
 مسالن الفمه اإلسالمً إلى المانون الؽربً

 أبو ٌعرب المرزولً

 

 :تمهٌد

 :ما معنى المانون الؽربً

إذا كان المصد بالمانون الغربً المانون الوضعً فالوضع الممابل للشرع لٌس خاصا بالغرب فضال عن كون المانون 

وال ٌمكن أن نطلب المسالن  .الوضع متعدد ومتنوعوهذا  .الغربً لٌس واحدا إال من حٌث غلبة الوضع على شكله الحدٌث

وإذا كان المفهوم بالمسالن الطرق  .ألمر بهذه الصفات بل المصد المسالن إلى خصابص الوضع المانونً بصورة عامة

 :التً علٌنا اتباعها لجعل الفمه شبٌها بالمانون الوضعً فإن ذلن ٌضع عدة أسبلة سنمتصر على أهمها

 لذلن؟أولها ما الداعً  .1

 والثانً ما اإلضافة المنتظرة من مثل هذا المسعى؟ .2

 والثالث ما الخسارة الممكنة التً لد تنتج عنه؟ .3

 والرابع كٌؾ نوازن بٌن الربح والخسارة فً هذا المسعى؟ .4

 والسإال األخٌر أي الطرق الل كلفة إذا سلمنا بضرورة ذلن؟ .5

 :عدة أمور أهمها والجواب عن هذه األسبلة ٌمتضً

بؤن مفهوم المانون الوضعً غنً عن التعرٌف فنعرف الفمه الذي لد ٌتصوره الكثٌر واضح  مسلمٌن أأن نبد .1

 .المعنى والداللة

 .حتى نحدد فٌه ما ٌمكن أن ٌمبل التمرٌب منه ثانٌا ثم ال بد من تحدٌد ما به ٌختلف الفمه عن المانون .2

باإلرادة المشرعة الواضعة له وما ٌمكن أن ٌنتج  ثم ال بد من تحدٌد طبٌعة الصلة بٌن المانون الوضعً وعاللته .3

 .عن ذلن من عاللات بٌنه وبٌن الفمه فً صلة مع اإلرادة المابلة به تشرٌعا دون أن تكون واضعة له ثالثا

وهذا ٌمتضً رابعا أن نحدد طبٌعة العاللة بٌن الطبابع والشرابع فً المانون الوضعً وفً الفمه وما به ٌتمٌز به  .4

 .اآلخر فً عالج هذه المسؤلة المإسسة ألي تشرٌع أحدهما عن

لننتهً أخٌرا إلى أهم المضاٌا التً ال بد من عالجها لٌكون هذا التمرٌب ممكنا أعنً الحوابل دون تمدم الفمه  .5

 .التربٌة والمانون :اإلسالمً بصورة تمكن من فهم الجمع الثمٌن بٌن بعدي الشرٌعة

وهذا األصل هو طبٌعة  .حدد أصل الخالف حول شروط إمكان التمرٌب أو عدمهومن ممتضٌات ذلن كله تمدٌم وجٌز ٌ

العاللة بٌن العمٌدة والشرٌعة أعنً بٌن شروط النظر والعمد وشروط العمل والشرع ألنها هً المحدد الحمٌمً لشروط هذه 

ابا بما تربً علٌه المإمن من ممتضٌات فالشرٌعة تعتبر منظومة الممومات التربوٌة الوالٌة والمعالجة إٌج .المابلٌة أو عدمها

وسلبا بما  (عمله وإرادته) وفً األعٌان (نظره وفكره) العمٌدة فً المٌم السلوكٌة التً ٌخضع لها فعل اإلنسان فً األذهان

 .تمتضٌه من أدوٌة لما لد ٌنجر عن عدم العمل بتلن المٌم فً األذهان وفً األعٌان

ٌث الوظٌفة للنسبة بٌن الطبابع وعلمها والشرابع وعملها فً الفلسفة أو بٌن الفلسفة وهذه النسبة مماثلة بنٌوٌا ومن ح

فتكون الشرٌعة الدٌنٌة نظرٌة عملٌة أساسها السٌاسة . 1النظرٌة وأساسها المٌتافٌزٌمً والفلسفة العملٌة وأساسها السٌاسً

وعندما ٌتطابك العمل والشرع تكون الشرابع التً  .الشرعٌة مثلما أن الشرٌعة الفلسفٌة نظرٌة علمٌة أساسها السٌاسة العملٌة

تنظم حٌاة الجماعة جامعة بٌن العمل من حٌث هو عالم بموانٌن الطبابع وبما ٌترتب علٌها فً الشرابع والنمل من حٌث هو 
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ن والسٌاسة فٌتحمك ما ٌعتبر أساس الدولة الجامعة بالجوهر بٌن الدٌ .عالم بموانٌن الخالبك وما ٌترتب علٌها فً الشرابع

 .بمعناهما الفلسفً والدٌنً جمعا متعٌنا حمٌك التعٌن فً المرآن الكرٌم الواصل بٌن الدٌنً والسٌاسً بتوسط التربٌة والثمافة

 خطة البحث

 حمٌمة الفمه والشرائع عامة :المسؤلة األولى. 

 ما ٌمبل من الفمه التمرٌب إلى المانون :المسؤلة الثانٌة. 

 نوعا تعبٌر المانون عن إرادة الجماعة :المسؤلة الثالثة. 

 نظر الطبائع وعمل الشرائع :المسؤلة الرابعة. 

 العاللة بٌن الحكم الشرعً وعلته الؽائٌة :المسؤلة األخٌرة. 

 المسؤلة األولى

 حمٌمة الفمه اإلسالمً وحمٌمة الشرائع سواء كانت عملٌة أو نملٌة

 البعد الخلمً والبعد المانونً

سؤلة التمرٌب بٌن الفمه بما هو منظومة األحكام التً تنظم حٌاة الجماعة بحكم السٌاسة الشرعٌة والمانون لٌس األمر فً م

الوضعً بما هو منظومة الموانٌن التً تنظم حٌاة الجماعة كذلن بحكم السٌاسة العملٌة متعلما بكل الفمه وال بكل المانون بل 

د من التمٌٌز بٌن مستوٌات الفمه الخمسة التالٌة لحصر ما ٌمبل الممارنة بٌن لذلن فال ب .ببعض وجوههما التً علٌنا تحدٌدها

 :الفمه والمانون ومن ثم التمرب الممكن بٌنهما

 أوال: 

 :فللفمه مستوٌان اثنان ٌنتسبان إلى الشرٌعة بما هً لضاء فً المسابل العملٌة

م إلى من هو أعلم منه فً مسابل المستوى األول ٌخص حرٌة الفتوى بما هً مساعدة المإمن فً االحتكا .1

ضمٌره الدٌنً سواء فً العبادات أو فً المعامالت أي إن األمر ٌتعلك بمإسسة فمٌه تعالج خصومة بٌن المرء 

 .وذاته حول لضٌة ضمٌر فال ٌكون المفتً فٌها لاضٌا بل هو مستشار روحٌا

أحد المتماضٌن فً نزاع مع خصم ٌدعى  والمستوى الثانً ٌخص الفمه بما هو لضاء بمعنى مإسسة ٌحتكم إلٌها .2

المضاء  :وطبعا فما ٌعنً بحثنا هنا هو هذا الجانب الثانً من المإسسة الفمٌه .للتماضً فً موضوع الخصومة

 .بمعنى الحكم فً النزاعات بٌن المإمنٌن فً لضاٌا المعامالت والجناٌات واألحوال الشخصٌة

 ثانٌا: 

 :العمٌدة بما هً لضاء فً المسابل العمدٌة وللفمه مستوٌان اثنان ٌنتسبان إلى

 .والمستوى الثالث إفتابً وٌخص حرٌة المعتمد .1

 .والمستوى الرابع لضابً وٌخص أحكام العمٌدة .2

وكان من المفروض أال ٌوجد إال الوجه االفتابً بسبب حرٌة المعتمد التً ال تسمح بتدخل السلطات العامة ومن ثم المضاء 

كن الفمه أصبح له هذا الوجه بسبب تجاوز الحكم مبدأ حرٌة المعتمد فؤصبح ٌحاكم المإمنٌن ووضعت ل .فً المسابل العمدٌة

البحة فً ما ٌعد جرابم ضد العمٌدة بسبب ما أنتجه المتكلمون من صٌغ رسمٌة للمعتمدات ٌحاسب المإمنون بممتضاها بعد 

ٌولف اإلرجاء  ولعل أفضل مثال ٌمكن أن ٌضرب فً هذه الحالة هو مثال حد الردة خاصة وفعل االستتابة. 2االستتابة

وما ٌعنٌنا فً مسؤلة التمرٌب هو الجانب المضابً فً الشرابع والعمابد ألن  .المرآنً الذي لم ٌحدد له ولت عدا الموت

 .3الجانب اإلفتابً لٌس فٌه نزاع إال فً مستوى العمابد التً صارت من مشموالت المضاء
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 ثالثا: 

والمستوى الخامس واألخٌر الذي هو أصل المستوٌات األربعة السابمة ٌخص فهم الدٌن عامة وٌتعلك بؤصول الدٌن شرٌعة 

فٌكون ذلن ذا  .وهو فً الحمٌمة جوهر التربٌة الدٌنٌة فً الجماعة .إنه فوق كل األبعاد السابمة ولبلها ألنه ٌإسسها .وعمٌدة

 :صلة بموضوعنا من ناحٌتٌن

أوال مضمونٌا أعنً الوجهٌن السابمٌن التابعٌن للمضاء بمعناه المعتاد أعنً الحسم فً الخالؾ بٌن  .1

 .المتماضٌٌن

 .أعنً مناهج التربٌة التً ٌمكن أن ٌشملها المضاء إذا لم تحترم حرٌة المتعلم وأخالق المعلم وثانٌا شكلٌا .2

وتلخٌصا لهذا التحدٌد ٌمكن المول إن ما ٌمبل التمرٌب بٌن الفمه والمانون الوضعً هو الوجه المضابً من الفمه الشرعً 

الرسالة بصورة تحترم حرٌة المتعلم فً تمبل المعتمدات والفمه العمدي والوجه التربوي من التربٌة الدٌنٌة أو من فهم 

وأخالق الرسالة وضمنها ٌمكن إدراج سلون المفتٌن إما من حٌث هم مساعدٌن للمإمن فً نزاعات الضمٌر أو بما هم من 

 .لادة الرأي العام

 المسؤلة الثانٌة

 ما ٌمبل من الفمه التمرٌب إلى المانون الوضعً

اصر التً تعنٌنا فً هذا البحث والتً ٌمكن أن نطلب مسالن تمرٌبها من المانون الوضعً وبمعنى فما الوجوه من هذه العن

آخر ما الذي نرٌد أن نجعله متصفا بخصابص تتمٌز بها الموانٌن الوضعٌة؟ فهذه الوجوه ٌمكن أن تكون متعلمة باألمور 

 :التالٌة بعضها أو كلها

أعنً المعامالت من  :ً ما ٌمضً فٌه الماضً كلٌه وخصوصٌهمضمون التشرٌع الفمهً أو أحكامه فً ما ه  .1

وغالبا ما .عمود والتزامات والجنابٌات واألحوال الشخصٌة واإلدارٌات واعتبار حموق اإلنسان فٌها جمٌعا

ٌتصور من لٌس له علم بالمانون الوضعً أن الخالف بٌنه وبٌن الشرٌعة ٌتعلك باألحكام عامة وبالحدود خاصة 

وهذا مجرد وهم ناتج عن عدم فهم ممومات الحكم فً الشرٌعة .ر أنها من الخصابص الذاتٌة للشرٌعةألنه ٌتصو

فالحد هو أحد درجات الحكم وغالبا ما ٌكون ألصاها وهو أداة تحمٌك  .وفً المانون وعاللته بالحد فٌهما كلٌهما

مثال ذلن حكم اإلعدام فهو .ون الوضعًالحكم المتعلك خاصة بالغاٌة منه سواء كان ذلن فً الشرٌعة أو فً المان

ولٌس الهدف من تطبٌك غاٌة .وهو ألصى األحكام الجنابٌة إذ هو ٌنهً وجود الجانً من أصله .حد فٌهما كلٌهما

أدوات تحمٌك الحكم معالبة المجرم الذي حكم علٌه بذلن وال حتى ردع المجرمٌن المحتملٌن بل هو التعبٌر عن 

وٌمكن أن ٌكون الهدف موجبا كالحال فً منع لجوء الناس إلى  .منظومة لٌم الجماعةمنزلة الجرم المعالب فً 

الثؤر بتطبٌك معنى المصاص الذي هو المرحلة األولى من العدالة المرحلة المجانسة للمماٌضة فً 

 وهو فً هذه الحالة ألوى داللة على معنى أن المصاص حٌاة ألنه ٌولف منطك الثؤر بٌن البشر .االلتصاد

وإذن فالحكم بمعنى اإلرادة المحاٌدة لتطبٌك منظومة .وٌإسس لشرعٌة الحكم الذي ٌغنً عن االلتصاص الذاتً

شرابع تغنً الناس عن االلتصاص الذاتً ٌنبغً أن ٌبمى واحدا مهما تغٌرت األدوات التً تستعملها السلطة 

لتحمٌك الغاٌة منه كما نبٌن عند الكالم على حد  4الشرعٌة التً ترضً الخصمٌن بشرعٌتها المتالزمتٌن

وشرعٌة السلطة .نا ٌعنً ما ٌعنٌه لغة أي الغاٌة فً أداة تحمٌك مطلوب الحكمفالحد غٌر الحكم وهو ضم .السرلة

فاألول المإسس  .ففرعها األول ٌإسس للرضا بها وفرعها الثانً ٌحافظ على هذا الرضا.المضابٌة مضاعفة

نً للسلطة المضابٌة سٌاسً إن صح التعبٌر وهو كون السلطة المضابٌة ذات وجود شرعً بمعاٌٌر الجماعة أع

والثانً المحافظ على الرضا خلمً إن صح التعبٌر وهو صورة المضاء  .أنها صادرة عن سلطة سٌاسٌة شرعٌة

ولد ٌظن البعض أن الشرٌعة تختص بخاصٌتٌن ال وجود .فً الرأي العام بوصفه سلطة عادلة ومحاٌدة ونزٌهة

من ممومات كل لانون وضعٌا كان أو لكن ما ٌظن خاصا بها مشروط فٌه كذلن ألنها  .لهما فً المانون الوضعً

فهاتان المدسٌتان اللتان تضافان عادة عند الكالم على الشرٌعة  .تمثٌل لدسٌة المانون ولدسٌة الدولة :شرعٌا

وظنهما ممصورٌن على  .ٌخطا من ٌتصورهما ممصورٌن علٌها بل هما ضرورٌان فً كل نظام لانونً

لفهم المإدي إلى المبول بما هو فً الحمٌمة توظٌف للدٌن إلفساد الشرابع السماوٌة هو الذي ٌنتج عنه سوء ا

فالمانون المطبك ٌمثل المٌم العلٌا عند الجماعة حتى وإن لم ٌكن صادرا عن  :ممصده األساسً أعنً العدل

وذلن أمر ضروري فً لوة المانون إذا كان صادرا عن سلطة شرعٌة ممثلة للجماعة تمثٌال  .شرٌعة منزلة

https://abouyaarebmarzouki.wordpress.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA/#sdfootnote4sym


 .حمٌمٌا

والسلطة السٌاسٌة الممثلة للدولة التً علٌها واجب تعٌٌن المضاة لٌست بمنؤى عن النمد والتؽٌٌر فً اإلسالم 

 .(الؽزالً وابن خلدون)ألنها لٌست دٌنٌة بل هً اجتهاد الجماعة لرعاٌة الصالح العام

حكم الضمٌر  شكل المضاء الفمهً أو كٌفٌات لضاء الماضً أعنً بممتضى النصوص المانونٌة مع شرط  .2

 .كلٌه وخصوصٌه :والمناعة والتحرر من كل التدخالت لتحمٌك شرط استماللٌة المضاء

فالماضً ٌمكن أال ٌكون ممن تتوفر فٌه شروط تطبٌك النص  .من الخطؤ نمل لدسٌة النص المانونً إلى الحكم به

 .المطبكالمانونً فٌكون المدح متعلما بشكل المضاء وكٌفٌاته تحمٌمه ولٌس بالمانون 

اآلجال ولواعد اإلثبات  :إجراءات المضاء الفمهً أو لواعد عالج النزاع وحماٌة الحموق لتحمٌك غرضها  .3

  .الدفاع وحموق

ٌمكن أن تكون المواعد اإلجرابٌة حابلة دون تحمٌك العدل وهذه الشروط اإلجرابٌة ٌنبغً أن تكون واحدة  .4

 ا أو وضعٌابصرف النظر عن طبٌعة المانون المطبك شرعٌا كان

مكونات الهٌبة المضابٌة  :المإسسات المضابٌة ودرجاتها لتحمٌك أكبر لدر ممكن من الحكم بالحك والعدل  .5

 .المضاء ودرجات

للفمه المضابً من أن ٌستفٌد من التنظٌم المإسسً المحمك للعدل وخاصة بالتحرر من الماضً الواحد ومن  ال بد .6

الج الشفوي الذي ال ٌحفظ وثابك المنازعات واألحكام التً ٌتوصل إلٌها الدرجة الواحدة ومن االلتصار على الع

 المضاء؟

وهنا  .وأخٌرا مصادر التشرٌع الذي ٌمضً به الماضً وخصابص األحكام أو الصفات التً تجعل المانون لانونا .7

ه بوصفه كٌف ٌكون المتماضً راضٌا عن المانون الذي لم ٌشارن فٌ :ال بد من الجواب عن السإال التالً

 :مواطنا ٌعبر المانون عن إرادته؟ هنا ال بد من التمٌٌز بٌن نوعٌن من التعبٌر عن اإلرادة

 .التعبٌر المطلك باعتبار المواطن مبدئٌا مشرعا للمانون الوضعً وخاضعا له

 .التعبٌر النسبً باعتبار المإمن مبدئٌا ؼٌر واضع للتشرٌع الدٌنً وخاضع له

 المسؤلة الثالثة

 تعبٌر المانون عن إرادة الخاضعٌن لهنوعا 

لكن الوضع  .المانون الوضعً الدٌمولراطً والمانون الوضعً الدكتاتوري :التعبٌر المطلك بالماشرة فً لوضع

فالمشرع لٌس المواطن بما هو مواطن فعلً بل الموى السٌاسٌة التً لها المدرة  .الدٌمولراطً مجرد غطاء إلرادة األلوٌاء

 .تها إما بالموة الصرٌحة أو بالموة الخفٌة باآللٌات الدٌمولراطٌة فً الظاهر واأللٌغارشٌة فً الحمٌمةعلى فرض إراد

ذلن أن الشرع ٌصبح مجرد  .لكن الشرع وهم.المانون الشرعً والمانون العرفً :التعبٌر النسبً بالمشاركة فً المبول

إذ إن من لٌس بسلم فً الدولة  .خضوع للتشرٌع الشرعًلكن اإلسالم أدخل بعض الحرٌة فً ال.غطاء إلرادة االلوٌاء

 .والمسلم ٌختار مذهبه فً فهم الشرٌعة التً ٌرٌد أن ٌخضع له فً حٌاته .اإلسالمٌة ٌطبٌك شرٌعته

لكن الثابت تارٌخٌا أنه ال وجود لنظام لانونً كله وضعً سواء كان دٌمولراطٌا أو دكتاتورٌا وال نظام لانون كله غٌر 

ء كان شرعٌا أو عرفٌا بل كل لانون له هذان البعدان المضاعفان والفرق بٌن األنظمة المانونٌة هو فً النسبة وضعً سوا

 .تارٌخً نؤخذه من تارٌخنا الدستوري وفلسفً ٌعم البشرٌة :ولنا على ذلن دلٌالن .الممدارٌة بٌن دورها فً كل تشرٌع

 نٌة واألحكام الشرعٌةاألحكام السلطا :فلسفة ابن خلدون :الدلٌل التارٌخً

 وما ٌترتب على ذلن من ضرورة التربٌة التحررٌة حتى ال تفسد الفطرة

إن الجمع بٌن الشرٌعة المنسوبة إلى الوحً وتمثلها الخالفة والتشرٌعات المنسوبة إرادة الحاكم وتمثلها السلطنة من األمور 

وغالبا ما ٌتحاشى السلطان معارضة الشرٌعة صراحة  .اإلسالمٌةالتً ال ٌجهلها مطلع على التارٌخ الدستوري فً الدولة 



من ذلن أن ابن .وطبعا فبعض الفمهاء ٌمكن أن ٌعتبرها معارضة للشرٌعة .لكن تشرٌعه لٌس مشروطا بالصدور عنها

نده خلدون مثال ٌعتبر كل ما ٌفرضه السلطان على الرعٌة من إجراءات مالٌة إذا تجاوزت الزكاة تسمى مغارم وهً ع

ألٌست الدولة اإلسالمٌة مبنٌة على نظامٌن أحدهما هو الخالفة وشرعها ٌغلب علٌه المصدر المرآنً والسنً  .غٌر شرعٌة

 والثانً هو السلطنة

 وشرعها ٌغلب علٌه المصدر الوضعً وإرادة الحاكم؟

 .فلسفة كنط الحاجة إلى االثٌولوجٌا الخلمٌة :الدلٌل الفلسفً

بادئ المنسوبة إلى الفطرة العملٌة أو المانون الطبٌعً وهً معتمد فلسفً والمبادي المنسوبة إلى الجمع بٌن المبول بالم

 .الفطرٌة اإلٌمانٌة وهً معتمد دٌنً

وتلخٌصا لهذه المسؤلة ٌمكن المول إن المانون أو لواعد تنظٌم الحٌاة الجماعٌة لجعل التعاون والتبادل والتعاٌش والتآنس 

الوضع وبعضه طوعً وبعضه كرهً والشرع  :جماعة ال بد فٌها من هذٌن الوجهٌن المضاعفٌنالتً هً علل وجود ال

 .وبعضه دٌنً وبعضه عرفً

 المسؤلة الرابعة

 نظر الطبائع وعمل الشرائع

 حٌث .من الطبابع إلى الشرابع :أفالطون والممالة العاشرة من الشرابع

هللا مشرع للطبابع واإلنسان  .ن الطبابع هً بدورها ثمرة لشرابع أرلىٌتبٌن أن استنتاج الشرابع من الطبابع ٌمتضً أن تكو

 .مشرع للشرابع من خالل علمه بثمرات التشرٌع اإللهً

اآلٌة األولى من النساء تحدد العاللة بٌن عالم الربوبٌة وعالم  .العاللة بٌن الطبابع والشرابع :ابن تٌمٌة وسورة النساء

 :التشرٌع بؤبعاده الخمسة .وحدة البشرٌة طبٌعٌة ووحدة الجماعة وضعٌة :الوحدةاأللوهٌة وبٌن مستوٌٌن من 

التشرٌع للملكٌة التً هً جوهر المدد المادي من العالم واساس المدرة التً ٌمتحن اإلنسان بحسن تصرفه  .1

 .فٌها فً العالم

 والتشرٌع لألسرة التً هً أساس األنس الوجودي فً محل االمتحان فً العالم .2

تشرٌع للدولة التً هً الوسط الواصل بٌن الخصوصً والكونً فً شكل مإسسات محممة لشروط وال .3

 .5التعاون والتبادل والتعاوض والتعارؾ والتآنس بٌن البشر فً الداخل والخارج

والتشرٌع للبشرٌة سلما وحربا بداٌة للمانون الدولً الجامع بٌن الجماعات البشرٌة لنملها من التناكر إلى  .4

 .مل مع الجار ومع ابن السبٌلالتعارؾ فً المجال البٌنً وضمن كل واحدة منها ومثال ذلن لانون التعا

والتشرٌع للعالم باعتباره المعٌن المادي ومجال االمتحان الذي ٌماس به أداء األمانة التً تحملها اإلنسان بما  .5

 .وذلن ٌكون إما بمعزل عن السماء أو بعاللة معها .الستئهال الخالفة

 المسؤلة األخٌرة

 أو بٌن الوسٌلة والؽاٌة 6العاللة بٌن الحكم وؼاٌته

كرٌم فً التشرٌع والثانً ٌخص ما وظف من الحدٌث والسنة ولع فٌهما فمهاإنا أولهما ٌتعلك بما وظف من المرآن ال خطآن

 :الشرٌفة

سوء فهم لطبٌعة اإلحكام فً آٌات األحكام ظنا أن الحكم ٌرد إلى الحد فً حٌن أن األول هو خضوع المسؤلة للحكم 

 .والثانً هو ممدار العموبة التً ٌمضً بها الحكم لتحمٌك ؼاٌته
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فالعاللة هً من جنس عاللة المانون التطبٌمً الذي :ٌع لما ال تشرٌع لرآنً فٌهسوء فهم لطبٌعة دور السنة فً التشر

ٌحكمه الظرؾ السٌاسً بالدستور ألن السنة ال ٌمكن أن تكون تشرٌعا مضاهٌا للتشرٌع المرآنً وإال كان النبً شارعا 

ناسب بٌن التشرٌع الدستوري إما لانون ٌحمك اؼلت :ومن ثم فالسنة تتعلك بمستوٌٌن من التمنٌن .ولٌس مبلػ تشرٌع

فتكون أحكام السنة المضائٌة أحكاما سٌاسٌة  .والمانون أو لرار ٌحمك التناسب بٌن المانون وتطبٌمه إن صح التعبٌر

 .ولٌست أحكاما دٌنٌة ألن الرسول كان فً آن مبلؽا للرسالة وحاكما سٌاسٌا

 اإلشكال الجوهري للحسم فً هذه المسؤلة

نضع نظرٌة غٌر مسبولة تحل الكثٌر من اإلشكاالت فً فهم المرآن الكرٌم عامة  :ٌن نوعٌن من المتشابهال بد من التمٌٌز ب

ففً الوجه العمدي من المرآن الكرٌم ٌكون المتشابه متعلما بالغٌب ومن ثم فتؤوٌله محرم  .وفً فهم الوجه التشرٌعً منه

لعبادات وبعد ٌتعلك بالشاهد وهو ما فً المعامالت من غٌر لكن الوجه التشرٌعً فٌه بعد ٌتعلك بالغٌب وهو ا .لرآنٌا

فما هو تعبدي فً األحكام المتعلمة بصفات المعامالت هو مراعاة األحكام العامة التً تضبط شروط الحٌاة  .التعبدي

المانون الوضعً وجملة هذه الخصابص تسمى فً :المشتركة للجماعة المإمنة أعنً كونها مطابمة للمٌم واألخالق المرآنٌة

النظام المانونً العام الذي ال ٌمكن مثال أن ٌصح التعالد بٌن األفراد إذا هو تعداها ولعل أفضل مثال هنا هو أطول آٌة 

 .وما عدا ذلن فهو معامالت غٌر تعبدٌة .لرآنٌة حول العمود

 المتشابه الخاص بعالم الشهادة .1

 المتشابه الخاص بعالم الؽٌب .2

هللا هو الحكم فً متشابهات العمابد  فما أرجؤه.وأجلوا ما عجله 7أن المتكلمٌن عجلوا بما أرجؤه المرآنومن عجابب األمور 

وما عجل به هللا  .التً هً كلها من الغٌب وأهمها معرفة من المإمن بحك ومن الكافر فسارعوا إلى تكفٌر بضعهم بعضا

فكان أن  .فً متشابهات الشهادة وأهمها تموٌم الحكام من حٌث أداء األمانة أرجؤوه إما خوفا من الحكام أو طمعا وتواطإا

وبذلن فهم لد جعلوا الحكم فً العمابد  .ت شرٌعة هللا تدور حول أحكام العمابد بدال من أن تكون دابرة حول الشرابعأصبح

من مشموالت الحكم فً الشرابع وجعلوا حاكم األرض بدٌال من حاكم السماء فً ما اختص به وأجلوا ما ٌتعلك بحاكم 

 .وه مطلك الحكم فً الدنٌاوبذلن فمد جعل :األرض خارج عن سلطان حاكم السماء

لكن  .ما المحكم فً األحكام وما المتشابه فٌها؟ فالمتشابه فً األحكام ثابت فً ما ٌتعلك منها بالشاهد من الوجود اإلنسانً

وهم فً ذلن بعٌدون  .المتكلمٌن أجمعوا على أن المتشابه ممصور على العمدي والخبري وال صلة له بالشرعً واإلنشابً

والعلة هً أنهم حصروا المسؤلة فً . بٌن هنافالمحكم فً األحكام ال ٌنفً ما فٌها من متشابه كما ن: 8ن الصوابكل البعد ع

ومن ثم فهو بالجوهر  .فهو من هذا الوجه متشابه متعلك بالشاهد .فهم النص دون نسبته إلى مرجعه المحددة لشروط تطبٌمه

عن  لكن المتشابه المنهً .ممتض لمفهوم التؤوٌل بمعناه المرآنً الحمٌمً أعنً تحمٌك ما ورد فً النص فً الوجود الفعلً

 .فهذا هو الذي ٌمتنع فٌه التؤوٌل .تؤوٌله هو المتعلك بالعمدي والخبري حول الغٌب

وهً فً هذه الحالة تجعل آٌات  .لذلن فعند اعتبار هذا الشرط ٌصبح من الواجب النظر فً ما تمتضٌه طبابع األشٌاء

العلة كانت تحمٌك المناط من أسر مسابل ولهذه  :األحكام التً توجب التطبٌك على الوجود الشاهد آٌات متشابهة الجوهر

ذلن أنه ٌمتضً تؤوٌل المرابن والوجودٌة لتحمٌك  :الفمه ببعدٌه اإلفتابً والمضابً فً الشرعٌة وفً العمٌدة على حد سواء

 .الوصف المضابً وتؤوٌل المعانً النصٌة لتحدٌد شروط االنطباق

مع الوجود الشاهد ألنه ٌتعلك بالغٌب سواء كان هذا الغٌب متعلما أما العمدي بما هو خبري حول الغٌب فلٌس فٌه مطابمة 

بسرٌرة المإمن التً ال ٌعلمها إال هللا أو بحمٌمة موضوع اإلٌمان الذي ال ٌمكن أن ٌحدد بصورة معٌنة من دون ولوع فً 

مشروطا بنفً التشبٌه ومن ثم  لذلن كان الكالم فً الغٌب سواء تعلك باهلل ذاتا وصفات أو بالبعث أحواال وممامات .التشبٌه

ولعل الذروة فً لضٌة  .فال إمكان فٌه إال لإلحكام النصً أو إن شبنا لإلحجام على التؤوٌل المإدي بالضرورة إلى التشبٌه

 .“لٌس كملثه شًء“ الصفات التً ٌنفً عنها المرآن التشبٌه بمجرد وضع مبدأ

ما فً المول وما فً الوجود ومن ثم فهو ٌخوض معركة العمل ضمن أما الشرعً واإلنشابً فٌتعلك بشروط المطابمة بٌن 

 .تحمٌك المناط هو المشكل .المتشابه وٌمتضً تجنب التؤوٌل خالل االنتمال من النص إلى النازلة بالمٌاس
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األول ٌجعلنا فالمعنى  .أو تعنً إلى هللا والرسول ”إلى هللا أو إلى الرسول“ هل تعنً ”ردوه إلى هللا وإلى الرسول“ المصدر

وهذا هو ما ٌجري  .إزاء ثالث فرضٌات إما أن الشارع هو هللا وحده أو أن الشارع هو النبً وحده أو أنهما الشارعان معا

والمعنى الثانً ٌعنً .به العمل بمعنى أن بعض الشرابع لهؤصل لرآنً وبعضها له أصل سنً وبعضه ٌجتمع فٌه األصالن

فٌكون كل ما ال أصل له فً  .الرسول مبلغ وشارح لتشرٌع واحد واضعه هو هللا نفسهأن الشارع الوحٌد هو هللا وأن 

 .المرآن فً موضوع الفمه ال ٌمبل بوصفه شرعا مطلما بل هو من باب االستحسان ألنه اجتهاد نبوي ولٌس شرعا

فً النصوص لذلن فتعلٌم  لكن العبادات ٌنطبك علٌها الطابع التولٌفً ولٌس االجتهادي وهً عملٌة والعملً ٌصعب حصره

 .الرسول ترجمة لما ال ورود له فً النص إال ضمنا

مثال ذلن حكم الردة الذي  :وفً الحكم المضابً ال بد من التمٌٌز بٌن الحكم المضابً األخروي والحكم المضابً الدنٌوي

 .أرجعه الفمهاء إلى المضاء الدنٌوي تمدٌما للسنة على المرآن

بٌن الحكم المضابً الجامع بٌن الدنٌوي واألخروي والحكم المضابً الممتصر على  ومن ثم ضرورة التمٌٌز

 هل الحكم الدنٌوي ٌحرر من نال عمابه بممتضاه من عماب الحكم األخروي؟ :وحتمٌة وضع السإال التالً .أحدهما

ٌها إال الحد األلصى من وضرورة السإال عن الترتٌب بٌن األحكام من حٌث الشدة والخفة وهل األحكام الفمهٌة لٌس ف

الحكم أم إن للماضً حك االجتهاد فً تمدٌر الحد األدنى أو ما بٌن الحدٌن األدنى واأللصى بحسب حٌثٌات النازلة التً 

 .ٌمضً فٌها

 :المشكل

 :لماذا ٌنبغً أن تكون المتشابهات هً آٌات األحكام ولماذا ال ٌمكن آلٌات األحكام أن تكون محكمة

حدد ممومات وصؾ ما ٌنطبك علٌه اللهم إال إذا اعتبرنا مجرد تسمٌة األفعال وصفا لانونٌا ألن الحكم ال ٌ .1

 .كافٌا

 .ألن النوازل التً ٌنطبك علٌها الحكم متؽٌرة وؼٌر ثابتة أعنً تارٌخٌة النوازل .2

 .المتؽٌر لم ٌعد للمانون معنى 2 على 1 فإذا فرضنا ثبات .3

 .للنص الشرعً معنىالثابت لم ٌبك  1 على 2 وإذا فرضنا تؽٌر .4

وإذن فاألحكام متشابهة وٌنبؽً حل مشكل التشابه الحكمً لبل مشكل العاللة بٌن النصوص المحدودة  .5

 .والنوازل ؼٌر المحدودة

 :الحل النظري

الولاٌة  :الفرق الجوهري بٌن المانون الوضعً والمانون الشرعً أن المانون الوضعً لٌس له إال عاللتٌن بموضوعه

 .العماب والعالج بالعماببالخوؾ من 

 :لكن المانون الشرعً ٌضٌف أمرٌن آخرٌن ٌغٌران روح المانونٌة فٌه

مثل المانون الوضعً بل أكثر منه ألنه ٌؽلب العالج على  فهو ٌعمل بالولاٌة أو الخوؾ من العماب وبالعالج أو العماب

 .العماب

فال  .هما أمرٌن آخرٌن هما أحكام التربٌة وأحكام اإلصالحال ٌعمل بهما على نمط المانون الوضعً بل هو ٌضع بٌن لكنه

 .ٌكون روح المانون الشرعً هو الوعٌد والعماب بل الوعد والجزاء

لذلن فالمرء فً المانون الوضعً ال ٌعالب إذا لم ٌجرم لكنه ال ٌجازى كذلن عندما ال ٌجرم بخالف األمر فً الحكم 

وهذه الروح اإلٌجابٌة تفرض أن تمرأ كل األحكام بها أي للب كل وعٌد فٌها إلى وعد  .الشرعً فهو ٌجازى إذا لم ٌجرم



التخوٌؾ لم ٌعد مإثرا فً اإلنسانٌة  :بعد أن وضع المرآن الكرٌم مبدأ عاما خالل الكالم عن االستغناء عن المعجزات

 .59 اإلسراء :فبات اإللناع الدمحمي بدٌال من معجزات األنبٌاء المتمدمٌن علٌه

فكل ما هو وعٌد وعماب فً الدنٌا  :وفً ذلن معٌار للتمٌٌز بٌن ثابت الصورة الدٌنٌة ومتغٌر المادة السٌاسٌة فً التشرٌع

ٌخلوان من ممصد التربٌة واإلصالح وال ٌنتسبان إلى الصورة الدٌنٌة بل هما من مجال التعٌن السٌاسً للصورة 

وهذا الفهم ٌمكن من فض الخالف الزابف حول  .ونغٌر المادة السٌاسٌة فٌنبغً أن نحفظ منه الصورة الدٌنٌة .الدٌنٌة

 .العاللة بٌن تارٌخٌة النوازل والتارٌخٌة النصوص الدٌنٌة فً مجال التشرٌع

 :المثال األول

ٌبمى ال ٌمكن للعماب البدنً أن ٌكون إصالحا فضال عما ٌنتج عنه من عدم لابلٌة التغٌٌر بحٌث إن العماب ٌصبح ثابتا فال 

لذلن فهو ٌنبغً أال ٌعتبر من ممومات الوجه الدٌنً من الحكم بل هو أحد أشكال تعٌنه السٌاسً أحدها  .لمكافؤة التابب معنى

فمطع الٌد مثال كان مفٌدا بوصفه عالجا لانونٌا لمنع السرلة  .المتعلك بالشدة واللٌن فً العماب بحسب ما ٌمتضٌه الظرف

أخذ مال الغٌر عنوة ) بحاجة إلى التخلص من أهم عابك أمام الملكٌة فً العصر الجاهلً فً بداٌة تؤسٌس دولة لمجتمع

فكان ذلن ٌمتضً عالمة بدنٌة لٌس الممصود منها األلم الحاصل من المطع بل الوصمة الثابتة  .(بالسرلة أو بموة السالم

 :الدالة على أمرٌن

لمذل لصاحب الفعل الدال على الخسة وعلى البماء على أخالق سالب هو الفعل ومن ثم فهو عماب بهذا البعد الرمزي ا

 .الجاهلٌة

 .وموجب هو أهمٌة حفظ المال والملكٌة واالنتمال من المجتمع المبنً على النهب والسلب إلى مجتمع الملكٌة المستمرة

فٌهما السارق المسإولٌة  والدلٌل على أن المصد هو أخالق جدٌدة تمطع ما الجاهلٌة أساسها حفظ المال شرطٌن ال ٌتحمل

وهذه الرعاٌة هً بدورها ذات  .األولى حسب شروط الحد بل رعاٌة الملكٌة من صاحبها خاصة ومن السلطة العامة عامة

وجهٌن سلبً هو منع السارق ومنع تهاون رعاة الشؤن العام وإٌجابً هو تكوٌن الرعاة المادرٌن على حماٌة الشؤن العام 

وكل ذلن ٌفٌد بؤن معنى لطع الٌد متعدد الداللة مثله مثل معنى لطع الدابر حٌث المصد لٌس  .سرلةوالمواطن الغنً عن ال

 .9إزالة الدابر بل منع حصول األثر

فٌكون المصد من لطع الٌد منع السرلة وحماٌة الملكٌة ولٌس إزالة الٌد خاصة والٌد فً العربٌة لها الكثٌر من 

لذلن فؤفضل إصالح هو ما ترمز إلٌه الٌد التً تحتاج إلى السرلة والٌد التً تستطٌع أن تصبح غنٌة عنها . 10الدالالت

 :فالحل الواجب هو وإذن.بالعمل المغنً وعدم الحماٌة الممكنة منها

تشؽٌل السارق بٌدٌه شؽال ٌربٌه على تعلم مهنة ٌدوٌة تدر علٌه ما ٌؽنٌه عن السرلة وٌعوض المسروق  .1

مإلتا من عند الدولة التً لم تمم بواجبها بتربٌة المواطنٌن على العمل المؽنً عن السرلة ولم تإد الوظائؾ 

لعمل الذي ٌنجزه ٌعد تكوٌنه وتمكٌنه من عمل ٌؽنٌه عن األمنٌة الحائلة دون السرلة ثم ٌعوضها السارق با

 .الحاجة الملجئة إلى السرلة

وجود الحاجة  :فٌكون مدلول المطع إزالة العلة التً هً نوعان .المٌام بالواجب فً حرز الملكٌة لمنع السرلة  .2

 .وعدم وجود الحرز

 :المثال الثانً

 :هنا أٌضا إنهفالعالج مضاعف  .الحرابة وحدها هو أشد الحدود

الٌدٌن السارلتٌن والسالٌن الناللتٌن  :استخدام كل األعضاء المشار إلٌها فً الحكم إلصالحها .1

 .والعالج هو التربٌة بالخدمة العسكرٌة بمدر ٌحدده الماضً .للمحترب

اطإ مماضاة الدولة التً لم تمم بواجبها األمنً ألن االحتراب ؼٌر ممكن كما ٌبٌن ابن خلدون من دون تو .2

 .11من المتنفذٌن فً الدولة( اإلهمال )لصدي أو ؼٌر لصدي
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 :ثال الثالثالم

والحل هو الرجم الرمزي  .الرجم رغم أنه ال ٌوجد نص لرآنً فإن الممارسة النبوٌة كانت من السٌاسة ولٌست من الدٌن

وهو أمر منصوص علٌه ) أي التشهٌر عند ثبات الجرٌمة مع الحرمان من الحٌاة الجنسٌة الطبٌعٌة لمدة معٌنة

لوجوده فً  :ء إلى الرجم ما ٌعنً أن حصوله فً عهد الرسول كان لعلتٌنوالحكم المرآنً الواضح ٌلغً اللجو .(لرآنٌا

التمالٌد التً كانت لابمة فً المجتمع الٌهودي المسٌطر على المدٌنة وثانٌا ألن الدولة كانت فً بداٌتها وكان من المفروض 

 .أن تحمك النملة من أخالق الجاهلٌة

 :المثال الرابع

 .ٌمكن تعوٌض الجلد الفعلً بالجلد الرمزي نفس األمر إذ :جلد شارب الخمر

 :المثال الخامس

ومن عجابب التشرٌع أن هذه الجرٌمة التً تعد فً المرآن اكبر الجرابم عمابها فٌه الكثٌر من الرحمة فً  .عماب لتل النفس

تؤجٌله لمدة لكن ٌمكن إضافة ملطفات أخرى بتمكٌن الدولة من حك االعتراض على رفض أهل المتٌل بالثؤر و .النص

 .معٌنة تبرد الغٌظ فتمكن من العفو الذي تطلبه اآلٌة

 :شروط وضع نظرٌة المانون اإلسالمً

 المانون المدنً .1

 لانون األحوال الشخصٌة .2

 المانون الجنابً .3

 المانون اإلداري .4

 المانون الدستوري .5

 وحتمٌة ربط ذلن كله بفلسفة المانون وروحه

 :وٌمكن تصور هذه الدرجات بمعٌارٌن

وٌنبؽً أن ٌناظره كمال بلوؼه عند اإلنسان  (ٌعنً تبلٌؽه) معٌار التنجٌم المرآنً الذي ٌتكلم على لحظة كمل فٌها الدٌن

ألن كمال التبلٌػ متكرر إلى ٌوم الدٌن تماما كالتعلم الذي هو متكرر إلى ٌوم الدٌن وال ٌمكن لجٌل أن ٌدعً أن  :العٌنً

فٌكون الناس مراتب فً تطبٌك األحكام ألنهم مراتب فً تلمً البالغ كما  .لً عنهاما مر به من تجارب مؽن للجٌل الموا

 .ٌوجب ذلن خصوصٌة المانون الشرعً الذي ٌتمدم فٌه الهدؾ التربوي والولائً على الهدؾ الزجزي والعمابً

 .(أسلمتم وآمنتم) تهاوؼاٌ (بل أسلمتم ولما تإمنوا) ومعٌار الوظٌفة فً تحمٌك معانً اإلسالم التام التً بداٌتها

فٌكون كل حكم منطبما فً حدود ما تمتضٌه األركان المفروضة فً سلم التربٌة باعتبارها دالة على سلم التدرج فً تلمً 

كٌؾ ٌكون الحكم لمن ٌتجاوز إسالمه الشهادة ونرٌد  :الرسالة وبلوغها إلى األثر المرجو فً وجدان المإمن وإرادته

ة ثم التً بعدها إلى األخٌرة مرورا بها جمٌعا معتبرٌن شروط كل فرض محددات الحكم فً ترلٌته للمرحلة الموالٌ

 .المساعدة على تربٌته التربٌة اإلسالمٌة التامة

وهذه المراحل لابلة للحصر فً خمس كما نبٌن ألن المدارج ٌنبغً أن تكون مناسبة للتحمٌك الفعلً لممتضٌات األركان 

فً التنجٌم وحسب دورها فً إتمام ممتضٌات الشهادة أعنً حسب ممومات الوجود اإلنسانً الخمسة حسب توالً الفروض 

 :التً ذكرنا

 وهً دلٌل على العمل المإسس للتكلٌف وهً مجرد الشهادة دون ممتضٌاتها التامة عدا الوالء : الدرجة األولى

ما تمتضٌه كل المراحل الموالٌة إلى  لكن الحد األلصى هو .لدولة اإلسالم وهو الحد األدنى من العمل والشهادة



ولكل مدرج معنٌان داالن على الحدٌن بداٌة وغاٌة وعلى الوسابط  .وبالً الدرجات بٌن الحدٌن هذٌن .غاٌتها

والبداٌة هً معناه النالص عند االلتصار علٌه وشروطه تعد فٌه بالموة وٌمثل تحممها الؽاٌة أو معناه  :بٌنهما

الموالٌة فٌكون اإلسالم لد أصبح إٌمانا بكل شروطه التً هً اإلسالم التام ولد  التام وهً ؼاٌة تربٌته

 .أصبحت الشروط بالفعل فٌكون اإلبالغ أو التعلٌم والبالغ أو التعلم لد تما معا

 :أما الدرجات األخرى فٌنبغً لراءتها بحسب الداللة العادٌة والداللة الروحٌة

الحج ) إن أغلب المسلمٌن ٌمارسون الشهادة مع االثنتٌن األولٌٌنفحسب العادة ٌكون الترتٌب هكذا أي 

لكن لو أخذنا المعنى  .(الزكاة والصالة) لغلبة الداللة الظاهرة علٌهما والملة ٌضٌفون االثتنٌن األخٌرتٌن (والصوم

توجه الممدم العمٌك لكان المابمون بالدرجتٌن األولٌن ألل من الملة ألن المعنى الباطن للحج و الصوم هو ال

 .لألخرى على األولى ومن ممتضٌاته االثنتٌن األخٌرتٌن

 اثنتان إحداهما بعدها واألخرى لبلها فً ترتٌب الممومات وتدالن ظاهرٌا علٌها : الدرجتان الثانٌة والثالثة

 :وتتممانها بالتوجهٌن الرزلً والذولً

 (فً عصر السفر المرٌح بالطابرات ممصد النفس لما فٌه من المخاطر حتى =) الحج :الدرجة الثانٌة. 

 العرض لما فٌه من داللة على السلطان على الحاجات البدنٌة أو سلطان =) الصوم :الدرجة الثالثة

 .(النفس على البدن هو أصل كل عرض

 واثنتان إحداهما بعدها واألخرى لبلها فً ترتٌب الممومات وتدالن باطنٌا علٌها : الدرجتان الرابعة والخامسة

وتتممانها بالتوجهٌن الرزلً والذولً وهما أعسر الفروض الدٌنٌة ومن ثم فهما أكبر العالمات على كمال 

 :اإلٌمان عند من ٌموم بهما بشروطهما

 .المال) =الزكاة(  

 .الدٌن) =الصالة  (

الم ٌبمى على األدٌان األخرى وال ٌلغً أحكامها العمدٌة والتشرٌعٌة فإنه من باب أولى ٌبمً على أحكامه ومثلما أن اإلس

وبذلن تتعدد الحٌاة اإلسالمٌة بصورة تموي استباق الخٌرات كما  .األدنى العمدٌة والشرعٌة وال ٌلغٌها بؤحكامه األسمى

 .من المابدة 48 أشارت اآلٌة

 .موهللا ورسوله أعلم وأحك

 

 .طو عالجه فً أخالق نٌموماخوسومعلوم ما بٌن هذٌن الوجهٌن من إشكال فلسفً عمٌك حاول أرس1

هذه الحالة هو مثال حد الردة خاصة وفعل االستتابة ٌولؾ اإلرجاء المرآنً الذي ولعل أفضل مثال ٌمكن أن ٌضرب فً 2

 وما ٌعنٌنا فً مسؤلة التمرٌب هو هذا الجانب ألن الجانب اإلفتائً لٌس فٌه نزاع .لم ٌحدد له ولت عدا الموت

علمة بنزاعات الضمٌر الشخصً للمستفتً وامتد إلى فبمجرد أن أصبح اإلفتاء لابال ألن ٌتجاوز الوظٌفة الخاصة المت 3

حكمه على ؼٌره بالمعنى الحكم المضائً وما ٌترتب علٌه من سلون إزاءه لد ٌنجر عنه نزاعات عامة فإن المسؤلة 

 .تصبح ذات عاللة بموضوعنا من حٌث إن األمر ٌصبح ذا صلة بمٌادة الرأي العام ومن ثم بمسؤلة ذات صلة بالمانون

المإسسة سٌاسٌة إن صح التعبٌر وهً كونها واألولى : شرعٌتا السلطة المضائٌة مإسسة للرضا بها ومحافظة علٌه4

ذات وجود شرعً بمعاٌٌر الجماعة أعنً أنها صادرة عن سلطة سٌاسٌة شرعٌة والثانٌة المحافظة خلمٌة إن صح 

وٌمكن المول إن الشرٌعة تضٌؾ إلى  .التعبٌر وهً صورتها فً الرأي العام بوصفها سلطة عادلة ومحاٌدة ونزٌهة

لكن الشرعً ٌضٌؾ إلٌهما شرعٌتان أخرٌان ٌخطئ  .طتٌن فً كل لانون وضعٌا كان أو شرعٌاهاتٌن الشرعٌتٌن مشرو

وظنهما ممصورٌن على  .من ٌتصورهما ممصورٌن على الشرائع السماوٌة بل هما ضرورٌان فً كل نظام لانونً

ظٌؾ للدٌن إلفساد ممصده الشرائع السماوٌة هو الذي ٌنتج عنه سوء الفهم المإدي إلى المبول بما هو فً الحمٌمة تو

فشرعٌة المانون المطبك ٌمثل اإلرادة اإللهٌة حتى لم ٌكن شرٌعة منزلة إذا كان صادرا عن سلطة  :األساسً أعنً العدل

شرعٌة وشرعٌة السلطة التً تعٌن المضاة ٌمكن أن تكون لابلة للمدح فً اإلسالم ألنها لٌست دٌنٌة بل هً اجتهاد 
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وهما لابالن للمدح فً المانون الوضعً وؼٌر لابلٌن له عند  (الؽزالً وابن خلدون)العامالجماعة لرعاٌة الصالح 

 .المإمنٌن فً الشرٌعة السماوٌة

 »  Die Religion unterscheidet sich danach wesentlich, ob ihrوهو ما ؼاب عن هٌجل عندما زعم5

Prinzip so ist, dass alles, was zum Begriff des Geistes gehoert, im religioesen Prinzip 

ausgeglichen ist, sein eigenes bestimmtes Prinzip erlangt hat. Wird der Geist nicht in seiner 

wahrhaften Tiefe gefasst, so gibt es, wie erwähnt, Seiten im Leben eines Volkers, wo es 

unvernünftig, seiner Willkür preisgegeben ist oder auf irgend eine Weise sich unfrei 

verhält….So auch bei der Mohammedanischen Religion. Der Fanatismus derselben hat ihre 

Bekenner getrieben, die Welt zu erobern, ist aber dazu unfähig, dass ein Staat sich zu einem 

gegliederten, organischen Statsleben, einer gesetzlichen Ordnung für die Freiheit bilde“. 

G.W.F. Hegel, Vorlesungen ueber die Philosophie der Weltgeschichte, G.Lasson, PB, Leipzig 

Verlag von Felix Meiner, 1920, s.112:“ 

نرفض المماصدٌة لكننا نمول بالعاللة بٌن الحكم والؽاٌة مبدأ ٌرد على الؽاٌة والوسٌلة حتى ٌمكن تطوٌر الحكم : تنبٌه 6

 .الفمٌه مشرعا واالنطالق هنا من الحكم بما هو وسٌلة لإلبماء على هذه الوظٌفة ولٌس من الممصد لٌصبح

األدٌان ومسالة الردة وكل المسائل المتعلمة بتحدٌد الفهوم العمدٌة  مسؤلة الفصل فً إٌمان األفراد ومسؤلة الفصل بٌن7

التً تنتهً إلى جعل علم الكالم مإسسا للوساطة بٌن المإمن وهللا ٌكون فٌها الوسٌط بما ٌسمٌه عمٌدة كنٌسة حمٌمٌة 

 .فوض المضاء فٌها ألحدوٌؤتً الفمهاء لٌحكموا فً مثل هذه المسائل التً أجلها المرآن ولم ٌ .تحدد حمٌمة اإلٌمان

ذلن أن التؤوٌل المتعلك بالؽٌب منهً عنه والتؤوٌل المتعلك : مفسرٌنوهذا المعنى من اللطائؾ التً ؼابت عن ال8

لكن الشاهد تؤوٌله  .فلما كان الؽٌب محجوبا بات التؤوٌل رجما بالؽٌب .بالشاهد هو جوهر المعرفة نظرٌة كانت أو عملٌة

ل للتدارن بل هو العلة فً والخطؤ فٌه لاب .الفرضً لٌس رجما بالؽٌب ألن التجربة الحاصلة بعده تمكن من التؤكد منه

 .كون االجتهاد مجزي حتى عندما ال ٌوفك صاحبه إلى الصواب

وهنا ال بد من فهم مدلول اسم الفعل . أي المنع” دابرلطع ال “ٌنبؽً أن تفهم العبارة بمعنى مناظر لما ٌفهم من عبارة 9

وعندما .“تردد“ فعندما ألول ٌمدم رجال وٌإخر أخرى فإن المصد هو اسم فعل .راجع كتاب الشعر المطلك .فً العربٌة

التاثر بسماع “وعندما ألول أذن فالمصد ”اسكت“ وعدما ألول صه فالمصد .“ولؾ“ فالمصد اسم فعل ”حدن“ ألول

 .“الؽٌر

وهً ال تفٌد بذاتها بل بما . لة الكرم والمساعدة والمباٌعةومد الٌد لها دال. بسط الٌد: فلها داللة المتل أو التبذٌر 10

ٌصاحبها من مكمالت فً التركٌب اللؽوي الذي تضم إلٌه مثلها مثل الفعل فً األنجلٌزٌة أو فً العربٌة الذي ٌستمد 

 .داللته من الحرؾ الذي ٌصحبه

 .نص ابن خلدون فً الحرابة 11
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