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مسالك الشريعة اإلسالمية في تحصيل مقصد احترام التشريع وسيادة أحكامه

محمد مطلق محمد عساف

كلية الدعوة وأصول الدين  -جامعة القدس
القدس  -فلسطين
تاريخ االستالم2019-01-30 :

تاريخ القبول2019-10-10 :

ملخص البحث:
يتنــاول هــذا البحــث دراســة أربعــة مســالك ســلكتها الشــريعة اإلســامية؛ لتحصيــل مقصــد
احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه ،منهــا مســلكان ذاتيــان ،مرجعهمــا فــي داخــل نفــس اإلنســان،
ومســلكان خارجيــان ،مرجعهمــا ســماحة الشــريعة اإلســامية والحــزم فــي إقامتهــا.
وقــد بــدأ البحــث بمطلــب أول ،تــم فيــه التعريــف بمقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه،
ثــم تــم دراســة كل مســلك مــن المســالك فــي مطلــب مســتقل؛ فتنــاول المطلــب الثانــي دراســة مســلك
مراعــاة الفطــرة ،كمــا تنــاول المطلــب الثالــث دراســة مســلك التربيــة اإليمانيــة ،أمــا المطلــب
الرابــع فقــد تنــاول دراســة مســلك التيســير والرحمــة ،ثــم تنــاول المطلــب الخامــس دراســة مســلك
الحــزم والصرامــة فــي إقامــة الشــريعة ،وبَيَّــن أن موضــوع إقامــة الواليــات الســلطانية المكلفــة
بتنفيــذ األحــكام ،يقــع فــي مرتبــة المقاصــد الضروريــة؛ ألن حــال األمــة ال يســتقيم دون إقامتهــا.
الكلمات الدالة :مقاصد الشريعة ،أصول الفقه ،القيم األخالقية ،سيادة التشريع.

ديسمرب 2021م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  18العدد 1

633

مسالك الرشيعة اإلسالمية يف تحصيل مقصد احرتام الترشيع وسيادة أحكامه ( ) 664-633
المقدمة:
الحمــد هلل رب العالميــن ،والصــاة والســام علــى أشــرف خلــق اهلل المرســلين ،نبينــا محمــد
بــن عبــد اهلل ،وعلــى آلــه وصحبــه ومــن وااله ،وعلــى مــن اختــط ســبيله وارتضــى منهجــه إلــى
يــوم يلقــاه ،أمــا بعــد،
فــإن مــن أهــم مقاصــد الشــريعة اإلســامية مــن التشــريع ،أن يكــون التشــريع نافـ ًـذا فــي األمــة
ومحترمًــا مــن جميعهــا ،وقــد كان للشــريعة اإلســامية عــدة مســالك ســلكتها جميعًــا لتحصيــل
مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه ،منهــا مســالك ذاتيــة فــي داخــل نفــس اإلنســان ،تحملــه
ً
ـرا بالتربيــة اإليمانيــة والقواعــد
علــى تنفيــذ األحــكام واحترامهــا؛
انطالقــا مــن فطرتــه وذاتــه ،وتأثـ ً
األخالقيــة.
ومنهــا مســالك خارجيــة تجمــع بيــن التيســير والرحمــة مــن جهــة ،والحــزم والصرامــة مــن
جهــة أخــرى؛ فقــد بُنيــت أحــكام الشــريعة اإلســامية علــى ســهولة قبولهــا فــي نفــوس النــاس ،ورفــع
الحــرج عنهــم ،والبعــد عــن اإلفــراط والتفريــط ،أمــا فــي حــاالت ضعــف اإليمــان أو رقــة الديانــة
أو تفشــي الجهــل ،فــا بــد مــن أن يُنــاط تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه بمســلك
الحــزم والصرامــة واالعتمــاد علــى الــوازع الســلطاني فــي إقامــة الشــريعة.
أهميــة الدراســة :إن المنفعــة المقصــودة مــن التشــريع ال تكتمــل بــدون احترامــه وســيادة
أحكامــه ،وتظهــر أهميــة دراســة مســالك تحصيــل هــذا المقصــد مــن خــال مــا ينتــج عنهــا مــن آثــار
فــي اســتقامة النــاس علــى منهــج اهلل تعالــى ،والعــودة بهــم إلــى أصــول دينهــم؛ إذ فيــه خيــر عــاج
لمشــكالتهم ،وخيــر وقايــة مــن اآلفــات المهلكــة لهــم ،والممارســات المدمــرة لمجتمعهــم.
ومعلــوم أن الدوافــع المحركــة لنــوازع العنــف المجتمعــي ،والمؤديــة إلــى عــدم احتــرام
التشــريع ،منهــا مــا يعــود إلــى عوامــل ذاتيــة ،مثــل ضعــف التربيــة اإليمانيــة ،وغيــاب القواعــد
أصلَهــا اإلســام ،ومنهــا مــا يعــود إلــى عوامــل خارجيــة ،مثــل التهــاون فــي إيقــاع
األخالقيــة التــي َّ
العقوبــات الزاجــرة ،أو ابتعــاد التشــريع عــن الرحمــة والتيســير إلــى طرفــي اإلفــراط أو التفريــط.
وتأتــي أهميــة هــذه الدراســة لتُظهــر أن مســالك الشــريعة اإلســامية فــي تحصيــل مقصــد
احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه تُعالــج هــذه الدوافــع ،بهــدف تطهيــر المجتمــع مــن الجرائــم؛
ولذلــك وجــب علــى المجتهديــن أن يُ َعيّنــوا مواقــع التصرفــات الضــارة ،وأن يضعــوا لهــا األحــكام
الشــرعية التــي تتشــكل منهــا التدابيــر واإلجــراءات القضائيــة أو اإلداريــة أو التنفيذيــة ،حتــى إذا لــم
ـارا عــن طريــق المســالك الذاتيــة ،وجــب تنفيذهــا عــن طريــق
يلتــزم المكلــف بأحــكام التشــريع اختيـ ً
المســالك الخارجيــة بحــزم وصرامــة.
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أهداف الدراسة:
ً
أول :إظهــار التناســق التــام بيــن الشــريعة اإلســامية وحيــاة النــاس؛ ممــا يزيــد فــي توضيــح
خصائــص الشــريعة ،التــي منهــا موافقــة الفطــرة ،والتيســير علــى النــاس ورفــع الحــرج عنهــم،
وينتــج عــن ذلــك بيــان مــا يتميــز بــه التشــريع اإلســامي مــن ســمات الســماحة واليســر ،ومراعــاة
الفطــرة ،والدعــوة إلــى مــكارم األخــاق ،والحــزم والصرامــة فــي تطبيــق األحــكام.
ثان ًيــا :بيــان أن منهــج اإلســام فــي تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه ،يجمــع
بيــن التوجيــه والتشــريع ،حيــث يبــدأ بالقواعــد التوجيهيــة واألخالقيــة التــي تعمــل علــى تحصيــل
الطاعــة االختياريــة المنبثقــة عــن التربيــة اإليمانيــة ،ثــم يُتبــع ذلــك بوضــع التشــريع المناســب فــي
حــق مــن لــم يلتــزم بتوجيهــات األمــر أو النهــي؛ ليتحقــق بذلــك مقصــد نفــوذ التشــريع وســيادة
أحكامــه.
ً
ثالثــا :توضيــح أن الشــريعة اإلســامية فــي تحصيلهــا لمقصــد احتــرام التشــريع وســيادة
أحكامــه ،تربــط بيــن األصــل الفطــري ،والكمــال اإليمانــي ،والجمــال األخالقــي ،والتيســير
التشــريعي ،والحــزم الســلطاني.
مشكلة الدراسة :تأتي هذه الدراسة لتجيب على مجموعة من األسئلة ،منها:
•مــا هــي المســالك التــي ســلكتها الشــريعة لتحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة
أحكامــه؟
•هــل المســالك الذاتيــة المنطلقــة مــن الفطــرة والتربيــة اإليمانيــة تكفــي لتحصيــل مقصــد
احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه؟
•كيــف َج َمعــت المســالك الخارجيــة لتحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع بيــن اليســر والرحمة
مــن جهــة ،والحــزم والصرامــة مــن جهــة أخرى؟
•متى يُناط تحصيل مقصد احترام التشريع وتنفيذ أحكامه بالوازع السلطاني؟
ونظــرا لعــدم وجــود بحــث مســتقل يجمــع مســالك
فلإلجابــة علــى هــذه األســئلة ونحوهــا،
ً
تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع ،رأى الباحــث أن يكتــب فــي هــذا الموضــوع خدمــة للعلــم
الشــرعي.
الدراســات الســابقة :فكــرة هــذا البحــث أشــار إليهــا العلمــاء الذيــن كتبــوا فــي مقاصــد التشــريع
اإلســامي ،فاإلمــام الشــاطبي عنــد حديثــه عــن مقاصــد المكلــف فــي كتابــه الموافقــات ،اهتــم ببيــان
القيــم األخالقيــة والتربويــة فــي مقاصــد المكلفيــن ،وأشــار إلــى التيســير ومراعــاة الفطــرة ،ووجوب
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مطابقــة قصــد المكلــف فــي العمــل لقصــد الشــارع فــي التشــريع.
كمــا أشــار محمــد الطاهــر بــن عاشــور فــي كتابــه مقاصــد الشــريعة اإلســامية إلــى مســلكين
مــن مســالك تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع ،وذلــك عنــد كالمــه عــن (نفــوذ التشــريع واحترامــه
بالشــدة تــارة والرحمــة أخــرى) ،ثــم تابــع الــكالم عــن المســالك عنــد بحــث (مراتــب الــوازع).
أمــا الدراســات المعاصــرة ،فلــم يجــد الباحــث دراســة متخصصــة فــي بحــث المســالك التــي
تــؤدي إلــى تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه ،غيــر أن هنــاك دراســات ذات صلــة
ببعــض هــذه المســالك ،ومــن هــذه الدراســات مــا يأتــي:
•رســالة دكتــوراة بعنــوان( :رعايــة الــوازع الدينــي وأثــره فــي التشــريع اإلســامي) إعداد:
نبيــل موفــق ،جامعــة الحاج لخضــر باتنــة ،الجزائر1436 ،هـــ 2015 /م.
•رســالة ماجســتير بعنــوان( :الــوازع وأثــره فــي مقاصــد الشــريعة) إعــداد :ســلفريوفا
برلنــت ماجوميدوفنــا ،الجامعــة األردنيــة ،األردن2006 ،م.
•كتــاب بعنــوان( :الــوازع الدينــي وأثــره فــي الحــد مــن الجريمــة) إعــداد :عبــد اهلل بــن
ســيف األزدي ،مطابــع جامعــة الملــك عبــد العزيــز ،مركــز النشــر العلمــي ،المملكــة
العربيــة الســعودية1431 ،هـــ 2010 /م.
ُالحــظ أن تلــك الدراســات قــد ركــزت علــى الــوازع الدينــي الــذي يرتبــط بمســلك التربيــة
وي َ
اإليمانيــة ،بينمــا تنــاول هــذا البحــث المســالك الذاتيــة والمســالك الخارجيــة التــي ســلكتها الشــريعة
اإلســامية لتحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه.
منهـج الدراسـة :قـام الباحـث باالعتمـاد على المنهجيـن الوصفي واالسـتقرائي ،مع االسـتعانة
بالمنهجيـن االسـتنباطي والتحليلـي ،حيـث كان من اللازم أن يتم الرجوع إلى كتب مقاصد التشـريع
اإلسلامي؛ لجمع ما أشـار إليه العلماء من مسـائل تتعلق بالطرق التي سـلكتها الشـريعة اإلسلامية
لتحصيـل مقصـد احتـرام التشـريع وسـيادة أحكامـه ،ثـم دراسـة هـذه المسـائل وتحليلهـا؛ السـتنباط
مـا يتعلـق منهـا ببيـان القيـم األخالقيـة والتربويـة فـي مقاصـد المكلفيـن ،أو بطـرق التيسـير عليهـم
والمراعـاة لفطرتهـم ،أو بالحـزم والصرامـة فـي إقامـة شـريعتهم ،ونحـو ذلك.
كمــا تــم االلتــزام بالمنهجيــة العلميــة المعتمــدة فــي البحــوث الشــرعية ،وذلــك فــي كل مــا
يتعلــق بالبحــث مــن أمــور ،كعــزو اآليــات القرآنيــة الكريمــة ،وتخريــج األحاديــث النبويــة الشــريفة،
والتوثيــق فــي هوامــش الصفحــات ،وترتيــب مســرد المصــادر والمراجــع ،وغيــر ذلــك.
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خطــة البحــث :انبنــى البحــث بعــد هــذه المقدمــة مــن خمســة مطالــب ،ثــم خاتمــة مشــتملة علــى
أهــم النتائــج ،فكانــت خطــة البحــث علــى النحــو اآلتــي:
مقدمــة :وفيهــا بيــان أهميــة الدراســة وأهدافهــا ومشــكلتها ومنهجهــا وخطتهــا والدراســات
الســابقة.
المطلب األول :التعريف بمقصد احترام التشريع وسيادة أحكامه.
المطلب الثاني :مسلك مراعاة الفطرة وأثره في احترام التشريع وسيادة أحكامه.
المطلب الثالث :مسلك التربية اإليمانية وأثره في احترام التشريع وسيادة أحكامه.
المطلب الرابع :مسلك التيسير والرحمة وأثره في احترام التشريع وسيادة أحكامه.
المطلب الخامس :مسلك الحزم والصرامة وأثره في احترام التشريع وسيادة أحكامه.
الخاتمة :وتشتمل على بيان أهم نتائج البحث.
مسرد المصادر والمراجع.
أســأل اهلل عــز وجــل أن أكــون قــد وُفقــت فيمــا كتبــت ،وأســأله ســبحانه أن يغفــر لــي عمــا
وقعــت فيــه مــن تقصيــر ،إنــه نعــم المولــى ونعــم النصيــر ،والحمــد هلل رب العالميــن.

يونيو 2021م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  18العدد 1

637

مسالك الرشيعة اإلسالمية يف تحصيل مقصد احرتام الترشيع وسيادة أحكامه ( ) 664-633
المطلب األول :التعريف بمقصد احترام التشريع وسيادة أحكامه
المقاصــد فــي اللغــة :جمــع مقصــد ،وهــو بمعنــى :إتيــان الشــيء علــى اســتقامة( ،)1ويُقــال :هــو
علــى قصــد :أي علــى رشــد وعــدل؛ ألنــه يطلــب الســداد ،والبعــد عــن اإلفــراط والجــور(.)2
أمــا المقاصــد الشــرعية فــي االصطــاح ،فقــد أشــار إليهــا الغزالــي فــي ســياق حديثــه عــن دفــع
المضــار وجلــب المنافــع ،فقــال« :نعنــي بالمصلحــة :المحافظــة علــى مقصــود الشــرع ،ومقصــود
الشــرع فــي الخلــق خمســة :وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم»(.)3
كمــا تعــرض العــز بــن عبــد الســام إلــى بيــان معنــى المقاصــد ،فقــال« :ومعظــم مقاصــد
القــرآن األمــر باكتســاب المصالــح وأســبابها ،والزجــر عــن اكتســاب المفاســد وأســبابها»(.)4
وقــد أشــار الشــاطبي إلــى معنــى مقاصــد الشــارع بقولــه« :إن الشــارع قــد قصــد بالتشــريع
إقامــة المصالــح األخرويــة والدنيويــة ،وذلــك علــى وجــه ال يختــل لهــا بــه نظــام ،ال بحســب
الــكل وال بحســب الجــزء ،وســواء فــي ذلــك مــا كان مــن قبيــل الضروريــات ،أو الحاجيــات ،أو
التحســينات»(.)5
أمــا ابــن عاشــور ،فقــد عــرف مقاصــد التشــريع العامــة بأنهــا« :المعانــي والحكــم الملحوظــة
للشــارع فــي جميــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا ،بحيــث ال تختــص مالحظتهــا بالكــون فــي نــوع
خــاص مــن أحــكام الشــريعة»(.)6
كمــا عرفهــا َعـ ّ
ـال الفاســي بقولــه« :المــراد بمقاصــد الشــريعة :الغايــة منهــا ،واألســرار التــي
وضعهــا الشــارع عنــد كل حكــم مــن أحكامهــا»(.)7
وعلــى مثــل هــذا المنهــج ســار الباحثــون المعاصــرون ،فعرفــوا المقاصــد بتعريفــات متقاربــة،
يمكــن أن يختــار الباحــث منهــا تعريــف مقاصــد الشــريعة بأنهــا« :الغايــات التــي وُضعــت الشــريعة

((( ابن منظور ،لسان العرب ،مادة قصد  .3/354ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة قصد .5/95
((( الفيومي ،المصباح المنير ،مادة قصد  .2/504الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة قصد .2/81
((( الغزالي ،المستصفى.1/174 ،
((( العز بن عبد السالم ،قواعد األحكام في مصالح األنام.1/8 ،
((( الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة.2/29 ،
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .251
((( الفاسي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ،ص .3
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ألجــل تحقيقهــا لمصلحــة العبــاد»(.)1
وتبحــث هــذه الدراســة فــي مقصــد مــن أهــم مقاصــد الشــريعة اإلســامية مــن التشــريع ،وهــو
أن يكــون التشــريع نافـ ًـذا فــي األمــة ومحتر ًمــا مــن جميعهــا؛ إذ ال تحصــل المنفعــة المقصــودة منــه
كاملــة بــدون احترامــه وســيادة أحكامــه ،وإن أعظــم باعــث علــى احتــرام التشــريع أنــه خطــاب اهلل
تعالــى لألمــة؛ فطاعــة األمــة للتشــريع اإلســامي أمــر اعتقــادي ،تنســاق إليــه نفــوس المســلمين عــن
طواعيــة واختيــار؛ وذلــك إلرضــاء اهلل تعالــى ،واســتجالب رحمتــه لألمــة ،وفوزهــا فــي الدنيــا
واآلخــرة(.)2
وتأتــي كلمــة التشــريع فيمــا يتعلــق باألحــكام إمــا بمعنــى :إيجــاد حكــم شــرعي مبتــدأ ،أو
بمعنــى :بيــان حكــم تقتضيــه شــريعة قائمــة ،ويســتنبط مــن نصوصهــا أو مــن قواعدهــا العامــة،
فالتشــريع بالمعنــى األول فــي اإلســام ليــس إال هلل عــز وجــل ،وأمــا التشــريع بالمعنــى الثانــي فهــو
الــذي تــواله بعــد رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم خلفــاؤه والعلمــاء مــن صحابتــه ثــم مــن التابعيــن
ومــن بعدهــم مــن المجتهديــن؛ فهــؤالء لــم يشــرعوا أحكا ًمــا مــن عندهــم ،وإنمــا اســتمدوا األحــكام
مــن نصــوص القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة ومــا أرشــدا إليــه مــن أدلــة وقواعــد عامــة؛
فإطــاق صفــة التشــريع عليهــم هــو مــن قبيــل المجــاز ،بمعنــى الكشــف عــن أحــكام اهلل تعالــى
وإبانتهــا للنــاس(.)3
وهــذا يعنــي أن المشــرع فــي النظــام اإلســامي هــو اهلل عــز وجــل ،وأن دور المجتهديــن
الذيــن يمثلــون الســلطة التشــريعية ينحصــر فــي تفهــم النصــوص واالســتنباط منهــا ،والتوصــل
ألحــكام الوقائــع التــي ال نــص فيهــا عــن طريــق القواعــد العامــة ومصــادر التشــريع التــي قررهــا
الشــارع(.)4
وبذلــك يكــون اإلســام قــد وضــع ح ـ ًدا فاصـ ً
ـا بيــن الســيادة والســلطة؛ فالســيادة لشــرع اهلل
والحاكميــة لــه ســبحانه ،أمــا الســلطة فيتوالهــا فــي كل جانــب مــن يمثــل األمــة فــي ذلــك الجانــب،
ففــي جانــب التشــريع تكــون الســلطة التشــريعية للمجتهديــن الذيــن يقومــون باســتنباط األحــكام مــن
مصادرهــا ووضعهــا لــدى الدولــة موضــع التطبيــق ،وهــذه هــي ســلطتهم التــي ال تتعــدى علــى
حاكميــة اهلل وســيادة شــرعه(.)5
((( الريسوني ،نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ،ص .7
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية.376 ،
((( َخ ّلف ،السلطلت الثالث في اإلسالم ،ص .79الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته.6/654 ،
((( َخ ّلف ،مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه ،ص  .13الريسوني ،قضية األغلبية ،ص .74
((( الدريني ،خصائص التشريع اإلسالمي ،ص  .346الطريقي ،أهل الحل والعقد ،ص .114
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وقــد كان للشــريعة اإلســامية أربعــة مســالك ســلكتها جمي ًعــا لتحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع
وســيادة أحكامــه :منهــا مســلكان ذاتيــان فــي داخــل نفــس اإلنســان ،ومســلكان خارجيــان.
فالمســلكان الذاتيــان همــا :مســلك مراعــاة الفطــرة ،ومســلك التربيــة اإليمانيــة المنشــئة للقواعــد
األخالقيــة ،والــوازع فــي هذيــن المســلكين داخلــي نفســاني؛ فمرجعهمــا إلــى اقتنــاع الفــرد وانقيــاده
ً
وتأثــرا بتعاليــم الديــن والتربيــة
انطالقــا مــن فطرتــه وذاتــه،
إلــى تنفيــذ األحــكام واحترامهــا؛
ً
اإليمانيــة والقواعــد األخالقيــة.
أمــا المســلكان الخارجيــان فهمــا :مســلك التيســير والرحمــة ،ومســلك الحــزم والصرامــة فــي
إقامــة الشــريعة ،ومرجعهمــا إلــى وازع خارجــي يجمــع بيــن التيســير والحــزم.
فيتحقــق مقصــد احتــرام التشــريع مــن خــال مســلك التيســير والرحمــة؛ وذلــك ألن الشــريعة
اإلســامية قــد بُنيــت علــى ســهولة قبولهــا فــي نفــوس النــاس ،فهــي شــريعة ســمحة ال حــرج فيهــا
وال إفــراط وال تفريــط.
أمــا مســلك الحــزم والصرامــة ،فيُحقــق مقصــد احتــرام التشــريع فــي المواضــع التــي تُســلب
فيهــا أمانــة تنفيــذ أحــكام الشــريعة مــن المؤتمنيــن عليهــا ،بســبب ضعــف اإليمــان أو رقــة الديانــة
أو تفشــي الجهــل.
ففــي مثــل هــذه الحــاالت ال بــد مــن أن يُنــاط تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وتنفيــذ أحكامــه
بالــوازع الســلطاني(.)1
وســتتم دراســة كل مســلك مــن هــذه المســالك فــي مطلــب مســتقل ،يتــم فيــه بيــان الوجــوه التــي
يتجلــى فيهــا اســتخدام الشــريعة اإلســامية لذلــك المســلك فــي تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع
وســيادة أحكامــه.
المطلب الثاني :مسلك مراعاة الفطرة وأثره في احترام التشريع وسيادة أحكامه
الخلقــة
الفطــرة هــي الجبلــة التــي أوجدهــا اهلل تعالــى فــي كل مخلــوق ،ففطــرة اإلنســان :هــي ِ
التــي أوجــد اهلل النــاس عليهــا ،وجبلهــم علــى فعلهــا(.)2
وقد ابتنت مقاصد التشريع اإلسالمي على وصف الشريعة اإلسالمية بأنها الفطرة(.)3
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .389
((( ابن دقيق العيد ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام.1/377 ،
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .259
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قــال تعالــى( :فأقــم وجهــك للديــن ً
حنيفــا فطــرت اهلل التــي فطــر النــاس عليهــا ال تبديــل لخلــق
اهلل ذلــك الديــن القيــم ولكــن أكثــر النــاس ال يعلمــون)(.)1
والفطــرة فــي هــذه اآليــة مــراد بهــا جملــة الديــن بعقائــده وشــرائعه ،فالمعنــى «أنــه خلقهــم
قابليــن للتوحيــد وديــن اإلســام غيــر نائيــن عنــه وال منكريــن لــه؛ لكونــه مجاو ًبــا للعقــل ،مسـ ً
ـاوقا
للنظــر الصحيــح»(.)2
ومعنــى وصــف اإلســام بأنــه (فطــرة اهلل) أن األصــول التــي جــاء بهــا اإلســام هــي مــن
الفطــرة ،وتليهــا فــروع وقواعــد أخــرى هــي مــن فضائــل األعمــال ،ومــن العــادات الصالحــة
المتأصلــة فــي البشــر ،فجــاء بهــا اإلســام ً
أيضــا وحــرض عليهــا؛ ألنهــا راجعــة إلــى أصــول
الفطــرة التــي ابتنــت عليهــا مقاصــد الشــريعة ،ففطــرة اإلنســان صالحــة لصــدور الفضائــل عنهــا؛
ألن اهلل تعالــى خلــق عقــل اإلنســان ســالما مــن االختــاط بالرعونــات والعــادات الفاســدة(.)3
غيــر أن هــذه الفطــرة تحتــاج إلــى ميــزان دقيــق فــي التعامــل معهــا ،يوجههــا إلــى الخيــر،
ويســعى بهــا إلــى الصــاح دون إفــراط أو تفريــط ،ولــن يكــون ذلــك إال بعــد إحاطــة تامــة بهــا،
وليــس هــذا إال فــي منهــج اإلســام()4؛ فمــن األســس الثابتــة فــي مقاصــد التشــريع اإلســامي أنهــا
بنيــت علــى مراعــاة الفطــرة التــي ُجبلــت عليهــا النفــس اإلنســانية ،والتــي بازدهارهــا تســعد النفــس،
وبإهمالهــا تفتــر همــة اإلنســان وتضطــرب حياتــه(.)5
وقــد اســتخدمت الشــريعة اإلســامية مســلك مراعــاة الفطــرة؛ لتحصيــل مقصــد احتــرام
التشــريع وســيادة أحكامــه ،ويتجلــى هــذا األمــر فــي عــدة وجــوه ،منهــا:
ً
أول :اشــتملت مقاصــد التشــريع اإلســامي الضروريــة والحاجيــة والتحســينية علــى كل مــا
يُراعــي طبيعــة النفــس البشــرية ،ويحافــظ علــى الفطــرة واســتقامتها ،ويــؤدي إلــى إيصــال الحقــوق
إلــى أصحابهــا ،ومــن ذلــك محافظــة الشــريعة علــى العقائــد واألنفــس والعقــول واألعــراض
واألنســاب واألمــوال ،وحرصهــا علــى تحقيــق العــدل واليســر ورفــع الحــرج( ،)6فــكل مقصــد مــن
مقاصــد التشــريع اإلســامي يرجــع إلــى معالجــة أمــر فطــري فــي اإلنســان ،يوجهــه إلــى البنــاء
ـرا ســويًا فــي أخالقــه وســلوكه،
والخيــر ،ويحجــزه عــن الفســاد والشــر؛ ليكــون ذلــك اإلنســان بشـ ً
((( سورة الروم ،آية .30
((( الزمخشري ،الكشاف.3/463 ،
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .264
((( اليوبي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ،ص .425
((( ماجوميدوفنا ،الوازع وأثره في مقاصد الشريعة ،ص  .81نحالوي ،التربية اإلسالمية ،ص .85
((( اليوبي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ،ص .428
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مسالك الرشيعة اإلسالمية يف تحصيل مقصد احرتام الترشيع وسيادة أحكامه ( ) 664-633
كمــا كان فــي َخ ْلقــه وتكوينــه(.)1
وعنــد تدقيــق النظــر فــي المقصــد العــام مــن التشــريع ،وهــو حفــظ نظــام األمــة واســتدامة
صالحــه «نجــده ال يعــدو أن يُســاير حفــظ الفطــرة ،والحــذر مــن خرقهــا واختاللهــا ،ولعــل مــا
ً
وممنوعــا ،ومــا أفضــى إلــى حفــظ كيانهــا
ـذورا
أفضــى إلــى خــرق عظيــم فيهــا يُعــد فــي الشــرع محـ ً
يُعــد واج ًبــا»(.)2
ثان ًيــا :جــاءت مقاصــد الشــريعة اإلســامية بعــدم مصادمــة الفطــرة؛ فمــن المســتحيل أن يكــون
فــي ديــن اهلل تعالــى أمــر يُخالــف الفطــرة ويُعارضهــا.
قال تعالى( :أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)(.)3
فبنــاء علــى علــم اهلل تعالــى بمــا خلــق ،جــاءت تشــريعاته منظمــة للفطــرة ،فوضعــت الحــدود
والضوابــط الكفيلــة باســتقامتها وعــدم انحرافهــا( ،)4فمــن فطــرة اإلنســان أنــه يحــب المــال والــزوج
والولــد ،ويندفــع بفطرتــه إلــى الســعي والكــدح فــي ســبيل الحصــول عليهــا ،ولــم يطلــب اإلســام
ترويــض النفــس علــى إحبــاط هــذه الدوافــع ،وإنمــا يطلــب تهذيبهــا وتنميتهــا باتجــاه الخيــر للفــرد
والمجتمــع؛ ولذلــك وضــع اهلل تعالــى فــي فطــرة اإلنســان القــدرة علــى تهذيــب دوافعــه الغريزيــة
وتحويلهــا إلــى عواطــف واضحــة الهــدف ،تُحــدد لصاحبهــا أســلوبًا مهذ ًبــا فــي إشــباع دوافعــه دون
إيــذاء اآلخريــن ،أو االنحــراف عــن الصــراط المســتقيم(.)5
وهــذا مــا يُميــز المجتمــع اإلنســاني المفكــر عــن التجمــع الحيوانــي الفوضــوي ،فاإلنســان حيــن
يقــوم بإشــباع غرائــزه وحاجاتــه يعتمــد علــى الفكــر واالعتقــاد الــذي ينبثــق عنــه نظــام شــامل يُعالــج
كل جوانــب الحيــاة ،فــإذا كان الحيــوان ال يهمــه ســوى مجــرد إشــباع حاجاتــه وغرائــزه ،فــإن
اإلنســان يفكــر فــي طريقــة وكيفيــة اإلشــباع قبــل اهتمامــه بمجــرد اإلشــباع(.)6
ً
ثالثــا :اعتمــدت الشــريعة فــي تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه علــى الــوازع
الجبلــي ،فــكان كاف ًيــا لهــا مــن اإلطالــة فــي التشــريع للمنافــع التــي تتطلبهــا األنفــس فــي ذاتهــا ،مثــل

((( الفاسي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ،ص .196
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .266
((( سورة الملك ،آية .14
((( اليوبي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ،ص .428
((( موفق ،رعاية الوازع الديني وأثره في التشريع ،ص  .45نحالوي ،التربية اإلسالمية ،ص .89
((( عياش وعساف ،نظرات جلية في شرح قانون األحوال الشخصية ،ص.7
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منافــع االقتيــات واللبــاس وحفــظ النســل والزوجــات(.)1
فعندمــا يكــون شــاهد الطبــع خاد ًمــا للمطلــوب الشــرعي ومعي ًنــا عليــه ،يكتفــي الشــارع فــي
طلبــه بمقتضــى الجبلــة الطبيعيــة والعــادات الجاريــة ،فــا يتأكــد الطلــب تأكــد غيــره ،بــل يُعتمــد
علــى الــوازع الباعــث علــى الموافقــة دون المخالفــة؛ ولذلــك «لــم يــأت نــص جــازم فــي طلــب األكل
والشــرب ،واللبــاس الواقــي مــن الحــر والبــرد ،والنــكاح الــذي بــه بقــاء النســل ،وإنمــا جــاء ذكــر
هــذه األشــياء فــي معــرض اإلباحــة أو النــدب»(.)2
وكمــا يكــون ذلــك فــي الطلــب األمــري ،كذلــك يكــون فــي النهــي؛ فــإن مــن المنهيــات مــا
يكــون الطبــع اإلنســاني ً
باعثــا علــى تركهــا ،كتحريــم الخبائــث وكشــف العــورات وتنــاول الســموم
وأشــباهها ،ولذلــك كان «الــوازع الطبعــي عــن العصيــان ،كالــوازع الشــرعي بــا نكــران»(.)3
فالشــارع ينظــر إلــى المحــرم ومفســدته ،ثــم ينظــر إلــى وازعــه وداعيتــه ،فــإذا كان فــي الطبــاع
ً
وازعــا عنــه «اكتفــى بذلــك الــوازع عــن الحــد ،فلــم يرتــب
التــي ركبهــا اهلل تعالــى فــي بنــي آدم
علــى شــرب البــول والــدم والقــيء وأكل العــذرة ح ـ ًدا؛ لمــا فــي طبــاع النــاس مــن االمتنــاع عــن
هــذه األشــياء ،فــا تكثــر مواقعتهــا بحيــث يدعــو إلــى الزجــر بالحــد ،بخــاف شــرب الخمــر والزنــا
والســرقة ،فــإن الباعــث عليهــا قــوي ،فلــوال ترتيــب الحــدود عليهــا لعمــت مفاســدها وعظمــت
المصيبــة بارتكابهــا»(.)4
راب ًعــا :قــد تعمــد الشــريعة إلــى األمــور العظيمــة التــي تخشــى أن ال يُغنــي فيهــا الــوازع الدينــي
الغنــاء المطلــوب ،فتصبغهــا بصبغــة األمــور الجبليــة ،كمــا فعلــت فــي تحريــم الصهــر؛ لتلحــق
الصهــر بالنســب فــي جعــل الــوازع عــن الزنــا فيــه كالجبلــي ،فألحقــت أبــوي الزوجيــن باألبويــن
فــي المحرميــة ،وقصــدت بذلــك قلــب ذريعــة الزنــا المتوقــع مــن شــدة المخالطــة إلــى نفــرة منــه
باســتخدام الــوازع الجبلــي ،لتعــذر ســد الذريعــة فــي هــذه المخالطــة( ،)5ولــو تــم اإلذن بالمخالطــة
دون الحكــم بالمحرميــة ،فربمــا حصــل ميــل البعــض إلــى البعــض ،وعنــد حصــول التــزوج بــأم
زوجتــه مثـ ً
ـا ،تحصــل النفــرة الشــديدة بيــن البنــت وأمهــا ويحصــل التطليــق والفــراق ،أمــا مــع
()6
الحكــم بالمحرميــة فقــد انقطعــت األطمــاع ،فــا يحصــل ذلــك الضــرر .
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .384
((( الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة.3/100 ،
((( األسمري ،مجموع الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية ،ص .17
((( ابن القيم ،بدائع الفوائد.3/662 ،
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .385
((( الرازي ،التفسير الكبير.10/19 ،
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قــال ابــن عاشــور « :وليــس مــن العســير قلــب الــوازع الدينــي إلــى وازع جبلــي بالتحذيــر مــن
ـرا مــن األمــور التــي تظهــر فــي صــورة الجبليــات مــا
العقــاب وبــث التشــنيع فــي العــادة؛ فــإن كثيـ ً
()1
كانــت إال تعاليــم دينيــة ،مثــل ســتر العــورة ومحرميــة اآلبــاء واألبنــاء» .
وحاصــل القــول أن مســلك رعايــة الفطــرة واســتخدام الــوازع الجبلــي يُعــد مرتبــة ممهــدة
لمســلك التربيــة اإليمانيــة وتكويــن الــوازع الدينــي؛ لينقــاد الفــرد إلــى تنفيــذ أحــكام التشــريع
ً
وتأثــرا بتعاليــم دينــه.
انطالقــا مــن فطرتــه وذاتــه،
واحترامهــا،
ً
المطلب الثالث :مسلك التربية اإليمانية وأثره في احترام التشريع وسيادة أحكامه
مفتاحــا للخيــر
التربيــة اإليمانيــة تتضمــن تنشــئة الفــرد علــى المبــادئ األخالقيــة؛ حتــى يصبــح
ً
ً
ومغالقــا للشــر؛ وذلــك باندفــاع ذاتــي نابــع عــن إيمــان واقتنــاع.
كمــا تتضمــن تزكيــة النفــس وتخليهــا عــن الهــوى ومراقبتهــا ذات ًيــا ،وهــي ذات تأثيــر بالــغ
فــي احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه ،حيــث إن اإليمــان بمفهومــه الصحيــح هــو عمــاد إصــاح
النفــس البشــرية واســتقامة ســلوكها ،فســلوك اإلنســان موافــق لمــا هــو مســتقر فــي نفســه مــن أخــاق
وصفــات(.)2
وفــي ذلــك يقــول الغزالــي« :إن كل صفــة تظهــر فــي القلــب يفيــض أثرهــا علــى الجــوارح
حتــى ال تتحــرك إال علــى وفقهــا ال محالــة»(.)3
فــا يمكــن أن تتحقــق الســيادة الحقيقيــة ألحــكام التشــريع إال إذا كان احتــرام النــاس للتشــريع
نابعًــا مــن أعمــاق النفــس اإلنســانية المتأسســة علــى التربيــة اإليمانيــة ،حيــث تصبــح القواعــد
األخالقيــة عنــد اإلنســان مــن الصفــات القلبيــة التــي يتحــدى بهــا كل العوائــق الخارجيــة ،فأفعــال
اإلنســان موصولــة دائ ًمــا بمــا فــي نفســه ،صلــة فــروع الشــجرة بأصولهــا ،ومعنــى ذلــك أن صــاح
أفعــال اإلنســان بصــاح أخالقــه؛ ألن الفــرع بأصلــه ،فــإذا صلــح األصــل صلــح الفــرع(.)4
وقــد اســتخدمت الشــريعة اإلســامية مســلك التربيــة اإليمانيــة والقواعــد األخالقيــة؛ لتحصيــل
مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه ،ويتجلــى هــذا األمــر فــي عــدة وجــوه منهــا:
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .386
((( األزدي ،الوازع الديني وأثره في الحد من الجريمة ،ص.189
البريزات ،نظرية التربية الخلقية عند الغزالي ،ص.33
((( الغزالي ،أحياء علوم الدين.3/59 ،
((( زيدان ،أصول الدعوة ،ص .75
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ً
أول -إن معظــم الوصايــا الشــرعية منــوط تنفيذهــا بالــوازع الدينــي« ،وهــو وازع اإليمــان
الصحيــح المتفــرع إلــى الرجــاء والخــوف ،فلذلــك كان تنفيــذ األوامــر والنواهــي موكـ ً
ـول إلــى ديــن
المخاطبيــن بهــا»(.)1
ومــن ذلــك قــول اهلل تعالــى( :وال يحــل لهــن أن يكتمــن مــا خلــق اهلل فــي أرحامهــن إن كــن
يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر)(.)2
ومعلــوم أنــه ال يمنعهــن مــن الكتمــان إال وازع اإليمــان الصحيــح المتفــرع إلــى رجــاء الثــواب
مــن اهلل تعالــى ،والخــوف مــن عقــاب اآلخــرة علــى عــدم امتثــال أوامــره ونواهيــه.
ولذلــك قــال العــز بــن عبــد الســام« :إن الخــوف وازع عــن المخالفــات لمــا رتــب عليهــا مــن
العقوبــات ،والرجــاء حــاث علــى الطاعــات لمــا رتــب عليهــا مــن مثوبــات»(.)3
وقــد حرصــت الشــريعة اإلســامية علــى تأصيــل الــوازع الدينــي مــن خــال االســتقامة الناتجــة
عــن االعتقــاد الســليم ،وهــذا مــا جمــع معنــاه األمــر الــوارد فــي قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم
(قــل آمنــت بــاهلل ،فاســتقم) ،وذلــك جوا ًبــا لمــن قــال لــه( :يــا رســول اهلل ،قــل لــي فــي اإلســام قـ ً
ـول
ال أســأل عنــه أحـ ًدا بعــدك)(.)4
فاالســتقامة درجــة تتطلــب اإليمــان والعمــل الصالــح( ،)5وبعــد صــاح االعتقــاد تظهــر وظيفــة
الــوازع الدينــي فــي تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه ،وفــي مراقبــة األعمــال
وتعهدهــا ،حتــى تســير وفــق مقاصــد الشــريعة فــي جلــب الصــاح ودرء الفســاد(.)6
ثان ًيــا -إن األخــاق اإلســامية مقويــة وداعمــة للــوازع الدينــي ،وكلمــا قويــت األخــاق عنــد
اإلنســان قــوي عنــده الــوازع الــذي يدفعــه الحتــرام التشــريع وتنفيــذ أحكامــه ،والمجتمــع الــذي
تُطبــق فيــه أحــكام اإلســام يُفتــرض أن يتربــى أفــراده علــى اإليمــان واألخــاق الحميــدة؛ ألن هنــاك
أحكا ًمــا ال معنــى لهــا إال إذا توافــر الــوازع الدينــي فــي نفــوس النــاس ،فــا معنــى لليميــن التــي
يطلبهــا القاضــي مــن المدعــى عليــه مثـ ً
ـا إال إذا كان صاحبهــا يعــرف قدرهــا ويوقرهــا ،وكذلــك
شــهادات المالعنــة بيــن الزوجيــن ،ال معنــى لهــا إذا لــم يكــن للزوجيــن المتالعنيــن وازع مــن
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .387
((( سورة البقرة ،آية .228
((( العز بن عبد السالم ،قواعد األحكام في مصالح األنام.1/168 ،
((( أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب جامع أوصاف اإلسالم ،حديث رقم .1/65 ،38
((( ابن عاشور ،أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ،ص .214
((( الحسني ،نظرية المقاصد عند ابن عاشور ،ص .396
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اإليمــان يمنعهمــا مــن االســتخفاف بأحــكام الشــرع(.)1
صحيحــا لعالقاتــه
ـورا
أمــا عندمــا تقــوم شــعب اإليمــان فــي نفــس المؤمــن؛ فإنهــا تورثــه تصـ ً
ً
مــع ربــه ومــع نفســه ومــع غيــره ،فيقــوده ذلــك إلــى الخيــر والصــاح ،ويبعــده عــن الشــر والفســاد،
وقــد قــال رســول اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم( :-اإليمــان بضــع وســتون شــعبة ،والحيــاء شــعبة مــن
اإليمان)(.)2
فالحيــاء مــن مــكارم األخــاق ،ويــدل علــى طهــارة النفــس ويقظتهــا الذاتيــة «وكثيــر مــن
ـيئا مــن األمــور المفترضــة عليــه ،ولــم يــرع لمخلــوق ً
النــاس لــوال الحيــاء الــذي فيــه لــم يُــؤد شـ ً
حقــا،
ولــم يصــل لــه رح ًمــا ،وال بــر لــه والـ ًدا؛ فــإن الباعــث علــى هــذه األفعــال إمــا دينــي ،وهــو رجــاء
عاقبتهــا الحميــدة ،وإمــا دنيــوي علــوي ،وهــو حيــاء فاعلهــا مــن الخلــق»(.)3
فاستشــعار رقابــة الخالــق ،والحيــاء مــن الخلــق ،لهمــا أثــر َف ّعــال فــي ضبــط الســلوك اإلنســاني،
وحــب المؤمــن للفضيلــة ،وبغضــه للشــر ،واحترامــه للتشــريع ،وتقويــة وازعــه الدينــي الــذي
يحميــه مــن النفــاق والريــاء ،ويبعــده عــن الغــش والكــذب فــي المعامــات ،وعــن الظلــم والعــدوان
فــي التصرفــات(.)4
ً
ثالثــا -إن منهــج الشــريعة اإلســامية فــي منــع الجرائــم يقــوم علــى التربيــة والتوجيــه والوقايــة؛
ولذلــك وضعــت التدابيــر الوقائيــة التــي تهــدف إلــى حمايــة المجتمــع مــن كل خطــورة محتملــة،
فــكان منهــا التدابيــر التربويــة العامــة التــي تتضمــن تزكيــة األنفــس وتطهيرهــا ،ومنهــا التدابيــر
التربويــة الخاصــة التــي تتضمــن منــع كل ســلوك قــد يــؤدي إلــى الوقــوع فــي الجريمــة ،فللوقايــة
مــن جريمــة الزنــا مثـ ً
ـاَ ،سـ َّـدت الشــريعة اإلســامية كل ذرائــع الزنــا ،فمنعــت الخلــوة بيــن الرجــل
والمــرأة األجنبيــة ،والدخــول إلــى البيــوت بغيــر اســتئذان ،والنظــر إلــى األجنبيــة بشــهوة ،وغيــر
ذلــك مــن الذرائــع(.)5
وبهــذا تكــون الشــريعة اإلســامية قــد ربطــت مســلك التربيــة اإليمانيــة بقاعــدة ســد الذرائــع؛
ليتــم مــن خاللهمــا الحــرص علــى ســامة تصرفــات المكلفيــن ،وتحصيــل مقصــد احترامهــم
للتشــريع.

((( ماجوميدوفنا ،الوازع وأثره في مقاصد الشريعة ،ص .107
((( أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب أمور اإليمان ،حديث رقم .1/11 ،9
((( ابن القيم ،مفتاح دار السعادة.1/277 ،
((( األزدي ،الوازع الديني وأثره في الحد من الجريمة ،ص .99
((( عساف ،المصادرات والعقوبات المالية ،ص .197
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ً
احتياطــا لمقاصــد التشــريع فــي حفــظ
فــكل وســيلة تُفضــي إلــى المفاســد يجــب أن تُمنــع؛ وذلــك
العقائــد والنفــوس والعقــول واألعــراض واألمــوال ،وحسـمًا لدوافــع أهــواء النفــس التــي قــد ال تقــف
عنــد حــدود المبــاح لهــا(.)1
وقبــل أن تُنظــم الشــريعة أحــكام العقوبــاتَ ،ربَّــت أبنــاء المجتمــع تربيــة إيمانيــةَ ،ج َّف َفــت فــي
نفوســهم وواقعهــم كل مــا مــن شــأنه أن يُــؤدي إلــى ارتــكاب الجريمــة ،وأوجــدت عندهــم يقظــة
ذاتيــة واقيــة لهــم مــن الوقــوع فــي الجريمــة؛ إلدراكهــم أن العقوبــة مــن اهلل ال مــن العبــد ،وأن مــن
قــد يفلــت مــن عقوبــة الدنيــا ،فلــن يفلــت مــن عــذاب اآلخــرة ،أمــا عنــد ضعــف الــوازع الدينــي أو
عجــزه ،فيجــب علــى والة األمــور والمجتهديــن اتخــاذ المناســب والزاجــر مــن اإلجــراءات قضــاء
منصوصــا عليهــا بعينهــا ،وبذلــك يُمكــن أن تتحــول األحــكام الديانيــة إلــى
أو حســبة ،ولــو لــم يكــن
ً
()2
قضائيــة أو إداريــة؛ لتُ َن َّفــذ بســلطان الدولــة ،رعايــة للصالــح العــام عنــد االقتضــاء .
راب ًعــا -إن التربيــة اإليمانيــة الصحيحــة هــي التــي تجعــل اإلنســان يُراقــب مقاصــده ونوايــاه،
ويعمــل علــى تصحيحهــا ،كمــا تدفعــه القواعــد األخالقيــة إلــى أن يجعــل أفعالــه وتصرفاتــه علــى
ً
طريقــا للوصــول إلــى المقاصــد
وفــق قصــد الشــارع ،بحيــث ال تُ َت َخــذ األفعــال الظاهــرة الصحــة
غيــر المشــروعة؛ ألن مناقضــة قصــد الشــارع تــؤدي إلــى إلغــاء الحكمــة أو المصلحــة التــي شــرع
اهلل تعالــى الفعــل فــي األصــل مــن أجلهــا(.)3
وقــد قــرر الشــاطبي أن «كل مــن ابتغــى فــي تكاليــف الشــريعة غيــر مــا ُشــرعت لــه فقــد ناقــض
الشــريعة ،وكل مــن ناقضهــا فعملــه فــي المناقضــة باطــل ،فمــن ابتغــى فــي التكاليــف مــا لــم تُشــرع
لــه فعمله باطــل»(.)4
وهــذا االرتبــاط الوثيــق بيــن القواعــد األخالقيــة وأسســها المقاصديــة يَظهــر أثــره عنــد الحكــم
علــى تصرفــات المكلفيــن بالمشــروعية أو عدمهــا ،ولذلــك كان الحديــث األول فــي صحيــح البخاري
هــو قــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم( :إنمــا األعمــال بالنيــات ،وإنمــا لــكل امــرئ مــا نــوى)
( ،)5وقــد بُنيــت عليــه قاعــدة «األمــور بمقاصدهــا”( ،)6كمــا أشــار الشــاطبي إلــى قاعــدة وجــوب
مطابقــة قصــد المكلــف فــي العمــل لقصــد الشــارع فــي التشــريع ،فقــال« :قصــد الشــارع مــن
((( موفق ،رعاية الوازع الديني وأثره في التشريع اإلسالمي ،ص .243
((( الدريني ،بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله.1/495 ،
((( الكيالني ،قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي ،ص .385
((( الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة.2/252 ،
((( أخرجه البخاري في باب بدء الوحي ،حديث رقم .1/6 ،1
((( السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص .35
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ً
موافقــا لقصــده فــي التشــريع ،والدليــل علــى ذلــك ظاهــر مــن
المكلــف أن يكــون قصـ ُده فــي العمــل
ـر أنهــا موضوعــة لمصالــح العبــاد علــى اإلطــاق والعمــوم ،والمطلــوب
وضــع الشــريعة؛ إذ قــد َمـ ّ
()1
مــن المكلــف أن يُجــري علــى ذلــك أفعالــه ،وأن ال يقصــد خــاف مــا قصــد الشــارع” .
وتمتــاز الشــريعة اإلســامية بترتيــب عقــاب أخــروي علــى مخالفــة قصــد الشــارع ،وهــذا
العقــاب هــو األصــل؛ باعتبــار أن الشــريعة ترتكــز علــى عقيــدة تجعــل لفكــرة الحــال والحــرام
ـارا ال يكــون إال بدافــع عقــدي ،ليتــم
المقــام األول فــي تشــريعها ،وباعتبــار أن امتثــال التكليــف اختيـ ً
()2
االبتــاء فــي حســن العمــل الــذي جعلــه اهلل تعالــى الحكمــة الغائيــة مــن خلــق المــوت والحيــاة ،
فقــال تعالــى( :الــذي خلــق المــوت والحيــاة ليبلوكــم أيكــم أحســن عمـ ً
ـا وهــو العزيــز الغفــور)(.)3
خامســا -إن المقصــد العــام مــن التشــريع اإلســامي هــو حفــظ نظــام األمــة واســتدامة صالحــه
ً
()4
بصــاح اإلنســان المســتخلف فيــه ؛ ولذلــك كانــت التربيــة اإليمانيــة هــي صمــام األمــان لســيادة
أحــكام التشــريع ،ومنــع المكلفيــن مــن التالعــب بهــا تب ًعــا ألهوائهــم ،وكانــت القواعــد األخالقيــة
هــي الدعامــة األولــى فــي حفــظ نظــام التعايــش فــي األرض ،وقيــام المســتخلفين فيهــا بمــا ُكلِّفــوا
بــه مــن عــدل واســتقامة ،ومــن صــاح فــي العقــل وفــي العمــل ،وإصــاح فــي األرض ،واســتنباط
لخيراتهــا ،وتدبيــر لمنافــع الجميــع(.)5
واســتدامة الصــاح تحتــاج إلــى مــا يُشــبه الحــارس الــذي يــذب عــن النفــس مــا قــد يتســرب
إليهــا مــن دواعــي الفســاد؛ لذلــك حرصــت الشــريعة المعصومــة علــى إقامــة الحراســة للصــاح
المبثــوث منهــا ،وذلــك عــن طريــق التربيــة اإليمانيــة والقواعــد األخالقيــة التــي تمنــع النفــس عــن
االنحــراف عمــا اكتســبته مــن الصــاح ،حتــى يصيــر تخلقهــا بذلــك دائ ًمــا وشــبيهًا باالختيــار(.)6
وقــد أشــار ابــن عاشــور إلــى أهــم الوســائل التــي يتحقــق مــن خاللهــا حفــظ نظــام األمــة
صــاح اإلنســان بصــاح أفــراده الذيــن هــم
ومصالحهــا ،فقــال« :ولذلــك نــرى اإلســام عالــج
َ
نوعــه ،وبصــاح مجموعــه وهــو النــوع كلــه ،فابتــدأ الدعــوة بإصــاح االعتقــاد ،الــذي هــو
أجــزا ُء ِ
إصــاح مبــدأ التفكيــر اإلنســاني الــذي يســوقه إلــى التفكيــر الحــق فــي أحــوال هــذا العالــم ،ثــم عالــج
ـرك اإلنسـ َ
ـان إلــى األعمــال الصالحــة...
اإلنســان بتزكيــة نفســه وتصفيــة باطنــه؛ ألن الباطــن محـ ِّ
((( الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة.2/251 ،
((( الدريني ،بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله.1/491 ،
((( سورة الملك ،آية .2
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .273
((( الفاسي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ،ص .45
((( ابن عاشور ،أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ،ص .137 – 136
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محمد مطلق محمد عساف ( ) 664-633
ثــم عالــج بعــد ذلــك إصــاح العمــل ،وذلــك بتفنــن التشــريعات كلهــا»(.)1
المطلب الرابع :مسلك التيسير والرحمة وأثره في احترام التشريع وسيادة أحكامه
ذكــر ابــن عاشــور أنــه قــد اســتتب للشــريعة أن تســلك لتحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع
وســيادة أحكامــه «مســلك التيســير والرحمــة بقــدر ال يُفضــي إلــى انخــرام مقاصــد الشــريعة»(.)2
والمقصــود بالتيســير :التخفيــف عــن المكلــف ورفــع الحــرج عنــه( ،)3فقــد بُنيــت الشــريعة
علــى ســهولة قبولهــا فــي نفــوس النــاس؛ ألنهــا شــريعة فطريــة ســمحة ،ال حــرج فيهــا وال إفــراط
وال تفريــط« ،فهــي تحمــل النــاس علــى المصالــح حمـ ً
ـا أقصــى مــا يمكــن أن يكــون الحمــل مــن
الرحمــة والتيســير ،إذ ال فائــدة فــي التشــريع إال العمــل بــه»(.)4
وقــد كان تيســير الشــريعة ذا مظاهــر متعــددة ،تــؤدي بمجموعهــا إلــى تحصيــل مقصــد احتــرام
التشــريع وســيادة أحكامــه ،ومــن هــذه المظاهــر مــا يأتــي:
ً
أول :إن الشــارع لــم يقصــد إلــى التكليــف بالشــاق واإلعنــات فيــه؛ فأحــكام الشــريعة مبنيــة
نظــرا لغالــب األحــوال( ،)5ومــن النصــوص الدالــة علــى ذلــك قــول اهلل تعالــى:
علــى التيســير
ً
()6
ُ
(يريــد اهلل بكــم اليســر وال يريــد بكــم العســر) وقولــه( :يريــد اهلل أن يخفــف عنكــم وخلــق اإلنســان
ً
ضعيفــا)( )7وقولــه( :ومــا جعــل عليكــم فــي الديــن مــن حــرج)(.)8
فهــذه اآليــات تــدل علــى أن اهلل تعالــى أراد بهــذه األمــة اليســر ،كمــا تــدل علــى عمــوم أوصــاف
الســماحة والتيســير والرحمــة لجميــع أحــكام الشــريعة وتصرفاتهــا؛ وعلــى أن الشــريعة بهــذه
األوصــاف تضمــن حفــظ مصالــح الخلــق ،ودرء المفاســد عنهــم علــى أيســر كيفيــة ،فــاهلل تعالــى لــم
يكلــف عبــاده بمــا ال يســتطيعون؛ رف ًعــا للحــرج عنهــم ،وتمكي ًنــا لهــم مــن احتــرام التشــريع وتنفيــذ
أحكامــه ،فأحــكام الشــرع ابتــداء ســهلة مقــدور عليهــا ،ليــس فيهــا عنــت وال مشــقة(.)9
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .276
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .377
((( اليوبي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ،ص .401
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .379
((( الشاطبي ،الموافقات .2/93 ،ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص.379
((( سورة البقرة ،آية .185
((( سورة النساء ،آية .28
((( سورة الحج ،آية .78
((( اليوبي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية ،ص .404
يونيو 2021م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  18العدد 1

649

مسالك الرشيعة اإلسالمية يف تحصيل مقصد احرتام الترشيع وسيادة أحكامه ( ) 664-633
ثان ًيــا :إن الشــريعة اإلســامية «تعمــد إلــى تغييــر الحكــم الشــرعي مــن صعوبــة إلــى ســهولة
فــي األحــوال العارضــة لألمــة أو األفــراد ،فتيســر مــا عــرض لــه العســر»()1؛ ولذلــك كانــت
مشــروعية الرخــص مــن األمــور المقطــوع بهــا« ،وممــا ُعلــم مــن ديــن األمــة ضــرورة ،كرخــص
والجمــع وتنــاول المحرمــات فــي االضطــرار ،فــإن هــذا نمــط يــدل قط ًعــا علــى
القصــر والفطــر َ
()2
مطلــق رفــع الحــرج والمشــقة» .
وقــد كان رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يُرشــد إلــى التيســير ،وينهــى عــن التعســير ،كمــا
َســروا وال تُ َع ِّســروا ،وب ِّ
َشــروا وال تُنّ ِّفــروا)(.)3
جــاء فــي الحديــث (ي ِّ
والرخــص أصلهــا التيســير علــى المكلفيــن ،ورفــع الحــرج المترتــب علــى المشــقة غيــر
المعتــادة التــي قــد تلحقهــم إذا مــا أجبــروا علــى االلتــزام بالعزائــم فــي مواقــع األعــذار.
ً
ـذرا فــي التقصيــر فــي العمــل بهــا؛
ثالثــا :إن الشــريعة اإلســامية «لــم تتــرك للمخاطبيــن بهــا عـ ً
ألنهــا بُنيــت علــى أصــول الحكمــة والتعليــل والضبــط والتحديــد»(.)4
قــال اهلل تعالــى( :صبغــة اهلل ومــن أحســن مــن اهلل صبغــة ونحــن لــه عابــدون)( ،)5وقــال ســبحانه
ً
أيضــا( :ومــن أحســن مــن اهلل حك ًمــا لقــوم يوقنــون)(.)6
وقــد بيَّــن الشــاطبي أن مقصــد الشــارع مــن رفــع الحــرج هــو تحقيــق ســيادة التشــريع واحترامه
ونفــوذه ،فذكــر أن ســبب حــرص الشــريعة علــى رفــع الحــرج عــن المكلــف يتلخــص فــي وجهيــن:
«أحدهمــا :الخــوف مــن االنقطــاع مــن الطريــق ،وبغــض العبــادة ،وكراهــة التكليــف ،...والثانــي:
خــوف التقصيــر عنــد مزاحمــة الوظائــف المتعلقــة بالعبــد المختلفــة األنــواع ،مثــل قيامــه علــى أهلــه
وولــده ،إلــى تكاليــف أخــر تأتــي فــي الطريــق ،فربمــا كان التوغــل فــي بعــض األعمــال شـ ً
ـاغل
عنها» ( . )7
وهــذا يــدل علــى أن المقصــد مــن رفــع الحــرج عــن المكلفيــن وتيســير أحــكام الشــريعة عليهــم،
هــو أن تســري هــذه األحــكام علــى جميــع المكلفيــن ،وتكــون الســيادة لهــا فــي جميــع األحــوال،
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .379
((( الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة.2/93 ،
((( أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب العلم ،باب ما كان النبي يتخولهم في الموعظة ،حديث .1/25 ،69
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .379
((( سورة البقرة ،آية .138
((( سورة المائدة ،آية .50
((( الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة.2/104 ،
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محمد مطلق محمد عساف ( ) 664-633
فيتحقــق بذلــك احتــرام التشــريع ،وكــون الشــريعة صالحــة لــكل زمــان ومــكان(.)1
راب ًعــا :إن مقصــد الشــارع مــن المكلــف هــو الحمــل علــى التوســط واالعتــدال فــي األمــور،
حتــى تكــون جاريــة علــى وجــه ال يميــل إلــى إفــراط وال تفريــط ،وفــي ذلــك يقــول الشــاطبي« :فــإذا
نظــرت فــي كليــة شــرعية ،فتأملهــا تجدهــا حاملــة علــى التوســط ،فــإن رأيــت ميـ ً
ـا إلــى جهــة طرف
مــن األطــراف ،فذلــك فــي مقابلــة واقــع أو متوقــع فــي الطــرف اآلخــر ،فطــرف التشــديد -وعامــة
مــا يكــون فــي التخويــف والترهيــب والزجــر -يؤتــى بــه فــي مقابلــة مــن غلــب عليــه االنحــال فــي
الديــن ،وطــرف التخفيــف -وعامــة مــا يكــون فــي الترجيــة والترغيــب والترخيــص -يؤتــى بــه فــي
الئحــا
مقابلــة مــن غلــب عليــه الحــرج فــي التشــديد ،فــإذا لــم يكــن هــذا وال ذاك ،رأيــت التوســط ً
واضحــا ،وهــو األصــل الــذي يرجــع إليــه ،والمعقــل الــذي يلجــأ إليــه ،وعلــى
ومســلك االعتــدال
ً
هــذا ،إذا رأيــت فــي النقــل مــن المعتبريــن فــي الديــن مــن مــال عــن التوســط ،فاعلــم أن ذلــك مراعــاة
منــه لطــرف واقــع أو متوقــع فــي الجهــة األخــرى»(.)2
أمــا ابــن عاشــور فقــد بيــن أن التوســط واالعتــدال هــو قــوام الصفــات الفاضلــة ،وبعــد أن أورد
األدلــة التــي تنهــى عــن اتبــاع اإلفــراط أو التفريــط فــي األخــاق؛ ألنهمــا مــن اتبــاع الهــوى ،قــال:
«فالتوســط بيــن طرفــي اإلفــراط والتفريــط هــو منبــع الكمــاالت”(.)3
ولذلــك كانــت الســماحة مــن أوصــاف الشــريعة اإلســامية ومقاصدهــا ،وهــي راجعــة إلــى
معنــى االعتــدال والتوســط ،وهــذا يعنــي أن الشــريعة جاريــة فــي التكليــف بمقتضاهــا علــى موازنــة
تقتضــي فــي جميــع المكلفيــن غايــة التوســط واالعتــدال ،وتدخــل تحــت كســب العبــد مــن غيــر
مشــقة عليــه وال انحــال ،فــإن كان التشــريع لوجــود مظنــة انحــراف المكلــف عــن الوســط إلــى
أحــد الطرفيــن“ ،كان التشــريع را ًدا إلــى الوســط األعــدل ،لكــن علــى وجــه يميــل فيــه إلــى الجانــب
اآلخــر ليحصــل االعتــدال فيــهِ ،ف َ
عــل الطبيــب الرفيــق يحمــل المريــض علــى مــا فيــه صالحــه
ً
طريقــا فــي
بحســب حالــه وعادتــه ،وقــوة مرضــه وضعفــه ،حتــى إذا اســتقلت صحتــه هيــأ لــه
التدبيــر وسـ ً
ـطا ً
الئقــا بــه فــي جميــع أحوالــه”(.)4
وقــد ظهــر للســماحة أثــر عظيــم فــي انتشــار الشــريعة وطــول دوامهــا وســيادة أحكامهــا؛ َف ُعلِــم
أن التيســير مــن مســالك الشــريعة لتحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه.

((( موفق ،رعاية الوازع الديني وأثره في التشريع اإلسالمي ،ص .102
((( الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة.2/128 ،
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .268
((( الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة.2/124 ،
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مسالك الرشيعة اإلسالمية يف تحصيل مقصد احرتام الترشيع وسيادة أحكامه ( ) 664-633
المطلب الخامس :مسلك الحزم والصرامة وأثره في احترام التشريع وسيادة أحكامه
يتمثــل مســلك الحــزم والصرامــة فــي كل مــن وكلــت إليهــم الشــريعة اإلســامية إقامــة نظامهــا،
مــن الخلفــاء واألمــراء والقضــاة ،وأصحــاب الحســبة والشــرطة ،وغيــر ذلــك مــن الواليــات المكلفــة
بتنفيــذ األحــكام ،حيــث يقــع موضــوع نصــب هــذه الواليــات فــي مرتبــة الضروريــات؛ ألنــه ال
يســتقيم حــال األمــة بــدون إقامتهــا ،ولذلــك كان مــن أصــول نظــام الحكــم فــي اإلســام وجــوب
إقامــة هــذه الواليــات؛ ليتــم احتــرام التشــريع وتنفيــذ أحكامــه المتعلقــة بالحقــوق العامــة لألمــة،
أو بالحقــوق الخاصــة بيــن األفــراد« ،وشــرطت فــي أنــواع هــذه الواليــات مــن الصفــات الذاتيــة
ـور الموكولـ ُ
ـة إليهــم علــى الوجــه األكمــل»(.)1
والعقليــة والعمليــة مــا تســتقيم بــه األمـ ُ
ويرجــع هــذا المســلك إلــى وازع خارجــي( ،)2فالســلطان هــو صاحــب القــدرة والقــوة ،أو
صاحــب الحجــة والبرهــان( ،)3وهــو مــن الســليط الــذي يضــاء بــه ،فالســلطان كالمصبــاح يُســتضاء
بــه فــي إظهــار الحــق وقمــع الباطــل؛ ألنــه حجــة اهلل تعالــى فــي أرضــه( ،)4فلــوال نصــب هــذه
الواليــات الســلطانية لفاتــت المصالــح الشــاملة ،وحصلــت المفاســد العامــة ،واســتولى القــوي علــى
الضعيــف والدنــيء علــى الشــريف(.)5
ولذلــك يــرى ابــن خلــدون أن األحــكام الســلطانية ذات الــوازع الخارجــي ضروريــة بمقتضــى
الطبيعــة البشــرية؛ وذلــك لضمــان تنفيــذ األحــكام الشــرعية التــي قــد ال يتحقــق احترامهــا عنــد رقــة
الديانــة؛ ألن الــوازع فيهــا ذاتــي معــرض للضعــف(.)6
كمــا يــرى المــاوردي أن الديــن هــو المانــع األول مــن ارتــكاب الذنــوب ،وهــو الــذي يبعــث
علــى التناصــف ،ويدعــو إلــى القواعــد األخالقيــة التــي ال تصلــح الدنيــا إال بهــا ،وال يســتقيم الخلــق
إال عليهــا ،وإنمــا الســلطان زمــام لحفظهــا ،وباعــث علــى العمــل بهــا(.)7
فالقانــون الــذي يتجــرد عــن القواعــد األخالقيــة هــو قانــون عقيــم ،ال يــؤدي إلــى إقامــة مجتمــع
فاضــل؛ ألن ســلطانه علــى الظاهــر ال علــى الباطــن ،بينمــا يُســاق اإلنســان مــن باطنــه ال مــن
ظاهــره ،ولذلــك يُالحــظ أن جميــع الوظائــف الســلطانية فــي نظــام اإلســام هــي فــي األصــل
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص.378
((( الحسني ،نظرية المقاصد عند اإلمام محمد الطاهر بن عاشور ،ص.395
((( الزبيدي ،تاج العروس ،مادة سلط  . 19/374 ،المعجم الوسيط  ،مادة سلط .1/443 ،
((( ابن منظور ،لسان العرب ،مادة سلط  . 7/321 ،الزبيدي ،تاج العروس ،مادة سلط .19/374 ،
((( العز بن عبد السالم ،قواعد األحكام في مصالح األنام.2/58 ،
((( ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون.2/496 ،
((( الماوردي ،تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخالق الملك وسياسة الملك ،ص .199
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محمد مطلق محمد عساف ( ) 664-633
واليــات دينيــة ومناصــب شــرعية ،فمــن ساســها بعلــم وعــدل ،فهــو مــن األبــرار العادليــن ،ومــن
حكــم فيهــا بظلــم وجهــل ،فهــو مــن الظالميــن المعتديــن(.)1
وقــد مهــدت الشــريعة اإلســامية مســلك الحــزم والصرامــة بالترهيــب والموعظــة ،كقولــه
تعالــى( :تلــك حــدود اهلل فــا تعتدوهــا ومــن يتعــد حــدود اهلل فأولئــك هــم الظالمــون)( ،)2وغيــر ذلــك
مــن اآليــات ،وإلكمــال الوصــول إلــى الغايــة مــن هــذا المســلك أقــام نظــام الشــريعة أمنــاء لتنفيــذ
أحكامهــا ومقاصدهــا فــي النــاس« ،وقــد أقــام رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم الحــدود ،وبعــث
األمــراء والقضــاة إلــى األقطــار البعيــدة عنــه ،بحيــث صــار ذلــك مــن المتواتــر مــن فعلــه عليــه
الصــاة والســام»(.)3
وتأسيســا علــى هــذا ،يتعيــن علــى والة األمــور والمجتهديــن أن يُ َعيِّنــوا مواقــع التصرفــات
ً
الضــارة ،وأن يجتهــدوا لمواجهتهــا فــي اســتنباط األحــكام الشــرعية التــي تعتبــر تدابيــر وإجــراءات
تنفيذيــة أو إداريــة أو قضائيــة ،لتقــوم مقــام الــوازع الدينــي الــذي ضعــف ،وليتحقــق بذلــك مقصــد
احترامهــا وســيادتها(.)4
فاالحتــكار ً
مثــاُ ،حكمــه فــي األصــل دينــي؛ لقــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم( :ال
ـارا بوازعــه الدينــي ،ولكــن
يحتكــر إال خاطــئ)( ،)5فاألصــل أن يمتنــع المســلم عــن االحتــكار اختيـ ً
إذا ضعــف هــذا الــوازع أو أُســيء اســتعماله يكــون لزامًــا علــى الدولــة أن تتخــذ مــن التدابيــر
واإلجــراءات مــا يُمكــن أن يقــوم مقــام الــوازع الدينــي فــي مقاومــة االحتــكار ومنعــه ،فيُمكــن أن
تتحــول األحــكام األخالقيــة إلــى تدابيــر وقائيــة أو عالجيــة ،أو إلــى إجــراءات قضائيــة؛ لتنفــذ
بســلطان الدولــة رعايــة للصالــح العــام(.)6
ومــن اإلجــراءات التــي يمكــن أن تتخذهــا ســلطة الدولــة فــي مقاومــة االحتــكار ،إكــراه المحتكر
علــى إخــراج الســلع المخزونــة وطرحهــا فــي الســوق ليبيعهــا هــو بالســعر الــذي كان ســاريًا قبــل
االحتــكار؛ وقــد اتفــق الفقهــاء علــى صحــة عقــد البيــع الــذي يقــوم بــه المحتكــر مــع هــذا اإلكــراه؛
ألنــه إكــراه بحــق تقــوم بــه الدولــة لرفــع الضــرر والظلــم عــن النــاس(.)7
((( ابن القيم ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،ص .341
((( سورة البقرة ،آية .229
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .378
((( الدريني ،بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله.1/492 ،
((( أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب المساقاة ،باب تحريم االحتكار في األقوات ،حديث .3/1228 ،1605
((( الدريني ،بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله.1/493 ،
((( ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار .6/399 ،الحطاب ،مواهب الجليل.4/227 ،
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كمــا ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أنــه إذا امتنــع المحتكــر عــن البيــع تقــوم الدولــة ببيــع ســلعه
نيابــة عنــه بالســعر الــذي كان ســاريًا قبــل االحتــكار ،حتــى ال يضــار هــو وال النــاس()1؛ فالعدالــة
تقتضــي أن تقــوم الدولــة ببيــع الســلع المحتكــرة نيابــة عــن المحتكــر إذا أصــر علــى االمتنــاع عــن
بيعهــا بنفســه(.)2
وهــذا يــدل علــى أن منهــج اإلســام فــي تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه
يجمــع بيــن التوجيــه والتشــريع؛ فهــو ال يكتفــي بذكــر األوامــر أو النواهــي ،بــل يُتبــع ذلــك بســن
القانــون ووضــع التشــريع المناســب فــي حــق مــن لــم يلتــزم بتوجيهــات األمــر أو النهــي.
فمنهــج اإلســام أنــه يبــدأ ً
أول بتقريــر القواعــد التوجيهيــة واألخالقيــة؛ لكــي تكون طاعــة الناس
لهــذه القواعــد اختياريــة ،ومنبثقــة عــن إيمانهــم الجــازم بعقيدتهــم اإلســامية ،غيــر أن النــاس الذيــن
ضعــف عندهــم الــوازع الدينــي ،وماتــت فــي نفوســهم اليقظــة الذاتيــة ،ال بــد مــن إلزامهــم بهــذه
القواعــد بعــد تحويلهــا إلــى قواعــد تشــريعية وقانونيــة ملزمــة( ،)3فــا بــد مــن تخويفهــم بالعقوبــة
لزجرهــم وزجــر غيرهــم ،وهــذا يعنــي أن تشــريع العقوبــات الحازمــة والقوانيــن الصارمــة غال ًبــا
مــا يمنــع هــؤالء النــاس مــن فعــل الجريمــة؛ لخوفهــم مــن الجــزاء الصــارم الــذي ســيصيبهم إن
فعلــوا الجريمــة.
أمــا الذيــن يُعاقبــون ً
فعــا ،فهــم الذيــن لــم يردعهــم وازع الديــن ،وفــي نفــس الوقــت لــم
يردعهــم التخويــف بالعقوبــة الصارمــة ،فهــؤالء ال بــد مــن معاقبتهــم فعـ ً
ـا بعــد اقترافهــم للجريمــة؛
وذلــك لمنعهــم مــن العــودة إلــى فعــل الجريمــة ،ومنــع غيرهــم مــن ســلوك طريقهــم ،وليتــم األمــن
واالســتقرار فــي المجتمــع( ،)4فالعقوبــات «موانــع قبــل الفعــل زواجــر بعــده ،أي العلــم بشــرعيتها
يمنــع اإلقــدام علــى الفعــل ،وإيقاعهــا بعــده يمنــع العــودة إليــه»( ،)5وفــي هــذا المعنــى يقــول
المــاوردي« :الحــدود زواجــر وضعهــا اهلل تعالــى للــردع عــن ارتــكاب مــا حظــر ،وتــرك مــا أمــر
بــه؛ لمــا فــي الطبــع مــن مغالبــة الشــهوات الملهيــة عــن وعيــد اآلخــرة بعاجــل اللــذة؛ فجعــل اهلل
ـذرا مــن ألــم العقوبــة ،وخيفــة مــن نــكال
تعالــى مــن زواجــر الحــدود مــا يــردع بــه ذا الجهالــة حـ ً
الفضيحــة»(.)6
الهيتمي ،تحفة المحتاج .4/319 ،ابن مفلح ،المبدع  .4/47البهوتي ،كشاف القناع.3/188 ،
((( ابن نجيم ،البحر الرائق .8/229 ،الحطاب ،مواهب الجليل .4/228 ،الجمل ،فتوحات الوهاب.3/93 ،
((( الكاساني ،بدائع الصنائع .5/129 ،القرافي ،الذخيرة .6/331 ،البهوتي ،كشاف القناع.3/188 ،
((( عياش وعساف ،نظرات جلية في شرح قانون األحوال الشخصية ،ص .8
((( األزدي ،الوازع الديني وأثره في الحد من الجريمة ،ص .243
((( ابن الهمام ،فتح القدير.5/212 ،
((( الماوردي ،األحكام السلطانية ،ص .251
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وهــذا يــدل علــى أن العقوبــات مــا هــي إال إصــاح لحــال النــاس؛ «فــإن التحقــق مــن إقامــة
العقــاب علــى الجنــاة علــى قواعــد معلومــة يؤيــس أهـ َ
ـل الدعــارة مــن اإلقــدام علــى إرضــاء شــياطين
نفوســهم فــي ارتــكاب الجنايــات»(.)1
ـرا مه ًمــا مــن عناصــر العقوبــة؛ فالعقوبــة
وال شــك أن عنصــر الحــزم والصرامــة يُعــد عنصـ ً
الصارمــة التــي تــؤدي إلــى منــع الجريمــة ،وتحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه،
أفضــل بكثيــر مــن العقوبــة التافهــة التــي تــؤدي إلــى زيــادة عــدد المجرميــن ،وعــدم احترامهــم
للتشــريع وتنفيذهــم ألحكامــه ،ال بــوازع الديــن ،وال بــوازع الســلطان(.)2
والخالصــة أنــه متــى ضعــف الــوازع الدينــي فــي زمــن أو قــوم ،يُنــاط تحصيــل مقصــد احتــرام
التشــريع وتنفيــذ أحكامــه الصارمــة بالــوازع الســلطاني ،فيصــح كلمــا حصــل التــردد فــي أمانــة مــن
وكلــت الشــريعة ً
حقــا إلــى أمانتــه ،أن نــكل تنفيــذ ذلــك الحــق إلــى الســلطان ،ولذلــك «يجــب علــى
وُالة األمــور حراسـ ُ
ـة الــوازع الدينــي مــن اإلهمــال ،فــإن ِخيـ َ
ـف إهمالُــه أو ســو ُء اســتعماله ،وجــب
عليهــم تنفيـ ُـذه بالــوازع الســلطاني»(.)3

الخاتمة:
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد،
فإنــه بعــد دراســة مســالك الشــريعة اإلســامية فــي تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة
أحكامــه ،يُمكــن تلخيــص أهــم نتائــج هــذه الدراســة فــي النقــاط اآلتيــة:
ً
أول -للشــريعة اإلســامية أربعــة مســالك ســلكتها جمي ًعــا؛ لتحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع
وســيادة أحكامــه ،منهــا مســلكان ذاتيــان ،مرجعهمــا فــي داخــل نفــس اإلنســان ،ومســلكان خارجيان،
مرجعهمــا ســماحة الشــريعة اإلســامية والحــزم فــي إقامتهــا.
ثان ًيــا -إن الشــريعة اإلســامية فــي تحصيلهــا لمقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه ،تربــط
بيــن األصــل الفطــري ،والكمــال اإليمانــي ،والجمــال األخالقــي ،والتيســير التشــريعي ،والحــزم
الســلطاني.
ً
ثالثــا -إن منهــج الشــريعة اإلســامية فــي تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه،
يجمــع بيــن التوجيــه والتشــريع ،حيــث تبــدأ بالقواعــد التوجيهيــة واألخالقيــة التــي تعمــل علــى
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .518
((( عساف وحمودة ،فقه العقوبات ،ص .10
((( ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .389
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تحصيــل الطاعــة االختياريــة المنبثقــة عــن التربيــة اإليمانيــة ،ثــم تُتبــع ذلــك بوضــع التشــريع
المناســب فــي حــق مــن لــم يلتــزم بتوجيهــات األمــر أو النهــي؛ ليتحقــق بذلــك مقصــد نفــوذ التشــريع
وســيادة أحكامــه.
راب ًعــا -ابتنــت مقاصــد التشــريع اإلســامي علــى وصــف الشــريعة اإلســامية بأنهــا الفطــرة،
واشــتملت المقاصــد الضروريــة والحاجيــة والتحســينية علــى كل مــا يُراعــي طبيعة النفس البشــرية،
ويحافــظ علــى الفطــرة واســتقامتها ،ويــؤدي إلــى إيصــال الحقــوق إلــى أصحابهــا ،ومــن ذلــك
محافظــة الشــريعة علــى العقائــد واألنفــس والعقــول واألعــراض واألنســاب واألمــوال ،وحرصهــا
علــى تحقيــق العــدل واليســر ورفــع الحــرج ،فــكل مقصــد مــن مقاصــد التشــريع اإلســامي يرجــع
إلــى معالجــة أمــر فطــري فــي اإلنســان ،يوجهــه إلــى البنــاء والخيــر ،ويحجــزه عــن الفســاد والشــر؛
ـرا ســويًا فــي أخالقــه وســلوكه ،كمــا كان فــي َخ ْلقــه وتكوينــه.
ليكــون ذلــك اإلنســان بشـ ً
خامســا -اعتمــدت الشــريعة اإلســامية فــي تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه
ً
علــى الــوازع الجبلــي ،وذلــك كمرتبــة ممهــدة لمســلك التربيــة اإليمانيــة وتكويــن الــوازع الدينــي؛
ً
ـرا بتعاليــم
لينقــاد الفــرد إلــى تنفيــذ أحــكام التشــريع واحترامهــا،
انطالقــا مــن فطرتــه وذاتــه ،وتأثـ ً
دينــه.
سادســا -إن التربيــة اإليمانيــة الصحيحــة هــي صمــام األمــان لســيادة أحــكام التشــريع ،ومنــع
ً
المكلفيــن مــن التالعــب بهــا تب ًعــا ألهوائهــم؛ فهــي التــي تجعــل اإلنســان يُراقــب مقاصــده ونوايــاه،
ويعمــل علــى تصحيحهــا ،كمــا تدفعــه القواعــد األخالقيــة إلــى أن يجعــل أفعالــه وتصرفاتــه علــى
ً
طريقــا للوصــول إلــى المقاصد
وفــق قصــد الشــارع ،بحيــث ال يتــم اتخــاذ األفعــال الظاهــرة الصحــة
غيــر المشــروعة.
ســابعًا -بُ ِنيَــت الشــريعة اإلســامية علــى ســهولة قبولهــا فــي نفــوس النــاس؛ ألنهــا شــريعة
فطريــة ســمحة ،ال حــرج فيهــا وال إفــراط وال تفريــط ،وقــد كان تيســير الشــريعة ذا مظاهــر
متعــددة ،تــؤدي بمجموعهــا إلــى تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه.
ثام ًنــا -مهــدت الشــريعة اإلســامية مســلك الحــزم والصرامــة بالترهيــب والموعظــة ،ثــم
إلكمــال الوصــول إلــى الغايــة مــن هــذا المســلك ،جعلــت نصــب الواليــات فــي مرتبــة الضروريات؛
ألن حــال األمــة ال يســتقيم بــدون إقامــة الواليــات الســلطانية المكلفــة بتنفيــذ األحــكام.
تاسـعًا -عنــد ضعــف الــوازع الدينــي يُنــاط تحصيــل مقصــد احتــرام التشــريع وتنفيــذ أحكامــه
بالــوازع الســلطاني ،وعندئــذ يكــون مســلك الحــزم والصرامــة ضرور ًيــا فــي أي إجــراء تنفيــذي
أو إداري أو قضائــي؛ ألن اإلجــراءات الحازمــة والصارمــة التــي تــؤدي إلــى تحصيــل مقصــد
احتــرام التشــريع وســيادة أحكامــه ،أفضــل بكثيــر مــن اإلجــراءات المضطربــة أو التافهــة التــي
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تجعــل ضعيــف اإليمــان يُخالــف التشــريع وال يحترمــه ،وعندئــذ ال يتحقــق مقصــد ســيادة التشــريع،
ال بــوازع الديــن وال بــوازع الســلطان.
والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.

قائمة المصادر والمراجع:
1 .القرآن الكريم.
2 .األزدي ،عبـد اهلل بـن سـيف ،الـوازع الدينـي وأثـره فـي الحـد من الجريمـة( ،السـعودية :مطابع جامعـة الملك عبد
العزيـز ،مركز النشـر العلمي1431 ،هــ 2010 /م) ط.1
3 .األسـمري ،صالـح بـن محمـد ،مجمـوع الفوائـد البهية علـى منظومة القواعـد الفقهيـة ،تحقيق متعـب الجعيد( ،دار
األصمعي للنشـر والتوزيـع2000 ،م) ط.1
4 .البخـاري ،محمـد بـن إسـماعيل ،صحيـح البخـاري ،تحقيـق محمـد زهيـر بن ناصـر الناصـر( ،دار طـوق النجاة،
1422هـ) ط.1
5 .البريزات ،عبد الحفيظ ،نظرية التربية الخلقية عند اإلمام الغزالي( ،عمان :مطبعة الصفدي1984 ،م) ط.1
6 .البهوتي ،منصور بن يونس ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،دار الكتب العلمية ،ط.1
7 .الجمل ،سليمان ،فتوحات الوهاب في شرح منهج الطالب ،دار الفكر1422 ،هـ ،ط.1
8 .الحسـني ،إسـماعيل ،نظريـة المقاصـد عنـد اإلمام محمد الطاهر بن عاشـور( ،الواليـات المتحـدة :المعهد العالمي
للفكر اإلسلامي1995 ،م) ط.1
9 .الحطـاب ،شـمس الديـن أبـو عبـد اهلل الرعينـي ،مواهـب الجليـل فـي شـرح مختصـر خليـل( ،بيـروت :دار الفكر،
1412هـ) ط.3
	َ 10.خ ّلف ،عبد الوهاب ،السلطات الثالث في اإلسالم ،دار آفاق الغد1400 ،هـ ،ط.1
َ 11.خ ّلف ،عبد الوهاب ،مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه( ،الكويت :دار القلم1413 ،هـ) ط.2
12.ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد ،مقدمة ابن خلدون( ،بيروت :دار القلم 1404هـ 1984 /م) ط.5
	13.الدرينـي ،محمـد فتحـي ،بحوث مقارنة في الفقه اإلسلامي وأصوله( ،بيروت :مؤسسـة الرسـالة للطباعة والنشـر
والتوزيع1414 ،هـ 1994 /م) ط.1
	14.الدريني ،محمد فتحي ،خصائص التشـريع اإلسلامي في السياسـة والحكم( ،بيروت :مؤسسـة الرسـالة1402 ،هـ
1982 /م) ط.2
	15.ابن دقيق العيد ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام( ،بيروت :دار الكتب العلمية1420 ،هـ 2000 /م) ط.1
	16.الرازي ،فخر الدين ،التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب( ،بيروت :دار الكتب العلمية1995 ،م) ط.1
	17.الريسوني ،أحمد ،قضية األغلبية من الوجهة الشرعية( ،بيروت :الشبكة العربية2012 ،م) ط.1
	18.الريسوني ،أحمد ،نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ،الدار العلمية للكتاب1992 ،م ،ط.2
	19.الزبيدي ،محمد مرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دار الهداية ،ط.1
	20.الزحيلي ،وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته( ،دمشق :دار الفكر1405 ،هـ 1985 /م) ط.2
21.الزمخشـري ،أبـو القاسـم محمـود ،أسـاس البالغـة ،تحقيـق محمـد باسـل عيـون السـود( ،بيـروت :دار الكتـب
العلميـة1419 ،هــ 1998 /م) ط.1
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22.الزمخشـري ،أبـو القاسـم محمـود ،الكشـاف عـن حقائـق غوامـض التنزيـل وعيـون األقاويـل فـي وجـوه التأويل،
ضبـط وتصحيـح عبـد السلام شـاهين( ،بيـروت :دار الكتـب العلميـة1415 ،هــ 1995 /م) ط.1
	23.زيدان ،عبد الكريم ،أصول الدعوة( ،بيروت :مؤسسة الرسالة1988 ،م) ط.3
	24.السـيوطي ،جلال الديـن عبـد الرحمـن بـن الكمـال ،األشـباه والنظائـر( ،بيـروت :دار الكتـب العلميـة1403 ،هــ)
ط.1
	25.الشـاطبي ،أبـو إسـحق إبراهيـم بـن موسـى ،الموافقـات فـي أصـول الشـريعة ،شـرحه وخـرج أحاديثـه :عبـد اهلل
دراز( ،بيـروت :دار الكتـب العلميـة) ط.1
	26.الطريقـي ،عبـد اهلل ،أهـل الحـل والعقـد -صفاتهـم ووظائفهـم ،كتـاب محكـم صـدر عـن رابطـة العالـم اإلسلامي،
السـنة السـابعة عشـرة ،العـدد  ،185عـام 1419هـ.
	27.ابـن عابديـن ،محمـد أميـن ،رد المحتـار على الدر المختار شـرح تنويـر األبصار( ،بيـروت :دار الفكر1412 ،هـ
1992 /م) ط.2
	28.ابـن عاشـور ،محمـد الطاهـر ،أصـول النظـام االجتماعي في اإلسلام ،تحقيق محمـد الطاهر الميسـاوي( ،عمان:
دار النفائـس2001 ،م) ط.1
	29.ابـن عاشـور ،محمـد الطاهـر ،مقاصـد الشـريعة اإلسلامية ،تحقيـق محمـد الطاهـر الميسـاوي( ،عمـان :دار
النفائـس1421 ،هــ 2001 /م) ط.2
	30.العـز بـن عبـد السلام ،عـز الديـن عبـد العزيـز السـلمي ،قواعد األحـكام في مصالـح األنـام( ،بيـروت :دار الكتب
العلمية) ط.1
31.عسـاف ،محمـد مطلـق ،وحمـودة ،محمـود محمـد ،فقـه العقوبات( ،عمان :مؤسسـة الـوراق1420 ،هــ 2000/م)
ط.1
32.عسـاف ،محمـد مطلـق ،المصـادرات والعقوبـات الماليـة :دراسـة مقارنـة بيـن الشـريعة اإلسلامية والقوانيـن
الوضعيـة( ،عمـان :مؤسسـة الـوراق1420 ،هــ 2000 -م) ط.1
	33.عيـاش ،شـفيق موسـى ،وعسـاف ،محمـد مطلـق ،نظـرات جليـة في شـرح قانون األحوال الشـخصية فـي المحاكم
الشـرعية( ،القـدس :دار الفكـر1434 ،هـ 2013 /م) ط.2
	34.الغزالي ،أبو حامد ،إحياء علوم الدين( ،بيروت :دار المعرفة) ط.1
	35.الغزالـي ،أبـو حامد ،المسـتصفى ،تحقيق محمد عبد السلام عبد الشـافي( ،بيروت :دار الكتـب العلمية1413 ،هـ)
ط.1
	36.ابـن فـارس ،أبـو الحسـين ،معجم مقاييـس اللغة ،تحقيق عبد السلام محمد هارون( ،بيـروت :دار الفكر1399 ،هـ
 1979م) ط.1	37.الفاسيَ ،ع ّلل ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ،دار الغرب اإلسالمي1413 ،هـ  ،1993 /ط.5
	38.الفيومي ،أحمد بن محمد ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( ،بيروت :المكتبة العلمية1403 ،هـ) ط.1
	39.القرافـي ،شـهاب الديـن ،الذخيـرة ،تحقيـق محمـد حجـي وسـعيد أعـراب ومحمـد بو خبـزة( ،بيـروت :دار الغرب
اإلسلامي1994 ،م) ط.1
	40.ابـن القيـم ،محمـد بـن أبي بكـر الزرعي ،بدائع الفوائد ،تحقيق هشـام عطا وعـادل العدوي( ،مكـة المكرمة :مكتبة
نـزار مصطفى الباز1996 ،م) ط.1
41.ابـن القيـم ،محمـد بـن أبـي بكـر الزرعـي ،الطـرق الحكميـة فـي السياسـة الشـرعية ،تحقيـق محمد جميـل غازي،
(القاهـرة :مطبعـة المدنـي) ط.1
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42.ابـن القيـم ،محمـد بـن أبـي بكر الزرعي ،مفتاح دار السـعادة ومنشـور والية العلـم واإلرادة( ،بيـروت :دار الكتب
العلمية1973 ،م) ط.1
	43.الكاسـاني ،علاء الديـن ،بدائـع الصنائـع فـي ترتيب الشـرائع( ،بيروت :دار الكتـب العلمية1406 ،هــ 1986 /م)
ط.2
ً
ً
عرضا ودراسـة وتحليل( ،دمشـق:
	44.الكيالنـي ،عبـد الرحمـن إبراهيـم زيـد ،قواعـد المقاصد عند اإلمام الشـاطبي:
دار الفكـر2000 ،م) ط.1
	45.ماجوميدوفنـا ،سـلفريوفا برلنـت ،الوازع وأثره في مقاصد الشـريعة ،رسـالة ماجسـتير ،الجامعـة األردنية ،عمان
– األردن2006 ،م.
	46.المـاوردي ،علـي بـن محمـد بـن حبيـب ،األحـكام السـلطانية والواليـات الدينيـة ،تحقيـق محمـد فهمي السـرجاني،
(مصـر :المكتبـة التوقيفيـة) ط.1
	47.المـاوردي ،علـي بـن محمـد بـن حبيـب ،تسـهيل النظـر وتعجيـل الظفر فـي أخلاق الملك وسياسـة الملـك ،تحقيق
رضـوان السـيد( ،بيـروت :دار العلـوم العربيـة1987 ،م) ط.1
	48.مسـلم ،مسـلم بـن الحجـاج النيسـابوري ،صحيـح مسـلم ،تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد الباقـي( ،بيـروت :دار إحيـاء
التـراث العربـي1423 ،هــ) ط.1
	49.مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية ،القاهرة ،دار الدعوة.
	50.ابـن مفلـح ،برهـان الدين أبو إسـحق ،المبدع في شـرح المقنع( ،بيـروت :دار الكتب العلميـة1418 ،هـ 1997 /م)
ط.1
51.ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب( ،بيروت :دار صادر1414 ،هـ) ط.3
52.موفـق ،نبيـل ،رعايـة الوازع الديني وأثره في التشـريع اإلسلامي ،رسـالة دكتـوراة ،جامعة الحـاج لخضر باتنة،
الجزائر1436 ،هـ 2015 /م.
	53.ابن نجيم ،زين الدين إبراهيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتاب اإلسالمي.
	54.نحالوي ،عبد الرحمن ،التربية اإلسالمية والمشكالت المعاصرة( ،بيروت :المكتب اإلسالمي1985 ،م) ط.2
	55.ابن الهمام ،محمد بن عبد الواحد ،فتح القدير( ،بيروت :دار الفكر) ط.2
	56.الهيتمي ،ابن حجر ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج( ،القاهرة :المكتبة التجارية الكبرى1357 ،هـ) ط.1
	57.اليوبـي ،محمـد سـعد بـن أحمـد بـن مسـعود ،مقاصـد الشـريعة اإلسلامية وعالقتهـا باألدلـة الشـرعية( ،الرياض:
دار الهجـرة1998 ،م) ط.2
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Islamic Shari`a Methodologies in Attaining the Aim
of Respecting Legislation and the Sovereignty of its
Decrees

Mohammad Motlaq Mohammad Assaf
College of Da’wa and Osul Al-Deen - Alquds University
Jerusalem - Palestine

Abstract:
This paper addresses four methods that Islamic Shari’a uses to attain
respecting legislation and sovereignty of law. Two of these are subjective
and two are external sources based on the tolerant Shari’a, with resilience
in application. The first section defines the aim of respecting Islamic
Shari’a and the sovereignty of its decrees. Then each method was studied
separately. The second addresses the theme of taking ‘natural disposition’
into consideration. The third studies religious education, while the fourth
studies leniency and mercy. The fifth section studies decisiveness and
determination in implementing Shari’a. It shows that establishing governing
authorities that are entrusted with implementing rulings, ranks among the
necessary aims, as the well-being of Ummah cannot be attained without
their establishment.
Keywords: Aims of Islamic Laws, Philosophy of Islamic Law, Ethical
Values, and Rule of Law.

1  العدد18 املجلد

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

م2021 يونيو

664

