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العزيز سياسةُ عمرَ بنِ عبدِ
ةِ بناءً عىل قوله: يف سنِّ األنظمَ
ثُ للناس أقضية دَ «حتُ

بقدر ما أحدثوا من الفجور»

إعداد
األمري الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود

األستاذ املساعد يف قسم السياسة الرشعية
باملعهد العايل للقضاء

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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١٣ 

ث  دَ تعد مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -رمحه اهللا-: «حتُ
السياسة  مفاتيح  من  الفجور»  من  أحدثوا  ما  بقدر  أقضيةٌ  للناس 
الناس،  عن  احلرج  وترفع  تعرس،  وال  تيرس  أنظمة  سنّ  يف  الرشعية 
ويأيت هذا البحث حماولةً لتأصيل هذه املقولة وتقعيدها، باإلضافة إىل 
النظام،  وتقييدات  املصالح،  إطالق  بني  التعارض  رءِ  دَ يف  تطبيقاهتا 
البحث  يستعرض  كام  املباح،  وتقييد  اإلمام  بترصفات  ذلك  وعالقة 
وكميتها؛  األنظمة  نمط  توجيه  يف  املقولة  هذه  إعامل  يكون  كيف 
لالحتياط للمصالح ورعايتها، مع رضب بعض األمثلة والتطبيقات، 

وتنزيلها عىل الواقع املعارص.

 



١٥ 

املقدمة

إن احلمد هللا نحمده، ونسـتعينه ونسـتهديه، ونعـوذ باهللا من رشور 
أنفسـنا ومن سـيئات أعاملنا، من هيدِ اهللاُ فال مضلّ له، ومن يضلل فال 
هاديَ له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممداً 

عبده ورسوله.
أما بعد:

فـإن مـن اخلصائـص التـي خصَّ اهللا هبـا الرشيعـة اإلسـالمية، أن 
جعلها سـمحاء حنيفية تقوم عىل السـهولة والرفق، وتدعو إىل التيسري 
والتخفيـف، ورفـع احلـرج، واملشـقة عـن املكلفني، ومن ثـم فاضت 
ناً  بأحكام الرمحة للعاملني مجيعاً، فقال سبحانه وتعاىل بطريق احلرص، مبيّ
 (d  c         b  a  `) :اهلدف من بعثة رسول اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص
[األنبيـاء: ١٠٧]؛ وهتدف الرشيعة إىل حتقيـق مصالح املكلفني يف العاجل 
واآلجـل، حيث راعـت أحواهلم املختلفة واملتفاوتة قـوةً وضعفاً، وما 
يطرأ عليها من أعذار، ومن ثَمَّ جاءت التكاليف الرشعية مناسبة لكل 
هـذه احلاالت، بام يتفـق مع املصالـح الرشعية، وحيافظ عـىل املصالح 
الدنيويـة واألخرويـة هلم، ومن تلـك األمور التي راعت سـنَّة اهللا عز 
وجـل يف دوام تغريّ األحوال، ترشيع أدواتٍ ووسـائلَ وضوابطَ لرفع 
احلرج والتوسـعة والتيسـري، وهي مـن أهم مقاصـد العمل احلكومي 
بعامة، وسنّ األنظمة والتنظيامت بخاصة، وقبل ذلك وبعده يأيت طلب 
، وعدم االعتامد باسـتقالل عىل األسـباب أو  التوفيق من اهللا عزَّ وجلَّ
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 ١٦

االغـرتار هبا، فتوفيق اهللا هو عامل النجاح األسـاس والصحيح الذي 
هيمله كثريون اليوم، وال يعرف قيمته احلقيقية إال القليل(١).

إن مسـألة رفع احلرج والتيسـري عىل الناس عىل مسـتو ترصفات 
الدولة املعارصة هي أحد جوانب مشـكلة السـلطة السياسـية املتمثلة 
يف معضلـة إجيـاد التـوازن بني املصالـح الفردية واملصالـح اجلامعية يف 
املجتمـع، الـذي جتسـد الدولـة رغباتـه، فالدولة تترصف باسـتخدام 
السـلطة التي تسـتطيع هبـا فرض أوامرهـا عىل أفـراد املجتمع، بحجة 
قصـد الصالـح العـام، وباعتبارهـا قوة قـادرة عىل جتسـيد طموحات 
الرعية، وأهنا خادمة للفكرة التي قامت عليها الدولة والتي متثل مستند 
رشعيتها(٢)، ويعني هذا أن مصالح الفرد ومصالح املجموع يف الدولة 
تشـكالن طريف نزاع يف مشـكلة حتصيـل التوازن السـليم بني املصالح 
الفرديـة واملصالح اجلامعية، ويتوقف عىل حل هذه املعضلة مد قدرة 
أنظمـة الدولة يف املجتمع عىل إجياد هذا التوازن واالنسـجام املطلوب 

بينهام، وهو نفسه يمثل التوازن بني السلطة واحلرية.
ومن هذا املنطلق يأيت االهتامم بالسياسـة الرشعيـة للخليفة العادل 
عمـر بـن عبدالعزيز -يرمحـه اهللا- من جهـة أنه حاكم عـامل نجح عىل 
أرض الواقـع يف جتديـد أمـر هـذا الدين، والتيسـري عىل النـاس ورفع 
احلرج عنهم، وحتقيق التوازن املنشـود بـني املصالح الفردية واملصالح 
اجلامعية يف الدولة، باإلضافة إىل التنمية االقتصادية العالية. وعىل وجه 
(١) مقتبسـة بتـرصف مـن مقدمـة خطـاب حسـن السـيد حامـد، قاعـدة الـرضورات تبيح 
م بمجلـة األصول  املحظـورات وتطبيقاهتـا املعـارصة يف الفقـه اإلسـالمي، بحـث حمكَّ

والنوازل، العدد الثاين، ١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م.
(2) Burdeau، Georges (1950). - Traité de Science politique، tome III: le Statut du Pou-

voir dans l'Etat. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 2 N°2، Avril-juin 
1950. pp. 374-375.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1950_
num_2_2_19167

 



١٧ 

اخلصـوص يف منهج عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- يف سـنّ األقضية 
واألنظمة، وما يدخل يف حكمها، وهو حمور هذا البحث.

مسألة البحث:
دراسة مد إمكانية استثامر أسس الفكر السيايس للخليفة العادل عمر 
ث للناس  دَ ابـن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- ومعاملـه، واملتمثل يف مقولته: «حتُ
أقضيةٌ بقدر ما أحدثوا من الفجور» يف صياغة أساس يصلح ليكون أصالً 
لسياسـة رشعية يف سـنّ األنظمة االجتهادية والسياسات العامة من جهة 

النطاق واملد وكمية األنظمة االجتهادية والسياسات العامة. 
منهج البحث:

يعتمد البحث عىل االستقراء الناقص واملنهج التحلييل واالستنباطي 
وذلـك بعـرض املوضـوع عـىل منظـور السياسـة الرشعية، ودراسـته 
دراسـة أصولية؛ السـتنباط أسـس ومعامل منهـج عمر بـن عبدالعزيز 
يف سـنّ األنظمة وممارسـة احلكم، ثم مقارنته مقابـل األمثلة املعارصة 
والتطبيقـات املاثلـة، وذلـك بعد اسـتقراء القـدر الكايف مـن املصادر 

العلمية يف موضوع البحث. 
خطة البحث:

يتكـون البحـث مـن مقدمـة وأربعـة مباحـث، املبحـث األول يف 
تأصيل املقولة العمرية(١)وتقعيدها يف سنّ األنظمة، واملبحث الثاين يف 
ضوابط املصلحة يف سنّ األنظمة، واملبحث الثالث تقييد املباح وحترير 
مرشوعية األنظمة، واملبحث الرابع السياسة الرشعية يف سنّ األنظمة، 

ثم نتائج وحمصلة وخامتة. 

(١) نسبة للخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا-.

 



 ١٨

املبحث األول
تأصيل املقولة العمرية يف سنّ األنظمة وتقعيدها

التمهيد:
يف أول لقاء مع األمة بعد استخالفه صعد عمر بن عبدالعزيز املنرب، 
وحدد منهجه وطريقته يف سياسة األمة، فقال: «أما بعد، فإنه ليس بعد 
نبيكـم نبي، وال بعـد الكتاب الـذي أُنزل عليه كتـاب، أال إن ما أحل 
ذ، أال وإين  اهللا حالل إىل يوم القيامة، أال إين لسـت بقـاضٍ ولكني منفّ
لسـت بمبتدع ولكن متبع، أال إنه ليس ألحد أن يُطاع يف معصية اهللا»، 
ثم حدد سياسـته يف التعامل مع عامة الناس وبنيّ أسـاس العالقة بني 
احلاكـم واملحكوم فقال: «أهيا الناس، مـن صحبنا فليصحبنا بخمس، 
وإالّ فال يقربنا: يرفع إلينا حاجة من ال يستطيع رفعها، ويعيننا عىل اخلري 
بجهده، ويدلنا عىل اخلري وإىل ما هنتدي إليه، وال يغتابنّ عندنا الرعية، 
وال يعرتض فيام ال يعنيه». ثم بني سياسـته املالية واالقتصادية لرفاهية 
الرعيـة والنـاس فقال: «وإن هذه األمة مل ختتلف يف رهبا عز وجل، وال 
يف نبيهـا ملسو هيلع هللا ىلص، وال يف كتاهبـا، وإنـام اختلفوا يف الدينـار والدرهم، وإين 
». ثم رفع صوته حتى  ، وال أمنع أحـداً حقاً واهللا ال أعطـي أحداً باطالً
أسـمع الناس فقال: «يا أهيا النـاس، من أطاع اهللا وجبت طاعته، ومن 

عىص اهللا فال طاعة له»(١).
(١) ابـن اجلوزي، احلافظ مجال الدين أيب الفرج عبدالرمحن، (١٣٣١هـ) سـريةعمربنعبدالعزيز، 
نسخه وصححه ووقف عىل طبعة حمب الدين اخلطيب، مطبعة املؤيد، مرص، ص(٥١-٥٧)
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١٩ 

وتظهر هذه اخلطبة بعض جوانب السياسـة الرشعية التي قرر عمر 
ابن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- اتباعها يف احلكم وهي: 

: االلتزام بالكتاب والسـنة، وأنه غري مسـتعد لالسـتامع إىل أي  أوالً
جدل يف مسائل الرشع والدين عىل أساس أنه حاكم منفذ، وأن الرشع 
ٌ من حيثُ حتليل ما أحل اهللا، وحتريـم ما حرم اهللا، ورفضه للبدعة  بَـنيِّ

واآلراء املحدثة. 
: حـدد ملن يريد أن جيالسـه مـن رعيته أن يكـون التصاله معه  ثانيـاً

رشوط هي: 
أن يرفـع إليـه حاجة مـن ال يسـتطيع أن يصـل إىل اخلليفة، أي . ١

أنـه جعل املقربني منه مهـزة وصل بينه وبني من ال يسـتطيعون 
الوصول إليه، فيعرف بذلك حوائج الناس، وينظر فيها.

أن يعينه عىل اخلري ما استطاع.. ٢
٣ . . وأن ال يغتاب عنده أحداً
أالّ يتدخل أحد يف شؤون احلكم، وفيام ال يعنيه(١). . ٤

كانت سياسـة عمر بن عبدالعزيز -يرمحـه اهللا- التي ذكرها يف أول 
لقاء له مع الرعية وأهل احلل والعقد يف املسـجد بعد بيعته، تسـري عىل 
كتاب اهللا وسنة رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص، وكان بذل الوسع واالجتهاد يف التوسعة 
عـىل النـاس ورفع احلرج عنهـم والتيسـري عليهم بكل ما ليـس فيه ما 
خيالـف رشع اهللا أمـراً سـهالً وغـري معقد نسـبياً، فاملصالح واملفاسـد 
واضحـة، والتداخـل بينهام قليل، بسـبب بـطء وترية التغـريّ والتطور 
(١) الصاليب، عيل حممد(٢٠٠٧م)، عهد عمر بن عبدالعزيز: نموذج أموي، األربعاء ٢١ رمضان 
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-42-10445. ،١٤٢٨ املوافق ٠٣ أكتوبـر ٢٠٠٧

htm، ١٩ ذو القعدة، ١٤٣٢هـ.

 

ASA
Highlight

ASA
Highlight



 ٢٠

يف واقـع النـاس، بينام اإلشـكال اليوم هـو التداخل غري املسـبوق بني 
املصالـح واملفاسـد، فيـكاد أن ال توجـد مصلحـة إال ومعها مفسـدة 
مصاحبـة، ويـكاد أن ال توجـد مفسـدة إال ومعها مصلحـة مصاحبة، 
وباجلملـة فليـس هناك مصلحة حمضـة إال اجلنة؛ وليس هناك مفسـدة 
ره املصالح واملفاسـد زيادة ونقصاً،  حمضـة إال النار، وما سـوامها تَعتَوِ
كـام أن رسعة التغـريات املاديـة والفكريـة يف هذا العرص تفـوق قدرة 
احلكومات يف اسـتحداث ما يناسب من أنظمة وسياسات وإلغاء غري 
املناسب منها بالرسعة املطلوبة، باإلضافة إىل ضعف قدرة املجتمعات 
عـىل تطوير عـادات وتقاليد جديدة حتفظ للمجتمـع عقيدته وأخالقه 
وهويته ومصاحله إزاء تلك األمور احلادثة وبوتريهتا املتسارعة نفسها، 
فالوقـت املتـاح جللب املصلحة يف األعـامل قبل أن يتغـري حملها فيتغريّ 
حكمهـا أقل بكثري عامّ كان األمر عليه قبل مئة سـنة عىل سـبيل املثال، 
فيرتتـب عىل ذلـك نقـص يف العمل وزيـادة يف احلرج واملشـقة وكثرة 
االختالفات عىل أمور كانت يف السابق حمل وفاق، جاء فيام رواه مسلم 
صُ  مانُ وينقُ عـن أيب هريرة  قال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «يتقاربُ الزّ

.(١)« تَنُ حُّ وتظهرُ الفِ ، ويُلقى الشُّ العملُ
فالدولـة جتـد اليوم صعوبة ومشـقة يف حتصيل التوازن السـليم بني 
املصالح، فمن جهة إذا منع ويل األمر كل مصلحة ألجل درء املفسـدة 
املصاحبـة ضيَّق عىل الناس، ويف املقابل إذا سـمح بكل مفسـدة ألجل 
جلب املصلحة املصاحبة أفسـد الناس؛ األمـر الذي جعل املوازنة بني 
(١) أخرجه مسـلم يف كتاب الفتن وأرشاط السـاعة، باب رفع العلم وقبضه، وظهور اجلهل 
والفتـن يف آخر الزمان (١٥٧) بعـد احلديث رقم (٢٦٧٢). وأخرجه البخاري يف كتاب 
العلـم، باب من أجاب الفتيا بإشـارة اليد والـرأس (٨٥)، ويف كتاب الفتن، باب ظهور 
الفتن (٧٠٦١). وأبو داود يف كتاب الفتن واملالحم، باب ذكر الفتن ودالئلها (٤٢٥٥). 

وابن ماجه يف كتاب الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم (٤٠٥٢). وأمحد (٤١٧/٢).
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٢١ 

املصالح واملفاسـد أكثر تعقيداً، ويتطلب درجة أعىل من العلم، وعدداً 
أكـرب من التخصصات، باإلضافة إىل مسـتو أعىل مـن التجربة، وال 
يزال وضع األولويات احلكومية حسـب مصالح الرعية حمل اختالف 

وجهات النظر بني املؤثرين واملتأثرين.
وترتب عىل ذلك توسـيع النظر وتطويله إىل ما تؤول إليه ترصفات 
الدولة من مصالح ومفاسد إىل جماالت متداخلة أوسع وإىل مدد زمنية 
أطول لضبـط عدم اختالف املآالت عن املقدمات، وقد نبه الشـاطبي 
إىل اختـالف مـآل املصالح واملفاسـد عـن مقدماهتا، فقـال: «النظر يف 
مآالت األفعال معترب مقصود رشعاً، كانت األفعال موافقة أو خمالفة، 
وذلك أن املجتهد ال حيكم عىل فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني 
باإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل املرشوع 
ملصلحة فيه تسـتجلب، أو ملفسـدة تُدرأ، ولكن لـه مآل عىل خالف ما 
دفَع به،  قصد منه، وقد يكون غري مرشوع ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تُ
ولكن له مآل عىل خالف ذلك، فإذا أطلق القول يف األول باملرشوعية 
فربام أد اسـتجالب املصلحة فيه إىل مفسدة تساوي املصلحة أو تزيد 
عليهـا، فيكـون هذا مانعاً من إطـالق القول باملرشوعيـة، وكذلك إذا 
أطلق القول يف الثاين بعدم املرشوعية ربام أد دفع املفسـدة إىل مفسدة 
تسـاوي أو تزيد، فال يصح إطالق القول بعـدم املرشوعية، وهو جمال 
للمجتهد صعب املورد عـذب املذاق، حممود الغب، جارٍ عىل مقاصد 

الرشيعة»(١).
لذا فاألنظمة التي تُسـنّ وفق تقدير املصالح واملفاسد، وملا فيها من 
عمق التأثري عىل غالبية الناس وسعته وطول أمده، ال مناص من النظر 
(١)  الشـاطبي، إبراهيم بن موسـى بن حممد اللخمي (١٤١٧هـ)، املوافقات، الطبعة األوىل، 

السعودية، اخلرب: دار ابن عفان، ١٧٧/٥ و١٧٨.
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 ٢٢

الدقيـق يف مآهلـا، فال بـدَّ من االحتياط مـن التضييق عـىل الناس بمنع 
وصوهلم ملصالح مرشوعة أو إفسـاد الناس بتيسري السبل للوصول إىل 

مفاسد ممنوعة.
وألجـل ذلك؛ ومن هـذا املنطلق، يأيت االهتامم بالسياسـة الرشعية 
للخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- وعىل وجه اخلصوص 
يف منهجه يف سنّ األقضية واألنظمة، وما يدخل يف حكمها، وهو حمور 

هذا البحث.
رية لسنّ األنظمة: مَ تأصيل املقولة العُ

ولعـل من أهـم الضوابط الرشعية التي جتدر اإلفـادة منها للحفاظ 
عىل أن يكون يف سـنّ األنظمة رفع للحرج عن الناس، وتوسعة تكون 
سـبباً لتوفيـق اهللا، هـي ما اشـتهر وانتـرش عند النـاس من أثر ينسـب 
ث  دَ للخليفـة العادل عمر بـن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- وهـو قوله: «حتُ

للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»(١).
(١)  ممـن نقـل هذه املقولة: متن الرسـالة، أبو حممـد عبداهللا بن (أيب زيـد) عبدالرمحن النفزي 
القريواين املالكـي، (ت٣٨٦هـ)، بريوت، دار الفكر، (ص١٣٢). املقدمات املمهدات، 
أبـو الوليـد حممـد بـن أمحـد بـن رشـد القرطبـي، (ت٥٢٠هــ)، بـريوت، دار الغـرب 
اإلسـالمي، الطبعـة األوىل، ١٤٠٨ هـ-١٩٨٨م، (٣٠٩/٢). الفـروق = أنوار الربوق 
يف أنـواء الفـروق، أبـو العباس شـهاب الدين أمحـد بن إدريـس بن عبدالرمحـن املالكي 
الشـهري بالقرايف، (ت٦٨٤هــ)، بريوت، عامل الكتـب، (١٧٩/٤). االعتصام، إبراهيم 
بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي، (ت٧٩٠هـ)، حتقيق: سليم بن 
عيد اهلاليل، السـعودية، دار ابن عفان، الطبعـة األوىل، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م، (ص٥٥). 
البحر املحيط يف أصول الفقه، أبو عبداهللا بدر الدين حممد بن عبداهللا بن هبادر الزركيش، 
(ت٧٩٤هــ)، دار الكتبـي، الطبعـة األوىل، ١٤١٤هــ-١٩٩٤م، (٢٢٠/١). تبـرصة 
احلـكام يف أصـول األقضيـة ومناهج األحـكام، إبراهيم بن عيل بن حممـد، ابن فرحون، 
برهـان الديـن اليعمـري، (ت٧٩٩هــ)، مكتبـة الكليـات األزهريـة، الطبعـة األوىل، 
١٤٠٦هــ-١٩٨٦م، (١٥٣/٢). الفكـر السـامي يف تاريخ الفقه اإلسـالمي، حممد بن 
احلسن بن العريبّ بن حممد احلجوي الثعالبي اجلعفري الفايس، (ت١٣٧٦هـ)، بريوت،=
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٢٣ 

ثُ للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من  دَ وغالب من نقل هذااألثر: «حتُ
الفجور» نسـبه للخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا-، ونسبه 
آخـرون لغريه، ومنهم عىل سـبيل املثال ابن قيم اجلوزية، وقد نسـبه إىل 
اإلمام مالك بن أنس، قال: وقال حممد بن عبداحلكم: ال يُقىضَ يف دهرنا 
، وقد قال  ورِ وباً من الفجُ ُ وا رضُ ؛ ألنَّ الناس قد أحدثُ بالشهادةِ عىل اخلطِّ

.(١) ورِ وا من الفجُ يةُ عىل نحو ما أحدثُ : حتدثُ هلم أقضِ مالك يف الناسِ
ونسبها ابن فرحون إىل عمر بن عبدالعزيز، كام جعلها من قول ربيعة 
ثُون»(٢)، كام نسـبها له  دِ الـرأي: «وقال ربيعةُ حتدثُ للناسِ أقضيةٌ ملا حيُ

أبواألصبغ عيسى بن سهل يف كتابه (اإلعالم بنوازل األحكام)(٣).
ونسـبها أبوالوليد بن رشد لعمر بن عبدالعزيز، قال: وقد قال عمر 
ثُ للنـاس أقضية بقدر ما أحدثوا من  دَ ابـن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- حتُ

الفجور. ا هـ(٤).
= دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م، (٧٢/١). والذخرية للقرايف 
(١٢٢/١٢). ورشح الزرقـاين عـىل املوطـأ (٤٤/٤). والتـاج واإلكليـل البـن املـواق 

(٢١٧/٦). والرشح الكبري للدرديري (١٧٤/٤).
(١)  ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، (ت٧٥١هـ) الطرق 

احلكمية، مكتبة دار البيان، (ص١٧٦).
(٢)  ابن فرحون، إبراهيم بن عيل بن حممد، برهان الدين اليعمري، (ت٧٩٩هـ) (١٤٠٦هـ-
١٩٨٦م) تبـرصة احلـكام يف أصـول األقضية ومناهـج األحكام، الطبعـة األوىل، مكتبة 

الكليات األزهرية، (٢٠٩/٢).
(٣)  األسـدي اجليـاين، أيب األصبغ عيسـى بن سـهل بن عبـداهللا، (٤١٣-٤٨٦هــ)، ديوان 
ام، حتقيق: حييى مراد،  طرٍ من سـري احلـكّ األحـكام الكرب: اإلعالم بنوازل األحكام وقَ

دار احلديث، القاهرة، ١٤٢٨هـ، (ص١٦٨).
(٤)  ابـن رشـد القرطبـي، أبوالوليـد حممـد بـن أمحـد، (١٤٠٨هــ-١٩٨٨م)، املقدمـات 
املمهـدات، (ت٥٢٠هـ)، بريوت، دار الغرب اإلسـالمي، الطبعـة األوىل، (٣٠٩/٢). 
وانظـر: اإلتقان واإلحكام يف رشح حتفـة احلكام املعروف برشح ميارة، أبوعبداهللا، حممد 

ابن أمحد بن حممد الفايس ميارة، (ت١٠٧٢هـ)، دار املعرفة، (٢٣٤/٢).
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 ٢٤

ثُ للناس أقضيـة بقدر مـا أحدثوا مـن الفجور،  ـدَ وقـال: «كـام حتُ
فكذلك حتدث هلم مرغبات يف اخلري بقدر ما حدث هلم من الفتور»(١).

ونسـبها الشاطبي إىل عمر بن عبدالعزيز، فقال: فكذلك نقول: كل 
مـا كان من املحدثات لـه وجه صحيح فليس بمذمـوم بل هو حممود، 
وصاحبه الذي سـنه ممدوح فأيـن ذمها بإطالق أو عـىل العموم؟ وقد 
ثُ للنـاس أقضية بقدر ما  دَ قـال عمر بـن عبدالعزيز -يرمحه اهللا-: «حتُ
أحدثوا من الفجور». فأجاز - كام تر- إحداث األقضية واخرتاعها 
عىل قدر اخرتاع الفجار للفجور، وإن مل يكن لتلك املحدثات أصل(٢).
وقـد طعن ابن حزم هبذا األثـر، اعتقاداً منه أن يف هذه املقولة تغيرياً 
ألحـكام الـرشع ال يمكـن أن يصـدر عن حميي السـنة ومميـت البدعة 
اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز فقال: «وأتى بعضهم بعظيمة فقال: 
إن عمـر بن عبدالعزيز قـال: حيدث للناس أحكام بمقـدار ما أحدثوا 
مـن الفجـور». وتعقبـه العالمة أمحد شـاكر منكـراً عدم القـول بتغريّ 
األحـكام بتغريّ األزمـان واألحوال، ومذكراً بأن اسـتحداث األقضية 
مقيد باستحداث الفجور بقوله: «هذه كلمة حكيمة جليلة، ال كام فهم 
ابن حزم، فـإن معناها أن الناس إذا اخرتعوا ألواناً من اإلثم والفجور 
والعـدوان اسـتحدث هلـم حكامهم أنواعـاً من العقوبـات واألقضية 
والتعزيـر -ممـا جعـل اهللا مـن سـلطان لإلمام- بقـدر مـا ابتدعوا من 

 .(٣)« املفاسد، ليكون زجراً هلم ونكاالً
(١)  الشـاطبي، إبراهيم بن موسـى بن حممد اللخمي الغرناطي، (ت٧٩٠هـ)، (١٤١٢هـ-

١٩٩٢م)، االعتصام، حتقيق: حسـن مشـهور آل سـلامن، الطبعة األوىل، السعودية، دار 
ابن عفان، (٤٩/١).

(٢)  الشاطبي، االعتصام، مرجع سابق، (٣٠١/١-٣٠٣).
(٣)  ابـن حزم، أبوحممد عيل بن أمحد بن سـعيد األندلـيس القرطبي الظاهري، (ت٤٥٦هـ)، 
اإلحـكام يف أصـول األحكام، الطبعة األوىل، مقدمة املحقق: الشـيخ أمحد حممد شـاكر، 
قدم له األستاذ الدكتور إحسان عباس، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، (١٠٩/٦-١١٠).
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٢٥ 

وليس املقصود بتغريّ الزمان االنتقال من سنة إىل أخر، أو من عقد 
إىل آخـر، أو من قرن إىل آخر، فليس هذا هو املؤثر، وإنام املقصود تغريُّ 
اإلنسان بتغريّ الزمان، فاملقصود هنا فساد الناس، وتغريّ أخالق الناس 
من الصالح إىل الفسـاد، ومن االسـتقامة إىل االنحراف، ومن األخوة 
ت أخالقهم ينبغي  إىل األنانية، ومن الرمحة إىل القسوة، فالناس إذا تغريّ

. أن تتغريّ الفتو واألحكام لتتامشى مع هذا التغريّ
فتغـريّ الزمـان أمر مهم، وهـو ما جعل علـامء احلنفيـة يقولون عن 
اخلالف بني أيب يوسف وحممد صاحبي أيب حنيفة وبني اإلمام مؤسس 
املذهـب، وقد خالفـاه يف نحو ثلث املذهب أو ثلثـي املذهب كام قيل، 
قالـوا: االختـالف هنا اختالف عـرص وزمان، وليـس اختالف حجة 

وبرهان(١).
وال شـك أن الرشيعة اإلسـالمية فيها سـعة وجمـال للحكام ووالة 
األمـر السـتحداث أنظمـة وقوانـني رشعيـة، وإجـراءات ومعايـري 
تصحيـح  أو  ورفعهـا،  املفاسـد  دفـع  ألجـل  وتعليـامت؛  وقـرارات 

املعامالت وتصويبها، أو االحرتاز واالحتياط للمآالت والغايات.
ام ال ختالـف دلِيـل  ـكّ قـال ابـن األزرق: إِن التّوسـعة هبـا عـىل احلُ
(١)  الرسخيس، حممد بن أمحد بن أيب سهل، (ت٤٣٨هـ)، (١٤٠٩هـ-١٩٨٩م)، املبسوط، 
دار املعرفة، (١٧٨/٨)، واإلمام الزيلعي، عثامن بن عيل، (٢٠٠٠م)، تبيني احلقائق رشح 
، الطبعة األوىل، السعودية، دار الكتب العلمية، (٤٣/١).  لبِيِّ كنز الدقائق وحاشـية الشِّ
احلنفي، حممد اكمل الدين بن حممود، (١٨٣٠م)، العناية رشح اهلداية، تصحيح: حافظ 
أمحـد كبري وآخرون، الطبعة األوىل، اهلند،كلكتا، (١٢٨/٥). الشـوكاين، حممد بن عيل، 
فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، الطبعة األوىل، بريوت، دار 
الفكر (٣٠١/٣). النسـفي، أبو الربكات عبداهللا بن أمحد بن حممود (ت٧١٠هـ)،  البحر 
الرائـق رشح كنز الدقائق (يف فـروع احلنفية)، بريوت، دار الكتب العلمية، منشـورات: 
حممد عـيل بيضون (٢٢٩/٦)، ابن عابدين، حممد أمني بـن عمر(١٤٠٧هـ-١٩٨٧م). 

حاشية ابن عابدين، الطبعة الثانية، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، (٤٦٦/٥).
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 ٢٦

 ّ رايفِ مرشوعيتها بل هو شاهد هلا باالعتبارِ عىل أوضح داللة، وبيّنها القَ
ـوه يكفي منهـا اثنان، أحدمها: أن الفسـاد املنتـرش بعد العرص  جُ مـن وُ
ع  األول موجـب الختـالف احلكـم؛ لكن بحيـث ال خيرج عـن الرشّ
يز  ر والفسـاد. قلت: وهو قول عمر بـن عبدالعزِ ؛ دفعـاً للرضّ يّـةِ لِّ بالكُ
ور»، زاد  جُ وا من الفُ دثُ للنّاس أقضية بقدر ما أحدثُ -يرمحه اهللا-: «حتُ
ـيِّئات واملعامالت  ين: وأحكام بقدر ما حيدثُون من السّ ـيخ عز الدّ الشّ
دت،  واالحتياطات. قال: وهي عىل قوانني األول غري أن األسباب جتدّ

ومل تكن فيام سلف قال املقري: فإذا وجدت وجب اعتِبارها(١).
وإننا يف هذا العرص نعيش يف جمتمعات مكونة من جمموعة منشـآت 
إداريـة دائمـة التطـور والتغريّ والتسـارع يف تغـريّ املصالح واملفاسـد، 
األمر الذي يتطلب تغيرياً مسـتمراً لألنظمـة واإلجراءات والقرارات 
والتعليـامت؛ احتياطاً للمصالح ودفعاً أو رفعاً للمفاسـد. قال الشـيخ 
مصطفى الزرقا -رمحه اهللا-: «قد يكون (تغريّ الزمان) املوجب لتبديل 
األحكام الفقهية االجتهادية ناشئاً عن فساد األخالق، وفقدان الورع، 
وضعف الوازع، كام يسـمونه (فسـاد الزمان)». «وقد يكون ناشئاً عن 
حـدوث أوضاع تنظيمية، ووسـائل مرفقية جديدة، مـن أوامر قانونية 

مصلحية، وترتيبات إدارية، وأساليب اقتصادية، ونحو ذلك»(٢).
وكل ذلـك داخـل يف تغريّ األحـوال الذي يـؤدي إىل تغريّ األقضية 
واألنظمـة، قـال حممـد العلـوي يف معرض كالمـه عن الريسـوين: إن 
دثُ  الريسـوين جعـل املقولة املشـهورة عـن عمر بـن عبدالعزيـز: «حتُ
(١)  ابـن األزرق، حممـد بـن عيل بن حممـد األصبحي األندلـيس، أبو عبداهللا، شـمس الدين 
الغرناطـي، (ت٨٩٦هــ)، بدائع السـلك يف طبائع امللك، املحقق: عيل سـامي النشـار، 

الطبعة األوىل، العراق، وزارة اإلعالم، (ص٢٩٥).
(٢)  الزرقـا، مصطفـى، (ت١٤٢٠هــ)، املدخل الفقهـي العام، الطبعة األوىل، دمشـق، دار 

القلم، (٩٤١/٢-٩٥١).
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٢٧ 

للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور» قاعدة يف باب املقاصد، حيث 
وضـح من خـالل كتابه أن الفـراغ التنظيمي والفقهي يف مسـألة إدارة 
ل عىل الدوام سبباً لتحكم  الشـور وإدارة االختالفات السياسية شكّ
منطق القوة والغلبة، بكل ما يعنيه ذلك من فتن ورصاعات وتصفيات 
ثُ للناس أقضية  دَ دموية، مقدماً أربع قواعد إلدارة الشور، وهي: حتُ
بقدر ما أحدثوا من فجور، سـد الذرائع، املصالح املرسـلة، االقتباس 

من الغري ملا فيه مصلحة وخري(١).
هـذا الفـراغ التنظيمـي والفقهـي يف مسـألة إدارة الشـور وإدارة 
االختالفـات السياسـية جعـل احلاجة داعية إىل سـنّ أنظمـة وفق فقه 
الدولـة واحلكم، ويسـميها الشـيخ حممد رشـيد رضـا (ت١٣٥٤هـ) 
-يرمحـه اهللا- باالشـرتاع اإلسـالمي، واخلالفـة، وحـل سـيايس يبنى 
عىل مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز، فقال: «نريد باالشـرتاع 
مـا يعـرب عنـهُ عندنـا باالسـتنباط واالجتهـاد، ويف عرف هـذا العرص 
بالترشيع، وهو وضع األحكام التي حتتاج إِليها احلكومة إلِقامة العدل 
بـني النّاس، وحفظ األمـن والنظام، وصيانة البـالد، ومصالح األمة، 
مان  وسـد ذرائـع الفسـاد فيها. وهـذه األحـكام ختتلف باختـالف الزّ
ينِيّة واملدنية، كام قـال اإلِمام العادِل عمر  واملـكان، وأحـوال النّاس الدِّ
وا من  يز -يرمحه اهللا-: حتدث للنّاس أقضية بِقدر ما أحدثُ ابـن عبدالعزِ
ـد واملصالح واملضار واملنافِع. فاألحكام  ور. أي وغريه من املفاسِ جُ الفُ
ختتلـف وإن كان الغـرض منها واحـداً، وهو مـا ذكرنا آنِفاً مـن إِقامة 

العدل... إلخ»(٢).
(١)  العلوي حممد؛ الريسوين يدعو ملأسسة نظام الشور، مقال نرش بموقع إسالم أون الين 

بنافذة: (رشعي/ فتاو الناس/ إمامة ونظم).
(٢)  رضـا، حممد رشـيد بن عيل، (ت١٣٥٤هــ)، اخلالفة، مرص، القاهـرة، الزهراء لالعالم 

العريب، (ص١٠١).

 



 ٢٨

وحاصـل األمر أن ثبوت نسـبة هـذه املقولة للخليفة العـادِل عمر 
يز -يرمحه اهللا- وإن كان فيها نظر، إال أن اشـتهار نسـبتها  بـن عبدالعزِ
إليـه، وتلقيهـا بالقبول والعمل هبـا من علامء األمة ممـا يرجح صواب 
نسـبة هذه املقولـة لعمر بـن عبدالعزيـز، وليس يف قول اإلمـام مالك 
ثُ للناس أقضية بقـدر ما حيدثون من  ـدَ -يرمحـه اهللا-: «كان يقـال: حتُ
ثُ للناس أقضية بقدر ما  ـدَ الفجـور»(١)، وقوله: «قد جاء احلديث: حتُ
أحدثـوا من الفجور»(٢)، إال ما يثبت أهنا قيلت قبل اإلمام مالك، وأنه 
، كام نقل ذلك الطاهر بن عاشـور، قال: «فقد  عمل هبا، وجعلها أصالً
تبعـه عىل جعله أصالً كثري من العلامء منهم مالك بن أنس، وكذلك ما 
أحدثه قضاة اإلسـالم وأئمتـه»(٣)، ومع ذلك وألغراض هذا البحث؛ 
يز -يرمحه اهللا-  األهم هو اسـتخدام اخلليفـة العادل عمر بـن عبدالعزِ
هلذه املقولة وهبذا املعنى يف سياسته لألمة وإدارته للدولة، وهو ما ظهر 

ثبوته عنه فيام نقله الفقهاء واملؤرخون وتلقاه علامء األمة بالقبول.
تقعيد املقولة العمرية يف سنّ األنظمة:

هـل يمكن ملقولة اخلليفة العادل عمر بـن عبدالعزيز -يرمحه اهللا-: 
ـدثُ للناس أقضية بقـدر ما أحدثوا من الفجـور» أن تكون قاعدة  «حتُ

فقهية أو ضابطاً لسنّ األقضية، وتقاس عليها األنظمة؟
(١)  أبـو الوليـد سـليامن بن سـعد بـن أيـوب الباجـي، (ت ٤٩٤ه)، املنتقـى يف رشح موطأ 
مالـك، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، ط١، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٤٢٠ه، (ج١، 

ص٤١٤).
(٢)  القريواين، أيب حممد عبداهللا بن عبدالرمحن أيب زيد (٣١٠-٣٨٦هـ)، (١٩٩٩م)، النوادر 
والزيـادات عـىل مـا يف املدونة وغريها من األمهـات، حتقيق حممد األمني أبـو خبزة، دار 

الغرب اإلسالمي، ط١، (ج٨، ص٢٣٦)، (ج١١، ص٥٤). 
(٣)  ابن عاشـور، الطاهر، (١٩٧٨م)، مقاصد الرشيعة اإلسـالمية، تونس، الرشكة التونسية 

للتوزيع، (ص٨٥).
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٢٩ 

لإلجابـة عن هـذا السـؤال ال بد من اختبـار مـد انطباق رشوط 
القاعدة الفقهية أو الضابط عىل هذه املقولة، وذلك وفق توظيف معيار 
فضيلـة الشـيخ يعقوب عبدالوهـاب الباحسـني(١)  يف تعريفه للقاعدة 

الفقهية وبيان أركاهنا.
تعريف القاعـدة الفقهية: تعرف القاعدة الفقهية بأهنا «قضية فقهية 
ثُ للناس أقضية  دَ كليـة، جزئياهتا قضايا كلية» وبالنظر إىل عبـارة: «حتُ
بقـدر ما أحدثوا من الفجور» نجد أهنا قضية فقهية كلية؛ لكوهنا قضية 
مطلقـة لعدم بيان كمية األفراد فيها، وليسـت جزئية فلم يقل أحد بأن 
بعـض الفجور املسـتحدث حيدث له أقضية بقـدره، وكذلك جزئياهتا 
كلية فالفجور تندرج حتته أنواع شتى تعد من جزئياته، منها عىل سبيل 
املثـال ال احلـرص: الفتن واجلرائـم واملخالفات، وكل منهـا قضية كلية 
ينـدرج حتتها أصناف كثـرية ومتنوعة غري حمصورة ومتجـددة، وأيضاً 
األقضيـة يندرج حتتها أنواع شـتى تعد من جزئياهتا، ومنها عىل سـبيل 
املثـال ال احلرص: األحكام واملراسـيم واألنظمة واللوائح والتعليامت، 
كل منهـا قضية كلية ينـدرج حتتها أصناف كثرية ومتنوعة غري حمصورة 

ومتجددة.
ث للناس أقضيـة بقدر ما  ـدَ وبنـاءً عـىل ما تقـدم تكون عبـارة: «حتُ

أحدثوا من الفجور» قضية فقهية كلية جزئياهتا قضايا كلية.
(١)  تم اختيار معيار فضيلة الشـيخ يعقوب عبدالوهاب الباحسـني كونه جاء بعد رصد سبل 
كتـاب القواعد الفقهية يف التقعيد واسـتقرائه واسـتدراكه، وكونه قصـد فيه وضع معيار 
خـاص للتقعيـد الفقهي، وجممـل هذه الفقـرة واالختبـار املعتمد يف القيـاس والذي تم 
إنزاله عىل مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا-، هو توظيف هلذا املعيار 
كـام ورد يف كتابـه: املفصل يف القواعـد الفقهية، دار التدمرية، الطبعـةاألوىل، ١٤٣١هـ، 
الريـاض، (ص٢٣-١١٧)، وكتابـه املعايـري اجلليـة يف التمييـز بني األحـكام والقواعد 

والضوابط الفقهية، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، ١٤٢٩هـ، الرياض، (ص١٣-٦٦). 

 



 ٣٠

أركان القاعـدة الفقهيـة: للقاعـدة الفقهيـة ركنـان مهـا: املوضوع 
ثُ للناس أقضية بقدر ما أحدثوا  ـدَ واملحمـول، وبالنظر إىل عبارة: «حتُ
مـن الفجـور» نجـد أهنـا مجلة رشطيـة بداللـة السـياق، فإذا قلنـا: إن 
أحـدث النـاس فجـوراً أُحدثـت هلـم أقضية بقـدره، صـارت اجلملة 
رشطية بداللة األداة، وبذلك يكون املقدم يف هذه اجلملة الرشطية هو 
اسـتحداث الفجور، والتـايل هو حدوث األقضيـة، ولكي تكون هذه 
اجلملة الرشطية قاعدة فقهية أو ضابطاً ال بد من مطابقة املقدم، والتايل 
لركنـي القاعدة الفقهية، املوضـوع واملحمول، أي أن املعيار يطبق عىل 
القضيـة من جهتـني، من جهة كوهنـا رشطية، ومن جهـة كوهنا قضية 
محليـة بالتأويل(١)، فـإذا تطابقـت النتيجة كان ذلـك املعتمد يف احلكم 
عىل اجلملة الرشطيـة أهنا قاعدة فقهية أو ضابط، وهذا يتطلب صياغة 
اجلملة الرشطية عىل صورة قضية محلية مثل مجلة: كل حدوث لفجور 
يسـتلزم إحداث أقضية عىل قدره، بحيث يكون املوضوع هو حدوث 

الفجور واملحمول هو إحداث األقضية بقدره.
الركـن األول: املوضوع: وهو املحكوم عليه، وهو الفجور كام ورد 
يف عبارة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا-، والفجور هو 
الـذي حيمل عليه احلكـم، ورشط التجريد يف املوضوع متحقق يف هذه 
العبـارة لكون الفجور جمرداً، وذلك لربطه بذوات الصفات املعينة، ال 
لذواهتا وأشـخاصها، بل للمعنى القائم هبا مهام اختلف زماناً ومكاناً، 
وكذلك رشط العموم يف املوضوع متحقق يف هذه العبارة لكون الفجور 
شامالً جلميع أفراد املوضوع الذي ينطبق عليهم معناه، وهذا يفهم من 
كون موضوع الفجور ومعاجلته قضية فقهية كلية مجيع جزئياهتا قضايا 

فقهية كلية كام سبق بيانه.
(١)  الباحسني، املعايري اجللية، مرجع سابق، (ص١٤٥).
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٣١ 

الركـن الثـاين: املحمـول: وهو احلكـم املحكوم به عـىل املوضوع، 
ويعرب عنه باملحمول كونه حيمل عىل املوضوع، وهي األقضية يف عبارة 
اخلليفـة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا-، وبواسـطتها نثبت أو 

ننفي وصفاً أو صفاتٍ عن املوضوع.
 ويشـرتط يف املحمول أن يكون حكامً رشعياً؛ لذا ال بد أن يكون 
ذلك الوصف بياناً حلكم رشعي، مثل األقضية والعقوبات املحدثة، 
أو ملا له صلة باحلكم الرشعي مما تبنى عليه األحكام الرشعية العملية، 
مثـل األنظمة واللوائح واملراسـيم والتعليامت، ويدخل يف ذلك كل 
ما يعتمد عىل قرائن أو أمور خارجية يف تعيني احلكم الرشعي بشقيه 
التكليفـي والوضعي مثـل السياسـات اإلدارية، ويدخـل فيها أكثر 
مـن نـوع متدرج من األحـكام، ومن أمثلة ذلك تـدرج األنظمة من 
حيث القوة واإللزام، وهذا نابع من كون القاعدة الفقهية قضية كلية 

رشعية عملية.
كام يشرتط يف املحمول أن يكون حكامً باتاً غري مرتدد فيه، واملراسيم 
واألنظمـة واللوائـح واألوامـر والتعليـامت التـي تقـاس عـىل مقولة 
اخلليفـة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا-، مجيع تلك من األمور 
اخلارجية يف تعيني احلكم الرشعي بشقيه التكليفي والوضعي، ومجيعها 
يراعى فيها بأن تكون صيغتها حمكمة جامعة ألفراد املطلوب تناوهلا يف 
القاعـدة، ومانعة من دخول ما ال تتناولـه القاعدة، فتكون غري مرتددة 
يف احلكم -سواء أكانت آمرة أم مفرسة- بحيث جيزم باملراد منها فيقع 

تطبيقها عىل صورة منتظمة ومتسقة قدر اإلمكان.
رشوط طبيعة القاعدة وصفتها: يشـرتط يف طبيعة القاعدة وصفتها 
أن تكون كلية محلية موجبة، وسـبق بيان وصف مقولة اخلليفة العادل 
ثُ للنـاس أقضيـة بقدر ما  ـدَ عمـر بـن عبدالعزيـز -يرمحـه اهللا-: «حتُ
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 ٣٢

أحدثوا مـن الفجور» وطبيعتها أهنا قضية فقهية كلية ومحلية، وبقي أن 
نبني وصفها باملوجبة.

بالنظر إىل الصياغة احلملية ملقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز 
-يرمحه اهللا-، نجد أن حدوث الفجور يسـتلزم إحداث أقضية بقدره 
يف املقابـل؛ لـذا فاملحكـوم عليه الـذي يمثل املوضوع وهـو الفجور 
احلـادث يوجب احلكم أو ما يتعني به احلكم، ويمثل املحمول، وهي 
األقضيـة املحدثة، وبذلـك يتحقق وصف هذه الصياغـة بأهنا قضية 
فقهيـة كلية محلية موجبـة، ولكن هل يتحقق هـذا الوصف للصياغة 
الرشطيـة بداللـة السـياق كـام هـي مقولـة اخلليفـة العـادل عمر بن 
ثُ للناس أقضيـة بقدر ما أحدثوا من  دَ عبدالعزيـز -يرمحه اهللا-: «حتُ

الفجور»؟
اجلـواب الصحيح هو: نعم، يتحقق وصف هذه الصياغة الرشطية 
بداللـة السـياق بأهنـا قضية فقهيـة كلية محليـة موجبة؛ وذلـك ملطابقة 
نتيجـة املقدم الذي هـو حدوث الفجـور يف اجلملة الرشطيـة، لنتيجة 
املوضـوع يف اجلملـة احلمليـة، ويضاف إىل ذلـك مطابقـة نتيجة التايل 
الـذي هو إحـداث األقضية يف اجلملة الرشطية بداللة السـياق لنتيجة 
املحمـول يف اجلملة احلملية، وباجتـامع مطابقة نتائج املقدم للموضوع 
والتـايل للمحمول، ولكـون الربط بـني كل منهام واقعـاً عقالً ورشعاً 
عىل مجيع األوضاع واألحـوال املمكنة االجتامع بصيغة موجبة، تكون 
اجلملة الرشطية بداللة السـياق التي نقلت عن اخلليفة العادل عمر بن 

عبدالعزيز -يرمحه اهللا- قضية فقهية كلية محلية موجبة.
وبنـاءً عـىل ما تقدم نخلـص إىل أن مقولـة اخلليفة العـادل عمر بن 
عبدالعزيـز -يرمحـه اهللا- مكتملة الرشوط ألن تكـون قاعدة فقهية أو 

ضابطاً، فأهيام هي؟
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٣٣ 

اجلواب: بالنظر إىل تعريف الباحسـني للضابط بأنه: «كل ما حيرص 
جزئيـات أمـر معـني»(١)، ويف هـذا محـل للضابط عـىل معنـاه اللغوي 
الـدال عىل احلرص واحلبس، فالضابط هو كل ما حيرص وحيبس، سـواء 
أكان بالقضيـة الكلية -كام هو احلال يف مقولـة اخلليفة العادل عمر بن 
ثُ للنـاس أقضية بقدر مـا أحدثوا من  ـدَ عبدالعزيـز -يرمحـه اهللا- «حتُ
الفجـور»- أم بالتعريـف، أو بذكـر أقسـام اليشء، أو بيان أقسـامه أو 

رشوطه أو أسبابه، أو وقته، أو مقداره، وحرصها(٢).
وبالنظر إىل أن مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- 
ثُ للنـاس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجـور» نر أن األقضية  ـدَ «حتُ
وإن كانـت عامـة تدخل يف مجيع أبـواب الفقه، إال أهنا خاصة يف سـنّ 
األقضيـة منه، ونر أهنا وإن كانت عامة تطبـق يف مجيع األوقات، إال 
أهنـا تبني وقت إحداث األقضيـة، وحتمله عىل وقت حدوث الفجور، 
كـام نر أهنا وإن كانت عامة يف مقـدار األقضية وكميتها، إال أهنا تبني 
مقـدار األقضية وكميتها بحيث تكون حسـب مقدار الفجور وكميته، 
ومجيع تلك الصفات وألجل هذا قد يظن أن مقولة اخلليفة العادل عمر 
بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- ضابط أقرب منها ألن تكون قاعدة، بالنظر 
إليهـا عىل أهنا قاعدة يف باب القضاء، ولكن عند التحقيق نر أن هذه 
املقولـة وإن كانت تسـتخدم كقاعدة يف باب خمصـوص وهو القضاء، 
أهنا زيادة عىل ذلك صارت قاعدة عامة يف ترصفات الوالة عىل الرعية 
سـواء يف سـنّ األنظمة والتنظيامت أو وضع السياسـات واإلجراءات 
أو إصـدار القرارات واألوامـر، وال تعارض بـني االعتبارين، فالذي 
يسـتخدم هـذه املقولة يف باب واحد فقط من أبـواب الفقه ترجح لديه 
أهنـا ضابط وليسـت قاعدة، والذي يسـتخدم هـذه املقولـة يف أبواب 

(١)  الباحسني، املفصل يف القواعد الفقهية، مرجع سابق، (ص٦١).
(٢)  الباحسني، املرجع نفسه، (ص٦١).
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 ٣٤

متعـددة مـن أبـواب الفقـه يرجح لديـه أهنا قاعـدة وليسـت ضابطاً، 
والذي ترجح لد الباحث حسـب اسـتخدام اخلليفة العادل عمر بن 
عبدالعزيـز -يرمحه اهللا- وحسـب اختـاذ الفقهاء هـذه املقولة أصالً يف 
شـمول الرشيعة؛ هو اعتبار هذه املقولة قاعدة فقهية عامة يف ترصفات 

الوالة عىل الرعية، واهللا أعلم وبه التوفيق.
وبنـاءً عليـه تكون الوظيفة األسـاس هلـذه القاعدة الفقهية يف سـنّ 
املراسيم واألنظمة واللوائح واألوامر والتعليامت مستمدة من الوظيفة 
األسـاس للقواعـد الرشعيـة، وهي املحافظـة عىل العـدل واالعتدال، 
فأمـا العدل فهو يف أن يكون النظام نفسـه وحمـل النظام ليس فيه خمالفة 
لـرشع اهللا عز وجل، واالعتدال هو يف أن تكون كمية األنظمة عىل قدر 
احلـد الـالزم دون زيادة أو نقصان، ويف أن يكون جمـال تطبيق األنظمة 
بالتسـاوي بـني الناس وحسـب احلاجة فقـط، وهذا هو معنـى وظيفة 
هذه القاعدة الفقهية يف سـنّ األنظمة. يقول الطاهر بن عاشور: «املراد 
باالنضباط أن يكون للمعنى حد معترب ال يتجاوزه وال يقرص عنه بحيث 
يكون القدر الصالح منه ألن يعد مقصداً رشعياً قدراً غري مشكك»(١).
فالقواعـد الفقهية تظهر حدود املقاصـد الرشعية التي ال تتجاوزها 
وال تقرص عنها، وهذه اخلاصية سمة بارزة يف الرشيعة يف مجيع نواحيها، 
ويعـرب عنها بعض الباحثـني (بالوسـطية) أو (التـوازن)(٢)، ويف ذلك 
قـال الشـاطبي: «الرشيعة جارية يف التكليـف، ومقتضاها عىل الطريق 

األوسط األعدل»(٣).
ن،  (١)  ابـن عاشـور، حممـد الطاهر، مقاصـد الرشيعـة اإلسـالمية، ط٢، دار النفائـس، عامّ

١٤٢١ه، (ص٥٢).
(٢)  اليـويب، حممـد سـعد بـن أمحـد بـن مسـعود، (١٤١٩هــ-١٩٩٨م)، مقاصـد الرشيعة 
اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، الطبعة األوىل، الرياض، داراهلجرة، (ص٤٤٢).

(٣)  الشاطبي، املوافقات، مرجع سابق، (١٦٣/٢).
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٣٥ 

جيـري موضـوع املقولـة العمريـة يف كل أبـواب الفقـه: وإن كانت 
هـذه املقولـة العمريـة يدرجهـا بعـض العلـامء يف بـاب األقضيـة إال 
أن األقضية تشـمل مجيع ما يسـنّ من قبل والة األمر سـواء املراسـيم 
واألنظمـة واللوائح واألوامـر والتعليامت والسياسـات أو القرارات 
اإلداريـة والتنظيامت الصادرة عن الدولـة، وهذه الترصفات من والة 
األمور هلا موضوعات تدخل يف مجيع أبواب الفقه كام سـيأيت بيانه؛ لذا 
فمجال إعامل هذا املقولة أشـمل من أن يقيد باب األقضية كام قد يظن 
مـن لفظة: (الفجـور)، وأهنا ال جتـري يف كل أبواب الفقـه، فقد يفهم 
بعضهـم من مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- أهنا 
خاصة بقضايا العرض، أو جرائم االعتداء عىل النفس، أو النسـب أو 
نحـو ذلك؛ لذكر الفجور فيها، وأهنا ال جتري عىل املراسـيم واألنظمة 
والتنظيـامت واللوائـح واألوامـر والتعليامت التي تصـدر عن اإلمام، 
بينـام السـياق والواقع يمنعان أن يكون اخلليفـة العادل قد قصد بلفظة 
(الفجـور) باباً معيناً من أبواب الفقه، فالـذي يرتجح عند الباحث أن 
ثُ للناس أقضية  ـدَ اخلليفـة العادل أراد إرسـاء قاعدة عامة، بحيث حتُ
بقـدر ما أحدثوا من الرشور، وسـواء أكانت هذه الـرشور أو الفجور 
عىل األبدان أم األعراض أو األموال لتشـمل كل خمالفة رشعية حصل 
احتيال يف نوعها، أو تُفنن يف طرائقها ووسائلها، يف أي زمان أو مكان، 

ومن األدلة عىل ذلك اآليت:
• أن لفظة (الفجور) يف املقولة العمرية ال تزيد عن أن تكون قيداً 
أغلبيـاً أو حكايـة واقع، أو قيداً مـن القيود التي ال مفهـوم هلا. والقيد 
األغلبـي، وحكاية الواقع، والقيد الذي ال مفهوم له، كلها ألفاظ تدل 
عـىل معنى واحد وهو حكاية الواقع واحلال، وهبذا تصبح هذه اجلملة 
العمرية شاملة لكل أبواب الفقه دون استثناء، وهو أسلوب معروف يف 

     »  º﴿ :لغة العرب والقرآن والسـنة، ومن ذلك قوله عز وجل
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 ٣٦

[آل   ﴾Ç  Æ  Å   Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼
عمران: ١٣٠]، فأكل الربا أضعافاً مضاعفة قيد أغلبي؛ ألن املرابني كانوا 
يأكلـون الربا أضعافـاً مضاعفة، وليس معنى ذلك أنـه جيوز أكل الربا 
إذا كان أقـل مـن الضعف، ومثل هذا كثري، وكلـه من قبيل التعبري عن 
اليشء بالغالب، أو بحكاية واقعه أو بأهم خصائصه، وعىل هذا تصبح 
دث من أقضية توازي  اجلملة العمرية قاعدة تشمل مجيع ما يمكن أن حيُ

ث من خمالفات ورشور وفجور وتناسبها. مجيع ما يمكن أن حيدُ
• أن كلمـة (فجـور) تدل يف اللغة عىل مطلق العصيان وامليل عن 
احلـق. والقضـاء أيضـاً يطلـق يف اللغة عـىل احلكم، سـواء أكان حكامً 
قضائياً، أم فتيا، أم غري ذلك. وعمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- مل يكن 
يسـتخدم االصطالح الفقهي الذي حيرص القضاء يف عملية الفصل يف 

 . اخلصومات، بل كان يستخدم إطالقاً لغوياً واسعاً
• أن اسـتخدام القضـاة لقاعـدة فقهيـة يف جمال عملهـم القضائي 
ال حيـول القاعـدة الفقهيـة إىل ضابـط وال جيعلهـا حكـراً عليهـم، بـل 
العكـس هو الصحيـح، وهذا من املعاين التي محلـت عليها هذه املقولة 
يف املوسـوعة الفقهية: قال ابن عبداحلكـم: كان عمر بن عبدالعزيز يرد 
املظامل إىل أهلها بغري البينة القاطعة، وكان يكتفي باليسري إذا عرف وجه 
مظلمـة الرجل ردهـا عليه، ومل يكلفه حتقيق البينة، ملا يعرف من غشـم 
(ظلـم) الوالة قبله عىل الناس، ولقد أنفذ بيت مال العراق يف رد املظامل 
حتى محل إليها من الشام. ويف ذلك إطالق ليد صاحب املظامل وتوسعة 
عليه؛ ملواجهة حاالت الرضورات والنوازل واحلوادث، وهو ما قصده 
ثُ للناس أقضية بقدر ما  دَ اخلليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز بقوله: «حتُ

أحدثوا من الفجور» وهو ما يقوم به القايض باالجتهاد والتحري(١).
(١)  وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية بالكويـت، املوسـوعة الفقهيـة: مـادة (مظـامل)، 

.(١٤٠/٣٨)

 



٣٧ 

وهذا دليل عىل توسيع استخدام اخلليفة هلذا املقولة خارج استعامل 
القضاء، إىل أمور احلكم والوالية العامة.

• أن هذا املقولة تندرج حتت جمال تغريّ األحكام واستنباط أحكام 
جديـدة عىل غري سـابق مثـال، وكالمها جيريـان يف مجيع أبـواب الفقه 
وفـق ضوابط وقواعد رشعية جر عليهـا العمل، فهي مرعية، وهذه 
واحدة منها، فتجري كمثيالهتا يف مجيع أبواب الفقه. نقل الزركيش عن 
ثُ للناس يف كل زمان من  دَ الشيخ عز الدين بن عبدالسالم أنه قال: «حيُ
: «وقال العبادي يف فتاويه: الصدقة  األحكام ما يناسـبهم». وقال أيضاً
أفضـل من حج التطوع يف قول أيب حنيفة، وهي حتتمل يف هذا الزمان. 
وأفتى الشـيخ عز الدين بالقيام للنـاس، وقال: لو قيل بوجوبه يف هذه 
األزمنة ملا كان بعيداً، وكل ذلك فإنام هو اسـتنباط من قواعد الرشع ال 
أنه خارج عن األحكـام املرشوعة. فاعلم ذلك فإنه عجيب»(١). وقال 
النفراوي املالكي: «املجتهد جيوز له أن جيدد أحكاماً مل تكن معهودة يف 
زمـن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وال يف زمن الصحابة بقـدر ما حيدثه الناس من األمور 
اخلارجـة عـن الـرشع، ولكن لو وقعـت يف زمن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أو يف زمن 
الصحابـة حلكموا فيها»(٢). وال يبعد يف زمننا هذا أن يقال: إن الصدقة 
عىل فقراء املسـلمني خري من حج التطوع وعمرة التطوع، وإن مداومة 
أئمة املساجد يف رمضان واستمرارهم يف إمامة الناس بصالة الرتاويح 
واالعتكاف يف مسـاجدهم، خريٌ من تركها واالنشـغال بعمرة التطوع 
وترك الناس دون أئمة. وهذا مما يندرج يف جمال تغريّ األحكام، وجيري 

يف مجيع أبواب الفقه.
(١)  الزركيش الشـافعي، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبـداهللا، (١٤١٤هـ-١٩٩٤م) البحر 

املحيط، دار الكتبي، الطبعة األوىل، (٢١٧/١-٢٢١).
(٢)  النفراوي املالكي؛ أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا، (١٤١٥هـ-١٩٩٥م)، الفواكه الدواين 

عىل رسالة ابن أيب زيد القرياوين بريوت، دار الفكر، (٢٢١/٢).
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 ٣٨

املفاسد  ودرء  املصالح  جلب  قواعد  حتت  تندرج  املقولة  هذه  • أن 
أو رفعهـا، وهي أمور جتري يف مجيع أبـواب الفقه؛ فتجري هذا املقولة 
فيـام جر فيه جلـب املصالح ودرء املفاسـد أو رفعهـا، وهي يف مجيع 

أبواب الفقه.
قال عالء الدين الطرابليس احلنفي: قال القرايف: واعلم أن التوسعة 
عىل احلكام يف األحكام السياسية ليس خمالفاً للرشع، بل تشهد له األدلة 
املتقدمـة، وتشـهد له أيضـاً القواعد الرشعيـة من وجـوه، أحدها: أن 
الفسـاد قد كثر وانترش بخالف العرص األول، ومقتىض ذلك اختالف 
األحـكام بحيث ال خترج عن الـرشع بالكلية لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال رضر وال 
رضار»(١)، وتـرك هـذه القوانني يـؤدي إىل الرضر، ويؤكـد ذلك مجيع 
النصـوص الواردة بنفـي احلرج، وثانيها: أن املصلحة املرسـلة قال هبا 

مجع من العلامء(٢).
ه ما يرضّ بجاره، (ح٢٣٤٠)،  (١) رواه ابن ماجه يف سننة: كتاب األحكام، باب من بنى يف حقِّ
درجتـه: صححـه احلاكـم، ومل يتعقبه الذهبي (املسـتدرك ٥٨/٢)، وقـال ابن الصالح: 
ـنه، وقد  سِّ َ ي احلديث وحيُ «هـذا احلديـث أسـنده الدارقطني من وجـوه، وجمموعها يقـوِّ
تقبلـه مجاهري أهـل العلم واحتجوا به»، ذكـره عنه ابن رجب يف جامـع العلوم واحلكم، 
»، األربعني النووية [مع جامع  (٢١١/٢)، وقـال النووي: «له طرق يقوي بعضها بعضاً
العلـوم واحلكـم ]، (٢٠٧/٢)، وقال العالئي: «للحديث شـواهد ينتهـي جمموعها إىل 
درجة الصحة أو احلسـن املحتج به». ذكره عنه املناوي يف فيض القدير، (٤٣٢/٦)، دار 
الفكر، بريوت، وأكد ابن رجب قول النووي السابق (جامع العلوم واحلكم، ٢١٠/٢)، 
ومن املعارصين قال الشـيخ أمحد شـاكر: «وخالصة القول أنا نر أنَّ حديث أيب سعيد، 
حديـث صحيـح، والروايات األخر شـواهد له، تقـوي القول بصحتـه، واهللا أعلم»، 
حتقيقـه لكتـاب: اخلراج، ليحيـى بـن آدم (ت٢٠٣)، (ص٩٥) [ آخر احلاشـية (٣) من 
صفحة ٩٣]، ط٢، حتقيق ورشح وفهرسة: أمحد حممد شاكر، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، 

وصححه األلباين يف أكثر من موضع من كتبه (إرواء الغليل، ٤٠٨/٣)، (ح٨٩٦).
(٢) الطرابلـيس احلنفـي، عالء الدين أبو احلسـن عيل بـن خليل، معني احلكـام فيام يرتدد بني 

اخلصمني من األحكام، بريوت، دار الفكر، (ص١٧٦).
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٣٩ 

• كام أن مقولة عمر بن عبدالعزيز ترجع إىل فقه املوازنات، وهذا 
الفقـه لـه مدخلـه يف كل األبـواب الفقهيـة، ذلك أنـه قد يقـع تزاحم 
املصالـح التـي حتتاط هلـا األنظمة فيـام بينها أو املفاسـد التـي تدرؤها 
وترفعهـا األنظمـة فيام بينها، أو بني املصالح واملفاسـد، فيحتاج املنظم 
إىل تغليـب جهـة منها، ذلك أنه متى علم املنظـم كيف يراعي مصلحة 
عمـوم الناس، وكيف حيفظ هلم توافق مقاصدهم مع مقصد الشـارع، 
وكيف يدفعه عن مناقضة قصد الشـارع، وكيف حيفظ مقصد الشـارع 
حـال خمالفـةِ مقصدِ املكلفـني له، فإنـه بذلك يكون قـد راعى مآالت 
األحـكام التي يـراد تنزيل -األنظمة- عىل وقائعهـا، ويف ذات الوقت 
يكـون قد حقـق الغايات واملقاصـد واملرامي التي أرادها الشـارع من 

وضع الرشيعة عىل اجلملة.
الرشعية،  األحكام  هي  العمرية  املقولة  يف  باألقضية  املقصود  • أن 
قـال النفـراوي: «وقد قـال عمر بـن عبدالعزيز -يرمحـه اهللا- ألنه من 
األئمـة الراشـدين املقتد هبـم يف أقواهلم وأفعاهلـم، ففعله وقوله كل 
ثُ للناس أقضية...، مجـع قضاء؛ أي أحكام  دَ منهـام حجة، وقولـه: حتُ
يستنبطها كل جمتهد بحسب اجتهاده»(١)، واألحكام الرشعية جتري يف 
مجيـع أبواب الفقه، واألنظمـة والتنظيامت والسياسـات واإلجراءات 
والقـرارات الصحيحـة التـي تصـدر عـن ويل األمـر يف أمـور الدولة 

واحلكم والوالية العامة؛ فتجري هذا املقولة يف مجيع أبواب الفقه.
• أن القضـاء ينظـر يف مجيـع األمـور التـي يكون فيهـا خصومة، 
وهـي شـاملة جلميـع أبـواب الفقـه، ويصدر فيـه أقضية تشـمل مجيع 
أبـواب الفقـه؛ وبناءً عليـه فاألنظمة والسياسـات العامـة والقرارات 
(١) النفراوي األزهري املالكي، أمحد بن غانم بن سامل ابن مهنا، شهاب الدين، (ت١١٢٦هـ)، 
(١٤٢٥هـ-١٩٩٥م)، الفواكه الدواين عىل رسـالة ابن أيب زيد القريواين، حتقيق: الشيخ 

عبدالوارث حممد عيل، دون طبعة، بريوت، دار الفكر، (٢٢١/٢).
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مشـمولة يف القضاء واألقضية، وقـد يوضع هلا حماكم خاصة عىل مثال 
القضـاء اإلداري الـذي ينظـر يف القـرارات الصـادرة بموجب أنظمة 
ولوائح تنفيذية، واملحاكم الدسـتورية التي تنظر يف دسـتورية األنظمة 
والسياسـات العامـة؛ ومجيع ذلـك دليل عىل أن تطبيقـات هذه املقولة 

أوسع من أن حيرص يف جمال واحد من جماالت القضاء. 
• أن صاحب هذه املقولة التي جعلها عىل األلسـن مشهورة ليس 
قاضياً، فهـو اخلليفة الفقيه واحلاكم العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه 
اهللا- وقـد عمل هبا، وهبا أمر يف مجيع جماالت احلكم والدولة والوالية 
العامـة، يف إلغاء أنظمة وتنظيامت وسياسـات وقـرارات وإجراءات، 
ويف اسـتحداث غريهـا أفضـل منها وفـق مـا يقتضيه احلـال والزمان 
واملكان، وحسـب ما يكون الناس فيه أقرب للصالح والفالح، وتبعه 
يف ذلك القضاة والفقهاء واألئمة من بعده، قال الطاهر بن عاشـور يف 
مقولـة عمر بن عبدالعزيز: «فقد تبعه عـىل جعلها -يقصد مقولة عمر 
ابـن عبدالعزيز- أصالً كثري من العلـامء منهم مالك بن أنس، وكذلك 

ما أحدثه قضاة اإلسالم وأئمته»(١).
يـر الباحث أنه لكي يتسـنى لويل األمـر املحافظة عىل رفع احلرج 
عن الناس والتيسـري والتوسعة عليهم بإطالق املصالح املعتربة وتقييد 
املفاسد؛ أنه ال مناص من إعامل هذه املقولة كتصور معريف موجه لضبط 
حدّ املراسـيم واألنظمة واللوائح واألوامر والتعليامت والسياسات أو 
القـرارات اإلدارية والتنظيامت الصادرة عـن الدولة ومقاديرها، وفق 

ضابط رشعي يعالج املضمون واملحل واالجتاه والنمط.
ومـن أهم التصورات املعرفية هلذا املقولـة ثالثة، األول: جريانه يف 
(١)  ابن عاشور، الطاهر بن عاشور (١٩٧٨م)، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، تونس، الرشكة 

التونسية للتوزيع، (ص٨٥).
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مجيع أبواب الفقه كام سبق بيانه. الثاين: شمول معنى األقضية املستخدم 
جلميع القرارات التي تصدر عن الوالة يف واليتهم، فتتدرج من القرار 
اإلداري إىل قـرارات التعاميـم واإلجـراءات والسياسـات واللوائـح 
واألنظمة واملراسـيم. الثالث: شمول معنى الفجور املستخدم لكل ما 
جاوز احلـد املرشوع من رشور ومفاسـد؛ بحيث ال يسـتطيع املجتمع 
معاجلتهـا دون تدخل من سـلطان الدولة، والرشور واملفاسـد تتدرج 
ابتداءً من املخالفات الصغرية، وهي رشور ومفاسـد جتاوزت احلد يف 
أمور حتسـينية إىل املخالفات املتوسـطة وهي رشور ومفاسـد جتاوزت 
احلد يف أمور حاجية، وانتهاء باملخالفات الكبرية وهي رشور ومفاسد 
جتـاوزت احلد يف أمور رضورية. ومجيع ذلـك له أحكام فرعية ولوازم 
واعتبـارات مرعيـة تؤثر وتضبط مـا يتحصل به التوسـعة عىل احلاكم 
واملحكوم، وهو ما سيأيت بيان بعضه حسب موضوع البحث فيام بعد.
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املبحث الثاين
ضوابط املصلحة يف سنّ األنظمة

األصـل يف سـنّ األنظمـة أنـه ترصف عـىل الرعيـة مبـنيّ ألحكام 
تقتضيهـا رشيعـة قائمـة، والقاعـدة املقررة عنـد العلـامء أن الترصف 
عـىل الرعية منوط باملصلحـة، يراعى فيه حال من تسـنّ هلم األنظمة، 
وبحسـب رفـع احلـرج عنهـم والتيسـري عليهم بـام يتفق مـع عاداهتم 
ومعامالهتـم وقت سـنّ األنظمة(١)؛ لـذا فضوابط املصلحـة هلا اعتبار 
خـاص يف سـنّ األنظمة، باعتبـاره من أهم ترصفـات والة األمر وفق 
املصلحة، ومن أكثرها تشـعباً وأصعبها تقديراً، وتأيت املصلحة يف سنّ 
األنظمة من جهة أن األصل يف مجيع األنظمة أن ال تسنّ إال لالحتياط 
للمصالـح بإبقائهـا دون تقييـد مع احلرص عىل تكثريهـا رفعاً للحرج 
وتوسعة عىل الناس بدرء املفاسد أو رفعها عنهم أو تقليلها، وبناءً عىل 
ذلـك فحكم سـنّ نظـام معني وضوابطـه يمكن أن يؤخـذ من أحكام 
رية  مَ املصالـح يف الرشيعة وضوابطهـا، وبخاصة أن مقصود املقولة العُ
يف سنّ األنظمة هو درء املفسدة ورفعها، أو ختفيفها وتقليلها بأعىل قدر 
من االحتياط للمصلحة، أي أن يتم سنّ األنظمة دون أو بأقل قدر من 

التقييد للمصالح املعتربة.
(١)  بترصف خالف، عبدالوهاب، (١٤٠٥هـ)، السـلطات الثالث يف اإلسـالم: الترشيع- 

القضاء- التنفيذ، الطبعة الثانية، الكويت، دار القلم للنرش والتوزيع، (ص١٦).
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الضابط األول: عدم خمالفة موضوع النظام ومواده ألحكام الرشيعة:
ويقصد بالضابط األول التأكد من أن سـنّ نظام معني ليس فيه خمالفة 
للرشيعة، وذلك بأن يكون سـنّ النظـام يف النطاق املرشوع الذي جعلت 
الرشيعة لإلمام حق الترصف فيه بسياسـته واجتهـاده، كأن يكون متعلقاً 
بشؤون الدولة اخلاصة هبا كالشؤون اإلدارية واملالية واألمنية والوظيفية، 

أو كتحديد أساليب ووسائل معيّنة لتنفيذ ما أنيط بالدولة من واجبات.
وللعالمة حممد األمني الشـنقيطي (١٣٢٥-١٣٩٣هـ) يف أضواء البيان 
تنبيـه مهم يف معنى قول اهللا تعـاىل: (Ê  É  È   Ç  Æ) [الكهف: 

٢٦]، ويف معنـى قول اهللا تعاىل: (/  0  1  2  3  4  5  6    
قـال:   ،[٩ [اإلرساء:   (?     >   =   <   ;   :   9   8   7
«اعلـم أنه جيـب التفصيل بني النظـام الوضعي الذي حيـل حمل النظام 
الرشعي، وهو الذي يقتيض حتكيمه الكفر بخالق السموات واألرض، 
وبني النظام اإلداري الذي يقصد فيه رفع املفاسد واالحتياط للمصالح 
املعتربة.أمـا اإلداري الـذي يراد به ضبط األمور وإتقاهنا عىل وجه غري 
خمالـف للرشع، فهـذا ال مانع منه، وال خمالف فيه مـن الصحابة، فمن 
بعدهـم. وقـد عمل عمـر  من ذلك أشـياء كثرية مـا كانت يف زمن 
النَّبـي ملسو هيلع هللا ىلص. ككتبـه أسـامء اجلند يف ديـوان ألجل الضبـط، ومعرفة من 
غاب ومن حرض... وكاشرتائه -أعني عمر   - دار صفوان بن أمية، 
وجعله إياها سـجناً يف مكة املكرمة، مع أنه ملسو هيلع هللا ىلص مل يتخذ سـجناً هو وال 
. فمثل هذا من األمـور اإلدارية التي تفعل إلتقان األمور  أبـو بكر  
مما ال خيالف الرشع ال بأس به. كتنظيم شؤون املوظفني، وتنظيم إدارة 
األعامل عىل وجه ال خيالف الرشع. فهذا النوع من األنظمة االجتهادية 
ال بأس به، وال خيرج عن قواعد الرشع من مراعاة املصالح العامة»(١).
= (١)  الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار اجلكني (١٣٢٥-١٣٩٣ه)، أضواء البيان 

 



 ٤٤

ويفهم من قول الشـيخ حممد األمني الشنقيطي أن مقصوده بالنظام 
اإلداري األنظمـة أو التنظيامت االجتهاديـة التي حملها صالح لدخول 
النظـام عليـه من جهـة، والتي ال يرتتب عـىل العمل هبـا خمالفة لرشع 
اهللا، ويـأيت هذا يف مقابـل األنظمة الوضعية التـي تزيل رشع اهللا وحتل 
حملـه، قـال -يرمحـه اهللا-: «وأمـا النظـام الوضعـي املخالـف لترشيع 
خالق السـموات واألرض فتحكيمه كفر بخالق السموات واألرض؛ 
كدعـو أن تفضيل الذكر عىل األنثى يف املرياث ليس بإنصاف، وأهنام 
يلـزم اسـتواؤمها يف املرياث. وكدعو أن تعـدد الزوجات ظلم، وأن 
الطـالق ظلم للمـرأة، وأن الرجم والقطع ونحومها أعامل وحشـية ال 
يسـوغ فعلهـا باإلنسـان، ونحو ذلك. فتحكيـم هذا النوع مـن النظام 
-الـذي يزيـل رشع اهللا وحيـل حملـه- يف أنفـس املجتمـع وأمواهلـم 
وأعراضهـم وأنسـاهبم وعقوهلـم وأدياهنـم كفـر بخالـق السـموات 
واألرض، ومترد عىل نظام السـامء الذي وضعه من خلق اخلالئق كلها 
وهـو أعلـم بمصاحلها سـبحانه وتعـاىل عن أن يكون معـه مرشع آخر 

.(١)« علواً كبرياً
والطريـق الوقائـي لسـنّ األنظمة وفـق الرشيعة: وهـو أن تعرض 
مرشوعات القوانني اجلديدة عىل جلنة رشعية إلبداء الرأي يف مطابقتها 
للرشيعـة، والطريق العالجي لألنظمـة املخالفة للرشيعة: وهو الطعن 
يف األنظمة النافذة متى كانت خمالفة للرشيعة(٢). وعىل هذا فالذي يتوىل 
= يف ايضـاح القـرآن بالقـرآن، إرشاف د. بكـر عبـداهللا أبو زيد، وقف مؤسسـة سـليامن 
ابـن عبدالعزيـز الراجحـي اخلرييـة، الطبعـة األوىل، ١٤٢٦ه، دار علـم الفوائـد، مكة، 

(ص١٠٩-١١٠).
(١)  الشنقيطي، حممد األمني، املصدر السابق، (ص١١٠-١١١).

(٢)  القايض، عبداهللا حممد حممد، (١٤١٠هـ)، السياسـة الرشعية مصدر للتقنني بني النظرية 
والتطبيـق: دراسـة تأصيليـه للوحدة اجلامعـة بني السياسـة والفقه يف الرشيعـة..، ط١، 

القاهرة، (د. ن)، ١٤١٠هـ، (ص٥٧٤-٥٧٥).

 



٤٥ 

عملية التدقيق الفقهي لألنظمة يف الدولة اإلسالمية حسب التخصص 
واملعايـري املهنية هم املجتهدون وأهل الفتيا، وهم جمموعة يرجع إليهم 
يف فهم نصوص القانون األساس اإلهلي وتطبيقه، ويف ترشيع األحكام 
ملا حيدث من األقضية واحلوادث وما يطرأ من املصالح واحلاجات(١).
الضابط الثاين: عدم تفويت النظام ملصلحة أفضل من التي حيتاط هلا:
التفريـق بني األكثر واألقـل يقصد به حتصيل األكثـر وترك األقل؛ 
لـذا فطلب عدم التفويت يقصد به التكثري، ووظيفة هذا الضابط: منع 
تقليل املنافع وطلب تكثريها بام يكفل التيسـري عـىل الناس باالحتياط 
ملصاحلهـم املرشوعة؛ بأن تبقى مطلقـة دون تقييد قدر اإلمكان، وهذا 
يقتـيض أن يكـون حتصيل املنافع عىل وجه يـؤدي إىل تكثريها قال العز 
ابن عبدالسـالم: «يتـرصف الوالة ونواهبم بام هو أصلـح للموىلّ عليه 
درءاً للرضر والفسـاد وجلباً للنفع والرشـاد، وال يقترص أحدهم عىل 
الصالح مع القدرة عىل األصلح إال أن يؤدي إىل مشـقة شـديدة، وال 

يتخريون يف الترصف حسب ختريهم يف حقوق أنفسهم»(٢).
وترصف الوايل عىل الرعية كترصف الويل عىل اليتيم، ذكر الزركيش 
يف معـرض رشحه قاعدة ترصف اإلمام عىل الرعيـة منوط باملصلحة، 
قـال: «قد نص عليها اإلمام الشـافعي -يرمحـه اهللا-: ونقل عنه قوله: 
منزلـة الـوايل مـن الرعية منزلة الـويل من اليتيـم»(٣)، وقال السـيوطي 
تتمة لقول الشـافعي -يرمحه اهللا-: «وأصل ذلك ما أخرجه سـعيد بن 
منصور يف سـننه، قال حدثنا أبواألحوص عن أيب إسـحاق، عن الرباء 

(١)  املصدر السابق، (ص٥٦٩).
(٢) ابـن عبدالسـالم، عبدالعزيـز بن عبدالسـالم بـن أيب القاسـم، (١٤٢١هــ-٢٠٠٠م)، 
القواعد الكرب، املوسـوم بقواعد األحكام يف إصالح األنام، حتقيق: نزيه محاد، وعثامن 

ضمريية، الطبعة األوىل، دمشق، دارالقلم، مرجع سابق، (٧٥/١).
(٣)  الزركيش، املنثور يف القواعد (٣٠٩/١).

 



 ٤٦

: «إين أنزلت نفيس من مال اهللا بمنزلة  بن عازب    قال: قال عمر  
ويل اليتيـم، إن احتجت أخذت منه -يعنـي قدر احلاجة- فإذا أيرست 
رددته فإن استغنيت استعففت»(١). وذكر اجلمل يف حاشيته: أنه يصح 
وقـف اإلمام أرايض ببيت املال عىل جهة ومعـني عىل املنقول املعمول 
لـه برشط ظهـور املصلحة يف ذلـك؛ إذ ترصفه منـوط باملصلحة كويل 
اليتيـم»(٢)، فالذي يصار إليـه يف كل ما يصدر عن اإلمام هو االحتياط 
للمصالـح بإطالقها وتكثريهـا، قال التفتـازاين(٣): «تكثـري الفائدة مما 

يرجح املصري إليه»(٤).
ومـن تكثري الفائدة التي يرجح املصري إليه اسـتحداث املرغبات يف 
اخلـري بقـدر ما حيدث للناس مـن الفتور، وعىل سـبيل املثال ال احلرص 
مجيـع األنظمـة الصـادرة لالحتيـاط للعبـادات من جهـة الرتغيب يف 
ث هلم مرغبات  أدائهـا وعدم اإلخالل هبا فتسـنّ للناس أنظمة لِتُحـدِ
يف العبـادات وحمفزات بقدر ما حدث هلم مـن الفتور(٥)، ومن األمثلة 
عـىل ذلـك: إقفال املحـالت التجارية يف أوقات الصـالة، وما يف ذلك 
من معاونة عىل اخلري والتشـجيع عليه وتوفري البيئة والوقت املحفز له، 
ورصف مكافأة مالية ملن يدل عىل وقف جمهول، وسـقوط العقوبة ملن 
(١)  األشـباه والنظائـر (ص١٢٢). واألثـر رواه البيهقـي يف سـننه برقـم (١٠٧٨٢) ورقـم 

.(١٢٧٩٠)
(٢)  سـليامن بـن عمر بـن منصور العجييل األزهـري، املعروف باجلمل املتـوىف (١٢٠٤هـ)، 
حاشـية اجلمـل عىل املنهج، واملسـامة فتوحات الوهـاب بتوضيـح رشح منهج الطالب، 

القاهرة، دار إحياء الرتاث العريب، (٥٧٧/٣).
(٣)  مسعود بن عمر بن عبداهللا التفتازاين، سعد الدين، من أئمة العربية والبيان واملنطق، ولد 
بتفتـازان من بالد خرسـان، وأقام برسخس، وأبعده تيمورلنك إىل سـمرقند، فتويف فيها 
سـنة ٧٩٣هـ، ودفن يف رسخس. من كتبه: هتذيب املنطـق، ومقاصد الطالبني. الزركيل، 

األعالم، مرجع سابق، (٢١٩/٧).
(٤)  التفتازاين، (١٤١٨هـ-١٩٩٨م). مرجع سابق، (ص٢٧١).

(٥)  انظر، الشاطبي؛ االعتصام (٤٩/١).

 



٤٧ 

دل عىل جريمة قبل وقوعها وتعاون مع السلطة التنفيذية، ومجيع تلك 
بات التي تسـاعد عىل الطاعة واالمتثال، وقال الشاطبي:  تعد من املرغِّ
ثُ  دَ ثُ للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فكذلك حتُ دَ «كام حتُ

هلم مرغبات يف اخلري بقدر ما حدث هلم من الفتور»(١).
الضابـط الثالث: عدم إحداث النظام مفسـدة مسـاوية للمصلحة 

التي حيتاط هلا أو أكرب منها:
وظيفـة هذا الضابط هو اختبار جدو مآل سـنّ النظام املعني، هل 

حيقق مصلحة أو ال؟
واملراد يف املآل: هو أن يأخذ سنّ النظام حكامً يتفق مع ما يؤول إليه 
سـواء أكان القائم عىل سـنّ النظام يقصد ذلك الذي آل إليه أثر النظام 
أم ال يقصـده، فـإذا كان النظـام يؤدي إىل مطلوب فهـو مطلوب، وإن 

كان ال يؤدي إال إىل رش فهو منهي عنه(٢).
فال حيكم عىل سـنّ نظام معني بالصحة أو الفسـاد إال بعد النظر إىل 
ما يؤول إليه العمل بالنظام فقد يكون مرشوعاً ملصلحة حيتاط ألجلها 
ف، ولكن له مآل ونتائج عىل خالف ما  أو ملفسـدة تدرأ أو ترفع أو ختفَّ
قصـد منه، وقد يكون غري مرشوع ملفسـدة تنشـأ أو مصلحة تندفع به، 
ولكن له مآل عىل خالف ذلك، وتزيد أمهية تقدير مآل سنّ األنظمة عامّ 
سـواها من سياسات أو قرارات إدارية، حيث إن النظام أوسع انتشاراً 
وأدوم تأثـرياً وأعمق أثراً؛ لذا فنتائجه غري املقصودة أكثر وأكرب، األمر 
الـذي يوجب النظر يف تقدير املآل األبعد واألعم لكل نظام يسـنّ قبل 

احلكم عليه بالصحة والفساد.
(١)  الشاطبي؛ االعتصام (٤٩/١). املرجع نفسه، والصفحة نفسها.

(٢)  عثـامن، حممـود حامـد، قاعدة سـد الذرائع وأثرهـا يف الفقه اإلسـالمي، الطبعة األوىل، 
القاهرة، داراحلديث، ١٤١٧هـ-١٩٩٦م، (ص٢١١)، (بترصف).

 



 ٤٨

والواقع أن نتائج سـنّ أي نظام تنقسم إىل مقصودة وغري مقصودة، 
ومهـا ينقسـامن إىل نتائـج مبارشة وغري مبـارشة، فام كان منهـا مندرجاً 
حتـت النتائج املقصودة فينتهي إىل نتائج وفق التوقع، وهي دائامً مؤكدة 
للمقصـود أو نتائـج عـىل خـالف التوقع تأيت تـارةً مؤكـدة للمقصود 
وتـارةً أخر معارضة للمقصود، أما ما كان مندرجاً حتت النتائج غري 
املقصودة فإما أن يكون مؤكداً للقصد أو معارضاً له، وال بد قبل سـنّ 
النظـام النظـر يف مجيع االحتامالت املذكورة السـابقة ثـم تقدير ما كان 
منهـا معارضاً لتحقيق املقصـود وطرحه مما كان وفق املقصود، فإما أن 
يتسـاويا فتكـون النتيجة صفراً، وهـذا يعني أن حتصيـل املنفعة يؤدي 
إىل مفسـدة مسـاوية للمنفعة، فيكون حكم سـنّ النظام أن يُدرأ وتُسد 
الذريعـة لـه عمـالً بالقاعـدة الفقهية: «درء املفاسـد مقـدم عىل جلب 
املصالح»(١)، أو تزيد املنفعة عن املفسـدة فتكون النتيجة موجبة، وهذا 
يعني أن يف سـنّ النظام مصلحة راجحة، أو تزيد املفسدة عن املصلحة 
فتكـون النتيجة سـالبة، وهذا يعني أن سـنّ النظام يـؤدي إىل إحداث 

مفسدة تزيد عن املنفعة فيكون حكمها أن تسد ذريعتها.
وال يمكن أن حيكم عىل نظام معني بمجرد النظر يف مواده وموضوعه 
وحمله دون النظر إىل أثره ونتائجه املتوقعة، والنظر إىل حمصلة العمل به، 

عىل سبيل التقدير قبل صدوره والتقويم بعد العمل به.
وال يعنـي ذلـك أن تقدير النتائج املقصـودة والنتائج غري املقصودة 
حيدث دائامً يف وقت واحد، فالغالب أن تقدير النتائج املقصودة حيدث 
يف أثناء البدء بسـنّ األنظمة وحتصيلها، أما تقدير النتائج غري املقصودة 
فيحدث غالباً بعد سـنّ النظام وبعد العمل بـه، وأحياناً حيدث أثناءه؛ 
(١)  ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم، (١٤٠٦هـ-١٩٨٦م)، األشـباه والنظائر، حتقيق: 

حممد مطيع احلافظ، الطبعة دون، دمشق، دار الفكر، (ص٩٩).

 



٤٩ 

لذا فالغالب تعلقه بحكم استمرار حتصيل ملنفعة العمل بالنظام، وليس 
حكم إنشائها لفوات وقته.

وعنـد النظر إىل جمموعة العوامـل التي وردت يف هذه الفقرة، وهي 
كل مـن: املآل املتوقع وغـري املتوقع، وجلب املصالح، وسـد الذرائع، 
وفتـح الذرائع نجـد أن للجميع نسـقاً معيناً ال يـدرك بالنظرة األوىل، 
وهـي أن حركـة العمـل والواقع يغـريان يف املآل مع اسـتمرار الزمن، 
حتى تتحول املصلحة إىل غريها، سواء باجللب املبارش، أو بفتح ذريعة 
ملصلحة، أو بسد ذريعة ملفسدة، ويمكن اعتبار كل واحدة منهام سياسة 

جللب املصالح.
 فـال يمكـن أن تـأيت النتائـج مطابقـة للتوقعـات؛ لذا فـكل عملية 
سـنّ أنظمة ال بد أن يسـتمر تقويمها حتى بعد إصدار النظام وتطبيقه 
واالسـتمرار يف التقويم إىل أن يسـتقر النظام وتعرف آثـاره املجهولة، 
ويعـرف متى تضعف وتنخفض مصلحتـه إىل أن تنتهي أو تتحول إىل 
مفسـدة مع تغريّ الزمان واحلال ليتم تعديله أو إلغاؤه، وتلك سـمة أن 
تقدر األنظمة بقدرها فتمنع اجلمود والتحجر. واحلاصل نتيجة لذلك 
هو أنه ال توجد سياسة متعمدة رصفة أو سياسة ناشئة رصفة، فالغالب 

أن السياسات مركبة(١).
دة، واالسـرتاتيجيات غري  (١)  ويقابـل هـذا يف جمـال اإلدارة  مفهـوم االسـرتاتيجيات املتعمَّ
املحققـة، واالسـرتاتيجيات الناشـئة، وذلـك أن السياسـة التـي يمكن تطبيقهـا بطريقة 
دة، أي  ، يطلق عليها سياسـات متعمَّ حتقق مقصودها، بحيث تعترب سياسـة حتققت فعالً
مقصودة، بينام السياسـات التي مل يسـتطع حتقيقها، تسمى سياسـات غريّ حمققة أو بعبارة 
أخـر غري مقصـودة، والنوع الثالث وهو االسـرتاتيجيات التي حتققـت عىل غري قصد 
األول، وهي السياسـات الناشـئة وسـميت ناشـئة لدخوهلا نطاق العمل دون قصد من 

جهة اإلدارة.
Henry Mintsbery، The Structure of Organization، A Synthesis of Research، 1st 
Edition، New Jerssy: Prentice-Hall، Inc. Engle Cliffs، 1979.

 



 ٥٠

وملا كان الكثري من النوازل املعارصة تبنى أحكامها عىل أصل اإلباحة 
مع عدم وجود املعارض، والضابط الثاين من ضوابط املصلحة: «عدم 
تفويـت النظـام ملصلحـة أفضل مـن املصلحة حيتـاط هلـا»، والضابط 
الثالث: «عدم إحداث جلب املصلحة ملفسدة مساوية هلا أو أكرب منها» 
مهـا من ضوابط اعتبـار عدم وجود املعارض بعـد ثبوت األصل وهو 
اإلباحـة(١)، ويالحـظ أن أكثر من جتـرأ عىل الفتو يف األمـور العامة 
وميَّـع تطبيـق الرشيعـة كان بناءً عىل مـا توهم أنه مصلحـة معتربة من 
جهة أن األصل اإلباحة مع عدم العلم باملعارض، فوضعوا ألنفسـهم 
قواعـد لعدم العلـم باملعارض تفيض إىل انتقائية يف اسـتحداث أحكام 

مبنية عىل شهوات أو شبهات وليست مبنية عىل مصالح وضوابط.
وال جيوز ترك االجتهاد أو التقصري يف إعامل ضوابط املصلحة لرفع 
احلرج عن الرعية والتيسري عليهم، وبخاصة متى تعلق األمر باستحداث 
األنظمـة والتنظيـامت؛ لكـون ذلـك من ترصفـات ويل األمـر املنوطة 
باملصلحة، والتي جييء االحتياط هلا سـبباً لسـنّ األنظمة والتنظيامت، 
طلِقة للمصالح  فال بد من بذل الوسـع، واالجتهاد يف جعل األنظمة مُ
قيِّـدة للمفاسـد بام ال خيالف الرشيعة، فإن تـرك االجتهاد يف موضعه  مُ
بمنزلـة االجتهاد يف غـري موضعه للقادر عليه املكلف بـه يعد إعراضاً 
وتقصرياً منه يف االجتهاد عامّ قام به سـبب وجوبه عليه وتعني بناءً عىل 
القاعدة الفقهية: «االشـتغال بغري املقصود إعـراض عن املقصود»(٢)؛ 
فدون ذلك تتعطل األحكام وتتهم الرشيعة، قال الرسخيس (ت٤٣٨هـ) 
 ،يف القـايض ال جيتهـد: «فإن مل جيـد فليجتهد رأيـه وال يقولن إين أر
(١)  ويقصـد باإلباحـة التخيري يف املباحـات باإلضافة إىل إباحة فعل املأمـورات وإباحة ترك 

املنهيات.
(٢)  السـيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد، (١٣٠٣هـ-١٩٨٣م)، األشـباه والنظائر، 

ط١، دار الكتب العلمية، (ص١٥٨).

 



٥١ 

وإين أخـاف، وفيه دليل عىل أن للقايض أن جيتهد فيام ال نص فيه، وأنه 
ال ينبغي أن يدع االجتهاد يف موضعه خلوف اخلطأ؛ فإن ترك االجتهاد 
يف موضعه بمنزلة االجتهاد يف غري موضعه، فكام ال ينبغي له أن يشتغل 
باالجتهـاد مع النص، ينبغي له أن ال يدع االجتهاد فيام ال نص فيه، ثم 
بني طريق احلق يف ذلك بقوله: «فإن احلالل بنيِّ واحلرام بنيِّ وبني ذلك 
أمور مشـتبهات فدع ما يريبك إىل ماال يريبك»(١)، وهذا اللفظ املروي 
عنـه ملسو هيلع هللا ىلص فيه بيان أن املجتهد إذا مل يرتك االحتياط يف موضع الريبة فهو 
مـؤدٍ ملا كلـف، أصاب املطلوب باجتهـاده أو أخطأ، وهـو ما نقل عن 
أيب حنيفـة -يرمحه اهللا- كل جمتهد مصيب، واحلـق عند اهللا واحد. أي 
مصيـب يف طريـق االجتهاد ابتداء، وقد خيطئ انتهـاء فيام هو املطلوب 

باالجتهاد، ولكنه معذور يف ذلك ملا أتى بام يف وسعه»(٢). 
(١)  أخرجـه ابـن أيب شـيبة يف املصنف (٢٣٤٤٥). والدارمي (١٧٢). والنسـائي يف سـننه، 
كتـاب آداب القضاة، باب احلكم باتفاق أهل العلـم (٥٣٩٧ و٥٣٩٨). وابن برشان يف 
أماليـه (١١١١) مـن طريق أيب معاوية، عـن األعمش، عن عامرة -هـو ابن عمري- عن 
عبدالرمحن بن يزيد قال: أكثروا عىل عبداهللا ذات يوم فقال عبداهللا: إنه قد أتى علينا زمان 
ولسنا نقيض ولسنا هنالك ثم إن اهللا عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون فمن عرض له 
منكم قضاء بعد اليوم فليقض بام يف كتاب اهللا، فإن جاء أمر ليس يف كتاب اهللا فليقض بام 
قـىض بـه نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، فإن جاء أمر ليس يف كتاب اهللا وال قىض به نبيه ملسو هيلع هللا ىلص فليقض بام قىض به 
الصاحلـون، فإن جاء أمر ليس يف كتـاب اهللا وال قىض به نبيه ملسو هيلع هللا ىلص وال قىض به الصاحلون، 
فليجتهـد رأيه وال يقـول: إين أخاف وإين أخاف فإن احلالل بـني واحلرام بني وبني ذلك 
أمور مشتبهات فدع ما يريبك إىل ماال يريبك. وهذه الرواية موقوفة، وروي مرفوعاً عن 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص مـن حديث النعامن بن بشـري بلفـظ: «إن احلالل بني، وإن احلـرام بني، وبينهام 
مشـتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشـبهات استربأ لدينه، وعرضه، ومن 
وقع يف الشـبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى، يوشـك أن يرتع فيه، أال 
وإن لـكل ملـك محـى، أال وإن محى اهللا حمارمه، أال وإن يف اجلسـد مضغـة، إذا صلحت، 
صلح اجلسـد كله، وإذا فسـدت، فسـد اجلسـد كله، أال وهي القلب». أخرجه البخاري 
يف كتاب اإليامن، باب فضل من اسـتربأ لدينه (٥٢). ومسـلم يف كتاب البيوع، باب أخذ 

احلالل وترك الشبهات (١٥٩٩). 
= (٢)  أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف (٢٣٤٤٥). والدارمي (١٧٢). والنسائي يف سننه، 
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األنظمـة التي تعترب صحيحة يف الرشيعة هي األنظمة التي توافرت 
أركاهنـا ورشوطها، وانتفت موانعها، وهو عمـل ضوابط املصلحة يف 
سـنّ األنظمة، فالضابـط األول خيترب توافـر األركان، والضابط الثاين 
خيتـرب توافر الرشوط، والضابط الثالث خيترب إنتفاء املوانع، ومتى حتقق 
للنظام مجيع ذلك يكون ترصف الوايل يف تقدير املصلحة التي حيتاط هلا 

. النظام صحيحاً ومرشوعاً

= كتـاب آداب القضـاة، باب احلكم باتفاق أهل العلـم (٥٣٩٧ و٥٣٩٨). وابن برشان 
يف أماليـه (١١١١) مـن طريق أيب معاوية، عن األعمش، عن عامرة -هو ابن عمري- عن 
عبدالرمحن بن يزيد قال: أكثروا عىل عبداهللا ذات يوم فقال عبداهللا: إنه قد أتى علينا زمان 
ولسنا نقيض ولسنا هنالك ثم إن اهللا عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون فمن عرض له 
منكم قضاء بعد اليوم فليقض بام يف كتاب اهللا، فإن جاء أمر ليس يف كتاب اهللا فليقض بام 
قـىض بـه نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، فإن جاء أمر ليس يف كتاب اهللا وال قىض به نبيه ملسو هيلع هللا ىلص فليقض بام قىض به 
الصاحلـون، فإن جاء أمر ليس يف كتـاب اهللا وال قىض به نبيه ملسو هيلع هللا ىلص وال قىض به الصاحلون، 
فليجتهـد رأيه وال يقـول: إين أخاف وإين أخاف فإن احلالل بـني واحلرام بني وبني ذلك 
أمور مشتبهات فدع ما يريبك إىل ماال يريبك. وهذه الرواية موقوفة، وروي مرفوعاً عن 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص مـن حديث النعامن بن بشـري بلفـظ: «إن احلالل بني، وإن احلـرام بني، وبينهام 
مشـتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشـبهات استربأ لدينه، وعرضه، ومن 
وقع يف الشـبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى، يوشـك أن يرتع فيه، أال 
وإن لـكل ملـك محـى، أال وإن محى اهللا حمارمه، أال وإن يف اجلسـد مضغـة، إذا صلحت، 
صلح اجلسـد كله، وإذا فسـدت، فسـد اجلسـد كله، أال وهي القلب». أخرجه البخاري 
يف كتاب اإليامن، باب فضل من اسـتربأ لدينه (٥٢). ومسـلم يف كتاب البيوع، باب أخذ 

احلالل وترك الشبهات (١٥٩٩). 
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املبحث الثالث
 تقييد املباح وحترير مرشوعية األنظمة

تقييد املباح  :
األصـل يف األنظمـة التـي تـأيت عىل وفـق االحتيـاط للمصلحة أن 
تكون داخل دائرة املباح فعله، فاملصالح املعتربة كدليل مرشوعية ذات 
فِ فيه،  يـن، حـدّ متعلق بترصفات اإلمـام، وحدّ متعلـق يف املترصَّ حدَّ
فهي من جهةٍ أسـاسٌ يسـتند إليـه ويل األمر يف تقييد املبـاح، وهي من 
اجلهـة األخر ضابط يسـتند إليـه ويل األمر يف عدم جتـاوز ما يباح له 

فعله(١). 
وقد عرب بعض الكتاب املعارصين(٢)  عن تقييد املباح باصطالحات 
متعددة منهـا: «إيقاف العمل املباح»، و«منع املبـاح»، و«تقييد املباح»، 
و«تعطيل املباح»، و«االمتناع عن املباح»، ومجيعها تتفق يف املعنى الذي 
هو ترجيح أحد طريف اإلباحة؛ حيث إن املباح ليس مباحاً بإطالق؛ ألن 
تناوله أو اإلحجام عنه تتعلق به حقوق اآلخرين، وال بد من مراعاهتا، 
(١)  بتـرصف، الالوي، البشـري بن املكي عبد (١٤١٤هـ)، سـلطة ويل األمـر يف تقييد املباح، 
أطروحـة دكتـوراه، حلقـة ثالثـة، املعهـد األعـىل للرشيعـة، جامعـة الزيتونـة، تونـس، 

(ص١٩٥).
(٢)  ابـن عاشـور، كشـف املغطـى، (ص١٧٩). الدرينـي، خصائـص الترشيع اإلسـالمي، 
(ص٣١١). القرضـاوي، رشيعة اإلسـالم، (ص٤٠). ابن إبراهيـم، االجتهاد وقضايا 

العرص، (ص٢٨٤-٢٨٦). الزحييل، الفقه اإلسالمي، (ج٥، ص٥٠٥).
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ممـا يسـتوجب منع املبـاح تارة واألمر بـه تارة أخر بحسـب ما يؤول 
إليه التناول أو اإلحجام بحسـب احلال واملكان والزمان، وهذا املنع أو 
األمر، ليس عىل سبيل الدوام فهو مؤقت باستمرار احلاجة أو الرضورة 
الداعية لرتجيح أحد طريف اإلباحة، وهكذا فإن تقييد املباح هو ترجيح 
بعض اخليارات ألسباب معقولة ومؤقتة عىل سبيل األمر أو احلث ما مل 

يوجد مانع رشعي من نص خاص أو قاعدة كلية أو ضابط(١).
وبذلـك يدخـل يف دائرة املباح تغـريّ األحكام بتغريّ احلـال واملكان 
والزمان وفق ضوابـط التغريّ الرشعية، فعندما يتخلف مقصود احلكم 
الرشعـي عنه، سـواء املنـدوب أو الواجب أو املكـروه أو املحرم، لزم 
ويل األمـر وهو املنوط به بحكـم الوالية العامة صيانـة حتقيق املقاصد 
الرشعية اخلمسـة ورعايتها وأعالها حفظ الدين، بأن يتدخل بترصف 

يعيد حتقيق املقصود الرشعي من احلكم.
وهـذا التـرصف من قِبل ويل األمر يعد من أمور السياسـة الرشعية؛ 
فـويل األمر وهـو يقيد اإلباحـة ال يقيدها باهلو والتشـهي، بل بالنظر 
واالحتيـاط املرشوع والسـبيل األجـود ملصلحة الرعية؛ ولـذا ال بد أن 
يالحـظ مـد مرشوعية تناوهلـا، من خـالل موافقة قصـد املكلف يف 
التنـاول لقصد الشـارع يف الترشيع، فإذا وافقها كان اسـتعامله مرشوعاً 
بل ربام مطلوباً فعله، وإن كان عىل خالف ذلك كان مطلوب الرتك(٢). 
وليـس يف ذلك أي تغيري لألحكام الرشعية، فهام خارج نطاق التخيري، 
وال بد من االمتثال للرشع، فتسـن األنظمة لألمر بالالزم يف الواجبات 
واحلث عليها واستحداث املرغبات هلا، وعقوبة تاركها، ولألمر بالالزم 
يف ترك املحرمات والتحذير منها وعقوبة فاعلها؛ قال الشاطبي: «ومن 

(١)  الالوي، (١٤١٤هـ). املرجع نفسه، (ص٧٨-٧٩).
(٢)  الالوي، سلطة ويل األمر يف تقييد املباح، (املرجع السابق، ص٨١).
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كالمه -يقصد عمر بن عبدالعزيز- الذي عني به، وحيفظه العلامء، وكان 
يعجب مالكاً جداً، وهو أن قال: سـنّ رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ووالة األمر من 
بعده سـنناً، األخذ هبا تصديق لكتاب اهللا، واسـتكامل لطاعة اهللا، وقوة 
عىل دين اهللا، ليس ألحد تغيريها وال تبديلها وال النظر يف يشء خالفه، 
من عمل هبا مهتد، ومن انترص هبا منصور، ومن خالفها اتبع غري سبيل 
املؤمنـني، وواله اهللا مـا توىل، وأصاله جهنم وسـاءت مصـرياً، وبحق 
مـا كان يعجبهم؛ فإنه كالم خمترص، مجع أصوالً حسـنة من السـنة»(١). 
وبنـاءً عليه يكون محل مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه 
ثُ للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»، عىل مقتىض  ـدَ اهللا-: «حتُ
األصول املضمنة يف أثر عمر بن عبدالعزيز: أن سنة والة األمر وعملهم 
تفسـري لكتاب اهللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، لقوله: «األخذ هبا تصديق لكتاب 
اهللا، واسـتكامل لطاعة اهللا، وقوة عىل دين اهللا»، وهو أصل مقرر يف غري 
هـذا املوضـع، فقد مجع كالم عمر بـن عبدالعزيز -يرمحـه اهللا- أصوالً 

حسنة وفوائد مهمة، وهو قول الشاطبي(٢).
إال أنّ هـذا املبـاح ليس مطلقـاً يف كل مباح، بل هـو فقط فيام جعل 
ف فيـه باملصلحـة املعتـربة، ويف كل أمـر هـو من  لإلمـام حـقّ التـرصّ
اختصاصـه، وضمن مسـؤوليته، بحيث يباح له فعلـه، فيخرج بذلك 
مجيـع املباحات التي ليسـت مـن اختصاصـه، ومنها عىل سـبيل املثال 
خصوصيـات الناس، فـال حيقّ لإلمـام أن يلزم الناس بـرشب القهوة 

دون الشاي، أو شخصاً بزواج فالنة دون عالنة أو مثل ذلك(٣). 
(١)  انظر، الشاطبي (ت٧٩٠ه)، االعتصام، حتقيق حسن مشهور آل سلامن، مكتبة التوحيد، 

(ج١، ص١٤٤).
(٢)  الشاطبي، االعتصام. املرجع١ نفسه، (ص١٤٦-١٤٧).

http://www.azeytouna.net/Usul/ ،(٣)  ياسـني بـن عـيل، فقـه تقييـد املبـاح، جملـة الزيتونـة
Usul002.htm، ٢١ ذو القعدة، ١٤٣٢ه.
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والدليل عىل تقييد املباح ملصلحة معتربة من فعله ملسو هيلع هللا ىلص حيث هنى عن 
افة وهم األعراب يفدون  ادخار حلوم األضاحي وعلل ذلك؛ ألجل الدّ
املدينـة ثم أذن يف ذلك فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «أال فكلـوا وتصدقوا وادخروا»(١)، 
ومن فعل الصحابة منع سـيدنا عمـر بن اخلطاب    بعض الصحابة 
من السـفر خارج املدينة(٢)  فقد كان ير جواز منع بعض األشخاص 
من السفر؛ حلاجته إىل استشارهتم يف امللامت والنوازل، وذلك الحتياج 
األمـة هلـم وحرصـه عليهم حيث خيشـى بذهاهبـم فقـدان البديل هلم 
وخاصـة بعـد مقتلـة القـراء، وكذلك لدرء بعـض املفاسـد التي تنتج 
من انتشـارهم يف البالد، كظهور التعصب بـني الناس للصحايب املقيم 
يف مدينتـه يف مقابـل باقـي الصحابـة ممـا يبـث األحـزاب والفرق بني 
املسلمني(٣)، وللمكلف أن يمنع نفسه من بعض أفراد املباح متى دعت 
احلاجة إليه، وليس له أن يمنع نفسـه من جنس املباح، فإذا مل جيز ذلك 
للمكلف فهو من باب أوىل غري جائز لإلمام؛ فليس له أن يسـنّ نظاماً 
أو أمـراً أو غـري ذلك مما من شـأنه أن يمنع جنـس مصلحة عىل عموم 
املكلفـني، بل له فقـط أن يمنع الفرد من أفراد املصالح، ذلك أن جنس 
املصلحة متى ثبت بالدليل الرشعي مل يصح منع جنسه بأي حال، فقد 
يدٍ الطويل  يدِ بن أيب محُ أخرج اإلمامُ البخاريُّ يف صحيحه بسندهِ عن محُ
أنـه سـمع أنس بن مالك    يقول: جاء ثالثـة رهطٍ إِىل بيوت أزواج 

(١)  صحيح مسلم، كتاب األضاحي، هنى أن تؤكل حلوم األضاحي بعد ثالث 
(٢)  الطـربي، حممد بن جعفر، تاريخ الطربي املعروف بتاريخ األمم وامللوك، الطبعة األوىل، 
بريوت، دار الفكر، (٦٧٩/٢). وانظر: ابن عسـاكر، أيب القاسـم عيل بن احلسن بن هبة 
اهللا (ت٥٧١)، (١٤١٥هـ -١٩٩٥م)، تاريخ مدينة دمشـق، الطبعة األوىل، بريوت، دار 
الفكـر، (٣٠٢/٣٩). وانظـر: (٥٣). اهلندي عالء الدين املتقي، (١٩٨٩م)، كنز العامل 

يف سنن األقوال واألفعال، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسسة الرسالة، (٣٤/١٤).
(٣)  السـبيعي، إبراهيـم عبـداهللا البديـوي، (٢٠٠٧م)، املنـع من السـفر كعقوبـة تعزيرية يف 
الرشيعـة اإلسـالمية والقانـون الكويتي يف العـرص احلديث، جملة الرشيعة والدراسـات 

اإلسالمية، جامعة الكويت، العدد ١٧، العام ٢٠٠٧م.
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وها،  وا كأهنـم تقالُّ ُ بـادةِ النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلـامّ أُخربِ النبي ملسو هيلع هللا ىلص يسـألون عـن عِ
ر،  م مِن ذنبه وما تأخّ رَ لهُ ما تقدّ فِ فقالوا: وأين نحنُ من النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد غُ
هر  : أنا أصومُ الدّ ا أنا فإين أصيل الليل أبداً، وقال آخرُ قـال أحدهـم: أمّ
جُ أبداً، فجاء رسـول  : أنا أعتزل النسـاء فال أتزوّ ، وقال آخرُ ـرُ وال أفطِ
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما واهللا إين ألخشاكم 
هللا وأتقاكـم له لكني أصوم وأفطر وأصيل وأرقد وأتزوج النسـاء فمن 
رغب عن سـنتي فليس مني»، فال يصح أن يأيت تقييد املباح عىل سبيل 
النسـخ بإبطال حكم سـابق بحكم الحق؛ فذلك من اختصاصه ملسو هيلع هللا ىلص، 
وانقطع النسـخ بانقطـاع الوحي بوفاته ملسو هيلع هللا ىلص، وأما منـع الفرد من أفراد 

، فجائز. املباح يف حالة معيّنة، ولوقت معنيّ
وملا أن من طبيعة األنظمة تقييد ما تدخل عليه؛ فكل نظام يسـنّ ال 
بد أن يقيِّد شيئاً من املباحات، ثم إن تقييد املباح باألنظمة والسياسات 
والقرارات يعد من أعامل السياسـة الرشعية التي يقوم هبا والة األمر، 
فهي إجراء مؤقت تدعو له الرضورات أو احلاجات، من أجل املحافظة 
عـىل قصد املباح إذا تعرض للنسـيان أو التنـايس، أو عارضتها عادات 
أو ممارسـات تعود عىل املباح بالنقض، وال سـيام متى تعلق املباح بحق 
اآلخريـن؛ إذ األصل يف مرشوعيتها اعتبار حقـوق اآلخرين؛ وبزوال 
سـبب املرشوعيـة ترفـع اإلباحـة(١)، وهو من أنـواع العمـل بمبدأ أن 
لإلمـام تقييـد املبـاح عند من يقـرره من أهـل العلم ملصلحـة عامة ال 
خاصـة، ويقصد هبا اختيار اإلمام أحد أفـراد املباح الذي جاز فعله أو 
تركـه أصالً مع إلزام الناس هبذا االختيار سـواء بمنعهم من الفعل أو 
بإلزامهم به، وهذه املباحات وإن كانت مساحة تقبل التوجيه نحو اخلري 
أو نحو الرش حسب إرادة املتناول هلا، فإن اهللا عز وجل مل يقصد هبا إال 

(١)  ينظر، الالوي، سلطة ويل األمر يف تقييد املباح، (مرجع سابق، ص٨٢).

 



 ٥٨

اخلـري؛ وهلذا فـإن كل ترصف يف املبـاح بام حيقق املقاصـد الرشعية من 
جعلها مباحة يعد من مظاهر النهوض بمسؤولية خالفة(١)  اإلنسان يف 

ام عىل الناس. األرض، ومن باب أوىل خالفة احلكّ
وعـىل اجلملة فاملباح -كغريه من األفعال- لـه أركان ورشوط وموانع 
ولواحـق تراعى؛ والـرتك يف هذا كله كالفعل، فـرتك الفعل فعل. فكام أنه 
إذا تسبب الفرد للفعل كان مسؤوالً عن تسببه، كذلك إذا تسبب إىل الرتك 
كان مسـؤوالً عنه، فاملسـؤولية تنفي اإلطالق يف التـرصف، وتقيد احلرية 
بـام يؤول إليه التنـاول(٢)، وعىل هذا جيوز لويل األمر -وقد جيب- التدخل 
الختاذ اإلجراءات الالزمة حلامية املباح ومنع الرضر أو احلرج املرتتب عىل 
تناوله، إما بمنع الناس مما ير أن يف عدم تقييد إباحته رضراً باملجتمع، أو 
إجياب ما ير أن يف األمر به دفعاً ملفسـدة أو جلباً ملصلحة لعموم الناس، 
أو وضع طريقة مفصلة لتناول املباح، تذهب مفاسـد التناول وحتول دون 
إساءة االستخدام، وما يتخذه ويل األمر من إجراءات يف سبيل ذلك يكون 
ملزمـاً واجـب الطاعة(٣)، فـكل تقييد ملبـاح حيقق مصلحة عامـة معتربة، 
اختـاره اإلمـام والتزمـه يف سـنّ األنظمة أو إصـدار األوامـر والتعليامت 

وغريها من الوسائل اإلدارية وجب عىل األمة أن تطيعه فيه.
ومن األمثلة عىل ذلك إعادة تنظيم اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز 
-يرمحه اهللا- للجانب اإلجرائي يف رد املظامل إىل أهلها، فرفع مجيع القيود 
والرشوط التي أضافها من سبقوه من الوالة إلثبات املظلوم ملظلمته، ثم 

(١)  بترصف، الالوي، سلطة ويل األمر يف تقييد املباح، املرجع نفسه (ص١٣٦).
(٢)  ينظر، الالوي، املرجع نفسـه (ص١٠٣). والشـاطبي، املوافقات، مرجع سـابق، (ج١، 

ص١١٦).
(٣)  ينظر: اخلفيف، عيل (١٩٩٠م)، امللكية يف الرشيعة اإلسـالمية، الطبعة األوىل، القاهرة، 
دار النهضـة العربيـة للنـرش والتوزيـع، (ص١٠٢-١٠٣). والـالوي، املرجـع نفسـه 

(ص١٠٩).

 



٥٩ 

خفف ما تبقـى منها، بحيث يكون جانب االحتياط باجتاه عدم تفويت 
مصلحة املتظلم، وذلك بالتيسـري وعدم التشدد يف طلب البينة القاطعة 
من املتظلمني يف زمن كثر فيه غشم الوالة، فكان يكتفي بأيرس من ذلك 
إذا عـرف وجـه مظلمـة الرجل ردها عليـه، ومل يكلفه حتقيـق البينة(١)، 
عمـالً بقاعـدة: «إذا ضـاق األمـر اتسـع»(٢)، فمتـى كـان اخلصم أحد 
اجلهات احلكومية أو املسؤولني فيها؛ فقد تكون بينة املتظلم من املتعذر 
حتصيلها وذلك لوجودها لد خصمه كام هو احلال يف غالب التظلامت 
مـن ترصفات أو إجراءات اجلهات احلكومية والعامة أو املتعلقة بعقود 
اإلذعـان، فيتعرس عىل املتظلمني احلصول عـىل البينة فيضيق هبم احلال 
ويقـع هبم احلـرج الكثري، فبعـض الرتاتيب اإلدارية قد تـؤدي إىل تعثر 
العمل احلكومي وامتناع املحاسبة عىل التقصري؛ لذا ينبغي أال يقام نظام 
احلكومـة عىل ضوابـط ملتوية يعز عـىل القائمني باألمـر أن يقوموا به، 

وعىل املحاسبني أن حياسبوا ويعيّنوا من جاء منه اخللل والفساد(٣).
 وألجـل ذلـك، أوسـع عمـر عـىل النـاس بتخفيـف رشوط البينة 
الكافية إلصدار قراره يف املظلمة لرفع مفسـدة قطع البينة عن صاحبها 
واالحتياط حلقوق النـاس ومراعاة فارق احلال بني اخلصمني وتعظيم 

فرص ومصلحة رد احلقوق إىل أهلها.
فويل األمر اإلمام األكرب هو املخول بسنّ األنظمة التي تقيد املباح، وفق 
ما تقتضيه أحكام الرشيعة السـمحة. ولكن مع ذلك يبقى موقف حتديد 
(١)  انظـر: ابـن سـعد، حممد بن منيـع الزهري (ت٢٣٠هــ)، (د ت ن)، طبقات ابن سـعد، 

الطبعة األوىل، بريوت، دار صادر، (٢٥٢/٥).
(٢)  عبدالرمحن بن أيب بكر السـيوطي، األشـباه والنظائر، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

١٤٠٣ه، (ص٨٣).
(٣)  بتـرصف، املودودي، أبو األعىل (١٤٠٥هـ)، تدوين الدسـتور اإلسـالمي، جدة، الدار 

السعودية للنرش والتوزيع، (ص٥٩).

 



 ٦٠

املسـاحة احلـرة وتقييدها موقفاً صعبـاً وحرجاً ودقيقاً عىل اإلنسـان غري 
املعصوم، والرتيث يف هذا األمر وعدم االستعجال فيه من اإلحسان؛ ألن 
ما زاد عامّ يقتضيه احلال من درء أو رفع ملفسـدة أو ختفيفها، أو من جلب 
ملصلحـة وتكثريها يعد جتاوزاً للحد املـرشوع وجتاوز احلد غري مرشوع، 
وبخاصة أن تلك األمور يصعب عىل عامة الناس يف أكثر أحواهلم إدراك 
كامل األمر وال يرون سـو اجلزء اليسري املتعلق بمصاحلهم الشخصية، 
قـال اخلليفة الفاروق    ملا محى الربـذة: «وأيم اهللا إهنم -أهل الربذة- 
لريون أين ظلمتهم، أهنا بالدهم قاتلوا عليها يف اجلاهلية، وأسلموا عليها 
يف اإلسالم، والذي نفيس بيده لوال املال الذي أمحل عليه يف سبيل اهللا ما 
»، فتأكيده    الكالم بالقسـم مؤذن بأن  محيت عنهم من بالدهم شـرباً
هلم شـبهة قوية ناجتة عن نظرة جزئية يف أن اخلليفة ظلمهم وحاشـاه    
مـن ذلك، واحلاصـل أنه قد يرتتب عـىل احلاكم تكلفة سياسـية حتى يف 

احتياطه للتوسعة عىل عموم املسلمني(١). 
واحلريـات تتسـع بمقـدار اتسـاع األنظمـة كيفـاً، واإلقـالل منها 
كامً، وتتسـع األنظمة وتقـل كميتها بمقدار ما جيعـل الناس يف تناوهلم 
للمصالـح التـي حيتـاط هلـا النظـام واملفاسـد التـي يقيدهـا؛ موافقـة 
ملقاصد الشـارع من الترشيع ثم بحسـب نمو أسباب التمدن والشعور 
باملسـؤولية، وبذلـك يتأكـد أن تقييـد املبـاح باألنظمـة ومـا يدخل يف 
حكمهـا ليس إال تدبرياً سياسـياً رشعياً مؤقتاً حيفـظ املجتمع والدولة 

من أسباب الفرقة والضعف واالنحالل(٢).
واألصـل التأقيـت يف تقييـد املبـاح؛ ألن التقييد السـلبي واإلجيايب 
(١)  ينظـر ابن عاشـور، أصول النظـام االجتامعـي، (ص١٧٧-١٧٨). وبترصف، الالوي، 

سلطة ويل األمر يف تقييد املباح، (مرجع سابق، ص١٧٤).
(٢)  ينظـر، الـالوي، سـلطة ويل األمر يف تقييد املبـاح، (املرجع نفسـه، ص٨٣). والدريني، 
خصائص الترشيع اإلسالمي، هامش، (ص٢٧٦)، نقالً عن أقوم املسالك (ص٣٠٥).

 



٦١ 

الذي يرتتب عىل سنّ األنظمة عمل اجتهادي هيدف إىل جلب مصلحة 
ودفع مرضة؛ لذا فهو أمر عارض أصل اإلباحة فيزول بزوال مربراته، 
أضـف إىل ذلك أن كثـرة تقييد املبـاح بتبني اإلمام ألحـكام اجتهادية 
لتصـدر األنظمـة عـىل وفقها سـيؤدي إىل تقييـد االجتهاد يف املسـائل 
االجتهاديـة التـي صدر فيهـا النظام، ويف ذلك إضعـاف لفكر املعنيني 

ونظرهم بتطبيق النظام(١).
وقـد ناقـش ابن القيـم هذه املسـألة وبـني أن التقييـدات ترصفات 
سياسـية صادرة عن اخللفاء ساسوا هبا األمة ثم تساءل يف سبيل إثبات 
ة فقـال: «هل هي من الرشائـع الكلية التي ال  تعلقهـا باملصالـح املتغريّ
تتغريّ بتغريّ األزمنة، أم من السياسـات اجلزئية التابعة للمصالح فتتقيد 
»(٢)، وقد أجاب ابن عاشـور عن هذ التسـاؤل فبني أن  هبا زماناً ومكاناً
ذلك موكول لنظر املجتهد سـداً وفتحاً، بأن يراقبوا مدة اشتامل الفعل 
عىل عارض فساد فيمنعوه، فإذا ارتفع عارض الفساد أرجعوا الفعل إىل 
حكمه األصيل(٣)، ويأيت كالم ابن القيم وابن عاشـور مقتضياً التوسعة 
واملوافقـة ملقولـة اخلليفـة العـادل عمـر بـن عبدالعزيز -يرمحـه اهللا-: 
ثُ للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»، فأما التوسيع فمن  دَ «حتُ
جهة دخول السياسات التي حيدثها اخللفاء يف قول عمر بن عبدالعزيز 
ثُ للنـاس أقضية»، ودخول الفسـاد يف قوله: «ما  دَ -يرمحـه اهللا-: «حتُ
أحدثوا من الفجور»، وإشارة ابن القيم إىل سياسة تقييد املباح أهنا من 
السياسـات اجلزئية التابعة للمصالح فتتقيد هبا زماناً ومكاناً، وترصيح 
(١)  بترصف، مفتي، حممد بن أمحد، والوكيل، سامي صالح، (١٤١٠هـ-١٩٩٠م)، الترشيع 
وسن القوانني يف الدولة اإلسالمية: دراسة حتليلية، مركز البحوث، كلية العلوم اإلدارية، 

جامعة امللك سعود (ص٣٨).
(٢)  ينظر، ابن القيم، الطرق احلكمية (ص١٨).

(٣)  ينظر، ابن عاشور، أصول النظام االجتامعي، (مرجع سابق، ص١٦٣)، وينظر، الالوي، 
سلطة ويل األمر يف تقييد املباح، (مرجع سابق، ص١٥١).

 



 ٦٢

ابن عاشـور بمراقبة مدة اشتامل الفعل للفساد العارض يأيت عىل سبيل 
املوافقة لقول عمر: «بقدر».

واألصـل يف األنظمة أن تكـون مؤقتة وجواز تدخـل الدولة باملنع 
واإللـزام مرشوط بأن يكـون مؤقتاً يف األفعال التـي األصل فيها عدم 
إجياهبـا عىل الرعيـة أو عدم منعهم من إتياهنا، وعـىل أن يكون التدخل 
يف أحـوال خمصوصـة فقـط(١)، والتأقيت املقصـود هنا ال حيـدد بزمن 
معـني، وإنـام بقاء العمل بالنظام ببقاء ما يـربره وبقاء أمر ويل األمر به، 
وذلك -بحسـاب الزمن- قد يطول وقـد يقرص واملحدد لذلك طبيعة 
العـارض، ومن ثـم يكون من املهم حتديد مد العـارض زمناً ووقتاً، 
وهـذا رصاط دقيـق ال غنـى عنه ملن تصـد ملهمة اإلفتـاء، ومن باب 
ر مسـؤولية احلكم وما يقتضيه ذلك من اجتهاد يف  أوىل يتأكد ملن تصدَّ

سياسة أمر الناس(٢).
فتقييد املباح بسـنّ األنظمة ليس أمراً يكثر استخدامه يف إطار السنة 
املالية الواحدة التي تعمل هبا الدول اليوم وليس من األمور االعتيادية؛ 
لذا فسـن األنظمة يعد تدبرياً سياسياً اسـتثنائياً، استدعاه الواقع املتغريّ 
بتغـريّ الرضورات واحلاجات، وهذا يكشـف عن لزوم حضور الواقع 
يف فكر والة األمر، ولزوم متابعة مد التزام الناس يف إتيان مصاحلهم 
وفـق األنظمـة عىل الوجه املرشوع للترصف يف املباحات، كام يكشـف 
عـن املرونـة التـي تتجـىل يف الرشيعة مـن خالل مراعـاة إلغـاء النظام 
(١)  مفتي، حممد بن أمحد، والوكيل، سـامي صالح، (١٤١١هـ-١٩٩١م)، السـيادة وثبات 
األحكام يف النظرية السياسية اإلسـالمية "سلسلة بحوث الدراسات اإلسالمية"(١٣)، 
معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي، جامعـة أم القر، مكـة املكرمة 

(ص٤٩). 
(٢)  ينظر، ابن ابراهيم، االجتهاد وقضايا العرص، مرجع سابق (ص٢٨٦). وينظر، الالوي، 

سلطة ويل األمر يف تقييد املباح، (املرجع نفسه، ص١٥١).

 



٦٣ 

والعـودة إىل أصـل اإلباحة بزوال مصلحة تقييدهـا(١)، لكي ال ترتاكم 
األنظمة فتشـق عىل الناس وتوقعهـم يف حرج، دون مصلحة تعود هلم 

أو للدولة جراء ذلك.
وبنـاءً عىل ما تقـدم، يكون تقييـد املباح احتياطـاً للمصالح املعتربة 
بإطالقهـا وتكثريهـا ومنع دخول املفاسـد عليها، وهـذا عند التحقيق 
أحـد أدوات وإجراءات مراعاة تغريّ وسـائل وطـرق املصالح املعتربة 
بتغـريّ وسـائلها وطرقهـا املعارصة؛ بحيث تـؤول املصالـح واألنظمة 
املرعيـة إىل صيانة الرشيعة وجتديد العمـل بثوابت هذا الدين احلنيف، 
ومحايتها بكل وسـيلة مرشوعـة، مع التأكيد عـىل أن تدخل الدولة إنام 
أبيـح إلقرار الرشع له، وليس نابعاً عن جمـرد تصور الدولة للمصلحة 

العامة أو مسايرة للرأي العام أو غري ذلك(٢).
ومـن األمثلـة عىل تغـريّ الطريق إىل مصلحـة التعليـم الرشعي، ما 
نقـل عـن تغريّ موقف علـامء األمة مـن كراهية تدويـن العلم الرشعي 
يف كتـب؛ ألجـل سـد الذريعة إىل مفسـدة، وهي كام نقل الشـاطبي يف 
كتابـه (االعتصـام): «اخلوف من االتكال عىل الكتب اسـتغناء هبا عن 
احلفـظ والتحصيل، وإمـا عىل ما كان رأياً دون مـا كان نقالً من كتاب 
أو سـنة» إىل أن قـرر الشـاطبي: «اتفـاق النـاس بعد ذلك عـىل تدوين 
اجلميـع ملا ضعف األمر، وقـل املجتهدون يف التحصيـل، فخافوا عىل 
الدين الدروس مجلة»(٣)، ويمثل اخلوف عىل انقطاع العلم مجلة انقطاع 
الطريق إىل املصلحة، والذي ترتب عليه حدوث مفسدة واقعة وكانت 

تلك مقابل سد الذريعة ألجل مفسدة متوقعة.
(١)  ينظر، الالوي، سلطة ويل األمر يف تقييداملباح. املرجع نفسه (ص١٥٨، ١٦٠).

(٢)  مفتي، والوكيل، السـيادة وثبات األحكام يف النظرية السياسـية اإلسالمية. مرجع سابق 
(ص ٩٣). 

(٣)  الشـاطبي، أبوإسـحاق إبراهيم بن موسـى بن حممد الغرناطي، (١٤١٢هـ-١٩٩٢م)، 
االعتصام، اململكة العربية السعودية، اخلرب، دار ابن عفان، (ج١، ص٢٣٠).
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ويؤكد هذا املعنى قول اللخمي ملا ذكر كالم مالك وغريه يف كراهية 
ج عليه اإلجارة عىل كتبه،  بيـع كتب العلم واإلجارة عىل تعليمه، وخرَّ
وحكـى اخلـالف، وقـال: «ال أر اليوم أن خيتلف يف ذلـك أنه جائز؛ 
ألن حفظ الناس وأفهامهم قد نقصت، وقد كان كثري ممن تقدم ليست 
هلم كتب، قال مالك: ومل يكن للقاسم وال لسعيد كتب، وما كنت أقرأ 
عىل أحد يكتب يف هذه األلواح، ولقد قلت البن شهاب: أكنت تكتب 
العلم؟ فقال: ال، فقلت: أكنت حتب أن يقيدوا عليك احلديث؟ فقال: 
ال. فهذا كان شـأن الناس، فلو سـار الناس لسريهتم، لضاع العلم، ومل 
يكن بيننا منه إال رسمه، وهكذا الناس اليوم يقرءون كتبهم، ثم هم يف 

التقصري عىل ما هم عليه»(١).
ق بـني املحدثات التي هلا  انتهـى الشـاطبي إىل ما قاله اللخمي، وفرّ
وجه صحيح، وهي ليست مذمومة لتحدث هلا أقضية أو أنظمة، وبني 
املحدثات التي ليس هلا وجه صحيح فتكون مذمومة تستدعي إحداث 
أقضيـة أو أنظمة، واسـتدل عىل ذلـك بمقولة اخلليفـة العادل عمر بن 

عبدالعزيز -يرمحه اهللا-.
قال الشـاطبي: «وفيه -يقصـد كالم اللخمي- إجـازة العمل بام مل 
يكن عليه من تقدم؛ ألن له وجهاً صحيحاً، فكذلك نقول: كل ما كان 
من املحدثات له وجه صحيح؛ فليس بمذموم، بل هو حممود، وصاحبه 
الذي سنه ممدوح، فأين ذمها بإطالق أو عىل العموم؟ وقد قال عمر بن 
ثُ للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»، فأجاز  دَ عبدالعزيز: «حتُ
كام تر إحداث األقضية واخرتاعها عىل قدر اخرتاع الفجار للفجور، 

وإن مل يكن لتلك املحدثات أصل»(٢).
(١)  الشاطبي، االعتصام، مرجع السابق، (ج١، ص٢٣٠).

(٢)  الشاطبي، املرجع نفسه، (ج١، ص٢٣١).
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حترير مرشوعية األنظمة:
معضلة األنظمة:• 

املشـكلة األسـاس لكثـري مـن الـدول اإلسـالمية اليـوم تكمن يف 
التنافس الواضح بني مصدرين متناقضني للسلطة النظامية والقانونية، 
 ،الثـاين منها يصدر عن الدولة وغريها من اجلهات السياسـية األخر
واألول منهـا يصدر عن الرشيعة اإلسـالمية، التـي كانت هي املصدر 
الوحيـد للسـلطة املهيمنـة ألكثر من ألـف عام، وال مثيـل هلا، يف حني 
مل يظهـر تقديم الدولة وإظهارها كمصدر رسـمي للسـلطة إال خالل 
القرنـني الثالـث عـرش والرابع عـرش اهلجريني، ومنذ أن تـردد مصدر 
السـلطة بـني االثنني حـدث رشخ قانـوين وسـيايس أنتـج موجة غري 
مسـبوقة مـن األزمـات يف املجتمعات املسـلمة يف مجيع أنحـاء العامل، 
وبخاصة تلك التي كانت مرتبطةً ارتباطاً وثيقاً بالدولة القومية(١)؛ فقد 
صيغ هـذا القانون من قبل موظفي الدولة -البريوقراطية الرسـمية(٢) 
(1) Hallaq، Wael B.(2004) "Juristic Authority Vs. State Power: The Legal Crises of 

Modern Islam." Journal Of Law And Religion 19 (2004): 243-58.

(٢)  البريوقراطيـة (Bureaucracy): ترجع أصول هـذه الكلمة إىل اللغة األملانية، وتتكون من 
شـقني: مها (Bureau) وتعني مكتب، و(Cracy) وتعنـي حكم، والكلمة يف جمملها تعني: 
"حكم املكتب". ويف العام ١٧٩٨م، عرّف قاموس األكاديمية الفرنسية "البريوقراطية" 
بأهنا: "القوة والنفوذ اللذان يامرسـهام رؤساء احلكومة وموظفو اهليئات احلكومية". ومع 
بداية القرن التاسـع عرش ظهرت ثالثـة معانٍ للبريوقراطيـة: األول: ينظر إليها بوصفها 
أسـلوباً يف احلكـم واإلدارة، يمكـن مقارنتها بامللكيـة والديموقراطية واألرسـتقراطية. 
نح لألقسـام  الثاين: يركز عىل شـكل معني من البريوقراطية بأهنا السـلطة والقوة، التي متُ
احلكومية وفروعها ومتارسـها عىل املواطنني. أما الثالث واألخري: فيميل إىل إبراز خماطر 
. واجلديـر بالذكر أن مفهـوم البريوقراطية -بشـكله  البريوقراطيـة أسـلوباً إداريـاً عقيـامً
العلمي السليم- يتمثل يف أنه تنظيم تتحكم يف بنيته ويف العمليات التي يقوم هبا القواعد 
املدونة إىل حد كبري. ويتمثل جوهر هذه القواعد يف هرمية املكاتب، أي يف أدوار وظيفية 
حمددة حتديداً دقيقاً، ويف أشخاص متفرغني للعمل بأجر مدفوع. وحتدد القواعد اإلدارية 
= والقانونية عالقة كل مكتب بغريه من املكاتب، وإدارة أعامل كل مكتب، وحتدد نظام 

 



 ٦٦

-، وعـىل أيـدي الصفـوة يف املجتمع مـن القانونيني املهنيـني، وبذلك 
أصبـح القانون ومجيـع توابعه إحد املؤسسـات احلكوميـة، وكانت 
آثـار هذه القفزة املفاجئـة واهلائلة عديدة، وواحد منهـا فقط هي أزمة 
الرشعية السياسـية التي نتجت عـن اهلدم املنهجي للسـلطة التنظيمية 
والقضائية املسـتندة إىل حتكيم الرشيعـة(١)، األمر الذي يعد من مظاهر 
فشـل احلكومات يف اسـتحداث األقضيـة واألنظمـة والتنظيامت، بام 
يتفـق مع مصالح الرعية وفـق املقاصد الرشعية للحكومة اإلسـالمية 

وتعطيلِ تطويرها عىل الوجه املرشوع.
ويعد حل هذه املعضلة يف علم الدستور الوضعي غاية دولة القانون 
= جتنيـد العاملـني للبريوقراطية، وأي ترقيات تتم فيام بعـد. والتنظيامت التي توجه هبذه 
الطريقـة متميـزة متيزاً تاماً عن األفراد العاملني، كام تعمـل عىل نحو يمكن التنبؤ هبا تنبؤاً 
. واملنطق القائم وراء البنية األساسـية للبريوقراطية هو قيام عملية منضبطة انضباطاً  تاماً
تامـاً، خالية من التحيز واالرتباط باألشـخاص؛ أي أن البريوقراطية حتُل إدارة األشـياء 
حمل إدارة األشـخاص، بمعنى أنه يصبح ال وجود -يف أحسـن األحوال- للبرش بل هي 
ثار هنـا تتعلق بطبيعة القواعد والتعليامت  حاالت فقط. غري أن املشـكلة التي يمكن أن تُ
ووظيفتهـا يف احليـاة االجتامعيـة، فمن احلقائـق الثابتـة أن البريوقراطية ال تطبق نفسـها 
بنفسـها، وإنـام يطبقهـا موظفـون يقومون بتفسـري معناهـا، وتقويم مالئمتهـا للمواقف 
الفعليـة، بمعنـى أن عىل املوظفني أن يصـدروا أحكاماً عند ممارسـتهم ألدوارهم، وهذا 
يتضمـن عنارص قيميـة مهمة، ما يصعب معه وجود موظفـني أو إداريني حمايدين، أو أن 

يكون تطبيق القواعد تطبيقاً حرفياً حتى يمكن جتنب سوء استخدام السلطة.
البريوقراطيـة مفهـوم اجتامعـي وسـيايس وإداري ذو وجهـني: وجـه يعربّ عـن الكفاية 
واملوضوعية والدقة وحتقيق األهـداف التنظيمية. والوجه اآلخر يعرب عن الروتني وبطء 
اإلجراءات اإلدارية وسـيطرة العالقات الشخصية، والتمييز بني هذين الوجهني يمكننا 
من النظر إىل البريوقراطية نظرة موضوعية حيادية، نستطيع هبا حتليل أبعادها، والكشف 

عن التأثري الذي متارسه يف جمتمعاتنا احلديثة.
ينظر:

http://www.muqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/Buraucrac/sec01.doc_cvt.
htm 16 حمرم 1433هـ
(1)  Hallaq، Wael B.(2004) "Juristic Authority Vs. State Power: The Legal Crises of 

Modern Islam." Journal Of Law And Religion 19 (2004): 243-58
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وهدفهـا، بينام هذه املشـكلة غـري موجـودة يف دولة الرشيعـة، فطبيعة 
السـلطة السياسـية من املنظور اإلسـالمي تنفـرد وتتميز عن السـلطة 

السياسية الوضعية من زاويتني:
ين،  نيا بالدِّ من حيث اهلدف الذي وضعت لتحقيقه، وهو سياسة الدُّ
بأن تدار مجيع شـؤون احلياة وفقاً لقواعد الرشيعة ومبادئها وأحكامها 
املنصوصة أو املسـتنبطة باجتهاد سليم، حمققاً لقاعدة احلكم األساسية 

قال اهللا عز وجل: ﴿!  "         #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,  
-  .  /  10  2  3  4  5  6    7  8     9  :﴾ [األحـزاب: 
٣٦]، وذلـك بتنفيذ األحـكام، وإقامـة الرشائع واحلدود وسـنّ النظم 
املرشوعة، ومحل الناس عىل ذلك(١). ومن حيث إن السـلطة السياسية 
ليست مصدر الترشيع، فقد تطلق كلمة الترشيع ويراد هبا أحد معنيني، 

أحدمها: إجياد رشع مبتدأ، وثانيهام: بيان حكم تقتضيه رشيعة قائمة.
لـذا فوظيفة السـلطة السياسـية يف اإلسـالم هـي تطبيـق األحكام 
الرشعيـة ومحايتهـا، فال تنشـئ الدولة لنفسـها نظاماً قانونياً، لتسـمح 
لنفسـها بام تشـاء ثم تدعـي أهنا تقيد نفسـها وحترتم قوانينهـا من تلقاء 
ذاهتـا، وهو مـا يعـرف بنظريـة التحديد الـذايت، فالسـلطة السياسـية 
للدولـة يف اإلسـالم غري خمولـة وال متلك إزاء أحـكام الرشيعة تعديالً 
أو تفسـرياً باهلـو، قـال (مفتـي والوكيـل): «ال جيوز للدولـة مطلقاً 
الرجـوع إىل مصـادر مل تثبـت رشعيتهـا عنـد إصدارهـا لترشيعاهتا أو 
قوانينهـا، كام ال جيوز هلا االستشـهاد باملصادر غـري الرشعية كالقوانني 
، أو العادات والتقاليد واألعراف  اجلرمانية أو الفرنسـية أو غريها مثالً
املخالفة للرشع، كام يلزم الدولة اإلشـارة إىل املصدر الرشعي عند سن 
(١) ينظـر بتـرصف، العتيبـي، سـعد بـن مطـر، املوازنة بـني السياسـة الرشعية والسياسـات 
 http:// smotaibi.com/dim/articles.php?action=show&id=39 ،الوضعيـة - ٣، مقالـة

األحد، ٠٩ /حمرم /١٤٣٣هـ.
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القوانـني والتنظيامت، وذلـك ألن الرشع اإلسـالمي ربط بني رشعية 
احلكم والتزام أحكام اإلسالم، ورتب عىل ظهور قوانني الكفر فقدان 
رشعية الدولة»(١)، وبذلك يكون النظام اإلسـالمي قد قىض وبشـكل 
هنائي عىل معضلة السلطة السياسية الوضعية، وقوام ذلك أن الرشيعة 
هـي احلاكمة ال يعلوها قانون أو قواعد أخـر وينتفي بذلك الرصاع 
بـني الدولة وعموم النـاس فيام يتعلق بالتوازنـات القائمة بني مصالح 
الفرد ومصالح املجتمع بني احلرية والسـلطة(٢)، ويتحقق ذلك بتوجيه 
األنظمـة لتكـون وفق الرشيعة من حيـث عدم املخالفة والتيسـري عىل 
النـاس، فأحـكام الرشيعة مبنيـة عىل التيسـري نظراً لغالـب األحوال؛ 
وكذلـك جيـب أن تكـون األنظمـة، والرشيعـة تعمد إىل تغيـري احلكم 
الرشعي من صعوبة إىل سـهولة يف األحوال العارضة لألمة أو األفراد 
فتيرس ما عرض له العرس؛ وكذلك األنظمة جيب أن تكون ميرسة لكل 

عرس أو حرج عارض(٣).
الوازع السلطاين:• 

وتعـد األنظمة من الوازع السـلطاين اخلادم واملتمم للوازع الديني، 
فمتـى ضعـف الـوازع الدينـي يف زمـن أو قـوم أو يف أحـوال يظن أن 
الدافـع إىل خمالفة الـرشع يف مثلها أقو عىل أكثـر النفوس من الوازع 
الديني؛ هنالك يصار إىل الوازع السلطاين سواء من أنظمة أو تنظيامت 
أو سياسـات وأوامر وقـرارات، فينـاط التنفيذ بالوازع السـلطاين كام 
(١)  مفتـي والوكيـل، الترشيع وسـن القوانني يف الدولة اإلسـالمية: دراسـة حتليلية، مرجع 

سابق (ص٤٧).
(٢)  بتـرصف، انظـر: أزرقي، حممد نجيب، واجلربـاء، حممد عبدالعزيز، وسـعيد، عصام بن 
سـعيد، (١٤٣١هــ) القانون الدسـتوري السـعودي: دراسـة قانونيـة تطبيقيـة، الطبعة 

األوىل، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض (ص١٣٥، ١٤٢-١٤٣).
(٣)  ينظر بترصف: الطاهر بن عاشور، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، الرشكة التونسية للتوزيع، 

١٩٧٨م، (ص١٢٤).
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: «يزع اهللا بالسـلطان ما ال يـزع بالقرآن»(١)،  قـال عثامن بن عفـان  
واملقصود أن السلطانَ لو أجر حدودَ اهللاِ -كام أنزهلا اهللا- بال هوادة؛ 
ـفَّ كثـري مـن الناس عـن الباطـل، ولكن النـاس يف هـذه احلالة مل  لَكَ
يرعـووا عن غيهـم طاعة هللا ورسـوله؛ بل خوفاً من السـلطان! فكثري 
مـن النـاس ﴿q  p   o  n             m  l  k﴾ [النسـاء: ٧٧]؛ فلذلك 
فهم خمالفون ال يرتدعون بكالم اهللا ورسوله، وإنام يرتدعون خوفاً من 

عقوبة احلكام؛ ألن سوطهم مرفوع، وسيفهم مشهور(٢).
وينحـرص الوازع السـلطاين يف تنفيذ الوازع الدينـي؛ لذا فاألنظمة 
تـأيت بعد الـوازع الديني، تابعة وخادمة له، فاملهـم يف نظر الرشيعة هو 
الـوازع الديني اختياريـاً، جبلياً كان أو جربياً بقوة السـلطان؛ ولذلك 
جيب عىل والة األمور حراسـة الوازع الديني مـن اإلمهال، فإن خيف 
إمهاله أو سوء استعامله وجب عليهم تنفيذه بالوازع السلطاين(٣)، وقد 
أوضـح اخلليفة العادل عمر بـن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- هذه املهمة يف 
ذ،  أول خطاب لألمة، جاء فيه قوله: «أال إين لسـت بقاضٍ ولكني منفّ
أال وإين لسـت بمبتـدع ولكـن متبـع، أال إنـه ليس ألحـد أن يُطاع يف 
(١)  أثر مشـهور عن اخلليفة عثامن بن عفان  وهو عند ابن شـبة يف تاريخ املدينة من طريق 
 . موسـى بن إسـامعيل عن محاد بن سـلمة عن حييى بن سـعيد األنصـاري عن عثامن 
وهذه سلسـلة من األئمة املشـهورين املعروفني، إال أن حييى بن سـعيد مل يدرك عثامن بن 
، لكن املتن مشهور متداول بني أهل العلم، ومعناه مما ال خيتلف  عفان، فالسند فيه انقطاعٌ

 . عليه أحدٌ
(٢)  أخرجـه ابن شـبة يف تاريخ املدينـة (٣ /٩٨٨)، وأخرجه اخلطيـب يف تاريخ بغداد (٥/ 
١٧٣). وينظـر: الطاهـر بـن عاشـور، مقاصـد الرشيعـة اإلسـالمية، الرشكة التونسـية 

للتوزيع، ١٩٧٨م، (ص١٢٨).
ينظر: http://www.binbaz.org.sa/mat/19318، ١٢/ ٠١/ ١٤٣٣هـ.

وينظر: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11596 ٠١/١٢ /١٤٣٣هـ. 
(٣)  وينظـر: الطاهـر بن عاشـور، مقاصـد الرشيعة اإلسـالمية، الرشكة التونسـية للتوزيع، 

١٩٧٨م، (ص١٢٩).
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معصيـة اهللا»(١)، وهـو بذلك يبـني أن وظيفة ويل األمر األساسـية هي 
تسخري الوازع السلطاين خلدمة الوازع الديني.

ومن املعلوم أنه ليس لإلمام إن مل يكن جمتهداً أن يسـتنبط األحكام 
الرشعية بنفسـه، وليس ألحد أن يمنع اإلمام من مزاولة حقه الرشعي 
يف سـنَّ قانـون يلـزم الناس بأحـكام رشعيـة اسـتنبطها املجتهدون يف 
الرشيعـة(٢)، ومـن املعلوم أن األحكام ختتلـف، فمنها ما ال ختيري فيها، 
وال يمكـن سـنّ نظام يف حمل حكم رشعـي دون إزالة أو إزاحة احلكم 
الرشعـي، األمر الـذي متى غلب عـىل الظن حرم معه سـنّ األنظمة؛ 
لذا فاألنظمة تسـنُّ فقط كخادمة ومنفذة ومبينة ملحل احلكم الرشعي، 
ومـن املعلوم أن املهمة احلقيقية التي يعهد هبا اإلمام إىل اجلهة التنفيذية 
يف الدولـة اإلسـالمية هـي تنفيذ األحـكام اإلهلية وهتيئـة الظروف يف 
رب عنه بـ«أويل  البـالد واملجتمع لتنفيذها، ومـا اهليئة التنفيذية إال مـا عُ
األمـر» يف القـرآن الكريـم، وبـ«األمراء» يف السـنة النبويـة، وقد تأكد 
األمـر بطاعتهـم وتكرر يف القرآن والسـنة(٣). وكام هـو ظاهر ومعلوم 
أن الذي يدرس مشـاريع األنظمة ويصوغهـا، والذي يصدر األنظمة 
ويسـنَّها، والـذي يطبق األنظمة ويعمل هبا إنسـان غـري معصوم، هلذا 
جـاءت أحـكام الرشيعـة لتحـول دون إسـاءة االسـتخدام األنظمة، 
وتوجيـه الوازع السـلطاين خلدمة الوازع الديني لتضمن مسـري الدولة 

واألمة ضمن اإلطار الرشعي. 
(١)  ابـن اجلـوزي، احلافـظ مجـال الدين أيب الفـرج عبدالرمحـن، (١٣٣١هـ) سـرية عمر بن 
عبدالعزيز، نسخه وصححه ووقف عىل طبعه حمب الدين اخلطيب، مطبعة املؤيد، مرص، 

(ص٥١-٥٧)
(٢)  مفتي والوكيل، الترشيع وسن القوانني يف الدولة اإلسالمية: دراسة حتليلية، ١٤١٠هـ-

١٩٩٠م، مرجع سابق (ص٣٢). 
(٣)  بتـرصف، أبـو األعـىل املـودودي، تدوين الدسـتور اإلسـالمي، الدار السـعودية للنرش 

والتوزيع، جدة، ١٤٠٥ه، (ص ٣٥).

 



٧١ 

ومن أمثلة الوازع السـلطاين يف الدولة السـعودية -وبفضل من اهللا 
وتوفيقـه- نر منـذ بداية العمل بسـنّ األنظمة، الوعـي بأمهية جعل 
الوازع السلطاين يف خدمة الوازع الديني، فقد جاء يف ثنايا الكلمة التي 
 ها امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن -يرمحه اهللا- إىل جملس الشور وجهّ
يف جلسته االفتتاحية العام ١٣٤٩هـ متحدثاً عن األساس الذي يُرجع 
إليه يف سـنّ األنظمة التي بنيت عليها الدولة السعودية، قوله: «وإنكم 
نا هو الرشع اإلسـالمي، وأنتم يف  مِ تعلمـون أن أسـاس أحكامنـا ونُظُ
تلك الدائرة أحرار يف سنّ كل نظام، وإقرار العمل الذي ترونه موافقاً 
لصالـح البـالد عـىل رشط أن ال يكون خمالفاً للرشيعة اإلسـالمية ألن 
العمـل الذي خيالف الرشع لن يكون مفيـداً ألحد، الرضر كل الرضر 
هو يف السـري عىل غري األسـاس الذي جاء به نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص»(١)، وجاء 
الـوازع السـلطاين يف النظام األسـايس للحكـم ليخدم الـوازع الديني 
يف الكثـري من مـواده، من أمهها املادة السـابعة منه: «يسـتمد احلكمُ يف 
اململكة العربية السعودية سلطتَه من كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. 
ومها احلاكامنِ عىل هذا النظام وعىل مجيع أنظمة الدولة»، فاألنظمة تعد 
فُ األحـكام عندها، وأهنا حمكومة بالقرآن والسـنة،،  عرَ جمرد وسـيلةٍ تُ
وجـاء يف املـادة اخلامسـة واخلمسـني أن: «يقـوم امللك بسياسـة األمة 
سياسة رشعية طبقاً ألحكام اإلسالم». وهنا نجد أن الوازع السلطاين 
جعـل اإلدارة الرسـمية لـوالة األمر مسـتمدة من السياسـة الرشعية، 

لتكون خادمة للوازع الديني.
تنقيح مناط األنظمة:

االختـالف عـىل حترير املحـل املناسـب لسـنّ األنظمـة والقوانني 
(١)  اجللسـة االفتتاحيـة ملجلـس الشـور العـام ١٣٤٩ه، خطـاب امللـك عبدالعزيـز بـن 
عبدالرمحن آل سعود -يرمحه اهللا- ٧ ربيع األول - ١٣٤٩ه، جريدة أم القر، ٩ - ربيع 

األول - ١٣٤٩ه.

 



 ٧٢

يعـود إىل االختـالف يف حقيقـة األنظمـة والعلة التي تعطـي األنظمة 
قوهتا اإللزامية يف دولة الرشيعة، والتسـاؤالت املختلفة التي يدرسـها 
الباحثـون يف هـذا املجـال، وهي عىل سـبيل املثال: هل تسـنّ األنظمة 
يف املنصوص عليه أو يقترص عىل املسـكوت عنه؟ وهل تسـنّ األنظمة 
لألمـور املوضوعيـة -الترشيعيـة- أو يقتـرص عـىل اإلجرائيـة؟ وهل 
تسـنّ األنظمة تأسيسـاً وابتداءً وإنشاءً من ويل األمر أو الدولة أو تسن 
األنظمـة ابتناءً واتباعاً وتنفيـذاً ألحكام رشعية سـابقة للنظام؟ وهذه 

التساؤالت وإن اختلفت ألفاظها، فاملقصود هبا معنى واحد.
سنّ األنظمة تأسيسـاً وابتداءً وإنشاءً من ويل األمر أو الدولة مقابل 

سن األنظمة ابتناءً واتباعاً وتنفيذاً ألحكام سابقة للنظام:
- يف اإلسالم  سنّ األنظمة باملعنى األول -تأسيساً أو ابتداءً أو إنشاءً
ليـس إال هللا فهـو عز وجـل ابتدأ رشعاً بام أنزله يف قرآنـه، وما أقرَّ عليه 
رسـوله، ومـا نصبه من دالئلـه، وهبذا املعنـى ال ترشيـع إال هللا وحده 
-سـبحانه وتعـاىل-، وال متلك األمـة إال االجتهـاد يف فهم النصوص 
الرشعيـة وتطبيقها عىل ما يسـتجد من احلوادث، وليـس للفقهاء ولو 
اجتمعـوا عـىل صعيد واحـد أن يتجـاوزوا اإلطـار الذي حتـدده هذه 

النصوص.
وإنام جاز للسلطة السياسية سنّ األنظمة ابتناءً عىل أحكام الرشيعة، 
- هو بيان حكم  وهو سنّ األنظمة باملعنى الثاين -ابتناءً واتباعاً وتنفيذاً
تقتضيـه رشيعـة قائمة، فهذا هو مـا تواله بعد رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص خلفاؤه 
 ومـن علامء صحابته ثم خلفاؤهـم من فقهاء التابعني وتابعيهم من 
األئمة، فهؤالء مل يرشعوا أحكاماً مبتدأة، وإنام اسـتمدوا األحكام من 
نصـوص القرآن والسـنة، وما نصبه الشـارع من األدلة ومـا قرره من 
القواعد العامة، ووفـق ضوابط واعتبارات رشعية، فهذا هو املعني يف 
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اإلسـالم(١)، وهو املعنى املقصود يف التساؤل نفسه: هل تسنّ األنظمة 
يف املنصوص عليه أو يقترص عىل املسكوت عنه؟

م أداءه بسـنّ األنظمة متـى كان حمرماً يف  فالعمـل الـذي قصد املنظِّ
الرشيعـة أو مكروهـاً أو مندوبـاً أو واجباً، يأيت النظـام مؤكداً للحكم 
الرشعي وموضحاً ملحل احلكم يف الوقائع والنوازل، ومتى كان مباحاً 
يـأيت النظام إما مؤكداً حلكم اإلباحة وموضحاً ملحل احلكم يف الوقائع 
علـامً بتغريّ حكـم اإلباحـة إىل حكم آخر  والنـوازل، أو يـأيت النظـام مُ
رها ويل األمـر، وليعرف حمل املصلحة احلادثة  اقتضتـه املصلحة كام قدَّ
واملحدثة التي وضع النظام لالحتياط هلا فتؤتى، وحمل املفاسد احلادثة 

التي وضع النظام لدرئها أو رفعها أو ختفيفها فتجتنب(٢).
سنّ األنظمة املوضوعية مقابل االقتصار عىل سنّ األنظمة اإلجرائية:

ويقصـد باألنظمة املوضوعيـة -الترشيعية- التي تعالـج أفعال العباد 
وتـدل عىل حكم الفعل اإلنسـاين من حيـث األحكام التكليفيـة، وملا أن 
اإلمام ملزم بتسيري أعامله وفق أحكام الرشع، وهذا يقتيض ترجيح أحكام 
اجتهادية عىل أخر، صار لإلمام احلق يف أن يتبنى أحكاماً اجتهادية تسن 

األنظمة الترشيعية عىل وفقها يبارش هبا احلكم ورعاية شؤون الدولة.
(١)  انظر، ضو، مفتاح غمق، (٢٠٠٢م)، السـلطة الترشيعية يف نظام احلكم اإلسـالمي والنظم 
املعارصة (الوضعية)، منشـورات رشكة ELGA، مالطا، (ص١٨-٢٥). وانظر: الصاوي، 
صالح، نظرية السيادة وأثرها عىل رشعية األنظمة الوضعية، ورقة علمية يف موقع املحامون 
املحرتمون، ١٣نوفمرب ٢٠٠٩م http://kambota.forumarabia.net/t3994-topic (ص٧١).

وانظـر: عبداللطيـف، حسـن صبحـي أمحـد، الدولـة اإلسـالمية وسـلطتها الترشيعية، 
مؤسسـة شـباب اجلامعة للطباعة والنـرش والتوزيع، اإلسـكندرية، (ص٢٨٩)، وانظر، 
عبدالوهـاب خالف، السـلطات الثالث يف اإلسـالم، بحث، جملة القانـون واالقتصاد، 

السنة ٣٧، (ص٥٦٥).
(٢)  وينظـر: الطاهـر بن عاشـور، مقاصـد الرشيعة اإلسـالمية، الرشكة التونسـية للتوزيع، 

١٩٧٨م، مرجع سابق (ص١٢٩).
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ويقصد باألنظمة اإلجرائية: كل ما له عالقة بالوسـائل واألساليب 
املطلوبـة لتنفيـذ احلكم الرشعي، وهـي اإللزام واملنع مـن مباح معني 
يعد وسـيلة أو أسـلوباً متعلقاً باحلكم الرشعي، وليس للدولة التدخل 
باملنع واإللزام بإصدار قوانني إجرائية لألسـاليب والوسائل غري إقامة 
فروض الكفاية املنوطة بالدولة وتنظيم املباحات املتعلقة برعاية شؤون 

العامة(١).
وبتوظيـف مقولة اخلليفة العادل عمر بـن عبدالعزيز -يرمحه اهللا-: 
ثُ للناس أقضية بقـدر ما أحدثوا من الفجـور»؛ ينظر ويل األمر  ـدَ «حتُ
إىل ختلـف مقصود احلكم الرشعي عنه باعتباره من الرشور أو الفجور 
احلـادث، والـذي يتطلـب منه إحـداث أقضية أو أنظمة أو سياسـة أو 
إجـراء أو قرار بحسـب القدر املناسـب كـامً وكيفاً وزمنـاً، ملنع ختلف 
مقصود احلكم الرشعي عنه أو رفعه، ويأيت ذلك يف األحكام التكليفية 
والوضعية عىل سـبيل أن األنظمة أداة توضيح وبيان ملحل التخصيص 
أو حتقيـق املناط اخلاص أو تقييد املطلق أو تفصيل املجمل أو املصلحة 
أو االستحسـان، أو لرفـع اخلالف، فتكون األنظمـة عالمة عىل األداء 
الصحيـح وخادمـة للحكم الرشعـي، ومجيع تلـك تتطلب اسـتنباطاً 
للحكم حسب رشوطه التي قررها العلامء العاملون، ومن تطبيقاهتا يف 
هـذا العرص، ما حييله والة األمر للعلامء املجتهدين من مسـائل يرتتب 
عىل الفتو فيها ترصف عىل الرعية بمصالح معتربة؛ فيجوز للحاكم؛ 
بل قد جيب ويتعني عليه واألمر كذلك أن يسـنَّ نظاماً أو ينشـئ تنظيامً 
أو يضع سياسة أو إجراء أو يصدر قراراً يدخل عىل الواجب واملندوب 
واملكروه واملحرم مـا يرتتب عليه إعادة مقصود احلكم له وعدم ختلفه 

عنه.
(١)  بتـرصف، مفتـي والوكيل (١٤١٠هــ)، الترشيع وسـن القوانني يف الدولة اإلسـالمية، 

مرجع سابق (ص ٣٦-٤٠).
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لـذا؛ فحقيقة األنظمة أهنا أحكام، وقد تكون موضوعية أو إجرائية 
وهـو الغالـب؛ لذا جيـب أن يتوافر فيها مـا يتوافر يف احلكـم، وهي يف 
األنظمـة املوضوعيـة تكـون أحكامـاً تكليفية صيغت يف مـواد نظامية 
وذلـك لقصور اعرت التطبيق فاحتاج إىل وازع سـلطاين خيدم الوازع 

الديني يف موضع التكليف الذي ورد يف النظام.
ويف األنظمـة اإلجرائيـة هي معرفات للحكـم الرشعي ومظهرات 
للمنـاط اخلاص فيه؛ لذا فهي من توابع األحكام الوضعية، واألحكام 
الوضعيـة تعد مدخالت لألحكـام التكليفية(١)، وبصفـة عامة تندرج 
مجيع األنظمة عىل وفق السياسـة الرشعية، يف األمـور التي تبنى عليها 
ذات أو معرفـات للحكم الرشعي،  نَفِّ األحـكام الرشعية، وهي إمـا مُ

ذ. نَفَّ وحكم االلتزام هبا هو حكم االلتزام باحلكم املعرَّف به أو المُ
خالصة األمر:

مـن املسـلم به أنـه ال يوجد أي ترصف لإلنسـان إال ولـه حكم يف 
الرشيعـة اإلسـالمية يدور بـني الواجب واملنـدوب واملبـاح واملكروه 
واملحـرم؛ وعليـه فـإن الرشيعة اإلسـالمية قبل سـنّ األنظمـة ودوهنا 
تشـمل يف أحكامها مجيع ترصفات اإلنسـان، ومن املستحيل أن يوجد 
تـرصف برشي ليس له حكم يف الرشيعة، وال يوجد نظام ليس متعلقاً 

بترصفات اإلنسان. 
ألجـل ذلـك فإنه يسـتحيل وجود حمل يسـنّ فيه نظـام إال كان فيه 
حكـم رشعـي هللا ابتـداءً حمكوم بـه ليس معـه مثله وليـس فوقه غريه، 
فرشيعـة اهللا حاكمة تشـمل كل ترصف وال تقبل التجزئـة(٢)، وإذاً؛ يف 
(١)  آل سـعود، عبدالعزيز بن سطام (١٤٢٦ هـ-٢٠٠٥م) اختاذ القرار باملصلحة، الرياض، 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية (٣٧١/١).
(٢)  وصف احلكم الرشعي بترصف عن: جريشـة، عيل، (١٤٠٦هـ)، املرشوعية اإلسـالمية 

 



 ٧٦

م به أن ينظر إىل مجيع األنظمة بمختلف  دولة الرشيعة يكون من املسـلَّ
مسـمياهتا ودرجاهتا عىل أهنا ال حمالة سـتنزل يف حمال مشـغولة بأحكام 
رشعية هللا ابتداءً وأهنا –األنظمة- ال جتوز إال ابتناءً عىل تلك األحكام، 
وأهنـا -األنظمة- ال تكـون ابتنـاءً إال إذا كانت خادمـة ومنفذة لتلك 

األحكام.
وبنـاءً عىل ما تقـدم فالباحث ير أن مجيع األنظمـة وكل ما يتعلق 
هبـا مـن أمور يف دولة الرشيعة عند حتقيق مناطهـا تصل إىل أن العلة يف 
كوهنـا مرشوعة أهنا جاءت ابتناءً عىل حكـم هللا ابتداءً حمكوم به عليها، 
ليسـت األنظمة مثله وليسـت فوقه، فرشيعـة اهللا حاكمة عىل كل يشء 
وتشـمل كل تـرصف وال تقبل التجزئة؛ لذا عنـد التحقيق نخلص إىل 
أن: األصـل يف مجيع األنظمة يف دولة الرشيعة أحكام رشعية مسـتأنفة 
بقوة الوازع السـلطاين املتمثل يف األقضية التي حيدثها ويل األمر خلدمة 
العمـل بأحـكام الرشيعـة وجتديـده وتقوية الـوازع الدينـي يف األداء، 
فجميـع األنظمـة وترصفات والة األمر يف والياهتـم باملصالح املعتربة 
رشعاً حسب األصل تكون أحكاماً وضعية وتكليفية مستأنفة بأقضية 
أحدثت بوازع سـلطاين خلدمة وجتديد العمـل بأحكام الرشيعة بوازع 
دينـي، فالعلـة يف مرشوعية األنظمة وترصفات الـوالة أن تكون ابتناءً 
، وعىل سـبيل اسـتئناف أحكام سابقة يف وجودها  عىل حكم اهللا ابتداءً
للترصف؛ بحيث يؤدي سـنّ النظام وكل ما يتعلق به إىل جتديد العمل 

باحلكم الرشعي.

العليا، الطبعة األوىل، مرص، دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع، (ص٢٩-٤٩).

 



٧٧ 

املبحث الرابع
السياسة الرشعية يف سنّ األنظمة

عنـد اسـتعراض لوازم مقولـة اخلليفة العـادل عمر بـن عبدالعزيز 
-يرمحه اهللا- ندرك أن الفقه اإلسالمي ليس جمرد قواعد تنظيمية تُعنى 
بتنسيق العالقات بني األفراد واملجتمع أو بني احلاكم واملحكوم وما إىل 
ذلـك من أمور كام هو احلال يف القانون؛ بل إن السياسـة الرشعية التي 
تأيت األنظمة عىل وفقها هي قبل ذلك فقه تقويمي لالحتياط للمصالح 
بإطالقها، واملحافظة عليها من أي نقص وتكثريها واملفاسـد بتقييدها 
بالـدرء أو رفعهـا أو تقليلها، وذلك وفق منظومـة قواعد وضوابط تم 
، وواقعٍ جمرَّب بحيث يسري العقل وفق النقل،  ىً وحَ تلقيها من مصدر مُ

فالرشيعة اإلسالمية قد انتظمت حقوقاً ال وجود هلا يف القانون(١). 
جلب املصالح وسنّ األنظمة:

يؤخذ يف احلسـبان -باإلضافة إىل ما تقـدم- أن األصل يف املصالح 
اجللـب وإبقاؤهـا عىل إطالقهـا، واألصل يف األنظمـة تقييد ما تدخل 
عليه؛ لذا فاألنظمة تقيد املصالح وتضيق نطاق االسـتفادة منها، وبناءً 
عـىل ذلك يكـون إدخال األنظمـة عىل املصالـح مناقضاً هلـا واألصل 

عدمه.

(١) بتـرصف انظـر: الدرينـي، فتحي (١٤١٧هــ)، احلق ومد سـلطان الدولـة يف تقييده، 
مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، (ص١٣٩).
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 ٧٨

فاألنظمة أحد أهم وسـائل الضبط االجتامعـي، ومجيعها يؤدي إىل 
تقييـد احلريـات، وال يصح تقييد حريات النـاس إذا تعلقت باملصالح 
املعتربة رشعاً إال إذا قابل ذلك حتصيل مصلحة معتربة أكرب بعد امتناع 
إمـكان اجلمع بينهـام، فاألصل أن ال يرجح بني املصالح إال عند امتناع 
إمكانيـة اجلمع بينهام، ثم بعد ذلك كله يشـرتط أن حيقق إدخال النظام 
عـىل املصالح مزيداً من اإلفـادة منها وبكفاءة وفاعليـة أكرب، فاألصل 
أن ال يـزاد يف تقييد احلريات عن القدر الالزم؛ ألن احلاجة تنزل منزلة 

الرضورة، والرضورة تقدر بقدرها وتالحظ عند حلول دواعيها.
وبنـاءً عـىل مـا تقدم؛ فإن رفـع احلرج عـن الناس والتيسـري عليهم 
يتطلـب تقليل األنظمة، وتقليل األنظمـة يتطلب أن تكون ذات كفاءة 
وفاعليـة مرتفعـة، والكفاءة والفاعليـة املرتفعة للنظـام تتطلب وضع 
إجراءات إدارية سـليمة لتنفيذ النظام، واإلجراءات السـليمة تتطلب 
سـنّ النظـام وفق ضوابط واعتبـارات تكفل حتقيق املقصـود منه بأقل 

قدر من احلرج وأعىل كفاءة وفاعلية ممكنة.
وملا كان األصل يف مصالح الناس أن حتصل دون سـنّ نظام خاص 
هبا، فاألفضل تركها عىل سعتها دون تقييد. قال املستشار عمر رشيف: 
«إن احلكمة من التقليل من القوانني تكمن يف أن الترشيع موضوع لسد 
حاجـات النـاس، وحتقيق مصاحلهـم فينبغي أن يكـون يف حدود هذه 
احلاجـات واملصالـح، ويرتك ما عداه لألصل العـام وهو اإلباحة»(١)؛ 
فـأي مصلحـة معتربة يـأيت هبا النـاس بطريق مرشوع هـي هلم، وليس 

م أن يتدخل فيها إال يف حالتني: للمنظِّ
احلالـة األوىل: يف حالة الفراغ النظامي: وهي أن تكون مصلحة وال 
(١)  ينظـر: رشيـف، عمر (١٤١١هــ)، نظام احلكم واإلدارة يف الدولة اإلسـالمية: دراسـة 

مقارنة، مرص، القاهرة: معهد الدراسات اإلسالمية، (ص٧٥).
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٧٩ 

يمكـن حتصيلها إال بنظـام أو تنظيم، فهذه يوضع هلـا نظام لتحصيلها 
وضبطها، واالحتياط للمصلحة العامة التي هي قطب الرحى ألحكام 
السياسة الرشعية، قد تقتيض من ويل األمر التدخل يف شؤون العامة يف 

كل ظرف يغلب عىل الظن فوات املصلحة بعدم التدخل(١).
ومـن األمثلـة املعارصة عـىل ذلك االسـتثامر يف التعديـن يف منطقة 
نائيـة غنية باملعادن وبعيدة عن مناطق اجلدو االقتصادية هو حسـب 
التجربـة أمر ممتنع، لبعد نقاط التصدير وانعدام وسـائل النقل ونقص 
يف امليـاه الالزمة وغيـاب للخدمـات احلكومية وخروجهـا عن نطاق 

التسهيالت النظامية واحلوافز االستثامرية.
ويعـد التعديـن يف تلـك املنطقة مـن املصالـح التي انقطع السـبيل 
إليهـا، وانقطاع سـبيل املصلحة مفسـدة ال ترفـع إال بتدخل ويل األمر 
بإصدار املراسـيم واألوامر التي تنشـئ املرافق العامة يف املنطقة والبنية 
التحتيـة ووسـائل املواصـالت لنقاط االسـتثامر الصناعـي والتصدير 
واعتـامد تقنيـة ال حتتـاج إىل امليـاه وإصدار حوافـز اسـتثامرية وتعديل 
األنظمة لتتفق مع مجيع ذلك، وهذا يتطلب سـد الفراغ بسـنّ األنظمة 
والتنظيامت والسياسـات لرفع مفسدة انقطاع مصلحة استثامر املعادن 

يف تلك املنطقة.
وتـرك الدولـة التهيئـة الالزمة للمناطـق التي يتعثر فيها االسـتثامر 
مـع قدرهتا عليه، يعد من التقصـري يف الرعاية وال حيق هلا ذلك، فليس 
للدولـة أن تعطل مصالح الناس دون منفعـة ظاهرة من هذا االمتناع، 
فانتفـاء املصلحة املرشوعة قرينة لقصد اإلرضار فعىل سـبيل املثال: أن 
يمنـع مالك غـريه من االرتفاق بأرضـه، إذا ترتب عىل هـذا االرتفاق 
(١)  الدريني، فتحي (١٤١٠هـ)، احلق ومد سـلطان الدولة يف تقييده، مؤسسـة الرسـالة، 

الطبعة األوىل، (ص١٧٤).
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نفـع لكليهام، كام جاء يف قضاء عمر    يف قضية حممد بن مسـلمة(١)، 
لكون ذلـك قرينة عىل متحض قصـد اإلرضار، وقصد اإلرضار ممنوع 
وال يـرشع، فإن صح ذلك يف اإلرضار بشـخص واحد فمن باب أوىل 
إذا اسـتعملت الدولـة حقها عىل وجه سـلبي دون أن يكـون هلا منفعة 
فيـه، وترتـب عىل هذا االمتنـاع رضر وحرج بعامة النـاس، فيمنع من 

باب أوىل(٢).
ويعد امتناع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من التسعري، من األمثلة عىل ترك سنّ نظام 
احتياطاً ملصلحة إطالق احلريات املرشوعة، قال اإلمام الشوكاين: ويف 
البـاب عـن أيب هريـرة عند أمحـد وأيب داود قـال: جاء رجـل فقال: يا 
ر، فقال: «بل أدعو اهللا»، ثم جاء آخر فقال: يا رسول  رسـول اهللا، سـعِّ
ر، فقال: «اهللا خيفض ويرفع». قال احلافظ: وإسناده حسن(٣).  اهللا، سعِّ
(١)  القصـة رواهـا مالـك يف "املوطأ" يف كتاب األقضيـة، باب القضـاء يف املرفق (٢/ ٧٤٦ 
رقم ٣٣): عن عمرو بن حييى املازين عن أبيه أن الضحاك بن خليفة سـاق خليجاً له من 
العريـض، فـأراد أن يمر به يف أرض حممد بن مسـلمة، فأبى حممد، فقـال له الضحاك: مل 
متنعني وهو لك منفعة ترشب به أوالً وآخراً، وال يرضك، فأبى حممد، فكلم فيه الضحاك 
عمـر بـن اخلطاب، فدعا عمر بن اخلطاب حممد بن مسـلمة، فأمره أن خييل سـبيله، فقال 
حممـد: ال، فقـال عمـر: مل متنـع أخاك مـا ينفعه، وهو لـك نافع، تسـقي بـه أوالً وآخراً، 
وهـو ال يرضك، فقـال حممد: ال واهللا، فقال عمر: واهللا ليمرن بـه، ولو عىل بطنك، فأمره 
عمـر أن يمر به، ففعل الضحاك. وصحح سـند القصة احلافظ ابـن حجر يف فتح الباري 

(١١١/٥)، واأللباين يف إرواء الغليل (٢٥٣/٥ رقم١٤٢٧).
(٢) الدرينـي، فتحـي، (١٤٢٩هــ)، نظرية التعسـف يف اسـتعامل احلق يف الفقه اإلسـالمي، 

الطبعة الثالثة، دمشق: مؤسسة الرسالة، (ص٢٣٥).
(٣)  أخرجه أمحد يف املسند (٣٣٧/٢ رقم ٨٤٤٨). وأبو داود يف سننه، كتاب اإلجارة، باب 
يف التسـعري (٣٤٥٠). والبيهقي يف سـننه (٢٩/٦) من طريق سليامن بن بالل. وأبو يعىل 
يف مسـنده (٦٥٢١). والبغوي يف رشح السـنة (٢١٢٥) من طريق إسـامعيل بن جعفر. 
والطـرباين يف األوسـط (٤٢٧) من طريق أيب أويس. وابن منـده يف التوحيد (٢٧٤) من 
طريق حممد بن جعفر بن أيب كثري، مجيعهم (سـليامن، وإسـامعيل، وأبو أويس، وحممد بن 
جعفـر) عن العالء بـن عبدالرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة، به، وهذا لفظ سـليامن بن=
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والنص النبوي املذكور يدل عىل أن الرشيعة اإلسالمية حترص يف جمال 
التجارة أن تطلق احلرية للسـوق، وتدع السـلع فيها للقوانني الطبيعية 
تؤدي فيها دورها، وفقاً للعرض والطلب، والرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص يعلن 
هبـذا احلديث أن التدخل يف حرية األفراد منتجني وجتاراً ومسـتهلكني 
-بغـري رضورة- مظلمة، حيب أن يلقى ربه بريئـاً من تبعتها(١)، ألجل 
ذلك حاسب الفاروق عمر بن اخلطاب    نفسه يف منع حاطب البيع 
يف السـوق بالسـعر الذي يراه، فعاد فقال له: «إن الذي قلت لك ليس 
بمعرفة مني وال قضاء، إنام هو يشء أردت به اخلري ألهل البلد، فحيث 
شـئتَ فبع، وكيف شئتَ فبع»، قال شـيخ اإلسالم ابن تيمية يف ذلك: 
«ألن الناس مسلطون عىل أمواهلم ليس ألحد أن يأخذها أو شيئاً منها 

بغري طيب أنفسهم إال يف املواضع التي تلزمهم، وهذا ليس منها»(٢).
ويف املقابـل يتحـول احلكم مـن املنع إىل الوجوب متـى ظهر الظلم 
واالحتـكار، وحتكـم األقويـاء يف الضعفاء، وسـيطرة قلة مـن األفراد 
اجلشعني عىل األسـواق والسلع، فهنا جيوز التسعري وقد جيب عىل ويلّ 
األمـر سـنّ نظام تسـعري محاية للضعيـف من القوي، قد جـاء يف كتب 
احلنفيـة (اهلدايـة) و(االختيار) وغريمها: أن أرباب السـلع إذا حتكموا 
وتعـدوا عـن القيمة تعدياً فاحشـاً وجب عىل احلاكم أن يُسـعر عليهم 
=بالل. وحسن إسناده ابن حجر يف التلخيص احلبري (٩٦٢/٣). والسخاوي يف املقاصد 

احلسنة (٥٤٠). وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (٣٤٥٠).
(١)  يوسـف القرضاوي، (٢٠٠٢م)، عوامل السـعة واملرونة يف الرشيعة اإلسالمية، اللجنة 
االستشارية العليا للعمل عىل استكامل تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية، الكويت، (ص 

.(٥٨-٥٩
(٢)  ابن تيمية (شيخ اإلسالم) أمحد بن عبداحلليم، (١٤٢٥هـ)، جمموع فتاو شيخ اإلسالم 
أمحـد بن تيمية، مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسـم وابنه حممـد، اململكة العربية 
السعودية، املدينة املنورة، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، (٩١/٢٩-٩٢).

 

ASA
Highlight

ASA
Highlight

ASA
Highlight

ASA
Highlight



 ٨٢

بمشـورة أهل الـرأي والبصرية، منعاً للرضر عن عامـة الناس(١)، قال 
شيخ اإلسالم ابن تيمية: «وهلذا كان عىل ويل األمر أن يكره الناس عىل 

بيع ما عندهم بقيمة املثل عند رضورة الناس إليه»(٢).
احلالة الثانية: يف حالة أن جلب املصلحة يفيض إىل مفسدة مساوية أو 
أكرب: فالبد أن يتدخل النظام ويوقف العمل هبذه املصلحة إذا أفضت 
غالباً إىل مفسـدة مسـاوية أو أكرب ال ألهنا مصلحة، وإنام لرفع املفسـدة 

املرتتبة عىل جلبها.
ومـن األمثلـة عـىل ذلـك منع عمـر بـن عبدالعزيـز املسـؤولني يف 
احلكومة من األعامل التجارية يف نطاق سلطاهنم، جاء يف كتاب اخلليفة 
العـادل عمـر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- إىل عاملـه قوله: «ونر أن ال 
يتَّجـر إمـام يف سـلطانه الذي هـو عليه؛ فـإن األمري متى يتَّجر يسـتأثر 
ويصيـب أموراً فيها عنـت، وإن حرص عىل أن ال يفعـل»(٣). وبذلك 
يكـون عمـر بـن عبدالعزيز قـد جعل لتجـارة املسـؤولني يف احلكومة 
ضابطـاً يعرف به متى حيق له العمـل يف التجارة ومتى ال حيق له ذلك، 
والضابط هو قوله: «ال يتَّجر إمام يف سلطانه الذي هو عليه»، وما ذاك 
إال أن املوظـف احلكومي يف سـلطانه مظنة أن حيابى يف تطبيق األنظمة 
أو تسـيري األعـامل، فلو خالف األنظمة فسـيجتهد لـه يف خمرج نظامي 
ليصري املمنوع مسموحاً وإن بغري طلب منه، وقس عىل ذلك، ومفهوم 
املخالفة أن جتارة األمري أو املوظف احلكومي يف غري سـلطانه مرشوعة 
غـري ممنوعـة، فهو واحلال كذلـك كغريه من النـاس ال حيابى يف تطبيق 

األنظمة أو تسيري األعامل. 
(١)  انظر: يوسف القرضاوي، (٢٠٠٢م) املرجع نفسه (ص٦١). وانظر: اهلداية ورشوحها، 

.(٨/ ١٢٧)
(٢)  ابن تيمية، املرجع نفسه (٧٥/٢٨).

(٣)  ابن عبداحلكم، مرجع سابق (ص٧٨-٨٣).
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ويالحـظ باملقارنة مع العرص احلارض أن سياسـة: «ال يتَّجر إمام يف 
سـلطانه الـذي هـو عليه»، أهنا من جهة أيرس وأوسـع عـىل الناس من 
النظـام املطبق اليوم، فاألنظمة السـعودية متنع املوظـف احلكومي من 
العمـل يف التجـارة دون متييـز بني العامـل يف سـلطانه والعامل يف غري 
سـلطانه، األمر الذي أد إىل حدوث مفاسـد مساوية أو تزيد، وخلل 
أد إىل الغـش والتدليس بتسـجيل ملكية الكثري من األعامل التجارية 
بغري اسـم أصحاهبا، مما أربك العمل التجاري ملوظف احلكومة وكلفه 
مزيداً من الوقت واجلهد، وشغله عن األداء اجليد يف وظيفته، باإلضافة 
إىل أن هذا األمر لو توسع فيه وفق سياسة عمر بن عبدالعزيز لتوسعت 
مداخيل موظفي احلكومة يف غري خمالفة وألد ذلك إىل حتسـني األداء 
وتقليـل الفسـاد، ومـن اجلهة األخـر ال تكفي هذه السياسـة يف هذا 
العرص فبسـبب التقدم التقني يف االتصـاالت يمكن ملوظفي احلكومة 
التنسـيق فيام بينهم لتبادل املنافع خارج دائرة سـلطان كل منهم، األمر 
الـذي يتطلب إحداث سياسـة جديـدة لتحديد التنسـيق غري املرشوع 
واكتشافه يف تبادل سلطان موظفي احلكومة لنفع بعضهم بعضاً وكيف 
يمكـن أن تراقب وتضبط، ويأيت مجيع ذلـك ملنع تفويت املصالح التي 

حيتاط هلا النظام أو أن تفيض إىل مفاسد مساوية أو أكرب. 
وعند تدبر األمر يف احلالتني نجد أن األنظمة مل تدخل عىل املصالح 
نفسها، وإنام دخلت عىل مفسدتني: األوىل: تفويت املصالح وتعطيلها، 

الثانية: التذرع باملصلحة املؤدي إىل مفسدة.
وهـذا يعنـي أن األصل يف األنظمـة عدم الدخول عـىل املصالح ال 
يـزال مطـرداً، وأن ما يعتقـده بعض الناس أن األنظمة تدخل إلنشـاء 
املصالح ابتداءً هو يف احلقيقة يعود إىل رفع إحد هاتني املفسـدتني أو 

. كلتيهام معاً
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درء املفاسد وسنّ األنظمة:
األصل يف املفاسد الدرء، واألصل يف األنظمة أهنا تقيد ما تدخل عليه، 
وهذا يتفق مع أن األصل تقييد املفاسـد؛ لذا فدرء املفاسـد وسنّ األنظمة 

متكامالن، فيكون األصل يف سنّ األنظمة أن تكون لدرء املفاسد.
طرق درء املفاسد باستخدام النظام خمتلفة من حيث السعة والضيق، 

(من األمثلة االفرتاضية) عىل ذلك اآليت:
• إذا افرتضنا أن لدينا عرشة أبواب كلها مصالح، وال يؤول أي منها 
إىل مفسـدة، فاملفـروض أن تـرتك بـال تنظيـم، فالناس يرتكـون يدخلون 
وخيرجـون مـن أي بـاب يريـدون، لكـن إذا كان مـن بني هـذه األبواب 

العرشة باب مفسدة، عندها يمكن اتباع عدة طرق لدرء املفسدة وهي:
الطريقة األوىل: فتح مجيع األبواب: واعتبار أن املفسدة مرجوحة يف 

كل األحوال فال تسد، ويف ذلك إفساد للناس.
الطريقـة الثانيـة: سـد مجيـع األبـواب: يتحقـق درء املفسـدة بسـد 
األبـواب كلهـا، لكن يرتب عىل هذا تضييق بلغت تكلفته سـد تسـعة 

أبواب يف كل منها مصالح مرشوعة.
م ويقول  الطريقة الثالثة: سد بعض األبواب: تتمثل يف أن يأيت املنظِّ
أعرف أربعة أبواب ملصالح يسـهل عيلَّ مراقبتها فأفتحها، أما األبواب 
ها، ويف ذلك  األخـر أو التي يصعـب عيلَّ مراقبتها من األفضل سـدّ
سـدّ لبعض أبواب املصالح، ويعد هذا من التضييقِ عىل الناس، وغري 
مربر، وحسـب املثال بلغ مقدار التضييق سدَّ اخلمسة األبواب املتبقية، 

ويف كل منها مصالح مرشوعة.
الطريقة الرابعة: سد باب املفسدة فقط: ويف ذلك تقدير الستحداث 
األقضية بقدر اسـتحداث املفاسد، فال يسـدّ سو باب املفسدة فقط، 
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رية  مَ وهـو طريق االعتدال؛ لذا فهذه الطريقة هـي املوافقة للقاعدة العُ
يف سنّ األنظمة واألكثر موافقة للرشع احلنيف.

ويؤخـذ ممـا تقـدم ثـالث سياسـات متعلقة بمحـل سـنّ األنظمة 
وبتوقيتها ومقدارها وهي كام يأيت:

١. السياسـة املتعلقـة بمحـل النظام: وهي سياسـة تقييـد إحداث 
األنظمـة بإحـداث املفاسـد: األصل عدم سـنّ األنظمـة يف املصالح، 
فـال تدخل األنظمة عـىل املصلحة إال لرفع مفسـدة، وليس ألجل أهنا 
مصلحة، وإنام ألجل تعلقها بمفسـدة، فاألنظمة ال تدخل يف املصالح 
إال لدرء املفسدة املتعلقة هبا أو رفعها؛ لذا فاألصل مطرد يف أن املصالح 
ليسـت حمالً مناسباً لسنّ األنظمة، فال يصح أن تقيد املصالح باألنظمة 
دون رضورة أو حاجـة. وقـد أشـار الطاهر بن عاشـور إىل مجيع تلك 
املعـاين مـن ثالث جهات وجعلهـا يف املقـام األول للترشيع، من جهة 
أن القصد األول هو دخول الترشيع عىل املفاسـد بقصد تغيريها، ومن 
جهـة أن تقييـد الناس والشـدة عليهـم يف الترشيع تـأيت بالقصد الثاين 
التابـع وعىل خالف األصـل ملصلحة راجحة، ومن جهـة أن الترشيع 
يـأيت للتخفيـف عن الناس ورفع احلـرج عنهم، فقـال: «والتحقيق أن 
للترشيـع مقامـني، األول: تغيري األحوال الفاسـدة وإعالن فسـادها، 

وهذا هو املقام املشار إليه بقوله عز وجل: ﴿!  "  #   $  %  
  1   0  /  .  -         ,  +   *)  (  '  &
2  43  5  6  87  9  :   ;  >﴾ [البقرة: ٢٥٧]، 

  \  [   Z  Y  X  W  V  U﴿ :وبقوله عز وجـل
  e   d   c   b   a          `   _   ^   ]
g   f﴾ [املائـدة: ١٦]، والتغيـري قـد يكون إىل شـدة عىل الناس 

رعياً لصالحهم، وقد يكون إىل ختفيف إبطاالً لغلوهم»(١).
(١)  الطاهر بن عاشور، (١٩٧٨م)، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، مرجع سابق (ص١٠٢).
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٢. السياسـة املتعلقـة بتوقيـت سـنّ األنظمـة: وهي سياسـة تربط 
توقيت إحداث األنظمة بتوقيت حدوث املفاسـد: األصل بيان احلكم 
عنـد أول احلاجـة إليه، ويقاس عىل ذلك إحـداث األقضية يكون عند 
أول احلاجة إليها، وكذلك األنظمة تسـنّ عند أول احلاجة إليها، وأول 

احلاجة تعرف بحدوث الفجور أو بمقدماته، فعندها فقط تسنّ
األنظمة لدرء املفاسد ورفعها، وذلك احتياطاً لسعة الرشيعة ورفعاً 
للحـرج عـىل الناس، فـال يـزاد يف وقت تقييـد املباحـات أو احلريات 
املرشوعـة للناس عن الوقت الـالزم لذلك، فاألصل توسـيع النطاق 

املوضوعي للمباحات والزمني للحريات املرشوعة قدر اإلمكان.
: وهي سياسـة  ٣. السياسـة املتعلقـة بمقـدار األنظمـة التـي تسـنّ
االقتصـار يف مقـدار األنظمة املحدثـة عىل احلد األدنـى الصالح لدرء 
املفاسـد أو رفعهـا أو ختفيفهـا احلادثة: تقييد اسـتحداث األقضية عىل 
قـدر حدوث الفجـور يضبط مقـدار األقضية ويقـاس عليها األنظمة 
بمقدار املفاسـد احلادثة، فال يزاد عن املقدار الكايف لدرء املفسـدة التي 

سنّ النظام ألجلها ورفعها.
وبمراعـاة مقتـىض هذه املقولة يكون قد حتقق مقصـدٌ إداريٌ يتعلق 
بكفاءة األنظمة، وهو تدبري األمور بأقل قدر من األنظمة، األمر الذي 
يكفـل أعىل قدر مـن احلريات، والتيسـري عىل الناس؛ ويعـد هذا احلد 
األمثـل لكميـة األنظمة، أي ليس باحلـد األدنى الذي يقـع دونه فراغ 

نظامي، وليس باحلد األعىل الذي يقع فوقه تضييق عىل الناس.
وحمصلة ما تقدم بيانه هو: أن اإلصالح بأقل قدر من األنظمة هو من 
مقاصد السياسـة الرشعية يف سنّ األنظمة، فباستقراء الواقع والوقائع 
نجـد أن نسـبة األنظمة للحريـات املرشوعة هي نسـبة الكبـري القوي 
 والضعيف أن ال  للضعيـف الصغري؛ واألصـل يف القوي أن ال يقـوَّ
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بَّر»، بمعنى أن األنظمة أمر  كَ رَ ال يُ بَّ كَ يضعَّف قياساً عىل قاعدة: أن «المُ
ر ال  غَّ صَ كبري يف أصله فال نزيد يف تكبريها. وقياساً عىل قاعدة: أن «المُ
ـر» بمعنى أن حريات النـاس يف هذا الزمن ضاقت وصغرت فال  غَّ يُصَ
نزيد مـن صغارها وال نبالـغ يف تضييقها وتقييدهـا باألنظمة الكثرية، 
وهاتان القاعدتان لغويتان اسـتفاد منهام الفقهاء وأجرومها يف استنباط 
بَّر  كَ ـرَ ال يُ بَّ كَ األحكـام(١)، ومقتـىض هاتني القاعدتـني اللغويتني: «المُ
ـر»، يـدور مـع حقيقة ومعنـى تقدير األمـر بقدره  غَّ ـر ال يُصَ غَّ صَ والمُ
املناسب، وهو املعنى املقصود بقول اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز 

-يرمحه اهللا-: «...بقدر ما...».
وقد حـرص اخلليفة العـادل عمر بن عبدالعزيـز -يرمحه اهللا- عىل 
إطـالق احلريات املرشوعة يف عهده، ومنها عىل سـبيل املثال ال احلرص 
حرية الفكر من حيث الرأي والتعبري، فقد أتاح لكل متظلم أن يشـكو 
مـن ظلمه وأطلق للكلمة حريتهـا، وترك للناس حرية أن يقول كلٌّ ما 
ـر: «حكي أن محمداً -يرحمه الله تعالى-  غَّ ر ال يُصَ غَّ صَ (١)  منهـا على سـبيل المثال في المُ
قـال للكسـائي وكان ابن خالته: لم ال تشـتغل بالفقه مع هذا الخاطـر، فقال: من أحكم 
علمـاً فذلـك يهديه إلى سـائر العلوم، فقال محمـد يرحمه الله تعالـى: إني ألقي عليك 
جْ جوابه من النحو؟ فقال: هات، فقال: ما تقول فيمن سـها  شـيئاً من مسـائل الفقه فخرّ
فـي سـجود السـهو؟ ففكر سـاعة، فقال: ال سـهو عليه. فقـال: من أي باب مـن النحو 
ر فتعجب من فطنته». ومنها  غَّ ر ال يُصَ غَّ صَ جـت هـذا الجواب؟ فقال: من باب أن المُ خرّ
: «ومن ثم ال يشـرع التغليظ في أيمان القسـامة وال دية العمد وشبهه  رَ بَّ كَ رَ ال يٌ بَّ كَ في المُ
وال الخطـأ إذا غلظت بسـبب؛ فال يزداد التغليظ بسـبب آخر في األصـح، وإذا أخذت 
الجزية باسم زكاة وضعفت ال يضعف الجبران في األصح ألنا لو ضعفناه لكان ضعف 

الضعف والزيادة على الضعف ال تجوز».
ينظر: حممد بن أمحد بن أيب سـهل الرسخيس، املبسـوط، دار املعرفة، ١٤٠٩هـ، بريوت، 

.(٢٢٤/١)
وينظـر: السـيوطي، عبدالرمحـن بن أيب بكـر، (١٤١٨هـ)، األشـباه والنظائـر يف قواعد 
وفـروع فقه الشـافعية، الطبعـة الثانية، مكة املكرمـة، مكتبة نزار الباز، مركز الدراسـات 

والبحوث بمكتبة نزار الباز (ص٢٤٨).
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يريـد وقد عرب عن هذا القاسـم بن حممـد بن أيب بكـر الصديق بقوله: 
«اليوم ينطق كل من كان ال ينطق» إذا مل خيالف الرشع(١). 

ويف جمال احلرية الشـخصية، أطلق عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- 
للنـاس حرية التنقل وفتح باب اهلجرة ملن يريد، ومن انتقل من البادية 
للحارضة دار هجرته ومن سـافر لقتال العدو فله أسوة املهاجرين فيام 

أفاء اهللا عليهم(٢).
ويف جمال حرية التجارة والكسب، أطلق عمر بن عبدالعزيز -يرمحه 
اهللا- للناس أن يبتغوا بأمواهلم يف الرب والبحر ال يمنعون وال حيبسون، 
فأذن أن يتجر فيه من يشاء، ورأ أن ال حيال بني أحد من الناس وبني 
الرب والبحر، فاهللا سـخرمها مجيعاً لعباده يبتغون فيهام من فضله، وكان 
عمـر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- يتعجب كيف حيال بني عباد اهللا وبني 

معايشهم(٣).
ولقد أثمرت هذه السياسـة يف رد احلقـوق ورفع احلرج عن الناس 
والتيسـري عليهـم، فتوافـرت لدهيم حوافـز العمل واإلنتـاج، وزالت 
العوائـق التـي حتـول دون ذلـك، فارتفع الدخـل، واضمحـل الفقر، 
وازدهـرت التجـارة، واتسـعت الطبقـة املتوسـطة الدخـل، فازدهـر 

االقتصاد واستقر املجتمع وطمأنت الدولة.
وقد كانت السـمة الغالبـة، وجلُّ إصالحات اخلليفـة العادل عمر 
ابـن عبدالعزيـز -يرمحـه اهللا- يف تقليل وختفيف األنظمـة والتنظيامت 
والسياسـات واإلجـراءات والقـرارات قـدر اإلمكان، وذلـك بإلغاء 
(١)  ابن سـعد، الطبقات، مرجع سـابق (٣٤٤/٥)، والصاليب، (١٤٢٧هـ)، مرجع سـابق 

(ص٦٢).
(٢)  الصاليب، مرجع سابق (ص٦٣)، وسرية عمر بن عبدالعزيز البن احلكم، مرجع سابق، 

(ص٧٩).
(٣)  الصاليب، املرجع نفسه (ص٦٣-٦٤)، وابن احلكم، املرجع نفسه، (ص:٩٤-٩٨).
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٨٩ 

كل الترصفـات احلكوميـة إذا ترتـب عليها خمالفة رشعية أو مشـقة أو 
حـرج عىل الناس. فألغى مجيـع األنظمة والسياسـات التي تقيد ومتنع 
مـن التجـارة والتنقل، وألغى مجيـع األنظمة والسياسـات التي تؤخذ 
هبـا األموال مـن الرعيـة دون رضورة أو حاجة أو كانـت تؤخذ منهم 
بغـري حـق، فقـال -يرمحـه اهللا-: «إن اهللا جـلَّ ثنـاؤه بعـث حممداً ملسو هيلع هللا ىلص 
»(١)، وكـان معياره يف اإلنفاق املنفعة  داعياً إىل اإلسـالم ومل يبعثه جابياً
املتحققـة ألفـراد الناس، فقال -يرمحـه اهللا-: «إين أكـره أن أخرج من 
أموال املسـلمني ما ال ينتفعون به»(٢)، ووسـع عىل الناس يف تعامالهتم 
مـع الوالة وعامل الدولة برد املظـامل دون إخالل يف قدرة الوالة وعامل 
الدولة بالقيام بمهامهم املنوطة هبم، فكتب إىل وايل املدينة أيب بكر: «أن 
اسـتربئ الدواوين؛ فانظـر إىل كل جور جاره من قبيل من حق مسـلم 
أو معاهـد فـرده عليه فـإن كان أهل تلـك املظلمة قد ماتـوا فادفعه إىل 
ورثتهم»(٣)، وجعل رد املظامل وتوزيع املنح والعطاءات عىل املحتاجني 
الشـغل الشـاغل للـوالة وجعـل مقيـاس األداء فيهـا الرسعـة وعدم 
املركزية فكتب لوايل اليمن وقد كان يكثر الكتابة إىل عمر بن عبدالعزيز 
يف رد املظـامل وكأنه خياف من حتمل املسـؤولية، فأرسـل له عمر: «فإين 
أكتـب إليك آمرك أن ترد عىل املسـلمني مظاملهم فرتاجعني وال تعرف 
بعد املسـافة ما بيني وبينك.. فانظر أن ترد عىل املسـلمني مظاملهم وال 
تراجعنـي»(٤)، أراد اخلليفـة العـادل أن يكون رد املظـامل المركزية فيه 
(١)  أبـو يوسـف، اخلـراج، مرجـع سـابق (ص١٣١)، ابن سـعد، الطبقات، مرجع سـابق، 

.(٢٨٣/٥)
(٢)  الدمـريي، كـامل الدين(١٢٧٥هــ-١٩٢٠م)، حياة احليـوان الكـرب، الطبعة األوىل، 

مرص، مطبعة بوالق احلكومية، (٧٢/١).
(٣)  ابن سعد، الطبقات، املرجع نفسه، (٢٥٢/٥).

(٤)  الطبقـات (٣٨١/٥). وابـن اجلـوزي (ص٩٧). البورنو، حممد صدقـي، قدوة احلكام 
واملصلحني عمر بن عبدالعزيز (ص٢٤١).
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 ٩٠

للتيسـري عىل الناس وترسيع رد املظامل، وأن يتحمل كل والٍ مسؤوليته 
كاملة يف ذلك، وكان حياسـب الوالة عىل إجلاء الناس للسـفر للخليفة 
لرد مظاملهم، كام حياسب الواقفني عىل بابه دون مظلمة لكي ال ينشغل 
اخلليفـة والعاملـون معـه بام ليـس فيه نفـع للعامة، فقد كان فيام سـبق 
كثـرة الواقفني عـىل بابه من خمتلف األمصار يسـألون رد مظاملهم هلم، 
فخطبهم يوماً فقال: «يا أهيا الناس احلقوا ببالدكم فإين أنسـاكم عندي 
وأذكركم ببالدكم... أال فمن ظلمه إمامه مظلمة؛ فال إذن له عيلَّ -أي 
يدخـل عىل اخلليفة دون اسـتئذان-، ومن ال فال أرينَّـه»(١)، ويأيت هذا 
التدبري بعد أن أعلن براءته من ظلم الوالة وإعالن سياسته يف استقبال 
كل مظلمـة دون حاجـب، كتـب عمر بن عبدالعزيز إىل أهل املوسـم: 
«أما بعد فإين أشـهد اهللا وأبرأ إليه يف الشـهر احلرام والبلد احلرام ويوم 
 احلـج األكـرب أين بـريء من ظلم مـن ظلمكـم، وعدوان مـن اعتد
عليكم، أن أكون أمرت بذلك أو رضيته أو تعمدته، إال أن يكون ومهاً 
منـي، أو أمراً خفـي عيل مل أتعمـده، وأرجو أن يكون ذلـك موضوعاً 
عنـي مغفوراً يل إذا علم مني احلرص واالجتهـاد. أال وإنه ال إذن عىل 
مظلـوم دوين، وأنـا معول كل مظلـوم، أال وأي عامل من عاميل رغب 
عن احلق ومل يعمل بالكتاب والسـنة فال طاعة له عليكم، وقد صريت 
أمـره إليكـم حتى يراجع احلق وهو ذميم»، كـام احتاط لرعاية مصالح 
الفقراء بمنع اسـتئثار األغنياء بام تقدمـه الدولة من خدمات اقتصادية 
وماليـة ملواطنيهـا فقال: «أال وإنـه ال دولة بني أغنيائكـم وال أثرة عىل 
فقرائكـم يف يشء مـن فيئكم»، ومل يكتف بذلـك بل حرص عىل حتمل 
الدولة عن املواطن تكاليف السـفر باإلضافة إىل ختصيص مكافأة لكل 
من تكلف وسـعى يف سـبيل إحياء احلقـوق ورفع املظـامل، فقال: «أال 
(١)  ابـن عبداحلكـم، مرجع سـابق (ص٣٦). وابـن اجلوزي (ص٢١٠). وينظـر: البورنو، 

حممد صدقي، قدوة احلكام واملصلحني عمر بن عبدالعزيز، مرجع سابق، (ص٢٤٢).
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٩١ 

دَ يف أمـر يصلح اهللا به خاصاً أو عامـاً من هذا الدين فله  رَ دٍ وَ وأيـام وارِ
بني مئة دينار إىل ثالث مئة دينار عىل قدر ما نو من احلسـنة، وجتشـم 
من املشقة، رحم اهللا امرأ مل يتعاظم سفراً حييي اهللا به حقاً ملن وراءه»(١)، 
هذا باإلضافة إىل أمره عامله ببناء اسـرتاحات عىل طرق السفر فمن مر 
هبـم من الرعيـة فلهم ضيافة يـوم وليلة دون مقابل مـع تعهد دواهبم، 
 بام  ومـن كان به علة فضيافة يوميني وليلتـني، ومن كان منقطعاً فيقوَّ

يصل به إىل بلده(٢).
ة وعدم جتاوزها إىل غريها؛  له بإصالح الناس بالسـنَّ وكان يأمـر عامّ
جـاء يف رده عىل عامله يف املوصل يسـتأذنه بـرضب الناس عىل التهمة 
وقـد كثـرت فيها الرسقات، قـال عمر: «خذ النـاس بالبينة وما جرت 
عليه السـنة، فـإن مل يصلحهم احلق، فال صالح هلـم»(٣)، ويف رده عىل 
عاملـه يف املوصل قـال عمر: «فلعمـري أن يلقـوا اهللا بخيانتهم أحب 
إيل من أن ألقى اهللا بدمائهم»(٤)، لقد كانت سياسـة عمر بن عبدالعزيز 
واضحة وهي السري مع السنَّة فمن مل تصلحه السنَّة لن تصلحه البدعة 

ومن مل يصلحه احلق لن يصلحه الظلم(٥).
وكذلك سياسة الدولة اإلعالمية حتولت إىل مدح من يستحق املدح 

بعد إلغاء سياسة ذم اخلصوم ومن تعادهيم الدولة.
وفيـام تقـدم يالحـظ أن جـلَّ إصالحات اخلليفـة العـادل عمر بن 
(١)  األصفهـاين، أبـو نعيم أمحـد بن عبداهللا، حليـة األولياء وطبقات األصفيـاء، دار الكتب 

العلمية، الطبعة األوىل، ١٤٠٩ه، بريوت، (٢٩٢/٥-٢٩٣).
(٢)  تاريخ الطربي (٤٧٢/٧).

(٣)  السـيوطي، جالل الديـن عبدالرمحن بن أيب بكر، تاريخ اخللفـاء، الطبعة الرابعة، مرص، 
مطبعة الفجالة اجلديدة بمرص، (ص٢٣٧).

(٤)  احللية، مرجع سابق، ٢٧٥/٥.
(٥)  البورنـو، حممـد صدقـي، قـدوة احلكـام واملصلحني عمر بـن عبدالعزيز، مرجع سـابق 

(ص١٩٢).
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 ٩٢

عبدالعزيـز -يرمحه اهللا- كانت إطالق املصالـح، وإلغاء كل تقييد زاد 
عـن احلد املقابل ملـا هو حادث من فجـور أو رشور وخمالفات؛ بقصد 
رفع احلرج عن الناس والتيسـري عليهـم، وكان عمر يرصح بقصده يف 
أقضيته أحياناً، جاء يف جوابه لواليه عىل ديوان دمشـق، قال عمر: «إذا 
أتـاك هذا فال تعنِّت الناس، وال تشـق عليهم فـإين ال أحب ذلك»(١)، 
األمر الـذي ترتب عليه طرح العمل بالكثري مـن األنظمة والتنظيامت 
والسياسـات واإلجراءات والقرارات السابقة لعهده امليمون وإلغاؤه 

وإيقافه.
حمددات نطاق سنّ األنظمة:

ثالثـة حمـددات رئيسـة وردت يف مقولـة اخلليفـة العـادل عمر بن 
ثُ للناس أقضية بقدر مـا أحدثوا من  ـدَ عبدالعزيـز -يرمحـه اهللا-: «حتُ
الفجـور»، أوالهـا: أن االسـتحداث يـأيت مقابل احلادثـات، وثانيها: 
أن األقضيـة تـأيت مقابـل الفجور، وثالثهـا: أن األقضية تـأيت عىل قدر 

الفجور. وفيام ييل رشح هلذه املحددات.
دث مقابل حدوث: حتُ

ـدث الفجور ألجل أن حتدث لـه األقضية، وال جيوز  ال جيـوز أن حيُ
أن يرتك الفجور بعد ظهور مقدماته حتى ينترش فيتخذ ذريعة إلحداث 
أقضيـة وأنظمـة؛ ألجل ذلك فال بد من التفريق بـني إحداث األقضية 
واألنظمة وبني إحداث سـبب األقضية واألنظمة، فمنه ما يكون مناالً 
قريبـاً إلحـداث الفجور، مثل ما قـرره بعضهم عن كيفيـة معرفة توبة 
الزانيـة بمغازلتهـا والتعرض هلا، فإن تبسـطت والنـت، دل ذلك عىل 
ضعـف توبتهـا أو انعدامهـا، وإن هي منعت وقاومـت، دل ذلك عىل 

(١)  طبقات ابن سعد، مرجع سابق (٣٨٠/٥).
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٩٣ 

صحـة توبتهـا وصدقها؛ إذ ال حاجة لتعريض مسـلمة للفتنـة اختياراً 
هلا، قال الشـيخ عبدالرمحن السـعدي عن معرفة توبة الزانية: «تفسـري 
األصحـاب -يرمحهم اهللا- توبة الزانية بأن تراود فتمتنع، أنكره املوفق 
وغـريه، وحيق هلـم إنكاره فإن املـراودة من أعظم املنكـرات، ولو كان 

  [  Z﴿ :الغرض منها التجربة واالمتحان وهي داخلة يف قوله تعاىل
\[ ̂      _     ̀   c  b   a  ﴾ [اإلرساء: ٣٢]، فـإن املراودة أقرب 
الوسـائل لوقوع املخترب واملختربة يف الفاحشـة فـإن راودها فاجر وقع 
الفجـور أو كاد وإن راودهـا تقي خيش عليـه وعليها من وقوع املنكر، 
فإن أحسـت أن تلـك املراودة ألجـل االختبار مل حيصل هبـا املقصود، 
وليسـت هـذه املسـألة نظري مـن أراد معاملة شـخص أو صداقته وهو 
جيهـل حاله أن خيتربه وحيصل املقصـود به من غري حصول فتنة، وهذه 
املسـألة عىل قوهلم ليـس هلا نظري يف الرشع فهي مـرضة حمضة»(١)، وال 
يقـاس اختبار الزلل عىل اختبار الفطنة، فقد جـاء اختبار فطنة اليتامى 

بحيـل التجـار وحذقهم لكي ال خيدعوا يف قـول اهللا عز وجل: ﴿¶   
  Æ   Å   ÄÃ   Â       Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹    ¸
  ÖÕ  Ô  Ó      Ò  Ñ  ÐÏ  Î        Í  Ì  ËÊ  É  È   Ç
×   á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø﴾ [النسـاء: ٦]، وهـو 
اختبار للفطنة، والفطنة مصلحة وتعريض اليتامى للمصلحة واجب، 
فال يقاس عليه اختبار الزلل الذي قد يوشك أن يفتن التائبة من الزنا، 
فالزلل مفسـدة وتعريض التائبني ملفسـدة العودة عن التوبة حيرم، وال 
تـأيت بمثلـه الرشيعة، وهـذا املعنى الـذي يمنع من إحـداث مقدمات 
الرشور وأسـبابه هو مما تقتضيه اللغة يف مقولة اخلليفة العادل عمر بن 
(١)  السـعدي، عبدالرمحـن بـن نـارص، (١٤١١هــ)، املجموعـة الكاملـة ملؤلفـات الشـيخ 
عبدالرمحن بن نارص السعدي: الفتاو السعدية، مركز صالح بن صالح الثقايف، عنيزة، 

(ص٣٥٤-٣٥٥). 

 



 ٩٤

ثُ للناس أقضية بقدر مـا أحدثوا من  ـدَ عبدالعزيـز -يرمحـه اهللا-: «حتُ
الفجور».

الفجـور  حـدوث  عـن  واألنظمـة  األقضيـة  إحـداث  وخيتلـف 
واملخالفـات يف كـون الفجـور واملخالفـات تـأيت بام ينقـض وخيالف 
: ما ابتدعـه أهلُ األهواءِ من  : وحمدثاتُ األمورِ القديـم، قال الزبيـديُّ
: «إيّاكم  الحُ عىل غريِهـا، ويف احلديثِ األشـياءِ التي كانَ السـلفُ الصّ
ثةٍ -بالفتح-: هـو ما مل يكن معروفاً يف  دَ »(١)، مجعُ حمُ وحمدثـاتِ األمورِ

.(٢) ةٍ وال إمجاعٍ كتابٍ وال سنَّ
بينـام إحداث اإلمـام أقضية وأنظمة وتنظيامت وسياسـات إنام تأيت 
لتجديـد العمـل بام يُصلِح النـاس، وليس فيه ما خيالف كتاباً أو سـنّة، 
وهي كام قال الزخمرشي: «وأحدثَ اليشءَ واسـتحدثَه... واستحدثَ 

.(٣)« األمريُ قريةً وقناةً
الفجـور  إحـداث  عـن  واألنظمـة  األقضيـة  إحـداث  وخيتلـف 
واملخالفـات يف كـون الفجـور واملخالفـات األصـل فيهـا أن النـاس 
حيدثوهنا دون علم أو فعل من اإلمام أو جهد منه فهي بالنسـبة لإلمام 

حتصل دون علمه أو قصده.
أمـا إحـداث األقضية واألنظمـة فيدل عىل عمل اإلمـام، واألصل 
أن فعـل اإلمام يف سـنّ األقضية واألنظمة أن يأيت لـدرء ما حدث من 
فجـور وفسـاد ورفعه، وبذل الوسـع واسـترشاف األمـور قبل وقوع 
(١)  أخرجه أبو داود يف سـننه، كتاب السـنة، باب لزوم السـنة رقم (٤٦٠٧). والرتمذي يف 
جامعـه، كتـاب العلـم، باب ماجـاء يف األخذ بالسـنة رقـم (٢٦٧٦). وأخرجه أمحد يف 
املسـند (١٢٦/٤، ١٢٧). وابن ماجه يف املقدمة، باب اتباع سـنة اخللفاء الراشدين رقم 

(٤٢). قال الرتمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
(٢)  تاج العروس. مرجع سابق (٢١٢/٥).

(٣)  أساس البالغة. مرجع سابق (ص١١٥).
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الفسـاد ودرئها، فال يصح من اإلمام أن حيدث الفجور سـواء مبارشة 
أو باستحداث أسـبابه ومقدماته أو أن ترتك األنظمة واألقضية حتدث 
كـردود أفعال لفجـور وخمالفات تركت عمـداً لتتبع بأقضيـة وأنظمة 

. تسنّ
أقضية وأنظمة مقابل فجور ورشور وخمالفات:

األقضيـة املحدثة تتنـوع بتنوع الفجور احلـادث، ويقاس عىل ذلك 
القـول بـأن األنظمـة املحدثة تتنـوع بتنـوع املخالفات احلادثـة، وهذا 

.(١) بدوره حيدد نمط األنظمة التي تسنّ
وتطبق األقضية واألنظمة املحدثة يف املجتمع بصور خمتلفة باختالف 
(١)  ونمـط الفجور واملخالفات احلادثة التي توجه طبيعة األقضية واألنظمة املحدثة، تتحدد 
جزئيـاً بحسـب مرحلـة التطور التي يمر هبـا املجتمع من جهة نـوع التضامن يف املجتمع 
هـل هو آيل أو عضوي، ولكل نوع أقضية وأنظمة حمدثة وفق طبيعة الرشور واملخالفات 
احلادثة فيه؛ األول: جمتمع التضامن اآليل املبني عىل التشابه والتامثل يف الوظائف املتكافئة 
وعدم التخصـص، والثاين: جمتمع التضامن العضوي املتحكـم يف املجتمعات املتطورة، 
واملبني عىل التباين والتفاوت يف الوظائف املتخصصة املتساندة واملتكافلة. وإذ يقع هذان 
النوعان من التضامن يف عالقة زمنية تعاقبية، بمعنى أن النوع األول يسـبق النوع الثاين، 
ومـا يلبـث حتى يتغريّ ويتطـور دائامً إىل النوع الثاين، وأن السـامت املذكورة لكل نوع من 
أنـواع التضامـن تعد مؤرشات دقيقة وذات داللة عىل طبيعـة األقضية واألنظمة املحدثة 
يف املجتمـع وعـىل طبيعـة العقوبـات فيه: ففـي جمتمعـات النـوع األول يف الوقت الذي 
تكـون األنظمة رادعة وزاجرة وتعذيبيةً للخارجني عليها، فإهنا يف جمتمعات النوع الثاين 
تكـون إصالحية، تنظـر إىل اخلارجني عن النظام كأهنم مرىض بحاجة إىل العالج، وليس 
ياً، ومسـتحقني لإلبادة أو اإلعدام، كام هو احلال يف النوع األول من  بِلِّ كجناة متخلفني جِ

املجتمعات.
 Baumgartner M.P. (Editor), (1999), the Social Organization of Law, 2nd. Edition, :انظر
.USA: California: Academic Press (A division of Harcourt & Brace Company) P 5-12

وانظر: آل سـعود. عبدالعزيز بن سـطام، (١٤٣١هـ)، النظام االجتامعي للتقايض، جملة 
العلوم الرشعية، جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية، العدد السـابع عرش، شـوال 

١٤٣١ه، (ص٢٠٩).
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الفجـور واملخالفات احلادثة، وباختالف مقصود النظام وطبيعة النظر 
إىل املخالـف للنظـام، ومن أشـهرها عند علـامء اجتامع القانـون أربعة 
أنامط هي: العقايب، والتعوييض، واإلرضائي أو التوفيقي، والعالجي.
فعندما ينظر للفجور وخمالفة النظام احلادثة عىل أهنا تعدٍّ عىل القانون 
واملجتمـعِ يف الدرجـة األوىل، وضـدَّ الطرف املجني عليـه يف الدرجة 
ر وكأهنا جتريح ملشـاعر العامـة وحقوقهم، وأهنا  الثانيـة، ومن ثمَّ تصوَّ
تسـتدعي وتسـتلزم العقاب والتعذيـب للخارج عن القانـون؛ تكون 
طبيعـة األقضية واألنظمـة املحدثة يف املجتمع يف هذه احلالة من النمط 
العقـايب(١). ومن األمثلـة عىل ذلك أنظمة العقوبـات وأنظمة مكافحة 

اإلرهاب، وأنظمة الطوارئ بصفة عامة.
وعندمـا ينظـر للفجـور وخمالفـة النظام احلادثـة عىل أهنـا تعدٍّ عىل 
متـرضر يسـتحق بموجبه أن يعـوَّض عن الرضر الناشـئ عـن خمالفة 
النظـام؛ تكـون طبيعة األقضيـة واألنظمة املحدثـة يف املجتمع يف هذه 
احلالـة من النمط التعويـيض(٢)، ومن األمثلة عىل ذلـك املواد النظامية 
التـي تنص عـىل غرامة تعويضيـة مقابل املخالفة أو أيَّة عقوبة يسـتفيد 

منها املترضر.
وعندمـا ينظر للفجور وخمالفة النظام احلادثة عىل أهنام جمرد خلل يف 
التـوازن القائم بني املصيب واملخطئ؛ ووفق هذا املنظور تكون وظيفة 
النظـام إعادة التوازن إىل سـابق حالـه قبل املخالفـة(٣)، ولكن غالباً ما 
تضطـر األطـراف املعنية حسـب الواقـع إىل حل وسـط؛ لذلك تكون 
طبيعـة األقضية واألنظمة املحدثـة يف املجتمع يف هذه احلالة هو النمط 
(1)  Baumgartner M.P. (Editor), (1999), the Social Organization of Law, 2nd. Edition, 

USA: California: Academic Press (A division of Harcourt & Brace Company) P 5-12.

(٢)  آل سعود، النظام االجتامعي للتقايض. املرجع السابق (ص٥-١٢).
(٣)  آل سعود. املرجع نفسه (ص٥-١٢).
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االسـرتضائي والتوفيقي السـتعادة التـوازن، ومن األمثلـة عىل ذلك 
األنظمة املتعلقةبالتوفيق واملصاحلة.

وعندمـا ينظر للفجور وخمالفة النظـام احلادثة عىل أهنام مرض جيب 
عالجـه، وأن املخطئ مريـض وقع ضحية مرضه، ويعـاين من قصور 
أد إىل وقوعه يف املخالفة، وأن النظام البد أن تكون غايته هي عالج 
أسـباب اخللل؛ تكون طبيعة األقضية واألنظمة املحدثة يف املجتمع يف 
هذه احلالة هي النمط العالجي(١)، ومن أمثلة ذلك بعض مواد األنظمة 

التي تعالج قضايا اجلاين احلدث صغري السن.
قـد ير بعـض الباحثني أن املجتمع املعـارص يف دولة الرشيعة يمر 
باملرحلة االنتقالية نفسها من جمتمع آيل إىل جمتمع عضوي، ومن جمتمع 
السـمة السـائدة لألقضية واألنظمة املحدثة فيه هـي الزجر والعقاب، 
إىل جمتمعٍ السـمةُ السائدةُ لألقضية واألنظمة املحدثة فيه هي اإلرضاء 
والعالج، وأن هذا يقتيض استحداث املزيد من األقضية واألنظمة عىل 

النمط العالجي والتوفيقي جماراة ملراحل تطور املجتمع.
ويمكن مناقشـة هذا القول من جهتني، أوالمها: جهة حتول املجتمع 
اآليل إىل جمتمـع عضـوي: صحيـح أن املجتمـع املسـلم املعـارص يمـر 
بمرحلـة انتقاليـة من جمتمـع آيل إىل جمتمـع عضوي، ولكـن أي جمتمع 
حيتكم إىل رشع اهللا سيجد ثوابت رشعية ال يملك املجتمع وال احلكومة 
أو والة األمـر تغيريها، بل إن مقولة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز 
ثُ للناس أقضيـة بقدر ما أحدثوا من الفجور» هي  دَ -يرمحـه اهللا-: «حتُ
يف احلقيقـة قاعـدة يف مراعـاة العرص واملرحلـة املجتمعية التي يعيشـها 
املسلمون؛ فهي تفرس: متى؟ وملاذا؟ وبأي مقدار تتطور وتتغريّ األنظمة 

واألقضية يف املجتمع اإلسالمي الذي يعيش يف كنف دولة الرشيعة.
(١)  آل سعود. املرجع السابق (ص٥-١٢).
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وثانيهـام: جهـة نمط األنظمة يف دولة الرشيعـة: إن من رمحة اهللا عز 
وجـل بنـا أن هدانا هلـذا الدين الذي جـاءت رشيعتـه الكاملة لتحقق 
مصالـح العبـاد، وتدرأ عنهم املفاسـد وحتميهم منها، لقـد قامت هذه 
الرشيعـة عـىل رفـع احلرج واملشـقة، وعىل اليـرس يف األمـور كلها قال 
ابـن القيّم: «إن الرشيعة مبناها وأساسـها عىل احلكـم ومصالح العباد 
يف املعـاش واملعـاد، وهـي عـدل كلها، ورمحـة كلها، ومصالـح كلها، 
وحكمة كلها، فكل مسـألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة 
إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث فليست 

من الرشيعة، وإن دخلت فيها بالتأويل»(١). 
إن هذه السياسة الرشعية تفرض عىل املنظم واملجتهد واملفتي نسقاً 
اجتهادياً حمدداً، يتمثل يف اعتامد قواعد أصولية ومقاصدية خاصة بسنّ 
األنظمة، منها مقولـة اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا-: 
ثُ للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»، وتطبيق منظورها  دَ «حتُ
بذاهتا ليخدم طبيعة األنظمة ونمطها إجرائياً، وإعامهلا إلصالح الناس 

وفق النسق الترشيعي العام الذي يتسم بسمتني رئيستني:
السـمة الوقائية: وتعنـي منع املكلف من أي فعـل ترتتب عليه آثار 
ختالـف املقاصـد الكليـة أو اجلزئيـة أو اخلاصة التـي تغيّاها الشـارع، 

وذلك من خالل صورتني:
 أوالمهـا: قواعـد أصوليـة اسـتقرئت مـن ثنايـا نصـوص الـرشع 
وصارت يف حكم القطعيات، واملقصود هبا قواعد سد الذرائع واحليل 
الرشعية، واالستحسان بمجمل صوره، وما بناه األصوليون والفقهاء 
مـن قواعد فقهية حتكم جزئيات متعددة هلا مناط واحد، وإن اختلفت 
(١)  ابـن قيـم اجلوزيـة، حممد بـن أيب بكر، إعالم املوقعـني عن رب العاملـني، الطبعة األوىل، 

بريوت، املكتبة العرصية، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م، (٦/٣ و٧).
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صورها ووقائعها، كقواعد الرضر وقواعد القصود والنيات، وقواعد 
املوازنة بني املصالح واملفاسد.

أمـا الصـورة الثانيـة: فهـي نظريـات فقهيـة مجـع العلـامء القدامى 
فروعها دون نظمها حتت مسمى معني، وقام املعارصون من الدارسني 
والباحثـني بإعطائهـا مسـميات تتناسـب ومضامينَهـا ذات الصبغـة 
الوقائيـة، واملقصـود هنا نظريـات الباعث واالحتياط، والتعسـف يف 

استعامل احلق، وهي كلها نظريات جاءت من نصوص الرشيعة.
والسـمة العالجيـة: الصبغة العالجيـة لألنظمة والسياسـات هنا، 
ال يُتصـور أهنـام تقترصان فقط عـىل املنع من الفعل عمـالً بالذرائع أو 
احليل أو االحتياط، بل تشـمل كل تدخل من اإلمام أو بمعرفته سـواء 
للمجتهد أو للمفتي لرفع املشقة عن املكلف إذا كانت تكاليف الرشع 
فـة بموجب النظام حني تطبيقهـا يف صورة معينة توقع املكلف يف  املعرَّ
احلرج، وهذا يعنـي تقديم بقية األنامط عىل النمط العقايب يف األنظمة، 
وقـد يأيت ذلك ضمن إطار العمل باالستحسـان، فباعتبـار أن كليات 
الرشيعة وجزئياهتا معللة بمصاحلها(١)، ومثال ذلك نظرية التعسف يف 
اسـتعامل احلق يف الفقه اإلسـالمي التي تنهض بـدور وقائي وعالجي 
هيـدف إىل إعادة التـوازن إىل املصالـح وحفظها من أي خلـل(٢). فإنه 
تبعاً لذلك يتعني عىل املستفتَى يف مسألة نظامية متى استبرص استبصاراً 
ف بموجب النظام عىل  قطعيـاً أو ظنيـاً أن تطبيقَ احلكم الرشعي املعـرَّ
املكلف أو إعاملَ القياس، من شـأنه أن تكون له نتائج عىل غري املعهود 
(١)  بتـرصف ينظـر: من بـاب أن اجلزء تابـع للكل، وهذا معنـى قول الشـاطبي: ”املطلوب 
املحافظة عىل قصد الشارع؛ ألن الكيل إنام ترجع حقيقته إىل ذلك، واجلزئي كذلك فال بد 

". ينظر: املوافقات (١٧٦/٣(. من اعتبارمها معاً
(٢)  بترصف: الدريني، فتحي، نظرية التعسـف يف اسـتعامل احلق يف الفقه اإلسالمي. مصدر 

سابق (ص١٢، ١٩-٣٠، ٨٥).
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لَ إىل التكييف االسـتثنائي الذي  ـنَنِ الـرشع ومقاصده، أن يَعـدِ من سُ
بـه يتحقق املقصد الرشعـي(١)  من التخفيف والتيسـري عىل الناس فيام 
ليس فيه خمالفة لرشع اهللا، وهو معنى االستحسان: «العدول عن حكم 
مسـألة عن مثل نظائرها إىل خالفه، لوجه يقتيض التخفيف، ويكشف 

عن وجود حرج عند إحلاق تلك اجلزئية بنظائرها يف احلكم»(٢).
إن هذه األنظمة تزداد حجامً وكام كلام ازداد املجتمع تقدماً وتعقيداً 
وتصنيعـاً، وكلـام ازداد تدخـل اجلهـات احلكومية يف حيـاة املواطنني، 
وكلـام ازداد جلـوء املواطنني إىل القضـاء واسـتخدموا املحامني لطرح 
شـكاواهم، واسـتيفاء حقوقهـم، والعكس أيضاً صحيـح، بمعنى أن 

كرت. ات التي ذُ حجم القوانني تقل كلام قلت العوامل واملتغريّ
واألنظمة بجميع أنامطها، سـواء العقايب، والتعوييض، واإلرضائي 
أو التوفيقـي، والعالجـي، مجيعها متى تسـنّ عىل وفـق الرشيعة تكون 
كلهـا مبنية عىل التيسـري ورفع املشـقة واحلـرج واالحتيـاط للمصالح 
ودرء املفاسـد أو رفعها أو تقليلها، ويقدم أي منها عىل اآلخر حسـب 

إفضائه إىل مقصود الرشيعة.
غـري أن الغالـب يف سـنّ األنظمـة يف دولـة الرشيعة، أنـه يقصد به 
النمـط اإلرضائي والتوفيقي بالنظر إىل إعادة التوازن إىل عالقة الناس 
بالناس، والعالجي بالنظر إىل رفع حرج والتيسري عىل من يطبق عليهم 
النظام، والتعوييض بالنظر إىل املترضر من عدم سـنّ النظام، وكلٌ عىل 
قدر اإلمكان وحسـب احلاجـة وال يتحول إىل النمـط العقايب إال عند 

الرضورة.
(١)  بترصف ينظر: محيتو، أبو حاتم يوسف، مرجع سابق، ٢٠١٠م. ٢٠ ذو القعدة، ١٤٣٢ه.
(٢)  الباحسـني، يعقوب عبدالوهاب، (١٤٢٨هـ)، االستحسـان: حجيته، حقيقته، أنواعه، 

تطبيقاته املعارصة، الطبعة األوىل، الرياض، مكتبة الرشد، (ص٢٨٨).

 



١٠١ 

ومـن الشـواهد عـىل ذلـك مـن سياسـة اخلليفـة العـادل عمـر بن 
له، قال: «ادرؤوا احلدود ما استطعتم يف  عبدالعزيز-يرمحه اهللا- أمره عامّ
كل شبهة فإن الوايل إذا أخطأ يف العفو خري من أن يتعد بالعقوبة»(١)، 
وكان -يرمحـه اهللا- ال ينصـاع القرتاحـات عامله بالنظر إىل كل شـبهة 
خمالفـة بمنظور عقايب، جاء يف رده عىل عامله عىل الكوفة عندما اقرتح 
نوعاً من تعذيب موظفي اخلراج املتهمني باختالسـات، قوله: «جاءين 
كتابـك، تذكـر أن قِبَلـك قومـاً من العـامل اختانوا ماالً فهـي عندهم، 
وتسـتأذنني يف أن أبسـط يدك عليهم، فالعجب منك استئامرك إياي يف 
نةٌ لك، وكأن رضائي عنك ينجيك من سـخط  عـذاب البـرش كأنني جُ
له من اعتقـاد أن النمط العقايب  اهللا»(٢)، وكـان -يرمحـه اهللا- يوبـخ عامّ
هو األصل يف إصالح الناس، قال لوايل خرسـان: «فقد بلغني كتابك، 
تُهم، وأنه ال يصلحهم إال السيف  تذكر أن أهل خرسان قد ساءت رعيَّ
والسـوط؛ فقد كذبت، بل يصلحهم العدل واحلق فابسـط ذلك فيهم 
والسـالم»(٣)، وأصل ذلك أن الرشيعة ال تشـتمل عىل نكاية باألمة أو 
األفـراد، وإنـام الغاية هي حتصيـل مقصود الرشيعـة يف إصالح عموم 

األمة وخويصة األفراد.
أقضية وأنظمة بمقدار الفجور والرشور واملخالفات وقدرها:

سـبق بيان أن الرشيعة اإلسالمية أغنى الرشائع الساموية إطالقاً من 
جهة حجم األحكام (القوانني) وكميتها، وبيان أن مجيع املحل الصالح 
لسـنّ القوانني مشـغول بأحكام رشعية، فمـن الطبيعي واحلال كذلك 
(١)  ابن اجلوزي، أبو الفرج عبدالرمحن بن أيب احلسـن عيل بن حممد القريش التيمي البكري، 
(١٤٠٥هـ)، سرية ومناقب عمر بن عبدالعزيز، حتقيق السيد اجلمييل، بريوت، دار مكتبة 

اهلالل (ص١٢٣).
(٢)  احللية (٢٥٧/٥)، وابن اجلوزي (ص٨٤)، البورنو، مرجع سابق (ص١٩٢).

(٣)  السيوطي، تاريخ اخللفاء. مرجع سابق (ص٢٤٢).

 



 ١٠٢

أن يُقتـرص يف سـنّ األنظمة عىل احلد الـرضوري منها، قال حممد مفتي 
وسـامي الوكيل بلـزوم االقتصار يف سـنّ األنظمة عىل رعاية شـؤون 
احلكـم وأعامله الرضوريـة للدولة دون غريها، وعـىل تنظيم املباحات 
وإقامة فروض الكفاية يف جماالت خمصوصة فقط(١). ويتفق هذا مع أن 
األصـل يف األنظمة أن تكون بمقدار احلاجـة ال تتجاوزه كام هواملعنى 
املقصـود بحرص اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- مقدار 
األقضيـة عىل قـدر الفجور يف قوله: «... بقدر مـا...» ويقصد به عدم 
التعسـف الكمـي أو النوعي يف سـنّ األقضية وما تشـمله مـن أنظمة 
وسياسـات وقـرارات، والتعسـف الـذي يـراد االحرتاز منه حسـب 

مقتىض هذه املقولة أنواع هي:
ية األنظمـة: األصل عدم سـنّ األنظمة إال لرضورة  التعسـف يف كمّ
أو حاجـة؛ لذا فاألصل أن كميـة األقضية واألنظمة تكون بمقدار كمية 
الرضورة واحلاجة لدرء الفجور والرشور واملخالفات أو رفعها، وكام أن 
الرضورة تقدر بقدرها فكذلـك األنظمة التي تباح للرضورة أو احلاجة 
تقـدر بقدرهـا(٢)، وهـو منهج القـرآن الكريـم يف الترشيع، فقـد كانت 
مة تدبرياً حلوادث وقعت عىل قدر حاجات من رشع  ل منجَّ األحكام تنزّ
هلـم وما تقتضيه مصاحلهم، واهللا عز وجـل يرشع للناس أحكامهم عىل 
قدر حاجاهتم وعىل قدر ما اقتضته مصاحلهم، فثبت بذلك أن من سـنن 
اهللا عـز وجل وحكمتـه يف الترشيع أن يكون عىل قدر حاجات من رشع 
هلم، بحيث ال يكون فيه ترشيع حلوادث فرضية أو صور ذهنية، وكذلك 

كان الترشيع عند فقهاء الصحابة    للحاجة وعىل قدرها(٣).

(١)  بترصف، مفتي والوكيل، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م. مرجع سابق (ص٣٧-٣٨).
(٢)  ينظر: الكاساين، البدائع، مرجع سابق (١٢٤/٥). جملة األحكام العدلية (املادة ٢٢).

(٣)  خالف، عبدالوهاب، (١٤٠٥هـ)، السلطات الثالث يف اإلسالم: الترشيع - القضاء - 
التنفيذ، الطبعة الثانية، الكويت، دار القلم للنرش والتوزيع، (ص١٠، ١٨، ٤٧).

 



١٠٣ 

ويف تنزيـل تقديـر احلاجات التـي تقوم مقام الـرضورة بقدرها من 
رشح قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «ال رضر وال رضار»(١)  عـىل مقدار األنظمة وكميتها 

بيان مليزان االعتدال يف مقابلة مقدار األنظمة بمقدار املخالفات.
فقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «ال رضر»(٢): نكـرة يف سـياق النفي، وهـي عامة لكل 
رضر، لكـن هذا الـرضر من جهة االبتداء، والـرضر يف الكلمة األوىل 
هـو فجـور وخمالفة حادثـة، وأقـول: حادثة لعـدم جـواز إحداثها أو 
، والدولـة كذلك ال  اسـتحداثها، بمعنى أن الشـخص ال يـرض ابتداءً
، فاألصل أن أي شـخص أو مجاعـة أو دولة ال  تسـنّ األنظمـة ابتـداءً
ترض نفسـها وال ترض غريها بتضييق أو تعسـري -كام يفعل التعسف يف 
األنظمـة فيـام تدخل عليه-، وهـذه الكلمة: «ال رضر» شـاملة جلميع 

أنواع الرضر االبتدائي، قلّ أو كثر.
والكلمـة الثانية: «وال رضار»: أيضاً نكرة يف سـياق النفي، ومعنى 
هذا أن الدولة عندما تريد أن تأخذ حقك أو حقها ممن صدر منه عليك 
أو عليهـا رضر، أو أن تقيـم عليه عقوبـة من العقوبات، هـذه الكلمة 
شاملة جلميع الفروع التي يكون فيها فجور أو اعتداء عىل احلق برصف 
النظـر عن كـون االعتداء عىل احلق كائناً من فـرد أو بتطبيق عقوبة من 

العقوبات، وهلذا يضم إىل ذلك قول اهللا سبحانه وتعاىل: ﴿ ²  ³  
´  À  ¿  ¾    ½   ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ﴾ [النحـل: 

١٢٦]، وقـال عزّ وجـل: ﴿|  {  ~  ے¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  

(١)  أخرجـه مالك يف املوطـأ يف األقضية باب القضاء يف املرفق، موقوفاً (٧٤٥/٢)، ووصله 
ابن ماجه يف سننه عن عبادة بن الصامت يف األحكام باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره 

.(٤٤/٢)
(٢)  مـا يـأيت يف هـذه الفقـرة ترصف يف رشح الشـيخ عبـداهللا الغديان -يرمحـه اهللا- لقاعدة: 
«الـرضر يزال»، عبداهللا بن عبدالرمحن الغديان، توجيهات لطالب قواعد الفقه، حمارضة 
http://liveislam.net/ ١٤٢٧/١١/٢١هــ،  الريـاض،  الراجحـي،  جامـع  مسـجلة، 

browsearchive.php?sid=&id32283 ٢٢ ذو القعدة ١٤٣٢هـ.

 



 ١٠٤

§¨  ©   ª    »  ¬  ®﴾ [الشـور: ٤٠]، فـال يزيـد الفرد أو الدولة عن 
احلق الذي هلام، فإذا زاد الفرد أو الدولة عن احلق الذي هلام فهذه الزيادة 
هي املنفية يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وال رضار». فكام نفى الرضر ابتداءً بقوله: «ال 

رضر» فقد نفاه مقابلة بقوله: «وال رضار» أي مقابلة الرضر بمثله. 
الفجـور  حـدوث  مقابـل  يف  حتـدث  التـي  واألنظمـة  واألقضيـة 
واملخالفـات وعـىل قدرهـا تعد من الـرضر أو احلرج الـذي حيدث يف 
مقابـل، وعـىل قدر الرضر أو احلرج احلادث، ويعد سـنّ األنظمة التي 

توافرت فيها تلك الصفة أمراً مرشوعاً ومتوافقاً مع املقولة العمرية.
التعسـف يف سـنّ األنظمة عىل سـبيل الرضار: عندما تسـنّ أنظمة 
ابتـداءً دون أن تكـون يف مقابـل رضر أو حرج حـادث؛ فإن ذلك يعد 
، ومن أمثلة ذلك مجيع األنظمة التي حتد من التنافس  مـن الرضر ابتداءً
املرشوع، ومنها اإلجراءات الوقائية أو االنتقائية يف املجال االقتصادي 
واملـايل، فـال يصح سـنّ نظام يمنـع نوعاً مـن أنواع األعـامل التجارية 
ليسـمح أو ليمنح ميزة لنوع آخر دون موجب من فتح طريق املصلحة 

بعد أن سد مفسدة، أو درأها أو رفعها أو قلل منها.
ومـن الـرضار السـلبي يف سـنّ األنظمـة ترك إلغـاء نظـام انتهى فيه 
ـنّ النظـام يف مقابِلهِ، ومن أمثلتـه اإلجيابية أن  الـرضر أو احلرج الذي سُ
صدور نظام القضاء السـعودي اجلديد يف العـام ١٤٢٨هـ، الذي ألغى 
مجيـع اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضائي، ويأيت ذلك من جهة 
تقدير األقضية والسياسـات بقدر الرضورة واالضطرار، فبسبب انتهاء 
الرضورة واحلرج الذي اسـتدعى يف السـابق اسـتحداث سياسـة إنشاء 
تلـك اللجان، ويأيت هذا املثال عىل قول مـن يقول: إن الرضورة أجلأت 
ل،  إىل هذه اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضائي، عىل سبيل التنزّ
وإال فاألصل عدمها، ولكن بقي بعضها عىل سبيل أن احلاجة والرضورة 

 



١٠٥ 

الداعيـة إىل وجودها تتناقص ومل تنته بعد، وهذا يقتيض التدرج يف إلغاء 
العمـل هبـذه اللجان، ومن ثم التحـول إىل املحكمـة املختصة يف مقابل 
التدرج وقدره يف تناقص الرضورة واحلرج الداعي إىل وجودها، ودون 
ذلك يعد من التعسف السلبي برتك تقليل عمل تلك اللجان، ويعد من 
الرضر املحدث ابتداء أن يُر رضر حادث ثم يرتك دون رفع أو درء أو 
ختفيف من قبل من تعني عليه وهو قادر عىل ذلك وهي الدولة، فيتدخل 
املنظم بإلغاء نظام أو سياسـة كوهنا صارت مفضية إىل مفسدة تتزايد مع 
الوقـت، وحيدث هذا بالتدرج املقابل لدرجة تزايد أو تناقص املحدثات 

قصداً لالحتياط للمصالح التي تتعطل ورفعاً للمفاسد التي تتزايد. 
ومـن أمثلة الرضار السـلبي املتعلق بمامرسـة األنظمـة ما جر يف 
زمـن اخلليفة العادل عمر بـن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- من االسـتمرار 
يف أخـذ اجلزيـة واخلراج حتى بعـد دخول الذمي يف اإلسـالم؛ وذلك 
خشية أن تنقص موارد خزينة الدولة، كتب عمر إىل واليه عىل الكوفة، 
فقال: «كتبت إيلَّ تسألني عن أناس من أهل احلرية يسلمون من اليهود 
والنصار واملجوس وعليهم جزية عظيمة، وتسـتأذين يف أخذ اجلزية 
منهـم، وإنَّ اهللا عـز وجل بعث حممداً ملسو هيلع هللا ىلص داعياً إىل اإلسـالم، ومل يبعثه 
جابياً، فمن أسـلم من أهل تلك امللـل فعليه يف ماله الصدقة وال جزية 
عليـه»، وكتـب عدي بن أرطـاة وايل البرصة لعمر فقـال: «فإن الناس 
كثـروا يف اإلسـالم، وخفـت أن يقل اخلـراج»، فجاء جـواب اخلليفة 
حازمـاً، قال: «فهمت كتابك، وواهللا لوددت أن الناس كلهم أسـلموا 
حتى نكون أنا وأنت حراثني نأكل من كسـب أيدينا»(١)، ويأيت الرضار 
(١)  اخلـراج، أليب يوسـف، مرجـع سـابق (ص١٣١). واحللية، مرجع سـابق، (٣٠٥/٥). 
ابـن اجلـوزي، احلافـظ مجال الديـن أيب الفرج عبدالرمحـن، (١٣٣١هـ)، سـرية عمر بن 
عبدالعزيـز، نسـخه وصححـه ووقف عـىل طبعه حمب الديـن اخلطيـب، الطبعة األوىل، 

مرص، مطبعة املؤيد، (ص٩٩-١٠٠).

 



 ١٠٦

السـلبي يف هذا املثال من جهتني، أوالمها: مـن جهة عدم التوقف عن 
ية التي بموجبها تؤخذ  تطبيق النظام بعد انتفاء سـببه، وهو صفـة الذمِّ
اجلزيـة واخلراج، ورضار ذلـك يف الزيادة عن املـال املقابل ألداء احلق 
املـرشوع عىل األشـخاص واألفـراد، وثانيهام: من جهة عـدم التحول 
إىل تطبيق نظام انعقد سـببه، وهو صفة اإلسـالم التـي بموجبها طرح 
عنهم اجلزية واخلراج، ورضار ذلك عىل الفقراء واملعوزين يف املجتمع 
أهنـم بعد أن حرموا حقوقهم فالزكاة توزع عليهم، والصدقات تعطى 
هلـم، بعـد أن دخلت يف أموال أخذت من مسـلمني عىل سـبيل اجلزية 
واخلـراج بغري حق، فلم ترصف يف مصـارف الزكاة، ومل يبقَ هلم فضل 
مال يتصدقون به، هـذا باإلضافة إىل حتول تلك اجلهات احلكومية من 
اهلدف األصيل للدولة وهو إصالح الدنيا بالدين إىل هدف مبتدع وهو 
التحيُّـل للدنيا بالدين، وذلك بتنفيذ األحـكام عىل عكس مقصودها، 
ويف ذلـك إبطال هلـا، وإجراءات عمر بـن عبدالعزيز تلـك تأيت لتعيد 

األمور إىل القدر املناسب للفجور احلادث. 
وأيضـاً من األمثلة عىل الرضر السـلبي يف ترك سـنّ أنظمة: ترك 
إنشـاء سوق للسـلع متوافقة مع املعايري املالية اإلسالمية، مع وجود 
ها، والتي يتحقـق بوجودها مصالح  احلاجـة أو الرضر من عدم سـنِّ
عديـدة، منهـا احليلولـة دون هجـرة أمـوال املسـلمني للمصـارف 
الغربيـة والعامليـة، كام أن عدمها قـد أد إىل تفويت فرصة اسـتثامر 
أموال يف سـوق املسـلمني من مناطق خمتلفة يف العـامل؛ ألجل إجراء 
بعـض معامـالت التـورق واملرابحـة واملتاجـرة، وال يمكن إنشـاء 
سـوق للسـلع واملعادن متوافقة مـع املعايري اإلسـالمية إذا مل يصدر 
فيهـا نظام؛ فـال توجد إال بنظام ملـا أهنا من أعامل احلكومة وليسـت 
من أعامل الناس، فاحلكومة هي املسـؤولة عن استحداث التنظيامت 
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واألنظمـة(١)؛ لذا فهـذه من املصالح التي سـدّ الطريق إليها بسـبب 
الفـراغ النظامي والتنظيمي؛ فيدخلها النظام والتنظيم لرفع مفسـدة 
سـدّ الطريق إىل املصلحة، ألجل ذلك يعد سـنّ النظام يف هذا املثال 
مل يدخل عىل املصلحة، وإنام دخل عىل املفسـدة التي أدت إىل فواهتا، 
فهو عند التحقيق داخل لرفع مفسدة تعطيل املصلحة ليس باإلمكان 
ـل األنظمة لرفع  حتصيلهـا دون نظام وتنظيـم، فاألصل هنا أن تُدخَ
ل األنظمة لدرء  مفسدة قطع طريق املصلحة، ثم بعد حتقق ذلك تُدخَ
مفسـدة قطع طريـق املصلحة؛ وترك أي من ذلك يعد من التعسـف 
السلبي يف سنّ األنظمة ومن الرضر املحدث ابتداء، فهو من الرشور 

ملا فيه من ترك لرضر حادث دون رفع أو ختفيف وتقليل.
والـذي يظهر أن أغلب التجاوزات النظامية للحكومات اليوم هي 
من التعسـف السلبي غري مقصود، وهي من الفجور أو الرشور اخلفية 
ملـا فيها من امتناع عـن تقديم خدمة نافعة، حيتـاج إليها عموم للناس، 
وليـس فيهـا خمالفـة للـرشع وال رضر عـىل الدولـة؛ فانتفـاء املصلحة 
املرشوعـة قرينة لقصـد اإلرضار، ومن ذلك أن ال يكون للدولة منفعة 
يف اسـتعامل حقها يف سـنّ األنظمة، مع ما يرتتب عليه من رضر بعامة 
الناس، فاألصل أن متتنع الدولة عن اسـتخدام حقها يف سـنّ األنظمة 
دون منفعـة هلـا راجحة، كام أن األصـل أن متتنع الدولة عن ترك سـنّ 
أنظمة ينتفـع هبا الناس، وليس عىل الدولة يف ذلك رضر راجح، فرتك 
الفعـل النافـع هو يف احلقيقـة فعل ضار؛ وهو قرينـة عىل متحض قصد 
اإلرضار، ومتتنـع الدولة مـن باب أوىل إذا اسـتعملت حقها عىل وجه 
سـلبي، عـن أن متنع الناس مـن االرتفاق بأراضيهـا أو متنع الناس من 
(١)  سـبق أن رصحت اجلهات املختصة بصدور قرار إنشـاء سـوق سـعودية للسلع واملعادن 
متوافقـة مـع الرشيعـة اإلسـالمية وهـي يف طريقهـا لالنتهاء مـن اإلجراءات الرسـمية 

والرتتيبات اإلدارية واالقتصادية. (الباحث)
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املتاجرة يف جمال معني -عىل سبيل املثال ال احلرص- وبخاصة اذا ترتب 
عىل هذا االرتفاق أو املتاجرة نفع لكليهام، أو نفع للناس دون اإلرضار 
بالدولـة، فقـد جاء يف قضـاء عمـر    يف قضية حممد بن مسـلمة(١)، 
احتيـاطٌ ملصلحة شـخصني، فمن باب أوىل االحتيـاط ملصلحة عموم 

الناس.
ومـن أمثلـة الرضار، عندما يسـمح النظام أو تطبيـق النظام للجهة 
احلكوميـة حجز مسـتحقات ماليـة تفوق القيمـة املختلـف عليها مع 
املقاول، مثالً حيجز مبلغ مئة مليون ريال بينام املختلف عليه يف املرشوع 
ال يتجـاوز عرشين مليون ريال، هذه الزيادة عن العرشين مليون ريال 
وتساوي ثامنني مليون ريال هي املنفية يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وال رضار». وهي 
املخالفة لقول اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا-: «بقدر».
وأيضـاً مـن أمثلة الـرضار، إيقاف عمـل لرشكة قيمته تفـوق قيمة 
املبلغ املستحق بموجب حكم قضائي، فهذه الزيادة عن املبلغ املستحق 
بموجـب احلكم القضائي هي املنفيـة يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وال رضار». وهي 
املخالفة لقول اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا-: «بقدر» 

أي بقدر ما أحدثوا.
ار، جزاء عدم تسديد العقوبة املالية يف بعض  ومن األمثلة عىل الرضِ
املخالفـات، فلو اسـتحق شـخص عقوبات قيمتها عـرشة آالف ريال 
ومل يسـدد، فام مقدار العقوبة التي يصح للدولة أن توقعها عليه مقابل 
سـيئة عدم تسـديد قيمـة املخالفات؟ وهل مـن اإلرضار إغالق ملف 
املخالف يف احلاسـب اآليل احلكومي فال يسـتطيع السفر أو االستفادة 
مـن اخلدمات احلكومية كلها أو أغلبها؟ أليس يف ذلك زيادة عىل احلق 
(١)  بتـرصف. الدرينـي، فتحـي، (١٤٢٩هــ)، نظرية التعسـف يف اسـتعامل احلـق يف الفقه 

اإلسالمي، الطبعة الثالثة، دمشق، مؤسسة الرسالة، (ص١٣٥).
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الـذي للدولـة عليه؟ وأن هـذه الزيادة هـي املنفية يف قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «وال 
رضار»، ويشـري ذلـك إىل أن العقوبـة املاليـة ابتداء عندمـا وقعت عىل 
املخالف، وقعت عىل سبيل النمط التعوييض، ثم عندما مل يتم التسديد، 
حتولـت العقوبة إىل النمط العقايب، وهذه الزيادة التي يف النمط العقايب 
عـىل النمط التعوييض هي التي من السـهل أن تتحـول إىل رضار إذا مل 
تضبط بمقولـة اخلليفة العادل عمر بـن عبدالعزيز -يرمحه اهللا-، ومن 
أمثلة ذلك نظر املحاكم العسـكرية يف قضية سـبق أن صدر فيها حكم 
من حمكمة مدنية عىل موظف عسكري، فإذا كان احلكم األول الصادر 
مـن املحكمـة الرشعية املختصـة مقابل اجلنحـة أو اجلنايـة، أال يكون 
احلكم الثاين الصادر يف القضية نفسـها، وعىل الشخص نفسه من باب 
الزيادة عن املقابل فيدخل يف الرضار املنفي يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وال رضار»، 
فهذا الرضر الزائد بموجب أنظمة عامّ يقابل السيئة هو رضار من جهة 
ه من األقضيـة عن مقدار ما  أنـه زيـادة يف املقدار الذي حيق للدولة سـنّ
أحدث الناس من فجور، وهذا يسـتدعي إلغـاء الزيادة يف األنظمة أو 
السياسـات أو التعليامت، أو تعديلها لرتفع ما وقع من رضار وتداركه 

من أن يعود.
ويـأيت الـرضر والـرضار أيضاً مـن جهة اسـتبدال النمط املناسـب 
لألنظمـة بنمـط آخـر غري مناسـب، فعىل سـبيل املثال: األصـل أن ال 
تـأيت األنظمة عىل النمط العقايب، وإنام تأيت عـىل النمط العالجي؛ فإذا 
كان طريـق املصلحة قد قطع، تـأيت األنظمة العالجية بفتح الطريق إىل 
املصلحة وتيسري الوصول إليها، وعىل النمط اإلرضائي؛ فإذا تعارضت 
مصالـح اجلهـات املعنية فيام يتعلـق بموضوع النظـام والعمل به، تأيت 
األنظمة اإلرضائية للتوفيق والتنسـيق والتكامـل بني تلك اجلهات بام 
يكفـل عدم تطـارح املصالـح وصيانتها، وعىل النمـط التعوييض؛ فإذا 
قطعـت األنظمة الطريق إىل مصلحة مرشوعة تأيت األنظمة التعويضية 
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لتفتـح الطريق إىل مصلحة بديلة تقوم مقام املصلحة التي منعها النظام 
أو تفوقهـا، فـال يلجأ إىل النمـط العقايب إال بعد اسـتنفاذ مجيع األنامط 

األخر وعندما ال يصلحه إال ذلك.
لذا فالنمط العقايب لألنظمة هو خالف األصل الذي تصاغ األنظمة 
وفقه لكونه األكثر تقييداً للمصالح واحلريات واألحر يف جتاوز احلد 

املقابل يف العقوبات بأكثر مما يلزم.
ومنذ تأسـيس الدولة السعودية الثالثة حرص امللك املؤسس امللك 
عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل -يرمحه اهللا- عىل مبدأ طلب التوفيق 
من اهللا بالتوسـعة عىل الناس، ورفع احلرج عنهم والتيسري عليهم بكل 
مـا ليـس فيه خمالفة لـرشع اهللا، ومن ذلك مـا ورد يف خطابه املوجه إىل 
أمري القصيم عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وكافة مجاعة أهل بريدة 
بتاريـخ ٢٨/حمرم/١٣٤٢هـ-١٩٢٣م حيثهم فيه عىل رشاء أسـهم يف 
رشكة نفطية حتت اإلنشـاء فقـال: «والقصد أن تكون مصاحلها للرعية 
أحسن، ونحن نحب أهنا تكون ملصلحة الرعية؛ حيث إن مصاحلها مع 

توفيق اهللا ما هي هيِّنة، وال أحد يقيسها»(١).
ومما يسـتفاد من سياسـة امللـك عبدالعزيز -يرمحـه اهللا- هو: تقرير 
أن سياسـة والة األمـر لتحصيـل توفيق اهللا مرتتبة عىل قصد التوسـعة 
عـىل النـاس، واالحتياط ملصاحلهـم، ورفع احلرج عنهـم بتطبيق رشع 
رَت األنظمةُ خلدمة كل مصلحة مباحة من جهة إطالقها  خِّ اهللا، ولو سُ
وإبقائها عىل سـعتها دون تقييـد، أو من جهة فتح الطريق إليها إذا كان 
مسـدوداً فستخرج األنظمة وفيها نفع كبري يف الدنيا واآلخرة، ويتضح 
(١)  التوجيـري، عبدالعزيـز بن عبداملحسـن، (١٩٩٨م)، لرساة الليل هتـف الصباح: امللك 
عبدالعزيـز: دراسـة وثائقيـة، الطبعـة الثالثـة، بريوت، ريـاض الريس للكتـب والنرش، 

(ص٤١٨-٤٢١).
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ممـا سـبق أن هذ املقولـة العمرية يف سـنّ األنظمة تشـمل مجيع مناحي 
األعامل احلكومية وأن فيها توسـعة عىل احلاكم واملحكوم بام ال خيالف 

اً لسنّ األنظمة. يّ الرشيعة اإلسالمية السمحة، ويقدم تصوراً قِيَمِ
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نتائج البحث

نسـتعرض نتائج البحث عىل شـكل تقريرات فرعية تسـتخرج من 
دراسـة لوازم املقولـة املأثورة عن اخلليفـة العادل عمر بـن عبدالعزيز 
ثُ للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور» وهي  دَ -يرمحه اهللا-: «حتُ

باختصار كام يأيت:
: شـمول مقولة عمر بن عبدالعزيز لسائر أمور الدولة واحلكم  أوالً

ودخوهلا يف مجيع أبوب الفقه؛ فاألصل سياسة الدنيا بالدين.
: أن جل إصالحات اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه  ثانياً
اهللا- كانـت يف تقليـل األنظمة والتنظيامت والسياسـات واإلجراءات 
والقـرارات وختفيفهـا قـدر اإلمـكان، وذلـك بإلغـاء كل الترصفات 
احلكومية إذا ترتب عليها خمالفة رشعية أو مشـقة عىل الناس؛ فاألصل 

رفع احلرج.
: أن السياسة الرشعية تقتيض إدارة الدولة بأقل قدر من األنظمة  ثالثاً
والتنظيامت والسياسات والتعليامت والقرارات التي من شأهنا التدخل 
 . رَ بَّ كَ رَ ال يُ بَّ كَ يف حياة الناس أو تقييدهم بأي شكل من األشكال؛ فالمُ
: أن األصـل يف األنظمـة والتنظيـامت تقييد مـا دخلت عليه  رابعـاً
وضبطـه، وهـذا يتعـارض مع األصـل يف املصالح املعتـربة واحلريات 
املرشوعـة، وهـو أن تبقى عىل إطالقها دون تقييد وأن يسـمح هبا دون 

ر. غَّ رَ ال يُصَ غَّ صَ ضبط؛ فالمُ

 

ASA
Highlight

ASA
Highlight

ASA
Highlight

ASA
Highlight



١١٣ 

: أن االحتياط للمصالح بإطالقها والسـامح هبا هو مقصود  خامسـاً
سـنّ األنظمة األسايس، وأن درء املفاسد ورفعها وتقليلها تابع وخادم 

إلطالق املصالح والسامح هبا؛ فتكثري الفائدة مما يرجح املصري إليه.
: ملا كان األصل يف األنظمة والتنظيامت أن تقيد وتضبط ما  سادسـاً
تدخـل عليه يتفـق مع األصل يف املفاسـد والـرشور أن تقيد وتضبط؛ 
صار األصل يف األنظمة والتنظيامت الدخول عىل املفاسد والرشور بام 

يكفل الدرء والرفع أو التخفيف؛ فاألصل يف املفاسد التقييد.
: األصل يف األنظمة أن تـأيت عىل النمط التوفيقي والعالجي  سـابعاً
والتعويـيض، وال يتحول إىل النمط العقايب إال لرضورة أو حاجة تنزل 

منزلة الرضورة؛ فال نكاية يف الرشيعة.
: أن كميـة األنظمة والتنظيامت تضبط بحسـب املقدار الكايف  ثامنـاً
لرفع املفاسـد والرشور احلادثة، وتقدر بقدرها؛ فام جاز للحاجة يقدر 

بقدرها.
: ملـا كان األصـل يف األنظمـة والتنظيـامت عدمهـا؛ صـار  تاسـعاً
األصل أن تؤقت األنظمة والتنظيامت لتلغى وتنتهي بانتهاء احلاجة أو 

الرضورة الداعية هلا، فمتى رفع املانع عاد املمنوع.
: أن مجيع األنظمة يف دولة الرشيعة أحكام مسـتأنفة بالوازع  عـارشاً

السلطاين خلدمة الوازع الديني وتنفيذ أحكامه.
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اخلامتة

إن املتدبر للسياسـة الرشعية التي عمل هبا اخللفاء الراشـدون ومن 
تبعهم بعدل وإحسـان من اخللفـاء واألئمة امللوك واألمـراء والوالة، 
واملتدبر لسـرية اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- سـيجد 
صدق فراسـته يف حتديد سبب فساد احلكومة والدولة حني قال: «وإن 
هـذه األمة مل ختتلف يف رهبا عـز وجل، وال يف نبيها ملسو هيلع هللا ىلص، وال يف كتاهبا، 
 ، وإنـام اختلفـوا يف الدينار والدرهـم، وإين واهللا ال أعطي أحـداً باطالً
»(١)، وسـيجد أن عمر قد شـخص الـداء إجرائياً  وال أمنـع أحـداً حقاً
بقولـه: «إنـام هلك مـن كان قبلنا بحبسـهم احلق حتى يشـرت منهم، 
وبسطهم الظلم حتى يفتد منهم»(٢)، وهو بذلك يشري إىل السياسات 
والتعيينات التي أحالت االنتامء لدولة الرشيعة إىل والءات شـخصية، 
فقـد كان بعض من سـبقوه مـن أقرانه يف سياسـتهم املاليـة وتعييناهتم 
الوظيفيـة، قـد حولوا االنتـامء إىل دولة الرشيعة إىل والءات لشـخص 
احلاكـم، ثم جاء عمر فنقض كل تلك الوالءات الشـخصية بسياسـته 
املالية وتعييناته الوظيفية ورده للمظامل واسـتحدث يف سبيل ذلك نظامً 

وتنظيامت، فعاد الناس إىل األصل وهو االنتامء إىل دولة الرشيعة.
وبذلـك يكـون اخلليفة العادل عمر بـن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- قد 

(١) ابن اجلوزي، (١٣٣١هـ)، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، مرجع سابق، (ص٥١-٥٧).
(٢) ابـن اجلوزي، (١٤٠٥هـ)، سـرية ومناقب عمر بـن عبدالعزيز، حتقيق: السـيد اجلمييل، 

مرجع سابق (ص٢٩٦).
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فاق أقرانـه يف الفهم الدقيق واإلدراك العميق للوظيفة األسـاس التي 
خيتـص هبا اخلليفـة واإلمام األكـرب دون بقية أعضاء دولتـه وحكومته 
وبخاصـة عندما يتعلق األمر بالسياسـة الرشعيـة للدولة، وهي: محاية 
الرعيـة من جتاوزات احلكومة ومسـؤوليها؛ فرتاه قد بـدأ عهده بمثال 
عميل عىل سياسـته يف التعيينـات الوظيفية، وهي تعيني القوي األمني، 
، حتى  فـكان يعـني املوظفني هللا، ويعزهلـم يف اهللا، دون هوً أو تشـفٍّ
انقطع غشـم مسـؤويل الدولة عىل الناس، وزال احلـرج عن الرعية يف 
معاشها وأعامهلا، فكان من أوائل قراراته تلك، عزل خالد الريان قائد 
حـرس اخلليفـة الوليد بن عبدامللـك، فقال له: «يا خالد ضع السـيف 
-« عنـك، اللهم إين قد وضعت لك خالد الريـان، اللهم ال ترفعه أبداً
رَ رشيفاً، مخد ذكره حتى ال يذكر، حتـى إن كل الناس ليقولون:  فلـم يُ
مـا فعل خالد؟ أحي هو أم قد مات؟- ثم نظر عمر يف وجوه احلرس، 
فدعا عمرو بن مهاجر األنصاري، فقال: «واهللا إنك لتعلم يا عمرو أنه 
مـا بيني وبينك قرابة إال قرابة اإلسـالم، ولكني سـمعتك تكثر تالوة 
القرآن، ورأيتك تصيل يف موضع تظنّ أن ال يراك أحد، فرأيتك حسـن 

الصالة؛ خذ هذا السيف قد وليتك حريس»(١).
ومـا ذاك مـن عمـر إال حلاميـة مصالـح الرعيـة املعتـربة وحرياهتم 
املرشوعـة مـن أن تنتقص أو تقيد أو يعتـد عليها، فلم يكن مهه جمرد 
محايـة املؤسسـات احلكومية أو املحظية من سـخط الرعيـة وانتقاداهتا 
املربرة بالرباهني واألدلة الرشعية، وتفطن عمر بحاذق فكره وفراسـة 
املؤمـن أن أخطر االعتداءات عىل حريـات الرعية وحقوقها ليس آتٍ 
مـن قِبَلِ أفراد الناس واملسـؤولني، وإناممن قِبَلِ السياسـات والقوانني 
الوضعية التي يصيغوهنا، فوضع عمر سياسة رشعية وأنظمة وتنظيامت 

(١) ابن اجلوزي، مرجع سابق (ص٦٧-٦٨).
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اجتهادية لعالج جتاوزات األفراد واجلهات، والقوانني والسياسـات، 
ثُ للناس  ـدَ ـدَ لذلـك وأحكـم صياغتهـا يف مقولته املشـهورة: «حتُ عَّ قَ
أقضيـة بقـدر ما أحدثـوا من الفجور» واحلـق أن عمر ابـن عبدالعزيز 

. -يرمحه اهللا- نجح ومتيز يف مجيع ذلك جهداً وقصداً، وأداءً وعمالً
وكان متيـز اخلليفة العادل عمر بـن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- يف إلغاء 
أقضية فاسدة، وجتديد أمر هذا الدين، وليس يف جمرد استحداث أقضية 

جديدة.
وكان متيـز اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا- يف تقوية 
العـدل وأهل الصالح بني النـاس ويف الدولة وليس جمرد منع حدوث 

فساد جديد يف أثناء واليته.
ولكن متيـز اخلليفة العادل عمـر بن عبدالعزيـز -يرمحه اهللا- الذي 
تفـرد فيـه كان يف رد األقضية لتكـون بقدر الفجور احلـادث، فجاءت 
التوسـعة وتقويـة العدل عىل قدر تقوية أهـل الصالح وجتديد أمر هذا 
الديـن جراء ذلك، ولعل هـذا ما دعا اإلمام أمحد بـن حنبل أن يقول: 
«إذا رأيـت الرجل حيب عمـر بن عبدالعزيز، ويذكر حماسـنه وينرشها 

فاعلم أن من وراء ذلك خرياً إن شاء اهللا»(١).
إن حتكيـم رشع اهللا بالنسـبة لدولـة الرشيعـة وبخاصـة يف مراحـل 
ات الرسيعة والعميقة بمثابة املرساة ملركب يف بحر تالطم موجه  التغريّ
، فسـتجده ثابتـاً ال تذهب بـه الريـاح وال يزحزحه  واشـتدت رياحـهُ
املوج، وتصوير ذلك عىل الواقع السيايس سهل وال حيتاج إىل نظريات 
سياسـية وحتليالت علميـة، ولتقريب الصورة لألذهـان، أنبه فقط إىل 

حقيقة هي:
(١) ابن اجلوزي، مرجع سابق، (١٣٣١هـ)، (ص٦١).
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ال يوجد أمر يتعلق باإلنسان ليس له حكم يف الرشيعة؛ ألجل ذلك 
ال يتصـور عقالً ورشعاً وجود أمر مشـكل يف دولـة الرشيعة مهام كرب 
وعظم؛ ال يمكن الفصل فيه بعدل، إما بفتو ترفع النزاع وحتل الوئام 

أو بحكم قضائي؛ وحكم القايض يرفع اخلالف.
فالرشيعـة اإلسـالمية صاحلـة لكل زمـان ومـكان ومل تضق خالل 

أربعة عرش قرناً يف اجلواب عن أمرٍ من األمور.
وسـبب ذلـك أن املسـلمني يف دولـة الرشيعـة يرضـون بحكم اهللا 

ويسـلمون تسـليام، عمالً بقـول اهللا تعـاىل: ﴿¬  ® ̄    °      ±  
  ¾    ½   ¼   »   º       ¹   ¸   ¶     μ   ´  ³   ²
¿  Á  À﴾ [النسـاء: ٦٥]، فتختفي حينها األزمات لتكون جمرد 
مسـائل فقهيـة خيتلف الناس حوهلـا، ومتى ظهر احلكـم الرشعي رفع 

االشكال.
ويف عرص املؤسسـات تكون أهم أدوات حل املشـكالت السياسية 
واالضطرابات هي األنظمة الدسـتورية واألساسية التي تعكس هوية 
املجتمـع والدولـة، ومجيعها يعرتيـه النقص، ويكون حمـل اختالف يف 
بعـض جوانبه، وهـذا أمر طبيعي يعرتض مسـرية الدول واملجتمعات 
وال يمكن التحرز منه، وأي سياسـة ال تتعظ هبذا يف مسـرية األمة تعد 
سياسـة غري واقعية، وألجل ذلك فمن السياسة الرشعية احلرص عىل 
تقوية قـدرة دولة الرشيعة عـىل جماهبة املشـاكل واالضطرابات، وهذا 
يتطلب أن حيكم يف كل نازلة بحكم رشعي صحيح، وهذا بعد يتطلب 
بيـان األحكام عند أول مقدمات املشـكالت وامللامت، وظهور العمل 
هبذه األحكام قبل اسـتفحال النـوازل واألزمات، ويعد ذلك من أهم 
ثُ  دَ تطبيقات قول اخلليفة العادل عمر بن عبدالعزيز -يرمحه اهللا-: «حتُ
للنـاس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجـور»، ولنا أن نتخيل لو أن كل 
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، وكل تنظيم ينشأ يطلق املصالح وال يقيدها إال باحلد األدنى  نظام يسنّ
يد بمصالح تسـاويه أو تفوقه، بل قل: لو أن كل  الالزم، ويسـتبدل ما قُ
ـع فيه، فكيف  مصلحـة ختطر عىل البـال فتح هلا طريقٌ مرشوعٌ ثم تُوسِ
؟ هذا مـا حيققه تطبيـق الرشيعة السـمحة بصورة  يكـون حالنـا حينئذٍ

صحيحة، وهذا ما نخرسه كل يوم بتقصرينا.
هذا ما لزم بيانه وتيرس ذكره وإيراده، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب 

العاملني.
والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وعىل آله وصحبه أمجعني،،،
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فهرس املصادر واملراجع:
: املراجع العربية: أوالً

آل سـعود، عبدالعزيز بن سطام، (١٤٣١هـ)، النظام االجتامعي للتقايض، جملة العلوم . ١
الرشعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد السابع عرش، شوال ١٤٣١هـ.

آل سـعود، عبدالعزيـز بـن سـطام، (١٤٢٦هــ-٢٠٠٥م)، اختـاذ القـرار باملصلحـة، . ٢
الرياض، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اجلزء األول.

ابن ابراهيم، حممد، (١٩٩٠م)، االجتهاد وقضايا العرص، الطبعة األوىل، تونس، دار الرتكي.. ٣
ابـن تيميـة (شـيخ اإلسـالم) أمحد بـن عبداحلليـم، (١٤٢٥هــ)، جمموع فتاو شـيخ . ٤

اإلسـالم أمحد بن تيمية، مجع وترتيب عبدالرمحن بن حممد بن قاسم وابنه حممد، اململكة 
العربيـة السـعودية، املدينـة املنورة، جممع امللـك فهد لطباعة املصحـف الرشيف، اجلزء 

التاسع والعرشون.
ابـن األزرق، حممـد بن عيل بـن حممد األصبحـي األندليس، أبو عبداهللا، شـمس الدين . ٥

الغرناطـي، (ت٨٩٦هـ)، بدائع السـلك يف طبائع امللك، املحقق: عيل سـامي النشـار، 
الطبعة األوىل، العراق، وزارة اإلعالم.

أزرقي، حممد نجيب. واجلرباء، حممد عبدالعزيز. وسعيد، عصام بن سعيد، (١٤٣١هـ)، . ٦
القانون الدسـتوري السعودي، دراسـة قانونية تطبيقية، الطبعة األوىل، الرياض، مكتبة 

القانون واالقتصاد.
ابـن اجلـوزي، احلافظ مجـال الدين أيب الفـرج عبدالرمحن، (١٣٣١هـ)، سـرية عمر بن . ٧

عبدالعزيـز، نسـخه وصححه ووقـف عىل طبعه حمـب الدين اخلطيـب، الطبعة األوىل، 
مرص، مطبعة املؤيد.

ابن اجلوزي، أبو الفرج عبدالرمحن بن أيب احلسـن عيل بن حممد القريش التيمي البكري . ٨
(١٤٠٥هــ) سـرية ومناقب عمر بـن عبدالعزيز، حتقيق: السـيد اجلميـيل، بريوت، دار 

مكتبة اهلالل.
ابـن حزم، أبوحممد عيل بن أمحد بن سـعيد األندليس القرطبي الظاهري، (ت٤٥٦هـ)، . ٩

اإلحـكام يف أصول األحكام، الطبعة األوىل، حتقيق: الشـيخ أمحد حممد شـاكر، قدم له: 
إحسان عباس، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، اجلزء السادس.

ابن رشـد، أبـو الوليد حممد بن أمحـد القرطبـي، (ت٥٢٠هـ)، (١٤٠٨هــ-١٩٨٨م) . ١٠
املقدمات املمهدات، الطبعة األوىل، بريوت، دار الغرب اإلسالمي. 

ابـن سـعد، حممد بـن منيع الزهـري، (ت٢٣٠هـ)، طبقـات ابن سـعد، الطبعة األوىل، . ١١
بريوت، دار صادر، اجلزء اخلامس.

ابن عاشـور، حممـد الطاهر، (١٤٢١هـ)، مقاصـد الرشيعة اإلسـالمية، الطبعة الثانية، . ١٢
ن، دار النفائس. عامّ
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ابـن عاشـور، الطاهـر بـن عاشـور، (١٩٧٨م)، مقاصـد الرشيعة اإلسـالمية، تونس، . ١٣
الرشكة التونسية للتوزيع. 

ابـن عبدالسـالم، عبدالعزيـز بن عبدالسـالم بن أيب القاسـم، (١٤٢١هــ-٢٠٠٠م)، . ١٤
القواعد الكرب، املوسوم بقواعد األحكام يف إصالح األنام، حتقيق: نزيه محاد، وعثامن 

ضمريية، الطبعة األوىل، دمشق، دارالقلم.
ابن عساكر، أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهللا، (ت٥٧١هـ)، (١٤١٥هـ-١٩٩٥م)، . ١٥

تاريخ مدينة دمشق، الطبعة األوىل، بريوت، دار الفكر، اجلزء التاسع والثالثون.
ابـن فرحـون، إبراهيـم بـن عـيل بـن حممـد، برهـان الديـن اليعمـري، (ت٧٩٩هــ)، . ١٦

(١٤٠٦هــ-١٩٨٦م)، تبـرصة احلكام يف أصـول األقضية ومناهج األحـكام، الطبعة 
األوىل، القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية، اجلزء الثاين.

ابـن قيـم اجلوزية، حممـد بن أيب بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الديـن، (ت٧٥١هـ)، . ١٧
الطرق احلكمية، مكتبة دار البيان.

ابـن قيـم اجلوزية، حممد بـن أيب بكر، (١٤٠٧هــ-١٩٨٧م)، أعـالم املوقعني عن رب . ١٨
العاملني، الطبعة األوىل، بريوت، املكتبة العرصية، األجزاء: ٣ و٦ و٧.

ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم، (١٤٠٦هـ-١٩٨٦م)، األشـباه والنظائر، حتقيق: . ١٩
حممد مطيع احلافظ، الطبعة (بدون)، دمشق، دار الفكر.

جريشـة، عـيل، (١٤٠٦هــ)، املرشوعية اإلسـالمية العليـا، الطبعـة األوىل، مرص، دار . ٢٠
الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع.

أبـو نعيـم، أمحد بـن عبـداهللا األصبهـاين، (ت٤٣٠هــ)، (١٤٠٩هــ)، حليـة األولياء . ٢١
وطبقات األصفياء، (دون طبعة)، بريوت، دار الكتب العلمية.

األسـدي اجلياين، أبواألصبغ عيسـى بن سـهل بن عبداهللا، (ت٤٨٦هـ)، (١٤٢٨هـ)، . ٢٢
ام، حتقيق: حييى  طرٍ من سـري احلكّ ديوان األحكام الكرب: اإلعالم بنوازل األحكام وقَ

مراد، القاهرة، دار احلديث.
الباحسـني، يعقوب بن عبدالوهاب، (١٤٣١هـ)، املفصـل يف القواعد الفقهية، الطبعة . ٢٣

األوىل، الرياض، دار التدمرية.
الباحسـني، يعقوب بن عبدالوهاب، (١٤٢٩هـ)، املعايري اجللية يف التمييز بني األحكام . ٢٤

والقواعد والضوابط الفقهية، الطبعة الثانية، الرياض، مكتبة الرشد.
البورنـو، حممـد صدقـي، (١٤٢٣هــ-١٩٩٢م)، قـدوة احلـكام واملصلحـني عمر بن . ٢٥

عبدالعزيز: جمدداً ومصلحاً، الطبعة األوىل، الرياض، مكتبة املعارف.
الباحسـني، يعقوب عبدالوهاب، (١٤٢٨هـ)، االستحسـان: حجيته، حقيقته، أنواعه، . ٢٦

تطبيقاته املعارصة، الطبعة األوىل، الرياض، مكتبة الرشد.
التفتازاين، سـعد الدين بن مسـعود، التلويح رشح التوضيح يف كشـف حقائق التنقيح، . ٢٧

تعليق: حممد عدنان، الطبعة األوىل، بريوت، دار األرقم.
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التوجيـري، عبدالعزيز بن عبداملحسـن، (١٩٩٨م)، لرساة الليل هتـف الصباح: امللك . ٢٨
عبدالعزيز: دراسة وثائقية، الطبعة الثالثة، بريوت، رياض الريس للكتب والنرش.

اجلمل، سـليامن بن عمر بن منصور العجييل األزهري، (ت١٢٠٤هـ)، حاشـية اجلمل . ٢٩
عىل املنهج واملسامة فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب، القاهرة، دار إحياء 

الرتاث العريب، اجلزء الثالث.
محيتـو، أبو حاتم يوسـف، (١٤٣٢هـ-٢٠١٠م)، مراعاة املـآل وتطبيقاته يف املعامالت . ٣٠

املالية من خالل أهم مصادر الفتو املغربية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة ابن 
طفيل، اململكة املغربية.

احلنفي، حممد أكمل الدين بن حممود، (١٨٣٠م)، العناية رشح اهلداية، تصحيح: حافظ . ٣١
أمحد كبري وآخرين، الطبعة األوىل، اهلند، كلكتا.

اخلفيـف، عيل، (١٩٩٠م)، امللكية يف الرشيعة اإلسـالمية، الطبعـةاألوىل، القاهرة، دار . ٣٢
النهضة العربية للنرش والتوزيع.

خالف، عبدالوهاب، (١٤٠٥هـ)، السـلطات الثالث يف اإلسـالم: الترشيع – القضاء . ٣٣
- التنفيذ، الطبعة الثانية، الكويت، دار القلم للنرش والتوزيع.

الدرينـي، فتحي، (١٤٢٩هـ)، نظرية التعسـف يف اسـتعامل احلق يف الفقه اإلسـالمي، . ٣٤
الطبعة الثالثة، دمشق، مؤسسة الرسالة. 

الدرينـي، فتحـي، (١٤١٧هـ)، احلق ومد سـلطان الدولة يف تقييـده، الطبعة األوىل، . ٣٥
دمشق، مؤسسة الرسالة.

الدسوقي املالكي، حممد بن أمحد بن عرفة، (ت١٢٣٠هـ)، (د س ن) حاشية الدسوقي . ٣٦
عىل الرشح الكبري، أليب الربكات سيد أمحد الدردير، بدون طبعة، بريوت، دار الفكر.

الدمـريي، كامل الدين، (١٢٧٥هــ-١٩٢٠م)، حياة احليوان الكـرب، الطبعة األوىل، . ٣٧
مرص، مطبعة بوالق احلكومية.

رضـا، حممد رشـيد بن عـيل، (١٩٢٢هــ)، اخلالفة، مـرص، القاهرة، الزهـراء لالعالم . ٣٨
العريب.

الزرقا، مصطفى، (١٤١٨هـ-١٩٩٨م)، املدخل الفقهي العام، الطبعة األوىل، دمشق، . ٣٩
دار القلم، اجلزء الثاين.

الزبيـدي، حممد بـن حممد بن عبدالـرزاق املرتـىض، (ت١٢٠٥هـ)، تـاج العروس من . ٤٠
جواهر القاموس، الطبعة األوىل، الكويت، مطبعة حكومة الكويت، اجلزء اخلامس.

، الطبعة الثانية، دمشق، . ٤١ هُ تُ قهُ اإلسـالميُّ وأدلَّ هبَة، (١٤٠٥هـ-١٩٨٥م)، الفِ ، وَ ّ ييلِ حَ الزُّ
دار الفكر.

الزرقاين، أبوعبداهللا حممد بن عبدالباقي بن يوسف بن أمحد بن علوان، (ت١٢٢٢هـ)، . ٤٢
(١٤١١هــ)، أنـوار كواكب هنج السـالك بمـزج موطأ اإلمـام مالك املعـروف برشح 

الزرقاين عىل موطأ مالك، بريوت، اجلزء الرابع.
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الزركـيش، أبـو عبداهللا بـدر الدين حممد بـن عبداهللا بن هبـادر، (١٤٠٥هــ)، املنثور يف . ٤٣
القواعـد، دون طبعـة، حتقيـق: د.تيسـري فائـق أمحد حممـود، الكويـت، وزارة األوقاف 

الشؤون اإلسالمية، اجلزء األول.
الزركـيش، أبو عبداهللا بدر الدين حممد بن عبداهللا بن هبادر، (ت٧٩٤هـ)، (١٤١٤هـ-. ٤٤

الكتبـي،  دار  القاهـرة،  األوىل،  الطبعـة  الفقـه،  أصـول  يف  املحيـط  البحـر  ١٩٩٤م)، 
اجلزءاألول. 

الـزركيل، خـري الدين بـن حممـود، (١٤٠٤هــ-١٩٨٤م)، األعالم: قامـوس تراجم، . ٤٥
الطبعة السادسة، بريوت، دار العلم للماليني، اجلزء السابع.

الزخمـرشي، حممـود بن عمر،ة (١٨٨٣م)، أسـاس البالغـة، بريوت، املطبعـة الوهبية، . ٤٦
يوسف شيت الديراين البعلبكي.

٤٧ . ، لبِيِّ الزيلعي، عثامن بن عيل، (٢٠٠٠م)، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشـية الشِّ
الطبعة األوىل، السعودية، دار الكتب العلمية.

السـبيعي، إبراهيـم عبـداهللا البديـوي، (٢٠٠٧م)، املنع من السـفر كعقوبـة تعزيرية يف . ٤٨
الرشيعـة اإلسـالمية والقانون الكويتي يف العـرص احلديث، جملة الرشيعة والدراسـات 

اإلسالمية، جامعة الكويت، العدد السابع عرش.
الرسخيس، حممد بن أمحد بن أيب سهل، (ت٤٣٨هـ)، (١٤٠٩هـ-١٩٨٩م)، املبسوط، . ٤٩

دار املعرفة، اجلزء السادس عرش.
السـعدي، عبدالرمحن بن نارص، (١٤١١هـ)، املجموعة الكاملة ملؤلفات الشـيخ عبدالرمحن . ٥٠

بن نارص السعدي، الفتاو السعدية، السعودية، مدينة عنيزة، مركز صالح بن صالح الثقايف.
السـيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد، (١٣٠٣هـ -١٩٨٣م)، األشباه والنظائر، . ٥١

الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية.
السـيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر، (١٤١٨هـ)، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه . ٥٢

الشـافعية، الطبعة الثانيـة، مكة املكرمة، مكتبـة نزار الباز، مركز الدراسـات والبحوث 
بمكتبة نزار الباز.

الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي، (ت٧٩٠هـ)، (١٤١٢هـ-١٩٩٢م)، . ٥٣   ٥٣
االعتصام، حتقيق: حسن مشهور آل سلامن، الطبعة األوىل، السعودية، دار ابن عفان. 

الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي، (١٤١٧هـ)، املوافقات، الطبعة األوىل، . ٥٤
السعودية، اخلرب، دار ابن عفان، جزء خامس.

رشيف، عمر، (١٤١١هـ)، نظام احلكم واإلدارة يف الدولة اإلسـالمية: دراسة مقارنة، . ٥٥
مرص، القاهرة، معهد الدراسات اإلسالمية.

الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار اجلكني، (ت١٣٩٣هـ)، (١٤٢٦هـ)، أضواء . ٥٦
البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، إرشاف: د. بكر عبداهللا أبو زيد، وقف مؤسسة سليامن 

ابن عبدالعزيز الراجحي اخلريية، الطبعة األوىل، مكة املكرمة، دار علم الفوائد. 
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الشـوكاين، حممـد بن عـيل، (ت١٢٥٥هــ)، (١٤٠١هـ)، فتـح القدير اجلامـع بني فني . ٥٧
الرواية والدراية من علم التفسري، الطبعة األوىل، بريوت، دار الفكر.

الصاليب، عيل حممد حممد، (١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م)، اخلليفة الراشـد واملصلح الكبري عمر . ٥٨
ابـن عبدالعزيز -يرمحـه اهللا- ومعامل التجديد واإلصالح الراشـدي عـىل منهاج النبوة، 

الطبعة األوىل، بريوت، دار املعرفة. 
ضـو، مفتـاح غمق، (٢٠٠٢م)، السـلطة الترشيعيـة يف نظام احلكم اإلسـالمي والنظم . ٥٩

املعارصة (الوضعية)، منشورات رشكة ELGA، مالطا.
الطـربي، حممد بـن جعفر، (ت٣١٠هــ)، (١٤٠٧م)، تاريخ الطـربي املعروف بتاريخ . ٦٠

الرسل وامللوك، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية.
عبداللطيف، حسـن صبحي أمحد (د س ن)، الدولة اإلسالمية وسلطتها الترشيعية، (د . ٦١

ط) اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنرش والتوزيع
عثـامن، حممـود حامـد، (١٤١٧هــ-١٩٩٦م)، قاعـدة سـد الذرائـع وأثرهـا يف الفقه . ٦٢

اإلسالمي، الطبعة األوىل، القاهرة، دار احلديث.
العلوي حممد، الريسوين يدعو ملأسسة نظام الشور، مقال نرش بموقع إسالم أون الين . ٦٣

بنافذة: (رشعي/ فتاو الناس/ إمامة ونظم).
الغديـان، عبداهللا بـن عبدالرمحن، (١٤٢٧هــ)، رشح لقاعدة الرضر يـزال، توجيهات . ٦٤

لطالب قواعد الفقه، حمارضة مسجلة، جامع الراجحي، الرياض، ١٤٢٧/١١/١هـ.
الفايس، حممد بن احلسن بن العريبّ بن حممد احلجوي الثعالبي اجلعفري، (ت١٣٧٦هـ)، . ٦٥

(١٤١٦هــ-١٩٩٥م)، الفكـر السـامي يف تاريـخ الفقـه اإلسـالمي، الطبعـة األوىل، 
بريوت، دار الكتب العلمية. 

الفايس، أبو عبداهللا، حممد بن أمحد بن حممد، (ت١٠٧٢هـ)، اإلتقان واإلحكام يف رشح . ٦٦
حتفة احلكام املعروف برشح ميارة، دار املعرفة، اجلزء الثاين.

القايض، عبداهللا حممد حممد، (١٤١٠هـ)، السياسة الرشعية مصدر للتقنني بني النظرية . ٦٧
والتطبيق:دراسـة تأصيليـة للوحـدة اجلامعة بـني السياسـة والفقه يف الرشيعـة، الطبعة 

األوىل، القاهرة، (د.د. ن).
القـرايف، أبـو العباس شـهاب الديـن أمحد بـن إدريس بـن عبدالرمحـن، (ت٦٨٤هـ)، . ٦٨

الفروق: أنوار الربوق يف أنواء الفروق، بريوت، عامل الكتب، جزء رابع.
القرضاوي، يوسـف، (١٩٩٣م)، رشيعة اإلسالم صاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان، . ٦٩

الطبعة األوىل، القاهرة، دار الصحوة للنرش والتوزيع.
قلعه جي، حممد رواس، (٢٠٠٥م)، موسوعة فقه عمر بن عبدالعزيز.. ٧٠
الكاسـاين، عـالء الديـن أبـو بكر بن مسـعود بـن أمحـد، (ت٥٨٧ هــ)، (١٤١٨هـ-. ٧١

١٩٩٧م)، بدائع الصنائع، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتب العلمية، جزء خامس.
ةِ، طبعة . ٧٢ دلِيَّ حـكامِ العَ ـةُ األَ لَّ َ جلنـة مكونـة من عدة علـامء وفقهاء يف اخلالفـة العثامنية: جمَ

مصورة عن طبعة قديمة، النارش: نور حممد، كارخانه جتارتِ كتب، آرام باغ، كراتيش.
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الالوي، البشـري بن املكي عبد، (١٤١٤هـ)، سـلطة ويل األمر يف تقييد املباح، أطروحة . ٧٣
دكتوراه حلقة ثالثة، املعهد األعىل للرشيعة، تونس، جامعة الزيتونة.

مفتي، حممد بن أمحد والوكيل، سامي صالح (١٤١٠هـ-١٩٩٠م) الترشيع وسن القوانني يف . ٧٤
الدولة اإلسالمية: دراسة حتليلية، مركز البحوث، كلية العلوم اإلدارية، جامعة امللك سعود.

مفتـي، حممد بن أمحد والوكيل، سـامي صالح، (١٤١١هـ-١٩٩١م)، السـيادة وثبات . ٧٥
األحكام يف النظرية السياسية اإلسالمية، "سلسلة بحوث الدراسات اإلسالمية" (١٣)، 

معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القر، مكة املكرمة.
املودودي، أبو األعىل املودودي، (١٤٠٥هـ)، تدوين الدسـتور اإلسالمي، جدة، الدار . ٧٦

السعودية للنرش والتوزيع.
النسـفي، أبـو الـربكات عبداهللا بن أمحـد بن حممـود، (ت٧١٠هــ)،  (١٩٩٧م)، البحر . ٧٧

الرائق رشح كنز الدقائق، بريوت، دار الكتب العلمية، منشورات: حممد عيل بيضون.
الطرابليس احلنفي، عالء الدين أبو احلسـن عيل بن خليل، (١٣٩٣هـ-١٩٧٣م)، معني . ٧٨

احلـكام فيـام يرتدد بـني اخلصمني من األحـكام، حتقيق: حممـد نجيب املطيعـي، الطبعة 
الثانية، القاهرة، مطبعة مصطفى احللبي، جزء ثاين.

النفـراوي األزهري، أمحد بن غانم بن سـامل ابن مهنا، شـهاب الديـن، (ت١١٢٦هـ)، . ٧٩
(١٤٢٥هـ-١٩٩٥م)، الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، حتقيق: الشيخ 

عبدالوارث حممد عيل، دون طبعة، بريوت، دار الفكر. 
النفزي القريواين أبو حممد عبداهللا بن عبدالرمحن، (ت ٣٨٦هـ)، متنن الرسـالة، الطبعة . ٨٠

األوىل، بريوت، دار الفكر.
اهلنـدي عـالء الدين املتقي، (١٩٨٩م)، كنز العامل يف سـنن األقـوال واألفعال، الطبعة . ٨١

األوىل، بريوت، مؤسسة الرسالة. 
اليـويب، حممـد سـعد بن أمحـد بـن مسـعود، (١٤١٩هــ-١٩٩٨م)، مقاصـد الرشيعة . ٨٢

اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية، الطبعة األوىل، الرياض، دار اهلجرة.
وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية بالكويـت، املوسـوعة الفقهية، مـادة: (مظامل)، . ٨٣

الطبعة األوىل، مرص، دار الصفوة، اجلزء ٣٨.
٨٤ .http://www. .ياسـني بن عـيل، فقه تقييد املباح، جملة الزيتونة، ٢١ ذو القعـدة ١٤٣٢هـ

azeytouna.net/Usul/Usul002.htm

الصـاليب، عـيل حممـد حممـد، عهـد عمـر بـن عبدالعزيـز: نمـوذج أمـوي، األربعـاء . ٨٥
 /http://ramidiabi.maktoobblog.com ٢٠٠٧م،  أكتوبـر  ١٤٢٨هــ-٣  ٢١رمضـان، 

تاريخ الدخول:٧٫٤٠ مساءً ١٤٣٣/٢/٤هـ.
يِّ - هنى أن تؤكل حلوم األضاحي بعد ثالث.. ٨٦ تاب األَضاحِ صحيح مسلم - كِ
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 ١٢٦

حمتويات البحث:

١٥ ............................................................................... املقدمة
١٨ ....................... املبحث األول: تأصيل املقولة العمرية يف سنّ األنظمة وتقعيدها
١٨ .......................................................................... التمهيد
٢٢ .............................................. تأصيل املقولة العمرية لسنّ األنظمة
تقعيد املقولة العمرية يف سنّ األنظمة.............................................. ٢٨
٤٢ ....................................... املبحث الثاين: ضوابط املصلحة يف سنّ األنظمة
٤٣ ............... الضابط األول: عدم خمالفة موضوع النظام ومواده ألحكام الرشيعة
الضابط الثاين: عدم تفويت النظام ملصلحة أفضل من التي حيتاط هلا................ ٤٥

أو هلا  حيتاط  التي  للمصلحة  مساوية  مفسدة  النظام  إحداث  عدم  الثالث:  الضابط 
٤٧ ......................................................................... أكرب منها
٥٣ ................................. املبحث الثالث: تقييد املباح وحترير مرشوعية األنظمة
تقييد املباح....................................................................... ٥٣
٦٥ .......................................................... حترير مرشوعية األنظمة
٦٥ .............................................................. معضلة األنظمة
الوازع السلطاين.............................................................. ٦٨
٧١ .............................................................. تنقيح مناط األنظمة
٧٧ ...................................... املبحث الرابع: السياسة الرشعية يف سنّ األنظمة
٧٧ ..................................................... جلب املصالح وسنّ األنظمة
٨٤ ........................................................ درء املفاسد وسنّ األنظمة
٩٢ ....................................................... حمددات نطاق سنّ األنظمة
دث مقابل حدوث............................................................. ٩٢ حتُ
أقضية وأنظمة مقابل فجور ورشور وخمالفات..................................... ٩٥
أقضية وأنظمة بمقدار وقدر الفجور والرشور واملخالفات....................... ١٠١
نتائج البحث....................................................................... ١١٢
اخلامتة.............................................................................. ١١٤
فهرس املصادر واملراجع............................................................ ١١٩

 



من أسباب انرشاح الصدر:
بام  ونفعهم  اخللق،  إىل  «اإلحسان 
بالبدن،  والنفع  واجلاه،  املال  من  يمكن 
املحسن  الكريم  فإن  اإلحسان،  وأنواع 
نفساً  وأطيبهم  صــدراً،  الناس  أرشح 
فيه  ليس  الذي  والبخيل  قلباً،  وأنعمهم 
وأنكدهم  صدراً  الناس  أضيق  إحسان 

.« عيشاً، وأعظمهم مهاً وغامً
زاد املعاد ٢٦/٢

 



 




