشريعة، دار التنوير، اجلزائر، : ينظر 2
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ها شا هاهوم الوالية العامة وجمال  شا هاهوم الوالية العامة وجمال  شا هاهوم الوالية العامة وجمال  شا طهوم الوالية العامة وجمال  طمف طمف طمف هاننننمف شا هاهوم الوالية العامة وجمال  شا هاهوم الوالية العامة وجمال  شا هاهوم الوالية العامة وجمال  شا طهوم الوالية العامة وجمال  طمف طمف طمف         ننننمف



 

 

متثـــل ويـــراد ـــا الـــسلطة الـــسياسية يف الدولـــة، إذ   يف الفقـــه اإلســـالميلواليـــة العامـــةتطلـــق ا
إال " مجاعـــة املـــسلمني"اســـم ال يـــصدق فـــالمي وخاليـــاه، اللحمـــة الـــيت جتمـــع فئـــات اتمـــع اإلســـ

حـىت قبـل و ،�، يـوم مـات النـيب  وهذا ما جعل الصحابة يسارعون إىل تعيـني ويل لألمـر.بوجودها
مجاعـــة (فــــ .  علـــى حــد تعبـــري ســعيد بـــن زيــد1"بعـــض يــوم وليـــسوا يف مجاعــةبقــاء كرهـــوا  "إذ ه؛دفنــ

مـــصطلح صـــنو  ي التعبـــري األصـــلي عمـــا عـــرف فيمـــا بعـــد باخلالفـــة اإلســـالمية، وهـــيهـــ) املـــسلمني
 .2 مبفهومها العام)الدولة(

يعـد مـن مهـام الواليـة العامـة، وألن النظر يف املصلحة الشرعية اليت تتعلق جبماعة املـسلمني 
لــذي أوكلــه الــشارع حتديــد مفهــوم الواليــة العامــة واخلــصائص الــيت متيزهــا كمــا اــال ااســتلزم األمــر 

 :وظائف الوالية العامة؛ يف مبحثني: والذي ميكن أن نطلق عليهلنظرها واجتهادها، 
 هاخصائصومفهوم الوالية العامة : املبحث األول
 وظائف الوالية العامة: املبحث الثاين

                                                 
 )بريــل(قوبلــت علــى النـسخة املطبوعــة مبطبعــة ، طبعــة  وامللـوكاألمــماريخ الطـربي بــسنده يف تــحممـد بــن جريــر أورده  1

، وذكـره ابـن بطـال يف شـرحه علـى 2/447، بة من العلمـاءخن راجعه وصححه وضبطه ، م1879سنة مبدينة ليدن يف 
أبو متيم ياسر بن إبراهيم، مكتبـة الرشـد ناشـرون، الريـاض، : ، ضبط وتعليق3، ط)باب االستخالف(صحيح البخاري 

 ".  يوم وليسوا يف مجاعة، كرهوا بقاء بعض �بايعوا الصديق يوم مات النيب : "ونصه. 8/265م، 2004هـ، 1425
ظافر القامسي، نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي، احلياة الدستورية، دار النفائس، بريوت، : ينظر يف ذلك 2

 .157، ص1985



 

بحث االول بحث االولا بحث االولا بحث االولا ٔٔا ٔٔ                                                                                                                                                                                                                                                 ململململ
هامفمفمفمفهوم الوالهوم الوالهوم الوالهوم الوال هاية العامة وخصا هاية العامة وخصا هاية العامة وخصا     ئصئصئصئصية العامة وخصا

 :نيلبيف مطحناول أن نربز مفهوم الوالية العامة يف اإلسالم، واخلصائص اليت متيزها، 
 مفهوم الوالية العامة: املطلب األول
 خصائص الوالية العامة: املطلب الثاين

ٔٔاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االول     مفمفمفمفهوم الوالية العامةهوم الوالية العامةهوم الوالية العامةهوم الوالية العامة: : : : ٔٔ

الل مـا يتوخـاه هـذا املطلـب مـن مـن خـ مفهوم الوالية العامة وما يتضمنه مـن أبعـاد، يتضح
، باإلضــافة إىل بيــان حكــم إقامــة الواليــة حتديــد املعــىن املــراد منهــا يف االصــطالح الفقهــي والــسياسي

 ).اخلالفــة(وعالقــة هــذا املفهــوم مبفهــوم آخــر أكثــر شــيوعا، أال وهــو ) أويل األمــر(العامــة، وحقيقــة 
 :وذلك يف ثالثة فروع

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول     عامةعامةعامةعامةتعريف الوالية التعريف الوالية التعريف الوالية التعريف الوالية ال: : : : ٔٔ
يتــــضمن التعريــــف بالواليــــة العامــــة؛ املعــــىن اللغــــوي للفــــظ الواليــــة، واملعــــىن االصــــطالحي، 

، )اإلمـــــارة(، و)الـــــسلطان(، و)الـــــسلطة: (باإلضـــــافة إىل بعـــــض األلفـــــاظ ذات الـــــصلة ـــــا، وهـــــي
 .. 1، لبيان أوجه االلتقاء والتباين بني هذه املصطلحات)اخلالفة(، و)اإلمامة(و

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ      اللغوي اللغوي اللغوي اللغوياملعىناملعىناملعىناملعىن: : : : للللبببب

َِالوالية مصدر ويل، يلي، و
َ إذا اتـصل شـيئان  فـشيء إىل جانـب شـيء آخـر،الهو أن يكون َِ

ليلـين أولـو األحـالم ": � ومنـه قولـه ...إن أحـدمها يلـي اآلخـر: معا اتصاال ال فاصل بينهما نقول

                                                 
هذا مع اإلشارة إىل أن للفقهاء عبارات أخرى استعملوها مصطلحات للداللـة علـى الـسلطة وواليـة األمـر، كتعبـري  1

ولفـــظ  .، إال أـــا مل تكـــن شـــائعة وال متداولـــة بـــشكل واســـع، فآثرنـــا إغفاهلـــا)اخلطـــة: (ولفـــظ) اإليالـــة: (بعـــضهم بلفـــظ
 .استعمله اجلويين كثريا يف مؤلفاته، ويرد عرضا يف بعض املؤلفات السياسية) اإليالة(



 

كثــــر   الـــيت)ويل( :كلهـــا مــــشتقة مـــن مــــادة...  واملــــوىل،كـــسروالفتح الالــــوالء والواليـــة بــــو. 1"مـــنكم
 . يف القرآن الكرمي على اختالف اشتقاقاااستعماهلا
املتـويل ومبعـىن الناصـر، وتشمل عـدة معـان؛ فهـي مبعـىن  ،من أمساء اهللا تعاىل احلسىن: الويلو

ـــق القـــائم ـــا، ومـــن أمسائـــه عـــز وجـــل وهـــو مالـــك األشـــياء مجيعهـــا ) يلاالـــو: (ألمـــور العـــامل واخلالئ
وكـــأن الواليــة تـــشعر بالتــدبري والقـــدرة : "قـــال ابــن األثــري. 2املــنعم، وقـــد يكــون مبعـــىن املتــصرف فيهــا

 . 3.." مل يطلق عليه اسم الوايل، وما مل جيتمع ذلك فيها.والفعل
الواليـة عنـد الـصوفية ويل مـن أوليـاء اهللا، فعرفـت : وقـد يوصـف العبـد بالواليـة خلالقـه فيقـال

  .4"هي قيام العبد باحلق عند الفناء عن نفسه": بقوهلم
 إىل أن ســـيده بـــنواختلـــف أهـــل اللغـــة يف معـــىن وجهـــي قراءـــا بالكـــسر والفـــتح، فـــذهب ا

ُوالوالية، ِكاإلمارة ُاخلطة : بالكسرِالوالية  النـصرة: إىل أا بالفتح الزجاج وذهب .5املصدر : بالفتحَ
 تــويل يف َألن الواليــة كــسر جيــوز وقــد .املعنيــني بــني ليفــصل ،ِاإلمــارة:  بينمــا هــي بالكــسر،والنــسب

 ِالقـــصارة حنـــو الـــصناعة جـــنس مـــن كـــان مـــا وكـــل والعمـــل الـــصناعة مـــنً جنـــساً بعـــضا القـــوم بعـــض
َويل: الَويقـــ. 6مكـــسورة فهـــي ِواخلياطـــة ـــه اإذ ،ّهوتـــوال، مـــرألا ِ ـــه .نفـــسهب فعل ـــه ومن  بـــاب يف � قول

                                                 
ميد خمتار، مكتبة لبنان حممود فاخوري وعبد احل:  أبو الفتح ناصر الدين املطرزي، املغرب يف ترتيب املعرب، حتقيق1

، ..واحلـــديث رواه مـــسلم يف كتـــاب الـــصالة، بـــاب تـــسوية الـــصفوف وإقامتهـــا. 270م، ص1999ناشـــرون، بـــريوت، 
 ".استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ليلىن منكم أولو األحالم والنهى مث الذين يلوم مث الذين يلوم: "ونصه
ي البيهقي، األمساء والصفات، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، دت، ص أبو بكر أمحد بن احلسني بن عل: ينظر 2
67-68 . 

 .15/405، بريوت ،صادر دار، العرب لسان، املصري األفريقي منظور بن مكرم بن حممد: ينظر 3
، ص 1991عبد املنعم احلفين، دار الرشاد، القاهرة، : اجلرجاين، التعريفات، حتقيقالسيد الشريف علي بن حممد  4

282. 
، دار الكتـاب العـريب، دم، دت، احمليط  القاموس،الفريوزآبادي يعقوب بن حممدجمد الدين : وانظر يف املعىن نفسه 5

4/401 . 
 . 15/405، املرجع السابق، العرب لسان، منظور بنا: ينظر يف اختالف أهل اللغة 6



 

 هّأنـ إال والءلـا اكـذو بـةاحملو النـصرة الفتحبـ يـةالَوالو. جهيزتالبـ َأمـره اوّلـتو أي، 1"أخـاكم لـوا: "الشهيد
َوالب الشرع يف صَتاخ     .2ةالاوملا ِءَووال العتق ِءَ

ند ا ند اا ند اا ند اا لا لب لب لب     املعىن QصطالOاملعىن QصطالOاملعىن QصطالOاملعىن QصطالO: : : : ثاينثاينثاينثاينللللب

للوالية دالالت اصطالحية متعددة، منها ما له بعد عقيدي أو سياسـي عـام، ومنهـا مـا لـه 
 :ودقيق  خاصفقهيمدلول 

يايسململململالوالية 9الوالية 9الوالية 9الوالية 9: : : : ٔٔٔٔاوالاوالاوالاوال يدي وا يايسهوم ا يدي وا يايسهوم ا يدي وا يايسهوم ا يدي وا للللسـسـسـسـهوم ا لعق لعقف لعقف لعقف     ف

، يف بعــدها العقيــدي والــسياسي تتــضمن القــدرة والتــدبري كمــا تتــضمن النــصرة واحملبــةالواليــة 

�aQ            (: فقوله تعاىل cـS�ِ%c6a
)ِ 	cS�ْ$_.َـ-ِ  aـ� aQ_� aـi_$a6a
 ِN
c-_EaS�ْ#ِـG aQ
c-c)ْf a6ـ ٍt #"EaG cـ_ aِ�ـ�_
َ� _�ciُ� 
a	#a$ِ)_ucS�ْ�EaG cـ_ aQ�c$ِ)_ucS�ْ	a

  aD#ــ ــ� aQ	�nv:َـ 
uc6a_'ُـ aD#َ�nــ ــ��c�َ 	�ـ c3ـa�a
 aــ� kـ��	 aQ�ــ cـE�ِ�c6a
فيـــه داللـــة علـــى أن الـــوالء لـــيس والء عاطفيـــا  3...)

وهـو يقـضي  .فحسب، وإمنا هو والء فعلي، البد أن يكون له انعكاسه وأثره بني املؤمنني يف الواقـع
  هـو األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر؛،الوالية علـى اإلميـان واجبـة، وأـا تـرتبط بواجـب آخـربأن 

يــستفاد مــن ذلــك أن والء أهــل ف. حيــث وقعــت اجلملــة الثانيــة موقــع التفــسري والبيــان للجملــة األوىل
 ذلـك أن .4...وعملـياإلميان ال ينبغي أن يكون والء جتريديا، بل البـد أن يكـون لـه معـىن حقيقـي 

اهللا فـ ؛ أبعـاد إميانيـة خاصـة مـنهـا الـشرعيفهوممتتمثـل فيمـا حيملـه للفظ الوالية خصوصية عقيديـة 
املنـافقني ومـا بـني  بـني املـؤمنني و ذكرهـا ومـا تالهـا مـن آيـات،الـسابقة  اآليـ سـياقتعاىل قد قابل يف

 فوصـف املـؤمنني رجـاال ونـساء بـصفة الواليـة، بينمـا مل يـصف  يف كـل مـنهم؛النفـاق وأفعله اإلميان 

لح عليـه اليـوم مـن ألفـاظ ا يـصطلـذلك فـإن مـ. )Eـ�aG ( t (ـِ aGُ�Eci(: املنافقني بذلك، وإمنا قال تعـاىل
البعـــد عـــن  ومـــا شـــابه ذلـــك، هــي عبـــارات يف غايـــة ... كـــالوالء الـــسياسي، والـــوالء للحــزب؛شــبيهة

                                                 
، )هـ807 ت(نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي  :ينظر. رواه أمحد والطرباين وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط 1

 م،1988 هـ، 1408العراقي وابن جحر، دار الكتب العلمية، بريوت، : جممع الزوائد ومنبع الفوائد، بتحرير احلافظني
8/231. 

 .270، املغرب، املرجع السابق، صاملطرزي 2
 .71سورة التوبة  3
لة يف الوالية السياسية، مقاربة نظرية بني الفقـه والفلـسفة، دار اهلـادي، فرح موسى، رسا: ينظر قريبا من هذا املعىن 4

 .مع التحفظ على ما رتبه املؤلف على ذلك من أفكار. 39م، ص2000هـ، 1421بريوت، 



 

وجعـــل بـــني الكـــافرين والـــشياطني : "قـــال الراغـــب األصـــفهاين. 1الواليـــة يف اصـــطالح الـــشارع وعرفـــه
بــني الــشيطان مــواالة جعــل فكمـا جعــل بيــنهم و... مـواالة يف الــدنيا، ونفــى بيــنهم املــواالة يف اآلخــرة

 ونفـى املـواالة بيـنهم )# � ��ـ� 	�ـ67) �6��� ـ�   �x# ��3 (: للشيطان يف الدنيا عليهم سلطانا، فقال تعاىل
 .2"يف اآلخرة

 على املستوى السياسي، فـال ا وامتدادا واقعياللوالية على املستوى العقيدي بعدال جرم أن 
رد، بــل البـد أن يرتشـح عنهــا حمبـة ونــصرة وتـدبري يظهــر علــى اإلميـان االعتقــادي اـطبيعتهـا تقتـصر 

هلـذا ، كـأثر األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر وأشكال من يف السلوك العام، حيث ميارس يف صيغ
وبذلك يتحقـق متثـل الواليـة الـيت .. حقيقته وأثره على الواقعيظهر  مما يعطي اإلميان فاعليته و،الوالء

الــربط بــني البعــد العقيــدي والبعــد بــه حيــصل  و، يف عبــاده املــؤمننيهــي مــن صــفات املــوىل عــز وجــل،
 ...السياسي للوالية

يا Tيا Tيا Tيا Tـيالواليالواليالواليالوالي: : : : نننن هوم ا ـية 9 هوم ا ـية 9 هوم ا ـية 9 هوم ا هة 9 هملف هملف هملف     لفقلفقلفقلفقملف

 فتعين إمكانية التصرف عن الغـري وملـصلحته مـن غـري حاجـة ،الفقهيدلوهلا أما الوالية يف م
الـسلطة الـيت : "هـيف، 3"و أىب أفيـذ القـول علـى الغـري شـاءتن: "لـذلك عرفهـا الفقهـاء بأـا. إىل إذنه

 .4"يتمتع ا الشخص يف إلزام الغري وتنفيذ القول عليه، شاء الغري ذلك أم أىب
أي أــا حــسب املــصطلحات الوضــعية احلديثــة، هــي صــالحية إصــدار قــرار ينــشئ مركــزا "

 .1"قانونيا للغري أو يعدله أو يلغيه، واملركز القانوين هو جمموع حقوق والتزامات

                                                 
نعم ورد يف القرآن الكرمي آيات تناولت والء الكفار بعـضهم لـبعض، وهـم يـشرتكون يف عقيـدة الكفـر، وهـذا يؤكـد  1

أمـا املنـافقون فليـسوا بأصـحاب عقيـدة، وإمنـا جيمعهـم رابـط آخـر وهـو . ه يف املنت من ارتباط الوالية بالعقيـدةما ذهبنا إلي

� �.�< #x	�Q#��P (: كما قد يعرتض بأن الوالية أضيفت أيضا إىل الشيطان يف قوله تعاىل. خسة النفس اليت تطبعوا ا

��ــ#"@� N�ــy(وي، وهــو الواليــة يف الــدنيا كمــا ســيأيت بعــد عــن األصــفهاين، أمــا  فــاجلواب أن ذلــك ورد علــى معنــاه اللغــ

 .واهللا أعلم. السياق القرآين املذكور يف املنت فقد ورد يف سياق االعتبار الشرعي اجلامع بني الدنيا واآلخرة
د خليل حمم: أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، حتقيق وضبط 2

 .548م، ص1998هـ، 1418عيناين، دار املعرفة، بريوت، 
 األلفاظ تعريفات يف الفقهاء  أنيس،القونوي علي أمري بن قاسم .282اجلرجاين، التعريفات، املرجع السابق، ص  3

 .148، ص1406جدة ، الوفاء  دار،الكبيسي الرزاق عبد بن أمحد:  حتقيق،الفقهاء بني املتداولة
م، 1994هــ، 1414، نظرية الوالية يف الشريعة اإلسـالمية، دار القلـم، دمـشق، الـدار الـشامية بـريوت، نزيه محاد 4
 . وضع املؤلف اجلملة بني مزدوجني ومل يعزها إىل أي مرجع. 8ص



 

 :ية باملعىن الفقهي قد تكون عامة، وقد تكون خاصةوالوال
فتكــون الواليــة عامــة إذا كــان الغــري غــري معــني، أي مجاعــة غــري حمــصورة العــدد، وال معينــة 

 مبعــىن أن املــصلحة الــيت يتــصرف فيهــا الــويل ال تلمــس .يف ذلــك التــصرفلكــل فــرد فيهــا املــصلحة 
كـان هـذا الغـري و  كانـت املـصلحة معينـة إذاوتكـون خاصـة.  مـن تلـك اجلماعـة فـردبالضرورة كل فرد

 .  فردا كان أم مجاعة؛معينا
 الـيت دون اإلمامـة، كالقــضاء ط اإلمامـة العظمـى واخلطـ:عنـد اإلطـالقوـذا تـشمل الواليـة 

واحلسبة واملظامل والشرطة وحنوها، كما تشمل قيام شخص كبري راشد على شخص قاصـر يف تـدبري 
 .يما يلي بيان ملعىن الوالية العامة والفرق بينها وبني الوالية اخلاصةوف. 2شؤونه الشخصية واملالية

  :الوالية العامة-أ
... الكلمــــة العامــــة الـــيت أطلقهــــا املــــسلمون علـــى ســــلطة احلكــــم: "... هـــيالواليـــة العامــــة 

وتشمل مجيع مراتب احلكم من اإلمامة العظمى أو اخلالفـة حـىت أصـغر الواليـات أو الوظـائف كمـا 
 ألنـــه  العامـــةفالبحـــث يف  اإلمامــة لـــيس إال جـــزءا مــن حبـــث الواليــة. 3..."يف هـــذا العــصرنــسميها 

  .4يتعلق برياسة الدولة األوىل دون غريها من الواليات
ســلطة إلــزام الغــري وإنفــاذ التــصرف عليــه : "وقــد عــرف بعــض البــاحثني الواليــة العامــة بأــا

فس واملــال، وــيمن علــى مرافــق احليــاة العامــة بــدون تفــويض منــه، تتعلــق بــأمور الــدين والــدنيا والــن
  .5"وشؤوا، من أجل جلب املصاحل لألمة ودرء املفاسد عنها

 أنـــه قــصر حقيقـــة الواليــة علـــى ســلطة إلـــزام األول؛:  مأخــذانعلـــى هــذا التعريـــفسجل ُويــ
 حقـوق الغري، مع أن الوالية العامة ليـست قاصـرة علـى اإللـزام، إذ تـشمل باإلضـافة إىل ذلـك تعيـني

كمــا تــشمل تــصرفات ال يرتتــب عليهــا حقــوق وال التزامــات علــى األفــراد اوتوصــيلها إىل أصــحا ،
بالــضرورة، كالتــصرفات علــى صــعيد الــسياسة اخلارجيــة، والتــصرفات املتعلقــة بإحيــاء شــعائر الــدين، 
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كــربى الــيت  والثــاين؛ أنــه شــرط فيــه عــدم التفــويض، رغــم أن الواليــة ال.والتــصرفات الــسياسية املختلفــة
هي اخلالفة، تقوم على أساس االختيار من األمة، فهـي تتـضمن معـىن التفـويض مـن عمومهـا ألويل 

  .األمر بالتصرف يف شؤوا العامة
 إىل أـــا -يف تقـــديرنا–ويرجـــع وقـــوع هـــذه احملاولـــة لتعريـــف الواليـــة العامـــة يف هـــذه املآخـــذ 

للواليـــة اخلاصـــة، وهـــو قيـــاس غـــري ســـليم، اســـتمدت مفهـــوم الواليـــة العامـــة مـــن تعريفـــات الفقهـــاء 
 .  الختالف طبيعة الوالية العامة عن الوالية اخلاصة، رغم التشابه الظاهري بينهما

 والبـــت يف أمـــور املـــسلمني العامـــة تفـــسريا وتنفيـــذا نظـــرحـــق ال": ميكـــن تعريفهـــا بأـــاوإمنـــا 
 يقتــــضي تــــسليم عمــــوم  املفاســــد،رءجبلــــب املــــصاحل ود ومكارمهــــا، أو اجتهــــادا ألحكــــام الــــشريعة

ويعين ذلـك أن الواليـة العامـة تتـضمن اختـاذ القـرار يف األمـور العامـة الـيت ".  والتزامهم بهلهاملسلمني 
ُتتعلق باألمة، وقد يعىن هذا القرار بتنفيذ أحكام الشريعة املوكول تنفيـذها إىل أويل األمـر مبـا يـشمله 

ُوقـــد يعــىن بتحقيـــق مكـــارم . هـــا علــى الواقـــعمــن تفـــسري واختيــار ألوجـــه فهـــم هــذه األحكـــام وتطبيق
ُكمــا قــد يعــىن باالجتهــاد . الــشريعة وجتــسيد األخــالق العليــا الــيت جــاءت لتبثهــا يف احليــاة اإلنــسانية

 .يف سبيل حتقيقها بشىت الوسائل املمكنة جللب املصاحل ودفع املفاسد والسعي
 :الوالية اخلاصة عن الوالية العامةاختالف طبيعة  -ب

ارتبـاط بـني البعـد العقيـدي والبعـد الـسياسي للواليـة، فـإن بـني ا قـد انتهينـا إىل وجـود وإذ كن
  األسـاسصدراملـالفقهـي ارتباطـا أيـضا، بوصـف العقيـدة هـي العامـة هذين املدلولني ومفهوم الواليـة 

 للممارســة يــة للعقيــدة مــن جهــة، وهــو الــضابطاللتــزام الــسياسي، والفقــه هــو الرتمجــة الــشرعية العملل
 . وهذا ما ال ينطبق على الوالية اخلاصة.لسياسية واملوجه هلا من جهة أخرىا

أن الواليـة العامـة رأوا  و،قد فرق العلماء بني حقيقة الوالية اخلاصة وحقيقـة الواليـة العامـةول
 إذ أن اخلاصــة أقــوى عنــدهم مــن العامــة، لــذلك ذهــب العلمــاء .ال تــشمل الواليــة اخلاصــة بالــضرورة

ألن اإلمام ليس بوكيل ملعينـني "ق اخلاصة ال يتوىل اإلمام طلبها، وإمنا يطلبها أصحاا إىل أن احلقو
  ."1ملة املبهمة اليت ليست مبعينةمن الناس يف حقوقهم املعينة، وإمنا هو نائبهم يف حقوقهم ا

 ومـن غريهـا مـن أدلـة الكتـاب الـيت حتـدثت عـن الواليـة،ولذلك استقى الفقهاء من اآليـات 
نة، أن كــل مــا ينــدرج حتــت مــسمى األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر، هــو واجبــات وفــرائض والــس

كفائية ختاطب ا األمة اإلسالمية يف عمومها، حيث تشرتك معها الوالية العامة يف أدائهـا ويكـون 
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ليت يظهر ذلك بوضوح، يف تفريعات األحكام العملية ا.  يف تنفيذهانصيب األوفرريادة فيها والهلا ال
 . 1دونوها يف كتب السياسة الشرعية، واحلسبة على وجه اخلصوص

الــربط والوصــل بــني املعــاين الــسياسية العامــة واملعــاين الفقهيــة الــضيقة للواليــة،  وــذا يتحقــق
حبيث ال تكون والية الدولة والية تسلطية جتعل لويل األمر سلطة مطلقة يف التصرف، وجتعل األمـة 

 أي رأي -بوصفه قاصرا– الشأن يف الوالية اخلاصة اليت ال جتعل للموىل عليه قاصرة بإزائه، كما هو
ـــة وإمنـــا.  مـــا دام يف حـــال القـــصورهأو اعـــرتاض علـــى تـــصرفات وليـــ  تنفـــرد الواليـــة العامـــة عـــن الوالي

 احلـق يف النـصيحة  ومجاعتهـاألمةألفراد ا التصرف عن الغري، بأن: اخلاصة، رغم اشرتاكهما يف معىن
 معـه يف ونشرتكيـ م كـو؛الواليـة العامـةب  مـن يـضطلع والتعقيـب واحملاسـبة علـى تـصرفاتواالعرتاض

،  يف بعدها الفقهي العامة على طبيعة الوالية عملياا يؤثروهذا م. الوالية باملعىن العقيدي والسياسي
ر وجيعلها خمتلفة عن الوالية اخلاصـة سـواء مـن حيـث األسـاس الـذي تقـوم عليـه، أو مـن حيـث اآلثـا

 . اليت ترتتب عليها
، ليــست مفهومــا فقهيــا جمــردا، بــل تتــسع لتــشمل األبعــاد الثالثــة الواليــة العامــة ــذا املعــىنف

تقـوم و عناصـر، ةتتكون من ثالثـو السابق ذكرها؛ البعد العقيدي، والبعد السياسي، والبعد الفقهي،
لفقه واألشكال اليت يطرحهـا ، وا الذي تقوم عليهالفكروالعقيدة :  مقومات أساسية، هيةعلى ثالث

، والــسياسة أو املمارســة َ الــيت متــارس الواليــة العامــة يف إطارهــاالــنظم، ويتمثــل ذلــك يف لتــأطري احلركــة
 والنظر إىل الوالية العامـة مـن زاويـة واحـدة، .2 اليت تتجسد فيها تلك املمارسةاحلركةوهي السياسية 

االســتنتاج، تعــود بالــضرر علــى تطــور الفقــه خلــل منهجــي جــسيم ســيؤدي إىل أخطــاء يف التحليــل و
السياسي اإلسالمي برمته، وجتعل مـن النتـائج الـيت يتوصـل إليهـا جمـرد اقتطاعـات مـشوهة ال تعكـس 

  .حقيقة منهج اإلسالم وهديه يف السياسة واحلكم

                                                 
إن من يستقرئ مؤلفات الفقهـاء يف احلـسبة، البـد أن ينتهـي إىل نتيجـة ال تقبـل الـشك، أن مـا فـصله العلمـاء مـن  1

والنظام ... أحكام جزئية تتعلق بالسلطات املخولة للمحتسب، وبالضوابط اليت حتكم العالقات االقتصادية واالجتماعية
 .  اتمع اإلسالمي، ليس سوى جتسيد هلذه احلقيقةالعام يف

هذا التقسيم مستقى من تقسيم حامد ربيع ملقومـات الـرتاث الـسياسي اإلسـالمي، وهـو يف نظـري تقـسيم منهجـي  2
ســليم وينطبــق علــى الواليــة العامــة باعتبــار أن تفــصيل هــذه الواليــات إمنــا كــان جهــدا بــشريا للعلمــاء اســتنادا إىل العــرف 

 وخلفــاؤه �واعتمــادا علــى أصــول هــذه الواليــات الــيت وضــعها النــيب . أساســي بعــد إخــضاعه للمعــايري الــشرعيةبــشكل 
مقدمة حتقيق كتاب سلوك املالك يف تدبري املمالك، لشهاب الدين أمحد بن حممد بن أيب الربيع، ألفه : ينظر. الراشدون
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ند ا ند اا ند اا ند اا لا لب لب لب ٔٔااللفاظ ذات الصWااللفاظ ذات الصWااللفاظ ذات الصWااللفاظ ذات الصW: : : : ثالثثالثثالثثالثللللب ٔٔ    

 كالـسلطة والـسلطان واإلمامـة استعمل العلماء مصطلحات كثرية للتعبري عن الوالية العامة،
   :وإمنا نقتصر هنا على أكثرها شيوعا واستعماال... واخلالفة واإلمارة والعمالة واخلطة واإليالة

سلطة: : : : ٔٔٔٔاوالاوالاوالاوال سلطةا سلطةا سلطةا سلطانللللا سلطان وا سلطان وا سلطان وا     لللل وا

 ... القــــــــــــــــوة، والقهــــــــــــــــر، والــــــــــــــــتمكن، والــــــــــــــــتحكم: الــــــــــــــــسلطة والــــــــــــــــسلطان يف اللغــــــــــــــــة
 الــتحكم  والــسلطان مــن لــه واليــة.1...وهلـا معــان أخــرى كاحلجــة والربهــان، وقــد تأخــذ معـىن الواليــة

علــى كــل مــن تغلــب علــى اخلليفــة مــن ) الــسلطان(وقــد أطلــق لقــب . 2والــسيطرة يف شــؤون الدولــة
وحدث ذلك عند ضعف اخلالفة العباسـية . األمراء وأصحاب الشوكة، وتقلد أمور احلكم بدال عنه

د املماليـــك حتـــت ظـــل اخلالفـــة ببغـــداد، واخلالفـــة األمويـــة يف األنـــدلس، كمـــا شـــاع اســـتعماله يف عهـــ
 .   العباسية الرمزية

يا Tيا Tيا Tيا Tٕٕاالمارة االمارة االمارة االمارة : : : : نننن ٕٕ    

وال خترج اإلمارة يف االصـطالح الفقهـي عـن " من اإلمرة وهي الرياسة تعين الوالية،: إلمارةا
هذا املعىن يف اجلملة، إال أن اإلمارة تكون يف األمور العامة، وال تستفاد إال مـن اإلمـام، أمـا الواليـة 

اإلمـــام، الـــشرع، صـــاحب احلـــق : ألمـــور العامـــة واخلاصـــة، وتـــستفاد مـــن جهــات عديـــدةفتكــون يف ا
 يف أــا تعــين الواليــة واحلكــم يف ، إال أن اإلمــارة أخــصفاإلمــارة واليــة عامــة،. 3"كالوصــاية والوكالــة

ناحية أو جهة من الدولة حبيث تكون نابعة من الوالية الكربى اليت هي اإلمامة أو اخلالفة، ولذلك 
وقـد تتخـصص  .أعلـى اإلمـارات؛ فهـذا ختـصيص باملكـاني اخلليفـة بـأمري املـؤمنني، فاخلالفـة هـي مس

 ...اإلمارة باملوضوع، كإمارة اجليش

ثا Tثا Tثا Tثا Tٕٕاالمامة واخلالفةاالمامة واخلالفةاالمامة واخلالفةاالمامة واخلالفة: : : : لللل ٕٕ    

 : واإلمـام،4من أم القـوم إذا تقـدمهم، واإلمـام هـو رئـيس القـوم الـذي جيمـع أمـرهم: اإلمامة
 .1من يؤمت به يف الصالة ، وهوالعامل املقتدى به هو اخلليفة، وهو
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 يف حراسـة الـدين بـوةموضـوعة خلالفـة الن: "..  يف عرف فقهاء األحكام الـسلطانيةاإلمامةو
رياســــة تامــــة وزعامــــة عامــــة تتعلــــق باخلاصــــة والعامــــة يف مهمــــات الــــدين "، فهــــي 2"وسياســــة الــــدنيا

 . 3"والدنيا
وإن كـــان لفـــظ اإلمـــام أعــــم يف واخلالفـــة كاإلمامـــة وهـــي رديفتهـــا يف العـــادة واالســـتعمال، 

 .  االستعمال، وهو عند الشيعة يف مركز النبوة أو قريبا منه
الوالية العامة عند الفقهاء املسلمني أعـم، مـن حيـث اإلطـالق، مـن اإلمامـة واخلالفـة الـيت و

هي رياسة الدولة، فتـشتمل عليهـا وعلـى غريهـا مـن خمتلـف املراتـب واألنـواع كواليـة احلـرب والقـضاء 
 4... وغريهاملال واحلسبةوا

فيكون املقصود بالوالية العامة إذن؛ مطلق الـسلطة العامـة يف الدولـة، فتـصدق هـذه العبـارة 
على أن هـذه . على كل املصطلحات املذكورة وغريها مما مل يذكر باعتبارها مكونات للوالية  العامة

ألن اإلمامــة يف حقيقتهــا فــة، الواليــات، علــى اخــتالف مراتبهــا، تنــدرج حتــت مــسمى اإلمامــة واخلال
تــشمل كــل هــذه الواليــات، فهــي مــصدرها وإليهــا تــؤول، فــال واليــة عامــة إال مــا اســتمد مــن واليــة 

 .، وذلك هو ما يربر تركيز العلماء على مسألة وجوب تنصيب اإلماماإلمامة العظمى

    وجوب اختاذ الوالية العامةوجوب اختاذ الوالية العامةوجوب اختاذ الوالية العامةوجوب اختاذ الوالية العامة: : : : ثاينثاينثاينثاينللللالفرع االفرع االفرع االفرع ا
جوب نصب اإلمام ملا يف ختلفه من مفاسد عظيمة ال  على و، إال من شذ،أمجع املسلمون

  وألن فيــه دفــع ضــرر مظنــونســالم مــا ال ميكــن حتقيقــه إال ــا،ميكــن تقــديرها، وألن مــن مقاصــد اإل
كثــري مــن العلمــاء إىل املــصلحة والــضرورة واحلاجــة يف الاســتند ف. 5 وهــو واجــب إمجاعــا،)أي راجــح(
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 . 22هـ، ص1401اشر وال مكان، ، دون ن2الديب، ط
 .50حممد املبارك، آراء ابن تيمية، املرجع السابق، ص: ينظر 4
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ه كلها هـو مـصاحل عائـدة إىل اخللـق معاشـا ومعـادا، مقصود الشارع من أحكامألن . 1هذا الوجوب
 مـن تنفيـذ أحكـامهم وإقامـة ؛البد للمسلمني من إمام يقوم مبـصاحلهم" فـ .2وذلك ال يتم إال بإمام

حدودهم، وجتهيز جيوشهم، وأخذ صدقام وصرفها إىل مستحقيها، ألنه لو مل يكن هلم إمام فإنه 
فكانـت . 4"للمسلمني من حاكم، أتـذهب حقـوق النـاس؟البد "و ،3"يؤدي إىل الفساد يف األرض

 .اإلمامة يف نظر كثري من العلماء، بل أكثرهم، مما ال يتحقق الواجب إال به
بينمـــا يـــرى بعـــض مـــن العلمـــاء أن ظـــاهرة الـــسلطة مـــن مقتـــضيات الفطـــرة اإلنـــسانية ومـــن 

الدولـة وكانـت ، الفطـرةوملا كان اإلسالم دين . 5..متطلبات االجتماع البشري، وقد تطورت بتطوره
، أمــر بتلبيتهــاقــد ضــرورة مــن ضــرورات االجتمــاع اإلنــساين، أو علــى األقــل حاجــة مــن حاجاتــه، ف

يف و. ضــع هلــا املــنهج الــصحيح يف الوفــاء مبتطلباــا، لتحقــق غاياتــه العليــا للوجــود اإلنــساين برمتــهوو
أمر أو تـشريع مباشـر، مثـل قولـه القرآن الكرمي دالئل كثرية على هذا الوجوب، وإن مل ترد يف صيغة 
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 الــسياسة الــشرعية يف إصــالح الراعــي والرعيــة، قــصر تقــي الــدين أمحــد بــن عبــد احللــيم الــشهري بــابن تيميــة،:  ينظــر1
صاحل عثمان اللحام، الدار العثمانية : احلسبة، حتقيق: وينظر له أيضا. 158-153الكتاب، البليدة، دون تاريخ، ص 

 .51-48م، ص 2004هـ، 1424ودار ابن حزم، بريوت، 
 .3/575اإلجيي، املواقف، املرجع السابق، : ينظر 2
، 1998عمر وفيق الداعوق، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، : لغزنوي، كتاب أصول الدين، حتقيقمجال الدين ا 3
 .270-269ص 

إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن مفلح، املبدع شرح املقنـع، دار عـامل الكتـب، الريـاض، : القول لإلمام أمحد، ينظر 4
حلــسني الفــراء، األحكــام الــسلطانية، دار الكتــب أبــو يعلــي حممــد بــن ا: وينظــر أيــضا. 10/3م، ج2003هـــ، 1423

الفتنـة إذا مل يكـن إمـام : "، فيـه قـول اإلمـام أمحـد19ص: وانظر أيضا. 24م، ص1983هـ، 1403العلمية، بريوت، 
 ."يقوم بأمر الناس

ـ، هــ1405أمحــد شــاه ويل اهللا بــن عبــد الــرحيم الــدهلوي، حجــة اهللا البالغــة، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، : وهــو 5
فوجدت السلطة يف أبسط صورها مبلك املدينة، ومساه االرتفاق الثالث، مث تطور ليصبح أكثر . 92-1/85م، 1995

احلكمــة "وهــو يعــرف هــذا االرتفــاق الرابــع بأنــه . تعقيــدا يف صــورة اخلالفــة الــيت جتمــع بــني املمالــك، ومســاه االرتفــاق الرابــع
حىت ال يطمع كل ملك فيمـا عنـد . حفظ الربط الواقع بني أهل األقاليمالباحثة عن سياسة حكام املدن وملوكها وكيفية 

وهنـا اضـطروا إىل . إخل... امللك اآلخر، مـا يـؤدي إىل القتـال بـآراء جزئيـة، كالرغبـة يف األمـوال واألراضـي واحلقـد واحلـسد
فـإذا وجـد اخلليفـة وأحـسن . ليـهاخلليفة الذي يكون له من القوة والغلبة ما ال يطمع باقي امللوك يف حتـصيله أو التغلـب ع

وهذه احلاجة هي اليت دعت بين إسرائيل . متت النعمة واطمأنت البالد والعباد... السرية يف األرض وخضعت له اجلبابرة
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 أن النــــاس بــــني حكمــــوا وإذا أهلهــــا، إىل األمانــــات دوايــــر أن األمــــور والة وأمــــر علــــيهم، أمــــور والة
 .2"تعاىل اهللا طاعة يف األمور والة بطاعة وأمرهم بالعدل، حيكموا

 الرســل كــلوإمنــا كــان ، �أن ذلــك لــيس أمــرا خاصــا برســالة النــيب بعــض البــاحثني ويعتقــد 
اذج ســلوكية، وإىل ها إىل منــ مــضامين التبليــغ حتويــل هــذا، ومــن ضــمن رســالة الــسماء بتبليــغينأمورمــ

 .3إقامة دولة العقيدة والتوحيـد جـزء أساسـي مـن كـل رسـاالت الـسماءفنظام واقعي، أي إىل دولة، 

�ِ k#(: واهللا تعاىل قد تعهد بنصر رسله يف احلياة الدنيا كما اآلخـرة c-c_$a$َ� #a$َ�c3c� a(6ِ7k�	a
 	�c$a)َ� l�ِ Dِ#a�aLْ�	 
#a�ْ o��	 a{_�a6a
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 nQِ� a�k��	 ~/�َِ5 gv6ِva�(5. 

فإن املؤكد أا ثبتت بإمجاع األمـة   نصب اإلمام،وجوبمهما تكن اآلراء يف حتليل مسألة 
 إال علــــى أيــــدي أصــــحاب ، ومل تكــــن حمــــل حبــــثومل تطــــرح قــــضية الوجــــوب هــــذه. مــــن دون نكــــري

االخـتالف عندئـذ، ذكر العلمـاء فـ.  يف العراق وبـالد فـارسات الوافدة من احلضارات ااورةالفلسف
دي ومل يعلق عليه، بعد أن صدر كالمه يف سند وجوب اخلالفة هل هو العقل أم الشرع؟ ذكره املاور

 أمـا القاضـي أبـو يعلـي، فقـرر وجوـا بالـسمع ال بالعقـل معلـال. بأن نـصب اإلمـام واجـب باإلمجـاع
 بينمـا نـاقش .6"العقل ال يعلم به فـرض شـيء وال إباحتـه، وال حتليـل شـيء وال حترميـه".. ذلك بأن 

إمنا اتفق اإلمجاع بناء على و الذين قالوا إن العقل هو مستند الوجوب ورد علىابن خلدون القضية 
وازع قــد  الــ، معرتضــا بــأنحكــم العقــل، لــضرورة االجتمــاع لإلنــسان وضــرورة الــوازع هلــذا االجتمــاع
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وهذه مسألة كالميـة تؤخـذ هنـا مـسلمة، ألن حبثهـا . 19أبو يعلي الفراء، األحكام السلطانية، املرجع السابق، ص 6

 .ليس شأن الفقهاء



 

 الــشرعفبقــي إجيــاب . فــال ضـرورة إذن، ، وقـد يكــون بامتنــاع النــاس عـن التظــامليكـون بــسطوة امللــك
الغـزايل علـى أن  أكـدكمـا . 1واستمرارها عليه منذ عهد الـصحابةإمجاع األمة على ذلك املتمثل يف 

ة أدلــة اإلمامــة ليــست مــن مباحــث العقيــدة وإمنــا مــن مباحــث الفقــه، فاألدلــة علــى وجــوب اإلمامــ
 أن الــسلطان ضــروري يف نظــام يف عبــارات وجيــزة؛ وهــي  ويلخــص االســتدالل علــى ذلــك،2شــرعية

الدنيا، ونظـام الـدنيا ضـروري يف نظـام الـدين، ونظـام الـدين ضـروري يف الفـوز بـسعادة اآلخـرة، وهـو 
وهـذا  .3 ضـروريات الـشرع ال سـبيل إىل تركـهمقصود األنبياء قطعا، فكان وجوب نـصب اإلمـام مـن

 ".ا ال يتم الواجب إال به فهو واجبم": مبين على قاعدة
أولئك الذين شذوا عن حكم اإلمجاع بالقول إن اخلالفة ليست موقف ابن خلدون ويرجع 

 ملـــا يتلـــبس بـــه عـــادة مـــن ،أـــم إمنـــا قـــالوا ذلـــك فـــرارا مـــن امللـــك، إىل واجبـــة ال بالعقـــل وال بالـــشرع
واحلقيقة أن الـشرع مل يـذم . عة مليئة بذم ذلكي وجدوا الشرّامل... االستطالة واالستمتاع مبالذ الدنيا
، وإمنـــا ذم املفاســــد املرافقـــة لـــه غالبــــا مـــن القهــــر والظلـــم والتمتــــع هامللـــك لذاتـــه وال حظــــر القيـــام بــــ

وهـــي مفاســـد حمظـــورة، بينمـــا أثـــىن علـــى العـــدل والنـــصفة وإقامـــة مراســـم الـــدين والـــذب ... باللـــذات
فـإذا تبـني أن الـشارع قـد ذم امللـك أو ... ب وهي كلهـا مـن توابـع امللـكوأوجب بإزائها الثوا... عنه

الــسلطة علــى صــفة وحــال، ومــدحها وأثــىن عليهــا علــى صــفة وحــال أخــرى، علمنــا أن مــراده لــيس 
    .4تركها كليا وإمنا مراده تصريفها على مقتضى احلق

 فـــإن املتتبـــع ملـــا كتبـــوه وإذ كانـــت الواليـــة العامـــة واجبـــا شـــرعيا أثبتـــه العلمـــاء واتفقـــوا عليـــه،
، سـواء عنـد الفقهـاء عرفت به اإلمامة الشكل الذي أنيستخلص أمرا على غاية من األمهية، ذلك 

اقتضاء شـرعيا، وإمنـا يـدلنا مـا اسـتندوا إليـه مـن أدلـة علـى أـا مبنيـة أو عند علماء الكالم، مل يكن 
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 .1/160، م1971هـ 1391وت، بري
علــم الكــالم والعقيــدة يعتمــد عــادة علــى األدلــة العقليــة، أمــا علــم الفقــه فكــل اعتمــاده علــى األدلــة الــشرعية، ألن  2

حقيقته استخراج األحكام من األدلة الشرعية التفصيلية، ونالحظ هنا كيف وظف الغزايل هذه احلقيقة للداللة علـى أن 
وقـد حتــدث ابـن تيميـة عـن األدلـة الـيت تــستند . ثابـت بالـدليل الــشرعي، ألـا مـن مـسائل الفقـهحكـم اإلمامـة الوجـوب ال

إليها مسائل األصول الكربى من العقليات، وأنه قد دل عليها الشرع ال مبجرد اإلخبار ا ولكـن مـن جهـة داللتـه علـى 
 .   19/230رجع السابق، ابن تيمية، جمموع الفتاوى، امل. كوا أدلة عقلية وهدايته الناس إليها

أبو حامد حممد بن حممـد بـن حممـد بـن أمحـد الغـزايل، االقتـصاد يف االعتقـاد، دار الكتـب العلميـة، : ينظر يف ذلك 3
 . 149-147م، ص 1988هـ، 1409بريوت، 

 .161-160ابن خلدون، املقدمة، املرجع السابق، ص : ينظر 4



 

هــذا قــصر فــإذا .  نظــام الــدينعلــى تــصورهم لــشكل الــسلطة، ومــا يتحقــق بــه نظــام الــدنيا مــن أجــل
 أو كـان بالـضرورة غـري كـاف لتحقيـق نظـام الـدينإىل نقـضه،  أو آلنظـام الـدنيا  عن حتقيـق الشكل

 غـري أن أصـل وجـوب .إقـرار مـا بـه يتحقـق نظـام الـدين ومقاصـدهو  نبـذه ووجـب بالتـايلمناقضا له،
   . حتتمل اجلدلالوالية العامة أيا كان الشكل الذي تأخذه أو تظهر فيه، مسألة ال

فــال يستــساغ إذن، مــا خيــرج علينــا مــن حــني آلخــر مــن الــدعاوى الــيت يعتمــدها عــدد مــن 
، ممــن اطلعــوا علــى كتابــات العلمــاء ومل يتــزودا بوســائل البحــث والفهــم 1املهتمــني بــالفكر اإلســالمي

الـــيت نفـــت وجـــوب نـــصب الـــشاذة الفـــرق بعـــضهم آراء استحـــسن ف. الـــصحيح للـــرتاث الـــذي تركـــوه
 ختاطب مام، اعتمادا منها على أن األمة إذا استقلت بإقامة الشريعة ليست حباجة إىل اإلمام والاإل

 . مام أمر خمتلف فيهن وجوب نصب اإلإ :ه قول؛على ذلكليبين ... بنصبه بناء على ذلك
إن وجــوب اإلمامــة قــد ثبــت باإلمجــاع، واإلمجــاع مــن أعلــى أدلــة الــشرع، فــضال عــن أنــه مل 

 �رد استحسان العقل، بل إن األمة تلقته عـن إمجـاع القـرن األول الـذي زكـاه النـيب يعتمد على جم
يف أحاديث كثرية، مث إنه باإلضافة إىل ذلك، كان نتيجة استقراء أدلة الشرع اجلزئيـة الكثـرية املتمثلـة 

 علــى الدولــة؛ مــن وجــوب الطاعــة والنــصرة ةفظــاالنــصوص والتــشريعات الــيت نزلــت مــن أجــل احمليف 
 الفقهـاء إىل االعـرتاف  كثريا مندعا ذلكها، ممثلة يف والة األمور، حىت ها من االلتزامات جتاهوغري

اسـتنادا إىل و ، الواليـة نفـسها واسـتمرارهااسـتبقاء ألصـل ،ببعض الواليات اليت اختلت فيها الشروط
شريعة مـن احرتام أحكام الـذلك أن  ..."البد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة ":�قول علي 

 ال يعين القضاء على الدولة الـيت هـي أداة لتنفيـذها وضـمان احرتامهـا واسـتمرارها ،حيث هي جزئية
 .من حيث الكل، ألن الكل مقدم على اجلزء يف االعتبار الشرعي

ثالث ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا هوم اخلالفة: : : : للللالفرع ا هوم اخلالفةاولو االمر و هوم اخلالفةاولو االمر و هوم اخلالفةاولو االمر و مفمفمفمفاولو االمر و ٔٔ ٔٔ ٔٔ ٔٔ    
؟ وكيـف يتميـز هـؤالء مـن هـمال يكتمل مفهوم الوالية العامة دون بيان حقيقة أويل األمـر؛ 

الذين يقومون على الوالية العامة ويضطلعون مبهامهـا؟ وملـا كانـت اخلالفـة هـي اإلطـار الـذي متثلـت 
، تطلــب املقــام امع للواليــة العامــةاجلــصــل األهــي ، وكانــت �فيــه واليــة األمــر أول مــا تــويف النــيب 
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 الخـتالفهم البـارز مـع مجهـور شيعةمفهـوم الواليـة وأويل األمـر عنـد الـ، مث بيان فهوم اخلالفةحتديد م
 .املسلمني يف حقيقة والية أمر املسلمني؛ وبضدها تعرف األشياء

ند اال ند االا ند االا ند االا ٔٔا ٔٔ ٔٔ االمر االمر االمر االمرٔٔٔٔاويلاويلاويلاويلحقحقحقحقيقة يقة يقة يقة : : : : ولولولولللللبببب ٔٔ    

ــ#( :يف تفــسري قولــه تعــاىل a6 #ــ aio6َ� a(6ِ7ــ k�	 	�ــ c$a)َ� 	�ــ cE�ِ�َ� aــ� k��	 	�ــ cE�ِ�َ�a
 َm�ــ c3n-�	 lــ �ِ
ُ�a
 -ِ_)َfــ ــ$_.ُ�_ 	ْ� ِ) 
 واهللا � أمراء سرايا رسول اهللا أولو األمر؛: فقال بعض أهل العلم": مام الشافعيال اإلق ،1...)

وهو يشبه ما قال واهللا أعلم ألن كل من كان حول مكة من العرب، مل يكن .. أعلم وهكذا أخربنا
فلمـا دانـت لرسـول اهللا بالطاعـة مل . يعرف إمارة وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة اإلمارة

رهم رســول اهللا، ال ّفــأمروا أن يطيعــوا أويل األمــر الــذين أمــ. ى ذلــك يــصلح لغــري رســول اهللاتكــن تــر

ــ�Qِ_(: طاعــة مطلقــة بــل طاعــة مــستثناة فيمــا هلــم وعلــيهم فقــال ــ#\َ�_�ُ�_ �َ a$َ' lــ �ِ ٍ"_lــ aO c@
opc-ــ ــ� �َ َ�ِ�ــ�ِ  k��	 
m�c3n-�	a
 ء علـى اخللفـاء واألمـرا،�مث عمـم ذلـك بعـد رسـول اهللا . 2"يعـين إن اختلفـتم يف شـيء، )

 والقضاة وغـريهم مـن نـواب اخللفـاء يف كـل جمـال مـن جمـاالت ،الذين يولوم على النواحي والبلدان
  .احلكم واإلدارة

ذهب أغلب ... كتمل فيه شروطهايوبعد أن آل األمر إىل غري أهله، وتوىل اخلالفة من ال 
 يبــني ذلــك ابــن تيميــة  مجيعــا؛علمــاء واحلكــامهــم ال:  فقــالوا.العلمــاء إىل توســيع مفهــوم أويل األمــر

 .قد فسر أولو األمر بـذوي القـدرة كـأمراء احلـرب، وفـسر بأهـل العلـم والـدين، وكالمهـا حـق: "بقوله
وهـذان الوصــفان كانــا كــاملني يف اخللفــاء الراشــدين، فــإم كــانوا كــاملني يف العلــم والعــدل والــسياسة 

 .3"ن بعض م يف ذلكوالسلطان، وإن كان بعضهم أكمل
إن حدوث مثل هذا التطور يف حتديـد املقـصود مـن أويل األمـر يـدل علـى أن فكـرة اإلمامـة 

  مل�النيب فــ .زيــل خلطــاب الــشرع علــى واقــع معــني تنهــي جمــرد ،الرئاســة العليــا للدولــةكتعبــري عــن 

                                                 
 .59 اآلية النساءسورة  1
-79أمحـد حممـد شـاكر، املكتبـة العلميـة، بــريوت، دت، ص : حممـد بـن إدريـس الـشافعي، الرسـالة، حتقيـق وشـرح 2
80. 
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ج نهوضع املو توجيه احلكم،  على مهمتهاقتصرت للحكم، وإمنا  جديدةابتكار أشكالمعنيا ب يكن
  والـشورىاألخـالقو، مبـا يـشمله هـذا املـنهج مـن قـيم العـدل الذي ينبغي أن يلتزمه احلـاكم واحملكـوم

وبرســم األهــداف والغايــات الــيت نــيط ومبــدأ الطاعــة والنــصيحة والنــصرة، وحــسن الــسرية يف الرعيــة، 
 .  حتقيقها ذه األمة وتضطلع الوالية العامة باجلزء األعظم منها

هومـــا أوســـع ألويل األمـــر، حبيـــث ال يطلـــب أن جتتمـــع كـــل الـــصفات ض مفرتوهـــذا مـــا يفـــ
الذين يتولون السلطة  كل شخص شخص من األفراد املطلوبة للوالية العامة يف شخص واحد أو يف

يف الدولــة، ولكــن ميكــن أن تتــوزع هــذه الــصفات يف جممــوع أفرادهــا، حبيــث يكــون لبعــضهم واليــة 
ه، ويكــون للــبعض اآلخــر واليــة التنفيــذ ملــا أوتــوا مــن صــفات االجتهــاد املبــين علــى العلــم والتهــيء لــ

 .1أويل األمر يف الدولة) اتمؤسس(آت أو ن هيّ واموع املتضامن منهما يكوذلك،تؤهلهم ل

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب ٔٔهوم اخلالفة اليت يه اصل جامع للوالية العامةهوم اخلالفة اليت يه اصل جامع للوالية العامةهوم اخلالفة اليت يه اصل جامع للوالية العامةهوم اخلالفة اليت يه اصل جامع للوالية العامة: : : : للللب ٔٔ     مفمفمفمف

 ):اإلمامــة(ف اخلالفــة  بتعريــ� مــن وفــاة النــيب قــام العلمــاء بعــد مــا يزيــد علــى أربعــة قــرون
 والــسابع، مث  القــرن الــسادس والــرازي بــنياآلمــديمث ،  اهلجــري القــرن اخلــامس يفاملــاوردي واجلــويين
 . 2وغريهم.. القرن الثامنيف   وابن عرفة وابن خلدوناإلجيي والتفتازاين

بارتـه وع 3"اإلمامة موضوعة خلالفـة النبـوة يف حراسـة الـدين وسياسـة الـدنيا: "فقال املاوردي
 . اة املنوطة ظيفلوال تكشف عن حقيقة اإلمامة وال اخلالفة، وإمنا تعرفها با

رياسـة تامـة وزعامـة عامـة تتعلـق باخلاصـة والعامـة يف مهمـات الـدين  ".. هي: اجلويينوقال 
أا خالفة عـن رسـول اهللا من غري إشارة إىل  حلقيقة اإلمامة، ا دقيقاحتديدفكان تعريفه  .4."والدنيا

 الناس رياسة وزعامة عليا يف الدولة، يدين هلا من حيث هي فاكتفى ببيان حقيقة اإلمامة ، ذلكيف
 .  عظائم األمور مما يتعلق بالدين وبالدنياإدارة بالطاعة، ومهمتها القيام على الشؤون اهلامة و

                                                 
سات واألبنية يف الرؤية اإلسالمي، فوزي خليل، دور أهل احلـل والعقـد يف النمـوذج اإلسـالمي ينظر يف موقع املؤس 1

م، ص 1996هـــ، 1417، القــاهرة، )28(لنظــام احلكــم، املعهــد العــاملي للفكــر اإلســالمي، سلــسلة الرســائل اجلامعيــة 
53-55. 
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 يف مـصاحلهم األخرويــة النظـر الـشرعيمحـل الكافــة علـى مقتـضى  "هـي: وقـال ابـن خلـدون
 .1"دنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إىل اعتبارها مبصاحل اآلخرةوال

مــنهج للحكــم يقــوم علــى رعايــة مــصاحل الــدنيا مــن حيــث فاخلالفــة واإلمامــة ــذا التعريــف، 
وبالتايل فهو يقدم مـصاحل اآلخـرة علـى مـصاحل الـدنيا عنـد التعـارض، . هي سبيل إىل مصاحل اآلخرة

 . أنه ال يلغي الثانية بل جيعل منها وسيلة إىل األوىل وخادما هلاإال
هذه احلقيقة جتعل من اخلالفة واإلمامة نوعا من احلكـم خيتلـف عـن أنـواع احلكـم األخـرى، 

 الــيت يتوخاهــا، ومــن حيــث طبيعــة الوظيفــة الــيت يقــوم ــا ومــن حيــث اتمـن حيــث األهــداف والغايــ
 يف جانـب  أنواع احلكم األخرىقد تلتقي معو. يفته وحتقيق أهدافهاملنهج الذي يتبعه يف ممارسة وظ

 عرضـي وال يعـد تقاطعـا معهـا؛ ال  جمرد التقـاء شـكليه، إال أن وبعض أساليبهمن موضوعات احلكم
 . يف الغاية وال يف املنهج

ند ا ند اا ند اا ند اا لا لب لب لب يعة: : : : ثالثثالثثالثثالثللللب ند ا يعةهوم الوالية واويل االمر  ند ا يعةهوم الوالية واويل االمر  ند ا يعةهوم الوالية واويل االمر  ند ا شـهوم الوالية واويل االمر  شـع شـع شـع للللع ٔٔ ٔٔ ٔٔ ٔٔ     مفمفمفمف

 بالــسلطة ، علــى الــرغم مــن أبعادهــا الغيبيــة،عنــد الــشيعة مبفاهيمهــا املختلفــة ،تــرتبط الواليــة
، بل هي كذلك حسبفهي عندهم ليست قاصرة على احملبة والنصرة ف... واحلكم والقيادة والتدبري

فهـم يـرون . وهي يف نظرهم مستمرة يف الوجود، وعنها ترتشح السياسة احلقيقيـة. والية قيادة وتدبري
شر بأيــديهم، بــل جعــل هــذا األمــر مــن شــؤونه، فــنص علــى اإلمــام أن اهللا تعــاىل مل جيعــل سياســة البــ

الــذي وكلــت إليــه مهمــة رعايــة اتمــع اإلنــساين، وكــذلك مهمــة تــدبري شــؤونه علــى حنــو يــؤدي إىل 
  .2الكمال
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إىل مـــستندة إىل اهللا ســـبحانه وتعـــاىل، و) احلكـــم( إال إذا كانـــت تلـــك الواليـــة ،أي أحـــد علـــى أحـــد

ومعىن ذلك أن مبدأ الواليـة . يف احلقيقة والية هللا تعاىل وإطاعة ألمرهحيث يعد هذا التعيني ، تعيينه
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كـد عليهـا نظريـة الفقـه واحلاكميـة يكـون منبثقـا دائمـا مـن األعلـى، وذلـك جـوهر فكـرة الـنص الـيت تؤ
 .1اإلمامي

الذين حيسنون الوالية على هـذا األمـر، والقيـام بـشؤونه مـن حيـث "فأولو األمر عندهم هم 
قــدرم علــى الــوعي يف كــل بعــد مــن أبعــاده، وعلــى اقــرتاح الوســائل الــيت يــستثمر فيهــا هــذا األمــر 

 .ختيار العبادعلى أن يكون ذلك بتعيني من اهللا تعاىل ال با ،2"ملصلحة اتمع
وهــم يرفــضون مــا ذهــب إليــه املفــسرون مــن أن املقــصود بــأويل األمــر هــم أمــراء املــسلمني يف 

، ويندرج فيهم اخللفاء والوالة وأمراء السرايا والقضاة وكل من كانت لـه واليـة شـرعية �عهد النيب 
األئمــة فيمــا كــان هللا  بــاألمر بطاعــة �اســتنادا إىل األخبــار الــواردة عــن النــيب ... ال واليــة طاغوتيــة

 معللـني هـذا الـرفض ،3طاعتهم واجبة ما دامـوا علـى احلـق والعـدل وأن ..طاعة وللمسلمني مصلحة
بــأن إطاعــة احلكــام إن كانــت يف أمــر يوافــق مــا أمــر بــه اهللا ورســوله، فــال معــىن لألمــر بطــاعتهم بعــد 

 .4عصيةاألمر بطاعة اهللا ورسوله، وإن كان خمالفا، فال يعقل أن يأمر اهللا مب
، ألن املـأمور بطـاعتهم فيـه، هـو املـصاحل اجلزئيـة املفوضـة وال خيفى ما يف ذلـك مـن املغالطـة

أمـــا . إىل أويل األمـــر ممـــا مل يعـــنت الكتـــاب والـــسنة بتفـــصيلها، علـــى أن تكـــون مقيـــدة بأحكامهمـــا
ين كلــه ومتــت  أمت بيــان، وكمــل ببيانــه الــد�املــصاحل الكليــة فقــد بينهــا القــرآن الكــرمي، وبينهــا النــيب 

�_}a 	(: نعمة اهللا على خلقـه مبوجـب قولـه تعـاىل aْ�ـ�  cVْـ�aS:َْ�  _ُـ�.َ�  _�ُ.a$6ِـp  cV �a=ِـ��aS_Eِ   cVِـ�a�  lَـ�_.ُ�_  
SaS'َْ�aـ_a
 
c�ُ.َ� a{#َ�_3ِ�ْ�	 #�$6ِp(5.  

                                                 
-69هــ، ص1408حممود اهلامشي، مصدر التشريع ونظام احلكم يف اإلسـالم، مطبعـة منونـة، قـم، إيـران، :  ينظر 1
70. 

 حاجي مرادي، األمة وعالقتها بأويل األمر، رسالة ماجستري، قسم الشريعة اإلسالمية، كلية دار زهراء حممد حممد 2
وقد نقلته عن حممد أمحد خلف اهللا، مفاهيم قرآنية، الس الـوطين للثقافـة . 55م، ص2000العلوم، جامعة القاهرة، 

 .102-101، ص 1974هـ، يوليو1404والفنون واآلداب، الكويت، شوال
، القــرآن تأويــل يف البيــان جــامعأبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي، : ظــر يف تفــسري أويل األمــر علــى ســبيل املثــالين 3
 ،كثـري بـن عمـر بـن إمساعيـل الفـداء أبـو .8/502 ،م2000، هــ1420 ،الرسـالة مؤسـسة، شـاكر حممد أمحد: حتقيق

ــــقالعظــــيم القــــرآن تفــــسري ــــن ســــامي :، حتقي ــــة دار، ســــالمة حممــــد ب ــــع للنــــشر طيب  ،م1999، هـــــ1420، 2، طوالتوزي
2/345. 

 .57-56زهراء حممد حممد حاجي مرادي، األمة وعالقتها بأويل األمر، املرجع السابق، ص : ينظر 4
 .3سورة املائدة اآلية  5



 

 ،الــشيعة يف اإلمامــةمقولــة   وغريهــا مــن نــصوص القــرآن والــسنة، يفنــداآليــةفمــضمون هــذه 
ــالــنصوادعــاءهم  مــا ظهــر فــضال عــن أن .  زعمهــم ويبطــل مــن اخلــالق ســبحانه وتعــاىلى اإلمــام عل

 يف بعـــض املنـــاطق احلكـــم والــسلطةيهم تـــول عمليـــة غــداة لــديهم مـــن نظريـــات يف احلكــم وتطبيقـــات
وغريها من األفكـار، ... والية الفقيهاإلسالمية، منذ نشوء فرقتهم إىل وقتنا هذا، كاإلمام الغائب، و

 .إليه جمانب ملنطق العقل والدين، فضال عن أنه غري ممكن يف الواقعيؤكد أن ما ذهبوا 
إن أويل األمــر أنــاس مــن أفــراد األمــة ختتــارهم األمــة للقيــام علــى مــصاحلها، ولتــدبري شــؤوا 
العامة، وتوليهم لألمر ليس امتيازا هلم، بل هو تكليف مبين على ما توفر فـيهم مـن شـروط الواليـة، 

ــ ه مــن مهــام يف أداء وظيفــة اخلالفــة، الــيت متثــل يف حقيقتهــا، منهجــا متميــزا تتناســب مــع مــا كلفــوا ب
للحكم تفرد به اإلسالم، سواء مـن حيـث الوظيفـة املنوطـة ـا، أم مـن حيـث الغايـة الـيت تـسعى إىل 

إن والية األمر معىن جمرد يتحقـق بتحقيـق أركانـه، فهـو مـن : وبناء على ذلك أمكننا القول. حتقيقها
ابــل للتطــور، فــال جيــوز اجلمــود علــى األشــكال القدميــة الــيت عرفتهــا األمــة يف جتارــا حيــث الــشكل ق

وعليـه؛ . السابقة، اليت وإن أدت وظيفتهـا يف زمنهـا، فلـن تكـون اليـوم قـادرة علـى أداء هـذه الوظيفـة
فـإن األمــة خماطبـة اليــوم بتأهيــل مؤسـسات احلكــم لتقـوم بوظيفــة اخلالفــة، ألن رعايـة مقاصــد الواليــة 

 . العامة هو الغاية األهم للشريعة، أيا كان االسم والشكل الذي تأخذه

ثاين ثايناملطلب ا ثايناملطلب ا ثايناملطلب ا     خصائص الوالية العامةخصائص الوالية العامةخصائص الوالية العامةخصائص الوالية العامة: : : : للللاملطلب ا

العقيـدة الـيت تـسعى إىل تفعيلهـا يف الواقـع : الوالية العامة على ثالثة مقومـات أساسـيةتقوم 
مث تـأطري احلركـة،  بيقـوم مانظـفيظهـر يف شـكل األشـكال الـيت يطرحهـا ب، والفقـه ودف إىل إعالئها

ـــيت يطلـــق عليهـــا و الـــيت تنـــشأ داخـــل هـــذا النظـــاماحلركـــة ـــسياسة أو املمارســـة الـــسياسية: ال ـــان . ال وبي
 ،خــصائص الواليــة العامــة ميكــن طرحــه وفقــا للخــصائص الراجعــة إىل كــل مقــوم مــن هــذه املقومــات

 :ثالثة فروعوتفصيل ذلك يكون من خالل 

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول توى الفكخخخخ: : : : ٔٔ توى الفكصائص عىل  توى الفكصائص عىل  توى الفكصائص عىل      ررررممممسـسـسـسـصائص عىل 
 الـيت جتمـع على رأس املقومـات الـيت ترتكـز عليهـا الواليـة العامـة، الفكـر املنبثـق عـن العقيـدة

 ملـضامني الـوحي ومـا  البـشريفهـمالنـسانية واإلرتمجـة يتجلـى هـذا الفكـر يف أنـه ال، ووحدات اتمـع
 حيــث تتــشكل عنــد . مــن تــصور عــن الكــون واحليــاة، وعــن اإلنــسان وعــن البــاري عــز وجــلحتملــه



 

ن فكره وتصوره لكيفية جتاوب غايات األمة واحلاجات اإلنسانية الـضرورية كوُ ت،نسان مسلماتاإل
:  وتتمثـل هـذه اخلـصائص يف.لتحقيقها واسـتمرارها مـع مقتـضيات الـوحي وانـسجامها مـع مـضامينه

 أن مفهوم الدولة ال ينفك عن العقيدة اليت هي أساس وجودها، وبالتايل فهو متلبس باألخالق اليت
مث إن الشارع قد جعل الواليات العامة من أهـم مقاصـده الـيت سـخر جانبـا . تنبثق عن هذه العقيدة

وعليه فإن الوالية العامة هي سـلطة شـرعية وينبغـي أن متـارس نـشاطها . من أحكامه ألجل حتصيلها
  . يف هذا اإلطار

ند اال ند االا ند االا ند االا ٔٔا ٔٔ ثق عهنا من اخالق: : : : ولولولولللللبببب يدة وما  9 nهوم ا4و ثق عهنا من اخالقارباط  يدة وما  9 nهوم ا4و ثق عهنا من اخالقارباط  يدة وما  9 nهوم ا4و ثق عهنا من اخالقارباط  يدة وما  9 nهوم ا4و ٔٔارباط  ٔٔ ب لعق بمف لعق بمف لعق بمف لعق ييييننننمف     تتتت

ال ختلو دولة من عقيدة أو فكر تقوم عليه ويسعى القـائمون عليهـا إىل جتـسيده علـى أرض 
 .الواقع، والبد أن ينعكس ذلك على سلوكهم وعلى القيم األخالقية اليت يرفعوا

    لعقلعقلعقلعقيدةيدةيدةيدةعالقة ا4وn 9عالقة ا4وn 9عالقة ا4وn 9عالقة ا4وn 9: : : : ٔٔٔٔاوالاوالاوالاوال

  إىل ثالثـــة-وهـــو احلكـــم أو الـــسلطة بـــالتعبري املعاصـــر–عنـــدما قـــسم ابـــن خلـــدون امللـــك 
ملك طبيعي حيمل الناس على مقتضى الغرض والـشهوة، وملـك سياسـي حيمـل النـاس علـى : أقسام

مقتضى النظر العقلي يف حتصيل مصاحلهم الدنيوية ودفع املفاسد عنهم، وخالفة حتمل الناس علـى 
ين  يسم اخلالفة بامللك الدي، ملمقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها

وال امللك الشرعي كما ميكن أن يرد على األذهان يف مقابلة املصطلحات، وكما هو شائع اآلن من 
علــى املــستوى الــسياسي أو ويــربز التعامــل بــه إضــافة كلمــة شــرعي أو إســالمي إىل كــل شــيء يظهــر 

 حــىت يكــون املــصطلح خالــصا واملــضمون متحــررا مــن كــل مــا ، بــل قــال إــا خالفــة...ياالجتمــاع
، وال حظـر 1لذاتـه رغم أنه يذكر أن الشرع مل يـذم امللـك.  أن يعلق به من معان ال تدخل فيهميكن

القيـــام بـــه، وإمنـــا ذم املفاســـد الناشـــئة عنـــه مـــن القهـــر والظلـــم والتمتـــع باللـــذات، وأثـــىن علـــى العـــدل 
قــع فلمــا و. واإلنــصاف وإقامــة مراســم الــدين والــدفاع عنــه وأثــاب عليهــا وهــي كلهــا مــن توابــع امللــك
  2..الذم للملك على صفة وحال دون أخرى، عرفنا أن املطلوب إقامته على مقتضى احلق

وأن السلطة هي  ،3سابقاومن هنا تظهر معاجلة العلماء املسلمني لظاهرة السلطة كما تبني 
ظاهرة إنسانية فطرية، تعامل معها الشارع كما تعامل مع أي ظاهرة أخرى، فلم مينعها ومل يهملهـا، 

                                                 
 .نشري هنا إىل أن املقصود بامللك مطلق السلطة، ال ما يعرف اليوم بالنظام امللكي كشكل من أشكال احلكم 1
 . 161-160ابن خلدون، املقدمة، املرجع السابق، ص : ينظر 2
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 أمنــاط احلكــم الثالثــة  بــنين الفــرقمــابـن خلــدون يكحتليــل حــسب ف. ا أمــر بــسنة االعتــدال فيهــاوإمنـ
 : ينعلى صعيد

، فما بين على جمرد التشهي ليس كما القاعدة واملبدأ الذي يقوم عليه كل منهاعلى صعيد 
 .  والشرعبين على العقل واحلكمة، وكالمها ال يرقى إىل ما بين على توجيه الوحي

ن الفـرق م يكصعيد الغايات واألهداف اليت يسعى كل منط من احلكم إىل حتقيقها،وعلى 
 إىل حتقيــق املــصلحة  تــسعىاخلالفــةيف أن بــني اخلالفــة وبــني النمطــني اآلخــرين علــى صــعيد اهلــدف، 

 إىل املــصلحة ، فيــسعى كــل منهمــا اآلخــرانأمــا النمطــان،  الراجعــة إليهــاالدنيويــةاملــصلحة األخرويــة و
فـــرغم أن امللـــك الطبيعـــي ال ميكـــن أن  .1، علـــى تفـــاوت بينهمـــا يف ســـبل حتقيقهـــا فحـــسبالدنيويـــة

يعدل بامللك السياسي، النبناء األخري علـى العقـل واحلكمـة واتبـاع األول دوافـع الـشهوة والغـضب، 
 .إال أما يشرتكان يف أن غاية ما يتوخيان حتصيله مصاحل دنيوية عاجلة

 مهمــــا صاحل الدنيويـــة الــــيت يـــسعى إليهــــا امللـــك الــــسياسيعنـــدها ال ميكــــن أن تـــستوي املــــ 
أن التقيا  وإذا حدث ، واملصاحل الدنيوية اليت تسعى إليها اخلالفةصاحب سعيه من احلكمة والعقل،

 . تشابه يف الظاهرليس سوى، وكل تشابه قد حيدث بينهما ا عارضاذلك أمريف شيء، فإمنا يكون 
 متكـــامال للحكـــم اإلســـالمي، مث احنـــدر احلكـــم إىل ولقـــد مثلـــت اخلالفـــة الراشـــدة منوذجـــا

. 2مستوى دون اخلالفة، ومل يكن ذلك حتوال كامال إىل امللك السياسي، كما يعتقـد بعـض البـاحثني
 أن احلكام الذين جاؤوا بعد اخلالفة الراشدة مل يغريوا من حقيقة اخلالفة باعتبارها محل الكافة ذلك

زجوا بني سـعيهم يف حتقيـق املـصاحل الـشرعية العامـة وبـني حتقيـق على مقتضى النظر الشرعي، وإمنا م
أمـوال املـسلمني، ولـو كـان ذلـك علـى توسـعهم يف مصاحلهم اخلاصة، وعلى رأسها تثبيـت ملكهـم و
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 امللـك الطبيعـي بالـسياسي يف أن هدفـه هإحلاقـمـع حتفـظ منـا يف .  103، ص2002حدة العربيـة، بـريوت، دراسات الو
 زوال، مث علـى مـستوى غايـة إىلهو حتقيق املصلحة ألن ما بين على الغضب والشهوة ال ميكن أن حيقـق مـصلحة ومآلـه 

ابن خلدون يشرتط يف الدنيوية أن ألن ق الدنيوية، اخلالفة على أا اجلمع بني السعي إىل حتقيق املصلحة األخروية وحتقي
 .تكون راجعة إىل األخروية

. 105-104عبد اإلله بلقزيز، الدولة يف الفكر اإلسالمي املعاصر، املرجـع الـسابق، ص: ينظر على سبيل املثال 2
دولــة الــيت قامــت علــى ، ومــع ذلــك فــإن الديــرى أن اخلالفــة ازمــت أمــام الــسياسة العقليــة بتحوهلــا إىل ملــك عــضوحيـث 

أنقــاض اخلالفــة مل تقطــع متامــا مــا بينهــا وبــني الــشرع ومل تبتعــد متامــا عــن مقتــضى اخلالفــة، وال اعتــرب خلفاؤهــا كفــارا، بــل 
ظلت قادرة على احملافظة على شرعيتها بتطبيق الـشرع ولـو يف نطـاق حمـدود، ولـذلك فـإن القطيعـة بـني الدولـة اإلسـالمية 

 .104املرجع نفسه، ص: ينظر .. تطبيق الشرع: ائمة على هذا الصعيدوبني اخلالفة مل تكن ق



 

 املبـــين علـــى وهـــذا لـــيس شـــأن امللـــك الـــسياسي... حـــساب انتهـــاك احلرمـــات وخلـــط العـــدل بـــاجلور
ىل ملـك طبيعـي ومل يلبـث أن يـزول، وهـذا مـا حـدث فعـال ، ألنه إذا خرج هذا املخـرج حتـول إالعقل

 . لكل ملك غلبت  فيه صفة الطبيعي على السياسي أو الشرعي
فالدولة اإلسالمية ال تكتسب صفتها وال تكون مصدرا لاللتزام السياسي والطاعة إال "... 

ويف إطار هذا التصور . إذا كان كل ذلك نابعا من القيم الدينية املنبثقة من جوهر العقيدة التوحيدية
ميكــن أن نقــدم مفهومــا ثابتــا ومتميــزا للدولــة اإلســالمية وأركاــا، يــربط بــني مفهــوم الدولــة وحقيقــة 

 فالعقيـدة ومـا ينبثـق عنهـا مـن ،1"جتـسيدا للثانيـة يف شـكل نظـامي... العقيدة، حبيـث تكـون األوىل 
  .غ مقوماا هي اليت تعطي ألركان الدولة معانيها ومضامينها، وتصو،منهج

 سيادة األخالق ووحدة القيم يف املمارسـة، ؛ومما يرتتب على ارتباط مفهوم الدولة بالعقيدة
والنظرة إىل احلياة الدنيوية على أا معاناة، والتعامل مع السلطة على هذا النحو، أي على أنـه نـوع 

 .2 احلكم حمنة، واخلضوع للحكم حمنةمن االختبار تكون فيه ممارسة

ي Tي Tي Tي T9: : : : اااانننن n9عالقة ا4و n9عالقة ا4و n9عالقة ا4و nٔٔٔٔالخالقالخالقالخالقالخالقعالقة ا4و    

 على العقيـدة يـستلزم سـيادة األخـالق يف الـسلوك الـسياسي ويف توجيـه بناء الدولةوملا كان 
، بعــد أن شــرط فــيهم العدالــة اجلامعــة العالقــات الــسياسية؛ فقــد أوجــب اإلســالم علــى والة األمــور

غـــري و معاملـــة املـــسلمني ويفاملختلفـــة  االتـــصاف بـــاألخالق الكرميـــة يف معاجلـــة القـــضايا لألخـــالق،
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 حـني وضـعت رجلـي يف الغـرز أن �ا أوصـاين بـه رسـول اهللا آخر مـ: "وعن معاذ بن جبل أنه قال
  .1")أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل(: قال

جعل الكل خماطبا بالرفق يف املعاملة ملـا يف الرفـق مـن فومل يهمل األخالق من جهة الرعية، 
ية، غــري  فــأثر األخــالق علــى حيــاة اتمــع بكــل أشــكاهلا، ومنهــا احليــاة الــسياس.بركــة وســالمة وخــري

 إذ ،إذ ال تغين القوانني املسطورة والزواجر املوفورة غناء مكـارم األخـالق"خاف على كل ذي لب؛ 
األمة اليت ال تتهذب أخالقهـا يالقـي والة أمرهـا يف سياسـتها عـرق القربـة، ويـضجرهم سـهر عيـوم 

لعقــول أربــاب وكفــى بــذلك صــارفا . علــى إقامــة تلــك القــوانني وتتبعهــا يف مكــامن أحــوال االجتمــاع
  .2"واغل العالج ألمراضها االجتماعيةالعقول من قادة األمة عن اجلوالن يف أحناء مصاحلها بش

إن ارتبــاط مفهــوم الدولــة بالعقيــدة ال يعــين أــا تنبــين علــى مفهــوم االســتعالء الــديين، وإمنــا 
ن مفهـوم الدولـة الدينيـة  وهذا ما مييز الدولة يف اإلسـالم عـ.3تقوم العقيدة على مبدأ االرتقاء الديين

كما عرفتها الثقافة الغربية وترسخت يف مفاهيمها السياسية، حىت جعلت أهـل الـرأي فـيهم ينفـرون 
 .يدافع عنها يدعو إليها أومنها ويواجهون كل ما ميكن أن 

فــصام الفكــري بــني طريــق الــدنيا وطريــق اآلخــرة، وبــني العبــادة نفلــيس يف اإلســالم هــذا اال
الذي عرفتـه أوروبـا لدنيا والنجاح يف احلياة اآلخرة، داع املادي، وبني النجاح يف احلياة االروحية واإلب

  .4إىل موضوع للتأمل الدين املسيحي بعد ازام الكنيسة يف مواجهة الدولة وانكماش

ثا Tثا Tثا Tثا Tتضامن بني احلامك واحملكوم::::لللل تضامن بني احلامك واحملكوم ا تضامن بني احلامك واحملكوم ا تضامن بني احلامك واحملكوم ا     لللل ا

مبــا ينبثــق عنهــا مــن أخــالق، نتيجــة للــصلة الوثيقــة بــني الواليــة العامــة والعقيــدة اإلســالمية 
مــصدر ســلطة نــشأت ظــاهرة فريــدة يف ترتيــب العالقــة الــسياسية بــني احلــاكم واحملكــوم، تقــضي بــأن 

اإلمام مبايعـة اجلمهـور لـه ورضـاهم بـه، بـل إن حـب الرعيـة واحملكـومني لـه دليـل صـالحه، كمـا يبـني 

                                                 
والغــرز مبنزلـة الركـاب مــن الـسرج، وهـو للبعــري . رواه مالـك يف املوطـأ، كتـاب اجلــامع، بـاب مـا جــاء يف حـسن اخللـق 1

 .وذلك عندما بعثه واليا على اليمن
ستشهد على ذلك من ج البالغـة ، وي126-125ابن عاشور، أصول النظام االجتماعي، املرجع السابق، ص  2

 مـــن ســـوء أخـــالق أتباعـــه، وإفـــسادهم رأيـــه مبـــا دأبـــوا عليـــه مـــن العـــصيان �، بـــشكوى علـــي بـــن أيب طالـــب 44ص
 . واخلذالن

 .87حامد ربيع، مقدمة حتقيق سلوك املالك، املرجع السابق، ص: ينظر 3
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 أئمــتكم وشــرار علــيهم ونوتــصل علــيكم ويــصلون وحيبــونكم حتبــوم الــذين أئمــتكم خيــار: "احلــديث

  .1"ويلعنونكم وتلعنوم ويبغضونكم تبغضوم الذين
ظهـر بداع اإلسالم لنوع جديـد مـن العالقـة الـسياسية الـيت وقد ترتب على هذه اخلصيصة إ

أثرهــا يف التــاريخ اإلســالمي وتراثــه الــسياسي، علــى مــا ميكــن أن يــسجل عليــه مــن مآخــذ، ومــا ظهــر 
ظــاهرة التــضامن بــني احلــاكم واحملكــوم يف حتديــد األهــداف والــسعي إىل عليــه مــن هنــات، متثلــت يف 

 : يةتباخلصائص اآلفاتسمت هذه العالقة . حتقيقها
كانـت قائمـة علـى املـساواة بـني احلـاكم واحملكــوم، إذ أـا عالقـة مباشـرة ال تعـرف الوسـيط،  )1

 .2حبيث ال يفصل بينهما أي عقبات اجتماعية أو نظامية
نبع من مفهوم العالقة الدينية، وترتتب على مـا بـني املـسلم وتعـاليم كتابـه هي عالقة تابعة ت )2

 .تعاليم هذا الكتاب هي اليت حتدد طبيعة العالقة السياسيةف ،من ارتباط

 حيث يتضامن احلاكم ، من أجل الدعوة ونشر تعاليم اإلسالمقة كفاحية جهاديةوهي عال )3
بواسـطة فاألمـة، . ل مهمـة حفـظ هـذا الـدينوكـم يف أداء هـذه الرسـالة، وإليهمـا تمع احملكـو

، ولــيس األمــر خاصــا �هــذا التــضامن، هــي الــيت تقــوم حبفــظ الــشرع الــذي جــاء بــه النــيب 
بفرد أو أفراد معينني حىت لو كان هذا الفرد إماما، خالفا للشيعة الذين يرون ضرورة اإلمام 

ال تنفرد حبفظ الدين، وإمنا فالوالية العامة . 3املعصوم ألجل هذه املهمة بعد انقطاع الوحي
 .تضطلع بدور معني يف ذلك

وإمنــا كــان ظهــور . 4هــي عالقــة مطلقــة ال تقبــل التمييــز وال التنــوع فهــي خاليــة مــن الطبقيــة )4
 مـن اوسـية )أي بـالد اإلسـالم (اهـبدعـة انتقلـت إلي"األسر احلاكمة يف اتمع اإلسالمي 

رف أغلــب العلمــاء عــن اخلــصومة اإلجيابيــة يف فــارس، ومــن النــصرانية يف الرومــان، وقــد انــص

                                                 
 .رواه مسلم، كتاب اإلمارة، باب خيار األئمة وشرارهم 1
ويأســف ألن الكتابــات احلديثــة . 17-16املرجــع الــسابق، ص حامــد ربيــع، مقدمــة حتقيــق ســلوك املالــك،: ينظــر 2

 العالقــة مبــا تفرضــه مــن واملعاصــرة الــيت درســت النظــام الــسياسي اإلســالمي مل تتنــاول حــىت اآلن النمــاذج الــيت تــربز هــذه
 .اهتمامات وتعميق يف املفاهيم

، املؤســـــسة األفروعربيـــــة، القـــــاهرة، 2علـــــي أمحـــــد الـــــسالوس، أثـــــر اإلمامـــــة يف الفقـــــه اجلعفـــــري وأصـــــوله، ط: ينظـــــر 3
 .33-30م، ص 1982هـ، 1402
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وكرســوا جهــودهم املباركــة لتفقيــه اجلمــاهري يف كتــاب رــا ... هلــذا الطــراز الكــافر مــن احلكــم
 .1" مكتفني باملقاطعة السلبية هلذه البيوت املالكة،وسنة نبيها

ند ا ند اا ند اا ند اا لا لب لب لب ية: : : : ثاينثاينثاينثاينللللب ية الرضورية اال رش يةالوالyت من املقاصد ا ية الرضورية اال رش يةالوالyت من املقاصد ا ية الرضورية اال رش يةالوالyت من املقاصد ا ية الرضورية اال رش صلالوالyت من املقاصد ا ع صلل ع صلل ع صلل ع ٔٔل ٔٔ    

  املقاصـد إىل أصـلية وتابعـة، جيعـل معيـار التفريـق بينهمـا، أن األصـليةعندما يقسم الشاطيب
أما املقاصد التابعة فهي . أا مصاحل عامة مطلقة، ذلك هي الضرورياتو ، ال حظ فيه للمكلفما

 .مث يقسم الضرورية قسمني؛ ضرورية عينية وضرورية كفائية. 2ما روعي فيها حظ املكلف
 يـــؤمر ـــا كـــل مكلـــف، حبيـــث جيـــب عليـــه حفـــظ دينـــه اعتقـــادا فاملقاصـــد الـــضرورية العينيـــة

وعمال، وحفظ نفسه وعقله وعرضه وماله، فلو فرض اختيار العبد خالف ذلـك حلجـر عليـه، ومـن 
 .3هنا صار مسلوب احلظ حمكوما عليه يف نفسه

ـــة فهـــي  ـــع "أمـــا املقاصـــد الـــضرورية الكفائي ـــالغري أن يقـــوم ـــا علـــى العمـــوم يف مجي منوطـــة ب
فني، لتستقيم األحوال العامة اليت ال تقوم األحـوال اخلاصـة إال ـا، إال أن هـذا القـسم مكمـل املكل

إذ ال يقــوم العيــين إال بالكفــائي، وذلــك أن الكفــائي قيــام . لــألول، فهــو الحــق لــه يف كونــه ضــروريا
ختـصيص، مبصاحل عامة جلميع اخللق، فاملأمور به من تلك اجلهة مـأمور مبـا ال يعـود عليـه مـن جهتـه 

ألنه مل يؤمر إذ ذاك خباصة نفسه فقط، وإال صار عينيا، بل بإقامة الوجود، وحقيقته أنه خليفة اهللا 
فجعــــل اهللا اخللــــق خالئــــف يف إقامــــة ... يف عبــــاده علــــى حــــسب قدرتــــه ومــــا هــــيء لــــه مــــن ذلــــك

 .4"الضروريات العامة حىت قام امللك يف األرض
ال بالكفائيــة، كانـــت الكفائيـــة أيـــضا مـــن هـــذه فلمــا كانـــت الـــضروريات العينيـــة ال تتحقـــق إ

ولعـل مـن هـذه األعمـال . اجلهة ضرورية، رغم أا بالنـسبة لكـل فـرد فـرد مـن األمـة ليـست بـضرورية

                                                 
 .97دار الكتب، اجلزائر، دت، ص حممد الغزايل، كيف نفهم اإلسالم، 1
أبــو عبيــدة مــشهور بــن : الــشاطيب، املوافقــات، ضــبط وتعليــق  أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى بــن حممــد اللخمــي 2

عة اليت يريد الشاطيب ا التسببات املتنو. 304-2/300هـ، 1421حسن آل سلمان، دار ابن عفان، اجليزة، مصر، 
ال يلزم املكلف األخذ بشيء خاص منها، بل وكل إىل اختياره فيها؛ وهي غالبا املباحات اليت يندفع اإلنسان إليها دفعا 

هذا من حيث الكل، أما من حيث اجلزء فهي ليست مقاصد للشارع أصـال، وإمنـا أوكلهـا إىل اجلبلـة، حـىت إذا . بطبيعته
 .ه الطلب ا من الشارع لكوا خادمة ملقاصده الضرورية األصليةظهر من املكلفني نزوع إىل تركها توج
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الــيت تعــد مــن الواجبــات الكفائيــة مــا هــو مــن املقاصــد التبعيــة بالنــسبة إىل األفــراد، لكنهــا لعمومهــا 
 .1 من عموم الفساد ملا يف تركها بالنسبة للجماعةتتحول أصلية

وعلــى رأس هــذه الــضروريات، وهــي مــن الفــروض الكفائيــة؛ الواليــات العامــة بأنواعهــا مــن 
مث إن مـــا  .إىل أدىن الواليـــات الـــيت ـــا تقـــوم مـــصاحل املـــسلمني... اخلالفـــة إىل الـــوزارة إىل القـــضاء 

يصحب ذلك مـن حيصل ملن يتوىل تلك الواليات من منافع ومصاحل خاصة، كاجلاه والسلطان وما 
فـريى الـشاطيب أن املـصاحل اخلاصـة . رمبـا يثـري شـبهة يف كـون هـذه املـصاحل ضـرورية... مفـاخر ومـالذ

إمنــا حتــصل تبعــا وليــست ... التــوقري الــذي حيــصل مــن النــاسواحلظــوظ املتحــصلة بالواليــات كــالعزة و
 .2مقصودة للشارع

، وإمنــا يؤاخــذ علــى مــا لــذلك فــإن مــا حيــصل منهــا عرضــا لــصاحب الواليــة ال يؤاخــذ عليــه
وهنـا . قصد إليـه وسـعى حنـو حتقيقـه، ألن قـصده إليـه معارضـة لقـصد الـشارع يف منحـه تلـك الواليـة

 وكيف جياهد نفسه ،ن ميارسها ويتصدى هلاوالتشبع ا مم الوالية اتقوم عليهاليت تربز أمهية العقيدة 
 أثناء املمارسة، خاصة عند اختاذ عن الوقوع يف فخ حظوظ النفس اليت تنأى به عن مقاصد الشارع

فغالبا ما ينزلـق املتهـافتون يف شـرك اإلعجـاب بـالنفس واالعتـداد ـا، أو . القرارات والبت يف األمور
تـضمر عنــدهم املــصلحة العامـة يف مواجهــة مــا تـراءى هلــم مــن مـصاحلهم الشخــصية، أو مــا تعــارض 

 ...   معها من مصاحل قومية أو حزبية أو قبلية
يتـصل أكثـر جبانـب أمر ز مقصد الشارع باألحكام الفقهية، وهو يتعزبد إذن؛ من فكان ال

ىل الفكـر إامتـداد أثـر املقاصـد فـال خيفـى النظم الذي ميثل املقوم الثاين من مقومـات الواليـة العامـة، 
ىل الفقـــه مـــن جهـــة أخـــرى، حبيـــث يرتتـــب علـــى مراعـــاة مقاصـــد الـــشارع مـــن الواليـــات إمـــن جهـــة و

 . م شرعية تكفل االلتزام خبط هذه املقاصد وصون الوالية العامة عن اخلروج عنهاالعامة، أحكا

ند ا ند اا ند اا ند اا لا لب لب لب ية العامة العامة العامة العامةالواليةالواليةالواليةالوالية: : : : ثالثثالثثالثثالثللللب ية سلطة رش ية سلطة رش ية سلطة رش     عععع سلطة رش

متـارس سـلطتها علـى قواعـد  تتأسس علـى رضـا اجلماعـة، هـي  العامة الواليةفضال عن كون
 الــيت حتظــى ، وأحكامهــا فباإلضــافة إىل مبــادئ وقواعــد الــشريعة.ومبــادئ تقرهــا تلــك اجلماعــة أيــضا

مبا فيه من مـسلمني ومـن رضـي الـدخول يف كـنفهم مـن غـري – للمجتمع الضمين  الصريح أوبالرضا
  فــإن الواليــة ميكــن أن تتــضمن شــروطا تــضعها اجلماعــة باالتفــاق مــع أويل األمــر، لتوجيــه-املــسلمني
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 بوثيقة املدينـة الـيت وضـعها وذلك أسوة. تحديد أولوياا ومصاحلها املشرتكةل، وشؤون حياا العامة
 عنــــد قدومــــه إليهــــا لتنظــــيم احليــــاة االجتماعيــــة والــــسياسية داخــــل اإلقلــــيم الــــذي خــــضع �النــــيب 

 . لسلطته
ـــسياسي،  ـــاملعىن ال ـــاحثني أن يـــصنف هـــذه الوثيقـــة بأـــا عقـــد اجتمـــاعي ب ـــبعض الب وحيلـــو ل

ا اعتـرب أطـراف هـذه الوثيقـة كمـ. موضوعه إقامة حكومة املدينة، وحتديد الروابط العامة بني سكاا
 مبثابة جلنة تأسيسية تضع عقدا اجتماعيا ترسي فيه مبـادئ دسـتورية توضـح أسـاس �بقيادة النيب 

هـذه الوثيقـة جتعـل مـن األمـة . التعامل بني خمتلف فئات اتمع، وبينهم وبني اجلماعات ااورة هلم
بداد، مـن غـري حاجـة إىل االجتاهـات سيدة حياا دون حاكمها، وتنفـي أي حـق للـسلطة يف االسـت

وإن هــــذا هــــذا  .1سية يف النهــــضة األوروبيــــة احلديثــــةاالفرتاضــــية الــــيت بنيــــت عليهــــا النظريــــات الــــسيا
 الــيت ال تعتمـد عنــدهم ،نــشأة الدولـةرغــم فـراره مــن الوقـوع يف شــرك النظريـات الغربيــة عـن التأسـيس 

ج عــن إطارهــا، ألنـه عــزا نــشوء الدولــة إىل  إال أنــه مل خيـرعلـى أي أســاس ديــين وال سـند مــن الــوحي،
 كان تنفيذا لتعاليم نشوء دولة اإلسالم،جمرد إرادة اجلماعة، وهذا التوصيف غري مطابق للواقع، ألن 

 ميثــل ، ومبباركــة مــن الــسماء وتوجيــه مــن اهللا تعــاىل، فكــان إنــشاء الدولــة�الــوحي، علــى يــد النــيب 
وإذا كــان ذلــك قــد حــدث مبــشاركة . 2...األرض هــذه علــى  وصــاحب الرســالةإحــدى مهــام النبــوة

اجلماعة، فإنه ال ميثل إال اخنراطا منها يف هذا املـشروع والتزامـا بالقيـام مبقتـضياته، وبالتـايل فـإن إرادة 
 . ليست هلا السيادة املطلقة) العقد(األمة يف هذا 
 االعتــداء علــى  الــذي يعــين التــزام الــسلطة بالقــانون وعــدم، اليــوم مببــدأ الــشرعيةعــرفومــا ي

 الــيت ، مــن القــضية الكــربى يف اإلســالما يــسرياجــزءإال  ال ميثــل ،احلريـات واحلقــوق الفرديــة واجلماعيــة
عليها، بـل هـم متـساوون يف تلقـي األحكـام   البشره ال ميكن أن يزامح هللا تعاىلتقضي بأن احلاكمية

                                                 
جعفــر عبــد الــسالم، اإلســالم وحقــوق اإلنــسان، العــدد الرابــع مــن سلــسلة فكــر املواجهــة، رابطــة اجلامعــات : ينظــر 1

ويضرب مثاال لذلك نظرية العقد االجتماعي عند جون . 144-142م، ص 2002ه، 1423اإلسالمية، القاهرة، 
 .لوك وروسو

حامـد ربيـع، مقدمتـه :  النموذج اإلسالمي للحكم والنموذج الغريب لـهينظر يف بيان الفروق األساسية والدقيقة بني 2
حيــث يــشري إىل أن نــسبة التــشريع إىل احلــاكم يكــاد يكــون ال وجــود لــه، . 86املرجــع الــسابق، ص علــى ســلوك املالــك،

ل القاضــي فتخــريج األحكــام ليــست مهمــة احلــاكم، والفقيــه مــستقل يف القيــام ــا كــل االســتقالل، باإلضــافة إىل اســتقال
ويعلـق علـى ذلـك يف اهلـامش بـأن هـذه الناحيـة ليـست واضـحة كليـة يف . التام عن احلاكم، رغم أنه يتوىل القضاء بتعيينه

وإن هذه القضية ال تؤخذ بعني االعتبار غالبا عند الباحثني املعاصرين، مما جعل كثـريا مـن : أقول. الفقه السياسي الغريب
 . ومنها مسألة العقد االجتماعي هذه. بة للصواب بشكل كليإطالقام يف غري حملها، وجمان
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 علــى والطاعــة الــسمع" :، وقــال1"إمنــا الطاعــة يف املعــروف، ال طاعــة يف معــصية": �وقــال 

وهــذا مــا  ،2"طاعــة وال مســع فــال مبعــصية أمــر فــإذا مبعــصية، يــؤمر مل مــا وكــره أحــب فيمــا املــسلم املــرء
 .ميكن أن نسميه مببدأ سيادة الشريعة

، يبـىن عليهـا مبـدأ املـشروعية يف اإلسـالم ، نتـائج كثـرية ال حـصر هلـاهـذا املبـدأويرتتب علـى 
 وجـوب طاعـة احلكـام، مـسؤولية احلـاكم، بطـالن التـصرفات املخالفـة للـشريعة، حظـر تعـسف :منها

وقـد ظهـر ذلـك يف أول خطبـة ... السلطة واحنرافهـا، وبالتـايل خـضوعها للرقابـة القـضائية والـسياسية
 أيهــا بعــد أمــا":  قــال�يب بكــر الــصديق  أ،�ألول خليفــة يتــوىل أمــر املــسلمني بعــد رســول اهللا 

 الــصدق ،فقومـوين أسـأت وإن فــأعينوين أحـسنت فـإن خبــريكم ولـست علـيكم وليــت قـد فـإين النـاس
 مـنكم يوالقو ،اهللا شاء إن حقه عليه يحزأ حىت عندي يقو فيكم والضعيف خيانة والكذب أمانة

 ال فإنـه اهللا سـبيل يف اجلهـاد مـنكم أحـد يـدع ال .اهللا شـاء إن منـه احلـق آخـذ حـىت عندي الضعيف
 مـــا أطيعـــوين .بـــالبالء اهللا عمهـــم إال قـــوم يف الفاحـــشة تـــشيع وال ،بالـــذل اهللا ضـــرم إال قـــوم يدعـــه

 رمحكـــم صـــالتكم إىل قومـــوا .علـــيكم يل طاعـــة فـــال ورســـوله اهللا عـــصيت فـــإذا ،ورســـوله اهللا أطعـــت
   .3"اهللا

م علــى مــستوى الفكــر يتجلــى يف ثــالث وعليــه فــإن مــا تتميــز بــه الواليــة العامــة يف اإلســال
أوهلا أن الدولة اليت تقوم الوالية العامة على إدارا ورعايتها، ترتبط يف وجودها بالعقيدة : خصائص

وثانيهـا أن هـذه الواليـة يف حـد ذاـا هـي مقـصد مـن مقاصـد . اإلسالمية، ألا أساس هذا الوجـود
عي تقوم األمة على تنفيذه ولـيس جمـرد نتيجـة لعقـد الشريعة الضرورية األصلية، فوجودها اقتضاء شر

وثالثهـــــا أن الواليــــة العامـــــة ســــلطة شـــــرعية يف أصــــل وجودهـــــا ويف . اختيــــاري يقــــال إنـــــه اجتمــــاعي
اســـتمرارها، فهـــي ختـــضع للـــشريعة وأحكامهـــا وجـــودا واســـتمرارا، كمـــا ختـــضع يف ذلـــك إلرادة األمـــة 

 . عاقدضمن إطار الشريعة ووفق ما تتيحه من إمكانيات الت
                                                 

 ... مما جاء ىف إجازة خـرب الواحـد الـصدوق ىف األذان والـصالة والـصورواه البخاري، كتاب أخبار اآلحاد، باب  1
 .واللفظ للبخاري. باب وجوب طاعة األمراء ىف غري معصية وحترميها ىف املعصيةورواه مسلم، كتاب اإلمارة، 

ورواه مـسلم بلفـظ قريـب، كتـاب . سمع والطاعة لإلمام ما مل تكـن معـصيةرواه البخاري، كتاب األحكام، باب ال 2
 .باب وجوب طاعة األمراء ىف غري معصية وحترميها ىف املعصيةاإلمارة، 

 وأبـــو جعفـــر أمحــد الـــشهري باحملـــب الطـــربي، .2/450، املرجـــع الــسابق ،وامللـــوك األمـــم تــاريخ ،الطـــربي جريـــر بــنا 3
: وينظــر بلفــظ آخــر. 1/240م، 1984هـــ، 1405، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، الريــاض النــضرة يف مناقــب العــشرة

هــ، 1401مكتبـة الكليـات األزهريـة، القـاهرة،  حممـد خليـل هـراس،: أبو عبيد القاسم بن سالم، كتـاب األمـوال، حتقيـق
 .  12-11م، ص 1981



 

وملــا كانــت عقيــدة اإلســالم تفــرز رؤيــة متميــزة للعــامل، فإــا تقتــضي مــن معتنقهــا أن يظهــر 
وأن يكــون ســعي الواليــة العامــة يف ... أثرهــا فيمــا يكتــسبه مــن أخــالق ومــا يــصدر عنــه مــن ســلوك

ع أدائهــا لوظيفتهــا ملتزمــا بــاألخالق الــيت أفرزــا هــذه العقيــدة، ومتجهــا حنــو حتقيــق مقاصــد التــشري
 . املنبثق عنها، وذلك هو أساس املشروعية

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا نظم: : : : للللالفرع ا توى ا نظمخصائص عىل  توى ا نظمخصائص عىل  توى ا نظمخصائص عىل  توى ا لخصائص عىل  لسـ لسـ لسـ     ممممسـ
وإمنـــا  واملـــراد ـــا الـــنظم الـــسياسية، ؛املقـــوم الثـــاين مـــن مقومـــات الواليـــة العامـــة هـــو الـــنظم

باجلمع ال باإلفراد لبيان أن الوالية العامة حتتمل أشـكاال خمتلفـة حبـسب ) النظم(استعملت الدراسة 
وال، فهـــي قابلـــة للتـــشكل يف صـــور خمتلفـــة، كمـــا أـــا تـــستوعب أبعـــادا تنظيميـــة خمتلفـــة لتلبيـــة األحـــ

يقـصد بـالنظم جمموعـة احللـول الوضـعية الـيت "و. حاجات األمة املتنوعة يف حتقيق وجودها السياسي
 ذلـك اإلطـار أو اهليكـل مـن القواعـد الـيت حتـدد.. هـي...يواجه ا اتمع مـشاكل حياتـه الـسياسية

خصائص اتمع الـسياسي كجـسد متكامـل ومـرتاص مـن العالقـات االرتباطيـة، حبيـث ميكـن القـول 
ـــربط القـــوى الـــيت منهـــا وـــا يتـــشكل الوجـــود  بـــأن الـــنظم مـــا هـــي إال تلـــك احللقـــات الـــيت تـــسمح ب

 ويلعــب الفقــه الـدور األساســي يف وضــع هـذه احللقــات، حيــث حيـدد الواجبــات ويقــرر .1"الـسياسي
ـــان حـــدودها احلقـــوق يف إط ارهـــا النظـــامي، مـــن خـــالل تكييـــف العالقـــة بـــني احلـــاكم واحملكـــوم، وبي

 وجممـــل هـــذه اخلـــصائص يتمحـــور حـــول ...وتفاصـــيلها مبـــا يقتـــضيه رســـم الـــشارع، وحيقـــق مقاصـــده
حمـورين؛ يتمثــل األول يف أن الـشارع يعتــرب الواليـة العامــة نوعـا مــن اخلالفـة هللا علــى األرض، ويرتتــب 

واحملور الثاين يتمثل يف . خلصائص الفرعية اليت حتدد طبيعة الوالية بشكل دقيقعلى ذلك عدد من ا
أن ما متسك به الوالية مـن سـلطة علـى األفـراد واجلماعـات، إمنـا يقتـصر علـى الظـاهر دون البـاطن، 

 .ألن اهللا تعاىل توىل سرائر الناس ومل يكلها إىل غريه

ند اال ند االا ند االا ند االا ٔٔا ٔٔ ٔٔ خالفة { يف اال خالفة { يف اال خالفة { يف اال خالفة { يف اال العامة العامة العامة العامةالواليةالواليةالواليةالوالية: : : : ولولولولللللبببب     رضرضرضرضٔٔ

اخلالفــــة يف نظــــر علمــــاء اإلســــالم هــــي إحــــدى مهــــام اإلنــــسان ووظائفــــه يف هــــذه األرض، 
االقتـــداء : "إضـــافة إىل وظيفـــة العبـــادة ووظيفـــة عمـــارة األرض، وهـــي أعالهـــا مرتبـــة، وحقيقتهـــا هـــي

                                                 
: وحييل على كتابه. 1 هامش81بق، صاملرجع السا حامد ربيع، يف حتقيقه لكتاب سلوك املالك البن أيب الربيع، 1

 .تطور الفكر السياسي



 

واخلليفة استحقاقا . 1"بالباري سبحانه على قدر طاقة البشر يف السياسة، باستعمال مكارم الشريعة
كان أكثر حاله تلقي السياسات "..  بإحدى مقومات بعثته، فـ �، هو من قام عن النيب عندهم

الكلية، مث وفق إلقامة العدل يف الناس وذب اجلور عنهم ُ"2 . 
، والرســول خليفــة هللا تعــاىل، فكانــت، بــالتبع، خالفــة �فالواليــة إذن خالفــة عــن الرســول 

مــا يــربز خــصوصية مفهــوم الواليــة وغريهــا مــن املفــاهيم وهــذا . 3عــن اهللا تعــاىل يف األرض ويف العبــاد
ويرتتــب علــى كــون . 4اإلســالمية، املؤكــدة علــى الــشرعية جــوهرا هلــا، ومييزهــا عــن أيــة سياســة وضــعية

 :الوالية خالفة هللا تعاىل يف األرض ثالث خصائص فرعية

بادة::::ٔٔٔٔاوالاوالاوالاوال بادة الوالية العامة رضب من ا بادة الوالية العامة رضب من ا بادة الوالية العامة رضب من ا     لعلعلعلع الوالية العامة رضب من ا

 ال قيــام )فـــ (...ق بتــة بــني شــؤون املعــاش واملعــادال تفــر"إن مشــول رســالة اإلســالم جعلهــا 
ولسعة اال الـذي يعمـل فيـه احلكـم، واسـتغراقه ألكـرب نـشاطه اعتـرب احلكـم مـن . لدين يفقد الدنيا

فهـــو لـــيس عبـــادة مرســـومة الـــشكل، معروفـــة الوقـــت حمـــدودة األداة، بـــل هـــو عبـــادة . شـــؤون احليـــاة
 وممـا أوصــى بــه... (مكـان تــسيريها وفـق هــدايات اهللا إلتهــاِمجوهرهـا ضــبط شـؤون الــدنيا وامـتالك أز

وظيفتــه العتيــدة يف الــداخل واخلــارج علــى حنــو حيقــق املثــل العليــا ألمــة ) احلكــم( يؤديــ أن )اإلســالم
 . 5" وصحابته الراشدين�كتاا القرآن الكرمي، وسنتها الرتاث الروحي والفكري حملمد 
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 عــن أن يــدعى بــه، �يفــة اهللا، فمنعــه بعــضهم اســتنادا إىل ــي أيب بكــر اختلــف العلمــاء يف تــسمية اإلمــام خل 3
واملقـصود بكـون الواليـة خالفـة هللا تعـاىل يف األرض، هـو مـا . وأجازه آخرون اقتباسا من اخلالفة العامة اليت هي لإلنـسان

بس به كل من قام بعمل تقوم به من رعاية خلقه باحلق والعدل، وهي ليست متمثلة يف شخص بعينه، وإمنا هي معىن يتل
 . يف هذا السبيل

حميي الدين قاسم، الـسياسة الـشرعية ومفهـوم الـسياسة احلـديث، املعهـد العـاملي للفكـر اإلسـالمي، القـاهرة، : ينظر 4
وهــو يالحــظ أن غيــاب مفهــوم االســتخالف يف الفلــسفات الوضــعية، جعــل فكــرهم . 114م، ص1997هـــ، 1417

فحيـث ال تتجـاوز غايـة اإلنـسان وجـوده . املعيـار األوحـد للعلـم والتقنيـة ـدف قهـر الكـونيرتكز على الفاعلية باعتبارهـا 
 .115املرجع نفسه، ص. األرضي، تصبح السلطة يف اقرتاا باملنفعة معيارا وحيدا للحقيقة والتقدم
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عية، ومل يعتربهـــا العلمــــاء يف تـــصنيف أحكــــام فـــاحلكم والواليــــة عبـــادة مــــن العبـــادات الــــشر
الـــشريعة ضـــمن قـــسم املعـــامالت، وال حـــىت الـــسياسات، بـــل جعلوهـــا ضـــمن قـــسم العبـــادات، وهلـــا 

، والـسنة العادلـة هـي النظـام الـذي 1.. إقامة السنة العادلةترجع يف جمملها إىلمقاصد بينة وواضحة 
ة كفائيـــوض فـــر هـــو قيـــام بنـــد علمـــاء املـــسلمنيعفالقيـــام بالواليـــات العامـــة . ينفـــذ العـــدل يف النـــاس

وقد مر معنا قريبا قول .  يف األرض تعاىلهو خليفة هللاضرورية للجماعة، والقائم بالفروض الكفائية 
أنه خليفة هللا يف عباده على حسب قدرته وما هيئ و ، القائم بالفرض الكفائي، عن حقيقةالشاطيب

 على إصالح نفسه والقيام جبميع أهلـه، فـضال عـن أن ال يقدرذلك أن اإلنسان فردا له من ذلك، 
الواليـة  مـصاحل أهـل األرض، فجعـل اهللا مبا هو أوسع من ذلك من مصاحل احلي أو املدينة، أويقوم 

القـرايف القاضـي بأنـه نائـب عـن اهللا اإلمـام  كمـا يـصف .إلقامـة الـضروريات العامـةيف األرض العامـة 
 . 2تعاىل يف إنشاء األحكام

ى عــــن احلــــظ شــــرعا أن ويــــدلك علــــى أن هــــذا املطلــــوب الكفــــائي معــــر: "لــــشاطيبيقــــول ا
القـائمني بـه يف ظـاهر األمـر ممنوعـون مـن اسـتجالب احلظـوظ ألنفـسهم مبـا قـاموا بـه مـن ذلـك، فـال 
جيوز لوال أن يأخذ أجرة ممن توالهم على واليتـه علـيهم، وال لقـاض أن يأخـذ مـن املقـضي عليـه أو 

وال ما أشبه ذلك من األمور العامة اليت للناس فيها مصلحة عامة، ولذلك .. . أجرة على قضائه،له
امتنعت الرشا واهلدايا املقصود ا نفس الوالية، ألن استجالب املصلحة هنا مؤد إىل مفسدة عامـة 

 . 3"تضاد حكمة الشريعة يف نصب هذه الواليات
عموم املسلمني، وليس له فالقائم على الفرض الكفائي، يقتصر عمله على ما هو مصلحة 

نصيب من مصلحة ذلك القيام إال ما لسائر املسلمني، فهو متجرد ملصلحة الغري غري آبه مبـصلحة 
 ويثـاب عنـد اهللا نفسه، ومن هذا الباب كان قيامه ذا الفرض الكفائي أو ذاك، عبادة يؤجر عليها

. عاجلــة لنفــسه اســتحق العقوبــة إذا فــرط فيهــا أو عامــل عليهــا مــن أجــل مــصلحة  وباملقابــل،.تعــاىل
كمـا ف .فيعد هذا الـضرب مـن التـصرفات معـاص، بـل جـرائم ينبغـي أن ترتـب عليهـا عقوبـات زاجـرة

أن العبــادات العينيــة ال تــصح اإلجــارة عليهــا وال قــصد املعاوضــة فيهــا، وتركهــا يــستوجب العقوبــة، 
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. 1ة ألن يف تركه مفـسدة للعـامل تركه موجب للعقوب ملن تعينت عليه،كذلك النظر يف املصاحل العامة
ويف هـــذا متجيـــد للدولـــة ...  خيلـــف النبـــوة يف الـــسياسةومتـــويل احلكـــم أيـــا كانـــت درجتـــه يف الواليـــة،

 اختــصاص الواليــة العليــا ، فكــل واليــة عامــة هــي يف حقيقتهــا خالفــة، ومــا 2ــانيلقــائماووظائفهــا و
ح لكــون صــاحبه خيلــف النــيب بلقــب اخلالفــة ســوى عــرف اســتقر عنــد النــاس وجــرى عليــه االصــطال

وأصبحت اخلالفة متثل منوذج اإلسـالم يف احلكـم يتميـز عـن غـريه مـن النمـاذج . لدور يف ذلك ا�
األخرى اليت ختتلف عنها منطلقا وغاية، وبالتايل فهي ختتلف عنها يف الشكل والنظام، كما ختتلف 

 . عنها يف املنطلقات والغايات واألهداف

يا Tيا Tيا Tيا Tيعة : : : : نننن ية  يعة خصو ية  يعة خصو ية  يعة خصو ية  بخصو بص بص بص توخاة من الواليةططططص توخاة من الواليةاملصلحة ا توخاة من الواليةاملصلحة ا توخاة من الواليةاملصلحة ا     ململململاملصلحة ا

طبيعــة املــصلحة املــراد حتقيقهــا مــن قبــل الــشارع مــن خــالل تتميــز الواليــة العامــة خبــصوصية 
لهـــا الـــشارع إىل الواليـــة اخلـــصوصية يف أنـــواع املـــصاحل وتفاصـــيلها الـــيت أوكهـــذه تظهـــر و .هلـــاتـــشريعه 

 خادمــة هلــا ملــصلحة الدنيويــة ا جعــلالدرجــة األوىل، مثيف املــصلحة األخرويــة العامــة، حيــث جعــل 
 . فهي عنده يف الدرجة الثانية وراجعة إليها

هل اخلالفة هي النظـام الـسياسي الـذي يطبـق الـشرع مـادام أمرهـا قائمـا : ولسائل أن يسأل
  ؟3على مقتضى النظر الشرعي كما يقول ابن خلدون

قائمــا بتطبيــق كــان بــن أيب ســفيان  أن معاويــة ،وقــد يستــشكل يف اإلجابــة عــن هــذا الــسؤال
الـــشرع، مل يكـــن أحـــد جيــــادل يف ذلـــك، ومل يعتـــرب العلمـــاء حكمــــه خالفـــة، فهـــل الـــسبب هــــو أن 
األمويني والعباسيني اغتصبوا احلكم، ومن مث مل يعـدوا خلفـاء؟ ولكـن عمـر بـن عبـد العزيـز كـان مـن 

 . األمويني، وقد عد خامس اخللفاء الراشدين
إن مــا يفــصل امللــك عــن اخلالفــة لــيس  ":لــه بقوجييــب بعــض البــاحثني عــن هــذا اإلشــكال

واهلدف املقصود عند القـائلني باخلالفـة والـساعني . 4"تطبيق الشرع، بل اهلدف املتوخى من التطبيق
ـــيت هـــي مكـــارم األخـــالق، وهـــي تقـــع خـــارج املطالـــب  إىل إجيادهـــا، هـــو حتقيـــق مقاصـــد الـــشريعة ال
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الفـة فهـي احلكـم الـذي يهـدف مـن وراء املـصلحة أما اخل". 1الدنيوية املباشرة اليت جييب عنها امللك
ال يكون احلكم خالفة إال إذا نظر إىل ذاته كأداة يف خدمة ف... الدنيوية احملققة إىل مقصد الشريعة

وهـذا اجلـواب صـحيح إذا . 2"هدف أعلى، ال تكون الدولـة خالفـة إال إذا جـاوزت أهـدافها الذاتيـة
ثــال ألحكــام الظــاهر الــيت وكــل تنفيــذها للدولــة، أمــا إذا كــان املقــصود مــن تطبيــق الــشرع جمــرد االمت

نظرنا إىل الشريعة كرسالة شاملة ومنهج حياة متكامل، فإن تطبيق الشريعة سيتضمن حتمـا أحكـام 
هـي إعـالء ، أال والغايـة العليـا الـيت تـسعى إىل حتقيقيهـاالشريعة ومكارمهـا، كمـا سيتـضمن بالـضرورة 

 ...بث العدل الشامل يف اخللقكلمة اهللا تعاىل وإحقاق احلق و

ثا Tثا Tثا Tثا Tالوالية امانة الوالية امانة الوالية امانة الوالية امانة::::لللل ٔٔ ٔٔ    
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  .4" فانتظر الساعةإىل غري أهلهاألمر 
وكلكـــم كلكـــم راع ": �ل النـــيب ا قـــ،5 رعايـــة ومـــسؤولية عنـــد الـــشارع أـــاالواليـــةحقيقـــة ف

 ي فـاألمري الـذ؛كلكم راع فمسئول عن رعيتـه" :ال أيضا، وق6"...مسئول، فاإلمام راع وهو مسئول

، والرجــل راع علــى أهــل بيتــه وهــو مــسئول عــنهم، واملــرأة راعيــة علــى النــاس راع وهــو مــسئول عــنهم
علـــى بيـــت بعلهـــا وولـــده وهـــى مـــسئولة عـــنهم، والعبـــد راع علـــى مـــال ســـيده وهـــو مـــسئول عنـــه، أال 
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 ".قوا أنفسكم وأهليكم نارا"تاب النكاح، باب رواه البخاري، ك 6



 

 يـــوم بـــه يـــؤتى وهـــو الإ عـــشرة مـــريأ مـــن مـــا": �وقــال . 1"فكلكـــم راع وكلكـــم مـــسئول عـــن رعيتـــه

 .2"اجلور يوبقه أو العدل يفكه حىت مغلوال القيامة
أنه : أوهلا ويرتتب على كون الوالية أمانة عدد من النتائج على املستوى العملي والتنظيمي؛

، ومــن �خــري وجــه كمــا هــو يف حــديث النــيب يــشرتط يف متوليهــا أن يكــون متــأهال ألدائهــا علــى 
فـ   وهو أمر يسري على كل الواليات مبراتبها املختلفة؛.تأهله هلا أن يكون كفؤا هلا أمينا على أدائها

 ألن مجيــع الـــوالة ، عامهــا وخاصــها أــا مــن جــنس الوكالــة عــن املــسلمني،حقيقــة الواليــات كلهــا"
  .3..."م مجيعا شروط األمناءوكالء الوايل األعظم واخلليفة، فيشرتط فيه

فــريى وهــذه حقيقــة ال تنفــرد ــا الواليــة يف اإلســالم، بــل هــو أمــر يقتــضيه العقــل واحلكمــة، 
 فيـذكر مـن صـفاته . علـى املدينـةالَالدهلوي ضرورة اتصاف احلـاكم بـاألخالق املرضـية، وإال كـان كـ

 تؤهله للقيـام بـدوره، صفاتن إىل غري ذلك م... دبريهالشجاعة واحللم واحلكمة من أجل صالح ت
ـــدبريهإىل أن ينتهـــي إىل ضـــرورة ثقـــة النـــاس   وأن ذلـــك ممـــا دل عليـــه العقـــل...  وإخالصـــه حبـــسن ت

 ال تــتم إال أن املــصلحة املقــصودة مــن نــصب احلــاكمملــا أحــسوا مــن .. وأمجعــت عليــه أمــم بــين آدم
     .4به

اشـرتط يف فحتقيـق مقاصـد الواليـة، مـن أجـل  ة واألمانة يف الوالةيالكفاالشارع اشرتط إمنا و
املتويل ألنواع الواليات من الصفات الذاتية والعقلية والعملية ما تستقيم به األمور املوكولـة إليـه علـى 

 تناسب ما وكـل إليـه مـن  هلا،املتويلوضع لكل والية شروطا ينبغي أن تتوفر يف  ، مث5الوجه األكمل
وجيـب أن يقـدم  .ون عاملا مبا فيه الوفاء باملقصود من عملـهويزاد يف كل وايل والية أن يك "..أعمال

                                                 
ورواه مـسلم، كتـاب اإلمـارة، . عبدي أو أمـيت: رواه البخاري، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله 1
 . عن إدخال املشقة عليهمي فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية والنهباب

الـسنن الكـربى، دار الفكـر، دار  هــ،458ت  البيهقـي علـي بـن احلـسني بـن محـدأ بكـر  رواه أبـوحديث أيب هريـرة 2
 .10/96الفكر، دم، دت، 

 .210ابن عاشور، أصول النظام االجتماعي، املرجع السابق، ص 3
حيـث يفـصل يف هـذه الـصفات تفـصيال بـديعا . 90-1/88الدهلوي، حجـة اهللا البالغـة، املرجـع الـسابق، :  ينظر4

يكشف عما يتمتع به من نظر ثاقب ووعي بعالقة السياسة باألخالق، ناهيك عن طرقه لقضية على غاية مـن األمهيـة، 
وهي مسألة الثقة املتبادلة بني احلاكم واحملكوم، ودور النظرة اليت حيملها الناس عمن حيكمهم يف استتباب النظـام وحتقـق 

 .االستقرار والتوازن السياسي املنشود
 .378 حممد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، املرجع السابق، ص:ينظر 5



 

للوالية من هو راجح على غريه يف االتصاف بالصفات املشروطة أو هو مساو لغـريه دون املرجـوح، 
 . 1..."فيقدم لكل والية من هو أرجح أو مساو لغريه يف شروطها
 تـوىل الواليـة فعــال  أو بعـضها ممــنالـشروطويرتتـب علـى ذلـك أن كــل مـن ختلفـت فيــه هـذه 

وإمهال أمر عزله يعد خيانة . يستحق العزل؛ سواء كان ختلفها فيه قبل التولية، أم حدث بعد التولية
توليـــة "... فــــ. 2للمجتمــع ولألمـــة باإلضـــافة إىل مـــا يف ذلـــك مـــن إفـــساد لـــسلطة الدولـــة وتـــوهني هلـــا

واردها، خلل يف الـسياسة، وفتـق جسام األمور العاجز عن النهوض ا خللوه من العلم مبصادرها وم
يف احملـــوط مـــن حتـــصني الرعايـــة، والراعـــي مـــسؤول عـــن رعيتـــه، هـــل أقـــام فـــيمن اســـرتعى أمـــر اهللا أم 

 فهــذه املــسألة أبــرز مــا يرتتــب علــى .3"أضــاعه، ومــن أعظــم اإلضــاعة أن يــسند األمــر إىل غــري أهلــه
 .كون الوالية أمانة

تــصرف ويل األمــر لــيس إن عــن الغــري ملــصلحته، فــبــة نياالواليــة أنــه ملــا كانــت : واألمــر الثــاين
 يكتــصرف املالــك يف ملكــه، وســبيل التــصرف يف هــذه األمانــة ينبغــي أن يــصحب باالجتهــاد وحتــر

األفــضل ملــن هــو مــوىل عليــه، كمــا ينبغــي أن حيــاط بكثــري مــن التحــوط والتحــرز عــن الوقــوع يف مــا 
 الــنفس ومــصاحل الــذات الــيت تــصرفه خيــالف هــذا املعــىن، وأن يكــون للمتــصرف أي نــوع مــن حظــوظ

أو أن يتهــاون أو يفـرط فيمــا وكــل إليـه مــن تلــك ... عـن الــسعي إىل مقاصـد الواليــة واملــصاحل العامـة
 عـن صـفة  ذلكفالتفريط والتقصري واخليانة وغريها يستحق صاحبها العقوبة، كما خيرجه... املصاحل
 . . عن وجوب عزله، فضاليقصر به عن تويل أي نوع من الواليةو ،األمانة

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب باطن : : : : للللب شمل ا باطن سلطة الوالية متيض عىل الظاهر وال  شمل ا باطن سلطة الوالية متيض عىل الظاهر وال  شمل ا باطن سلطة الوالية متيض عىل الظاهر وال  شمل ا لسلطة الوالية متيض عىل الظاهر وال  لت لت لت     ت

عين أن من يتوىل القيـام عليهـا يتميـز عـن غـريه مـن البـشر، ي ال  تعاىلكون الوالية خالفة هللا
 فهو غري مـسلط علـى سـرائر النـاس، وال .لوالية سلطانا على الناس بأكثر مما تتطلبه تلك اأو أن له

فال سلطة للوالية إال علـى ظـاهر أمـور النـاس، . حيام اخلاصة مما ال عالقة له مبقاصد الواليةعلى 
 ، ومـــا ينـــشأ بيـــنهم مـــن عالقـــات حتتـــاج إىل ضـــبط وحتديـــد وأعمـــالومـــا جيـــاهرون بـــه مـــن تـــصرفات

 ..وتنظيم
 

                                                 
 .210حممد الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي، املرجع السابق، ص 1
 .1/90املرجع السابق،  الدهلوي، حجة اهللا البالغة،: ينظر 2

 .87أبو نعيم األصبهاين، فضيلة العادلني، املرجع السابق، ص3  



 

م بـه  يف حالة التعارض بني ما حيكـ؛ومن هنا فرق الفقهاء بني ما يلزم ديانة وما يلزم قضاء
القـضاء وهــو حبـسب الظــاهر، وبـني مــا يعلمــه املكلـف مــن حقـائق األمــور فيكـون اخلطــاب الــشرعي 

حكـم احلـاكم ال :  املالكيـة والـشافعية واحلنابلـة اجلمهـور مـنفقـال. الزما له فيما بينه وبني اهللا تعاىل
 . 1حيل حراما وال حيرم حالال

 إيل ختتــصمون وإنكــم بــشر أنــا منــاإ":  أنــه قــال�واألصــل يف ذلــك هــو مــا روي عــن النــيب 

 حبـق لـه قـضيت فمـن .أمسـع مـا حنـو علـى لـه فأقـضي ،بعـض مـن حبجتـه أحلـن يكـون أن بعـضكم ولعل

 .2"النار من قطعة له أقطع فإمنا ،يأخذه فال شيئا أخيه
وقــد رد القــرايف علــى مــن قــال بغــري هــذا الــرأي حمتجــا بــأن احملكــوم عليــه ال جيــوز لــه خمالفــة 

: ، فقـالليه التسليم، فصار حكم اهللا يف حقه ما حكـم بـه احلـاكم وإن علـم خالفـهاحلكم وجيب ع
إن احملكـــوم عليـــه إمنـــا حرمـــت عليـــه املخالفـــة ملـــا فيهـــا مـــن مفـــسدة مـــشاقة احلكـــام واخنـــرام النظـــام "

 .3"وتشويش نفوذ املصاحل، وأما خمالفة حبيث ال يطلع عليه حاكم وال غريه فجائزة
 أن يلزمــه اإلمــام بعــدم البحــث :يــة صــاحب الــشرطة ومقتــضيااونقــل عــن ابــن حــزم يف وال

عن شيء من احلدود والتقصي عنها، ولكـن يقتـصر علـى النظـر فيمـا جـاهر بـه صـاحبه مـن اآلثـام، 
 يف تعاملـه مـع هـذه القـضايا، �واألصـل يف ذلـك مـنهج النـيب . أو يشتكى إليه بفاعل شيء منهـا

بالزنا مـن يتحقـق مـن ذلـك وقـام بـسؤال العـسيف الـذي امـه إذ أرسل إىل املرأة اليت امها زوجها 
 . 4سيده ذه التهمة

كما ذكر التاج السبكي قضية هامـة يف ضـبط تـصرفات الـسلطة جتـاه النـاس، وخاصـة وايل 
الــشرطة الــذي يتعامــل مــع اجلــرائم والقــضايا األمنيــة، حيــث يقــرر أنــه إن كــان مــن حــق وايل الــشرطة 

                                                 
وفيـــه أن خمالفــة احلنفيـــة للجمهـــور ليـــست علـــى إطالقهـــا، . 42-4/41ظــر القراقـــي، الفـــروق، املرجـــع الـــسابق، ين 1

حيــث يبــني القــرايف أن احلنفيــة ال خيــالفون يف أصــل مــا ذهــب إليــه أصــحاب املــذاهب الثالثــة، وإمنــا أنزلــوا حكــم القاضــي 
 .ليس فيه عقد وفسخ فهم على مذهب اجلمهورمنزلة العقد أو الفسخ فيما فيه عقد أو فسخ، أما غري ذلك مما 

 . رواه البخاري، كتاب األحكام، باب موعظة اإلمام للخصوم 2
شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، أنوار الربوق يف أنواء الفروق الشهري بالفروق، عـامل الكتـب، بـريوت، دت،  3

4/43. 
سـليمان : لقي، الشهب الالمعة يف الـسياسة النافعـة، حتقيـقأبو القاسم عبد اهللا بن يوسف بن رضوان النجاري املا 4

واغـد يـا : "�والقـصة معروفـة مـن قـول النـيب . 529م، ص 2002معتوق الرفاعي، دار املدار اإلسالمي، بريوت، 
ورواه مـسلم، . رواه البخـاري، كتـاب الوكالـة، بـاب الوكالـة يف احلـدود" أنيس إىل امرأة هـذا فـإن اعرتفـت فارمجهـا

 . احلدود، باب من اعرتف على نفسه بالزىنكتاب 



 

مر واحلـشيش وحنـو ذلـك وسـد الذريعـة فيـه، فـإن عليـه الـسرت علـى مـا الفحص عن املنكرات من اخل
 أال ، بطريــق األوىل،كمـا عليـه... سـرته اهللا تعـاىل مـن أربـاب املعاصـي، وإقالــة ذوي اهليئـات عثـرام

يبحث عما استرت عنه من املنكرات، فـال جيـوز لـه التجـسس علـى النـاس والبحـث عمـا هـم فيـه مـن 
 بـــل حـــق عليـــه إذا تـــيقن أن يبعـــث ســـرا رجـــال ،... القيـــل والقـــالمبجـــرد بيـــوم) كـــبس(منكـــر، وال 

وينكــر الــسبكي مــا تقــوم بــه . مأمونــا ينهــى عــن املنكــر بقــدر مــا ــى اهللا عنــه، وال يزيــد علــى ذلــك
مــن قــوم  مــن إخــراج الالــوالةفعلــه تومــا : "الــسلطة مــن تــصرفات تنتهــك ــا حرمــات النــاس، فيقــول

فهذا . 1"والظلم القبيحتعاىل هم، كل ذلك من تعدي حدود اهللا تكيهتبيوم وإرعام وإزعاجهم و
من ضمن ما يرتتب على كون سلطة الوالية قاصرة على الظاهر، وهو أمر له عالقة مببدأ املشروعية 
ألن الــسلطة البــد أن يقتــصر نــشاطها علــى اــال الــذي خوهلــا الــشارع التــصرف فيــه ضــمن احلــدود 

 . رمسها هلايتال
املسلم أن الوالية العامة ليست خاضعة لنظام تـوقيفي ال جيـوز اخلـروج عليـه، ولكنـه إنه من 

ـــه علـــى مـــستوى التنظـــيم ـــزة ل ـــد مـــن مراعـــاة تلـــك اخلـــصائص يف أي . يتحـــدد باخلـــصائص املمي فالب
أن الواليـة العامـة خالفـة هللا : مشروع لوضـع نظـم للواليـة العامـة، وتتمثـل تلـك اخلـصائص فيمـا يلـي

فكوا خالفة جيعل . رض يف العباد، وأن هذه اخلالفة قاصرة على الظاهر من أمورهمتعاىل على األ
املتصدي هلا يف حال عبادة، فهو ال ينتظر على ذلك أجرا إال من اهللا تعـاىل، ويقـوم بعملـه وفـق مـا 
اقتـــضاه الـــشارع؛ مـــن التجـــرد مـــن مـــصاحل نفـــسه والتفـــرغ للمـــصاحل العامـــة، والـــسعي لتحقيقهـــا وفـــق 

فتتحــــدد .. وذلــــك يتطلـــب فيــــه شـــروطا ترجــــع يف جمملهـــا إىل األمانــــة والكفايـــة.  الـــشرعيةاملقاصـــد
الشروط حبسب طبيعة الوالية وحجمها ومهماا، وتثبت مـسؤولية املتـويل عمـا ينـتج عـن عملـه مـن 

مث إن سلطة الوالية العامة قاصرة على الظاهر، فتقـف حـدود سـلطتها عنـد مـا ميكـن إثباتـه . أخطاء
فــال خيوهلــا البحــث عــن اجلــرائم الــذي هــو مــن .. ون جمــاوزة خــصوصية األفــراد واجلماعــةوضــبطه، د

بـدعوى احملافظـة ... أعمال الوالية العامـة مـثال، سـلطة انتهـاك احلرمـات واألسـرار، وكـشف العـورات
 .على أمن اتمع، وذلك يعين حترير رقاب البشر من تسلط الوالة وتعديهم
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ثالث ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا     سـسـسـسـتوى احلركةتوى احلركةتوى احلركةتوى احلركةممممخصائص عىل خصائص عىل خصائص عىل خصائص عىل : : : : للللالفرع ا
تـستند نـسانية مهمـا كـان حجمهـا وأبعادهـا، وتربز يف كـل مجاعـة إمن مميزات السياسة أا 

ومــــن هــــذا التمييــــز تنــــشأ الظــــاهرة  ،يف معيارهــــا األول إىل ضــــرورة التمييــــز بــــني احلكــــام واحملكــــومني
ــــسياسية ــــادة. ال ــــار القي ــــسلطة يف ارتباطهــــا مبعي ــــة توجــــد يف-فال  أصــــغر الطاعــــة هــــي واقعــــة اجتماعي

 الناجتــة عــن التفاعــل بــني 2، وهــي تــربز أكثــر مــا تــربز يف احلركــة االجتماعيــة1اجلماعــات إىل أكربهــا
 ممثلــة يف عنــصر القيــادة كطــرف أساســي يف تتميــز الواليــة العامــةو. الطاعــة-هــذين العنــصرين القيــادة

 : بعدد من اخلصائص اليت ال تنفك عنهاهذه احلركة

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ية: : : : للللبببب يةيه والية  يةيه والية  يةيه والية  يةفعلفعلفعلفعليه والية  ية وا ية وا ية وا     قعقعقعقع وا

 ،والية فعلية واقعية، وليست افرتاضية أو مرجـأة إىل أجـل مـسمىالوالية العامة يف اإلسالم 
 ومل  ووجــدوا يف التــاريخ ســواء األئمــة الــذين مــروا؛أو غـري مــسمى كمــا هــي واليــة اإلمــام عنــد الـشيعة
 ...زمن سيحكمعرف مىت يظهر وال كم من الُتكن هلم الوالية فعال، أو اإلمام املنتظر الذي ال ي

 حامسا يف هذه النقطة بالذات، ولعل أبـرز مـن تـوىل هـذه  املسلمنيءعلماكان موقف اللقد 
ومن غلـبهم بالـسيف حـىت صـار : "القضية بالتصريح اإلمام أمحد رمحه اهللا، حيث ينقل عنه أنه قال

ه إمامـا عليـه، بـرا خليفة ومسـي أمـري املـؤمنني ال حيـل ألحـد يـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر أن يبيـت وال يـرا
محلـه أصـحابه مـن بعـده جماـة للمـذاهب املثاليـة الـيت تنـأى مث . 3"كان أو فاجرا، فهو أمري املـؤمنني

وميثــل ابــن تيميــة رمحــه اهللا تعــاىل أكــرب اــادلني عــن هــذه القــضية يف حواراتــه ... بالنــاس عــن الواقــع
حيـث يؤكـد ابـن تيميـة علـى . 4اإلماميـةالفذة مع الشيعة بطوائفهم املختلفة وعلـى رأسـهم الرافـضة و

 السلطة لكي يكون إماما واجب الطاعة على املسلمني، أما من توفرت مناشرتاط التمكن الفعلي 

                                                 
حيث يـرى أن الـسلطة تـشكل املعيـار األول . 28حميي الدين قاسم، السياسة الشرعية، املرجع السابق، ص: ينظر 1

سية يف التصور الوضعي كمفهوم عام أريد له االمتداد إىل كافة االجتماعـات البـشرية دون أن يقتـصر علـى للظاهرة السيا
 . املرجع نفسه... اتمعات القومية املؤسسة بشكل دولة، ألن فكرة السلطة عموما هي موضوع علم السياسة

  يف إطار النظم اليت يستقر عليهاتمع أو أغلبهم، الذي يؤمن به أفراد ا الرتمجة العملية للفكر هواحلركةاملقصود ب 2
 . اتمع يف صياغة عالقاته السياسيةذلك
إال أنه روي عنـه روايـات . 20، املرجع السابق، صاألحكام السلطانية حممد بن احلسني الفراء،  يعليولقاضي أبا 3

 .امة املأمون واملتوكلأخرى ختالف ذلك ومقتضاها اشرتاط العدالة يف اإلمام، وعدم االعرتاف بإم
منهــاج الــسنة النبويــة ويــسمى أيــضا منهــاج االعتــدال وقــد اختــصره احلــافظ الــذهيب حتــت : ومــن أبــرز كتبــه يف ذلــك 4
 ... منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال املنتقى من: عنوان



 

هلــؤالء األئمــة (فــإذا مل يكــن هلــم  "،فيــه شــروط اإلمامــة ومل يتــول الواليــة بالفعــل فإنــه ال يكــون إمامــا
أن تصلى خلفهم مجعة وال مجاعـة، وال يكونـون ملك وال سلطان، مل ميكن ) الذين يدعيهم الشيعة

أئمة يف اجلهاد وال احلج، وال تقام م احلدود، وال تفـصل ـم اخلـصومات، وال يـستويف الرجـل ـم 
، وهـــذا الـــشرط يتفـــق عليـــه 1"حقوقـــه الـــيت عنـــد النـــاس، والـــيت يف بيـــت املـــال وال يـــؤمن ـــم الـــسبيل

 نصب ألن ،له هو نصب مبا القيام ليمكنه عصر كل يف ظاهرا اإلمام يكون أن ينبغي مث" العلماء،
 خــروج إىل ينتظــرون فــإم ،للــروافض خالفــا بــاملختفي ذلــك يــصلح وال ،النــاس مــصاحل لقيــام اإلمــام

 .2"املهدي
وإذا كــان اخللفــاء الراشــدون قــد كملــت هلــم صــفات اإلمامــة وشــروطها مــن العلــم والعــدل 

مــن بعــض يف ذلــك، ومل يكونــوا معــصومني، مث جــاء والـسياسة والــسلطان، فــإن بعــضهم كــان أكمــل 
بعدهم ملوك األمويني والعباسيني، ومل يكونوا أفضل من يتوىل الرئاسة، ولكنهم كانوا ميلكون القدرة 
ـــسلطان فـــانتظم هلـــم األمـــر وأقـــاموا مقاصـــد اإلمامـــة مـــن اجلهـــاد واحلـــج واجلمـــع واألعيـــاد وأمـــن  وال

توليهم الرئاسة فعال، أما ) وعند مجهور العلماء(ند ابن تيمية ومعىن إمامة هؤالء امللوك ع... السبيل
ولذلك كان مذهب اجلمهور منع اخلروج علـى النظـام الـسياسي يف . كوم بررة أو فجرة فأمر آخر

  3...نةّظل هؤالء امللوك والرؤساء ما دامت أمور الدولة األساسية من دينية ودنيوية مستقرة ومؤم
ه ال يعين تربير احنراف السلطة وإقرارها علـى ضـالهلا، وإمنـا يـرفض وهو موقف واقعي غري أن

املثاليــة املفرطــة يف التعامــل مــع الواقــع، واألســاليب اجلذريــة الراديكاليــة يف التغيــري، بــدليل أنــه يعتمــد 
ل السلطة وجورها، طمعا يف إصالحها وذيبها حتصيال ملـصاحل التغيري واإلنكار أسلوبا ملواجهة تغو

 . 4وهذا حبسب ما كان متاحا من أساليب التغيري يف عصرهم. لمني ودفعا للمفاسد عنهماملس

                                                 
 .137-2/136ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، دار الكتب العلمية، بريوت، دت،  1
 مـصطفى نـزار مكتبـة، واألمـراء والقـضاة الـسالطني نـصيحة يف الغـراء  الـدرة،اجلـذبيت إبراهيم بن إمساعيل بن حممود 2
 .6، صم1996 ،هـ1417،الرياض، الباز

 .49-45حممد املبارك، آراء ابن تيمية، املرجع السابق، ص  3
طة بأنـه مداهنـة هلـا وال تواطـؤ معهـا، ولكنـه نـزوع إىل ال ميكن تفـسري موقـف مجهـور العلمـاء مـن اخلـروج علـى الـسل 4

إن جتليــات . املــصلحة يف احملافظــة علــى النظــام وحتــسب ملــا ميكــن أن ينتجــه اخلــروج مــن فوضــى ال تعــود علــى األمــة خبــري
 وإن موقــف أهــل الــسنة يعــد رائــدا يف. املـصلحة أمــر متغــري حــسب الــزمن واملعطيــات االجتماعيــة والـسياسية املــصاحبة لــه

 وال زود باآلليــات الــسياسية والفقهيــة الــيت ترشــحه ةإرســاء مبــدأ التغيــري الــسلمي للــسلطة، إال أنــه مل حيــظ بالعنايــة الالزمــ
وهو يعتمد على مدى مـا تكتـسبه األمـة بأفرادهـا مـن أخـالق سياسـية، وصـالبة يف التعبـري عـن الـرأي . للتطبيق يف الواقع

بيس الكتب، زيادة على ما اقرتن به من فهم سيء، إذ آل يف واقع األمر إىل لذلك بقي ح. ونصرته بالتضحيات الالزمة



 

مث إن الواليــة العامــة هــي صــاحبة الــسلطة علــى اإلقلــيم الــذي تيــسر حكمــه للمــسلمني، ال 
فــرغم أن الــشريعة اإلســالمية شــريعة عامليــة حبكــم عامليــة رســالة . علــى األراضــي الــيت حيكمهــا غــريهم

أن جمال تطبيقها من قبل الدولة قاصر على إقلـيم الدولـة القائمـة عليهـا، لعـدم إمكـان اإلسالم، إال 
وإن كان من الباحثني من يرى أن الدولة . 1تطبيقها على ما ليس حتت سلطان املسلمني من أقاليم

.  وأن الــسعي ينبغــي أن يتجــه حنــو هــذا احللــم الكبــري،2 علــى األقــل مــستقبال،البــد أن تكــون عامليــة
 كل حال فالنظرة األوىل هي نظرة الفقه، حيث ينبين الفقه على الواقع وتركز أحكامه على ما وعلى

هــو موجــود، والنظــرة الثانيــة نظــرة الــسياسة، ألن الــسياسة مــن دون استــشراف للمــستقبل ومــن دون 
 .رؤى مستقبلية ال ميكنها أن تكون سياسة

ند ا ند اا ند اا ند اا لا لب لب لب ٔٔالقوة اداة ملامرسة الوالية القوة اداة ملامرسة الوالية القوة اداة ملامرسة الوالية القوة اداة ملامرسة الوالية : : : : ثاينثاينثاينثاينللللب لند ند ند ند ال ال ال ال ٔٔ لسـ لسـ لسـ يهتاسـ يهتارش يهتارش يهتارش     ععععرش

 إال أا ال تنهض ألن تكون سندا  وإن كانت شرطا للممارسة،لوالية العامةل بالنسبةالقوة 
 ال ،قيام سلطة الدولة علـى القـوةذلك أن . لتنفيذ إرادة األمةهي جمرد أداة تقوم عليه شرعيتها، بل 

 ،ذ الزواجــر والتعــازيرومبقــدار تكــاثر احلاجــة إىل إنفــا". يوجــد عالقــة بــني احلــاكم واحملكــوم أن هميكنــ
تتــربم العامــة مــن والة أمورهــا، وحيــدث يف نفوســها كراهيــة احلكــم واحلكــام، ومتتلــئ الــسجون بــاملردة 
وتــصرف آراء القــادة عــن جلــب املــصاحل مبــا يــضيع مــن أوقــام يف درء املفاســد، ورمبــا كانــت عاقبــة 

 . 3..."ذلك ثورات داخلية
ي وسيلة لتنفيذ مـا شـرعه اهللا تعـاىل ووازع عـن االحنـراف فالقوة اليت متارسها الوالية العامة ه

 .عن جه، وسالح للتمكني لدين اهللا يف األرض، فإذا خرجت عن هذا اإلطار فقدت شرعيتها

                                                                                                                                            
وهــذا املنطــق منــاقض . ســيادة منطــق االستــسالم واالســتكانة، أو قــل الالمبــاالة مبــا جيــري علــى صــعيد احلكــم والــسياسة
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بـــريوت، عبـــد القـــادر عـــودة، التـــشريع اجلنـــائي اإلســـالمي مقارنـــا بالقـــانون الوضـــعي، دار الكتـــب العلميـــة، : ينظـــر 1
 .1/224م، 2005هـ، 1426

حممــد علــي التــسخريي، نظــرة يف العالقــات الدوليــة علــى ضــوء القــرآن، املــؤمتر الثــاين للفكــر اإلســالمي طهــران ص  2
، هـــــ1407 ، د م،مطبعــــة املدينــــة، النظريــــة العامــــة للــــشريعة اإلســــالمية، مجــــال الــــدين عطيــــة، نقــــال عــــن 279-282
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ند ا ند اا ند اا ند اا لا لب لب لب تة الغاية : : : : ثالثثالثثالثثالثللللب T تة الغاية الوالية العامة T تة الغاية الوالية العامة T تة الغاية الوالية العامة T شلك واملضمونممممتحركة تحركة تحركة تحركة ببببالوالية العامة شلك واملضمونا شلك واملضمونا شلك واملضمونا     للللا

 تتخـذها يف سـبيل حتقيقهـا رغم أن للوالية مقاصد وغايات عليا ثابتة، إال أن الوسـائل الـيت
مفتوحة وغري حمددة وال ثابتة، بل هي مرنة وقابلة للتغيري والتطوير حبسب احلاجة ومتطلبات الوقت 

ويظهر ذلك يف األشكال واملظاهر اليت اختذا الوالية العامة من زمن إىل آخـر اسـتجابة . والظروف
 . ا مع تعاليم الوحيملعطيات كل عصر، بغض النظر عن مدى استقامتها وانسجامه

كمـــا أن مـــضمون الواليـــة العامـــة لـــيس ثابتـــا، ألن املقـــصد منهـــا هـــو الرعايـــة والقيـــام علـــى 
وهـي أمـور متطـورة ختتلـف ... أسباب احلياة العامة، وبالتايل القيام علـى الـضرورات وتلبيـة احلاجـات

 ...حبسب اختالف املطالب احلضارية لكل أمة ولكل جيل
 متطــورة حبــسب مــا تــراد لــه مــن الــضرورات  واملــضمون حيــث الــشكلفالواليــات العامــة مــن
احلاجــات مــا يظهــر بتطــور اتمــع فينــشأ و  هــذه الــضروراتإن مــنو .واحلاجــات الــيت تقــوم بأدائهــا

، وكــل ذلــك يف ســبيل حتقيــق الغايــات العليــا ومــا نــيط بالواليــة العامــة مــن بظهــوره واجــب القيــام بــه
 .أهداف

إلســالم خــصائص تتميــز ــا عــن غريهــا مــن ضــروب الــسلطة العامــة، إن للواليــة العامــة يف ا
وتظهر هذه اخلصائص على ثالثة مستويات رئيسية؛ على مستوى الفكر، وعلى مستوى النظم، مث 

وكل من هذه املستويات يكمل بعضه بعضا، ليجعل من الواليـة العامـة رسـالة . على مستوى احلركة
 .  اكم واحملكوميشرتك يف االضطالع مبهامها كل من احل

 



 

ثاين                                                    بحث ا ثاين                                                   ا بحث ا ثاين                                                   ا بحث ا ثاين                                                   ا بحث ا لا لمل لمل لمل مل
    وظائف الوالية العامةوظائف الوالية العامةوظائف الوالية العامةوظائف الوالية العامة

حيـــث يـــدور اخلـــالف حـــول تعقيـــد، ال والـــيت يعرتيهـــا الغمـــوضوظيفـــة الدولـــة مـــن املفـــاهيم 
ة هــي الــصالحي أم ؟ه حتقيقــمــن أجــل الدولــة الغــرض الــذي وجــدتهــي  ؛ هــلوظيفــة الدولــةحقيقــة 

 1؟للقيام بتحقيق ذلك الغرض
أن الوظيفة هي الغاية اليت من أجلها وجد النظـام، وتكـون بالتـايل هـي بعض الباحثني يرى 

. تمـــع ومتكينـــه مـــن البقـــاء والنمـــو يف محايـــة ا هـــذه األهـــدافتتجلـــىوأهـــداف النظـــام الـــسياسي، 
األداة والوســـيلة الـــيت التفريـــق بـــني مفهـــوم الوظيفـــة، ومفهـــوم وينبغـــي حـــسب أصـــحاب هـــذا االجتـــاه 

 جمـرد أدوات لتحقيـق وظيفـة أعـم  هـي فالتـشريع والتنفيـذ والقـضاء.تتحقق من خالهلـا تلـك الوظيفـة
 يف محاية نظام قيمي معـني وحتقيقـه  عند بعضهمتتلخص، اليت ميكن أن 2وأمشل، هي وظيفة الدولة

 .3يف الواقع العملي
واقعية عن وجوده لنظام فعال من تعبريات أن وظائف الدولة هي ما يؤديه ا اجتاه آخر يرىو

 ذلــك أن. التــشريعية والتنفيذيــة والقــضائية:  املعروفــةالوظــائف الــثالثوحتقيقــه ألهدافــه، متمثلــة يف 

                                                 
زاويـة الوظـائف الـسياسية، وتقـسم إىل وظـائف أساسـية، تتعلـق حبفـظ : ينظر إىل وظائف الدولة حديثا من زاويتـني 1

ســــالمة الدولــــة وأمنهــــا اخلــــارجي والــــداخلي، وإقامــــة العــــدل بــــني النــــاس، ووظــــائف ثانويــــة تتــــصل بالــــشؤون االقتــــصادية 
وختتلــف اآلراء حــول الثانيــة لتأخــذ ثالثــة . ل احلــد األدىن ملــا ينبغــي علــى الدولــة جتــاه مواطنيهــاواألوىل متثــ. واالجتماعيــة

أما الزاوية الثانية فتتعلق بالوظائف القانونية اليت تنقسم إىل تشريعية وتنفيذية  .الفردي واالشرتاكي واالجتماعي: اجتاهات
م، 1991س التنظيم السياسي، منشأة املعارف، اإلسكندرية، أس: عبد الغين بسيوين، النظم السياسية: ينظر. وقضائية

 . 126-125ص 
حامــد ربيــع، نظريــة القــيم الــسياسية، حماضــرات ألقيــت يف كليــة االقتــصاد والعلــوم الــسياسية جامعــة القــاهرة، : ينظــر 2

الوظيفــة الوظيفــة العقيديــة، و: ، وهــو يقــسم وظــائف الدولــة إىل أربــع215-200م، ص 1974مكتبــة ــضة الــشرق، 
 .التطويرية، والوظيفة التوزيعية، والوظيفة اجلزائية

ذلـك : ".. ف الوظيفـة بأـاهـو يعـرو، 98حامد قويـسي، الوظيفـة العقيديـة للدولـة اإلسـالمية، املرجـع الـسابق، ص3
 واإللــزام، التحديــد: القــدر املعــني أو احملــدد مــن العمــل أو النــشاط الــذي تقــوم بــه الدولــة والــذي يتــسم باخلــصائص التاليــة

تــوافر املقــدرة للقيــام بــه، الكليــة والــشمول، األساســية واجلوهريــة حيــث يــدور حــول املقاصــد، التتــابع واالســتمرارية ــدف 
 . بتصرف163املرجع نفسه، ص. "حتقيق غاية معينة ائية



 

 وظــائف للدولــة أو للحكومــة، أو واجبــات للدولــة، خلــط بــني ،اعتبــار أوجــه نــشاط الــسلطة العامــة
 .  1لنشاط من جهة أخرىاألداة والوسيلة من جهة، وبني اهلدف أو جمال ا

اعتمــد االجتــاه األول املعيــار املوضــوعي، حيــث خيــضع حتديــد هــذه الوظــائف لتبــاين شــديد 
بينمـا رجـح االجتـاه الثـاين . والفلـسفة الـيت تعتمـدها هـذه الدولـة أو تلـكالجتاهات املختلفة حسب ا

 بني كل األنظمة ةشكليقد حصل االتفاق على الوظائف الو ، الوظائفاملعيار الشكلي يف تصنيف
، حـىت بـني منظـري النظـام الواحـد علـى املوضـوع، بينما مل يتحقق مثل هذا االتفـاق 2على اختالفها

تــام والغالــب أن هـذه الوظــائف ال ميكــن حتديـديها بــشكل . ةداضفـضال عــن أصــحاب املـذاهب املتــ
د تكـون مثـة وظـائف نعـم قـ. ، إذ تتميز بأا كلية ومتطورة حبسب تطـور اتمعـات اإلنـسانيةوائي

يف االختالف بينما يقع ، )األمنية واجلزائية والقضائية(النظامية مسلمة يف مجيع املذاهب، كالوظيفة 
غريها ومنهـا مـا يتعـرض لإلنكـار، وذلـك حـسب اخـتالف األهـداف الـيت وجـدت الدولـة مـن أجـل 

.. اعيـة والدينيـة واألخالقيـة آخـر يف بنيتـه االجتمنوهذا املعىن األخري هو ما مييـز نظامـا عـ. حتقيقها
  .السياسيةيؤثر على بنيته و

: ســـنعرض وظـــائف الواليـــة العامـــة بوصـــفها وظـــائف للدولـــة يف اإلســـالم مـــن زاويـــيت النظـــر
تــصنيف وظيفــة الواليــة العامــة حــسب : مطلبــنيعلــى  هــذا املبحــث الــشكلية واملوضــوعية، فيــشتمل

 . اختصاص الوالية العامة وجمال نشاطهاو ،طبيعتها

ٔٔاملطلب االاملطلب االاملطلب االاملطلب اال يعهتا: : : : ولولولولٔٔ سب  يفة الوالية العامة  يعهتايف و سب  يفة الوالية العامة  يعهتايف و سب  يفة الوالية العامة  يعهتايف و سب  يفة الوالية العامة  بيف و ح ظ بن ح ظ بن ح ظ بن ح ظ طن طتص طتص طتص     تص

َإىل أي مــــدى يعتمــــد ال ــــي لوظــــائف الدولــــة وســــلطااالتــــصنيف ُ  يف املعــــايري الــــشرعية ثالث
اإلســالمية؟ بعبــارة أخــرى هــل تتــوفر الدولــة يف الــشريعة اإلســالمية علــى الوظــائف الــثالث املعروفــة؛ 

  التشريعية والتنفيذية و القضائية؟

                                                 
، كليــة احلقــوق، فــوزي حممــد طايــل، أهــداف وجمــاالت الــسلطة يف الدولــة اإلســالمية دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه 1

 .8جامعة القاهرة، دت، ص
ينظــر . ذلــك ألنــه تقــسيم فــين شــكلي، تــشرتك فيــه كــل األنظمــة مهمــا اختلفــت اجتاهاــا الــسياسية واالجتماعيــة 2

، 5سليمان الطماوي، السلطات الثالث يف الدساتري العربيـة املعاصـرة ويف الفكـر الـسياسي اإلسـالمي دراسـة مقارنـة، ط
 .41، ص 1986جامعة عني مشس، 



 

الوظيفـــــة االجتهاديـــــة : الواليـــــاتكــــن أن يكـــــون الـــــرد باإلجيـــــاب إذا اعتربنـــــا مــــن ضـــــمن مي
األهداف ولعل من أظهر ما يؤيد هذا املسلك، أن من بني . التشريعيةاليت تقابل الوظيفة الشورية، و

 إىل تصرفات بالفتوى، وأخرى باإلمامـة وثالثـة ؛�اليت ابتغاها الفقهاء من تصنيف تصرفات النيب 
جعلــوا ف.  العامــةالواليــة الــسنة التــشريعية عــن غريهــا، هــو حــصر جمــال متييــز، باإلضــافة إىل قــضاءبال

 كمـا جعلـوا تــصرفاته بالقـضاء مفتقــرة . باإلمامـة حقــا لإلمـام ومـن قــام مقامـه يف واليتــه�تـصرفاته 
ثالث من ويبقى القسم ال. إىل أن يصدر ا احلكم من القاضي بعد النظر يف وقائع القضية املشاة

 للمجتهـدين الـذين ا متاح،)التشريع(تعلق بالتبليغ والفتوى، وهو ما ميكن أن نطلق عليه املتصرفاته 
 يف األحكام الشرعية، ومن مث يكون لكل أحـد أن يأخـذ ءفتااإل يف تبليغه للناس و�خيلفون النيب 

جان مــن حيــث بــه مــن غــري حاجــة إىل حكــم قــاض، أو إذن إمــام، علــى أن القــسمني األولــني منــدر
 .مصدرية احلكم الشرعي فيهما حتت هذا القسم

 الــيت هــي صلحية العامــةالواليــة املــ: صــنفنيىل إاإلســالمي فقــه  الواليــات يف اللقــد صــنفت
 احلكومـة واإلدارة، وهلـا تفريعـات واختـصاصات : السلطة التنفيذية، أي:قابلها يف عصرناتاإلمارة، و

 .. متنوعة
فـصل يف املنازعـات اخلاصـة بـني أفـراد أو جهـات معينـة يف وقـائع  لل هـيوالية القضاء الـيتو

 .وقضايا حمددة، وميكن أن تتفرع أيضا إىل فروع واختصاصات كثرية
عنـد وأصل هذا التقسيم الثنائي يرجع إىل القرآن الكرمي، يف آية الواليات من سـورة النـساء 

ـــه تعـــاىل �nQِ(: قول aــ� kـ��	 _�ُ:c-c)ْfــ a6ـ _Qَ� 	
opauــ ــ#ِ� 'ُـ ــ� 	�a)َfْ# َـ ــ# �ِ�َـ aـiِ�_Mَ� 	َ<ِ�a
ــ�ُ�_  ــ�_)Sَ.aC aـ_ aـG |ِ#ــ nـ$�	 _Qَ� 	�ــ cـSُ._Lَ' 
ِm_�aEْ�#ِG...(1. الواليات ذات الصبغة السياسية واإلدارية اليت تتـوىل إدارة املـصاحل ب تتعلق فاألمانات

 .. هو مهمة القضاءفاحلكم بني الناس ، أما العامة املختلفة
طة تتــضمن القــدرة علــى إلــزام الغــري باجتهــاد صــاحب الواليــة، فــإن وإذا كانــت الواليــة ســل

شق يتعلق بالنظر واالجتهاد، وهو حتديـد احلكـم الـشرعي الـذي ينبغـي : مضموا يتكون من شقني
 وشق يتعلق بعنصر اإللزام الذي جيعل مـن بغي السعي إىل حتقيقها،تنفيذه، أو وجه املصلحة اليت ين

.  إليــه وتلــك املــصلحة واجبــة التطبيــق دون غريهــا مــن األوجــه املتاحــةهــذا احلكــم الــشرعي املتوصــل
وهــذا الــشق األخــري هــو يف احلقيقــة مــا مييــز الواليــة العامــة عــن غريهــا، وإال فاالجتهــاد علــى إطالقــه 

 . مع الوالية أو من دوا تأهل له،متاح لكل أحد
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 انفــصال االجتهــاد يف وقــد محلــت التغــريات احلديثــة واملعطيــات املعاصــرة علــى قبــول فكــرة
، فأمكن بالتايل إقرار وجود مؤسسات اجتهادية تقوم ذا الدور، لتمـد 1احلكم الشرعي عن الوالية

الواليــــة املــــصلحية والواليــــة القــــضائية باألحكــــام الــــشرعية املتعلقــــة بنــــشاطها، وتقــــوم بــــدور الــــسلطة 
 : فيكون هلذا املطلب ثالثة فروع. التشريعية داخل الدولة

ٔٔ االول االول االول االولالفرعالفرعالفرعالفرع ية((((والية القضاء والية القضاء والية القضاء والية القضاء : : : : ٔٔ سلطة القضا يةا سلطة القضا يةا سلطة القضا يةا سلطة القضا ئا ئل ئل ئل     ))))ل

 لتأسـيس تالـيت وضـع وثيقـةال الـسلطة القـضائية مبقتـضى بنـدين مـن بنـود � الرسـول توىل
ء فـإن مـرده إىل اهللا وإىل وأنكم مهما اختلفتم فيـه مـن شـي": 23 حيث جاء يف البند ،2دولة املدينة

 .3"حممد
 خيــاف ، أو اشــتجارالــصحيفة مــن حــدثنــه مــا كــان بــني أهــل هــذه وأ": 42وجــاء يف البنــد 

ن اهللا علــــى أتقــــى مــــا يف هــــذه الــــصحيفة أ و،�  رســــول اهللافــــساده، فــــإن مــــرده إىل اهللا وإىل حممــــد

 .4"وأبره
 نفـصل واليـة القـضاء عـن الواليـة العامـة عـضويامل تمث توالها خلفاؤه الراشـدون مـن بعـده، و

إذ مل تظهـر .  إىل جانـب مهامـه اإلداريـة، حيث كان يناط بالوايل ممارسة وظيفـة القـضاءعهدهميف 
لبــــساطة احليــــاة وحمدوديــــة .. احلاجــــة إىل فــــصل وظيفــــة القــــضاء عــــن الوظــــائف الــــسياسية واإلداريــــة

 واليـة القـضاء واليـة عامـة، فإـا ذات طـابع  وعلـى الـرغم مـن كـون.ملعاجلةاليت تقتضي ااملشكالت 
اد معينـني أو مجاعـة معينـة ال تعـدو أن تكـون جزئي من حيث نظرهـا يف الوقـائع اجلزئيـة اخلاصـة بـأفر

هلــــذا اعتــــرب الفقهــــاء واليــــة القــــضاء واليــــة عامــــة ذات طبيعــــة خمتلفــــة عــــن الواليــــات . جهــــة خاصــــة
  .صلحيةامل

                                                 
جتدر املالحظة أن هذه املسألة ليست جديدة، فإن العلماء أوجبـوا علـى ويل األمـر غـري العـامل بـاحلكم الـشرعي أن  1

 .يرجع إىل العلماء فيما استشكل عليه من األحكام، وذلك منذ القرون األوىل يف التاريخ اإلسالمي
 .153نسان يف اإلسالم، صجعفر عبد السالم، حقوق اإل 2
هـ، 1405، دار النفائس، بريوت، 5حممد محيد اهللا، جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، ط 3

 .  61م، ص1985
 62املرجع نفسه، ص 4



 

 حيــث إــا ختــدم املــصلحة ؛وخــصوصية واليــة القــضاء تكمــن يف أــا واليــة عامــة مــن وجــه
 بالـشكل الـذي  وفـق شـريعة اهللا تعـاىلوق إىل أهلهـاالعامة يف فك النزاع بني املتنازعني، وإرجاع احلق

 .  والعدالة والسلم االجتماعي، وهذا معىن عاميكفل النظام
نـوع خـاص مــن بنظــره خيـتص قـد  ،جانـب يتمثـل يف أن القاضــي : خاصـة مـن جــانبنيوهـي

  الـــيت يـــصدرهاالثـــاين يف أن األحكـــامانـــب  ويتمثـــل اجل.نطقـــة معينـــة ال يتجاوزهـــااخلـــصومات، أو مب
ولـذلك اعتربهـا العلمـاء قـضايا .  هي أحكام جزئية خاصة بواقعة معينة، وبأشخاص بعينهمالقاضي

 .1جزئية، إذ تعتمد على البينة وما شاها، والبينة تشهد مبا رأته أو شافهته، وهو أمر جزئي
وحتقــــق احلكــــم بالتــــصدي لفــــصل : ".. بقولــــه  القــــرايف حقيقــــة القــــضاء واحلكــــمحــــرروقــــد 
 بــل ينــشئ يف ... اكم الــذي ال قــدرة لــه علــى التنفيــذن الــسياسة العامــة، الســيما احلــاخلــصومات دو

بل احلاكم . نفسه اإللزام على ذلك امللك العظيم، وال خيطر له السعي يف تنفيذه، لتعذر ذلك عليه
مــن حيــث هــو حــاكم، لــيس لــه إال اإلنــشاء، أمــا قــوة التنفيــذ فــأمر زائــد علــى كونــه حاكمــا، فقــد 

 التنفيذ، وقد ال يندرج يف واليته، فصارت السلطنة العامة اليت هي حقيقة اإلمامة مباينة يفوض إليه
 .2"للحكم من حيث هو حكم

، موأقـواهل  املـذهب املـالكيفقهـاء بفتـاوى للقرايف يف هـذه املـسألةابن فرحون ورغم معارضة 
هو ما ذهب إليه القرايف، ؛ إال أن التحقيق 3من أن القاضي ميكن له القيام بأمور أخرى غري احلكم

ألنــه يبحــث يف حقيقـــة احلكــم والقـــضاء، ال يف مــا أضــيف إىل واليتـــه بــالنص عليـــه عنــد التوليـــة أو 
ال خيفى أن القرايف ال ينكر إمكانية دخول أعمال أخرى يف اختصاصه، وال ميكـن ملثلـه ف .4بالعرف

 قـد يفـوض إليـه التنفيـذ، ...احلاكم من حيث هو حـاكم: "أن يغفل عن ذلك، إذ جنده يؤكد بقوله

                                                 
هج برهــان الــدين إبــراهيم بـــن علــي بــن أيب القاســم بـــن حممــد بــن فرحــون، تبـــصرة احلكــام يف أصــول األقــضية ومنـــا 1

 .1/103م، 1986هـ، 1406األحكام، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 
القــرايف، اإلحكــام يف متييــز الفتــاوى مــن األحكــام وتــصرفات القاضــي واإلمــام، تعليــق عبــد الفتــاح أيب غــدة، مكتبــة  2

 .105م، ص1995هـ، 1416 بريوت، 2املطبوعات اإلسالمية، ط
 القاضــي يباشــر كــل األمــور إال أمــورا خاصــة ذكــر ابــن ســهيل وأن اجلراحــات، إقامــة احلــدود، والنظــر يف: ذكــر منهــا 3

وللقاضـــي النظــر يف مجيـــع األشـــياء إال يف قـــبض اخلـــراج، : يف تأليفـــه حيـــث قـــال بعــضها، واســـتوفاها ابـــن األمـــني القــرطيب
رحـــون، تبـــصرة ابـــن ف: ينظـــر. واختلـــف يف قـــبض أمـــوال الـــصدقات وصـــرفها يف مـــستحقيها إذا مل حيـــضر النـــاظر يف ذلـــك

 .18-1/17احلكام، املرجع السابق، 
 يف كثري من الـسياسات على أن له النظروسيأيت يف أول القسم الثالث ما يدل : "ابن فرحونيدل على ذلك قول  4

 .19-1/17تبصرة احلكام، املرجع السابق، : ينظر ."واعلم أن الذي ينبغي أن يعول عليه يف ذلك العرف. الشرعية



 

 ما فهم ابن فرحون من القرايف غري قصد على أنواضحة ويف ذلك داللة ". وقد ال يندرج يف واليته
وألن الواليات يرجع فيها إىل األلفاظ وما جرى به العرف يف زمن معني ومكان معني، فإن . كالمه

والهــا القاضــي تــشرتك عمومــا يف حلقــت ــا مهــام واختــصاصات أخــرى تابعــة يتُواليــة القــضاء قــد أ
 ...خصيصة معينة وهي أا مسائل جزئية

 مع غريها من الواليات يف أا تتضمن االجتهاد، فالقاضـي جيتهـد  تشرتكالية القضاءإن و
ومهـا . يف معرفة احلكم الشرعي مـن جهـة، ويف تطبيقـه علـى الواقعـة الـيت ينظـر فيهـا مـن جهـة أخـرى

طبيعـة الـشطر و.  من حيث طبيعتهما ومن حيث األدلة املعتمدة فيهمانوعان من االجتهاد خيتلفان
 املاورديالثاين من االجتهاد عند القاضي ختتلف عن طبيعته عند الوايل، يظهر ذلك جليا فيما بينه 

خلـص إىل أنـه جيـوز حيـث الفرق بني تصرفات وايل اجلرائم وتـصرفات القاضـي مـع أهـل الـتهم، من 
فهـذه أوجـه يقـع ـا الفـرق يف اجلـرائم : " ال جيوز للقضاة، معلال ذلك بقولـهمن التصرفات للوالة ما

بـــني نظـــر األمــــراء والقـــضاة يف حـــال االســــترباء وقبـــل ثبـــوت احلــــد، الختـــصاص األمـــري بالــــسياسة، 
  .1"واختصاص القضاة باألحكام

ورمبـــا اختلــــف النظـــام القــــضائي مـــن دولــــة إىل أخـــرى ومــــن زمـــن إىل آخــــر خـــالل التــــاريخ 
حيث جند أن القضاء قد أصبح يف القرون األخرية يتناول أمورا ليست من الفصل يف ... سالمياإل

 وقـد .إىل غـري ذلـك... ، كالواليـة علـى األوقـاف واأليتـام يف طبيعتهاالقضايا، ولكنها مسائل جزئية
 لــسلطةوتطــوير يــضاف إىل نظــر القاضــي ســلطة النظــر يف احلــدود وإقامتهــا والتعــازير، وهــو توســيع 

لـيس مـن القـضاء، وحيتـاج إىل معاجلـة تنفيذيـة ففمـا زاد علـى ذلـك . 2القاضي وليس ذلك باألصالة
   3...مصلحية، مما قد يدخل يف اختصاص القاضي يف زمن وخيرج عنه يف زمن آخر

                                                 
 .363 األحكام السلطانية، املرجع السابق، صاملاوردي، 1
  بعـض البـاحثني إليـهفـال يـسلم مـا ذهـب. وقد توسع جمال القضاء يف األندلس كما يذكر ابـن فرحـون عـن املالكيـة 2

 أن السياسة ليست بالصفة اجلديدة اليت ميكـن أن تـضاف عـن طريـق التفـويض إىل اختـصاصات القاضـي، وإمنـا هـي من
 رغــم مــا يف يــده مــن مــساحة القاضــيألن   فهــو كــالم غــري دقيــق. القــرار بعيــدا عــن العوائــق الــشكليةحريــة تقــدير واختــاذ

، وســلطته تقديريــة  مقيــد بأحكــام الــشريعة، الــيت تقيــد بــدورها اإلجــراءات القــضائية وتنظمهــا مبــا خيــدم العدالــةلالجتهــاد،
حميـي الـدين قاسـم، الـسياسة : لـرأي املـذكورينظـر يف ا. اجتهادية من حيـث تطبيـق احلكـم الـشرعي علـى الواقعـة فحـسب

 .95املرجع السابق، ص الشرعية،
ابن القيم اجلوزي، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، دار الكتب العلمية، : ينظر يف رجوع الواليات إىل العرف 3

 .218هـ، ص1397، عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية، دار األنصار، القاهرة، 13بريوت، دت، ص



 

ثايناااا ثاينلفرع ا ثاينلفرع ا ثاينلفرع ا ية: : : : لللللفرع ا يةالوالyت ا يةالوالyت ا يةالوالyت ا     ملصلحملصلحملصلحملصلحالوالyت ا
 معرفــة احلكــم االجتهــاد يف ،اإلمــارة أو الــسلطة التنفيذيــةوهــي  ،الواليــة املــصلحيةتتــضمن 

 . وجـوب ذلـكومـدىالشرعي من حيث مـدى مـشروعية اإلقـدام علـى التـصرف أو اإلحجـام عنـه، 
 حتديــد الغايــة،  يبحــث يفاجتهــاد التــدبري الــذيكمــا تتــضمن زيــادة علــى اجتهــاد احلكــم الــشرعي، 

 العمـل احلق يف اإلقدام علىولصاحبها .. ، ووقت التنفيذووجه املصلحة، واختيار الوسائل لتنفيذها
  مـا ختـتص بـه هـذه الواليـة مـنإضـافة إىلهـذا  ...أو االمتنـاع عنـه إذا رأى املـصلحة يف هـذا أو ذاك

 1..تنفيذ قهراال على ةقدرال
تنفيـــذ أحكـــام الـــشريعة، : فالواليـــة املـــصلحية تتـــضمن ثالثـــة حمـــاور أساســـية يف اختـــصاصها

األخـري ميثـل دورا رقابيـا تقـوم بـه الواليـة وهـذا . النظر يف املصاحل، األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر
 .العامة للمحافظة على استقامة األحوال العامة للمجتمع

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ رشيعة: : : : للللبببب رشيعةيذ احاكم ا رشيعةيذ احاكم ا رشيعةيذ احاكم ا لللليذ احاكم ا ٔٔ ٔٔ         تتتتنفنفنفنف

مل تكن مسألة تنفيذ أحكام الشريعة مطروحـة عنـد الفقهـاء ضـمن مهـام اإلمـام، إذ ال جنـد 
، واكتفــوا بــذكر األعمــال 2ا بتعــداد واجباتــههلــذا املوضــوع أي ذكــر عنــد املــاوردي وال غــريه ممــن اعتنــو

املوكولة إليه، حيث ينفذ اإلمام أحكام الشرع من خالل ممارسـة مهامـه، ومـن خـالل مـا جيـب عليـه 
مـن مـشارفة األمـور وتـصفح األحــوال بنفـسه، بالرقابـة علـى مـن فــوض إلـيهم األعمـال ووكلهـم علــى 

د اإلسـالم اليـوم عـن االلتـزام بأحكـام الـشريعة إال أنه وبسبب احنراف أنظمة احلكـم يف بـال. األموال
يف سن القوانني واللوائح اليت حتكم شؤون الدولة، رأى كثري من العلماء والباحثني ضرورة التنصيص 
علـــى تنفيـــذ أحكـــام الـــشريعة مـــن أجـــل إعـــادة االعتبـــار هلـــا يف بالدنـــا، وألن ســـلطان الدولـــة توســـع 

مــن أجـل ذلـك، غــدا . يــاة، العامـة منهـا واخلاصـةبـشكل كبـري؛ حيـث أصــبح يغطـي كـل جمـاالت احل
 ســائر األحكــام إقــرارمــن أهــم واجبــات اإلمــام الــذي هــو علــى رأس الواليــة العامــة، اإلشــراف علــى 

ال جيـوز أن فـ و تناوهلـا إمجـاع املـسلمني،الشرعية اليت قامت عليها أدلة صرحية من الكتاب والسنة، أ

                                                 
إذ ال بـــد للحكـــم مـــن حتريـــك ..  ال ينظـــر يف القـــضية حـــىت تعـــرض عليـــه القاضـــي يف واليـــة القـــضاء، جنـــد أنبينمـــا 1

 .ليس له االمتناع عن احلكم إذا طلب منه اخلصوم الفصل يف القضيةالدعوى، و
يـذ األحكـام القـضائية الـيت وردت يف هـذه املـصادر هـو تنف) تنفيـذ األحكـام: (جتدر اإلشـارة إىل أن املقـصود بعبـارة 2

 . الصادرة عن القضاة ال املعىن املتداول اليوم هلذه العبارة



 

بيــان هــذه ب، وإمنــا عليــه أن يقــوم 1..الس الــرأي والــشورى يف جمــ للنقــاشجيتهــد فيهــا، وال أن يطرحهــا
 .األحكام

 ألنــه ال ،مقــصد الــشريعة يف التــشريع هــو أن يكــون هــذا التــشريع نافــذا يف األمــة حمرتمــاإن 
فإنــه ال ينفــع تكلــم : "�املرجـوة منــه إال بنفــوذه واحرتامـه، كمــا قــال عمـر ميكـن أن حتــصل املنفعــة 

لشريعة غرض عظيم يرتتب عن إمياا بعقيدة هذا الدين ل األمة ضوعذلك أن خ .2"حبق ال نفاذ له
 جعلـــت ذلـــك املقـــصدحتقيـــق ســـبيل ويف . ا إىل الفـــوز يف الـــدنيا واآلخـــرةهواســـتجابتها لرـــا وســـعي

العمـــل الـــسياسي يف  "..إن .3بالرغبـــة والرهبـــة واملوعظـــة والقـــوةالواليـــات املختلفـــة لتنفيـــذ األحكـــام 
مية، لــيس إال سـالحا خلدمــة اإلسـالم وإقامــة اتمــع اإلسـالمي فــوق أرفــع أيـدي قــادة األمـة اإلســال

ذرى األرض، فإن هم عجزوا أن يتخذوا من السياسة واحلكم سالحا لذلك، فقد حتول كل منهمـا 
 .4"يف أيديهم إىل باطل من السعي وعبث من اجلهد والعمل

أن  ، فـريى بعـض البـاحثنيأما من حيث اختـصاص الواليـة العامـة بتنفيـذ األحكـام الـشرعية
 جـل أحكـام الـشريعة اإلسـالمية يتعلـق بإصـالح ـا، ألنثلثي أحكام الفقه اإلسالمي يناط تنفيذه 

، ممـا يـدل الوضع االجتماعي ورعايته، وأن قليال منها يتعلق بالوضـع الـسلوكي أو الشخـصي لألفـراد
وضــوعات الــيت عاجلهــا اإلســالم  وأنــه لــيس جمــرد جــزء مــن امل،أمهيــة احلكــم ونظامــه يف الــشريعةعلــى 

ـــل هـــو إىل جانـــب ذلـــك أســـاس هـــام جلـــل شـــرائعه وأحكامـــه وأهـــم ســـبيل  ووضـــع هلـــا األحكـــام، ب
  .   5لتنفيذها

 أنه ال ميكن التسليم بأن كل ما كـان ذا بعـد اجتمـاعي مـن األحكـام الـشرعية، البـد يف إال
 : وذلك لعدد من األسباب.تنفيذه من احلكام ووالة األمور

ـــ يكـــون أنالـــشرعين األصـــل يف التكليـــف أ: منهـــا ـــات ا فردي ـــه غاي ، علـــى الـــرغم مـــن أن ل
  . حكاما وحمكومنيغلب األحكام الشرعية موجه إىل األمة جبميع أفرادهاأاجتماعية، و
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لفروض الكفائيـة، اوهي مبجموعها  األمة  ما هو موجه إىل األحكام الشرعيةمنأن : ومنها
ون غــريهم، وبعــضها اآلخــر ال يــشرتط فيــه تنفيــذ احلكــام وال إمــرة بعــضها خيــتص باحلكــام واألمــراء د

األمــراء، وهــم كغــريهم يف اإلقــدام عليــه؛ فــال حيجــر علــى الواليــة العامــة يف القيــام ــذه الواجبــات إن 
  .القضاة متوقفة على األئمة وال على أقدمت عليه، إال أنه مل يقل أحد من العلماء إا

ما ارتبط بالوالة واألئمة، حيث يكـون مـنهم : عية إىل قسمنياألحكام الشرلذلك، تنقسم 
ما يستقل به املكلفون وال يتوقف علـى واليـة : الثاينو. بدؤه ومنشؤه، وميتثله ويتممه عامة املسلمني

 .1وال إمرة

ٔٔاالحاكم االحاكم االحاكم االحاكم : : : : ٔٔٔٔاوالاوالاوالاوال يذهاليت اليت اليت اليت ٔٔ يذهتوقف  يذهتوقف  يذهتوقف  تتتتنفنفنفنفتوقف  ٔٔ عىل احلاكم ووالة االمور عىل احلاكم ووالة االمور عىل احلاكم ووالة االمور عىل احلاكم ووالة االموراااايييي ٔٔ    

 : يف ثالثةىل الوالية العامةرجوع األحكام الشرعية إأسباب حصر القرايف 
أن يكــون احلكــم الـــشرعي مبنيــا علــى مقــدمات وأســـباب واقعيــة البــد مـــن : الــسبب األول

كــون ذلــك احلكــم ...": وهــو مــا يتــضح مــن قولــه. حتريرهــا واالجتهــاد يف حتقيــق منــاط احلكــم فيهــا
 .2"قـدار مـسببه يف حتقيـق سـببه وم،ٍ عـدلٍرير، وبذل جهد من عامل بصري، حكمحيتاج إىل نظر وحت

 يفتقــر إىل حتقيــق اإلعــسار ومــدى اســتحقاق النفقــة  احلكــم بــهنفــإالطــالق باإلعــسار : تــهن أمثلومــ
فتقـر إىل حتريـر فإنـه ي التعزيـر،: منهـاو...  حىت يقدح يف استمرار عصمته اإلعـسار،على ذلك الزوج

 ....ةمقدار اجلناية وحال اجلاين واين عليه حىت تقع العقوبة مناسبة للجرمي
 أن يكون احلكم ممـا ختتلـف عليـه النفـوس، أو حيتـاج فيـه إىل رأي واحـد، أو :السبب الثاين

تفويـضه جلميـع "فيكـون . ال يصلح تنفيذه إال ممن يسلم لـه النـاس بالـسلطة ويـذعنون لـه فيمـا يفعـل
:  ذلـــكومـــن أمثلـــة ،3"النـــاس يفـــضي إىل الفـــنت والـــشحناء، والقتـــل والقتـــال، وفـــساد الـــنفس واملـــال

 فإا منضبطة يف أنفسها، ال تفتقر إىل حترير مقاديرها، غري أا لو فوضت جلميع النـاس، ؛احلدود"
فبـــادر العامــــة جللـــد الزنــــاة، وقطـــع العــــداة بالـــسرقة وغريهــــا، اشـــتدت احلميــــات، وثـــارت األنفــــات، 
وغــضب ذوو املــروءات، فانتــشرت الفــنت وعظمــت اإلحــن، فحــسم الــشرع هــذه املــادة وفــوض هــذه 
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 .1"ألمور لـوالة األمـور، فـأذعن النـاس هلـم، وأجـابوا طوعـا وكرهـا، وانـدفعت تلـك املفاسـد العظيمـةا
التـــصرف يف األمـــوال العامـــة مجعـــا وتفريقـــا، فـــإن النفـــوس منجبلـــة علـــى حـــب املـــال : منهـــا أيـــضاو

  . والتنافس فيه فحسم الشرع مادة اخلالف بتفويضه إىل والة األمور
احلكم الشرعي ظنيا حيتمل اخلالف فيـه بـني الفقهـاء، مـع كونـه  أن يكون :السبب الثالثو

حق اهللا تعاىل، وحق اإلنسان، فريجع حتريره إىل احلكـام ألجـل تعيـني حـق : متعلقا حبقني متعارضني
قـوة اخلـالف مـع تعـارض حقـوق اهللا تعـاىل وحقـوق ...  ":قال القرايف يف بيان هـذا الـسبب. اهللا فيه

للحــاكم، ألنــه نائــب اهللا تعــاىل يف أرضــه خالفــة عــن نبيــه، فــإذا أنــشأ اخللــق، فوجــب افتقــار ذلــك 
 كلهـا ،أورد القرايف عددا من األمثلـةمث . 2"حكما مما يقبله ذلك احملل تعني فيه ووجب اإلذعان إليه

يف العتــق، اعتــرب فيهــا عتــق العبــد حقــا هللا تعــاىل، إذا تعــارض مــع حقــوق األفــراد، مــع كــون املــسألة 
  .القاضيعى األمر أن يفصل فيها ، فاستدخالفية

األصـل إذ "ويعد القيام على هذه األحكام جزءا من وظيفـة الواليـة العامـة يف حفـظ الـدين 
يف حفظ الدين؛ حفظ قانون السياسة وبـث العـدل والتناصـف الـذي حتقـن بـه الـدماء ويـتمكن مـن 

 . 3"إقامة قوانني الشرع وهذه وظيفة أويل األمر
  ســواءتبــع احلكــم ســببه الــشرعي،رعية عــن أحــد هــذه األســباب، فــإن خلــت األحكــام الــش

مث قد خيتلف نظر الفقهاء يف مـدى افتقـار هـذه األحكـام . الالقاضي أو أمر به اإلمام أم حكم به 
 مـن األحكـام الـشرعية ـذا االعتبـار، ثالثـة أقـساملنظر اإلمـام أو حكـم القاضـي، فيتحـصل بـذلك 

 يفتقــر حلكــم، لقــوة بعــده عــن اشــتماله علــى أحــد تلــك األســباب منهــا مــا يتبــع ســببه باإلمجــاع وال"
الثالثـــة املوجبـــة لالفتقـــار، ومنهـــا مـــا يفتقـــر للحـــاكم إمجاعـــا، للجـــزم باشـــتماله علـــى أحـــد األســـباب 
الثالثة أو اثنني منها، ومنها ما اختلف فيه هل هو من القسم األول أو من القسم الثاين ملا فيه من 
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 على أحد األسباب أو عدم اشتماله، فلحصول الرتدد يف االشـتمال حـصل وجوه اإلخالة باشتماله
   1.."الرتدد يف االفتقار

تتـضمن تنفيـذ كما يدخل يف تنفيذ األحكام الشرعية، تنفيذ أحكام القـضاء، ألن اإلمامـة 
وهو ما نص عليه املاوردي . السهر على ذلكما يصدره القضاء من أحكام أيضا، وعليها مسؤولية 

تنفيــذ األحكــام بــني : "اجبــات اإلمــام وجعلــه يف املرتبــة الثانيــة بعــد واجــب حفــظ الــدين، فقــاليف و
. 2"املتشاجرين وقطع اخلصام بني املتنازعني حىت تعم النصفة، فـال يتعـدى ظـامل وال يـضعف مظلـوم

فذكر تنفيـذ األحكـام مـن غـري ذكـر إنـشائها، تنبيهـا علـى أن إصـدار احلكـم مـن غـري تنفيـذ ال قيمـة 
 .له، وتأكيدا على أن قيام اإلمام بتولية القضاة ال يعفيه من مسؤولية تنفيذ األحكام اليت يصدروا

ن مسؤولية إقامة أحكـام اإلسـالم هـي مـسؤولية األمـة اإلسـالمية يف األصـل، واإلمـام على أ
 مراقبـة مـدى  يفهـاوهـو عقـد ال يرفـع املـسؤولية عن.  بعقد اإلمامةهاإمنا يتوىل هذه املسؤولية نيابة عن

، باإلضـــافة إىل التزامهـــا بإعانتـــه 3تنفيـــذه ملقتـــضيات العقـــد، وحماســـبته يف ذلـــك وعزلـــه إن لـــزم األمـــر
وهذا يف الغالب عنصر منسي يف حتديد العالقـة بـني األمـة وبـني اإلمـام، رغـم أنـه مـن أول مـا . عليه

 فـإن ضـعفت ،ست خبـريكمين قد وليت عليكم ولـإيا أيها الناس "قرر يف خطب اخللفاء الراشدين؛ 
 .4"فقوموين وإن أحسنت فأعينوين

يا Tيا Tيا Tيا Tيذها عىل والة االمور: : : : نننن توقف  يذها عىل والة االموراالحاكم اليت ال  توقف  يذها عىل والة االموراالحاكم اليت ال  توقف  يذها عىل والة االموراالحاكم اليت ال  توقف  ٔاالحاكم اليت ال  ٔٔ ٔٔ ٔٔ تتتتنفنفنفنفٔ     يييي

 فـال ، الـيت مل يتحقـق فيهـا سـبب مـن األسـباب املـذكورة األخرى الشريعةعامة أحكاموهي 
فروض الشتباه يف إال أنه قد حيدث ا. يشرتط يف تنفيذها قيام والة األمر ا وال إشرافهم على ذلك

 لكــوم ينوبــون والة األمــورمبجموعهــا، فــيظن أــا قاصــرة علــى واجبــة علــى األمــة ، لكوــا الكفايــة
واحلقيقــة أن معظمهــا غــري خمــتص بالواليــة العامــة، هــذا مــا يبينــه اإلمــام . عنهــا يف كثــري مــن األحكــام

 يتخــصص بإقامتهـا األئمــة، وممــا جيـب اإلحاطـة بــه أن معظـم فــروض الكفايـة ممـا ال: " بقولـهاجلـويين
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فإـا متوزعـة علـى العبـاد يف الـبالد، . ..مكـان أال يغفلـوه وال يغفلـوا عنـهبل جيب على كافة أهـل اإل
 .1"وال اختصاص هلا باإلمام

إن دور تنظيمـي فقد يكون لإلمام فيهـا  إال أن فروض الكفاية هي من الواجبات املفتوحة؛
 ه ذلــك، أو اقتــضتظهــرت املــصلحة يفتــدخل يف تنفيــذها إذا يأن احتــاج األمــر إىل تنظــيم، وميكــن 

، أو محلهــم  علــى القيــام ــاثهمجــب عليــه حــفي ،يف أدائهــاا قــصروأو وجــد أن النــاس قــد  .2احلاجــة
ومنهـــا مـــا ال تـــتم مـــصلحته إال مبباشـــرته كاجلهـــاد، فإنـــه موكـــول إىل . 3علـــى ذلـــك إن اقتـــضى األمـــر

والـسبب فيـه . فيصري أمر اجلهاد يف حقه مبثابـة فـرائض األعيـان... "اإلمام ال جيوز له التخلي عنه، 
أنه تطوق أمور املسلمني وصار مـع احتـاد شخـصه كأنـه املـسلمون بـأمجعهم، فمـن حيـث انتـاط جـر 

وية والبنود باإلمام، وهو نائب على كافة أهل اإلسالم، صار قيامه ا على أقصى لاجلنود وعقد األ
: ".. قال الشوكاين عند ذكر مـا يطـاع فيـه أولـو األمـر .4" اليت يقيمهااإلمكان به كصالته املفروضة

وال يبعــــد أيــــضا أن تكــــون الطاعــــة هلــــم يف األمــــور الــــشرعية يف مثــــل الواجبــــات املخــــرية، وواجبــــات 
الكفايـــة، أو ألزمـــوا بعـــض األشـــخاص بالـــدخول يف واجبـــات الكفايـــة لـــزم ذلـــك، فهـــذا أمـــر شـــرعي 

 .5.."وجبت فيه الطاعة

ند  ند ا ند ا ند ا ثاينللللببببا ثاينا ثاينا ثاينا نظر يف : : : : للللا نظر يف ا نظر يف ا نظر يف ا     املصاحل العامةاملصاحل العامةاملصاحل العامةاملصاحل العامةللللا

وجــه تعيــني يف  الــذي يقــوم بــه أولــو األمــر جتهــاداملقــصود بــالنظر يف املــصاحل العامــة هــو اال
العمليــة الــسياسية "ذلــك أن . ، مث القيــام بتنفيــذ ذلــك االجتهــاد عــرب عمليــة اختــاذ القــرار6التــصرف

سياسي، وذلــك ال ميكـن إال أن ينبــع مــن واحليـاة الــسياسية تـدور وترتكــز حــول عمليـة اختــاذ القـرار الــ
 بأسـرها، وهـو الواليـة العامـةفهذا هو األصل الذي قام عليه تـشريع  .7"السلطة السياسية يف اتمع

�ِ>َ	(: املهمة اليت اختصت ا الوالية العامة دون غريها مبوجب قوله تعـاىلa
 _�cMa"#ah  g- 
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ن تـــــدبري املـــــصاحل العامـــــة هـــــو أظهـــــر اـــــاالت الـــــيت وكلـــــت ألويل األمـــــر وجعلـــــت مـــــن  إ
اختصاصهم، حيث أمر املسلمون بطاعتهم يف ذلك من أجل انتظام األمور العامة واستقرار شـؤون 

 األمر تدبري احلروب اليت تدهم الناس، ومن مجلة ما جتب فيه طاعة أويل: ".. قال الشوكاين. الدولة
وجلب املصاحل ودفع املفاسد الدنيوية، وال يبعـد ، واالنتفاع بآرائهم فيها ويف غريها من تدبري املعاش

أن تكون هذه الطاعة يف هذه األمور اليت ليست من الشريعة هـي املـرادة بـاألمر بطـاعتهم، ألنـه لـو 
رعها اهللا ورســوله لكــان ذلــك داخــال حتــت طاعــة اهللا وطاعــة كــان املــراد طــاعتهم يف األمــور الــيت شــ

  .3"�الرسول 
، ولــذلك مجــع  أعلــى ســلطة فيهــامظهــرا مــن مظــاهر الواليــة العامــة، كمــا متثــلاإلمامــة وتعــد 

الفقهــاء لإلمــام كــل مــا يتعلــق بواليــة األمــر مــن أعمــال تتعلــق بتــدبري املــصاحل ودفــع املفاســد، حيــث 
اإلمام هو الذي فوضت إليـه الـسياسة العامـة يف اخلالئـق، وضـبط  "... :يظهر ذلك يف قول القرايف

معاقد املـصاحل، ودرء املفاسـد، وقمـع اجلنـاة، وقتـل الطغـاة، وتـوطني العبـاد يف الـبالد، إىل غـري ذلـك 
 تتــضمن مبــا تتحملــه مــن وظيفــة التــدبري وظيفــة اإلمامــةولــذلك كانــت . 4"ممــا هــو مــن هــذا اجلــنس

 فقدت معناهـا وزالـت  ذلك، حدثذاعن حقيقتها، وإ التنفيذ  ميكن أن ينفصل، والًالتنفيذ ضرورة
 فصارت السلطنة العامة اليت هي حقيقة اإلمامـة مباينـة للحكـم مـن حيـث هـو حكـم ".عن الوجود
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أمـــا إمـــام مل تفـــوض إليـــه الـــسياسة العامـــة فغـــري معقـــول، إال علـــى ســـبيل إطـــالق  ،)يقـــصد القـــضاء(
 . 1"منا هو يف احلقائقازا، والكالم إاإلمامة جم
 مبنيــة علــى أســس تنظيميــة منــسجمة مــع �النــيب مارســها الــيت الواليــة العامــة كانــت قــد و

أوضاع الناس االجتماعية يف وقته، مث أخذت هذه األسس يف التغري والتطور والتعقيد وأخذ أشكال 
فكـان تطـور .. حلـضاريد االجتمـاعي وايـ كلما ازدادت حياة الناس سريا حنـو التعق واملؤسسيةالرمسية

وعهـــد أيب بكـــر ســـببا رئيـــسيا يف تطـــور األنظمـــة � بعـــد عهـــد النـــيب  رقعـــة الدولـــة واتـــساعتمـــعا 
، ويف والة األمـر ومـن جـاء بعـده مـن �اإلدارية وظهور تنظيمات وأشكال جديدة على يـد عمـر 

 الوســائل املمكنــة ذلــك داللــة علــى أن للواليــة العامــة أن تــسلك الــسبل التنظيميــة الــيت تراهــا وتتخــذ
  .2ها مبا حيقق مصلحة األمة ورخاءهاواملتاحة لتوجيه املصاحل العامة وترتيب

ويتحدد جمال املـصاحل العامـة سـواء منهـا مـا تعلـق باألحكـام الـشرعية، أو باملـصاحل الدنيويـة 
اس عنــد الفقهــاء، حبقــوق اهللا تعــاىل، وهــي تــشمل األحكــام التعبديــة كمــا تــشمل مــا احتــاج إليــه النــ

ومـا احتـاج إليـه النـاس : "يقـول ابـن القـيم. ، حيث إن احلاجة العامة تنزل منزلة الضرورةحاجة عامة
فأمـا احلقـوق فمثـل حقـوق املـساجد، ومـال : حاجة عامة، فاحلق فيه هللا وذلـك يف احلقـوق واحلـدود

حـد احملاربـة أما احلدود فمثـل . الفيء، والوقف على أهل احلاجات وأموال الصدقات واملنافع العامة
وحاجــة املــسلمني إىل الطعــام واللبــاس وغــري ذلــك مــصلحة عامــة لــيس احلــق فيهــا ..  والــسرقة والزنــا

لواحــد بعينــه، فتقــدير الــثمن فيهــا بــثمن املثــل علــى مــن وجــب عليــه البيــع أوىل مــن تقــديره لتكميــل 
  .3..."احلرية

ايف يف رجــوع تنفيــذ ويظهــر هنــا كيــف اســتخدم ابــن القــيم الــسبب الثالــث الــذي ذكــره القــر
الـذي ) احلاجـة العامـة(األحكام الشرعية إىل احلكام ووالة األمور، وفيه ظهر تعارض حق اهللا تعاىل 

هو وجوب البيع، مع حق الفرد يف أن يبيع ملكه بالثمن الذي يريد، وقوة اخلالف يف املـسألة وهـي 
كرها القرايف وقصر األمثلة فيها على فقد أحلق ابن القيم هذه املسألة باملسائل اليت ذ. حكم التسعري
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فيـــدخل ضـــمن هـــذا الـــضرب مـــن األحكـــام، كـــل مـــا يتعلـــق باملـــصاحل العامـــة والـــضرورات . 1العتـــق
فهــذا جمــال واســع مــن . واحلاجــات الــيت تتعلــق بــاتمع، وال يقتــصر األمــر علــى جمــرد أحكــام العتــق

 ومرافــق حيويــة  ومطالــب حاجــات...لألمــة والدولــة"اــاالت الــيت ترجــع إىل أويل األمــر، ذلــك أن 
ال تــستقيم حيــام إال ــا، وهــي مــن الكثــرة والتنــوع والتجــدد حبيــث ال إذ يفتقــرون إىل الوفــاء ــا، 

فاحلاجـات والـضرورات العامـة هـي  .2.."، أو حتـيط ـا نـصوص جزئيـة خاصـةميكن أن حيصيها عد
 األمــر حبمايتهــا والقيــام علــى إشــباعها موضــوع الواليــة العامــة، إذ تعــد حقوقــا هللا تعــاىل يــضطلع والة

إال أنه ال يكون تنفيذ هذه األحكـام قاصـرا علـى الواليـة العامـة، إال إذا تـوفر فيهـا الـسبب . وتلبيتها
 . تعارض حق اهللا تعاىل مع حق العبد إضافة إىل قوة اخلالف يف املسألة: الذي سبق ذكره، وهو

 هذه احلاجات واملطالب هي مقصود اعترب، حيث 3وليس األمر كما يعتقد بعض الباحثني
. "املقاصــد"أو " املــصاحل: " اسـم األصــوليون والفقهــاءهيطلــق عليـأــا مـا الـشارع مــن التـشريع كلــه، و

بالدولــــة ممثلــــة يف جهــــاز احلكومــــة "... كمــــا ذهــــب إىل أن الــــشارع نــــاط حتقيــــق املــــصاحل العامــــة 
 تقاعــسوا، ذلــك إذاجيــربون علــى و وظفيهــا، مــن غــري م وبــذوي الكفــاءات واملهــن احلــرة...وموظفيهــا

وبأجر املثل العادل إذا تغالوا يف أجورهم، حتقيقا للصاحل العام الذي هو أسـاس واليـة الدولـة، وهـذا 
وهــو . 4"....   وبــني الدولــةهــو التــشريع الــسياسي التكــافلي امللــزم بــني األفــراد مــن ذوي الكفــاءات

لة الفــرد عــن مــدى تكافلــه وعــن مواقفــه أو عــن وجــوه للدولــة حقــا واســعا ميتــد إىل حــد مــساء يعطــي
 حق التوجيه للنشاط الفردي مبا يتفق ومصلحة اتمع فضال عن وأن هلا.. نشاطه اإلجيايب والسليب

  .5تقييد املباح أساسه املصلحة العامة، وذلك استنادا إىل أن املصلحة الفردية
 يف حقيقتهـا، واألمـة خماطبـة روض كفائيـةفـهـي املصاحل العامـة هذا الرأي له ما يربره، ألن و

ا مجلة، وإمنا تتعني على الوالية العامة مبا وكل إليها من أمر النظر لعامة املـسلمني، وتتعـني كـذلك 
علــــى مــــن عينــــه اإلمــــام للقيــــام ــــا، وذلــــك مقتــــضى وجــــوب الطاعــــة يف األمــــور الدنيويــــة املباحــــة، 
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وحكــم العتــق إذا كــان العبــد شــركة بــني اثنــني هــو أن يقــوم العبــد علــى الــشريك الــذي أعتــق، مث . خــالل نظــره يف املــصاحل ُ
 . مثنه إىل شريكه، حيث اعترب الفقهاء العتق حقا هللا تعاىليدفع نصف
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 إال أن عليـــه بعــــض .بق ذكـــره مـــن كـــالم الـــشوكاينوالواجبـــات الـــشرعية املخـــرية والكفائيـــة كمـــا ســــ
األول يتعلــق بتفــسريه املــصاحل املنوطــة بالدولــة علــى أــا املقــصود مــن : الــتحفظ، وذلــك مــن جــانبني

وهــو تفــسري فيــه نظــر، ألن . التــشريع كلــه، وأــا هــي ذاــا املــصاحل الــيت يتحــدث عنهــا األصــوليون
صاحل الـيت هـي املطالـب واحلاجـات املـستمرة للمجتمـع، املصاحل املقصود ـا شـرع األحكـام، غـري املـ

 . ال حتتاج إىل تشريع بل إىل تنفيذألخريةاذه ه ألن
. إطالقــه احلكـم حبــق الدولــة يف التـدخل يف النــشاط الفــردي ملطلـق املــصلحة العامــة: والثـاين

 مـا يتعلـق وقد سبق أن بينا أن تـدخل ويل األمـر يف ذلـك البـد لـه مـن أحـد األسـباب الثالثـة؛ منهـا
باإلضـافة إىل ) حـق العبـد(باملصلحة العامة مـع اشـرتاط وجـود تعـارض بينهـا وبـني املـصلحة اخلاصـة 

 . قوة اخلالف يف احلكم الشرعي املتعلق بتلك املسألة
 املقـام األول يف النظـر، ، لـهميـدان خـاص باألمـة اإلسـالمية: وللمصاحل العامـة ميـادين عـدة

جبلب ما يستطاع من النفع، ودفع ما يتوقع منه ... ألمة بالرغبة والرهبةإجراء املقاصد الشرعية يف اب
وذلك بإجراء املـصاحل الـضرورية واحلاجيـة، ودرء املفاسـد، بتـأمني . 1الضر جلميع األمة مجاعة وأفرادا

، مث إجـــراء املـــصاحل التكميليـــة 2مـــع االعتـــدال فيـــه.. الـــسبل ونـــصب احلكـــام والـــشرطة وحنـــو ذلـــك
شر العلــم ووعــظ النــاس وإجيــاد مرافــق لتيــسري احليــاة علــى النــاس، وتثقيــف العقــول،  كنــ،والتحــسينية

تيـسري اسـتخالص ، ووترفيه النفوس باملنتزهات ومواضع االسـتجمام، واإلسـعافات العدليـة والـصحية
 ويــدخل أهــل الذمــة حتــت هــذه الرعايــة لكــوم يــشكلون جــزءا مــن اتمــع اإلســالمي ...احلقــوق
 .3يف ذلك كله على أصل مساحة الشريعةلعامة  الوالية اوتعتمد

مث امليــدان املتعلــق بالــسياسة اخلارجيــة والعالقــات مــع الــدول األخــرى واهليئــات واملنظمــات 
وتقوم الوالية العامة على الصعيد اخلارجي بالنظر يف كل ما يتعلـق بـشؤون الـسلم ... الدولية وغريها

 .4و مضرة هلم لدفعهاواحلرب مما فيه منفعة للمسلمني لتحصيلها، أ
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ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب نكر: : : : للللب ـي عن ا نكراالمر 9ملعروف وا ـي عن ا نكراالمر 9ملعروف وا ـي عن ا نكراالمر 9ملعروف وا ـي عن ا ململململاالمر 9ملعروف وا لهنلهنلهنلهن ٔٔ ٔٔ        

األمر باملعروف والنهي عن املنكر من مبادئ اإلسالم العامة، وهو تعبري عن فكرة التكافـل 
ـــوالء بـــني املـــسلمني وهـــو مـــن ... 1االجتمـــاعي يف اـــال األخالقـــي واملعنـــوي، ومظهـــر للتناصـــر وال

ليت ميزا عن باقي األمم السابقة، ويعده الكثري من املعاصـرين األسـاس يف صفات أمتنا األساسية ا
 كمــا يــراه بعــض الفقهــاء أصــل الواليــات كلهــا، ألــا قائمــة .2إســناد الــسلطة ويف قيــام الرقابــة عليهــا

ويدخل فيه كل ما يتعلـق . 3على األمر والنهي، والشارع إمنا أمر باألمر باملعروف والنهي عن املنكر
أحكـام الـشرع مـن واجبـات أو بتعلـق مـا ي: ؛ منهـاصالح أحوال الناس، ومظـاهر الـسلوك العـامباست

، ومنهــا مــا هــو مــن قبيــل العــرف العــام أو اقتــضته حمرمــات ممــا هــو متفــق علــى وجوبــه، وعلــى حترميــه
الفطـــرة الـــسليمة، أو كـــان مـــن اجلزئيـــات الـــيت تـــدخل يف املبـــادئ العامـــة واألخـــالق الـــيت جـــاء ـــا 

 : 4 وهلذا املبدأ حالتان يف التطبيق.ماإلسال
يتطـوع فيهـا املـرء بالقيـام بـاألمر والنهـي يف ، حيـث عـاموهي التزام اجتمـاعي :  األوىلاحلالة

، أداء باألصــالة يف التكليــف ويعــد ذلــك .بــشروطه وضــوابطه... كــل اــاالت األخالقيــة والــسياسية
 الشارع، اقتضاها التكليف ا  قبلمنموضوعة والية أصلية  ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر

، فيقوم ا احتسابا لألجر عند اهللا تعاىل، ومن مث مسيت حسبة، وجـرى لتثبت لكل من طلبت منه
 .العرف على استعمال لفظ احلسبة، مث خصصت مبن يتوالها بإنابة من اإلمام، وهي احلالة الثانية

 وهــو ويل األمــر عهــد إليــه يف ذلــك مــن قبــل يــستمدها مــنواليــة مــستمدة،  :احلالــة الثانيــة
 مهمتهم القيام بذلك باسم ،ختصيص موظفنيمن خالل الدولة فيقتصر القيام ا على . 5احملتسب

 حيــث قــام الفقهــاء بتعريــف. االحتــساب، وهلــا أحكــام وضــوابط تنظمهــاالدولــة، ومتثلــت يف وظيفــة 
تركـــه، وـــي عـــن املنكـــر إذا ظهـــر فعلـــه، أمـــر بـــاملعروف إذا ظهـــر : " بأـــا)احلـــسبة(هـــذه الوظيفـــة 
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 مـستقل بذاتـه علـموقـد تطـورت واتـسع نطاقهـا إىل أن نـشأ يف طـرق أدائهـا  .1"وإصالح بـني النـاس
 معـامالم الـيت ال يفعلم باحث عن األمور اجلاريـة بـني أهـل البلـد : "وهو.  االحتسابيدعى علم

حبيـث يـتم الرتاضـي بـني املعـاملني، وعـن يتم التمـدن بـدوا مـن حيـث إجراؤهـا علـى قـانون العـدل، 
بني العباد، ) تناحر(ملنكر وأمر املعروف حبيث ال يؤدي إىل مشاجرات وتفاخر اسياسة العباد بنهي 

ن مـ وبعـضها أمـور استحـسانية ناشـئة فقهـيه بعـضها ئومباد.  ما رآه اخلليفة من الزجر واملنعحبسب
فيمــــا يتعلــــق  وويل األمــــر عمومــــا  للخليفــــةٍطةنــــص التعريــــف فيــــه إشــــارة إىل ســــلو. 2"رأي اخلليفــــة

، حيــث تــشمل أحكــام احلــسبة أمــورا شــرعية جيــب الرجــوع إليهــا، أو أوامــر تنظيميــة لــويل باملــصلحة
 .األمر ينبغي امتثاهلا وطاعته فيها

ومن خالل األحكام اليت فصلها الفقهاء هلذه الوالية، وما درجوا على ختويله احملتـسب مـن 
 علـى نـشاط ،رقابة إدارية تقوم ـا الدولـة عـن طريـق مـوظفني خاصـني: "بأافها أعمال، ميكن تعري

األفـــراد يف جمـــال األخـــالق والـــدين واالقتـــصاد، أي يف اـــال االجتمـــاعي بوجـــه عـــام حتقيقـــا للعـــدل 
  .3"ألعراف املألوفة يف كل بيئة وزمنوالفضيلة وفقا للمبادئ املقررة يف الشرع اإلسالمي، ول

خنلص من كـل مـا سـبق إىل أن الدولـة تقـوم بـأداء وظيفـة األمـر بـاملعروف والنهـي ميكننا أن 
عن املنكر، اليت هي يف األصل وظيفة األمة ألا فرض من الفـروض الكفائيـة، وتـستخدم يف سـبيل 

لذلك . ذلك ما لديها من سلطة، فهي متثل وظيفة تكميلية للوظائف األساسية للواليات املصلحية

                                                 
 وهــــذا التعريــــف خيتلــــف يف نظرنــــا عــــن تعريــــف علــــم 2ابــــن األخــــوة القرشــــي، معــــامل القربــــة يف طلــــب احلــــسبة، ص 1

 .صاحب كشف الظنوناالحتساب الذي ذكره 
نـــه خـــرج بـــه عـــن وانتقـــد حممـــد املبـــارك هـــذا التعريـــف بأ. 1/94حـــاجي خليفـــة، كـــشف الظنـــون، املرجـــع الـــسابق،  2

أنــه خيتلـف عــن تعريـف احلــسبة، ونـرى . أنـه ركيــك العبـارةفـضال عــن التعـاريف التقليديـة املألوفــة، وراعـى احلقيقــة الواقعـة، 
أما عن ركاكة العبارة فهي بسبب التحريف الذي . وذلك أن مقصوده من التعريف هو علم االحتساب ال وظيفة احلسبة

تعرض له النص، فيمكن قراءته بشكل صحيح إذا تداركنا التحريـف، فيكـون مـستقيم املعـىن وقـد وضـعنا العبـارة املقرتحـة 
 .للتصحيح بني قوسني

ويقـرب املؤلـف نظـام احلـسبة إىل مـا تقـوم بـه الدولـة  .74-73املرجـع الـسابق، ص  مد املبارك، آراء ابن تيميـة،حم 3
حديثا من أعمال، فريى أن ما يقوم به احملتسب من أعمـال مـوزع يف الدولـة احلديثـة يف وزارات ومـصاحل متعـددة، فمنهـا 

 وزارة التموين، أو االقتصاد، والتجـارة والـصناعة، ومنهـا مـا يقـوم بـه ما تقوم به شرطة البلدية يف املدن، ومنها ما تقوم به
-74املرجـع نفــسه، ص  ..وغريهـا... التفتـيش يف وزارة الـصحة، ويف وزارة الرتبيـة، ومنهــا مـا تقـوم بـه الــشرطة األخالقيـة

75. 



 

 أن احملتـــسب يقـــوم مبـــا لـــيس مـــن اختـــصاص الـــوالة والقـــضاة وأهـــل الـــديوان علـــى ابـــن تيميـــةنـــص 
  .1وحنوهم

ثالث ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا     والية اجهتادية شوريةوالية اجهتادية شوريةوالية اجهتادية شوريةوالية اجهتادية شورية: : : : للللالفرع ا
هــي ضــرب مــن الواليــة خيــتص بــاألمور التــشريعية، ومعلــوم أنــه لــيس مــن حــق الواليــة العامــة 

إال كما حتتاج إىل نظائره مام، األحكام كلها تلقتها األمة عن نبيها ال حتتاج فيها إىل اإلف"التشريع، 
وأحكام الـشريعة ليـست علـى مـستوى واحـد، فمنهـا مـا يكـون قطعيـا وجممعـا عليـه،  .2"من العلماء

وهــذا ال حيتــاج إىل اجتهــاد يف معرفــة مــراد الــشارع لوضــوحه واالتفــاق عليــه، ومنهــا مــا يكــون ظنيــا 
ن لـويل األمـر أن حيـدده أو يفـرض ختتلف فيه اجتهادات العلماء، فيبقـى علـى هـذا اإلطـالق ال ميكـ

وقد سئل ابن تيمية عمن ويل األمر وال يرى شركة األبدان، هل جيوز له منـع النـاس؟ . فيه رأيا معينا
وإمنا يقتصر دور  .3ها ألا مما يسوغ فيها االجتهادفأجاب أن ليس له ذلك يف هذه املسألة ونظائر
 فيمــا يتعلــق بتــسيري أمــور الدولــة وتنظــيم العالقــات الواليــة العامــة علــى تفــصيل األحكــام االجتهاديــة

 .بني القوى االجتماعية فيها
إن وصــف جمــال العمــل االجتهــادي للعلمــاء عنــدما يقومــون بتفريــع األحكــام الــشرعية، أو 
نطـــاق الــــسلطة التقديريــــة للواليــــة العامــــة لــــدى ممارســــتها ألعماهلــــا الــــسياسية والتدبرييــــة، بأنــــه فــــراغ 

وقـد توسـع فيهـا بعـض . 4ن التجـوز يف التعبـري عـن هـذه الوظـائف االجتهاديـةتشريعي، هو ضرب م
النــاس إىل درجــة أــم جعلــوا كــل مــا بــني احلــرام واحلــالل جمــاال حــرا لــويل األمــر ألن جيعــل منــه حمــال 

:  أن املـــذهب االقتـــصادي يـــشمل منطقتـــني مـــن بـــاقر الـــصدرذهـــب إليـــه ذلـــك مـــا  مـــن...للتـــشريع

                                                 
 .62ابن تيمية، احلسبة، املرجع السابق، ص 1
 .4/222، ابن تيمية، منهاج السنة، املرجع السابق 2
عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد بـــن قاســـم، مكتبـــة املعـــارف، الربـــاط، : ابـــن تيميـــة، جممـــوع الفتـــاوى، مجـــع وترتيـــب: ينظـــر 3
والــذي علــى الــسلطان يف مــسائل النــزاع بــني األمــة أحــد أمــرين، إمــا أن حيملهــم : ".. ويقــول يف موضــع آخــر. 30/79
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وإذا تنازعوا فهم كالمهم، إن كان ممن ميكنه فهـم احلـق، فـإذا تبـني لـه مـا جـاء بـه الكتـاب والـسنة دعـى النـاس إليـه، وأن 

 حق ونشر علم، قد كان نعم الوالية قد متكنه من قول.. يقر الناس على ما هم عليه، كما يقرهم على مذاهبهم العلمية
 .240-3/239نفسه، " يعجز عنه بدوا، وباب القدرة والعجز غري باب االستحقاق وعدمه

: القرضاوي يف عدد من كتبه منها كتابه): منطقة الفراغ التشريعي(ممن أطلق على جمال اجتهاد الوالية العامة اسم  4
 . 41م، ص1988شريعة اإلسالم، دار الشهاب، باتنة، 



 

 يف وقتــه �مــر، وقــد مألهــا النــيب ألويل ا وقــد تركــت مللئهــا مــن الدولــة أوإحــدامها منطقــة الفــراغ، 
بصفته إماما، ولكن ما مأل به هذا الفراغ ال يعد تشريعا عاما ماضيا، مستدال على أن هـذا موكـول 

مث ينتهــي إىل أن كــل فعــل أو نــشاط مل يــرد فيــه نــص تــشريعي .. إىل كــل إمــام يف وقتــه، بآيــة الطاعــة
 1..أو وجوبه، يسمح لويل األمر بإعطائه صفة ثانوية باملنع منه أو األمر بهيدل على حرمته 

، فهـو لواليـة العامـةا تـضخيم لـسلطةحيـف علـى الرعيـة، ومـن  يف هذا التوسـع ال خيفى ماو
أعطاها الـشارع مـن سـلطة تقديريـة ومـن جمـال اجتهـادي يف القيـام علـى الـشؤون تقدير مبالغ فيه ملا 

 وهذا .نيت التصرفات باإلمامة لتكون جماال الجتهاد الوالية العامة ممثلة يف اإلمامفإمنا استث.. العامة
مر، وإىل العرف السائر عنـد النـاس يف ذلـك، ألاال إمنا يتحدد بطبيعة اال الذي يوكل إىل ويل ا

م وإال أصبحت حيـاة النـاس وحريـا. والتقدير العام ملا يسمى تصرفا باإلمامة وما ال يسمى كذلك
والشـك أن هـذا لـيس مـراد الـشارع مـن . رهنا بإرادة ويل األمر؛ يقيد منها ما يشاء ويطلـق مـا يـشاء

بـــل إن التـــشريع حـــق هللا تعـــاىل وحـــده، وال جيـــوز ألحـــد أن يزيـــد عليـــه أو . هـــذه الواليـــة االجتهاديـــة
عـود مـصلحته ولكنه فتح لويل األمر جمال التصرف باألمر العـام أو الـشأن العـام الـذي ت. ينقص منه

بــل حــىت لــو كــان ذلــك التــصرف خيــص .. علــى عمــوم األمــة، ســواء بالكليــة أم باألغلبيــة أم بــالكثرة
.. منطقة حمدودة ولكن منافعه ومصاحله عامة لتلك املنطقة، وحيتاج فيهـا األمـر ملثـل ذلـك التـصرف

 . 2البالدمبعىن أنه يف منطلقه وغاياته يراعي خصوصية تلك املنطقة بوصفها جزءا من عموم 
وحمدوديــة جمــال الواليــة العامــة لــيس أمــرا خاصــا باالجتهــاد يف األحكــام الــشرعية، بــل إنــه 
يتعلــق باختــاذ القــرار يف املــصاحل العليــا للدولــة، حيــث يتقيــد ويل األمــر فيهــا بالــشورى، فيــدخل أهــل 

تـرب هـؤالء الشورى كشركاء له يف تـويل أمـور املـسلمني والـسهر علـى مـصاحلهم، وعنـدها ميكـن أن نع
 . جزءا من الوالية العامة، هلم مهمة ذات طبيعة خمتلفة وهي املهمة التشريعية أو االشرتاعية

                                                 
أمحــــد  .380-378م، ص 1991هـــــ، 1411حممــــد بــــاقر الــــصدر، اقتـــصادنا، دار التعــــارف، بــــريوت، : نظـــر ي1

 باإلمامــــة وصــــلتها بالتــــشريع اإلســــالمي، دار الثقافــــة للنــــشر والتوزيــــع، القــــاهرة، دت، �يوســــف، تــــصرفات الرســــول 
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مـع غريهـا، سـواء كانـت خـصوصية وضع قوانني خاصة بناحية معينة ملعاجلة خصوصية ال تشرتك فيها : مثال ذلك 2
طبيعية كأن تكون منطقة ساحلية كثرية التعرض للفيضانات، فيتخذ فيه إجراءات وقائية تناسب احلال، أو تكون منطقة 

أو أن املنطقة شديدة احلـرارة، أو شـديدة ... زراعية تستدعي تكثيف االستثمار الفالحي فيها ليعود نفعه على البلد كله
 .إخل...  تكون خصوصيتها ألسباب اجتماعية، كانتشار ظواهر تستدعي املعاجلةوقد ... الربودة



 

ميكننــا إذن تــصنيف وظــائف الواليــة العامــة حــسب طبيعتهــا إىل ثالثــة أنــواع، وظيفــة تتعلــق 
ميكـن ووظيفـة ـتم باملـصاحل ورعايتهـا، و... بالقضاء مهمتها الفصل يف اخلـصومات وحفـظ احلقـوق

اعتبارهـــا تنفيذيـــة إىل حـــد مـــا، وهـــي تتـــضمن تنفيـــذ أحكـــام الـــشريعة، والنظـــر يف املـــصاحل العامـــة، 
باإلضــافة إىل القيـــام بـــاألمر بـــاملعروف والنهـــي عــن املنكـــر، مث الوظيفـــة االجتهاديـــة الـــشورية املتعلقـــة 

 .العليا للمجتمعباملسائل التشريعية وتفصيل أحكام الشريعة لتيسري العمل ا، وتقرير املصاحل 

ها: : : : ثاينثاينثاينثاينللللاملطلب ااملطلب ااملطلب ااملطلب ا شا تصاص الوالية العامة وجمال  هاا شا تصاص الوالية العامة وجمال  هاا شا تصاص الوالية العامة وجمال  هاا شا تصاص الوالية العامة وجمال  طا طخ طخ طخ     ننننخ

، ميكــن  حتقيــق غايــات وأهــداف عليــاالواليــة العامــة مــن خــالل ممارســتها لوظائفهــاتتــوخى 
إقامة الدين وتنفيذ أحكامه والعمل علـى نـشره وإظهـاره علـى :  ثالثة حماور أساسية؛ وهييف اإمجاهل

نيا مبـــا حيقـــق مـــصاحل املـــسلمني وإعـــزاز شـــأم وتقويـــة شـــوكتهم، توحيـــد مجيـــع األديـــان، سياســـة الـــد
املسلمني ومجع شتام يف وحدة سياسية جامعة جتعل منهم كتلة واحدة يف مواجهة املخـاطر احلالـة 

 .واحملتملة
وليس يعين ذلك تقسيم وظائف السلطة السياسية يف الدولـة اإلسـالمية إىل سـلطات دينيـة 

 يشاء بعض الباحثني التنويه بـه، حيـث يـرون الثانيـة وسـيلة إىل األوىل وخادمـة وأخرى سياسية؛ كما
هلا، وجيعلون يف القـسم األول أعمـاال هـي يف طبيعتهـا سياسـية وإن كـان الـدين يقتـضيها ويـأمر ـا، 
وهــو أمــر يــؤدي إىل القــول بالفــصل بــني الــدين والدولــة كمــا يــدعي العلمــانيون، وإن حــاول هــؤالء 

انتقــاد هــذا  ، لــذلك اجتــه بــاحثون آخــرون إىل1الــة شــبهته بالتــذكري أنــه ال فــصل بينهمــاالبــاحثون إز
 .   2استبعادهالتقسيم و

                                                 
عبد اهللا حممد حممد القاضي، السياسة الشرعية كمصدر للتقنني بني النظرية والتطبيق، رسـالة دكتـوراه، : ينظر مثال 1

زي حممـد طايـل أن ويـرى فـو. 470-1/469م، 1979هــ، 1399كلية الشريعة والقانون، جامعـة األزهـر، القـاهرة، 
تقـــسيم اختـــصاصات الـــسلطة إىل دينيـــة وسياســـية مـــنهج انتهجـــه الـــسنهوري أوال وحلـــق بـــه فقهـــاء القـــانون الدســـتوري يف 

 .12أهداف وجماالت السلطة يف الدولة اإلسالمية املرجع السابق، ص: مصر، ينظر له
 .13-12 فوزي حممد طايل، أهداف وجماالت السلطة، املرجع السابق، ص  2



 

، 1تقسيم وظـائف الـسلطة إىل دينيـة ودنيويـة مـسلك عـرف عنـد الفقهـاء املـسلمنيعلى أن 
ذلـك ومن الـدنيوي كـل مـا عـدا ... ولكنهم جعلوا من الديين خصوص العقائد والعبادات والشعائر

مــن األعمــال، فاجلهــاد مــثال مل يعــدوه مــن االختــصاصات الدينيــة رغــم أنــه يعــد مــن القــضايا ذات 
فاملقــــصود . 2جعلــــه بعــــض املعاصــــرين مــــن االختــــصاصات الدينيــــةبينمــــا العالقــــة املباشــــرة بالــــدين، 

ختــصاصات اإلمــام إىل دينيــة ودنيويــة هــو التــصنيف املنهجــي البحــت، للتفريــق البتــصنيف الفقهــاء 
عنــد التطبيــق وال يقــصد بــه  وخترجيهــا األحكــام تفريــع  األعمــال علــى حــسب طبيعتهــا مــن أجــلبــني

 يف نـشر �مهمة الوالية العامة تعد امتدادا ملهمة النـيب  على أن .الفصل بني تلك االختصاصات
 كـرولـذلك قـال أبـو ب... رسالة اإلسالم وإقامة اخلالفة العامة اليت ا يقام الدين ويـشاع بـني األمـم

الفـرع :  يتنـاول هـذا املطلـب أربعـة فـروع.3"بقاؤكم عليه مـا اسـتقامت بكـم أئمـتكم: "�الصديق 
الوظيفـة الدينيـة : األول لبيان حمدودية اختصاص الوالية العامة، والفـروع الثالثـة الباقيـة عـن وظائفهـا

 .  والوظيفة النظامية والوظيفة االجتماعية واالقتصادية

ٔٔاالولاالولاالولاالولالفرع الفرع الفرع الفرع  تصاص الوالية العامةحمدودية حمدودية حمدودية حمدودية : : : : ٔٔ تصاص الوالية العامةا تصاص الوالية العامةا تصاص الوالية العامةا     خخخخا
عموم رعاية الوالية ألمور الدين والدنيا قد يوهم بشمول سـلطتها علـى كافـة مظـاهر احليـاة 
يف اتمـع املـسلم، وهــذا لألسـف اعتقــاد كثـري مــن النـاس، ســيتبني يف البنـود الثالثــة التاليـة كيــف أن 

 .  در ما ينبغي حلفظ مصاحل األمةاختصاص الوالية العامة حمدود، وأا ال ختتص إال مبجال معني بق

                                                 
بـــل إن هـــذا التقـــسيم موجـــود حـــىت عنـــد .  ومـــا بعـــدها183اجلـــويين، الغيـــاثي، املرجـــع الـــسابق، ص:  ينظـــر مـــثال 1

فخـر الـدين حممـد بـن عمـر بـن احلـسني : األصوليني، حيث يقسمون املناسـب إىل ديـين أو أخـروي، ودنيـوي، ينظـر مـثال
، مؤســسة 2طــه جــابر فيــاض العلــواين، ط: ق، احملــصول يف علــم أصــول الفقــه، دراســة وحتقيــ)هـــ606 -هـــ544(الــرازي 

بــدر الــدين حممــد بــن ــادر بــن عبــد اهللا الزركــشي، البحــر . 458، 5/158، م1992هـــ، 1412الرســالة، بــريوت، 
 .8/218م، 1994هـ، 1414احمليط، حتقيق جلنة من علماء األزهر، دار الكتيب، القاهرة 

طورها لتصبح عصبة أمم شرقية، ترمجة نادية السنهوري، ومراجعة عبد الرزاق السنهوري، فقه اخلالفة وت: ينظر مثال 2
 ومــا بعــدها، إذ يــرى أن أســاس هــذا 153، ص1993، اهليئــة املــصرية العامــة للكتــاب، القــاهرة، 2توفيــق الــشاوي، ط

سـليمان : وانظـر أيـضا. التقسيم ميكـن أن يكـون التمييـز بـني مـا يعتـربه الفقهـاء مـن تفريـق بـني حقـوق اهللا وحقـوق العبـاد
ومل يبـني املعيـار الـذي اعتمـده يف هـذا التقـسيم . 455-454حممد الطماوي، الـسلطات الـثالث، املرجـع الـسابق، ص 

 . إال ما ذكره من مصلحة التصنيف العلمي
رواه البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب أيام . 1/223استدل به الدهلوي، حجة اهللا البالغة، املرجع السابق،  3

 . وغريهم. 10/76، ورواه البيهقي يف السنن الكربى، املرجع السابق، اجلاهلية



 

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ تصاص يف الوالية العامة: : : : للللبببب Q ية تصاص يف الوالية العامةا Q ية تصاص يف الوالية العامةا Q ية تصاص يف الوالية العامةا Q ية خخخخا     ٔٔٔٔمهمهمهمه

حتديـــد مـــا يـــستفيده صـــاحب بدراســـة االختـــصاص يف الواليـــات مـــن أجـــل الفقهـــاء اعتـــىن 
 معـني مـنمـا مناطـه ز: أبعـاد خمتلفـة، فمنهـالالختـصاص عنـدهم  و.الوالية من صـالحيات يف واليتـه

ومنهــا مــا  .ف مبوجبهــا، وتنتهــي صــالحيتها بانتهــاء ذلــك القــدر مــن الــزمنتــصح فيــه الواليــة والتــصر
 يف ومنهــا مــا خيتلــف حــسب اخــتالف قــوة الواليــة... يتحــدد باملكــان ومنهــا مــا يتحــدد باملوضــوع 

وينـدرج حتــت .  أعـىن مــدى اشـتماهلا علــى االجتهـاد والتقــدير، أو اقتـصارها علــى جمـرد التنفيــذ،ذاـا
 لكوـــا غـــري خمتـــصة جبهـــة أو ؛ إمـــاالـــيت تـــستمد منهـــاروب الواليـــة اخلاصـــة الواليـــة العامـــة بعـــض ضـــ

  لعمــوم منفعتهــا فتــضطلع كالواليــة علــى األيتــام والقــصر الــذين لــيس هلــم أوليــاء، أو،بــشخص معــني
اقبتهــا كواليــات األوقــاف، أو لكوــا مكملــة لوظيفــة الواليــة العامــة مثــل واليــة اإلشــراف عليهــا ومرب

 ..الزوجنياحلكمني يف شقاق 
منهـا مـا أثـر عـن الـشارع  فروعـا كثـرية وتعـددت اختـصاصاا، لواليـات العامـةوقد تفرعـت ا

واســتمد مــن أفعالــه وأقوالــه، ومنهــا مــا اســتحدث بعــده لــضرورة مــا أو حلاجــة اقتــضاها تغــري الــزمن 
د  وكل والية إمنا تسري يف ما خص هلا من أعمال وحد هلا من حـدو.واختالف األعصار واألحوال

ذكــر الونشريــسي أنــواع الواليــات مبراتبهــا مــن اخلالفــة إىل الــوزارة إىل القــضاء والــشرطة . االختــصاص
ــــة املظــــامل واحلــــسبة، إىل واليــــة عقــــود األنكحــــة والفــــسوخ إىل  ــــبالد واجلهــــاد ووالي واإلمــــارة علــــى ال

واحلكـم يف إىل أدىن درجات الواليات وهي الواليات اخلاصة كاحلكم يف جزاء الصيد، ... التحكيم
 .1وقال إن هذه الواليات ينفذ حكمها فيما خصصت له، وال ينفذ يف غـريه. الشقاق بني الزوجني

 الواليات العامة، حيث تسري القاعدة حىت على أعلـى االختصاص يفميكن تسميته مببدأ  ما ذاوه
. تــولني بــذلكدرجــات الواليــة العامــة، فيتقيــد كــل متــول مبــا وكــل إليــه مــن مهــام، ويــسلم لغــريه مــن امل

وهو أمر ينطبق على اخلليفة نفسه، حيث يتقيد ذه القاعدة وال يتعدى على صالحيات غريه من 
 .أصحاب الواليات

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب تصاص االمام: : : : للللب تصاص االمامحمدودية ا تصاص االمامحمدودية ا تصاص االمامحمدودية ا ٕٕٕٕحمدودية ا     خخخخ

رغم أن لإلمام احلق يف االجتهاد فيما يتواله من أمور املسلمني، وإليه يرجع األمر يف تولية 
املختلفة، إال أن مثة ضوابط حتكـم العالقـة بينـه وبـني والتـه يف ممارسـة وظـائفهم، الوالة على املصاحل 

                                                 
أمحــد بــن حيــي الونشريــسي، كتــاب الواليــات ومناصــب احلكومــة اإلســالمية واخلطــط الــشرعية، نــشر وتعليــق : ينظــر 1

 .34-21حممد األمني بلغيت، الفوميك، دت، ص 



 

فهناك بعض الواليـات الـيت تقتـضي تفـويض االجتهـاد إىل املـوىل، . حسب طبيعة الوالية املخولة هلم
فال حيق لإلمام أن يفرض عليه اجتهـاده، ومتثـل هـذه أغلـب الواليـات علـى اإلطـالق، فهـي يف حـد 

ـــه إىل غـــريه مـــن ذاـــا قيـــد ـــيس مـــن اختـــصاصه ممـــا أوكل ـــداء علـــى مـــا ل ـــه باالعت ـــه فـــال تـــسمح ل  علي
 .  1األعمال

ـــه بعـــض الفقهـــاء عـــن   بوصـــفه يرتبـــع علـــى أعلـــى هـــرم مـــام،صـــالحيات اإلغـــري أن مـــا كتب
 أـم يعرتفـون لـه بـصالحيات مطلقـة وغـري حمـدودة، فقـد وقـع عـدد مـن البـاحثني ، قـد يـوهمالسلطة

 ومــنهم مــن يفــسر كــالم املــاوردي وابــن خلــدون وغريمهــا ممــن تنــاول .هــذا الــوهماملعاصــرين يف شــرك 
 على هذا ...سلطات اخلليفة وواجباته من إمامة الصالة والوظائف الدينية عموما والقضاء واحلسبة

ولقـد تـدعم  .2... ويرى أا تدخل كلها يف سلطات اخلليفة مما جيعـل هـذه الـسلطة مطلقـة النحو،
احلكومـــات الـــيت تـــدعي أـــا حتكـــم مبقتـــضى الـــشريعة اإلســـالمية،  تعمـــل بـــه بعـــض مبـــا الـــوهم هـــذا

ويتـــضمن نظـــام احلكـــم فيهـــا ســـلطات واســـعة ومطلقـــة للحـــاكم، حـــىت إن منهـــا مـــن يعتمـــد النظـــام 
 يـستخدمون أدلـة ،جـود منظـرين ملثـل هـذه األنظمـةمـع و هذا،. ال تقره الشريعة حبال، الذي امللكي

مــصطلحات شــرعية مفرغــة باســتخدام ، 3للتمكــني لــشرعية هــذه امللكيــاتالــشريعة والــرتاث الفقهــي 
 كوالية العهد اليت آلت إىل الوراثة، وجمالس للشورى غري أن قراراا غري ملزمة، وبيت ،من مضموا

 .  ما شابه ذلكو... مال املسلمني غري أن ريعه للملك وحاشيته 

                                                 
لقاضي، غري أنه ال حيق له أن يلزمه باحلكم باجتهاده، أو والية القضاء، فإن اخلليفة هو من يويل ا: من أمثلة ذلك 1

 .مبذهب معني ال يرتضيه
ونعتقــد أن هــذا الوصــف فيــه إدانــة . ومــن البــاحثني مــن دعــاه ذلــك إىل وصــف النظــام اإلســالمي بأنــه نظــام مشــويل 2

حيـث . صـل إىل حـد مـدمر الـشمولية مـن اسـتبداد وفـساد بلـغ مبلغـا واسـعا ووةللنظام اإلسالمي، ملا اتصفت بـه األنظمـ
 الـشمولية بأـا وصـلت إىل حـد مـن االسـتبداد فـاق كـل احلكومـات االسـتبدادية التقليديـة، ألن ةيصف فوكوياما األنظمـ

هذه األخرية مل تسع إىل تدمري جمتمعاا، بينما قامت الشمولية على أيديولوجية واضحة تسعى لتحطيم جمتمعها الشعيب 
اية التاريخ، ترمجة حسني الشيخ، دار العلوم : ينظر له... ا للتحكم الشامل يف حياة مواطنيهاالكامل، يف أثناء حماولته

 .   40، ص1993هـ، 1413العربية، بريوت، 
هذا ال يعين أن كل من قالوا ببعض هذه اآلراء هم متواطئون مع السلطة يف ذلك، ألن منهم من يسمو فوق هذا  3

املودودي الذي يرى أن لإلمام حق االعرتاض على أهـل الـشورى : مثال ذلك. هذا الوهماالام، ولكنه وقع حتت تأثري 
أبـو األعلـى املـودودي، نظريـة اإلسـالم وهديـه يف الـسياسة والقـانون : ينظـر.. والعمـل برأيـه ويـرتك آراءهـم حـىت لـو اتفقـوا 

 .59-58والدستور، دار الفكر، دم، دت، ص 



 

ـــاحثنيحـــاول و ـــأثري هـــذا االع ،بعـــض آخـــر مـــن الب تقـــاد، تـــصحيح مـــا اعتـــربوه رأي حتـــت ت
 عـن الرسـول نائـبأنـه علـى  هخطـأ يف تكييـف منـصبنتيجـة  الفقهاء يف إطـالق سـلطة اخلليفـة، بأنـه

هـي يف األصـل الـيت  األمة يف حراسة الدين وسياسـة الـدنيا بـه و، بينما هو يف احلقيقة نائب عن�
إذا كــان رســول اهللا ؛ فــهمــن حقهــا أن حتــدد لكــل نائــب حــدود اختــصاصه وصــالحياتف. تهامــسؤولي
 ...أـا تنتقـل إىل رئـيس الدولـة بإطالقهـاال يعـين ذلك ، فإن  قد مارس هذه الصالحيات كلها�

 : فاخلليفة مقيد بأمرين
 الفقهـــاء و. عـــن أهليـــة احلكـــم، وإال خـــرج ألحكـــام القـــرآن والـــسنةضـــرورة خـــضوعه: األول

املـساواة وحفـظ مـصاحل املـسلمني يف  مـشروطة بالعـدل والـشورى وه متفقـون علـى أن سـلطاتأنفسهم
 .الدين والدنيا

 بـصفته وكـيال  ينـوب عنهـا يف تنفيـذ أحكـام الـشريعةهنم، ألكاسلطة األمة على احل: والثاين
.. ذلـك وسـلطاته مبـا يـضمن هلـا حـسن تنفيـذ األحكـام ومراقبـة هأن حتدد اختـصاصاتوبإمكاا  هلا،

 .1سلطات احلاكم وضع شروط يف البيعة تقيد من فالبد إذن، من
 حبيث تنطـوي يتضمن الدستور الذي تضعه األمة الشروط اليت حتكم عقد البيعةوعندها س
 عنــصرين؛ عنــصر أصــلي ثابــت مــن مبــادئ الــشريعة، وعنــصر اجتهــادي واتفــاقي هــذه الــشروط علــى

يمكن لألمـة أن توسـع مـن سـلطات اإلمـام وتـضيق منهـا كمـا تـشاء كلمـا تـوىل فـ. 2متغري مكمـل لـه
  .3ه جمرد نائب عنها منفذ الختيارهاة جديد، وليس له حق االعرتاض على ذلك ألنخليف

ني علــي وعثمــان مــا ورمبــا كــان يف كــالم ابــن خلــدون حــول اختيــار عبــد الــرمحن بــن عــوف بــ
 فــإن ابــن خلــدون زعــم أن عبــد الــرمحن بــن عــوف بعــد أن انتهــى بــه األمــر يف أوجــب هــذا اللــبس،

أن يقتــدي مــن آل األمــر إليــه منهمــا بالــشيخني مــان، شــرط عليهمــا املــسلمني إىل علــي وعثمــشاورة 
فيمــا يعــن مــن األمــور دون اجتهــاده هــو، فقبــل عثمــان ورفــض علــي فكانــت اخلالفــة لعثمــان هلــذا 

 أنه ميكن االشرتاط على اإلمام عند توليته من  الباحثون إىل هؤالءوبناء على ذلك ذهب. 4السبب
 . ه يف نظرهم واسعة، ألن سلطتأجل التقييد من سلطته
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قــال  ،1الكــالمعلمــاء وهـذا الــذي ذهــب إليــه ابــن خلــدون لــيس رأي العلمــاء مــن الفقهــاء و
فــإن قيــل بــايعوه علــى أن يقتــل قتلــة عثمــان، قلنــا هــذا ال يــصح يف شــرط البيعــة، وإمنــا : "ابــن العــريب

لـدعوى، ويكـون يبايعونه على احلكم باحلق، وهو أن حيضر الطالب للدم، وحيضر املطلـوب، وتقـع ا
ومعىن ذلك أنه يكفي الرجوع إىل أحكـام الـشريعة وقواعـدها . 2"اجلواب، وتقوم البينة، ويقع احلكم

 ال تــدع جمــاال هفــالقيود الــيت وضــعتها الــشريعة علــى ســلطاتليتحقــق تقييــد اإلمــام وضــبط تــصرفاته، 
ود أخـرى علـى واليتـه إمنـا  والقـول بزيـادة قيـ.لالشرتاط عليه والزيادة على ما يقتـضيه العقـد مـن قيـود

 .  من غري حدودالذي يقضي بأن الشريعة منحته سلطات واسعة أونشأ عن التصور اخلاطئ 
فقد تبني أن سلطة اخلليفة مقيدة ابتداء عند الـشارع، وال حاجـة إىل زيـادة تقييـده يف عقـد 

لدسـتور ليـسهل الرجـوع البيعة، إال أنه ال مانع من تفصيل هذه القيود وبياـا والتنـصيص عليهـا يف ا
 ،اخلطوة اليت ينبغـي للمـسلمني اختاذهـا يف إصـالح احلكـم الـذي هـو مقيـد شـرعاف. واالحتكام إليها

 علـى أن تكـون ، الـيت تراقـب التـزام احلـاكم بـشريعة اإلسـالماتتقييد سـلطاته بإجيـاد اهليئـتفعيل هي 
 .3هامتثيال حقيقيا وليس للحاكم سلطان عليمة  ممثلة لألاتهذه اهليئ

ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب شاط الوالية العامة: : : : للللب شاط الوالية العامةمعامل جمال  شاط الوالية العامةمعامل جمال  شاط الوالية العامةمعامل جمال      ننننمعامل جمال 

 يف جمال حتديد وظيفة الدولة على قدر مـشرتك ال املتنازعةلغربية االنظريات وتتفق املذاهب 
تــضطلع الدولــة و. األمــن والعدالــة: يتمثــل يفخــالف فيــه، ألنــه يعتــرب مــن أركــان وجــود الدولــة ذاتــه، 

 ؛مرفـق الـدفاع:  يف ثالثـة مرافـق أساسـيةميكـن اختزاهلـاه الغايـة باختاذ األسباب الضرورية لتحقيق هذ
 للــضرب علــى أيــدي العــابثني واخلــارجني علــى ؛عــن طريــق إنــشاء القــوات املــسلحة، مرفــق البــوليس

مــن أبنائهــا، وللمحافظــة علــى النظــام العــام مبــا يتــضمنه مــن أمــن وصــحة وســكينة، ومرفــق  القــانون
 فيما ميكـن أن  تلك املذاهببينما اختلفت. 4 بني األفراد سلمياات اليت تنشأ حلسم النزاع؛القضاء
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ـــه وعلـــق عليـــه ، دت حممـــود حممـــد اخلـــضريي وحممـــد عبـــد اهلـــادي أبوريـــدة، دار الفكـــر العـــريب: واملعتزلـــة، ضـــبطه وقـــدم ل
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 املـذهب الفـردي الـذي ال كبـرية؛يزيد على هذا القدر املتفـق عليـه مـن الوظـائف إىل ثالثـة اجتاهـات 
املــذاهب االشــرتاكية الــيت تــرى للدولــة ويــرى للدولــة حقــا يف التــدخل زيــادة علــى وظائفهــا األصــلية، 

اـــال االقتـــصادي واالجتمـــاعي، حـــىت إـــا ال تـــسلم بوجـــود جمـــال حمجـــوز احلـــق يف الـــسيطرة علـــى 
 واملـــذهب االجتمـــاعي الـــذي يقـــف موقفـــا وســـطا بـــني هـــذه .لألفـــراد ميتنـــع علـــى الدولـــة املـــساس بـــه

املذاهب، فريى وجـوب العمـل علـى إصـالح اتمـع عـن طريـق تـدخل الدولـة مـع االحتفـاظ بـالقيم 
كيــة الفرديــة، وحريــة التعاقــد، فيــسمح للدولــة التــدخل بالقــدر الــالزم  كالــدين واألســرة واملل؛الــسائدة

لتحقيــق تلــك األهــداف، ويف اــال االقتــصادي يطالــب باتبــاع االقتــصاد املوجــه بــدال مــن التنظــيم 
   .1االقتصادي الشامل الذي تنادي به االشرتاكية

جهــات، وأخــذ كــل وقــد تــأثر عــدد مــن البــاحثني املــسلمني مطلــع القــرن العــشرين بتلــك التو
فظهـرت . تـدخل الدولـة ورآه ممثال ملنهج اإلسـالم يف جمـال ،منهم بطرف مذهب من تلك املذاهب

 .إخل...أفكار حول االشرتاكية اإلسالمية والرأمسالية اإلسالمية
" دولــة شــاملة حميطــة باحليــاة اإلنــسانية بأســرها"فــريى املــودودي مــثال، أن الدولــة اإلســالمية 

حد أن يقوم يف وجهها ويستثين أمرا من أموره قائال إن هذا أمر شخصي خاص أل"لذلك ال ميكن 
ويؤكد املودودي تشابه الدولة اإلسالمية والدولة الفاشية والشيوعية نظـرا . 2"لكيال تتعرض له الدولة

 . 3للطبيعة الشمولية اليت تتصف ا كلتا الدولتني
 الغــريب للدولــة التــصور تنزيــل  يفيكمــن  منهجــيعــن خطــأوهــذا التــصور يف احلقيقــة ناشــئ 

أن الدولـة املركزيـة هـي املخولـة  ويتمثـل هـذا التـصور يف .على معـايري الـسلوك االجتمـاعي اإلسـالمي
وألن الـشريعة اإلسـالمية ... تطبيق األحكام القانونيةببتعيني حدود السلوك املشروع وغري املشروع و

 خمتلف جوانب احلياة، وجب وفقا هلـذا املنطـق توجه السلوك الفردي واجلماعي للمجتمع املسلم يف
 . 4ة الشمولية على الدولة اإلسالميةإضفاء الصبغ
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 وفـق تعـاليم الـشريعة  االجتمـاعيسلطة تنفيذية لـضبط الـسلوكإن الدولة يف اإلسالم ذات 
ولة سلطة الوالية العامة القائمة على تلك الدو. اليت تعلو أحكامها على احلاكم واحملكوم على سواء

قاصــرة علــى األمــور الظــاهرة مــن ذلــك الــسلوك، فهــي ليــست ســلطة حمــدودة قاصــرة علــى األحكــام 
 مـن تـصرفات الفـرد وجهـر بـه  منهـااليت بينتها الشريعة فحسب، بل إا حمدودة أيضا على مـا ظهـر

ن أرغــم  و. حمــدد ســلفا يف الــشريعة،الواليــة العامــةممثلــة يف دور الدولــة  فــ.يــضاد فيهــا تلــك األحكــام
 ضـمن ، ويفا ال ميكن للدولة تعـديهةر واضحأطهذا التحديد غري جامد، إال أنه يتبني يف ضوابط و

أساليب نشاطها حبسب تطور اتمـع ومـا تكييف ر ممارستها لوظيفتها وي ميكن هلا تطو،طر األههذ
 .ةمتجدد أحواليعرض له من 

 التقليديـة املتمثلـة يفاـاالت نشاطها على  الدولة تقصرال أولقد غدا من الضروري اليوم، 
ال ميكــن للنــشاط الفــردي أن إىل حــد تــشعبت حاجــات اتمــع قــد تعقــدت و ألن ،األمــن والعدالــة

أصبح لزاما على الدولة احلديثة أن تتوىل الشؤون التعليمية والصحة والثقافة، وأن تنفـذ "فـ يقوم ا، 
وقـــد كانـــت الدولـــة يف فجـــر اإلســـالم . 1"ةاملـــشروعات االقتـــصادية حتقيقـــا للـــصاحل العـــام للجماعـــ

وضـــحاه، تقـــوم بـــدعم هـــذه اـــاالت ماليـــا مـــن غـــري أن تتـــدخل يف ضـــبطها وتنظيمهـــا فـــضال عـــن 
فلــم تــربز احلاجــة إىل قيامهــا عليهــا بــشكل مباشــر، إذ كانــت األمــة، أفــرادا ومجاعــات، . 2ممارســتها

 .  قائمة ا على أحسن وجه
طات ال يعــين بالــضرورة حرمــان األفـراد مــن القيــام ــا، ألن علـى أن تــويل الدولــة هلــذه النـشا

هنــاك جمــاال حتتكــره الدولــة جيــب عليهــا االنفــراد بالقيــام بــه، وهنــاك جمــاالت ميكــن أن تلجهــا الدولــة 
بوصفها جزءا من األمة حيث ختاطب األمة يف جمموعها بالواجبات الكفائية، فيكون هلا الصالحية 

 .لزام القادرين على ذلك إن كانت هناك حاجة لإللزاممبمارسة هذه الواجبات أو إ
هلذا السبب مل يتعرض الفقهاء الذين كتبوا عن واجبـات اخلليفـة، هلـذه املـسائل، وإمنـا ركـزوا 

وهـذا . على ما جيب على الدولة القيام به وأال ترتكـه الجتهـادات األفـراد، فجمعـوه يف قائمـة حمـددة
لنــــسبية لكــــل وظيفــــة مقارنــــة ال حتــــدد األمهيـــة اذه القائمــــة ويـــرى أن هــــ بعــــض البــــاحثني هينتقــــدمـــا 

                                                 
 .133وين، النظم السياسية، املرجع السابق، صعبد الغين بسي 1
مثــال ذلــك التعلــيم، حيــث كــان اخللفــاء يغــدقون العطــاء علــى العلمــاء واملتــصدين للتعلــيم مــن غــري أن يتــدخلوا يف  2

 .شؤون التعليم وأموره التفصيلية



 

ال  إال أا رغم أن هذه القائمة قد تعطي رؤية شبه كاملة عما جيب أن يقوم به اإلمام،و .باألخرى
 . 1ساسية والوظيفة التابعة واملساندة هلا بني الوظيفة األ-يف رأيه–متيز 

جيعــل يف اإلســالم، حيــث ائف الدولــة  لوظــ غــري ســليمتــصورونــرى أن هــذا النقــد نــاتج عــن 
 الـذي جـاء بـه تحكم يف توجيه النظام القيمـيتسيطرة على العقيدة، وحق المنها دولة مشولية متلك 

إذا مـا تربـع علـى احلكـم  قاب األمـة أفـرادا ومجاعـة،لى رللدولة عتسليط ففي هذا التصور . اإلسالم
 أداة يف يــد ، لتــصبح جمــردلــصحيح هلــذا الــدينفيهــا أنــاس ال يتمتعــون بــاحلس احلــضاري وال بــالفهم ا

السلطة حبجة خدمة النظام القيمي، ويف ذلك ما فيه من القضاء املربم على استقالل األمة وحريتها 
، ومــا الواليــة سـوى نائــب عنهــا يف ذا الـديناحلــامي احلقيقـي هلــذلــك أن األمـة هــي . يف أداء واجبهـا

فـوض للواليـة بـسبب مـا متلكـه مـن قـوة ف بـه، وفـاءلفرديـة ال ال ميكـن للجهـود ا، ممـاالقيام جبانب منه
 .2اإللزام والقهر، ومن أدوات للتنفيذ

العلمانيـة منـذ نـشأا إن مثل هذا املسلك يؤدي إىل تسويغ ما فعلته وتفعله الدولة القطرية 
 الــسيطرة علــى وحــدات اتمــع املختلفــة، وقامــت بتحويــل ، حيــث ســعت إىليف العــامل اإلســالمي

ـــــى ال ـــــة إىل مؤســـــساا لتقـــــضي عل ـــــك ســـــبيل يف  مـــــستعملة ،اســـــتقالل اتمـــــعوظـــــائف اتمعي ذل
ـــة اتمـــع، ومـــن بينهـــا األســـرة للـــسيطرةالتـــشريعات والقـــوانني يف ميـــزان الرؤيـــة وذلـــك . .. علـــى أبني

  .3اإلسالمية يعد تدهورا للتوازن بني الدولة واتمع، وتضخما للسلطة يف مواجهة األمة
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مــا أثــر عــن العلمــاء املــسلمني قــدميا أقــرب إىل احلقيقــة يف بيــان وظــائف الواليــة لــذلك فــإن 
العامة، إذا ما فهمت بشكل صحيح، ويعد ما أسس له اإلمام اجلويين أدق وأمشل ما كتبـه الفقهـاء 

 ؛موضـوعيا كليـاحول املوضوع، ألنه مل يعرض واجبـات اإلمـام يف قائمـة، بـل قـام بتـصنيفها تـصنيفا 
سـتتبع هلـذه الغايـة سياسـة الـدنيا مـن حيـث االنظام ومقصده األمسى هـو إقامـة الـدين، وفجعل غاية 

 ووظيفــة .إنــه ال قيــام للــدين إال بقيــام الــدنيا، فكانــت الــدنيا أيــضا موضــوعا لوظيفــة اإلمــام وواجبــه
األمنيــــة واجلزائيــــة : وظيفــــة نظاميــــة مبــــا تـــشمله مــــن وظــــائف فرعيــــة وهــــي: سياســـة الــــدنيا تتفــــرع إىل

 . وهو ما يتبني يف الفروع اآلتية. ووظيفة اجتماعية واقتصادية. دليةوالع

ية: : : : ثاينثاينثاينثاينللللالفرع االفرع االفرع االفرع ا يفة ا4 يةالو يفة ا4 يةالو يفة ا4 يةالو يفة ا4 ييييننننالو     ظظظظ
 يف تعـــد الوظيفـــة الدينيـــة أعلـــى الوظـــائف وأمههـــا علـــى اإلطـــالق،  إذ تـــرتبط شـــرعية الدولـــة

وم مفهـ إىل حـد القـول بـأن بعـض البـاحثنيحـىت لقـد ذهـب  ،1مبدى ممارستها هلذه الوظيفةاإلسالم 
الدولة اإلسالمية ينحصر يف العقيدة وما ينبثق عنها من منهج، وأن وظيفة الدولة تتلخص يف محاية 

 ،2 علـى العقيـدة يقتـصر-يف نظـره– دور الدولـة، بل إن نظام قيمي معني وتطبيقه يف الواقع العملي
 . 3الوظيفة األخالقية ذلك  يضيف إىل الباحثني منومن

هــذه تمــع تــنعكس علــى أداء الدولــة لوظيفتهــا، بــل يف حتديــد وال خــالف يف أن عقيــدة ا
 ذاا، إال أن حصر مفهوم الدولة يف العقيدة، واختصار وظيفتها يف محاية نظام قيمي معني ةوظيفال

 هدايــة رســالةاإلســالم ألن  ، مــذهيبال يعــين أن النظــام اإلســالمي نظــاموتطبيقــه علــى أرض الواقــع، 
عـــات اإلنـــسانية وتوجيـــه ســـعيهم حنـــو حتقيـــق الغايـــة الـــيت خلقـــوا مـــن لنـــاس وإلصـــالح أحـــوال اتمل

ويعتمد .  ومن مث حتقيق سعادم يف الدارين،أجلها، وهي حتقيق العبودية اخلالصة هللا تعاىل خالقهم
وتعـد . ذلـك أساسـا علـى مـدى التـزام النـاس بـاملنهج الـذي وضـعه اهللا هلـم والـشرعة الـيت شـرعها هلـم

قيــــق أهــــدافها بــــالوازع  الــــيت اختــــذها اإلســــالم لــــضمان احــــرتام الــــشريعة وحتالدولــــة إحــــدى الوســــائل
لتمكني للـــدين وتـــوفري البيئـــة الـــصاحلة فـــا.  إال أنـــه ال يغـــين غنـــاءه4،رق الـــوازع الـــديينالـــسلطاين إذا 
 .فيهـا دولتـه ة هلجرتـه إىل املدينـة وإقامـ� كان علـى رأس األهـداف الـيت رمسهـا النـيب ،لظهوره ومنوه
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 البـــد مـــن انــضمام عنـــصر الـــسلطة، لتـــصبح مـــن  كـــانيتحقـــق مبجـــرد الــدعوة، بـــلذلـــك لفلــم يكـــن 

�_ َ�a3	�a�cM /ِ7k( : قال تعـاىل،مؤيدات الدين، ويكون الدين من أهداف السلطةَ� c�َ��c3a� �a�ciْ�#ِG  (ِ6ِـpa
 
zHaLْ�	 c@a-ِiْBc�ِ� �َ�a� (ِ6z��	  ِ� 
�aَـ�_  :ُ�ـ�  a@-َِـ:  aQ�ُ:-ِ_P cـS�ْ	(1 . عنـدالـصحابة رضـوان اهللا علـيهم مـا نبـه إليـه وهـو 

تفـق علمـاء مث ا. 2..."أال إن حممدا قد مات والبد هلذا الدين ممـن يقـوم بـه: " بقوهلم�وفاة النيب 
املسلمني على أن حفظ الدين والـذب عنـه وإقامـة شـعائره يـأيت علـى رأس أهـداف اخلالفـة، بـل هـو 

 وحدها؛ فــ اخلالفةال يقف ذلك على و. 3ة إىل حتقيقهاالغاية القصوى اليت تعد باقي الغايات وسيل
 مجيـــع الواليــــات يف اإلســـالم مقــــصودها أن يكــــون الـــدين كلــــه هللا، وأن تكـــون كلمــــة اهللا هــــي ..."

 :ويتضمن ذلك عدة أهداف فرعية. 4"العليا

ند اال ند االا ند االا ند االا ٔٔا ٔٔ تحريف ٔٔٔٔاصل اصل اصل اصل حفظ حفظ حفظ حفظ : : : : ولولولولللللبببب يري وا تحريف ا4ين من ا يري وا تحريف ا4ين من ا يري وا تحريف ا4ين من ا يري وا لا4ين من ا لتغ لتغ لتغ     للللتغ

، 5إصــالح ديــن اخللــق مــن أجــل حتقيقهــا، امــة الواليــة الع الــيت وجــدتهــدافعلــى رأس األ
وقـد حتـددت  .فـظ أصـول الـدين مـن التزييـف والتحريـفحب ؛6حراسـة اإلميـانفيقع على قمة مهامها 

ويكــون حفظهــا . 7أصــوله بإمجــاع األمــة وفقــا لتعــاليم الكتــاب والــسنة فلــم يبــق جمــال لالجتهــاد فيهــا
 : على سبيلني

الرقابـة علـى مـا و ، الـدين علـى مـستوى ممارسـة األفـرادتعهـدسبيل احلماية والوقايـة؛ ب: األول
اإلحلــــاد كنــــع انتــــشار العقائــــد الباطلــــة ات وأفكــــار منافيــــة للعقيــــدة الـــصحيحة، مبينـــشر مــــن اعتقــــاد

وحماربــة البــدع والــضالالت واألهــواء،  ؛لخرافــات الــيت تفــسد علــى النــاس ديــنهمالتــصدي ل و،والوثنيــة
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 وخاصة ما ذاع منهـا وانتـشر وأصـبح يـشكل خطـرا علـى سـالمة واألفكار اهلدامة واملثرية للشبهات،
ورصـد احلـوافز مـن أجـل التزامـه، مث  ،وإزالـة الـشبهة عـن الـزائغني العقيدة، وذلك ببيان حقيقـة الـدين

وقـد عاقــب اخللفـاء الراشــدون يف مثـل هــذه . 1وضـع الزواجـر الــشرعية ملعاقبـة املــصرين علـى الــضالل
منـــع التـــشكيك يف : ومـــن محايـــة الـــدين أيـــضا. 2ديدة علـــى الـــديناملعاصـــي ملـــا فيهـــا مـــن خطـــورة شـــ

الثوابـــت الـــيت اتفـــق عليهـــا علمـــاء اإلســـالم ونقلـــت نقـــال صـــحيحا عـــن ســـلف األمـــة مـــن الـــصحابة 
 نصا واعتقادا، والثبات عليها من دون تغيري أو تبديل أو تأويـل �والتابعني، مما حفظوه عن النيب 

 . 3ل، إذ ال يسوغ فيها االجتهاد الذي يسوغ يف الفروعللنصوص أو حتميلها بأكثر مما حتتم
، فـال يقـف أمـر من خالل العمل على نشره وتعليمه للناسسبيل اإلحياء واإلمناء؛ : والثاين

محايــة الــدين وحفظــه عنــد حــد مناهــضة البــدع والــضالالت وفــرض الزواجــر والعقوبــات عليهــا، وإمنــا 
العقيدة الصحيحة وإحيائها يف النفـوس، وتعريـف النـاس يرقى إىل عمل أكثر إجيابية، يتمثل يف بث 

حــىت تكــون حيــاة ...  مــن خــالل أســاليب التعلــيم والــدعوة والتثقيــف�بكتــاب اهللا وســنة رســوله 
ومـا قـام بـه اخللفـاء الراشـدون . املسلمني منسجمة مـع ديـنهم، وسـلوكهم يـصدر عـن علـم ووعـي بـه

 يف مــصحف إمــام، وبعــث املعلمــني مــع نــسخ مـن مجــع القــرآن يف مــصحف واحــد، مث توحيــد كتابتـه
 .منه إىل األمصار، يعد أبرز مثال على قيام الدولة بدورها يف هذا املضمار

                                                 
اء علوم الدين، دار الكتاب العريب، دت، الغزايل، إحي. 177-176اجلويين، الغياثي، املرجع السابق، ص : ينظر 1
 . 3/239ابن تيمية، جمموع الفتاوى، املرجع السابق، . 7/40دم، 
حممـد بـن احلـسن اآلجـري، : ينظر يف األمثلة التارخيية حول حماربة أهل البدع عن عمر وعلي وعمر بـن عبـد العزيـز 2

 .  228، 227، 74، 73، ص 1403ت، حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بريو: الشريعة، حتقيق
إن أغلــب : هــذا عــن جزئيــات العقائــد ممــا ال ســبيل إىل معرفتــه إال بــالوحي، أمــا أصــول العقائــد فقــد قــال اآلمــدي 3

العلمـاء قـد اشـرتطوا فيهـا االجتهـاد، وقـالوا بعـدم جـواز التقليـد يف أصـول العقائـد، ومل جيـزه سـوى بعـض الفـرق كاحلــشوية 
ســيد اجلميلــي، دار الكتــاب : ســيف الــدين اآلمــدي، اإلحكــام يف أصــول األحكــام، حتقيــق: ينظــر. يوالتعليميــة والعنــرب

وقد أنكر عليه الشوكاين هذا القول ورآه تكليفـا جلمهـور األمـة . 4/229م، 1986هـ، 1406، بريوت، 2العريب، ط
حممــد بـن علــي : ينظــر يف ذلـك... مبـا ال يطيقونـه مــن االسـتدالل العقلــي علـى وجـود اهللا وغــري ذلـك مــن أصـول العقيـدة

، مؤسسة الكتب الثقافية، 2حممد سعيد البدري، ط: الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حتقيق
 .    446-444هـ، ص 1413، 2بريوت، ط



 

الــردة ســببا النعــزال  جعــل منــع الــشارع مــن توليــة غــري املــسلمني الواليــات العامــة، ومــن أجــل ذلــك
 الكــافر ال واليــة لــه علــى  ألن إمجاعــا؛ أهــل احلــل والعقــدَِقبــلاخلليفــة مــن غــري حاجــة إىل عزلــه مــن 

 .1 أحكامهاملسلمني، وبكفره خيتل مقصود اإلمامة الذي هو إقامة اإلسالم وتنفيذ
وظيفة الوالية العامة جيب أن تعكس عقيدة اتمع وتتمثل تصوراته العامـة للكـون واحليـاة، 

. ر أسـباب املعـاشيتطوب  االهتمام، يف خضمه األمةذهلوجيب أال تضمر الغايات العليا هلذا الدين و
 ال يرضـى عاقـل بيـد أنـهمفهـوم البواعـث، السـتكثار مـن خـريات الـدنيا فإن سـعي النـاس وكـدحهم ل

هي البطن املآلن، والبـدن املـزدان، فـذاك جمـرد لسعيه يف هذه الدنيا لنفسه أن تكون الغاية القصوى 
 ونـزول عـن املكانـة هدف حيواين، ووقوف احلكومات والشعوب عنده هبوط بقيمة العـامل ورسـالته،

ً# ��aLَ�َ� #aSk َ� _�ُ:#a$ْ%َ�aِ�_�ُ�_(، 2اليت أرادها اهللا له â�a� _�ُ.k َ�a
 #a$_�َ�ِ� #َ� aQ�cEah_-ُ'(3.    

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب ٓٓاقامة شعائر ا4ين واشاعة اخالقه وادابهاقامة شعائر ا4ين واشاعة اخالقه وادابهاقامة شعائر ا4ين واشاعة اخالقه وادابهاقامة شعائر ا4ين واشاعة اخالقه وادابه: : : : للللب ٓٓ ٔٔ ٔٔ ٕٕ ٕٕ ٕٕ ٕٕ    

اىل مــن مــا شــرعه اهللا تعــ علــى  الــدينحفــظمــن الواجبــات الــيت تــضطلع ــا الواليــة العامــة، 
، واملداومــة عليهــا واحلفــاظ علــى أوقاــا واملبالغــة يف � بإقامــة شــعائره علــى ســنة النــيب ،العبــادات

 وتربيـة لألجيـال علـى االحتفـال ،حفظا هلا من االنـدثار وترغيبـا للنـاس فيهـا... االهتمام والعناية ا
رز مــا صــرح بــه اخللفــاء وقــد كــان ذلــك مــن أبــ. ــا واالســتقامة عليهــا والعلــم بأحكامهــا والعمــل بــه

وكــان عمــر . 4الراشــدون وعملــوا بــه، حيــث كــانوا إذا ولــوا واليــا علــى جهــة جعلــوا إمامــة الــصالة إليــه
إين مل أستعمل عليكم عمـايل ليـضربوا أبـشاركم وليـشتموا أعراضـكم ويأخـذوا أمـوالكم : " يقول�

 . 5..."ولكين استعملتهم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم

                                                 
 . 99-98املرجع السابق، ص  اجلويين، الغياثي،. 186املرجع السابق، ص الباقالين، التمهيد،: ينظر 1
من بديع ما جـادت بـه قرحيـة الـشيخ الغـزايل رمحـه اهللا تعـاىل يف بعـض خطبـه الـيت ألقاهـا جبامعـة األمـري عبـد القـادر  2

 .بقسنطينة قبيل وفاته
 115سورة املؤمنون، اآلية  3
 .35/38ابن تيمية، جمموع الفتاوى، املرجع السابق، ج 4
، ار صــادر، دإحــسان عبــاس: قيــق، حت الطبقــات الكــربى،اهللا البــصري الزهــري  حممــد بــن ســعد بــن منيــع أبــو عبــد5

 .3/281، م1968، بريوت



 

عــزاز مــن أجــل إإعــالء شــعائر الــدين والقيــام ــا ورفــع شــأا، لواليــة العامــة فيجــب علــى ا
 . 1الدين، رغم أن هذه العبادات ليست خمتصة بنظرها وال هي من األحكام اليت تفتقر إىل تـدخلها

ـــشعائر الظـــاهرةإقامـــة يف إمنـــا ينظـــر اإلمـــام ويـــرى اجلـــويين أن  قـــسم يـــرتبط :  علـــى قـــسمنيي وهـــ،ال
وقــسم حيــصل فيهــا . جلمع واألعيــاد وجمــامع احلجــيج، ومهمــة اإلمــام فيهــا تنظيميــةباجتمــاع كبــري كــا

االجتماع لكنه من قبيل االجتماع اليـسري، كـاألذان والـصلوات اخلمـس فـإن اإلمـام ال يتـدخل ـذه 
أما ما مل يكن . قهرا واختلف العلماء هل حيملهم عليها ،الشعائر إال إذا عطلها أهل قرية أو ناحية

 . 2ظاهرا، فال نظر له فيها إال إذا رفعت له واقعة فيحكم فيهاشعارا 

فتقوم الوالية العامة إذن على الشعائر الظاهرة كصالة اجلماعات الكبرية واجلمعة، وتشرف 
إىل غــري ذلــك ممــا حيتــاج إىل تنظــيم أو يــؤدي تــرك ... علــى تــسيري احلجــيج وتنظــيم مواقــع املناســك

كمـا تقـوم بإثبـات بعـض األسـباب الـشرعية كـالتعريف بأوقـات . الفنتالعناية به إىل الفوضى أو إىل 
 ...إىل غري ذلك مما يتعلق بعموم الناس... الصالة، وثبوت هالل رمضان والعيد
ببيـــان الـــدين للنـــاس وتقريـــب أحكامـــه إلـــيهم وتعزيـــز حـــضوره يف كمـــا تقـــوم الواليـــة العامـــة 

ة علــى هــذه األمــة، وهــو مهمــة العلمــاء فــرض كفايــالــذي هــو االجتهــاد  تــشجيع  بواســطة،اتمــع
الربانيني الذين سخروا أنفسهم وحيام لتعلمه وتفقهه، ولكن للدولة دورا يف ذلك يتمثل يف دعمه 

ولــيس هــذا مــن الوظيفــة االجتهاديــة االشــرتاعية الــيت ذكرناهــا يف املطلــب  .3ويئــة أســبابه ووســائله
ا الدولــة، وهــذه عامــة يف كــل األحكــام والقــضايا األول، ألن تلــك قاصــرة علــى القــوانني الــيت تــضعه

  .الشرعية
،  واآلداب الــشرعيةبتنــسيق احلريــات الفرديــة يف جمــال األخــالقوتقــوم الواليــة العامــة أيــضا 

بغيــة تأســيس حيــاة خلقيــة أرقــى، وفــسح اــال لنمــو احليــاة الروحيــة، فيــدخل العنــصر األخالقــي يف 
 يف إزاحــة العقبــات وتــذليل  دورهــا أيــضايتمثــلكمــا  .4فهاعناصــر الــيت تكــون الدولــة وأهــدامجلــة ال

                                                 
جتدر اإلشارة إىل أن هذه املـسألة اختلـف فيهـا الفقهـاء، وهـي هـل يـشرتط يف انعقـاد صـالة اجلمعـة إذن ويل األمـر  1

ابــن رشــد، بدايــة :  مــثالينظــر. وتعيينــه لإلمــام، فــذهب احلنفيــة إىل اشــرتاط إذنــه، ورأي اجلمهــور عــدم افتقارهــا إىل ذلــك
 .  2/336اتهد، املرجع السابق، 

وميثــل لــذلك مبــن تــرك صــالة متعمــدا وامتنــع عــن قــضائها، . 200-197املرجــع الــسابق، ص  اجلــويين، الغيــاثي، 2
 .حيث اختلف العلماء يف حكمه، فرأى الشافعي قتله، ورأى غريه حبسه وتعذيبه

 التقـصري يف أمـر االجتهـاد، األمـراء واخللفـاء يف إضـاعة االهتمـام حبمـل أهـل يرى ابن عاشور أن من بني اآلمثـني يف 3
 ).1(، هامش 408املرجع السابق، ص مقاصد الشريعة،. الكفاءة عليه

 .220، ص38، املرجع السابق، عددوظيفة الدولةعثمان ضمريية،  4



 

الــصعوبات أمــام العــاملني يف ســبيل الــدعوة، ويئــة املنــاخ واحملــيط بتطهــريه مــن امللهيــات واملغريــات 
وال يقتــصر دورهــا علــى جمــرد رســم القــوانني اإلســالمية، فهــذا جــزء يــسري مــن جممــوع ...واملهيجــات

ني اليقني املـستحوذ علـى العقـل، واخللـق الـذي يـصطبغ بـه الـسلوك، اليت جتمع ب..احلقيقة اإلسالمية
 1 ..والنظام الذي جيب أن تنضبط به أصول املعايش كلها

ند ا ند اا ند اا ند اا لا لب لب لب ناس اكفة: : : : ثالثثالثثالثثالثللللب ناس اكفةيغ رساn االسالم  ناس اكفةيغ رساn االسالم  ناس اكفةيغ رساn االسالم  لليغ رساn االسالم  للبل للبل للبل ٕٕبل ٕٕ     تتتت

ويتجلى دور الدولة احلاكمـة علـى صـعيد العمـل اإلسـالمي يف النهـوض جبـانبني اثنـني، إن "
ح أن ينـوب عنهـا يف النهـوض مـا أحـد، أحـدمها جانـب داخلـي يتعلـق هي اونت فيهمـا مل يـصل

 ة الدينإقامو. 2"حبال املسلمني أنفسهم، ثانيهما جانب خارجي يتناول عالقة املسلمني مع غريهم
بنشر اإلميان به عـن طريـق الـدعوة إىل اإلسـالم وبيـان حماسـنه، وإزالـة تكون  ،على املستوى اخلارجي

ثاين واجبـات اإلمـام جتـاه أصـول اجلويين وقد جعله  ... طريق وصوله إىل الناسالعوائق اليت تقف يف
دعم جهـود األمـة يف القيـام بالـدعوة ، وبـ3الدين، وسبيله يف ذلـك احلجـة واادلـة بـاليت هـي أحـسن

صــرف و وبتــسخري القــوة حلمايــة الــدعوة باألســاليب الردعيــة. يــن اهللا تعــاىل يف الــداخل واخلــارجإىل د
 الـيت قـد تبلـغ حـد العمـل العـسكري، وهـو واجـب املـسلمني ،اخلارجي بكل وسائله وأسبابهالعدوان 

 .4مجيعا وال ميكنهم القيام به إال بواسطة حكامهم وقادم
. ولقــد انفتحــت يف عــصرنا احلــايل آفــاق كبــرية للــدعوة إىل اهللا وتبليــغ دينــه إىل اخللــق كافــة

ة يف األمـــة وتزويـــدها باإلمكانـــات املختلفـــة املاديـــة ودور الواليـــة يف ذلـــك هـــو جتنيـــد الطاقـــات الفـــذ
ولقــد تــوىل علمــاء اإلســالم قــدميا هــذه املهمــة بــشكل تلقــائي عنــد انــشغال . واملعنويــة لتقــوم بــدورها

احلكام بالتمكني مللكهم وتكريس حكم العائالت، على حساب الشورى وحق األمة يف االختيار، 
أن كثــريا مــن هــؤالء احلكــام كــانوا يــدركون هــذه احلقيقــة، إال أن مــا ال ميكــن إنكــاره رغــم ذلــك، هــو 

ويسعون لتحقيقها فمنهم من كان يسهم فيـه مـن خـالل توسـيع رقعـة الدولـة باجلهـاد يف سـبيل اهللا، 
... وعــن طريــق التــشجيع املــادي واملعنــوي علــى الــدعوة، باإلغــداق علــى العلمــاء والــدعاة والوعــاظ

 .وإجالهلم ورفع مكانتهم
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ية : : : : ثثثثثالثالثالثالللللالفرع االفرع االفرع االفرع ا نظا يفة ا ية الو نظا يفة ا ية الو نظا يفة ا ية الو نظا يفة ا ممممالو ل لظ لظ لظ     ظ
الوظيفــة النظاميــة مــن األســس الــيت عليهــا قيــام الــدول، ألنــه ال ينفــك عــن االضــطرار إليهــا 

يردعهـا، فيحـدث اجتماع، وألن طبيعة النفس البشرية جبلت على التعـدي إذا مل جتـد الـوازع الـذي 
ُسات احملمـودة، وعظـم  االفتقـار إىل الـشرائع والـسنن والـسيا..."االختالف والتشاجر، ومن مث يقـع 

االنتفـــاع بـــامللوك احلـــسين الـــسرية لريدعـــوا الظـــامل عـــن ظلمـــه، ومينعـــوا الغاصـــب عـــن غـــصبه، ويعـــاقبوا 
 تشرتك يف ةفيوظهي  .1" يف مجيع أمورهوا اجلائر حىت يعود إىل االعتدالعالفاجر على فجوره، ويقم

متثل عناصر أساسـية يف ها، إذ عقائدوجوب القيام ا كل الدول مهما اختلفت مشارا وتباعدت 
 حيـث ،ويـسميها العلمـاء باملـصاحل.  زوال الدولـة وتفككهـايعـين والتفـريط فيهـا ،قيام الدولة وبقائهـا

 ويطلقــون علــى األعمــال األمنيــة واملواجهــات . صــيانة املــصاحل عنــدهمإن مــن أهــم واجبــات اإلمــام
، الرتباطهــا بــاألمن الــداخلي )صاحلحــروب املــ(اســم الــيت حتــدث بــني الدولــة وبــني اخلــارجني عليهــا 

األمنيــة واجلزائيــة املــسائل الــسياسية واإلداريــة واملاليــة و:  وتــشمل الوظيفــة النظاميــة.للدولــة وللمجتمــع
األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر، أداء : حمــاور كــربى هــيثالثــة وهــي تنــدرج حتــت .. والقــضائية

 عـــرب  علـــى حتقيـــق ذلـــك العامـــةوتقـــوم الواليـــة. 2لاألمانـــات إىل أهلهـــا، واحلكـــم بـــني النـــاس بالعـــد
 . حتقيقا للعدل والنظام يف اتمعو، وفقا للشرع يف سنن وقوانني مضبوطة معدة سياسات

، 3وقــد مجــع اجلــويين األمــور الــيت ينظــر فيهــا اإلمــام حتــت مــا يتعلــق بنظــره مــن أمــور الــدنيا
 اإلسـالم مـن خـالل توسـيع أراضـي طلب ما مل حيصل، وذلـك باجلهـاد ونـشر: وقسمها إىل قسمني

 . 4املسلمني وبسط نفوذ الدولة اإلسالمية على أكرب قدر ممكن من األمم والشعوب
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 .205-201الغياثي، ص  3
إذا كانـــت لغـــة عـــصر اجلـــويين تعـــين حتـــصيل املزيـــد مـــن األراضـــي والـــشعوب والبلـــدان لنـــشر اإلســـالم وكفالـــة ذلـــك  4

 أصــبح غــري إن مبــدأ التوســع الــذي كــان تعتمــده الــدول يف املاضــي. باجلهــاد، فــإن لغــة عــصرنا ميكــن أن تعــين شــيئا آخــر
مرغوب فيه يف عصرنا ملا له من أبعاد سيئة للغاية نظرا لصعوبة تغيـري التقـسيم اإلقليمـي بعـد أن بـدأ مييـل إىل االسـتقرار، 

فغـدا حتـصيل مـا . ولتطور القوة املادية والعسكرية حىت أصبحت أية مواجهة بني دولتني تعين الدمار الشامل أو قريبا منه
ينبغي إعادة النظر يف وسائلها، باختـاذ التعـاون بـني أعـضاء اتمـع الـدويل وسـيلة جديـدة تيـسر مل حيصل من األمور اليت 

فالـسعي إىل توسـيع دائـرة نفـوذ .. مهمة الدولة اإلسالمية يف حتقيق أهداف اجلهاد من غري ممارسته فعال بالـصورة القدميـة
أصبح من أهم واجبات الدولة الـيت تتخـذ مـن .. قتصاد اإلسالم ودولته بالوسائل السلمية اليت تعتمد على السياسة واال

اإلســالم دينــا وتعتــرب نفــسها حاميتــه، وال ميكــن أن حيــصل ذلــك إال بتحــصيل املكانــة الالئقــة يف اتمــع الــدويل بواســطة 



 

 وذلـك ،وحفظ ما حصل، بالدفاع عنـه ضـد أي اعتـداء خـارجي مـن أهـل الكفـر والعـدوان
هلــه مث حفظــه علــى أ.  الــردع ضــد األعــداءضمانبتحــصني احلــدود والثغــور، وإعــداد العــدة الالزمــة لــ

وذلــــك علــــى  ...ن االضــــطراب واالقتتــــال والتظــــامل خطــــة اإلســــالم داخليــــا مــــفيمــــا بيــــنهم، بــــصون
 .على مستوى اجلزئياتالكليات، وعلى مستوى : مستويني

 عنده، هو القضاء على أهـل الفـساد واـرمني وقطـاع الطـرق مـن أجـل اتفاملقصود بالكلي
 .تأمني السبل وإحالل األمن العام يف البالد

ــــة أقــــسامأمــــا  ) التعزيــــرات (1الفــــصل يف اخلــــصومات، وإقامــــة الــــسياسات: اجلزئيــــات فثالث
الوالية علـى مـن ال ويل لـه يف أنفـسهم ، وهي والعقوبات الزاجرة، والقيام على املشرفني على الضياع

األخــري وهــذا القــسم ... رعايــة القــصر واحملتــاجني مبــا فــيهم العجــزة وغــريهم مــن الــضعفاءبوأمــواهلم، 
 . بالوظيفة االجتماعية للدولةيلتحق

 أن هـــذه املفاســـد حتـــدث  هـــواألول: رينيرجـــع إىل أمـــ  التفريـــق بـــني الكلـــي واجلزئـــيومعيـــار
باجتماع أهل الشر على تعريض الناس للخطر وقض مضاجعهم وسلب أمنهم وطمأنينتهم، حبيـث 

 وهذا .س إىل الدولة ودفع شرهم عن الناصدهميكونون قوة ال ميكن لألفراد جماتها، فرتجع مهمة 
 .نظر كلي ألنه يتعلق بالعموم

أن قيام الدولة برتتيب قوات مسلحة للقضاء عليهم يـؤدي إىل كـف شـرهم ، فهو الثاينأما 
 وتتحقق املعاجلة اجلذرية والكلية ومنعهم من التجمع مرة أخرى ويف ذلك حسم ملادة الفساد ائيا،

نظـر جزئـي يف اخلـصومة  ألن نظـرهم صل اخلـصوماتمر ال حيدث للقـضاة يف فـاأل وهذا. للمشكلة
ومعـىن ذلـك أن نظـر اإلمـام يف هـذه . وقاصر على تلك اخلصومة، وال مينـع مـن حـدوثها مـرة أخـرى

، حـسبالقضايا هو نظر استباقي أو وقائي، فاملطلوب منـه لـيس إزالـة مـا هـو موجـود مـن الفـساد ف
 .  وقطع أسبابهابتداءوإمنا منع وجوده 

. يف القـرآن الكـرميثابتـة هـي مـن احلقـائق اللنظامية اليت تـضطلع ـا الواليـة العامـة والوظيفة ا

�	 Gِـ�ِ 
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مـصاحلها وذلك ملواجهة اسـتعالء الـدول االسـتعمارية والتوسـعية الـيت جتعـل مـن .. القوة االقتصادية والسياسية والعسكرية

 .  الداخلية قانونا تفرضه على كافة الشعوب
يالحـــظ هنـــا كيـــف اســـتعمل اجلـــويين مـــصطلح الـــسياسات بـــاجلمع ويف ســـياق حديثـــه عـــن معاجلـــة اإلمـــام للقـــضايا  1

 .وهو الغالب يف استعمال الفقهاء. اجلزئية، ما يدل على أن مصطلح السياسة ال يعدو أن يكون مرادفا للتعزير عنده
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إمنـــا ... ": � ويف ســريته بإمامــة املــسلمني، منهــا قولــه �كمــا ورد ذلــك يف ســنة النــيب 

  .4"...اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به

تصادية : : : : رابعرابعرابعرابعالفرع الالفرع الالفرع الالفرع ال Qية و يفة Qج� تصادية الو Qية و يفة Qج� تصادية الو Qية و يفة Qج� تصادية الو Qية و يفة Qج� ققققالو ع عظ عظ عظ     ظ
طبيعــة ذات مشوليــة أكثــر اتــساعا مــن أحكــام اإلســالمية لدولــة وظيفــة الــيت تــضطلع ــا الل

 النظـام الـذي حيكمهـا الشريعة اإلسالمية اليت تنبثق من اليقني االعتقادي وااللتزام الديين، إذ يغطـي
  إال أن ذلــك ال يعــين أن للواليــة أن ختــرج عــن،5املنطقـة كلهــا مبــن فيهــا مــن مــسلمني وغــري مــسلمني

ـــل هـــي متـــصرفة مبوجـــب الـــشرع فيمـــا تركـــه هلـــا مـــن جمـــال مقتـــضيات الـــشرع يف ممارســـة نـــشاطها،  ب
د والتدبري، وتلك هي حكمة وجودها، فتمارس صالحيات الرعايـة للمجتمـع الـذي خيـضع لالجتها

 .هلا على املستويني االجتماعي واالقتصادي
النهوض بـالدولـة اإلسـالمية لعامـة يف فإضافة إىل الوظيفتني الدينية والنظامية، تعتين الوالية ا

 والعمــــل علــــى تعمــــري الــــبالد ورقيهــــا، وحتقيــــق التكافــــل االجتمــــاعي بــــني أفــــراد اتمــــع االقتــــصاد،ب
تــوفري أســباب املعيــشة للنــاس، واحلفــاظ علــى الــصحة وتحقيــق العمــران، فهــي معنيــة ب. 6اإلســالمي
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رف الــضرورية وإجبــار مــن تعــني هلــا، قيــام الــصناعات واحلــضــمان والعالقــات االجتماعيــة العامــة، و
 . 1واإلنفاق على هذه الواجبات
فرض القيود علـى احلريـات االقتـصادية مـن خـالل التـدخل يف النـشاط وال يقف األمر عند 

، ولكــن يتعــدى ذلــك 2بعــض البــاحثني  كمــا يــرىاالقتــصادي الفــردي، والتنظــيم الــدقيق حلــق امللكيــة
الناس عليها، والذب عن مصاحلها االقتصادية على املستوى إىل ختطيط املشاريع االقتصادية وحث 

وليس مثة خالف بني فقهاء اإلسالم عامة والبـاحثني يف االقتـصاد اإلسـالمي خاصـة، ... "اخلارجي
حول مبدأ تدخل الدولة يف النـشاط االقتـصادي، ولكـن يقـوم اخلـالف بيـنهم حـول الـسند الـشرعي 

 .3"دههلذا احلق، وحول مدى هذا التدخل وحدو
مــا جيــب علــى الواليــة العامــة القيــام بــه علــى املــستوى االجتمــاعي واالقتــصادي يــدور وأهــم 

األمـة أحوال إصالح والوفاء بالضرورات واحلاجات اليت ال غىن للمجتمع عنها، : حول ثالثة حماور
العمـل علـى بالعمـل علـى بنـاء قوـا وهيبتهـا وعزـا، مث وإزالة الفساد عنها يف كافـة جمـاالت احليـاة، 

 .حتقيق وحدة املسلمني ومجع كلمتهم

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ     الوفاء 9حلاجات والرضورات العامةالوفاء 9حلاجات والرضورات العامةالوفاء 9حلاجات والرضورات العامةالوفاء 9حلاجات والرضورات العامة: : : : للللبببب

 سياسـة الـدنياتندرج مهمة الوفاء باحلاجات والضرورات العامة للمجتمع اإلسـالمي ضـمن 
الوظــائف األساســية للواليــة العامــة، وهــي تــشرتك يف ذلــك مــع الــسلطة العامــة يف أي تعــد مــن الــيت 
، إال أن هدفها من ممارسة هذه الوظيفة هو ضمان استقامة احلياة العامـة للمـسلمني علـى ـج دولة

 ألمته، والتمكني للدين مـن خـالل سـد اخللـة ودفـع احلاجـة وتـسهيل �اهللا تعاىل الذي رمسه النيب 
 . احلياة على الناس حىت ال ينشغلوا بالسعي  عن عبادة رم

 ال ميكـــن حتديـــدها بـــشكل ـــائي وال تفـــصيلي حبيـــث لـــى أن أهـــداف الـــسلطةعاتفـــاق مثـــة 
التقــدم احلـــضاري تــصلح جلميــع األزمــان ولكــل اتمعــات البـــشرية، ألن ذلــك يتوقــف علــى درجــة 

                                                 
 .226، املرجع السابق، صوظيفة الدولةعثمان ضمريية،  1
. ا بعــدها ومـ103فـوزي حممـد طايـل، أهـداف وجمـاالت الــسلطة يف الدولـة اإلسـالمية، املرجـع الـسابق، ص: ينظـر 2

ورغــم أن الباحــث يــدخل كثــريا مــن اــاالت الــيت ميكــن للدولــة أن تقــوم ــا، حــىت تلــك الــيت ال ميكــن إدراجهــا حبــال مــن 
األحوال ضمن مفهوم األمن، إال أنه ال ميكـن اختـزال دور الدولـة يف اإلسـالم يف حتقيـق أمـن اتمـع وفـرض القيـود علـى 

 .ال لوظيفة الدولة الدينية، وفيه تطويع هلا لتخضع للمفاهيم الغربيةاحلريات االقتصادية، ألن يف ذلك جتاه
نقـال عـن فـوزي حممـد طايـل، املرجـع الـسابق، . 1/135حممد شوقي الفنجري، املدخل إىل االقتـصاد اإلسـالمي،  3
 .103ص



 

 يف عـصر  أو ذاكاتمـع هـذا ه السياسي، وطبيعـة املـشكالت الـيت يعيـشهاومدى تطور.. للمجتمع
 هو � الرسول  يف الدولة اإلسالمية؛ فرغم أنوينطبق هذا األمر على الوالية العامة. 1من العصور

اقتـضت مـن تطـورة املن ضرورات احلياة العامـة غري أالقدوة يف حتديد قضايا وجماالت الوالية العامة، 
كما برز . �اخللفاء الراشدين أن يتخذوا من السياسات ما مل يكن بالضرورة مماثال لسياسة النيب 

. �كل واضــــح، رغــــم قــــرب العهــــد بيــــنهم، وبــــزمن النــــيب التبــــاين بــــني سياســــام وتــــصرفام بــــش
، والفتوحــات الــيت حــدثت يف خالفــة �فاالضــطرابات الــيت ســببتها حركــة الــردة يف عهــد أيب بكــر 

...  وقبيلهـا� عمر وعثمـان رضـي اهللا عنهمـا، مث الفـنت الـيت أصـابت املـسلمني غـداة خالفـة علـي
مـن حيـث املـنهج شـدة ولينـا، أو مـن حيـث كل ذلك قد فرض تباينا بني سياسة كـل مـنهم، سـواء 

 �تـصرفات النـيب وبناء على ذلـك، اتفـق العلمـاء علـى أن . األولويات اليت بنيت عليها سياستهم
 إلــزام التــصرفات املقــصود ــا التــشريع، علــى األقــل يف تفاصــيلها  بعــده،غــري ملزمــة لألمــة باإلمامــة

 وقد يرجع النظر فيها إىل من ويل األمر بعده، ، املطروحة العامةمعاجلة املشكالتوأن االجتهادية، 
 . واجتهاده�الف تصرف النيب خي

ـــات الواليـــة العامـــة يف تتو  مـــن الواقـــع واقتـــضاء اقـــانطال الوفـــاء حباجـــات األمـــة،حـــدد واجب
ــــضرورة ــــات إال يــــسريا، مــــوكال ذلــــك إىل حيــــث إن واحلاجــــة،  ال ــــشارع مل يفــــصل يف هــــذه الواجب ال

 ت امللحــة الــيت يعرفهــا اإلنــسان بفطرتــه، ويــدركها حبكمتــه، مــستهديا يفاألعــراف الــسائدة واحلاجــا
عــن  العلمــاء  بعــضأعــرضورمبــا .  ذلــك ــدي اهللا ورســوله فيمــا نــزل بــه القــرآن وبينتــه الــسنةأصــول

 وإمنـا .أمور الـسياسة وإدراكهـم ملتطلباـاختـصاصهم بـ مـوكال ذلـك إىل أويل األمـر ال،التفصيل فيهـا
ة أو احنـراف عـن أهـدافها وغاياـا ومـنهج الـشارع الواليمن ا ما حدث تقصري  إذيتدخلون يف ذلك

 .يف معاجلتها
، وتيسري .. اليت ددهاووجوب محاية املدينة من األخطار: ومما ذكروه من احلاجات العامة

الل فري امليــاه واســتغ وتــو...أســباب احليــاة فيهــا ببنــاء األبنيــة ذات املنــافع العامــة كاألســواق والقنــاطر
مــصداقية أهــل املهــن وحــسن معــاملتهم ومحلهــم علــى  والتحقــق مــن ..مواردهــا وأوجــه االنتفــاع ــا

.. .، وتوفري مسالك لتوزيع إنتاجهم ومحل الزراع على استغالل األراضي بالزراعـةأعماهلم يف اإلتقان
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لبلـد معرفـة أخبـار او... حث السكان على اكتـساب الفـضائل كـاخلط واحلـساب والتـاريخ والطـب و
 . 1لتمييز املصلح من املفسد، وملعرفة احملتاج ليعان، وصاحب الصنعة ليستعان به

 يقرهـا الـشارع وحيـث علـى الوفـاء ـا، ،ضـروري ألي جمتمـعوأمثاهلا مما هـو اجات احلفهذه 
حىت لو مل يبني ذلك بنصوص، ألن عادته يف التشريع أن يرتك مطالب اجلبلة على اإلباحة من غري 

تفويضا الضطرار املكلفني إليها، ولكنه يتوجـه إلـيهم بالطلـب إذا ملـس مـنهم تفريطـا أو حث عليها 
إال أن الفــارق بــني اتمــع املــسلم وبــني غــريه يكمــن يف املنطلقــات العقيديــة الــيت . تقــصريا يف أدائهــا

واألهـداف حتكم تصوراته، ويف املنهج الذي ينبغي أن تتبعه الوالية العامة يف معاجلة هذه اـاالت، 
 .2سبل هذه املعاجلةواليت تتوخاها من خالل ممارستها هلا، 

ند ا ند اا ند اا ند اا لا لب لب لب ٔٔاصالح احوال االمة اصالح احوال االمة اصالح احوال االمة اصالح احوال االمة : : : : ثاينثاينثاينثاينللللب ٔٔ ٔٔ ٔٔ ٕٕ باب قوهتإٕ ئة ا باب قوهتاو ئة ا باب قوهتاو ئة ا باب قوهتاو ئة ا سـو سـي سـي سـي ٔٔي ٔٔ     هتهتهتهت

هي مفروضة على ويسميها العلماء بفروض الكفاية، اليت الوالية العامة بالواجبات تضطلع 
 أســـباب تـــشريع فـــروض فـــإن مـــن .3مـــن أجلهـــا وجـــدت الواليـــة وقامـــت الدولـــةو،  يف األصـــلاألمـــة

الكفايــة، أــا إذا كلــف ــا اجلميــع كــان مفــسدا ملعاشــهم، ومفــضيا إىل إمهــال ارتفاقــام، وال ميكــن 
 .4ألن كل واحد يتيسر لـه مـا ال يتيـسر لغـريه... تعيني بعض الناس له وآخرين لغريه كاجلهاد والعلم

كالقـــضاء، ، منهــا وجـــود نظــام مـــن فــروض الكفايـــة ألن املــصلحة املقـــصودة تعــدالواليــات نفـــسها و
 .5البعض ا فإا شرعت للنظام، وحتصل بقيام .. واحلسبةواخلالفة،

                                                 
 .1/87الدهلوي، حجة اهللا البالغة، املرجع السابق، :  ذلكينظر يف 1
 مبقاصدها ووسـائلها ضـاربني ؛أم أخذوها حبذافريهاذلك وهنا يكمن خطأ الذين استوردوا أنظمة احلكم الغربية،  2

  بالدنــا يفوال أقــول احلديثــة، ،"الدولــة احملدثــة"فكانــت .  مــدى انــسجامها مــع جمتمعاتنــا اإلســالمية النظــر يفصــفحا عــن
حيكمـه وهــو  نتاجـا لعمليـة التحــديث علـى الــنمط األورويب، األمـر الـذي جعــل منهـا إطــارا فوقيـا مركبـا علــى قمـة اتمــع،

منفــصل عنــه يف الوقــت نفــسه، حيــث شــكل هــذا التحــديث احنرافــا وابتــداعا يف عقيــدة اتمــع األساســية والــسائدة، يف 
حامــد قويــسي، : ينظــر قريبــا مــن هــذا املعــىن. ووســيلة لتحقيقهــا يف الواقــعالوقــت الــذي كــان ينبغــي أن تكــون الدولــة أداة 

 .11، هامش رقم20الوظيفة العقيدية للدولة اإلسالمية، املرجع السابق، ص
  .  303ص ، دار الرتاث، القاهرة، دت،7حممد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية اإلسالمية، ط 3
 .1/185ة، املرجع السابق، الدهلوي، حجة اهللا البالغ: ينظر 4
ســيأيت الحقــا احلــديث عــن توســيع مقاصــد الــشريعة وأن النظــام مــن بينهــا وكــالم . 1/185املرجــع نفــسه، : ينظــر 5

 .الدهلوي هنا من أوضح ما يستأنس به باإلضافة إىل الشاطيب



 

 مــن الواجبــات الــيت ختاطــب ــا األمــة بأســرها،  عنهــاوإزالــة الفــسادأحــوال األمــة إصــالح و


a( :ذلك، ألنه يعد جزءا من اإلميـانويقوم كل مكلف مبا يأ له وقدر عليه من aQ�c$ِ)_ucS�ْ	 a
 c�# aـ$ِ)_ucS�ْ	 
_�ciُ�_EaG c"#a�ِ�_
َ�  tٍ 
EaG  aQـ_c-c)ْf a6ـ  Nِ
c-_EaS�ْ#ِـG  aQ_� aـi_$a6a
  (ِ aـ� cS�ْ	 -ِإال أن بعـض األعمـال تتطلـب قـدرة . 1..)$_.َـ

ومعرفة وكفاية يف القائم ا، فال يكون وجوا شامال لكل املكلفني، وإمنا خيتص باخلطاب ا أهل 
واجــب علــى أهــل اآلراء الكليــة بــذل اجلهــد يف "فـــ : اإلمــام الــدهلوييقــول . العلــم والفــضل والطــول

... ورمبـا ال ميكـن ذلـك إال مبخاصـمات أو مقـاتالت . إشاعة احلق ومتشيته، وإمخال الباطل وصـده
 نوع عبادة، والقائم ا مأجور عند اهللا والقيام ذه األعمال. 2.."فيعد ذلك من أفضل أعمال الرب

  إال أن ذلك يتعـني علـى الواليـة العامـة مبـا متتلكـه مـن وسـائل وإمكانـات ...هتعاىل إذا خلصت نيت
تنفيذيـة، وألن دور ويل األمـر هـو القيـام علـى الفـروض الــيت ختاطـب ـا األمـة بوصـفه نائبـا عنهــا يف 

. 3تنفيذ شرع اهللا تعاىل والقيام بواجبها يف األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر بـالقوة والقهـر واإللـزام
ومـــن هنـــا اســـتنبط العلمـــاء ووالة األمـــر عـــرب التـــاريخ اإلســـالمي كثـــريا مـــن الواليـــات الـــيت مل يكـــن 

 .للمسلمني ا عهد، إال أا ترجع إىل هذا األصل
وقــد ذكــر الــدهلوي حاجــة املدينــة إىل أن حتفــظ مــن بعــض أنــواع اخللــل الــيت ال يقــدر علــى 

احلـرص علـى منـع اخللـل قبـل حدوثـه، والقـضاء هـا اممـن مهلـذا فـإن . القيام ا سوى الواليـة العامـة
رها،  منها أمورا ال ميكن ألي جمتمع أن يستغين عنها وال لسلطة أن مل أمعددو. عليه إذا حدث

األعمــال : نــذكر منهــا مــا يتعلــق بإصــالح أحــوال األمــة وتقويتهــا .وإال أدى ذلــك إىل فــساد عظــيم
وغــري ذلــك .. تعلــيم الفــساد، والتأليــب علــى العــصياناخلفيــة الــضارة باملدينــة كالــسحر ودس الــسم و

ــــب ــــة، كــــاللواط و. مــــن أعمــــال التخري ــــات الواجب ظهــــور عــــادات فاســــدة تــــؤدي إىل إمهــــال االرتفاق
ظهـور معـامالت ضـارة  .حفـظ اآلداب العامـة وغريهـا ممـا ينـدرج ضـمن .. والسحاق وإدمان اخلمـر

اكتفــاء النــاس . وغريهــا ممــا هــو مــن هــذا اجلــنس ...باملدينــة كالقمــار والربــا والرشــوة وتطفيــف امليــزان
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أو تــوجههم لــبعض النــشاطات دون بعــض ممــا يــضر ...  دون التوســع يف التمــدنتبــبعض االرتفاقــا
  .1املرافق العامةفتضيع بذلك كثري من ...باملدينة، مثل أن يقبل أكثرهم على التجارة ويرتكوا الزراعة

تكـون ملسلمني على أرضهم ويئـة أسـباب القـوة لتعزيز سيادة ا: ومما يدخل يف هذا اإلطار
دد املــسلمني بإكثــار ُ طــول حياتــه يقــوي عــ�مل يــزل رســول اهللا "، فـــ2األمــة عزيــزة مرهوبــة اجلانــب

 وأصــحابه يفعلــون �وإمنــا كــان . 3"الــسالح والــشوكة والظهــر واألزواد يزيــد ذلــك كلــه عامــا فعامــا


a(: وجلذلك تنفيذا ألمر اهللا تعاىل يف مثل قوله عز _(ِ)a
 ٍDn�ُ5 _(ِ) _�ُ�_Eَ�َ�_3	 #a) _�ciَ� 	
o�ِ�َ�   ِ� #�ِ 	�dَْ�ـ_ aـG�ِ 
    ِ� kـ��	 ِ��ِ� a3ـ l�ِ ٍ"_laO _(ِ) 	�ُ%ِ�_$ُ' #a)a
 _�cicSَ�_Ea6 c�k��	 c�ciَ �cSَ�_Eَ' #َ� _�ِiِ 
cp _(ِ) a(6ِ-a�َ�a
 _�ُ:n
c�a�a
 ِ�k��	 n
c�a� ِ�ِG aQ�c�ِM_-ُ'

 َ�ِ� nNa�c6 �cSَ�ْBُ' #َ� _�ُ�ْ َ�a
 _�ُ._�Q(4 . ويف ذلك دليل على أن املسلمني خماطبون بالعمل على تقوية جـانبهم
وعلــى رأس . واالســتعداد لــصد عــدوهم، وضــعفهم عــن ذلــك تقــصري ال يرضــاه اهللا تعــاىل وال رســوله

األمر ال على أن . أسباب القوة توحيد صفوفهم ليكونوا جبهة واحدة ضد جبهات الكفر والعدوان
يقتصر على القـوة العـسكرية وحـسب، بـل يـشمل ذلـك كافـة العوامـل الـيت تعـزز مـن وضـع األمـة يف 

الـتحكم يف : اتمع الدويل املعاصر، كالتقدم يف جماالت العلوم املختلفة، منها على وجه اخلصوص
تمــع اإلســالمي وتــأمني ا... التكنولوجيــا بأنواعهــا، وحتــسني وضــعها العــسكري واالقتــصادي عامليــا

من تقلبات األوضاع االقتصادية العاملية والتبعية للغري يف ااالت الضرورية؛ بتحقيق األمن الغذائي 
 ...  واالستشفائي

ند ا ند اا ند اا ند اا لا لب لب لب ية: : : : ثالثثالثثالثثالثللللب يةيق الوحدة االسال يةيق الوحدة االسال يةيق الوحدة االسال ميق الوحدة االسال محتق محتق محتق ٕٕحتق ٕٕ    

 ولقـــد كـــان يليـــق ،ال ريـــب أن وحـــدة املـــسلمني تقـــوم علـــى رأس أســـباب القـــوة وشـــروطها
ألمهيتهــا، ولرتددهــا بــني مقــصد الــسابق، غــري أننــا خصــصناها ببنــد مــستقل احلــديث عنهــا يف البنــد 

 املــؤمنني، والتــآخي بــنيمــر اهللا تعــاىل بالوحــدة والتوحــد واالعتــصام حببــل اهللا االســتجابة أل هــو ،ديــين

                                                 
ويــرى أنـه ينبغــي أن يكـون الــزراع مبنزلـة الطعــام . 87-1/86الـدهلوي، حجــة اهللا البالغـة، املرجــع الـسابق، : ينظـر 1

يريد أن عدد األولني جيب أن يكون أضعاف عدد غريهم من أصحاب . والصناع والتجار واحلفظة مبنزلة امللح املصلح له
 ..هنامل
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a(: يف قوله تعاىل	�cSَِ�_�	 �ِ_�aLِG ِ�k��	 #�E�ِSah #َ�a

	  'َ�َ-5nُـ�	  c-ُـ:ْ<	a
  َ0 aـS_Eِ   ـk��	ِ�  _�ُ._َـ��a� ْ<ِ�  _�ُ� �a	"�  :ُ$ـ_  �َـa�k�َf  �َ�ـ_
a(_�aG ُ�ُ5_�ُ.ِG� _�ُ�_La�_Zَfَ� ِ��ِaS_Eِ$ِG  #ًـ 	a�_�ِ� ال إذ ،وبـني مقـصد دنيـوي، هـو حتقيـق عـزة األمـة وهيبتهـا ،1..)

 .إال عرب طريق الوحدةذلك تحقق ي
 )أمـة(كلمـة ت  حيـث ورد، مجـع الـصف اإلسـالمي يف أمـة واحـدةالوحدة اإلسالمية تعـينو

اإلنـسانية رابطـة  تلـك اليف القرآن الكرمي دالة على اجلماعـة الكبـرية الـيت تـربط بينهـا العقيـدة والـدين،
العقيدة املبنية على  فتجتمع حول املفاهيم األساسية واحلقائق الكربى والقيم العليا،ها فياليت تتوحد 

تكتــل حــول احلــق إــا . ملبــين علــى احلــق التــشريع اوتلتــزماحلقيقــة وعلــى التــصور الــصحيح للوجــود، 
 2...واخلري والفضيلة

 معنوي، والدولة اإلسالمية حقيقة جمردة ال ترتبط جامعفالعالقة اليت تربط بني أجزاء األمة 
فالدولــة اإلســالمية هــي تعبــري .. ال مبكــان وال بزمــان، ومــن مث ال تتحــدد بــإقليم أو حبــدود مــصطنعة

 واخلالفة وغريها من النظم املساندة هلا ليست سـوى أدوات تـسمح .معنوي عن اجلماعة اإلسالمية
 وربـاط أي جمتمـع مـن اتمعـات أو .3لتلك الدولة بتحقيق فاعليتها يف مكـان معـني أو زمـان معـني

فالواليـــة . متاســـكه، ال يـــتم إال يف ظـــل حكـــم، جيمـــع بـــني صـــفيت الـــسلطة والرعايـــة، والقـــوة والعدالـــة
 غائلـة البغـي الـداخلي، والعـدوان هيـرد عنـاتمـع اإلسـالمي، و بـه يتماسـك العامة متثل الرباط الذي

 .4اخلارجي من خالل ضفر وعي اتمع وجهوده
األمـــــة جمتمـــــع يـــــشرتك أفـــــراده يف العقيـــــدة ومفـــــاهيم احليـــــاة، ويف القـــــيم اخللقيـــــة واملثـــــل إن 

 ...ات حــضاريةاإلنــسانية، ومــا ينبــع عــن ذلــك مــن نظــم وعــادات أو شــعائر وعبــادات ومــن ممارســ


�aَـــ#": قـــال تعـــاىل.. الفرقـــة تـــورث الفـــشل والـــضعفألن وحـــدة الـــصف هـــي منبـــع احليويـــة والقـــوة، و 
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 .264دت، ص
: وينظـر أيـضا مــا يؤيـد هـذا املعــىن. 92-90حامـد ربيــع، حتقيقـه علـى ســلوك املالـك، املرجـع الــسابق، ص : ينظـر 3

عمار طاليب، دار ومكتبة الشركة : آثار ابن باديس، إعداد وتصنيف ،أم مجاعة املسلمنياخلالفة ، بن باديسعبد احلميد 
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	�c�َ\#a$َ'  	�ُ�aPَ�َ�ْـ�  a�aMْ7َـ'a
�nQِ":  عـز وجـلقـولوي 1..."ِ��c.ُـ�_    a(6ِ7 kـ�	  	5ُـ�n-َ�  _�cia$6ِـp  	�ُ #َـ:a
  #�Eaِـ�O  aV_َـ�� 
_�ci_$ِ) l�ِ ٍ"_laO #aSk ِ� _)َ�_�cMc- �َ�ِ� ِ�k��	 n�ُ� _�ciُ9z�a$c6 aSِG#  	�ُ #َـ:  aQ�ُـ�aEْ�a6"2.الوحـدة مبطـل للجهـاد ومـانع تـضييع و 

�nQِ":  يقول تعـاىل،له a�k��	 o�ِLc6 a(6ِ7k�	 aQ�ُ�ِ'#َ%c6 l�ِ  ِ��ِ�ِ� a3ـ  #�� aـZ  _�cik َfَـ:  gQ# aـ�_$cG  g�� cـZ_-a)"3. فالوحـدة شـأن 

�nQِ"، 4ن خواصهااألمة اإلسالمية وخاصة م ِ@ِ7aM _�ُ.ُ�n)ُ� ً0n)ُ� �Da�ِC	a
 #َ َ�a
 _�ُ.oGa� ِQ
c�c�_�#َ�"5. 
 اهـــألفيحادثـــة جديـــدة يف تـــاريخ البـــشرية، مل  � الـــيت أســـس النـــيب  اجلامعـــة اإلســـالميةإن

...  وملا كان هذا املفهـوم مرتكـزا علـى أصـل نفـساين حمـض خيفـى وجـوده. من قبل وال غريهمالعرب
أحــــدمها مظهــــر :  بــــأمرين � عملــــهالبــــد أن يتجــــسد يف مظهــــر مــــشاهد تتبــــني فيــــه فائــــدة كــــان 

 والثـاين تقريـب ومتثيـل مـألوف عنـد ،حمسوس، يكون به مشاهدا للناس، هو إجياد اتمع اإلسـالمي
ووحـــدة الواليـــة العامـــة تعـــد إحـــدى األصـــول . 6رابطـــة األخـــوة اإلســـالميةهـــو .. البـــشر منـــذ القـــدم
 رغـــم العقبـــات الـــيت تقـــف يف طريـــقو. ق الوحـــدة اإلســـالمية اـــسدة هلـــذه األخـــوةالـــضرورية لتحقيـــ

 خمـاطبون بالـسعي إىل ذلـك، ألنـه شـرط ضـروري إلقامـة مقاصـد هـذا الـدين املـسلمني، فـإن اهحتقيق
على أن الوحدة السياسية هي غاية ما يتحقق من هذه الوحـدة، وهـي أمـر ال ميكـن . 7...وأحكامه
 شعوب تسوس نفـسها فتـضع خطـة واحـدة تـسري عليهـا يف عالقاـا مـع غريهـا إال بني"... حدوثه 

من األمم، وتتعاقد على تنفيـذها، وتكـون كلهـا يف تنفيـذها والـدفاع عنهـا يـدا واحـدة، فهـي مقتـدرة 
 . 8"على الدفاع عنها كما كانت حرة يف وضعها
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 .حيد هلا الشارع حدا وال رسم هلا رمسا معينا، وإمنا طالب ا املكلفني لذاا أيا كانت األشكال اليت ميكن أن جتسدها
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 يفهــم علـى أالوالـدنيا، ميكـن اخللـوص إىل أن جمـاالت الواليــة العامـة كثـرية، وتتعلـق بالــدين 
راطيـة، ألن الدولـة الثيوق وال ، ألن للدولـة نـشاطا يتعلـق بالـدين،من ذلك الفصل بني الـدين والدولـة

 وإمنا تقوم إزاءه بدور إجيايب، وتعترب نفسها حامية له من غري أن يكون ذلـك مـربرا .ال حتتكر الدين
 حاجــــة بنــــا إىل أن نتجنــــب اســـــتعمال وال... الحنرافهــــا، وال ســــببا خلروجهــــا عــــن نطــــاق املــــساءلة

. يتحقــق بأدواتــه املنهجيــة فهــم اإلســالممــصطلحات شــرعية خوفــا مــن رد فعــل اآلخــر عليهــا، ألن 
إقامـــة الـــدين اإلســـالمي وإظهـــاره علـــى األديـــان يف كـــل مكـــان وظـــائف الواليـــة العامـــة يف تـــتلخص و

أوسـع مـدى، ورعايـة حاجـات  من خالل محايته وحفظه وإنفـاذ أحكامـه، ونـشر هدايتـه إىل وزمان،
األمة وسد ضروراا، وإصالح أحواهلـا االجتماعيـة واالقتـصادية، بـالتمكني هلـا ويئـة أسـباب عزـا 

تفعيــل أخــوة املــسلمني وحتقيــق وحــدم مبــا جيعــل مــنهم أمــة وقوــا يف كــل اــاالت، مث العمــل علــى 
ف الدولـة، وهـو التقـسيم الثالثـي املعـروف،  ارتباط بني الرؤيـة الـشكلية والقانونيـة لوظـائومثة .واحدة

ــــة، واــــاالت الــــيت متــــارس فيهــــا  وبــــني الرؤيــــة املوضــــوعية املتمثلــــة يف ذات الوظــــائف املنوطــــة بالدول
ذا نظرنـا إىل الدولــة اإلسـالمية مــن الـزاويتني، وجــدنا أن التجـوز يف اعتبــار التـشريع أحــد فــإنـشاطها، 

 فإنـــه إذا كـــان مـــن الـــسهل املقارنـــة بـــني نظـــم احلكـــم ؛ةوظـــائف الدولـــة قـــد يـــؤدي إىل نتـــائج مغلوطـــ
علـــى ، ألـــا تتفـــق يثـــةاملختلفـــة الـــيت تتبـــع أحـــد االجتاهـــات الثالثـــة الكـــربى املعروفـــة يف الدولـــة احلد

ذلـك . ، فإن هذا ال يطرد مـع الدولـة اإلسـالميةالوظائف الثالث اليت من ضمنها الوظيفة التشريعية
ـــد جمـــال نـــشاطها ال يعـــينأن  ـــا إن مقـــصودنا حتدي ـــو قلن  أـــا متـــارس فيـــه التـــشريع بالـــضرورة، حـــىت ل

     .بالتشريع هو االجتهاد
 والواليـــة العامـــة تقـــوم علـــى تنفيـــذ مـــا وكـــل التـــشريع يف اإلســـالم هللا وحـــده ولـــيس للدولـــة،ف

هـــاد ضــمن النـــصوص الــشرعية ومـــا فوضــه لـــويل األمــر مـــن االجتالــشارع تنفيـــذه إليهــا مـــن أحكــام ب
يقــف حيــث  قاســم،  والواليــة العامــة يف االقتــصاد جمــرد. والنظــر يف مــصاحل املــسلمنيمــساحة للتــدبري

باإلضـافة إىل .  مبـا ينفـع امـوعه وتوجيهـ ثـروات األمـة عند تنظيم استغالل يف االقتصاددور الدولة
ــــوزيعي التكــــافلي يف  ــــق قواعــــد حتكــــم املــــوارد دورهــــا الت ــــذه، وف ــــى تنفي ــــذي تقــــوم عل نظــــام الزكــــاة ال

لقيـام علـى حاجـات الـضعفاء، وإصـالح شـؤون اتمـع الدينيـة فتضطلع با اجتماعيا  أما.ارفواملص
 والـيت يــوقن ــا ،والثقافيـة واألخالقيــة والـسلوكية، وذلــك ضــمن قـيم وأخــالق اإلسـالم املعروفــة ســلفا

تـسعى ، واتمع ويؤمن بضرورة التزامها، ألن مصدرها هو اهللا تعاىل الذي يؤمن به ويذعن لتعاليمـه
 فهــي تتــوىل رعايــة .إىل إعــزاز األمــة ومحايــة مــصاحلها وتقويتهــا وتوحيــد صــفوفها علــى كافــة األصــعدة

 .مصاحل املسلمني يف الداخل واخلارج



 

    ٔٔٔٔخالصة الفصل االولخالصة الفصل االولخالصة الفصل االولخالصة الفصل االول

تتعلـق األوىل بالبعـد العقيـدي والـسياسي، حيـث تعـين : للوالية العامة داللتان اصطالحيتان
ضموا يتجــاوز العاطفــة اــردة، ليتعــدى أثرهــا إىل الواقــع؛ فتظهــر يف فمــ... النــصرة واحملبــة والرعايــة

األمـــر  وأشــكال مــن ارس يف صــيغومتــالـــسلوك العــام، علــى مــستوى وتــدبري شــكل تعــاون وتــضامن 
أما الوالية يف بعدها الفقهي، فتعـين الرعايـة والقيـام علـى شـؤون الغـري، . باملعروف والنهي عن املنكر

وال ميكن إطالق هذا التعريف على الوالية العامـة، بـل ". لى الغري شاء أو أىبتنفيذ القول ع: "فهي
 والبت يف أمور املسلمني العامة تفسريا وتنفيـذا نظرحق ال" :البد من مراعاة طبيعتها السياسية وهي

 املفاســــد، ويقتــــضي تــــسليم عمــــوم رءجبلــــب املــــصاحل ود ومكارمهــــا، أو اجتهــــادا ألحكــــام الــــشريعة
كالــسلطان واإلمــارة : ، فتكــون ــذا، قريبــة مــن مــدلوالت سياســية أخــرى" والتــزامهم بــهلــهاملــسلمني 

 ...واإلمامة واخلالفة
على أن الوالية العامة من اقتضاءات الشريعة، حيث ثبت وجوا بإمجاع األمة اسـتنادا إىل 

 هـي جمـرد ،لدولـةالرئاسـة العليـا لواإلمامة كتعبري عن . استقراء نصوص الشريعة واستنباطا من روحها
نهج الــذي ينبغــي أن وضــع املــوإمنــا القــصد منــه يتمثــل يف ... زيــل خلطــاب الــشرع علــى واقــع معــنيتن

 وحـسن الـسرية  والـشورىاألخـالق والعـدلوهـو أن يرتكـز احلكـم علـى قـيم ، يلتزمه احلاكم واحملكـوم
ف والغايات اليت نيط رسم األهداكما يتمثل أيضا يف . ومبدأ الطاعة والنصيحة والنصرةيف الرعية، 

وتتــصف الواليــة العامــة بعــدد مــن . حتقيقهــا ــذه األمــة وتــضطلع الواليــة العامــة بــاجلزء األعظــم منهــا
 .اخلصائص املميزة؛ على مستوى الفكر وعلى مستوى النظم وعلى مستوى احلركة

قـضائية، الوظيفـة ال: وتضطلع الوالية العامة يف الدولـة اإلسـالمية بثالثـة أنـواع مـن الوظـائف
وتــشمل هــذه الوظــائف ). التــشريعية(والوظيفــة االجتهاديــة الــشورية ) التنفيذيــة(والوظيفــة املــصلحية 

إال أــا تتــسم يف عمومهــا باحملدوديــة، نظــرا . جمــاالت عديــدة؛ دينيــة ونظاميــة واجتماعيــة واقتــصادية
ات طبيعـة مشوليـة كمـا قـد فليست الدولة يف اإلسـالم ذ. لدور األمة يف القيام ذه ااالت وبغريها

َيظن، وإمنا هلا جمال حمدود حتتكره ملا له من أمهية، وألنه ال ميكن تركه لألفراد ويوكـل بـاقي النـشاط . ُ
وال يعين ذلك احلجر على الوالية العامة يف هذا النشاط، بل . العام ملسامهة األمة بأفرادها ومجاعاا

ا ميكنهـا التـدخل بـالتنظيم والتوجيـه إذا دعـت الـضرورة ميكن هلا اإلسهام فيـه مـن غـري احتكـاره، كمـ
والغايــة مــن قيــام الواليــة العامــة علــى هــذه الوظــائف، إمنــا هــو مــن أجــل حتقيــق مــصلحة . إىل ذلــك

 .الدين ومصلحة األمة، وهو ما نقصد إليه ونريده من البعد السياسي للمصلحة الشرعية



 

ثاين                                 ثاين                                الفصل ا ثاين                                الفصل ا ثاين                                الفصل ا ثاين                                للللالفصل ا ثاين                                الفصل ا ثاين                                الفصل ا ثاين                                الفصل ا للللالفصل ا

ها ية وانوا رش هاهوم املصلحة ا ية وانوا رش هاهوم املصلحة ا ية وانوا رش هاهوم املصلحة ا ية وانوا رش عهوم املصلحة ا عمف عمف عمف ٔٔٔٔمف عععع هالللل ية وانوا رش هاهوم املصلحة ا ية وانوا رش هاهوم املصلحة ا ية وانوا رش هاهوم املصلحة ا ية وانوا رش عهوم املصلحة ا عمف عمف عمف ٔٔٔٔمف عععع         لللل



 

 

إن البحث يف البعد السياسي للمصلحة الشرعية يتطلب تبني مفهـوم املـصلحة الـشرعية يف 
إطارهــا العــام، والتقــسيمات املختلفــة الــيت عــين العلمــاء والبــاحثون بتفريعهــا، متهيــدا للتقــسيم الــذي 

وذلـــك ـــدف ). مـــصلحة الـــشرعيةالبعـــد الـــسياسي لل: (اعتمـــدناه مـــن أجـــل متييـــز مـــا أطلقنـــا عليـــه
توصيف مكان املصلحة من السياسة ودورها فيها، واإلطـار الـذي حيـددها يف هـذا اـال، فيتـضمن 

 : هذا الفصل ثالثة مباحث
 يتناول مفهوم املصلحة الشرعية: املبحث األول
ونفـــصل فيـــه أنـــواع املـــصلحة و التقـــسيمات الـــيت اعتمـــدها العلمـــاء خلدمـــة : املبحـــث الثـــاين

 .أغراض علمية أو عملية معينة
لتفريـع املـصلحة الـشرعية  وفيـه نبـني التقـسيم الـذي نعتـربه أساسـيا يف حبثنـا: املبحث الثالـث

 .ومنه ينبثق البعد السياسي هلا
 



 

بحث االول                                                        بحث االول                                                       ا بحث االول                                                       ا بحث االول                                                       ا ٔٔا ٔٔ ململململ
ية رش يةهوم املصلحة ا رش يةهوم املصلحة ا رش يةهوم املصلحة ا رش عهوم املصلحة ا عل عل عل ل     مفمفمفمف

 الـــشريعة أن املـــصلحة هـــي الغايـــة واملقـــصود الـــذي بـــين عليـــه ممـــا اســـتقر عنـــد عامـــة علمـــاء
وملـا كانـت املـصلحة . التشريع اإلسالمي، فالبد أن نقف على حقيقة املصلحة يف االعتبار الـشرعي

حمل اهتمام العلماء يف دراستهم لعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة والفقه والسياسة الشرعية، رأينـا 
مث نعـرج . ن الفقهاء واألصـوليني، وعنـد املعاصـرين ممـن اهتمـوا بدراسـتهاأن نربز مفهومها عند كل م

 : وتفصيل ذلك يف ثالثة مطالب. على بيان مميزات املصلحة الشرعية
 حقيقة املصلحة الشرعية: املطلب األول
 مفهوم املصلحة الشرعية عند األصوليني والفقهاء : املطلب الثاين

 شرعيةمميزات املصلحة ال: املطلب الثالث
 

ٔٔاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االول ية: : : : ٔٔ رش يةيقة املصلحة ا رش يةيقة املصلحة ا رش يةيقة املصلحة ا رش عيقة املصلحة ا عل عل عل ل     حقحقحقحق

مـن جهـة نبـني معناهـا اللغـوي وحقيقـة : نتناول يف هذا املطلب معىن املـصلحة مـن نـاحيتني
وجودها يف الواقع وما يدركه اإلنسان منها، ومن جهة أخرى نكشف عن االعتبار الشرعي إزاءهـا، 

 أي مىت توصف املصلحة بأا شرعية؟

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول     يقة املصلحة يقة املصلحة يقة املصلحة يقة املصلحة حقحقحقحق: : : : ٔٔ
املصلحة هي موضوع النشاط اإلنساين وغايته يف كـل جمـاالت احليـاة، فكـل مـا يـصدر عـن 

وإدراكـه حلقيقتهـا إمنـا هـو مـن جهـة . اإلنسان من تفكري وعمـل يرجـع إىل دافـع خفـي هـو املـصلحة
وعلـــى هـــذا، فـــإن حقيقـــة ... عنـــد نظـــره وتأملـــه يف كنههـــاوجودهـــا يف الواقـــع، كمـــا يـــدركها عقلـــه 

 . ملصلحة ال تنفك عما عربت عنه اللغةا
صـلح الـشيء، إذا كـان نافعـا أو : فيقـال... واملصلحة يف اللغة هي اخلري، والنفـع، واملناسـبة

هيئـة كاملـة حبـسب مـا يـراد ذلـك الـشيء لـه، كـالقلم "مناسبا، ويكـون الـشيء صـاحلا إذا كـان علـى 



 

، كمـا تطلـق علـى 1"الـصاحلة للـضرب بـهيكون على هيئته الصاحلة للكتابة به، والسيف علـى هيئتـه 
 ..األعمال الباعثة على النفع واخلري

وصـيغة مفعلـة قـد تـستعمل ملكـان مـا . مفعلـة مـن الـصالح، مبعـىن حـسن احلـال: واشتقاقها
 .2كثر فيه الشيء، فهي عند علماء اللغة شيء فيه صالح قوي

كمــا يطلــق .  لفظــا ومعــىنالنفــع مبعــىن الــصالح، أو املنفعــة: ويطلــق لفــظ املــصلحة ويــراد بــه
ويراد به الشيء الذي فيه نفـع، فيقـال إن التجـارة والعلـم مـصلحة، ألمـا يؤديـان إىل املنـافع املاديـة 

 .3واملعنوية
ولـذلك عرفـت كثـري مـن املعـاجم املـصلحة ) املفـسدة(ويقابل املـصلحة ويـضادها يف املعـىن؛ 

 .ال بدفع ضدها وهو املفسدةبأا ضد املفسدة، ألن املصلحة ال يكتمل هلا معىن إ
فاملــصلحة إذن؛ هــي املنــافع الــيت تناســب اإلنــسان وتوافــق طبعــه، ســواء كانــت هــذه املنــافع 

ويلتحــق ــا نفــي املــضار واملفاســد الــيت ميكــن أن تــصيبه فتعكــر عليــه االســتمتاع . ماديــة أم معنويــة
ملــصلحة، وفــق نظــر العقــل بتلــك املنــافع، فتعــد الــسالمة منهــا ضــربا مــن املــصلحة، ومــن هنــا كانــت ا

فاعتربت املصلحة  احملض قاصرة على الدنيا، إذ ال ميكنه إدراك مصاحل اآلخرة بالنظر وال املشاهدة،
 ..  أساسا ومنطلقا للسياسة القائمة على النظر العقلي
والنظــر يف . مــصلحة دنيويـة، ومــصلحة أخرويـة: بينمـا اعتـرب اإلســالم املـصلحة علــى ضـربني

فاجلهـة األوىل . جهـة مواقـع الوجـود، وجهـة تعلـق خطـاب الـشارع ـا: وية من جهتنياملصلحة الدني
مـا يرجـع إىل قيـام حيـاة اإلنـسان ومتـام : "هي ما ميكن للنفس أن متيزه وللعقل أن يدركه منها، وهـي

                                                 
، مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه، عبد الوهاب خالف: نص رسالة الطويف يف املصلحة، منشور ضمن 1

 . 111م، ص1993هـ، 1414، دار القلم، الكويت، 6ط
وقـد اعتـرب املكـان هنـا جمازيـا، واعـرتض . 278ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، املرجـع الـسابق، ص: ينظر 2

" املأســـدة"ن أمســـاء األعيـــان كمثـــل علـــى الكثـــرة  أن يـــصاغ مـــ" مفعلـــة"عليـــه بـــأن علمـــاء الـــصرف يـــشرتطون لداللـــة وزن 
عمـر : ينظـر. فلم يسوغوا هذا الـوزن هلـذا املعـىن" الصالح"أما يف أمساء املعاين كمثل ... للمكان الذي تكثر فيه األسود

يعــزو . 100هـــ، ص2003هـــ، 1423بــن صــاحل، مقاصــد الــشريعة عنــد العــز بــن عبــد الــسالم، دار النفــائس، عمــان، 
 . العابدين حممد النورزين: االعرتاض إىل شيخه

. 4-3، ص 1981حسني حامد حسان، نظرية املصلحة يف التشريع اإلسالمي، مكتبـة املتنـيب، القـاهرة، : ينظر 3
، 6ضــوابط املــصلحة يف الــشريعة اإلســالمية،ط: ينظــر لــه. وهــو مــا أفــاده حممــد ســعيد رمــضان البــوطي باختــصار شــديد

 .27م، ص1421،2000مؤسسة الرسالة، بريوت، 



 

، كمـا أنـه يـدرك، حبكـم العـادة، 1"عيشه ونيله ما تقتـضيه أوصـافه الـشهوانية والعقليـة علـى اإلطـالق
ّلــــك املــــصاحل ال حمالــــة مــــشوبة بتكــــاليف ومــــشاق؛ قلــــت أو كثــــرت، تقــــرتن ــــا أو تــــسبقها أو أن ت

ووصف الشيء عند أهل العقل بأنه مصلحة أو مفسدة، . تلحقها، وكذلك األمر بالنسبة للمفاسد
 .2يكون على مقتضى ما غلب عرفا وعادة، وإذا استوى األمران، فال يقال إنه مصلحة أو مفسدة

حة إذن؛ هـــي اللـــذة وأســـباا، والفـــرح وأســـبابه، وحقيقـــة املفـــسدة هـــي األمل حقيقـــة املـــصل
وكــذلك املنفعـة؛ هــي اللــذة ومــا يكــون طريقـا إليهــا، واملــضرة هــي األمل ومــا . 3وأسـبابه والغــم وأســبابه

واعتبــار األســباب يف كــل منهمــا مــصاحل ومفاســد إمنــا هــو مــن قبيــل اــاز، ألن . 4يكــون طريقــا إليــه
حل قــد تكــون مفاســد يف حقيقتهــا، وإمنــا اعتــربت مــصاحل لكوــا طريقــا إليهــا، وكــذلك أســباب املــصا

أســباب املفاســد قــد تكــون مــصاحل يف حقيقتهــا، غــري أــا دخلــت يف مــسمى املفاســد لكوــا ســبيال 
 .5إليها

ورمبا ذهب بعـض العلمـاء إىل أبعـد مـن ذلـك يف حماولـة معرفـة حقيقـة اللـذة الـيت ـا تعـرف 
إال . 6" واألمل إدراك املنـايف، إـا إدراك املالئـم:قيل يف حـدها"ما هي اللذة؟ فـ : ساءلوااملصلحة، فت

يـــدرك فهـــو  ألمـــا مـــن أظهـــر مـــا جيـــده احلـــي مـــن نفـــسه أن بعـــضهم رآى أن ال جـــدوى مـــن ذلـــك
 .7هما فال حاجة إىل النظربالضرورة التفرقة بين

علمـاء املـسلمني مـن اعتـىن ـا علـى إال أن املصلحة ال تقتصر على الدنيا، لـذا وجـدنا مـن 
ورمبـا كـان اسـتعماهلم لــ . اجلهتني، وهم أولئك الذين درسوا علم األخـالق والـسلوك وأسـرار التـشريع

فــصححوا النظــر العقلــي احملــض . اتباعــا للفــظ القــرآين" املــصلحة"أكثــر مــن اســتعماهلم لـــ " احلكمــة"
 .    8ه العامل بالتأمل يف أسرار الشريعة وحكمتهابالنظر العقلي املبين على اإلميان، وما يتوصل إلي

                                                 
 . 2/44الشاطيب، املوافقات، املرجع السابق،  1
 .45-2/44املرجع نفسه، : ينظر 2
هـــــ، 1400، دار اجليـــل، بـــريوت، 2عـــز الـــدين بـــن عبـــد الـــسالم، قواعــــد األحكـــام يف مـــصاحل األنـــام، ط: ينظـــر 3

 .17-1/11م ، 1980
 .5/158، املرجع السابق، ازي، احملصولفخر الدين الر:  ينظر4
 .17-1/11سالم، قواعد األحكام، املرجع السابق، العز بن عبد ال 5
 .5/158، املرجع السابق، احملصولفخر الدين الرازي،  6
 .5/158، املرجع نفسه :ينظر 7
ولعل أبرز من اعتـىن باملـصلحة مـن هـذه الوجهـة، وتـصدى للتـأليف فيهـا هـو اإلمـام عـز الـدين بـن عبـد الـسالم يف  8

 -كمـا صـرح بـه–وكـان غرضـه مـن الكتـاب " قواعـد األحكـام يف مـصاحل األنـام"فـذ عدد من كتبه، وعلى رأسـها كتابـه ال



 

حتـصيل اللـذة واحملافظــة : والـذي ميكـن استخالصـه ممـا سـبق يف حتديــد حقيقـة املـصلحة أـا
فـإذا مجعنـا بـني اهلــدف والـسبب املـؤدي إليــه . عليهـا، أو مـا يـؤدي إىل حتــصيل اللـذة واإلبقـاء عليهــا

 .ا واحملافظة عليهاإن املصلحة هي اللذة وأسباب حتصيله: نقول
 

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ية: : : : للللالفرع ا رش يةاملصلحة ا رش يةاملصلحة ا رش يةاملصلحة ا رش ععععاملصلحة ا     لللل
انتهينــا إىل أن حقيقــة املــصلحة هــي مــا حيــصله اإلنــسان فــردا ومجاعــة مــن منفعــة راجحــة؛ 

فهل يوصف كل ما . مادية ومعنوية، عاجلة وآجلة، وأن كل ما هو سبيل إليها يعد مصلحة كذلك
 هو منفعة بأنه شرعي؟ 

طلــق املالءمــة والنفــع، واملفــسدة ليــست هــي مطلــق املنــافر املــصلحة الــشرعية ليــست هــي م
واملشقة، فبينهمـا عمـوم وخـصوص وجهـي، حيـث إن الـشارع قـد أقـر بـأن يف اخلمـر منفعـة مـا، غـري 

ورغم أن هـذه املنـافع تعـد مـصاحل يف . 1أنه ألغى هذه املنفعة ومل يعرتف ا بسبب ما فيها من اإلمث
 . نظر الشارع، وال ميكن وصفها بأا مصلحة شرعيةنظر الناس، إال أا ليست كذلك يف

األول مــن جهــة مواقــع الوجــود، وقــد :  يكــون عــن نظــرين2ذلــك أن حتديــد املــصاحل الدنيويــة
فاملـصاحل املعتـربة يف نظـر الـشارع خالـصة . سبق، والنظر الثـاين مـن جهـة تعلـق اخلطـاب الـشرعي ـا

كسيب من وجود مفسدة مغلوبـة، غـري ملتفـت إليـه يف غري مشوبة باملفاسد، وما جيري يف االعتياد ال
وأمـا إذا كانـت . "3احلقيقة الشرعية، وهذا املقدار هـو مـا يقـال إنـه غـري مقـصود يف شـرعية األحكـام

املـــصلحة أو املفـــسدة خارجـــة عـــن حكـــم االعتيـــاد، حبيـــث لـــو انفـــردت لكانـــت مقـــصودة االعتبـــار 

                                                                                                                                            
يرتكـــز حــــول الرتغيـــب يف الطاعــــات واملعـــامالت املــــشروعة ببيـــان مــــصاحلها، والرتهيـــب مــــن املعاصـــي واملخالفــــات ببيــــان 

ينهـا، فيمـا يتعلـق بـسياسة الـنفس مفاسدها، وإرشاد اخللق إىل املوازنة بني املصاحل فيما بينها، واملوازنة بني املفاسـد فيمـا ب
عز الدين بن عبد السالم، :  ينظر.وذيبها، وسياسة الغري خاصا وعاما، إذ تناول مباحث عن الواليات العامة واخلاصة

الفوائــد يف اختــصار املقاصــد، : ولــه يف املوضــوع نفـسه أيــضا. 1/10قواعـد األحكــام يف مــصاحل األنــام، املرجـع الــسابق، 
 .شجرة املعارف واألحوال وصاحل األعمال واألقوال: خر بعنوانكما له كتاب آ

 . 290ابن عاشور، مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص: ينظر 1
 .وهي قسيمة املصاحل األخروية، واليت ال تعرف إال من جهة الشارع مطلقا 2
 .47-2/46الشاطيب، املوافقات، املرجع السابق، : ينظر 3



 

يتة للمضطر، والعقوبات واحلدود للزجر، وقطع أكل امل: ، ومثال ذلك1..."للشارع، ففي ذلك نظر
 2...العضو املتآكل

توصف املصلحة بأا شرعية إذن؛ عندما يعرتف ا الـشارع ويقـر اعتبارهـا مـصلحة، وهـي 
مــن جهــة املكلفــني، أو تكــون  إمــا أن تكــون مطلوبــة، مــن حيــث الــسعي إليهــا وحتــصيلها وحفظهــا

الشرعية على كل املنافع اليت يقع علـى حتـصيلها أحكـام فتطلق املصلحة . مقبولة عنده يف كل ذلك
وغريهــا، وحتــصيل خــريات الطاعــة والعبــادة ... الوجــوب كمــصلحة حفــظ الــدين والنفــوس واألمــوال

أو . أو النــــدب، كتحــــصيل منــــافع العبــــادات املنــــدوب إليهــــا واألخــــالق الفاضــــلة. الواجبــــة وغريهــــا
 .طالب النفس واجلسد املباحةاإلباحة، كتحصيل منافع اإلنسان العادية من م

ــــسعي إىل  ــــشارع االنتفــــاع ــــا أو ال ــــشمل كــــل منفعــــة أقــــر ال ــــشرعية ت ــــه؛ فاملــــصلحة ال وعلي
 .حتصيلها، أو أوجب على املكلفني حتصيلها أو السعي إىل حتصيلها، أو ندم إىل كل ذلك

لـوم هذا من حيث املعىن املطلق للمصلحة اليت توصف بأا شرعية، غـري أن ألصـحاب الع
. الشرعية اصطالحات عليها ختتلف بـاختالف غـرض العلـم الـذي يدرسـون يف إطـاره هـذا املوضـوع

علم أصول الفقه وعلم الفقه، حيث يتبني اخـتالف االصـطالح عنـد كـل مـن علمـاء : وأعين بذلك
 .األصول وعلماء الفقه، وهو ما يظهر يف املطلب التايل

ثاين ثايناملطلب ا ثايناملطلب ا ثايناملطلب ا ن: : : : للللاملطلب ا ية  رش نهوم املصلحة ا ية  رش نهوم املصلحة ا ية  رش نهوم املصلحة ا ية  رش عهوم املصلحة ا ع عل ع عل ع عل ع ل هاءمفمفمفمف هاءد االصويني وا هاءد االصويني وا هاءد االصويني وا لفقلفقلفقلفقد االصويني وا لللل ٔٔ ٔٔ    

خيتلـف املــراد باملــصلحة عنـد الفقهــاء عنــه عنـد األصــوليني، وذلــك ألن غـرض األصــويل مــن 
دراستها غري غـرض الفقيـه؛ فـاألول يهـدف إىل معرفـة أدلـة الفقـه إمجـاال وكيفيـة االسـتدالل ـا، أمـا 

نبـني كـال مـن . الوقـائعالثاين فهو يدرس الدليل علـى التفـصيل السـتخراج احلكـم منـه مث تنزيلـه علـى 
 :املعنيني مث نتعرض ملدلول املصلحة عند املعاصرين، يف ثالثة فروع

                                                 
 .2/50املرجع السابق، الشاطيب، املوافقات،  1
 مث يتحـدث عـن تـساوي املـصلحة واملفـسدة وأنـه ال حكـم مـن 2/51الشاطيب، املوافقات، املرجع السابق، : ينظر 2

وهــذه .. جهــة املكلــف بأحــد الطــرفني دون اآلخــر، إذا ظهــر التــساوي مبقتــضى األدلــة، ولعــل هــذا غــري واقــع يف الــشريعة
وقد ذكر تقي الدين احلصين أنه إذا تـساوت املـصاحل واملفاسـد، .  واملفاسد املتعارضةالقضية هلا صلة باملوازنة بني املصاحل

: ينظــر لــه. فتــارة يقــال بــالوقف، وتــارة يقــال بــالتخيري، وتــارة يقــع االخــتالف حبــسب تفــاوت املفاســد يف نظــر اتهــدين
 شركة الرياض للنشر والتوزيع، الريـاض، عبد الرمحن بن عبد اهللا الشعالن، مكتبة الرشد،: كتاب القواعد، دراسة وحتقيق

 .356-1/354م، 1997هـ، 1418



 

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول ند االصويني: : : : ٔٔ ية  رش ند االصوينيهوم املصلحة ا ية  رش ند االصوينيهوم املصلحة ا ية  رش ند االصوينيهوم املصلحة ا ية  رش لهوم املصلحة ا ع لع ع لع ع لع ع ٔٔٔٔع لللل     مفمفمفمف
إن املتتبع لكتب األصول، ال يلبـث أن يتبـني حقيقـة مهمـة، وهـي أن املـصلحة ال تعـد مـن 

فقد . هوما ذا داللة علمية خاصة بالنسبة إليهماملصطلحات الفنية عند األصوليني، وأا ليست مف
استعمل علماء األصول هذا اللفـظ مبعنـاه اللغـوي، للداللـة علـى مفهـوم أكثـر أمهيـة عنـدهم وألـصق 

ـــه طريـــق مـــن طـــرق التعـــرف علـــى . "املناســـب"مبجـــال نظـــرهم، وهـــو  ـــة املناســـب يف أن وتكمـــن أمهي
 . 1ا متفقا عليه عندهم، اليت عليها مدار القياس بوصفه دليال شرعي"العلة"

النـاس : "إال أن املناسب ليس بالضرورة مصلحة عند اجلميع، وهو ما يظهر يف قول الـرازي
األول أنه الذي يفضى إىل ما يوافق اإلنـسان حتـصيال وإبقـاء وقـد : تعريف املناسب شيئني ذكروا يف

إبقـــاؤه فإزالتـــه مـــضرة  ألن مـــا قـــصد ،يعـــرب عـــن التحـــصيل جبلـــب املنفعـــة وعـــن اإلبقـــاء بـــدفع املـــضرة
 هـذه اللؤلـؤة تناسـب :الثاين أنه املالئم ألفعال العقالء يف العادات فإنـه يقـال... وإبقاؤه دفع املضرة

 أي  العمامـــة، وهـــذه اجلبـــة تناســـب هـــذه. أي اجلمـــع بينهمـــا يف ســـلك واحـــد مـــتالئم،هـــذه اللؤلـــؤة
 تعـاىل بـاحلكم واملـصاحل والتعريـف والتعريـف األول قـول مـن يعلـل أحكـام اهللا.  مـتالئمااجلمع بينهمـ

 . 2"الثاين قول من يأباه
، واملعـىن 3املعـىن العـام الـذي هـو املـصلحة: ويستعمل املناسب عنـد األصـوليني علـى معنيـني

فقـد درسـوا املـصلحة كمفهـوم مـساعد يف مباحـث العلـة، . اخلاص الذي هـو طريـق العلـة يف القيـاس
فاملناسب هو أحد الطرق . ال يعدوا ضمن األدلة الشرعيةومل خيصصوا هلا مبحثا مستقال، لكوم 

مصلحة اقتضت احلكم، مما يستدعي ضرورة النظـر يف : اليت يتوصل ا إىل العلة، وهو عند أغلبهم
 . حتديد مدلول املصلحة من أجل الوصول إىل العلة

 ما تـشري إىل وجـوه املعاين املناسبة: "يقول) شفاء الغليل(والغزايل عندما يعرف املناسب يف 
مث " واملصلحة ترجع إىل جلب منفعة أو دفع مضرة: "مث يبني معىن املصلحة بقوله" املصاحل وأماراا

                                                 
مل يعارض يف حجية القياس سوى الظاهرية بزعامة داوود الظاهري وتلميذه ابن حزم األندلسي، ومجهور العلماء ال  1

 .يعتربون ذلك خالفا، لذلك فإم يصنفون القياس يف األدلة املتفق عليها
 .159-5/157رجع السابق، الرازي، احملصول، امل 2
 .وهو املقصود من كالم الرازي يف الفقرة السابقة 3



 

ومــا انفـك عــن رعايـة أمــر مقـصود فلــيس مناســبا، ... املناســبة ترجـع إىل أمــر مقـصود"ينتهـي إىل أن 
 .1"وما أشار إىل رعاية أمر مقصود فهو املناسب

عند تعريف املـصلحة، إمنـا أراد ـا املناسـب علـى وجـه اخلـصوص، ) تصفىاملس(وعبارته يف 
احملافظــة علــى مقــصود الــشرع، ومقــصود الــشرع مــن اخللــق مخــسة وهــو أن حيفــظ : "لــذا عرفهــا بأــا

عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمـسة فهـو 
مث يبـني أن هـذا هـو معـىن . 2"فهـو مفـسدة ودفعهـا مـصلحةمصلحة، وكـل مـا يفـوت هـذه األصـول 

 . املناسب عنده، وكلما أطلق املعىن املخيل واملناسب يف كتاب القياس فهو يريد به هذا اجلنس
ولذلك ال يسلم ما انتهى إليه بعـض البـاحثني، أن األصـوليني يطلقـون لفـظ املـصلحة علـى 

 ونـسبه إىل أيب حامـد الغـزايل يف تعريفـه للمـصلحة السبب املـؤدي إىل مقـصود الـشارع،: ثالثة معان
بأا احملافظة على مقصود الشرع، وعلى مقصود الشارع نفسه، ونـسبه إىل مجهـور األصـوليني مـنهم 

ـــذي قـــال املقـــصود مـــن شـــرع احلكـــم إمـــا جلـــب مـــصلحة أو دفـــع مـــضرة أو جممـــوع : "اآلمـــدي، ال
 .3إليها، وهو ما قال به ابن عبد السالم، وعلى اللذات واألفراح واألسباب املؤدية "األمرين

. فهـذا ال يعــد اختالفـا يف حتديــد مفهــوم املـصلحة، وإمنــا تفـصيل وبيــان ملــا يـراد مــن املناســبة
والفــرق بــني تعريــف اآلمــدي وتعريــف الغــزايل أن األول أراد بيــان مقــصود الــشارع مــن تــشريع احلكــم 

حة أصــال مــن أصــول األدلــة الــشرعية، وأنــه علــى اإلطــالق، بينمــا ركــز الغــزايل علــى نفــي كــون املــصل
على الرغم من أن اتهد يرجع إىل املصلحة يف حتديد علة احلكم، فإنه يقتصر على ما هو مقصود 

 . للشارع منها، إذ ليست كل مصلحة مقصودة
أمــا املعــىن الثالــث فلــيس مــن غــرض األصــوليني، وإمنــا هــو مــن أســرار التــشريع، وهــو شــأن 

 .  أكثر تركيزه على احلقائق ومواقع وجود املصلحةالفقهاء، لذا كان

                                                 
أبــو حامــد الغــزايل، شــفاء الغليــل يف بيــان الــشبه واملخيــل ومــسالك التعليــل، حتقيــق محــد الكبيــسي، رئاســة ديــوان  1

 أنـه ميكـن أن ليـست واضـحة، إال) شـفاء الغليـل(وعبـارة الغـزايل يف . 159م، ص1971هـ، 1390األوقاف، بغداد، 
أن املناسبة عنده هي ما يرعـى مقـصود الـشارع يف حتقيـق املـصاحل حيـث ...نستخلص مجعا بني تعريفه املناسبة واملصلحة

 .ترجع إىل جلب منفعة أو دفع مضرة
ـــــم األصـــــول،ط 2 ـــــريوت، 2أبـــــو حامـــــد الغـــــزايل، املستـــــصفى يف عل ـــــة ب م، 1983هــــــ، 1403، دار الكتـــــب العلمي

1/286-287. 
مقاصـد الـشريعة عنـد العـز بـن : ين العابدين العبد حممد النور حسب ما نقله عنه تلميـذه عمـر بـن صـاحل يفوهو ز 3

 .101-100عبد السالم، املرجع السابق، ص 



 

ولعــل هــذا ممــا يفــسر موقــف الطــويف وحيــل بعــض اإلشــكاالت الــيت طرحــت حــول رأيــه يف 
ال "فإن الذي اشتهر عنه من القـول يف املـصلحة، هـو مـا كتبـه يف سـياق شـرحه حلـديث . 1املصلحة

والقواعـد الفقهيـة هـي . لفقهيـة الكليـةً، الذي اعتمدت عبارته قاعدة من القواعـد ا2"ضرر وال ضرار
لــــذلك عنــــدما عــــرف . طريــــق لتنزيــــل األحكــــام ال الســــتنباطها، فهــــي شــــأن الفقهــــاء ال األصــــوليني

 . 3"السبب املؤدي إىل مقصود الشارع عبادة أو عادة"املصلحة، قال إا 
 أي ،هملناسب ما تتوقع املـصلحة عقيبـا: "أما يف سياق األصول، فهو يعرف املناسب بقوله

مـا إذا وجــد أو مسـع أدرك العقــل الــسليم كـون ذلــك الوصـف ســببا مفــضيا إىل مـصلحة مــن املــصاحل 
 ، املـسكر حـرام: ومثالـه أنـه إذا قيـل...لرابط من الروابط العقليـة بـني تلـك املـصلحة وذلـك الوصـف

رية  وأمثلة كثـ...أدرك العقل أن حترمي املسكر مفض إىل مصلحة وهي حفظ العقول من االضطراب
ب الــذي هــو القرابــة فــإن نــس وإمنــا قلــت مــا تتوقــع املــصلحة عقيبــه لــرابط عقلــي أخــذا مــن ال.ظــاهرة

املناســب ههنــا مــستعار ومــشتق مــن ذلــك وال شــك أن املتناســبني يف بــاب النــسب كــاألخوين وابــين 
 ،هنـا إمنا كانا متناسبني ملعىن رابط بينهما وهـو القرابـة فكـذلك الوصـف املناسـب ه،العم وحنو ذلك

ال بد وأن يكون بينه وبني مـا يناسـبه مـن املـصلحة رابـط عقلـي وهـو كـون الوصـف صـاحلا لإلفـضاء 
وال خيفى ما بني النصني مـن فـرق، حيـث إنـه ربـط يف تعريفـه للمناسـب . 4"إىل تلك املصلحة عقال

 بــني املــصلحة والوصــف الــذي هــو موضــوع العلــة، وهــو أمــر دنيــوي بطبيعــة احلــال، بينمــا أطلقهــا يف
الــنص األول علــى كــل شــيء يكــون ســببا وطريقــا إىل مقــصود الــشارع مهمــا كانــت طبيعتــه عــادة أو 

 .عبادة

                                                 
قوله بتقدمي املـصلحة علـى الـنص، فإنـه يرجـع إىل مـسألة الرتجـيح بـني املـصاحل املتعارضـة واملفاسـد، وهـو : من ذلك 1

شجرة املعارف واألحوال وصاحل األقوال : د فصل فيه اإلمام العز يف كتبه عن املصاحل، ينظر له مثالأمر يقره العلماء، وق
 .307-302م، ص 2003هـ، 1424واألعمال، دار الكتب العلمية، بريوت، 

رواه اإلمــام مالــك، املوطــأ، كتــاب األقــضية، بــاب القــضاء يف املرفــق، وكتــاب املكاتــب، بــاب مــا ال جيــوز مــن عتــق  2
 . ملكاتبا

أشـــار بقولـــه عبـــادة أو عـــادة إىل انقـــسامها عنـــده إىل مـــا . 112الطـــويف، رســـالة يف املـــصلحة، املرجـــع الـــسابق، ص 3
وهـــذا التقـــسيم ال ينكـــره . يقـــصده الـــشارع حلقـــه كالعبـــادات، ومـــا يقـــصده لنفـــع املخلـــوقني وانتظـــام أحـــواهلم كالعـــادات

 .ي، ويعتربون الدنيوي هو جمال االجتهاداألصوليون، فإم يقسمون املناسب إىل ديين ودنيو
عبد اهللا :  إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيقملدخلنص الطويف نقله عنه عبد القادر بن بدران الدمشقي، ا 4

 .326هـ، ص1401بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 



 

ومما سبق يتبني أن األصوليني قد اهتموا باملصلحة من حيث هي طريق إىل املناسبة، حيث 
ب يشرتط فيهـا، باإلضـافة إىل كوـا منفعـة أو سـببا ملنفعـة، أن يكـون بينهـا وبـني الوصـف الـذي ترتـ

وبــذلك يكــون معــىن املناســبة . عليــه احلكــم رابــط عقلــي، جيعــل ذلــك الوصــف ســببا لإلفــضاء إليهــا
أضــيق مــن معــىن املــصلحة، واملــصلحة الــيت يريــدها األصــوليون هــي مــصلحة مقيــدة بكوــا مقــصودة 
للشارع يف شرع احلكم حبيث تـرتبط بـه ارتباطـا عقليـا، ومـن هنـا كـان حـرص الغـزايل علـى أن حيـصر 

 .حة، اليت يتشبث ا اتهد، فيما حيقق احملافظة على مقصود الشارعاملصل

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا هاء: : : : للللالفرع ا ند ا ية  رش هاءهوم املصلحة ا ند ا ية  رش هاءهوم املصلحة ا ند ا ية  رش هاءهوم املصلحة ا ند ا ية  رش لفقهوم املصلحة ا لفقمف لفقمف لفقمف عمف عع عع عع ع     لللل
 : الشرعية للداللة علىاملصلحةاستعمل الفقهاء لفظ 

 سواء عند ارتباطهـا باإلمـام؛ ويريـدون ـا املـصلحة العامـة، أم املضافة إىل جهة ما،املصاحل 
ل املتعلقـة باملعـامالت، خاصـة عنـد دراسـتهم ألحكـام الواليـة اخلاصـة، فقـسموا التـصرفات يف املسائ

تصرفات نافعة نفعـا : واملوىل عليه عموما، إىل ثالثة أقسام... اليت يقوم ا الويل عن الصيب وانون
وتـــصرفات ضـــارة ضـــررا حمـــضا؛ كالـــصدقة والتربعـــات بأنواعهـــا، وتـــصرفات ... حمـــضا؛ كقبـــول اهلبـــة

وقيـدوا تـصرف الـويل بـالنظر إىل . مرتددة بني النفع والضرر؛ كالتجـارة وغريهـا مـن املعاوضـات املاليـة
. نوع التصرف، فأجازوا النـوع األول، وعزلـوا الـويل عـن النـوع الثـاين، وقيـدوا النـوع الثالـث باملـصلحة

 ". التصرف على الرعية منوط باملصلحة: "فنشأت القاعدة املشهورة
وا الــصدقة والتــربع مــن التــصرفات الــضارة ضــررا حمــضا، بــالنظر إىل املــوىل عليـــه؛ وإمنــا اعتــرب

 الفتقارهـا إىل النيـة، والنيـة ال من حيث املـصاحل األخرويـة حيث خرج ماله من غري مقابل ينتفع به؛
، وال مــن حيــث املــصاحل الدنيويــة الراجعــة إىل الفقــراء، ألن حمــل هنــا غــري واردة ألنــه مــسلوب العبــارة

 .تصرف هو مصلحتهال
وقد ارتبط حديث الفقهاء عـن املـصلحة الـشرعية بالواليـات سـواء منهـا العامـة أو اخلاصـة، 

متــداوال علــى ألــسنتهم عنــد دراســة واليــة الوقــف مــثال، " املــصلحة الــشرعية"وجتــد اســتخدام عبــارة 
 . والقيام على تنفيذ الوصايا، وغريها من الواليات

عند احلـديث عـن اسـتباحة بعـض التـصرفات ) لحة الشرعيةاملص(كما وظف الفقهاء عبارة 
فيجعلوــا مقدمــة علـى مفــسدة ذلــك . الـيت ــى عنهـا الــشارع، عنــدما تتعـارض مــع مــصلحة شـرعية



 

جيــوز الكــذب ملـــصلحة "، و1"بعــض اللهــو جيــوز إذا كــان فيــه مــصلحة شــرعية: "التــصرف، كقــوهلم
 . 2"شرعية، كاإلصالح بني املسلمني

علـى األعمـال املباحـة الـيت فيهـا غـرض صـحيح مــن ) ي املـصلحة الـشرعيةأ(كمـا يطلقوـا 
. 3يعطى من الزكاة من استدان يف مصلحة شـرعية ال يف فـساد: املصاحل األخروية والدنيوية، كقوهلم

وســواء يف ذلــك مــن اســتدان يف قــضاء حوائجــه اخلاصــة؛ كاإلنفــاق علــى نفــسه وأهلــه، أو غــرم مــاال 
. وكل ذلك يعد مصلحة شرعية عنـدهم... لغري، أو إصالح بني الناسلعمل مندوب ككفالة دين ا

لــذلك اعتــىن كثــري مــنهم بدراســة مراتــب املــصاحل واملفاســد مــن أجــل بيــان مــا جيــب تقدميــه وتــأخريه 
وهـــذا املعـــىن هـــو مـــا ذكرنـــاه عنـــد حتديـــد املـــصلحة . منهـــا، ولتـــسهيل الرتجـــيح بينهـــا عنـــد التعـــارض

 . الشرعية

ثالث ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا ية يف ا4راسات املعارصةاملصاملصاملصاملص: : : : للللالفرع ا رش ية يف ا4راسات املعارصةلحة ا رش ية يف ا4راسات املعارصةلحة ا رش ية يف ا4راسات املعارصةلحة ا رش ععععلحة ا     لللل
اختلفــت تعريفــات البــاحثني املعاصــرين للمــصلحة حــسب مــا فهمــه كــل مــنهم مــن كتابــات 

 . العلماء قدميا، وحسب الغرض الذي توخاه كل باحث من دراسته هلا
وصـف للفعـل حيـصل بـه الـصالح، أي النفـع منـه دائمـا أو غالبـا : "فعرفها ابن عاشور بأـا

 .4"لآلحادللجمهور أو 
املصلحة الراجحة يف غالب : املصلحة اخلالصة واملطردة، وبكونه غالبا: ويقصد بدوام النفع

 .عامة وخاصة: للجمهور أو لآلحاد، يعين أن املصلحة على قسمني: وقوله. األحوال
املنفعـــة الـــيت قـــصدها الـــشارع احلكـــيم لعبـــاده، مـــن حفـــظ ديـــنهم، : "وعرفهـــا البـــوطي بأـــا

 .1"وهلم، ونسلهم، وأمواهلم، طبق ترتيب معني فيما بينهاونفوسهم، وعق

                                                 
حممــد حــسن إمساعيــل : ن مــنت اإلقنــاع، حتقيــقمنــصور بــن يــونس البهــويت احلنبلــي، كــشاف القنــاع عــ: ينظــر مــثال 1

 . 59-4/58م، 1997هـ، 1418الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
حممــد بــن مفلــح املقدســي، اآلداب الــشرعية واملــنح املرعيــة، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، : ينظــر علــى ســبيل املثــال 2

 .3/701، مطالب أويل النهى، 4/47كشاف القناع، املرجع السابق، .   1/26م، 1996هـ، 1417
، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 2حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة الدسـوقي، حاشــيته علــى الــشرح الكبــري، ط: ينظـر مــثال 3

 . 107-2/106م، 2003هـ، 1424
 يف غـرض حمــدد أال -كمـا ذكــر–وهــو حيـصر املــصلحة . 278ابـن عاشـور، مقاصــد الـشريعة، املرجــع الـسابق، ص 4

صــالح االعتقـاد، وصـالح األنفـس، وصــالح : وال املـسلمني يف نظــام املعـامالت املدنيـة، مـستثنيا بـذلكوهـو صـالح أحـ
 .277املرجع نفسه، ص. عمل العبادات



 

املنفعـــة املقـــصودة للـــشارع دون غريهـــا، وقـــصر مقـــصود الـــشارع علـــى : فحـــصر املـــصلحة يف
حفظ هذه املقاصـد دون جلبهـا، مث حـصر املقاصـد نفـسها يف مخـسة مقاصـد، ومل يقـف عنـد ذلـك 

ني هـذا الرتتيـب، مـع أنـه جعلـه جـزءا مـن حقيقـة غري أنـه مل يبـ. حىت جعل هلا ترتيبا معينا فيما بينها
 . املصلحة

وممـــا حيـــرص البـــوطي علـــى بيانـــه هـــو أن املـــصلحة ليـــست دلـــيال شـــرعيا مـــستقال تبـــىن عليـــه 
، لـــذلك فهـــو عنـــدما يـــضع هلـــا الـــضوابط، إمنـــا يعتـــرب ذلـــك مـــن بـــاب الكـــشف 2األحكـــام اجلزئيـــة

ه الــضوابط لــيس مــن املــصلحة وإن تــوهم والتحديــد، ال مــن بــاب االســتثناء والتقييــد، فمــا وراء هــذ
ـــة  متـــوهم أنـــه يـــدخل فيهـــا، ويبـــين علـــى ذلـــك أنـــه ال يتـــصور التعـــارض بـــني املـــصلحة احلقيقيـــة وأدل

ّوهـذا األمــر مل يتنبـه إليـه بعــض البـاحثني عنـد مناقــشته لـرأي البـوطي يف املــصلحة، . 3األحكـام حبـال
 . 4 يف حتديد مفهومهافنسب إليه اعتبارها دليال شرعيا، وأعلن اختالفه معه

، قد انطلق يف حتديده ملفهوم املصلحة من افرتاض كوا دليال 5على أن عددا من الباحثني
، )املـصلحة املرسـلة(مستقال على األحكام اجلزئية، ولذلك كـان تعـريفهم هلـا قـد انـصب علـى معـىن 

 يف اجلملــة بغــري جلــنس اعتــربه الــشارع"...فكــان مفهومهــا عنــد بعــضهم ينحــصر فيمــا كــان مالئمــا 
دليـل معــني، وليــست هــي املــصلحة الغريبــة الــيت سـكتت عنهــا الــشواهد الــشرعية، فهــي عنــدهم نــوع 

، أو املــصلحة املرســلة، الــيت 7، أو القيــاس املرســل6قيــاس املــصاحل أو املعــاين: مــن القيــاس يطلــق عليــه
 .اشتهر ا املالكية مع أن غريهم يأخذ ا أيضا

 باملـــصلحة يف ســـياق دراســـة مقاصـــد الـــشريعة، إال أـــم خلطـــوا ومـــن الدارســـني مـــن اعتـــىن
املصلحة الشرعية عموما باملصلحة املرسلة، وانتهى بعضهم إىل أنه ال توجـد مـصلحة مرسـلة بـاملعىن 
املطلـق لإلرســال، وأن مــا يــسمى باملـصاحل املرســلة هــي يف احلقيقــة مـصاحل معتــربة شــرعا، وكــل مــا يف 
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 مـن -قطعـا–ها وحفظهـا نـصوص خاصـة، بـل يـدخل حفظهـا فيمـا علـم األمر أنه مل ترد يف تـسميت
  1..قصد الشريعة إىل حفظ املصاحل، ويدخل يف نصوص عامة تأمر باخلري والصالح

فأيا كانت املصلحة يف هذه الدراسات، سواء عند من يعتربهـا دلـيال شـرعيا علـى األحكـام 
ص، أم بيانـا ملقاصـد الـشريعة عامـة، فـإم اجلزئية، أم كانت تأصـيال للـشرائع الـيت جـاءت ـا النـصو

اهتمــوا ــا مــن جهــة قــصد الــشارع يف ربــط األحكــام الــشرعية ــا، ومــن جهــة أــا طريــق إىل تفريــع 
ومـن هنـا اعتمـد هـؤالء البـاحثون علـى املـصادر األصـولية . األحكام الشرعية اجلزئيـة مبراتبهـا اخلمـس

بكافــة جمــاالت الفقــه ومل يعريوهــا االهتمــام الــالزم  يف دراســتهم للمــصلحة، وأمهلــوا الكتــب الفقهيــة،
لفهم حقيقة املصلحة عند الفقهاء، بـل إن مـنهم مـن تنـاول مـصادر فقهيـة علـى أـا مـن األصـول، 

 .2فأسقط عليها بالتايل، مصطلحات األصوليني، مما أدى إىل فهم غري سليم ملدلوهلا
ي إىل املـــصلحة غـــري النظـــر والـــذي ميكـــن استخالصـــه مـــن كـــل مـــا ســـبق، أن النظـــر الفقهـــ

فـالنظر األصـويل ينحـصر يف حيـز حمـدود هـو تعيـني . األصويل إليها على الرغم مـن أن أصـلها واحـد
املـــصلحة مـــن حيـــث هـــي طريـــق إىل العلـــة الـــيت يـــدور عليهـــا احلكـــم، والغايـــة هـــي اســـتنباط احلكـــم 

 من حيث إقرار الشارع أما النظر الفقهي فهو تنزيل احلكم الشرعي على جزئيات املصاحل. الشرعي
وننتهي إىل أن مثة فروقا دقيقة ". املصلحة الشرعية"هلا، وهذا هو املعىن الغالب عند استعمال عبارة 

بني مدلول املصلحة الشرعية عند الفقهاء وعند األصوليني، وأن استعمال الفقهاء للمصلحة أوسـع 
حكام، وهو نظر دقيق ال يتيسر إال منه عند األصوليني، القتصار أصول الفقه على أصل تشريع األ

للعامل اتهد، وتوسع الفقه إىل ربط كل فعل من أفعال املكلفني حبكـم الـشارع وهـو الغالـب األعـم 
وعليــه فــإن املــراد باملــصلحة . يف االســتعمال لــسهولة معرفتــه مــن املكلــف املخاطــب بتلــك املــصلحة

ستدفعة أو ما كان طريقـا إليهمـا، أقـر الـشارع الشرعية، عند إطالقها، هي منفعة جمتلبة، أو مضرة م
 .الناس عليها فهي على التخيري، أو ندم إليها أو أوجب عليهم حتصيلها

ثالث ثالثاملطلب ا ثالثاملطلب ا ثالثاملطلب ا ية: : : : للللاملطلب ا رش يةممزيات املصلحة ا رش يةممزيات املصلحة ا رش يةممزيات املصلحة ا رش عممزيات املصلحة ا عل عل عل     ل

بعـــد أن عرفنـــا أن املـــصلحة الـــشرعية هـــي مـــصلحة أقـــر الـــشارع النـــاس عليهـــا أو نـــدم إىل 
 مــن معرفـة مـا تتميــز بـه هـذه املــصلحة مـن مميـزات تفــصلها حتـصيلها، أو أوجـب علــيهم ذلـك، البـد
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عــن املفــاهيم الــسائدة خــارج إطــار الــشريعة حــول مــا يطلــق عليــه مــصلحة؛ عامــة كانــت أم خاصــة، 
 :وذلك يف ثالثة الفروع اآلتية

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول         ا4ين مصدر املصلحة وموردهاا4ين مصدر املصلحة وموردهاا4ين مصدر املصلحة وموردهاا4ين مصدر املصلحة وموردها: : : : ٔٔ
. درها وموردهـــا هـــو الـــدينأن مـــص علـــى رأس املميـــزات الـــيت تتميـــز ـــا املـــصلحة الـــشرعية،

ونتيجــة لــذلك كانــت مــصلحة الــدين هــي األســاس لكــل املــصاحل األخــرى، فهــي مقدمــة علــى كــل 
فاملصاحل الدنيوية بأنواعها . مصلحة سواها، وترجح على كل املصاحل اليت تتعارض معها، أو تزامحها

 إمنـا يقـرره الـدين، حـىت بـل إن جمـرد كوـا مـصاحل. تابعة للدين خادمـة لـه، ومنـه تـستمد مـشروعيتها
 .  وإن أوحى ظاهر األمر بغري ذلك

وعلى نسق هذه القاعدة شرعت األحكام الشرعية بأسرها، ومن استقرائها استنبط العلماء 
كليات املصاحل وجعلوا مـصلحة الـدين علـى رأسـها، فكـل مـا سـواه مبتـذل يف سـبيل حتقيقهـا؛ حـىت 

ا قــد يعــرض يف ســبيله مــن تــضييع النفــوس واألمــوال شــرع اجلهــاد مــن أجــل رفــع رايــة الــدين، علــى مــ
 ..وغريها

ومما يرتتـب علـى هـذه امليـزة، أن أحكـام هـذا الـدين ثابتـة رغـم تبـدل حمـال املـصاحل، وأن مـا 
يتغــري منهــا يف الظــاهر، إمنــا يتغــري وفــق نــسق ثابــت ال يتبــدل، ألن واضــع هــذه األحكــام هــو اخلــالق 

)_ ��aَـaH    �َ: "سبحانه aـ) cَـ��_Ea6 #َ�   cJَِـ�dْ�	 cِ�ـ��k��	 a� cـMa
وقـد نـاط احلكـم بـذات املـصلحة، أو أنـه أجـاز  ،1" 
فاملــصاحل تعــرف باألحكــام ولــيس العكــس، مث إن اتهــد يتتبــع هــذه املــصاحل يف . فيهــا وجوهــا كثــرية

 .حماهلا لينزل عليها تلك األحكام
ن العقلية أن تـستقل بفهـم ومما يرتتب على هذه امليزة، أنه ال يصح للخربات العادية واملوازي

.. مصاحل العباد أو تنـسيقها بعيـدا عمـا قـرره الـدين؛ فخـرباء االقتـصاد مـثال إذا رأوا يف الربـا مـصلحة
اعترب نظرهم فاسدا ومردودا، ومن مث فإن نتاج العقـول يف تقـدير املـصاحل حمكـوم مبـا قـرره الـشارع يف 

وأما إذا مل تتعـارض املـصاحل الـيت قررـا العقـول . 2بيان املصاحل واملفاسد عرب نصوص الشريعة الثابتة
مــع أحكــام الــشرع الثابتــة، حبيــث مل تتعــرض هلــا النــصوص بالــسلب أو اإلجيــاب، فإنــه يؤخــذ ــذه 

                                                 
 .14سورة امللك اآلية  1
إن ما أصـاب االقتـصاد العـاملي أخـريا مـن أزمـة خانقـة بـسبب التمـادي يف قـروض الربـا، هلـو دليـل بـني علـى صـدق  2
 الشارع وعلمه مهما مسا علم البشر واتسع، وأنه جيب التسليم حلكمه وإن مل تظهر لنـا مـصلحته، ويف هـذا أبلـغ رد نظر

 . على أولئك الذين يرفعون شعار املصلحة يف مواجهة النصوص الشرعية الصرحية



 

املــــصاحل وتعتمــــد يف حيــــاة النــــاس ومــــن مث تتأســــس عليهــــا األحكــــام الــــشرعية الــــيت ناطهــــا الــــشارع 
 . 1بالظروف واملصاحل القائمة على تلك اخلربات

كمـا يرتتــب علــى كــون املــصلحة تنبــع مــن الــدين وترجــع إليــه، أــا تتمتــع بالــصفة اإلنــسانية 
العاملية، ألن اهللا تعاىل جعل هذا الدين رمحة للعاملني، ال ينظر فيه إىل املصاحل الفردية على حساب 

عية هـي فاملصلحة الـشر. مصلحة اجلماعة، وال إىل املصاحل القومية على حساب املصلحة اإلنسانية
 .مثرة عن رعاية كلية تصدر عن إرادة اخلري لإلنسانية كافة

ومما يرتتب عليه أيضا، أن املصاحل املوكولة إىل والة األمور لينظروا فيها يف كل عصر ليست 
، أو جعـل 2مقصودة بالتشريع، وإمنا هي مما استوى أمرها عند الشارع فلم يرتب هلا حكمـا تـشريعيا

 . ى حسب ما يرونه من املصاحل، وذلك يف حد ذاته حكم شرعيحكمها على التخيري عل

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا يا واالخرة: : : : للللالفرع ا ياتني ا4 يا واالخرةامجلع بني ا ياتني ا4 يا واالخرةامجلع بني ا ياتني ا4 يا واالخرةامجلع بني ا ياتني ا4 ٓٓامجلع بني ا ٓٓ ن نحل نحل نحل     حل
ثــاين مميــزات املــصلحة الــشرعية، أــا جتمــع بــني النظــر إىل احليــاة الــدنيا وإىل احليــاة اآلخــرة، 

لفانيــة، وأن األصــل يف فهــي مبنيــة علــى أســاس االعتقــاد بالتوحيــد وبوجــود حيــاة باقيــة بعــد حياتنــا ا
وعلـى ذلـك، فـإن مـا يـصيب اإلنـسان . احلياة الدنيا أا دار ابتالء وأن الدار اآلخرة هـي دار اجلـزاء

يف هــذه احليــاة الــدنيا مــن غمــوم وآالم، ال خيــرج عــن كونــه مــصلحة إذا كــان مآلــه هــو اخلــالص مــن 
 .عذاب اآلخرة الدائم ونيل نعيمها املقيم

: إىل اآلخــرة، هــذا مــا دلــت عليــه نــصوص القــرآن الكــرمي كقولــه تعــاىلفاحليــاة الــدنيا مطيــة 
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مـن كـل املنـافع واملـضار الـيت حتـصل فيهـا نـسبية وكون احلياة الدنيا مطيـة إىل اآلخـرة، جعـل 
. باإلضافة إىل اآلخرة، فكل سعي يف احلياة الدنيا يعد وسائل إىل حتصيل مصاحلها ودفع مفاسدها

ولــذلك فقــد تعــد بعــض مــصاحل الــدنيا مفاســد باإلضــافة، إذا مــا كانــت تــؤدي إىل تــضييع مــصاحل 
ور الـــيت هـــي مفاســـد بـــالنظر إىل احلقـــائق وقـــد تكـــون بعـــض األمــ. اآلخــرة أو إىل حـــصول مفاســـدها

الــشهادة يف : ومثــال ذلــك. املــشهودة يف الــدنيا، إال أــا تكــون ســببا يف الكثــري مــن مــصاحل اآلخــرة
ســبيل اهللا، فــال خيتلــف اثنــان أن هــالك الــنفس مفــسدة، إال أن مــا ينالــه الــشهيد مــن احليــاة الدائمــة 

 . جعل الشهادة من أعلى درجات املصاحلعند اهللا تعاىل وما ينتظره من اخلري واجلزاء،
وال يعين ذلك أن اإلسالم جاء بالشقاء لإلنسان يف حياته الدنيا ليسعد يف اآلخرة، بل إن 

. فيــه ســعادة الــدارين، إذ يرتتــب علــى التزامــه بــشريعة اهللا تعــاىل أن يــنعم بالــسعادة يف الــدنيا واآلخــرة
ة شرعا واملفاسد املـستدفعة إمنـا تعتـرب مـن حيـث تقـام املصاحل اتلب: "وعرب الشاطيب عن ذلك بقوله

احليــــاة الــــدنيا للحيــــاة األخــــرى، ال مــــن حيــــث أهــــواء النفــــوس يف جلــــب مــــصاحلها العاديــــة أو درء 
أن الــشريعة جــاءت لتخــرج : ويــستدل الــشاطيب علــى ذلــك بنقــاط عــدة، منهــا. 3"مفاســدها العاديــة

َويستــشف مــن . 4 ...يــارا كمــا هــم عبــاده اضــطراراالنــاس عــن دواعــي أهــوائهم ليكونــوا عبــادا هللا اخت ُ
ذلك أنه قد تكون بعض األمور منطوية على مـصاحل كثـرية ممـا يعتقـد اإلنـسان أـا كـذلك؛ فيـسعى 

فمعـىن املـستقبل . "لتحصيلها يف قابل أيامه، إال أا يف نظر الشارع مفاسد ينبغي دفعهـا، والعكـس
 زمنية متتد امتدادا شاسعا إىل ما بعد املوت، حبيث تضؤل عند من آمن باهللا إميانا صادقا هو وحدة

والتنبيه إىل وجود هذه احلياة اآلخرة مـن أهـم مـا بعـث . إىل جانبه قيمة هذه احلياة الدنيا كما وكيفا
 . 5"من أجله الرسل واألنبياء
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ثالث ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا سد: : : : للللالفرع ا نافع الروح وا سدامجلع بني  نافع الروح وا سدامجلع بني  نافع الروح وا سدامجلع بني  نافع الروح وا جلجلجلجلامجلع بني      مممم
شتمل على منافع الروح واجلسد، فهي ليـست قاصـرة مما مييز املصلحة الشرعية أيضا، أا ت

ـــة واملـــالذ اجلـــسدية كمـــا هـــو األمـــر بالنـــسبة للمـــصلحة يف الفكـــر املـــادي الغـــريب  ـــافع املادي علـــى املن
والعلمــاين، وال هــي قاصــرة علــى إشــباع الــروح مــن غــري نظــر إىل حاجــة اجلــسد كمــا هــو الــشأن يف 

ادة اإلنـسان يف معرفـة الـديان، وطاعـة الـرمحن بفعـل مـا سـع"إمنـا . الديانات الروحية كالبوذيـة وغريهـا
أمــر بــه يف الــسر واإلعــالن، وتــرك مــا ــى عنــه مــن الكفــر والفــسوق والعــصيان، ممــا يتعلــق بــالقلوب 

فاملصلحة الشرعية ال تكتمـل إال باكتمـال منـافع الـروح واجلـسد، وإمنـا تتحقـق بتحقـق .  1"واألبدان
حــدامها، إال أن تلبيــة حاجــات اجلــسد فيهــا متــأخرة عــن تلبيــة التــوازن بينهمــا مــن غــري حيــف علــى إ

حاجات الروح، وكل منهما شـرع لـه مـن األحكـام مـا ييـسر حتقيقهـا ويـضمن توازـا، بالطريقـة الـيت 
فلمــا كانــت أمــور اجلــسد تغلــب عليهــا الــشهوات ومييــل إليهــا اإلنــسان بــدافع . تناســب كــال منهمــا

لقة ا إما على اإلباحة يف املباحات، أو على احلظر لغلبة جهة اجلبلة والطبع، كانت األحكام املتع
أمــا مـصاحل الــروح فأغلبهـا علــى الطلـب إمــا وجوبــا أو . الـضبط واملنــع فيمـا يقابــل ذلـك مــن املفاسـد

ندبا، ملا يف حتصيلها من خمالفة الطبـع، وجماهـدة اهلـوى، ومفاسـدها يغلـب عليهـا املنـع إمـا حترميـا أو 
بــل جتــب مــدافعتها وجماهــدا لتطهــري الــنفس منهــا وتزكيتهــا مــن .. ع واهلــوى إليهــاكراهــة، مليــل الطبــ


َ5a�a�َ�ْ�َ� _(a) #aM#k:َ\ _ 5َ�_(: أدراا لقوله تعاىل a�#a� _(a) #aM#n3ap(2 . 
، فاملـصلحة الـيت 3وترجع هذه املميزات إىل مـا تتمتـع بـه شـريعة اإلسـالم مـن صـفة الـشمول

بالشمول تبعا لذلك، ويتعلق هذا الـشمول بالـدنيا واآلخـرة، وباملـادة والـروح، قصدا الشريعة تتميز 
بالفرد واجلماعة، كما يتعلق باإلنسانية كلها حيث ال تنحصر املصلحة يف مصلحة قوم دون آخرين 

ـــال املتعاقبـــة ـــيت قامـــت عليهـــا .. "وال تقـــوم علـــى العـــصبية، وال مـــل مـــصاحل األجي إمنـــا املـــصلحة ال
كلياــا وجزئياــا وراعتهــا يف عامــة أحكامهــا، هــي املــصلحة الــيت تــسع الــدنيا واآلخــرة، الــشريعة يف 

وتشمل املادة والروح، وتوازن بني الفرد واتمع، بني الطبقـة واألمـة وبـني املـصلحة القوميـة اخلاصـة، 
 .4"واملصلحة اإلنسانية العامة، وبني مصلحة اجليل احلاضر، ومصلحة األجيال املستقبلة
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 خاصــة الــشمول بأبعــاده املختلفــة يف الــشريعة قــد ســرت يف مفهــوم املــصلحة العامــة يف إن
التـــشريع الـــسياسي اإلســـالمي، وهـــي أســـاس هـــذا التـــشريع وغايـــة احلكـــم فيـــه، حـــىت مشـــل املـــصلحة 
اإلنـسانية العليـا، فيتطـابق مشــول احلكـم ومشـول غايتــه مـن املـصلحة، ذلــك أنـه ال يتـصور القــصور يف 


aQ �َ�َ�َ#: "ه تعاىلكل منهما لقولc-nGa�َ�a6 aQَ�_-ُ%�ْ	 _�َ�a
 aQ#َ:  _(ِـ)  ِ� ِ-  �ِ$ـ_ �ِ  �َ�ـ_ kـ��	  	
c� aـha�َ�  ًِـ#  �ِ�ـ��#َ�ِ�_�	  	�Ĵِ . 1":َـ
وينبين على ذلك أن املصلحة العامة يف اإلسالم ليست مـصلحة إقليميـة حمـدودة بأمـة أو شـعب أو 

وما يقضي به اإلسالم مـن نـصرة املـسلم . 2لعاملعنصرية، األمر الذي يؤكد سياسته اإلصالحية يف ا
للمــسلم املــضطهد يف بلــد غــري إســالمي قــد اســتثين منــه مــن يربطــه باملــسلمني عهــد وميثــاق، وذلــك 
إيثــارا للــصاحل اإلنــساين العــام علــى الــصاحل اخلــاص، متمــثال يف قداســة املعاهــدات والوفــاء ــا حــىت 

�Qِِ: "لقوله تعـاىل ،3لألعداءa
  c-a 
:ُ�_	3_�َ$ـ_  l6ِ)  �ِـz�ـ�	 aEَ� c�ُ._َـ��  c-_ nـ$�	  # kِ�ـ�$a.ُ�_  5َـ�_ٍ}  ��aَـ�   $�aG  _�ciaـ_  (ِ�^َـ#�ٌ  
�aGaـ_
c�k��	a
 #aSِG aQ�ُ�aS_Eَ' gJِaG"4 . تمـع الـدويل، يف منطـق اإلسـالم، أن تبـذل كـلفكان واجب كل أمة يف ا

ويف ذلـك . 5ك والتواصل احلضاريجهدها لتحقيق مصاحلها املشروعة على حنو حيقق التعاون املشرت
التشريعية واملصلحة التدبريية؛ حيث تتـصف األوىل بالـشمول، بينمـا  ضرب من املوازنة بني املصلحة

وهـي تتعلــق مبــا ينفـع املــسلمني وحيقــق . تـضع املــصلحة التدبرييــة مـصاحل املــسلمني يف االعتبــار األول
كون هلا بعد ذلك امتـداد عـاملي أوسـع، ولكـن مث قد ي. مقاصدهم وغايام ألا من سياسة املدينة

 .من حيث النظر األبعد
الل على األحكام الـشرعية، فهـي تـشمل كـل دللمصلحة الشرعية حقيقة مطلقة عن االست

منفعة أقر الشارع االنتفاع ا أو السعي إىل حتصيلها، أو أوجب على املكلفني حتـصيلها أو الـسعي 
ك، وهذا هو املعىن الذي أخذ به الفقهاء، مع بعض التخـصيص إىل حتصيلها، أو ندم إىل كل ذل

أمـا األصـوليون، فقـد . عند تعلقهـا بالواليـات؛ إذ يـصبح النظـر فيهـا نـسبيا باإلضـافة إىل املـوىل عليـه
اهتموا باملصلحة يف سياق البحث يف املناسـبة، حيـث يكـون بينهـا وبـني الوصـف الـذي ترتـب عليـه 

الوصف سببا لإلفضاء إليها، فاملصلحة اليت يريـدها األصـوليون هـي احلكم رابط عقلي، جيعل ذلك 
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وهــذا الفــرق الــدقيق مل تعــره الدراســات . مــصلحة مقيــدة بكوــا مقــصودة للــشارع يف شــرع احلكــم
ـــاين املـــصطلحات  ـــه، فتباينـــت النتـــائج بتب ـــشريعة االهتمـــام الالئـــق ب املعاصـــرة للمـــصلحة وملقاصـــد ال

وتتميـــز . دي إىل التقليـــل مـــن إمكانيـــة االنتفـــاع ـــذه اهـــوداتواملفـــاهيم، ومـــن شـــأن ذلـــك أن يـــؤ
املصلحة الشرعية عموما مبميزات ختتلف ا عن باقي ما ميكن أن يطلق عليـه اسـم املـصلحة بثالثـة 

: أن هذه املصلحة هي مـصلحة نابعـة مـن الـدين عنـه مـصدرها وإليـه موردهـا، والثـاين: مميزات، أوهلا
أــا : ملــصلحة الدنيويــة، بــل متتــد مــن حيــث الوجــود إىل اآلخــرة، والثالــثأــا ال تقــف عنــد حــدود ا

 . وتغطي كل مظاهر وجودهجتمع بني منافع الروح ومنافع اجلسد فهي شاملة كل حاجات اإلنسان
 



 

ثاين                                                     بحث ا ثاين                                                    ا بحث ا ثاين                                                    ا بحث ا ثاين                                                    ا بحث ا لا لمل لمل لمل مل
ها هاسـ©ت املصلحة وانوا هاسـ©ت املصلحة وانوا هاسـ©ت املصلحة وانوا ععععسـ©ت املصلحة وانوا ٔٔٔٔ     تقتقتقتق

كالـــــذي حظيــــت بـــــه ...  مــــن املفـــــاهيم الــــشرعية بالتقـــــسيم والتفريــــع مل حيــــظ أي مفهـــــوم
املصلحة، فقد اعتىن العلماء والباحثون بتقسيمها حسب اعتبارات ومعـايري خمتلفـة، وفقـا ملـا يتوخـاه 
كـــل مـــنهم مـــن دراســـتها، فقـــسمت حبـــسب اعتبـــار الـــشارع إىل معتـــربة ومرســـلة وملغـــاة، وقـــسمت 

رية وحاجيــة وحتــسينية، وقــسمت باعتبــار الــدارين حيــث يــتم حبــسب احلاجــة إليهــا إىل مــصلحة ضــرو
حتـصيلها إىل دنيويــة وأخرويــة، وقــسمت باعتبــار حتقــق االحتيــاج إليهــا إىل مــصلحة قطعيــة ومــصلحة 
ظنيـــة ومـــصلحة ومهيـــة، وقـــسمت باعتبـــار موقعهـــا مـــن أبـــواب الـــشريعة إىل مـــصاحل عامـــة يف أبـــواب 

، بـل إـا قـسمت باعتبـار 1مـصاحل خاصـة حبكـم معـنيالشريعة، ومصاحل خاصة بباب مـن أبواـا، و
كمــا . 2الثبــات إىل ثابتــة ومتغــرية، كمــا قــسمت باعتبــار حكــم حتــصيلها إىل واجبــة ومندوبــة ومباحــة

قــسمت باإلضــافة إىل مراتبهــا يف الوضــوح واخلفــاء، فمنهــا مــا يتعلــق مبــصلحة عامــة يف حــق اخللــق 
مــا يتعلــق مبــصلحة شــخص معــني يف واقعــة نــادرة، كافــة، ومنهــا مــا يتعلــق مبــصلحة األغلــب، ومنهــا 
 .3وتتفاوت مراتبها بتفاوت هذه املصاحل يف الظهور

وحنن حناول أن حنيط بأهم هذه التقسيمات مما له آثار فقهية أو عملية، مع إضافة تقسيم 
آخـــر مل نـــره عنـــد أحـــد مـــن الـــذين كتبـــوا يف املـــصلحة، وهـــو تقـــسيم املـــصلحة حبـــسب مناطهـــا، إىل 

تــشريعية ومــصلحة تدبرييــة، وســيكون الكــالم عــن هــذا التقــسيم مبثابــة التأســيس ملــا ســيبىن مــصلحة 
البعـد الـسياسي للمـصلحة الـشرعية، وألمهيتـه احملوريـة يف البحـث : عليه الحقا، وهـو مـا أطلقنـا عليـه

 . أفردنا له مبحثا مستقال رغم أن السياق يقتضي أن يكون يف مطلب خامس من هذا املبحث
 : هذا املبحث أربعة مطالبفيتناول 

 .تقسيم املصلحة حبسب اعتبار الشارع: املطلب األول
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 إخل... ورمبا بناه على ما يف القواعد الفقهية من تقسيمها إىل قواعد شاملة أو كلية، وقواعد خاصة ببعض األبواب
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 .دنيوية وأخروية: تقسيم املصلحة بالنظر إىل الدارين: املطلب الثاين
 .تقسيم املصلحة باعتبار احلاجة إليها أي باعتبار دورها يف قيام أمر األمة: املطلب الثالث
 .تبار تعلقها بالفرد أو باجلماعةتقسيم املصلحة باع: املطلب الرابع

ٔٔاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االول شارع: : : : ٔٔ بار ا سب ا شارعسـمي املصلحة  بار ا سب ا شارعسـمي املصلحة  بار ا سب ا شارعسـمي املصلحة  بار ا سب ا لسـمي املصلحة  ت حب لتق ت حب لتق ت حب لتق ت حب     ععععتق

قـسم عـدد مـن املعاصـرين املـصلحة حبـسب اعتبـار الـشارع إىل معتـربة وغـري معتـربة ومرســلة، 
، إال أن املناسـبة 1بناء على تقسيم األصوليني للمناسب، وهو املصلحة املقصودة مـن تـشريع احلكـم

رفة العلـة بـالرأي، حيـث يتبـدى للمجتهـد معـىن خميـل، فيتفحـصه ويعرضـه علـى مراتـب هي طريق مع
إال أن املناسبة ال يثبت ـا حكـم لـذاا، . املناسب لينتهي إىل العلة اليت يبين عليها احلكم الشرعي

مــا جعــل علــة للحكــم، فإمنــا جعــل علــة ألن الــشارع جعلــه علــة، ال ملناســبته، ولكــن املناســبة قــد "فـــ
ومـا عـرف جعـل الـشارع إيـاه . ن تعريفا وتنبيها علـى جعـل الـشارع إيـاه علـة عنـد بعـض العلمـاءتكو

فــالغرض مـن هــذا . 2"علـة فقــد عـرف تــأثريه، إذ ال معـىن للتــأثري إال حـصول احلكــم مـن أثــره وبـسببه
 :مالتقسيم هو االجتهاد التشريعي بالدرجة األوىل، وبيان ذلك يف ثالثة فروع ورابع لفائدة التقسي

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول شارع ¬: : : : ٔٔ بار ا شارع ¬ما عمل ا بار ا شارع ¬ما عمل ا بار ا شارع ¬ما عمل ا بار ا لما عمل ا لت لت لت     ععععت
املناسب الذي علم اعتبار الشارع له هو الوصـف الـذي رتـب الـشارع عليـه حكمـا شـرعيا، 

 :وهو على مراتب
 وهذا هو ما علم اعتبار الشارع لـه.  يف احلكم بنص أو إمجاع3هو الذي ثبت تأثريه: املؤثر

 .والعمل به متفق عليه بني العلماء. قطعا
: وقــد قــسمه الغــزايل إىل قــسمني. وهــو الــذي مل يثبــت تــأثريه بــنص وال إمجــاع:  املــؤثروغــري

ما شهد : فاملالئم على قسمني. مالئم جلنس املصاحل اليت اعتمدها الشارع يف التشريع، وغري مالئم

                                                 
البد أن نسجل هنا أن املناسبة يف القياس ليست سوى طريق من طرق التعرف على العلة، وإال فإن العليـة تعـرف  1

الغــزايل، شــفاء الغليــل، : ينظــر. اعبطــرق أخــرى، ســواء ظهــرت املناســبة أم مل تظهــر، فتعــرف بــالنص أو اإلميــاء أو اإلمجــ
 .189املرجع السابق، ص

 .145-144املرجع نفسه، ص  2
معىن تأثري املناسب يف احلكم هو ثبوت كونه علة بنص أو إمجاع، بشرط داللة هذه العلة على تأثري عني الوصـف  3

 .جنس احلكميف عني احلكم، أو نوعه يف نوعه، فال يثبت التأثري إذا كان جبنس الوصف، أو يف 



 

شــهد لــه (غريــب : وغــري املالئــم ينقــسم إىل ثالثــة أقــسام. لــه أصــل معــني، ومــا مل يــشهد لــه أصــل
 .فقطع بعدم اعتبار القسمني األخريين وتردد يف الغريب. مرسل، وملغى، و)أصل

أمـا املناسـب املالئـم فهــو حمـل البحـث، وهــو مـا تـرجح عنــد اتهـد أن احلكـم الــشرعي ورد 
كمــا أن املـــراد باالعتبـــار هــو أن الـــشارع رتـــب . علــى وفقـــه، فــاملراد بـــالعلم هنـــا الرجحــان ال القطـــع

فيخـرج مـن هـذا املفهـوم التنـصيص علـى املـصلحة .  أو هذه املـصلحةاحلكم على وفق هذا املناسب
وتكـــون بـــذلك . 1املقـــصودة مـــن احلكـــم واإلميـــاء إليهـــا، وإال مل تكـــن العلـــة مـــستفادة مـــن املناســـبة

وشـهادة األصـل تكـون علـى ". شـهد لـه أصـل معـني: "مأخوذة من النص بعالمة، وهو املراد بقوهلم
اعتبــار نــوع املــصلحة يف نــوع احلكــم أو يف : أربعــة أحــوالوهــي . 2مراتــب بعــضها أقــوى مــن بعــض

 .3جنسه، أو اعتبار جنسها يف نوعه أو جنسه
       

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا شارع ¬: : : : للللالفرع ا شارع ¬ما عمل الغاء ا شارع ¬ما عمل الغاء ا شارع ¬ما عمل الغاء ا للللما عمل الغاء ا ٕٕ ٕٕ    
بناء على التحديد الذي سبق ملا علم اعتبـار الـشارع لـه، فـإن مـا علـم إلغـاء الـشارع لـه هـو 

وضـرب عـدد مـن األصـوليني مثـاال عليـه؛ . علـى وفقـهما ترجح بإحدى الدالئل أن احلكم مل يرتـب 
فتوى الفقيه املالكي حيىي بن حيىي الليثي للملك الـذي جـامع أهلـه يف ـار رمـضان، بوجـوب صـيام 
شهرين متتابعني بدل عتق رقبة، كما هو الرتتيب يف احلـديث الـذي شـرعت فيـه الكفـارة، بنـاء علـى 

هـو املبالغـة يف الزجـر لعـدم كفايـة العتـق واإلطعـام يف حـق ما اعتربه هذا املفيت مناسبة أو مـصلحة، و
فهــذه مــصلحة . امللــك، الــذي ال يردعــه دفــع املــال عــن العــود إىل املعــصية مــرة أخــرى بــسبب غنــاه

مناسبة للحكم وهـو التـشديد يف الزجـر بإجيـاب الـصوم، ولكـن احلكـم الـشرعي مل يـرد علـى وفقهـا، 
ُل الكفارة حسب استطاعة املكلف، فأمر مبـا اسـتطاع فقد نص يف احلديث على الرتتيب بني خصا

 .مــــــــــــــن هــــــــــــــذه اخلــــــــــــــصال علــــــــــــــى الرتتيــــــــــــــب، ومل يــــــــــــــؤمر مبــــــــــــــا هــــــــــــــو أشــــــــــــــد عليــــــــــــــه منهــــــــــــــا
ويظهر بوضوح من هذا املثال أن املقصود باملناسب امللغى، أو املصلحة امللغـاة، لـيس إلغـاء الـشارع 

                                                 
 .7/273بدر الدين حممد بن ادر الزركشي، البحر احمليط، املرجع السابق،  1
 .158-148الغزايل، شفاء الغليل، املرجع السابق، ص . 7/273املرجع نفسه، :  ينظر2
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 .281م ص1981هـ، 1401، دار النهضة العربية، بريوت 2مد مصطفى شليب يف تعليل األحكام، طحم



 

. ء كوـــا مناطـــا هلـــذا احلكـــم، بـــل إلغاؤهـــا يف حكـــم بعينـــه، أو بـــاألحرى إلغـــا1إياهـــا علـــى اإلطـــالق
فجــنس الزجــر معتــرب يف كثــري مــن أحكــام الــشريعة، ولكنــه لــيس معتــربا هنــا يف الكفــارة، ألن الــشارع 

 .تركه بالتنصيص على الرتتيب التنازيل وفق قدرة املكلف
 علــى هــذا القــسم مؤكــدا أن التقــسيم يف ذاتــه حاصــر، ولكــن 2وقــد اعــرتض بعــض البــاحثني

، ألن جمرد خمالفة املصلحة ملقتضى نص خاص "امللغاة" تسميتهم النوع الثاين بـالذي يؤخذ عليه هو
ال يلغيها باالتفاق، بل اخلالف ماض فيه، فمن العلماء من يعتربها يف أبواب املعـامالت إذا كانـت 

وهــو إميــاء مــن الباحــث إىل رأي الطــويف يف تــرجيح املــصلحة ... راجحــة، ومــنهم مــن يلغيهــا مطلقــا
 حيث يتبىن رأيه مؤكدا أن هذا التقسيم يصح يف نوع من األحكام، وهو العبادات وما على النص،

  3...شاها من املقدرات النعدام عمل املصلحة فيها
ومعلوم أن رأي الطويف خمالف لإلمجاع، ممـا ينـزل بـه عـن كونـه رأيـا يف االصـطالح الفقهـي، 

وال أن هــذا الباحــث أشــار إىل رأي الطــويف ولــ. فــضال عــن أن يكــون ســببا يف اعتبــار املــسألة خالفيــة
يف احلكــم ، متنــع تــأثري  لكــان اعرتاضــه صــحيحا مــن وجــه مــا، ذلــك أن إلغــاء املــصلحة أو املناســبة

ولكــن ال تــؤدي بالــضرورة إىل إبطــال . املناســب يف ذلــك احلكــم بعينــه، وبالتــايل متنــع القيــاس عليــه
 . ء إذا أطلق يف املناسباملصلحة وجعلها غري شرعية، وهذا ما يقصد باإللغا

واخللط بني املصلحة امللغاة يف باب القياس، وبـني املـصلحة غـري الـشرعية، رمبـا يكـون سـببه 
اللــبس الــذي وقــع فيــه بعــض البــاحثني الــذين اعتنــوا بتقــسيم املــصلحة حبــسب اعتبــار الــشارع، فــإم 

ومنافعهــا الــيت أشــارت إليهــا وقفــوا عنــد املــصاحل املرجوحــة فيمــا حرمــه الــشارع مــثال، كمــصاحل اخلمــر 
اآليــة، وأن هـــذه املنـــافع ملغــاة بـــالنظر إىل احلكـــم الــشرعي الـــذي فـــرض التحــرمي، ولكـــنهم مل يعـــريوا 
اهتمامــا إىل مــسألة مهمــة، وهــي أن بعــض املــصاحل الــيت يفــرتض أن تكــون منظــورا إليهــا يف احلكــم 

با، فإنه أفـىت امللـك بـصيام شـهرين الشرعي، كمصلحة الزجر مثال يف فتوى حيىي الليثي اليت مرت قري
متتــابعني مبالغــة يف زجــره حــىت ينتهــي عــن العــود إىل فعلــه، وقــد عارضــه فيهــا العلمــاء رغــم أن الزجــر 
مــصلحة مقــصودة يف تــشريع الكفــارات، إال أــم اعتربوهــا ملغــاة يف حكــم بعينــه، ألن الــشارع نــص 
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 .عإخل، وهذه يف احلقيقة ال تعد مصاحل أصال، بل هي مفاسد يف نظر الشر...االقتصاد
 . 281هو حممد مصطفى شليب يف تعليل األحكام، املرجع السابق، ص 2
مــع مالحظــة أن مــا اســتثناه مــن العبــادات ال يعــد مــن مباحــث القيــاس . 282-281املرجــع نفــسه، ص : ينظــر 3
 . ابتداء



 

العتـق مث اإلطعـام مث : م الكفـارة هنـاعلى هـذا احلكـم مـن غـري أن يأخـذها يف االعتبـار، فجعـل حكـ
فكــان هــذا الرتتيــب املنــصوص عليــه يف احلــديث دلــيال علــى أن مقــصود هــذه الكفــارة لــيس . الــصيام

املبالغة يف الزجر، حبيث جيب على املكلف أشد األمور عليه، وإمنا يتدرج يف حكم الكفارة حسب 
قد يفهم من الكفارة أن مقصودها التشديد قدرته واستطاعته، فهذا التنصيص يف حد ذاته إلغاء ملا 

مــع أن الزجــر مقــصد شــرعي يف كثــري مــن األحكــام، ومنهــا الكفــارات، كقولــه تعــاىل . علــى املكلــف
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أن مثة ارتباطا بني نوع املصلحة وبني نوع احلكم الشرعي الذي بـين عليهـا، ولـذلك وهذا يدل على 

ُمسيـــت مناســـبة، فهـــي توافـــق بـــني املـــصلحة واملقـــصود واحلكـــم الـــشرعي اجلزئـــي، أي هـــي مـــصلحة : َ
 .مقصودة يف ذلك احلكم بعينه

مـــور والـــذي يـــدل علـــى ذلـــك أن العلمـــاء مل يعتـــربوا املـــصاحل النامجـــة عـــن املباحـــات مـــن األ
وهــذا يــدعو إىل . 2املقــصودة للــشارع، بــل قــالوا إــا بالنــسبة للمكلــف جمــرد نيــل حــظ وقــضاء وطــر

، أو الوضـــعي، أمـــا )االقتـــضاء(االســـتنتاج بـــأن هـــذه املناســـبات إمنـــا تتعلـــق بـــاحلكم الـــشرعي الطلـــيب 
قـال إن وقـد ي. 3املباحات فرتكت على التخيـري وفـوض أمرهـا إىل مقتـضيات اجلبلـة والطبـع اإلنـساين

املباحــات شــرعت علــى التخيــري لتحــصيل مــصاحل العبــاد، وكوــا علــى التخيــري ال ينــايف أــا معتــربة 
واجلـواب أن اعتبارهـا هـو مـن حيـث الكـل ال مـن حيـث اجلـزء، وحـديثنا إمنـا . ومقصودة من الشارع
 .هو عن احلكم اجلزئي

 

                                                 
 .95سورة املائدة، اآلية  1
ة اخلامـسة أن املبـاح إمنـا يوصـف بكونـه املـسأل: " حيث يقول1/233الشاطيب، املوافقات، املرجع السابق، :  ينظر2

... مباحا إذا اعترب فيه حظ املكلف فقط، فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر، والدليل علـى ذلـك أن املبـاح
فـاألمر والنهـي راجعـان إىل ... هو ما خري فيه بني الفعل والرتك، حبيـث ال يقـصد فيـه مـن جهـة الـشرع إقـدام وال إحجـام

ري، أو حاجي، أو تكميلي، وكـل واحـد منهـا قـد فهـم مـن الـشارع قـصده إليـه، فمـا خـرج عـن ذلـك، حفظ ما هو ضرو
 ."فهو جمرد نيل حظ وقضاء وطر

، حيـث مييـز بـني املـصلحة الـيت هـي مقـصود املكلـف 287-1/286الغـزايل، املستـصفى، املرجـع الـسابق، : ينظر 3
 . هي مقصود الشارعوهي جلب املنفعة ودفع املضرة مطلقا، وبني املصلحة اليت



 

ثالث ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا باره وال الغاؤه: : : : للللالفرع ا باره وال الغاؤهما مل يعمل ا باره وال الغاؤهما مل يعمل ا باره وال الغاؤهما مل يعمل ا ٕٕما مل يعمل ا ٕٕ     ععععتتتت
مل يرد حكم الشارع على وفقه ومل يرد ما يدل على إلغائـه هـو املرسـل، قـال املناسب الذي 

وهو الذي ال يشهد له أصل معني من أصول الشريعة باالعتبـار، وهـو املـسمى باملـصاحل : "الزركشي
املرســـلة، واملـــشهور اختـــصاص املالكيـــة ـــا، ولـــيس ذلـــك، فـــإن العلمـــاء يف مجيـــع املـــذاهب يكتفـــون 

 .1" معىن للمصلحة املرسلة إال ذلكمبطلق املناسبة، وال

ويشرتط يف املناسب املرسل الذي يعترب يف االجتهاد، أن يكون مالئما جلـنس املـصاحل الـيت 
ثبت اعتبارها، وهذا ما يفهم من تقسيم الغـزايل الـسابق، رغـم أن تقـسيم املرسـل إىل غريـب ومالئـم 

 .2مسلك نسب إىل ابن احلاجب، دون غريه من األصوليني
وإال "اء على ذلك فإن املرسل إذا كان غري مالئم، مياثل ما نص على إلغائه يف احلكم، وبن

وقـد مثـل لـه الغـزايل يف . 3"كان اإلنسان مرتوكـا يف ذلـك سـدى، وذلـك مـا نفـاه اهللا يف حمكـم بيانـه
شــفاء الغليــل مبــصلحة أكــل اجلماعــة مــن النــاس واحــدا مــنهم عنــد املخمــصة، وقــال إنــه مــن املرســل 

وصــنفه البــوطي بأنــه ومهــي فرضــي ال ميكــن انطباقــه علــى أي . فهــو غــري جــائز) أي الغريــب(ع البــدي
 . 4واقعة من الوقائع، إذ ال ميكن ألية واقعة إال أن تدخل أخريا إما يف املعترب أو امللغى

، وهـــو أن 5ولعـــل هـــذا التفريـــق يفـــسر تـــضارب أقـــوال العلمـــاء حـــول مـــذهب اإلمـــام مالـــك
املالئم، وبني املرسل غري املالئم، فاألول قال به مالك، أما  تقسيم بني املرسلبعضهم مل يفرق يف ال

وإذا اعتربنــا املرســل الغريــب هــو املــصلحة املــسكوت عنهــا يف . الثــاين فلــم يقــل بــه أحــد مــن العلمــاء
قــد أمجــع العلمــاء علــى عــدم االحتجــاج باملــصلحة املــسكوت عنهــا واملــصلحة : الــشرع، فإننــا نقــول
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جب أقـرب إىل يقفون يف احلديث عن املرسل عند تعريفه بأنه ما مل يثبت دليل على اعتباره وال إلغائه، ومسلك ابن احلا
شــــفاء الغليــــل، املرجــــع الــــسابق، : ينظــــر. إال أننــــا نــــرى أن تقــــسيم الغــــزايل ال خيتلــــف عــــن هــــذا املعــــىن. الدقــــة والتحقيــــق
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فهــذا النــوع مــن . ، وإن املالكيــة مل خيــالفوا اإلمجــاع يف هــذا األمــر1)امللغــاة(قــصود الــشارع املناقــضة مل
املصلحة امللغاة، والغريبة غري املالئمة، ال يؤخذ به يف االجتهاد، وال تفرع األحكام على وفقـه، ومـا 
نـــسب إىل اإلمـــام مالـــك حمــــض خطـــأ قـــد يرجـــع إىل اللــــبس يف تـــصنيف هـــذه املـــصاحل وتقــــسيمها 

 .2والتداخل يف أمساء أقسامها
فـإن الـشرع قـد شـهد " املـصلحة املرسـلة"أما املناسب املالئـم املرسـل، أو مـا اصـطلح عليـه بــ

جلنـــسه بنـــصوص كثـــرية، ولـــذلك فهـــو غـــري معـــدوم األصـــول الـــشرعية، إال أنـــه ال يرقـــى يف قوتـــه إىل 
 الـذي شـهد لـه نـص واحـد وقـد ال يقـل يف قوتـه عـن املعـىن. املناسب املـشهود لنوعـه يف نـوع احلكـم

، خاصـة إذا كـان هــذا املناسـب غريبـا شـهد لــه 3لعينـه إذا أريـد إرجـاع مـصلحة جزئيــة إىل هـذا املعـىن
 .4أصل واحد

سـمي    فائدةفائدةفائدةفائدة: : : : الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع سـميا سـميا سـميا     للللتقتقتقتقا
 :وتظهر فائدة هذا التقسيم للمصاحل من عدة وجوه

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ بات: : : : للللبببب نا ترب من ا ترب وغري ا يزي بني ا باتا نا ترب من ا ترب وغري ا يزي بني ا باتا نا ترب من ا ترب وغري ا يزي بني ا باتا نا ترب من ا ترب وغري ا يزي بني ا سـا مل ملع ملع سـمت مل ملع ملع سـمت مل ملع ملع سـمت مل ملع ملع     للللمت

فرقـــة بـــني مـــا هـــو معتـــرب يف التـــشريع مـــن وجـــوه املناســـبات واملـــصاحل، فيؤخـــذ بـــه إذا الح الت
للمجتهد وجه املصلحة، وبني ما أمهله الشارع فلم يـنب عليـه حكمـا شـرعيا، سـواء دل الـدليل علـى 
هـــذا اإلمهـــال بعـــدم اعتبـــاره يف احلكـــم املنـــصوص، أو مل يـــدل؛ بإمهالـــه مجلـــة حبيـــث مل يتعـــرض إليـــه 

 .ار وال التفت إليه يف بناء األحكام الشرعية أصالباالعتب

                                                 
ذكر الغـزايل أن املناسـب الغريـب الـذي ال يالئـم وال يـشهد لـه أصـل معـني مـردود باتفـاق، وال يعـرف فيـه خـالف،  1

 .188لغليل، املرجع السابق، صشفاء ا
كمـــا ذكـــر الغـــزايل أن أغلـــب اخلـــالف . 64املرجـــع الـــسابق، ص حـــسني حامـــد حـــسان، نظريـــة املـــصلحة،: ينظـــر 2

احلادث بني العلماء، إمنا هو يف هذا اللبس وهو تشابه األمساء مع اختالف املسميات، وإنه البـد مـن النظـر إىل حقـائق 
 .143الغليل، املرجع السابق، صشفاء : ينظر. األشياء ال رسومها

 .64املرجع السابق، ص حسني حامد حسان، نظرية املصلحة،: ينظر 3
قد تنفرد بعض األحكام الشرعية اجلزئية املنصوص عليها مبعىن ليس معهودا يف التـشريع، فيكـون املناسـب مـشهودا  4

 جهة أنه مل يعهد من الشارع اعتباره يف له بأصل من جهة وجود التنصيص على احلكم الذي يتضمنه، ويكون غريبا من
 . التشريع، فلم يظهر أثره إال يف هذه الصورة املنصوص عليها



 

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب تعارضة: : : : للللب يح بني املصاحل ا تعارضةالرت يح بني املصاحل ا تعارضةالرت يح بني املصاحل ا تعارضةالرت يح بني املصاحل ا ململململالرت     جججج

 التعــرف علــى درجــات املعــاين يف ترتيــب الــشارع األحكــام عليهــا، وبيــان مراتبهــا يف املالءمــة
هــر ممــا وقــد ظ. 1ليــسهل علــى اتهــد الرتجــيح بينهــا إذا تــواردت أو تزامحــت علــى احلكــم... والتــأثري

سبق أن احلكم ال يرتتب على جنس املصلحة مطلقا، وإمنا يرتتب عليها عند وصوهلا إىل درجة من 
القوة واألمهية، حبيث تناسب ذلك احلكم، وهي ال تناسبه إال إذا خلت من املعارضـة مبـا هـو أقـوى 

 مـصلحة فاملناسبة أخص من املصلحة، ألن مناسبة الوصف للحكم هي ترتب. 2منها أو مساو هلا
راجحة على ربط احلكم بـه، وكلمـا وجـدت املناسـبة، وجـدت معهـا املـصلحة، وقـد توجـد املـصلحة 

 .3وال توجد املناسبة، إذ قد تفوت باملعارضة، بينما املصلحة ال تفوت ا
ومـــن هنـــا يكـــون مـــا شـــاع بـــني مجـــع مـــن البـــاحثني مـــن تقـــسيم املـــصلحة وفقـــا ملوقعهـــا مـــن 

لة وملغاة، ومتثيلهم للمصلحة امللغاة مبنافع اخلمر يف نص اآلية غـري نصوص الوحي إىل معتربة ومرس
ومــنهم مــن يقــسم املــصلحة إىل شــرعية . صــحيح، بــل هــو مبــين علــى وهــم يف فهــم عبــارة األصــوليني

مـصلحة تـصادم الـنص، ومـصلحة : قـسمني) أي امللغاة يف نظـره(فيقسم غري الشرعية  وغري شرعية،
منــصوصة وقياســية ومرســلة، جــاعال مــن القياســية قــسيما للمنــصوصة، مث يقــسم الــشرعية إىل . غريبــة

وكــأن املنـــصوصة ال يقـــاس عليهـــا، مــع أن هـــذه املـــصاحل املنـــصوصة، علــى اخـــتالف مراتبهـــا، وحـــىت 
املرســلة إمنــا ينظــر إليهــا يف إطــار القيــاس، وحبــسبها تكــون طبيعــة القيــاس ودرجتــه، فالقيــاس املؤســس 

سمى باملناسب املؤثر يكـون مـن أعلـى مراتـب القيـاس وهـو القيـاس على املصلحة املنصوصة أو ما ي
مث املـصلحة الـيت . اجللي، بينما املصلحة اليت عرفت باجتهاد الفقيه، يكون القياس املبين عليهـا ظنيـا

مل يالحظهـا الــشارع يف بنـاء احلكــم بـل بنــاه علـى خالفهــا، فهـذه تــسمى ملغـاة، حــىت لـو كانــت يف 
 ..رعيةغري هذا احلكم مصلحة ش

أما خارج إطار القياس، أعين بعيدا عن وظيفة االجتهـاد التـشريعي، فـإن النظـر إىل املـصاحل 
يكــون بنــاء علــى الرتجــيح بــني حجــم املــصاحل ووزــا يف نظــر الــشارع عنــد التعــارض، وكــذلك عنــد 

ذلــك أن املناســبة . تعارضــها مــع املفاســد، وهــو جمــال آخــر للنظــر خيتلــف عــن معيــار هــذا التقــسيم
وهنـا تظهـر فائـدة . فوت باملعارضة كمـا سـبق، بينمـا املـصلحة ال تفـوت ـا، وإمنـا تغلـب بـالرتجيحت

كالم الـشاطيب يف أن املـصاحل مـن جهـة مواقـع الوجـود غـري متمحـضة، وأـا ختـتلط باملفاسـد عـادة، 
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علــى وإذا كانــت املــصاحل واملفاســد الراجعــة إىل الــدنيا تفهــم . وكــذلك املفاســد ال ختلــو مــن مــصاحل
مقتضى ما غلب، فإا من جهة تعلق اخلطاب الشرعي ا كذلك أيضا، فاملصلحة إذا غلبت عند 
ـــاد، فهـــي املقـــصودة شـــرعا، ولتحـــصيلها وقـــع الطلـــب علـــى  مناظرـــا مـــع املفـــسدة يف حكـــم االعتي

 .  1العباد

ثاين ثايناملطلب ا ثايناملطلب ا ثايناملطلب ا نظر اىل ا4ارين: : : : للللاملطلب ا نظر اىل ا4ارينسـمي املصلحة 9 نظر اىل ا4ارينسـمي املصلحة 9 نظر اىل ا4ارينسـمي املصلحة 9 ٕسـمي املصلحة 9 ل ٕتق ل ٕتق ل ٕتق ل     تق

 الـذي حتـصل فيـه املـصاحل، رغـم أن أسـباا إمنـا تكـون يف يعتمـد هـذا التقـسيم اـال الـزمين
ســـنعرض لفكـــرة . هــذه احليـــاة الــدنيا؛ فهـــي إمــا أن تظهـــر فيهــا، وإمـــا أــا ال تتحقـــق إال يف اآلخــرة

 : التمييز بني هذه املصاحل، وما يرتتب على هذا التقسيم من علم أو عمل يف فرعني

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول يزي بني املصاحل االخروي: : : : ٔٔ يزي بني املصاحل االخرويا يزي بني املصاحل االخرويا يزي بني املصاحل االخرويا ٔٔا ٔٔ يويةللللمتمتمتمت يويةة وا4 يويةة وا4 يويةة وا4     ننننة وا4
اهــتم بعــض البــاحثني بتقــسيم املــصاحل بــالنظر إىل الــدارين، إىل دنيويــة وأخرويــة، ويــرون أن 
املـــصاحل األخرويـــة تكفلـــت ـــا العقائـــد والعبـــادات، بينمـــا ركـــزت أحكـــام املعـــامالت علـــى املـــصاحل 

رتتبـة علـى هـذا الدنيوية، مع اختالف بينهم يف توزيع أحكـام الـشريعة علـى هـذه املـصاحل، واآلثـار امل
وعاجل عـدد مـن علمـاء الفقـه واملقاصـد هـذا التقـسيم مـن حيـث الطريـق الـيت تعـرف ـا كـل . التوزيع

 .بينما عارض بعض آخر من الباحثني هذا التقسيم بناء على خلوه من فائدة عملية. منها
 

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ سلمني: : : : للللبببب هاء ا ند  سب ا4ارين  تفريق بني املصاحل  سلمنيا هاء ا ند  سب ا4ارين  تفريق بني املصاحل  سلمنيا هاء ا ند  سب ا4ارين  تفريق بني املصاحل  سلمنيا هاء ا ند  سب ا4ارين  تفريق بني املصاحل  ملا ع حب ملل ع حب ملل ع حب ملل ع حب     فقفقفقفقل

 مــع العــز بــن عبــد الــسالم يف تقــسيم املــصاحل واملفاســد إىل قــسمني؛ مــصاحل اتفــق الــشاطيب
 .ومفاسد دنيوية، ومصاحل ومفاسد أخروية

منها مـا هـو خـالص ال ميتـزج باملفاسـد؛ كنعـيم أهـل اجلنـة، : فاملصاحل األخروية على ضربني
. النــار خاصــةومنهــا مــا يكــون ممتزجــا، وهــو حــال مــن يــدخل النــار مــن املوحــدين يف حــال كونــه يف 

وهذا حـسب مـا جـاء يف الـشريعة، إذ لـيس للعقـل يف األمـور األخرويـة جمـال، وإمنـا تتلقـى أحكامهـا 
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مـن الـسمع، وكـل مـن مـصاحل اآلخـرة ومفاسـدها علـى مراتـب، غـري أنـه ال يرتتـب علـى هـذا التفريــق 
 .1شيئ، سوى أن طريق معرفة املصاحل األخروية هو الشرع

نظـــر مواقـــع الوجـــود، ونظـــر تعلـــق :  الـــشاطيب فيهـــا بـــني نظـــرينأمـــا مـــصاحل الـــدنيا فقـــد ميـــز
اخلطــاب الــشرعي ــا، وهــذا األخــري مبــين علــى الغالــب، فــإذا كانــت املــصلحة هــي الغالبــة يف حكــم 
االعتياد، فهي املقـصودة شـرعا، ولتحـصيلها وقـع الطلـب علـى العبـاد، فـإذا تبعهـا مفـسدة، فليـست 

وتتقيد هذه املـصلحة يف االعتبـار، مـن حيـث تقـام . 2وطلبههذه املفسدة مقصودة يف شرعية الفعل 
احليــــاة الــــدنيا للحيــــاة األخــــرى، ال مــــن حيــــث أهــــواء النفــــوس يف جلــــب مــــصاحلها العاديــــة أو درء 

 .3مفاسدها العادية
أما مصاحل الدنيا ومفاسدها فمعظمها معروف بالعقل عند العـز؛ ذلـك أن احلكمـاء اتفقـوا 

وكـذلك الـشرائع اتفقـت علـى . إخل...ى تقدمي الراجح منها على املرجوحعلى املصاحل كما اتفقوا عل
وإذا كـانوا قـد اختلفـوا يف . أعظم املصاحل كتحرمي الدماء واألموال، وعلى حتـصيل األفـضل فاألفـضل

وعليـــه فـــإن مـــصاحل الـــدنيا .  4بعـــض املـــصاحل، فإمنـــا كـــان ذلـــك الخـــتالفهم يف التـــساوي والرجحـــان
 العز، معروفة بالضرورات والتجـارب والعـادات والظنـون، والعقـل مييزهـا قبـل وأسباا ومفاسدها عند

لــذلك جــاءت األحكــام مطابقــة هلــا تفــضال مــن اهللا، إال مــا تعبــدنا بــه مل يبــني لنــا مــا . ورود الــشرع
 .5املصلحة فيه

وقد اعرتض عليه الشاطيب مؤكدا أنه لو كان األمر كما قال بإطالق، مل حيتج يف الشرع إال 
 بث مصاحل الدار اآلخرة خاصـة، ولكـن الـشرع جـاء مبـا يقـيم أمـر الـدنيا وأمـر اآلخـرة معـا، وإن إىل

يــدل علــى . كــان قــصده بإقامــة الــدنيا لآلخــرة، فلــيس خبــارج عــن كونــه قاصــدا إلقامــة مــصاحل الــدنيا
 ذلــك أنــه بعــد مــا جــاء الــشرع، تبــني مــا كــان عليــه أهــل الفــرتة مــن احنــراف األحــوال عــن االســتقامة،

وخروجهم عن مقتضى العدل يف األحكام، فالتجربة أثبتت عدم اسـتقالل العقـول يف الـدنيا بـإدراك 
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مــصاحلها ومفاســدها علــى التفــصيل، إال إن كــان يريــد أن املعرفــة ــا حتــصل بالتجــارب وغريهــا بعــد 
 .1وضع الشرع أصوهلا، فذلك ال نزاع فيه

مـن االحنـراف، إمنـا هـو بـسبب األهـواء، ُوقد يرد على الشاطيب أن ما وجد عند أهـل الفـرتة 
وليس بسبب قصور العقل عن إدراك هـذه املـصاحل، فكثـري مـن العوامـل اإلنـسانية تتـدخل يف توجيـه 
ســـلوك الفـــرد واتمـــع ســـوى العقـــل، إذ لـــيس كـــل مـــا يـــسود يف اتمـــع هـــو بالـــضرورة مقبـــول عنـــد 

كمــة والعــدل، وألنــه عنــدما جتــيء لــذلك كــان فــيهم مــن ينكــر مــا هــم عليــه مــن خمالفــة احل. العقــالء
الرسل وينبهـوم إىل مـا هـم عليـه مـن مفاسـد ويـدعوم إىل املـصاحل، يتنبهـون إىل ذلـك ويـستجيب 

علـى أن العـز عـرب مبـصاحل الـدارين يف . كثري من الناس لدعوة الرسل بأمارة مـا يـدعون إليـه مـن خـري
ني املـصاحل األخرويـة واملـصاحل الدنيويـة الـيت مقابل مصاحل الدنيا، وهذا ما يثري احتمال كونه جيمـع بـ

يـراد ــا اآلخــرة يف كفــة واحــدة حيــث يطلــق عليهـا مــصاحل الــدارين، وعنــدها يرتفــع اإلشــكال الــذي 
 .2وقع للشاطيب

على أنه ال يبدو يف معاجلتهما للتفريق بني املصلحتني أي أثر، سـوى أن العقـل عـاجز عـن 
 الــشرع ــا، بينمــا ميكــن لــه إدراك املــصاحل الدنيويــة عنــد العــز معرفــة املــصاحل األخرويــة إال مــا عرفــه

هذا إذا استثنينا مـا توخـاه العـز مـن . ابتداء، أو بناء على متهيد أصوهلا من قبل الشرع عند الشاطيب
دراســـة املـــصاحل، وهـــو التعريـــف مبنـــافع األعمـــال يف اآلخـــرة الســـتحثاث مهـــة املـــؤمن يف الـــسعي إىل 

 .  فأمهها يف هذا السعيحتصيلها وتقدمي أمهها
بينما جند هلـذا التفريـق عنـد األصـوليني وعنـد الفقهـاء آثـارا يف عـدد مـن اـاالت سنعرضـها 

 .عند احلديث عن أثر التفريق بني املصلحتني

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب يدها::::للللب سـمي و يدهامعارضة ا سـمي و يدهامعارضة ا سـمي و يدهامعارضة ا سـمي و نمعارضة ا نتق نتق نتق تفتفتفتفتق     لللل

يعة مــن عــارض بعــض املعاصــرين هــذا التقــسيم ومل يــر داعيــا التباعــه، ألن مجيــع مــا يف الــشر
وراح . عقائد وعبادات ومعامالت، متكفل بتحقيق كل مصاحل العباد بقـسميها الـدنيوي واألخـروي

يــذكر فوائــد العقيــدة والعبــادة يف الــدنيا، ومــا تعــود بــه علــى اإلنــسان مــن ثبــات وتوفيــق وهدايـــة يف 
حل خاصـة مستخلصا أن ال ضرورة تدعو يف هـذا اـال إىل تقـسيم عناصـر الـدين بـني مـصا...الدنيا
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إن جممـــوع الــــشريعة اإلســـالمية بعناصــــرها : بالـــدنيا، وأخــــرى خاصـــة بــــاآلخرة، بـــل األوىل أن نقــــول
غري أنه يستدرك بعد ذلك بأن املعامالت وتوابعها تعـاجل . 1الثالثة، متكفل مبجموع مصاحل الدارين

كــام املعــامالت املــصاحل الدنيويــة بــشكل مباشــر، بينمــا العقائــد والعبــادات تيــسر الــسبيل لألخــذ بأح
وتوابعهــا، فهــي تعــاجل املــصاحل الدنيويـــة بــشكل غــري مباشــر، والكـــل يهيــئ للمــسلم ســعادة أخرويـــة 

وخيلص بعد ذلك إىل أن اال الذي يبحث فيه ال يستدعي هـذا التفريـق، ألنـه يقـصد إىل  .خالدة
ا وضـعت أساسـا لنيـل إثبات كون مجلة الشريعة متفقة مع مصاحل العباد يف الـدنيا، باإلضـافة إىل أـ

 .2املصاحل األخروية
وال ميكــــن إنكــــار وجــــود فوائــــد عمليــــة هلــــذا التقــــسيم ميكــــن أن تــــؤثر يف ترتيــــب األحكــــام 

كمـــا ســـيتبني –الـــشرعية، ألن التفريـــق بينهمـــا قـــد يفيـــد يف حتديـــد جمـــال النظـــر للمجتهـــد والقاضـــي 
كمـا أنـه . ةدون املـصاحل األخرويـ، وألن املصاحل الدنيوية هي حمـل نظـر الفقيـه يف االجتهـاد -الحقا

ال خيفى ما مبعرفة هذه املصاحل ومتييزها من الفوائد االعتقادية ومدى تأثريها على السلوك واألخالق 
يف حياتنا، أقل ذلك أن يعتقد املكلف باجلزاء األخروي على أعمال اخلري فيتحفز لإلخالص واجلد 

 . فيها ألن النفس جبلت على طلب منافعها

ثاينالفرع الفرع الفرع الفرع  ثاينا ثاينا ثاينا يوية واالخروية: : : : للللا تني ا4 تفريق بني ا يوية واالخرويةاثر ا تني ا4 تفريق بني ا يوية واالخرويةاثر ا تني ا4 تفريق بني ا يوية واالخرويةاثر ا تني ا4 تفريق بني ا ٔٔاثر ا ٔٔ ن ملصلح نل ملصلح نل ملصلح نل ملصلح ل ٔٔ ٔٔ    
 : ينتج عن التفريق بني املصلحة الدنيوية واملصلحة األخروية عدة آثار نذكر منها ثالثة

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ     يف حمك Qجهتاد يف لك مهناميف حمك Qجهتاد يف لك مهناميف حمك Qجهتاد يف لك مهناميف حمك Qجهتاد يف لك مهنام: : : : للللبببب

املصاحل إذ أن طريق املعرفة ب: التمييز بني املصلحتني يظهر الفرق بينهما من الناحية العلمية
الدنيويـة غـري طريـق التعـرف علـى املـصاحل األخرويــة؛ فتعـرف مـصاحل اآلخـرة بالـشرع وحـده وال جمــال 

أما مصاحل الدنيا فتعرف بالعقل على اإلطالق، ولكن من وجهة النظـر الـشرعية . للعقل يف معرفتها
 .هاتقام الدنيا من أجل اآلخرة، ولذلك فإن الشرع ميهد أصوهلا والعقل يستخلص فروع

. ويرتتب على ذلك؛ أن املصاحل األخروية ليست حمال لالجتهاد، وال يـصلح القيـاس عليهـا
أمــا املــصاحل الدنيويــة، فــيمكن للعقــل إدراكهــا، ومــن مث ميكنــه القيــاس عليهــا وتفريــع األحكــام علــى 

قـد قــسم األصـوليون املناســب إىل دنيـوي وأخــروي، وقـسموا الــدنيوي إىل ضـروري وحــاجي و .وفقهـا
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ولــــذلك كانـــت العقائــــد والعبــــادات غــــري . 1 فجعلــــوا االجتهــــاد خاصـــا باملناســــب الــــدنيويسيينوحتـــ
مـــستندة إىل وصـــف مناســـب ظـــاهر للعقـــل ميكـــن القيـــاس مبوجبـــه، خبـــالف املعـــامالت وغريهـــا مـــن 
األحكـــام املتــــصلة مباشـــرة مبــــصاحل احليـــاة الدنيويــــة، فمعظمهــــا قـــائم علــــى أســـاس العلــــل الواضــــحة 

ويف هـذا . ، واالجتهاد يف تفريع األحكام مبا يتناسب معها2 اال للقياس عليهاالظاهرة، مما يفسح
السياق اختار بعض املعاصرين ممن درسوا مقاصد الشريعة، عدم التعرض للمصاحل األخروية وحصر 

جـــديرة بـــأن "الـــيت يروـــا " مقاصـــد اإلســـالم مـــن التـــشريع يف قـــوانني املعـــامالت واآلداب"حبـــثهم يف 
الشريعة، واليت هي مظهر ما راعاه اإلسـالم مـن تعـاريف املـصاحل واملفاسـد وترجيحاـا، ختص باسم 

مما هو مظهـر عظمـة الـشريعة اإلسـالمية بـني بقيـة الـشرائع والقـوانني والـسياسات االجتماعيـة حلفـظ 
 وإذا صـح هـذا الـنهج يف بيـان مقاصـد الـشريعة يف التـشريع، فإنـه ال. 3"نظام العامل وإصالح اتمع

يــصح يف جمــال الــسياسة وإصــالح اتمــع، فــذلك ميــدان ال يــستغين عــن بيــان مــصاحل اآلخــرة، ملــا 
يتميز به من احلاجة إىل سياسة النفوس ومعاجلة أحوال اجلماعة حيث يتداخل اجلانب الروحـي مـع 

 .  حاجات اجلسد
تها، بل هو تابع وألن املصاحل الدنيوية إمنا تقام من أجل اآلخرة، فإن العقل ال يستقل مبعرف

إن معرفــة العقــل باملــصاحل  الدنيويــة : للــشرع فيمــا يقــرره مــن مــصاحل، وهــذا مــا أراده الــشاطيب بقولــه
لــذلك فــإن امليــل إىل تــرجيح املــصلحة الــيت . حتــصل بالتجــارب وغريهــا بعــد أن ميهــد الــشرع أصــوهلا

عـل الطـويف، احتجاجـا بـأن تنقدح عند اتهد يف العادات واملعامالت، على النص واإلمجاع، كما ف
، خطــأ بــني ملخالفتــه إمجــاع األمــة، وملــا 4املــصلحة هــي قطــب مقــصود الــشارع مــن الــنص واإلمجــاع

 . يتضمنه من ادعاء بأن العقل أبصر باملصلحة الدنيوية من الشارع

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب تعارض: : : : للللب ند ا يهنام  يح  تعارضيف الرت ند ا يهنام  يح  تعارضيف الرت ند ا يهنام  يح  تعارضيف الرت ند ا يهنام  يح  ليف الرت لع لع لع ع ب بج بج بج     ج

يـــة، وتفـــضيل الثانيـــة علـــى األوىل، يـــسمح التفريـــق بـــني املـــصلحة الدنيويـــة واملـــصلحة األخرو
للمكلـــف بتحديـــد موقفـــه مـــن حتـــصيل هـــذه املـــصاحل عنـــد التعـــارض أو التـــزاحم، فإنـــه إذا حـــدث 
التعارض بينهما، وجب تقدمي املصلحة األخروية على املصلحة الدنيويـة، ألن الثانيـة خادمـة لـألوىل 
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 يف اجتهــاد املكلــف لنفــسه أم لغــريه، وســواء كــان ذلــك. وطريــق إليهــا، فتقــدم الغايــة علــى الوســيلة
ويــشكل هــذا األثــر معيــارا تــوزن بــه . كاملتــصرف للغــري يف الواليــات املختلفــة العامــة منهــا واخلاصــة

 .   أعمال الوالية العامة يف إجراءات الرقابة، خاصة عند حماسبة الوالة على أخطائهم

ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب يزي بني جمال اعامهلام: : : : للللب يزي بني جمال اعامهلاما يزي بني جمال اعامهلاما يزي بني جمال اعامهلاما ٕا ٕمت ٕمت ٕمت     للللمت

يق األحكام الشرعية اليت ترتتب على كل من املصلحة األخرويـة واملـصلحة حتديد جمال تطب
الدنيويـــة؛ ففـــي بعـــض اـــاالت ال تـــدخل املـــصاحل األخرويـــة يف االعتبـــار، ألـــا موكولـــة إىل اخلـــالق 
سبحانه، كالفصل يف اخلصومات بني الناس؛ فإن القاضي ال ينظر إال يف القـضايا الـيت حيـدث فيهـا 

إنـشاء إطـالق أو إلـزام "هـو : قال اإلمام القـرايف عنـد تعريفـه للحكـم القـضائي.  الدنياالتنازع ملصاحل
احرتاز "ويف تعيني املصاحل الدنيوية ". يف مسائل االجتهاد املتقارب فيما يقع فيه النزاع ملصاحل الدنيا

احل اآلخـرة، من مسائل االجتهاد يف العبادات وحنوهـا، فـإن التنـازع فيهـا لـيس ملـصاحل الـدنيا بـل ملـص
 . 1"فال جرم ال يدخلها حكم احلاكم أصال

وعليــه، فقــد تكــون وجهــة النظــر الــيت تــدعو إىل تــرك االهتمــام بتقــسيم املــصلحة إىل دنيويــة 
وأخرويـــة، يف ســـياق التـــدليل علـــى أن الـــشريعة اإلســـالمية جـــاءت لتحقـــق مـــصاحل النـــاس يف الـــدنيا 

لتقسيم يف جماالت أخرى قد يكون له من األمهية ما ال واآلخرة، هلا ما يربرها، غري أن اعتماد هذا ا
ـــات بـــني املـــصاحل  ـــات واملقارب ـــسياسي، حيـــث تـــربز املوازن ـــه، خاصـــة يف اـــال ال ميكـــن التغاضـــي عن

وقـــد ســـاق . الدنيويـــة حـــال التعـــارض املتعارضـــة، فتكـــون املـــصلحة األخرويـــة مقدمـــة علـــى املـــصلحة
 الدنيوية تعترب وجتتلب من حيث تقام الدنيا لآلخرة، الشاطيب، يف معرض التدليل على كون املصاحل

. 2عددا من األمثلة اليت فاضل فيها الـشارع بـني املـصاحل واملفاسـد عنـد تعارضـها مـع مـصاحل اآلخـرة
 .   ويف ذلك دليل على أفضلية املصاحل األخروية على املصاحل الدنيوية يف ميزان الشرع

ثالث ثالثاملطلب ا ثالثاملطلب ا ثالثاملطلب ا بار: : : : للللاملطلب ا بارسـمي املصلحة 9 بارسـمي املصلحة 9 بارسـمي املصلحة 9 تسـمي املصلحة 9 تتق تتق تتق ٕٕ احلاجة الهيا  احلاجة الهيا  احلاجة الهيا  احلاجة الهيا ععععتق ٕٕ    

مـصاحل ضـرورية، ومـصاحل : تقسم املصاحل باعتبار دورها يف قيام أمر األمة، إىل ثالثة أقسام
ويعـود . حاجية، ومصاحل حتسينية، وبني هذه األقسام درجات مـن املـصاحل مكملـة لكـل قـسم منهـا
ول علــى هــذا التقــسيم إىل علمــاء األصــول أساســا يف دراســتهم للمناســب، وقــد أطبــق علمــاء األصــ
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هذه األقسام وعلـى هـذا الرتتيـب، كمـا اتفقـوا علـى تقـدمي األول علـى الثـاين والثالـث، وتقـدمي الثـاين 
وهلذا التقسيم عدة فوائد نعرضـها بعـد بيـان أقـسام املـصلحة يف . 1على الثالث عند تعارض األقيسة

 .أربعة فروع

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول     املصاحل الرضوريةاملصاحل الرضوريةاملصاحل الرضوريةاملصاحل الرضورية: : : : ٔٔ
بــد منــه يف قيــام أمــر الــدين والــدنيا، حبيــث إذا فقــدت أدى يقــصد باملــصاحل الــضرورية مــا ال

ذلــك إىل فــساد وفوضــى مبــا يهـــدد الوجــود اإلنــساين بــالزوال يف هـــذه الــدنيا، واهلــالك وعــدم الفـــوز 
ـــالنعيم املوعـــود يف اآلخـــرة الـــيت تكـــون األمـــة مبجموعهـــا وآحادهـــا يف ضـــرورة إىل "إـــا املـــصاحل . 2ب

. 3"ٍ باختالهلــا، فــإذا اخنرمــت تــؤول حالــة األمــة إىل فــساد وتــالشحتــصيلها، حبيــث ال يــستقيم النظــام
 . فلو ختلفت هذه املصاحل ألصاب األمة خلل يف معاملها األساسية اليت حتدد حقيقتها كأمة مسلمة

ومن املصاحل الضرورية كليات عدها العلماء مقاصد للشارع يف التشريع، نتجت عـن النظـر 
ليهــا، حيــث ثبــت باســتقراء هــذه األدلــة اعتبــار الــشارع إياهــا يف تــشريع يف األدلــة الكثــرية املتــواردة ع

حفـظ : ومثـال ذلـك. 4كمـا بـني ذلـك الـشاطيب وغـريه... األحكام، وتأكـد مبـا ال جمـال فيـه للـشك
أنه ـى عـن قتـل الـنفس : فقد ثبت بأحكام كثرية متواترة، تدل على عناية الشارع به، منها: النفس

 وقرنه بالشرك، وجعل االعتداء علـى الـنفس ومـا دوـا مـن األعـضاء سـببا وتوعد عليه بالعقاب، بل
فتحقـق اليقـني . للقصاص، وأوجب سد الرمق ولو مبحرم أو حبق الغري، إىل غـري ذلـك مـن األحكـام

ألمهيتهـــا القـــصوى يف ) الكليـــات(مبراعـــاة الـــشارع هلـــذه املقاصـــد الـــضرورية الـــيت أطلـــق عليهـــا اســـم  
فقـد تأكـد ... تغري وال يتغري اعتناء الشريعة ا على اخـتالف األحـوال واألزمـانالتشريع، وألا ال ت

                                                 
، وينظـــر الغـــزايل، شـــفاء الغليـــل، املرجـــع 304-303، ص املرجـــع الـــسابقالقـــرايف، شـــرح تنقـــيح الفـــصول، : ينظـــر 1

 .161السابق، ص
 . 18-2/17الشاطيب، املوافقات، املرجع السابق، : ينظر 2
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ة هالكها واضمحالهلا، ألن هذا قـد سـلمت منـه أعـرق األمـم يف الوثنيـة واهلمجيـة، ولكـن أعـين بـه أن تـصري أحـوال األمـ
وال يـسلم مثـل هـذا الكـالم البـن عاشـور، " شبيهة بأحوال األنعـام، حبيـث ال تكـون علـى احلالـة الـيت أرادهـا الـشارع منهـا

فلم خيل التاريخ من حلول االندثار بكثري من اتمعات واألمم، كتلك الـيت أهلكهـا اهللا بـسبب مـا كانـت متارسـه وشـاع 
وخـري دليـل . ن األمـم مـا انـدثر ومل يبـق منـه إال آثـار قليلـة بـل أفـراد قالئـلفيها من مفاسـد، بـل إن يف التـاريخ احلـديث مـ

 .اهلنود احلمر يف أمريكا الشمالية، واألبورجيان يف أسرتاليا: على ذلك
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التشريع حلفظها من وجوه متعددة، وتوجهت األحكام الشرعية إليها بالقـصد األول، ومـن حيثيـات 
  .خمتلفة؛ من حيث اإلجياد والعدم، ومن حيث اإلحاطة باألحكام اليت تسعى إىل حفظها

 الشرع كثرية، ال تقف عند هذه الكليات، وإن كانت قد ترجـع إىل على أن الضروريات يف
، قال يف التمثيل للضروري؛ 1فعندما ذكر القرايف مثال أقسام املناسب. واحدة منها بوجه من الوجوه

ويـدل علـى ذلـك أيـضا كـالم . ويف ذلـك إشـارة إىل أـا ليـست حمـصورة فيهـا. حنو الكليات اخلمس
 .  فضائح الباطنية حيث جيعل مسألة اإلمامة من الضرورياتالغزايل يف املستصفى ويف

ولعل مما مييز املصاحل الضرورية أن األحكـام املوجبـة للحـدود والقـصاص شـرعت للمحافظـة 
أمـــا احلاجيـــة والتحـــسينية، فجـــاءت األحكـــام املكملـــة . 2عليهـــا وإلبطـــال املفاســـد الـــيت تناهلـــا باهلـــدم
وت بــني احلاجيـة والتحــسينية مبــا يناسـب كــال منهمــا، ألن ألصـل اجلنايــات لتحـافظ عليهــا علــى تفـا

 . اإلخالل ما يفضي إىل اإلخالل باملصاحل الضرورية اليت هي أصل الشريعة وجوهرها
مث قـد يلتحــق بالـضروري مــا ال يــستقل ضـروريا بنفــسه، بـل بطريــق االنــضمام، فلـه تــأثري فيــه 

، "مـشكل الـضروري"اعاتـه، مسـاه الزركـشي بــلكن ال بنفـسه، فيكـون يف حكـم الـضرورة مبالغـة يف مر
كتحـــرمي قليـــل املـــسكر ووجـــوب احلـــد فيـــه وحتـــرمي البدعـــة، والتـــشديد يف عقوبـــة املبتـــدع، ويف حفـــظ 

 . 3النسب بتحرمي النظر واللمس والتعزير على ذلك
ورمبــا حــدث اللــبس، عنــد بعــض البــاحثني، يف التمييــز بــني املقاصــد الكليــة الــضرورية وبــني 

إذ ال جيـوز اخللـط بـني الكليـات الـيت هـي . ملرسلة الـيت دار حوهلـا االخـتالف بـني اتهـديناملصاحل ا
ذلـك أن املـصاحل املرسـلة هـي معـان مبثوثـة يف . حمل اتفاق عند عامـة العلمـاء، وبـني املـصاحل املرسـلة

لشارع مل أحكام كثرية ال بالقصد األول، وإمنا تستقى وتفهم من األحكام باالستنتاج واالجتهاد، فا
 . 4يعتربها يف التشريع بأعياا أو أنواعها، ولكن جبنسها، ومن هنا كان االختالف فيها
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مل تثبت بدليل معني، وال "... ًالكليات ال تدخل حتت املصاحل املرسلة كما يعتقد بعض الباحثني خطأ، ظانا أا  4

حمـيال يف ذلـك  "ل معـني ترجـع إليـه، بـل علمـت مالءمتهـا للـشريعة مبجمـوع أدلـة ال تنحـصر يف بـاب واحـدشهد هلـا أصـ
بـل ذكـر الـشاطيب أـا مـن كليـات الـشريعة القطعيـة، فاملـصاحل املرسـلة هـي الـيت تنـدرج حتتهـا . على الشاطيب يف املوافقات
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أن أغلـب "وعليه يبطـل مـا رتبـه بعـض البـاحثني علـى التـسوية بينهمـا مـن نتـائج، مـشريا إىل 
لة قضايا العمل السياسي واألهـداف الـسياسية الـيت تواجـه النظـام الـسياسي تـدخل يف املـصاحل املرسـ

مـــن حيـــث االســـتناد إليهـــا واالســـتدالل ـــا يف عمليـــة صـــنع القـــرارات الـــسياسية املتعلقـــة باملـــصلحة 
ذلــك أن معظـــم األحكـــام الــيت تتعلـــق باملـــصلحة . 1"العامــة، ســـواء يف احملــيط الـــداخلي أو اخلـــارجي

ند االجتهاد العامة يرجع إىل الكليات الشرعية، وال يفتقر إىل املصلحة املرسلة إال يف إطار حمدود ع
ك فيهـــا رتللقـــضايا املـــستحدثة الـــيت ال جيـــد اتهـــد ســـندا هلـــا يف أصـــول الـــشريعة، وهـــذه حالـــة تـــش

 . القضايا السياسية مع غريها من جماالت االجتهاد

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ية : : : : للللالفرع ا ية املصاحل احلا ية املصاحل احلا ية املصاحل احلا     ججججاملصاحل احلا
املــــصاحل احلاجيــــة هــــي املــــصاحل الــــيت تقــــع يف حمــــل احلاجــــة، وال تنتهــــي إىل حــــد الــــضرورة، 

جــارة ألــا مبنيــة علــى احلاجــة إىل املــساكن، مــع عــدم القــدرة علــى متلكهــا، وعــدم لــزوم إعارــا كاإل
فهــذه . واملــساقاة فهــي ســد حلاجــة صــاحب الــشجر، وعاملهــا إىل مثــل هــذه املعاملــة. علــى مالكهــا

... حاجــة غــري بالغــة مبلــغ الــضرورة يف اجلملــة، وإن كانــت قــد تبلــغ مبلــغ ضــرورة الــشخص الواحــد
 ملـا لـوال مراعاتـها حتتاج األمة إليه القتناء مصاحلها، وانتظام أمورها على وجه حـسن، حبيـث وهو م"

 .2"فسد النظام، ولكنه كان على حالة غري منتظمة، فلذلك كان ال يبلغ مرتبة الضروري
مفتقـــر إليهـــا مـــن حيـــث التوســـعة ورفـــع الـــضيق املـــؤدي يف الغالـــب إىل احلـــرج "فاحلاجيـــات 

 احلـرج واملـشقة، -علـى اجلملـة-بفـوت املطلـوب، فـإذا مل تـراع دخـل علـى املكلفـنيواملشقة الالحقـة 
وبعـــض العلمـــاء ميثـــل للمـــصاحل . 3"ولكنـــه ال يبلـــغ مبلـــغ الفـــساد العـــادي املتوقـــع يف املـــصاحل العامـــة

ويف بـــاب املعـــامالت .. احلاجيــة يف بـــاب العبــادات بـــالرخص الناجتــة عـــن املــشقة يف الـــسفر واملــرض
والبعض اآلخر يرى البيع من الضرورات وبـاقي العقـود دونـه فتقـع ... واإلجارة واملساقاةبعقود البيع 

ـــات بـــاللوث والقـــسامة وضـــرب الديـــة علـــى ... يف موقـــع احلـــاجي وميثلـــون للحـــاجي يف بـــاب اجلناي
مث يلتحق باحلاجي مرتبة مكملة تعد يف مقام اخلـادم واملكمـل لـه كمـا هـو احلـال يف مكمـل . العاقلة

 .الضروري

                                                 
 . 95-94فوزي خليل، املصلحة العامة، املرجع السابق، ص  1
 .306ابن عاشور، مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص 2
 .2/21الشاطيب، املوافقات، املرجع السابق،  3



 

ثالث ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا ية: : : : للللالفرع ا يةاملصاحل ا يةاملصاحل ا يةاملصاحل ا     للللتحتحتحتحسـسـسـسـيييينننناملصاحل ا
مــا يقـع يف رتبــة التوسـعة والتيــسري الــذي ال : " هــي-كمـا بينهــا الغـزايل-املـصاحل التحــسينية 

ترهق إليه ضرورة، وال متس إليه حاجة، ولكن تستفاد به رفاهية وسعة وسـهولة، فيكـون ذلـك أيـضا 
بأذياهلـــا ولواحقهـــا مـــا هـــو يف حكـــم ويتعلـــق . مقـــصودا يف هـــذه الـــشريعة الـــسمحة الـــسهلة احلنيفيـــة
 .1"التحسني والتتمة هلا فتصري الرفاهية مهيأة بتكميالا

ما كـان حثـا علـى مكـارم األخـالق كتحـرمي تنـاول القـاذورات وسـلب : "وعرفها القرايف بأا
 .2..."الكتابات، ونفقات القرابات: أهلية الشهادات عن األرقاء، وحنو

 :وينقسم التحسيين إىل قسمني
 .ما ال يقع على معارضة قاعدة معتربة كتحرمي القاذورات-
 .3ما يقع على معارضة قاعدة معتربة، مثل املكاتبة ملعارضة بيع الرجل ماله مباله-

وترتدد بعض األحكام بني األقسام الثالثـة، حـسب وجهـة نظـر اتهـد يف إحلـاق األحكـام 
صلحة واقعة يف مرتبة الـضرورة أو احلاجـة لتقارمـا، ذه األقسام؛ فقد يشتبه يف كون املناسبة أو امل

 .4كاختالف بعض العلماء يف إحلاق اإلجارة مبرتبة الضرورة أو احلاجة
كما أن املناسبة قد تكون جلية تنتهي إىل القطع كالـضروريات، وقـد تكـون خفيـة كاملعـاين 

ا، وهلـــذا قـــد خيتلـــف تـــأثري الـــيت اســـتنبطها الفقهـــاء، ولـــيس هلـــم إال جمـــرد احتمـــال اعتبـــار الـــشارع هلـــ
 .5املناسب حسب اجلالء واخلفاء

سـمي: : : : الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع سـميفائدة ا سـميفائدة ا سـميفائدة ا     للللتقتقتقتقفائدة ا
يتحصل من تقسيم املصاحل حبسب احلاجة إليها ومراعاة الرتتيب بـني أقـسام املـصلحة ـذا 

 :االعتبار كثري من الفوائد، يظهر أثرها على مستويني
                                                 

 .162، 161الغزايل، شفاء الغليل، املرجع السابق،  1
 .304، صاملرجع السابقالقرايف، شرح تنقيح الفصول،  2
، املرجــع الــسابق ، والقــرايف شــرح تنقــيح الفــصول،2/88اجلــويين، الربهــان يف أصــول الفقــه، املرجــع الــسابق، : نظــري 3
ومعىن ذلك أن يكاتب الرجل عبدا له على مبلغ من املال يدفعه له على أقساط لينتهي إىل حتريـر نفـسه مـن . 304ص
ا كسبه هو ملك للسيد، فكأنه باع ماله، الذي هو العبد، ومعارضة القواعد هنا تكمن يف أن العبد مال لسيده وم. الرق

 .مباله الذي يكسبه العبد
 .7/269، املرجع السابقالزركشي، البحر احمليط، : ينظر 4
 .7/269املرجع نفسه،  5



 

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ية: : : : للللبببب رش باط االحاكم ا يةيف ا رش باط االحاكم ا يةيف ا رش باط االحاكم ا يةيف ا رش باط االحاكم ا عيف ا عل عل عل ل ٔٔ ٔٔ     سـسـسـسـتتتتنننن

توى األول الذي يظهر فيـه أثـر التفريـق بـني أقـسام املـصاحل ـذا االعتبـار، هـو اسـتنباط املس
األحكــام الــشرعية بــالرتجيح بــني هــذه األقــسام، والرتتيــب بــني القــسم الواحــد واملكمــل لــه، وهــو مــا 

كمـا ييـسر الرتجـيح بـني املـصاحل املتعارضـة، ألنـه . 1يساعد على الرتجيح بني األقيسة عند تعارضـها
 .2إذا تعارضت مصلحتان، وجب إعمال الضرورة املهمة وإلغاء التتمة

ويعتـرب اإلمــام اجلــويين هـو أول مــن اعتــىن، مـن علمــاء األصــول، برتتيـب املــصاحل وفــق مــدى 
. ، مث تبعـه تلميـذه اإلمـام الغـزايل يف ذلـك3حاجة الناس إليها وإبراز مراتـب مكملـة لكـل قـسم منهـا

ـذا التقـسيم، إىل اضـطرارمها إىل حبـث قـضايا احلكـم واإلمامـة ووظيفـة ورمبا يعود اهتمام كل منهما 
الدولة وغريها من املشكالت الـسياسية الـيت كانـت مطروحـة يف عهـدمها، وقـد ظهـر اعتمادمهـا علـى 
املصاحل يف اجتهاداما يف اإلمامة، وبرزت عند كـل منهمـا نظريـة الـضرورة الـشرعية يف االجتهـاد يف 

 . 4هذا اال
ا مـن جهـة، وهـو يفيـد مـن جهـة أخـرى؛ تبـني مواضـع االخـتالف الفقهـي بتحديـد نـوع هذ

يف  املــصلحة الــيت حيــتج ــا؛ حيــث يــشرتط بعــض الفقهــاء، األصــل املعــني الــذي ميكــن القيــاس عليــه
املــصاحل احلاجيــة والتحــسينية، وال يــشرتطون ذلــك يف الــضرورية إذا مــا تــوفرت فيهــا شــروط االعتبــار 

 . 6 حيكم املالكية مبجرد املصاحل احلاجية، ويضعوا يف رتبة الضروري، بينما5األخرى

                                                 
 .305، صاملرجع السابقالقرايف شرح تنقيح الفصول،  1
 .7/272، املرجع السابقالزركشي، البحر احمليط، : ينظر 2
وقسمها إىل . تقاسيم العلل واألصول، وقال إا أصول الشريعة: الربهان حتت عنوان: صص لذلك بابا يف كتابهخ 3

اجلـويين، الربهـان : ينظـر. ضرورية وحاجية وحتـسينية: مخسة أقسام، ترجع الثالثة األوىل منها إىل مراتب املصلحة املذكورة
 .95-2/79م، 1997هـ، 1418يف أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بريوت، 

للغــزايل، وخاصــة البــاب الــسابع والثــامن منــه، ال ) فــضائح الباطنيــة(للجــويين، وكتــاب ) الغيــاثي(ومــن يطــالع كتــاب  4
 .يسرتيب يف وجود هذا االجتاه عند كل منهما

 .210-209الغزايل، شفاء الغليل، املرجع السابق، ص  5
حيث ينسب هذا الرأي إىل املالكية . 32-31رجع السابق، ص حسني حامد حسان، نظرية املصلحة، امل: ينظر 6

 .على لسان الشاطيب



 

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب     يف تدبري املصاحل يف تدبري املصاحل يف تدبري املصاحل يف تدبري املصاحل : : : : للللب

أما املستوى الثاين، فهو ما ميكن أن ينبين على التفريق بني مراتب املصاحل يف هذا التقـسيم 
 .على املستوى العملي يف تفعيل املصاحل

بشكل واسع، نظرا ألمهيته  اسة املقاصد هذا التقسيموقد اعتمد الباحثون الذين اهتموا بدر
يف تــــصنيف مقاصــــد الــــشريعة وترتيبهــــا، فقــــسموا املقاصــــد الــــيت هــــي املــــصاحل إىل ضــــرورية وحاجيــــة 

وهو تقـسيم تقـرييب، ألن تفاصـيل املـصاحل واملفاسـد وجزئيامـا متفاوتـة فيمـا بينهـا، وهـذا . وحتسينية
 .1يب هذه املصاحل واملفاسدمتفق عليه، بينما قد خيتلفون يف ترت

والرتتيب بني املصاحل ذا املعـىن، أمـر لـه امتداداتـه علـى صـعيد احليـاة العامـة واخلاصـة علـى 
حد سواء، وله آثاره الواضحة على اال السياسي واإلداري مما يتعلق بالوالية العامة وما وكل إليها 

ـــاحثني مـــرتبتني . مـــن مـــصاحل املـــسلمني مـــا دون : ، ومهـــا2بـــني هـــذه املـــصاحلوقـــد أضـــاف بعـــض الب
الـــضروري، ومـــا وراء التحـــسيين وضـــرب أمثلـــة لـــذلك مـــن الواقـــع املعاصـــر ومـــن كـــالم العـــز بـــن عبـــد 

وأورد عــددا مــن الفوائــد املرجــوة مــن التمييــز بــني هــذين القــسمني، ابتعــد ــا عــن . الــسالم والــشاطيب
وجعـل منهـا معيـارا ومناطـا  ... املرسلةنطاق أصول الفقه؛ من الرتجيح بني األقيسة واعتماد املصاحل

للتدبري يف خمتلف جماالت احلياة، ويف تصرفات الدولة، وحىت يف السلوك الفردي لإلنسان يف مدارج 
ونعتقد أن هذه املقاربة من شأن املعاجلـة الفقهيـة والـسلوكية والـسياسية، وهـي ال ختلـو مـن .. العبادة

حنن نورد بعض هذه الفوائد مما يتعلق بالنظر الـسياسي و. فائدة إذاما أخذت على وجهها الصحيح
 :  مع تكييفها وفق ما نذهب إليه من رأي وما خيدم سياق هذا البحث

حتديد دور الدولة وبالتايل؛ دور الوالية العامة ووظيفتها يف حتقيق املصاحل : أول هذه الفوائد
ة باعتبارهــــا خماطبــــة بتــــوفري تــــسهيل تفــــصيل واجبــــات الدولــــ: األول: وذلــــك مــــن وجهــــني. الــــشرعية

ضبط دور الدولة الرقايب يف مراعاة حدي التقصري واإلسراف باستخدام : والوجه الثاين. الضروريات
 .أسلوب الرتغيب والرتهيب مع من يتعدى هذه احلدود

حماولة املوازنة بني مراتب املصاحل اليت هي حمل نظر الواليـة العامـة وتكميـل : والفائدة الثانية
ألن مـــا يبـــدد مـــن أمـــوال وطاقـــات وأوقـــات يف مـــواطن . ا مـــن بعـــض بعـــد ترتيبهـــا يف األولويـــةبعـــضه

.. مث إىل احلاجـات.. اإلسراف كفيل بأن تسد به مواطن التقصري، فيـصار إىل سـد مرتبـة الـضرورات

                                                 
 .59-56مجال الدين عطية، حنو تفعيل مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص : ينظر 1
 . 63-59املرجع نفسه، ص  وهو مجال الدين عطية، 2



 

الـسعي إىل اسـتغالل أمثـل للطاقـات واإلمكانـات وإدارـا حبكمـة : ومعىن ذلـك. مث إىل التحسينات
 .وفق األولويات الشرعيةوتبصر 

توظيف مراتب هذه املصاحل على مستوى ممارسة األفراد لبيان حد الزهـد املبـاح أو : والثالثة
ألن كثريا من  .املندوب إليه شرعا ومتييزه عن التقتري والتقصري واالعتداء على حق النفس احملرم شرعا

، ظانني أن هذا من كمال الدين ولـيس الزهاد يكتفون حبد الضرورة، وقد ينزل بعضهم إىل أدىن منه
 .1كذلك

ها 9لفرد او 9مجلاعة: : : : املطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابع بار  ها 9لفرد او 9مجلاعةسـمي املصلحة 9 بار  ها 9لفرد او 9مجلاعةسـمي املصلحة 9 بار  ها 9لفرد او 9مجلاعةسـمي املصلحة 9 بار  ٔٔٔٔسـمي املصلحة 9 تعلقتعلقتعلقتعلق ت تتق تتق تتق     ععععتق

تقـــسم املـــصلحة باعتبـــار تعلقهـــا بـــالفرد أو باجلماعـــة إىل عامـــة وخاصـــة، وقـــد غـــشي هـــذا 
 هــذا التقــسيم نــوع مــن الغمــوض واالضــطراب لــدى الدارســني للمــصلحة يف عــصرنا، فرأينــا أن نزيــل

اللـبس قبـل أن نتعـرض لبيـان املقـصود باملـصلحة العامـة واملـصلحة اخلاصـة وفائـدة تـصنيف املــصلحة 
 :حبسب هذا االعتبار، يف ثالثة فروع

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول ليار ايار ايار ايار ا: : : : ٔٔ لمع لمع لمع هاتتتتمع هافريق بني معوم املصلحة وخصو هافريق بني معوم املصلحة وخصو هافريق بني معوم املصلحة وخصو     صصصصفريق بني معوم املصلحة وخصو
 : يرجع اللبس الذي حصل بشأن هذا التقسيم إىل أمرين

 يتناولـــه علمـــاء األصـــول واملقاصـــد بالـــشرح والدراســـة يف أن هـــذا التقـــسيم مل: األمـــر األول
 .املصادر املعروفة اليت حتدثت عن املصلحة أو اهتمت بتقسيمها

وجــود تــداخل يف هــذا التقــسيم بــني معنيــني خمتلفــني يف العمــوم واخلــصوص؛ : األمــر الثــاين
لنــاس ــا، أو أن يتعلــق املعــىن األول بــالعموم والتكــرار مــن حيــث حــدوث املــصلحة وتلــبس غالبيــة ا

ذلك ال حيدث إال نادرا، كتفريـق الغـزايل بـني املـصلحة حبـسب درجـة الظهـور واخلفـاء، بـأن منهـا مـا 
... كمــسألة قتــل اجلماعــة بالواحــد، وقطــع الــسراق إذا اشــرتكوا يف الــسرقة(هــو ظــاهر كثــري الوقــوع 

لوقــوع، كعــدة الــشابة الــيت ومنهــا املــصلحة النــادرة ا...) واالقتطــاع مــن أمــوال األغنيــاء عنــد احلاجــة
ّتباعــدت حيــضتها، وزوجــة املفقــود، واملــرأة الــيت زوجهــا وليــان بعقــدين ال يعلــم أيهمــا أســبق

وقــد . 2
                                                 

 .63-59لسابق، ص مجال الدين عطية، حنو تفعيل مقاصد الشريعة، املرجع ا: ينظر ويقارن 1
وهــذا مــا أردنــا أن نــذكره مــن : " حيــث يقــول260، وانظــر ص 210الغــزايل، شــفاء الغليــل، املرجــع الــسابق، ص 2

األمثلة اليت يعم جدواها، وتشمل فائدا وال ختص الواحد املعني، مث قد تكون أسـباا غالبـة الوقـوع، وقـد تكـون نـادرة، 
وهذا تأكيـد علـى أن هـذه املـصاحل عامـة، ." أسباب نادرة يف حق آحاد األشخاصوحنن نذكر أمثلة املصاحل اليت تظهر ب



 

اعتــرب كلتــا املــصلحتني عامــة، وإمنــا الفــرق يف الظهــور واخلفــاء، أو غلبــة الوقــوع وندرتــه، ولــيس كمــا 
نــواع مــن املناســب حجــة، رغــم أــا ويعتــرب الغــزايل كــل هــذه األ. 1ًنــسب إليــه بعــض البــاحثني خطــأ

تتفاوت يف الظهور واخلفاء بـشرط أن ال يكـون غريبـا بعيـدا، وبـشرط أال يـصدم نـصا وال يتعـرض لـه 
 .2بالتغيري

تعلق املصلحة حبقوق عامة األمة، أو تعلقها حبقوق بعـض : املعىن الثاين للعموم واخلصوص
 والقلة؟ أم معيارمها تعـني صـاحب املـصلحة فهل يكون معيار العموم واخلصوص هو الكثرة. أفرادها

 وعدم تعينه؟
 ومــا تتناولــه ظالعمــوم واخلــصوص عنــد األصــوليني يتعلــق باأللفــا: ولإلجابــة عــن ذلــك نقــول

فـالعموم عنـدهم هـو عمـوم اللفـظ ملـا يـدخل حتـت معنـاه، . من أحكام، وعلى هذا جـرت مبـاحثهم
، وختــصيص العــام هــو اســتثناء لــبعض فهــو عمــوم موضــوعي لكــل مــا يــشتمل عليــه اللفــظ مــن معــان

تعيني عدة املطلقة بثالثة قـروء، عـام : مثال ذلك. أفراده من أن يدخل حتت احلكم الثابت للجميع
يف كــل مطلقــة، وخيــرج منــه املطلقــة الــصغرية واليــائس، حيــث ثبتــت عــدا باألشــهر، فهــذا ختــصيص 

 .للفظ العام
جانـب تعلـق املـصلحة بـاملكلفني نـادر إن استعمال علماء األصول للعمـوم واخلـصوص مـن 

جــدا، وقــد اســتخدموا هــذين املــصطلحني للتعبــري عــن العمــوم املوضــوعي، فهــو عمــوم املــسائل، ال 
ألن عموم األحكام للمكلفني مسألة حمسومة مستمدة من عمـوم الـشريعة، أي أن . عموم املكلفني

ومسألة خـصوص بعـض . التشريعالتشريع عام بالضرورة، وإمنا عناية األصويل تنصب على مضمون 
 ببعض األحكام دون أمته، أو مـا ورد �األفراد غري واردة يف التشريع إال ما تعلق بتخصيص النيب 

 . 3يف األخبار عن بعض األحكام اخلاصة ببعض األفراد، وهي مسألة نادرة الوقوع

                                                                                                                                            
ولكنهـا ال تقـع كثــريا، وإمنـا تقــع نـادرا، ونــدرا ال خترجهـا عــن كوـا عامـة، ألن معــىن العمـوم يبقــى قائمـا مــن حيـث إــا 

 .تتعلق بوصف، يوجب احلكم لكل من تلبس به
يوسـف البـدوي، مقاصـد الـشريعة عنـد : وقريبـا منـه. 153ع الـسابق، صوهو فوزي خليل، املـصلحة العامـة، املرجـ 1

حيـث قـسم املقاصـد إىل كليـة وأغلبيـة وخاصـة بنـاء . 132م، ص2000هــ، 1421ابن تيميـة، دار النفـائس، عمـان، 
 .على ما ورد عن الغزايل

 .210الغزايل، شفاء الغليل، املرجع السابق، ص: ينظر 2
 ، املقدمــة يف األصــول، مــع تعليــق حممــد بــن احلــسني الــسليماين، 397الكي تعلــي بــن عمــر القــصار املــ:  ينظــر3

خطـــاب الواحـــد هـــل يكـــون : "وهـــي مـــسألة. 54، ص1996أســـتاذ جبامعـــة اجلزائـــر، دار الغـــرب اإلســـالمي، بـــريوت، 
هــل يعمــم علــى كــل مــن يــشرتك مــع املخاطــب يف احلــال أو الوصــف الــذي تعلــق بــه اخلطــاب؟ : ، مبعــىن"خطابــا للجميــع



 

، لـيس وبذلك يكون عموم املصلحة وخصوصها بالنظر إىل من يشملهم نفعهـا مـن األفـراد
مبحثا من مباحث األصول، بـل هـو مبحـث فقهـي حبـت، حيـث مييـز الفقهـاء بـني املـصلحة العامـة 

 .واملصلحة اخلاصة ويقدمون األوىل على الثانية يف حال التعارض عند تنزيل األحكام على الوقائع
ـــدريين مفهـــوم املـــصلحة العامـــة، مـــن غـــري أن يهـــتم بتحديـــد  ـــاحثني كال واســـتعمل بعـــض الب

، إال أنــه جعــل املــصاحل العامــة تتمثــل يف فــروض الكفايــة، واملــصاحل الفرديــة روعيــت بتــشريع معاملهــا
ّ، فهـــو يعتـــرب تعلـــق املـــصلحة بـــاموع عمومـــا، وتعلقهـــا بـــاألفراد 1احلقـــوق الفرديـــة واحلريـــات العامـــة

 .خصوصا حىت لو كانت تتعلق م مجيعا فردا فردا
العمــوم واخلــصوص يف املــصلحة معتــرب بعــدد بينمــا يــرى بعــض آخــر مــن البــاحثني أن معيــار 

مـــن يـــستغرقهم النفـــع أو يـــشملهم الـــضرر، وأن األغلـــب يف احلـــالتني يعـــين نفعـــا أو ضـــررا عامـــا، يف 
 : ومثل لذلك مبثالني. مقابل العدد القليل الذي يعين نفعا أو ضررا خاصا ذا العدد القليل

ة اخلاصــــة، مــــن جهــــة احملتكــــر، يف حــــديث منــــع االحتكــــار، اعتــــرب املــــصلح: املثــــال األول
 .واملصلحة العامة من جهة الناس املعنيني باالستهالك

يف حـــديث النهـــي عـــن تلقـــي الركبـــان، اعتـــرب املـــصلحة اخلاصـــة هـــي مـــصلحة : املثـــال الثـــاين
وبنـاء علـى ذلـك فـرق بـني . 2السماسرة وهم قليلون، واملصلحة العامة مصلحة البائعني وهم كثـريون

: هي اليت حتقق منفعة ألكرب عدد من الناس، أو تدفع ضررا عـنهم، وبـني اخلاصـةو: املصلحة العامة
 .وهي اليت حتقق منفعة لفرد معني أو لفئة قليلة

وهــذا التقــسيم يــستجلب إشــكاال مفــاده، أنــه إذا تعينــت مــصلحتان تتعلــق بعــدد كبــري مــن 
نـــاس، هـــل تـــرجح النـــاس كـــسكان قريـــة مـــثال، وتعارضـــت مـــع مـــصلحة تعينـــت موعـــة قليلـــة مـــن ال

 مصلحة األكثر على األقل؟ 

                                                                                                                                            
 للواحــد مــن أمتــه خطــاب للجميــع، ومثــل لــه مــن �نــسب ابــن القــصار إىل اإلمــام مالــك القــول بــأن خطــاب النــيب و

وفتـواه ... اجتهادات اإلمام مالك؛ فتواه بكفارة الصيام بناء على حديث الرجل الذي أفطر يف رمضان فـأمره بعتـق رقبـة
 علـى ذلـك بأنـه مل جيـد مـن نـسب هـذا القـول إىل وعلـق احملقـق... يف احليض بنـاء علـى حـديث فاطمـة بنـت أيب حبـيش

 لواحـد مـن أمتـه لـيس �والـصحيح عنـد اجلمهـور أن خطابـه . اإلمام مالك، أو املالكيـة، بـل املـشهور أنـه قـول احلنابلـة
 .املرجع نفسه... خطابا للباقني، وهو الذي ارتضاه ابن احلاجب يف منتهى الوصول واألمل وذكر عددا من املصادر

 .198-196، خصائص التشريع، املرجع السابق، ص الدريين 1
 .152-151فوزي خليل، املصلحة العامة، املرجع السابق، ص  2



 

وهذا شبيه مبا مثل له الغزايل جبماعة يف سـفينة إذا أشـرفوا علـى الغـرق، هـل جيـوز هلـم إلقـاء 
 يف خممصة هل يكون هلـم أن يـأكلوا أحـدهم؟ وكلهـا ابعضهم يف البحر لينجو سائرهم؟ أو إذا كانو

 .أبطله الغزايل، وال أحد من العلماء يقول به
ك فإن اعتبـار كثـرة العـدد وقلتـه كمعيـار للتمييـز بـني املـصلحة العامـة واخلاصـة أمـر فيـه ولذل

نظــر، وإن كــان قــد يــصادف أن تكــون املــصلحة العامــة متعلقــة بــالكثرة واملــصلحة اخلاصــة متعلقــة 
ـــد، وجعلـــوا الفـــصل فيهـــا  .بالقلـــة وإمنـــا درس الفقهـــاء مـــسألة تعـــارض حـــق اهللا تعـــاىل مـــع حـــق العب

 .  كانت املسألة خالفية، وهي قضية فقهية بطبيعة احلالللقاضي إذا
وبنــاء علــى ذلــك، نــرى أن التمييــز بـــني عمــوم املــصلحة وخــصوصها خيــضع ملعيــار التعيـــني 
وعدم التعيني، مبعىن أا إما أن تكون مصلحة معينة تتعلق حبقوق أشخاص معينني فتكون مصلحة 

فئــة مــن النــاس أو جبمــع غفــري مــنهم ال علــى ، أو تكــون مــصلحة غــري معينــة تتعلــق حبقــوق 1خاصــة
 .التعيني فتكون مصلحة عامة

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا     املقصود 9ملصلحة العامة واملصلحة اخلاصةاملقصود 9ملصلحة العامة واملصلحة اخلاصةاملقصود 9ملصلحة العامة واملصلحة اخلاصةاملقصود 9ملصلحة العامة واملصلحة اخلاصة: : : : للللالفرع ا
بناء على ما ترجح قريبا من اعتماد التعيني وعدم التعيني معيارا للتفريق بني املصلحة العامة 

 :واملصلحة اخلاصة، يتحدد املقصود بكل منهما

ند اال ند االا ند االا ند االا ٔٔا ٔٔ     املصلحة العامةاملصلحة العامةاملصلحة العامةاملصلحة العامة: : : : ولولولولللللبببب

تكمــن حقيقــة العمــوم يف كــون الوصــف أو احلكــم شــامال كــل مــا يــدخل حتــت أفــراده مــن 
. ُاألشخاص الذين يتعلق م، فهو جمرد ال ينسب لشخص بعينه أو أشخاص بعينهم ولو كانوا كثرا

 فيدخل يف حكمه كل من صـدق عليـه هـذا الوصـف، إذ البـد مـن أن ينـضم إىل معـىن الكثـرة معـىن
املقــصود باملــصلحة العامــة مــا خيــص مجيــع النــاس دون مراعــاة أفــراد أو فئــة معينــة، فــال "فـــ. التجريــد

 .2"خيتص به واحد دون واحد

                                                 
األصل يف املصلحة اخلاصة أن يكون عدد األفراد فيها قليال، غري أنه قد يكثر عددهم يف بعض األحيان، كما يف  1

 . حالة الوقف على الذرية مثال إذا امتد به الزمن
ويـرى الباحـث أن املـصلحة العامـة . 159-158املرجع السابق، ص  ن صاحل، مقاصد الشريعة عند العز،عمر ب 2

وقد حيتاج هذا اإلطالق . هي ما يعرب عنه حبقوق اهللا احملضة، أو ما يعرب عنه رجال القانون باألمور املتعلقة بالنظام العام
 .إىل نظر



 

وجند على ألسنة بعض األصوليني والفقهاء تقسيما ميكـن أن ينـدرج يف املعـىن الـذي يقـصد 
فراد خمصوصني، وهو تقسيمها به عموم املصلحة وخصوصها باعتبار تعلقها باجلماعة أو بالفرد أو أ

وهو التقـسيم الـذي اعتمـده الغـزايل يف القـول باملـصلحة املرسـلة واشـرتط أن تكـون . إىل كلية وجزئية
كمــا اعتمــده اجلــويين عنــد كالمــه عــن وظــائف اإلمــام ومــا ينبغــي عليــه النظــر فيــه مــن . كليــة قطعيــة

 .1املصاحل
حيـــث قـــسمها باعتبـــار :  املـــصلحةوهـــذا مـــا أشـــار إليـــه ابـــن عاشـــور عنـــد ذكـــره لتقـــسيمات

فالكلية يف اصطالح الفقهاء مـا كـان . تعلقها بعموم األمة أو مجاعتها، أو أفرادها، إىل كلية وجزئية
عائـــدا علـــى عمـــوم األمـــة عـــودا متمـــاثال، ومـــا كـــان عائـــدا علـــى مجاعـــة عظيمـــة مـــن األمـــة أو قطـــر، 

مــصلحة عامــة : علــى مــرتبتني) العامــة(فجعــل ابــن عاشــور املــصلحة الكليــة . 2واجلزئيــة مــا عــدا ذلــك
مـصلحة : واملرتبـة الثانيـة. ، مما صالحه وفساده يتناول مجيع األمة وكل فرد من أفرادهـا3جلميع األمة

عامة تعود على اجلماعات العظيمة، وهـي الـضروريات واحلاجيـات والتحـسينيات املتعلقـة باألمـصار 
صلحة الفرد أو األفراد القليلة، وهي أنواع ومراتـب،  أما املصلحة اجلزئية اخلاصة فهي م4...والقبائل

 .وقد تكفلت حبفظها أحكام الشريعة يف املعامالت
ورمبا أوهم كالم ابن عاشور أنه يعتمد معيار الكثرة يف حتديده للعموم، غري أنه عند تعريفـه 

مـا : بأـافعـرف املـصلحة العامـة . للمصلحة ميز بني املصلحة العامة واخلاصة بشكل أكثر وضـوحا
فيه صالح عموم األمة أو اجلمهور، وال التفات فيه إىل األفراد إال من حيث إم أجزاء من جمموع 

أما املصلحة اخلاصة فهـي مـا فيـه نفـع اآلحـاد باعتبـار صـدور األفعـال مـن آحـادهم ليحـصل . األمة
 .5بإصالحهم صالح اتمع املركب منهم، فالعموم حاصل تبعا
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 يف أيـــدي غـــري املـــسلمني، وحفـــظ القـــرآن مـــن التالشـــي التفـــرق، وحفـــظ الـــدين مـــن الـــزوال، ومحايـــة احلـــرمني مـــن أن يقعـــا
 ...والنسيان والتحريف، وعلم السنة من دخول املوضوعات، وحنو ذلك

بالتشريعات القضائية لفـصل النـوازل، والعهـود مـع الـدول األخـرى، وتـأمني البحـار الـيت ليـست ابن عاشور ل هلا ّمث 4
 . لتسهيل املالحة عليهمحتت سلطة املسلمني
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ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب     صلحة اخلاصةصلحة اخلاصةصلحة اخلاصةصلحة اخلاصةاملاملاملامل: : : : للللب

حق اإلنسان احملض، وليس للنظام دخل فيه، كحق امللكية : "ُعرفت املصلحة اخلاصة بأا
ما فيه نفع لآلحاد باعتبار صدور األفعـال مـن آحـادهم ليحـصل "ّكما عرفت بـ . 1"وحق التعويض

مــوم فحاصــل بإصــالحهم صــالح اتمــع املركــب مــنهم، فااللتفــات فيــه ابتــداء إىل األفــراد، وأمــا الع
حفظ املال من السرف باحلجر على السفيه مدة سـفهه، فـذلك نفـع لـصاحب املـال :  ومثاله2"تبعا

وكــذلك مــصلحة حفــظ الــنفس . 3ليجــده عنــد رشــده، أو جيــده وارثــه بعــده، ولــيس نفعــا للجمهــور
بالنسبة لشخص معني؛ وتطبيـق القـصاص علـى القاتـل مراعـى فيهـا مـصلحة الفـرد، حيـث ميكـن لـه 

لبة به أو النزول عنه، فهذه مصلحة خاصة، وإن كان يف أصل تشريعها قد روعي فيها مصلحة املطا
حفظ النظام بتأمني حياة اجلماعة من تالعب األهواء بنفوسهم، وتأمني نظام العامل مـن أن يدخلـه 

 . 4التساهل يف خرم أصوله
كما أفاده -نادرة وعليه فإن حتديد املصلحة اخلاصة بكوا تتعلق بشخص معني يف واقعة 

 حتديد غـري صـحيح وكـذلك األمثلـة الـيت ضـربوها للمـصلحة اخلاصـة، وهـي فـسخ -5بعض الباحثني
، وإبرام الـوليني للمـرأة عقـدين ال 6نكاح املفقود ملصلحة زوجته، وحكم املرأة اليت تباعدت حيضتها

متثـل مـصلحة نـادرة فهذه األمثلـة ال متثـل خـصوص املـصلحة وال عمومهـا، بـل ... يعلم أيهما أسبق
 . الوقوع

فاملصلحة اخلاصة تتميز بأا مضافة إىل معني، وقد ختـتص بفـرد، كمـا قـد ختـتص جبماعـة؛ 
 . حبيث يشرتكون يف هذه املصلحة وميكن أن يتفرد كل واحد منهم جبزء منها

ثالث ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا سـمي: : : : للللالفرع ا سـميفائدة ا سـميفائدة ا سـميفائدة ا     للللتقتقتقتقفائدة ا
 :يرتتب على تقسيم املصلحة إىل عامة وخاصة عدد من النتائج
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ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ رشيع: : : : للللبببب تني يف ا ناية 9 رشيعتفاوت ا تني يف ا ناية 9 رشيعتفاوت ا تني يف ا ناية 9 رشيعتفاوت ا تني يف ا ناية 9 تتفاوت ا ملصلح تلع ملصلح تلع ملصلح تلع ملصلح     لللللع

عناية الشارع بكل مـن املـصلحتني العامـة واخلاصـة وتعاملـه معـه خمتلـف عـن اآلخـر، فيفـرق 
 : 1بني املصلحة العامة واخلاصة يف عدة أمور

أنــــه جيــــوز للمــــصلحة العامــــة مــــا ال جيــــوز للخاصــــة مــــن حيــــث املــــساحمة يف بعــــض : األول
 .2ةاألحكام الشرعي
أن املــصلحة العامــة وإن كانــت دون الــضرورة، بــل يف مرتبــة احلاجــة، تعــد يف مرتبــة : الثــاين

  .، من حيث وجوب حتقيقها وسدها3الضرورة اخلاصة يف نظر الشرع فتعطى حكمها
أن الــشارع اعتــىن باملــصلحة العامــة يف تــشريع األحكــام حلفظهــا، أكثــر مــن عنايتــه : الثالــث

 .4باملصلحة اخلاصة

ثاينللللبببباااا ثاينند ا ثاينند ا ثاينند ا تدبري      : : : : للللند ا تدبري      املوازنة بني املصاحل يف تزنيل االحاكم ويف ا تدبري      املوازنة بني املصاحل يف تزنيل االحاكم ويف ا تدبري      املوازنة بني املصاحل يف تزنيل االحاكم ويف ا للللاملوازنة بني املصاحل يف تزنيل االحاكم ويف ا ٔٔ ٔٔ 

كما تظهر أمهية هذا التقسيم أيضا عندما حيدث التعارض بني مصلحتني، فتقدم املصلحة 
العامــة علــى اخلاصــة، وتقــدم املــصلحة الــيت تتعلــق بــاألعم األغلــب علــى املــصلحة الــيت تتعلــق بــبعض 

مي ال يعـــين إلغـــاء املـــصلحة الـــيت تـــأخرت واالقتـــصار علـــى املـــصلحة الـــيت غـــري أن هـــذا التقـــد. األفـــراد
 .تقدمت، وإمنا يثبت احلق يف جرب املصلحة اخلاصة

هـذا، وقــد اعتــىن كثــري مــن البــاحثني مبـسألة تــرجيح املــصلحة العامــة علــى املــصلحة اخلاصــة، 
وث أو أغلبها، تتداول على مستوى نظر الوالية العامة، وضربوا على ذلك أمثلة، هي يف سائر البح
 .منع بيع احلاضر للبادي وتلقي الركبان، وموضوع االحتكار، وتضمني الصناع

فنــرى أن هــذه األمثلــة ال تــسعف أصــحاا يف الداللــة علــى حكــم تــرجيح املــصلحة العامــة 
علــى املــصلحة اخلاصــة، وإن بــدت كــذلك بــادي الــرأي، إال مــن حيــث التأســيس العــام وبيــان عنايــة 

 :العامة أكثر من عنايته باخلاصة، وذلك لعدد من األسبابالشارع ب
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إمنـا يكـون يف املـصاحل املـشروعة ) العامة واخلاصة(أن الرتجيح بني املصاحل املتعارضة : األول
وهـــذه املـــصاحل الـــيت تـــضمنتها األمثلـــة املـــذكورة ليـــست مـــشروعة ألن . عنـــدما حيـــدث بينهـــا تعـــارض

 .ثالني األولني، وهي مرسلة يف الثالثاملصلحة اخلاصة ملغاة بالنص يف امل
أن املقصد من حترمي االحتكار ومنـع تلقـي الركبـان وبيـع احلاضـر للبـادي وغريهـا مـن : الثاين

املعامالت اليت ى عنها الشارع، أبعد من جمرد الرتجيح بـني املـصاحل، ألن املفاسـد الـيت حتـدث مـن 
م االقتــصاد ملــا حتدثــه مــن اخــتالل يف التــوازن انتــشار مثــل هــذه التــصرفات يف اتمــع يــؤدي إىل هــد

الطبيعــي لــه يف اتمــع، واألضــرار املرتتبــة علــى ذلــك أوســع وأكــرب مــن أن ينظــر معهــا إىل مــصلحة 
احملتكــر ومــن كــان يف حكمــه، ألــا أكــل ألمــوال النــاس بالباطــل، وتــدخل يف ســنن اهللا تعــاىل الــيت 

 التسعري للناس ملا كان الغالء أمرا مساويا، � النيب ولذلك رفض. سنها يف توزيع األرزاق بني الناس
إن اهللا هو املسعر القابض الباسط الرازق وإىن ألرجو أن ألقى اهللا وليس أحـد مـنكم يطـالبىن ": وقال

فلما أصبح الغالء أمرا  مفـتعال بأيـدي احملتكـرين، أجـاز العلمـاء التـسعري، . 1"مبظلمة ىف دم وال مال
 .نه دفع لظلم وكف عن حمرمبل منهم من أوجبه، أل

أن تـرجيح املـصلحة العامـة ال يلغـي املــصلحة اخلاصـة باتفـاق الفقهـاء، بـل يؤخرهــا : الثالـث
والسبب يف ذلك أن كال املـصلحتني مـشروع، . يف الرتتيب على املصلحة العامة مع ثبوت التعويض

 .بل معصوم وحمفوظ شرعا
عامــة واملــصلحة اخلاصــة، وإمكانيــة املفاضــلة ومــن هنــا فــإن التفريــق والتمييــز بــني املــصلحة ال

بينهما، يسمح لويل األمر باملوازنة والرتجيح بينهما وإن كان كالمها حمرتما شرعا، ولكن إذا مل ميكن 
اجلمــع بينهمــا كــان باإلمكــان تقــدمي العامــة علــى اخلاصــة دون إلغــاء هلــذه األخــرية، بــل تتــدارك قــدر 

 . اإلمكان
مة وخاصـة أمـر اهـتم بـه الفقهـاء للرتجـيح بـني املـصاحل املتعارضـة إن تقسيم املصلحة إىل عا

يف بعض األحوال عند تنزيل األحكام وحتقيق املناط، فتقدم املـصلحة العامـة علـى املـصلحة اخلاصـة 
إذا وقــع بينهمــا التعــارض وحتقــق عنــد الفقيــه أو النــاظر عــدم إمكانيــة اجلمــع بينهمــا، ولكــن مــن غــري 

ومـــن هنـــا كـــان الرتجـــيح بـــني . إلغـــاء تامـــا، بـــل جيـــب أن جتـــرب جـــربا معتـــرباإلغـــاء للمـــصلحة اخلاصـــة 
املــصلحتني شــأنا فقهيــا ال أصــوليا، ذلــك أن األصــوليني مل يتعرضــوا للرتجــيح بــني املــصلحة اخلاصــة 

. واملصلحة العامة، ألن املصلحة املرجوحة تلغى، وتعترب املصلحة الراجحة يف إثبات احلكم الشرعي
                                                 

مــذي بلفــظ قريــب، كتــاب البيــوع، بــاب مــا جــاء يف ورواه الرت. رواه أبــو داود، كتــاب يف اإلجــارة، بــاب يف التــسعري 1
 .التسعري، وقال حديث حسن صحيح



 

ن معاجلة هذا املوضوع ختضع ملفهـوم املـصلحة التدبرييـة الـذي سـيكون حمـل دراسـة وسيتبني الحقا أ
 .  يف املبحث التايل

فهـذه أهـم تقـسيمات املـصلحة ذات الـصلة مبحــل الدراسـة ممـا لـه آثـار علميـة أو عمليــة أو 
 تقسيم املصلحة حبسب مـا ظهـر مـن اعتبـار الـشارع هلـا يف تـشريع األحكـام إىل: مها معا، متثلت يف

وتقـــسيم . مـــا علـــم اعتبـــار الـــشارع لـــه، ومـــا علـــم إلغـــاء الـــشارع لـــه، ومـــا مل يعلـــم اعتبـــاره وال إلغـــاؤه
وتقـسيم . املصلحة حبـسب زمـن حتـصيلها بـالنظر إىل الـدارين، إىل مـصلحة دنيويـة ومـصلحة أخرويـة

وتقـــسيم املـــصلحة حبـــسب . املـــصلحة حبـــسب مـــدى احلاجـــة إليهـــا، إىل ضـــرورية وحاجيـــة وحتـــسينية
ويأيت علـى رأس الفوائـد الـيت تنـتج عـن . قها بالفرد أو باجلماعة إىل مصلحة عامة وأخرى خاصةتعل

 .  هذه التقسيمات، التيسري على الوالية العامة عند املوازنة بني املصاحل والرتجيح بينها عند التعارض



 

ثالث                                                       بحث ا ثالث                                                      ا بحث ا ثالث                                                      ا بحث ا ثالث                                                      ا بحث ا لا لمل لمل لمل مل
تدبريتقتقتقتقسـمي اسـمي اسـمي اسـمي ا رشيع او ا ها ا نا بار  تدبريملصلحة 9 رشيع او ا ها ا نا بار  تدبريملصلحة 9 رشيع او ا ها ا نا بار  تدبريملصلحة 9 رشيع او ا ها ا نا بار  لملصلحة 9 ت لت ت لت ت لت ت ٔٔت ٔٔ لللل ط طم طم طم م     عععع

 وقبل التعرف .تنقسم املصلحة الشرعية باعتبار مناطها إىل مصلحة تشريعية وأخرى تدبريية
علــى كــل منهمــا، علينــا حتديــد بعــض املــصطلحات متهيــدا لبيــان هــذا التقــسيم، واألســاس الــذي بــين 

مث .  قصد به التبليغ ومـا مل يقـصد بـه ذلـك، بني ما�النيب  عليه، وهو متييز العلماء، من تصرفات
نتعــرض لتقــسيم العلمــاء لعلــوم الــشريعة واحملــاوالت الـــيت قــارب ــا بعــض البــاحثني املعاصــرين هـــذا 

وأخريا، وبناء على كل ذلك، نبني تقسيم املصلحة الذي اعتمـدناه، . املنحى ونعتقد أم مل يدركوه
 :  وذلك يف أربعة مطالب

ٔٔاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االول رشيع      قصودقصودقصودقصوداملاملاملامل: : : : ٔٔ رشيع  9 رشيع  9 رشيع  9     للللتتتت9

ملا كان التشريع وصفا يتعلـق باملـصلحة التـشريعية الـيت هـي قـسيمة املـصلحة التدبرييـة، نبـني 
 :معناه واخلصائص اليت متيزه مرورا بتعريف الشريعة اليت إليها يرجع التشريع يف فرعني

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول رشيع: : : : ٔٔ رشيعا رشيعا رشيعا ٔٔاالصول اللغويةاالصول اللغويةاالصول اللغويةاالصول اللغوية: : : : للللتتتتا يةٔٔ ية واملفاهمي Qصطال ية واملفاهمي Qصطال ية واملفاهمي Qصطال     حححح واملفاهمي Qصطال

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ٔٔاالصاالصاالصاالص: : : : للللبببب     ول اللغويةول اللغويةول اللغويةول اللغويةٔٔ

والـــشريعة مثلـــه، . الـــدين، والـــشرع: ِالـــشرعة بالكـــسر"، و1املـــذهب وامللـــة: الـــشريعة يف اللغـــة
مـــأخوذ مـــن الـــشريعة؛ وهـــي مـــورد النـــاس لالستـــسقاء، مسيـــت بـــذلك لوضـــوحها وظهورهـــا، ومجعهـــا 

ورد فهي الطريق الظـاهر الـذي يوصـل إىل املـاء، وهـي مـ. 2"أظهره: وشرع اهللا لنا كذا يشرعه. شرائع
الــشاربة الــذي يــرد إليــه النــاس فيــشربون منــه ويــسقون، والعــرب ال تــسمي ذلــك املوضــع شــريعة حــىت 

يكــون عــدا ال انقطــاع لــه، ويكــون ظــاهرا معينــا ال يــسقي بالرشــاء والتــشريع، إيــراد اإلبــل شــريعة، . 3ّ

                                                 
سامل مصطفى البدري، دار الكتب : أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق 1

 .16/109م، 2000هـ، 1420العلمية، بريوت، 
 .1/421، املرجع السابقريب الشرح الكبري، أمحد بن علي الفيومي، املصباح املنري يف غ 2
 والرشاء هو احلبل الذي يعلق به الدلو. 8/175ابن منظور، لسان العرب، املرجع السابق، : ينظر 3



 

األمــر خــاض وشــرع يف . والــشارع الطريــق الكبــري الواســع. 1)أهــون الــسقي التــشريع: (فيقــال يف املثــل
 ....2فيه

فالــشريعة هــي الطريقــة املرســومة للوصــول إىل غايــة مــا، ومســي مــا ســنه اهللا تعــاىل لعبــاده مــن 
. 3األحكـام العمليــة شــريعة، ألنــه الطريــق املرســوم إىل مـا فيــه صــالحهم وســعادم يف الــدنيا واآلخــرة

اة األبديــة، كمـا أن املــاء وشـبه الــدين بـالطريق إىل املــاء لكونـه ســبيال موصـال إىل مــا هـو ســبب للحيـ
وقيــل يف تفــسري قولــه . 5وشــرع الــدين هــو وضــعه وإنزالــه مــن لــدن اهللا تعــاىل. 4ســبب للحيــاة الفانيــة

ــ��"... : تعــاىل ــ# ِ�.ُ a$ْ�aEah _�ُ._$ــ ِ) ً0a�_-ــ ِO #ــ �h#ai_$ِ)a
الــشريعة ابتــداء الطريــق، واملنهــاج الطريــق ، 6..."
الـــدين، امللـــة، املـــذهب، الطريقـــة، مـــورد املـــاء، :  هـــيفتحـــصل للـــشريعة عـــدد مـــن املعـــاين. 7املـــستمر

 .الطريق الواسع، االبتداء واخلوض يف الشيء

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب ية::::للللب ية املعاين واملفاهمي Qصطال ية املعاين واملفاهمي Qصطال ية املعاين واملفاهمي Qصطال     حححح املعاين واملفاهمي Qصطال

 : تطلق الشريعة ويراد ا معنيان
: ، هـي8يراد ا الدين كلـه، فهـي الطريقـة الظـاهرة الـيت يتوصـل ـا إىل النجـاة: املعىن األول

شرع هلم يشرع شرعا فهو شارع، وقد شرع :  سنه اهللا لعباده من الدين وافرتضه عليهم؛ يقالما".. 

                                                 
ينظـر جمـد الـدين . �وذكـر غـريه أنـه حـديث لعلـي . 8/175ابن منظور، لسان العرب، املرجع الـسابق، : ينظر 1

النهاية يف غريب احلديث واألثـر، دار إحيـاء الـرتاث العـريب،  يباين، اجلزري ابن األثري،أبو السعادات املبارك بن حممد الش
 .2/699م، 2001هـ، 1422بريوت، 

 .9-16/8القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، املرجع السابق، ج: ينظر 2
عن ابن عباس واحلسن وهذا املعىن مروي . 89البوطي، على طريق العودة إىل اإلسالم، املرجع السابق، ص: ينظر 3

 .6/137القرطيب، املرجع السابق، : ينظر. وغريمها
، دار احلــديث القــاهرة، والــدار الــسودانية اخلرطــوم، 3يوســف العــامل، املقاصــد العامــة للــشريعة اإلســالمية، ط: ينظـر 4

 مزايا القرآن حممد بن حممد العمادي أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل: وينظر أيضا. 20م، ص1997هـ، 1417
 .3/45م، 1990هـ، 1411، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 2الكرمي، ط

حممــد رشــيد رضــا، تفــسري القــرآن احلكــيم املعــروف بتفــسري املنــار، اهليئــة املــصرية العامــة للكتــاب، القــاهرة، :  ينظــر 5
1990 ،6/342-343. 

 .48سورة املائدة، اآلية  6
  .أليب العباس حممد بن يزيدوالقول . 6/137ابق، القرطيب، املرجع الس : ينظر7
 .6/137املرجع نفسه، : ينظر 8



 

ــ-a�a(: ، مــصداقا لقولــه تعــاىل1"اهللا الــدين شــرعا إذا أظهــره وبينــه aO _ُــ�.َ� a(ــ ِ) (ِ6z�ــ�	ــ#  a) ــ�nZa
ــ�ِ  ِG #ــ �C�ُ  
/ِ7k�	a
 #a$_�aC_
َ� a8_�َ�ِ� #a)a
  #a$_� nـZa
-a	G  a��ِMِـ�ِ   �Gِـ_  � a3ـ�c)a
  �aِ�ـ��a
 _Qَ�  	� cـS�ِ5َ�  a(6z�ـ�	َـ#  �a
. 2 )...�ِ�ـ�ِ  'َ�َ�َ-5nُـ�	  

فهي ما تضمنته الرساالت اليت بعـث ـا رسـل اهللا مـن هدايـة أرادهـا اهللا للبـشر بتـوجيههم إىل احلـق 
، األمر والنهي مبا يـصحح االعتقـاد: يف االعتقاد، وإىل اخلري يف السلوك والعمل، فتشمل ذا املعىن

معـــىن الـــشريعة أـــا حتـــد : "قـــال الـــشاطيب... 3ويزكـــي العمـــل، وباجتماعهمـــا يكتمـــل مفهـــوم الـــدين
وــذا املعــىن أخــذت . 4"للمكلفــني حــدودا يف أفعــاهلم وأقــواهلم واعتقــادام، وهــو مجلــة مــا تــضمنته

 الـدين ما سنه اهللا لعبـاده مـن: والشرع يف االصطالح: "املوسوعة الفقهية الكويتية، حيث جاء فيها
 .5"وأمرهم باتباعه

تطلق الشرعة والشريعة، ويراد ا خصوص األحكام العملية، وهـو الغالـب يف : املعىن الثاين

ــ��"قولــه تعــاىل : النــصوص الــشرعية، مثــل ــ# ِ�.ُ a$ْ�aEah _�ُ._$ــ ِ) ً0a�_-ــ ِO #ــ �h#ai_$ِ)a
ــ�n: "، وقولــه عــز وجــل6" ُ� 
َ�#a$ْ�aEah �َ�a� 0ٍaE6ِ-aO a(ِ) -ِ_)َfْ�	 #ai_Eِ�k'#َ� #َ�a
 _Rِ�k�َ' a"	a�_Mَ� a(6ِ7k�	 #َ� aQ�cSَ�_Ea6"7.  

ويف تفسري اآليتني فرق القرطيب بـني أحكـام العقيـدة وأصـول اإلميـان ومـا يتعلـق بـه ممـا تتفـق 
الــشرائع الــيت هــي مــصاحل األمــم علــى حــسب أحواهلــا، فإــا خمتلفــة "فيهــا دعــوة الرســل مجيعــا، وبــني 

ستعمال الـشائع عنـد الفقهـاء للفـظ الـشريعة هـو يف األحكـام العمليـة دون األحكـام ، واال8"متفاوتة
 .االعتقادية

ورغــم أنــه كــان مــستعمال ــذا . ّمــصدر شــرع بالتــشديد؛ وضــع الــشريعة وســنها :والتــشريع
اللفـــظ عنـــد الفقهـــاء، إال أنـــه مل يكـــن غالـــب اصـــطالحهم، وإمنـــا أصـــبح غالبـــا يف الفقـــه اإلســـالمي 

                                                 
 .699-2/698، املرجع السابقالنهاية يف غريب احلديث واألثر،  ابن األثري، 1
 .13سورة الشورى، اآلية  2
 الــذي تــضمنه وهــو املعــىن. 200يوســف العــامل، املقاصــد العامــة للــشريعة اإلســالمية، املرجــع الــسابق، ص: ينظــر 3

. الـشريعة األمـر والنهـي واحلـدود والفـرائض فهـي يف رأيـه تـشمل كـل أمـر وـي ممـا يتعلـق باالعتقـاد والعمـل: تعريف قتـادة
 .16/109القرطيب، املرجع السابق، : ينظر
 .1/131الشاطيب، املوافقات، املرجع السابق،  4
 .17ص/26جع السابق، مطابع دار الصفوة، مصر، جاملوسوعة الفقهية، إصدار وزارة األوقاف الكويتية، املر 5
 .48سورة املائدة، اآلية  6
 .18سورة اجلاثية، اآلية  7
 .6/137، و 16/8القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، املرجع السابق، ج  8



 

شتهر على ألسنة الناس جماراة ملـا هـو مـستعمل يف القـوانني الوضـعية والدراسـات املتعلقـة املعاصر، فا
مث أخذ التشريع معنيني، بناء على تقسيم عبد الوهاب خـالف لـه، حيـث فـرق بـني نـوعني مـن . ا

ء التــشريع؛ تــشريع ابتــدائي ال ميلكــه إال اهللا تعــاىل، وتــشريع ابتنــائي يقــوم بــه اتهــد، عــن طريــق بنــا
وكـان قـد عـورض مـن قبـل . األحكام الشرعية استنباطا، بعد الكشف عنهـا بواسـطة األدلـة الـشرعية

يف إطــالق لفــظ التــشريع علــى عمــل اتهــدين، فلجــأ إىل هــذا التفــصيل إلزالــة االلتبــاس، وإال فــإن 
املفيت موقفه سليم من حيث صحة التسمية، وقد سبقه الفقهاء قدميا إىل ذلك، إذ يعتربون اتهد و

 لـيس -يف احلقيقـة-، فهـذا التقـسيم 1شارعا من بعض الوجوه، ومنهم من يطلـق عليـه لفـظ املتـشرع
 . ابتداعا منه

ومـــن هنـــا فـــإن التـــشريع حيـــدد للنـــاس الطريقـــة الـــيت ينبغـــي علـــيهم ســـلوكها عمـــال أو عمـــال 
ة يف اآلخرة، فيضع  لكي ينالوا السعادة يف الدنيا والنجاة والسعادة األبدي-على رأي-واعتقادا معا 

 :2كما يعرب عنها ويل اهللا الدهلوي" رسوم"منهجا معينا حلياة الناس يف أشكال تنظيمية، أو 
أصدق األمساء حارث : "�للفرد يف فعله وتركه، ألن اإلنسان مهام حارث، كما قال النيب 

 أو ضار به، وهل له إرادة هو متحرك ا، والبد أن يعرف ما يريده؛ هل هو نافع له: ، أي3"ومهام
 .4يصلحه أو يفسده

ـــل الـــضرورة  ـــيت فرضـــتها احلاجـــة، ب ـــنظم العالقـــات اإلنـــسانية ال وللجماعـــة؛ فيـــضع قـــوانني ت
والــشريعة النابعــة عــن التــشريع، هــي . االجتماعيــة، إذ ال ميكــن للجماعــة اإلنــسانية االســتغناء عنهــا

                                                 
الفقهـــاء إذ يـــسمي . 1/22اآلمـــدي، اإلحكـــام يف أصـــول األحكـــام، املرجـــع الـــسابق، : ينظـــر علـــى ســـبيل املثـــال 1

 . باملتشرعنيلماء الشريعة عموماوع
ويعتربهـا مـن االرتفاقـات املقـصودة يف الـشرائع، . 96-1/95الدهلوي، حجة اهللا البالغـة، املرجـع الـسابق، : ينظر 2

أي (قصدت الشرائع أوال وبالذات، والبحث يف النواميس اإلهلية  بل هي من االرتفاقات مبنزلة القلب من اجلسد، وإليها
 وختتلف مصادرها إما الغيب أو العقل، كما ختتلف .هو من أجلها وعنها، وإليها أشارت هذه النواميس) ةالشرائع اإلهلي

أسباب انتشارها يف الناس إما باإللزام املباشر، أو باالطمئنان إليها من قبل النـاس، أو بالتجربـة العامـة الـيت أثبتـت ترتـب 
 إخل ... فساد على تركها 

تسموا بأمساء : "ولفظه.  داود والنسائي عن أيب وهب اجلشمي وكانت له صحبةو وأب املفردالبخاري يف األدبرواه  3

 .وصحح األلباين شطره األخري". األنبياء وأحب األمساء إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن وأصدقها حارث ومهام وأقبحها حرب ومرة
 .3/114ابن تيمية، جمموع الفتاوى، املرجع السابق، : ينظر 4



 

 فكــان مـــن مقاصــد شـــريعتنا أـــا مــنهج وطريقـــة يلتزمهــا النـــاس يف حيــام للوصـــول إىل غايــة معينـــة
 . ويتميز التشريع بعدد من اخلصائص. 1وضعت للتكليف مبقتضاها

ثا ثاالفرع ا ثاالفرع ا ثاالفرع ا     تتتترشيعرشيعرشيعرشيعللللااااخصائص خصائص خصائص خصائص : : : : ينينينينللللالفرع ا
 :يتميز التشريع بعدد من اخلصائص، تعود يف جمملها إىل النقاط اآلتية

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ تحديد: : : : للللبببب بط وا تحديدا بط وا تحديدا بط وا تحديدا بط وا لا للض للض للض     لض

لتيــسري علــى األمــة، اعتمــد التــشريع الــذي توخــاه الــشارع مرتــب علــى أوصــاف ومعــان، ول
فبنـاء التـشريع يعتمـد علـى  .2الضبط والتحديد يف إظهار األوصاف واملعاين اليت راعاهـا يف أحكامـه

، ونـاط الطلـب بأوصـاف ظـاهرة ومـضبوطة 3إقامة املظنة مقـام األصـل، لتيـسري االمتثـال علـى النـاس
 . أو بأفعال حمسوسة يدركها اجلميع

ــى عــن أشــياء حمــسوسة هــي مظــان للــشرك واعتربهــا كفــرا، الــشارع أن : ومــن أمثلــة ذلــك
كالــسجود لألصــنام والــذبح هلــا واحللــف بامسهــا، فاملعــاين هلــا أشــباح وقوالــب، والــشرع ال يبحــث إال 
عن أشباح املعاين والقوالب اليت باشرها الناس بنية باطلة كالشرك، حىت صارت مظنة للشرك والزمة 

 .له يف العادة
فكانــت العلــة عنــد األصــوليني ، 4 العلــل املالزمــة للمــصاحل واملفاســد مقامهــاأنــه أقــام: ومنهــا

وصــفا ظــاهرا منــضبطا، مــع أــم يــصرحون بــأن تلــك األوصــاف قــد حيــصل مــن وجودهــا معــىن هــو 
 . 5املسمى باحلكمة أو املصلحة أو املناسبة

                                                 
 . وما بعدها2/171الشاطيب، املوافقات، املرجع السابق، : ينظر 1
 .371ابن عاشور، مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص: ينظر 2
 .1/118الدهلوي، حجة اهللا البالغة، املرجع السابق، : ينظر 3
 يـــرى أن فــرق ابـــن عاشـــور بــني العلمـــاء والعامـــة يف هــذا االعتبـــار، حيـــث. 119-1/118املرجـــع نفـــسه، : ينظــر 4

الشريعة نصبت للعلماء أمارات التـشريع باألوصـاف املراعـاة فيـه، ونـصبت ملـن دوـم حـدودا وضـوابط حتتـوي علـى تلـك 
 ازدواجـــا يف اخلطـــاب، ألن خطـــاب الـــشارع واحـــد -يف نظـــري-ولـــيس يعـــين ذلـــك . املعـــاين الـــيت قـــد ختفـــى علـــى أمثـــاهلم

اعتمد فيه الشارع األمارات أوكل فهمه وخترجيه إىل العلمـاء، للجميع، ولكن مقصد ابن عاشور بذلك أن اجلانب الذي 
 .371مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص :ينظر له. وهو نظر وجيه. لريشدوا إليه العامة

، وحيــصر ابــن عاشــور طــرق االنــضباط ووســائله يف ســتة 372ابــن عاشــور، مقاصــد الــشريعة، املرجــع الــسابق، ص 5
 .375-373 املرجع نفسه، ص: أمور، ينظر



 

 فالتحديـــد والـــضبط يف التـــشريع ضـــروري ملعاجلـــة أحـــوال النـــاس علـــى اخـــتالف أجناســـهم
ال يـتم تكلـيفهم إال بأوقـات وأركـان وشـروط وعقوبـات "... وأحواهلم ومشارم، وألن عامـة النـاس 

 . 1..."وأحكام كلية وحنو ذلك
ومــن أجــل خاصــة الــضبط والتحديــد، مل يقــل اإلمــام مالــك خبيــار الــس، علــى الــرغم مــن 

خليــار علــى صــاحبه مــا مل املتبايعــان كــل واحــد منهمــا با": �روايتــه للحــديث الــذي يقــول فيــه النــيب 

ولـــيس هلـــذا عنـــدنا حـــد معـــروف، وال أمـــر معمـــول بـــه : "وعلـــل رأيـــه بقولـــه. 2"يتفرقـــا إال بيـــع اخليـــار
فتعـــذر عنـــده جعـــل هـــذا احلـــديث أصـــال يف تـــشريع خيـــار الـــس خللـــوه عـــن حتديـــد مقـــدار . 3"فيـــه

كونـان يف سـفينة أو الس، وعدم وجود عمل عند أهـل املدينـة يفـسره، فـالس ال ينـضبط، وقـد ي
 .، فالتالزم بني الصور واملعاين مسألة ضرورية يف كل تشريع4يف شقدف

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب     العمومالعمومالعمومالعموم    ::::للللب

وهــو كلــي إال مــا ثبــت فيــه التـشريع ال خيتلــف بــاختالف األشــخاص فهــو عــام لكــل األمــة، 
وهـــذا أمـــر مـــستمد مـــن ...  بـــبعض األحكـــام دون أمتـــه�التخـــصيص بالـــدليل، كتخـــصيص النـــيب 

 .5موم الشريعة لكافة الناسع

يستغرق املـصلحة يف عمـوم ...  عالمة أو مقدار-الذي هو مثرة التشريع-احلكم الشرعي و
. 6األحوال يف كافة الناس، وتقرير ذلك أمر ال يفي به عقول البشر، وإمنا يتلقى من صاحب الشرع

ّالعوائــد، فــريد عليــه أمــا مــا قــد يــرد مــن اعــرتاض حــول اخــتالف األحكــام الــشرعية مــثال بــاختالف 
الشاطيب بأن ذلك يف احلقيقة ليس باختالف يف أصل اخلطاب، ألن الشرع موضـوع علـى أنـه دائـم 

                                                 
  . 1/167 الدهلوي، حجة اهللا البالغة، املرجع السابق، 1
 . رواه اإلمام مالك، املوطأ، كتاب البيوع، باب بيع اخليار 2
 .559، ص1979مالك بن أنس، املوطأ، كتاب البيوع، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت،  3
كـشف املغطـى مـن : والبن عاشور أيـضا، 372-371ابن عاشور، مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص : ينظر 4

م، ص 1976املعـــاين واأللفـــاظ الواقعـــة يف املوطـــا، الـــشركة التونـــسية للتوزيـــع والـــشركة الوطنيـــة للنـــشر والتوزيـــع، اجلزائـــر، 
 .والشقدف مركب أكرب من اهلودج تستعمله العرب . 280-281

، واملـــسألة التاســـعة 414-2/407 التاســـعة، املــسألة: الـــشاطيب، املوافقـــات، املرجــع الـــسابق، يف موضـــعني: ينظــر 5
وأشار عبد اهللا دراز يف اهلامش إىل أن املعىن ورد يف املوضع األول من زاوية أن الشريعة حبسب . 246-3/241أيضا، 

 . املكلفني عامة، ويف املوضع الثاين من زاوية أن الدليل الشرعي يؤخذ عاما على أحكام الشريعة
 .  257-2/256، املرجع السابقول إىل األصول، ابن برهان، الوص: ينظر 6



 

أبـدي، وإمنــا معــىن االخـتالف أن العوائــد إذا اختلفــت رجعـت كــل عــادة إىل أصـل شــرعي حيكــم بــه 
اختالف يف اخلطاب، عليها، كما يف البلوغ مثال، فسقوط التكليف قبل البلوغ مث ثبوته بعده ليس ب

وكــذلك احلكــم بعــد الــدخول بــأن القــول قــول الزوجــة يف دفــع الــصداق بنــاء علــى العــادة، واحلكــم 
 . 1فاألحكام ثابتة تتبع أسباا حيث كانت بإطالق... بالقول للزوج إذا تبدلت تلك العادة

ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب ٕٕااللزام االلزام االلزام االلزام : : : : للللب ٕٕ    

فعـال واألقـوال، ولـيس للمكلـف تغيـريه التشريع بطبيعته يقتضي االتباع؛ أعين اتباع صور األ
فالغايـة واهلـدف مـن التـشريع هـو سـلوك . وال التساهل فيه، وإال كان ذلك إبطاال ملبدأ التشريع كليـا

الطريق وبيان معامله، فإذا أنت جتاوزت هـذه املعـامل خرجـت عـن حكمتـه، وأبطلـت مقـصوده، ومـن 
 والتكليــف مبقتـضاها، وهــذا مــا عربنــا هنـا كــان مــن مقاصـد الــشريعة دخــول املكلــف حتـت أحكامهــا

 . عنه بصفة اإللزام

a(6ِ7 (: والتزام املكلف بالتشريع أمر أساسي لقولـه تعـاىل kـ�	a
  aQ�ُ.z� aـSc6  �
5َ�aَـ#(�c	  Gِ#ْ�.ِ�َـ#ِ  aD#َ�n 	�ـ
ــ# k ِ�ــ#  َ� cR�ُِــ�  a-ــ _hَ� a+ِLِ�_أن ، فقــد وصــف املتمــسكني بالكتــاب بــأم مــصلحون، وذلــك يعــين (2	cS�ْــ

االلتــزام بالكتــاب هــو يف حــد ذاتــه إصــالح، الرتبــاط التــشريع باملــصلحة واإلصــالح، وجمــرد االتبــاع 
 .حيقق املصلحة سواء اطلع عليها املكلف أم مل يطلع عليها

وإذا كان من مقاصد الشريعة حتقيق مصاحل العباد يف املعـاش واملعـاد، فـإن املقـصود األعلـى 
والتقرب ا إليه، فإن الشعائر أمور ظاهرة حمسوسة جعلت ليعبد اهللا بالشرائع هو تعظيم شعائر اهللا 

 .3ا، واختصت به حىت صار تعظيمها عند الناس تعظيما هللا تعاىل
والـــشريعة، كمـــا بـــني الـــشاطيب حبـــق، ضـــابط لإلنـــسان ومـــانع لـــه مـــن التـــصرف وفـــق هـــواه، 

جمــرد احتمــال تعــدي حــد مــن وينبغــي التزامهــا يف كــل مــا حددتــه لــه مــن اعتقــادات وتــصرفات، ألن 
فـــإن جـــاز للعقـــل تعـــدي حـــد واحـــد، جـــاز لـــه تعـــدي مجيـــع : "حـــدودها يـــذهب مبعناهـــا كلـــه، قـــال

احلــدود، ألن مــا ثبــت للــشيء ثبــت ملثلــه، وتعــدي حــد واحــد هــو معــىن إبطالــه، أي لــيس هــذا احلــد 
 4..."بصحيح، وإن جاز إبطال واحد، جاز إبطال السائر
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ســواء كــان فــردا -ني الــيت تــضعها الــسلطة يف الدولــة، فــإن املــرء وهــذا املعــىن جنــده يف القــوان
 ال ميكنه أن خيـالف القـانون معلـال خمالفتـه بأنـه -عاديا، أم كان منفذا، أم كان قاضيا يطبق القانون

رأى املصلحة يف غري ما يقتضيه هذا القانون، ومتذرعا بأن القـانون إمنـا يتـوخى املـصلحة، فـذلك ال 
وإذا كــان هــذا شــأن القــوانني الــيت يــضعها البــشر، فــاألوىل بــه القــوانني الــيت . اســبةيقبــل منــه عنــد احمل
 .  يضعها اهللا خللقه

ومن جهة أخرى فـإن هـذه الـصور وضـعت كعالمـات ملعـان ومـصاحل، فـال يـسوغ التمـسك 
بالصور مع اإلخالل باملعىن، ومن هنا منع الشارع التعسف يف استعمال احلق، أو ما يصطلح عليـه 

قــه بالــضرار، وأبطــل احليــل وكافــة التــصرفات الــيت يتمــسك فيهــا املكلــف بالــصور أو يــدعي ذلــك الف
 .1سعيا منه إىل حتقيق أغراضه الشخصية، مع مناقضته ملقاصد الشارع من تشريع تلك الصور

ند الرابع ند الرابعا ند الرابعا ند الرابعا شمول: : : : للللببببا شمولا شمولا شمولا     للللا

وقـد يكـون الغاية من التشريع يف العادة تغطية صور كثرية، ال حالة واحدة بظـاهر صـورا، 
ولكنــه تعمــيم للحكــم علــى األفــراد الــيت ... نــصبا حلكــم عــام، وقــد يكــون اســتثناء مــن حكــم أعــم

وهـذا ضـرب مـن العمـوم، ولكنـه عمـوم يف املوضـوع، خبـالف العمـوم املـذكور . جيمعها جامع احلكم
ملــا  �مــا روي أن النــيب : ومثــال الــشمول، أو العمــوم يف املوضــوع. آنفــا، فإنــه عمــوم يف املكلفــني

مها ": صلى العصر، صلى بعده ركعتني، فقيل يا رسول اهللا، أما كنت يتنا عن هذه الصالة؟ فقال

:  قــال الغــزايل معلقــا علــى هــذا احلــديث2"ركعتــان كنــت أؤديهمــا بعــد الظهــر فــشغلين عنهمــا الوفــد
اسـتنادها إىل ُفعلم أنه ذكره يف معرض الفرق بينه وبـني املنهـي عنـه، فمـا وقـع بـه التفرقـة علـة، وهـو "

وليس لقائل أن يدعي اختـصاص . سبب أو إىل فوات، فعلم أن كل ما له سبب، خارج عن النهي
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 .  3/112السابق، 
اختلف الفقهاء يف حترمي بعض الصور يف البيوع اليت تؤدي إىل املعاملة بالربـا يف واقـع األمـر رغـم : كمثال على ذلك

 .   ومن غلب جانب املقاصد قال بتحرميهاصورا الشرعية، فمن غلب جانب التشريع أي الشكل قال جبوازها،
 بعــد الـركعتني عـن القـيس عبـد مـن نـاس شـغلىن: "رواه البخـاري بلفـظ آخـر قــاللفـظ احلـديث كمـا ذكـره الغـزايل، و 2
ورواه مـسلم يف حـديث طويـل عـن أم . ، كتـاب مواقيـت الـصالة بـاب مـا يـصلى بعـد العـصر مـن الفوائـت وحنوهـا"الظهـر

 . بعد العصر�عنهما، كتاب صالة املسافرين، باب معرفة الركعتني اللتني كان يصليهما النيب سلمة وعائشة رضي اهللا 



 

االستثناء بركعيت الظهر إذا شغله عنهما الوفد على اخلصوص، فإنه مجود على الصورة، وذهول عـن 
 .1"املعقول بالكلية

مــه علــى األمــة إىل قيــام ويلتحــق بالــشمول يف املوضــوع، مشــول التــشريع زمنيــا، بــدوام أحكا
الساعة، فال جيوز تبديل شيء منها وال تغيريه، ألن اخلطاب ال يقتصر على من كـان يف عهـد النـيب 

 . دون غريهم، وإمنا هو خطاب لألمة يف كل العصور إىل قيام الساعة�

ند اخلامس ند اخلامسا ند اخلامسا ند اخلامسا ٔٔتزن¬ عىل االفعالتزن¬ عىل االفعالتزن¬ عىل االفعالتزن¬ عىل االفعال: : : : للللببببا ٔٔ    

، أي أن احلرام هو املقـول فيـه فاحلكم الشرعي هو خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال املكلفني
ـــه إن شـــئتم  ـــاح هـــو املقـــول في ـــه افعلـــوه وال ترتكـــوه، واملب اتركـــوه وال تفعلـــوه، والواجـــب هـــو املقـــول في

، إال أن ذلــك ال 2فــافعلوه، وإن شــئتم فــاتركوه، فــإن مل يوجــد هــذا اخلطــاب مــن الــشارع فــال حكــم
ـــة غـــري داخلـــة يف التـــشريع، بـــل  ـــأيت يف صـــور يعـــين أن األحكـــام االعتقادي ـــه ألن أغلبهـــا ي تـــدخل في

 . عملية

الـضبط والتحديـد، العمـوم، : فهذه هي اخلصائص اليت متيز التـشريع، وهـي تتمثـل يف مخـس
وهـذا مـا جيعـل التـشريع أساسـا دائمـا للمـنهج الـذي . اإللزام، الشمول، وتنزل التشريع علـى األفعـال

 .ساعة إىل قيام ال�ارتضاه اهللا تعاىل لعباده على يد نبيه 

ثاين ثايناملطلب ا ثايناملطلب ا ثايناملطلب ا رشيع : : : : للللاملطلب ا بوية من ا نة ا رشيع مقام ا بوية من ا نة ا رشيع مقام ا بوية من ا نة ا رشيع مقام ا بوية من ا نة ا تمقام ا ن تسـ ن تسـ ن تسـ ن للللسـ ل لل لل لل     ل

أقوالــه وأفعالــه :  مــن�أطلــق علمــاء احلــديث اســم الــسنة علــى األخبــار الــواردة عــن النــيب 
وقـد مشلـت الـسنة عنـدهم كـل هـذه املعـاين، ألن . وتقريراته وصفاته اخللقيـة واخللقيـة وأحـوال معاشـه

إال أن غريهم من العلمـاء . 3ى ذلك آثار عملية أم ال، سواء ترتب عل�غايتهم حفظ تراث النيب 
 من أخبار ليس على نسق واحد؛ فإذا أطلقنا على عموم هذه األخبـار اسـم �رأوا أن ما أثر عنه 

                                                 
 .50-49الغزايل، شفاء الغليل، املرجع السابق، ص  1
  .1/55الغزايل، املستصفى، املرجع السابق،  2
صلي بالسنة وما أخذ به ذهب القرضاوي إىل أن هذا االصطالح أخذ به العلماء املتأخرون، وإال فإن املقصود األ 3

 بـني مـا هـو سـنة ومـا لـيس �الصحابة موافـق ملعناهـا اللغـوي الـذي هـو الطريقـة املتبعـة، فكـانوا يفرقـون يف أخبـار النـيب 
، دار الــــشروق، بــــريوت، 2الــــسنة مــــصدرا للمعرفــــة واحلــــضارة، ط: ينظــــر لــــه. بــــسنة، وســــاق لــــذلك عــــددا مــــن األمثلــــة

 . 57-49، ص 1998هـ، 1418



 

 األوىل، �، فالبد من التفريق بني ما كان القصد منه تبليغ الرسالة، الذي هو وظيفة النيب )السنة(
مث إن القــسم الــذي . ألعمــال الوقتيــة الــيت مل يقــصد ــا التبليــغوبــني مــا هــو مــن قبيــل التــصرفات وا

لـذلك يكـون االحتجـاج بالـسنة . قصد به التبليغ، يتضمن مـا ميكـن أن نطلـق عليـه الـسنة التـشريعية
 .حبسب تصنيفها يف أي من هذه األقسام

 عــن �واعـرتض بعــض املعاصــرين علــى هــذا التفريــق وأنكـر إخــراج أي مــن تــصرفات النــيب 
ـــغ والتـــشريعإطـــار ـــاقش هـــذه .  التبلي ـــرد عليـــه مث نن ـــيت ت وحنـــن نعـــرض هـــذا التقـــسيم واالعرتاضـــات ال

 :االعرتاضات ونرجح ما نراه أقرب إىل الصواب حبول اهللا تعاىل يف فرعني

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول يه: : : : ٔٔ يغ وQعرتاض الوارد  بار ا نة 9 يهسـمي ا يغ وQعرتاض الوارد  بار ا نة 9 يهسـمي ا يغ وQعرتاض الوارد  بار ا نة 9 يهسـمي ا يغ وQعرتاض الوارد  بار ا نة 9 علسـمي ا بل ت سـ علتق بل ت سـ علتق بل ت سـ علتق بل ت سـ تتق ع تل ع تل ع تل ع     للللل

من العلماء ليست علـى منـوال واحـد،  عند غري أهل احلديث �األخبار الواردة عن النيب 
بل منها ما هـو مـن قبيـل التبليـغ للرسـالة، ومنهـا مـا هـو مـن مقتـضيات اجلبلـة والطبـع ومـا جـرت بـه 

وممن أصـل لتقـسيم الـسنة إىل تبليغيـة وأخـرى غـري تبليغيـة يف عـصرنا، . ال يقصد به التبليغ... العادة
مث إن بعـض املعاصـرين أنكــر هـذا التقــسيم . 1لويوإن مل يـستعمل لفـظ الــسنة، اإلمـام ويل اهللا الــده

، وأورد عليــــه عــــدة اعرتاضــــات، نــــربز أهــــم 2وشــــنع علــــى الــــدهلوي فيمــــا ذهــــب إليــــه ونقــــل كالمــــه
 :إشكاالا بعد بيان مضمون التقسيم

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ سـمي: : : : للللبببب سـميعرض ا سـميعرض ا سـميعرض ا     للللتقتقتقتقعرض ا

 من علم تضمنته كتب احلديث، ينقـسم �نص اإلمام الدهلوي على أن ما أثر عن النيب 
مل : قــسم قــصد بــه التبليــغ، فينبغــي اتباعــه والعمــل بــه إىل يــوم القيامــة، والقــسم الثــاين: ىل قــسمنيإ

يقــصد بــه التبليــغ، فــال حــرج علــى املــسلمني يف عــدم اتباعــه، غــري أنــه ال لــوم علــى مــن التزمــه طاعــة 
 يف وتربكــا، إذا مل يكـــن يف ذلــك خـــرق ألحكــام الـــشرع الثابتــة، وال فيـــه تــضييع ملـــصلحة أو تـــسبب

 :مفسدة
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دار القـــرآن  عبـــد الغـــين عبـــد اخلـــالق، حجيـــة الـــسنة، املعهـــد العـــاملي للفكـــر اإلســـالمي، شـــتوتغارت، أملانيـــا،: ينظـــر 2
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يغ الرساn: : : : ٔٔٔٔاوالاوالاوالاوال يغ الرساnما قصد به  يغ الرساnما قصد به  يغ الرساnما قصد به      تتتتبلبلبلبلما قصد به 

#  (:  من أخبار إمنا قـصد بـه تبليـغ الرسـالة مـصداقا لقولـه تعـاىل�غالب ما ورد عن النيب  a6ـ
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�ِ#َ%ِEْ�	 c�6ِ�aO a�k��	(2 ا املختلفةويشتمل هذا القسم على فروع الرسالة مبوضوعا . 

ٌوقـــد ســـبق الـــدهلوي إىل هـــذا التفريـــق كثـــري مـــن العلمـــاء قـــدميا، مـــنهم  : اإلمـــام ابـــن قتيبـــة
ّالدينوري، الذي بني أنه ال يدخل حتت مسمى السنة من أخبار سوى هذا املعىن، أعين ما قصد به 

ىن إىل تبليــغ الرســالة، وهــو االصــطالح الــذي كــان ســائدا يف أول اإلســالم، فــصنف الــسنة ــذا املعــ
 : 3ثالث مراتب متدرجة يف اإللزام

، يقتصر فيه دوره على جمرد التبليغ، ولذلك �شرع مقدر ال خيار فيه للنيب : املرتبة األوىل
مـا توقـف حـني سـئل كان حينما يـسأل عـن شـيء منـه يتوقـف فيـه إىل أن ينـزل عليـه احلكـم فيـه، ك

 .4" أزادهذا ما أوتيت ولست أزيدك حىت":عن الكاللة وقال للسائل
لـوال أن أشـق علـى " �شرع مفوض إليه يرتخص فيه ملن شاء، كمـا يف قولـه : املرتبة الثانية

ومــن هــذا القبيــل األحاديــث الــيت . ِيريــد صــالة العــشاء 5"أمــيت جلعلــت هــذه الــصالة يف هــذه الــساعة
ه يف َ يراجــع فيهــا فيرتاجــع، مثــل حــديث حرمــة الكعبــة الــذي اســتثىن فيــه العبــاس عليــ�كــان النــيب 

 .6األذخر فاستثناه

                                                 
 .67سورة املائدة، اآلية  1
 .7سورة احلشر، اآلية  2
 دار الكتـاب العـريب، بـريوت، دت، اهللا بن مسلم بن قتيبة أبو حممد الدينوري، تأويل خمتلف احلـديث، عبد: ينظر 3
 . 134-132 ص

إىن : " يف الـسؤال عـن الكاللـة فقـال لـه�ويف جممع الزوائد أن رجال أحل علـى النـيب . مل أجد احلديث ذا اللفظ 4

اهليثمــي، .  فجلــس الرجــل حينئــذ وســكت"لــى مــا أعطيــت حــىت أزداد عليــهواهللا ال أزيــدك علــى مــا أعطيــت إىن واهللا ال أزيــدك ع
 .رواه الطرباين ويف إسناده ضعف: قال. 4/228جممع الزوائد، املرجع السابق، 

 ).اللو(رواه البخاري بلفظ آخر كتاب التمين، باب ما جيوز من  5

، وال حتـل ألحـد يمكـة ، فلـم حتـل ألحـد قبلـإن اهللا حـرم " : قـال�عن ابـن عبـاس رضـى اهللا عنهمـا أن النـىب احلديث  6

وقـال . " سـاعة مـن ـار، ال خيتلـى خالهـا، وال يعـضد شـجرها، وال ينفـر صـيدها، وال تلـتقط لقطتهـا إال ملعـرف، وإمنا أحلت يليبعد



 

شــرع اختيــاري للمكلــف لغــرض التأديــب، يفعلــه مــن شــاء ويرتكــه مــن شــاء، : املرتبــة الثالثــة
 ... كصالة القصر يف األمن، واملسح على اخلفني، والنهي عن كسب احلجام

أمـــا الـــدهلوي فقـــد نظـــر إىل الـــسنة التبليغيـــة مـــن زاويـــة خمتلفـــة، متثلـــت يف تـــصنيفها حبـــسب 
 :1ضوعات اليت عاجلتها، فكانت ضروب السنة عنده كما يليطبيعة املو

العلــوم الغيبيــة واملتعلقــة بالعقيــدة اإلســالمية، مبـــا تــشمله مــن أخبــار مــا بعــد املـــوت : األول
 على الوحي، ومل جيتهـد يف �وقد اعتمد فيها النيب ... والقرب والبعث واجلنة والنار واملالئكة واجلن

 .شيء منها
الــيت ــا مت ضــبط العبــادات واملعــامالت املختلفــة، وبعــضها اســتند فيــه النــيب الــشرائع : الثــاين

، وبعــضها اســتند فيــه إىل االجتهــاد، واجتهــاده )وهــو الــشرع املقــدر عنــد ابــن قتيبــة( إىل الــوحي، �
 ).وهو الشرع املفوض(فيها مبنزلة الوحي، ألنه ال يقر على اخلطأ، 

 يوقتهــا ومل يــضبطها حبــدود معينــة كبيانــه لألخــالق احلكــم واملــصاحل املطلقــة الــيت مل: الثالــث
ّويغلــب فيهــا االجتهــاد بنــاء علــى مــا علمــه اهللا تعــاىل مــن قــوانني االرتفاقــات ... الــصاحلة وأضــدادها

 .فاستنبط فيها حكمة وجعل فيها كلية
فضائل األعمال ومناقب العمال، وهي مـا يـستزاد مـن الـرب يف التقـرب إىل اهللا تعـاىل : الرابع

 ).الشرع االختياري(بادته، وع

يا Tيا Tيا Tيا Tنننن : : : :nيغ الرسا يغ الرساnما مل يقصد به  يغ الرساnما مل يقصد به  يغ الرساnما مل يقصد به      تتتتبلبلبلبلما مل يقصد به 

 مـا مل يقـصد بـه تبليـغ الرسـالة، ومل يلتفـت إليـه ابـن قتيبـة �والقسم الثاين من أخبار النـيب 
 : بينما فصله الدهلوي، وهو عنده على ضروب أيضا. ألنه مل يعتربه مندرجا حتت السنة

إمنـا ": يف قصة تأبري النخل �عادية، وهو يستند إىل قوله منه ما مستنده التجربة واخلربة ال

  ،2"أنــا بــشر، إذا أمــرتكم بــشيء مــن ديــنكم فخــذوا بــه، وإذا أمــرتكم بــشيء مــن رأي فإمنــا أنــا بــشر

                                                                                                                                            
زاء متفـــق عليـــه واللفـــظ للبخـــاري، كتـــاب جـــ". إال اإلذخـــر" :فقـــال.  إال اإلذخـــر لـــصاغتنا وقبورنـــا، يـــا رســـول اهللا:العبــاس

 . الصيد، باب ال ينفر صيد احلرم
 . 241-1/240الدهلوي، حجة اهللا البالغة، املرجع السابق، : ينظر يف هذه الضروب 1
 . يالرأ سبيل على الدنيا معايش من � ذكره ما دون شرعا قاله ما امتثال وجوب: رواه اإلمام مسلم باب 2



 

خــري اخليــل األدهــم األقــرح األرمث حمجــل " :� قولــه:  ومثالــه1"..فــإين إمنــا ظننــت ظنــا: "� وقولــه

 . 2"أدهم فكميت على هذه الشيةالثالث مطلق اليمني فإن مل يكن 
 علـى سـبيل العـادة ال العبـادة، ومنـه مـا هـو مـن ثقافـة العـرب وأدـم �ومنه ما فعله النيب 
فكل هذا أحدثكم عن رسول : "... وهذا ما بينه زيد بن ثابت بقوله... وملحهم كحديث أم زرع

 . 3"اهللا؟
ـــة، مثـــل مـــا يـــأمر بـــه اخلليفـــة مـــ ـــه مـــا قـــصد بـــه مـــصلحة جزئي ن تعبئـــة اجليـــوش وتعيـــني ومن

 . 4" فله سلبه له عليه بينةمن قتل قتيال: "ومنها عند بعض الفقهاء... الشعار
الــشاهد يــرى مــا ال يــراه : "�ُومنــه حكــم وقــضاء خــاص يتبــع فيــه البينــات واألميــان كقولــه 

فــأدرج التــصرف باإلمامــة وبالقــضاء ضــمن هــذا القــسم لكونــه يعتمــد إمــا علــى مــصلحة . 5"الغائــب
 .ئية، أو على احلجج ووسائل اإلقناع، وهي غري التشريعجز

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب ٕٕاالشاكالت الواردة عىل ااالشاكالت الواردة عىل ااالشاكالت الواردة عىل ااالشاكالت الواردة عىل ا    ::::للللب     للللتقتقتقتقسـميسـميسـميسـميٕٕ

خالصة ما يرد علـى تقـسيم الـسنة إىل تبليغيـة وغـري تبليغيـة مـن إشـكاالت ميكـن إمجالـه يف 
 : النقاط اآلتية

 لألحكام الـشرعية، أن هذا الرأي يستثين كثريا من السنة فيخرجها عن كوا دالئل: األوىل
 ال يـدل علـى حكـم شـرعي حيـث نفـى عنـه أن يكـون مـن -بأنواعـه–فيفهم منـه أن القـسم الثـاين "

 من الداللـة علـى �وحقيقة األمر أنه ال خيلو تصرف من تصرفات النيب . 6..."باب تبليغ الرسالة
 يتعلـق بـه  عـن كونـه تبليغـا، بـسبب أنـه ال�حكـم شـرعي، فـإذا كـان إخـراج بعـض تـصرفات النـيب 

                                                 
 تؤاخــذوين فــال ظنــا ظننــت إمنــا فــإين فليــصنعوه ذلــك عهميــنف كــان إن: "... احلــديث رواه اإلمــام مــسلم ومتامــه 1

 .املرجع نفسه" وجل عز اهللا على أكذب لن فإين به فخذوا شيئا اهللا عن حدثتكم إذا ولكن بالظن
 .  صحيح ابن حبان، املسند لإلمام أمحد من راواية أيب قتادة 2
 جممـع الزوائـد ومنبـع ، اهليثمـيننـور الـدي:  ينظـر.نواه الطـرباين وإسـناده حـساحلديث بتمامه سـريد يف املـنت قريبـا، ر 3

 .9/17، املرجع السابقالفوائد، 
ورواه مـــسلم كتـــاب اجلهـــاد والـــسري، بـــاب . رواه البخـــاري، كتـــاب فـــرض اخلمـــس، بـــاب مـــن مل خيمـــس األســـالب 4

 . استحقاق القاتل سلب القتيل
اهليثمــي، جممــع الزوائــد، املرجــع : ينظــر . ثقــاتهرواه البــزار وفيــه ابــن اســحاق وهــو مــدلس ولكنــه ثقــة، وبقيــة رجالــ 5

 .4/329السابق، 
 .68عبد الغين عبد اخلالق، حجية السنة، املرجع السابق، ص 6



 

حكم شرعي، فإن هذا ال يصح، ألا من األفعال االختيارية املكتسبة، وكل فعل اختياري البد أن 
 �وملـا كـان النـيب ... يتعلق به حكم شـرعي، مـن وجـوب أو نـدب أو إباحـة، أو كراهـة، أو حرمـة

ي بإمجـاع معصوما، فإن ما صدر عنه ال يكون فيه حرمة وال كراهة، وإمنـا اإلباحـة وهـي حكـم شـرع
ألن اإلباحة انتفاء احلرج عن الفعل : األصوليني إال فريقا من املعتزلة؛ ذهب إىل عدم شرعيتها؛ قالوا

ولـو التفــت هــذا الفريـق إىل هــذا املعــىن، مل ينـازع فيــه، فلــيس . 1والـرتك، وهــو ثابـت قبــل ورود الــشرع
 يدل �عل الطبيعي منه هناك خالف حقيقي بينهما، فاإلباحة حكم شرعي حيتاج إىل دليل، والف

 �فـال ينبغـي إذن، أن جيـرد كـالم الرسـول . "2عليه، فال يسوغ ألحد بعد ذلك إخراجه مـن الـسنة
يف هــذه املــواطن عــن الداللــة علــى احلكــم الــشرعي، ألننــا نــستفيد إباحــة الــتكلم مبثــل هــذا الكــالم 

 . 3"إخل...لحة وإعانة الغري ملا فيه مص... كالنصيحة وإباحة الكالم يف مصاحل الدنيا
 بأـا قـصد ـا مـصلحة جزئيـة يومئـذ، �تصنيف الدهلوي لـبعض تـصرفات النـيب : الثانية

 :ومثل له باحلكم والقضاء اخلاص، بني اخلطأ ألمرين
. أنــه ال ميكــن إنكــار صــحة القيــاس علــى هــذه احلــوادث اجلزئيــة إذا جــد مــا مياثلهــا: األول

: �علــى مـا انطــوت عليــه احلادثــة مـن قيــود، وقــد قــال كمـا أنــه يــصح تقعيــد قاعـدة كليــة مــشتملة 
 � ، كمـا أن أغلـب األحكـام الـشرعية بينهـا الرسـول4"حكمي على الواحد، حكمي على اجلماعة"

 .5يف حوادث خاصة
أن احلكم الشرعي والدليل الـشرعي ال يـشرتط فيـه أن يكـون عامـا، ومل يقـل بـذلك : والثاين

ت وثبــت ختصيــصها بأشــخاص معينــني، كأحكــام الرســول أحــد، فحــىت احلــوادث اخلاصــة الــيت حــدث

                                                 
 .79-68عبد الغين عبد اخلالق، حجية السنة، املرجع السابق، ص : ينظر 1
 .79املرجع نفسه، ص: ينظر 2
 .82-81املرجع نفسه، ص  3
وللرتمـذي والنـسائي  . خترجيـه وسـئل عنـه املـزي والـذهيب فـانكراهيف كما قاله العراقـي ليس له أصل: "قال السخاوي 4

مشس الدين حممد بن عبد : ينظر. " لفظ النسائي"ما قويل المرأة واحدة إال كقويل ملائة امرأة" :من حديث أميمة بنت رقيقة
لـى األلـسنة، دار الكتـاب العـريب، دم، دت، الرمحن الـسخاوي، املقاصـد احلـسنة يف بيـان كثـري مـن األحاديـث املـشتهرة ع

إمنـا  : ويف معناه مما له أصل،وقد ذكره أهل األصول يف كتبهم األصولية واستدلوا به فأخطأوا" : قال الشوكاين.1/312

ر عبـد الـرمحن املعلمـي، دا: حممـد بـن علـي الـشوكاين، الفوائـد اموعـة يف األحاديـث املوضـوعة، حتقيـق..." مبايعيت المرأة
 .1/200الكتب العلمية، 

 .82عبد الغين عبد اخلالق، حجية السنة، املرجع السابق، ص: ينظر 5



 

ـــيال ... اخلاصـــة بـــه، وشـــهادة خزميـــة ـــدال عليـــه دل إخل، يعـــد مـــا نـــزل فيـــه حكمـــا شـــرعيا، والـــدليل ال
 . 1شرعيا

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا يح: : : : للللالفرع ا شة Qعرتاض والرت يحنا شة Qعرتاض والرت يحنا شة Qعرتاض والرت يحنا شة Qعرتاض والرت جنا جم جم جم     ققققم
ميكن الرد على االعرتاض الذي ورد يف الفرع السابق، وترجيح مـا ذهـب إليـه الـدهلوي مـن 

وهـي أنـه ال .  من خالل ثالثة حمـاور أساسـية تعتـرب يف تقـديرنا حقـائق ثابتـة�قسيم ألخبار النيب ت
 وصحابته علـى أنـه �خالف يف أن األصل يف السنة أا للتبليغ، وأن األمة متفقة منذ عهد النيب 

التبليـغ ليس كل ما صدر عنه هو للتبليغ بالضرورة، وأن تـصرفه باإلمامـة والقـضاء لـيس الغـرض منـه 
وإمنا هي تـصرفات ختـضع للتقـدير حـسب املعطيـات الظرفيـة، مـع التـسليم بأـا ليـست خارجـة عـن 

 .   نطاق العصمة، وهذا هو املقصود بأنه ليس الغرض منها التبليغ

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ يغ: : : : للللبببب نة ا يغاالصل يف ا نة ا يغاالصل يف ا نة ا يغاالصل يف ا نة ا بلاالصل يف ا بلسـ بلسـ بلسـ تسـ تل تل تل للللل ٔٔ ٔٔ    

ـــ�ال شـــك أن تبليـــغ الرســـالة هـــو أول أوصـــاف النـــيب  ك هـــو  وأوالهـــا باالعتبـــار، ألن ذل
ســبب البعثــة، حــىت إن اهللا تعــاىل حــصر أحوالــه يف كونــه رســوال يف مواضــع كثــرية مــن القــرآن الكــرمي 


a)a#(: كقوله عز وجل g�nSaLc) #k�ِ� ٌm�c3a� _�َ5 _Vَ�a� _(ِ) ِ��ِ_�َ5 ُ�c3o-�	..(2 . لذلك جيب املصري إىل أن ما
إال . 3ا مل تقـم قرينـة علـى خـالف ذلـك من أقوال وأفعال هو من قبيل التبليغ مـ�صدر عن النيب 

كان مـن قبيـل تبليـغ الرسـالة ..  وما صدر عنه من أفعال وأقوال�أن دعوى كون كل أحوال النيب 
 الكثــري مــن األخبــار الــيت مل تقتــصر علــى وصــف �أمــر غــري مــسلم، فقــد ســجل الــرواة عــن النــيب 

كـون متـضمنة يت ميكـن أال تاألوصـاف األخـرى الـالتبليغ، بل صدرت عـن النـيب حـسب الكثـري مـن 
 ، كمـا ذكـر ابـن عاشـور...كاإلشارة علـى املستـشري، والنـصيحة والتجـرد عـن اإلرشـاد؛ تبليغ الرسالة

                                                 
وال خيفـى مـا يف هـذا االسـتدالل مـن خـروج . 83عبد الغين عبد اخلالق، حجية الـسنة، املرجـع الـسابق، ص: ينظر 1

 .مته أل�عن حمل النزاع، فإن كونه حكما شرعيا ال يعين أنه تشريع عام سنه النيب 
 . 144:سورة آل عمران، اآلية 2

ابـن عاشـور، مقاصـد . 1/206القرايف، الفروق، املرجع السابق، : ينظر.  هو للتبليغ�ذلك أن غالب تصرفاته  3
 .229الشريعة، املرجع السابق، ص 



 

وتلــك هــي فحــوى حــديث زيــد  ،1 يف قولــه وفعلــه اثــين عــشر حــاال�الــذي عــدد مــن أحــوال النــيب 
يـد بـن ثابـت دخـل نفـر علـى ز": عـن خارجـة بـن زيـد بـن ثابـت قـال:  الذي سبق ذكـره، ونـصه�

 فكـــان إذا نـــزل ،ومـــا أحـــدثكم؟ كنـــت جـــاره:  فقـــال�حـــدثنا بـــبعض حـــديث رســـول اهللا : فقـــالوا
 وكان إذا ذكرنا اآلخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنـا، ،الوحي أرسل إيل فكتبت الوحي

 ". فكل هذا أحدثكم عنه. وإن ذكرنا الطعام ذكره معنا
ّيقتضي االتباع، وإمنـا األمـر قاصـر علـى مـا يعتـرب منـه سـنة،  �فليس كل ما ورد عن النيب 

ولعل من أسباب حدوث اللبس يف هذه املسألة اصطالح أهل احلديث على أن السنة هـي كـل مـا 
 . ، فاستشكل بعض الباحثني أن يرتك االستدالل ا�نسب إىل النيب 

ـــه ـــن قتيبـــة بقول ـــه اإلمـــام اب ـــدين ال يف املـــأكول والـــسنة إمنـــا تكـــون : "وهـــذا مـــا نبـــه علي يف ال
 أو مل يأكـــل ،� ولـــو أن رجـــال مل يأكـــل البطـــيخ بالرطـــب دهـــره وقـــد أكلـــه رســـول اهللا ،واملــشروب

، فاشــرتط يف إطــالق لفــظ الــسنة علــى 2" إنــه تــرك الــسنةْلَقــُ مل يـ،�القــرع وقــد كــان يعجــب النــيب 
 .  واالحتجاج ا أن تكون يف تبليغ الدين وبيانه�أخبار النيب 

ند  ند ا ند ا ند ا ثاينللللببببا ثاينا ثاينا ثاينا نيب : : : : للللا بار ا يزي بني ا نيب اتفاق االمة عىل ا بار ا يزي بني ا نيب اتفاق االمة عىل ا بار ا يزي بني ا نيب اتفاق االمة عىل ا بار ا يزي بني ا لاتفاق االمة عىل ا لمت لمت لمت ٔٔٔٔخخخخمت لللل ٔٔ ٔٔ����        

ن هــذا التقــسيم لــيس خاصــا بالــدهلوي، فقــد ســبقه إليــه غــريه مــن العلمــاء، كــالقرايف علــى أ
وقـــد اختلفـــوا يف تفـــصيل ذلـــك حـــسب . 1وغـــريهم... 3األســـنويوابـــن جنـــيم واآلمـــدي ووابـــن القـــيم 

 .غرض كل منهم من دراسته

                                                 
ة، التـشريع، والفتــوى، والقــضاء، واإلمــار: وهــي. 230-212، ص ابـن عاشــور، مقاصــد الـشريعة، املرجــع الــسابق 1

واهلدي، والصلح، واإلشارة على املستشري، والنصيحة، وتكميل النفوس، وتعليم احلقاثف العالية، والتأديب والتجرد عن 
 . اإلرشاد

وذلـك ردا علـى البكريـة وغـريهم مـن الفـرق املغاليـة يف . 35املرجـع الـسابق، ص تأويـل خمتلـف احلـديث، ،بن قتيبـةا 2
 أن ابن قتيبة من علماء القرن الثالـث هـو أول مـن نبـه علـى تنـوع مـا جـاءت بـه وقد ذهب عدد من الباحثني إىل. الدين
وقد ال يصح مثل هذا القول، ألن األمر كان معروفا عند العلماء من قبل، وقد ظهر ذلـك يف اجتهـادات األئمـة . السنة

مـن هـؤالء . مامـة أم القـضاء؛ هـل هـو الفتـوى أم اإل�األربعة واختالف أيب حنيفة مع الثالثة يف الغالـب مـن تـصرفاته 
وأمحد يوسف، تصرفات الرسـول . 27-25القرضاوي، السنة مصدرا للمعرفة اإلنسانية، املرجع السابق، ص : الباحثني

 .  13 باإلمامة وصلتها بالتشريع اإلسالمي، املرجع السابق، ص�
حممـد حــسن هيتــو، : صــول، حتقيــقعبـد الــرحيم بـن احلــسن األســنوي أبـو حممــد، التمهيــد يف ختـريج الفــروع علـى األ 3

 . 509هـ، كتاب التعادل والرتجيح، املسألة الرابعة، ص1400مؤسسة الرسالة، بريوت، 



 

اسـتندوا يف ذلـك إىل أصـول و ليست كلهـا للتبليـغ �خبار النيب ّفمن العلماء من بني أن أ
:  نفــسه الــذي رواه اإلمــام مــسلم وتــرجم لــه بقولــه�النــيب حــديث  شــرعية صــحيحة، أشــهرها نــص

ـــاب وجـــوب امتثـــال مـــا قالـــه شـــرعا دون مـــا ذكـــره " ـــدنيا علـــى ســـبيل الـــرأي�ب ، " مـــن معـــايش ال
 بقوم على رؤوس النخل، �رت مع رسول اهللا مر": واحلديث برواية موسى بن طلحة عن أبيه قال

مـا : �يلقحونـه؛ جيعلـون الـذكر يف األنثـى فـتلقح، فقـال رسـول اهللا : فقـالوا ما يصنع هؤالء؟ :فقال

ُقال فأخربوا بذلك فرتكوه، فأخرب رسول اهللا أظن يغين ذلك شيئا،  إن كان يـنفعهم :  بذلك فقال�ُ

اخـذوين بـالظن، ولكـن إذا حـدثتكم عـن اهللا شـيئا فخـذوا ذلك فليصنعوه، فإين إمنا ظننت ظنا فـال تؤ

  .2"به، فإين لن أكذب على اهللا عز وجل
 مــن رأيــي، أي يف أمــر الــدنيا ومعايــشها ال � قولــه :قــال العلمــاء"ويف شــرح هــذا احلــديث 

 ورآه شـرعا فيجـب العمـل بـه، ولـيس إبـار النخـل مـن هـذا �على التشريع، فأما ما قاله باجتهاده 
 بشيء ومل يتيقنوا مـن كونـه � ولذلك كان الصحابة إذا أمرهم النيب .3"ل من النوع املذكورالنوع ب

هل هو وحي مـن عنـد اهللا تعـاىل ال ميلكـون : تبليغا عن اهللا تعاىل أو من رأيه، سألوه تأدبا مع النبوة
، فـإذا كانـت منه شيئا فينفذوه مسعا وإذعانا، أم هو الرأي واالجتهـاد يف حتـصيل اخلـري ودفـع الفـساد

واألمثلة على ذلك أكثر من أن . الثانية أدلوا بدلوهم وعرضوا عليه ما هو يف نظرهم أصلح وأصوب
،  عنـدما أشـار بـردم اآلبـار علـى جـيش قـريشموقـف احلبـاب بـن املنـذر يف غـزوة بـدر: منهـاحتصى، 

 وأمــا إذا ...وموقــف ســعد بــن معــاذ يف مــصاحلة غطفــان علــى ثلــث مثــار املدينــة يف غــزوة األحــزاب
 مل يكن ليفـتح هلـم جمـال األخـذ والـرد، كمـا فعـل يف صـلح احلديبيـة، عنـدما �كانت األوىل، فإنه 
 .تلقى األمر من ربه

                                                                                                                                            
:  ينظر يف تتبع اآلراء حول التفريق بني السنة التبليغية وغري التبليغية، أو التشريعية وغري التشريعية حسب رأي آخر1

جهـود : وما كتبه خليل حـسن محـادة حـول. 47-17ملرجع السابق، ص السنة مصدرا للمعرفة واحلضارة، ا: القرضاوي
 . 86م، ص2001هـ، 1422، 9، جملة جامعة األمري عبد القادر، العددالعلماء يف بيان أقسام السنة

 مـن معـايش الـدنيا علـى � باب وجـوب امتثـال مـا قالـه شـرعا دون مـا ذكـره  رواه اإلمام مسلم، كتاب الفضائل،2
 .سبيل الرأى

ــــووي، شــــرح 3 ــــا الن ــــو زكري ــــساري للقــــصطالين،صــــحيح مــــسلم أب ــــاب العــــريب،  ــــامش إرشــــاد ال ، بــــريوت، دار الكت

،  يف أمور املعايش وظنه كغريه، فال ميتنع وقوع مثـل هـذا� ورأيه :قال العلماء: "مث قال النووي. 9/213، هـ1404
 ".، وسببه تعلق مهمهم باآلخرة ومعارفهاوال نقص يف ذلك



 

 بـني مـا قـصد بـه التـشريع ومـا مل يقـصد �ومن ذلك؛ تفريق بعض العلماء من سـنة النـيب 
 � مـا صـدر عـن النـيب بأـا يعرفـون الـسنة ، وهـم أهـل التـشريع،فـإن علمـاء أصـول الفقـهبه ذلـك، 

تطلـق علـى مـا صـدر عـن " :قال اآلمدي يف تعريفها. ..من قول أو فعل أو تقرير وقصد به التشريع
 وقـد تقـرر عنـد .1" الـشرعية ممـا لـيس مبتلـو، وال هـو معجـز، وال داخـل يف املعجـزاألدلـةالرسول من 

ملطالبـــة األمـــة بفعـــل  ال يكـــون موضـــوعا �هـــؤالء العلمـــاء، أن مـــا كـــان جبليـــا مـــن أفعـــال الرســـول 
 .  ، وبالتايل فهو ليس من األدلة الشرعية2مثله

ُلذلك عدد بعض العلمـاء مـن بـني األسـباب الـيت يـرتك الفقيـه العمـل باحلـديث ألجلهـا وال  َ
يعتمد عليه يف اجتهاده، اعتقاده أنـه ال يقـصد بـه التـشريع؛ كأفعـال اجلبلـة والعـادة، أو ال يقـصد بـه 

ومما يؤيد هذا املنحى، ما ذكره اإلمام . 3...ر على وصف اإلمامة أو القضاءالتشريع العام، بل صد
وأما الـسنة فـال بـد مـن معرفـة : "ما يتعلق بعلمه بالسنة حيث يقول: الغزايل يف شروط اتهد، منها

 إذ ال يلزمــه ...األحاديــث الــيت تتعلــق باألحكــام، وهــي وإن كانــت زائــدة علــى ألــوف فهــي حمــصورة
كمـا أن األصـوليني اختلفـوا يف . 4"علـق مـن األحاديـث بـاملواعظ وأحكـام اآلخـرة وغريهـامعرفة ما يت

 مبجردها على األحكام الشرعية على رأيني، واختلف الذين اعتربوهـا أدلـة مبجردهـا �داللة أفعاله 
 5..يف داللتها على الوجوب أو ما دونه

ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب ترصف 9المامة والقضاء : : : : للللب ية ا ترصف 9المامة والقضاء خصو ية ا ترصف 9المامة والقضاء خصو ية ا ترصف 9المامة والقضاء خصو ية ا ٕٕٕٕخصو ل لص لص لص     ص

ت الذين اعرتضوا على التقسيم إىل اخـتالف األئمـة األربعـة يف التعامـل مـع الـسنة؛ ومل يلتف
هــل األصــل فيهــا التبليــغ والفتــوى حــىت يــرد دليــل أو قرينــة علــى كــون التــصرف باإلمامــة أم العكــس، 
وأن األول هو رأي اإلمامني الشافعي ومالك، والثاين رأي أيب حنيفـة، كمـا نـص علـى ذلـك القـرايف 

بناء على ذلك اختلفوا يف كثري من الفروع، إال أم اتفقوا على أنه إذا وجدت القرينة محل وغريه، و
 .احلديث على ما ترجح بتلك القرينة

                                                 
 .1/223إلحكام يف أصول األحكام، املرجع السابق، اآلمدي، ا 1
 .226ابن عاشور، مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص : ينظر 2
 .62، ص2000هـ، 1421يوسف القرضاوي، املدخل لدراسة السنة النبوية، مؤسسة الرسالة، : ينظر 3
 .2/351، املرجع السابق، املستصفى، لغزايلا 4
أبــو شــامة املقدســي، احملقــق مــن علــم أصــول الفقــه فيمــا يتعلــق بأفعــال : وليني يف ذلــكينظــر يف تفــصيل آراء األصــ 5

أمحـــد صـــباح ناصـــر املـــال الفـــضيلي، رســـالة ماجـــستري، كليـــة دار العلـــوم، جامعـــة القـــاهرة، : ، دراســـة وحتقيـــق�الرســـول 
 117-116م، ص 1904هـ، 1414



 

 باإلمامة والقضاء ليست من التبليغ فال حمل لـه، ألن �كون تصرفاته  على مأما اعرتاضه
 يف تـصرفاته إمامـا، والقواعـد الـيت �  املبـادئ الـيت صـدر عنهـا النـيب أمـا.املقصود ا الوقـائع بعينهـا

، وما ميكن أن يستنبط من القضايا اليت فـصل فيهـا، ترتيب احلقوق على أسبااا يف مبقتضاهحكم 
مـن قواعــد عامــة يــستهدي ــا القاضــي، وقيمــة البينـات وأصــول احلجــاج وطــرق احلكــم عامــة، وهــي 

 فـال ،1ا حيقـق العـدل ومـصاحل املـسلمنيكلها ذات مرونـة تفـسح اـال الجتهـاد اإلمـام والقاضـي مبـ
 الثاين، والغرض منه أن قصدبال وإمنا ، ولكنه ليس بالقصد األول،ينازع أحد يف أنه يتضمن التشريع

 . يرجع تقدير ذلك إىل القاضي أو اإلمام
وقد اعتىن بعض املعاصرين جبمع اآلراء اليت قيلت حول مكانة الـسنة مـن التـشريع، فـانتهى 

عـض اآلراء املعاصــرة غلـوا ويف األخــرى تقـصريا بــشأن مكانـة الــسنة يف التـشريع، وأن مــن إىل أن يف ب
التشريع ما هو عـام دائـم لكـل النـاس، ومنـه مـا هـو خـاص، وأشـار إىل أن اإلمـام القـرايف وبعـده ابـن 

 . 2القيم مل يتحدثا عما ليس من باب التشريع أصال
ابـن القـيم، التـصرفات الـشرعية الـصادرة عـن النـيب وإمنا تناول هؤالء الفقهـاء، أعـين القـرايف و

، وقـد كـان عمـل القـرايف مركـزا علـى التقعيـد لتـصنيف هـذه التـصرفات، 3 ال مطلق أقوالـه وأفعالـه�
 هــو �اعلــم أن رســول اهللا : "واآلثــار الــيت ترتتــب عليهــا عنــد الــشارع، لــذلك قــدم لكالمــه بقولــه

فجميع املناصب الدينيـة فوضـها اهللا تعـاىل إليـه ... ألعلماإلمام األعظم والقاضي األحكم، واملفيت ا
 .�، ونبه إىل أن الفتوى والتبليغ هو غالب تصرفاته 4.."يف رسالته

وقد يتفق العلماء على إحلاق بعـض هـذه التـصرفات باإلمامـة، وبعـضها بالقـضاء، وبعـضها 
علـى . أحـد هـذه التـصرفات، وإمنا يقع اإلشـكال عنـد اخـتالفهم يف إحلـاق بعـضها ب5اآلخر بالتبليغ

أن التمييز بني هذه التصرفات إمنا خيضع لتحديد السبب الذي من أجله أحلق التـصرف ـذا النـوع 
                                                 

، جملــة املــسلم املعاصــر، الــسنة هج االحتجــاج ــاالــسنة مــصدرا للتــشريع ومــنحممــد ســعيد رمــضان البــوطي، : ينظــر 1
الـــسنة علـــي اخلفيـــف، : وانظـــر يف هـــذا التقـــسيم أيـــضا. 26هــــ، ص1411، ربيـــع الثـــاين، مجـــادى الثانيـــة، 58، ع15

 .337هـ، ص1388، ذو احلجة، 1، جملة البحوث والدراسات العربية، عالتشريعية
 . 81-12، ص املرجع السابقضارة، يوسف القرضاوي، السنة مصدرا للمعرفة واحل: ينظر 2
جتــدر اإلشــارة إىل أن الفقهــاء يفرقــون بــني التــصرف الــشرعي والفعــل احلــسي، ومل أعثــر عنــدهم علــى تعريــف صــريح  3

األقــوال أو األفعــال املــشروعة الــيت تــصدر عــن الــشخص الراشــد : للتــصرف الــشرعي ولكــن املفهــوم مــن كالمهــم هــو أنــه
 . إنشاء وإقرار: وهو نوعان. وترتتب عليها آثارها الشرعية
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أو ذاك، وهو معيار خارجي عـن الـسنة نفـسها، إذ ال ميكـن لفـرد مـن األمـة أن حيـتج بتـصرف النـيب 
ة ملـن يـأيت بعـده مـن األئمـة أمـا بالنـسب.  لكي يقدم عليه، وهو إمنا صدر عنه بوصفه إمامـا مـثال�

. فإم ال يقدمون عليه إال بعد النظر يف حمل املصلحة، مما يبني أن ذلك التصرف ليس بتشريع عام
هــل : اختلــف الفقهــاء: "ويظهــر ذلــك بوضــوح يف كــالم ابــن القــيم عــن حكــم ســلب القتيــل، ونــصه

معناه أن السنة قـصد ـا  فاستحقاقه بالشرع 1"هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط على قولني
التشريع، أما استحقاقه بالشرط، فيعين أنه أثر ترتب على تصرف قام به اإلمام متثل يف وعد جبائزة، 

 . 2فيثبت حق القاتل يف السلب بناء عليه، ولواله ملا كان له املطالبة به
ا التبليـغ وكما تظهر الفائدة من هذا التقسيم يف عدم وجـوب التـزام الـسنة الـيت مل يقـصد ـ

، أو يف بيئتـه، �أو التشريع، فإا تظهر أيضا عندما تستجد نوازل مل تكن موجودة يف عهد النيب 
فــإن هــذه األمــور ختــضع للنظــر يف غــري عــصره وبيئتــه، وميكــن العمــل ــا إذا كانــت ... ومل يعمــل ــا

  .3 مل يفعلها�حتقق مصلحة املسلمني، أو تدفع مفسدة عنهم، وال جيوز التمسك بأن الرسول 
ميكننا اخللوص بعد ما سبق إىل أن املراد بالسنة هو ما كان الغاية منـه تبليـغ الرسـالة، والـيت 
ميكــن تــسميتها بالــسنة التبليغيــة، وهــذه هــي رديفــة الكتــاب، واألصــل الثــاين بعــده للعلــوم الــشرعية 

يتعلـق بالعمـل، وهـذه األخـرية مث إن من السنة التبليغية ما يتعلق بـالعلم واالعتقـاد، ومنهـا مـا . كلها
هـي الـسنة التـشريعية، مث يتفـرع عـن الـسنة التـشريعية مـا هـو عـام لكـل األمـة يـستدل بـه يف كـل زمــن 
ويف كــل حــال، ومــا هــو خــاص باإلمامــة والقــضاء خيــضع لتقــدير اإلمــام والقاضــي وفــق مقتــضيات 

 . الظروف واألحوال
 

                                                 
: قيـقزاد املعـاد يف هـدي خـري العبـاد، حت الـشهري بـابن القـيم اجلـوزي، حممد بـن أيب بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد اهللا 1

هـ، 1407 بريوت، الكويت ،، مؤسسة الرسالة، مكتبة املنار اإلسالمية14شعيب األرناؤوط، عبد القادر األرناؤوط، ط
 .3/428م، 1986

قد يعرتض على ذلك بأنه حىت لو أخذنا برأي من يقول إنه لـيس للتـشريع، ميكـن أن يؤخـذ مـن احلـديث مـثال أن  2
واجلواب أن املقصود هو موضوع احلديث نفسه وهو استحقاق السلب . ا تشريعاإلمام جيوز له أن يقول مثل ذلك، وهذ

 . هل ورد به احلديث ليكون شرعا عاما أم ال
لقد مرت باألمة كثري من املشكالت والقضايا اليت جتعل هذا التفريق ضروريا، بل إن غفلة بعض العلماء عـن هـذا  3

اخلطأ بل ومضادة للمصلحة، كمثل فتوى بعضهم ألحد سالطني الرتك التفريق قد أدت م إىل أن يفتوا بفتاوى ظاهرة 

 . مل يتخذها�أنه ال جيوز اقتناء األسلحة احلديثة، استنادا إىل أن النيب 



 

ثالث ثالثاملطلب ا ثالثاملطلب ا ثالثاملطلب ا سمني: : : : للللاملطلب ا رشيعة اىل  سمنيسـمي عمل ا رشيعة اىل  سمنيسـمي عمل ا رشيعة اىل  سمنيسـمي عمل ا رشيعة اىل  قسـمي عمل ا ٕ ل قتق ٕ ل قتق ٕ ل قتق ٕ ل     تق

يادة على ما ذكرنا من تفاوت السنة النبوية من حيـث االحتجـاج ـا ومـواطن االسـتدالل ز
 تتفاوت أيضا، وذلك حبسب طبيعة 1، فإن علوم الشريعة�ا حبسب كيفيات صدورها عن النيب 

ومما يرتتب على ذلك، تفاوت يف كيفية االستدالل بأدلتهـا واسـتنباط األحكـام . اال الذي تعاجله
وقد أخـذ كثـري مـن البـاحثني املعاصـرين أحكـام الـشريعة ومـصادرها علـى مأخـذ واحـد وغفلـوا . منها

ومــن . عــن هــذا التفــاوت بينهــا، فوقعــوا يف أخطــاء كثــرية ووصــلوا إىل نتــائج غــري ســليمة يف أحبــاثهم
الباحثني من سـدد وقـارب واجتهـد فـاقرتب مـن اهلـدف وإن مل يـصبه، فهـؤالء الـذين أحـسوا بوجـود 

 جمـــاالت االجتهــاد الفقهـــي، فعرضــوا أفكــارهم وحمـــاوالم، ملعاجلــة القـــضايا املعاصــرة ممـــا فــروق بــني
 . يرتبط باالجتهاد والفقه إمجاال أو ببعض املسائل التفصيلية

ومما يستضاء به يف هذه املسألة أن اإلمام الدهلوي قد عرض تقسيما بديعا لعلوم الشريعة، 
ة على مستوى االجتهاد الفقهي يف اال الـسياسي بوجـه ميكن أن حيل بعض اإلشكاالت املطروح

قسم قد بني الشارع حدوده وضبطه بضوابطه وحدد فيـه مقتـضى : فقد قسمها إىل قسمني. خاص ٌ
الطلــب وأناطــه بعالمــات ظــاهرة، وقــسم طلبــه مــن املكلفــني طلبــا مطلقــا غــري حمــدد حبــد معــني، وال 

لطلـــب، وإمنـــا أوكـــل إىل املكلـــف كيفياـــا وتقـــديرها جعـــل لـــه مقـــادير وال عالمـــات أنـــاط ـــا هـــذا ا
وخيتلـف القـسمان يف طبيعتهمـا وكيفيـة اسـتخراج األحكـام مـن ... حبسب اجتهاده وحاجته ومكنته

 .كل منهما
 .    فيتضمن هذا املطلب عرضا لتقسيم الدهلوي، مث حماوالت بعض املعاصرين وحتليلها

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول ٕٕٕٕسـمي االمام ا4هلوي لعلومسـمي االمام ا4هلوي لعلومسـمي االمام ا4هلوي لعلومسـمي االمام ا4هلوي لعلوم: : : : ٔٔ رشيعة    تقتقتقتق رشيعةا رشيعةا رشيعةا     للللا
ينفرد اإلمام الدهلوي، دون غريه من العلماء الذين تناولوا أسرار التشريع ومقاصده، ببحثـه 

علـــى أن تفاصــيل أســـرار الـــشرائع ترجـــع إىل ) حجـــة اهللا البالغـــة(هلــذا املوضـــوع، وقـــد نـــص يف كتابــه 
ـــــــرب واإلمث، وال ميكـــــــن إدراك حقيقتهمـــــــا إال مبعرفـــــــة مباحـــــــث اـــــــ: أصـــــــلني ازاة، األول مبحـــــــث ال

مبحــث الــسياسات املليــة، ويــشمل مــا جيــب مــن : واألصــل الثــاين. واالرتفاقــات، والــسعادة النوعيــة
وبنـــاء علـــى . 2 وتلقيهـــا عنـــه�ضـــرب احلـــدود والـــشرائع، وكيفيـــة اســـتنباط الـــشرائع مـــن كـــالم النـــيب 

                                                 
 .املقصود بالشريعة هنا هو املعىن الثاين الذي أشرنا إليه عند تعريف التشريع، وهو ما تعلق باألحكام العملية 1
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. لفـرائضّذلك، فرق بني نوعني من علوم الشريعة؛ علم املصاحل واملفاسد، وعلـم الـشرائع واحلـدود وا
 :فتخرج من ذلك وبناء على كالم الدهلوي، أن املصلحة الشرعية نوعان

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ     مصلحة مطلقة مصلحة مطلقة مصلحة مطلقة مصلحة مطلقة     ::::للللبببب

ومعىن كوا مصلحة مطلقة أن الشارع بينها بـصفة جمملـة، ومل حيـددها وال ضـبطها مبقـادير 
ء كلمة اهللا سياسة النفس، وإعال: معينة وال أمارات معلومة، وهي راجعة يف الشرع إىل أصول ثالثة

ومتكـــني الـــشرائع والـــسعي يف إشـــاعتها، مث انتظـــام أمـــر النـــاس وإصـــالح ارتفـــاقهم وـــذيب رســـومهم 
 .وأنظمة التعامل بينهم

اعلم أن الشارع أفادنا نوعني من العلم متمايزين بأحكامهمـا متبـاينني يف : "يقول الدهلوي
ينــــه مــــن ـــذيب الــــنفس باكتــــساب علــــم املــــصاحل واملفاســـد، أعــــين مـــا ب: منازهلمـــا؛ فأحــــد النـــوعني

األخالق النافعة يف الدنيا واآلخرة وإزالة أضدادها، ومن تدبري املنزل وآداب املعاش وسياسة املدينة، 
َغري مقدر لذلك مبقادير معينة، وال ضـابط مبهمـه حبـدود مـضبوطة ومميـز ملـشكله بأمـارات معلومـة، 

 ، مــديرا للطلــب أو إىل مــا يفهــم مــن أهــل اللغــةبـل رغــب يف احلمائــد وزهــد يف الرذائــل، تاركــا كالمــه
املنــع علــى أنفــس املــصاحل، ال علــى مظــان منــصوبة هلــا، وأمــارات معرفــة إياهــا، كمــا مــدح الكـــيس 
والشجاعة، وأمر بالرفق والتودد، والقصد يف املعيشة، ومل يبني أن الكيس مثال مـا حـده الـذي يـدور 

 ا، وكل مصلحة حثنا الشرع عليها، وكل مفسدة ردعنا عليه الطلب، وما مظنته اليت يؤاخذ الناس
أحـدها ـذيب الـنفس باخلـصال األربـع : عنها فإن ذلك ال خيلـو مـن الرجـوع إىل أحـد أصـول ثالثـة

وثانيهـــا إعـــالء كلمـــة احلـــق ومتكـــني الـــشرائع . النافعـــة يف املعـــاد، أو ســـائر اخلـــصال النافعـــة يف الـــدنيا
 .1" أمر الناس وإصالح ارتفاقام وذيب رسومهمانتظام: ثالثها. والسعي يف إشاعتها

وهــــذا مــــا ميكــــن أن نــــسميه مــــصلحة تدبرييــــة أحيــــل تفــــصيلها علــــى القــــائم علــــى التــــدبري 
ـــنفس؛ كاإلنـــسان يف نفـــسه، أو املـــريب أو املعلـــم للطفـــل  والـــسياسة، ســـواء كـــان ذلـــك يف سياســـة ال

أو كـان يف . ة شـعائره ونـشره وإعـزازهأو كان سياسة للدين يف تنفيـذ أحكامـه وإقامـ. 2إخل..والطالب
 ...سياسة أمور الناس الدنيوية وإقامة مرافقهم الضرورية وتنظيمها وتطويرها
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: ينظــــر. هـــذه املـــسألة ذكرهـــا الـــشاطيب يف املوافقـــات مـــن غـــري هــــذا الطريـــق، وإمنـــا مـــن طريـــق الواجبـــات الكفائيـــة 2

 .286-1/284املوافقات، املرجع السابق، 



 

: مث حيدد الدهلوي العالقة بني املصاحل واملفاسد وبني هذه األصول وكيف ترجع إليها بقوله
بــأن يكــون . فيــا إياهــاومعــىن رجوعهــا إليهــا أن يكــون للــشيء دخــل يف تلــك األمــور إثباتــا هلــا أو ن"

شــعبة مــن خــصلة منهــا، أو ضــدا لــشعبتها أو مظنــة لوجودهــا أو عــدمها، أو متالزمــا معهــا أو مــع 
والرضا يف األصـل إمنـا يتعلـق بتلـك املـصاحل، والـسخط . ضدها أو طريقا إليها أو إىل اإلعراض عنها

ابط عقلية يدركها اإلنسان ، وهذه كلها رو..."إمنا يناط بتلك املفاسد قبل بعث الرسل وبعده سواء
 .بالفطرة أو باخلربة والتجربة وغريها من وسائل املعرفة

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب     مصلحة حمددة مصلحة حمددة مصلحة حمددة مصلحة حمددة : : : : للللب

وهي مصلحة مضبوطة نيط ا احلكم الـشرعي وبـين عليهـا، ووضـع الـشارع هلـا مظنـة وعلـة 
 الــشأن يف ظـاهرة دالـة عليهـا، ارتـبط ــا احلكـم الـشرعي، سـواء ظهـرت لنــا هـذه املـصلحة، كمـا هـو

املسائل اليت يصح فيها القياس، حبيث تكـون هلـذه املـصلحة صـلة وعالقـة عقليـة بالوصـف املناسـب 
 . ومل تظهر، مع وجود الوصف الذي نيط به احلكم الشرعي الذي عليه مدار احلكم، أم خفيت

علـم الـشرائع : "وهي تندرج ضمن النوع الثاين من علوم الشريعة الذي ذكـره الـدهلوي، أي
احلــدود والفــرائض، أعــين مــا بــني الــشرع مــن املقــادير، فنــصب للمــصاحل مظــان وأمــارات مــضبوطة و 

معلومة، وأدار احلكم عليها، وكلف الناس ا، وضبط أنواع الرب بتعيني األركان والـشروط واآلداب، 
كـل وجعل من كل نوع حدا يطلب منهم ال حمالة، وحـدا ينـدبون إليـه مـن غـري إجيـاب، واختـار مـن 

بـــر عـــددا يوجـــب علـــيهم، وآخـــر ينـــدبون إليـــه، فـــصار التكليـــف متوجهـــا إىل أنفـــس تلـــك املظـــان، 
. 1وصارت األحكام دائـرة علـى أنفـس تلـك األمـارات، ومرجـع هـذا النـوع إىل قـوانني الـسياسة املليـة

وليس كل مظنة ملصلحة توجب عليهم، ولكن ما كان منها مـضبوطا أمـرا حمـسوسا أو وصـفا ظـاهرا 
وتندرج املفـسدة كـذلك ضـمن هـذا . ، وغالبا ما تكون هذه املصلحة جزئية2" اخلاصة والعامةيعلمه

 .احلكم من حيث الدفع، ألن دفع املفسدة يؤول إىل جلب املصلحة
إن هــذا التقــسيم ميكــن أن جييــب عــن كثــري مــن اإلشــكاالت والتــساؤالت الــيت تطــرح حــول 

دى اهتمـــامهم بالفقـــه العـــام والفقـــه الـــسياسي منـــه معاجلـــة الفقهـــاء للقـــضايا العامـــة والـــسياسية، ومـــ

                                                 
 .بحث الرب واإلمث السابق ذكرهوهو النوع الثاين أي القسيم مل 1
على أنه يذكر يف مواضـع أخـرى مـن كتابـه أنـه قـد . 243-1/242الدهلوي، حجة اهللا البالغة، املرجع السابق،  2

يكون هناك تشريع ولكن ال نعلم مصلحته، مؤيدا ذلك بعدد من األحاديث النبوية، مما يعين عدم التالزم بـني املـصلحة 
 .243ص  :ينظر. واحلكم الشرعي



 

خصوصا، ويساعد على الوقوف علـى أسـباب هـذا اإلحجـام مـن قبـل الكثـري مـنهم عـن التوسـع يف 
إىل غري ...هذا اال، واليت عزاها بعض الباحثني إىل اخلوف من السلطة وجتنب الصدام مع احلكام

 . ذلك من التأويالت
حة ذا االعتبار، نبني عددا مـن احملـاوالت املعاصـرة الـيت حامـت وقبل أن نربز أقسام املصل

حـــول هـــذا التقـــسيم وســـددت وقاربـــت فيـــه ولكنهـــا مل تـــصب هـــدفها، لكـــي يتبـــني الفـــرق بـــني مـــا 
 .  توصلت إليه هذه احملاوالت وبني مقاربة البحث الذي حنن بصدده

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا رشيعة: : : : للللالفرع ا يزي بني علمي ا رشيعةاحملاوالت املعارصة  يزي بني علمي ا رشيعةاحملاوالت املعارصة  يزي بني علمي ا رشيعةاحملاوالت املعارصة  يزي بني علمي ا للللاحملاوالت املعارصة      للللللللمتمتمتمت
يكــشف لنــا تتبــع البحــوث املعاصــرة الــيت هلــا عالقــة بقــضايا االجتهــاد والتــشريع، وتلــك الــيت 
اهتمــت باملــصلحة عمومــا واملــصلحة يف اــال الــسياسي خــصوصا، عــن وجــود إحــساس، بــل قناعــة 
لــدى كثــري مــن البــاحثني بــأن أحكــام الــشريعة وطــرق اســتنباطها ليــست علــى نــسق واحــد، وأن مثــة 

صوصية ال ميكن معهـا اجلمـع بـني قـضاياها وقـضايا الفقـه التقليـدي املعـروف، وأنـه جماالت تتميز خب
ال ميكــن هلـــذا األخـــري أن جييـــب علـــى إشـــكاالا، يبـــدو ذلـــك لنـــا جليـــا مـــن خـــالل احملـــاوالت الـــيت 
ظهرت للتمييز بني نوعني من األحكام الـشرعية؛ أحـدمها يعتمـد علـى النـصوص واألحكـام اجلزئيـة، 

 :1وحنن نورد هنا بعض النماذج. لى املبادئ الكلية والقواعد العامةواآلخر يعتمد ع

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ     حماوn ابن عاشورحماوn ابن عاشورحماوn ابن عاشورحماوn ابن عاشور: : : : للللبببب

أشار ابن عاشـور عنـد دراسـته ملقاصـد الـشريعة، إىل أن حبثـه يف املـصاحل ال يتعلـق بالدراسـة 
احل يف األمــر األول هــو جمــرد بيــان مراعــاة الــشريعة للمــص: الفقهيــة، فــأخرج مــن غــرض دراســته أمــرين

األحكــام املتلقــاة عنهــا، واألمــر الثــاين هــو قيــاس النظــائر علــى جزئيــات املــصاحل، ألن ذلــك ملحــق 
وكالمها من غرض الفقهـاء، وإمنـا أراد بدراسـته؛ إجيـاد صـور كليـة مـن أنـواع املـصاحل، : بالقياس، قال

مث ). ةعلـــم مقاصـــد الـــشريع(مــن أجـــل إدخـــال احلــوادث اجلزئيـــة حتـــت حكمهــا، وأطلـــق عليـــه اســم 
ينتهي ابن عاشور يف تقسيمه ألنـواع املـصاحل، إىل أن طريـق املـصاحل هـو أوسـع طريـق يـسلكه الفقيـه 

                                                 
حبـــث حملمـــد أمحـــد هـــالل اهلـــامشي، الثابـــت واملتغـــري يف نظـــام احلكـــم : مـــن األحبـــاث الـــيت صـــدرت يف هـــذا الـــسياق 1

حيث يقسم . م1997-1996هـ، 1418-1417اإلسالمي، دبلوم الدراسات العليا، كلية اآلداب جامعة الرباط، 
كـل : " واحلكـم الدسـتوري، معرفـا هـذا األخـري بأنـهاحلكـم اإلفتـائي، واحلكـم القـضائي،: احلكم الشرعي إىل ثالثـة أقـسام

تشريع صدر يف القرآن الكرمي أو السنة النبوية العامة أو صدر عن أويل األمر يف األمة وكـان يهـدف إىل حتقيـق املـصلحة 
 .2املرجع نفسه، ص" العامة



 

يف تــدبري أمــور األمــة، عنــد نوازهلــا ونوائبهــا، إذا التبــست عليــه املــسالك، وعــدم ســلوكه هــذا الطريــق 
 .1يؤدي إىل تعطيل اإلسالم عن أن يكون دينا عاما وباقيا

عاشـــور عمـــا مهـــده الـــدهلوي مـــن تقـــسيم علـــوم الـــشريعة إىل شـــرائع وال خيتلـــف طـــرح ابـــن 
ومــصاحل، وــذا املعــىن يــستقيم كالمــه، ألنــه إذا مل يفهــم ــذا الطريــق ســيؤدي حتمــا إىل التنــاقض، 

... ذلك أنه انتهى إىل أن هذا النوع من املصاحل هو أوسع طريق يسلكه الفقيه يف تدبري أمور األمـة
واحلقيقـة أن التـدبري لـيس . عني املـذكورين مـن دراسـته ألمـا شـأن الفقهـاءوقد سبق أن استبعد النـو

شأن الفقهاء، وإن جاز هلم النظر فيه إمجاال، بل هو شأن من يسوس أمـر األمـة ويرعـى مـصاحلها، 
وهذا إن احتاج إىل الفقه فمن جهـة متهيـد أصـول املـصاحل وتكميـل نظـره فيهـا، وإال فهـو حيتـاج إىل 

 يلعب فيه العقل واخلربة والتجربة دورا كبريا، ملا سبق بيانه من أن الطريق إىل هذه نظر من نوع آخر
 .املصاحل يعرف برابط عقلي يدركه اإلنسان بوسائله املختلفة للمعرفة

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب     حماوn ا4ريين حماوn ا4ريين حماوn ا4ريين حماوn ا4ريين : : : : للللب

 :يفرق الدريين بني نوعني من االجتهاد التشريعي يف جمال احلكم والسياسة
ط الــنظم والتــدابري واإلجــراءات الــيت تنــدرج يف املفــاهيم الكــربى حتقيقــا هلــا اســتنبا: أحــدمها

 .حبيث ال تتناىف مع مقتضيات تلك القيم
 .2اســــتنباط األحكــــام مــــن النــــصوص اجلزئيــــة اخلاصــــة، وفــــق مــــنهج علمــــي أصــــويل: ثانيهــــا

عامة املختلفة ويرى أن الفقه السياسي اإلسالمي يعتمد األصول الكلية ومقاصد التشريع واملصاحل ال
ويعتقد أن جوهر التدبري السياسي نظرا وعمـال هـو املواءمـة بـني مـضمون . 3اليت تتعلق مبرافق الدولة

، وما تستشرفه من غايـات )ومعظمها يف الفقه السياسي مفاهيم عامة ذهنية جمردة(مقررات الوحي 
ي يف ظلهـا التطبيـق مـن جهـة من جهة، وبـني الواقـع الـذي حنيـاه بظروفـه ومالبـساته املتغـرية الـيت جيـر

 .4أخرى

                                                 
 .316-315، ص املرجع السابقابن عاشور، مقاصد الشريعة، : ينظر 1
 ).1هامش(، 195خصائص التشريع، املرجع السابق، صالدريين، : ينظر 2
 .19املرجع نفسه، ص: ينظر 3
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معيـار سـد الـذرائع "إال أنه يناقض ما قرره عندما يقول يف مواضع أخرى أيـضا إن كـال مـن 
واملصاحل املرسلة، هو أساس معظم النظم والتشريعات اليت تقوم عليها سياسة الدولـة، فيمـا خـال مـا 

 .1" بأحكامها األقيسة الصحيحةوردت فيه النصوص اخلاصة، أو انعقد عليه اإلمجاع، أو شهدت
ونعتــرب مــا جــاء بــه هنــا متناقــضا، ألنــه نــسب االجتهــاد يف اــال الــسياسي إىل النــوع األول 
من االجتهاد الذي يعتمـد املبـادئ الكـربى واملفـاهيم اـردة أوال، مث جعلـه أخـريا يعتمـد علـى معيـار 

دة يف أصـول الفقـه، فيكـون إدراجهـا يف سد الذرائع واملصاحل املرسلة وهـي مـن ضـمن املنـاهج املعتمـ
ولــــوال ذلــــك لكــــان تفريقــــه بــــني االجتهــــادين . هــــذه احلــــال ضــــمن النــــوع الثــــاين مــــن االجتهــــاد أوىل

 .صحيحا

ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب     حماوn الرتايبحماوn الرتايبحماوn الرتايبحماوn الرتايب: : : : للللب

رغــــم أن الــــرتايب لــــيس مــــن أهــــل العلــــم بالــــشريعة، إال أنــــه تنــــاول بالبحــــث بعــــض القــــضايا 
ُوحماولتــه إلجيــاد ســبل أخــرى ووســائل خمتلفــة لالجتهــاد يف . خــصوصاالتــشريعية، مــن زاويــة التجديــد 

ورؤيتـــه . القـــضايا املعاصـــرة، جـــديرة باالهتمـــام، وهـــي تتـــضمن إشـــارات إىل موضـــوع هـــذا التقـــسيم
لتجديـد الفقـه ومعاجلــة قـضايا األمــة املعاصـرة تتجــه حنـو إعـادة النظــر يف االعتمـاد التــام علـى أصــول 

د القيــــاس، وال يــــرى لــــه كبــــري غنــــاء يف القــــضايا العامــــة والواجبــــات الفقــــه التقليــــدي؛ حيــــث يــــستبع
الكفائية، فدور القياس يف نظره يقتصر على معرفة أحكام النكاح واآلداب والـشعائر ومواءمتهـا مـع 
معطيات العصر اجلديدة، بينما التشريع للمصاحل العامة جمال واسع يعتمد على فقه مـن نـوع آخـر؛ 

 واخللفــاء الراشــدين وحيــاول يف ضــوء �اســتلهام مبادئهــا مــن ســرية النــيب يعتمــد مقاصــد الــشريعة و
 . ذلك توجيه احلياة احلاضرة

، أو القياس اإلمجايل األوسع من القياس )القياس الفطري(ّومن مث يدعو الرتايب إىل ما مساه 
ذي يــرى فيــه هــذا القيــاس هــو قيــاس املــصاحل املرســلة الــ. املعهــود بتحديداتــه وشــروطه الفنيــة املعروفــة

درجــة أرقــى يف البحــث عــن جــوهر مناطــات األحكــام، حيــث يعتمــد االســتقراء، ومــن مث اســتنباط 
كمــا دعــا إىل اعتمــاد االستــصحاب . مــصاحل عامــة وترتيــب عالقاــا مــن حيــث األولويــة والرتتيــب

النـاس، الواسع الذي ينبين على إقرار ما مل يرفضه الشارع من العادات واألعراف اليت تعارف عليهـا 
إىل غــري ذلــك ممــا يــدخل حتــت املبــادئ واملعــاين ... وقــيم العــدل الــيت اســتقرت يف الوجــدان اإلنــساين

واتهد إمنا يعمل النظر ذه الوسائل من غري . اليت أقرا النصوص الشرعية إمجاال من غري تفصيل
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مــا أنــه ال يــضرب  باعتبارهــا تطبيقــا عمليــا لنــصوص القــرآن، ك�أن يــستغين عــن تتبــع ســنة النــيب 
صــفحا عــن واقــع التطبيــق يف زمنــه، فالبــد مــن النظــر يف األســباب والعواقــب واملــصاحل الســيما جمــال 

 . 1احلياة العامة

ويبدو كالم الرتايب تعبريا عـن حاجـة ملحـة عنـد البـاحثني للتحـرر مـن قيـود القيـاس ومنـاهج 
عاجلـة القـضايا ذات الـصلة باملـصاحل االجتهاد املعروفة، بسبب عـدم كفايتهـا لتغطيـة كـل مـا يتعلـق مب

ومـا كـان . وهذا ما ميكن أن يقال عن غريه من البـاحثني .واملفاسد، فضال عن عدم متكنهم منها
اإلشــكال ليحــدث لــوال الغفلــة عــن كــون علــوم الــشريعة علــى ضــربني خمتلفــني يف طبيعــة كــل منهمــا 

نا، بــسبب عــزهلم عــن املــشاركة يف ووســائل االجتهــاد فيــه، وهــو مــا أمهلــه كثــري مــن العلمــاء يف عــصر
 . التشريع للقضايا العامة، وألسباب أخرى كثرية

ها: : : : املطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابعاملطلب الرابع نا بار  سام املصلحة 9 هاا نا بار  سام املصلحة 9 هاا نا بار  سام املصلحة 9 هاا نا بار  سام املصلحة 9 طا طم طم طم م ت تق تق تق ععععق ٔٔٔٔ    

اعتمــادا علــى تقــسيم علــوم الــشريعة عنــد الــدهلوي، جــاءت نظرتنــا حــول أقــسام املــصلحة 
ـــدبري، إىل  فـــاألوىل مسيناهـــا : قـــسمنيالـــشرعية، فهـــي تنقـــسم باعتبـــار مـــا نيطـــت بـــه؛ التـــشريع أو الت

مــصلحة تــشريعية نظــرا ألــا حمــددة ومــضبوطة بالتــشريع، والثانيــة مــصلحة تدبرييــة، لكوــا مــصلحة 
مطلقــة مــن أي تقييــد، وإمنــا وكــل النظــر فيهــا إىل املكلــف حبــسب مــا يقتــضيه املقــام ومــا أمكنــه مــن 

 :وإليك تفصيل حقيقة كل منهما. اجتهاد يف حتصيلها

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول ية  اااا: : : : ٔٔ رش ية  ملصلحة ا رش ية  ملصلحة ا رش ية  ملصلحة ا رش يعيعيعيعملصلحة ا     للللتتتت

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ية: : : : للللبببب رش يةيقة املصلحة ا رش يةيقة املصلحة ا رش يةيقة املصلحة ا رش يعيقة املصلحة ا يعت يعت يعت للللت     حقحقحقحق

ٍاملــصلحة التــشريعية هــي املــصلحة الــيت نــصب هلــا الــشارع مظــان وأمــارات وأوصــافا ظــاهرة  
ومضبوطة، وناط احلكم الشرعي ا، أي ذه األمارات، وأدار عليها احلكم وكلف الناس ا وبـني 

وقــد جيعــل يف نــوع املــصلحة حــدا يطلبــه مــن . وشــروط وآدابهلــم مــا ينبغــي يف حتــصيلها مــن أركــان 
فيكون التكليف غـري متوجـه إىل املـصلحة ذاـا، ... العباد وجوبا، وحدا يندبون إليه من غري إجياب
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ويكــون التكليــف باألحكــام . وإمنــا يتوجــه إىل األمــارات واألوصــاف الــيت هــي مظــان هلــذه املــصلحة
مــات واألمــارات، رغــم أن مقــصد الــشارع إمنــا يتــوخى املــصلحة الــشرعية دائــرا علــى األوصــاف والعال

ولــذلك ال يتعلــق احلكــم بكــل مــصلحة، وإمنــا مــا ضــبطه . املرتتبــة علــى هــذه األوصــاف واألمــارات
الــشارع منهـــا وحــدده بأوصـــاف ظــاهرة أو كانـــت مـــضبوطة وحمــسوسة يف ذاـــا، حبيــث يقـــدر علـــى 

مــــا شــــرع احلكــــم عنــــده حتــــصيال : "لعلــــة بأــــاولــــذلك عــــرف العلمــــاء ا. إدراكهــــا العامــــة واخلاصــــة
 .1"للمصلحة

ومـــن هـــذا اجلانـــب جنـــد األصـــوليني كمـــا يقـــسمون املـــصاحل املقـــصودة مـــن شـــرع احلكـــم إىل 
ضــرورية وحاجيــة وحتــسينية، فــإم يقــسموا مــن جهــة أن املقــصود إمــا أن حيــصل يقينــا أو ظنــا أو 

 املقــصودة يف شــرع احلكــم إمــا أن حتــصل جــاء يف مــسلم الثبــوت وشــرحه أن املــصاحل. شــكا أو ومهــا
يقينا أو ظنا كالزجر يف القصاص، أو شكا، وليس له مثـال يف الـشرع، غـري أن مثـة مـن ميثـل لـه حبـد 
اخلمــر، وفيــه نظــر، أو ومهــا كنكــاح اآليــسة فــإن عــدم النــسل منهــا أرجــح، وشــرع النكــاح إمنــا كــان 

 .    2للنسل
) أي ما حيصل منـه املقـصود شـكا أو ومهـا(والرابع وقد أنكر بعض العلماء التعليل بالثالث 

، 3ألنـــه ال فائـــدة يف شـــرع حكـــم ال يفـــضي إىل مـــا هـــو مقـــصود منـــه، بـــل شـــرعه بعيـــد عـــن احلكـــيم
أمـا إذا فـات املقـصود يقينـا، فـاجلمهور ال يعللـون . 4وأجازه بعـض آخـر إن ظهـر املقـصود، وإال فـال

ـــة، الـــذين جيـــرون األحكـــام علـــى ا ـــه، خبـــالف احلنفي لقاعـــدة دون نظـــر أو اعتبـــار للجزئيـــات، ألن ب
، فالبــد مــن ترتبهــا علــى نوعــه، فــإذا كــان نوعــه ممــا 5"املقاصــد إمنــا لوحظــت يف تــشريع احلكــم كليــا"

ولذلك وبنـاء علـى أن . يرتتب عليه املقاصد، فإنه يصلح مظنة، ولو مل يرتتب على بعض أشخاصه
يتبني أن االحتجاج على منكـر الثالـث والرابـع مالحظة املقاصد إمنا هي يف تشريع كليات األحكام 
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باجلزئي من املثال كالبيع مـع عـدم احلاجـة أو سـفر امللـك ال يفيـد، فـإن املقاصـد متفرعـة علـى النـوع 
 .1قطعا أو غالبا

ومن هنا يتبني أن نظر الشارع إىل املصلحة يف تـشريع األحكـام نظـر كلـي، وإن ختلفـت يف 
ا خالف اجلمهور القاعدة يف بعـض املـسائل الـيت قطـع فيهـا بانتفـاء بعض جزئياا عند الفقهاء، وإمن

 .املصلحة، يف حني استمر عليها احلنفية
وهــذا مــا قــرره الــشاطيب، حيــث يــصرح بــأن قــصد الــشارع بالتــشريع إمنــا هــو إقامــة املــصاحل 

روريات األخروية والدنيوية، وذلك حبيث ال خيتل هلا به نظام، ال حبسب الكل وال حبسب اجلزء، ض
كانت أو حاجيات أو حتسينيات، ألنه لو كان ميكن اختالل نظامها أو احنالل أحكامها، ملا كان 

وملا كان الشارع قاصـدا . التشريع موضوعا هلا، إذ ليس كوا مصاحل إذ ذاك بأوىل من كوا مفاسد
 يف ليـا وعامـاوضعها على ذلك الوجه أبـديا وكا أن تكون مصاحل على اإلطالق، فالبد أن يكون 

 . 2مجيع أنواع التكليف واملكلفني من مجيع األحوال، وكذلك وجدنا األمر فيها
هذه الكليات الثالث إذا كانـت قـد شـرعت "على أن ختلف بعض اجلزئيات ال يضر، ألن 

: ومــــن أمثلــــة ذلــــك يف الــــضروريات. 3"للمــــصاحل اخلاصــــة ــــا، فــــال يرفعهــــا ختلــــف آحــــاد اجلزئيــــات
: لالزدجار، مع أنا جند من يعاقب فال يزدجر عما عوقب عليـه، ويف احلاجيـاتالعقوبات مشروعة 

فكل هذا ... "القصر يف السفر مشروع للمشقة، وامللك املرتفه ال مشقة له والقصر يف حقه مشروع
غري قادح يف أصل املشروعية، ألن األمر الكلي إذا ثبت كليا، فتخلف بعض اجلزئيات عن مقتضى 

وأيـــضا فـــإن الغالـــب األكثـــري معتـــرب يف الـــشريعة اعتبـــار العــــام .  عـــن كونـــه كليـــاالكلـــي، ال خيرجـــه
 . 4"القطعي، ألن املتخلفات اجلزئية ال ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب ية: : : : للللب ية تكون تو رش يةاملصلحة ا ية تكون تو رش يةاملصلحة ا ية تكون تو رش يةاملصلحة ا ية تكون تو رش ققققيفيفيفيفاملصلحة ا يع يعت يعت يعت     للللت

حكـام الـشرعية حقيقة املصلحة التشريعية إذن؛ ترجع إىل وضع الشارع، حبيث ينـيط ـا األ
 ومهمــة الفقيــه هــي الكــشف عــن العلــة الــيت وضــعها الــشارع بقــصد حتقيــق هــذه -كمـا ســبق بيانــه–

وهلـذا . وال نـصب علـة لـذلك املصلحة، وليس من مهمتـه وضـع األحكـام الـيت حتقـق تلـك املـصلحة
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يـه شـيئا  إذا أوحـى اهللا إل� وقيـاس غـريه مـن علمـاء األمـة؛ فـالنيب �فرق العلماء بـني قيـاس النـيب 
من األحكام، واطلع على حكمته وسببه، كان له أن يأخذ بتلـك املـصلحة وينـصب هلـا علـة ويـدير 
عليها ذلك احلكم، أما قياس أمته، فهو أن يعرفوا علة احلكم املنصوص عليه، فيديروا احلكم حيث 

 .1دارت تلك العلة
 شارب اخلمر، إذ يرى ورمبا يكدر على هذا، تفسري اإلمام الغزايل ملوقف الصحابة من حد

أم ملا رأوا تتابع الناس يف اخلمر، نظروا يف العقوبة فوجدوا أا أصبحت غري كافية يف الردع والزجر 
-عـن شــرا، فأحلقوهـا بعقوبــة القـذف، وأبــوا أن يقـرروا عقوبــة مل تعهـد مــشروعة مـن جهــة الــشارع 

ِه حبــد مــشروع، ولوكــل ذلــك إىل رأي  ولــو كــانوا يــسوغون ذلــك ملــا افتقــروا إىل التــشبي-حبــسب رأيــه ُ
الوالة حىت يفعل كل وال يف كل شخص ما يراه زاجرا يف حقه الئقا حبالـه جامعـا ملـصلحته، فطلبـوا 
أوال حدا مشروعا، مث قصدوا إىل أقـل احلـدود، اكتفـاء باألقـل مـا أمكـن خلطـورة شـرع العقوبـات، مث 

مـا مل يطلبــوا مناســبة بـني جرميتــه وتلــك اجلرميــة، مل جيـوزوا أن يوجبــوا حــد جرميـة علــى مــن مل جيرتمهــا 
ألن ذلك يؤدي إىل إبـداع أمـر غريـب ال يالئـم نظـائر الـشرع، فطلبـوا املناسـبة، وقـد عهـد يف الـشرع 

 .  2إقامة مظان األمور مقام األمور املقصودة يف إفادة األحكام
حة أو املقـــصود أو وهـــذا مـــا مل يـــسلم بـــه الـــدهلوي، حيـــث يعتـــرب إقامـــة املظنـــة مقـــام املـــصل

املناسبة، من نصب العلة، ونصب العلة حق مطلـق للـشارع، لـيس ألحـد اجلـسور عليـه، بـل اتهـد 
 .يكشف عن العلة، فيجريها على النظائر

وال يشفع للغزايل ما علق به على هذا التصرف، من أن طلب الصحابة هلذه املناسبة داللة 
، بــل قـصدوا إىل التـصرف يف مــوارد الـشرع بـضروب مــن ظـاهرة علـى أـم مل يــروا االخـرتاع للمـصاحل

،  ألن هــذا التعليــل يفــتح البــاب حنــو إجيــاد عقوبــات أخــرى قياســا علــى بعــض 3التقريــب واملناســبة
ٍاحلدود، وهذا ما مل يثبت عـن الـصحابة، إال يف هـذه املـسألة، علـى عـالت فيهـا مـن حيـث سـندها  ِ

                                                 
 �مــن حــق النــيب   ويــضرب مثــاال علــى ذلــك أنــه.1/201الــدهلوي، حجــة اهللا البالغــة، املرجــع الــسابق، : ينظــر 1

 حني اطلع على املصلحة املقصودة من حترمي اجلمع بني األختني، أن ينصب علة أخرى وهـي العمومـة واخلؤولـة للتحـرمي،
َولكـن لـيس مـن حـق أحـد مـن األمـة أن ينـصبوا علـة مـن قرابـات أخــرى  هـا، واملـرأة وخالتهـا،فحـرم اجلمـع بـني املـرأة وعمت

يراجع  .وهذا يدخل ضمن املرتبة الثانية من مراتب السنة حسب تقسيم ابن قتيبة سالف الذكر. كابنة العمة وابنة اخلالة
 .يغما سبق يف املطلب الثاين من هذا املبحث، فرع تقسيم السنة باعتبار التبل

 .214-212الغزايل، شفاء الغليل، املرجع السابق، ص : ينظر 2
 .215املرجع نفسه، ص: ينظر 3



 

تفتقــر إىل حتقيــق وحبــث مــن اجلــانبني لتبــىن عليهـــا ، فــضال عــن اضــطراب مــضموا، وهــي 1وثبوــا
 .قاعدة كهذه

ورغـــم ذلـــك فـــإن الغـــزايل مل يفتـــه التنبيـــه علـــى أن هـــذه املـــصلحة، مـــصلحة مرســـلة وهـــي مل 
تتضمن تغيري النص، بعد أن كان أربعني، ألن حد الشرب مل يكن مقـدرا أصـال يف الـشرع يف عهـد 

 . 2مث جعله أبو بكر أربعني، فضربوا بالنعال وأطراف الثياب، �النيب 
وملا كان هذا الكالم مناقضا ألصل شـرعي عنـد احلنفيـة، وهـو أن احلـدود ال تثبـت بـالرأي، 

: وكـان علـي يقـول: "تفسريا معقـوال يف هـذه املـسألة، يقـول السرخـسيفإم فسروا موقف الصحابة 
مــر فإنــه ثبــت  فأجــد مــن ذلــك يف نفــسي شــيئا إال حــد اخل،مــا مــن أحــد أقــيم عليــه حــدا فيمــوت

ال نقول إثبـات أصـل احلـد : فإن قيل كيف يستقيم هذا وإثبات احلد بالرأي ال يكون ؟ قلنا. بآرائنا
 أمــر بالــضرب باجلريــد والنعــال يف شــرب � وهــو مــا ثبــت أن رســول اهللا ، بــل بالــسنة،كــان بــالرأي

رسـول   كـانوا عنـد وهو أن الـذين�سول اهللا  راخلمر إال أم بالتفحص عرفوا مقدار ما ضرب فيه
 يومئذ أربعون نفرا وضرب كل واحد بنعليه، فنقلوا بالرأي من النعـال إىل اجللـدات اسـتدالال �اهللا 

 .3"حبد القذف وأثبتوا املقدار بالنص، فأمجعوا أن حد اخلمر مثانون جلدة
وعليه فـإن املـصلحة التـشريعية هـي املـصلحة الـيت تكمـن وراء مـا يـضعه الـشارع مـن أحكـام 

ية تتعلق بأوصاف وعالمات ظاهرة مضبوطة حبيث يدار احلكم الشرعي على هـذه العالمـات، شرع
وتكون هي مناط التكليف بغض النظر عن حتقق تلك املصلحة عند التطبيق، فيكون التكليف غري 
ّمتوجه إىل املصلحة ذاا، وإمنا يتوجه إىل األمارات واألوصاف اليت هي مظان هلذه املـصلحة، رغـم 

كمـــا قــد يتعلـــق . قــصد الــشارع إمنـــا يتــوخى املــصلحة املرتتبـــة علــى هـــذه األوصــاف واألمــاراتأن م
احلكم الشرعي ا إذا كانت مضبوطة يف ذاا، وهـي ـذا االعتبـار أبديـة، وكليـة، وعامـة كمـا أكـد 

 . الشاطيب آنفا

                                                 
ذهب ابن حزم إىل أن الروايات ذا الشأن واهية مل يصح منها شيء، وأن األغلب أن ما حكم بـه الـصحابة هـو  1

 مطبعـــة العاصـــمة، القـــاهرة، دت،، ، اإلحكـــام يف أصـــول األحكـــام علـــي بـــن أمحـــد بـــن حـــزم األندلـــسي:ينظـــر.. التعزيـــر
وال ميكن االعرتاض بأن ابن حزم إمنا قال ذلك إنكارا للقيـاس، ألن ثبـوت الروايـات وعـدم ثبوـا . 7/1012-1015

 . ال عالقة له بالقياس، فإذا رددنا تفسريه لعمل الصحابة، فال يعين ذلك رد كل ما جاء من جهته إذا كان حقا
 .216رجع السابق، صالغزايل، شفاء الغليل، امل 2
 الكتــب دار ،فغــايناأل الوفــاء أبــو: ، حتقيــقالسرخــسي صــولأ ي،السرخــس ســهل يبأ بــن محــدأ بــن حممــد بكــر أبــو 3

 .  ونص الغزايل يف شفاء الغليل على أن احلدود تثبت بالقياس.1/301، م1993ـ، ه 1414 ،بريوت ،العلمية



 

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا تدبريية: : : : للللالفرع ا تدبرييةاملصلحة ا تدبرييةاملصلحة ا تدبرييةاملصلحة ا     للللاملصلحة ا
، ونـدعم ذلـك شريعاآلراء اليت تلحقهـا بالتـسنحدد حقيقة املصلحة التدبريية، ونفند بعض 

 :بأقوال الفقهاء اليت تدل على متييزهم بينها وبني املصلحة التشريعية

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ تدبريية: : : : للللبببب تدبرييةيقة املصلحة ا تدبرييةيقة املصلحة ا تدبرييةيقة املصلحة ا لللليقة املصلحة ا     حقحقحقحق

فهو مـن صـفات .. التدبري يف أصله من األفعال اليت ختتص بالذات اإلهلية كاإلبداع واخللق
مل موافقة للنظام الذي ترتضيه حكمته، مفضية إىل املصلحة اليت اهللا تعاىل، وهو تصيري حوادث العا

اقتـــــضاها جـــــوده، كمـــــا أنـــــزل مـــــن الـــــسحاب مطـــــرا وأخـــــرج بـــــه نبـــــات األرض ليأكـــــل منـــــه النـــــاس 
 1...واألنعام

السعي إىل عمل مأذون : أما التدبري باملعىن املضاف إىل اإلنسان فهو كما عرفه ابن عاشور
. 2ومثل له مبن هوى امرأة فسعى ليتزوجها لتحل لـه خمالطتهـا. وسائلهبصورة غري صورته، أو بإجياد 

إنه اختيار بني البدائل وتوظيف للوسائل والطرق املتاحة واملمكنة للوصول إىل هدف حمـدد، يقـصد 
به حتـصيل مـصلحة أو دفـع مفـسدة، هـو اجتهـاد ونظـر، إال أنـه لـيس كاجتهـاد مـن يـستنبط احلكـم 

ة، ألن الغايــة عنــد األول هــي حتقيــق املــصلحة، أو دفــع املفــسدة، بينمــا الــشرعي مــن أدلتــه التفــصيلي
وهـو ـذا املعـىن خيتلـف عـن . هي عنـد اتهـد يف احلكـم الـشرعي معرفـة هـذا احلكـم والكـشف عنـه

التحيـــل الـــذي يـــشعر مبخالفـــة مـــا، ســـواء يف اهلـــدف أو يف الوســـائل، بينمـــا يكـــون التـــدبري متوجهـــا 
 . ئل وطرق مشروعةلتحقيق أهداف مشروعة بوسا

وتتـضمن، بطبيعـة احلـال، دفــع ) املـصلحة التدبرييـة(هـذه املـصلحة، الـيت أطلقنـا عليهـا اســم 
املفــسدة، يكــون الفعــل فيهــا بيــد املتــصرف، فهــو الــذي يــضع اهلــدف، ويعمــل علــى تــوفري أســبابه، 

فهـو عمـل ويأخذ باألسباب للوصول إىل أهدافه، إنـه حتـرك إجيـايب لتحـصيل نتـائج مقـصودة سـلفا، 
خيتلف عن عمل الفقيه الذي ينظر يف املسألة املطروحة بني يديه، وينظر يف األدلة الشرعية، فيحدد 

 .احلكم الشرعي املتعلق ا بناء على هذه األدلة
إن املتصرف يف مصاحل املسلمني ال ينتظر إىل أن تعرض عليه القـضية أو املـشكلة ليحلهـا، 

ويهيـــئ لـــه الظـــروف املناســـبة واملواتيـــة، ويغتـــنم لـــه الفـــرص بـــل هـــو الـــذي يـــضع اهلـــدف وخيطـــط لـــه 

                                                 
: أما اإلبداع فهو إجياد شيء ال من شيء كقوله تعاىل. 1/26ق، الدهلوي، حجة اهللا البالغة، املرجع الساب: ينظر 1

 .وأما اخللق فهو إجياد الشيء من شيء، كما خلق آدم من تراب.." بديع السماوات واألرض"
 .353ابن عاشور، مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص: ينظر 2



 

وهو أمر ال ميكن للتشريع أن حيدد تفاصيله، إال أنه يضع له املعايري والضوابط اليت تؤطر ... املتاحة
 .أهدافه ووسائله

وهذا النوع من املصلحة ال خيرج عن أحكام الشريعة بـل هـو منهـا، ولكنـه يـدخل يف النـوع 
 الــــشريعة الــــذي ســــبق بيانــــه، وهــــو أن الــــشارع فيهــــا نــــاط احلكــــم باملــــصلحة ال الثــــاين مــــن قــــسمي

بالوصف، وحدد عني املصلحة بوجه كلـي، وفـتح اـال للنـاظر ليـسعى إليهـا وفـق مـا هـو متـاح لـه، 
بغــض النظــر عــن الطريــق الــذي حيــصلها بــه والوســائل الــيت يــستخدمها، شــريطة أن يكــون كــل ذلــك 

 .مشروعا

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب رشيعنقدنقدنقدنقد: : : : للللب ها 9 رشيع القول 9حلا ها 9 رشيع القول 9حلا ها 9 رشيع القول 9حلا ها 9 للللتتتت القول 9حلا قققق ٕٕ ٕٕ    

ونعتقد أن التفريق بني املصلحة التدبريية وبني املصلحة التشريعية ـذا االعتبـار جييـب علـى 
كثــري مــن التــساؤالت الــيت اضــطرت البــاحثني إىل تقــسيم األحكــام الــشرعية إىل أنــواع غــري واضــحة 

اء الــشريعة مـن إرث علمــي يف املعـامل، وغـري مــستندة إىل أصـل شــرعي وال حـىت إىل مــا تركـه لنــا علمـ
مثال ذلك، أننا جند من هؤالء الباحثني مـن يفـرق بـني ثالثـة أنـواع مـن األحكـام ... الفقه واألصول

 : الشرعية
أحكـــام لوقـــائع مـــصلحية تـــستنبط مباشـــرة مـــن الكتـــاب والـــسنة، مـــن خـــالل : النـــوع األول

أحكــام : والثــاين. لــيت تنطــوي عليهــاأدوات حتليــل النــصوص ودالالــا اللفظيــة والرتكيبيــة واملقاصــد ا
لوقــــائع لــــيس فيهــــا نــــص، ويتوصــــل إىل احلكــــم فيهــــا عــــن طريــــق تعديــــة حكــــم املنــــصوص إىل غــــري 

أحكــام لوقــائع مل يــرد بــشأا نــص، مثــل األوىل ولــيس هلــا نظــري : والثالــث. املنــصوص وهــو القيــاس
املـصلحة : مثـل...ول الكليـةتقاس عليـه، ولكـن يـتم االجتهـاد فيهـا بنـاء علـى القواعـد العامـة واألصـ

األول : وهـو يفـرق بـني هـذا النـوع األخـري وبـني النـوعني. 1إخل... املرسلة واالستحسان واعتبار املآل
والثـــاين يف أن األول والثـــاين أحكـــام ال تتغـــري، وال خيتلـــف وجـــه املـــصلحة فيهـــا بـــاختالف األحـــوال 

س وأحــواهلم وأعــرافهم، حيــث ميثــل اــال أمــا األخــري فرياعــى فيــه مــصاحل النــا.. واألزمــان واألمــاكن
 .2االستداليل للسياسة الشرعية

اســــتنباط احلكــــم الــــشرعي للوقـــــائع : مث ينتهــــي بعــــد ذلــــك إىل أن الــــسياسة الــــشرعية هــــي
واألحداث اليت تنزل باألمة، ومل يرد فيها نـص معـني مـن الكتـاب أو الـسنة أو اإلمجـاع، وذلـك بنـاء 
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الكليـــة، ومبـــا حيقـــق املــصلحة العامـــة لألمـــة، كمــا يلحـــق ـــذا املعـــىن، علــى األدلـــة العامـــة، والقواعــد 
األحكام اليت تتعلق بشكل أو بآخر ذا النوع األخري، وهي األحكام اليت من شأا أال تبقى على 
وجه واحد، بل ختتلف باختالف العصور، مبعىن أـا تثبـت يف أول األمـر بعـرف أو مـصلحة مرسـلة 

 أو إمجاعــا، مث يتغــري مــا بــين عليــه احلكــم فيتغــري احلكــم تبعــا لــذلك، فيقــال أو غريهــا ممــا لــيس نــصا
 سـهم املؤلفـة قلـوم �للحكم الثاين إنه سياسـة شـرعية، ومثـل لـذلك بإيقـاف أمـري املـؤمنني عمـر 

 . 1لتغري وجه املصلحة ومناط احلكم األول
الـذي يـرى أن البحـث وقد استند الباحث إىل بعض مواقف العلمـاء، مـنهم اإلمـام اجلـويين 

واألئمـــة والـــوالة، ) الـــسياسات(الـــسياسي خيتلـــف عـــن علـــم الفقـــه يف املـــنهج، ومســـاه علـــم اإليـــاالت 
 . 2حيث حييل يف كثري من املواضع من كتابه الغياثي على علم الفقه

ويؤخذ على هذا التصنيف أنه مل يبني معيار التفريق بني أحكام التحليل والتحرمي واإلباحـة 
ر، وبني األحكام اليت من شأا التغري بتغري وجه املصلحة، ناهيك أنه ضرب مثاال مبا ورد كما يذك

 .فيه نص وهو حكم املؤلفة قلوم، فازداد األمر غموضا
هذا، وإن متييز اجلويين بني العلمني يؤيد التصنيف الـذي اعتمـدناه يف هـذا البحـث، حيـث 

ند املمارسة يف هذا اال، واعتماد األحكام بناء على إن املصلحة التدبريية هي حمور هذا العلم وس
املصلحة التدبريية ال يعد يف حقيقته تشريعا، وإمنا يلحق مبجال التنفيذ، وإن اختلف عما يعـد اآلن 

فالتنفيذ باصطالح الفقهاء املسلمني يشمل ما يـسمى . يف عرف القوانني املعاصرة تشريعا أو تنفيذا
ا، كمــا لــو منــع احلــاكم نوعــا مــن التــصرفات واألعمــال املباحــة، أو قيــدها يف العــرف املعاصــر تــشريع

لنـــشوء املفـــسدة عنهـــا تطبيقـــا لقاعـــدة شـــرعية، أو وضـــع ضـــوابط لتحديـــد األجـــور مـــثال منعـــا جلـــور 
فهــذا وأمثالــه يف نظــر الفقهــاء املتقــدمني ال يــسمى تــشريعا، وإمنــا ... أصــحاب العمــل علــى العــاملني

 .3تنفيذ
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ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب تدبريية::::للللب تدبريية االدn من اقوال العلامء عىل متزي املصلحة ا تدبريية االدn من اقوال العلامء عىل متزي املصلحة ا تدبريية االدn من اقوال العلامء عىل متزي املصلحة ا لللل االدn من اقوال العلامء عىل متزي املصلحة ا ٔٔ ٔٔ ٔٔ ٔٔ    

:  بعــض العلمــاء املعاصــرين بقولــه-ولــو دون تــصريح ــا-نبــه إىل طبيعــة املــصلحة التدبرييــة 
 يف إدارة شـؤون الدولـة كـان جيتهـد عـن طريـق املـصلحة فيمـا ال نـص فيـه، �وقد لوحظ أن عمر "

فيمـا ال نـص فيـه مـن كتـاب اهللا أو سـنة رسـوله، فهـو ولكن كان يأمر القضاء بأن يتجه إىل القياس 
الفهم الفهم فيما تلجلج يف صدرك مما ليس يف كتاب : (يف آخر كتابه أليب موسى األشعري: يقول

واجلــواب عــن ذلــك أن إدارة شــؤون )... وال ســنة، اعــرف األشــباه واألمثــال وقــس األمــور عنــد ذلــك

(... : ذا قال سبحانه وتعاىل يف شأن الوايل الفاسـدول... الدولة تقوم على املصلحة ودفع الفساد
	َ<ِ�a
 �k�a�َ' �aEa3 l�ِ ِ�_�َfْ�	 a�ِ�ْ�c�ِ� #ai�ِ� a8ِ�_ic6a
  a�_- aـLْ�	 a
 َ�_� nـ$�	  c� kـ��	a
�ِ>َ	 .	ْ��َـ�Lc6  ap#aِـ�o  �َـ#  a
Hِ  �َـ�c  5ِ�ـ�َ   kـ'	 
a�k��	 c�'َْ7a�َ� cDnvِEْ�	 �ِ�ِْ�ْ�#ِG c�c�_�aLَ� n$aiahc� ِ�َ�a
9ْaW  cp# aـiِS�ْ	(1. ،وأمـا القـضاء فإنـه حتقيـق للعدالـة بـني اخلـصوم 

ولالنتـصاف مـن الظــامل للمظلـوم، ورد احلقــوق مـن الغاصـب للمغــصوب منـه فالبــد أن يتقيـد بنظــام 
 . 2"ثابت

 يف �وهذا النظام الثابت هو التشريع الذي وضع اهللا تعاىل أحكامه يف كتابه وبينها النيب 
لقاهــا اتهــد مــن أدلتهــا وفــق مــنهج علمــي يف الفهــم والتنزيــل يتــضمنه علــم أصــول الفقــه ســنته، ويت

 .إمجاال، وعلم الفقه تفصيال
أمــا شــؤون احلكــم فينظــر فيهــا بــشكل خمتلــف، حيــث تكــون املــصلحة الــشرعية هــي حمــور 

.  يف نظـرهالنظر واالجتهاد، ويكون السعي إىل حتقيـق هـذه املـصلحة هـو الغايـة الـيت يتوخاهـا النـاظر
وهلذا ال يطالـب ويل األمـر . ذلك أن الشارع أوكل حتديده إىل أويل األمر وفوض هلم االجتهاد فيها

 والتزامها حرفيا يف كل األحـوال، بنـاء علـى أن الـسنة النبويـة ليـست علـى نـسق �باتباع سنة النيب 
 ومنهـا مـا لـيس للتبليـغ، واحد يف االتباع كمـا سـبق أن مهـدنا يف أقـسامها، وأن منهـا مـا هـو للتبليـغ

ــــيب  ــــغ منهــــا بأوصــــاف كثــــرية للن ــــيس للتبلي ، إال أن وصــــفي القــــضاء واإلمامــــة مهــــا �ويــــرتبط مــــا ل
االعتباران األساسيان يف اتباع أويل األمر له؛ اتباع يف املـنهج والغايـات واألهـداف، ال يف التفاصـيل 

مل تكـن للتبليـغ، وإمنـا هـي تـصرفات واجلزئيات، وهذا هـو القـدر املـراد مـن قولنـا إن هـذه التـصرفات 
 . وقتية ختضع للنظر الدائم املستمر يف كل األحوال
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علــى أن اإلمامــة ختــتص باملــصلحة التدبرييــة بــشكل أساســي، حيــث يقــوم النظــر فيهــا علــى 
وهي أمـور متغـرية ختتلـف .. سياسة األمور بالوسائل واألسباب اليت تقتضيها احلكمة وحسن التدبري

 يف هــذه إمنــا �واتبــاع النــيب ... عطيــات الظرفيــة مــن زمــان ومكــان ومالبــساتحــسب اخــتالف امل
يكون بالتزام منهجه العام يف احلكمة والتدبري، ال بتتبع جزئيات أفعاله وأقواله، ألن تتبعها قد يؤدي 

وهذا هو السر يف أن العلمـاء فرقـوا يف تـصرفاته . عند اختالف الظروف إىل ما يناقض هذه احلكمة
 . 1 ما كان للتبليغ وما كان لإلمامة بني�

 على سبيل التبليغ تؤخذ منها األحكام الشرعية مباشرة، ومنها تستنبط �فتصرفات النيب 
املصلحة التشريعية اليت يعتمدها الفقيه يف االجتهـاد، أمـا تـصرفاته باإلمامـة، فـال يؤخـذ منهـا تـشريع 

 .  عام، ولكن يوكل أمرها إىل اإلمام يف كل زمان
د أصل اإلمـام اجلـويين للتفريـق بـني املعيـارين، كمـا فعـل ذلـك الغـزايل وغـريه مـن العلمـاء؛ فق

فالغزايل يف معرض حديثه عن االعتماد على املصلحة املرسلة يف إثبات األحكام الشرعية، يتحدث 
واملختلفــون مــن . والنظــر يف ذلــك يرجــع إىل استــصالح الــوالة: "عــن ســلطة اإلمــام يف التعزيــر فيقــول

العلماء يف اتباع املـصاحل، مل خيتلفـوا يف اتبـاع الـوالة للمـصاحل يف أمثـال ذلـك، وقـد نيطـت ـم نـصا 
ُوإمجاعا، وحكم يف تفصيلها اجتهـادهم  أي مـن إثبـات (وغرضـنا أن نبـني أن مـا جيـري الكـالم فيـه . ُ

يح يف أن  وهــو كــالم صــر2..."لــيس مــن هــذا الطريــق وال داخــال يف هــذا اجلــنس) األحكــام باملــصاحل
النظر يف املصاحل الذي نـيط بـه اجتهـاد أويل األمـر لـيس هـو مـا يقـصده اتهـد مـن املـصاحل املرسـلة 

 .وسد الذرائع وغريها من األدلة اليت تعتمد يف معرفة احلكم الشرعي
وميكننا ضرب أمثلة كثـرية عـن القـضايا املنوطـة باألئمـة الـيت اعتربهـا العلمـاء خـارج إطـار مـا 

لكشف عن احلكـم الـشرعي، واملعيـار احلقيقـي لـضبطه هـو املـصلحة، وإن كـان ال خيلـو مـن يراد به ا
الواليـات؛ فـإن : حكم شرعي عام وكلي وهو وجوب حتقيق هذه املصلحة إذا ظهرت للنـاظر، منهـا

عمومهــا وخــصوصها ال يرجــع إىل احلكــم الــشرعي بــل يقــوم علــى معــايري أخــرى كــالعرف واملــصلحة 
 3...لعملاملرجوة من تقسيم ا
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تفريــق القــرايف بــني صــالحيات كــل مــن القاضــي واملفــيت واإلمــام، فنــاط باإلمــام نوعــا : ومنهـا
قال جوابا على سؤال حول الفرق بني املفيت . من التصرفات ال يتعلق باالجتهاد يف احلكم الشرعي

ئــه، املركــب أن اإلمــام نــسبته إلــيهم كنــسبة الكــل جلز: "..واحلــاكم وبــني اإلمــام األعظــم يف تــصرفاته
وأن يفعـــل مـــا لـــيس بفتيـــا وال قـــضاء كجمـــع اجليـــوش ... لبعـــضه، فـــإن لإلمـــام أن يقـــضي وأن يفـــيت

وإنشاء احلروب، وحوز األموال، وصرفها يف مـصارفها، وتوليـة الـوالة، وقتـل الطغـاة وهـي أمـور كثـرية 
... صيل الفتــاوىفهــذا كلــه حمتــاج إليــه بعــد حتــ. "1.."خيــتص ــا ال يــشاركه فيهــا القاضــي وال املفــيت

وظهـــر حينئـــذ أن القـــضاء يعتمـــد احلجـــاج، والفتيـــا تعتمـــد األدلـــة، وأن تـــصرف اإلمامـــة الزائـــد علـــى 
  2."هذين يعتمد املصلحة الراجحة أو اخلالصة يف حق األمة، وهي غري احلجة واألدلة

 كما يـصوره القـرايف � من إمامة أيب بكر �وميكن تطبيق هذا التفريق على موقف النيب 
ُ يريــد أن ينـزل عليـه وحــي بإمامـة أيب بكــر فلـم ينـزل عليــه ذلـك، فــأهلم �كـان : "ن قـول العلمــاءمـ

بالتنبيه لوجه املصلحة باالستنابة يف الصالة، حرصا على مصلحة األمـة بـالتلويح، وأدبـا مـع الربوبيـة 
وحنــن نــستخلص مــن تــصرف . 3"بعــدم التــصريح، فكمــل لــه الــشرف وانتظمــت لــه وألمتــه املــصلحة

 يف نظــره، ملــا علــم مــن فــضله � وموقفــه هــذا، أنــه علــى الــرغم مــن تــرجح إمامــة أيب بكــر �لنــيب ا
ومتيزه وكفايته، فإنـه مل يبـادر إىل الوصـية بـه ملـا قـد يفهـم مـن ذلـك أن إمامتـه ثبتـت بـالنص، فيكـون 

 كمـا هـو–ولو كان قد فعل، ألصبحت اإلمامـة تثبـت بـالنص . ذلك تشريعا ماضيا إىل يوم القيامة
 فاقتــضت املــصلحة التــشريعية عــدم التنــصيص، حــىت تثبــت اإلمامــة -اعتقــاد كثــري مــن فــرق الــشيعة

 عـدم إمهـال �واقتضت املصلحة التدبريية مـن رسـول اهللا . باالختيار تشريعا ماضيا إىل يوم القيامة
شـارة يف اختيار أصلحها لإلمامة، فلجـأ إىل اإل اإلشارة إىل إمامة أيب بكر حرصا على مصلحة أمته

 .   واإلمياء تنبيها على اختيار أيب بكر نصحا ألمته وهداية هلا إىل وجه املصلحة يف الوقت

                                                 
 .46القرايف، اإلحكام، املرجع السابق، ص 1
 .56املرجع نفسه، ص 2
 .52املرجع نفسه، ص 3



 

ثاين ثاينخالصة الفصل ا ثاينخالصة الفصل ا ثاينخالصة الفصل ا     للللخالصة الفصل ا

املــصلحة هــي مــا مييــل إليــه طبــع اإلنــسان فــردا ومجاعــة مــن منفعــة راجحــة ماديــة كانــت أم 
 وتكــون املــصلحة .معنويــة، عاجلــة أم آجلــة، باإلضــافة إىل كــل مــا يــؤدي إىل حتــصيلها مــن أســباب

مفهومــا واســعا فيتحــصل بــذلك أن هلــا ... يعــرتف ــا الــشارع ويقــر اعتبارهــا مــصلحةشــرعية عنــدما 
مـن  ، من حيث السعي إليها وحتصيلها وحفظهـايشمل كل ما أقره الشارع أو حث عليه من املنافع

ـــه يف. جهـــة املكلفـــني ـــة علـــى املناســـب الـــذي يعتمدون  االجتهـــاد وقـــد اســـتعملها األصـــوليون للدالل
واستعملها الفقهاء مبعناهـا الواسـع، إال أـا قـد تـرتبط . بالقياس وما يف معناه من وسائل االستدالل

بالواليــات عمومــا فيــضيق اعتبارهــا لتقتــصر علــى اإلضــافة إىل املــوىل عليــه ســواء كــان جهــة عامــة أم 
إال ... قاصد الـشريعةأما عند املعاصرين فقد تذبذب مفهومها عندهم بني املناسب وبني م. خاصة

 . أم ال خيرجون بغرضها عن التشريع وتفريع األحكام
اعتبـار الـشارع، ومـن حيـث النظـر : وقد مت عـرض تقـسيمات خمتلفـة للمـصلحة؛ مـن حيـث

إىل الدارين، ومن حيث مدى احلاجة إليها، ومن حيث تعلقها بالفرد أو اجلماعة، وهي تقـسيمات 
وقـد تبـني ا تقـسيما آخـر يتعلـق بـالنظر إىل منـاط املـصلحة الـشرعية، مث عرضـن. متداولة بني الباحثني

مصلحة تتعلـق بالتـشريع، ومـصلحة تتعلـق بالتـدبري، : أن املصلحة الشرعية ذا االعتبار على نوعني
املــصلحة التدبرييــة، وهــي الــيت ينبــين عليهــا تــصرف أويل : وهــذه األخــرية هــي مــا أطلقنــا عليهــا اســم

جلب نفع خالص أو راجح لألمة ودفع ضرر خـالص أو راجـح عنهـا : ها بأااألمر، وقد مت حتديد
 .يف احلال أو االستقبال

هـــذه املـــصلحة الـــيت متثـــل اجلانـــب الـــسياسي مـــن املـــصلحة الـــشرعية، هـــي قـــسيمة املـــصلحة 
التشريعية اليت ربط الشارع ا األحكام الشرعية لتحقيق مقاصده يف التشريع، واليت تتسم خبصائص 

ة من خصائص التشريع نفسه، الذي يتسم بالضبط والتحديد، والعموم، واإللزام والشمول، مستمد
بينمـا اختلفـت عنهـا املـصلحة . فكانت املصلحة التـشريعية بـذلك متـسمة بكوـا كليـة أبديـة وعامـة

التدبرييــة يف كثــري مــن هــذه اخلــصائص فــضال عــن اخــتالف ســبل االجتهــاد فيهــا وضــوابطه وشــروطه 
 .مما سيتناوله الفصل التايل حبول اهللا تعاىل وقوته.. ومصادره

 



 

ثالث                        ثالث                       الفصل ا ثالث                       الفصل ا ثالث                       الفصل ا ثالث                       للللالفصل ا ثالث                       الفصل ا ثالث                       الفصل ا ثالث                       الفصل ا للللالفصل ا

ياسة  ية  موضوعا  رش ياسة املصلحة  ا ية  موضوعا  رش ياسة املصلحة  ا ية  موضوعا  رش ياسة املصلحة  ا ية  موضوعا  رش سـاملصلحة  ا سـع سـع سـع للللللللع ياسة لللل ية  موضوعا  رش ياسة املصلحة  ا ية  موضوعا  رش ياسة املصلحة  ا ية  موضوعا  رش ياسة املصلحة  ا ية  موضوعا  رش سـاملصلحة  ا سـع سـع سـع للللللللع لللل

                ُُُُعامد الوالية العامةعامد الوالية العامةعامد الوالية العامةعامد الوالية العامةُُُُعامد الوالية العامةعامد الوالية العامةعامد الوالية العامةعامد الوالية العامة



 

 
بناء على تقسيم علوم الشريعة إىل شرائع ومصاحل، انتهينا إىل أن املـصلحة املتعلقـة بالقـسم 

صلحة املتعلقــة بالقـسم الثــاين، ومسينــا األخــرية باملــصلحة التدبرييــة، األول الـذي هــو الــشرائع، غــري املــ
هذه املصلحة هي اليت توكل إىل املكلف عموما لينظـر وجيتهـد يف حتـصيلها، سـواء كـان بالنـسبة إىل 
نفسه ليزكيها وينقيها مـن ذمـيم األخـالق ويربيهـا علـى أحـسنها، أو بالنـسبة إىل غـريه ممـن هـم حتـت 

عنايتــه، أو كــان ذلــك علــى مــستوى الدولــة ومــا يفــوض للواليــة العامــة مــن نظــر يف واليتــه ويكألهــم ب
مــصاحل النــاس عمومــا، وهــو جــوهر الــسياسة الــيت وكلــت إليهــا، وهنــا تكمــن العالقــة بــني املــصلحة 
التدبريية وبني السياسة والـسياسة الـشرعية، وهـذا هـو موضـع البحـث والعنايـة، لـذلك اخرتنـا تـسمية 

وســنقف يف هــذا الفــصل علــى حقيقــة . لمــصلحة الــشرعية كمــا هــو عنــوان الرســالةالبعــد الــسياسي ل
وكمــا مهــدنا ملعرفــة الــشق التــشريعي يف املــصلحة الــشرعية بــالتعريف . املــصلحة التدبرييــة ومــضموا

بالتــشريع وخصائـــصه وتنقـــيح مـــصدره الثـــاين بعـــد القـــرآن الكـــرمي وهـــو الـــسنة ومـــا يـــستدل بـــه منهـــا، 
 من املصلحة الـشرعية بتفـصيل مفـاهيم الـسياسة والـسياسة الـشرعية ليـسهل سنمهد للشق السياسي

علينا ولوج التفصيل فيها ويف ما يتعلق ـا مـن مفهـوم وخـصائص، واإلطـار الـذي حيـدد مـضامينها؛ 
 :فيتناول هذا الفصل ثالثة مباحث

 السياسة الشرعية وظيفة الوالية العامة: املبحث األول
 التدبريية موضوع السياسة الشرعيةاملصلحة : املبحث الثاين

 مضمون املصلحة الشرعية التدبريية: املبحث الثالث
 



 

بحث االول                                                     بحث االول                                                    ا بحث االول                                                    ا بحث االول                                                    ا ٔٔا ٔٔ ململململ
يفة الوالية العامة ية و رش ياسة ا يفة الوالية العامةا ية و رش ياسة ا يفة الوالية العامةا ية و رش ياسة ا يفة الوالية العامةا ية و رش ياسة ا ظا ع ل ظسـ ع ل ظسـ ع ل ظسـ ع ل     للللسـ

ى الـدين من املسلم بـه أن سياسـة الـدنيا وظيفـة أساسـية لـويل األمـر باإلضـافة إىل القيـام علـ
والبــد هلــذه . واحملافظــة عليــه، إذ مــا يتحقــق معــىن اخلالفــة واإلمامــة الــيت هــي أعلــى رئاســة يف األمــة

السياسة أن تستند إىل الشرع وتعتمد عليه إن أريد هلا أن تكون سياسة شرعية، وال يكون ذلك إال 
باالجتهـــاد الـــذي خولـــه ويل األمـــر وارتبطـــت بـــه الواليـــة العامـــة عمومـــا نتعـــرض يف هـــذا املبحـــث ف. ُ

لتحديد مفهوم السياسة الشرعية كما تداوهلا العلماء من الفقهاء وغريهم، مث لبيان حقيقة االجتهاد 
 :الذي تعتمد عليه السياسة الشرعية ومدى ارتباط الوالية العامة به يف مطلبني

 مفهوم السياسة الشرعية : املطلب األول
 ِسة الشرعية وصلة الوالية العامة بهاالجتهاد جوهر السيا: املطلب الثاين

 

ٔٔاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االول ي: : : : ٔٔ رش ياسة ا يهوم ا رش ياسة ا يهوم ا رش ياسة ا يهوم ا رش ياسة ا عهوم ا ل عسـ ل عسـ ل عسـ ل للللسـ     ةةةةمفمفمفمف

تعد السياسة الشرعية من أعقد املفـاهيم الـيت تـداوهلا العلمـاء وأكثرهـا غموضـا؛ لتأخرهـا يف 
الظهـور مــن الناحيــة التارخييـة أوال، حيــث مل تظهــر إال يف وقـت متــأخر مــن حركـة الفقــه اإلســالمي، 

من شاع فيه التقليد بني الدارسني للفقـه مـن جهـة، ويف زمـن تراجعـت فيـه احلـضارة فقد ظهرت يف ز
َاإلسالمية وابتعد اتمع الرمسي، أو قل السلطة، عن تعاليم اإلسالم يف ممارسـته للـسياسة مـن جهـة  ِ
ـــات كثـــرية واضـــطراب يف املوقـــف مـــن هـــذا املفهـــوم علـــى املـــستوى  أخـــرى، مث لتعرضـــها ثانيـــا، لتقلب

َ ويعد السبب األخري األكثر تأثريا يف مراوحة هذا املفهوم مكانه منذ قرون عديدة وإىل حد العلمي،
وحنن حناول أن منيط اللثام عن هذه احلقائق من أجل الوصول إىل رؤية أوضح يف املوضوع . الساعة

 :من خالل هذين الفرعني



 

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول ياسة: : : : ٔٔ ياسةهوم ا ياسةهوم ا ياسةهوم ا للللسـسـسـسـهوم ا     مفمفمفمف
ســوس فــالن أمــر بــين فــالن إذا : قــام بــه، يقــال: ةالــسياسة يف اللغــة مــن ســاس األمــر سياســ

مث كانت بنو إسرائيل تـسوسهم األنبيـاء كلمـا هلـك نـيب خلفـه : "وورد يف احلديث. 1كلف سياستهم

القيــام بـــاألمر ســواء كـــان عظيمــا أم حقـــريا، وســواء كـــان عامــا أم كـــان : فالــسياسة يف اللغـــة. 2"نــيب
أمــور النــاس وشــؤوم :  مث اختــصت بــاألمر العــام، أي.خاصــا، فهــي القيــام علــى األمــر مبــا يــصلحه

واعتـرب بعـض البـاحثني هـذا املعـىن مفهومـا بـسيطا  .العامة الـيت ال يـستقل األفـراد برعايتهـا والقيـام ـا
أمــــا معـــىن الـــسياسة يف االصــــطالح، فإليـــك بيانــــه عنـــد علمــــاء . 3للـــسياسة مل تعـــرف العــــرب غـــريه
 .عاصرين حديثااملسلمني قدميا، وعند الباحثني امل

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ند العلامء قدميا: : : : للللبببب ياسة  ند العلامء قدمياهوم ا ياسة  ند العلامء قدمياهوم ا ياسة  ند العلامء قدمياهوم ا ياسة  عهوم ا عسـ عسـ عسـ للللسـ     مفمفمفمف

تعرف السياسة عند العلماء املسلمني قدميا مبفهوم شامل يكاد يقارب مـا ميكـن أن نـسميه 
 :فن احلياة، ومن هذه التعريفات

 املنجــي الطريــق إىل بإرشــادهم اخللــق استــصالح هــي الــسياسة: "تعريــف أيب البقــاء الكفــوي
 ومـــــن ،وبــــاطنهم ظـــــاهرهم يف والعامــــة اخلاصــــة علـــــى األنبيــــاء مــــن وهـــــي" .4"واآلجــــل العاجــــل يف

 يف اخلاصــة علــى األنبيــاء ورثــة العلمــاء ومــن ،غــري ال ظــاهرهم يف مــنهم كــل علــى وامللــوك الــسالطني
وعرفهـا . 5"واالسـتقامة العـدل ننسـ علـى العمـوم مع املعاش تدبري البدنية والسياسة ،غري ال باطنهم

                                                 
 . 6/107ابن منظور، لسان العرب، املرجع السابق، :  ينظر 1
تــاب واإلمــام مــسلم مــن روايــة أيب هريــرة ك.  أخرجــه اإلمــام البخــاري كتــاب األنبيــاء بــاب مــا ذكــر عــن بــين إســرائيل 2

 ..ّاإلمارة باب اإلمام جنة
أمحــد مبــارك البغــدادي، دراســات يف الــسياسة الــشرعية عنــد فقهــاء أهــل الــسنة، مكتبــة الفــالح، الكويــت :  ينظــر 3

فالسياسة عنـد العـرب يف رأيـه ذات بعـد أحـادي، لـذلك اشـتق بعـض العلمـاء تفريعـات . 40م، ص1987هـ، 1408
ومعــىن كوــا أحاديــة البعــد حــسب رأيــي، أــا ال تعتمــد . امــة وسياســة اخلاصــةمتعــددة ميارســها الــسلطان مثــل سياســة الع

 .على تفاعل العالقات بني القوى االجتماعية، وإمنا تكون من طرف واحد هو السائس
 مؤســسة، 2ط ،املــصري حممــد ودرويــش عــدنان: حتقيــق  الكليــات،الكفــوي، احلــسيين موســى بــن أيــوب البقــاء أبــو 4

حممــد بــن حــسني بــريم : ونــسبه بعــض العلمــاء إىل ابــن عقيــل، ينظــر. 510، ص1993هـــ، 1413 ،بــريوت، الرســالة
حممـــد الـــصاحل العـــسلي، مركـــز مجعـــة املاجـــد : ، رســـالة يف الـــسياسة الـــشرعية، حتقيـــق)هــــ1214ت(املـــشهور ببـــريم األول 

 .121م، ص2002هـ، 1423للثقافة والرتاث، ديب، 
: رمبـــا لـــيس هـــو املـــراد ولعـــل الـــصواب" الـــسياسة البدنيـــة: "وقولـــه. 510 أبـــو البقـــاء الكفـــوي، املرجـــع الـــسابق، ص5

 ".السياسة املدنية"



 

وهـــي لـــني مـــن غـــري ... فالـــسياسة هـــي التـــدبري املـــؤدي إىل مـــصلحة الـــدارين: "اء بقولـــهبعـــض العلمـــ
ووضــع أحــدمها مكــان اآلخــر . ضــعف، وشــدة مــن غــري عنــف، ووضــعهما يف مكامــا الالئــق مــا

واســـتنادا إىل هـــذا املفهـــوم الـــشامل، يقـــسم بعـــض العلمـــاء الـــسياسة إىل مخـــسة . 1"فـــساد يف التـــدبري
: وقـــسمها األصــفهاين إىل أربعـــة. 2ويــة، وامللوكيـــة، والعاميــة، واخلاصـــية، والذاتيــةالـــسياسة النب: أنــواع

 .3سياسة األنبياء، وسياسة الوالة، وسياسة احلكماء، وسياسة الفقهاء والوعظة
مث اختص مدلول السياسة مبعىن أقل مشوال، حيث ارتـبط برعايـة احليـاة االجتماعيـة، وتـدبري 

ي يريده الفقهاء والعلماء املهتمون بالشأن العام مما يتعلق بتـسيري شـؤون أمور الرعية، وهو املعىن الذ
فمــن التعريفـات الــيت . ويـسمى عنـدهم بالــسياسة املدنيـة.. احليـاة االجتماعيـة والنظــام الـذي جيمعهــا

 :قيلت يف هذا املعىن
احلكمـة الباحثـة عـن كيفيـة حفـظ "... حيـث عـرف سياسـة املدينـة بأـا : تعريف الدهلوي

احلكمـة والقـدرة العقليـة الـيت يكـون موضـوعها احملافظـة : ، فهـي عنـده4"ربط الواقع بني أهل املدينةال
على رباط االجتماع اإلنساين ومنعه من التحلل والتفكـك، وتركـز تعريفـه علـى سياسـة املدينـة بوجـه 

ي بيــنهم وأعــين باملدينــة مجاعــة متقاربــة جتــر: "خــاص، حيــث حيــدد الــدهلوي مقــصوده باملدينــة بقولــه
وهـــو يـــشبه املدينـــة باجلـــسم الـــذي يتكـــون مـــن أعـــضاء . 5"املعـــامالت ويكونـــون أهـــل منـــازل شـــىت

ودور السياسة هـو القيـام حبمايـة هـذا اجلـسم مـن أن يـصاب باآلفـات . متعددة، لكل عضو وظيفته
 .6يف بعض أجزائه، مث عالجه منها إن أصيب فعال

                                                 
، املختـــار مـــن كتـــاب تـــدبري الـــدول، دراســـة )هــــ768-686(مجـــال الـــدين أبـــوبكر، املعـــروف بـــابن تبانـــة املـــصري  1

-1/11م، 1982هــ، 1402إبراهيم عيد صايل، رسـالة ماجـستري، كليـة الـشريعة والقـانون، جامعـة األزهـر، : وحتقيق
ويرى أن مالك األمر يف الـسياسة الرتغيـب والرتهيـب، ولـيس يتهيـأ للـسائس عمـل مبـصلحة، وال إزالـة مفـسدة، إال . 12

-1/98املرجـع نفـسه، : ينظـر. فالسياسة ميـزان مهـا كفتـاه، وبتعـديل الـسائس إيامهـا يـستقيم أمرهـا. بالرتغيب والرتهيب
99 . 

 .27، صاملرجع السابقون املياسة، أمحد الصنعاين، الغص:  ينظر2
 .385األصفهاين، الذريعة، املرجع السابق، ص: ينظر 3
 .1/85الدهلوي، حجة اهللا البالغة، املرجع السابق،  4
 .1/85املرجع نفسه،  5
تتطــور املدينــة يف نظــر الــدهلوي إىل اخلالفــة الــيت جتمــع بــني وحــدات كثــرية مــن املــدن؛ لكــل واحــدة منهــا رئــيس أو  6

 . ك، مث خيضع هؤالء الرؤساء لرئيس واحد هو اخلليفةمل



 

 على ليتعاونوا املدنية يف متشاركة مجاعة صاحلمب علم: املدنية السياسة" : بعض العلماءوقال
 وللنــيب كــذا، والــسلطان واحلــاكم النــيب يعــاملوا أن للقــوم فــإن اإلنــسان؛ نــوع وبقــاء األبــدان مــصاحل
 قـسمني إىل قـسمت املدنيـة الـسياسة مث.كـذا ورعايـاه قومـه مـنهم كـل يعامـل أن والـسلطان واحلاكم

ويـسم والـسلطنة، بامللـك يتعلـق ما إىل ويـسمى والـشريعة، بـالنبوة يتعلـق مـا وإىل الـسياسة، علـم: ىُ ُ :
 .1"النواميس علم

بينمـــا اعتـــرب الغـــزايل الـــسياسة أصـــال مـــن أصـــول الـــصناعات الـــيت تعـــد مـــن فـــروض الكفايـــة 
فالسياسة عنده صنعة، ألن السياسي يعاجل املشكالت احلادثـة بنـاء علـى مـا ... كاحلياكة والفالحة

علـوم : وهـذا بنـاء علـى تقـسيمه العلـوم إىل قـسمني. 2ف يأ ا ليقـوم بـذلككسبه من علوم ومعار
شــرعية أي مــستفادة مــن األنبيــاء، وأخــرى غــري شــرعية تــستفاد مــن العقــل، أو مــن التجربــة، أو مــن 

وال يعـين هـذا . وهـو تقـسيم يـشرتك فيـه مـع كثـري مـن العلمـاء الـذين اعتنـوا بتقـسيم العلـوم.. السماع
ار الشريعة لتلك العلوم، وإمنا هو تقسيم منهجي حبسب املصدر الذي تـستمد منـه التقسيم نفي إقر

 .لتمييزها عن بعضها يف املناهج وأصول األدلة ولبيان شرف كل منها
إال أن مفهوم السياسة أخذ منحى آخر عند الفقهاء، حيث تركز املقـصود بـه علـى مفهـوم 

حيــث كــان يغلــب عليــه معــىن الزجــر والعقوبــة الــذي كــان ســائدا يف بعــض القــرون، ) سياســة الرعيــة(
هــذا مــا ميكـن فهمــه مــن تعبـريات الكثــري مــن الفقهــاء . لـضبط ســلوك العامــة فيمـا ظهــر مــن أحـواهلم

يظهــر ذلــك يف . حيــث تنــاولوا األحكــام املتعلقــة بــه بالدراســة، فغلــب عليــه طــابع التــشريع. خاصــة
لرعاية اآلداب واملصاحل املوضوع القانون : "االتعريف الذي يذكر فيه املقريزي أن السياسة رمست بأ

فهــذا التعريــف خيتلــف عــن التعريفــات الــسابقة، مــن حيــث إنــه جعــل الــسياسة .  3"وانتظـام األحــوال

                                                 
ء، العلمـا دسـتور: ، جامع العلوم يف اصطالحات الفنـون املـسمىنكري األمحدعبد رب النيب بن عبد رب الرسول  1

 .2/140م 2000هـ، 1421دار الكتب العلمية، بريوت، 
مصطفى بن عبد اهللا كاتـب : وينظر أيضا.   1/30أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، املرجع السابق، : ينظر 2

هـــ، 1429جلــيب املعــروف حبــاجي خليفــة، كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 
حيث يذكر أن العلـوم الـيت يكتـسب منهـا اإلنـسان ملكـة حلـل املـشكالت العارضـة بنـاء علـى . 65-1/64م، 2008

وهــو املــسلك الــذي ســلكه األصــفهاين يف . لــو كــان ميارســها بذهنــه ولــسانه ولــيس بيــدهعلمــه هــو نــوع مــن الــصنعة حــىت 
 . 385الذريعة إىل مكارم الشريعة، املرجع السابق، ص: ينظر. تقسيمه ألنواع الصناعات

، مكتبــة الثقافــة 2 تقــي الــدين أبــو العبــاس أمحــد بــن علــي املقريــزي، املــواعظ واالعتبــار بــذكر اخلطــط واآلثــار، ط 3
وينظـر . وقد بىن الفعل للمجهول مما يدل على أنه ناقل الصطالح متعارف عليه. 2/220، 1987دينية، القاهرة، ال

 5/76زين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن جنيم، البحر الرائق، دار املعرفة، بريوت، د ت،  :أيضا



 

جمموعـة مــن األحكــام، تغطـي جمــاالت مــن القــانون العـام حيــث عرفهــا بأــا قـانون مرســوم، لــه غايــة 
وهـــذا املعــــىن اعتـــربه الغـــزايل طريقــــا ...  العامـــةمعينـــة، وهـــي رعايــــة اآلداب والنظـــام وحفـــظ املــــصاحل

الفقيـــه هـــو العـــامل بقـــانون الـــسياسة وطريـــق التوســـط بـــني اخللـــق إذا : "َللـــسياسة ال عينهـــا، إذ يقـــول
 . 1"تنازعوا حبكم الشهوات، فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إىل طريق سياسة اخللق وضبطهم

ياسة، حيــث تركــز علــى عبــارات معينــة، كــالعلم، أمــا التعريفــات الــسابقة فتتعلــق بعلــم الــس
فالـسياسة هنـا هـي التـدبري، مبعـىن  ..واملعرفة اليت يكتسبها العقل من املالحظة والتجربـة... واحلكمة

 إمنـا هـو هللا تعـاىل حقيقـة، أمـا نـسبته للعبـد -كما سـبق–إجراء األمور على علم العواقب، والتدبري 
يــصدق باحلقيقــة علــى شــريعة اهللا املنزلــة، بوصــفها مثــرة للتــدبري ف .2فــال يكــون إال علــى ســبيل اــاز

. اإلهلي، بينما يتنزل بااز على جد اإلنسان يف امتثاهلا وتومسها يف حياتـه علـى الـنفس وعلـى الغـري
لـذلك فالتعريفـات الــسابقة تـشمل كــل مـا شــرعه اهللا تعـاىل لعبــاده مـن األحكــام االعتقاديـة واخللقيــة 

ّولكن هـذه األحكـام ليـست سـوى آثـار ومثـرات . 3ه ابن عابدين بعد إيراده التعريفوالعملية كما نب
للــسياسة الــيت وضــعتها، فكــأن الــسياسة هــي املــنهج والطريقــة الــيت تتــألف هــذه األحكــام لتحقــق يف 

 . جمموعها أهدافا معينة وحمددة سلفا
ا هلـذه الـسياسة علـى أما التعريـف الـذي نقلـه املقريـزي، فريكـز علـى األحكـام الـيت تعـد نتاجـ

 . املستوى القانوين، سواء كانت هذه األحكام مستمدة من العقل، أو كان استمدادها من الشرع
ومن خالل هذه التعريفات، يتبني أن الـسياسة عنـد علمـاء املـسلمني هلـا مفهومـان، مفهـوم 

. احل الـــدارينعـــام يتعلـــق بتـــدبري احليـــاة العامـــة واخلاصـــة مبـــا يوافـــق الـــشرع لـــيخلص إىل حتـــصيل مـــص
ومفهوم خاص يتعلق بتدبري احلياة العامة من قبل احلاكم، إال أن بعضهم يركـز علـى الـسياسة كعلـم 
وعمل وممارسة هلا أهداف ووسائل لتحقيقها، ومنهم من يطلقها على األحكام والقوانني اليت تنظم 

 .  هذه املمارسة، وهذا األخري هو مسلك الفقهاء
ف يف حتديـد مفهـوم الـسياسة حـسب زاويـة النظـر الـيت ينظـر منهـا إال أنه رغم هذا االخـتال

ـــة، ال  كـــل صـــاحب علـــم، فـــإن العلمـــاء املـــسلمني بكافـــة جمـــاالم ومنـــاهجهم وختصـــصام العلمي

                                                 
 1/30أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، املرجع السابق،  1
إجــراء األمــور علــى علــم العواقــب، وهــي هللا تعــاىل : "قــال. 63 اجلرجــاين، التعريفــات، املرجــع الــسابق، ص :ينظــر 2

 .وقد سبق تعريف التدبري يف الفصل الثاين". حقيقة وللعبد جمازا
دار الفكــر، ،  حاشــية رد احملتــار علــى الــدر املختــار شــرح تنــوير االبــصارحممــد أمــني الــشهري بــابن عابــدين،: ينظــر 3

 . 4/178م، 1995هـ، 1415ريوت، ب



 

خيتلفــون يف أن الــسياسة هــي التــدبري الــذي يتأســس علــى اإلميــان بــاهللا تعــاىل وبــاليوم اآلخــر، حيــث 
انية امتدادا إىل ما بعد املوت، وأن على اإلنـسان أن يأخـذ بزمـام يأخذ يف االعتبار أن للحياة اإلنس

احلياتني ويسوسهما مبا فيه صالحه فيهما مرجحا يف ذلك أدومهما إذا حدث تعارض ووجب عليه 
 .االختيار بينهما

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب ند املعارصين: : : : للللب ياسة  ند املعارصينا ياسة  ند املعارصينا ياسة  ند املعارصينا ياسة  عا عسـ عسـ عسـ     للللسـ

ة واتمعــات الغربيــة، جتــدر اإلشــارة إىل أن التفاعــل الــذي حــدث بــني اتمعــات اإلســالمي
وطغيـان احلــضارة الغربيــة علــى احليـاة العامــة يف جمتمعاتنــا احلديثــة واملعاصــرة، قـد كــان لــه أثــر كبــري يف 
ترسيم املفاهيم الغربية يف جمـاالت كثـرية مـن العلـوم، خاصـة تلـك العلـوم الـيت ال تـستند يف تأسيـسها 

والعلــوم اإلنــسانية ... التجربــة واملالحظــةعلــى الــشرع، وإمنــا تأخــذ أغلــب مبادئهــا مــن العقــل ومــن 
واالجتماعية هي أكثر العلوم تأثرا ذه الظاهرة، وألن العلوم الـسياسية هـي مـن هـذا الـصنف، فقـد 

 .تتأثر بالبيئة االجتماعية اليت تنشأ فيها وتعكس كثريا من خصوصياا
ا مــن جمــاالت ورغــم كثــرة مــا كتــب حــول الــسياسة مــن حتلــيالت مطولــة يف كــل مــا يتعلــق ــ

وأشكال ونظم وممارسات، ورغـم أن الباحـث بإمكانـه أن جيمـع عـشرات التعريفـات للـسياسة وعلـم 
بـــشكل –فــال يــزال تعريــف الــسياسة وحتديــد جوهرهــا، وضــبط دالالــا االصــطالحية "، 1الــسياسة

 درجـة تثـري  فقريا إىل حد كبري، وال تزال اجلهود اليت بذلت يف هذا امليدان قليلة إىل-منهاجي ثابت
وقد يكون الربط القائم بني مفهـوم الـسياسة وبـني اخلـربة األوروبيـة مـن أهـم األسـباب . 2..."االنتباه

اليت تقف وراء صعوبة حتديد هذا املفهوم عندنا، إذ ال يزال ينظر إليه يف اال املعريف املعاصر علـى 
ياسة عند الغربيني هـي كمـا تعرفهـا بعـض فالس. 3..أنه ربيب الفكر الوضعي وإفراز ملنطلقاته املعرفية

فن حكم الدولة وإدارة عالقاـا مـع " أو هي 4"فن حكم اتمعات اإلنسانية وممارسته: "القواميس

                                                 
، 2007ناجي عبد النور، املدخل إىل علم الـسياسة، دار العلـوم للنـشر والتوزيـع، عنابـة، : ينظر على سبيل املثال 1
 .17-14ص 

مـن بـني األسـباب الـيت قـد تـربر ذلـك، حداثـة علـم . 23حميي الدين قاسم، السياسة الشرعية، املرجع السابق، ص 2
 .ل أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينّالسياسة حيث تشك
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"Art et pratique du gouvernement des sociétés humaines" petit Robert1, Paris, 1979, p1476.  



 

، إذ ينظرون إىل السياسة مبفهوم أعمق يتصل بالدولة والدستور والنظام السياسي، 1"الدول األخرى
الـــذي يتمثـــل يف أــــا القيـــام علـــى األمـــر مبــــا علـــى خـــالف املفهـــوم البـــسيط الــــسائد عنـــد العـــرب و

 . 2يصلحه
ولعــل أغلــب البــاحثني الــذين حــاولوا تعريــف الــسياسة يف منظــور علمــاء املــسلمني مل يقفــوا 
على مـا أجنـزه هـؤالء ومـا دونـوه مـن أفكـار، واعتقـد كثـري مـنهم أن تـراث هـؤالء العلمـاء قاصـر علـى 

 حـىت أن يعرضـوا يف حبـوثهم حمـاوالت هـؤالء العلمـاء اإلنتاج الفقهي البحت من غري أن ينظروا، وال
لتعريــف الــسياسة؛ ســجل حامــد ربيــع منــذ عقــدين مــن الــزمن أن جانبــا كبــريا مــن الــرتاث الــسياسي 

 .3اإلسالمي ال يزال غري مغطى بالدراسة وال باهتمام الباحثني يف اال
فـن : السياسة بأـامث ظهرت عدة حماوالت معاصرة لتعريف السياسة؛ فقد جتد من يصف 

هــــو جمموعـــة احلقــــائق الثابتــــة "، أو أن جــــوهر الـــسياسة 4أســـاليب احلكــــم، أو علـــم احلكــــم حبكمـــة
-الكامنة يف شىت اتمعات، واليت جتعل منها جمتمعات سياسـية، ومـن النـشاط الـذي ينبعـث عنهـا

 . 5" نشاطا سياسيا-داخل هذه اتمعات أو فيما بينها
سياسة ليــست شــيئا واحــدا ال يعرتيــه الغمــوض، ألن هلــا مفــاهيم وقــد تلفــى مــن يــرى أن الــ

الفلـــسفة : ومـــستويات وممارســـات متعـــددة؛ إذ تـــشمل مـــن الناحيـــة النظريـــة واملنهجيـــة عـــدة جمـــاالت
السياسية اليت تبحث فيما جيب أن يكون عليه احلال انطالقا مـن قـيم معينـة، وعلـم الـسياسة الـذي 

وصفي تفسريي، وفن السياسة الـذي ميثـل جـسرا يـربط بـني مـا يبحث فيما عليه واقع احلال بشكل 
فـــن (جيـــب أن يكـــون عليـــه احلـــال، وواقـــع احلـــال، وهـــو املقـــصود عنـــد احلـــديث عـــن الـــسياسة بأـــا 

) مـا جيـب أن يكـون(املمارسة السياسية تعـين حماولـة حتقيـق غايـات وأهـداف اجلماعـة "و. 6)املمكن
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"l' art de gouverner un Etat et de diriger ses relations avec les autres Etats". Le nouveau Littré, 
editions Garnier, Paris, 2008 
   

  . 41-40البغدادي، دراسات يف السياسة الشرعية، املرجع السابق، ص :  ينظر 2
صـدرت أول طبعـة هلـذا . 79، صاملرجع الـسابقالك، حامد ربيع، مقدمة حتقيقه على سلوك املالك يف تدبري املم 3

م، إال أن مضمون مالحظة احملقق ال تزال تصدق على وضعية البحث يف اـال الـسياسي عنـدنا، 1979الكتاب سنة 
 . على الرغم من صدور دراسات الحقة كثرية، إال أا يف الغالب ال تزال تركز على اإلنتاج الفقهي
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، سواء يف الداخل أو يف عالقاـا مـع اجلماعـات األخـرى مع األخذ يف االعتبار واقع حال اجلماعة
 .   1)"ما هو كائن(

الـــسياسة يف األمنـــوذج املعـــريف املـــستمد مـــن الـــوحي، ليـــست فـــن "بينمـــا جتـــد مـــن يـــرى أن 
 . 2"املمكن، وإمنا القيام على األمر مبا يصلحه والتقومي واحلمل على اإلصالح ولو كرها

ن، عبــارة فــضفاضة وحتتمــل أوجهــا متعــددة؛ فقــد تكــون إن القــول بــأن الــسياسة فــن املمكــ
سعيا يف سبيل حتقيق الغايات الـسامية للجماعـة، أو تكـون ادعـاء لـذاك باسـتعمال الوسـائل امللتويـة 

ولعل هذا مما يربر الريب والتحفظ، جتاه السياسة، حيـث اكتـسب . 3للوصول إىل الغايات املشبوهة
إال أن ذلك ليس مربرا الختاذ . 4عمال العام واملمارسة اليوميةهذا املصطلح مسعة غري طيبة يف االست

موقف سليب من السياسة ، فـيمكن للـسياسة أن تكـون طريقـا إىل حتقيـق غايـات اإلسـالم وأهـداف 
وهــو املعــىن الــذي تواضــع عليــه العلمــاء، . اتمــع الــذي يــدين بــه وخالفــة األمــة علــى هــذه األرض

ذي يبحث يف الكيفيات الناجعة لتحقيق خالفة اإلنسان يف األرض ومفاده أا احلكمة أو العلم ال
فقـــد ســـبق علماؤنـــا إىل مالحظـــة أن . وحتقيـــق معـــاين عبوديتـــه هللا تعـــاىل أمـــال فيمـــا عنـــده مـــن اخلـــري

السياسة صنعة ومهارة يكتسبها اإلنسان من مصادر أخرى للعلم غري املصادر الشرعية حـىت تكـون 
 . مور العامة على وجه يوافق احلق والعدلملكة يقدر ا على معاجلة األ

                                                 
 .135نفسه، ص املرجع 1
، نقلــه عـن ســيف الــدين عبـد الفتــاح، بنـاء علــم سياســة 61، صحامـد قويــسي، الوظيفـة العقيديــة، املرجــع الـسابق 2

 ).1988(إسالمي،
فن املمكن عبارة تستعمل اليوم على أفواه الداعني إىل التطبيع مع إسرائيل إليهام الناس بأن إزالتها واسرتجاع حق  3

رب مـن اجلنـون، وبعـد عـن الواقـع املسلمني يف السيادة على هذه األرض، أمر بعيد املنال، وبالتايل فإن خيار املقاومـة ضـ
وال خيفـى أن هـذا االسـتنتاج مبـين علـى فرضـية باطلـة . واتباع لألوهام، وبالتايل فهو تبديد لطاقات األمة وتـضييع للوقـت

ولكـن؛ هــل كـان حلمهـم بإنـشاء دولــة . ابتـداء وهـو عـدم إمكـان هزميــة إسـرائيل كمـا يـدعون، فتبطــل النتيجـة تبعـا لـذلك
مفهومــا مرنــا ) فــن املمكــن(ألمــة اإلســالمية قبــل قــرنني مــن الزمــان علــى األقــل أمــرا ممكنــا؟ يبقــى شــعار إســرائيل يف قلــب ا

 . ميكن قبوله من حيث اإلطالق، ال من حيث ما يلتصق به من خلفيات
تعين فيمـا مـضى؛ سـلوك سـبيل احلكمـة والتعقـل إىل اهلـدف ) سياسة(لقد كانت كلمة : " يصور ذلك قول البوطي4

وملــا كــان إقامــة ســلطان الــدين علــى اتمــع ويف .  فكانــت مطيــة ذلــوال وســبيال معبــدة إىل بلــوغ الغايــات الــساميةاملنــشود،
البـوطي، علـى طريـق " النفوس أسىن الغايات وأنبلها، فال غرو أن تكون الـسياسة هـي اخلـادم األمـني لتحقيـق هـذه الغايـة

  .31، صاملرجع السابق العودة إىل اإلسالم،



 

إن التقسيم املنهجي سابق الذكر يدعو إىل التفريق بني علم السياسة، والسياسة، والفلسفة 
جمموعــة مــن املبــادئ "الــسياسية؛ فعلــم الــسياسة يعتمــد علــى العقــل والتجربــة واملالحظــة، ليــصل إىل 

... بعمليــة صــنع القــرارات امللزمــة لكــل اتمــعوالقواعــد الــيت أثبــت التجريــب صــحتها، والــيت تتعلــق 
علم الـسياسة ال خيـضع لألفكـار الفلـسفية، . 1"تلك القرارات اليت تتناول قيما مادية ومعنوية خمتلفة

تفسري السلوك والتنبؤ به بإصـدار : "وإن كان قد يتأثر ا يف صياغة نتائجه، حيث يركز على أمرين
 .2"بني ما جيب اختياره من بني السياسات املختلفةأحكام حمددة وواضحة وصحيحة، مث ت

السياسة، فهي تنطلق مـن مـسلمات عقيديـة أو :  أما املمارسة السياسية، وقد يطلق عليها
فلسفية تتعلق بالقيم واملثل العليا اليت تؤمن ا لبناء جمتمع أو نظام سياسي مثايل، وتضع هلا أهدافا 

لك كل ما أنتجه علم السياسة مـن قواعـد ومبـادئ ومعرفـة تعمل على حتقيقها، وتوظف يف سبيل ذ
لذلك، قد تشرتك األمم يف ما يتوصل إليـه مـن معـارف وقواعـد ومبـادئ تتعلـق بالـسياسة . يف اال

 .  وتعمل كل منها على توظيفها، وفقا ملنطلقاا يف سبيل حتقيق أهدافها، لتفرز سياسية خمتلفة

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ية: : : : للللالفرع ا رش ياسة ا يةا رش ياسة ا يةا رش ياسة ا يةا رش ياسة ا عا عسـ عسـ عسـ للللسـ         لللل
عنــــدما تكــــون الــــسياسة بأبعادهــــا الثالثــــة، منطلقــــة مــــن العقيــــدة اإلســــالمية، حمتكمــــة إىل 

الـــسياسة : ال تتعـــارض مـــع أحكامهـــا، يطلـــق عليهـــا الـــشريعة، منـــسجمة مـــع مقاصـــدها وأهـــدافها،
وقـد كـان هلـذه العبـارة ظـروف نـشأت فيهـا وتطـورت إىل أن . الشرعية، نسبة إىل الـشريعة اإلسـالمية

َحيث مل تستعمل وال جرت على األلسنة إال يف القرن الثـامن اهلجـري أو بعـده بقليـلعم تداوهلا،  ُ .
 سنبني ظروف نشأة هذا املصطلح، واملعاين اليت تلبس ا، واحلكم الشرعي الذي يتعلق به 

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ٔٔٔٔشاة املصطلحشاة املصطلحشاة املصطلحشاة املصطلح: : : : للللبببب     نننن

، فقـد كتـب يعد شيخ اإلسالم ابن تيمية أول من استعمل هذه العبارة للتعبري عن الـسياسة
، وجعــل مــدارها علــى آيــة األمــراء مــن )الــسياسة الــشرعية يف إصــالح الراعــي والرعيــة: (رســالة مساهــا

وإذا كانـت اآليـة قـد أوجبـت أداء : "سورة النساء، فمن بني ما قال يف تقدميه هلـذه الرسـالة مـا نـصه
فتعـــين . 3"ة الـــصاحلةاألمانـــات إىل أهلهـــا، واحلكـــم بالعـــدل، فهـــذان مجـــاع الـــسياسة العادلـــة والواليـــ

                                                 
 .16، صاملرجع السابقد النور، املدخل إىل علم السياسة، ناجي عب 1
 .17املرجع نفسه، ص 2
 .6، صاملرجع السابق ابن تيمية، السياسة الشرعية، 3



 

السياسة الشرعية يف نظر ابن تيمية القيام بالواليـة العامـة علـى مـا يقتـضيه الـشارع يف أداء األمانـات 
مث تبعــه يف هــذا االصــطالح . واحلكــم بالعــدل بوضــع احلقــوق يف مواضــعها، عامــة كانــت أم خاصــة

إال أنـه ركـز اهتمامـه علـى شـرعية ، )الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية(تلميذه ابن القيم يف كتابه 
 .اعتماد القرائن وغريها من وسائل اإلثبات مما مل يرد به الشرع

ولقــد مثلــت جهــود كــل مــن ابــن تيميــة وابــن القــيم ضــربا مــن املقاومــة واإلنكــار ملــا شــاع يف 
وقتهما من تدخل ما مسي يف ذلك الوقـت بـوايل الـسياسة يف األحكـام والفـصل يف اخلـصومات مـن 

جــوع إىل أحكــام الــشرع، وإمنــا مبطلــق الــرأي أو باالحتكــام إىل قــانون جنكيزخــان الــذي مســي غــري ر
ـــ  وهــذا مــا جعــل املقريــزي ينكــر لفظــة الــسياسة الــيت شــاعت يف زمنــه، ويــصفها . 1)الياســا(آنــذاك ب

باللفظـة الـشيطانية، وقــال إن بعـض النـاس ينطــق ـا وهـم ال يــدركون معناهـا وال أبعادهـا مستــشهدا 


a(... :  اهللا تعاىلبقولa�_Lَ'c�َ �c� #�$z�aM a�cMa
  a� �ِ  �ِ$ـ_ kـ��	  gِـ��Ba�(2 وأن أصـلها يعـود إىل لفظـة ،)الياسـا (
لتقابل حكم الـشرع؛ حيـث ) السياسة(وإمنا الكها املصريون بألسنتهم حىت أصبحت تعرف بينهم بـ

ٍحكامهم، وقضاء مواز، فرض كان يف وقتهم قضاء شرعي يتواله القضاة الذين يتبعون الشريعة يف أ
نفسه بالقوة يف زمن ضعفت فيه اخلالفة وتوزعت السلطة بني قادة العسكر، يقوم بـه وايل الـسياسة 

 . الذي جيهل األحكام الشرعية بل قد يتعمد خمالفتها
وهــذا مــا يفــسر اعتمــاد ابــن تيميــة ملــصطلح الــسياسة الــشرعية، حيــث أراد أن يثبــت ألويل 

الـــدين اإلســـالمي شـــامل وعـــام لكـــل منـــاحي احليـــاة، وأن مـــا حيتاجـــه الـــوالة مـــن األمـــر يف زمنـــه أن 
، 3السياسة موجود فيه ال حيتاج إىل الرجوع إىل شرائع أخرى من أجل إحقاق احلـق وإبطـال الباطـل

                                                 
يـــروي املقريـــزي األســـباب الـــيت أدت إىل انتـــشار العمـــل ـــذا القـــانون خاصـــة يف مـــصر والـــشام، حيـــث كـــان لتنفـــذ  1

 يف االحتكام إليـه، فقـد كـانوا مـسلمني إال أـم كـانوا يتحـاكمون فيمـا بيـنهم إىل املماليك على زمام األمور الدور األكرب
هذا القانون ويرجعون إىل احلاجب وهو منصب ظهر أوال هلذه املهمـة، مث تطـاول علـى القـضاة ونافـسهم يف الفـصل بـني 

 . 2/221ابق، املواعظ، املرجع الس: ينظر له. أصحاب اخلصومات مع تغرميهم واالسرتزاق من وراء ذلك
 .15سورة النور، اآلية  2
روى املقريزي قصة استفحال أمر احلاجب وتغلبه علـى القاضـي، وهـو أن قاضـي القـضاة احلنفـي مجـال الـدين عبـد  3

هـ يف قضية دين مـستحق لتجـار مـن الـروم علـى جتـار مـن مـصر ادعـوا اإلعـسار فحبـسهم 753اهللا الرتكماين حكم سنة 
فالسهم، فاشتكى جتار الروم إىل السلطان، فأمر السلطان احلاجب سيف الدين جرجي بإخراج القاضي وأراد أن يعلن إ

التجار من السجن وألزمهم حىت ردوا ما عليهم من دين، وأنكر السلطان على القاضي ما فعله، ومنعه من النظر يف أمر 
ينظـر، املقريـزي، املـواعظ واالعتبـار، . اءومن ذلك احلني متكن احلاجب من الـتحكم علـى النـاس مبـا شـ. التجار واملدينني
 .2/222املرجع السابق، 



 

وليفرق بني السياسة اليت توافق الشرع واليت ختالفه، مث تتابع عدد من الفقهاء علـى هـذا االصـطالح 
 . 1عمالهحىت شاع است

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب ية : : : : للللب رش ياسة ا ية معاين ا رش ياسة ا ية معاين ا رش ياسة ا ية معاين ا رش ياسة ا عمعاين ا ل عسـ ل عسـ ل عسـ ل     للللسـ

مث إن مــصطلح الــسياسة الـــشرعية مل يــستقر إطالقـــه عنــد الفقهـــاء علــى معـــىن واحــد، فقـــد 
إال أن . 2استعملوه يف عدة معان؛ بعـضها عـام، وبعـضها خـاص جبوانـب مفهومـة مـن كلمـة سياسـة

 .معىن عام، ومعىن خاص: يانأشهر ما عرفت به السياسة الشرعية عند علماء املسلمني معن
أمــا املعــىن اخلــاص للــسياسة . 3"تــدبري مــصاحل العبــاد علــى وفــق الــشرع: "هــو: فــاملعىن العــام

التوسعة على والة األمور يف أن يعملوا ما تقضي به املصلحة مما ال : "الشرعية، فهو مستعمل مبعىن
 . 4"خيالف أصول الدين وإن مل يقم عليه دليل خاص

وظـــاهر : "ري هـــو اســـتعمال الفقهـــاء، قـــال ابـــن جنـــيم نـــاقال عـــن فقهـــاء احلنفيـــةواملعـــىن األخـــ
هي فعل شيء من احلاكم ملصلحة يراها وإن مل يرد بذلك الفعـل دليـل : كالمهم ههنا أن السياسة

 . 5"جزئي
ويــرى عبــد الوهــاب خــالف أن املعنيــني غــري متبــاينني وبينهمــا صــلة وثيقــة، مــن حيــث إن 

وجـــه األكمـــل ال يـــتم إال إذا كـــان والة األمـــور يف ســـعة مـــن العمـــل باملـــصاحل تـــدبري املـــصاحل علـــى ال
ولــذلك ال يوجــد يف نظــره مــا مينــع أن يــراد بالــسياسة الــشرعية معــىن يعــم املعنيــني، وينــتظم . املرســلة

تـــدبري الـــشؤون العامـــة للدولـــة "... فكانـــت الـــسياسة الـــشرعية عنـــده هـــي  .6مجيـــع البحـــوث املقـــررة
كفل حتقيق املصاحل ودفع املضار ممـا ال يتعـدى حـدود الـشريعة وأصـوهلا الكليـة، وإن اإلسالمية مبا ي

                                                 
الـسياسة الـشرعية لقطلوبغـا والبـن عابـدين، مث لبـريم األول إىل عبـد : وقد كتب عدد من الرسائل ذا العنـوان منهـا 1

 ...اهللا خالف وعبد الرمحن تاج
 الفقـــه اإلســـالمي، مطبعـــة املـــدين، القـــاهرة، ناصـــر علـــي خليفـــة، الظـــروف املـــشددة واملخففـــة يف عقوبـــة التعزيـــر يف 2

القيـام بكـل مـا يـصلح األمـة، وهـذا : املعىن العام الـذي هـو-: وقد ذكر هلا ثالثة معان .203م، ص1992هـ،1412
السياسة مبعىن تغليظ العقوبة، : واملعىن الثالث-ومبعىن ما فيه مصلحة ولو مل يرد به نص، -أوسع استعمال للمصطلح، 

 .221-204املرجع نفسه، ص . وبة غري املقدرة وهو التعزيرويشمل العق
يـرى عبـد الوهـاب خـالف أنـه مـستعمل عنـد غـري . 4عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية، املرجع الـسابق، ص 3

 .الفقهاء، ومل يذكر من هؤالء، واألظهر أنه يقصد الذين كتبوا يف األخالق واألدب السياسي
 .4املرجع نفسه، ص 4

 . 4/178وأورده ابن عابدين يف حاشيته، املرجع السابق، . 5/11، املرجع السابق جنيم، البحر الرائق،  ابن 5
 .مث خيلص إىل التعريف الذي اختاره. 5عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية، املرجع السابق، ص 6



 

واملــراد بالــشؤون العامــة للدولــة، كــل مــا تتطلبــه حياــا مــن نظــم ... مل يتفــق وأقــوال األئمــة اتهــدين
يـة سواء كانت دستورية أم مالية أم تـشريعية أم قـضائية أم تنفيذيـة، وسـواء كانـت مـن شـؤوا الداخل

 .1"أم عالقاا اخلارجية
هــي تــدبري أمــور "وــذا أســس للمعــىن املتــداول اليــوم للــسياسة الــشرعية مبعناهــا العــام والــيت 

: وذا فهي تعد امتدادا ملعىن اخلالفة عند العلماء واليت هي. 2"الناس وشؤون دنياهم بشرائع الدين
 ".3 الدنيا بهعن صاحب الشرع يف حراسة الدين وسياسة) أو نيابة(خالفة "

هـــي مـــا يـــراه اإلمـــام أو يـــصدره مـــن األحكـــام "أمـــا الـــسياسة الـــشرعية بـــاملعىن اخلـــاص، فــــ 
وذلــك . 4"والقــرارات، زجــرا عــن فــساد واقــع، أو وقايــة مــن فــساد متوقــع، أو عالجــا لوضــع خــاص

أنكـــروا مـــشروعية العمـــل ردا علـــى فقهـــاء الـــشافعية إذ  اســـتنادا إىل تعريـــف ابـــن عقيـــل الـــذي وضـــعه
الـسياسة مـا كـان فعـال يكـون معـه النـاس أقـرب إىل الـصالح، وأبعـد عـن الفـساد، : "، قالالسياسةب

 حيـــدث أثـــرا يف النـــاس جبلـــب فهـــي تـــصرف مـــن اإلمـــام. 5"وإن مل يـــضعه الرســـول وال نـــزل بـــه وحـــي
وكأنه جعل  ،�، وال يشرتط يف كل فعل أن يكون له سابقة من فعل النيب املصلحة ودفع املفسدة

 .طة ذات صبغة تشريعية فيما ال نص فيه خالفا للشافعية الذين ال يقرون له بذلكمنها سل
وهـــذا املوقـــف هـــو الـــذي تبنـــاه خـــالف يف تعريفـــه الـــسابق، ولكـــن مـــع اخـــتالف يف حمـــل 

ردا علـى بعـض األفكـار، واالجتاهـات الداعيـة إىل " وإن مل يتفق وأقوال األئمة اتهدين: "االستثناء

                                                 
 .15عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية، املرجع السابق، ص 1
هـ، 1421السياسة الشرعية يف صوء نصوص الشريعة ومقاصدها، مؤسسة الرسالة، بريوت،  يوسف القرضاوي،  2
فــاألوىل هــي الــسياسة القائمــة علــى قواعــد . يفـرق القرضــاوي بــني الــسياسة الــشرعية وبــني فقــه الــسياسة الــشرعية. 31ص

رع ومنهــا مـا ال يبــايل بــه الـشرع وأحكامــه وتوجيهاتـه، وليــست كــل سياسـة توصــف بأــا شـرعية، فكثــري منهــا تعـادي الــش
أمــا فقــه الــسياسة الــشرعية فهــو مــرادف عنــده للفقــه الــسياسي، والــذي هــو أحــد جوانــب الفقــه . وحيكــم فلــسفات خمتلفــة

وهـو اـال الـذي يغطيـه يف عـصرنا القـانون العـام . اإلسالمي الرحب فيشمل األحكام اليت تـنظم عالقـة احلـاكم بـاحملكوم
فقهــاء ضــمن أبــواب املوســوعات الفقهيــة، كمــا خصــصوا لــه مؤلفــات عرفــت باســم األحكــام بفروعــه املختلفــة، ودرســه ال

 .26، 15املرجع نفسه، ص. السلطانية
  .159 ابن خلدون، املقدمة، املرجع السابق، ص3
 .31 القرضاوي، السياسة الشرعية، املرجع السابق، ص 4
، عبــد الوهــاب خــالف، 13ية، املرجــع الــسابق، ص ينظــر ابــن القــيم اجلــوزي، الطــرق احلكميــة يف الــسياسة الــشرع 5

 .17السياسة الشرعية، املرجع السابق، ص



 

لفقهــاء وعــدم اخلــروج عليــه، إذ ســادت يف عــصره عقليــة اجلمــود علــى املــوروث التــزام مــا جــاء عــن ا
 . الفقهي يف مواجهة الزحف الغريب

وإذا كـــان هـــذا املوقـــف يف وقتـــه معقـــوال، فـــإن االســـتمرار علـــى هـــذا الـــضرب مـــن التعريـــف 
ستنبطة هــي تلـك األحكـام املــ: "كتعريفهـا بأـا. للـسياسة الـشرعية يف وقتنـا اليــوم، لـيس لـه مــا يـربره

النامجـــة عـــن تـــدخل والة األمـــور يف حركـــة التـــشريع اســـتهدافا ملطلـــق املـــصلحة، وإن خـــالفوا أقـــوال 
الفقهــاء املتبــوعني الــذين قــد يعملــون األقيــسة العامــة النظريــة أو يعملــون علــى تطبيــق الكليــات علــى 

 .1"مليةاجلزئيات، دون تبصر وتقدير ملا يتصل ا من مالبسات أو ما يكون هلا من آثار ع
ولعبد الرمحن تاج مفهوم آخر للسياسة الشرعية بـاملعىن العـام وبـاملعىن اخلـاص؛ فهـي بـاملعىن 

األحكام اليت تنظم ـا : "، أما باملعىن اخلاص فهي2العام تشمل كل أحكام الفقه اإلسالمي املدون
ة نازلة على أصوهلا مرافق الدولة، وتدبر ا شؤون األمة، مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريع

الكلية حمققة أغراضها االجتماعية، ولو مل يدل عليها شـيء مـن النـصوص التفـصيلية اجلزئيـة الـواردة 
ولـيس هـذا األخـري سـوى املعـىن العـام للـسياسة الـشرعية الـذي سـبق ذكـره، . 3"يف الكتاب أو الـسنة

 . أما املعىن األول فلم يقل به أحد من العلماء
ياسة الـــــشرعية يف معناهـــــا العـــــام، وكمـــــا اســـــتقر عنـــــد أغلـــــب البـــــاحثني ننتهـــــي إىل أن الـــــس

فقـه "وميكـن إطـالق . تدبري أمور الدولـة مبـا يتوافـق مـع أحكـام الـشريعة ومقاصـدها: املعاصرين، هي
علــى مــا ترتــب علــى ذلـــك مــن أحكــام لتمثــل يف جمموعهــا القــوانني الــيت تـــنظم " الــسياسة الــشرعية

وقــد اختــذت عنــد  . وتــضبط تــصرفات أويل األمــر جتــاه حقــوق النــاسالعالقــة بــني احلــاكم واحملكــوم
املعاصرين أبعادا أوسع يف مواجهة املفاهيم الغربية للسياسة، إذ أصبحت متثل جتسيدا حيا ألسلوب 

فـذهب . احلياة العامة اليت ينبغي أن يلتزم ـا اتمـع اإلسـالمي ويتميـز ـا عـن غـريه مـن اتمعـات
نـسبة الـسياسة إىل الـشريعة يـراد منهـا أن تتخـذ هـذه الـسياسة اء إىل القـول بـأن غري واحد من العلم

                                                 
جتــدر املالحظــة أن تعريــف خــالف كــان فيــه رد . 134حميــي الــدين قاســم، الــسياسة الــشرعية، املرجــع الــسابق، ص 1

ظروف اليت أطلقوا فيهـا هـذه ّعلى دعاة اجلمود على اجتهادات أصحاب املذاهب والتزام أقواهلم من غري نظر إىل تغري ال
 .  األقوال نبذا لالجتهاد وركونا إىل التقليد، وليس فيه طعن على الفقهاء وال يف قدرم على إدراك األمور والتبصر ا

هــ، 1415عبد الرمحن تاج، السياسة الشرعية والفقه اإلسالمي، مـن منـشورات جملـة األزهـر، عـدد رمـضان : ينظر 2
1/8-9. 

حممد حممد عبد : ينظر على سبيل املثال. وقد أخذ ذا املعىن بعض الباحثني يف دراسام. 1/12سه، املرجع نف 3
احلــي عبــد القــادر، الــسياسة الــشرعية وأثرهــا يف حتقيــق مــصاحل النــاس، رســالة ماجــستري، كليــة الــشريعة والقــانون، جامعــة 

 .20، 6األزهر، دت، ص 



 

، فهــي جتعــل مــن عقائــده مرجعيــة 1مــن الــشرع منطلقــا ومــصدرا هلــا، وتتخــذ منــه منهاجــا وغايــة هلــا
 مقاصــد وغايــات لعليــافكريــة عليــا، وجتعــل مــن خطتــه التــشريعية منهجــا هلــا، وتتخــذ مــن مقاصــده ا

وهــذا مــا يعطــي للــسياسة الــشرعية أبعــادا أوســع، ورمبــا خيرجهــا إىل مــا ميكــن أن  .تــسعى إىل حتقيقهــا
 .نسميه سياسة اإلسالم للمجتمع، أو منهج اإلسالم يف احلكم

الـسلطة التقديريـة الـيت منحهـا الـشارع : أما املعىن اخلاص للسياسة الشرعية فيستقر على أنـه
وهـذا . من األدلة الشرعية املعروفة عند الفقهاءلويل األمر خارج إطار احلكم الشرعي الثابت بدليل 

ما مل خيتلف عليه فقهاء املذاهب، إال ما نسب لبعض الشافعية من خالف يف حدود هذه السلطة 
 .2التقديرية، ونقلت إلينا مناظرات هلم مع ابن عقيل احلنبلي

ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب ها: : : : للللب ية ود رش ياسة ا هاحمك ا ية ود رش ياسة ا هاحمك ا ية ود رش ياسة ا هاحمك ا ية ود رش ياسة ا لللليليليليلحمك ا ع ل عسـ ل عسـ ل عسـ ل     للللسـ

 ودليلهــا يتعلــق بــاملعىن اخلــاص للــسياسة الــشرعية، الــيت البحــث يف حكــم الــسياسة الــشرعية
تعين التوسعة على احلكام يف القضايا املستحدثة اليت مل يرد بشأا دليل شـرعي، دون أن يكـون يف 

سـلطة تقديريـة  هذه التوسعة خروج عن الشريعة، أو مناقضة ألحكامهـا ومبادئهـا ومقاصـدها، فهـي
 .، وهو األمر الذي كان حمل أخذ ورد بني الفقهاءممنوحة لويل األمر كما سبق بيانه

والــسياسة الــشرعية ــذا املعــىن ضــرورية إلدارة شــؤون الدولــة ومــا تقتــضيه طبيعــة احلكــم مــن 
 أمــرا فيــه -ــذا املعــىن-وهلــذا كــان إنكــار الــسياسة الــشرعية . جتــاوب مــع احلــوادث وســرعة معاجلتهــا

تمع اإلسالمي وتعطيل للشريعة ذاامضرة با . 
) قـوانني سياسـية(ويذكر ابن القـيم اجلـوزي أن احلكـام يف عـصره وقبـل عـصره قـد اسـتحدثوا 

ـــد ملـــذاهبهم  ـــيهم الفقهـــاء جبمـــودهم علـــى التقلي ّبـــآرائهم وأهـــوائهم مبعـــزل عـــن الـــشرع، ملـــا ضـــيق عل
ا وإذ. 3وتعصبهم هلا، فرتك هؤالء الشرع وساروا  يف وضـع األحكـام دون اسـتفتاء لـه وال رجـوع إليـه

                                                 
 26، صرجع السابقامل يوسف القرضاوي، السياسة الشرعية  1
وقــد ظــن بعــض البــاحثني أن تلــك املنــاظرات . 13نقــل ذلــك ابــن القــيم يف الطــرق احلكميــة، املرجــع الــسابق، ص 2

كانت بني ابن عقيل واإلمـام الـشافعي، ولـيس كـذلك، لبعـد الـزمن بينهمـا، وأغلـب الظـن أن هـذه املنـاظرات كانـت بـني 
هلراســي، حيـــث كــان معاصــرا البــن عقيـــل، وتــذكر بعــض املعــاجم أن لـــه ابــن عقيــل والفقيــه الــشافعي املعـــروف بـــ إلكيــا ا

 .  مناظرات مع احلنابلة
رمبا يؤيد هذا الطرح ما جاء يف املواعظ للمقريزي عن . 13ابن القيم اجلوزي، الطرق احلكمية، املرجع السابق، ص 3

 نظر، فالتوصيف احلقيقي هلذه احلالة هو إال أن اعتبار ذلك تضييقا من الفقهاء فيه. القاضي الذي أثبت إعسار التجار



 

كنا ال نـرى أن الـسبب احلقيقـي والوحيـد وراء ذلـك هـو مجـود الفقهـاء، وإمنـا سـامهت فيـه معطيـات 
اجتماعية وتارخيية ال جمال للتفصيل فيها، إال أن لظاهرة تعصب أصحاب املـذاهب، وبالتـايل مجـود 

 .الفقه، دورا يف إجياد املناخ املالئم له
ة، املذهب احلنفـي حـىت إن مـنهم مـن عـرف وكان أكثر املذاهب توسعا يف السياسة الشرعي

، ولكنهم يقصدون ا العقوبات غري احملددة شرعا، ولذلك 1"حكم مل يرد به الشرع"السياسة بأا 
والظاهر أن السياسة والتعزير مرتادفـان، ولـذا ": انتهى ابن عابدين وهو من حمققي احلنفية إىل القول

ما وقع يف اهلداية والزيلعي وغريمها، بل اقتصر يف اجلوهرة عطفوا أحدمها على اآلخر لبيان التفسري ك
علــى تــسميته تعزيــرا، وســيأيت أن التعزيــر تأديــب دون احلــد، مــن العــزر مبعــىن الــرد والــردع، وأنــه يكــون 
بالــضرب وغــريه، وال يلـــزم أن يكــون مبقابلــة معـــصية، ولــذا يـــضرب ابــن عــشر ســـنني علــى الـــصالة، 

، فقـد ظهـر لـك ـذا أن بـاب التعزيـر اإلمام التعزير موكول إىل رأي إن: وقالوا... وكذلك السياسة 
 . 2" السياسةألحكامهو املتكفل 

واملرجح أن إطالق لفظ السياسة على العقوبات ووسائل الردع اليت يتخذها والة األمور يف 
 هــذا والــذي يتتبــع أقــواهلم يف. مواجهــة احنــراف أفــراد الرعيــة عمومــا هــو اصــطالح عــام عنــد الفقهــاء

اال ينتهي إىل مثـل هـذه القناعـة، وجيـد دالالت كثـرية تـدعو إىل اسـتبعاد فكـرة اختـصاص احلنفيـة 
منهــا علــى ســبيل املثــال، تقــسيم ابــن برهــان ). وأحيانــا التعزيــر(ــذه املطابقــة بــني الــسياسة والعقوبــة 

ات الــــيت تــــدخل العبــــادات والبياعــــات واملناكحــــات، والــــسياس: "أحكــــام الــــشريعة إىل أربعــــة أقــــسام
. 3..."فهــذه العقوبــات اــراة علــى أهــل الفــساد هــي للنظــام واملــصلحة.. ضــمنها أبــواب اجلنايــات

ويعين ذلك من كالمـه أن املقـصود بالـسياسات هـو العقوبـات الرادعـة ألهـل الفـساد، منهـا مـا نـص 
 . الشارع عليه وهي احلدود والقصاص، ومنها ما ترك لالجتهاد وهي التعازير

                                                                                                                                            
أن الفقهاء مجدوا على ظواهر األحكـام خمـالفني مقاصـد الـشرع يف إحقـاق احلـق، مـع ضـعفهم وقلـة نفـوذهم بـإزاء هـؤالء 

 ..األمراء
نقلــه عــن حاشــية الطهطــاوي علــى الــدر املختــار، . 98، صاملرجــع الــسابقحميــي الــدين قاســم، الــسياسة الــشرعية،  1

 .وفيه نظر. ق على ذلك بأنه عرف السياسة بأا جتاوز للشرع وعل2/62
 .4/178ابن عابدين، رد احملتار، املرجع السابق،  2
وذلــك مــن حيــث : "قــال. 2/234أمحــد بــن علــي بــن برهــان البغــدادي، الوصــول إىل األصــول، املرجــع الــسابق،  3

 ".رة يف الكليات دون اجلزئياتأي فهي ظاه.. اجلملة، أما التفاصيل فال نضمن ظهور املصلحة فيها



 

السياسة تغليظ جـزاء جنايـة : " من احلنفية من جعل السياسة أخص من التعزير بقولهمث إن
وتــبعهم يف ذلــك . 2"الــسياسة شــرع مغلــظ: "، وقــول آخــر1"هلــا حكــم شــرعي حــسما ملــادة الفــساد

فقهاء من املذاهب األخرى، وأحلق ذا املعىن كل ما له عالقة بالعقوبات ورفع الظلم ومعاملة أهل 
يــستحقون، كوســائل اإلثبــات الــيت توســعوا فيهــا، ألن الوقــوف عنــد البينــات الــشرعية قــد الفــساد مبــا 

 ...أدى إىل التالعب بالعدالة والتحايل عليها
سياسة ظاملة حترمها الـشريعة، : وهذا ما حدا ببعض الفقهاء إىل تقسيم السياسة إىل نوعني

مل، وتردع أهل الفساد، ويتوصل ـا إىل وسياسة عادلة، خترج احلق من الظامل، وتدفع كثريا من املظا
كمــا أن هــذا  .3املقاصــد الــشرعية، فالــشريعة توجــب املــصري إليهــا، واالعتمــاد عليهــا يف إظهــار احلــق

ـــسياسة بـــني مؤيـــد  ـــذي جيـــده الباحـــث بـــني أقـــوال العلمـــاء يف شـــأن ال أيـــضا مـــا يفـــسر التـــضارب ال
ومـن : "ج بـن اجلـوزي علـى احلكـام بقولـهومعارض، فالسياسة الظاملة هي ما شنع من أجلـه أبـو الفـر

أعظم خطأ السالطني واألمراء نظرهم يف سياسات متقدميهم وعملهم مبقتضاها من غري نظر فيمـا 
ورد به الشرع، ومن خطئهم تسمية أفعاهلم اخلارجة عن الشرع سياسـة، فـإن الـشرع هـو الـسياسة ال 

 قـوهلم يقتـضي أن الـشرع مل يـرد مبـا ووجه خطـئهم يف ذلـك أن مـضمون. عمل السلطان برأيه وهواه
يكفي يف السياسة فاحتجنـا إىل تتمـة مـن رأينـا؛ فهـم يقتلـون مـن ال جيـوز قتلـه، ويفعلـون مـا ال حيـل 

كمـــا أن هــذا مـــا محـــل الفقهــاء الـــذين دافعـــوا عــن توســـيع ســـلطة . 4"فعلــه، ويـــسمون ذلــك سياســـة
بـدل لفـظ الـسياسة بـإطالق، ) لـشرعيةالـسياسة ا(احلكام يف هذا اال، كابن القـيم، إىل اصـطالح 

 . لتمييز ما هو جائز يف الشرع عن غريه
مث إن املفهــوم اخلــاص للــسياسة الـــشرعية يف وقتنــا احلــايل، قــد أصـــبح ميثــل، يف نظــر غالبيـــة 
الباحثني املعاصرين، مصدرا تشريعيا إضافة إىل املصادر األخرى، إال أنه خاص باحلكام ووالة األمر 

حثني مـــن يـــشبهها باملـــصلحة املرســـلة واالستحـــسان وســـد الـــذرائع، اســـتنادا إىل مـــا ومـــن البـــا. عامـــة
الحظه عند دراسة املسائل اليت مثل ا الفقهاء للسياسة الشرعية، لوال أا ختتلف عنهـا مـن بعـض 
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أن احلكـم : أن السياسة الشرعية حتتاج إىل تدخل ويل األمر من أجل التنفيـذ، ومنهـا: الوجوه؛ منها
ند إىل السياسة ليس من الفقه العام الذي ال يتغري، بل من الفقه املرن الذي خيتلف باختالف املست

ويؤيـــد هـــذا الـــرأي أن  .1بـــل وحـــىت بـــاختالف أشـــخاص والة األمـــور أنفـــسهم...األزمـــان واألحـــوال
، إال أن 2 القـــرايف عنـــدما أراد أن يؤســـس للـــسياسة الـــشرعية جعـــل املـــصلحة املرســـلة مـــن بـــني أدلتـــه

 . ية مثل ذلك تشريعا إمنا يقبل جتوزاتسم
والــسياسة الــشرعية، بوصــفها ســلطة تقديريــة لــويل األمــر، هلــا مــا يؤيــدها مــن ســرية اخللفــاء 

وقد . ، ففي عهدهم كثري من األعمال والتصرفات اليت ميكن تصنيفها من هذا القبيل�الراشدين 
َتلقتهـــا األمـــة بـــالقبول، فلـــم يـــرو عـــن أحـــد مـــن الـــصحابة علـــى ذ لـــك نكـــري؛ وعليـــه فمهمـــا كانـــت ُ

تصرفات أويل األمر يف حدود ما مسح به الشرع هلـم، دخلـت يف مـسمى الـسياسة الـشرعية، أمـا إذا 
خالفت حدود الـشريعة، فقـد خرجـت عـن صـفة الـشرعية، ومل جيـز إقـرار ويل األمـر علـى اختاذهـا أو 

 . العمل مبقتضاها
ستعملوه مرتبطا بالشريعة ولكـن ذلـك استعمل علماء اإلسالم مضمون السياسة بإطالق وا

ال يعـين أن الـسياسة عنـدهم مـا خـرج عـن الـشريعة، وإمنـا اعتربوهـا صـناعة وفنـا للحكـم يتطلـب مــن 
دارسه وممارسه اكتساب علوم أخرى باإلضافة إىل علوم الشريعة،  وهي تتضمن أصول التعامـل مـع 

امـة وإدارة العالقـات االجتماعيـة إىل غـري العامة واخلاصة ومعرفة منازل النـاس وضـبط سـري احليـاة الع
. 3من زاوية إتقان ذلك واإلبداع فيه وحتقيق األهداف املرجـوة منـه بأقـل التكـاليف املمكنـة... ذلك

واخــتص مــضمون الــسياسة عنــد الفقهــاء، ســواء باســتعماهلا مطلقــة أم مقيــدة بوصــف الــشرعية، مبــا 
تـدبري املـصاحل، ومـا يتخـذه مـن وسـائل لتنفيـذ ميارسه صاحب الواليـة مـن اجتهـاد يف فـرض النظـام و

ورمبــا زاد بعــضهم يف ختصيــصها بــضرب مــن هــذه ... أحكــام الــشريعة وحتقيــق مقاصــدها علــى اخللــق
 .  السياسة يتعلق بالعقوبات والزواجر مما له مساس باحلريات واحلقوق
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ثاين ثايناملطلب ا ثايناملطلب ا ثايناملطلب ا ية وصW الوالية العامة به: : : : للللاملطلب ا رش ياسة ا ية وصW الوالية العامة بهQجهتاد جوهر ا رش ياسة ا ية وصW الوالية العامة بهQجهتاد جوهر ا رش ياسة ا ية وصW الوالية العامة بهQجهتاد جوهر ا رش ياسة ا عQجهتاد جوهر ا ل عسـ ل عسـ ل عسـ ل     للللسـ

 يف حياته ميارس دوره كرسول مبلغ ونيب هاد، كما كان أيضا يقـوم بـدور �لقد كان النيب 
القائد والـرئيس الـذي يتـوىل الـشؤون العامـة يف األمـة، وكـان القاضـي الـذي يلجـأ إليـه النـاس للفـصل 

. بيـــنهم يف خماصـــمام، وقـــد حفـــظ عنـــه الـــصحابة كـــل ذلـــك، وتناقلـــه املـــسلمون جـــيال بعـــد جيـــل
الفقهاء من التمييز بني ما طبيعته التشريع الدائم، وما طبيعته التصرف اجلزئي القـائم علـى وليتمكن 

 حبـسب الـصفة �االجتهاد يف معاجلة أوضاع وقتية، كان البد هلم من التفريـق بـني تـصرفات النـيب 
ة اليت تصرف على أساسها؛ بصفته نبيا وبصفته حاكما وبصفته إماما، وهو أمر يدل على أن الوالي

فيحـق لنـا التـساؤل . ال تنفصم عن االجتهاد، فهي لـصيقة بـه وال ميكـن أن تكتمـل حقيقتهـا إال بـه
بعد ذلك عن طبيعـة االجتهـاد املنـوط بالواليـة العامـة ومـا يتعلـق ـا مـن الـسياسة الـشرعية، وهـو مـا 

 .يتبني يف الفروع الثالثة التالية

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول نيب : : : : ٔٔ يزي بني انواع ترصفات ا نيب ا يزي بني انواع ترصفات ا نيب ا يزي بني انواع ترصفات ا نيب ا يزي بني انواع ترصفات ا لا لمت لمت لمت ٔٔمت ٔٔ     ����لللل

 من أقوال وأفعال وتقريرات، بغرض �سبق احلديث عن وجوب التمييز بني ما صدر عنه 
التبليغ، وبني ما صدر عنه من مثـل ذلـك بـوازع اجلبلـة أو دافـع املعـاش علـى سـبيل الـرأي، انـسجاما 
مــــع معــــارف قومــــه وعــــادام وســــبل ضــــرم يف األرض ممــــا ال يتعلــــق بتبليــــغ الرســــالة، وإمنــــا خيــــضع 

 مـا ظـاهره �إال أن مـن ضـروب الـسنة الـيت صـدرت عـن النـيب . 1ّلبيئة ومقـدرات العـصرملعطيات ا
التــشريع ولكنــه ال يقــصد بــه التــشريع الــدائم الــذي يلــزم األمــة علــى مــدى العــصور، بــل قــد يكــون 
ـــة أو تعـــامال مـــع ظـــرف طـــارئ، فيختلـــف التعامـــل معـــه يف اســـتنباط األحكـــام  ـــة جزئي معاجلـــة حلادث

 . التباعالشرعية ويف وجوب ا

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ نيب : : : : للللبببب نيب انواع ترصفات ا نيب انواع ترصفات ا نيب انواع ترصفات ا للللانواع ترصفات ا ٔٔ ٔٔ����    

 مــن فعــل أو قـــول أو تقريــر، وترتبــت عليــه آثـــار �يقــصد بالتــصرف مــا صــدر عـــن النــيب 
قــال . إىل غــري ذلــك... شــرعية، مــن إنــشاء حقــوق أو إلــزام ــا أو إطــالق أمــر أو تقييــده أو إباحــة

فجميــع ... األحكــم واملفــيت األعلــم هــو اإلمــام األعظــم والقاضــي �اعلــم أن رســول اهللا : "القــرايف
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املناصــب الدينيــة فوضـــها اهللا إليــه يف رســالته، وهـــو أعظــم مــن كـــل مــن تــوىل منـــصبا منهــا يف ذلـــك 
 . 1..."املنصب إىل يوم القيامة

 حبسب األوصاف اليت كـان يتـصف ـا وفـق املناصـب الـشرعية �فقسم العلماء تصرفاته 
مــا كــان مقـصودا بــه التــشريع العــام وبـني مــا نظــر فيــه ألســباب الـيت خولــه اهللا تعــاىل، حــىت مييـزوا بــني 

ففرقوا بني تصرفاته بوصفه نبيا ورسـوال مبلغـا، وبـني تـصرفاته بوصـفه قاضـيا، . جزئية أو ملصاحل وقتية
 حبــسب كــل �وتــصرفاته بوصــفه إمامــا وقائــدا للمــسلمني، وخيتلــف معــىن التقيــد بــسنة رســول اهللا 

 يتصرف بالفتيـا والـسلطنة، وكـل مـن األمـرين �النيب : "السبكيقال . 2جانب من هذه التصرفات
ويظهـــر أثــر التــصرفني مـــن . ناشــئ عــن اهللا تعــاىل، فإنـــه عليــه الــصالة والـــسالم ال ينطــق عــن اهلــوى

العموم واخلصوص، فالتصرفات بالفتيا شرع عام أبد اآلبدين ودهر الداهرين، وبالـسلطنة قـد خيـتص 
 . 3"يف كل زمان حبسب املصاحل

غــري أن غالــب "فــاتفق العلمــاء علــى وجــوب التمييــز بــني هــذه التــصرفات عنــد االســتدالل، 
 منهـا مـا يكـون بـالتبليغ �مث تقـع تـصرفاته . 4 بالتبليغ، ألن وصـف الرسـالة غالـب عليـه�تصرفه 

والفتوى إمجاعا، ومنها ما جيمع الناس على أنه بالقضاء، ومنهـا مـا جيمـع النـاس علـى أنـه باإلمامـة، 
، فيختلفـون يف األخـذ مبقتـضى تـصرفه 5.."ا مـا خيتلـف العلمـاء فيـه لـرتدده بـني رتبتـني فـصاعداومنه

 .وفقا لذلك
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ابـــن عاشـــور أن القـــرايف هـــو أول مـــن اهتـــدى إىل النظـــر يف هـــذا  ويعتقـــد. 337-336، املرجـــع الـــسابق، ص شريعيةالتـــ
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يب حنيفـة ومالــك والــشافعي، ومل يكـن القــرايف إال جامعــا أ: مـن العلمــاء، وقــد متهـد ذلــك عنــد علمـاء املــذاهب املؤســسني
ملذاهبهم وحمررا ملوضع اخلالف عندهم حىت خصص رسالة كاملة يف املوضوع بعد أن أوردهـا يف كتـاب الفـروق كإحـدى 

 .املسائل
جــود، عــادل أمحــد عبــد املو: تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكــايف الــسبكي، األشــباه والنظــائر، حتقيــق 3
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والتصرف باإلمامة أمر مستقل عن الرسالة، ألن الرسـالة ال يـدخل فيهـا إال التبليـغ عـن اهللا 
هم اهللا تعـاىل تعاىل، وال تستلزم أن يكون قد فوضت إليه السياسة العامة، ألن من الرسل الـذين بعـث

 أو قاله مما يتعلق بتسيري شؤون الدولة يعد أمرا �من مل يتول إمامة وال أنشأ دولة، فما فعله النيب 
 �وأمـا تـصرفه : "هذا ما أثبته القرايف بقولـه. 1زائدا على مقتضى الرسالة الذي يقتصر على التبليغ

ء، ألن اإلمـام هــو الـذي فوضــت إليــه باإلمامـة فهــو وصـف زائــد علـى النبــوة والرســالة والفتيـا والقــضا
السياسة العامة يف اخلالئـق، وضـبط معاقـد املـصاحل ودرء املفاسـد وقمـع اجلنـاة وقتـل الطغـاة وتـوطني 

وهذا ليس داخال يف مفهوم الفتيـا وال احلكـم . العباد يف البالد إىل غري ذلك مما هو من هذا اجلنس
 .يس ملزما لألمة وال لإلمام إذا رأى املصلحة يف غريهواجتهاده يف ذلك ل. 2"وال الرسالة وال النبوة

 يتــوىل املناصـب الدينيــة املتعلقــة بالواليــة العامــة، كانــت نــسبة �وملـا كــان اإلمــام بعــد النــيب 
اإلمام إىل املفيت والقاضي كنسبة الكل إىل اجلزء، إذ اإلمام املستكمل شروط اإلمامة، له أن يقضي 

مــن ذلــك ممــا لــيس بفتيــا وال قــضاء ممــا هــو مــن أعمــال اإلمامــة وال وأن يفــيت، ولــه أن يفعــل أكثــر 
والخـتالف األسـاس الـذي ينبـين عليـه منـصب كـل مـنهم اختلفـت . يشاركه فيهـا القاضـي وال املفـيت

وظهــر حينئــذ أن . "ُطبيعــة عمــل كــل مــن هــذه املناصــب وبالتــايل طبيعــة االجتهــاد الــذي يعتمــد فيــه
تمد األدلة، وأن تصرف اإلمامة الزائد على هذين يعتمد املصلحة القضاء يعتمد احلجاج، والفتيا تع

فــالتفريق بــني عمــل الــوالة وعمــل . 3"الراجحــة أو اخلالــصة يف حــق األمــة، وهــي غــري احلجــة واألدلــة
وهو املعيار الذي اعتمده املـاوردي يف . القضاة يرجع إىل اختالف طبيعة اإلمامة عن طبيعة القضاء

اء ونظر القضاة يف اجلرائم؛ يوسع من سلطة األمري ويضيق من سلطة القاضي التفريق بني نظر األمر
الختــصاص األمــري بالــسياسة واختــصاص : "ويعلــل ذلــك بقولــه... عنــد االســترباء وقبــل ثبــوت احلــد

 .4"القضاة باألحكام
 بوصـــفه إمامـــا تعــد أحكامـــا شـــرعية نافـــذة يف النـــاس الـــذين �إن األحكــام الـــيت أصـــدرها 

عاشوا حتت سـلطته، كاألحكـام الـيت ترتبـت علـى إبرامـه معاهـدات مـع أمـم أخـرى، مشلهم حكمه و
فليس على عامـة املـسلمني بعـده أن يفعلـوا . إىل غري ذلك... أو تصرفاته يف أموال العطايا وتوزيعها

                                                 
رســل هللا تعــاىل علــى وجــه الــدهر قــد بعثــوا بالرســائل الربانيــة، ومل يطلــب مــنهم غــري التبليــغ فكــم مــن : "قــال القــرايف 1
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مثل فعله، وال على األئمة من بعده أن يلتزمـوا مثـل مـا فعلـه حرفيـا، وال أن يتقيـدوا يف ذلـك بـشيء 
 تقتضيه املصلحة العامة للمسلمني، على أال خيرجوا عن احلدود املرسومة للصالحيات اليت سوى ما

فــإن رأى إمــام أو رئــيس دولـــة املــصلحة يف االتبــاع حبرفيــة تلـــك . خــوهلم الــشارع التحــرك يف دائرـــا
األحكام أو بعضها التزم ا، وإن رأى املصلحة تقتـضي األخـذ بوجـوه أخـرى ضـمن احلـدود العامـة 

املعاهـدة الـيت أبرمهـا رسـول اهللا : ومثـال ذلـك. 1ملرسومة تبليغا، كان عليه أن يتبع مقتضى املصلحةا
 بــني املــسلمني ويهــود خيــرب، بعــد أن وضــعت احلــرب أوزارهــا ونــصر اهللا املــسلمني، فقــضى النــيب �
، اســـتجابة لطلـــب اليهـــود، بـــأن يبقـــيهم يف األرض علـــى أن تكـــون ملكـــا للمـــسلمني، مث أقـــرهم �

 .2، اقتضت املصلحة أن خيرجهم منها ففعل� عليها، مث ملا جاء عمر �بوبكر أ

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب تفريق بني ترصفاته : : : : للللب تفريق بني ترصفاته اTر ا تفريق بني ترصفاته اTر ا تفريق بني ترصفاته اTر ا للللاTر ا ٓٓ ٓٓ����    

 حبــسب اخــتالف أوصــافه، أن آثارهــا يف الــشريعة خمتلفــة، �ومغــزى التفريــق بــني تــصرفاته 
يامــة، خياطــب بــه كــل فكــل مــا قالــه أو فعلــه علــى ســبيل التبليــغ يكــون حكمــا عامــا ثابتــا إىل يــوم الق

أمــا مــا تــصرف بــه عليــه .. حــي ويأتيــه بإرادتــه إن كــان مطلوبــا أو مباحــا، وجيتنبــه إن كــان منهيــا عنــه
الــصالة والــسالم بوصــف اإلمامــة ال التبليــغ، فــال جيــوز ألحــد أن يقــدم عليــه إال بــإذن اإلمــام، وأمــا 

 ألن سـبب تـصرفه بوصـف تصرفه بوصف القضاء، فال جيوز ألحد أن يقدم عليه إال حبكم حـاكم،
 بطريـق اإلمامـة أو القـضاء ال �واملعىن، أن ما فعلـه النـيب . 3اإلمامة ووصف القضاء يقتضي ذلك

 قالــه أو فعلــه، إال بــإذن اإلمــام أي بتــصريح مــن �جيــوز ألحــد اإلقــدام عليــه بــدعوى أن الرســول 
 .4الدولة، أو حبكم قضائي حبسب طبيعة التصرف

 علـــى كـــون بعـــض تـــصرفاته بـــالفتوى، أو باإلمامـــة أو بالقـــضاء، مث إن العلمـــاء قـــد يتفقـــون
وخيتلفون يف تنزيل بعض التصرفات علـى واحـد منهمـا، فيرتتـب علـى ذلـك اخـتالف يف حكـم هـذا 

وينــضبط كــل ذلــك بتحديــد الفقيــه ملوقفــه مــن . التــصرف أو ذاك حبــسب تكييــف اتهــد للموقــف
فــإذا قــال : "... ى، أم اإلمامـة؟ قــال الـسبكي الفتــو�هــل الغالـب يف تــصرفاته : قـضية أعــم، وهـي
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 قــوال أو فعــال، ظهــر مــن أي التــصرفني هــو، فــال إشــكال، وإن مل يظهــر فاألغلــب عنــد علمائنــا �
: ومــن األمثلـــة الــيت تـــضرب يف ذلـــك. 2..." علـــى التــصرف بالفتيـــا، وعنــد احلنفيـــة بـــالعكس1حيمــل

نفيـة علـى اإلمامـة، فيجتهـد اإلمـام فيمـا يـراه إحياء املوات؛ أجراه الـشافعية علـى الفتـوى، وأجـراه احل
 أجــراه الــشافعي علــى "مــن قتــل قتــيال فلــه ســلبه" �ومنهــا ســلب القتيــل يف قولــه . األصــلح عنــدهم

الفتـــوى فيكـــون حكمـــا شـــرعيا ملزمـــا، ويرتتـــب عليـــه أن يكـــون الـــسلب للقاتـــل مطلقـــا، وأجـــراه أبـــو 
 .  3شرتطه له اإلمام يف الغزوةحنيفة على اإلمامة فال يكون السلب للقاتل إال إذا ا

 أيـضا، أن تـصرفاته باإلمامـة والقـضاء �ومن الفوائد اليت تؤخذ من تقسيم تصرفات النيب 
تتــضمن اخلطــوط العريــضة ملنظومــة األحكــام اخلاضــعة للــسياسة الــشرعية واملبــادئ العامــة الــيت ــيمن 

 لألمـة، وكـذلك القواعـد العامـة الـيت  وتبليغـا منـه�وهي ما يعتربها البوطي توقيفـا مـن النـيب . عليها
ولكــن هـــذه يف نظرنــا ليـــست . 4حتكــم القــضاء ممـــا يتعلــق بقيمــة البينـــات والقــرائن وأصـــول احلجــاج

 .  بالقصد الثاين�أحكاما تفصيلية، وهي تؤخذ من تصرفات النيب 
 يف حياتـه ليـست علـى نـسق واحـد مـن �فظهر بالبيـان الـسابق أن طبيعـة تـصرفات النـيب 

االستدالل ا، والسبب أن منهـا مـا سـبيله التـشريع ووضـع األحكـام لألمـة مـن أجـل امتثاهلـا حيث 
على مر الزمان، ومنها ما هو معاجلة ألوضاع ظرفية وجتاوب مـع معطيـات الواقـع الـذي عاشـه النـيب 

 ميكن له االجتهاد يف كال الضربني �هذا مع أن العلماء متفقون على أن النيب .  مع املسلمني�
مــن التــصرف، غــري أن اجتهــاده يف األحكــام وأمــور التــشريع ملــزم لألمــة علــى خــالف اجتهــاده يف 

 . املصاحل بوصفه إماما

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا     تتتتارباط الوالية 9الجهتادارباط الوالية 9الجهتادارباط الوالية 9الجهتادارباط الوالية 9الجهتاد: : : : للللالفرع ا
ُانتهينــــا ســــابقا إىل أن الــــسياسة الــــشرعية مبعناهــــا اخلــــاص هــــي مكنــــة للتعامــــل مــــع الوقــــائع 

حبيث يكـون لـويل األمـر صـالحية القيـام ... القتصادية والسياسيةاالجتماعية والقانونية والقضائية وا
مبا جيب مـن إحقـاق احلـق، وإحـالل العـدل والـسلم االجتمـاعي ودفـع اجلـور والظلـم والفـساد، وأـا 
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بــاملعىن العــام ممارســة وظيفــة الواليــة يف أوســع جماالــا ونطاقهــا، إذ تعــين تــدبري أمــور النــاس وشــؤون 
 وكـــال املعنيـــني جيعـــالن مـــن الـــسياسة الـــشرعية وســـيلة ملواجهـــة املـــشكالت .دنيـــاهم بـــشرائع الـــدين

املتجــددة وغــري احملــصورة للمجتمـــع املــسلم، مبــا يف يـــد ويل األمــر مــن نـــصوص شــرعية، ومــا خولتـــه 
الــشريعة مــن واليــة وقــدرة علــى التــصرف مبــا يــستتبعه مــن تفكــري وتــدبري واجتهــاد يف حتــصيل اخلــري 

ومــن هنــا كــان . رور عنــه، واألخــذ بيــده حنــو الفــالح يف الــدنيا واآلخــرةللمجتمــع املــسلم ودفــع الــش
 . 1"والوالية اجتهاد: "االجتهاد لصيقا بصاحب الوالية حىت قال بعض العلماء

وال يعين ذلك ما يراه بعض البـاحثني أن الـسياسة الـشرعية أداة لالسـتدالل املـصلحي علـى 
ات الــيت حتقــق املــصلحة العامــة يف النــوازل، أو تــدفع األحكــام، يــستعملها أولــو األمــر يف صــنع القــرار

، إذ ال ميكــــن اعتبــــار الــــسياسة 2الــــضرر العــــام باالســــتناد إىل األصــــول والقواعــــد الكليــــة يف الــــشريعة
الـــشرعية أداة اســـتداللية، ألـــا ال تتـــضمن منهجـــا وال طريقـــة ملعرفـــة األحكـــام علـــى غـــرار املـــصلحة 

فعنـدما اســتعملها مــن . لــة الــيت اعتمـدها الفقهــاء يف االجتهــاداملرسـلة واالستحــسان وغريهــا مـن األد
اســـتعملها بـــاملعىن اخلـــاص، إمنـــا عـــىن ـــا توســـيع ســـلطة ويل األمـــر يف تقـــدير العقوبـــات زيـــادة علـــى 
احلدود املشروعة، سواء فيما مل ينص على عقوبتـه، أو نـص علـى ذلـك لكـن العقوبـة أصـبحت غـري 

   4..أو العتماد طرق يف اإلثبات مل ترد ا النصوص الشرعية ، 3..رادعة ألهل الفساد يف ظرف ما
وإمنا برز النقاش عنـد الفقهـاء حـول الـسياسة ومـدى شـرعيتها، ملـا توسـع الـوالة واألمـراء يف 

أمــا أصــل .  مــن غــري ســبب شــرعي وال دليــل يــدل عليــهمســلطتهم، ونــالوا مــن أبــشار النــاس وأمــواهل
 عندهم، ألن السياسة هي مهمة ويل األمر أساسا، وتعتمـد تصرف الوالة بالسياسة فهو أمر مسلم

                                                 
 .87العواصم من القواصم، املرجع السابق، ص: وهو أبو بكر بن العريب يف كتابه 1
 .114ابق، صفوزي خليل، املصلحة العامة، املرجع الس 2
وقـد جلـأ إليهـا احلنفيـة بـشكل خـاص ألـم ال يـرون . وهو ما انتصر له ابن عقيل من احلنابلة وجـادل الـشافعية فيـه 3

القيــاس يف احلــدود والكفــارات، كمــا يف جــرائم اللواطــة والــسحاقة الــشبيهة بالزنــا، فلــم يلحقوهــا بــه قياســا، وإمنــا جعلـــوا 
ن حتديــد عقوبتهــا ســلطة تقديريــة لــويل األمــر يف نظــر احلنفيــة، أمــا عنــد بــاقي وبــذلك يكــو. عقوبتهــا مــن بــاب الــسياسة

 ينظــر يف .الفقهــاء ممــن يقولــون بالقيــاس فتلحــق جبرميــة الزنــا قياســا، فــال يكــون ذلــك احلكــم مــن بــاب الــسلطة التقديريــة
 أمحــد الزجنــاين، ختــريج شــهاب الــدين حممــود بــن: اخــتالف احلنفيــة مــع اجلمهــور يف إجــراء القيــاس يف احلــدود والكفــارات

. 271-269م، ص 1999هـ، 1420حممد أديب صاحل، مكتبة العبيكان، الرياض، : الفروع على األصول، حتقيق
، مؤســــسة الرســــالة، بــــريوت، 2مــــصطفى ســــعيد اخلــــن، أثــــر االخــــتالف يف القواعــــد األصــــولية يف اخــــتالف الفقهــــاء، ط

 . 521-507م، ص 2000هـ، 1421
 ...ودافع عنه بعض احلنابلة كابن تيمية وابن القيم. قهاء من املذاهب املختلفةوهو موقف مجهور الف 4



 

فيما تعتمد على جتارب األولني، والتأمل يف النتائج اليت ترتبت عنها، مما يكسب ويل األمر حكمـة 
 .  وهذا هو موضوع علم السياسة عندهم. 1يف النظر وتقديرا صحيحا لألمور

لهـا، حتقيـق الـسلم االجتمـاعي مـن وعلى رأس احلكم واملقاصد الـيت شـرعت الواليـة مـن أج
خالل فض النزاع ومنع التشاجر والفوضى داخل اتمع، وتقوم والية القضاء مبعاجلة ما حيدث من 
ذلك بني األفراد يف اتمع من خالل النظر يف القضايا احلاصلة واملعروضـة عليهـا، بينمـا ال يتوقـف 

رهـــا يتـــسع ليـــشمل اختـــاذ الوســـائل الالزمـــة ملنـــع عنـــد ذلـــك، فـــإن دو) التنفيذيـــة(دور الواليـــة العامـــة 
حــصول مثــل هــذه النزاعـــات ووقــوع الظلــم واحليـــف علــى النــاس، وهــذا ممـــا خيوهلــا التــدخل مبعاجلـــة 
األمور وضبطها ملنع التظامل بني النـاس، ودرء تعـسف أصـحاب الواليـات والوظـائف واألعمـال الـيت 

 .2قضاء وكانت أوسع منه اجتهاداومن هنا اختلفت اإلمارة عن ال... حيتاجها الناس
والعلماء متفقون على أن اإلمام أحق بالتصرف يف شؤون اإلمامة، وأن على األمـة بعـد أن 

؛ 3تسند له السلطة اختيارا منها، أن توكل تصريف األمور إليه من غـري افتيـات عليـه وال معارضـة لـه
 الـشارع وال سـبيل إىل الرتجـيح، إال إذا ذلك أن أوجه املصاحل اليت ينظر فيها اإلمام متقاربـة يف نظـر

 ..كان األمر مفوضا إىل جهة واحدة تأخذ بزمام األمور ومتضي املصاحل مـن غـري تـردد وال تـضارب
 إىل اليمن واليـا عليهـا، فقـد أقـره علـى االجتهـاد عنـدما �وهو مقتضى حديث معاذ إذ بعثه النيب 

أجتهــد رأيــي وال : "، قــال� وســنة رســوله ال جيــد ملــا يعــرض لــه مــن احلــوادث حكمــا يف كتــاب اهللا
 .4"آلو

بــذل الوســع يف معرفــة األحكــام بــالنص : مث إن االجتهــاد يطلــق ويــراد بــه املعــىن األعــم وهــو
مـــا يعـــرف بـــه احلكـــم مـــن غـــري رجـــوع إىل نـــص أو أصـــل معـــني كقـــيم : اخلفـــي، ومعـــىن أخـــص وهـــو

                                                 
حممــد : هــذا مــا قــدم بــه ابــن الــوزير املغــريب لرســالته يف الــسياسة، ضــمن جمموعــة رســائل الــسياسة الــشرعية، حتقيــق 1

وقد قسم السياسة . 91م، ص2003هـ، 1424إمساعيل الشافعي، وأمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
ووضـع لكـل نـوع قواعـد مـستقاة مـن هـدي . سياسة السلطان نفسه، وسياسـته خاصـته، وسياسـته رعيتـه: إىل ثالثة أنواع

وانظر . 108-91اإلسالم ومن احلكمة النافعة يف حسن أدائه مهمته يف صالح رعيته ويف احملافظة على سلطانه، ص 
 .ما جاء يف مفهوم السياسة أعاله

ظ ذلـك يف تنـاول الفقهـاء الـذين كتبـوا يف األحكـام الـسلطانية للـسلطات املخولـة للواليـات املختلفـة والفـروق يالح 2
 . اليت وضعوها للتمييز بينها

القاضـي أبـو يعلـي، األحكـام الـسلطانية، . 50املـاوردي، األحكـام الـسلطانية، املرجـع الـسابق، ص: ينظر يف ذلك 3
 .28املرجع السابق، ص

 .واحلديث يعد أصال لالجتهاد عند العلماء.  داود، كتاب األقضية، باب اجتهاد الرأي يف القضاءرواه أبو 4



 

ى دليال توسعا، وإمنا مسي االجتهـاد والبد للسياسة من أمارة حيصل ا الظن، وقد يسم. 1املتلفات
فيها سياسة، ألن إجراء أحكامها موكول إىل نظر ذي الواليـة، فيجـب طاعتـه مهمـا اقرتنـت بطاعـة 

 . 2اهللا سبحانه وتعاىل وظهرت املصلحة اليت ال يعارضها مفسدة أعظم منها حال إصدارها
شرعية وتنفيـذها ليـصل إىل هذا وإن معىن اجتهاد ويل األمر يتعدى جمـرد معرفـة األحكـام الـ

وقـد كـان . معىن أكثر إجيابية يف التدبري والتخطيط، وكـل ذلـك مـن قبيـل االجتهـاد يف معنـاه الواسـع
اإلمام مالك حييل على رأي اإلمام يف كثري مـن القـضايا االجتماعيـة واالقتـصادية العامـة الـيت مل يـرد 

ما ورد يف : ومن األمثلة على ذلك. لكرمي وال نزل بشأا حكم يف القرآن ا�فيها حكم عن النيب 
 4..، وأن نصيب العامل حيدده اإلمام3املوطأ أن التنفيل يف الغنيمة موكول إىل اجتهاد اإلمام

بــل إن ذلــك شــأن كــل صــاحب واليــة، فقــد نــص الفقهــاء علــى وجــوب تفــويض األمــر إليــه 
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 6.."حلصول العلم وسداد األمر
، ويف أن اجتهــاد اإلمــام 7"فــإن اخلــرية مــن أحكــام الــشريعة: "وقــال اجلــويين يف ختيــري اإلمــام

إلمــام، وهــو فــإن االجتهــادات جبملتهــا ال وقــع هلــا باإلضــافة إىل ا: "..مقــدم علــى اجتهــاد غــريه قــال
ويف إلـزام القاضـي احملكـوم عليـه باجتهـاده حـىت لـو كـان . 8"يستتبع اتهـدين أمجعـني وال يتبـع أحـدا

فإن استتبع جمتهدا فالسبب فيه أنه وإن ساواه يف االجتهاد، فقد : ".. هذا احملكوم عليه جمتهدا قال

                                                 
 .32أمحد بن عبد اهللا الصنعاين، الغصون املياسة، املرجع السابق، ص 1
 .33املرجع نفسه، ص 2
 .367-366، ص املرجع السابقمالك بن أنس، املوطأ،  3
 .216-215املرجع نفسه، ص  4
 .83لنساء، اآلية سورة ا 5
 . 101املاوردي، األحكام السلطانية، املرجع السابق، ص 6
 .465اجلويين، الغياثي، املرجع السابق، ص 7
 ما مفاده أن اإلمام إذا دعا إىل موجب اجتهاده وجـب علـى مـن 217-216ويف ص . 126املرجع نفسه، ص 8

ألنــه لــو مل يتعــني .  ال علــى الظــن، ألن خمالفــة اإلمــام حمرمــةدعـاهم متابعتــه، فــإن أبــوا قــاتلهم، وقتــاهلم مبــين علــى القطــع،
 . لبقيت األمور على اخلالف املعهود بني الفقهاء، وملا مت حسم األمر) االجتهاد(اتباع اإلمام يف مسائل التحري 



 

فالواليـــة . 1."علـــى تفـــنن اآلراءأرىب عليـــه بالواليـــة، وهـــي تقتـــضي االســـتيالء واالســـتعالء واالحتـــواء 
وقــال القاضــي عبــد . العامــة يف نظــره تقتــضي أن يأخــذ صــاحب الواليــة برأيــه مــن كــان حتــت واليتــه

أن يلـزم غـريه احلقـوق باجتهـاده، وإن كـان ذلـك الغـري ) أي القاضي(وقد ثبت أن للحاكم : "اجلبار
مــا نــص البــاقالين علــى عــدم صــحة ، ك2"يف العلــم والعقــل مبنزلتــه، ســواء وافــق اجتهادنــا أو خالفــه

 .3اشرتاط مذهب معني على اخلليفة عند مبايعته
أن اتهـــد ال  "..�وجـــاء يف الـــصواعق احملرقـــة، يف نقـــد الثـــوار وظلمهـــم للخليفـــة عثمـــان 
 .4"يعرتض عليه يف أموره االجتهادية، لكن أولئك املالعني ال فهم هلم وال عقل

 أن لـــصاحبها ســـلطة تقديريـــة، ومـــن مظـــاهر هـــذه فالواليـــة مـــن حيـــث كوـــا واليـــة تقتـــضي
الــسلطة التقديريــة، النظــر يف املــصاحل ممــا ال يتعلــق حبكــم شــرعي، ومنهــا، احليــز الــذي يرتكــه الــنص 

فـوايل الـصدقات مـثال، إذا كـان مـن عمـال التفـويض، أي . 5للمالءمة بني تطبيق النص وبـني الواقـع
علـى رأيـه واجتهـاده ال علـى اجتهـاد اإلمـام، وال صاحب واليـة، يأخـذها فيمـا اختلـف فيـه الفقهـاء 

وال جيــوز لإلمــام أن يــنص لــه علــى قــدر مــا يأخــذه، إال إذا كــان مــن . علــى اجتهــاد أربــاب األمــوال
 .، وعمال التنفيذ ليسوا والة على احلقيقة6عمال التنفيذ

 هــذا هــو ومــن هنــا يتبــني لنــا أن الواليــة تــرتبط، بطبيعتهــا، باالجتهــاد وســلطة التقــدير، وأن
وإمنا يطلق على باقي املناصب اليت ال تتضمن االجتهاد واليـة جتـوزا، مـن بـاب أن هلـا . األصل فيها

مث إن لالجتهاد ضروبا ختتلف حبسب األمر اتهد فيه . سلطة التنفيذ، أما أن تكون والية تامة فال
 وقــد تكــون غايتــه معرفــة والثمــرة املبتغــاة منــه؛ فقــد تكــون الغايــة منــه التوصــل إىل احلكــم الــشرعي،

 .أصلح األمور وأوفقها للمجتهد له، وهذا ما نتبينه حاال

                                                 
 .299اجلويين، الغياثي، املرجع السابق، ص 1
 ،عبـد احللـيم حممـود وسـليمان دنيـا:  حتقيـق،وحيـد والعـدلاملغـين يف أبـواب الت ،أبو احلسن عبـد اجلبـار األسـدآبادي 2

 .155، ص2 قسم20الد ،تم، د د،رتمجةالدار املصرية للتأليف وال
 .231التمهيد، املرجع السابق، ص: ينظر 3
 . 175، صاملرجع السابقالصواعق احملرقة،   ابن حجر اهليثمي،4
 .250مصطفى كمال وصفي، مصنفة النظم اإلسالمية، ص 5
 .208املاوردي، األحكام السلطانية، ص: ينظر 6



 

ثالث ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا     ططططببببيعة اجهتاد الواليةيعة اجهتاد الواليةيعة اجهتاد الواليةيعة اجهتاد الوالية: : : : للللالفرع ا
بعــد أن تبــني أن لــصاحب الواليــة احلــق يف االجتهــاد ســواء يف تعيــني املــصاحل، أو يف إدراك 

ل لــصاحب الواليــة عنــد احلكــم الــشرعي وتنزيلــه، نفــصل مــا أحملنــا إليــه مــن أن االجتهــاد الــذي يوكــ
اجتهـاد يف احلكـم الـشرعي، ويـشرتك فيـه : معاجلته لألمور العامة املتعلقة بشؤون احلكـم علـى نـوعني

اجتهـاد : والنـوع الثـاين. كل من بلغ درجة من العلم تؤهله لالجتهاد، فهو لـيس حكـرا علـى الواليـة
وع األول مـــن االجتهـــاد، وإمنـــا يف تبـــني وجـــه املـــصلحة، وهـــو ال حيتـــاج إىل الـــتمكن مـــن أداوت النـــ

وله صـلة ... يتطلب من القائم به احلكمة والتبصر والقدرة على معرفة خفايا األمور وتقدير عواقبها
كما نتعـرض لتـصحيح بعـض املفـاهيم ). الكفاية(بشرط من شروط الوالية أطلق عليه العلماء لفظ 

 . ملرسلة اليت تتعلق بالنوع األول منهاليت ختلط بني النوع الثاين من االجتهاد وبني املصلحة ا

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ     Qجهتاد نوعانQجهتاد نوعانQجهتاد نوعانQجهتاد نوعان: : : : للللبببب

ّتبني آنفا أن السياسة يف األصل عنـد علمـاء اإلسـالم هـي استـصالح اخللـق وإرشـادهم إىل 
الطريق املنجي يف الدنيا واآلخرة، فهي ليـست قاصـرة علـى والة األمـور بـل تـشمل األنبيـاء والعلمـاء 

.  هــذا اإلصــالح للعلمــاء وأويل األمــر كــل حــسب طبيعــة مــا وكــل إليــهفاإلســالم قــد فــوض.. أيــضا
وإذا كان اإلسالم غايته إصالح حال الناس، وإقامة العدل فـيهم وخطتـه وطريقتـه اليـسر ـم ورفـع "

احلرج عنهم فهو بال ريب كفيل بكل سياسة عادلة، وجيد كل مصلح يف أصوله وكلياته متسعا لكل 
 .1"صر عن شأن من شؤون الدولةما يريد من إصالح، وال يق

قـــسم يتـــضمن أمـــورا متعلقـــة : وهنـــاك مـــن يـــرى أن جمـــال االجتهـــاد ال يعـــدو أحـــد قـــسمني
باألحكــام الــشرعية املختلفــة، ممــا مل يــنص الكتــاب والــسنة عليــه، الرتباطهــا مبــصاحل غــري ثابتــة مـــع 

ط معروفة كما يدل على الزمن، فرتك اال فيه لالجتهاد يف احلكم الشرعي مبا له من شروط وضواب
وقسم هو أمور دنيوية حمضة ال تعلق هلا بشيء من األحكام الـشرعية . ذلك حديث معاذ بن جبل

كشؤون الصناعة والفالحة والزراعة من حيث كوا قائمـة علـى التجـارب واخلـربات الطبيعيـة، وأمـره 
علــى أن . 2" دنيــاكمأنــتم أعلــم بــشؤون"موكــول إىل عقــول النــاس وخــربام كمــا يــدل عليــه حــديث 
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تكون هذه التجارب مل يتعـرض هلـا التـشريع سـلبا وال إجيابـا، لتكـون مفتوحـة لالجتهـاد، مـع أنـه قـد 
 . 1تبىن عليها األحكام الشرعية اليت ربطها الشارع بالظروف واملصاحل القائمة على تلك اخلربات

 بأـا ال تعلـق هلـا وهو رأي يظهر فيه نوع من التناقض، من ناحية أنه يصف تلـك اخلـربات
باألحكــام الــشرعية، مث يــستدرك بأنــه قــد تبــىن عليهــا األحكــام الــشرعية الــيت ربطهــا الــشارع باملــصاحل 

والــصحيح أن هــذا النــوع مــن االجتهــاد ال يطلــب فيــه صــاحبه معرفــة . القائمــة علــى تلــك اخلــربات
ني املــصاحل بعــد أن خطــاب الــشارع الــذي يطلــب بــالنوع األول مــن االجتهــاد، وإمنــا يطلــب بــه تعيــ

علــى أن هــذه التجــارب ال تقتــصر علــى املعــارف املاديــة مــن . عــرف أن الــشارع قــد نــاط حكمــه ــا
وإمنـــا تتعـــداها إىل كـــل مـــا حيـــصله اإلنـــسان مـــن علـــم وخـــربة يف اـــال اإلنـــساين ... زراعـــة وصـــناعة

 ...واالجتماعي واالقتصادي والسياسي
ين مــن االجتهــاد ال تقــف عنــد جمــرد اإلباحــة حــىت ومــسؤولية ويل األمــر يف هــذا النــوع الثــا

، ألنـه خماطـب علـى سـبيل الوجـوب بتتبـع املـصاحل "أنـتم أعلـم بـشؤون دنيـاكم"يصدق عليه حديث 
ومــن هنــا كــان االجتهــاد الــذي يــضطلع بــه ويل األمــر يف . بكافــة أنواعهــا واألخــذ بأوفرهــا وأرجحهــا

 .رفة احلكم الشرعي، واجتهاد يف تدبري املصاحلاجتهاد يف مع: ممارسته لسياسة أمور األمة نوعان

رشعي: : : : ٔٔٔٔاوالاوالاوالاوال رشعيQجهتاد يف احلمك ا رشعيQجهتاد يف احلمك ا رشعيQجهتاد يف احلمك ا     للللQجهتاد يف احلمك ا

خيطــئ مــن يظــن أن االجتهــاد يف احلكــم الــشرعي قاصــر علــى فهــم النــصوص الــشرعية مــن 
ًالكتاب والسنة؛ حقيقة، إن هذه هي األصول الـيت يرجـع إليهـا اتهـد أوال يف اجتهـاده، إال أن مثـة 

 كمـا الـرأي واجتهـاد: "جأ إليها إذا ما عازه نص منهما، جيملها الشوكاين بقولـهطرقا كثرية أخرى يل
 اإلباحـة بأصـالة أو األصـلية بـالرباءة بالتمـسك ويكـون ،والسنة الكتاب من الدليل باستخراج يكون

 التمـــــــسك أو باملـــــــصاحل التمـــــــسك أو ذلـــــــك يف األقـــــــوال اخـــــــتالف علـــــــى رظـــــــاحل أو األشـــــــياء يف
لوقائع اليت مل يرد بشأا نص وليس هلا نظري تقاس عليه، يبحـث الفقيـه عـن ، أي أن ا2"باالحتياط

حكمها يف غري ذلك من األدلة ليتوصل إىل احلكم الشرعي، بناء على األدلة أو أساليب االجتهاد 
األخرى اليت جندها يف كتـب األصـوليني، وقـد عـدوا منهـا مـا يقـارب العـشرين دلـيال، علـى مـا بيـنهم 

أخذ ورد، ولكن كل فقيه يأخذ مبا يطمئن إليه قلبه وما ينتهي إليه نظـره مـن هـذه حول بعضها من 
وال مأخــذ علـى أحــد مـن العلمــاء يف ذلـك، حيــث ميكـن لــويل األمـر أن يــستند إىل اجتهــاد . الطـرق
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وهـــذا النــوع مــن االجتهـــاد لــيس مــن الـــسياسة . أي مــنهم يف هــذه األحكــام مـــادام اجتهــاده معتــربا
 .اخلاص يف شيءالشرعية مبعناها 

يا Tيا Tيا Tيا Tتدبري: : : : نننن تدبرياجهتاد ا تدبرياجهتاد ا تدبرياجهتاد ا     للللاجهتاد ا

، فهـــو إجيـــاد 1التـــدبري هـــو الـــسعي إىل عمـــل مـــأذون بـــصورة غـــري صـــورته أو بإجيـــاد وســـائله
األسباب ويئة الظروف إلجراء األمور على وفق العواقب، فكلما كان تقدير عواقب األمور أقـرب 

التـدبري يف يـد الواليـة العامـة هـو النظـر و. إىل احلقيقة، كان الساعي إليها أقرب إىل بلـوغ غايتـه منهـا
والعمل على جلب مـا أمكـن مـن املـصاحل ... يف املصاحل واملفاسد العامة اليت تقع أو حيتمل وقوعها

الــيت تتعلــق باألمــة، ودفــع املفاســد عنهــا ويئــة البيئــة الــيت تــوفر هلــا احليــاة الكرميــة ومتكنهــا مــن أداء 
 . لكافة البشر�بليغ دعوة النيب رسالتها يف خالفة اهللا يف األرض وت

واالجتهاد يف التدبري ال حيتاج إىل األدوات اليت يستعملها اتهدون يف األحكـام الـشرعية، 
وإمنــا حيتــاج إىل نــوع آخــر مــن املقــدرة الــيت ختــول صــاحبها اســتباق األحــداث وتقــدير آثارهــا قبــل أن 

ول صـاحبها األخـذ بزمـام األمـور واملبـادرة فهو ملكة وكفاية ختـ... تقع ومعاجلتها حبكمة عندما تقع
ـــات واملقـــدرات البـــشرية . إىل حتـــصيل املـــصاحل إذا الحـــت مالحمهـــا يف األفـــق وهـــو توظيـــف اإلمكان

يف صـاحل اتمـع مـن أجـل تنميتـه وحتـسني أوضـاعه، ويف صـاحل ... واالقتصادية والعالقات السياسة
 .الدولة اليت حتكمه من أجل تقويتها وتعزيز مكانتها

ألجل ذلك، يفرق العلماء بني اجتهاد األحكام واجتهاد التدبري بـأن األول ال جيـوز نقـضه 
والثـاين " االجتهـاد ال يـنقض باجتهـاد مثلـه: "حبال، طبقا للقاعـدة املعروفـة عنـد الفقهـاء واألصـوليني

تغيــريه إذا رأى اإلمــام شــيئا مث مــات أو عــزل، فللثــاين "فـــ . 2جيــوز نقــضه إذا اقتــضت املــصلحة ذلــك
هـــذا حكـــم يـــدور مـــع املـــصلحة، فـــإذا رآهـــا الثـــاين وجـــب ) ألن... (حيـــث كـــان مـــن األمـــور العامـــة

 .  3"اتباعها
فإذا تبني الفرق بـني نـوعي االجتهـاد اللـذين متارسـهما الواليـة العامـة، وكـان اجتهـاد التـدبري 

دلتــه، أمكــن أن يعتمــد علــى املــصلحة، واجتهــاد األحكــام الــشرعية يعتمــد املــصلحة املرســلة ضــمن أ
                                                 

 . سبق تعريف التدبري يف الفصل الثاين فرع املصلحة التدبريية1
ابـــــن فرحـــــون، تبـــــصرة احلكـــــام، املرجـــــع الـــــسابق،  ،193-177القـــــرايف، اإلحكـــــام، املرجـــــع الـــــسابق، ص:  ينظـــــر2

1/108. 
أمحـد بـن حممــد احلنفـي احلمـوي، غمــز عيـون البـصائر شــرح كتـاب األشـباه والنظــائر، دار الكتـب العلميـة، بــريوت،  3

 .وما بني قوسني إضافة منا ليستقيم املعىن يف السياق. 329-1/320، م1985هـ، 1405



 

فالبد من رفـع اللـبس مـن خـالل التعريـف باملـصلحة . حيدث بعض اللبس والتداخل بني املصلحتني
 . املرسلة والصلة اليت تربطها بالسياسة الشرعية

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب     املصلحة املرسW املصلحة املرسW املصلحة املرسW املصلحة املرسW : : : : للللب

وصف املصلحة بأا مرسلة معناه إطالقها من أي قيـد يربطهـا حبكـم شـرعي، أو حيـدد هلـا 
إال أن هـذا املـصطلح قـد أخـذ مفهومـا متـداوال عنـد األصـوليني يف بـاب .  معينا أو توقيتا حمـدداقدرا

وهـذا مـا ميكـن أن . القياس، وهو املصلحة اليت مل يـرد مـن الـشرع مـا يـشهد هلـا باالعتبـار أو اإللغـاء
 ويل األمـر حيدث اللبس بينها وبني املصلحة املطلقـة الـيت وكـل أمـر تـدبريها إىل املكلـف عمومـا وإىل

 .   بشأن األمة خصوصا
كل مصلحة تكـون مـن جـنس املـصاحل : "واملصلحة املرسلة كما عرفت عند األصوليني هي

اليت يقررها الشارع اإلسالمي بـأن يكـون فيهـا حمافظـة علـى الـنفس أو الـدين أو النـسل أو العقـل أو 
ا علــى أــا دليــل قــائم املــال، ولكــن مل يــشهد هلــا أصــل خــاص حــىت تــصلح قياســا، فإــا يؤخــذ ــ

هـــي كــــل منفعـــة داخلــــة يف مقاصـــد الــــشارع دون أن يكـــون هلــــا شـــاهد باالعتبــــار أو "أو . 1"بذاتـــه
كـــل مـــا يظـــن منفعـــة ممـــا ال يـــدخل يف املقاصـــد الكليـــة، فيـــستثىن : فخـــرج ـــذا التعريـــف. 2"اإللغـــاء

على حكمه أو كان وخرج كل ما كان منصوصا عليه أو جممعا . املرسل الغريب الذي يهمل باتفاق
وكــل مــصلحة عارضــها نــص أو قيــاس صــحيح ألن . 3لإلمــام أن يتــصرف فيــه مبوجــب حــق اإلمامــة

وخــرج كــل مــسألة هــي منــاط مــصلحتني معتربتــني متعارضــتني لتــدخل يف . املعارضــة تبطــل اإلرســال
 . 4باب التعارض والرتجيح كمسألة الرتس اليت ذكرها اإلمام الغزايل
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أن احلنابلــة، حــسب مــا وقــد نــسب القــول باملــصاحل املرســلة، إىل املالكيــة واحلنابلــة، مــع . "مــصلحة مرســلة أو استــصالحا
ابـــن النجـــار، الكوكـــب املنـــري، املرجـــع : ينظـــر مـــثال. وقفـــت عليـــه عنـــد بعـــض علمـــائهم، ينكـــرون القـــول باملـــصاحل املرســـلة

هــ، 1401وابن قدامة املقدسي، روضة الناظر وجنة املناظر، دار الكتاب العـريب، بـريوت، . 171-4/169السابق،  
 .150م، ص1981

 .288لحة، املرجع السابق، صالبوطي، ضوابط املص 2
  . الفرق بينهمايبني املصلحة املرسلة ولكنه ال حقيقةالبوطي يستثين املصلحة املنوطة باإلمام من يالحظ هنا أن  3
 .والرتس هنا هو ما يعرف اليوم بالدرع البشري. 289-288املرجع نفسه، ص  : ينظر يف ذلك4



 

ملرســلة هــو مــا انتهــى إليــه عــدد مــن العلمــاء كــالقرايف والــشاطيب مــن هــذا املعــىن للمــصلحة ا
ولذلك قرروا بأن املصاحل املرسلة ـذا املعـىن . 3وغريهم...  و2 وإلكيا اهلراسي من الشافعية1املالكية

قــال ــا جــل العلمــاء مــن أصــحاب املــذاهب وغــريهم، مــنهم مــن صــرح ــا ومــنهم مــن أدخلهــا يف 
 .4...عموم القياس
 مــا انتهــى إليــه احملققــون مــن املعاصــرين أيــضا، حيــث ذهبــوا إىل أن املــصلحة املرســلة  وهــو

ليست خاصة باملذهب املالكي، ولكن أخذت ا كـل املـذاهب وإن مل يـصرحوا بـذلك، كمـا أخـذ 
مـن حيـث : وإمنا حصل اللبس عند األصـوليني يف تقريـر مـذاهب األئمـة فيهـا. 5ا الصحابة الكرام
إذ مـــنهم مـــن يعتـــرب املـــصلحة املرســـلة هـــي املناســـب التحـــسيين املعـــارض لقواعـــد  حتديـــد مـــضموا؛

 ومن حيث عدم حترير حمل النـزاع؛ فمـن ، وليس هذا هو املفهوم املتداول للمصلحة املرسلة،6الشرع

                                                 
شـهاب الـدين القـرايف، شـرح تنقـيح الفـصول املرجـع الـسابق، . 3/41، الشاطيب، املوافقات، املرجـع الـسابق: ينظر 1
 .  306ص

أن اخلالف بني العلماء يف االستدالل املرسل راجع إىل اللفظ، ) مشس اإلسالم(نقل ابن برهان عن إلكيا اهلراسي  2
سـتدالل املرسـل، وممـا جـاء أما حظ املعىن فإنه مسلم من اجلواب، مث نقل حـوارا بـني القاضـي البـاقالين وبـني مـن يـرى اال

فيه أن اإلمام الشافعي رجـع إىل االسـتدالل املرسـل املالئـم ألوضـاع الـشرع مـع أنـه ال يـستند إىل أصـل خـاص، كقولـه يف 
الرجعيــة؛ إـــا معتـــدة فيحــرم وطؤهـــا، ألن العـــدة تــربص ألجـــل صـــيانة الــرحم، والـــصيانة مـــع التــسليط علـــى شـــغل الـــرحم 

ابـن : ينظـر. ملتناقض، فما قسنا على أصل خاص، ولكنا نعلم من كلـي أنـه ال يـرد باملتنـاقضمتضادان، والشرع ال يرد با
 .291-2/287، املرجع السابقبرهان، الوصول إىل األصول، 

بــل إن هــذا مــن بــني املعــاين الــيت أقرهــا الغــزايل يف املستــصفى وقــال إنــه ال خــالف يف اعتمادهــا واألخــذ ــا، وهــي  3
 حفظ مقصود علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة واإلمجاع وكون هذه املعاين مقصودة عرفت ال املصلحة اليت ترجع إىل

. 1/311املرجـع الـسابق،  املستـصفى،: ينظـر. بدليل واحد بل بأدلة كثرية ال حـصر هلـا ولـذلك تـسمى مـصلحة مرسـلة
ع الـشرع، ومـردود إذا كـان خمالفـا أن االسـتدالل املرسـل صـحيح ويعمـل بـه إذا كـان مالئمـا ألوضـاوذهب ابن برهان إىل 

فغـري صـحيح وقـد نـسب إليـه بـالظن ) أي املخـالف ألوضـاع الـشرع(هلا، وأن ما نقل عن اإلمام مالك من القـول بالثـاين 
 .294-2/291الوصول إىل األصول، املرجع السابق،  : ينظرله.واالستنتاج املبين على وهم وخطأ يف التقدير

. والــشافعية مل يعتــربوا املــصلحة املرســلة أصــال قائمــا بذاتــه وإمنــا أدخلوهــا يف بــاب القيــاس يــرى أبــوزهرة أن احلنفيــة  4
 .261أصول الفقه، املرجع السابق، ص :ينظر
معهــــد اجلنــــرال فرنكــــو لألحبــــاث العربيــــة حممــــد املريــــر، األحبــــاث الــــسامية يف احملــــاكم اإلســــالمية، : ممــــن ذكــــر ذلــــك 5

البـــوطي، ضـــوابط املـــصلحة، املرجـــع الـــسابق، .  وضـــرب أمثلـــة علـــى ذلـــك.52-1/40، م1951اإلســـبانية، تطـــوان، 
 ...وأبو زهرة وغريهم.  وما بعدها354ص

وهو ما يفهم من سياق . 170-4/168وعلى هذا املعىن صنفها ابن النجار يف الكوكب املنري، املرجع السابق،  6
 .كالم الغزايل يف املستصفى



 

الكتــاب والــسنة والقيــاس واإلمجــاع قــرر فيهــا : نظــر إليهــا كــدليل مــستقل إضــافة إىل األصــول األربعــة
ألئمــة، ومــن نظــر إليهــا مــن حيــث مطلــق االعتبــار يف االســتدالل قــال باالتفــاق علــى خالفــا بــني ا

 . 1اعتبارها
وقد ناط الشاطيب وغريه من العلماء حمل حجية املصلحة املرسلة مبا سكت عنه يف الشريعة 

 مث وجــدت بعــده، فيــشرع لــه أمــر زائــد يالئــم تــصرفات �ومل تكــن مظنــة العمــل بــه يف وقــت النــيب 
إال أــا ال تــدخل يف العبــادات، وإمنــا هــي راجعــة إىل .. وهــي مــن أصــول الــشريعة. مثلــهالــشرع يف 

حفظ أصل امللة وحياطة أهلها يف تصرفام العادية، مـستدال علـى ذلـك بـأن مالكـا رغـم اسرتسـاله 
 . 2يف القول باملصاحل املرسلة كان متشددا يف العبادات أال تكون إال على ما كانت عليه يف األولني

وقد يفند ما ذهب إليه الشاطيب من اقتصار مالك على املصاحل العادية دون العبادات، أن 
مــا ذهــب إليــه يف زكــاة : لــه بعــض االجتهــادات يف العبــادات مبوجــب املــصلحة املرســلة، ومثــال ذلــك

التاجر املدير الذي ال تنضبط له أوقات شراء عروضه، فقد أفـىت بأنـه إذا حـال عليـه احلـول مـن يـوم 
ّتداء جتارته، أن يقوم ما بيده من العروض مث يضم إىل ذلك ما بيده مـن العـني، ومـا لـه مـن الـدين اب

فـإذا بلـغ مـا اجتمـع عنـده مـن ذلـك نـصابا أدى ... الذي يرجتـى قبـضه، إن مل يكـن عليـه ديـن مثلـه
عني ، وقال إنه شبه النوع هنا بال3وقد ذكر ابن رشد مذهب مالك املخالف ملذهب اجلمهور. زكاته

وهــذا هــو أن يكــون شــرعا : "مث علــق علــى هــذا االجتهــاد بقولـه. لـئال تــسقط الزكــاة رأســا عــن املـدير
زائــدا أشــبه منــه بــأن يكــون شــرعا مــستنبطا مــن شــرع ثابــت، ومثــل هــذا هــو الــذي يعرفونــه بالقيــاس 

                                                 
ويؤيــد هـــذه النتيجــة ذلـــك . 348-347املــصلحة، املرجـــع الــسابق، ص هــذا مــا انتهـــى إليــه البــوطي يف ضـــوابط  1

 .التضارب الظاهر من كالم الغزايل يف كتبه األصولية، ويربز ذلك بشكل واضح يف املستصفى
 . 366االعتصام، دار اشريفة، دت، دم،، : وانظر له أيضا. 3/285الشاطيب، املوافقات، املرجع السابق، : ينظر 2
مهور، كما ذكر ابن رشد، أن ال جيب على املدير شيء مـن الزكـاة، ألن احلـول إمنـا يـشرتط يف مقتضى مذهب اجل 3

عني املال ال يف نوعه، واإلمام مالك إمنا قال ذا الرأي فرارا من إسـقاط الزكـاة عـن املـدير، وهـذا هـو عـني املـصلحة ألن 
القرضاوي مل يتبني كـالم ابـن رشـد بـشكل دقيـق، فـنص يف ويبدو أن . املدير عادة أوفر ماال من احملتكر فهو أوىل بالزكاة

فقه الزكاة، على أن اإلمام مالكا يتفق مع اجلمهور يف زكـاة املـدير وخيتلـف معهـم يف زكـاة احملتكـر، مث سـاق كـالم : كتابه
مهـور يف نعـم إن اإلمـام مالكـا خيتلـف مـع اجل. ابن رشد على أنه تعليق على رأي مالك يف احملتكـر، واألمـر لـيس كـذلك

ما كتبه القرضاوي، فقه الزكاة : ينظر. أنه ال يوجب الزكاة على احملتكر إال حوال واحدا، كما خيتلف معهم أيضا يف املدير
م، ص 1988هــ، 1408، مكتبـة رحـاب، اجلزائـر، 20دراسة مقارنة ألحكامها وفلـسفتها يف ضـوء القـرآن والـسنة، ط
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ية املرسل، وهو الذي مل يستند إىل أصل منصوص عليه يف الشرع، إال ما يعقل مـن املـصلحة الـشرع
 .1"ومالك رمحه اهللا يعترب املصاحل وإن مل تستند إىل أصول منصوص عليها. فيه

يف تكييف االجتهاد ) شرع زائد(ويالحظ أن كال من الشاطيب وابن رشد يستعمالن عبارة 
باملــصلحة املرســلة، وذلــك هــو التكييــف احلقيقــي هلــا ألن اتهــد يقــرر حكمــا شــرعيا بنــاء علــى مــا 

حة الشرعية، فيكون احلكم الذي وصل إليه الفقيه ذا الطريق ملزما له وملن يتبعه ظهر له من املصل
مــن املقلــدين باقتــضاء الــشرع ال بــأمر صــاحب الواليــة، وهــذا مــا يوضــح بــشكل جلــي أن املــصلحة 

. املرســلة ليــست املــصلحة الــيت يوكلهــا الــشرع إىل صــاحب الواليــة وخيولــه أن يلــزم النــاس فيهــا بــأمره
 : يكمن يف احلقائق اآلتيةوبيان ذلك

إن املــصلحة املرســلة عالمــة يــستند إليهــا الفقيــه لتقريــر حكــم شــرعي دائــم وثابــت ال خيــضع 
حبيث يربط ا احلكم الشرعي بوصف ظـاهر معـني كمـا ذهـب اإلمـام  للتغيري إال إذا تغري اجتهاده،

 . مالك يف زكاة التاجر املدير الذي ال تنضبط له أوقات شراء عروضه
صاحل املرسلة ترجع إىل مصاحل كلية مستقرأة من عموم أحكام الشريعة، ولكنها يف إثبات امل

حكـــم شـــرعي جزئـــي ليـــست ذات داللـــة قاطعـــة، فلـــيس بالـــضرورة مـــا ثبـــت بـــشكل كلـــي يثبـــت يف 
ولذلك كـان القيـاس أقـوى مـن املـصاحل املرسـلة، ألنـه جزئـي يلحـق جبزئـي يف معنـاه، فـاتفقوا . اجلزئي

 .2واختلفوا يف املصلحة املرسلةعلى القياس، 

                                                 
علــي : ، بدايــة اتهــد وايــة املقتــصد، حتقيــق)هـــ595ت(مــد بــن أمحــد بــن رشــد أبــو الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن حم 1

هـذا مـع أن اإلمـام . 112-3/111هــ، 1416حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، 
دة فيهــا، وكوــا مالكـا يــرى مـع الــشافعي أن إخـراج القــيم يف الزكــوات بـدل املنــصوص عليـه غــري جــائز ترجيحـا ملعــىن العبـا

وهــذا علــى خــالف أيب حنيفــة الــذي جييــز إخــراج القيمــة يف . عبــادة جيعــل إخراجهــا علــى غــري اجلهــة املــأمور ــا فاســدا
الزكــوات بنــاء علــى أــا حــق واجــب للمــساكني بالدرجــة األوىل، وإمنــا خــصت أنــواع معينــة بالــذكر تــسهيال علــى أربــاب 

ويالحـظ هنـا نـوع تـضارب . 110-3/109ابن رشـد، املرجـع نفـسه،: ينظر. مةاألموال ألنه قد ال يتيسر هلم دفع القي
يف أخذ اإلمام مالك باملـصلحة املرسـلة، إذ كـان األوفـق مبذهبـه، وحـىت لـو غلـب يف الزكـاة جانـب العبـادة، أن جييـز أخـذ 

 . القيمة يف الزكوات ملصلحة الفقري والغين على السواء
لة أوىل باالعتبــار مــن القيــاس، ألن القيــاس جزئــي ثابــت بــالظن يف جزئــي، أمــا يعتقــد ابــن عاشــور أن املــصاحل املرســ 2

. 313-308مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص : ينظر له. املصاحل املرسلة فكلية مستقرأة من عموم مصاحل الشريعة
كـم، وهـو بعيـد إذا مـا وال يغيب عن ذهن الباحث أن املصاحل املرسلة إمنـا ينظـر فيهـا إىل جـنس املـصلحة وإىل جـنس احل

 . قورن بالقياس الذي يشرتط فيه عني احلكم أو نوعه يف عني الوصف أو نوعه، وهو ظن راجح أو أقرب إىل اليقني



 

إنكــار بعــض العلمــاء للمــصلحة املرســلة واالستحــسان هــو يف إثبــات شــرع زائــد يكــون فيــه 
خـــرق ألحكـــام وحمرمـــات ثابتـــة يف الـــشريعة، ممـــا يعـــد األخـــذ بـــه تـــشريعا ال ينبغـــي إال ملـــن لـــه حـــق 

ريعة، واعتبارهـا مبطلـق ورمبا كان سبب اإلنكار أيضا عدم إرجاع املصلحة إىل أصـول الـش. 1التشريع
ويؤيــد هــذا املعــىن تــصنيف ابــن النجــار املــصلحة املرســلة يف . 2النظــر العقلــي كمــا أشــار إليــه اجلــويين

كمـا يؤيـد ذلـك أيـضا األمثلـة الـيت يـضربوا عنـد احلــديث . الـضرب املخـالف للقواعـد مـن املناسـب
األمــة الســتبقاء ثلثيهــا، وجــدع عــن املــصاحل املرســلة، كتعــذيب املــتهم مــن أجــل اإلقــرار، وقتــل ثلــث 

وهـو مــا أنكـر العلمــاء نـسبته إىل اإلمــام مالـك، وقــال ابــن )... أي قطعهــا(األنـف واصــطالم الـشفة 
 .3هو أجل من أن ينسب إليه مثل ذلك: برهان

حاول بعض العلماء وضع ضوابط لألخذ باملصلحة املرسـلة حـىت تكـون حمـل اتفـاق، فعلـق 
ـــاس يف أـــا ختـــضع اجلـــويين صـــحة االســـتدالل ـــا ع لـــى ضـــوابط تلتقـــي مـــع ضـــوابط املعـــىن يف القي

ْللمعارضــة والــنقض، وشــرط ثبوــا عــدم مناقــضتها ألصــول األدلــة
بينمــا وضــع الــشاطيب ضــوابط . 4

أن تكــون املناســبة فيهــا معقولــة غــري أــا جاريــة علــى دون : أكثــر وضــوحا لألخــذ ــا، وهــي ثالثــة
تلقتهــا بــالقبول، فهــي أقــل مــن القيــاس مــن حيــث ظهورهــا املناســبات الــيت إذا عرضــت علــى العقــول 

وأن تكـون . للمجتهد من جهة، وليست من التعبدات اليت ال مدخل فيها للقياس من جهة أخـرى
أن يكـــون : وأخـــريا. 5مالئمـــة ملقاصـــد الـــشارع، فـــال تنـــاقض أصـــال مـــن أصـــوله وال دلـــيال مـــن أدلتـــه

، "مـا ال يـتم الواجـب إال بـه فهـو واجـب "حاصل األخذ ا يرجع إىل حفظ أمر ضـروري مـن بـاب
وال يلزم أن يكون ما ثبت ـا مـن وسـائل علـى كيفيـة معينـة، بـل  فهي من الوسائل ال من املقاصد،

                                                 
إنكــار الغــزايل علــى احلنفيــة قبــوهلم لــشهادة األربعــة يف الزنــا إذا اختلفــوا يف أي زاويــة رأوه، وقــالوا حيــد : مثــال ذلــك 1

فاســتباح ســفك دم مــسلم مبثــل هــذا : يزحــف يف زنيــة واحــدة يف الزوايــا األربــع، وعلــق قــائالاستحــسانا، ألنــه لعلــه كــان 
وقول الغزايل يف املنخول من تعليقـات . 2/320ابن برهان، الوصول إىل األصول، املرجع السابق،  :ينظر. االستحسان

م، 1998هـــ، 1419شق، دمــ بــريوت، دار الفكــر، ، دار الفكــر املعاصــر،3حممــد حــسن هيتــو، ط: األصــول، حتقيــق
 . 479ص

 .2/164اجلويين، الربهان يف أصول الفقه، املرجع السابق، : ينظر 2
هــذا مــع أن اجلــويين ينــسب إىل اإلمــام مالــك أنــه جييــز لــوالة . 2/291ابــن برهــان، الوصــول إىل األصــول، : ينظــر 3

 .2/169الربهان،  املرجع السابق، : ينظر له. األمر القتل يف التهم العظيمة
 .171-2/170، املرجع السابقاجلويين، الربهان، : ينظر 4
ونص يف املوافقات على أنه يشرتط يف األصل الذي مل يشهد له نص معني، وكان مالئما لتصرفات الشارع، ومنه  5

 .1/32الشاطيب، املوافقات،  :ينظر. االستدالل املرسل، أن يكون قد صار مبجموع أدلته مقطوعا به



 

يصح منها كل ما يؤدي إىل مقصد الشارع، أو يرجع إىل رفع حـرج الزم، فهـو إمـا مـتمم للـضروري 
املـؤدي إىل رفـع احلـرج، فـال يثبـت ـا مـا أو أنه حاجي، ويكـون يف هـذه احلالـة مـن بـاب التخفيـف 

إذا أىب الفــيء أو الطــالق، حيــث  ومثالــه رأي اإلمــام مالــك يف املــويل. يــؤدي إىل زيــادة يف التكليــف
قال ابـن . اختلف الفقهاء؛ هل يطلق عليه القاضي أو حيبس حىت يطلق؟ فقال يطلق القاضي عليه

الق للمصلحة، فمن راعى األصل املعروف وسبب اخلالف معارضة األصل املعروف يف الط: "رشد
يف الطالق قال ال يقع طالق إال من الزوج، ومن راعى الـضرر الـداخل مـن ذلـك علـى النـساء قـال 

واملنقـول " القيـاس املرسـل"يطلق السلطان، وهو نظر إىل املـصلحة العامـة، وهـذا هـو الـذي يعـرف بــ 
 . 1"عن مالك العمل به، وكثري من الفقهاء يأىب ذلك

ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب ية: : : : للللب رش ياسة ا 9 Wاملصلحة املرس Wيةص رش ياسة ا 9 Wاملصلحة املرس Wيةص رش ياسة ا 9 Wاملصلحة املرس Wيةص رش ياسة ا 9 Wاملصلحة املرس Wعص ل عسـ ل عسـ ل عسـ ل     للللسـ

مهمـا كـان مــدى االتفـاق أو االخــتالف الـدائر بـني العلمــاء علـى حجيــة املـصلحة املرســلة، 
فإا تتعلق بدقيقـة مـن الـدقائق العلميـة الـيت ال يتناوهلـا بالـدرس إال العلمـاء الراسـخون يف العلـم مـن 

ر يف بعض القضايا التشريعية، إال أـا ال ميكـن أن تبلـغ مـا أوالهـا اتهدين، وقد حيتاجها أولو األم
كثري من الباحثني من األمهية اليت تصل إىل درجة القول بأن العمل السياسي يعتمـد علـى املـصلحة 
املرسلة، وأن كل ما يفعله اإلمام، بل أغلب قضايا العمل السياسي واألهداف السياسية اليت تواجـه 

تدخل يف املصاحل املرسلة من حيث االستدالل ا واالسـتناد إليهـا يف عمليـة صـنع النظام السياسي 
 .2القرارات السياسية املتعلقة باملصلحة العامة

فمثل هـذا الـرأي يفـرتض أن ويل األمـر ممنـوع مـن التـصرف إىل أن جيـد لـه خمرجـا مـن طريـق 
 الشرعية الذي يقصد بـه املبالغـة يف املصلحة املرسلة، وهذا إن كان مقبوال يف املعىن الضيق للسياسة

التعزيــر أو تغلــيظ العقوبــة، بــسبب معارضــتها ألصــل حرمــة الــنفس، فإنــه ال يكــون مقبــوال يف املعــىن 

                                                 
ويف موضــع آخــر ذكــر مــسالة قتــل الرجــل بــاملرأة قــصاصا، يف . 4/423ايــة اتهــد، املرجــع الــسابق، ابــن رشــد، بد 1

املرجع نفسه " واالعتماد يف قتل الرجل باملرأة هو النظر إىل املصلحة العامة: "، قال"واألنثى باألنثى"معارضة قوله تعاىل 
6/34. 

بـل إن الريـسوين ذهـب إىل أن الـسياسة . 96-94لسابق، ص هذا ما يراه فوزي خليل، املصلحة العامة، املرجع ا 2
الشرعية تقوم أساسا على املصلحة املرسلة، هذه املصاحل اليت تتسع يوما بعد يوم، وتتزايد بتزايـد حجـم األمـة وحاجاـا، 

يـسوين، نظريـة أمحـد الر: ينظـر... بل هي متس كياا ومصريها، وتؤثر علـى أرزاقهـا وكرامتهـا، وعلـى احنطاطهـا أو تقـدمها
 .  292-291املقاصد، املرجع السابق، ص 



 

ذلك أن اإلمام مأمور بالسعي لتحصيل املصاحل اليت ينوب عن األمـة يف القيـام ـا، وهـي . العام هلا
 . أقل تقديريف جمملها مصاحل مطلوبة يف الشرع أو مباحة على

فرمبا كان اختالف العلماء يف املصلحة املرسـلة قـد ألقـى بظاللـه علـى املوقـف مـن الـسياسة 
الــشرعية، ألن النقــاش الواقــع يف هــذه القــضية يتعلــق مبــدى مــا يفــتح أمــام الواليــة العامــة مــن ســلطان 

ية يف نظــر علــى احلقــوق اخلاصــة لألفــراد أو مــا يــسمى اآلن بــاحلقوق واحلريــات، وهــي مــصاحل ضــرور
 أن أمـرت": �فاملساس ذه احلقوق والكليات ال ينبغي إال بدليل من الشرع لقول النـيب . الشارع

 الزكــاة، ويؤتــوا الــصالة، ويقيمــوا اهللا، رســول حممــدا وأن اهللا إال إلــه ال أن يــشهدوا حــىت النــاس أقاتــل

، وحقها هو مـا 1"اهللا على موحسا اإلسالم، حبق إال وأمواهلم دماءهم مين عصموا ذلك فعلوا فإذا
 .ألزم به الشارع واقتضاه

لذلك رأينا اجلويين يشنع على املسرتسل يف املصلحة املرسلة بإقامـة عقوبـة أو مـصادرة مـال 
مــن غــري دليــل مــن الــشرع، وباجلملــة؛ اإلخــالل بالكليــات اخلمــس الــيت هــي يف مرتبــة الــضرورة، فــال 

وقال ردا على مـا افرتضـه . ن غري دليل يدل على جواز ذلكجيوز لويل األمر وال لغريه املساس ا م
لو صح التمسك بكل رأي من غري قـرب ومـداناة، لكـان العاقـل ذو الـرأي، : ".. رأيا لإلمام مالك

العـــامل بوجـــوه اإليـــاالت، إذا راجـــع املفتـــني يف حادثـــة فـــأعلموه أـــا ليـــست منـــصوصة يف كتـــاب وال 
 واحلالة هـذه أن يعمـل العاقـل باألصـوب عنـده واألليـق بطـرق سنة، وال أصل هلا يضاهيها، لساغ له

وهـــذا مركـــب صـــعب ال جيـــرتئ عليـــه متـــدين، ومـــساقه رد األمـــر إىل عقـــول العقـــالء، . االستـــصالح
فالبــد إذن مــن االجتهــاد يف . 2"وأحكــام احلكمــاء، وحنــن علــى قطــع نعلــم أن األمــر خبــالف ذلــك

 . 3وليست سياسيةاحلكم الشرعي من أهله ألن املسألة تشريعية 

                                                 
ورواه مسلم بلفظ قريب، ". فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم"رواه البخاري، كتاب اإلميان، باب  1

 . كتاب اإلميان، باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا
ويــرد القــرايف علــى اجلــويين يف تــشديده علــى اإلمــام  .2/164ان يف أصــول الفقــه، املرجــع الــسابق، اجلــويين، الربهــ 2

، وكــذلك الغــزايل يف شــفاء مالــك، بأنــه اسرتســل يف كتابــه الغيــاثي واجــرتأ علــى مــا مل يقــل بــه املالكيــة رغــم إنكــاره علــيهم
 .351، ص املرجع السابقألصول، القرايف، شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف ا: ينظر. الغليل
ويعتقد م رشيد رضا أن العلماء مل يصرحوا حبجية املصاحل املرسلة مع اعتبـارهم كلهـم هلـا خوفـا مـن أن يتخـذ أئمـة  3

اجلور إياها حجة التباع أهوائهم، وإرضاء استبدادهم يف أمـوال النـاس ودمـائهم، فـرأوا أن يتقـوا ذلـك بـرد مجيـع األحكـام 
تفــسري : ينظــر. و بــضرب مــن القيــاس اخلفــي، فجعلــوا املــصاحل املرســلة مــن أدق مــسائل العلــة يف القيــاسإىل النــصوص ولــ

أن غرض العلماء علمي، يهدف إىل ضبط االجتهـاد يف الـشرع ولـيس سياسـيا ونعتقد . 7/165، املرجع السابقاملنار، 
 .يعتمد املناورة مع احلكام وأصحاب السلطة والنفوذ



 

وقد استدل القرايف على جواز السياسة الشرعية مبعىن التوسعة على احلكام بعدة أدلة، منها 
فهـــذه األدلـــة أو الوســـائل االجتهاديـــة هـــي أدوات يف يـــد اتهـــد لـــتلمس احلكـــم . املـــصلحة املرســـلة

يلجـأ ويل األمـر وقـد . ًالشرعي من مظانه، وليس عمال سياسيا ردعيا كما يعتقد بعض النـاس خطـأ
إىل املصلحة املرسـلة إذا كـان جمتهـدا ملعرفـة احلكـم الـشرعي، أو يكـل األمـر إىل مـن يفعـل ذلـك مـن 
اتهــدين، إال أنــه ال يعتمــد عليهــا اعتمــادا تامــا، بــل هــي ال متثــل يف جمالــه ســوى طريــق مــن طــرق 

 . معرفة األحكام الشرعية
أما باملعىن العام، فهي تدبري أمـور : عنينيأن للسياسة الشرعية مخنلص من كل ما سبق إىل 

علــى مــا " فقــه الــسياسة الــشرعية"وميكــن إطــالق . الدولــة مبــا يتوافــق مــع أحكــام الــشريعة ومقاصــدها
ترتــب علــى ذلــك مــن أحكــام لتمثــل يف جمموعهــا القــوانني الــيت تــنظم العالقــة بــني احلــاكم واحملكــوم 

قــد أصــبحت متثــل يف عــصرنا جتــسيدا ألســلوب ول .وتــضبط تــصرفات أويل األمــر جتــاه حقــوق النــاس
وهــذا . احليــاة العامــة الــيت ينبغــي أن يلتــزم ــا اتمــع اإلســالمي ويتميــز ــا عــن غــريه مــن اتمعــات

مغزى وصفها بالشرعية، إذ تلتزم اإلسالم عقيدة ومنهجا تشريعا وغاية، مما يعطي للسياسة الشرعية 
 . احلكمأبعادا أوسع، لتعرب عن منهج اإلسالم يف

السلطة التقديرية اليت منحها الـشارع لـويل األمـر : أما السياسة الشرعية مبعناها اخلاص فهي
وهذا املعىن ميثـل . خارج إطار احلكم الشرعي الثابت بدليل من األدلة الشرعية املعروفة عند الفقهاء

، وهـو )اجتهاد التدبري (حقيقة االجتهاد الذي ال تنفك عنه الوالية العامة، والذي أطلقنا عليه اسم
خيتلف عن االجتهاد يف احلكم الشرعي مـن حيـث طبيعتـه ومـن حيـث الوسـائل املعتمـدة فيـه فـضال 

حيــث يــسعى ويل األمــر مــن خاللــه إىل سياســة األمــة سياســة شــرعية مــن . عــن الغــرض املتــوخى منــه
ع املفاسد، وتلك هي خالل تدبري أمورها بالسعي إىل االستكثار من املصاحل واستفراغ الوسع يف دف

 . وظيفة الوالية العامة
 



 

ثاين                                                     بحث ا ثاين                                                    ا بحث ا ثاين                                                    ا بحث ا ثاين                                                    ا بحث ا لا لمل لمل لمل مل
ية رش ياسة ا تدبريية موضوع ا يةاملصلحة ا رش ياسة ا تدبريية موضوع ا يةاملصلحة ا رش ياسة ا تدبريية موضوع ا يةاملصلحة ا رش ياسة ا تدبريية موضوع ا عاملصلحة ا ل سـ عل ل سـ عل ل سـ عل ل سـ     للللل

بعد أن تبني أن بيـد ويل األمـر نـوعني مـن االجتهـاد؛ اجتهـاد يف احلكـم الـشرعي، واجتهـاد 
ة املرسلة ال متثل سوى أداة مـن أدوات االجتهـاد الـيت يـستعملها كمـا يف تدبري املصاحل، وأن املصلح

يستعملها غريه يف الوصول إىل احلكم الشرعي، وأن املصلحة املنوطة به أوسـع مـن مـدلول املـصلحة 
املرسلة، إذ هي قوام تـدبري املـصاحل الـيت كلـف بالقيـام عليهـا للمحافظـة علـى كيـان األمـة ووجودهـا، 

 :يان حلقيقة املصلحة التدبريية، والفرق بينها وبني املصلحة التشريعية يف مطلبني بثويف هذا املبح
 املقصود باملصلحة التدبريية واخلصائص اليت متيزها: املطلب األول
  الفرق بني املصلحة التدبريية واملصلحة التشريعية: املطلب الثاين

ٔٔاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االول تدبريية واخلصائص اليت: : : : ٔٔ تدبريية واخلصائص اليتاملقصود 9ملصلحة ا تدبريية واخلصائص اليتاملقصود 9ملصلحة ا تدبريية واخلصائص اليتاملقصود 9ملصلحة ا      متزيها متزيها متزيها متزيهاللللاملقصود 9ملصلحة ا

حناول أن حندد مقصودنا باملـصلحة التدبرييـة باعتبارهـا الغايـة األوىل مـن الـسياسة الـشرعية، 
 .واخلصائص اليت تتميز ا

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول تدبريية: : : : ٔٔ تدبرييةاملقصود 9ملصلحة ا تدبرييةاملقصود 9ملصلحة ا تدبرييةاملقصود 9ملصلحة ا     للللاملقصود 9ملصلحة ا
إن املصلحة التدبريية اليت هي مناط اجتهاد اإلمام بالدرجة األوىل، إمنا هي مثرة النوع الثاين 

هاد، أعين اجتهاد التدبري الذي سبق بيانه قريبا، ذلك أن السياسة الشرعية هي تعبـري عـن من االجت
احلركـــة الـــسياسية باجتـــاه حتقيـــق املـــصلحة العامـــة يف الواقـــع االجتمـــاعي والـــسياسي، فهـــي علـــى هـــذا 

والبـد لــويل األمــر مــن اعتمــاد . 1األسـاس نــشاط وســلوك صــادر مـن أويل األمــر باجتــاه غايــة مرســومة
هـــاد التـــدبري يف هـــذا الـــسعي بـــشكل أساســـي، وإن كـــان ال يـــستغين يف ســـعيه ذاك عـــن اجتهـــاد اجت

األحكــام ليكــون ســعيه يف حتــصيل املــصاحل ودفــع املفاســد منــسجما مــع مقتــضيات الــشرع ولتكــون 
 . سياسته يف ذلك شرعية

ومــن هنـــا وجـــدنا العلمـــاء يــشرتطون يف مـــن يتـــوىل اخلالفـــة أن يكــون ذا كفايـــة وقـــدرة علـــى 
القيام مبقاصد اإلمامة، إذ ال جيـوز أن يـرتأس األمـة مـن هـو جاهـل، غـري قـادر علـى محايـة مـصاحلها 
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وال التصرف مبا ينفعها، وال على الذب عنها مما يضرها، حىت قالوا إن أهـل احلـل والعقـد إذا عـرض 
ن هـو ذو هلم االختيار بني عـامل بالـدين لكنـه جاهـل يف أمـور احلكـم غـري كـفء للقيـام ـا، وبـني مـ

كفايــة للقيــام بــذلك مــع قلــة علمــه بالــدين، لكنــه غيــور عليــه قــائم بــااللتزام بــه، فــإن علــيهم تــرجيح 
، ذلك أن األعلم بالدين، وإن كـان ال يعـوزه معرفـة املـصاحل 1الكفء على األعلم واألتقى يف الدين

 ال يؤهلـه للقيـام ـا، بـل التشريعية، إال أن جهله باملصاحل التدبريية أو بوسائلها ومداخلها وخمارجهـا
سيكون سـببا يف تـضييعها رغـم حرصـه وصـدقه وإخالصـه، هـذا علـى الـرغم مـن أن االجتهـاد شـرط 

 .من شروط تويل اخلالفة باتفاق العلماء
 وأهلمـــوا مـــصادر حديثـــه �وألن الـــصحابة قـــد تـــشربوا باملعـــاين والقـــيم الـــيت جـــاء ـــا النـــيب 

ى مــصاحل اإلســالم واملــسلمني بعــد وفاتــه تطبيقــا هلــذه املعــاين ومــوارده، مل جيــدوا مــشقة يف القيــام علــ
مـن هنـا أقـدموا، وعلـى رأسـهم اخللفـاء الراشـدون، علـى القيـام بكـل مـا وجـدوا فيـه مـصلحة . والقيم

هــو واهللا " شــيئا مــن ذلــك، وكانــت عبــارة �لإلســالم واملــسلمني حــىت لــو مل يــسبق أن فعــل النــيب 
 هلـم أمـر خطـري مـن مـصاحل اإلسـالم واملـسلمني، بـل يف مثـل تـرتدد علـى أفـواههم كلمـا عـرض" خـري

#  a6#ـ (: خطورة مجع القرآن الكرمي، وكل ذلك امتثاال لقـول اهللا تعـاىل aـio6َ�  a(6ِ7 kـ�	  	� cـ$a)َ�  	� cـEَ:_�	  	
c�c� 
a	3ـ_ 
	
c�ــ c�_�	a
ــ�_  ُ.nGa�ــ�	  ُ�aEْ�	a
 a-ــ _�َdْ�	 _ــ� ُ.k�aEَ� aQ�ــ cLِ�ْ�ُ'(2 .ملــصلحة املقــصودة يف مثــل هــذا فــاخلري املــراد هنــا وا

السياق غري املصلحة اليت تعلل ـا األحكـام الـشرعية املنـصوصة والـيت علـى أساسـها تلحـق املـسائل 
فالعمــل يف ســبيل احلفــاظ علــى هــذا الــدين ومــا يــضمن اســتمراره وانتــشاره، هــو . غــري املنــصوصة ــا

وإين أخـشى أن "يـاط تستـشرف املـستقبل ، وهـو نظـرة احت3"
a	��aEُـ�	 	�َـJ   ": "فعـل"عمل إجيـايب فيـه 

                                                 
 .310اجلويين، الغياثي، املرجع السابق، ص  1
 .77سورة احلج، اآلية  2
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 هـــ، 1417  دم،، دار طيبــة للنــشر والتوزيــع،4ش، طحممــد عبــد اهللا النمــر، عثمــان مجعــة ضــمريية، ســليمان مــسلم احلــر
 فعــل اخلــري ينقــسم إىل خدمــة املعبــود الــذي هــو : "...قــال الــرازي بعــد أن أورد قــول ابــن عبــاس. 5/401،  م1997

عبارة عن التعظيم ألمر اهللا وإىل اإلحسان الذي هو عبارة عن الشفقة على خلق اهللا ويدخل فيه الرب واملعروف والصدقة 
 أبــو عبــد اهللا حممــد بــن عمــر بــن احلــسن بــن احلــسني التيمــي الــرازي امللقــب :ينظــر..." الفقــراء وحــسن القــول للنــاسعلــى 

وهــو : "وقــال الــشوكاين.  23/12م، ج1981هـــ، 1401، مفــاتيح الغيــب، دار الفكــر، بــريوت، بفخــر الــدين الــرازي
فــتح القــدير، دار الفكــر، بــريوت، دت،  شوكاين،حممــد بــن علــي بــن حممــد الــ: ينظــر" أعــم مــن الطاعــة الواجبــة واملندوبــة

3/470 . 



 

 ردا حجر ابن قال. كما هو نص قول عمر" يستحر القتل بالقراء باملواطن فيذهب كثري من القرآن
 بطريــقّ إال ذلــك يفعــل مل أنــه: واجلــواب" :�علــى اعــرتاض ميكــن أن يــرد علــى تــصرف أيب بكــر 

 كـان وقـد وعـامتهم، املـسلمني وألئمـة ولكتابـه ولرسـوله هللا منه النصح عن الناشئ السائغ االجتهاد
 كــان مــا بكتابــةّ إال بكــر أبــو يــأمر فلــم غــريه، معــه يكتــب أن وــى القــرآن، كتابــة يف أذن � النــيب

 . 1"مكتوبا
وهذا املعىن هو ما حاول ابن عاشور أن يفصح عنه ومل يدركه، عندما بني غرضه من معرفة 

ة، وأن غرضـه مـن ذلـك لـيس غـرض الفقهـاء مـن دراسـة أنواع املصاحل باعتبار أثرها يف قوام أمر األمـ
املـصاحل، وإمنــا غرضـه حــصول املعرفـة باملــصاحل واليقـني بــصور كليـة مــن أنـواع هــذه املـصاحل عــرب مجــع 

املصاحل "الكثري من صورها املختلفة اليت عرفت بأا مقصودة يف الشريعة، وقد جعلها حتت مسمى 
ا مرسلة أن الشريعة أرسلتها فلـم تـنط ـا حكمـا معينـا وال معىن كو"... مفسرا ذلك بأن " املرسلة

ويبــدي ابــن عاشــور عجبــا مــن . 2.."يلفــى يف الــشريعة هلــا نظــري معــني لــه حكــم شــرعي فتقــاس عليــه
موقف إمام احلرمني املرتدد من املصلحة املرسلة، وموقف الغزايل املضطرب يف قبوهلا، كمـا يقـول، مث 

 ال ينبغي االختالف بني العلماء بتصاريف الشريعة احمليطـني بأدلتهـا يف يقفي على أثر اإلمامني بأنه
ورمبـا غـاب عـن ذهـن ابـن . وجوب اعتبار مصاحل هذه األمة ومفاسد أحواهلا عندما تنزل ا النـوازل
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 مــن يعــد بأنــه جــزم ،ذلــك مــن بكــر أبــو فعلــه مــا املنــصف تأمــل وإذا": قــال. 9/17م، ج2000هـــ، 1421دمــشق، 


��C ��� #M-h� -h$0 3$0 3) ()( :� قوله لثبوت منقبته يمبعظ وينوه فضائله، () �S� #�( ،بعده أحد القرآن مجع فما 
 ."القيامة يوم إىل أجره مثل له وكانّ إال

إال أن ابـن عاشـور وقـع لـه اضـطراب يف حماولتـه  .309-308ابن عاشور، مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص  2
ول يف املوضع نفسه، إن غرضه ليس جمرد معرفة مراعـاة الـشريعة إياهـا يف أحكامهـا املتلقـاة ملعرفة أنواع املصاحل، حيث يق

عنها، ألن ذلك جمرد تفقه يف األحكام، وهو مما يهم الفقهاء، وهو دون غرضنا من علم مقاصد الشريعة، وال أن نقيس 
وإمنا حصول اليقني بصور كلية ... هاءالنظائر على جزئيات تلك املصاحل، ألن ذلك ملحق بالقياس وهو من غرض الفق

من أنواع املصاحل، حىت إذا حلت حوادث مل يسبق حلوهلا يف زمن الشارع وال هلا نظـائر ذات أحكـام متلقـاة منـه، عرفنـا 
كما ينبه على أن طريق املصاحل هو أوسع . مث يطلق عليها اسم املصاحل املرسلة. كيف ندخلها حتت تلك الصور الكلية

فــإن مل يفعــل فقــد عطــل ... ه الفقيــه يف تــدبري أمــور األمــة عنــد نوازهلــا ونوائبهــا إذا التبــست عليــه املــسالك طريــق يــسلك
فـالعلم باملـصاحل عنـده هـو جمـرد طريـق مـن طـرق معرفـة األحكـام إذا مـا غابـت ... اإلسالم عـن أن يكـون دينـا عامـا باقيـا

ن هم الفقيـه الـذي يتمثـل يف اسـتخراج األحكـام الـشرعية حـىت لذلك فإن ابن عاشور مل خيرج ع. األدلة الشرعية املعروفة
إال أنـه أحلقهـا مبـسمى املـصلحة املرسـلة، فحـصرها يف جمـرد مـسلك مـن مـسالك الداللـة . لو كان ذلك من مصلحة كليـة

 .اليت ثار حوهلا اجلدل بني الفقهاء



 

عاشــور أن ممــا يــنص عليــه إمــام احلــرمني نفــسه، أن املختلفــني يف املــصاحل مــن حيــث إناطــة األحكــام 
 يف تــصرفات اإلمــام باملــصلحة، وهــو قائــد األمــة اجلــامع ألمورهــا املكلــف مبــصاحلها ــا، ال خيتلفــون

ويف ذلــك أظهــر دليــل علــى أن املــصاحل املرســلة الــيت يتحــدث عنهــا األصــوليون، غــري ... ومفاســدها
فهي من جمال التدبري، قد أقرها الشارع إمجاال وأوكل تفصيلها . املصاحل اليت تتعلق بتدبري أمور األمة

 أويل األمـــر ومـــن هـــم يف حكمهـــم، ومـــن هنـــا كانـــت هـــذه املـــصاحل قطعيـــة علـــى األقـــل يف لـــزوم إىل
القيـــاس (اتباعهــا إذا صـــدرت مــن جهـــة خمولــة، خبـــالف األقيــسة بأنواعهـــا، ومنهــا املـــصلحة املرســلة 

 .فهي ظنية) املرسل
ا جانبا نا قد ضيعووقد ادعى مجع من املعاصرين وجود فراغ يف اجتهاد الفقهاء، وأن علماء

 فلــم جيتهــدوا فيــه وال أعطــوه حقــه خوفــا مــن احلكــام، أو علــى األقــل جتنبــا عظيمــا مــن حيــاة األمــة
. وهــذا خطــأ كبــري يف حقهــم، ويفنــده أن طبيعــة هــذا اــال خمتلفــة الرتباطهــا بالواليــة. للــصدام ــم

 األخـرى ممـن اعتنـوا ولقد عاجلوا ما رأوه ضروريا من ذلك ولصيقا بالفقه، وتركوا البـاقي ألهـل العلـوم
وهـــذا املوقـــف الـــذي اختـــذه الفقهـــاء قـــد أشـــاد بـــه بعـــض علمـــاء . بعلـــوم الـــسياسة بأنواعهـــا ومراتبهـــا
والواقـع أن اخللـط بـني الـنظم الـسياسية، أي نظـم املمارسـة : "... السياسة حديثا؛ يقول حامد ربيع

ــــة هــــو  ــــدنا احلكوميــــة، ونظــــم التعامــــل االجتمــــاعي علــــى مــــستوى العالقــــات الفردي دخيــــل يف تقالي
وهذه ظاهرة عامة اشرتك فيها أغلب األئمة وعلى وجه التحديد األئمة –اإلسالمية والعربية؛ الفقيه 

 مل يكن يسمح لنفسه بأن يتعرض باإلفتاء ألي ناحيـة مـن نـواحي الـسلطة، أي تلـك الـيت -األربعة
ـــربط بـــني املواقـــف الفك. نـــصفها اليـــوم بأـــا التعامـــل الـــسياسي ـــة واإليديولوجيـــة والـــنظم عمليـــة ال ري

 .  1"االجتماعية ال تربز إال فقط يف اتمعات غري الناضجة
تقدير العطاء، وهي مسألة على غاية : ومن أبرز األمثلة اليت تضرب على املصلحة التدبريية

ى من األمهية لتعلقها بأرزاق الناس وكيفية توزيع موارد الدولة، إال أنه مل يرد فيها حكم شرعي، سـو
أا موكولة إىل اجتهاد اإلمام ينظر فيها بتقديره للمعطيات املتاحة واحلاجات املفتوحـة ومـدى تـوفر 

قـال . وقد اختلفت وجهة نظر اخللفاء الراشدين يف ذلك، وكـل عمـل حـسب اجتهـاده... األموال 
وال يفضالن ما يريان التسوية بني الناس يف العطاء، رضي اهللا عنهكان أبو بكر وعلي : "ابن مجاعة

بــسابقة وال غريهــا، ولــيس معــىن التــسوية أن يــسوي بيــنهم يف قــدر العطــاء، بــل معنــاه أن يعطــي كــل 
مـا يريـان التفـضيل رضـي اهللا عنهوكان عمـر بـن اخلطـاب وعثمـان . إنسان على قدر حاجته وكفايته
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وى بني الناس، وملا ناظر عمر أبا بكر حني س. بالسابقة يف الدين واهلجرة، وعمال به يف خالفتهما
أتسوي بني من هاجر اهلجرتني، وصلى القبلتني، وبني من أسلم عام الفـتح خـوف الـسيف؟ : فقال

فقـال . إمنـا عملـوا هللا، وإمنـا أجـورهم علـى اهللا، وإمنـا الـدنيا بـالغ: فقال أبوبكر رضـي اهللا تعـاىل عنـه
الـــديوان، فـــضل وملـــا اســـتخلف ووضـــع .  كمـــن قاتـــل معـــه�ال أجعـــل مـــن قاتـــل رســـول اهللا : عمـــر

   1.."بالسابقة وجعل العطاء طبقات
إن رســـالة اإلســـالم ليـــست قاصـــرة علـــى األحكـــام، وإن القـــرآن الكـــرمي لـــيس كتـــاب تـــشريع 
فحسب، وقد ذهب بعض العلماء إىل أن اآليـات الـيت قـصد ـا األحكـام وذكـرت فيهـا تـصرحيا ال 

واعــد العقيــدة والتــشريع والعــرب الــيت فــإىل جانــب تقريــر ق. 2تتعــدى اخلمــسمائة آيــة مــن جممــوع آياتــه
، هنـاك مـا 3ينطوي عليها القصص القرآين واهلدي وغري ذلك من احملـاور الكـربى الـيت تناوهلـا القـرآن

األهـداف والغايـات واألسـاليب الـيت تتخـذ يف سياسـة : ومـن هـذه احلكمـة. مساه اهللا تعاىل باحلكمـة
اختيـــار ويل األمـــر نـــوع التـــصرف، : اهرهـــاومـــن مظ... أمـــور األمـــة والـــسعي إىل حتـــصيل مـــصاحلها

مـن ذلـك قـول عمـر بـن عبـد العزيـز؛ يبـني أن . والوقت املناسب له، وكيفية القيام به لكي جيين مثرته
ّالرجــوع بالنــاس إىل الــدين بعــد أن ابتعــدوا عنــه ينبغــي أن يكــون بالتــدرج، وأن تفويــت هــذه القاعــدة 

َُيـــدن أن أخـــرج هلـــم املـــرة مـــن احلـــق، فأخـــاف أن ينفـــروا واهللا ألر: "يـــؤدي إىل الفـــساد والفتنـــة، يقـــول
 .4"عنها، فأصرب حىت جتيء احللوة من الدنيا، فأخرجها معها، فإذا نفروا هلذه سكنوا هلذه

وقد تلتقي مقومات مفهوم املصلحة يف السياسة الشرعية مع املفهوم األصويل هلا، إذ تنبثق 
الـــيت ترجـــع إىل حفـــظ منظومـــة أصـــول  يعة اإلســـالميةمقومـــات املفهـــومني مـــن املقاصـــد العامـــة للـــشر
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 إن قيــل": كــشيقــال الزر .وبعــض العلمــاء يــرى أــا تفــوق هــذا العــدد، إال أــا تؤخــذ علــى ســبيل النظــر واالســتنباط2
 القــصص آيــات فــإن بــه، املــصرح مــرادهم ولعــل الــرازي، وتــبعهم وغــريه الغــزايل ذكــره وهــذا آيــة مخــسمائة األحكــام آيــات

 الـدين عـز الـشيخ اإلمـام كتـاب فليطـالع ذلـك علـى الوقـوف أراد ومن ،األحكام من كثري منها يستنبط وغريها واألمثال
، إبــراهيم الفــضل أبــو حممــد حتقيــق، الربهــان يف علــوم القــرآن، الزركــشي اهللا عبــد بــن حممــد الــدين دربــ". الــسالم عبــد بــن
وهــو يقــصد . 4-2/3 ،م 1957،هــ 1376، القــاهرة، هؤوشــركا احللـيب يبالبــا عيــسى العربيـة الكتــب حيـاءإ دار، 1ط

 ). اإلمام يف بيان أدلة األحكام: (بكتاب العز
اهللا الواحد، الكـون الـدال علـى : وهي) احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي: (ّألف حممد الغزايل رمحه اهللا تعاىل كتابا مساه 3
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، 1املــصاحل الالزمــة الســتمرار احليــاة االجتماعيــة والــسياسية وانتظــام أمرهــا، كمــا يــرى بعــض البــاحثني
إال أن هذا االلتقاء يقف عند ما يقتضيه وحدة الكيان العام للـدين اإلسـالمي ككـل، بينمـا ختتلـف 

لغايـة الـيت وجـدت ألجلهـا، ومـن حيـث طبيعـة املـسائل كل واحدة منهمـا عـن األخـرى مـن حيـث ا
والوقائع الـيت تتعامـل معهـا، ومـن حيـث طبيعـة املعاجلـة الـيت تتـوخى مـن إعمـال كـل منهمـا، وبالتـايل 

فــال نــسلم أن املــصلحة التدبرييــة الــيت هــي موضــوع الواليــة العامــة وحمــور . املــدى الــزمين لكــل منهمــا
صاحل الالزمــة الســتمرار احليــاة االجتماعيــة والــسياسية وانتظــام الـسياسة الــشرعية، تقــف عنــد جمــرد املــ

أمرهــا، بــل هــي أوســع مــن ذلــك وأبعــد مــدى رغــم أــا ال مــل هــذه املــصاحل وال تتجاوزهــا، كمــا 
 . سنعمل على بيانه يف املبحث الثالث من هذا الفصل حبول اهللا تعاىل

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا تدبريية: : : : للللالفرع ا تدبرييةخصائص املصلحة ا تدبرييةخصائص املصلحة ا تدبرييةخصائص املصلحة ا     للللخصائص املصلحة ا
 التدبريية بعدد من اخلصائص، منها أا ال خترج عن حدود الشرع، فاألصل تتميز املصلحة

فيهـــا املـــشروعية، مث إـــا واســـعة فـــضفاضة حتتـــاج إىل حتديـــد ممـــن يتـــوىل القيـــام عليهـــا، وهـــي وقتيـــة، 
 :  ولذلك تكون قابلة للتجديد يف مظاهرها كما تعتمد على الوسائل يف التفاعل مع الواقع

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ٔٔاالصلاالصلاالصلاالصل: : : : للللبببب يةٔٔ رشو تدبريية ا ية يف املصلحة ا رشو تدبريية ا ية يف املصلحة ا رشو تدبريية ا ية يف املصلحة ا رشو تدبريية ا ع يف املصلحة ا مل عل مل عل مل عل مل     ل

ســواء بــالوجوب أم النــدب أم (مــن خــصائص املــصلحة التدبرييــة أن األصــل فيهــا املــشروعية 
 حــىت يثبــت دليــل املنــع، فهــي ال حتتــاج إىل دليــل مــن الكتــاب والــسنة يف كــل جزئيــة مــن 2)اإلباحــة
 األمـر، وطاعـة أويل األمـر هـي وملا كان هـذا النـوع مـن املـصلحة يف الغالـب يوكـل إىل أويل. جزئياا

يف مـــصلحة  طاعــة مـــشروطة وليـــست مطلقــة؛ فهـــي مـــشروطة بـــأن تكــون يف طاعـــة اهللا، وأن تكـــون
فمــا دامــت تــصرفات الواليـة العامــة حتقــق مــصلحة أو تـدفع مفــسدة وال تــصادم األدلــة  ...املـسلمني

 . الشرعية، فهي مشروعة ينبغي طاعتهم فيما أمروا به منها
، كاختــــاذ عمــــر �مل يتخــــذها النــــيب ... لفــــاء الراشــــدون أنظمــــة وأحكامــــا وقــــد أنــــشأ اخل

فبـــدأت أول األمـــر باللغـــة ... الـــدواوين ملـــا فيهـــا مـــن مـــصلحة حفـــظ احلقـــوق وترتيـــب أمـــور اجلهـــاد
 . الفارسية؛ لغة النظام ذي األصل الفارسي، مث نقلت شيئا فشيئا إىل العربية ملا أصبح ذلك متيسرا
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قـيم اجلـوزي مـن غـزوة تبـوك، أن اإلمـام إذا رأى املـصلحة يف أن يـسرت عـن رعيتـه مـن الفوائـد الـيت اسـتخرجها ابـن ال 2

زاد املعــاد، : ينظــر لــه. بعــض مــا يهــم بــه ويقــصده مــن العــدو ويــوري بــه عنــه اســتحب لــه ذلــك أو تعــني حبــسب املــصلحة
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ا علـــى مـــن اختـــذوا مـــصطلح الـــسياسة قـــسيما للـــشرع، بـــأن تـــسمية ويوضـــح ابـــن القـــيم رد
السياسة العادلة إمنا هو أمر اصـطالحي، وإال فـإذا كانـت عـدال فهـي مـن الـشرع، مث أورد أمثلـة مـن 

  .1 يؤيد ذلك�تصرفات النيب 
ومن أهم ما يرتتب على هذه اخلصيصة، أن املصلحة التدبريية تابعة للمـصلحة ذات البعـد 

وهـذا نـاتج عمـا سـبق ذكـره مـن اخلـصائص الـيت .  فال جيوز أن تعارضها أو تتنـاقض معهـاالتشريعي،
 . تتميز ا املصلحة الشرعية عموما، وهي أن مصلحة الدين أساس للمصاحل األخرى الدنيوية

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب تدبريية واسعة وفضفاضة: : : : للللب تدبريية واسعة وفضفاضةاملصلحة ا تدبريية واسعة وفضفاضةاملصلحة ا تدبريية واسعة وفضفاضةاملصلحة ا     للللاملصلحة ا

ار ختتلــف يف تقــديرها وتتبــاين، ومعــىن كــون املــصلحة التدبرييــة واســعة وفــضفاضة، أن األنظــ
ســواء كــان ذلــك يف حتديــد طبيعتهــا أم يف مقــدارها أم يف أولويتهــا علــى غريهــا مــن املــصاحل، أو كــان 
ذلـــك يف تقـــدير حاجـــة األمـــة إليهـــا يف وقـــت معـــني، بـــل إن االخـــتالف قـــد يـــصل إىل تقـــدير كـــون 

ومـن املعلـوم أن املـصاحل  "...تصرف من التصرفات نافعـا لألمـة أو ضـارا ـا يف ظـرف مـن الظـروف
متشعبة، وأن األمر فيها ليس بالبني الذي ال يقبل خالفا وال حيتمل نزاعا، فقد تعرض أمور تتوسط 
َما بني جهيت اخلري والشر فتمسها كل جهة منهما مبسها ويرى فيها ما جيعلهـا خمتلفـا للنظـر، ففيمـا  ُ

أنظار يف الناحيـة األخـرى، فتعـد مـرة مـن املـصاحل تراها بعض األنظار يف ناحية من الناحيتني، تراها 
وتعد مرة من املفاسد؛ فإذا عدت مصلحة اقتضى ذلك من التدبري ما حيققهـا، وإذا عـدت مفـسدة 

وذلــك راجــع إىل أن نتــائج هــذه التــصرفات ال تظهــر يف الغالــب إال بعــد . 2"اقتــضى منــه مــا يبعــدها
 . لتدبريالتنفيذ، فيظهر عند ذلك حسن التقدير أو سوء ا

دخول الدولة اإلسالمية يف معاهدة مع دولة أخرى، البد أن يكون من أجل : ومثال ذلك
ّومــن املــسلم أن يكــون مــا جتنيــه الدولــة مــن منــافع ... حتقيــق مــصاحل سياســية أو اقتــصادية أو غريهــا

لة ومــصاحل يف هــذه املعاهــدة متكافئــا مــع مــا تقدمــه مــن التزامــات، غــري أن تقــدير هــذا األمــر مــسأ
ختضع لوجهات النظر، حسب املعطيات املفروضة يف تلك اللحظة عند أصحاب النظر الـسياسي، 
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وهــو حبــث مرقــون إال أنــه أشــبه بــاملخطوط، وفيــه تــصحيحات بقلــم الرصــاص يف مواضــع . بكليــة احلقــوق جامعــة القــاهرة
فتمـسها :  يـستقيم بـه املعـىن ابتـداء مـن قولـهمتعددة، وقد نقلت النص حسب التصحيح الذي عليه، ألن ما باألصـل ال

 .إىل من الناحيتني...كل جهة منهما 



 

فيحدث االخـتالف، وال ميكـن القطـع بكـون التـصرف يف مـصلحة املـسلمني أو يف غـري مـصلحتهم 
 .   إال بعد أن تظهر آثاره عند التطبيق

ة، فنــاط الــشارع بــالوالة ولــذلك كانــت املــصلحة التدبرييــة حتتــاج إىل تقــدير مــن جهــة معينــ
طلب املصاحل العامة الراجعة إىل الوالية وأمرهم بدفع املفاسد، وحث أهل الكفاية على إعـانتهم يف 

وملــا علــم أن اآلراء ختتلــف يف معرفــة الــصاحل واألصــلح، والفاســد واألفــسد، ويف معرفــة خــري "ذلــك؛ 
عطـل جلـب املـصاحل ودرء املفاسـد، اخلريين وشر الشرين، حـصر اإلمامـة العظمـى يف واحـد، كـيال يت

وكــذلك قــدم يف كــل واليــة ... بــسبب اخــتالف الــوالة يف الــصاحل واألصــلح ودرء الفاســد واألفــسد
أعــرف اخللــق مبــصاحلها ومفاســدها، وأعــرفهم بأحكامهــا، وإن كــان قاصــرا يف معرفــة أحكــام غريهــا، 

ة ألويل األمـر وتفـويض األمـر إلـيهم ُِ، فأمرت الرعية بالطاعـ1"وجاهال ا إذ ال يضره ذلك يف واليته
 .ما مل يكن يف ذلك معصية بينة أو مفسدة ظاهرة

ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب ية: : : : للللب تدبريية و يةاملصلحة ا تدبريية و يةاملصلحة ا تدبريية و يةاملصلحة ا تدبريية و تاملصلحة ا تل تل تل     ققققل

مــن خــصائص املــصلحة التدبرييــة أن االجتهــاد املنبثــق عنهــا وبالتــايل التــصرفات املبنيــة عليــه 
ة، صــاحلة للتطبيــق مــا دام تطبيقهــا تكــون وقتيــة، فتبقــى القــرارات املبنيــة علــى هــذا النــوع مــن املــصلح

يـــؤدي إىل تلـــك املـــصلحة، فـــإن ظهـــر لـــصاحب الواليـــة، أو اقتـــضت الظـــروف أـــا قـــد انتهـــت، أو 
وجــب تغيــري مــا بــين علــى هــذا االجتهــاد مــن قــرارات، بــل إنــه باإلمكــان ... أصــبحت غــري راجحــة

 .نقض هذه القرارات وإبطال ما ترتب عليها من آثار
 فـور عليـه الـصالة والـسالمدسـتور املدينـة الـذي وضـعه : � النـيب مثال ذلك من تـصرفات

وصوله إليها، والذي حـدد فيـه عالقـة املـسلمني بعـضهم بـبعض، وعالقـتهم بغـريهم مـن أهـل املدينـة 
 باإلمامــة، خــصوصا االتفــاق مــع أقــوام � اليهــود، فيــه جانــب مــن تــصرفات النــيب -حينئــذ–وهــم 

يف القتلى والتمـوين واإلنفـاق يف حـروب ) الديات( وتعاقل بعينهم، ومضمون هذا االتفاق من سلم
فهـذه كلهـا تـصرفات باإلمامـة، خيـضع تـدبريها إلمـام الوقـت، بينمـا قـد يؤخـذ ... الدفاع عـن املدينـة

منهـا إمجــاال ضـرورة اختــاذ مثــل هـذه الوثــائق الدســتورية لتنظـيم احليــاة داخــل الدولـة، وحتديــد احلقــوق 
 .  بوجوب رجوع ذلك إىل اإلماموالواجبات، فضال عن احلكم
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ند الرابع ند الرابعا ند الرابعا ند الرابعا تجددة يف مظاهر جتلهيا: : : : للللببببا تدبريية  تجددة يف مظاهر جتلهيااملصلحة ا تدبريية  تجددة يف مظاهر جتلهيااملصلحة ا تدبريية  تجددة يف مظاهر جتلهيااملصلحة ا تدبريية  مممماملصلحة ا     لللل

املصلحة التدبريية تعتمد عليها السياسة، فهـي متجـددة يف مظـاهر جتليهـا، وكوـا متجـددة 
راجــع إىل أــا تعــاجل األوضــاع احلاضــرة واملــستقبلة باســتمرار، وهــي حتتــاج إىل التجــدد كلمــا أحــدث 

احلـــديث عـــن صـــالح : مثـــال ذلـــك. نـــسان فـــسادا جديـــدا أو تغـــريت أوضـــاعه يف صـــروف اخلـــرياإل
الكــون واحملافظــة علــى البيئــة وعلــى مكونــات األرض والــسماء حلمايــة اإلنــسان مــن اخــتالل التــوازن 

فأصــبح لزامــا . البيئــي، إمنــا نــشأ ملــا غــدا اإلنــسان مقتــدرا مالكــا للمقومــات الــيت متكنــه مــن إفــسادها
ــذا اجلانــب ووضــع القواعــد الــيت تعمــل علــى احملافظــة علــى علــى ا تمــع وبالتــايل الدولــة االهتمــام

وذلـــك بوضـــع قواعـــد وقـــوانني ملزمـــة حتـــد مـــن ســـلطة اإلنـــسان يف . األرض والـــسماء والبيئـــة عمومـــا
وهــي مــن حيــث املبــدأ مــضبوطة يف العقيــدة اإلســالمية وهلــا يف مــصادر الــشرع . التعامــل مــع الكــون

ري أا كلية جمملة ال ميكن إعماهلا إال بوضع القوانني اليت تنزهلـا علـى الواقـع، وتعمـل علـى دالئل، غ
تنظيمها، سواء داخـل الـوطن الواحـد أم علـى املـستوى الـدويل العـاملي، فإنـه مـن مثـل هـذه التغـريات 
ـــة صـــغرية تـــزدحم ـــدول، ألن العـــامل قـــد أصـــبح قري ـــد هـــذه القـــوانني بـــني ال  نـــشأت احلاجـــة إىل توحي

ولعل . بالسكان، وقد يكون يف نشاط بعضهم ضرر على البعض اآلخر، وهو أمر حيتاج إىل تنظيم
حتــدث للنــاس أقــضية بقــدر مــا أحــدثوا مــن : "�ممــا ينطبــق علــى ذلــك مقولــة عمــر بــن عبــد العزيــز 

 ".الفجور

ند اخلامس ند اخلامسا ند اخلامسا ند اخلامسا متد عىل الوسائل: : : : للللببببا تدبريية  متد عىل الوسائلاملصلحة ا تدبريية  متد عىل الوسائلاملصلحة ا تدبريية  متد عىل الوسائلاملصلحة ا تدبريية  تعتعتعتعاملصلحة ا     لللل

، إن مل نقـــل كلـــي، علــــى الوســـائل؛ إذ يعـــد اختــــاذ تعتمـــد املـــصلحة التدبرييـــة بــــشكل كبـــري
الوسائل املؤدية إليها مناط اجتهاد الطالب هلا، فالبـد أن تتناسـب هـذه الوسـائل مـع قـدر املـصلحة 

حــىت عنــد االتفــاق علــى املــصلحة  .املطلوبــة وخطرهــا وأمهيتهــا، وهــو جمــال ختتلــف فيــه األنظــار أيــضا
يل األوىل ولـدفع الثانيـة ختتلـف فيهـا األنظـار أيـضا؛ يقـول واملفسدة، فإن الوسائل الـيت تتخـذ لتحـص

ويف تعيــني الوســائل واألحكــام الــيت تقتــضيها املــصاحل وحتديــد الطــرق الــيت حتقــق : "بعــض املعاصــرين
تلك املصاحل كذلك، جمال واسع الختالف األنظار وتباين اآلراء وتنـايف األحكـام؛ فقـد يـرى بعـض 

ينة يؤدي إىل مصلحة معينة، ويراها آخرون غري مؤدية إليها، وأن إلزام الناظرين أن التزام ترتيبات مع
 .   1"الناس ا فسق وظلم وبعد عن الطريق السوي
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وقد عرفنا ما كان يف خري أزمان اإلسالم عقيدة وإخالصا ووحدة، : "وللتمثيل لذلك يقول
ــــة، رأى بعــــض اخللفــــاء في هــــا مــــصلحة مــــن اخــــتالف يف جهــــات النظــــر يف ســــلوك سياســــات معين

للمــسلمني فالتزموهــا، ورأى قــوم أن فرضــها علــى النــاس مل يكــن إال بقــوة الــسلطان وهيبــة اخلليفــة، 
 علـى كبــار املهـاجرين مـن قـريش أن يزايلـوا املدينـة، ومــشاطرته �وذلـك كحجـر عمـر بـن اخلطـاب 

ض، ولكن ذلك ورمبا مل يكن األمر يف األمثلة املسوقة على هذه الدرجة من التناق. 1"ألموال عماله
قــد يــصدق علــى اخلــالف املعهــود يف أصــل الــسياسة الــشرعية، أعــين العقوبــات، هــل جيــوز أن تزيــد 
على احلدود؟ وهل ميكـن أن يبلـغ التعزيـر حـد القتـل؟ وهـو خـالف كبـري يف احلكـم الـشرعي، ولكـن 

م الـشرعي الفقهاء متفقون على أن ما اختلفت فيه األنظار مما يـسوغ فيـه االجتهـاد، سـواء يف احلكـ
 .أم يف النظر املصلحي، ال يفسق صاحبه وإن رأى فيه غريه ظلما وجورا

ومــن األمثلــة الــيت تبــني اخــتالف وجهــات النظــر يف املــصلحة التدبرييــة، وقــد حــدثت بـــني 
 يف مسألة مجع القرآن، فقد عمـد � مع اخلليفة عثمان �الصحابة أيضا، اختالف ابن مسعود 

الف ما اتفقوا عليـه مـن املـصحف اإلمـام فـأمر بتـشقيقها وحرقهـا حـىت اخلليفة إىل املصاحف اليت خت
ُال خيتلــــف املــــسلمون يف كتــــاب رــــم، إال أن ذلــــك مل يـــــرق لعبــــد اهللا بــــن مــــسعود   فتمــــسك �َ

 .  2مبصحفه، وأمر أصحابه وتالميذه بذلك

ثاين ثايناملطلب ا ثايناملطلب ا ثايناملطلب ا ية: : : : للللاملطلب ا رش تدبريية واملصلحة ا يةالفرق بني املصلحة ا رش تدبريية واملصلحة ا يةالفرق بني املصلحة ا رش تدبريية واملصلحة ا يةالفرق بني املصلحة ا رش تدبريية واملصلحة ا يعالفرق بني املصلحة ا ت يعل ت يعل ت يعل ت     للللل

 املصلحة التدبريية واخلصائص اليت متيزها، نعزز ذلك ببيان أهـم الفـروق بعد ما اتضح معىن
اليت بدت لنا بني املصلحة التدبريية وبني املصلحة التشريعية، مع ختصيص فرع لضرب بعض األمثلة 

 : التطبيقية

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول تني: : : : ٔٔ تالف بني ا Q تنياوجه تالف بني ا Q تنياوجه تالف بني ا Q تنياوجه تالف بني ا Q ملصلحملصلحملصلحملصلحاوجه خخخخ ٔٔٔٔ    
االلتفــات إىل أوجــه االتفــاق، فمــا مل حنــاول أن نــربز أوجــه االخــتالف بــني املــصلحتني دون 

 :يذكر فرق بينهما يف شيء، فذلك ألما يرجعان إىل أصل واحد
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ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ يعة لك مهنام : : : : للللبببب يث  يعة لك مهنام من  يث  يعة لك مهنام من  يث  يعة لك مهنام من  يث  ططططببببمن  شمول وا4وام وQطراد((((حححح شمول وا4وام وQطرادا شمول وا4وام وQطرادا شمول وا4وام وQطرادا     ) ) ) ) للللا

مطلقــة غــري مقيـدة جبانــب مــن احليــاة مطـردة،  تكــون امـن خــصائص املــصلحة التـشريعية أــ
الـشارع : "...  ولقد عرب الشاطيب عـن ذلـك بقولـه. بقوم دون قومدون آخر وال بزمن دون آخر وال

ُأن تكون مصاحل على اإلطالق، فالبد أن يكون وضعها على ذلك الوجـه ) يعين املصاحل(قصد ا 
 يف مجيــع أنـــواع التكليــف واملكلفــني مـــن مجيــع األحــوال، وكـــذلك وجــدنا األمـــر أبــديا وكليــا وعامـــا

. ليت توخاهـا الـشارع يف التـشريع، أـا مطـردة وعامـة وكليـة وأبديـةفمن خصائص املصلحة ا. 1"فيها
وليس معىن كوا كلية أا ال تتنزل على اجلزئيات، بل تنزهلا علـى اجلزئيـات يكـون علـى وجـه كلـي، 

 . 2وإن حدث فيها ختصيص فهو على نظر كلي أيضا، وهو مما يدل على كمال النظام يف التشريع
 التشريعية مصلحة علـى اإلطـالق، أن تكـون أبديـة غـري حمـدودة فيرتتب على كون املصلحة

 بـــزمن، ومعـــىن ذلـــك أـــا ال تتغـــري بتغـــري الـــزمن، وهـــذا مـــن أهـــم مـــا مييزهـــا عـــن املـــصلحة التدبرييـــة؛
فاملــصلحة التــشريعية دائمــة ال تتغــري وال تتبــدل، حــىت لــو تبــدلت بعــض األحكــام االجتهاديــة، ألن 

 الواقعيــة، كــأن يتغــري العــرف الــذي بــين عليــه احلكــم الــشرعي، حبيــث التبــدل إمنــا حيــصل يف املناطــات
تغيب املصلحة املقصودة للشارع عند تنزيلها فال جتد مناطها يف الواقع، بينما احلكـم األصـلي يبقـى 

أما املصلحة التدبرييـة فإـا تظهـر يف أشـكال خمتلفـة حـسب التغـريات الظرفيـة، ألن الـشارع . 3قائما
 .4ألمر األخذ بأي وجه من الوجوه حسب مصلحة املسلمنيقد شرع يف أول ا

كما يرتتب على هذه الصفات اليت تتميز ا املصلحة التشريعية، أن تكون عامـة يف كوـا 
وهــو نــاتج عــن كــون رســالة . مــصاحل لكــل اإلنــسانية، ال ختــص جنــسا دون آخــر وال نوعــا دون غــريه

ــ0ً (: بـــشرية لقولـــه تعـــاىلاإلســـالم موجهـــة للعـــامل أمجـــع، فهـــي شـــاملة لكـــل ال aـS_Ca�ــ#  kِ�ـ� َ�#a$ْــ� a3ـ_�ــ# �َ aـ)a
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األوىل تثبـت أو تالحـظ يف احلكـم ومما مييز املصلحة التشريعية على التدبريية أيضا، هـو أن 
بــصفة كليــة، فيبقــى احلكــم حــىت لــو ختلفــت تلــك املــصلحة عــن بعــض جزئياتــه، ومثلــوا لــه مبــشروعية 
الــزواج باآليــسة رغــم عــدم وجـــود مظنــة النــسل الــذي هــو مقـــصود الــزواج، كمــا مثلــوا لــه بالرخـــصة 

فه، ألن الرخـصة تثبـت كحكـم للمسافر حىت عند ختلف املصلحة املقصودة منها يف حالة امللك املر
كلي لكل مسافر على مظنة املشقة حىت لو ختلفت هذه املشقة يف بعض جزئيات العلة أو السبب 

وهــذا األمــر ال يتــوفر وال يلفــى يف املــصلحة التدبرييــة الــسياسية، فإــا تكــون . الــذي نــيط بــه احلكــم
 ســببها وعلتهــا إذا ختلفــت يف مطلوبــة عنــد اليقــني بوجودهــا أو رجحــان الظــن بوجودهــا، ويلــزم تــرك

بعض جزئياـا، فتخـتص هـذه اجلزئيـات بـاحلكم الـذي يناسـبها، ومـن هنـا احتاجـت إىل نـاظر علـى 
 .الدوام

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب بط بامارة ظاهرة : : : : للللب يث ا بط بامارة ظاهرة من  يث ا بط بامارة ظاهرة من  يث ا بط بامارة ظاهرة من  يث ا ٔٔمن  ٔٔ لضلضلضلض     حححح

من خصائص املـصلحة التـشريعية أن احلكـم الـشرعي املبـين عليهـا يعتمـد علـى أمـارة ومظنـة 
: اء وجـدت بالفعـل أم ختلفـت يف بعـض أفـراد احلكـم، حيـث يقـول الغـزايلحتتمل هذه املـصلحة سـو

، نــوع تــصرف فــال ينبغــي أن نغفــل عنــه، وهــو إدارة احلكــم علــى أمــارة 1مث للــشرع، يف هــذا اجلــنس"
املصلحة من غري تتبع وجه املصلحة، فإن مصلحة الصيب حلاجته إىل قوام، وحاجته لصغره وضعف 

اهقة البلوغ، ولكن يقطع الشرع غمة اإلشكال عـن أطـراف األحـوال عقله، وقد يقوى عقله عند مر
باتبــاع الــصغر الــذي هــو أمــارة املــصلحة غالبــا فيــدار احلكــم مــرة علــى عــني املــصلحة، وأخــرى علــى 

وهذا ما ال جنده يف املصلحة التدبريية، فإن الناظر إذا . 2"أمارة املصلحة، وكل ذلك من نظر الشرع
صلحة، أو رأى املـــصلحة أخـــريا يف غـــري مـــا رآهـــا فيـــه أوال، وجـــب عليـــه تغـــري اجتهـــاده يف درك املـــ

التحــول إىل حيــث وجــد املــصلحة، فــإن رآهــا يف بعــض اجلزئيــات دون بعــض وجــب عليــه إمــضاؤها 
 . حيث وجدت من غري تعميم

                                                 
ورمبا كان كالمه . يقصد ما ضربه مثاال على ما يقع يف حمل احلاجة وهو تسليط الويل على تزويج الصغري والصغرية 1

 .ريها واهللا أعلمهنا خاصا باملصاحل احلاجية دون غ
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ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب بين علهيا   : : : : للللب ية Qجهتاد ا يث  بين علهيا   من  ية Qجهتاد ا يث  بين علهيا   من  ية Qجهتاد ا يث  بين علهيا   من  ية Qجهتاد ا يث  ملمن  ملجح ملجح ملجح جح     حححح

أن االجتهاد املبين على املصلحة التشريعية إذا من الفروق البارزة بني نوعي املصلحة أيضا، 
، ألنــه مــن مــسائل اخلــالف الــيت ال تــنقض 1ارتــبط بــه حكــم احلــاكم أو اإلمــام ال جيــوز نقــضه حبــال

 .2بتغري االجتهاد، سواء من احلاكم نفسه الذي حكم مبقتضاها أم من حاكم آخر غريه
ري معهــا التــصرف الــذي بــين عليهــا، أمــا املــصلحة التدبرييــة، فــيمكن أن تتغــري، وبالتــايل يتغــ

فــإذا  وهــو مــن التــصرفات الــيت ميكــن نقــضها، ألــا ليــست مبنيــة علــى اجتهــاد يف احلكــم الــشرعي،
كمـا . أمكن نقض تصرفه من غري مفسدة راجحة جاز له ذلك، ورمبا وجب عليه حبسب املصلحة

ويل األمـر نقـضه، سـواء قال الفقهاء يف العهد الـذي عقـد علـى غـري الغبطـة للمـسلمني؛ جيـب علـى 
ـــة، أو مـــن ســـبقه فيهـــا ـــه يف الوالي بينمـــا ال ميكـــن نقـــض . أأبرمـــه بنفـــسه أم أبرمـــه غـــريه ممـــن هـــو دون

األحكـــام الـــيت بنيـــت علـــى املـــصلحة التـــشريعية إذا رأى اإلمـــام أو القاضـــي غريهـــا أو تغـــري اجتهـــاده 
م وميكـن ملـن يـأيت بعـده وقـد سـاق ابـن فرحـون جمموعـة مـن التـصرفات الـيت تـصدر عـن اإلمـا .3فيها

                                                 
 املــصيب قلنــا وإن فيهــا اتهــد املــسائل يف احلــاكم حكــم يــنقض ال أنــه علــى العلمــاء اتفــق مث ومــن: "قــال الزركــشي 1
 غـري منـه أقـوى الثـاين كان وإن األول ينقض ال آخر باجتهاد تغري مث باجتهاده القاضي حكم ولو متعني غري ألنه واحد

 اهللا عبـــد بــن ـــادر بــن  حممـــد".يــنقض فإنـــه بــاليقني اخلطـــأ لــه بـــان لــو مـــا خبــالف بالثـــاين إال يعمــل ال لـــه جتــدد إذا أنــه
 الطبعـــة، الكويــت، اإلســـالمية والــشئون األوقـــاف  وزارة،حممــود أمحـــد فــائق تيـــسري: حتقيــق، القواعـــد يف ملنثــور، االزركــشي
 .1/93، 1405 الثانية،

ومـن هـذا القبيـل إطـالق . ٍظ أن العلماء اشرتطوا لعدم الـنقض أن يتـصل باالجتهـاد حكـم مـن حـاكم أو واليالح 2

 حبسهم ومل حيكم يف أمرهم مث تـويف �فإن أبابكر . الذين طردوا عامل الزكاة عام الردة" دبا"عمر بن اخلطاب أسرى 
وقـد . 1/75، ، دتبـريوت،  دار الندوة اجلديـدة،حكتاب الفتو، أبو حممد أمحد بن أعثم الكويف: ينظر. فأطلقهم عمر

استشكل بعض الفقهاء إطالق عمر سـبايا بـين حنيفـة فبـني القـرايف أن الـصديق مل يكـن قـد حكـم بـذلك وإمنـا كـان منـه 
 .120-119القرايف، اإلحكام، املرجع السابق، ص : ينظر. ذلك على سبيل الفتوى

 اجتهاده يف مسألة وحكم ا فليس له أن يرجـع باجتهـاده إىل املاضـي، ذكر سليمان الطماوي أن اتهد إذا تغري 3
. تلك على ما قضينا وهذه على مـا نقـضي: وهو ما انتهى إليه عمر بن اخلطاب يف املسألة احلجرية املشهورة، حني قال

ـــه ، القـــاهرة، ريبدار الفكـــر العـــ، 2 ط-دراســـة مقارنـــة-مـــر بـــن اخلطـــاب وأصـــول الـــسياسة واإلدارة احلديثـــة، ع: ينظـــر ل
 مـن الـصفحة 1وقد شبه الطماوي ذلك بقاعدة عدم رجعية التـشريع يف القـوانني احلديثـة، هـامش. 159، صم1976
ومالحظـيت هنـا أن اجتهـاد عمـر يف هـذه املـسألة مبـين علـى االلتفـات إىل املـصلحة يف تـشريك أبنــاء األم واألب . نفـسها

 .قتضي حرمام لعدم استيعاب الرتكةمع أبناء األم، مع أن التزام نصوص املرياث ي



 

، وهـي كلهـا مـن النـوع األول، أعـين مـا بـين علـى 1إعادة النظر فيها وإمضاء مـا يـراه أوفـق باملـصلحة
 .النظر يف املصلحة التدبريية

ند الرابع ند الرابعا ند الرابعا ند الرابعا نظر وQجهتاد: : : : للللببببا يث ادوات ا نظر وQجهتادمن  يث ادوات ا نظر وQجهتادمن  يث ادوات ا نظر وQجهتادمن  يث ادوات ا للللمن  ٔٔ ٔٔ     حححح

اس، أن يتفق العلماء على أن صاحب الواليـة العامـة لـه، بـل جيـب عليـه يف تـدبريه أمـور النـ
بينمـا جنـدهم خيتلفـون يف .. يتبع املصلحة أينما وجدت، وأن يبعد املفسدة ويـدرأها كيفمـا حـصلت

وقد اعتمد بعـض الفقهـاء واألصـوليني املـصلحة . االستدالل مبطلق املصلحة على األحكام الشرعية
 هـو مـضرة أصل مـا: واملفسدة كعالمة على احلل واحلرمة، فيما مل ينص الشارع على حكمه، فقالوا

وهـذا مـا ال يأخـذ بـه فريـق آخـر . 2يكون حكمه التحـرمي، وأصـل مـا هـو منفعـة يكـون حكمـه احلـل
مــن الفقهــاء واألصــوليني، فــاعرتض الــشاطيب مــثال علــى هــذا القــول، وعلــى مــن قــال إن األصــل يف 

 املـصلحة ويف ذلك دليل على أن املصلحة املـرادة يف التـشريع، غـري. 3املنافع اإلذن ويف املفاسد املنع
هل ناط : املتوخاة يف التدبري؛ فهذه مطلوبة من الشارع عندما يراها الناظر باتفاق، وتلك حمل حبث

 الشارع ا حكما شرعيا لذاا أم ال، وما هو هذا احلكم؟
فاملــصلحة التدبرييــة ال حتتــاج يف تقريرهــا إىل دليــل جزئــي مــن الكتــاب والــسنة أو مــا يرجــع 

.  من أدلة األحكام يف تقريرها، كمـا هـو األمـر بالنـسبة إىل املـصلحة التـشريعيةإليهما أو إىل أحدمها
وقد برز هذا املعىن على مستوى التفريـق بـني الـسياسة الـشرعية واألحكـام الـشرعية؛  فـالفرق يكمـن 
يف عــــدم اســــتناد الــــسياسة الـــــشرعية يف كــــل جزئيــــة إىل دليــــل خـــــصوصي مــــن مــــصدري الـــــشريعة؛ 

 . 4سياسة والتفكري وحسن التدبري ملرافق الدولة ومصاحل الفرد واجلماعةفأحكامها تقوم على ال
                                                 

اختـــاذ األمحيـــة وتقـــديرات العطـــاء : منهـــا. 109-1/107ابـــن فرحـــون، تبـــصرة احلكـــام، املرجـــع الـــسابق، : ينظـــر 1
وإن تبـني أن العقـد علـى خـالف الغبطـة للمـسلمني نقـضه، كمـا إذا بـاع مـال اليتـيم بـالبخس، فإنـه : "إخل قـال..واخلمس
 . 1/109املرجع نفسه، ". ينقض

إن كل ما تستقذره النفس : وقال ابن اخلطيب. 14/139الرازي مفاتيح الغيب، املرجع السابق، : ينظر يف ذلك 2
عمــر بــن علــي بــن عــادل الدمــشقي، تفــسري اللبــاب، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، : ينظــر. ويــستخبثه الطبــع فهــو حــرام

 .404ع السابق، صابن عاشور، مقاصد الشريعة، املرج: وينظر أيضا. 9/344دت، 
وقــد أورد حمققــه قائمـــة . 68-2/66الـــشاطيب، املوافقــات، املرجــع الـــسابق، : ونــسبه للــرازي وهـــو صــحيح، ينظــر 3

 مـــن الـــصفحة 2ينظـــر اهلـــامش رقـــم. وغريهـــا... بــاملراجع األصـــولية الـــيت تناولـــت املـــسألة كاحملـــصول والربهـــان واملستـــصفى
 .نفسها

حممـــد بـــن حـــسني بـــريم املـــشهور ببـــريم األول، رســـالة يف الـــسياسة  :ى رســـالةحممـــد الـــصاحل العـــسلي يف حتقيقـــه علـــ 4
 .80الشرعية، املرجع السابق، ص



 

إن أدوات املعرفــة الــيت يعتمــدها النــاظر يف املــصلحة الــشرعية، ختتلــف عــن أدوات االجتهــاد 
يف احلكـــم الـــشرعي، ســـواء مـــن حيـــث املـــصادر الـــيت يـــستقي منهـــا، أو يف املـــنهج الـــذي يتخـــذه يف 

ل الـشرعي بكافـة أنواعـه ومراتبـه، وتلـك تـستقي مـن مقاصـد الـشريعة النظر؛ فهذه تعتمد علـى الـدلي
مبفهومها الواسع وغايات هذا الدين، وتعتمد التجربة واملعارف اإلنسانية العامة منها واخلاصة، كمـا 
تعتمد بشكل كبري على احلكمـة الـيت يتمتـع ـا النـاظر وقدرتـه علـى تقـدير األمـور مـستعينا مبـا أتـيح 

 . لوم واملعارف واخلرباتللبشرية من الع

ند اخلامس ند اخلامسا ند اخلامسا ند اخلامسا يهنام: : : : للللببببا ناقض  تان تمكل احداهام االخرى وال  يهناما ناقض  تان تمكل احداهام االخرى وال  يهناما ناقض  تان تمكل احداهام االخرى وال  يهناما ناقض  تان تمكل احداهام االخرى وال  ببببا ت ٕ تملصلح ٕ تملصلح ٕ تملصلح ٕ ٔٔملصلح ٔٔ    

مـاذا ينبغـي أن : (ذهب بعض الباحثني إىل أن السياسة الشرعية ملا ظهرت اختذت مبدأ هلا
، وذلــك 1)كيــف ينبغــي أن يطبــق الــنص الــذي اعتمدتــه األحكــام الــشرعية؟(عوضــا عــن ) يكــون؟

إال أننا نرى أن كال الـسؤالني جتيـب . طبيعة السياسة الشرعية ختتلف عن طبيعة الفقهبالنظر إىل أن 
عنهما السياسة الشرعية، ألن الفقه غايته هو معرفة احلكـم الـشرعي، فهـو جييـب علـى سـؤال آخـر، 

، وهو الفرق نفسه الذي يكمن بني املصلحة التدبريية وبني املصلحة )ما الذي يريده الشارع؟(وهو 
تقنني طرق االجتهاد، وانعـدام املرونـة يف "فهل يسوغ ذلك ما ذهب إليه بعض منهم أن . ريعيةالتش

ـــــيت  ـــــة، فرضـــــا علـــــى الفقهـــــاء االعـــــرتاف بإمكـــــان اخلـــــروج عـــــن تلـــــك األحكـــــام ال األحكـــــام الفقهي
 ؟2"استخرجوها، باسم السياسة الشرعية، اليت خيتص بتطبيقها السياسي دون القاضي

 النفي بطبيعة احلال؛ ذلك أنـه إذا أخـذنا كالمـه علـى ظـاهره، فهـو واإلجابة على ذلك هي
صــحيح، مــن حيــث إن طبيعــة الــسياسة والتــدبري ختتلــف عــن طبيعــة تطبيــق احلكــم الــشرعي، ولكــل 

 جييـب علـى سـؤال غـري الـسؤال الـذي جييـب عنـه مامنهما جمال غري جمال اآلخر، وبالتايل فكل منه
بــروز العمــل بالــسياسة الــشرعية وتــداوهلا علــى األلــسن واألقــالم، أمــا إذا نظرنــا إىل خلفيــات . اآلخــر

فإن األمر يبدو أشبه بثورة على األحكام الشرعية اليت بدت وكأا تعيق احلركة علـى مـستوى احليـاة 
ـــة والـــسياسية نعـــم ال ميكـــن إنكـــار مـــا وصـــل إليـــه الفقـــه مـــن مجـــود وعـــدم جتـــاوب مـــع . االجتماعي

ي ظهرت فيه السياسة الشرعية كعلـم وكممارسـة أثـارت الكثـري مـن مستجدات احلياة يف الوقت الذ
                                                 

: مالحظـة .81رسالة يف السياسة الشرعية، املرجع السابق، ص  حممد الصاحل العسلي، يف حتقيقه على حممد بريم،1
ن احلكم الذي يريـدون مث يـستدلون عليـه بالـسياسة هذا كالم خطري يوحي بنية خمالفة الشريعة وأن الناس أصبحوا حيددو

الشرعية، ويشعر املرء وهو يقرأ هذا الكالم بأن الشريعة يف وقت ما أصبحت عبئـا علـى اتمـع يـسعى للـتخلص منـه أو 
 .للتحايل عليه بأي طريقة، ورمبا هذا ما يفسر احملن والفنت اليت مرت ا األمة خالل القرون األخرية

 . 81، صاملرجع السابقحممد بريم، رسالة يف السياسة الشرعية،  :حل العسلي يف حتقيقه على رسالةحممد الصا 2



 

اجلــدل، خاصـــة عنـــد اصـــطدامها مــع احلكـــم الـــشرعي، إال أن معـــامل التفريــق بـــني تـــصرفات القـــضاة 
بوصفهم قائمني على تطبيق األحكام الشرعية على وقائع النزاعات املدنية واجلنائية، وبني تـصرفات 

دبري الـسياسي كانـت بـارزة عنـد العلمـاء الـذين كتبـوا يف موضـوعات الوالة بوصـفهم قـائمني علـى التـ
السياسة الشرعية واألحكام السلطانية املختلفة منذ وقت مبكر، حيث ظهرت يف كتابات املاوردي 

َوالقاضي أيب يعلي، أي قبل بروز ظاهرة تـغول السياسة على الفقه بقرنني من الزمان َ1. 
 فرحون، ومن بعده ابن األزرق، علـى املـاوردي والقـرايف يف وال ينايف ذلك ما اعرتض به ابن

وضــعهما للفــروق بــني الــصالحيات املمنوحــة لــوايل اجلــرائم ووايل املظــامل مــن جهــة وبــني صــالحيات 
؛ ذلك أن اعرتاضهما كان على القرايف خاصة يف تقريره هلذه الفـروق رغـم 2القاضي من جهة أخرى

وزيع هذه الصالحيات، فسلطة القاضي أوسع عند املالكية، إال كوا خمالفة للمذهب املالكي يف ت
أمـــا مل يعرتضـــا علـــى كـــون هـــذه األعمـــال مـــن الـــسياسة، وإمنـــا اعرتضـــا علـــى إخراجهـــا مـــن ســـلطة 
القاضـــي، وال خيفـــى أن حتديـــد الـــصالحيات يف الواليـــات مـــسألة اصـــطالحية يرجـــع فيهـــا إىل نـــص 

 .   التولية، أو إىل العرف عند اإلطالق

سادساااا سادسند ا سادسند ا سادسند ا لند ا لب لب لب يث تاثري قصد امللكفني: : : : للللب يث تاثري قصد امللكفنيمن  يث تاثري قصد امللكفنيمن  يث تاثري قصد امللكفنيمن  ٔٔمن  ٔٔ     حححح

وقـد . املصلحة التشريعية ال يؤثر فيها قصد الناس إىل خالفها عند العمـل بـاحلكم الـشرعي
ذكــر ابــن عاشــور عنــد تقــسيمه للــذرائع أن القــسم الثــاين مــن الذريعــة، وهــو الــذي يتخلــف مآلــه إىل 

 علــى حــسب مــا يــرى الفقيــه مــن قربــه مــن الفــساد ختلفــا قلــيال أو كثــريا، يتجلــى فيــه القيــاس وخيفــى
وضـرب .. األصل املقـيس عليـه وبعـده، فرتجـع مراعـاة هـذه الـذرائع إىل حفـظ املـصاحل ودرء املفاسـد

. مثــاال بيــوع اآلجــال، حيــث منعهــا اإلمــام مالــك لتــذرع النــاس ــا إىل اســتحالل الربــا وهــو مفــسدة
تـــشارها فحـــصلت ـــا املفـــسدة الـــيت فـــرأى مالـــك أن قـــصد النـــاس إىل ذلـــك أفـــضى إىل شـــيوعها وان

ألجلهـــا حـــرم الربـــا، فـــذلك هـــو وجـــه اعتـــداد مالـــك بالتهمـــة فيـــه، إذ لـــيس لقـــصد النـــاس تـــأثري يف 
. التــشريع، لــوال أن ذلــك إذا فــشا صــار مــآل الفعــل مقــصودا للنــاس، فاســتحلوا بــه مــا منــع علــيهم

                                                 
هـذا مـع العلـم . يظهر ذلك فيما كتبه املاوردي وغريه يف التفريـق بـني صـالحيات القاضـي وصـالحيات وايل املظـامل 1

ام السلطانية يف كتاب واحد، مما يعـين أن هـذه أن املاوردي كان جامعا ملا تفرق من فقه علماء األمصار يف جمال األحك
 .االجتهادات كانت موجودة قبل زمن املاوردي

وأبــو عبــد اهللا حممــد بــن بــن األزرق، بــدائع . 151-2/146ابــن فرحــون، تبــصرة احلكــام، املرجــع الــسابق، : ينظــر 2
-2/640، دت، )ليبيـا، تـونس(اب، حممد بن عبد الكرمي، الدار العربية للكت: السلك يف طبائع امللك، دراسة وحتقيق

646. 



 

 التمـايل علـى إحـالل املفـسدة فاملقاصد ال تأثري هلـا يف اخـتالف التـشريع، وإمنـا جعلـت عالمـة علـى
 .  1املمنوعة

وهذا األمر ال يتصور حصوله بالنسبة إىل املـصلحة التدبرييـة، ألـا ال تنـاط بعلـل وأشـكال 
ظاهرة، وإمنا تراد لذاا ويناط التصرف ا، فإن ختلفت يف الواقع أو يف قصد املكلف، تبعها حكم 

 . التصرف الذي نيط ا

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثW : : : : للللالفرع ا ثW ا ثW ا ثW ا ٔٔمممما تنئٔ تفريق بني ا تنيية عىل ا تفريق بني ا تنيية عىل ا تفريق بني ا تنيية عىل ا تفريق بني ا ملصلحية عىل ا ملصلحل ملصلحل ملصلحل ل     تطتطتطتطببببيقيقيقيق
منثل يف هذا الفرع للتفريق بني املصلحتني، مث نـورد بعـض األمثلـة الـيت تـضرب للداللـة علـى 

 :طبيعة السياسة الشرعية وهي ليست منها يف شيء

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ تني: : : : للللبببب يل للفرق بني ا تنيا يل للفرق بني ا تنيا يل للفرق بني ا تنيا يل للفرق بني ا ملصلحا ملصلحث ملصلحث ملصلحث     للللمتمتمتمتث

التدبريية، موقف اإلمام مالك من من أمثلة تفريق العلماء بني املصلحة التشريعية واملصلحة 
، فرغم أن األصـل عنـده أن الغالـب يف "من قتل قتيال فله سلبه: "�حديث سلب القتيل يف قوله 

أن :  هو الفتوى والتبليغ، إال أنه خالف أصله يف ذلك لعدد من األسباب، منهـا�تصرفات النيب 
لــشيء ســوى الــسلب، ويــذهب إباحــة الــسلب تفــضي إىل فــساد النيــات، فيــصبح الرجــل يقاتــل ال 

، إمنـا قالـه �ولذلك رجـح مالـك أن يكـون الرسـول . الغرض األمسى الذي هو القتال يف سبيل اهللا
مـىت رأى اإلمـام ذلـك مـصلحة قالـه، : ألن تلك احلالـة كانـت تقتـضي ذلـك ترغيبـا يف القتـال، فقـال

. 2مـــة إال هـــذا القـــدرومـــىت ال تكـــون املـــصلحة يف ذلـــك ال يقولـــه، ولـــيس معـــىن كـــون تـــصرفه باإلما
ًفيالحظ من خالل هذا التفريق، أن املـصلحة الـيت اعتمـدها اإلمـام مالـك قرينـة لنفـي كـون احلـديث 
تــصرفا بــالفتوى؛ وبالتــايل نفــي كونــه تــشريعا عامــا قائمــا إىل يــوم القيامــة، تتعلــق باخلــشية مــن فــساد 

 القتــال، ولــو أخــذ احلــديث النيــات يف اجلهــاد، ألن إعطــاء الــسلب للقاتــل فيــه مــصلحة الرتغيــب يف
علـى أنـه تـشريع عـام، لكانـت املـصلحة الـيت وضـع التـشريع ألجلهـا تنـاقض قـصد الـشارع يف تــشريع 

. القتال، وهو أن يكون قـصد املقاتـل مـن القتـال إعـالء كلمـة اهللا، ال لتحـصيل منـافع ماديـة عاجلـة
                                                 

ومل أر مــن فهــم هــذا املعــىن مــن نكــت : "قــال. 369-368ابــن عاشــور، مقاصــد الــشريعة، املرجــع الــسابق، ص  1
إذا كـان املنــع منهـا ألجـل التهمــة كـان حقـا أن ال مينـع مــا صـدر عـن أهــل : مالـك، حـىت إن بعـض حــذاق الفقهـاء يقـول

 ". قرايف يف الفرق الرابع والتسعني واملائةالدين والفضل، كما أشار إليه ال
القـــرايف، اإلحكـــام، املرجـــع الـــسابق، ص  : ينظـــر يف ذلـــك ويف بقيـــة األســـباب الـــيت رتـــب عليهـــا اإلمـــام مالـــك رأيـــه2
118-119. 



 

رف من الظـروف، وأـا مـصلحة  إمنا اقتضاها ظ�ّفرتجح عنده أن املصلحة املرجوة من قول النيب 
ختــضع لنظــر اإلمــام أو مــن ينــوب عنــه إذا مــا رآهــا ضــرورية ونافعــة يف جيــشه، أو رأى نــوع فتــور يف 

 .فهذه مصلحة تدبريية ختضع لتقدير اإلمام. عزائمهم
عقوبة املبتدع، فإن العلماء قـد اتفقـوا : وميكن أن منثل مبثال آخر يف التفريق بني املصلحتني

مــام أن يقــدر عقوبتــه ألن التعزيــرات موكولــة إىل اإلمــام إمجاعــا، علــى أن يكــون التعزيــر علــى أن لإل
مـع ، 1بقدر اجلرم، ومبا تقتضيه مصلحة ردع املبتدع، فال ينبين ذلك على التشهي كما يقـول الغـزايل

ام تقييــده فــوق ذلــك بــأال يبلــغ مقــدار التعزيــر قــدر احلــد الــذي وضــعه الــشارع يف نــوع اجلرميــة، فلإلمــ
 . فهــــــــــــــذه مــــــــــــــصلحة تدبرييــــــــــــــة موكولــــــــــــــة إىل اإلمــــــــــــــام. ســــــــــــــلطة تقديريــــــــــــــة مقيــــــــــــــدة يف ذلــــــــــــــك

مث تطرح قضية جديدة يف املبتدع، ويكـرب خطـره حـىت تـصري بدعتـه متثـل ديـدا للمجتمـع، أو تكثـر 
البدعــة ويتتــابع النــاس عليهــا، ومل تعــد العقوبــات رادعــة، فهــل يقتــل املبتــدع بنــاء علــى أن املــصلحة 

 لدفع شره؟ وهنا يربز اجلانب التشريعي يف القضية، وهو توسيع سلطة اإلمام يف قتل ظهرت يف قتله
رجــل مــسلم بنــاء علــى جرميــة مل يــشرع فيهــا القتــل، وبالتــايل جعلــت املــصلحة املرســلة هنــا، عنــد مــن 
ًيقــول ـــا، علـــة لتـــشريع القتــل عقوبـــة جلرميـــة الـــداعي إىل البدعـــة، وهــو مـــا أنكـــره الـــشافعية وبـــرز يف 

بــــات اجلــــويين والغــــزايل باإلضــــافة إىل عمــــوم املالكيــــة، بينمــــا قــــال بــــه احلنفيــــة واحلنابلــــة وبعــــض كتا
 . 3)القتل سياسة(، وجرت مناقشات طويلة بينهم ومسوه 2املالكية

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب ية ويس مهنا: : : : للللب رش ياسة ا ثل به  ية ويس مهنامما  رش ياسة ا ثل به  ية ويس مهنامما  رش ياسة ا ثل به  ية ويس مهنامما  رش ياسة ا ثل به  للللمما  ع ل سـ عمي ل سـ عمي ل سـ عمي ل سـ     للللللللمي

يف ســياق التفريــق مث إن بعــضا مــن تــصرفات احلكــام تــضرب كأمثلــة علــى الــسياسة الــشرعية 
قول بعضهم إن تقرير أميان البيعة تعد من : بينها وبني األحكام الشرعية، وهي ليست كذلك؛ منها

السياسة الشرعية، وليست حكما شرعيا، حيث مل يستند الذين فرضـوها إىل تفـسري نـص أو إجـراء 
 .4قياس، وإمنا سوغوها فقط بتفادي الفنت واالنتفاضات على السلطة

                                                 
 .225-224الغزايل، شفاء الغليل، املرجع السابق، ص  1
شية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبـصار، حممد أمني الشهري بابن عابدين، حا: ينظر على سبيل املثال 2

 .4/429،  م1995 هـ، 1415 إشراف مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بريوت،
عبد .. ينظر يف تقرير مذاهب الفقهاء يف مسألة القتل تعزيرا، وقتل املبتدع الداعي إىل بدعته هل هو حد أو تعزير 3

 .559-1/557ي اإلسالمي، املرجع السابق، القادر عودة، التشريع اجلنائ
 . 2، اهلامش80حممد الصاحل العسلي، حتقيقه على رسالة بريم، املرجع السابق، ص 4



 

 أنــه ال ميكــن اعتبــار مثــل هــذه التــصرفات املنتهكــة للــشرع واملــستهزئة بــه وحبرمــات واحلقيقــة
املــسلمني مـــن الــسياسة الـــشرعية؛ فأميـــان البيعــة الـــيت أخـــذها بعــض احلكـــام قـــسرا علــى النـــاس حـــىت 

إىل غـري ... َربطوها بأمور بدعيـة ال أصـل هلـا، كتحلـيفهم الرجـل بطـالق زوجتـه وخروجـه عـن أموالـه
. ينــزل اهللا بــه ســلطانا، مل تكتــسب الــشرعية يومــا حــىت تــضرب مثــاال للــسياسة الــشرعيةذلــك ممــا مل 

 أن ابـــن عاصـــم كـــان حمتـــسبا باألنـــدلس، فكـــان حيلـــف بـــالطالق 1وقـــد ذكـــر بعـــض فقهـــاء املالكيـــة ُ
مـن أيـن أخـذ ذلـك؟ فقلـت : وذكـرت ذلـك لـسحنون فقـال: قـال ابـن وضـاح. تغليظـا... والصدقة 

" حتـدث للنـاس أقـضية بقـدر مـا أحـدثوا مـن الفجـور: "ن عمر بـن عبـد العزيـزمن األثر املروي ع: له
وال خيفى أن عبارة سحنون حمتملة، ففسرها ابن وضـاح . مثل ابن عاصم يتأول هذا: فقال سحنون

علــى أن مغزاهــا تعظــيم البــن عاصــم لكونــه ممــن أخــذ عــن ابــن القاســم، بينمــا فــسرها ابــن مهــدي 
ومعىن ذلك . 2يف تعليقه على املدونة بأا عبارة حتتمل املدح والذمالوانوغي من أصحاب ابن عرفة 

أنه ليس يف كالم سحنون ما يفيد القطع بتأييد صنيع ابن عاصم، ألا حتتمل التـشنيع عليـه يف أنـه 
ـــأول أمـــرا غـــري ســـائغ وهـــذا هـــو الـــراجح يف نظـــري، حـــسب ســـياق الكـــالم، وألن يف مثـــل هـــذه . ت

ة واعتداء على احلرمات املقدسة عند الشارع، فضال عما يف ذلك من التصرفات فجورا يف املخاصم
وقــد أورده ميــارة يف شــرحه . تعديــة األذى إىل غــري املــذنب مبــا يقــع علــى الزوجــة مــن ضــرر الطــالق

 عـن الظـامل دفـع علـى ـا يتحيـل الـيت املباحـة األقضية :املراد أن يظهر الذي فإن": معارضا له، قال
 ال ،شــرعا جــائز وجــه علــى ذلــك كــون مــع اخلــصم، األلــد يــستعمل الــيت حليــلا أوجــه وســد املظلــوم،

 والعتـاق الطـالق أن ورد ملـا مكـروه أو ممنـوع بـالطالق احللـف فـإن شـرعا، جيـوز ال الذي الوجه على
 ولعلــه ذلــك، فــانظر جيــوز ال وذلــك هلــا، تكثــري باملعــصية املعــصية علــى والعقوبــة الفــساق، أميــان مــن

 .3"أعلم واهللا الضررين ألخف ارتكابا ذلك إىل احلاجة سيسمل الكراهة على ذهب

                                                 
حممـــد بـــن يوســـف بـــن أيب القاســـم العبـــدري الـــشهري بـــاملواق، التـــاج واإلكليـــل شـــرح خمتـــصر خليـــل، ـــامش : ينظـــر 1

ابـــن فرحـــون، تبـــصرة احلكـــام، املرجـــع الـــسابق،  . 6/217م، 1992هــــ، 1412، دار الفكـــر، 3مواهـــب اجلليـــل، ط
حيــث أشــار ابــن فرحــون إىل أن يف كــالم ســحنون تعظيمــا البــن عاصــم ألنــه ممــن أخــذ عــن ابــن . 2/153، 1/219

 . القاسم
 .646-2/645، املرجع السابقابن األزرق، بدائع السلك يف طبائع امللك، : ينظر يف ذلك 2
هـ، شرح ميارة الفاسي على حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكام 1072الكي ت أبو عبد اهللا حممد بن أمحد امل3

 .1/151م، 2000هـ، 1420البن عاصم، دار الكتب العلمية، بريوت، 



 

ومن هنا خنلص إىل أن املصلحة التدبريية ختتلف عن املصلحة التشريعية مبا بينـاه مـن فـروق 
ومــا يرتتــب عليهــا مــن آثــار، وأن األوىل تابعــة للثانيــة وحمكومــة ــا، مث قــد تلتقــي املــصلحة بــاملفهوم 

، ولكـن يف جمـاالت حمـدودة، تتعلـق )التـشريعية(صلحة بـاملفهوم األصـويل مع املـ) التدبريية(السياسي 
باجلواز واملنع، أو احلل واحلرمة، فالسياسة مل توظف املفهوم األصويل للمصلحة إال يف حدود ضيقة 

ـــاحثني ـــبعض الب ، بـــل قـــد تلجـــأ إىل املفهـــوم األصـــويل يف بعـــض األحيـــان، وتنفـــرد مبجاهلـــا 1خالفـــا ل
 .  املصلحي يف أغلبها

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .109فوزي خليل، املصلحة العامة، املرجع السابق، ص: وهو 1



 

ثالث                                                    بحث ا ثالث                                                   ا بحث ا ثالث                                                   ا بحث ا ثالث                                                   ا بحث ا لا لمل لمل لمل مل
تدبريية ية ا رش تدبرييةمضمون املصلحة ا ية ا رش تدبرييةمضمون املصلحة ا ية ا رش تدبرييةمضمون املصلحة ا ية ا رش لمضمون املصلحة ا ع لل ع لل ع لل ع     ل

حتديد مضمون املصلحة الشرعية التدبريية مطلب يعز نواله، ملـا تتميـز بـه مـن طبيعـة واسـعة 
 هـذه املـصلحة ليـتمكن وفضفاضة كما سبق أن بينا، إال أن األمر ال خيلو من حماولة لتحديـد معـامل

لذلك حاولنا أن نركز على . الناظر من إدراك مضموا على وجه كلي إمجايل يستهدي به يف النظر
جوانب حمورية يف املوضوع، تـتلخص يف التعـرض للمعـني الـذي تـستمد منـه هـذه املـصلحة، واملـنهج 

فيهـــا املـــصلحة التدبرييـــة الـــذي يعتمـــده النـــاظر يف هـــذا االســـتمداد، مث عـــرض املـــستويات الـــيت تـــربز 
 :باعتبارها صالحية من صالحيات الوالية العامة، فانقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب

 استمداد املصلحة التدبريية من مقاصد الشريعة: املطلب األول
 منهج النظر يف املصلحة التدبريية: املطلب الثاين

  مستويات املصلحة التدبريية: املطلب الثالث

رشيعة: : : : ٔٔٔٔالولالولالولالولاملطلب ااملطلب ااملطلب ااملطلب ا تدبريية من مقاصد ا متداد املصلحة ا رشيعةا تدبريية من مقاصد ا متداد املصلحة ا رشيعةا تدبريية من مقاصد ا متداد املصلحة ا رشيعةا تدبريية من مقاصد ا متداد املصلحة ا لا لل لل لل ل     سـسـسـسـ

ختتلــف املــصاحل واملقاصــد الــيت تعمــل الــنظم علــى حتقيقهــا حبــسب األســاس الفكــري الــذي 
ــــد املــــصلحة واإلطــــار الــــضابط ملــــصاحل اخلالفــــة  ــــة العليــــا يف حتدي ــــشرع هــــو املرجعي ــــق منــــه، وال تنطل

ملقاصــد الــيت توخاهــا الــشارع مــن رســالة ، وعلــى هــذا كانــت املــصلحة الــشرعية رهينــة ا1ومقاصــدها
اإلسـالم بأســرها، وكــل مــن جيتهـد يف املــصلحة التدبرييــة البــد أن يعتمـد علــى مقاصــد الــشريعة، وأن 

 .  ينهل منها ليكون اجتهاده مصيبا ونظره مشروعا
معـىن عــام، ومعـىن خـاص، بنــاء علـى أن للـشريعة معنيــني : علـى أن ملقاصـد الــشريعة معنيـني

معىن واسع وشامل لكافة التعاليم اليت جاء ا اإلسالم، واملقاصد اليت ترتبط به حري : كما أسلفنا
الـشريعة مبفهومهــا الــضيق الـذي يقــصد بــه التــشريع، : ـا أن تــسمى مقاصــد اإلسـالم، واملعــىن الثــاين

ذا وهــي األحكــام املــضبوطة نــصا واجتهــادا، والــيت تتعلــق بأفعــال املكلفــني، واملقاصــد الــيت تــرتبط ــ
املعىن هي املقاصد املتداولة بني األصوليني، واليت حاولوا اختزاهلا يف مخس كليـات، علـى خـالف يف 

 . بعض األوجه واختالف يسري يف تعدادها وترتيبها
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وملا كانت الشريعة مبعنييها العام واخلاص، إمنا جاءت ملصاحل العباد يف املعاش واملعـاد، فـإن 
ا؛ التشريعية والتدبريية، أن جيعل من هذه املقاصـد هاديـا ودلـيال، ألن على الناظر يف املصاحل بنوعيه

 خيضع للمعامل اليت تتميز ا مقاصد الشريعة العامة، وأن  جيب أنحتديد مضمون املصلحة التدبريية
مث جيـــب أن تنـــضبط املـــصاحل . يـــوزن مبوازينهـــا ومعايريهـــا، وأن يـــدور يف فلكهـــا ال خيـــرج عـــن جماهلـــا

مــن جهــة أخــرى، فــال جيــوز أن تــصطدم مبقاصــد الــشريعة  قــف عنــد احلــدود التــشريعية،التدبرييــة وت
فتحديــد مــضمون املــصلحة . بــاملعىن األول، بــل ينبغــي أن تكــون منــسجمة معهــا وتــسعى لتحقيقهــا

 :التدبريية يعتمد على حتديد مضمون مقاصد الشريعة بنوعيها، كما يتضح من الفرعني التاليني

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول هو: : : : ٔٔ هوا هوا هوا رشيعةملفملفملفملفا يق ملقاصد ا رشيعةم ا يق ملقاصد ا رشيعةم ا يق ملقاصد ا رشيعةم ا يق ملقاصد ا للللم ا     لضلضلضلض
مل يعــنت األصــوليون بتعريــف املقاصــد الــيت يتوخاهــا التــشريع بوصــفها أساســا لالجتهــاد بــل 

َاملعاين امللحوظة للشارع أو الغايات، أو احلكم املبتغاة من وراء : عربوا عنها بعدد من العبارات منها ِ
إـا : ، كقـوهلم1ن املعاصـرين بتعريفهـاالتشريع، أو جلب املصلحة ودرء املفسدة، بينما اعتىن كثـري مـ

 .2"القيم العليا اليت تكمن وراء الصيغ والنصوص، ويستهدفها التشريع جزئيات وكليات"
ونقصد باملفهوم الضيق ملقاصد الشريعة مـا مجعـه علمـاء األصـول يف كتـبهم حـول املناسـب 

فـضل الـسبق يف تـدوين البحـث وكيفية حتديده مث معرفة العلة من خاللـه، ولقـد كـان لإلمـام اجلـويين 
، وينـــسب بعـــض الدارســـني الريـــادة يف ذلـــك إليـــه، وأن الـــذين )الربهـــان(يف هـــذا املوضـــوع يف كتابـــه 

مث تبعـه تلميـذه اإلمـام الغـزايل فوسـع احلـديث عنهـا يف كتبـه . تكلموا عن املقاصد بعده إمنا لوا منـه
رع بعـد ذلـك مـن مباحـث العلـة يف ، فأصـبحت مقاصـد الـشا)شـفاء الغليـل(و) املستـصفى: (وأمهها

ويعتقد بعض الباحثني أن الشاطيب هو أول مـن نـادى باعتمـاد مقاصـد الـشريعة يف . كتب األصول
االجتهاد، ألن فهم ما انبنت عليه تلك املقاصد من حتقيق املـصاحل واسـتبعاد املفاسـد كفيـل بـإدراك 

واحلقيقة أن استبطان مقاصد . 3ه للتشريعاألحكام احملققة هلذه الغايات العليا للشارع من وراء وضع
الشريعة عند االجتهاد مسألة مسلمة وموجودة عند الفقهـاء منـذ نـشأة الفقـه اإلسـالمي، فلـم يكـن 
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 .ينتهي إىل أن للمقاصد ثالثة أنواع مقاصد عامة و أخرى خاصة وثالثة جزئية
 .194 الدريين، خصائص التشريع، املرجع السابق، ص2
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اإلمام مالك وال الشافعي وال غريمها مـن أئمـة الفقـه جـاهلني ـا وال مـستبعدين هلـا عنـد االجتهـاد، 
وهلـذا ال يـسوغ .  العلم وـم املقتـدى يف االجتهـادهذا فضال عن الصحابة الكرام الذين عنهم أخذ

قــــول هــــؤالء البــــاحثني إن الــــشاطيب هــــو أول مــــن دعــــا إىل اعتمــــاد املقاصــــد يف االجتهــــاد، غــــري أن 
ختـــصيص مقاصـــد الـــشريعة بالدراســـة، والعمــــل علـــى التنظـــري هلـــا كعلـــم مــــستقل هـــو مـــا أبـــدع فيــــه 

 . الشاطيب، وإن مل يكن أول من كتب فيه
لفقهاء واألصـوليون بـصفة خاصـة عـن الـضروريات اخلمـس الـيت يـرون أن امللـل وقد حتدث ا

حفظ الدين والنفس والنسل واملـال : جمموع الضروريات مخسة، وهي: "اتفقت عليها، قال الشاطيب
: واملقـــصود بالكليـــة. الكليـــات: ، كمـــا يطلـــق عليهـــا1"إـــا مراعـــاة يف كـــل ملـــة: والعقـــل، وقـــد قـــالوا

 .3، ويكون احلكم ثابتا للكل بطريق االلتزام2"فرد حبيث ال يبقى فرداحلكم على كل فرد "
وحنــن ننــاقش فكــرة حــصر ضــروريات املقاصــد أو كلياــا يف مخــسة، مث نطــرح فكــرة إضــافة 
كليـــات أخــــرى نعتربهــــا ضــــروريات مل يوردهــــا هــــؤالء األصــــوليون حمــــاولني إثبــــات ضــــروريني آخــــرين 

 . نظاماألمن وال: باإلضافة إىل اخلمسة، ومها

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ سة: : : : للللبببب سةمدى حرص رضورyت املقاصد يف  سةمدى حرص رضورyت املقاصد يف  سةمدى حرص رضورyت املقاصد يف      مخمخمخمخمدى حرص رضورyت املقاصد يف 

بعض العلماء يقـول إن حـصر هـذه املقاصـد الكليـة يف هـذه اخلمـسة املعروفـة ثابـت بـالنظر 
، كمــا أن حــصول املعرفـة ــا لــيس مـن طريــق واحــد، بــل 4للواقـع وعــادات امللــل والـشرائع باالســتقراء
حفظ النفس، ى الشارع : ع هلذه املصلحة، ومثال ذلكمن جمموع أدلة تواترت لتؤكد اعتبار الشار

... عن قتلها، وجعله سببا للقصاص ومتوعدا عليه ومقرونا بالـشرك، ووجـوب سـد الرمـق ولـو بامليتـة
وإذا انتظم األصل الكلـي، صـار جاريـا جمـرى دليـل عـام، فانـدرجت . فعلمنا حترمي القتل على اليقني

وانتقــد عــدد مــن العلمــاء حــصر املقاصــد يف . 5هــا ذلــك العمــومحتتــه مجيــع اجلزئيــات الــيت يتحقــق في
 . 6ابن تيمية: مخسة، منهم
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 احلصر، إال أين مل أجد شيئا من ذلك يف تبصرته سوى أنه ذكر بعض الباحثني ابن فرحون فيمن اعرتض على هذا 6

عندما قدم للقـسم الثالـث مـن كتابـه، وهـو القـضاء بالـسياسة الـشرعية، بـني بـأن اهللا تعـاىل شـرع أحكامـه حلكـم ومـصاحل 



 

على أن ما أدىل به ابـن تيميـة ميكـن أن يـرد عليـه بـأن حتديـد املقاصـد يف أصـول الفقـه كـان 
الغـــرض منـــه هـــو اعتمادهـــا يف االجتهـــاد واســـتخراج األحكـــام غـــري املنـــصوص عليهـــا، وهلـــذا اقتـــصر 

ملقاصد املتعلقـة بظـاهر التكليـف، وخاصـة منـه مـا تعلـق باملعـامالت حلمـل اهـول األصوليون على ا
وال حاجــة لــذلك يف العبــادات، ألن معرفــة مقاصــدها تفيــد يف زيــادة التعبــد ولــيس يف . علــى املعلــوم

معرفة أن مقصود الشارع من الصيام هو زيادة التقوى وـذيب : قياس عبادات أخرى عليها، فمثال
أمر قاصر علـى الرتبيـة والتهـذيب وال ميكـن اسـتخدامه يف اسـتخراج ... ينها على الصربالنفس وتوط

هــذا مــا صــرح بــه الــشاطيب يف كتــاب االعتــصام معلــال ذلــك بــأن العبــادات وإن بنيــت يف . األحكــام
الغالب على احلكـم واملعـاين، إال أنـه ال جيـوز إبطـال شـيء فيهـا أو الزيـادة عليهـا مبقتـضى االجتهـاد 

، فاألصوليون مل ينكروا هذا النوع مـن املقاصـد ولكـنهم اسـتثنوه مـن دراسـتهم هلـذا الـسبب، 1احملض
فقــسموا املناســب إىل دنيــوي وأخــروي، مث قــسموا الــدنيوي إىل مناســب حقيقــي وآخــر إقنــاعي، ومل 
يقبلوا يف القياس سوى املناسب الدنيوي احلقيقي، ومن هنـا مت حـصر املقاصـد يف هـذه اخلمـسة، ال 

ا متثل كل مقاصد الشريعةأ . 
بيد أنه ال ميكن الوقوف مبقاصد الشريعة مبعناها العام عند هذه اخلمسة اليت ال متثل سـوى 

وقـد جـال ـا كثـري مـن البـاحثني، . 2جزء يسري ظاهر من غايـات اإلسـالم العليـا ومقاصـده الـسامية
هـا، واهـتم بعـضهم بتتبـع موضـوع املهتمني باملقاصد، متجوال صعبا، واحنرفـوا ـا عـن مـصدرها وغايت

إعـــادة النظـــر يف حـــصر "حـــصر املقاصـــد يف مخـــسة بنـــاء علـــى مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن تيميـــة، ودعـــا إىل 
 هيبــة وســلطان، فــال -حبــق–الــضروريات يف اخلمــسة املعروفــة، ألن هــذه الــضروريات أصــبحت هلــا 

 شــأا، والــيت قــد ال تقــل ينبغــي أن حتــرم مــن هــذه املنزلــة، بعــض املــصاحل الــضرورية الــيت أعلــى الــدين

                                                                                                                                            
تعــود علــى عبــاده، وهــي تنقــسم حبــسب مقاصــدها إىل مخــسة أقــسام، وجعــل مــن بينهــا مــا شــرع للــسياسة والزجــر، وهــو 

من ســتة أصــناف؛ الكليــات اخلمــس املــذكورة ومــا ينــدرج حتتهــا، باإلضــافة إىل صــنف ســادس، وهــو مــا شــرع للــردع يتــض
 . 146-2/138تبصرة احلكام، املرجع السابق، : ينظر له. والتعزير، كالكفارات وغريها
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 ومــا بعــدها 113م، ص2001هـــ، 1421م، مؤســسة الرســالة، بــريوت، ينظــر القرضــاوي، مــدخل ملعرفــة اإلســال 2

حيــث يقــرر أن اجلانــب التــشريعي أو القــانوين لــيس هــو كــل اإلســالم وال جلــه، بــل اإلســالم عقيــدة وعبــادة وخلــق وأدب 
 .وهو يف الوقت نفسه تشريع يضبط احلياة وينظم العالقات... وعمل ينفع الناس وجهاد يف سبيل احلق



 

أمهية ومشولية عن بعض الضروريات اخلمسة، مع العلـم أن هـذا احلـصر اجتهـادي، وأن الزيـادة علـى 
 .1"لنفتح هذا املوضوع مبوازين العلم وأدلته... اخلمس أمر وارد منذ القدمي

، كما يرى بعض آخر من الباحثني أن الكليـات اخلمـس تتعلـق باحلاجـات املاديـة لإلنـسان
التعبــد والتعقــل والتحــرر والتخلــق : ، وأبرزهــا)املقاصــد الغائيــة(ّوأن املقاصــد احلقيقيــة هــي مــا مساهــا بـــ

وتقــدم بعــضهم بــاقرتاح يتــضمن اســتبدال اــاالت األربعــة بالكليــات اخلمــس، . 2والتوحــد والتكمــل
 . 3حيث أضاف العديد من املقاصد، بلغت أربعة وعشرين مقصدا بدال من مخسة

ا نعتــربه خروجــا عــن املوضــوع بالكليــة، إذ مل يعتمــد الباحــث علــى اســتخراج هــذه وهــذا مــ
ـــذايت وعلـــى القـــيم الـــسائدة يف  املقاصـــد مـــن األحكـــام التـــشريعية، بقـــدر مـــا اعتمـــد علـــى تقـــديره ال

هــذا فــضال عــن طبيعــة املــسائل الــيت اقرتحهــا، إذ تعــد يف . اتمعــات املعاصــرة ملــا ينبغــي أن يكــون
لــذلك نــرى أن أي . لحاجــات اليوميــة، فهــي بعيــدة عــن أن تكــون مقاصــد للتــشريعمعظمهــا تلبيــة ل

اقرتاح يقدم ذا الشأن، البد أن يراعى فيه طبيعة هذه املقاصد والغاية من حتصيلها، وأن يعتمد يف 
تقريرها على ما جاءت به نصوص الـشارع وقواعـده، ال جمـرد التقـدير الشخـصي ملـا هـو مـصلحة أو 

 .مفسدة
 املقاصــد الــضرورية قــد بــين العلــم ــا علــى أحكــام كثــرية اعتمــدها الــشارع، ومــن مث إن هــذه

فهــي ثابتــة باالســتقراء وليــست مــستنبطة مــن حكــم واحــد، خالفــا ملــن يــرى أن حتديــد الــضروريات 
غري أنه ميكن اعتبـار أحكـام احلـدود ... 4وحصرها يف مخسة، مستنبط من تشريع احلدود والقصاص

 حتديدها، على أن تعززها أحكام أخـرى ختـدم املقـصد نفـسه، ذلـك أن احلـد والقصاص عالمة على

                                                 
مجـال الـدين عطيـة، حنـو : ينظـر أيـضا .71، 59 ، وانظـر ص386، نظرية املقاصد، املرجع السابق، صالريسوين 1

حيــث ينقــل أفكــارا أخــرى لعــدد مــن البــاحثني حــول ضــرورة . 108-95تفعيــل مقاصــد الــشريعة، املرجــع الــسابق، ص 
 ، 7قــضايا إســالمية معاصــرة، عيف جملــة " نظريــة املقاصــد والواقــع"حيــي حممــد يف دراســته عــن : مراجعــة هــذا احلــصر مثــل

147 ،151 . 
نقــال عــن مجــال . 151، 147، 8، جملــة قــضايا إســالمية معاصــرة، عنظريــة املقاصــد والواقــعحيــي حممــد، :  ينظــر2

 .122الدين عطية، حنو تفعيل مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص
 ومـــا بعـــدها، وانظـــر األمثلـــة 109وهـــو مجـــال الـــدين عطيـــة، حنـــو تفعيـــل مقاصـــد الـــشريعة، املرجـــع الـــسابق، ص  3

 . 170-136ص : التطبيقية اليت ضرا
ما العالقة بني حفظ : ".. هو رأي حمقق املوافقات أيب عبيدة مشهور كما يدل عليه كالمه عند مناقشته للغنوشي 4

 1/49الــسابق، مقدمــة حتقيــق املوافقــات، املرجــع " العقــل املــستنبط مــن وضــع عقوبــة لــشارب اخلمــر وبــني حريــة التعبــري؟
 . هامش



 

وكلهــا أعمــال .. إمــا فيــه إزهــاق روح، أو قطــع جــزء مــن البــدن، أو اســتحالل بــشرة املــؤمن بالــضرب
فإذا اعتمدنا هـذا . خطرية مل يوجب الشرع إيقاعها إال ألا ردع عن تضييع أمر عظيم وتكفري عنه

 : ليات الضرورية كاآليتاالعتبار، تكون الك
شـرع : حـد اخلمـر، وحفـظ الـنفسلـه شرع : شرع له حد الردة، وحفظ العقل: حفظ الدين

: شرع له حد القذف، وحفظ املال: شرع له حد الزنا، وحفظ العرض: له القصاص، وحفظ النسل
ماعـة شرع لـه حـد احلرابـة، وحفـظ نظـام اجل): العام(شرع له حد السرقة، وحفظ األمن االجتماعي 

 .وضع له حد البغي): الدولة( واستقرارها
وال يعــين ذلــك أن اجلــرائم املــستحقة للعقــاب تقــف عنــد هــذه فحــسب، ولكــن الــشارع قــد 
شــدد علــى هــذه اجلــرائم بفــرض احلــد، ملــا يف النفــوس البــشرية مــن امليــل إىل انتهاكهــا، وتــرك بعــض 

ولـذلك . مـصلحي عنـد اإلنـسان ذاتـهاألمور على الرغم من خطورـا، اعتمـادا علـى وازع جبلـي أو 
ال يــصح احلكــم علــى درجــة أمهيــة الــشيء عنــد الــشارع مــن جمــرد درجــة األحكــام الــيت وضــعها هلــا، 
فهناك حكم خفية ومقاصد قد ال نتمكن من سرب غورها، والقـضية إمنـا تتعلـق مبقاصـد الـشارع مـن 

 .  ال يوافقه البعض اآلخر عليها، ال مبا نراه وندركه من مصاحل يراها بعضنا ضرورية وقد1التشريع
نعــم، إن عامــة الــذين كتبــوا يف مقاصــد الــشريعة واملــصاحل الــيت وضــعت مــن أجــل حتقيقهــا 
اقتصروا على الضرورات اخلمس اليت اقتصر عليها أكثر األصوليني، خاصة مـنهم الـشاطيب، غـري أن 

 ذلــك أن الفقهــاء الــذين اعتبــار مقاصــد الــشريعة العامــة حمــصورة يف هــذه اخلمــس مــسألة فيهــا نظــر،
درسوا هذه املقاصد، درسوها يف زمن كان الفقه فيه موجها إىل الفرد، وعلى أقل تقدير كان موجها 
إىل القضاء، حيث كانت وظيفته تنحصر يف الفصل يف اخلصومات بني األفراد، ورمبا أحيانا الفصل 

ة من خـالل االجتهـاد الفقهـي يف خصومام مع السلطة، وكان القضاء معتمدا أساسا على الشريع
أمـــا فقـــه التـــشريع اجلمـــاعي، فقـــد كـــان مغيبـــا إىل عهـــد قريـــب، ومل يلتفـــت إليـــه إال عنـــدما . املـــذهيب

حدث ذلك االصطدام الكبري باحلضارة الغربية وما توصلت إليه من تقـدم وتطـور يف تنظـيم اتمـع 
ة كافيــا ملواجهــة مــا أــرت بــه احلــضارة ُومل يكــن مــا دون يف كتــب األحكــام الــسلطاني. وإدارة الدولــة

الغربية اتمع اإلسالمي، فظهرت حماوالت يائسة لـسد الـنقص الفـادح، إال أن ذلـك مل يكـن علـى 

                                                 
أن الــشارع مل يــضع حــدا للــواط والــسحاق رغــم أمــا أخطــر وأبــشع مــن الزنــا، وإمنــا أحلقهمــا العلمــاء : مثــال ذلــك 1

 عـدم االعـرتاف بإمكانيـة وقـوع املـسلمني يف مثـل هـذه اجلـرائم، وأن  تـرك التنـصيص عليهمـاولعل احلكمة يف. قياسا عليه
خلبائث ال تستحق البقاء أصال، ومـن مث فـإن معاجلتهـا جزئيـا حبـد الـواقعني يف هـذا اجلـرم األمة اليت تشيع فيها مثل هذه ا

 .ال جيدي نفعا، ودواؤها هو االستئصال كما استؤصلت األمم السابقة اليت وقعت يف هذه اآلثام



 

مــستوى الرؤيــة الكليــة إلصــالح اتمــع، وإعــادة بعــث األمــة مــن جديــد، بــل كــان جمــرد معاجلــات 
 .1فكانت النتائج قاصرة وحمدودة للغاية. ةألحكام مباشرة حيتاج احلاكم إليها إلدارة األمور العام

ومـــن هنـــا جنـــد أن التـــسليم بكـــون الـــضرورات قاصـــرة علـــى هـــذه اخلمـــس مـــسألة حتتـــاج إىل 
مراجعة، خاصة إذا كان جمال البحـث هـو املـصلحة العامـة، ومـدى أمهيـة هـذه املقاصـد وأثرهـا علـى 

 سـيجد نفـسه حمرجـا إذا مـا حـاول الكيان السياسي لألمة؛ حىت إن الباحث إذا اعتمد التسليم ا،
أن يـربز مقومـات املـصلحة العامـة انطالقـا مـن هـذه الـضرورات، فرمبـا جلـأ إىل إضـافة املقـوم النظــامي 
للمــصلحة دون أن يلتفــت إىل إمكانيــة توســيع الــضرورات إىل مــا اقتــضته طبيعــة الدراســة الــيت يقــوم 

 .2ا
 وتأييدها باالستقراء لألحكام الشرعية إن اعتماد مقاصد األحكام اليت شرعت هلا احلدود،

املنطوية على املعىن الـذي شـرع احلـد ألجـل احلفـاظ عليـه، ميكننـا مـن حـصر بعـض الـضروريات الـيت 
حفظ النظام أو : من هذه الضروريات. 3ميكن ضمها إىل الضروريات اخلمس اليت أحصاها العلماء
اعة، وتشريع اإلمامة والقضاء وتشريع حد حفظ اجتماع األمة بتحرمي التفرق واحلث على لزوم اجلم

كمـا ... مبنع االعتداء وظلـم الغـري وحتـرمي الغـدر وتـشريع حـد قـاطع الطريـق: وحفظ األمن... البغي
 . نبني حاال

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب رشيعة : : : : للللب نظام من مقاصد ا رشيعة االمن وا نظام من مقاصد ا رشيعة االمن وا نظام من مقاصد ا رشيعة االمن وا نظام من مقاصد ا لاالمن وا لل لل لل ل ٔٔ ٔٔ    

فــردي إن تركيــز فقهــاء اإلســالم علــى مــشكالت األفــراد وحمــاوالم حللهــا يف إطــار ضــيق و
معزول، أدى م إىل اختزال الضرورات يف مخس تتعلق كلها بالفرد، رغم أن منهم من ينوط حتديد 
هذه الضرورات مبا ورد يف تضييعه حد، ولذلك وجدناهم ال يصنفون األمن ضمن الضروريات، مع 

                                                 
هــدها حتــت عنــوان احملــاوالت اإلصــالحية الــيت قامــت ــا الدولــة العثمانيــة يف أواخــر ع: مــن األمثلــة الــيت تبــني ذلــك 1

 ).التنظيمات(
هـذا وإن الباحـث قـد تـساءل عـن . 10فوزي خليـل، املـصلحة العامـة، املرجـع الـسابق، ص: ينظر مثاال على ذلك 2

مـدى ثبـات هـذه الــضرورات اخلمـس، ومـدى قبوهلــا للتطـوير واإلضـافة، وعمــا وضـعته الـشريعة مــن قواعـد وأحكـام تتعلــق 
 . األصول ورعايتها يف األمةبدور احلركة السياسية يف حفظ هذه 

مــا نالحظــه عــن تقريــر العلمــاء لكــون الواليــة مــن الــضروريات، هــو أنــه مل يظهــر علــى ألــسنة الفقهــاء إال بعــد أن  3
العــز بــن عبــد الــسالم، والقــرايف، : اشــتدت أزمــة الــسلطة واحلكــم يف الــبالد اإلســالمية، ومــن الفقهــاء الــذين أبــرزوا ذلــك

عاشوا يف عصر انقسام املسلمني وتسلط الطغـاة، بينمـا ظهـر االهتمـام بـضرورة الـسلطة مبكـرا والشاطيب وغريهم، وكلهم 
 .   عند املتكلمني الذين سبقوا الفقهاء إىل ذلك بسبب بروز األفكار املعادية للسلطة والرافضة ملبدأ قيام الدولة



 

نفوا النظــام ومل يـص. ضـرورة، وأنـه أساسـي يف حيـاة اتمـع) أمـن اتمـع (أـم يعتـربون األمـن العـام 
ضـــرورة، وبـــه عللـــوا وجـــوب ) نظـــام الدولـــة(ضـــمن الـــضرورات، رغـــم أـــم يعتـــربون اســـتتباب النظـــام 

اخلالفة، ألنه ال يصلح أمر اموع إال به، بـل أمجعـوا علـى أن نـصب احلـاكم ضـرورة؛ إمـا شـرعا أو 
 .عقال أو مها معا، وكال الضرورتني فيهما حد؛ حد احلرابة، وحد البغي

البـــد منهـــا يف قيـــام مـــصاحل الـــدين والـــدنيا، "... ضرورة كمـــا حـــدده الـــشاطيب أنـــه ومعـــىن الـــ
، بــل علــى فــساد وــارج وفــوت )أي نظــام(حبيــث إذا فقــدت مل جتــر مــصاحل الــدنيا علــى اســتقامة 

، واعتــرب ابــن عاشــور عالمــة 1"حيــاة، ويف األخــرى فــوت النجــاة والنعــيم، والرجــوع باخلــسران املبــني
ستقيم النظام باختالله، وتؤول حالة األمـة إىل فـساد وتـالش، ممـا يعـين أن النظـام الضروري، أنه ال ي

هـــو مقـــصد املقاصـــد، فـــال يـــرى يف احتمـــال هـــالك األمـــة واضـــمحالهلا أمـــرا واردا، بـــل إن هالكهـــا 
، 2يتحقق بأن تصري أحواهلا شبيهة بأحوال األنعام حبيث ال تكون على احلالة اليت أرادها الشارع هلا

ومل يــر ابــن . 3ضي ذلــك إىل االضــمحالل بتفــاين بعــضها بــبعض، أو بتــسليط العــدو عليهــاوقــد يفــ
عاشور املالزمة بـني الـضروري ومـا يف تفويتـه حـد، مـن غـري أن يبـني تعليلـه لـذلك، سـوى أنـه نـسب 
هذا الرأي إىل الغزايل وابن احلاجب، معتمدا على أما مل يعتربا حفظ العرض من الضروريات رغم 

علــى أن عــدم جعلهــم إيــاه ضــروريا مــستقال بذاتــه ال يعــين نفــي كونــه ضــروريا، إذ . 4 بــه احلــدأنــه ورد
ميكن أن يكون هلما وجهة نظر يف إحلاقه بضروري آخر قريب منه وهو حفظ النسل، أو رمبا حفظ 

 . 6وقد ذكر القرايف أن الواليات بأنواعها من الشهادة إىل اإلمامة العظمى من الضرورات. 5النفس
إذا اعتمدنا منهج االستقراء إضـافة إىل داللـة تـشريع احلـد، فإنـه ميكننـا مجـع عـدد ال بـأس و

 :به من األحكام الشرعية اليت شرعت من أجل احلفاظ على هذين املقصدين

                                                 
 .18-2/17الشاطيب، املوافقات، املرجع السابق،  1
 ابــن عاشــور للــضرورة، إال أنــه يعــرتض علــى اعتبــار حفــظ النــسب الــذي شــرعت لــه قواعــد رغــم أن هــذا هــو حتديــد 2

وهــذا يف رأيــي ينــاقض مــا ذهــب إليــه مــن أن القــصد مــن . األنكحــة وحــرم الزنــا مــن الــضروريات، وكــذلك حفــظ العــرض
دي قطعـــا إىل هـــذا اخـــتالل نظـــام األمـــة أال تكـــون علـــى احلالـــة الـــيت أرادهـــا الـــشارع هلـــا، ألن غيـــاب هـــذه األحكـــام ســـيؤ

 .احملذور
 .300ابن عاشور، مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص: ينظر 3
 .306املرجع نفسه، ص: ينظر 4
ألن الــنفس البــشرية ليــست ولــه عالقــة بــالنفس، ، للعــرض عالقــة بالنــسل، ألن الطعــن بــه طعــن يف ســالمة النــسل 5

 . ألن اهللا تعاىل كرم بين آدمم مقوماته، بل هي كيان متكامل، يشكل العرض أحد أهحسبجسدا وروحا ف
 .4/34القرايف، الفروق، املرجع السابق، : ينظر 6



 

نظام: : : : ٔٔٔٔاوالاوالاوالاوال نظاممقصد ا نظاممقصد ا نظاممقصد ا         للللمقصد ا

وقد . املراد بالنظام، هو انتظام أمر األمة وسيادة القوانني الشرعية فيها بواسطة سلطة خمولة
ع العلمــــاء علــــى وجــــوب قيــــام النظــــام الــــسياسي، لتنظــــيم أحــــوال النــــاس وكــــف التظــــامل وحــــل أمجــــ

فـــإذا كانـــت إقامـــة احلـــاكم ضـــرورة، فـــذلك ألن إقامـــة النظـــام يف اتمـــع جيـــسد هـــذه ... النزاعـــات
وصـدر عــن الـشارع أحكــام . الـضرورة، وهــو مـا شــرع حـد البغــي حلفظـه، واســتبيح دم البـاغي ألجلــه

a(6ِ7    (:  املقـصد وترمـي إىل حتقيقـه، فـأمر بالطاعـة ألويل األمـر يف قولـه تعـالكثرية ختدم هـذا kـ�	 # aـio6َ� # a6ـ
  _�ُ._$ِ) ِ-_)َfْ�	 l�ِ
ُ�a
 َm�c3n-�	 	�cE�ِ�َ�a
 a�k��	 	�cE�ِ�َ� 	�c$a)َ�...(1 من اخلـروج علـى اجلماعـة، � وحذر النيب 

 �عن عرفجة قال مسعت رسول اهللا اكم، وحذر من رفض ما استقر عليه أمر األمة يف اختيار احل
مــــن أتــــاكم وأمــــركم مجيــــع علــــى رجــــل واحــــد يريــــد أن يــــشق عــــصاكم أو يفــــرق مجــــاعتكم : "يقــــول

وحــث علــى التكافــل االجتمــاعي، . 3" ســفر فليــؤمروا أحــدهميفإذا كــان ثالثــة  : "، وقــال2"فــاقتلوه
 الدولة على مجـع الزكـاة مـن مواردهـا ، كما أقام)بكفالة األيتام، وإطعام األسرى والفقراء واملساكني(

 .وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفها يف مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصارفها
مبوجـب قولـه ) املفـارق للجماعـة(ويعد اخلروج على اإلمام إحدى اجلرائم اليت  تبيح دم املـرء املـسلم 

�ِ�َ� �َ(_ِ-    (... : تعـاىل a"lِ�َ' �k�aC lِ[_�َ' l�ِk�	 	�ُ�ِ'#َ%َ� �a-_�ُfْ�	 �َ�a� #aScM	a�_Cِ� _Vَ[aG _Qِ�َ�ِ�k��	 (...4 . وحـىت
إن كــان قتـــال البغـــاة لـــيس حـــدا بـــاملعىن الـــدقيق، فإنـــه بـــه يـــستباح دم املـــسلمني وحيـــل قتـــاهلم إىل أن 

مث إن حد احلرابة أيضا قد يعـد أساسـا النتظـام أمـر األمـة وسـيادة القـانون فيهـا، . يرجعوا عن بغيهم
 .فيتعلق حد احلرابة مبقصدين معا مها حفظ األمن وحفظ النظام

وللشاطيب كالم صريح يدل على أن حفظ النظام مـن مقاصـد الـشريعة الـضرورية وهـو قولـه 
يف الــضرب الثـــاين مـــن الـــضروري، وهـــو مـــا لـــيس فيــه حـــظ عاجـــل للمكلـــف مقـــصود للـــشارع ومنـــه 

وغري ذلك مـن األمـور الـيت ... كالوالية العامة من اخلالفة والوزارة والنقابة والعرافة: "فروض الكفاية

                                                 
 .59سورة النساء، اآلية 1
 .رواه مسلم عن عرفجة، كتاب اإلمارة، باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع 2

 .، كتاب اجلهاد باب القوم يسافرون يؤمرون أحدهم�رواه أبوداود عن أيب هريرة  3
 .9سورة احلجرات، اآلية 4



 

ُمــة ملــصاحل عامــة، إذا فــرض عــدمها أو تــرك النــاس هلــا اخنــرم النظــامشــرعت عا ْ وال يــضر هــذا مــا . 1"ً
َفجــرت الــدنيا مــن الــدين جمــرى : "كتبــه اجلــويين يف الغيــاثي عنــد عرضــه لوظــائف اإلمــام حيــث يقــول َ

، حيـث اعتـرب النظـام مـن الوسـائل ال مـن 2"القوام، والنظام مـن الـذرائع إىل حتـصيل مقاصـد الـشرائع
ملقاصــد، ألن ذلــك أمــر نــسيب يتعلــق بــسياق حديثــه الــذي ســاقه إلبــراز أولويــة العنايــة بالــدين علــى ا

 .العناية بالدنيا

يا Tيا Tيا Tيا Tٔٔمقصد االمنمقصد االمنمقصد االمنمقصد االمن: : : : نننن ٔٔ    

ّمــن األمــور الــيت مــن اهللا تعــاىل ــا علــى قــريش يف كتابــه العزيــز أن هيــأ هلــم مــن األمــن مــا مل 
-a	�c :ُـ��    �َ
�aَ... (: يتهيأ لغريهم من األمم، حيث يقول عز وجل aـSَ� ِ� �ِ�َ�ـ_ �a�_�c6 #�$ِ)َ� #�)a-aC _�ciَ� _(�.aSُ  _�

   aQ�cSَ�_Ea6 #َ� _�cMa-َ^ْ:َ� n(ِ.َ�a
 #k c�َ� _(ِ) #ً5\ْ�ِ ٍ"_laO(3ويقول تعـاىل ، :) 	
c� cـ�_Ea�ْ�َ� n�a�  	َ7 aـM  ِV �_   	��a�ْـ_ cـiaSaEْ�َ� /ِ7 kـ�	 
ــ�_Nٍ(ِــ)_ chــ�ٍ� a� _(ِــ) _�cia$ــ a)َ�a
اســتقرأنا األحكــام املتعلقــة بالــسري يف األرض واحلــث عليــه، ومــا ، ولــو 4) 

َهيـــأه اهللا تعـــاىل البـــن الـــسبيل مـــن تيـــسري؛ بـــرخص العبـــادات، كرخـــصة التـــيمم والقـــصر يف الـــصالة،  ُ

a	�ScEْ_(:  يف قوله تعـاىل5والفطر يف رمضان، وشرع حكم اإلحصار يف احلج والعمرة n�aLْ�	 	�oS'َِ�a
 ِ�k�ِ� aDa-

َ�          /ِ_� aـiْ�	 a(ِـ) a-a� # 	3_�َ�ـ_ aـSَ� _�ُ'_-ِ ، وهـي مـسألة اجتماعيـة عامـة بالدرجـة األوىل، بـل إنـه Cُ� _Qِ�...(6ـ_
جعـــل للمـــسافر دعـــوة ال تـــرد، مث تكفـــل لـــه حباجاتـــه فجعلـــه مـــستحقا للزكـــاة وغريهـــا مـــن مـــصارف 

ة يف األرض كــل ذلــك يــدل علــى مــدى عنايــة الــشارع بالــسياح. 7األمــوال العامــة كــالفيء والغنيمــة

                                                 
مث ينبه على أن ما ورد من التحذير من طلب اإلمارة ال يدل على . 2/305الشاطيب، املوافقات، املرجع السابق،  1

-2/308عــدم وجوــا يف األصــل، بــل الــشريعة كلهــا دالــة علــى أــا يف املــصاحل مــن أوجــب الواجبــات، املرجــع نفــسه، 
309. 

 .181-180رجع السابق، ص اجلويين، الغياثي، امل 2
 .57سورة القصص، اآلية  3
 .4-3سورة قريش، اآليتان  4
واإلحصار هو فقد األمن يف الطريق إىل مواضع احلج، فجعل اهللا تعاىل من شروط وجوب احلج أمن الطريق، ومن  5

 .مسوغات إبطال احلج بعد الشروع فيه اإلحصار
 .196سورة البقرة، اآلية  6
أن مـن حقـوق عـابر الـسبيل علـى الدولـة؛ تـوفري . 397يف األحكـام الـسلطانية، املرجـع الـسابق، صذكر املاوردي  7

 .وهذا أمر يؤكد عدم غفلة الفقهاء عن هذا املقصد، رغم إمهال األصوليني له. املاء واملقام واألماكن املعدة للراحة



 

 جعـل األمـن مـن البــشائر �وضـرورة ضـمان األمـن للـسابلة، وأوىل بـذلك املقيمــون، حـىت إن النـيب 
وليـتمن اهللا هـذا األمـر حـىت يـسري "... : اليت بشر ا أصحابه عند ظهـور اإلسـالم علـى الكفـر قـال

  .1"الراكب من صنعاء إىل حضرموت ما خياف إال اهللا
ا املقــصد، فــإن البعــد األمــين جلــي فيــه، وال ميكــن قــصره علــى ويــأيت حــد احلرابــة ليؤكــد هــذ

عقوبة النفي إذا  حفظ النفس، ألن إخافة السبيل عنصر أساسي يف هذه اجلرمية، وقد خصصت هلا
، قال 2انفردت عند بعض العلماء، كما اعتربت سببا يف تغليظ عقوبة القتل وأخذ املال عند آخرين

ــــةاحلرا أن يف خــــالف الو: "القــــرطيب ــــل ب ــــا املقتــــول يكــــن مل وإن قتــــل مــــن فيهــــا يقت ــــل مكافئ  .للقات
 وهـــذا ،كالقـــصاص املكأفـــاة فيـــه فـــاعترب قتـــل ألنـــه ،املكأفـــاة تعتـــرب أـــا أحـــدمها :قـــوالن وللـــشافعي

 املـال وسـلب التخويـف من العام الفساد على هو وإمنا القتل جمرد على ليس هنا القتل ألن ضعيف

�_�ِ ��p#a�َ	 ��k�َ%c6 _Qَُـ�	      �ِ avah #aSk (: تعـاىل اهللا قالَfْ�	 l�ِ aQ_�aE_�a6a
 c�َ��c3a�a
 a�k��	 aQ�cG�ِ#aLc6 a(6ِ7k�	 c"	...(3 فـأمر 
 4..."بالفساد األرض يف وسعيا حماربة ؛شيئني مجع إذا احملارب على احلدود بإقامة تعاىل

شرع العفو عن احملـارب مث إن الشارع تعامل مع احلرابة على غري منهجه يف باقي اجلرائم إذ 
إذا تـاب قبــل املقـدرة عليــه، ويف ذلــك دليـل علــى أن حتقيــق مقـصد األمــن، أرجــح عنـده مــن مقــصد 
الردع والزجر بتنفيذ العقوبة، ألن احملارب ال يقدر عليه عادة إال بالبحث واملطالبة مث بإجراء القتال، 

فــس، فجعــل الــشارع العفــو قبــل ولــيس يتيــسر ذلــك يف وقــت قــصري وال مــن دون بــذل األمــوال واألن
أفلـيس هـذا مقـصدا أساسـيا . املقدرة عليه ترغيبا له يف الرجـوع إىل رشـده وحفظـا لألمـن وللحرمـات

مــن مقاصــد الــشريعة، وبــه يتحقــق هــدف اإلســالم، وال ميكــن إدراجــه حتــت أي مــن املقاصــد الــيت 
 ذكرها األصوليون؟   

ثا Tثا Tثا Tثا Tتدبري: : : : لللل سع ا يق للمقاصد ال  هوم ا تدبريا سع ا يق للمقاصد ال  هوم ا تدبريا سع ا يق للمقاصد ال  هوم ا تدبريا سع ا يق للمقاصد ال  هوم ا لا ي للض ي للض ي للض ي لض يايسملفملفملفملف يايس ا يايس ا يايس ا     للللسـسـسـسـ ا

لكــن العلمــاء الــذين درســوا املــصلحة مل يتوســعوا يف اجلانــب الــسياسي ومــا يتعلــق بــاتمع 
ولــيس معــىن هــذا أــم مل يهتمــوا بــذلك ومل . والدولــة مــن أحكــام شــرعية، ومل يــضطلعوا بــالتنظري هلــا
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حل إمجـاال، يدرسوا هذا اال إطالقا، وإمنا كانت دراستهم له حمدودة ويف معرض احلديث عن املصا
فلم خيل كتاب املوافقات من طرح مسائل سياسية، وللعـز بـن عبـد الـسالم أبـواب عديـدة يف كتـاب 

إال أن املــصلحة العامــة مل حتــظ بالعنايــة الكافيــة عنــد ... قواعــد األحكــام، وكــذلك القــرايف وغــريهم
لك الــسنة ، رغــم غلبــة البعــد اجلمــاعي علــى اخلطــاب القــرآين عمومــا وكــذ1األصــوليني بوجــه خــاص

 .2النبوية
ورمبــا كــان انــشغال الفقهــاء باالجتهــاد لألفــراد ومعاجلــة أحــواهلم بعــد أن انعزلــت الدولــة عــن 
اتمع وكفت عن إشراك علماء األمة يف سياسة أمور الناس، هـو مـا أدى إىل هـذا اإلغفـال الكبـري 

 مــا تأخــذه الرؤيــة وهــذا. واإلعــراض عــن االجتهــاد للتــشريع علــى مــستوى اتمــع والدولــة خــصوصا
املعاصرة الراصدة حلركة االجتهاد الفقهي تارخييا على الفقهاء، حيث ترى أن هـذه احلركـة قـد غلـب 
عليهـــا املـــنهج التجزيئـــي يف االســـتنباط، حـــىت تـــضخم الفقـــه يف اجتـــاه قـــضايا األفـــراد، علـــى حـــساب 

يف املقاصــد، حيــث متحــورت وهــو مــا يــربر االجتــاه إىل النظــر . قــضايا اتمــع يف امتــدادها وتفاعلهــا
الغايــة منـــه حـــول جتـــاوز املنحـــى التجزيئـــي يف تفهـــم أحكـــام الـــشريعة مبراتبهـــا املختلفـــة والعمـــل علـــى 
مواجهــة املــشكالت الــيت يعيــشها املــسلمون وفــق رؤيــة كليــة، ومــن حيــث هــي حــاالت مجاعيــة ــم 

 .3األمة يف جمموعها أو أغلبها ال من حيث هي حاالت فردية وقضايا جزئية
فليــست الغايــة مــن دراســة املقاصــد والعنايــة ــا، اســتبداهلا بعلــم أصــول الفقــه والتخلــي عنــه 

وإمنــا اهلــدف منهــا هــو فــتح أفــق أرحــب وأغــىن . 4بــدعوى أنــه فقــد وظيفتــه التارخييــة وجــدواه العلميــة
للتنظــري االجتمــاعي والــسياسي مبعنــاه الــشامل، مــن خــالل جعــل املقاصــد قاعــدة لتوجيــه الدراســات 

إلنـــسانية واالجتماعيـــة وعـــدم االقتـــصار علـــى أصـــول الفقـــه الـــذي تبقـــى جناعتـــه مرتبطـــة باالجتهـــاد ا

                                                 
لصاحل املصلحة اخلاصة، كما هو الشأن عند فالسفة الغرب، وإمنـا املأخـذ ليس معىن ذلك إمهاهلم املصلحة العامة  1

يف غياب تطوير التنظري للمصلحة العامة املرتبطة حبياة اجلماعة كهيئة اجتماعية، وإال فإن غرضهم من املصلحة مصلحة 
بعدا النزعــة الفرديــة عــن وهــذه النقطــة األخــرية ذكرهــا القرضــاوي مــست. امــوع متكونــا مــن أفــراد، يــصلح بــصالح أفــراده

 .تفكري العلماء
فعنــدما اســتقرؤوا مقاصــد الــشارع، وجعلــوا مــن عالمــة الــضروري أعلــى األحكــام املــشروعة للمحافظــة عليهــا وهــي  2

 .احلدود والقصاص، مل يلتفتوا إىل احلدود اليت تتضمن بعدا سياسيا اجتماعيا، كاحلرابة والبغي
 .97-96حتقيقه ملقاصد الشريعة البن عاشور، املرجع السابق، ص حممد الطاهر امليساوي، يف مقدمة  3
الفكـــر األصـــويل وإشـــكالية ( عبـــد ايـــد الـــصغري : ينـــسب امليـــساوي هـــذه الـــدعوى إىل عـــدد مـــن البـــاحثني، مـــنهم 4

: ينظــر). 511الــشاطيب واالجتهــاد التــشريعي املعاصــر، ص(، عبــد ايــد تركــي )361الــسلطة العلميــة يف اإلســالم، ص
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فالباحث يف نظام االجتمـاع اإلنـساين اإلسـالمي وظـواهره . 1واالستنباط التشريعي الفقهي والقانوين
كن أن واحلقيقة أن هذه الغاية ال مي. 2"قواعد أوسع من قواعد أهل أصول الفقه"وحركته أحوج إىل 

 .تتحقق باملفهوم الضيق ملقاصد الشريعة، وإمنا مبفهومها الواسع كما سيتبني

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا رشيعة: : : : للللالفرع ا هوم الواسع ملقاصد ا رشيعةا هوم الواسع ملقاصد ا رشيعةا هوم الواسع ملقاصد ا رشيعةا هوم الواسع ملقاصد ا للللا     ملفملفملفملف
جاء اإلسالم ليوجه حياة اإلنـسان ويهديـه إىل مـا حيقـق سـعادته األبديـة، فلـم يقتـصر علـى 

 ا وإقرار ما هو صاحل منها فحسب، بـل تصحيح أوضاع احلياة اإلنسانية بنبذ املفاسد اليت علقت
جاء ليوجه اإلنـسان فـوق ذلـك إىل اهلـدف مـن وجـوده، ويلفتـه إىل غايـة هـي أمسـى مـن هـذه احليـاة 

 ال تقتـصر علـى التـشريع مبفهومـه -كمـا أسـلفنا–فالشريعة مبعناها الواسـع . الدنيا، وأبعد جماال منها
 نــزل ــا الــوحي هلدايــة اإلنــسان وإخراجــه مــن القــانوين البحــت، وإمنــا يقــصد ــا كــل التعــاليم الــيت

وعلى هـذا فـإن مقاصـدها وغاياـا تتخـذ . الظلمات إىل النور، وتوجيهه حنو سعاديت الدنيا واآلخرة
أبعادا أوسع بكثري من املقاصد اليت تقتصر على املعىن الضيق ملقاصـد الـشريعة الـذي سـبق احلـديث 

 . عنه
 ورمسـت لـه غايـات وجـوده علـى اإلنـسان يف هـذه الـدنيامهمـة ولقد حددت اإلرادة اإلهليـة 

اإلنسان مـن حيـث هـو إنـسان كـل واحـد : "هذه األرض، وهو ما بينه أبو القاسم األصفهاين بقوله
وبيــان ذلــك أن كــل نــوع . 3وإمنــا شــرفه بأنــه يوجــد كــامال يف املعــىن الــذي أوجــد ألجلــه... كــاآلخر

فـالبعري إمنـا خـص ... وجد لفعل خيـتص بـه، ولـواله ملـا وجـدفإنه أ... أوجده اهللا تعاىل يف هذا العامل
والفعـل املخـتص باإلنـسان ثالثـة ... بذلك ليحملنا وأثقالنا إىل بلد مل نكن بالغيه إال بشق األنفـس

عمــارة األرض، :  وهــي، كمــا عــددها هــو وغــريه مــن العلمــاء، تتمثــل يف ثــالث وظــائف4.."أشــياء
 .، يتبني ذلك يف الفروع التاليةرضهللا يف األاخالفة وعبادة اخلالق، و

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ية : : : : للللبببب سا يات الفطرة اال ية يق اعامر االرض واصالح مهنجه وفق  سا يات الفطرة اال ية يق اعامر االرض واصالح مهنجه وفق  سا يات الفطرة اال ية يق اعامر االرض واصالح مهنجه وفق  سا يات الفطرة اال نيق اعامر االرض واصالح مهنجه وفق  ن تض نٕ ن تض نٕ ن تض نٕ ن تض ٕٕٕ ٕٕ مقمقمقمق ٕٕ ٕٕ ٔٔ ٔٔ     حتقحتقحتقحتق

إن الغاية من بعث الرسل ليست جمرد احلـث علـى العبـادة، وتعلـيم النـاس وجـوه القيـام ـا، 
ال إال من خالل إصـالح فرغم أن هذه الغاية هي األوىل واألساسية، إال أا ال ميكن أن تتحقق فع
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ذلـــك أن مـــن  .أحـــوال النـــاس يف معاشـــهم ويف عالقـــام ويف النظـــام الـــذي بـــه صـــالح هـــذا املعـــاش

ــ�a-aS_Eَ:ُ�_..(: عمــارة األرض املــذكورة يف قولــه تعــاىل"غايــات وجــود اإلنــسان  _3	a
ــ#  ai�ِ�..(1 وذلــك ،
 األنبيــاء والرســل، كمــا يــرى ومــن هنــا كــان مــن مهمــة. 2"حتــصيل مــا بــه تزجيــة املعــاش لنفــسه ولغــريه

الــدهلوي باإلضــافة إىل الغايــة األوىل، إصــالح أحــوال النــاس بإمخــال الرســوم الفاســدة واحلــث علــى 
فـــــأمر األنبيـــــاء بتعـــــديل االرتفاقـــــات، خاصـــــة االرتفـــــاق الثـــــاين املتعلـــــق . 3وجـــــوه مـــــن االرتفاقـــــات

همـا ممـا جبـل عليـه البـشر، وامتـازوا باملعامالت، واالرتفاق الثالث املتعلق بـاحلكم وسياسـة املدينـة، ف
ولذلك أويت الرسل سلطة األمر والنهي على من تـبعهم ووجـب علـيهم . 4به عن سائر أنواع احليوان

ــ�ِ   (: طــاعتهم بقولــه تعــاىل k��	 ِQْ<ِــ� ِG a�#ــ َ�c�ِ� #ــ k�ِ� ٍm�ــ c3a�ــ)_  ِ) #a$ْــ� a3_�ــ# �َ a)a
فمــن غــري املمكــن أن يهمــل . 5)
قــد ) الــسلطة(خاصــة وأن االرتفــاق الثالــث . كومهــا مــن غــري توجيــه وتعــديلاألنبيــاء االرتفــاقني أو يرت

يكون سببا يف إفساد الرسوم، عنـدما يتـوىل أنـاس ليـسوا بأصـحاب آراء كليـة، فيخرجـون إىل أعمـال 
 فريوجوهـــا فيقتــدي النـــاس) كالـــسحر والــشعوذة(أو شـــهوية أو شــيطانية ) الظلـــم واالعتــداء(ســبعية 

 .     6 ليس يف إمهال هذين االرتفاقني، ومل يأمر بذلك أحد من األنبياءورضا اهللا تعاىل... م
فإن اهللا تعاىل ملا أوجب لإلنسان أن يعمر هذه األرض كفل لـه مـا ييـسر لـه ذلـك، فـسخر 
له ما فيها مـن الكائنـات وفـتح لـه فيهـا مـن أبـواب الـرزق وجعـل طلبـه مـن وجوهـه فطـرة فطـر النـاس 

�_�ِ   (: ريع مــا يكمــل ذلــك وييــسره، فقــال عــز وجــلمث كفــل لــه مــن التــش. عليهــاَfــ �ْ	 lــ �ِ 	
cJــ ــ�ْ 3ِ ُ5
#َ�    aHَ�ْـdْ�	 َ�a�aG a�_�َ: 	
c-ُBْ (...7وجعـل مـن أركـان اإلسـالم احلـج، وهـو سـري يف األرض ، :)  lِـ� _Q�<َ�a


a+ِ'ْf (ِـ)_ :ُـ�� �َـ��                 a6ـ -ٍِ)#َ= ��ُ: �َ�a�a
 #ً�#ahِ� َ��ُ'ْfa6 z�aLْ�#ِG |ِ#n$�	 ٍHِ�ـSa�(8 وعـذر الـذي يـضرب يف األرض ،
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�a6 aQْ (: عن قيام الليلc-a�َ�a
      ِ� kـ��	(ِـ)_ �َـ�ْ�ِ  aQ�ُـ[َ�_�a6 ِ�_�َfْـ�	 l�ِ aQ�cG-ِ(1 ،وخفـف عنـه يف صـالة الـسفر ،
. ورخص له يف إفطار رمضان، وكفل له ما يؤمن سبيله يف مـصارف الدولـة كالزكـاة والفـيء والغنيمـة

 األمن، فجعل عقوبة إخافة السبيل أشد العقوبـات علـى اإلطـالق، ومسـى مث كفل له فوق ذلك كله
املخيــف الــسبيل حماربــا هللا تعــاىل ألنــه حتــدى اهللا تعــاىل فيمــا أراده خللقــه مــن الــسري يف األرض الــذي 

 .    2هو أساس عمارها
ة غــري أن اإلســالم بــشريعته ال يتــدخل يف كيفيــة إعمــار األرض إال مبــا حيقــق التــوازن يف حيــا

فقــد علمـه اهللا تعــاىل ... اإلنـسان إمجـاال، فهــو ال يعلمـه كيـف يــزرع وال كيـف يـصنع مــا حيتـاج إليـه 
ومن هنا كانت مهمة . ذلك وغرزه يف فطرته، وإمنا يهتم مبا حيقق توازنه ومبا ال ينسيه غايات وجوده

 يف الرفاهية كملوك األنبياء، كما يقول الدهلوي، هي تعديل االرتفاقات فال يبلغ ا حال املتعمقني
العجــم، وال ينــزل ــا إىل حــال ســكان اجلبــال الالحقــني بــالوحش، فيقــرون مــا كــان عنــد النــاس مــن 
آداب املعاش ومن سنة النكـاح وسـريم فيـه، وطـرق البيـع، والزواجـر عـن املعاصـي وفـصل القـضايا، 

إىل مــا هــو صــاحل إذا كــان ذلــك حبــسب املــصلحة الكليــة ومتوافقــا معهــا، وحتويــل مــا خــالف ذلــك 
فالــــشرع إمنــــا جــــاء مقومــــا ومــــصححا ولــــيس مبتكــــرا يف . 3ومــــصلح هلــــم ولكــــن قريبــــا مــــن مــــألوفهم

والراســـخ يف العلـــم يعلـــم أن الـــشرع مل جيـــئ يف النكـــاح والطـــالق واملعـــامالت والزينـــة "االرتفاقـــات، 
نعـم .  إذا كلفـوا بـهواللباس والقضاء واحلدود وقسمة الغنيمة مبا مل يكن هلـم بـه علـم، أو يـرتددوا فيـه

 . 4..."إمنا وقع إقامة املعوج وتصحيح السقيم
ومما يدل على أن إعمار األرض من مقاصد الشريعة باملعىن الواسع، أن أكثـر أحكـام هـذه 

؛ ذلـك أن متعلقـات احليـاة اإلنـسانية ال تنحـصر، ومنـاهج 5الشريعة اإلباحـة، كمـا يقـرر ابـن عاشـور
وإعــالن فــسادها، ) املنكــر(مــا تقريــر أو تغيــري؛ تغيــري األحــوال الفاســدة الــشريعة يف التــشريع بإزائهــا إ
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، والتعبــري عنــه غالبــا مــا يكــون بالــسكوت، إال إذا احتــاج املقــام )املعــروف(وتقريــر األحــوال الــصاحلة 
 . 1إىل القول؛ بإبطال وهم، أو جواب عن سؤال، أو حتريض على التناول

جتاوز بالبحث يف مقاصد الـشريعة حـدود الـسعي وذا املسلك الذي اعتمده ابن عاشور، 
لتأسيس جمرد أصول تشريعية عقلية كلية قطعية، فقد فتح يف الواقع أفقا أرحب للتنظـري االجتمـاعي 
مبعنـاه الواسـع، مـن حيــث هـو سـعي للتــشريع والتخطـيط للمـستقبل انطالقــا مـن اسـتيعاب معطيــات 

ي وتوجيههـــا طبقــا لقيمـــه وأحكامـــه، توخيـــا احلاضــر وحتليلهـــا ومتحـــيص عناصـــرها وفــق بـــصائر الـــوح
وهذا ما يؤيـد . 2لتحقيق مقاصده وغاياته، وفق أولويات مرتاتبة متكاملة ال تعارض فيها وال تناسخ

الرؤيــة إىل مقاصــد الــشريعة بــاملفهوم األوســع، مــن حيــث إن التحــرك اإلجيــايب مــن جهــة اإلنــسان يف 
تـشريع مبعنـاه الـدقيق، إذ غايـة مـا يتوخـاه الفقيـه يف وضع اخلطط وتنفيذ الربامج مـسألة تعـدو جمـرد ال

ذلــك هــو فهــم خطــاب الــشارع وتطبيقــه علــى الواقــع، فــإن نظــر إىل املــستقبل فمــن حيــث االحتيــاط 
 . للمكلف، ولسالمة األحكام وموافقتها ملقصد الشارع من التشريع

يع، فحيــث العالقــة بــني األخــالق والتــشر"ومــن البــاحثني مــن يــرى أن املقاصــد قــد دعمــت 
تنتهي مواد القانون، فليس هناك من سبيل إال أن يتجه النـاس إىل األخـالق، وفكـرة املقاصـد قـادرة 
على إجياد وعي قانوين جديـد؛ فـالبؤس املخـيم علـى األحـوال الـسياسية واالجتماعيـة مـرده إىل هـذه 

خالق عندهم فكـرة إىل حد كبري، وهي أنه ال املشرعون وال فالسفة األخالق أو دارسو األ احلقيقة
هــذا وإن إعمــار األرض مــن األمــور الــيت ينــدفع إليهــا اإلنــسان بفطرتــه . 3"حيــة عــن مقاصــد الــشارع

وغريزتــه، فكــم مــن أمــم وصــلت يف تعمــري األرض إىل أوج مــا ميكــن أن تــصل إليــه مــن غــري هدايــة 
، فوظيفــة األنبيــاء الرســل واألنبيــاء، ولكنهــا ال تلبــث أن ــدم مــا أعمرتــه بابتعادهــا عــن ســنن الفطــرة

 .   4عند بعثهم إحياء هذه السنن يف الناس وردهم إىل جادة السبيل
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من األمم اليت بلغت شأوا يف عمارة األرض ولكنها رفضت دعـوة أنبيائهـا إىل اإلصـالح هـو وهلذا كان مصري كثري  4
 ... اإلهالك والتدمري، كمثل عاد ومثود وأهل مدين وغريهم



 

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب سان { تعاىل: : : : للللب بودية اال سان { تعاىليق معاين  بودية اال سان { تعاىليق معاين  بودية اال سان { تعاىليق معاين  بودية اال نيق معاين  نع نع نع ٕٕع ٕٕ     حتقحتقحتقحتق

إن من أمسى الغايات اليت أرسل من أجلها الرسل هو حتقيق ما خلق اإلنسان ألجله، وهو 


ِ َ7aM l	 a-ِZ	�g��ِ%َ�_�c) ٌ(: تعبيده للخالق عز وجل إذ يقول يف حمكم تنزيلهc�c�_�	 ِQَ�a
وقد ذكرها . 1)
وهـي املـذكورة يف قولـه : وعبادتـه: "األصفهاين ضمن وظائف اإلنسان وغايات وجوده الثالث، قال


Qِ     (: تعاىلc�c�_Ea�ِ� #k�ِ� aW ِْ�ْ�	a
 n(ِ�ْ�	 cVْ%َ�a� #a)a
مـره  وذلك هو االمتثـال للبـاري تعـاىل يف عبادتـه يف أوا2)
 .3"ونواهيه

 حــىت هــواه داعيــة عــن املكلــف إخــراج الــشريعة وضــع مــن شرعيالــ املقــصد: "قــال الــشاطيب
ويـدل علـى ذلـك الكثـري مـن اآليـات الـيت تـأمر . 4"اضـطرارا هللا عبـد هـو كما اختيارا هللا عبدا يكون

عليـه أيـضا بعبادة اهللا تعاىل وترك عبادة غريه، وحتث على طاعته عـز وجـل وتـرك خمالفتـه، كمـا يـدل 
ما جاءت به النصوص يف ذم من ترك عبادة اهللا أو اشتغل بعبادة غريه، أو وقع يف معصيته وتوعده  

 . بالعذاب املقيم
وقد أمر اهللا تعاىل بالتعاون يف طاعته والتواصي بعبادته، سواء على مستوى األسـرة كمـا يف 

ــ�َ�ِ (: قولــه عــز وجــل _Z	a
 ِD#َ�n، أم علــى مــستوى اتمــع كمــا يف قولــه ai_�َ�a� _-(...5ــ#
c)ْ�aــ-_ �Mَ_�َــG a8ِ#�ــ

ــ_ِ-(: تعــاىل aEْ�	a
 nQِ� �ْ	aQ#aــ�  ِْ� lــ ــ�_ٍ- �َ�ِ c� #ــ k�ِ� a(6ِ7ــ k�	 	�ــ c$a)َ� 	�ــ ُ�ِSa�a
 �ِ#aLِ�#nــ ــ�_	 	� aZ	a�َ'a
 zHaLْ�#ــ ِG 	_�ــ aZ	a�َ'a
 
-ِ_�n�#ِG(6   . 

ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب سان يف: : : : للللب سان يفيق اخلالفة العامة لال سان يفيق اخلالفة العامة لال سان يفيق اخلالفة العامة لال ننننيق اخلالفة العامة لال ٕٕ ٕٕ ٔٔ االرض االرض االرض االرضحتقحتقحتقحتق ٔٔ    

وتتوجيــا لكــل مــن الــوظيفتني؛ األوىل والثانيــة، تــأيت الوظيفــة الثالثــة، وهــي درجــة مــن الرتقــي 

ah l#�ِـ�ٌ   (... : اإلنساين يف مدارج الكمال، ليتمم الغاية من خلقه، وليتحقق به قـول اهللا تعـاىل �ِ ـ�
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  ً0َ��ِ�a� ِ�_�َfْ�	 l�ِ(...1 .يف قوله تعاىلوخالفته املذكورة: "يقول األصفهاين يف ذلك  :) _�ُ.َ��ِْdَ�_�a6a

    aQ�ُ�aS_Eَ' a�_�َ: a-ُB_$a�َ� ِ�_�َfْ�	 l�ِ(2 وغريها من اآليات، وذلك هـو االقتـداء بالبـاري سـبحانه علـى قـدر 

ومكارم الشريعة هي احلكمة والقيام بالعدالة بني . طاقة البشر يف السياسة باستعمال مكارم الشريعة
فـاملطلوب مـن اإلنـسان لـيس جمـرد إعمـار األرض والقيـام . 3..."والفـضلالناس، واحللم، واإلحسان 

بعبادة اهللا والثبات على طاعته، وإمنا عليه أن خيلف اهللا تعـاىل يف إقامـة النـاس علـى احلـق وتـوطينهم 
إال أن ذلــك مــشروط بــالتمكني يف األرض . وذلــك هــو غايــة مــا يبلغــه يف درجــات الكمــال... عليــه

: د أن تتأهل األمة للقيام باخلالفة، وذلك هو قول موسى عليه السالم لقومهوحتقق االستخالف بع

 ...)َm#َ5 �a�a� _�ُ.oGa� _Qَ� a8ِ�_ic6 _�ُ:n
c�a� _�ُ.َ��ِْdَ�_�a6a
 l�ِ ِ�_�َfْ�	 a-ُB_$a�َ� a�_�َ: aQ�ُ�aS_Eَ'(4  

�_�ِ �َ(: ولــذلك قـــال اهللا تعــاىلَfْـــ�	 lِـــ� _�cM#ــ nـ$k.a) _Qِ� a(6ِ7ــ kـ�	 	
c-ــ aـ)َ�a
 aD#َـــ:nv�	 	c�َـــ'َ�a
 aD#َ�n5َـــ#(c�	 	�ـــ
 ِN
c-_EaS�ْ#ِG�ِ�c)ُfْ�	 ُ0a�ِ5#a� ِ�k�ِ�a
 ِ-َ._$cS�ْ	 ِ(a� 	_�aiَ a
(5. 

فالغايــة العليــا مــن الوجــود اإلنــساين علــى وجــه األرض، هــي إقامــة احليــاة اإلنــسانية الفاضــلة 
مهـا علـى احلـق والعـدل الـشامل، يف ظـل العبوديـة بكل قيمها وفضائلها، وعمران الـدنيا، وإقامـة نظا

ـــاده، وهـــو مـــادة . هللا تعـــاىل ـــه يتحقـــق رضـــوان اهللا تعـــاىل علـــى عب وهـــذا هـــو العمـــل الـــصاحل الـــذي ب

وفيـه يتنـافس املتنافـسون، وبـه يعظـم . �aSa� c(a�_Cَ� _�ُ.o6َ� _�ُ:a�ُ�_�a�ِ�...(7ً#... (: ، لقوله تعاىل6االبتالء

�c   (: يف الدنيا واآلخرة، عند اهللا وعند النـاس، قـال تعـاىلقدر اإلنسان أو يصغر  kـ��	 a�a-َـ=   	�� َ�ًـ# ��aـ_ â)
           ِ� kِ�ـ� c� 
 aQ	�SaLْـ_c�َ�_� a6ـ ْ� aـM 	�-_iaha
 	 -ِ3 c�_$ِ) cHِ�_$c6 a�ciَ� #�$a�aC #ً5\ْ�ِ #n$ِ) c@#a$ْ5َ\a� _(a)a
 ٍ"_laO �َ�a� c�ِ�ْ%a6 #َ� #ً:�ُ�_Sa)

aG  َ� _�cMc-َ^ْ:َ� �ْ aQ�cSَ�_Ea6 #.       _Gَ� #aScMc� aـCَ� ِ(_َـ��cha�َ�ًـ#  â) c�k��	 a�a-َ=a
           c@#َـ�_�a) َـ��a� ¡َـ�: a� cـMa
 ٍ"_l aـO َـ��a� c�.َـ� �َـ# a6%ْـ�ِ
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          �ٍ�ِ%َ�_� cـ) ٍ�	a-ِـZ َـ��a� a� cـMa
 ِm_� aـEْ�#ِG c-c)fْ a6ـ _( aـ)a
 a�cM /�َِ�_�a6 ْ�aM ٍ-_�َdِG ِ�fْa6 #َ� c�_izha�c6 #aSa$_6َ�(1 .قـدان هـذه وبف
فمن مل يصلح : "قال األصفهاين العناصر الثالثة يفقد اإلنسان إنسانيته، ويهون على اهللا عز وجل،

خلالفــة اهللا تعــاىل، وال لعبادتــه، وال لعمــارة أرضــه، فالبهيمــة خــري منــه، ولــذلك قــال اهللا تعــاىل يف ذم 

�Qِ_(... : الذين فقدوا هذه الفضيلة _�cM #k�ِ� {ِ#aEْ َfْ�#َ: aG�ْ _�cM ��َ=َ� #ً��ِ�a3(2"...3. 
وألجل أن اإلسالم جاء لتوجيه اإلنسان حنو هذه الغايـات وألجـل اسـتكماهلا، اسـتحق أن 

؛ فالغايـة األوىل الــيت 4يكـون ديـن الفطــرة الـيت فطـر اهللا النــاس عليهـا، إذ بــه تتحقـق إنـسانية اإلنــسان
نــور، وتطلــب ذلــك إصــالح العــامل بعــث الرســل مــن أجلهــا هــي إخــراج النــاس مــن الظلمــات إىل ال

مبقــدمات لإلصــالح تتــضمن كــل مــا ال يــتم يف العقــل والعــادة إال بــه، ألن ذلــك جيــر بعــضه بعــضا، 
وتعيــني اهللا تعــاىل لــبعض األمــور دون بعــض مــن نظائرهــا، بتخــصيص بعــض املــصاحل بالتــشريع دون 

 . 5لراسخون يف العلمغريها مما نيط باملصلحة بإطالق، ال يكون إال حلكم وأسباب يعلمها ا
وتأسيــسا علــى ذلــك، ميكــن اخللــوص إىل أن معــىن صــالح اإلنــسان هــو أن يــستكمل هــذه 
العناصر الثالثة، أو حيصل أكثرها، وكلما حظي بالقدر األكرب منها كلما اقرتب من الكمال الـذي 


َ%َ�a�l�ِ #a$_�َ�َ: _ (: جعله اهللا شرطا لوراثة األرض وراثة تامة، لقوله تعاىل   a�_�َfْـ�	 nQَ� ِ-:ْ�7ـ�	 ِ�_EaG _(ِ) ِ��cGnv�	
  #n�	 a/ِp#a�ِ� #aiُ�ِ-a6aQ�cLِ�(6 . والرأي األغلب عند املفسرين أن األرض املقصودة هنا يف اآليـة هـي اجلنـة

ــaC ِ0  ...(: 7لقولــه تعــاىل يف موضــع آخــر علــى لــسان أهــل اجلنــة n$a�ْ�	 a(ــ ِ) ُ�n�ــ a�َ�َ  a�_�َfــ ــ# 	ْ� a$َ�a�_
َ�a
  cKــ _�
c"#aPــ ، وأن العبــاد الــصاحلني هــم املؤمنــون القــائمون حبقــوق اهللا تعــاىل يف العبــادة ويف عمــارة 8)... َ

إال أن من الباحثني من ال يسلم بـذلك، ويـرى أن الـصالح يف هـذه . األرض، ويف خالفة اهللا تعاىل
ال فـرق بـني مـسلم وغـري اآلية ال يعين صالح العبادة، وإمنا هو إحـسان اخلالفـة هللا تعـاىل يف أرضـه، 
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. مــسلم، فــاهللا تعــاىل يــورث األرض هــؤالء، وينتزعهــا مــنهم إذا أفــسدوا، فلــم حيــسنوا خالفتــه عليهــا
وهذا هو قانون التداول على خالفة األرض؛ تنتقل ممن أساء وفرط يف واجبات اخلالفـة، إىل مـن مل 

هلـذا املعـىن، وأـم جعلـوا ويعيب الباحث على مجهور املفسرين عدم ذكرهم . يسئ وأصلح يف ذلك
الــصالح مبعــىن العبــادة والتقــوى، وهــو معــىن غــري صــحيح، ألنــه عطــف علــى اإلميــان فهــو مغــاير لــه، 
وألن الصالح مبعىن التقوى ليس مؤهال لصاحبه وحده ألن يكون خليفة هللا تعاىل يف األرض، وإمنـا 

 .1 ...مسؤولية خالفة اهللا ومهمتهاالصالح املؤهل هلذه املهمة هو الكفاية للقيام ا مبا تقتضيه 
ومل يلتفــت صــاحب هــذا الــرأي إىل أن الكفــر يف حــد ذاتــه فــساد يف األرض، ألنــه مـــضاد 
للفطرة اليت فطر الناس عليها، فمهما بلغ اإلنسان مـن شـأو يف عمـارة األرض، فـسيبقى ذلـك جمـرد 

علـى أنـه . ىل وانتهـاج سـبيلهإعمار مادي، سيؤول بطبيعتـه إىل الفـساد ألنـه عـري عـن هدايـة اهللا تعـا
ال ميكـــــن اعتبـــــار الكـــــافر خليفـــــة هللا يف األرض مهمـــــا أصـــــلح فيهـــــا وعمرهـــــا، ألن معـــــىن الـــــصالح 

نعـم قـد يفلـح الكـافر يف اسـتقامة أمـور . واملصلحة، كما سبق، معـىن شـامل لـصالح الـدنيا واآلخـرة
 أن يعــد خالفــة؛ ذلــك أن احليــاة الــدنيا مبــا يلتزمــه مــن شــروط النجــاح فيهــا، لكــن ذلــك ال يرقــى إىل

هذه املقاصد العامة خيدم بعضها بعضا، فعمارة األرض تـأيت أوال ويـشرتك فيهـا املـؤمن والكـافر، إال 
أن املـؤمن يهتـدي يف العمــارة مبـنهج اهللا تعـاىل ليــستقيم علـى الفطــرة مث إنـه يقـصد بكــل ذلـك طاعــة 

ـــه ومل ـــاال لغريزت طالـــب نفـــسه فـــال يلبـــث أن خيـــرج عـــن اهللا تعـــاىل، أمـــا الكـــافر فهـــو يفعـــل ذلـــك امتث
 . مقتضيات الفطرة إىل الفساد يف األرض أو إىل سخط اهللا تعاىل

ومن جهة أخرى فإن ترك بعض الصاحلني للعمارة، ظنا منهم أنه األفـضل واألقـرب إىل اهللا 
 تعاىل، خطأ وظن فاسد، فإن تعلق ببعض األفراد فال شيء فيه، أما إن عم هذا الظن اجلميع، فقد

 .يصري احنرافا عن الفطرة وخروجا عن مقتضى الشريعة بالكلية
والعبادة مزية بعد العمارة ال يلقاها إال الذين آمنـوا بـاهللا تعـاىل واعتـصموا حببلـه وهـي حتقيـق 

 .للغاية الثانية من اخللق، ومن حصلها فقد حصل خري الدنيا واآلخرة
ؤديهـا املقربـون مـن عبـاد اهللا إلنقـاذ خلـق أما اخلالفة فهي درجة فوق العبادة، ألا رسـالة ي

اهللا واألخذ بأيديهم يف احليـاة الـدنيا والقيـام علـى مـصاحلهم فيهـا، وهـدايتهم إىل النجـاة يف اآلخـرة، 
وكان أفضل الناس بعـد . وهي لألنبياء أساسا، مث ملن صلح من غريهم اتباعا هلم واسرتشادا بسريهم
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إىل سـائر خلفائـه ... �، مث خليفته عمـر بـن اخلطـاب � خليفته أبوبكر الصديق �رسول اهللا 
 . الراشدين

وتتحقــق اخلالفــة مبعــىن أوســع وببعــد أعمــق يف األمــة اإلســالمية مجعــاء حينمــا ميــسك بزمــام 
األمور فيها الصاحلون، حيث جعلها اهللا تعاىل شاهدة على الناس مبا أوتيـت مـن خـصائص االلتـزام 

وجعــل ختلقهــا ــذه . 1ى األمــم يف العلــم، والتبليــغ، والعــدلبرســالة اإلســالم، فتجلــت شــهادا علــ
الصفات مرجعا حضاريا لكافة النـاس علـى مـر الـزمن، وإمنـا تتجلـى تلـك اخلـصائص يف دور الواليـة 

 . 2العامة يف حتقيق ذلك الشهود على املستوى السياسي
ذاته؛ فقـد يـراد ) ةالشريع(ننتهي إىل أن املراد مبقاصد الشريعة يتوقف على ما نريده مبسمى 

 وهـي الـدين، وعنـدها تكـون مقاصـد الـشريعة هـي مقاصـد �ا عموم الرسـالة الـيت جـاء ـا النـيب 
املعىن اخلاص والـضيق الـذي يتحـدد ويـتلخص يف معـىن التـشريع، ) الشريعة( يقصد بـقدو. الدين كله

ريعة ـذا املعـىن  حصرت مقاصد الـش العملي املتضمن يف خطاب الشارع، وفيهوهو احلكم الشرعي
 .يف مخس كليات، على خالف يف تعدادها

 يكــون املــراد مبقاصــد الــشريعة مقاصــد الــدين اإلســالمي عامــة، ،املعــىن األولإذا اعتمــدنا فــ
 تزيد أو تنقص قليال، وإمنا البد من ،وعندها ال ميكننا حبال حصر مقاصد الشريعة يف هذه اخلمس

ها، وغايــة اإلســالم بوصــفه الرســالة اخلامتــة واملتممــة هلــذه استحــضار غايــة الرســاالت الــسماوية بأســر
ُومنهــا يــستلهم مــضمون املــصلحة التدبرييــة الــيت تــساس ــا أمــور األمــة بنــاء علــى معــىن  ،الرســاالت

أمــا الــضروريات اخلمــس؛ مــن حفــظ للــدين والــنفس واملــال والنــسل والعقــل، . اخلالفــة الــسابق ذكــره
مــة واســتقرارها، ال تــستوعب غايــات الرســالة، الــيت تتمثــل يف فهــي علــى أمهيتهــا يف حفــظ كيــان األ

املصاحل اليت تضمنتها تعاليم حممد عليه الصالة والسالم، واليت بني لنا أصوهلا ومعاملها، ونعلم يقينـا 
 . أا أوسع من املصاحل اخلمس املشهورة

                                                 
 .121-93، ص1999عبد ايد النجار، فقه التحضر اإلسالمي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،  :ينظر 1
أن الدولـة اإلسـالمية ال ميكنهـا أن تقـف موقـف : من ذلك على سـبيل املثـال يف شـهادة األمـة علـى النـاس بالعـدل 2

لالمباالة من الصراعات الدولية اليت حيصل فيها اعتداء الدول القوية على الدول الضعيفة، ألا خماطبة بنصرة املظلومني ا
 . ورد حقوقهم عليهم مهما أمكنها ذلك، وتلك هي وظيفة الشهادة بالعدل اليت تندرج ضمن شهادا العامة



 

ثاين ثايناملطلب ا ثايناملطلب ا ثايناملطلب ا تدبريية: : : : للللاملطلب ا نظر يف املصلحة ا تدبرييةمهنج ا نظر يف املصلحة ا تدبرييةمهنج ا نظر يف املصلحة ا تدبرييةمهنج ا نظر يف املصلحة ا لمهنج ا لل لل لل     ل

لتطبيـــق والتجـــسيد العملـــي ملقاصـــد الـــشريعة علـــى مـــستوى جممـــوع الـــسياسة الـــشرعية هـــي ا
األمــة، علــى أن تكــون الــسلطة الــسياسية نائبــا ووكــيال ورســوال عــن األمــة يف عمليــة التفعيــل والتنفيــذ 

وهذا ما جيعل أهداف السياسة الشرعية مبعناهـا العـام متمحـورة حـول املـصاحل . 1العام هلذه املقاصد
ـــات للـــدين  ـــيت جعلـــت غاي ـــاال ـــدة وشـــريعة وأخالقـــا وأدب ويعتمـــد البحـــث يف جمـــال . اإلســـالمي عقي

" حمـــورا"املـــصلحة، كمـــا يـــرى الـــدريين علـــى فلـــسفة التـــشريع، حيـــث ينبغـــي أن تتخـــذ هـــذه الفلـــسفة 
للبحـث يف الفقــه الــسياسي، وذلـك بــسبب غلبــة العنـصر العقلــي واخلــربة العلميـة يف ابتنــاء أحكامــه، 

، وال يقتصر على ربـط احلكـم بدليلـه التفـصيلي، ألنـه غالبـا مـا "احلاملص"فهو فقه يستند أساسا إىل 
يتحقـــق مناطـــه باســـتنباط قاعـــدة ... يكــون الـــدليل يف الفقـــه الـــسياسي مبـــدأ عامـــا، أو مفهومــا كليـــا

شــرعية عمليـــة، أو نظـــام أو إجـــراء معـــني، أو قـــد يكــون مـــصلحة عامـــة قـــد ثبتـــت مـــشروعيتها وفـــق 
 .2ليل خاصاخلطط التشريعية املرسومة ال بد

واملصلحة التدبريية، حيث يكون جمال االجتهـاد أوسـع مـدى وأرحـب نطاقـا ومنهجـا، هـي 
ميدان آخر خمتلف يف طبيعته، وهو مشروع ابتداء، وليس جمهوال عند الفقهاء، إال أنه مل يبلغ مـداه 

. 3هجــامــن التطــوير، والكتابــات الــيت اعتمدتــه ختتلــف عــن الكتابــات املدونــة يف الفقــه مــضمونا ومن
، فقــد أوجــب 4وبــذلك ميكننــا القــول إن املــصلحة هــي جــوهر االجتهــاد يف التــدبري الــسياسي وغايتــه

الشارع تبينها نظرا، مث حتقيقها عمال وتطبيقا، ومن رصدها واستقرائها تتبـني الغايـات واملقاصـد الـيت 
ظم واإلجـراءات، ومعظـم ٍتعد مبان وأصوال يلتزمها اتهد بالرأي يف وضعه لألحكام العملية من الن

فتعـــرف املـــصلحة الـــيت يتوخاهـــا الـــشارع باســـتقراء األحكـــام . 5التـــشريع الـــسياسي مـــن هـــذا القبيـــل

                                                 
ملستوى اخلاص يبقى قائما وجوبه على األفراد، وإمنا خياطب كـل فـرد قلنا التنفيذ العام، ألن التفعيل والتنفيذ على ا 1

 . ّمنه على قدر طاقته، ليكون جمموع اجلهود صابا يف رافد واحد هو رافد األمة على رأسها السلطة السياسية
 .18الدريين، خصائص التشريع، املرجع السابق، ص: ينظر 2
ومــا كتبــه يف الــسياسة كــالترب املــسبوك ..  كاملستــصفى وشــفاء الغليــلفالــذي يقــارن بــني مــا كتبــه الغــزايل يف األصــول 3

ويتـصفح كتـب املـاوردي فيقـارن بـني .. وكتبه اليت عاجلت بعض القـضايا الـسياسية ككتـاب فـضائح الباطنيـة واملـستظهري
خـتالف يف جيـد هـذا اال.. كتاب األحكام السلطانية، والكتـب الـسياسية األخـرى كـأدب الـدنيا والـدين، وتـسهيل النظـر

 .املعاجلة من كل الوجوه، ويدرك أنه بصدد علم آخر غري علم الفقه
 .ينسب ذلك إىل الشاطيب يف املوافقات. 8الدريين، خصائص التشريع، املرجع السابق، ص  4
 .10الدريين، خصائص التشريع، املرجع السابق، ص: ينظر قريبا من هذا املعىن 5



 

الــشرعية واســتخالص الغايــات الــيت جتمــع بينهــا مجيعــا أو يف بــاب واحــد مــن أبــواب التــشريع حــىت 
هذه املفـسدة ال جيـوز حيصل للناظر من جمموع ذلك اعتقاد بأن هذه املصلحة ال جيوز إمهاهلا، وأن 

 . 1..قرباا
حناول هنا أن نعرض رؤيتنا ملنهج النظـر واالجتهـاد يف املـصلحة التدبرييـة مـن خـالل احملـاور 

مراتـــب النظـــر املـــصلحي حـــسب املعيـــار الـــزمين ومـــداه، واألصـــول الـــيت يرجـــع إليهـــا، وكيفيـــة : التاليـــة
 :كيفية معرفتها وحتصيلها وفق هذه األصولارتباط هذه املصلحة باألصول اليت ترجع إليها وبالتايل 

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول يث املدى الزمين للمصلحة: : : : ٔٔ نظر املصلحي من  يث املدى الزمين للمصلحةمراتب ا نظر املصلحي من  يث املدى الزمين للمصلحةمراتب ا نظر املصلحي من  يث املدى الزمين للمصلحةمراتب ا نظر املصلحي من  ححححمراتب ا     لللل
 : النظر يف املصلحة من حيث بعدها الزمين ميكن أن يكون على ثالثة إبعاد

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ بعد ا4امئ : : : : للللبببب بعد ا4امئ ا بعد ا4امئ ا بعد ا4امئ ا     للللا

 مظـان املـصلحة فيهـا إال أعلى مراتب النظر املصلحي يتمثل يف األمور العامـة الـيت ال تتغـري
. ، وبسنن اهللا تعاىل يف الكون2بتغري الطبيعة البشرية، فهو مرتبط مبزاج هذه األمة وصفاا النفسانية

ومــن هنــا كانــت هــذه املــصلحة هــي منــاط التــشريع، حيــث ارتبطــت األحكــام الــشرعية مبظاــا أينمــا 
طعيــة ثابتــة يف الــدين ال يرجــى وأغلــب األحكــام الــشرعية الــيت بنيــت عليهــا هــي أحكــام ق. وجــدت

ومنهـا أحكـام . تغيريها بعد انقضاء الوحي، كأحكام احملرمات والواجبات واحلدود الثابتة بالنـصوص
 .ارتبطــت بالعقــل والفطــرة اإلنــسانية، فهــي مــسلمة عنــد أصــحاب العقــول ال ميــاري فيهــا إال مكــابر

 لـذاا، فلـم تتعلـق مبظـان معينـة، وال ومنها مصاحل كلية اعتمدها الشارع بإطالق، وناط الطلـب ـا
ويقف النظر يف هذه املـصاحل عنـد تنزيلهـا علـى تفاصـيل املـسائل الواقعـة . وضعت هلا أمارات حمددة

والتصرفات العامة وعدم اخلـروج علـى مقتـضاها يف العمـل، حبيـث يـسخر النـشاط العـام يف خـدمتها 
 جتاههـا، وجـل واجباـا يتعلـق بإجيـاد الوسـائل وتعظم مسؤولية الوالية العامـة. والعمل على حتصيلها

 . إىل حتقيقها واحملافظة عليها
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رغــم وحــدة اخلــصائص البــشرية يف كثــري مــن اــاالت، فــإن األمــم ختتلــف فيمــا بينهــا يف بعــض اخلــصائص النفــسية،  2

وعلـى حـسب االخـتالف يف هـذه اخلـصائص كـان لكـل .. فبعضها قد يتصف حبـدة الطبـع، ومنهـا مـا خيـتص بقـوة املـزاج


�h#ai_$ِ)a# : "يف قوله تعاىلأمة شريعة خاصة ا كما يظهر  ً0a�_-ِO _�ُ._$ِ) #a$ْ�aEah ��ُ.�ِ " 48سورة املائدة اآلية . 



 

وهذا النوع من املصلحة ال ينخرم إال يف حمل الضرورة، وتقـدر كـل ضـرورة يف ذلـك بقـدرها 
 ". الضرورة تقدر بقدرها: "كما هو مقتضى القاعدة الفقهية

ــ# 
a(: وحـــدة املــسلمني الـــسياسية ثابتـــة بقولــه تعـــاىل: ومثاهلــا ــ�ِ E�ِSahـ� kـ��	ــ�ِ  �َـــ# 
a	�_�َـــ�cSِ	 �aLِGـ_
	�ُ5n-َ�َ'(1 ،إال أن إجيادها واحملافظة عليها ال ميكن أن حيدث إال باجتهـاد وجماهـدة، وبـصر وحكمـة ،

فترتتــب يف هــذا الطريــق وســائل كثــرية . وعمــل دؤوب ال يتوقــف حــىت يبلــغ الغايــة وحيــصل املقــصود
 .الوالية العامة وكل من له قدرة أو تأثري يف هذا السبيليتوجه إليها الطلب وختاطب ا 
انتظــــام أمــــر اإلســــالم وســــيادة دولتــــه، وأبــــرز التجــــارب يف هــــذه : ومــــن أمثلــــة ذلــــك أيــــضا

 مبحاربـة مـانعي الزكـاة، رغـم إقـرارهم باإلســالم �املـصلحة، قـرار الـصحابة بقيـادة اخلليفـة أيب بكــر 
املـــدى، إذ رأوا يف التـــساهل مـــع املوقـــف خطـــورة علـــى والتـــزام أحكامـــه، فـــإن ذلـــك كـــان نظـــرا بعيـــد 

 بـإخراج املـشركني مـن �وقـد ميثـل هلـذا النـوع أيـضا بـأمر النـيب . اإلسالم حىت ال ينقض عروة عـروة
 . ، إذا اعترب ذلك تصرفا باإلمامة، حفظا ملركز اإلسالم واحتياطا لوجوده ومستقبله2جزيرة العرب

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب بعد الزمين طويل : : : : للللب بعد الزمين طويل ا بعد الزمين طويل ا بعد الزمين طويل ا     املدىاملدىاملدىاملدىللللا

ومتتــد آثــار التــصرفات يف هــذه املــصاحل علــى مــستوى عــدد مــن األجيــال، ويــستدعي النظــر 
فيها استشراف املستقبل، استعانة مبعطيات احلاضر واملاضي، وال تظهر آثاره إال على مدى يقـارب 

عد وقد نسميه بالب... القرن من الزمان أو يزيد، أو أن هذه املصلحة ال تنقضي إال على هذا املدى
األئمـة " :ولقد ورد من هذا القبيل عـن الـشارع، كحـديث. للمصلحة) أو االسرتاتيجي(االستشرايف 

 حيث أدى هذا احلديث وظيفته على مدى قرون من الزمن مث انقضت مصلحته لعدد 3"من قريش
مــن األجيــال، وبــات شــرط القرشــية يف اإلمامــة أمــرا مــن املاضــي، ال يقــول بــه اليــوم عــامل مــن علمــاء 

، حيـــث انفـــصلت هـــذه املـــصلحة عـــن 4لــشريعة بـــسبب انقـــضاء مـــصلحته، علـــى رأي ابـــن خلــدونا

                                                 
 .103سورة آل عمران، اآلية  1
ـــرة العـــرب"حـــديث  2  رواه البخـــاري، كتـــاب اجلهـــاد، بـــاب هـــل يستـــشفع إىل أهـــل الذمـــة "أخرجـــوا املـــشركني مـــن جزي

 .ك الوصية ملن ليس له شيء يوصي فيهومعاملتهم، ورواه مسلم، كتاب الوصية، باب تر
عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، : رواه النسائي يف السنن الكربى، حتقيق 3
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الوصف املذكور بسبب تغـري األوضـاع، ألن أمـر اخلالفـة موكـول إىل اإلمكـان يف الواقـع، وهـو حتقـق 
 . العصبية على تعبريه، أو الشوكة حسب تعبري غريه من الفقهاء

عن بعض اخللفاء الراشدين، فكان تدبريا عـن كما ورد النظر يف هذا الضرب من املصلحة 
 بـــشأن أرض �ومثالـــه قــرار اخلليفـــة عمـــر .. اجتهــاد مـــن أويل األمـــر، أهـــل احلــل والعقـــد يف األمـــة

السواد بعد مشورة أهـل الـرأي مـن الـصحابة، حيـث مل يقـسم هـذا الفـيء وتركـه يف أيـدي أصـحاب 
ًيا دائمــا، نظــرا ملــصاحل عامــة املــسلمني األرض علــى أنــه ملكيــة عامــة للدولــة جتتــيب منــه خراجــا ســنو

يــروي لنـا أبوعبيــد القاسـم بــن ســالم قـصة ذلــك، وهــو أن . 1ًوضـعفائهم، ومراعــاة لألجيـال الالحقــة
واهللا إذن ليكونن ما نكره؛ : " قدم اجلابية، فأراد قسم األرض بني املسلمني، فقال له معاذ�عمر  َ

قـوم، مث يبيـدون، فيـصري ذلـك إىل الرجـل الواحـد أو إنك إن قسمتها صـار الريـع العظـيم يف أيـدي ال
املـرأة، مث يــأيت مــن بعــدهم قــوم يــسدون مــن اإلسـالم مــسدا، وهــم ال جيــدون شــيئا، فــانظر أمــرا يــسع 

لـــوال آخـــر النـــاس مـــا فتحـــت قريـــة إال : " األرض، وكـــان يقـــول�فوقـــف عمـــر . 2"أوهلـــم وآخـــرهم
 القــرآن ومجعــه يف مــصحف واحــد، ومنهــا ومنهــا كتابــة. 3" خيــرب�قــسمتها كمــا قــسم رســول اهللا 

 ..ومنها تدوين السنة... وضعهم التأريخ اهلجري

ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب بعد الزمين قصري املدى : : : : للللب بعد الزمين قصري املدى ا بعد الزمين قصري املدى ا بعد الزمين قصري املدى ا     للللا

يف هــذه املرتبــة ينظــر إىل املــصلحة علــى مــستوى أقــل مــن ذلــك، وميكــن األخــذ بــه حــسب 
يف املـــصلحة القريبـــة الظـــروف املتاحـــة واآلنيـــة، دون أن يتنـــاقض مـــع البعـــدين اآلخـــرين، فهـــو نظـــر 

                                                 
 أرضـــه فيئـــا ألن مالكهـــا احلقيقيـــني مل يقـــاتلوا، ودخلـــوا يف ذمـــة � عمـــر حـــرر جـــيش املـــسلمني العـــراق، واعتـــرب 1

املسلمني باجلزية، وعادت األراضي اليت كانت حتت يـد كـسرى، إىل الدولـة اإلسـالمية املنتـصرة، ففـرض عليهـا اخلـراج مبـا 
لـــك لليهـــود، وبـــذلك اختلفـــت عـــن أرض خيـــرب، الـــيت كانـــت أرضـــا زراعيـــة خالـــصة امل. يتناســـب مـــع مردودهـــا مـــن الغلـــة

فــاختلف حكــم .  بنــصف عائــدها�مث عــاملهم عليهــا النــيب . فانتقلــت غنيمــة إىل املــسلمني بعــد انتــصارهم يف القتــال
 . أرض أهل العراق ألم مل يكونوا مقاتلني كاليهود واهللا أعلم

زهريـة، القـاهرة، ، مكتبـة الكليـات األ3حممـد خليـل هـراس، ط: أبو عبيد القاسم بن سالم، كتاب األموال، حتقيـق 2
 .61م، ص1981هـ، 1401

ورواه البخاري يف مواضع عديدة من صحيحه قريبا من . 59أبو عبيد القاسم، كتاب األموال، املرجع السابق، ص 3
، مـا فتحـت شـيء بيـده، لـوال أن أتـرك آخـر النـاس ببانـا لـيس هلـم نفـسي والـذيأمـا : "هذا اللفظ وبغريه ويف بعضها قال

 .كتاب املغازي، باب غزوة خيرب"  أتركها خزانة هلم يقتسموا خيرب، ولكين� النيبتها كما قسم  قرية إال قسميعل



 

احلاضـــرة أو يف املـــستقبل القريـــب، حـــىت وإن كانـــت خافيـــة عـــن النـــاظر، وهـــذه أغلـــب جمـــال النظـــر 
 املوكول للوالية العامة على املستويني الداخلي واخلارجي 

 كبـار الـصحابة �اسـتبقاء عمـر : ومن أمثلة هذه املـصلحة يف تـصرفات اخللفـاء الراشـدين
ما قام بـه مـن : ليهم عندما حيزب باملسلمني خطب يتطلب الشورى، ومنهاحوله يف املدينة لريجع إ

وضــع الــدواوين ومتــصري األمــصار وتوليــة أصــحاب الكفايــات وعــزل مــن مل يوفــق مــنهم يف مهمتــه، 
 ...  نظام الشرطة ملا برزت احلاجة إىل حراسة األمن يف املدن�ومنها اختاذ علي 

الثــاين والثالــث، وقــد تــستمد عنــد النظــر : ا بالبعــدينوالــسياسة الــشرعية إمنــا تتعلــق يف أغلبهــ
من البعد األول، ومن هنا كان اال الذي تعمل فيه السياسة الشرعية جماال مرنا ألنه يتحرك حيث 
تغيب النصوص الشرعية، وغياا أمر مقصود للشارع، وقـد حيلـو للـبعض أن يـسميه فراغـا تـشريعيا، 

ي البــشر حينمــا يــضعون القــوانني، وإمنــا هــو تفــويض مــن يعــرتنــه فــراغ مل يفرضــه الــنقص الــذي ولك
والنــاظر إمنــا يــستحثه يف النظــر فيهــا مــا يهجــم .. الــشارع احلكــيم إىل حكمــة اإلنــسان وجزالــة عقلــه

عليـه مـن مـشكالت ومـا يعرتضـه مـن عقبـات، فيـضطر إىل حلـول وهيئـات ونتـائج مل يكـن ليتوصــل 
الـيت اسـتفزت عقلـه واسـتنفرت مهتـه، فأهلمتـه اإلبـداع يف إليها لوال تلك املشكالت، وتلك العقبـات 

وكـل جيـل يبــين علـى مـا وصـل إليـه اجليــل . وضـع األنظمـة واألشـكال والرسـوم الـيت تنــتظم ـا احليـاة
الذي سبقه من إبداعات، فـال ميكـن ألمـة مـن األمـم أن تلغـي الـرتاكم التـارخيي والطبيعـي ملنجزاـا، 

نعـم قـد يلجـأ إىل التغيـري يف بعـض األمـور ممـا حيتـاج إىل تغيـري أو . خصوصا على املستوى التنظيمي
تصحيح، ولكن أن ينبذ كل ذلك نبذا كامال لتستبدل به نظم غريبة عن جمتمعاتنا، فهذا ما ال يقره 

 . عاقل
فالطروحــات احلديثــة الــيت تــرى ضــرورة نبــذ األنظمــة الــيت عرفهــا التــاريخ اإلســالمي بالكليــة، 

 هــذه األنظمــة ويتعــرض هلــا بالبحــث، بــدعوى أن هــذه األنظمــة قــد غطــت وتنكــر علــى مــن يــدرس
احتياجــات وقتهــا، وال تــصلح لعــصرنا، وأن البحــث فيهــا يعــرب عــن جتمــد الكتابــة يف جمــال األنظمــة 

عند املـسلمني منـذ الكتـاب األوائـل كـأيب يوسـف واملـاوردي وأيب عبيـد القاسـم .. السياسية واإلدارية
هـي طروحـات يف غـري صـاحل هـذه األمـة وإن سـلمت نيـة أصـحاا وخلـص ، 1...ّبن سـالم وغـريهم

 .اجتهادهم ونصحهم هلا
                                                 

: ومما قال فيه. 279مجال الدين عطية، حنو تفعيل مقاصد الشريعة، املرجع السابق، ص: من أصحاب هذا الطرح 1
 زلنـا نقـرأ ملـن يتحـدث عـن وزارة التفـويض ووزارة فما زلنا نقرأ ملن يعدد اخلراج واجلزية والعشور ضـمن مـوارد الدولـة، ومـا"

 ".التنفيذ، وعن والية التغلب، كأنظمة إدارية وسياسية



 

الكتابة، كمـا يـذكر هـؤالء، يعـود إىل عـدد مـن األسـباب ) جتمد(فنحن نرى أن السبب يف 
توقـف االرتبـاط بـني النظـر والعمـل يف اتمعـات اإلسـالمية، بـسبب الفجـوة : غري ما يصفون، منها

حدثت بني أهل العلم وأهل احلكم، وعزل الفقه والفقهـاء عـن النـشاط الـسياسي وكـل العميقة اليت 
االسـتبداد الـذي متيـزت بـه هـذه الـسلطة يف غالـب األحـوال، بـل يف أغلبهـا : ومنهـا. جماالت احلكـم

 . حىت أصبح هو السمة العامة اليت يتصف ا احلكم يف بالدنا اإلسالمية
وى النظــري، ال خنفــي قناعتنــا بأنــه ال ميكــن لالجتهــاد وإذ نــدرس هــذا املوضــوع علــى املــست

النظري أن يتحرر من قيود التقليد، وال أن يكون له تأثري وال فاعليـة، إال إذا ارتـبط بامليـدان العملـي 
، وظهر ذلك الرتافق والتفاعل بني االجتهاد الفقهي، وبني ممارسة السلطة، تفاعال إجيابيا 1التطبيقي

 .  2ات الثاين، ويفتح الثاين لألول آفاقا جديدة لالجتهاديوجه فيه األول خطو

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا نظر املصلحي: : : : للللالفرع ا نظر املصلحياالصول اليت يرجع الهيا ا نظر املصلحياالصول اليت يرجع الهيا ا نظر املصلحياالصول اليت يرجع الهيا ا للللاالصول اليت يرجع الهيا ا ٕٕ ٕٕ ٔٔ ٔٔ    
إن رجــوع مــضمون املـــصلحة التدبرييــة إىل مقاصـــد الــشريعة يعــين أن تكـــون هــذه املـــصلحة 

 أن مــستمدة مـــن مقاصــد الـــشريعة مبعناهـــا الواســع بـــأي شــكل مـــن أشـــكال االســتمداد، كمـــا يعـــين
تكــون منــضبطة مــن حيــث التــشريع باملقاصــد مبعناهــا الــضيق، وألنــا جعلنــا لــضبط املــصلحة فــصال 
مــستقال وهــو الرابــع، سنقتــصر هنــا علــى اســتمداد املــصلحة مــن املقاصــد مبعناهــا الواســع، ويف ذلــك 

ن منيز بني مـستويني للمـصلحة التدبرييـة، حـسب مـا وصـلنا إليـه مـن خـالل تتبعنـا لنظـرة العلمـاء، وإ
ّوأكثر اعتمادنا كان على الدهلوي ألنه أكثر مـن فـصل . كانت كتابام اليت وصلتنا يف ذلك قليلة

 .يف املوضوع مع االستعانة مبا كتبه غريه
واملفاسـد الـيت انـا عنهـا إىل أحـد أصـول    أرجع الدهلوي املـصاحل الـيت حثنـا الـشرع عليهـا

عليهـا، وكـل مفـسدة ردعنـا عنهـا، فـإن ذلـك ال وكل مصلحة حثنا الشرع : "... ثالثة، حيث يقول

                                                 
يالحظ أن أغلب النظريات والقواعد القانونية قد ظهرت بسبب حدوث مـشكالت علـى الـساحة العمليـة فيـؤدي  1

وــذا .. ربــة خطــأه فيــصار إىل غــريه وهكــذاذلــك إىل بــروز حمــاوالت ملعاجلتهــا، وقــد خيــضع بعــضها للتطبيــق، فتبــني التج
الـــشكل وصـــل التنظـــري القـــانوين إىل املـــستوى الـــذي جيعلـــه متناســـبا مـــع عـــصره، إال أن جمتمعاتنـــا تأخـــذ هـــذه النظريـــات 

 .فضال عن مدى تناسبها مع بيئتنا االجتماعية... واألنظمة جاهزة من غري إدراك لفحواها وال حملتواها وال لتأثريها
 االنفــصام بــني احملــاوالت احلديثــة لتجديــد االجتهــاد يف اــال الــسياسي، واملمارســة الفعليــة علــى مــستوى لعــل هــذا 2

املؤسسات السياسية، هو السر يف الضحالة املشهودة على مستوى اإلنتاج العلمي والتنظري السياسي، ويف عـدم جـدوى 
 اليت تتوخى التنظري للمجال السياسي يف بالدنا العربية الكم اهلائل من اهودات اليت بذلت إىل حد اآلن يف الدراسات

 .واإلسالمية عموما



 

أحدها ذيب النفس باخلصال األربـع النافعـة يف املعـاد، أو : خيلو من الرجوع إىل أحد أصول ثالثة
إعــالء كلمــة احلــق ومتكــني الــشرائع والــسعي يف إشــاعتها، : ســائر اخلــصال النافعــة يف الــدنيا، وثانيهــا

وقــد اعتمـــدنا هــذه األصـــول . 1"فاقـــام وــذيب رســـومهمانتظـــام أمــر النـــاس وإصــالح ارت: وثالثهــا
 . كمحاور كربى تتعلق ا املصلحة التدبريية

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ية: : : : للللبببب سا نفس اال يةهتذيب ا سا نفس اال يةهتذيب ا سا نفس اال يةهتذيب ا سا نفس اال نهتذيب ا ن نل ن نل ن نل ن ٕٕل ٕٕ    

ال ميكن أن يصلح جمتمع مكون من أفراد غري صاحلني وال مستكملني للصفات اإلنسانية، 
ـــة يف إصـــالح أحواهلـــا علـــى تكـــوين ا إلنـــسان وـــذيب الـــنفس البـــشرية ولـــذلك حتـــرص األمـــم الراغب

بوصفها املكون األساسي للمجتمع، كما جاءت الرساالت بسياسة النفس وذيبها على األخالق 
وهذا التهذيب هو تتمـيم ملـا  واخلصال املنجية يوم القيامة، وعلى اخلصال احلميدة النافعة يف الدنيا،

قيتها من أدران الطني الذي خلقت منه، شرع من عبادات، حيث دف العبادة إىل ترقية الروح وتن
 .وتعبيدها خلالقها

ــa+ِ$ِ)_u (: مثــال ذلــك قولــه تعــاىل c) _�ُــ� _$ُ: _Qِ� aQ_�َ�_�َfْ�ــ	 c�ُــ� َْ�a
ــ# 'av_Lَ ُــ�	  َ�a
، فــالنهي عــن 2)
�aَــ# 'c$ِiَــ�	 
ا حـث َاحلزن وعن اهلوان ليست قضية مرتبطة بالتشريع رغم ما فيها ظاهرا من األمر والنهي، ولكنه

َعلى الصرب واجللد ومواجهـة الواقـع بقلـب شـجاع وبعـزة نفـس، حـىت يـستحق املـسلمون املكانـة الـيت 
فهذه معان عامة ال يتحقق االمتثال فيها بفعلهـا مـرة أو مـرتني أو ". 
� �� 	Q���1"وضعهم اهللا فيها 

ملـأمورات، ومنعهـا ولكـن األمـر والنهـي فيهـا متعلـق بتـوطني الـنفس علـى ا.. عددا معلوما مـن املـرات
وال . عن املنهيـات، فهـي أوامـر ليـست حمـددة، ولكـن املكلـف يتحـرى املعـىن املـأمور بـه أينمـا وجـده

والشـك أن ـذيب الـنفس هـو . يتحقق ذلك إال مبداومة العناية بـاألمر والتهـذيب املتواصـل والرتبيـة
لوالــدان بــصفة خاصــة مــن مهمــة كــل إنــسان ومــسؤولية كــل فــرد، تليــه يف ذلــك العائلــة ومــا يتحملــه ا

مــسؤولية يف تربيــة أوالدهــم، إال أن دور األمــة يف عمومهــا، هــو التكافــل علــى العنايــة بــذلك، حبيــث 
يكون االهتمام بالرتبيـة والتنـشئة وإعـداد األجيـال الـصاحلة لـيس شـأنا خاصـا بـاألفراد، بـل مهـا عامـا  

من االرتفـاق النـوعي الثالـث؛ توضـع لـه يعىن بالقيام به اجلميـع مـن غـري اسـتثناء، حـىت يغـدو مـن ضـ
الرسوم اليت تكفله، على أن يكون اهلدف هو ترقية اإلنسان ليضطلع برسـالته يف احليـاة؛ مـن عمـارة 

                                                 
 .1/242الدهلوي، حجة اهللا البالغة، املرجع السابق،  1
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لألرض ومن عبادة هللا تعاىل ومن قيام باخلالفة احلقة، ليحصل بكـل ذلـك الـسعادة يف احليـاة الـدنيا 
الم ينـيط ـذيب الـنفس بـالفرد يف خاصـة نفـسه وباألمـة وإذا كان اإلسـ. 1والنجاة والفوز يف اآلخرة

 مــن هــذه املهمــة باعتبارهــا نائبــة عــن األمــة يف حتــصيل اجمتمعــة يف عامــة أفرادهــا، فــإن للدولــة نــصيب
 . ، ومالكة للقدرة على تدبري ذلكمصاحلها

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب نة : : : : للللب نة ياسة املد نة ياسة املد نة ياسة املد يياسة املد يسـ يسـ يسـ     سـ

إلصالحه وذيب رسومه والقوانني سياسة املدينة هي االرتفاق الثالث الذي جاء اإلسالم 
الــيت حتكمــه، وهــو يــشمل كــل مــا يتعلــق باالجتمــاع البــشري مــن جمــاالت حيويــة عليهــا قــوام احليــاة 

وعرب عنها الـدهلوي بتهـذيب الرسـوم وإصـالح االرتفاقـات، ومنهـا تـدبري . االجتماعية بكل أبعادها
والقيـام .  كتبـه اهللا تعـاىل يف كـل شـيءاملنزل، بل هو أوهلا، وقوام ذلك على العدل واإلحـسان الـذي

ذه املهمة توكله األمة إىل جهة أو هيئة تقـوم علـى تـصريفه مبـا يقتـضيه صـالح مـدينتها، ألن عليـه 
يقــوم معــاش النــاس وأمــنهم وســالمهم، وبــه يتيــسر ســعيهم يف طلــب الــرزق الــذي بــه قــوام حيــام، 

وهذه اجلهـة هـي الواليـة العامـة، إذ مـن . ويتحقق بذلك عمارة األرض اليت هي من مقاصد خلقهم
أول مهامها السهر على انتظام املرافق العامة الضرورية حلياة اتمع، وسريان القوانني يف الدولة وفق 

 .ما قررته الشريعة من أحكام
إن نفــوذ الــشريعة يف األمــة والتزامهــا يف ارتفاقاــا مقــصد عظــيم مــن مقاصــد التــشريع، ألن 

ة مــن التــشريع ال حتــصل إال بــذلك، وقــد وضــع الــشارع هلــذا املقــصد أحكامــا كثــرية املنفعــة املقــصود
ختدمــه وــدف إىل حتقيقــه، حيــث ســلك يف ذلــك مــسلكني؛ مــسلك الرتهيــب واملوعظــة، ومــسلك 

وإلكمــال الوصــول إىل الغايــة مــن هــذا املــسلك، أقــام نظــام الــشريعة أمنــاء ووزعــة . 2التيــسري والرمحــة
دها يف النــاس بالرغبــة والرهبــة، باملوعظــة وبــالقوة، وذلــك هــو بعــث األمــراء لتنفيــذ أحكامهــا ومقاصــ

 وعن خلفائـه، فكـان مـن أصـول نظـام احلكومـة اإلسـالمية، إقامـة �والقضاة الذي تواتر عن النيب 

                                                 
مما يؤسف له يف جمتمعاتنا اإلسالمية عموما؛ احلديثة واملعاصرة، ذلـك اإلمهـال والتهـاون الـذي يتعـرض لـه اإلنـسان  1

 ونعتقـد أن هـذا ضـرب مـن التفـريط يف ...كفرد يف اتمع، وقلة العنايـة بتهذيبـه وتـشذيبه ليكـون لبنـة صـاحلة يف جمتمعـه
ولقد عرفت األمم األخرى قيمـة اإلنـسان . الواجبات الكفائية اليت ختاطب ا األمة، وبالتايل فإن اإلمث يعم على اجلميع

وينه من أهـم األهـداف الـيت تتكفـل الدولـة بالقيـام عليهـا، بـل حـىت األفـراد من حيث هو إنسان، فجعلت أمر تربيته وتك
الـذين يعرفــون بـذوي االحتياجــات اخلاصــة، حيـضون بالرعايــة والتكــوين والتعلـيم حــىت يكونــوا أشخاصـا مــستقلني بــأحوال 

 . معاشهم وال يكونوا عالة على غريهم
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ليــتم تنفيــذ األحكــام املتعلقــة ... اخللفــاء واألمــراء والقــضاة وأهــل الــشورى واإلفتــاء والــشرطة واحلــسبة
وكل هـذه الواليـات نـشأت عـن واقـع عاشـه املـسلمون، وفرضـتها أوضـاع . 1عامة واخلاصةباحلقوق ال

وجعــل أهــداف األمــة ... معينــة، اقتــضتها لتحقيــق مقاصــد اإلســالم يف إحقــاق احلــق وإفــشاء العــدل
فقـــد فـــتح اإلســـالم اـــال لالبتكـــار يف هـــذه الواليـــات باعتبارهـــا  .وطموحاـــا أمـــرا متاحـــا وحقيقيـــا

 . ق غاياته، كما هو دأبه؛ التحديد يف الغايات واملرونة يف الوسائلوسائل لتحقي
وتتــدخل الواليــة العامــة، إضــافة إىل ذلــك، يف الــسعي لتهيئــة أســباب العــيش والعمــل علــى 
التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية وغريهــا مــن اــاالت يف اتمــع حــسب مقتــضيات الظــروف، ومــا 

يـــوم أصـــبحت مـــسؤولة عـــن ترقيـــة شـــعبها ورفـــع مـــستواه املـــادي فالدولـــة ال. تفرضـــه معطيـــات العـــصر
واملعنوي، من خالل وضع خطط التنمية بعيدة األمد وتوجيه االقتصاد العام حنو التطور واالنتعاش، 
والــسعي إىل التمكـــني لــه علـــى املــستوى الـــسياسي، مــن خـــالل إجيــاد عالقـــات متينــة مـــع الـــشعوب 

خــرى يف احــتالل مكــان الــصدارة والتــأثري علــى املــستوى ناهيــك عــن منافــسة الــدول األ... األخــرى
 . الدويل

وتفــصيل هــذه املــصاحل خيــضع لالجتهــاد حــسب اخلــربة الــسائدة، ومــا أنتجــه العقــل واســتقر 
وحتقيقهـــا . بالتجربــة، وحـــسب األعـــراف الــيت تـــستقر علـــى املــستوى الـــداخلي كمـــا املــستوى الـــدويل

ث للمـصلحة وهـو التمكـني للـدين يف األمـة ونـشره بـني سيؤدي بطبيعة احلـال إىل خدمـة احملـور الثالـ
 .  األمم األخرى

ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب رشائع واشاعهتا : : : : للللب متكني  رشائع واشاعهتا ا متكني  رشائع واشاعهتا ا متكني  رشائع واشاعهتا ا متكني  ٕٕا ٕٕ لللللللل     لللل

إعــالء كلمــة اهللا والتمكــني للــشريعة والــسعي يف إشــاعتها باجلهــاد وبــاألمر بــاملعروف والنهــي 
 لـه مـن تنفيـذ لـشريعة عن املنكر، لتتحقق معاين اخلالفة مبا تتضمنه من العـدل واإلحـسان ومبـا يـئ

اهللا وجعل كلمة اهللا تعاىل هي العليا يف أرضه، فتتيسر العبادة بذلك على كل أحد من النـاس، وـا 
تتحقق معاين العبودية هللا تعاىل يف عامة خلقه، ويتوصل بذلك إىل كمال إنسانية اإلنسان، وهو ما 

 .ذكرناه قريبا عن األصفهاين
دا مـن مقاصـد اإلسـالم، هـو أمـر زائـد علـى مقـصد حفـظ إن إعالء كلمة اهللا بوصفه مقص

الـــدين باعتبـــار أن املقـــصود بـــاحلفظ هـــو إجيـــاد أســـباب البقـــاء، بوضـــع التـــشريعات الـــيت تنهـــى عـــن 
نعــم إن احلفــظ مــن جانــب . املــساس بــه، والتــشريعات الــيت يــئ وتــأمر مبــا يــساعد علــى هــذا البقــاء
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لى ذلـك هـو جعـل هـذا الـدين سـيدا ومهيمنـا علـى الوجود ومن جانب العدم، ولكن األمر الزائد ع
مظاهر احلياة وبواطنها يف الواقع ويف نفس األمر، وهـو قـدر ال ميكـن حتـصيله بالتـشريعات املنـضبطة 
احملددة، وإمنا يرجع إىل احلث على استكثار االسـتعداد ويئـة األسـباب حبـسب القـدرة واالسـتطاعة 

 مهمـة سياسـية تـضطلع ـا الدولــة، بـل هـي قبـل ذلــك وحبـسب احلاجـة واألوضـاع واألحـوال، وهــذه
فلـيس اإلسـالم جمـرد وعـاء تـشريعي، كمـا يـراه بعـض النـاس، حـىت . مهمة حضارية تضطلع ا األمة

أصـول الفقـه، كمـا يقولـون، جتديـدا ) إصـالح(أدى م هذا التصور اخلـاطئ إىل أن رأوا يف جتديـد و
ـــاة املـــسلمني وســـبيال إىل النهـــضة اإلســـالم ية املنـــشودة، ورأوا يف املـــنهج الفقهـــي الـــدقيق، الـــذي حلي

اعتمده الفقهاء يف اجتهادهم وتواضعوا عليه، عائقـا عـن التقـدم وأنـه قـصور يف مـنهج الفقهـاء البـد 
 ..من جتاوزه

واحلقيقة أن اإلسالم دين أمشل من أن يكون إطارا قانونيا ينظم أحوال الناس وتصرفام يف 
وج عليهـا أو ختطيهـا، إنـه مـنهج للحـضارة اإلنـسانية بأسـرها، وعلـى الـذين أشكال ال جيـوز هلـم اخلـر

يريدون إصالح أوضاع املسلمني أن يفرقوا بني التـشريع الـذي هـو وسـيلة ضـبط وتنظـيم وبـني جممـل 
 . مضمون الرسالة اليت جاء ا اإلسالم

 اليت فتح فيها جمال ومن هنا كان التمكني لشريعة اهللا يف األرض من املصاحل التدبريية العليا
االجتهاد لوضع األنظمة املختلفة واملناسبة للبيئات االجتماعية، واألحوال واألزمـان والظـروف علـى 

 .اختالفها
ويدخل يف هذا املعىن كل ما من شأنه نصرة هذا الدين والعمل إلعالئه، فالـداعي إىل اهللا، 

ب تـــصديق الرســل والعمــل مبـــا وجهــه إليـــه واملــرابط يف ســبيل اهللا ااهـــد يف احلــق قــد مجـــع إىل جانــ
اإلسالم، أن بذل نفسه يف سبيل إعالء الدين وإيصاله إىل كافة البشرية، ومن حقيقة اجلهاد الـصرب 
على مكاره الدعوة، وقتال املعاندين للدين احلاجبني له عن اخللق، الذين حرموا كثـريا مـنهم أن يـروا 

 مـن أعـان علـى اجلهـاد ويـسر سـبيله وهيـأ لـه ظروفـه؛ لقـول نوره ويهتدوا داه، ويلتحق بااهـد كـل
  .1"غزا فقد خبري اهللا سبيل يف غازيا خلف ومن غزا، فقد اهللا سبيل يف غازيا جهز من: "�النيب 

فهــذه هــي األصــول الثالثــة الــيت يرجــع إليهــا النظــر املــصلحي ذكرناهــا علــى ســبيل اإلمجــال، 
؛ فهي إما عمل يف سـبيل ـذيب الـنفس وتعبيـدها خلالقهـا، وتعود املصلحة التدبريية إىل واحد منها

                                                 
، كتــاب "يف أهلــه"ورواه مــسلم بزيــادة . رواه البخــاري، كتــاب اجلهــاد، بــاب فــضل مــن جهــز غازيــا أو خلفــه خبــري 1

 . اإلمارة، باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا مبركوب وغريه وخالفته يف أهله



 

ي متكـني لـدين أو سعي فيما خيـدم اتمـع ويهيـئ لـه أسـباب العـيش الكـرمي واألمـن والرفاهيـة، أو هـ
 .  ملواطنه وإظهار له على سائر األدياناهللا ونشر له وتعزيز

ثالث ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا ٔٔية ارباط املصلحة هبذه االصولية ارباط املصلحة هبذه االصولية ارباط املصلحة هبذه االصولية ارباط املصلحة هبذه االصول: : : : للللالفرع ا ٔٔ تتتت     ككككيفيفيفيف
صلحة وتستخرج من هذه األصول الكربى اليت بينها العلماء إمجاال، وفرعوا كيف تعرف امل

عليهـــا بعـــض الفـــروع؟ هنـــا يظهـــر أثـــر تغـــري األحـــوال والظـــروف يف حتديـــد املـــصاحل، باإلضـــافة إىل 
 .االختالف بني وجهات النظر، والقدرات الشخصية للناظر

عـايري الـيت تعـرف ـا املـصلحة دور اجلانب الشخصي واإلنـساين، وامل: لذا يتناول هذا الفرع
والرتجـيح بينهـا، وبيـان األمهيـة اخلاصـة للوسـائل يف هـذا  التدبريية وطرق املوازنة بني املصاحل واملفاسد

 .  اال

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ساين: : : : للللبببب ساينالعامل اال ساينالعامل اال ساينالعامل اال ننننالعامل اال ٕٕ ٕٕ    

اجلانـب الشخــصي للنــاظر واملميــزات الـيت يتميــز ــا وبــصمته الـيت يــضعها يف التــدبري مــسألة 
ن األمهيـة، والعامـل اإلنـساين هـو قطـب الرحـى يف تـدبري املـصاحل العامـة، ألن االجتهـاد على غاية مـ

يف املصلحة التدبريية هو دور اإلنسان، ذلك اإلنسان الذي تـوفرت فيـه قـدرات عقليـة وعلميـة، بـل 
وهـذه مهمـة ال ميكـن أن . أهلته ليعتلـي منـصب النظـر لغـريه والتـدبري لـشؤون األمـة العامـة.. ونفسية

فكـل أمـة تعـي مـدى أمهيـة هـذا العامـل، ال يـسعها إال أن تتخـري هلـا أحـسن . وكلها األمة ملن اتفـقت
وتتــوخى اجلمــع بــني أصــحاب القــدرات املختلفــة، .. أبنائهــا عقــال وأوفــرهم حكمــة وأوســعهم علمــا

وتتحرى يف هذه القدرات أن تكون متكاملة بينهم، فيكمـل كـل أحـد مـنهم مـا نقـص عنـد اآلخـر، 
ـــدبري كـــامال وعلـــى غايـــة مـــن اإلحكـــام واإلتقـــانليخـــرج  ـــز العلمـــاء، علـــى . الت وهـــذا مـــا يفـــسر تركي

اخــتالف أعــصارهم وأوطــام ومــذاهبهم، علــى قــضية الكفايــة واشــرتاطها يف اإلمــام، فلعلهــم تنــازلوا 
عن كثري من الشروط اليت وضعوها يف اإلمام بسبب الـضرورة واحلاجـة واإلمكـان ومل يكونـوا ليتنـازلوا 

، مجـع )الغيـاثي(فاجلويين مثال، عندما نظر لشروط اإلمامة يف القـسم األول مـن . ن شرط الكفايةع
كــل الــشروط الــيت ذكرهــا العلمــاء واتفــق عليهــا مجهــورهم، غــري أنــه عنــد تناولــه للقــسم الثــاين الــذي 

 يف ، اقتـصر1افرتض فيه خلو العصر عن اإلمام، وحيث آلت السلطة إىل املتغلب السلجوقي ووزيره

                                                 
املرجــع عبــد العظــيم الــديب، مقدمــة حتقيقــه علــى الغيــاثي للجــويين، : ينظــر. وزيــره نظــام امللــكوهــو ألــب أرســالن و 1

 م105-م103، ص السابق



 

متأخرا عليهـا ... تصحيح شرعية قيادته لألمة على الكفاية، وجعل الصالح الديين والعلم الشرعي 
فاعترب الكفاية هي املعيـار األعلـى للرتجـيح مـا دام صـاحب الكفايـة غيـورا . عند التعارض والتفاضل

 ). لباطنيةفضائح ا(وكذلك موقف الغزايل يف الباب التاسع من كتابه . على الدين ناصحا لألمة
م إىل القــدرات االجتهاديــة، امللكــة الشخــصية واملكنــة الذاتيــة الــيت تتولــد مــن ضوالبــد أن ينــ

كثـــرة املمارســـة، وهـــو األمـــر الـــذي جعـــل العلمـــاء يعتـــربون الـــسياسة صـــنعة ميارســـها اإلنـــسان بعقلـــه 
 وفكـــره، فهـــي صـــنعة فكريـــة لفـــرط مـــا يولـــده عقـــل الـــسياسي مـــن أفكـــار إبداعيـــة وحلـــول مبتكـــرة

 . للمشكالت اليت ال ميكن أن تقف عند حد
هــــذا باإلضــــافة إىل جانــــب آخــــر يف اإلنــــسان يتعلــــق بــــاإلخالص والنــــصيحة هللا ولرســــوله 

... وللمــؤمنني، فيلقــي اهللا نــورا يف قلبــه، فيفــتح لــه بــه الفتــوح الواســعة الربكــة علــى نفــسه وعلــى غــريه

ــ)_ (: قــال اهللا تعــاىل. ويكتــب لــه التوفيــق ِ) a8aG#ــ aZَ� #ــ a)    _(ــ ِSَ� ٍ0َ9zــ� a3 _(ــ ِ) a8aG#ــ aZَ� #ــ a)a
ــ�ِ  k��	 a(ــ ِSَ� ٍ0a$aــ� aC 
a8ِ�ْ�َ (...1وقال عز وجـل ، :) ...    ِH��a�c6 #�C#َ�_Zِ� 	a�6ِ-c6 _Qِ� #aiِ�_Mَ� _(ِ) #�Sَ.aCa
 ِ��ِ_Mَ� _(ِ) #�Sَ.aC 	�ُ âE_G#َ�

ــ# aـScia$_�aG cــ� kـ��	ــ:" بقولـــه جـــل ثنـــاؤهعـــىن: "قـــال الطـــربي. 2.).. �Q 6-6ـ#�C¢ـــZ�، إن يـــرد احلكمـــان "�	 
يوفـــق اهللا بـــني  : يقـــول،ُبـــني الـــزوجني املخـــوف شـــقاق بينهمـــا: أعـــين، ًإصـــالحا بـــني الرجـــل واملـــرأة

 من بعث وذلك إذا صدق كل واحد منهما فيما أفضى إليه ،احلكمني فيتفقا على اإلصالح بينهما
ريه، فـــإن اهللا تعـــاىل قـــد أمـــره  وهـــذه مـــسألة عامـــة يف كـــل مـــن ويل أمـــر غـــ.3"للنظـــر يف أمـــر الـــزوجني

وقد ظهر أثـر ذلـك يف . بصدق النية والنصح ملن ويل أمره، وشرط منه الصدق لريزقه حسن التوفيق
 .عهد اخللفاء الراشدين، ويف كل من ويل األمر من الوالة الصاحلني بعدهم

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب     املعايري اليت تعرف هبا املصلحةاملعايري اليت تعرف هبا املصلحةاملعايري اليت تعرف هبا املصلحةاملعايري اليت تعرف هبا املصلحة: : : : للللب

ـــاك معـــايري موضـــوعية لتحديـــد باإلضـــافة إىل القـــدرات الشخـــصية  ـــسياسة، هن ملـــن يتـــوىل ال
وجيمـع هـذه املعـايري أن . املصاحل اجلزئية ومدى ارتباطها باحملاور الكلية الـيت جتمـع املـصلحة التدبرييـة

مبعىن أن يكون للتدبري أو للفعل . 4يكون للشيء دخل يف تلك األصول اليت ذكرناها  إثباتا أو نفيا
                                                 

 .79سورة النساء، اآلية  1
 .35سورة النساء، اآلية  2
وقد عزا هذا التفسري إىل جماهد وعطاء، . 333-8/332، املرجع السابق، جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  3

 .ومل يذكر تفسريا غريه. سعيد بن جبري، والسدي والضحاك وابن عباسو
 .1/242الدهلوي، حجة اهللا البالغة، املرجع السابق، : ينظر 4



 

الــذي يتخــذه صــاحب التــصرف، عالقــة ... أو التنظــيم أو املنــع أو اإلعطــاءأو اإلجــراء أو الرتتيــب 
وهنـــاك عالمـــات . ارتباطيـــة أو تـــأثري مـــا علـــى أصـــل مـــن األصـــول الـــيت هـــي مجـــاع املـــصاحل الـــشرعية

يستهدى ا ويستدل ا على املصاحل اليت أمر ا الشارع، ذكرهـا الـدهلوي، وهـي عالمـات عقليـة 
 :سبابا، أو وسائل موصلة إىل تلك األصول، أو أا أجزاء وفروع هلامنطقية، ميكن اعتبارها أ

أن تكون املصلحة اليت يراد حتصيلها شـعبة ألحـد خـصال هـذه األصـول :  فاملعيار األول-
 .وفرعا هلا، أو تكون ضدا لشعبتها ومناقضة هلا

. دمهاأن يكـون التـصرف مظنـة وجــود إحـدى هـذه املـصاحل، أو مظنـة عــ:  واملعيـار الثـاين-
كاألفعــال واهليئــات الــيت يغلــب علــى الظــن أــا تتــضمن تلــك املــصلحة، أو يغلــب علــى الظــن عــدم 

 .وجودها ا

أن تكـــون املــصلحة املـــراد حتــصيلها متالزمـــة مــع أحـــد هــذه األصـــول يف :  املعيــار الثالــث-
 .الوجود، أو متالزمة مع ضده يف ذلك

يقهــا طريقــا إىل إحــدى اخلــصال املتــضمنة يف أن تكــون املــصلحة املــراد حتق:  املعيــار الرابــع-
 .  تلك األصول، أو طريقا إىل اإلعراض عنها وإمهاهلا

وعالقة هذه املصاحل بتلـك األصـول، وارتباطهـا ـا، إمنـا يعـرف بـالطرق العلميـة أو العقليـة، 
وهــــو مــــن ســــنن اهللا تعــــاىل يف خلقــــه، قــــد شــــهدها اإلنــــسان وعرفهــــا . ألن ذلــــك هــــو واقــــع احلــــال

لـــذلك فـــإن هـــذه . حظـــة، وتأثريهـــا طبيعـــي ومـــستمر ســـواء وجـــد الـــدليل الـــشرعي أم مل يوجـــدباملال
فـإن املواظبـة علـى الكـذب تـورث . املصاحل الزالت مؤثرة ومقتضية لنتائجها قبل بعـث الرسـل وبعـده

خبث النفس قبل بعـث الرسـل وبعـده، والعـدل مـؤثر يف انتظـام أمـر النـاس وهـو مـصلحة قبـل البعثـة 
كل ذلك إمنا يعرف عن طريق العلـم الـذي كـسبه اإلنـسان عـرب القـرون وتفـرع فروعـا كثـرية و. وبعدها

متـشابكة ومرتابطـة فيمـا بينهـا خيـدم بعـضه بعـضا، وهـو علـم مبـين يف أغلبـه علـى التجربـة واملالحظــة 
وبسبب ذلك وجـدنا العلمـاء خصـصوا هلـذه املعـاين واملـصاحل . والربط العقلي بني املقدمات والنتائج

بوابــا يف مؤلفــات احلكمــة واألدب الــسياسي، ومل يــوردوا منهــا يف كتــب الفقــه إال مــا تيــسر ضـــبطه أ
 .وحتديده، وأمكن ترتيب آثار فقهية عليه أو احملاسبة واازاة عليه

ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب يق املصلحة: : : : للللب ية الوسائل يف  يق املصلحةا ية الوسائل يف  يق املصلحةا ية الوسائل يف  يق املصلحةا ية الوسائل يف  حتقحتقحتقحتقا     ٔٔٔٔمهمهمهمه

ـــ ـــات هـــي نفـــسها وســـائل إىل مقاصـــد وغايـــات جعلهـــا ال شارع ســـببا يف  احلقيقـــة أن الوالي
حتقيقها أو السعي إىل حتقيقها على األقل، فثمـة غايـات عليـا ال ميكـن أن تتحقـق مـشروعية الواليـة 



 

وعلى الوالية نفسها أن تتخذ من الوسائل واألسباب ما ... بدوا، كالعدل ورفع الظلم وسد اخللل
مـــا ال يــــتم : "صـــوليةوهـــذا طبقـــا للقاعـــدة األ. يبلغهـــا الـــسعي يف حتقيـــق هـــذه األهـــداف واملقاصــــد

ألن اهللا تعاىل إذا أمر بشيء "... ، وأن الوسائل تأخذ حكم املقاصد، "الواجب إال به فهو واجب
 . 1"ورضي به وعلم أنه ال يتم إال بتلك املقدمات، كان من موجبه األمر ا والرضا عنها

ـــدخل وجـــل عـــز اهللا إن: "عليـــه الـــصالة والـــسالمولـــذلك قـــال  ـــة ي ـــة نفـــر ثالث  بالـــسهم اجلن

فلما كان كبـت الكفـار وإزالـة الكفـر ال . 2"ومنبله به والرامي اخلري صنعه يف حيتسب صانعه ؛الواحد
حيدث إال بقتاهلم، وقتاهلم ال حيدث إال باإلعداد هلم، كان كـل سـبب أو وسـيلة أو طريـق إىل هـذه 

: لـه تعـاىلمبوجـب قو.. الغاية آخذا حكمها من حيث الرضا والسخط، ومـن حيـث الطلـب والنهـي
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وملـا كـان ضـد . 3.)..
ذلك يوجب استعالء الكفر على اإلميان ى اهللا تعاىل عـن الرتاخـي يف منازلـة الكفـار والتهـاون فيـه 

�aQ (ِـ)a         (: لحيث يقول عز وجـ cـh_-َ'a
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إلعــالء إال بــه، ملــا وجــب اجلهــاد إلعــالء كلمــة اهللا، وجــب مــا ال يكــون ا: "يقــول الــدهلوي
ولــذلك كــان ســد الثغــور وعــرض املقاتلــة ونــصب األمــراء علــى كــل ناحيــة وثغــر، واجبــا علــى اإلمــام 

 إذا أمــر � يف البــاب ســننا، وكــان رســول اهللا � وخلفــاؤه �وقــد ســن رســول اهللا . وســنة متوارثــة
: ا، مث قـالأمريا على جيش أو على سرية أوصاه يف خاصـته بتقـوى اهللا ومبـن معـه مـن املـسلمني خـري

 .6..."5)...اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا، اغزوا وال تغلوا(
إن إعالء كلمة اهللا وتعزيز القيم األخالقية واإلنـسانية، مهمـة حـضارية هلـذه األمـة، ومـن مث 

ضرورة إىل وهــذا يقــود بالــ. فهــي مــن املقاصــد واألهــداف والغايــات الثابتــة للواليــة العامــة يف اإلســالم
                                                 

 .2/312الدهلوي، حجة اهللا البالغة، املرجع السابق،  1
... فه األلباينحديث حسن، وأخرجه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب وضع: رواه النسائي وأبوداود والرتمذي وقال 2

 .كما رواه آخرون أيضا
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مــن حـــديث طويــل رواه مـــسلم يف كتــاب اجلهـــاد والــسري، بـــاب تــأمري اإلمـــام األمــراء علـــى البعــوث ووصـــيته إيـــاهم  5

 .بآداب الغزو
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أخذ تلك الواليات مبتطلبات السياسة الشرعية، وتيسري حرية حركتها والتوسـيع مـن جماهلـا سـعيا إىل 
حتقيق سيادة الشرع وحتكيمه يف شؤون الناس ومستجدات حيـام، عـرب فقـه الواقـع، وفقـه الواجـب 

ل، كمـا يـرى بعـض إال أن ذلك ليس ضربا من تنزيل األحكام وفـق أمـارات العـد. 1واملزاوجة بينهما
أمـا . ، ألن ذلـك هـو شـأن الفتـوى والقـضاء2الباحثني استدالال بكالم ابن القيم يف الطرق احلكمية

تصرفات اإلمام ومن ينوب عنه من أصحاب الواليات العامة، فرمبا يالمسها بعض ذلك من حيث 
 وإمنـــا تعتمـــد .احلكـــم عليهـــا موافقـــة للـــشرع أو خمالفـــة لـــه، إال أن ذلـــك جانـــب يـــسري مـــن الـــسياسة

الـــسياسة علـــى التـــدبري الـــذي يعـــىن بتقليـــب األمـــور والتقـــدمي لألحـــداث والتخطـــيط الســـتباقها قبـــل 
وقـد حيتـاج إىل احلكـم الـشرعي يف هـذه التـصرفات؛ إن .. وقوعها، ورمبا جلعلها تقع على وجه معني

به وجوبـا وحترميـا، قبل وقوعها أو أثناء حدوثها، أو بعد حدوثها والظهور علـى نتائجهـا، فتقـوم حبـس
 ... أو صحة وبطالنا

حتديد مرتبتها مـن : األول: ميكننا تلخيص منهج النظر يف املصلحة التدبريية يف ثالثة حماور
وهـي علـى ثالثـة .. حيث البعد الزمين الذي تغطيه أو تظهر آثارها فيه، أو جيب ترتيبهـا قبـل حلولـه

يتعلـق باألصـول الـيت ترجـع : واحملـور الثـاين. دىمراتب، بعد دائم، بعد طويل املدى، وبعد قـصري املـ
أمــا . املـصلحة التدبرييـة إىل خـدمتها وهـي ـذيب الــنفس، وسياسـة املدينـة، والتمكـني للـدين ونـشره

احملور الثالث فهو كيفية ارتباط املصلحة التدبريية باألصول اليت ترجع إليها، وتربز فيها أمهية العامـل 
 .  يستخدمها الناظر يف إدراك املصلحة، وأمهية الوسائل يف حتصيلهااإلنساين، واملعايري اليت 

ثالث ثالثاملطلب ا ثالثاملطلب ا ثالثاملطلب ا تدبريية: : : : للللاملطلب ا تدبرييةتوyت املصلحة ا تدبرييةتوyت املصلحة ا تدبرييةتوyت املصلحة ا لتوyت املصلحة ا لسـ لسـ لسـ     ممممسـ

ال خيفـى علـى املتتبــع للدراسـات احلديثـة حــول املـصلحة، خـصوصا تلــك الـيت ـتم مبقاصــد 
ثالث؛ الـضرورية الشريعة، مدى احلاجة امللحة للتوصل إىل تنظري وتأصيل واضح للمصاحل مبراتبها الـ

واحلاجية والتحسينية، كما أن الكثري مـن املهتمـني بالدراسـات اإلسـالمية يعتقـدون أن مـسألة وضـع 
أصول الـشريعة مـسألة ختـضع لالجتهـاد، وأنـه ميكـن ألهـل كـل عـصر أن يـضعوا هلـا أصـوال تتناسـب 

م غـــري وهـــذا فهـــ. مـــع عـــصرهم، وبالـــصورة الـــيت تـــضمن هلـــا االســـتجابة لكـــل مـــا حيـــصل مـــن تغـــري
 إىل �املتخصصني يف الشريعة، ناتج عن عدم التمييز بني أقسام العلوم الشرعية اليت جاء ا النيب 
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، أو اســتثمارها يف اهــذه األمــة، وعــدم إدراك لــدور األمــة يف فهــم هــذه العلــوم وتطبيقهــا علــى واقعهــ
لـضرورات، ودور فإن اإلسالم قد وضع شرائع راعى فيها هـذه األصـول التـشريعية وا. حل مشكالته

اتهد الفقيـه هـو فهمهـا وتنزيـل األحكـام بواسـطتها، اسـتنادا إىل األدلـة الـشرعية وأدوات االجتهـاد 
 .وهو القسم األول من علوم الشريعة... املقررة

أمــا القــسم الثــاين، فهــو علــم املــصاحل الــذي أمرنــا فيــه بــأنواع الــرب، وانــا عــن ضــروب اإلمث، 
م مجاعــة أن يــدبر أمــور حياتــه مبــا يتناســب مــع هــذه األصــول مــن األحكــام وتــرك للنــاظر فــردا كــان أ
وهنـا ميكـن احلـديث عـن الـضروريات واالجتهـاد يف حتديـدها، بعـد حـصر . املبنية علـى هـذه املـصاحل

، وهــي يف أغلبهــا ضــروريات أحــال فيهــا الــشارع علــى الــوازع الــذايت �الــضروريات الــيت بينهــا النــيب 
غـري أنـه يف نظـره لغـريه ختتفـي هـذه . يف فطـرة اإلنـسان ر الـدواعي إىل حتـصيلهاوالطبع اإلنساين لتـواف

الدواعي فيحل االقتضاء الشرعي حمل االقتضاء اجلبلي؛ لذلك وجدنا الـشارع يـأمر الـويل أن ينـافس 
 .  يف مطالب احلياة الدنيا لصاحل املوىل عليه، بينما اه عن التنافس فيها ملصلحة نفسه

لى التساؤالت املطروحة اليوم على الساحة الفكريـة ويـرد علـى الـدعوات الـيت وهذا جييب ع
رفعت من أجل حتديد ضروريات أخرى إضافة إىل الضروريات اليت حددها الشارع، وإعادة تأصـيل 

ألن هذا النوع من . 1أصول الشريعة مبا يتناسب مع العصر احلديث ومبا يسعف حال األمة املرتدي
ّتــداء، وأحــال فيــه الــشارع علــى معطيــات كــل عــصر؛ فكلمــا عنــت مــصلحة يف االجتهــاد مفتــوح اب

الواقع، توجه خطاب الشارع للحث عليها وإلجياـا علـى مـن وكـل إليـه تـدبري تلـك املـصاحل، وكلمـا 
ظهـرت مفـسدة وترجحـت، كلمـا توجـه خطـاب الـشارع إىل درئهـا واستئـصاهلا، ألن النـاظر مـسؤول 

وهـذا مـن مظـاهر خلـود .  مـستوى األفـراد أم علـى مـستوى اجلماعـةعما وكل إليـه منهـا، سـواء علـى
هــذه الرســالة والــشريعة الــيت جــاءت ــا، فأصــوهلا ثابتــة ال حتتــاج إىل إضــافة مــن بــشر، وإمنــا أحالــت 

ومــا حيــدث مــن عجــز يف بعــض . علــى املكلفــني يف تنزيــل هــذه األصــول علــى واقعهــم يف كــل عــصر
الزمان، إما عن فهم هذه األصول وتنزيلها، وإما عن النهوض األزمان إمنا هو نتاج عجز أهل ذلك 

ومــن بــني املــصاحل املفتوحــة لالجتهــاد، املــصاحل العامــة املوكولــة إىل األمــة، . ــا وتنفيــذها يف واقعهــم
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تــه، وهكــذا فعنــدما عامــة خالــدة  كتلــك الــيت أحــصاها فقهاؤنــا بــاألمس، فــإن لكــل عــصر ضــرورياته وحاجياتــه وتكميليا
ننجح يف جعل ضروريات عصرنا جزءا من مقاصد شريعتنا، فإننا نكون قد عملنا، ليس فقط، على فتح باب االجتهـاد 
يف وقائع عصرنا املتجددة املتطورة، بل سنكون أيضا قد بدأنا العمل يف تأصيل أصول شريعتنا نفسها بـصورة تـضمن هلـا 

 ."يري أو يطرأ من جديداالستجابة احلية لكل ما حيصل من تغ



 

ميتـد وتضطلع الوالية العامة بنصيب وافر منها، وهي اليت اصطلحنا عليها باملصاحل التدبريية، حيث 
 لتشمل نشاط السلطات الدستورية الثالث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية شرعيةالسياسة الإعمال 

 هــذه املــصاحل تقــع علــى مــستويني،. 1يف املوضــوعات واــاالت االقتــصادية والــسياسية واالجتماعيــة
 .. حبيث يكون املستوى األول من املصلحة حاكما على املستوى الثاين منها

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول توى االول : : : : ٔٔ توى االول ا توى االول ا توى االول ا ٔٔا ٔٔ تدبرييةململململسـسـسـسـ تدبرييةللمصلحة ا تدبرييةللمصلحة ا تدبرييةللمصلحة ا     للللللمصلحة ا
املستوى األول من املـصلحة التدبرييـة يتعلـق برتتيـب املـصاحل فـوق الوالئيـة، مبعـىن أـا أعلـى 
درجة مما وكل من املصاحل إىل السلطة ملا هلا من أثـر علـى املـدى البعيـد، وهـي يف عـدة جمـاالت مـن 

 فيها ويلزمون ا غريهم، حىت السياسة الشرعية، ويرتبط االجتهاد فيها بعلماء األمة، فهم جيتهدون
وقــد يــشرتك معهــم اإلمــام يف االجتهــاد بوصــفه جمتهــدا إن كــان كــذلك، ويرســم هــذا . اإلمــام نفــسه

فهــذا . االجتهــاد بوصــفه صــاحب أعلــى واليــة منعــا لالخــتالف، وتوحيــدا لألحكــام داخــل الدولــة
اهـا إمجـاعهم أو أغلبيـتهم، اجلانب من األحكام هو أحكـام شـرعية انتهـى إليهـا أهـل االجتهـاد، وزك

، 2ألن خمالفة القليل ال تضر يف األمور العامة، فالكثرة من أقوى مسالك الرتجيح كما يقول الغـزايل
 .ودعمها جانب الوالية بقوة التنفيذ

 :ونقرتح أن يشمل املستوى األول من املصلحة التدبريية على سبيل املثال ال احلصر

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ رش: : : : للللبببب تعلق  رشلك ما  تعلق  رشلك ما  تعلق  رشلك ما  تعلق  بلك ما  بي بي بي ها داخل ا4وn ي سلطة و ها داخل ا4وn ية ا سلطة و ها داخل ا4وn ية ا سلطة و ها داخل ا4وn ية ا سلطة و ببببتتتتنظنظنظنظميميميميية ا ل لع لع لع     ع

وهــو وضــع الدســتور مبــا يتــضمنه مــن إرســاء ملبــادئ احلكــم والقــضايا املتعلقــة بتحديــد هويــة 
وحتديد شروط اإلمام أو رئيس الدولة وكيفية اختياره، وشروط من ... األمة، والعالقة بني السلطات

ها مسائل ختضع للنظر املصلحي من أهل وهذه كل... يتوىل الواليات اليت هي دون اإلمامة الكربى
 :الرأي والشورى يف األمة، ونضرب لذلك مثالني
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الــشروط الــيت فــصلها العلمــاء يف الواليــات؛ فمــن بــني مــا حتــدثوا عنــه، شــرط : املثــال األول
ويــشرتط : "... ، قــال العــز بــن عبــد الــسالم1العدالــة لتــويل أي واليــة مــن الواليــات العامــة واخلاصــة

 نظره لغريه، لتكون عدالته وازعة عن التقصري يف جلب مصاحل املوىل عليه، ودفع املفاسـد العدالة يف
، إال أــم أســقطوا هــذا الــشرط يف الواليــة العامــة عنــدما ســاد منطــق التغلــب علــى الــسلطة يف 2"عنــه

: ولاتمع، ال تزكية هلذا التحول، وإمنا مراعاة للضرورة وحفاظا على مصاحل أخـرى أعلـى منهـا، يقـ
ويــسقط شــرط العدالــة يف الواليــة العامــة لتعــذرها، فينفــذ مــن تــصرفهم مــا ينفــذ مثلــه مــن اإلمــام "...

العادل، ويرد مـن تـصرفهم مـا يـرد مـن تـصرف اإلمـام العـادل، وإمنـا جـاز ذلـك، دفعـا للمفاسـد عـن 
 . 3"الرعايا وجلبا ملصاحلهم

د عـدال يقـوم بالواليـات العامــة إذا مل جنـ: مث إـم تـدرجوا يف ذلـك حبـسب اإلمكـان، فقـالوا
واخلاصة قدمنا الفاجر على األفجـر، واخلـائن علـى األخـون، ألنـه إذا مل نـتمكن مـن  حفـظ الـبعض 

 .، فما ال يدرك كله ال يرتك جله4مل جيز لنا تضييع الكل
ومن الشروط الـيت مناطهـا املـصلحة أيـضا، اشـرتاطهم أن يـوىل يف كـل واليـة مـن هـو أعـرف 

صاحلها، وإن مل يكن عاملا بغريها، كما يقدم يف القضاء األعرف بأحكام الشرع، األقدر ا وأقوم مب
 .5على القيام مبصلحته، األعرف باحلجج والبينات اليت عليها مدار القضاء

: وقــد نــاقش الــدهلوي األســس الــيت بنيــت عليهــا شــروط اخلليفــة مــثال، فــصنفها إىل صــنفني
معــت بنــو آدم علـى اشــرتاطه، علــى اخـتالف أديــام وتباعــد الـصنف األول، يــدل عليــه العقـل واجت

أن يكون عاقال بالغا حـرا ذكـرا شـجاعا ذا رأي ومسـع وبـصر ونطـق، وأن يكـون ممـن : وهي. بلدام
ّسلم النـاس شـرفه وشـرف قومـه وال يـستنكفون عـن طاعتـه، قـد عـرف منـه أنـه يتبـع احلـق يف سياسـة 

ملـا رأوا أن املـصلحة املقـصودة مـن نـصب احلـاكم ال تـتم إال وإمنـا اتفقـوا علـى هـذه الـشروط . املدينـة
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 . وما بعدها وتعليق ابن الشاط عليه2/107السابق، 



 

ا، حىت إذا وقع إمهال شـيء منهـا رأوه خـالف مـا ينبغـي وكرهتـه قلـوم، وإن سـكتوا سـكتوا علـى 
 2".لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" يف فارس ملا ولوا عليهم امرأة �1غيظ، وهو قوله 

اإلسـالم، والعلـم، والعدالـة، : ريعة اإلسالمية، فمنهاوأما الصنف الثاين، فهو ما اعتربته الش
: واألصل يف ذلك قوله تعاىل. ألن املصاحل الدينية ال تتم إال ا، علم ذلك ضرورة بإمجاع املسلمني

# 	3_ـ                  ( aـSَ: ِ�_�َfْـ�	 lِـ� _�cin$َ��ِْdَ�_� aَ�ـ� �ِ#aLِ�#n
Sa�aِ�ُـ�	 	�ـ _�ُ._$ِ) 	�c$a)َ� a(6ِ7k�	 c�k��	 a�a�a
       _�ِiِ�_(ِـ)_ 5َـ� a(6ِ7 kـ�	 a�َ�ْdَ�
  c�cia$6ِp _�ciَ� n(a$�.aSc�َ�a
  _�ciَ� �َ�َ'_�	 /ِ7k�	 ...(3 . وذلـك حلكـم �ومنها كونه من قريش؛ حلديث النيب ،

 . �4ومصاحل، بعضها يرجع إىل الصنف األول من الشروط، وبعضها تشريف لقوم النيب 
املصلحة، سواء كانت هذه املصلحة عقليـة حمـضة فأغلب هذه الشروط بناها الفقهاء على 

أم اقتضتها قواعد شرعية عامة، حبيث لو فقد أحدها مل تتم املـصلحة الـيت شـرعت الواليـة ألجلهـا، 
وهــذا املوقــف إمنــا . أو مل تقــم أصــال، واســتثنوا مــن هــذه الــشروط مــا اســتثنوا، بــسبب املــصلحة أيــضا

، ولكــل عــصر تفاصــيله ءيط باملــصلحة تقعيــدا واســتثنايــدل علــى أن التنظــري للواليــات يف اجلملــة نــ
 . املصلحية اليت يتوىل تقريرها أولو العلم والرأي يف األمة وفق أصول املصاحل اليت قررا الشريعة

مــسألة خلــع اإلمــام، الــيت تعامــل معهــا العلمــاء حبــذر شــديد، خلطورــا علــى : املثــال الثــاين
 : أصل ذلك أمرانانتظام أمور األمة وحفظ استقرارها، و

أمر الشارع بالتزام طاعة اإلمام وامتثال أمره عن رضا أو كره، وعدم نـزع يـد الطاعـة : األول
 يـؤمر مل مـا وكـره أحـب فيمـا املسلم املرء على والطاعة السمع: "�إال ملربر شرعي صحيح، كقوله 

 ومـن يعــص ،قـد أطـاعينومـن يطـع األمـري ف: "، وقولــه5"طاعـة وال مسـع فـال مبعـصية أمـر فـإذا ،مبعـصية

، وإمنـا اإلمـام جنـة يقاتـل مـن ورائـه ويتقـى بـه، فـإن أمـر بتقـوى اهللا وعـدل، فـإن لـه األمري فقد عـصاين

                                                 
 . رواه البخاري، كتاب املغازي، باب كتاب النيب إىل كسرى وقيصر 1

 مل �ومفـاد كالمـه هنـا، أن موقـف النـيب . 270-2/269الدهلوي، حجة اهللا البالغة، املرجـع الـسابق، : ينظر 2
يكن بسبب تقرير شرع مبتدأ، وإمنا كان راجعا إىل ما ألفته القلوب واستقرت عليه األعراف يف عصره، واستشرافه بذلك 
أن وحـدة صـف فــارس وقوـا لـن تقــاوم كثـريا يف مواجهــة املـسلمني، بـسبب مــا سـيرتتب علــى تـويل املـرأة امللــك مـن غــيظ 

 .تنكاف عن الطاعة، وما سيحدثه ذلك من ختاذل يف القتالواس
 .55سورة النور، اآلية  3
 .2/270الدهلوي، حجة اهللا البالغة، املرجع السابق، : ينظر 4
ورواه مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء . رواه البخاري، كتاب اجلهاد، باب السمع والطاعة لإلمام 5

 .ا يف املعصيةيف غري معصية وحترميه



 

 فإنـه مـن خـرج ،من كره من أمريه شيئا فليصرب: "، وقوله1"بذلك أجرا، وإن قال بغريه، فإن عليه منه

 . 2"من السلطان شربا مات ميتة جاهلية
  أن خيلع نفسه مبطالبة الثـوار ومـساندة الـصحابة لـه� اخلليفة عثمان رفض: واألمر الثاين

 �فالرفض إمنا هو رفض ملبدأ التغيري عن طريق الثورة كمـا صـرح بـه عبـد اهللا بـن عمـر . 3يف موقفه
وذهـب . 4"فال ختلع قمـيص اهللا عنـك فتكـون سـنة، كلمـا كـره قـوم خليفـتهم خلعـوه أو قتلـوه: "قال

على ذلك وعلى غريه من اآلثار الواردة يف البـاب، واسـتنادا إىل أحاديـث ثابتـة مجهور العلماء، بناء 
 يف هذا املعىن، إىل عـدم جـواز اخلـروج علـى اإلمـام إال إذا رأوا منـه خروجـا صـرحيا عـن �عن النيب 

واعتقد عدد من املعاصرين أن ذلك اقتضاء تشريعي، فبنوا عليـه موقفـا سـلبيا مـن توقيـت مـدة . امللة
ة نــسبوه إىل العلمــاء، مــع أن هــذه القــضية مل تكــن مطروحــة علــيهم قــدميا ومل تعرفهــا البــشرية الرئاســ

هـــذا فـــضال عـــن أن هـــذه املـــسألة ال . 5آنئـــذ لكـــي ميكـــن تقريـــر خمـــالفتهم هلـــا، أو معارضـــتهم إياهـــا
تتضمن مفسدة الفنت اليت ورد من أجلها النهي عن اخلروج على اإلمام، وإمنا جعل ذلك مـن أجـل 

 . ة كف السلطة عن االستبدادمصلح
ومعظــم أحكــام اخلالفــة إمنــا بناهــا الفقهــاء علــى املــصلحة، فمــا رأوه حمققــا هلــا أوجبــوه، ومــا 
رأوه مناقضا هلا منعوه، وال غرو أن ينسبوا ذلك إىل الشرع، وقد علموا أن الشارع قد نـاط الوجـوب 

 .وتباينت على مر العصورباملصلحة، وناط التحرمي باملفسدة، وبذلك تغريت اجتهادام 

                                                 
وإمنــا اإلمــام "وروى مــسلم مثلــه ولكــن دون . رواه البخــاري، كتــاب اجلهــاد، بــاب يقاتــل مــن وراء اإلمــام ويتقــى بــه 1
 .وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية كتاب اإلمارة، باب" جنة

2 ورواه مسلم، كتـاب اإلمـارة، بـاب األمـر . ارواه البخاري، كتاب الفنت، باب قول النيب سرتون بعدي أمورا تنكرو
 .بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت

 بـن اهللا عبـد". ن أقدم فتضرب عنقي أحب إيل من أن أخلع أمة حممـد بعـضها علـى بعـضأل: " �قال عثمان 3
، ـهـــ 1409 بـــريوت، ،الفكـــر دار ،والبحـــوث الدراســـات مكتـــب ، املـــصنف يف األحاديـــث واآلثـــار،شـــيبة أيب بـــن حممـــد

 .8/680، م1989
 .130ابن العريب، العواصم من القواصم، املرجع السابق، ص 4
العقـل الفقهـي الـسلفي بـني الـنص والتـاريخ، املركـز "عبد اجلواد ياسني، السلطة يف اإلسـالم : ينظر مثاال على ذلك 5

 . 18م، ص1998الثقايف، الدار البيضاء، بريوت، 



 

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب سلطة: : : : للللب ية ا سؤو سلطةتقرير قواعد  ية ا سؤو سلطةتقرير قواعد  ية ا سؤو سلطةتقرير قواعد  ية ا سؤو لتقرير قواعد  ل لم ل لم ل لم ل     م

 أن مبدأ مـسؤولية احلـاكم قاعـدة أساسـية يف احلكـم والـسياسة والواليـات �وقد بني النيب 
 ؛كلكـــم راع فمـــسئول عـــن رعيتـــه: "بأنواعهــا املختلفـــة خاصـــة وعامـــة، فقـــال عليـــه الـــصالة والـــسالم

، والرجــل راع علــى أهــل بيتــه وهــو مــسئول عــنهم، و مــسئول عــنهم علــى النــاس راع وهــيفــاألمري الــذ
واملــرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا وولــده وهــى مــسئولة عــنهم، والعبــد راع علــى مــال ســيده وهــو مــسئول 

مـا مـن عبـد يـسرتعيه اهللا رعيـة فلـم : "، وقـال أيـضا1"عنه، أال فكلكم راع وكلكـم مـسئول عـن رعيتـه

  .2"جلنةحيطها بنصحه إال مل جيد رائحة ا
وذلــك أنــه ملــا كــان نــصب اخلليفــة ملــصاحل معينــة ومقــصودة، وجــب أن يــؤمر اخلليفــة بإيفــاء 

َفطاعة الناس اإلمام إذن؛ ليـست . تلك املصاحل، وأمر الناس أن ينقادوا له لتتم املصاحل من اجلانبني ِ
َمـــشروطة بطاعتـــه اهللا ورســـوله فيمـــا هـــو صـــريح األمـــر مـــن الكتـــاب والـــسنة فحـــسب، ولكـــن  هـــي َ

مــشروطة أيــضا بــأن يكــون تــصرف اإلمــام وعملــه فيمــا حيقــق مقاصــدمها، أال وهــي اســتهداف تلــك 
 .املصاحل وما يؤدي إىل حتقيقها يف الواقع

وقد وضعت الشريعة قيودا على تصرفات الـوالة، وألـزمتهم بانتهـاج سـلوك واضـح ومنـضبط 
هم، وليـسوا أصـحاب حـق فيمـا حتـت يف ممارسة السلطة، ألم يف احلقيقة أجراء يقومون بعمل لغري

 الراشــي واملرتــشي، وتوعــد أهــل اخليانــة مــن �فقــد لعــن رســول اهللا .. أيــديهم مــن مــصاحل املــسلمني
ّالــوالة، وــى عــن كثــري مــن التــصرفات املنافيــة لألمانــة، ألن ذلــك يــضاد املــصلحة املقــصودة ويفــتح 

ملها على اخليانة والغش وغري ذلك وألن األموال هي أكثر ما يستهوي النفوس وحي .3باب املفاسد
 ســـننا يف كـــبح مجـــاح أصـــحاب الـــسلطة مـــن �مـــن اجلـــرائم الـــيت حرمهـــا الـــشارع، فقـــد ســـن النـــيب 

االسرتســال وراء مغرياــا، فكــان حياســب والتــه علــى مــا جيمعونــه مــن األمــوال، ويــضيق علــيهم يف 
وكان . عامل من أجر على عملهاكتساا إال من الطريق الواضح املشروع، وهو ما خيصصه اإلمام لل

إن رجــاال يتخوضــون يف مــال اهللا بغــري حــق، : "مينــع العامــل مــن التبــسط يف األمــوال العامــة، ويقــول

                                                 
ورواه مـسلم، كتـاب اإلمـارة، . عبدي أو أمـيت: ية التطاول على الرقيق وقولهرواه البخاري، كتاب العتق، باب كراه 1
 . عن إدخال املشقة عليهمير واحلث على الرفق بالرعية والنه فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائباب

ن، وروى مـسلم قريبـا مـن لفظـه، كتـاب اإلميـا. رواه البخاري، كتـاب األحكـام، بـاب مـن اسـرتعي رعيـة فلـم ينـصح 2
 .باب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار

 .273-2/272الدهلوي، حجة اهللا البالغة، املرجع السابق، : ينظر 3



 

مـن " : يقـول� مسعـت رسـول اهللا : قـالي بـن عمـرية الكنـدي عـد، وروى1"فلهم النار يوم القيامـة

 فقـام إليـه : قـال". بـه يـوم القيامـةاستعملناه منكم على عمل فكتمنا خميطا فما فوقـه كـان غلـوال يـأتى
 ،"؟ومـا لـك" : قـال، عملـكيـا رسـول اهللا اقبـل عـين : فقـال، أنظر إليهرجل أسود من األنصار كأين

 من استعملناه مـنكم علـى عمـل فليجـئ بقليلـه ؛وأنا أقوله اآلن: " قـال، مسعتك تقول كذا وكذا:قال

د ذهــب بعــض العلمــاء املعاصــرين إىل جــواز وقــ. 2" عنــه انتهــىي ومــا ــ، منــه أخــذ فمــا أويت،وكثــريه
تقييد السلطة، بقيـود أخـرى غـري القيـود الثابتـة بالـشريعة، كـأن يلـزم اإلمـام بـرأي األغلبيـة مـثال؛ فـإذا 
بويع اإلمام على أساس النزول عند رأي األغلبية، فإنه يلزمه شرعا مـا التـزم بـه، وال جيـوز لـه بعـد أن 

د عرض احلائط، ويقول إن رأيي يف الشورى أا معلمة، وليـست يتوىل السلطة أن يضرب ذا العه
وهــذا يف نظرنــا لــيس زيــادة يف القيــود علــى الــسلطة، وإمنــا هــو تفــصيل وتنظــيم ملــا جــاء بــه . 3ملزمــة

الشرع من قيود وفقا ألصل الشورى اليت تعد ملزمة لويل األمر حقيقة، وإمنا مل يفـصل فيهـا األولـون 
وتقــواه، باإلضــافة إىل طبيعــة الواقــع الــسياسي الــذي عاشــوه، فــإذا أمكــن تعــويال علــى نــصح اإلمــام 

 . تفعيل ذلك واإللزام به يف الواقع وجب املصري إليه
ورغــــم ذلــــك فــــإن االخــــتالف يف إلزاميــــة الــــشورى إمنــــا هــــو يف املــــستوى األول الــــذي حنــــن 

طة اخلليفــة، لكــي بــصدده، حيــث يرجــع إىل املــصاحل واألحكــام فــوق الوالئيــة الــيت ال تــدخل يف ســل
يعمــل فيهــا رأيــه وميــضي فيهــا اجتهــاده، ســواء أبــرم العقــد علــى هــذا الــشرط، أم حــدث ذلــك بعــد 

 . 4العقد، إذ قد يصدر تعديل دستوري مبثل ذلك يف أثناء واليته
هذا، وقد يندرج حتت هذا الضرب من املـصاحل، حتديـد مـا يرتتـب علـى الواليـة مـن حقـوق 

ََن أصحاب الواليات، شريطة أن يلتـزم فيها التوسـط يف تقـدير الرواتـب لويل األمر ومن يف حكمه م ُ
واملكافآت، كما يفرض ألصحاب الواليات عموما قدر كفايتهم حبيث ال حيتاجون يف واليـتهم إىل 

 عالمات على قدر الكفاية ممـا ال خيـرج عـن املعتـاد يف �ويف سرية النيب . التكسب من عمل آخر

                                                 
 .)فأن هللا مخسه(باب قول اهللا تعاىل رواه البخاري، كتاب فرض اخلمس،  1
 .رواه مسلم، كتاب اإلمارة، باب حترمي هدايا العمال 2
 . 106ملرجع السابق، صيوسف القرضاوي، السياسة الشرعية، ا 3
جتـــدر اإلشـــارة إىل أن إلزاميـــة الـــشورى أو عـــدمها، ليـــست راجعـــة إىل االجتهـــاد يف احلكـــم الـــشرعي، وإال لوجـــدنا  4

هـل : واملسألة إمنا أثريت حديثا على وقع الوافد الغـريب الـذي اسـتثار مثـل هـذا الـسؤال. الفقهاء قد دونوا ذلك يف كتبهم
 وهي تنتمي إىل الصنف الثاين من علم الشريعة، الذي بيناه يف هذا البحث، أعين املصاحل الشورى معلمة أم هي ملزمة؟

 . ونعتقد أن مسألة إلزامية الشورى أبرز مثال على ذلك. اليت أمر ا الشارع ومل يبني حدها وال قدرها وال وضع هلا توقيتا



 

مــن كــان لنــا عــامال فليكتــسب زوجــة فــإن مل يكــن لــه خــادم : "الة والــسالمعليــه الــصوقتـه حيــث قــال 

، فـذهب بعـض العلمـاء إىل أنـه البـد 1"فليكتسب خادما فـإن مل يكـن لـه مـسكن فليكتـسب مـسكنا
أن يكون ما يعطى للعامـل بقـدر مؤنتـه وزيـادة، حبيـث يفـضل لـه مـا يقـدر بـه علـى حاجـة مـن هـذه 

 . 2احلوائج

ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب ية وضع الوضع الوضع الوضع ال: : : : للللب رش ية قوانني املربطة 9الحاكم ا رش ية قوانني املربطة 9الحاكم ا رش ية قوانني املربطة 9الحاكم ا رش عقوانني املربطة 9الحاكم ا ل عت ل عت ل عت ل ٔٔت ٔٔ    

دعــــت احلاجــــة حــــديثا إىل وضــــع التــــشريعات والقــــوانني بنــــاء علــــى االجتهــــاد يف األحكــــام 
الـشرعية املتــصلة باـاالت املختلفــة للحيــاة داخـل الدولــة، لريجـع إليــه مــن يقومـون بتطبيــق القــانون، 

ني علــى تنفيــذه كـــالوالة بكــل درجـــام واحملكمــني، والقـــائم) املظــامل(كالقــضاة العــاديني واإلداريـــني 
وهــي القــوانني املدنيــة اخلاصــة بالعالقــات االجتماعيــة الــيت تنــشأ بــني ). احلــسبة مــثال(واختــصاصام 

األفــــراد كــــشؤون األســــرة والقــــوانني الــــيت تــــنظم احلقــــوق املرتتبــــة علــــى االلتزامــــات واملعــــامالت املاليــــة 
ات ذات الطبيعــــة التــــشريعية املخولــــة لإلمــــام، فكــــل هــــذه اــــاالت ليــــست مــــن الــــسلط.. بأنواعهــــا

واحلاجة قد دعت إىل تقنينها حـديثا، وإمنـا تقـوم بـذلك األمـة ممثلـة يف علمائهـا، وتوكـل إىل اـالس 
وهـي وإن كانـت أحكامـا تـشريعية، فوجـه املـصلحة التدبرييـة يف ذلـك . 3التشريعية املخولة يف الدولـة

 النـاس ـا، ولتكـون جـاهزة للتطبيـق أو التنفيـذ، فـضال عمـا ينـتج يظهر يف العناية ا وتقنينهـا لـيعلم
هــذا . عــن ذلــك مــن مــصاحل توحيــد األحكــام، وجتنــب تــضارا نتيجــة االختالفــات الفقهيــة الكثــرية

فــضال عــن االســتفادة مــن االجتهــاد اجلمــاعي وحماســنه خــصوصا يف عــصرنا البــالغ التعقيــد مــع نــدرة 
وهـذا يعـد مـن اـاالت الـيت ختـرج عـن نطـاق . املـشكالت املـستحدثةالفقهاء اتهدين يف النـوازل و

سـلطة اإلمــام ومــن حتــت إمرتـه مــن الــوالة، وإمنــا هـي تــدابري تنظيميــة تتخــذها األمـة مــن أجــل تيــسري 
 .تطبيق أحكام الشريعة ووضعها موضع التنفيذ

                                                 
ه البيهقـــــي، الـــــسنن الكـــــربى، املرجـــــع الـــــسابق، وروا.  رواه أبـــــوداود يف ســـــننه، كتـــــاب اخلـــــراج، بـــــاب أرزاق العمـــــال1

 .هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه: ورواه احلاكم يف مستدركه كتاب الزكاة وقال. 6/355
وحتديــد قــدر مــا يأخــذه العامــل إمنــا يكــون حبــسب  .2/274الــدهلوي، حجــة اهللا البالغــة، املرجــع الــسابق، : ينظــر 2

 .إىل غري ذلك من العوامل املؤثرة يف تقدير رزقه... ء ورخصالوقت من سعة وضيق، ومن غال
الباحثــــة، الــــسلطة التــــشريعية للخليفــــة وضــــوابطها، رســــالة : ينظــــر يف تفــــصيل الــــسلطة التــــشريعية املخولــــة للخليفــــة 3

 .ماجستري، املرجع السابق



 

ند الرابع ند الرابعا ند الرابعا ند الرابعا متع : : : : للللببببا متع وضع اصول احلقوق واحلرyت العامة داخل ا متع وضع اصول احلقوق واحلرyت العامة داخل ا متع وضع اصول احلقوق واحلرyت العامة داخل ا ÙÙÙÙوضع اصول احلقوق واحلرyت العامة داخل ا ٔٔٔٔ    

احلريــات العامــة يف الــشريعة اإلســالمية، بالــشكل الــذي نتناولــه اآلن يف دراســاتنا واحلقــوق و
املعاصــرة يــوحي بــأن الدولــة هلــا الــسلطة املطلقــة يف التــصرف علــى الــشعوب، وأن هــذه احلقــوق الــيت 
نتحدث عنها هي مبثابة استثناءات من السلطة، ال جيوز املساس ا، أو هي واجبات عليها يلزمهـا 

 غري أن طبيعة التشريع اإلسالمي ال تؤيد هذه الرؤية؛ فاملخاطب فيه رأسـا هـو اإلنـسان . 1االقيام
، وليــست الــسلطة ســوى )الكفائيــة(الفــرد بوصــفه مكلفــا، وجممــوع األمــة يف التكــاليف االجتماعيــة 

اد وسيلة إىل تنفيذ جانب من هذه التكاليف االجتماعية، واإلشراف على أدائها، ومراقبة قيام األفر
بالتكــاليف الــشرعية املوجهــة إلــيهم كــأفراد، والــسهر علــى احــرتامهم ملظــاهر احليــاة اإلســالمية؛ مــن 

 .إىل غري ذلك مما يتعلق بالنظام العام للمجتمع املسلم.. امتناع عن احملرمات، وإقامة الشعائر
 واألصــل يف اإلســالم هــو اإلطــالق يف حريــات األفــراد إال مــا نــص الــشرع علــى تقييــده، أو

كانت املصلحة العامة تقتضيه من أجل النظام، أما غري ذلك فهو خارج عن جمال السلطة ألن كل 
فرد مسؤول وخماطب بواجبات كثرية وتكاليف جيمعها األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإصالح 

وضـع وبـسبب ال. 2اخللل الذي قد يطرأ على اتمع حىت لو كان هذا اخللل نامجا عن السلطة ذاا
الــراهن ومــا هــو ســائد اآلن مــن تغــول ســلطة الدولــة وتــدخلها يف كافــة أوجــه النــشاط الــذي يقــوم بــه 
األفراد، أصبح من الضروري وضع حد فاصل بني ما هو مـن احلريـات الفرديـة الـيت ال جيـوز املـساس 

الـيت تعتـين فالتـشريعات . ا من أي كان، وبني ما هو جمـال للتنظـيم ينبغـي علـى األفـراد اخلـضوع لـه
 .بذلك، هي من املسائل اليت تدخل يف املستوى األول للمصلحة التشريعية والتدبريية على السواء

ند اخلامس ند اخلامسا ند اخلامسا ند اخلامسا ية : : : : للللببببا يدان العالقات اخلار تعاون عىل اخلري يف  تعامل وا ية تقرير اصول ا يدان العالقات اخلار تعاون عىل اخلري يف  تعامل وا ية تقرير اصول ا يدان العالقات اخلار تعاون عىل اخلري يف  تعامل وا ية تقرير اصول ا يدان العالقات اخلار تعاون عىل اخلري يف  تعامل وا جتقرير اصول ا جم جم جم م ل لل لل لل ل ٔٔ ٔٔ    

الء مهمة الدولة يف اإلسالم، هي ترسيخ مبدأ التعاون، ونـصرة املظلـوم، وإحقـاق احلـق وإعـ
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 .لسلطة واحلريةوهذا مبين على فكرة مشكلة السلطة يف الفكر الغريب اليت تقوم على الصراع بني ا 1
رمبـا كـان مــن األسـباب املباشـرة إلجيــاد املـؤمترات الدوليـة واإلقليميــة وإصـدار القـرارات الدوليــة الناجتـة عـن املنظمــات  2

مبفهومهـا احلـديث، ليـست مـصدر التـشريع األول يف جمـال حقـوق اإلنـسان، ) الدولـة(الدوليـة املختلفـة، هـو الـشعور بـأن 
 . محاية يف مواجهة الدولة، اليت تكاد تسلبه كل حريةوأن هذا األخري يف حاجة إىل



 

aQ
c-a املطيبــني فمــا َشــهدت غالمــا حلــف" : يف حلــف الفــضول�، ويؤكــد ذلـك قــول النــيب 1)�َــ# 'ُ$_ــ

 وفيــه داللــة علــى االســتعداد الــدائم للتعــاون مــع الغــري يف وجــوه 2" محــر الــنعميلأحــب أن أنكثــه وإن 
ة، حــىت ال يظــن أنــه مبعــزل عــن  قبــل البعثــ�اخلــري حــىت لــو كــان كــافرا، وهــو جتديــد ملــشروعية فعلــه 

كمــا يــدل ذلــك أيــضا علــى أن هــذا النــوع مــن املــصاحل مــن األمــور الــيت ســلمتها . تعــاليم هــذا الــدين
الفطـــرة وحثـــت عليهـــا، وجعلـــت العامـــل عليهـــا حممـــودا يف العقـــل والعـــرف، واملخـــالف هلـــا مـــذموما 

تـــصال بـــاألمم األخـــرى  يفـــتح لنـــا اـــال واســـعا علـــى اال�ومـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن النـــيب . فيهمـــا
.. والتعاون معها، رغم كفرها، إذا كانت من األمم اليت حتب اخلري وتدعو إليـه ومتقـت الـشر وحتاربـه

التعاون مع األمم اليت متجد األخالق الفاضلة، وتعمل على خري البـشرية، وسـلمت مـن االسـتكبار 
ال الـــدول الـــيت تـــستعبد اإلنـــسان فهـــذا هـــو دور الدولـــة املـــسلمة إزاء اإلنـــسانية،  .والعلـــو يف األرض

وتتغــىن حبقوقــه، تلــك الــدول الــيت تــسيطر اآلن علــى العــامل وتتــسبب يف املآســي اإلنــسانية الكــربى، 
وتنظــر إىل الــسياسة اخلارجيــة احفــة الــيت تتبناهــا علــى أــا ضــمانة للحفــاظ علــى مكانتهــا عامليــا، 

 إظهـــار ذلـــك يف مظهـــر التعـــاون وترســيخ التفـــوق علـــى بـــاقي الــدول، وتـــسعى مـــن جانـــب آخــر إىل
 .3الدويل

احتــاط اإلســالم لــضمان احلقــوق اخلاصــة والعامــة بتقريــر ثالثــة مبــادئ يكمــل بعــضها "وقــد 
كف يد الظامل، واستنهاض املظلوم ليدفع عن نفسه، ومطالبة الغـري بالتـدخل لـصد العـدوان : بعضا

                                                 
 .113-112سورة هود، اآليتان  1
ورواه، مع قلب يف عبارته، احلاكم النيسابوري، املستدرك . 6/366رواه البيهقي، السنن الكربى، املرجع السابق،  2

 .2870 حديث رقم على الصحيحني، وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب، كتاب املكاتب،
كثـــري مـــن القـــيم الـــيت يـــروج هلـــا اآلن كالعامليـــة والعوملـــة، واملـــصطلحات املختلفـــة كالنظـــام العـــاملي اجلديـــد، والـــسالم  3

حتـت مـا يـسمى باملوجـة العامليـة الثالثـة، كلهـا تـدعو بـشكل ظـاهر أحيانـا ومـسترت أحيانـا ... العاملي، والتسامح احلضاري
ري الغــريب الرأمســايل، باعتبــاره ايــة التــاريخ يف أمثــل تطــور للحــضارة اإلنــسانية، لــيس فقــط أخــرى إىل متيــز الــنمط احلــضا

وكــل . مبنجزاتــه العلميــة والتكنولوجيــة، ولكــن بأفكــاره وقيمــه وتطلعاتــه ومــا سيــشيعه مــن الــسعادة والرخــاء يف العــامل أمجــع
بـادئ املـروج هلـا سـوى إىل زيـادة معانـاة ذلك مل يكن سـوى شـكل آخـر مـن أشـكال االسـتعمار، حيـث مل يـؤد تطبيـق امل

حامـد عمـار، اجلامعـة : ينظـر.  الشعوب ومزيد من اإلفقـار املـادي والقيمـي والروحـي، ومـن مث تعميـق اهلـوة بـني الـضفتني
 .28-27م، ص 1996هـ، 1416بني الرسالة واملؤسسة، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، 



 

وأوجـب علـيهم التناصـر فيمـا بيـنهم، وهذه املبادئ غرسـها اإلسـالم يف عقـول أتباعـه . 1"ورفع الغنب
 .كما أوجب عليهم نصرة املظلوم حىت لو مل يكن على دينهم

فمـــــضمون املـــــصلحة الـــــشرعية علـــــى املـــــستوى العـــــاملي، هـــــو اســـــتقامة احليـــــاة االجتماعيـــــة 
والسياسية واسـتقرارها علـى مـستوى العـامل، كمحـصلة للتعـاون بـني مجيـع الـدول والـشعوب يف إقامـة 

هـذا، وجانــب اخلـري مفتــوح، وهـو لــيس مفـصال يف اإلســالم، بـل حتكمــه . 2 وحفظهــاأصـول املـصاحل
مبــادئ وقواعــد ختــدم العــدل واملواســاة واإلحــسان والفــضل، وأحيــل أمــر تفــصيله وتنزيلــه علــى أهــل 

 .العلم والرأي يف األمة، ممن تصدوا لتدبري أمورها والسهر على مصاحلها

سادس ند ا سادسا ند ا سادسا ند ا سادسا ند ا لا لب لب لب يهنم مث عالقهتم مع الغريململململوضع خطط الوحدة بني اوضع خطط الوحدة بني اوضع خطط الوحدة بني اوضع خطط الوحدة بني ا: : : : للللب يهنم مث عالقهتم مع الغريسلمني يف عالقاهتم  يهنم مث عالقهتم مع الغريسلمني يف عالقاهتم  يهنم مث عالقهتم مع الغريسلمني يف عالقاهتم      ببببسلمني يف عالقاهتم 

هذا ومما سبق بيانه أن حتقيـق الوحـدة بـني املـسلمني مـن أهـم مقاصـد تـشريع الواليـة العامـة 
ووجـــوب اإلمامـــة، إال أنـــه وحـــسب معطيـــات عـــصرنا احلـــايل الـــذي انتهـــت فيـــه األمـــة إىل الغايـــة يف 

أب الـــصدع ومجـــع الـــشمل يتطلـــب جهـــودا التفـــرق واالنقـــسام الـــسياسي، فـــإن العمـــل علـــى إعـــادة ر
مضنية وختطيطا ممتدا على مـدى زمـين طويـل، وهـو عمـل ينبغـي أال يوكـل إىل الواليـة العامـة القائمـة 
علـى الــسلطة التنفيذيــة، وإمنــا يكـون هلــا فيــه دور يتناســب مــع متطلبـات املرحلــة ومــع طبيعــة الــسلطة 

تمــع اإلســالمي مطلــع القــرن العــشرين، أو ومــن هنــا حــاول عــدد مــن املــصلحني يف ا .3املخولــة هلــا
أمثال مجال الدين األفغاين، أن يركـزوا علـى جوانـب الوحـدة يف مـشاريعهم اإلصـالحية،  قبله بقليل،

والـــيت تــــدعو إىل ترســـيخ مبــــدأ األخـــوة اإلســــالمية، ليكـــون أساســــا ضـــروريا أليــــة سياســـة يف الــــبالد 
. بالد اإلسالمية مل يكونوا يضعون ذلك يف اعتبارهماإلسالمية، إال أن القائمني على السياسة يف ال

ولـو أننـا تتبعنـا التطـور العـام : "وهذا ما عابه عليهم املفكر اجلزائـري الفـذ مالـك بـن نـيب الـذي يقـول
للسياسة اإلسـالمية، حـىت قـضية فلـسطني، فلـن نـشعر، بكـل أسـف، بأـا ترتكـز علـى مبـادئ تامـة 

ا غايــات واقعيــة ختــضع لنظريــة ــديها ســبلها، حــىت تبلــغ التحديــد، أو أصــول واضــحة، ولــن جنــد هلــ
هدفها بطريقة علمية، بـل لـن نعثـر يف تلـك الـسياسة علـى املبـدأ التقليـدي الـذي وضـعه هلـا الباعـث 
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 .192م، ص1999
 .164فوزي خليل، املصلحة العامة، املرجع السابق، ص: ينظر 2
السلطة احلاكمة يف الدول القطرية ال ترى أن من مصلحتها العمل على هذه الوحدة، ألن ذلـك يـضاد مـا جبلـت  3

 ..لنفوذ فيما حتت يدها من بالد املسلمني، لذلك فإن مهمة التوحيد ال ميكن أن تنجح على يدهاعليه من االستئثار با



 

، ليكون أساسا ضروريا ألية سياسة )األخوة اإلسالمية: (، وأطلق عليه)األفغاين(الرائد مجال الدين 
 .1"يف البالد اإلسالمية

بد إذن؛ أن يكون العمل علـى هـذا املـشروع ضـمن املـسائل فـوق الوالئيـة الـيت ال ختـضع فال
 .  لإلرادة املطلقة للسلطة التنفيذية

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا تدبريية: : : : للللالفرع ا ثاين للمصلحة ا توى ا تدبرييةا ثاين للمصلحة ا توى ا تدبرييةا ثاين للمصلحة ا توى ا تدبرييةا ثاين للمصلحة ا توى ا لا ل لسـ ل لسـ ل لسـ ل     ململململسـ
املستوى الثاين للمـصلحة التدبرييـة يتعلـق مبـا ميارسـه ويل األمـر مـن أعمـال ومـا يتحملـه مـن 

وليس غرضنا من هذا الفـرع . ة إىل ما اصطلح عليه بعض الفقهاء مبقاصد اإلمامةمهام، وهي راجع
وضع قائمة مبا على اإلمام القيام به من املصاحل الدينية والدنيوية، ألن هـذا لـيس اهلـدف مـن حبثنـا، 
وإمنـا اهلــدف هــو اإلشــارة إىل معــايري جتمــع هــذه املـصاحل، وهــي كلهــا ترجــع إىل األصــول الــيت يعتمــد 

وقــد جــرت العــادة بتقــسيم مهــام .  ســبق أن بيناهــا يف املطلــب الــسابقيتالــ، وهــا النظــر املــصلحيعلي
اإلمام إىل دينية ودنيوية، على خالف يف حتديد طبيعة هذا املعيار، وسبق أن بينا ما املقصود بـه يف 

قــسمني، وال يعــين ذلــك الفــصل بــني ال. نظــر الفقهــاء الــذين اهتمــوا بوظــائف اإلمــام كــاجلويين وغــريه
وإمنــا هــو تــصنيف منهجــي حبــت لنــوعي املــصاحل، إذ ال ميكــن حتديــد القــضايا الــيت تنــدرج حتــت كــل 
واحــد منهمــا، وفــصلها ومتييزهــا عــن بعــضها متييــزا تامــا، ألن لكــل منهمــا تــأثريا علــى اآلخــر إمــدادا 

 اآلخــر وقــد حاولنــا تــصنيف بعــض املــصاحل علــى أــا دينيــة، وبعــضها. 2واســتمدادا ال ميكــن جتاهلــه

                                                 
وانظر يف التعليق . 110عبد الصبور شاهني، دار الفكر، دت، ص: مالك بن نيب، وجهة العامل اإلسالمي، ترمجة 1

حيـث يـذكر أن . 262-261، ص سليمان اخلطيب، فلسفة احلضارة عند مالك بن نـيب، املرجـع الـسابق: على النص
هذا املبدأ قد تعرض ملقاومة خمتلف النزعات القومية املعربة عن نزعات حزبية ال تدل على اهتمـام أصـحاا مبـا قـد ينـشأ 

على تلك " سياسة"وأنه من الصعب إطالق مصطلح . بينهم من عالقات، بقدر ما يتكالبون على مصاحلهم وشهوام
 مــرد عليهــا خمتلــف الزعمــاء، وأن مالــك بــن نــيب يفــضل أن يطلــق علــى هــذه املمارســات لفظــة احملــاوالت الفوضــوية الــيت

والفـرق كبـري بـني املـصطلحني، إذ هـو ... الذي يطلقه عامة الناس على صنوف التخـبط واألوهـام واخلرافـات" البوليتيكا"
 .    نسانية خالل التاريخالفرق بني املصادفة أو العاطفة وبني التوجيه احملدد املستقى من التجارب اإل

فخطــة القــضاء مـــثال، هــي خطـــة مدنيــة ودينيـــة يف الوقــت نفــسه، ألـــا حتفــظ مـــصاحل الــدنيا بقطـــع التنــازع وفـــض  2
التشاجر بني الناس فيما خيتلفون عليه من مـصاحل الـدنيا، فهـي حتقـق مـصاحل دنيويـة ـذا االعتبـار، وهـي يف الوقـت ذاتـه 

الــشريعة، وهــذا يف حــد ذاتــه رعايــة للــدين مــن حيــث تنفيــذ أحكامــه، وإعــالء كلمتــه، تقطــع اخلــصومات مبقتــضى أحكــام 
 .فهي دينية ذا االعتبار



 

فنقـــسم املـــستوى الثـــاين مـــن . علـــى أـــا دنيويـــة، وإمنـــا نتبـــع يف ذلـــك مـــا كـــان منهـــا بالقـــصد األول
 :املصلحة التدبريية إىل قسمني

وهـذا يعتمـد . حفظ الدين والقيام على تنفيذه والـسهر علـى سـيادة أحكامـه: القسم األول
، ونــسميها املــصاحل )إشــاعتهاالتمكــني للــشرائع و(علــى األصــل الثالــث مــن أصــول النظــر املــصلحي 

 .الدينية
انتظام أمر الدنيا مبا يكفل احلياة الكرمية لألفراد، وميهد للسعادة األبدية هلم، : القسم الثاين

 .ويشمل األصل األول والثاين من أصول النظر املصلحي، ولتكن املصاحل الدنيوية

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ية  : : : : للللبببب ية  املصاحل ا4 ية  املصاحل ا4 ية  املصاحل ا4     يييينننناملصاحل ا4

 تتعلــق باملــستوى الثــاين للمــصلحة التدبرييــة ممــا لــه صــلة حبفــظ ال ميكننــا حــصر املــصاحل الــيت
 : الدين والقيام بشؤونه، ولكننا حناول إبراز أهم احملاور اليت تدور عليها هذه املصاحل

 يف تبليـغ الرســالة �الـدعوة إىل اهللا ونـشر الـدين اإلسـالمي تكملـة ملهمـة النـيب : مـن ذلـك
مهمـة قاصـرة علـى اإلمـام وال علـى الواليـة العامـة، وإمنـا هـي وهـي ليـست . اليت جاء ا للناس كافة

إال أن اإلمام يكون له فيها الريادة، ألن األمة مكلفة على الكفاية يف ذلك، وهو . عامة لكل األمة
 .مكلف على التعيني سواء تعلق األمر بالدعوة إىل اهللا داخل أرض اإلسالم أم خارجها

املفـضية إىل ذلـك، ومـن بينهـا اجلهـاد يف سـبيل اهللا، فهـو إعزاز الدين بكل الوسائل : ومنها
. وسيلة إىل تكميل الدين ورفع شأنه، ليستقر يف الناس وتطمئن قلـوم بـه ويـسلموا لـه طوعـا وكرهـا

�	  (: ومن بني مظاهر إعزاز الدين والتنويه به، إعزاز املسلم وتفضيله على الكافر، لقوله تعـاىل cـ$ِiَ' #َ�a

ُ av_Lَ' #َ�a
a+ِ$ِ)_uc) _�ُ�_$ُ: _Qِ� aQ_�َ�_�َfْ�	 c�ُ�ْ َ�a
 . 2"وال يقتل مسلم بكافر "�ولقول النيب  ،1)�	 

. فاملقــصود بالواليــات كلهــا هــو أن يكــون الــدين كلــه هللا، وأن تكــون كلمــة اهللا هــي العليــا

�c  (: ، قال تعـاىل3وكلمة اهللا اسم جامع لكلماته اليت تضمنها كتابه #a$ْ� a3ـ_�#    �َ%َـ�_ �َ aـ$ْ�av َْ�a
 ِ�# aـ$z�a�ْ�#ِG #a$َ� c3ـ
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 .ِ�ْ	 c�ciaEa)               _( aـ) c� kـ��	 a�َ�_Eaِـ��a
 ِ|# nـ$�ِ� cR�ِ# aـ$a)a
 g�6ِ� aـO g|fْ aـG ِ��ِ� a�6ِ�aLْ�	 #a$ْ�av َْ�a
 }ِ_�ِ%�ْ#ِG c|#n$�	 a{�ُ%a�ِ� aQ	av�ِS�ْ	a
 a�#َ�
a� ~/�َِ5 a�k��	 nQِ� ِ�_�َ[ْ�#ِG c�َ�c3c�a
 c@c-c_$a6gv6ِv(1.  

تعزيز شـوكة املـسلمني وإعـدادهم للجهـاد يف سـبيل اهللا ويئـة وسـائله وأسـبابه، ألنـه : ومنها
ملا كان اجلهاد واجبا على األمة كفاية وعلى الوالية العامة عينا، وال يتم يف العادة إال ببذل األمـوال 

 كـان كـل مـا يـؤدي إليـه واختاذ كل ما أمكن من األسـلحة ومـا شـابه ذلـك مـن وجـوه العـدة والعتـاد،
، 2ويــساعد عليــه مــن أعمــال، مــن رضــا اهللا تعــاىل، مــن جهــة أــا وســائل إىل ذلــك الــشيء املرضــي


n:ُ�_     : (ولقوله تعـاىلc� aـ�a
 ِ�k��	 n
c�a� ِ�ِG aQ�c�ِM_-ُ' ِ�_�َdْ�	 ِ�#aG�ِ _(ِ)a
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...(3 .
الوالية العامة، حيث تقوم بالعمل يف سـبيل ذلـك واحلـث عليـه إلشـراك كـل مـن يـصلح وهذه مهمة 

 . من أفراد األمة فيه على وجه الرغبة
واملقـصود الـسنة مبعناهـا العـام ... 4إحياء الـسنة واألمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر: ومنها

 يف عليــه الــصالة والــسالما الطريقــة الــيت يتحراهــ"الــذي عمــل بــه الــصحابة وســلف األمــة، ويــراد ــا 
السنة تعين املنهاج النبوي النظري والعملي الذي جاء ... تنفيذ ما بعثه اهللا به من اهلدى ودين احلق

 مـن اإلعـراض �وهي اليت حذر النيب .  يف فهم دين اهللا وتطبيقه يف شؤون احلياة كافة�به النيب 
ـــد والتزهـــد مـــن أصـــحا ـــالغني يف التعب فمـــن رغـــب عـــن ســـنيت فلـــيس : (.. بهعنهـــا، حيـــث قـــال للمب

 . 6..."5)مين
وهكذا فإن الدولة اإلسـالمية تـضطلع برعايـة الـدين علـى خـالف غريهـا مـن الـدول وحتمـل 
يف طيات سياستها ما أمر به اإلسالم من قيم اخلري والعدل، وتقوم سياسـتها علـى اإلنـصاف مهمـا 

 بـشكل واضـح علـى املـستوى الـدويل ويظهـر أثـر ذلـك. تفوقت وبلغت من العز والقوة شـأوا عظيمـا
اخلـــارجي، فكـــم مـــن دولـــة تفوقـــت علـــى مـــدى العـــصور يف تـــاريخ اإلنـــسانية وإىل اليـــوم، وبـــسطت 
نفوذها وسيطرت على الشعوب، مث مل تلبث أن خترج بضعف منها أو بغلبة من هذه الشعوب، وال 
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معهـا عنـصر احليـاة للـشعوب، أمـا الدولـة اإلسـالمية، فهـي حتمـل . 1ترتك وراءها إال اخلراب والدمار
فما من أرض دخلتها جيوش املسلمني، إال وأصبحت جزءا من كيان األمة  وخلفت شـعوبا مؤمنـة 

    2.مذعنة هلذا الدين عن قناعة وإميان، بل سامهت يف محل رسالته إىل الناس

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب يوية: : : : للللب يويةاملصاحل ا4 يويةاملصاحل ا4 يويةاملصاحل ا4     نننناملصاحل ا4

يــة العامــة بكــل أصــوهلا وفروعهــا، إال أن  وهــي يف احلقيقــة مهــام تــضطلع ــا الدولــة أو الوال
فقهاء اإلسالم نظروا إىل اإلمامة على أا أصل للواليات العامة ألن منها تستمد صالحياا، فقـد 

ملــا كــان اإلمــام : "قــال الــدهلوي.  يف هــذه املهــام�اعتــربوا اإلمــام أو اخلليفــة نائبــا عــن رســول اهللا 
 ألجلهمـا، واإلمـام �انتظام امللة واملـدن، وإمنـا بعـث النـيب منصوبا لنوعني من املصاحل اللذين ما 

ــــه ومنفــــذ أمــــره، كانــــت طاعتــــه طاعــــة رســــول اهللا، ومعــــصيته معــــصية رســــول اهللا، إال أن يــــأمر  نائب
، ومـــن يعـــص األمـــري فقـــد ومـــن يطـــع األمـــري فقـــد أطـــاعين: (ولـــذلك قـــال عليـــه الـــسالم... باملعـــصية

وي هذين النـوعني مـن املـصاحل، فـال غـرو أن يكـون إبطـال وذلك ألن اجلاهلية ال حت. 3) .."عصاين
وقــد اتفــق العلمــاء علــى أنــه جيــب أن يكــون جلماعــة املــسلمني إمــام، . 4الــسلطة رجوعــا إىل اجلاهليــة

ملصاحل ال تتم إال بوجوده وهي كثرية جدا، منها مما يتعلق بالدنيا، ضرورات وحاجـات طبيعيـة تتفـق 
وقــد ضــبطت كليــات هــذه املقاصــد واملــصاحل إمجــاال، وتــرك مــا ... افيهــا الدولــة اإلســالمية مــع غريهــ

يندرج حتتها من جزئيات إىل رأي أويل األمر واجتهادهم حبسب ما يستجد مـن أحـداث ومـا يتـوفر 
 . 5هلم من معطيات

ومييــل بعــض الفقهــاء عنــد بيــان مهمــة اإلمــام وواجبــه يف رعايــة مــصاحل املــسلمني إىل تعــداد 
، بينما ينحى بعـض آخـر إىل تـصنيفها بـشكل خمتلـف، كمـا 6دبري شؤون الدولةوظائفه ومهامه يف ت
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 .وفرنسا اليت حمقت الشعوب اليت طالتها باالحتالل حمقا
وحي والعقيدي، حتاول بعض الدول املتسلطة أن تغطي عجزهـا الرسـايل وفقرهـا الروحـي، وإدراكا ألمهية اجلانب الر 2

باختالق أفكار منمقة ال تؤمن ا يف احلقيقة، لتضمها إىل عنصر تفوقها املادي، كالسالم العاملي، والدميقراطية وحقوق 
 .لتجد لنفسها مربرا الستتباع الشعوب والدول املغلوبة.. اإلنسان
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. 1حفظ ما حـصل، وطلـب مـا مل حيـصل: فعل اجلويين، إذ قسمها إىل شطرين كبريين عرب عنهما بـ
حفــظ األراضــي اإلســالمية، مث املــرور بعــد ذلــك : وقــد يظهــر مــن عبــارة اجلــويين، أن مقــصوده بــذلك

 منهـا بواسـطة الفـتح ونـشر اإلسـالم فيهـا، إال أنـا نـرى أن املعـىن أعـم مـن إىل العمل على ضم املزيد
ذلك، إذ يشمل كل جماالت احلياة، وامليـادين الـيت تتمثـل فيهـا مـصاحل املـسلمني ومنـافعهم بوجـه أو 

وقـد نــذكر هنـا املـصاحل الــيت تنـدرج حتـت املــستوى الثـاين مـن املــصلحة التدبرييـة علـى ســبيل . 2بـآخر
لتفصيل، ألن الغرض من البحث يقتـضي ذلـك، وجممـل هـذه املـصاحل يرجـع إىل احملـاور اإلمجال ال ا
 :اآليت ذكرها

إحــالل األمــن والــسلم االجتمــاعي بــدفع املظــامل والــضرب علــى أيــدي الظلمــة ومنــع : منهــا
ألن شيوع الظلـم والتعـدي علـى احلقـوق واحلريـات ... تعديهم على الناس، بإقامة العقوبات الرادعة

ويتحقــق ذلــك بإحكــام اجلهــاز اإلداري والقــضائي، مــن . نــاس يفــسد حــاهلم ويــضيق عيــشهمبــني ال
خـــالل توليـــة القـــضاة األكفـــاء، والواليـــات املكملـــة للقـــضاء كاحلـــسبة ومـــا يف معناهـــا مـــن الواليـــات 

 . وتنفيذ أحكامها وإقامة احلدود، وحماربة أهل الفساد بالوسائل الناجعة
ون هلــم عــزة وقــوة وهيبــة بــني األمــم، وليكونــوا أمــة واحــدة مجــع كلمــة املــسلمني ليكــ: ومنهــا

املـسلمون تتكافـأ دمـاؤهم يـسعى بـذمتهم أدنـاهم وجيـري علـيهم : "�متحابة ومتضامنة، لقـول النـيب 

 .3"أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم
إمنا اإلمام جنـة يقاتـل مـن ورائـه ويتقـى و.. : "�وتضطلع بذلك الوالية العامة، لقول النيب 

وهو من . 5"وإمنا جعله جنة، ألنه سبب اجتماع كلمة املسلمني والذب عنهم: " قال الدهلوي4"به
أهم املقاصد اليت شرعت اإلمامة من أجلها، فمقصد الشريعة من انتظام أمر األمـة وجلـب املـصاحل 

 .6وبة اجلانب مطمئنة البالإليها ودفع الضر والفساد عنها، أن تكون قوية مره
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ولذلك وجب أن توضع السياسات وفق هذا املقـصد وبنـاء علـى اخلطـط املوضـوعة للتـدرج 
حنــوه، كمــا بينــاه يف املــستوى األول مــن املــصلحة التدبرييـــة، حيــث يعــد املــستوى الثــاين تنفيــذا لـــه، 

قطــار متعــددة، لكــل وذلــك حــىت يف الظــروف الــيت نعيــشها اآلن مــن تقــسيم الــبالد اإلســالمية إىل أ
 . منها استقالل تام عن األخرى وسيادة على نفسها يف مواجهة بعضها

الـــدفاع عـــن بـــالد اإلســـالم ضـــد االعتـــداء اخلـــارجي، بتكـــوين اجلـــيش والعمـــل علـــى : ومنهـــا
جيــب علــى اإلمــام أن ينظــر يف أســباب ظهــور شــوكة املــسلمني "فـــ.. تقويتــه وتزويــده بالعــدة والعتــاد

واألصـل يف . ألن اإلمام إمنـا جعـل ملـصاحل، وال تـتم إال بـذلك...  عنهم وجيتهدوقطع أيدي الكفار
َهذا الباب سري النيب  ِ�"1 . 

رعاية املنافع واملصاحل املشرتكة اليت ال تستقيم حيـاة األفـراد واجلماعـة إال ـا، ويئـة : ومنها
وغريهـا مـن .. قناطر وتعبيـد الطـرقوبناء ال... أسباا، كتيسري مصادر املياه املختلفة من أار وآبار

 بإنــشاء املـــدن �وقــد مجــع البــاحثون روايــات كثــرية عــن اهتمــام عمــر .. احلاجــات العامــة املنفعــة
املاء، واملرعى وغري ذلك من وسائل احلياة، وأرسل إليها من يقـوم علـى : وتوفري شروط إنشائها مثل

  2..ختطيطها
ن ال يقدرون على إعالة أنفسهم، وليس هلم من كفاية أويل احلاجات من األفراد مم: ومنها

األولياء من يقوم عنهم بذلك، فتتكفـل الدولـة بالقيـام علـى حاجـام واإلنفـاق علـيهم مـدى احليـاة 
األيتــــام والفقــــراء واملــــساكني، ومــــن يف معنــــاهم مــــن القــــصر : ومــــن هــــؤالء. أو إىل حــــني اســــتغنائهم

 ... سبيل الذين انقطعت م السبلواملعوقني والشيوخ الزمىن، بل وحىت عابري ال
مث إن الدولــة قــد أصــبحت اليــوم مــسؤولة عــن التفاصــيل املعيــشية ممــا يتعلــق بتــوفري حاجــات 
النــاس عمومــا، وذلــك قــد فرضــته مظــاهر التغــري الــذي شــهدته اإلنــسانية، والتطــور الــذي حــصل يف 

 الفـرد أن حيقـق لنفـسه فأصـبح مـن الـصعب بـل مـن احملـال علـى. أنظمتها وعالقاا ووسائل عيـشها
فاألصــل أن الدولــة إمنــا تقــوم علــى . يف اتمــع احلــايل الــضروري مــن العــيش بلــه احلــاجي والتحــسيين

حتقيق التوازن االجتماعي مبا تؤديه مـن وظيفـة التكفـل باملـصاحل العامـة ممـا ال ينـاط بـاألفراد، ورعايـة 
. رات واحلاجات لألفراد من صميم وظائفهـاأما اآلن فقد غدا قيامها على توفري الضرو... احملتاجني

وقـد بـرز ذلـك يف . ورمبا كان لذلك عالقة مبقصد حفظ النفس على املستوى التدبريي ال التـشريعي
                                                 

 .2/318، املرجع السابقالدهلوي، حجة اهللا البالغة،  1
يف القرشي، أوليات الفاروق يف اإلدارة والقضاء، مؤسسة الكتب الثقافية، غالب عبد الكا: ملزيد من التفصيل ينظر 2

 .185-1/179، 123-1/107م، 1990هـ، 1410بريوت، 



 

الغـذاء : حماولة بعض البـاحثني تفعيـل مقاصـد الـشريعة، فكـان ممـا جعلـه حتـت مقـصد حفـظ الـنفس
باعتبارهم رعـاة ومـسؤولني عـن هـذه األمـة ، فيلزم والة األمور بعض من ذلك 1...واملسكن واملركب

 .والقائمني على تدبري مصاحلها
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ثالث ثالثخالصة الفصل ا ثالثخالصة الفصل ا ثالثخالصة الفصل ا     للللخالصة الفصل ا

املــصلحة الــشرعية التدبرييــة هــي موضــوع الــسياسة، وهــي الــيت وكــل النظــر فيهــا إىل الواليــة 
العامة، وحكم فيها اجتهادها، ألن وظيفة الوالية العامة تقوم علـى الـسياسة، والبـد أن تكـون هـذه 

ولقد أخذ مفهـوم الـسياسة الـشرعية معـاين كثـرية؛ معـىن عامـا وأعـم، ومعـىن خاصـا . سياسة شرعيةال
العــام واخلــاص؛ فــاألول ميثــل جمــال حركــة الواليــة : وإمنــا يتعلــق باملــصلحة التدبرييــة املعنيــان. وأخــص

 . العامة ووظيفتها، بينما ميثل الثاين طبيعة هذه الوظيفة
لعامة، فهي تتعلق مبا أوتيته مـن سـلطة االجتهـاد وتقـدير املـصاحل فأما طبيعة وظيفة الوالية ا

الشرعية، وهو ضرب آخر مـن االجتهـاد غـري االجتهـاد يف احلكـم الـشرعي، حيـث ميتـد أصـل ذلـك 
وذلــك هــو اجتهــاد التــدبري الــذي . �إىل مــا بينــه العلمــاء مــن التفريــق بــني طبيعــة تــصرفات النــيب 

 .حة املرسلة، اليت تعد من توابع األدلة يف أصول الفقهيباشر املصاحل وال صلة له باملصل
فاملصلحة التدبريية هي املوضوع األساسي لنشاط الوالية العامة، وإن كانت ال تستغين عن 

وهـي . االجتهاد يف احلكم الشرعي، حىت ال خترج عن إطار حكم الشارع يف سـعيها لتـدبري املـصاحل
يــدة كالوقتيــة والتجــدد والــسعة واالعتمــاد علــى الوســائل تتميــز عــن املــصلحة التــشريعية خبــصائص عد

 .فضال عن تبعيتها للمصاحل التشريعية
والبــــد علــــى الواليــــة العامــــة مــــن انتهــــاج الــــنهج الــــسوي يف تــــدبري املــــصاحل وذلــــك؛ مبراعــــاة 

والتــزام . املــضمون الــشرعي الــذي يرجــع يف حتديــد معاملــه إىل مقاصــد الــشريعة مبعنييهــا العــام واخلــاص
ج النظر املصلحي مبا يقتضيه من الرجوع إىل أصول املصاحل اليت أمر الشارع بتحقيقها، ومراعاة منه

باإلضـافة إىل . مراتبها، ومعـايري التعـرف عليهـا والوسـائل الـيت ينبغـي االسـتعانة ـا يف سـبيل حتقيقهـا
وزيـــــع وجـــــوب احـــــرتام مـــــستويات املـــــصلحة التدبرييـــــة، ســـــواء كـــــان ذلـــــك يف النظـــــر نفـــــسه، أم يف ت

وكل هيئة مـن هيئـات الواليـة العامـة قـد أوتيـت مـن . االختصاص بني هيئات الوالية العامة وفروعها
الصالحية االجتهادية يف املصلحة الشرعية مـا خيوهلـا القيـام بوظيفتهـا علـى الوجـه املطلـوب مـن غـري 

يـة العامـة سـلطة ولذلك ستكون املـصلحة الـشرعية بالنـسبة للوال. تقصري يف ذلك وال جماوزة حلدوده
تقديرية منضبطة بضوابط شرعية، كما ستكون يف الوقت نفـسه قيـدا عليهـا ال جيـوز هلـا اخلـروج عنـه 

 .       كما سيتبني حاال
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بطة  ية سلطة تقديرية  رش بطة املصلحة ا ية سلطة تقديرية  رش بطة املصلحة ا ية سلطة تقديرية  رش بطة املصلحة ا ية سلطة تقديرية  رش نضاملصلحة ا نضع نضع نضع ممممع بطة لللل ية سلطة تقديرية  رش بطة املصلحة ا ية سلطة تقديرية  رش بطة املصلحة ا ية سلطة تقديرية  رش بطة املصلحة ا ية سلطة تقديرية  رش نضاملصلحة ا نضع نضع نضع ممممع لللل

يدا عىل الوالية العامة يدا عىل الوالية العامةو يدا عىل الوالية العامةو يدا عىل الوالية العامةو يدا عىل الوالية العامةققققو يدا عىل الوالية العامةو يدا عىل الوالية العامةو يدا عىل الوالية العامةو         ققققو



 

 ، للسياسة، والسياسة الشرعية هي وظيفة الوالية العامةملا كانت املصلحة الشرعية موضوعا
ســلطة تقديريــة يف تــدبري مل تنفــك الواليــة العامــة عــن االجتهــاد يف املــصلحة الــشرعية، فهــي متتلــك 

 أمــر نــسيب خيــضع ملــوازين ومعطيــات ظرفيــة متغــرية، والتقــدير. مــصاحل املــسلمني وإدارة أمــور الدولــة
غـري أن نـسبية . ية وظيفة يقوم ا اإلنسانك اإلنسانية، كون الوالناهيك عن اختالف الرؤى واملدار

حـدود املـصلحة وأماراـا،  ليست مانعا من أن يكون له معامل كربى وخطوط عريـضة ترسـم التقدير
تصرفات الوالية العامة خاضعة لضوابط عامة يتبـني علـى ضـوئها حـدود املـصلحة الـيت جيـب لتكون 

وقـد سـبق أن بينـا أن املـصلحة الـيت يـضطلع ـا والة هـا يف تـصرفاته، يتحراعلى صـاحب الواليـة أن 
هــي جلــب نفــع خــالص أو راجــح لألمــة ودفــع ضــرر خــالص أو راجــح عنهــا يف احلــال أو "األمــور، 

 ".االستقبال
علــى أن مــن أبــرز أحكـــام الواليــة يف اإلســالم أــا ملزمـــة بالتــصرف باملــصلحة شـــرعا، وأن 

 يعـد خروجـا بالواليـة عـن مقـصدها وغايتهـا، فكانـت املـصلحة قيـدا تصرفاا خارج حدود املصلحة
حنـاول يف هـذا الفـصل، أن . على الواليـة العامـة يف تـصرفاا إىل جانـب كوـا موضـوعا هلـذه الواليـة

نربز كيف أن املصلحة الشرعية هي سلطة تقديرية للواليـة العامـة، إال أـا منـضبطة وليـست مطلقـة 
 الوقـت ذاتـه تعـد قيـدا علـى الواليـة العامـة يف سـعيها لتـصريف شـؤون األمـة، من كل قيد، مث إـا يف

 : وذلك من خالل املبحثني اآلتيني
 ًضبط املصلحة الشرعية سلطة تقديرية للوالية العامة: املبحث األول
 املصلحة الشرعية قيدا على الوالية العامة: املبحث الثاين
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ية سلطة رش ية سلطةبط املصلحة ا رش ية سلطةبط املصلحة ا رش ية سلطةبط املصلحة ا رش ًًًًبط املصلحة ا ع ل عض ل عض ل عض ل      تقديرية للوالية العامة تقديرية للوالية العامة تقديرية للوالية العامة تقديرية للوالية العامةض

أســـند الـــشارع تفاصـــيل املـــصاحل العامـــة إىل أويل األمـــر، فجعـــل االجتهـــاد جـــوهر الـــسياسة 
وملا كانت السلطة التقديرية، على ما فيهـا مـن . الشرعية، وتعيني املصلحة سلطة تقديرية يف أيديهم

صــد مجــة وغايـــات مطلوبــة للـــشارع، مظنــة الحنــراف صـــاحبها يف أغلــب األحيـــان عــن الغايـــات مقا
األساســـية الـــيت شـــرعت ألجلهـــا، ومظنـــة لتعـــسفه يف اســـتعماهلا أحيانـــا أخـــرى، كـــان لزامـــا أن يـــضع 
الـــضوابط الـــيت حتـــدد مهمـــة الواليـــة ووظيفتهـــا يف االجتهـــاد يف تبـــني املـــصلحة واتبـــاع الـــسبل امليـــسرة 

فوضــع الــشارع للنــاظر حــدودا وضــوابط حتكــم نظــره يف املــصاحل الــيت وكلــت إليــه، حــىت . لتحقيقهــا
يضمن انـسجام الواليـة العامـة وسـلوكها وسياسـاا مـع ـج اإلسـالم ومقاصـده وغاياتـه العليـا، كمـا 
يضمن عدم احنرافها عن هـذا الـنهج وعـدم إسـاءة اسـتخدام الـسلطة، مبـا يعـود علـى األمـة باملفاسـد 

وقـــد حاولنـــا أن نـــستجمع الـــضوابط الـــيت البـــد مـــن مراعاـــا يف . ّ الـــيت تـــوخى وقايتهـــا منهـــاواملـــضار
اجتهــاد الواليــة العامــة يف املــصلحة، لكــي تلــزم خــط الــشارع ومنهجــه، وحتقــق مقاصــده يف األمـــة، 
استنباطا من النصوص الشرعية والقواعد التشريعية العامة، ومن خالل ما رصدناه من أقوال العلماء 

 : ذلك، جنملها يف مطلبنييف
 انضواء املصلحة داخل املنظومة التشريعية العامة لإلسالم : املطلب األول
 مشاركة األمة يف تبين السياسات العامة اليت تندرج حتتها هذه املصاحل: املطلب الثاين

ٔٔاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االول ية العامة لالسالم: : : : ٔٔ رش نظومة ا ية العامة لالسالمانضواء املصلحة داخل ا رش نظومة ا ية العامة لالسالمانضواء املصلحة داخل ا رش نظومة ا ية العامة لالسالمانضواء املصلحة داخل ا رش نظومة ا ٕٕانضواء املصلحة داخل ا ٕٕ يع ت يعمل ت يعمل ت يعمل ت     للللمل

ة أن تتــسم بالــشرعية إال إذا كانــت مزكــاة مــن قبــل الــشارع، وتزكيتهــا أن ال ميكــن للمــصلح
تكون يف ذاـا ويف طـرق حتـصيلها منـضوية داخـل املنظومـة التـشريعية العامـة الـيت جـاء ـا اإلسـالم، 
ومعىن ذلك أن تكون متنزلة على أحكام الشريعة، وأن يلتزم الناظر فيهـا املعـايري والـضوابط الـشرعية 

 : يف التدبري، وبيان ذلك يف فرعنيلالجتهاد 
 خضوع املصلحة التدبريية ألحكام الشريعة : الفرع األول
 والنظر العقلي خضوع املصلحة التدبريية ملقومات النظر الشرعي :الفرع الثاين

 



 

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول رشيعة: : : : ٔٔ تدبريية الحاكم ا رشيعةخضوع املصلحة ا تدبريية الحاكم ا رشيعةخضوع املصلحة ا تدبريية الحاكم ا رشيعةخضوع املصلحة ا تدبريية الحاكم ا للللخضوع املصلحة ا ٔٔ ٔٔ     لللل
ى مبدأ سـيادة الـشريعة وهيمنتهـا علـى ينبين خضوع املصلحة التدبريية ألحكام الشريعة، عل

ُِكافة القوانني اليت حتكم الدولة، ويعين ذلك أن ما أمر بـه املـسلم مـن طاعـة والة األمـور لـيس علـى 

، ووجـوب خـضوع األوامـر الـيت يـصدروا �إطالقه، بل هو مشروط بطاعة اهللا عـز وجـل ورسـوله 
طاعــة الــشريعة، ســنبني كيــف ختــضع املــصاحل فيتقــرر مــن ذلــك أن طاعــة أويل األمــر تابعــة ل. للــشريعة

التدبرييــة للــشريعة، ودور النــصوص الــشرعية يف ضــبط هــذه املــصاحل، ومــدى إمكانيــة التعــارض بــني 
 .املصلحة التدبريية وظواهر النصوص الشرعية

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ رشيعة: : : : للللبببب رشيعةية خضوع املصلحة  رشيعةية خضوع املصلحة  رشيعةية خضوع املصلحة  للللللللية خضوع املصلحة      ككككيفيفيفيف

 
نون األعلـى الـذي تـستمد منـه الشريعة هي مصدر الوالية العامة وسـند شـرعيتها، وهـي القـا

فاكتــسبت  علـى األرض،  اخلالفـة الـشرعية يف هـذه األمـةوبـه تـضطلع حبمــلهـذه الواليـة أحكامهـا، 
الواليــة حــق النظــر يف املــصاحل علــى أن ختــضع يف ذلــك للمــصدر الــذي اســتمدت منــه هــذا احلــق، 

 .1ووجب على املسلمني طاعة أوامرها مادامت يف طاعة اهللا تعاىل
ضع املصلحة اليت ينظـر فيهـا ويل األمـر ألحكـام الـشريعة، وهـذه الـشريعة يف حـد فكيف خت

ذاا تتوفر على أحكـام خاضـعة لالجتهـاد وتبـاين وجهـات النظـر بـني اتهـدين يف معظـم أحواهلـا، 
وفيهــا مــن االخــتالف بــني االجتهــادات واالخــتالف بــني املــذاهب مــا قــد يــصل إىل حــد التــضارب 

حــوال؛ فيكــون الــشيء حرامــا عنــد قــوم حــالال عنــد آخــرين، وكــل يقــر صــاحبه والتــضاد يف بعــض األ
 على االجتهاد وإن خالفه يف الرأي؟

تــصرفات تتــصل باالجتهــاد يف : البــد مــن التفريــق بــني نــوعني مــن تــصرفات الواليــة العامــة
 .احلكم الشرعي، وتصرفات تتصل باملصلحة

يــة العامــة مقيــدة بــأن يكــون تــصرفها فأمــا مــا يتــصل باالجتهــاد يف احلكــم الــشرعي، فالوال
مطابقــا لألحكــام الــشرعية؛ ســواء كانــت هــذه األحكــام قطعيــة أم كانــت ظنيــة، وذلــك بــأن يكــون 
احلكــــم مبنيــــا علــــى الــــدليل باجتهــــاد صــــحيح مــــن أهلــــه يف األحكــــام االجتهاديــــة، وأال خيــــرج هــــذا 
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عـــين أن يكـــون داخـــل االجتهـــاد الـــذي بـــين عليـــه التـــصرف عـــن احليـــز الـــذي هـــو جمـــال لالجتهـــاد، أ
اإلطار االجتهادي الذي أقره العلماء وتسامح بعضهم مع بعض يف االختالف فيه، وهو االجتهـاد 

، هــذا أدىن مــا اتفــق الفقهــاء 2مــا ال يــنقض بــه حكــم احلــاكم: ، أي1املتقــارب كمــا يــسميه القــرايف
 :  3ثالث حاالت وقد ذكر العلماء يف هذه املسألة ما يتحصل منه .عليه

أن يأمر بشيء يعتقد حله ضمن إطار االجتهاد فيمـا ال يـنقض بـه حكـم احلـاكم، : ىلاألو
 .ويف حكم طاعته خالف بني الفقهاء

أن يكون اآلمر جاهال بأحكام الشرع، فيشرتط لطاعتـه أن يكـون املـأمور قـد علـم : والثانية
 .محله، إما باجتهاده هو، إن كان من أهل العلم، أو استنادا إىل رأي أهل العل

أن يأمر بشيء ممـا يـنقض بـه حكـم احلـاكم، وهـو االجتهـاد الـذي ال يـسوغ : واحلالة الثالثة
 . شرعا، فال جيوز طاعته حبال

ميكننا جتاوز احلالتني؛ األوىل والثانية يف الوالية العامة عند وضع القوانني الـيت حتكـم اتمـع 
ص علــى األحكــام الــشرعية الــيت يتبناهــا باختيــار الــرأي الــذي يــرتجح األخــذ بــه يف األوىل، وبالتنــصي

 . العلماء وتعتمدها الدولة كقوانني تقوم بتدوينها وإلزام الناس ا يف احلالة الثانية
ـــيت : أمـــا احلالـــة الثالثـــة فهـــي مـــستثناة مـــن وجـــوب طاعـــة الواليـــة العامـــة، إذ تعـــد األوامـــر ال

 . تصدرها خارج إطار املشروعية
نقض ــا حكــم احلــاكم يف التــصرف، يعــد خروجــا عــن ووجــود واحــد مــن األســباب الــيت يــ

ٍمقتضى االجتهاد الشرعي الـصحيح، واعتمـادا علـى مـدرك فاسـد، إذ يـشرتط لنفـوذ واليـة أي وال، 
 .4أن ال يعتمد حكمه على مدرك فاسد، فينقض حكمه لفساد املدرك، ال لعدم الوالية فيه

اإلمجــاع؛ : أمــور أربعــة هــيوأغلــب الفقهــاء علــى أن حكــم احلــاكم يــنقض إذا خــالف أحــد 
، والنص السامل عن املعارض، والقواعـد الـساملة عـن املعـارض، 1وهو األمر الوحيد الذي أمجعوا عليه

                                                 
 .35، 33القرايف، اإلحكام يف متييز الفتاوى من األحكام، املرجع السابق، ص : ينظر 1
هو ما يصدره القاضي يف قضية معينة مبقتضى اجتهاده يف احلكم الشرعي فيما يسوغ فيه االجتهاد،   حكم احلاكم2

فقهـاء، إىل درجــة أـم اعتــربوه مبثابــة نـص الــشارع يف تلـك القــضية العينيــة الـيت قــضى ــا وهـو حيظــى بأمهيـة كــربى عنــد ال
 .  81-80اإلحكام، املرجع السابق، ص  القرايف،: ينظر يف ذلك. احلاكم

 . 2/158العز بن عبد السالم، قواعد األحكام، املرجع السابق، : ينظر 3
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 .  67-45م، ص 2001هـ، 1422



 

واقتصر اآلمدي على ثالثة . 2والقياس اجللي السامل عن املعارض، ويقصد باملعارض ما كان راجحا
مجـاع أو قيـاس جلـي، وهـو مـا فجعـل سـبب الـنقض خمالفـة احلكـم لـدليل قـاطع مـن نـص أو إ: أمور

 .3كانت العلة فيه ثابتة بنص أو كان قد قطع فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع
وأحلــق ابــن جنــيم باإلمجــاع مــا خــالف األئمــة األربعــة، فــاعتربه خمالفــة لإلمجــاع وإن كــان فيــه 

ربعة النضباط خالف لغريهم، استنادا إىل أن اإلمجاع قد انعقد على عدم العمل مبذهب خمالف لأل
هـذا فـضال عـن بعـض اآلراء الـيت تـرى يف خمالفـة املـذهب سـببا . 4مذاهبهم وانتشارها وكثـرة أتبـاعهم

، إال ما ميكن أن يتوخى من ورائه  وهو تضييق لدائرة االجتهاد والعمل به ال يؤيده الدليل،5للنقض
 . 6من املصلحة، إذ يعد هذا املوقف من املالكية ضربا من التقنني

ا كــان هــذا االجتــاه مــسوغا ملــا ميكــن أن يعتمــد مــن قــوانني مكتوبــة يلتــزم الــوالة والقــضاة ورمبــ
بالرجوع إليهـا، وال يـسمح هلـم مبخالفتهـا، علـى أن تكـون هـذه القـوانني خاضـعة للمعـايري املـذكورة؛ 

                                                                                                                                            
وقد أشار فيه إىل أن إمجاع العلماء يف هذه املسائل قاصر على . 88القرايف، اإلحكام، املرجع السابق، ص: ينظر 1

 .كون خمالفة اإلمجاع سببا للنقض، أما الثالث األخرى فهي من مسائل اخلالف
عـالء الـدين . 89اإلحكـام، املرجـع الـسابق، ص: وينظر له أيـضا. 4/40القرايف، الفروق، املرجع السابق، : ينظر 2

 ، وهـو ملخــص كــالم 29الطرابلـسي، معــني احلكـام فيمــا يـرتدد بــني اخلـصمني مــن األحكـام، دار الفكــر، دت، دم، ص
. وكالمهــا ناقـــل عــن القـــرايف. 79-1/78ق، ومثلـــه يف ابــن فرحــون، تبـــصرة احلكــام، املرجـــع الــساب. القــرايف يف اإلحكــام

 .1/333، املرجع السابق ، غمز عيون البصائر،أمحد بن حممد احلموي: وينظر
 .4/209علي بن حممد اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، املرجع السابق، : ينظر 3
وقــد نقــل اإلمجــاع عــن .  1/333احلمــوي، غمــز عيــون البــصائر شــرح األشــباه والنظــائر، املرجــع الــسابق، : ينظــر 4

حممد : ينظر. إال أن مقتضى ما يف التحرير هو منع العوام من تقليد غريهم، أما االجتهاد فلم يكن حمل حديثه. التحرير
وهو شرح لكتاب . 255-4/254، دم، دت، ، تيسري التحرير، دار الفكر) هـ972ت (أمني املعروف بأمري بادشاه 

 .الشهري بابن مهام الدين ن عبد احلميدمد بن عبد الواحد بالتحرير حمل
. بني علماء املالكية يف نقض قضاء القاضي إذا خالف املذهب املـالكيمن اخلالف ابن فرحون من ذلك ما نقله  5
 . 79-1/78ابن فرحون، تبصرة احلكام، املرجع السابق، : ينظر
ذكــره ابــن . ن حيكــم مبــذهب معــنيلقاضــي أشرتط املــويل علــى انقــل بعــض العلمــاء االتفــاق علــى أنــه ال جيــوز أن يــ 6

ويف فــساد التوليــة وجهــان بنــاء علــى الــشروط الفاســدة يف : قــال. 11/380قدامــة املقدســي يف املغــين، املرجــع الــسابق، 
وهـــذا رأي كـــل مـــن املـــاوردي والقاضـــي أيب يعلـــي يف . بطـــالن التوليـــة، أو بطـــالن الـــشرط مـــع صـــحة العقـــد: البيـــع، أي

إال أن االتفاق حممول على كون القاضي جمتهدا، أمـا املقلـد فقـد جـرت الفتـوى عنـد املتـأخرين . مااألحكام السلطانية هل
ابــن فرحــون، : ينظــر يف ذلــك. علــى أنــه جيــب علــى القاضــي التــزام مــذهب إمامــه، بــل كــانوا يــشرتطون ذلــك عنــد التوليــة

 . 6/98ع السابق، احلطاب، مواهب اجلليل، املرج. 65، 24/ 1تبصرة احلكام، املرجع السابق، 



 

د ، أو إمجاع املسلمني يف القرون املشهو�فما خالف نصا من القرآن أو سنة قائمة عن رسول اهللا 
 .1فهو خطأ ينبغي التنبيه إليه... هلا باخلري

ـــنقض التـــصرف  ـــشارع، في ـــا علـــى شـــبهة مـــن دليـــل ال يقـــره ال هـــذا، إذا كـــان االجتهـــاد مبني
لبطالن املدرك، وأوىل بذلك إذا ما حكم باحلدس والتخمني، من غري مدرك شرعي أصال، فيـنقض 

 . 2حكمه إمجاعا، وهو فسق ممن فعله
م القــضاء، رغــم مــا أحــيط بــه مــن احلــصانة والتقــديس، فهــل فــإذا ثبــت هــذا يف حــق حكــ

ينطبق ذلك على تـصرفات الـوايل؟ أم أنـه أوسـع جمـاال، بنـاء علـى أن التخيـري ثبـت لألئمـة ومل يثبـت 
 . للقضاة، وأن جمال اجتهاد اإلمام أوسع؟

نعتقــــد أن اإلجابــــة هــــي التــــسوية بينهمــــا، بــــل إن التــــصرفات الــــيت تــــصدر عــــن الــــوالة أوىل 
نقض واإلبطال إذا وجدت أسبابه، ألن الشارع قد نص على إبطال تـصرفات الـوالة الـيت ختـالف بال

أمره يف كثري مـن النـصوص الـشرعية، فكـان مـا نـص علـى إبطالـه باملخالفـة أوىل ممـا حـضي باحلمايـة 
 . والتقديس، فتتعدى هذه الضوابط إىل ما سوى القضاء من تصرفات الوالية العامة

ين من التصرفات، وهو ما كان راجعـا إىل الـسلطة التقديريـة للواليـة العامـة مـن أما النوع الثا
املصاحل، فإن االجتهاد فيها ال خيضع لضوابط االجتهاد يف احلكم الشرعي، ألا ال تطلب بالدليل 

 :الشرعي، فتختلف عن النوع األول من عدة وجوه
 احلكـم الـشرعي دون اجتهـاد اشرتاط احلكم مبدرك شرعي أمر خاص باالجتهـاد يف: األول

 . التدبري، ألن هذا األخري ال حيتاج فيه إىل الدليل الشرعي كما سبق، وإمنا يعتمد املصلحة رأسا
اعتبــار عــدم خمالفــة القواعــد، خــاص باالجتهــاد يف احلكــم الــشرعي، وهــو يف ذلــك : الثــاين

الــشارع خيــالف قواعــده يف وكثــريا مــا تكــون املعارضــة مرتبطــة باملــصلحة، ف. مــشروط بعــدم املعارضــة
وال شـك أن املـصاحل الـيت خولفـت القواعـد ألجلهـا "التشريع ألجل املصلحة يف كثـري مـن األحيـان، 

ولـــذلك ال يتعلـــق ضـــبط املـــصلحة . 3"منهـــا مـــا هـــو ضـــروري، ومنهـــا مـــا متـــس إليـــه احلاجـــة املتأكـــدة
ذه املـــصلحة ال تتعلـــق التدبرييـــة بعـــدم خمالفـــة القواعـــد، ألـــا ختـــالف ألجلهـــا مـــن جهـــة، ولكـــون هـــ

 .بالتشريع من جهة أخرى

                                                 
أضاف الدهلوي خمالفة اختيار اجلمهور كعالمـة علـى . 1/22الدهلوي، حجة اهللا البالغة، املرجع السابق، : ينظر 1

 .  اخلطأ يف االجتهاد، وهو عند احلنفية كما سبقت اإلشارة عن ابن جنيم ناقال عن التحرير
 .4/40 املرجع السابق، الفروق،: نقله القرايف عن ابن حمرز من املالكية، ينظر 2
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اعتبــار القيــاس اجللــي خــاص باالجتهــاد يف احلكــم الــشرعي فــال يتعلــق باملــصلحة : الثالــث
التدبريية، ألنه ليس من وسـائل االجتهـاد فيهـا، بـل قـد يكـون عائقـا هلـا يف بعـض األحيـان، ناهيـك 

ة وتـرتجح عليـه حـىت يف احلكـم الــشرعي عـن أنـه يـشرتط فيـه املعـارض الـراجح، فقــد تعارضـه املـصلح
 .   كما هو األمر يف االستحسان

وإمنــا يــشرتط يف املــصلحة التدبرييــة أال تــصادم األحكــام الــشرعية الثابتــة قطعــا باإلمجــاع أو 
بالنــصوص الــيت ال حتتمــل التأويــل، مث إن النــصوص مــن مــصادر هــذه املــصلحة فنخــصص هلــا البنــد 

 :  التايل

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب ن: : : : للللب نا نا نا ية ضابطا للمصلحة للللا رش ية ضابطا للمصلحة صوص ا رش ية ضابطا للمصلحة صوص ا رش ية ضابطا للمصلحة صوص ا رش عصوص ا عل عل عل     ل

ضبط النصوص الشرعية للمصلحة ال يتعلق بالتقييـد فحـسب، كمـا هـو الـشأن يف اجتهـاد 
الوالية العامة يف األحكام الشرعية، وكما قد يتبادر إىل الـذهن، وإمنـا يـشمل كـل مـا يتعلـق مبـا علـى 

 مــن أوجــه �ا ومــا بينــه رســوله الواليــة العامــة مــن تتبــع املــصاحل الــيت أمــر اهللا تعــاىل ــا وحــث عليهــ
املصاحل، فهو ضبط إجيايب، وقد يأخذ املعىن السليب إذا مـا تعلـق األمـر باملفاسـد الـيت ـى اهللا تعـاىل 
عنها، أو حدث تعارض بني ما تأمر به الواليـة ممـا تعتـربه مـصاحل وبـني مـا تقـرره النـصوص مـن هـذه 

 ...عي إىل حتصيلهااملصاحل، أو تقاعست الوالية عن القيام ا أو الس
وملــا كــان أعلــى األهــداف الــيت قامــت ألجلهــا الواليــة العامــة هــي إقامــة الــدين ومحايتــه مــن 
التــضييع أو التفــريط أو اإلفـــراط أو التحريــف، والكتــاب والـــسنة مهــا أصــل الـــدين ومــصدره؛ منهمـــا 

ومـا جتتهـد ألجـل ، كان من أول ما تلتزم بـه الواليـة يف تـصرفاا، 1يؤخذ، وعلى ضوئهما يهتدى به
حتقيقــه مــن املــصاحل، أال تكــون هــذه املــصاحل متعارضــة أو متناقــضة مــع مقتــضيات نــصوص القــرآن 
والسنة، أو معطلة ملا حثت عليه من مصاحل، ألن خمالفة واحد منهمـا معنـاه اخلـروج عـن شـريعة اهللا 

 . سهاومعصية له يف أمره ويه، باإلضافة إىل أنه مناقضة ملقصد وجود الوالية نف

                                                 
بعــض الفــرق اإلســالمية كالــشيعة اإلماميـــة مــثال أن لإلمــام أن جيــري علــى النـــصوص   وهــذا خالفــا ملــا تــذهب إليـــه1

صيص وبالتأويـل املناســب لكــل الـشرعية مــن الكتـاب والــسنة مــا يـشبه النــسخ، وذلـك بــاإلطالق والتقييــد والتعمـيم والتخــ
وذلــك بنــاء علــى أصــلهم أنــه البــد لكــل زمــان مــن قــائم علــى الوقــت، وأن اإلمــام احلــق هــو قــائم الوقــت، كــل يف . زمــان

 وأن ذلك القائم معصوم؛ ما خيوله سلطة مواءمة الشريعة لتطورات الزمان، وهذا يقتضي إعالء ما �عهده، بعد النيب 
مصطفى كمال وصفي، مصنفة النظم اإلسـالمية، : ينظر يف ذلك. على النصوص الشرعيةيؤثر عن اإلمام يف كل وقت 

 .161املرجع السابق، ص



 

 مــن أن يفعــل معــصية أو أن يــأمر ــا، فــإن طاعــة ســنته �وألن اهللا تعــاىل قــد عــصم نبيــه 
واجبـة علـى اخللـق كمثـل طاعـة القـرآن الكـرمي، فيـستويان يف وجـوب الطاعـة لكـون مـصدرمها واحـدا 

 . هو الوحي
وهــذه قاعــدة عامــة ال تتخلــف وال تــرد عليهــا اســتثناءات، وال أدل علــى ذلــك مــن أن اهللا 

ـــــه وهـــــو املعـــــصوم بـــــأن تكـــــون يف املعـــــروف ت ــl  .. (عـــــاىل قـــــد شـــــرط طاعـــــة نبي ــِ�$a8a �ِـــ ــ ــ# Ea6ـ_ 
�aَـــ
Nٍ
c-_Ea)..(.1 السمع والطاعة علـى املـرء املـسلم فيمـا أحـب : " طاعة الوالة بقوله�، مث قيد النيب

 . 2"وكره ما مل يؤمر مبعصية فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة
سهم بــذلك، وأقــروا ــذا القيــد منــذ تأســيس اخلالفــة، فتــضمنته  أنفــ�ُمث قيــد خلفــاء النــيب 

أطيعــوين مــا أطعــت اهللا ورســوله، فــإذا عــصيت اهللا ورســوله فــال : "أول خطبــة أليب بكــر عنــد توليتــه
، وبعث بذلك إىل كل األمصار، وحلل املسلمني من كل أمر ليس فيـه طاعـة هللا 3"طاعة يل عليكم

كتابــه إىل : ، مــن ذلــكعليــه الــصالة والــسالمب اهللا ولــسنة نبيــه ورســوله، أو فيــه أدىن خمالفــة لكتــا
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذه فريضة الصدقة الـيت فـرض اهللا ورسـوله علـى : "البحرين حيث جاء فيه

ِاملــسلمني، والــيت أمــر اهللا ــا ورســوله، فمــن ســئلها مــن املــسلمني علــى وجههــا فليعطهــا، ومــن ســئل  ُِ ُ
 . 4"فوقها فال يعط
 ال يطعـــن يف ذلـــك خـــصوصية نـــصوص الـــسنة يف بعـــض الوجـــوه مـــن حيـــث وجـــوب كمـــا

؛ �االلتــزام ــا نــصا، وهــو مــا حتــدث عنــه الفقهــاء مــن وجــوب التفريــق بــني أنــواع تــصرفات النــيب 
بوصفه نبيا مبلغا، وتصرفاته بوصفه إماما، وتـصرفاته بوصـفه قاضـيا، حبيـث يكـون التعامـل مـع سـنته 

هذه األوصاف، ألن ذلك ليس خمالفة للسنة على احلقيقة وإمنا هو التزام منهجيا مبا يقتضي مراعاة 
 .أمثل مبقتضاها

مث ملا انتهى األمر إىل أمراء دون اخللفاء األوائل يف العلم والتقوى، بالغ العلماء يف التشديد 
هـذه على هـذا القيـد، فلـم يكتفـوا مبجـرد عـدم خمالفـة أوامـرهم للكتـاب والـسنة، بـل اشـرتطوا ارتبـاط 

                                                 
 .12سورة املمتحنة، اآلية  1
ورواه مـــسلم بلفــظ قريــب، كتـــاب .  الــسمع والطاعــة لإلمـــام مــا مل تكــن معــصيةالبخــاري، كتــاب األحكــام، بـــاب 2

 .  ية وحترميها يف املعصية وجوب طاعة األمراء يف غري معصاإلمارة، باب
 .11/336املرجع السابق، ، املصنف، اينعالرزاق الصنعبد  3
 . البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم 4



 

إن : "مــن ذلــك مــا أورده الــرازي بقولــه. التـصرفات واألوامــر بالــدليل الــشرعي مزكــى مــن قبــل العلمــاء
األمــة جممعــة علــى أن األمــراء والــسالطني إمنــا جتــب طــاعتهم فيمــا علــم بالــدليل أنــه حــق وصــواب، 

 إن أعمــــال األمــــراء والــــسالطني موقوفــــة علــــى فتــــاوى... وذلــــك الــــدليل لــــيس إال الكتــــاب والــــسنة
 1..."العلماء، والعلماء يف احلقيقة أمراء األمراء

تعــين حماولــة "وملــا كانــت املــصلحة املوكولــة إىل الــوالة هــي موضــوع املمارســة الــسياسية، الــيت 
مــع األخــذ يف االعتبــار واقــع حــال اجلماعــة، ) مــا جيــب أن يكــون(حتقيــق غايــات وأهــداف اجلماعــة 

، فإنـه ال ميكـن حتديـدها 2)"مـا هـو كـائن(ات األخـرى سواء يف الداخل، أو يف عالقاا مـع اجلماعـ
اعتمادا على النصوص التشريعية فحسب، أعين النصوص من القرآن والسنة اليت يطلق عليها آيات 
األحكام، وأحاديث األحكام، فاألوىل ال متثل إال جزءا يسريا من القـرآن الكـرمي، وكـذلك الثانيـة ال 

ذلك أن القرآن الكرمي ليس جمرد كتاب تشريعي، وال النـيب . لسنةمتثل إال حيزا حمدودا من مرويات ا
فكـان لزامـا .  جمرد مشرع، بل كالمها هاد للبشرية إىل سبيل السعادة اإلنسانية يف الدنيا واآلخرة�

علـــى الواليـــة العامـــة الـــيت أخـــذت بزمـــام أمـــر املـــسلمني، أن تتخـــذ منهمـــا مرشـــدا وهاديـــا يف حتديـــد 
ومن هنـا كـان تقييـد القاضـي منحـصرا يف التـزام . سعي إىل حتقيق هذه الغاياتغاياا، ويف منهج ال

النصوص التشريعية من الكتاب والسنة وقواعد االستنباط منهما باإلضافة إىل اإلمجاع، وكـان تقييـد 
 . طاعة ويل األمر بأن تكون يف املعروف، ألن مضمون املعروف أوسع من جمرد األحكام التشريعية

ن النصوص الشرعية ما هو قطعي ومنها ما هو ظين، فهل ميكن أن ترد مصلحة وملا كان م
 قطعية أو ظنية تعارض نصا قطعيا أو ظنيا؟ 

ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب ية: : : : للللب رش نصوص ا يةاماكية معارضة املصلحة لظواهر ا رش نصوص ا يةاماكية معارضة املصلحة لظواهر ا رش نصوص ا يةاماكية معارضة املصلحة لظواهر ا رش نصوص ا عاماكية معارضة املصلحة لظواهر ا ل ل ن عٕ ل ل ن عٕ ل ل ن عٕ ل ل ن ٕ    

ـــات الواقـــع والظـــروف املالبـــسة، والنـــاظر فيهـــا  وملـــا كانـــت املـــصلحة التدبرييـــة ختـــضع ملعطي
واقــع وفــق غايــة معينــة، فمــاذا لــو اتفــق أن تعارضــت املــصلحة يف ظــروف معينــة مــع يــسوس هــذا ال

 النصوص الشرعية؟ 

                                                 
ويقــول اإلمـام اجلـويين يف عبــارة رشـيقة جيمـل ــا ضـرورة تقيــد . 10/150الـرازي، تفـسري الــرازي، املرجـع الـسابق،  1

َن التدابري إذا مل يكن هلا عن الشرع صدر، فاهلجوم عليها خطر، مث قصاراها، إذا مل إ: "املصلحة بالشريعة وخضوعها هلا َ
 .266الغياثي، املرجع السابق، ص." تكن مقيدة مبراسم اإلسالم مؤيدة مبوافقة مناظم األحكام، ضرر

 .135، صاملرجع السابقتركي احلمد، السياسة بني احلالل واحلرام،  2



 

ـــه األحكـــام  ـــأن املـــصلحة ليـــست دلـــيال شـــرعيا مـــستقال تبـــىن علي صـــرح بعـــض املعاصـــرين ب
اجلزئيــة، فــال جيــوز ختــصيص شــيء مــن الكتــاب والــسنة باملــصلحة اــردة عنــد التعــارض، وخمالفتهــا 

جيعلهـــا مـــصلحة موهومـــة؛ مل خيـــالف يف هـــذا أحـــد مـــن األئمـــة األربعـــة ال يف أصـــوله لواحـــد منهمـــا 
 .  1وقواعده وال يف اجتهاداته اجلزئية

فـــإذا صـــح هـــذا املوقـــف بالنـــسبة للمـــصلحة التـــشريعية، فإنـــه ال يـــصح بالنـــسبة للمـــصلحة 
يت بينت املصاحل، عامة التدبريية ألن اعتبارها ال يتعلق بالتشريع، وإمنا بالتدبري، ذلك أن النصوص ال

يف بعــض األحيــان ومطلقــة أحيانــا أخــرى، وإذا حــدث تعــارض بــني هــذه النــصوص وبــني مــا يظهــر 
ألويل األمر من مصاحل عامة أو جزئية تـسنح هلـم، فـإن األمـر يوكـل إىل الرتجـيح بـني عمـوم املـصاحل 

 هـذه املـصاحل خمالفـة اليت توختها النصوص وبني ما يسنح من مصاحل يف واقع احلال، حىت لو كانت
 . للنص يف ظاهره

والـذي يــدل علــى ذلــك، أنــه علــى الــرغم مـن أن اإلمــام الغــزايل كــان كــشيخه إمــام احلــرمني، 
متشددا يف االعرتاض على ما نسب إىل اإلمام مالك من االسرتسال يف اتباع املصاحل، وعلى الرغم 

ود، إال أنـــه مل ميـــانع يف أن ختـــصص مـــن أنـــه حـــاول تقييـــد األخـــذ باملـــصلحة املرســـلة إىل أبعـــد احلـــد
 . 2املصلحة عموم النص، بل إنه نص على أن ذلك ال ينكره أحد

ومما يؤكد صحة ما ذكره الغزايل من أنه ميكن ختصيص عمـوم النـصوص باملـصلحة، هـو أن 
مثــة كثــريا مــن املــسائل أجازهــا العلمــاء، رغــم معارضــتها لعمــوم النــصوص مــن الكتــاب والــسنة، وإمنــا 

 :وا يف ذلك إىل املصلحة، ومن األمثلة على ذلكاستند
: الغيبــة، وهــي ذكــر املــسلم أخــاه يف غيابــه مبــا يكــره، حــرام بــنص القــرآن يف قــول اهللا تعــاىل

..)   ُ�_EaG _�َ�ْ[a6 #َ�a
 #ً�_EaG _�ُ...(3 ،إال أن العلماء أجازوها يف بعض الصور الـيت اقتـضتها املـصلحة ،
 احلكــم، وهــي مــصلحة دنيويــة راجحــة، واجلــرح يف رواة احلــديث كتزكيــة الــشهود وجتــرحيهم ملــصلحة

ـــة راجحـــة ـــسنة، وهـــي مـــصلحة ديني ؛ 1، ومـــا ذلـــك ســـوى نـــوع مـــن التخـــصيص4ملـــصلحة حفـــظ ال

                                                 
 . 358ملصلحة، املرجع السابق، صالبوطي، ضوابط ا: ينظر 1
 .1/299الغزايل، املستصفى، املرجع السابق، : ينظر 2
 .12سورة احلجرات، اآلية  3
. ذكــر أبــو حامــد الغــزايل األعــذار املرخــصة للغيبــة وحــصرها يف ســتة أمــور، لــيس منهــا واحــد مــن املثــالني املــذكورين 4
 .9/66إحياء علوم الدين، املرجع السابق، : ينظر



 

فـالفرق . ختصيص يف تنزيل احلكم الشرعي على الواقع، حيتاجه اإلمام بـشكل أوسـع لطبيعـة وظيفتـه
 يف أن اجتهــاد األخــري أوســع جمــاال مــن اجتهــاد بــني تقييــد القاضــي بــالنص، وتقييــد الــوايل بــه يكمــن

القاضي، وهي قضية مسلمة عند اجلميع، ألن وظيفة الوايل ختتلف عن وظيفة القاضي، مما يقتضي 
فالقاضـي . االختالف يف طبيعة اجتهاد كل منهما، رغم أن مرجع كل منهما واعتماده علـى الـشرع

 على الواقعة موضـوع القـضية، وينزلـه عليهـا بعـد جيتهد يف إدراك احلكم الشرعي الذي ينبغي تطبيقه
بينما يكتسي اجتهاد الوايل ). االجتهاد التنزيلي(النظر يف حيثياا ومالبساا لتحقيق مناط احلكم 

باإلضافة إىل ذلـك أبعـادا أخـرى، تتعلـق بـالنظر يف احلـال واملـآل ومـا ميكـن أن يرتتـب علـى تـصرفاته 
وهــذا األمــر ميكــن تأكيــده مــن ســرية . مــة أو بأغلبهــا أو ببعــضهامــن منــافع ومــضار تتعلــق جبميــع األ

 يف كثري من املواقف؛ كعزمه على مصاحلة غطفان مقابل ثلث مثار املدينة، على ما فيه من �النيب 
ّمتليك الكفار أمـوال املـسلمني ومـوادة املـشركني، وإبرامـه صـلح احلديبيـة علـى مـا يف بنـوده مـن الغـنب 

 . ي الرأي من االستكانة للعدوالظاهر وما ظهر باد
، 2ولــيس هــذا قــوال مبــا ذهــب إليــه عــدد مــن البــاحثني ممــن لــيس هلــم بــاع يف علــوم الــشريعة

كــالقول بــأن اإلمــام يــستطيع أن يغــري األحكــام الثابتــة بالنــصوص إذا اقتــضت الــسياسة الــشرعية أو 
لــوم مــن الــصدقات، أو إلغــاء حــد الــسرقة، أو إلغــاء حــصة املؤلفــة ق: املــصلحة العامــة ذلــك، مثــل

 مـن تـصرفات قـضى ـا � ورمبا يستند هؤالء إىل بعض ما أثر عن عمر 3...إلغاء عقوبة التغريب
وقــد رد علــيهم مجــع مــن العلمــاء وبينــوا أســاس تــصرفات اخللفــاء يف ... علــى غــري ظــاهر النــصوص

اـا، مـع إعمـال املعـارض ، وأنه مل يكن تغيريا للتشريع، وإمنـا تنـزيال للحكـم علـى الواقعـة حبيثي4ذلك
على أن أغلب ما جاء به هؤالء كـان تـسمية لألشـياء بغـري أمسائهـا .. الراجح يف أغلب هذه األمثلة

 . فأوقعهم ذلك يف أخطاء علمية جسيمة

                                                                                                                                            
لغيبــة مــن احملرمــات الــيت تتعلــق بــاألخالق وباملــصاحل ال الــشرائع، ولكــن الــشارع قــد نــص علــى حرمــة الغيبــة، وهنــا ا 1

وجدنا مصلحة قد عارضت نصا من الكتاب، لكن هذه املعارضـة ليـست يف مقـام التـشريع، وإمنـا يف مقـام تنزيـل احلكـم 
 .الشرعي

ء بـــدلوهم يف بعـــض املقارنـــات التـــشريعية، فـــأدى ـــم ذلـــك إىل وإمنـــا هـــم بـــاحثون يف جمـــال القـــانون حـــاولوا اإلدال 2
 .اخلوض يف أمور دقيقة ال يدركها إال احمليطون بالفقه وأصوله، مما أوقعهم يف أخطاء جسيمة

 . 176صبحي حممصاين، فلسفة التشريع يف اإلسالم، ص: من هؤالء 3
البـــوطي، ضــــوابط املــــصلحة، املرجــــع . 205-155القرضــــاوي، الــــسياسة الـــشرعية، املرجــــع الــــسابق، ص  :مـــنهم 4

 ... 143-127السابق، ص 



 

ومن هذه التصرفات ما هو مرتبط حبالة الضرورة، حيث جييز الشارع خمالفة أحكامه اجلزئية 
وقد ورد بيان لذلك عن اإلمام أمحد رمحه . يرفع هذه األحكام بسببهااستنادا إليها، أو مبعىن أصح 

، هـل يقـول بعـدم 1"ال قطـع يف عـذق وال يف عـام سـنة: "�اهللا تعاىل عنـدما سـئل عـن قـول عمـر 
، فقد فهم 2"ال، إذا محلته احلاجة على ذلك والناس يف جماعة وشدة: "قطع السارق يف جماعة؟ قال

ومعـىن . لق بإعمال الظروف املخففة يف املسألة املعينة وليس تغيـريا للحكـماإلمام أمحد أن األمر يتع
ذلك أن انتشار ااعة يف الناس ليس سببا إلباحـة الـسرقة باجتهـاد ويل األمـر وإسـقاط احلـد الـذي 

، وإمنا هي عامل لتخفيف العقوبة، علـى أن ينـضم إليـه عامـل آخـر وهـو 3رتبه الشارع على مرتكبها
اخلاصــة الــيت حتمــل صــاحبها علــى الــسرقة، فالــضرورات تبــيح احملظــورات، وتقــدر كــل عامــل احلاجــة 
 .ضرورة بقدرها

، ألن تغيـريه 4وليس هذا أيضا من تغيري التشريع الذي يدعيـه بعـض البـاحثني اليـوم للـسلطة
يعين تغيري خطاب الشارع، وخطاب الشارع قد مت وال مبدل لكلمات اهللا، وكـون احلـاكم جيتهـد يف 

ايا املوكولــة إىل اجتهــاده، أمــر مــسلم عنــد عامــة املــسلمني قبــل علمــائهم، ووجــوب رجوعــه إىل القــض
وحتـول . أهل العلم أمر ال ميكن املماراة فيه، أما تنفيذه هلـذا احلكـم فهـو حـق اكتـسبه بـصفة الواليـة

 لـيس ما اختاره ويل األمر من اجتهادات يف مـا أسـند إليـه مـن سـلطة الواليـة إىل واجـب علـى رعيتـه
فلــو تغــري . فيــه معــىن تغيــري احلكــم، ولكنــه حظــي بــالقوة اإللزاميــة كونــه صــادرا عــن صــاحب الــسلطة

احلاكم أو تغـري اجتهـاده النتقـل اإللـزام إىل االجتهـاد اجلديـد ومل خيـرج األمـر عـن كونـه اجتهـادا قبـل 
، بل هو أمر هالسلطة أو بعدها، فاإللزام أمر خارج عن ذات احلكم الشرعي الذي نتج عن اجتهاد

فمـــا يـــستدل بـــه هـــؤالء البـــاحثون مـــن كـــالم القـــرايف أن حكـــم . عـــارض وقابـــل للـــزوال يف أي وقـــت

                                                 
 .6/527ابن أيب شيبة، املصنف، املرجع السابق،  1
 .3/11ابن القيم، إعالم املوقعني، املرجع السابق،  2
احلاجـــة ليـــست مـــربرا للـــسرقة وال ســـببا لرفـــع العقوبـــة عـــن الـــسارق يف األحـــوال العاديـــة، إال أـــا تـــصبح كـــذلك يف  3
وال اليت تعم فيها الضرورات واحلاجات، حىت يصبح احلصول على مقومات احلياة أمرا عزيـزا، فيجعـل الـشارع للفـرد األح

 .حقا يف مال غريه مبوجب فرض التكافل االجتماعي، حيث ال يبقى للمسلم فضل مال أو طعام إال وألخيه فيه حق
رسـالة ، )حبث مقارن (إلباحة عند األصوليني والفقهاءاحلكم التخيريي أو نظرية ا، حممد سالم مدكور: ينظر مثال 4

لطة احلـاكم ، سـحممـد عبـد احلميـد أبوزيـد.  ومـا بعـدها335، صم1965 ،القـاهرة، دار النهضة العربية، 2 ط،دكتوراه
مـصطفى  ومـا بعـدها، 138، صم1984 ،القـاهرة، دار النهضة العربية، رسالة دكتوراه، يف تغيري التشريع شرعا وقانونا

، م1968-م1967، دمــــشق، دار الفكــــر، املــــدخل الفقهــــي العــــام: الفقــــه اإلســــالمي يف ثوبــــه اجلديــــد، د الزرقــــاءأمحــــ
1/191-192 . 



 

احلاكم يرفع اخلالف، ليس على ما فهموا منه، ألن املعىن املقصود منه هو أن القضية، الـيت حـازت 
. احلـاكمعلى قوة الشيء املقـضي بـه، ال جيـوز الفتـوى فيهـا هـي بالـذات علـى خـالف مـا حكـم بـه 

ولــيس معــىن ذلــك أن اتهــدين ملزمــون بتغيــري اجتهــادهم إذا مــا اختــار القاضــي وجهــا مــن الوجــوه 
وإذا قـسنا ويل األمـر علـى القاضـي، وهـو مقـصودهم باحلـاكم، فـإن ذلـك  .املمكنة للحكم الـشرعي

 اإلفتـاء يسري على املسائل االجتهادية اليت فـصل فيهـا ويل األمـر وأمـضاها علـى اجتهـاده، ال جيـوز
مبخالفته فيها من حيث إنه جيب طاعته فيما أمر به، أما تقرير احلكم الشرعي فيبقى على أصله يف 

فننتهي إىل أنه قـد تتعـارض املـصلحة مـع ظـواهر النـصوص الـشرعية يف بعـض األحيـان، . االختالف
 بتلـك بل قد ترتجح عليها يف حاالت يقتضي الظـرف فيهـا ذلـك، ولكـن ذلـك ال يعـين تـرك العمـل

 .النصوص، وإمنا هو إعمال ملقاصدها عندما تتعارض تلك املقاصد مع األشكال

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا نظر العقيل: : : : للللالفرع ا رشعي وا نظر ا تدبريية ملقومات ا نظر العقيلخضوع املصلحة ا رشعي وا نظر ا تدبريية ملقومات ا نظر العقيلخضوع املصلحة ا رشعي وا نظر ا تدبريية ملقومات ا نظر العقيلخضوع املصلحة ا رشعي وا نظر ا تدبريية ملقومات ا لخضوع املصلحة ا ل لل ل لل ل لل ل     للللل
 : تقوم الواليات الشرعية على عنصرين أساسيني

 . ملوىل عليهوهي الصدق يف األداء واإلخالص يف االجتهاد لصاحل الوالية وا: األمانة
وتعـــين العلـــم بـــاألمر املـــوىل فيـــه والقـــدرة علـــى القيـــام بـــه، والتهيـــؤ النفـــسي والعقلـــي : والقـــوة

 . 1واجلسمي ألدائه
ــــى أن تكــــون قائمــــة  ــــراد، عل ــــة العامــــة احلــــق يف الطاعــــة مــــن قبــــل األف ــــت الوالي ــــد أعطي وق

مـن االجتهـاد، لـذلك ولقـد سـبق أن ذكرنـا أن وظيفـة ويل األمـر تتـسع لنـوعني . مبقتضيات وظيفتهـا
فإن شرط طاعته ال يقتصر على أن تكون أوامره يف غري معصية، وإمنا أيضا بأن تكون يف املعروف، 
ويعين ذلك أن يكون ما يأمر به من املصاحل مستمدا مما تعـارف عليـه العقـالء ورضـيه الـشرع وحـث 

يـة، والـضوابط الـشرعية بيان استمداد املصلحة التدبري: عليه من شأم، فيتحصل من ذلك عنصران
 .لالجتهاد باملصلحة اليت ترتشح للتنفيذ فعال

                                                 
رغــم األمهيـــة الكبـــرية الـــيت يوليهـــا الفقهــاء قـــدميا لـــشروط الواليـــة وصـــفات املتــويل، فـــإن هـــذا األمـــر ال ميكـــن إدراكـــه  1

ه مؤسـسات متخصـصة يف كـل اـاالت للقيـام باملهمـة املنوطـة بالواليـة بالقدرات الذاتية لألشخاص، وإمنا البد أن تغطيـ
 . وهذا هو املقصود بالقوة والكفاية كشرط من شروط تولية الوالية العامة. العامة



 

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ تدبريية : : : : للللبببب متداد املصلحة ا تدبريية ا متداد املصلحة ا تدبريية ا متداد املصلحة ا تدبريية ا متداد املصلحة ا للللا     سـسـسـسـ

تــشرتك ثالثــة عوامــل يف التعــرف علــى املــصلحة التدبرييــة لتكــون مقبولــة إذا صــدرت ممــن لــه 
لق عليه الـشارع كل ما أمكن إدراجه ضمن ما أط: صالحية القرار بشأا؛ وتتمثل هذه العوامل يف

مث يف كــون . وأحــال عليــه يف كثــري مــن األمــور والتــصرفات الــيت ال تنــضبط بالتــشريع) املعــروف(اســم 
كمـا البـد أن يـستند التـصرف أيـضا إىل . التصرف مندرجا يف مقاصد الشريعة العامة منها واخلاصـة

حل، وفتح اـال فيـه للنظـر مقتضيات احلكمة واخلربة اإلنسانية فيما مل يتصد الشارع لبيانه من املصا
 .  فيما ينبغي عمله يف حينه

ٔٔ اوال اوال اوال اوال تحديد مضمون املصلحة " " " " املعروفاملعروفاملعروفاملعروف: ": ": ": "ٔٔ تحديد مضمون املصلحة ندا  تحديد مضمون املصلحة ندا  تحديد مضمون املصلحة ندا  لندا  لسـ لسـ لسـ     سـ

قرنت كثري من النصوص الشرعية وآثار الصحابة، اليت تـأمر بطاعـة والة األمـور وتنهـى عـن 
. �خمــالفتهم، هــذه الطاعــة بــشرط واضــح، هــو أال تكــون تلــك الطاعــة يف معــصية هللا وال لرســوله 

وأكثر منها ما ارتبط بـشرط آخـر، هـو معـىن إجيـايب أوسـع جمـاال مـن مـدلول الطاعـة وعـدم املعـصية، 
الذي ميكننا أن ننظر إليه كقيد سـليب، أو مبعـىن أصـح كحـد تقـف عنـده الواليـة العامـة ال ينبغـي هلـا 

لـسلطة، أال ، حيث تربز خالله زاويـة أخـرى للنظـر إىل تـصرفات ا)املعروف(جتاوزه، ذلك املعىن هو 
وقد أسس القرآن هلذه الفكرة يف قوله . وهي زاوية عدم جواز معصيتها فيما تأمر به إذا كان معروفا


Nٍ   .. : "تعاىلc-_Ea) l�ِ a8a$�ِ_Ea6 #َ�a
، حيث مثل ذلك مضمون البيعة اليت مسيت بيعة النساء، 1"..
 أنه �ن الصامت عن النيب وقد كتبت على الرجال قبل فرض اجلهاد كما ثبت يف حديث عبادة ب

بــايعوين علــى أن ال تــشركوا بــاهللا شــيئا وال تــسرقوا وال تزنــوا وال تقتلــوا أوالدكــم ... " :قــال ألصــحابه

، وهــو غــري املعــىن الــذي 2"...وال تــأتوا ببهتــان تفرتونــه بــني أيــديكم وأرجلكــم وال تعــصوا يف معــروف
 . 3 املعصيةتضمنته األحاديث اآلمرة بالطاعة للوالة على شرط عدم

وال ميكن القول إن املعروف الـذي أمـرت النـصوص بالطاعـة فيـه يقتـصر فقـط علـى أحكـام 
الشريعة، مبعىن أنه يشمل األوامر والنواهي الـشرعية فحـسب، وإمنـا يـشمل املعـروف كـل وجـوه اخلـري 
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وقــد علــم اهللا أن نبيــه ال يــأمر إال مبعــروف، إال أنــه شــرط يف النهــي عـــن : "يــةقــال اجلــصاص تعليقــا علــى هــذه اآل 3

أبــو بكــر اجلــصاص، ". عــصيانه إذا أمــرهن بــاملعروف لــئال يــرتخص أحــد يف طاعــة الــسالطني إذا مل تكــن طاعــة هللا تعــاىل
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مــوم املوافقــة لفطــرة اإلنــسان؛ منهــا مــا نــصت عليــه الــشريعة، ومنهــا مــا مل تــنص عليــه ولكنــه مــن ع
والذي نصت عليه من املعروف؛ منه مـا كـان علـى سـبيل اإلمجـال . اخلريات اليت أقرا فلم تنه عنها

ومنــه مــا كــان علــى ســبيل التفــصيل، وبــذلك يكــون املعــروف شــامال لكــل هــذه األنــواع، وهــو صــفة 

-a  :ُ$_�ُ�_" :يت متيزهم عن غريهم يف قوله عز وجلاملؤمنني ال �a�  0ٍـ_ nـ)ُ�  _V aـhِ-_�ُ� �ِ |ِ# nـ$�  aQ
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وخيــرج مــن معــىن املعــروف مــا ــت عنــه الــشريعة تفــصيال ومــا هــو يف معنــاه، كمــا خيــرج مــا 
ه، وإن نصت الشريعة على النهي عنه إمجاال وما يندرج حتته، وما أنكرته الفطرة الـسليمة ونفـرت منـ

 . ويعترب ذلك منكرا جيب حماربته ال جمرد معصيته. مل يرد يف الشريعة ي صريح عنه
ويتعـني املعــروف علــى املــسلم بـشروطه، كمــن مل يقــدر عليــه أحـد غــريه، أو بتعيــني صــاحب 
الواليـــة، وتكـــون الطاعـــة واجبـــة علـــى املـــرء املـــسلم الـــذي دخـــل يف البيعـــة يف كـــل معـــروف دعـــا إليـــه 

ويستثىن من الطاعة ما ليس مبعروف وال يندرج حتتـه، كـاألمر مبـا ال فائـدة منـه، أو . يةصاحب الوال
كان عبثا ظاهرا، أو ما مل تكن للدين وال جلماعة املـسلمني فيـه مـصلحة ظـاهرة أو معتـربة، أو كـان 

 كلـه فهـذا... غري مقدور عليه وفق اإلمكانات البشرية املتاحة، أو كان املـأمور عـاجزا عـن القيـام بـه
ال يـدخل يف مــسمى املعــروف الــذي أمرنــا بالطاعــة فيــه، رغــم أنــه ال يعــد معــصية نــص الــشارع علــى 

حـق : " يف ذلـك جامعـا بـني املعنيـني حيـث يقـول�ورمبا كـان مـضمون كـالم علـي . كوا كذلك
ة، فـإذا فعـل ذلـك كـان حقـا علـى املـسلمني أن مانـيـؤدي األ  أن حيكم مبا أنزل اهللا، وأناإلمامعلى 

 .  2"يسمعوا ويطيعوا وجييبوا إذا دعوا
ذلك أن أداء األمانة، اليت وكل ا أولو األمر، يتعدى جمرد التزام الكتاب والـسنة وأصـول االجتهـاد 
املعروفــة، بــل معنــاه القيــام علــى مــصاحل الــدين والــبالد والعبــاد مبــا يقتــضيه احلــال ومــا يتطلبــه املــآل، 

وقـــت وموجبـــات العلـــم واخلـــربة اإلنـــسانية املرتاكمـــة واملـــتمم ومرجـــع كـــل ذلـــك إمنـــا هـــو إىل أحـــوال ال
 .بعضها لبعض

إن املعــروف هــو مــا يقــره الــشرع ويتطلبــه العقــل الــسليم، وهــو مــا ينبغــي اإلقــدام عليــه مــن 
 أعمال يف وقت معني ويف ظروف معينة، حبيث لو تركه املرء لكان فيه معرة عليه واستحق اللوم مـن 

 

                                                 
 .110سورة آل عمران، اآلية  1
 .7/566 املصنف، املرجع السابق، ابن أيب شيبة، 2



 

ويقابلـه املنكـر، وهـو مـا ينبغـي دفعـه ورفعـه مـن األمـور . الـرأي تقـصريا وتفريطـاالعقالء، واعتربه أهـل 
احملذورة اليت تقع لبعض األمة أو لسائرها، وما ينبغي تركه من األعمال واألفعال اليت لو أقـدم عليهـا 

اخلـريات املعـروف بالنـسبة للواليـة العامـة يعـين اغتنـام . لكان إفراطا وورا وقلة تدبري يف نظر العقـالء
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ة يف أدائهـــا ملهمتهـــا، وحتقيـــق وهـــذه مـــسألة علـــى غايـــة مـــن األمهيـــة بالنـــسبة للواليـــة العامـــ
مكاسب مستمرة للدولة ولألمة، من خالل تعيني الغايات واألهداف وتوجيه الواقع مبا خيدمها مـن 

وهذه املصاحل ليـست مـن األمـور . أجل حتصيل املصاحل للجماعة، واالبتعاد ا عن الضرر واملفاسد
ة اتمـــع، وبالتـــايل فـــإن ســـبل ووســـائل الثابتـــة، فهـــي متغـــرية بتغـــري الظـــروف والزمـــان واملكـــان وحركـــ

حتقيقهــا متغــرية، علــى أن يكــون يف حتقيــق هــذه املــصلحة دعــم لقيمهــا ومبادئهــا وغاياــا يف احليــاة، 
 .   2وهو أمر ال ميكن أن حيصل بالقفز على الواقع، بل بالعمل وفق آلياته لضمان جناحه

يا Tيا Tيا Tيا Tرشيعة : : : : نننن رشيعة اع�د مقاصد ا رشيعة اع�د مقاصد ا رشيعة اع�د مقاصد ا     للللاع�د مقاصد ا

ية مفهومان، كما سبق أن بينا؛ مفهوم واسع ومفهوم ضيق؛ وينبين ملقاصد الشريعة اإلسالم
علــى التفريــق بــني املفهــومني، أن املفهــوم الــضيق يعــد مبثابــة قيــد وضــابط للمــصلحة موضــوع الواليــة 
العامة، بينما يعد املفهوم الواسع معلما موجهـا وجمـاال رحبـا لتحـرك الواليـة العامـة يف جلـب املـصاحل 

 .ودرء املفاسد
شــرعية التأســـيس، : حــدد اإلطــار املرجعـــي للــسياسة الـــشرعية مبراعــاة اعتبــارين أساســـينيويت

مبعــىن موافقــة األصــول العقيديــة للــسياسة الــشرعية، مث شــرعية املقــصد أو املــصلحة، مبعــىن أن ســعي 
ففاعلية الـسياسة إمنـا تقـاس . السياسة حنو حتقيق املصاحل يرتبط بالقيم العليا اليت وجدت من أجلها

دى قــــدرا علــــى حتقيــــق مقاصـــــدها دون أن تــــصاب باالنكــــسار، أو بإفــــساد بعــــض عناصـــــرها مبــــ
ينبغــي أن تكــون املــصاحل الــيت تــسعى الــسياسة إىل حتقيقهــا داخلــة يف منظومــة مقاصــد . 3األساســية

ومـن هنـا . الشريعة بوجه عام، واملقاصد اليت شـرعت الواليـة العامـة مـن أجلهـا علـى وجـه اخلـصوص
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، بـل عليهـا )أو األحكـام الـشرعية( أن تتقيد السياسة بعـدم خمالفـة النـصوص الـشرعية فإنه ال يكفي
فعمــل الواليــة .  فيمــا وجــدت ألجلــه، وإال فقــدت شــرعية هــذا الــسعييــصبأيــضا أن جتعــل ســعيها 

العامة من أجل حتقيق مصاحل خاصة مل تتول من أجل حتقيقها، خمالفة ملقصدها، وسعيها من أجل 
و تافهة غري معتربة شرعا، على حساب مصاحل أكثر أمهيـة أو أكثـر إحلاحـا، هـو مصاحل مرجوحة، أ

بـل إن عـدم الـسعي فيمـا ينبغـي فيـه الـسعي هـو أيـضا إخـالل بـشرعية هـذه . أيضا إخالل بشرعيتها
 .السياسة، ألنه تقصري فيما ينبغي عمله وترك لواجب مرتتب على كوا يف موقع املسؤولية

ل بوجود األمة ذاا واستخالفها ورؤيتها لنفسها ودورها، وطبيعة شرعية التأسيس تتص"إن 
، أمـــا شـــرعية 1..."الواليــة القائمـــة علـــى أحكـــام الــسياسة ومـــدى خـــصوصياا عـــن مفهــوم الـــسلطة

املقـــصد فتتعلـــق باألخـــذ بيـــد األمـــة مـــن أجـــل حتقيـــق أهـــداف اإلســـالم وغاياتـــه علـــى هـــذه األرض، 
 ... تطلبات اخلالفة القيمةوتعبيد اخللق هللا تعاىل والقيام مب

وكمــــا أن االجتهــــاد يف احلكــــم الــــشرعي يتطلــــب مــــن اتهــــد، عنــــد ختــــريج املنــــاط وتعيــــني 
البد من اعتبار املوافقة لقصد الشارع، ألن "املناسب، موافقة مقصد الشارع يف تشريعه للحكم، إذ 

 تصرفات الوالية يف ، فإن من شرط2"املصاحل إمنا اعتربت مصاحل، من حيث وضعها الشارع كذلك
املصاحل أن تكون هادفة إىل حتقيق مقاصد الشارع يف تشريع الوالية ذاا، ويف منح صاحب الوالية 

كـل : "وذلك بناء على قاعدة معروفة عنـد الفقهـاء وهـي. حق التصرف يف اال الذي تصرف فيه
تــصرف موافقــا فالبــد أن يكــون القــصد مــن ال. 3"تــصرف تقاعــد عــن حتــصيل مقــصوده فهــو باطــل

 .لقصد الشارع من تشريع الوالية وتفويضه السلطة هلا، هذا من جهة
ومن جهة أخرى، البد أن يشرتط يف حتقيق بعض املقاصد أال يعود حتقيقها باإلبطال على مقاصد 
أخرى أعلى منها يف ترتيب الشارع للمقاصـد، سـواء كـان هـذا الرتتيـب للمقاصـد فيمـا بينهـا، أم يف 

 .د الواحدمراتب املقص
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وملا كانت الشريعة هي أساس هذا احلـق يف التـصرف، وكـان األصـل يف احلـق التقييـد، كونـه 
، فإنــه 1مقيـدا ابتــداء مبــا قيدتــه بــه الــشريعة، وكانــت املقاصـد مــن عناصــر التقييــد املتعــددة يف الــشريعة

النظر ميكــــن أن يتــــصور الفعــــل مــــشروعا يف ذاتــــه بــــالنظر علــــى اســــتناده إىل حــــق، وغــــري مــــشروع بــــ
كمـا يـربز تقييـد تـصرفات . 2الستعماله يف غري غايته، أو ملناقـضته لـروح الـشريعة أو قواعـدها العامـة

الوالية العامة باملقاصد باملعىن الضيق، يف املنع من املـساس بـاحلقوق الفرديـة ممـا يتـصل حبفـظ الـدين 
 .إال حبقها... والنفس واملال والنسل والعرض

ضارب املــصاحل العامــة مــع املــصاحل اخلاصــة أو احلقــوق الفرديــة، عنــدما تتــ: ومــن أمثلــة ذلــك
فـإن املــصلحة العامـة ال تــسوغ لـويل األمــر التـدخل يف شــؤون األفـراد يف كــل ظـرف يغلــب علـى ظنــه 
فواــا بعــدم التــدخل خالفــا لــبعض البــاحثني، حيــث ميثــل لــذلك مبنــع االحتكــار والتــسعري اجلــربي، 

، فاالستناد إىل هذه األمثلة من أجل 3فع خطر طارئ على البالدوتوظيف األموال على األغنياء لد
التعميم لقاعدة تسليط الوالية على احلقوق الفردية أمر غري مسلم، من حيث إن املـسوغ ملثـل هـذه 
األحكـام ال يـستند إىل مطلـق املـصلحة العامـة، ألنـه لـو جـاز ذلـك لكانـت كـل احلقـوق كـأل مباحـا 

وإمنـا يـستند إىل قواعــد . تحالهلا والتــذرع يف ذلـك باملـصلحة العامــةللحـاكم ومل يردعـه شــيء عـن اسـ
شرعية تعضد املصلحة العامة، حبيـث يكـون إهـدار هـذه احلقـوق واالنتقـاص منهـا مـستندا إىل دليـل 

كــأن يــأيت النـاس بتــصرف مينــع منـه الــشارع كمثــال االحتكـار، أو حيــدث تقــصري أو اعتــداء : شـرعي
أو أن املــسامهة يف ذلــك هــو واجــب شــرعي علــى األفــراد كمثــال دفــع مــن األفــراد كمثــال التــسعري، 

أمــا مـن دون ذلــك فــإن املقاصـد تقيــد مــن . اخلطـر الطــارئ علـى الــبالد عنــد عجـز الدولــة عــن ذلـك
 .  حرية الوالية العامة يف القيام بأعمال لصاحل اجلماعة إذا كان يف ذلك إهدار للحقوق اخلاصة

ــــزام إن املقــــصود بانــــضواء املــــصلحة د اخــــل املنظومــــة التــــشريعية العامــــة، ال يعــــين جمــــرد االلت
بالنـــصوص التـــشريعية، ولكنـــه يعـــين االنـــسجام الكلـــي مـــع مقتـــضيات العقيـــدة والـــشريعة واألخـــالق 
اإلسالمية واآلداب الشرعية، وهي كلها خاضعة ملا جاء به الكتاب والسنة من قيم ومعايري حاكمة 

ن مــن املفــاهيم الــيت جيــب أن تــصحح يف فكرنــا اإلســالمي لــذلك فــإ. علــى الــسلوك الــسياسي وغــريه
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املعاصــر، االعتقــاد بــأن شــرعية املــصاحل واملقاصــد مقــصورة علــى عــدم خمالفــة نــص خــاص أو جزئــي، 
 .ألن هذا يعد فهما ضيقا للمنهج الشامل للحياة اإلنسانية اليت جاء ا اإلسالم

 ورغباــا، ولكــن مــن حيــث تقــام فــإن اإلســالم يقــوم املــصلحة ال مــن حيــث أهــواء النفــوس
، ويعتـــرب ســـعي اإلنـــسان يف هـــذه الـــدنيا مقدمـــة للحيـــاة احلقيقيـــة يف 1احليـــاة الـــدنيا للحيـــاة األخـــرى

اآلخــــرة، وهــــو مــــا مييــــز خــــصوصية احلــــضارة اإلســــالمية يف التعامــــل مــــع الكــــون ومــــنهج االنتفــــاع 
لتطـوير اتمـع، وقـد حتـدث وهذا مؤشر مهم جدا يف توجيـه عمـل الـسلطة ومـشاريعها . 2مبوجوداته

عنها الدهلوي يف بسطه لالرتفاقات وأنواعها وتـدرج اإلنـسان فيهـا، إىل أن خلـص إىل مـا يظهـر يف 
كمـا جتلـى . 3... األمم من إجياد صناعات ملواد الرتف والزينة الفاحـشة وأن هـذا ممـا ميقتـه اإلسـالم

وهـم يف (وى ابـن األثـري أن املـسلمني  وما أخـذ بـه نفـسه ووالتـه؛ إذ ر�هذا امللمح يف سرية عمر 
قــد بنــوا دورهــم بالقــصب يف البــصرة والكوفــة، مث ملــا ) أغلــبهم اجلــيش الــذي أرســل للفــتح يف العــراق

افعلـوا وال يزيـدن أحـدكم علـى : " يف البنيـان، فـأذن هلـم وقـال�نشب ما احلريق، استأذنوا عمر 
 .4"نة تلزمكم الدولةَْثالثة أبيات وال تطاولوا يف البنيان والزموا الس

وإذا كــان مــن هــدي اإلســالم تغليــب الــسعي يف طلــب اآلخــرة للــنفس، علــى طلــب الــدنيا، 
ُُواالكتفـاء مـن هــذه بـالبالغ، فإنــه جعـل مــن القربـات طلـب الــدنيا للغـري والــسعي يف حتـصيلها، قــال 

 الـدارين لكـل وال ننـافس ألنفـسنا إال يف مـصاحل اآلخـرة، وننـافس يف مـصاحل: "العز بن عبـد الـسالم
وهذا ما يفسر ما يظهر من تـضارب النـصوص الـشرعية بـني ذم الـدنيا وتزهيـد . 5"من لنا عليه والية

املؤمن فيها، وبـني احلـث علـى القيـام مبـصاحلها ودعـم أسـباب القـوة والعـزة للمـسلمني، واحلـث علـى 
ربـات، بـل أوجـب اإلعداد لذلك، فالقيام ا لصاحل عموم األمـة مطلـوب شـرعا وهـو مـن أفـضل الق

وال خيفى دور الوعي ذه املعاين السامية يف تقومي سلوك القائمني على الوالية العامة، ... الواجبات
 . وتوجيه تصرفام حنو األهداف والغايات الشرعية يف سبيل مصاحل األمة
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ثا Tثا Tثا Tثا Tاحلمكة واملعرفة واخلربة احلمكة واملعرفة واخلربة احلمكة واملعرفة واخلربة احلمكة واملعرفة واخلربة : : : : لللل    

 مكاسـب لإلنـسان تكونـت عـرب الـزمن، كلهـا... احلكمة والعلم واخلـربة والتجربـة اإلنـسانية
يـربهن ابـن . وهي من األمور اليت ندب اإلسالم إىل االسـتفادة منهـا واسـتثمارها فيمـا ينفـع اإلنـسان

علـــى أن الـــشارع أوجـــب علـــى املـــسلمني االســـتفادة مـــن ) فـــصل املقـــال(رشـــد باألدلـــة الـــشرعية يف 
ذلــك أن املعرفــة واحلكمــة قــد . يــة والعمليــةاحلكمــة اإلنــسانية وتراكماــا عــرب الــزمن يف العلــوم العقل

حصلت لإلنسان عرب تـراكم وتناقـل بـني علمـاء العـصور واألمـم املختلفـة، وأنـه ال ميكـن لفـرد مهمـا 
كـــان ذكـــاؤه وعبقريتـــه أن يـــستقل مبعرفـــة شـــيء مـــن العلـــوم مـــستغنيا عـــن غـــريه يف حتـــصيل مبادئهـــا 

. 1 تعــاىل كمـا أن النقــل حجـة لــه أيــضاكمــا ذكـر عــدد مـن العلمــاء أن العقــل حجـة هللا... وفروعهـا

#|G cِ#ْ�%ِـ�_ِ{        (: قال اهللا تعـاىل nـ$�	 a{�ُـ%a�ِ� aQ	av�ِS�ْ	a
 a�#َ�.ِ�ْ	 c�ciaEa) #a$ْ�av َْ�a
 �ِ#a$z�a�ْ�#ِG #a$َ�c3c� #a$ْ�a3_�َ� _�َ%َ�...(2 .
ـــيس اخلـــرب عـــن  ـــاب، فهـــو ل احلكـــم وعطـــف امليـــزان علـــى الكتـــاب يعـــين أن امليـــزان شـــيء غـــري الكت

وهـو احلـق " :الشرعي، وإمنا هو ميزان العقول السليمة ومـا تدركـه مـن حكمـة وعـدل، قـال ابـن كثـري
 .3"الذي تشهد به العقول الصحيحة املستقيمة املخالفة لآلراء السقيمة

والرتبـــاط الواليــــة العامـــة بــــالعلم واخلـــربة، شــــدد العلمـــاء يف شــــروطها وبـــالغوا يف االحتيــــاط 
جيدوا من ميكن أن تتوفر فيه كل تلك الشروط، ذهبـوا مـذهبا آخـر، وهـو اجلمـع لذلك، حىت إذا مل 

بني هذه اخلربات عن طريق إشراك أهلها يف والية األمـر؛ فعنـدما خلـص احلكـم إىل غـري أهـل العلـم 
فــذهب عــدد مــنهم يف . بالــدين وأحكامــه، أفتــوا بوجــوب إشــراك العلمــاء مــع األمــراء يف واليــة األمــر

أــم األمــراء والعلمــاء مجيعــا؛ أمــا األمــراء فــألن أصــل "املــذكورين يف القــرآن إىل " مــرأويل األ"تفــسري 
وأمــا العلمــاء فــألن ســؤاهلم واجــب متعــني علــى اخللــق وجــوام الزم، . األمــر مــنهم، واحلكــم إلــيهم

 . 4..."وامتثال فتواهم واجب
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ان مــن العلمــاء مــن وهــذا عــام يف كــل العلــوم الــيت البــد منهــا يف القيــام بأمانــة احلكــم، فكــ
، وذلـك مـن أجـل تكميـل النظـر يف 1أوجب علـى أويل األمـر تعلـم هـذه العلـوم ومنهـا علـم الـسياسة

املصاحل العامة، فال جرم أن دعا مجع من املعاصرين إىل ضم أصحاب العلوم واخلربات املختلفة مـن 
ي احليـاة وتفـرع العلـوم كافة امليادين الـيت حتتاجهـا الدولـة إىل جمـالس الـشورى، وذلـك لتـشعب منـاح

 .   وتعقيدها
وعليه فإن االستفادة مما أنتجته العلوم املختلفة من معرفة ومن خربات يف كل ميادين احلياة 
ممــا لــه عالقــة بــأداء الواليــة العامــة ألمانتهــا يعــد واجبــا البــد عليهــا أن تــسعى إىل حتــصيله بالوســائل 

واستلهام الطرق الناجعـة يف تـصريف أمـور الدولـة، املمكنة، ومن ذلك تطور أساليب احلكم وآلياته 
 عنـــدما �روى الطـــربي يف تارخيـــه أن عمـــر . ويف حتقيـــق نزاهـــة احلكـــم والتوفيـــق يف حتقيـــق أهدافـــه

: أكمــل زيارتــه للــشام وهــم مبغادرــا، خطــب يف النــاس وذكــر هلــم األعمــال الــيت أجنزهــا هلــم مث قــال
، وذلـك 2"فبلغنـا، نعمـل بـه إن شـاء اهللا وال قـوة إال بـاهللاِْفمن علم علم شيء ينبغي العمل بـه "... 

 . ليفتح هلم اال لالقرتاح واملبادرة، وليتصرف ويل األمر عن علم حباجام وليستفيد من خربام
الدولة اليت ال متلك الوسـائل ملـسايرة التغـريات االجتماعيـة ال تـستطيع أن حتـتفظ "ذلك أن 

 الــيت جتهــل قواعــد االجتمــاع وأســسه، ال تــستطيع إال أن تكــون دولــة الــسياسة"، كمــا أن 3"ببقائهــا
واألمـر . 4.."تقوم على العاطفة يف تـدبري شـؤوا، وتـستعني بالكلمـات اجلوفـاء يف تأسـيس سـلطاا

يتعلق بكافة جماالت اخلربة اإلنسانية، وعلى هذه اخلربة اعتمدت مادة الكتب اليت ألفت يف األدب 
شـــكل نـــصائح للـــسلطان، إال أنـــه ال أحـــد ميـــاري يف أن األخـــذ ـــا واجـــب الـــسياسي، وظهـــرت يف 

عليــه، وأنــه حماســب علــى التفــريط فيــه، رغــم أن العلمــاء الــذين كتبــوا يف هــذا اــال كــانوا يتحــرون 
األدب مــــع الــــسلطان، يف صــــياغتها علــــى شــــكل توجيهــــات ونــــصائح يف هلجــــة املخلــــص املتــــودد 

ومنـه أيـضا تنصيـصهم ... يف العـدل والـشورى والرفـق بالرعيـةذكر سري امللوك : العطوف، ومن ذلك
. على ما ينبغي عليهم اختاذه من تدابري يف تسيري اململكة حىت تتم هلم املصاحل على الوجه املطلوب

                                                 
حممـد حـسن : قدامة بن جعفر، السياسة من كتاب اخلـراج وصـناعة الكتابـة، شـرح وتعليـق: الينظر على سبيل املث 1

أن : البـاب الثـامن: "حيـث خـصص لـذلك بابـا مـن كتابـه حتـت عنـوان. 53، ص1981الزبيدي، دار الرشيد، بغـداد، 
 "النظر يف علم السياسة واجب على امللوك واألئمة

 .3/166ع السابق، الطربي، تاريخ األمم وامللوك، املرج 2
 .نقله عن بعض علماء االجتماع. 42مالك بن نيب، شروط النهضة، ص: ينظر 3
 .42 املرجع نفسه، ص 4



 

ونضرب مثاال على ما ذكرنا ما جاء عن ابن حزم فيمن ينبغي على السلطان االستعانة به يف تدبري 
وه الكتــاب ووجــوه األطبــاء والعلمــاء والقــضاة واألمــراء قومــا ذوي آراء ويتخــذ مــن وجــ: "ملكــه، قــال

سديدة، وكتمان للسر، فيجعلهم وزراءه الذين حيضرون جملسه ويالزمونـه يف التـدبري جبميـع مـا قلـده 
 . 1"اهللا تعاىل من أمور عباده
اعتهم تبــع والتحقيــق أن األمــراء إمنــا يطـاعون إذا أمــروا مبقتــضى العلــم، فطــ: "قـال ابــن القــيم

والعلـم هنـا يـشمل كـل مـا . 2.."لطاعة العلماء، فإن الطاعة إمنا تكون يف املعروف ومـا أوجبـه العلـم
يقـــع عليـــه اســـم العلـــم، ســـواء كـــان متعلقـــا بالـــدين أم بالـــدنيا، ومـــصاحل الـــدين والـــدنيا يف اإلســـالم 

 لـو كانـت متشابكة ومتصل بعضها ببعض، ال تنفك إحدامها عـن األخـرى ألن كـل مـصلحة، حـىت
 ...دنيوية، ينظر إليها من حيث تقام احلياة الدنيا لآلخرة

ُُواإلسالم اعتمـد العلـم يف كـل قـضاياه العقيديـة والتـشريعية وحـىت اخللقيـة، واختـذ مـن األدلـة 
وملا كانت املصلحة هي حمور احلركة والفعل السياسيني، . العقلية والعلمية طريقا إىل معرفة وجود اهللا

 ا شرط لتحقيقها يف الواقع، والوصول بالسياسة إىل أهدافها عمال، ولقبول هـذه احلركـة فإن العلم
ودور العلــم هــو تبــني املــصلحة بــشروطها وضــوابطها نظــرا، ووضــع الوســائل وتــوفري . وصــحتها شــرعا

 األسباب لتحققها واقعا، وهو أمر ال ميكن إدراكه إال باالعتماد على أهل العلم والتجربة واخلربة يف
 . كل جمال

وقد اعتمد الفقهاء يف تفريع أحكام الواليات على العلم واخلربة والتجربة اإلنسانية مبا ينفع 
النــاس وحيقــق هلــم احليــاة الكرميــة، فقــد أســسوا كثــريا مــن أحكــام احلــسبة مــثال علــى حــصاد املعرفــة 

الرقابـــة علـــى : الاإلنـــسانية يف اـــاالت االجتماعيـــة واالقتـــصادية، فجعلـــوا مـــن مهـــام احملتـــسب مـــث
أصحاب الصنائع املختلفة، لـضمان التـزامهم بقواعـد مهنـتهم، حيـث متثـل هـذه القواعـد مثـرة املعرفـة 
اإلنسانية يف كل جمال من تلك اـاالت، لتـصري قـوانني تفـصل احلقـوق وااللتزامـات املتعلقـة بتنظـيم 

 .3املختلفةاحلياة االجتماعية واالقتصادية مبا تزخر به من أنواع املعامالت 

                                                 
سـليمان معتـوق الرفـاعي، دار : عبد اهللا بن يوسف بن رضوان املالقي، الشهب الالمعة يف السياسة النافعة، حتقيق 1

 .335، ص2002املدار اإلسالمي، بريوت، 
 .1/10 اجلوزي، إعالم املوقعني، املرجع السابق، ابن القيم 2
ما سجله عبد الرمحن بن نصر الشيزري يف كتابه اية الرتبة يف طلب احلسبة، حيث يضع للمحتسب : مثال ذلك 3

مواصفات وشروطا ينبغي عليه أن يفرضـها علـى أصـحاب كـل مهنـة لـضمان أدائهـا علـى وجههـا وحـىت ال يتـضرر النـاس 



 

وهذا ما ينبغي على املستوى السياسي أيضا، داخليا وخارجيا، فإذا أرادت دولة املسلمني، 
مثال، أن تدخل يف معاهدة مع دولة أخرى حول قضية من قضايا السلم أو احلرب، فإن ويل األمر 

 بأهـل العلـم ال جيوز له أن يبدأ يف املفاوضات مع الطرف اآلخر إال بأخذ العدة لذلك، باالسـتعانة
واخلربة يف ااالت ذات الصلة، ويكلـف مـن يقـوم بدراسـة موقـف الدولـة مـن كـل جوانبـه، وموقـف 
الدولــة املفاوضــة أيــضا ليعــرف إمكاناتــه وحاجاتــه، ومــا ميكــن أن جينيــه مــن مثــل تلــك املعاهــدة، ومــا 

فاســـد وبـــني الفوائـــد ميكـــن أن خيـــسره، مث يبـــين قـــراره علـــى أســـاس املوازنـــة والرتجـــيح بـــني املـــصاحل وامل
 .. واخلسائر اليت تنتج وفق هذه املعطيات

ومثـــل هـــذا املوقـــف يقـــوم بـــه كـــل أحـــد حـــريص علـــى مـــصاحل بلـــده، ويـــستوي فيـــه املـــسلم 
والكافر، ولكنه من وجهة النظر الشرعية أمر مطلوب، بل هو واجب على الواليـة العامـة مـن موقـع 

ل ما يقتضيه املوقف لكانت مقـصرة يف هـذه املـصاحل، األمانة اليت اضطلعت بالقيام ا، ولو مل تفع
فكيــف إذا بــدت هلــم .. والســتحق القــائمون عليهــا العقوبــة مــن اهللا تعــاىل واحملاســبة مــن جهــة األمــة

املصلحة وتركوها أو تغاضوا عنها ألي سبب من األسباب؟ إن هـذا املوقـف يعـد جرميـة خيانـة ضـد 
 .    الدين وضد األمة

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب تحديد املصلحة الضالضالضالض: : : : للللب ية  رش تحديد املصلحة وابط ا ية  رش تحديد املصلحة وابط ا ية  رش تحديد املصلحة وابط ا ية  رش لوابط ا ع لل ع لل ع لل ع     ل

ملــا كــان حتديــد املــصلحة التدبرييــة املنوطــة بالواليــة العامــة، ومــن مث حتــصيلها، خيــضع لــسبل 
ــــصعيد الــــداخلي  ــــى ال ــــرية تفرضــــها مــــوازين الــــسياسة عل االجتهــــاد والنظــــر املختلفــــة والعتبــــارات كث

 ختــضع الــسياسي لقــوانني ومــن الــصعوبة مبكــان أن. واخلــارجي، فــإن عمليــة ضــبطها تتــسم بالتعقيــد
حمددة صارمة ال ميكن له تعديها، وإمنا لك أن تضع له هوامش للحركة واملناورة ليتمكن من التدبري 
واإلبداع يف أساليب احلكم واإلدارة من غـري تكبيـل لـه حـىت يـصبح جمـرد آلـة تـدور بـاطراد ال تعـرف 

ع الــضوابط الــيت تنــضبط ــا املــصلحة هــذه احملاولــة تــستجم. هلــا وجهــة وال تــسعى إىل غايــة أو ايــة
لتكون خاضعة ملـوازين النظـر الـشرعي والعقلـي الـسليم، وبالتـايل لتكـون موافقـة للـشرع ومقبولـة عنـد 

، مــن حيــث إن صــاحب الواليــة قــد بــذل جهــده يف حتديــد معاملهــا ويف حتــصيلها، وســلك 1العقــالء

                                                                                                                                            
... منها أنه أمره أن يلزم الطبيب بأن يكون معه معدات معينة، وأدوية معينة ليـستخدمها عنـد احلاجـة.. .بالتفريط فيها
 . يف كتابه معامل القربة يف طلب احلسبة بابن األخوة القرشياملعروفحممد بن حممد بن أمحد وكذلك فعل 

". لب من الشارع إمنا هو التقرير ال التغيريوالغا: "قال اآلمدي. وذلك أن الشارع ال خيالف ما يقتضيه العقل عادة 1
 .2/189اإلحكام، املرجع السابق، 



 

 تضييع، فأبرأ ذمته يف أداء ما وكل سبل ذلك مبا عليه فعله من غري جهل أو تقصري، وال تعسف أو
 :، وهي تتلخص يف ستة ضوابط1إليه

ية: : : : ٔٔٔٔاوالاوالاوالاوال يةتقدير اخلربة ا يةتقدير اخلربة ا يةتقدير اخلربة ا  لعلملعلملعلملعلمتقدير اخلربة ا

إضافة إىل اخلربة ، 2أن يقوم تقدير املصلحة بناء على اخلربة العلمية والفنية املتخصصةالبد 
مني، مــن وأن حيظــى تقــديرها بالعنايــة الــيت جيــب أن حيظــى ــا التــصرف يف شــؤون املــسل .الــسياسية

إجراء البحوث والدراسات الالزمة الختاذ القرار، من أجل وضع األمور يف نصاا، والدقة يف تقدير 
فاختـــاذ الوســـائل العلميـــة، وإجـــراء الدراســـات النظريـــة وامليدانيـــة والتطبيقيـــة، خطـــوة . مـــصاحل األمـــة

لمــــاء األمــــة يف كــــل ضــــرورية الختــــاذ أي قــــرار يف الــــشؤون العامــــة للدولــــة، ممــــا يوجــــب االســــتعانة بع
 أحـدث وسـائل عـصره يف تقـديره للعطـاء العيـين إىل � فقد جلأ عمر .3االختصاصات املرتبطة ا

يف معايري التقدير، وهـو التقـدير علـى الطبيعـة، إذ مجـع سـتني مـسكينا، وأطعمهـم الطعـام، وأحـصى 
 . 4جريبني يف الشهرما أكلوا فوجده خيرج من جريبني، ففرض لكل إنسان منهم ولعياله 

يا Tيا Tيا Tيا Tسة: : : : نننن سةمراعاة الواقع والظروف املال سةمراعاة الواقع والظروف املال سةمراعاة الواقع والظروف املال     ببببمراعاة الواقع والظروف املال

 أن يؤخذ بعني االعتبار الظروف املالبسة للوقـائع الـيت لتقدير املصلحة يف تصرف ما، البد
تستدعي التصرف سواء ما تعلـق منهـا باجلوانـب الـسياسية للدولـة، أو االقتـصادية، أو االجتماعيـة، 

فال جيوز إعمـال .  يزيد يف حتديد املصلحة ويقلل من جمال نسبيتهاوهو معيار آين 5...أو العسكرية
، أو  اجلديـــد، وال النظـــر يف مـــدى انـــسجامها معـــهنتـــائج معرفـــة قدميـــة مـــن غـــري جتربتهـــا علـــى الواقـــع

                                                 
اختـاذ القـرار : عبـد العزيـز بـن سـطام يف رسـالته: استعمل فكرة إبراء الذمة اليت تعد الغاية من اختاذ القرار باملـصلحة 1

 .باملصلحة، وقد سبق ذكرها
نظريـة التعـسف يف : ، وانظـر كتابـه 191، صملرجـع الـسابق ا،خصائص التشريع اإلسـالمي، فتحي الدريين: ينظر 2

 .20، صهـ1401 ،بريوت، مؤسسة الرسالة، 4، طاستعمال احلق
 ،)تـشريعات الدولـة(مثة دراسة ألحد الباحثني الشيعة يعدد فيها مصادر تشخيص املصلحة يف األحكام احلكومية  3

 ترجــع يف ،مث وضــع هلــا مخــسة ضــوابط. املعرفــة اإلنــسانية و، العلــمء، بنــاء العقــالالعــرف: وقــد حــصرها يف ثالثــة مــصادر
جمملهــــا إىل موافقــــة الــــشريعة ومراعــــاة ترتيــــب املــــصاحل، وبنائهــــا وفــــق العلــــم واملعرفــــة املعاصــــرة، واقتــــصارها علــــى القــــوانني 

 ، األعظـم مؤسـسة الرسـول، جملـة قـضايا إسـالمية، األحكـام احلكوميـة واملـصلحة،سيف اهللا الصرامي: نظري. االجتماعية
 .320-312ص  ،هـ1417 ، العدد الرابع، إيران،قم

 182ص ، املرجع السابق، عمر بن اخلطاب،سليمان الطماوي: ينظر 4
 .192ص ، املرجع السابق، خصائص التشريع اإلسالمي،فتحي الدريين: ينظر 5



 

وقــد نــاقش العلمــاء قــدميا مــسألة حكــم . حتقيقهــا لألهــداف املرجــوة وفــق معطيــات الظــرف احلــايل
شرعي لكل حادثة، إذا كان اتهد قد اجتهد فيهـا وتوصـل إىل حكـم جتديد االجتهاد يف احلكم ال

ــــة اجلديــــدة، أم  ــــد االجتهــــاد للحادث شــــرعي، مث عرضــــت عليــــه مــــرة أخــــرى، هــــل جيــــب عليــــه جتدي
يستــصحب اجتهــاده الــسابق؟ ومــنهم مــن أوجــب عليــه أن ينظــر يف األدلــة ثانيــة ليــستخرج احلكــم 

 هـذا يف احلكـم الـشرعي. 1دالل مـا مل جيـده مـن قبـل وعلة ذلك أنه قد يظهر له من االست.الشرعي
 اليت شـأا التغـري والتبـدل يف ،، فكيف باالجتهاد يف املصاحلالذي يعتمد على أصول ثابتة ومعروفة

 كل حني؟

ثا Tثا Tثا Tثا Tنظر يف املال: : : : لللل نظر يف املالا نظر يف املالا نظر يف املالا ٓٓا ٓٓ  لللل

وجــوب النظـــر يف املــآل املتوقـــع مــن التطبيـــق كـــيال تكــون النتـــائج خمالفــة للمـــصاحل احلقيقيـــة 
، مما يستدعي الدراسات التمهيدية املتأملة واملتأنية يف مدى تأثري ما ميكن 2لمسلمني عامةللدولة ول

أن يتخذ من تشريعات على واقع األمة ومستقبلها، كما يستدعي االستفادة مـن التجـارب الـسابقة 
  يف سياســته ــذا املــنهج،�ولقــد عمــل النــيب . للدولــة اإلســالمية ذاــا، وجتــارب غريهــا مــن الــدول

 مـن املنـافقني؛ �وهو بنـاء تـصرف يف احلاضـر وفقـا ملـا يرتتـب عليـه يف املـستقبل؛ مـن ذلـك موقفـه 
فقد كان يعلمهم بأشخاصهم، ولكنـه مل يعـاقبهم ومل يعمـد إىل قـتلهم رغـم مـا صـنعوا مـن العـصيان 

ل  قـا3 أن يقتل رأسهم وهـو عبـد اهللا بـن أيب بـن سـلول�واإلرجاف يف املدينة، وعندما أراد عمر 
     .4"دعه ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه: "�له النيب 

لكل مفطوم مـن أطفـال املـسلمني عطـاء مـن بيـت  حني فرض � ومن ذلك موقف عمر
 ذلــك أن األمهــات يــستعجلن فطــام أطفــاهلن مــن أجــل االســتفادة مــن هــذا املــال، مث تبــني لــه بعــد
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اء لكل مولود يولد يف اإلسالم، حىت ال يضار بذلك أطفال العطاء، فألغى هذا القرار، وفرض العط
 . 1املسلمني

وجــود خطــر : وأجــاز اجلــويين لإلمــام أن يقتطــع مــن أمــوال األغنيــاء حبــسب ثــالث حــاالت
فعلـــي، فيجـــب علـــى األغنيـــاء بـــذل األمـــوال لـــذلك، وجيـــوز لإلمـــام أن يكلفهـــم بالـــدفع مـــن فـــضل 

 للخطر، فيجب على اإلمـام التحـرك وحيـرم عليـه االنتظـار إىل توقع أكيد أو راجح: والثانية. أمواهلم
 .  حلول اخلطر، وحكمها كاحلالة األوىل

أمـــا الثالثـــة، فهـــي حيـــث يكـــون اخلطـــر غـــري موجـــود وال متوقـــع، ولكـــن احلكمـــة والتـــدبري يقتـــضيان 
اختـار ف. اإلعداد من أجل القيام بواجب اجلهاد، فهذه حمل االجتهاد واختالف النظـر بـني الفقهـاء

اجلويين جواز ذلك ألن اجلهـاد فـرض، وألن تقاعـد املـسلمني عنـه يـؤدي إىل جتاسـر الكفـار علـيهم، 
وعلل رأيـه هـذا بـأن االحتيـاط يف أمـور . فال جيوز تعطيله كما ال جيوز تعطيل أي فرض كفائي آخر

واألمـور : "، يقـول2الواليات أمر مطلوب واإلعداد للمستقبل البد منـه لـدفع مـا يتوقـع مـن املخـاطر
 .   3"ّيف الواليات إذا مل تؤخذ من مباديها، جرت أمورا يعسر تداركها عند متاديها

ٔٔاملوازنة بني املصاحل وتقدمي االصلحاملوازنة بني املصاحل وتقدمي االصلحاملوازنة بني املصاحل وتقدمي االصلحاملوازنة بني املصاحل وتقدمي االصلح: : : : رابعارابعارابعارابعا ٔٔ 

 مطلـــق الـــسعي مـــن أجـــل حتقيـــقجيـــب علـــى النـــاظر يف مـــصاحل املـــسلمني أال يقتـــصر علـــى 
 يف تــرك األصــلح تقــصريا يف القيــام ، ألن4املــصلحة، بــل يتحــرى فيــه مــا هــو األصــلح لألمــة وللدولــة

 واليــا علــى الــيمن عنــدما � إذ بعثــه النــيب �وهــذا مــا يــدل عليــه حــديث معــاذ . حبقــوق الواليــة
عـن وقـد ثبـت . أجتهـد رأيـي وال آلـو أي ال أدخـر وسـعا يف طلـب مـا ينبغـي عملـه: فقال.... سأله
 هــــو أكفــــأ منــــه يف القيــــام مبــــصاحل  الــــوايل ال لــــشيء إال ألنــــه وجــــد مــــن أنــــه كــــان يعــــزل� عمــــر

 . 5املسلمني
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يا بؤسا لعمر كم قتل مـن : " ومما يروى عنه أنه حتسر على ما اختذه من قرار عندما بلغه ذلك وقال.42، صم1988
 .64، صم1990 ، اجلزائر، الزهراء، تاريخ عمر،أبو الفرج بن اجلوزي". أوالد املسلمني

 .261-258اجلويين، الغياثي، املرجع السابق، ص: ينظر 2
 .262املرجع نفسه، ص 3
 .6-1/5 ، املرجع السابق، قواعد األحكام، العز بن عبد السالم .4/39،  املرجع السابق، الفروق،القرايف 4
 ،الطربي: نظري ،"لأردت رجال أقوى من رج" :وىل مكانه معاويةدما عزل شرحبيل عن والية الشام وقال عمر عن 5

 . 2/490هـ، 1407دار الكتب العلمية بريوت،  ،تاريخ األمم و امللوك



 

قـــال . مث إذا تزامحـــت املـــصاحل، وجـــب الرتتيـــب بينهـــا علـــى حـــسب أمهيتهـــا بالقـــدر املمكـــن
وذلـك هـو شـأن التـدبري، إذ لـيس مـن . 1"والركن األعظم يف اإليالة البداية بـاألهم فـاألهم: "اجلويين

 . األهمالنظر ملصاحل املسلمني تقدمي ما هو أقل أمهية على

سا ساخا ساخا ساخا يح بني املصاحل وبني املفاسد: : : : ممممخا يح بني املصاحل وبني املفاسدالرت يح بني املصاحل وبني املفاسدالرت يح بني املصاحل وبني املفاسدالرت     ججججالرت

ومن شرط املصلحة أيضا، وجوب املوازنة بني املصاحل والرتجيح بينها، وذلك عند تعارضها 
وعــدم إمكــان اجلمــع بينهــا، فــال يرتتــب علــى جلــب املــصلحة املرجــوة مــن التــصرف تــضييع ملــصلحة 

 أو تربــو عنهــا، ألن ذلــك منــاقض ملقتــضى مــساوية هلــا أو أرجــح منهــا، أو حــصول مفــسدة توازيهــا
 . النظر واالجتهاد الذي يطالب به ويل األمر جتاه حقوق املسلمني ومصاحل اإلسالم

ُومن ذلك أيضا وجوب املوازنة بني املفاسد احملتملة، فيتحمل أقلها مـن أجـل دفـع أكثرهـا، 
: لــة شـــرعية كثـــرية، منهـــابنــاء علـــى قاعـــدة احتمــال أخـــف املفـــسدتني، الـــيت أصــلها الفقهـــاء وفـــق أد

 يف غـــزوة احلديبيـــة، ومـــا تـــضمنته مـــن شـــروط مذلـــة للمـــسلمني حـــىت استـــشكلها �موقـــف النـــيب 
أنه جيب على املسلمني رد من أسلم من قريش إىل الكفـار، ولـيس علـى : بعضهم، ومن بني بنودها

 قـد احتمـل تلـك �فـإن الفقهـاء قـالوا إن النـيب .... قريش رد من ارتد من املهـاجرين إىل املـسلمني
. املفاســـد لـــدفع مفاســـد أعظـــم، وهـــي قتـــل املـــؤمنني واملؤمنـــات الـــذين كـــانوا خـــاملني متخفـــني مبكـــة


a ِـ�g"#a    (: وله تعـاىل، وإليه اإلشارة يف ق2فاحتملت أخف املفسدتني لدفع أقوامها aQ� cـ$ِ)_uc) ٌm# aـhِ� #َ�_�َ�a

  َ� _�cM�ُ9َ�َ' _Qَ� _�cM�cSَ�_Eَ' _�َ� g�#a$ِ)_uc)         	�ُـ�n6avَ' _�َـ� c"#aP a6ـ _( aِـ�ِ (ـ�aS_Ca� lِـ� cـ�k��	 َ�ِ�_� cِ�ـ� ٍ��ِْ� ِ-_�َ[ِG gDn-aEa) _�ci_$ِ) _�ُ.a��ُِ�

#�S�ِ�َ� #�G	َ7a� _�ci_$ِ) 	
c-َ�َ: a(6ِ7k�	 #a$_Gk7aEَ�(3. 
 بــن اخلطــاب عمــروكــان ذلــك هــو مــا عمــل بــه اخللفــاء الراشــدون، فقــد بعــث أمــري املــؤمنني 

فإذا أتـاك كتـايب هـذا فـسر … ":  إىل النعمان بن مقرن أمري اجليوش يف العراق، جاء فيهكتابا �
ًبـــأمر اهللا وبعـــون اهللا وبنـــصر اهللا مبـــن معـــك مـــن املـــسلمني، وال تـــواطئهم وعـــرا فتـــؤذيهم، وال متـــنعهم 
حقهــم فتكفــرهم، وال تــدخلهم غيــضة، فــإن رجــال مــن املــسلمني أحــب إيل مــن مائــة ألــف دينــار، 
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 يف هذا الكتاب أن حتقيق مصلحة الفـتح ومـا قـد ينـتج عنهـا مـن � فبني عمر. 1"م عليكوالسال
دخل الدولة، ال جيب أن يؤدي إىل اإلضرار جبنـود املـسلمني وتكلـيفهم فـوق يف األراضي ويف زيادة 

تربــو بــل  ،طــاقتهم، ممــا يــؤدي إىل ضــياع نفوســهم، أو متــردهم، وهــي مفــسدة موازيــة هلــذه املــصلحة
 .ليهاع

يتخذ ويل األمر يف ذلك وسائل الرتجيح املعتربة يف الشريعة، كتقدمي املصلحة العامـة علـى و
فـإذا تـساوت املـصلحة . 2إخل… املـصلحة اخلاصـة، والقطعيـة علـى الظنيـة، والـضرورية علـى احلاجيـة

 املــراد حتقيقهــا مــع املــصلحة الــيت تــضيع بــسببها، فــإن الفقهــاء يــرون التخيــري بينهمــا مــن غــري مــرجح،
: ولـذلك قـال العـز بـن عبـد الـسالم .، وقلما حيدث ذلك يف الواقـع3بشرط أن تتساويا من كل وجه

 .4"وال ختري والة األمور إال نادرا، وهو إذا تساوى حتصيل املصلحتني من كل وجه"

ترصف: : : : سادساسادساسادساسادسا ترصفالعدل يف ا ترصفالعدل يف ا ترصفالعدل يف ا     للللالعدل يف ا

 النـاس، فـإن  أن تقوم على العدل بنييشرتط يف املصاحل املرجوة يف تصرفات الوالية العامة،
ــــاة والتمييــــز غــــري املوضــــوعي بــــني أفــــراد األمــــة يف أداء األعمــــال واحلقــــوق، ويف فــــرض  دخــــول احملاب

يفسد التصرف وخيرجـه عـن مـسمى املـصلحة الـشرعية، حـىت لـو كانـت هـذه املـصلحة ... الواجبات
لعـالء بـن كتابـه إىل أهـل البحـرين عنـدما وىل علـيهم ا و�رسـول اهللا جـاء يف عهـد . مما يقـره الـشرع

وكمـا أن هللا ولرســوله علـى النـاس عامــة وعلـيكم خاصـة حقــا واجبـا بطاعتـه والوفــاء : "... احلـضرمي
 كـذلك للمـسلمني علـى - وحـق والـااورضي اهللا عمن اعتصم بالطاعـة وعظـم حـق أهلهـ-بعهده 

 أشـهد  وأنا. وجناة من كل شر يتقىىبتغين يف الطاعة دركا لكل خري إ ف،والم حقا واجبا وطاعة
 مل يعدل فيهم فال طاعـة لـه وهـو خليـع ممـا ،اهللا على من وليته شيئا من أمر املسلمني قليال أو كثريا
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العــز بــن عبــد الــسالم، القواعــد الــصغرى، إال أن أغلــب األمثلــة عنــده تتعلــق : ينظــر يف كيفيــة الرتجــيح بــني املــصاحل 2
حة التدبرييــة عــن هــذا وال ختــرج املــصل... باملــصاحل الــيت تــرتبط باألحكــام الــشرعية كــالوجوب والنــدب، وكــذلك املفاســد

 .املنهج، ألا يف احلقيقة تابعة للمصلحة التشريعية حكما ومنهجا
ابـــن عاشـــور، مقاصـــد الـــشريعة، املرجـــع  .1/80،  املرجـــع الـــسابق، قواعـــد األحكـــامالعـــز بـــن عبـــد الـــسالم،: ينظـــر 3
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 وقــد برئــت للــذين معــه مــن املــسلمني أميــام وعهــدهم وذمــتهم فليــستخريوا اهللا عنــد ذلــك مث ،وليــه
 . 1"ليستعملوا عليهم أفضلهم يف أنفسهم

أربـع مـن عمـل ـن اسـتوجب " :جلابية يقول لعمـرعن رافع بن عمر قال مسعت العباس باو
  .2"ة واخلروج من العيوبَدِ األمانة يف املال والتسوية يف القسم والوفاء بالع:العدل

فهذه ضوابط شرعية ينبغي مراعاا عند نظر الوالية العامة يف مصاحل املسلمني مما لـيس لـه 
صلحة التدبريية والعناية بـشؤون األمـة والدولـة تعلق مباشر باحلكم الشرعي، وإمنا يرجع إىل تقدير امل

 .  واحملافظة على مصاحلها

ثايناملطلب املطلب املطلب املطلب  ثاينا ثاينا ثاينا ياسات العامةرممممشاشاشاشا: : : : للللا بين ا ياسات العامةكة االمة يف  بين ا ياسات العامةكة االمة يف  بين ا ياسات العامةكة االمة يف  بين ا للللسـسـسـسـكة االمة يف  تتتت ٔٔ ٔٔ    

إن نصيب األمة يف تقرير مصاحلها الكلية واسـتعادة وظيفتهـا يف الفعـل الـسياسي باعتبارهـا 
ن األمهيـة، وذلـك مـن خـالل مركزيـة أحد وجوه الـشهود احلـضاري الـذي نـيط ـا، أمـر علـى غايـة مـ

الــشورى الــيت تعتــرب املميــز الرئيــسي للحكــم يف اإلســالم، حيــث تعــد مــن الوســائل الــيت شــرعت مــن 
 :     أجل ضبط املصاحل اليت عليها مدار القرار والتصرف السياسي، يتبني ذلك يف الفروع التالية

 امةالشورى فريضة على األمة وعلى الوالية الع: الفرع األول
 الشورى قيد على تصرفات الوالية وضمانة لضبط املصلحة: الفرع الثاين

 .ًتفعيل الشورى آلية عملية ملشاركة األمة يف احلكم: الفرع الثالث

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول شورى فريضة عىل االمة وعىل الوالية العامة: : : : ٔٔ شورى فريضة عىل االمة وعىل الوالية العامةا شورى فريضة عىل االمة وعىل الوالية العامةا شورى فريضة عىل االمة وعىل الوالية العامةا ٔٔٔٔا     لللل


'ِ�ـ�ُ�_ (ِـ)_    (: كون الشورى فريضة على األمة مسألة ثبتت بالقرآن الكرمي يف قوله تعاىلُ� # aـSَ�
     aQ�ُ�k:a�َ�a6 _�ِizGa� �َ�a�a
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حــسني أمحــد : احلــافظ نـور الــدين اهليثمـي، بغيــة الباحــث عـن زوائــد مـسند احلــارث، حتقيـقوارث بــن أيب أسـامة احلـ 1
 بـن أمحـد حلـافظا و. 2/665 م،1992هــ، 1413صاحل الباكري، مركز خدمة الـسنة والـسرية النبويـة، املدينـة املنـورة، 
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aQ�ــ ُ%ِ�_$c6 _�cM#ــ a$ْ5َ\a�ــ#  nSِ)a
 والــسياق الــذي جــاءت فيــه هــذه اآليــات ينبــئ أن املقــصود بالــشورى لــيس 1)
 منـدوب أو فـضيلة جمرد مدح املؤمنني، ولكنه بيان خلصائـصهم الـيت متيـزهم عـن غـريهم، ولـيس فيهـا

 .واحدة سوى العفو عن الباغي اليت وردت يف اية هذه اآليات
، علــى عــصمته، بوجــوب الرجــوع إىل أصــحابه فيمــا يتخــذه �مث توجــه اخلطــاب إىل النــيب 

: من قرار يتعلق باألمر العـام مـن مـصاحل الـدين والـدنيا، كونـه إمـامهم وقائـدهم، مبوجـب قولـه تعـاىل

)... ci_$ــ a� c�_�#ــ َ�         oــ� ِLc6 aــ� k��	 nQِ�ــ�ِ  k��	 ــ� َ�a� ْــ� k:a�َ�َ� aVــ _)ava� 	َ<ِــ� َ� ِ-_)َfــ �ْ	 lــ �ِ _�cM_�
ــ#ِ aOa
ــ�_  ciَ� _-ِ�ْ[َــ� _3	a
 _�
a+ِ��:a�َ�cS�ْ	(2 . 

ولقــد أصــبح اليــوم باديــا للعيــان بعــد البحــوث الــيت أجريــت حــول موضــوع الــشورى ومــدى 
اب، وأن القول بوجوـا هـو القـول الـراجح بـال مشروعيتها أنه ال ميكن الوقوف عند حكم االستحب

، فقـد قـالوا 4وكان املالكية هم أسبق فقهاء املـذاهب إىل إدراك حقيقـة احلكـم الـشرعي فيهـا. 3شك
بوجوا على كل من يتوىل احلكم يف الدولـة، حـىت إـم أوجبوهـا علـى القاضـي، وألزمـوه بـأال حيكـم 

  غـريه يلتـزم الـشورى وجـب عزلـه واسـتبدالى أن مـن مليف القضايا حىت يشاور، ونصوا يف كتبهم علـ
والشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحكام، ومن ال : "قال ابن عطية يف تفسري آية آل عمران. به

 .5"يستشري أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما ال خالف فيه
ريـــضة علـــى وزيـــادة علـــى آيـــيت الـــشورى اســـتدل اإلمـــام ابـــن بـــاديس علـــى كـــون الـــشورى ف

��a� cَـ�       (: احلاكم واحملكومني، بقوله تعاىل: الطرفني aـEa) 	�ُ #َـ: 	َ<ِ�a
 ِ��ِ� c3ـa�a
 ِ�k��#ِG 	�c$a)َ� a(6ِ7k�	 aQ�c$ِ)_ucS�ْ	 #aSk ِ�
  _uc6 a(6ِ7 kـ�	 a8ِ9َ�
ُ� a8َ �ُ ِ<ْfَ�_�a6 a(6ِ7k�	 nQِ� c@�ُ ِ<ْfَ�_�a6 �k�aC 	�c�aMْ7a6 _�َ� ٍRِ)#ah -ٍ_)َ�      َ��ُ َ<ْfَ� �ِ��ِ �َـ�ِ>َ	 	3ـ_ c3ـa�a
 ِ� kـ��#ِG aQ� cـ$ِ)

                                                 
 .38-36سورة الشورى، اآليات  1
 .159سورة آل عمران، اآلية  2
أبـو الفـداء : ينظـر. النـدب واإلجيـاب: فـسريه أن الفقهـاء اختلفـوا يف حكـم الـشورى علـى قـولنيأشار ابن كثـري يف ت 3

، 2ســامي بــن حممــد ســالمة، دار طيبــة للنــشر والتوزيــع، ط: إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــري، تفــسري القــرآن العظــيم، حتقيــق
 .2/149،  م1999 ،هـ1420

 أن مــــذهب اإلمـــام أيب حنيفــــة هــــو وجــــوب - القــــرآناســـتنادا إىل كــــالم اجلــــصاص يف أحكـــام–يـــرى ابــــن عاشــــور  4
 .4/249م، 1984، تونس، )اجلزائر(التحرير والتنوير، الدار التونسية، املؤسسة الوطنية للكتاب : ينظر له. الشورى

، احملـرر الـوجيز يف تفـسري الكتـاب العزيـز، حتقيـق )هــ546ت(أبو حممـد عبـد احلـق بـن غالـب بـن عطيـة األندلـسي  5
 . 1/534م، 1993هـ، 1413 عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، عبد السالم



 

    gِـ��Ca� g��ُ�َ� a�k��	 nQِ� a�k��	 c�ciَ� _-ِ�ْ[َ�_3	a
 _�ci_$ِ) aVْ9ِO _(aS�ِ _Qَ<ْfَ� _�ِiِ fْaO tِ_Ea�ِ�(1 . فـاألمر اجلـامع هـو احلـادث
مـن .. ربة واملعرفـة مبثلـهالذي يتطلب االجتمـاع بطبيعتـه، فيجمـع اإلمـام النـاس ألجلـه، مـن ذوي اخلـ

ـــاة واالجتمـــاع ليتـــشاوروا فيمـــا  ـــسلم واحلـــرب وشـــؤون احلي كـــل مـــا يعـــم نفعـــه أو ضـــرره مـــن أمـــور ال
ـــنهم ـــه إذا كـــان . واالســـتئذان هـــو طلـــب اإلذن مـــن اإلمـــام مبفارقـــة االجتمـــاع لعـــذر... بي واملعـــىن أن

منــه، ولــه اخليــار يف اإلذن أو  علــى أمــر جــامع أال يفــارقوا االجتمــاع إال بــإذن �املؤمنــون مــع النــيب 
ـــة . عدمـــه حبـــسب احلـــال، تعظيمـــا ألمـــر االجتمـــاع وللـــصاحل العـــام وتتميمـــا لألعمـــال وأحكـــام اآلي

فإذا نزل األمر اهلام، على األئمة أن جيمعوا مـن يرجـى . مستمرة للمسلمني يف كل زمان مع أئمتهم
وعلـى املــسلمني . أن يـستبدوا علــيهممـنهم الـرأي مــن املـسلمني وال جيــوز هلـم أن يهملـوا أمــرهم، وال 

أن جيتمعــوا إلــيهم ويكونــوا معهــم يظــاهروم ويؤيــدوم وينــصحون هلــم، فــال جيــوز هلــم أن يتخلفــوا 
وهكـــذا خلـــص ابـــن بـــاديس إىل أن الـــشورى ليـــست واجبـــة علـــى احلكـــام فقـــط، وال حقـــا . 2عـــنهم

نهمــا وتتــآزر لتــشكل للمحكــومني فحــسب، وإمنــا هــي مــسؤولية مــشرتكة تتحــدد فيهــا وظيفــة كــل م
ونعتقــد أن هــذه اآليــة األخــرية قــد خرجــت بالــشورى مــن إطــار القواعــد . وحــدة واحــدة ال تنفــصم

العامــة واملبــادئ الكليــة إىل حيــز اخلطــاب الــشرعي التفــصيلي واحلكــم اجلزئــي الــذي حيــدد مــا علــى 
 .  املسلم من الواجبات واحلقوق

بق التارخيية يف سند وجـوب الـشورى، إال أن ومل تعوز املسلمني النصوص الشرعية وال السوا
ولعل هذا التأخر يف استيعاا هو الـسر يف . 3إدراكها وفهمها على وجهها تطلب منهم زمنا طويال

ميل بعض الفقهاء إىل عدم العناية ببيان الوجوب، نظرا لطبيعة عـصور االسـتبداد الـيت عاشـوا فيهـا، 
، يف مقابـــل األمـــر �شورى الـــذي وجـــه إىل النـــيب حـــىت لقـــد استعـــصت علـــيهم إشـــكالية األمـــر بالـــ

فعزا بعض الفقهاء إىل اإلمام الشافعي أنه كـان مييـل . بطاعته والنهي عن خمالفته املوجهني إىل األمة

                                                 
 .62سورة النور، اآلية  1
 .220-219عبد احلميد بن باديس، جمالس التذكري، ص : ينظر 2
أمهية الشورى مل تكن غائبة متاما عن فكـر املـسلمني، فقـد أكـدوا علـى ضـرورا وخطورـا يف سـياقات كثـرية، كمـا  3

سـراج امللـوك حتـت : مـن أبـرز األمثلـة علـى ذلـك، أن الطرطوشـي أدرجهـا يف كتابـه. ن يف كتب األدب الـسياسيهو الشأ
. 1/165سراج امللوك، . يف بيان معرفة خصال ورد ا الشرع فيها نظام امللك والدول: الباب العاشر الذي أطلق عليه

 . 1/243نفسه . طنةوقال إن املشاورة يعدها احلكماء أساس اململكة، وقواعد السل



 

، معللـني ذلـك 1 رغم أن ظاهر األمر عنـده للوجـوب�إىل القول بعدم وجوب الشورى على النيب 
مـن ) أي للـشافعي( مـستغنيا عنهـا بـالوحي، مـا تبـدى لـه معليه الصالة والـسالبأنه زيادة على كونه 

التعارض بني اآليات اليت أمرت بطاعته وحرمت خمالفته، وبـني اآليـة الـيت أمرتـه بالـشورى، فرجحـت 
 إىل احلكـام بطريـق القيـاس �عنده األوىل على الثانية، مث سرى األمر بعـد ذلـك وتعـدى مـن النـيب 

شافعي مل يصرح بذلك، بـل إنـه نقـل عـن احلـسن أن الغايـة مـن هذا، رغم أن ال. عند بعض العلماء
ينبغـي للحـاكم إذا ) أي الـشافعي(وقـال .  بالشورى هو أن يـسنت احلكـام بـه مـن بعـده�أمر النيب 

وهــذا مــا ســوغ لكثــري مــن العلمــاء . 2ورد عليــه أمــر مــشكل أن يــشاور فيــه مــن مجــع العلــم واألمانــة
الشورى ليست واجبة، بل مندوبة فال يلزم احلاكم، يف نظـرهم، والباحثني يف عصرنا أن جياهروا بأن 

 . الرجوع إىل األمة يف اختاذ القرار، بل يستحب له ذلك رد تطييب القلوب
 �هذا على الرغم مـن أن الـشافعي روى عـن عـدد مـن العلمـاء أن احلكمـة مـن أمـر النـيب 

 هي إجياب الشورى على أويل األمر، بالشورى هي أن يسنت به من بعده من احلكام، فالغاية األوىل
 خيتلف عـن وضـعهم، فهـو املعـصوم، واملؤمنـون مـأمورون بطاعتـه �ألن وضع النيب . وهو املطلوب

فـأوىل أن يكـون . والتسليم له على اإلطالق وتلقي الدين عنه من غري شك فيه وال تقـدمي بـني يديـه
ُِادلونه الرأي فيها، يف حدود ما مسـح هلـم ممـا ذلك فإم كانوا يراجعونه ويبذلك يف أمر الدنيا، ومع 

 فكيــف ميكــن أن يقــاس أمــر احلــاكم علــى أمــر النــيب وتــسوية .ال يتعــارض مــع احــرتام النبــوة وتوقريهــا

                                                 
وشـاورهم يقتـضي الوجـوب، ومحـل الـشافعي رمحـه اهللا ذلـك : ظاهر األمر للوجـوب، فقولـه: "قال الرازي يف تفسريه 1

، ولو أكرهها األب على النكاح جاز، لكن )البكر تستأمر يف نفسها(هذا كقوله عليه الصالة والسالم : على الندب فقال
وذكر يف أسىن املطالب املشاورة من . 9/69تفسري الفخر الرازي، املرجع السابق، " نااألوىل ذلك تطييبا لنفسها فكذا ه

 وأا من الواجبات وأشار إىل ما روي عن الشافعي أا ليست واجبـة قياسـا علـى واليـة األب علـى �خصائص النيب 
علــق بالقاضــي، إذا أشــكل علــى أن كــالم الــشافعي يف أحكــام القــرآن يت). كتــاب النكــاح بــاب خــصائص النــيب . (البكــر

. 464أحكـام القـرآن، املرجـع الـسابق، ص. عليه أمر أو كان حيتمل وجوها انبغى لـه أن يـشاور مـن مجـع العلـم واألمانـة
 .ووظيفة القاضي كما هو معلوم غري وظيفة الوايل

ة حاصلة من ، إال أم يوجهون ذلك بأن اخلصوصي�كما ذكر املالكية يف كتبهم أن الشورى من خصائص النيب 
. جهة احلكم بالوجوب مع كمال علمه واستغنائه عن املشورة، ال أا واجبة عليه دون غريه، وإال فغريه أوىل ذا احلكـم

، دار الفكـر، 3حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب، مواهب اجلليـل لـشرح خمتـصر خليـل، ط: ينظر
 .3/395م، 1992هـ، 1412دم، 
-463م، ص1990هـــ، 1410فعي، أحكــام القــرآن، مجعــه اإلمــام البيهقــي، دار إحيــاء العلــوم، بــريوت، الــشا 2
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فالتعــارض . مقامــه مبقامــه، وهــو ال ميلــك علــى املــؤمنني مــا ميلكــه النــيب مــن وجــوب الطاعــة والتــسليم
حــق احلــاكم العــادي ألن اآليــات الــيت أمــرت بطاعــة أويل املــذكور، إذا ســلمنا بــه، لــيس متحققــا يف 

 . األمر مل تستبعد إمكانية التنازع بينهم وبني الرعية، وأمرت عند حدوث ذلك بالرد إىل اهللا ورسوله
ونتيجــة لــذلك؛ يكــون اســتبعاد حكــم الوجــوب يف حــق احلكــام ال يــستند إىل دليــل، فيبقــى 

، مث يتعــدى احلكــم إىل هــؤالء احلكــام بطريــق قيــاس �األمــر علــى ظــاهره وهــو الوجــوب علــى النــيب 
 . أوىل، وهو املطلوب�، مبعىن أن وجوبه على غري النيب مفهوم اخلطاباألوىل، أو 

ومن أبرز ما يستدل به أصحاب الرأي القائل بالندب ويبنون عليـه رأيهـم، هـو أن الـشورى 
لوجوب، وإمنا جاء االستحباب من ال تكون إال يف األمور املباحة، لذلك فهي ال تصل إىل درجة ا

 . أن اهللا تعاىل قد مدح العاملني بالشورى، مما يدل على أن فعلها مرجح على تركها
وهـــذا اســـتدالل مـــردود، بـــأن شـــؤون احلكـــم بالنـــسبة لـــصاحب الواليـــة العامـــة ليـــست مـــن 

الوجوب، مسائل اإلباحة، بل هي أمانة جيب عليه القيام ا على أحسن وجه، فهو خماطب دوما ب
... انطالقا من االجتهاد؛ إىل اختاذ القرار الذي وصـل إليـه االجتهـاد، إىل وجـوب تنفيـذ هـذا القـرار

فال خياطب أبدا باإلباحة وال حىت بالندب، ألن مثل هذه األحكام اليت فيها معىن التخيـري ال تليـق 
 . 1إال باألفراد يف تصرفهم ألنفسهم

يعـــد لـــه وزن يف عــــصرنا احلـــايل، حيـــث وضــــحت علـــى أن القـــول باســـتحباب الــــشورى مل 
، وبني وجوب رجوعه )ويل األمر(األمور، وأصبح من اليسري إدراك عدم التعارض بني طاعة احلاكم 

إىل احملكــومني يف اختــاذ القــرار بواســطة الــشورى، ألن الطاعــة إمنــا تتعلــق بالتنفيــذ بعــد اختــاذ القــرار، 
 للقــوانني الـيت حتكمهــا بغــض النظــر عــن شــخص احلــاكم وهـي تعــين االلتــزام بــسلطة الدولــة والرضــوخ

وقد اعتربها بعض الباحثني نوعـا مـن االجتهـاد اجلمـاعي فيمـا . واألفراد الذين ميارسون السلطة فيها

��M 4 : "يتعلــق مبــصاحل الدولــة، وهــو واجــب كفــائي ترجيحــا للوجــوب يف تفــسري قولــه تعــاىل

Oــ#
-)1	"2. 

 حمــاوالت التوفيــق الــيت بــذلت يف الــسعي إىل اجلمــع بــني كمــا أنــه مل يعــد هنــاك حاجــة إىل
القول بالوجوب والقول بالندب، ألن الشورى معىن كلي وليس من اجلزئيات، كما أـا مـن املـصاحل 
اليت أمر ا الشارع ومل يبني حدودا للطلب فيها، وتتحدد أحكام صورها اجلزئية وفقـا ملـا يظهـر مـن 

                                                 
 . ورد يف هذا البحث كالم القرايف والعز حول ندرة حكم التخيري يف حق الوالة 1
 .452الدريين، خصائص التشريع، املرجع السابق، ص: ينظر 2



 

لـى فعلهـا أو تركهـا، فهـي خاضـعة علـى الـدوام إىل النظـر املـصلحي الـذي املصاحل واملفاسد املرتتبة ع
وإنه ألمر مقصود أن . مسيناه باجتهاد التدبري، فتتطور بتطور احلياة واتمع وصيغ التعامل السياسي

 وضــع التفــصيالت اخلاصــة بتطبيــق مبــدأ الــشورى لألمــة تــضع منهــا يف كــل حــال مــا �يــرتك النــيب 
 .       1، والسبيل إىل ذلك أيضا ال يكون إال عن طريق إعمال مبدأ الشورىيليق ا ويصلح هلا

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا بط املصلحة: : : : للللالفرع ا يد عىل ترصفات الوالية وضامنة  شورى  بط املصلحةا يد عىل ترصفات الوالية وضامنة  شورى  بط املصلحةا يد عىل ترصفات الوالية وضامنة  شورى  بط املصلحةا يد عىل ترصفات الوالية وضامنة  شورى  لضا لضل لضل لضل     ققققل
لكي تكون الشورى قيدا على تصرفات الوالية العامة، وتـؤدي وظيفتهـا يف ضـبط املـصلحة 

البد أن يكون ما تسفر عنه من قرارات أمرا إلزاميـا الشرعية من خالل إشراك األمة يف اختاذ القرار، 
وإذ تبـــني أن الـــشورى أمـــر قـــد تـــرجح وجوبـــه لألســـباب الـــيت . قـــابال للتنفيـــذ واالمتثـــال مـــن اجلميـــع

ذلــك أنــه ال معــىن . ذكرناهــا، فــال شــك أن القــول بإلزاميتهــا أمــر مرتتــب تلقائيــا علــى القــول بوجوــا
زمــة لــه، وإذا كــان القــرار يتخــذ بــرأي الفــرد علــى الــرغم مــن لوجوــا علــى احلــاكم إذا كانــت غــري مل

 .معارضة اجلماعة، مل تكن هناك فائدة تذكر حلكم الوجوب
 يــشرك أصــحابه يف القــرار الــسياسي، إىل درجــة أنــه يف بعــض احلــاالت �وقــد كــان النــيب 

ه، فــال تــسكن القليلــة الــيت حــدث أن اختــذ فيهــا القــرار بنفــسه ومل يرجــع إلــيهم، كــانوا يعرتضــون عليــ
 قــسم غنــائم حنــني علــى �مــا روي أن النــيب : ومــن أمثلــة ذلــك. نفوســهم حــىت يبــني هلــم أســبابه

قــريش، ومل يعــط األنــصار شــيئا، فــاعرتض عليــه األنــصار، حــىت وضــح هلــم األســباب الــيت دفعتــه إىل 
ــــاقتنعوا ورضــــوا ــــني أربعــــة مــــن أهــــل جنــــد . 2ذلــــك ف ــــة ب ــــريش يف تقــــسيم الذهيب ــــه ق مث اعرتضــــت علي
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 .واملراجع اليت أشار إليها

 من أموال هوازن ما � حني أفاء اهللا على رسوله �أن أناسا من األنصار قالوا لرسول اهللا : عن أنس بن مالك 2

 يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر �هللا يغفر اهللا لرسول ا:  فطفق يعطي رجاال من قريش املائة من اإلبل، فقالوا،أفاء

مــا كــان حــديث بلغــين : فقــال...  مبقــالتهم فأرســل إىل األنــصار فجمعهــم �ث رســول اهللا دُقــال أنــس فحــ. مــن دمــائهم

فقال رسول اهللا ... ا ذوو آرائنا يا رسول فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنام فقالواّأم:  قال له فقهاؤهم؟عنكم

 فـ واهللا مـا � أما ترضون أن يذهب الناس باألموال وترجعوا إىل رحالكم برسول اهللا . إين ألعطي رجاال حديث عهدهم بكفر:�

ما كان  من حديث رواه البخاري، كتاب اخلمس، باب ..."بلى يا رسول اهللا، رضينا: قالوا. تنقلبون به خري مما ينقلبون به

 بــاب إعطــاء املؤلفــة قلــوم علــى ورواه مــسلم، كتــاب الزكـاة،.  مـن اخلمــس وحنــوه يعطــي املؤلفــة قلــوم وغــريهم�لنـيب ا
 .  إميانهياإلسالم وتصرب من قو



 

 يف �إمــا لتكميــل نظــره "يفــسر ابــن تيميــة موقــف الــصحابة يف االعــرتاض عليــه بأنــه  و1..يتــألفهمل
ذلك، إن كان من األمـور الـسياسية الـيت لالجتهـاد فيهـا مـساغ، أو ليتبـني هلـم وجـه ذلـك إذا ذكـر، 

 . 2"ويزدادوا علما وإميانا وينفتح هلم طريق التفقه فيه
وتعـد . راكهـم بـأن هلـم احلـق يف املـشاركة يف اختـاذ القـرارومثل هذه املواقـف إمنـا تعـرب عـن إد

مواقف الصحابة يف مثل هذه احلاالت، باإلضافة إىل ذلك، سندا يسوغ االعرتاض علـى مـن خيلفـه 
 .من والة األمور، بل يؤسس ملنهج العالقة بني احلاكم واحملكوم يف اإلسالم

 وهــي � إىل وصــية رســول اهللا  قــرار إنفــاذ جــيش أســامة اســتنادا�وعنــدما اختــذ أبــوبكر 
، وبقتال مانعي الزكاة استنادا إىل النص من السنة، وجد من 3مبثابة النص منه عليه الصالة والسالم

 أكرب دليل على مـدى استمـساكه �وكان حواره الشهري مع عمر . الصحابة من يراجعه يف األمر
يــه بــرتك قتــاهلم إمنــا أشــاروا عليــه مــع أن الــذين أشــاروا عل: "قــال الــشاطيب. 4بــالنص ومــدى فهمــه لــه

بــأمر مــصلحي ظــاهر تعــضده مــسائل شــرعية، وقواعــد أصــولية، لكــن الــدليل الــشرعي الــصريح كــان 
عنده ظاهرا، فلـم تقـو عنـده آراء الرجـال أن تعـارض الـدليل الظـاهر، فالتزمـه مث رجـع املـشريون عليـه 

                                                 
من الـيمن بذهبيـة يف أدمي مقـروظ مل حتـصل  �إىل رسول اهللا  �بعث علي بن أيب طالب : "عن أيب سعيد اخلدري قال 1

 والرابع إما علقمة وإما عـامر بـن الطفيـل فقـال ،ر وأقرع بن حابس وزيد اخليل بني عيينة بن بد: قال فقسمها بني أربعة نفر.من تراا

 أال تـأمنونين وأنـا أمـني مـن يف الـسماء يـأتيين خـرب : فقـال� قـال فبلـغ ذلـك النـيب . كنا حنن أحـق ـذا مـن هـؤالء:رجل من أصحابه

 بـن أيب طالـب عليـه الـسالم وخالـد بـن عـث علـياحلديث رواه البخاري، كتاب املغازي، بـاب ب" ...السماء صباحا ومساء

: قـــال ابـــن حجـــر .ورواه مـــسلم، كتـــاب الزكــاة، بـــاب ذكـــر اخلـــوارج وصــفام.  إىل الـــيمن قبـــل حجــة الـــوداع�الوليــد 
 وقيل من اخلمـس وكـان ذلـك مـن خصائـصه أنـه يـضعه . وفيه نظر،واختلف يف هذه الذهيبة فقيل كانت مخس اخلمس"

املرجــع  ،فــتح البــاري ،بــن حجــر العــسقالينا". قيــل مــن أصــل الغنيمــة وهــو بعيــد و.يف صــنف مــن األصــناف للمــصلحة
 .8/86السابق، 

، دار حممد كبري أمحد شودري، حممد عبد اهللا عمر احللواين :  ابن تيمية، الصارم املسلول على شامت الرسول، حتقيق2
  . 198هـ، ص1417ابن حزم، بريوت، 

 يف حياته فقد سار اجليش فعال وخرج من املدينة، مث توقف عـن �بدأه النيب بل إن قراره مل يكن سوى إمتام ملا  3

، وقـد أكـد �كمـا أن اعـرتاض الـصحابة علـى إمـرة أسـامة كـان يف حياتـه . �املسري الشتداد املرض على رسول اهللا 
 مناقــب زيــد بــن واحلــديث يف البخــاري، كتــاب فــضائل الــصحابة، بــاب. النــيب هلــم كفاءتــه لإلمــارة كمــا أكــد كفــاءة أبيــه

 . حارثة
 .1/37أبوإسحق الشريازي، طبقات الفقهاء، املرجع السابق، : ينظر مثال 4



 

لقتـال حـدث مبوافقـة الـصحابة بعـدما فا. 1"بالرتك إىل صحة دليله تقـدميا للحـاكم احلـق وهـو الـشرع
وقـــد اســتدل العلمـــاء ـــذه احلادثــة علـــى عظـــيم . � 2تبــني هلـــم وجــه احلـــق وصـــحة نظــر أيب بكـــر

، واســتدل بعـــضهم بــذلك علــى أنـــه أعلــم الـــصحابة، ألــم وقفــوا عـــن فهــم احلكـــم يف � 3علمــه
 . 4املسألة إال هو، مث ظهر هلم أن قوله هو الصواب فرجعوا إليه

ولعمــري إن اخلــالف الــذي .  مل حيــسم األمــر حــىت أقــنعهم بــه� فــإن أبــابكر ومــع ذلــك،
نـــسب إىل الـــصحابة يف قتـــال مـــانعي الزكـــاة، هلـــو خـــالف مفتعـــل مـــن نـــسج خيـــال بعـــض البـــاحثني 

، ألن مــا حــدث هــو أن عمــر ملــا علــم بقــرار أيب بكــر يف القتــال جــاء ليحدثــه يف األمــر، 5املعاصــرين
انعي الزكاة غري مرتدين، وأنه ال جيوز قتاهلم حـسب ظـاهر احلـديث ألن عمر رأى بادي الرأي أن م

، ومـن "إال حبقهـا"، لكـن أبـابكر بـني لـه املقـصود باالسـتثناء يف احلـديث "...أمرت أن أقاتل الناس"
 .6حقوقها الزكاة، فرجع عمر إىل قول أيب بكر ملوافقته النص، وأمجع عليه الصحابة وقاتلوا معه

 من أهل الشورى أن يصروا على خمالفة نص من الشارع إذا تبني هلم،  لذلك فإنه ال يتصور
ولكن اإلشكال فيما مل يتبني فيه وجه احلق، واختلفت أوجـه النظـر، . رد ما ظهر هلم من املصاحل

 .واحتاج األمر إىل ترجيح إحداها

                                                 
عبـد الـرمحن الـسيوطي، تـاريخ : وينظـر يف مثـل هـذا املعـىن. 512-2/511الشاطيب، االعتـصام، املرجـع الـسابق،  1

 .60، 59م، ص 2002هـ، 1422، دار الكتاب العريب، 3أمحد زهوة، سعيد العيدروسي، ط: اخللفاء، حتقيق
 .3/82أبو بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص، أحكام القرآن، دار الكتاب العريب، بريوت، دت، : ينظر 2
 .53الصواعق احملرقة، املرجع السابق، ص: ينظر. ذكره اهليثمي ونسبه إىل علماء الشافعية 3
إحــسان : ق الــشريازي، طبقــات الفقهــاء، حتقيــقأبــو إســحاوهــو .  نــسبه اهليثمــي إىل الــشيخ أيب إســحق يف طبقاتــه4

 ".وكان من أعلم الصحابة: "، وعبارته1/37 ،1970عباس، دار الرائد العريب، بريوت، 
ذهـــب بعـــض البـــاحثني علـــى ســـبيل املثـــال إىل أن أبـــابكر قـــد أخـــذ برأيـــه يف قتـــال مـــانعي الزكـــاة وخـــالف رأي أهـــل  5

لــسياسية اإلســالمية يف العــصر احلــديث، جامعــة الدراســات اإلســالمية، منظــور الــدين أمحــد، النظريــات ا: ينظــر. الــشورى
 مث اسـتدل بـذلك علـى أن للخليفـة أال يأخـذ بـرأي أهـل الـشورى إذا خــالف 172م، ص1988هــ، 1409كراتـشي، 

عبــد احلميـــد متــويل، مبـــادئ نظـــام احلكــم، دار املعـــارف، القـــاهرة، دت، ص : ومـــنهم أيـــضا.  أو فعلــه�قــول الرســـول 
 . يث يقول إن أبابكر خالف الصحابة مبا يقرب من اإلمجاعح. 666

قـــال . 2/222عبــد العلـــي األنــصاري، فـــواتح الرمحــوت شـــرح مــسلم الثبــوت حملـــب اهللا بــن عبـــد الــشكور، : ينظــر 6

 ســلم ذلــك لــه حــني قامــت عليــه احلجــة مبــا روى فيــه مــن الــنص وذكــر فيــه مــن إمنــا �وعمــر بــن اخلطــاب : "البيهقــي
 . 8/177السنن الكربى، املرجع السابق، ".  قلده فيهنهأالداللة ال 



 

آية الشورى، احلقيقة أنه رغم ما قيل يف إلزامية الشورى أو عدم إلزاميتها من خالل مدلول 
فإن اجلـزم بأحـد القـولني اعتمـادا علـى صـيغة الـنص مـسألة غـري ممكنـة، ألن لفـظ اآليـة لـيس فيـه مـا 
يـدل داللـة قطعيــة علـى واحـد منهمــا، والعـزم املــذكور إمنـا هـو بعــد رجحـان الـرأي الــذي ينبغـي فعلــه 

تهـاد، والبـد أن ختـضع أمـا كيفيـة التغليـب والرتجـيح فمـسألة حتتـاج إىل نظـر واج. فيعزم على التنفيـذ
ـــد وبيـــان . لالتفـــاق ـــشارع فيـــه إىل التحدي ألن األمـــر بالـــشورى إمنـــا هـــو أمـــر مـــصلحي ومل يقـــصد ال

التفاصيل، ولعل هذا هو السر يف أن الفقهاء مل يعتنوا ا متام العناية ومل جيعلوها من مباحث الفقـه 
 . حتقق الغرض1جمالس ومؤسساتإال نادرا، خاصة وأنه مل يكن متاحا هلم ما هو متاح اليوم من 

وهلـــذا فـــإن التعامـــل مـــع هـــذه القـــضية ال ميكـــن الفـــصل فيـــه عـــن طريـــق دالالت النـــصوص 
الشرعية واالستنباط من تراكيبها، وإمنا البد من النظر إليها كمسألة تعتمد باألسـاس علـى املقـصد، 

 التـزم الرجـوع إىل الـشورى  قـد�وحتديد نتيجتها أو أثرها خيضع هلذا املنطق أيـضا؛ فـإذا كـان النـيب 
يف كـــل مـــا حزبـــه مـــن أمـــور احلـــرب والـــسلم والـــشؤون العامـــة للدولـــة، ومل يكـــن يقطـــع يف أمـــر حـــىت 
يستشري حبسب احلال، وكان خلفاؤه من بعـده قـد التزمـوا هـذه الـشورى يف مبـدئها ومنتهاهـا، مث إذا 

، أنــه مســح ألهــل �ثمــان نظرنــا أنــه كــان مــن عوامــل انفــراط عقــد اخلالفــة الراشــدة أواخــر عهــد ع
الشورى مبغادرة املدينـة والتفـرق يف البلـدان حـىت انفـض جملـس الـشورى الـذي كـان دائـم االنعقـاد يف 

األمـر الـذي أدى إىل حـدوث شـرخ كبـري ... عهد اخلليفتني من قبله ويف النصف األول مـن خالفتـه
 ومــن مث � أودت حبياتــه يف الثقــة الــيت كانــت قائمــة بــني األمــة وخليفتهــا، ومهــد لألحــداث الــيت

 .أغرقت املسلمني يف فتنة عظيمة
إن هــــذا ملمــــا يــــدل علــــى حموريــــة الــــشورى يف احليــــاة الــــسياسية عمومــــا ويف نظــــام احلكــــم 
خصوصا، كما يدل على ضـرورة التزامهـا ليكـون هلـا األثـر الواضـح علـى الواقـع، بـأن يـتم الفـصل يف 

ولـيس تطـرح . مصاحل هذا الدين بنـاء علـى الـشورىاألمور العظام اليت م الناس وحتقق مصاحلهم و
، ســواء كانــت مطلقــة أم نــسبية علــى 2طريقــة يف عــصرنا أفــضل وال أشــد مــضاء مــن طريقــة األغلبيــة

حــسب مــا يتفــق عليــه أهــل احلــل والعقــد، مبــا ييــسر ســري حيــاة األمــة الــسياسية واالقتــصادية وغريهــا 

                                                 
رمبا ال يكون هذا مربرا كافيا، ألنـه ملـا اسـتقر أمـر املالكيـة علـى الوجـوب كـان لـذلك أثـر علـى الواقـع، فقـد كـان يف  1

ايا األنــدلس واملغــرب جمــالس للــشورى هــي أشــبه باملؤســسات املعاصــرة، يرجــع إليهــا الــوالة والقــضاة قبــل الفــصل يف القــض
 .فيبقى السبب الرئيسي راجعا إىل استبداد السلطة السياسية واستئثارها بالقرار. وأمور الرعية

إن العقــل البــشري مل يــستطع حــىت اآلن أن يبتكــر وســيلة يــصل ــا إىل اتفــاق حــول الــشؤون : "يقــول حممــد أســد 2
 .97، صاملرجع السابق احلكم، منهاج اإلسالم يف". املشرتكة للمجتمع خريا من مبدأ األخذ برأي األغلبية



 

فـإذا وجـدنا طريقـة أخـرى . الف املـذموم يف الـشرعوأبعدها عن النزاع واخل... بأفضل السبل وأجنعها
أفضل وأمضى سرنا عليها وتركنا ما هو مفضول من الطرق، من أجل حتقيق الغايات واملقاصـد مـن 
مــصاحل األمــة، وعلــى رأســها مــصلحة وحــدة األمــة وانــسجامها، ودوام هــذا االنــسجام يف جــو مــن 

: علـى يف اتمـع املـسلم، وليتحقـق قولـه تعـاىلالرتاضي والرتاحم والتعاون الذي هو مقصد الدين األ

)	�ُ5n-َ�َ' #َ�a
 #�E�ِSah ِ�k��	 ِ�_�aLِG 	�cSَِ�_�	a
�� )�i$�G:  وقوله تعاىل(1�O �M-)�
( . 
فسند القول باألكثرية أو األغلبية ليس تشريعا صرحيا من الشارع ميكن الرجوع إليه، ولكنه 

وهــو يف احلقيقــة لــيس ابتكــارا غربيــا، . ل املــشرتكة يف اتمــعوســيلة للوصــول إىل اتفــاق حــول املــسائ
كما يعتقـد بعـض النـاس، فللفقهـاء املـسلمني األوائـل فتـاوى اعتمـدوا فيهـا علـى األكثريـة عنـد عـدم 

، وغريهـــا مـــن األمـــور الـــيت تتعلـــق باملـــصاحل 2وجـــود مـــرجح شـــرعي، كمـــا يف مـــسألة حـــارس الـــسوق
رعي، أو التــدابري املتعلقــة مبــصاحل الــدين مــن حيــث إحيــاؤه ونــشره الدنيويــة، ممــا يعــز فيهــا الــدليل الــش

 ..والتمكني له، مما خيضع ملعطيات الواقع وإمكاناته
، كما ذكـر ابـن كثـري يف تفـسري قولـه 3...إن القول بوجوب الشورى يستتبع القول بإلزاميتها

سـئل :  قـال�  طالـب عن علـي بـن أيبروى ابن مردويه:  قال)��>	 � ��� �:��� V)v	A    (: تعاىل
.  والرتجيح بأكثرهم يقطع اخلالف4"مشاورة أهل الرأي مث اتباعهم ":قالف عن العزم �رسول اهللا 

ومنطق العقالء يقضي بأنه البد أن تكون الشورى إلزاميـة، ألن اجلماعـة إذا تـشاورت يف أمـر ومـال 
تــاره عــدد قليــل مــنهم، أكثرهـا إىل رأي، كــان ذلــك هــو رأي اجلماعــة، علــى خـالف الــرأي الــذي اخ

                                                 
 .103سورة آل عمران اآلية  1
نقل ابن جنـيم عـن الفقهـاء أن أكثـر أهـل الـسوق إذا اسـتأجروا حراسـا وكـره البـاقون، فـإن األجـرة تؤخـذ مـن الكـل،  2

يم يف بنـاء وذكر احلموي يف شرحه أنه اعـرتض علـى ابـن جنـ. وكذلك يف ما يتعلق مبنافع القرية، وعزا ذلك إىل منية املفيت
غمــز عيــون البــصائر، املرجــع الــسابق، : ينظــر، ذلــك علــى العــرف ولكنــه مل يعــرتض علــى مبــدأ إلــزام األقــل بــرأي األكثــر

1/310 . 
، مكتبــة الــسعادة، طنطــا، )دراســة مقارنــة(حممــد بكــر حــسني، الفــصل بــني الــسلطتني التــشريعية والتنفيذيــة : ينظــر 3

إلزاميــة الــشورى جيعلهــا مــسألة شــكلية جوفــاء، ومظهريــة ال معــىن هلــا، وهــو يــرى أن القــول بعــدم . 159، صم1990
والشريعة مل تأت بالقواعد اليت قررا إال بقصد حتقيق املنافع واملصاحل العامة للناس، وال ميكن أن حتقـق الـشورى الغـرض 

 .املقصود منها إال بكون رأي أهل الشورى ملزما
 .2/150جع السابق، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، املر 4



 

مث إن وجود جمالس تشريعية حتكم باألغلبية قد أصبح عرفا ال جيوز . وترجيح رأي األكثر أمر فطري
 . جتاهله

والقـول بعـدم وجــوب األخـذ بثمــرة الـشورى يفـضي إىل أن يــصبح هـذا املبــدأ شـكليا صــوريا 
راح احلكام ملبدأ الشورى مجلة، وفتح إذ كان هذا الرأي سببا يف اط... ألن العربة باخلواتيم والثمرات

بــاب االســتبداد يف احلكــم علــى مــصراعيه، وهــو أمـــر عظــيم يــضاد املقــصد األساســي مــن التـــشريع 
وألن الــشورى تتــضمن املــصلحة أيــضا، إذ تــساعد علــى الوصــول إىل مــا هــو أنفــع . 1اإلســالمي كلــه
 . 2وأصلح للرعية

ىل الـرأي الـصواب، أم هـو االشـرتاك وسواء كان املقصد مـن وجـوب الـشورى هـو الوصـول إ
، فإن 3يف اختاذ القرار، أم كالمها، أو سواء كان املقصد هو رفع النزاع واخلالف، أم تطييب القلوب

املنــافع الــيت حتــصل بإلزاميــة الــشورى جتمعهــا كلهــا وتزيــد عليهــا أمــرا آخــر أكثــر أمهيــة وهــو التمكــني 
 .  مصاحلها يف الداخل واخلارجلرقابة األمة على حكامها يف تصرفام حلماية

وملا كانت الشورى أساسا لشرعية الوالية العامة على األمة يف االبتداء عند التولية، وكانـت 
، 4املـــصلحة بعـــد التوليـــة هـــي أســـاس مـــشروعية التـــدبري الـــسياسي يف املمارســـة، كمـــا ســـيتبني الحقـــا

وكوـا قيـدا عليـه يـسنده أدلـة . 5كانت الشورى قيـدا علـى الـسلطة العامـة وضـمانا لدسـتورية احلكـم
أن األحاديـث الـواردة يف وجـوب احـرتام الواليـة واخلـضوع للدولـة إمنـا وردت بوجـوب : كثرية، أبرزها

                                                 
مث هـــل يعقـــل أن تقـــرر أمـــم العـــامل كلهـــا أمورهـــا . 462الـــدريين، خـــصائص التـــشريع، املرجـــع الـــسابق، ص: ينظـــر 1

ومصاحلها بواسطة جمالس ومؤسسات عريقة راسخة بعد الفحص والدراسة، مث إجياد الـصيغ االتفاقيـة الـيت تعـزز وحـدم 
وتكـــون دولـــة املـــسلمني دون هـــؤالء مجيعـــا خاضـــعة لـــرأي الفـــرد ... ألخـــرىوحتقـــق مـــصاحلهم وترفـــع شـــأم بـــإزاء األمـــم ا

 ونزواته، يضرب برأي أهل الرأي فيها عرض احلائط؟
 .319م، ص2007هـ، 1428، دار القلم، دمشق، 7علي أمحد الندوي، القواعد الفقهية، ط 2
طييـب نفـوس الـصحابة وتـأليفهم  بالشورى عنـد بعـض أهـل التأويـل هـي ت�ذكر الطربي أن الغاية من أمر النيب  3

قتادة والربيع وابن إسحق، وعند بعضهم الغاية هي املنافع واملصاحل اليت حتصل بالشورى، وذكر : على الدين وذكر منهم
الــضحاك بــن مــزاحم، واحلــسن، بينمــا ذهــب بعــضهم إىل أن الغايــة هــو اقتــداء املــسلمني بــه، مث رجــح اجلمــع بــني : مــنهم

بينما عد الرازي مثانية وجوه يف الفائدة مـن . 346-7/343جامع البيان، املرجع السابق، : ظر لهين. التألف واالقتداء
ابـن تيميـة، الـسياسة الـشرعية، املرجـع : وينظـر أيـضا. 68-9/67الرازي، مفاتيح الغيب، املرجع السابق، : ذلك، ينظر
 . 150السابق، ص

 .وذلك يف املبحث الثاين من هذا الفصل 4
 .42الدريين، خصائص التشريع، املرجع السابق، ص: لكينظر يف ذ 5



 

التــزام اجلماعــة، واملقــصود باجلماعــة هــي الدولــة، أي األمــة الــيت عليهــا حــاكم ميثــل ســيادا وميــارس 
 .السلطة بامسها وهي اليت ختتاره لذلك

 إىل اعتبــار الــشورى أصــال مــن أصــول الــشريعة لــه مــا يــربره مــن 1املعاصــرينإن ميــل بعــض 
السياق القرآين يف سورة الشورى، إذ متثل جزءا من مكونات الشخصية اإلسـالمية واخلـصائص الـيت 

#Dِ 	�ـ�oْ     (: متيز املؤمنني عن غريهم كما يتبني يف قوله تعاىل aـ�aLْ�	 c�#َـ�aSَ� ٍ"_l aـO _(ِ) _�ُ��ِ'
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 a-a�aZ _(aSَ�a
فهـذه اآليـات الـيت تـضمنت الـشورى قـد مجعـت . 2)
كل عناصر منهج احلياة الذي ينبغي أن يلزمها املسلمون يف حيام العامة واخلاصة ليفوزوا برضوان 

حكمــا مــن األحكــام اجلزئيــة الفرعيــة الــيت ميكــن اســتنباط فالــشورى ليــست . اهللا تعـاىل واحليــاة الباقيــة
تفاصــيل أحكامهــا مــن النــصوص واألدلــة التفــصيلية كمــا هــو شــأن األحكــام الفقهيــة األخــرى، بــل 
تؤخذ من األصول العامة والقواعد الكلية، إذ هلـا عالقـة مباشـرة باألصـول الـيت بنيـت عليهـا العقيـدة 

زات هـذه األمـة، وتعبـريا عـن مبـدأ االسـتخالف يف األرض اإلسالمية ومـن مث أصـبحت ميـزة مـن مميـ
 .3الذي كلفت به، وهي ترمجة عملية ملبدأ قوامة األمة وواليتها على نفسها

ولعــل هــذا املبــدأ، مبــدأ قوامــة األمــة علــى نفــسها وعلــى دينهــا، هــو مــا جعــل بعــض علمــاء 
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، ألن )

ض أن تكــون يف الثانيــة تكليــف للــرئيس بالــشورى وقــد يلتــزم ــا وقــد ال يفعــل، أمــا األوىل فهــي تفــر

                                                 
والغنوشـــي، احلريـــات العامـــة يف . 212ابـــن عاشـــور، أصـــول النظـــام االجتمـــاعي، املرجـــع الـــسابق، ص: مـــن هـــؤالء 1

، واملرجعان األخـريان نقـال عـن بلقزيـز، الدولـة يف 74-73والرتايب، نظرات يف الفقه السياسي، ص. 109اإلسالم، ص
 . 173، 172مي املعاصر، املرجع السابق، صالفكر اإلسال

 .43-36سورة الشورى، اآليات  2
، نقــال عــن بلقزيــز، الدولــة يف الفكــر اإلســالمي 109الغنوشــي، احلريــات العامــة، ص: ينظــر قريبــا مــن هــذا املعــىن 3

راء الـيت ال تـرى ومـا جـاء يف املـنت اسـتدالال باآليـات فيـه رد علـى بعـض اآل. 173-172املعاصر، املرجع الـسابق، ص 
مصطفى كمال وصفي، سلسلة : من هؤالء على سبيل املثال. للشورى عالقة باألصول السياسية والدستورية يف اإلسالم

ينظـــر بوجـــه . املرجـــع الـــسابقنـــشرت مبجلـــة األزهـــر، " مـــن األصـــول الـــسياسية والدســـتورية يف اإلســـالم: "مقـــاالت بعنـــوان
 . 340-333 ص 1970هـ جويلية 1390العدد الصادر يف ربيع الثاين : خاص

 .104سورة آل عمران، اآلية  4



 

، 1املـــسلمني مجاعـــة متحـــدون أقويـــاء يتولـــون الـــدعوة إىل اخلـــري واألمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر
وبــذلك ال يتــسىن للحــاكم االســتبداد بــاحلكم، واختــاذ القــرار بــشكل فــردي يف أمــور األمــة مــن غــري 

ال يضل عن سـبيل مراجعة، ولكن سيجد من يقف موقف الرقابة عليه وعلى قراراته، حىت ال يزيغ و
اهللا تعاىل وال يتعسف أو يفرط يف شيء من املصاحل املوكولة إليه، فإن فعل شيئا من ذلك كان فعله 

 . مردودا عليه
 

ثالث ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا شاركة االمة يف احلمك: : : : للللالفرع ا ية  ية  شورى ا بدا ا شاركة االمة يف احلمكيل  ية  ية  شورى ا بدا ا شاركة االمة يف احلمكيل  ية  ية  شورى ا بدا ا شاركة االمة يف احلمكيل  ية  ية  شورى ا بدا ا ٔيل  ٓٔ ٓٔ ٓٔ ملٓ معل ل ل ملتفع معل ل ل ملتفع معل ل ل ملتفع معل ل ل ٔٔتفع ٔٔ         مممم
وذلك من خالل  البد من تفعيل مبدأ الشورى جبعلها آلية عملية ملشاركة األمة يف احلكم،

تنظيمهــا مبـــا يالئـــم العــصر، فقـــد آن أن نتنـــاول موضــوع الـــشورى مبعاجلـــة ختتلــف عمـــا دأبـــت عليـــه 
الدراسات املهتمـة ـا، حيـث كانـت تركـز علـى اخلـالف الناشـئ بـني البـاحثني حـول وجوـا ومـدى 

ًإلزاميتها بوصفه موضوعا مطروحا للنقاش، حماولة الوصول إىل أوفق الـرأيني وأقر أمـا . مـا إىل الـشرعِ
اآلن فالبـــد أن يتجاهـــل الباحـــث املنـــصف هلـــذا الـــدين أي تـــشكيك يف هـــذه املـــسألة، كمـــا جتاهـــل 
علماؤنا قدميا مقولة الظاهرية يف إنكار القياس، واعتربوا من أنكره لـيس أهـال لالجتهـاد، ومـن مث ال 

 . وزن لرأيه يف اخلالف الفقهي الدائر بينهم يف األحكام
قرآن الكرمي وهو املصدر الثابت والدائم للحكم الشرعي قد فصل يف األمر، وال ذلك أن ال

: جمـــال للـــي أعنـــاق النـــصوص لتفـــسر علـــى هـــوى الـــراغبني يف اســـتبقاء االســـتبداد، فقـــول اهللا تعـــاىل

)-)1	 4 �M�
#O
 .  بني الداللة على وجوب الشورى على احلاكم)
ة احلكم وحتقيقه لوظائفه، إال أن الشورى من وال جدال اآلن يف أن الشورى شرط الستقام

املصاحل اليت نص عليها الشرع ومل حيدد هلا حـدودا تنـضبط ـا، وقـد سـبق القـول إن هـذا النـوع مـن 
األحكام خيضع للنظر والتحريـر، ويـدور مـع املـصلحة حيـث دارت، فيكـون أمـر تنظيمهـا وتفـصيلها 

ذلك فــإن األخــذ بآليــات الدميقراطيــة كاالنتخــاب لــ. خاضــعا للمعطيــات احلالــة واإلمكانــات املتاحــة
لــيس ســوى تنزيــل ملعــاين الــشورى علــى األفعــال الــسياسية اهلادفــة إىل اختــاذ ... والتمثيــل والتــصويت

القــرار الــسياسي بنــاء علــى هــذا املبــدأ، فلــو ظهــرت آليــات أخــرى يف زمــن آخــر أكثــر حتقيقــا ملعــاين 

                                                 
 .4/37، املرجع السابقحممد رشيد رضا، تفسري القرآن احلكيم، : ينظر 1



 

فاملقصود بتفعيل الشورى هـو أن تكـون هلـا مؤسـسات . الشورى وغاياا كانت هي األوىل بالتطبيق
 .رمسية قائمة على تنظيمها وعلى إجياد ضمانات لتنفيذها لتقوم بالوظيفة املنوطة ا
 عـن -1إال نـادرا–وكون الشورى من املصاحل ال من الشرائع، هو ما يفسر إعـراض الفقهـاء 

يــة الكــربى، بينمــا جنــدها بــشكل حمتــشم تناوهلــا يف مباحــث الفقــه الــيت تــضمنتها املوســوعات الفقه
حيث غالبا ما نظروا إليهـا علـى أـا . 2وحمدود عند العلماء الذين تناولوا األدب السياسي بالدراسة

.. مـن مقتــضيات احلكمــة الـسياسية، فجعلوهــا قاصــرة علـى أهــل العلــم والـرأي واخلــربة بتــدبري األمــور
علوم أخرى غري الفقه، رغم أا تعتمد على االجتهـاد كما فعلوا يف كثري من األبواب اليت هلا صلة ب

الفقهي، من ذلك ما عتبه اجلويين عليهم من عدم إدراج أحكام األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر 
 .3وغريه ضمن كتب الفقه

ورمبـا يكـون الـسبب احلقيقـي وراء موقـف العلمـاء يف هـذه املـسألة هـو اعتقـادهم أن مقــصد 
ي الصواب يف اختـاذ القـرار، ممـا جعلهـم يقـصروا علـى اخلـربات والكفـاءات الشورى قاصر على حتر

 .العلمية، بينما ال ميثل ذلك إال جانبا من جوانب مقاصد الشورى
وملـــا أدرك العلمـــاء املعاصـــرون موقـــع الـــشورى يف النظـــام الـــسياسي، حثـــوا علـــى تفعيلهـــا يف 

ر املــــصاحل أو أي اجتهـــــاد آخــــر مـــــن األنظمــــة الــــيت يعتمـــــدها احلكــــم، ودعـــــوا إىل أن يكــــون تقـــــدي
 .4اختصاص اجلماعة التشريعية يف األمة وأهل الشورى فيها

ومــن األمثلــة الــيت تبــني احــرتام اخللفــاء الراشــدين هلــذا األصــل، مــا رواه اإلمــام البخــاري عــن 
 فخـــريهم بـــني احلـــرب اليـــة �جـــاء وفـــد أســـد وغطفـــان إىل أيب بكـــر : "طـــارق بـــن شـــهاب قـــال

                                                 
تناوهلــا احلطــاب يف مواهــب اجلليــل يف مواضــع كثــرية، ومــن املــسائل الــيت ذكرهــا مــا هــو متعلــق بواليــة الــشورى الــيت  1

جع إليها يف الفتوى والقضاء يف زمنه، إال أن اهتمام الفقهاء ا برز بشكل أكثر يف كانت من الواليات الشرعية اليت ير
 . مؤلفات آيات األحكام

أقول بشكل حمدود رغم أن تلك الكتب هي املكان الطبيعي لتناول موضوع الشورى والتوسـع فيـه، ألن إمكانـات  2
ومـا . ائد والقاضـي بتغـول الـسلطة واسـتئثارها بـاألمرتفعيل الشورى وتطبيقها كانت يف زمنهم حمدودة بـسبب الفكـر الـس

 .يقال عن مؤلفات األدب السياسي يقال كذلك عن كتب السياسة الشرعية واألحكام السلطانية
أما تفصيل القول يف األمر باملعروف فإنه حيويه كتاب كـان يليـق بالفقهـاء أن يستقـصوه، فوكلـوه إىل : "قال اجلويين 3

علـى أن . 239الغياثي، املرجع السابق، ص". ا إليهم التوبة وتفاصيل األقوال يف اخلروج عن املظاملاملتكلمني، كما وكلو
كالم اجلويين هنا ليس على إطالقه، فإن كتب احلسبة الـيت بـدأ التـأليف فيهـا مبكـرا يعـد أحـد اـاالت لدراسـة املوضـوع 

 .دراسة فقهية
 .103 ص،املرجع السابقعبد الوهاب خالف، : ينظر مثال 4



 

ننــزع مــنكم احللقــة والكــراع، : هــذه اليــة قــد عرفناهــا، فمــا املخزيــة؟ فقــال: يــة، فقــالواوالــسلم املخز
ونغــنم مــا أصــبنا مــنكم وتــردون علينــا مــا أصــبتم منــا، وتــودون لنــا قتالنــا ويكــون قــتالكم يف النــار، 

فعـرض . وترتكون أقواما يتبعون أذناب اإلبل حىت يري اهللا خليفة رسوله واملهاجرين أمرا يعـزونكم بـه
أمـا مــا : قـد رأيـت رأيـا وسنــشري عليـك: أبـو بكـر مـا قــال علـى القـوم، فقـام عمــر بـن اخلطـاب فقــال

تــدون قتالنــا ويكــون : ذكــرت مــن احلــرب اليــة أو الــسلم املخزيــة فــنعم مــا ذكــرت، وأمــا مــا ذكــرت
، فتتـابع قتالكم يف النار، فـإن قتالنـا قاتلـت فقتلـت علـى أمـر اهللا، أجورهـا علـى اهللا لـيس هلـا ديـات

 .1"القوم على ما قال عمر
وهــذا مثــال حــي علــى تنظــيم الــشورى، فلإلمــام أن يتفــاوض علــى مــصاحل املــسلمني مبــا يــراه 
مصلحة هلم، ويعد ذلك اتفاقا أوليا ال ينفذ شيء منه إال بإقرار أهل الشورى، فلهم أن يردوه، كما 

 .2هلم أن يعدلوا فيه مبا يناسب املقام
، والقيود الشكلية الختصاص الوالية 3رى تعد من احلدود املوضوعيةوعلى ذلك، فإن الشو

العامة، كما يظهر جليا من هذه الرواية، وهي الزمة من لـوازم اتمـع املـسلم الـيت يقـوم عليهـا نظـام 
احلكم فيـه، وإعمـال هـذا املبـدأ يقتـضي، قبـل أن يقـدم ويل األمـر علـى أي عمـل أو تـصرف معتـرب، 

 .  4شورىأن مير عرب آلية ال
ومن الباحثني من يرى للشورى دورا آخر، إذ ميكن أن تكـون أساسـا لتقييـد سـلطة احلـاكم 
باالتفاق العقدي عند البيعة، أو بعدها لضمان حسن سـري عملـه والتزامـه مبـصلحة األمـة، كتحديـد 

 5...مدة واليته مسبقا، أو اشرتاط مشاركة أعضاء أهل الشورى يف قرارات تدخل يف اختصاصه

                                                 
، دار 3عبد الرمحن عبد اخلالق، ط: حممد بن علي الشوكاين، القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد، حتقيق: ينظر 1

والروايــة خمتــصرة يف صــحيح البخــاري، كتــاب األحكــام، بــاب  . 26-25م، ص 1983هـــ، 1403القلــم، الكويــت، 
 .االستخالف

 الدســتورية احلديثــة، حيــث ال يكــون لالتفاقيــات الــيت ةثــري مــن األنظمــالغريــب فعــال أن هــذا هــو املعمــول بــه يف ك 2
 . تعقدها السلطة التنفيذية مع دولة أخرى أي أثر وال تعد الدولة ملزمة ا إال بعد موافقة السلطة التشريعية

، م1952، هـــــ1371، بــــريوت، دار الكــــشاف، 2ط صــــبحي حممــــصاين، فلــــسفة التــــشريع يف اإلســــالم،: ينظــــر 3
 .178ص

، )دراسـة مقارنـة(مبـدأ املـشروعية يف النظـام اإلسـالمي واألنظمـة الـسياسية املعاصـرة عبد اجلليل حممد علـي، : ينظر 4
 . 255، صم1984، القاهرة، عامل الكتب

 هذا مع حتفظنا على األمثلة اليت . 435توفيق الشاوي، فقه الشورى واالستشارة، املرجع السابق، ص: ينظر 5



 

لص، مما سبق، إىل أن األمة يف اإلسالم شريك أساسي يف اختاذ القرار الـسياسي املتعلـق خن
مبصاحلها العامة، ثبت هذا من خالل أصول تشريعية كثرية، تستند يف تأسيسها إىل خطاب الشارع 
املتوجــه بــشكل مباشــر إىل امــوع مــن غــري تفرقــة بــني حــاكم وحمكــوم، وال ســيد ومــسود؛ ذلــك أن 

 �م دعوة عاملية ورسالة شاملة خامتة، وليست موجهة إىل قوم دون قوم، فحىت قوم الرسول اإلسال
رغــم أن الــوحي أنــزل فــيهم ونيطــت مهمــة نــشر هــذا الــدين إىل األمــم األخــرى بأعنــاقهم، مــصداقا 


aQ�ُ�َf_�ُ' aN_�a3a    (: لقوله تعـاىل a8ِ)_�َ%�ِa
 a8َ� g-:ِْ7َ� c�k ِ�a
 حكـرا علـيهم، بـل يقـع ، فـإن محـل أمانتـه لـيس1)
ومـن هنـا كانـت مـشاركة األمـة يف .. عبؤها على عاتق كل مسلم، أيا كـان جنـسه أو لونـه أو قوميتـه

تبين السياسات الكربى واملصاحل العامة أمرا يندرج يف منطق اإلسالم ومنهجه، وليس غريبا عنـه وال 
الســتبداد الــيت امتــدت باألمــة دخــيال عليــه، وأي فهــم لــه خيــالف هــذا املــسار إمنــا هــو وليــد عهــود ا

اإلسالمية قرونا، حىت تطلب األمر من العلماء املعاصرين الذين سعوا يف إصالح هـذا االحنـراف يف 
فهــم اإلســالم قرنــا مــن الزمــان مــن أجــل إثبــات حكــم وجــوب الــشورى وإلزاميتهــا علــى احلــاكم، وال 

 .الستبداد وأحقيتهتزال إىل حد الساعة تطالعنا فلول من املنافحني عن مشروعية ا
ننتهـــي إىل حقيقـــة مهمـــة يف هـــذا املبحـــث، تتمثـــل يف أنـــه علـــى الـــرغم مـــن كـــون املـــصلحة 
الــشرعية ســلطة تقديريــة منحــت للواليــة العامــة مــن أجــل تــدبري أمــور األمــة ورعايــة شــؤوا، إال أن 

هــذا الــشارع قــد ضــبط هــذه املــصلحة بــضوابط ال ميكــن للواليــة أن تتجاوزهــا إال وقــد فقــدت مــع 
أن : وعلــى رأس هـــذه الـــضوابط. التجــاوز شـــرعيتها، وخرجــت عـــن أهليتهـــا لطاعــة عمـــوم املـــسلمني

تكــون املــصلحة التدبرييــة مندرجـــة داخــل املنظومــة التــشريعية العامـــة لإلســالم، بــأن تكــون خاضـــعة 
ألحكـــام الـــشريعة عمومـــا، وأن يـــتم النظـــر فيهـــا وفـــق الطـــرق واملـــوازين الـــشرعية ومـــا يقتـــضيه العقـــل 

مث يــأيت الــضابط الثــاين املتمثــل يف . الفطــرة مــن احلكمــة بنــاء علــى العلــم واخلــربة والتجربــة اإلنــسانيةو
إشراك األمة يف وضع أسس املصاحل وتبين السياسات العامة الـيت عليهـا يرتكـز تـدبري املـصاحل داخـل 

 .  الدولة
 

                                                                                                                                            
فهـي ختـضع للـشورى . ها من اختصاص احلاكم دون أهل الشورى، كإعالن احلرب وعقد املعاهـداتذكرها لذلك واعترب

 .كما تبني من تصرفات اخللفاء الراشدين، بل هي أوىل األمور بالشورى ابتداء وال حتتاج إىل مثل هذا االشرتاط
 .44سورة الزخرف، اآلية  1



 

ثاين                                                   بحث ا ثاين                                                  ا بحث ا ثاين                                                  ا بحث ا ثاين                                                  ا بحث ا لا لمل لمل لمل مل
يدا عىل الوالية العامة ية  رش يدا عىل الوالية العامةاملصلحة ا ية  رش يدا عىل الوالية العامةاملصلحة ا ية  رش يدا عىل الوالية العامةاملصلحة ا ية  رش ققققاملصلحة ا ع عل عل عل     ل

الـسند األول واألساسـي يف تقييـد الواليــة العامـة باملـصلحة يرجــع إىل غايـات الـشريعة العليــا 
يف الـدنيا واآلخـرة،  واملقاصد اليت بين عليها التشريع اإلسـالمي، فالـشريعة إمنـا جـاءت ملـصاحل العبـاد

حكــام الــشرعية مبــا يكفــل حتقيقهــا، كمــا شــرعت الواليــة العامــة فروعيــت هــذه املــصاحل يف وضــع األ
فلمـا كانـت الواليـة إمنـا . لتكميل مقاصد الشارع يف حتقيق مصاحل العباد وتنفيذها على أرض الواقع

شــرعت ملــصاحل أرادهــا الــشارع هلــذه األمــة ونــاط حتقيقهــا بــويل األمــر، كــان ختلــف هــذه املــصاحل أو 
لعامــة إىل غريهــا، أو إمهاهلــا أو العمــل علــى نقيــضها، يعــد مناقــضة لقــصد بعــضها، أو توجــه الواليــة ا

وهــذا مــا يرتــب . الــشارع مــن تــشريعها وخروجــا بالواليــة عــن إطــار الوظيفــة الــيت هــي منــاط شــرعيتها
مسؤولية الوالية العامة، باإلضـافة إىل تـأثريه علـى صـحة التـصرفات املعيبـة مـن جهـة املـصلحة؛ ففـي 

 :  مطالبهذا املبحث ثالثة 
 تقييد الوالية العامة باملصلحة: املطلب األول
 )حاالت احنراف السلطة(وآثارها  التصرفات املعيبة من جهة املصلحة: املطلب الثاين

 مسؤولية الوالية العامة عن التصرفات املعيبة من جهة املصلحة: املطلب الثالث

ٔٔاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االولاملطلب االول     تقتقتقتقيييييد الوالية العامة 9ملصلحةيد الوالية العامة 9ملصلحةيد الوالية العامة 9ملصلحةيد الوالية العامة 9ملصلحة: : : : ٔٔ

الواليــة العامــة باملــصلحة يتماشــى مــع منطــق الــشريعة اإلســالمية العــام، وانبنائهــا إن تقييــد 
ــــسان يف دنيــــاه  ــــث روعــــي يف أحكامهــــا مــــصلحة اإلن ــــاد يف املعــــاش واملعــــاد، حي ــــى مــــصاحل العب عل

، كما يتماشى مع مقصد تشريع الوالية ذاا، إذ مل يكن وجوب إقامة اخلالفة إال لتكميل 1وآخرته
يف حتقيـــق مـــصاحل العبـــاد؛ فوكـــل إليهـــا أمـــر حراســـة الـــدين وإقامتـــه وتنفيـــذ أحكـــام مقاصـــد الـــشريعة 

فكانـت الوظيفـة . شريعته، وسياسة أمور الدنيا مبا خيدم أهداف هذا الدين وحيقـق غاياتـه ومقاصـده
                                                 

، وإن ل املذاهب الفقهية تقر هذا األصلوك. 1/11، جع السابق املر، قواعد األحكام،العز بن عبد السالم: نظري 1
القبح، والشرع ن يقولون إن العقل حاكم باحلسن وخالف بعضهم يف مناط إدراك هذه املصاحل واحلكم ا، كاملعتزلة الذي

كـروا تعليــل مقـرر لـه، وخــالف بعـضهم يف عمــوم املـصاحل فجعلهـا قاصــرة علـى اجلملــة دون التفـصيل، كالظاهريـة الــذين أن
 .102-101، ص املرجع السابق،النظرية العامة، مجال الدين عطية: نظري. النصوص اجلزئية



 

. األساســية الــيت كلــف ــا صــاحب الواليــة، هــي القيــام علــى مــصاحل اإلســالم واملــسلمني ومحايتهــا
كـــون تـــصرفاته كلهـــا مقيـــدة بـــأن تكـــون يف جلـــب املـــصلحة أو دفـــع املفـــسدة؛ لـــذلك وجـــب أن ت

ّشهدت بذلك النصوص الشرعية، وقعد الفقهاء هلا قواعد، وفرعوا هلـا كثـريا مـن األحكـام الـشرعية،  ّ
يتبـني ذلـك ... وعلى رأسها الشروط الـيت ينبغـي أن تتـوفر يف املتـويل، وأحكـام تـسيري األمـوال العامـة

 :   فروعمن خالل أربعة

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول يد الوالية العامة 9ملصلحة: : : : ٔٔ  nيد الوالية العامة 9ملصلحةاد  nيد الوالية العامة 9ملصلحةاد  nيد الوالية العامة 9ملصلحةاد  nتقتقتقتقيييياد ٔٔ ٔٔ    
تواتر على قيد املصلحة عدد معترب مـن النـصوص الـشرعية مـن القـرآن والـسنة النبويـة، منهـا 
مــا يــدل علــى وجــوب اإلصــالح وحرمــة اإلفــساد يف األرض عمومــا، وهــي تــشمل بعمومهــا الواليــة 

 :بوجه خاصالعامة وغريها، ومنها ما يتعلق بالوالية 

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ٓاالدn من القران الكرمياالدn من القران الكرمياالدn من القران الكرمياالدn من القران الكرمي: : : : للللبببب ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔ 

�aiِC#َ�_Zِ#(: أما من القرآن، فقوله تعاىل a�_EaG ِ�_�َfْ�	 l�ِ 	
c�ِ�ْ�ُ' #َ�a

�aَـ#  ) :وقوله عـز وجـل. (1
  a+ِ�-ِ_�cS�ْ	 a-_)َ� 	�cE�ِ�ُ'.      aQ�cLِ�_c6 #َ�a
 ِ�_�َfْ�	 l�ِ aQ
c�ِ�ْ�c6 a(6ِ7k�	 (2 .لـسان موسـى عليـه وقولـه تعـاىل علـى 


�a3 _Rِ�k�َ' #َ�aِ�  (...  :السالم _��ِ_Zَ�a
 lِ)_�َ5 l�ِ lِ$ْ�ُ�_�	 aQ
c�#aM ِ��ِ�َfِ� �a3�c) َm#َ5a
 a(6ِ�ِْـ��cS�ْ	 َ�(3 .وقولـه 


a	�      ( :تعاىل a�_- aـLْ�	 a8ِـ�_ic6a
 # aـi�ِ� a�ِ�ْ�c�ِ� ِ�_�َfْ�	 l�ِ �aEa3 �k�a�َ' 	َ<ِ�a
     ap#aْ��َـ�	 oِـ�Lc6 #َـ� c� kـ��	a
 َ�_� nحيـث 4)$ـ 
 .5تقلد الوالية: ذهب بعض املفسرين أا نزلت يف وايل السوء، فمعىن توىل هنا

�	           (: وقوله تعـاىل cـSُ._Lَ' _Qَ� ِ|# nـ$�	 a(_� aـG _�ُ� �ِ>َ	 Sَ.aCـ_a
 # aـiِ�_Mَ� ِ�َـ��
	 	�a)َfْ# َـ#�ِ opauُـ' _Qَ� _�ُ:c-c)ْfa6 a�k��	 nQِ� 
                  	�Jِ aـG #�E�ِS a3ـ aQ#َـ: a� kـ��	 nQِ�# BِEa6ُ.ُـ�_ Gِـ�ِ  nـSِEِ  a� kـ��	 nQِ� ِm_�aEْ�#ِG(6 ومـن أداء األمانـة العمـل للمـوىل عليـه مبـا 
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ّقـال أيب. يصلحه ويصلح حاله، ويبعد عنه املفاسـد هـم الـسالطني، بـدأ اهللا سـبحانه ـم فـأمرهم : "ُ
ل مـا يـدخل إىل بيـت املـال حـىت يوصـله إىل أربابـه، وأمـرهم بأداء األمانـة فيمـا لـديهم مـن الفـيء وكـ

هــذه اآليــة مــن أمهــات األحكــام، تــضمنت مجيــع : " قــال القــرطيب.1..."بــاحلكم بــني النــاس بالعــدل
، فهي قاعدة كلية تندرج حتتها كافة اجلزئيات اليت تدخل يف موضوعها، ومنها؛ بـل 2"الدين والشرع

 . وعلى رأسها الواليات

ث ند ا ثا ند ا ثا ند ا ثا ند ا لا لب لب لب نة: : : : ايناينايناينللللب نةاالدn من ا نةاالدn من ا نةاالدn من ا للللسـسـسـسـاالدn من ا ٔٔ ٔٔ    

 رعية مـن املـسلمني ، فيمـوت وهـو غـاش هلـم ، إال حـرم اهللا يما من وال يل": � النـيب قال

  .3"عليه اجلنة 

إـا يـا أبـا ذر إنـك ضـعيف و":  اإلمـارة� أبـو ذر عندما سأله عليه الصالة والسالموقال 

  4" عليه فيهايالذامة إال من أخذها حبقها وأدى  ونديأمانة وإا يوم القيامة خز
ـــه: "�وقـــال النـــيب  ـــذ؛كلكـــم راع فمـــسئول عـــن رعيت ـــاس راع وهـــو ي فـــاألمري ال ـــى الن  عل

 "ما من عبد يسرتعيه اهللا رعية فلم حيطها بنصحه إال مل جيد رائحة اجلنة: "، وقال" ...مسئول عنهم
زم صـالح الراعـي هـو احلـافظ املـؤمتن امللتـ: قـال العلمـاء: "يف شرح هذا احلـديث قال النووي

أن كــل مــن كــان حتــت نظــره شــيء فهــو ) أي يف احلــديث(مــا قــام عليــه ومــا هــو حتــت نظــره، ففيــه 
 .5"مطالب بالعدل فيه، والقيام مبصاحله يف دينه ودنياه ومتعلقاته

 تــــضربوا أال ال: "يقــــول لعمالــــه إذا كلفهــــم مبهمــــة مــــن مــــصاحل املــــسلمني � روكــــان عمــــ
ويقــول . 6"نعــوهم حقــوقهم فتكفــروهم، وال تنزلــوا ــم الغيــاض فتــضيعوهماملــسلمني فتــذلوهم، وال مت

إين مل أسـلطكم علـى دمـاء املـسلمني وال علـى أعراضـهم، وال علـى أمـواهلم، ولكـين : "... هلم أيضا
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بعثــتكم لتقيمــوا ــم الــصالة، وتقــسموا فيــئهم، وحتكمــوا بيــنهم بالعــدل، فــإن أشــكل علــيكم شــيء 
 .1..."فارفعوه إيل

 فـــإن عامـــة نـــصوص الـــشريعة تـــدل علـــى أن املتـــصرف لغـــريه بوجـــه عـــام، وصـــاحب وهكـــذا
الواليــة بوجــه خــاص جيــب عليــه أن يتقيــد باملــصلحة، إذ ال يعتــربه الــشارع حــرا يف تــصرفه ملــن ينــوب 

منزلة اإلمام من الرعية : "وهلذا قال العلماء. عنه، أو هو حتت واليته، كما هو حر يف تصرفه لنفسه
مبعــىن أن األحكــام الــيت ترتتــب علــى الواليــة العامــة شــبيهة باألحكــام الــيت ، 2"ن اليتــيممنزلــة الــويل مــ

ترتتــب علــى الواليــة اخلاصــة يف وجــوب حتــري األصــلح وتقييــد تــصرف الــويل مبــا هــو أصــلح ألن كــال 
 . منهما أمانة

امها إضافة إىل ما سبق، فإن تقيد الوالية العامة باملصلحة، يعتمد على أن الدولة منظمة أق
ــــا ذا ثالثــــة عناصــــر؛ أعــــضاء  اإلنــــسان وأســــسها رعايــــة ألغراضــــه وأهدافــــه، فهــــي متثــــل كيانــــا قانوني
متماسكون حول اهلدف، رياسة ترعى النظام، وقواعد موضوعية يراعى فيها الغرض الذي من أجله 

لــذلك فــإن التــصرفات الــيت تــصدر عــن هــذه املنظمــة، ينبغــي أن تــصدر خاليــة مــن . تأســس النظــام
 3...جتاوز السلطة، والتعسف فيهاعيب 


! 	1(- ($.�... (: وقد فسر العلماء وجوب الطاعة الثابت يف قوله تعاىل�
 بأنـه لـيس )
 .  4"األمر بذلك فيما كان هللا طاعة وللمسلمني مصلحة"... على إطالقه، وإمنا 

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا يد املصلحة: : : : للللالفرع ا هاء  يد املصلحةيد ا هاء  يد املصلحةيد ا هاء  يد املصلحةيد ا هاء  لقيد ا لقلفق لقلفق لقلفق لفق     تقعتقعتقعتقع
ة صاحب الوالية يف اختاذ القرار، توحي بأم يقرون له رغم أن عبارات الفقهاء حول سلط

بــسلطات واســعة، إال أن حقيقــة األمــر غــري ذلــك، إذ يــصرحون بــأن طبيعــة ختيــري الــوالة يف ضــروب 
ـــوالة مـــرتبط مبـــا تنطـــوي عليـــه تـــصرفام مـــن  التـــصرفات ليـــست كتخيـــري غـــريهم؛ ذلـــك أن ختيـــري ال

 احلكــم علــى اجلزئيــات وفــق قاعــدة تقييــدهم بتلــك املــصلحة، ووضــعوا لــذلك قواعــد يرجــع إليهــا يف
 :املصلحة
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ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ يري الوالية العامة يف ترصفاهتا : : : : للللبببب رشعي  يف ا يري الوالية العامة يف ترصفاهتا ا رشعي  يف ا يري الوالية العامة يف ترصفاهتا ا رشعي  يف ا يري الوالية العامة يف ترصفاهتا ا رشعي  يف ا تخا ل تخي ل تخي ل تخي ل للللي     للللتكتكتكتك

بناء على األدلة الشرعية اليت سبق ذكرها وغريهـا ممـا يـصب يف هـذا املنحـى، قـسم الفقهـاء 
 :1املسائل الشرعية اليت تتضمن التخيري إىل قسمني

اإلنسان خمريا بني نوعني أو ضربني فـأكثر مـن التـصرفات، مـن غـري تكليفـه قسم يكون فيه 
باالجتهــاد والتحــري يف تــرجيح بعــضها علــى بعــض، وإمنــا وكــل ذلــك إىل مطلــق رغبتــه ونــيط بقدرتــه 

ويــضرب الفقهــاء مثــاال علــى . َِواســتطاعته، فــال يتــابع فيمــا اختــاره، وال يــسأل عمــا رجحــه مل رجحــه
ا مل يــنص الـشارع فيــه علـى الرتتيـب، ككفــارة اليمـني، الــيت تـضمنت ختيــري خـصال الكفــارة ممـ: ذلـك

وإمنــا ثبــت لــه التخيــري املطلــق عــن االجتهــاد ألن … احلانــث بــني ثالثــة خيــارات للتكفــري عــن ميينــه
 .مقصود الكفارة الرفق باملكلف، فجاء حكمها على وفق هذا املقصد

صلحة، فيوكــل األمــر إىل اجتهــاده، قــسم يكــون ختيــريه يف التــصرف حبــسب مــا يــراه مــن املــ
: ويضربون مثاال على ذلك. على أن يتحرى فيه املصلحة مبا تتضمنه من جلب املنفعة ودفع املضرة

لــيس ملــن تــوىل : فقــالوا. 2ويل اليتــيم، ونــاظر الوقــف، والوكيــل: ختيــري مــن يتــوىل التــصرف لغــريه مثــل
 .  مل يكن عليه فيه مشقة تسوغ له تركهالنظر لغريه أن يعدل عما يراه أصلح ملن ائتمنه، إذا

وصــاحب الواليــة العامــة، ســواء كــان اإلمــام أو مــن هــو دونــه، يــدخل يف القــسم الثــاين، بــل 
هو أوىل به، لكون واليته تقوم يف حقيقتها على التصرف للغري، وهذا الغري ليس معينـا ليتعقبـه فيمـا 

ومـن هـذا : "قـال ابـن تيميـة. ى املـصلحةاختاره، فحـل الـشارع حملـه يف إجيـاب كـون التـصرف مبقتـض
 . 3"الباب تصرف ويل األمر للمسلمني

إن مبــدأ ختيــري اإلمــام فيمــا يوكــل إليــه مــن تــصرفات اإلمامــة، ممــا لــيس للــشارع فيــه حكــم 
معني، الذي اعتربه الفقهاء جماال لسلطته التقديرية، لـيس مـن قبيـل التخيـري احملـض، وسـلطته ليـست 

 منـــه؛ أن األمـــر موكـــول إىل اجتهـــاده يف حتـــري املـــصلحة؛ فلـــيس لـــه أن والقـــصد. مطلقـــة يف ذلـــك

                                                 
 حيث وضـع .3/16 ، املرجع السابق، الفروق، القرايف.3/160 ، املرجع السابق، منهاج السنة،ابن تيمية: نظري 1

 .حملارب وحنو ذلكقاعدة للتفريق بني ختيري املكلفني يف الكفارة وبني ختيري األئمة يف األسارى والتعزير وحد ا
جتدر املالحظة هنا أن الوكيل يدخل مع غريه يف حكم وجوب التصرف باألصلح، إال أن األثر املرتتب علـى عـدم  2

مراعاتــه يف تــصرفه خيتلــف عــن حكــم الــويل، يف أنــه ال يبطــل تــصرفه بــه قــضاء، وإمنــا يلزمــه ذلــك ديانــة لدخولــه يف عمــوم 
ئم عليه مبتابعة تصرفاته ورد ما مل يرضه منها، بينما املوىل عليه ال ميلك احلق يف والسبب يف ذلك أن األصيل قا. األمانة

 . ويف هذه اخلصوصية تشرتك الوالية العامة مع اخلاصة. التعقيب، فيكون القاضي قائما مقامه
 .3/160 ، املرجع السابق،منهاج السنة، ابن تيمية 3



 

يتـــصرف يف أمـــور املـــسلمني أو أمـــواهلم ـــواه وشـــهوته وال بإرادتـــه املـــستقلة متامـــا مـــن غـــري معقـــب؛ 
 .1فيعطي من يشاء ومينع من يشاء، بل هو مقيد يف كل ذلك جبلب املصلحة ودفع املفسدة

مبــا هــو األصــلح للمــوىل عليــه درءا ... ف الــوالة ونــواميتــصر: "يقــول العــز بــن عبــد الــسالم
وال يقتـصر أحـدهم علـى الـصالح مـع القـدرة علـى األصـلح، . للضرر والفـساد وجلبـا للنفـع والرشـاد

... إال أن يـؤدي إىل مفـسدة شـديدة، وال يتخـريون يف التـصرف حـسب ختـريهم يف حقـوق أنفـسهم


�aَــ# 'َ%ْ-cGaــ�	 (aــ# َm	�a�ْ(: لقولـه تعــاىلc@n�ــcOَ� َُــ��_�a6 ــ�k�aC c(aــ�_Cَ� alِــM l�ِk�#ِــG #ــk�ِ�وإن كــان هــذا يف . 2)...ِ�ــ��ِ 
حقــوق اليتــامى، فــأوىل أن يثبــت يف حقــوق عامــة املــسلمني فيمــا يتــصرف فيــه األئمــة مــن األمــوال 

ال فساد وما ... أوفر وأكثر من اعتنائه باملصاحل اخلاصة) العامة(العامة، ألن اعتناء الشرع باملصاحل 
 . 3"فيه وال صالح؛ فال يتصرف فيه الوالة على املوىل عليه إذا أمكن االنفكاك عنه

ومـن هنــا، فــرق القــرايف بــني قاعــدة ختيـري املكلفــني يف الكفــارة، وبــني قاعــدة ختيــري األئمــة يف 
األســارى والتعزيــر وغريهــا مــن تــصرفام؛ فــاألوىل تعــين تفويــضا مطلقــا للمكلــف باالختيــار، وذلــك 

أمـا ... ألن اهللا تعاىل إمنا شرع له الكفارة رفقا به، فهو خيتار منها حسب هواه وقدرته وطيبـة نفـسه
الثانيــة فتتــضمن وجــوب بــذل اجلهــد يف درك مــصاحل املــسلمني، فــإذا ترجحــت لديــه جهــة املــصلحة 

 .4وجب عليه فعلها وحتتمت عليه ويأمث برتكها
ىل نظـر اإلمـام ولـيس متحتمـا حتـتم احلـدود، إال وأكد اجلـويين أن التعزيـر، وإن كـان راجعـا إ

أن ختيـــريه يف ذلـــك لـــيس راجعـــا إىل التـــشهي، ولكـــن يـــرى اإلمـــام مـــا هـــو األوىل واألليـــق واألحـــرى، 
 .5...حبسب حال الشخص إذا كان ذلك هو ما يعاجل وضعه ويكف أذاه

إىل الوصـية، ... كل من ويل والية؛ اخلالفة فمـا دوـا: "مث انتهى العلماء إىل نتيجة واحدة
 .6.."ال حيل له أ ن يتصرف إال جللب منفعة أو درء مفسدة
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ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب يد الوالية العامة 9ملصلحة : : : : للللب يد الوالية العامة 9ملصلحة ما يرتتب عىل قاعدة  يد الوالية العامة 9ملصلحة ما يرتتب عىل قاعدة  يد الوالية العامة 9ملصلحة ما يرتتب عىل قاعدة      تقتقتقتقييييما يرتتب عىل قاعدة 

ومما يرتتب على وجوب تصرف صاحب الوالية مبقتضى املصلحة، أنه جيب عليه االجتهاد 
نـــه جيـــب عليـــه بـــذل اجلهـــد فيمـــا هـــو األصـــلح فتخيـــريه يف حـــد احلرابـــة مـــثال؛ معنـــاه أ. يف حتـــصيلها

فهــو ينتقــل مــن . للمــسلمني، فــإذا تعــني لــه األصــلح، وجــب عليــه ومل جيــز لــه العــدول عنــه إىل غــريه
والوجــوب دائمــا عليــه يف مجيــع أحوالــه؛ قبــل االجتهــاد جيــب عليــه االجتهــاد، . واجــب إىل واجــب

جب، وبعد االجتهاد جيب عليه فعل مـا ٍوحال االجتهاد هو ساع يف أداء الواجب، ففعله حينئذ وا
 1…أدى إليه اجتهاده 

فــــاألمور املوكولــــة إىل اجتهــــاد اإلمــــام ومــــن يف حكمــــه مــــن أصــــحاب الواليــــات بأنواعهــــا؛ 
مـا يكـون للقاضـي … : "ومثـال ذلـك. التنفيذية والقضائية والتشريعية، ليست مـن مـسائل اإلباحـة

، فهـو وزن قـرين بـدرء املفاسـد، وال ختيـري اإلمـام يف من حريـة التعزيـر، ألن الـوزن هنـا لـيس إباحـة لـه
األسرى ألنه أيضا مقيد جبلب املصاحل للمسلمني، وكالمها ليس من مطلق اإلباحات، بل جيب أن 

وكـذلك ممـا يلتـبس … تكون لنظر املسلمني، فهي مسائل مشروعية شرعية، وليست مسائل إباحـة
يهــــا أهــــل اخلــــربة لتقريــــر احلكــــم الــــشرعي، كبحــــوث بــــاألمور املباحــــة؛ البحــــوث التمهيديــــة الــــيت جير

فهذه املسائل وشبيهاا خرجت عن . 2"…اإلحصاء واالجتماع واالقتصاد وغريها مما يلزم للتنظيم
نطـاق اإلباحـة بــالنظر إىل مـا حتققــه مـن مــصلحة أو تدفعـه مــن مفـسدة مــن حيـث هــي نظـر لعمــوم 

بدا، إذ جيـب عليـه االجتهـاد وبـذل اجلهـد يف فال يشرع يف حق صاحب الوالية اإلباحة أ. املسلمني
 . وجوه املصاحل

وحالة اإلمام ومن ينوب عنه أو من هو حتت إمرته من أصحاب الواليات، هي نظر لألمة 
ـــيت  كلهـــا، ونظـــر لإلســـالم ذاتـــه، ألن إقامتـــه والتمكـــني لـــه يف هـــذه الـــدنيا تـــأيت علـــى رأس املهـــام ال

ا ليس باألمر الغريب عـن منطـق الفقـه اإلسـالمي، بـل هـو وهذ. تضطلع ا الوالية العامة كما سبق
اعتقــاد كــل الفقهــاء، مل يــشهد ألحــد يف ذلــك خــالف، علــى مــا هــو معلــوم، استخالصــا مــن ســرية 

 يف نظره للمسلمني مما ليس من أمر الوحي والتبليغ يف طبيعته اجلزئيـة، ولكنـه ال خيـرج عـن �النيب 
 خـالل تعـداده للفوائـد الفقهيـة الـيت استخلـصها قيم مثال، ومنفابن ال. معىن التبليغ يف مغزاه الكلي

 يف التوريــة عــن ســائر غزواتــه، �، باملقارنــة إىل عادتــه "تبــوك" يف غــزوة �مـن تأملــه يف ســرية النــيب 
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ومنهـا أن اإلمـام إذا رأى املـصلحة يف أن يـسرت عـن رعيتـه … : "وعدم توريته يف هذه الغزوة، يقول
 يهم  به ويقصده من العدو ويوري به عنـه، اسـتحب لـه ذلـك أو يتعـني حبـسب املـصلحةبعض ما  .

وال يقتــصر واجــب ويل األمــر علــى حتــري . 1"ومنهــا أن الــسرت والكتمــان إذا تــضمن مفــسدة مل جيــز
جمــرد املــصلحة، بــل جيــب عليــه الــسعي لتحــصيل األصــلح يف أمــور الرعيــة، واألصــلح فــيمن يــوليهم 

 . ألن ذلك من متام النظر هلم،2عليهم أيضا
فهـــذا التخيـــري هـــو ســـلطة تقديريـــة ممنوحـــة لإلمـــام يف إطـــار معـــني وبـــضوابط وشـــروط معينـــة 

َوتسمية الفقهاء رمحهـم اهللا ذلـك خيــرة، إمنـا يريـدون بـه أنـه ال يتحـتم عليـه "وليست سلطة مطلقة،  َ ِ
، بــل جيتهــد حــىت )أي خيــارات حكــم األســرى(قبــل الفكــر فعــل خــصلة مــن هــذه اخلــصال اخلمــس 

خبالف رد الغصوب وإقامة احلدود، فإا تتحتم عليه ابتداء من . يتحصل له األصلح فيفعله حينئذ
َغري أن جيعل له يف ذلك اجتهاد، وال خرية له ذا التفسري ُ"3 . 

إذن فاإلمام حتت طائلة الوجوب دائما، حىت يف القضايا اليت قيل إنه خمري فيها، والوجـوب 
وتكييف هذه القضايا فقها ليس من قبيل اإلباحة لـه، بـل هـي مـسائل شـرعية . ري اإلباحةواللزوم غ

ألزمــه ــا الــشارع بــسبب واليتــه، ويــدخل حتتهــا كــل مــا حيتــاج إىل حبــث وخــربة علميــة ويئــة ظــروف 
 . ُومتهيد أسباب، إذا كان ذلك شرطا يف تطبيق النص على وجهه، أو يف تأدية أمانته اليت محلها

 انتهـــى الفقهـــاء إىل وضـــع قواعـــد يف الفقـــه تؤصـــل لـــذلك وتقعـــده، وأهـــم هـــذه القواعـــد، مث
وهــي قاعـدة جليلــة يعمــل ـا القــضاء يف إبطــال . 4"التــصرف علـى الرعيــة منــوط باملـصلحة: "قاعـدة

واليت يتخلف فيهـا وجـه النظـر، أو ) سواء كان عاما أم خاصا(التصرفات اليت تكون نيابة عن الغري 
فهــي قاعــدة عامــة يف كــل التــصرفات .  املــصلحة املرجــوة للــذي صــدر التــصرف لفائدتــهتغيــب فيهــا

العامــة منهــا واخلاصــة، أي ســواء كانــت لــشخص معــني كــاليتيم أم جلهــة خاصــة كــالوقف، أم جلهــة 
 .عامة، أي لعموم املسلمني حبيث ال يتعني صاحبها
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ـــيم، إن إين أنزلـــت نفـــسي مـــن مـــال اهللا مبنز: "�قـــول عمـــر : وأصـــل القاعـــدة لـــة وايل اليت
 .1"احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت

. 2"كــــل متــــصرف عــــن الغــــري فعليــــه أن يتــــصرف باملــــصلحة: "وعــــرب عنهــــا الــــسبكي بقولــــه
ومضمون هذه القاعدة؛ إناطة التصرف باملصلحة؛ من إناطة الشيء بالـشيء، أي تعليقـه عليـه، أو 

كــذلك تــصرف ويل األمــر باملــصلحة؛ فــإن . ثــاين، بطــل األول ضــرورةجعلــه شــرطا لــه، فــإذا بطــل ال
صحة تصرفه ونفاذ هذا التصرف معلق على كونه عمال أو فعال حمققا للمصلحة، إما قطعا أو ظنـا 

 . راجحا تقبله العقول، وتسلمه العادة والعرف، وتقضي به التجربة ويقره العلم
سياسة الشرعية وتنظيم الدولة اإلسالمية، قاعدة مهمة ذات مساس بال"..إن هذه القاعدة 

وقــد . 3..."تــضع حــدا وازعــا للحــاكم يف كافــة تــصرفاته، ولكــل مــن يتــوىل أمــرا مــن أمــور املــسلمني
ذهـــب بعـــض البـــاحثني إىل حـــد القـــول إن هـــذه القاعـــدة ال تتفـــق مـــع مـــا يعـــرف بأعمـــال الـــسيادة 

دابري العليا السياسية واألمنية اليت ال رقابة وأعمال احلكم اليت تقرها الدساتري احلديثة، وهي جمال الت
ورأى أن اإلســالم ال يقــر هــذا املبــدأ الــذي . فيهــا علــى احلكومــة، حيــث ال حيــق للقــضاء النظــر فيهــا

يضع مصلحة الرعية يف الدرجة الثانية، فكل التدابري اليت يتخذها رئيس الدولة ومن دونه من الوالة 
 .  4ر هلم يف جتاوزهاجيب أن ختضع هلذه القاعدة، وال عذ

ثالث ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا يدها 9ملصلحة: : : : للللالفرع ا  Wي يدها 9ملصلحةاشرتاط االصلح للوالية و  Wي يدها 9ملصلحةاشرتاط االصلح للوالية و  Wي يدها 9ملصلحةاشرتاط االصلح للوالية و  Wي للللتقتقتقتقاشرتاط االصلح للوالية و سـسـسـسـ ٔٔٔٔ    
 من األصـول الثابتـة يف الـشريعة، والغايـة منهـا -من اخللفاء إىل أدىن الواليات-إقامة الوالة 

وقـــد . ضـــمان تنفيـــذ أحكامهـــا املتعلقـــة بـــاحلقوق العامـــة واملتعلقـــة بـــاحلقوق اخلاصـــة بـــني أفـــراد األمـــة
شرطت الشريعة يف أنواع هذه الواليات من الصفات الذاتية والعقلية والعمليـة مـا تـستقيم بـه األمـور 

ومــا . هـذه الــشروط مــع غاياــا مـن كــل واليــة، حيــث تتناســب 5املوكولـة إلــيهم علــى الوجـه األكمــل
ن أن  على عظم املهمة املنوطة ا، فـضال عـليلعت لتويل منصب اإلمامة سوى دِضُالشروط اليت و

ِ فاشرتط فيها من الشروط ما يفـوق الـشروط الـيت وضـعت ؛ذلك أيضا دليل على تقييدها باملصلحة ُ ُ
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 اشـرتط الـشارع فيهـا مـا ،على حد تعبـري القـرايف، إذ ملا عظم خطر اإلمامة. بالنسبة للقضاة واملفتني
اس، ومــا ذلــك إال  كاشــرتاط كونــه قرشــيا، وعارفــا بتــدبري املــصاحل وسياســة النــ؛1مل يــشرتطه يف غريهــا

وهــذا يــدل، باإلضــافة إىل مــا ســبق، علــى أن ضــبط . ألنــه يــشرتط يف تــصرفاا حتقيــق تلــك املــصاحل
 علــى مــا ًاملــصلحة ال يتوقــف علــى عــدم خمالفــة أحكــام الــشارع، بــل جيــب أن خيــضع لــضوابط بنــاء

لك حىت جعل ومل يكتف بذ ،وضعه الشارع من شروط زائدة يف اإلمام على القاضي واملفيت وغريمها
ـــه القـــدر األكـــرب مـــن الـــصفات أوىل ـــا مـــن غـــريه ممـــن تأهـــل هلـــا وكـــان دونـــه يف هـــذه  مـــن تـــوفر في

وإمنـــا خصـــصنا لتوليـــة األصـــلح فرعـــا مـــستقال ألمهيتـــه يف إثبـــات مـــا ذهبنـــا إليـــه مـــن أن . الـــصفات
ات، املصلحة قيد وضعه الـشارع علـى تـصرفات الواليـة العامـة، يـؤثر ختلفـه علـى صـحة هـذه التـصرف

فهـو يعـد مـن . وعلى مقدار ثباـا أمـام الـنقض، إذا تـوفرت الوسـائل التنفيذيـة الالزمـة داخـل الدولـة
جهة تطبيقا لتقييد الوالية العامة باملصلحة املتمثل يف وجوب توليـة األصـلح، ومـن جهـة أخـرى هـو 

 . وم اشرط لعمل الوالية باملصلحة ألنه ال حيققها على الوجه األفضل إال األصلح واألق
فأما كونه من التطبيقات اليت تندرج حتت مبدأ تقييد الواليـة العامـة، حيـث جيـب علـى ويل 

 اسـتعمل رجـال مـن عـصابة مـن": �األمر أن يـويل علـى كـل عمـل مـن هـو أصـلح لـه، فلقـول النـيب 

 ولقــول عمــر 2"ويف تلــك العــصابة مــن هــو أرضــى هللا منــه فقــد خــان اهللا وخــان رســوله وخــان املــؤمنني
. 3"من استعمل رجال ملـودة أو لقرابـة ال يـستعمله إال لـذلك فقـد خـان اهللا ورسـوله واملـؤمنني: "�

وهذا واجب عليه، فيجب عليه البحـث عـن املـستحقني للواليـات، مـن نوابـه علـى : "قال ابن تيمية
وعلـى كـل ... األمصار، ومن األمراء الـذين هـم نـواب ذي الـسلطان، والقـضاة، ومـن أمـراء األجنـاد

.  وهـذا إىل أدىن الواليـات وأقلهـا شـأنا4..."واحد من هؤالء أن يستنيب ويستعمل أصلح من جيده
ومعرفة األصلح للوالية إمنا تكون مبعرفة مقصود تلك الوالية، وطريق املقصود، فـإذا عرفـت املقاصـد 
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مبــصاحلها اعلــم أنــه جيــب أن يقــدم يف كــل واليــة مــن هــو أقــوم : "وقــال القــرايف. 1والوســائل مت األمــر
  2..."على من هو دونه

بل إن القرايف ذهب إىل أبعد من ذلك، حيث عزا إىل العلماء، من غري تعيني أحـد مـنهم، 
اإلمــام إذا وجــد مــن هــو أصــلح للقــضاء ممــن هــو متــول اآلن، عــزل األول ووىل الثــاين، "القــول بــأن 

 . 3"وكان ذلك واجبا عليه لئال يفوت على املسلمني مصلحة األفضل منهما
وقـــد اعـــرتض عليـــه ابـــن الـــشاط يف ذلـــك، واســـتدرك بأنـــه ينبغـــي أن حيمـــل علـــى أن املتـــويل 
مقــصر عــن األهليــة، ال علــى أنــه أهــل وغــريه أعلــى منــه يف األهليــة، ألن املفــضول املتــصف باألهليــة 
حتــصل منــه املــصلحة املقــصودة مــن القــضاء كمــا حتــصل مــن الفاضــل، فــال وجــه لعزلــه، وإمنــا توليــة 

ورمبــا كــان اعــرتاض ابــن الــشاط صــحيحا يف حكــم عــزل القاضــي خاصــة . 4 خــالف األوىلاملفــضول
بعد توليته، أما يف غريه من الواليـات، فـإن عمـل اخللفـاء الراشـدين يؤيـد مـا ذهـب إليـه القـرايف؛ مـن 

 ".أردت رجال أقوى من رجل: " وقوله�ذلك ما سريد قريبا من فعل عمر 
رم عليــه أن يعـــزل األعلــى بــاألدىن لـــئال يفــوت علـــى حيـــ"كمــا نــص القـــرايف علــى أن اإلمــام 

املسلمني مصلحة األعلى، وال ينفذ عزل األعلى ألن اإلمام الذي عزله معزول عن عزلـه، وإمنـا واله 

�c(a�_Cَ� alِM l�ِk�#ِG #k�ِ(: اهللا تعاىل على خالف ذلك، لقوله تعاىل ِ��ِ�a�ْ�	 َm#a) 	�cGa-ْ%َ' #َ�a
، وإذا كـان )...
ويل معــزوال عــن غــري األحــسن يف مــال اليتــيم، فمــصلحة املــسلمني أوىل بــذلك، فاإلمــام األعظــم الــ

 .  5"معزول عن عزل األصلح للناس
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وهـو مــا اعــرتض عليــه ابــن الــشاط أيــضا وأنكــر قيــاس اإلمــام علــى الوصــي يف هــذه املــسألة، 
ــرد عليــه بــأن كــال منهمــا و. 1مــن غــري أن يبــني وجــه االعــرتاض علــى ذلــك ّويـ َ اليــة فــيعم احلكــم، وال ُ

 .ختصيص إال بدليل
ّبينما فصل العز بن عبد السالم يف األمر، وفرق بني من به ريبـة مـن القـضاة؛ فيجـب عزلـه 
وال جيوز توليته ابتداء لتوقع اخليانة منه، وبني من مل تكن بـه ريبـة؛ فـال جيـوز عزلـه مبـن هـو دونـه، ملـا 

 جهــة فــضله علــى غــريه، إذ لــيس لإلمــام تفويــت فيــه مــن تفويــت املــصلحة احلاصــلة للمــسلمني مــن
، وينفذ عزله مبن هو أفضل منـه تقـدميا لألصـلح علـى الـصاحل، ملـا فيـه مـن 2املصاحل من غري معارض

 ملـا خـرج إىل الـشام �، واستنادا إىل ما رواه الطـربي أن عمـر 3تقدمي املصلحة الراجحة للمسلمني
ى الـــــشوايت والـــــصوائف، وســـــد فـــــروج الـــــشام أحـــــدث يف مـــــصاحل املـــــسلمني، فقـــــسم األرزاق، ومســـــ

أيهــا النــاس، إين واهللا مــا : "مث قــام يف النــاس فقــال... ومــساحلها، وعــزل شــرحبيل واســتعمل معاويــة
 . 4"عزلت شرحبيل عن سخطة ولكين أردت رجال أقوى من رجل

 أما أن يعزلـه مبـن يـساويه، فقـد أجـازه بعـض العلمـاء اسـتنادا إىل التخيـري عنـد التـساوي بـني
بينمـا منعـه بعـضهم ملـا يـدخل علـى املعـزول مـن مفـسدة كـسر . املصاحل، كما يف حال ابتـداء التوليـة

العــزل وعــاره مــن غــري معــارض، إذ خيتلــف األمــر يف االبتــداء ألن هــذه املفــسدة غــري موجــودة عنــد 
ن حتصيل ورجح العز بن عبد السالم الرأي األخري بناء على أن حفظ املوجود أوىل م. ابتداء التولية

 5...املفقود، ودفع الضرر أوىل من جلب النفع
إن اشرتاط األصلح للواليـة يعـد قيـدا علـى مـن يقـوم بالتوليـة، فيجـب عليـه اختيـار األصـلح 

َيكلــف بــه غــريه، هــذا مــن جهــة لكــل عمــل مــن شــؤون املــسلمني  . ومــن جهــة أخــرى، هــو ضــمانة
 بالتــصرف باملــصلحة عنــد املمارســة، وال لتحقيــق التــصرف باملــصلحة للمــسلمني، ألن املــوىل مــأمور

 . يتحقق ذلك إال بالكفاية، اليت تقتضي استجماع شروط التصرف ليتوجه حنو املصلحة
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ورغــم أن علمــاء املــسلمني قــد أجــازوا إمامــة مــن مل يــستوف الــشروط للــضرورة، فــإن أحــدا 
 فاشــرتطوا يف ؛اتمــنهم مل يــستجز لإلمــام أن يــويل غــري الكــفء األمــني فيمــا حتــت يــده مــن الواليــ

 البد من توفر شروط تؤهل ؛ وهكذا يف كل والية...متويل القضاء شروطا ويف متويل احلسبة شروطا
بـل ذهـب أغلـبهم إىل عـدم االقتـصار علـى توليـة الـصاحل، حـىت . 1صاحبها للقيام مبهام هـذه الواليـة

أوجبوا االختيار بني الصاحلني للوالية ليوىل أصلحهم هلا؛ قال القـر اعلـم أنـه جيـب أن يقـدم يف : "ايفُ
كل والية من هو أقوم مبصاحلها على من هو دونه، فيقدم يف والية احلـروب مـن هـو أعـرف مبكائـد 
احلــروب وسياســة اجليــوش والــصولة علــى األعــداء واهليبــة علــيهم، ويقــدم يف القــضاء مــن هــو أعــرف 

 .2..."باألحكام الشرعية وأشد تفطنا حلجاج اخلصوم وخدعهم
اخلـــربة العلميــة والفنيــة املتخصـــصة، "ريــب أن ممارســة الواليــة العامـــة اليــوم يــشرتط فيهــا وال 

وحينئذ جيب االستعانة ا كلما اقتضت احلاجة ذلك، ألا أضحت من مقومات العدل واملصلحة 
أن يقوم بتقدير املصاحل أهل اخلربة والتخصص العلمي الدقيق، يف كل شأن "والبد . 3"املعتربة شرعا

تـوافر املـؤهالت ... وعلى هذا ينبغي أن يراعى يف تأليف السلطات يف الدولـة ... ن شؤون الدولةم
 .4"اليت تتعلق مبا يقوم به من وظيفة وعمل

وهكذا فإن الشريعة مل تكتف بأن فرضت علـى صـاحب الواليـة القيـام باملـصاحل، وأوجبـت 
حــرى منهــا مــا هــو أعلــى ويــرتك عليــه أال يقــف عنــد جمــرد جلــب املــصاحل حــىت شــرطت عليــه أن يت

األدىن، بـــل إـــا شـــرطت يف املتـــويل نفـــسه وفـــيمن يوليـــه ممـــن هـــو دونـــه مـــن الـــوالة أن يكـــون أصـــلح 
 والكفايـــة حـــىت يتحقـــق مقـــصدها مـــن التقييـــد باملـــصلحة، ألن ةاملوجـــودين مـــن أهـــل القـــدرة واألمانـــ

 . األصلح أعرف باملصلحة

                                                 
أبو نعيم األصبهاين، فضيلة العادلني من الوالة ومن أنعم النظر يف حال العمـال والـسعاة، : ظر على سبيل املثالين 1

 ومـا بعـدها، وابـن تيميـة وموقفـه مـن الواليـات يف كتـاب الـسياسة 101م، ص1997هــ، 1418دار الوطن، الرياض، 
 .. يستوف شروط اإلمامةالشرعية، رغم أنه أقر سلطة بين أمية وبين العباس وأغلبهم مل

 . 2/157القرايف، الفروق، املرجع السابق ،  2
وهــو يعتــرب ذلــك مظهــرا مــن مظــاهر . 20، صاملرجــع الــسابقفتحــي الــدريين، نظريــة التعــسف يف اســتعمال احلــق،  3

 .الصلة الوثقى بني التشريع اإلسالمي والتقدم احلضاري والعلمي
 .191 السابق، صفتحي الدريين، خصائص التشريع، املرجع 4



 

ت: : : : الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع يارا  تاع�د املصلحة  يارا  تاع�د املصلحة  يارا  تاع�د املصلحة  يارا  للاع�د املصلحة  للمع للمع للمع     ٔٔٔٔرصف يف االموال العامةرصف يف االموال العامةرصف يف االموال العامةرصف يف االموال العامةمع
األمـــوال هـــي عمـــاد املـــصاحل، وأمهيتهـــا ال ختفـــى يف تـــصريف أمـــور الدولـــة، وهـــي إىل ذلـــك 
موضع األنظار، وسبب يف زلة أقدام الكثري من أصحاب الواليات لفرط اجنذاب النفوس إىل التنعم 

ســتؤمنوا علــى ــا، فيــدفعهم ذلــك إىل االغــرتاف مــن األمــوال العامــة الــيت وضــعت حتــت أيــديهم وا
وحكــم التــصرف فيهــا حكــم املــصاحل األخــرى الــيت حتــت أيــدي . تــصريفها يف وجــوه املــصاحل العامــة

احلكام، من تقدمي األصلح فاألصـلح، إال أن العنايـة ـا هنـا، إمنـا لكوـا مـن أكثـر أسـباب احنـراف 
 . الوالية العامة عن جها السليم، بل أكثرها على اإلطالق

متيزت به اخلالفة اإلسالمية منذ أول نشأا، أن املـسلمني قـد فـصلوا بـني ولعل من أبرز ما 
شــخص اخلليفــة وبــني صــفته كخليفــة وحــاكم، وترتــب علــى ذلــك أن كــان تــصرفه يف شــؤون اخلالفــة 
منفصال عن تصرفه يف شـؤون نفـسه، فانفـصلت بـذلك ذمتـه املاليـة اخلاصـة عـن الذمـة املاليـة العامـة 

مل يــر اخلليفــة األول مندوحــة لنفــسه مــن اخلــروج للعمــل لكــسب قــوت عيالــه، املتعلقــة ببيــت املــال، و
فتبـني أنـه البـد هلـذا اخلليفـة مـن رزق يعتمـد عليـه يف . 1حىت بعد أن توىل اخلالفـة وعقـدت لـه البيعـة

وفـرض لـه . معاشه، رغم أن بيده مقاليد أموال األرض كلهـا، ألنـه ال حيـل لـه أن يأخـذ منهـا لنفـسه
 .فيه من القوت والكسوة حىت ال ينشغل بطلب الرزق عن تصريف أمور اخلالفةالصحابة ما يك

ُومن هنا يتضح بشكل جلي أن اخلليفة، وقـد منـع مـن األخـذ مـن بيـت املـال إال مـا فـرض  ُ
له كأي موظف يف الدولة، جمرد أمني علـى هـذا املـال يـضعه يف مواضـعه الالئقـة بـه حـسب مـا نـص 

فالبـــد مـــن اتبـــاع . ملـــصلحة فيمـــا لـــيس لـــه مـــصرف حمـــدد شـــرعاعليـــه الـــشارع، وباجتهـــاده حـــسب ا
ولـــيس لـــوالة األمـــوال أن يقـــسموها حبـــسب أهـــوائهم، كمـــا "املـــصلحة يف تقـــسيم األمـــوال وصـــرفها، 

إين، : (�يقــسم املالــك ملكــه، فإمنــا هــم أمنــاء ونــواب ووكــالء، ليــسوا مالكــا، كمــا قــال رســول اهللا 

                                                 
سجل لنا املؤرخون روايات كثرية تروي لنا كيف حدث أن فـرض الـصحابة أرزاق اخللفـاء كـأي موظـف يف الدولـة؛  1

ملـا بويـع أبـوبكر أصـبح وعلـى سـاعده أبـراد وهـو ذاهـب إىل : من ذلـك مـا أخرجـه ابـن سـعد عـن عطـاء بـن الـسائب قـال
فمن أين أطعم عيايل؟ : تصنع ماذا وقد وليت أمر املسلمني؟ قال: لإىل السوق، قا: أين تريد؟ قال: السوق، فقال عمر

أفرض لك قوت رجل من املهاجرين، ليس بأفضلهم : انطلق يفرض لك أبو عبيدة، فانطلقا إىل أيب عبيدة، فقال: فقال
 كـساه وال أوكسهم، وكسوة الشتاء والصيف، إذا أخلقت شيئا رددته وأخذت غريه، ففرض له كل يوم نـصف شـاة، ومـا

، 73الــسيوطي، تــاريخ اخللفــاء، دار الفكــر بــريوت، دت، ص : ينظــر هــذا املثــال وأمثلــة أخــرى غريهــا. يف الــرأس والــبطن
 .157، صاملرجع السابقابن حجر اهليثمي، الصواعق احملرقة، . 130



 

رواه البخــاري عــن أيب . 1)منــا أنــا قاســم أضــع حيــث أمــرتواهللا، ال أعطــي أحــدا وال أمنــع أحــدا، وإ
 .  2..." حنوه�هريرة 

وهلذا ذكر عدد من الفقهاء أن العطاء الذي يصرفه اإلمام من الفيء، ال يكـون إال ملـن يف 
عطائــه مــصلحة عامــة، كالرســل والقــضاة والعلمــاء واملفتــني ومعلمــي القــرآن والعلــم، واملؤلفــة قلــوم 

أمــا مــن لــيس يف عطائــه منفعــة عامــة، وإمنــا . وأشــباههم ممــن منفعتــه عامــة)... يساجلواســ(والعيــون 
قــصد مــن إعطائــه مــصلحة خاصــة كمــن أعطــي ــرد صــالحه أو لوجاهتــه مــن غــري حاجــة إىل مــا 

فــال جيــوز صــرف أمــوال املــسلمني إليــه، وكــذلك وقــف األمــوال العامــة، ال جيــوز إال جلهــة ... يعطــى
 .  3عامة

ية يف املوازنة بني املصاحل، غري حكم األصيل يف موازنتـه لنفـسه؛ ذلـك وحكم صاحب الوال
أن النــاظر لنفــسه يف املــصاحل الدنيويــة املباحــة ال يلزمــه املنافــسة يف حتــصيل األصــلح لنفــسه، بــل قــد 

بينمــا يلــزم النــاظر لغــريه التحــري واملوازنــة ليختــار لوليــه . يكــون منهيــا عــن ذلــك يف بعــض األحيــان
ونقدم األصلح فاألصلح يف حـق مـن : "لح، هذا ما يقرره العز بن عبد السالم بقولهاألصلح فاألص

لنا عليه والية عامة أو خاصة، إن أمكن، فال نفرط يف حق املوىل عليه يف شق مترة، وال يف زنة برة، 
ا وال تنافس ألنفسنا إال يف مصاحل اآلخرة، وننافس يف مصاحل الدارين لكل من لن... وال مثقال ذرة

 .4"عليه والية
ومـــن النتـــائج الـــيت رتبهـــا الفقهـــاء علـــى تقييـــد الواليـــة باملـــصلحة، أن املعاوضـــة مـــع تـــساوي 
مصلحة العوضني من كل جهـة، كبيـع درهـم مبثلـه، وصـاع مـن املثلـي مبثلـه، رغـم أـا جـائزة يف حـق 

 قــدر مــن ؛ وذلــك خللــو هــذا التــصرف مــن أي5املتــصرف لنفــسه، ال جتــوز للــويل يف حــق املــوىل عليــه
 .املصلحة ميكن أن يعتمد عليه يف القيام به

                                                 

��-m�3: "رواه البخاري، كتاب اخلمس، باب قوله تعاىل 1 ��¦ A Qf� ."إمنا أمنعكم وال يكمأعط ما: "ونص احلديث 

 ".أمرت حيث أضع قاسم أنا
 .35ابن تيمية، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، املرجع السابق، ص  2
 .101-100ابن مجاعة، حترير األحكام، املرجع السابق، ص : ينظر 3
 .52، 49العز بن عبد السالم، الفوائد يف اختصار املقاصد املرجع السابق، ص 4
كتــــاب الواليــــات، املرجــــع الــــسابق، : ونــــسبه الونشريــــسي إىل الــــشافعي، ينظــــر . 108املرجــــع نفــــسه، ص: رينظــــ 5
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يف ظــاهر ) البيــان والتحــصيل(ومــن ذلــك أيــضا مــا نقلــه القــرايف عــن أيب الوليــد بــن رشــد يف 
قوله إن لإلمام أن يوقف وقفا على جهة من اجلهـات، كمـا وجـد مثـل ذلـك عنـد الـشافعية مث رتـب 

ين امللــوك واخللفـــاء إذا وقعــت علــى وجـــه ومقتــضى ذلــك أن أوقـــافهم أعــ: "علــى ذلــك نتــائج؛ قـــال
الـصحة واألوضــاع الــشرعية ملــصاحل املــسلمني أــا تنفـذ وال جيــوز ألحــد أن يتنــاول منهــا شــيئا إال إذا 

فقـد صـار ذلـك الوقـف الزمـا للنـاس ولإلمـام كـسائر األوقـاف، فلـيس لإلمـام ... قام بشرط الواقـف
فـــإن وقفــوا علــى أوالدهــم أو جهـــات . لوظيفــةحتويلــه عــن تلــك اجلهــة وإطالقـــه ملــن مل يقــم بتلــك ا

أقارم هلواهم وحرصهم على حوز الدنيا هلم وذراريهم واتباعا لغـري األوضـاع الـشرعية، مل ينفـذ هـذا 
ُالوقف، وحرم على من وقف عليه تناوله ذا الوقف، ولإلمام انتزاعه منه وصرفه لغريه على حـسب  ِ ُ ُ

 .1"ما تقتضيه مصاحل املسلمني
م الفقهــاء اإلمــام بــأن يتبــع يف نظــره يف األمــوال طريقــة منهجيــة يف صــرف األمــوال كمــا ألــز

العامة اليت وكلـت إىل تـصرفه، فيجـب عليـه تقـدمي أمههـا فأمههـا، وحيـرم عليـه العـدول عـن ذلـك، وال 
خـــرية لـــه فيـــه، فـــال يتـــصرف يف األمـــوال العامـــة ـــواه وشـــهوته، ولكـــن حبـــسب املـــصلحة اخلالـــصة 

 2..والراجحة
ا ســـبق يتبـــني أن تقييـــد الواليـــة العامـــة باملـــصلحة مـــسألة ثابتـــة يف الفقـــه اإلســـالمي منـــذ وممـــ

نشأته، فقد دلت عليه أصول األدلة من الكتاب والـسنة، وعمـل بـه اخللفـاء الراشـدون منـذ تأسـيس 
ّالدولة اإلسالمية، مث قعد له الفقهاء وفرعوا على تلك القواعد مبا بتناسب مـع املقـام يف كـل عـصر ّ ،

وركــزوا يف ذلــك علــى الواليــات ومــن ينبغــي أن يقــدم هلــا مــن أجــل حتقيــق مقاصــد الــشارع يف تلــك 
الواليات، كما أم مل يهملوا العناية باألموال وضرورة مراعاة طرق صرفها، ألا هي عمـاد املـصاحل 

املـسلمني أو فماذا إن احنرفت الوالية العامة عن غاية وجودها وقصرت يف مـصاحل . فال تقوم إال ا
 ...ضيعتها

                                                 
ّولينظـر متـام كالمـه هنـاك ومـا بينـه مـن أن كثـريا مـن امللـوك يعتقـدون أن مـا . 3/6القرايف، الفروق، املرجع السابق،  1

 .  شاؤون، وذلك جهل منهمحتت أيديهم من األموال إمنا هو ملك هلم يتصرفون فيه مبا ي
 .3/18املرجع نفسه، : ينظر 2



 

ثاين ثايناملطلب ا ثايناملطلب ا ثايناملطلب ا بة من àة املصلحة واTرها : : : : للللاملطلب ا ترصفات ا بة من àة املصلحة واTرها ا ترصفات ا بة من àة املصلحة واTرها ا ترصفات ا بة من àة املصلحة واTرها ا ترصفات ا ٓٓا ٓٓ ي يل يل يل     ملعملعملعملعل

بنـــاء علـــى مـــا ســـبق عرضـــه مـــن األدلـــة الـــشرعية علـــى أن تـــصرفات الواليـــة العامـــة مقيـــدة 
باملــصلحة يف الــشريعة ويف الفقــه اإلســالمي علــى الــسواء، ميكننــا أن نقــرر أن هــذه التــصرفات إذا مل 

وميكــن أن نقــول إــا .  املــصلحة، فهــي ليــست تــصرفات ســليمة يف نظــر الــشارعيتــوفر فيهــا عنــصر
. تــصرفات معيبــة يف نظــره، ألــا مل تــصدر عــن صــاحب الواليــة مــستكملة لكافــة أوصــافها الــشرعية

وهنا سنبني أثر عيب املـصلحة علـى تـصرفات الواليـة العامـة، وأنـواع العيـوب املتعلقـة ـا، مث نعـرض 
 .يقية على إبطال تصرفات الوالية العامة بعيب املصلحة، يف ثالثة فروعبعض األمثلة التطب

 

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول يب املصلحة عىل ترصفات الوالية العامة: : : : ٔٔ يب املصلحة عىل ترصفات الوالية العامةاثر  يب املصلحة عىل ترصفات الوالية العامةاثر  يب املصلحة عىل ترصفات الوالية العامةاثر  ععععاثر  ٔٔٔٔ    
ملا ناط الشارع تصرف الويل باملصلحة، كان توفر املصلحة يف تصرفه شرطا شـرعيا ال جيـوز 

ن جهة املصلحة؛ مبعىن أال تراعى فيها ختلفه، ولكن إذا صدرت عن الوالية العامة تصرفات معيبة م
املصلحة أصال، أو أا تتضمن عمال باملصلحة املرجوحة دون الراجحة، أو أن تصرفاا قد توخت 

يطرح السؤال حول موقف الشارع من عدم توفر عنصر ... مصاحل ليست مشروعة وال يقرها الشرع
 . املصلحة وختلفه يف تصرفها

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ٔٔبدا بطالن بدا بطالن بدا بطالن بدا بطالن : : : : للللبببب ٔٔ بة رشعامممم ترصفات ا بة رشعاا ترصفات ا بة رشعاا ترصفات ا بة رشعاا ترصفات ا يا يل يل يل     ملعملعملعملعل

رضـي اهللا  اجلواب بإبطال ذلك يف احلديث الذي روتـه الـسيدة عائـشة �لقد حسم النيب 
واعتــرب العلمــاء هــذا احلــديث مــن . 1"مــن أحــدث يف أمرنــا هــذا مــا لــيس منــه فهــو رد: "ا بقولــهعنهــ

: ابن رجب احلنبلـيقال . األصول والقواعد املعتمدة يف تنفيذ أحكام الشريعة وتطبيقها على الوقائع
وهذا احلديث أصل عظيم من أصول اإلسالم، وهو كامليزان لألعمـال يف ظاهرهـا كمـا أن حـديث "
 ميزان لألعمال يف باطنها، فكما أن كل عمل ال يراد به وجه اهللا تعاىل، فليس 2)األعمال بالنيات(

                                                 
ورواه مـسلم، كتـاب األقـضية، . رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا علـى صـلح جـور فالـصلح مـردود 1

 . باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور
ورواه مـسلم بـإفراد النيـات، كتـاب . � رواه البخاري، كتاب بـدء الـوحي، بـاب كيـف بـدأ الـوحي إىل رسـول اهللا  2

 . إمنا األعمال بالنية�اإلمارة باب قوله 



 

... دود علــى عاملــهلعاملــه فيــه ثــواب، فكــذلك كــل عمــل ال يكــون عليــه أمــر اهللا ورســوله، فهــو مــر
فــاملعىن إذن؛ أن مــن كــان عملــه خارجــا عــن الــشرع، لــيس متقيــدا ... واملــراد بــأمره هنــا دينــه وشــرعه

 . 1"بالشرع فهو مردود
عبـادات ومعـامالت؛ : والتصرفات واألعمـال الـيت تـصدر مـن املكلـف عمومـا علـى قـسمني

خارجا عن حكم اهللا بالكلية، فهو األول ما كان : فأما العبادات فتكون املخالفة فيها على وجهني
أن يعمـل عمـال مـشروعا يف أصـله : والثـاين. مردود على عامله، والتقرب مبثله ليس بقربة وهو باطـل

وهــو قربــة، مث يــدخل عليــه مــا لــيس مبــشروع، أو خيــل فيــه مبــشروع، فهــذا يتوقــف علــى قــدر خمالفتــه 
 .للشرع

 : خالفـــــة فيـــــه علـــــى وجهـــــني أيـــــضاوأمـــــا يف غـــــري العبـــــادات مـــــن املعـــــامالت وغريهـــــا، فامل
ما كان منها تغيريا ألوضاع شرعية، كحكم القاضي خبالف حكم الشارع يف املسألة، وهـذا : األول

 أنه جاءه رجـل �ما روي عن النيب : ومثاله. النوع مردود ال يرتتب عليه آثاره، وال ينتقل به امللك
افتديت منه مبائة شاة وخادم، فقال له النـيب إن ابين كان عسيفا على فالن فزىن بامرأته، ف: فقال له
 أمــا الوليــدة والغــنم فــرد عليــك، وعلــى ابنــك جلــد مائــة وتغريــب ؛ألقــضني بينكمــا بكتــاب اهللا: "�

 .2"عام
ما كان عقدا أو عمال منهيا عنه يف الشرع، ككون املعقود عليـه لـيس حمـال للعقـد، : والثاين

كــون العقــد يــشغل عــن ذكــر اهللا الواجــب عنــد ضــيق أو لفــوات شــرطه، أو لظلــم يرتتــب عليــه، أو ل
وذهب بعض . وقته، فاختلف فيه الفقهاء كثريا واضطربت أقواهلم بسبب اختالف األخبار يف ذلك

الفقهاء إىل التفريق بني ما كان النهي فيه حلق اهللا تعاىل، فهو مردود علـى صـاحبه، ومـا كـان النهـي 
 .3 يقف على رضاهفيه حلق عبد معني حبيث يسقط برضاه، فإنه

                                                 
أبو الفرج عبد الرمحن الشهري بابن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلـم،  1

 .63-62م، ص 2004هـ، 1425مؤسسة الرسالة ناشرون، بريوت، 
ورواه مسلم بلفظ قريب كتـاب .  باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودرواه البخاري، كتاب الصلح، 2

 . من اعرتف على نفسه بالزنااحلدود، باب
  .69-63ابن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم، املرجع السابق، ص  : ينظر يف ذلك3



 

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب ند ختلف املصلحة: : : : للللب ند ختلف املصلحةحمك ترصفات الوالية العامة  ند ختلف املصلحةحمك ترصفات الوالية العامة  ند ختلف املصلحةحمك ترصفات الوالية العامة      ععععحمك ترصفات الوالية العامة 

وتــــصرفات الواليــــة العامــــة ومــــا وكــــل إليهــــا مــــن تنفيــــذ أحكــــام الــــشرع ومــــن تــــدبري ملــــصاحل 
املـــسلمني؛ قـــد تتعـــرض لكـــال الـــوجهني مـــن املخالفـــة اللـــذين ذكرنامهـــا آنفـــا؛ فـــاألول ألـــصق بتنفيـــذ 

يا اجلنائية واملدنية وغريها، والثاين أكثر تعلقا باملصلحة يف الـشطر األول األحكام والفصل يف القضا
وكل تـصرف . منه؛ وهو ما كان النهي فيه حلق اهللا تعاىل، ألن التصرف باملصلحة هو شرط الشارع

صادر عن الوالية سواء كان تصرفا سلبيا؛ كاالمتناع عما جيب فعله، أم إجيابيـا؛ كفعـل مـا ال ينبغـي 
لفـــت فيـــه املـــصلحة، فـــإن فيـــه خمالفـــة ألمـــر اهللا تعـــاىل، ألن الـــشارع قـــد اشـــرتط علـــى الـــويل فعلـــه، خت

 .التصرف باملصلحة، فتخلفها إخالل بشرطه
وقــد يــرد اعــرتاض بــأن مــصاحل املــسلمني هــي حقــوق للعبــاد وليــست مــن حقــوق اهللا تعــاىل، 

أن تـصرف الواليـة العامـة واجلـواب . على ما ذكره بعض الفقهاء، وهـو أن التـصرف فيهـا حلـق العبـد
إمنا هو لعموم املسلمني، وهم غري معينني، فال يتصور منهم إسقاط هلذا احلق، فهو عائـد بالـضرورة 

 . 1إما إىل اهللا تعاىل أو أنه يلتحق حبق اهللا تعاىل يف عدم جواز اإلسقاط
وا وبنــاء علــى ذلــك، متــسك الفقهــاء بإبطــال التــصرفات املعيبــة مــن جهــة املــصلحة، وأعملــ

، وقـد حـدث "التصرف على الرعية منوط باملصلحة: "القاعدة املعروفة اليت سبق ذكرها وهي قاعدة
وجنـد ذلـك بـشكل ظـاهر يف . ذلك على نطاق واسع يف جمال املعامالت، واملالية منها بوجه خاص

ن التــصرفات الــيت تــرتبط باألوقــاف والواليــات اخلاصــة املوكولــة إىل جهــة عامــة أو خاصــة، وتفــرع عــ
 .هذه القاعدة أحكام كثرية يف هذا اال

أما يف جمال الوالية العامة فلم يتم إعماهلا بشكل واسـع، وإمنـا نـرى عنـد الفقهـاء فتـاوى أو 
تقنينات إدارية يف بطون كتب الفقه، منها ما مت إعماله، ومنها ما بقـي حبـيس الـصحائف، حبـسب 

وقـد سـبق كـالم . ستوى االنفتـاح أو االسـتبداداملعطيات واألوضاع السياسية وما وصلت إليه مـن مـ
القـرايف عــن مـسألة عــزل القاضـي مــن غــري سـبب يوجــب ذلـك، واعتبــار املـصلحة يف التوليــة والعــزل، 
ولنذكر آراء الفقهاء يف هذه املـسألة كمثـال علـى إعمـال شـرط املـصلحة يف تـصرفات الواليـة العامـة 

 : ومدى تأثري فواته على صحة هذه التصرفات

                                                 
ن حق العبد اعترب البيع صحيحا،  ذكره ابن رجب احلنبلي يف بيع احلاضر للبادي، وهو أن من جعله من الفقهاء م1

ومـن أبطلــه جعـل احلــق فيـه ألهــل البلـد، وهــم غــري منحـصرين، فــال يتـصور مــنهم إسـقاط حقــوقهم، فـصار كحــق اهللا عــز 
 .66جامع العلوم واحلكم، املرجع السابق، ص: وجل، ينظر



 

 : 1لف الفقهاء يف حكم عزل القاضي إىل رأينياخت
 أن القـــضاء مـــن العقـــود اجلـــائزة يف حـــق املـــويل ذهـــب عـــدد مـــن الفقهـــاء إىل: الـــرأي األول

واملــوىل، فهــو غــري الزم ألنــه اســتنابة كالوكالــة، فللمــويل عزلــه، ولــه أن يعــزل نفــسه، إال أن األوىل أال 
 . 2يوهو رأي املاورد. يعزله وأال يعتزل إال بعذر

أن املويل ليس له عزل املـوىل مـا دام مقيمـا علـى  ورأى بعض آخر من الفقهاء: الرأي الثاين
فيختلـف حكمـه . الشرائط، ألنه بالوالية يصري ناظرا للمسلمني على سبيل املصلحة، ال عن اإلمام

قـه عن حكم الوكيـل واملوكـل، إذ جيـوز للموكـل عـزل وكيلـه مـن غـري موجـب للعـزل، ألنـه ينظـر يف ح
 :4 حسب حال القاضيتفصيلفيكون احلكم على ال. 3خاصة، واإلمام ناظر يف حقوق املسلمني

 . إذا ظهر من القاضي خلل أو غلب على الظن ذلك، فيجوز عزله مطلقا: احلالة األوىل
ــــــــة الثانيــــــــة ــــــــه وجهــــــــان: واحلال ــــــــا علــــــــى حــــــــال االســــــــتقامة، ففي  : إذا كــــــــان القاضــــــــي باقي

 . لح للقــــــــــــــــــــضاء وحكمــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــدم اجلــــــــــــــــــــوازأال يوجــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــص: الوجــــــــــــــــــــه األول
أن يوجــد مــن يــصلح للقــضاء، فيجــوز عزلــه بــشرط أن يكــون املــوىل بعــده أفــضل منــه، : الوجــه الثــاين

 .. فإن كان مثله أو دونه مل جيز العزل، إال ملصلحة من تسكني فتنة وحنوها
 :مث اختلف الفقهاء بعد ذلك يف مدى نفوذ العزل يف احلاالت اليت ال جيوز فيها

ًعلــى أن العــزل ينفــذ رغــم عــدم جــوازه مراعــاة لطاعــة الــسلطان، والقاعــدة يف : الــرأي األول
مـىت كـان العـزل يف حمـل النظـر، واحتمـل أن يكـون فيـه مـصلحة، فـال "ذلك، كما يقول النووي، أنـه 

وهــــذا رأي بعــــض الــــشافعية، ونــــسب إىل اإلمــــام أيب . 5"اعــــرتاض علــــى اإلمــــام فيــــه وحيكــــم بنفــــوذه
 .6حنيفة

                                                 
 .65أبو يعلي، األحكام السلطانية، املرجع السابق، ص: ينظر 1
 .138-137حكام السلطانية، املرجع السابق، صاملاوردي، األ: ينظر 2
 .65األحكام السلطانية، املرجع السابق، ص: ذكره أبو يعلي كرأي ثان يف املسألة 3
: ، حتقيـــق)وهـــو الـــدرر املنظومـــات يف األقـــضية واحلكومـــات(ابـــن أيب الـــدم احلمـــوي، كتـــاب أدب القـــضاء : ينظـــر 4

 .92، ص م1982هـ، 1402مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، 
 ، دار الكتــب العلميـــة،عــادل أمحـــد عبــد املوجــود وعلــي حممـــد عــوض: حتقيــق، روضـــة الطــالبني، أبــو زكريــا النــووي 5
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ولكن . غم أنه جيب عليه أن يتحرى املصلحة للمسلمني، وإن عزله دون نظر ففيه خالفحىت بتقدير عدم املصلحة، ر
 .العزل ينفذ رغم كل ذلك، مع أن اإلمام يأمث



 

علـــى أن العـــزل ال ينفـــذ لعـــدم جـــوازه شـــرعا، وهـــو رأي اإلمـــام القـــرايف؛ فقـــد : رأي الثـــاينالـــ
صنف أسباب عدم نفوذ تصرفات الـوالة إىل مخـسة أقـسام، وجعـل ختلـف املـصلحة علـى رأس هـذه 

وأســس القــرايف رأيــه علــى أن اإلمــام وكــل إليــه األمــر علــى أن يتــصرف ملــصلحة املــسلمني، . األقــسام
:   علـــى غـــري املـــصلحة، كـــان ذلـــك منـــه خروجـــا عـــن موضـــوع الواليـــة أصـــالة؛ قـــالفـــإن وقـــع تـــصرفه

ومقتـــضى هـــذه النـــصوص أن يكـــون اجلميـــع معـــزولني عـــن املفـــسدة الراجحـــة واملـــصلحة املرجوحـــة "
واملـــساوية، ومـــا ال مفـــسدة فيـــه وال مـــصلحة، ألن هـــذه األقـــسام األربعـــة ليـــست مـــن بـــاب مـــا هـــو 

ل جلــب املــصلحة اخلالــصة أو الراجحــة ودرء املفــسدة اخلالــصة أو وتكــون الواليــة إمنــا تتنــاو. أحــسن
 .1"الراجحة

ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب بدا يف الوالyت العامة: : : : للللب بدا يف الوالyت العامةوجوب اعامل ا بدا يف الوالyت العامةوجوب اعامل ا بدا يف الوالyت العامةوجوب اعامل ا ٔٔٔٔوجوب اعامل ا مل ملٕ ملٕ ملٕ ٕ    

وإذا نظرنـــا إىل الـــرأي األول، وجـــدنا تناقـــضا بـــني القـــول بعـــدم جـــواز العـــزل وبـــني نفـــوذه،  
ًمـن عـدم اجلـواز، مراعـاة للظـروف واألغلب أن هذا الرأي اعتمـد نفـوذ العـزل رغـم مـا قـرره أصـحابه 

الــسياسية وطبيعــة نظــام احلكــم الــذي كــان ســاريا يف زمــن هــؤالء الفقهــاء، إذ مل يكــن باإلمكــان، يف 
ظــل االســتبداد الــذي مارســه اخللفــاء واحلكــام، أن توجــد جهــة خمولــة بــالنظر يف تــصرفات اخلليفــة أو 

ا، فــرأوا أــم لــو أبطلــوا عــزل القاضــي احلــاكم األعلــى أو الــسلطان وإبطــال مــا يــستحق اإلبطــال منهــ
 .لبطلت والية من خيلفه، ولكانت األحكام الصادرة عنه باطلة تبعا لذلك، ويف ذلك فساد عظيم

: أمـا الـرأي الثـاين فهـو األصـوب واألكثـر جريـا علـى القواعـد الـشرعية، وعلـى رأسـها قاعــدة
لــى املــستوى الــسياسي، ومل يــتم ع ، إال أــا بقيــت معطلــة"التــصرف علــى الرعيــة منــوط باملــصلحة"

إبطال التصرفات املخالفة للمصلحة، إال يف بعض املواقف واألحكـام القـضائية اجلريئـة الـيت تناولـت 
 . تصرفات احلكام بالتعقيب واملراجعة

فمبدأ تقييد الوالية باملـصلحة مبـدأ مـستقر يف الفقـه اإلسـالمي، وترتيـب بطـالن التـصرفات 
أمر مسلم ومطلوب جلريانه على قواعد الشريعة، إال أن كيفية تنفيذ هـذه على ختلف املصلحة فيها 

اآلثار على الواليات العليا مل يكن متيسرا يف كل حني، وهو سر اخلالف والتذبـذب يف اجتهـادات 
وقــد ذهــب ابــن عاشــور يف حماولتــه لتأصــيل جمــالس التــشريع والرقابــة الــيت . الفقهــاء املتعلقــة باملوضــوع

ظمـــة احلديثـــة، إىل أـــا ممـــا تـــشهد بـــه األصـــول اإلســـالمية، بـــسبب ضـــعف مراعـــاة ظهـــرت يف األن
حتـــدث للنـــاس أقـــضية بقـــدر مـــا (املـــصلحة بـــإخالص وعدالـــة يف عـــصرنا، وهـــو داخـــل حتـــت قاعـــدة 
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ومثاهلـا عـدم تـصديق األوصـياء علـى األيتـام يف : اليت هلا فـروع يف الفقـه ونظـائر) أحدثوا من الفجور
إال أن اإلمــام . 1رفــع إىل القاضــي، ووجــوب حماســبتهم علــى مــا تــصرفوا هلــمترشــيد منظــوريهم بــدون 

القرايف يرد ذلـك إىل أصـول الـشريعة وقواعـدها املـستقرة ويعتربهـا مـن مقتـضياا ال أـا جمـرد شـاهدة 
مـن ويل مـن أمـور أمـيت شـيئا مث مل جيتهــد : "�وممـا يـدل علـى ذلـك قولـه : "... عليهـا، حيـث يقـول

مـن أدخـل يف : "� واملنهـي عنـه احملـرم ال ينفـذ يف الـشريعة لقولـه 2"اجلنـة عليـه حـرامهلم ومل ينـصح ف

وهــذا هــو مــنهج اجلمهــور يف إبطــال األفعــال الــيت ورد عليهــا ــي . 3"..."ديننــا مــا لــيس منــه فهــو رد
فــاحلكم . ، بينمــا فــرق غــريهم بــني مــا كــان النهــي فيــه لذاتــه، وبــني مــا كــان النهــي فيــه لغــريه4الــشارع

ن؛ لــيس مبنيــا علــى جمــرد تغــري الزمــان ونقــص األمانــة وغريهــا ممــا ذكــر ابــن عاشــور، وإمنــا مــذاهب إذ
الفقهاء اليت اختارت نفوذ العـزل هـي الـيت بنيـت علـى ظـروف الواقـع الـذي سـادت فيـه أوضـاع غـري 

 .شرعية
ا هـي على أن االس واهليئات الرقابية اليت حتدث عنها ابن عاشور وغريه من املعاصرين إمن

وسائل إىل حتقيق مقاصد الشارع وتنفيذ أحكامه، ينبغي السعي إىل إجيادها وتفعيلها ألن ما ال يتم 
كمــا ينبغــي تفعيــل الرقابــة القــضائية بــشكل أوســع ملــا هلــا مــن دور يف . الواجــب إال بــه فهــو واجــب

 الــــشارع ولـــسنا اليــــوم يف حاجـــة إىل تكييــــف أحكـــام. إحـــالل احــــرتام أحكـــام الــــشرع وااللتـــزام ــــا
 .الـشرع وخيـضع ألحكامـه ٍلتتماشى مع واقع مزر، ولكن علينا أن نكيف واقعنا لينـسجم مـع قواعـد

خاصة وأن األنظمة املعاصرة قد استقرت على إقرار مبدأ الرقابـة القـضائية علـى املالءمـة زيـادة علـى 
يــتمكن املــسلمون مــن وهــو مبــدأ أصــيل يف شــريعة اإلســالم وإمنــا مل . األنــواع التقليديــة هلــذه الرقابــة

إعماله يف الواقع بشكل مطرد كما فعل غـريهم مـن األمـم، وخـري دليـل علـى ذلـك كتابـات العـز بـن 
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 .من أحدث، ولعل القرايف روى احلديثني باملعىن: خترجيه بلفظ
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 حمـــل ســـبق كـــالم اإلمـــام النـــووي وهـــو شـــافعي املـــذهب يف نفـــوذ عـــزل اإلمـــام رغـــم خمالفتـــه املـــصلحة مـــا دامـــت يف 4

االجتهـاد، ونعتقـد أن للظـروف الـسياسية دورا يف مثـل هـذا املوقـف، ألنـه خمـالف لقاعـدة الـشافعية يف فـساد مـا ـى عنـه 
والـشافعية أنفـسهم ليـسوا فيهـا علـى رأي . على أن هذه املسألة قد اشـتد فيهـا اخلـالف بـني األصـوليني والفقهـاء. الشارع
ي الـــشافعي  العالئـــيخليـــل بـــن كيكلـــد: ينظـــر. يهـــا مث ذكـــر رأيـــه فيهـــا باألدلـــةوقـــد تتبـــع العالئـــي آراء العلمـــاء ف. واحـــد

 . 109-73، الكويث، دت، ص دار الكتب الثقافية ، الفسادي يقتضي أن النهحتقيق املراد يف، )هـ761ت(



 

عبد السالم والقرايف خاصة يف الفروق، وهـو يعـد شـوطا كبـريا قطعـه التنظـري الفقهـي اإلسـالمي لـوال 
 .خذالنه على مستوى التنفيذ

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا تعلقة 9مل: : : : للللالفرع ا يوب ا تعلقة 9ملانواع ا يوب ا تعلقة 9ملانواع ا يوب ا تعلقة 9ملانواع ا يوب ا ملانواع ا مللع مللع مللع لع ٔٔ     صلحةصلحةصلحةصلحةٔٔ
يف نظـر الـشارع تـصرفات باطلـة وال يرتتـب تعد ملا كانت التصرفات اليت عارضت املصلحة 

عليها أثرها، فـإن مـن اـدي معرفـة أحـوال هـذه التـصرفات بـالنظر إىل اخللـل الـذي يطـرأ عليهـا مـن 
 حالــة عــدم: وميكننــا تــصنيف العيــوب املتعلقــة باملــصلحة إمجــاال إىل ثالثــة أصــناف. جهــة املــصلحة

وجود املصلحة ذاا، وحالة وجود مصلحة، إال أا تصادم الشرع، وحالة التصرف من دون رجـوع 
وإمنـا قلنـا إمجــاال، ... إىل األمـة وال إشـراك أهـل الـشورى يف اختـاذ القـرارات املتعلقـة باملـصاحل الكـربى

 األقـسام إال ألن تفاصيل التصرفات املعيبة من جهة املصلحة كثرية، وال ميكن إحصاؤها حتـت هـذه
وهـذه حماولـة إلبـراز . على سـبيل اإلمجـال أو التجـوز، مـن خـالل إحلاقهـا بـأقرب هـذه األقـسام إليهـا

أهم العيوب اليت تطرأ على تصرفات الوالية العامة لتتسبب يف إبطاهلـا، أو هـي مظـاهر تتجلـى فيهـا 
 .خمالفة املصلحة يف تصرفات الوالية العامة

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ترصفععععيب انعدام ايب انعدام ايب انعدام ايب انعدام ا: : : : للللبببب ترصفملصلحة يف ا ترصفملصلحة يف ا ترصفملصلحة يف ا     للللملصلحة يف ا

قد تأخذ نشوة السلطة بعنان صاحب الوالية العامة فيجنح إىل اإلعجاب برأيه وميـضي يف 
تصرفات ال تستند إىل عقـل، وال يظهـر فيهـا وجـه مـصلحة، وقـد تـؤدي إىل مفاسـد مجـة إذا اسـتمر 

 أجلهــا كــل فيهــا وواظــب عليهــا، وقــد يبــالغ يف مراعــاة املــصاحل العامــة الــيت أســندت إليــه فيلغــي مــن
معىن ذلك أن املقصود بغيـاب املـصلحة لـيس فقـط الغيـاب الفعلـي . املصاحل املعتربة عامها وخاصها

التــام، ولكــن يــشمل املــصلحة املرجوحــة، فإــا يف نظــر الــشارع إذا تعارضــت مــع املــصلحة الراجحــة 
 .ألغيت أو تأخرت حبسب احلال

 :ولذلك وجوه وصور
صرف، ولكــن يرتتــب عليهــا مفاســد أعظــم، أو ضــياع منهــا أن تكــون هنــاك مــصلحة يف التــ

 ..مصاحل أعظم
ومنها أن يقصد من التصرف حتقيق مصلحة خاصة لصاحب الوالية ومـن هـو يف حكمـه؛ 

 عـن مثـل هـذا التـصرف ملـا �فقـد امتنـع رسـول اهللا  أو غري ذي حق عموما،.. كقريب أو صديق
 أنــه ملــا رأى قــالدة زينــب الــيت �ه فيــه مــن اســتعمال الــسلطة يف غــرض خــاص؛ إذ تــروي لنــا ســريت



 

: أهدا هلا خدجية يف زفافها، وقد بعثتها لفداء زوجها أيب العاص الذي أسر يوم بدر، رق هلا وقال
وتفـسري ذلـك أنـه ملـا كـان مثـن . 1"...إن رأيتم أن تطلقوا هلـا أسـريها وتـردوا عليهـا الـذي هلـا فـافعلوا"

 من أن يتـصرف بنفـسه فيـه رغـم رغبتـه يف ذلـك �لنيب فداء األسرى حقا عاما للمسلمني، امتنع ا
. ا، ورغـم أن تقـدير حكـم األسـرى يرجـع إىل سـلطته يف التقـديررضـي اهللا عنهـورقته لذكرى خدجية 

وذلـك ألن التنـازل عـن حـق ... وإمنا أحال األمر على أصحاب احلق يف ذلك وهـم عامـة الـصحابة
 . ق العام، هو تصرف عري عن املصلحةعام ملصلحة خاصة، من غري مقابل يعود لصاحل احل

 وبناء على ذلك نص العلماء على كثري من الفروع اليت تندرج حتت هذا املعىن، وهو عـدم 
ـــه جيـــوز : جـــواز تـــصرف ويل األمـــر للمـــصلحة اخلاصـــة ترجيحـــا هلـــا علـــى املـــصلحة العامـــة؛ منهـــا أن

 �مــوال العامــة، ألن النــيب للــسلطان أن حيمــي بقعــة مــن املراعــي لرعــي إبــل الــصدقة وغريهــا مــن األ
ولكن ال جيـوز لـه أن حيمـي ...  من الشرف� الربذة، ومحى عمر �محى النقيع، ومحى أبوبكر 

 بقـــدر احلاجـــة وبقـــدر مـــا حيقـــق 2وعليـــه أن يتخـــذ مـــن احلمـــى... كـــل األراضـــي وال املـــاء العـــذب
بــل إن . 4 املـسلمني، كمــا ال جيـوز لــه أن حيمـي لنفــسه خاصـة، وإمنــا حيمـي ملــصاحل3املـصلحة العامـة

من الفقهاء من منع أن ينتفع اإلمام من احلمـى العـام لنفـسه، ومل جييـزوا لـه إدخـال خيلـه إىل احلمـى 
وهـذا . 5إال إذا كان قد رصدها ووقفها يف سبيل اهللا، وهو أمر يشرتك فيـه مـع غـريه مـن أفـراد الرعيـة

ن احلمــى غــري جــائز، إال ملــصلحة ، الــذي يعــين أ6"ال محــى إال هللا ورســوله"بنــاء علــى نــص احلــديث 
 .7اإلسالم ولصاحل املسلمني الذين هم شركاء يف بالد اهللا، ال أنه محى لنفسه دوم

                                                 
اث علــي شــريي، دار إحيــاء الــرت: ، البدايــة والنهايــة، حتقيــق) هـــ774ت (أبــو الفــداء إمساعيــل بــن كثــري الدمــشقي  1

 . 3/380، م1988 هـ، 1408العريب، 
احلمــى هــو حتجــري قطعــة مــن األرض ومنــع النــاس مــن االنتفــاع باملباحــات مــن املــوارد الطبيعيــة الــيت فيهــا، وهــو هنــا 2  

 .الكأل بصفة خاصة وختصيص االنتفاع به جلهة معينة
، دار الفكـــر 2تـــصر املـــزين، ط، األم، مـــع خم)هــــ204 – 150(أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن إدريـــس الـــشافعي :  ينظـــر3

ــــشر  ــــع، بــــريوت، للطباعــــة والن ــــن مجاعــــة، حتريــــر األحكــــام، املرجــــع الــــسابق، . 4/50، م1983 هـــــ، 1403والتوزي اب
 .117ص

 .117املرجع السابق، ص ابن مجاعة، حترير األحكام،: ينظر 4
 .4/50الشافعي، األم، املرجع السابق، : ينظر 5
الــشرف موضــع مــن و. عــني قريبــة مــن املدينــةالنقيــع و.  بــاب ال محــى إال هللا ورســولهرواه البخــاري، كتــاب املــساقاة، 6

 . مراحلة الربذة قرية بينها وبني املدينة ثالث.أعمال املدينة
 .4/52الشافعي، األم، املرجع السابق ، : ينظر 7



 

استغالل الوظيفة لتحقيق املنـافع واملغـامن اخلاصـة، واختاذهـا وسـيلة إىل تكـوين الثـروة : ومنها
وتـصنيف . ا يف التـصرففهـذه أيـضا مـن صـور غيـاب املـصلحة وانعـدامه... بسطوة الوالية وجاههـا

. ، وإن كـان حمـتمال1مثل هذه التـصرفات علـى أـا تعـسف، حـسب رأي بعـض البـاحثني، فيـه نظـر
ألن التعسف يف األصل مبين على فعل مـشروع، يكـون القـصد منـه أو مآلـه غـري مـشروع، أمـا هـذه 

هـا بـصفته الصورة، فهي وإن كانت تشتبه بالتعسف يف كون صاحب الوالية يغطي على تـصرفاته في
ومكانه من املنصب، إال أن أصل الفعل الذي جيين به املنـافع غـري مـشروع، وهـو ممارسـة أي نـشاط 
لصاحله الشخصي اعتمادا على جاه الوالية، يف حني أن التعسف يكـون الفعـل فيـه مـشروعا ولكـن 

 .القصد منه غري مشروع
ــ�وقــد تعامــل عمــر  ه مل يــتهم والتــه  مــع هــذه الظــاهرة بــشكل وقــائي احتيــاطي، رغــم أن

بالقصد إىل ذلك، إال أن حدوث انتفاع بني من قبل هؤالء الوالة، ولو من غـري قـصد إىل ذلـك أو 
ســعي إليــه، ترتـــب عليــه، أن اعتــرب بيـــت املــال شـــريكا يف املنــافع واألمــوال املتحـــصل عليهــا، فراعـــى 

املنفعــة اخلاصــة جانــب عــدم القــصد إىل ذلــك مــن جهــة، بعــدم املــصادرة الكاملــة، وراعــى حــدوث 
ولغيــاب . للــوالة فعــال مــن جهــة أخــرى، مبــشاطرته هلــؤالء الــوالة يف تلــك األمــوال لــصاحل بيــت املــال

 إىل إبطـال تـصرفات الـوالة بالكليـة، وال إىل �القصد إىل االنتفـاع بـاألموال العامـة مل يتجـه عمـر 
رب اجلهــة العامــة الــيت هــي مــصادرة أمــواهلم مجلــة، ولكنــه قــام بتــصحيح األوضــاع بطريقــة عادلــة، فــاعت

 .  السبب يف جاه الوالية شريكا يف هذه األموال
أن ميتنع صاحب الوالية عن : ومنها أيضا تفويت املصاحل املتاحة مع القدرة عليها، وصورته

وهـو مـا يعنيـه قـول العـز ... التصرف حينما ينبغي عليه ذلك، أو كان املقام يقتضي ذلك يف العـادة
أو أن يقـوم بعمــل . 2"وال جيـوز تفويـت مـصاحل اإلســالم إال عنـد تعـذر القيـام ـا: "بـن عبـد الـسالم

وقد  حيصل منه فوات مصلحة كمن يعزل كفؤا ليويل من هو دونه كفاية، أو يويل غري األهل أصال،
 إىل بطالن التـصرف، وضـربوا لـذلك أمثلـة كثـرية منهـا قـول ابـن -كما سبق–اجته فريق من الفقهاء 

 باملـصلحة مقيـد فعله أن من قدمناه ملاىل السلطان مدرسا ليس بأهل، مل تصح توليته، إذا و: "جنيم

                                                 
ق ومدى سلطان الدولة احل: تصنيفها على أا ضرب من التعسف يف استعمال احلق هو وجهة نظر الدريين، ينظر 1

 .109يف تقييده، املرجع السابق، ص
 .1/86العز بن عبد السالم، قواعد األحكام، املرجع السابق،  2



 

خـــصوصا إذا كـــان املقـــرر عـــن مـــدرس أهـــل، فـــإن األهـــل مل ... األهـــل غـــري توليـــة يف مـــصلحة وال
 .1"ينعزل

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب رشع: : : : للللب رشعيب خمالفة املصلحة  رشعيب خمالفة املصلحة  رشعيب خمالفة املصلحة  لليب خمالفة املصلحة  للع للع للع     ع

ا أنــه ابتغــى املــصلحة يف ّقــد يــصدر عــن صــاحب الواليــة بعــض التــصرفات الــيت يــدعي فيهــ
تصرفه، إال أن املصلحة اليت توخاها منه ال تتوفر على الشروط والضوابط اليت ينبغي أن ختـضع هلـا؛ 

فتـأيت تـصرفاته متـضمنة لتـدابري خمالفـة ...  موافقة املـصلحة للـشرع: من هذه الضوابط وأكثرها أمهية
 :صداللشرع؛ وهي يف ذلك قد ختالف الشرع شكال وقد ختالفه مق

رشع شâ: : : : ٔٔٔٔاوالاوالاوالاوال رشع شâخمالفة املصلحة  رشع شâخمالفة املصلحة  رشع شâخمالفة املصلحة      للللللللخمالفة املصلحة 

 يـسبب بطـالن ،د تـصرفات الواليـة العامـة إىل مـصلحة ختـالف الـشرع يف مـضمواا استنإن
التــصرف، ألن الــشارع مــنح ويل األمــر ســلطة التــصرف يف املــصلحة املــشروعة ال مطلــق املــصلحة، 

 يف اــاالت املختلفــة، ألن ومــن هنــا وجــب تغليــب الــشريعة علــى كــل القــوانني الــيت تــصدرها الدولــة
الشريعة ال ميكن إلغاؤها، وألا تقضي ببطالن كل ما خيالفها ومتنـع مـن طاعتـه، وألن القـوانني الـيت 
ختالف الشريعة قد خرجت عن وظيفتها مبخالفتها للشريعة، وإذا خرج القانون عـن وظيفتـه مل يكـن 

 . 2لوجوده حمل وكان باطال بطالنا مطلقا
ينــا أن معيــار خمالفــة الــشريعة يتمثــل يف أن يكــون االجتهــاد الــذي بــين عليــه وقــد ســبق أن ب

وكل ما بين على مثل . التصرف قد خرج عن حيز أحكام الشريعة خروجا ينقض معه حكم احلاكم
هـــذا االجتهـــاد، ال جيـــوز اتباعـــه وال اعتمـــاده، ألنـــه باطـــل ومـــا نقـــض احلكـــم الـــذي بـــين عليـــه إال 

 تقــرر احلكومــة تــصنيع اخلمــور مــن أجــل تــصديرها إىل اخلــارج ملــصلحة أن: ومثــال ذلــك .3لبطالنــه
ورغــم أــا لــن تكــون . زيــادة دخــل الدولــة ودعــم اقتــصادها، اعتمــادا علــى أــا تبــاع لغــري املــسلمني

موجهــة إىل اســتهالك املــسلمني، إال أــا ختــالف نــصوص الــشارع يف حتــرمي مثــن اخلمــر ومحلــه وعــصره 
                                                 

 بـن عابـدين عـن البـزازي أن الـسلطان حممد أمني كما نقل. 4/148 ابن جنيم، األشباه والنظائر، املرجع السابق، 1
 حاشــية رد احملتـار علـى الــدر :ينظـر لـه. ستحق، وإعطـاء غـري املــستحقإذا أعطـى غـري املـستحق فقــد ظلـم مـرتني، مبنــع املـ

 .4/382، م1995هـ، 1415بصار، دار الفكر، بريوت، املختار شرح تنوير األ
عبد القادر عودة، اإلسالم بني جهل أبنائه وعجز علمائه، االحتاد اإلسـالمي العـاملي للمنظمـات الطالبيـة، : ينظر 2
 .38-37م، ص 1985هـ، 1405دم، 
حمـب الـدين : أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي، عقد اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليـد، حتقيـق: ينظر يف هذا املعىن 3

 .12، ص هـ1385اخلطيب املطبعة السلفية، القاهرة، 



 

لعـن اهللا اخلمـر وشـارا وسـاقيها وبائعهـا ومبتاعهـا وعاصـرها : "�قولـه وكل ما يـساعد علـى شـربه ل

وعلى هذا يتحرر مـا ذهـب إليـه العـسقالين بعـد مـا عـرض آراء . 1"ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه
العلماء يف األحاديث الـواردة عـن الطاعـة ومقتـضياا ومـىت جتـب الطاعـة ومـىت ال جتـب، ومـىت حيـق 

حيــث انتهــى إىل رأي جــامع بــني الروايــات يــدل علــى فهــم ..  احلــاكم ومــىت الللنــاس اخلــروج علــى
والذي يظهر، محل رواية الكفر علـى مـا إذا كانـت املنازعـة يف الواليـة، فـال ينازعـه مبـا : "عميق، قال

يقدح يف الوالية إال إذا ارتكب الكفر، ومحـل روايـة املعـصية علـى مـا إذا كانـت املنازعـة يف املعـصية، 
. 2"نكر عليه برفق ويتوصل إىل تثبيت احلق له بغري عنف، وحمل ذلك إذا كان قادرا واهللا أعلمبأن ي

ــــصرفاته إطالقــــا حــــىت يقــــع يف أســــوأ  ــــوب عــــدم مراجعــــة احلــــاكم يف ت ــــه لــــيس املطل ومعــــىن ذلــــك أن
االحتماالت، وهو الكفر، ألن ذلك خيرجه عن الوالية كلية، ولكن يتـصدى لـه يف خمالفتـه للـشريعة 

 تصرفاته، من غري إخراجه من الوالية، وذلك ممكـن باختـاذ إجـراءات قانونيـة تقرهـا الدولـة مبـا وتبطل
 . تضعه من قنوات رقابية سياسية وقضائية

يا Tيا Tيا Tيا Tرشع مقصدا : : : : نننن رشع مقصدا خمالفة املصلحة  رشع مقصدا خمالفة املصلحة  رشع مقصدا خمالفة املصلحة      للللللللخمالفة املصلحة 

 قد ال تكـون تـصرفات الواليـة العامـة خمالفـة، مـن حيـث املظهـر اخلـارجي، لقواعـد الـشريعة 
ئية، لكن القصد منها خمـالف ملقـصد الـشارع مـن التـشريع؛ فإنـه ملـا كانـت سـلطة وال ألحكامها اجلز

ويل األمــــر واســــعة وتقديريــــة، كانــــت بطبيعتهــــا مظنــــة للتعــــسف واالحنــــراف ــــا عــــن احلــــق والعــــدل 
لـذا أوجبـت الـشريعة عليـه . واملصلحة العامة، ورمبا االبتعاد الكلـي عـن مقـصد الـشارع يف اسـتعماهلا

ه عــن باعــث ال ينــاقض مقــصد الــشرع، ألن اســتعمال الــسلطة يف غــري مــصلحة أن يــصدر يف تــصرف
أو لتحقيـــق أغـــراض غــري مـــشروعة، ال تتعلـــق ... مقــصودة للـــشارع، بــل تـــشهيا أو انتقامـــا أو حمابــاة

 . 3حبراسة الدين وسياسة الدنيا على مقتضى الشرع وقواعده، تعسف وظلم ال يقره الشرع

                                                 
. ورواه غــريه مــن أصــحاب الــسنن بلفــظ آخــر. رواه أبــو داود يف ســننه، كتــاب األشــربة، بــاب العنــب يعــصر للخمــر 1

 .واه احلاكم بلفظ قريب كتاب األشربة،  وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيبور
 .13/12ابن حجر العسقالين، فتح الباري، املرجع السابق، ج 2
نظريــة : ولـه أيــضا. 106املرجـع الــسابق، صفتحـي الــدريين، احلـق ومــدى ســلطان الدولـة يف تقييــده، حممــد : ينظـر 3

 .26، صاملرجع السابقق يف الفقه اإلسالمي، التعسف يف استعمال احل



 

حتقيقهــا داخلــة ضــمن مقاصــد الــشارع، أو علــى األقــل ال فالبــد أن تكــون املــصلحة املــراد 
منــع مــن " ال ضــرر: "�؛ ففــي قولــه 1"ال ضــرر وال ضــرار: "�تناقــضها، وأصــل ذلــك قــول النــيب 

إيقـاع الــضرر علـى الــنفس والغــري، ومنـع التــسبب فيــه، وعـدم جــواز التغاضــي عنـه إذا وقــع، ووجــوب 
 . رفعه

إلضرار بـالغري مـن موقـع احلـق املـشروع؛ فلـيس ، النهي عن تعمد ا"ال ضرار: "�ويف قوله 
، رغــم مــا يف هــذه الــصيغة مــن معــىن 2مــن شــرط حتقــق الــضرار أن يرتاشــق اثنــان مبــا فيــه مفــسدة هلمــا

مـثال، ولكــن معنــاه أن يــستعمل اإلنـسان حقــه أو الــسلطة الــيت منحــه ) قتــال(املـشاركة كمــا يف لفــظ 
 الـسلطة ألجلهـا، ولكـن ـرد إحلـاق الـضرر بـالطرف الشارع، ال ملنفعته املشروعة اليت شـرع احلـق أو

وقــد ورد ذلــك يف القــرآن الكــرمي يف عــدد مــن املواضــع، أغلبهــا . اآلخــر ومعاندتــه متاديــا يف عداوتــه
حيمــل معــىن تعمــد اإلضــرار بــالغري وإجلائــه إىل االستــسالم إلرادتــه مــستعمال بــذلك حقــا أو ســلطة 


n(cM �ِ�ُــ��ُ%z�َ	 ��aَــ�_n(ِi   . (..: شــرعية؛ منهــا مــا ورد يف قولــه تعــاىلo�ــ�َ#  ومنهــا قولــه عــز 3)...
�aَــ# 'ُ

��c�َ (ِـ)_     (: وجل c3ـa�a
 a� kـ��	 a�a�#aC _(aS�ِ 	�p#aZ_�ِ�a
 a+ِ$ِ)_ucS�ْ	 a(_�aG #ً%6ِ-ْ�َ'a
 	�-ْ�ُ:a
 	��	a-ِ= 	��ِ�_�a) 	
ُ7َdk'	 a(6ِ7k�	a

عا قـصد بـه اإلضـرار بـالغري، وال يـشرتط لتحقـق معنـاه وكال املثالني يتـضمن فعـال مـشرو. 4)...5َ�_�ُ

بـــل يكفـــي نيـــة أحـــد الطـــرفني يف افتعـــال الـــضرر للطـــرف الثـــاين تـــشفيا، ... مـــشاركة الطـــرف اآلخـــر
 .     بالتعسف يف استعمال حقه حىت لو مل يكن مثة داع من الطرف اآلخر

تند إىل حـــق أو يقـــوم التعـــسف يف اســـتعمال احلـــق علـــى فعـــل مـــشروع لذاتـــه، ألنـــه يـــس"إذ 
مـن حيـث ... إباحة، ولكن هذا احلق استعمل على وجه خيالف احلكمة اليت من أجلها شـرع احلـق

لتحقيـق غــرض غــري مـشروع، مــن اإلضـرار بــالغري أو هــدم قواعـد الــشرع بتحليــل ... الباعـث الــدافع 
ل احلـق الـيت ترتتـب علـى اسـتعما... ومـن جهـة النتيجـة... حمرم أو إسقاط واجب حتـت سـتار احلـق

حبد ذاا، بقطع النظر عن العوامل النفسية، فإذا كانت تلك النتائج أضرارا أو مفاسد راجحة، منع 

                                                 
 .رواه اإلمام مالك يف املوطأ، كتاب األقضية، باب القضاء يف املرفق 1
ضـوابط املـصلحة، املرجـع الـسابق، : يرى البوطي أن معىن الضرار أن يرتاشـق اثنـان بالـضرر واملفـسدة بينهمـا، ينظـر 2
 .74ص

 .6سورة الطالق، اآلية  3
 .107آلية سورة التوبة، ا 4



 

وهـذا مـا . 1..."ألن احلقوق مل تشرع لتحقيق مضار أو مفاسد غالبـة... التسبب فيها مبباشرة احلق
س وجللـب املـصاحل ال يتفق مع أصول الشريعة اليت نزلت أحكامها لتحقيق العـدل والقـسط بـني النـا

 . ودرء املفاسد، كما ال يتفق مع منهجها يف تقدمي درء املفاسد على جلب املصاحل
والتعــسف ضــرب مــن الظلــم الــذي حرمــه اهللا تعــاىل يف القــرآن الكــرمي، وهــو نقــيض العــدل 

هـا الذي أمر اهللا تعاىل به املسلمني عامة ووالة األمور خاصة يف مواضع كثرية من القـرآن الكـرمي، من

ــlِ     (: قولــه تعــاىل ْ[a�ْ�	a
ــ-ِ  َ._$cS�ْ	a
 ِ"#aPــ _Lَ��ْ	 ِ(ــ a� ــ� ai_$a6a
ــ�  aG_-ُ%�ْ	 /ِ< ِ"#ــ َ�6ِ�a
 ِQ#aــ� _Cِ�ْ�	a
 ِm_�ــ aEْ�#ِG c-c)ْfــ a6 aــ� k��	 nQِ�
aQ
c-k:َ7ُــ�_ 'َــ.k�aEَ� _ُــ�.ُBِEa6(2وقولـه عــز وجــل ، :)ــk�ِ� a+ِ)	n�5َــ 	:ُ� ُــ� 	ــ�c$a)َ� a(6ِ7ــk�	 #ــaio6َ� #ــa6 #َــ�a
�ِ cOــai�a	G a"ِ#ْ�%ِــ�_{ِ 


a	k'%ُــ�	   �a�ْــ%k��ِ� c�a-5َْــ� a�ــcM 	�ُ�ِ�_ــ�	 	ِ�ُ��ــ_Eَ' #ــk�َ� َــ��a� ٍ{_�5َــ cQَ�a$ــaO _�ُ.n$a)ِ-ــ_�a6aQ�ُــ�aS_Eَ' #ــaSِG gJِــ�a� aــ�k��	 nQِ� aــ�k��	(3 .
ـــة أن ، فـــال جيـــوز لـــصاح4"وضـــع األشـــياء يف غـــري موضـــعها"والعلمـــاء يعرفـــون الظلـــم بأنـــه  ب الوالي

يستعمل سلطته أو حقه على الرعية يف الطاعة ألجل حتقيق أهداف وغايات مل مينحه الشارع هذه 
 .السلطة من أجلها، وهذه احلقيقة تسري على الوالية العامة كما تسري على الوالية اخلاصة

 وتقوم حقيقة التعسف على أن الفعل يف حد ذاته مشروع، لكـن اسـتعماله يـأيت علـى وجـه
خيالف احلكمة اليت شرع من أجلها هذا الفعل، إمـا بـأن يكـون هـدف صـاحب الواليـة وغرضـه مـن 

أو بـأن يــؤدي التـصرف يف النهايــة ... التـصرف هـو حتقيــق مـصاحله الشخـصية أو الطائفيــة أو غريهـا
ث إىل تقليــل املنــافع املرجــوة منــه وتكثــري املفاســد املرتتبــة عليــه، حــىت لــو ســلم القــصد مــن ســوء الباعــ

ـــــة، ألن  ـــــق مبـــــضمون احلـــــق أو حـــــدوده املوضـــــوعية، بـــــل بالباعـــــث علـــــى "والطوي التعـــــسف ال يتعل
األول طهـارة الباعـث : يعتمد علـى أمـرين"ودرء التعسف . 5"االستعمال، أو نتيجة هذا االستعمال

وشرف النية، حىت ال يتناقض قـصد ذي الـسلطة يف اسـتعماهلا قـصد الـشرع يف منحـه إياهـا، وذلـك 
 اهلوى أو املصلحة اخلاصة يف تصرفه على الرعية، أما الثاين، فهو النظر إىل مآل التصرف بأن يبعث

                                                 
 .مع بعض التصرف. 26الدريين، احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، املرجع السابق، ص 1
 .90سورة النحل، اآلية  2
 .8سورة املائدة، اآلية  3
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وهـو يقـصد بـاحلق املعـىن األعـم، فيـشمل . 27ق، صالدريين، احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، املرجـع الـساب 5

صــاحب احلــق كــل مــن لــه حريــة التــصرف ســواء لــصاحله أم لــصاحل الغــري، ومعــىن ذلــك أن احلــق عنــده يــشمل اختــصاص 
 .193املرجع نفسه، ص: ينظر. صاحب الوالية العامة، وإن كانت مصلحته تعود على غريه



 

، فتبطــل 1"بقطــع النظــر عــن الباعــث أو القــصد... الـصادر مــن والة األمــور يف اســتعماهلم ســلطام
تـــصرفات الواليـــة العامـــة إذا اشـــتملت علـــى خمالفـــة للـــشرع يف املقـــصد كمـــا تبطـــل عنـــد خمالفتهـــا لـــه 

 .شكال

ثا Tثا Tثا Tثا Tها : : : : لللل رشع يف وسائل  ها خمالفة املصلحة  رشع يف وسائل  ها خمالفة املصلحة  رشع يف وسائل  ها خمالفة املصلحة  رشع يف وسائل  حتقحتقحتقحتقيقيقيقيقخمالفة املصلحة      لللللللل

تتقيد الوالية العامة يف تصرفاا بوجوب املواءمة بني الوسائل والغايات، بني األهداف الـيت 
، وغيــاب هــذا االنــسجام بــني 2تتوخاهــا وبــني األســلوب املتبــع يف الــسعي إىل حتقيــق هــذه األهــداف

وهـــو عيـــب ال يتعلـــق . يطعـــن يف صـــحة تـــصرف الواليـــةاملـــصلحة وبـــني وســـائل حتـــصيلها يعـــد عيبـــا 
مبــضمون املــصلحة ذاــا، ولكنــه يتعلــق بــاملنهج املتبــع يف ممارســة الــسلطة، إذ يقــع علــى وجــه خمــالف 
ملــنهج الرفــق بالرعيــة الــذي أمــر بــه اإلســالم وجعلــه مــن خــصائص ويل األمــر، وميكــن أن نطلــق عليــه 

تنمــر يف اســتعمال الــسلطة أن ويل األمــر يتــصرف مبــا ومعــىن ال). التنمــر يف اســتعمال الــسلطة(اســم 
أبــيح لــه فيــه التــصرف وجعــل مــن صــميم اختــصاصه، وقــصده منــه مطــابق لقــصد الــشارع يف تــشريع 
الوالية ويف مضمون التصرف املتاح مبقتضاها، إال أنه يتعاىل بـه علـى أفـراد الرعيـة، ويلـزمهم بـه علـى 

يه مبا تأنس به نفوسهم وتقبله صدورهم، فيطيعونه فيه وجه العنف والشدة، من غري أن يتدرج هلم ف
وقد يتتابع احلكام على هـذا الـنهج حـىت . على مضض ويقبلونه على غضاضة مما يؤدي إىل إذالهلم

. يتعود الناس على هذا الذل وون عليهم نفوسهم ويـستمرئوه مـع الـزمن، ويف ذلـك أعظـم املفاسـد

ــ)a    (: ؤمنني يف قولــه عــز وجــلوقــد أمــر اهللا تعــاىل رســوله بــالرفق بــامل ِ) a8ــ aEa�k'	 ِ(ــ aS�ِ a8ــ aC#a$ah _tــ ِ�_�	a

a+ِ$ِ)_ucS�ْ	(3وامتثل عليه الصالة والسالم ألمره حيث ظهر ذلك يف قوله عز وجـل ، :)   a(ِـ) ٍ0 aـS_Ca� #aSِ�َ�

a8ِ�_�aC _(ِ) 	���َ� ْ#َ� ِ�ْ�َ%�ْ	 َ��ِ�َ� #�Bَ� aV_$ُ: _�َ�a
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اجلمع بني املصلحة العامة واملنافع الشخصية، التعسف : على ذلك نتائج كثرية تتداخل مع أنواع العيوب األخرى، وهي
تخدام وســائل غــري مــشروعة لتحقيــق أهــداف مــشروعة، مث أطلــق علــى كــل ذلــك عيــب إســاءة يف اســتعمال الــسلطة، اســ

 .استخدام السلطة
 .215سورة الشعراء، اآلية  3
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 مـن  ومـن ويل،شـقق عليـها شـيئا فـشق علـيهم ف من أمـر أمـيتاللهم من ويل: "�وقال النيب 

ولذلك  .2"ةَمَُطعاء احلإن شر الر: "، وقال عليه الصالة والسالم1" شيئا فرفق م فارفق بهأمر أميت
: ام الغـزايلكان مـن أصـول العـدل واإلنـصاف عنـد العلمـاء، رفـق الـوايل يف معاملـة النـاس، قـال اإلمـ

 . 3"إنك مىت أمكنك أن تعمل األمور بالرفق واللطف، فال تعملها بالشدة والعنف: األصل الثامن"
إســــاءة : ويطلـــق بعـــض البــــاحثني تـــرك الرفــــق واعتمـــاد الــــشدة وأســـاليب العنــــف يف احلكـــم

فال "استخدام السلطة، ألن على الوالية العامة أن تستخدم يف ممارسة صالحياا وسائل مشروعة، 
يكفــــي إلســــباغ املــــشروعية علــــى الــــسلطة أن يكــــون اهلــــدف مــــن إعماهلــــا، املــــصلحة العامــــة لألمــــة 
اإلسالمية، بـل جيـب حتقيـق مـشروعية الوسـيلة، وذلـك بكوـا تتفـق مـع نـصوص القـانون اإلسـالمي 

    4.."وقواعده العامة وأصوله الشاملة
يــة حرمــة املــسلم جتــاه الــسلطة  يتنــاول لفتــة منــه إىل أمه�وقــد ســبق أن أوردنــا نــصا لعمــر 

وعدم مـشروعية جتاوزهـا حلـدود سـلطتها، باسـتباحة مـا هـو حمـرم مـن أبـشار املـسلمني وأمـواهلم وغـري 
ذلك مما ال يدخل أصال يف مدلول الوالية، ويعد ارتكابه جتاوزا للسلطة وخروجا عـن صـالحياا ال 

ني الوسـيلة غـري املـشروعة، وبـني الغايـة جمرد تعسف يف استعمال سلطتها، وهو يعد مثاال للتناقض بـ
من هذا النص عددا مـن األحكـام ضوقد ت. املشروعة اليت تزعم السلطة الطاغية السعي إىل حتقيقها

 :   وهيضد تنمر السلطةتعد مبثابة بنود دستورية حلماية األفراد 
 .مينع ضرب املسلمني، ملا يف ذلك من إذالل هلم

وأوىل مــن ذلــك مينــع ... الغــة يف إرســاهلم إىل الغــزو وإىل الثغــورمينــع جتمــري املــسلمني أي املب
 .ألن يف ذلك فناء هلم.... الدخول م يف معارك خاسرة

مينـــع حرمـــان املـــسلمني مـــن حقـــوقهم، ألن ذلـــك يـــؤدي ـــم إىل نفـــاد الـــصرب علـــى احلكـــام 
 ...سلمنيكما قد يلجئهم ذلك إىل الكفر واخلروج عن مجاعة امل... ويدفعهم للخروج عليهم
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وعليـــه فإنـــه قـــد يـــصدر عـــن الواليـــة العامـــة تـــصرفات معيبـــة مـــن جهـــة املـــصلحة، فتخـــالف 
املصلحة فيها أحكام الشريعة شكال أو مقصدا أو وسيلة، وتسمى احلالة األوىل جتاوزا يف استعمال 

مال والفــرق بـني التعـسف يف اســتع. الـسلطة، والثانيـة تعــسفا فيـه، والثالثـة إســاءة السـتخدام الـسلطة
السلطة والتجاوز يف ممارستها، أن التعـسف يفـرتض أساسـا وجـود احلـق، فاملتعـسف يتـصرف داخـل 

أما التجاوز . حدود حقه ال يتعداها، فيكون فعله يف ظاهره مشروعا، لكنه معيب يف باعثه أو مآله
 فــإن الفعــل فيــه غــري مــشروع أصــال ال يف ظــاهره وال يف باعثــه، ويرتتــب علــى ذلــك عــدم مــشروعية

نتيجته، حـىت لـو كانـت نفعـا حمـضا، ذلـك أن التـصرف ال يـستند إىل حـق أصـال، فهـو غـري مـشروع 
 . 1شكال ومضمونا

ثالث ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا ثالثا ند ا لا لب لب لب شورى: : : : للللب بة من àة ا شورىترصفات يف املصلحة  بة من àة ا شورىترصفات يف املصلحة  بة من àة ا شورىترصفات يف املصلحة  بة من àة ا لترصفات يف املصلحة  لي لي لي     معمعمعمعي

تغــول (وقــد يأخــذ التنــافر بــني الغايــة والوســيلة شــكال آخــر، يتمثــل يف مــا ميكــن تــسميته بـــ 
 الواليــــة العامـــة علــــى كــــل جمـــاالت النــــشاط العـــام الــــسياسي منــــه ، ومقتــــضاه أن تـــستحوذ)الـــسلطة

واإلداري، فـــال تـــذر جمـــاال حـــرا للنـــشاط الفـــردي واجلمـــاعي إال مـــن خـــالل أوعيـــة وقنـــوات تـــضعها 
وال خيفى ما يف هذا النهج من املفاسد علـى املـدى البعيـد ملـا فيـه مـن إذالل النـاس وتقييـد . مبعرفتها

مــا جيعلــه ... ان اتمــع مــن روح املبــادرة واملــشاركة يف صــنع حياتــهحريــام وســلب إرادــم، وحرمــ
فريــسة ســهلة لليــأس واخلمــول، وهــو مظهــر مــن مظــاهر التخلــي عــن مبــدأ الــشورى الــذي ميثــل ركيــزة 

 .أساسية من ركائز احلكم يف اإلسالم، كما أنه يف احلقيقة جتاوز من الوالية العامة حلدود سلطتها
ـــــة إن ضـــــرورة وجـــــود مؤســـــسات  شـــــورية متـــــارس اختـــــصاصات حيـــــددها الدســـــتور يف الدول

اإلسالمية، يعد ضمانة مـن الـضمانات الـيت حتقـق مقـصد الـشارع يف ضـبط تـصرفات الواليـة العامـة 
وهــذا األمــر يقتــضي . 2ومنعهــا مــن االحنــراف بالــسلطة بالتجــاوز أو التعــسف أو إســاءة اســتخدامها

ا، وعـدم اعتـداء أي جهـة مـن جهـات احلكـم ضرورة استقالل هذه املؤسسات مبمارسة اختصاصا
فإذا استفردت الوالية العامـة بـالقرار يف األمـور الـيت ينبغـي الرجـوع فيهـا . على اختصاصات األخرى

واعتـربت باطلـة  إىل أهل الشورى، كانت القرارات اليت انفردت ا معيبة بعيب عدم التزام الـشورى،
يرجـع بطبيعتـه إىل هيئـة الـشورى ومل يـصدر عنهـا بـشأنه أو قابلة لإلبطال؛ سـواء كـان هـذا التـصرف 
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وهـــو يف معـــىن عيـــب عـــدم . قـــرار أصـــال، أم كـــان يتـــضمن خمالفـــة ملـــا صـــدر عنهـــا فعـــال مـــن قـــرارات
 .  االختصاص، ألنه خروج عن موضوع الوالية واعتداء على اختصاص والية أخرى

ضائها يف صورا النهائية كون الشورى شرطا إلبرام املعاهدات وإم: ومن األمثلة على ذلك
ـــابكر  ـــة للنفـــاذ، وقـــد ســـبق كيـــف أن أب ـــه وبـــني وفـــد أســـد �القابل  استـــشار يف اتفـــاق حـــدث بين

 يف اشـرتاط ديـة قتلـى املـسلمني ووافقـه القـوم �وغطفان، فلما عرضه على الـصحابة، تعقبـه عمـر 
ة حتدث من غري ويرتتب على ذلك أن كل معاهد. ّعلى ذلك، فرتاجع عن قراره وعدل من االتفاق

شورى، تعـد معاهـدة معيبـة، ألن إجـراءات إبرامهـا تفتقـر إىل إجـراء جـوهري هـو الـشورى، ومـن مث، 
فـإن املعاهــدة الـيت تــربم علــى هـذا النحــو تعــد معاهـدة فاســدة، أو قابلــة لإلبطـال باصــطالح القــانون 

 .1الوضعي احلديث

ثالث ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا ثالثالفرع ا يب املصلحة: : : : للللالفرع ا ترصفات  يب املصلحةيقات عىل بطالن ا ترصفات  يب املصلحةيقات عىل بطالن ا ترصفات  يب املصلحةيقات عىل بطالن ا ترصفات  بعيقات عىل بطالن ا ل بعب ل بعب ل بعب ل     تطتطتطتطب
رغم اخلالف املوجود بـني الفقهـاء يف نفـوذ التـصرفات الـيت تقـصر عـن املـصلحة، لألسـباب 
اليت ذكرناها، فإن مما ال ريب فيه، هو أن األصل حسب القواعد الشرعية أن ويل األمر معزول عن 
التصرف مبـا خيـالف مقتـضى املـصلحة، وأن التـصرفات الـيت ختـالف املـصلحة ال تنفـذ ألن الواليـة ال 

كـل تـصرف تقاعـد : "وهذا بناء علـى القاعـدة املعروفـة. ناوهلا، فهي ليست موضوعا للوالية أصالتت
وهذه . ، ومقصود الواليات كلها هو جلب املصاحل ودفع املفاسد2"عن حتصيل مقصوده فهو باطل

أمثلــة تطبيقيـــة علــى إبطـــال تـــصرفات الواليــة العامـــة بعيــب املـــصلحة؛ إمـــا بتخلفهــا رأســـا، أو بعـــدم 
 .رتاف الشارع ااع
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ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ثW عىل ختلف املصلحة: : : : للللبببب ثW عىل ختلف املصلحةا ثW عىل ختلف املصلحةا ثW عىل ختلف املصلحةا ٔٔمممما ٔٔ    

بادات : : : : ٔٔٔٔاوالاوالاوالاوال بادات يف ابواب ا بادات يف ابواب ا بادات يف ابواب ا لعلعلعلعيف ابواب ا ٔٔ ٔٔ    

نقل السيوطي عن املاوردي، أنه ال جيوز ألحد من والة األمـور أن ينـصب للـصلوات إمامـا 
فاسقا، وإن صححنا الصالة خلفه، ألا مكروهة، وويل األمر مأمور مبراعاة املصلحة، وال مصلحة 

 .1س على فعل املكروهيف محل النا
أنـه إذا قـسم اإلمـام " التـصرف علـى الرعيـة منـوط باملـصلحة"ومما فرعه الشافعية عن قاعـدة 

 .2الزكاة على األصناف، حيرم عليه التفضيل مع تساوي احلاجات

يا Tيا Tيا Tيا Tهاد: : : : نننن هاديف ا هاديف ا هاديف ا     جلجلجلجليف ا

ال جيـوز لإلمـام أن يبعـث جبـيش املـسلمني إىل مواضـع فيهـا مظنـة هالكهــم، : قـال الـشافعي
 أن يويل عليهم من يدفعهم إىل ذلك، فإن فعل اإلمام ذلـك فقـد أسـاء ويـستغفر اهللا تعـاىل، وال وال

 وإذا محلهم على ما ليس له محلهم ...عقل وال قود وال كفارة إن أصيب أحد من املسلمني بطاعته
حيـل هلــم َوإمنــا قلـت ال عقــل وال قـود وال كفـارة عليــه، أنـه جهــاد، و: "؛ قـالعليـه فلهـم أن ال يفعلــوه

 .3"بأنفسهم أن يقدموا على ما ليس عليهم بعرض القتال لرجاء إحدى احلسنيني
فهل يعىن ذلك أنه إذا دفع بعض رعيته إىل مظنة لكة يف غري القتال، فإن عليه العقل أو 

 القود والكفارة؟ وماذا إذا كان يف ذلك إضعاف لقوة املسلمني ومتهيد لغلبة الكفار عليهم؟
شافعي بأن هذا التصرف من ويل األمر إمنا مل يثبـت بـه قـصاص وال كفـارة ألنـه إن تعليل ال

ـــه جيـــوز للمجاهـــد املبالغـــة يف مواجهـــة املخـــاطر مـــن أجـــل النـــصر أو  جهـــاد، واألصـــل يف اجلهـــاد أن
الشهادة وكالمها مـصلحة مقـصودة شـرعا؛ هـذا التعليـل يـدل علـى أن األمـر إذا كـان يف غـري اجلهـاد 

 .وأنه يثبت حق القصاصفإن احلكم خيتلف، 
 على أن كالم الشافعي يدل على أنه ال جيوز لويل األمر محلهـم علـى مـا فيـه هالكهـم مـن 
غــري مقــصد شــرعي حــىت لــو كــان ذلــك يف اجلهــاد؛ فــإذا كــان جنــد اإلســالم قلــيال، أو كــان الظــرف 
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ملـــصلحة يقتـــضي احملافظـــة علـــى عـــدد املـــسلمني، فـــإن تـــصرف ويل األمـــر يعـــد مناقـــضا ملـــا تقتـــضيه ا
الـــشرعية متامـــا، ألن حتمـــل قتـــل املـــسلمني إمنـــا هـــو مـــن أجـــل كـــسر شـــوكة العـــدو وصـــده عـــن بـــالد 

فإذا تعمد ويل األمر ذلك . املسلمني، وهذا التصرف يساعد على تسليط العدو، وهو احملذور شرعا
 .    فعهاُِاستحق العقوبة لتضييعه مصلحة املسلمني وتسببه يف جلب املفسدة هلم يف حني كان عليه د

إن ظهر املسلمون على طرف من أطراف املشركني، فهو عنوة جيب علـى : وللشافعي أيضا
اإلمام قسمه على حكم اهللا تعاىل يف الغنيمة، فإن تركه اإلمام ومل يقسمه، أو تركه ألهله، رد حكم 

 مــن أهــل ، وألن يف ذلــك تــضييعا ملــصاحل املــسلمني1اإلمــام فيــه، ألنــه خمــالف للكتــاب مث الــسنة معــا
 .اجلهاد

ثا Tثا Tثا Tثا Tت: : : : للللyنا ناyتيف ا ناyتيف ا ناyتيف ا     جلجلجلجليف ا

التــــصرف علــــى الرعيــــة منــــوط "مــــن األمثلــــة الــــيت يــــضرا فقهــــاء احلنفيــــة تطبيقــــا لقاعــــدة 
يف كتـاب اجلنايـات أن ".. باملصلحة، ويظهر فيها ختلف تام للمصلحة يف التصرف، ما صـرحوا بـه 

وعلله يف اإليضاح بأنه . صلحالسلطان ال يصح عفوه عن قاتل من ال ويل له، وإمنا له القصاص وال
 . 2.."ناظر، وليس من النظر للمستحق العفو

نافع واملرافق العامة: : : : رابعارابعارابعارابعا نافع واملرافق العامةيف ا نافع واملرافق العامةيف ا نافع واملرافق العامةيف ا     ململململيف ا

وجــاء يف كتــاب اخلــراج أن اإلمــام ال حيــق لــه اإلذن يف إحيــاء اجلــزر واألراضــي الــيت كونتهــا 
يق العامـة وال حـق مينـع املـساس بـالطر: وفيـه أيـضا. جماري املياه، إال إذا ثبت لديـه عـدم وجـود ضـرر

ِلألمري يف أن يقطع أحدا طريقا للبناء عليها ُ
وهذا ينطبق على اإلجراءات اليت اختذا احلكومة يف . 3

م، والــيت متثلــت يف إقطــاع الــساحات 1992بالدنــا يف الفــرتة الــيت أعقبــت إلغــاء االنتخابــات ســنة 
شاء الـسكنات واحملـالت، فتـسبب العامة واملساحات اخلضراء داخل املدن من أجل البناء عليها بإنـ

فهــذه النمــاذج ومــا يف . ذلــك يف حــرج وضــيق شــديد علــى املــواطنني وأفــسد ختطــيط املــدن بالكليــة
 .معناها، تعد تصرفات باطلة يف نظر الشرع ملا فيها من الضرر العام

                                                 
 .4/191الشافعي، األم، املرجع السابق، : ينظر 1
، األشــباه والنظــائر، الــسيوطي: وهــو عنــد الــشافعية أيــضا. 1/369ابــن جنــيم، األشــباه والنظــائر، املرجــع الــسابق،  2

 .158املرجع السابق، ص
-93هـــ، ص 1382، املطبعــة الـسلفية ومكتبتهــا، القــاهرة، 3أبــو يوســف يعقــوب بـن إبــراهيم، اخلــراج، ط: ينظـر 3
94. 



 

سا ساخا ساخا ساخا ٔٔيف االموال العامةيف االموال العامةيف االموال العامةيف االموال العامة: : : : ممممخا ٔٔ    

لـــك اســـتنباطا مـــن ال جيـــوز أن يقـــدم يف مـــال بيـــت املـــال غـــري األحـــوج علـــى األحـــوج، وذ
، ألن التمليك إمنا هو من اهللا تعاىل، ولـيس لإلمـام أن 1"يإمنا أنا قاسم وخازن، واهللا يعط: "حديث

 ميلـك أحــدا إال مـا ملكــه اهللا تعــاىل، وإمنـا وظيفــة اإلمـام القــسمة، والقــسمة البـد أن تكــون بالعــدل،
م بينهمـا ودفعـه إليهمـا علمنـا أن ومن العدل تقدمي األحوج والتـسوية بـني متـساوي احلاجـة فـإذا قـس

وال . 2اهللا ملكهمــا قبــل الــدفع وأن القــسمة إمنــا هــي معينــة ملــا كــان مبهمــا كمــا هــو بــني الــشريكني
يقتصر األمر على احلاجة فحسب، بـل هنـاك معـايري أخـرى لالسـتحقاق مـن بيـت املـال كالتـصدي 

 . للخدمة العامة بأنواعها، فيكون العطاء مرتبا حبسبها
كما قد تتخلف املصلحة يف التصرف الذي يصدر عن صاحب الوالية، فإن ختلفها هذا، و

قــد يــربز يف شــكل آخــر عنــدما ال يــصدر مــن صــاحب الواليــة أي تــصرف يف حــني ينبغــي عليــه أن 
يفعل، وهو اإلحجام عن التصرف، وهذا وجه من أوجه ختلف املصلحة؛ فتخلف املصلحة كما قد 

اليـة العامـة، قـد حيـدث أيـضا مبوقـف سـليب منهـا، وذلـك يتحقـق يكون بسبب موقف إجيـايب مـن الو
عندما يكون الظرف يف طبيعته يستدعي التصرف والتحرك ملعاجلته، مث ال يصدر عـن الواليـة العامـة 

عندما تـشيع ظـاهرة مـن الظـواهر الـضارة يف اتمـع، وال تتـدخل الواليـة : ومثال ذلك. موقف بإزائه
ا، أو حتدث كارثة من الكوارث الطبيعيـة، وتتخلـف عـن إنقـاذ األرواح يف العامة باختاذ موقف بإزائه

 .  الوقت املناسب
 

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب رشيعة: : : : للللب ترصف 9ملصلحة اãالفة  ثW عىل ا رشيعةا ترصف 9ملصلحة اãالفة  ثW عىل ا رشيعةا ترصف 9ملصلحة اãالفة  ثW عىل ا رشيعةا ترصف 9ملصلحة اãالفة  ثW عىل ا للا للل للل للل ل ٔٔمممم ٔٔ    

هاد: : : : ٔٔٔٔاوالاوالاوالاوال هاديف ا هاديف ا هاديف ا     جلجلجلجليف ا

جاء يف السري الكبري أنه إذا أمر األمري جنده مبعصية أو بأمر يتيقنـون فيـه اهللكـة، فـإم ال 
 استـصوب فعـل املهـاجرين واألنـصار، وفـيهم عبـد اهللا بـن �لك اسـتنادا إىل أن النـيب يطيعونه يف ذ

عمر، كانوا حتت إمرة خالد يف بـين جذميـة، فلـم يطيعـوه يف قتـل أسـراهم الـذين مل حيـسنوا أن يقولـوا 

                                                 
 ".�A Qf ¦��: "رواه البخاري، كتاب فرض اخلمس، باب قول اهللا تعاىل 1
كي، حتقيــق حــسام الــدين املقدســي، دار اجليــل، بــريوت، تقــي الــدين علــي بــن عبــد الكــايف الــسبكي، فتــاوى الــسب 2

 .1/450م، 1992هـ، 1412



 

إذا قـضى احلـاكم جبـور أو : بـاب: "وترجم البخاري للحـديث بقولـه. 1أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا
اللهـم " :� قولـه 3:والغرض منه: "وعلق ابن حجر على ذلك بقوله. 2"أهل العلم فهو ردخالف 

ــْتَ مــن قـ: يعــين"بــرأ إليــك ممــا صــنع خالــدأ إين ه الــذين قــالوا صــبأنا قبــل أن يستفــسرهم عــن مــرادهم ِل
بن عمر ومن تبعـه يف تـركهم متابعـة خالـد علـى قتـل ان فيه إشارة إىل تصويب فعل إف ،بذلك القول

 فعــل خالــد خطــأ بينــا يف �هــذا، وقــد اعتــرب رســول اهللا . 4"مــرهم بقــتلهم مــن املــذكورين بــهمــن أ
َ فــودى هــؤالء بــديام ألــم مــسلمون� عليــا �وقــد بعــث النــيب  .االجتهــاد، وأبطلــه

َ، فجــرب 5 َ
 .الضرر الذي ترتب عن خمالفة الشرع، وهذا يعترب من آثار التصرفات املخالفة للشريعة

خلليفــة لــو أذن لــسرية يف اخلــروج إىل الكفــار وشــرط علــيهم أن يكــون هلــم أن ا: وفيــه أيــضا
النــصف مــن الغنــائم فرضــوا بــذلك، فأصــابوا غنــائم، مل يكــن األمــر علــى مــا قــال، ولكــن خيمــس مــا 

ألنـــه شـــرط ال يقتـــضيه الـــشرع، فيكـــون تقـــسيم الغنـــائم علـــى : قـــال يف الـــشرح. أصـــابوا والبـــاقي هلـــم
تــصرف هنــا ملــصلحة املــسلمني، إال أنــه أبطلــه بــسبب خمالفتــه حلكــم فــرغم أن ال. 6حكمــه الــشرعي

 .تقسيم الغنائم الثابت يف القرآن

                                                 
صــالح الــدين : حممــد بــن أمحــد السرخــسي، شــرح كتــاب الــسري الكبــري حملمــد بــن احلــسن الــشيباين، حتقيــق: ينظــر 1

ألنه وقع حتت ومل يعترب خالد إسالمهم . 1/167م، 1971املنجد، معهد املخطوطات جبامعة الدول العربية، القاهرة، 

 . مل يقر اجتهاد خالد يف ذلك�السيف، لكن النيب 
فلــم حيــسنوا أن يقولــوا ،  جذميــة خالــد بــن الوليــد إىل بــين� بعــث النــيب: عــن ســامل عــن أبيــه قــالونــص احلــديث  2

تــل  فجعـل خالــد يقتـل ويأســر، ودفــع إىل كـل رجــل منـا أســريه، فـأمر كــل رجـل منــا أن يق. صــبأنا، صـبأنا:فقــالوا، أسـلمنا

 أبرأ إليـك اللهم إين" : فقال� فذكرنا ذلك للنيب.  أسريه أصحايب وال يقتل رجل مني واهللا ال أقتل أسري:أسريه، فقلت

رواه البخـاري، كتـاب األحكـام، بـاب إذا قـضى احلـاكم جبـور أو خـالف أهـل العلـم فهـو .  مـرتني"مما صنع خالد بن الوليد
 .   رد

حلديث حتت هذا الباب رغم أنه ذكره من قبل يف كتـاب املغـازي حتـت بـاب الغرض من وضع البخاري هذا ا: أي 3

 . خالد بن الوليد إىل بين جذمية�بعث النيب 
 .13/225، املرجع السابق،  فتح الباري،بن حجر العسقالينا 4
 .1/167السرخسي، شرح السري الكبري، املرجع السابق، : ينظر 5
 .5/2177املرجع نفسه، : ينظر 6



 

يا Tيا Tيا Tيا Tٔٔيف االموال العامةيف االموال العامةيف االموال العامةيف االموال العامة: : : : نننن ٔٔ    

ـــشيباين ـــن احلـــسن ال مـــن : إذا قـــال اإلمـــام يف دار اإلســـالم: جـــاء يف الـــسري الكبـــري حملمـــد ب
ألنــه : ر اإلمــام، قــال الــشارحُُأصــاب ركــازا أو معــدنا فهــو لــه، فإنــه يؤخــذ منــه اخلمــس، وال ينفــذ أمــ

فحىت لو رأى اإلمام املصلحة يف حث الناس على استخراج ما . 1إبطال حلق الفقراء الثابت بالشرع
يف األرض من ثروات تكثريا ألموال األمة، فإنـه ال ميكنـه فعـل ذلـك مبعارضـة حكـم الـشرع، وتكـون 

 . ها ما خيالفههذه املصلحة خمالفة للشرع، فينفذ منها ما يوافقه ويبطل من
نــص يف حتريــر األحكــام علــى أن مــا يؤخــذ مــن أمــوال املــسلمني يف جتــارام ومعايــشهم مــن 

ْاملكوس والضرائب، كله ظلم بني، وحيف متعني، وليس من بيت املال يف شيء َ 2. 
إذا غري السلطان أحكام البالد يف مقادير الرسوم العرفيـة يف احلقـوق الـشرعية، : "وفيه أيضا

 الشرع جييز ذلك واالجتهاد فيه، جاز ويصري الثاين هـو احلـق حينئـذ، وإن منعـه الـشرع كـان إن كان
حيفــا مــردودا ســواء بزيــادة أو بنقــصان، ألن الزيــادة حيــف علــى الرعيــة والنقــصان حيــف علــى بيــت 

 . 3"املال
وقــــد يتعلــــل أولــــو األمــــر باملــــصلحة يف مثــــل هــــذه الــــضرائب، إال أــــا يف احلقيقــــة مناقــــضة 

لحة الــيت هــي ســند التــصرف، إذ جنــدها هنــا ليــست مــضبوطة مبقــصد الــشارع يف حفــظ املــال للمــص
 .على املسلم

ثا Tثا Tثا Tثا Tيف القضاءيف القضاءيف القضاءيف القضاء: : : : لللل    

أجاز الفقهاء لويل األمـر أن يقـوم بـبعض التـشريعات التنظيميـة يف خطـة القـضاء تـؤدي إىل 
طيــة الــنقص تقييــد جمــال نظــر القاضــي إذا رأى املــصلحة يف ذلــك، ولكــنهم مل يعفــوه مــن وجــوب تغ

أن السلطان العثماين منع القاضـي مـن مسـاع الـدعاوى الـيت : ومثاله. الداخل على اخلطة جراء ذلك
تزيــد علــى مخــسة عــشر عامــا، اتباعــا ملــا ظهــر آنــذاك يف القــوانني الغربيــة، وهــي مــسألة ســقوط احلــق 

م أوجبـــوا عليـــه بالتقــادم؛ فأجـــاز لـــه الفقهـــاء ذلــك اعتمـــادا علـــى ســـلطته يف تنظــيم القـــضاء، ولكـــنه
، ألــم مل يعرتفــوا جبــواز إســقاط 4مساعهــا بنفــسه، أو أن يــأمر بــسماعها كــي ال يــضيع حــق املــدعي

                                                 
 .5/2178السرخسي، شرح السري الكبري، املرجع السابق، : ينظر 1
 .150ابن مجاعة، حترير األحكام، املرجع السابق، ص: ينظر 2
 .145املرجع نفسه، ص 3
 .  5/420ابن عابدين، رد احملتار، املرجع السابق،  : ينظر4



 

فمهمـا كانـت املـصلحة الـيت قـد ينبـين عليهـا إسـقاط احلـق بالتقـادم، فلـن . احلق بالتقـادم يف الـشريعة
 .   1تكون مسوغا إلبطال احلقوق اليت جيب حفظها وهي مقاصد للشارع

ٔٔيف جماالت اخرىيف جماالت اخرىيف جماالت اخرىيف جماالت اخرى: : : : رابعارابعارابعارابعا ٔٔ    

مـــصلحة تـــشجيع الـــسياحة األجنبيـــة مـــن أجـــل إجيـــاد مـــوارد ماليـــة : ومـــن األمثلـــة املعاصـــرة
إىل غـري ذلـك مـن املنـافع، غـري أن مـا ... للدولة، وفتح مناصـب للـشغل، وحتريـك عجلـة االسـتثمار

ات وهتـك يؤدي إليه من مفاسد مبا حيدث عادة من فتح لطريق الشهوات بأنواعها واسـتباحة احملرمـ
األعراض واحلرمات، ناهيك عما نشهده يف بعض البلدان الـيت شـاعت فيهـا الـسياحة مـن فـساد يف 
األخــالق وخــراب للــذمم واهلمــم، وهــوان اإلنــسان علــى نفــسه يف ســبيل مــا حيــصل عليــه مــن عــرض 

وهـذه وغريهـا ممـا ال ميكـن حـصره مـن اآلثـار الـسيئة هـي مفاسـد يـدفعها ... زائل من أولئك السياح
الــشارع ويــأمر بــدفعها أيــا كانــت املــصاحل الــيت يرجــى حــصوهلا ألن دفــع املفاســد مقــدم علــى جلــب 

 .املصاحل
هـذه أمثلــة يـسرية مــن الفقـه اإلســالمي عمــا نـص عليــه الفقهـاء وخرجــوه علـى مــسألة تقييــد 

؛ غـــري أن "التــصرف علــى الرعيــة منــوط باملــصلحة"تــصرفات ويل األمــر باملــصلحة، أو علــى قاعــدة 
ا بشكل صحيح، سوف يؤدي إىل أن تغطي بأثرهـا كـل تـصرفات الواليـة العامـة، ولـن يكـون إعماهل

ذلــك قاصــرا علــى مــا يتعلــق منهــا حبقــوق األفــراد ومــصاحلهم فحــسب، بــل سيــشمل ســلطاا كــل 
التصرفات ذات العالقة مبـصاحل املـسلمني العليـا؛ يف اـال الـسياسي والعـسكري واالقتـصادي، كمـا 

اخلارجيـة والعالقـات الدوليـة، ومـا تتبنـاه الدولـة مـن معاهـدات دوليـة؛ الثنائيـة منهـا ستطول السياسة 
وخاصــة منهــا املعاهــدات واالتفاقيــات الــشارعة، الــيت تقيــد الدولــة يف نظرهــا يف املــصاحل . واجلماعيــة

... لوجيـااخلارجية، وخاصة يف جمال التجارة الدولية، ومتويل املـشاريع اإلمنائيـة وتطـوير العلـوم والتكنو
هذا فضال عن االتفاقيات اليت تقيد حريـة تـصرف .  ومستقبلهاةإىل غري ذلك مما يتعلق حباضر األم

الدولـة علـى املـستوى الـداخلي، وتــؤثر بـشكل مباشـر علـى التــشريعات والقـوانني الداخليـة الـيت تنفــذ 
د، ليــست خمالفـــة علــى عامــة أفـــراد األمــة؛ وكثــريا مـــا حتتــوي هــذه االتفاقيـــات واملعاهــدات علــى بنـــو

وهـذا ملـا . للشريعة يف نصوصها فحسب، بل هي على نقـيض مـصلحة الـشعوب الـيت تفـرض عليهـا
تـــشكله أغلـــب هـــذه االتفاقيـــات مـــن قـــسر الـــشعوب علـــى اخلـــضوع ملبـــادئ ورؤى ومعـــايري وقـــيم ال 

                                                 
نية، أن السلطان الذي أمر ذا وقد صرح ابن عابدين من املذهب احلنفي، وكان هو املذهب الرمسي للدولة العثما 1

 .5/420، املرجع السابقرد احملتار، : ينظر. إذا مات،رجع احلكم إىل أصله وهو مساع الدعوى



 

ول تنطلــق مــن ذاــا، وال تتناســب مــع طبيعتهــا وهويتهــا وثقافتهــا، فــضال عــن أــا متهــد ملــصاحل الــد
. القويـة داخــل هـذه البلــدان، لتـزداد شــعوا غــىن وتـزداد الــشعوب يف الـدول الــضعيفة فقـرا علــى فقــر

وقد أثبتت هذه االتفاقيات واملعاهـدات جناعتهـا يف تفكيـك بنيـة كثـري مـن اتمعـات الـيت خـضعت 
 .            لسيادا، فقد أحدثت خرابا واضحا على هذه اتمعات

لعامــة باملــصلحة يف كــل جماالــا، يعــين بالــضرورة أن هــذه الواليــة ينبغــي أن وتقييــد الواليــة ا
تكــون مــسؤولة عــن تــصرفاا يف حتقيــق تلــك املــصلحة أو تــضييعها، وهــذا مــا ســيتبني مــن املطلــب 

 . التايل

ثالث ثالثاملطلب ا ثالثاملطلب ا ثالثاملطلب ا بـة مـن àـة : : : : للللاملطلب ا تـرصفات ا ية الواليـة العامـة عـن ا بـة مـن àـة سؤو تـرصفات ا ية الواليـة العامـة عـن ا بـة مـن àـة سؤو تـرصفات ا ية الواليـة العامـة عـن ا بـة مـن àـة سؤو تـرصفات ا ية الواليـة العامـة عـن ا يسؤو ل ل يمـ ل ل يمـ ل ل يمـ ل ل ملعملعملعملعمـ
    املصلحةاملصلحةاملصلحةاملصلحة

ملــصلحة يــستلزم بالــضرورة أن تكــون مــسؤولة عــن تــصرفاا يف حــال تقييــد الواليــة العامــة با
وأهــم مــا نركــز عليــه هنــا، حتديــد األســاس الــذي بنيــت عليــه مــسؤولية الواليــة . اإلخــالل ــذا القيــد

العامــة عــن تــصرفاا فيمــا يتعلــق باملــصاحل العامــة، واآلثــار املرتتبــة علــى هــذه املــسؤولية مــن الناحيــة 
ب علــى مــسؤولية الواليــة العامــة عــن تــصرفاا فيمــا يتــصل باملــصلحة الــشرعية، ؛ فممــا يرتتــ1العمليــة

مبـدأ عـزل اإلمـام وخلعـه إذا مل يقـم مبـصاحل الـدين واألمـة، وهـو أمـر مرتتـب علـى  :عدد من املبادئ
 على حكامها، وسنجمع بينه وبـني أسـاس املـسؤولية لوثاقـة الـصلة بينهمـا، باإلضـافة إىل ةرقابة األم
مبــدأ الرقابــة الذاتيــة : أثــر مــسؤولية الواليــة العامــة وهــي: دئ أخــرى سنــضعها حتــت عنــوانثالثــة مبــا

للوالية العامة، ومبدأ جرب الضرر الناتج عن أخطـاء الواليـة العامـة، ومبـدأ حماسـبة الـوالة علـى جتـاوز 
 :حدود الوالية

                                                 
جتدر اإلشارة إىل أننا مل نفـرق بـني الـشق الـسياسي والـشق اإلداري مـن الواليـة العامـة كمـا هـو معمـول بـه اليـوم يف  1

خاصـة وأننـا نـرى . ميل النظـام اإلسـالمي وفقهـه مفـاهيم ال نعتقـد أنـه حيملهـااألنظمة احلديثة، ألن ذلك سيؤدي إىل حت
وهـذا علـى عكـس األنظمـة الغربيـة الـيت بـدأت باملـسؤولية . أنه نشأ متكامل البنية يف جمال املـسؤولية بأنواعهـا منـذ البدايـة

س العمـوم يف بريطانيـا مـثال، لـه احلـق فقد تطورت بشكل تدرجيي، حىت أصبح جمل. اجلنائية، مث السياسية مث شبه اجلنائية
فقــط، ولكــن يتعــدى األمــر إىل حــد األخطــاء اجلــسيمة الــيت قــد يرتكبوــا أثنــاء  يف اــام الــوزراء، لــيس باملــسائل اجلنائيــة

إال أن الـوزراء يـستطيعون التهـرب مـن مواجهـة . عملهم، مثل قيامهم بعمل، أو إشـارم بنـصيحة ال تتفـق وصـاحل الـبالد
أمحد حممد إبراهيم، املسؤولية السياسية للحكومة يف النظام الربملاين، رسالة : ينظر يف ذلك.  باالستقالة من الوزارةاالام

 .    59م، ص1991هـ، 1412دكتوراه قدمت بكلية احلقوق، جامعة عني مشس، 



 

 

ٔٔالفرع االولالفرع االولالفرع االولالفرع االول بدا عزل االمام: : : : ٔٔ ية الوالية العامة و سؤو بدا عزل االماماساس  ية الوالية العامة و سؤو بدا عزل االماماساس  ية الوالية العامة و سؤو بدا عزل االماماساس  ية الوالية العامة و سؤو ٕٕاساس  ٕٕ ٔ ٔٔ ٔٔ ٔٔ ممممٔ ل لم لم لم     م
رة اجتماعيـة قدميـة، وهـي سـنة مـن الـسنن الثابتـة يف اتمعـات اإلنـسانية علـى السلطة ظـاه

اختالفهــا، وقــد أقرهــا اإلســالم ووضــع هلــا قواعــد حتكمهــا ومبــادئ توجــه ســريها، منــذ تأسيــسها إىل 
ومـــن بـــني املبـــادئ الـــيت أرســـاها اإلســـالم بـــشأن الواليـــة العامـــة مبـــدأ . 1بلوغهـــا أوج القـــوة والتمكـــني

وال يعترب مبدأ . وهو مبدأ يقوم على جعل أحكام الشريعة هي القانون األعلى يف الدولةاملشروعية، 
املشروعية يف اإلسـالم ضـمانة للحقـوق واحلريـات الفرديـة واجلماعيـة فحـسب، بـل هـو باإلضـافة إىل 

 قوم عليه مسؤولية الوالية العامة ومـاتوهو األساس الذي . ذلك ضمانة حلقوق األمة الكلية والعامة
يرتتب عليها من آثار، وعلى رأسها مبدأ عزل اإلمام إذا احنرف عن جادة الـسبيل أو قـصر يف حـق 

 . األمة

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ية الوالية العامة: : : : للللبببب سؤو ية الوالية العامةاساس  سؤو ية الوالية العامةاساس  سؤو ية الوالية العامةاساس  سؤو لاساس  لم لم لم م ٔٔ ٔٔ    

التزام : وقد بين مبدأ املشروعية يف الدولة اليت أسسها اإلسالم على اعتبارين يف غاية األمهية
واحملافظـة علــى مـصلحة األمــة يف . فــة املتفـق عليهــا واملختلـف فيهــاالتـشريع اإلســالمي مبـصادره املعرو

جمموعها، كون احلاكم خموال بالتصرف من أجلها ويف سبيل حتقيقها، إذ هي اهلدف من توليتـه الـيت 
وقـد أوردنـا عـددا مـن . تتم باختيار األمة مبوجب عقد شرعي ترتتب عليه حقوق وواجبات للطرفني

 ــا تقييــد الواليــة العامــة باملــصلحة الــشرعية، وهــي يف أغلبهــا تتــضمن النــصوص الــشرعية الــيت ثبــت
 .      مسؤوليتها عما تتحمله من أمانة احلكم، فال حاجة إىل ذكرها يف هذا املوضع

وكمـا يعتمـد مبـدأ مـسؤولية الواليــة العامـة علـى مـا سـبق ذكــره مـن النـصوص الـشرعية، فهــو 
 هي نتيجة عقـد بـني اإلمـام الـذي يعـد رأس الواليـة العامـة يعتمد أيضا على أن سلطة الوالية العامة

وهذا ما جيعل افرتاض إخـالل أحـد الطـرفني مبوجبـات العقـد أو . مبختلف درجاا، وبني أفراد األمة
لذلك فإن فكرة االحنراف بالسلطة، أو جور السلطان إىل غري ذلـك .  منذ البدايةا وارداببعضها أمر

 معروفــة يف التــاريخ اإلســالمي ومــن مث يف الفقــه اإلســالمي منــذ وقــت مــن التعبــريات، كانــت مــسألة
ورمبا كان من األسباب الرئيسية اليت دعت . مبكر، متاما كما عرفت فكرة البغي على اإلمام العادل

                                                 
رب حكما وال سـلطانا وال  يف أرض بكر مل جت�شاءت اإلرادة اإلهلية أن تتأسس دولة املدينة اليت أنشأها النيب  1

 .  بنيت على أنقاض دولة سابقة



 

إىل نـــشأة قـــضاء املظـــامل، هـــو بـــروز ظـــاهرة االحنـــراف بالـــسلطة، ولـــيس فقـــط املمارســـات املخالفـــة 
أن االحنـراف بالــسلطة وجتـاوز حــدود صـالحيات الواليــة هـو يف حــد ذاتــه للـشريعة، علــى الـرغم مــن 

اجلـــور، : وقـــد أطلقـــت ألفـــاظ كثـــرية للتعبـــري عـــن هـــذا املعـــىن، مثـــل. خمالفـــة للـــشريعة يف ايـــة األمـــر
 .وغريها... والظلم، واحليف

ناسـبة وملعاجلة الظاهرة، حاول الفقهاء أن يعربوا عـن ذلـك تعبـريا فقهيـا، ويـضعوا القواعـد امل
ويزودوا القضاة بالقواعد التنظريية والتطبيقية، فظهرت هذه اهودات يف مباحـث القواعـد الفقهيـة، 
وكتـــب القـــضاء واألقـــضية مـــن املوســـوعات الفقهيـــة الكـــربى، كمـــا أفـــردت هـــذه األغـــراض مبؤلفـــات 

 .مستقلة ككتب األحكام السلطانية
يــة العامــة ــا، ومــن مث مــسؤوليتها عنــد وأهــم القواعــد الــيت تــربز أمهيــة املــصلحة وتقيــد الوال
" التـصرف علـى الرعيـة منـوط باملــصلحة"ممارسـتها للـسلطة، القاعـدة الـيت سـبق ذكرهـا، وهــي قاعـدة 

مبعىن أن تصرف الوالية العامة معلق عليها، فإن كانت املصلحة موجودة فالتصرف صحيح وجائز، 
عــــدة اســــتعملت، غالبــــا، يف جمــــال ورغــــم أن هــــذه القا. وإن غابــــت املــــصلحة بطــــل هــــذا التــــصرف

ّتــــصرفات الواليــــة اخلاصــــة، أي يف املعــــامالت املدنيــــة؛ كالواليــــات علــــى القــــصر، والواليــــات علــــى  ُ
حيــــث كــــان باإلمكــــان إعماهلــــا، يف ظــــل األنظمــــة االســــتبدادية الــــيت خيمــــت علـــــى ... األوقــــاف

اعــدة صــياغة عامــة، بــل اتمعــات اإلســالمية ردحــا مــن الــزمن، فــإن الفقهــاء قــصدوا إىل صــياغة الق
الذي يعد غالبا من املـصطلحات ) الرعية(هي أقرب إىل الوالية العامة من اخلاصة باستعماهلم لفظ 

ــــذي  ــــا باحلــــديث ال ــــيت تــــرتبط بالعالقــــة بــــني احلــــاكم واحملكــــوم، تعميمــــا ملــــدلوهلا، وتيمن الــــسياسية ال
 .". ..كلكم راع فمسئول عن رعيته : "استخرجت أو بنيت عليه، وهو حديث

هذا إضافة إىل حق األمة يف الرقابة علـى الواليـة العامـة بنـاء علـى العقـد الـذي سـبق ذكـره، 
وبناء على مـسؤولية األمـة عـن دينهـا وعـن نفـسها ومـا تتحملـه . باعتبارها الطرف صاحب املصلحة

 أمــام اهللا تعــاىل مــن واجــب األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر، الــذي يعــد يف اإلســالم أســاس كــل
 .إصالح، وأعلى مراتبه تقومي الوالية العامة وصدها عن كل مظاهر االحنراف

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب ٔٔبدا عزل االمام اذا مل يقم مبصاحل ا4ين واالمة بدا عزل االمام اذا مل يقم مبصاحل ا4ين واالمة بدا عزل االمام اذا مل يقم مبصاحل ا4ين واالمة بدا عزل االمام اذا مل يقم مبصاحل ا4ين واالمة : : : : للللب ٔٔ ٕٕ ٕٕ ٕٕ ٕٕ ٔٔ ٔٔ     مممم

 ألمـةمبدأ عزل اإلمام وخلعه، إن مل يقـم مبـصاحل الـدين ومـصاحل األمـة، أثـر مـن آثـار حـق ا
ـــة علـــى حكامهـــا ـــة اإلمكانـــات فقـــد كـــان مـــن أبـــرز مـــا قـــ. يف الرقاب رره العلمـــاء يف كتـــبهم، رغـــم قل

ولألمة خلـع اإلمـام وعزلـه بـسبب يوجبـه، مثـل : "السياسية لتنفيذ ذلك يف واقع األمر، قول بعضهم



 

أن يوجد منه ما يوجب اختالل أحوال املسلمني وانتكاس أمور الدين، كما كـان هلـم نـصبه وإقامتـه 
 .1"ة احتمل أدىن املضرتنيالنتظامها وإعالئها؛ وإن أدى خلعه إىل الفتن

يف الظــاهر ) اإلمــام(فمــىت أقــام "فــأكثر األمــة علــى أن العــصمة ليــست شــرطا يف اإلمامــة، 
علــى موافقــة الــشريعة كــان أمــره يف اإلمامــة منتظمــا، ومــىت زاغ عــن ذلــك كانــت األمــة عيــارا عليــه يف 

ه فيهـــا كـــسبيله مـــع وســـبيلهم معـــ. العـــدول بـــه مـــن خطئـــه إىل صـــواب، أو يف العـــدول عنـــه إىل غـــريه
ــــــــه وســــــــعاته، إن زاغــــــــوا عــــــــن ســــــــننه عــــــــدل ــــــــم أو عــــــــدل عــــــــنهم ــــــــضاته وعمال ــــــــه وق  . 2"خلفائ

فهـذا الـذي يليـه ويقـام : "وقال الباقالين بعد أن عدد الوظائف والواجبات اليت أقيم اخلليفـة ألجلهـا
خـذ لـه ألجله؛ فإن غلـط يف شـيء منـه أو عـدل بـه عـن موضـعه، كانـت األمـة مـن ورائـه لتقوميـه واأل

ـــه ـــام ـــا أو 3"بواجب ، فجعـــل غلـــط اإلمـــام يف أداء مـــا عليـــه مـــن واجبـــات اإلمامـــة وتقـــصريه يف القي
االحنـــراف ـــا عـــن مقـــصدها، ســـببا يف تـــسليط األمـــة عليـــه؛ بتقوميـــه ورده إىل رشـــده، أو بعزلـــه عـــن 

 . اإلمامة إن مل يفلح التقومي
ِغــشمه، ومل يرعــو عمــا زجــر مــن وإذا جــار وايل الوقــت وظهــر ظلمــه و: "... وقــال اجلــويين َ ْ

، 4"سوء صنيعه بالقول، فألهل احلل والعقد التواطؤ على درئه ولو بشهر األسلحة ونـصب احلـروب
وهــذه درجــة متقدمــة يف التعامــل مــع اإلمــام الظــامل حيــث ميكــن لألمــة أن تــستخدم أســلوب القــوة 

 .. والعنف معه إن متادى يف الغي واجلور
                                                 

 . 2/353اإلجيي، املواقف بشرح اجلرجاين، املرجع السابق،  1
 .278، صم1928 ،بريوت،  دار املدينة،أصول الدين، عبد القاهر البغدادي 2
ســة الرقابــة فلــم تتـــوفر هــذا مــن حيــث املبــدأ، أمــا عــن وســائل ممار. 186البــاقالين، التمهيــد، املرجــع الــسابق، ص 3

للمسلمني طرق عملية ودقيقة للرقابة على احلكام، األمر الذي يفرض علينا االجتهاد إلجيادها تطبيقا ملبادئ الشريعة يف 
واحلقيقـة أن ذلـك الـنقص كـان نتيجـة البيئــة . 186-185الـسنهوري، فقـه اخلالفـة، املرجـع الـسابق، ص: ينظـر. احلكـم

يف . صر اخللفاء الراشدين واليت مل تكن تتيح التفكري يف ترتيب األمور السياسية لغري احلاكمالسياسية اليت نشأت بعد ع
حني جند األمة يف العصر األول قد ضربت أروع األمثلة يف التفاعل بني احلاكم واحملكوم، سواء على املستوي الفقهي أو 

ختلفـة الـيت أدت إىل القتـال يف بعـض األحيـان، السياسي، بل وحىت على مستوى االحتكاك بني التوجهات الـسياسية امل
 قمـــة الـــوعي -بغـــض النظـــر عـــن األســـاليب العنيفـــة الـــيت ظهـــرت فيهـــا–حيـــث متثـــل الـــصراعات الـــسياسية الـــيت حـــدثت 

. لوال األخطاء الفادحة اليت حدثت... السياسي واحلضاري مل يسبق له مثيل من قبل، وإرهاصا لنشوء أحزاب سياسية 
د امتنعوا عن اخلوض فيها حىت ال يقعوا يف حمذور النيل من الصحابة، ما أدى إىل عدم استثمار حقيقي مث إن الفقهاء ق

 ... السياسي لتلك التجربة على الصعيد الفقهي كما
أسعد متيم، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، : اجلويين، كتاب اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، حتقيق 4

 .312م، ص1985هـ، 1405



 

ي ينعــزل بــه اإلمــام، هــو كــل مــا خيتــل معــه مقــصود اإلمامــة، مــن فالــسبب املتفــق عليــه الــذ
ويـدخل يف ذلـك أيـضا العجـز عـن ... خمالفة للشرع وتقصري يف أداء الواجب واعتـداء علـى احلقـوق

 . 1القيام باملصاحل
إن االجتـــاه الــذي تـــسري حنــوه الدســـاتري احلديثـــة، هــو توســـيع نطــاق جـــواز مـــساءلة "هــذا، و

) أي املنـــصوص عليهـــا يف القـــوانني اجلزائيـــة للدولـــة( شـــامال للجـــرائم العامـــة رئـــيس الدولـــة مبـــا جيعلـــه
، ومفهوم اخليانة العظمى هو العمـل علـى 2..."باإلضافة إىل جرائم اخليانة العظمى وما يف حكمها

... غري صاحل البالد والعباد، وخذالن الدين واالنتصار ألهل الكفر والبدع، واإلعانة على كل ذلك
وإنـه كلمـا ظهـر للمـسلمني سـبيل إىل كـف .  مظـاهر العجـز والتقـصري واخليانـة يف األمانـةوغريها من

ذلـك أن األمانـة مـشرتكة . السلطة عن مثل ذلك، وجب عليهم األخذ به وحرم عليهم التقصري فيه
أما ما نقل عن عدد من العلماء مـن .. بني مجيع األمة، وجيب عليها األخذ على يد الظامل واخلائن

واز اخلروج على احلاكم ونزع يد الطاعة منه، فليس يف هذا الشأن، وإمنا يف موقف الفرد من عدم ج
السلطة إذا تعرض لالعتداء والظلم من قبلها، فال جيوز لـه اخلـروج عليهـا دفاعـا عـن نفـسه، اسـتثناء 

ور ، فالـصرب املـأم3من حق الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء يتعرض له يف نفـسه أو مالـه أو عرضـه
 الــواردة يف هــذا البــاب، هــو مــا تعلــق حبــق الــنفس يف خــصوص األفــراد، ألن متــام ثاألحاديــبــه يف 

الطاعة يقتضي ذلك، ال ما تعلق باحلق العام وما فرضه اهللا تعاىل على األمـة مـن الـدفاع عـن الـدين 
 .واالنتصار له

ثاين ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ثاينالفرع ا ية الوالية العامة: : : : للللالفرع ا سؤو ية الوالية العامةاثر  سؤو ية الوالية العامةاثر  سؤو ية الوالية العامةاثر  سؤو لاثر  لم لم لم م ٔٔ ٔٔ    

مـــام، ورمبـــا تأسيـــسا عليـــه، ترتتـــب ثالثـــة مبـــادئ أخـــرى علـــى باإلضـــافة إىل مبـــدأ عـــزل اإل
 :مسؤولية الوالية العامة

                                                 
، املطبعــة األمرييــة، ــامش حاشــية الرهــوين، حاشــيته علــى شــرح الزرقــاين ملــنت خليــل، كنــون حممــد بــن املــدين: ينظــر 1

 . ينقل عن البكي وعن رأس العارفني يف حواشيه عليه وعن غريمها من العلماء.8/80 ،هـ1306، القاهرة
 . 231م، ص1989هـ، 1410مية، دار الشروق، القاهرة، حممد سليم العوا، يف النظام السياسي للدولة اإلسال 2
  ،املرجـع الـسابق حممد بن أمحد بن حممد بن يوسف الرهوين، حاشية الرهوين على شرح الزرقاين ملـنت خليـل، :ينظر 3

8/78-84. 



 

ند االول ند االولا ند االولا ند االولا ٔٔا ٔٔ ية للوالية العامة: : : : للللبببب ية للوالية العامةبدا الرقابة اæا ية للوالية العامةبدا الرقابة اæا ية للوالية العامةبدا الرقابة اæا تتتتبدا الرقابة اæا ٔٔ ٔٔ     مممم

يرتتب على مسؤولية الوالية العامة، مبدأ على درجـة مـن األمهيـة يف ضـبط تـصرفات الواليـة 
حبيـــث يكـــون الـــرئيس األعلـــى ضـــامنا الســـتقامة العامـــة، أال وهـــو مبـــدأ الرقابـــة الذاتيـــة أو الداخليـــة، 

العمل فيما خوله من مهام وفيما حتت يده من الوالة واملتصرفني على اختالف مراتبهم ُ.. 
يستويف احلساب على عماله وحياسبهم على "... يف حياته فكان �وهي سنة سنها النيب 

 .1"املستخرج واملصروف
 أعطيه ينإفمن ظلمته مظلمة ف: " يقول�عمر كما تبع سننها اخللفاء الراشدون، فكان 

 الـذي  سـلطاين أنا امرؤ منكم ومل حيملـينفإمنا ...  ياحلق من نفسي وأتقدم عليكم وأبني لكم أمر
يب دونكـم وأتـرك مظـاملكم بيـنكم وال حيملـن بعـضكم بعـضا إىل اأنا عليه أن أتعظم عليكم وأغلـق بـ

  وإنـــين...يس بيـــين وبـــني أحـــد مـــن النـــاس هـــوادةه لـــ فإنـــ، فليـــستعذ يب.أن يوقــع إىل الـــسلطان شـــأنه
 . 2"ما أنا فيهو انيتل عن أمومسؤ

 واشـرتط ،كتـب لـهإذا اسـتعمل عـامال "مث إن عمر كان يشدد احلساب على عماله، فكان 
 فــإن ، وال يلــبس رقيقــا وال يغلــق بابــه دون ذوي احلاجــات،عليــه أن ال يركــب برذونــا وال يأكــل نقيــا

بل إنه ال يكتفي بذلك ويذهب إىل حد مصادرة شطر أمواهلم إذا . 3"العقوبةفعل فقد حلت عليه 
 ، مــنهم ســعد بــن أيب وقــاص،أمــر عمالــه فكتبــوا أمــواهلم"رآهــا زادت كثــريا عنهــا عنــد التوليــة، فقــد 

 .4"كان إذا استعمل عامال كتب مالهو... فشاطرهم عمر يف أمواهلم فأخذ نصفا وأعطاهم نصفا
أرأيــتم إن اســتعملت علــيكم خــري مــن أعلــم، وأمرتــه بالعــدل، : "الوعــن عمــر أيــضا أنــه قــ

وعنـه أيـضا أنـه . 5"ال، حىت أنظر يف عمله أعمل مـا أمرتـه أم ال: نعم، قال: أقضيت ما علي؟ قالوا
فـال تقتـصر مهمـة اخلليفـة . "6"أميا عامل يل ظلم أحدا فبلغين مظلمته فلم أغريها فأنا ظلمتـه: "قال

                                                 
 .227ابن القيم، الطرق احلكمية، املرجع السابق، ص 1
الــسيد شــرف الــدين أمحــد، دار الفكــر، : ، الثقــات، حتقيــق حممــد بــن حبــان بــن أمحــد أبــو حــامت التميمــي البــسيت 2

 . 3/282وانظر الطربي، تاريخ األمم وامللوك، املرجع السابق، . 198-2/197م، 1975 هـ،1395
ابـــن اجلـــوزي، تـــاريخ عمـــر، املرجـــع : وانظـــر قريبـــا مـــن ذلـــك. 101الـــسيوطي، تـــاريخ اخللفـــاء، املرجـــع الـــسابق، ص 3

 .108السابق، ص
 .111 تاريخ اخللفاء، املرجع السابق، صالسيوطي، 4
 .11/326عبد الرزاق الصنعاين، املصنف، املرجع السابق،  5
 . 110، ص، املرجع السابقتاريخ عمر، أبو الفرج بن اجلوزي 6



 

وقـد سـار . 1"لوالية، بل عليه أن يوجهـه حـني يعينـه ويراقبـه طـوال مـدة واليتـهعلى اختيار األصلح ل
 2...اخللفاء الراشدون على عزل الوايل رد الشبهة ناهيك عن اإلمهال أو اخلطأ أو اخليانة

 علــــى ضــــبط والتــــه ومــــراقبتهم يف تــــصرفام وعــــزهلم بــــسبب �ولقــــد بلــــغ حــــرص عمــــر 
مــنهم، أنــه ملــا اشــتكى إليــه أهــل الكوفــة ســعدا بــن أيب تقــصريهم، بــل حــىت بــسبب شــكوى الرعيــة 

واهللا ال : "وقاص واموه بعدم العدل، وقد كان ملك الفرس قد مجـع اجلمـوع لقتـال املـسلمني، قـال
واسـتقدم سـعدا، وكلــف حممـد بـن مـسلمة، وكــان " مينعـين مـا نـزل باملـسلمني عــن النظـر يف شـكواهم

ِعمر يستعمله على اقتفاء آثار من شكي  ولكن عمر . من العمال والتحقيق يف أمرهم، فوجده بريئاُ
 .   3عزله رغم ذلك ووىل النعمان بن مقرن

 ســـار علـــى ـــج عمـــر، مث إنـــه يف آخـــر عهـــده تـــساهل مـــع �فلمـــا تـــوىل اخلالفـــة عثمـــان 
عمالـــه، وكـــان بعـــضهم مـــن أهلـــه وذوي رمحـــه، وتـــأول يف ذلـــك صـــلة الـــرحم، فـــأنكر عليـــه النـــاس 

ذلك إىل زعزعة الثقة بني اخلليفة وبني عموم رعيته، وانتهى األمر إىل الفتنة اليت وتذمروا، حىت أدى 
 . 4أدت إىل قتله

                                                 
 . 322، صهـ1401 ،دون ناشر، نظام احلكم اإلسالمي مقارنا بالنظم املعاصرةحممود حلمي،  1
 .224املرجع نفسه، ص: ينظر 2
 ،بــريوت، دار اإلميــان، عبــد العزيــز الــسريوان: حتقيــق، إمتــام الوفــاء يف ســرية اخللفــاء، حممــد اخلــضري: ينظــر يف ذلــك 3

حيــث يعلــل موقــف عمــر بأنــه كــان ال حيــب أن يكــون بغــض بــني الــرئيس واملــرؤوس لكــي ال يــؤدي . 96، صم1982
ين مـن أمـر الكوفـة لتعقـد مـزاج أهلهـا، ولكثـرة مـا عـزل وجتدر اإلشارة هنا إىل أن عمـر كـان يعـا. ذلك إىل الفشل واخليبة

وكيف وأهـل الكوفـة : "وملا سئل عن سبب مهه وشغله قال. فاحتار فيمن يوليه عليهم. من والته عليها بسبب شكواهم
 .7/142ابن كثري، البداية والنهاية، املرجع السابق، : ينظر". مائة ألف ال يرضون عن أمري وال يرضى عنهم أمري

، فمنهـــا مـــا يفيـــد أنـــه تـــأول بعـــض النـــصوص الـــشرعية مـــن الكتـــاب �تـــضاربت الروايـــات حـــول موقـــف عثمـــان  4
ومنها أنه وىل من ذوي رمحه أمراء، فإذا تصرفوا على . 3/154ذكره ابن تيمية يف منهاج السنة، املرجع السابق . والسنة

مث إن ابن العريب . 122-121ملرجع السابق، ص السيوطي، تاريخ اخللفاء، ا. غري الصواب، استعتب فيهم فلم يعزهلم

 أشــرف علـــى القـــوم ملــا حاصـــروا بيتــه، وذكـــرهم مبعروفـــه، �أورد روايــات ختـــالف مــا عنـــد الـــسيوطي، منهــا أن عثمـــان 
ابــن العــريب، : ينظــر... وبأعمــال كــان أرفــق فيهــا ــم مــن عمــر، وأــم ملــا احتجــوا علــى بعــض الــوالة عزلــه واســتعمل غــريه

واملناقشات اليت حدثت بني عثمان والثـوار الـذين حاصـروا بيتـه، تفيـد . 131القواصم، املرجع السابق، صالعواصم من 
بأن عثمان أقنعهم بسالمة موقفه، إال أن األحداث تطورت بعد ذلـك علـى وجـه غـري حمـسوب بـسبب تـدخل املـؤامرات 

، ولكنــه كــان ضــحية أخطــاء أقربائـــه  أنــه بــريء مـــن تعمــد االحنــراف بالــسلطة�والــذي نظنــه مــن عثمــان . الــسياسية
 . وجتاوزام، واهللا أعلم



 

ومـــسؤولية الـــرئيس عـــن أعمـــال مرؤوســـيه مـــسألة معروفـــة يف كـــل األنظمـــة وليـــست خاصـــة 
بالنظــام اإلســالمي، إال أن الفقهــاء يــربزون لنــا يف بعــض فتــاواهم أن األمــر ال يقــف عنــد هــذا احلــد، 

ين أنه كما يكون الوايل األعلى مسؤوال عن مشروعية تصرفات من حتت يده من الوالة والتـزامهم أع
مصلحة املسلمني، فإن املرؤوس أيـضا مـسؤول عنـد تنفيـذ أوامـر رؤسـائه عـن مـشروعية هـذه األوامـر 

فإذا أمر مبا خيالف الشرع ويناقض املصلحة أصبح يف حل من وجوب ... وسريها يف خط املصلحة
 . منهاعطاعة، بل وجب عليه االمتناال

 وبالنظر إىل أن فقهاءنا قد حـاولوا مـن قبـل وضـع أسـس للرقابـة علـى املـصلحة يف أحبـاثهم 
حــــول املوضــــوع يف جمــــال القواعــــد الفقهيــــة، ونــــاطوا التــــصرفات الــــيت تــــصدر عــــن صــــاحب الواليــــة 

لة خمالفته للمصلحة، حـىت باملصلحة، فقد جعلوا للويل العام حق التعقيب على الويل اخلاص يف حا
لو كان تصرفه ضمن اختصاصه؛ هذا رغم ما استقر لديهم يف هذه القواعـد مـن أن الواليـة اخلاصـة 

 .أقوى من الوالية العامة، وأن الوالية تتضمن االجتهاد بطبيعتها
أن الـسلطان إذا أمـر بعـض أعوانـه بقتـل : ومن األمثلة اليت رتبها الفقهاء على هذه القاعـدة

، وهــو يعتقــد أنــه ال يــستحق القتــل، فإنــه يعــد قــاتال كــاآلمر ويلزمــه القــصاص، ألنــه ال طاعــة رجــل
بل إن منهم من ذهب إىل أبعـد مـن ذلـك، وهـو أنـه إذا كانـت املـسألة . 1ملخلوق يف معصية اخلالق

خالفيــة، وكــان اإلمــام يعتقــد جــواز القتــل، واملــأمور يعتقــد عــدم جــوازه فقتلــه، فإنــه يــضمن هــو دون 
وهذا حممول على مـا ال يـسوغ : قلت. 2...مام، ألن اإلمام أمر مبا يعتقد جوازه فال ضمان عليهاإل

ألن احملكوم مأمور بطاعة احلاكم ال جمرد تقليده، فإذا مل يكن يف . فيه اخلالف وينقض به االجتهاد
 .    لمواهللا أع. طاعته معصية، وجبت طاعته، وهي هنا ليست معصية وإمنا تنفيذ حلكم احلاكم

ثاين ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا ثاينا ند ا لا لب لب لب بة الوالة وعقوبهتم عىل جتاوز حدود الوالية: : : : للللب بة الوالة وعقوبهتم عىل جتاوز حدود الواليةبدا حما بة الوالة وعقوبهتم عىل جتاوز حدود الواليةبدا حما بة الوالة وعقوبهتم عىل جتاوز حدود الواليةبدا حما سـسـسـسـبدا حما ٔٔ ٔٔ     مممم

 أثر كبري يف حتقيق ، إذا مل يقم مبا عليه من مصاحل الدين واألمة،قد يكون ملبدأ عزل اإلمام
التوازن بني احلاكم واحملكوم، وإرغام الوالية العامة على االلتـزام مبـا عليهـا مـن حقـوق األمـة، غـري أن 

. ذلك يعد آخر الدواء فيما يتعلق بردع الوالية العامة عن االحنراف بالـسلطة عـن غايتهـا ومقـصدها

                                                 
، 1983هــــ، 1403موفــق الـــدين عبــد اهللا بـــن أمحـــد بــن قدامـــة املقدســي، املغـــين، دار الكتـــاب العــريب، بـــريوت،  1

9/479. 
. ام فيما رآهعزاه ابن قدامة إىل القاضي، وهو أبو يعلي، ومحله على كون املأمور جمتهدا، ألن العامي له تقليد اإلم 2
 .9/480املغين، املرجع السابق، : ينظر



 

إذ ينبغــي قبــل الوصــول إىل هــذه املرحلــة، أن تكــون هنــاك آليــة حملاســبة الــوالة الــذين هــم حتــت إمــرة 
ن يثبــت اإلمــام عــن أخطــائهم وجتــاوزام، فــال يتحمــل اإلمــام مــسؤولية مــا يــصنعه هــؤالء إال بعــد أ

والبــد أن يرتتــب علــى مبــدأ الرقابــة الذاتيــة أو الداخليــة للواليــة العامــة، . رضــاه بتجــاوزهم واحنــرافهم
حماسبة كل من يتعدى حدود وظيفته أو يقصر يف أدائها من الوالة، كما ينبغـي توقيـع العقوبـة علـى 

 .  من يظلم أحدا من أفراد األمة، أو يستضعفه
يــا : خطــب عمــر فقــال" : فيمــا رواه الطــربي� بــن اخلطــاب وهــذا مــا أرســاه اخلليفــة عمــر

 عمــاال ليــضربوا أبــشاركم وال ليأخــذوا أمــوالكم ولكــين أرســلهم إلــيكمأيهــا النــاس إين واهللا مــا أرســل 
والذي نفس عمر بيده ـ سوى ذلك فلريفعه إيل فيء ليعلموكم دينكم وسنتكم فمن فعل به شإليكم

 يا أمري املؤمنني أرأيتك إن كان رجل من أمراء املسلمني :الفوثب عمرو بن العاص فق.  منهقصنهأل
 .قـصنه منـه إي والـذي نفـس عمـر بيـده إذا أل: قال؟ فأدب بعض رعيته إنك لتقصه منه،على رعية

 أال ال تضربوا املسلمني فتذلوهم وال ؟ يقص من نفسه�وكيف ال أقصه منه وقد رأيت رسول اهللا 
 1"تضيعوهم فقوقهم فتكفروهم وال تنزلوهم الغياضجتمروهم فتفتنوهم وال متنعوهم ح

 وسـريته يف احلكـم، � بكل ثقة، اسـتنادا إىل سـنة النـيب �وهذا املبدأ الذي أرساه عمر 
 عندما سأله بعـض رعيتـه أن يقيـده مـن أحـد والتـه �يفند ما زعمه اخلليفة معاوية بن أيب سفيان 

، 2..."ليــه، ولكــن إن شــئتم وديــت صــاحبكمَأمــا القــود مــن عمــايل فــال يــصح، وال ســبيل إ: "فقــال
فالــشطر األول مــن موقــف معاويــة، وهــو عــدم اإلقــرار بوجــوب . فــوداه مــن بيــت املــال وعــزل الــوايل

 اسـتدالال بعمـل النـيب �القصاص من الوالة الظلمة، غري صحيح وغري مقبول ملا سـبق عـن عمـر 
 فهـو صـحيح يـستند إىل مبـدأ جـرب أما الـشطر الثـاين. ، وهو ما ثبت عن باقي خلفائه الراشدين�

الـــضرر الـــذي ســـبق ذكـــره، لكنـــه مـــشروط برضـــا اـــين عليـــه، ألن الديـــة إمنـــا هـــي بـــدل عـــن حـــق 
وأما عزل الوايل، فهو أقل ما ميكن فعله عقوبة للوالة الذين يتجاوزون حكم الشرع فيمـا . القصاص

 . وكل إليهم من أمور املسلمني

                                                 
 274-3/273،  وامللوك، املرجع السابقاألمميخ تارالطربي،  1
 كـان وايل معاويـة علـى البـصرة، وقـد حـصبه رجـل مـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن غـيالنوهو  .4/223املرجع نفسه،  2

 شكا بنو ضبة إىل معاوية جتاوز أمريه يف عقوبة صاحبهم مث. بين ضبة حبجر وهو خيطب على املنرب، فقطع يده عقوبة له
أبـو الفـداء عبـد اهللا : علـي بـن حممـد الـشيباين املعـروف بـابن األثـري، الكامـل يف التـاريخ، حتقيـق: وانظـر. فقال هذا القـول

 .3/347م، 2006هـ، 1427، دار الكتب العلمية، بريوت، 4القاضي، ط



 

 الشأن يقضي بأنه إذا كان التصرف على الرعية منوطا  يف هذاتشريع اإلسالميإن منطق ال
. يكلــف صــاحبه مــسؤولية سياســية ومدنيــة وجنائيــةحمظــور شــرعا؛ وباملــصلحة، فــإن اإلفــساد علــيهم 

ال يقتصر على ف حة الشرعية أبعد يف ضبط تصرفات الذين يلون أمور املسلمني؛دور املصلعلى أن 
 يف الداخل  ما يضر باألمة ومصلحتها العامة إبطالإىل، بل يتعداه  فحسبإبطال ما يضر باألفراد

 الرقابــة الــسياسية، بــل يتعــداه إىل الرقابــة القــضائية ملــا لــه مــن بعــد عنــد فوهــو أمــر ال يقــ. واخلــارج
 والقـضايا ذات الـصلة قانوين يف الفقه اإلسالمي، حبيث ميكن للقضاء أن يتدخل للنظـر يف املـسائل

  .ستويااباملصلحة الشرعية على كافة م
وملا كانت املصلحة من األمور اليت يتعسر ضبطها، ونتائجها إمنا تظهر يف الزمن املـستقبل، 
فــإن التعامــل معهــا يكــون حبــسب طبيعتهــا؛ ووظيفــة املتــصرف واجتهــاده فيهــا يف غايــة التعقيــد ألن 

احب فنظـــر صـــ... ذلـــك االجتهـــاد يكـــون يف أغلـــب األحيـــان مبنيـــا علـــى التوقـــع واخلـــرص والتقـــدير
الوالية يف املفاسد واملصاحل مرتبط مبدى تقديره للنتـائج الـيت قـد ترتتـب علـى هـذا التـصرف أو ذاك، 

ومهمـا كانـت قـدرة اإلنـسان علـى . وهي نتائج غري مرئية بالنسبة له ساعة النظر، وإمنا تظهر الحقا
ولــذلك فــإن . يقن بــهالتوقــع والتقــدير، فإنــه لــيس يف مقــدوره وال يف طاقتــه البــشرية التحقــق منــه والتــ

�ــ�>	 �v(ــV (: اختـاذ القــرار يتطلــب شــجاعة وقــدرة علــى اإلقــدام مــن غــري تـردد مــصداقا لقولــه تعــاىل
A	 ��� �:���( . فكيف حياسب صاحب الوالية على أمر ليس يف مقدوره التيقن منه؟ 

 يف يبني العز بن عبد السالم لنا كيف حياسب املتـصرف يف تقـديره، وإالم يكـون االحتكـام
ُكذب الظنون نادر وصدقها غالب، ولذلك يبىن جلب مصاحل الدارين ودفـع : "هذا التقدير؛ يقول ُ ِ َ

مفاسدمها على ظنون غالبة متفاوتـة يف القـوة والـضعف والتوسـط بينهمـا، علـى قـدر حرمـة املـصلحة 
ر فمــن بــىن علــى ظنــه يف املــصاحل واملفاســد، مث ظهــر صــدق ظنــه واســتم. واملفــسدة ومــسيس احلاجــة

ومن أتى مصلحة يظنها أو يعتقدها مفسدة كبـرية، مث بـان كـذب ... ظنه بذلك، فقد أدى ما عليه
ظنه، فقد فسق وانعزل عن الشهادات والروايات والواليات، وال حيد عليها، ألنه مل حيقق املفـسدة، 

نهـا ومن أتى مفسدة يعتقدها، أو يظ. وكذلك ال يعاقب عليها يف اآلخرة عقاب من حقق املفسدة
ويرتتـــب علـــى تلـــك املفـــسدة أحكامهـــا . مـــصلحة واجبـــة أو مندوبـــة أو مباحـــة، فـــال إمث عليـــه لظنـــه

 . 1"الالئقة ا، من تغرمي وغريه
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ـــد أن رفـــع اإلمث والتجـــرمي عـــن املتـــصرف إذا كـــان قـــد تـــسبب يف  ـــارة األخـــرية تفي فهـــذه العب
ين إخـالءه مــن املـسؤولية املدنيــة املفـسدة أو أتاهـا ظانــا أـا مـصلحة مطلوبــة أو مباحـة شــرعا، ال يعـ

، يــدل علــى أن األمــر مفتــوح حبــسب مركــز املتــصرف، والــضرر "وغــريه: "وقولــه... وتعــويض املتــضرر
الذي أحدثه، فلـو كـان صـاحب واليـة، فأقـل شـيء أن يعفـى مـن مهـام منـصبه إذا أحـدث مفـسدة 

 .معتربة

ثالث ند ا ثالث ا ند ا ثالث ا ند ا ثالث ا ند ا ل ا لب لب لب ناجت عن اخطاء الوالية ال: : : : للللب ناجت عن اخطاء الوالية البدا جرب الرضر ا ناجت عن اخطاء الوالية البدا جرب الرضر ا ناجت عن اخطاء الوالية البدا جرب الرضر ا ٔبدا جرب الرضر ا ٔٔ ٔٔ ٔٔ للللٔ     عامةعامةعامةعامةمممم

زيادة على ما يتحمله الوالة من مسؤولية إزاء تصرفام وإزاء األخطـاء الـيت يرتكبوـا، فإنـه 
وقـد نـص .. جيب جرب ما ينتج عن هذه التصرفات من أضرار تقع على األفراد يف أنفسهم وأمـواهلم

لــى اإلمــام ضــامن ملــا تلــف مــن أمــوال املــسلمني وأنفــسهم إذا تــصرف عكثــري مــن العلمــاء علــى أن 
، سواء كان ذلك منـه عـن عمـد أم عـن خالف املصلحة، أو صدر منه تصرف يغلب عليه املفسدة

  .خطأ يف التقدير
مــــن عقوبــــة علــــى أن اإلمــــام إذا نفــــذ عقوبــــة علـــى شــــخص وكانــــت هــــذه ال  العلمــــاءفـــاتفق

قوبـة ، أمـا إذا كانـت العال يـضمنفإنـه  إىل تلفـه أو هالكـه،  ذلكأدىمث  ،واجبةالقدرة العقوبات امل
 .غري مقدرة وهي عقوبات التعزير، فقد اختلفوا يف مدى ضمانه

، ه ألنه بالتلف تبني عدوان املعزر مات بعقوبة غري مقدرة ضمنإذا هفذهب الشافعي إىل أن
 . 1فيضمن اإلمام وعليه العقل والكفارة

 مة ألـه، سـواء كانـت واجبـَتَوذهب مالك وأمحد إىل أن كل من تلف بعقوبة جـائزة فـاحلق قـ
مباحة، وسواء كانت مقدرة أم غري مقدرة إذا مل يتعد يف تنفيـذ العقوبـة، وعلـى هـذا ال يـضمن عنـد 

 .2سراية القود يف الطرف وإن مل يكن واجبا
وذهب أبو حنيفـة إىل أنـه يـضمن يف اجلـائز وال يـضمن يف الواجـب، فيـضمن سـراية القـود، 

 .1وال يضمن سراية التعزير حلق اهللا تعاىل

                                                 
 ضـرب وأإذا ضـرب الرجـل امرأتـه وكـذلك احلكـم عنـده  .190-6/189الشافعي، األم، املرجـع الـسابق، : ينظر 1

 ...املؤدب الصيب
غـري واجـب، إال أن الـشافعي ذكـر القـصاص مـع احلـدود يف ) القـود(هذا املثال ضربه ابن تيميـة علـى أن القـصاص  2

َوســراية القــود، هــو أن يرتتــب علــى قطــع العــضو . 6/190كتــاب األم، املرجــع الـسابق، : لــى التلــفأنـه ال يؤاخــذ فيــه ع ِ
 .مضاعفات تؤدي يف النهاية إىل فساد عضو ال يتعلق به حكم القصاص، أو موت املقطوع



 

 .2فتاوى أن القاضي إذا تعمد اجلور كان ضمان تلف احملكوم عليه يف مالهومن ال
إذا أخــذت األمــوال بغــري حقهــا، وصــرفت إىل مــن ال : " بــن عبــد الــسالمقــول العــز: ومنهــا

يستحقها، أو أخذت حبقها وصرفت إىل من ال يـستحقها، وجـب ضـماا علـى صـارفها وآخـذها، 
 .3 أخذت من تركتهفإن مات أحدمها.." سواء علما أم جهال

ما جاء يف املغين، أنه إذا حفر رجل بئرا يف طريق ضيق، فعليـه ضـمان مـن : من أمثلة ذلك
حـــىت إذا فعلهـــا اإلمـــام فعليـــه ، بـــل إنـــه، وســـواء أذن لـــه اإلمـــام يف ذلـــك أم الهلـــك بـــه ألنـــه متعـــد 

إلمـام كـأن مل يكـن،  فـاعترب ابـن قدامـة إذن ا؛الضمان، ألنه ليس لإلمام اإلذن فيما يـضر املـسلمني
ورد علــى مــا أورده رأيــا للــشافعية أنــه جيــوز لإلمــام اإلذن بــاحلفر يف الطريــق، . ألنــه إذن يف ضــرر بــني

قياســا علــى اإلذن بــالقعود، والبيــع فيــه، بــأن الطريــق حــق مــشرتك، واحلفــر فيــه بغــري إذن أهلــه ولغــري 
 اإلذن بـــالقعود ألن ذلـــك ال يـــدوم مـــصلحتهم، فـــال جيـــوز لإلمـــام اإلذن بـــاحلفر فيـــه، وإمنـــا جـــاز لـــه

 .4وميكن إزالته يف احلال، فأشبه القعود يف املسجد
 هـــي علـــى الـــيتتـــصرفات الهـــذا علـــى مـــستوى األضـــرار الفرديـــة واحملـــدودة الـــيت تـــنجم عـــن 

ولكن كيف ميكن تقرير مـسؤولية الواليـة العامـة، إذا كانـت .  أو تنجم عنها املفاسدحلاخالف املص

                                                                                                                                            
. 10/349ابن قدامة، املغين، املرجع السابق، . 150-3/149، املرجع السابقابن تيمية، منهاج السنة، : ينظر 1

املرجع السابق،  عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي،: وينظر أيضا. 4/476األيب، شرح صحيح مسلم، املرجع السابق، 
وقد كيف األمر بالتفريق بني احلق والواجب، فاألول يتقيد بشرط السالمة بينما ال يتقيد الثاين، وحسب هذا . 1/451

ويتفق أمحد مع مالك يف . اختالفهم يف حتديد ما هو جائز وما هو واجبالتصنيف يتفق أبو حنيفة مع الشافعي، رغم 
إال أن احلطاب نقل عن صاحب اجلـواهر أن التعزيـر جـائز بـشرط سـالمة العاقبـة، وذلـك تعليقـا علـى قـول . عدم التفريق

 ،رجـع الـسابقامل، مواهب اجلليـل، احلطاب: ينظر. أي إن ترتب تلف عن التعزير" وضمن إن سرى: "خليل يف املختصر
6/321 . 

وحممـــود محـــزة، الفرائـــد البهيـــة يف القواعـــد الفقهيـــة، دار . 7/52ابـــن عابـــدين، رد احملتـــار، املرجـــع الـــسابق، : ينظـــر 2
 .215هـ، ص1305-1236الفكر، 

 .والعبارة األخرية ملخص لتمام كالمه. 81العز بن عبد السالم، القواعد الصغرى، املرجع السابق، ص 3
أيـــن كـــالم فقهائنـــا ممـــا نـــشاهده اليـــوم مـــن : قلـــت. 9/566قدامـــة املقدســـي، املغـــين، املرجـــع الـــسابق، ابـــن : ينظـــر 4

. تصرفات تصدر عن السلطة غري موافقة للمصلحة وال للعقل، وفيها من املضرة وتفويت املصلحة ما ال يغفل عنه عاقل
ملدن املوجودة فعال بإنشاء املبـاين يف طرقـات مثال ذلك تدين مستوى ختطيط املدن مبا حيقق راحة السكان، بل وإفساد ا

وهـذه التــصرفات هــي ... املدينـة وســاحاا الـيت إمنــا جعلـت مــساحات خـضراء أو ســاحات للعـب األطفــال وتنـزه الكبــار
 . مفاسد يتفق عليها أهل العقل ال حيق لصاحب الوالية اإلقدام عليها ملا فيها من تعد على حقوق الناس املشرتكة



 

 كيـف وحنـن نـشهد اليـوم كثـريا مـن  عن تصرفاا أضرارا كارثية تعم مفـسدا وتـدوم؟األضرار النامجة
 .حيث أصبح مدى األضرار ال يقف عند حد مظاهر تفريط الوالية العامة يف مصاحل املسلمني

ا جيعـل اخلـسائر ممـ ذلك بناء املدن الكربى على مواقـع زلزاليـة أو بركانيـة،  علىمثالوأبسط 
هـذا فـضال عـن التقـصري يف وضـع القـوانني امللزمـة بالبنـاء . 1ثـل هـذه احلـوادثفادحة عنـد حـدوث م

وفــــق الــــشروط املالئمــــة لــــألرض الزلزاليــــة، وعــــدم الــــصرامة يف متابعــــة املخالفــــات اخلطــــرية يف إجنــــاز 
  2...املشروعات العقارية

هم فإذا كان الفقهاء حيملون املسؤولية مـن حفـر حفـرة يف طريـق النـاس، إذا وقـع علـى أحـد
بأكملــه أو قطــر  ، أو مدينــة،ألــيس مــن األوىل أن تكــون مــسؤولية مــن يقــصر يف حــق قريــة... ضــرر

نعتقــد أن مثــل هــذا التفــريط أعظــم مــن اجلــرائم اإلنــسانية الــيت اقرتفهــا بعــض قــادة اجليــوش أعظــم؟ 
 .الذين تقوم احملاكم الدولية اليوم مبتابعتهم

 أن التـصرفات الـيت تـصدر عـن أي جهـة معناه ،كون املصلحة الشرعية قيدا على الواليةإن 
 وقـد ختلفـت فيهـا املـصلحة بوجـه مـن الوجـوه املعتـربة ، أو منبثقة عن الوالية العامة،ذات والية عامة

 ومـن هنـا كـان مـن حـق اجلهـات الـشرعية . تكون تـصرفات باطلـة وال ترتتـب عليهـا آثارهـا،يف ذلك
 املتـضررين مـن لـصاحل أحكامـا بـالتعويض العـادل املخولة بإبطال هـذه التـصرفات أن تلغيهـا وتـصدر

 .  يف غالب األحيان اجلهات القضائيةوهذه اجلهات هي. جرائها
البـــد مـــن التـــسليم بـــأن آليـــات مراقبـــة الـــسلطة وإجيـــاد األطـــر الـــسياسية والقانونيـــة لـــضبطها 

شريع الــذي التــوضــع  وإرســاء املبــدأ،وإعطــاء األمــة القــدرة علــى حماســبتها هــي ابتكــار غــريب، ولكــن 

                                                 
ن أن ينطبــق عليــه هــذا املثــال، مدينــة طهــران اإليرانيــة، الــيت حــذر اخلــرباء مــسؤوليها مــن أــا تقــع علــى شــق ممــا ميكــ 1

زلزايل كبري، ونصحوهم بنقل العاصمة إىل مكـان أكثـر أمنـا، غـري أن هـذه التحـذيرات مل جتـد مـن يـسمعها أو يـستجيب 
 عــن الواجــب الــذي تفرضــه املعرفــة باملخــاطر املوجــودة فهــل ميكــن اعتبــار هــذا النــوع مــن االمتنــاع عــن التــصرف ختليــا. هلــا

 واحملتملة؟ 
مــن احلــوادث املؤملــة مــا حيــدث يف بــالد املــسلمني مــن كــوارث طبيعيــة تــودي حبيــاة آالف النــاس بــسبب قلــة وســائل  2

) بـام( زلـزال :واألمثلة على ذلـك كثـرية جـدا، منهـا. احلماية اليت ترصد ملثل هذه احلوادث أو انعدامها يف أغلب األحيان
ومثلـه ... يف إيران الذي أحدث خسائر فادحة رغم أنه ال يصل يف قوته إىل درجة الزالزل اليت تقع يف اليابان أو أمريكا

زلـزال تركيـا حيـث تـضاعفت اخلـسائر البــشرية واملاديـة أضـعافا كثـرية بـسبب هــشاشة البنيـان وضـعف الرقابـة علـى النــشاط 
 .   والتساهل يف معايري البناءالعقاري وما جيري فيه من الغش 



 

غـري أن املـسلمني . 1هـو مـن ابتكـار اإلسـالم... يعطي األمة القدرة على حماسبة احلكـام ومـراقبتهم 
وفقـدان الـشعوب القـدرة ، قد فقدوا هذه املقدرة مبجرد فقدان احلكام القدرة على االلتـزام حبـدودهم

ومل تنـشأ قـوى . احلـدودّالتفاعل والفعل السياسي البناء، الـذي يوقـف هـؤالء احلكـام عنـد هـذه على 
سلمية توجد التوازن يف اتمع بني احلاكم واحملكوم وتردع الـسلطة عـن طغياـا سـوى يف القـرنني أو 

مث أصـــبحت آليـــات الدميقراطيـــة فتحـــا إنـــسانيا ينبغـــي . القـــرون الثالثـــة األخـــرية علـــى أيـــدي الغـــربيني
يق أهداف اإلسالم يف السلطة واتمـع، تحقل.. احملافظة عليه وتقديره، والعمل على تطويره وتفعيله

 . يف العالقة بني احلاكم واحملكوممنهجهوتفعيل 
 
 
 

                                                 
ابتكار اإلسالم لـنظم احلكـم القائمـة علـى االختيـار وعلـى مراقبـة احلكـام وحماسـبتهم، مـن املـسائل املـسلمة، إال أن  1

جتربتــــه قــــد تعرضــــت لإلجهــــاض بــــسبب عــــدم اســــتعداد الــــشعوب، الداخلــــة يف اإلســــالم علــــى أطــــراف اجلزيــــرة العربيــــة، 
: فقد تعودت، يف أغلبها، على القهر واالسـتبداد يف ظـل اإلمرباطـوريتني. وتفعيلها يف الواقعالستيعاب مفاهيمه اجلديدة 

يدلك على ذلك أن أهل . الفارسية والرومانية، إذ مل تكن هذه الشعوب متلك ثقافة سياسية تتناسب مع الوضع اجلديد

، ومل تـنجح خالفـة اإلمـام �ثمـان بـن عفـان األمصار، هـم مـن كـانوا سـببا يف الفتنـة الـيت انتهـت بقتـل أمـري املـؤمنني ع

 عنتا كبريا يف قيادم وإدارة أمور الدولة، وفق قواعـد اإلسـالم ومبادئـه فكانـت �علي يف إمخاد هذه الفتنة، بل القى 
حـــىت انتهـــى أمـــر الدولـــة . تـــأويالم للـــشرع ضـــالة مـــضللة، والتزامـــه بالـــشورى معهـــم حمنـــة مذهبـــة للـــرأي وحـــسن التـــدبري

 .ية إىل امللك، فالقى بذلك نوعا من االستقراراإلسالم



 

    خالصة الفصل الرابعخالصة الفصل الرابعخالصة الفصل الرابعخالصة الفصل الرابع
ننتهـــي يف هـــذا الفـــصل إىل أن املـــصلحة الـــشرعية الـــيت ختـــضع لتقـــدير الواليـــة العامـــة، هـــي 

 أن تكـون مصلحة منضبطة شرعا من ناحيتني؛ ناحيـة تتعلـق مبـا جيـب أن تتـصف بـه يف ذاـا، وهـو
منــضوية داخــل املنظومــة التــشريعية العامــة لإلســالم، فتخــضع أوال لإلطــار الــشرعي العــام يف التــشريع 

، فـال ختـرج عـن أحكـام الـشريعة، وإذا حـدث تعـارض بينهـا وبـني وسـيلة ومقـصداشكال ومـضمونا، 
 ختــضع وهــي. بعــض ظــواهر النــصوص الــشرعية، ففــي إطــار الرتجــيح بــني املــصاحل الــشرعية املتعارضــة

ثانيـا ملقومــات النظـر الــشرعي والعقلــي الـذي يعتمــد اسـتمداد مــضمون املــصلحة التدبرييـة مــن منــابع 
يقرهـــا الـــشرع، كـــاملعروف ومقاصـــد الـــشريعة مبعنييهـــا العـــام واخلـــاص، باإلضـــافة إىل احلكمـــة والعلـــم 

اد يف حتديــد واملعرفــة واخلــربة والتجربــة اإلنــسانية، وكــل ذلــك يف إطــار ضــوابط شــرعية حتكــم االجتهــ
 . املصلحة الشرعية اليت ينبغي على الوالية العامة السعي يف حتصيلها

أما الناحية الثانية، فتتعلق بكيفية الوصول إىل اختاذ التدبري الذي ينبين على املصلحة، وهو 
ضــرورة مــشاركة األمــة يف تبــين الــسياسات العامــة الــيت توجــه وترســم اخلطــوط الكــربى حلركــة الواليــة 

وذلـــك ثابـــت بنـــصوص الـــشريعة الـــيت تفـــرض علـــى األمـــة املـــشاركة . مـــة يف ســـبيل تـــدبري املـــصاحلالعا
والتعــاون مــع والة األمــر يف الــسعي يف ســبيل املــصاحل العليــا للــدين ولألمــة، كمــا تفــرض علــى والة 

فجعـل اإلسـالم . األمور مشاورة أهل الرأي والعلم والوجـه مـن األمـة فيمـا يعظـم مـن الـشؤون العامـة
شورى بذلك قيدا على تصرفات الوالية العامة حىت ال تتفرد بالقرار وال تستبد بالتدبري، كما جعل ال

منهــــا ضــــمانة لــــضبط املــــصلحة التدبرييــــة حــــىت ال تتجــــاوز حــــدود الــــشرع وال تعــــدو مــــوازين العقــــل 
 .فوجب بذلك تفعيل مبدأ الشورى بآليات عملية تضمن مشاركة األمة يف احلكم.. والعدل

نه كما جعلت املصلحة سلطة تقديرية يف يد الواليـة العامـة، فهـي مـن جهـة أخـرى هذا، وإ
َقيــد عليهــا، ألــا مل متــنح تلــك الــسلطة إال مــن أجــل حتقيــق مقاصــد شــرعية معينــة، فــال ميكــن أن  ُ

تستعملها يف غري مـا خولتهـا ألجلـه وذلـك يعـين أن الواليـة العامـة مطالبـة بتحقيـق املـصلحة واتبـاع . ُ
شارع يف ذلــك، فــإن خرجــت عــن ذلــك بطلــت تــصرفاا واســتحقت املــساءلة حبــسب نــوع قــصد الــ

ويرتتب على مبدأ مسؤولية الوالية العامة عن تصرفاا يف جمـال املـصلحة عـدد مـن . اخلروج ومقداره
عــزل اإلمــام إذا فــرط أو قــصر يف مــصاحل املــسلمني، وأوىل إن ضــيعها، وضــرورة : املبــادئ، تتمثــل يف

ذاتيـــة علـــى الواليـــة العامـــة، وحماســـبة الـــوالة علـــى أخطـــائهم وعقـــوبتهم علـــى جتـــاوز حـــدود الرقابـــة ال
 . الوالية، مث جرب الضرر الناتج عن أخطاء الوالية العامة
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يـرتبط البعـد الـسياسي للمـصلحة الـشرعية ارتباطـا وثيقـا بالواليـة العامـة للدولـة يف اإلسـالم، 

واملقـصود بالواليـة العامـة هـو . هو موضوع وظيفتهـا ومنـاط اجتهادهـا يف القيـام بواجبهـا جتـاه األمـةف
السلطة السياسية؛ وهي على اختالف مراتبها تندرج حتت مسمى اخلالفة، وعنها تنبثق؛ فهي محـل 

علــى  النــاس علــى مقتــضى النظــر الــشرعي يف مــصاحلهم األخرويــة والدنيويــة الراجعــة إليهــا، وتعتمــد
األشكال اليت يطرحها لتـأطري ب والفقه  أوال،فكروما تقوم عليه من العقيدة :  مقومات أساسيةةثالث

 . الـيت تتجـسد فيهـا تلـك املمارسـة أخـريا احلركة؛ أيالسياسةو  املمارسة ثانيا،نظم من خالل احلركة
صائص املميزة له علـى ّومن املسلم أن شكل الوالية العامة يف اإلسالم ليس توقيفيا، بل يتحدد باخل

كوا مظهرا مـن : مستوى التنظيم؛ فرتاعى هذه اخلصائص يف أي مشروع لوضع النظم، وتتمثل يف
مظـاهر خالفـة اهللا تعـاىل يف عبـاده، وأـا تقتـصر علـى الظـاهر مـن أمـورهم، وفـق مـا اقتـضاه الــشارع 

فالواليــة .  مقاصــد الـشريعةمـن التجـرد مــن مـصاحل الــنفس والتفـرغ للمــصاحل العامـة الـيت ال ختــرج عـن
العامــة أمانــة بيــد مــن يتوالهــا؛ يــشرتط فيــه األمانــة والكفايــة إمجــاال، حيــث تتحــدد الــشروط حبــسب 

فــــأولو األمــــر أنــــاس مــــن أفــــراد األمــــة ختتــــارهم للقيــــام علــــى ... طبيعــــة الواليــــة وحجمهــــا ومتطلباــــا
 . مصاحلها، ولتدبري شؤوا العامة من غري امتياز هلم عليها

ثل الوالية العامة منهجا متميزا للحكم تفرد به اإلسالم، سواء من حيـث الوظيفـة املنوطـة مت
: ا، أو من حيث الغاية اليت تسعى إىل حتقيقها؛ هي معىن جمرد يتحقـق بتحقـق أركانـه، يتميـز بأنـه
وم قابل للتطور يف شكله وبالتايل يف حركته، فيعطي األمـة القـدرة علـى تأهيـل مؤسـسات احلكـم لتقـ

وظيفـة القـضاء، : وقد نيطت ا وظائف متعددة تتجلـى يف ثالثـة مظـاهر. بواجبها يف أداء رسالتها
ووظيفة مصلحية، مث وظيفة اجتهادية شورية، وأغلبها شركة بينها وبني أفراد األمة، حيـث ال حتتكـر 

 . الوالية العامة من هذه ااالت سوى حيز حمدود
 عام يتصل بكل ما يقره الشارع احلكيم أو يدعو إليـه ممـا أما املصلحة الشرعية فهي مفهوم

جيلــب املنــافع ألفــراد املــسلمني ومجــاعتهم ويــدفع عــنهم املفاســد واملــضار، وقــد ســجل هــذا البحــث 
فاسـتعمال . وجود فروق دقيقة بني مـدلول املـصلحة الـشرعية عنـد الفقهـاء ومـدلوهلا عنـد األصـوليني

صــوليني، القتــصار أصــول الفقــه علــى أصــل تــشريع األحكــام الفقهــاء للمــصلحة أوســع منــه عنــد األ
إمجــاال، وتوســع الفقــه إىل ربــط كــل فعــل مــن أفعــال املكلفــني حبكــم الــشارع، وهــو الغالــب األعــم يف 

منفعــة جمتلبــة، أو مــضرة مــستدفعة أو مــا كــان طريقــا إليهمــا، أقــر : االســتعمال، وهــي ــذا االعتبــار
 .، أو ندم إليها أو أوجب عليهم حتصيلهاالشارع الناس عليها فهي على التخيري



 

حبسب ما ظهر من اعتبار الشارع هلا يف : وقد قسمت املصلحة الشرعية تقسيمات عديدة
ــــالنظر إىل الــــدارين، وحبــــسب مــــدى احلاجــــة إليهــــا، وحبــــسب تعلقهــــا بــــالفرد  ــــشريع األحكــــام، وب ت

مـة يف املوازنـة بـني املـصاحل والرتجـيح واجلماعة، ولكل منها آثار علمية وعملية ختدم نظـر الواليـة العا
يتعلـق بـالنظر إىل إال أن للمـصلحة الـشرعية تقـسيما آخـر مل يعـنت بـه البـاحثون، وهـو تقـسيم . بينها

، ومـا صـلى اهللا عليـه وسـلممناط املصلحة، بناء على ما عرف عند العلمـاء مـن تـصنيف سـنة النـيب 
 مــا قــصد بــه التبليــغ ومــا مل يقــصد بــه، وبنــاء صــدر عنــه مــن أقــوال أو أفعــال أو تقريــرات جزئيــة، إىل

وهـذا . على أن علوم الشريعة على ضربني خمتلفني؛ يف طبيعـة كـل منهمـا، ويف وسـائل االجتهـاد فيـه
مــا تعــرض لإلمهــال يف عــصرنا، بــسبب عــزل علمــاء األمــة عــن املــشاركة يف أمــور احلكــم واالجتهــاد 

 . للقضايا العامة
مـصلحة تـشريعية، تتميـز بكوـا :  ـذا االعتبـار علـى نـوعنيوقد تبني أن املـصلحة الـشرعية

وقد مت . كلية أبدية وعامة، ومصلحة تدبريية هي موضوع السياسة، وعليها ينبين تصرف أويل األمر
، ودفـع ضـرر خـالص أو راجـح عنهـا يف احلـال أو جلب نفع خالص أو راجح لألمة: "تعريفها بأا
ظــر علمــاء املــسلمني صــناعة وفــن للحكــم يتطلــب مــن دارســه علــى أن الــسياسة يف ن". االســتقبال

رسـم األهـداف والـسعي إىل : وحقيقتهـا... وممارسه اكتـساب علـوم أخـرى إضـافة إىل علـوم الـشريعة
مث اخـتص . حتقيقها بتسخري الوسائل املمكنة، مع التناسب بني الوسائل املبذولة واألهـداف املرجـوة

ارســـه صـــاحب الواليـــة مـــن اجتهـــاد يف فـــرض النظـــام وتـــدبري مـــضمون الـــسياسة عنـــد الفقهـــاء، مبـــا مي
املصاحل، وما يتخذه من وسائل لتنفيذ أحكام الشريعة وحتقيق مقاصدها، إال أا عرفت أخريا مبعىن 
عــام، وهــو ممارســة وظيفــة الواليــة يف أوســع نطاقهــا، وهــي تــدبري أمــور النــاس وشــؤون دنيــاهم بــشرائع 

لـشرعية مبعنييهـا العـام واخلـاص تعـين مواجهـة املـشكالت املتجـددة وعلى هـذا فـإن الـسياسة ا. الدين
وغري احملصورة للمجتمع املسلم، مبا يف يد أويل األمر من نصوص شرعية، وما خـولتهم الـشريعة مـن 
صالحيات تـدبري واجتهـاد يف حتـصيل اخلـري للمجتمـع املـسلم ودفـع الـشرور عنـه، واألخـذ بيـده حنـو 

كمــا ميكــن إطــالق فقــه الــسياسة الــشرعية علــى مــا ترتــب عــن ذلــك مــن . الفــالح يف الــدنيا واآلخــرة
أحكام، لتمثل يف جمموعهـا القـوانني الـيت تـنظم العالقـة بـني احلـاكم واحملكـوم وتـضبط تـصرفات أويل 

فتكــون بـــذلك جتـــسيدا ألســلوب احليـــاة العامــة الـــيت ينبغــي أن يلتـــزم ـــا  األمــر جتـــاه حقــوق النـــاس،
ز ـــا عـــن غـــريه مـــن اتمعـــات، وهـــذا مغـــزى وصـــفها بالـــشرعية، إذ تلتـــزم اتمـــع اإلســـالمي ويتميـــ

اإلسالم عقيدة ومنهجا وتشريعا وغاية، مما يعطـي للـسياسة الـشرعية أبعـادا أوسـع، لتعـرب عـن مـنهج 
 .اإلسالم يف احلكم



 

الــسلطة التقديريــة الــيت منحهــا الــشارع ألويل : وملـا كــان املعــىن اخلــاص للــسياسة الــشرعية هـو
ر خارج إطار احلكم الشرعي الثابت بدليل مـن األدلـة الـشرعية املعروفـة عنـد الفقهـاء، فـإن هـذا األم

املعىن ميثل حقيقة االجتهاد الذي ال تنفك عنـه الواليـة العامـة، وهـو االجتهـاد يف املـصلحة الـشرعية 
 مـا بينـه التدبرييـة، وهـو ضـرب آخـر مـن االجتهـاد غـري االجتهـاد يف احلكـم الـشرعي، ميتـد أصـله إىل

 اليت قصد ا التشريع، وتصرفاته اليت مل صلى اهللا عليه وسلمالعلماء من التفريق بني تصرفات النيب 
: ويعتمــد النظــر يف املــصلحة علــى مــنهج متميــز ضــمن مقاصــد الــشريعة مبعنييهــا. يقــصد ــا ذلــك

حتقيــق عبوديــة الــضيق املقتــضي حلفــظ الكليــات اخلمــس املعروفــة، والواســع الــشامل لعمــارة األرض و
اإلنــــسان خلالقــــه، وخالفتــــه تعـــــاىل يف األرض، وهــــذا يــــستلزم بالـــــضرورة أن تكــــون األمــــة الـــــشريك 
األساســي يف اختــاذ القــرار الــسياسي املتعلــق ــذه املــصاحل وفــق مشوليــة اإلســالم وعامليتــه، ألن األمــة 

 .اإلسالمية هي األحق مبركز اخلالفة
ة يف يـد الواليـة العامـة، فهـي مـن جهـة أخـرى قيـد وكما أن املـصلحة الـشرعية سـلطة تقديريـ

َعليهــا، ذلــك أــا مل متــنح تلـــك الــسلطة إال مــن أجــل حتقيــق مقاصـــد شــرعية معينــة، فــال جيـــوز أن  ُ
وقـد . تستعملها يف غري ما شرعت ألجله؛ فهي مطالبـة بتحقيـق املـصلحة واتبـاع قـصد الـشارع فيهـا

ا التقييـد، وعليـه كـان عمـل اخللفـاء الراشـدين؛ دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة علـى هـذ
ّفقعد له الفقهاء وفرعوا علـى تلـك القواعـد مبـا  تناسـب مـع األحـوال يف كـل عـصر، وركـزوا يف ذلـك يّ

على شروط املتويل من أجل حتقيق مقاصد الشارع يف تلك الواليات، وعلـى األمـوال العامـة وضـبط 
 . طرق مجعها وصرفها، بوصفها عماد املصاحل

بطــــالن التــــصرفات املخالفــــة : ويرتتــــب علــــى مبــــدأ تقييــــد الواليــــة العامــــة عــــدة آثــــار، منهــــا
مــسؤولية الواليــة العامــة عــن : للمــصلحة الــشرعية، وقــد أوكــل الفقهــاء مهمــة إلغائهــا للقــضاء، ومنهــا

علــى -األخطــاء الــيت تــصدر عنهــا سياســيا وجنائيــا؛ حيــث تفــرز هــذه املــسؤولية نتــائج عديــدة منهــا 
 عزل اإلمام إذا فـرط أو قـصر يف مـصاحل املـسلمني أو ضـيعها، وضـرورة الرقابـة الذاتيـة علـى :-األقل

الوالية العامة، وجرب الضرر الناتج عن أخطاء الوالية العامة، مث حماسبة الوالة وعقـوبتهم علـى جتـاوز 
 .حدود الوالية

ة أن توجد اآلليـات وألن هذه األحكام ثابتة باألدلة الشرعية يف ديننا، فإن من واجب األم
قـــوى املناســبة لتنفيــذها، ولــرد احلقــوق إىل أصـــحاا، وإلــزام املــسيء مبــا عليـــه مــن مــسؤولية، بإجيــاد 

 وتلزمها مبـا عليهـا،  وتردع السلطة عن طغياا، التوازن يف اتمع بني احلاكم واحملكومثدسلمية حت
حتقيـــق أهـــداف اإلســـالم يف و.. المي الـــشورى يف اتمـــع اإلســـتفعيـــلوبتطـــوير األســـاليب املمكنـــة ل



 

ـــهالـــسلطة واتمـــع،  ـــذي أطلقنـــا علي ـــسياسي : وذلـــك مـــن مقتـــضيات املـــصلحة التدبرييـــة ال البعـــد ال
 .للمصلحة الشرعية
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ٔٔٔٔهرس االحاديثهرس االحاديثهرس االحاديثهرس االحاديث     فففف

 مرتبة هجائيا
رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم     نص احلديث

 الصفحة
 277 "األئمة من قريش"
 41 "أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل"
إذا أسـند األمـر : "كيـف إضـاعتها؟ قـال: قـال" إذا ضيعت األمانـة فـانتظر الـساعة"

 "إىل غري أهله فانتظر الساعة

52 

 262 " سفر فليؤمروا أحدهميف إذا كان ثالثة"
 156 "أصدق األمساء حارث ومهام"
 اهللا، رســـول حممـــدا وأن اهللا إال إلـــه ال أن يـــشهدوا حـــىت النـــاس أقاتـــل أن أمـــرت"

 إال وأمـواهلم دمـاءهم مـين عـصموا ذلـك فعلوا فإذا الزكاة، ويؤتوا الصالة، ويقيموا
 "اهللا على وحسام اإلسالم، حبق

232 

 صـنعه يف حيتـسب صـانعه ؛الواحد بالسهم اجلنة نفر ثالثة يدخل وجل عز اهللا إن"
 "ومنبله به والرامي اخلري

288 

إن اهللا هــو املــسعر القــابض الباســط الــرازق وإىن ألرجــو أن ألقــى اهللا ولــيس أحــد "
 "منكم يطالبىن مبظلمة ىف دم وال مال

155 

 223 "أنتم أعلم بشؤون دنياكم"
 377 ..." أسريها وتردوا عليها الذي هلا فافعلواإن رأيتم أن تطلقوا هلا"
 296 " إن رجاال يتخوضون يف مال اهللا بغري حق، فلهم النار يوم القيامة"
 384 "إن شر الرعاء احلطمة"
إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإين إمنا ظننت ظنا فال تؤاخذوين بـالظن، ولكـن "

 "ن أكذب على اهللا عز وجلإذا حدثتكم عن اهللا شيئا فخذوا به، فإين ل

173 

 98 ..."إمنا اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به"
إمنا أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمـرتكم بـشيء مـن رأي فإمنـا أنـا "

   "بشر
168 



 

 ،بعـض مـن حبجتـه أحلـن يكـون أن بعضكم ولعل إيل ختتصمون وإنكم بشر أنا إمنا"
 فإمنــا ،يأخــذه فــال شــيئا أخيــه حبــق لــه قــضيت فمــن .أمســع مــا حنــو علــى لــه فأقــضي

 "النار من قطعة له أقطع

55 

 389 "يإمنا أنا قاسم وخازن، واهللا يعط"
 368 "إين، واهللا، ال أعطي أحدا وال أمنع أحدا، وإمنا أنا قاسم أضع حيث أمرت"
وال تقتلـوا أوالدكـم وال بايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئا وال تـسرقوا وال تزنـوا "

 ..."تأتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم وال تعصوا يف معروف

323 

 198 "مث كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما هلك نيب خلفه نيب"
 170 "حكمي على الواحد، حكمي على اجلماعة"
 وشــرار همعلــي وتــصلون علــيكم ويــصلون وحيبــونكم حتبــوم الــذين أئمــتكم خيــار"

 "ويلعنونكم وتلعنوم ويبغضونكم تبغضوم الذين أئمتكم

42 

خري اخليـل األدهـم األقـرح األرمث حمجـل الـثالث مطلـق اليمـني فـإن مل يكـن أدهـم "
 "فكميت على هذه الشية

169 

 334     " ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه؛دعه"
 أمـر فـإذا مبعـصية، يـؤمر مل مـا وكـره أحـب فيمـا املـسلم املـرء على والطاعة السمع"

 "طاعة وال مسع فال مبعصية

47 

 169 "الشاهد يرى ما ال يراه الغائب"
 299 " محر النعميلشهدت غالما حلف املطيبني فما أحب أن أنكثه وإن "
 288 ..."اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا، اغزوا وال تغلوا"
 169  "..ظنافإين إمنا ظننت "
 303 "فمن رغب عن سنيت فليس مين"
 علـــى النـــاس راع وهـــو مـــسئول ي فـــاألمري الـــذ؛كلكـــم راع فمـــسئول عـــن رعيتـــه"

عــنهم، والرجــل راع علــى أهــل بيتــه وهــو مــسئول عــنهم، واملــرأة راعيــة علــى بيــت 
بعلهــا وولــده وهــى مــسئولة عــنهم، والعبــد راع علــى مــال ســيده وهــو مــسئول عنــه، 

 " اع وكلكم مسئول عن رعيتهأال فكلكم ر

53 

 52 ..."كلكم راع وكلكم مسئول ، فاإلمام راع وهو مسئول"
 377 "ال محى إال هللا ورسوله"
 117 "ال ضرر وال ضرار"



 

 47 "ال طاعة يف معصية، إمنا الطاعة يف املعروف"
 أمــا الوليــدة والغــنم فــرد عليــك، وعلــى ابنــك جلــد ؛ألقــضني بينكمــا بكتــاب اهللا"

 "ة وتغريب عاممائ

371 

لعــن اهللا اخلمــر وشــارا وســاقيها وبائعهــا ومبتاعهــا وعاصــرها ومعتــصرها وحاملهــا "
 "واحملمولة إليه

380 

 293 "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"
 390 "برأ إليك مما صنع خالدأ إيناللهم "
  أمـيتشقق عليه ومن وىل مـن أمـرا شيئا فشق عليهم ف من أمر أميتاللهم من ويل"

 "شيئا فرفق م فارفق به

384 

 22 "أخاكم لوا"
 167 "لوال أن أشق على أميت جلعلت هذه الصالة يف هذه الساعة"
 21 "ليلين أولو األحالم منكم"
 53 "اجلور يوبقه أو العدل يفكه حىت مغلوال القيامة يوم به يؤتى وهو الإ عشرة مريأ من ما"
 295 "فلم حيطها بنصحه إال مل جيد رائحة اجلنةما من عبد يسرتعيه اهللا رعية "
 356 " رعية من املسلمني ، فيموت وهو غاش هلم ، إال حرم اهللا عليه اجلنةيما من وال يل"
 162 "املتبايعان كل واحد منهما باخليار على صاحبه ما مل يتفرقا إال بيع اخليار"
علـيهم أقــصاهم وهــم يــد املـسلمون تتكافــأ دمــاؤهم يـسعى بــذمتهم أدنــاهم وجيــري "

 "على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم

305 

 347 "مشاورة أهل الرأي مث اتباعهم"
مــــن أتــــاكم وأمــــركم مجيــــع علــــى رجــــل واحــــد يريــــد أن يــــشق عــــصاكم أو يفــــرق "

 "مجاعتكم فاقتلوه

262 

 370 "من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"
 375 "ديننا ما ليس منه فهو ردمن أدخل يف "
 فقـد خبـري اهللا سـبيل يف غازيـا خلـف ومـن ، غـزا فقـد اهللا سـبيل يف غازيـا جهـز من"

 "غزا

284 

 استعمل رجال من عصابة ويف تلـك العـصابة مـن هـو أرضـى هللا منـه فقـد خـان من"
 "اهللا وخان رسوله وخان املؤمنني

363 

 296  "... فمـا فوقـه كـان غلـوال يـأتى بـه يـوم القيامـةمن استعملناه منكم على عمل فكتمنا خميطـا"



 

 ، منـه أخـذ فمـا أويت، من اسـتعملناه مـنكم علـى عمـل فليجـئ بقليلـه وكثـريه؛وأنا أقوله اآلن"
 عنه انتهىيوما " 

 169 "من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه"
ما فـإن مل من كان لنا عامال فليكتسب زوجة فإن مل يكن له خادم فليكتسب خاد"

 "يكن له مسكن فليكتسب مسكنا

297 

 فإنــه مــن خــرج مــن الــسلطان شــربا مــات ميتــة ،مــن كــره مــن أمــريه شــيئا فليــصرب"
 "جاهلية

294 

 375 "من ويل من أمور أميت شيئا مث مل جيتهد هلم ومل ينصح فاجلنة عليه حرام"
 167 "هذا ما أوتيت ولست أزيدك حىت أزاد"
 164 "هما بعد الظهر فشغلين عنهما الوفدمها ركعتان كنت أؤدي"
 64 .." وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إىل اهللا وإىل حممد"
 305 "وإمنا اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به"
وأنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث، أو اشتجار خياف فساده، فإن مـرده إىل اهللا "

 "، وأن اهللا على أتقى ما يف هذه الصحيفة وأبره���� وإىل حممد رسول اهللا
64 

 302 "وال يقتل مسلم بكافر"
وليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكـب مـن صـنعاء إىل حـضرموت مـا خيـاف إال "

 "اهللا

264 

، وإمنــا اإلمــام جنــة ، ومــن يعــص األمــري فقــد عــصاينومــن يطــع األمــري فقــد أطــاعين"
ن أمــر بتقــوى اهللا وعــدل، فــإن لــه بــذلك أجــرا، وإن يقاتــل مــن ورائــه ويتقــى بــه، فــإ

 " قال بغريه، فإن عليه منه

294 

 وندامـة إال مـن أخـذها حبقهـا وأدى ييا أبا ذر إنك ضعيف وإا أمانة وإا يـوم القيامـة خـز"
  " عليه فيهايالذ

356 
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 ملخص الرسالة
أحوال ح مرحلة ضرورية يف سبيل إصالإن العناية بالوالية العامة والعمل على جتديدها، 

 كان على رأس العوامل اليت سامهت يف السلطة استبداد  ذلك أناألمة وإعادة إحياء ضتها؛
قد أورث ف، وما ضيعه من مصاحل؛ فزيادة على ما تسبب فيه من هزائم موتراجعهاملسلمني تقهقر 
 أحكام  فليس غياب تطبيق، االنسجام بني القوى املؤثرة يف اتمع وغيبالثقة يف احلكامأزمة 

 على األمر تقصري القائمني، وإمنا انيه أمتنا اليوم من فاقة حضاريةالشريعة هو وحده السبب فيما تع
  .يف إصالح أحواهلا والعمل على تنميتها، فضال عن محايتها ومحاية مصاحلها

وال شك أن غاية كل جهد خملص يبذل يف عصرنا هذا، هو النهوض ذه األمة والرجوع 
 وملا كان هذا الدين إمنا جاء مبصاحل العباد يف الدارين، ،ز اخلالفة الذي شرفها اهللا بها إىل مرك

تطوير أساليب االجتهاد  دف الدراساتفقد برز االهتمام باملصلحة الشرعية، وأجريت حوهلا 
إال أن هذه الدراسات اهتمت باملصلحة . حتقيقا ملقاصد الشريعة ومتاشيا مع معطيات العصر

ة من جانبها التشريعي، ومل حيض اجلانب السياسي منها بالعناية الالزمة، إال يف إطار ضيق، الشرعي
ويف سياق البحث يف السياسة الشرعية عموما، فلم ختصص بالبحث إال نادرا، وما وجد منها مل 
 يبتعد كثريا باملصلحة عن إطار الدراسات األصولية القائمة على تعليل األحكام الشرعية وصياغة

 .أدوات االستدالل الفقهي
الضوء على املصلحة اليت أوكلها الشارع إىل اجتهاد أويل األمر يف هذا البحث يسلط 

سياسة أمور الناس، ال على املصلحة اليت تكفل اهللا تعاىل بتشريع األحكام على وفقها، ومن هنا 
وهو يهدف إىل ).  للدولةالبعد السياسي للمصلحة الشرعية دراسة يف الوالية العامة: (هجاء عنوان

 األمة مبا بإزاءبيان إمكانات الوالية العامة وبالتايل؛  ،حتديد عالقة الوالية العامة باملصلحة الشرعية
خولته من النظر يف املصاحل العامة، وحتديد مسؤوليتها يف ذلك، وبيان إمكانات األمة يف مواجهة  ُ

    .والتفريط يف أهدافها االحنراف بالسلطة عن غاياا، ملنعاحلكام، 
بعد تشريعي وضع الشارع األحكام : حياول البحث إثبات بعدين للمصلحة الشرعية

ىل أويل األمر فيما له وبعضه موكول إ، بعضه مفوض للمكلفريي سياسي؛ بمبقتضاه، وبعد تد
 ةهلا طبيعالفقهاء، وو ليست على اصطالح واحد عند األصوليني ، فهي العامةالشؤونصلة ب

االستقرائي والوصفي، يف دراسة : وقد اعتمد البحث منهجني.  التدبري السياسيجمالخاصة يف 
كتب أصول الفقه ونصوص الكتاب والسنة النبوية وما تعلق ما من مؤلفات تفسريية وشارحة، 

 ذلك تصور معني فتحصل من ... القدمي منه واحلديثالفقه اإلسالميوغريها من مصادر 



 

، جيمع بني ما توحي به النصوص من معان ومقاصد، وبني ما استقر عند ةللمصلحة الشرعي
ولة والسلطة الفقهاء من قناعات بشأا، مث تنزيل ذلك على ما تفرضه معطيات العصر يف جمال الد

 ، الواقع السياسي الراهنمستحضراملفاهيم، اتأسيس سعيا إىل التنظري القائمة على شؤوا، متوخيا 
ضوح عن منهج اإلسالم يف احلكم ويف إدارة شؤون اتمع، فلم يعنت بالتطبيقات الذي يبتعد بو

 . الغرضالعملية إال بالقدر الذي يوضح الرؤية ويكشف عن 
 ولتأسيس اإلطار النظري الذي يكشف عن املصلحة التدبريية وحتقيق الغاية من دراستها،

امة القائمة على هذه املصلحة، والثاين عن أوهلا عن الوالية الع: اشتمل املوضوع على عناصر أربعة
وحتديد موقع املصلحة   عموما؛ وأمهية تقسيماا بالنسبة لوظيفة الوالية العامة،ملصلحة الشرعيةا

يظهر يف الدراسات مل  جديد تقسيماملنوطة بالوالية العامة من عموم املصلحة الشرعية بناء على 
د السياسي للمصلحة الشرعية متمثال يف املصلحة ها، ليتم استخالص البعتقسيماليت عنيت ب

التدبريية مفهوما  املصلحة  السياسة الشرعية ومعامل بدراسةمث اعتىن العنصر الثالث. التدبريية
باعتبارها التكييف الشرعي للمصلحة التدبريية من زاويتني متكاملتني؛  ا، وركز الرابع علىمضمونو

 ضوابط وقيودوحتكمها ، معينةمر ألهداف وغايات ألويل األمنحت   منضبطةسلطة تقديرية
 .ختلفها، ويرتب املسؤولية على ايؤثر على مشروعيتهتصرفام،  قيدا على ومن جهة كوا شرعية،

مث خلص البحث إىل عدد من النتائج ترجع يف جمملها إىل أن شرعية السلطة يف اإلسالم، 
، وإمنا تتعدى ذلك إىل االلتزام بالعمل على حتقيق ه القانوينليست قاصرة على جمرد االلتزام بنظام

يعتمد النظر يف املصلحة على منهج متميز ضمن مقاصد حيث  ،مصاحل اإلسالم واملسلمني
الضيق املقتضي حلفظ الكليات اخلمس املعروفة، والواسع الشامل لعمارة األرض : الشريعة مبعنييها

 يف األرض، وهذا يستلزم بالضرورة أن تكون األمة وحتقيق عبودية اإلنسان خلالقه، وخالفته تعاىل
الشريك األساسي يف اختاذ القرار السياسي املتعلق ذه املصاحل وفق مشولية اإلسالم وعامليته، ألن 

  .األمة اإلسالمية هي األحق مبركز اخلالفة
هذا ، ضا أيوكما أن املصلحة الشرعية سلطة تقديرية يف يد الوالية العامة، فهي قيد عليها

ورغم .  اإلسالميوبرز يف قواعد الفقهن؛ يعمل اخللفاء الراشدوالنصوص الشرعية، عليه دلت ما 
ا تنطوي على أبعاد فقهية قد تبدو يف ظاهرها ذات مضمون سياسي، إال أأن هذه املصاحل 

ضمانات و ،شرعت هلا معامل وضوابطفويل األمر، أ واجب على، ألن توخي املصلحة ةقانوني
ويل األمر عند غياا أإبطال تصرف : ها، أبرزق، زيادة على الضمانات السياسية عند التطبيعيةشر

 ... عن التصرف أصال، أو عند عدم اكتماهلا فيه


