


 نبذة عن حماور الكتاب
اتية لتكتور امحد الريسوىيوعن ال سرية ا  

يف هذا الكتاب يتناول شيخنا 
جبرأة موضوخ طاملا حاول بعض 
العرصانيني أن جيعلوه مطية 
النتقاد ماكنة السنة اجبوية 
ونسف قواعدها، وطاملا أغفله 
أهل احلديث فاكن مصدرا 
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  تأصيل اجظرية:  2اكاب 
  أدلة اجظرية •
  الضوابط العامة للعمل باحكقريب واحكغليب •
  دة جظرية احكقريب واحكغليبتطبيقات جدي:  3اكاب 
يف تميزيها، ( احكقريب واحكغليب يف جمال املصالح واملفاسد •

رائع وسدها   )يف معايري تعارضها، يف فتح ا
كرثة الرتجيع بالية، دلة الرشعيف سياق األ( حكم اآلغلبية •

  )عند العلماء، أهميته وجماالته
  اتمةاخل

  =================================  
  مؤلفسرية ذاتية لل

كتور أمحد الر م بناحية مدينة القرص الكبري، 1953يسوىي سنة و ا
  .وبهذه املدينة تابع تعليمه االبتدا واخكانوي·باملغرب،

 بعد عقد من احكدريس اجلاميع ملادة أصول الفقه، استديع كخبري
ى جممع الفقه االساليم جبدة وأخريا فضل الرجوع للمغرب . أول 
  . بته األصيل املغربح يساهم يف ملئ الفراغ العليم يف

عرف جبرأته يف احلق ولو بل حساب وظيفته، وتناو مواضع 
شائكة بمنهجية جريئة غري مبال بانتقادات العرصانيني أو 

  .بل حد السواء الظاهريني
راسة  ا

 .م1978 يفحصل بل اإلجازة يف الرشيعة من جامعة القرويني بفاس 

جامعة حممد "ب والعلوم اإلنسانية أتم دراسته العليا بكلية اآلدا
 :بالرباط، فحصل منها بل" اخلامس

راسات اجلامعية العليا سنة  -  .م1986شهادة ا

راسات العليا  -  .م1989سنة ) ماجستري(دبلوم ا

ولة سنة  -  .م1992دكتوراه ا

 :األعمال املهنية
 (1978ـ  1973(عمل عدة سنوات بوزارة العدل  -

 (1984ـ  1978(أستاذا باحكعليم اخكانوي األصيل  عمل عدة سنوات -

عمل أستاذا لعلم أصول الفقه ومقاصد الرشيعة بكلية اآلداب  -
والعلوم اإلنسانية ـ جامعة حممد اخلامس، وبدار احلديث احلسنية ـ 

 (2006إىل سنة  1986( بالرباط ، 

ى جممع الفقه االساليم جبدة  -  ( يةمعلمة القواعد الفقه(خبري أول 

 األنشطة العامة
عضو مؤسس لالحتاد العاليم لعلماء املسلمني، وعضو سابق  -

 بمجلس أمنائه

عضو املجلس احكنفيذي للملتىق العاليم للعلماء املسلمني ، برابطة  -
 .العالم اإلساليم

ى املعهد العاليم للفكر اإلساليم -  .مستشار أكادييم 

 ) 2006سنة  قبل حلها( عضو برابطة علماء املغرب  -

 .شارك يف تأسيس وتسيري عدد من اجلمعيات العلمية واخكقافية -

راسات اإلسالمية العليا -  .أمني خم سابق جلمعية خري ا

 )1996ـ1994(رئيس لرابطة املستقبل اإلساليم باملغرب  -

 )2003ـ1996(رئيس حلركة احكوحيد واإلصالح باملغرب  -

ومية " احكجديد  "املدير املسؤول جلريدة  -  )2004ـ2000(ا

 :العمل العليم اجلاميع
 .1986تدريس أصول الفقه ومقاصد الرشيعة منذ سنة  -

اإلرشاف بل أكرث من مخسني أطروحة جامعية، أكرثها يندرج يف  -
إطار مرشوع متاكمل وشامل يف جمال مقاصد الرشيعة والفكر 

 .املقاصدي

ألكرث من مائة رسالة وأطروحة املشاركة يف احكقويم واملناقشة  -
 )ماجستري ودكتوراه(

  :اإلنتاج العليم
ترجم إىل الفارسية، واألردية (الشاطيب نظرية املقاصد عند اإلمام  *

 )واإلجنلزيية

 .نظرية احكقريب واحكغليب وتطبيقاتها يف العلوم اإلسالمية *

 .من أعالم الفكر املقاصدي *

 .مدخل إىل مقاصد الرشيعة *

 .لفكر املقاصدي قواعده وفوائدها *

ضمن سلسلة حوارات لقرن (اجص واملصلحة والواقع : االجتهاد *
 )جديد

 )جمموعة مقاالت(األمة يه األصل  *

نرشته منظمة اإليسيسكو وترجم ( الوقف اإلساليم، جماالته وأبعاده  *
 )إىل اإلجنلزيية والفرنسية

 .الشورى يف معركة اكناء *

لكتاب اهلذا انظر عرضا ( .ساسية للرشيعة اإلسالميةاللكيات األ *
 ).الصفحات األخرية يف  هنا ملحق

 .حبوث كثرية منشورة يف املجالت العلمية وضمن أعمال اجدوات *



 فهرس الكتاب

 خالصة نظرية احكقريب واحكغليب

قني  –العلم : املصطلحات اآلساسية يف اكحث   –الظن  –ا
 احكغليب - احكقريب  –الرتجيح  –الشك 

تطبيقات نظرية احكقريب واحكغليب يف  :اكاب اآلول 
 العلوم اإلسالمية

 احكقريب واحكغليب يف جمال احلديث: الفصل األول

 يف احكعديل واحكجريح : املبحث األول

 يف احكصحيح واحكضعيف: املبحث اخكا

 خرب الواحد ماذا يفيد : املبحث اخكالث

 مذاهب العلماء يف املسألة

 حترير حمل الزناع

 ألةحتقيق املس

 احكقريب يف الفقه: املبحث األول

 احكقريب واحكغليب يف املجال الفقيه: الفصل اخكا

 احكقريب يف ا ألحاكم

 احكقريب يف األوصاف

 احكقريب يف املقادير

 احكغليب يف الفقه: املبحث اخكا

 احكغليب يف املقادير واألحوال

 العمل بالظنون الغاكة

 عد الفقهية احكغليب يف القوا: بحث اخكالثملا

 االستقراء الظين وإثبات القواعد به

 القواعد الفقهية قواعد أغلبية

 

 احكقريب واحكغليب يف علم أصول الفقه: الفصل اخكالث

الالت: املبحث األول   احكقريب واحكغليب يف ا
بني إثبات العلل :  احكقريب واحكغليب يف القياس: املبحث اخكا

 قياس الشبه - بة واإلخالة مسلك املناس -  وإثبات األخبار

 يف الرتجيحات: املبحث اخكالث

 تأصيل اجظرية
 أدلة اجظرية: الفصل األول

من القرآن :  أدلة العمل باحكقريب واحكغليب: املبحث األول
 -  اإلمجاع  - بناء األحاكم بل املظنات - من السنة -  الكريم

 الرضورة واكداهة

 إشاكالت واعرتاضات: املبحث اخكا

 مسألة الظن يف أحاكم الرشيعة

ين  مسألة التشكيك يف أحاكم ا

 مسألة تصويب املجتهدين

ين بني الظنية والنسبية  أحاكم ا

 الضوابط العامة للعمل باحكقريب واحكغليب: الفصل اخكا

 أن تكون املسألة مما جيوز فيه احكقريب واحكغليب -1

قني واحكمام -2  أن يتعذر أو يتعرس ا

ل معترب اال -3  ستناد إىل د

ل املسألة ماكفئاً هلا -4  أن يكون د

 أال يعارضه ما هو أقوى منه -5

 حدود اليسري املغتفر -6

 احكقريب واحكغليب يف جمال املصالح واملفاسد: الفصل األول

احكقريب واحكغليب يف تميزي املصالح واملفاسد : املبحث األول
 وترتيبها 

 سد خالصةهل توجد مصالح خالصة ومفا

 الرتتيب واحكغليب يف ترتيب املصالح

 احكغليب بني املصالح واملفاسد املتعارضة

 معايري احكغليب بني املصالح واملفاسد املتعارضة : املبحث اخكا

 اجص الرشيع: املعيار األول

 رتبة املصلحة: املعيار اخكا

 نوع املصلحة: املعيار اخكالث

 ةمقدار املصلح: املعيار الرابع

 االمتداد الزمين: املعيار اخلامس

 هل تتساوى املصالح واملفاسد

 احكخيري والعمل بالقرعة

رائع وسدها: املبحث اخكالث  احكغليب يف فتح ا

 هل الغاية تربر الوسيلة: املبحث الرابع

 حكم األغلبية: الفصل اخكا

 مسألة األغلبية يف سياق األدلة الرشعية: املبحث األول

 اعرتاضات وردود: املبحث اخكا

 الرتجيح بالكرثة عند العلماء: املبحث اخكالث

 جماالته  –أهميته : العمل باألغلبية: املبحث الرابع































































































































































































































































































































































































































































































































 األساسية اللكياتعرض لكتاب : ملحق
 الريسوىي أمحد لتكتور اإلسالمية للرشيعة

 املسلمني عند احكفكري منهجية يف اهلادئة اخكورة أو

 بولوز حممد وتقديم عرض

 اللكيات؟ كتاب ملاذا 

كتور أجاب  كتاب ملاذا:  املرشوع التساؤل عن الريسوىي أمحد ا
ه، املاسة احلاجة يه وما" اإلسالمية للرشيعة األساسية اللكيات"  إ

ي القديم اجلديد هو وما  من غرضه بأن اهللا حفظه وبني به؟ يبرش ا
 اللكيات"  إبراز يف يتجىل واحد رضوري هدف حتقيق هو الكتاب

ين يف أساسية كونها حيث ومن لكيات، يه حيث من"  األساسية  ا
 كونها حيث ومن حمكمات، قطعيات كونها حيث ومن ورشيعته،

 وللك إساليم، ترشيع وللك إساليم، تفكري للك هاديةً  كربى،�َ  معالم
 .…إساليم سلوك وللك إسالمية، سياسة

 اللكيات هذه يستحرضوا أن األمة وعموم العلماء من يريد
 والسنة الكريم، القرآن آي سائر عم يتعاملون وهم بها، ويستبرصوا

 الفقيه الرتاث وعموم واألئمة الصحابة وفقه اجبوية والسرية
 .والعليم

 لكمته يف أيضا الريسوىي يقول كما اللكيات، بهذه االهتداء وبغري
 فهم يف واالضطراب، والزلل اخللل من الكثري يقع"  للكتاب اخلتامية
 وبناء وفروعها، وقواعدها أصوهلا ترتيب و وأحاكمها، الرشيعة
 "بعض بل بعضها

 :اللكيات كتاب مضمون خالصة 

 :الترشيعية اللكيات ماكنة

 اللكيات ماكنة ببيان الكتاب من األول الفصل يف املؤلف بدأ
 افتتح ثم السابقة، السماوية والكتب الكريم القرآن يف الترشيعية

 وبني حكوسيع،وا احكضييق بني والترشيع الرشيعة حول بمبحث الفصل
 يف ويدخل العامة، بالشؤون يتعلق فيما املتأخرين عند حرصها أن

 الرشيعة أصول حتتمله وال ، أساس ال..والقضاة الوالة اختصاص
 وجنايات عبادات بني احكفريق تعرف ال اليت الترشيعية وقواعدها

 .…شخصية غري وأخرى شخصية أحوال بني وال ومعامالت، وآداب

 صعيد بل وخاصة ـ احكميزي فيه يمكن ال ساليماإل والترشيع
 هو ما وبني خاصة، وأخرى خمة ترشيعات بني ـ واملقاصد القواعد

  .خاص هو وما خم، هو وما شعيب، هو وما رسيم

 الكربى املقاصد ومن اللكيات من ويه ـ مثال العدل فقاعدة
 خاصة وليست العام، باجظام خاصة ليست ـ اإلساليم للترشيع

 الوضوء يف سارية يه بل والعطاء، والقسمة والقضاء، حلكمبا
 بني وفيما واألقارب، اجلريان وعالقات والزاكة، والصوم والصالة،
 ح بل واحكالميذ، الطلبة ومع واآلباء، واألمهات واألبناء، األزواج

 ويقظته، نومه و جسمه، وأعضاء نفسه خاصة يف اإلنسان مع

 قاعدة تدخل ذلك لك و للعدل، جمال كذل لك فيف …وكاسه وأكله
  .العدل

 اكنت أيا اإلنسان، حياة يف عميل مقت  ما لك به يعين فالترشيع
، املقت هذا نوع اكن وأيا اإلنسان، هذا صفة  لكية قاعدة فلك وجما

 فيه مجاخت، أو أفراًدا، اإلنسان حياة يف سلواكً  أو فعًال  أو أثًرا تقت
  .الترشيع من نوع ويه ،" الترشيعية اللكيات"  من الريسوىي عند

 لكها، احلياة يمأل ، الشامل بمعناه اإلساليم الترشيع أن بني ثم 
 بقواعده بل واملحدودة، املحددة بأحاكمه ليس جوانبها، ويستوعب

  .ومقاصده ومبادئه ولكياته،

 نمافإ اللكم، جوامع أويت قد وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول اكن وإذا
ي الكريم القرآن من قبس ذلك  جممع(  لكه اعتباره يمكن ا

 ) اللكم جوامع

 :املحكمات اآليات

 أن فيه مبينا واحكفصيل اإلحاكم بني القرآن آليات مبحثا عقد ثم
 آيات فصلت ثم أحكمت، آيات عن عبارة هو الكريم القرآن جمموع

 فهو بري،خ حكيم ن من ذلك ولك تفصيلها، وقع ثم إحاكمها، تم
ي   .خبربته املفصالت وفصل حبكمته، املْحكمات أحكم ا

 وأمهات أصول ويه العزيز، الكتاب عمدة يه املحكمات وأن
 احكفصيالت من هلا، خيضع أو عنها يتفرع أو فيها يندرج مما لغريها،

ين فمجمل. واحكطبيقات واجلزئيات  هذه بل مؤسس ورشيعته ا
  .امنه ونابع اللكيات املحكمات

 بل سابقة اللكية املحكمة اآليات جاءت واحكبليغ، احكزنيل وخبصوص
رجة تركز امليك فالقرآن احكفصيلية، األحاكم آيات  بل األو با

 بعض إىل باحكدريج يتطرق بدأ ثم. العامة واألحاكم واملبادئ اللكيات
 األحاكم وأما املكية، املرحلة أواخر املفصلة، غري العملية األحاكم

 املرحلة يف ـ تقريبا لكها أو ـ معظمها نزل فقد واحكطبيقية احكفصيلية
، القرآن و املدنية  السنة يف تفصيال أكرث بدرجة جاءت ثم املد
  .اجبوية

 درجة بل ليست واللكيات األصول هذه كون عليه، احكنبيه جيدر ومما
 يتها،وأولو رتبتها حيث من وال وعمومها، لكيتها حيث من ال واحدة،

 وأشمل، أعم وبعضها ذلك، دون وبعضها وأبل، أو بعضها بل
 وبعضها بعض، يف مندرجا بعضها يكون وقد. ذلك دون وبعضها
 كربى، جزئيات فمنها اجلزئيات، يف يقال وكذلك. بعض عن متفرخ
 لكيات بمثابة تكون قد الكربى واجلزئيات. صغرى جزئيات ومنها
  .بها املتعلقة أو عنها تفرعةامل الصغرى، اجلزئيات من لعدد

  

به للقرآن أن املبحث هذا يف بني ثم  مضامينه عرض يف املتمزية أسا
 مكوناته بكل البرشي الكيان ويعالج خياطب فهو وظائفه، وأداء

لك واحدة، دفعة متطلباته وبكل  الواحد املوضع يف ـ فيه تمزتج و
 والعالج، اجلةللمع متعددة عنارص أو للخطاب، متعددة عنارص ـ



 مع القصص وجتد الترشيع، جزئيات مع العقيدة أسس فتجد
 مشاهد وجتد واجار، اجلنة ذكر مع املنطيق احِلَجاج وجتد املواعظ،
ف مع الطبيعة  .…العبادة تكا

 ضمن أو واألنبياء، الرسل لسان بل جاء اللكيات هذه من فكثري
 ومجيع. ورشائعهم كتبهم يف عما حاكية جاء أو ومواقفهم، صفاتهم

ب، الصيغ هذه  واحكوجيه احكعليم: ومقتضاها مرماها واألسا
  .والترشيع

 مبادئ شلك بل تقريرية، خربية بصيغ القرآنية اللكيات تأ وقد
: األنعام[} وُْسَعَها إِالَّ  َغْفًسا نَُكلُِّف  الَ {: تعاىل قو يف كما وقواعد

152].  

 أوامر(  واجيه لألمر الرصحية لصيغبا أيضا القرآنية اللكيات وتأ
َمرَ  قُْل {:تعاىل قو مثل) لكية ونواهٍ  لكية

َ
ِّ  أ : األعراف[} بِالِْقْسِط  َر

ْ  َوالَ {:اجوايه يف وقو]. 29 } َنَطنَ  َوَما ِمنَْها َظَهرَ  َما الَْفَواِحَش  َيْقَرُبوا
  .[151: األنعام[

 يف تضمينها خالل من وتمريرها، اللكية املعا تقرير يأ وقد
  :ذلك من واملرشوعة، املطلوبة األدعية

اَط  اهِدنَا} َ  الطلب ويعلم يقرر دخء وهو ،]6: الفاحتة[} الُمستَِقيمَ  الرصِّ
ائم  .واالستقامة اهلداية طريق لسلوك املستمر والسيع ا

 :اللكيات مفهوم

 أو باللكيات، أعنيه ما إن: "بقو باللكيات عرف املبحث هذا و
 اليت املجردة، العامة والقواعد واملبادئ املعا هو األساسية، اللكيات

 ترشيعات من عليها وينبين عنها ينبثق ملا ومنبًعا أساًسا تشلك
ف تفصيلية   ."تطبيقية وضوابط أحاكم ومن عملية وتكا

 باألصول الصنفني عن احكعبري وجيزي اجلزئيات، عنده يقابل ما فيه
 األصو باملعىن فقط وليس والفروع، لألصول لعاما باملعىن والفروع
ي الفقيه، ة األدلة(  فقهية أدلة يف األصول حيرص ا  ،) األصو
  .فقهية أحاكم من عليه تدل فيما الفروع وحيرص

 وتعين عقدية، وتصورات معتقدات عنده تعين األصول أو فاللكيات
 وقواعد مة،خ ومقاصد أخالقية، قيًما وتعين فطرية، عقلية مبادئ

 .ترشيعية

ها االحتاكم يمكن اللكيات، وهذه  نهاية ال فيما منها واالستمداد إ
 لك و يوم لك يف وتتاكثر جتدُّ  اليت واملشالك واحلوادث القضايا من 

  .فيه ورصيح به خاص حكم  ليس مما ماكن،

 أكرب لكيات منها، بمجموعة أو بمجموعها، تعطي اللكيات هذه إن بل
 وهذه اإلساليم، للترشيع الكربى واملقاصد العليا املبادئ يه عم،وأ

 ـ اجبوية السنة يف وارد وبعضها ـ الكريم القرآن يف مبثوثة اللكيات
  .لكها املزنلة والرشائع الكتب بني املشرتك اخكابت القسم ويه

 :األديان خمتلف بني املشرتكة اللكيات

 بني املشرتكة اللكيات ناولت: األول الفصل من اخكالث املبحث و
لة صادرة مجيعها باعتبار املزنلة الكتب  رب تعاىل اهللا من  وَمزنَّ

 واحد، ولغرض إنسان، هو حيث من اإلنسان  إىل وموجهة العاملني،
ا{ اإلنسان هداية هو إِمَّ

تِيَنَُّكم فَ
ْ
ينِّ  يَأ   . [38: اكقرة[}..ُهًدى مِّ

 آدم من اإلنسان، هو اإلنسان مدا وما اإلنسان، هو موضوعها دام وما
 فيها يشرتك كثرية أشياء هناك تكون أن بد فال آدم، و آخر إىل

  .ومجلتها أصوهلا يف األقل بل اجاس، فيها ويتساوى اجاس،

 املرغوبة، الشهوات وكذلك باألبدان، املتعلقة واآلفات فاالحتياجات
 نفسية خالتوتفا أحوال من عليها يرتتب وما املكروهة، واآلالم

. الزمان أول من عليه اكنت ما بل اآلن يه …فعلية وترصفات
 تغريات ونرسد نرصد أن نستطيع األمور، هذه لك يف ولكن

ب يف واألشاكل، املظاهر يف تتوقف، وال حت ال واختالفات  األسا
رجات يف واألدوات، الوسائل يف واألنماط،  …واألولويات ا

يِن  مِّنَ  لَُكم رَشَعَ {: جهة فمن ِّ َّ  َما ا ِي نُوًحا بِهِ  َو
َّ وَْحيْنَا َوا

َ
 أ

َْك  َ
يْنَا َوَما إِ َ  إِبَْراِهيمَ  بِهِ  وَصَّ َ  َوُمو  ومن ،]13: الشورى[}… وَِعي

  .[48: املائدة[} َوِمنَْهاًجا رِشَْعةً  ِمنُكمْ  َجَعلْنَا ِللُكٍّ { أخرى جهة

 ونوحا حممد يا ووصيناك: املعىن: " العر بن بكر أبو القا قال
 ويه الرشائع، فيها ختتلف ال اليت األصول يف يعين واحدا، دينا

 تعاىل اهللا إىل واحكقرب واحلج، والصيام، والزاكة، والصالة، احكوحيد،
ه، واجلارحة القلب يُرد بما والزتلف األعمال، بصالح  والصدق، إ
 والقتل، الكفر، ريموحت الرحم، وصلة األمانة، وأداء بالعهد، والوفاء

 كيفما احليوانات بل واالعتداء ترصفت، كيفما للخلق واإلذاية
ناءات واقتحام]) 1([اكن،  رُشِعَ  لكه فهذا.. املروءات خبرم يعود وما ا
 )[2))([األنبياء ألسنة بل خيتلف لم متحدة، وملة واحًدا دينا

 تزكية زنلة،امل والكتب الرساالت لك يف اخكابتة املشرتكة األسس ومن
 تزر ال(  قاعدة وكذا وأبىق، خري ألنها اآلخرة وإيثار نفسه، اإلنسان

 . ( أخرى وزر وازرة

خة إرشاد ومنها   .اهللا أمر وإىل اهللا بأمر للهداية ا

 هللا وعبادة والزاكة الصالة و. اخلريات فعل اجاس وتعليم اخلري ونرش
 باجلهاد األمر و اإلفساد، ومنع اإلصالح تثبيت ومنها. وحده

 بني ورخيتها حفظها مشرتك اخلمس الرضوريات وأن. هللا واملجاهدة
  .وامللل األديان خمتلف

  

 وعناوينها الكربى لكياتها عند يقف ال والرشائع، امللل بني واملشرتك
 والترشيعات األحاكم من العديد يضم بل األساسية، وحماورها العامة

 .العملية

 :القرآن لكيات

 باحكصنيف الاكتب تناول وكه الكتاب صلب وهو اخكا فصلال و
  :أصناف أربعة إىل صنفها القرآن،حيث لكيات: واكيان

  .العقدية اللكيات: األول الصنف



  .املقاصدية اللكيات: اخكا الصنف

  .اخللقية اللكيات: اخكالث الصنف

  .الترشيعية اللكيات: الرابع الصنف

 :العقدية اللكيات

" ب رشد ابن تعبري حبسب يتعلق ما العقدية اللكيات يف لفتناو
 والشقاء األخروية وبالسعادة وباجبوات، وتعاىل، تبارك باهللا اإلقرار

 )[3"([ األخروي

 تشلك املعرفة هذه وخرياته، ونعمه وصفاته، تعاىل اهللا معرفة أن مبينا
 ترشييعال املقت بداية أي البرشي، السلوك توجيه يف اكداية نقطة

 علينا تميل وخرياته، صفاته خالل من باهللا فمعرفتنا. اإليمان لعقيدة
 الشأن وكذلك وعبادته، تعاىل شكره وهو أال والالزم الالئق السلوك

 .اآلخرين األصلني يف

 :املقاصدية اللكيات

 أحسن أيكم بلوكم: أوهلا:منها أربعة املقاصدية اللكيات يف وأورد
 ودرء املصالح جلب:وثاخكها والزتكية ليماحكع: وثانيها عمًال،

 . بالقسط اجاس قيام املفاسد،ورابعها

 :اإلحسان يف احكنافس مقصد

 واملوت، احلياة وخلق اإلنسان خلق من القصد أن تبني األو فاللكية
 ابتالء هو إنما فيها، وما السماوات وخلق عليها، وما األرض وخلق

ء، وال وحيسن ،ويستفيد يترصف بأن لإلنسان وتكليف  ي
 واجفع، واخلري اإلحسان يف اجاس يتنافس أن بل يفسد، وال ويصلح

َبْلَُوُكمْ { يُُّكمْ  ِ
َ
ْحَسنُ  ك

َ
  .{َقَمالً  أ

(  قاعدة جاءت هنا ومن باإلحسان، اإلحسان مقابلة اإلحسان، وأول
 اهللا عبادة هو إحسان، لك وباب اإلحسان، رأس واكن).  املنعم شكر
 من فرع هو لغريه، أو لصاحبه نافع، عمل صالح،ولك عمل ولك تعاىل،

ي اإلحسان   .اإلنسان ألجله وابتىل اإلنسان،  خلق ا

 يكون أن يه احكقوى، من والغاية العبادة، من الغاية يه واحكقوى
 .ولغريه  أحسن هو بما يترصف وأن أحسن، اإلنسان

  :والزتكية احكعليم

  والزتكية احكعليم: مةمه يف تتجىل اخكانية واللكية

 لرسالة اجلامعان الوصفان هما الصالح، والعمل اجافع العلم أن ذلك
رجة ينصبَّان وهما إرساهلم، ومقاصد األنبياء ، با  العنرص بل األو
اتية، وحاحكه ذاته يف البرشي الكيان وبل البرشي  هو هذا ألن ا

 فساد للك أو وإصالح، صالح للك األول واملنطلق األول املناط
لك وإفساد، عوات الربانية اهلداية يف ومركزيا أساسيا اكن و  وا
 عند تقف ال ورشائعهم ومقاصدهم األنبياء دعوات ولكن اجبوية،

  .اجلانب هذا بل تقترص وال احلد هذا

 :املفاسد ودرء املصالح جلب

 تلخص واليت املفاسد، ودرء املصالح جلب يف تتمثل اخكالث واللكية
 ـ كذلك والسنة ـ القرآن يف ما فلك الربانية، الرشيعة مقاصد
 أو لكية أومفاسد، مفسدة ودفع أومصالح، مصلحة جلب إما متضمن
 باخلري الرشع يف ذلك عن احكعبري وجاء.مبارشة غري أو مبارشة جزئية،
 وعَمُل  واإليمان والسيئات، واحلسنات والرض، واجفع والرش،

 بها جاء اليت الكربى الفريضة أن إىل شارةاإل جتدر كما الصاحلات،
 باملعروف األمر(  فريضة ويه بعدهم، من ألتباعهم ومحَّلوها األنبياء،

 ودرء املصالح جلب عن آخر تعبري إال يه ما ،) املنكر عن واجيه
  .املفاسد

ه االنتباه جيب ما أهم ومن      اليت واملفاسد املصالح موضوع يف إ
 عموم هو واأللفاظ، الصيغ بمختلف الكريم القرآن عنها حتدث

 املفاسد وعموم ونفع، وخري صالح هو ما للك واستغراقها املصالح
 األجناس جلميع شاملة فيه ، ورضر ورش فساد هو ما للك واستغراقها
 يف أو املصالح يف سواء واملقادير، واملراتب واألشاكل واألصناف

  .املفاسد

 مصلحة أن: " هو املصالح أجناس ترتيب يف اإلمجايل العام والقانون
 بل مقدمة القلب ومصلحة املال، مصلحة بل مقدمة اكدن

 ([4. "([اكدن مصلحة

 :بالقسط اجاس قيام

 من وعريض كبري مقصد فهو  بالقسط، اجاس قيام: الرابعة اللكية
كتور برر وقد الرشائع، ووضع الكتب وإنزال الرسل بعث مقاصد  ا

 القرآن بكون السابق املقصد يف تضمنه رغم باحلديث فرزه الريسوىي
 متمزي بشلك به واعتىن اكفة، الرسل كعث خًما مقصًدا جعله الكريم
  .وخطورته سعته ومدى القسط أهمية أيضا ثم لالنتباه، الفت

 اجاس إعطاء و اخلصوم، بني احلكم يف ينحرص ال والقسط
 جمال، لك و ء لك يف مطلوب هو وإنما والعدل، باجصفة حقوقهم

ين، كتابة يف القسط: مثل  يف والقسُط  به، واحكرصيح إمالئه و ا
 اكفة يف اجاس بني احلكم يف والقسط املقتتلني، بني اإلصالح
 والوزن، والكيل.الشهادات أداء يف والقسط ومنازختهم، خالفاتهم
تاىم يف والقسط   .وحقوقهم ا

 املجاالت، مجيع و اجاس، وجلميع اجاس، لك من مطلوب والقسط
 ويترصفون به، وحييون ألجله، ويقومون به، يقومون: احلاالت لك و

 .بظله بمقتضاه،ويتنعمون

 أو العدل، وجمتمع القسط حياة إقامة: ومطلوبها الرشيعة فمقصود
 ." العدل وزارة"  جمرد وليس"  العدل جمتمع: " إقامة املقصود: جقل

 :ةاخللقي اللكيات

 ومجعها اخللقية اللكيات: تناول اخكا الفصل من اخكالث املبحث و
 صفة أو خلق، هو ما لك معتربا االستقامة، ولكية احكقوى لكييت يف

 بمفرده ـ خلق فلك لكية، قضايا بطبيعتها فاألخالق يلك، فهو خلقية،
 خلق لك أن أي احلياة، يف ومنهجا السلوك يف نمطا يمثل ـ غريه مع أو
  .لكية سلوكية قاعدة وه



ين  وختليق، أخالق هو إنما ورشائعه، وظائفه وجممل جوهره يف وا
لك ين إن: قالوا و  عليك زاد اخللق يف عليك زاد فمن ُخلق، لكَّه ا

ين يف  .ا

 وإذا اإلسالمية، الرشيعة نظام يف املركزية الفضيلة يه واحكقوى
 به يقوم بما تقوم هافإن اجفوس، يف راسخا ُخلقا وأصبحت سادت،
،  والقا املراقب،والرش واحلارس املرشد، واملعلم،والواعظ املر
 …والوايل

 واالستكبار واملخادعة، املغاكة تسود تنهزم، أو تنعدم وحينما
  .واإلفساد واالستبداد واالستئثار،

 املتقني نمط: اجاس من نمطان وعليهما مساران، واحكقوى والفجور
  .اجاس أكرث يتأرجح وبينهما الفجار، املفسدين نمطو األبرار،

 ملعا اجلامعة األساسية، اخللقية الصفات إحدى فيه االستقامة وأما
ين   .وآدابه أحاكمه من حي ال ملا واملوجهة ومقاصده، ا

 واإلنصاف، والعدل، والزناهة، واإلخالص، الصدُق،: االستقامة فيف
 وال احكواء بدون ألصحابها احلقوق وأداء ،واألمانة،واالعتدال والوفاء،

  .مراء

 واإلفراط، والزور،،واالحنراف، الكذب،واخليانة،: اجتناب ومنها
 وإخالِف  واملكر،واحكدليس، واخلداع، واحكفريط،والغش، والطغيان،

 …وحقوقَهم أشياَءهم اجاس وخبِس  والعهود، الوعود

ين فيه ين لكه، ا ين. لكها راألمو يف االستقامة هو وا  إنما لكه ا
 وعمل مستقيم، ولسان مستقيم، وفكر مستقيمة، عقيدة: هو

ي)  املستقيم الرصاط(  هو وهذا مستقيم،   .اهللا رسل به جاء ا

 بفرائضه اإلساليم، الترشيع أن إىل املؤلف أشار باألخالق عالقة و
 نيتقن هو إنما ومستحباته، ومكروهاته،وآدابه ومندوباته وحمرماته،
  .األخالقية والقيم لألخالق عميل وترصيف

 :الترشيعية اللكيات 

 ويقصد لكيات، سبع يف الترشيعية اللكيات أمجل الرابع املبحث و
 بتفريع مبارشا اتصاال املتصلة والقواعد املبادئ الترشيعية، باللكيات
رجة فيه العملية، األحاكم  للسلوك قواعد وضعت األو با

 وإباحة وإجياب وحتريم حتليل من حيتاجه وما يالبرش واحكعامل
 …وتنظيم وضبط

ة قواعد يه أي  الستمداد مبارشة مرجعية قواعد كربى، فقهية أصو
  .العملية الرشعية األحاكم

 مبادئ ضمن وسعة، لكية األكرث يه رأيه حسب السبع واللكيات
 :يف وتتمثل. وقواعده اإلساليم الترشيع

 ري،والتسخ اإلباحة األصل-

 .اهللا حرمه ما إال حتريم وال اهللا رَشعه ما إال دين ال-

 (يتبع(اخلبائث وحتريم الطيبات حتليل ـ

 

 

 




