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املقدمة

الحمـد للـه ال يقـول إال حّقا، وال يَِعـُد إال ِصْدقَا، 

وال يأُمـُر إال رِفًْقـا، فَُعاِبـُدُه يِعـز ويَرْقَـى، وجاِحُدُه 

يَـِذّل ويشـَقى، الحمـُد للـِه ال يُْغِنيـه شـكُر َمـْن 

َشـَكر، وال يفقـرُُه كفُر َمن كََفْر، فمن  حمسَمن َشـَكَر 

َما يَۡشـُكُر لَِنۡفِسـهۦِۖ َوَمن َكَفَر فَـإِنَّ َربِّى َغنِّىٞ  فَإِنَّ
ۡمـل الآيـة مجتمختجحس   ، أحمـده سـبحانه عىل  َكرِيـٞم ٤٠ىجس حجسالنَّ
أن خصنـا بخري كتـاب أنزل، وأكرمنـا بأفضل نبي 

أرسـل، وَمـنَّ علينـا بخـري ديـن ُشع، فجعلنـا به  

ۡخرَِجۡت لِلنَّـاِسىجس حجسآل ِعۡمَران الآيـة مجتجحتجحتجحس  .
ُ
ـٍة أ مَّ

ُ
حمسَخۡيـَر أ

والصاُة والسـاُم عىل الهـاِدي األمني،  املبعوِث 

رحمـًة للعاملِـني، سـيدنا محمـد بـن عبـد اللـه،  

وعـىل آلـه وأصحابـه والتابعني لهم بإحسـان إىل 

يـوم الدين، أمـا بعد؛

فـإن من الخصائـص التي خصَّ اللـه بها الرشيعة 

اإلسـامية،  أن جعلها سـمحاء حنيفيـة تقوم عىل 

السـهولة والرفق،  وتدعو إىل التيسـري والتخفيف،  

ورفـع الحـرج،  واملشـقة عـن املكلفـني،  ومـن 

ثـم فاضـت بأحـكام الرحمـة للعاملـني جميعـاً،  

فقـال سـبحانه وتعـاىل بطريـق الحـر،  مبيًّنـا 

الهـدف مـن بعثـة رسـول اإلسـام ملسو هيلع هللا ىلص: حمس َوَمـآ 

نبَِياء الآية خمتمجتجحتجحس؛ 
َ
َّا َرۡحمَٗة لِّۡلَعٰلَِميـَن ١٠٧ىجس حجسالأ ۡرَسـۡلَنَٰك إِل

َ
أ

وتهـدف الرشيعـة إىل تحقيـق مصالـح املكلفني 

يف العاجـل واآلجـل ،  حيـث راعـت أحوالهـم 

املختلفـة واملتفاوتـة قـوًة وضعًفـا،  ومـا يطـرأ 

عليهـا مـن أعـذار،  ومـن ثَـمَّ جـاءت التكاليـف 

الرشعيـة مناسـبة لـكل هـذه الحاالت،  مبـا يتفق 

مـع املصالـح الرشعية،  ويحافظ عـىل املصالح 

الدنيويـة واألخروية لهم ،  ومـن تلك األمور التي 

راعت سـنَّة اللـه عزوجل يف دوام تغـري األحوال،  

ترشيـع أدواٍت ووسـائَل وضوابـَط لرفـع الحـرج 

والتوسـعة والتيسـري ، مّم ال شـك فيه أّن القضايا 

املسـتجدة قضيّـة كل عـر، فهـي بحاجـة إىل 

أهـل العلـم واملعرفـة للنظـر فيهـا مبـا يتناسـب 

مـع مصالـح املجتمـع، وقد كان عـر الصحابة 

لهـذا  ومرجًعـا  أمنوذجـا  التابعـني  وعركبـار 

النـوع من الفقـه؛ حيـث تعاملوا مع مسـتجداتهم 

مبـا يتوافق مـع روح الرشيعة ومقاصدهـا العامة، 

يف حـني أّنهـا تفتقـر إىل نصوص خاصـة ، فكان 

التـي  واألسـس  القواعـد  تلـك  هـو  املسـعف 

اسـتنبطوها مـن نصوص الرشيعة الكتاب والسـنة 

تأخـذ بيـد فقيـه كل عـر ومـر صـوب معرفة 

حكـم اللـه فيـم يُسـتّجد مـن مسـائل وقضايـا ، 

يقيًنـا أو ظنا .

التعريف مبوضوع البحث :	 

البعـد  دراسـة  يف  املوضـوع  أهميـة  تتجـىل 

السـيايس الرشعـي عنـد الخليفـة عمـر بـن عبـد 

للنـاس  »تحـدث  مقولـة:  خـال  مـن  العزيـز، 

أقضيـة بقـدر ما أحدثوا مـن الفجـور« حيث  تعد 

هـذه املقولـة  ركيـزة من ركائـز السياسـة الرشعية 

يف سـّن أنظمـة تيـر وال تعـر ،وترفـع الحـرج 

عن الناس، ولقمع ما يسـتجد مـن إجرام وفجور، 

كم وتـرز أهمية املوضوع يف بيـان مدى مراعاة 

الخليفة الراشـد للمصلحة والسياسـة الرشعية يف 
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أقضيتـه.  ومعرفـة األبعاد املقاصديـة التي ميكن 

االسـتفادة منهـا مـن خال هـذه القاعـدة، .

أهداف البحث :	 

دراسة مدى إمكانية اسـتثمر أسس ومعامل الفكر 

السـيايس للخليفـة العـادل عمـر بـن عبـد العزيز 

– يرحمـه اللـه –  واملتمثـل يف مقولتـه »تُحـَدث 

للنـاس أقضيـٌة بقـدر مـا أحدثـوا مـن الفجـور« 

يف صياغـة أسـاس يصلـح ليكون أصاً لسياسـة 

شعية يف سـّن األنظمـة االجتهادية والسياسـات 

العامـة مـن جهة النطـاق واملدى وكميـة األنظمة 

االجتهادية والسياسـات العامة والسـتنباط أسـس 

ومعـامل منهج عمر بن عبدالعزيز يف سـّن األنظمة 

وممرسـة الحكم.  

منهج البحث:	 

الدراسـة منهجـني: األول:  لهـذه  الباحـث  اتبـع 

قاعـدة  ن  مظـا  لتتبّـع  االسـتقرايئ:  املنهـج 

»تحـدث للنـاس أقضيـة بقـدر مـا أحدثـوا مـن 

الرشعيـة   السياسـة  كتـب  خـال  مـن  الفجـور، 

والقضـاء، ومعرفـة مـدى مراعاتـه للمصلحـة يف 

نظـام القضـاء، والثـاين: ملنهـج التحلييل:وذلك 

لدراسـة القاعـدة وتحليلهـا عـىل ضـوء مقاصـد 

الرشعيـة،  والسياسـة  الحكـم  نظـام 

خطة البحث:	 

 يتكـون البحـث مـن مقدمـة ومبحثـني، املبحث 

األول البعد السـيايس الرشعي عنـد الخليفة عمر 

بـن عبـد العزيـز، مـن خـال مقولـة: »تحـدث 

للنـاس أقضيـة بقـدر مـا أحدثـوا مـن الفجـور، 

وفيـه مطلبـان: األول: البعـد السـيايس الرشعـي 

عنـد الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز و الثـاين: 

قاعـدة تحـدث للنـاس أقضيـة بقـدر مـا أحدثـوا 

مـن الفجور، املبحـث الثاين:  السياسـة الرشعية 

يف سـّن األنظمة، واشـتمل عـىل مطلبني: األول: 

درء  الثـاين:  األنظمـة،  وسـّن  املصالـح  جلـب 

وأهـم  الخامتـة  ثـم  األنظمـة،  وسـّن  املفاسـد 

النتائـج التـي توصـل اليهـا البحث وبعدهـا ثبت 

املصـادر واملراجـع. 

املبحث األول

البعد السيايس الرشعي 
عند الخليفة عمر بن عبد العزيز، 
من خالل مقولة »تحدث للناس 

أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور«

الرشعيـة 	  السياسـة  تعريـف  األول:  املطلـب 

واصطالحـاً  لغـًة 

)أ( السياسـة يف اللغـة: مصدر سـاس ، يسـوس، 

كثـرية  مدلـوالت  اللغـة  يف  ولهـا  سـائس،  فهـو 

مختلفـة، إال إذا أمعنـا التظـر فيها نجدهـا متقاربة 

يف املعنـى، وأهـم هـذه املدلـوالت هـي:

1. تدبـري الـيء والقيـام مبـا يصلحـه)1( ، ومنـه 

فعـل السـائس ، والـذي يسـوس الـدواب اذا قام 

)1( لسـان العـرب البـن منظـور: فصـل السـني ، حـرف 

السـني  701/6 ، تاج العروس للزبيدي ، مادة )سـوس(: 

. 3976/1
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عـىل رعايتهـا ورياضتهـا وتأديبهـا . 

2. تدبـري األمـر والقيـام بـه)1(  فنقول سـاس األمر 

سياسـة ، أي قـام بـه أو أدبـره، وهـو مـا يتعلـق 

بشـؤون الحكـم . 

3. رئاسـة القوم وسـيدهم)2( ، السـوس: الرياسة، 

يقال ساسـوهم سوسـاً، أي: رأسوهم.

تعريف السياسة الرشعية اصطالحاً :	 

1. السياسـة: هي استصاح الخلق بارشادهم اىل 

الطريق املسـتقيم املنجي يف الدنيا واآلخرة)3(. 

2. السياسـة: مـا كان فعـا يكـون معـه النـاس 

أقـرب اىل الصـاح وأبعـد عـن الفسـاد، وإن مل 

يضعـه الرسـول ، وال نـزل بـه وحـي)4(.

وهـي  للسياسـة،  صفـة  هـي  الرشعيـة:  )ب( 

 ، بـنيَّ وسـنَّ ع( مبعنـى  لفـظ )شَّ مـن  مأخـوذة 

الديـن، والرشيعـة يف كام  بالكـر،  والرشعيـة 

العـرب: ُمرِشعـة املـاء، وهو مـورد الشـاربة التي 

)1( املصبـاح املنـري للفيومـي ، احمـد بـن محمد عيل 

، 1424هــ-  القاهـرة   ، الحديـث  دار  )طبعـة  الفيومـي 

2000م( ، مـادة )سـوس (: 177 . 

)2( مختـار الصحـاح ، لامـام محمـد بـن ايب بكـر بـن 

عـب القـادر الـرازي ، ضبط احمد شـمس الديـن )ط1 ، 

دار الكتـب العلميـة ، بـريوت ، 1415-1994م ( ، مادة 

)سـوس(: 397 . 

)3( ينظـر: فاتحـة العلوم ، لإلمام الغـزايل )ت505هـ( ، 

)طبعة القاهـرة ، 1991م(: 4 .  

)4( لإلمـام ابـن عقيل الحنبـيل )ت 513هــ( ، كم نقله 

عـن العامـة ابـن القيـم يف كتـاب القواعـد الحكمية يف 

السياسـة الرشعيـة ، تحقيـق: محمد جميل غـازي )طبعة 

مطبعـة املـدين ، القاهـرة ، د.ت  (: 17 . 

يرشعهـا النـاس فيرشبون منها ويسـقون، سـميت 

وظهورهـا. لوضوحهـا  بذلـك 

( اللـه لعبـادة مـن  والرشيعـة: مـا شع )مـا سـنَّ

الديـن، وأمـر به مـن صاة وصيـام وحج وسـائر 

أعـمل الـر)5(  .

الرشعـي 	  السـيايس  البعـد  الثـاين:  املطلـب 

عنـد الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز

 لقـد حـدد عمـر بـن عبـد العزيـز يف أول لقـاء لـه 

مـع الرعيـة وأهـل الحـل والعقـد)6( يف املسـجد 

)5( لسان العرب البن منظور: فصل الشني، حرف العني: 

175/8، مختار الصحاح للرازي: مادة )شع(: 403. 

اذا جئنـا اىل  الحـل والعقـد )لغـة(:  )6( تعريـف اهـل 

نحريـر مفهـوم )أهـل الحـل والعقـد ( فمفتـاح ذلـك هو 

مفردتـا )الحـل( و ) العقـد(، فحـل العقـدة يحلهـا فـا 

أذيـب  فأنحلـت، وكل جامـد  ينقضهـا وفكهـا وفتحهـا 

الـام،  بـاب  املحيـط،  القامـوس  ينظـر:   . حـل  فقـد 

فصـل الحـاء، مادة )حـل(، لسـان العرب، مـادة )حلل(: 

295/3، وتـاج العـروس: 231/28 . وحـل العقدة فكها 

ومنهـا يقـال حـل املشـكلة ونحوهـا . ينظـر :املعجـم 

الوسـيط، ابراهيـم مصطفـى، احمـد الزيـات، حامد عبد 

الدعـوة: 193/1. القـادر، دار 

وأمـا العقـد: فمـن عقـد الحبـل والبيـع والعهـد يعقـده 

اسـتعمل يف  ثـم  الحـل،  نقيـض  فأنعقـد: شـده، وهـو 

التصميـم واالعتقـاد الجـازم. ينظـر: تـاج العـروس باب 

الـدال، فصـل العـني، مـادة عقـد: 394/8 . 

السـابقني يف تفسـري  العلـمء  اصطاحـاً: أكتفـى أكـر 

أطلقـوه  الـذي  بالوصـف  والعقـد  الحـل  بأهـل  املـراد 

ومنهـم:  ذلـك  كثـريا يف شح  يخوضـوا  عليهـم ومل 

يعرفهـم د. محمـد رواس قلعـة جـي بأنهم: أهل الشـوكة 

والرؤسـاء  العلـمء  مـن  حولهـم  النـاس  ألتـف  الذيـن 

الفقهيـة امليـرة:  ينظـر: املوسـوعة   . النـاس  ووجـوه 
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بعـد بيعته منهجـه وطريقته يف سياسـة األمة، فقال: 

ه لَيَْس بعـد نَِبيُكم نَِبـي َولَيَْس بعد  »أَيَهـا النَّاس إِنَـّ

ِذي أنـزل َعلَيُْكـم كتاب فَـَم أحل الله  الْكتـاب الَـّ

عىل لَِسـان نبيـه فَُهَو َحـَال إِىَل يَـْوم الِْقيَاَمـة َوَما 

حـرم اللـه عـىل لَِسـان نبيـه فَُهـَو حـرَام إِىَل يَـْوم 

َـا أَنـا منفذ لله  الِْقيَاَمـة أاَل إِينِّ لسـت بقـاض َوإمِنَّ

ه لَيَْس ألحد  َولسـت مِبُبْتَـدٍع َولَِكنِّـي ُمتبـع أاَل إِنَـّ

أَن يطـاع يِف َمْعِصيّـة اللـه عزوجل لسـت ِبَخرْيِكُْم 

َـا أَنـا رجـل ِمْنُكـم أاَل َوإِينِّ أثقلكـم حمـا  َوإمِنَّ

يَـا أَيَهـا النَّـاس إِن أفضـل الِْعبَـاَدة أََداء الَْفرَائِـض 

َواْجتَنـاب الَْمَحـارِم أَقُـول قـويل َهـَذا َوأَْسـتَْغِفر 

اللـه الَْعِظيـم يل َولكـم«)1( ثـم حـدد سياسـته يف 

التعامـل مع عامـة الناس وبـنّي أسـاس العاقة بني 

الحاكـم واملحكـوم فقال: »أيها النـاس من صحبنا 

 . 327/1

الفئـة  هـم  أنهـم:  اىل  كامـل  العزيـز  عبـد  د.  ويذهـب 

املؤهلـة علميـاً وعمليـاً لابـرام او النقـض يف األمـور 

 . املهمـة لامـة بحسـب مقتـى الرشيعـة االسـامية 

ينظـر: مـن مقـال مؤسسـة الحـل والعقـد مـن أضاعها ؟ 

ومـن يعيدهـا، مجلـة البيـان، العـدد 25،  19-18 . 

)1( سـرية عمـر بن عبـد العزيز عىل مـا رواه اإلمام مالك 

بـن أنـس وأصحابـه، عبـد الله بن عبـد الحكـم بن أعني 

بـن ليـث بـن رافـع، أبـو محمـد املـري  ) املتـوىف: 

214هــ (، تحقيـق: أحمد عبيـد، عامل الكتـب - بريوت 

– لبنـان، ط/6، 1404هــ - 1984م،40 ،سـرية ومناقب 

عمـر بـن عبـد العزيـز الخليفـة الزاهـد، جـمل الديـن 

ابـو الفـرج عبدالرحمن بـن الجـوزي القـريش البغدادي   

)املتوىف597ه(ـــ  ، شحـه وعلـق عليـه :نعيـم زرزور، 

دار الكتـب العلميـة، بريوت، لبنـان ،ط/1، 1404هــ ــ 

.69 1984م، 

فليصحبنـا بخمس، وإالّ فا يقربنا: يرفع إلينا حاجة 

من ال يسـتطيع رفعهـا ،ويعيننا عىل الخـري بجهده، 

ويدلنـا عىل الخـري وإىل ما نهتدي إليـه، وال يغتابّن 

عندنـا الرعية، وال يعرتض فيم ال يعنيـه.«)2( ثم بني 

سياسـته املالية واالقتصادية لرفاهيـة الرعية والناس 

فقـال : »وإن هـذه األمة مل تختلف يف ربها عزوجل 

وال يف نبيهـا ملسو هيلع هللا ىلص وال يف كتابهـا، وإمنـا اختلفوا يف 

الدينـار والدرهم، وإين والله ال أعطـى أحدا باطاً، 

وال أمنـع أحـداً حقـاً«. ثـم رفـع صوته حتى أسـمع 

النـاس فقال: »يا أيهـا الناس، من أطـاع الله وجبت 

طاعتـه، ومـن عىص الله فـا طاعة لـه)3( .

ومـن هـذه الخطبة تتبـني بعض جوانب السياسـة 

الرشعيـة التـي قـرر عمر بـن عبـد العزيـز اتباعها 

يف الحكـم ابرزها: 

أوالً: االلتـزام بالكتاب والسـنة، وأنه غري مسـتعد 

الـرشع  مسـائل  يف  جـدل  أي  إىل  لاسـتمع 

والدين عىل أسـاس أنـه حاكم منفـذ، وأن الرشع 

ٌ مـن حيـُث تحليُل مـا أحـل اللـه وتحريم ما  بَـنيِّ

حـرم اللـه ورفضـه للبدعـة واآلراء املحدثـة. 

ثانيـاً :حـدد ملـن يريـد أن يتصـل به ويعمـل معه 

مـن رعيتـه أن يكـون اتصاله معه بـرشوط  اهمها: 

1. أن يرفـع إليـه حاجـة مـن ال يسـتطيع أن يصل 

إىل الخليفـة، أي أنـه جعـل املقربـني منـه همـزة 

الوصـول  يسـتطيعون  بينـه وبـني مـن ال  وصـل 

)2( سـرية ومناقـب عمر بـن عبـد العزيز، ابـن الجوزي، 

 . 231

)3( سـرية ومناقـب عمر بـن عبـد العزيز، ابـن الجوزي، 
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إليـه، فيعـرف بذلـك حوائج النـاس وينظـر فيها.

2. أن يعينه عىل الخري ما استطاع.

3. وأن ال يغتاب عنده أحداً .

4. أالّ يتدخـل أحـد يف شـؤون الحكـم، وفيـم ال 

 .)1 يعنيه)

لقـد كانـت سياسـة عمر بـن عبـد العزيـز – رحمه 

اللـه - التـي ذكرهـا يف أول لقاء له مـع الرعية وأهل 

الحـل والعقـد يف املسـجد بعـد بيعته، تسـري عىل 

كتـاب اللـه وسـنة رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص، وكان بـذل الوسـع 

واالجتهاد يف التوسـعة عـىل الناس ورفـع الحرج 

عنهـم والتيسـري عليهـم بـكل مـا ليـس فيـه مـا 

معقـد،  وغـري  سـهاً  أمـراً  اللـه،  شع  يخالـف 

فاملصالـح واملفاسـد واضحـة والتداخـل بينهم 

قليل بسـبب بـطء وترية التغـري والتطـور يف واقع 

النـاس، وقلـة االختافـات عـىل أمـور كانت يف 

السـابق محـل وفـاق، جـاء فيـم رواه ِالشـيخان 

َعـْن أيَِب ُهَريْـرََة ريض اللـه عنـه واللفـظ للبخاري 

الزََّمـاُن،  »يَتََقـارَُب  ملسو هيلع هللا ىلص  ِه  اَللَـّ رَُسـوُل  قَـاَل  قَـاَل: 

، َويَْكـُرُ الَهْرُج«  ـحُّ َويَْنُقـُص الَعَمـُل، َويُلَْقـى الشُّ

َم ُهـَو؟  ِه، أَيُـّ قَالُـوا: َوَمـا الَهـْرُج؟ يَـا رَُسـوَل اللَـّ

تطـور  يقتضيـه  وملـا   ،)2( الَقتْـُل«  »الَقتْـُل  قَـاَل: 

)1( الخليفة الراشـد واملصلح الكبـري عمر بن عبدالعزيز 

ريض اللـه عنـه ومعـامل التجديـد واإلصـاح الراشـدي 

عـىل منهاج النبـوة، د. عيل محمد محمـد الّصايب ،دار 

ابـن كثـري للطباعـة والنـرش والتوزيـع، دمشـق، سـوريا، 

ط/2،  1430هــ 2009م، 37 ومـا بعدها .

أمـور  مـن  املختـر  الصحيـح  املسـند  الجامـع   )2(

رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص وسـننه وأيامـه صحيح البخـاري، محمد 

الحيـاة بالنـاس يجـد ويل األمـر صعوبة ومشـقه 

يف تحصيـل التوازن السـليم بـني املصالح، فمن 

جهـة إذا منـع ويل األمـر كل مصلحـة ألجـل درء 

النـاس، ويف  املصاحبـة ضيَّـق عـىل  املفسـدة 

املقابـل إذا  سـمح بـكل مفسـدة ألجـل جلـب 

املصلحـة املصاحبـة أفسـد الناس؛ األمـر الذي 

جعـل املوازنـة بـني املصالـح واملفاسـد أكـر 

تعقيـداً ،ويتطلـب درجـة أعىل مـن العلـم وعدداً 

باإلضافـة إىل مسـتوى  التخصصـات  أكـر مـن 

أعـىل مـن التجربـة، وال يـزال وضـع األولويـات 

الحكوميـة حسـب مصالح الرعية محـل اختاف 

وجهـات النظـر بـني املؤثريـن واملتأثريـن.

وترتـب عـىل ذلـك توسـيع وتطويـل النظـر إىل 

مصالـح  مـن  الدولـة  ترفـات  إليـه  تـؤول  مـا 

ومفاسـد إىل مجـاالت متداخلة أوسـع وإىل مدد 

زمنيـة أطـول لضبـط عـدم اختـاف النتائـج عـن 

بـن إسـمعيل أبـو عبداللـه البخـاري الجعفـي، تحقيق: 

محمـد زهري بـن نارص النارص، دار طـوق النجاة   مصورة 

عـن السـلطانية بإضافـة ترقيـم محمد فـؤاد عبـد الباقي، 

 ، الِفـَنِ ظُُهـوِر  بَـاُب   ، الِفـَنِ كِتَـاُب  1422هــ،  ط/1، 

برقـم 7061   9/ 48، و مسـلم يف  املسـند الصحيـح 

املختـر بنقـل العـدل عن العـدل إىل رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص، 

مسـلم بـن الحجاج أبـو الحسـن القشـريي النيسـابوري 

)املتـوىف: 261هــ(، تحقيق: محمـد فؤاد عبـد الباقي، 

دار إحيـاء الـرتاث العـريب – بـريوت،   بلفـظ »يَتََقـارَُب 

 ، ـحُّ ، َويُلَْقـى الشُّ الزََّمـاُن، َويُْقبَـُض الِْعلْـُم، َوتَظَْهـُر الِْفـَنُ

َويَْكـُرُ الَْهـْرُج« قَالُـوا: َوَما الَْهـْرُج؟ قَـاَل: »الَْقتُْل«، كتاب 

الِْعلْـِم، بَـاُب رَفْـعِ الِْعلْـِم َوقَبِْضِه َوظُُهـوِر الَْجْهـِل َوالِْفَنِ 

يِف آِخـِر الزََّمـاِن ، برقـم 157  ،4/ 2057.
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املقدمـات، وقـد نبـه الشـاطبي إىل اختاف مآل 

 « فقـال:  مقدماتهـا،  عـن  واملفاسـد  املصالـح 

النَّظَـُر يِف َمـآاَلِت اأْلَفَْعـاِل ُمْعتَـَرٌ َمْقُصـوٌد َشًْعـا 

أَنَّ  َوَذلِـَك  ُمَخالَِفـًة،  أَْو  ُمَواِفَقـًة  اأْلَفَْعـاُل  كَانَـِت 

اأْلَفَْعـاِل  ِمـَن  ِفْعـٍل  َعـىَل  يَْحُكـُم  اَل  الُْمْجتَِهـَد 

ـاِدرَِة َعـِن الُْمَكلَِّفـنَي ِباإْلِقْـَداِم أَْو ِباإْلِْحَجـاِم  الصَّ

إاِلَّ بَْعـَد نَظَـرِِه إِىَل َمـا يَـُؤوُل إِلَيْـِه َذلِـَك الِْفْعـُل، 

َمرْشُوًعـا لَِمْصلََحـٍة ِفيـِه تُْسـتَْجلَُب، أَْو لَِمْفَسـَدٍة 

تُـْدرَأُ، َولَِكـْن لَـُه َمآٌل َعـىَل ِخـَاِف َما قُِصـَد ِفيِه، 

َوقَـْد يَُكـوُن َغـرْيَ َمـرْشُوٍع لَِمْفَسـَدٍة تَْنَشـأُ َعْنـُه أَْو 

َمْصلََحـٍة تَْنَدِفـُع ِبـِه، َولَِكـْن لَـُه َمآٌل َعـىَل ِخَاِف 

َذلِـَك، فَـِإَذا أَطْلَـَق الَْقـْوَل يِف اأْلَوَِّل ِبالَْمرْشُوِعيَِّة، 

َا أَدَّى اْسـِتْجَاُب الَْمْصلََحِة ِفيِه إِىَل الَْمْفَسـَدِة  فَُرمبَّ

تَُسـاِوي املصلحـة أو تزيـد عليهـا، فيكـون َهـَذا 

َمانًِعـا ِمـْن إِطَْاِق الَْقـْوِل ِبالَْمرْشُوِعيَّـِة وَكََذلَِك إَِذا 

َا أَدَّى  ايِن ِبَعَدِم َمرْشُوِعيَّـٍة ُرمبَّ أَطْلَـَق الَْقْوَل يِف الثَـّ

اْسـِتْدفَاُع الَْمْفَسـَدِة إِىَل َمْفَسـَدٍة تَُسـاِوي أَْو تَِزيُد، 

فَـَا يَِصـحُّ إِطَْاُق الَْقـْوِل ِبَعـَدِم الَْمرْشُوِعيَّـِة َوُهَو 

ُه َعـْذُب  َمَجـاٌل لِلُْمْجتَِهـِد َصْعـُب الَْمـْورِِد، إاِلَّ أَنَـّ

َمَقاِصـِد  َعـىَل  َجـاٍر   ، الَْغـبِّ َمْحُمـوُد  الَْمـَذاِق 

يَعـِة«)1(.  ِ الرشَّ

وألجـل ذلـك ومن هـذا املنطلق، يـأيت االهتمم 

بـن  عمـر  العـادل  للخليفـة  الرشعيـة  بالسياسـة 

عبدالعزيـز وعىل وجه الخصـوص يف منهجه يف 

)1( املوافقـات، إبراهيـم بـن موىس بن محمـد اللخمي 

الغرناطي الشـهري بالشاطبي   املتوىف: 790هـ  ،تحقيق: 

أبـو عبيدة مشـهور بن حسـن آل سـلمن، دار ابـن عفان، 

ط/1، 1417هـ/ 1997م، 5/ 177ومابعدها.

سـّن األقضيـة واألنظمة ومـا يدخـل يف حكمها.

للنـاس 	  تحـدث  قاعـدة  الثالـث:  املطلـب 

الفجـور مـن  أحدثـوا  مـا  بقـدر  أقضيـة 

الفرع األول: تعريف القاعدة لغًة واصطاحاً

أوالً: تعريف القاعدة لغة واصطاحاً 

، وتجمع عىل  1. القاعدة يف اللغة: هي أَْصُل األُسِّ

البناء  أو  البيت،  وقواعد  األساس،  والقواعد  قواعد، 

قوله:   التنزيل  يف  ومنه   ،  )2( يعتمده   الذي  أساسه 

حمسَوِإۡذ يَۡرَفُع إِبَۡرٰهِـُۧم ٱلَۡقَواِعَد ِمَن ٱلَۡبۡيِتىجس حجسالَبَقَرة الآية 
َقۡبلِِهۡم  ِمن  َِّذيَن  ٱل َمَكَر  حمسقَۡد  تعاىل:   وقوله   ، خمتجحتجحتجحس 

ُ ُبۡنَيَٰنُهم ّمَِن ٱلَۡقَواِعِدىجس حجسالنَّۡحل الآية حمتجحتجحس . تَى ٱللَّ
َ
فَأ

2. القاعـدة يف االصطـاح العـام: عرفـت القاعدة 

يف االصطـاح العـام بعـدة تعريفات متقاربـة مفادها 

واحـد منها: 

ليتعـرف  جزئياتـه  عـىل  ينطبـق  كيل  »حكـم  أ- 

منـه«)3(. أحكامهـا 

منظـور  بـن  مكـرم  بـن  محمـد  العـرب:  لسـان   )2(

األفريقـي املـري  )املتـوىف: 711هــ (، دار صـادر، 

بـريوت، ط3، 1414 هــ  ،مادة قعـد ، 357/3 – 362، 

واملصبـاح املنـري، أحمـد بـن محمد بـن عـيل الفيومي 

املقـري  )املتوىف 770هــ (، املكتبـة العلمية، بريوت، 

مـادة قعـد، 510/2.

يف  التنقيـح  ملـن  التوضيـح  عـىل  التلويـح  شح   )3(

أصـول الفقـه: سـعد الديـن مسـعود بـن عمـر التفتازاين 

الشـافعي   )املتـوىف 792ه(ـ ، تحقيـق: زكريا عمريات،  

دار الكتـب العلميـة، بـريوت،   1416هــ - 1996م ، 

.35/1
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ب- »قضية كلية منطبقة عىل جميع جزئياتها«)1( . 

ياحـظ أن تعريف القاعدة مبعناه العام  ال يقتر 

عـىل الفقـه فقط بل هـو اصطاح عـام يجري يف 

جميـع العلوم والفنـون، إذ لكل علـم قواعد يقوم 

عليهـا ولذا تعـددت إىل قواعد عقليـة، وأصولية، 

ونحويـة وغريها، فالقاعـدة عند الجميـع هي أمر 

كيل ينطبـق عـىل جميـع جزئياتـه، فقـول النحاة: 

وقـول  منصـوب،  وملفعـول  مرفـوع،  الفاعـل 

األصوليـني: األمـر للوجـوب، والنهـي للتحريم، 

هـذه  فمثـل  أصوليـة.  قواعـد  للتحريـم  والنهـي 

القواعـد سـواء يف النحـو أو أصـول الفقـه أو مـا 

سـواهم مـن العلوم تنطبـق عىل جميـع جزئياتها 

بحيـث ال يخـرج عنها فرع مـن الفـروع أو جزئية 

مـن الجزئيـات، وإذا كان هنـاك شـاذ خـرج عـن 

نطـاق القاعـدة فالشـاذ أو النـادر ال حكـم له وال 

ينقض القاعـدة  )2(  .

3. القاعدة يف اصطالح الفقهاء: 

يختلـف معنـى القاعـدة عنـد الفقهاء عـن معناها 

يف االصطـاح العـام، ذلـك ألن القاعـدة الفقهية 

)1( التعريفـات، عـيل بـن محمـد بـن عـيل الجرجـاين   

دار  األبيـاري،  إبراهيـم  تحقيـق:   ،) 816هــ  )املتـوىف 

الكتـاب العـريب، بـريوت، ط1،   1405 ، بـاب   القاف، 

.219/1

)2( ينظـر: القواعـد الفقهيـة مفهومها، نشـأتها، تطورها، 

دراسـة مؤلفاتها، أدلتهـا، مهمتها، تطبيقاتهـا، عيل أحمد 

النـدوي، دار القلم، دمشـق، ط7، 1428هــ - 2007م، 

الفقـه االسـامي،  الكليـة والضوابـط يف  القواعـد   ،41

الدكتـور عبد القـادر داودي، دار ابن حـزم، بريوت، ط1،   

1430هـ - 2009م، 10/1.

ليسـت كلية فيـم تتناوله مـن الفـروع والجزئيات 

بـل هـي أكريـة أو أغلبيـة وان دل لفظهـا عـىل 

العمـوم،    واىل هذا أشـار بعـض املالكية بقوله: 

»ومعلـوم أن أكـر قواعـد الفقه أغلبيـة«  )3(  . 

وقـال الحمـوي: »الَْقاِعـَدَة ِعْنـَد الُفَقَهـاِء َغرْيَُهـا 

ِعْنـِد النَُّحـاِة َواالْأُُصولِيِّـنَي إْذ ِهـَي ِعْنـَد الُفَقَهـاِء 

ٌّ يَْنطَِبـُق َعـىَل أَكْـَرِ ُجزْئِيَّاتِـِه  ُحْكـٌم أَكْـَرِيٌّ اَل كُيلِّ

لِتُْعـرََف أَْحَكاُمَهـا ِمْنـُه«  )4(  . 

وقريـب مـن هـذا التعريـف تعريـف تـاج الدين 

السـبيك حيـث عرفهـا بأنها: »األمر الـكيل الذي 

أحكامهـا  يفهـم  كثـرية  جزئيـات  عليـه  ينطبـق 

منهـا«  )5(  . 

وعرفهـا أحمـد الزرقـا بأنهـا: »أصول فقهيـة كلية 

يف نصـوص موجـزة دسـتورية تتضمـن أحكامـاً 

ترشيعيـة عامـة يف الحـوادث التـي تدخـل تحت 

موضوعهـا« )6(  . 

)3( الفروق أو أنوار الروق يف أنواء الفروق مع الهوامش، 

أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرايف  )املتوىف 

684هـ( ، تحقيق: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط1،   1418هـ - 1998م، 5/1.

)4( غمـز عيـون البصائـر شح كتـاب األشـباه والنظائر، 

دار  الحمـوي،   ، نجيـم املـري  ابـن  العابديـن  لزيـن 

الكتـب العلميـة، بـريوت، ط1،   1405هــ - 1985م ، 

.51/1

)5( األشـباه والنظائـر، تـاج الديـن السـبيك، دار الكتب 

العلميـة، ط1،   1411هــ - 1991م ، 11/1.

)6( شح القواعـد الفقهيـة، أحمـد بـن الشـيخ محمـد 

الزرقـا، مطبعـة دار القلـم، دمشـق، صححـه وعلـق عليه 

مصطفـى أحمد الزرقـا، ط2،   1409هـ - 1989م، 34.
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ثـم قـال موضحـاً لتعريفـه وشـارحاً لـه: »فهـي 

متتـاز مبزيـد اإليجـاز يف صياغتهـا عـىل عمـوم 

معناها وسـعة اسـتيعابه للفـروع الجزئيـة، فتصاغ 

القاعـدة بكلمتـني، أو ببضع كلـمت محكمة من 

ألفـاظ العمـوم«  )1(  . 

وعرفهـا عـيل النـدوي بأنهـا: »أصـل فقهـي كيل 

أبـواب  مـن  عامـة  ترشيعيـة  أحكامـاً  يتضمـن 

متعـددة يف القضايـا التـي تحت موضوعـه«  )2(  . 

متيزت  الفقهية  القاعدة  أن  ناحظ:  سبق  ومم 
 )3( واألغلبية   األكرية  صفة  مبراعاة  غريها  عن 

ومل تكتسب صفة الشمول الكيل، كم هو الشأن 

)1( شح القواعـد الفقهيـة، أحمـد بـن الشـيخ محمـد 

.34 الزرقـا، 

)2( القواعـد الفقهيـة املبـادئ – املقومـات – املصادر 

– الدليليـة – التطـور، دراسـة نظريـة- تحليليـة – تأصيلية 

– تاريخيـة، الدكتـور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسـني، 

مكتبة الرشـد للنـرش والتوزيع، الريـاض، ط1، 1418هـ 

- 1998م 45.

)3( وتجـدر اإلشـارة هنـا: أن صفـة األغلبيـة التـي تتميز 

الفـروع والجزئيـات  بعـض  القواعـد وخـروج  بـه هـذه 

مـن عمومهـا ال ينقـض كليـة هـذه القواعـد وال يقـدح 

معتـر يف  كـري  إال  الغالـب  وذلـك ألن  عمومهـا  يف 

الرشيعـة اعتبـار القطعي الكيل وهو شـأن أكـر الكليات 

يتصـور  ال  التـي  العقليـة  للكليـات  خافـاً  اإلسـتقرائية 

تخلـف بعـض جزئياتهـا يف حال مـن األحـوال، وأيضاً: 

تـأيت  ال  الجزئيـة  املتخلفـات  أو  املسـتثنيات،  فـإن 

مجتمعـة كليـاً بحيـث ميكنهـا معارضـة هـذه القواعـد 

فعـدت لذلـك كالعـدم أو قريبـاً منـه، ينظـر: املوافقات 

يف أصـول الرشيعـة، الشـاطبي، 53/2، والقواعد الكلية 

.13 والضوبـط، 

بعض  لوجود  وذلك  األخرى،  القواعد  بقية  يف 

لوجود  عمومها  عن  خرجت  التي  املستثنيات 

مقتض ما، أو معارض دخلت ضمنه)4(  .

ثانياً :أركان القاعدة: 

املوضـوع  هـم  ركنـان  الفقهيـة  للقاعـدة 

واملحمـول)5( وبالنظـر إىل عبارة تحـدث للناس 

أقضيـة بقـدر مـا أحدثـوا مـن الفجـور نجـد أنها 

إن  قلنـا:  ،فـإذا  السـياق  بداللـة  شطيـة  جملـة 

أقضيـة  لهـم  أُحدثـت  فجـوراً  النـاس  أحـدث 

األداة،  بداللـة  الجملـة شطيـة  بقـدره، صـارت 

وبذلـك يكـون املقدم يف هـذه الجملـة الرشطية 

هـو اسـتحداث الفجـور، والتـايل هـو حـدوث 

األقضيـة، ولـيك تكـون هـذه الجملـة الرشطيـة 

قاعـدة فقهيـة أو ضابطًـا ال بد مـن مطابقة املقدم 

)4(  القواعد الكلية والضوابط، 11.

)5( املوضـوع واملحمول أو املحكـوم عليه واملحكوم 

بـه يف املنطـق أو املسـند إليـه واملسـَند يف الباغـة أو 

الجوهر والعرض يف الفلسفة أو املبتدأ والخر يف النحو 

 كل هـذه مسـميات تـدل عـىل طـريف القضيـة الحملية .

أول  طـرف  مـن  تتكـون  قضيـة  كل  الحمليـة  والقضيـة 

يـراد اإلخبـار عنـه أو يـراد منـه أن يكـون موضوعـا أو 

يسـند إليـه يشء أو يكـون جوهـرا قابا لعـارض أو قابل 

نحكـم عليـه بـيء،  ويسـمى هـذا الطـرف باملوضوع 

أو املسـند إليـه أو املحكـوم عليه أو الجوهـر أو املبتدأ 

.أمـا الطـرف اآلخـر فهو ما يخـر به أو ما يكـون محموال 

عـىل املوضـوع أو مسـندا للموضـوع أو محكومـا بـه 

وهـذا هـو املحمـول أو املسـند أو العـرض أو الخـر، 

ينظـر: املنطـق، محمد رضـا املظفر)1383هــ(، مطبعة 

حسـام، بغـداد، ط/4، 1982، 2/ 156. 
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املوضـوع  الفقهيـة،  القاعـدة  لركنـي  والتـايل 

واملحمـول، أي أن املعيـار يطبـق عـىل القضيـة 

مـن جهتـني، من جهـة كونهـا شطية، ومـن جهة 

تطابقـت  فـإذا  بالتأويـل،  حمليـة  قضيـة  كونهـا 

عـىل  الحكـم  يف  املعتمـد  ذلـك  كان  النتيجـة 

الجملـة الرشطيـة أنهـا قاعـدة فقهيـة أو ضابـط، 

عـىل  الرشطيـة  الجملـة  صياغـة  يتطلـب  وهـذا 

صـورة قضيـة حمليـة مثـل جملـة  كل حـدوث 

قـدره،  عـىل  أقضيـة  إحـداث  يسـتلزم  لفجـور 

بحيـث يكـون املوضـوع هـو حـدوث الفجـور 

بقـدره. األقضيـة  إحـداث  واملحمـول هـو 

الركن األول: املوضوع: وهو املحكوم عليه وهو 

الفجور كم ورد يف عبارة الخليفة العادل عمر بن 

يحمل  الذي  والفجور هو  الله،  يرحمه  عبدالعزيز 

عليه الحكم، وشط التجريد يف املوضوع متحقق 

يف هذه العبارة لكون الفجور مجرًدا، وذلك لربطه 

وأشخاصها  لذواتها  ال  املعينة،  الصفات  بذوات 

،بل للمعنى القائم بها مهم اختلف زماناً ومكاناً، 

وكذلك شط العموم يف املوضوع متحقق يف هذه 

العبارة لكون الفجور شاماً لجميع أفراد املوضوع 

كون  من  يفهم  وهذا  معناه،  عليهم  ينطبق  الذي 

موضوع الفجور ومعالجته قضية فقهية كلية جميع 

جزئياتها قضايا فقهية كلية كم سبق بيانه.

الركـن الثـاين: املحمول: وهـو الحكم املحكوم 

به عـىل املوضـوع ،ويعر عنـه باملحمـول كونه 

يحمـل عىل املوضـوع، وهي األقضيـة يف عبارة 

الخليفـة العـادل عمر بـن عبدالعزيـز يرحمه الله، 

وبواسـطتها نثبـت أو ننفـي وصفـاً أو صفاٍت عن 

املوضوع.

ويشـرتط يف املحمـول أن يكـون حكـمً شعياً؛ 

لـذا ال بـد أن يكـون ذلـك الوصـف بيانـاً لحكـم 

العقوبـات املحدثـة،  شعـي، مثـل األقضيـة و 

تبنـى  مـم  الرشعـي  بالحكـم  لـه صلـة  أو ملـا 

عليـه األحـكام الرشعيـة العمليـة، مثـل األنظمـة 

واللوائـح واملراسـيم والتعليـمت، ويدخـل يف 

ذلـك كل مـا يعتمـد عىل قرائـن أو أمـور خارجية 

التكليفـي  بشـقيه  الرشعـي  الحكـم  تعيـني  يف 

والوضعـي مثيـل السياسـات اإلداريـة، ويدخـل 

فيهـا أكـر مـن نـوع متـدرج مـن األحـكام ،ومن 

القـوة  حيـث  مـن  األنظمـة  تـدرج  ذلـك  أمثلـة 

واإللـزام، وهـذا نابـع مـن كـون القاعـدة الفقهية 

قضيـة كليـة شعيـة عمليـة.

كـم يشـرتط يف املحمـول أن يكـون حكـمً باتاً 

غـري مـرتدد فيـه، واملراسـيم واألنظمـة واللوائح  

واألوامـر والتعليـمت التـي تقـاس عـىل مقولـة 

الخليفـة العـادل عمر بـن عبدالعزيـز يرحمه الله، 

تعيـني  الخارجيـة يف  األمـور  مـن  تلـك  جميـع 

والوضعـي،  التكليفـي  بشـقيه  الرشعـي  الحكـم 

وجميعهـا يراعـى فيها بأن تكـون صيغتها محكمة 

القاعـدة،  تناولهـا يف  جامعـة ألفـراد املطلـوب 

ومانعـة مـن دخول مـا ال تتناوله القاعـدة، فتكون 

غـري مـرتددة يف الحكـم - سـواء أكانـت آمـرة أم 

مفـرة - بحيـث يجزم باملـراد منها فيقـع تطبيقها 

عـىل صـورة منتظمة ومتسـقه قـدر اإلمـكان)1(.

)1( املعايـري الجليـة يف التمييـز بني األحـكام و القواعد 
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ثالثاً: رشوط القاعدة

تكـون  أن  القاعـدة وصفتهـا  يشـرتط يف طبيعـة 

كليـة حمليـه موجبة، وسـبق بيان وصـف وطبيعة 

العزيـز  عبـد  بـن  العـادل عمـر  الخليفـة  مقولـة 

رحمـه اللـه تعاىل »تحـدث للنـاس أقضيـة بقدر 

مـا أحدثـوا مـن الفجـور« أنهـا  قضية فقهيـة كلية 

باملوجبـة،  وصفهـا  نبـني  أن  وبقـي  حمليـة  و 

بالنظـر إىل الصياغـة الحمليـة ملقولـة الخليفـة 

العـادل عمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه اللـه، نجد 

أن حـدوث الفجور يسـتلزم إحـداث أقضية بقدره 

يف املقابـل؛ لـذا فاملحكـوم عليـه الـذي ميثـل 

املوضـوع وهـو الفجور الحـادث يوجب الحكم 

املحمـول،  و ميثـل  الحكـم،  بـه  يتعـني  مـا  أو 

وهـي األقضية املحدثـة، وبذلـك يتحقق وصف 

هـذه الصياغـة بأنهـا قضيـة فقهيـة كليـة حمليـة 

موجبـة ويتحقق هـذا الوصف للصياغـة الرشطية 

بداللـة السـياق كـم هـي مقولـة الخليفـة العادل 

عمـر بـن عبدالعزيـز رحمـه اللـه تعـاىل »تحدث 

للنـاس أقضيـة بقـدر مـا أحدثـوا مـن الفجـور« ؛ 

وذلـك ملطابقـة نتيجـة املقدم الـذي هو حدوث 

الفجـور يف الجملـة الرشطيـة، لنتيجـة املوضوع 

يف الجملـة الحمليـة، ويضـاف إىل ذلـك مطابقة 

األقضيـة يف  إحـداث  الـذي هـو  التـايل  نتيجـة 

الجملـة الرشطية بداللة السـياق لنتيجة املحمول 

يف الجملـة الحمليـة، وباجتـمع مطابقـة نتائـج 

الوهـاب  عبـد  بـن  يعقـوب  د.  الفقهيـة،  والضوابـط 

الباحسـني، مكتبة الرشـد، الريـاض، ط/2، 1429هــ ــ 

.145، 2008م 

املقـدم للموضـوع والتـايل للمحمـول ولكـون 

الربـط بـني كل منهـم واقعـاً عقـاً وشعـاً عىل 

جميـع األوضـاع واألحـوال املمكنـة االجتـمع 

بصيغـة موجبـة، تكـون الجملـة الرشطيـة بداللـة 

السـياق التـي نقلت عـن الخليفة العـادل عمر بن 

عبدالعزيـز رحمـه اللـه تعـاىل قضيـة فقهيـة كلية 

موجبة. حمليـة 

وعـىل مـا تقـدم نخلـص إىل أن مقولـة الخليفـة 

العـادل عمـر بـن عبدالعزيـز رحمـه اللـه تعـاىل 

فقهيـة  قاعـدة  تكـون  ألن  الـرشوط  مكتملـة 

وضابطًا،والضابـط: كل مـا يحـر جزئيـات أمر 

معـني)1(، فالضابـط هـو كل مـا يحـر ويحبس، 

سـواء أكان بالقضيـة الكليـة – كم هـو الحال يف 

مقولـة الخليفـة العادل عمر بـن عبدالعزيز يرحمه 

اللـه  »تحـدث للنـاس أقضية بقدر مـا أحدثوا من 

الفجـور« أم بالتعريـف، أو بذكـر أقسـام الـيء، 

أو بيـان أقسـامه أو شوطه أو أسـبابه، أو وقته، أو 

وحرها)2(. مقـداره، 

وبالنظـر إىل أن مقولـة الخليفـة العـادل عمـر بن 

عبدالعزيـز رحمـه اللـه تعـاىل »تحـدث للنـاس 

أقضيـة بقـدر مـا أحدثـوا مـن الفجـور« نـرى أن 

جميـع  يف  تدخـل  عامـة  كانـت  وإن  األقضيـة 

أبـواب الفقـه، إال إنهـا خاصـة يف سـّن األقضيـة 

منـه، ونرى أنهـا وإن كانت عامـة تطبق يف جميع 

)1( ينظـر: املفصـل يف القواعـد الفقهيـة، د. يعقـوب 

الريـاض،  التدمريـة،  الباحسـني،دار  الوهـاب  عبـد  بـن 

61 2011م،   - ط/2ـ1432هــ 

)2(  ينظر :نفس املرجع السابق، 62.
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األوقـات، إال إنهـا تبـني وقـت إحـداث األقضية 

وتحملـه عـىل وقـت حـدوث الفجور، كـم نرى 

أنهـا وإن كانـت عامـة يف مقدار وكميـة األقضية، 

إال إنهـا تبني مقـدار وكمية األقضيـة بحيث تكون 

تلـك  وجميـع  الفجـور،  وكميـة  مقـدار  حسـب 

الصفـات وألجل هذا قـد يظن أن مقولـة الخليفة 

العـادل عمـر بـن عبدالعزيـز  ضابطًـا أقـرب منها 

ألن تكـون قاعـدة، بالنظـر إليهـا عىل أنهـا قاعدة 

يف بـاب القضـاء، ولكـن عنـد التحقيـق نـرى أن 

هـذه املقولـة وإن كانـت تسـتخدم كقاعـدة يف 

بـاب مخصـوص وهـو القضـاء، أنها زيـادة عىل 

ذلـك صـارت قاعـدة عامـة يف ترفـات الـوالة 

عـىل الرعية سـواء يف سـّن األنظمـة والتنظيمت 

إصـدار  أو  واإلجـراءات  السياسـات  وضـع  أو 

القـرارات وألوامـر، وال تعارض بـني االعتبارين، 

فالـذي يسـتخدم هـذه املقولـة يف بـاب واحـد 

فقـط مـن أبـواب الفقـه   يرجح لديـه أنهـا ضابط 

وليسـت قاعـدة، والـذي يسـتخدم هـذه املقولـة 

يف أبـواب متعـددة مـن أبـواب الفقه يرجـح لديه 

أنهـا قاعـدة وليسـت ضابطاً، و الـذي ترجح لدى 

البحـث حسـب اسـتخدام الخليفـة العـادل عمر 

بـن عبدالعزيـز – رحمـه اللـه – وحسـب اتخـاذ 

الفقهـاء هـذه املقولـة أصاً يف شـمول الرشيعة؛ 

هـو اعتبـار هـذه املقولـة قاعـدة فقهيـة عامة يف 

ترفـات الـوالة عـىل الرعية. 

وبنـاًء عليه تكون الوظيفة األسـاس لهـذه القاعدة 

الفقهيـة يف سـّن املراسـيم واألنظمـة واللوائـح  

الوظيفـة  مـن  مسـتمدة  والتعليـمت  واألوامـر 

األسـاس للقواعد الرشعية، وهـي املحافظة عىل 

العـدل واالعتـدال، فأمـا العدل فهـو يف أن يكون 

النظـام نفسـه ومحـل النظـام ليـس فيـه مخالفـة 

لـرشع الله عز وجل، واالعتـدال هو يف أن تكون 

كميـة األنظمـة عىل قدر الحـد الـازم دون زيادة 

أو نقصـان، ويف أن يكـون مجال تطبيـق األنظمة 

بالتسـاوي بـني النـاس وحسـب الحاجـة فقـط، 

وهـذا هـو معنـى وظيفـة هـذه القاعـدة الفقهيـة 

يف سـّن األنظمـة. يقـول الطاهـر بـن عاشـور:« 

املـراد باالنضبـاط أن يكـون للمعنـى حـد معتر 

ال يتجـاوزه وال يقـر عنـه بحيـث يكـون القـدر 

الصالـح منـه ألن يعـد مقصـداً شعيـاً قـدراً غري 

مشـكك«)1(.

فالقواعـد الفقهيـة تظهر حـدود املقاصد الرشعية 

وهـذه  عنهـا،  تقـر  وال  تتجاوزهـا  ال  التـي 

جميـع  يف  الرشيعـة  يف  بـارزة  سـمة  الخاصيـة 

نواحيهـا ،ويعر عنهـا بعض الباحثني   بالوسـطية   

أو   التـوازن  )2(، ويف ذلـك قيـل: الرشيعـة جارية 

يف التكليـف ومقتضاهـا عـىل الطريـق األوسـط 

األعـدل)3(.

ويجـري موضـوع املقولة العمريـة يف كل أبواب 

الفقـه: وإن كانـت هـذه القاعـدة يدرجهـا بعـض 

)1( مقاصد الرشيعة اإلسامية، محمد الطاهر ابن عاشور، دار 

النفائس، عّمن، ط2، 1421هـ،52.

الرشعيـة،  باألدلـة  وعاقتهـا  اإلسـامية  الرشيعـة  مقاصـد   )2(

محمـد سـعد بن أحمد بـن مسـعود اليـويب،، دار الهجرة، 

الريـاض، ط/1، 1419هــ - 1998م، 442.

)3( املوافقات للشاطبي، 163/2.
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العلـمء يف بـاب األقضيـة إال أن األقضية تشـمل 

جميع ما يسـّن من قبل والة األمر سـواء املراسيم 

والتعليـمت  واألوامـر  واللوائـح  واألنظمـة 

والسياسـات أو القـرارات اإلداريـة والتنظيـمت 

الصـادرة عـن الدولـة، و هذه الترفـات من والة 

األمـور  لهـا مواضيـع تدخـل يف جميـع أبـواب 

الفقـه ؛ لـذا فمجـال إعمل هـذه القاعدة أشـمل 

ببـاب األقضيـة فالسـياق والواقـع  يقيـد  مـن أن 

مينعـان أن يكـون الخليفة العادل قـد قصد بلفظة   

الفجـور   بابـاً معينـا مـن أبـواب الفقه.

أراد  العادل  الخليفة  أن  الباحث  عند  والراجح 

أقضية  للناس  تحدث  بحيث  عامة،  قاعدة  إرساء 

هذه  أكانت  وسواًء  الرشور،  من  أحدثوا  ما  بقدر 

أو  األعراض  أم  األبدان  عىل  الفجور  أو  الرشور 

األموال  لتشمل كل مخالفة شعية حصل احتيال 

يف نوعها ،أو تفنن يف طرائقها ووسائلها ،يف أي 

زمان أو مكان، والله تعاىل أعلم .

تغـري  مجـال  تحـت  تنـدرج  القاعـدة  هـذه  إن 

أحـكام جديـدة عـىل غـري  واسـتنباط  األحـكام 

سـابق مثـال، وكاهم يجريـان يف جميـع أبواب 

الفقـه وفـق ضوابـط وقواعـد شعية جـرى عليها 

العمـل، فهـي مرعيـة وهذه واحـدة منهـا فتجري 

كمثياتهـا يف جميـع أبـواب الفقـه. َونُِقـَل َعـْن 

قَـاَل:  ُه  أَنَـّ ـَاِم  السَّ َعبْـِد  بْـِن  يـِن  الدِّ ِعـزِّ  ـيِْخ  الشَّ

»يَْحـُدُث لِلنَّـاِس يِف كُلِّ زََمـاٍن ِمـْن اأْلَْحـَكاِم َمـا 

ُد َهـَذا مِبَا رواه الشـيخان  يَُناِسـبُُهْم«)1(، َوقَـْد يَتَأَيَـّ

اللـه  أبـو عبـد  الفقـه،  البحـر املحيـط يف أصـول   )1(

َعْن َعائَِشـَة ريض الله عنهـا أَنََّها قَالَـْت: »لَْو أَْدرََك 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص َمـا أَْحـَدَث النَِّسـاُء لََمَنَعُهـنَّ كََم  رَُسـوُل اللَـّ

ُمِنَعـْت نَِسـاُء بَِنـي إِْسَائِيـَل«)2(، وقـال النفـراوي 

َد أَْحَكاًمـا لَـْم  املالـيك: يجوزللُْمْجتَِهـَد أَْن يَُجـدِّ

تَُكـْن َمْعُهـوَدًة يِف زََمـِن النَِّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َواَل يِف زََمـِن 

النَّـاُس ِمـْن اأْلُُمـوِر  ِبَقـْدِر َمـا يُْحِدثُـُه  َحابَـِة  الصَّ

ِع، َولَِكـْن لَْو َوقََعـْت يِف زََمِن  ْ الَْخارَِجـِة َعْن الـرشَّ

َحابَـِة لََحَكُمـوا ِفيَها)3(.  النَِّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أَْو يِف زََمـِن الصَّ

قواعـد  تحـت  تنـدرج  القاعـدة  هـذه  وان  كـم 

جلـب املصالـح ودرء املفاسـد)4( أو رفعها وهي 

أمـور تجري يف جميع أبواب الفقه؛ ألن التوسـعة 

عىل الحـكام يف األحكام السياسـية ليس مخالفا 

بـدر الديـن محمـد بـن عبـد اللـه بـن بهـادر الزركـي 

 - الكتبـي، ط/1، 1414هــ  دار  )املتـوىف: 794هــ(، 

.219  /1 1994م، 

بَـاُب  اأَلَذاِن،  )2(  رواه البخـاري يف صحيحـه، كِتَـاُب 

برقـم  َوالَغلَـِس،   ِباللَّيْـِل  إِىَل املََسـاِجِد  النَِّسـاِء  ُخـُروِج 

)869( 173/1، ورواه مسـلم بلفـظ : »لَْو أَنَّ رَُسـوَل اللِه 

ملسو هيلع هللا ىلص رَأَى َمـا أَْحـَدَث النَِّسـاُء لََمَنَعُهنَّ الَْمْسـِجَد كََم ُمِنَعْت 

ـَاِة، بَاُب ُخروِج النَِّسـاِء  نَِسـاُء بَِنـي إِْسَائِيَل« كِتَـاُب الصَّ

ْب َعلَيْـِه ِفتْنـٌة، َوأَنََّهـا اَل تَْخُرْج  إِىَل الَْمَسـاِجِد إَِذا لَـْم يرََتَتَـّ

ُمطَيَّبَـًة،  برقـم )445( 328/1.

)3(  ينظـر :الفواكـه الـدواين عـىل رسـالة ابـن أيب زيـد 

القـريواين، أحمد بـن غانم )أو غنيم( بن سـامل ابن مهنا، 

شـهاب الديـن النفـراوي األزهـري املالـيك )املتـوىف: 

1126هــ(، دار الفكر، 1415هــ - 1995م، 221/2

)4(  أي: املقصـود مـن شع الحكـم إمـا جلب مصلحة 

أو دفع مفسـدة، أو مجموع األمريـن معاً، وهذا املقصود 

منهـا  لـيك يكـون النـاس أقـرب إىل الصـاح وأبعد عن 

الفسـاد . ينظر: السياسـة الرشعية، 11 . 
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للـرشع،  بـل تشـهد له األدلـة املتقدمة،  وتشـهد 

له أيضـا القواعـد الرشعية من وجـوه. أحدها: أن 

الفسـاد قـد كـر وانتـرش بخـاف العـر األول،  

ال  بحيـث  األحـكام  اختـاف  ذلـك  ومقتـى 

َر َوالَ  تخـرج عن الرشع بالكلية لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الَ َضَ

ِضَاَر«)1(،  أي: ال يجـوز إيقـاع الرضر باآلخرين، 

عامـر  بـن  مالـك  بـن  أنـس  بـن  مالـك  املوطـأ،   )1(

األصبحـي املدين )املتـوىف: 179هــ(، تحقيق: محمد 

مصطفـى األعظمـي، مؤسسـة زايد بـن سـلطان آل نهيان 

لألعـمل الخرييـة واإلنسـانية - أبـو ظبـي – اإلمـارات، 

ط/1، 1425 هــ - 2004 م، كِتَـاُب اأْلَقِْضيَـِة، الَْقَضـاُء 

يِف الِْمرْفَـِق برقـم) 2758( 1078/4، سـنن ابـن ماجـه، 

ابـن ماجـة أبـو عبـد اللـه محمـد بـن يزيـد القزوينـي، 

273هـ(،تحقيـق:  )املتـوىف:  يزيـد  أبيـه  اسـم  وماجـة 

محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة - 

فيصـل عيىس البـايب الحلبي، كِتَـاُب اأْلَْحـَكاِم، بَاُب َمْن 

ـِه َمـا يَـرُضُّ ِبَجـارِِه برقـم ) 2341( 784/2،  بََنـى يِف َحقِّ

سـنن الدارقطنـي، أبـو الحسـن عـيل بـن عمر بـن أحمد 

بـن مهـدي بن مسـعود بـن النعـمن بـن دينـار البغدادي 

الدارقطنـي )املتـوىف: 385هــ(، حققـه وضبـط نصـه 

وعلـق عليـه: شـعيب االرنـؤوط، حسـن عبـد املنعـم 

شـلبي، عبـد اللطيف حـرز اللـه، أحمد برهوم، مؤسسـة 

الرسـالة، بـريوت – لبنـان، ط/1، 1424 هــ - 2004 م، 

كِتَـاُب الْبُيُـوِع، برقـم )3079( 51/4،  صححه الحاكم، 

وقـال: َهـَذا َحِديـٌث َصِحيُح اإْلِْسـَناِد َعـىَل َشِْط ُمْسـلٍِم 

َولَـْم يَُخرَِّجاُه، املسـتدرك عىل الصحيحـني، أبو عبد الله 

الحاكـم محمـد بن عبـد الله بـن محمد بـن حمدويه بن 

نُعيم بـن الحكم الضبي الطهمين النيسـابوري املعروف 

بابـن البيـع )املتـوىف: 405هـ(،تحقيـق: مصطفـى عبد 

القـادر عطـا، دار الكتب العلمية – بـريوت،ط/1، 1411 

– 1990، برقـم) 2345(66/2، َوقَـاَل أَبُـو َعْمـِرو بْـُن 

وال مقابلـة الـرضر مبثلـه، والـرضر والـرضار يف 

الحديـث هـم لفظـني نكريـن يف سـياق النفـي 

مم يفيـد االسـتغراق والعموم، وهـذا معناه: نفي 

سـائر أنواع الـرضر ابتداء أو مجـازاة)2(. َوتَرُْك َهِذِه 

ِر، َويَُؤكُِّد َذلِـَك َجِميُع  َ الَْقَوانِـنِي يُـَؤدِّي إىَل الـرضَّ

أَنَّ  َوثَانِيَهـا:  الَْحـَرِج،  ِبَنْفـِي  الْـَوارَِدِة  النُُّصـوِص 

الَْمْصلََحـَة الُْمرَْسـلََة قَاَل ِبَهـا َجْمُع الُْعلَـَمِء َوِهَي 

ُع ِباْعِتبَارَِها َواَل  ْ الَْمْصلََحـُة الَِّتـي لَـْم يَْشـَهْد الـرشَّ

ِبِإلَْغائَِهـا، َويَُؤكِّـُد الَْعَمـَل ِبالَْمَصالِـِح الُْمرَْسـلَِة أَنَّ 

َحابَـَة - رِْضـَواُن اللَِّه َعلَيِْهـْم - أَْجَمِعنَي َعِملُوا  الصَّ
أُُمـوًرا لُِمطْلَـِق الَْمْصلََحـِة )3(

والحاكم  الفقيه  الخليفة  القاعدة  بهذه  عمل  لقد 

الله تعاىل وأمر  العادل عمر بن عبدالعزيز رحمه 

يف جميع مجاالت الحكم والدولة والوالية العامة، 

وقرارات  سياسات  و  وتنظيمت  أنظمة  إلغاء  يف 

ارَقُطِْنـيُّ ِمـْن ُوُجوٍه،  ـَاِح: َهـَذا الَْحِديـُث أَْسـَنَدُه الدَّ الصَّ

تََقبَّلَـُه  َوقَـْد  ـُنُه،  َويَُحسِّ الَْحِديـَث  يَُقـوِّي  َوَمْجُموُعَهـا 

ـوا ِبِه، ذكره عنـه ابن رجب   َجَمِهـرُي أَْهـِل الِْعلْـِم، َواْحتَجُّ

يف  جامـع العلـوم والحكم يف شح خمسـني حديثا من 

جوامـع الكلـم، زيـن الديـن عبـد الرحمن بـن أحمد بن 

رجـب بن الحسـن، الَسـامي، البغدادي، ثم الدمشـقي، 

الحنبيل )املتـوىف: 795هـ(،تحقيق: شـعيب األرناؤوط 

الرسـالة – بـريوت، ط/7،  إبراهيـم باجـس، مؤسسـة   -

1422هــ - 2001م، 211/2

)2(  ينظر: االشباه والنظائر للسيوطي: 84-83 . 

مـن  الخصمـني  بـني  يـرتدد  فيـم  الحـكام  معـني   )3(

بـن  عـيل  الديـن،  عـاء  الحسـن،  أبـو  األحـكام، 

دار  844هــ(،  )املتـوىف:  الحنفـي  الطرابلـي  خليـل 

بعدهـا. ،176ومـا  الفكـر،)د.ط،د.ت( 
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منها  أفضل  غريها  استحداث  ،ويف  وإجراءات 

وفق ما يقتضيه الحال والزمان واملكان، وحسب 

ما يكون الناس فيه أقرب للصاح والفاح، وتبعه 

يف ذلك القضاة والفقهاء واألمئة من بعده، منهم 

اإلسام  قضاة  أحدثه  ما  وكذلك  أنس،  بن  مالك 

وأمئته)1( .

ويـرى الباحـث أن العمـل عىل اطـاق املصالح 

املعتـرة وتقييـد املفاسـد أنه ال منـاص منه ليك 

يضـع حدا ملقـدار املراسـيم واالنظمـة واللوائح 

واألوامـر والتعليـمت فيـم يتعلـق بالدولـة مـن 

الضوابـط  اطـار  إداريـة يف  وقـرارات  سياسـات 

الرشعيـة ليحـل بذلـك املضمـون واالتجاه .

للنـاس  تحـدث  قاعـدة  تأصيـل  الثـاين:  الفـرع 

إىل  الفجـور)2(   مـن  أحدثـوا  مـا  بقـدر  أقضيـة 

)1( مقاصـد الرشيعة اإلسـامية، محمد الطاهر ابن عاشـور، 

85 ومـا بعدها .

)2( ممـن نقـل هـذا االثـر:  الرسـالة للقـريواين ،مـن 

الرسـالة، أبـو محمد عبـد الله بن )أيب زيـد( عبد الرحمن 

النفـزي، القـريواين، املالـيك )املتـوىف: 386هــ(، دار 

الفكـر، بـريوت، ص131، املقدمـات املمهـدات، أبـو 

الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي )الجـد( 

)املتـوىف: 520هــ(، دار الغـرب اإلسـامي، بـريوت، 

ط/1، 1408 هــ - 1988 م، 309/2، الفـروق أو أنـوار 

الـروق يف أنواء الفـروق، القـرايف، 429/4، االعتصام، 

الغرناطـي  اللخمـي  محمـد  بـن  مـوىس  بـن  إبراهيـم 

الشـهري بالشـاطبي )املتـوىف: 790هـ(،تحقيـق: سـليم 

ط/1،  السـعودية،  عفـان،  ابـن  دار  الهـايل،  عيـد  بـن 

1412هــ - 1992م،232، البحـر املحيـط يف أصـول 

الفقـه، أبـو عبـد اللـه بـدر الديـن محمـد بـن عبـد اللـه 

بـن بهـادر الزركـي )املتـوىف: 794هــ(، دار الكتبـي، 

الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز يف سـّن األنظمـة

غالـب من نقل هـذا األثر« تحدث للنـاس أقضية 

بقـدر مـا أحدثـوا مـن الفجـور« نسـبه  للخليفـة 

 ،- اللـه  رحمـه   - عبدالعزيـز  بـن  عمـر  العـادل 

ونسـبه آخـرون لغـريه ومنهم عـىل سـبيل املثال: 

ابـن قيـم الجوزيـة، وقـد نسـبه إىل اإلمـام مالك 

ُد بْـُن َعبْـِد الَْحَكِم:  بـن أنـس، قـال: »َوقَـاَل ُمَحمَّ

؛ أِلَنَّ  ـَهاَدِة َعـىَل الَْخـطِّ اَل يُْقـَى يِف َدْهرِنَـا ِبالشَّ

النَّـاَس قَـْد أَْحَدثُوا ُضُوبًا ِمـْن الُْفُجـوِر، َوقَْد قَاَل 

َمالِـٌك يِف النَّـاِس: تَْحُدُث لَُهـْم أَقِْضيَُة َعـىَل نَْحِو 

َمـا أَْحَدثُوا ِمـْن الُْفُجـوِر« )3(  .

ونسـبها ابـن فرحـون إىل عمـر بـن عبـد العزيـز، 

كـم وجعلهـا من قول ربيعـة الرأي: »َوقَـاَل َرِبيَعُة 

الحـكام  تبـرة  1994م،220/1،   - 1414هــ  ط/1، 

بـن  إبراهيـم  األحـكام،  ومناهـج  األقضيـة  أصـول  يف 

عـيل بـن محمـد، ابـن فرحـون، برهـان الديـن اليعمري 

)املتـوىف: 799هــ(، مكتبـة الكليـات األزهريـة، ط/1، 

1406هــ - 1986م، 153/2، الفكر السـامي يف تاريخ 

الفقـه اإلسـامي، محمـد بـن الحسـن بـن العـريّب بـن 

محمد الحجـوي الثعالبـي الجعفري الفـايس )املتوىف: 

1376هــ(، دار الكتـب العلميـة -بريوت-لبنـان، ط/1، 

العبـاس  أبـو  الذخـرية،   ،140/1 1995م،  1416هــ- 

الرحمـن  عبـد  بـن  إدريـس  بـن  أحمـد  الديـن  شـهاب 

املاليك الشـهري بالقـرايف )املتوىف: 684هــ(، تحقيق: 

محمـد حجـي، دار الغـرب اإلسـامي- بـريوت، ط/1، 

وغريهـم.  ،206/8 م،   1994

)3( الطـرق الحكميـة يف السياسـة الرشعيـة، محمـد بن 

أيب بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الديـن ابـن قيـم 

الجوزيـة )املتـوىف: 751هـ(، تحقيـق: د. محمد جميل 

غـازي، مطبعـة املـدين – القاهـرة، ص305، 
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تَْحـُدُث لِلنَّـاِس أَقِْضيَـٌة لِـَم يُْحِدثُـوَن« )1( ، كـم 

نسـبها له أبـو األصبغ عيـىس بن سـهل، يف كتابه 

اإلعـام بنوازل األحـكام)2( .

وقـد طعـن ابن حـزم بهـذا األثـر، اعتقـادا منه أن 

يف هـذه املقولـة تغيـرياً ألحكام الـرشع ال ميكن 

البدعـة  ومميـت  السـنة  محيـي  عـن  يصـدر  أن 

الخليفـة العادل عمـر بن عبدالعزيـز فقال: »وأىت 

بعضهـم بعظيمـة فقـال إن عمـر بـن عبـد العزيز 

قـال يحـدث للنـاس أحـكام مبقـدار مـا أحدثـوا 

الفجـور«)3(.  من 

وليـس املقصـود بتغـري الزمـان االنتقال من سـنة 

إىل أخـرى، أو مـن عقد إىل آخـر، أو من قرن إىل 

آخـر، فليـس هـذا هـو املؤثـر، وإمنـا املقصـود 

تغريُّ اإلنسـان بتغـري الزمان، فاملقصود هنا فسـاد 

النـاس وتغـري أخـاق النـاس مـن الصـاح إىل 

الفسـاد، ومـن االسـتقامة إىل االنحـراف، ومـن 

األخـوة إىل األنانيـة، ومـن الرحمـة إىل القسـوة، 

)1( تبرة الحكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، 

ابن فرحون،209/2.

)2( ديـوان األحـكام الكرى:اإلعـام بنـوازل األحـكام 

وقَطـٍر مـن سـري الحـكَّام، أبـو األصبـغ عيىس بن سـهل 

بـن عبداللـه األسـدي الجيـاين، )املتـوىف 486هــ( ،  

1428هــ  تحقيـق يحيـى مـراد، دار الحديـث، القاهرة، 

1428هــ، 168.

)3( اإلحـكام يف أصـول األحـكام، أبـو محمـد عـيل بن 

أحمـد بـن سـعيد بن حـزم األندلـي القرطبـي الظاهري 

)املتـوىف: 456هــ(، تحقيق:  أحمد محمد شـاكر، قدم 

لـه: د. إحسـان عبـاس، دار اآلفـاق الجديـدة، بـريوت، 

بعدها. 109/6 ومـا 

تتغـري  أن  ينبغـي  أخاقهـم  تغـريت  إذا  فالنـاس 

الفتـوى واألحـكام لتتـمىش مـع هـذا التغري. 

فتغـري الزمـان أمـر مهـم، وهـو مـا جعـل علـمء 

الحنفيـة يقولـون عـن الخـاف بـني أيب يوسـف 

ومحمـد صاحبـْي أيب حنيفة وبني اإلمام مؤسـس 

املذهـب، وقـد خالفـاه يف نحـو ثلـث املذهب 

أو ثلثـْي املذهـب كـم قيـل، قالـوا: االختـاف 

هنـا اختاف عـر وزمان، وليـس اختاف حجة 

وبرهـان)4( . والريـب أن الرشيعـة اإلسـامية فيها 

سـعة ومجـال للحـكام ووالة األمـر السـتحداث 

ومعايـري  إجـراءات  و  شعيـة  وقوانـني  أنظمـة 

وقـرارات وتعليـمت ألجل دفع املفاسـد ورفعها 

أو تصحيـح املعامـات وتصويبهـا أو االحـرتاز 

واالحتيـاط للـآالت والغايـات،  قاالبن األزرق:  

)4(  ينظر:املبسـوط، محمـد بـن أحمـد بـن أيب سـهل 

دار  483هــ،،  )املتـوىف:  الرخـي  األمئـة  شـمس 

 /8 1414هــ-1993م،  )د.ط(،  بـريوت،   – املعرفـة 

وحاشـية  الدقائـق  كنـز  شح  الحقائـق  تبيـني   ،178

، عثـمن بـن عـيل بـن محجـن البارعـي، فخـر  ـلِْبيِّ الشِّ

الديـن الزيلعي الحنفـي )املتوىف: 743 هـ(، الحاشـية: 

شـهاب الديـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن يونس 

 1021 )املتـوىف:  ـلِْبيُّ  الشِّ يونـس  بـن  إسـمعيل  بـن 

هــ(، املطبعة الكـرى األمريية - بـوالق، القاهرة، ط/1، 

1313 هــ، 1/ 43. البحـر الرائـق شح كنـز الدقائـق، 

زيـن الدين بـن إبراهيم بـن محمد، املعـروف بابن نجيم 

املـري )املتـوىف: 970هــ(ويف آخـره: تكملـة البحر 

الرائـق ملحمـد بـن حسـني بـن عـيل الطـوري الحنفـي 

القـادري )ت بعـد 1138 هــ(، دار الكتـاب اإلسـامي، 

 .229/6 )د.ت(  ط/2، 
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إن التَّوسـَعة بَهـا عـىل الُْحـكَّام اَل تْختَلـف َدلِيـل 

مرشوعيتهـا بـل ُهـَو َشـاهد لََهـا ِبااِلْعِتبَـاِر عـىل 

أوضـح داَللَـة َوبَينَهـا الَْقـرَايِفّ مـن ُوُجـوه يَْكِفـي 

ِمْنَهـا اثَْنـان، أَحدهـَم: أَن الْفسـاد الُْمْنتَـرِش بعـد 

الَْعـْر األول ُموجـب الْخِتـَاف الحكـم لَِكـن 

دفعـا  ِبالُْكلِّيَّـِة  ع  ْ الـرشَّ َعـن  يخـرج  اَل  ِبَحيْـُث 

ر َوالْفسـاد. قلـت َوُهـَو قَـول عمر بـن عبد  َ للـرضَّ

الَْعِزيـز t: تحـدث للنَّـاس أقضية ِبقدر َمـا أَْحَدثُوا 

َوأَْحـَكام  الّديـن:  ـيْخ عـز  الشَّ زَاد  الُْفُجـور،  مـن 

ـيِّئَات واملعامـات  السَّ َمـا يحدثُـوَن مـن  ِبقـدر 

واالحتياطـات. قَـاَل َوِهـي عـىل القوانـني األول 

َدْت َومل تكن ِفيَم سـلف  غـري أَن اأْلَْسـبَاب تََجـدَّ
قَـاَل الْمقـري: فَـِإذا وجـدت َوجـب اْعِتبَارَهـا)1(.    

   و حاصـل األمـر أن ثبـوت نسـبة هـذا األثـر 

للخليفـة الَْعـاِدل عمـر بـن عبـد الَْعِزيز  واشـتهار 

بهـا   والعمـل  بالقبـول  تلقيهـا  و  إليـه  نسـبتها 

نسـبة  صـواب  يرجـح  مـم  األمـه  علـمء  مـن 

هـذه املقولـة لعمـر بـن عبدالعزيـز، مـع ذلـك 

وألغـراض هـذا البحـث؛ األهـم هـو اسـتخدام  

الخليفـة الَْعـاِدل عمـر بن عبـد الَْعِزيـز رحمه الله 

تعـاىل لهـذه القاعـدة وبهـذا املعنى يف سياسـته 

لألمـة وإدارتـه للدولـة، وهـو مـا ظهـر ثبوتـه عنه 

الفقهـاء واملؤرخـون وتلقـاه علـمء  نقلـه  فيـم 

)1( بدائـع السـلك يف طبائـع امللـك، محمـد بـن عـيل 

بـن محمـد األصبحـي األندلـي، أبـو عبد الله، شـمس 

896هــ(،  )املتـوىف:  األزرق  ابـن  الغرناطـي  الديـن 

تحقيق: د. عيل سـامي النشـار، وزارة اإلعـام – العراق، 

ط/1، )د.ت( ،295ومـا بعدهـا .

. بالقبـول)2(  األمـة 

املبحث الثاين

السياسة الرشعية يف سّن األنظمة 
عند الخليفة عمر عبدالعزيز

بـن  عمـر  العـادل  الراشـد  الخليفـة  قاعـدة  ان 

عبدالعزيـز، تظهـر أن الفقه اإلسـامي ليس مجرد 

بـني  العاقـات  بتنسـيق  تُعنـى  تنظيميـة  قواعـد 

األفـراد واملجتمـع أو بـني الحاكـم واملحكـوم 

ومـا إىل ذلـك من أمـور، بل إن السياسـة الرشعية 

التـي تـأيت األنظمـة عـىل وفقهـا هـي قبـل ذلك 

بإطاقهـا  للمصالـح  لاحتيـاط  تقوميـي  فقـه 

و  وتكثريهـا  نقـص  أي  مـن  عليهـا  واملحافظـة 

املفاسـد بتقييدهـا بالـدرء أو رفعهـا أو تقليلهـا، 

وذلـك فـق منظومـة قواعـد وضوابـط تـم تلقيهـا 

مـن مصـدر ُموَحـى وواقـعٍ مجـرَّب بحيث يسـري 

قـد  اإلسـامية  فالرشيعـة  النقـل،  وفـق  العقـل 

انتظمـت حقوقـاً ال وجـود لهـا يف القانـون)3(. 

املطلــب األول: جلــب املصالــح وســّن 	 

األنظمــة: 

وإبقاؤهـا  الجلـب  املصالـح  يف  األصـل   ان 

تقييـد  األنظمـة  يف  واألصـل  إطاقهـا،  عـىل 

مـا تدخـل عليـه، واألنظمـة أحـد أهـم وسـائل 

)2(  الطرق الحكمية يف السياسة الرشعية، 305 .

)3(  ينظر:الحـق ومدى سـلطان الدولة يف تقييده، فتحي 

الدريني، مؤسسة الرسالة،ط/1، 1417هــ ،138، 

ASA
Highlight

ASA
Highlight

ASA
Highlight

ASA
Highlight

ASA
Highlight



»سياسة عمر بن عبدالعزيز يف سن األنظمة قاعدة تحدث للناس أقضية ..«

................................................................... أ.م.د.مهند سعد قاسم |      453

الضبـط االجتمعـي، وجميعهـا يـؤدي إىل تقييد 

الحريـات، وال يصـح تقييـد حريـات النـاس إذا 

تعلقـت باملصالـح املعتـرة شعـاً إالَّ إذا قابـل 

ذلـك تحصيـل مصلحـة معتـرة أكـر بعـد امتناع 

إمـكان الجمـع بينهـم، فاألصـل أن ال يرجح بني 

املصالـح إال عنـد امتنـاع إمكانيـة الجمـع بينهم 

،ثـم بعـد ذلـك كلـه يشـرتط أن يحقـق إدخـال 

النظـام عـىل املصالـح مزيـداً مـن اإلفـادة منهـا 

وبكفـاءة وفاعليـة أكـر، فاألصـل أن ال يـزاد يف 

تقييـد الحريـات عـن القـدر الـازم؛ ألن الحاجة 

تنـزل منزلـة الـرضورة، والـرضورة تقـدر بقدرهـا 

وتاحـظ عنـد حلـول دواعيهـا.

وتأسيسـاً عـىل مـا تقـدم: فـإن رفـع الحـرج عـن 

النـاس والتيسـري عليهم يتطلـب تقليـل األنظمة. 

و تقليـل األنظمـة يتطلـب أن تكـون ذات كفـاءة 

وفاعليـة مرتفعـة. والكفـاءة والفاعليـة املرتفعـة 

للنظـام تتطلـب وضـع إجـراءات إداريـة سـليمة 

لتنفيـذ النظام. واإلجراءات السـليمة تتطلب سـّن 

النظـام وفـق ضوابـط واعتبـارات تكفـل تحقيـق 

وأعـىل  الحـرج  مـن  قـدر  بأقـل  منـه  املقصـود 

كفـاءة وفاعليـة ممكنـة.

وملـا كان األصـل يف مصالـح النـاس أن تحصل 

تركهـا  فاألفضـل  بهـا،  خـاص  نظـام  سـّن  دون 

عـىل سـعتها دون تقييـد. فالحكمـة مـن التقليـل 

موضـوع  الترشيـع  أن  يف  تكمـن  القوانـني  مـن 

مصالحهـم  الناس،وتحقيـق  حاجـات  لسـد 

الحاجـات  هـذه  حـدود  يف  يكـون  أن  فينبغـي 

واملصالح،ويـرتك مـا عـداه لألصـل العـام وهـو 

اإلباحـة)1(؛ فـأي مصلحـة معترة يأيت بهـا الناس 

أن  م  للمنظِـّ وليـس  لهـم،  هـي  بطريـق مـرشوع 

فيهـا إالَّ يف حالتـني: يتدخـل 

الحالـة األوىل: يف حالـة الفـراغ النظامـي: وهي 

أن تكـون مصلحـة وال ميكن تحصيلهـا إالَّ بنظام 

لتحصيلهـا  نظـام  لهـا  يوضـع  فهـذه  تنظيـم،  أو 

التـي  العامـة  للمصلحـة  واالحتيـاط  وضبطهـا. 

هـي قطب الرحى ألحـكام السياسـة الرشعية، قد 

تقتـي مـن ويل األمر التدخل يف شـؤون العامة 

يف كل ظـرف يغلـب عىل الظن فـوات املصلحة 

التدخل)2(. بعـدم 

احتياطـاً  نظـام  سـّن  تـرك  عـىل  األمثلـة  ومـن 

ملصلحـة إطـاق الحريـات املرشوعـة :امتنـاع 

الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص مـن التسـعري، َعـْن أَنَـِس بْـِن َمالِـٍك 

ـْعُر ِبالَْمِديَنـِة َعـىَل َعْهِد رَُسـوِل اللَِّه  قَـاَل َغـَا السِّ

ْر  ـْعُر َسـعِّ ملسو هيلع هللا ىلص فََقـاَل النَّـاُس يَا رَُسـوَل اللَِّه َغَا السِّ

ُر  َه ُهَو الُْمَسـعِّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اللَـّ لََنـا فََقـاَل رَُسـوُل اللَـّ

الَْقاِبُض الْبَاِسـُط الـرَّزَّاُق إِينِّ أَلَرُْجـو أَْن أَلَْقى اللََّه 

عزوجـل َولَيْـَس أََحـٌد ِمْنُكـْم يَطْلُبُِنـي مِبَظْلََمٍة يِف 

النبـوي املذكـور يـدل  َمـاٍل«)3( والنـص  َواَل  َدٍم 

)1( ينظـر: نظـام الحكـم واإلدارة يف الدولـة اإلسـامية، 

مـر،  اإلسـامية،  الدراسـات  معهـد  شيـف،  عمـر 

. ،1411هـــ، ص75  القاهـرة 

)2( الحـق ومـدى سـلطان الدولـة يف تقييـده، الدريني، 

ص174.

)3( مسـند اإلمـام أحمد بن حنبل، أبو عبـد الله أحمد بن 

محمـد بـن حنبل بـن هال بن أسـد الشـيباين )املتوىف: 

- عـادل مرشـد،  األرنـؤوط  241هــ( تحقيـق: شـعيب 

وآخـرون، إشاف: د عبـد اللـه بن عبد املحسـن الرتيك،  
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عـىل أن الرشيعـة اإلسـامية تحـرص يف مجـال 

التجـارة أن تطلـق الحريـة للسـوق، وتدع السـلع 

فيهـا للقوانـني الطبيعيـة تـؤدي فيها دورهـا، وفقاً 

للعـرض والطلـب. والرسـول الكريـم ملسو هيلع هللا ىلص يعلـن 

األفـراد:  حريـة  يف  التدخـل  أن  الحديـث  بهـذا 

منتجـني  وتجـاراً ومسـتهلكني – بغـري ضورة - 

مظلمـة، يحـب أن يلقـى ربه بريئـاً مـن تبعتها)1(، 

ألجـل ذلك حاسـب الفـاروق عمر بـن الخطاب 

t نفسـه يف منـع حاطب البيع يف السـوق بالسـعر 

برقـم  الرسـالة، ط/1، 1421 هــ - 2001 م،  مؤسسـة 

)14058( 445/21، الجامـع الكبـري - سـنن الرتمـذي، 

محمـد بـن عيـىس بـن َسـْورة بـن مـوىس بـن الضحاك، 

279هـ(،تحقيـق:  )املتـوىف:  عيـىس  أبـو  الرتمـذي، 

بشـار عـواد معـروف، دار الغـرب اإلسـامي – بـريوت، 

1998 م، أَبْـَواُب الْبُيُـوِع َعـْن رَُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، بَـاُب َمـا 

َجـاَء يِف التَّْسـِعريِ، برقـم )1314(596/2، وقـال: َهـَذا 

َحِديـٌث َحَسـٌن َصِحيـٌح. وحـس إسـناده ابـن حجر يف: 

التلخيـص الحبـري يف تخريـج أحاديـث الرافعـي الكبري، 

أبـو الفضـل أحمـد بـن عـيل بـن محمـد بـن أحمـد بن 

الكتـب  دار  852هــ(،  )املتـوىف:  العسـقاين  حجـر 

العلميـة، ط/1، 1419هــ. 1989م، برقـم)1158( 3/ 

36، والسـخاوي يف: املقاصـد الحسـنة يف بيـان كثـري 

مـن األحاديـث املشـتهرة عـىل األلسـنة، شـمس الديـن 

أبـو الخري محمـد بن عبـد الرحمن بن محمد السـخاوي 

)املتـوىف: 902هــ(، تحقيـق: محمـد عثمن الخشـت، 

 - هــ   1405 ط/1،  بـريوت،   – العـريب  الكتـاب  دار 

1985م،719.

اإلسـامية،  الرشيعـة  واملرونـة يف  السـعة  عوامـل   )1(

يوسـف القرضـاوي ، اللجنـة االستشـارية العليـا للعمـل 

اإلسـامية،  الرشيعـة  أحـكام  تطبيـق  اسـتكمل  عـىل 

بعدهـا. 2002م،58ومـا  الكويـت، 

الـذي يـراه، ثُـمَّ أىََت َحاِطبًـا يِف َدارِِه فََقاَل لَـُه: »إِنَّ 

َـا  ِذي قُلْـُت لَيْـَس ِبَعزَْمـٍة ِمنِّـي، َواَل قََضـاٍء، إمِنَّ الَـّ

ٌء أَرَْدُت ِبـِه الَْخـرْيَ أِلَْهـِل الْبَلَـِد، فََحيْـُث  ُهـَو يَشْ

ِشـئَْت فَِبـْع، وَكَيَْف ِشـئَْت فَِبـْع«)2( .

ووجه الداللة:	 

أن أمري املؤمنني عمر ريض الله عنه قد سعر لحاطب 

داره، حاطـب  والتزام  باملصلحة،  ذلك   معلاً 

جواز  عىل  داللة  فيه  عمر،  عىل  إنكاره  وعدم 

التسعري،  ألن الناس مسلطون عىل أموالهم ليس 

ألحد أن يأخذها أو شيئاً منها بغري طيب أنفسهم إال 

يف املواضع التي تلزمهم، وهذا ليس منها)3(.

ويف املقابـل  يرى الفقهاء انـه يتحول الحكم من 

املنـع إىل الوجوب متى ظهر الظلـم واالحتكار، 

وتحكـم األقويـاء يف الضعفـاء، وسـيطرة قلة من 

األفـراد الجشـعني عـىل األسـواق والسـلع، فهنـا 

يجـوز التسـعري وقـد يجب عـىل ويّل األمر سـّن 

نظـام تسـعري حميـة للضعيف من القـوي)4(.  

)2( السـنن الكـرى، أحمـد بـن الحسـني بـن عـيل بـن 

ْوِجـردي الخراسـاين، أبـو بكـر البيهقـي  مـوىس الُخْرَ

)املتـوىف: 458هــ(، تحقيـق: محمـد عبد القـادر عطا، 

دار الكتـب العلميـة، بريوت – لبنـان، ط/3، 1424 هـ - 

برقـم) 11146( 48/6. 2003 م، 

سـعيد  بـن  التسـعري، أحمد  أحـكام  يف  التيسـري   )3(

املجيلـدي الرشكـة الوطنيـة للنـرش والتوزيـع، الجزائـر، 

. بعدهـا  ومـا  ص50  )د.ط،د.ت( 

الصنائـع يف ترتيـب الرشائـع، عـاء  بدائـع  ينظـر:   )4(

الديـن، أبو بكر بن مسـعود بـن أحمد الكاسـاين الحنفي 

)املتوىف: 587هــ ،دار الكتب العلمية، ط/2، 1406هـ 

- 1986م، 129/5، االختيـار لتعليـل املختـار، عبد الله 
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أن جلـب املصلحـة  الثانيـة: يف حالـة  الحالـة 
 

يفـي إىل مفسـدة مسـاوية أو أكـر: فـا بـد أن 

يتدخـل النظـام ويوقـف العمـل بهـذه املصلحة 

إذا أفضـت غالبـاً إىل مفسـدة مسـاوية أو أكـر ال 

ألنهـا مصلحـة، وإمنـا لرفـع  املفسـدة املرتتبـة 

جلبها. عـىل 

ومـن األمثلـة عـىل ذلك منـع عمر بـن عبدالعزيز 

املسـؤولني يف الحكومـة مـن األعـمل التجارية 

الخليفـة  كتـاب  يف  جـاء  سـلطانهم،  نطـاق  يف 

العـادل عمـر بـن عبدالعزيـز – رحمه اللـه – إىل 

عملـه قولـه: »ونـرى أن ال يتَّجر إمام يف سـلطانه 

الـذي هـو عليـه فـإن األمـري متـى يتَّجـر يسـتأثر 

بـن محمود بـن مودود املوصـيل البلدحي، مجـد الدين 

أبـو الفضـل الحنفي )املتوىف: 683هــ(، مطبعة الحلبي 

- القاهـرة، 1356 هــ - 1937 م،4/ 161، البنايـة شح 

الهدايـة، أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد بـن مـوىس بن 

أحمـد بـن حسـني الغيتـاىب الحنفـى بـدر الديـن العينى 

بـريوت،   - العلميـة  الكتـب  دار  855هــ(،  )املتـوىف: 

لبنـان، ط/1، 1420 هــ - 2000 م، 217/12، القوانني 

القاسـم،  أبـو  املالكيـة،  مذهـب  تلخيـص  الفقهيـة يف 

محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد اللـه، ابـن جزي 

الكلبـي الغرناطـي )املتـوىف: 741هــ(، حققـه وعلـق 

عليـه: ماجـد الحمـوي، دار ابـن حـزم ،بـريوت، لبنـان، 

ط/1، 1434هـــ ــ 2013م، :ص169، الحاوي الكبري 

يف فقـه مذهـب اإلمـام الشـافعي وهـو شح مختـر 

املـزين، أبـو الحسـن عـيل بـن محمـد بـن محمـد بـن 

حبيب البري البغدادي، الشـهري باملـاوردي )املتوىف: 

450هــ(، تحقيـق:  عـيل محمـد معوض - عـادل أحمد 

عبـد املوجـود، دار الكتـب العلميـة، بـريوت – لبنـان، 

ط/1، 1419 هــ -1999 م، 5/ 407.

ويصيـب أمـوراً فيهـا عنـت وإن حـرص عـىل أن 

ال يفعـل«)1( وبذلـك يكـون عمـر بـن عبدالعزيـز 

قـد جعـل لتجـارة املسـؤولني ضابطـاً يعـرف به 

متـى يحـق لـه العمـل يف التجـارة  ومتـى ال يحق 

لـه ذلـك، والضابط هو قولـه : »ال يتَّجـر إمام يف 

 سـلطانه الـذي هـو عليـه«، ومـا ذاك إال أن االمري 

يف سـلطانه مظنة أن يحـاىب يف تطبيق األنظمة أو 

 تسـيري األعـمل، فلو خالـف األنظمة  فسـيجتهد 

لـه يف مخـرج نظامـي ليصـري املمنوع مسـموحاً 

وإن بغـري طلـب منه، وقـس عىل ذلـك، ومفهوم 

سـلطانه  غـري  األمـري  يف  تجـارة  أن  املخالفـة 

كذلـك  والحـال  فهـو  ممنوعـة،  غـري  مرشوعـة 

كغـريه مـن النـاس ال يحـاىب يف تطبيـق األنظمـة 

أو تسـري  األعـمل.

 وعنـد تدبـر األمـر يف الحالتـني نجـد أن األنظمة 

مل تدخـل عـىل املصالـح نفسـها، وإمنـا دخلت 

و  املصالـح  تفويـت  األوىل:  مفسـدتني:  عـىل 

تعطيلهـا. الثانيـة: التذرع باملصلحـة املؤدي إىل 

مفسـدة. وهذا يعنـي أن األصـل يف األنظمة عدم 

الدخـول عـىل املصالـح ال يـزال مطـرداً، وأن ما 

يعتقـده بعـض النـاس أن األنظمـة تدخل إلنشـاء 

املصالـح ابتـداًء هـو يف الحقيقـة يعـود إىل رفع 

)1( سـرية عمـر بن عبـد العزيز عىل مـا رواه اإلمام مالك 

بـن أنـس وأصحابـه ، عبـد اللـه بـن عبـد الحكـم ، ص 

78 - 83، الخليفـة الراشـد واملصلـح الكبـري عمـر بـن 

عبـد العزيـز ريض اللـه عنه ومعـامل التجديـد واإلصاح 

الراشـدي عـىل منهـاج النبـوة، د. عـيل محمـد محمـد 

الّصـايب، ص58.
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إحـدى هاتـني املفسـدتني أو كلتيهـم معاً.

املطلب الثاين: درء املفاسد وسّن األنظمة:	 

األنظمة  يف  واألصل  الدرء  املفاسد  يف  األصل 

أنها تقييد ما تدخل عليه ،وهذا يتفق مع أن األصل 

األنظمة  وسّن  املفاسد  فدرء  لذا  املفاسد؛  تقييد 

أن  األنظمة  سّن  يف  األصل  فيكون  متكامان، 

من  املفاسد  درء  وطرق  املفاسد،  لدرء  تكون 

حيث السعة والضيق هناك ثاث سياسات متعلقة 

مبحل سّن األنظمة وبتوقيتها ومقدارها :

1. السياسـة املتعلقة مبحل النظام: وهي سياسـة 

املفاسـد:  بإحـداث  األنظمـة  إحـداث  تقييـد 

األصـل عـدم سـّن األنظمـة يف املصالـح، فـا 

تدخـل األنظمة عـىل املصلحة إال لرفع مفسـدة، 

وليـس ألجل أنهـا مصلحـة، وإمنا ألجـل تعلقها 

مبفسـدة، فاألنظمـة ال تدخـل يف املصالـح إال 

لـدرء املفسـدة املتعلقة بها أو رفعها؛  وقد أشـار 

الطاهـر بـن عاشـور إىل تلـك املعـاين  بقولـه: 

تغيـري  للترشيـع مقامـني: األول:  أن  »والتحقيـق 

الفاسـدة وإعـان فسـادها وهـذا هـو  األحـوال 

ُ َولِـىُّ  املقـام املشـار إليـه بقولـه عزوجـل: حمس ٱللَّ

لَُمِٰت إِلَـى ٱلنُّورِۖ  َِّذيـَن َءاَمُنـواْ ُيۡخرُِجُهـم ّمِـَن ٱلظُّ ٱل
ـٰـُغوُت ُيۡخرُِجوَنُهم  ۡولَِيآؤُُهُم ٱلطَّ

َ
َِّذيـَن َكَفـُرٓواْ أ َوٱل

ارِۖ  ۡصَحُٰب ٱلنَّ
َ
ئَِك أ ْولَـٓـٰ

ُ
لَُمٰـِتۗ أ ّمَِن ٱلنُّـورِ إِلَى ٱلظُّ

ُهـۡم فِيَهـا َخٰلِـُدوَن ٢٥٧ىجس حجسالَبَقـَرة الآيـة خمتجمتجحتجحس  وبقولـه 
ُ َمـِن ٱتََّبـَع رِۡضَوٰنَـُهۥ  عزوجـل حمس َيۡهـِدي بِـهِ ٱللَّ

لَُمٰـِت إِلَى ٱلنُّورِ  ـَلِٰم َوُيۡخرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ ُسـُبَل ٱلسَّ
ۡسـَتقِيٖم ١٦ىجس حجسالَمائـِـَدة  بِإِۡذنِهِۦ َوَيۡهِديِهۡم إِلَٰى ِصَرٰٖط مُّ
الآيـة حمتجحتجحس ، والتغيـري قـد يكون إىل شـدة عىل الناس 

رعيـاً لصاحهـم، وقـد يكون إىل تخفيـف إبطاالً 

   .)1 لغلوهم»)

2. السياسـة املتعلقة بتوقيت سـّن األنظمة: وهي 

سياسـة تربـط توقيـت إحـداث األنظمـة بتوقيت 

عنـد  الحكـم  بيـان  األصـل  املفاسـد:  حـدوث 

أول الحاجـة إليـه ،ويقـاس عـىل ذلـك إحـداث 

األقضيـة يكـون عنـد أول الحاجة إليهـا، وكذلك 

وأول  إليهـا،  الحاجـة  أول  عنـد  تسـّن  األنظمـة 

الحاجـة تعـرف بحـدوث الفجـور أو مبقدماتـه 

املفاسـد  لـدرء  األنظمـة  تسـّن  فقـط  ،فعندهـا 

ورفعهـا وذلـك احتياطـاً لسـعة الرشيعـة ورفًعـا 

للحـرج عـىل النـاس ،فـا يـزاد يف وقـت تقييـد 

املباحـات أو الحريـات املرشوعـة للنـاس عـن 

الوقـت الـازم لذلـك، فاألصـل توسـيع النطـاق 

للحريـات  والزمنـي  للمباحـات  املوضوعـي 

املرشوعـة قـدر اإلمـكان.

التـي  األنظمـة  مبقـدار  املتعلقـة  السياسـة   .3

تسـّن: وهي سياسـة االقتصار يف مقـدار األنظمة 

لـدرء  الصالـح  األدىن  الحـد  عـىل  املحدثـة 

املفاسـد أو رفعهـا أو تخفيفهـا الحادثـة: تقييـد 

اسـتحداث األقضيـة عـىل قـدر حـدوث الفجور 

يضبـط مقـدار األقضيـة ويقـاس عليهـا األنظمـة 

مبقـدار املفاسـد الحادثـة، فا يزاد عـن املقدار 

الـكايف لـدرء ورفـع املفسـدة التـي سـّن النظـام 

ألجلهـا، ومبراعـاة مقتى هذه القاعـدة للخليفة 

عمـر بـن عبـد العزيـز يكـون قـد تحقـق مقصـٌد 

)1( مقاصد الرشيعة اإلسامية، 102.
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إدارٌي يتعلـق بكفـاءة األنظمة ،وهـو تدبري األمور 

بأقـل قدر مـن األنظمـة ،األمر الـذي يكفل أعىل 

النـاس؛  عـىل  التيسـري  و  الحريـات،  مـن  قـدر 

أي  األنظمـة،  لكميـة  األمثـل  الحـد  هـذا  ويعـد 

ليـس بالحـد األدىن الذي يقـع دونه فـراغ نظامي 

وليـس بالحـد األعـىل الـذي يقـع فوقـه تضييـق 

الناس. عـىل 

ومحصلـة مـا تقـدم بيانـه هـو: أن اإلصـالح بأقل 

قـدر من األنظمة هو من مقاصد السياسـة الرشعية 

يف سـّن األنظمة، فباسـتقراء الواقـع والوقائع نجد 

أن نسـبة األنظمـة للحريات املرشوعة هي نسـبة 

الكبـري القـوي للضعيـف الصغـري؛ واألصـل يف 

ـف  يضعَّ ال  أن  والضعيـف  يقـوَّى  ال  أن  القـوي 

ــَر«،  قياسـاً عـىل قاعـدة: أن »املــَُكـبَّــَر ال يٌَكبَـّ

مبعنـى أن األنظمـة أمـر كبـري يف أصله فـا نزيد 

ــر  يف تكبريها. وقياسـاً عىل قاعدة: أن »املــَُصغَّ

ــر » مبعنـى أن حريـات النـاس يف هـذا  ال يُـَصغَّ

الزمـن ضاقـت وصغـرت فـا نزيـد مـن صغارها 

باألنظمـة  وتقييدهـا  تضييقهـا  يف  نبالـغ  وال 

اسـتفاد  لغويتـان  القاعدتـان  وهاتـان  الكثـرية، 
منهـم الفقهـاء وأجرياها يف اسـتنباط األحكام)1(

ومقتى هاتني القاعدتني اللغويتني، املــَُكـبَّــَر 

ــر، يـدور مـع  ــر ال يُـَصغَّ ــَر و املــَُصغَّ ال يٌَكبَـّ

حقيقـًة و معنـى تقديـر األمـر بقدره املناسـب، و 

األشـباه   ،224/1 للرخـي،  املبسـوط  ينظـر:   )1(

الديـن  بكـر، جـال  أيب  بـن  الرحمـن  عبـد  والنظائـر، 

العلميـة،  الكتـب  دار  )املتـوىف: 911هــ(،  السـيوطي 

248 1990م،   - 1411هــ  ط/1، 

هـو املعنى املقصـود بقول الخليفـة العادل عمر 

بـن عبدالعزيـز – رحمـه اللـه -: »بقدر مـا«، وقد 

حـرص الخليفة عمر بـن عبدالعزيـز – رحمه الله 

– عـىل إطـاق الحريـات املرشوعـة يف عهـده، 

ومنهـا عىل سـبيل املثـال ال الحر حريـة الفكر 

مـن حيـث الـرأي والتعبري فقـد أتاح لـكل متظلم 

أن يشـكو مـن ظلمـه وأطلـق للكلمـة حريتهـا، 

وتـرك للناس حريـة أن يقول كلٌّ مـا يريد وقد عر 

عـن هذا القاسـم بـن محمد بن أيب بكـر الصديق 

بقولـه: »اليـوم ينطـق كل من كان ال ينطـق« إذ مل 

الـرشع)2(.  يخالف 

بن  عمر  أطلق  الشخصية،  الحرية  مجال  ويف 

التنقل  حرية  للناس   – الله  رحمه   – عبدالعزيز 

وفتح باب الهجرة ملن يريد ومن انتقل من البادية 

العدو  لقتال  سافر  ومن  هجرته  دار  للحاضة 

عليهم)3(.  الله  أفاء  فيم  املهاجرين  أسوة  فله 

عمر  أطلق  الكسب،  و  التجارة  مجال حرية  ويف 

)2( الطبقـات الكـرى، أبو عبـد الله محمد بن سـعد بن 

منيـع الهاشـمي بالـوالء، البـري، البغـدادي املعروف 

بابـن سـعد )املتـوىف: 230هــ(، تحقيـق: محمـد عبـد 

القـادر عطا، دار الكتب العلميـة – بريوت، ط/1، 1410 

واملصلـح  الراشـد  الخليفـة   ،344/5 1990م،   - هــ 

ومعـامل  عنـه  اللـه  ريض  عبدالعزيـز  بـن  عمـر  الكبـري 

التجديـد واإلصـاح الراشـدي عـىل منهـاج النبـوة، ،د. 

الّصـايب، 62 .

)3( ينظـر: سـرية عمـر بـن عبدالعزيز البـن الحكم،79، 

الخليفـة الراشـد واملصلـح الكبـري عمـر بـن عبدالعزيز 

ريض اللـه عنـه ومعـامل التجديـد واإلصـاح الراشـدي 

عـىل منهـاج النبـوة، ،د. الّصـايب، 63 .
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يبتغوا  أن  للناس   – الله  رحمه   – عبدالعزيز  بن 

بأموالهم يف الر والبحر ال مينعون وال يحبسون، 

فأذن أن يتجر فيه من يشاء، ورأى أن ال يحال بني 

سخرهم  فالله  والبحر  الر  وبني  الناس  من  أحد 

جميعاً لعباده يبتغون فيهم من فضله، وكان عمر 

بن عبدالعزيز – رحمه الله –   يتعجب كيف يحال 

بني عباد الله وبني معايشهم)1(. 

الحقـوق  رد  يف  السياسـة  هـذه  أمثـرت  ولقـد 

عليهـم  والتيسـري  النـاس  عـن  الحـرج  رفـع  و 

فتوفـرت لديهـم حوافز العمـل واإلنتـاج، وزالت 

العوائـق التـي تحـول دون ذلـك، فارتفـع الدخل 

واتسـعت  التجـارة  وازدهـرت  الفقـر  واضمحـل 

االقتصـاد  فازدهـر  الدخـل  املتوسـطة  الطبقـة 

الدولـة. وطأمنـت  املجتمـع  واسـتقر 

الغالبـة ،وجـلُّ إصاحـات  السـمة  كانـت  وقـد 

الخليفـة العـادل عمـر بـن عبـد العزيـز يف تقليل 

والسياسـات  والتنظيـمت  األنظمـة  وتخفيـف 

واإلجـراءات والقـرارات قـدر اإلمـكان، وذلـك 

بإلغـاء كل الترفـات الحكوميـة إذا ترتـب عليها 

مخالفـة شعيـة أو مشـقة أو حـرج عـىل الناس. 

فألغـى جميـع األنظمـة والسياسـات التـي تقيـد 

جميـع  وألغـى  والتنقـل،  التجـارة  مـن  ومتنـع 

األنظمـة والسياسـات التـي تؤخـذ بهـا األمـوال 

مـن الرعيـة دون ضورة أو حاجـة أو كانت تؤخذ 

منهـم بغـري حـق،  فقال - يرحمـه اللـه -: »إن الله 

جـلَّ ثنـاؤه بعـث محمـداً ملسو هيلع هللا ىلص  داعياً إىل اإلسـام 

)1( املصدر نفسه ،63 وما بعدها .

اإلنفـاق  يف  معيـاره  وكان  جابيـا«)2(،  يبعثـه  ومل 

املنفعـة املتحققـة ألفـراد النـاس، فقـال: » إين 

أكـره أن أخرج من أموال املسـلمني ماال ينتفعون 

بـه«)3(، ووسـع عـىل النـاس يف تعاماتهـم مـع 

الـوالة و عـمل الدولـة بـرد املظـامل دون إخال 

يف قـدرة الـوالة وعـمل الدولـة بالقيـام مبهامهم 

املنوطـة بهـم، فكتب إىل وايل املدينـة أيب بكر: 

»أن اسـترئ الدواويـن فانظـر إىل كل جور جاره 

مـن قبـيل مـن حـق مسـلم أو معاهـد فـرده عليه 

فـإن كان أهل تلـك املظلمة قد ماتـوا فادفعه إىل 

ورثتهـم«)4(، وجعـل رد املظـامل و توزيـع املنـح 

والعطـاءات عـىل املحتاجـني الشـغل الشـاغل 

للـوالة و جعـل مقيـاس األداء فيهـا الرعة وعدم 

اليمـن وقـد كان يكـر  املركزيـة فكتـب لـوايل 

الكتابـة إىل عمـر بـن عبدالعزيـز يف رد املظـامل 

فأرسـل  وكأنـه يخـاف مـن تحمـل املسـؤولية، 

لـه عمـر: »فـإين أكتـب إليـك آمـرك أن تـرد عىل 

املسـلمني مظاملهـم فرتاجعنـي وال تعـرف بعـد 

املسـافة مـا بينـي وبينـك .. فانظـر أن تـرد عـىل 

)2( الخـراج، أبو يوسـف يعقـوب بن إبراهيـم بن حبيب 

)املتـوىف: 182هــ(،  بـن حبتـة األنصـاري  بـن سـعد 

تحقيـق: طـه عبـد الـرءوف سـعد، سـعد حسـن محمد، 

املكتبـة األزهرية للـرتاث، 131، الطبقـات الكرى البن 

سـعد، 283/5.

)3( حيـاة الحيـوان الكرى، محمد بن مـوىس بن عيىس 

بـن عـيل الدمـريي، أبـو البقـاء، كـمل الديـن الشـافعي 

)املتوىف: 808هــ(، دار الكتب العلميـة، بريوت،ط/2، 

1424 هـ، 72/1

)4( الطبقات الكرى البن سعد، 252/5.
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أراد  تراجعنـي«)1(،  وال  مظاملهـم  املسـلمني 

الخليفـة العـادل أن يكـون رد املظـامل المركزيـة 

فيـه للتيسـري عـىل النـاس وتريـع رد املظـامل، 

وأن يتحمـل كل وال مسـئوليته كاملـة يف ذلـك، 

وكان يحاسـب الـوالة عـىل إلجـاء الناس للسـفر 

للخليفـة لـرد مظاملهـم، كـم يحاسـب الواقفني 

عـىل بابـه دون مظلمـة لـيك ال ينشـغل الخليفـة 

والعاملـون معـه مبـا ليـس فيـه نفـع للعامـة، فقد 

مـن  بابـه  الواقفـني عـىل  كـرة  فيـم سـبق  كان 

لهـم،  رد مظاملهـم  يسـألون  األمصـار  مختلـف 

فخطبهـم يومـاً فقـال: »يـا أيهـا النـاس الحقـوا 

ببادكـم فإين أنسـاكم عندي وأذكركـم ببادكم .. 

أال فمـن ظلمـه إمامه مظلمـة؛ فا إذن لـه عيلَّ – 

أي يدخـل عـىل الخليفـة دون اسـتئذان -، ومـن 

ال فـا أرينَّـه«)2(،، كـم احتـاط لرعايـة مصالـح 

الفقـراء مبنـع اسـتئثار األغنيـاء مبا تقدمـة الدولة 

مـن خدمـات اقتصاديـة وماليـة ملواطنيهـا فقال: 

»أال وإنـه ال دولـة بـني أغنيائكـم وال أثـرة عـىل 

فقرائكـم يف يشء من فيئكـم«. ومل يكتف بذلك 

بـل حـرص عـىل تحمـل الدولـة عـن املواطـن 

تكاليـف السـفر باإلضافـة إىل تخصيـص مكافئة 

لكل من تكلف وسـعى يف سـبيل إحيـاء الحقوق 

ورفـع املظامل، فقال: »أال وأميـا وارٍِد َورََد يف أمر 

يصلـح الله بـه خاصـاً أو عاماً من هـذا الدين فله 

)1( املصـدر نفسـه ،381/5، سـرية ومناقـب عمـر بـن 

عبـد العزيـز، ابـن الجـوزي، 97.

)2( سـرية عمـر بـن عبدالعزيـز البـن الحكم،36، سـرية 

ومناقـب عمـر بـن عبـد العزيـز، ابن الجـوزي،210

بـني مائـة دينـار إىل ثامثائـة دينـار عىل قـدر ما 

نـوى مـن الحسـنة وتجشـم مـن املشـقة0رحم 

اللـه امـرأ مل يتعاظـم سـفراً يحيـي اللـه بـه حقـاً 

ملـن وراءه«)3( هـذا باإلضافة إىل أمـره عمله ببناء 

اسـرتاحات عـىل طـرق السـفر فمـن مـر بهم من 

الرعيـة فلهـم ضيافـة يـوم وليلـة دون مقابـل مـع 

تعهـد دوابهـم، ومـن كان بـه علة فضيافـة يوميني 

وليلتـني، ومـن كان منقطعـاً فيقـوَّى مبـا يصل به 

إىل بلـده)4(.

لـه بإصاح الناس بالسنَّــة وعدم  و كان يأمـر عمَّ

تجاوزهـا إىل غريهـا؛ جاء يف رده عـىل عامله يف 

املوصـل يسـتأذنه بـرضب النـاس عـىل التهمـة 

وقـد كـرت فيهـا الرقـات، قـال عمـر: »خـذ 

النـاس بالبينـة ومـا جـرت عليـه السـنة، فـإن مل 

يصلحهـم الحـق، فـا صـاح لهـم«)5(.

)3( حليـة األوليـاء وطبقـات األصفيـاء، أبو نعيـم أحمد 

بـن عبـد اللـه بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن مـوىس بـن 

مهـران األصبهـاين )املتـوىف: 430هــ(، دار السـعادة - 

بجـوار محافظـة مـر، 1394هــ - 1974م، 5/ 292 

بعدها. ومـا 

)4( ينظـر: تاريـخ الطري تاريخ الرسـل وامللوك، وصلة 

تاريـخ الطـري، محمـد بـن جريـر بـن يزيد بـن كثري بن 

غالـب اآلميل، أبـو جعفر الطـري )املتـوىف: 310هـ(، 

القرطبـي،  سـعد  بـن  لعريـب  الطـري  تاريـخ  )صلـة 

املتـوىف: 369هـ(، دار الـرتاث – بريوت، ط/2، 1387 

.472/7 هـ، 

)5( تاريـخ الخلفـاء، عبـد الرحمـن بـن أيب بكـر، جال 

الديـن السـيوطي )املتـوىف: 911هـ(،تحقيـق: حمـدي 

الدمـرداش، مكتبـة نزار مصطفى البـاز، ط/1، 1425هـ-
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ومـم تقـدم ياحـظ أن جـلَّ إصاحـات الخليفة 

إطـاق  كانـت  عبدالعزيـز  بـن  عمـر  العـادل 

املصالـح وإلغاء كل تقييد زاد عـن الحد املقابل 

ملـا هو حـادث مـن فجـور أو شور ومخالفات؛ 

بقصـد رفـع الحـرج عن النـاس والتيسـري عليهم، 

وكان عمـر يـرح بقصـده يف أقضيتـه أحيانـاً، 

جـاء يف جوابـه لواليـه عـىل ديـوان دمشـق، قال 

عمـر: »إذا أتـاك هـذا فـا تعنِّت الناس وال تشـق 

عليهـم فإين ال أحب ذلـك«)1( األمـر الذي ترتب 

عليـه طـرح وإلغـاء وإيقـاف العمـل بالكثـري من 

األنظمـة والتنظيـمت والسياسـات واإلجـراءات 

والقـرارات السـابقة لعهـده امليمـون.

❊ ❊ ❊

2004م، ص239.

)1( طبقات ابن سعد ،380/5.

الخامتة

الحمـد لله يف البـدء والختام ، والصاة والسـام 

عـىل خـري اآلنام وعـىل آله وأصحابـه األعام. 

اشتمل  التي  واملطالب  املباحث  مراجعة  فبعد 

نتائجه  أهم  نستعرض  املتواضع،  البحث   عليها 

تقريرات  شكل  عىل  إليها  البحث  توصل  التي 

لوازم املقولة املأثورة  فرعية تستخرج من دراسة 

رحمه  عبدالعزيز  بن  عمر  العادل  الخليفة  عن 

من  أحدثوا  ما  بقدر  أقضية  للناس  »تحدث  الله: 

الفجور« عىل النحو اآليت: 

1. شـمول مقولة عمـر بن عبدالعزيز لسـائر أمور 

الدولـة والحكم ودخولها يف جميـع أبوب الفقه؛ 

فاألصل سياسـة الدنيا بالدين.

2. أن جـل إصاحـات الخليفـة العـادل عمر بن 

عبدالعزيـز  كانـت يف تقليـل وتخفيـف األنظمـة 

والتنظيمت والسياسـات واإلجـراءات والقرارات 

الترفـات  كل  بإلغـاء  ذلـك  و  اإلمـكان  قـدر 

أو  ترتـب عليهـا مخالفـة شعيـة  إذا  الحكوميـة 

مشـقه عـىل النـاس؛ فاألصـل رفـع الحـرج.

الدولـة  إدارة  تقتـي  الرشعيـة  السياسـة  أن   .3

بأقـل قدر مـن األنظمـة والتنظيمت والسياسـات 

والتعليـمت والقـرارات التـي من شـأنها التدخل 

مـن  شـكل  بـأي  تقييدهـم  أو  النـاس  حيـاة  يف 

األشـكال.

4. أن األصـل يف األنظمـة والتنظيـمت  تقييـد 

وضبـط مـا دخلـت عليـه، وهـذا يتعـارض مـع 
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الحريـات  و  املعتـرة  املصالـح  يف  األصـل 

تبقـى عـىل إطاقهـا دون  أن  املرشوعـة، وهـو 

دون ضبـط. بهـا  يسـمح  وأن  تقييـد 

5. أن االحتيـاط للمصالـح بإطاقهـا والسـمح 

بهـا هـو مقصـود سـّن األنظمـة األسـايس، و أن 

درء و رفـع وتقليل املفاسـد تابع وخـادم إلطاق 

مـم  الفائـدة  فتكثـري  بهـا؛  والسـمح  املصالـح 

إليه.  املصـري  يرجـح 

النمـط  عـىل  تـأيت  أن  األنظمـة  يف  األصـل   .6

التوفيقـي و العاجـي والتعويي وال يتحول إىل 

النمـط العقـايب إال لـرضورة أو حاجة تنـزل منزلة 

الـرضورة؛ فـا نكايـة يف الرشيعـة.

7. أن كميـة األنظمـة والتنظيمت تضبط بحسـب 

املقـدار الكايف لرفع املفاسـد والرشور الحادثة، 

وتقـدر بقدرها؛ فـم جاز للحاجة يقـدر بقدرها.

8. أن جميـع األنظمـة يف دولـة الرشيعـة أحـكام 

مسـتأنفة بالوازع السـلطاين لخدمة الوازع  الديني 

و تنفيـذ أحكامه.

وختامـاً أسـأل اللـه عزوجـل أن يرزقنـا وإياكـم 

مصـارع  ش  يقينـا  أن  والتوفيـق  االخـاص 

الجهـل والهـوى، فـم أصبـت فمـن اللـه وحـده 

وماأخطـأت فمن نفي والشـيطان وأسـتغفر الله 

تعـاىل من كل ذنـب وخطيئـة، والله تعـاىل أعلم 

وأحكـم .

الصالحـات  تتـم  بنعمتـه  الـذي  للـه  والحمـد 

والصاة والسـام عىل سـيد املرسـلني وعىل آله 

الطيـن الطاهريـن وصحبـه أجمعـني.

ثبت املصادر واملراجع

• القرآن الكريم

أبـو محمـد  األحـكام،  اإلحـكام يف أصـول   .1

عـيل بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم األندلـي 

القرطبـي الظاهري )املتوىف: 456هــ(، تحقيق:  

أحمـد محمد شـاكر، قـدم له: د. إحسـان عباس، 

دار اآلفـاق الجديـدة، بـريوت.

بـن  اللـه  عبـد  املختـار،  لتعليـل  االختيـار   .2

محمـود بـن مـودود املوصـيل البلدحـي، مجـد 

الدين أبـو الفضـل الحنفي )املتـوىف: 683هـ(، 

مطبعـة الحلبي - القاهـرة، 1356 هـ - 1937 م.

3. األشـباه والنظائـر، تـاج الديـن السـبيك، دار 

الكتـب العلميـة، ط1، 1411هــ - 1991م.

4. األشـباه والنظائـر، عبـد الرحمن بـن أيب بكر، 

جال الدين السـيوطي )املتـوىف: 911هـ(، دار 

الكتـب العلميـة، ط/1، 1411هـ - 1990م.

5. االعتصـام، إبراهيـم بـن مـوىس بـن محمـد 

اللخمـي الغرناطي الشـهري بالشـاطبي )املتوىف: 

790هـ(،تحقيق: سـليم بن عيد الهايل، دار ابن 

عفان، السـعودية، ط/1، 1412هــ - 1992م.

6. البحـر الرائـق شح كنـز الدقائـق، زيـن الدين 

بـن إبراهيـم بـن محمـد، املعـروف بابـن نجيـم 

املـري )املتوىف: 970هــ(ويف آخـره: تكملة 

عـيل  بـن  حسـني  بـن  ملحمـد  الرائـق  البحـر 

الطـوري الحنفي القـادري )ت بعـد 1138 هـ(، 

)د.ت(. ط/2،  اإلسـامي،  الكتـاب  دار 
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7. البحـر املحيـط يف أصـول الفقـه، أبـو عبـد 

اللـه بـدر الديـن محمـد بـن عبـد اللـه بـن بهادر 

الكتبـي،  دار  794هــ(،  )املتـوىف:  الزركـي 

1994م.  - 1414هــ  ط/1، 

8. البحـر املحيـط يف أصـول الفقـه، أبـو عبـد 

اللـه بـدر الديـن محمـد بـن عبـد اللـه بـن بهادر 

الكتبـي،  دار  794هــ(،  )املتـوىف:  الزركـي 

1994م.  - 1414هــ  ط/1، 

محمـد  امللـك،  طبائـع  يف  السـلك  بدائـع   .9

بـن عـيل بـن محمـد األصبحـي األندلـي، أبـو 

عبـد اللـه، شـمس الديـن الغرناطـي ابـن األزرق 

)املتـوىف: 896هــ(، تحقيـق: د. عـيل سـامي 

النشـار، وزارة اإلعـام – العـراق، ط/1،)د.ت(.

10. بدائـع الصنائـع يف ترتيـب الرشائـع، عـاء 

الديـن، أبـو بكـر بن مسـعود بن أحمد الكاسـاين 

الحنفـي )املتوىف: 587هــ ،دار الكتب العلمية، 

ط/2، 1406هــ - 1986م.

11. البنايـة شح الهدايـة، أبو محمـد محمود بن 

أحمـد بـن موىس بـن أحمد بـن حسـني الغيتاىب 

الحنفى بـدر الديـن العينى )املتـوىف: 855هـ(، 

ط/1،  لبنـان،  بـريوت،   - العلميـة  الكتـب  دار 

1420 هــ - 2000 م.

أيب  بـن  الرحمـن  عبـد  الخلفـاء،  تاريـخ   .12

)املتـوىف:  السـيوطي  الديـن  جـال  بكـر، 

911هـ(،تحقيـق: حمدي الدمـرداش، مكتبة نزار 

1425هــ-2004م. ط/1،  البـاز،  مصطفـى 

13. تاريـخ الطـري، تاريـخ الرسـل وامللـوك، 

وصلـة تاريـخ الطـري، محمد بن جريـر بن يزيد 

بـن كثـري بـن غالـب اآلمـيل، أبـو جعفـر الطري 

الطـري  تاريـخ  )صلـة  310هــ(،  )املتـوىف: 

لعريـب بن سـعد القرطبـي، املتـوىف: 369هـ(، 

دار الـرتاث – بـريوت، ط/2، 1387 هــ.

14. تبـرة الحـكام يف أصول األقضيـة ومناهج 

ابـن  بـن محمـد،  بـن عـيل  إبراهيـم  األحـكام، 

)املتـوىف:  اليعمـري  الديـن  برهـان  فرحـون، 

ط/1،  األزهريـة،  الكليـات  مكتبـة  799هــ(، 

1986م.  - 1406هــ 

15. تبيـني الحقائـق شح كنـز الدقائق وحاشـية 

، عثـمن بـن عـيل بـن محجـن البارعي،  ـلِْبيِّ الشِّ

فخـر الديـن الزيلعـي الحنفـي )املتـوىف: 743 

هــ(، الحاشـية: شـهاب الديـن أحمد بـن محمد 

بـن أحمـد بـن يونـس بـن إسـمعيل بـن يونـس 

ـلِْبيُّ )املتوىف: 1021 هــ(، املطبعة الكرى  الشِّ

األمرييـة - بـوالق، القاهـرة، ط/1، 131هـ.

عـيل  بـن  محمـد  بـن  عـيل  التعريفـات،   .16

الجرجـاين )املتـوىف 816هـ( ، تحقيـق: إبراهيم 

ط1،    بـريوت،  العـريب،  الكتـاب  دار  األبيـاري، 

  .1405

أحاديـث  تخريـج  يف  الحبـري  التلخيـص   .17

الفضـل أحمـد بـن عـيل  أبـو  الكبـري،  الرافعـي 

العسـقاين  حجـر  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  بـن 

)املتـوىف: 852هــ(، دار الكتـب العلمية، ط/1، 

1989م. 1419هــ. 

18. التيسـري يف أحكام التسـعري، أحمد بن سعيد 

والتوزيـع،  للنـرش  الوطنيـة  الرشكـة  املجيلـدي 

)د.ط،د.ت(. الجزائـر، 
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19. جامـع العلـوم والحكـم يف شح خمسـني 

عبـد  الديـن  زيـن  الكلـم،  جوامـع  مـن  حديثـا 

الحسـن،  بـن  رجـب  بـن  أحمـد  بـن  الرحمـن 

الحنبـيل  الدمشـقي،  ثـم  البغـدادي،  الَسـامي، 

)املتوىف: 795هــ(، تحقيق: شـعيب األرناؤوط 

- إبراهيـم باجـس، مؤسسـة الرسـالة – بـريوت، 

2001م.  - 1422هــ  ط/7، 

الرتمـذي، محمـد  الكبـري - سـنن  الجامـع   .20

بـن عيـىس بـن َسـْورة بـن مـوىس بـن الضحاك، 

الرتمذي، أبو عيـىس )املتوىف: 279هـ(،تحقيق: 

الغـرب اإلسـامي –  بشـار عـواد معـروف، دار 

بـريوت، 1998 م .

21. الجامـع املسـند الصحيـح املختـر مـن 

اللـه ملسو هيلع هللا ىلص وسـننه وأيامـه، صحيـح  أمـور رسـول 

عبداللـه  أبـو  إسـمعيل  بـن  محمـد  البخـاري، 

بـن  الجعفـي، تحقيـق: محمـد زهـري  البخـاري 

نـارص النـارص، دار طـوق النجـاة   مصـورة عـن 

السـلطانية بإضافـة ترقيم محمد فـؤاد عبد الباقي، 

ط/1، 1422هــ . 

اإلمـام  مذهـب  فقـه  يف  الكبـري  الحـاوي   .22

الشـافعي وهو شح مختر املزين، أبو الحسـن 

عـيل بـن محمـد بن محمـد بـن حبيـب البري 

)املتـوىف:  باملـاوردي  الشـهري  البغـدادي، 

450هــ(، تحقيـق:  عيل محمد معـوض - عادل 

العلميـة،  الكتـب  دار  املوجـود،  عبـد  أحمـد 

لبنـان، ط/1، 1419 هــ -1999 م. بـريوت – 

23. الحق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، فتحي 

الدريني، مؤسسة الرسالة، ط/1، 1417هــ .

أبـو  األصفيـاء،  وطبقـات  األوليـاء  حليـة   .24

نعيـم أحمـد بـن عبـد الله بـن أحمد بن إسـحاق 

)املتـوىف:  األصبهـاين  مهـران  بـن  مـوىس  بـن 

430هــ(، دار السـعادة - بجـوار محافظـة مر، 

- 1974م. 1394هــ 

25. حيـاة الحيـوان الكـرى، محمـد بـن موىس 

بـن عيىس بـن عيل الدمـريي، أبـو البقـاء، كمل 

الدين الشـافعي )املتوىف: 808هــ(، دار الكتب 

العلميـة، بـريوت،ط/2، 1424 هـ.

26. الخـراج، أبو يوسـف يعقوب بـن إبراهيم بن 

حبيـب بن سـعد بـن حبتـة األنصـاري )املتوىف: 

182هــ(، تحقيق: طه عبد الرءوف سـعد، سـعد 

حسـن محمـد، املكتبة األزهريـة للرتاث.

عمـر  الكبـري  واملصلـح  الراشـد  الخليفـة   .27

بـن عبـد العزيـز ريض الله عنـه ومعـامل التجديد 

واإلصاح الراشـدي عـىل منهاج النبـوة ،د. عيل 

محمـد محمـد الّصـايب ،دار ابـن كثـري للطباعة 

ط/2،   سـوريا،  دمشـق،  والتوزيـع،  والنـرش 

2009م. 1430هــ- 

28. ديـوان األحـكام الكـرى: اإلعـام بنـوازل 

األحـكام وقَطـٍر مـن سـري الحـكَّام، أبـو األصبغ 

عيـىس بن سـهل بـن عبداللـه األسـدي الجياين، 

)املتـوىف 486هــ( ،  1428هــ  تحقيـق يحيـى 

مـراد، دار الحديـث، القاهـرة، 1428هــ.

29. الذخرية، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 

إدريس بن عبد الرحمن املاليك الشهري بالقرايف 

دار  حجي،  محمد  تحقيق:  684هـ(،  )املتوىف: 

الغرب اإلسامي- بريوت، ط/1، 1994 م.
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30. سـنن ابـن ماجـه، ابـن ماجـة أبـو عبـد اللـه 

محمـد بـن يزيد القزوينـي، وماجة اسـم أبيه يزيد 

)املتـوىف: 273هــ(، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبد 

الباقـي، دار إحيـاء الكتب العربيـة - فيصل عيىس 

الحلبي. البـايب 

31. سنن الدارقطني، أبو الحسن عيل بن عمر بن 

النعمن بن دينار  أحمد بن مهدي بن مسعود بن 

385هـ(،حققه  )املتوىف:  الدارقطني  البغدادي 

وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن 

عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد 

ط/1،  لبنان،   – بريوت  الرسالة،  مؤسسة  برهوم، 

1424 هـ - 2004م.

32. السـنن الكـرى، أحمد بن الحسـني بن عيل 

ْوِجـردي الخراسـاين، أبو بكر  بـن مـوىس الُخْرَ

البيهقـي )املتـوىف: 458هــ(، تحقيـق: محمـد 

عبـد القـادر عطـا، دار الكتب العلميـة، بريوت – 

لبنـان، ط/3، 1424 هــ - 2003 م.

33. سـرية عمـر بـن عبـد العزيـز عـىل مـا رواه 

اإلمـام مالـك بـن أنـس وأصحابـه، عبـد اللـه بن 

عبـد الحكـم بـن أعـني بـن ليـث بـن رافـع، أبـو 

محمـد املـري   )املتوىف: 214هــ (، تحقيق: 

أحمـد عبيـد، عـامل الكتـب - بـريوت – لبنـان، 

ط/6، 1404هــ - 1984م.

الخليفة  العزيز  عبد  بن  عمر  ومناقب  سرية   .34

بن  عبدالرحمن  الفرج  ابو  الدين  جمل  الزاهد، 

)املتوىف597هــ(،  البغدادي  القريش  الجوزي 

الكتب  دار  زرزور،  :نعيم  عليه  وعلق  شحه 

العلمية، بريوت، لبنان ،ط/1، 1404هـ-1984م.

35. شح التلويـح عـىل التوضيح ملـن التنقيح 

يف أصـول الفقـه: سـعد الديـن مسـعود بـن عمر 

التفتازاين الشـافعي )املتـوىف 792هـ( ، تحقيق: 

زكريـا عمـريات،  دار الكتـب العلميـة، بـريوت،   

1416هــ - 1996م  .

36. شح القواعـد الفقهيـة، أحمـد بـن الشـيخ 

دمشـق،  القلـم،  دار  مطبعـة  الزرقـا،  محمـد 

الزرقـا،  صححـه وعلـق عليـه مصطفـى أحمـد 

1989م.  - 1409هــ  ط2، 

37. الطبقات الكرى، أبو عبد الله محمد بن سعد 

البغدادي  البري،  بالوالء،  الهاشمي  منيع  بن 

املعروف بابن سعد )املتوىف: 230هـ(، تحقيق: 

 – العلمية  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  محمد 

بريوت، ط/1، 1410 هـ - 1990 م.

38. الطرق الحكمية يف السياسة الرشعية، محمد 

ابن  الدين  بن سعد شمس  أيوب  بن  بكر  بن أيب 

د.  تحقيق:  751هـ(،  )املتوىف:  الجوزية  قيم 

محمد جميل غازي، مطبعة املدين – القاهرة.

الرشيعة  يف  واملرونة  السعة  عوامل   .39

اإلسامية، يوسف القرضاوي، اللجنة االستشارية 

العليا للعمل عىل استكمل تطبيق أحكام الرشيعة 

اإلسامية، الكويت، 2002م.

40. غمـز عيـون البصائـر شح كتـاب األشـباه 

والنظائـر،   لزيـن العابديـن ابـن نجيـم املري، 

ط1،    بـريوت،  العلميـة،  الكتـب  دار  الحمـوي، 

1405هــ - 1985م.

41. الفـروق أو أنـوار الـروق يف أنـواء الفـروق   

مـع الهوامـش ، أبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس 
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 ، 684هــ(  )املتـوىف  القـرايف    الصنهاجـي 

تحقيـق: خليـل املنصـور، دار الكتـب العلميـة، 

بـريوت، ط1،   1418هــ - 1998م.

42. الفـروق أو أنـوار الـروق يف أنـواء الفروق، 

أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس 

بالقـرايف  الشـهري  املالـيك  الرحمـن  عبـد  بـن 

)املتـوىف: 684هـ(،تحقيـق: خليـل املنصـور، 

العلميـة، 1418هــ - 1998م. الكتـب  دار 

43. الفكـر السـامي يف تاريـخ الفقه اإلسـامي، 

محمـد  بـن  العـريّب  بـن  الحسـن  بـن  محمـد 

الحجـوي الثعالبـي الجعفري الفـايس )املتوىف: 

1376هــ(، دار الكتـب العلميـة -بريوت-لبنـان، 

ط/1، 1416هــ- 1995م.

44. الفواكـه الـدواين عـىل رسـالة ابـن أيب زيـد 

القـريواين، أحمـد بـن غانـم )أو غنيم( بن سـامل 

األزهـري  النفـراوي  الديـن  شـهاب  مهنـا،  ابـن 

الفكـر،  دار  1126هــ(،  )املتـوىف:  املالـيك 

1995م.  - 1415هــ 

45. القواعـد الفقهيـة املبـادئ – املقومـات – 

املصـادر – الدليليـة – التطـور، دراسـة نظريـة- 

تحليليـة – تأصيليـة – تاريخيـة، الدكتـور يعقوب 
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د عبـد اللـه بـن عبـد املحسـن الرتيك،  مؤسسـة 

الرسـالة، ط/1، 1421 هــ - 2001 م.

54. املسند الصحيح املختر بنقل العدل عن 

العدل إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، مسلم بن الحجاج أبو 

الحسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 261هـ(، 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث 

العريب – بريوت. 

55. املصبـاح املنـري، أحمد بـن محمد بن عيل 

الفيومـي املقـري  )املتـوىف 770هــ( ، املكتبة 

العلميـة، بريوت.

56. املعايـري الجليـة يف التمييـز بـني األحـكام 

و القواعـد و الضوابـط الفقهيـة، د. يعقـوب بـن 

عبـد الوهاب الباحسـني، مكتبة الرشـد، الرياض، 

ط/2، 1429هــ- 2008م.

57. معـني الحـكام فيـم يـرتدد بـني الخصمـني 

مـن األحكام، أبو الحسـن، عاء الديـن، عيل بن 

خليـل الطرابلي الحنفـي )املتـوىف: 844هـ(، 

دار الفكـر،)د.ط،د.ت(.

58. املفصل يف القواعـد الفقهية، د. يعقوب بن 

عبد الوهـاب الباحسـني،دار التدمريـة، الرياض، 

ط/2-1432هـ- 2011م.

مـن  كثـري  بيـان  يف  الحسـنة  املقاصـد   .59

األحاديث املشـتهرة عىل األلسـنة، شمس الدين 

أبـو الخـري محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن محمد 

السـخاوي )املتـوىف: 902هـ(، تحقيـق: محمد 

عثـمن الخشـت، دار الكتـاب العـريب – بريوت، 

ط/1، 1405 هــ - 1985م.

60. مقاصـد الرشيعة اإلسـامية وعاقتها باألدلة 

الرشعيـة، محمـد سـعد بـن أحمـد بـن مسـعود 

اليـويب، دار الهجـرة، الريـاض، ط/1،   1419هـ 

1998م.  -

محمــد  اإلســامية،  الرشيعــة  مقاصــد    .61

ــّمن،  ــس، ع ــور، ، دار النفائ ــن عاش ــر اب الطاه

هـــ. ط2، 1421 

62. املقدمـات املمهـدات، أبـو الوليـد محمـد 

بـن أحمـد بن رشـد القرطبـي )الجـد( )املتوىف: 

520هــ(، دار الغرب اإلسـامي، بـريوت، ط/1، 

1408 هــ - 1988 م.

63. املنطـق، محمد رضا املظفـر )1383هــ(، 

مطبعة حسـام، بغـداد، ط/4، 1982. 

64. املوافقـات، إبراهيـم بـن موىس بـن محمد 

اللخمـي الغرناطي الشـهري بالشـاطبي   املتوىف: 

790هــ  ،تحقيـق: أبـو عبيدة مشـهور بن حسـن 

1417هــ/  ط/1،  عفـان،  ابـن  دار  سـلمن،  آل 

1997م.

عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  املوطأ،   .65

تحقيق:  179هـ(،  )املتوىف:  املدين  األصبحي 

محمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان 

آل نهيان لألعمل الخريية واإلنسانية - أبو ظبي – 

اإلمارات، ط/1، 1425 هـ - 2004 م .

66. نظـام الحكـم واإلدارة يف الدولة اإلسـامية، 

اإلسـامية،  الدراسـات  معهـد  شيـف،  عمـر 

مـر، القاهـرة ،1411هـــ.

❊ ❊ ❊




