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 الرحيم الرضبن اهلل بسم

 األقليات فقو برنامج

  اإلطار ضرةؿبا  

 ( القرآنّية الشريعة)   

 العلواين جابر طو .د 

  .طريقا لو شرعت: يقاؿ .الواضح الطريق هنج: الشرع

  .وشريعة وَشرٌْع، ِشرٌْع،: لو فقيل النهج، للطريق اظبا جعل مث .مصدر: والشرع

َهاَجا ِشْرَعةً  ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا ِلُكل   : تعاىل قاؿ .اإلؽبّية للطريقة ذلك واستعَت  َوِمنػْ
 من إنساف كل عليو تعاىل اهلل سخر َما: أحدمها: أمرين إىل إشارة فذلك ،(84:اؼبائدة)

 : تعاىل بقولو إليو اؼبشار وذلك .البالد وعمارة العباد مصاحل إىل يعود فبا يتحراه طريق
  .(23:الزخرؼ) ُسْخرِيِّا بَػْعًضا بَػْعُضُهمْ  لَِيتَِّخذَ  َدَرَجاتٍ  بَػْعضٍ  فَػْوؽَ  بَػْعَضُهمْ  َوَرفَػْعَنا

 ويعًتضو الشرائع، فيو زبتلف فبا اختيارا ليتحراه بو وأمره الدين من اهلل قيض َما: الثاين
  .(14:اعباثية) فَاتَِّبْعَها اأَلْمرِ  ِمنَ  َشرِيَعةٍ  َعَلى َجَعْلَناؾَ  مُثَّ  : تعاىل قولو عليو ودؿ النسخ،

  .السنة بو تورد َما واؼبنهاج القرآف، بو ورد َما الشرعة: قاؿ أنّو عباس ابن عن نقل

ينِ  ِمنَ  َلُكمْ  َشرَعَ  : تعاىل وقولو  فيها تتساوى اليت األصوؿ إىل إشارة ،(12:الشورى) الدّْ
 : ىلتعا قولو عليو دؿ فبا العقيدة وأصوؿ تعاىل، اهلل كمعرفة النسخ؛ عليها يصح فال اؼبلل
  .(631:النساء) اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  َوُرُسِلوِ  وَُكتُِبوِ  َوَمالِئَكِتوِ  بِاللَّوِ  َيْكُفرْ  َوَمنْ 
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 على فيها شرع من إفَّ  حيث من اؼباء بشريّعة تشبيها شريعة الشريعة ظبيت: بعضهم وقاؿ
  1 .وتطهر روى اؼبصدوقة اغبقيقة

  ."شػرع" مادة ىو واحد، أصل إىل راجعة كلها والشرع، الشّْرعة وكذلك والتشريع، والشريعة

 للناس، األحكاـ يضع فالذي سنَّ، دبعٌت فهو وحدَّدىا، األحكاـ وضعَ ":  شػرَعَ " ومعٌت
  ...َيشرَعُ  شرَعَ : عنو يقاؿ ،...يفعلوف كيف ؽبم وحيّدد يفعلوف، ال وما يفعلوف َما ؽبم دوحيدّ 

 فالشريعة: ىذا وعلى شْرعة كذلك وتسمى .وشريعة َشْرًعا تسمى يضعها اليت واألحكاـ
  .واحد دبعٌت والشرع والشرعة

 ولو شرائع، والشريعة َرًعا،شِ  الشّْرعة ذبمع بعينها، الشريعة: والشّْْرعة)): الطربي اإلماـ وقاؿ
  .(2(()واحد الشريعة ومعٌت معناىا ألفّ  صوابا، كاف شرائع الشرعة صبعت

: للغةا يف والشريعة .النجاة إىل ّٔا يتوصل اليت الطريقة: والشريعة والشّْرعة)): القرطيب وقاؿ
 ؽبم شرع وقد الدين، من لعباده اهلل شرع َما والشريعة .اؼباء إىل منو يتوصل الذي الطريق
  .(3(()األعظم الطريق: والشارع .سن أي: يشرع

 شامال جيعلو من العلماء فمن: هاأحكام وؾباالت مضامينها حيث من ؛"الشريعة" مفهـو أما
 معتقدات من إليو، وأرشدىم بو وكلفهم ؽبم وضعو َما لكل أي لعباده، اهلل أنزلو َما لكل

 والشريعة، واؼبّلة فالدين واؼبّلة، للدين مطابقة، أو مرادفة عندىم فالشريعة ...وآداب وعبادات
  .واحد شيء اؼبوسَّع، اؼبفهـو ىذا يف

                                                           
1 اؼبفردات يف غريب القرآف للراغب األصفهاين. مادة شرع    

2 , عند تفسَت اآلية: ) لكل جعلنا منكم ِشرعة.... (. (384/  10)تفسَت الطربي ,    

3 اعبامع ألحكاـ القرآف , عند قولو تعاىل ) لكل جعلنا منكم شرعا ومنهاجا (    



2 
 

ينِ  مّْنَ  َلُكم َشرَعَ : تعاىل قولو اؼبعٌت ىذا على بو يستدؿ وفبا  َوالَِّذي نُوًحا ِبوِ  َوصَّى َما الدّْ

َنا َنا َوَما إِلَْيكَ  َأْوَحيػْ ينَ  أَِقيُموا َأفْ  َوِعيَسى َوُموَسى ِإبْػرَاِىيمَ  بِوِ  َوصَّيػْ  ِفيوِ  تَػتَػَفرَُّقوا َوال الدّْ
  .4( 12:الشورى)

 َما ىو فهذا وطاعتو، وعبادتو اهلل توحيد ىو وغَتىم، الرسل ىؤالء بُت مشًتؾ ىو َما وأىم
  .وشريعة شرع فهو شرعو َما فكل وشريعتو، شرعو ىو وىذا للعباد، اهلل شرعو

 قضايا ػ سبييز بال ػ فيو يتناوؿ الذي ،( الشريعة)  كتابو اآلُجرّْي بكر أبو ألف اؼبعٌت ؤّذا
ة، ّّ : " باب ػ اؼبثاؿ سبيل على ػ الكتاب أبواب ومن .أصولّية وقضايا فقهّية، وقضايا عقدّي

 ساؽ مث 1" ّٔا التصديق اؼبسلمُت على جيب فبا بشرائع يكذبوف أقواـ مذاىب من التحذير
 والشفاعة، واغبوض، والدَّجاؿ، بالرجم، يبالتكذ فيهم سيظهر فبن ربذر اآلثار بعض

  .سيدخلوهنا فبن النار، من اؼبؤمنُت وخروج القرب، وعذاب

 ؛ ...ّٔا اإلدياف جيب" شرائع"  اعتربىا كلها األمور فهذه

 الغالب ىو القلبية، االعتقادات دوف العملّية األحكاـ دبعٌت"  الشريعة"  استعماؿ أف إال
 حيث والشريعة، العقيدة بُت التقابل شاع ىنا ومن خاّصة، ءالفقها ولدى العلماء لدى

  .العقيدة غَت الشريعة أف دبعٌت وشريعة، عقيدة بأنو اإلسالـ يوصف

: تعاىل قولو يف لو سنًدا جيد الثانية، من األوىل بإخراج والشريعة، العقيدة بُت التمييز وىذا
  َهاًجا ِشْرَعةً  ِمنُكمْ  ْلَناَجعَ  ِلُكل  بُت واالختالؼ التغَت على يدؿ فهو ،(84:اؼبائدة)َوِمنػْ

 الثوابت مع ثابتة فهي العقيدة أّما العملّية، األحكاـ يف إال يكوف ال وىذا اؼبنزلة، الشرائع
 الرسل، إىل أوحى َما كل ويف .الثوابت تلك يف األعظم الركن ىي بل الشرائع، بُت اؼبشًتكة

ُهمْ  الطَّاُغوتَ  َواْجَتِنُبوا اللَّوَ  اْعُبُدوا ؛َأفِ  َرُسوال أُمَّةٍ  ُكلّْ  يف  بَػَعثْػَنا َوَلَقدْ  : تعاىل قاؿ  َمنْ  َفِمنػْ

                                                           
4

اَظز انكهٍاث نهزٌسىًَ.   
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ُهمْ  اللَّوُ  َىَدى  َعاِقَبةُ  َكافَ  َكْيفَ  فَاْنظُُروا اأَلْرضِ  يف  ِسَتُوافَ  الضَّالَلةُ  َعَلْيوِ  َحقَّتْ  َمنْ  َوِمنػْ
ِبُتَ    .(23:النحل) اْلُمَكذّْ

 ال الَِّذينَ  ْىَواءأَ  تَػتَِّبعْ  َوال فَاتَِّبْعَها اأَلْمرِ  مّْنَ  َشرِيَعةٍ  َعَلى َجَعْلَناؾَ  مُثَّ : تعاىل قولو ويف

 (5")والنهي واألمر واغبدود الفرائض: والشريعة": قتادة قاؿ ،(14:اعباثية)يَػْعَلُموفَ 

 إىل خاصا، اصطالحيا استعماال كاف أو للشريعة، األصليّ  اؼبعٌت ىو ىذا أكاف وسواء
 لفظ إطالؽ عند األذىاف إىل واؼبتبادر السائد اؼبعٌت ىو أصبح فإنو األوسع، اؼبعٌت جانب
  .والشرع الشريعة

 صرحيا األنبياء، من نيب من ـبصوص ترؾ أو فعل كل: والشريعة والشرع": العلماء بعض وقاؿ
 إطالقها فإف اؼبلة، خبالؼ ا،شائع كاف وإف ؾباز، الكلّية األصوؿ على فإطالقو داللة، أو

 .ذلك وغَت وكتبو ومالئكتو باهلل كاإلدياف حقيقة، األصوؿ على وتطلق ؾباز، الفروع على
  .7(6")األنبياء فيها خيتلف وال بالنسخ، تتبدؿ ال وؽبذا

 وإيكاؿ النبوة وختم والشموؿ، والعمـو العاؼبّية،_: اػباسبة الرسالة بو اختصت َما وأىم ىذا
 رسالة ىي فإًذا ورضبة، زبفيف وشريعة بشريّ  وفهم بشريّة بقراءة الكرًن للكتاب اغباكمّية

 عاؼبّية إىل إضافة والرضبة، التخفيف وشريعة الكتاب وحاكمّية النبوة، ختم على تقـو خاسبو
  ومشولو، وعمومو اػبطاب

 الدين فيو يظهر عاؼبّيا خطابا كافو، للبشريّة خطابًا تكوف أف اػباسبة الرسالة استطاعت وبذلك
 صياغتها يف ظهر كما بعدىم، من واؼبرسلُت األنبياء وسائر وإبراىيم نوح بو جاء الذي

  .موسل وآلو عليو اهلل صلى اهلل عبد بن ؿبمد واؼبرسلُت النبيُت خامت يدي على اػباسبة األخَتة

                                                           
5 من سورة اعباثية  18جامع البياف ، للطربي ،عند تفسَت اآلية    

6 (.524), ص للكفويالكليات    

7 الكليات األساسية للريسوىن )نسخة إلكًتونية(   
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 اػْبَِبَتُ  اللَِّطيفُ  َوُىوَ  َخَلقَ  َمنْ  يَػْعَلمُ  َأال شأنو جل خلق من يعلم من رسالة فهي
 َسأُرِيُكمْ  ،(82:النساء) ِعيًفاضَ  اإِلْنَسافُ  َوُخِلقَ  ضعفا، فيكم أف وعلم ،(18:اؼبلك)

  .(23:األنبياء) َتْستَػْعِجُلوفِ  َفال آيَاِت 

: فيها جاء لكولذ اػباسبة، الشريعة ىذه يف مالحظة وطاقاتو وفطرتو اإلنساف خصائص فكل
َحرَجٍ  ِمنْ  الدّْينِ  يف  َعَلْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما (34:اغبج)، فيها وجاء : ُاللَّوُ  يُرِيد  َ  َلُكمْ  لِيُبَػُتّْ

 َواللَّوُ  ،(33:النساء) َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللَّوُ  َعَلْيُكمْ  َويَػُتوبَ  قَػْبِلُكمْ  ِمنْ  ِذينَ الَّ  ُسَننَ  َويَػْهِدَيُكمْ 
  .(33:النساء) َعَلْيُكمْ  يَػُتوبَ  َأفْ  يُرِيدُ 

 والرضبة التخفيف أفَّ : ولقومو ؼبوسى التوضيح إطار يف الشريعة ىذه خصائص جاءت مث
 دين أف تعاىل اهلل ويسألوف موسى، سيدنا بقيادة إليهما يتوقوف إسرائيل بنو كاف اللذين
 مدخرة خواص ىي إّّنا غَتمها؛ كثَتة أخرى وخصائص اػباصيتاف ىاتاف ّٔما، عليهم

_  وسلم وآلو عليو اهلل صلى_ حاملها ويتبعوف ّٔا سيؤمنوف والذين وضبلتها اػباسبة للشريعة
 وللسبعُت ؼبوسى اهلل حّدده الذي اعببل ميقات معرض يف اػبصائص ىذه جاءت ولذلك
 إىل أو العاؼبّية إىل تطلعهم أف أعلمهم اإلطار ىذا ويف ربو، ميقات يف ؼبرافقتو اختارىم الذين

 ىم ىؤالء إذ اػبصائص، ىذه ربمل اليت الشريعة ةغبمل إال حيدث لن البشريّة على اؽبيمنة
 اتّباعو إىل ويدعوهنم بو كاّفة الناس وينادوف العاؼبيّ  اػبطاب حيملوا أف يستطيعوف الذين

 ِشْئتَ  َلوْ  َربّْ  قَاؿَ  الرَّْجَفةُ  َأَخَذتْػُهمُ  فَػَلمَّا ِلِميَقاتَِنا َرُجال َسْبِعُتَ  قَػْوَموُ  ُموَسى َواْخَتارَ  فيتبعونو،
َنُتكَ  ِإال ِىيَ  ِإفْ  ِمنَّا السَُّفَهاءُ  فَػَعلَ  دبَا أَتُػْهِلُكَنا َوِإيَّايَ  قَػْبلُ  ِمنْ  أَْىَلْكتَػُهمْ   َتَشاءُ  َمنْ  َِّٔا ُتِضلُّ  ِفتػْ
نْػيَا َىِذهِ  يف  لََنا َواْكُتبْ  اْلَغاِفرِينَ  يػْرُ خَ  َوأَْنتَ  َواْرضَبَْنا لَنَا فَاْغِفرْ  َولِيػَُّنا أَْنتَ  َتَشاءُ  َمنْ  َوتَػْهِدي  الدُّ
 َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرضْبَيِت  َأَشاءُ  َمنْ  ِبوِ  ُأِصيبُ  َعَذاِب  قَاؿَ  إِلَْيكَ  ُىْدنَا إِنَّا اآلِخَرةِ  َويف  َحَسَنةً 

 ،(611/611:األعراؼ) يُػْؤِمُنوفَ  بِآيَاتَِنا مْ ىُ  َوالَِّذينَ  الزََّكاةَ  َويُػْؤُتوفَ  يَػتػَُّقوفَ  لِلَِّذينَ  َفَسَأْكتُبُػَها
 ْيًعا إِلَْيُكمْ  اللَّوِ  َرُسوؿُ  ِإينّْ  النَّاسُ  يَأَيػَُّها ُقل  ُىوَ  ِإال إَِلوَ  ال َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  ُمْلكُ  لَوُ  الَِّذي صبَِ
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 تَػْهَتُدوفَ  َلَعلَُّكمْ  َواتَِّبُعوهُ  وََكِلَماتِوِ  بِاللَّوِ  يُػْؤِمنُ  الَِّذي األُمّْيّْ  النَّيبّْ  َوَرُسولِوِ  بِاللَّوِ  َفآِمُنوا َودُيِيتُ  ِييحيُْ 
  .(154:األعراؼ)

 البشريّة عن وتضع اػببائث وربـر الطيبات ربل شريعة أهّنا القرآف؛ شريعة فخصائص إًذا
 حيملها، الذي بالكتاب وديسكوف ّٔا يؤمنوف فالذين عليها، كانت اليت واألغالؿ اإلصر

 البشريّة خياطبوا أف يستطيعوف الذين ىم ويوقرونو؛ ويعزرونو ّٔا، جاء الذي بالنيب ويؤمنوف
 ؽبم أحل قد كاف فبا كثَت عليهم_ تعاىل_ اهلل حـر فقد غَتىم أّما عاؼبّي، خبطاب كلها

 اللَّوِ  َسِبيلِ  َعنْ  َوِبَصدِّْىمْ  ؽَبُمْ  ُأِحلَّتْ  طَيَّْباتٍ  َعَلْيِهمْ  َحرَّْمَنا َىاُدوا الَِّذينَ  ِمنَ  فَِبظُْلمٍ   بظلمهم،
 ِإْسرَائِيلُ  َحرَّـَ  َما ِإال ِإْسرَائِيلَ  لَِبٍِت  ِحال َكافَ  الطََّعاـِ  ُكلُّ  ذلك وقبل ،(131:النساء) َكِثَتًا
 إصرا تضع ال اإلؽبّية الشريعة ألفّ  ،(33:عمراف آؿ) التػَّْورَاةُ  تُػنَػزَّؿَ  َأفْ  قَػْبلِ  ِمنْ  نَػْفِسوِ  َعَلى

 الوفاء على وإعانتو الكوف ىذا يف اإلنساف غبركة وترشيدا وتيسَتا وبشارة ىداية بل وأغالال
ـَ  َبٍِت  ِمنْ  َربُّكَ  َأَخذَ  َوِإذْ  اإلؽبّي، بالعهد  أَنْػُفِسِهمْ  َعَلى َوَأْشَهَدُىمْ  ُذرّْيػَّتَػُهمْ  ظُُهورِِىمْ  ِمنْ  آَد
 َربُّكَ  قَاؿَ  َوِإذْ  االستخالؼ، حبق والقياـ ،(133:األعراؼ) َشِهْدنَا بَػَلى قَاُلوا َربُّْكمْ بِ  أََلْستُ 

 من اإلنساف ليخرج باألمانة والوفاء ،(33:البقرة) َخِليَفةً  اأَلْرضِ  يف  َجاِعلٌ  ِإينّْ  لِْلَمالِئَكةِ 
 َأفْ  َفأَبَػُْتَ  َواعْبَِباؿِ  َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  َعَلى اأَلَمانَةَ  َعَرْضَنا ِإنَّا واعبهالة، بالظلم االتصاؼ دائرة

َها َوَأْشَفْقنَ  حَيِْمْلنَػَها  يف والنجاح ،(33:األحزاب) َجُهوال ظَُلوًما َكافَ  ِإنَّوُ  َسافُ اإِلنْ  َوضَبََلَها ِمنػْ
ُلوَُكمْ  االبتالء، اختبار  َفرِيقٌ  النار، من ةوالنجا باعبنة والفوز ،(3:اؼبلك) َأْحَسنُ  أَيُُّكمْ  لَِيبػْ

  .(3:الشورى) السَِّعَتِ  يف  َوَفرِيقٌ  اعْبَنَّةِ  يف 

 فطرة تراعى ال التطبيق، عسَتة أىلها، على حرجا الشريعة وتصبح اػبصائص ىذه تفقد وحُت
 اإلنساف يستطيع ولن تقبل أف ديكن ال فإهنا يطاؽ، ال ادب وتكلف خصائصو، وال اإلنساف
  .بو وااللتزاـ إتباعها
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 اليت القرآف شريعة على قائم وشرعيّ  فقهيّ  وعي تأسيس على قادروف وعلماءه اؽبند فقهاء أف
 اؼبسلمُت وغَت اؽبند يف اؼبسلمُت مشكالت معاعبة من سبكنهم اليت اػبصائص، ىذه ربمل

 ومللها وأدياىا طوائفها جبميع كلها اؽبند أّمة مشكالت معاعبة نم سبكنهم فهي .كذلك
 جل اػبالق وإفراد القلوب، وتأليف والعمراف، والتزكية العدؿ على كلمتهم وذبمع وكبلها،

 إصرىم عنهم وتضع اػببائث عليم وربـر الطبيات للناس وربل والربوبّية، باإللوىية شأنو
 أف إىل مسلمة غَت أكثريّات تضم اليت آّتمعات فتطمئن عليهم، كانت اليت واألغالؿ
 التخفيف شرائع ؽبم ويبتوف اغبكيم، والذكر والنور ؽبدى إليهم حيملوف بينهم اؼبسلمُت

  .ذلك إىل وما واأليسر باألخف واألخذ اغبرج ورفع والتطرؼ الغلو ونبذ الكلمة وصبع والرضبة

 الضماف ىو القرآف شريعة معرفة يف وتعمقو ينّ القرآ التشريع ػبصائص الفقيو إدراؾ فإف ىنا من
 جذب، نقطة تكوف حيثما ذبعلها اليت الوجهة األقلّية توجيو على قادرا فقيها عبعلو األكيد
 على آنذاؾ ربرص سوؼ األكثريّة فإف وبالتايل والنور، اؽبداية منها األكثريّة تستمد وقطبا
 سبنعها وسوؼ فيها، وانتشار وّناء ّنو من تراه َما لكل واالرتياح وحبها األقلّية، وجود تعزيز

 القرآف فقو على نبنيو أف نريد فقو األقليات وفقو وجودىا، وربمي أنفسها منو سبنع فبا
 ّناذج يكونوا يريد من أف يريد من فقو إنّو واغبيل، واؼبخارج الضرورات على ال وشريعتو
  .متميزين جعلهم فبا وراءىم وعما منع وتساءلوا ّٔم أعجبوا إليهم الناس نظر إذا لغَتىم

 عظمتو، ويدركوف اإلسالـ حيبوف ىذا اإلسالـ علمهم مسلموف، ىؤالء إف: ؽبم يقاؿ وحُت
 أعلم واهلل .وتبنيو إليو االنتماء على ويقبلوف

 

 

 المصطلحات والمفاىيم التي سيجرى تداولها في المقرر 
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 : مفهـو الدين .1

سلطة القانوف ، ـبتلفة ىي ومشتقاهتا لإلشارة إىل السلطةكلمة "دين " استعملت يف لغات 
  .وسلطة القاضي، أو اغباكمألّمة وسلطة ا، والتشريع

، يف القرآف الكرًن قبد ىذه الكلمة قد وردت يف سياقات عديدة ؽبيّ وىف االستعماؿ اإل
 الثاين الوجوه اليت كانت معروفو بُت القرنُتوىي ، أمهها وجوه طبسةلعّل ، ةتنّوعومعاف م

: وػبصها مقاتل بن سليماف البلخى بقولو " تفسَت الدين على طبسة وجوه، والثالث للهجرة
ينَ  ِإفَّ  ": فذلك قولو يف آؿ عمراف، دالتوحي: يعٍت: الدين، فوجو منها  اإِلْسالـُ  اللَّوِ  ِعْندَ  الدّْ

:كقولو يف الزمر؛  عند اهلل اإلسالـإف التوحيد : يقوؿ(97)آؿ عمراف : َِلوُ  ـُبِْلًصا اللَّوَ  فَاْعُبد 
ينَ  فاربة  يف: قولو تعاىل فذلك، اغبساب: : يعٍت، الدين: والوجو الثاين .التوحيد: يعٍت،  الدّْ

ينِ  يَػْوـِ  َماِلكِ  : الكتاب  َىَذا : اغبساب كقولو يف الصافات: : يعٍت (4)انفاتحت:. الدّْ
ينِ  يَػْوـُ   الَِّذينَ  اؼبطففُت  يفكقولو تعاىل ؛  اغبسابيـو : : يعٍت(02)الصافات:  الدّْ

بُوفَ  ينِ  بِيَػْوـِ  ُيَكذّْ  : الصافات يفوقاؿ عز وجل  .يـو اغبساب: : يعٍت(99)اؼبطففُت:  الدّْ
 فَػَلْوال : الواقعة يفوقاؿ سبحانو وتعاىل  .إنا حملاسبوف: يقوؿ ( 35)الصافات:ِديُنوفَ َلمَ  أَئِنَّا
: يعٍت، الدين: والوجو الثالث .غرب ؿباسبُت: يعٍت(64)الواقعة: َمِديِنُتَ  َغيػْرَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ 

ُهَما َواِحدٍ  ُكلَّ  فَاْجِلُدوا َوالزَّاين  الزَّانَِيةُ  : سورة النور يففذلك قولو سبحانو وتعاىل ؛ اغبكم  ِمنػْ
حكم اهلل الذي حكم بو : : يعٍت (0)النور: اللَّوِ  ِدينِ  يف  رَْأَفةٌ  َِِّٔما تَْأُخْذُكمْ  َوال َجْلَدةٍ  ِماَئةَ 

حكم اؼبلك : : يعٍت " اْلَمِلكِ  ِدينِ  يف  َأَخاهُ  لَِيْأُخذَ  َكافَ  َماكقولو يف يوسف " ؛  على الزاين
  .وقضاءه

 وَ ىُ : براءة يف: قولو عز وجل فذلك، بو العبادالذي يدين اهلل : : يعٍت، الدين: والوجو الرابع
ينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ اإلسالـ " : : يعٍت، (55)براءة:اغبَْقّْ  َوِدينِ  بِاؽْبَُدى َرُسولَوُ  أَْرَسلَ  الَِّذي  الدّْ
 ." اْلُمْشرُِكوفَ  َكرِهَ  َوَلوْ الـ " ليعلو اإلسالـ كل دين يداف بو اهلل بغَت دين اإلس: : يعٍت " ُكلّْوِ 
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ينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  اغبَْقّْ  َوِدينِ  بِاؽْبَُدى َرُسولَوُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُىوَ " : الفتحيف  اوقاؿ أيضً    ُكلّْوِ  الدّْ
  .كل دين يداف بو اهلل غَت اإلسالـ: : يعٍت(06)الفتح:

 . ايفً نِ حَ  يمَ اىِ رَ بػْ إِ  ةَ لَ مِ  : قولو تعاىل فذلك، ملة: يعٍت، دين: امسوالوجو اػب
عة بشريّ كتابو ) معاين القرآف (   يففسر الفراء كلمة دين  ىػ 022ويف سنو ( 955)النحل:
  .اء على االلتزاـ بتلك الشريعة واؼبنهاجكذلك نبو إيل معٌت اعبز ،  ومنهاج

، يقاؿ دنت الرجل أخذت منو دينا: دين: كلمة دين فقاؿ وقد عرؼ الراغب األصفهاين
وقد ورد ىذا اؼبعٍت يف القرآف الكرًن يف سورة  .وذلك بأف تعطيو دينا، وأدنتو جعلتو دائنا

ا كما ورد أيضً  (060)البقرة:، ...ىمَّ سَ مُ  لٍ جَ إىل أَ  ينٍ دَ بِ  مْ اينتُ دَ إذا تَ  : قاؿ تعاىل، البقرة
  (12)انُساء:.يوصى ّٔا أو دين  ن بعد وصيةٍ ميف سورة النساء  

 : والحكم وأقساموكم ا الح .2

  .أو التخيَت باالقتضاءاػبطاب اؼبتعلق بأفعاؿ اؼبكلفُت : ُت اغبكم بأنوصوليّ فسر صبهرة األ

أو مع جواز الًتؾ ، إما مع اعبـز، واقتضاء العدـ، الوجود اقتضاءفإنو يتناوؿ  _ االقتضاءأما 
  ." و " اؼبكروه، و " اؼبندوب "، و " احملظور "، فيتناوؿ " الواجب ": -

  .8وأما التخيَت _ فهو اإلباحة

وديكن الرجوع ، الفظيّ خالفهم فيها يغلب أف يكوف ، عديدة تقسيمات شرعيّ وللحكم ال
وتعليقاتنا عليو ، احملصوؿ لإلماـ الرازي: منها، إليها وإيل تعريفات أقسامها يف كتب كثَتة

  .واؼبستصفى للغزايل، ـ لآلمديواإلحكا

ويراد ؛ حاكمأنّو  وقد يطلق علي القاضي، فهو اؼبخاطب باغبكم، واغباكم مشتق من اغبكم
  .اؼبنفذ للحكم اؼبنبثق عن اػبطابأنّو  بذلك

                                                           
8
 . 89،صـ  1َظز انًحصىل نهزاسي وتعهٍقاتُا عهٍه جـ - 
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 عمليّ وال تطبيقيّ ومصدره ال، ىو القرآف الكرًن، والكاشف، مصدره اؼبنشئ شرعيّ واغبكم ال
 وف فبا ظبي ذبوزا " مصادر " أرادوا بوصوليّ وما ذكره األ، اؼبطهرةلنبويّة السّنة ا ىو تأويليوال

ات االستنباط عمليّ أو غَته يف ، تساعد آّتهد سواء أكاف قاضيا، ومنهاجيّ أدوات أهّنا 
  .والوصوؿ إيل اغبكم

 

 : تكليفالمكلف وال .3

للقياـ دبا كلف  ّيةىلواتصف باأل، تكليفاإلنساف الذي توافرت فيو شروط ال: اؼبكلف ىو
  .بو

من حكم يكلف بو ذلك اإلنساف الذي أطلقنا  تكليفحيملو خطاب الَما  :ىو تكليفوال
  .عليو لقب اؼبكلف

 : الفقو األكبر .4

: و اؼبراد بقولو تعاىلوى، اومنهاجً ، وشريعةً ، عقيدةً ، فقو الدين كلو: الفقو األكرب ىو
 ِالدّْينِ  يف  َيتَػَفقَُّهوال.:(122)انتىبت  

ة اليت عرفت نطقيّ اؼبصطلحات وتأخذ أشكاؽبا اؼب ّددوالفقو األكرب ىو فقو الدين قبل أف رب
اؼبكتسبة من األدلة ، ةزئيّ حبيث صار الفقو يطلق على " معرفة األحكاـ اعب، فيما بعد

  .ة "تفصيليّ ال
 

 : الوحي .5
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واؼبخاطبة ، الوحي سبيل اختاره اهلل تبارؾ وتعاىل لتوصيل رساالتو إيل من اصطفاىم غبملها
يتم بإحدى  يوحيو اهلل تعاىل ألنبيائو ورسلوَما  ودبا أف، وأنبياء من البشر، من مالئكة، ّٔا

 ِمنْ  أَوْ  َوْحًيا ِإال اللَّوُ  ُيَكلَّْموُ  َأفْ  لَِبَشرٍ  َكافَ  َوَما : ىا بقولو تعاىلحّددىي اليت ، طرؽ ثالث
 (16:الشورى) َحِكيمٌ  َعِليّّ  إِنَّوُ  َيَشاءُ  َما بِِإْذنِوِ  فَػُيوِحيَ  َرُسوال يُػْرِسلَ  َأوْ  ِحَجابٍ  َورَاءِ 

أو الكلمة اليت زبفى على كل من ، اإلشارة السريعة: فقد اعتربت اآلية أف الوحي مطلقا ىو
  .أو شاىدا وحيها، مل يقصد ّٔا حىت لو كاف حاضرا

حبيث خيفى على إليو  اإلعالـ اػبفي السريع اػباص دبن يوجو: ولذلك فسر الوحي لغة بأنو
يها اهلل وعلي اػبواطر اليت يلق، كالوحي إىل النحل؛  غريزيّ وبذلك يشتمل علي التوجيو ال، غَته

 .يلقيو الشيطاف من وسوسة وكبوىاَما  ويقابلها .النقي الفطرة، روع اإلنساف السليم القلب يف
 ِإلَْيِهمْ  فََأْوَحى : قولو تعاىل مثلفجاءت دبعٌت " أشار، ، وقد وردت يف القرآف بتلك اؼبعاين

  .(11)يزٌى: َسبُِّحوا َأنْ 

 شرعيّ إعالـ من اهلل تعاىل ؼبن اصطفاه حبكم أنّو  ؛ؾباؿ التشريع يفالذي نقصده  والوحي
بنوع من األنواع الثالثة تعاىل  مع اليقُت من ذلك النيب بأف ىذا اإلعالـ من اهلل، وكبوه

 َورَاءِ  ِمنْ  َأوْ  َوْحًيا ِإال اللَّوُ  ُيَكلَّْموُ  َأفْ  لَِبَشرٍ  َكافَ  َوَما: سورة الشورى يفاؼبذكورة يف قولو 
 (51)الشورى:  ...َرُسوال يُػْرِسلَ  َأوْ  ِحَجابٍ 

 : ةفقهيّ المذاىب ال

، شافعيّ وال، الكيّ واؼب، نفيّ اغب: ألربعةة يراد ّٔا مذاىب الفقهاء آّتهدين افقهيّ اؼبذاىب ال
اؼبذاىب اؼبعموؿ ّٔا عند صبهور اؼبسلمُت إىل اليـو واليت كتب ؽبا البقاء وىي  .واغبنبلي

واغبسن ، بالكوفة ثوريّ كمذىب سفياف ال .أىل السّنةوالتغلب على سواىا من مذاىب 
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وداود ، ثور ببغدادوأب  ريروابن ج، واألوزاعي بالشاـ واألندلس وغَتمها، بالبصرة بصريّ ال
  .9يف كثَت من البلداف وغَتىا من مذاىب فقهاء األمصار ظاىريّ ال

 : الشريعة .6
النجاة يف ىو سبب َما  طريق إىل: وفسرىا بعض العلماء بأهنا .والسنة الطريقة: الشريعة ىي

ومنهاج واضح ، يتوصل ّٔا إىل النجاة اليتوالشرعة والشريعة الطريقة الظاىرة ، اغبياة األبدية
  .من أمر الدين يشرع بك إىل اغبق

، ومعاؼبها العقيدةويف الشريعة متعدد فال خيتلف األنبياء يف أركاف ، والدين يف اغبقيقة واحد
تمل على اإلدياف باهلل الواحد وصبيع أنبيائو ورسلو من تش، فهي ثابتة ال تتغَت وواحدة ال تتعدد

ـو اآلخر وبأنو جل شأنو ودبالئكتو وعامل غيبو وبكتبو وبالي، القرآف ومن مل يذكر يفذكر 
من حيث الشرائع فتختلف من أّما  عبثا وال سدا شيئامل خيلق ، فقدره تقديرا خلق كل شي

بل يف فروعها ؛ شرع اهلل من الدينَما  ال يف كوهناال يف أصوؽبا و ، أّمة ملو إىل ملو وأمو إىل
ولقد نقل الطربي كثَتا من اآلثار يف التأيد علي ىذا اؼبعٌت وتبناه واستدؿ لو ، اؼبتغَتة ةنسبيّ ال

فانظر ىذه  .واحدة ( أّمة ولو شاء اهلل عبعلكمعلى سبيل االستئناس والتأييد بقولو تعاىل ) 
  .10ياآلثار والنقوؿ يف تفسَت الطرب 

                                                           
9
 . 47اَظز " َظزة تارٌخٍت فً حذوث انًذاهب انفقهٍت" نهعاليت أحًذ تًٍىر باشا ، ص - 

10
 . 390_383، طبعت دار انًعزف ، ص  10اَظز "تفسٍز انطبزي" ج - 
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 :مفهوم المنهاج .7

ِلُكل  َجَعْلَنا ِمْنُكْم : وقولو تعاىل، تعٍت ازبذ منهاًجا أو طريًقا للوصوؿ إىل غاية« هنج هنًجا»
َهاًجا ، تسود الشريعة فلكي« الشريعة واؼبنهاج»( فيو ربط وثيق بُت 26:)اؼبائدة ِشْرَعًة َوِمنػْ

ة ال بد من ثقافيّ ة والجتماعيّ ة واالقتصاديَّ ة واالسياسيّ ة والفكريّ وتنبثق عنها سائر نظم اغبياة ال
ف من العلماء ولذلك ذىب الكثَتو  .وجيعلو حقيقة واقعة –كّلو–إىل ذلك يؤّدي  «منهاج»

يف « ةنهجيّ كاف قائًما بدور اؼبنهاج واؼب  -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-رسوؿ اهلل »إىل أف 
وأف ىذه اؼبهمَّة قد انتقلت إىل َما تركو ألمتو من سَتة وأفعاؿ وتصرّفات وأقواؿ  .حياتو

ة اليت ويَّ نبوحكم تلك السَتة والسنن واألفعاؿ والتصرّفات ال، موّضحة مبيّْنة لعلل ومقاصد
القرآف وتأويل آياتو وتفعيلها يف الواقع حبيث يتأسى  اتّباع يتضح للناس ّٔا منهج النيّب يف

ىػ( 022:)ت شافعيّ فال غرابة أف يفّسر اإلماـ ال .القرآف وتطبيق آياتو اتّباع اؼبؤمنوف بو يف
وسائل اليت كاف رسوؿ الطرؽ واػبطوات وال»يريد بذلك « ةنبويَّ السنَّة ال»يف اآلية بػ« اؼبنهاج»

ة يف تالوة آيات اهلل رسالية والنبويَّ يسلكها ألداء مهاّمو ال -صلى اهلل عليو وآلو وسّلم-اهلل 
، وتعليمهم َما أنزؿ عليو من ربو وتزكيتهم وتزكية آّتمع كّلو بآياتو احملكمات، على الناس

« األّمة الوسط»منهم لتكوف « شريعة اهلل»يف ظالؿ  -كّلو–وبياف كيفّية فبارسة ذلك 
ة ّنوذًجا دائًما باعتبارىا بشريَّ لتكوف لل« األّمة الشاىدة واؼبشهود عليها»و« األّمة القطب»و
وجامع ، إماـ يف الّلغة مثل َما ىو إماـ يف الفقو شافعيّ واإلماـ ال .«أمَّة الشرعة واؼبنهاج»

  .«أصوؿ الفقو»مؤّسس لعلم 

ة ديكن أف نهاجيّ واؼب ..سلك طريًقا بغية الوصوؿ إىل الغاية: تعٍت« هنج هنًجا»وعلى ىذا فإفَّ 
أو الوسائط والوسائل اليت يتحقق ّٔا  ..علم بياف الطريق والوقوؼ على اػبطوات»: نعتربىا

، والطريق قد يطوؿ .«على أفضل وأكمل َما تقتضيو األصوؿ واألحواؿ، الوصوؿ إىل الغاية
، فما بُت اؼبنحنيات اليت قد زبرج السالك عن سبيلو، نازؿوتتعدَّد فيو اؼب، وقد تعًتيو العوارض
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تكثر اؼبزالق واؼبهلكات اليت تتعثر إزاءىا ، وما بُت اؼبعارج اليت قد ترتفع بو لتفسح اآلفاؽ
وبقدر َما ربيط بو من علم ، مصدرًا البتغاء الرشد« ةنهجيّ اؼب»وعندىا تكوف ، اػبطوات

يكوف ، وجهتها وسالمةَما تدؿ على صحة منطلقاهتا وبقدر ، وبياف إمكاف الوصل، الطريق
والدليل الذي يعرؼ شيًئا عن كيفيَّات ، قيامها مقاـ اؼبرشد األمُت الذي يبُّت معامل الطريق

من خالؿ ربديد اؼبراحل والتمييز بُت اؼبستويات والتحقُّق من ، ضبط اؼبسار وفن بلوغ القصد
اجع االتصاؿ حبيث دُيكّْن السالك من التزاـ جادة عالمات االستدالؿ عند اؼبفارؽ وإدراؾ مر 

  .11فاؼبتابعة والّلحاؽ، اؼبسار ومعرفة مناكب االستدراؾ

 : مفهوم العقل .8

بالبحث يف "حقيقة وأّما اآلخروف فقد كثر اختالفهم  مل يعن علماؤنا كثَتًا: حقيقة العقل
وقد صرّح إماـ  .ونزاعهم يف أمور ال طائل ربتها كالبحث يف كوف " العقل" ومعرفة ماىّيتو

وأوضح أف أبرز من أوىل البحث يف حقيقة ، ـ( بذلك926ىػ/ 256اغبرمُت اعبويٍت )ت 
وأّما  .12ـ(635ىػ/ 025حملاسيب )ي اغبارث ا –من أىل السّنة  –العقل شيًئا من العناية 

 "العقل" كوف يف كالبحث ربتها طائل ال أمور يف ونزاعهم اختالفهم كثر فقد اآلخروف
وأفضل من تناوؿ ، واعبدؿ يف العالقة بينو وبُت النفس والروح وغَت ذلك .ا13عرًضا أو جوىرً 

فقط أوضح أف العقل ، 14ىػ(323)ت  يلااغبديث يف حقيقة العقل اإلماـ أبو حامد الغز 
 : يطلق على معاف أربعة ىي

                                                           
2009دار انسالو  طبعت 69/70"َحى إعادة بُاء عهىو األيت "أ .د. طه جابز انعهىاَى. أ.د. يُى أبى انفضم .صـ  -

11
  

 و.857هـ / 243هـ، وتىفً 165أبى عبذ هللا انحارث بٍ أسذ انعُشي انًحاسبً، ونذ بانبصزة  - 12
13

، 1992فً أصىل انفقه )تحقٍق د. عبذ انعظٍى يحًىد انذٌب(، انقاهزة: دار انىفاء،  إياو انحزيٍٍ أبى انًعانً انجىًٌُ: انبزهاٌ - 

 ،95، ص 1ج

-
14

 و.1961رف، انقاهزة، ، يعٍار انعهى، ط دار انًعاانغشانًأبى حايذ 
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ا لقبوؿ  و، الوصف الذي يفارؽ اإلنساف بو سائر البهائم –األوؿ  بو يكوف اإلنساف مستعدِّ
ريزة "غِ : وىو الذي عرّفو اغبارث احملاسيب بأنو .ةفكريّ الصناعات اػبفّية ال تدبّرو ، ةنظريّ العلـو ال

  .)أي اليت ربتاج إىل نظر وتفكَت(، ة"نظريّ اإلنساف إلدراؾ العلـو اليتهّيأ ّٔا 

فيدرؾ ، ة( اليت تظهر لدى اإلنساف حُت بلوغو سن التمييزبديهيّ ة )الضروريّ العلـو ال –الثاين 
  .واستحالة اؼبستحيالت ووجوب الواجبات، ةعقليّ جواز اعبائزات ال

وأف الواحد أقل من ، أف الكل أكرب من اعبزءويدرؾ ، فاإلنساف السوي عندما يبدأ التمييز
وأف كل حدث ال ، وأف الشخص الواحد ال ديكن أف يكوف يف مكانُت يف آف واحد، االثنُت

  .بد لو من ؿبدث

ومالحظة السنن ، ؾبموعة اػبربات واؼبعلومات اليت يستفيدىا اإلنساف من التجارب –الثالث 
غمر أو أنّو  :وقليل اػبربات، عاقلأنّو  :جاربولذلك يقاؿ لإلنساف كثَت الت، والنواميس

  .جاىل

، ملكة االنضباط والسيطرة على النفس نتيجة العلم بعواقب األمور وحقائق األشياء –الرابع 
فيقاؿ للقادر على السيطرة على نفسو وكبح صباح الّضار من ، ونتائج األعماؿ أو األقواؿ

 15 .إنساف عاقلأنّو  :إحجامواؼبتحّكم بدواعي إقدامو و ، نوازعو وشهواتو

ويف القسمُت الثالث والرابع ، ففي األوؿ والثاين يظهر جانب الفطرة واؼبوىبة وأصل اػبلقة
 –عليو السالـ  –وقد نسب إىل أمَت اؼبؤمنُت علي بن أب طالب  .يظهر جانب الكسب

 : قولو

 موعمطبوع ومس   عقلُّت رأيت العقل 

 إذا مل يك مطبوع   وال ينفع مسموع

                                                           
15

 .13انغشانً، انًزجع انسابق، ص  - 
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 وضوء العُت فبنوع   كما ال تنفع الشمس

 : ةفقهيّ ات النظريّ ال .9
عند الفالسفة تركيب وىي ، تثبت بربىاف قضّيةىي  فلسفيّ ة كما ورد يف اؼبعجم النظريّ ال

 ؛ هتدؼ إىل ربط النتائج باؼببادئ، مؤلف من تصورات منسقة، عقليّ 
 ة يف ؾباؿ الواقع دلت على اؼبعرفة عمليّ يقابل اؼبمارسة الَما  ة علىظريّ نفإذا أطلقت ال

  .ةعمليّ اؼبتجردة من التطبيقات ال، اػبالية من الغرض

 يتقـو بو معٌت َما  دلت علي، يقابل العمل يف آّاؿ اؼبعياريَما  وإذا أطلقت علي
  .عًتؼ ّٔا صبهور الناسأو اػبرب اؼبثايل اؼبتميز عن االلتزامات اليت ي، اغبق احملض

 منهجيّ ىو موضوع تصور َما  يقابل اؼبعرفة العامية دلت علىَما  وإذا أطلقت على 
  .الناس عاّمة ة اليت جيهلهاعلميّ منظم ومتناسق تابع يف صورتو لبعض اؼبواضعات ال

 يقابل اؼبعرفة اليقينية دلت على رأي أحد العلماء أو الفالسفة َما  وإذا أطلقت على
  .ة " اػبطأ " عند ديكارتنظريّ : مثاؿ ذلك، ةالفيّ يف بعض اؼبسائل اػب

 واسع عقليّ ة دلت على تركيب زئيّ ة اعبعلميّ يقابل اغبقائق الَما  وإذا أطلقت على ،
َما  ويقبلو أكثر العلماء يف وقتو من جهة، يهدؼ إىل تفسَت عدد كبَت من الظواىر

  .ة الذرةنظريّ : مثاؿ ذلك، ىو فرضيو قريبة من اغبقيقة

ة تأثرا بتداوؿ سالميّ ات إىل ؾباؿ التداوؿ يف العلـو اإلنظريّ وقد دخلت مصطلح ال
الراحل األستاذ  وفبن شرع يف استعماؿ ذلك، ةقانونيّ ة والجتماعيّ ذلك يف العلـو اال

اغبقوقيُت يف اعبيل السابق _ وعنو وعن أستاذ  الدكتور السنهوري عبد الرازؽ _
  .تأثرين بو شاع ىذا االستعماؿتالمذتو واؼب

ة من بعض النواحي جتماعيّ يف العلـو االات اؼبتداولة نظريّ ال أشبهتات الفقيو نظريّ فال
ات اؼبالية وما نظريّ ة العقد والنظريّ اليت سوغت ىذا االستعماؿ فصرنا نسمع ونقرأ عن 

  .إىل ذلك
  قواهلل اؼبوف .ات والتعريف ّٔانظريّ فاقتضى ذلك بياف ىذه ال
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 :سنساسنيّ مفهوم الفعل اإل .11

ُلوَُكمْ لِّ عندنا ىو أساس االبتالء  نساينّ والفعل اإل وعليو ، (5)ىود: َعَمال َأْحَسنُ  أَيُُّكمْ  َيبػْ
  .تًتتب نتائجو ليكوف فريق يف اعبنة وفريق يف السعَت

اـ اإلنساف بالفعل يتوقف على أمور عديدة إضافة إىل الدواعي والدوافع واإلرادة وقي
وذلك إسهاـ الطبية ، ت وشروط تؤخذ من البيئةافهو يتوقف على وسائل وأدو ، ةنسانيّ اإل

 وجعل من اؼباء كل شيءفلوال أف اهلل جعل األرض مهادا واعبباؿ أوتادا ، نساينّ بالفعل اإل
آتى ، والشمس والقمر دائمُت وسخر الليل والنهار، فا مرفوعاوجعل السماء سق، حي

سألو ولوال أف اهلل تبارؾ وتعاىل أخذ على اإلنساف العهد واستخلفو يف َما  اإلنساف من كل
ؼبا أمكن ؽبذا اإلنساف أف يقـو بالفعل وخيرجو ، لو دوره حّددىذه اغبياة وأمره وهناه وائتمنو و 
حاصل جدؿ ال يتوقف  نساينّ ومن ىنا فإف الفعل إل، دمن حيز العدـ إىل حيز الوجو 

فال جرب وال عبث وال سدى وال انتفاء للغاية ، وتفاعل ال ينقطع بُت الغيب واإلنساف والكوف
، اهلل تبارؾ وتعاىل لو بُت العناصر الثالث أسسوال استبداد وإما ىو ذلك التفاعل الذي 

جوىر التزكية ومنطلق العمراف , فال غرابة أف أساس التوحيد و  نساينّ اإل الفعلولذلك أصبح 
اعبحافل ، ويربطو بتلك، ؽبيّ باؽبداية الربانية والتوجيو اإل مهّيةحيوطو اهلل تعاىل وىو ّٔذه األ

  .ة ليستقيم وليؤت شباره وحيدث آثارهبشريّ اعبرارة من األنبياء واؼبرسلُت عرب تاريخ ال
غبكم الشارع وىدايتو  نساينّ ىو ذلك الفهم اإلها بأنواعو كل نساينّ وبذلك يكوف الفقو اإل

  .فيوكّلو   من مالحظة ذلكوال بد  ،سبحانو وتعاىل
َما  مصطفى النشار يف مقاؿ لو على صفحات اإلنًتنت بعنواف " اإلنساف ىو .وقد عرفو د

 : فقاؿ يفعل "
من فكر أراد  خاطره ,اليت يعرب ّٔا عما جيوؿ يف ىو اؼباىية اغبقيقية لإلنساف نساينّ الفعل اإل

يصنع اإلنساف من خاللو التقدـ   ,  فعل تعمَتي بناء نساينّ الفعل اإل و   .أف يطبقو يف حياتو
يًتتب عليو  نساينّ الفعل اإلوبالتايل    . تمراروخيلق من خاللو ؾبتمعات تتطور وتتجدد باس

  . ػبدمتو ولتحقيق أغراضو وأىدافوتغيَت البيئة من حولو وتسخَتىا 
 : ةكرريّ واأل قلّيةمفهوم األ .11
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أفراد آّتمع عرقيا أو قوميا أو  بقّيةبأهنا "صباعة من األفراد الذين يتميزوف عن  قلّيةاألعرفت 
ومن مث خيضعوف لبعض أنواع االستعباد ، يف القوة نسيبّ وىم يعانوف من نقص ، الغويّ ا أو دينيّ 

  .واالضطهاد واؼبعاملة التمييزية"

وإذا أردنا أف ، قد تأثر ببعض اغباالت أو التجارب اؼبعاصرةأنّو  ف من الواضحوىذا التعري
نصوغ تعريفا ينسجم ومصادرنا وثقافاتنا فنستطيع القوؿ بأننا مل نستخدـ ىذا اؼبفهـو عرب 

  .ةسياسيّ العلـو ال اّصةوخب، ة اغبديثةجتماعيّ تارخينا يف االستخدامات اليت تداولتها العلـو اال

 باعبانب ربطت بل العددي باعبانب ةكثريّ واأل قلّيةاأل مفهومي تربط مل قافتناث أف ذلك
  يَػْعَلُموفَ  ال النَّاسِ  َأْكثَػرَ  َوَلِكنَّ )  يقوؿ آّيد القرآف قبد العلم جانب لوحظ فإذا القيمي

 قبد ،اغبق جانب لوحظ وإذا ،يعلموف الذين ىم أقلهم أف يعٍت وذلك ،(781:األعراؼ)
 ،(771:األنعاـ)  اللَّوِ  َسِبيلِ  َعنْ  ُيِضلُّوؾَ  اأَلْرضِ  يف  َمنْ  َأْكثَػرَ  ُتِطعْ  َوِإفْ  يقوؿ آّيد القرآف
  .إليو ويدعوف دىاؽب يؤيدوف الذين اؼبهتدوف ىم األقل أف يعٍت وذلك

 إضافة ،اؽبوية و والثقافة القيم فيو نالحظ أف ينبغي اؼبفهـو ىذا إف نقوؿ أف نستطيع وبالتايل
 سبق َما على وبناءا ،ثانويا آّاؿ ىذا يف تأثَتىا يكوف أف ينبغي اليت العددية الناحية إىل

 اليهود يسمِ  مل اؼبدينة اؽميث يف وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سيدنا إف نقوؿ أف ديكن
 عليهم أطلق ولكنو ،أقلّية ديثل كاف العددية الناحية من منهما كال أف مع ،أقلّية اؼبشركُت وال
 قلّيةاأل لقب حيمل ؼبا أّمة اؼبدينة عقد على اؼبوقعة األطراؼ من طرؼ كل فجعل ،أّمة
  .ربيزات من ةكثريّ واأل

 وتنفصل تتصل اليت اػبصائص بعض ربمل ةبشريّ  ؾبموعة ةكثريّ واأل قلّيةفاأل ىذا وعلى
 وبعض ةثقافيّ ال اؼبقومات ببعض تنفرد فهي ،فيو يعيش الذي جتماعيّ اال احمليط خبصائص

 كل من جيعل فبا ،ذلك إىل َما أو عرؼ أو بلوف تتميز وقد ةتارخييّ ال واعبذور اؽبوية عناصر
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 أف وديكن ،فيو ربيا الذي عيّ جتمااال للمحيط إضافة تشكل أف ديكن عناصر الفوارؽ تلك
  .الكايف نساينّ اإل باالنفتاح تتمتع مل إذا ةكثريّ األ لتخوؼ مصدرا تكوف

 وقد تنفع قد ،خاّصة أمهيتو انضباطو حبكم للعدد أعطت اغبديثة اتدديقراطيّ ال أف شك ال
 احمليط إىل تضيفو أف ديكن فيما ذبد أف تستطيع نفسو الوقت يف قلّيةاأل ولكن ،قلّيةباأل تضر

 يتحلى أف على اإلسالـ حيرص َما وىذا ،كلو احمليط تقدير موضع جيعلها َما مزايا من اؼبشًتؾ
 اؼبوفق واهلل .فيها يعيشوف اليت األماكن صبيع يف بو اؼبسلموف
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 الحديث ومدرسة الرأي مدرسة

 حىت ؽبا، موطنا اهلل رسوؿ مدينة وازبذت اغبجاز، يف ظهرت َما أوؿ اغبديث مدرسة ظهرت
 وكاف_ عنو اهلل رضي_ مالك اإلماـ اؼبدرسة ىذه يرأس وكاف" اؼبدينة مدرسة"  تسمى باتت
 ذلك بعد أتى من األساس ىذا برفع ساىم مث عمر، بن اهلل عبد ؽبا األساسيّ  اغبجر واضع

 تضافرت مث وغَتىم، ؿبمد والقاسم الزبَت، بن وعروة اؼبسيب، بن كسعيد التابعُت، من
  .وسبيزىا بناءىا ارتفاع على سبابواأل العوامل

 : والعوامل األسباب ىذه وأىم

  .عليهم اهلل رضواف الصحابة وفتاوى واآلثار، األحاديث من اؼبدينة أىل بأيدي َما وفرة: أوال

 وكراىتهم باآلثار، فتاواىم يف سبسكهم من عمر، بن اهلل كعبد شيوخهم، بطريقة تأثرىم: ثانيا
  .الرأي على االعتماد

 عما السؤاؿ كراىية مع البداوة، حياة من وقرّٔم عندىم، اغبضارة مظاىر اتساع عدـ: ثالثا
  .حيدث مل

  الحديث مدرسة خصائص

 : يلي فيما قبملها خصائص ىذه اغبديث ؼبدرسة فاك لقد

_  وسلم وآلو عليو اهلل صلى_ النيب أحاديث حفظ إىل اؼبدرسة ىذه فقهاء اذباه: أوال
  .غالبا الرواية على الفتوى يف ووقوفهم الصحابة، وفتاوى

 حّجّية على االعتماد ّٔم وبلغ منها، الستيثاقهم اغبديث، من يروونو َما صحة: ثانيا
  .رواهتم من مؤيد ؽبا يكوف أف دوف رواهتا انفرد إذا غَتىم أحاديث يقبلوف ال أهّنم أحاديثهم
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 فكاف_  وسلم وآلو عليو اهلل صلى_  اهلل رسوؿ غبديث موئال حبق اؼبدينة كانت ولقد
  .اغبديث طلب يف إليها يرحلوف العلماء

 ىنا ومن األغلب، األعم يف عللها عن حبث غَت من النصوص، ظواىر عند وقوفهم: ثالثا
 .اؼبرأة أصابع عقل عن سألو عندما اغبكمة، عن سؤالو يف الرأي لربيعة اؼبسيب بن سعيد قاؿ
: قاؿ عشروف،: قاؿ فأصبعاف؟: قاؿ اإلبل، من رةعش: قاؿ الواحدة؟ اإلصبع عقل َما

! عقلها؟ نقص جرحها عظم فعندما: قاؿ عشروف، قاؿ فأربع؟: قاؿ ثالثوف،: قاؿ فثالثة؟
  .السنة ىي إّّنا أنت؟ أعراقيّ : سعيد لو فقاؿ

 صلى_  اهلل رسوؿ ألخبار حافظُت كانوا اغبديث فأصحاب: " الرازي اإلماـ قاؿ ىنا ومن
 أحد عليهم أورد وكلما واعبدؿ، النظر عن عاجزين كانوا أهّنم إال_  وسلم آلوو  عليو اهلل

 للرازي الشافعيّ  مناقب" ) متحَتين أيديهم يف بقوا إشكاال، أو سؤاال الرأي أصحاب
_31).  

  .بعد تقع مل اليت اؼبسائل عن السؤاؿ وكراىيتهم الفروع، تفريعهم قلة: رابعا

  وجودىا وعوامل الرأي مدرسة

 اؼبسائل من مسألة كل على نصا قد الشريفة النبويّة والسنة الكرًن القرآف أف أحد يدع مل
 اعبزئّية اؼبسائل استخراج ديكن كلّية، أصوال حويا قد ولكنهما سيكوف، وفبا كاف فبا اعبزئّية،

  .ضوئها على

 لشيءا ىذا اؼبسائل، ىذه طروء عند الفقهاء إليو يرجع آخر شيء وجود من بد ال فكاف
  .واالجتهاد الرأي ىو اآلخر

 واالجتهاد الرأي يستعمل من منهم فافك الصحابة، عهد يف الرأي بذرة ظهور بدء كاف لقد
  .نص ال حيث
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 تالميذه أبرز من وكاف_ عنو اهلل رضي_ اػبطاب بن عمر واالجتهاد الرأي لواء حامل وكاف
 عمر أرسلو أف منذ الكوفة، يف رأيال مدرسة بتأسيس قاـ الذي مسعود بن اهلل عبد الرأي يف

 معلما مسعود بن اهلل وعبد أمَتا، ياسر بن عمار بعثت إين"  ؽبم كتب وقد معلما، إليها
 بدر، أىل من_ وسلم وآلو عليو اهلل صلى_  اهلل رسوؿ أصحاب من النجباء من ومها ووزيرا،
  ." نفسي ىعل اهلل بعبد آثرتكم وقد قوؽبما، واظبعوا وأطيعوا ّٔما، فاقتدوا

 كـر_  طالب أب بن على عهد يف العراؽ إىل مسعود ابن انتقل عندما البذرة ىذه ّنت مث
  .عليهم اهلل رضواف الصحابة من صبلة_ وجهو اهلل

 فيما قبملها وعوامل أسباب إىل وترعرعها وّنوىا الرأي مدرسة وجود الباحثوف أرجع وقد ىذا
 : يلي

 يعتمد كاف الذي مسعود، بن اهلل عبد اعبليل الصحاب سةاؼبدر  ىذه دبؤّسس تأثرىم: أوال
  .فتاواه يف واالجتهاد الرأي على كثَتا

 أىل يف قليال اغبديث وكاف: " مقدمتو يف خلدوف بن قاؿ .العراؽ يف اغبديث قلة: ثانيا
 قاؿ قد وكاف .الرأي أىل قيل فلذلك فيو، ومهروا القياس من فاستكثروا قدمناه، ؼبا العراؽ

 اؽبجرة، دار اؼبدينة ألفّ  العراؽ، أىل من للحديث رواية أكثر اغبجاز أىل أف مع ىذا: لقب
 حنيفة أبو واإلماـ أكثر، باعبهاد شغلهم كاف العراؽ إىل منهم انتقل ومن الصحابة، ومأوى

 اليقيٍت اغبديث رواية وضعف والتحمل، الرواية شروط يف شدد ؼبا للحديث روايتو قلت إّّنا
 على ويدؿ ذلك، من فحاشاه متعمدا، اغبديث رواية ترؾ أنّو ال النفسي، الفعل هاعارض إذا
 وقبوال ردا واعتباره عليو والتعويل بينهم مذىبو اعتماد اغبديث علم يف آّتهدين كبار من أنّو
".  
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 بيئة عن كلّيا زبتلف العراؽ بيئة إف إذ أحكامها، معرفة إىل حيتاج اليت اؼبسائل كثرة: ثالثا
 ال فبا والنظم والعادات اؼبعامالت من أنواعا العراؽ يف دخلت قد الفرس دولة ألفّ  اغبجاز،

  .اغبجاز يف مثلو يعهد

 باغبديث، األخذ عن التوقف إىل مدعاة أيضا ىذا كاف فلقد اغبديث، وضع شيوع: رابعا
  .الرأي إعماؿ ولزـو

 : الرأي مدرسة خصائص

 : يلي فيما قبملها خبصائص ثاغبدي مدرسة عن الرأي مدرسة سبيزت

  .منها اػبايل حىت الفروع تفريعهم كثرة: أوال

 غاىل ولقد القليل، إال معها يسلم ال شروطا فيو اشًتاطهم بسبب للحديث روايتهم قلة: ثانيا
  .مطلقا باغبديث األخذ عدـ فرأى منهم، بعض

 من حكم كل معقولية وعن التشريع، و الفقو يف واؼبقاصد العلل عن بالبحث عنايتهم: ثالثا
 ربيعة وقاؿ ذكره، مر الذي اؼبسيب بن لسعيد الرأي ربيعة سؤاؿ كاف ىنا ومن األحكاـ،

  .متعلم جاىل أو متثبت، عامل بل: قاؿ أنت؟ أعراقيّ  سعيد قاؿ عندما

 أىل أف الرأي ومدرسة اغبديث مدرسة خصائص من عرضناه َما خالؿ من تبُّت  وقد ىذا،
 أف ؽبم فتبُّت  عليها، التشريع بٍت اليت األسس ويف الشريعة، مقاصد يف لنظرا أمعنوا الرأي

 ضابطة، علل على بنيت وأهنا الناس، مصلحة ّٔا ومقصود اؼبعٌت، معقولة الشرعّية األحكاـ
 وجيعلوف وفقها، على األحكاـ شرعت اليت العلل تلك عن حبثا عقوؽبم يستحثوف فكانوا
  .دماوع وجودا عليها دائرا اغبكم
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 فهم إىل فقههم يف واذبهوا الصحبة، وفتاوى اغبديث حبفظ عنوا قد اغبديث أىل نرى بينما
 إىل اغباجة اشتداد عند إال الرأي استعماؿ إىل يلجئوف وال عباراهتا، عليو تدؿ حسبما اآلثار
 16 .ذلك

 أمهل من أمهل وقد واؼبذاىب، والفقهاء الفقو كتب يف طويلة لفًتات تداولو جرى امَ  ىذا
 ألنو ناحية، من طبيعّيا يكوف يكاد الذي االنقساـ، ىذا إيل أدت جدا، ىامو أسباب ذكر
  .17 اؼبذكورة قريظة بٍت قصة يف_ وسلم وآلو عليو اهلل صلى_ اهلل رسوؿ عهد يف بدء

 وعلتو النص حكمة عن بالبحث ذىنو ينشغل من ىناؾ فإف بنص؛ البشر خياطب فحُت
 من إليو أشَت قد العامل وىذا .حروفو تفيده وما لفظو ظاىر على يقتصر وبعضهم ومقاصده،

 عليها بنيت خاطئة مقوالت ىناؾ أف وىو آخر، عامال ىناؾ لكن .عديدين مؤرخُت
"  متناىية غَت والوقائع متناىية النصوص أف"  منها؛ اؼبقوالت ىذه أيضا، ئةخاط تصورات
 التصور ذلك على القائم التشريعيّ  الفراغ ؼبلئ وغَتىا عقلّية أدلة اشتقاؽ من بد فال وبالتايل

 أف" عنو تصح وال_ وجهو اهلل كـر_ علي اإلماـ إىل نسبت اليت اؼبقولة وكذلك اػباطئ،
 لسد باؼبرويات التوسع ومنها .أخرى أدلة إىل اللجوء من بد فال وبالتايل" أوجو ضباؿ القرآف
 اؼبختلف األدلة مث والقياس، اإلصباع فكرة فجاءت أخرى، أدلو واشتقاؽ وابتكار الفراغ، ذلك
  .فيها
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 قدديا اإلنشاء سبيل على التشريعّية اغباجة بسد كاؼ وتعاىل تبارؾ اهلل كتاب أف واغبق
 لَِقْوـٍ  َوذِْكَرى َلَرضْبَةً  َذِلكَ  يف  ِإفَّ  َعَلْيِهمْ  يُػتػَْلى اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنْػزَْلَنا أَنَّا َيْكِفِهمْ  ملَْ أَوَ "  وحديثا،
18"يُػْؤِمُنوفَ 

.  

 واالعتماد تدبّره حسن عند سباما كاؼ وغاياتو، ومقاصده وعموماتو بكلّياتو الكرًن فالقرآف
 تفعيلو يف ؼ_وسلم وآلو عليو اهلل صلى_ اهلل رسوؿ وىدي اغباجة، ىذه لسد هوتثوير  عليو

 .بو الواقع مسَتة وضبط الواقع، يف الكتاب آيات تفعيل يف اؼبطلوب للمنهج ومقدـ متمم
 19 .األقليات فقو ببنية يتعلق َما وتفصيل بياف إىل نأت عندما اهلل شاء إف سنتناولو َما وىذا
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